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   العربون بيع 

 �فقهية حديثية دراسة�

 د. خالد بن عبد اهللا الطويان

  ي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيمـي قسم السنة وعلومها فـاألستاذ املشارك ف
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 هـ)١٤/٠٤/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٢/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

الدراسة تتكلم عن أحاديث بيع العربون: المرفوعة، الموقوفة، وأقـوال الفقهـاء يف  المستخلص:

هذه المسألة، وقد خلصت إلى أنه ال يثبت حديث مرفوع يف تحريمه أو جوازه، ولكن ثبت عـن عمـر 

جوازه، وعليه يكون الراجح: جواز بيع العربون على أن يؤقت بمـدة  بن الخطاب، وابنه عبد اهللا 

، وهي رواية عنـد دون توقيت فال يصح، والبيع فاسد، وممن ذهب إلى ذلك ابن سيرين  فإن كان

 الحنابلة، وهذا ما أفتى به مجمع الفقه اإلسالمي.

 الكلمات المفتاحية: بيع، العربون، حديثية، فقهية.
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Abstract: The study discussed the hadiths of the legitimacy of selling with deposit 
and what the jurists' opinions in this matter. The study concluded that there is no 
proven hadith that forbid or permit the selling with a deposit. However, it was proved 
that Umar ibn Al-Khattāb and his son's Abdullah- May Allah be pleased with them 
both- permitted this kind of selling. As a result, the selling with deposit is legitimate 
provided that it is timed for a period of time, and if it is without timing then it is not 
valid, and the sale is corrupt. The study agrees with the opinion of Muhammad ibn 
Sirin- May God has mercy on him-, one of the narrations of Hanbalis, and the Fatwah 
of Islamic Fiqh academy. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسـالم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أجمعين، أما بعد:

فإن الشريعة اإلسالمية ما من خير إال دلتنا عليه، وال شـر إال حـذرتنا منـه، وهنتنـا 

عن السير يف طرقاته، فقد رتبت هذه الشريعة الغراء حياة المسلم، حيث رتبت عالقتـه 

عالقته بالناس، وحددت معالم لهذه العالقـة، فاألصـل يف العبـادات التوقيـف، بربه، و

فــال يجــوز لمســلم أن يقــوم بعبــادة لــم تحــث عليهــا الشــريعة واألصــل يف المعــامالت 

، ومن هذه المعامالت: المعامالت المالية )١(الجواز والحل ما لم تنه عنها وتحذر منها

، ومـن هـذه المعـامالت الماليـة: مـا يعـرب عنـه بأنواعها فهي جائزة مالم يـرد هنـي عنهـا

العلماء ببيع العربون، فرأيت أن أجمع هذه األحاديث، وأخرجها تخريجا موسًعا، ثـم 

 أحكم عليها حسب ما ظهر لي، وأبين المقصود ببيع العربون، وأقوال الفقهاء يف ذلك.

 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  مشكلة البحث:* 

 تكمن مشكلة البحث يف التالي:

 هل جمعت أحاديث بيع العربون؟ -١

 هل خرجت تخريًجا موسًعا، وبين حالها، من حيث: الصحة، والضعف؟ -٢

                                           
وغيـره مـن فقهـاء أهـل الحـديث يقولـون: إن األصـل يف العبـادات  كـان أحمـد« قال ابن تيمية:   )١(

التوقيف، فال يشرع منها إال ما شرعه اهللا تعالى... والعادات األصل فيها العفو فال يحظر منهـا 

 ).٢٩/١٧( . مجموع الفتاوى، ابن تيمية»إال ما حرمه...
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 ما هو موقف فقهاء اإلسالم من بيع العربون؟ -٣

 ما هو الراجح من أقوالهم؟ -٤

 حدود البحث: * 

 الموقوفة من كتب السنة المطبوعة.أحاديث بيع العربون المرفوعة، و

 الدراسات السابقة: * 

لم أقف على دراسة شاملة جمعت أحاديث بيع العربون، المرفوعة، والموقوفة، 

 وموقف الفقهاء من ذلك، وقد جاءت دراساهتم على النحو التالي:

(الروايات الواردة يف حديث النهي عن بيع العربان، دراستها دراسة تحليلية،  -١

يان المعلول منها) للدكتورة/ آيات عبد الهادي، وقد اقتصرت الباحثة على حـديث وب

عمرو بن شعيب الذي يرويه مالك فقـط، بيـد أن دراسـتنا تركـز علـى جميـع الـوارد يف 

 الباب، مع االختالف أيًضا يف طريقة معالجة حديث عمرو بن شعيب.

للـدكتور: عبـد السـميع  (األحاديث الواردة يف بيع العربون دراسـة حديثيـة)، -٢

األنيس، وهو تختلف عن دراسـتنا يف طريقـة المعالجـة، والنتـائج، وذلـك علـى النحـو 

 التالي:

عمـرو بـن شـعيب...، علـى المتابعـات،  خرج حديث مالك، عـن الثقـة، عـن -أ

والحديث مختلف فيه على المدار، فمثله يعامل معاملة أحاديث العلل، فيخـرج علـى 

 الحديث، والظاهر لي ضعفه. األوجه، ثم إنه صحح

صــحح حــديث زيــد بــن أســلم، الــدال علــى جــواز بيــع العربــون، رغــم أنــه  -ب

مرسل، ويف بحثي ضعفته، كما ذكر مرسل محمد بن أسلم، وقواه بما قبله، ويف بحثـي 

 ضعفته.
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، مختصــر جــًدا وقــد كالمــه علــى الموقوفــات عــن عمــر، وابنــه عبــد اهللا  -ج

 ثي، وأعتقد أهنما أساسان يف الباب.أطلت الكالم عليهما يف بح

ترك حديًثا منكًرا يف الباب، وهـو حـديث العربـون لمـن عـربن، ولـم يخرجـه  -د

 مطلًقا.

 أحكام بيع العربون، وتطبيقاته المعاصرة، للباحث ماجد الرشيد. -٣

فقهية مقارنة مع القانون المـدين لألسـتاذ  العربون يف الفقه اإلسالمي، دراسة -٤

 الشاوش.طاهر علي 

حكم العربون يف الشريعة اإلسالمية، وبعض التطبيقـات المعاصـرة لألسـتاذ  -٥

 محي الدين.

 بيع العربون، وتطبيقاته المعاصرة، وهو رسالة ماجستير للباحثة فردوس خضير. - ٦

هذه أبرز الدراسات يف بيع العربون، واألربع األخيرة تركز على الجانب الفقهي، 

نب الحديثي، ثم يتعرض لمسألة بيع العربون فقهًيا والراجح من وبحثنا يتوسع يف الجا

 ذلك.

 أهداف البحث: * 

 جمع أحاديث بيع العربون، وتخريجها. -١

 بيان مدى ثبوت هذه األحاديث من عدمه، والحكم عليها. -٢

 عرض أقوال الفقهاء يف حكم بيع العربون. -٣

 بيان الراجح يف حكم بيع العربون. -٤

 ث: منهج البح* 

 سأسلك المنهج االستنباطي، االستقرائي.
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 إجراءات البحث:* 

 اعتمدت يف التخريج على تقديم المتقدم يف الوفاة. -١

 خرجت األحاديث من كتب السنة المطبوعة. -٢

اكتفيت يف الحكم على الرجال بحكم الحافظ ابن حجـر يف التقريـب، وهـذا  -٣

لهم، أما يف حـال الـرواة المختلـف فـيهم، يف الرواة الثقات أو الضعفاء المتفق على حا

ــاظر إلــى تــرجمتهم مفصــلة، فــإين أعــرض تــرجمتهم مــن كتــب الــرتاجم  ويحتــاج الن

 المطولة، وأرجح يف حالهم.

إذا اختلف يف إسناد حديث ما فأتوسع يف بيان ذلك، ثم أرجح الوجه الراجح  -٤

 حسب ما تقتضيه قواعد أئمة النقد.

عات التامة، فالقاصرة، إال يف األحاديث المختلف أخرج الحديث على المتاب -٥

فيها، فإين أخرجه على األوجـه، ثـم أحكـم علـى الحـديث مـن خـالل النظـر يف الوجـه 

 الذي رجحته.

 خطة البحث: * 

 تمهيد، ومبحثين:مقدمة، وعلى البحث ويشتمل 

 :ــة ــه،  المقدم ــه، وأهداف ــابقة في ــث، وحــدوده، والدراســات الس ــكلة البح ــه مش وفي

 ه وإجراءاته، وخطته.ومنهج

 وفيه تعريف بيع العربون لغة، واصطالًحا :التمهيد. 

 :المبحث األول: أحاديث بيع العربون، وفيه مطلبان 

 .المطلب األول: أحاديث تحريم بيع العربون 

 .المطلب الثاين: أحاديث جواز بيع العربون 
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 .المبحث الثاين: حكم بيع العربون 

 .الخاتمة 

 ع.فهرس المصادر والمراج 

* * * 
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 التمهيد

 وفيه تعريف بيع العربون لغة، واصطالًحا

 

بيع العربون نوع من أنواع البيوع الواردة يف السنة النبويـة؛ فقـد وردت فيـه جملـة 

من األحاديث مختلـف يف صـحتها، ومـن خـالل دراسـتها يتبـين الموقـف الشـرعي يف 

بيـع العربـون لغـة،  جوازه، من عدمه، وقبل مناقشة تلك األحاديـث ال بـد مـن تعريـف

 واصطالًحا، وذلك على النحو التالي:

 تعريف بيع العربون يف اللغة: أوًال:

الُعْرُبون والَعَرُبوُن والُعْرباُن الذي تسميه العامة األَرُبون؛ تقـول « قال ابن منظور:

 . )١(»منه عربنته إذا أعطيته

ا عقــد بــه البيعــة مــن الــثمن، الُعْربــاُن والُعْرُبــوُن والَعَرُبــوُن: كلــه مــ« وقــال أيضــا:

أعجمي أعرب. قال الفراء: أعربت إعراًبا، وعربت تعريًبا، إذا أعطيت العربان؛ وروي 

 .»عن عطاء أنه كان ينهى عن اإلعراب يف البيع

اإلعـراب يف البيـع أن يقـول الرجـل للرجـل: إن لـم آخـذ هـذا البيـع « وقال شمر:

ب، وَعْرَبَن، وهو ُعْرباٌن، بكذا، فلك كذا، وكذا من مالي.... ُيقاُل:  أْعَرَب يف كذا، وعرَّ

ألن فيه إعرابا لعقد البيع، أي إصـالًحا، وإزالـة  ؛وُعْرُبون، وَعَرُبون وقيل: سمي بذلك

 .)٢(»فساد، لئال يملكه غيره باشرتائه...

                                           
 ).١٣/٢٨٤لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).١/٥٩٢المرجع السابق (   )٢(
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 تعريف بيع العربون يف االصطالح:ثاني�: 

ن يشــرتي الرجـل العبــد، أو وذلـك فيمــا نـرى، واهللا أعلـم، أ« قـال اإلمـام مالــك:

الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشرتى منه، أو تكـارى منـه: أعطيـك دينـاًرا، 

أو درهًما، أو أكثر من ذلك، أو أقل، على أين إن أخذت السلعة، أو ركبت مـا تكاريـت 

منــك، فالــذي أعطيتــك هــو مــن ثمــن الســلعة، أو مــن كــراء الدابــة، وإن تركــت ابتيــاع 

 .)١(»عة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيءالسل

صورته أن يشرتي الرجل شيًئا، فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك « وقال ابن رشد:

المبيع شيًئا، على أنه إن نفذ البيع بينهما، كان ذلك المدفوع من ثمـن السـلعة، وإن لـم 

 .)٢(»ولم يطالبه بهينفذ، ترك المشرتي بذلك الجزء من الثمن عند البائع، 

أن يشرتي سلعة، ويعطي البائع درهًما، أو دراهـم مـثًال، ويقـول: « وقال النووي:

 .)٣(»إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانا

أن يشرتي شيئ�، ويعطي البائع درهمـ�، أو دراهـم، ويقـول: إن تـم البيـع « وقال:

 .)٤(»بيننا فهو من الثمن، وإال فهو هبة لك

العربــون يف البيــع، هــو أن يشــرتي الســلعة فيــدفع إلــى البــائع « وقــال ابــن قدامــة:

درهًما، أو غيره، علـى أنـه إن أخـذ السـلعة، احتسـب بـه مـن الـثمن، وإن لـم يأخـذها، 

                                           
 ).٢/١٢٩( الموطأ، اإلمام مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى   )١(

 ).٢/١٨١ية المجتهد، ابن رشد (ابد   )٢(

 ).١٧٦تحرير ألفاظ التنبيه، النووي (ص   )٣(

 ).٩/٢٤٥المجموع شرح المهذب، النووي (  ) ٤(
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 .)١(»فذلك للبائع، يقال: ُعْرُبوٌن، وُأْرُبوٌن، وُعْرَباٌن وُأْرَبانٌ 

لعربون، هو: أن يشـرتي الرجـل السـلعة، ومن خالل التعاريف، تبين لنا، أن بيع ا

أو يستأجرها، مـن آخـر ويـدفع لـه بعـض القيمـة، علـى أنـه إن دفـع بقيـة قيمـة السـلعة، 

ُحسب ما دفعه من قيمة السلعة، وإن لم يكمل المبلغ، وتراجع عن الشراء، أو اآلجار، 

إلـى: أن مـا كان ما دفعه من حق البائع ال سبيل له إلـى اسـرتداده، إال أن النـووي أشـار 

يأخذه البائع من المشرتي على سبيل الهبة، واألمر لـيس كـذلك، كمـا سـيتبين إن شـاء 

 اهللا يف مناقشة المسألة.

* * * 

                                           
 ).٤/١٧٥المغني، ابن قدامة (   )١(
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 المبحث األول

 أحاديث بيع العربون

 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: أحاديث تحريم بيع العربون:* 

هنـى رسـول اهللا (: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالالحديث األول: 

  ِعن بيع الُعْرَبان(. 

 التخريج: -أ

 رواه مالك بن أنس، واختلف عنه على أربعة أوجه:

 عن الثقة، عن عمرو بن ُشَعيب، عن أبيه، عن جده، به. الوجه األول:

عن عبد اهللا بن عامر األسلمي، عن عمرو بن شعيب، عـن أبيـه عـن  الوجه الثاين:

 جده، به.

 عبد اهللا بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. عن الوجه الثالث:

 عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. الوجه الرابع:

 وتفصيل ذلك:

 الوجه األول:

)، وكذا أخرجه يف روايـة ١٧٨١أخرجه مالك يف الموطأ، رواية يحيى بن يحيى (

 ).٢٤٧٠أبي مصعب الزهري (

 )، عن إسحق بن عيسى.٦٧٢٣حمد (واإلمام أ

 )، عن عبد اهللا بن مسلمة.٣٥٠٤وأبو داود (



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. خالد بن عبد اهللا الطويان

  

٥٧١ 

 )، عن هشام بن عمار.٢١٩٢وابن ماجه (

 .)١()، من طريق محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، عن ابن وهب١١١٩والبيهقي (

وأبو موسى المديني يف اللطائف من دقائق المعارف يف علـوم الحفـاظ األعـارف 

 يق الحسن بن سوار معلًقا.)، من طر٢٢٨(

كلهم: (يحيى بن يحيى، وأبو مصعب الزهري، وإسحاق بن عيسى، وعبد اهللا بن 

مسلمة، وهشام بن عمار، وعبد اهللا بن وهب، والحسن بن سوار)، عن مالك بن أنس، 

 عن الثقة عنده، أو قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

 الوجه الثاين:

َخامِي.٢١٩٣ماجه ( أخرجه ابن  )، عن الفضل بن يعقوب الرُّ

َعْينِّى.١١١٩٢والبيهقي (  )، من طريق المقدام بن داود بن َتلِيد الرُّ

)، عـن ( كالهما: َعْينِىُّ َخامِي، والمقدام بن داود بن َتلِيد الرُّ الفضل بن يعقوب الرُّ

                                           
وجــه محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الحكــم بــن أعــين رواه عــن عبــد اهللا بــن وهــب علــى هــذا ال   )١(

)، ورواه حرملـة بـن يحيـى، ٤٨٨المصري، الفقيه، وهو ثقة. تقريب التهذيب، ابن حجـر (ص

عن عبد اهللا بن وهب، عن مالك، عن عبد اهللا بن لهيعة، عن عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن 

 بن لهيعة كما سيأيت يف الوجه جده، به، وفيه تصريح عبد اهللا بن وهب بشيخ مالك وهو عبد اهللا

الثالث، وحرملة هو ابن يحيى بن حرملة بن عمران، أبو حفـص التجيبـي المصـري، صـدوق، 

)، كما أن الراوي عن حرملة يحيى بن عثمان بـن صـالح ١٥٦تقريب التهذيب، ابن حجر (ص

بـن صــفوان القرشـي الســهمي، أبــو زكريـا المصــري، فيـه ضــعف، قــال ابـن حجــر يف التقريــب 

، ولو صـح عـن »صدوق رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله« ):٥٩٤(ص

حرملة فيقدم عليه عن عبد اهللا بن وهب محمد بـن عبـد اهللا بـن عبـد الحكـم فهـو ثقـة، فيكـون 

 الراجح عن عبد اهللا بن وهب موافقته لبقية أصحاب مالك يف إهبامه لشيخه.
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سـلمي، عـن عمـرو ، عن مالك قال: حدثني عبد اهللا بن عامر األ)١(حبيب بن أبى حبيب

 بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

 الوجه الثالث:

) عن أبي جعفر محمد ١٨٧( - ٢١١أخرجه أبو أحمد الحاكم يف عوالي مالك (

 بن محمد البغدادي. 

وأبو موسى المديني، يف اللطائف من دقائق المعارف يف علوم الحفاظ األعـارف 

 )، من طريق محمد بن سعيد التسرتي.٢٢٨(

: (محمد بن محمد البغدادي، ومحمد بن سعيد التسرتي)، عن يحيى بن كالهما

 عثمان بن صالح السهمي، عن المنتصر بن سلمة، عن محمد بن معاوية النيسابوري.

  )، مــن طريــق حرملــة بــن يحيــى، حــدثنا ٢٤/١٧٧وابــن عبــد الــرب، يف التمهيــد (

 ابن وهب.

 الك.كالهما: (محمد بن معاوية، وعبد اهللا بن وهب)، عن م

 )، عن محمد بن حفـص، عـن٤/١٥٣وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال (

 قتيبة.

 )، من طريق أسد بن موسى.٢٤/١٧٧وابن عبد الرب، يف: التمهيد (

وأبو موسى المديني، يف اللطائف من دقائق المعارف يف علوم الحفاظ األعـارف 

                                           
)، أن حبيـب بـن أبـي حبيـب ال يـروي هـذا ٢١٩٣بـن ماجـه (يف المطبوع من سنن ابن ماجـه، ا   )١(

الحديث عن مالك ولكن عن عبد اهللا بن عامر، فاحتمال أنه سقط مالك من إسـناد ابـن ماجـه، 

واحتمال أنه اختلف على حبيب بن أبي حبيب، وأي كان األمر، فمثل هذا الوجه منكر، شديد 

 أيت.الضعف لحال حبيب، فهو مرتوك، وكذبه بعضهم كما سي
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، )، عن أبي علي الحداد، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو أحمد ٢٢٨( محمد بـن أحمـد الِغْطِرْيفـيُّ

أنا عبد اهللا بن محمد بن ِشْيَرَوْيه، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثنا محمد بن خالد، 

 حدثني الوليد بن مسلم.

ثالثتهم: (مالك بن أنس، وقتيبة بن سعيد، وأسد بن موسى، والوليد بن مسلم)، 

 ن جده، به.عن عبد اهللا بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، ع

  الوجه الرابع:

التلخـيص « كما يف »الرواة عن مالك« قطني، والبيهقي يف كتابيهماأخرجاه، الدار

كما يف تنوير الحوالـك  »الرواة عن مالك« ) البن حجر، والخطيب يف٣/١٧( »الحبير

للسيوطي، من طريق الهيثم بن اليمـان، أبـي بشـر الـرازي، عـن مالـك، عـن عمـرو بـن 

 مرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. الحارث، عن ع

)، ١١١٩٤وأخرج البيهقي الحديث من غير طريق مالك كما يف السنن الكربى (

  عــن أبــي محمــد بــن حيــان، أخربنــا محمــد بــن محمــد بــن ســليمان الواســطي، حــدثنا 

أبو موسى األنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز، حـدثنا الحـارث بـن عبـد الـرحمن 

 عمرو بن شعيب، به.بن أبى ذباب عن 

 النظر يف االختالف: -ب

يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، موالهم القرطبـي  روى الوجه األول، عن مالك:

، وأحمد بن أبـي بكـر القاسـم بـن )١(أبو محمد صدوق، فقيه، قليل الحديث، وله أوهام

، وإسـحاق بـن عيسـى )٢(الحارث، أبو مصـعب الزهـري المـدين، الفقيـه، وهـو صـدوق

                                           
 ).٥٩٨(ص تقريب التهذيب، ابن حجر   )١(

 ).٧٨(ص المرجع السابق   )٢(
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 ، وعبد اهللا بن مسلمة بن َقْعنٍَب الَقْعنَبِيُّ الحـارثي، أبـو عبـد الـرحمن)١(بَّاُع، وهو صدوقالطَّ 

البصري، وهو ثقـة، عابـد، كـان ابـن معـين، وابـن المـديني ال يقـدمان عليـه يف الموطـأ 

، وهشام بن عمار بن نصير بنـون مصـغر، السـلمي، الدمشـقي، الخطيـب، وهـو )٢(أحدا

، وعبد اهللا بن وهب بن مسلم )٣(ار يتلقن، فحديثه القديم أصحصدوق، مقرئ، كرب فص

 .)٤(القرشي موالهم، على الوجه الراجح عنه، وهو ثقة، حافظ، عابد

ويف بعض الروايات، يقول مالك: عن الثقة عنده، ويف بعضها: بلغني، وهـذا غيـر 

الحـديث،  قال يحيى، عن مالـك، عـن الثقـة عنـده يف هـذا« مؤثر كما قال ابن عبد الرب:

، والّتنّيسـّي،  عن عمرو بن شعيب، وتابعـه قـوم مـنهم ابـن عبـد الحكـم، وقـال القْعنَبـيُّ

وجماعة: عن مالك، أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، وسـواء قـال: 

 .)٥(»ألنه كان ال يأخذ وال يحدث إال عن ثقة عنده ؛عن الثقة عنده، أو بلغه

حبيب بـن أبـى حبيـب المصـري، كاتـب مالـك،  :وروى الوجه الثاين، عن مالك

 .)٦(كذبه أبو داود، وجماعة،يكنى أبا محمد واسم أبيه، إبراهيم، وقيل: مرزوق مرتوك

والحديث ليس عن مالك، عن عبد اهللا بن عـامر األسـلمي، وإنمـا هـو مـن صـنع 

ذي سمعت أبي، وذكر حبيًبـا، الـ« حبيب بن أبي حبيب، قال عبد اهللا ابن اإلمام أحمد:

                                           
 ).١٠٢(ص تقريب التهذيب، ابن حجر   )١(

 ).٣٢٣(ص المرجع السابق   )٢(

 ).٥٧٣(ص المرجع السابق   )٣(

 ).٣٢٨(ص المرجع السابق   )٤(

 ).٢٤/١٧٦( التمهيد، ابن عبد الرب   )٥(

 ).١٥٠(ص تقريب التهذيب، ابن حجر   )٦(
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كان يقرأ لهم على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قـدم علينـا رجـل أحسـبه قـال: مـن 

خراســان، كتــب عــن حبيــب كتاًبــا، عــن ابــن أخــي بــن شــهاب، عــن عمــه، عــن ســالم، 

والقاسم، وإذا هي أحاديث ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسـم، وسـالم، 

عـن عمـه، قـال أبـي: وكـان حبيـب يحيـل فقال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شهاب، 

الحديث، ولم يكن أبي يوثقه وال يرضاه، وقال: كان حبيـب يحيـل الحـديث ويكـذب 

 .)١(وأثنى عليه شًرا وسوًءا

فمثل هذا الوجه، لم يثبت عن مالك، وتقدم معنا أنه عند ابن ماجه، أن حبيـب يرويـه 

 .  )٢(فهو مرتوك، كذبه أبو داودعن عبد اهللا بن عامر مباشرة، وآفة ذلك، هو حبيب نفسه 

ــك: ــث، عــن مال ــه الثال ــن أعــين النيســابوري،  وروى الوج ــة ب ــن معاوي محمــد ب

ألنه كـان يـتلقن، وقـد أطلـق  ؛الخراساين، نزيل بغداد، ثم مكة، وهو مرتوك مع معرفته

، وعبـد اهللا بـن وهـب علـى الوجـه المرجـوح عنـه، وهـو ثقـة، )٣(عليه ابن معين الكذب

 ا تقدم.كم حافظ، عابد

والظاهر أن هذا وجه مرجوح عن مالك، فال يثبت عن مالك، ورواية ابـن وهـب 

مرجوحة عنه كما تقدم، ولو سلمنا على سبيل الجدل، ثبوت ذلك عن ابن وهب، فقد 

خالف أصحاب مالك من رواة الوجـه األول، وعلـى التسـليم بصـحة هـذا الوجـه عـن 

وهو عبد اهللا بن لهيعـة، ويف الغالـب  مالك، فيكون مالك تارة يصرح بشيخه، ويسميه،

 ال يصرح به ويكتفي بالبالغ، أو االكتفاء باإلشارة إلى ثقة هذا المبهم.

                                           
 ).٢/٥٢العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل (  ) ١(

 ).١٥٠تقريب التهذيب، ابن حجر (ص  ) ٢(

 ). ٥٠٧المرجع السابق (ص   )٣(
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 الهيثم بن اليمان وهو متكلم فيه، قال أبو حـاتم: وروى الوجه الرابع، عن مالك:

 . )٢(، وضعفه أبو الفتح األزدي)١(»صالح«

حاب مالـك مـن رواة الوجـه وهو وجه مرجوح عن مالك فقد خالف الهيثم أصـ

ــدارقطني: ــال ال ــن « األول، ق ــرو ب ــن عم ــك، ع ــن مال ــان، ع ــن اليم ــثم ب ــه الهي ــرد ب تف

 .)٣(»الحارث...

الراجح هو الوجه األول، فقد رواه جمـع مـن الثقـات، وهـو المشـهور الرتجيح: 

 عن مالك.

ضعيف كما هو ظـاهر إسـناد الوجـه الـراجح، وذلـك الحكم على الحديث:  -ج

 لتالية:لألسباب ا

اإلهبام، فال ندري من الثقة عنـد مالـك، وذلـك بنـاء علـى مـا تقـدم  العلة األولى:

ترجيحه، وهو الوجه األول، وعلـى فـرض صـحة الوجـه األول، والثالـث عـن مالـك، 

وهو أن مالًكا، تارة يـبهم شـيخه، وتـارة يصـرح بأنـه ابـن لهيعـة، كمـا نـص علـى ذلـك 

ا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة، عـن عمـرو ويقال إن مالكً « بعضهم، قال ابن عدي:

بــن شــعيب، ولــم يســمه لضــعفه، والحــديث عــن ابــن لهيعــة، عــن عمــرو بــن شــعيب 

تكلم الناس يف الثقة عنده يف هـذا الموضـع، وأشـبه مـا « ، وقال ابن عبد الرب:)٤(»مشهور

ة، ألن ابـن لهيعـ ؛قيل فيه: أنه أخذه عن ابـن لهيعـة، أو عـن ابـن وهـب، عـن ابـن لهيعـة

                                           
 ).٩/٨٧الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (   )١(

 ).٤/٣٢٦ميزان االعتدال، الذهبي (   )٢(

 ).٦/٢١٢لسان الميزان، ابن حجر (   )٣(

 ).٥/٢٥٢دي (الكامل يف الضعفاء، ابن ع   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. خالد بن عبد اهللا الطويان

  

٥٧٧ 

ــب  ــن وه ــة اب ــن لهيع ــن اب ــه ع ــدث ب ــعيب، ورواه عنــه، ح ــن ش ــرو ب ــن عم ــمعه ع س

 .)١(»وغيره...

 وعبد اهللا بن لهيعة، ضعيف على الصواب، وحاله على النحو التالي: 

 : التعديل المطلق.القول األول

حضرت موت ابن لهيعـة، فسـمعت الليـث يقـول مـا خلـف « قال قتيبة بن سعيد:

 .)٢(»مثله

حـدثني بـه واهللا الصـادق البـار « عن حديث رواه عن ابـن لهيعـة:وقال ابن وهب 

 .)٣(»عبد اهللا بن لهيعة

ما رأيت أحفظ من ابـن لهيعـة بعـد هشـيم، فقيـل لـه: إن « وقال يحيى بن حسان:

 .)٤(»الناس يقولون احرتقت كتب ابن لهيعة، فقال: ما علمت

 .)٥(»عند ابن لهيعة األصول، وعندنا الفروع« وقال سفيان الثوري:

وددت أين ســمعت مــن ابــن لهيعــة خمســمائة « وقــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي:

 .)٦(»حديث، وأين غرمت مؤدى

من كان بمصر يشبه ابن لهيعة يف ضبط الحديث، وكثرته، « وقال أحمد بن حنبل:

                                           
 ).٢٤/١٧٧التمهيد، ابن عبد الرب (   )١(

 ).٢/١٢المجروحين، ابن حبان (  ) ٢(

 ).٤/١٤٥الكامل يف الضعفاء، ابن عدي (  ) ٣(

 ).١٤٥-٣٢/١٤٣( تاريخ دمشق، ابن عساكر  ) ٤(

 ).١٤٥-٣٢/١٤٣المرجع السابق (  ) ٥(

 ).١٤٥-٣٢/١٤٣المرجع السابق (  ) ٦(
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 .)٢(»صدوق« ، وقال ابن حجر:)١(»ما كان محدث مصر إال ابن لهيعة« ، وقال:»وإتقانه

تفصيل، فمن حـدث عنـه قبـل احـرتاق كتبـه، أو قـديم�، فسـماعه : الالقول الثاين

 صحيح، ومن حدث عنه بعد احرتاق كتبه، فسماعه ليس بشيء.

كان شيخ� صالح�، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احـرتاق « قال ابن حبان:

كتبه، ثم احرتقت كتبه يف سنة: سبعين، ومائة، قبل موتـه بـأربع سـنين، وكـان أصـحابنا 

لون: إن سماع من سمع منه قبل احـرتاق كتبـه، مثـل العبادلـة، فسـماعهم صـحيح، يقو

 .)٣(»ومن سمع منه بعد احرتاق كتبه فسماعه ليس بشيء

 : الضعف مطلق�.القول الثالث

ـرّي:)٤(»عن يحيى بن سعيد: كان ال يراه شيئ�« قال الحميدي:  ، وقال بِْشُر بن السَّ

 .)٥(»رف�لو رأيت بن لهيعة لم تحمل عنه ح«

ال تحمـل عنـه « وقال عبد الرحمن بن مهدي وقيل لـه: تحمـل عـن ابـن لهيعـة؟:

 .)٧(، وسئل عنه أحمد بن حنبل؟ فضعفه)٦(»قليالً وال كثيراً 

عبد اهللا بن لهيعة احرتقت كتبه، فمن كتب عنه قبـل ذلـك، « وقال عمرو بن علي:

                                           
 ).١٤٥-٣٢/١٤٣( تاريخ دمشق، ابن عساكر  ) ١(

 ).١/٥٢٦تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ٢(

 ).٢/١١المجروحين، ابن حبان (  ) ٣(

 ).٥/١٨٢التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٤(

 ).١٤٧-٥/١٤٦الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٥(

 ).١٤٧، ٥/١٤٦المرجع السابق (  ) ٦(

 ).١٤٧ ،٥/١٤٦المرجع السابق (  ) ٧(
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٥٧٩ 

ين كتبـوا بعـدما احرتقـت مثل ابن المبارك، وعبد اهللا بـن يزيـد المقـرئ، أصـح مـن الـذ

 .)١(»الكتب، وهو ضعيف الحديث

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عن ابن لهيعة، واألفريقي أيهما أحب 

ضعيفان بين اإلفريقي، وابن لهيعة كثيـر، أمـا ابـن لهيعـة فـأمره « إليكما؟ فقاال جميع�:

 .)٢(»مضطرب يكتب حديثه على االعتبار

أبـو عبـد « ، وقال مسـلم بـن الحجـاج:)٣(»ال يحتج بحديثه« :وقال يحيى بن معين

 .)٤(»الرحمن، عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة، تركه ابن مهدي، ويحيى، ووكيع

ابن لهيعة ال يوقف على حديثه، وال ينبغي أن يحتج بروايتـه، أو « وقال السعدي:

 .)٦(»ضعيف« ، وقال النسائي:)٥(»يعتد بروايته

 الراجح:

، ولكن عراض أقوال أئمة الجرح، والتعديل، يرتجح ضعفه مطلق�من خالل است

حال من سمع منه قديم�، كابن وهب، وابن المبارك، وابن المقري، أحسن ممن سمع 

 منه متأخرًا، وقد تقدم أن أكثر األئمة على ضعفه مطلق�، هذه خالصة حال ابن لهيعة.

ومـا تقـدم يف ترجمتـه « ل:وقد ذهب الدكتور: أحمد معبد، إلى أبعد من ذلك فقا

                                           
 ).١٤٧ ،٥/١٤٦ابن أبي حاتم ( الجرح والتعديل،  ) ١(

 ).١٤٧ ،٥/١٤٦المرجع السابق (  ) ٢(

 ).٤/٤٨١تاريخ ابن معين رواية الدوري، ابن معين (  ) ٣(

 ).٣٢/١٣٦تاريخ دمشق، ابن عساكر (  ) ٤(

 ).٤/١٤٤الكامل يف الضعفاء، ابن عدي (  ) ٥(

 ).٦٣الضعفاء والمرتوكين، النسائي (ص  ) ٦(
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ألن مـن وثقـه  ؛يف األصل، والتعليق عليها، يؤيد القـول باإلجمـاع (أي علـى تضـعيفه)

وجه التوثيق، لعدالته، وصدقه، مع االنتقاد لضبطه بما يقتضـي ضـعفه، ومـع ذلـك لـو 

ســلمنا عــدم اإلجمــاع، حيــث ال نــدعي اإلحاطــة التامــة بكــل األقــوال، فإنــه يكفــي يف 

أقوال جمهور النقاد، وأئمـتهم الـذين تقـدم مجمـوع أقـوال كـل مـنهم، ترجيح ضعفه، 

 .)١(»وبيان أن الراجح منها: تضعيفه تضعيف� ينجرب بمتابع، أو شاهد

ولــو أخــذنا بالروايــة التــي فيهــا أن ابــن وهــب رواه مباشــرة عــن ابــن لهيعــة، وأن 

 طلًقا.تحديثه عن مالك خطأ فهو ضعيف أيًضا، لما تقدم من ضعف ابن لهيعة م

  وأمـا اإلسـناد الـذي أخرجـه البيهقـي، مــن طريـق الحـارث بـن عبـد الـرحمن بــن 

عاصم بن عبد العزيـز، وهـو ضـعيف،  أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب فال يصح، ففيه

  ، وقــال )٣(»لــيس بــالقوي« قطني:، وقــال النســائي، والــدار)٢(»فيــه نظــر« قــال البخــاري:

 . )٤(»حتجاج به إذا نفردكان ممن يخطئ كثيرا فبطل اال« ابن حبان:

عاصم بن عبد العزيز األشجعي، فيه نظر، وحبيب بن أبى حبيب « وقال البيهقي:

ضعيف، وعبد اهللا بن عامر، وابن لهيعة ال يحتج هبما، واألصل يف هذا الحديث مرسل 

 .)٥(»مالك

بلغني أن مالك بن أنس أخـذ هـذا الحـديث عـن عبـد اهللا بـن عـامر « :وقال أيض�

                                           
 ).٢/٨٥٧أحمد معبد ( :بن سيد الناس اليعمري، تحقيقحاشية النفح الشذي، ا  ) ١(

 ).٦/٤٩٣التاريخ الكبير، البخاري (   )٢(

 ).٢/٣٥٣ميزان االعتدال، الذهبي (   )٣(

 ).٢/١٢٩المجروحين، ابن حبان (   )٤(

 ).٥/٢٤٣السنن الكربى، البيهقي (   )٥(
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ي، عن عمرو بن شعيب، وقيل: عن ابن لهيعة، عن عمرو، وقيل: عن الحارث األسلم

 .)١(»بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو، ويف جميع ذلك ضعف

وقد يقول قائل: هذا بـالغ مـن مالـك، وبالغـات مالـك صـحيحة، مسـتدًال علـى 

بلغ من الحـديث كان مالًكا، ال ي« ذلك، بما نقله الزرقاين عن سفيان بن عيينة، أنه قال:

 . )٢(»إال ما كان صحيًحا، وإذا قال بلغني، فهو إسناد صحيح

 وهذ القول فيه نظر فإنه:

لم ينقل هذا القول عـن سـفيان بـن عيينـة، مـن هـو أعلـى كعًبـا مـن الزرقـاين يف  -

هــ)، وغيـره، ممـن شـرح الموطـأ حـديثًيا، ٤٦٣(ت المذهب المـالكي كـابن عبـد الـرب

د، واالستذكار، وخاصة أن الزرقاين من أعالم المـذهب المـالكي وفقهًيا كما يف التمهي

 هـ)، فلعله وهم يف ذلك.١١٢٢المتأخرين (ت

على فرض ثبوت ذلك عـن سـفيان، لـم ينقـل مثـل ذلـك يف بالغـات مالـك يف  -

الموطأ، عن أحد من أئمة النقد المتقدمين ممن عاصر مالًكا، أو جاء بعده، كالشافعي، 

 ن معين، وغيرهم من كبار األئمة، مع عنايتهم بالموطأ.وأحمد بن حنبل، واب

على فرض ثبوته، فقد يحمل على مقارنته بالمراسيل، واألحاديـث المعضـلة،  -

فهذا النوع قل من احتج به، « والمنقطعة، قال الذهبي لما تكلم عن الحديث المنقطع:

. فـإن مالًكـا »ذاقـال: كـذا وكـ بلغني أن رسـول اهللا « وأجود ذلك ما قال فيه مالك:

 .)٣(»متثبت، فلعل بالغاته أقوى من مراسيل، مثل: حميد، وقتادة

                                           
 ).٨/١٥٤( معرفة السنن واآلثار، البيهقي   )١(

 ).٤/٣٩٦( ى موطأ اإلمام مالك، الزرقاينشرح الزرقاين عل   )٢(

 ).٤١الموقظة، الذهبي (ص   )٣(
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فاألقرب، أن بالغاته تحمل على االنقطاع، فإن عرف الواسطة بني الحكـم علـى 

 ذلك.

الحـديث مـن روايـة عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، وقــد  العلـة الثانيـة:

 التالي:اختلف يف االحتجاج هبذه السلسلة على النحو 

 القول األول: القبول مطلق�، لرواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قلت ألحمد بن حنبل: عمرو بن شـعيب سـمع « قال محمد بن علي الجْوزَجاينُّ:

من أبيه شيئ�؟ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد اهللا بن عمـرو؟ قـال: 

  .)١(»نعم، أراه قد سمع منه

ــدي، « اري:وقــال البخــ ــد اهللا، والحمي ــن عب ــي ب ــل، وعل ــن حنب ــت أحمــد ب ورأي

زاد يف هتـذيب  ،)٢(»وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون بحديث عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه

 .)٣(»عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم« الكمال:

ــذهبي: ــال ال ــاري، أخــاف أ« ق ــن البخ ــاظ م ــدور هــذه األلف ــتبعد ص ــون أس   ن يك

أبو عيسى وهم، وإال فالبخاري ال يعرج على عمرو، أفرتاه يقول: فمن الناس بعدهم، 

ومــع هــذا القــول، فمــا احــتج بــه « ، وقــال أيضــ�:)٤(»ثــم ال يحــتج بــه أصــًال وال متابعــة

 .)٥(»البخاري يف جامعه

                                           
 ).٢٢/٦٨هتذيب الكمال، المزي (  ) ١(

 ).٢/١٣٩)؛ سنن الرتمذي (٦/٣٤٢التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٢(

 ).٢٢/٦٩هتذيب الكمال، المزي (  ) ٣(

 ).٥/١٦٧سير أعالم النبالء، الذهبي (  ) ٤(

 ).٣/٢٤٦ذهبي (ميزان االعتدال، ال  ) ٥(
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سئل أبي عن عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عـن جـده، أحـب « وقال ابن أبي حاتم:

عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن « هبز بن حكيم، عن أبيه، عـن جـده؟ فقـال:إليك أو 

 .)١(»جده، أحب إلي

صـح سـماع عمـرو مـن أبيـه شـعيب، وصـح « وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري:

  .)٢(»سماع شعيب من جده عبد اهللا بن عمرو

القول الثاين: التضعيف المطلق، لرواية عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده، 

 لك ألسباب:وذ

االنقطاع بين شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وعبـد اهللا بـن  -أ

عمرو بن العاص، حيث قالوا: إن شعيب� لم يسمع من عبد اهللا بن عمرو، إنمـا يحـدث 

 عنه وجادة.

 .)٣(»عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، غيره أجود منه« قال سفيان بن عيينة:

و ثقة يف نفسه، وما روى عن أبيه، عن جده، ال حجة، فيه وليس ه« قال ابن معين:

بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتب عبـد اهللا بـن عمـرو فكـان 

 .)٤(»يرويها عن جده إرساًال، وهي صحاح عن عبد اهللا بن عمرو غير أنه لم يسمعها

ن أبيـه، عـن قال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شـعيب، عـ« وقال الدوري:

جده، فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وهـو 

                                           
 ).٦/٢٣٩الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ١(

 ).٤٦/٨٧( تاريخ دمشق، ابن عساكر  ) ٢(

 ).١/٤٦الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٣(

 ).٨/٥٤( هتذيب التهذيب، ابن حجر  ) ٤(
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، فمن ها هنا جاء ضعفه، أو نحو هذا من الكالم، يقول: أبي، عن جدي، عن النبي 

قاله يحيى، فإذا حدث عمرو بن شعيب، عن سـعيد بـن المسـيب، أو عـن سـليمان بـن 

 .)١(»ؤالء، أو قريب من هذا الكالم قاله يحيىيسار، أو عن عروة، فهو ثقة عن ه

بـن عمـرو بـن  هو عمرو بن شعيب بن محمد بـن عبـداهللا« وقال أحمد بن حنبل:

 .)٢(»العاص، ويقال: إن شعيب� حدث من كتاب جده ولم يسمعه منه

وب، وابـن جـريج، فـذلك كلـه صـحيح، ما روى عنه أيـ« وقال علي بن المديني:

 .)٣(»وما روى عمرو، عن أبيه، عن جده، فذلك كتاب وجده فهو ضعيف

روى عنــه الثقــات، مثــل أيــوب الســختياين، وأبــى حــازم، « وقــال أبــو زرعــة:

والزهري، والحكم بن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عـن جـده، وقـال 

 .)٤(»خذ صحيفة كانت عنده فرواهاإنما سمع أحاديث يسيرة، وأ

قيل ألبي داود: عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن جـده « وقال أبو عبيد اآلجري:

 .)٥(»حجة عندك؟ قال: ال، وال نصف حجة

                                           
)، ويف الضـــعفاء الكبيـــر، العقيلـــي ٤/٤٦٢( تـــاريخ ابـــن معـــين روايـــة الـــدوري، ابـــن معـــين  ) ١(

)، بـدل كتـاب كـذاب، ويظهـر أن هـذا تصـحيف، والصـواب كتـاب، ولـم ينقـل عــن ٣/٢٧٤(

عباس، عن يحيى، أنه قال عن عمرو بن شعيب كذاب، ولم يقله غيره من أئمة النقد عن عمرو 

 بن شعيب.

 ).٩٠المراسيل، ابن أبي حاتم (ص  ) ٢(

 ).١٠٤ني (صسؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني يف الجرح والتعديل، ابن المدي  ) ٣(

 ).٦/٢٣٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٤(

 ).٢٢/٧٢هتذيب الكمال، المزي (  ) ٥(
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٥٨٥ 

ــان: ــن حب ــال اب ــوز « وق ــرة، ال يج ــاكير كثي ــه من ــده ففي ــه، عــن ج إذا روى عــن أبي

اد ال يخلو من أن يكون ألن هذا اإلسن ؛االحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيه، عن جده

ألنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو، فإذا روى عن  ؛مرسالً أو منقطًعا

أبيه فـأبوه شـعيب، وإذا روى عـن جـده، وأراد عبـد اهللا بـن عمـرو، وجـد شـعيب، فـإن 

اهللا بن عمرو، والخرب بنقله هذا منقطع، وإن أراد بقوله: عـن جـده،  شعيب� لم يلق عبد

األدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبد اهللا بن عمرو، ومحمد بن عبد اهللا ال صحبة جده 

  له، فـالخرب هبـذا النقـل يكـون مرسـالً، فـال تخلـوا روايـة عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، 

ــار ال    عــن جــده مــن أن يكــون مرســالً، أو منقطعــ�، والمرســل، والمنقطــع مــن األخب

أخـذ الـدين عمـن ال يعـرف، والمرســل  لـم يكلـف عبــاده ألن اهللا  ؛يقـوم هبـا حجـة

والمنقطع ليس يخلوا ممن ال يعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذي هو من جنس 

 األخبار إذا كان مـن روايـة العـدول، حتـى يرويـه عـدل، عـن عـدل إلـى رسـول اهللا 

 .)١(»موصوالً 

عـة وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمة الناس، وثقاهتم، وجما« وقال ابن عدي:

اجتنبــه النــاس مــع  مــن الضــعفاء، إال أن أحاديثــه عــن أبيــه، عــن جــده، عــن النبــي 

، وقــال )٢(»احتمــالهم إيــاه، ولــم يــدخلوه يف صــحاح مــا خرجــوه وقــالوا: هــي صــحيفة

 )٣(.»وشعيب لم يسمع من جده عبد اهللا بن عمرو« الحاكم:

و عنـدي مـا يسـرين أن صـحيفة عبـد اهللا بـن عمـر« وقال مغيرة بن مقسم الضـبي:

                                           
 ).٢/٧٢المجروحين، ابن حبان (  ) ١(

 ).٥/١١٤الكامل يف الضعفاء، ابن عدي (  ) ٢(

 ).١/٣١١المستدرك، الحاكم (  ) ٣(
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٥٨٦  

هــذه صـحيفة مرســلة، ال يجــوز االحتجــاج « ، وقــال ابـن حــزم:)١(»بتمـرتين أو بفلســين

 .)٢(»هبا

ووجه القدح يف كونه وجادة، أن الصحف يدخل يف روايتها التصحيف، كما قـال 

وأما تعليل بعضهم بأهنا صحيفة، وروايتها وجادة، بال سماع، فمن جهـة، أن « الذهبي:

لتصــحيف ال ســيما يف ذلــك العصــر، إذ ال شــكل بعــد يف الصــحف يــدخل يف روايتهــا ا

 .)٣(»الصحف وال نقط، بخالف األخذ من أفواه الرجال

عليك بطـاووس، ومجاهـد، وإيـاك « وقال أيوب السختياين، لليث بن أبي سليم:

 .)٥(»عمرو بن شعيب، وفالن )٤(وجواليقك

 قالوا: إن يف روايته عن أبيه، عن جده مناكير. -ب

مـا أقـل مـا نصـيب عنـه ممـا روى عـن غيـر أبيـه، عـن جـده، مـن « ة:قال أبو زرعـ

المنكر، وعامة هذه المناكير الذي يروى عن عمرو بن شعيب، إنما هي عن المثنى بـن 

 .)٦(»الصباح، وابن لهيعة، والضعفاء

                                           
 ).٦/٢٣٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ١(

 ).١٠/٣٨١( المحلى، ابن حزم  ) ٢(

 ).٥/١٧٤سير أعالم النبالء، الذهبي (  ) ٣(

والجوالق والجوالق بكسر الالم وفتحها األخيرة عن ابن األعرابي وعاء من األوعية معـروف،   ) ٤(

قال سيبويه: والجمع جوالق بفتح الجيم وجواليق ولم يقولوا جوالقات استغنوا عنه بجواليق. 

 ).١٠/٣٦( لسان العرب، ابن منظور

 ).٣/٢٧٣الضعفاء الكبير، العقيلي (  ) ٥(

 ).٦/٢٣٨الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (  ) ٦(
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٥٨٧ 

وهـذا ظـاهر  القول الثالث: البد من تصريح عمرو يف الرواية بأن الجـد عبـد اهللا،

 قطني.كالم الدار

لعمــرو بــن شــعيب، ثالثــة أجــداد: األدنــى مــنهم « قطني:الحســن الــدار أبــو قــال

مـن األدنـى  - يعنـي شـعيب� - محمد، واألوسط عبد اهللا، واألعلى عمـرو، وقـد سـمع

، وسـمع مـن جـده عبـد اهللا، فـإذا بينـه وكشـفه فهـو محمد، ومحمد لم يدرك النبي 

 .)١(»من جده عمرو صحيح حينئذ، ولم يرتك حديثه أحد من األئمة، ولم يسمع

ما تقدم يتبين أن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده  خاللمن  الراجح:

إسنادها حسن، ولكن ال يلزم من ذلك قبولها مطلق� لكن األصل فيها أهنا حجـة، فـإن 

دلت القرائن على ردها ردت، فمثالً: لو صح اإلسناد إلى عمرو بن شعيب، عـن أبيـه، 

ى الصــحابة، أو كــان يف المــتن نكــارة، أو تفــرد يف حكــم مــن عــن جــده، وخــالف فتــاو

األحكام أو غير ذلك من القرائن واألسباب فيظهر ردها، وهذا هو مفهوم كالم أحمـد 

أصـحاب الحـديث إذا شـاءوا احتجـوا بحـديث عمـرو بـن « حيث يقول: بن حنبل 

 .)٢(»شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاءوا تركوه

ــذهبي  ــال ال ــ�ق ــول:ع معقب ــذا الق ــى ه ــرتددون يف « ل ــم ي ــى أهن ــول عل ــذا محم ه

 .)٣(»االحتجاج به ال أهنم يفعلون ذلك على سبيل التشهي

أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربمـا وجـس « آخر: موضعوقال أحمد يف 

                                           
 ).٢٢/٧٣( هتذيب الكمال، المزي  ) ١(

 ).٥/١١٤( الكامل يف الضعفاء، ابن عدي  ) ٢(

 ).٥/١٦٨سير أعالم النبالء، الذهبي (  ) ٣(
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 .)١(»يف القلب منه، ومالك يروي عن رجل عنه

 فيهـا المنكـرات فقـال:وقد جزم الذهبي عقب نقله، قول أبي زرعـة، بـأن روايتـه 

وال ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة، «

أو سماع�، فهذا محل نظر، واحتمـال، ولسـنا ممـن نعـد نسـخة عمـرو، عـن أبيـه، عـن 

جــده، مــن أقســام الصــحيح الــذي ال نــزاع فيــه مــن أجــل الوجــادة، ومــن أجــل أن فيهــا 

أمل حديثه، ويتحايد مـا جـاء منـه منكـرًا، ويـروى مـا عـدا ذلـك يف مناكير، فينبغي أن يت

الســنن واألحكــام محســنين إلســناده، فقــد احــتج بــه أئمــة كبــار، ووثقــوه يف الجملــة، 

 .)٢(»وتوقف فيه آخرون قليالً، وما علمت أن أحدًا تركه

بخـالف روايـة حسـين « وزاد الذهبي األمر وضوح� بما سـبق نقلـه، وهـو قولـه:

وسليمان بن موسى الفقيه، وأيوب السختياين، فاألولى أن يحتج بذلك إن لم  المعلم،

ــه أشــياء  ــل إمــام الجماعــة: ل يكــن اللفــظ شــاذًا، وال منكــرًا، فقــد قــال أحمــد بــن حنب

 .)٣(»مناكير

وأعتقد أن كالم الذهبي يف غاية التحقيق، والنفاسة، زد على ذلك أن كبـار النقـاد 

 ين على قبول روايته عن أبيه، عن جده.المتقدمين، وكثير من المتأخر

والجواب عن العلة األولى، التي يعلل هبا الفريق األول مدفوعـة؛ بثبـوت سـماع 

 عمرو، من أبيه.

أيوب السختياين بسماع عمرو من أبيه، عن جده كما عند البيهقـي أنـه  وقد صرح

                                           
 ).٦/٢٣٨( الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم  ) ١(

 ).٥/١٧٥( الء، الذهبيسير أعالم النب  ) ٢(

 ).٥/١٧٧( المرجع السابق  ) ٣(
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٥٨٩ 

ال: حدثني ، قأيوب، قال: حدثني عمرو بن شعيبورواه إسماعيل بن علية، عن « قال:

، أخربنـا محمـد  ْوذَباريُّ أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد اهللا بن عمرو، أخربناه أبو على الرُّ

 .)١(»بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل فذكره

ورأيت أحمد بن حنبل، وعلي بـن عبـد اهللا، والحميـدي، « وتقدم قول البخاري:

زاد يف هتـذيب  ،)٢(»بحديث عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون

 !)٣(»عن جده ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: من الناس بعدهم« الكمال:

روينـا عـن علـي بـن المـديني، أنـه قـال: حـديث عمـرو بـن « وقال ابـن عبـد الـرب:

ألنـه سـمع مـن أبيـه، وسـمع  ؛شعيب، عن أبيـه، عـن جـده، صـحيح متصـل، يحـتج بـه

يب من جده عبد اهللا بن عمرو، وقول علي هذا مع إمارته، وعلمه بالحديث، أولـى شع

 .)٤(»ما قيل به يف حديث عمرو بن شعيب

 قطني يف سننه، حديثين يثبت سماع عمرو من أبيه، وأسوق أحدهما.وساق الدار

عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قـال: سـمعت عمـرو بـن شـعيب، يقـول: سـمعت 

أيمـا (، يقـول: ت عبد اهللا بن عمرو، يقول: سمعت رسـول اهللا شعيب�، يقول: سمع

 .)٥()رجل ابتاع من رجل بيعة...

هذا حـديث ثقـات، رواتـه حفـاظ، وهـو كاآلخـذ باليـد يف صـحة « وقال الحاكم:

                                           
 ).٢/٤٤٩( السنن الكربى، البيهقي  ) ١(

 تقدم يف المبحث األول، المطلب األول.  ) ٢(

 تقدم يف المبحث األول، المطلب األول.  ) ٣(

 ).٦/٤٣٣( االستذكار، ابن عبد الرب  ) ٤(

 ).٣/٥٠( سنن الدارقطني، الدارقطني  ) ٥(
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 .)١(»سماع شعيب بن محمد، عن جده عبد اهللا بن عمرو

عبـد اهللا،  وسماع شعيب بن محمد بن عبد اهللا صـحيح مـن جـده« وقال البيهقي:

 .)٢(»لكن يجب أن يكون اإلسناد إلى عمرو صحيح�

وغيره بسند صـحيح، سـماع عمـرو مـن  »قطنيالدار« وقد ثبت يف« وقال المزي:

 .)٣(»أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد اهللا

 .)٤(»وقد صح سماع أبيه، من جده عبد اهللا بن عمرو« وقال ابن القطان الفاسي:

 .)٥(»ا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلمهذ« قال ابن الملقن:

وقد صح سماع شعيب، من جده عبد اهللا بن عمرو، فبطل قـول « وقال ابن القيم:

 .)٦(»من قال إنه منقطع

وجـود النكـارة يف حديثـه، فيجـاب عنهـا، بـأن غالـب  الجواب عن العلـة الثانيـة:

ن لهيعـة، وغيـره، كمـا قــال النكـارة دخلـت علـى حديثـه مـن روايـة الضـعفاء عنـه، كـاب

ما رأيت أحدًا من أصحابنا ممن ينظر يف الحـديث، وينتقـي الرجـال « يعقوب بن شيبة:

يقول يف عمرو بن شعيب شيئ�، وحديثه عندهم صحيح، وهـو ثقـة ثبـت، واألحاديـث 

التــي أنكــروا مــن حديثــه إنمــا هــي لقــوم ضــعفاء، رووهــا عنــه، ومــا روى عنــه الثقــات 

                                           
 ).٢/٧٤( ، الحاكمالمستدرك  ) ١(

 ).٢/٣٧٥السنن الكربى، البيهقي ( ) ٢(

 ).١/٩٥( نصب الراية، الزيلعي  ) ٣(

 ).٣/٣٨٨بيان الوهم واإليهام، ابن القطان الفاسي (  ) ٤(

 ).٣/٣٥١البدر المنير، ابن الملقن (  ) ٥(

 ).٥/٣٨٩زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٦(
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٥٩١ 

 .)١(»فصحيح

وعامة هذه المناكير الذي يروى عن عمرو بن شعيب، إنما هـي « أبو زرعة:وقال 

 .)٢(»عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء

الضعفاء الراوون عنه، مثل: المثنى بن الصباح، ومحمد بن عبيد « وقال الذهبي:

، وحجاج بن أرطاة، وابن لهيعة، وإسـحاق بـن أبـي فـروة، والضـحا ك بـن اهللا الَعرَزمِيُّ

حمزة، ونحوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء، ضعف نخاعه، ولم يحتج بـه، بـل 

وإذا روى عنه رجل مختلف فيه، كأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، ففي 

النفس منه، واألولى أن ال يحتج به، بخالف رواية حسين المعلم، وسليمان بن موسى 

ى أن يحتج بذلك إن لم يكن اللفظ شاذًا، وال منكرًا، الفقيه، وأيوب السختياين، فاألول

 .)٣(»فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير

ولــو رجعنــا إلــى األحاديــث التــي ذكرهــا ابــن حبــان ممــا اســتنكر عليــه يف كتابــه 

، لرأينا أن جميعها من رواية ابـن لهيعـة عنـه، وسـبق أن عرفنـا حـال ابـن )٤(المجروحين

وهذا يؤكد أن غالب النكارة يف حديثه جاءت من قبـل الضـعفاء  ،)٥(، وأنه ضعيفلهيعة

 الذين رووا عنه.

ولذلك فـالراجح، واهللا أعلـم أن إسـناد عمـرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن، جـده 

                                           
 ).٣/٦٢التمهيد، ابن عبدالرب (  ) ١(

 ).٦/٢٣٨رح والتعديل، ابن أبي حاتم (الج  ) ٢(

 ).٥/١٧٧سير أعالم النبالء، الذهبي (  ) ٣(

 ).٧٤-٢/٧٣المجروحين، ابن حبان (  ) ٤(

 تقدم يف المبحث األول، المطلب األول.  ) ٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة حديثية فقهية«بيع العربون 

٥٩٢  

 حسن، إن لم ترده القرائن.

هو ثقة يف نفسه، وما روى عن أبيه، عن جده، ال حجة، فيـه « وأما قول ابن معين:

بمتصل، وهو ضعيف من قبيل أنه مرسل، وجد شعيب كتب عبد اهللا بن عمرو، وليس 

فكــان يرويهــا عــن جــده، إرســاًال، وهــي صــحاح، عــن عبــد اهللا بــن عمــرو غيــر أنــه لــم 

 .)١(»يسمعها

بـن معـين أن أحاديثـه صـحاح، غيـر اإذا شهد له « فقد عقب عليه ابن حجر فقال:

اقي أن يكون وجادة صـحيحة وهـو أحـد أنه لم يسمعها وصح سماعه لبعضها فغاية الب

 .)٢(»وجوه التحمل

وعمـرو بـن شـعيب ثقـة « وأخيرًا، أختم بنقل كالم أبي بكر الحازمي حيث قـال:

باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه، لم يختلـف أحـد يف االحتجـاج بـه، وأمـا 

 .)٣(ل، وال انقطاعروايته عن أبيه، عن جده، فاألكثرون على أهنا متصلة، ليس فيها إرسا

 وخالصة القول يف علل الحديث، هما علتان:

اإلهبام فال يعرف شيخ مالك، وعلى فرض أنه عبد اهللا بن لهيعة، فهو ضعيف  -١

 على الراجح.

وأما متابعة الحارث بن أبي ذباب، لعبد اهللا بن لهيعة، فتقـدم أهنـا ال تصـح ففيهـا 

 عاصم ابن عبد العزيز، وقد عرفنا أنه ضعيف.

                                           
 تقدم يف المبحث األول، المطلب األول.  ) ١(

 ).٨/٤٨( هتذيب التهذيب، ابن حجر  ) ٢(

 ).١/٢١٣ن أبي داود، ابن القيم (حاشية ابن القيم على سن  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  د. خالد بن عبد اهللا الطويان

  

٥٩٣ 

أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإن كان الراجح أنه إسناد  -٢

حسن، ولكن بشروط منها: أن ال يتفرد بحكم من األحكام، وقد انفرد بالنهي عن بيـع 

 العربون، كما أنه من رواية الضعفاء عنه أيضا.

 .)عربنالعربون لمن (: قال عن عبد اهللا بن عمر، عن النبي الحديث الثاين: 

  التخريج: -أ

حاديث )، والشيخ األلباين يف سلسلة األ١/١٢٠ذكر الذهبي يف ميزان االعتدال (

، عن بركة بن محمـد الحلبـي، »الغرائب« قطني أخرجه يف)، أن الدار١٢١٩الضعيفة (

 بن أخت عبد القدوس، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوًعا.اعن أحمد بن علي 

موضوع، ففي سنده أحمـد بـن علـي ابـن أخـت عبـد يث: الحكم على الحد -ب

 القدوس، وبركة بن محمـد الحلبـي، أمـا أحمـد بـن علـي، فقـد قـال الـذهبي نقـال عـن

مرتوك الحـديث، وحديثـه باطـل، لكـن راويـه عنـه مـتهم، وهـو بركـة بـن « قطني:الدار

 .)٢(»كان كذابا يضع الحديث« وقال الدراقطني عن بركة: ،)١(»محمد الحلبي

ذكـره الَفتَّنِـي يف  ،)العربـون لمـن عـربن( شاهد من حديث ابن عبَّـاس رفعـه: وله

 ) ثم قال: حديث باطل.١٣٦(ص تذكرة الموضوعات

 ومثل هذا الشاهد ال يزيد الحديث إال نكارة، وضعفا.

* * * 

                                           
 ).١/١٢٠ميزان االعتدال، الذهبي (   )١(

 ).١/٢٠٢المؤتلف والمختلف، الدارقطني (   )٢(
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 المطلب الثاين: أحاديث جواز بيع العربان:* 

 .)العربان يف البيعأحل (بن أسلم: أن النبي  زيد عن الحديث الثالث:

 التخريج: -أ

 )، عن محمد بن بشر، قال: حدثنا هشام بن سعد. ٢٣٦٥٦أخرجه ابن أبي شيبة (

 )، عن معتمر بن سليمان.٢٣٦٥٦وابن أبي شيبة (

ــن  ــر اب ــروذك ــر( حج ــيص الحبي ــال ٣/٤٥يف التلخ ــز العم ــاحب كن ــذا ص )، وك

 مي.)، أنه عند عبد الرزاق يف مصنفه، قال: حدثنا األسل٤/١٥٥(

(هشام بن سعد، ومعتمر بن سليمان، وإبراهيم بن أبي يحيى)، عن زيد  :ثالثتهم

 بن أسلم، به.

ضعيف، فهو مرسل، فزيد ابن أسلم العـدوي مـولى الحكم على الحديث:  -ب

 ، وهو من التابعين.)١(عمر، أبو عبد اهللا، وأبو أسامة المدين، ثقة، عالم، وكان يرسل

ــن الملقــن ــن)٢(وعــزاه اب ــال  ، واب ــرزاق، وق ــد ال   حجــر، والشــوكاين، لمصــنف عب

ــر: ــن حج ــن « اب ــد ب ــن محم ــراهيم ب ــو إب ــلمي، ه ــاله، واألس ــع إرس ــعيف م ــذا ض   وه

مرسـل، ويف إسـناده إبـراهيم بـن أبـي يحيـى وهـو  وهو« ، وقال الشوكاين:)٣(»أبي يحيى

 .)٤(»ضعيف

 ولم أجده يف المطبوع من مصنف عبد الرزاق.

                                           
 ).٢٢٢تقريب التهذيب، ابن حجر (ص   )١(

 ).٦/٥٢٦البدر المنير، ابن الملقن (   )٢(

 ).٣/٤٥التلخيص الحبير، ابن حجر (   )٣(

 .)٥/١٨٢نيل األوطار، الشوكاين (   )٤(
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 .)أحل العربان يف البيع( أسلم: أن النبي عن محمد بن  الحديث الرابع:

 التخريج: -أ

 )، عن معتمر بن سليمان، عن محمد بن أسلم، به.٢٣٦٦١أخرجه ابن أبي شيبة (

ضعيف فمحمد بن أسلم، تابعي مجهول، وقد رفعه الحكم على الحديث:  -ب

تــابعي، أرســل حــديث�، يــروي عنــه ابــن إســحاق، « ، قــال الــذهبي:إلــى النبــي 

 .)١(»مجهول

أن نافع بن عبد الحارث اشرتى (عن عبد الرحمن بن فروخ: الحديث الخامس: 

دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر 

 .)لم يرض فأربع مائة لصفوان

 التخريج: -أ

، عـن عبـد الـرحمن بـن فـروخ، عـن )٢()، عن الثـوري٩٢١٣أخرجه عبد الرزاق (

 ه، عن نافع بن الحارث، به، وفيه أن ابن فروخ يروي هذا الحديث عن أبيه.أبي

                                           
 ).٣/٤٨٠ميزان االعتدال، الذهبي (   )١(

األقرب أن رواية الثـوري، عـن ابـن فـروخ، عـن أبيـه، خطـأ، فـالثوري ال يعـرف يف روايتـه عـن    )٢(

عبدالرحمن بن فروخ، والمشـهور بالروايـة عـن ابـن فـروخ هـو عمـرو بـن دينـار، ويحتمـل أن 

ل ابــن حجــر يف هتــذيب ، فقــد أخطــأ يف أحاديــث عــن الثــوري، قــاالخطــأ مــن عبــد الــرزاق 

  وممــا أنكــر علــى عبــد الــرزاق: روايتــه عــن الثــوري، عــن عاصــم بــن « ):٦/٣١٥التهــذيب (

رأى على عمر ثوبا، فقال: أجديد هـذا أم غسـيل...  عبيد اهللا، عن سالم، عن أبيه، أن النبي 

وهم فيـه : رواه ثالثة من الحفاظ عن عبد الرزاق، وهو مما »الدعاء«الحديث، قال الطرباين يف 

 .»عن الثوري، والصواب: عن عمر، عن الزهري، عن سالم
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)، معلًقا بصـيغة الجـزم، ووصـله المـزي يف هتـذيب ٢/٨٥٣وأخرجه البخاري (

 ). ٣/٣٢٦)، وابن حجر يف تغليق التعليق (١٧/٣٤٤الكمال (

 كالهما: (المزي، وابن حجر)، من طريق كثير بن عبيد.

 ).٢٣٦٦٢و ابن أبي شيبة (

 )، عن جده.٢/١٦٥يف أخبار مكة ( واألزرقي

 )، عن حسين بن حسن، وغيره.٢٠٧٦يف أخبار مكة ( والفاكهي

 )، من طريق النعمان بن عبد السالم.١١٥١١( والبيهقي

كلهــم: (ابــن أبــي شــيبة، وجــد األزرقــي، وحســين بــن حســن، وكثيــر بــن عبيــد، 

دينـار، عـن عبـد الـرحمن بـن  والنعمان بن عبد السالم)، عن ابن عيينة، عن عمـرو بـن

 فروخ.

): أنه أخرجه عمر بن شبة يف كتـاب مكـة، ٥/٧٦وذكر ابن حجر يف فتح الباري (

 ، أبي غسان الكناين، عن هشام بن سليمان، عن ابن جريج.يحيىعن محمد بن 

(عبد الرحمن بن فروخ، وابن جريج)، أن نافع بـن الحـارث، بـه، إال أن  كالهما:

ألربعمائـة خمسـمائة، وزاد يف آخـره: وهـو الـذي يقـال لـه سـجن ا بـدلابن جريج قال 

 عارم.

صـحيح، فقـد علقـه البخـاري يف صـحيحه، بصـيغة الحكم علـى الحـديث:  -ب

ـــك  ـــهالجـــزم وذل ـــد الحـــارث« :بقول ـــافع بـــن عب ـــن »واشـــرتى ن ـــرحمن ب ـــد ال   ، وعب

ــان يف ــن حب ــره اب ــد ذك ــول، فق ــروخ، مقب ــات« ف ــاريخ )١(»الثق ــاري يف (الت ــره البخ ، وذك

                                           
 ).٧/٨٧الثقات، ابن حبان (   )١(
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 ، ولم يذكرا فيه جرًحا أو تعديًال.)٢(، وابن أبي حاتم يف (الجرح والتعديل))١(الكبير)

عبد الرحمن بن فـروخ، وعبـد الـرحمن بـن معبـد، قـال الحـاكم: « وقال الذهبي:

 .)٣(»ليس لهما راٍو غير عمرو بن دينار

، ومن وصف بذلك يصـح حديثـه إذا توبـع، قـال ابـن )٤(»مقبول« وقال ابن حجر:

له من الحديث إال  الخامسة: من ليس« يف الكالم على مراتب الرواة، وطبقاهتم: حجر

حيـث  »مقبـول« القليل، ولم يثبت فيه ما يـرتك حديثـه مـن أجلـه، وإليـه اإلشـارة بلفـظ

، وقد توبع ابن فروخ يف هذه الرواية، فقد تابعه ابن جريج، )٥(»يتابع، وإال فلين الحديث

ن عبـد العزيـز، وهـو ثقـة، فقيـه، فاضـل، وكـان يـدلس، وابن جريج، هو عبد الملـك بـ

 .)٦(ويرسل

كنـا نتبـايع ( :عن حمزة بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، قـال الحديث السادس:

 .)فال يأمرنا وال ينهانا ،الثياب بين يدي عبد اهللا بن عمر: من افتدى افتدى بدرهم

 التخريج: -أ

ارون، عـن ابـن أبـي ذئـب، عـن )، عن يزيد بـن هـ٢٣٦٦٠أخرجه ابن أبي شيبة (

 الزهري، عن حمزة بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، به.

                                           
 ).٥/٣٣٧التاريخ الكبير، البخاري (   )١(

 ).٥/٢٧٥الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (   )٢(

 ).٢/٥٨٢ميزان االعتدال، الذهبي (   )٣(

 ).٣٤٨تقريب التهذيب، ابن حجر (ص   )٤(

 ).٨ابق (صالمرجع الس  ) ٥(

 ).٣٦٣المرجع السابق (ص   )٦(
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فيزيـد بـن ، صـحيح، فهـو مسلسـل باألئمـة الحفـاظ الحكم على الحـديث: -ب

، ومحمد بـن عبـد الـرحمن بـن أبـى ذئـب )١(هارون بن زاذان السلمي، ثقة، متقن، عابد

شهاب الزهري، متفق على جاللتـه ومحمد بن مسلم بن  ،)٢(القرشي، ثقة، فقيه، فاضل

 .)٤(، وحمزة بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، ثقة)٣(وإتقانه وثبته

* * * 

                                           
 ).٦٠٦تقريب التهذيب، ابن حجر (ص   )١(

 ).٤٩٣المرجع السابق (ص   )٢(

 ).٥٠٦المرجع السابق (ص   )٣(

 ).١٨٠المرجع السابق (ص   )٤(
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 المبحث الثاين

 حكم بيع العربون

 

 اختلف أهل العلم يف حكم بيع العربون، على ثالثة أقوال:

تحريم بيع العربون، ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من األحناف،  القول األول:

ــابوالم ــو الخط ــة أب ــد، اختارهــا مــن الحنابل ــة عــن أحم ــافعية، ورواي ــة، والش ، )١(الكي

 ، والحسن البصري.وغيرهم، ونسب هذا القول إلى ابن عباس 

 قول األحناف:

الثـاين والعشـرون: بيـع « يف معـرض ذكـره ألنـواع البيـوع الفاسـدة: قال السغدي،

أن يشرتي الرجل السلعة، فيدفع إلى البائع دراهم، على  العربان، ويقال: األُْرباَن: وهو

 .)٢(»أنه إن اخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن، وإن لم يأخذ فيسرتد الدراهم

 قول المالكية:

وكبيع العربان أن يعطيه « قال خليل يف مختصره، يف أثناء عرضه للبيوع المحرمة:

 .)٣(»شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه

                                           
)؛ اإلنصـاف، المـرداوي ٦/١٨٩( )؛ الفـروع، ابـن مفلـح٦/٣٣١( ينظر: المغنـي، ابـن قدامـة  ) ١(

)٢٥٢–١١/٢٥١.( 

: - بعــد بيــان جــواز بيــع العربــون علــى الصــحيح مــن المــذهب - لمــردواي يف اإلنصــافقـال ا  

أي:  - ، وهو روايـة عـن أحمـد. قـال المصـنف- أي: العربون - وعند أبي الخطاب ال يصح«

 .»: وهو القياس- ابن قدامة

 ).٤٧٣ ،١/٤٦٧النتف يف الفتاوى، السغدي (   )٢(

 ).٤٩ل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (صمختصر خليل، خلي   )٣(
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أن يشرتي الرجل العبد... باطل بغيـر « ، يف بيع العربون هو:قال اإلمام مالك 

 . )١(»شيء

وبيع العربان « والمالكية يرونه على وجهين: قال عبد الوهاب القاضي المالكي:

على وجهين: أحدهما ممنـوع، وهـو: أن يشـرتي سـلعة بـثمن معلـوم، أو يكـرتي دابـة 

على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن أو األجرة،  بأجرة معلومة، ويعربن شيئ�

وإن كره لم يعد إليه، فهذا من أكل المال بالباطل، واآلخر: جائز وهو االحتساب له به 

إذا أمضــى ورده عليــه إذا كــره، فــذلك جــائز، والــدين بالــدين ممنــوع إذا كــان مــن 

 .)٢(»الطرفين

ربــان، وذلــك: أن يشــرتي الرجــل وممــا هنــى عنــه، بيــع الع« وقــال ابــن عبــد الــرب:

السلعة، ويعطي البائع من ثمنها بعضه، قل، أو كثر عرباًنا، على أنه إن رضي ما اشرتى 

 ؛أخذه، وإن لم يرضه، فالعربان للبـائع، فهـذا ال يجـوز، والعربـان مـردود إلـى صـاحبه

أخـذه،  ألنه من أكل أموال الناس بالباطل، والجائز يف بيع العربان: أنه إن رضي الشيء

وأوفاه باقي ثمنه، وإن لم يرضه، رده وأخذ عربانه، وال يكون العربان إال يسيرا ال يشبه 

أن يقصد إلى االنتفاع بـه فيكـون كالسـلف عنـد مالـك والكـراء يف هـذا البـاب، كـالبيع 

 .)٣(»سواء، ومما هنى عنه ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك

الغرر؛ والمخاطرة؛ وأكل المال بغيـر عـوض ألنه من بيع القمار؛ و« :وقال أيض�

                                           
 ).١٦/١٢٦( الموطأ، مالك بن أنس   )١(

 ).١٥٣التلقين يف الفقه المالكي، الثعلبي (ص   )٢(

 ).٢/٧٤١الكايف يف فقه أهل المدينة، ابن عبد الرب (   )٣(
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 .)١(»وال هبة؛ وذلك باطل

من جملة أكل المال بالباطل بيع العربان، وهو: أن يأخذ منك « وقال ابن العربي:

الســلعة ويعطيــك درهًمــا علــى أنــه إن اشــرتاها تمــم الــثمن، وإن لــم يشــرتها فالــدرهم 

 .)٢(»لك

ن ال يرد البائع العربان إلى المشرتي وهو ممنوع، إن كان على أ« وقال ابن ُجزي:

 .)٣(»إذا لم يتم البيع بينهما، فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع فهو جائز

 قول الشافعية:

 .)٤(»ال يجوز بيع المعدوم، وال بيع العربون« قال الشيرازي:

 .)٥( »وال يصح بيع العربون...« قال الهيتمي:

 يصح بيـع العربـون، بـأن يشـرتي، ويعطيـه دراهـم وال« وقال الخطيب الشربيني:

 .)٦(»لتكون من الثمن إن رضي السلعة، وإال فهبة

وال يصح بيـع العربـون... لمـا فيـه مـن شـرطين مفسـدين: شـرط « وقال الرملي:

 .)٧(»الهبة، وشرط رد البيع بتقدير أن ال يرضى

                                           
 ). ٢٤/١٧٩التمهيد، ابن عبد الرب (   )١(

 ).١/٥٢١العربي ( أحكام القرآن، ابن   )٢(

 ).١٧١القوانين الفقهية، ابن ُجزي الكلبي الغرناطي (ص   )٣(

 ).٨٨التنبيه يف الفقه الشافعي (ص   )٤(

 ).٤/٣٢١تحفة المحتاج، أحمد بن محمد الهيتمي (   )٥(

 ).٣٩٥مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني الشافعي (ص   )٦(

 ).٤٧٧–٣/٤٧٦اج إلى شرح المنهاج، الرملي (هناية المحت   )٧(
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والشـافعي، اختلـف النـاس يف جـواز هـذا البيـع فأبطلـه مالـك، « وقال الخطـابي:

للحديث، ولما فيه من الشـرط الفاسـد، والغـرر، وأكـل المـال بالباطـل، وأبطلـه أيضـا 

 .)١(»أصحاب الرأي

ــه مــن الشــرط الفاســد « وقــال النــووي: ــا أن مــذهبنا بطالنــه... لمــا في وقــد ذكرن

 . )٢(»والغرر، وأكل المال بالباطل

، وأبـي حنيفـة، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس، والحسـن، ومالـك« وقال أيضا:

 .)٣(»قال: وهو يشبه قول الشافعي

 رواية عند الحنابلة، أختاره أبو الخطاب:

إال بيــع العربــون، وإجارتــه، فيصــح، وهــو: أن يشــرتي « قــال موســى الحجــاوي:

شيًئا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو المؤجر درهًما أو أكثر مـن المسـمى، ويقـول: إن 

درهم لك فإن تم العقد فالدرهم من الـثمن، وإال فلبـائٍع أخذته فهو من الثمن، وإال فال

 .)٤( »ومؤجٍر...

ويصح بيع العربون، ويقال ُأْرُبـوٌن ويصـح إجارتـه، أي العربـون، « وقال البهويت:

 .)٥(»قال أحمد، ومحمد بن سيرين ال بأس به، وفعله عمر، وعن ابن عمر: أنه أجازه

                                           
 ). ٢/٢٠٨معالم السنن، الخطابي (   )١(

 .)٩/٢٤٦المجموع شرح المهذب، النووي (   )٢(

 ). ٩/٣٣٥المرجع السابق (   )٣(

 ).٢/٨١اإلقناع، موسى الحجاوي (   )٤(

يت دقـــائق أولـــي النهـــى لشـــرح المنتهـــى المعـــروف بشـــرح منتهـــى اإلرادات، منصـــور البهـــو   )٥(

)٤/٣٥٨.( 
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 .)١(»، وهو رواية عن أحمدوعند أبي الخطاب: ال يصح« وقال المرداوي:

 .)٢(»واختار أبو الخطاب، أنه ال يصح« وقال ابن قدامة:

 أدلة أصحاب هذا القول:

 الدليل األول: 

  قوله تعالى:                               

                                   ٢٩[النساء[. 

أن أخذ البائع للعربون مـن المشـرتي، أخـذ بغيـر عـوض،  :وجه الداللة من اآلية

 فهو أكل لمال المشرتي بالباطل.

 وقد تقدمت نصوص المالكية، والشافعية يف ذلك، عند ذكر قولهم.

ية عامة، وليس بيع العربون داخل فيها، فلـيس أكـًال ألمـوال النـاس اآل الجواب:

بالباطل، إنما حملهم على ذلك ما ُروي مـن أحاديـث يف النهـي عـن ذلـك البيـع، وقـد 

 تبين، أن النهي ال يثبت يف السنة.

األحاديــث المرفوعــة الــواردة يف النهــي عــن بيــع العربــون، وهمــا  الــدليل الثــاين:

 حديثان:

جه مالك يف الموطأ، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده، ما أخر - أ

 : هنى عن بيع العربان..أن النبي 

 .)العربون لمن عربن(حديث عبد اهللا بن عمر، مرفوعا:  - ب

                                           
 ).٤/٣٥٨اإلنصاف، المرداوي (   )١(

 ).٤/١٧٥( المغني، ابن قدامه   )٢(
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 وقد تبين من دراسة الحديثين: أن األول: ضعيف، والثاين: موضوع.

ا فيــه مــن شــرطين لمــ« أن فيــه شــرطين فاســدين، قــال الرملــي: الــدليل الثالــث:

 .)١(»مفسدين: شرط الهبة، وشرط رد البيع بتقدير أن ال يرضى

أن ما دفعه المشرتي يف حال رجوعه ال يعد هبة، فما دفعه مقابل حجزه  الجواب:

للسلعة عن غيره وشرائه لها، فحين يعـدل عـن شـرائها، يؤخـذ منـه المبلـغ مقابـل هـذا 

 العدول.

 يل على كونه شرًطا فاسًدا.وأما الشرط الثاين فيحتاج إلى دل

وإن كـان فيـه ضـعف، فهـو يتضـمن  أن حديث عمرو بـن شـعيب، الدليل الرابع:

 حظر اشرتاط العربون، والحظر أرجح من اإلباحة.

واألولى، ما ذهب إليه الجمهور؛ ألن حديث عمرو بن شـعيب، « قال الشوكاين:

ألنه يتضمن الحظر، وهو أرجـح مـن اإلباحـة، قد ورد من طرق يقوي بعضها بعًضا، و

 .)٢(»كما تقرر يف األصول

ألنـه يصـحح حـديث  ؛والجواب عن ذلك: ما ذكره الشـوكاين، سـائغ بالنسـبة لـه

عمرو بن شعيب...فلو صح الحديث، لصح ما قاله اإلمام الشـوكاين، وقـد تقـدم معنـا 

، إال إن ورد الـدليل أن الحديث ال يصح، فنبقى على أن األصـل يف المعـامالت الحـل

 .بالتحريم، والنهي، كما تقدم يف كالم ابن تيمية 

 .)٣(عن بيع الغرر أنه أحد أنواع بيع الغرر، وقد هنى النبي  الدليل الخامس:

                                           
 ). ٣/٤٧٧هناية المحتاج، الرملي (   )١(

 ).٥/١٨٢نيل األوطار، الشوكاين (   )٢(

 =عـن بيـع هنى رسـول اهللا )، بسنده عن أبي هريرة، قال: (١٥١٣( روى مسلم يف صحيحه   )٣(
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الغـرر الكثيـر « لما تكلم عن أنـواع الغـرر عنـد المالكيـة: - الجد -قال ابن رشد 

حدهما: العقد، والثاين: أحد العوضـين: المانع من صحة العقد يكون يف ثالثة أشياء: أ

الثمن، أو المثمون، أو كليهما، والثالث: األجـل فيهمـا، أو يف أحـدهما، فأمـا الغـرر يف 

 .)١(»عن بيعتين يف بيعة، وعن بيع العربان... العقد، فهو مثل هني النبي 

 فهنا يرون أنه غرر يف المدة، واألجل.

 والجواب:

ابلة القائلين بالجواز، وهو جواز بيـع العربـون، علـى أنه سيأيت قول عند الحن -١

أن يوقت بمدة، وهو القول الراجح، وبناء على ذلك، يمكن أن يكون البيع دون غـرر، 

وذلك بأن تحدد مدة البيع بعد دفع العربون، فيقال للمشـرتي: إن أكملـت المبلـغ بعـد 

سلعتك، فإن لم تكمل ثالثة أيام ُحسب ما دفعته من عربون من قيمة السلعة، وأخذت 

المبلغ بعد المدة المتفق عليها فيكون مـا دفعتـه مـن حـق البـائع، ويتصـرف يف سـلعته، 

 وهبذا يكون زال الغرر يف المدة.

يمكن أن يقال: لو لم تحدد المدة، فإن المرجـع يف ذلـك إلـى عـرف النـاس،  -٢

عد يومين أو ثالثـة بمعنى أنه بعد دفع العربون إن تعارف الناس على أنه يكمل المبلغ ب

 إلى أسبوع، فيكون هذا العرف معترب.

جـواز بيـع العربـون دون شـرط أو قيـد، ذهـب إلـى ذلـك أحمـد يف  القول الثـاين:

  ، وســـعيد بـــن المســـيب، المشـــهور عنـــه، وصـــح ذلـــك عـــن عمـــر، وابـــن عمـــر 

 وابن سيرين، ومجاهد، وغيرهم.

                                           
 الحصاة، وعن بيع الغرر).=

 ).٢/٧٣( المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد   )١(
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: مجاهـد، وابـن سـيرين، وقد روي عن قوم من التابعين مـنهم« قال ابن عبد الرب:

 .)١(»ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم، أهنم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا

 .)٢(»كان ال يرى بالعربون بأسا« وقال مجاهد:

، وعن ابن عمر أنه أجازه، قال أحمد ال بأس به، وفعله عمر « قال ابن قدامة:

يب، وابـن سـيرين ال بـأس إذا كـره وقال ابن سيرين ال بأس بـه، وقـال سـعيد بـن المسـ

 .)٣(»السلعة أن يردها يرد معها شيًئا، وقال أحمد هذا يف معناه

 أدلة أصحاب هذا القول:

 ، وهو صحيح.أثر عمر  الدليل األول:

 أثر ابن عمر، وهو صحيح. الدليل الثاين:

 حديث زيد بن أسلم، وهو ضعيف. الدليل الثالث:

                                           
 ).٦/٢٦٤االستذكار، ابن عبد الرب (   )١(

)، عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن أبــي َنِجــيح، عــن ٢٣١٩٧( مصـنف ابــن أبــي شــيبة، ابــن أبــي شــيبة   )٢(

ــر  ــن حج ــذيب، اب ــب الته ــافظ. تقري ــة ح ــة، ثق ــابن عيين ــحيح، ف ــند ص ــذا س ــه، وه ــد، ب مجاه

يح هو عبد اهللا بـن أبـي َنِجـيح: يسـار وهـو ثقـة، رمـى بالقـدر، وربمـا )، وابن أبي َنجِ ٢٤٥(ص

)، وقـد ذكـره ابـن حجـر يف طبقـات المدلسـين يف ٣٢٦دلس. تقريب التهذيب، ابن حجـر (ص

المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج األئمة مـن أحـاديثهم 

رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم. طبقات المدلسين، ال بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من إ

 )، ولم يصرح ابن أبي َنِجيح بالسماع من مجاهد ويبدو أن ابن أبي َنِجـيح٣٩، ١٣ابن حجر (ص

لـم يسـمع ابـن أبـي َنِجـيح مـن « دلس يف روايته عن مجاهد يف التفسير فقط، قال يحيى القطان:

ةمجاهد التفسير كله، يدور على القاسم بن أأب  ).٥/٢٣٣. التاريخ الكبير، البخاري (»ي َبزَّ

 ).٤/١٧٥( المغني، ابن قدامه   )٣(
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 أسلم، وهو ضعيف.حديث محمد بن  الدليل الرابع:

قالوا باألصل، وهو أن األصل يف المعامالت الحـل، فـال دليـل  الدليل الخامس:

على التحريم، ويمكن أن يستأنس على ذلك بما رواه عبد الرزاق يف مصـنفه، عـن ابـن 

سيرين قال: اختصم إلى شريح يف رجل اكرتى من رجل ظهره، فقال: إن لم أخرج يوم 

من شرط على «وكذا، فلم يخرج يومئذ وحبسه، فقال شريح: كذا وكذا فلك زيادة كذا 

. فقد عمل القاضـي شـريح باألصـل، وهـو )١(»نفسه شرطا طائًعا غير مكره أجزناه عليه

 عدم وجود دليل على المنع.

جواز بيع العربون، على أن يؤقت بمدة، فإن كان دون توقيت فـال القول الثالث: 

، وهـي روايـة عنـد الحنابلـة، ابـن سـيرين  يصح، والبيع فاسد، وقد ذهب إلى ذلك

 وهذا ما أفتى به مجمع الفقه اإلسالمي، واستدلوا بما يلي:

استدلوا على الجواز بما استدل به أصحاب القول الثاين، بما ثبت عن عمـر،  -١

 ، واستدلوا على شرط التوقيت بأدلة منها:وابنه عبد اهللا 

دة يف العقـد حـين دفـع العربـون مـن بالمعقول، فهم يعتربون عدم اشـرتاط مـ -٢

الخيار المجهـول فقـد يـدفع المشـرتي عربوًنـا ثـم يغيـب عـن صـاحب السـلعة السـنة، 

قيمتها، فإن ارتفعت، فيتضرر البـائع ألنـه لـم يـتمكن مـن اسـتثمار  والسنتين، فتختلف

ماله الذي باع به السلعة؛ لعدم حصوله على كامل المبلغ، فلم يحصل على ماله، ولـم 

                                           
)، قال: أخربنـا معمـر، عـن أيـوب، عـن ابـن سـيرين، بـه. ١٤٣٠٣( رواه عبد الرزاق يف مصنفه   )١(

وإسناده صحيح، وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم فقال: وقال ابن عـون: عـن ابـن سـيرين، 

ِه: أرحـل ِرَكاَبـَك، فـإن لـم أرحـل معـك يـوم كـذا وكـذا فلـك مائـة درهـم، فلـم قال رجل لَِكِريِّ 

 ).٣/٤١٥يخرج، فقال شريح، به، ويف تغليق التعليق، ابن حجر (
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رف بسلعته، وكذا لو نزل سعرها، فيستفيد البائع إذا تمـت البيعـة، ويتضـرر بـذلك يتص

  المشرتي.

ألنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشـرتط أن لـه رد البيـع مـن غيـر « قال ابن قدامة:

 .)١(»ذكر مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما

ح أو غيـره  أنه« وعن ابن سيرين: كان ال يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون المالَّ

 .)٢(»فيقول: إن جئت به إلى كذا وكذا، وإال فهو لك

وروى هشام، وابن عون، عن ابن سيرين، قاال: كان يقول يف الرجل يستأجر الدار، 

 .)٣(»إن جئت إلى كذا وكذا وإال فهو لك، قال: فإن لم يجئه فهو له« والسفينة فيقول:

وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيع وجئت « وقال المرداوي يف اإلنصاف:

 .)٤(»بالباقي وقت كذا وإال فهو لك. جزم به يف الرعايتين، والحاويين، والفائق

ويتجه صحة هذا االشرتاط يف بيـع العربـون، وإجارتـه « ويف مطالب أولي النهى:

مـن اآلن، وفـات ذلـك الـزمن، وإال إن قيد المتعاقـدان ذلـك بـزمن معـين؛ كـإلى شـهر 

                                           
 ).٤/١٧٥المغني، ابن قدامه (   )١(

)، عن يزيد بن هارون، عن هشـام، عـن ابـن سـيرين، ٢٣١٩٨أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه (   )٢(

  فهشـام هـو بـن حسـان مـن أحفـظ النـاس عـن ابـن سـيرين، قـال سـعيد بـن  به، وسنده صحيح،

. هتـذيب الكمـال، »ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام«أبي عروبة: 

)، ويزيـــد بـــن هــارون: ثقـــة مـــتقن عابـــد. تقريــب التهـــذيب، ابـــن حجـــر ٣٠/١٨٧المــزي (

 ).٦٠٦(ص

  )، عن يزيد بـن هـارون، عـن هشـام وابـن عـون، عـن ٢٣٢٠٢أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه (   )٣(

 ابن سيرين، به، وسنده صحيح.

 ).٤/٣٥٨اإلنصاف، المرداوي (   )٤(
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يقيداه بزمن؛ فال يصح اشـرتاطه مـن أصـله؛ ألن البـائع أو المـؤجر ال يـدري إلـى متـى 

ينتظر، فاإلطالق ال يناسب؛ لما يلزم عليه من طول األمد بال هنايـة، فيرتتـب عليـه مـن 

جـوح، لكنـه مر »الفـائق«و ،»الحـاويين«و ،»الرعـايتين« الضرر ما فيه كفاية جـزم بـه يف

 .)١(»والمذهب الصمت، سواء قبله بوقت أو ال

ولكن يتنبه ألمر مهم يف إجازة هذا البيع، على أن ال يكون من األصـناف الربويـة 

التي يشرتط فيها التقابض يف مجلس العقد، فإن بيع العربون ال يصح، وال يجـوز فيمـا 

الــذهب ( :يجــب فيــه التقــابض، فعــن أبــي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول اهللا 

بالذهب، والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 

 .)٢( )مثال بمثل، يًدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، اآلخذ والمعطي فيه سواء

الـذهب بالـذهب، والفضـة ( :وعن عبادة بن الصامت، قـال: قـال رسـول اهللا 

والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، سواء  بالفضة، والرب بالرب،

 .)٣( )بسواء، يًدا بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يًدا بيد

 الراجح: جواز بيع العربون المؤقت بوقت، وذلك لعدة أسباب:

 .صحة أثر عمر، وابن عمر  -١

 ن بيع العربون.ضعف األحاديث التي تنهى ع -٢

عدم وجود دليل على المنع، واألصل يف المعامالت الحل، وقد تقـدم كـالم  -٣

شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الحاشية، وهذا فيما لو لم يصح أثر عن الصحابة يـدل علـى 

                                           
 ).٣/٧٨مطالب أولي النهى، مصطفى بن سعد السيوطي (   )١(

 ).١٥٨٤( صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج   )٢(

 ).١٥٨٧المرجع السابق (   )٣(
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 الجواز، كيف وقد صح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اهللا.

هــ ١٤١٤محـرم  ٧-١منة بتـاريخ وقد قرر المجمع الفقهي المنعقد يف دورته الثا

 ما يلي:

المراد ببيـع العربـون بيـع السـلعة، مـع دفـع المشـرتي مبلغـ� مـن المـال إلـى « -أ

البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسب المبلغ من الـثمن، وإن تركهـا فـالمبلغ للبـائع. 

ُيشـرتط ويجري مجرى البيع واإلجارة؛ ألهنا بيع المنافع، ويستثنى مـن البيـوع كـل مـا 

لصحته قبض أحد البدلين يف مجلس العقد (السلم)، أو قبض البدلين (مبادلة األموال 

الربوية والصرف)، وال يجري يف المرابحة األمر بالشـراء يف مرحلـة المواعـدة، ولكـن 

 .يجري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة

ــدود، ويح -ب ــزمن مح ــار ب ــرتة االنتظ ــدت ف ــون، إذا قي ــع العرب ــوز بي ــب يج تس

العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حـق البـائع إذا عـدل المشـرتي عـن 

 .)١(»الشراء

* * * 

                                           
 .)٥٤٠ص( ،٨مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد   )١(
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 الخاتمة

 

أهـم النتـائج والتوصـيات، وذلـك علـى النحـو يف ختام هذا البحـث أخلـص إلـى 

 التالي: 

 النتائج:

ا فيهـا ال يثبت حديث مرفوع يف تحريم بيع العربون، أو النهي عنه، وأقـوى مـ -١

ما أخرجه مالك يف موطئه، أنه قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، وهـذا إسـناد ضـعف، 

 وكل من نص على الواسطة بين مالك، وعمرو إنما ينص على راو ضعيف.

ال يثبت حديث مرفوع يف جواز بيـع العربـون، فكـل األحاديـث التـي رويـت  -٢

 سل.، وهو مرمرسلة، وأقواها حديث زيد بن أسلم عن النبي 

 ثبت عن عمر ابن الخطاب، وعبد اهللا بن عمر، إجازة مثل هذا البيع. -٣

ذهب الجمهور إلى تحريم بيع العربون، وذهب الحنابلة يف المشـهور عـنهم  -٤

إلى الجواز، وذهب بعض الحنابلـة إلـى جـوازه، بشـرط تحديـد المـدة، وهـو الـراجح 

 لعدم ثبوت دليل يف النهي.

 رزها ما يلي:وأما التوصيات فلعل من أب

 ضرورة االطالع على األبحاث التي كتبت يف حكم بيع العربون. -١

 دراسة اآلثار عن التابعين لبيان موقفهم من بيع العربون. -٢

 دراسة اآلثار عن تابعي التابعين يف حكم بيع العربون. -٣

توجيه الباحثين إلى دراسة الصور الفقهية المعاصـرة، ممـا يأخـذ صـورة بيـع  -٤

 ربون، فيلحق هبا.الع
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 قائمة المصادر والمراجع

 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، عالء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي  - 

، )، دار إحيـاء الـرتاث العربـي، بيـروت، الطبعـة الثانيـةـهـ٨٨٥(ت الدمشقي الصالحي الحنبلـي

 د.ت.

مجلة الصراط،  لدكتور: عبد السميع األنيس،اة، األحاديث الواردة يف بيع العربون دراسة حديثي - 

 .١٧٢-١٢٣صهـ، ١٤٣٧)، ربيع األول ٣٢الجزائر، العدد (

(معاصـر)، رسـالة ماجسـتير يف جامعـة  أحكام بيع العربون وتطبيقاته المعاصـرة، ماجـد الرشـيد - 

 .هـ١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨المعهد العالي للقضاء بالرياض،  - اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 أحكام القـرآن، القاضـي محمـد بـن عبـد اهللا أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري االشـبيلي المـالكي - 

لبنــان، الطبعــة  –محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت  :هـــ)، تحقيــق٥٤٣(ت

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،الثالثة

د الملك بن عبد اهللا عب :هـ)، تحقيق٢٧٢(ت أخبار مكة، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي - 

 .هـ١٤١٤ ،الدهيش، دار خضر، بيروت، الطبعة الثانية

 االستذكار، أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد الـرب بـن عاصـم النمـري القرطبـي - 

محمـد علـي معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، وسالم محمد عطا،  :هـ)، تحقيق٤٦٣(ت

 .م٢٠٠٠ – هـ١٤٢١ ،الطبعة األولى

اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سـالم بـن عيسـى بـن سـالم  - 

د.ط، لبنـان،  –عبد اللطيف محمد موسى، دار المعرفـة بيـروت  :)، تحقيق٩٦٨(ت الحجاوي

 د.ت.

بدايــة المجتهــد وهنايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  - 

، )، دار الحديث، القـاهرة، بـدون معرفـات رقميـةـه٥٩٥(ت هير بابن رشد الحفيدالقرطبي الش

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
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  البدر المنير يف تخريج األحاديـث واألثـار الواقعـة يف الشـرح الكبيـر، ابـن الملقـن سـراج الـدين  - 

ق: مصطفى أبو الغـيط، ي)، تحقـه٨٠٤(ت أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري

الســعودية،  - ياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، الريــاضواهللا بــن ســليمان،  عبــدو

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 

بيــان الــوهم واإليهــام يف كتــاب األحكــام، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتــامي الحميــري  - 

ــو الحســن ابــن القطــان ــة، د. الحســين آيــت ســعيد،  :)، تحقيــقـهــ٦٢٨(ت الفاســي، أب دار طيب

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الرياض، الطبعة األولى

بيع العربون وتطبيقاته المعاصرة، فردوس خضير، رسالة ماجستير، معهد العلـوم اإلسـالمية يف  - 

 . هـ١٤٤٠ -هـ ١٤٣٩ قسم الشريعة، جامعة الشهيد حمه لخضر،

د. أحمد محمد  :حقيق)، تـه٢٣٣(ت تاريخ ابن معين رواية الدوري، يحيى بن معين أبو زكريا - 

 ،نور سـيف، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، مكـة المكرمـة، الطبعـة األولـى

 م.١٩٧٩ – هـ١٣٩٩

عمـر بـن  :)، تحقيـقـهـ٥٧١(ت تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة اهللا بـن عبـد اهللا الشـافعي - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى

)، ـهـ٢٥٦(ت التاريخ الكبير، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم أبـو عبـد اهللا البخـاري الجعفـي - 

 ، د.ت.تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت، بدون معرفات رقمية

 ،محمـد عبـد المعيـد خـان :)، تحقيـقـهـ٢٥٦(ت التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخـاري - 

 ، د.ت.الدكن، بدون معرفات رقمية –ف العثمانية، حيدر آباد دائرة المعار

)، تحقيـق ـهـ٦٧٦(ت  تحريـر ألفـاظ التنبيـه، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي - 

 .ـه١٤٠٨ ،الغني الدقر، دار القلم، دمشق، الطبعة األولىعبد

)، المكتبة ٩٧٣(ت تميتحفة المحتاج يف شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهي - 

 .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧، د.طالتجارية الكربى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، مصر، 

هـ)، إدارة الطباعة ٩٨٦تذكرة الموضوعات، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَّنِي(ت  - 

 هـ.١٣٤٣ ،المنيرية، الطبعة األولى
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بو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أ - 

د. عاصم بن عبـداهللا القريـويت، مكتبـة المنـار،  :)، تحقيقـه٨٥٢(ت  أحمد بن حجر العسقالين

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣ ،عمان، الطبعة األولى

تغليق التعليق على صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  - 

سعيد عبـد الـرحمن موسـى القزقـي، المكتـب اإلسـالمي، دار  :ق)، تحقيـه٨٥٢(ت العسقالين

 .هـ١٤٠٥ ،األردن، الطبعة األولى –بيروت، عمان  -عمار 

ــقالين -  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــذيب، أب ــب الته  تقري

 هـ.١٤٠٦ ،محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، الطبعة األولى :)، تحقيقـه٨٥٢(ت

ص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن التلخي - 

أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة  :)، تحقيقـه٨٥٢(ت  أحمد بن حجر العسقالين

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،قرطبة، مصر، الطبعة األولى

 لثعلبـي البغـدادي المـالكيالتلقين يف الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بـن نصـر ا - 

أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطـواين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  :)، تحقيق٤٢٢(ت

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،الطبعة األولى

التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الـرب  - 

ــي ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــ٤٦٣(ت ب ـــ)، تحقه ــوي، ي ــد العل ــن أحم ــطفى ب ــد وق: مص محم

المغــرب، بــدون معرفــات  –الكبير البكــري، وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســالمية عبــد

 هـ.١٣٨٧ ،رقمية

ــقالين -  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــذيب، أب ــذيب الته  هت

 هـ.١٣٢٦ ،ة األولى)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعـه٨٥٢(ت

بشـار  :هـ)، تحقيـق٧٤٢(ت هتذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي - 

 م.١٩٨٠ – هـ١٤٠٠ ،عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى
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هــ)، دائـرة المعـارف العثمانيـة، ٣٥٤(ت الثقات، محمد بن حبان، أبو حاتم، الدارمي، الُبسـتي - 

 ، د.ت.آباد الدكن الهند، بدون معرفات رقميةحيدر 

 الجرح والتعديل، عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس أبـو محمـد الـرازي التميمـي - 

 .م١٩٥٢ – هـ١٢٧١ ،)، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، الطبعة األولىـه٣٢٧(ت

، محمـد بـن أبـي بكـر بـن - هتذيب سنن أبي داود وإيضـاح عللـه ومشـكالته -حاشية ابن القيم  - 

هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة ٧٥١(ت أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية

 هـ.١٤١٥ ،الثانية

حكم العربون يف الشـريعة اإلسـالمية وبعـض التطبيقـات المعاصـرة، األسـتاذ اسـطنبولي محـي  - 

، د.ت، بــدون معرفــات رقميــة الــدين، جامعــة البليــدة، الجزائــر، مجلــة العلميــة الجزائريــة،

 .٢٤١-٢٢٩ص

الروايات الواردة يف حديث النهي عن بيع العربان دراستها دراسة تحليلية وبيان المعلـول منهـا،  - 

 .د.تللدكتورة/ آيات عبد الهادي، األستاذ المساعد يف جامعة الجوف، بدون معرفات رقمية، 

نتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح م - 

هـ)، عالم الكتب، الطبعة األولى، ١٠٥١الدين ابن حسن بن إدريس البهويت الحنبلي (المتوىف: 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

زاد المعاد يف هدي خير العباد، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

ــة ــر٧٥١(ت الجوزي ــالة، بي ــة الرس ـــ)، مؤسس ــرونه ــابعة والعش ــة الس ـــ ١٤١٥ ،وت، الطبع  -ه

 م.١٩٩٤

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمة، أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر  - 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة  -)، دار المعــارف، الريــاض ـهــ١٤٢٠(ت الــدين األلبــاين

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،األولى

ــن ماجــه -  ــد  ،ســنن اب ــيمحم ــد اهللا القزوين ــو عب ــد أب ــن يزي ــق ،ب ــاقي :تحقي ــد الب ــؤاد عب  محمــد ف

 د.ت.هـ)، دار الفكر، بيروت، بدون معرفات رقمية. ٢٧٣(ت
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 -)، دار الكتـاب العربـي ـهـ٢٧٥(ت سنن أبي داود، أبو داود سليمان بـن األشـعث السجسـتاين - 

 د.ت.بيروت، وزرارة األوقاف المصرية، بدون معرفات رقمية. 

ق: أحمـد محمـد يـ)، تحق٢٧٩(ت الرتمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلميسنن  - 

إبراهيم عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصـر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وشاكر، 

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية

هـ)، ٤٥٨(ت لبيهقيالسنن الكربى ويف ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ا - 

 هـ.١٣٤٤ ،مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة األولى

 سير أعالم النـبالء، شـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي - 

 -هــ ١٤٠٥ ،الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة :)، تحقيقـه٧٤٨(ت

 م.١٩٨٥

شرح الزرقاين على موطـأ اإلمـام مالـك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاين المصـري  - 

طه عبد الرؤف سعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، الطبعـة  :)، تحقيقهـ١١٢٢(ت األزهري

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،األولى

 المغيـرة الجعفـي البخـاريصحيح البخاري، أبو عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن  - 

 ،د. مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر، اليمامـة، بيـروت، الطبعـة الثالثـة :)، تحقيقهـ٢٥٦(ت

 .م١٩٨٧ – هـ١٤٠٧

محمـود إبـراهيم زايـد،  :)، تحقيـقهــ٣٠٣(ت الضعفاء والمرتوكين، أحمد بن شعيب النسـائي - 

 .هـ١٣٦٩ ،دار الوعي، حلب، الطبعة األولى

الفقــه اإلســالمي دراســة فقهيــة مقارنــة مــع القــانون المــدين، طــاهر علــي الشــاوش، العربــون يف  - 

ــاير  ــامس، ين ــدد الخ ــة، الع ــوث األكاديمي ــة البح ــراته، مجل ــة يف مص ــة الليبي ، م٢٠١٦األكاديمي

 .٣٣٦-٣٢٤ص

 العلل الواردة يف األحاديث النبوية، أبو الحسن علي بـن ُعَمـر ابـن أحمـد بـن مهـدي الـدارقطني - 

د. محفــوظ الــرحمن زيــن اهللا، دار طيبــة، الريــاض، شــارع عســير، الطبعــة  :تحقيــق )،٣٨٥(ت

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ،األولى
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 العلــل ومعرفــة الرجــال: أبــو عبــد اهللا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين - 

هـ ١٤٢٢ ،وصي اهللا بن محمد عباس، دار الخاين، الرياض، الطبعة الثانية :)، تحقيقهـ٢٤١(ت

 م.٢٠٠١ -

عــوالي مالــك روايــة أبــي أحمــد الحــاكم، أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق  - 

محمـد الحـاج الناصـر،  :هـ)، تحقيق٣٧٨(ت النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير

 م.١٩٩٨ ،دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثانية

)، ـه٨٥٢(ت ن علي بن حجر أبو الفضل العسقالينفتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد ب - 

 .هـ١٣٧٩ ،دار المعرفة، بيروت

الفروع، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الـدين المقدسـي الرامينـى ثـم  - 

عبد اهللا بـن عبـد المحسـن الرتكـي، مؤسسـة الرسـالة،  :هـ)، تحقيق٧٦٣(ت الصالحي الحنبلي

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،لبنان، الطبعة األولى

القــوانين الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اهللا، ابــن جــزي الكلبــي  - 

 ،لبنان، الطبعـة األولـى - ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت :هـ)، تحقيق٧٤١(ت الغرناطي

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤

حمد بن عبد الرب بن عاصـم النمـري الكايف يف فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن م - 

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاين، مكتبــة الريــاض  :هـــ)، تحقيــق٤٦٣(ت القرطبــي

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ،الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية

ختــار يحيــى م :هــ)، تحقيــق٣٦٥(ت الكامـل يف ضــعفاء الرجــال، عبـد اهللا بــن عــدي الجرجــاين - 

 .م١٩٨٨ – هـ١٤٠٩ ،غزاوي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة

كنــز العمــال، عــالء الــدين علــي بــن حســام الــدين ابــن قاضــي خــان القــادري الشــاذلي الهنــدي  - 

ق: بكـري حيـاين يـهــ)، تحق٩٧٥(ت الربهانفوري ثم المـدين فـالمكي الشـهير بـالمتقي الهنـدي

 م.١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة الخامسةوصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

)، دار صـادر، بيـروت، هــ٧١١(ت لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري - 

 .ـه١٤١٤، الطبعة الثالثة
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عبـد الفتـاح أبـو غـدة،  :)، تحقيـقـهـ٨٥٢(ت لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقالين - 

 م.٢٠٠٢ ،ولى، الطبعة األ: د.مدار البشائر اإلسالمية

ــتي -  ــاتم الُبس ــو ح ــان، أب ــن حب ــد ب ــين، محم ــعفاء والمرتوك ــدثين والض ــن المح ــروحين م  المج

 هـ.١٣٩٦ ،محمود إبراهيم زايد، دار الوعي: حلب، الطبعة األولى :هـ)، تحقيق٣٥٤(ت

 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي: تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة. - 

هــ)، دار ٦٧٦(ت بـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـوويأ المجموع شرح المهذب، - 

 .، د.تالفكر: بيروت، بدون معرفات رقمية

عبد الرحمن بن  :هـ)، تحقيق٧٢٨(ت مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين - 

محمد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف: المدينـة النبويـة، المملكـة 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،بية السعودية، بدون معرفات رقميةالعر

مختصر العالمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسـى، ضـياء الـدين الجنـدي المـالكي المصـري  - 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى،  :هـ)، تحقيق٧٧٦ت(

رنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، شـعيب األ :)، تحقيـقهــ٢٤١(ت المسند، أحمد بن حنبل - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الطبعة الثانية

)، ـهــ٢١١(ت المصــنف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاين الصــنعاين - 

 .هـ١٤٠٣ ،حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي: الهند، الطبعة الثانية :تحقيق

هــ)، ٢٣٥(ت بد اهللا بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـويفالمصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر ع - 

 هـ.١٤٠٩ ،كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد: الرياض، الطبعة األولى :تحقيق

مصـطفى بـن سـعد بـن عبـده السـيوطي الدمشـقي  ،مطالب أولـي النهـى يف شـرح غايـة المنتهـى - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ،الحنبلي، المكتب اإلسالمي: بيروت، الطبعة الثانية

 معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسـتي المعـروف بالخطـابي - 

 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ ،هـ)، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة األولى٣٨٨(ت

عبـد المعطـي  :هــ)، تحقيـق٤٥٨(ت معرفة السنن واآلثار، أحمد بن الحسين بن علـي البيهقـي - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،الطبعة األولى أمين قلعجي، دار الوعي: حلب،
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)، مكتبـة ـهـ٦٢٠(ت المغني، أبو محمـد موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة - 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،، بدون معرفات رقميةد.مالقاهرة: 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاين ألفــاظ المنهــاج، شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب  - 

ــىـهــ٩٧٧(ت الشــربيني الشــافعي ــروت، الطبعــة األول ــة: بي  -هـــ ١٤١٥ ،)، دار الكتــب العلمي

 م.١٩٩٤

هــ)، دار الغـرب ٥٢٠(ت المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،اإلسالمي: بيروت، الطبعة األولى

موفـق بـن  :ـ)، تحقيـقهـ٣٨٥(ت المؤتلف والمختلف، أبو الحسن، علـي بـن عمـر الـدارقطني - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،عبد اهللا بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي: بيروت، الطبعة األولى

محمـد فـؤاد  :هــ)، تحقيـق١٧٩(ت موطأ اإلمام مالك رواية يحيـى بـن يحيـى، مالـك بـن أنـس - 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦ ،عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العربي: بيروت، بدون معرفات رقمية

ــذهبي -  ــد ال ــن أحم ــد ب ــد اهللا محم ــو عب ــدين أب ــمس ال ــديث، ش ــطلح الح ــم مص ــة يف عل  الموقظ

عبـد الفتـاح أبـو ُغـّدة، مكتبـة المطبوعـات اإلسـالمية: حلـب، الطبعـة  :هـ)، اعتنـى هبـا٧٤٨(ت

 هـ.١٤١٢ ،الثانية

هـ)، ٧٤٨(ت ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي - 

 ،لبنـان، الطبعـة األولـى - علي محمد البجاوي، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر: بيـروت :تحقيق

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢

ـْغدي، الحنفـي -  )، ـهـ٤٦١(ت النتف يف الفتـاوى، أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن محمـد السُّ

ــق ــروت :تحقي ــالة، بي ــة الرس ــاهي، مؤسس ــدين الن ــالح ال ــدكتور ص ــ - ال ــان، الطبع ــةلبن  ،ة الثاني

 م.١٩٨٤ – هـ١٤٠٤

 نصب الراية ألحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبـد اهللا بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي - 

لبنـان، الطبعـة  - محمد عوامة، مؤسسة الريـان للطباعـة والنشـر: بيـروت :هـ)، تحقيق٧٦٢(ت

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،األولى
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ين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب هناية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الد - 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،هـ)، دار الفكر: بيروت، بدون معرفات رقمية١٠٠٤(ت الدين الرملي

عصـام  :هــ)، تحقيـق١٢٥٠(ت نيل األوطار، محمد بن علـي بـن محمـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ،الدين الصبابطي، دار الحديث: مصر، الطبعة األولى

* * * 
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 - lisan alearabu, muhamad bin mukrim bin manzur al'afriqii almasri(t711), dar sadir, 
bayrut, altibeat althaalithat.1414h. 

 - lisan almizan, 'ahmad bin eali bin hajar aleisqalani(t 852h), tahqiq eabd alfattah 
'abu ghdt, dar albashayir al'iislamit: np, altabeat al'uwlaa. 2002 m. 
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 - almajruhin min almuhdithin waldueafa' walmatrawkina, muhamad bin hubaan, 
'abu hatim albusty(t354h), tahqiq mahmud 'iibrahim zayid, dar alwaey: hulb, 
altibeat al'uwlaa. 1396h. 

 - majalat majmae alfaqih al'iislami: tasdur ean munazamat almutamar al'iislamii 
bijdat. 

 - almajmue sharah almuhadhib, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf 
alnawway(ta676ha), dar alfukr: bayrut, bidun muearafat raqmiat.  

 - majmue alfatawaa'ahmad bin eabd alhalim bin timiat alharani(ta728h), tahqiq 
eabd alruhmin bin muhamad bin qasimi, majmae almalik fahd litabaeat almusahaf 
alshryf: almadinat alnabawiati, almamlakat alearabiat alsaeudiati, bidun muearifat 
raqmiat. 1416ha/1995m. 

 - almasand, 'ahmad bin hnbl(t241), tahqiq shueayb al'arnawwat, muasasat alrisalat: 
bayrut, altibeat althaaniat. 1420h , 1999m. 

 - almasanfu, 'abu bakr eabd alrazzaq bin humam bin nafie alhamiri alyamanii 
alsaneania(ta211h), tahqiq habib alrahmun al'aezami, almajlis aleilmi: alhund, 
altibeat althaaniat. 1403. 61- almusanaf fi al'ahadith walathar, 'abu bakr eabd allah 
bin muhamad bin 'abi shaybat alkufi(ta235h), tahqiq kamal yusif alhawt, maktabat 
alrshd: alriyadi, altabeat al'uwlaa. 1409h. 

 - imkhatasar aleallamat khalil,khalil bin 'iishaq bin musaa, dia' aldiyn aljundii 
almaliki almisrii (almatwafaa776ha), tahqiq 'ahmad jad, dar alhadith, alqahirat, 
altabeat al'awalaa, 1426h/2005ma. 

 - matalib 'uwli alnahaa fi sharah ghayat almuntahaa: mustafaa bin saed bin eabdah 
alsayuti aldimashqii alhnbly, almaktab al'iislami: birut, altibeat althaaniat. 1415h - 
1994m. 

 - maealim alsanni, 'abu sulayman hamd bin muhamad bin 'iibrahim bin alkhitab 
albsty almaeruf balkhtaby(t388h), almutbaeat aleilmiata, halb, altubeat al'uwlaa. 
1351 h - 1932 m. 

 - maerifat alsunn walathar, 'ahmad bin alhusayn bin ealia albayhqi(ta458ha), tahqiq 
eabd almaeti 'amin qaleji, dar alwaey: halib, altibeat al'uwlaa. 1412h - 1991m. 

 - almaghni, 'abu muhamad muafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad bin muhamad bin 
qdam(t620h), maktabat alqahrt: np, bidun muearifat raqmiat. 1388h - 1968m. 

 - mghani almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz almunhaji, shams aldiyni, muhamad 
bin 'ahmad alkhatib alsharbini alshaafei(ta977h), dar alkutub aleilmiat: birut, 
altibeat al'uwlaa. 1415h - 1994m. 

 - almuqadamat almmhdat, 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin rashad 
alqirtabi(t520h), dar algharb al'iislami: bayrut, altubeat al'uwlaa. 1408 h - 1988 m. 

 - almutalif walmukhtalf, 'abu alhasn, ealia bin eumar aldaariqitni(ta385ha), tahqiq 
muafaq bin eabd allh bin eabd alqadir, dar algharb al'iislami: birut, altibeat 
al'uwlaa. 1406h - 1986m. 

 - mwta al'imam malik riwayatan yahyaa bin yahyaa, malik bin 'ans(t179h), tahqiq 
muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' alturath alearabi: bayrut, bidun muerafat 
raqmiatu. 1406 h - 1985 m  
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 - almuaqizat fi eilm mustalah alhadithi, shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad aldhahbi(ta748h), aietanaa biha eabd alfattah 'abu ghuddt, maktabat 
almatbueat al'iislamiati: hulba, altibeat althaaniat. 1412 h. 

 - mizan alaietidal fi naqd alrijali, shams aldiyni, 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad aldhahbi(ta748ha), tahqiq ealia muhamad albjawy, dar almaerifat liltabaeat 
walnushr: bayrut - labnan, altibeat al'uwalaa. 1382 ha - 1963m.  

 - alnatf fi alfataawaa'abu alhasan eali bin alhusayn bin muhamad alssughdy, 
alhanfia(ta461h), tahqiq alduktur salah aldiyn alnaahi, muasasat alrisalat, biurut- 
lubnan, altibeat althaaniat. 1404 - 1984m. 

 - nusb alrrayat li'ahadith alhidayat, jamal aldiyn 'abu muhamad eabd allh bin yusif 
bin muhamad alziylaei(t762h), tahqiq muhamad eawamat, muasasat alrayan 
liltibaeat walnashr: bayrut -lbanan, altubeat al'uwlaa. 1418h/1997m 

 - nihayat almuhtaj 'iilaa sharh almunhaji, shams aldiyn muhamad bin 'abi aleibas 
'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlia(ta1004h), dar alfkr: birut, bidun 
muearifat raqmiat. 1404h/1984m. 

 - nial al'awtar, muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allh alshukany(t1250h), 
tahqiq eisam aldiyn alsbabty, dar alhadyth: misr, altabet al'uwlaa. 1413h - 1993m. 

* * * 

 


