
مقـدمـة

احلمد هلل وال�شالة على اأ�شــرف الأنبياء واملر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعني. فهذا البحث يتناول �شجرة �شرفها اهلل �شبحانه وتعاىل 

بذكرها يف القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�شع وبني اأهميتها لالإن�شان، كما 

تطرقت ال�شّنة املطهرة لهذه ال�شجرة وبينت اأهميتها ونفعها. كما اأخذت 

ن�شيبها من ال�شعر، وكما اأخذت ن�شيبها من الأقوال املاأثورة.

هذه ال�شجرة هي النخلة- قال تعاىل )والأر�س و�شعها لالأنام، فيها فاكهة 

والنخل ذات الأكمام( �شورة الرحمن اآية 10 - 11.

العربية  اجلزيرة  �شبه  عرفتها  التي  الأ�شجار  اأقدم  اإحدى  النخلة  وتعترب 

كما تعترب اأهم هذه الأ�شجار لدى الإن�شان يف هذه املنطقة. وقد عرف اأهل 

�شواء  لها  الأمثل  وال�شتثمار  النخل  من  الق�شوى  ال�شتفادة  املنطقة  هذه 

لثمارها اأو جذوعها اأو �شعفها.

القيمة  ومن  ال�شعبة  املناخية  للظروف  حتملها  من  النخلة  اأهمية  وتاأتي 

الغذائية لثمرة النخيل التي ميكن تخزينها ملدة طويلة من دون ما حاجة 

للت�شنيع اأو التربيد. ول يعرف على وجه التحديد املوطن الأ�شلي ل�شجرة 

النخيل فقد وجدت ر�شومها على نقو�س الآثار القدمية يف بالد الرافدين 

وم�شر كما ورد ذكرها يف التوراة والإجنيل. اإل اأنه يعتقد اأن بالد العرب 

هي املوطن الأ�شلي للنخيل.

ومن خالل هذا البحث اأقدم �شورة مف�شلة عن هذه النخلة التي باركها 

اهلل عز وجل بذكرها يف القراآن الكرمي، واهتم بها الر�شول �شلى اهلل عليه 

بالنخلة  �شلة  لها  التي  امل�شائل،  ذاكرًا  كثرية،  اأحاديث  يف  وذكرها  و�شلم 

اأو  للدليل  موافقًا  اأراه  ما  وترجيح  خالفهم  ذاكرًا  العلماء  واأقوال  وثمرها 

لروح ال�شريعة واأهدافها و�شوف يجري تق�شيم هذا البحث اإىل عدة اأبواب 

يتناول كل باب جانبًا من جوانب النخلة مدعمًا بالأدلة والرباهني املتوفرة 

لدي اأ�شاأل اهلل اأن ينفع به واأن يكون دافعًا لالهتمام بهذه ال�شجرة املباركة 

على جميع امل�شتويات، واأن يجعل عملنا خال�شًا لوجهه الكرمي و�شلى اهلل 

على ر�شولنا حممد وعلى اآله اأجمعني.

�أحـكام �شـرعية عن �لنخيل وثمره:

�لنهي عن �لربا يف بيع �لتمر: 

اأبي  ابن  و�شهل  خديج  بن  رافع  عن  كياًل:  بالتمر  الرطب  بيع  ذلك  فمن 

الثمر  بيع  املزابنة(  عن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  )نهى  حتمه 

بالتمر اإل اأ�شحاب العرايا فاإنه اأذن لهم()1( .

واحلكمة يف التحرمي عدم العلم بالت�شاوي وهذا من اأبواب الربا. ويوؤيده 

�شمعت  قــال  عنه  اهلل  ر�شي  وقا�س  اأبــي  بن  �شعد  )عــن  احلــديــث.  هــذا 

بالتمر  الرطب  اإ�شـرتاء  عـن  ي�شاأل   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

ذلك()2(.  عن  فنهى  نعم  قالوا:  ؟  يب�س  اإذا  الرطب  اأينق�س  فقال: 

وفـي احلـديث دللة عـلى عـدم جـواز بيع الرطـب بالتمر لـعـدم الت�شـاوي 

واجلهل يف ذلك)3(. 

اإىل  بالل  جاء  قال:  عنه  اهلل  ر�شي  اخلدري  �شعيد  اأبي  عن  ذلك.  ويوؤيد 

�شلى  اهلل  ر�شـول  له  فقـال   برين  بتمر  و�شـلم  عـليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

فبعت  رديء  متر  عندنا  كان  بالل:  قال  هذا؟  اأين  من   - و�شلم  عليه  اهلل 
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أهمية النخيل في اإلسالم 
وأحكامها الشرعية )2(

منه �شاعني ب�شاع ليطعم النبي �شلى اهلل عليه 

ذلك  عند  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  فقال  و�شلم، 

اأّوه عني الربا ل تفعل ولكن اإذا اأردت اأن ت�شرتي 

فبع التمر ببيع اأخر ثم اأ�شرت به( )4( .

)1(  رواه البخاري - يف كتاب ال�شرب - الباب 

- 17 - ويف الفتح جـ5�س50 .

والرتمزي  املديني  و�شححه  اخلم�شة  )2(  رواه 

بلوغ  �شاحب  ذكــره   - واحلاكم  حبان  وابــن 

حممد   - الــ�ــشــالم  �شبل  و�ــشــرحــه  ــــرام  امل

ال�شنعاين - جـ3 �س857 ط 1407 هـ دار 

اجليل وانظر نيل الوطار - ال�شوكاين - جـ5 

ن�س  ــه  )اإن احلــديــث:  لهذا  �شرحه  يف  العيد:  

الأمة  وجمهور  التمر  يف  الف�شل  ربا  حترمي  يف 

على ذلك اإل ما روي عن ابن عبا�س ويقال اإنه 

الف�شل  ربا  بتحرمي  القا�شية  والأحاديث  رجع. 

ثابتة عن جماعة من ال�شحابة يف ال�شحيحني 

عبا�س  وابــن  عمر  ابــن  عــن  وروي  وغــريهــمــا. 

الزبري  وابن  الأرقم  اأبن  وزيد  زيد  بن  واأ�شامة 

 - الن�شيئة  يف  اإل  ربا  ل  اأنه  امل�شيب  ابن  و�شعيد 

اأ�شامة  عن  ال�شحيحني  يف  بحديث  م�شتدلني 

ابن زيد )اإمنا الربا يف ال�شيئة( )2(. وامل�شهور 

يف ذلك عن ابن عبا�س فقط.

د. فهد بن حمود العصيمي
باحث من المملكة المغربية

ê

�س224 ط احللبي - م�شر.

املــرام  بلوغ  �شرح   - ال�شالم  �شبل  )3(  انظر 

ط  �س857  جت4  ال�شنعاين  حممد   -

1407 - دار اجليل .

الباب   - الوكالة  كتاب  يف  البخاري  )4(  رواه 

امل�شاقاة   - كتاب  يف  م�شلم  ورواه   -  11  -

- حديث 96 .

قوله متر ًبْريِنّ - �شرب من التمر اأ�شفر مدور 

ومعنى  برنية.  وحدته  التمور-  اأنواع  اأجود  من 

)اأوه(  ومعنى  هدية.  لياأكل  اأي   - النبي  ليطعم 

دقيق  ابــن  يقول   )1( التوجع  عند  تقال  كلمة 
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واختلفوا يف اجلمع بني حديث اأ�شامة- وحديث 

نا�شخ  �شعيد  اأبــي  حديث  اإن  فقيل  �شعيد  ابــن 

حلديث اأ�شامه ولكن يحتاج اإىل دليل.

الن�شيئة(  يف  اإل  ربا  )ل  قوله  يف  املعنى  وقيل- 

عليه  املتوعد  التحرمي  الأ�شد  الأغلظ   الربا  اإل 

يف  عــامل  ل   « العرب  كتقول  ال�شديد  بالعقاب 

فاملعنى  غريه  علماء  وجــود  مع   « زيد  اإل  البلد 

نفي الأكمل ل الأ�شل.

واأي�شا فنفى ربا الف�شل من حديث اأ�شامة اإمنا 

جاء باملفهوم- وحديث اأبي �شعيد ن�س ومنطوق 

على  مــقــدم  واملــنــطــوق   - الف�شل  ــا  رب بتحرمي 

املفهوم ويحمل حديث اأ�شامة على الربا الأكرب.

ومن الحتمالت اأنه حممول اأي حديث اأ�شامة 

بالدين.  الدين  كبيع  وهو  الربويات  غري  على 

املختلفة  الأجنا�س  على  حممول  اأنــه   - ومنها 

يجوز  بل  التفا�شل  حيث  من  فيها  ربا  ل  فاإنه 

اأ�شامة  حديث  اأن   - ومنها   بيد.  يدًا  تفا�شلها 

مبني   - اخلـــدري  �شعيد  اأبـــي  وحــديــث  جممل 

فوجب العمل باملبني وتنزيل املجمل عليه.

 - الأحكام  عمدة  �شرح   - الأحكام  )1(  اأحكام 

ابن دقيق العيد - جـ3 �س184 دار الكتب 

العلمية بريوت .

)2(  وينظر �شحيح البخاري - يف كتاب البيوع 

- الباب - 43 .

حديث   - امل�شاقاة  كتاب  يف   - م�شلم  ينظر       

رقم 86 ، 105 .

وروي عن احلازمي رجوع ابن عبا�س وا�شتغفاره 

ملا �شمع عمر وابنه عبد اهلل يحدثان عن ر�شول 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم مبا يدل على حترمي 

ربا الف�شل وقال حفظتما من ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم ما مل اأحفظ)1(. وعلى العموم 

بالرطب  التمر  بيع  حترمي  الأدلة  من  فالظاهر 

لعدم الت�شاوي بينهما- حيث اإن الر�شول �شلى 

الرطب  اأينق�س  وقــال  �شاأل  و�شلم  عليه  اهلل 

ذلك.  عن  نهى  فلهذا   - نعم  له  فقيل  يب�س  اإذا 

�شلى  امل�شطفى  ار�شد  فقد  هذا  من  وللمخرج 

اهلل عليه و�شلم بالًل اأن يبيع التمر الذي عنده 

بنقود ثم ي�شرتى بهذه النقود ما بداله من اأنواع 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  واأر�شد  التمور. 

بالًل اإىل ذلك لأ�شباب منها:

اأن يعيده للميزان احلقيقي يف تقييم ال�شلع دون 

غرر وجهالة وهي النقود.

ولكي يبعده عن التعامل باأي نوع من اأنواع الربا 

قليله وكثرية.

ومن �أنو�ع �لربا يف �لتمور: 

بيع ال�شربة من التمور بالكيل من الثمرة.

دليل احلرمة: )عن جابر قال: نهى ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم عن بيع ال�شربة من التمر 

ل يعلم كيلها بالكيل امل�شمى من التمور ل يعلم 

كيلها بالكيل امل�شمى من التمر()2( .

هذا  حــول  الأوطـــار  نيل  يف  ال�شوكاين  قاله  ما 

احلديث: معنى )ال�شربة( ما جمع من الطعام 

بال كيل اأو وزن حيث ل يقال عنها �شربة اإل اإذا 

مل يعلم كيلها اأو وزنها ويف احلديث دللة على 

اأنه ل يباع جن�س بجن�شه وواحد منهما جمهول 

املقدار. ذلك اأن العلم بالت�شاوي مع التفاق يف 

اجلن�س �شرط ل�شحة البيع. 

من  لبد  احلـالة  تلـك  فـي  البـيـع  ي�شـح  ولـكـي 

كيل ال�شربة ومعرفة مقدارها ليتم البيع)3(.

)1(  يــراجــع اأحــكــام الأحــكــام - �ــشــرح عمدة 

الفتح  اأبــي  الدين  تقي   - الأمــام  الأحكام 

ابن دقيق العيد جـ3 - �س184 وما بعدها 

ط دار الكتب العلمية - بريوت .

حديث   - البيوع  كتاب  يف   - م�شلم  )2(  رواه 

 - كتاب  يف  الن�شائي  رواه  وكذلك   42  -

البيوع - الباب 37 .

الأوطار-ال�شوكاين-جـ5  )3(  يــنــظــر-نــيــل 

�س221-222 ط م�شطفى احللبي- م�شر.

بالبدل املثلى يدًا بيد - حلديث عبادة بن ال�شامت 

)الذهب  قــال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عن 

وال�شعري  بالرب  والرب  بالف�شة  والف�شة  بالذهب. 

بال�شعري. والتمر بالتمر. وامللح بامللح. مثاًل مبثل 

�شواء ب�شواء يدًا بيد . فاإذا اختلفت هذه  الأ�شناف 

فبيعوا كيف �شئتم اإذا كان يدًا بيد()1( 

ما ير�ه �لفقهاء يف �مل�شاألة: 

حديث  يف  بالتمر  الرطب  بيع  عن  النهي  ورد 

�شعد ابن اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه. اإن النبي 

الرطب  بيع  عن  )�شئل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

نعم  قــالــوا:  جــف  اإذا  الــرطــب  اأينق�س  فــقــال 

رطب  يباع  ل  رواية  »ويف  اإذن()2(.  فال  قال: 

يف  البيع  منع  يــرون  فاجلمهور  بياب�س«)3(. 

 - مالك  وعليه  ال�شابق.  للحديث  احلالة.  تلك 

وال�شافعي)4(.

الرطب  من  �شيء  يباع  )ول  احلنابلة:   ويقول 

بياب�س من جن�شه اإل العرايا()5(.

بالتمر  الرطب  بيع  يجوز  حنيفة:   اأبــو  مذهب 

متماثاًل باحلال)6(.

دليله: حديث عبادة ابن ال�شامت ر�شي اهلل عنه 

قال: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )الذهب 

وال�شعري  بالرب  والــرب  بالف�شة  والف�شة  بالذهب 

بال�شعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثاًل مبثل �شواء 

ب�شواء يدًا بيد. فاإذا اختلفت هذه الأ�شناف فبيعوا 

كيف �شئتم اإذا كان يدًا بيد()7( .

ط   14 �س  جـ11  النووي  �شرح  م�شلم  )1(  رواه 

دار الفكر .

املكتبة  �س269  جـ7  الــنــ�ــشــائــي  )2(  رواه 

التجارية - ونقل اأبن حجر اإن ابن املديني 

ط   �س193   - املــرام  بلوغ  يراجع  �شححه 

يف  الزيلعي  ودافـــع   ، حنفي  املجيد  عبد 

اأحــد  عيا�س  بــن  زيــد  عند  الــرايــة  ن�شب 

رواته بحيث ي�شح عنده - ينظر الزيلعي 

جـ4 �س40 ط الثانية .

دائــرة  ط   - �س295  جـ5  البيهقي  )3(  رواه 

املعارف العثمانية .

جـ2  املــنــهــاج  على  املحلي  �ــشــرح  )4(  يــراجــع 

جـ4  ــاج  املــحــت حتــفــة  وكـــذلـــك  �س170 

�س281 .

)5(  يراجع املغني جـ4 �س32 ط دار الفكر - 

ط اأوىل - 1405 هـ .

)6( الدر املختار جـ 4 �س185 .

)7(  رواه م�شلم �شرح النووى - جـ 11 �س14 ط 

دار الفكر بريوت .

وجه �لدللة عند �أبي حنيفة:

الياب�س  ي�شمل  اأنه  معلوم  والتمر  التمر  ذكر  اأنه 

ورد  وقد  لال�شتعمال.  �شاحلًا  مــادام  والرطب 

اأن  حيث  بالتمر  الرطب  بيع  عن  النهي  حديث 

ل  جمهول  وهــو  عيا�س  بــن  زيــد  رواه  احلــديــث 

يقبل حديثه وورد يف بع�س األفاظه )نهى عن بيع 

الرطب بالتمر ن�شيئة()1(. فيحمل النهي على 

التاأخري)2(. والذي يظهر  �شحة راأي اجلمهور 

يف عدم جواز بيع التمر الرطب بالياب�س.

�لأ�شباب:

من  ال�شحيحة  الأحــاديــث  عليه  دلــت  ما  ـ   اأ   

ظاهرها يف حترمي هذا النوع من البيع.

)بــالل(  حديث  امل�شهور  احلــديــث  دللــة  ـ  ب 

واإر�شاد الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم له اأن  

بداله  ما  بالنقود  ي�شرتي  ثم  بنقود  التمر  يبيع 

من متر اأو غري فهذا هو امليزان احلقيقي.

ج ـ حمل احلديث ال�شحيح - حديث عبادة بن 

اإذا  بالتمر  التمر  بيع  جواز  )على   - ال�شامت 

كان ل ينق�س وزنه اإذا يب�س( اأي متماثالن يف 

كان  اإذا  البيع  يجوز  فعندها  ال�شفات.  جميع 

مثاًل مبثل. �شواء ب�شواء، يدًا بيد(.

العرية   - بالياب�س  الرطب  بيع  من  ي�شتثنى  ـ  د 

لها  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  ل�شتثناء   -
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بالن�شبة  واحــد  جن�س  التمور  احلاجة.  لداعي 

للتعامل الربوي:

اأ�شناف  عــدة  مــن  متنوعة  التمور  كانت  اإذا 

كالربين والإبراهيمي. ونحوهما. فالذي يظهر 

يجمعها  اخلا�س  ال�شم  لأن  واحــد  جن�س  اأنها 

وهو التمر. واإن كرثت اأنواعه كالربين والعقلي 

والإبراهيمي، واخلا�شتوي)3(.

�أحكام �لعر�يا يف �لنخيل:

�لعر�يا:

يعريها  النخلة  وهــي   - عرية  جمع  تعريفها: 

�شاحبها رجاًل حمتاجًا فيجعل له ثمرها عامها 

- فيعروها - اأي ياأتيها. اجلمع عرايا)4(.

عبيد  عــزت  ط   -  658  - داود  ــو  اأب )1(  رواه 

وقد   ، عنه  و�شكت  احلاكم  ورواه  دعا�س 

روى من عدة  طرق  بدون زيادة )ن�شيئة( 

ينظر - ن�شب الراية الزيلعي جـ4 �س42 

- ط الثانية .

)2(  يراجع بدائع ال�شنائع - الك�شاين - جـ5 

�س188 ط دار الكتاب العربي بريوت 

)3(  يراجع يف هذا املغني - ابن قدامه - جـ4 

�س24 ط مكتبة الريا�س احلديثة .

)4( يراجع امل�شباح املنري - مادة » عرو »

تعريف �حلنابلة:

الــعــرايــا - عــبــارة عــن بيع الــرطــب يف روؤو�ــس 

كياًل  التمر  مــن  ياب�شًا  مبثله  خر�شًا  النخل 

معلومًا ل جزافًا)1(.

حـكمهـا:

املعتربين  العلماء  اأكرث  عند  بها  التعامل  يجوز 

واإ�شحاق  ملالك  وقول   - واحلنابلة  كال�شافعية 

وابن املنذر - وغريهم.

دلـيلـهم:

اإن  عنه  اهلل  ر�شي  حتمة  اأبي  بن  �شهل  حديث 

عن  )نهى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ــشــول 

تباع  اأن  العرية  يف  ورخ�س  بالتمر  التمر  بيع 

وا�شتدلوا   .)2( رطبًا(  اأهلها  ياأكلها  بخر�شها 

النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�شي  هريرة  اأبــي  بحديث 

�شلى اهلل عليه و�شلم )رخ�س يف بيع العرايا يف 

خم�شة اأو�شق اأو دون خم�شة اأو�شق( )3(.

هذه جممل اأدلتهم وقد اأجازوها ب�شروط: 

ذكرها �حلنابلة مف�شلة كالتايل:

ل  اأي  اأو�شق)4(.  خم�شة  دون  فيما  يكون  اإن  ـ  اأ 

جتوز فيما زاد على خم�شة اأو�شق. اأما اخلم�شة 

لوجود  جوازها  عدم  احلنابلة  فريى   - الأو�شق 

النبي  ولأن  احلديث.  يف  الــراوي  من   - ال�شك 

�شلى اهلل عليه و�شلم نهى عن املزابنة .اأي بيع 

الرطب بالتمر ثم اأرخ�س يف العرية فيما دون 

خم�شة اأو�شق وح�شل ال�شك يف اخلم�شة فيبقى 

على العموم يف التحرمي)5(.

ب ـ اأن يكون م�شرتيها حمتاجًا اإىل اأكلها رطبًا.

للمحتاج  يباح  احلنابلة  من  عقيل:  ابن  وقــال 

وغري املحتاج ويحتمله كالم اأحمد، لأن احلاجة 

وجدت من اجلانبني فجاز كما لو كان امل�شرتي 

حمتاجًا اإىل اأكلها.

به  ي�شرتي  نقد  املــ�ــشــرتي  عند  يــكــون  اإل  ـ  ج 

الرطب.

 . �س258  جـ3   - القناع  ك�شاف  يراجع   )1(

)2(  رواه البخاري - ويف الفتح - جـ4 �س387 

ط ال�شلفية .

)3(  رواه البخاري - ويف الفتح - جـ4 �س387 

ط ال�شلفية 

 - �س29  اأنظر   - �شاعًا  �شتون   - )4(  الو�شق 

من البحث .

)5(  يراجع املغني وال�شرح الكبري - ابن قدامه 

 - العلمية  الكتب  دار  ط  �س152  جـ4   -

بريوت ، لبنان .

ب�شرط  التمر  مــن  بخر�شها  ي�شرتيها  د ـ  اأن 

ممكن  ذلــك  اإذ  بالكيل  التمر  قــدر  معرفة 

بحق 

التمر اأما الرطب في�شعب كيله فيخر�س، وبعد 

ذلك يتم البيع)1(.

اأي   - وامل�شرتي  البائع  تفرق  قبل  التقاب�س  ـ  هـ 

يف جمل�س العقد، لأنه بيع مكيل مبكيل 

من جن�شه فاعترب فيه �شروطه.

و ـ لبد اأن يكون الرطب على روؤو�س النخل واإل 

فال يجوز البيع وذلك النهي عن بيع  

الرطب بالتمر)2(.

اأمـا احلنفيـة: فاإنهم مل يجيزوا بيع العرايا.

عليه  اهلل  �شلى  النبي  عن  ورد  )ملــا  اأدلـتهـم: 

واملزابنة  املزابنة()3(.  عن  نهى  )اأنه  و�شلم 

هـي: )بيع التمر على راأ�س النخل بتمر جمدود 

مثل كيله خر�شًا()4(.

ومن �أدلتهم يف �ملنع: 

قال:  عنه  اهلل  ر�شي  ال�شامت  بن  عبادة  »عن 

وال�شعري  بالذهب.  )الــذهــب  اهلل  ر�شول  قــال 

مثاًل  بامللح  واملــلــح  بالتمر  والتمر  بال�شعري. 

هذه  اختلفت  فاإذا  بيد.  يدًا  ب�شواء  �شواء  مبثل 

الأ�شناف فبيعوا كيف �شئتم اإذا كان يدًا بيد(

التمر  بيع  منع  احلديث  من  فالظاهر   .)5(

متاأخرًا  ذلك  من  �شيء  بيع  ول  جزافًا.  بالتمر 

اإل يدًا بيد.

تاأويل �ملانعني ملعنى �لعر�يا: 

و�شط  يف  النخلتان  اأو  النخلة  للرجل  يكون  اأن 

هذه  �شاحب  فياأتي   - لرجل  الكثري  النخل 

الذي  احلائط  هذا  اإىل  النخلتان  اأو  النخلة 

وخروجه  بدخوله  فيحرجهم  فيه  اأهله  يتكاثر 

اهلل  �شلى  النبي  فرخ�س  نخلته  اأجــل  من   -

الكثري  النخل  ل�شاحب  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

اأن يعطيه 

)1(  ينظر املغني وال�شرح الكبري - ابن قدامه 

العلمية  الكتب  دار  ط   - �س153  جـ4   -

بريوت .

زاد  �شرح   - املربع  الــرو�ــس  حا�شية  )2(  ينظر 

قا�شم  حممد  بن  الرحمن  عبد   - امل�شتنقع 

احلنبلي جـ4 �س510 - ط الثانية 1405 هـ .

الباب 17   - ال�شرب   - كتاب   - البخاري    )3(

- ويف الفتح جـ5 - ويف م�شلم - البيوع - 59 

 . �س109  جـ4   - عابدين  ابن   - يراجع   )4(

جـ11   - الــنــووي  �شرح   - م�شلم  اأخــرجــه   )5(

�س14 

خر�س ماله من ذلك مترًا لين�شرف هو واأهله 

عنه. روى هذا التف�شري عن الإمام مالك)1(.

والذي يظهر: 

جو�ز بيع �لعر�يا لالأ�شباب �لتالية:  

يف  الثابتة  ال�شحيحة  الأدلـــة  من  ورد  ما  ـ  اأ  

ال�شحيحني.

الإن�شان  تلجئ  التي  واحلــاجــة  ال�شرورة  ـ  ب 

اأحيانًا اإىل اأن يكون عنده متر قدمي ول نقود 

من  الــتــعــاون  ويــكــون  ــد.  اجلــدي ي�شرتي  لــديــه 

املحتاج  هذا  من  التمر  قبوله  النخل  رب  قبل 

من  وهذا   اأمهاته،  روؤو�س  على  جديد  واإعطاءه 

تي�شري ال�شريعة على النا�س.

ج ـ مادام اأن ال�شتثناء ثبت عن النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم فال جمال للتاأويل الذي يقوله بع�س 

العلماء عن حقيقة العرية يف عهد النبي �شلى 

الفي�شل  جملة  امل�شدر   (1) و�شلم.  عليه  اهلل 

العدد اخلام�س .

الناشر: مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
الدار البيضاء، المملكة المغربية
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