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٢٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  :مقدمة

 كتاباتال من املواضيع اهلامة واملهملة يف )١(إن بيع تلقي الركبان

�ا مل تعط حقها يف الدراسة والبحث على الرغم من إ و،املعاصرة

ما حكم تلقي الركبان؟ وهل ف، اليةأمهيتها يف حياة الناس واملعامالت امل

كل هذه األسئلة سنجيب عليها بإذن اهللا يف هذا  يع صحيح أم ال؟الب

  .الفصل

  . تعريف تلقي الركبان وحكمه:المبحث األول

  .تعريف بيع تلقي الركبان: المطلب األول

ّاخلروج من البلد اليت جيلب إليها األقوات أو السلع هو تلقي الركبان 
م قبل أن يبلغوا �ا لشرائها منهأو  ملالقاة أصحا�ا القادمني لبيعها

ّيسميه فقهاء الشافعية واحلنابلة تلقي الركبان، و، السوق، ويعرفوا السعر

ّويعرب عنه احلنفية بتلقي اجللب ّ
، ويطلق عليه املالكية وبعض احلنابلة )٢(

ّتلقي السلع
)٣(.  

                                 
، ستذكاراال. وكلها واردة يف األحاديث، الركبان بتلقي اجللب وتلقي السلعيسمى تلقي )١(

 .)٦٩/ ٢١(ابن عبد الرب  

 مبعىن اجلالب، أو هو مبعىن ا�لوب، فهو فعل مبعىن مفعول، - بفتحتني -:اجللب لغة)٢(

 ).١/١٠٤ ("جلب " مادة ، الفيومي، املصباح املنري .وهو ما جتلبه من بلد إىل بلد

نزيه محاد ، معجم املصطلحات املالية واالقتصاديةو، )٢٨١، ١/١٣٤ (البعلي، املطلع)٣(

 حممود عبد الرمحن، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )١٦٦، ١٥٠ص (

املوسوعة الفقهية و، )٣/٤٢٢(التوجيري ، وموسوعة الفقه اإلسالمي، )٢/١٧٧(

   .)٢٢٢/ ٩(الكويتية 



    
 

 

 
 
 

٢٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

وإمنا خرج ،  أو أكثرًوال فرق بني كو�م راكبني أو غري راكبني، واحدا

ً ويكونوا ركباناًلب يف أن اجلالب يكون عددااحلديث على األغ
)١( ،

مثل ، ويدل لذلك النهي العام يف بعض الروايات وعدم تقييدها بالركبان

، )٣()ال تلقوا السلع: (ورواية، )٢()نهى عن تلقي البيوع(: رواية

 .)٥()عن التلقينهى النبي : (ورواية، )٤()ال تلقوا الجلب(: ورواية

  .تلقي الركبانالتكليفي لم حكال: المطلب الثاني

قال ، )٦( بألفاظ خمتلفةلقد جاء النهي عن تلقي الركبان عن النيب 

 "�ى أن يتلقى السلع حىت تبلغ األسواق ن رسول اهللا إ: " النووي

                                 
، )١٣/٢٤(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموعو، )٤/٣٧٤(ابن حجر ، فتح الباري(١)

  .)١٩٩-١٩٨/ ٥( الشوكاين،  ونيل األوطار،)٢٦/ ٣(لصنعاين ا، سبل السالمو

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٢(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، مسلم يف صحيحهوأخرجه ، )٢١٦٤(رقم 

 ).١٥١٨(رقم ، اجللب

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٣(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، مسلم يف صحيحهوأخرجه ، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، لباجل

  ).١٥١٩(رقم ، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتاب، يف صحيحهأخرجه مسلم )٤(

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٥(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

 ).٢١٦٢(رقم 

  .)٦٩/ ٢١(ابن عبد الرب  ، االستذكار)٦(



    
 

 

 
 
 

٢٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 ويف رواية "�ى عن تلقي البيوع" ويف رواية "�ى عن التلقي"ويف رواية 

جللب فمن تلقى فاشرتى منه ال تلقوا ا" ويف رواية "أن يتلقى اجللب"

�ى أن يتلقى " ويف رواية "فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار

  .)١("الركبان

 اتفق األئمة األربعة على كراهية تلقي الركبان وأنه منهي عنه ونقل لقدو

ولكنهم ، )٢("واتفقوا على كراهة تلقي الركبان: "قالف االتفاق ابن هبرية

  . للتحرمي أو للتنزيهاختلفوا هل الكراهة والنهي

  .ميحرالنهي للت: القول األول

واملشهور عند ، )٤( والشافعية،)٣(املالكيةمن ، وهو قول اجلمهور

                                 
 .)١٦٢/ ١٠(النووي ، شرح صحيح مسلم) ١(

 .)٣٩٧/ ١ (ابن هبرية، اختالف األئمة العلماء )٢(

، لقوانني الفقهيةوا ،)٢/٢٧١(ابن رشد ، بداية ا�تهدو، )٥/١٠١(الباجي ، املنتقى(٣)

بصرة احلكام وت) ٧٤-٧٠/ ٢١(ابن عبد الرب ، االستذكارو، )١٧١ص(ابن جزي 

عليش ، منح اجلليلو، )٢/٢٠٠( ابن فرحون، يف أصول األقضية ومناهج األحكام

 وقال على املشهور يف ،)١٩١ص( الكشناويأيب بكر ، وأسهل املدارك، )٥/٦٣(

عبد القاضي ،  املالكيالفقهوالتلقني يف ، )٢/١١٠ (ابن اجلالب، التفريعو، املذهب

بن ا، وعقد اجلواهر الثمينة، )٣٦٧/ ١(د الرب بن عبا، الكايفو، )٢/١٥٢(الوهاب 

إرشاد و، )٣/١٠٩(شية الصاوي على الشرح الصغري حا و،)٢/٣٤٣(شاس 

 ،)٤/٣٧٩ (احلطاب،  ومواهب اجلليل،)٧٨ص(عبد الرمحن البغدادي ، السالك

  .)٣/٧٠(حاشية الدسوقي و

، املهذبو، )٥/٣٥٢( العمراين، البيانو، )٤١٥/ ٣(النووي ، روضة الطالبني) ٤(

التنبية يف و ،)٢٨٦/ ٥()٣٤٨/ ٥( املاوردي، احلاوي الكبريو ،)٢/٦٣(الشريازي 

= ،)١٦٣/ ١٠(النووي ، شرح صحيح مسلمو ،)٩٦ص(الشريازي ، الفقه الشافعي



    
 

 

 
 
 

٢٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 )٣( والليث)٢(عمر بن عبد العزيز وهو قول ،)١(احلنابلة
 من أهل البخارياختاره ، و)٦( الظاهرية قولوهو)٥(وإسحاق)٤(واألوزاعي
ائمة لإلفتاء باململكة العربية وأفتت به اللجنة الد، )٧(احلديث

  ، )٨(السعودية

                                                                       
وفتح الباري،  ،)٣/٤٦٦(الرملي ، ، و�اية احملتاج)٢/٣٦(الشربيين ، ومغين احملتاج =

وتكملة ا�موع  ،)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ونيل األوطار، ، )٢/٣٧٤(ابن حجر 

  .)١٣/٢٣(الثانية 

ابن ، وجمموع الفتاوى، )١٥/ ٢ (ابن قدامة، الكايفو، )٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغين(١)

الزركشي ، شرح خمتصر اخلرقيو، )٤/٣٩٨ (املرداوي، واإلنصاف، )٢٩/٧٤(تيمية 

  .)٣/٢١١(البهويت ، ، وكشاف القناع)٣/٦٥٠(

  )٦/٣١٢(ن قدامة اب، املغين)٢(

، )٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغينو ،)٦٤-٦٣/ ٣ (الطحاوي، خمتصر اختالف العلماء)٣(

 .)٢١/٧٢(ابن عبد الرب  ، االستذكارو

ال، حىت يسمع أهل : قال سئل األوزاعي عن العري تقدم بالبضاعة، أيشرتيها الرجل؟)٤(

. ألسواق، فليشرت من شاءال تتلقوا البيوع، فإذا هبطت ا: معناه: قال أمحد. املنزل

وقال األوزاعي إذا . )٣٠٥٦/ ٦ (الكوسج، مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه

كان للناس من ذلك اتساعا فال بأس به وإن كانوا حمتاجني فال يقربونه حىت يهبط به 

ابن قدامة ، املغينو ،)٦٤-٦٣/ ٣(الطحاوي ، خمتصر اختالف العلماء .األسواق

النووي ، شرح صحيح مسلمو، )٧٤/ ٢١(ابن عبد الرب  ، تذكاراالسو، )٦/٣١٢(

 ).٢٧/ ٣ (لصنعاينا، وسبل السالم، )١٦٣/ ١٠(

ابن قدامة ، املغينو، )٣٠٥٧/ ٦ (الكوسج، مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه)٥(

)٦/٣١٢(. 

  ).١٤٦٨(مسألة رقم ، )٤٤٩/ ٨ (ابن حزم ، احمللى(٦)

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود ألن : باب، وع البي:كتاب، صحيح البخاري(٧)

  .)٣/٧٢( البيع، واخلداع ال جيوز صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف

= السؤال الثالث من الفتوى رقم، )١٢١/ ١٣ (ا�موعة األوىل، فتاوى اللجنة الدائمة)٨(



    
 

 

 
 
 

٢٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١(وبعض الباحثني املعاصرين
   :واستدلوا

 نهى النبي ( : قال   بن مسعود عبد اهللاحديث: الدليل األول

٢()عن تلقي البيوع(.  

ال (: قال رسول اهللا : قال  حديث أيب هريرة :الدليل الثاني

ا أتى سيده السوق فهو تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذ

  .)٣()بالخيار

عن  نهى النبي (:  قالأيب هريرة حديث : الدليل الثالث

  .)٤()التلقي، وأن يبيع حاضر لباد

:  قال رسول اهللا: قال  عبد اهللا بن عمر حديث :الدليل الرابع

                                                                       
=) ١٤٤٠٩(. 

الدورة ،  يف جملة جممع الفقه اإلسالميحبث منشور، محدايت، حتديد أرباح التجار)١(

حممد التوجيري ، وموسوعة الفقه اإلسالمي، )٢٨٧٤-٤/٢٨٣٣(اخلامسة 

)٣/٤٢٢.( 

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(

، جيوزمردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال 

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه، )٢١٦٤(رقم 

 ).١٥١٨(رقم ، اجللب

  ).١٥١٩(رقم ، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتابأخرجه مسلم يف صحيحه ، ) ٣(

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه) ٤(

، ه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوزمردود ألن صاحب

 ).٢١٦٢(رقم 



    
 

 

 
 
 

٢٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١()ال تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق( 

  

ال (: قال رسول اهللا : قال ابن عباس  حديث: الدليل الخامس

  .)٣(أيب هريرة  وجاء بلفظه من حديث ،)٢()تلقوا الركبان

علي وابن - رواه مخسة من الصحابة، هذا نقل تواتر:ابن حزمقال 

 ورواه عنهم الناس و�ذا قال - مسعود وأيب هريرة وابن عمر وابن عباس

ين عن السلف روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختيا

ً حممد ابن سريين عن أيب هريرة �ى عن تلقي اجللب فمن تلقى جلبا

فاشرتى منه فالبائع باخليار إذا وقع السوق وهذا نص قولنا وال يعرف له 

كأ�ا  من الصحابة رضي اهللا عنهم خمالف ال سيما هذه الطريق اليت

  .)٤(الشمس

                                 
النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)١(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، صحيحهوأخرجه مسلم يف ، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، اجللب

هل يبيع حاضر لباد بغري أجر، : باب، البيوع: كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٢(

: باب،  البيوع:كتاب، مسلم يف صحيحهو، )٢١٥٨(رقم ، وهل يعينه أو ينصحه

  ).١٥٢١(رقم ، حترمي بيع احلاضر للبادي

النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل، : باب،  البيوع:كتاب، يحهأخرجه البخاري يف صح)٣(

 ).٢١٥٠(رقم ، والبقر والغنم وكل حمفلة

 .)٤٥٠-٤٤٩/ ٨(ابن حزم ، احمللى)٤(



    
 

 

 
 
 

٢٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  

  .النهي للكراهة: القول الثاني

، )٣(لحنابلةلمرجوح  قولو، )٢(رواية عند املالكيةو، )١(وهو قول احلنفية

  .)٤(وأفتت به اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف اإلمارات

 وهذا الشراء مكروه ملا روي عن رسول اهللا : "قال الكاساين احلنفي

، وهذا إذا كان يضر )ال تتلقوا السلع حتى تبسط األسواق(: أنه قال

أهله يف جدب وقحط فإن كان ال يضرهم ال بأس بأهل البلد بأن كان 

تفسريه هو أن يتلقاهم فيشرتي منهم بأرخص من سعر : وقال بعضهم

البلد وهم ال يعلمون سعر البلد وهذا أيضا مكروه سواء تضرر به أهل 

البلد أم ال؛ ألنه غرهم، والشراء جائز يف الصورتني مجيعا؛ ألن البيع 

                                 
ي الطحاوأبو جعفر ، خمتصر اختالف العلماءو، )٤/٨(الطحاوي ، شرح معاين اآلثار(١)

 العيين، اية شرح اهلدايةالبنو ،)٥٨/ ١٠(البابريت ، العناية شرح اهلدايةو ،)٦٣/ ٣(

االختيار لتعليل و ،)٢/ ٢( احلنيفي احلنفيُّعلي ، فتح باب العنايةو، )٢١٠/ ١٢(

 ،)٥/٢٣٢( الكاساين، بدائع الصنائعو، )٢/٢٧(أبو الفضل احلنفي ، املختار

وحاشية ابن عابدين ، )٥٢٦/ ٦(اللكنوي ، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةو

  .)٦/٤٧٧(ابن اهلمام  ، رفتح القديو ،)٥/١٠٢(

 ).٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقه)٢(

  ).٣/٢١١(وكشاف القناع، البهويت ، )٤/٣٩٨(املرداوي ، اإلنصاف(٣)

إن التلقي للسلع منهي عنه شرعا وإذا مل يكن إضرار بالناس فال بأس : "نص الفتوى)٤(

ًفيه واألوىل حتاشيه خروجا من اخلالف واحتياطا يف الدين اهليئة العامة فتاوى  ."ً

، م٢٠٠٩: سنة) ٦٠١٦(رقم الفتوى -للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات

  .موقع اهليئة على الشبكة



    
 

 

 
 
 

٢٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 وهو اإلضرار بالعامة على التفسري األول مشروع يف ذاته والنهي يف غريه

  .)١(وتغرير أصحاب السلع على التفسري الثاين

  .)٢("يكره: وقيل": قال �رام الدمريي املالكي

  .)٣("يكره تلقي الركبان: قال يف الرعاية الكربى: "قال املرداوي احلنبلي

  :واستدلوا

 الطعام أنهم كانوا يشترون: ( قال حديث ابن عمر :الدليل األول

، فيبعث عليهم من يمنعهم أن من الركبان على عهد النبي 

  .)٤()يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام

كنا نتلقى الركبان، (:  قالحديث ابن عمر :الدليل الثاني

أن نبيعه حتى يبلغ به سوق ، فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي 

  .)٥()الطعام

كانوا يبتاعون الطعام في (:  قال ابن عمر حديث:الدليل الثالث

أن يبيعوه أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول اهللا 

                                 
 .)٢٣٢/ ٥(الكاساين ، بدائع الصنائع)١(

 ).٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقه)٢(

 .)٢١١/ ٣(البهويت ، كشاف القناعو) ٣٩٨/ ٤(ملرداوي ا، نصافاإل)٣(

رقم ، ما ذكر يف األسواق: باب،  البيوع:كتاب، خرجه البخاري يف صحيحهأ)٤(

رقم ، بطالن املبيع قبل القبض: باب،  البيوع:كتاب، مسلم يف صحيحهو) ٢١٢٣(

)١٥٢٧.(  

 ).٢١٦٦(رقم ، منتهى التلقي: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٥(



    
 

 

 
 
 

٢٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١()في مكانه حتى ينقلوه

كنا نشتري الطعام من : ( قالحديث ابن عمر :الدليل الرابع

، أن نبيعه حتى ننقله من الركبان جزافا، فنهانا رسول اهللا 

  .)٢()مكانه

ًحاديث دلت على جواز تلقي الركبان، ألنه لو مل يكن جائزا فهذه األ

وملا أقرهم رسول اهللا ، ما فعله عبد اهللا بن عمر وغريه من الصحابة 

 ، ًفجمعا بني أحاديث النهي عن تلقي الركبان وفعل الصحابة ،

ويصرف النهي ، حيمل النهي على الكراهة،  هلموإقرار رسول اهللا 

  .كراهةمن التحرمي إىل ال

  :الرد

:  هذه األخبار وردت عند البخاري ومسلم وغريمها بلفظ:ًأوال

كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في (

أن يبيعوه في مكانه حتى  مكانه، فنهاهم رسول اهللا 

أنهم كانوا يضربون على عهد رسول (ويف رواية ، )٣()ينقلوه

طعاما جزافا، أن يبيعوه اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اشتروا 

                                 
 ).٢١٦٧(رقم ، منتهى التلقي: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)١(

رقم ، بطالن بيع املبيع قبل القبض: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه مسلم يف صحيحه(٢)

)١٥٢٧.(  

 ).٢١٦٧(رقم ، منتهى التلقي: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٣(



    
 

 

 
 
 

٢٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

كنا نشتري ( ،)١( )في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم

، أن نبيعه الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول اهللا 

وهذا يدل على أن البيع كان يف ، )٢()حتى ننقله من مكانه

 خاصة )٣(السوق، إال أنه كان يف أعاله، وأنه كان يف اجلزاف

  .)٤(فنهى املشرتون عن ذلك

هذا يف أعلى السوق، يبينه حديث عبيد ": قال البخاري

  .)٥("اهللا

                                 
رقم ، كم التعزير واألدب: باب، احلدود: كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)١(

)٦٨٥٢.( 

رقم ، بطالن بيع املبيع قبل القبض: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه مسلم يف صحيحه(٢)

)١٥٢٧.(  

 بكسر اجليم وضمها وفتحها وهو بيع الشيء بال كيل وال وزن وهو فارسي : اجلزاف)٣(

أو  ، بال كيل أو وزن ًهو بيع ما مل يعلم قدره على التفصيل؛ أي خرصا: أي، معرب

كبيع صربة من قمح ، الوحدات القياسية العرفية األخرىو ذلك من أو حنّذرع أو عد 

 نزيه محاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية .يدرى كيلهامثال بكذا وال 

، )٢٨٧ص (البعلي، املطلعو، )١٩٣ص(النووي ، حترير ألفاظ التنبيهو، )١٦٣ص(

أنيس الفقهاء يف و، )١/٩٩(الفيومي ،  غريب الشرح الكبرياملصباح املنري يفو

التوقيف على مهمات و، )٧٣ص ( القونوي،تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء

 سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهيو، )١٢٥ص( القاهري زين الدين، التعاريف

  حامد صادق قنييب-حممد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاءو، )٦٢ص(

 ).٤٠٦/ ١(حممود عبد الرمحن ، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، )١٦٣ص(

 )٤٥٢/ ٨(ابن حزم ، احمللى)٤(

، )٢١٦٦(رقم ، منتهى التلقي: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٥(

 )٤٥١/ ٨(ابن حزم ، احمللىو



    
 

 

 
 
 

٢٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 أن هذه األخبار موافقة لقولنا من النهي عن تلقي ً:ثانيا

 أن يبيعوه حىت يبلغوا به الركبان، ألن معىن �ي رسول اهللا 

سوق الطعام هو �ي للبائع أن يبيعه، وللمشرتي أن يبتاعه 

ري منكور يف لغة العرب بعت ومشهور غ، حىت يبلغ به السوق

  .مبعىن ابتعت

 تضم هذه األخبار إىل أخبار النهي فيكون البائعون ً:ثالثا

ختريوا إمضاء البيع فأمر املبتاعون بنقله حينئذ إىل السوق، 

  .فتتفق األخبار كلها وال حتمل على التضاد

 أن احملتجني �ذه األخبار هم القائلون بأن الصاحب إذا ً:رابعا

مث خالفه، أو محله على تفسري ما، فهو  ًربا عن النيب روى خ

 أعلم مبا فسر، وقوله حجة يف رد اخلرب، وعبد اهللا بن عمر 

  .)١(هو راوي هذا اخلرب، وقد صح عنه الفتوى برتك التلقي

 نص على جواز تلقي ً لو قلنا تنزال بأن يف األحاديثً:خامسا

مث  قبل النهي ًمباحاالركبان لكان النهي ناسخ ألن التلقي كان 

  .)٢(بطلت اإلباحة

إىل أخبار النهي فيكون ه األخبار ضم هذت أن ً:سادسا

                                 
ومن طريق ابن أيب شيبة نا ابن املبارك عن : قال، أخرجه ابن حزم يف احمللى من طريقه)١(

ال تلقوا البيوع بأفواه " :ليث عن جماهد عن ابن عمر قالأيب جعفر الرازي عن 

  ).٤٥١-٨/٤٥٠(ابن حزم ، احمللى. "السكك

 .)٤٥٢/ ٨(ابن حزم ، احمللى)٢(



    
 

 

 
 
 

٢٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

البائعون ختريوا إمضاء البيع فأمر املبتاعون بنقله حينئذ إىل 
  .)١(السوق فتتفق األخبار كلها وال حتمل على التضاد

ملا يف ذلك من الضرر ، يكون ما �ي عنه من التلقي: ًسابعا
 ويكون ما أبيح من ، املتلقني املقيمني يف األسواقعلى غري

  .)٢(هو الذي ال ضرر فيه على املقيمني يف األسواق، التلقي
وهو القول ، القول األول يرى الباحث أن الراجح هو :الراجح

فالشريعة اإلسالمية كلها مصاحل وهي شريعة ، بتحرمي التلقي
بيق والفهم، وقائية وعالجية، أساليبها الوقائية سهلة التط

والعالجية قاسية على من خالف أوامر الشرع بالردع الشديد 
  .ملن حتدثه لنفسه مبخالفتها

  .الحكم الوضعي لبيع تلقي الركبان: ثالثالمطلب ال
فهل إذا وقع ، ًإذا كان املتلقي للركبان آمثا الرتكابه ما �ى الشرع عنه

  ًحا أم ال؟ بيع الركبان للمتلقي على الصفة املذكورة يكون صحي
بيع التلقي وبيع التفرقة، وما أشبه هذا من البيوع،  ":قال ابن رشد

فيختلف أهل العلم فيها إذا وقعت على قولني، فمن رأى أن النهي ال 
يقتضي فساد املنهي عنه، مل يفسخها وإن كانت السلعة قائمة مل 
تفت، ومن رأى أن النهي يقتضي فساد املنهي عنه، فسخها إن كانت 

ويف هذا النوع من البيوع قول ثالث، أ�ا تفسخ ما .... ،ئمة أو فائتةقا
، وهو قول بني القولني ال جيري على ..كانت السلعة قائمة، 

  .)٣("قياس
  :فتبني من كالم ابن رشد أن الفقهاء اختلفوا يف ذلك على ثالثة أقوال

                                 
 .)٤٥٢/ ٨(ابن حزم ، احمللى)١(

 .)٨/ ٤ (الطحاوي، شرح معاين اآلثار)٢(

 .)٦٤/ ٢ (ابن رشد، املقدمات املمهدات)٣(



    
 

 

 
 
 

٢٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

، )٢(من احلنفية، )١(وهو قول اجلمهور ،البيع صحيح: القول األول
وابن ، )٥(واملشهور عند احلنابلة، )٤(والشافعية، )٣(املشهور عند املالكيةو

  .)٦(حزم

                                 
  .)٧٤/ ٢١(ابن عبد الرب ، االستذكارو، )٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغين) ١(

 ،)٢١٤/ ٨ (العيين، البناية شرح اهلدايةو، )٩/ ٤ (الطحاوي، شرح معاين اآلثار)٢(

 ابن اهلمام، فتح القديرو، )٢٧/ ٢(أبو الفضل احلنفي ، االختيار لتعليل املختارو

، )٥/٢٣٢( الكاساين، بدائع الصنائعو، )٢/٣٠( الغنيمي، اللبابو، )٦/٤٧٧(

  ).٣/٥٣( املرغيناين، هلدايةاو

عبد الوهاب القاضي ،  املالكيالفقهالتلقني يف و، )٥/٦٣(عليش ، منح اجلليل)٣(

/ ٤( احلطاب، مواهب اجلليلو، )٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقهو، )٢/١٥٢(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبري و ،)٣/٦٣(الدردير ، الشرح الصغريو، )٣٧٩

 ابن فرحون، كام يف أصول األقضية ومناهج األحكام وتبصرة احل،)٣/٧٠(

 ابن رشد، بداية ا�تهدو، )٢٨٥ص( ابن جزي، والقوانني الفقهية، )٢/٢٠٠(

حاشية الصاوي على الشرح و، )٥/١٠١( الباجي، املنتقىو، )١٨٩-٢/١٨٨(

ابن أيب ، النوادر والزيادات و، )٢/١١٠ (ابن اجلالب، والتفريع، )١٠٨/ ٣(الصغري 

 .)٣٤٤-٢/٣٤٣( ابن شاس ، عقد اجلواهر الثمينة و، )١٣٨٨/ ٤(د القريواين زي

، )٣٥٣/ ٥ (العمراين، البيانو ،)٢/٦٣(الشريازي ، واملهذب، )٣/٩٣(لشافعي ا ،األم)٤(

�اية و، )٣/٤١٣( النووي، روضة الطالبنيو، )٢/٣٦( الشربيين، مغين احملتاجو

شرح صحيح و، )٢/١٨٣( وعمرية قليويبوحاشيتا ، )٣/٤٦٦( الرملي، احملتاج

 .)١٣/٢٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموعو، )١٦٣/ ١٠(النووي ، مسلم

 ،)٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغين و،)٣٩٨/ ١ (ابن هبرية، اختالف األئمة العلماء)٥(

�اء ، العدة شرح العمدةو ،)٢٣٣ص ( الكلوذاين،اهلداية على مذهب اإلمام أمحدو

، كشاف القناعو، )٣٩٤/ ٤(ملرداوي ا، نصافاإلو ،)٢٠٧/ ١(الدين املقدسي 

، )٤٥٦-٤٥٥: ص(التنوخي ، املمتع يف شرح املقنعو، )٢١٣-٣/٢١١(البهويت 

 ).٤/٤٣٤ (اسمابن ق، حاشية الروض املربعو

  . )٩/٤٦٩(ابن حزم ، احمللى)٦(



    
 

 

 
 
 

٢٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

   :واستدلوا

النهي راجع ألمر خارج عن املبيع ال لعني البيع وال : الدليل األول
واستدلوا �ا ، وهذه القاعدة نبه عليها أتباع املذاهب األربعة، لوصفه

وهذه بعض أقوال ، حوأنه عقد صحي، على صحة بيع تلقي الركبان
  :املذاهب يف تطبيق هذه القاعدة على تلقي الركبان

وال يفسد به البيع ألن الفساد يف معىن خارج زائد، ال يف ": الحنفية
  .)١("صلب العقد وال يف شرائط الصحة

البيع صحيح ألن النهي ال ملعىن يف البيع، بل يعود إىل : "المالكية
 ، بإثبات اخليار، فأشبه بيع املصراةضرب من اخلديعة، ميكن استدراكها

وفارق بيع احلاضر للبادي، فإنه ال ميكن استدراكه باخليار، إذ ليس 
  .)٢("الضرر عليه، إمنا هو على املسلمني

البيوع املنهي عنها وهي اليت يكون النهي فيها ألمر خارج : "الشافعية
  .)٣("رمفجميع ما فيه من الصور يصح فيها البيع وحي: عن املبيع قال

ألن النهي ال ملعىن يف البيع، بل يعود إىل ضرب من اخلديعة ": الحنابلة
  .)٤("ميكن استدراكها بإثبات اخليار، فأشبه بيع املصراة

ولقد ثبت اخليار ، اخليار ال يكون إال يف عقد صحيح: الدليل الثاني
قال رسول : قال كما يف حديث أيب هريرة ، يف بيع تلقي الركبان

ال تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده (: اهللا 

                                 
  . )٦/٤٧٨( ابن اهلمام، فتح القدير)١(

 .)٢٢٣/ ٩(املوسوعة الفقهية الكويتية )٢(

  . )٢/٣٦( الشربيين، مغين احملتاج) ٣(

 ،)٤٥٦-٤٥٥ص(التنوخي ، املمتع يف شرح املقنعو، )٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغين) ٤(

/ ٢(البهويت ، شرح منتهى اإلراداتو، )٣/٦٤٧(الزركشي ، شرح خمتصر اخلرقيو

٤١(. 



    
 

 

 
 
 

٢٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

فقد أثبت هذا احلديث اخليار للبائع، واخليار ، )١()السوق فهو بالخيار
  .)٢(ال يكون إال حيث صح البيع، فدل هذا على صحة البيع

ورواية عن ، )٣( مالك عنوهو رواية، بطالن البيع: القول الثاني
  ، )٤(أمحد

                                 
  ).١٥١٩ (رقم، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتابأخرجه مسلم يف صحيحه ، ) ١(

الشوكاين ، نيل األوطارو، )٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغينو ،)٩/٤٧١(ابن حزم ، احمللى)٢(

)١٩٩-١٩٨/ ٥(. 

ابن ، االستذكارو، )٣٧٩/ ٤( احلطاب، مواهب اجلليلو، )٥/١٠١(الباجي ، املنتقى)٣(

، وتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، )٧٤- ٢١/٧٢(عبد الرب  

، )٣٩٤، ٣٨١-٩/٣٧٧(بن رشد ا، البيان والتحصيلو، )٢/٢٠٠ (ابن فرحون

ابن ، عقد اجلواهر الثمينةو، )١٣٨٨/ ٤(ابن أيب زيد القريواين ، النوادر والزيادات و

 وما بعدها،) ٢/٣٦ (وحاشية الصاوي على الشرح الصغري، )٣٤٤-٢/٣٤٣(شاس 

حممد ، ميوموسوعة الفقه اإلسال ،)١٩٩-١٩٨/ ٥( الشوكاين، نيل األوطارو

   .)٣/٤٢٢(التوجيري 

البيع يف تلقي السلع صحيح عند اجلميع، وإمنا اخلالف يف أن : وقال ابن خواز بنداد      

املشرتي ال يفوز بالسلعة، ويشركه فيها أهل السوق، وال خيار للبائع، أو أن البائع 

  .باخليار إذا هبط �ا إىل السوق

يفسخ، وما أظن   أصحاب مالك أن البيع فاسد،قد ذكرنا عن بعض: قال أبو عمر       

 قال ،ه ومل يره خالفا ملخالفة اجلمهورأن ابن خواز بنداد، وافق على ذلك من قول

ابن عبد الرب  ، االستذكار .يفسخ البيع: وقال يل غري ابن القاسم: سحنون

)٧٥-٢١/٧٢(.  

، ملمتع يف شرح املقنعاو، )١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايفو ،)٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغين)٤(

ابن ، املبدع شرح املقنع، )٢٣١/ ٦ (ابن مفلح، الفروعو، )٤٥٨-٤٥٥ص(التنوخي 

ابن ، اختالف األئمة العلماءو ،)٣٩٤/ ٤(ملرداوي ا، افنصواإل، )٤١٨/ ٣(مفلح 

شرح خمتصر و، )١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ، نيل األوطارو ،)٣٩٨/ ١ (هبرية

  الكلوذاين،داية على مذهب اإلمام أمحداهلو ،)٣/٦٥٠ (يالزركش، اخلرقي

 ).٣/٢١١(البهويت ، وكشاف القناع، )١/٢٢٣(



    
 

 

 
 
 

٢٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١(اريوهو اختيار البخ

  :واستدلوا

 باطل ألنه منهي عنه أشبه بيع احلاضر  البيع أن:الدليل األول

  .)٢(للبادي

 وبني بيع احلاضر للبادي أن بيع احلاضر تلقي الركبانالفرق بني : الرد

املسلمني ال ميكن استدراكه باخليار ألن الضرر ليس عليه إمنا هو على 

ستدراك ذلك حاصل بثبوت  تلقي الركبان فإن الضرر عليهم، وافخبال

  .)٣(اخليار هلم فال حاجة إىل إبطال البيع والشراء

وقد اختلف يف هذا النهي ،  ألن النهي يقتضي الفساد:الدليل الثاني

 وقد ...ال، : يقتضي الفساد، وقيل: هل يقتضي الفساد أم ال؟ فقيل

وا فقال، )٤(قال بالفساد املرادف للبطالن بعض املالكية وبعض احلنابلة

 �ى عن تلقي الركبان، والنهي يقتضي فساد املنهي عنه، إن النيب 

  .)٥(فدل هذا على بطالن البيع

إن قاعدة النهي يقتضي الفساد تكون إذا رجع النهي إىل ذات : الرد

                                 
 ).٤/٤٧٠(بن حجر ، فتح الباري)١(

 .)٤٥٦- ٤٥٥: ص(التنوخي ، املمتع يف شرح املقنع)٢(

/ ٩(املوسوعة الفقهية الكويتية و ،)٤٥٦-٤٥٥: ص(التنوخي ، املمتع يف شرح املقنع)٣(

٢٢٣.( 

  .)١٩٩-١٩٨/ ٥ (الشوكاين، نيل األوطار)٤(

من تلقى شيئا قبل دخوله : افقالو، فاحتج قوم �ذه اآلثار:  الطحاويأبو جعفرقال )٥(

 .)٨/ ٤ (الطحاوي، شرح معاين اآلثار. فشراؤه باطل، مث اشرتاه، السوق



    
 

 

 
 
 

٢٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

املنهي عنه، وذلك عند اختالل شرط من شروط البيع أو ركن من 

ان فالبيع يكون أركانه، أما إذا مل حيدث خلل يف الشروط أو األرك

ًصحيحا
)١(.  

  .)٢(وهو رواية للمالكية، تفسخ ما دامت السلعة قائمة: القول الثالث

بيع التلقي وبيع التفرقة، وما أشبه هذا من البيوع،  ":قال ابن رشد

فيختلف أهل العلم فيها إذا وقعت على قولني، فمن رأى أن النهي ال 

 السلعة قائمة مل يقتضي فساد املنهي عنه، مل يفسخها وإن كانت

تفت، ومن رأى أن النهي يقتضي فساد املنهي عنه، فسخها إن كانت 

 وإن كانت فائتة ردت ، وإن كانت قائمة ردت بعينها،قائمة أو فائتة

قيمتها وكان رد قيمتها كرد عينها؛ ويف هذا النوع من البيوع قول ثالث، 

 ومل ترد إىل أ�ا تفسخ ما كانت السلعة قائمة، فإن فاتت مضت بالثمن

  .)٣("القيمة، وهو قول بني القولني ال جيري على قياس

ما �ي ) الثاين(...أن البيوع الفاسدة على ثالثة أقسام": قال ابن جزي

عنه ومل خيل فيه بشرط مشرتط يف صحة البيوع كالبيع يف وقت اجلمعة 

وبيع حاضر لباد والتلقي فاختلف هل يفسخ أم ال وقيل يفسخ إن 

                                 
وحبوث مقارنة يف الشريعة اإلسالمية عن أهم البيوع ، )٤/٤٧٠(ابن حجر ، فتح الباري)١(

 ).١٤٨ص(رمضان حافظ عبدالرمحن ، باألموالاليت تضر 

  ).١٧٢ص (ابن جزي ، القوانني الفقهيةو، )٦٤/ ٢ (ابن رشد، املقدمات املمهدات)٢(

  .)٦٤/ ٢ (ابن رشد، املقدمات املمهدات)٣(



    
 

 

 
 
 

٢٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١("لعة قائمةكانت الس

لقوة أدلتهم ، هو القول األوليرى الباحث أن الراجح  :الراجح

  .وسالمتها من املناقشة

  .علة النهي عن تلقي الركبان: رابعالمطلب ال

لعلماء حاصل أقوال او، )٢(العلة يف النهي عن تلقي الركبان معقولة املعىن

  : )٣(يف علة النهي عن التلقي ثالثة أقوال

  . مصلحة الجالب:القول األول

مراعاة مصلحة اجلالب، ودفع الضرر العلة من النهي عن التلقي هي 

 قد ال يعلم السعر، ألن البائع، احلنابلةو، )٤(وهو قول الشافعية، عنه

                                 
 ).١٧٢ص (ابن جزي ، القوانني الفقهية)١(

 شرح . املعىنةمعقول أو هل هي تعبدية، العلماء يف علة النهي عن تلقي الركباناختلف )٢(

 .)٥/٨٤(خلرشي ا، خمتصر خليل

- ٦/٤٣٧( ابن اهلمام، فتح القديرو، )١٦٦-٧/١٦٥( الكاساين، بدائع الصنائع)٣(

، )٣/٧٦ (النووي، روضة الطالبنيو، )٥/٣٤٨(املاوردي ، احلاوي الكبريو، )٤٣٨

، ثريبطرح التو، )٤/١٦(ابن امللقن ، اإلعالمو، )٤/٩٢( الدمريي، النجم الوهاجو

 ابن عبد الرب، التمهيدو ،)٤/٣٣٧( ابن حجر، فتح الباريو ،)٦/٥٩( العراقي

 ،)٥/٦٠٠( ابن قدامة، املغينو، )٦/٢٥٢(احلطاب ، مواهب اجلليلو ،)١٢/٢٦٥(

، شرح خمتصر خليلو ،)٨/٦٠٢( ابن حزم، احمللىو ،)٦/٣٩(ابن املنذر ، اإلشرافو

 .)٨٤/ ٥(خلرشي ا

شرح ، )٧٣/ ٢١( ابن عبد الرب، االستذكارو ،)١٧١ص( جزي ابن، لقوانني الفقهيةا)٤(

شرح و، )٥/٣٤٩ (املاوردي، احلاوي الكبريو، )٥/٨٤(خلرشي ا، خمتصر خليل

 .)١٠/١٦٣(النووي ، صحيح مسلم



    
 

 

 
 
 

٢٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 ةالسلعة متوفرأن هذه : ُفيخدع، وإن علمه، فقد خيدعونه بقوهلم

ُِبالسوق، أو أن الناس ال يقبلون على شراء هذا النوع من   .السلع ُ

كما يف ، )١(قال ألهل السو اخليار للبائع  ويدل عليه إثبات النيب

ال تلقوا الجلب، فمن (: قال رسول اهللا: قال حديث أيب هريرة 

  .)٢()تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار

   . مصلحة أهل البلد:الثانيالقول 

وهو قول  ،أهل البلدمراعاة مصلحة العلة من النهي عن التلقي هي 

 ألن، ي، واألوزاع)٥(والليث بن سعد، )٤(ورواية للشافعية، (٣)ةاملالكي

ّاملتلقي قد يلحق �م الضرر عند انفراده عنهم بالرخص يف الشراء، مث 

هو قد يرفع السعر عليهم، أو حيبس عنهم السلع اليت اشرتاها إىل وقت 

لحة اجلماعة على  والقواعد العامة يف الشريعة تقدم مص،الغالء

 .)٦(الفرد

                                 
  .)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ، نيل األوطار)١(

  ).١٥١٩(رقم ، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتابأخرجه مسلم يف صحيحه ، ) ٢(

عليش ، منح اجلليلو، )٢/١٢٥(ابن رشد ، بداية ا�تهدو، )٥/١٠١(الباجي ، املنتقى)٣(

 ابن جزي، القوانني الفقهية و،)٤/٣٧٨( املواق، التاج واإلكليلو، )٥/٦٣(

اخلرشي  ، خليلخمتصر وشرح ،)٢/١٨٨( ابن رشد، بداية ا�تهد و،)١٧١ص(

 .)١٩٩-١٩٨/ ٥( الشوكاين، نيل األوطارو، )٥/٨٤(

 ).٣٤٩/ ٥ (املاوردي، احلاوي الكبري)٤(

يتفق معىن قول مالك، والليث يف أن النهي أريد به نفع أهل األسواق، : قال أبو عمر)٥(

 .)٧٣/ ٢١(ابن عبد الرب  ، االستذكار .ال رب السلع

= الزرقاين ، شرح موطأ مالكو، )٣٨١-٩/٣٧٧(ابن رشد ، البيان والتحصيل)٦(



    
 

 

 
 
 

٢٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

   . مصلحة الجالب وأهل البلد:الثالثالقول 

مراعاة املصلحتني؛ مصلحة اجلالب، العلة من النهي عن التلقي هي 

 اختارها )٢(ورواية للمالكية، )١(وهو قول احلنفية، ومصلحة أهل البلد

ورجحه الشيح حممد ، )٥(والشوكاين، )٤(ابن حزمو، )٣(ابن العريب

  .)٦(لالتاوي

ألن فيه مجع بني ، القول الثالث يرى الباحث أن الراجح هو :الراجح

  .وفيه إعمال جلميع األدلة، القولني

  

                                                                       
النووي يف  بتصرف من ،)١٠/١٦٣(النووي ، ح مسلمشرح صحيو، )٣/٤٢٧(=

، )٢/٢٤٧(املازري يف املعلم بفوائد مسلم نص كالم  نظرا وً،                  عبارة املازري قليال

  .)٧٨/ ٤(أبو الفرج ابن قدمة ، الشرح الكبريو

فتح باب و ،)١٠٨/ ٦(ابن جنيم ، البحر الرائقو ،)٤٧٧/ ٦(ابن اهلمام  ، فتح القدير)١(

 ).٢/ ٢(حلنيفي احلنفي علي ا، العناية

 .)٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقه)٢(

، نيل األوطارو، )٨٤/ ٥(خلرشي ا، شرح خمتصر خليل، )٥/٦٣(عليش ، منح اجلليل)٣(

 .)١٩٩-١٩٨/ ٥( الشوكاين

 ).٨/٤٥٢(ابن حزم ، احمللى)٤(

  .)١٩٩-١٩٨/ ٥( الشوكاين، نيل األوطار)٥(

:  عن العلة يف النهي عن تلقي الركبان؟ فقال-اهللارمحه –سألت الشيخ حممد التاويل )٦(

وكان ذلك عندما زرته يف بيته العامر ، من أجل مصلحة أهل السوق ومصلحة البائع

 .م٢٨/٣/٢٠١٥: املوافق، ه١٤٣٦/مجادى اآلخرة/٨، يوم السبت، بفاس



    
 

 

 
 
 

٢٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .وخياراتهتلقي ال المبحث الثاني حد
  .حد التلقي: المطلب األول

  :اختلف العلماء يف هل للتلقي حد على قولني
  .ليس لتلقي الركبان حد: القول األول

وهو رواية للمالكية اختارها ، ن مسافة قريبة أو بعيدة فالجيوز التلقي م
 .)٣( والشوكاين ونقله عن الشافعية، )٢(والظاهرية، )١(الباجي

  .لتلقي الركبان حد: القول الثاني

فقال ، فإذا جاوزه جيوز له البيع والشراء، إن للتلقي حد مينع منه التلقي
يف حتديد مسافة  واختلف املالكية، )٤(الثوري احلد هو مسافة القصر

وجبمع روايات املالكية حتصل عندنا ، )٥(التلقي اليت حيرم معها التلقي
  : هي)٦(مخس روايات

                                 
يف الشامل و ،)٥/٦٣( عليش ، منح اجلليلو، )٨٤/ ٥( حاشية العدوي على اخلرشي)١(

 .)٢/٥٥٤(�رام الدمريي ، فقهال
 ).٤٤٩/ ٨( ابن حزم، احمللى)٢(
طويلة، وهو ظاهر الظاهر من النهي أيضا أنه يتناول املسافة القصرية وال: قال الشوكاين)٣(

  .)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ،  نيل األوطار.إطالق الشافعية
 الصالة إليه فإن  تلقي السلع منهي عنه من تلقاها حبيث ال تقصر:قال سفيان الثوري)٤(

 فهذا :- ابن حزم-  قال علي،ك فال بأس بذلًتلقاها حبيث تقصر الصالة فصاعدا
، نيل األوطارو، )٨/٤٥٠(ابن حزم ، احمللى. تقسيم فاسد ألنه دعوى بال برهان

 .)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين 
، جلليلمنح او ،)٤/٣٧٩ ( املواق، والتاج واإلكليل، )٢/١٢٥(ابن رشد ، بداية ا�تهد)٥(

 الدردير ،الشرح الصغريو، )٥/٨٤(حاشية العدوي على اخلرشي و، )٥/٦٣(عليش 
 ابن ،وجامع األمهات، )٢/٣٤٤(ابن شاس ، عقد اجلواهر الثمينةو، )٣/٦٣(

 ).٣٥١ص(احلاجب 
هذه أمور : سألت الشيخ حممد التاويل رمحه اهللا عن هذه الروايات والتحديدات فقال)٦(

مجادى /٨، يوم السبت، دما زرته يف بيته العامر بفاسكان ذلك عن. اجتهادية
 .م٢٨/٣/٢٠١٥: املوافق، ه١٤٣٦/اآلخرة



    
 

 

 
 
 

٢٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١(حد التلقي مسافة ميل: الرواية األولى

  .)٢("ثالثة أميال"حد التلقي فرسخ  : الرواية الثانية

  .)٣("ستة أميال"  حد التلقي فرسخان:الرواية الثالثة

                                 
وقد سئل مالك عن خروج أهل مصر إىل اإلصطبل مسرية ميل، وحنوه : قال الباجي)١(

أيام األضحى يتلقون الغنم يشرتو�ا قال هذا من التلقي، وكذلك غري الضحايا مىت 

ز عن مالك، ووجه ذلك أن هذا تلف مينع من وصول ما ترد سوقها رواه ابن املوا

منح و، )٥/١٠١(الباجي ،  املنتقى.جلب إىل سوق بيعه فكان ممنوعا منه كالبعد

عقد اجلواهر و ،)١٧١ص( ابن جزي، القوانني الفقهيةو ،)٥/٦٣( عليش ، اجلليل

الشامل و ،)٣٥١ص(ابن احلاجب ، وجامع األمهات، )٢/٣٤٤(ابن شاس ، الثمينة

 ،)١٠٨/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغري و، )٢/٥٥٤(الدمريي ، يف الفقه

 .)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ، نيل األوطارو، )٣/٧٠(حاشية الدسوقي و

إن النهي إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثالثة أميال فال : وقيل :قال الدسوقي)٢(

حاشية و، )٧٠/ ٣(لدسوقي حاشية ا .حيرم التلقي إذا كان على مسافة أكثر منها

 .)١٠٨/ ٣(الصاوي على الشرح الصغري 

وقيل حد التلقي املنهي عنه الذي إذا زاد عليه ....  وكتلقي السلع: قوله :قال العدوي)٣(

/ ٥( حاشية العدوي على اخلرشي. وقيل فرسخان....  يتناوله النهييف البعد ال

٨٤(.  

 واألول ..فال حيرم؛ ألن هذا سفر ال تلقي، لإذا كان على ستة أميا :قال الدسوقي       

/ ٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغري  و،)٧٠/ ٣(حاشية الدسوقي  "أرجحها

١٠٨(.  

حاصل ما قاله الشارح يف مسألة التلقي أن الشخص إما أن يكون : قال الصاوي      

ة، فمىت كان خارجا من البلد ا�لوب إليه التجارة أو منزله خارج عنه متر به التجار

خارجا لستة أميال أو منزله على ستة أميال جاز له الشراء مطلقا للتجارة أو للقنية، 

كان لتلك السلع سوق بالبلد أم ال وإن كان على دون ستة أميال فاخلارج حيرم عليه 

= الشراء مطلقا للتجارة أو القنية كان للسلع سوق أم ال، ومن منزله على دون ستة 



    
 

 

 
 
 

٢٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

    .)١(حد التلقي يوم: الرواية الرابعة

  .)٢(حد التلقي يومان: الرواية الخامسة

  .بداية التلقي ونهايته: المطلب الثاني

  .بداية التلقي: ًأوال

  :وحاصل قوهلم، اختلف العلماء يف ابتداء التلقي

  .)٣(الشافعية وهو قول ، اخلروج من البلد يبدأ التلقي من:القول األول

                                                                       
 األخذ لقوته مطلقا وللتجارة إن مل يكن للسلع سوق وهذا احلاصل أميال جاز له=

 حباشية الصاوي على الشرح .الذي قاله الشارح زبدة اخلالف الذي يف املذهب

، عقد اجلواهر الثمينةو ،)١٧١ص (ابن جزي، القوانني الفقهيةو، )٣/١٠٩(الصغري 

شامل يف الو ،)٣٥١ص(ابن احلاجب ، وجامع األمهات، )٢/٣٤٤(ابن شاس 

شية حاو، )٨٥-٥/٨٤(حاشية العدوي على اخلرشي و، )٢/٥٥٤(الدمريي ، الفقه

/ ٥(خلرشي ا، شرح خمتصر خليلو ،)١٠٩-٣/١٠٨(الصاوي على الشرح الصغري 

نيل و ،)٣٧٩/ ٤(املواق ، التاج واإلكليلو ،)٥/٦٣(عليش ، منح اجلليلو، )٨٥

 .)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ، األوطار

 على ميل، وقيل أي من البيوع املنهي عنه تلقي السلعة:  النوع اخلامس :قال ابن جزي)١(

القوانني .  وم فأكثر قبل أن تصل إىل األسواققيل على مسرية يعلى فرسخني، و

 .)١٧١ص (ابن جزي، الفقهية

وكتلقي السلع ظاهره قرب، أو بعد وهو أحد أقوال وقيل حد التلقي املنهي : قوله: قال العدوي)٢(

قال عياض اختلف يف ...وقيل يومان.... لذي إذا زاد عليه يف البعد ال يتناوله النهيعنه ا

  حاشية العدوي على اخلرشي. املمنوع فعن مالك كراهة ذلك على مسرية يومنييالتلقحد 

، )٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقهو، )٥/٦٣( عليش ، منح اجلليلو، )٨٥- ٨٤/ ٥(

 .)١٩٩- ١٩٨ /٥(الشوكاين ، نيل األوطارو

- ١٩٨/ ٥(الشوكاين ، نيل األوطارو، )١٣/٢٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)٣(

١٩٩(. 



    
 

 

 
 
 

٢٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 ،اخلروج من السوق، وإن كان يف البلد  يبدأ التلقي من:القول الثاني
ًعمال بظاهر األحاديث ، )١(أمحد وإسحاق والليثو، املالكيةهو قول و

  .اليت تفيد أن منتهى التلقي ما فوق السوق
 جعل القول الثاين ألن النيب يرى الباحث أن الراجح هو : الراجح

، أن  عبد اهللا بن عمر حديثكما يف ، منتهى التلقي هو السوق
 ،)٢()ال تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق(:  قالرسول اهللا 

  .والبادية للمشرتي، فيكون هو النهاية للبائع
  .نهاية التلقي: ًثانيا

  :مىت ينتهي التلقي للركبان؟ لقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني
وهذا مذهب مجهور ، )٣(ينتهي التلقي بدخول السوق: القول األول

  .)٧( والظاهرية)٦( واحلنابلة)٥( واملالكية)٤( احلنفيةالفقهاء من

                                 
- ١٩٨/ ٥(الشوكاين ، نيل األوطارو، )١٣/٢٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)١(

١٩٩(. 

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٢(

، د ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوزمردو

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، اجللب

 رواه ابن حبيب ،رة واألزقة جاز شراؤها سوق فإذا دخلت بيوت احلاضم مل يكن هلإذا)٣(

 ).٥/١٠٢( الباجي ، نتقى امل.ك، وأصحابهعن مال

  . )٢/٣٠( الغنيمي، اللبابو، )٦/١٧٧( ابن اهلمام، فتح القدير)٤(

والقوانني ، )٢/٣٧( وحاشية الصاوي على الشرح الصغري ،)٣/٧٠(حاشية الدسوقي )٥(

  ).٢/١٨٨(ابن رشد ، بداية ا�تهدو، )٢٨٥ص( ابن جزي، الفقهية

حاشية و، )٣/٦٥٠(الزركشي ،  اخلرقيشرح خمتصرو، )٦/٣١٥( ابن قدامة، املغين)٦(

  ).٤/٤٣٤(ابن قاسم ، الروض

 ".ًالسوق على ذراع فصاعداوال حيل ألحد تلقي اجللب ولو أنه على ": قال ابن حزم)٧(

  . )٩/٤٦٩( ابن حزم، ىاحملل



    
 

 

 
 
 

٢٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  :واستدلوا

:  قال، أن رسول اهللا  عبد اهللا بن عمر حديث: الدليل األول

  فنهى رسول اهللا ،)١()ال تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق(

فدل هذا على ، يف هذا احلديث عن تلقي السلع حىت تصل إىل السوق

هي بوصول الركبان إىل السوق، أما قبل ذلك فال أن حد التلقي ينت

  .جيوز تلقيهم

كانوا يبتاعون الطعام في (:  قال حديث ابن عمر :الدليل الثاني

أن يبيعوه  أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول اهللا 

كانوا بني هذا احلديث أن الصحابة ، )٢()في مكانه حتى ينقلوه

ى السوق فيبتاعون منهم الطعام وهذا دليل على يتلقون الركبان يف أعل

  .جواز التلقي للسلع يف أعلى السوق

وصار إليه ولو يف ، أنه إذا وصل اجللب إىل السوق: الدليل الثالث

فلم يدخل يف النهي، فهو كما ، فقد صار إىل حمل البيع والشراء، أعاله

  .)٣(لو وصل إىل وسطها

                                 
النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)١(

، اص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوزمردود ألن صاحبه ع

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، اجللب

 ).٢١٦٧(رقم ، منتهى التلقي: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٢(

  . )٦/٣١٥(ابن قدامة ، املغين) ٣(



    
 

 

 
 
 

٢٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

ومتكن الركبان من معرفة ، البلدالتلقي ينتهي بدخول : القول الثاني

  .)١(وهذا مذهب الشافعية، السعر، سواء وصل الركبان إىل السوق أم ال

أنه بدخول اجللب البلد أمكنهم معرفة األسعار من غري : واستدلوا

املتلقني هلم، ومن مث فال غنب للجلب وال ضرر عليهم، فإن مل يعرفوا 

  .اونون يف شئو�م املاليةالسعر مع متكنهم من ذلك فهم مقصرون ومته

  :الرد

خبالف دخول ، أنه ال يلزم من دخول البلد العلم بالسعر .١

ًوإال كان هناك تقصريا ، السوق فيلزم منه معرفة األسعار

 ً.و�اونا

أن هذا القول خمالف لظاهر النص، وهو حديث عبد اهللا بن  .٢

ال تلقوا السلع حتى يهبط (: قال أن رسول اهللا عمر 

والقول ، وليس مبجرد دخول البلد، )٢()لسوقبها إلى ا

  .املخالف للنص ال اعتبار له وال يعتد به

وهو ما ذهب إليه ، القول األوليرى الباحث أن الراجح هو  :الراجح

                                 
، �اية احملتاجو، ٢/٣٦(الشربيين ، مغين احملتاجو، )٢/١٨٣( قليويب وعمرية احاشيت) ١(

  .)٣/٤١٣( النووي، روضة الطالبنيو، )٣/٤٦٧( الرملي

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(

، ، واخلداع ال جيوزمردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، اجللب



    
 

 

 
 
 

٢٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

من أن حد التلقي للركبان ينتهي بدخول السلع ، مجهور الفقهاء

  .وذلك لقوة أدلة اجلمهور وسالمتها من املعارضة، السوق

  

  .خيار البائع وأهل السوق في تلقي الركبان:  الثالثالمطلب

  .خيار البائع في تلقي الركبان: ًأوال

ذا تلقاه التجار فاشرتوا منه   يف ثبوت اخليار للبائع إ، اختلف العلماء

  :على قولني، قبل الوصول إىل السوق

، )٢(واملالكية، )١(وهو قول احلنفية ، ال يثبت له اخليار:القول األول

  .)٣(زاعيواألو

  

  : واستدلوا

: قال النيب :  قالحديث حكيم بن حزام : الدليل األول

بذلك  اآلثار  وتواترت عنه، )٤()البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(

                                 
/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموعو، )١٠-٤/٩(الطحاوي ، شرح معاين اآلثار)١(

 ).٣١٤-٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغينو، )٢٦
 ).٣١٤-٦/٣١٢(ابن قدامة ، املغينو، )٢٦/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)٢(
 .)٢٦/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)٣(
باب إذا بني البيعان ومل يكتما : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٤(

 الصدق يف البيع : باب،البيوع :كتاب، ، ومسلم يف صحيحه)٢٠٧٩(رقم ،ونصحا

  .)١٥٣٢( رقم ،والبيان



    
 

 

 
 
 

٢٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  . )١(فال خيار هلما، أ�ما إذا تفرقا،  بذلكافعلمن

قال : قال العموم يف احلديث خمصوص حبديث أيب هريرة  :الرد

لقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى ال ت(: رسول اهللا

  )٢()سيده السوق فهو بالخيار

:  قال رسول اهللا: قال  عبد اهللا بن عمر حديث :الدليل الثاني

  .)٣()ال تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق( 

 ميكن أن يكون ذلك رعاية ألنه ملدعاهم ًهذا ال يكون دليال: الرد

 عرف مقدار السعر فال خيدع األسواقإذا هبطت  أل�املنفعة البائع، 

العلة يف النهى مراعاة نفع البائع، ونفع أهل : وال مانع من أن يقال

  .)٤(السوق

ومحله مالك على نفع أهل السوق ال :  قال ابن املنذر:الدليل الثالث

   .على نفع رب السلعة

  .)٥(سوق الألهل أثبت اخليار للبائع ال عليهم ألنهاحلديث حجة : الرد

                                 
 .)١٠-٤/٩(الطحاوي ، ح معاين اآلثارشر)١(

  ).١٥١٩(رقم ، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتابأخرجه مسلم يف صحيحه ، ) ٢(

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٣(

،  جيوزمردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، اجللب

 .)٢٦/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)٤(
 .)٢٦/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)٥(



    
 

 

 
 
 

٢٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

، )٢(واحلنابلة، )١(قول الشافعيةوهو  ،يثبت اخليار للبائع: القول الثاني
ولقد ثبت اخليار ، )٤(حممد التاويلوهو ترجيح شيخنا ، )٣(وابن حزم

: قال رسول اهللا: قال كما يف حديث أيب هريرة ، للبائع بالنص
ال تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق (

وإذا مل ، )٦(فقالوا إذا ثبت الغنب فيكون للبائع اخليار ،)٥()فهو بالخيار
فقد اختلف ، بأن كان الثمن مثل مثن السوق أو أعلى، يثبت الغنب

  :العلماء يف ذلك على قولني
ورواية ، )٧(قول للشافعية وهو ،لظاهر احلديث، له اخلياريثبت : األول

                                 
 دياملاور، احلاوي الكبريو، )٢/٦٣(الشريازي ، املهذبو ،)٥/١٨٧(الشافعي  ،األم)١(

، التنبية يف الفقه الشافعيو، )٤١٥/ ٣( النووي، روضة الطالبنيو، )٣٤٨/ ٥(

  .)٣٥٣/ ٥ (العمراين، البيانو، )٩٦ص(الشريازي 

، اإلقناعو، )٧٧/ ٤(أبو الفرج ابن قدمة ، الشرح الكبريو، )١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايف)٢(

، ثانية للمجموعالتكملة الو ،)٣٩٤/ ٤(املرداوي ، اإلنصافو، )٢/٩١(احلجاوي 

 .)٢٥-٢٤/ ١٣(املطيعي 

  .)٤٤٩/ ٨(ابن حزم ، احمللى)٣(

فقلت أال ، يثبت للبائع واستدل باحلديث: سألت الشيخ حممد التاويل عن اخليار فقال)٤(

كان ذلك عندما زرته يف . يكون ألهل السوق؟ فقال ال ميكن أن يكون هلم اخليار

: املوافق، ه١٤٣٦/خرةمجادى اآل/٨، يوم السبت، بيته العامر بفاس

 .م٢٨/٣/٢٠١٥

  ).١٥١٩(رقم ، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتابأخرجه مسلم يف صحيحه ، ) ٥(

 ).٢٥-٢٤/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموع)٦(

 املاوردي، احلاوي الكبريو، )٢/٦٣(الشريازي ، املهذبو ،)٥/١٨٧(الشافعي ، األم)٧(

، التنبية يف الفقه الشافعيو، )٤١٥/ ٣( النووي، روضة الطالبنيو، )٥/٣٤٨(

النووي ، شرح صحيح مسلمو، )٣٥٣/ ٥ (العمراين، البيانو، )٩٦ص(الشريازي 

 .)١٣/٢٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموعو، )١٦٣/ ١٠(



    
 

 

 
 
 

٢٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)٢( من الشافعيةلوكيلاالصطخرى وابن اواختاره ، )١(للحنابلة
وهو ، )٣(وهو الصحيح عند الشافعية، يثبت له اخليار ال :الثاني

للخديعة اخليار ألنه إمنا ثبت ،  الغنبملعد، )٤(املشهور عند احلنابلة

  .ودفع الضرر عن البائع وال ضرر مع عدم الغنب 

  .إذا غنب:  ومل يقل،)فهو بالخيار( احلديث مطلق إن: الرد

  : الجواب

ُملا جعل هلم اخليار إذا هبطوا السوق فهم منه إرادة   النيب نإ .١

  .)٥(الغنب ألنه لوال ذلك جلعل هلم اخليار من حني البيع

أنه حيمل على الغالب املعتاد؛ ألن اجلالب إذا قدم للسوق، ومل  .٢

جيد أنه غنب فإنه لن يفسخ، إذ ال فائدة من الفسخ مث البيع 

                                 
، اإلقناعو، )٧٧/ ٤(أبو الفرج ابن قدمة ، الشرح الكبريو، )١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايف)١(

 .)٢٥-٢٤/ ١٣(املطيعي ، التكملة الثانية للمجموعو، )٢/٩١(وي احلجا

 .)٢١٩/ ٨(لرافعي ا، الشرح الكبري)٢(

، احلاوي الكبريو، )٢١٩/ ٨(لرافعي ا، الشرح الكبريو، )٢/٦٣(الشريازي ، املهذب)٣(

التنبية يف الفقه و، )٤١٥/ ٣( النووي، روضة الطالبنيو، )٣٤٨/ ٥ (املاوردي

ابن قدامة ، املغينو، )٣٥٣/ ٥ (العمراين، البيانو ،)٩٦ص(ي الشرياز، الشافعي

التكملة الثانية و، )١٦٣/ ١٠(النووي ، شرح صحيح مسلمو ،)٣١٤-٦/٣١٢(

 .)١٣/٢٣(املطيعي ، للمجموع

، اإلقناعو، )٧٧/ ٤(أبو الفرج ابن قدمة ، الشرح الكبريو، )١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايف)٤(

، التكملة الثانية للمجموعو، )٣٩٤/ ٤(ملرداوي ا، اإلنصافو ،)٢/٩١(احلجاوي 

 ).٢٥-٢٤/ ١٣(املطيعي 

 .)٤٥٦-٤٥٥ص(التنوخي ، املمتع يف شرح املقنع)٥(



    
 

 

 
 
 

٢٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

ه إذا غنب، وإن كان ظاهر مرة أخرى، فيحمل احلديث على أن

ًاحلديث اخليار مطلقا
)١(.  

 ألن الشرع ،أي يرجع إىل العرف، قدر الغنب مبا خيرج عن العادة ي:تنبيه

ْمل يرد بتحديد ذلك فرجع فيه إىل ذلك كاحلرز
وهو املشهور عند  ،ِ

 .)٢(احلنابلة

  .خيار أهل السوق في تلقي الركبان: ًثانيا

  :يار ألهل السوق على قولنييف ثبوت اخل، اختلف العلماء

وهو قول للمالكية اختاره ، يثبت اخليار ألهل السوق: القول األول

وهو الصحيح عن مالك ، )٣( وابن القاسم وابن وهب واجلالباملازري

  .)٥(وقال ابن رشد هو املشهور، )٤(كما قال ابن عبدالرب

 اختاره وهو قول للمالكية، ال يثبت اخليار ألهل السوق: القول الثاني

                                 
 .)٨/٢٩٩(ابن عثيمني ، الشرح املمتع على زاد املستقنع)١(

 ،)٤٥٦-٤٥٥ص(التنوخي ، املمتع يف شرح املقنعو، )٣٠٥/ ٦(ابن قدامة ، املغين)٢(

 .)٣٩٥-٣٩٤/ ٤(املرداوي ، اإلنصافو، )٢/٩١(احلجاوي ، اإلقناعو

ابن أيب زيد ، النوادر والزياداتو ،)٣٩٤-٩/٣٧٧(ابن رشد ، البيان والتحصيل)٣(

منح و، )٣٤٤-٢/٣٤٣(ابن شاس ، عقد اجلواهر الثمينةو، )١٣٨٨/ ٤(القريواين 

، التاج واإلكليلو، )٧٠/ ٣(الدردير ، الشرح الكبريو ،)٦٣/ ٥ (عليش، اجلليل

( الباجي ، املنتقىو ،)٢/١١٠ (ابن اجلالب، والتفريع، )٤/٣٧٩(  واقامل

٥/١٠٢.( 

 ).٣٦٧ /١ (بن عبد الربا، الكايف)٤(

 ).١٦٧ص (القفصي املالكي، لباب اللباب)٥(



    
 

 

 
 
 

٢٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١(القاضي عياض وأشهب

  .المطلب الرابع مقدار مدة الخيار

هذه  كم قدر مدة اخليار؟ ولكن، فيكون للبائع اخليار، الغنبإذا ثبت 

  : املسألة اختلف فيها العلماء على ثالثة أقوال

 على الفور كالعيب؛ فإن ترك الفسخ مع له اخليار :القول األول

ألنه خيار لغري  )٢(، الشافعيةوهو الصحيح عند، اإلمكان سقط

  .استعالم العيب، فكان على الفور، كخيار الثالث

ثالثة أيام؛ ألنه خيار تدليس، فأشبه خيار له اخليار  :القول الثاني

  .)٣(وهو وجه للشافعية، املصراة

الستعالم العيب؛ ألنه قد ال يطلع على هو  املصراة، خيار: الرد

  .التصرية بدون الثالث

وهو قول ، اخليار مىت دخل السوق ولو بعد أعوام له :ثالثالقول ال

                                 
/ ٥ (عليش، منح اجلليلو، )٣٩٤، ٣٨١-٩/٣٧٧(بن رشد ا، البيان والتحصيل)١(

، عقد اجلواهر الثمينةو، )١٣٨٨/ ٤(اين ابن أيب زيد القريو، النوادر والزياداتو ،)٦٣

( الباجي ، املنتقىو، )٣/٧٠(الدردير ، الشرح الكبريو ،)٣٤٤-٢/٣٤٣(ابن شاس 

 .)٤/٣٧٩( املواق ، التاج واإلكليلو ،)٥/١٠٢

، روضة الطالبنيو، )٥/٣٥٣ (العمراين، البيانو، )٥/٣٤٨(املاوردي ، احلاوي الكبري)٢(

 .)٣/٤١٥( النووي

، روضة الطالبنيو، )٥/٣٥٣ (العمراين، البيانو، )٥/٣٤٨(املاوردي ، لكبرياحلاوي ا)٣(

 .)٣/٤١٥( النووي



    
 

 

 
 
 

٢٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١(ابن حزم الظاهري

جرم أن اجتهاد ابن حزم يشكل ضررا بليغا على السوق وأهله  ال: الرد

واحملاكم اليت تعرض عليها املنازعات أيضا، ألنه يفتح ... ومعامالته 

 باب املنازعات بشكل كبري دون ضابط زمين يسمح باستقرار هذه

  .املعامالت

وهو أن اخليار على ، القول األوليرى الباحث أن الراجح هو : الراجح

فلو اشرتى أحدهم بضاعة من قافلة قبل دخوهلا السوق، مث ، الفور

دخل صاحب السلع السوق فعلم بالغنب الذي حلقه من جراء هذا 

 سلعأما إذا دخل صاحب ال، البيع، يستطيع عندها أن يفسخ العقد

فسخ العقد على الرغم من علمه بالغنب الذي حلقه، ومل ومل يطلب 

 على اإلمثيطلب فسخ العقد يسقط حقه بطلب الفسخ مع بقاء 

  .املتلقي الغابن الذي خالف أمر رسول اهللا 

  

                                 
  .)٨/٤٤٩( ابن حزم، احمللى(١)



    
 

 

 
 
 

٢٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  . الركبان تلقي مسائل"المبحث الثالث

  .التلقي إذا وصل البائع قبل البضاعة أو العكس: المطلب األول

  .ا وصل البائع قبل السلعةالتلقي إذ: ً    أوال

فأخرب الناس عن وصول بضاعة له ، إذا وصل البائع السوق أو كان فيه

فيعترب هذا من التلقي املنهي ، فاشرتاها منه رجل، صفتها كذا وكذا

  .)١(وبذلك أفىت اإلمام مالك رمحه اهللا، عنه

التلقي إذا وصلت البضاعة قبل البائع فهل الخروج للشراء : ًثانيا

  ًيعتبر تلقيا؟منه 

فخرج رجل ، وأما البائع فلم يصل، إذا وصلت البضاعة إىل السوق

فهذا ، فاشرتى البضاعة من البائع قبل وصوله إىل السوق، فتلقى البائع

إمنا االعتبار : "فقال، وبذلك أفىت الباجي من املالكية، يعترب من التلقي

لسوق ومل  ولو وصلت السلع ا،على هذا بوصول السلع ووصول بائعها

يصل بائعها فخرج إليه من يتلقاه ويشرتيها منه قبل أن يهبط إىل 

، وعندي أنه من التلقي ًاألسواق ويعرف األسعار فلم أر فيه نصا

                                 
 روى ابن املواز عن مالك فيمن جاءه طعام أو بز أو غريه فوصل إليه : "قال الباجي)١(

خري فيه، خربه وصفته على مسرية يوم أو يومني فيخرب بذلك فيشرتيه منه رجل فال 

وهذا من التلقي، ووجه ذلك ما قدمناه من أنه شراء السلع قبل وصوهلا األسواق، 

 ،)٥/١٠٢( الباجي ، املنتقى. "ى هذا بوصول السلع ووصول بائعهاوإمنا االعتبار عل

مواهب و ،)٥/٦٣(عليش ، منح اجلليلو ،)٣٢٧/ ٩(ابن رشد ، البيان والتحصيلو

 .)٣٧٩/ ٤ (احلطاب، اجلليل



    
 

 

 
 
 

٢٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١("املمنوع، واهللا أعلم

الخروج إلى المراعي والبساتين والميناء : المطلب الثاني

  .والمخازن

ي يجتمع فيها تجار المراعي الت من الحاضرة إلى الخروج: ًأوال

  .الغنم

وسألت مالكا عن الغنم جتلب إىل احلاضرة فإذا : قال ابن القاسم

كانت على امليلني أو الثالثة تركها أصحا�ا يف املرعى ويقدمون إىل 

ال خري فيه وهذا من : املدينة فخرجوا باجلزارين فاشرتوها منهم، فقال

  .)٢(تلقي السلع

  .اء من ثمرهاالخروج للبساتين للشر: ًثانيا

 اخلروج للبساتني لشراء مثر احلوائط وحنوها من التلقي: القول األول

  .)٤(وهو قول لإلمام مالك، )٣( بتفريق بيعهاأربا�ا الضرورةاليت تلحق 

 اخلروج للبساتني لشراء مثر احلوائط  ليس هو من التلقي:القول الثاني

                                 
، منح اجلليلو ،)٣٢٧/ ٩(ابن رشد ، البيان والتحصيلو ،)٥/١٠٢( الباجي ، ملنتقىا)١(

( املواق ، التاج واإلكليلو ،)٣٧٩/ ٤ (احلطاب، مواهب اجلليلو ،)٥/٦٣(عليش 

٤/٣٧٩(. 

ابن ، والنوادر والزيادات، )٩/٣١٦( )٣/٣٦١,٣٣٨( ابن رشد ، البيان والتحصيل)٢(

 ).٤/٣٢١( أيب زيد القريواين

 .)٨٥/ ٥(خلرشي ا، شرح خمتصر خليلو ،)٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقه)٣(

فمن التلقي أن يذهب هؤالء إىل أهل احلوائط، فيشرتون منهم، مث يأتون : " مالكقال)٤(

 .)٩/٣٥٧(ابن رشد ، لبيان والتحصيل ا."به هاهنا فهذا منه



    
 

 

 
 
 

٢٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

وهو قول لإلمام ، )١( بيعهاالضرورة بتفريقوحنوها اليت تلحق أربا�ا 

  .يرى الباحث أنه الراجح و،)٣(وأشهب، )٢(مالك

  .الشراء من السفن في الميناء: ًثالثا

 الساحل وهو منتهى سفرها جاز  إىلالسلعاحململة بإذا وصلت السفن 

شراء من  الليس من التلقيو ،املضي هلا والشراء منها ملشقة انتقاهلا

 آخر ًلوارد فال يكلف سفران هذا منتهى سفر األ السفن بالسواحل

، )٤(وهو قول املالكية، ألن ذلك مضر به كما لو كان السفران يف الرب

  .)٥( وإسحاقاألوزاعيو

                                 
شرح خمتصر و ،)٥/٦٣(عليش ، منح اجلليلو، )٢/٥٥٤(الدمريي ، الشامل يف الفقه)١(

 .)٨٥/ ٥(خلرشي ا، خليل

 روى ابن القاسم عن مالك يف العتبية يف األجنة اليت تكون حول : "قال الباجي)٢(

 يف السفن إىل افيشرتو�ا وحيملو�الفسطاط من خنيل وأعناب خيرج إليها التجار 

، يلمنح اجللو ،)١٠٢-٥/١٠١(الباجي ،  املنتقى."كالفسطاط للبيع ال بأس بذل

 .)٥/٦٣(عليش 

ال بأس به، وليس هذا بتلق، ولكنه اشرتى من موضعه، وإمنا التلقي أن : قال أشهب)٣(

يتلقى اجلالب قبل أن يهبط بذلك األسواق كائنا ذلك اجللب ما كان، طعاما أو 

لبيان وا، )١٠٢-٥/١٠١(الباجي ،  املنتقى.حيوانا أو غري ذلك من األشياء كلها

ابن أيب زيد ، النوادر والزياداتو ،)٩/٣٥٧ ()٨/٩١ (ابن رشد ، والتحصيل

  .)٥/٦٣(عليش ، منح اجلليلو، )١٣٨٧/ ٤(القريواين  

، شرح خمتصر خليلو ،)٥/٦٣(عليش ، منح اجلليلو ،)٥/١٠٢(الباجي ، املنتقى)٤(

، مواهب اجلليلو ،)٢/٥٥٥(الدمريي ، الشامل يف الفقهو ،)٥/٨٥(خلرشي ا

 .)٣٨٠/ ٤ (احلطاب

  ).٣٠٥٧-٣٠٥٦/ ٦ (الكوسج، ئل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويهمسا)٥(



    
 

 

 
 
 

٢٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 .الشراء من المخازن التي في الطريق: ًرابعا

إن ف :تفصيلففيه ،  يف الطريق مبوضع ليس فيه سوقسلعةإذا اختزن ال

صار باختزانه يف ذلك هل ذلك املوضع فال بأس بذلك ألنه قد ألباعه 

ن خرج من أهل احلاضرة لشرائه مل وإن باعه ،املوضع كأنه قد أصيب فيه

فيجري على االختالف يف أهل احلاضرة والتجار خيرجون إىل األجنة 

  .)١(وتقدم أنه ليس من التلقي ،يشرتون من مثارها
  

  .الشراء من الركبان إذا مروا بمنزله: المطلب الثالث

  .ن الركبان قبل الوصول إلى السوقالشراء م: ًأوال

  :للصورة هذه حالتان

  .أن يكون بيته خارج البلد: الحالة األولى

ملا عليه من املشقة يف النهوض ، )٢(فيجوز له الشراء لغري غرض التجارة

وإمنا كره التلقي يف أن يذهب الرجل من البلد قد عرف  إىل احلاضرة،

  .)٣(رفةأسعارها فيشرتي، مث يقدم فيبيع على مع

  .أن يكون بيته داخل البلد: الحالة الثانية

 فال جيوز،  سوق قائميف البلدكان إذا :  قالت املالكية:القول األول

                                 
 .)٣٧٩/ ٤(املواق ، التاج واإلكليل)١(

 ).٤/٣٧٩ ( املواق، التاج واإلكليلو، )٥/١٠٢( الباجي ، املنتقى)٢(

 .)٣٦٥-٩/٣٦٤( ابن رشد ، البيان والتحصيل)٣(



    
 

 

 
 
 

٢٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

 ، سوقيف البلدمل يكن أما إذا ، الشراء من الركبان حىت تصل السوق

  .)١(دخلت البلد الشراء من الركبان إذا فيجوز

كان على بابه، أو يف طريقه، إن :  الليث واألوزاعيقال :القول الثاني

فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة، فال بأس أن يشرتيها 

ألنه ليس مبتلق، وإمنا التلقي أن يعمد إىل ؛ إذا مل يقصد التلقي

  .)٢(ذلك

  .الشراء من الركبان بعد رجوعهم من السوق:  ًثانيا

أو باع بعضها إذا بلغت السلعة موقفها مث انقلب �ا بائعها، ومل تبع 

فال بأس أن يشرتيها من مرت به أو من دار بائعها، ووجه ذلك أنه قد 

  .)٣(خرج عن حد اجلالب ببلوغه السوق، وعرضها فيها للسلع

  .تلقي الركبان للبيع لهم: المطلب الرابع

لكن ، عرفنا أن تلقي الركبان للشراء منهم منهي عنه وأن من فعله يأمث

لتلقي للركبان �دف البيع هلم وليس للشراء ما احلكم فيما إذا كان ا

ًمنهم، فهل يأمث املتلقي أيضا؟ وهل هلم اخليار؟ اختلف الفقهاء يف 

                                 
، )٥/١٠٢( اجي الب، املنتقىو، )٣/٣٦٤,٣٦٢,٣٣٨(ابن رشد ، بيان والتحصيلال)١(

 .)١/٣٠٨( الونشريسي، املعيار املعربو ،)٤/٣٧٩( املواق، التاج واإلكليلو

 ).٧٣٩٧٤/ ٢١(ابن عبد الرب  ، االستذكار)٢(

،  والشرح الكبري،)٤/٣٧٩(املواق ، التاج واإلكليلو ،)٥/١٠٢( الباجي ، املنتقى)٣(

الدمريي ،  يف الفقهالشاملو ،)٣/١٠٩( الدردير، الشرح الصغري و،)٣/٧٠(الدردير 

)٢/٥٥٤(. 



    
 

 

 
 
 

٢٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  :ذلك على قولني

  .التحريم: القول األول
وهو ، أي يأمث املتلقي، تلقي الركبان للبيع هلم مبنزلة تلقيهم للشراء منهم

  .)٣(والشوكاين، )٢(واحلنابلة، )١(وجه للشافعية
  :واستدلوا

 يف النهي عن لقد وردت روايات عن النيب : الدليل األول
ال تلقوا : ( ورواية، )٥( )نهى عن تلقي البيوع( ، )٤(التلقي
عن   نهى النبي : (ورواية، )٧()ال تلقوا الجلب(: ورواية،)٦()السلع

                                 
روضة و، )٢/٣٦( الشربيين، مغين احملتاجو، )٢١٩/ ٨(الرافعي  ، الشرح الكبري)١(

ابن ، املغينو، )٥/٣٥٤ (العمراين، البيانو ،)٤١٥-٣/٤١٣( النووي، الطالبني

 ).٦/٣١٤(قدامة 

، اخلرقيشرح خمتصر و، )١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايفو، )٦/٣١٤( ابن قدامة، املغين)٢(

/ ٣(البهويت ، كشاف القناعو ،)٩١/ ٢(احلجاوي ، اإلقناعو ،)٣/٦٥٣(الزركشي 

  .)٤١/ ٢(البهويت ، شرح منتهى اإلراداتو ،)٢١١

  .)١٩٩-١٩٨/ ٥(الشوكاين ، نيل األوطار)٣(

   ).١٠/١٦٢(النووي ، شرح صحيح مسلمو، )٤/٣٧٣( ابن حجر، فتح الباري)٤(

النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:ابكت، أخرجه البخاري يف صحيحه)٥(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب،  يف صحيحهوأخرجه مسلم، )٢١٦٤(رقم 

 ).١٥١٨(رقم ، اجللب

نهي عن تلقي الركبان وأن بيعه ال: باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٦(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

حترمي تلقي : باب،  البيوع:كتاب،  يف صحيحهوأخرجه مسلم، )٢١٦٥(رقم 

 ).١٥١٧(رقم ، اجللب

  ).١٥١٩(رقم ، حترمي تلقي اجللب:  البيوع، باب:كتاب، يف صحيحهأخرجه مسلم )٧(



    
 

 

 
 
 

٢٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

والتلقي مطلق فيشمل البيع هلم والشراء منهم، فدل هذا ، )١()التلقي
ًالبيع هلم كما منع الشراء منهم، وألن النهي لو كان خمتصا على منع 

  .)٢(بالشراء فقط ألحلق به ما يف معناه، وهذا يف معناه

 أن النهي عن الشراء منهم ملا فيه من خديعتهم وغبنهم :الدليل الثاني

ًوهذا املعىن موجود يف البيع هلم أيضا
، وإمنا ذكر الشراء ألنه الغالب )٣(

وألن كلمة البيع من ألفاظ ، )٤(والشراء لوجود نفس العلةفيستوي البيع 

وقد ورد القرآن ، األضداد، فتطلق على الشراء كما تطلق على البيع

 :) wالكرمي والسنة النبوية الشريفة بذلك، قال اهللا 

{ z y x()وجاء يف حديث أيب ، أي باعوه، )٥

 يبع بعضكم ال تلقوا الركبان، وال(:  قال رسول اهللا  أن،هريرة 

قال العلماء البيع على البيع حرام وكذلك الشراء ، )٦()على بيع بعض

                                 
النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه : باب،  البيوع:كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)١(

، مردود ألن صاحبه عاص آمث إذا كان به عاملا وهو خداع يف البيع، واخلداع ال جيوز

 ).٢١٦٢(رقم 

  . )٦/٣١٤(ابن قدامة ، املغين)٢(

 ).٦/٣١٤(ابن قدامة ، املغين)٣(

  . )٣/٦٥٣(لزركشي ا، شرح خمتصر اخلرقي) ٤(

 .٢٠:يوسف)٥(

النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل، : باب، البيوع: كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه)٦(

: كتاب، وأخرجه مسلم يف صحيحه، )٢١٥٠( رقم ،والبقر والغنم وكل حمفلة

حترمي بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وحترمي النجش، : باب، البيوع

 ).١٥١٥(رقم  ،يةوحترمي التصر



    
 

 

 
 
 

٢٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .)١(على الشراء

  .الجواز: القول الثاني

وهو مذهب ، جيوز أن يتلقى الركبان للبيع هلم وليس للشراء منهم

  .)٣(والشافعية يف الوجه اآلخر، )٢(املالكية

 يفوت به من الرفق بأن النهي عن الشراء من الركبان ملا: واستدلوا

، )٤(ألهل السوق لئال يقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل اهللا

  .وعليه فالبيع هلم ال يدخل يف النهي فيجوز التلقي من أجله

  :الرد

القول بأن التلقي للركبان إمنا �ي عنه ملا يفوت به من الرفق  .١

 جعل قول خمالف ملدلول احلديث، فالنيب ، بأهل السوق

ً للبائع إذا دخل السوق، وأنتم مل جتعلوا له خيارا، وجعل اخليار

 اخليار له يدل على أن النهي عن التلقي حلقه ال حلق النيب 

  . غريه

أن اجلالس يف السوق كاملتلقي وكالبائع يف أن كل واحد منهم  .٢

                                 
 .)١٥٨/ ١٠(النووي ، شرح صحيح مسلم و،)٣٥٣/ ٤(ابن حجر ، فتح الباري)١(

ابن ، املغينو، )٢/٣٦(الشربيين ، مغين احملتاجو، )٣/٤١٣( النووي، روضة الطالبني)٢(

  ).٦/٣١٤(قدامة 

، جمغين احملتا و،)٣/٤٦٧( الرملي، �اية احملتاجو، )٢١٩/ ٨(الرافعي ، الشرح الكبري)٣(

 العمراين، البيانو ،)٤١٥/ ٣(النووي ، روضة الطالبنيو ،)٢/٣٦( الشربيين

  ). ٦/٣١٤(ابن قدامة ، املغينو، )٥/٣٥٤(

  ).٦/٣١٤(ابن قدامة ، املغين)٤(



    
 

 

 
 
 

٣٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

، فال يليق باحلكمة فسخ عقد أحدمها، ٍمبتغ لفضل اهللا 
عن مثله، وليس رعاية حق ًوإحلاق الضرر به، دفعا للضرر 

اجلالس أوىل من رعاية حق املتلقي أو البائع، وما دام قد ثبت 
اخليار للبائع يف حالة الشراء منه فإنه يثبت اخليار له يف حالة 

  . )١(البيع له
وهو أن من تلقى ، القول األوليرى الباحث أن الراجح هو  :الراجح

منهم فيأمث، وثبت هلم اخليار الركبان للبيع هلم فهو كمن تلقاهم للشراء 
إذا غبنوا وذلك لقوة دليل أصحاب القول األول وسالمته عن 

  .املعارض

                                 
  ). بتصرف(وما بعدها  )٦/٣١٤(ابن قدامة ، املغين)١(



    
 

 

 
 
 

٣٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  .تلقي الركبان من غير قصد: المطلب الخامس
إذا خرج املتلقي ال لقصد الشراء من الركبان لكنه صادفهم فاشرتى 

  :منهم فهل يأمث؟ اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني
  .حريمالت: القول األول

، )٢(واملشهور عند احلنابلة، )١(ذهب الشافعية يف أصح الوجهني عندهم
فإن فعل فهو ، إىل أنه إن خرج بغري قصد الشراء حرم عليه الشراء

  .)٣(ٍعاص وآمث رغم عدم قصده التلقي ألنه كما لو خرج بقصد التلقي
وهذا ، ًأنه إمنا �ى عن التلقي دفعا للخديعة والغنب للجالبني: واستدلوا

املعىن متحقق وموجود وإن مل يقصد التلقي، فوجب املنع حيث ال فرق 
  .بني كونه قصد أم ال

   .الجواز: القول الثاني
والليث بن ، )٥(ووجه للحنابلة، )٤(ذهب الشافعية يف الوجه اآلخر

                                 
، غين احملتاجمو، )١/١٨٣( قليويب وعمرية احاشيتو، )٢١٩/ ٨(لرافعي ا، الشرح الكبري)١(

 الشريازي، املهذب و،)٣/٤٦٦( الرملي، �اية احملتاجو، )٢/٣٦(الشربيين 

- ٥/٣٥٣ (العمراين، البيانو، )٤١٥/ ٣( النووي، روضة الطالبنيو ،)١/٢٩٢(

 ).١٣/٢٣(املطيعي ، والتكملة الثانية للمجموع ،)٣٥٤

ملرداوي ا، إلنصافاو، )١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايفو، )٦/٣١٥(ابن قدامة ، املغين)٢(

البهويت ، شرح منتهى اإلراداتو ،)٩١/ ٢(احلجاوي ، اإلقناعو، )٣٩٤/ ٤(

)٢/٤١(.  

 ).٥/٣٤٨(املاوردي ، احلاوي الكبري)٣(

، �اية احملتاجو، )١/١٨٣( قليويب وعمرية احاشيتو، )٢١٩/ ٨(لرافعي ا، الشرح الكبري)٤(

/ ٣( النووي، ة الطالبنيروض و،)١/٢٩٢( الشريازي، املهذبو، )٢/٤٦٦( الرملي

 .)٣٥٤-٣٥٣/ ٥ (العمراين، البيانو، )٤١٥

ابن قدامة ، وهو احتمال يف املغين. صد تلقيهمال خيار هلم إال إذا ق: قيل: قال املرداوي)٥(

 .)٣٩٤/ ٤(املرداوي ، اإلنصافو ،)١٥/ ٢(ابن قدامة ، الكايفو ،)٦/٣١٥(



    
 

 

 
 
 

٣٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

إىل أنه إن خرج بغري قصد التلقي واشرتى من اجللب فال إمث ، )١(سعد
  .)٢( خمصوص بقصد التلقيإذ احلكم، عليه وال حرمة

  .أنه خرج ومل يقصد التلقي فلم يتناوله النهي: واستدلوا

القول األول، ألن النهي إمنا ورد يرى الباحث أن الراجح هو  :الراجح

، ًدفعا للخديعة والغنب وهذا املعىن متحقق وموجود وإن مل يقصد التلقي

 خرج للتلقي ًفضال عن أن النهي عام فيشمل ما إذا قصد أو مل يقصد،

  .)٣(أم لغريه

  

                                 
  . )٣/٦٥٣(الزركشي ، خلرقيشرح خمتصر او، )٦/٣١٥( ابن قدامة، املغينو)١(

  .  )٣/٦٥٣(الزركشي ، شرح خمتصر اخلرقيو، )٥/٣٤٨(املاوردي ، احلاوي الكبري)٢(

شرح خمتصر و، )٦/٣١٥( ابن قدامة، املغينو، )٢/١٨٣(قليويب وعمرية حاشيتا )٣(

  .  )٣/٦٥٣(الزركشي ، اخلرقي



    
 

 

 
 
 

٣٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

 كام بيع تلقي الركبانأح 

  

  :الخاتمة

  

اخلروج من البلد اليت جيلب إليها تلقي الركبان هو 

 أو ّاألقوات أو السلع ملالقاة أصحا�ا القادمني لبيعها

 اتفق لقدو، لشرائها منهم قبل أن يبلغوا �ا السوق

األئمة األربعة على كراهية تلقي الركبان وأنه منهي 

وهو قول ،  فالبيع صحيحوإذا حصل التلقي ،عنه

وهو منهي عنه ، وللبائع اخليار يف إجازته، اجلمهور

ويبدأ من اخلروج من ، ملصلحة اجلالب وأهل السوق

وليس من التلقي اخلروج للميناء لتلقي ، السوق

  .السفن
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