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  ٩٥٥  فهرس احملتويات

  ٩٥٩  ةاملقدم

  ٩٦٥  التمهيد

  مقــــــصد الــــــشارع مــــــن : المبحــــــث األول               

     .                         النهي عن البيع بعد النداء

٩٦٧  

  ــــاني موضــــع النهــــي عــــن : المبحــــث الث

  .البيع يوم الجمعة

٩٦٩  

  حكم عقد البيـع بعـد : المبحث الثالث

  .النداء الثاني يوم الجمعة 

٩٧٢  

  حكم عقود غير البيـع : المبحث الرابع

  .يوم الجمعةبعد النداء الثاني 

٩٧٨  

  حكـــم بيـــع مـــن ال : المبحـــث الخـــامس

  .تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني

٩٨٠  
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  حكــــم البيــــع بعــــد : المبحــــث الــــسادس

  .النداء للصلوات الخمس

٩٨٣  

  ٩٨٦  الخاتمة

  ٩٨٧   والمراجعفهرس المصادر

  



        
 

 ٩٥٧ 
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  ملخص

  
            يف كــــل زمــــان        نازلــــةّ   ّ تعــــد                       البحــــث عــــن مــــسألة فقهيــــة          حتــــدث هــــذا

        املتعلــق                 عرفــة احلكــم الــشرعي                          حيتاجهــا التــاجر واملــشرتي؛ يف م       ومكــان؛ 

                                                     كـــم البيـــع والـــشراء بعـــد األذان لـــدخول وقـــت الـــصالة؛ ســـواء كــــان  حب

   .                           لصالة اجلمعة أم لبقية الصلوات

                                                       والبحـــث جييـــب عـــن كثـــري مـــن التـــساؤالت املـــستمرة مـــن قبـــل الكثـــري حـــول 

   .             بيع قبل األذان  ال                        األحكام الفقهية املتعلقة ب

                                                      وقــد بينــت يف هــذا البحــث احلكــم الفقهــي املتعلــق �ــذه املــسألة مــن 

     .                           مجيع النواحي املرتبطة باملوضوع
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 ٩٥٩ 
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  مقدمة
                                                                  إن احلمــــد هللا حنمــــده ونــــستعينه ونــــستغفره ، ونعــــوذ بــــاهللا مــــن شــــرور أنفــــسنا ، ومــــن 

               ه ، وأشـهد أن ال                                                          سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هـادي لـ
   .ً                                                     ًإله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

                             .  ) ١(   

                            

                              

   .  ) ٢(   

                              

                  ◌ً ً   .  ) ٤ (   )٣(   

   :       أما بعد

ـــدين اإلســـالم البقـــاء واخللـــود إىل أن يـــرث اهللا األرض ومـــن      اهللا    فـــإن ُ                                                       ُ قـــد كتـــب ل
    :                                                                       عليها ، بل إنه جعل هذا الدين من أفضل األديان وأكملها وأمتهـا، حيـث قـال تعـاىل

                       

   .  ) فهو قائم على أصول ثابتة وقواعد راسخة، مع صالحه لكل زمـان ومكـان،  )٥                                                                
   .                                 به أمر هذه األمة يف دينها ودنياها ح                ومشوله لكل ما يصل

                                                 

  ).١٠٢: (سورة آل عمران، آية) ١(

  ).١: (سورة النساء، آية) ٢(

  ).٧١ ، ٧٠: (سورة األحزاب، آية) ٣(

                                           يعلمها أصحابه رضي اهللا تعاىل عنهم                                        هذه هي خطبة احلاجة اليت كان النيب   ) ٤ (

              ، وابـن ماجـة يف    ١٠٥-   ١٠٤ / ٣  :                    ، والنسائي يف سننه   ٤١٤-   ٤١٣ / ٣  :                       أخرجها الرتمذي يف سننه

  :                         ، والبيهقـــي يف الـــسنن الكـــربى   ١٨٣-   ١٨٢ / ٢ :                  ، واحلـــاكم يف املـــستدرك   ٦١٠-   ٦٠٩ / ١  :    ننه ســـ

ـــــــــــن مـــــــــــسعود    ١٤٦ / ٧ ـــــــــــداهللا ب ـــــــــــن ماجـــــــــــه، وصـــــــــــححه                          ، مـــــــــــن حـــــــــــديث عب                          واللفـــــــــــظ الب

   .   ٣١٩ / ١ :                    ، وصحيح سنن ابن ماجة   ٣٢١-   ٣٢٠ / ١  :                 صحيح سنن الرتمذي  :           األلباين،انظر

  .٣: سورة املائدة، آية) ٥(



        
 

 ٩٦٠ 
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    :                        التفقـــه يف الـــدين قـــال تعـــاىل  :                                        وإن مـــن األمـــور الـــيت جـــاء �ـــا اإلســـالم وحـــث عليهـــا

 M   ¸  ½   ¼  »  º  ¹ ¾ Ä  Ã      Â  Á  À  ¿     Å  
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆL  ) ١(   

                                                                       والرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم جعــل مــن عالمــات إرادة اخلــري باملــسلم أن يتفقــه يف 

ً                         ًمن يرد اهللا به خـريا يفقهـه يف      : "-  :                              عليه أفضل الصالة وأمت التسليم–              دين اهللا ، فقال 
                             وذلــك حبفــظ مــصدره األساســي املتمثــل                               وقــد تكفــل اهللا تعــاىل  حبفــظ دينــه،  )٢ (   ".      الــدين

M    i  h  g -            عـز مـن قائـل–                                               يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ، حيث قـال 

 j    n  m   l  kL ) فقـــــيض اهللا هلـــــذا الـــــدين فقهـــــاء جهابـــــذة وعلمـــــاء  )٣                                          
                                                                           خملصني دونوا املدونات ، وصنفوا املصنفات، فيما يتعلـق خبدمـة األمـة يف العنايـة بثوابـت 

          البيــع بعــد  (  :      ومنهــا                                                               لــشريعة، وبيــان القــضايا الفقهيــة، والعقديــة، واألحكــام املتعلقــة فيهــا،  ا

   :                                     وقد اخرتت هذا العنوان �ذه الصيغة ألمرين  )                   دراسة فقهية مقارنة–        النداء
  M/  .  L               نص اآلية الكرمية   _  ١
   )                البيع بعد النداء (                                         كالم الفقهاء عن هذه املسألة �ذه الصيغة وهو   _  ٢

  

                                                 

  .١٢٢: سورة التوبة، آية) ١(

، ١/٣٩صحيح البخاري : انظر.  �ذا اللفظأخرجه الشيخان من حديث معاوية )  ٢(

  ).٢٤٣٩(، برقم٣/٩٥؛ وصحيح مسلم ) ٧١(برقم

  .٩: سورة احلجر، آية) ٣(
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  : بحثأهمية ال :ًأوال

لقـد تعـددت البيـوع الــيت ورد الـنص بـالنهي عنهـا ، وبــالنظر يف هـذه البيـوع املنهــي 
 ةعنهــا جنــد النهــي تــارة يعــود ســببه إىل الوقــت والزمــان ، وتــارة يكــون ســببه املفاســد املرتتبــ

وتـــارة لكونـــه ذريعـــة إىل مفـــسدة . علـــى البيـــع وذلـــك الشـــتماله علـــى مـــا يوجـــب الـــضرر 

، والوســائل تأخــذ أحكــام املقاصــد ، وتــارة ال تظهــر لنــا العلــة فتكــون غــري حرمهــا الــشرع 
  .معقولة املعىن يف فهمنا، وهو ما يطلق عليه الفقهاء باألمور التعبدية

، الــواردة البيــع ممـن تلزمـه الجمعـة بعــد نـدائها الثـاني : ومـن هـذه البيـوع احملرمـة

 '  )  !  "  #  $    %  & M   :يف قـــــــــــول اهللا تبـــــــــــارك وتعـــــــــــاىل 
/  .  -  ,  +  *      ) L فهـــذه اآليـــة نـــص ظـــاهر يف  ، ٩  :       الجمع���ة 

النهي عن البيع يوم اجلمعة إذا نودي إليها ، والنهي يقتضي التحـرمي كمـا هـو املقـرر عنـد 

األصــوليني ، إذا مل يكــن هنــاك صــارف لــه ، ولــيس مثــة صــارف فيمــا يظهــر ، واملقــصود 
–اين ، ولــيس  األول الــذي ســنه عثمــان بــن عفــان النــداء الثــ: بالنــداء يــوم اجلمعــة ، هــو

  .رضي اهللا عنه

ولكــن هــل النــداء للــصلوات اخلمــس يأخــذ احلكــم نفــسه يف النــداء إىل صــالة يــوم 
  اجلمعة أم ال ؟

هذا ما أردت تناوله يف هـذا البحـث، واحتجـت وأنـا يف هـذا الـسياق أن أمهـد لـه 

 بعـد النـداء الثـاين يـوم اجلمعـة لتتـضح بـذكر  مجلـة مـن املـسائل املتعلقـة  بـالنهي عـن البيـع
  .صورة املسألة

  

  .وهذا البحث خيدم طلبة العلم على وجه العموم والتجار على وجه اخلصوص

  

  : مشكلة البحث: ًثانيا
  :إن مشكلة البحث تكمن فيما يلي 

  .حاجة املسلمني إىل معرفة احلكم الشرعي يف حكم البيع بعد النداء_ ١

  .لماء والراجح من األقوال يرفع اإلشكال لدى السائلإن معرفة آراء الع_ ٢
  . من عدمه احملتسبإنكارإن معرفة احلكم يتعلق ب_ ٣

  



        
 

 ٩٦٢ 
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  :تساؤالت البحث: ًثالثا

  ما حكم البيع بعد نداء اجلمعة األول والثاين؟_ ١
  ما حكم البيع بعد النداء يف الصلوات اخلمس غري اجلمعة؟_ ٢

   من صالة اجلمعة؟هل يصح البيع بعد النداء الثاين_ ٣

  ما حكم البيع بعد النداء الثاين على من مل جتب عليه اجلمعة ؟_ ٤
  

   :           أهداف البحث  : ً     ً رابعا

   :                        يهدف هذا البحث إىل ما يلي
  .               مصادر الفقهاء                          لة حكم البيع بعد النداء من                  إبراز اختيارات مسأ - ١

   .                                                           تسهيل وصول طلبة العلم والتجار إىل املوضوع من خالل هذه الدراسة - ٢

  .                                             فة آراء العلماء وأدلتهم من خالل أصوهلم يف املسألة   معر - ٣
  )                    حكم البيع بعد النداء (                                     تزويد املكتبة الفقهية بدراسة وافية عن  - ٤

  .                                            حاجة الناس إىل معرفة احلكم الفقهي يف هذه املسألة  _  ٥

  
   :          حدود البحث  : ً  ً سا   خام

                                                             سأقتـــصر مـــن خـــالل دراســـيت هلـــذا البحـــث علـــى بيـــان حكـــم البيـــع بعـــد النـــداء،   _  ١

   .                                          استها دراسة فقهية مقارنة على املذاهب األربعة   ودر
                                                              لــن أتطــرق ملــسائل البيــع األخــرى الــيت لــيس هلــا عالقــة يف موضــوع املــسألة وهــو    _   ٢

    .                كي ال يطول البحث  )                 البيع بعد النداء (

    
  :الدراسات السابقة: ًاسادس

ًمـن خــالل البحــث والتقــصي فــإنين مل أجـد حبثــا مــستقال خمتــصا �ــذا العنــوان    أو ًً

  .املضمون
ِوقد ذكرت هذه املسألة يف كتب فقه املذاهب على وجه العموم ُ                                                   ِ ُ.   
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    :                    منهج البحث وإجراءاته: ًاسابع

                                               بتتبــــع أقــــوال العلمــــاء يف كــــل مــــسألة ومناقــــشة األدلــــة          االســــتقرائي            إتبــــاع املــــنهج  - ١
  .       والرتجيح

  .                                               الرجوع إىل املصادر األصلية، ونسبة األقوال إىل أصحا�ا - ٢

   إن -                                            اخلالفيـــــة، أبـــــدأ بـــــسرد األقـــــوال مث األدلـــــة مث املناقـــــشة               عنـــــد ذكـــــر املـــــسائل  - ٣
  .         والرتجيح-    وجدت

  .                                                                  كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين وعزوها إىل اسم السورة ورقم اآلية - ٤

                                                         ختــــريج األحاديــــث، وبيــــان درجــــة صــــحتها إذا وجــــد يف غــــري صــــحيح البخــــاري  - ٥
  .     ومسلم

  .                    شرح املصطلحات الغريبة - ٦

  .               وضع فهارس للبحث - ٧
  

  

  :تقسيمات البحث: ًاثامن
 إىل مقدمـــة، ومتهيـــد، وســـتة مباحـــث، وخامتـــة، وفهـــرس للمـــصادر، وقـــد قـــسمته  

  : كالتايلوذلك

، وحــدوده، ته وتــساؤالته، وأهدافــهوفيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع، ومــشكل: المقدمــة
  .والدراسات السابقة، وتقسيمات البحث، ومنهج البحث وإجراءاته

  .البحثوفيه التعريف بعنوان : التمهيد

  .                                        مقصد الشارع من النهي عن البيع بعد النداء: المبحث األول 
  .موضع النهي عن البيع يوم الجمعة : المبحث الثاني 

  .حكم عقد البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة : المبحث الثالث 

  .حكم عقود غير البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة : المبحث الرابع 
  .حكم بيع من ال تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني: المبحث الخامس 

  .حكم البيع بعد النداء للصلوات الخمس : المبحث السادس 

  
    .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة



        
 

 ٩٦٤ 
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  .بحث المراجعمصادر و: ًاتاسع
  .وهي مذكورة يف فهرس املصادر

   

   :       الفهارس  : ً     ً عاشرا

   .                   فهرس املصادر واملراجع  _  ١

   .  ات            فهرس احملتوي- ٢
   

                                                                تبـارك وتعـاىل أن يغفـر يل ولوالـدي ، وجلميـع املـسلمني، وأن يـصلح قلوبنـا        أسأل اهللا و

  .ء قديرً                                           ًوجيعل عملنا خالصا لوجهه الكرمي، إنه على كل شي

  

************************  



        
 

 ٩٦٥ 
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  التمهيد

  )البيع(يف التعريف مبصطلح 

   ً:      ًوشرعا     لغة       البیع       تعریف  :     األول  

       وكـذلك    .     اشـرتى      ومبعـىن     ملـك     مبعـىن      يبيـع     بـاع    :     يقـال     ،   بعت      مصدر     :   لغة       البيع _   أ

      .        للمعنيني      يكون     شرى
       ويقـال    ،        واإلعطـاء      لألخـذ      باعـه    ميـد           املتعاقـدين    مـن      واحـد    كل    ألن       الباع    من          واشتقاقه

   )١ (      .      للبيع      عرضه    :      الشيء       وأباع  -     الياء        بتشديد  -       بيعان        واملشرتي        للبائع

   :                      عرفه الفقهاء بما يلي   :ً    ً شرعا       البيع _ ب
   )٢ (  .              بطريق االكتساب         بالرتاضي       باملال      املال        مبادلة   :       الحنفية  :    أوال

   )٣   (     .   لذة      متعة    وال       منافع    غري     على        معاوضة     عقد     :        المالكية  :      ثانيا

   . )٤ (       متليكا     حنوه    أو     مبال      املال        مبادلة     :        الشافعية  :      ثالثا
     ربــــا    غــــري         التأبيــــد               مبثــــل أحــــدمها علــــى       الذمــــة   يف     ولــــو     مــــال        مبادلــــة     :        الحنابلــــة  :      رابعــــا

   )٥ ( .  رض  وق

   .                       والتعريف األخري هو املختار
     .    حاجة    بال       مباحة    عني      املال  "    مال        مبادلة   "   :     فقوله

                                                 

خمتار : الرازي ، ٢٣ / ٨لسان العرب :ابن منظور ، ٣٢٧/ ١مقاييس اللغة : أمحد فارس) ١(

 القاموس :الفريوز آبادي:  ، وانظر٢٢٦ملقنع املطلع على أبواب ا: البعلي ، ٢٨١الصحاح ص

 :٨ / ٣ . 

الكمال ابن  ؛ ٥/٢٥٦: البحر الرائق : ابن جنيم ، ٢٤٦ /٦شرح العناية على اهلداية : البابريت) ٢(

 .٢/٣: جممع األ�ر : شيخي زادة ؛ ٥/٧٣: فتح القدير :اهلمام

شرح رسالة  الفواكه الدواين: راويالنف ، ٣/٢: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : الدسوقي) ٣(

 .٢ / ٣وحاشيته  الشرح الكبري: الدردير ، ٢/١٠٩: أيب حممد القريواين 

 ..٢/١٥٢: حاشية قليويب : القليويب ، ١٤٩ /٩ا�موع شرح املهذب : النووي)  ٤(

 ،٢/١٤٠: شرح منتهى اإلرادات :البهويت، منصور بن يونس ، ٥٦٠ / ٣: املغين : ابن قدامة) ٥(

 .٥٦ / ٢: اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل: احلجاوي



        
 

 ٩٦٦ 
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     .   كذا      صفته      كثوب  "      الذمة   يف     ولو   "   :     وقوله

     .     مباحة       منفعة    أو     مبال    أي  "      أحدمها     مبثل   "   :     وقوله
     .       واإلعارة        اإلجارة     خيرج  "        التأبيد     على   "   :     وقوله

     حمـرم       الربـا    إذ          املبادلـة؟       فيهمـا      وجـدت   ن  وإ      بيعـا        يـسميان    فـال  "     وقـرض     ربـا    غـري     : "     وقوله

   )١ (   .      اإلرفاق       القرض   يف       األعظم         واملقصود   ،
   :                            ما يستفاد من هذه التعاريف 

     .       املبادلة        بينهما     حتصل      طرفني    من      يكون       البيع    أن  -   ١

     .      اجلانبني    من        املنفعة     وهو      حكمه   يف    ما    أو     مال     على         التبادل     هذا     يقع    أن  -   ٢
     .    بيعه     يصح   ال     كمه ح   يف    ما    أو     مبال     ليس    ما    أن  -   ٣

      مبوجـب      إليـه    آل    مـا        الطـرفني    مـن    كـل     ميلـك     بأن       حكمها       يستمر         املبادلة     هذه    أن  -   ٤

   ً.     ً مؤبدا      ملكا       البيع

*****************  

                                                 

  .٨ / ٦: الروض املربع: البهويت) ١(



        
 

 ٩٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

  املبحث األول

   مقصد الشارع من النهي عن البيع  بعد النداء  

  

عـىن ، الذي يظهر أن النهي عن البيـع بعـد النـداء الثـاين مـن يـوم اجلمعـة معقـول امل

ُفعلــة النهــي ظــاهرة ، وهــو أمــر اهللا تعــاىل عبــاده باالنــشغال بطاعتــه ، وحــسم كــل مــا مــن 
شــأنه أن مينــع مــن االســتماع إىل ذكــره ، أو يفــوت علــى العبــد طاعتــه الواجبــة ، وألجــل 

، وقـد بـني تعـاىل أن ١هذا منـع النـاس أن يـشتغلوا بـالبيع والـشراء حـال النـداء ليـوم اجلمعـة

ـــــــشراء ، فقـــــــال الـــــــسعي إىل ذكـــــــره ـــــــع وال ـــــــشغال يف البي   : -عـــــــز وجـــــــل– خـــــــري مـــــــن االن

  M  6                  5  4  3  2  1L  أنكــــم إن مل : ومعــــىن ذلــــك ،   ٩  :       الجمع����ة
ٌّإىل الــصالة فإنــه شــر لكــم لــو كنــتم تعلمــون ، فكــأن املخاطــب  تفعلــوا فتجيبــوا داعــي اهللا

يــع والــشراء ، ألن هــذا الوقــت باجلمعــة مطالــب يف هــذا الوقــت مبــا هــو آكــد وألــزم مــن الب

مــستحق ملــا هــو أهــم ، وهــو صــالة اجلمعــة الــيت عظــم اهللا شــأ�ا ، واشــتملت علــى مجلــة 
مـن األحكــام مل تــشتمل عليهــا صــالة مــن الــصلوات ؛ فكأنــه حينمــا أوجــب البيــع، وقــال 

ٌاشــرتيت يف هــذه اللحظــة مطالــب أن ينــصرف إىل الــصالة وإىل ذكــر : بعتــك وقــال : لــه 
 إىل البيـــع والـــشراء ، فلـــو بـــاع واشـــرتى فيكـــون بيعـــه وشـــراؤه قـــد وقـــع علـــى وجـــه اهللا ، ال

  . فيه  عصى اهللا

  

ويف املقابـــل عـــوض اهللا تعـــاىل عبــــاده عـــن هـــذا الوقــــت اليـــسري الـــذي يقــــضونه يف 
ًطاعتــه ، عوضــهم بــأن جعــل هلــم مــا بعــد صــالة اجلمعــة مباشــرة حمــال لالكتــساب والبيــع 

M  ;  A  @  ?  >      =  <L٢  :تعــاىلوالـشراء ، فقــال 
قــال   ،  

َلما حجر عليهم يف التصرف بعد النداء وأمـرهم باالجتمـاع ، أذن هلـم بعـد : " ابن كثري  َ َّ َ
َكمــا كــان عــراك بــن مالــك ا إذا . الفــراغ يف االنتــشار يف األرض واالبتغــاء مــن فــضل اهللا 

َعوتـــك، ُاللهـــم إين أجبـــت د: صـــلى اجلمعـــة انـــصرف فوقـــف علـــى بـــاب املـــسجد، فقـــال

                                                 

   .    ١٧٩ / ٢                       السرخسي، أصول السرخسي،   :       انظر-١

    .  ١٠                  سورة اجلمعة، آية -٢



        
 

 ٩٦٨ 
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رواه . ُوصليت فريضتك، وانتشرت كمـا أمـرتين ،فـارزقين مـن فـضلك، وأنـت خـري الـرازقني

  ١. " ابن أيب حامت
  

فهــل تتعــدى هــذه العلــة يف بــاقي الــصلوات املفروضــات ، فيقــاس النــداء !!وعليــه 

، وذلــك تعــاىلللــصلوات اخلمــس علــى النــداء لــصالة اجلمعــة ؟  هــذا مــا ســأبينه بــإذن اهللا 
  .ث اخلامس يف املبح

  

                                                 

   )    ١٢٢   / ٨  (                       تفسري القرآن العظيم          ابن كثري،-١



        
 

 ٩٦٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
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  املبحث الثاني

  .موضع النهي عن البيع يوم اجلمعة 

  

!  "  #  $     M :تعــــــاىلموضــــــع النهــــــي عــــــن البيــــــع الــــــوارد يف قولــــــه 
/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %  Lهـــو  ١ 

النــداء إليهــا ، واملقــصود بالنــداء إليهــا ، األذان الثــاين  ليــوم اجلمعــة  ، ال األذان األول ، 
ً إال خالفــا ســأحكيه يف هــذا -ولــذلك البيــع بعــد النــداء األول جــائز باتفــاق أهــل العلــم 

 والنداء األول هو النداء الذي سنه اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ا ومل يكـن -املبحث 

هـذا األذان علــى عهـد النــيب ع ، وقـد ســنه عثمــان ا ملـصلحة راجحــة رآهـا ، وأقــره  عليــه 
  .ًالصحابة فكان مجيعا 

 $    %  &  '  )  (    M: تعـــاىلوأمــا النـــداء الـــوارد يف قولـــه
Lوهــو الــذي جيلــس قبلــه اخلطيــب علــى علــى الــصحيحفاملقــصود بــه النــداء الثــاين   ، ٢ ،

ًاملنــري مث يــشرع املــؤذن يف األذان ، وهــذا هــو النــداء الــذي كــان موجــودا عنــد نــزول هــذه 
  ..اآلية الكرمية 

ً جاء عاما ، فقد حـصل خـالف - يف اآلية -اء ولكون النهي عن البيع بعد الند
  :بني العلماء يف موضع النهي عن البيع يوم اجلمعة إىل ثالثة أقوال 

  

 إىل جواز البيـع والـشراء وسـائر العقـود بعـد ٣ذهب مجهور العلماء : القول األول
حينمــا النــداء األول مــن يــوم اجلمعــة ، وأن النهــي يف اآليــة وارد يف النــداء الثــاين ، وذلــك 

  .جيلس اخلطيب على املنرب من يوم اجلمعة 

                                                 

  . ٩                  سورة اجلمعة، آية -١

  . ٩                  سورة اجلمعة، آية -٢

     وابــن   ،) ٥/٢٨٩ (  عمــدة القــاري       العيــين،    و ؛    )   ٥٨ / ١  (                    اهلدايــة شــرح البدايــة         ريغنــاين،    امل :    انظــر  ـــ ٣

، لعيـين  وا     )   ٣٢٤ ،   ٣٢٣ / ٤ (        اإلنـصاف         املـرداوي،    ؛ و  )    ١٦٣ / ٣  ،      ٢٧١ / ٢   (           ، مرجـع سـابق     قدامة

 )٥/٢٨٩ (مرجع سابق



        
 

 ٩٧٠ 
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كـــان النـــداء يـــوم اجلمعـــة أولـــه إذا : ( مبـــا رواه الـــسائب بـــن يزيـــد قـــال  :واســـتدلوا

 رضــي اهللا عنهمــا  وأيب بكــر وعمـرعليـه الــسالمإلمــام علـى املنــرب علــى عهـد النــيب جلـس ا
ووجـه الداللـة مـن هــذا  ١)  وكثـر النــاس زاد النـداء الثالـث علـى الــزوراء فلمـا كـان عثمـان 

احلديث أن النداء املعهود مـن يـوم اجلمعـة هـو حينمـا جيلـس اإلمـام علـى املنـري للخطبـة ، 

ًوهو الذي كان موجودا حال نزول اآلية ، وهو الذي جيب محل النهـي عـن البيـع عليـه ، 
ألن البيع قد يكون ذريعـة تفـضي إىل فـوات الـصالة ، أو فـوات بعـضها ، خـالف النـداء 

  . ما بينه وبني إقامة الصالة واسعل فإن الوقتاألو

   
ذهــب احلنفيــة يف الــصحيح عنــدهم ، وهــي إحــدى الروايــات عــن  : القــول الثــاني

األول ، وهــو الــذي جيــب أمحــد والــيت قــال األصــحاب خبالفهــا أن النهــي إمنــا هــو بالنــداء 

  ٢.السعي عنده
  

صلي لـــو انتظـــر وحجـــتهم أن هـــذا النـــداء هـــو الـــذي حيـــصل اإلعـــالم بـــه ، وأن املـــ

األذان عنــد املنــرب ، يفوتــه أداء الــسنة ومســاع اخلطبــة ، ورمبــا تفوتــه اجلمعــة إذا كــان منزلــه 
  ٣.ًبعيدا عن اجلامع 

  

ذهــب فريــق مــن أهــل العلــم إىل أن العــربة بــالنهي عــن البيــع يــوم  : القــول الثالــث
أم مل اجلمعـــة هـــو زوال الـــشمس ، فـــإن زالـــت الـــشمس حـــرم البيـــع ســـواء نـــودي للـــصالة 

ينادى هلا ، أو جلس اإلمام على املنـرب أم مل جيلـس ، وهـذا قـول مـسروق ، والـضحاك ، 

  .ومسلم بن يسار ، وعطاء ، وهي إحدى الروايات عن أمحد 
  

                                                 

      ) .   ٣٠٩ / ١    (                            ، كتاب الصالة، باب صالة اجلمعة               البخاري يف صحيحه  :         أخرجه -    ١

     مرجـع          املـرداوي،   ؛     )    ٢٧١ / ٢ (   ين غـ  امل           ابـن قدامـة،   ؛     )   ٥٨ / ١    (          مرجـع سـابق        ريغنـاين،    امل :      انظـر-  ٢

      ) .   ٣٢٤ / ٤ (    سابق

      ) .   ٣٢٤ / ٤  (           مرجع سابق          املرداوي،   ؛     )   ٥٨ / ١    (          مرجع سابق         املريغناين،   :            ـ انظر ٣
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وحجتهم أ�م نظروا إىل أول وقت وجوب صالة اجلمعة ، ووقت وجو�ـا عنـدهم 

  ١.هو من زوال الشمس 
  

لم ـ مـا ذهـب إليـه مجهـور الفقهـاء لقـوة أدلـتهم والذي يظهر أنه الصواب ـ واهللا أع

  .وصراحتها ، يف مقابل ضعف توجيهات أصحاب القول الثاين والثالث 
  

فريدهـا نـص اآليـة املـصرح بـالنهي عـن البيـع إذا : أما حجة أصحاب القول الثـاين 

ًنــودي إىل الـــصالة مـــن يـــوم اجلمعــة ، ومعلـــوم أن النـــداء الـــذي كــان موجـــودا حـــال نـــزول 
 يف عهــد ًاة هــو حــني جيلــس اإلمــام علــى املنــرب كمــا تقــرر ، وأن النــداء مل يكــن معروفــاآليــ

 وال يف عهــد أيب بكــر وعمــر ، وإمنــا الــذي ســنه اخلليفــة الراشــد عثمــان ليــه الــسالمالنــيب ع

  .بن عفان يف فرتة خالفته ي
  

وال : " وأمـــا حجـــة أصـــحاب القـــول الثالـــث فقـــد أجـــاب عنهـــا ابـــن قدامـــة بقولـــه 

 القــول ألن اهللا تعـــاىل علقــه علـــى النــداء ال علـــى الوقــت ؛ ألن املقـــصود �ـــذا يــصح هـــذا
  ٠إدراك اجلمعة

  . واهللا تعاىل أعلم٢"ًولو كان حترمي البيع معلقا بالوقت ملا اختص بالزوال 

  
  

                                                 

املـــــــــرداوي، ، ١٦٣/ ) ٣( املغينابـــــــــن قدامـــــــــة،، ) ٥/٢٨٩(  عمـــــــــدة القـــــــــاريالعيـــــــــين،   :      انظــــــــر  .١

  .)٣٢٤، ٤/٣٢٣(اإلنصاف

   .  )    ١٦٣ / ٣  (      املغين            ابن قدامة،       ـ ٢
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  املبحث الثالث

  حكم عقد البيع بعد النداء الثاني

  

 يـوم اجلمعـة ، وقـد حكـى االتفـاق اتفق الفقهاء على حرمة البيع بعد النداء الثاين

وهـذا أمــر جممـع عليــه فيمـا أحــسب أعــين : "  رشــد   بـن اغـري واحــد مـن أهــل العلـم ، قــال 

   ١" منع البيع بعد األذان الذي يكون بعد الزوال ، واإلمام على املنرب 
اآليـة الكرميـة ، :  وبالنظر يف كل من حكى اإلمجـاع أجـده يـذكر مـستند اإلمجـاع 

!  "  #  $    %  &  '  )  (      M :تعــــــــــــاىل وهــــــــــــي قــــــــــــول اهللا

/  .  -  ,  +  * Lوهلــذا اتفــق العلمــاء : " بــن كثــري يف تفــسريه اقــال . ٢
  ٣" رضي اهللا عنهم على حترمي البيع بعد النداء الثاين 

وقد ذهب احلنفية إىل كراهـة البيـع بعـد النـداء الثـاين يـوم اجلمعـة  ، والقاعـدة عنـد 

والكراهـــة ! ن عـــن التحــرمي بالكراهـــة ويقــصدون �ـــا الكراهــة التحرمييـــة احلنفيــة أ�ـــم يعــربو
قولـه كـل ذلـك يكـره : " التحرميية عندهم مرتبة دون التحـرمي ، قـال يف شـرح فـتح القـدير 

ً وهــذا جريــا علــى ٤.ال حيــل علــى ماقــدمناه ، وال يفــسد بــه البيــع باتفــاق علمائنــا: ، أي 

                                                 

      ) .   ١٢٧ / ٢  (                          بداية ا�تهد و�اية املقتصد          ابن رشد،       ـ ١

  . ٩                  سورة اجلمعة، آية -٢

    ) .   ٣٦٨ / ٤ (                    تفسري القرآن العظيم         ابن كثري،       ـ ٣

  .٢/٦٨شرح فتح القدير الكمال ابن اهلمام،     ـ ٤

) ٥/٣٤١(  أحكـام القـرآناجلـصاص، )  ١/٢٧٠(  بـدائع الـصنائعالكاسـاين،   : ولالسـتزادة ينظـر

 أحكـــام القـــرآنابـــن العـــريب، )  ١/١٥٤( املدونـــةســـحنون، )  ٢/١٥٦(البحـــر الرائـــقابـــن جنـــيم، 

؛ ) ١/٢٥٠(الكــايفابــن عبــدالرب، ) ١٨/١٠٨( اجلــامع ألحكــام القــرآنالقــرطيب، )  ٤/١٨٠٥(

ــــووي،  ــــري،ابــــن   )٢/٤٧( روضــــة الطــــالبنيالنــــووي، ؛ ) ٤/٥٠٠( ا�مــــوعالن القــــرآن  تفــــسري كث

ابــن )  ٣٢٤، ٤/٣٢٣( اإلنــصافاملرداوي،)  ٣/١٦٣( املغــينابــن قدامــة، )  ٤/٥٧٣( العظــيم

     )٤/٤١(املبدعابن مفلح، )  ٤/٤٣( الفروعمفلح،
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فاســــد ، وباطــــل ، : ا إىل ثالثــــة أقــــسام وهــــي قاعــــد�م يف تقــــسم البياعــــات املنهــــي عنهــــ

   ١ً.ومكروه حترميا
وعلى ضوئها يرون أن املكروه كراهة حترميية غري مبطل للعقد ، مع قوهلم بـالتحرمي 

  .والتأثيم 

مــن يــوم لكــن أهــل العلــم اختلفــوا يف حكــم عقــد البيــع إذا وقــع بعــد النــداء الثــاين 

  :على قولني اجلمعة 
، والشافعية ، وأمحد يف رواية مرجوحة عنـه        احلنفية  إليه ما ذهب  :القول األول

   ٢.إىل صحة عقد البيع مع اإلمث 

 مـا ذهـب املالكيـة ، واحلنابلـة ، والظاهريـة ، وطائفـة مـن أهـل : القول الثـاني
  ٤. إىل عدم صحة البيع ، وإىل العقد باطل ويفسخ  ٣العلم

                                                 

     )   ٧٥ / ٦  (             البحر الرائق         ابن جنيم،   :            ـ انظر ١

              بـدائع الـصنائع   ،    سـاين      ، الكا  )  ٨ ٦ / ٢  (                                          البداية وشرحها اهلدايـة مـع شـرح فـتح القـدير  ،          املرغيناين    .٢

    ابــــن    )     ١٥٦ / ٢ (            البحــــر الرائــــق         ابــــن جنــــيم،   ،  )   ٢٤١ / ٥  (               أحكــــام القــــرآن       اجلــــصاص،   )    ٢٧٠ / ١ (

        النــووي،     )    ٥٠٠ / ٤ (                 ا�مــوع شــرح املهــذب        النــووي،   )    ١٦١ / ٢  (                   حاشــية ابــن عابــدين        عابــدين، 

( اإلنــصافاملــرداوي، )  ٤/٥٧٣(تفــسري القــرآن العظــيمابــن كثــري، ) )  ٢،٤٧( روضــة الطــالبني

٤/٣٢٤.( 

اجلـــامع القـــرطيب، ) ٤/١٨٠٥( أحكـــام القـــرآنابـــن العـــريب، ) ١/١٥٤( مالـــكمدونـــةســـحنون،   .٣

ــــن عبــــدالرب، ) ١٨/١٠٨( ألحكــــام القــــرآن ــــةاب ــــووي، ) ١/٢٥٠( الكــــايف يف فقــــه أهــــل املدين الن

ابــن كثــري، ) ٢/٤٧( روضــة الطــالبني وعمــدة املفتــنيالنــووي، ) ٤/٥٠٠( ا�مــوع شــرح املهــذب

اإلنـــصاف يف معرفـــة املـــرداوي، ) ٣/١٦٣(املغـــينابـــن قدامـــة، ) ٤/٥٧٣(  لعظـــيمتفـــسري القـــرآن ا

املبـــدع شـــرح ابـــن مفلـــح، ) ٤/٤٣(  الفـــروعابـــن مفلـــح، ) ٣٢٤، ٤/٣٢٣(الـــراجح مـــن اخلـــالف

  )٣/١٥٥(احمللى باآلثارابن حزم،  ) ٤/٤١(املقنع 

اجلـــامع قـــرطيب، ال، ٤/١٨٠٥ أحكـــام القـــرآنابـــن العـــريب، ، ١/١٥٤املدونـــة ســـحنون، : انظـــر . ٤

ابـــن قدامـــة، ، ١/٢٥٠  الكـــايف يف فقـــه أهـــل املدينـــةابـــن عبـــدالرب، ، ١٨/١٠٨ألحكـــام القـــرآن 

   = ،٣٢٤/ ٣٢٣/ ٤ اإلنــــــصاف يف معرفــــــة الــــــراجح مــــــن اخلــــــالفاملــــــرداوي، ، ٣/١٦٣ املغــــــين
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ء الثـاين مـن يـوم اجلمعـة وقد استدل أصحاب القول األول لـصحة البيـع بعـد النـدا

  :بنصوص عامة يف القرآن ، وبأدلة عقلية ، وهي كالتايل 
فأمرنـا : قـالوا M^  ]  \  [  Z L١  : تعاىلقول اهللا : ًأوال

 أن نويف بالعقـد ، فنقـول إذا تبـايع املتعاقـدان بعـد األذان فـالبيع صـحيح –عز وجل–اهللا 

العقد على الصحة لتـوفر الـشروط واألركـان ؛ ألن اهللا أمر بإعمال العقد وإمتامه ، فجرى 
إال أننـا نقـول بأ�مـا يأمثـان بـالبيع يف  ً، وألن النهى ملعىن يف غري البيـع ال لعـدم مـشروعيته

 ولكـن البيـع -سـبحانه-فأمثـا مبعـصيتهما هللا!! هذا الوقت ؛ ألن الوقت ليس بوقـت بيـع 

   ٢.صحيح 
ًالثــاين إمنــا كــان ملعــىن يف غــري البيــع ال قــالوا أن النهــى عــن البيــع بعــد النــداء : ًثانيــا 

ًملـا مل يتعلـق النهـى مبعـىن يف نفـس العقـد وإمنـا تعلـق : " ، قـال اجلـصاص  لعدم مشروعيته ً ّ
ًمبعـــىن يف غـــريه وهـــو االشـــتغال عـــن الـــصالة وجـــب أن ال مينـــع وقوعـــه وصـــحته كـــالبيع يف 

 ذلــك صــحته ؛ آخــر وقــت صــالة خيــاف فو�ــا إن اشــتغل بــه وهــو منهــي عنــه ، وال مينــع

  : عـــز وجـــلظـــاهر قـــول اهللا : " ًوقـــال أيـــضا ٣" ألن النهـــي تعلـــق باشـــتغاله عـــن الـــصالة 
M   C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9

G  F  E  D L  
٤
ال حيـــل مـــال امـــرئ  ( "صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقـــول النـــيب ،  

قـات لوقوعـه تقتضي وقوع امللك للمشرتي يف سائر األو.  ٥ )مسلم إال بطيب نفس منه

                                                                                                                     

ــــن مفلــــح،  = ــــن مفلــــح، ، ٤/٤٣ الفــــروعاب ــــدعاب ــــدين، ؛ . ٤/٤١ املب شــــرح الزركــــشي، مشــــس ال

   ) ١٧٢-٢/١٦٨( الزركشي

  . ١                   سورة املائدة، آية -١

  )    ٢٧٠ / ١  (                بــــدائع الــــصنائع         الكاســـاين،   )    ١٦١ / ٢ (                حاشـــية ابــــن عابــــدين            ابــــن عابــــدين،   :        انظـــر  .٢

    ) .   ٥٠٠ / ٤ (              املهذب مع ا�موع         الشريازي، 

)  ٢/١٦١( حاشــــــية ابــــــن عابــــــدينابــــــن عابــــــدين، ؛  )    ٢٤٢ / ٥  (               أحكــــــام القــــــرآن       اجلــــــصاص،    .٣

 .) ٤/٥٠٠( املهذب مع ا�موعريازي، الش) ١/٢٧٠(بدائع الصنائعالكاساين، 

  .  ٢٩                   سورة النساء، آية -٤

      وصــححه     )   ٢٦ / ٣  (             ســنن الــدارقطين          الــدارقطين،   )   ٧٢ / ٥ (               مــسند اإلمــام أمحــد              أمحــد بــن حنبــل،    .٥

 ) .    ١٤٥٩  (       رقم     )    ٢٧٩ / ٥ (                    األلباين كما يف اإلرواء 



        
 

 ٩٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

قيـــل لـــه نـــستعملها ، ) وذروا البيـــع : (-عـــز وجـــل–فـــإن قيـــل قـــال اهللا ٠٠٠.عـــن تـــراض 

ويقـــع امللـــك ) وذروا البيـــع: (ًفنقـــول يقـــع حمظـــورا عليـــه عقـــد البيـــع يف ذلـــك الوقـــت لقولـــه
  .١" حبكم اآلية األخرى واخلرب الذي رويناه 

، وذلــك  أن آيــة والــذي يظهــر أن اســتدالل اجلــصاص ـ رمحــه اهللا ـ غــري متوجــه 

ّاجلمعـــة خاصـــة يف حتـــرمي البيـــع بعـــد النـــداء ، ومـــا يـــستدل بـــه اجلـــصاص عـــام يـــدل علـــى 
حصول امللـك يف أي وقـت إذا كانـت جتـارة عـن تـراض ، واملقـرر أن اخلـاص يقـضي علـى 

  .العام وخيصصه

ًوأيضا معلوم أن آية اجلمعة أفـادت النهـي عـن البيـع بعـد النـداء ، والنهـي يقتـضي 
  .٢ والتحرمي يدل على فساد املنهي عنه وبطالنه على القول الراجح التحرمي،

طـــراح إحـــدى اآليتـــني ، وذلـــك غـــري إً عنـــه أيـــضا أن األخـــذ بالعـــام فيــه وممــا جيـــاب

  .جائز مع القدرة على استعماهلا 
  

، وعـدم انعقـاده بعـد ) القـائلون بـبطالن البيـع ( وأما  أصحاب القول الثاين وهـم 

  :وم اجلمعة ، فقد استدلوا بدليلني النداء الثاين من ي
  قــالوا فــالنهي يــدل علــى التحــرمي ، والتحــرمي )وذروا البيــع(  :تعــاىلقــول اهللا  : ًأوال

  . يدل على فساد ما جاء الدليل بتحرميه 

  
من عمـل : "َّأن رسول اهللا  قال( قالت : رضي اهللا عنهاما روته عائشة  : .ًثانيا

مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا : ( ويف روايـة للبخـاري ) ّعمال لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد

 . ٣ ) ليس فيه فهو رد
الـرد هنـا مبعـىن املـردود ، ومعنـاه فهـو باطـل غـري : قـال أهـل العربيـة ": قال النووي 

َّويف هــذا احلــديث دليــل ملــن يقــول مــن األصــوليني إن النهــي يقتــضي الفــساد ، .. معتــد بــه ُ

                                                 

      ) .   ٢٤١ / ٥  (             أحكام القرآن       اجلصاص،       ـ ١

  )   ٥٧٣ / ٤ (                    تفسري القرآن العظيم         ابن كثري،   )    ٢٢٥ / ٢ (               الرسائل الكربى   ة،  ي       ابن تيم    ـ ٢

     )     ٣٢٤٣  (                     ؛ ومسلم يف صحيحه رقم     )     ٢٤٩٩  (                     البخاري يف صحيحه رقم   :      خرجه  أ      ـ ٣



        
 

 ٩٧٦ 
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ٍخــرب واحــد وال يكفــي يف إثبــات هــذه القاعـــدة ومــن قــال ال يقتــضي الفــساد يقــول هـــذا 
ُ

  ١" ٌاملهمة ، وهذا جواب فاسد 
  

   :الرتجيح

الــذي يظهــر واهللا تعــاىل أعلــم أن القــول بــبطالن البيــع بعــد النــداء الثــاين مــن يــوم 

 املــصححون للبيــع  اجلمعــة هــو الــصواب ، وذلــك لــصراحة األدلــة وقو�ــا ، ومــا يــستدل بــه

إمنا هي عموميات ، يقـضي عليهـا الـنص اخلـاص بـالنهي عـن البيـع بعـد النـداء الثـاين مـن 
  ..يوم اجلمعة 

  

  :وقد أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن حجة اجلصاص ، وذلك بقوله 
ًإن عــىن بــذلك أن نفــس الفعــل املنهــي عنــه لــيس فيــه معــىن يوجــب النهــي فهــذا  " 

وإن أرادوا بــذلك أن ذلــك املعــىن …  اشــتمل علــى تعطيــل الــصالةباطــل فــإن نفــس البيــع

  ٢" ال خيتص بالصالة بل هو مشرتك بني الصالة وغريها فهذا صحيح 
  

وامللـــك احلاصـــل بـــذلك كامللـــك الـــذي مل حيـــصل إال : "  مث قـــال يف مكـــان آخـــر

 مبعـــصية اهللا وغـــضبه وخمالفتـــه كالـــذي ال حيـــصل إال بغـــري ذلـــك مـــن املعاصـــي مثـــل الكفـــر
حلـوان الكـاهن  ( " صـلى اهللا عليـه وسـلمكهانة والفاحشة ، وقد قال النـيب والسحر وال

 فإذا كنت ال أملـك الـسلعة إن مل أتـرك الـصالة املفروضـة ٣ ) خبيث ومهر البغي خبيث

كان حصول امللك سبب ترك الصالة ، كما إن حصول احللـوان واملهـر بالكهانـة والبغـاء 
ّ الصالة اليوم أعطينـاك عـشرة دراهـم ، فـإن مـا يأخـذه علـى إن تركت: ، وكما لو قيل له 

ترك الصالة خبيث ، كذلك ما ميلكه باملعاوضة على ترك الصالة خبيـث ، ولـو اسـتأجر 

                                                 

  ) .١٢/١٦(شرح النووي على مسلم النووي،     ـ ١

 

 ) .٢/٢٢٩(الرسائل الكربى            ابن تيمية،     . ٢

                      باب حتـرمي مثـن الكلـب حـديث    )          املساقاة     : (   يف     )     ١١٩٩ / ٣   (               مسلم يف صحيحه   :           أخرجه ٣

  .    ١٥٦٨    رقم 



        
 

 ٩٧٧ 
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ًأجريا بشرط أن ال يـصلي ، كـان هـذا الـشرط بـاطال ، وكـان مـا يأخـذه عـن العمـل الـذي  ً
ــــاألجرة جــــا ــــث مــــع أن جــــنس العمــــل ب ــــصالة خبي ــــه مبقــــدار ال ئزة ، كــــذلك جــــنس ّيعمل

  ١" املعاوضة جائزة لكن بشرط أن ال يتعدى على فرائض اهللا 

*********  

                                                 

     ) .   ٢٣٢ / ٢  (               الرسائل الكربى            ابن تيمية،       ـ ١



        
 

 ٩٧٨ 
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  املبحث الرابع

  حكم بيع من ال تلزمه اجلمعة بعد النداء الثاني 

  
يف الواقــع حــني التأمــل يف املــسألة يتوصــل الباحــث أن احلــال ال خيلــو يف  التعامــل 

ًبيعا وشراء أن يكون مع صنفني من الناس  ً:  

  .صنف ال تلزمه اجلمعة 
  .وآخر تلزمه اجلمعة ، وهذا قد مضى الكالم عليه 

  

املـرأة ، والـصيب ، واملـسافر ، والعبـد ، ويف هـذه املـسألة     مثـل   : أمـا الحـال األول
  :أقوال ثالثة ألهل العلم

  

ـــع ممـــن ال تلزمـــه : القـــول األول ذهـــب اإلمـــام مالـــك وبعـــض احلنابلـــة  إىل أن البي
  ١.زم ، ولكن مع الكراهة اجلمعة صحيح ال

  ٢. ذهب الشافعي وأمحد إىل أن البيع صحيح الزم ال كراهة فيه:القول الثاني

ـــة عـــن : القـــول الثالـــث ـــة ، وهـــو رواي ـــد املالكي ـــع غـــري صـــحيح يف قـــول عن أن البي

ًأمحد، وحكمه الفسخ بنـاء علـى قواعـد املـذهب مـن أن النهـي يقتـضي فـساد املنهـي عنـه 
  .٣وبطالنه 

  

                                                 

 ) .٤/٣٢٥( اإلنصافاملرداوي، ؛ ) ١/١٥٤( املدونةسحنون،       ـ ١

    ابـــن   ؛   )    ٥٠٠   / ٥ (     ا�مـــوع        النـــووي،   )    ٤٥٦ / ٢  (      احلـــاوي         املـــاوردي،   )    ١٩٥ / ١  (      األم         الـــشافعي،     . ٢

   . )   ٣٢٥ / ٤   (      نصاف  اإل         املرداوي،    )         ١٦٣،١٦٤ / ٣  (     املغين       قدامة، 

ــــــــــــــــةســــــــــــــــحنون،    .  ٣ ــــــــــــــــصافاملــــــــــــــــرداوي،  ؛) ١/١٥٤(املدون ابــــــــــــــــن قدامــــــــــــــــة، ؛ ) ٤/٣٢٥( اإلن

   )       ١٦٣،١٦٤ / ٣ (    املغين

 



        
 

 ٩٧٩ 
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  : األدلة

  .أدلة أصحاب القول األول والثاني 

ًمل أحلــظ ـ يف حــدود اطالعــي ـ فرقــا كبــريا بــني أدلــة أصــحاب القــولني  األوليــني ً

يقــني ، واآليــة �ــت عــن باألصــل فيــه احلــل ، وال يبطــل إال : فحجــتهم يف صــحة البيــع أن
 بفـسخه، البيع بعد النداء الثاين ، وليس فيها ما يدل على الـبطالن ، ومـن هنـا مل يقولـوا

املكـروه يثـاب تاركـه وال : وما انفرد به أصحاب القول األول عن الثاين من الكراهة قـالوا 

  .يعاقب فاعله ، فال عالقة له ببطالن البيع 
فــدليلهم عمــوم اآليــة الناهيــة عــن البيــع بعــد النــداء  : وأمــا أصــحاب القــول الثالــث

  ١.تضي الفساد الثاين من يوم اجلمعة ، قالوا والقاعدة  أن النهي يق

  

  :الرتجيح

  

 ممـن مل جتـب -والـذي يظهـر ـ واهللا تعـاىل أعلـم ـ  أن بيـع املـرأة ومـن يف حكمهـا 

 بعــد النــداء -ًعلــيهم اجلمعــة أصــال ، أو ممــن يعــذر عــن حــضورها بــسبب مــرض أو ســفر 

الثــاين ملــن ال تلزمــه اجلمعــة الزم غــري مفــسوخ ؛ ألن األصــل احلــل، ومل يــرد دليــل بــاملنع يف 
  .هذا اجلنس من املسلمني يف هذه احلالةحق 

  
***********  

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ) .٣/٢٤٧( البحر احمليطالزركشي،  - ١



        
 

 ٩٨٠ 
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  املبحث اخلامس

  حكم عقود غري البيع بعد النداء الثاني يوم اجلمعة 

  

فهل كل عقد من العقود املشروعة حيـرم ـ ويفـسح علـى القـول الـراجح ـ إذا مت بعـد 

  لعقود ؟النداء الثاين من يوم اجلمعة ؛ كالرهن واهلبة والنكاح وغريها من ا

  :هذه المسألة على قولين اثنين 
  

  ١.قد البيعذهب مجهور الفقهاء إىل صحة باقي العقود ما عدا ع : القول األول

  
 وغـــريهم مـــن أهـــل العلـــم إىل أن  واحلنابلـــةذهـــب بعـــض املالكيـــة : القـــول الثـــاني

  ٢.فال جتوز ، وال تنعقدسائر العقود  تأخذ حكم البيع ، 
  

     :             أدلة الفريقني 

   : القول األولدلةأ

احــــتج أصــــحاب القــــول األول وهــــم  اجلمهــــور إىل صــــحة ســــائر العقــــود ا باآليــــة 
الكرمية ، واليت هي نص يف املسألة ، وقالوا بأن النهي ورد على البيع ومل يرد علـى غـريه ، 

                                                 

الشافعي،   ؛) ١/١٥٤( املدونةسحنون،     ؛ )   ١٦١ / ٢ (                حاشية ابن عابدين            ابن عابدين،  :ينظر    .   ١

 اإلنصافاملرداوي، ؛   )   ٥٠٠   / ٥ (       ا�موع        النووي،   )    ٤٥٦ / ٢  (      احلاوي         املاوردي،   )    ١٩٥ / ١ (   األم

    )         ١٦٣،١٦٤ / ٣ (    املغينابن قدامة، ؛ ) ٤/٣٢٥(

 املغين،  ابن قدامة؛  )٤/٣٢٥(  فااإلنص املرداوي، ؛ )١/١٥٤( املدونةسحنون، : ينظر.  ٢

)١٦٤ ، ٣/١٦٣( 



        
 

 ٩٨١ 
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وألن وقوع غريه قليل يف مقابل البيع ، فال يكون ذريعة إىل تفويت ما جيـب علـى املـسلم 

  ١.الة اجلمعةمن السعي لص
  

  :                   أدلة القول الثاني

وأمــا أصــحاب القــول الثــاين ، وهــم القــائلون حبرمــة ســائر العقــود وعــدم انعقادهــا 
ًقياسا على عقد البيع احتجوا بـأن كلهـا مـشغلة عـن الـسعي الواجـب ، فأشـبهت البيـع ، 

اح وإن سواء كان وقوعها قليل أم كثري ، فإن قلـة وقوعهـا وكثرتـه ال يغـري احلكـم ،  فالنكـ

كــان قلــيال فإنــه يــشغل املــرء عــن تلــك الــصالة املعينــة ، فهــو وإن مل يكــن ذريعــة إىل تــرك 
مجيع الصلوات ، لكنه كان ذريعة إىل ترك تلـك الـصالة املعينـة ، وأمـا تنـصيص اهللا تعـاىل 

على البيع دون غريه فألن الواقعة اليت نزلت هلا اآلية كان فيها البيع ، فإنـه ملـا أتـت قافلـة 

ذهــب هلــا بعــض النــاس وتركــوا الــصالة نزلــت اآليــة ، فــالراجح أن ســائرا العقــود كــالبيع ، و
وذلــك أل�ــا مــشغلة عمــا جيــب علــى املــرء مــن الــذهاب إىل الــصالة ، فيحــرم تعاطيهــا وال 

  ٢.يصح

  
  :مناقشة األدلة

كــل مــن أصــحاب القــولني متمــسك بدليلــه يف هــذه املــسألة، ومل أجــد مناقــشة يف 

  .يةاملصادر الفقه
  :الترجيح

 هــو العمــل بــاألحوط ، واحلــذر مــن إبــرام العقــود األخــرى - واهللا أعلــم–الــراجح 

  .بعد النداء الثاين؛ وإن حصل فال ميكن اجلزم ببطالن العقد

                                                 

) ٢/٤٥٦( حلاويااملاوردي، ) ١/١٩٥(  األمالشافعي،  ؛) ١/١٥٤(املدونةسحنون، : ينظر.  ١

؛ ابن قدامة، ) ٤/٣٢٥( اإلنصافاملرداوي،  ؛ )٥٠٠ /٥(ا�موعالنووي، 

  )  ٣/١٦٣،١٦٤(املغين

  املغينابن قدامة، ؛ )٤/٣٢٥( فاإلنصااملرداوي،  ؛) ١/١٥٤(املدونةسحنون، : ينظر .٢

)٣/١٦٣،١٦٤( 
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وقـد يتـساهل يف بعـض العقـود الـيت ال تـشغل عـن صـالة اجلمعـة كعقـد اهلبـة، ألنــه 

  .ن وهو يف املسجد ال يكون فيه انشغال عن الصالة ، فقد يفعله اإلنسا
  

*************  
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   سادس الاملبحث

  ؟ اخلمس الصلوات يف األذان بعد البيع حكم ما 

  
يف واقــع األمــر ، ومــن خــالل حبثــي يف املراجــع الفقهيــة الــيت هــي مظنــة البحــث يف 

 مـــــن حبـــــث هـــــذه املـــــسألة - يف حـــــدود اطالعـــــي القاصـــــر -هـــــذه املـــــسألة  ، مل أجـــــد 
قـط لـبعض الفقهـاء ، وعلـى وجـه اخلـصوص املالكيـة واحلنابلـة باستقصاء، وإمنا إشارات ف

.  

وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق باجلمعة علـى جهـة النـدب " قال ابن رشد 
ملرتقب الوقت ، فإذا فات فعلى جهة احلظر، وإن كـان مل يقـل بـه أحـد يف مبلـغ علمـي، 

 !  "  #  M   7 8ولــــــذلك مــــــدح اهللا تــــــاركي البيــــــوع ملكــــــان الـــــــصالة،
-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $ L)٢( )١("   

  

 ظـــاهر تقييـــده باجلمعـــة صـــحة البيـــع بعـــد نـــداء غريهـــا مـــن ...: " قـــال املـــرداوي 

  .الصلوات من غري حترمي فشمل صورتني 
وعليـــه .أن ال حيـــرم : فالـــصحيح مـــن املــذهب .إذا مل يتـــضيق الوقــت  : إحــداهما

وحيتمـل أن حيـرم إذا فاتتـه : قلـت  . البـن عقيـلاحتمـالحيرم ، وهو : وقيل .األصحاب 

  ..، وتعذر عليه مجاعة أخرى حيث قلنا بوجو�ا .اجلماعة بذلك 
  :إذا تضيق حرم البيع ويف صحته وجهان : والثانية

  .ال يصح : إحداهما

  ٣." يصح مع التحرمي  : والوجه الثاني
مـــس علـــى  للـــصلوات اخلفتحـــصل للباحـــث ممـــا ســـبق أن صـــور البيـــع بعـــد النـــداء

  :النحو التايل

                                                 

   .  ٣٧                  سورة النور، آية       ـ ١

     )   ١٢٧ / ٢  (      تصد                     بداية ا�تهد و�اية املق           ابن رشد،       ـ ٢

     )    ٣٢٧    ـ    ٣٢٦  /  ٤  (                                اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف         املرداوي،     ـ ٣
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أن يكـــون ذلـــك مـــع تـــضيق وقـــت الـــصالة بـــأن ال يبقـــى مـــن  : الـــصورة األولـــى 

الوقت إال ما يسعها ، مثال يكفي لصالة الظهر إلدراك ركعة مخـس دقـائق ، فلـو اسـتمر 
يف عقــد البيــع إىل أن تــضيق الوقــت حبيــث مل يبــق منــه إال مــا يــدرك بــه الــصالة فــال جيــوز 

 هـذه احلالـة عنـد بعـض احلنابلـة ، وهـل يـصح البيـع أم ال ؟ فيـه وجهـان، البيع والـشراء يف

ـــداء الثـــاين يف صـــالة  ـــع بعـــد الن ًأصـــحهما عمـــدهم أنـــه ال يـــصح قياســـا علـــى مـــسألة البي
  .اجلمعة 

  

أال يضيق الوقت ، فاملـشهور مـن مـذهب احلنابلـة جـواز ذلـك ،  : الصورة الثانية
ـــبعض ا حلنابلـــة أن ذلـــك ال جيـــوز ، وهـــو األرجـــح والقـــول الثـــاين يف املـــذهب وهـــو قـــول ل

عنـــــدهم ، ألن اجلماعـــــة تفـــــوت ، وألنـــــه ذريعـــــة إىل تفويـــــت صـــــالة اجلماعـــــة ، وصـــــالة 

اجلماعة عندهم واجبة ، لكن البيع يصح ألن األصـل صـحة البيـع والقيـاس علـى اجلمعـة 
مـــع الفـــارق ، فاجلمعـــة آكـــد ، وألن صـــالة اجلمعـــة تفـــوت خبـــالف اجلماعـــة فإنـــه ميكـــن 

  .اكها إدر

  
  :الرتجيح

  

 أنــــه ال بــــأس بــــالبيع بعــــد األذان للــــصلوات - واهللا تعــــاىل أعلــــم -والــــذي يظهــــر 
ًاخلمس إذا كان الوقت واسعا ، أما إذا كان الوقت للصالة مضيقا ،  فباتفـاق أهـل العلـم ً

والــصحيح أنــه يــأمث . ، ولكــن هــل يــأمث أم ال ؟ قــوالن حكامهــا املــرداوي علــى صــحة البيــع

وجــــوب صــــالة اجلماعــــة وهــــو الــــراجح ، وأمــــا مــــن ال يــــرى وجــــوب صــــالة علــــى القــــول ب
  .اجلماعة فيتخرج على مذهبه أنه ال يأمث 

  

  :والدليل على صحة البيع والشراء بعد نداء اإلقامة للصالة ، ما يلي 
  

ـــه .أن النهـــي خـــاص بيـــوم اجلمعـــة  : ًأوال ـــه يف قول  :--، وهـــو املنـــصوص علي

  . يدل على أن غريه ال يشاركه يف هذا احلكم التخصيصفهذا  )من يوم الجمعة(
  



        
 

 ٩٨٥ 
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من املعلوم أن النهي عن البيع ال يشمل زمن يـوم اجلمعـة كلـه ، وإمنـا فقـط  : ًثانيا

  ) إذا نــودي للـــصالة   (:--قــال يف هــذا الظــرف ، وهــو مــن ابتــداء النــداء الثــاين ، 
 للعهـد الـذهين أي يف الـصالة ) أل( وهي الصالة املفروضة املقصود �ا صالة اجلمعـة و 

  :  يوم اجلمعة وهي صالة يوم اجلمعةأ�ا الصالة املعهودة املعروفة يف

  
  :معة قياس مع الفارق ألمرين اثننيأن قياس القائلني بالبطالن على اجل :  ًثالثا 

  أن اجلمعة من حيث احلكم آكد من باقي الصلوات املفروضات   ) أ(

 )١ (.الة اجلماعة وألن صالة اجلمعة تفوت بانقضائها ، خبالف ص  ) ب(
 

  
*************  

  

                                                 

         اإلنـصاف يف              ؛ املـرداوي،    )   ١٢٧ / ٢  (                           بداية ا�تهد و�اية املقتصد         ابن رشد،   :     ينظر  :          للفائدة      ـ ١

     )   ٣٢٧    ـ    ٣٢٦  /  ٤  (                       معرفة الراجح من اخلالف
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  اخلامتة

  

  :النتائج

تبني من خالل ما سبق يف مسألة النهي عن البيع بعد النداء الثـاين يـوم اجلمعـة ، 
  :وما يقابلها يف مسألة البيع بعد النداء للصلوات اخلمس ما يلي 

  

  .عة اتفاق أهل العلم على حرمة البيع بعد النداء الثاين يوم اجلم : ًأوال
  

أن موضـــع النهـــي عـــن البيـــع الـــوارد يف اآليـــة هـــو النـــداء إليهـــا ، واملقـــصود  : ًثانيـــا

  .بالنداء إليها ، األذان الثاين  ليوم اجلمعة  ، ال األذان األول 
  

الصحيح الراجح من أقوال أهل العلـم عـدم صـحة العقـد بعـد النـداء الثـاين  : ًثالثا

  .يوم اجلمعة لقوة األدلة وصراحتها 
  

  .الصحيح الراجح صحة عقد من ال تلزمة اجلمعة بعد ندائها الثاين  :ًابعار

  
يق الوقـت ، ز إذا تـضأن البيع بعـد النـداء إىل الـصلوات اخلمـس ال جيـو :  ًخامسا

  .واهللا تعاىل أعلم.القول الصحيح والبيع صحيح مع اإلمث على 

  
  . النداء الثاين األحوط عدم جواز إبرام عقود غري البيع والشراء بعدً:سادسا

  

  :وصياتالتـ
  :من خالل البحث توصلت إىل التوصية التالية

  . بعد النداء والشراء دراسة احلكم الفقهي املتعلق بإبرام عقود غري البيع
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  املراجعفهرس املصادر و 

   ألمساء املؤلفنيحسب الرتتيب األجبدي

 

 ،كـام القـرآن ، أح ابن العـريب املـالكي، حممـد بـن عبـداهللا األندلـسي

  . ت.، دار الكتب العلمية، د١/ط

  ،املتــــوىف ســــنة  ،                               كمــــال الــــدين عبــــد الواحــــد الــــسيواسي           ابــــن اهلمــــام          :  

   . ت .   ، د              طبعة دار الفكر  ،                 شرح فتح القدير  ،     هـ   ٦٨١

 حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلــسي             ابــن حــزم، أبــو                                        

    فــار                       بتحقيق الــدكتور عبــد الغ ،          احمللــى لآلثــار   ،   ه   ٤٥٦  :          املتــوىف ســنة

   . ت .   ، د                              سليمان البنداري طبعة دار الفكر

  ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب         ابــن رشــد                                      ،   

         طبعــــة دار   .     هـــــ   ٥٩٥  :            املتــــوىف ســــنة ،                        بدايــــة ا�تهــــد و�ايــــة املقتــــصد

  .             الكتب العلمية

 عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب                ابــن عبــدالرب، أبــو                                       

                       الكــايف يف فقــه أهــل املدينــة   ،     هــ   ٤٦٣  :                        النمـري القــرطيب املتــوىف ســنة

   .    هـ    ١٤١٣  :                                                  املالكي، طبعة دار الكتب العليمة الطبعة الثانية سنة

  ،موفـــق الـــدين أيب حممـــد عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حممـــد           ابـــن قدامـــة                                      ،   

           عبـــد بـــن حمــــسن   :               بتحقيــــق الـــدكتور        ، املغـــين،  ه   ٦٢٠  :          املتـــوىف ســـنة

      ١٤١٢      ثانيـة   ال  :                                            الرتكي، وعبد الفاتح احللـو طبعـة دار هجـر الطبعـة

   .  هـ

  ،تفـــسري القـــرآن  إمساعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــري الدمـــشقي،ابـــن كثـــري

 .هـ١٤٢٠، دار طيبة، ٢/سامي السالمة، ط/العظيم ، حتقيق



        
 

 ٩٨٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

 إســحاق إبــراهيم بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن مفلــح              ابــن مفلــح، أبــو                                         

                                  املبدع شرح املقنع، حتقيق حممد حـسن حممـد   ،     هـ   ٩٥٤          املتوىف سنة 

   .                              دار الكتب العلمية بريوت لبنان                  حسن إمساعيل الشافعي

  ،مشـــس الــــدين املقدســـي أيب عبــــد اهللا حممـــد بــــن مفلــــح           ابـــن مفلــــح                                      

   .    هـ    ١٤٠٥               طبعة عامل الكتب   ،       الفروع  ،     هـ   ٧٦٣  :          املتوىف سنة

  ،البحــر الرائــق شــرح   ،     هـــ   ٩٧٠  :          املتــوىف ســنة  ،          زيــن الــدين         ابــن جنــيم                   

    .                                          كنز الدقائق، طبعة دار املعرفة للطباعة ببريوت

 أحكـام القـرآن ،أمحـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي، نفـي اجلصاص احل 

دار /حممـــــد صـــــادق القمحـــــاوي، الناشـــــر: هــــــ، حتقيـــــق٣٧٠/، ،ت

  .هـ١٤٠٥إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، ١/دونـــة الكـــربى ، طســـحنون، امل ،

 .هـ١٤١٥

  ،دار الكتــب العليمــة، بــريوت، ١طسرخــسي، أصــول السرخــسي ،

  .هـ١٤١٤

  ،اجلـــامع ألحكــــام القــــرآن ،  حممــــد بـــن أمحــــد األنــــصاريالقـــرطيب ،

  .هـ١٤٢٧عبداهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة،بريوت، /حتقيق

  ،بـــدائع ،أبـــو بكـــر مـــسعود بـــن أمحـــد الكاســـاين احلنفـــيالكاســـاين 

، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، ٢/الـــصنائع يف ترتيـــب الـــشرائع، ط

  .هـ١٤٠٦

  ،املتــوىف ســنة  ،                ن علــي بــن ســليمان                عــالء الــدين أيب احلــس         املــرداوي          :  

                                         ـ اإلنــصاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف علــى مــذهب  ،ــ   ه   ٨٨٥

                         حممـــد حامـــد الفقـــي، طبعـــة دار   :                          اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل، بتحقيـــق

  .                                                    إحياء الرتاث العريب مؤسسة التاريخ العريب الطبعة الثانية



        
 

 ٩٨٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة فقهية مقارنة البيع بعد النداء 

 ،٢                            املوســــــــــوعة الفقهيــــــــــة الكويتيــــــــــة ، ط                  جمموعــــــــــة مــــــــــن املــــــــــؤلفني  ،  

   )  هـ    ١٤٢٧            ارة األوقاف،           الكويت، وز (

 ٦٧٦  :                                         زكريا حمـي الـدين بـن شـرف النـووي املتـوىف سـنة           النووي، أبو     

  .ت.، د                                  ا�موع يف شرح املهذب، طبعة دار الفكر  ،  ه

  ،روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني، املتـــوىف   ،          حيـــىي بـــن شـــرف        النـــووي                                

   .    هـ    ١٣٨٨  :                 املكتب اإلسالمي سنة  :          هـ طبعة   ٦٧٦  :    سنة

  
********************  

  


