
يف الفقه اإلسالميبيع املسترسل

  

  بقلم

  الشيخ احملامي الدكتور مسلم اليوسف

  مدير معهد املعارف لتخريج الدعاة يف الفلبني سابقاً

  و مدير مكتب جامعة سانت كلمنتس العاملية يف حلب سورية

  و الباحث يف الدراسات الفقهية و القانونية

  )١(بيع املسترسل يف الفقه اإلسالمي

  .ن احلمد هللا حنمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا إ... 

من يهده اهللا فال مضل له ، و من يضلل فال هادي له ، و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ... 

.  

  .و أ شهد أ ن حممداً عبده و رسولُه ... 

 ) ...ناأَيها الذين آ مون يسلمقَا ته والمتوتن إال وأنتم مق توا اتقُوا اَهللا ح)  

 ) ...هنثَّ مب ا وهجوا زهنم لَقخ و ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَياالً يا رِجم

تي تالَّذ قُوا اللَّهات اًء ونِس رياً ويباً كَثقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحاَألر و اَءلُونَ بِهس. )  

يا أ يها الذين آ منوا اتقوا اهللا و قولوا قَو الً سديداً يصلح لَكُم أَ عما لكم و يغفر لَكُم ذُ نو بكُم و من (

  ( .يطع اهللا و رسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً 

  :عد أ ما ب... 

...  

بأنه الذي اطمأن أو استأمن للبائع ، أو هو اجلاهل بالقيمة ، أو الذي ال : عرف الفقهاء املسترسل ... 

  )٢.(حيسن أن مياكس 

  :و على العموم فاملسترسل له صور كثرية منها ... 

و  الذي يطمئن إىل البائع لصفة من صفاته ، كأن يشتهربالسوق بأنه صاحب دين و أمانه فيطمئن له

  .يتعاقد معه 

__________  

بيع االسترسال ، أو االستئمان ، أو االستسالم الكل يعين شئ واحد يف عرف الفقهاء الذين  -) ١(

  .اعترفوا به 



التسويل ، أبو  –٣/٣٩٧املرداوي ، اإلنصاف ، ج –٣/٢١٢البهويت ، كشاف القناع ، ج -) ٢(

  .٢/١٠٦حفة ، جاحلسن علي بن عبد السالم ، البهجة يف شرح الت

  

اجلاهل الذي جيهل سعر السلعة فيعلم البائع بذلك فيستغله البائع فريفع سعر السلعة فوق سعرها 

  .احلقيقي يف السوق 

  .هو الضعيف الذي ال حيسن أن مياكس يف أمور البيع و الشراء فيستغل البائغ ضعفه فيغبنه 

رسل ، سواء كان جاهال بالسعر ، أو ال حيسن و على كل من هؤالء ميكن أن نطلق عليهم اسم املست... 

  .البيع و الشراء أو املطمئن إىل البائع و بيعه 

...  

  :مشروعية بيع املسترسل 

انقسم فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مشروعية بيع املسترسل إىل فريقني أحدمها يعترف باالسترسال ... 

كمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون كعقد له حكمه و أثره بل اعتربوه كغريه من العقود حت

  .لالسترسال أي مزية على الرغم ما قد يشوبه من غنب 

  .و فريق آخر اعترف باالسترسال كعقد له و آثاره اخلاصة به شأنه شأن بيع النجش و تلقي الركبان 

  :و مما تقد م ميكن القول بأن هناك اجتهادين عند أهل العلم 

  .رسال حتكمه القواعد العامة للعقود االست: االجتهاد األول 

  .االسترسال له حكمه و آثاره اخلاصة به : االجتهاد الثاين 

  .و سوف ندرس كل من االجتهادين مث نرجح بينهما وفق قواعد أهل العلم املعتربة 

  الفرع األول

  االجتهاد األول

  العقد املشوب االسترسال حتكمه القواعد العامة للعقود

فاالسترسال عند كل هؤالء حتكمه ) ٢(، و الشافعية )١(قول كل من فقهاء احلنفية و قال ذا ال

القواعد العامة للعقود ، ألن نقصان أو زيادة قيمة السلعة مع سالمتها ال مينع من لزوم العقد شأنه يف 

ع سالمتها ذلك غريه من العقود و بالتايل مل يثبتوا اخليار للمسترسل ، ألن نقصان قيمة السلعة عندهم م

  .ال مينع من لزوم العقد 

  الفرع الثاين

  االجتهاد الثاين

  العقد املشوب باالسترسال له حكمه و آثاره اخلاصة به

__________  



  .٤/١٥٩ابن عابدين ، رد احملتار على الدر املختار ، ج -) ١(

  .٣/٤٧٠النووي ، أبو زكريا حيىي بن شرف ، روضة الطالبني ، ج -) ٢(

  
  

ملا حيوي هذا العقد بني طياته على كثري من ) ٢(و املالكية ) ١(القول كل من فقهاء احلنابلة  و قال ذا

  .الغنب و االستغالل حلال املسترسل 

  :و استدل أصحاب االجتهاد الثاين ملا ذهبوا إليه بكثري من األحاديث و لعل أمهها ما يلي 

  )٣) .(املسترسل ربا  غنب: ( جعفر بن حممد عن أبيه عن علي مرفوعاً  -١... 

  :أحدمها ) ٤(و يف تفسري هذا احلديث قوالن ألهل العلم ... 

  .أنه هو الذي ال يعرف القيمة احلقيقية السلعة ... 

هو الذي ال يعرف أن مياكس بل يطمئن إىل لبائع ، و يقول له أعطين هذه السلعة دون أن : و الثاين 

  .مياكسه يف السلعة و سعرها 

فمنطوق هذا احلديث يبني حرمة غنب ) ٥) .(غنب املسترسل حرام : ( امة مرفوعا عن أيب أم -٢

  .املسترسل 

ذكر رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه خيدع يف : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، قال  -٣

  )٦.(من بايعت فقل ال خالبة : البيوع ، فقال 

__________  

، وانظر ابن تيمية يف جمموع الفتاوى الد التاسع و العشرون  ٣/٥٨٤ابن قدامة ، املغين ، ج -) ١(

  .٣٦٠اجلزء التاسع ، ص 

  .٢/١٠٦التسويل ، أبو احلسن علي بن عبد السالم ، البهجة يف شرح التحفة ، ج -) ٢(

 ٤/٤٠٠رواه البيهقي يف السنن الكربى ، انظر املناوي يف فيض القدير شرح اجلامع الصغري ، ج -) ٣(

و قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباين يف . ٤/٧٩ظر اهليثمي يف جممع الزوائد و منبع الفوائد ، جو ان

  .٣٩٠٨ضعيف اجلامع الصغري حديث ضعيف برقم 

  .٢٥١ق احلكمية يف السياسة الشرعية ، ص لنب القيم اجلوزية ، الطر -) ٤(

و قد ضعف الشيخ ناصر . ٢/٣٥٥رواه الطرباين يف الكبري، انظر يف اجلامع الصغري للسيوطي ،  -) ٥(

وقال  ٦٦٧الدين هذا احلديث و قال عنه يف سلسلة األحاديث الضعيفة و املوضوعة ضعيف جداً برقم 

  .٣٩٠٧عنه يف ضعيف اجلامع الصغري حديث ضعيف برقم

  .١٠/١٢رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، ج -) ٦(

  
  



و عن أنس أن رجالً كان يف عقدته ضعف و كان يبايع و أن أهله أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ... 

  .احجر عليه ! يا رسول اهللا : فقالوا 

  .فنهاه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فدعا النيب 

  . ال أصرب عن البيع إين! يا رسول اهللا : فقال 

  ).١(هاء و هاء ، و ال خالبة : إذا بايعت فقل : فقال 

كان نتيجة مرض ما أصابه فقد قدرته على  -رضي اهللا عنه  -أن هذا الصحايب : وجه االستدالل ... 

صلى اهللا عليه  -احملاكمة و املماكسة ، فأصبح عرضة للغنب و االستغالل فاستنصحه الرسول الكرمي 

أن يشترط عدم الغنب و اخلديعة يف أي بيع يقوم به ، فإذا ما غنب هذا الصحايب يف بيعه أو  -وسلم 

  .شرائه كان باخليار ثالث ليال فإن رضي أمضى العقد و إن سخط ردها إىل صاحبها 

  الفرع الثالث

  :الترجيح بني االجتهادين 

له حكمه ، و أثره اخلاص به و ذهب أصحاب االجتهاد األول إىل عدم االعتراف باالسترسال كعقد 

قالوا بعدم إثبات اخليار للمسترسل ، ألن نقصان قيمة السلعة مع سالمتها ال مينع من لزوم العقد ، شأنه 

  .يف ذلك شأن غريه فتحكمه القواعد العامة للعقود دون أن يكون لالسترسال مزية 

ترقى إىل مستوى الدليل الذي يركن إليه و قد ردوا على أدلة أصحاب االجتهاد الثاين بأن أحاديثهم ال 

رواه البيهقي عن يعيش بن هشام عن مالك عن جعفر بن ) فحديث غنب املسترسل ربا ( أو يطمئن له 

حممد عن أبيه عن جابر مرفوعا ، و عنه عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا ، و عنه عن جعفر بن 

  .حممد بن أبيه عن علي مرفوعا 

ي جدا و علة هذا احلديث يف يعيش بن هشام كما قال عنه الشيخ ناصر األلباين بأنه و قد ضعفه البيهق

  .حديث باطل 

فقد رواه الطرباين يف الكبري عن أيب أمامة مرفوعا و فيه ابن ) غنب املسترسل ربا : ( أما بالنسبة حلديث 

  .عمري األعمى و هو ضعيف جدا 

__________  

: قال عنه الشيخ ناصر الدين األلباين . ٤/٢٤٨تاب البيوع ، جرواه الترمذي يف سننه ، ك -) ١(

  .١٢٥٠حديث صحيح برقم 

  
  

لذلك فإن كال احلديثني احملتج ما ال يصح االستناد إليهما ملا فيهما من علل قادحة فأحدمها باطل و 

  ) .١(اآلخر ضعيف جداً وفق أقوال أهل العلم املعتربين 

يح متفق على صحته و ال شك بدخول بيع املسترسل ضمن أحكام أما احلديث الثالث فهو حديث صح



هذا احلديث ، ألن فيه نقصان يف قيمة السلعة و هذا ظلم ال ترضى ا أحكام الشريعة اإلسالمية و 

  .قواعدها 

و بناء على ما تقدم فإننا نرى أن الرأي القائل بأن العقد املشوب باالسترسال له حكمه و آثاره اخلاصة 

  :الراجح لألسباب التالية به هو 

و هو حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري و مسلم و مالك و ) ال خالبة ( أم احتجوا حبديث 

لكل من ) ٢(و هذا احلديث يف وجه قد أثبت اخليار ثالثاً . أمحد و الترمذي و النسائي و ابن ماجه 

و املشتري ، ألن العرب بعموم لفظ احلديث ال  يشترط عدم اخلديعة و الغنب يف العقد املربم ما بني البائع

  .خبصوص السبب و احلادثة 

أي أن احلديث النبوي الشريف ال خيص الصحايب الذي به ضعف يف عقله فقط بل إن حكم احلديث 

يشمل كل من اشترط عدم اخلديعة الغنب يف البيع ، و ال جرم أن املسترسل يدخل ضمن دائرة أحكام 

صرح للبائع بأنه ال علم له بقيمة السلعة و استنصحه يف ذلك و كأنه اشترط عدم هذا احلديث ، ألنه 

اخلديعة و الغنب يف البيع أو الشراء ، فإذا ما شاب العقد خديعة أو ما أي شائبة يف الرضا فيثبت حينئذ 

  .للمسترسل خيار العقد الذي يمكنه من فسخ العقد و إعادة األمور إىل نصاا الصحيحة 

شريعة اإلسالمية كلها رمحة و حكمة ، وهي تقف مع احلق أينما وجد فكيف مبن به ضعف و خلل إن ال

حبكمه فمن باب أوىل أن تقف نصوص الشرع ومن يطبقها جبانب هؤالء الذين ال حيسنون البيع و 

  .الشراء أو الذين ال يعرفوا كيف حيموا أنفسهم و أمواهلم من أصحاب النفوس املريضة و الضعيفة 

__________  

انظر سلسلة األحاديث الضعيفة و املوضوعة و أثرها السيئ يف األمة للشيخ ناصر الدين،  -) ١(

  .٢/١١٨ج

  .٦/٣٢٩الشوكاين ، نيل األوطار ، ج -) ٢(

  
  

ال خالبة ( إىل أن العقد املشوب باالسترسال ينطبق عليه حكم حديث  -و اهللا أعلم _ لذلك فأنا أميل 

ل غري صحيح ذلك أنه عندما أقدم على إبرام العقد كان يعتمد على ثقته بالبائع فلما ألن رضا املسترس) 

ظهر أنه قد خان هذا الثقة و أنه قد غبنه بالسعر كان رضا املشتري املسترسل غري صحيح بل هو 

مشوب بأحد عيوب الرضا املثبت خليار الغنب وفق منطوق و مدلول حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .و اهللا أعلم وسلم 

 )ِسينا إِنْ نذْناخؤا ال تنبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسفْساً إال واُهللا ن كَلِّفا ال يطَأْنأَخ ا أَو

نبا رنلقَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحال تا ونبا رنع فاعو ا بِها ال طَاقَةَ لَنا ملْنمحال تا و

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصا فَانالنوم تا أَننمحارا ولَن راغْف٢٨٦:البقرة) (و. (  



  مسلم اليوسف
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  ٠٠٩٦٣٩٥٤٥٣١١١: نقال * * * ٠٠٩٦٣٢١٢٢٦٨٤٣٦: هاتف املكتب 
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