
يف الفقه اإلسالميبيع تلقي الركبان

  

  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

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

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 ... 

  (ال متوتن إال وأنتم مسلمون  ياأَيها الذين آ منوا اتقُوا اَهللا حق تقَاته و... ( 

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

 امحاَألر و اَءلُونَ بِهستي تقُوا اَهللا الَّذات اًء ونِس رياً ويباً كَثقر كُملَيإِنَّ اَهللا كَانَ ع. )  

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 

  :أ ما بعد ... 

من املواضيع اهلامة و املهملة يف كتابات كثري من أهل العلم و حيث أين فموضوع بيع تلقي الركبان ... 

باحث أحبث عن املواضيع اهلامة و غري املبحوثة بعمق يف كتابات أهل العلم و أحباثهم  -بفضل اهللا  –

وجد أن بيع تلقي الركبان من املواضيع اليت مل تعط حقها يف الدراسة و البحث على الرغم من أمهيتها يف 

  .حياة الناس و املعامالت التجار و صنوفهم 

لذلك وجدت أن من واجيب كمسلم و باحث بيان أحكام بيع تلقي الركبان يف الفقه اإلسالمي مع ... 

  .إلقاء الضوء عليه من خالل السوق املعاصر و تداوالته املعقدة و املتشابكة 

  

القارئ على بينة حسنة عما يقرأ ، مث  فبدأت البحث من خالله تعريف بيع تلقي الكربان ليكون... 

 -رضوان اهللا عليهم أمجعني  -بينت حكم مشروعية هذا البيع من خالل آراء و اجتهادات أهل العلم 

مث ختمت البحث بالترجيح ما بني االجتهادات و كل ذلك من خالل رؤية معاصرة للموضوع مع 



  .العلم املعتربين  التمسك بالقواعد و الضوابط الفقهية املعروفة عند أهل

  :تعريف بيع تلقي الركبان ... 

، و يلزم باإلجياب و القبول . بأنه مبادلة مال مبال بالتراضي : عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية البيع ... 

  )١.(بلفظ املاضي بال نية ، وبلفظ احلال بنية يف األصح 

عترب حمور تعريف بيع تلقي الركبان ، و و من خالل ألفاظ هذا التعريف دعونا نركر على لفظ هام ي... 

أي أن العقد حىت يكون صحيح ال بد من خلو إرادة طريف العقد من أي ) التراضي ( كلمة : اللفظ هو 

  .عيب من عيوب اإلرادة املعروفة عند أهل العلم 

  !.و دعونا نرى بيع تلقي الركبان هل فيه شئ من عيوب الرضى أم ال ... 

ال : ( - صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : اس رضي اهللا عنهم ، قال عن طاووس بن عب... 

  )٢) .(تلقوا الركبان و ال يبع حاضر لباد 

ى عن تلقي الركبان و بيع احلاضر لباد فمن هم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالرسول الكرمي ... 

  .الركبان 

أي هم القوافل التجارية اليت تأيت . ارة للبيع هم الذين جيلبون البضائع املعدة للتج: الركبان ... 

  .بالبضائع من مصر إىل مصر آخر 

مر فارساً ، و إذا : إذا مر رجل على بعري يقال عنه راكب ، و إذا كان على فرس ، نقول : يقال ... 

ا أصحاب اإلبل يف السفر دون الدواب ، و هم العشرة فم: مر محار ، و الركب : كان على محار نقول 

  )٣.(اجلماعة منهم : فوقها ، و الركبان 

__________  

عون احلكام على فصل األحكام ، للشيخ صاحل املدهون ، حتقيق الشيخ مروان الشعار ص  -) ١(

١٥٨.  

  .٢/٧٥٧صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، ج -) ٢(

  .١/١٢١٢لسان العرب البن ومنظور ، ج . ١/٥٠٢الصحاح للجواهري ، ج -) ٣(

  

هم الذين جيعلون األرزاق سواء كانوا ركباناً ، أو مشاة ، أو واحداً و إمنا : املقصود باحلديث  و... 

  ).١(خرج احلديث على األغالب يف أن اجلالب يكون عدداً 

هو أن يتلقى القافلة و خيربهم بكساد ما معهم من : ( و قد عرف الشريازي تلقي الركبان بقوله ... 

  )٢) .(متاع ليغبنهم 

هو العقد املربم ما بني أصحاب البضائع أو وكالئهم ، و : ( و عليه فإن بيع تلقي الركبان . ... ..

  ) .متلقيهم من أهل البلد قبل قدومهم السوق و معرفتهم بالسعر احلقيقي للسلع 



  :مشروعية هذ البيع ... 

  :اختلف أهل العلم يف مشروعية هذ البيع يف اجتهادات ثالث ... 

  .مجهور أهل العلم : بيع تلقي الركبان حمرم ، قال ذا القول : د األول االجتها... 

  .الشافعية : بيع تلقي الركبان مكروه ، قال ذا القول : االجتهاد الثاين ... 

  .بيع تلقي الركبان صحيح ، قال ذا القول احلنفية : االجتهاد الثالث ... 

  الفرع األول

  كبان حرامبيع تلقي الر –االجتهاد األول 

، و الزيدية ) ٥(، و بعض املالكية )٤(، و احلنابلة يف رأي ) ٣(قال ذا االجتهاد كل من الظاهرية ... 

  .يرمحه اهللا تعاىل )٧(، و أصحاب احلديث منهم اإلمام البخاري )٦(

...  

إن النيب ى و من املنكر تلقي السلع قبل أن جتئ إىل السوق ، ف: -عليه رضوان اهللا  - قال ابن تيمية 

  )٨).(عن ذلك ملا فيه من تغرير البائع ، فإنه ال يعرف السعر فيشترى منه بدون القيمة 

استدل أصحاب هذا االجتهاد على حرمة العقود اليت تعقد مع الركبان مبا ورد من األحاديث النبوية 

  :الكثرية اليت تنهي عن هذه البيوع منها ما يلي 

__________  

  .٣/٢٦م للصنعاين ، جسبل السال -) ١(

  .١/٢٩٢املهذب للشريازي ، ج-) ٢(

  .٨/٤٤٩احمللى البن حزم ، ج -) ٣(

  .٣/٢١١كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت ، ج -) ٤(

  .٢/٢٧١بداية اتهد ، البن الرشد ، ج -) ٥(

  .١٩٢السموط الذهبية احلاوية للدرر البهية ، للشوكاين ، ص  -) ٦(

  .١٠/٣٨ي بشرح الكرماين ، جصحيح البخار -) ٧(

  .٢٩/٧٤كتب و رسائل ابن تيمية ، ج -) ٨(

  
  

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ، : عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  )١.(أن بيعه حىت نبلغ به سوق الطعام  -صلى اهللا عليه وسلم  - فنهانا النيب 

  )٢.( صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن تلقي الركبان عن عبد اهللا بن عمر عن النيب

  ).٣(أن نتلقى اجللب : ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة قال 

ال تلقوا اجللب ، : عن ابن سريين ، قال مسعت أبا هريرة يقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



  )٤.(و باخليار فمن تلقاه فاشترى منه ،فإذا أتى سيده فه

ال تلقوا األجالب ، فمن تلقى منه شيئاً فاشترى ، : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  )٥.(فصاحبه باخليار إذا أتى السوق 

عن ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، أن نبيعه 

  )٦.(ه حىت ننقله من مكان

ال تلقوا الركبان للبيع ، و ال يبع بعضكم : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

: على بيع بعض ، و ال تطروا اإلبل و الغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو باخلري النظرين بعد أن جيلبها 

  )٧.(فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها و صاعاً من متر 

__________  

  .١٠/٣٩صحيح البخاري بشرح الكرماين ، ج -) ١(

  .٥/٥صحيح مسلم ، ج كتاب البيوع ، ج -) ٢(

  .٥/٥صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، ج -) ٣(

  .و قال الشيخ ناصر الدين األلباين حديث صحيح .٧/٢٥٧سنن النسائي ، كتب البيوع ، ج -) ٤(

الشيخ ناصر الدين األلباين حديث صحيح برقم و قال . ٢/١١سنن ابن ماجه كتاب البيوع ، ج -) ٥(

٢١٧٨.  

و قال الشيخ ناصر ٢٢٢٩و ابن ماجه يف سننه برقم . ١٣٣٢رواه مسلم يف صحيح برقم  -) ٦(

  .الدين األلباين حديث صحيح

وقال شيخ األلباين حديث صحيح كما رواه النسائي يف سننه برقم  ٣٤٤٣سنن أيب داود برقم  -) ٧(

  .خ ناصر الدين أيضاً و صححه الشي ٤٤٨٧

  
  

ال تلقوا الركبان للبيع و ال يبع بعضكم على : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

  )١.(بيع بعض و ال تناجشوا و ال يبيع حاضر لباد 

. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتلقى الركبان و أن يبيع حاضر لباد : عن ابن عباس ، قال 

  )٢.(ال يكون له مسسار : قلت البن عباس ما قوله حاضر لباد ، قال 

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ى أن تلقى السلع حىت تدخل 

  )٣.(السوق 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن تلقي اجللب ، فإن تلقاه متلق مشتر 

  )٤(٠تراه ، فصاحب السلعة باخليار إذا وردت السوق فاش

  )٥.(عن تلقي اجللب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ى رسول اهللا : عن ابن عمر قال 



  )٦.(ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تلقي اجللب حىت يدخل ا السوق : عن ابن عمر قال 

...  

و ما يتبع هذا التلقي من بيع أو شراء ، بيد أم جعلوا فأصحاب هذا االجتهاد حرموا تلقي الركبان ... 

  .العقود اليت تربم معهم صحيحة ميكن فسخها لصاحل صاحب الركب و أهل السوق 

...  

__________  

  .و قد صححه الشيخ ناصر الدين ٤٤٩٦سنن النسائي ، برقم  -) ١(

  .ث صحيح و قال عنه الشيخ ناصر الدين حدي ٤٥٠٠سنن النسائي ، برقم  -) ٢(

ى : ( و يف رواية ذكرها أبا عوانة يف مسنده . ٥٧٢، برقم  ١/١٤٨املنتقى البن جارود ، ج -) ٣(

  .٤٩٣٨برقم  ٣/٢٧٢ج) أن تلقى السلع حىت يهبط ا األسواق 

واحلديث صححه الشيخ ناصر  ١٢٢١سنن الترمذي ، برقم . ٣٤٣٧سنن أيب داود ، برقم  -) ٤(

  ٠الدين األلباين 

  .و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح ٢١٧٩سنن ابن ماجه ، برقم  -) ٥(

  .و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح .٤٤٩٩سنن النسائي ، برقم  -) ٦(

  
  

تلقي السلع قبل أن تورد لألسواق ، فهذا ممنوع إال أنه ال يفسخ وخيري بقية : ( قال الثعليب املالكي ... 

  )١) .(ا من ابتاع بالتلقي أو يترا له أهل السوق يف أن يشاركو

...  

وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام و البز و الغنم و غري ذلك من السلع ... 

فإذا كان مسرية اليوم و اليومني جاءه خرب ذلك وصفته ، فيخرب بذلك فيقول له رجل بعين ما جاءك 

  أفترى ذلك جائزاً ؟

  .ئزا و أرى هذا من التلقي قال ال أراه جا... 

نعم مثل الطعام و ال ينبغي أن يعمل يف أمر واحد بأمرين خمتلفني و : و البز من هذا قال : فقيل له ... 

  )٢).(أكره ذلك و أراه من التلقي 

حرم تلقي الركبان مطلقاً سواء كان هذا التلقي عن قصد أو  –يرمحه اهللا تعاىل  –و صاحب احمللى ... 

كما حرم التلقي مهما . صد ، وسواء كان املتلقي من ساكين طريق القوافل أو من غريهم عن غري ق

كانت املسافة طويلة أو قصرية ، و مهما كانت نوعية البضائع اليت حيملها الركبان أي سواء كانت 

و احملاكم حبكم ثقيل على املتبايعني  –يرمحه اهللا  –تلحق الضرر بالسوق و أهله أم ال ، مث جاء ابن حزم 

  )٣.(فمن تلقى جالبا كان اجلالب باخليار مىت دخل السوق و لو بعد أعوام : معاً ، فقال 



...  

فصاحب احمللى جيعل اخليار غري حمدد مبدة معينة بل جيعله مطلقاً طاملا أن اجلالب مل يدخل السوق و ... 

  .لو بعد مائة عام 

اً على السوق و أهله و معامالته و احملاكم اليت وال جرم أن اجتهاد ابن حزم يشكل ضرراً بليغ... 

تعرض عليها املنازعات أيضاً ، ألنه يفتح باب املنازعات بشكل كبري دون ضابط زمين يسمح باستقرار 

  .هذه املعامالت 

__________  

 ١، ط التلقني لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب املالكي ، دار املكتبة التجارية ، مكة املكرمة -) ١(

  .٢/٣٨٣ج.هـ١٤١٥لعام 

التمهيد البن عبد الرب ، دار النشر وزارة عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمية يف املغرب ،  -) ٢(

  .١٣/٣٢٠ج

  .٨/٤٤٩ابن حزم ، احمللى ، ج -) ٣(

  
  

ن تقييد اخليار بالرحلة نفسها اليت مت ا التلقي ، أو بزمن مقبول م –و اهللا أعلم  –و لعل الراجح ... 

  .وقت علمه بوقوعه بالغنب 

فلو اشترى أحدهم بضاعة من قافلة قبل دخوهلا السوق ، مث دخل صاحب السوالع السوق فعلم بالغنب 

  .الذي حلقه من جراء هذا البيع ، يستطيع عندها أن يفسخ العقد 

مل يطلب  أما إذا دخل صاحب البضائع ومل يطلب فسخ العقد على الرغم من علمه بالغنب الذي حلقه ، و

فسخ العقد يسقط حقه بطلب الفسخ مع بقاء األمث على املتلقي الغابن الذي خالف أمر رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم 

و ذهب اإلمام البخاري يرمحه اهللا تعاىل إىل حترمي تلقي الركبان و اعترب املتلقي عاص آمث إذا كان عاملا 

  )١.(و اخلداع ال جيوز بالنهي ، و اعترب البخاري هذا البيع خدعاً

قال بعض األصوليني مجيع النواهي . لعل مذهب البخاري أن مجيع البيوع املنهية مردودة : قال الكرماين 

  )٢.(موجب للفساد سواء كان راجعاً إىل نفس العقد أو أمر داخل خارج الزماً له أو مفارقاً عنه 

البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع ميكن محل قول : و قال ابن حجر عليه رمحة اهللا تعاىل 

  )٣.(رده فال خيالف الراجح 

إىل أن بيع التلقي ال جيوز حفاظاً على مصاحل اجلالب و أهل السوق و استندوا فيما : و ذهب الشوكاين 

لنهي فإنه يتناول البيع هلم و البيع منهم و ظاهر ا) ال يبع ( اجتهدوا فيه إىل رواية البخاري بلفظ 

  )٤.(املذكور يف الباب عدم الفرق بني أن جيرئ املتلقي اجلالب بطلب الشراء أو البيع ، أو العكس 



__________  

  .١٠/٣٨صحيح البخاري بشرح الكرماين ، ج -) ١(

  .١٠/٣٨صحيح البخاري بشرح الكرماين ، ج -) ٢(

  .٤/٣٧٤فتح الباري ، ج -) ٣(

نفس املؤلف السموط الذهبية احلاوية للدرر البهية ، ص و انظر ل. ٥/٢٦٧نيل األوطار ، ج -) ٤(

١٩٢.  

  
  

: فقد ذهبوا يف رأي راجح إىل حرمة تلقي الركبان ، حيث قال ابن قدامة عليه رمحة اهللا : أما احلنابلة 

  )١.(يثبت خيار الغنب يف مواضع أحدمها تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم و باعهم و غبنهم 

  :بوت خيار الغنب ، ومها فظاهر كالم ابن قدامة يرمحه اهللا تعاىل يدل على شرطني البد من توافرمها لث

اشترط احلنابلة أن يكون هناك عزم إرادي من قبل املتلقي ليثبت لصاحب اجللب خيار : قصد التلقي 

أما إذا ختلف هذا الشرط فال يستطيع صاحب اجللب فسخ العقد . الغنب ، وليكون هذا التلقي حمرماً 

ل عقبة حقيقة أمام من يريد إثباته مما وال جرم أن هذا الشرط يشك. مهما كانت نتيجة هذه الصفقة 

  .يؤدي إىل ظلم صاحب اجللب 

فال يكفي لفسخ العقد ثبوت قصد التلقي ، بل البد من اقتران ذلك بغنب : أن يكون هناك غنب فاحش 

خارج عن العادة املألوفة ، فإذا تلقى أحدهم الركبان و اشترى منهم أو باعهم فغنب فاحش يثبت هلم 

أما إذا ختلف شرط الغنب الفاحش يتخلف معه أيضاً خيار . غنب لصاحب اجللب املغبون عندئذ خيار ال

  .الغنب و يكون البيع أو الشراء من أصحاب اجللب صحيحاً 

و لعل ما رجحه املرداوي يرمحه اهللا أصوب من اجتهاد ابن قدامة عندما جعل جمرد التلقي سببا صحيحاً 

  .لفسخ العقد 

  )٢.(فعلى املذهب يثبت هلم اخليار بشرطه سواء قصد التلقي أو مل يقصده : هللا قال املرداوي يرمحه ا

  .و بعد أن اتفق هؤالء الفقهاء على حرمة التلقي اختلفوا يف علة النهي ... 

فقيل ي عن ذلك لئال ينفرد املتلقي بالربح من السلعة املتلقاة دون أهل السوق فيضرهم و يفوت ... 

و قيل مها معاً أي لعدم إحلاق الضرر بالسوق . لئال يغنب اجلالب صاحب السلعة : و قيل. عليهم اخلري 

  ).٣(و بصاحب اجللب أيضاً 

__________  

  .٣/٢١٦املغين البن قدامة ، ج -) ١(

  .٤/٣٩٤اإلنصاف للمرداوي ، ج -) ٢(

  .٢/٢٧١بداية اتهد و اية املقتصد ، ج. ٥/٢٦٧انظر نيل األوطار للشوكاين ، ج -) ٣(



  

فاملتلقي يغنم بالسوالع الرخيصة و حيرم السوق و أهله من هذا الرخص ، فيتحكم بسعر السلعة ... 

  .حبسب ما يراه مناسباً ملصاحله بغض النظر عن مصاحل السوق و أهله 

و لعل احلكمة من وراء ثبوت اخليار لصاحب اجللب هو رفع الظلم و الضرر املتمثل بالغنب الشديد ... 

  .ع عليه نتيجة هذا التلقي الواق

و قد يثور التساؤل ملاذا أثبت الشارع احلكيم خيار الغنب لصاحب اجللب فقط ، ومل يثبتها لصحاب ... 

  .السوق ما دام النهي كان لصاحلهما معاً ؟ 

لعل احلكمة من وراء ذلك صعوبة تطبيق هذا اخليار ألهل السوق  –و اهللا سبحانه أعلم  –أقول ... 

ملا يؤدي ذلك إىل كثري من املنازعات و املشاحنات اليت ال تتالءم مع الضرر املراد دفعه ، مجيعهم 

  .الضرر ال يزال بالضرر : فالضرر األشد يزال بالضرر األخف أو كما تقول القاعدة الفقهية 

  الفرع الثاين

  تلقي الركبان مكروه: االجتهاد الثاين 

...  

يف رأي مرجوح مستندين يف ذلك إىل األدلة ) ٢(و احلنابلة) ١(ذهب إىل هذا الرأي كل من الشافعية

  :النقلية التالية 

استند الشافعية عليه رمحة اهللا تعاىل على أن تلقي الركبان مكروه مبا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ) .٣)(ال تلقوا اجللب فمن تلقاه ، فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار : وسلم 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن تلقي اجللب ، فإن تلقاه ، : ( عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  )٤.(فاشتراه فصاحبه باخليار إذا أتى السوق 

و هذا دليل على أن البيع جائز غري أن لصاحبها اخليار بعد قدوم : قال اإلمام الشافعي رضوان اهللا عليه 

وي قبل أن يصري إىل موضع املتساوين من الغرر بوجه النقص من الثمن السوق ، ألن شراءها من البد

  )٥) .(فله اخليار 

__________  

و انظر خمتصر املزين املطبوع مع كتاب األم ، . ٣/٩٣، ج ٢األم للشافعي ، مج -) ١(

  .٨/١٨٧،ج٥مج

  .٣/٢١١كشاف القناع ، للبهويت ، ج -) ٢(

  .٧/٢٥٧يوع ، جرواه النسائي يف سننه ، كتاب الب -) ٣(

  .٤/٣٧٤فتح الباري ، ج -) ٤(

  .٥/١٨٧األم للشافعي ، ج -) ٥(



  

  .و هكذا جند أن الشافعية جيعلون تلقي الركبان مكروها ضمن شروط معينة ... ... 

  )١.(أما تلقي الركبان فهو أن يستقبل الرفقة و يتلقى املتاع يف سعر البلد : قال الغزايل يرمحه اهللا تعاىل 

  :يتبني لنا شروط التلقي املكروه عند الشافعية ، و هي  -يرمحه اهللا تعاىل  - ل الغزايل و من قو

  .قصد التلقي 

  .الكذب يف السعر 

فلو خرج أحد الناس و صادف الركبان ، فاشترى منهم أو باعهم ، فإن هذا البيع صحيح و غري مكروه 

و ختلف شرط الغنب فالبيع أيضا صحيح و  أما إذا توفر قصد التلقي. مادام مل يكن هناك قصد للتلقي 

  .غري مكروه 

واشترط اجلويين يرمحه اهللا تعاىل يف النهي أن يكذب املتلقي يف سعر السلعة و يشتري منهم بأقل من مثن 

  )٢.(املثل 

و هكذا فإن أصحاب هذا االجتهاد جيعلون العقود اليت تربم مع الركبان مكروهة إذا توفر أحد ... 

ه سواء يف حال توفر قصد التلقي أو غنب يف سعر السلع أم إذا ختلف أحد هذه الشروط شروط املكرو

  .فالتلقي عندهم مشروع و ليس يف أي مكروه على اإلطالق 

  الفرع الثالث

  تلقي الركبان غري مكروه باملطلق: االجتهاد الثالث 

و عطاء و جماهد ) ٤(مان ، و أيب حنيفة النع) ٣(قال ذا بعض أهل العلم منهم اإلمام األوزاعي

  ٠رضوان اهللا عليهم أمجعني )٥(

  :و استند أصحاب هذا االجتهاد باألدلة التالية 

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النيب صلى : عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ، قال 

  )٦.(اهللا عليه وسلم أن نبيعه حىت نبلغ به سوق الطعام 

__________  

  .٢/٧٤إحياء علوم الدين ،ج -) ١(

  .٥/٢٦٨نيل األوطار ، ج -) ٢(

  .٣/٢٧سبيل السالم للصنعاين ، ج -) ٣(

  .٢/٣٧٤فتح الباري ، ج. ٥/٢٦٧نيل األوطار ، للشوكاين ، ج -) ٤(

  .٣/٩٦املنتقى يف بيان املصطفى ، ج -) ٥(

  .١٠/٣٩رواه البخاري ، يف صحيحه ، ج -) ٦(

  
  



أم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد الرسول صلى اهللا عليه : ا عن ابن رضي اهللا عنهم

  ).١(وسلم ، فيبعث عليهم من مينعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حىت ينقلوه حيث يباع الطعام 

وجه االستدالل ذين احلديثني أن البيع صحيح مع الركبان ، ألن الرسول مل مينعهم من البيع و الشراء 

  .، بل منعهم أن يبيعوه حىت ينقلوه إىل األسواق حفاظاً على السوق و أهله  مع الركبان

  ):٢(و بالرغم من أن أبا حنيفة أجاز التلقي ، بيد أن أصحابه كرهوا التلقي يف حالتني 

  .أن يضر بأهل البلد 

  .أن يلتبس السعر على الواردين 

 مكروه بشكل مطلق بل قيدوا ذلك و على هذا فأصحاب اإلمام مل جيعلوا تلقي الركبان مباح غري

مبصلحة السوق و أهله ، فإذا أضر التلقي م كان مكروهاً و كذلك األمر يف حال التلبيس يف سعر 

  .اجللب 

و كأين أرى أن أصحاب املذهب احلنفي قد نسخوا عدم الكراهة ذين الشرطني الستحالة عدم توفرمها 

  .يف بيع تلقي الركبان 

  الفرع الرابع

  رجيح بني االجتهاداتالت

...  

بعد أن أوردت اجتهادات أهل العلم الثالث البد يف ختام البحث من الترجيح بينهم ، وسوف أعتمد يف 

  .ترجيحي على الدليل الصحيح أوال ،مث على مصلحة املسلمني ثانياً 

هم أدلة و حتقيقاً  إذا نظرنا إىل االجتهادات الثالثة و أدلتهم وجدنا أن أصحاب االجتهاد األول هم أكثر

ملصاحل املسلمني ، ذلك أم قد جعلوا تلقي الركبان حمرماً ملا فيه من ضرر بليغ بالسوق و أهله و 

  .أصحاب السلع أيضاً 

فالشريعة اإلسالمية كلها مصاحل و هي شريعة وقائية و عالجية ، أساليبها الوقائية سهلة التطبيق و الفهم 

  .الف أوامر الشرع بالردع الشديد ملن حتدثه لنفسه مبخالفتها ، و العالجية قاسية على من خ

__________  

  .١٠/٤٠رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، ج -) ١(

  .٥/٢٦٧نيل األوطار للشوكاين ، ج -) ٢(

  
  

 قال سبحانه. أمل تر كيف أمر اهللا سبحانه و تعاىل املؤمنني بغض أبصارهم ، ألن النظر من مقدمات الزنا 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اَهللا خبِري بِما : ( يف سورة النور 

  ) .٣٠:النور) ( يصنعونَ



  .مث أمر سبحانه بأال نقرب الزنا ، ألنه من الفواحش املهلكة للعباد 

  ) .٣٢:اإلسراء ) ( قْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالًوال ت: ( قال تعاىل 

  .مث جاء بالعالج القاسي ملن ارتكب هذا الفعل الفاحش 

رأْفَةٌ في  الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة وال تأْخذْكُم بِهِما: ( فقال سبحانه و تعاىل 

 نِنيمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ اآلخوالْيونَ بِاِهللا ونمؤت متينِ اهللا إِنْ كُن٢:النور) ( د. (  

أما الرجم فقد ثبت يف السنة النبوية الشريفة ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزا و امرأة من 

بار بعضها متواتر كما أمجع الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم علة مشروعية الرجم إذا بين غامد بأخ

  .حتققت شروطه 

إنه زىن فأعرض عنه ، فأعاد عليه : عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: قال"" أفعلت ا ؟ : "" الليس به بأس ، ق: قالوا"" أجمنون هو ؟ : "" مرارا فأعرض عنه ، فسأل قومه

  )١.(نعم ، فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ، ومل يصل عليه 

__________  

  .و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح . ٤٤٢١سنن أيب داود ، كتاب احلدود برقم  -) ١(

  
  

إين : ليه وسلم فقالت و روى عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه أن امرأة يعين من غامد أتت النيب صلى اهللا ع

لعلك تريد أن تردين كما : فرجعت فلما أن كان الغد أتته فقالت "" ارجعي : "" قد فجرت ، فقال 

فرجعت ، فلما كان الغد أتته ، فقال "" ارجعي : "" رددت ماعز بن مالك ، فواهللا إين حلبلى ، فقال هلا 

: "" هذا قد ولدته ، فقال : الصيب فقالت فرجعت ، فلما ولدت أتته ب"" ارجعي حىت تلدي : "" هلا 

فجاءت به وقد فطمته و يف يده شئ يأكله فأمر بالصيب فدفع إىل رجل "" ارجعي فأرضعيه حىت تفطميه 

من املسلمني ، و أمر ا فحفر هلا و أمر ا فرمجت ، و كان خالد فيمن يرمجها فرمجها حبجر فوقعت 

مهال يا خالد ، فوالذي : "" ل له النيب صلى اهللا عليه وسلمقطرة منن دمها على وجنته فسبها ، فقا

  )١.(وأمر ا فصلى عليها ودفنت "" نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له 

و جعل كل هذه )٢(فالشارع احلكيم جل جالله رغب بالزواج و سهل سبله و اعتربه نصف الدين 

  .ر سهلة بسيطة و يسرية األمور وقائية من الفاحشة ، وهي أمو

  .مث انظر إىل العالج ما أعظمه و أقصاه إنه الرجم للمحصن و اجللد لألعزب 

و على هذا املنوال نسجت الشريعة اإلسالمية أحكامها ، ففي تلقي الركبان حرم النيب صلى اهللا عليه 

كل هذه األوامر وسلم ، تلقي الركبان حىت ال يغنب أحد أصحاب اجللب و ال يضر بأصحاب السوق و

  .كانت وقائية 

مث جيئ بالعالج ملن مل يأخذ بالوقاية ، و هو الفسخ ، وال جرم أن فسخ العقود أو املطالبة بإعادة التوازن 



  .إىل هذا العقد املختل توازنه هو احلل املثايل ملن خياف النهي النبوي احلكيم 

__________  

  .وقال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح ٤٤٤٢سنن أيب داود أول كتاب احلدود برقم  -) ١(

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف : "" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس ، قال -) ٢(

وقال عنه الشيخ ناصر الدين . ٣٠٩٦برقم )مشكاة املصابيح ""( الدين ، فليتق اهللا يف النصف الباقي 

  .حديث حسن

  
  

  :ثالث فيمكن القول مبا يلي أما بالنسبة لالجتهاد ال

األدلة اليت جاء ا أصحاب هذا االجتهاد هي عن ابن عمر وهو من كبار الصحابة رضوان اهللا عليهم 

أمجعني ، و الصحايب إذا روى خرباً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث خالفه أو محله على تفسري ما ، فهو 

عمر رضي اهللا عنهما هو راوي احلديث و قد صح عنه  أعلم مبا فسر ، وقوله حجة يف رد اخلرب و ابن

  .بترك التلقي و األخذ مبا روى من النهي عن التلقي كما روى عنه آنفاً 

أن معىن ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت يبلغوا به سوق الطعام هو ي للبائع أن 

تأيت مبعىن " بعت " مشهور يف لغة الرب أن  يبيعه و للمشتري أن يبتاعه حىت يبلغ به السوق ، وهو

أي بئس ما باعوا به ) . ١٠٢:البقرة) (ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ: ( ابتعت قال تعاىل 

  )١.(معىن باعوا " شروا " أنفسهم ، فهنا جاءت 

  )٢.(النهي ناسخ لألحاديث اليت أجازت التلقي أنه على افتراض جواز تلقي الركبان ، فإنه البد و أن 

أن تلقي الركبان حرام ال جيوز اإلتيان به استناداً على األدلة  –و اهللا أعلم و أحكم  –و مما تقدم نرى 

  .النقلية الصحيحة ، و مصلحة السوق و أهله و أصحاب الركب و اهللا أعلم 

  و احلمد هللا رب العاملني

ساً إال وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ال يكَلِّف اُهللا نفْ( 

ا بِه واعف عنا اقَةَ لَنربنا وال تحملْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَ

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

  مسلم اليوسف

http://saaid.net/Doat/moslem  

abokotaiba@hotmail.com  

__________  

  .١/٣٠١الكشاف للزخمشري ، ج -) ١(

  .٨/٤٥٠م ،جاحمللى البن حز -) ٢(



  


