مقدمة:

رؤية وحتليل:

احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التس�ليم

ولو قمنا بتحليل س�بب القس�م الذي يق�وم به البائع،

على إم�ام املتقين وس�يد املرس�لني ،وعلى آل�ه وصحبه
أمجعني ،وبعد:

فال ش�ك أن الك�ذب صف�ة مذمومة ب�كل األحوال،

ولك�ن هذه الصف�ة الذميم�ة ال تكون مذموم�ة يف بعض
األحي�ان ،بحيث يرتت�ب عليها اإلثم والذنب فحس�ب،
وإنام قد يرتتب عليها يشء أكرب من ذلك قد يعرض إيامن
املرء للخطر والعياذ باهلل تعاىل ،من حيث يش�عر بذلك أو

ال يشعر.

وق�د يس�تغرب الواحد منا من ه�ذا الوصف اخلطري،

بالرغم من اس�تحباب ع�دم احللف ،ب�ل وكراهية ذلك،

مل�ا ورد ع�ن النبي � م�ن أحاديث مس�تفيضة حتذر من
ه�ذا التصرف ،ومن ذل�ك م�ا رواه أبو هري�رة ريض اهلل

ً
صادق�ا ،فام هو احلال لو كان
ه�ذا إن كان احللف باهلل

من املواقف خطورة ه�ذا الترصف عىل الفرد واألمة ،من

فيها من أجل يمينه تلك ،ومنها اس�تحالله ماله بالباطل،

للربكة ».

احللف باهلل عىل سلعة ما كذب ًا؟

الذي يب�دو من خالل ظاهر من يق�وم هبذا الترصف،

بأن�ه يعتق�د أن لو ص�دق فيام يق�ول فإن اهلل تعاىل س�وف

وه�ذا األمر ينطبق عىل من يريد أن يبيع س�لعة ما ،ثم

م�ن البائع لرتغيب املشتري بالس�لعة ،غري أهن�ا يف واقع

األمر مل تكلفه ما ذكر من مبلغ ،وال قيمتها قد بلغت ذلك

املقدار الذي ذكر أيض ًا ،وهذا الواقع كثري ًا ما نش�اهده يف

أسواقنا اليوم.

2

توجيهات نبوية صارمة:

ه�ذه العقوب�ات كلها يف ه�ذه اليمني الغم�وس ملا مجعت

عن�ه أن النب�ي � ق�ال « :احللف منفقة للس�لعة ،ممحقة

إذ ل�و ص�ح هذا االعتقاد من قبل م�ن يقوم هبذا الترصف

أو أن قيمته�ا تبل�غ ك�ذا ،واحلقيقة أن ه�ذا الكالم يصدر

ال يعري له كثري من الناس مزيد اهتامم.

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ ،فجم�ع اهلل تع�اىل

إن ظاهرة تس�ويق الس�لعة باحللف الكاذب قد بلغت

ويصف هذا احلكم بالترسع ،ولكن لو دققنا يف ثنايا األمر

يقوم باحللف باهلل تعاىل كاذب ًا ،أنه قد اشرتاها بمبلغ كذا،

كثير من الص�ور املؤملة ح�ول ه�ذا املوض�وع ،الذي قد

ﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ

واملصيب�ة العظمى ،واألس�واق اليوم  -ولألس�ف  -فيها

الغم�وس ،وذلك قوله تع�اىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

م�ن املعاين الفاس�دة ،وذلك كذبه يف اليمين باهلل  -تعاىل

ال يرزقه الرزق املناسب ،ولذا نراه حيلف باهلل تعاىل كاذب ًا

لتبينت لنا حقيقته.
ْ

الرزق املناس�ب إن مل يكذب ،فهنا تك�ون الطامة الكربى

بطال يف رشحه هلذا احلديث :وهو وعيد ش�ديد يف اليمني

م�ن أج�ل زيادة رزقه ،وه�ذا بحد ذاته فيه إش�كال كبري،

م�ن التقبيح والتبش�يع مبلغه�ا ،إذ نّبي النب�ي � يف كثري

ذل�ك ما رواه أبو ذر ريض اهلل عنه أن النبي � قال :ثالثة

ال يكلمه�م اهلل يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم:
« امل َّنان واملسبل واملنُفق سلعته باحللف الكاذب » .


وع�ن عب�د اهلل ب�ن أيب أوىف ريض اهلل عن�ه «أن رجلا

أقام س�لعة وهو يف الس�وق فحلف باهلل لق�د أعطى هبا ما
مل يعط ليوقع فيها رج ً
ال من املس�لمني ،فنزلت ﴿ﯭ ﯮ

 -وهو أجل ما حيلف به ،ومنها غروره يف سلعته من يقع

وه�و الثمن القلي�ل الذي ال يدوم له يف الدنيا لتس�مية اهلل

ً
قليلا عوض ًا مم�ا كان يلزمه من تعظي�م حق اهلل
تع�اىل ل�ه

تعاىل والوفاء بعهده ،والوقوف عند هنيه وأمره.،أ هـ.

حقائق ثابتة:
إن ظاه�ر هذا األمر يبين اخللل الذي أصاب فهم من

ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸ

يق�وم هبذا التصرف ،الذي نتج عنه تص�وره اخلاطئ عن

واعتقد بأن اهلل تعاىل سيرزقه إن كذب ،وسوف ال يرزقه

ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ

( )1متف�ق علي�ه من حدي�ث أيب هريرة ريض اهلل عن�ه ،رواه البخاري يف
صحيح�ه ،يف كتاب البي�وع ،باب يمحق اهلل الرب�ا ويريب الصدقات
برق�م ،1981طبع�ة دار ابن كثير و الياممة للطباع�ة والنرش ،الطبع
اخلامسة 1414هـ 1993-م ، 735/2 ،ومسلم يف كتاب املساقاة
يف ب�اب النهي عن احلل�ف يف البيع برقم  ،1606طبع�ة دار الكتب
العلمي�ة ،بيروت1228 /3 ،و بلف�ظ (ممحقة للرب�ح) بدل حمحقة
للربكة.

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾»  ،ق�ال اب�ن

وتع�اىل ،إذ يق�ول عز وج�ل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

 رواه مس�لم يف كت�اب اإليمان ،باب حتريم إس�بال اإلزار عن أيب ذر
ريض اهلل عنه.
 سورة آل عمران اآلية.77 :
 رواه البخ�اري ،يف كتاب البيوع ،ب�اب ما يكره من احللف يف البيع،
برقم  1982عن عبد اهلل ابن أيب أوىف.375/2 ،

 رشح البخاري البن بطال يف كتاب البيوع ،باب ما يكره من احللف
يف البيع.226/6 ،
 سورة الذاريات اآلية .58
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صف�ة اهلل تع�اىل (الرزاق) التي وصف هبا نفس�ه س�بحانه


قس�م األرزاق لعم�وم اخللق س�بحانه
ﮊ ﴾  ،وق�د َّ

وتع�اىل ،وبينت األحاديث النبوي�ة ذلك األمر ،فقد روى

ق�د قدره اهلل عز وجل وكتب�ه ،وعليه فإن احللف الكاذب

رس�ول اهلل � ،فض ً
ال عن اجتناب احللف الكاذب بكل

� وه�و الصادق املص�دوق « :إن خلق أحدكم جيمع يف

هو الذي سيناله املرء آخر املطاف ،ال سيام إذا ما علمنا ،بأن

ترتتب عىل إيامن املرء نفسه.

عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه قال :حدثنا رس�ول اهلل
بطن أمه أربعني يوم ًا ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون

مضغة مثل ذلك ،ثم يبعث إليه ملك فيؤُ مر بأربع كلامت،

فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم ُيكتب ش�قي أو سعيد ،ثم
ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى

م�ا يك�ون بين�ه وبينه�ا إال ذراع أو قيد ذراع فيس�بق عليه

الكت�اب فيعم�ل بعمل أهل النار فيدخله�ا ،وإن أحدكم
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع

أو قيد ذراع فيس�بق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة
فيدخلها ».

ال يزيد من رزق الشخص املقدّ ر ،فام قدره اهلل تعاىل وكتبه

كل ما يتم احلصول عليه يدخل يف هذا املفهوم ،حتى قال

ومن األمور التي جتدر اإلش�ارة إليها كذلك أن البائع

رزق�ه أيض ًا ،ولكنه قد اس�تعجل حتصيله ،ولو صرب لكان

غالب ًا ال يس�أل ع�ن ثمن الشراء الذي حص�ل البائع من

لكن�ه بتعجله هذا ق�ام بأخذ ما كتبه اهلل تعاىل إليه باحلرام،

رشاء السلعة ال أثر له يف العقد ،بني البائع واملشرتي ،ألن

هذا املفهوم القاعدة املش�هورة :من اس�تعجل اليشء قبل

اس�تغالل حاجة املشرتي للس�لعة وحتكمه بثمنها ،لذلك

بعضهم بأن السارق الذي يرسق الرسقة ،فإن ما رسقه هو

ري ُملزم ببيان ثمن الس�لعة التي اشتراها هبا ،واملشرتي
غ ُ

ما حصل عليه بطريق احلرام ،سيؤول إليه بطريق احلالل،

خالله عىل السلعة ،وأن ما يبادر به البائع من عرضه لسعر

فحرم نفس�ه مما كتبه اهلل له بطريق احلالل ،ويدخل ضمن

اإلسلام مل يلزم البائع بربح نس�بة ثابت�ة معينة ،لكنه حرم

أوانه ُعوقب بحرمانه .

فلا داع�ي ملا يق�وم به بع�ض الباع�ة من إعالم املشتري



بثمن رشائه للس�لعة ،السيام إذا كان العقد يتم عن طريق

وقفة وعربة:

فنالح�ظ ب�أن اهلل تعاىل قد كتب أم�ور ًا أربعة وقدّ رها

إن قضية احللف واليمني يف البيع والرشاء من القضايا

ُ
ف�كل خملوق ،قد تكفل اهلل تعاىل برزقه
وعدَّ منها الرزق،

طائف�ة م�ن األحاديث النبوي�ة الرشيفة الت�ي بينت ذلك،

عىل اإلنس�ان وهو ال يزال جنين ًا يف بطن أمه ومل يولد بعد،

وقسمه له و قدره تقدير ًا دقيق ًا ،إذ قال اهلل عز وجل ﴿ :ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾ ،فهذا الرزق املكتوب لكل اخللق

األح�وال ملا فيها من النهي الش�ديد واخلط�ر األكيد التي

الت�ي ّ
حذر منها اإلسلام حتذير ًا ش�ديد ًا ،كام اس�تعرضنا

ري باملس�لم
وال ش�ك بأهنا أكثر مما اس�تعرضنا ،لذلك َح ُّ
أن يبتع�د ع�ن احللف واليمين يف بيعه ورشائ�ه عامة وإن
كان صادق� ًا ،حت�ى ال يق�ع يف الكراه�ة الت�ي َّ
حذرنا منها

 رواه أب�و داود يف س�ننه،املكتبة العرصي�ة ببيروت ،كت�اب الس�نة،
ب�اب يف القدر برق�م  ،4708عن عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه
.228/4
 سورة القمر اآلية .49

 األشباه والنظائر يف قواعد وفقه الشافعية ،جالل الدين السيوطي،،
دار الكت�اب الع�ريب ،الطبع�ة الثانية1414،ه�ـ1992-م ،القاعدة
الثالثني ص.283
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خطورة

ال َحلِف الكاذب
AXtGihaneLight

في تسويق السلعة

البيع نقد ًا.

وصلىَّ اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وس َّلم.

التدقيق اللغوي

اإلخراج الفين

سيد املهدي أمحد ناصر

حسن عبد القادر العزاني

إعداد
د .إبراهيم عبد اللطيف العبيدي
إدارة البحوث
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