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 حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء               
 دراسة يف بيان التباين املنهجي بني احملدثني والفقهاء

  *أبوبكر عثمان اللوتي                                          
  

  :ملخصال
 احلمد هلل والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه األخيار أما بعد:

ممإا ففإا البا إل علإى دراسإة مهإا حإدي األ اديإل إإإإإ ودن ياتإأ كإد بينإأ أ  امهإا مإن أحإا ال إ ن يف فإنن 
مإن أن ))بعإا الفقهإاءا واألصإولينيا واحملإدثني  (1)مواضعها من يتب العلا والتخريج إإإإ ما ذيري اْبُن َعْبِد اْْلَاِدي
ادا أو له دسناد و ال فتج مبهله النقاد مإن أحإا العلإ    ] يورد احلديل [ حمتجاً به أو غري حمتج به مما ليس له دسن

 (2)يحديل: النهي عن بيع ال الئ بال الئ((
فاملتصفح ل تب الفقإه دإدح  يهإريا مإا يسإتدلون علإى بضإالن بعإا املعإامالحب املاليإة  إديل النهإي عإن بيإع 

مل يصإح فمإا حإو مسإتند فقهإاء  فها يهبأ حدا احلديل عند أحا احلديل ومإن كفإا أثإرح إ ودن ال ايل بال ايل 
امللإإة فيمإإا ذحبإإوا دليإإه مإإن أ  إإام دق عليهإإا منضإإوحل أو مفهإإوم حإإدا احلإإديلإ وملإإاذا ذيإإروي يف مصإإنفا   دن يإإان 

 غري ثابأ عندح إ 
طلبإإا ملعرفإإة د ابإإة حإإدي التسإإالالحب  ضإإرحل البحإإل لدراسإإة حإإدا احلإإديل مإإن  يإإل بيإإان التبإإاين املنهجإإي بإإني 

وحي مس لة يف غاية األمهية وكع بسإبب اههإا  إا بعإا الضإالل يف الضعإن علإى أقمإة الفقإه احملدثني  والفقهاءا 
واألصوقا ورد أ  امه  الفقهية اليت بنوحا على أ اديل كبلوحا وفإ  مإنهجه  اصإاإ ودن مل   إن مقبولإة عنإد 

مإإة خ خا إإةا  نإإاوق أقمإإة احلإإديل املتقإإدمني ض فاكت إإى ذلإإب  قسإإي  البحإإل دمت ثالثإإة مبا إإل و هيإإد بعإإد املقد
املبحإل األوق رإإريج احلإديل او بإإني منإه أن احلإإديل مإداري علإإى موسإى بإإن عبيإدة الربإإديا وحإو ضإإعي ا وأمإإا 

ومإن كلإديا  الهاين ففي بيان موك  أحا احلديل من حدا احلديل اوحإو أمإ  مل يقبلإويض بإا ردوي خإال الضحإاوي
ان مإإنهج وموكإإ  أحإإا الفقإإه واألصإإوق مإإن حإإدا احلإإديل وكإإد  إإوح  فيإإه احلإإاي  فصإإححها و ضإإرحل الهالإإل دمت بيإإ

ومإإإا هإإإا ه ا وحإإإو كبولإإإه والعمإإإا بإإإهض ل وتإإإه ممإإإا  لقتإإإه األمإإإة بإإإالقبوقا و ناولإإإأ يف اصا إإإة خالصإإإة البحإإإل أمإإإا 
 التمهيد ف ان يف بيان معىن احلديلا وحو: الدَّين بالدَّينا وبيع ال يء املؤخر بالهمن املؤخر 

                                 
  امعة سبها –حماضر يف يلية الرتبية أوباري  *
أخد عن  فنوناحمدث  افظ مقرئ له م ارية يف عدة  حإإإ(577-حإإ507)املقدسي احلنبلي مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اْلادي  –( 1)

ينظر: املعج   وغريمها و عليقة على علا ابن أيب  امت  احلديلاطبقاحب علماء  مصنفا ه:من  والصفديا الدحيباوعنه   يميةااحلجار وابن 
   7/657وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي:  ا612املختص للدحيب: 

   66رسالة لضيفة يف أ اديل متفركة ضعيفة البن عبد اْلادي:  –( 2)



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مقدمة 

 :أما بعدصالة والسالم على حممد وآله وصحبه األخيار احلمد هلل وال

نن ممإا ففإا البا إل علإى دراسإة مهإا حإدي األ اديإل إإإإإ ودن ياتإأ كإد بينإأ أ  امهإا مإن أحإا ال إ ن يف فإ
بعإا الفقهإاءا واألصإولينيا واحملإدثني مإن أن )) (1)مواضعها من يتب العلا والتخريج إإإإ ما ذيري اْبُن َعْبِد اْْلَاِدي

يورد احلديل [ حمتجاً به أو غري حمتج به مما ليس له دسنادا أو له دسناد و ال فتج مبهله النقاد مإن أحإا العلإ     ]
  (2)يحديل: النهي عن بيع ال الئ بال الئ((

فاملتصفح ل تب الفقإه دإدح  يهإريا مإا يسإتدلون علإى بضإالن بعإا املعإامالحب املاليإة  إديل النهإي عإن بيإع 
  بال ايلال ايل 

ودن مل يصإإح فمإإا حإإو مسإإتند فقهإإاء امللإإة فيمإإا  أثإإرح إفهإإا يهبإإأ حإإدا احلإإديل عنإإد أحإإا احلإإديل ومإإن كفإإا 
وملإاذا ذيإروي يف مصإإنفا   دن يإان غإري ثابإإأ  احلإديلإذحبإوا دليإه مإن أ  إإام دق عليهإا منضإوحل أو مفهإوم حإإدا 

   عندح إ

ديل مإإن  يإإل بيإإان التبإإاين املنهجإإي بإإني طلبإإا ملعرفإإة د ابإإة حإإدي التسإإالالحب  ضإإرحل البحإإل لدراسإإة حإإدا احلإإ
يف الضعإن علإى أقمإة الفقإه وحي مس لة يف غاية األمهية وكع بسبب اهها  ا بعا الضالل ا احملدثني  والفقهاء 

ورد أ  امه  الفقهية اليت بنوحا على أ اديل كبلوحا وفإ  مإنهجه  اصإاإ ودن مل   إن مقبولإة عنإد ا واألصوق
لإب  قسإإي  البحإل دمت ثالثإة مبا إإل و هيإد بعإد املقدمإإة خ خا إة ا  نإإاوق ض فاكت إى ذقمإة احلإديل املتقإإدمني أ

املبحإل األوق رإإريج احلإديلا وأمإإا الهإاين ففإإي بيإان موكإإ  أحإا احلإإديل مإن حإإدا احلإديلا و ضإإرحل الهالإإل دمت 
أمإإا حإإل الب بيإإان مإإنهج وموكإإ  أحإإا الفقإإه واألصإإوق مإإن حإإدا احلإإديل ومإإا هإإا ها و ناولإإأ يف اصا إإة خالصإإة

 التمهيد ف ان يف بيان معىن احلديل  
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ينظر: املعج   وغريمها و عليقة على علا ابن أيب  امت  احلديلا طبقاحب علماء مصنفا ه:من  والصفديا الدحيباوعنه   يميةااحلجار وابن 
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 تمهيد في بيان معنى الحديث

ُم َواحلَْْرُف اْلُمْعَتاُّ أَِو اْْلَْماَُة َأْصإا  َصإِحيح  يَإُدقُّ َعلَإى ُمرَاكَإبَإة  َوَتظَإر   (1)كاق اْبُن فَاِرس   ا : )) )َيََلَ( اْلَ اُف َوالالَّ
 ا َوالهَّاِلُل ُعْ و  ِمَن اأْلَْعَ اِء ُخَّ ُيْستَإَعاُر َوَأْصا  آَخُر يَُدقُّ َعَلى تَإَباحب  

َعإإاَّ َوَعإإاَل: ْكُإإْا َمإإْن  فََ مَّإإا النَّظَإإُر َواْلُمرَاكَإبَإإُة فَإإاْلِ اَلَءُةا َوِحإإَي احْلِْفإإُظا  َإُقإإوُق: َيإإََلَُي اللَّإإُها َأْي َ ِفظَإإُه  كَإإاَق اللَّإإهُ 
َفَْفُظُ ْ  ِمْنُها مبَْعإىَن اَل َفِْمإيُ ْ  َأَ إد  ِمْنإُها َوُحإَو اْلبَإاُل  َأْي: [ا76لرَّمْحَِن{ ]األتبياء: َيْ َلؤُُيْ  بِاللَّْيِا َوالنإََّهاِر ِمَن ا

ُ ُ إإإَْلًَةا َأِي  ُق اْلَعإإإَرِل: َ َ إإإَلَّْ الَّإإإِدي ذََيْرتَإإإاُي أَتَّإإإُه اْلُمرَاكَإبَإإإُةا أِلَتَّإإإُه ِدَذا َ ِفظَإإإُه َتظَإإإَر دِلَْيإإإِه َوَركَإبَإإإُه  َوِمإإإْن َحإإإَدا اْلِقيَإإإاِس كَإإإإوْ 
مبَْعإىَن النَِّسإإيًَِة بِالنَِّسإإيًَِة  «   تَإَهإى َعإإِن اْلَ إاِلِئ بِاْلَ إإاِلئِ »اْستَإْنَسإْ حُب َتِسإإيًًَةض َوَذلِإَب ِمإإَن التَّإْ ِخرِي  َوِمْنإإُه احْلَإإِديُل:   

ُنُه َياْلَ اِلِئ  َوكَإْوُق اْلَقاِقِا: َإا َفَمْعَناُي أَنَّ َ اِضرَ  ال َِّماِراَوَعيإْ ُي َوَهاِحَدُي َيال َِّماِرا َوُحَو اْلَغاقِإُب الَّإِدي اَل يُإْرَ إى  َوِداَّ
يِن يَإْركُإإإإُب َوَفَْفإإإإُظ َمإإإإَذ َفُإإإإاُّ َديْإنُإإإإُه  فَاْلِقيَإإإإاُس الَّإإإإدِ  كُإْلنَإإإإا: ي ِكْسإإإإَناُي ِدنَّ َحإإإإَدا اْلبَإإإإاَل ِمإإإإَن اْلُ إإإإَْلَِة أِلَنَّ َصإإإإاِ َب الإإإإدِّ

َصِحيح  ((
(2) 

ينا وبيإع ال إيء املإؤخر بإالهمن املإؤخرا ومإن العلمإاء مإن يهمإايا ومإنه  ين بالإدَّ بِاْلَ إاِلِئ حإو الإدَّ فبيع اْلَ اِلئ 
من ال يهمايا و فسريي أن ي ون لر ا على آخر دين من بيع أو غإرييا فإنذا  إاء الكت إاقه مل دإدي عنإدي فيقإوق 

ا  ملبيع لإدلب التإ خري فيدخلإه السإل  بإالنفعله: بع مين هيًًا دمت أ ا أدفعه دليبا وما  اتس حداا ويايدي يف ا
بعنيه ديل أ ا آخر بايادة هيءا فيبيعه منه وال دري بينهما  قإاباا أو يبيإع لإه دينإا لإه علإى ر إا  :أو يقوق له

  (3)آخر 

                                 
 اْلمدايناوعنه بديع الامان  القضاناوعلي  اصضيباعن أمحد أخد  حإ(ا937 - 963)املال ي أبو احلسني أمحد بن فارس الرازي اللغوي  -( 1)

ا ا وتاحة األلباء فإي  9/927وفقه اللغة  ينظر : يتيمة الدحر يف حماسن أحا العصر للهعاليب :  اللغةااجملمإا فإي  مؤلفا ه:ِمإن  اْلروياوأبو ذر 
   697طبقإاحب األدباء البن األتباري: 

   191/ 7رس: مقاييس اللغة البن فا -( 2)
   9/726وهرح الاركاين على املوط  البن عبد الباكي الاركاين:  ا973/ 9مضالع األتوار على صحاح اآلثار البن كركوق:  ينظر: –( 3)
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 المبحث األول : تخريج الحديث

 يب من طري  أَ (5)مسندييف (4)يع  نِ مَ  نُ بْ  دُ محَْ ا وأَ (3)ةدَ اقِ  زَ يب أَ  نِ من طري  ابْ (2)فإإإإي مصنفه(1)اْبُن أَبِإي َهْيبإَةَ أخرج 
ارُ اَّ بإَ والْ ا (6)اين غَ الصَّ  د  عْ سَ 

والضََّحاِويُّ ا (9)وق  لُ هْ من طري  بإَ  (8)يف مسندي(7)
(10) 

 ا (14)ةَ لَإإإإإإإيإْ   َُ يب مإإإإإإإن طريإإإإإإإ  أَ  (13)يرِ ْحإإإإإإإالاُّ  اِ ْ إإإإإإإفَ و الْ بُإإإإإإإا وأَ (12)   اِصإإإإإإإ عَ يب طريإإإإإإإ  أَ  مإإإإإإإن (11)يف معإإإإإإإاين اآلثإإإإإإإار
 

                                 
 فه: صاتيمن  ومسل ا البخارياوعنه  األ وإاوأبا  هري اا حإ( مسع697-173)أبو ب ر عبد اهلل بن حممد بن أيب هيبة العبسي ال ويف  -( 1)

  7/120ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  2/716ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد:  وغريمها  واملسندا املصن ا
 (   66776)  5/777املصن  البن أيب هيبة:  -( 2)
ا روى وابنه فىي اوعنه الهوريا وأبا دسحاحل السبيعي ال عيباثقة مدلس مسع  حإ(173 )حبأبو فىي زيريا بن خالد اْلمداين األعمى ال ويف –( 3)

   9/427ا و اريخ بغداد للخضيب البغدادي :  9/761ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: اهماعة له 
أخد عن ابن عليةا وابن عيينة وغريمهاا وعنه اهماعة احإإإ ( ثقة  افظ 677 -حإإإ 120البغوي البغدادي األص  )  أمحد بن منيعأبو  عفر  –( 4)

   6/55: البن أيب  امتواهرح والتعديا  ا 6/2بخاريا له املسند   ينظر : التاريخ ال بري للبخاري : سوى ال
 (  6477/6( )999/ 9دحتاف اصرية املهرة باواقد املساتيد الع رة للبوصريي : ) -( 5)
باإلر اءا والتجه  كاق عنه البخاري: فيه  ضعي  رمي التابعنياأبو سعد حممد بن ميسر اهعفي الصاغاين البلخي من صغار أ باع –( 6)

ينظر : التاريخ ال بري  الرتمدي أخرج له   نبااوابن  منيعاوعنه ابن  والهوريا مسعراأخد عن  احلديلاوكاق النساقي: مرتوك  اضضرالا
   7/779ا و اريخ بغداد للخضيب:  1/677للبخاري : 

ي تسبة دمت العتيب بضن من األزد موالح  البصري املعروف بالباار تسبة دمت استخراج الدحن من الَعَت ِ  أبو ب ر أمحد بن عمرو بن عبد اصال –(7)
حإ ( احلافظ احملدث ا مسع حدبة بن خالد ا والفالس ا وعنه الضرباين ا وابن كاتع ا من يتبه : املسند ال بري   636-610 )بعدمن البار 

   19/97يف  اريخ امللوك واألم  البن اهوزي :  واملنتظ  ا771-7/774 اريخ بغداد للخضيب:  ينظإر:
 (  6477/9( )999/ 9دحتاف اصرية املهرة باواقد املساتيد الع رة للبوصريي : ) -( 8)
 وغريمهااصدوحلا أخد عن موسى بن عبيدةا وثور بن يايد احلمصيا  التابعنيامن الوسضى من أ باع  ال امياأبو غسان  لوق بن مورحل –( 9)

    4/176ا والهقاحب البن  بان :  6/763ينظر :اهرح والتعديا البن أيب  امت: ما ه أخرج له ابن  وبنداراو خيهمة وعنه أب
أخد  حمدثافقيه  حإ(961-693)أبو  عفر أ إمد بن حممد األزدي ال إافعي خ احلنفي الضحإاوي تسبة دمت طحا كرية من صعيد مصر –(10)

 وغريمها  القرآناوأ  ام  اآلثاراهرح معاين   صاتيفه:من  الدامغايناوأبو ب ر  اص الاوعنه ابن  خازما وأيب عمراناعن أيب  عفر ابن أيب 
  176ا وطبقاحب الفقهاء لل ريازي :  620ينظر : الفهرسأ البن الندمي : 

 (   7777)  7/61هرح معاين اآلثار للضحاوي :  -( 11)
حإ ( ثقة ثبأا مسع  ااا والهوريا وعنه البخاريا وعبد بن محيد   ينظر: 616ي ) حب أبو عاص  ال حاك بن خملد ال يباين البصر –( 12)

  7/992ا والتاريخ ال بري للبخاري:  3/632الضبقاحب ال ربى البن سعد: 
ه الربكاين وعبد اهلل حإإ ( مسع دبراحي  بن هريب ا والفريايب ا وعن941 -حإإإإ 630أبو الف ا عبيد اهلل بن عبد الرمحن الاحري البغدادي ) –( 13)

   12/936ا وسري أعالم النبالء للدحيب :  16/32الصيمري ا ثقة صدوحل ا له  اء فيه  ديهه إ ينظر :  اريخ بغداد للخضيب:
 نبا وعنه أمحد بن  دسحاحلاثقةا مسع موسى بن عبيدة وابن  التابعنياأبو  يلة فىي بن واضح األتصاري موالح  املروزي من صغار أ باع –( 14)

   3/137ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  4/903وابن راحويها وغريمهاا روى له اهماعة   ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: 
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[233] 

 

يُّ لِإإإإإيْ قَ عُ الْ و 
يِنُّ ضْإإإإإكُ  ارَ الإإإإإدَّ ا و  (2)يف ال إإإإإعفاء ال بإإإإإري (1)

 نِ بْإإإإإ اهللِ   دِ ْيإإإإإبإَ عُ مإإإإإن طريإإإإإ   (4)يف العلإإإإإا(3)
َعْبإإإِد نِ بْ  ةَ اَ فإإإرواي مإإإن طريإإإ  مَحْإإإ (6)وكإإإد وحإإإ  يف السإإإنن ا   اِصإإإعَ  يب أَ مإإإن طريإإإ  إإإإإإإإ أي إإإا إإإإإإإ والإإإدار كضإإإين ا(5)ىوَسإإإمُ 
 :(9)وكاق يف العلاا (8)ةَ بَ قْ عُ  نِ ى بْ وسَ مُ  : فقاقا (7)دِ ا ِ وَ الْ 

بإن عبإد  مإن طريإ  محإاة (12)يف املسإتدرك(11) ُ ايِ واحلَْ في ون الوح  من غريي ا  (10)ةَ دَ يْ بإَ عُ  نِ ى بْ وسَ الصحيح مُ 
ي  ِقإإإإإهَ يإْ بإَ والْ عإإإإإن موسإإإإإى بإإإإإن عقبإإإإإة فإإإإإوح  يف تسإإإإإبتها الوا إإإإإد 

 ياِ اِ عَ الْ دِ ْبإإإإإمإإإإإن طريإإإإإ  عَ (14)يف السإإإإإنن ال إإإإإربى (13)

                                 
حإإإإ ( ثقة ثبأ ا مسع مضني ا والقسضاين ا وعنه اصااعي ا وابن الدخيا ا من  صاتيفه 966أبو  عفر حممد بن عمرو العقيلي امل ي ) حب –( 1)

   9/69ا وطبقاحب علماء احلديل البن عبد اْلادي :  3/61عفاء ال بري   ينظر : األتسال للسمعاين :  صاتيفه : ال 
 (  121/ 7ال عفإاء ال بري للعقيلي : ) -( 2)
وعنه  وداداوابن أيب  البغويامسع  متقناحإإإ( ثقة  947 -902أبو احلسن علي بن عمر الدار كضإين تسبة دمت حملة ببغداد  سمى دار كضن )–( 3)

ا و اريخ بغداد  6/217وعنه الربكاين ا واحلاي  ا من  صاتيفه : السنن ا والعلا   ينظر : اإلرهاد يف معرفة علماء احلديل أليب يعلى اصليلي: 
   737-19/745للخضيب: 

   139/ 19العإلا الواردة يف األ إاديل النبوية للدار كضين :  -( 4)
حإ ( هيعي غاق كد وث  ا مسع دسراقيا بن 619-حإ 164ن أيب املختار باذام العبسي موالح  ال ويف ) أبو حممد عبيد اهلل بن موسى ب–( 5)

ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  7/701يوتس وابن عيينة ا وعنه البخاري وابن معني اأخرج له اهماعة  ينظر : التاريخ ال بري للبخاري:
7/997   

 (    9051-9050) 7/70:ينظر : السنن للدار كضين –( 6)
وثقه أبو زرعة   ينظر :  عيسىاوعنه ابن وحب ومعن بن  سريينامحاة بن عبد الوا د بن حممد القرهي امل يا  دث عن علقمة وابن –( 7)

  9/619ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  9/76التاريخ ال بري للبخاري:
حإ ( ثقة ثبأ ا أدرك ابن عمر ا وتافعا ا وعنه الهوري ا ومالب   ينظر : الضبقاحب ال ربى 171موسى بن عقبة القرهي موالح  املدين ) حب -( 8)

   5/636ا والتاريخ ال بري للبخاري:  5/713ال ربى البن سعد: 
   19/139ينظر : العلا للدار كضين :  –( 9)
 سوف   يت  رمجته مفصلة يف احل   على احلديل   –( 10)
 كضيناوعنه الدار   باناوابن  األص امسع أبا العباس  ثبأاحإإإإ( ثقة 707 -حإإ 961اهلل ال يب النيسابوري ) أبو عبد اهلل حممد بن عبد –( 11)

ا و اريخ بغداد للخضيب:  9/471ينظر: اإلرهاد للخليلي:  احلديل ومعرفة علوم  الصحيحنياله املستدرك على  وغريمهاا واصليليا
9/703-711   

    (6934) 6/59 النيسابوري:ني للحاي  املستدرك على الصحيح -( 12)
وعنه عبد  اوتاصر العمري امسع احلاي  احإ ( احلافظ الفقيه األصويل الااحد774 -حإإإ947أبو ب ر أمحد بن احلسني البيهقي إ ال افعي ) –( 13)

وطبقاحب الفقهاء ال افعية البن  ا 6/941ينظر : األتسال للسمعاين:  اله : السنن الصغري ا وال بري ااملنع  الق رييا وزاحر ال حامي
   1/996الصالح: 

 (   10770-10792)  757-7/757السنن ال ربى للبيهقي :  -( 14)
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ومحإاة بإن عبإد  (3)يدِ اكِإوَ الْ  رَ َمإعُ  نِ بْإ دِ مَّ وحمَُ ا (2)الِ بَ احلُْ  نِ بْ  دِ يْ وزَ ا هلل بن موسىا وعبيد ا(1)يدِ رْ اوَ رَ الدَّ 
 ن طري  زيد بن احلبال الع لي  م (5)يف هرح السنة (4)يوِ غَ بإَ ا والْ عبد الوا د

عبيإد أبو سإعد الصإغاين و  لإوق وأبإو عاصإ  و أبإو  يلإة و عبإدالعايا الإدراوردي و  و ةع ر   )ابن أيب زاقد
 رووي َعْن ُموَسى ْبِن ُعبَإْيَدَةا  الوا د(اهلل بن موسى و زيد بن احلبال وحممد بن عمر الواكدي ومحاة بن عبد 

 أَْن يُإبَإإإاَع َيإإإاِلئ  إإإإإإ َصإإإلَّى اهللُ َعَلْيإإإِه َوَسإإإلََّ  إإإإإإ تَإَهإإإى النَّإإإيبُّ »ا كَإإإاَق: (7)ا َعإإإِن ابْإإإِن ُعَمإإإرَ (6)َعإإإْن َعْبإإإِد اللَّإإإِه بْإإإِن ِدينَإإإار  
   يَإْعيِن َديْإًنا ِبَدْين  « ِبَ اِلئ  

ي  دِ عَ  نُ ابْ وأخرج 
والبيهقي يف السنن  (11)واحلاي  يف املستدرك (10)الدار كضين يف السننو (9)يف ال اما (8)

َعِن اْبِن ُعَمَر (1)تَاِفع  ا َعْن ا َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ  يحُمَمَّد  الدَّرَاَوْردِ  َعْبِد اْلَعاِيِا ْبنِ  من طري  أربعته  (12)ال ربى
   «تَإَهى َعْن بَإْيِع اْلَ اِلِئ بِاْلَ اِلئِ »إإإ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّ  إإإ ا َأنَّ النَّيبَّ 

                                 
حإإ( صدوحل سيئ احلفظ ا مسع محيدا الضويا ا وزيد بن أسل  145أو2أبو حممد عبد العايا بن حممد الدراوردي اههين موالح  املدين ) حب –( 1)

 7/937ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  2/67وغريمها ا أخرج له اهماعة   ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: أسل  ا وعنه الهوري ا وهعبة 
  

حإ ( صدوحل خيضئ ا أخد عن موسى بن عبيدةا ومندق بن عليا وعنه أبو 690أبو احلسني زيد بن احلبال بن الريان الع لي ال ويف )حب –( 2)
   4/776ا و اريخ بغداد للخضيب:  9/931ه اهماعة   ينظر :التاريخ ال بري للبخاري:خيهمةا وأمحد ابن  نباا أخرج ل

حإ ( مرتوك ا أخد عن الهوريا ومالب ا وعنه ابن 605-حإإ 190أبو عبد اهلل حممد بن عمر الواكدي األسلمي موالح  املدين القاضي ) –( 3)
   4/60ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  1/134للبخاري:  سعد ا وابن عمامة ا له املغازي   ينظر : التاريخ ال بري

حإإ ( دمام حمدث ا مسع الداوديا وابن يوس  اهويين وغريمها ا وعنه أبو 712أبو حممد احلسني بن مسعود ابن الفراء البغوي ال افعي ) حب –( 4)
ا  6/192ظر: وفياحب األعيان وأتباء أبناء الامان البن خل ان : أبو منصور العضار ا وأبو الفتوح الضاقي ا له: املصابيح ا ومعامل التنايا  ين

   13/770وسري أعالم النبالء للدحيب : 
 (  6031) 4/119هرح السنة للبغوي:  -( 5)
لهوريا حإ ( ثقة ا أخد عن ابن عمر وأتس بن مالب ا وعنه مالب ا وا165أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن دينار العدوي موالح  املدين ) حب –( 6)

   7/72ا واهرح والتعديا البن أيب  امت: 7/41وغريمها ا أخرج له اهماعة  ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: 
حإ ( صحايب أخد عن النيب إإإ صلى اهلل عليه وسل  إإإ وأبيه ا وعنه 157أو 9أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر بن اصضال العدوي املدين ) حب –( 7)

   6/46ا ومعج  الصحابة البن كاتع : 7/601سامل وغريمها ا أخرج له اهماعة   ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد: وعنه تافع  وابنه 
حإ ( ثقة  افظ ا مسع أبا عبد الرمحن النساقي ا والضرباين ا وروى عنه ابنه عدي ا وأبو  927-655أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اهر اين ) -( 8)

ا  و األتسال  6/537اتيفه : ال اما يف ال عفاء   ينظر : اإلرهاد يف معرفة علماء احلديل أليب يعلى اصليلي : وأبو سعد املاليين ا من  ص
  666-9/661للسمعاين : 

   4/75ال اما يف ضعفاء الر اق البن عدي :  -( 9)
 (  9050)  7/70السنن للدار كضين: –( 10)
 (  6976) 6/27املستدرك للحاي : –( 11)
 (  10792)  7/757نن ال ربى للبيهقي: الس –( 12)
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[232] 

 

الرَّزَّاحل َعْبدُ وأخرج 
كَاَق: َأْخبَإَرتَا اأْلَْسَلِميُّ (3)يف مصنفه(2)

ثَإنَ (4)  َعِن  ا َعْبُد اللَِّه ْبُن ِديَنار  كَاَق: َ دَّ

ْيِن  -َعْن بَإْيِع اْلَ اِلِئ إإإإ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّ  إإإ تَإَهى َرُسوُق اللَِّه »ُعَمَر كَاَق:  اْبنِ  ْيِن بِالدَّ َوَعْن  -َوُحَو بَإْيُع الدَّ
ِبِا  (5)َوُحَو بَإْيُع َما يف اْلُبضُونِ  -بَإْيِع اْلَمْجِرا   «  (6)َوَعِن ال َِّغارِ  -اإْلِ

اينُّ رَ بَإإإإوأخإإإرج الضَّ 
إإإِد بْإإإنِ مإإإن طريإإإ   (8)يف املعجإإإ  ال بإإإري (7) ا َعإإإْن ُموَسإإإى بْإإإِن ُعبَإْيإإإَدَةا َعإإإْن (9)يَإْعلَإإإى زُتْإبُإإإور   حُمَمَّ

ِيا كَإاَق: (1)بْإِن َخإِديج   (12)ِن رَافِإعِ بْإ(11)ْبِن َسإْهاِ  (10)ِعيَسى تَإَهإى َرُسإوُق اهلِل َصإلَّى اهللُ َعَلْيإِه »ا َعإْن أَبِيإِها َعإْن َ إدِّ
 ا(3)ا َواْلُماَابَإَنةِ (2)ِن اْلُمَحاكَإَلةِ َوَسلََّ  عَ 

                                                                                                  
حإ ( ثقة ثبأ ا مسع عبد اهلل بن عمر ا وسامل بن عبد اهلل بن عمر ا 115أبو عبد اهلل تافع مومت ابن عمر العدوي موالح  املدين ) حب  - (1)

   47-4/47اريخ ال بري للبخاري: ا والت 5/769وعنه مالب بن أتس ا وأيول السختياين ا وغريمها   ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد: 
حإ ( ثقة  افظ ا روى عن معمر ا والهوري ا وعنه ابن عيينة ا وعبد بن محيد   ينظر : 611أبو ب ر عبد الرزاحل بن مهام الصنعاين ) حب -( 2)

    2/190ا والتاريخ ال بري للبخاري:  4/104الضبقاحب ال ربى البن سعد: 
  ( 17770) 4/30ين : املصن  لعبد الرزاحل الصنعا –( 3)
حإ ( مرتوك ا كاق البخاري فيه :  همي  ريه ابن املبارك والناس ا وكاق فىي القضان : يدال 147أبو دسحاحل دبراحي  بن حممد املدين ) حب –( 4)

نظر : التاريخ ال بري ا وكاق أمحد: كدري  همي يا بالء فيه ا أخد عن ابن احلصني وهريبا وعنه ال افعي وابن  ريج اأخرج له ابن ما ه  ي
   4/770ا وسري أعالم النبالء للدحيب:  1/969للبخاري:

 يدا يف املضبوع ولعا الصوال : يف بضون اإلبا    –( 5)
ِحي امل اغرة وَياَن أحا ا وَ الِ غار : حو أن ياّوج الر ا ُأْخته أَو ابْإَنته على َأن يُإَاو ُه اآلخر أَْي ا  ابْإَنته أَو ُأْخته لَْيَس بَينهَما مهر غري َحدَ -( 6)

   9/164اْهَاِحِليَّة يَإْفَعُلوتَُه  ينظر : غريب احلديل أليب عبيد القاس  بن سالم :
ا بن أمحد ا وعنه ابن مندي ا و عفرحإ( دمام  افظ ا مسع من أبيه ا وعبد اهلل 920-620أبو القاس  سليمان بن أمحد اللخمي الضرباين ) -( 7)

    36-9/31ا وطبقاحب احلنابلة البن أيب يعلى :  1/997ا وغريحا   ينظر : ذير أخبار أصبهان أليب تعي  :  له  املعا   الهالث
 ( 7957) 625/ 7املعج  ال بري للضرباين :  -( 8)
ل ا أخد عن أيب حإإ( مرتوك ا كاق عنه البخاري : يت ل  فيه ا ذاحب احلدي607أبو علي حممد بن يعلى السلمي ال ويف لقبه زتبور ) حب –( 9)

ا و اريخ 4/190 نيفة ا وعنبسة ا وعنه اهوز اين و امت ال يب ا روى له الرتمدي ا وابن ما ه   ينظر : اهرح والتعديا البن أيب  امت: 
    7/507بغداد للخضيب: 

قبوق ا روى عن أبيه وعن  دي ا وعنه عيسى بن سها بن رافع بن خديج األتصاري املدين ا من الضبقة اليت  لي الوسضى من التابعني ا م–( 10)
ا واهرح  2/943موسى بن عبيدة وأبو هجاع   روى له أبو داود فوح  يف امسه فسماي عهمان ا والنساقي  ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: 

   2/655والتعديا البن أيب  امت: 
وعنه موسى بن أيول الغافقي  ينظر : الضبقاحب ال ربى البن  سها بن رافع بن خديج األتصاري ا كيا: له صحبة ا روى عن أبيه ا –( 11)

   6/229ا واالستيعال البن عبد الرب :  7/675سعد: 
حإ ( صحايب ههد أ دا واصندحل ا روى عن النيب صلى اهلل عليه وسل  ا 57أو9أبو عبد اهلل رافع بن خديج بن رافع اصار ي املدين ) حب –( 12)

ا واالستيعال  6/1077فيداي عباية وعيسى وغريمها ا أخرج له اهماعة   ينظر : معرفة الصحابة أليب تعي  : وعمه ظهري بن رافع ا وعنه  
   6/753البن عبد الرب:



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   
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 َعإإُه وُفْإإرِزَُيا َوَعإإْن َيإإالئ  ْهإإرَتِِي بَِنِسإإيًَة  َ إإذَّ يَإْبَتاُ إإِا ابْإتَإإْع َحإإَدا بِنَإْقإإد  وأا َوتَإَهإإى أَْن يَإُقإإوَق الرَُّ إإُا لِلرَّ (4)َواْلُمَنابَإإَدةِ 
 «  ِبَ الئ  َوَدْين  ِبَدْين  

ثَإَنا وَِييع   (5)هوأخرج ابن أيب هيبة يف مصنف كاق : َ دَّ
ا َعإِن ابْإِن (6) ثَإَنا ُموَسإى بْإُن ُعبَإْيإَدَةا َعإْن تَإاِفع  ا كَإاَق: َ إدَّ

ا يَإْعيِن َديْإًنا ِبَدْين   َيرَِي َياِلئً »ُعَمَرا أَتَُّه     «اِبَ اِلئ 

 بالنظر يف طرحل احلديل الساب  يتبني أما  دور  وق اثنني من الرواة مها :

وسإوف يإ يت بيإان ا مد ابن أيب فىي األسلمي وحو مإرتوك احلإديل ا وموسإى بإن عبيإدة الربإديدبراحي  بن حم
  اله يف املبحل التايل عند بيان     العلماء على حدا احلديل  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 خديج بن رافع بن عدي اصار ي ا ال  عل  له صحبة ا وال رواية عن النيب صلى اهلل عليه وسل  ض با ال يعل  حا أدريه أم ال إ ا وكد وح  –( 1)

 إ   6/690ا و اإلصابة يف  ييا الصحابة البن  جر:  4/697تسب له رواية عنه   ينظر :  ديب ال ماق يف أمساء الر اق للماي: من 
   1/690احملاكلة بيع الاَّرْع َوُحَو يف سنبله بِاْلربِّ  ينظر : غريب احلديل أليب عبيد : -( 2)
َا َ اَء النإَّْهي يف َحَدا أِلَتَُّه من اْلَ ْيا َولَْيَس دوز َهْيء من اْلَ ْيا  َواْلَوْزن دِ  املاابنة :بيع التَّْمر َوُحَو يف ُرُلوس-( 3) ذا َياتَا من الّنخا بِالتَّْمِر ض َوِداَّ

   1/690غريب احلديل أليب عبيد:   نس َواِ د ِدالَّ مهال مبها ويدا بيد َوَحَدا ََمُْهوق اَل يعل  أَيهَما َأيهر  كَاَق: َورّخص يف اْلَعرَايَا   ينظر :
املنابدة: أن يقوق الر ا للر ا: دذا تبدحب دليب احلصاةا فقد و ب البيع  ينظر : الااحر يف معاين يلماحب الناس أليب ب ر -( 4)

   6/904األتباري:
 (   66167) 720/ 7مصن  ابن أيب هيبة :  –( 5)
حإ ( ثقة  افظ ا مسع أباتا العضار وأسامة الليهي ا وعنه أمحد وابن منيع 135أو2ال ويف ) حب أبو سفيان وييع بن اهراح بن مليح الرلاسي –( 6)

   4/153ا والتاريخ ال بري للبخاري:  2/937وغريمها ا أخرج له اهماعة   ينظر :الضبقاحب ال ربى البن سعد:
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 موقف علماء الحديث من هذا الحديثالمبحث الثاني : 
 :منيدمت كس واتقسموا احلديلايف احل   على حدا  احلديل ءاختل  علما

بإا كإد ض دعإواي صإحة األوق : يرى صحة حإدا احلإديل أو  سإنه مإن غإري أن يإدير دلإيال واضإحا كويإا علإى 
ال يصإإإإرح بإإإإدلب وداإإإإا يإإإإومئ دليإإإإه دفإإإإاء يمإإإإا فعإإإإا الضحإإإإاوي فقإإإإد ادعإإإإى أن حإإإإدا احلإإإإديل كإإإإد تسإإإإخ  إإإإديل 

اةرَّ َصإإمُ الْ 
َم ِمْنإإُه ا ممَّإإا ُرِوَي فقإإاق إإإإإ بعإإد أن روى حإإدا احلإإديل بنسإإنادي السإإاب  إإإإ : ))فَإَنَسإإا (1) َخ َذلِإإَب َمإإا َيإإاَن  َإَقإإدَّ

ْيِن((    (2)َعْنُه يف اْلُمَصرَّاِة ا ممَّا ُ ْ ُمُه ُ ْ ُ  الدَّ

فإاليقني ال ض خ  إديل ثابإأ دال  إديل ثابإأ أي إا َسإنفإال ف إن أن يُ ض ومعلوم أن النسخ فإرع عإن الصإحة 
ذحابإإإه دمت صإإإحة حإإإدا  حلإإإديل املصإإإراة الهابإإإأ دليإإإا علإإإى ضفادعإإإالي تسإإإخ حإإإدا احلإإإديلدال بيقإإإني مهلإإإه يإإإاوق 

:)) َوَردُُّي َذلِإَب يف اْلُعُقإوِد يف اْلِبَياَعإاحِب دمَت   أحإا احلإديل فقإاقبا تسإب كبإوق حإدا احلإديل دمتاحلديل عندي ض 
ْيُن بِالإإدَّ  ْيِنا َواْ َتَمإإَا أَْحإإُا احْلَإإِديِل َحإإَدا احْلَإإِديَل ِمإإْن اْلَ إإاِلِئ بِاْلَ إإاِلِئ الَّإإِدي تَإَهإإى َعْنإإُه َعَلْيإإِه السَّإإاَلُم    َوُحإإَو الإإدَّ

   (3)رَِوايَِة ُموَسى ْبِن ُعبَإْيَدَة َوِدْن َياَن ِفيَها َما ِفيَها ((

اِم احلنفإإيولقإإد  بإإع  ابْإإُن اْْلَُمإإ
بعإإد أن إإإإإ فيمإإا ذحإإب دليإإه مإإن كبإإوق حإإدا احلإإديل فقإإاق  الضحإإاوي أبإإا  عفإإر(4)
فإال أدري مإا حإو  (5):)) َواحْلَإِديُل اَل يَإْنإاُِق َعإْن احلُْْسإِن بِإاَل َهإب  ((إإإل ومبإا أعلإه ذير بعا مإن أعإا حإدا احلإدي

 يما سي يت   الدي أعله أقمة ال  ن كدفا و ديهامستند ابن اْلمام يف اتتفاء ال ب عن  سن حدا احلديل 

ه علإإإى احلإإإديل علإإإى طريقإإإة ول إإإن ملإإإا يإإإان   مإإإ احملإإإدثنيضواهإإإدير بالإإإدير حنإإإا أن ابإإإن اْلمإإإام ال يعإإإد مإإإن 
 احملدثني أدر ناي حنا معه   

 

                                 
لَُّه َعْنُها َعِن النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّ :   اَل ُ َصرُّوا اإِلِبَا َوالَغَنَ ا (   كَاَق أَبُو ُحَريْإَرَة َرِضَي ال6171-6174) 9/51 البخاري:صحيح  –( 1)

 َحا َوَصاَع َ ْر     َفَمِن ابْإَتاَعَها بَإْعُد فَِنتَُّه ِِبَرْيِ النََّظَرْيِن بَإْعَد أَْن َفَْتِلبَإَها: ِدْن َهاَء أَْمَسَبا َوِدْن َهاَء َردَّ 
   7/61اين اآلثار للضحاوي: مع –( 2)
 (   627/ 6: )اآلثار للضحاويهرح م  ا  -( 3)
حإ ( فقيه أصويل ا أخد عن السراج ا واْليهمي ا وررج به ال مين ا واألم اطي 421 -حإإ530حممد بن عبد الوا د السيواسي احلنفي )  - (4)

ا وال وء  9/719درر العقود الفريدة يف  را   األعيان املفيدة للمقرياي: ا من  صاتيفه : التحرير يف أصوق الفقه ا وهرح البديع  ينظر : 
   196-4/165الالمع للسخاوي: 

   66/ 5فتح القدير لل ماق ابن اْلمام :  -( 5)



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   
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علإإإى  وممإإإن صإإإحح حإإإدا احلإإإديل علإإإى سإإإبيا الإإإوح  واصضإإإ  أبإإإو عبإإإد اهلل احلإإإاي   يإإإل تإإإص يف املسإإإتدرك
افتإوح  أتإإه  (2): ))َحإَدا َ إإِديل  َصإِحيح  َعلَإإى َهإْرِل ُمْسإِل   ومََلْ خُيَرَِّ إإاُي ((فقإاق (1)أتإه علإإى هإرل مسإإل و ا صإحته

: ))َوَهإْيُخَنا أَبُإو ن عبيإدة فقإد بإني ذلإب البيهقإي بقولإهرواية موسى بن عقبة ا والواكإع أتإه مإن روايإة موسإى بإ من
ْن فَإَقاَق: َعإ َعْبِد اهلِل بِِنْسَناد  آَخَر   َعْبِد اهلِل كَاَق يف رَِوايَِتِه ا َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َوُحَو َخضَ       َوَرَواُي َهْيُخَنا أَبُو 

َر َوَمإرًَّة ا َعإْن َعْبإِد ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َوُحَو َوْح   ا َواحلَِْديُل َمْ ُهور  مبُوَسى ْبِن ُعبَإْيَدَة َمإرًَّة ا َعإْن تَإاِفع  ا َعإِن ابْإِن ُعَمإ
تفإإي الإوح  عإإن احلإإاي  ا  دمت (4)اين بَإإلْ اأْلَ  ينِ الإدِّ  رُ اِصإإاوذحإإب تَ  (3)(( اهلِل بْإِن ِدينَإإار  ا َعإإِن ابْإِن ُعَمإإَر َوبِإإاهلِل التإَّْوِفيإ ُ 

 ألن  وحيمه أومت ضفهو الدي كاق ذلب (5)ح  اصِ وكاق :)) وأتا أظن أن الوح  من ابن تَ 

  (6)من  وحي   افظني م هورين الداركضين واحلاي   واهلل أعل  (( 

ن ي إون كإإد لُقِّإإن فنمإإا أا تاصإح ابإإن  مإإن طريإ كإد رواي  ض ألتإإهوحإدا االعتإإدار مإن ال إإيخ كإد ال ينفإإع احلإاي  
فإالوح  الزم لإه دذ ال يظإن إإإإ (7)يما فعا الدار كضين دذ بإني الصإوال يف العلإاإإ  أو عل  به ومل يبني ا تلقنه اصض  ف

ا خ زد علإى ذلإإب ه ًإإعلإى هإإرل مسإل  دليإا علإإى ومهإه وخض : يظإن بإه السإإ وحب عإن بيإإان الصإوال ض بإا كولإإه
ا مإر يف التخإريج إإإإإ فقإاق فيإه : موسإى بإن عقبإة ا وحإي طريإ  خمالفإة أته رواي من طري  محاة بن عبد الوا د إإإإ يم

  لضري  ابن تاصح فت ما 

                                 
خافة ا له :  حإ ( ثقة ثبأ ا مسع أمحد ا وكتيبة ا وعنه الرتمدي ا وابن621 -707أبو احلسني مسل  بن احلجاج الق ريي النيسابوري ) -( 1)

    462-9/467ا واإلرهاد للخليلي:  4/146التمييا ا والصحيح  ينظر : اهرح والتعديا البن أيب  امت: 
 (  6976) 6/27املستدرك للحاي :  –( 2)
   757-7/757السنن ال ربى للبيهقي:  –( 3)
إ ( دمام حمدث َمدد  لقى العل  على والدي  ا وسعيد الربحاين حإ1760-حإإ 1996أبو عبد الرمحن حممد بن توح تاصر الدين األلباين  ) –( 4)

مد دبراحي  وغريمها ا وعنه علي احلليب ومحدي عبد اجمليد ا وغريمها امن مصنفا ه السلسلتان   ينظر :  ياة األلباين وآثاري وثناء العلماء عليه حمل
 ال يباين  

دوحل خيضئ ا روى عن هعبة والهوري ا وعنه خالد الضحان ا وسعيد التنوخي حإ ( ص604اصصيب بن تاصح احلارثي البصري ) حب  –( 5)
   7/24ا وسري أعالم النبالء للدحيب: 9/945وغريمها ا أخرج له النساقي يف عما اليوم والليلة   ينظر : اهرح والتعديا البن أيب  امت:

ا وينظر : أ اديل معلة ظاحرحا الصحة ملقبا بن حادي الوادعي :  661-7/660درواء الغليا يف رريج أ اديل منار السبيا لَللباين :  –( 6)
 :675   

   139/ 19ينظر : العلا للدار كضين:  –( 7)



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
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 :من حؤالء صحتهاضع  حدا احلديل وعدم  الهاين: يرى

ال َّاِفِعيُّ -1
إإإإ النَّإيبِّ  اَل َيْصُلُح أَْن يَِبيَع َديْإًنا بِإَدْين   َوَحإَدا يإُإْرَوى َعإنِ  )):د تقا عن أحا احلديل  وحينه فقاقفق (1)

ُنوَن َحَدا احلَِْديَل (( ِمْن َوْ ه اإإإ  َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ َ  َوكَاَق يف ِخاَلِق َياَلم  َلُه: أَْحُا احلَِْديِل يُإَوحِّ
(2)  

ا (5)ويإان هإديد احلمإا عليإها(4)فقإد أمإر بال إرل علإى  إديل موسإى بإن عبيإدة مجلإة (3)ا  بَإنْ  َ  نُ ابْإ دُ محَْ وأَ  -6
وأمإإا ُموَسإإى بإإن ُعَبيإإدة فلإإ  ي إإن بِإإِه بإإ سا ول نإإه  إإدث ب  اديإإل وأ سإإن مإإا كإإاق فيإإه كولإإه : ))ا (5)عليإإه

وأهإإباي  ال إإايل بال إإايل َصإإلَّى اللَّإإُه عليإإه وسإإل  يف  من إإرة  َعإإْن َعبإإد اللَّإإِه بْإإُن ِدينَإإار ا َعإإِن ابْإإِن ُعَمإإرا َعإإن النَّإإيبِّ 
ى بإن عبيإدة وال أعإرف حإدا احلإديل مإن غإري موسإى ولإيس : ))وال فا الرواية عن موسا وكاق أي ا(6)((َحَدا

  (7)يف حدا  ديل صحيح وداا دمجاع الناس على أته ال دوز دين بدين((
العقيلإإإي فقإإإد كإإإاق إإإإإإ بعإإإد أن ذيإإإر بعإإإا األ اديإإإل مإإإن طريإإإ  موسإإإى بإإإن عبيإإإدة منهإإإا حإإإدا احلإإإديل إإإإإإإإ : و  -9

َها ِدالَّ ِمْن  ِ  (())ُيلَُّها اَل يُإَتابَُع َعَليإْ    (8) َهة  ِفيَها َضْع  
وابإإإن عإإإدي فقإإإد ذيإإإإر عإإإدة أ اديإإإل مإإإن طريإإإإ  موسإإإى بإإإن عبيإإإدة منهإإإإا حإإإدا احلإإإديل خ كإإإاق : ))َوَحإإإإِدِي -7

خمتلفة عامتها مما ينفرد  ا من يرويها َعْنإُه وعامتهإا متومإا غإري  ذير ا ملوسى ْبن عبيدة ب ساتيداأَلَ اِديُل الَّيِت 
ْرحُب ِمَن احلَِْديِل َوال َّْعُ  َعَلى روايا ه بني((حمفوظة َوَلُه غري ما ذَيَ 

(9)  
والإإدار كضإإين فنتإإه  إإام يف العلإإا بتفإإرد موسإإى بإإن عبيإإدة بإإه ا وكإإد بإإني يف موضإإع آخإإر مإإن يتإإال العلإإا أن -7

رواية موسى بن عبيإدة عإن عبإد اهلل بإن دينإار ضإعيفة ليسإأ بقويإة وحإدا احلإديل ممإا رواي عنإه في إون ضإعيفا 
  (1)ثبأ عندي  فردي به عنه دذض عندي 

                                 
حإ ( ثقة ثبأ  جة ا مسع مال ا ا وابن عيينة ا وعنه أمحد ا واملاين ا 607 -170أبو عبد اهلل حممد بن ددريس ال افعي امل ي خ املصري) -( 1)

    5/601ا واهرح والتعديا البن أيب  امت:  1/76الة   ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: له األم ا والرس
 (   71/ 4معرفة السنن واآلثار للبيهقي : ) -( 2)
ويتال حإ ( ثقة  جة مسع ابن علية اوابن عيينة ا وعنه ابناي ا له : املسند ا 671 -127أبو عبد اهلل أمحد بن حممد ال يباين البغدادي )-( 3)

    6/7ا والتاريخ ال بري للبخاري:  3/974الاحد   ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد: 
 (  120/ 7( ا وينظر : ال عفاء ال بري للعقيلي )602/ 9ينظر : العلا ومعرفة الر اق ألمحد رواية ابنه عبد اهلل: ) –( 4)
 (  77/ 4 ضعفاء الر اق البن عدي: )( ا وال اما يف121/ 7ينظر : ال عفاء ال بري للعقيلي: ) –( 5)
 (  103/ 63 ديب ال ماق يف أمساء الر اق للماي: ) -( 6)
   201/ 6العلا املتناحية يف األ اديل الواحية البن اهوزي :  -( 7)
   121/ 7ال عفاء ال بري للعقيلي :  –( 8)
   4/70ال اما يف ال عفاء البن عدي: –( 9)
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ا َوَعْبُد اللَِّه ْبُن ِدينَإار ا َعإِن ابْإنِ والبيهقي فقد كاق-2  :))َوَحَدا َ ِديل  َكْد َرَواُي ُموَسى ْبُن ُعبَإْيَدَة الرَّبَِديُّا َعْن تَاِفع 

إإإإُر «  اْلَ إإإاِلِئ بِاْلَ إإإإاِلئِ  أَتَّإإإُه تَإَهإإإإى َعإإإْن بَإْيإإإعِ »ُعَمإإإَرا َعإإإِن النَّإإإيبِّ َصإإإإلَّى اهللُ َعَلْيإإإِه َوَسإإإلََّ :  َوُموَسإإإى بْإإإُن ُعبَإْيإإإَدَة َغيإْ
كَإإِوي ((
خ كإإاق يف معإإره ردي علإإى الضحإإاوي يف دعإإواي تسإإخ  إإديل املصإإراة  إإدا احلإإديل :))لَإإْو َيإإاَن ا (2)

  (3)يِل((جَّة  ِعْنَد أَْحِا اْلِعْلِ  بِاحلَْدِ ُمَصرَّاِة مَلْ َيُ ْن ِفيِه  ُ ُيَصرُِّح بَِنْسِخ َ ِديِل الْ 
  (4)والبغوي-5
  (6)يف األ  ام الوسضى (5)ييلِ بِ هْ اإْلِ   ِّ احلَْ  دُ بْ وعَ -4
يِّ زِ وْ اْهَإإإإإ نُ وابْإإإإإ-3

واحيإإإإإة خ تقإإإإإا يإإإإإالم اإلمإإإإإام أمحإإإإإد يف األ اديإإإإإل الفقإإإإإد أوردي يف يتإإإإإال العلإإإإإا املتناحيإإإإإة  (7)
  (8)ت عيفهفي
 وغريمها يف   عيفه ا وذير رواية  يل تقا يالم ال افعي وأمحد(9)ين اَل قَ سْ عَ الْ  ر  جَ  َ  نُ وابْ  -10
قإا دمجإاع احملإدثني علإى ضإعفه ض با ت (10)ألما  ر ع للرواية األخرىض الضرباين وتص على أما ال  صلح هاحدا  

ِثنَي ((فقاق: ))   (11)َو ُإُعقَِّب بَِ نَّ احلَِْديَل َضِعي   بِا إَِّفاحِل اْلُمَحدِّ
 

                                                                                                  
  11/994ا و  19/139ار كضين : ينظر : العلا للد –( 1)
   4/76معرفة السنن واآلثار للبيهقي :  –( 2)
   4/114ينظر : معرفة السنن واآلثار للبيهقي:  –( 3)
   4/119ينظر : هرح السنة للبغوي: –( 4)
ن العريبا وهريحا وعنه ال يبا حإإ ( فقيه حمدث هاعر ا روى عن اب741-حإ710عبد احل  بن عبد الرمحن األزدي اإلهبيلي املال ي )  –( 5)

ا والت ملة ل تال  931وابن غالب األزدي ا له األ  ام ال ربى والصغرى وغريمها  ينظر : بغية امللتمس يف  اريخ ر اق األتدلس لل يب : 
    9/160الصلة البن األبار : 

    9/673األ  ام الوسضى لعبد احل  األهبيلي : –( 6)
حإ ( مسع علي الدينوري ا وأمحد املتويلي ا وعنه ولدي حمي الدين ا 735-710محن بن علي التيمي البغدادي احلنبلي ) أبو الفرج عبد الر  -( 7)

ا والديا على طبقاحب  34-6/35وسبضه مشس الدين ا له : التحقي  ا واملنتظ    ينظر : التقييد ملعرفة الرواة والسنن واملساتيد البن تقضة : 
   6/774احلنابلة البن ر ب: 

   6/201ينظر : العلا املتناحية البن اهوزي:  –( 8)
وعنه السخاوي ا وال مين ا  اوابنه أبا زرعة احإ(ا ثقة  افظا مسع العراكي476أبو الف ا أمحد بن علي الِ ناين الَعْسقالين ال افعي )حب  -( 9)

ر يف اصضالح أحا األثر   ينظر : ال وء الالمع للسخاوي : من  صاتيفه : فتح الباري هرح صحيح البخاري اوتاحة النظر هرح خنبة الف 
   79-77ا وتظ  العقيان يف أعيان األعيان للسيوطي :   6/92-70

   9/26ينظر : التلخيص احلبري البن  جر:  –( 10)
 (  927/ 7فتح الباري البن  جر ) -( 11)



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
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[242] 

 

 
 

ويإإا مإإن   (2)وغإإريح  يهإإري ا(1) ذلإإب ب إإع  موسإإى بإإن عبيإإدةواأللبإإاين أي إإا   إإ  عليإإه بال إإع  معلإإال-11
 ضع  حدا احلديل داا ضعفه أل ا موسى بن عبيدة ل عفه يف  فظه فاضضرل فيه متنا ودسنادا  

ا (4)يرضاي  وال يرى أن ي تإب عنإه احلإديلويان ال ا (3)انُ ضَّ قَ  الْ ىَي فيه فَْ  فقد   ل إ أعين موسى إ أما ضعفه 
ا (6)َياَن َضِعيفا َضِعيفا َياَن فىي اْلقضَّإان اَل يإرى أَن يْ تإب َ ِديهإه((: )) (5)ييِن دِ مَ الْ  ي  لِ ا وكاق عنه عَ (4)احلديل
 ىَي وضإعفه َفْإا  (7)وكاق فيه أي ا : ))ُموَسى بن ُعَبيدة الربدي ضإعي  فإدث ب  اديإل منإايري ((ا (6)َ ِديهه((

 ا وكاق : دن  ديهه ال فتج به داا ي تب  كبا  فظهن م (8)ني  عِ مَ  نُ  بْ ىَي فَْ 

بإن ُعَبيإدة ضإعي    وداا ضإع  موسإى : ))وايته عإن عبإد اهلل بإن دينإار فقإاقا ومحا عليه يف ر  (9) الركاحليف
ا وأمإإإري ا وكإإد سإإب  يإإالم اإلمإإام أمحإإد فيإإه (10)ألتإإه روى عإإن َعبإإد اللَّإإِه بإإن دينإإار أ اديإإإل منإإايري ((ض  ديهإإه 

: فقإاق  (11)يارِ َخإبُ لْ لِ  رَ يِإهلل بإن دينإار ا وذُ بال رل على روايته وطإرح  ديهإه مجلإة ا وأتإه روى منإايري عإن عبإد ا
                                 

   666-7/660ينظر : درواء الغليا لَللباين:  –( 1)
ا والبدر املنري البن امللقن  7/70ا وتصب الراية للايلعي :  10/113األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف البن املندر: ينظر :  –( 2)

ا  2/990ا وفيا القدير للمناوي :  9/997ا ودحتاف اصرية للبوصريي :  2/47ا وطرح التهريب يف هرح التقريب للعراكي:  2/723
ا وتيا األوطار  6/26ا وسبا السالم للصنعاين:  2/132والبدر التمام هرح بلوغ املرام البن الوزير املغريب:  ا 9/726وهرح املوط  للاركاين: 

ا وفتح ذي اهالق واإليرام ب رح بلوغ املرام حملمد بن  5/120ا واْلداية يف رريج أ اديل البداية أليب الفيا الغماري :  7/142لل وياين:
   7/70صاحل العهيمني: 

حإ ( ثقة  جة ا مسع ابن عيينة اواألعمش ا وعنه 134 -160أبو سعيد فىي بن سعيد القضان تسبة دمت بيع الُقْضن التميمي البصإري )  - (3)
    4/652ا والتاريخ ال بري للبخاري:  3/637أمحد ا ابن مهدي ا   ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد:  

   7/120ينظر : ال عفاء للعقيلي : –( 4)
حإ ( ثقة ثبأ ا مسع محاد بن زيد ا وابن عيينةا وعنه أمحد ا 697 -621أبو احلسن علي بن عبد اهلل السعدي موالح  البصري ) -( 5)

    2/137ا و اهرح والتعديا البن أيب  امت:  2/647والبخاري ا له : العلا ا والضبقاحب   ينظر : التاريخ ال بري للبخاري: 
   160يبة البن املديين : سؤالحب ابن أيب ه –( 6)
   7/120ال عفاء للعقيلي :  –( 7)
حإ ( ثقة  افظا مسع ابن عيينةا وابن اريا وعنه البخاريا ومسل    ينظر: 699 -174أبو زيريا فىي بن معني الغضفاين البغدادي )  -( 8)

    4/905ا والتاريخ ال بري للبخاري: 3/975الضبقاحب ال ربى البن سعد: 
ا  19ا و اريخ حاه  بن مرثد الضرباين عن فىي بن معني :  157نظر :  اريخ عهمان بن سعيد الدارمي عن أيب زيريا فىي بن معني : ي –( 9)

   107ا ومعرفة الر اق لإلمام أيب زيريا فىي بن معني رواية ابن حمرز :  993وسؤاالحب ابن اهنيد : 
   63/110 ديب ال ماق للماي: –( 10)
حإ ( ثقة ثبأ ا مسع أمحد ا وأبا تعي  ا وعنه الرتمدي ا وأبو  امت 672 -137و عبد اهلل حممد بن دمساعيا اهعفي موالح  البخاري ) أب -( 11)

   9/374ا واإلرهاد:  3/119ا له : الصحيح ا والتاريخ ال بري   ينظر : الهقاحب البن  بان : 
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صإإإإدوحلا )): (2)َوكَإإإإاق يَإْعُقإإإإول بْإإإإن َهإإإإْيَبةا (1)دتإإإإه ال ي إإإإتغا  ديهإإإإه وال ي تبإإإإه وأ  أن فإإإإدث عنإإإإه
ضإإإعي  احلإإإديل  إإإداا ومإإإن النإإإاس مإإإن ال ي تإإإب  ديهإإإه لوحاقإإإها وضإإإعفها ويهإإإرة اختالطإإإها ويإإإان مإإإن أحإإإا 

ا َوكَإإاق (5)أ اديإل ُموَسإإى مسإإتوية دال أ اديهإإه َعإإْن َعْبإِد اللَّإإِه بإإن دينإإار((:))(4)دَ اوُ و دَ وكإإاق عنإإه أبُإإا (3)الصإدحل((
((:  (6)َوكَاق التإِّْرِمِديّ   ا  (7)))َوُموَسى ْبُن ُعبَإْيَدَة ُيَ عَُّفِفي احَلِديِل ِمْن ِكَبِا ِ ْفِظِها َوُحَو َصُدوحل 

ى ُموَسى ْبُن ُعبَإْيَدَة َوتَُظرَاُلُي َعْن َعْبِد اللَّإِه بْإِن ِدينَإار  ا وكاق العقيلي : ))َوَكْد َروَ  (9): ضعي  (8)َوكَاق النََّساقي
َرَوى َعْنإإإإُها ُموَسإإإإى بْإإإإُن ا وكإإإإاق يف موضإإإإع آخإإإإر : )) (10)ِدينَإإإإار  َأَ اِديإإإإَل َمنَإإإإاِيرَيا ِدالَّ أَنَّ احلَْْمإإإإَا ِفيَهإإإإا َعلَإإإإْيِهْ ((

)) ُعبَإْيَدَةا َوُموَسى َمتإُْروك 
َ اِديُل الَّيِت ذير ا ملوسى ْبن عبيإدة ب سإاتيد خمتلفإة : ))َوَحِدِي األَ ا وكاق ابن عدي (11)

َولَإإُه غإإري مإإا ذََيإإْرحُب ِمإإَن احْلَإإِديِل َوال َّإإْعُ  ا وعامتهإإا متومإإا غإإري حمفوظإإة ا عامتهإإا ممإإا ينفإإرد  إإا مإإن يرويهإإا َعْنإإُه 
هإبيلي ا وابإن اهإوزي إلوالبيهقإي ا والبغإوي ا وعبإد احلإ  اا ب    عي  الدار كضين ا وس(12)َعَلى روايا ه بني((

  ا واأللباين ا وغريح  ممن ي هر  عدادح  له ا ف عفه حما دمجاع بني علماء احلديل ا وابن  جر

 

 

                                 
   7/120فاء للعقيلي : ا و ال ع 693ينظر : العلا ال بري للرتمدي :  –( 1)
 ينظر: املعلا له املسند  واألزرحلا ابنهاوعنه ابن  وأمحدا يايدامسع  ثقةاحإ( 626 -146أبو يوس  يعقول بن هيبة السدوسي البصري ) -( 2)

    6/755ا و  ديرة احلفاظ للدحيب:  12/710 اريخ بغداد للخضيب: 
   63/116 ديب ال ماق للدحيب:  –( 3)
حإإ( دمام  افظا أخد عن القعنيب ا وأمحد بن  نبا ا وغريمها ا وعنه ابنه 657حإإ606داود سليمان بن األهعل األزدي السجستاين )أبو  –( 4)

ا و اريخ بغداد  106-7/101ابنه عبد اهلل ا والرتمدي ا وغريمها ا له : السنن ا واملراسيا ا وغريمها   ينظر: اهرح والتعديا البن أيب  امت : 
   10/57للخضيب: 

   63/116 ديب ال ماق :  –( 5)
 الدارمياوعبد الرمحن  البخاريامسع   افظاحإ( ثقة 653 -610أبو عيسإى حممد بن عيسى السلإمي الرتمدي تسبة دمت مدينة  رمد )حنو -( 6)

  9/307واإلرهاد للخليلي: ا  3/179والعلا ال بري   ينظر : الهقاحب البن  بان :  السننا مصنفا ه:من  وال اهيا حمبولاوعنه ابن 
 (  1125) 6/721 امع الرتمدي املعروف بالسنن حملمد بن عيسى الرتمدي :   –( 7)
حإ (  ثقة ثبأ ا مسع كتيبة بن سعيد ا 909 -617أبو عبد الرمحن أمحد بن هعيب النَّساقي إ بفتح النون إ تسبة دمت مدينة َتسا ِبُراسان )  -( 8)

 1/797السين ا وأبو عواتة االسفراييين ا من مصنفا ه: السنن الصغرى ا والسنن ال ربى   ينظر اإلرهاد للخليلي: ا وحناد السري ا وعنه ابن 
   16/55ا واألتسال للسمعاين: 

   4/72ينظر : ال اما البن عدي :  –( 9)
   6/674ال عفاء للعقيلي:  –( 10)
   9/757ال عفاء للعقيلي: –( 11)
   4/70البن عدي:ال اما يف ال عفاء  –( 12)
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عإإن : كإإاق: عإإن تإإافعا ومإإرة كإإاق: عإإن عبإإد اهلل بإإن دينإإارا ومإإرة أخإإرى مإإرة أمإإا اضإإضرابه يف سإإندي فنتإإه كإإاق
ومإرة يرفعإه ا ومإرة  ا–صإلى اهلل عليإه وسإل   -يب عيسى بن سها بن رافع بن خديج عإن أبيإه عإن  إدي عإن النإ

  يوكفه على ابن عمر يما  بني من التخريج الساب  

فنتإإه  إإارًة يإإديري خمتصإإرًا يمإإا سإإب ا و إإارًة يقإإوق: عإإن عبإإد اهلل بإإن دينإإار عإإن ابإإن عمإإر  متنإإهاوأمإا اضإإضرابه يف 
را وعإن بيإع الغإررا وعإن بيإع يإالئ  ْلَمْجإبيإع ا عن ال غارا وعن -وسل   صلى اهلل عليه -كاق:  مى رسوق اهلل 

ر: مإإا يف األر إاما والغإرر: أن  بيإع مإا لإيس عنإدكا ويإالئ  ب إإالئ: الئا وعإن بيإع آ إا بعا إاا كإاق: واْلَمْجإب إ
دين بدينا واآل ا بعا ا: أن ي ون لب على الر ا أل  درح  فيقوق الر ا عجا لب مخسإماقة ودع البقيإةا 

تَإَهإى »املرأة لإيس بينهمإا صإداحل  ح إدا أخر إه البإاار  وكإاق يف مإن رافإع بإن خإديج: وال غار: أن  ن ح املرأة بإ
ا َوتَإَهإإى أَْن يَإُقإإوَق الرَُّ إإُا لِلرَُّ إإِا ابْإتَإإْع َحإإَدا َواْلُمَنابَإإَدةِ ا ِةا َواْلُماَابَإنَإإةِ َرُسإإوُق اهلِل َصإإلَّى اهللُ َعَلْيإإِه َوَسإإلََّ  َعإإِن اْلُمَحاكَإلَإإ

ا ِبَ الئ  َوَدْين  ِبَدْين  بِنَإْقد  واْهرَتِِي بِ      (1)«َنِسيًَة  َ ذَّ يَإْبَتاَعُه وُفْرِزَُيا َوَعْن َيالئ 

وأن مإإن خإإالفه  مل يإإ حب  و إإديهاامإإن يإإا مإإا سإإب   بإإني ضإإع  حإإدا احلإإديل ب إإهادة أقمإإة احلإإديل كإإدفا 
 مقنعة  جة 

                                 
    5/121ينظر : اْلداية يف رريج أ اديل البداية ألمحد الغماري:  –( 1)



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من قبول هذا الحديث أو رده موقف الفقهاءالمبحث الثالث : 
و   إإإعيفه وردي وعإإإدم املبحإإإل السإإإاب  موكإإإ  أحإإإا احلإإإديل كإإإدفا و إإإديها مإإإن حإإإدا احلإإإديل وحإإإ بإإإني مإإإن 

  فيه ل ون سندي مل يصح عندح  صناعة ل ع  راويه واضضرابه  بهضاالعتداد 

   الرد إ وما حو مستندح  يف ذلب إ فما حو موك  أحا الفقه واألصوق منه من  يل القبوق أو

يمإا (1)علإى كبإوق حإدا احلإديل والعمإا مبقت إايأحا الفقه  دمعون  ي اد: قوللجوال على حدا السؤاق يقا
وبإني معإرب بلفإظ إإإإإ صإلى اهلل عليإه وسإل  إإإإإ (2)فه  بني تاسب له بلفظ صريح للنيبا ذيري اإلمام أمحد فيما سب  

ْيِنا َوكَإْد ُمِإَي ) فَإِننَّ َذلِإَب َمْ إُروي  أِلَ ): (3)ب  الِإتمإاال را حإا يف تسإبته دليإه يقإوق مَ حمتما ا  ْيُن بِالإدَّ تَّإُه يَْدُخلُإُه الإدَّ
  (4)(َعِن اْلَ اِلِئ بِاْلَ اِلِئ (

وعملهإا مبو بإه ا األمإة لإه  فهإو عنإدح   قإوى بقبإوقا(5)على سندي ذير اإلمجاع علإى معنإايمنه  ومن   ل  
 سندا  ودن مل يصح 

و لقي األقمإة لإه بإالقبوق يغإين عإن [ ]يعين  ديل ال الئ: ))كُلُأ: ودليله احلديل املديور  (6)ةفَ رَ عَ  نُ كاق ابْ 
إإإإإ  استفاضإإأ عإإنه  وحإإدي كاعإإدة عنإإدح ا (8)(( (7) ث  ارِ وَ لِإإ يَّةَ ِصإإ وَ اَل اإلسإإناد فيإإه يمإإا كإإالوا يف  إإديل:  طلإإب 

                                 
   2/77ا واإلهراف على مداحب العلماء البن املندر :  10/113ينظر : األوسط البن املندر :  -( 1)
ا  77ا  9/952ا واملدوتة لسحنون: 9/37ا وهرح خمتصر الضحاوي للجصاإ: 9/71ينظر: األصا حملمد بن احلسن ال يباين:  –( 2)

ا 7/127ا وال رح ال بري على املقنع البن كدامة:  3/933ا واجملموع هرح املهدل للنووي:  4/376واهامع ملساقا املدوتة البن يوتس: 
   7/175واملبدع يف هرح املقنع البن مفلح: 

حإ ( ثقة  جة ا مسع تافعا ا والاحريا وعنه الهوري ا والقعنيب ا له املوط  153 -39أبو عبد اهلل مالب بن أتسنب مالب األصبحي املدين ) -( 3)
    5/910ا والتاريخ ال بري للبخاري:  757-5/750ا واملساقا   ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد: 

   264/ 6موط  مالب رواية فىي الليهي:  -( 4)
  2/77ف البن املندر : ا واإلهرا 10/113ينظر : األوسط البن املندر :  -( 5)
حإإ ( فقيه أصويل مقرئ ا أخد عن أبيه ا وابن عبد السالم اْلواري ا 409-حإإ512أبو عبد اهلل حممد ابن عرفة الورغمي التوتسي املال ي ) –( 6)

ان املدحب البن فر ون : وعنه ابن فر ون ا وابن كنفد ا من مصنفا ه : املختصر الفقهي ا وخمتصر احلويف  ينظر : الديباج املدحب يف أعي
   953ا والوفياحب البن كنفد :  6/999

( ا وأمحد يف املسند 90515) 2/604( ا وابن أيب هيبة يف املصن  : 12952) 3/50احلديل أخر ه عبد الرزاحل يف املصن  :  –( 7)
 (  1277) 2/45( ا وغريح  ا وصححه األلباين يف اإلرواء : 15227) 63/616:

   7/621ا وينظر : فتح ذي اهالق للعهيمني :  7/654الفقهي البن عرفة :املختصر  –( 8)
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دذ ض ا ولإإإيس لإإه ذلإإإب  (2)عإإإا أحإإا احلإإديلبإإإإ ا وكإإد ينإإإازعه  فيهإإا  (1)وخاصإإة فقهإإاء األ نإإإاف
يُّ  ِ بْ السُّإ ينِ الإدِّ  يُّ ِقإ َ كإاق ودثباحب  ججه ا ا نه يودكامة براحا يف  ل مساقله  ل ا أحا فن طريقته 

: ))فإنن (3)
كلإإأ: لإإيس يإإدلب فإإنن     وحإإا حإإو دال تبإإد مجعإإأ مإإن علإإوم متفركإإة ا أ أصإإوق الفقإإه ْمإإ))فإإنن كلإإأ: كإإد عظَّ 

ن يإالم العإرل متسإع  إدا دكقوا يف فه  أهإياء مإن يإالم العإرل مل يصإا دليهإا النحإاة وال اللغويإون فإن األصوليني
فيإإإه مت إإإعب ف تإإإب اللغإإإة   إإإبط األلفإإإاظ ومعاتيهإإإا الظإإإاحرة دون املعإإإاين الدكيقإإإة الإإإيت حتتإإإاج دمت تظإإإر  والنظإإإرَ 
ال  فعإا  علإى التحإرمي افعا  على الو إول و  داللة صيغة  هاله : واستقراء زاقد على استقراء اللغوي م األصويل

به ذلإب ممإا ذيإر السإاقا أتإه مإن اللغإة لإو فت إأ يتإب اللغإة مل  إد فيهإا ومإا أهإا إا للعمإوم  خو أويون  يا و ا 
وأن اإلخإإراج ا ويإإدلب يتإإب النحإإو لإإو طلبإإأ معإإىن االسإإتهناء ا هإإفاء يف ذلإإب وال  عرضإإا ملإإا ذيإإري األصإإوليون 

وأخإإدوحا باسإإتقراء ا وحنإإو ذلإإب مإإن الإإدكاق  الإإيت  عإإره ْلإإا األصإإوليون  او بعإإد احل إإ أ ااحل إإ  حإإا حإإو كبإإا
وال ا فهإإدا وحنإإوي ممإإا   فإإا بإإه أصإإوق الفقإإه ا اإ مإإن يإإالم العإإرل وأدلإإة خاصإإة ال  قت إإيها صإإناعة النحإإو خإإ

بإإإا ض ول إإإن  لإإإب األهإإإياء الإإإيت اسإإإتمدحا منهإإإا مل  إإإدير فيإإإه بالإإإداحب ض مإإإن  لإإإب العلإإإوم  اين إإإر أن لإإإه اسإإإتمداد
    (4)  به ((صتمن ي الا دمت فهمها دال يصواملديور فيه بالداحب ما أهرتا دليه مما ال يو د دال فيه و  ابالعره

ودن مل يصإإح وعملإإأ بإإه ا كبإإوق مإإا  لقتإإه األمإإة مإإن األ اديإإل وأصإإوله واملقصإإود أن مإإن مإإنهج أحإإا الفقإإه 
فقيها حمدثا كد هارك الفإريقني يف علمهمإا كإد أكإر ْلإ   إدي القاعإدة يان منه  وْلدا جند من  ااحلديل عند أحا 

يِّ ا ِ ا والبَإإ (5)اإِ صَّإإاهَْ ووافقهإإ  عليهإإا يَ 
رِّ بَإإإالْ  دِ ْبإإعَ  نِ ا وابْإإ (1)م  اْ َ إإ نِ ا وابْإإ (6)

يِّ ادِ دَ ْغإإبإَ الْ  يإإبِ ضِ ا واصَ  (2)
 نِ ا وابْإإ (3)

                                 
ا ومركاة املفا يح هرح م  اة املصابيح لعلي  2/791ا و فسري املظهري :  6/659ينظر :  اهية ال هال على  فسري البي اوي : –( 1)

    6977ا  2/6663القاري : 
   470ريب : ينظر : القبس يف هرح موط  مالب البن الع –( 2)
ه ( دمام َمتهد برز يف عدة علوما أخد عن الدمياطي ا وابن الرفعةا 572-ه249أبو احلسن علي بن عبد ال ايف السب ي ال افعي ) –( 3)

دي: وعنه الصفديا وابنه  اج الدينا وغريمهاا من مصنفا ه: اإل اج هرح املنهاج ا و  ملة اجملموع للنووي   ينظر: الوايف بالوفياحب للصف
    6/133ا وذيا التقييد يف رواة السنن واملساتيد حملمد احلسين : 61/122

  191-167ا وينظر : ر لة احلج حملمد األمني ال نقيضي: 5/ 1اإل اج يف هرح املنهاج لتقي الدين وولدي  اج الدين:  -( 4)
مفسر أخد عن ال رخي ا واحلاي  النيسابوري ا وعنه أبو ه ( دمام فقيه 950-ه907أبو ب ر أمحد بن علي اهصاإ الرازي احلنفي ) –( 5)

ي :  عفر النسفي ا وأبو احلسني الاعفراين ا وغريمها ا من مصنفا ه : أ  ام القرآن ا وهرح خمتصر الضحاوي   ينظر : طبقاحب الفقهاء لل رياز 
   7/719ا و اريخ بغداد للخضيب :  177

حإ ( أديب هاعر فقيه مت ل  أصويلا مسع ابن السمناينا وأبا ذر 757-709لبا ي املإال ي ) أبو الوليد سليمان بن خل  التجييب ا -( 6)
ا وبغية امللتمس يف ر اق أحا األتدلس لل يب: 1/915اْلرويا وعنه اصضيب البغداديا وابن عبد الرب  ينظر: الصلة البن ب  واق: 

6/947-942  



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   
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ةَ يَّإإمِ يْ  إَ  نِ وابْإإ
 ِ يِّ َقإإالْ  نِ ا وابْإإ (4)

علإإى حإإدا املعإإىن الإإدي أهإإرتا دليإإه  قإإد تبإإهفا وابإإن  جإإر ا وغإإريح  ا  (5)
فقاق: )) ومن  هإة أخإرى دن حإدا اصإرب (7)يف اال تهاد اْبِن َ َبا  (6)اذِ عَ مُ  عن  ديل يف معره دفاعهاهصاإ 

   (8)كد  لقاي الناس بالقبوقا واستفاها واهتهر عندح  من غري ت ري من أ د منه  على روا ها وال رد له((

ض : ))واحلديل دذا  لقته األمة بالقبوق والعمإا بإه مل فإتج دمت دسإناد صإحيح مقررا حدي القاعدةكاق البا ي و 
و صحيح دسنادي ال يقت ي ذلإب ف إان العمإا بإه علإى ا األمة به يقت ي العل  بصحته بتقرير ال رع  ألن عما

: )) وحإإدا احلإإديل ودن يإإان يف دسإإنادي بعإإا املقإإاق فهإإدا املقإإدار ا وكإإاق يف موضإإع آخإإر(9)حإإدا الو إإه أكإإوى ((
  (10)منه كد  لقته األمة بالقبوق فو ب احل   بصحته ((

ال فتإاج دمت  إل يف دسإنادي فقإاق: أن حدا النوع مإن احلإديل مإن كبيإا املتإوا ر الإدي  وأما ابن  ام فقد كرر
فإنن يإان حإدا علمنإا أتإه منقإوق ا وكد يرد خرب مرسا دال أن اإلمجاع كد صح مبا فيه متيقنا منقوال  يال فجيال ))

                                                                                                  
حإ ( فقيه  افظ ا مسع يوتس ا ومحام ا وعنه ابنه الف ا ا واحلميدي ا 772 -947لظاحري ) أبو حممد علي بن أمحد الفارسي القرطيب ا -( 1)

ا واملعجب يف  لخيص أخبار املغرل لعبد الوا د  202-6/207له : احمللى ا واإل  ام يف أصوق األ  ام  ينظر : الصلة البن ب  واق : 
   71بن علي املراي ي : 

ه ( فقيه  افظ ا أخد عن عبد الوارثا وابن اهسور ا وعنه أبو 729 –ه 926النمري القرطيب املال ي ) أبو عمر يوس  بن عبد اهلل –( 2)
ا و ر يب املدارك و قريب  923علي الغساينا واحلميدي وغريمها ا من مصنفا ه : التمهيد واالستديار   ينظر :  دوة املقتبس البن فتوح : 

  4/165املسالب للقاضي عياه : 
حإ ( احلافظ الفقيه األصويل ا مسع أبا تعي  األصبهاين ا ويرفة ا وعنه الربكاين ا وحو من 729 -936و ب ر أمحد بن علي البغدادي ) أب -( 3)

ا واألتسال للسمعاين:  70-7/91هيوخه واحلميدي ا له :  اريخ بغداد ا وال فاية يف علوم احلديل   ينظر :  اريخ دم   البن عساير : 
7/171   

ه ( دمام  افظ فقيها أخد عن ابن عبد الداق  ا وابن أيب اليسر ا وعنه ابن القي  564-ه221أبو العباس أمحد بن عبد احللي  احلراين ) – (4)
ا واملعج  املختص  760-14والدحيب ا وغريمها ا من مصنفا ه : منهاج السنة ا والواسضية   ينظر : العقود الدرية البن عبد اْلادي : 

   65-62 للدحيب : باحملدثني
حإ ( فقيه أصويل ا أخد عن ابن  يمية ا وبنأ  وحر ا وعنه ابن ر ب 571 -231أبو عبد اهلل حممد بن أيب ب ر الدم قي احلنبلي )  -( 5)

ا والديا على  14/799احلنبلي ا وابن عبد اْلادي ا من  صاتيفه : دعالم املوكعني ا والداء والدواء   ينظر : البداية والنهاية البن يهري : 
    7/156طبقاحب احلنابلة البن ر ب : 

ه( صحايب  ليا روى عن النيب إإإإإ صلى اهلل عليه وسل  إإإإإإ وعنه أتس بن مالب وابن 14أبو عبد الرمحن معاذ بن  با األتصاري املدين ) حب –( 6)
    5/973ا والتاريخ ال بري للبخاري:  6/975عمر وغريمها ا أخرج له اهماعة   ينظر : الضبقاحب ال ربى البن سعد: 

ا بَإَعهَُها كَاَق:  –( 7) فَِنْن َ اَءَك »كَاَق: أَْكِ ي مبَا يف ِيَتاِل اللَِّها كَاَق: « َيْيَ   َإْقِ يإ»احلديل امل ار دليه حو : )أَنَّ النَّيِبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّ  َلمَّ
كَاَق: َأْ َتِهُد رَأِْييا كَاَق: « فَِنْن ملَْ َ ُ ْن ُسنَّة  ِمْن َرُسوِق اللَِّهإ»ا كَاَق: أَْكِ ي ِبُسنَِّة َرُسوِق اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّ ا كَاَق: «أَْمر  لَْيَس يف ِيَتاِل اللَّهِ 

 ا وغريي  ( 66344)  7/779يبة يف املصن  : واحلديل أخر ه ابن أيب ه «(  َ احلَْْمُد لِلَِّه الَِّدي َوفََّ  َرُسوَق َرُسوِق اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ »
   77/ 7الفصوق يف األصوق للجصاإ :  -( 8)
   609/ 1املنتقى هرح املوطن للبا ي : - ( 9)
   693/ 7املنتقى هرح املوطن للبا ي:  -( 10)



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

[242] 

 

 اورودي سإواءويإان ورود ذلإب املرسإا وعإدم ا تقا يافة ينقإا القإرآن فاسإتغين عإن ذيإر السإند فيإه 
 ع مإن يتابإهيف عإدة مواضإ (2)ىلَإعْ و يإَ بُإوا تج القاضإي أً ا (1)((ال وصية لوارثوال فرحل وذلب حنو : 

با كإإإد ادعإإإى  وا رحإإإا إإإإإإإأسإإإاتيدحا ال رلإإإوا مإإن مقإإإاق معتمإإإدا علإإإى كبإإوق األمإإإة ْلإإإا ب  اديإإإل وآثإإار العإإإدة  يتابإإه
وْلإدا تقإإوق:  القبوقا ومل ينقإإا عإن أ إد أتإإه رديضاألمإة بإ أن حإإدا اصإرب  لقتإإهاههإة الهاتيإة : : ))قإإاقا فإإإإإإإ(3)بإدلب

ا  (4)ا ملإإا ا فقإإوا علإإى العمإإا بإإها دق علإإى أتإإه صإإحيح عنإإدح  ((     -صإإلى اهلل عليإإه وسإإل   - النإإيبدن كإإوق 
: )) ال خإالف فريى أته هإبيه بإاملتوا ر فيسإتغىن بإدلب عإن  إل دسإنادي يإدق علإى ذلإب كولإه ابن عبد الرب وأما 

يف درسإإاق حإإدا احلإإديل  إإدا اإلسإإناد ا وكإإد روي مسإإندا مإإن و إإه صإإاحل ا وحإإو يتإإال م إإهور عنإإد  عإإن مالإإب
لتلقإي سإتغين ب إهر ا عإن اإلسإناد ض ألتإه أهإبه التإوا ر يف َميًإه  أحا السري معروف ما فيه عند أحا العل  معرفإة 

  (5)((الناس له بالقبوق واملعرفة

با يف اال تهإاد وبعإد أن ذيإر روايا إه املختلفإة ا والإيت ال  سإل  وا تج اصضيب البغدادي  ديل معاذ بن  
: )) على أن أحا العل  كد  قبلوي وا تجوا به ا فوكفنا بإدلب علإى صإحته  دة منها من مقاق كاق مدافعا عنهوا

 صإلى اهلل عليإه وسإل : ال وصإية لإوارث ا     ا ودن ياتإأ حإديإإإإإ عندح  يما وكفنا على صإحة كإوق رسإوق اهلل 
األ اديإإل ال  هبإإإأ مإإإن  هإإإة اإلسإإإناد ا ل إإإن ملإإإا  لقتهإإإا ال افإإإة عإإإن ال افإإإة غنإإإوا بصإإإحتها عنإإإدح  عإإإن طلإإإب 

   (6)((به مجيعا غنوا عن طلب اإلسناد لهاإلسناد ْلا ا ف دلب  ديل معاذ ا ملا ا تجوا 

يُّ ازِ ريَ ال ِّ أَبُو ِدْسَحاحَل وكاق 
ضإع بصإدكه سإواء عمإا ال إا بإه خرب الوا د الدي  لقته األمة بالقبوق فيق: )) (7)

وعقإإإإب ا  (8)فهإإإإدي األخبإإإإار  و إإإإب العمإإإإا ويقإإإإع العلإإإإ   إإإإا اسإإإإتدالال((ا بإإإإه أو عمإإإإا الإإإإبعا و  ولإإإإه الإإإإبعا 

                                 
   50/ 6اإل  ام يف أصوق األ  ام البن  ام :  -( 1)
حإإ( فقيه أصويل ا أخد عن ابن  امد واحلاي  ا وعنه ابن تصر الع ربي 774-940على حممد بن احلسني ابن الفراء احلنبلي ) أبو ي–( 2)

ا و اريخ  602-6/139واصضيب ا وغريمها ا من مصنفا ه : العدة يف أصوق الفقه ا وأ  ام القرآن   ينظر : طبقاحب احلنابلة البن أيب يعلى: 
   76/977دم   البن عساير: 

   7/1633ينظر : العدة يف أصوق الفقه أليب يعلى : –( 3)
   1046/ 7العدة يف أصوق الفقه أليب يعلى: -( 4)
    994/ 15التمهيد ملا يف املوط  من املعاين واألساتيد البن عبد الرب :  -( 5)
   756/ 1الفقيه واملتفقه للخضيب البغدادي : -( 6)
ا عن أيب الضيب الضربي ا والداريي ه ( اإلمام الفقيه األصويل الااحد ا أخد752 -939ن علي ال ريازي ال افعي ) أبو دسحاحل دبراحي  ب–( 7)

ا وعنه أبو تصر الضوسيا وأبو علي الفاركي ا وغريمها ا من مصنفا ه : اللمع يف أصوق الفقه ا واملهدل   ينظر : املنتظ  البن اهوزي: والداريي
  6/156احب للنووي: ا و ديب األمساء واللغ 12/664

   56اللمع يف أصوق الفقه لل ريازي :  -( 8)
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إ حإدا خإإرب : وحإ  يقولإون ا وحإدا تإص ثابإإأعلإى  إديل معإاذ يف اال تهإإاد فقإاق : ))  (1)اين عَ مْ السَّ
ول إن  لقتإه األمإة بإالقبوق فصإار ض رب وا إد وكإد كالإأ األصإحال: حإو خإا وا د ال يهبأ به مهإا حإدا األصإا 

ايل اَّ غَإإوكإإاق الْ ا  (2)دلإإيال مقضوعإإا بإإه ((
وحإإدا  إإديل  لقتإإه األمإإة عإإد أن ذيإإر  إإديل معإإاذ يف اال تهإإاد: ))ب (3)

با ال دإب البحإل عإن ض بالقبوقا ومل يظهر أ د فيه طعناا ودت اراا وما يان يدلب فال يقدح فيه يوته مرسال 
يُّ ازِ الإرَّ  ينِ الإدِّ  رُ ْخإوعقإب فَ ا  (4)دسنادي((

ه األمإة بإالقبوق ومهلإه ل نإه مرسإا  لقتإعلإى  إديل معإاذ فقإاق : )) (5)
   (6)(( جة عندتا

مة بإالقبوق فإال خ حدا احلديل  لقته األ: )) على الضاعنني يف  ديل معاذ فقاق (7)يسِ دِ قْ مَ الْ  ةَ امَ دَ كُ  نُ ورد ابْ 
يُّ ارِ َخإبُ الْ  ينِ الإدِّ  ءُ اَل َعإوكإاق ا  (8)فال ي ري يوتإه مرسإال ((

دهإارة دمت اهإوال  (وحإدا تإص صإحيح): )) كولإه : (9)
ا اهإإوال عمإإا كيإإا : ال يصإإح التمسإإب ِبإإرب معإإاذض فنتإإه خإإرب مرسإإا فإإال ي إإون  جإإة عنإإد أصإإحال ال إإافعي 

منعقإإدا  وخإإرب غريإإب فيمإإا يعإإ  بإإه البلإإوى فإإال ي إإون  جإإة عنإإد أصإإحال أيب  نيفإإة ف إإان اإلمجإإاع مإإن الفإإريقني
ليس مبرسا وال غريبض فإنن أقمإة احلإديل أسإندوي يف يتإبه   (حدا تص صحيح: )اال تجاجا فقاقعلى سقول 

وظإإاحر يإإالم ابإإن  يميإإة يإإدق علإإى حإإدي القاعإإدة  يإإل كإإاق يف ا  (10)و لقإإوي بإإالقبوق فيصإإح اال تجإإاج بإإه  ((
                                 

حإ ( الفقيه األصويل ا مسع أبايا والاجناين 743 -762أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين تسبة دمت  د ْل  املروزي احلنفي خ ال افعي )  -( 1)
ا وطبقاحب ال افعية ال ربى  170-5/193: األتسال للسمعاين: ا وعنه أوالدي ا له : القواطع يف أصوق الفقه ا واالصضالم   ينظر 

   7/997للسب ي : 
    37/ 6كواطع األدلة يف األصوق  للسمعاين: -( 2)
حإ ( الفقيه األصويل املت ل  ا 707 -770أبو  امد حممد بن حممد الضوسي ال افعي املعروف بالغاايل بت ديد الااي تسبة دمت الغاَّاق )  -( 3)

مد احلفصي ا ودمام احلرمني ا وعنه ابن العريب ا وحممد بن  ومرحب ا من  صاتيفه : املستصفى ا واملنخوق   ينظر :  اريخ دم   البن مسع حم
   6/953ا واللبال يف  ديب األتسال البن األثري :  607-77/600عساير: 

   639املستصفى للغاايل :  -( 4)
حإ ( الفقيه األصويل املت ل  املفسر الواعظ ا ررج بوالدي ا واهيلي ا 202 -777ي الرازي ال افعي ) أبو عبد اهلل حممد بن عمر الب ر  -( 5)

ا وطبقاحب ال افعية ال ربى للسب ي :  676-7/674وعنه ابن عنني ا له : التفسري ا واحملصوق   ينظر : وفياحب األعيان البن خل ان: 
4/41-39   

   75/ 7احملصوق للرازي :  -( 6)
( الفقيه احملدث األصويل ا مسع أبا زرعة بن طاحر ا ومعمر بن الفاخر ا وعنه  260-771أبو حممد عبد اهلل بن أمحد املقدسي احلنبلي )  -( 7)

 ا 6/65 وعنه ابن تقضة ا وابن النجار ا من يتبه : املغين ا وال ايف ا وغريمها   ينظر : ذيا التقييد يف رواة السنن واملساتيد حملمد احلسين:
   9/641وذيا طبقاحب احلنابلة البن ر ب: 

   642روضة الناظر و نة املناظر البن كدامة : :  -( 8)
ه ( فقيه أصويل  فقه على عمه ا واملافرغيا وعنه أبو تصر 590ه وكيا : 563عبد العايا بن أمحد عالء الدين البخاري احلنفي ) حب  –( 9)

ا واهواحر امل ية يف طبقاحب  144أصوق األخسي هي   ينظر :  اج الرتا   البن كضلوبغا :  ال رغي ا من مصنفا ه : ي   األسرار ا وهرح
   1/914احلنفية حملي الدين احلنفي :

   654/ 9ي   األسرار هرح أصوق البادوي لعالء الدين البخاري:   -( 10)
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[242] 

 

مـــ  ع: ))فإإإاصرب الإإإدي  لقإإإاي األقمإإإة بإإإالقبوق  صإإإديقا لإإإه أو عإإإن احلإإإديل املتإإإوا ر معإإإره احلإإإديل
يفيإإد العلإإ  عنإإد مجإإاحري اصلإإ  والسإإل  وحإإدا يف معإإىن املتإإوا رض     ويف السإإنن أ اديإإل  بموجبــ 

فإنن حإإدا ممإإا  لقتإإه األمإإة بإإالقبوق  (ال وصإإية لإإوارث): إإإإإ صإلى اهلل عليإإه وسإإل  إإإإإ  لقوحإا بإإالقبوق والتصإإدي  يقولإإه 
مهإإإا اخإإإتالفه  يف خإإإرب : ))موضإإإع آخإإإروكإإإاق يف  ا (1)وحإإإو يف السإإإنن لإإإيس يف الصإإإحيح ((ا والعمإإإا مبو بإإإه 

وأيهإر املت لمإني  الوا د الدي  لقته األمة بالقبوق والتصدي  أو الدي ا فقإأ علإى العمإا بإه فعنإد عامإة الفقهإاء
ا با تسبه دمت عامة الفقهاء ا وأحا احلديل والسل  فقاق : ))وْلإدا يإان مجهإور أحإا العلإ  (2)((أته يفيد العل 

أن   خإإرب الوا إإد   دذا  لقتإإه األمإإة بإإالقبوق  صإإديقا لإإه أو عمإإال بإإه أتإإه يو إإب العلإإ  مإإن مجيإإع الضواقإإ  علإإى 
العلإ  وحإإدا حإإو الإإدي ذيإإري املصإنفون يف أصإإوق الفقإإه مإإن أصإإحال أيب  نيفإة ومالإإب وال إإافعي وأمحإإد دال فركإإة 

م أو أيهإرح  كليلة من املت خرين ا بعوا يف ذلب طاقفإة مإن أحإا ال إالم أت إروا ذلإب ض ول إن يهإريا مإن أحإا ال إال
واحلجإة علإى كإوق خ بني  جة حدي القاعإدة فقإاق: ))ا (3)يوافقون الفقهاء وأحا احلديل والسل  على ذلب ((

كوق اهمهور أن  لقي األمة للخرب  صديًقا وعماًل دمجاع  منه ا واألمة ال  تمإع علإى ضإاللةا يمإا لإو ا تمعإْأ 
ا تمعإإْأ علإإى  إإرِك ظإإاحر  مإإن بإإا يمإإا لإإو  و إإب كيإإاسضأو اسإإ   قيقإإة  أو علإإى م علإإى عمإإوم  أو أمإإر  أو مضلإإ   

العصإإمة فنمإإا ال  تمإإع علإإى خضإإ ا ودن يإإان ذلإإب لإإو  إإرََّد الوا إإُد دليإإه تظإإري مل يإإ من علإإى اصضإإ ا فإإنن  القإإوقض
علإى أن أحإا العلإ  كإد فقاق مدافعا عن  ديل معإاذ: ))ابن القي   و بعه  لميدي ا (4)((ثبتْأ باْليًة اال تماعية

ال  وا تجوا به فوكفنا بدلب على صحته عندح  يما وكفنا على صإحة     ودن ياتإأ حإدي األ اديإلكد تقلوي 
ول ن ملا  لقتها ال افة عن ال افة غنوا بصحتها عندح  عن طلب اإلسإناد ْلإا ف إدلب  ض هبأ من  هة اإلسناد

يُّ ِ إإيَ ْر ا وكإإاق الاَّ (5) إإديل معإإاذ ملإإا ا تجإإوا بإإه مجيعإإا غنإإوا عإإن طلإإب اإلسإإناد لإإه((
: ))الهإإاين : أن احلإإديل (6)

وْلإدا  ضال عي  دذا  لقته األمة بالقبوق عما به على الصإحيح  إذ دتإه ينإاق منالإة املتإوا ر يف أتإه ينسإخ املقضإوع
ول إن العامإة  لقتإه بإالقبوق وعملإوا بإه  إذ ض ا احلإديلدته ال يهبته أحإ: ق ال افعي يف  ديل ال وصية لوارثكا

                                 
    74/ 14َمموع الفتاوى البن  يمية:  -( 1)
   76الم البن  يمية  : رفع املالم عن األقمة األع -( 2)
   971/   19َمموع الفتاوى البن  يمية:  -( 3)
    77 وال االعرتاضاحب املصرية على الفتيا احلموية البن  يمية :  -( 4)
    606/ 1دعالم املوكعني عن رل العاملني  البن القي :  -( 5)
حإ ( الفقيه األصويل احملدث ا مسع مغلضاي ا وسراج الدين البلقيين ا 537 -577حممد بن  ادر بن عبد اهلل الرتيي املصري ال افعي )  -( 6)

ودرس وصن  عدة مصنفاحب منها : البحر احمليط يف أصوق الفقه ا والن أ على صحيح البخاري   ينظر : الإإإدرر ال إامنة فإي أعيان املاقة 
   663-9/665ي ههبة : ا وطبقإاحب ال افعية البن كاض 9/934الهامنة  البن  جر العسقالين  : 
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وكإد اسإتدرك ابإن  جإر حإدي القاعإدة علإى هإيخه وتسإبها ا(1)ة للإوارث (( علوي تاسخا آلية الوصإي
من مجلة صفاحب القبوق اليت مل يتعره ْلا هيخنا أن يتف  العلمإاء علإى العمإا : ))دمت مجاعة أقمة األصوق فقاق

وكإاق أي إإا ا  (2)مبإدلوق  إديلا فنتإه يقبإا  إذ دإب العمإا بإه ا وكإد صإرح بإدلب مجاعإة مإن أقمإة األصإوق((
 موضع آخر: )) ألن ا فاكه  إإإ أي العلماء إإإإ علإى  لقإي خإرب غإري مإا يف الصإحيحني بإالقبوقا ولإو يإان سإندي يف

: )) وممإإإا يصإإإحح مإإإن عالمإإإاحب صإإإحة احلإإإديل فقإإإاقابإإإن اْلمإإإام   علهإإإاو ا (3)ضإإإعيفا يو إإإب العمإإإا مبدلولإإإه((
   (4)احلديل أي ا عما العلماء على وفقه ((

يُّ وطِ يُ وكاق السَّ  
ن مل ي إن لإه د)وكد صرح غري وا إد بإ ن مإن دليإا صإحة احلإديل كإوق أحإا العلإ  بإه و : )(5)

   (6)سناد يعتمد على مهله((د

يُّ يضِ قِ نْ وكد اعتمد ال َّ  
القاعإدة ا وذيإر حإدي  (8)على يالم ابن القي  يف  صحيح  ديل معاذ يف األضواء (7)

احلإإديل خلفإإإا عإإإن سإإل ا و لقإإإي العلمإإإاء دن علمإإإاء املسإإإلمني  لقإإوا حإإإدا القاعإإدة مقإإإرا ْلإإا معلإإإال ْلإإإا فقإإاق: ))
للحديل بالقبوق ي فيه عن اإلسنادا وي  من  ديل ايتفي بصحته عن اإلسنادا وايتفإي بعمإا العلمإاء بإه يف 
أكضإإار الإإدتياض ألن حإإدي األمإإة دذا عمإإا علمالحإإا يف أكضإإار الإإدتيا  إإديل دق علإإى أن لإإه أصإإالا وايتفإإي بإإدلب 

  (9)عن اإلسناد ((

                                 
   930/ 1الن أ على مقدمة ابن الصالح للاري ي :  -( 1)
   737/ 1الن أ على يتال ابن الصالح البن  جر : -( 2)
   956/ 1الن أ على يتال ابن الصالح البن  جر :  -( 3)
   739/ 9فتح القدير لل ماق ابن اْلمام :  -( 4)
حإإ( فقيه حمدث له م ارية يف عدة فنون ا 311 –حإإ 473 ر يماق الدين  الق الدين السيوطي ال افعي )أبو الف ا عبد الرمحن بن أيب ب–( 5)

لسافر عن ا أخد عن البلقيين ا وال رف املناوي وغريمها ا وعنه الداوودي ا من مصنفا ه : اال قان ا وتظ  مجع اهوامع وغريمها   ينظر : النور ا
   77-4/70ا وهدراحب الدحب البن العماد:  77-71لعيدروس: أخبار القرن العاهر حملي الدين ا

  ح دا ورد العنوان على ال تال املضبوع  17 عقباحب سيوطي على موضوعاحب ابن  وزي :  –( 6)
عن حإإ( فقيه أصويل مفسر له م ارية يف عدة فنون ا أخد 1939-حإإ1907حممد األمني بن حممد املختار اه ين ال نقيضي املال ي ) –( 7)

ر : خاله عبد اهللا وزو ة خالها وعنه حممد عضية ساملا وأمحد األمحدي ال نقيضيا وغريمها ا من مصنفا ه: أضواء البيان ا ور لة احلج   ينظ
    2/77ا واألعالم صري الدين الاريلي :  97-7ر لة احلج حممد األمني ال نقيضي 

    7/157األمني ال نقيضي :  أضواء البيان يف دي اح القرآن بالقرآن حملمد –( 8)
ا وينظر : مديرة يف أصوق الفقه حملمد األمني ال نقيضي: 174/ 9العدل النمري من َمالس ال نقيضي يف التفسري حملمد األمني ال نقيضي: -( 9)

   762ال نقيضي: 



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

[222] 

 

صإحاح أو  سإان دلإأ آثار عن الصإحابة والتإابعني أ اديل و  كوة ما ع دي منوزادي عندح  
  (1)على معناي أو  اء معناي

وكد ي ون مما كوى أمري عندح  يإون راويإه مل يإته  يف عدالتإه إإإإإ يمإا رأينإا يف املبحإل السإاب  إإإإإ وداإا ضإع   
فقصإارى األمإر حإو أتإه مل ض مإن راويإه فال يقدح يف ثبوحب أصإا احلإديل مإا وكإع مإن اضإضرال ض من كبا  فظه 

ي بط احلديل على و هه ض فاحلديل ودن مل يصح من  يل الصناعة احلديهية فهو كد صح معإىن ملإا و إد مإن 
: رتإاي حإو الإدي عنإاي ال إافعي بقولإها ولعإا حإدا الإدي كر كراقن دلأ على ثبوحب أصله هرعا مما أهرتا دليه وغإريي 

ديل غإإري ثابإإأ عنإإد أحإإا احلإإديل صإإناعة ض ول نإإه مإإن  يإإل أصإإله ومعنإإاي )أحإإا احلإإديل يوحنوتإإه ( أي : احلإإ
ض بإا ال إافعي كإرر مإة معصإومون مإن اإلمجإاع علإى اصضإنفهو ثابأ ض ملا  قرر يف األصإوق مإن أن علمإاء حإدي األ

( أن معإإإره يالمإإإه عإإإن احلإإإديل املنقضإإإع )املرسإإإا بنفسإإإه حإإإدي القاعإإإدة يف يتابإإإه القإإإي  الرسإإإالة  يإإإل ذيإإإر يف
مإإا حإإو أل إإد الصإإحابة ا أو أفإإذ بإإه عمإإوم مإإن عإإوام أحإإا العلإإ  إإإإإإ ييل ال إإعي  يصإإحح دذا وافقإإه كإإوق احلإإد

ودن مل يُوَ د ذلب تُظر دمت بعإا مإا يُإروى عإن بعإا أصإحال رسإوق اهلل كإوالً لإها ال  ن يف  ديهنا إإإإ فقاق: ))
 ي خد مرَسَله دال عن أصإا يصإح دن هإاء فنن ُو د يُواف  ما روى عن رسوق اهلل ياتأ يف حدي داللة  على أته مل

  (2)ويدلب دن ُو د عوامُّ من أحا العل  يُفتون مبها معىن ما روى عن النيب(( اهلل 

ه بعإإا اآلثإإار عإإن الصإإحابة والتإإابعني ا إتف تإإأ  إإرى مإإاذيري ال إإافعي منضبإإ  علإإى حإإدا احلإإديل  يإإل وافقإإ
ي اإلمإإام ال إإافعي حنإإا تظريإإا طبقإإه وحإإدا الإإدي كإإرر اذلإإب ا اإلمجإإاع علإإى ِقإإوأفإإذ عمإإوم العلمإإاء مبقت إإاي  إإذ تُ 

فقإاق: خ ذيإر كبولإه مإن أ إا أن األمإة  لقتإه بإالقبوق ا ( ال وصإية لإوارث ) سإند  إديل  عمليا فقد   ل  على
ف إإان حإإدا تَإْقإإَا عامَّإإة  عإإْن عامَّإإةا ويإإان أكإإوى يف بعإإا األْمإإِر مإإن تْقإإِا وا إإد عإإن وا إإدا ويإإدلب و إإدتا أحإإا ))

إإإاِميِّني  إإإديهاً لإإإي ليإإإه َُمتمعإإإني العلإإإ  ع أنَّ بعإإإَا رِ الإإإه  س ممإإإا يُإْهِبتُإإإه أحإإإا احلإإإديلا فيإإإهكإإإاق: وَرَوى بعإإإُا ال َّ
َمهولونا فَإَرَويْناي عإن النإيب منقِضًعإا ض وداإا كَِبْلنَإاي مبإا َوَصإْفُأ مإن تْقإا أحإا املغإازي ودمجإاع العامإة عليإها ودن ُينَّإا 

دن احلإديل : ويإدلب كإاقا  (3)لإى  إديِل أحإا املغإازي عامإإا ودمجإاع النإاس((كد ذيرتا احلديل فيها واعتمدتا ع
ف مإا هإيء سإوى مإا روي فقإاق: )) وعملهإ  بإهلإه قإي العلمإاء لول نه كبله لتض احلديل أحا يف  غري املاء ال يهبته 

 أن دمإع النإاس عن النيب صلى اهلل عليه وسل  فإال يقبإا فيإه أن يإنجس مإاء وال يإنجس آخإرا ومهإا مل يتغإرياا دال
                                 

َعتَإنْيِ يف بَإيإَْعة  ا َوتَإَهى َعنْ   –( 1)  7/750رِْبِح َما ملَْ ُيْ َمْن (  ينظر : السنن ال ربى للبيهقي: يحديل: )تَإَهى َعْن بَإْيع  َوَسَل   َوتَإَهى َعْن بَإيإْ
-467)  636( ا وينظر: موط  مالب رواية حممد بن احلسن: 1907) 7/172( ا واحلديل  سنه األلباين يف درواء الغليا:10366)

( ا ومسند أمحد: 61754) 2/637( ا ومصن  ابن أيب هيبة: 17776-17795) 30-4/43( ا ومصن  عبد الرزاحل:  467
 (  11177) 2/71( ا والسنن ال ربى للبيهقي: 1764)-70( ا وصحيح مسل : 4927)  17/101

   726-721الرسالة لل افعي :  -( 2)
   1/737( ا وينظر : الن أ على مقدمة ابن الصالح البن  جر: 193/ 1الرسالة لل افعي: ) -( 3)



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإإال خيتلفإإونا فنتبإإع دمجإإاعه ا ودذا  غإإري طعإإ  املإإاء أو لوتإإه أو رفإإه مبحإإرم خيالضإإه مل يضهإإر املإإاء أبإإدا 
 ذ يناحا أو يصب عليإه مإاء يهإريا  إذ يإدحب منإه طعإ  احملإرم ولوتإه ورفإها فإنذا ذحإب فعإاد  الإه الإيت  علإه 

دذا  غإري طعإ  املإاء أو رفإه أو لوتإه يإان جنسإاا يإروى عإن النإيب : مإن أتإه  ا طهوراا ذحبأ جناستها وما كلإأاهلل 
  (1)صلى اهلل عليه وسل  من و ه ال يهبأ مهله أحا احلديلا وحو كوق العامةا ال أعل  بينه  فيه اختالفا ((

 

 الخاتمة
وحإإو ضإإعي  مإإن كبإإا  فظإإه بنمجإإاعا  االربإإديممإإا سإإب   بإإني أن حإإدا احلإإديل مإإداري علإإى موسإإى بإإن عبيإإدة 

ف إإعفه احملإإدثون بنإإاء علإإى ضإإع  دسإإنادي واضإإضرال  اوكإإد  بإإاين مإإنهج احملإإدثني والفقهإإاء  إإوق حإإدا احلإإديل
صإإإححه مإإإن أ إإإا الإإإوح  الإإإدي وكإإإع لإإإه يف الإإإراوي الإإإدي يإإإدور عليإإإه  ياحلإإإاي ض داإإإاومإإإن صإإإححه مإإإنه    راويإإإها

 الهقة اإلسناد فظنه موسى بن عقبة 

فمإإإذ  لقإإإي  القتإإه األمإإإة بإإالقبوق ودن يإإإان ضإإإعي  اإلسإإنادوحإإو كبإإإوق مإإإا   اوأمإإا الفقهإإإاء فلهإإ  مإإإنهج آخإإإر
 لإهادسإنادي مإن غإري  لقإي األمإة با كد صرح بع ه  ب ته أكوى من الإدي صإح  عندح ضح حِّ احلديل بالقبوق صُ 

فمإذ ا فقإأ أن حإدي األمإة ال  تمإع علإى ضإاللةا دذ  قإرر يف األصإوق  النظإرضال هب أن حدا املنهج أكوى يف و 
 دسنادا وحدا احلديل مما  لقته بالقبوق فيجب احل   بصحته ودن ضع   حمالةا قا ال على أمر يان 

 

 أمجعني وصلى اهلل وسل  على حممد وآله وصحبه  وآخرااواحلمد هلل أوال  اهللاحدا والعل  عند 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
   76ا وينظر : أثر علا احلديل يف اختالف الفقهاء ملاحر الفحا:  216/ 4له: اختالف احلديل لل افعي ملح  باألم  -( 1)



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

[223] 

 

 فهرس المصادر 
 ا بإريوحب العلميإةاال تإب ا دار السإب يوولإدي  إاج الإدين  السب يا اإل اج يف هرح املنهاج لتقي الدين

 م  1337ه/1712 لا د  لبنانا
 للن إرادار الإوطن  دبراحي ا: أبو  ي  ياسر بن  ح للبوصريياد املساتيد الع رة دحتاف اصرية املهرة باواق 

 م  1333حإإ /1760ا 1/السعوديةا ل الرياها
  م6000ه/1760 ا1ل/ للن راعمار  دار الفحااأثر علا احلديل يف اختالف الفقهاء ملاحر  
 وحبا لبنإإإإانا احل اهديإإإإدةا بإإإإري فإإإإا دار اآل: أمحإإإإد هإإإإاير إإإإح اإل  إإإإام يف أصإإإإوق األ  إإإإام البإإإإن  إإإإاما

  حبل د 
 الرهإإإدام تبإإإة  السإإإامراقياوصإإإبحي  السإإإلفيا: محإإإدي  إإإح األهإإإبيلياالوسإإإضى لعبإإإد احلإإإ   األ  إإإام 

 م  1337حإإ/1712 د  لا السعوديةا الرياها
 ا6ل/ والتوزيإإإإإإعادار اآلثإإإإإإار للن إإإإإإر  الإإإإإإوادعياا بإإإإإإن حإإإإإإادي أ اديإإإإإإل معلإإإإإإة ظاحرحإإإإإإا الصإإإإإإحة ملقبإإإإإإ 

 م 6000حإإ/1761
  م  1330ه/1710 لاد    لبنانا بريوحبا املعرفةادار  لهااختالف احلديل لل افعي ملح  باألم 
 االريإإاه الرهإإدام تبإإة  عمإإرامإإد بإإن حم د :  إإح اصليلإإيااء احلإإديل أليب يعلإإى اإلرهإإاد يف معرفإإة علمإإ 

 م  1343حإ/1703 ا 1ل/ السعوديةا
 بإريوحبا اإلسإالمياامل تإب  ال إاويشا: زحإري  إح لَللباينا اديل منار السبيا درواء الغليا يف رريج أ 

 م  1347حإإ/1707ا  6ل/ لبنانا
  ا1ل/ لبنإإإإإإإانا بإإإإإإإريوحبا اهيإإإإإإإاادار  البجإإإإإإإاويا: علإإإإإإإي حممإإإإإإإد  إإإإإإإح الإإإإإإإربااالسإإإإإإإتيعال البإإإإإإإن عبإإإإإإإد 

 م  1336/إإحإإ1716
 رأس  الهقافيإإةام تبإإة م إإة  األتصإإاريا: صإإغري أمحإإد  إإح املنإإدرااء البإإن علمإإاإلهإإراف علإإى مإإداحب ال

 م  6007/إإح1767ا  1ل/ اإلماراحبا اصيمةا
  ا  1حممإإإد بوينويإإإالن ا دار ابإإإن  إإإام ا بإإإريوحب ا لبنإإإان ا ل/  إإإح: ال إإإيباينااألصإإإا حملمإإإد بإإإن احلسإإإن

 م  6016ه/1799
  بإريوحبا العلميإةادار ال تإب  وعلإي معإوها أمحإداعإادق   إح:  جإرااإلصابة يف  ييا الصإحابة البإن 

 حإإإإ  17017ا  1ل/ لبنانا
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  لبنإانا بإريوحبا الف إرادار  ال نقيضياأضواء البيان يف دي اح القرآن بالقرآن حملمد األمني 
 م  1337ه/1717

  لبنإانا بإريوحبا املعاصإرادار الف إر  وآخإروناأبإو زيإد   ح: علإي للصفدياأعيان العصر وأعوان النصر 
 م  1334ه/1714ا  1/ل

  م  6006ا  7ل/ للمالينيادار العل   الاريليااألعالم صري الدين 
  األزحريإإإةام تبإإة ال ليإإاحب  سإإإعداطإإه عبإإد الإإرلوف   إإإح: القإإي ادعإإالم املإإوكعني عإإن رل العإإإاملني البإإن 

 م  1324ه/1944 مصرا القاحرةا
  ا 6ل/ مصإإإإإإإرا القإإإإإإإاحرةا  يميإإإإإإإةام تبإإإإإإإة ابإإإإإإإن  املعلمإإإإإإإياعبإإإإإإإد الإإإإإإإرمحن   إإإإإإإح: للسإإإإإإإمعاينااألتسإإإإإإإال 

 م  1340حإ/1700
  ا1ل/ الفإإالحادار  احملققإإنياَمموعإإة مإإن   إإح: املنإإدرااألوسإإط مإإن السإإنن واإلمجإإاع واالخإإتالف البإإن 

 م  6003ه/1790
   ا1ل/ والن إإإإإإراحجإإإإإإر للضباعإإإإإإة  الرتيإإإإإإياعبإإإإإإد اهلل عبإإإإإإد احملسإإإإإإن   إإإإإإح: يهإإإإإإرياالبدايإإإإإإة والنهايإإإإإإة البإإإإإإن 

 م  1334حإ/1713
 م  1325 ل ا مصرا دا اريخ ر اق األتدلس لل يبا دار ال تال العريبا القاحرةمس يف  بغية امللت 
  ا  1ل/ حجإإإرادار  الإإإايناعلإإإي بإإإن عبإإإد اهلل   إإإح: املغإإإريباالبإإإدر التمإإإام هإإإرح بلإإإوغ املإإإرام البإإإن الإإإوزير

 م  6005حإ /1764
  الريإإإإاها وزيإإإإعاوالتدار اْلجإإإإرة للن إإإإر  وآخإإإإرانا الغإإإإيطامصإإإإضفى أبإإإإو   إإإإح: امللقإإإإناالبإإإإدر املنإإإإري البإإإإن 

 م  6007ه/ 1767ا  1ل/ السعوديةا
  ا مديإإةاحمل ف إإالةامضبعإإة  أعإإرالاسإإعيد أمحإإد   إإح: عيإإاها ر يإإب املإإدارك و قريإإب املسإإالب للقاضإإي

 م  1349 ا1ل/ املغرلا
  معلوماحب الضبع م توبة بلغة غري عربية    وزيا عقباحب سيوطي على موضوعاحب ابن 
  حإإإ 1716 بايستانا الرهديةام تبة  وتسياالتغالم تيب   ح: املظهريا فسري 
  اْلنإإدا الإإدينا يإإدر آبإإاد  العهماتيإإةاداقإإرة املعإإارف  تقضإإةاالتقييإإد ملعرفإإة الإإرواة والسإإنن واملسإإاتيد البإإن 

 م  1349إ/إإح1709ا  1ل/
  د  لا لبنإإإإانا للضباعإإإةادار الف إإإر  اْلإإإراساعبإإإد السإإإالم   إإإح: األبإإإاراالت ملإإإة ل تإإإال الصإإإلة البإإإن 

 م  1337/حإ1717
  م  1337حإإ/1712ا  1ا مصر ا ل/مؤسسة كرطبة عباساالتلخيص احلبريا  ح:  سن بن 
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  وحممإإد  العلإإويامصإإضفى   إإح: الإإرباالتمهيإإد ملإإا يف املوطإإ  مإإن املعإإاين واألسإإاتيد البإإن عبإإد
   إإح1945 املغرلا األوكافاوزارة  الب ريا

  م تبإة  األلبإايناحممإد تاصإر الإدين   إح: ليمإاينااالتن يا مبإا يف   تيإب ال إوثري مإن األباطيإا للمعلمإي
 م 1342/إإحإ1702ا  6ل/ السعوديةا الرياها املعارفا

  لبنان ا د   ل   حب   بريوحبا العلميةادار ال تب  للنوويا ديب األمساء واللغاحب 
  ا لبنإإان بإإريوحبا الرسإإالةامؤسسإإة  معإإروفاب إإار عإإواد   إإح: للمإإايا إإديب ال مإإاق يف أمسإإاء الر إإاق

 م  1340حإإ/1700ا  1/ل
 ا 1ل/ سإإإإإإإإوريةا دم إإإإإإإإ ا القلإإإإإإإإ ادار  رم إإإإإإإإاناحممإإإإإإإإد خإإإإإإإإري   إإإإإإإإح:ا  إإإإإإإإاج الإإإإإإإإرتا   البإإإإإإإإن كضلوبغإإإإإإإإا

 م  1336ه/1719
  لبنإإإانا بإإإريوحبا اإلسإإإالميادار الغإإإرل  معإإإروفاب إإإار عإإإواد   إإإح: البغإإإداديا إإإاريخ بغإإإداد للخضيإإإب 

 م  6001حإ/1766ا  1ل/
  لا د  والتوزيإعادار الف إر للضباعإة والن إر  العمإرواعمإرو بإن غرامإة   إح: عسإايرا اريخ دم   البإن 

 م   1337 -حإ 
  األزحإإرياأبإإو عمإإر حممإإد بإإن علإإي   إإح: معإإنيا إإاريخ عهمإإان بإإن سإإعيد الإإدارمي عإإن أيب زيريإإا فإإىي بإإن 

 م   6004ه/1763 ا1ل/ مصرا القاحرةا والن راالفاروحل احلديهة للضباعة 
  اآبإإإاد يإإإدر  العهماتيإإإةاداقإإإرة املعإإإإارف  وآخإإإإإرونا املعلمإإإياعبإإإد الإإإرمحن بإإإن فإإإىي   إإإح: ال بإإإرياالتإإإاريخ 

 م  1374حإ/1955ا  1ل/ اْلندا آتدحرابرديشا
  الفإإاروحل  األزحإإرياأبإإو عمإإر حممإإد بإإن علإإي   إإح: معإإنيا إإاريخ حاهإإ  بإإن مرثإإد الضإإرباين عإإن فإإىي بإإن

 م  6010ه/1791ا  6ل/ مصرا القاحرةا والن رااحلديهة للضباعة 
  اْلنإدا ا  يإدر آبإاد الإدين العهماتيإةاارف داقإرة املعإ خاناحممد عبد املعيد  نا  ح: د  باالهقاحب البن

 م  1359حإإإ /1939ا  1/ل
  مصإرا د  لا  القإاحرةا والن إرا لي  الدار املصرية للت فتوحا دوة املقتبس يف ذير والة األتدلس البن

  م1322
 حب ا د    1ل/ لبنانا بريوحبا االعريبدار د ياء الرتاث  املعلميا:  ح ااهرح والتعديا 
  الفواقإإدادار عإامل  مشإإساحممإإد عايإا   إح:  يميإإةا إوال االعرتاضإإاحب املصإرية علإإى الفتيإا احلمويإإة البإن 

 م  6004ه/1763ا  1ل/ السعوديةا م ةا
  مري حممد يتب خاتة ا يرا  ي   احلنفيااهواحر امل ية يف طبقاحب احلنفية حملي الدين 
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  دار  معإإروفا إح: ب إإار عإواد  الرتمإإدياوف بالسإإنن حملمإد بإإن عيسإى  إامع الرتمإإدي املعإر
 م  1334ا  1ل/ لبنانا بريوحبا اإلسالمياالغرل 

  م  6019ه/1797ا  1ل/ الف رادار  با هنياَمموعة   ح: يوتسااهامع ملساقا املدوتة البن 
  د  ل  حب   لبنانا بريوحبا صادرادار  البي اويا اهية ال هال على  فسري 
 ا 1ل/ والتوزيإعابإة السإراوي للن إر م ت ال إيباينااأللباين وآثإاري وثنإاء العلمإاء عليإه حملمإد دبإراحي    ياة

 م  1345حإإ/1705
  اإلسإالميادار الغإرل  اهليلياد   حممود   ح: للمقريايادرر العقود الفريدة يف  را   األعيان املفيدة 

 م  6006حإ/1769ا  1ل/ لبنانا بريوحبا
 د   ل  حب لبنانا بريوحبا اهياادار  العسقالينا جر  الهامنة البناقة امنة فإي أعيان املالإإإدرر ال إ  
  دار الإإإرتاث للضبإإإع  النإإإوراحممإإإد األمحإإإدي أبإإإو   إإإح: فر إإإوناالإإإديباج املإإإدحب يف أعيإإإان املإإإدحب البإإإن

 د  ل   حب   مصرا القاحرةا والن را
  د   ل   حب   مصرا لقاحرةاا اإلسالميادار ال تال  تعي اذير أخبار أصبهان أليب 
  ا دار ال تإإب العلميإإة احلإإوحبايوسإإ   يمإإاق   إإح: احلسإإيناذيإإا التقييإإد يف رواة السإإنن واملسإإاتيد حملمإإد

 م  1330ه/1710ا  1ل/ لبنانا بريوحبا
  م إة  العبي إانام تبإة  العهيمإنياد   عبإد الإرمحن   إح:ا البن ر ب احلنبليالديا على طبقاحب احلنابلة

 م  6007حإ/1767ا  1ل/ يةاالسعود امل رمةا
  د   ل   حب   مصرا القاحرةا  يميةادار ابن  ال نقيضيار لة احلج حملمد األمني 
  م  1370ه/1974ا  1ل/ مصرا احلليبام تبة  هايراأمحد   ح: لل افعياالرسالة 
  ن إر دار اْلإدى لل العباسإياحممإد عيإد   إح: اْلإاديارسالة لضيفة يف أ اديل متفركة ضعيفة البإن عبإد

 م  1349ه/ 1707ا  6ل/ والتوزيعا
  امل تبإإة العصإإريةا بإإريوحبا  تصإإاريااألعبإإد اهلل دبإإراحي    يميإإةا  إإح:رفإإع املإإالم عإإن األقمإإة األعإإالم البإإن

  لبنانا د  ل  حب
  امعإإة اإلمإإام حممإإد بإإن  السإإعيداعبإإد العايإإا عبإإد الإإرمحن   إإح: كدامإإةاروضإإة النإإاظر و نإإة املنإإاظر البإإن 

 ه  1933ا  6ل/ السعوديةا لرياهاا اإلسالميةاسعود 
  بإريوحباا مؤسسإة الرسإالة ال إامناامت صإاحل  إ  إح: األتبارياالااحر يف معاين يلماحب الناس أليب ب ر 

 م  1336حإ/1716ا  1ل/ لبنانا
  الريإإإإاها املعإإإإارفام تبإإإإة  القإإإإادراموفإإإإ  عبإإإإد اهلل عبإإإإد   إإإإح: املإإإإدييناسإإإإؤالحب ابإإإإن أيب هإإإإيبة البإإإإن 

 حإإ  1707ا  1ل/ السعوديةا



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
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[222] 

 

  السإعوديةا املنإورةااملدينإة  الإدارام تبإة  سإي اأمحإد حممإد تإور   إح: اهنيداسؤاالحب ابن 
 م  1344ه/1704ا  1ل/

  د  ل  حب   مصرا احلديلادار  للصنعايناسبا السالم 
 /ا  6السنن ال ربى للبيهقيا  ح : حممد عبد القإادر عضإا ا دار ال تإب العلميإة ا بإريوحب ا لبنإان ا ل

 م  6009حإ/1767
  ا  1/لبنإإإإإانا ل بإإإإريوحبا الرسإإإإالةامؤسسإإإإة  وآخإإإإرونا األرتإإإإالولاهإإإإعيب   إإإإح: كضإإإإيناالسإإإإنن للإإإإدار

 م  6007-حإإ 1767
  د   ل  لبنإانا بإريوحبا الرسإالةامؤسسإة  وآخإرونا معروفاب ار عواد   ح: للدحيباسري أعالم النبالء

   حب  
  د   ل   حب   البنان بريوحبا العلميةادار ال تب  العماداهدراحب الدحب البن 
  ا لبنإإإان بإإإريوحبا اإلسإإإالمياامل تإإإب  األرتإإإالولاوهإإإعيب  ال إإإاويشازحإإإري   إإإح: للبغإإإوياهإإإرح السإإإنة

 م  1349حإ/1709 ا1ل/
  ا د ل  حب  رح ال بري على املقنع البن كدامةا  ح: حممد رهيد رضاا دار ال تال العريبال 
  ا  1ل/ اإلسإإإإالميةاب إإإإاقر دار ال وآخإإإإروناسإإإإاقد ب إإإإدا    إإإإح: للجصإإإإاإاهإإإإرح خمتصإإإإر الضحإإإإاوي

 م  6010ه/1791
  ا  1ل/ لبنإإانا بإريوحبا ال تإباعإامل  وآخإراناحممإد زحإإري النجإار   إح: للضحإاوياهإرح معإاين اآلثإار

 م  1337حإ/1717
   ا  1ل/ مصإإإرا القإإإاحرةا الدينيإإإةام تبإإإة الهقافإإإة  سإإإعداطإإإه عبإإإد الإإإرلوف   إإإح: للاركإإإايناهإإإرح املوطإإإ

 م  6009حإ/1767
  حإ  1766ا  1ل/ النجاةادار طوحل  الناصراحممد زحري بن تاصر  ح:  البخارياصحيح 
   لبنان بريوحبا العريبادار د ياء الرتاث  الباكياحممد فؤاد عبد   ح:ا لإلمام مسل صحيح مسل  
  لبنإإإإإانا بإإإريوحبا العلميإإإةادار امل تبإإإة  كلعجإإإإياعبإإإد املعضإإإي أمإإإني  د   إإإإح: للعقيلإإإياال عفإإإإاء ال بإإإري 

 م  1347حإ /1707 ا1ل/
  م1336حإ/1716 ا1ل/ لبنانا حبابريو  اهيااالقرن التاسع للسخاويا دار ال وء الالمع ألحا  
  األماتإة العامإإة لال تفإاق مبإإرور  العهيمإإنياعبإد الإإرمحن بإن سإليمان   إإح: يعلإىاطبقإاحب احلنابلإة البإإن أيب

 م  1333حإ/1713ا  6ل/ السعوديةا الرياها اململ ةاماقة عام على   سيس 
  الرسإإإإالةامؤسسإإإة  الايبإإإ اودبإإإإراحي   البوهإإإياأيإإإرم   إإإإح: اْلإإإادياعلمإإإاء احلإإإديل البإإإإن عبإإإد طبقإإإاحب 

 م  1332حإ/1715ا  6ل/ لبنانا بريوحبا



 أبوبكر عثمان اللوتي                                                      حديث بيع الكالئ بالكالئ بين المحدثين والفقهاء   
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  ا1ل/ لبنإإإإإإإإانابإإإإإإإإريوحب  العإإإإإإإإريبادار الراقإإإإإإإإد  عبإإإإإإإإاساد سإإإإإإإإان   إإإإإإإإح: لل إإإإإإإإريازياطبقإإإإإإإإاحب الفقهإإإإإإإإاء 
 م  1350حإ/1943

  بإريوحبا اإلسإالميةادار الب إاقر  جنيإباعلإي  حمإي الإدين  إح: الصإالحاطبقاحب الفقهاء ال افعية البن 
 م  1336ا  1ل/ لبنانا

  لبنإإانا بإإريوحبا ال تإإباعإإامل  خإإانااحلإإافظ عبإإد العلإإي   د   إإح: هإإهبةاطبقإإإاحب ال إإافعية البإإن كاضإإي 
 م  1345حإ/1705ا  1ل/

  اء دار د يإإ الضنإإا ياوحممإإود حممإإد  احللإإواعبإإد الفتإإاح حممإإد   إإح: للسإإب ياطبقإإاحب ال إإافعية ال إإربى
 د  ل   حب   مصرا القاحرةا العربيةاال تب 

  م  1324 ا1ل/ لبنانا بريوحبا صادرادار  عباساد سان   ح:الضبقاحب ال ربى البن سعدا 
  د  ل  حب   العريبادار د ياء الرتاث  للعراكياطرح التهريب يف هرح التقريب 
  م 1330ه/1710ا  6ل/ املباريياأمحد   ح: يعلىاالعدة يف أصوق الفقه أليب 
  والتوزيإعادار عإامل الفواقإد للن إر  السإبأاخالإد   إح: التفسإرياالعدل النمإري مإن َمإالس ال إنقيضي يف 

 ه  1762ا  6ل/ السعوديةا امل رمةام ة 
  دار  الفقإياحممإد  امإد   إح: اْلادياالعقود الدرية من مناكب هيخ اإلسالم أمحد ابن  يمية البن عبد

  ل   حب   لبنانا د بريوحبا العريباال تال 
  ا1ل/ لبنإإانا بإإريوحبا ال تإإباعإإامل  وآخإإراناالسإإيد صإإبحي السإإامراقي   إإح: للرتمإإدياالعلإإا ال بإإري 

 م  1343حإ/1703
  بإإإريوحبا العلميإإإةادار ال تإإإب  املإإإيساخليإإإا   إإإح: اهإإإوزياالعلإإإا املتناحيإإإة يف األ اديإإإل الواحيإإإة البإإإن 

 حإإ  1709ا  1ل/ لبنانا
  دار طيبإإإة  السإإإلفياد   حمفإإإوظ الإإإرمحن زيإإإن اهلل   إإإح: كضإإإيناالعإإإإلا الإإإواردة يف األ إإإإاديل النبويإإإة للإإإدار

 م  1332حإ/1712ا  1ل/ السعوديةا الرياها والتوزيعاللن ر 
  دار الفإإاروحل  األزحإإرياأبإإو عمإإر حممإإد بإإن علإإي   إإح: اهللاالعلإإا ومعرفإإة الر إإاق ألمحإإد روايإإة ابنإإه عبإإد

 م  6019حإإ/1797ا1ل/ مصرا القاحرةا والن راة احلديهة للضباع
  العهماتيإإةااملعإإارف  خإإانا داقإإرةحممإإد عبإإد املعيإإد   إإح: د سإإالماغريإإب احلإإديل أليب عبيإإد القاسإإ  بإإن 

 م  1327حإ/1947ا 1ل/ اْلندا الدينا آبادا يدر 
  ه 1953 لبنانا بريوحبا املعرفةادار  اصضيباحمب الدين   ح:  جرافتح الباري البن 
  رم إإاناصإإبحي بإإن حممإإد   إإح: العهيمإإنيافإإتح ذي اهإإالق واإليإإرام ب إإرح بلإإوغ املإإرام حملمإإد بإإن صإإاحل 

 م  6002حإ/1765ا  1ل/ والتوزيعاامل تبة اإلسالمية للن ر  عرفةاوأم دسراء بنأ 



 
 

 0202ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد                 مجلة المنتدى األكاديمي    
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  د   ل  حب   لبنانا بريوحبا الف رادار  اْلمامافتح القدير لل ماق ابن 
  م  1337ه/1717ا  6ل/ ال ويتيةاوزارة األوكاف  للجصاإاالفصوق يف األصوق 
  ا6ل/ السإعوديةا اهإوزيادار ابإن  الغإرازيايوس  بن عإادق   ح: البغدادياالفقيه واملتفقه للخضيب 

 ه  1761
 د   م   ل   حب    ددارضا   ح: الندميافهرسأ البن ال 
  حإإ1972ا  1ل/ مصرا ال ربىاامل تبة التجارية  للمناويافيا القدير   
  بإريوحبا اإلسإالميادار الغإرل  يإرمياحممإد عبإد اهلل ولإد    إح: العريباالقبس يف هرح موط  مالب البن 

 م  1336ا  1ل/ لبنانا
  ا1ل/ لبنإانا بإريوحبا العلميإةادار ال تب  ال افعياحممد  سن  األصوق للسمعايناكواطع األدلة يف 

 م  1333ه/1714
 ل حب  د  اإلسالميادار ال تال  احلنفياين البخاري ي   األسرار هرح أصوق البادوي لعالء الد 
  دار  معإإإوهاعإإإادق أمحإإإد عبإإإد املو إإإودا و علإإإي حممإإإد   إإإح: عإإإدياال امإإإا يف ضإإإعفاء الر إإإاق البإإإن

 م  1335حإ/1714ا  1ل/ لبنانا بريوحبا العلميةاال تب 
  د   ل   حب   العراحلا بغدادا املهىنام تبة  األثريااللبال يف  ديب األتسال البن 
  م6009ه/1767ا  6ل/ بريوحبا العلميةادار ال تب  لل ريازيااللمع يف أصوق الفقه  
  م1335ه/1714ا  1ل/ لبنانا بريوحبا العلميةادار ال تب  مفلحااملبدع يف هرح املقنع البن  
  د  ل  حب   الف رادار  للنوويااجملموع هرح املهدل 
  املدينإإة  املصإإح اعإإة اضبَممإإع امللإإب فهإإد ل  اكاسإإمحن ابإإن عبإإد الإإر   إإح:  يميإإةاَممإإوع الفتإإاوى البإإن

 م  1337ه/1712 السعوديةا املنورةا
  م  1335ه/1714ا 9ل/ لبنانا بريوحبا الرسالةامؤسسة  العلوايناطه   ح: للرازيااحملصوق 
  م6017ه/1797ا  1ل/ اصبتورامؤسسة  الرمحنا افظ عبد   ح: عرفةااملختصر الفقهي البن  
  م  1337ه/1717ا  1ل/ العلميةاال تب دار  لسحنونااملدوتة 
  ا7ل/ السإعوديةا املنإورةااملدينإة  واحل إ اا م تبة العلإوم حملمد األمني ال نقيضيمديرة يف أصوق الفقه 

 م  6001
  ا1ل/ لبنإإإإإإإإإانا بإإإإإإإإإريوحبا الف إإإإإإإإإرادار  القإإإإإإإإإاريامركإإإإإإإإإاة املفإإإإإإإإإا يح هإإإإإإإإإرح م إإإإإإإإإ اة املصإإإإإإإإإابيح لعلإإإإإإإإإي 

 م 6006ه/1766
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  دار احلإإرمني للضباعإإة  الإإوادعيا: مقبإإا بإإن حإإادي النيسإإابوريا  إإحي  املسإإتدرك علإإى الصإإحيحني للحإإا
 م  1335حإ/1715ا  1ل/ مصرا القاحرةا والتوزيعاوالن ر 

  ا1ل/ العلميإإإإإإإإإإةادار ال تإإإإإإإإإإب  ال إإإإإإإإإإايفاحممإإإإإإإإإإد عبإإإإإإإإإإد السإإإإإإإإإإالم عبإإإإإإإإإإد   إإإإإإإإإإح: للغإإإإإإإإإإاايلااملستصإإإإإإإإإإفى 
 م  1339ه/1719

  السإإإعوديةا الريإإإاها الرهإإإدام تبإإإة  اللحيإإإداناوحممإإإد  اهللامحإإإد عبإإإد   إإإح: هإإإيبةااملصإإإن  البإإإن أيب 
 م  6007حإ/1767 ا1ل/

  ا6ل/ اْلنإإإإإإدا العلمإإإإإإيااجمللإإإإإس  األعظمإإإإإإيا بيإإإإإإب الإإإإإرمحن   إإإإإح: الصإإإإإإنعاينااملصإإإإإن  لعبإإإإإإد الإإإإإرزاحل 
 حإإإ 1709

  وزارة  الإإرتاثادار الفإالح للبحإإل العلمإإي وحتقيإإ    إإح: كركإإوقامضإالع األتإإوار علإإى صإإحاح اآلثإار البإإن
 م  6016ه/1799ا  1ل/ كضرا الدو ةا ميةااإلسالاألوكاف وال ؤون 

  دار  عإإإإالاحممإإإإد زيإإإإنه    إإإإح: املراي إإإإيااملعجإإإب يف  لخإإإإيص أخبإإإإار املغإإإإرل لعبإإإإد الوا إإإإد بإإإن علإإإإي
 د  ل   حب   مصرا القاحرةا والتوزيعاالفر اين للن ر 

  وذيإا طبقإاحب  ما1355حإ/1935 د  لا لبنانا بريوحبا صادرادار  احلمويامعج  البلدان لياكوحب
  9/641 نابلة:احل

  د  السإعوديةا املنإورةااملدينإة  الغربإاءام تبإة  املصرايتاصالح بن سامل   ح: كاتعامعج  الصحابة البن 
   حب ل

  ا  6ل/ مصإإرا القإإاحرةا  يميإإةام تبإإة ابإإن  السإإلفيا إإإمدي عبإإد اجمليإإد   إإح: للضإإرباينااملعجإإ  ال بإإري
 م  1349حإ/1707

  ا1ل/ السإإإإعوديةا الضإإإإاق ا الصإإإإدي ام تبإإإإة  اْليلإإإإةايإإإإب حممإإإإد احلب  إإإإح: للإإإإدحيبااملعجإإإإ  املخإإإإتص 
 م  1344ه/1704

  األزحإإرياأبإإو عمإإر حممإإد بإإن علإإي   إإح: حمإإرز:معرفإإة الر إإاق لإلمإإام أيب زيريإإا فإإىي بإإن معإإني روايإإة ابإإن 
 م 6003ه/1790ا  1ل/ مصرا القاحرةا والن راالفاروحل احلديهة للضباعة 

  حإإإإ 1716 ا1ل/ سإورياا دم إ ا كتيبإةادار  كلعجإيااملعضإي   إح: عبإإد للبيهقإيامعرفإة السإنن واآلثإار
 م  1331/
  السإإإعوديةا الريإإإاها للن إإإرادار الإإإوطن  العإإإاازيا إإإح: عإإإادق بإإإن يوسإإإ   تعإإإي امعرفإإإة الصإإإحابة أليب 

 م  1334حإإ/1713 ا1ل/
  م1353ه/1933 لا د  الف رادار  حاروناعبد السالم حممد   ح: فارسامقاييس اللغة البن 
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 العلميإإةادار ال تإإب  وأخإإويا عضإإااحممإإد عبإإد القإإادر   إإح: اهإإوزيا  يف  إإاريخ امللإإوك واألمإإ  البإإن املنإإتظ 
 م   1336حإ/1716ا  1ل/ لبنانا بريوحبا

  ه  1996ا  1ل/ مصرا السعادةامضبعة  للبا يااملنتقى هرح املوطن 
  6ل/ ميةاالعلامل تبة  اللضي اعبد الوحال عبد   ح: احلسناموط  مالب رواية حممد بن   
  لبنإإإانا بإإإريوحبا العإإإريبادار د يإإإاء الإإإرتاث  البإإإاكياحممإإإد فإإإؤاد عبإإإد   إإإح:موطإإإ  مالإإإب روايإإإة فإإإىي الليهإإإيا 

 م  13347/إإح1702
  الاركاءا األردنا املنارام تبة  السامراقياد   دبراحي    ح: رياتاحة األلباء فإي طبقإاحب األدباء البن األتبا 

 م  1347/إإحإ1707ا  9ل/
 ه/ 1714 ا1ل/ لبنإانا بإريوحبا والن إرامؤسسة الريان للضباعة  عوامةاحممد   ح: للايلعيالراية تصب ا

 م  1335
  د  ل  حب لبنانا بريوحبا العلميةاامل تبة   يتافليب   ح: للسيوطياتظ  العقيان يف أعيان األعيان  
  املدينإإة  اإلسإإالميةا اهامعإإة املإإدخلياربيإإع بإإن حإإادي   إإح:  جإإراالن إإأ علإإى مقدمإإة ابإإن الصإإالح البإإن

 م  1347ه/1707ا  1ل/ السعوديةا املنورةا
  السإإإل اأضإإإواء  فإإإريجازيإإإن العابإإإدين بإإإن حممإإإد بإإإال   إإإح: للاري إإإياالن إإإأ علإإإى مقدمإإإة ابإإإن الصإإإالح 

 م  1334ه/1713ا  1ل/ السعوديةا الرياها
  ا 1ل/ لبنإإانا بإإريوحبا العلميإإةادار ال تإإب  العيإإدروساالنإإور السإإافر عإإن أخبإإار القإإرن العاهإإر حملإإي الإإدين

  ه 1707
  م1339حإ/1719ا  1ل/ مصرا احلديلادار  الصبابضياعصام   ح: لل ويايناتيا األوطار 
  لبنإإإانا بإإإريوحبا صإإإادرادار  عبإإإاساد د سإإإان   إإإح: خل إإإاناوفيإإإاحب األعيإإإان وأتبإإإاء أبنإإإاء الامإإإان البإإإن 

  حب  د ل
  ا  7ل/ لبنإإإإإإإإإإانا ريوحبابإإإإإإإإإإ اهديإإإإإإإإإإدةادار اآلفإإإإإإإإإإاحل  تإإإإإإإإإإويهااعإإإإإإإإإإادق   إإإإإإإإإإح: كنفإإإإإإإإإإداالوفيإإإإإإإإإإاحب البإإإإإإإإإإن

  م1349ه/1709
  ا د ل لبنإانا بريوحبا الرتاثادار د ياء  مصضفىاو ريي  األرتالولاأمحد   ح: للصفدياالوايف بالوفياحب

 م  6000ه/1760
  بإريوحبا ال تإبادار عإامل  مسإارةاحممد سلي   الغماريا  ح:اْلداية يف رريج أ اديل البداية أليب الفيا 

 م  1345ه/1705ا  1ل/ لبنانا
  م1397حإ/1979 ا1ل/ مصرا الصاويامضبعة  للهعاليبايتيمة الدحر يف حماسن أحا العصر  
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Preventing Selling Dept for Dept Hadeeth between 
Hadeeth Scholars and Legal Scholars 

Abu Bakr Othman Al Louti 
 

Abstract                                                                                                  
This study deals with the methodological contrast between hadeeth 
scholars and legal scholars.                       
Thanks to Allah and peace be upon the prophet Mohammed and his 
companions. 
One of main factors that motivated the researcher to study this 
hadeeth-which has been explained by specialists in this field- is that 
Ibn Alhady mentioned that some scholars, fanatics, and scientists 
report the hadeeth whether it is alleged or not and whether it is 
attributed or not and some critics do not reference like this hadeeth: 
preventing selling dept for dept.                                                                                             
The reader of such books mostly finds them refer to the nullity of 
some financial dealings by referring to the hadeeth of preventing 
selling dept for dept. Is this hadeeth valid for specialists and their 
students? If it is invalid, how do they support their argument based on 
the hadeeth itself? And why do they mention it in their books?                                                                                                                                  
To answer these questions, this study aimed to explore the 
methodological contrast between hadeeth scholars and legal scholars. 
This is a very important issue as some students-because of their 
ignorance- challenged the specialist imams, and refused their validity 
rules according to their own methodology even if they had not been 
accepted by previous imams.                                                                                                                             
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This research is divided into an introduction, three sections, 
and a conclusion. The introduction talks about the meaning 
of the hadeeth ‘‘preventing selling dept for dept.’’ The first section 
deals with the hadeeth's references which clearly indicate that it is 
about Musa Ibn Ubaida Alrabzi's hadeeth which is actually weak. The 
second section presents scholars' points of view which show that the 
hadeeth is "unacceptable"; except Altahwi and his followers. The third 
section deals with specialists and fanatics' opinions which demonstrate 
that the hadeeth is "acceptable” because it is acceptable for all. Finally, 
the study ends with a conclusion that summarises the main points 
discussed.                                                                                                                           

 


