بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب سؤال

بٌع ماكنة دون قبضها
إلى Abu Ihsan Manasra
السؤال:
شٌخنا الكرٌم ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
لو تكرمت علً باإلجابة على سؤال شخصً ٌتعلك بالعمود؛
فإن لً منشأة بمساحة  400متر مربع ،ولً فٌها ماكنة نجارة ،ولد جاءنً أحد األشخاص لٌشتري الماكنة
فوافمت على البٌع وبعدها طلب منً استئجار المنشأة لٌبمً الماكنة التً اشتراها منً فً مكانها وٌشتغل علٌها
بنفس المكان ،وعلى هذا تم االتفاق ،علما بأن الماكنة عٌن ٌُنمل ومع ذلن تم إبماؤها مكانها فً المنشأة التً تم
تأجٌرها للشخص الذي اشترى الماكنة ولم ٌتم نمل الماكنة ،مع العلم أن مفتاح المنشأة مع المستأجر صاحب الماكنة
وهو ٌمتلن كامل المنفعة من المنشأة كما وأنه حر التصرف بها دون أن ٌسبب تلفا أو أذى للمنشأة.
فهل ٌُعتبر العمد بٌننا مستوفٌا الشروط الشرعٌة إذا لم تُنمل الماكنة؟؟
أم ٌعتبر العمد باطال لعدم نمل الماكنة وبمائها فً المنشأة التً استأجرها َمن اشترى الماكنة؟؟؟
وبارن هللا فٌكم وفتح هللا على ٌدٌكم
الرجاء اإلجابة على هذا السؤال بأسرع ولت للضرورة المصوى إن أمكن
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
ٌشترط فً البٌع لبض السلعة وحٌازتها إلى الرحال ولكن هذا فمط فً الموزون والمكٌل والمعدود كأن
تشتري ألمشة أو أغذٌة كاألرز مثال أو تشتري أعدادا من البطٌخ أو الموز ...فمثل هذه األمور التً تكال كٌال
"وٌدخل فٌها أن تذرع بالذراع مثال" ...أو تباع بالعدد بالواحدة أي البطٌخة بكذا أو أن تباع بالوزن وأمثال ذلن مما
ٌتم بٌعها بكٌلها أو ذرعها أو وزنها أو بالعدد ...فكل هذه ٌجب عند بٌعها أن ٌنملها المشتري من مكانها ،وكذلن
بالنسبة للبائع فحتى تكون السلعة ملكه وٌجوز له بٌعها ٌجب أن ٌكون لد لبضها وحازها إلى دكانه ...ولهذا ال
ع َطعَا ًما فَ َل ٌَ ِبعه
ٌصح أن ٌبٌع التاجر سلعة ال ٌملكها أي لٌست محازة فً دكانه ،لال رسول هللا َ « 2من ابتَا َ
َحتَّى ٌَستَوفٌَِه» رواه البخاري .وروى مسلم عن ابن عمرَ « 2وكنَّا نَشت َ ِري ال َّ
ان ِج َزافًا فَنَ َهانَا َرسول
طعَا َم ِمن ُّ
الركبَ ِ
ع َطعَا ًما فَ َل ٌَبِعه َحتَّى ٌَكتَالَه»
ّللا  أَن نَبٌِعَه َحتَّى نَنقلَه ِمن َمكَانِ ِه» وروى مسلم أن النبً  لالَ « 2من ابتَا َ
َّ ِ
ً قَا َل فَ ِإذَا
ّللا ِإنًِ أَشت َ ِري بٌوعًا فَ َما ٌَ ِح ُّل ِلً ِمن َها َو َما ٌ َح َّرم َ
وعن حكٌم بن حزام لال« 2قلت ٌَا َرسو َل َّ ِ
علَ َّ
اشت َ َرٌتَ بٌَعًا فَ َل تَبِعه َحتَّى تَقبِ َ
السلَع َحٌث
ّللا  نَ َهى أَن تبَا َ
ضه» رواه أحمد .وعن زٌد بن ثابت« 2إِنَّ َرسو َل َّ ِ
ع ِ
تبتَاع َحتَّى ٌَح َ
سو ُل َ ِ
ّللا
وز َها الت ُّ َّجار إِلَى ِر َحا ِل ِهم» رواه أبو داود .وروى أحمد فً مسنده عن اب ِْن ُ
ع َم َر لَا َل 2لَا َل َر ُ
َ « من اشت َ َرى َطعَا ًما ِبكٌَل أَو َوزن فَ َل ٌَ ِبٌعه َحتَّى ٌَق ِب َ
ضه».

وواضح من األحادٌث أنها تنص على الكٌل والوزن وكذلن تنص بشكل عام على الطعام ،والطعام ال ٌخلو
من كونه مكٌال أو موزونا أو معدودا ألنه أحٌانا ٌباع بالعدد كبعض أنواع الفاكهة مثال ...وعلٌه فإن شرط المبض
ٌصبح متعلما بكل ما ٌمدَر به الطعام من كٌل أو وزن أو عدد.
وأما غٌر المكٌل والموزون والمعدود فال ٌشترط فٌه المبض عند بٌعه ،وهذا ٌنطبك على الدار واألرض
والحٌوان ومثله ،أما الدار واألرض فألنها ال تنمل ...وأما الحٌوان فلورود النص ،روى البخاري عن ابن عمر أنه
ّللا فَاصنَع
ً ِ بع ِنٌ ِه فَقَا َل ع َمر ه َو لَكَ فَاشت َ َراه ث َّم قَا َل ه َو لَكَ ٌَا عَب َد َّ ِ
كان على بكر لعمر صعب« 2فَقَا َل لَه النَّ ِب ُّ
شئتَ » .ففً الحدٌث أن الرسول  اشتراه من عمر وباعه لعبد هللا بن عمر لبل أن ٌمبضه من عمر.
ِب ِه َما ِ
ّللا «أَنَّه ك َ
ع ْب ِد َ ِ
علَى َج َمل لَه قَد أَعٌَا
سٌر َ
َان ٌَ ِ
ع ِ
امر لال َح َدثَنًِ َجا ِب ُر ب ُْن َ
ع ْن َ
وكذلن روى مسلم فً صحٌحه َ
ً  فَ َدعَا ِلً َو َ
سر ِمثلَه قَا َل بِعنٌِ ِه بِوقٌَِّة قلت َل ث َّم قَا َل
سٌ ًرا لَم ٌَ ِ
ار َ
ض َربَه فَ َ
فَأ َ َرا َد أَن ٌ َ
س َ
سٌِبَه قَا َل فَلَ ِحقَنًِ النَّبِ ُّ
س َل ِفً
ِبع ِنٌ ِه فَ ِبعته ِبو ِقٌَّة َواستَثنٌَت َ
علٌَ ِه حم َلنَه ِإلَى أَه ِلً فَلَ َّما بَلَغت أَتٌَته ِبال َج َم ِل فَنَقَ َد ِنً ث َ َمنَه ث َّم َر َجعت فَأَر َ
أَث َ ِري فَقَا َل أَت َرانًِ َماكَستكَ ِِلخ َذ َج َملَكَ خذ َج َملَكَ َود ََرا ِه َمكَ فَه َو لَكَ » وفً الحدٌث أن رسول هللا  اشترى جمل
جابر ولم ٌمبضه بل استمر جابر راكبا الجمل إلى أن وصل أهله ...وبعد ذلن وهبه له الرسول .
وعلٌه فإن بٌع الحٌوان وأمثاله مما جرت العادة أن ال ٌباع بالوزن أو الكٌل أو العدد فإن المبض لٌس شرطا
فً تمام البٌع.
والذي أرجحه أن آلة النجارة التً سألت عنها هً مثل الحٌوان فٌنطبك علٌها تمام البٌع دون المبض أي دون
نملها من مكانها ...وبعبارة أخرى فإن انعقاد بٌع الماكنة صحٌح سواء أنقلها المشتري إلى بٌته أم استأجر
المكان الذي هً فٌه وأبقاها فً المكان نفسه ،وإذن البٌع صحٌح وبارك هللا لك فً بٌعك الماكنة ولمن اشتراها
كذلك.
هذا ما أرجحه وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 22جمادى األولى 1431هـ
الموافك 2010/02/00م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10
type=3&theater؟73741828.122848424578904/765576003639473/
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/dx3zXs3UHnJ
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/961613436768702466
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