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 املنهج العصري يف شرح أحاديث كتاب البيوع يف "صحيح البخاري" 
 كتاب "إنعام الباري" للشيخ حممد تقي العثماين منوذجا  

  

 1د. يوسف عظيم الصديقي
 طالب الدكتوراه يف معهد املصرفية والتمويل اإلسالمي

 )التابع للجامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي( 
Email: siddiqiya@yahoo.com 

 
 

 

 ملخَّص البحث
يُعتَبر كتاب "اجلامع الصحيح" لإلمام البخاري من املصادر املهمة يف املكتبة اإلسالمية، وخدمه العلماء بشروح 
مفصلة أو تعليقات موجزة. ومن العلماء املعاصرين الذين خردموا هذا الكتاب ابلشرح والتعليق هو الشيخ املفيت 

ه(، الذي يعتَب من الشخصيات البارزة يف األوساط العلمية والفقهية يف العامل ١٣٦٢اين )مواليد حممد تقي العثم
اإلسالمي، فقد أثرى املكتبة اإلسالمية بكتب مفيدة يف التفسري، واحلديث، والفقه، والتاريخ اإلسالمي. لقد 

ة أهنا لدات. تكمن أيمية هذ  الور صدرت للشيخ أماٍل على "اجلامع الصحيح" ابسم "إنعام الباري" يف مثاين جم
 ة أول ور ة ابللغة العربية تدرس منهج الشيخ العثماين يف كتاب مل يرتجرم بعد إىل العربية. أمَّا األسلوب املتبع يف الور 

فهو البحث النوعي القائم على عرض ما ذكر يف "إنعام الباري" وإعداد دراسة خاصة بنهج الشيخ العثماين، واليت 
د الباحثني وشراح احلديث يف املستقبل عند خدمة كتب السنن واملسانيد. تتكون الور ة من ستة مباحث. تساع

املبحث األول: التعريف ابجلامع الصحيح ومصنفه وأشهر شروحه، املبحث الثاين: التعريف ابلشيخ العثماين 
لرَّابع: منهج الشيخ لول العصرية، املبحث اومؤلفاته، املبحث الثالث: منهج الشيخ العثماين يف النوازل الفقهية واحل

العثماين يف التقريب ابلقصص احلقيقية، املبحث اخلامس: منهج الشيخ العثماين يف عرض األنظمة احلديثة. 
استنتجت الور ة أن كتاب "إنعام الباري" يشكل إضافة فريدة يف املكتبة اإلسالمية كونه يعني طالب العلم والقارئ 

 مع الصحيح" مبنظور عصري مع االعتماد على الرتاث الفقهي املذكور يف نصوص احلديث الشريف.على فهم "اجلا
 

 املنهج. العصري. الشرح. األحاديث. البيوع. اجلامع الصحيح.   الكلمات االفتتاحية:
 

 املقدمة: 
تزمذي عن جاء يف جامع اليعتَب القرآن الكرمي والسنة النبوية يما مصدرا اإلرشاد السماوي لألمة اإلسالمية، فقد 

، و د سخَّر هللا 1النيب صلى هللا عليه وسلم: )عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عّضوا عليها ابلنواِجذ(
تعاىل يف القرون األوىل لألمة اإلسالمية ثلة طيبة من احملدثني وخمتصي علم احلديث من أجل رواية األحاديث 
                                                           

 .١٩٢١م(. ص ٢٠٠٠، ٣الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة. موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة. )الرايض: دار السالم للنشر والتوزيع، ط1 



340 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

ها، ومن مث جاء العلماء املتمكنون الذين شرحوا األحاديث وألفوا تعليقات موجزة أو شروحاً الشريفة، ومجعها وتدوين
 مفصلة. 

ومن أوائل الناس الذين دّونوا السنة النبوية كان اإلمام الزُهري، وتبعه ابن جريج، وابن إسحاق، وسعيد بن 
 . 2ُعيينة، والليث بن سعد، وغريهمأيب عروبة، واإلمام مالك، وسفيان الثوري، واألوزاعي، وسفيان بن 

وظهر كتاب "املوطأ" لإلمام مالك بن أنس كأول كتاب يف التأليف احلديثي على أبواب الفقه، مث تبعه 
األئمة أمثال: عبد هللا بن املبارك، والبخاري، ومسلم، وسعيد بن منصور، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي وابن 

 .3ماجه، وغريهم
تب اليت تداوهلا أفراد األمة اإلسالمية ابلقبول واالستحسان كان كتاب "اجلامع الصحيح" ولكن أشهر الك

لإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل، و د عّلق الشيخ عبد احلي اللكنوي على كتايب اإلمام البخاري واإلمام مسلم بقوله: 
لبخاري وصحيح ثون شر اً وغرابً: أن صحيح ا"وكتاابيما أصح الكتب بعد كتاب هللا تعاىل. هذا مما اتفق عليه احملد

 . 4مسلم ال نظري هلما يف الكتب"
ولعل سبب االهتمام يرجع يف التزام املصنف بنقل أحاديث صحيحة بذل يف مجعها الكثري من اجلهد 

تبوا كوالو ت. و د كان هذا الكتاب موضوع اهتمام على مر القرون، فقد تداوله الناس ابلرواية وابلتدريس، وكذلك  
 التعليقات املختصرة والشروح املطولة عليها. 

ويف زماننا هذا، فقد صدر شرح يف مثان جملدات ضخام ابسم "إنعام الباري دروس خباري شريف" ابللغة 
س "صحيح أثناء إلقائه درو  -حفظه هللا تعاىل  -فضيلة املفيت حممد تقي العثماين  5األردية، وهو جمموعة أمايل

البخاري" يف رحاب دار العلوم كراتشي. وميتاز مؤلفه بني أ رانه أبنه مجع بني علوم الشريعة مثل احلديث والفقه، 
يه حركة املصارف انني الوضعية، وتوجوكذلك العلوم العصرية مثل القانون واال تصاد، وله إجنازات ابرزة يف أسلمة القو 

اإلسالمية، و د سافر يف رحالت دعوية وعلمية إىل أصقاع األرض من شر ها إىل غرهبا، فلذا تكمن أيمية البحث 
يف معرفة املنهج العصري الذي اتبعه املؤلف يف شرح كتاب جليل الذي كان موضوع اهتمام أفراد األمة اإلسالمية 

 على مر القرون، 
ريف بكتاب تتطرق إىل التع –حسب علم الباحث  –البحث يعتَب أول ور ة علمية ابللغة العربية  وهذا

 "انعام الباري"، اليت تساعد الباحثني على دراسة اجلوانب احلديثية لألبواب اليت مت تدرسها هذ  الور ة. 

                                                           

 .١٢٤(. ص ٢٠٠٧ه/١٤٢٧، ٤السباعي، مصطفى. السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي. )بريوت: دار الوراق، ط2 
 .٢٧، ص ١م(. ج ٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ٤أبو غدة، عبد الفتاح. مقدمة موطأ اإلمام مالك. )دمشق: دار القلم دمشق، ط3 
 .١٢٠ه(. ص ١٤١٦، ٣اللكنوي، عبد احلي. ظفر األماين بشرح خمتصر السيد الشريف اجلُرجاين. )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط4 
يتكلم فنقل الشيخ سعيد أمحد البالن بوري عن كشف الظنون: "األمايل: هو مجع اإلمالء، وهو أن يقعد عامل، وحوله تالمذته ابحملابر والقراطيس،  5 

  العامل مبا فتح هللا سبحانه وتعاىل عليه من العلم، ويكتبه التالمذة، فيصري كتاابً".
 . ٤٤٣، ص ١م(. ج٢٠١٢ه/١٤٣٣، ٢ البالغة. )دمشق: دار ابن كثري، طانظر: الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم. حجة هللا
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احث ح حتت مبو د استخدم الباحث أسلوب البحث النوعي من خالل تصنيف ما ذكر  املؤلف الشار 
 الور ة، ومن مث التوصل إىل النتائج اليت تفيد الباحثني ومؤلفي الشروح املعاصرة. 

 

 املبحث األول: التعريف ابجلامع الصحيح ومصّنفه وأشهر شروحه:
 املطلب األول: التعريف ابإلمام البخاري

برة اجلُعفيِّ إبراهيم بن املغرية بن ب رْردزْ كتاب "اجلامع الصحيح" صنفه اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن 
البخاري، و د أسلم جد  املغرية على يد اليمان البخاري اجلُعفي رمحهما هللا تعاىل. ولد اإلمام البخاري يف بلدة 

ْرت رْنك" ه  ، و د ورث املال الكثري من أبيه إمساعيل بن إبراهيم، ١٩٤عام  - نالوا عة حاليًا يف أوزبكستا – 6"خر
صرفه يف التصدق وأخذ العلم. وعندما نوى طلب علم احلديث ومجع رواايته،  صد خمتلف مراكز الرواة يف زمانه و 

مثل مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وبالد الشام، وخبارى، ومرو، وبلخ، وهراة، ونيسابور، والري، وبغداد، وواسط، 
  لرحالت أكثر من ألف شيخ، وحفظ مجيع األسانيد اليتوالبصرة، والكوفة، ومصر، وأرض اجلزيرة. لقي يف هذ  ا

كانوا يروهنا. ومن شيوخه يف احلديث اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل. و د روى عنه أكثر من تسعني ألف 
رجل كما ذكر الفربري. و د صنف كتباً عديدة إىل جانب تصنيفه "اجلامع الصحيح"، مثل: كتاب "األدب املفرد"، 

ليدين يف الصالة"، و" راءة خلف اإلمام"، و"بر الوالدين"، و"التاريخ الكبري"، و"التاريخ األوسط"، و"التاريخ و"رفع ا
 .7الصغري"، و"خلق أفعال العباد"، وغريها من الكتب اليت تناولتها املكتبة اإلسالمية ابحلفظ، والشرح، والتدريس

 املطلب الثاين: التعريف ابجلامع الصحيح: 
اب اجلامع الصحيح فامسه الكامل: "اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمَّا كت

وسننه وأايمه"، وصنَّفه اإلمام البخاري بعد اختيار متقن من كم هائل ومبارك من األحاديث احملفوظة لديه، و د 
 ويصلي ركعتني  بل تدوين كل حديث يفبلغت ستمائة ألف حديث، و د حرص اإلمام البخاري أبن يغتسل 

جامعه، و د صرف يف تصنيف هذا الكتاب املبارك ست عشرة سنة. وإن كانت هناك مصنفات يف علم احلديث 
 د سبقت هذا الكتاب يف الظهور، ولكنه امتاز أبنه أول كتاب ُصنِّفر يف الصحيح اجملرد، واتفقت األمة اإلسالمية 

( حديثاً مسنداً ابملكرر، وحبذف املكررات ٧٥٦٣. و د بلغت أحاديثها )8 تعاىلأبنه أصح الكتب بعد كتاب هللا
 ( حديثاً. ٢٦٠٧يصبح )

و د كان كتاب صحيح البخاري موضع اهتمام ابرز من  بل علماء األمة اإلسالمية على مدار القرون. 
ه(،  ٣٨٨اخلطايب )ت ومن أشهر شروحه: )إعالم السنن يف شرح صحيح البخاري( لإلمام أيب سليمان محد 

                                                           

  على مقربة من مدينة مسر ند بدولة أوزبكستان. (Khartank) اليت تعرف حالياً مبدينة 6 
م(. ٢٠٠٨ه/٩١٤٢، ١السهارنفوري، أمحد علي. مقدمة صحيح البخاري. ضمن صحيح البخاري. )كراتشي: الطاف ايند سنز للنشر والتوزيع، ط 7 

 . ٦٠-٥٧، ص ١ج
 . ٦١-٦٠، ص ١املرجع السابق. ج 8
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ه (، و"فتح الباري شرح صحيح  ٨٠٤و"التوضيح لشرح اجلامع الصحيح" للحافظ ابن امللقن األنصاري )ت 
ه(، و"عمدة القاري شرح صخيخ البخاري" للعالمة بدر الدين  ٨٥٢البخاري" للحافظ ابن حجر العسقالين )ت 

البخاري" لإلمام شهاب الدين أمحد القسطالين  ه(، و"إرشاد الساري إىل شرح صحيح ٨٥٥حممود العيين )ت 
ه(. ومل يكن نصيب علماء شبه القارة اهلندية  لياًل يف خدمة صحيح البخاري، فقد ُعرف هلم العديد  ٩٢٣)ت 

من الشروح عليه، ومنها على سبيل املثال ال احلصر: "عون الباري حلل أدلة البخاري" لألمري صديق حسن خان 
ه(، و"المع ١٢٩٧ه(، و"حاشية السهارنفوري" للشيخ أمحد بن علي السهارنفوري )ت  ١٣٠٧القرنوجي )ت 

ه(، و"فيض الباري على صحيح البخاري"  ١٣٢٣الدراري على جامع البخاري" للشيخ رشيد أمحد الغنغوهي )ت 
 ، و"كشف الباري شرح صحيح البخاري" للشيخ سليم هللا9 ه( ١٣٥٢للشيخ حممد أنور شا  الكشمريي )ت 

 ه(.١٤٣٨خان الباكستاين )ت 
 

 املبحث الثاين: التعريف ابلشيخ العثماين ومؤلفاته:
 املطلب األول: مولد الشيخ العثماين ونشأته: 

صاحب كتاب "إنعام الباري شرح صحيح البخاري" هو املفيت حممد تقي بن حممد شفيع بن حممد ايسني العثماين. 
ه  بقرية )ديوبند( يف مشال اهلند. وكان والد  املفيت حممد شفيع العثماين  ١٣٦٢ولد يف اخلامس من شهر شوال سنة 

اللر من  سأسيس دولة ابكستان. وبعد نيل اهلند االستقفقهيًا ابرزًا ورجاًل له نشاطات سياسية واضحة املعامل يف
احلكم الَبيطاين، هاجر املفيت حممد شفيع إىل ابكستان، وُويّل منصب املفيت األعظم للبالد، وأسس فيها مدرسة 

 ،دار العلوم كراتشي مبدينة كراتشي. وألف كتبًا عديدة يف جمال الفقه اإلسالمي مثل: "فتاوى دار العلوم ديوبند"
و"جواهر الفقه"، ويف التفسري: "معارف القرآن" يف مثاين جملدات. وامتاز مجيع أوالد  بصالح يف العمل ورسوخ يف 

سالمي، يقدم أحبااًث يف جمال الفقه اإل –وما زال  –العلم الشرعي، أمثال: املفيت حممد رفيع العثماين الذي  دم 
 ألردية يف السرية النبوية ابحلروف غري املنقوطة.  والشيخ ويل رازي العثماين الذي ألف أول كتاب اب

و د انتقل املفيت حممد تقي العثماين إىل ابكستان عندما كان صغري السن، والتحق يف دار العلوم كراتشي 
ه . وكان من أساتذته يف الدارسة الشرعية: الشيخ أكَب علي، والشيخ  ١٣٧٢شوال سنة  ٥اليت أسسها والد  يف 

سن، والشيخ نور أمحد البورمي، والشيخ رشيد أمحد الُلدهيانوي، والشيخ حممد رعاية هللا، والشيخ املفيت ويل ح
 سحبان حممود، والشيخ سليم هللا خان، والشيخ مشس احلق. 

ه . وبعد إكمال ١٣٧٩وأكمل دراسته الشرعية وفق الطريقة التقليدية املعروفة ابلدرس النظامي يف سنة 
على دراسة العلوم العصرية بتوجيه من والد ، والتحق جبامعة كراتشي وخترج فيها سنة  تلقي هذ  العلوم، عكف

ه  انل شهادة الليسانس يف احلقوق من  ١٩٦٧م بشهادة الليسانس يف اال تصاد والسياسة، ويف سنة ١٩٦٤
                                                           

، ٢١م(. ص ٢٠١٨ه/١٤٣٩، ١الغروري، سيد عبد املاجد. التعريف الوجيز مبناهج أشهر املصنفني يف احلديث. )سالجنور ماليزاي: دار الشاكر، ط 9
٣٥-٣٣ . 
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لوم كراتشي فدّرس عاجلامعة نفسها. وبعد حتصيل العلوم الشرعية والعصرية، عكف على التدريس لطلبة جامعة دار ال
"جامع الرتمذي" ومن مث "صحيح البخاري". وكذلك تصدى ملهمة اإلفتاء، وكان خري معني لوالد  ولكبار املفتني 

 يف جامعته. 
وبعد أن ذاع صيته كعامل متقن وصاحب بصرية فقهية،  امت احلكومة الباكستانية يف عهد اجلنرال ضياء 

اتريخ  كمة الشرعية، وخالل فرتة عمله، أصدر العديد من القرارات املهمة يفاحلق بتعيينه يف منصب القاضي يف احمل
القضاء الشرعي مثل حكم حترمي الراب، ورجم الزاين احملصن، والصورة الفوتوغرافية، وتعليقات شرعية على  انون العقد 

  القرارات يف جملدين م، وحكم اجلوائز احلكومية ابلقرعة، و د نشرت هذ١٨٧٢الذي سنه الَبيطانيون يف عام 
 ضخام ابللغة االردية. 

وكذلك خدم املفيت العثماين مقاصد الشريعة اإلسالمية من خالل جهود  البارزة يف جمال أسلمة املنظومة 
، املصرفية، فقدم خدماته الفقهية بصفته عضواً للهيئات الشرعية يف خمتلف البنوك واملؤسسات املالية يف أرجاء العامل

حيتل منصب رئيس اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )البحرين( اليت  وكذلك فهو
تتوىل إصدار املعايري الشرعية اليت ختدم العمل املصريف بطريقة مباشرة. كما أنه  ام بكثري من الرحالت الدعوية 

جملدات  ا وانطباعاهتا يف مذاكرته اليت تشتمل على ثالثوالعلمية يف مجيع  ارات العامل، ودّون أحداثها ومشاهداهت
 ابللغة األردية.  

 املطلب الثاين: مؤلفات الشيخ العثماين: 
أما ابلنسبة للتأليف، فاملفيت العثماين  د أثرى املكتبة اإلسالمية بكتب عديدة يف شىت اجملاالت، ففي جمال القرآن 

 ، و د ترمجه إىل العربية الشيخ أسجد القامسي، وألف تفسريًا مفصالً وعلومه، ألف كتاب "علوم القرآن" ابألردية
 The Nobleابألردية ابسم "آسان ترمجان القرآن"، وكذلك أصدر ترمجة معاين القرآن الكرمي ابإلجنليزية ابسم "

Quran ويف جمال احلديث الشريف، صدرت له كتب متعددة منها: "درس ترمذي" و"تقرير ترمذي"، ويما جمموعة ."
جملدات،  ٦جملدات، و"تكملة فتح امللهم" وهو شرحه على "صحيح مسلم" يف  ٥أماليه على جامع الرتمذي يف 

جملدات، وهو أماليه على صحيح  ٨ أكمل فيها ما بقي من شرح العالمة شبري أمحد العثماين، و"إنعام الباري" يف
 البخاري. 

جملدات، و"حبوث يف  ضااي فقهية معاصرة" يف  ٤أمَّا يف الفقه اإلسالمي فصدرت فتاوا  ابللغة األردية يف 
جملدين، وكذلك له كتب يف التاريخ اإلسالمي مثل "سيدان معاوية رضي هللا تعاىل عنه يف ضوء احلقائق التارخيية" 

 . 10رمجة حياة والد  املفيت األعظم ابألرديةابألردية، وت
أما موضوع حبث هذ  الدراسة فهو "إنعام الباري شرح صحيح البخاري"، الذي كما أسلفُت يف احلديث 
عنه آنفاً، أنه عبارة عن جمموعة أمايل املفيت العثماين أثناء إلقائه دروسه يف "صحيح البخاري" يف جامعة دار العلوم  

                                                           

 م(. ٢٠٠٢ه/١٤٢٣، ١حكيم، لقمان. حممد تقي العثماين القاضي الفقيه والداعية الرَّحالة. )دمشق: دار القلم دمشق، ط10 
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تلميذ  حممد أنور حسني جبمع هذ  األمايل وتدوينها على شكل كتاب، و د صدرت له حىت  كراتشي، و د  ام
 ، ومل يرتجم هذا الكتاب أو أجزاء  إىل العربية أو اإلجنليزية. 11اآلن تسع جملدات ابألردية

 

 املبحث الثالث: منهج الشيخ العثماين يف النوازل الفقهية واحللول العصرية:
اب البيوع، حيرص املفيت العثماين على استخدام األسلوب العصري لربط نصوص األحاديث أثناء شرح أحاديث كت

 ابلنوازل الفقهية واحللول العصرية اليت  دمت هلا يف زماننا هذا. 
والنازلة عرّفها الشيخ ابن عابدين أبهنا: "الفتاوى والوا عات، وهي مسائل استنبطها اجملتهدون املتأخرون ملا 

، وعرفها الدكتور مسفر بن علي القحطاين 12، ومل جيدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتقدمني"سئلوا عن ذلك
، وعرّفها الشيخ عبد هللا بن بيه أبهنا: "و ائع حقيقية تنزل 13أبهنا: "و ائع جديدة مل يسبق فيها نص أو اجتهاد"

ياة احمللية ملختلف من الفقه متفاعاًل مع احلابلناس فيتجهون إىل الفقهاء حبثًا عن الفتوى، فهي متثل جانيًا حيًا 
، وعرَّف الباحث 15، وعرفها الدكتور اهلويريين أبهنا: "احلادثة املستجدة اليت تتطلب حكمًا شرعياً 14اجملتمعات"

حممد شكيب القامسي فقهر النوازل أبنه: "معرفة األحكام الشرعية العملية للقضااي املستجدة املعاصرة واملكتسبة من 
 . 16تها التفصيلية"أدل

 املطلب األول: البيع ابلتقسيط: 
ا عند شرح حديث شراء النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة، ذكر املفيت العثماين صورة البيع ابلتقسيط اليت من خالهل

ع م ميكن بيع مجيع األجهزة املنزلية مثل املرواح والثالجات. و د وّضح أن هذ  الصورة هي من صور البيع املؤجل
سداد الثمن ابأل ساط، وكذلك وضح األحكام واأل وال الفقهية املختلفة من حتديد الثمن وحق البائع يف احتساب 

. اتبع الشارح يف ذلك اسلوب تبيني وجه التشابه بني صيغة البيع 17مثن أعلى يف حال كان البيع بيعًا مؤجالً 
 حول شراء النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة.   املستخدمة يف زماننا هذا، وبني ما جاء يف ترمجة الباب 

 املطلب الثاين: صيغ التمويل لعمالء املصرف: 
على سبيل املثال  –يف استعراض أحاديث الراب، ذكر املفيت العثماين النظام الربوي السائد حول العامل الذي يقدم 

. يف حال ملعدات، ومن مث سداد املبلغ على أ ساط روضاً ربوايً اليت تتيح لعمالء البنك الربوي شراء األشياء وا –
                                                           

 . ٤-٣، ص٦العثماين، حممد تقي بن حممد شفيع. انعام الباري دروس خباري شريف. )كراتشي: مكتبة احلراء، ط بدون، بدون/بدون(. ج11 
 .  ١٧، ص ١. جمموعة رسائل ابن عابدين. )بريوت: عامل الكتب، ط بدون، بدون(. ج ابن عابدين، حممد أمني بن عمر12 
 . ٩٠ه(. ص ١٤٢٤، ١القحطاين، مسفر بن علي بن حممد. منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة. )بريوت: دار ابن حزم، ط13 
لعدد لفقهي يف التطبيقات املعاصرة. )مكة املكرمة: اجملمع الفقهي اإلسالمي، اابن بيه، عبد هللا بن حمفوظ. سبل االستفادة من النوازل والعمل ا14 

 .  ٥٣٣، ص ٢م(. ج ١٩٩٨ه/١٤١٩احلادي عشر، الدورة احلادية العشرة، 
 .١١م(. ص٢٠١٢ه/١٤٣٣، ٢اهلويريين، وائل بن عبد هللا بن سليمان. املنهج يف استنباط أحكام النوازل. )الرايض: مكتبة الرشد، ط15 
م(. ص ٢٠١٤ه/١٤٣٥، ١القامسي، حممد شكيب. الشيخ املفيت حممد شفيع العثماين فقيهياً للنوازل والوا عات. )ديوبند: جممع حجة اإلسالم، ط16 

٣٣ . 
 . ١١٥، ص ٦ج انعام الباري دروس خباري شريف، العثماين، 17 
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ال ميكن تقدمي حل املشاركة واملضاربة بسبب غياب نشاط جتاري حمدد، والذي من أجله يشرتى حمل التمويل، 
مثالً اجلرارة  -فيمكن للمصرف اإلسالمي تقدمي حل املراحبة املؤجلة، حبيث يشرتي املصرف اإلسالمي حمل التمويل 

بيعها إىل صاحب املزرعة وفق صيغة املراحبة املؤجلة؛ وذلك إبضافة ربح معلوم على تكلفة الشراء مع ، ومن مث ي-
سداد املبلغ على أ ساط. وإذا كان حمل التمويل  اباًل لالنتفاع فيمكن سأجري  من  بل البنك اإلسالمي وفق صيغة 

على  السلم حبيث يدفع الثمن اليوم، وحيصلاإلجارة مقابل أجرة يدفعها املتعامل. وكذلك ميكن استخدام صيغة 
 املبيع يف اتريخ الحق. وتوجد صيغة االستصناع لبناء العقار ويسدد الثمن تباعاً. 

.  و د 18ومجيع هذ  الصيغ تشري إىل أن النظام املصريف اإلسالمي ال ينحصر يف صيغ املشاركة واملضاربة
امل ابلراب، من  بل املصارف اإلسالمية وبني ما جاء عن النهي يف التع بنيَّ الشارح الفرق بني الصور التمويلية املقدمة

 فالعامي يظن أن ما دفع الثمن الزائد هو من ابب راب النسيئة، لذا بني الشارح الفرق بينهما.
 املطلب الثالث: عقد االستصناع: 

ابقاً كان جيرى ذكر أن االستصناع سذكر املفيت العثماين األحكام املعاصرة لعقد االستصناع حتت ابب النجار، فقد 
على املستوى ذات األثر احملدود مثل بناء املنَب، أو الدوالب، أو األاثث، ولكن االستصناع الذي يطبق يف زماننا 
هذا فهو على مستوى عال جداً، مثل بناء مصنع سكر، فيبذل فيه الصانع إمكانيته من أجل بناء حمل االستصناع، 

هائاًل على الصانع إذا مسح للمستصنع أن يستخدم خيار الرؤية إذا كان حمل االستصناع فيكون مقدار الضرر 
 مطابقاً للمواصفات األصلية. 

كذلك من صور االستصناع املعاصرة هو عقد املقاوالت الذي يتم توفري مواد البناء من طرف الصانع، وال 
 لرؤية. سرلُّمر املنزل بسبب استخدامه خيار اخيفى الضرر الذي يتكبد  املقاول يف حال رفض صاحب العقار تر 

ومن جهة أخرى، ذكر املفيت العثماين أنه ليس من الضروري على الصانع أن يبادر بتصنيع حمل االستصناع 
بنفسه، بل ميكنه شراء حمل االستصناع أو التعا د عليه من خالل طرف موجود يف السوق، وهذا ما يعرف بصيغة 

ف املوازي( املطبقة يف املصارف اإلسالمية، حيث يتم إبرام عقد استصناع بني املستصنع واملصر االستصناع املتوازي )
بني املصرف اإلسالمي والصانع األصلي، شريطة أن يكون  -يعرف ابالستصناع املوازي  –اإلسالمي، وعقد آخر 

 . 19اآلخر عقد على العقدالعقدين منفصلني، وأال يكوان مشروطني أو مو وفني على اآلخر، فال يؤثر تنفيذ 
ع  اتبع الشارح يف توضيح هذ  املسألة أسلوب تبيني تغري األحكام بتغري الزمان وتغري الصورة، فصور االستصنا 

كانت بسيطة وغري معقدة، وما حيدث يف يومنا هذا من  بل املقاولني واملصارف اإلسالمية يتصف ابلتعقيد، ويلحق 
 التسلم بغري عذر مقبول. هبما الضرر البني لو رفض املشرتي

 

                                                           

 . ١٦٧، ص ٦املرجع السابق، ج 18 
 .١٨٨-١٨٥، ص ٦املرجع السابق، ج 19 
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 املطلب الرابع: بيع اجلرائد مع الصور:
ذكر املفيت العثماين األحكام املتعلقة يف ابب التجارة فيما يكر  لبسه للرجال والنساء الذي اشتمل حديث النمر ة، 
فذكر حكم بيع اجلرائد واجملالت اليت تشتمل على صور، فذكر أن الصور الفوتوغرافية هي غري جائزة، ولكن شراء 

 صور ليست مقصودة يف شراء اجلرائد، بل املقصود هو االطالعوبيع اجلرائد جائزاً؛ وذلك لسبني. أواًل أن هذ  ال
على أخبار اجلريدة، واملقاالت املنشورة فيها، وإذا  صد املرء الصور فال يصح له شراء اجلريدة. اثنياً تكون الصور 

ذ  األشياء  هاتبعة لألصل املشرتى، فمثالً تشرتى األشياء اليت سأيت معلبة يف صناديق عليها صور، فيصح شراء مثل 
أمكن إزالة الصور املوضوعة 20كون الصور على الصناديق هي من توابع البيع، وميكن استخدام وا تناء الصندوق إذا 

عليه. و د أشار إىل املبدأ الفقهي يف مطلق اإلعانة على املعصية أو التسبب يف املعصية، فيجوز بيع تلك األشياء 
 اليت هلا بعض االستعماالت اجلائزة. 

تبع الشارح يف ذلك أسلوب تبيني الفرق بني حرمة الصور اليت هنى عنها النيب صلى هللا عليه وسلم يف ا
 احلديث، وبني ما عمْت هبا البلوى من الصور غري املقصودة يف اجلرائد.  

 املطلب اخلامس: بيع األفيون والكحول:
دام السيدة عائشة وكيفية استخ -على ابب البيتوهي الستارة املعلقة  –عند شرح احلديث عن الصورة على النمر ة 

رضي هللا عنهما هلا ابلطريقة املباحة، ذكر املفيت العثماين أن األفيون تعتَب مادة مسكرة، فال جيوز استخدامها يف 
احلاالت العاّمة، ولكن جيوز استخدامه يف صناعة األدوية، أو يف الدهان، لذا يصح بيعه يف هذ  احلاالت. ويسري 

فهي حمرمة بسبب اإلسكار، ولكن جيوز بيعها إذا استخدامها  –من دون اخلمور  –س احلكم على الكحوليات نف
مباحًا مثل صناعة األدوية أو األحباث العلمية أو يف الصناعات املختلفة مثل احلَب أو العطورات، أما اخلمور فال 

 . 21 د حرمت على بيع اخلمور جيوز شراؤها ولكن الغرض مباحاً مثل صناعة اخلل؛ ألن النصوص
اتبع الشارح يف بيان ذلك أسلوب القياس على فعل الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني، فما فعلته السيدة 
عائشة رضي هللا عنهما ابلنمر ة تفاداًي من النهي الوارد عن تعليقها، ميكن فعله أيضًا يف األمور اليت حيرمها بيعها 

بيعها لالستخدام املباح، بشرط أال يكون هناك نص شرعي مينع بيعها ولو كان  لالستخدام احملرم، ولكن جيوز
 الغرض من الشراء هو استخداماً مباحاً. 

 املطلب السادس: خيار الغنب:
عند شرح احلديث يف ابب )ما يكر  من اخلداع يف البيع(، استعرض املفيت العثماين أ وال املذاهب األربعة يف مسألة 
خيار الغنب، فعلى رأي املذهب الشافعي واملذهب احلنفي ال اعتبار للغنب يف الشراء، فعلى املشرتي أن يكون واعياً 

نه نبلي فخيار الغنب معتَب، ورأى أنه يؤخذ بقول اإلمام ابن عابدين أعند إبرام الشراء، أما يف املذهب املالكي واحل

                                                           

 . ٢١١، ص ٦جع السابق، ج املر 20 
 .٢١٣ – ٢١٢، ص ٦املرجع السابق، ج 21 
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. 22بسبب تفشي اخلداع من  بل البائعني يف زماننا هذا، فإنه ينبغي أن يؤخذ بقول اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل
مة املعتَبين من ألئواتبع الشارح يف بيان هذ  املسألة أسلوب النظر إىل تغري الزمان وفساد الذمم، واألخذ أب وال ا

 أجل حتقيق العدالة يف املعامالت.  
 املطلب السابع: اخلدمات اجملانية: 

عند شرح أحاديث "ابب: إذا اشرتط يف البيع شروطًا ال حتل"، نقل املفيت العثماين أ وال الفقهاء من املذاهب 
لف عقود البيع، قدم يف زماننا هذا مع خمتاألربعة يف بيع وشرط، ويف ذات السياق ذكر صورة اخلدمات اجملانية اليت ت

فمثالً يلتزم البائع بتقدمي خدمة صيانة الثالجة ملدة سنة من بيعها، وإن كان هذا الشرط خمالفاً ملقتضى العقد ولكن 
جيوز البيع مع هذا الشرط بسبب تعارف التجار واملوردين وتقبلهم على هذا الشرط، وكذلك ميكن العمل ابلقاعدة 

: "حكم احلاكم رافع اخلالف". و د ذكر املفيت العثماين أن "جملة األحكام العدلية"  د اتبعت هذا النهج يف الفقهية
. واتبع الشارح يف توضيح هذ  املسألة أسلوب بيان صورة حديثة حلكم فقهي من وا ع عامل 23الشروط يف عقد البيع
 التجارة واملعامالت. 

 وحتويلها: املطلب الثامن: بيع النقود الرائجة 
عند شرح أحاديث "ابب: بيع الفضة ابلفضة" حبث املفيت العثماين حكم بيع النقود الور ية الرائجة يف زماننا هذا. 
فكون  يمتها الذاتية هي أ ل من القيمة املكتوبة على ظهر الور ة، فتعتَب هذ  النقود مبثابة الفلوس اليت تكلم عنها 

لبيع بيع بيعْت مقابل الذهب احلقيقي أو الفضة احلقيقية فلن يكون ا الفقهاء. لذا حيرم بيعها ابلتفاضل، ولكن إذا
 صرف، لذا ال يشرتط التقابض يف اجمللس. 

و د فرَّق املفيت العثماين بني الثمن اخللقي والثمن االعتباري، فاألول يطلق على الذهب والفضة اللذين 
 العثماين ًا بسبب التعامل أو القانون. و د أشار املفيتخلقهما هللا تعاىل كمعيار الثمنية، أما األخري فقد أصبح مثن

انية إىل انزلة حتويل النقود األجنبية بني األفراد، فعند حتويل الرايل السعودي من املرسل إىل املرسل إليه ابلروبية الباكست
جيل )نسيئة( سأ معاملة بيع العمالت مع -حسب ما توصل إليه  –وفق سعر الصرف احملدد عند إرسال املبلغ تكون 

 بض العملة الباكستانية، وكون جنس العمالت خمتلف؛ فيصح التفاضل بينهما وكذلك يصح بيعها نسيئًة، بشرط 
االلتزام بشروط ثالثة: أوالً أن يكون مثن بيع العمالت هو موافق لثمن املثل، اثنياً أن يقبض البائع أو املشرتي أحد 

الت الكأىل ابلكأىل، واثلثاً: أال يكون حمظورًا  انواًن  يام مثل هذ  التحوي العمالت يف جملس العقد تفاداًي لبيع
 . اتبع الشارح يف بيان هذ  املسألة أسلوب تقدمي احلكم الشرعي بعد فهم الصورة املطبقة على أرض الوا ع.24النقدية
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 املبحث الرَّابع: منهج الشيخ العثماين يف التقريب ابلقصص احلقيقية:
األمثلة من القصص احلقيقية من خري الوسائل لتقريب املعاين وربط النصوص أبرض الوا ع. وحبكم  يعتَب عرض

التجارب اليت عاشها املفيت العثماين، فيذكر أثناء شرحه بعض القصص والو ائع اليت حدثت يف السنوات والعقود 
 دول املعاصرة. أو أ دمت عليها ال السابقة. ولعل بعض هذ  القصص كانت جتارب شخصية، وبعضها متثل ما عانتها

 املطلب األول: مساوئ النظام االشرتاكي: 
يف مقدمة كتاب البيوع، ذكر املفيت العثماين مساوي النظام االشرتاكي، وعرض  صته اليت حدثت معه أثناء سفر  

عاىل، وأخَب  البائع هللا تإىل بالد اجلزائر. فقد ذهب لشراء كتاب "التنوير والتحرير" للعالمة طاهر بن عاشور رمحه 
دينار جزائري، ومل يكن لدى املفيت سوى الدوالرات األمريكية، فعرض على البائع أن  ١٢٠٠أن مثن الكتاب هو 

ينتظر  لياًل حىت يصرف الدوالرات من دكان صرافة  ريب من مو ع بيع الكتب، ولكن البائع رفض االنتظار كونه 
ومع ذلك ذهب املفيت إىل دكان الصرافة، ورجع حمل الكتب يف الساعة اخلامسة سيغلق احملل يف الساعة اخلامسة، 

ود يقة، ولكن وجد احملل مغلقاً، و د استنتج املفيت مساوئ النظام االشرتاكي، فوازع كسب الربح مفقود يف املعامالت 
لشارح يف بيان مسألة ، اتبع ا25التجارية، لذا يعمل الناس والعمال يف ساعات حمددة ومن مث يرجعون أدراجهم

 امللكية يف اإلسالم أسلوب بيان مساوئ األنظمة املنافية للشريعة اإلسالمية أبسلوب عملي ووا عي.
 املطلب الثاين: مساوئ النظام الرأمسايل:

يف مقدمة كتاب البيوع، ذكر املفيت العثماين مساوي النظام الرأمسايل، ومنها جشع كسب املال، واستشهد مبقالة 
ت يف جملة "اتميز" األمريكية اليت ذكرت أن خدمات عارضات األزايء يعتَب من أكثر القطاعات اخلدمية  ُنشر 

. و د علق عليه املفيت أبنه إذا أجاز النظام اال تصادي السائد يف البلد مجيع طرق الكسب، فلن يبايل 26كسباً 
 . 27ألخال ي وغري األخال يابلتفريق بني أحكام احلالل واحلرام، أو اجلائز وغري اجلائز، أو ا

وكذلك استشهد خبَب ُنِشرر يف اجلرائد األمريكية أبن مهنة الدعارة  د ابتت  انونية يف كثري من الدول 
، وعقد لقاءٌ ملمارسات هذ  املهنة يف مدينة لوس أجنلوس األمريكية، حيث طالنب الدول األخرى ابالعرتاف 28الغربية

 . 29 يةالقانوين هلذ  املهنة غري األخال

                                                           

 . ٥٨، ص ٦املرجع السابق، ج 25 
 ألف دوالر أمريكي.  ٦٤( أبن املعدل السنوي ملا تكسبه عارضات األزايء يف أمريكا يبلغ ZipRecruiterذكر مو ع )26 

Salary-Model-https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Fashion 
 . ٦٠، ص ٦إنعام الباري، ج  27 
ازيل، والدامارك، ، واهلند، وبلجيكا، وكندا، وبنغالديش، والَب اذكرت مقالة أن الدول اليت اعتَبت مهنة الدعارة  انونية هي: اسرتاليا، والنمسا، ونيوزيالند 28 

 ، وهوالندا. اوفرنسا، وأملانيا، واليوانن، وإندونيسي
prostitution/-legal-with-https://www.scoopwhoop.com/inothernews/countries 

 . ٦٠، ص ٦إنعام الباري، ج 29 
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ويف هذا السياق ذكر أن أحد عارضات األزايء الدولية  د تعا دت مع إحدى الشركات العاملية على أن 
تسافر يف الدرجة األوىل، وتقيم يف فنادق مخسة جنوم، وهلا أن تطلب مجيع ماركات الشركة خالل ثالث سنوات 

فع إىل مثل األخري بزايدة الثمن السرتداد ما دُ  وهي فرتة التعا د. مجيع هذ  املصاريف تزيد العبء على املستهلك
 . 30هذ  العارضات

وذكر جتربته الشخصية، أبنه سافر إىل أمريكا، وزار برفقة أحد أصد ائه أحد حمالت األزايء املرمو ة يف 
يمة عشرة قمنطقة بيفريل هيلز الوا عة مبدينة لوس اجنلوس، ووجد فيها اجلواربر بقيمة مئتني دوالر أمريكي، وطقماً ب

آالف دوالر أمريكي، وأخَبو  أنه ال ميكن زايرة الدور السفلي إال برفقة صاحب احملل الذي يقدم استشارات 
ابملالبس املناسبة حلجم وطول املشرتي، وتبلغ  يمة االستشارة الواحدة عشرة آالف دوالر أمريكي، وعلى طالب 

صاحب الدكان، ويذكر أن األمري تشارلز  د أعطي له موعداً اخلدمة االنتظار ملدة طويلة حىت حيصل على موعد مع 
 بعد شهر من طلبه. 

ومع هذا البذخ والثراء الفاحش، شاهد ابلقرب من هذا احملل، أانس من دون عمل يتجولون مع "سلة 
بيعوهنا يالضوائع" واملهمالت جلمع علب املشروابت الغازية، مثل كوكا كوال وبيبسي من حاوايت القاذورات، ومن مث 

 لكي حيصلون على  وت يومهم، وال ميلكون أي ملجأ للسكىن دون أرصفة الشوارع. 
وكذلك ضرب املثال بدولة فرنسا اليت يعيش فيها آالف من املشردين على شوارعهم. مجيع هذ  الو ائع 

 . 31تعكس مساوئ سوء توزيع الثروة يف النظام الرأمسايل
ورة سلوب فهم أيمية و ائع األخبار اليومية اليت تساعد على تكوين صاتبع الشارح يف بيان هذ  املسألة أ

 متكاملة وحية ملساوئ األنظمة املنافية لتعاليم اإلسالم.
 املطلب الثالث: السماحة يف الشراء والبيع:

جاًل ر يف معرض احلديث عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ال: )رحم هللا 
حاً إذا ابع، وإذا اشرتى، وإذا ا تضى(، ذكر املفيت العثماين بعض القصص والو ائع احلقيقية، فعلى سبيل املثال:  مسِر
إذا اتصل املرء من أمريكا إىل ابكستان عَب اهلاتف، وتكلم ملدة د يقة، فيمكنه بعد االتصال أن خيَب دائرة االتصاالت 

، كذلك ذكر أن األجهزة املباعة يف أمريكا 32تم خصم تكاليف املكاملة من فاتورتهأن املكاملة كانت غري مقصودة، في
يتم اسرتدادها خالل فرتة معينة من البيع، ولكن بدأ بعض املشرتين من ابكستان بشراء آالت الكتابة واستعماهلا 

 عن  بول بعض البائعني ملدة شهر، ومن ردها إىل حمل البيع مدعني أهنا ال تناسبهم، ونظرًا هلذا السلوك تو ف
 . 33األجهزة املسرتدة
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ويف نفس السياق، ذكر املفيت العثماين  صته الشخصية يف شأن مساحة البائع، فخالل مغادرته مدينة لندن 
(، وهي Great Booksب:)الَبيطانية، وجد يف إحدى حمالت بيع الكتب مبطار هيثرو السلسلة الكاملة اليت تعرف 

م(، ١٩٧٠-١٨٧٢) راسل برتراندجملدًا ملشاهري الفالسفة بدًء من أرسطو إىل  ٦٥عبارة عن جمموعة أعمال يف 
عليه  ومرتمجة إىل اللغة اإلجنليزية. فسأله موظف املبيعات لو كان املفيت العثماين يقتين سلسلة براتنيكا الَبيطانية، فرد

ألف روبية  ٤٠مثن سلسلة كتب الفلسفة اليت بلغ مثنها مبا يعادل  من ٪٥٠ابإلجياب، فعرض عليه املوظف خصم 
ابكستانية، فوضح املفيت أنه ال ميلك أي إثبات أثناء التحدث مع املوظف أبنه يقتين سلسلة براتنيكا، فرد عليه 

دَّ عليه ر املوظف أن ا رار  الشفوي يكفي وال حيتاج إىل إثبات إضايف، فسأله املفيت عن كيفية توصيل الكتب، ف
املوظف أبنه سيتم شحن الكتب يف الرحالت املقبلة. لذا  ام املفيت ابلتو يع على استمارة الشراء مع  سيمة البطا ة 
االئتمانية من أمريكان إكسَبس. ولكن تردد املفيت العثماين بعد التو يع، وأوضح أنه يف بعض األحيان جيد الكتب 

املبيعات  يف ابكستان، فسأله موظف –الذين تعامل معهم يف السابق  –األجنبية بسعر أرخص من خالل مورديهم 
عن املدة اليت ميكنه التحقق من سعر الشراء يف حال الشراء من موردين حمليني، فأخَب  املفيت العثماين أنه خالل 

ر ظهراً. وبعد الرجوع شأربعة أايم سيتبني األمر، لذا اتفق املوظف أن يتصل عليه بعد أربعة أايم يف الساعة الثانية ع
ألف روبية ابكستانية، ويف املوعد  ٣٠إىل مدينة كراتشي، استطاع املفيت العثماين شراء نسخة من نفس الكتاب ب  

احملدد مسبقًا مع موظف حمل املطار، رنَّ جرس اهلاتف واستفسر املوظف عما لو استطاع املفيت العثماين احلصول 
ة جواب املفيت، أخَب  املوظف أبنه سيقوم إبتالف استمارة الطلب و سيمة على نسخة من الكتاب، وبعد معرف

الشراء، وبعد أربعة أايم جاءت رسالة من حمل بيع الكتب تبدي سأسفها أبهنا مل تستطع ختدم املفيت العثماين بتوفري 
 . 34الكتب

اتنا املعاصرة، وأهنا يف حي اتبع الشارح يف معاجلة هذ  املسائل أسلوب بيان تطبيق مبدأ السماحة من البائع
  يم كونية ال تكون احتكاراً على التجار املسلمني.

 املطلب الرابع: الغش والتزوير من البائعني:
سم خراسان أبن النخاسني كانوا ينشؤون آرى اب -رمحه هللا تعاىل  -ذكر املفيت العثماين  ول اإلمام إبراهيم النخعي 

 ائلني إهنا أتت من خراسان وسجستان، وذكر أن ما كانوا يفعلونه هو التورية وسجستان، ويبيعون الدواب منها 
واحليلة، ومل يكونوا يرتكبون كبرية الكذب الصريح، أما يف زماننا هذا فبات التجار يرتكبون الكذب الصريح، فيضعون 

بع الشارح يف توضيح . ات35الصقات "ُصنع يف الياابن" أو "ُصنع يف أمريكا" على منتجات مصنوعة يف ابكستان
 هذ  املسألة أسلوب بيان تردي ما كان عليه السابقون، وما آل إليه حال املعاصرين.

 املطلب اخلامس: الربكة يف البيع:
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يف معرض احلديث عن آاثر الَبكة اليت ذكرت يف احلديث الشريف: )فإن صد ا وبّينا؛ بورك هلما يف بيعهما(، 
د يقية ذكرها الشيخ أشرف علي التهانوي رمحه هللا تعاىل، فأخَب عن حال أحاستشهد املفيت العثماين بقصة حق

سواء اللحم  –الذي ُمِنعر عنه مجيع أنواع األكل  –احلكام املفوضني يف اهلند من  بل االستعمار الَبيطاين  –النّواب 
يف القماش  روم بعد أن يوضعبسبب مرضه أمل به، وأخَب  األطباء أال أيكل إال نقيع حلم الغنم املف -أو اخلضار 
 املوصلي. 

وذكر املفيت العثماين عن إمراة هي زوجة لرجل ثري جداً، وتنظر إليها نساء اجملتمع بنظرة حسد وغبطة ملا 
تلبسه من األزايء، وما تركبه من السيارات الفخمة، ولكنها تعاين من ضيق يف العيش. وتتمىن أن تعيش حياة املرأة 

 . 36يف الكوخ املتواضع
اتبع الشارح يف بيان هذ  املسائل أسلوب ربط معاين روحانية وغري ملموسة مثل الَبكة بو ائع معاصرة  د 

 متر بنا وال نشعر أهنا من ابب ذهاب الَبكة.
 

 :املبحث اخلامس: منهج الشيخ العثماين يف عرض األنظمة احلديثة
 املطلب األول: النظام املصريف: 

صل على الراب، استعرض املفيت العثماين النظام املصريف املتبع عاملياً، فذكر أن البنوك الربوية حتيف معرض احلديث عن 
روبية، ومنهم من يستثمر مئتني روبية، ومجيع  ٥٠ودائع من عمالئها الذين يودعون مبالغ خمتلفة، فمنهم من يستثمر 

فية يف الكبرية الذين هم حباجة إىل مبالغ إضا هذ  املبالغ جتمع لدى البنك الذي يقوم إب راض ألصحاب املنشأة
توسعة نشاطاهتم التجارية. عندما يقوم التاجر املقرتض ببيع منتجاته وجين األرابح فال يشارك البنك بكامل أرابحه 

ها لعمالئ ٪٥على سبيل املثال، ويف املقابل تقوم البنوك مبنح  ٪ ١٥إاما يسدد مبلغ الفائدة الربوية اليت ال تتجاوز 
الذين استثمروا مبالغهم الصغرية. و د أشار املفيت العثماين أن النظام القائم حالياً خيدم مصاحل الثروات الكبرية، من 

 . 37دون خدمة عوام الناس
اتبع الشارح يف توضيح هذ  املسألة أسلوب بيان تطابق حقيقة نظام عصري وجديد مع حكم الراب احملرم 

 الذي شرحه، فكل ما جاء من الوعيد وأحكام النهي خبصوصه تنطبق على هذا النظام.الذي ورد ذكر  يف احلديث 
 املطلب الثاين: قرعة اجلوائز يف السندات: 

يستعرض ، 38(يف معرض التعليق على ابب  ول هللا عز وجل: )اي أيها الذين آمنوا ال سأكلوا الّراب أضعافاً مضاعفة
ة، واليت من خالهلا تستقرض احلكومات األموال من الشعب مبوجب وثيقة املفيت العثماين نظام السندات احلكومي
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(، وال يصرح يف املستند أن احلكومة ستدفع أية فائدة أو جائزة لصاحب الوثيقة الذي Bondsتعرف ابلسندات )
  .أ رض احلكومة، ولكن العمل والعادة املستمرة أن احلكومة مبنح جائزة للشخص الذي أييت امسه يف القرعة

و د رأى املفيت العثماين أن هذ  اآللية هي ضرٌب من ضروب الراب، وليس القمار كما يظنه عامة الناس. 
فالقمار يكون بدفع مئتني روبية و د حتصل على مبلغ مقابله أو ختسر املبلغ كاماًل. أما يف السندات احلكومية 

زايدة على شكل جائزة ب –وهو الفائز ابجلائزة  – فاملبلغ املقرض للحكومة يبقى مضموانً، و د حيصل أحد املقرضني
 تعادل املبلغ املقرض من بقية األفراد. 

وذكر املفيت العثماين شكل آخر من هذا الراب، وهو القرعة على الفوز جبائزة للمودعني يف احلساابت البنكية 
اليت تكون من فائدة ربوية، و د أفاد أهنا أيضاً من الراب كون الفائدة املعتادة على مجيع املبالغ املودعة مل يتم تقسيمها 

 لشخص واحد الذي أييت امسه يف القرعة. على مجيع محلة احلساابت، إاما دفع املبلغ 
وذكر أن ماليزاي  دمت بدياًل شرعياً يف هذا املضمار من خالل اإلعالن أن هذ  السندات غري ربوية، وال 
يتم اإلعالن عن املبلغ الذي سيفوز به أحد األفراد، ولن يكون حلملة السندات حق املطالبة ابجلائزة. فرجَّح املفيت 

يضاً من صور الراب كون إعالن احلكومة أهنا ستوزع اجلوائز جيعل الزايدة املتحصلة على املبلغ املقرض العثماين أهنا أ
مبثابة الزايدة املشروطة شرعاً. و د ا رتح صورة مقبولة شرعًا حبيث ال يكون للمقرضني حق املطالبة ابجلوائز، وال 

ائزة ئزة، وال حيدد و ت توزيع اجلائزة، و د توزع اجلتكون مشروطة، وال تكون من ابب العرف، وال حيدد مبلغ اجلا
يف بعض السنوات خبالف السنوات األخرى، يف هذ  احلالة فاجلائزة لصاحب القرعة ال تعتَب مشروطة وتكون 

. واتبع الشارح يف توضيح هذ  املسألة أسلوب بيان تطابق حقيقة نظام عصري وجديد مع حكم الراب 39جائزة
 احملرم. 

 لثالث: بورصة األسهم:املطلب ا
استعرض املفيت العثماين نظام بورصة األسهم عند احلديث عن "ابب الطعام  بل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك"، 
فذكر أن أصل هذا النشاط  ائم على التخمني، ويبدأ العمل من خالل جهات تعرف ببورصة األسهم حيث تباع 

خيلو هذا السوق من أية مواد جتارية ولكن تعقد فيها  حصص الشركات على شكل األسهم، ومن الغريب أنه
نشاطات بقيمة عشرات املاليني على املستوى اليومي. وذكر مثال بيوع املستقبليات اليت حيدث فيها بيع  بل 
القبض، فمثالً إذا أدرك شخص )أ( أن أسهم شركة معينة ستزيد بعد شهر من اآلن، فيقوم ابالتصال على شخص 

بلي، له أسهم الشركة أبثر مستقبلي لكي حيقق الربح الذي ميثل الفرق بني السعر احلال والسعر املستق )ب( لكي يبيع
ومن الوارد أن شخص )أ( ال ميلك أسهم الشركة حني التعا د، ومن مث يقوم شخص )ب( ببيعها إىل شخص )ج( 

وهكذا  ألسهم إىل شخص )د(،بربح أ ل من الربح الذي حققه شخص )أ(، ويف املقابل يقوم شخص )ج( ببيع ا
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هلم جراً. ويف اتريخ التسليم حيصل طريف املعاملة على صايف الفرق بني سعر التعا د مع السعر السائد يف السوق يف 
 . 40ذلك اليوم. ومن هذ  الطريقة، ال حيدث أي تسليم أو  بض إاما جمرد تسوية اخلسارة ومقدار الربح

ا جيرى سلوب ربط األحكام احلديثية املتعلقة ابلقبض يف بيع الطعام، مباتبع الشارح يف بيان هذ  املسألة أ
 يف أسواق عصرية مل تكون موجودة يف تلك األزمنة. 

 املطلب الرابع: بيع املناقصة:
استعرض املفيت العثماين صورة بيع املنا صة عند شرح أحاديث "ابب: ال يبيع على بيع أخيه، وال يسوم على سوم 

 له أو يرتك"، فذكر أهنا عكس بيع املزايدة الذي يطلب فيه البائع من املشرتين أن يزايدوا على أفضل أخيه حىت أيذن
رس التابعة تقوم ابإلعالن أهنا ترغب يف سأثيث املدا –مثاًل  –األسعار، أما يف بيع املنا صة فإن اجلهات احلكومية 

. و د برنيَّ الشارح يف توضيح هذ  املسألة 41عر ممكنهلا، لذا يتم اختيار ذلك الطرف الذي يتعهد بتوفري أب ل س
 الفرق بني صورة ذكرت يف احلديث النبوي الشريف، وبني ما يتم يف صورة بيع منتشرة يف زماننا هذا.

 املطلب اخلامس: نظام سحب القرعة على اجلوائز:
ر أن من صور نظام بل احلبلة"، فذكاستعرض املفيت العثماين نظام القرعة على اجلوائز عند شرح "ابب بيع الغرر وح

منح اجلوائز من خالل سحب القرعة هو شراء  سائم نقدية ومن مث دخول اسم املشرتي يف  رعة، فإذا فاز ابلقرعة 
 –لجائزة وهي اجلهة املقدمة ل –فيحصل على جائزة نقدية أو عينية، فيعتَب هذا النوع ِ ماراً كون أحد األطراف 

ئم املشرتاة، أما الطرف الثاين فإنه عائد  غري مضمون، وهو ما يعرف يف الفقه اإلسالمي ضمنْت على مبلغ القسا
مثل البنزين  –بتعليق التمليك على اخلطر. ويف املقابل إذا اُدخل اسم الشخص يف  رعة بسبب شرائه شيء معني 

، على أن متنح اجلائزة من طرف اجلهات الداعمة هلذ  اجلائزة، فال أبس بذلك شريطة أن يباع الشيء بثمن املثل -
. اتبع 42وال يرفع سعر  مقابل القرعة املقدمة، وما حيصله املشرتي من اجلائزة يكون مبثابة تَبع من األطراف املشرتكة

 ب تنزيل أحكام الغرر على ما حيدث من صورة معاصرة يف القرعة على اجلوائز.الشارح يف بيان هذ  املسألة أسلو 
 املطلب السادس: التأمني مبختلف أشكاله: 

عند شرح أحاديث "ابب: بيع الغرر وحبل احلبلة" استعرض املفيت العثماين أشكال التأمني املختلفة. وذكر طريقة 
معرفة معدل  خدم آلية احلساابت االكتورية اليت تساعد الشركة علىعمل شركة التأمني اليت تعتَب شركة جتارية، وتست

ها نسبة احلوادث البشرية والطبيعية يف البلد، مع ختمني العدد للسنوات املقبلة، ابلتايل معرفة التكاليف اليت تتحمل
يضات املتو ع و الشركة على شكل التعويضات املمكن دفعها، فتطالب إبمجايل مبلغ  سط سأميين يغطي تكاليف التع

 دفعها خالل السنوات املقبلة. 
 ومن أشكال التأمني التجاري: التأمني على احلياة، والتأمني على األشياء، والتأمني ضد طرف اثلث. 
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مثاًل  –ويف التأمني على احلياة، حيث يتعهد املرء بدفع مبلغ شهري معني على شكل أ ساط التأمني ملدة 
عشر سنوات، فإذا تويف حامل بوليصة التأمني خالل فرتة التأمني فيستحق ورثته مبلغ ضخم على شكل تعويض  –

سأميين. وإذا بقي املرء حياً بنهاية فرتة التأمني، فيحصل على ما دفعه ضمن أ ساط التأمني مضافاً إليه مبلغ الفائدة 
صلة على شكل غري جائزة الشتماهلا على الراب بسبب الزايدة املتح الربوية. و د رأى املفيت العثماين أن الصورة املطبقة

فائدة ربوية يف حال عدم الوفاة، أو على شكل تعويض التأمني يف حال الوفاة، وكذلك ال جتوز الصورة بسبب 
لة ليست ماشتماهلا على الغرر فيجهل طرفا العقد مقدار املعقود عليه أو املعاوضة عند إبرام العقد. وأوضح أن املعا

  مار كوهنا ال تشتمل على تعليق التمليك على اخلطر. 
ه أما يف التأمني على األشياء، فيتعهد املرء بدفع مبلغ  سط سأميين لتعويض الضرر الالحق بسيارته أو بضاعت

 املستوردة، أو منزله الذي بنا ، أو أعضاء مشاهري الرايضة!، ويف حال و ع الضرر أو احلادثة، فيحصل صاحب
البوليصة على مبلغ تعويض الضرر، وإذا مل حيصل الضرر فما دفعه ال يسرتد . و د رأى املفيت العثماين أن هذ  
الصورة غري جائزة كوهنا تشتمل أواًل على الغرر بسبب اجلهالة يف املعقود عليه، واثنياً على القمار فتمليك العوض 

 معلق على اخلطر. 
ل ملسؤوليات أو التأمني ضد طرف اثلث، حيث تتعهد شركة التأمني بتحموهناك صورة اثلثة وهي التأمني ا

مبالغ املطالبة من طرف اثلث بسبب ضرر كان سببه صاحب التأمني. و د رأى املفيت العثماين أن الصورة غري جائزة 
لتأمني ضد طرف أو اشرعاً وجتري عليها أحكام التأمني على األشياء. ويف حال ألزم املرء  انوانً على سأمني األشياء 

اثلث فال ميكن اعتبار  ضرورة أو من أشكال االضطرار، إاما هي حاجة ضرورية ويف غياهبا يقع احلرج الشديد. وإذا 
حصل املرء على تعويض من خالل التأمني ضد طرف اثلث، فال يصح املطالبة أبكثر من املبالغ املدفوعة على 

 . 43شكل أ ساط التأمني
 شركات التأمني التباديل أو التكافلي اليت ال يقصد فيها التجارة من خالل عمل التأمني،ويف املقابل توجد 

بل التعاون بني أصحاب بوالص التأمني، فاملبالغ املتحصلة من أ ساط التأمني يتم سدادها لتعويض الضرر احلاصل 
ٌض فيتم توزيعه جزئياً، وإذا كان هناك فائ على أحد أفراد اجملموعة، وإذا كان املبلغ املوجود غري كافياً فيكون التعويض

 . 44على أصحاب بوالص التأمني، أو إبقائه للسنة املقبلة. و د رأى املفيت العثماين جواز الصيغة املطبقة
اتبع الشارح يف معاجلة هذ  القضية أسلوب بيان وجه حترمي التعامل مع شركات التأمني التقليدية بصفتها 

 لغرر.  صورة عصرية  ائمة على ا
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 املطلب السابع: نظام النقود الرائج يف العاَلم: 
عند شرح أحاديث "ابب: بيع الفضة ابلفضة" استعرض املفيت العثماين نظام النقود الرائج يف العامل. ففي األزمنة 

 يالسابقة كانت العمالت املتداولة هي من الذهب والفضة، ومنذ مائة عام أصبحت أغلب العمالت املتداولة ه
مكونة من الفضة، والقليل منها ذهبية. وبدأ الناس يف الغرب يودعون ما لديهم من الذهب والفضة عند حمالت 
الصياغة الذي كانوا يصدرون إيصاالت تثبت رصيد الذهب املودع لديهم، فمىت ما أراد صاحب الذهب اسرتجاع 

ذ  انتشار هذا العمل ابت الناس يتعاملون هب الذهب فعليه إظهار اإليصال الذي يظهر كمية الذهب املودعة، وعند
اإليصاالت بداًل من اسرتجاع الذهب أو الفضة كلما أرادوا الدخول يف معاملة جتارية، وعندما شاهد الصائغني أن 
 إيصاالهتم ابتت متداولة بني الناس، فبدأوا إبصدار إيصاالت من دون وجود خمزون يغطي كمية اإلصدار ابلكامل. 

 –ية اليت عرفت فيما بعد النقود الور  -وكذلك بدأ الصائغون مبنح  روض ابستخدام هذ  اإليصاالت 
 بداًل من إ راض الناس الذهب أو الفضة. 

يف مستهل األمر كان الصائغون يقومون أبعماهلم وفق مظلة جتارية، ولكن سرعان ما بدأوا بتأسيس 
ة، وعندما الحظت احلكومات هذا التغري فأصدرت  وانني إصدار مؤسسات عرفت ابلبنوك اليت أصدرت نقود ور ي

العمالت اليت منعت أطراف غري حكومية من إصدار النقود، وابتت هي الوحيدة اليت ميكنها إصدار العملة واكتسبت 
  .املكانة القانونية فال حيق للبائع رفض استالم النقود كما كان له حق رفض االيصاالت الصادرة من الصائغني

ومبرور العقود ابتت كمية الذهب ال تغطي كمية النقود الصادرة من خمتلف البنوك املركزية للعامل، ويف املقابل 
امتازت أمريكا بوفرة كمية الذهب لديها، لذا تعهدت أمريكا بتغطية الذهب مقابل كل ور ة نقدية من عملة دوالر. 

لذهب ل اجلنيه الَبيطاين، فلن تقوم اجلهات الرمسية مبنحه ااسرتداد الذهب مقاب –على سبيل املثال  –فمن أراد 
م، حيث أعلنت أمريكا أهنا ١٩٧١ولكن تعطيه الدوالر األمريكي الذي كان مغطى ابلذهب، إىل أن جاءت سنة 

ملة دوالر مقابل ع ءمل تعد ملتزمة بتغطية الدوالر األمريكي ابلذهب، فمن أراد شراء الذهب أو الفضة أو أي شي
 . 45يه بذلك، ولكن لن تكون هذ  العملة مغطاة ابلذهبفعل

اتبع الشارح يف توضيح هذ  املسألة أسلوب بيان الفرق بني الصورة القدمية عن الصورة احلديثة، فالتعامل 
 ابلذهب والفضة، ليس كمثل التعامل مع العمالت املستخدمة حالياً.

 

 اخلامتة:
 من النتائج اليت توصَّل إليها الباحث من خالل هذ  الدراسة: 

أن املفيت العثماين أضاف جانباً مهماً يف شرح أحاديث "صحيح البخاري" من خالل ربطها ابلنوازل الفقهية  (١
واحللول العصرية اليت  دمت بشأهنا، مثل بيع التقسيط، وصيغ التمويل املطبقة يف املصارف اإلسالمية، وبيع 

                                                           

 .٣٣٦-٣٣٤، ص ٦املرجع السابق، ج 45 
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رائد املشتملة على صور فوتوغرافية، وبيع األفيون والكحول ألغراض مشروعة، وتبادل النقود الرائجة حالياً اجل
 من دون مراعاة أحكام الصرف. 

 دَّم املفيت العثماين أمثلة حيوية تربط مفهوم احلديث الشريف بو ائع حدثت يف هذا العصر سواء معه أو   (٢
 أن السماحة يف البيع. مع معاصريه، وذكر  صة مفيدة يف ش

حيرص املفيت العثماين على املشاركة مع طلبة علم احلديث الشريف مبا توصل إليه يف فهم حقيقة األنظمة  (٣
 سواء يف توزيع اجلوائز ابلقرعة، أو يف نظام إصدار النقود، أو يف نظام التأمني مبختلف أشكاله.

ط(، ويف أحيان يظهر وجه التشابه )مثل بيع التقسييتضح من أسلوب املفيت العثماين أنه يف بعض األحيان  (٤
أخرى يَبز وجه االختالف )حلول املصارف اإلسالمية، وبيع املقايضة، والعمالت الور ية(. كذلك فهو 
يذكر أيضاً الصور العصرية مع مراعاة تغري الزمان، وتغري الذمم، وعموم البلوى، والقياس. كما أنه يف بعض 

الشرعية املذكورة يف احلديث الشريف على الصورة العصرية اليت مل تكن موجودة يف  األحيان ينزل األحكام
ذلك الزمان، مثل: بيع األسهم، والنظام املصريف الربوي، ونظام اجلوائز، وشركات التأمني، أو يضيف ملسة 

اجات يف تشخصية من جتاربه؛ وذلك بذكر ما جاء يف اجلرائد اليومية، أو جتارب مر هبا لكي يقدم استن
 ضوء ما جاء يف اهلدي النبوي الشريف. 

يوصي الباحث أن جترى دراسات مماثلة ملعرفة املنهج العصري الذي اتبعه املفيت العثماين يف كتب احلديث 
األخرى مثل "تقرير ترمذي"، و"درس ترمذي"، و"تكلمة فتح امللهم"، وكذلك معرفة أسلوبه الفقهي يف الرتجيح 

تم إعداد نشر مالت، وغريها من أبواب الفقه. وكذلك يبني األ وال ومعاجلة النوازل الفقهية املتعلقة ابلعبادات، واملعا
 الكتاب بعد حتقيقه بذكر املصادر األجنبية اليت استفاد منها الشارح. 

        
 املصادر واملراجع:

مع الفقهي اإلسالمي، . مكة املكرمة: اجملسبل االستفادة من النوازل والعمل الفقهي يف التطبيقات املعاصرةابن بيه، عبد هللا بن حمفوظ.  (١
 م. ١٩٩٨ه/١٤١٩العدد احلادي عشر، الدورة احلادية العشرة، 

 . بريوت: عامل الكتب، ط بدون، بدون جمموعة رسائل ابن عابدينابن عابدين، حممد أمني بن عمر.  (٢

 م. ٢٠٠٥ه/١٤٢٦، ٤. دمشق: دار القلم دمشق، طمقدمة موطأ اإلمام مالكأبو غدة، عبد الفتاح.  (٣

 م.٢٠٠٠، ٣. الرايض: دار السالم للنشر والتوزيع، طموسوعة احلديث الشريف الكتب الستةالرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة.  (٤
 م.٢٠٠٢ه/١٤٢٣. ١. دمشق: دار القلم دمشق، طحممد تقي العثماين القاضي الفقيه والداعية الرَّحالةحكيم، لقمان.  (٥
 م. ٢٠١٢ه/١٤٣٣، ٢. دمشق: دار ابن كثري، طجة هللا البالغةحالدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم.  (٦
 .٢٠٠٧ه/١٤٢٧، ٤. بريوت: دار الوراق، طالسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالميالسباعي، مصطفى.  (٧
 م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩. ١. كراتشي: الطاف ايند سنز للنشر والتوزيع، طصحيح البخاريالسهارنفوري، أمحد علي. مقدمة صحيح البخاري.   (٨
 . كراتشي: مكتبة احلراء، ط بدون. بدون/بدون.انعام الباري دروس خباري شريفالعثماين، حممد تقي بن حممد شفيع.  (٩
 م.٢٠١٨ه/١٤٣٩. ١. سالجنور ماليزاي: دار الشاكر، طالتعريف الوجيز مبناهج أشهر املصنفني يف احلديثالغروري، سيد عبد املاجد.  (١٠
، ١. ديوبند: جممع حجة اإلسالم، طحممد شفيع العثماين فقيها  للنوازل والواقعاتالشيخ املفيت القامسي، حممد شكيب.  (١١

 م.٢٠١٤ه/١٤٣٥
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 ه ١٤٢٤، ١. بريوت: دار ابن حزم، طمنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرةالقحطاين، مسفر بن علي بن حممد.  (١٢
 ه.١٤١٦، ٣. حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، طاجلُرجاينظفر األماين بشرح خمتصر السيد الشريف اللكنوي، عبد احلي.  (١٣
 م. ٢٠١٢ه/١٤٣٣. ٢. الرايض: مكتبة الرشد، طاملنهج يف استنباط أحكام النوازلاهلويريين، وائل بن عبد هللا بن سليمان.  (١٤
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