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الملخص 

قدمت بالد الیمن وعلى مدار تاریخها الطویل عبر العصور مجموعات كثیرة من العلماء االجالء 
فحسب بل الى العالم اجمع ، الذین اغنوا مسیرة العلم وساهموا في النهضة العلمیة لیس في بالد الیمن 

بعد ان كانت هذه البالد مركزًا ومحورًا مهمًا الستقطاب الكثیر من العلماء وطالب العلم لما امتازت به 
من خصائص ومیزات جعلها تحتل مكانًا بارزًا في التراث العلمي وموقعًا ریادیًا في الكثیر من االحیان 

لماء الذین ساهموا في تلك النهضة العلمیة في شتى العلوم ولتكون ایضًا مركزًا إلمداد العالم بالع
.والمجاالت

واحدًا من اولئك العلماء االفذاذ الذین خدموا ) م١١٧٨/هــ٥٧٣ت(یعد نشوان بن سعید الحمیري
العلم واهله واثروا في اسهاماتهم العلمیة بما یخدم االنسانیة ، فهو من خریجي مدرسة الیمن الغنیة 

ي والحضاري على مر االزمنة والعصور، وعلى الرغم من شخصیته التي عرف بها انه بعطائها العلم
احد علماء اللغة العربیة ، كان نشوان الحمیري فقیهًا الى جانب المامه باللغة العربیة وفنونها في النحو 

تى واالدب فضًال عن انه كان شاعرًا ، وعالمًا بالتاریخ واالنساب كما كان مصنفًا للكتب في ش
.المجاالت

الكثیر من ) شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم(ضمن نشوان الحمیري مصنفه اللغوي 
الموضوعات المتنوعة في جوانبها وتهدف دراستنا الى القاء الضوء على المسائل االقتصادیة المتعلقة 

.بالبیوع وانواعها من خالل ما ذكره نشوان الحمیري في كتابه هذا
)البیوع –المعجم –الحمیري ( مفتاح الكلمة ال

 

 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

محمد علي حسین.د.م.أ

٢٥٠

The sales and types of books through the book
(Sun science and medicine Kalam Arabs of the Kaloum)

for Al-Humiri (573 AH /1178 AD)

Abstract

Nishwan bin Said Al-Humairi (d. 573 AH / 1178 AD) is one of
those great scholars who served science and its people and
influenced their scientific contributions to the benefit of humanity.
He is a graduate of the Yemenite school, which is rich in scientific
and cultural scholarship over time and age. Despite his character,
Arabic linguists, was a jurist and poet, and a scholar of history and
genealogies as it was classified books in various fields.

Within the framework of Nashwan Al-Humiri, the language of
science and the medicine of the Arabs of Kaloum, many of the
various topics in its aspects. Our study aims to shed light on the
economic issues related to the types and types of food through what
Nashwan mentioned in this book.
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University of Diyala
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:المقدمة 
اعطى الدین االسالمي اهتمامًا بالغًا بالحیاة االقتصادیة ووضع لها االحكام والتشریعات 

ي تنظم حیاة االفراد والمجتمعات بما یحقق مصالحهم الدنیویة واالخرویة ، وبما ان تلك الت
التشریعات واالحكام مصدرها القران الكریم والسنة النبویة الشریفة المتمثلة باحادیث الرسول 

التي تناولتها كتب الحدیث من صحاح وسنن ، فقد كان هنالك كتب ) وآلهعلیهاهللاصلى(
في االعم االغلب تحمل مضامین اقتصادیة توضح االحكام وتضع الضوابط اخرى كانت

والشروط المحكمة على اسس علمیة تبین طرق التعامالت االقتصادیة والمالیة في معامالت 
.المجتمع الیومیة

ومن تلك الكتب المهمة التي تناولت جوانب الحیاة االقتصادیة كتب المعاجم اللغویة 
الذي یعد بحق من الكتب الموسوعیة اللغویة ...) شمس العلوم(لحمیريومنها كتاب نشوان ا

المهمة والشاملة والتي تمیزت عن بقیة المعجمات باالتساع والتنوع في موضوعاته ، فقد توفرت 
في معجمه مادة علمیة لم تقتصر على تناوله للمواد اللغویة فقط بل اتسعت موضوعاته لتشتمل 

یة وعلوم الفلك والنباتات واسماء القبائل واسماء االماكن واالمثال على الفقه والفرق االسالم
واالشعار اضافًة الى وفرت المادة االقتصادیة التي حظیت بنصیب وافر فقد اولى نشوان 
الحمیري المسائل االقتصادیة عنایة كبیرة تمثلت بعرضها بأسلوب واضح وصریح وعباراته التي 

عن الغموض والتعقید ، كما ال یفوتنا ان نذكر ان هذا التنوع في اتسمت بالیسر والسهولة البعیدة
یعود الى كثرة المصادر التي اعتمدها الحمیري في نقل ...) شمس العلوم(موضوعات كتابه

.مادته العلمیة في معجمه هذا

وقد جاء بحثنا هذا لیسلط االضواء على جانب مهم ُیعد من مقومات الجوانب االقتصادیة 
الساسي إال وهو البیوع وانواعها ولنقف على اآلراء التي تبناها الحمیري في العدید من ومحورها ا

المسائل المتعلقة بالبیوع إذ قسم البحث الى مبحثین سیكون االول منها مختصرًا في التعریف 
المبسط عن نشوان الحمیري خوف االطالة ولوجود دراسات سابقة تناولت حیاته بشيء من 

ذي یهمنا هو المبحث الثاني الذي یتناول انواع البیوع عند نشوان الحمیري من التفصیل ، وال
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والتي قسمت الى نوعین منها البیوع الصحیحة والتي تمثلت ببیع ....) شمس العلوم(خالل كتابه
خیار المجلس وبیع الصفقة وبیع العرایا وغیرها ، أما النوع الثاني من البیوع فعرف بالبیوع 

ومنها بیع االجل وبیع الثمار قبل بدو صالحها وبیع الحاضر لباد ) یر صحیحةالغ(المحظورة 
.وهنالك انواع اخرى سنتناولها في البحث 

نشوان الحمیري : المبحث االول 

:أسمُه ونسبهُ 

هو نشوان بن سعید بن سعد بن أبي حمیر بن عبید بن القاسم بن عبد الرحمن بن 
، اما نسبُه من جهة امه فقد اورد عمارة )١(ي حمیر الحمیريمفضل بن ِإبراهیم ابن سالمة بن أب

. انها من ولد ابي عشن ، من اقیال حمدان ، فهو من اسرة عریقة كریم الطرفین: وقال)٢(الیمن

: كنیتهُ 

)٣(تكنى نشوان الحمیري بكنیته المشهورة بابي سعید

:اما القابه

ن شخصیة العلمیة الفذة والمهمة ، فقد تلقب بالعدید من االلقاب التي كشفت بصدق ع
)٤(فقد تلقب بــ الحمیري ، والیمني ، واللغوي ، والنحوي ، والمعتزلي ، والقاضي

:مولد ونشأته

لم تكشف لنا المصادر التي ترجمت لنشوان الحمیري عن تاریخ مولده التي بقیت الى 
ترجمت له وكانت االن مثار جدل بین كل من یكتب عنه وعن سبب احجام المصادر التي

نهایة القرن الخامس الهجري وبدایة القرن السادس هي االحتماالت االكثر قبوًال عند الكثیر من 
المؤرخین الذین حاولوا تحدید زمن والدته ، حتى ان نشوان نفسه لم یذكر تاریخ میالده في 

ال ان ما اشیر الى مؤلفاته العدیدة ، اما مكان والدته فقد كانت ایضًا محل جدل للمؤرخین ، إ



٢٥٣)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

من خالل كتاب شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم للحمیريوأنواعهاالبیوع 

ربما یدل على )٦(...)شمس العلوم(اثناء كالم له في كتابه المعجم )٥(حنینه الى منطقة حوث
.انه ولد ونشأ فیها

:نشأته العلمیة 

تحدثت المصادر التاریخیة التي ترجمت الى نشوان بانه نشأ نشأٌة علمیة في البیئة التي 
ید من العلماء والفقهاء في شتى العلوم ، وانه تلقى تربى بها وهي مدینة حوث التي خرجت العد

اوائل علومه على ید والده ثم من بعده بقیة العلماء حتى فاق اقرانه واصبح یشار الیه بالبنان ، 
ومما یدعوا الى االسف ان كثیرًا من جوانب شخصیته العلمیة مجهولة في بدایاتها إال بعد تألیفه 

رت بها شخصیته ، وعلى الرغم مما كان یحیط به من عقائد للعدید من المؤلفات التي اشته
وافكار وعلوم دینیة مختلفة لم تؤثر في شخصیته وبقي یعمل بنصوص الكتاب والسنة ولم یتقید 

.)٧(بآراء اصحاب المذاهب

:" في موضع اخر یبین فیه سلوكه العلمي بقوله)٨(كما ذكر القاضي اسماعیل االكوع
جتهدین بعد ان بلغ درجة االجتهاد ، فلم یقید نفسه بمذهب معین ، فعمل سلك مسلك العلماء الم

وكان ینكر على العلماء المقلدین ) وآلهعلیهاهللاصلى(بكتاب اهللا وما صح من سنة رسول اهللا
".التزامهم بآراء أئمتهم ویدعوهم الى نبذ التقلید

:شیوخه

حیاته كانت شحیحه بمعلوماتها مر بنا سابقًا ان الحدیث عن نشوان الحمیري ببدایات 
عنه فلم تقدم سوى النزر الیسیر الذي ال یفي ومتطلبات الحدیث عن حیاته العلمیة بصورة 
متكاملة ، فلم تذكر لنا كتب المصادر شیوخ نشوان الذین اخذ منهم علومه المختلفة لكن من 

ومتعددة وهذا ما یدل على یتابع مؤلفاته یجد انه یدرك تمامًا انه تلقى علومه من مناهل مختلفة
ال تزال :" )٩(تمكنه من مختلف العلوم وفي شتى المجاالت ، وفي ذلك یقول عمارة الیمني

المصادر شحیة جدا عن مشایخ االمیر نشوان وغامضة ایضًا ، إال ان من الواقع انه اخذ عن 



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

محمد علي حسین.د.م.أ

٢٥٤

فنون وفاق اقرانه في مشایخ عصره المبرزین ، العامرة بهم الهجر انئٍذ فبرز في شتى العلوم وال
" زمن مبكر

:تالمیذه 

وكما لم تذكر المصادر التي ترجمت لنشوان الحمیري شیئًا من شیوخه فقد سكتت في 
الحدیث عن تالمیذه ، ولكم تقدم تلك المصادر سوى ابنائه الذین هم اقرب الناس إلیه ، وهم كًال 

.)١٠(من محمد بن نشوان الحمیري ، وعلي بن نشوان الحمیري

: وفاته

إذا كانت والدة نشوان الحمیري قد جهلت للمؤرخین فان وفاته كانت محط اتفاق للذین 
.)١١()هــــ٥٧٣(تناولوا سیرته ، فقد كانت وفاته لیوم الجمعة الرابع والعشرین من ذي الحجة سنة

البیوع التي ورد ذكرها في معجم شمس العلوم: المبحث الثاني 

ن البیوع التي عبرت عن واقع عملي ملموس كان یزاوله المسلمون اورد الحمیري عددًا م
ویعملون به بشكل یومي وقبل ان نأتي على تلك البیوع ومعامالتها البد ان نقدم تعریفًا موجزًا 

. عن البیع ومشروعیته 

اللغةفيالبیع:أوالً 

شریته،الشيءبعتلویقاأیضًا،والشراءوالبیعالشراء،ضدوهو،بیوعوالجمعاسمالبیع
بهایتبایعالتياألشیاءوالبیاعات،)١٢("الشراءواالبتیاعمباعاً وقیاسه،شاذوهوومبیعًا،بیعاً أبعته

.)١٣(للتجارة

االصطالحفيالبیع:ثانیاً 
)م٧٩٥/هــ١٧٩ت()١٤(مالكاالمامفعرفه،تعریفمنبأكثرالبیعوعرفتالمصادرذكرت

شيءمبادلة"بانه)م١١٩١/هـــ٥٨٧ت()١٥(الكاسانيعرفهكما"عوضعنالملكنقل"بانه
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المالمبادلة"بانهذكر)م١٤١٣/هــ٨١٦ت()١٦(الجرجانياما،"مرغوببشيءفیهمرغوب
منفكلعندهم،ألغراضیساویهبمالمالتبدیلهوالبیع"وتملكاً تملیكاً المتقومبالمالالمتقوم
بالثمن،غرضهیتعلقالبائعأنبمعنىماله،عوضیأخذهبماغرضهیتعلقوالمشتريالبائع

.)١٨(تملیكاً نحوهأوبمالالمالمبادلةوتعني،)١٧(بالبیعوالمشتري
الشرعيالمنظورفيالبیع:ثالثاً 

االصلنبیهوسنةاهللاكتابكانإذللناسوالشراءالبیععملیاتالسمحاءالشریعةاباحت
علىمنهتوسعاً البیعشرعوتعالىسبحانهفاهللا،سلفاً األمةإجماعأكدهماهذاو احاللهافي

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم ﴿:تعالىقولهنحوالكریمالقرآنفيالبیعوردوقد،)١٩(عباده
وحرمالبیعاهللاوأحل"تعالىوقوله،)٢٠(﴾...َتَراٍض ِمْنُكمْ َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعنْ 

الربا،فیهالذيالبیعوحرمفیهرباالالذيالبیعأحلوتعالىسبحانهاهللاأنویعني،)٢١("الربا
،)٢٢(األجلفيللتأخیربدلزیادةوالرباالبدل،بدلالبیعألنأحدهما،فيالزیادةأنبینهماوالفرق
وطرقبوسائلاالموالونماءالحرامالكسبمنوحذرالیهودعاالحاللبالكسباهتممفاإلسال

.والغشوالخداعواالستغاللكالربامشروعةغیر
علیهاهللاصلى(اهللارسولأحادیثبینتفقدالنبویة،السنةفيودالالتهالبیعمشروعیةأما

السجایاومن،)السالمعلیهم(البیتآلیاتورواالحدیث،كتبفيوأحكامه،البیعجواز)وآله
السماحالبائعین،نفوسفيغرسهاعلىاإلسالمياالقتصاديالنهجعلیهاحرصالتيالحسنة
أووغبنخداعأووتشددصراععملیةلیسالبیعأنأكدإذالمعامالت،كلفيوالتیسیرواللین

لمحتاجهالمباعإیصالهدفهاوٕانمابح،الر لتحقیقمشروعةغیرووسائلوطرقأسالیبممارسة
.)٢٣(الربحعلىیحصلوبالنتیجةوصدق،ولینبیسرالبائعوفائدةنفعمع

الرجلیخطبال:"قال،علیه)وآلهعلیهاهللاصلى(اهللارسولحثالبیعفيوردماوعن
انه)السالمعلیه(قالصاداهللاعبدابيعنوروي،)٢٤("اخیهبیععلىیبیعوالاخیهخطبةعلى
التياالحادیثمنالكثیروغیرها،)٢٥("الشراءمعینزلالرزقفانغالیاً كانواناشتروا:"قال

وانالمسلمبهایتصفانیجبالتياالخالقیةومبادئهوشروطهاركانهواوضحتالبیعاكدت
نریدالالتيالكثیریرهاوغوالصدقالقسموعدمالبیعسهولةمنالبیعمعامالتفيحاضرةتكون

.التساعهاهناعنهاالحدیثفيالمقامبنایطولان
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العلومشمسكتابفيذكرهاوردالتيالبیوع

وشروطهااحكامهامعهاواورد)العلومشمس(معجمهفيللبیوععدةانواعاً الحمیريذكر
انناإالابجدیاً ترتیباً بهمرتمعجمهفيالبیوعتلكاوردالحمیريانمنالرغموعلىوضوابطها

:هماقسمینالىوتقسیمهابذكرهاارتأینا

الصحیحةالبیوع:اوالَ 

العلماءجمیععلیهاواجمعواركانهاضوابطهااستیفاءبعدالشرعاقرهاالتيالبیوعتلكوهي
..)لعلوماشمس(كتابهفيالحمیرياوردهاالتيالبیوعتلكومنبهاوالتعاملالبیععلىوالفقهاء

:هي

:المجلسخیاربیع-١

انواعاحدوهووالمشتريالبائعمنوالقبولاالیجاببهویقصدالصحیحةالبیوعمنوهو
انبعدالبیعفيالمجلسخیارالحمیريذكروقدوشروطبضوابطاالسالماوردهاالتيالخیاربیع
.)٢٦("یفترقالممابالخیارالبیعان:"قوله)وآلهعلیهاهللاصلى(النبيعنشریفاً نبویاً حدیثاً اورد

:البیعخیار-٢

والمشتريالبائعفیهیكونماهوالخیاروزمن،)٢٧(االختیارمناللغةفيوهواسمالخیار
رسوللقولجائزالخیارعلىالبیعانالحمیريوذكر،)٢٨(فسخهاوالبیعاتمامفيمخیران

قولایضاً وذكر،)٢٩("الخیاربیعإالیفترقالممابالخیارالبیعان):"وآلهعلیهاهللاصلى(اهللا
الشریفالحدیثیبینإذ،)٣١("ثالثاً الخیارولك)٣٠(خالبةالقل):"وآلهعلیهاهللاصلى(الرسول
شاءانمعلومةبمدةالخیارلهانهعلىشیئاً المتبایعیناحدیشترطانوهوبشرطالخیاربیعجواز
.ایامثالثة)وآلهعلیهاهللاصلى(النبيحدیثحددها،الغاهشاءوانالمدةهذهفيلبیعاانفذ
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:الصفقةبیع-٣

التيالبیوعمنالصفقةبیعوان،)٣٢(البیعوعندالبیعةعندالیدعلىالیدضربالصفقة
بنلحكیمسالمالعلیهالنبي:قال،عنهالواردللحدیث)وآلهعلیهاهللاصلى(الرسولاجازها
)وآلهعلیهاهللاصلى(النبيانیروىألنهوذلك،)٣٤("یمینكصفقةفيتعالىاهللابارك")٣٣(حزام

بأحدواشترى،بدینارینوباعهاشاةفاشترى،اضحیةبهلهیشتريدیناراً حزامبنحكیماعطى
.)٣٥(الموقوفلشراءواالموقوفالبیعیجوزالفقهاءبعضقالالحدیثولهذاشاةالدینارین

:العرایابیع-٤

التيالنخلةوالعریة:العرایابیع،صالحهابدواقبلالثماربیعفيتستثنىالتيالبیوعمن
المساومةعنتعزلالتيالنخلةهيوقیل،)٣٦(عامهاثمرهالهیجعلاي،رجالً صاحبهایعریها

صاحبفیتأذىاخرلرجلكثیرنخلوسطللرجلتكونالنخلة:العریةوقیل،)٣٧(النخلبیععند
،)٣٨(الضرلدفعبتمرنخلتهتمریشتريانلهفرخصالواحدةالنخلةصاحببدخولالكثیرالنخل

،)٣٩(العرایابیعفیهرخصالذي)وآلهعلیهاهللاصلى(الرسولعنالحدیثفيالحمیرياوردوقد
فيالسبب)٤٠(الهمامابنوذكر،تمراً بخرصهاالعریةصاحبیشتريبانتأتيالرخصةوهذه

رسولالىشكوااالنصارمنمحتاجینرجاالً انالعریةبیع)وآلهعلیهاهللاصلى(النبيترخیص
فضولهموعندیأكلونهرطباً بهیبتاعونبأیدیهمنقدوالیأتيالرطبان)وآلهعلیهاهللاصلى(اهللا
.رطباً یأكلونهالتمرمنبخرصهاالعریةیبتاعواانلهمفرخصالتمرمن

:العیبخیار-٥

،)٤١(عیوبوالجمعالشيءفيوالعیبالخیاربیعالىتعوداليالصحیحةالبیوعمنوهو
عیباً بهاوجدثم،فوطئهاجاریةاشترىرجلفيعليَ قضى"الحمیرياوردهالذيالحدیثوفي
)٤٣(انسبنمالكوذكر،)٤٢("الثمنبعشرالبائععلىلهوقضى،الوطءبعدیردهاوالیلزمهاانه

یبیعاناالنسانعلىفیحرمتركشاءواناخذشاءانبالخیارالمشتريان:"قولهالعیوبفي
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مشتري في ولیس للبائع علیه في ذلك خیار، وٕانما الخیار لل"للمشتريبیانهدونعیببهاسلعته
.والسالمةالصحةشرطعلىاشترىیكونألنهالرد

)صحیحةالغیر(المحظورةالبیوع:ثانیاً 

واركانهاشروطهاتستوفيلمألنهااالسالمیةالشریعةتقرهالمالتيالبیوعتلكوهي
والغبنالغشاطارضمنتدخلوالتيصحیحةالغیرالتعامالتمنالكثیروتشوبهاوضوابطها

انواععلىوهيبهاالتعاملمنالشارعحذرلذایومیاالناسبهایتعاملالتيوالتدلیسخدعوال
:ومنها...)العلومشمس(كتابهفيالحمیريمنهابعضاً اوردكثیرة

:االجلبیع-١

وقد،)٤٥(التعجیلنقیضالتأجیل)٤٤()اجلامةولكل(تعالىاهللاقال،الشيءمدةاالجل
مؤجالً الشيءبیعیجوزال:"قوله)السالمعلیه(الحسینبنعلياالمامعن)٤٦(ريالحمیاورد

من"عباسابنوعن)عنهااهللارضي(عائشةالمؤمنینامعنوذكر،)٤٧("معجالً ثمنهمنبأكثر
.)٤٨("ینقدهانقبلثمنهمنباقلیبیعهانلهیجزلممؤجلبثمنشیئاً اشترى

:صالحهادوبقبلالثماربیع-٢

لدىالبیعفياشكاالتمنتسببهلمابهاالتعاملالشرعنهىالتيالبیوعانواعمنوهو
هذاعنحدیثهالحمیريبدأوقد،بینهمللخصومةدفعاً البیعهذافيالنهيجاءوقدالمتبایعان

نهى:"بقوله)وآلهعلیهاهللاصلى(اهللارسوللسانعلىحدیثمنوردماعنبذكرهالبیع
)٤٩("صالحهابدوقبلالثمرةبیععن)وآلهعلیهاهللاصلى(النبي

:لبادالحاضربیع-٣

والبادي،والمصرالقرىفيالمقیمهووالحاضرلبادالحاضربیععنهاالمنهيالبیوعمن
)وآلهعلیهاهللاصلى(اهللارسولعنحدیثاً الحمیرياوردوقد،)٥٠(البادیةاهلمنالبلدیأتيمن

بینفقد،)٥١("لبادحاضریبیعنال"السالمعلیهالنبيعن:فقالالبیعهذاعننهیهفیهیبین
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فیتلقاهبثمنهایعلموالبیعهایبغيسلعةومعهالبدويیأتيانالبیعهذاصفةالشریفالحدیث
بینقدو ،البیعفيضرراً فیحدثبعدفیمابیعهافيیغاليحتىمنهلیشتریهاالحضري
عباسابنسئلوعندما،البالدفيیباعبماالباديمعرفةلقلةهوالبیعفيالكرهذلك)٥٢(الطوسي

.)٥٣(سمساراً یكونال:قال،لباديحاضریبیعالذلكفيوقولهالبیعهذافيالكرهاوجهعن

:الغنمظهرعلىالصوفبیع-٤

حدیثاً الحمیرياوردوقد،)وآلهعلیهاهللاصلى(اهللارسولعنهانهىالتيالبیوعمنوهو
،)٥٤("الغنمظهورعلىالصوفبیعالسالمعلیهالنبينهى:"قالعباسابنعن:فقالبذلكنبویاً 
.اخرشيءمعهاجعلبیعهاارادماإذاانهالىاشار)٥٥(الطوسيالشیخولكن

:الكلببیع-٥

ثمنعنالسالمعلیهالنبينهى"الحدیثفيقولهالكلببیععن)٥٦(الحمیرياورد
ال یحل ثمن : "قال) وآلهعلیهاهللاصلى(وقد ورد عن رسول اهللا ایضًا ،الحدیث)٥٧("الكلب

)٥٨("الكلب، وال حلوان الكاهن، وال مهر البغي

:الركبانبیع-٦

،)٥٩(لقیهاي،تلقاه،والتلقيالركبانتلقيبهاویقصدالركبانبیععنهاالمنهيالبیوعمن
اندوناصحابهامنفیشتریهاالبلدخارجاجناسهااختالفعلىاالمتعةاالنسانیستقبلانوهو

)٦١(الحمیريوذكر)٦٠(الغبنمنذلكفيلمامكروهاً ارتكبفقدذلكفعلفمنالبلدبسعریعلمونهم

في)٦٣(حنبلبناحمداالمامدواور ،)٦٢("الركبانتلقيعنالسالمعلیهالنبينهى:"الحدیثفي
بیععلىبعضكمیبیعال:"بقولهالبیعهذاعنایضاً )وآلهعلیهاهللاصلى(اهللارسولنهيذلك

"االسواقتهبطحتىالسلعتلقواوال،بعض
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الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمته وتوفیقه لعباده یتم صالح األعمال ، في ختام هذه البحث الذي 
، ...) شمس العلوم(ة جانب مهم من الجوانب العلمیة الكثیرة التي اشتمل علیها كتابتناول دراس

إال وهو البیوع وانواعها من خالل هذا الكتاب ، فقد توصلنا الى العدیدمن النتائج، والتي سأذكرها 
:في هذه الخاتمة والتي یمكن اجمالها بما یأتي

للغة ومعاجمها تختلف عن الكتب االخرى ، ان دراسة الحیاة االقتصادیة من خالل كتب ا-١
الن النهج الذي سلكه اصحابها فیه من الدقة والضبط واالتقان والشمول ما لم نجده في الكتب 

.االخرى

یعد نشوان الحمیري واحدًا من اكابر علماء الیمن الذین برزوا في مجال الفقه واللغة واالدب -٢
.لوم اخرى عدیدةوالنحو ، فضًال عن اتقانه وتمكنه من ع

من الموسوعات المهمة التي جمعت بین موضوعات اللغة وبین ...) شمس العلوم(یعد كتاب-٣
.العلوم والمعارف االخرى ، فكانت موضوعاته متمیزة باالتساع والوضوح 

العدید من المسائل التي تخص المجتمع ...) شمس العلوم(بین نشوان الحمیري في كتابه-٤
نب االقتصادي بشكل خاص ، فتناول الموضوعات االقتصادیة المتنوعة ومنها بشكل عام والجا

.البیوع ومیز بین تعامالتها عند الناس فأورد منها ما كان صحیحًا ومنها ما كان فاسداً 

على العدید من ....) شمس العلوم (اعتمد نشوان الحمیري على مادته العلمیة في كتابه-٥
.قته النقل منها المصادر المتنوعة وكانت طری
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الهوامش
.١٨٧-١٨٦الحمیري ، ملوك حمیر واقیال الیمن ، ص) ١(

.٢٤٢تاریخ الیمن ، هامش ص) ٢(

.٣١٢، ص٢السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، ج) ٣(

.٣١٢، ص٢؛ السیوطي ، بغیة الوعاة، ج٣٤٢، ص٣القفطي ، انباء الرواة ، ج) ٤(

البكري ، معجم ما استعجم . لدة تقع بین صنعاء وصعدة ،سمیت بساكنها حوث بن حاشدب: حوث ) ٥(
.٤٧٤، ص٢، ج

.٢، ص١شمس العلوم ، المقدمة ، ج) ٦(

.١١االكوع ، نشوان بن سعید الحمیري ، ص) ٧(

.٥٤١هجر العلم ، ص) ٨(

.٢٤٣تاریخ الیمن ، ص) ٩(

.٣٥٩، ص١السید ، فهرست المخطوطات ، ج) ١٠(

.٥٤٨االكوع ، هجر العلم ، ص) ١١(

.١١٨٩، ص ٣الجوهري، الصحاح تاج اللغة ، ج؛١٧٥، ص٢الفراهیدي ، ج) ١٢(

.٢٦٥، ص ٢الفراهیدي، العین، ج) ١٣(
.٣٧٨، ص٦مالك بن انس ، المدونة الكبرى ، ج) ١٤(
.٦٨، ص١بدائع الصنائع ، ج) ١٥(
.٧٨، ص١التعریفات ، ج) ١٦(
.٨٥، ص ٧واعد الفقهیة، جالبروجردي، الق) ١٧(
.٤٤أبو حبیب القاموس الفقهي، ص ) ١٨(



)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد

محمد علي حسین.د.م.أ

٢٦٢

.٣٠الكبیسي ، أنواع البیوع في النهج االقتصادي اإلسالمي، ص ) ١٩(
). ٢٩(سورة النساء، اآلیة ) ٢٠(
).٢٧٥(سورة البقرة، اآلیة ) ٢١(
.٢٠٧- ٢٠٦، ص ٢الطبرسي، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، ج) ٢٢(
.٥٨، الجوانب االقتصادیة والمالیة في كتاب اللمعة الدمشقیة، صالزویني) ٢٣(
.١٩، ص٦مالك ، المدونة ، ج) ٢٤(
.٤، ص٧الطوسي ، تهذیب االحكام ، ج) ٢٥(
.٦٨٣، ص١شمس العلوم ، ج) ٢٦(

.٢٦٤، ص٢؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٩٧٢، ص١الحمیري ،شمس العلوم ، ج) ٢٧(

.٢٦١فاظ التنبیه ، صالنووي  تحریر ال) ٢٨(
.١٩٧٢، ص١شمس العلوم ، ج) ٢٩(
.١٧١، ص٢االنباري ، الزاهر في معاني كلمات الناس ، ج. تعني الخدیعة : الخالبة) ٣٠(
.١٨٩٦، ص١شمس العلوم ، ج) ٣١(
.٣٧٥٩، ص١شمس العلوم ، ج) ٣٢(
من سادات قریش في بن خویلد بن اسد ابن عبد العزى بن قصي بن كالب ،: حكیم بن حزام) ٣٣(

الجاهلیة واالسالم ،اسلم یوم فتح مكة وحسن اسالمه ، ولد قبل عام الفیل بثالث عشرة سنة ، وتوفي 
.٤٤، ص٣الذهبي ، سیر اعالم النبالء ، ج) . هـــ٥٤(سنة

.٣٧٥٩، ص٦شمس العلوم ، ج) ٣٤(
.٣٧٦٠، ص٦شمس العلوم ، ج) ٣٥(
.٤٤٧٨، ص٧شمس العلوم ، ج) ٣٦(
.٢٨٤، ص٣مالك ، المدونة الكبرى ، ج)٣٧(
.٤٤٧٨، ص٧شمس العلوم ، ج) ٣٨(
.٤٤٧٨، ص٧شمس العلوم ، ج) ٣٩(
.٤١٦ص،٤ج،القدیرفتحشرح) ٤٠(
.٤٨٤٥، ص٧شمس العلوم ، ج) ٤١(
.٤٨٤٥، ص٧شمس العلوم ، ج) ٤٢(
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.٣،٢١٨ج،المدونة) ٤٣(
.١٨٧، ج ، ص؛ شمس العلوم) ٣٤(سورة االعراف ، اآلیة) ٤٤(
.١٩٤- ١٩٣، ص١شمس العلوم ، ج) ٤٥(
.١٩٤- ١٩٣، ص١شمس العلوم ، ج) ٤٦(
.١٩٤- ١٩٣، ص١شمس العلوم ، ج) ٤٧(
١٩٤- ١٩٣، ص١شمس العلوم ، ج) ٤٨(
.٤٥٧، ص١شمس العلوم ، ج) ٤٩(
.٤٥الرازي ، مختار الصحاح ، ص) ٥٠(
.١٤٨٥، ص٣شمس العلوم ، ج) ٥١(
.٣٧٠ایة ، صالطوسي ، النه) ٥٢(
.٥٦٠، ص٢البخاري ، صحیح ، ج) ٥٣(
.٣٨٥١، ص٦شمس العلوم ، ج) ٥٤(
.٤٠٠ص،النهایة) ٥٥(
.٥٨٧٥، ص٨شمس العلوم ، ج) ٥٦(
.٣٦١، ص٦ابن بطال ، شرح صحیح البخاري ، ج) ٥٧(
.١٤١أبي داود، سنن أبي داود، ، ص ) ٥٨(
.٦١٠٠، ص٩شمس العلوم ، ج) ٥٩(
.٣٧٥ص،نهایةال،الطوسي) ٦٠(
.٦١٠٠، ص٩شمس العلوم ، ج) ٦١(
.٣٨٥، ص٦ابن بطال ، شرح صحیح البخاري ، ج) ٦٢(
.٧ص،٢،جالمسند) ٦٣(
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المصادر والمراجع

المصادر: اوًال 

) .هــ١٤٢٩ت(االكوع ، اسماعیل بن علي بن حسین-

).م١٩٨٥–بیروت ( نشوان بن سعید الحمیري ، دار الكتاب الجدید ،- ١

).م١٩٩٥–لبنان (، دار الفكر ،١هجر العلم ومعاقله في الیمن ، ط- ٢

) م٩٣٩/هــ٣٢٨ت(االنباري ، ابو بكر محمد بن القاسم-

) .م١٩٩٩-بیروت(، مؤسسة الرسالة ،١حاتم صالح ، ط:ت الناس ، تحقیقالزاهر في معاني كلما- ٣

البروجردي، محمد حسین-

- قم (، مطبعة الهادي ، ١مهدي المهریزي ومحمد حسین الدرایتي، ط: القواعد الفقهیة، تحقیق- ٤
).هـ١٤١٩

ــ٤٤٩ت(ابن بطال ، ابو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك- )م١٠٥٧/هـــ

–الریاض (، مكتبة الرشید ،٢ابو تمیم یاسر بن ابراهیم ، ط: شرح صحیح البخاري ، تحقیق- ٥
).م٢٠٠٣

) .م١٤١٣/هــ٨١٦ت(ليالجرجاني ، علي بن محمد بن ع-

)م١٩٩٠–بیروت (، دار الكتاب العربي ، ١ابراهیم االبیاري ، ط: التعریفات ، تحقیق- ٦

) .م٩٧٤/هـ٣٦٣ت (الجوهري، إسماعیل بن حماد، -

، دار العلم للمالیین ، ٤أحمد عبد الغفور العطار، ط: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق- ٧
).هـ١٤٠٧- بیروت(

) م١١٧٨/ هـــ٥٧٣ت(بن سعید بن سعد بن عبید بن القاسمالحمیري ، نشوان-



٢٦٥)٢٠١٩األولكانون (العشرونو السابعالعدد 

من خالل كتاب شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم للحمیريوأنواعهاالبیوع 

، دار ٣علي بن اسماعیل المؤید واسماعیل بن احمد ، ط: ملوك حمیر واقیال الیمن ، تحقیق- ٨
).م١٩٨٥-صنعاء(الكلمة ، 

).م٨٧١/هـ٢٥٧ت (أبي داود، سلیمان بن األشعث، -

.)م١٩٩٠- بیروت (، دار الفكر ، ١ید محمد اللحام، طسع: سنن أبي داود، تحقیق وتعلیق- ٩

)م١٣٤٧/ هـــ٧٤٨ت(الذهبي ، شمس الدین ابو عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان-

- بیروت (، مؤسسة الرسالة ،٣مجموعة من المحققین ، ط: سیر اعالم النبالء ، تحقیق-١٠
).م١٩٨٥

.)م١٥٠٥/هـ٩١١ت(جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ،-

، مطبعة عیسى ١محمد ابو الفضل ابراهیم ، ط: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، تحقیق-١١
.)م١٩٦٥–القاهرة (البابي الحلبي وشركائه ،

)م١١٥٣/ هـ٥٤٨ت(الطبرسي، الفضل بن الحسن،-

).م١٩٩٥- بیروت(، ١طلجنة من العلماء والمحققین،: مجمع البیان في تفسیر القرآن، تحقیق-١٢

) .م١٠٦٧/هــ٤٦٠ت(الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي-
محمد جواد الفقیه ، دار االضواء ، : تهذیب االحكام في شرح المقنعة للشیخ المفید ، تحقیق-١٣

.٤، ص٧، ج) م١٩٩٢–بیروت (
) .م٧٩١/هــ١٧٥ت(الفراهیدي ، ابي عبد الرحمن الخلیل بن احمد-

.)ت.د-بغداد (مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي ، دار ومكتبة الهالل ، : العین ، تحقیق-١٤

) م١٢٤٨/هـــ٦٤٦ت(القفطي ، ابو الحسن جمال الدین علي بن یوسف-

، مطبعة دار الكتب ١محمد ابو الفضل ابراهیم ، ط: انباء الرواة على ابناء النحات ، تحقیق-١٥
) .م١٩٥٥–القاهرة (المصریة ،

).م١١٩١/هــ٥٨٧ت(الكاساني ، ابو بكر بن مسعود-

.)م١٩٨٢- بیروت (، دار الكتاب العربي ، ٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ط-١٦
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٢٦٦

) .م٧٩٠/هــ١٧٩ت(مالكبن انس بن مالك ابو عبد اهللا االصبحياالمام -

).م٢٠١٢-بیروت (العلمیة ، ، دار الكتب ١المدونة الكبرى ، تحقیق زكریا عمیرات ، ط-١٧

).م١٣١٢/هـ٧١١ت (ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم األنصاري -
).هـ١٣٠٠–بیروت (، دار الفكر، ١لسان العرب، ط-١٨

) .م١٢٧٧/هــ٦٧٦ت(النووي ، یحیى بن شرف الدین-

).م١٩٨٧–دمشق ( ، دار القلم ،١تحریر الفاظ التنبیه ، ط-١٩

) م١١٧٤/هــ٥٦٩ت(جم الدین عمارة بن عليالیمني ، ن-

، ١حسین سلیمان محمود ، ط: المفید في اخبار صنعاء وزبید المسمى تاریخ الیمن ، تحقیق-٢٠
).م٢٠٠٤–صنعاء (مكتبة االرشاد ،

المراجع الحدیثة 
أبو حبیب، سعدي-

).هـ١٤٠٨-دار الفكر -بیروت(، ٢القاموس، الفقهي، ط-٢١

تضى عبد الرزاق الزویني ، مر -

، ) هــ٧٨٦ت(الجوانب االقتصادیة والمالیة في كتاب اللمعة الدمشقیة لمحمد بن مكي العاملي-٢٢
.)م٢٠١٢–بغداد (رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة التربیة الجامعة المستنصریة ،

السید ، فؤاد -

).م١٩٥٤-القاهرة (فهرست المخطوطات المصورة ، دار الریاض ،-٢٣

الكبیسي، حمدان عبد المجید-

دراسات (أنواع البیوع في النهج االقتصادي اإلسالمي، مقالة منشورة في مجلة بیت الحكمة -٢٤
.)م١٩٩٩- بغداد(، العدد األول، )تاریخیة


