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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 (1) كتاب البيوع

تتكلم عن أحكام  السابقةإذ أن الكتب كتاب البيوع أول كتب المعامالت, يعترب 

, وهذا سبيل يسلكه : الطهارة, ثم الصالة, ثم الزكاة, ثم الصيام, ثم الحجالعبادات

ثم  ون بذكر حق اهلل ؤثية أو الفقهية, فيبدسواء الحدي األحكام,يف أغلب المصنفين 

يثنون بما يقع بين العباد من المعامالت والمداخالت وبين أحكام ذلك من المهمات 

إذ ال غنى لإلنسان عن معاملة لغيره فمن المهم أن تكون على الوجه الشرعي الذي 

 ق ., وتحل به الخصومات, وباهلل التوفيواألعراضتسلم به األنفس واألموال 

  :مصدر باع, وهو مبادلة مال بمال.البيع يف اللغة 

 مقابلة شيء بشيء. أو بعبارة أخرى: 

 أو دفع عوض وأخذ مال عوض عنه.

 وهو من األضداد كالشراء, فقد يطلق أحدهما ويراد به اآلخر.

 ابتعت سيارة, بمعنى اشرتيت.يقول الرجل: 

 يء.بعت سيارة, بمعنى سلمت إلى غيري مقابل شويقول: 

 اشرتيت سيارة, بمعنى بعتها, واشرتيتها: بمعنى حزهتا.كما تقول: 

 هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.الح: طصف البيع يف االتعري

بعقد معاوضة مالية تفيد ملك معين, أو منفعة معينة, على وجه وربما عرفوه: 

 التأبيد, ال على وجه القرابة.

  قال اإلمام العمراين واألصل يف جوازه: البيع جائز. (: -5/7) يف البيان

                                                           

ن وأربعمائة وألف من يف يوم األحد الموافق السادس عشر من محرم الحرام لعام واحد وأربعي( 1)

 الهجرة النبوية بدأت يف تدريس كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه اهلل.
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الكتاب, والسنة, واإلجماع.

  :[275]البقرة:  { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}فقوله تعالى: أما الكتاب. 

 .[282]البقرة:  { ائائ ى ى}وَقْوله َتَعاَلى: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}وَقْوله َتَعاَلى: 

 .[22:]النساء { ڃڃ ڃ

, والمداينة [282:]البقرة { ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}وَقْوله َتَعاَلى: 

 ال تكون إال يف بيع.

 { چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}وَقْوله َتَعاَلى: 
 .[128:]البقرة

نزلت هذه اآلية يف التجارة يف مواسم ": -  -قال ابن عباس, وابن الزبير 

 .(1) "الحج

  :اشترى فرسا، وجارية، وباع حلسا،  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي »وأما السنة: فروي

 .«وقدحا

كنا نسمى على عهد »أنه قال: : -- عن قيس بن أبي غرزة الجهني يورو

يا "باسم أحسن منه فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -السماسرة، فسمانا رسول اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

 .(2) «معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة

أي الكسب أطيب؟  : أنه قال: قيل: يا رسول اهلل،--عن رافع بن خديج»وروي 

                                                           

(, وحديث ابن الزبير رضي اهلل عنهما 1770حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أخرجه البخاري ) (1)

 (.3778عند الطربي يف تفسيره )

(, وهو يف الصحيح المسند 3727(, والنسائي )1208(, والرتمذي )3323أخرجه أبو داود ) (2)

 (.  1082لإلمام الوادعي رحمه اهلل )
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .(1)«قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور

  :فأجمعت األمة على جوازه.وأما اإلجماع 

 (.كان بزازا -  -)أن أبا بكر الصديق فروي: 

 .(وأرضاه يبيع الحنطة واألقط -  -)كان أمير المؤمنين عمر و: 

 .(عطارا -  -)كان العباس بن عبد المطلب و: 

 .(يان يبيع األدم)كان أبو سف و:

 ـاه.(2)( ملسو هيلع هللا ىلص -بريرة بمشورة النبي  )ابتاعت عائشة أم المؤمنين و: 

 . اهـواتفقوا على جواز البيع: وزير أبو المظفر يف اإلفصاحوقال ال

  البيع:  منه يصحمن 

 من عاقل بالغ مختار. :يصح البيع

ال بطل فإن باع من كان غير متصف هبذه الصفات, فإن أجازه صاحب الملك, وإ

 العقد.

 القبول واإلجياب يف البيع : 

 .بقوله بعت والمشرتي اشرتيت واشرتطوا فيه القبول واإليجاب

 يقوم مقام القبول واإليجاب. بكل ماوالصحيح أن البيع يصح 

 .ذلك يف صحة البيع ك, وقال: اشرتيت. أجزأفإن قال: بعت

 .البيعيف صحة  وإن ناوله على قصد البيع والشراء أجزأ أيًضا

اِرُع (: 13/ 22قال شيخ اإلسالم كما يف المجموع ) تِي اْعَتبََرَها الشَّ َفَهِذِه اأْلُُموُر الَّ

                                                           

(, وهو يف 10/ 2(, والحاكم )4/141/ كشف األستار(, وأحمد ) 83/ 2أخرجه البزار ) (1)

 (.307الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )

 حديثها يف الصحيحين ويأيت تخريجه إن شاء اهلل.  (2)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ا اْلتَِزاُم َلْفٍظ َمْخُصوٍص َفَلْيَس فِيِه َأَثٌر َواَل  نَِّة َواآْلَثاِر ِحْكَمُتَها َبيِّنٌَة. َفَأمَّ  فِي اْلكَِتاِب َوالسُّ

تِي َذَكْرَناَها مِْن َأنَّ اْلُعُقوَد َتِصحُّ بُِكلِّ َما َدلَّ َعَلى  َنَظٌر. َوَهِذِه اْلَقاِعَدةُ  اْلَجامَِعُة الَّ

تِي َتْعِرُفَها   الَّ
َ

ِريَعِة, َوِهي تِي َتُدلُّ َعَلْيَها ُأُصوُل الشَّ  الَّ
َ

َمْقُصوِدَها مِْن َقْوٍل َأْو فِْعٍل ِهي

 . اهـاْلُقُلوُب 

  :أقسام املأخوذ 

 ينقسم إلى أقسام: اس يف األموال وما يتعاطاه الن

 األول: الهبة.

تمليك بال عوض يف الحياة, أهب لزيد هذا الكتاب, بدون نوال, وبدون وهي 

 .يد, وال يجوز الرجوع لما يأيت إن شاء اهلل , ويكون ملكها على التأبمقابل

 الوصية.الثاين: 

 .المعطي موتتمليك بال عوض أيًضا ولكن بعد  وهي

 ., ويكون على التأبيدوصي هبذا الكتاب لزيد من الناس بعد مويتأكأن يقول: 

 الثالث: اإلجارة.

 بعوض معلوم, ولمدة معلومة من الزمن. ,وهي عقد على منفعة معلومة

ونقل المال من تمليك على التأبيد,  فإن البيعالبيع, بخالف فتكون اإلجارة 

 شخص إلى شخص بعوض.

  التكليفية ةاألحكام اخلمس عليهالبيع جتري : 

الكتاب  :جوازهواتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز, دل على 

من حيث أن الناس البد لهم من بيع وشراء لقضاء  والسنة واإلجماع والمعقول

 األحكام الخمسة. فيهتجري  ومع ذلك, كما تقدم حوائجهم

لم يشرِت قنينة ماء, كرجل تلحقه الهلكة إذا  البيع؛ يجبفقد الوجوب األول: 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 فيجب على صاحب الماء أن يبيع منه؛ إذا كان الرجل مستطيًعا للشراء.

 وذلك إذا توصل بالبيع إلى شيء مستحب.وقد يستحب البيع؛ االستحباب الثاين: 

 بهيتوصل يبيع ما  كأن يبيع الشيء المكروه, أووقد يكره البيع؛ الكراهة الثالث: 

 مكروه.الإلى 

يتوصل به إلى ما المحرم, أو يبيع الشيء كأن يبيع وقد ُيحرم البيع؛ ام الحرالرابع: 

 .كبيع الخمر المحرم 

, وهذا يف أغلب كأن يبيع الشيء المباح الجائزقد ُيجوز البيع؛ الجواز فالخامس: 

 .البيوع

  :بيان أقسام البيع 

 واع: النوع األول: ينقسم البيع باعتبار موضع املبادلة فيه إىل أربعة أن 

 األول: البيع المطلق.

 وهو مبادلة العين بالمال, وهو أشهر أنواع البيوع.

َلم.  الثاين: بيع السَّ

 .وهو مبادلة المال بالعين على سبيل التأجيل. وسيأيت  بيانه إن شاء اهلل 

 الثالث: بيع الصرف.

 وهو مبادلة نقد بنقد آخر.

 ية.فيشرتط التقابض, والمثل :فإن كانا من جنس واحد

 الزيادة. مع جوازفيشرتط التقابض وإن كانا من جنسين مختلفين: 

 الرابع: بيع المقايضة.

 وهو مبادلة العين بالعين.

 أو أبيعك كتاب بكتاب آخر.ع منك سيارة بسيارة أخرى, أبي :أي
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

  :م البيع باعتبار طريقة حتديد الثمنبيان تقسيالنوع الثاني: 

 أربعة أنواع:  ينقسم البيع هبذا االعتبار إلى

 بيع المساومة.األول: 

 وهو البيع الذي ال ُيظهر فيه البائع رأس ماله.

 له: أريد أن أشرتي منك هذا الثوب, بكم؟ فيقولإلى محل بيع  يأيت أن مثل

  بخمسة آالف.: البائع قالف

الذي اشرتى به  لكنك ال تعرف السعرنقصان يف السعر, وأنت تساومه على 

 . عوأغلب البيفهذا هو السلعة, 

 الثاين: بيع المزايدة.

 . على الزيادة وليس ذلك من النجش يف شيء بأن يعرض سلعته يف السوق

 فيأيت إليه زيد ويقول له: اشرتيتها بعشرة آالف ريال.

 ., وهكذا : اشرتيتها باثني عشر ألًفاعمرو يقولويأيت 

 فيبيع السلعة لمن زاده يف الثمن.

 الثالث: بيع األمانة.

 أو أزيد, أو أنقص.حدد فيها الثمن بمثل رأس المال, ي التي يُ وه

 أن تأيت إلى رجل وتقول له: أريد منك هذه القطعة, باألمانة بيني وبينك.وصورته: 

هي علي بخمسة آالف, أي يبين لك رأس مالها الذي اشرتاها به من فيقول لك: 

 عند تاجر الجملة.

 ة آالف وخمسمائة ريال.وأنا اشرتيتها منك بخمسفتقول له أنت: 

 وهذا يسلكه كثير من الناس الذين ال يحسنون المساومة.
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 النوع الثالث: تقسم البيع باعتبار كيفية الثمن  : 

 فينقسم البيع هبذا االعتبار إلى أنواع: 

 األول: منجز الثمن.

 وهو ما ال يشرتط فيه تأجيل الثمن.

 هو جائز بال خالف .يع النقد, أو البيع بالثمن الحال, وويسمى ب

أن تأيت إلى السوق وتساوم على ثمن هذه البضاعة, فيقول لك: بخمسة وصورته: 

 .البضاعةأخذت تعطيه الثمن, وتفوخذ  ألف ريال

 الثاين: مؤجل الثمن.

 وهو ما يشرتط فيه تأجيل الثمن.

 .بالدين ويكون يف البيع 

, أو إلى شهر, ريال,  تقول للبائع اشرتي منك هذا الثوب بخمسة آالفوصورته: 

 ., لما فيه من التيسير فهذا أيًضا جائزنحو ذلك 

 الثالث: مؤجل المثمن ومعجل الثمن.

لَ   م, وهذا البيع جائز ولكن بشروط معتربة عند أهل العلم.وهو بيع السَّ

أن تذهب إلى سوق السيارات, فقتول له: أريد منك سيارة موديل وصورته: 

 , والشركة, وهكذا., والنوعحيث اللون, والسعة, بأوصاف معلومة, من 2012

  :لكن يشرتط يف صحة بيع السلم شروًطا 

       حدد الثمن يف مجلس العقد.: أن يُ األول

 دفع الثمن يف مجلس العقد.أن يُ الثاين: 

 أن يحدد الوصف والنوع والكمية للمثمن يف مجلس العقد.الثالث: 

 العقد. أن يحدد وقت التسليم يف مجلسالرابع: 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 حتى ال يقع الخالف بين المتبايعين بعد ذلك.

 , وهذا البيع محرم ال يجوزالرابع: ُمؤجل العوضين

 .وهو بيع الدين بالدين

   :شروط البيع 

 : لصحة البيع شروطًاوقد ذكر العلماء 

 األول: الصيغة.

 اإليجاب والقبول. التلفظ الشافعية بوجوبصرح فقد 

 بكل ما يشعر باإليجاب والقبول: ط, فيصح البيع أن هذا ال يشرتوقد تقدم: 

 .يصح البيع بالمعاطاة أحدها:

 .ويأخذ ثمنها نقوًدابضاعة, البحيث أن صاحب البضاعة يناول 

 يصح البيع بالمراسلة, والكتابة.: هاثاني

ربما يقول له أريد كذا وكذا, فيصورها له ويرسلها له مع توفر وسائل التواصل, 

 بغيره من الرسائل.بالواتساب, أو 

 : اشرتيت بثمن كذا وكذا.اآلخر يقولو

, أو بالحوالت والثمن قد يدفع يف الحالفيقع بينهما الشراء بالمكاتبة, والمراسلة, 

 قد يدفع يف اآلجل.

 من األخرس, وممن ال يستطيع الكالم. ينعقد البيع باإلشارة: ثالثها

 : أن يكون البيع موجوًدا حين القعد.الثاين

, ويستطيع أن يف ملكه أن يكون موجوًدا داخل المحل, وإنما يكونس المعنى: ولي

 يحضره ويسلمه لصاحبه يف الوقت الذي يريده.

 ألنه غرر.فال يصح بيع المعدوم وذلك باتفاق الفقهاء؛ 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

     : أن يكون مااًل.لثالثا

 .لنفعبعضهم أن تكون العين مباحة ا, ويعرب عنه ويستفاد منهمعنى أنه ُيتمول, ب

  وأن تكون العين مباحة »قوله:  (:112/ 8الشرح الممتع )قال العثيمين يف

, هذا هو الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير «النفع من غير حاجة

حاجة, أي: أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع بغير حاجة, 

 وهذه تقتضي ثالثة شروط:

         ن يكون فيها نفع.أ األول: 

 أن يكون النفع مباحًا. الثاين:

 أن تكون اإلباحة بال حاجة. الثالث:

مباحة النفع, محرمة النفع, مثل آالت اللهو, فإنه ال يجوز بيعها؛ فخرج بقولنا: 

 ألن منفعتها محرمة, وكذلك الخمر؛ ألن منفعته محرمة.

يه كالحشرات, فال يصح بيعها, فلو أن أن يكون فيها نفع, ما ال نفع فوخرج بقولنا: 

شخصًا جمع صراصر يف إناء, وقال إلنسان: أبيع عليك هذه الصراصر فال يجوز 

بيعها؛ ألهنا ليس فيها نفع, لكن لو جمع جرادًا يف إناء, وقال: أبيع عليك هذا الجراد 

ا ليس فيها فهنا يجوز البيع؛ ألن فيها نفعًا مباحًا؛ إذًا الحشرات ال يجوز بيعها؛ ألهن

 نفع.

من غير حاجة, احرتازًا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب, وقولنا: 

فالكلب يباح نفعه لكن ال مطلقًا بل لحاجة كالصيد, والحرث والماشية, فال يصح 

بيع الكلب, حتى وإن كان كلب صيد, ولو كان معلمًا مع أن فيه نفعًا مباحًا؛ ألن 

  . اهـلبهنى عن ثمن الك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ولذلك حرم بعض أهل العلم بيع العقارب, والحيات, والثعابين, وما يف باهبا؛ 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ألنه ال يستفاد منها.

 ؛ ألنه ينتفع هبا.بينما جوزوا بيع البغال, والحمير, وغير ذلك مما حرم أكله

 . (1) اْبِن َعبَّاسٍ من حديث يف سنن اإلمام أبي داود رحمه اهلل: مع ما ثبت 

ويوهب, ويرهن, العلم بيع ما ينتفع به, ويصير مااًل يتمول, ويورث, فجوز أهل 

 إلى غير ذلك.

أو يكون المتصرف من يقوم مقامه من  : أن يكون مملوًكا لمن يلي العقدرابعال

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}لقول اهلل تعالى: وكيل ونحوه, 

 .[22:]النساء { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ك.هنى عن بيع ما ال يمل ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي و

َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب, َقاَل: من حديث يف سنن اإلمام الرتمذي رحمه اهلل: ثبت  فقد

َثنِي َأبِي, َعْن َأبِيِه, َحتَّى َذَكَر   ْبَن َعْمٍروَحدَّ
ِ
  , َعْبَد اهلل

ِ
َلا ياِحلُّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َلا رِ  اِن فِي باْيٍع، وا ْرطا َلا شا باْيٌع، وا لاٌف وا كا سا ا لاْيسا ِعنْدا َلا باْيُع ما ْن، وا ا لاْم ُيْضما  . (2)«ْبُح ما

َْحَمَد: َما َمْعنَى َنَهى َعْن َسَلٍف َوَبْيٍع؟ َقاَل: َأْن َقاَل إِْسَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر: 
ِ

ُقْلُت أل

ِمُل َأْن َيُكوَن ُيْسلُِف إَِلْيِه فِي َيُكوَن ُيْقِرُضُه َقْرًضا, ُثمَّ ُيَباِيُعُه َعَلْيِه َبْيًعا َيْزَداُد َعَلْيِه, َوَيْحتَ 

ٍء, َفَيُقوُل: إِْن َلْم َيَتَهيَّْأ ِعنَْدَك َفُهَو َبْيٌع َعَلْيَك َقاَل إِْسَحاُق َيْعنِي اْبَن َراَهَوْيِه َكَما َقاَل 
ْ

: َشي

َْحَمَد: َوَعْن َبْيِع َما َلْم َتْضَمْن, َقاَل: اَل َيُكوُن ِعنِْدي إاِلَّ فِ 
ِ

ي الطََّعاِم َما َلْم َتْقبِْض ُقْلُت أل

َقاَل إِْسَحاُق: َكَما َقاَل: فِي ُكلِّ َما ُيَكاُل َأْو ُيوَزُن َقاَل َأْحَمُد: إَِذا َقاَل: َأبِيُعَك َهَذا الثَّْوَب 

 ِخَياَطُتُه َوَقَصاَرُتُه َفَهَذا مِْن َنْحِو َشْرَطْيِن فِي َبْيٍع, َوإَِذا َقاَل: َأبِيُعَكهُ 
َّ

 ِخَياَطتُُه  َوَعَلي
َّ

َوَعَلي

                                                           

 (. 350(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )3488جه أبو داود )أخر (1)

(, 2188(, وابن ماجه )288/ 7(, والنسائي )3504(, وأبو داود )1234أخرجه الرتمذي ) (2)

 (. 1305وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 َقَصاَرُتُه َفاَل َبْأَس بِِه, إِنََّما ُهَو َشْرٌط َواِحٌد َقاَل 
َّ

َفاَل َبْأَس بِِه, َأْو َقاَل: َأبِيُعَكُه َوَعَلي

 إِْسَحاُق َكَما َقاَل.

َقاَل: َيا , من حديث َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم سنن اإلمام أبي داود رحمه اهلل: وثبت يف 

وِق؟ َفَقاَل: َرُسوَل  ُجُل َفيُِريُد مِنِّي اْلَبْيَع َلْيَس ِعنِْدي َأَفَأْبَتاُعُه َلُه مَِن السُّ , َيْأتِينِي الرَّ
ِ
اهلل

كا » ا لاْيسا ِعنْدا بِْع ما  .(1)«َلا تا

اَها اهلُل : ُحَصْيٍن من حديث ِعْمَراَن ْبِن ففي مسلم:  َفَقاَلْت: إِنََّها َنَذَرْت إِْن َنجَّ

 َعَلْيهَ 
ِ
ا », َفَذَكُروا َذلَِك َلُه, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصا َلَتنَْحَرنََّها, َفَأَتْوا َرُسوَل اهلل ما انا اهللِ، بِْئسا ُسْبحا

َلا فِيما  ْعِصياٍة، وا اءا لِناْذٍر فِي ما فا ا، َلا وا ها نَّ را ا لاتانْحا ْيها لا ا اهللُ عا اها ِه إِْن ناجَّ ْت لِلَّ را ذا ا، نا ْتها زا ا َلا جا

بْ  ْعِصياِة اهللِ », َوفِي ِرَواَيِة ابِْن ُحْجٍر: «ُد ياْمِلُك اْلعا ْذرا فِي ما  .(2)«َلا نا

 : أن يكون مقدور التسليم.خامسال

 .ير يف الهواء, أو السمك يف الماءبحيث أنه ال يبيع الط

وما يف حكمهم, وكذلك ال يصح بيع الحيوان الشارد, وال العبد اآلبق على سيده, 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: والدليل قول اهلل 

, فبيع ما ال يقدر على تسليمه من [20:]المائدة {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ُسوُل اهللِ »َأبِي ُهَرْيَرَة, َقاَل: الميسر, وكذلك حديث  ى را ْن  ملسو هيلع هللا ىلصناها عا اِة، وا صا ْن باْيِع اْلحا عا

رِ  را  ., وهذا فيه غرر (3)«باْيِع اْلغا

 .بوصف برؤية أو : أن يكون معلوًما لكٍل من العاقدينالسادس

                                                           

اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح  (, وصححه1232(, والرتمذي )3503أخرجه أبو داود ) (1)

 السنن.

 (.1341أخرجه مسلم ) (2)

 متفق عليه سيأيت إن شاء اهلل. (3)
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 عند كثير من العلماء؛ حتى ال تقع الجهالة والغرر. معمول به وهذا الشرط

 . الرتاضي السابع:

 , وهو الحر البالغ العاقل الرشيد.أن يكون من جائز التصرف الثامن:

 بعد أوصافه أو رؤية, وغير ذلك . أن يكون الثمن معلومًا التاسع:

  :بيان أقسام املبيع وأحواله 

 اء يف المبيع شروطًا حتى ال تقع فيها الجهالة:ذكر العلم

 األول: تعيين المبيع.

 فال بد يف البيع أن يكون معلوًما بالنسبة للمشرتي: الجنس, والنوع, والمقدار.

 كالقمح مثاًل.فالجنس:  

 كأن يكون من انتاج بلد معروف.والنوع: 

 الكيل, نحو ذلك.بالوزن, أو والمقدار: 

 البيع وتعيينه. الثاين: وسيلة معرفة

إذا كان المبيع غائًبا عن المجلس, ولم تتم معرفة المبيع برؤيته, أو اإلشارة إليه, 

 فإهنا تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره, مع بيان مقداره.

إذا كان عقاًرا فال بد من بيان حدوده؛ الختالف قيمة العقار باختالف جهته, ف

 وموقعه.

روعات, أو المعدودات, فإنه زوزونات, أو المالت, أو الميكوإذا كان من الم

 تصلح معرفتها بالمقدار التي تباع به.

 الثالث: شمول المبيع.

 فيقع البيع على العين ومنافعها.

ولذلك كان من مقتضاها أحياًنا أن يدخل يف المبيع ما له صلة به؛ لتحقيق المنفعة 
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 المراد منه.

خل فيه, ولو لم يصرح بذلك يف أو أن يقضى العرف بشمول المبيع ألشياء تد

 العقد.

تدخل منها, أنا بعتك رجل اشرتى عمارة, فال يقول قائل: ما هنالك طريق مثال: 

 .رج ونحو ذلكخوم, ال بد أن يكون للعمارة مدخل ال يجوزفهذا البيع , العمارة فقط

  :بيان حكم االستثناء يف البيع 

 أحكامه. شاء اهلل  ومن المسائل االستثناء يف البيع, وسيأيت إن

 والثنيا تصح يف الشيء المعلوم, وال تصح يف الشيء المجهول.

 بعتك هذه األرض إال مرتًا, أو مرتين, أو ثالثة أمتار فيها.فيقول: 

ألنه مجهول, وقد يسبب الشقاق والخصام والنزاع بين فهذا البيع ال يصح؛ 

 المتبايعين.

 .ونحو ذلك الجهة الفالنية, بعتك هذه األرض إال مرتًا يف: ولكن يقول

  :األصل يف البيوع 

األصل يف البيع اإلباحة, إذا توفرت شروطه المعتربة عند أهل العلم, وكان عن 

 ڦ}, وقال تعالى: [275:]البقرة { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}, قال اهلل تعالى: تراض

 .[22:]النساء { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

, ديث َأَبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ من حسنن اإلمام ابن ماجه رحمه اهلل: ثبت يف و

 
ِ
اضٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْن تارا ا اْلباْيُع عا  .(1)«إِنَّما

 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة سنن اإلمام الرتمذي رحمه اهلل:  يفو
ِّ

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النَّبِي

                                                           

 (. 383(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2185أخرجه ابن ماجه ) (1)
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اضٍ » ْن تارا ْن باْيٍع إَِلَّ عا نَّ عا قا رَّ تافا  . (1)«َلا يا

بيع  بيع الربا, و يدخل النهي يف البيوع يف حال بيع الغرر وهو الجهالة, و وإنما

 الحرام.

 وإال فاألصل صحة العقود, والبيوع, إذا كانت من مالك متصرف راٍض بما يفعل.

  :بيان اآلثار املرتتبة عن البيع 

ه من البائع إلى المشرتي, بحيث يتصرف في الكفينتقل الم: المالك األول: انتقال

 هبة, أو صدقة, أو وقًفا, أو غير ذلك.

 الثاين: أداء الثمن الحال.

 األداء الحال. يشرتط يفإذا كان 

يكون األداء يف وقته المتفق عليه بين البائع فوإن كان البيع بالتقسيط, أو بالدين, 

 (2) ., واهلل الموفق والمشرتي

 وما نهي عنه منه الشروط في البيعباب 

وذلك ألن المعاملة ال تمم إال البيع؛  يف شروطالببدأ المصنف   الشرح: 

بشروطها, واإلنسان إذا علم ما يجب له, وعليه, والتزم ذلك, كانت معاملته على 

 .ط يف البيعونذكر هنا الشر, , وقد تقدم معنا ذكر شروط البيعالوجه المشروع

  هي إلزام روط يف البيع: الش: (222/ 8)يف الشرح الممتع قال العثيمين

 أحد المتعاقدين اآلخر ما ال يلزمه بمقتضى العقد, وكذلك يف غيره.

                                                           

 الرتمذي.(, وقال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح سنن 1248أخرجه الرتمذي يف سننه ) (1)

 هذه التعريفات مستفادة من الموسوعة الفقهية الكويتية مع زيادات واختصارات وباهلل التوفيق. تنبيه: (2)
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 وأما ما يلزمه بمقتضى العقد, فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد.

 :والفرق بين الشروط يف البيع وشروط البيع, من وجوه أربعة 

ن وضع أن شروط البيع من وضع الشارع, والشروط يف البيع م األول:

 المتعاقدين.

شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع, والشروط يف البيع يتوقف عليها  الثاين:

لزوم البيع, فهو صحيح, لكن ليس بالزم؛ ألن من له الشرط إذا لم يوف له به فله 

 الخيار.

أن شروط البيع ال يمكن إسقاطها, والشروط يف البيع يمكن إسقاطها ممن  الثالث:

 له الشرط.

أن شروط البيع كلها صحيحة معتربة؛ ألهنا من وضع الشرع, والشروط يف  رابع:ال

البيع منها ما هو صحيح معترب, ومنها ما ليس بصحيح وال معترب؛ ألنه من وضع 

البشر, والبشر قد يخطئ وقد يصيب, فهذه أربعة فروق بين الشروط يف البيع وشروط 

 البيع.

 ح والشروط يف النكاح؟وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكا

 . اهـنعم تكون كذلك, فهذه الشروط تكون يف البيع أو يف غيره من العقود

 وال يعترب الشروط إال قبل انتهاء العقد أو يف صلبه أو يف زمن الخيار .

 إذًا الشروط يف البيع معتربة  (:225/ 8ثيمين يف الشرح الممتع )قال الع

  . اهـ زمن الخيارين, أو كانت متفقًا عليها من قبلسواء قارنت العقد, أو كان بعده يف

وسنة رسوله  فالشروط منها الصحيح ومنها الفاسد, فما كان مخالفا لكتاب اهلل 

وال  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله  أو ما فيه غرر فهو الفاسد, وما كان موافقا لكتاب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 غرر فيه فهو الصحيح .
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 (1)حكم الشروط يف البيع: 

 يع نوعان:الشروط يف الب

 وهو كل ما وافق مقتضى العقد.األول: صحيح الزم: 

 وهو ثالثة أنواع:

 شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض, وحلول الثمن. - 1

ما يكون من مصلحة العقد, مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه, أو شرط صفة  - 2

ي فسخ معينة يف المبيع, فإن وجد الشرط لزم البيع, وإن لم يوجد الشرط فللمشرت

 العقد.

 .ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشرتي, كما لو باع دارًا واشرتط أن يسكنها - 3

 شهرًا, أو باع دابة واشرتط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك.

 َقاَل  َعْن َأبي ُهَرْيَرَة ف
ِ
ٌز باْينا الُمْسِلِمينا »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اهلل

ائِ ْلُح جا : َزاَد َأْحَمدُ  «الصُّ

الاَلا » ما حا رَّ امًا أاْو حا را لَّ حا   .(2). أخرجه أبوداود«إَِلَّ ُصْلحًا أاحا

  َوَعْن َجابٍِر 
ِّ

َفَتَخلََّف  اِضٍح َلنَا َفأْزَحَف الَجَمُل,َعَلى نَ  ملسو هيلع هللا ىلصقاَل: ... َغَزْوُت َمَع النَّبِي

 
ُّ

, َفَوَكَزُه النَّبِي
َّ

لاكا ظا »مِْن َخْلِفِه, قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلي ِديناةِ بِْعنِيِه وا  . متفق عليه.«ْهُرُه إِلاى الما

 الثاين: شرط فاسد: وهو أنواع:

 ما يبطل العقد من أصله: - 1

كأن يشرتط على صاحبه عقدًا آخر, مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني 

 سيارتك, أو تقرضني كذا ونحو ذلك.

 أو يقول بعتك هذه األرض على أن تزوجني ابنتك.

                                                           

 (323/ 3موسوعة الفقه اإلسالمي ) (1)

 (.1352(, والرتمذي )3524أخرجه أبو داود ) (2)
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 ْبَن َعْمرو َعْن َعْبدِ ف
ِ
  اهلل

ِ
اِن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْرطا َلا شا باْيٌع وا لاٌف وا َلا ياِحلُّ سا

 .(1)أخرجه أبو داود والرتمذي «ْيعٍ فِي با 

ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنايف لمقتضى العقد, كأن يبيعه  - 2

 بيع صحيح, والشرط باطل.أرضًا ويشرتط عليه أال يبيعها أو اليهبها, فال

  َعْن َعائَِشَة 
ِ
ْشتارُِطونا » ... َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل اٍم يا ا بااُل أْقوا ما ْت فِي  فا ُشُروطًا لاْيسا

ْرٍط لاْيسا فِي كِتااِب اهللِ  انا ِمْن شا ا كا ْرطٍ  كِتااِب اهللِ، ما ةا شا انا ِمائا إْن كا ُهوا بااطٌِل، وا . «فا

 .(2)متفق عليه

ما ال ينعقد معه البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فالن, أو إن حضر فالن  - 3

ا البيع ال ينعقد حتى يحصل أو نحو ذلك من كل بيع ُعلِّق على شرط مستقبل, فهذ

 .واهلل أعلم ,الشرط

 أفضل المكاسب

  -  -ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع  َعنْ ) – 784
َّ

 ?ُسئَِل: َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب  - ملسو هيلع هللا ىلص - َأنَّ النَّبِي

ُكلُّ باْيعٍ »َقاَل:  ُجِل بِياِدِه، وا ُل الرَّ ما ْبُرورٍ  عا َحُه اْلَحاكِمُ  .(3) «ما اُر, َوَصحَّ  (.َرَواُه اْلَبزَّ

                                                           

( وسنده 2188(وابن ماجه )4311( والنسائي )1234( والرتمذي )3504أخرجه أبو داود ) (1)

 حسن.

 (.1504( ومسلم )2155أخرجه البخاري )( 2)

عن وائل بن داود بن عباية بن  ,من طريق المسعودي (,2130)والحاكم  (,3731)أخرجه البزار ( 3)

عن أبيه.  ,: عن عباية بن رافع بن خديج(2130) ووقع عند الحاكمعن أبيه.  ,رفاعة بن رافع

عن عباية بن رفاعة  ,عن وائل بن داود ,طريق المسعودي والطرباين من (17235)وأخرجه أحمد 

, والبيهقي يف (23083)وأخرجه ابن أبي شيبة , عن جده رافع بن خديج به ,بن رافع بن خديج

من طريق أبي معاوية, ومروان بن معاوية, ومحمد بن عبيد, ثالثتهم عن وائل بن  (10327)الكربى 
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 الشرح: 

ب هبا الناس للحصول سساق المصنف الحديث لبيان أفضل المكاسب التي يتك

 .حوهالى األقوات وقضاء الحاجات ونع

, والكسب أعم -باب كسب الرجل وعمله بيده-وقد بوب البخاري يف صحيحه:  

 من أن يكون بعمل اليد .

يُق, َقاَل:  حديث عائشة (1)ثم ساق البخاري  دِّ ا اْسُتْخلَِف َأُبو َبْكٍر الصِّ َقاَلْت: َلمَّ

ئُ » ْن ما ْعِجُز عا ُكْن تا تِي لاْم تا ْوِمي أانَّ ِحْرفا ِلما قا ْد عا ، لاقا ُشِغْلُت بِأاْمرِ الُمْسِلِمينا ِة أاْهِلي، وا ونا

ياْحتارُِف لِْلُمْسِلِمينا فِيهِ  اِل، وا ا الما ذا ياْأُكُل آُل أابِي باْكرٍ ِمْن ها سا  . «فا

  مطابقته للتَّْرَجَمة من َحْيُث إِن فِيِه َما (: 185/ 11عمدة القاري )قال يف

لَِك َأن َأَبا بكر, َرِضي اهلل َتَعاَلى َعنُه, َكاَن يدل على َأن كسب الرجل بَِيِدِه أفضل, َوذَ 

يحرتف َأي يْكَتسب َما َيْكِفي ِعَياله, ثمَّ لما شغل بَِأْمر اْلُمسلمين ِحين اْستْخلف لم 

يكن يتفرغ لالحرتاف بَِيِدِه, َفَصاَر يحرتف لْلُمسلمين. َوَأنه يْعَتذر َعن َتركه االحرتاف 

يأكل آل أبي بَِيِدِه ألَهله َكاَن أفضل لم يكن يتأسف بقوله: فسألَهله, فلوال َأن اْلكْسب 

 اهـ ., َوَأَشاَر بِِه إَِلى َبيت َمال اْلُمسلمينبكر من َهَذا الَمال

والتكسب بالعمل سنة األنبياء كان داود عليه (: 547/ 1فيض القدير )قال يف 

 . اهـالسالم يعمل الزرد فيبيعه بقوته وكان زكريا نجارا 

                                                                                                                                                    

اهلل عليه وسلم مرسالً, وهذه الطريق غلط, كما قال داود, عن سعيد بن عمير, عن النبي صلى 

, (3/502). ورجح المرسل البخاري يف التاريخ الكبير (3/233)البيهقي والفسوى يف المعرفة 

وصححه اإلمام األلباين رحمه . (1122)والحافظ يف التلخيص ( 2837)وأبو حاتم كما يف العلل 

 (.814الحجوري يف تحقيق الصغرى )ورجح المرسل شيخنا . (307اهلل يف الصحيحة )

 (.2070أخرجه البخاري ) (1)
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كسب طرق االكتساب, قال ابن األثير: ل :أي «?َل: َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب ُسئِ »  ه:قول

 .السعي يف طلب الرزق والمعيشة

 .وبعض أهل العلم قدم التجارة 

  واعلم أن أصول المكاسب ثالثة زراعة  (:547/ 1فيض القدير )قال يف

رة وفضل أبو حنيفة وصناعة وتجارة والحديث يقتضي تساوي الصناعة باليد والتجا

التجارة ومال الماوردي إلى أن الزراعة أطيب الكل واألصح كما اختاره النووي أن 

العمل باليد أفضل قال فإن كان زراعا بيده فهو أطيب مطلقا لجمعه بين هذه الفضيلة 

 . اهـوفضيلة الزراعة 

من الغنائم التي تكون من , ملسو هيلع هللا ىلصأن أفضل المكاسب كسب النبي  :والصحيح

 .هاد يف سبيل اهلل الج

َقاَل: َقاَل َرُسوُل  من حديث ابِْن ُعَمَر يف مسند اإلمام أحمد رحمه اهلل: ثبت فقد 

 
ِ
ُجِعلا ِرْزقِي تاْحتا ظِلِّ ُرْمِحي، : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رِيكا لاُه، وا تَّى ُيْعبادا اهللُ َلا شا ْيِف حا بُِعْثُت بِالسَّ

نْ  لاى ما اُر عا غا الصَّ لَُّة، وا ُجِعلا الذِّ ُهوا ِمنُْهمْ  وا ْوٍم فا بَّها بِقا ْن تاشا ما الافا أاْمرِي، وا  .(1) «خا

 .وقد ذكر بعض أهل العلم أن أحل المكاسب مهر المرأة 

 ألنه يأكل منها الطير, واإلنسان, وغير ذلك. الزراعة: قيلو 

 , من حديث َجابٍِر ففي مسلم: 
ِ
ْغِرُس َما مِْن ُمْسلٍِم يَ : »ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

بُُع مِنُْه َفُهوَ  َلُه  َغْرًسا إاِلَّ َكاَن َما ُأكَِل مِنُْه َلُه َصَدَقًة, َوَما ُسِرَق مِنُْه َلُه َصَدَقٌة, َوَما َأَكَل السَّ

ْيُر َفُهَو َلُه َصَدَقٌة, َواَل َيْرَزُؤُه َأَحٌد إاِلَّ َكاَن َلُه َصَدَقةٌ   .(2) «َصَدَقٌة, َوَما َأَكَلِت الطَّ

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة في مسلم: فكذا الصناعة, وه 
ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.1232(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )5114أخرجه أحمد ) (1)

 (.1552أخرجه مسلم ) (2)
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اًرا» اُء َنجَّ  .(1) «َكاَن َزَكِريَّ

 , من حديث الِمْقَداِم ففي البخاري: 
ِ
َما َأَكَل َأَحٌد », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اهلل

, َخْيًرا مِْن َأْن َيْأُكَل مِْن َعَملِ  الَُم, َكاَن َيْأُكُل  َطَعاًما َقطُّ  َداُوَد َعَلْيِه السَّ
ِ
 اهلل

َّ
َيِدِه, َوإِنَّ َنبِي

 .(2) «مِْن َعَمِل َيِدهِ 

  اهلل  إال أنه ينبغي للتاجر أن يتِق ثم بعد ذلك التجارة؛  كثرة الحلف يف عن

 البيع, وعدم رفع السعر رفًعا يضر بالناس.

األمور المحرمة التي قد تذهب  , ونحو ذلك منوالغرر والخداعويجتنب الغش 

 بالربكة, وتمحقها.

وعليه أن يجتنب الربا يف بيعه, فإن الربا ما خالط البيع إال أفسده, ومحق الربكة 

 منه.

, من حديث َقْيِس ْبِن َأبِي َغَرَزَة  يف سننه وغيره:وقد أخرج اإلمام أبو داود 

 َقاَل: ُكنَّا َنبِيُع بِاْلَبِقيِع َفَأَتاَنا رَ 
ِ
َماِسَرَة, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلل ى السَّ را », َوُكنَّا ُنَسمَّ ْعشا ياا ما

ارِ  اَنا بِاْسٍم ُهَو َخْيٌر مَِن اْسِمنَا, ُثمَّ َقاَل: «التُّجَّ ِلُف », َفَسمَّ ا اْلباْيعا ياْحُضُرُه اْلحا ذا إِنَّ ها

ةِ  قا دا ُشوُبوُه بِالصَّ ِذُب، فا اْلكا  .(3) «وا

 بِي َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِريِّ من حديث أَ مسلم:  يفو
ِ
َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل

ُق، ُثمَّ » ُه ُينافِّ إِنَّ ِلِف فِي اْلبايِْع، فا ةا اْلحا ْثرا كا ُق  إِيَّاُكْم وا  .(4) «ياْمحا

رد على الصوفية, الذين يحرمون التكسب, والبيع والشراء, إلى غير ويف هذا: 

                                                           

 (.2372أخرجه مسلم ) (1)

 (. 2072أخرجه البخاري ) (2)

لصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل (, وهو يف ا3728(, والنسائي )3323أخرجه أبو داود ) (3)

(1082 .) 

 (.1307أخرجه مسلم )  (4)
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فإن فعل السبب مع , وكل, وهذا من جهلهم بدين اهلل بدعوى أنه يخالف الت ذلك

يخرج  ملسو هيلع هللا ىلص, فقد كان رسول اهلل هو التوكل  الذي أمر اهلل  االعتماد على اهلل 

 . مظاهرًا بين درعين, مع أنه متوكل على اهلل 

ُجِل بَِيِدهِ : »َقاَل  قوله: أن األصل يف الحرفة وذكر الرجل على الغالب, إذ: «َعَمُل الرَّ

 نفقة أهنا على الرجال, وقيد العمل باليد لكون أكثر مزاولته هبا .وال

 .وفتنة ويدخل فيه عمل المرأة, ما لم يكن فيه اختالط 

 الغزال, والتطريز, وغير ذلك مما تعمله النساء مما أباحه اهللكخياطة المالبس, و

. 

 ن يقول: وعمل اليد سبب لعفة اإلنسان, وبعده عن تنقص الناس له, وكان سفيا

 « .لوال المهنة لتمندل بي الناس»

اِم  ويف البخاري: َبْيِر ْبِن الَعوَّ  من حديث الزُّ
ِّ

اْن ياأُْخذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َلا

ْيٌر  ُه خا ْجها ا وا ياُكفَّ اهللُ بِها ا، فا ها يابِيعا ْهرِِه، فا لاى ظا طاِب عا ِة الحا ياْأتِيا بُِحْزما ُه، فا ْبلا ُدُكْم حا لاُه أاحا

ناُعوهُ  ْسأالا النَّاسا أاْعطاْوُه أاْو ما ْن يا
 .(1) «ِمْن أا

ْبُرورٍ » قوله: ُكلُّ باْيٍع ما بأن يكون مثابًا به أو يف الشرع بأن ال يكون فاسدًا وال : «وا

 غش فيه وال خيانة, لما فيه من إيصال النفع إلى الناس . 

 ه وأسباب فساده.هو الذي توفرت شروطه, وانتفت موانعمربور: البيع الف

ولذلك تجد أن التجارة من أكثر األعمال التي تدر على أهلها الربح الوثير, والمال 

 الكثير, يف زمن يسير.

من حال العسر إلى حال  فما من أحد يدخل يف التجارة؛ إال أنتقل بفضل اهلل 

 أكثر من أصحاب الزراعة, والحرف األخرى.اليسر, 

                                                           

 (.1471أخرجه البخاري ) (1)
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 .مثل التبكير  سيما إذا التزم أصحاهبا بشرع اهلل  ألن التجارة فيها بركة, وال

, َعِن  من حديث َصْخٍر اْلَغامِِديِّ سنن اإلمام أبي داود رحمه اهلل: فقد ثبت يف 

 
ِّ

ا»َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي تِي فِي ُبُكوِرها ُهمَّ بااِرْك َِلُمَّ ًة َأْو َجْيًشا َبَعَثُهْم «اللَّ . َوَكاَن إَِذا َبَعَث َسِريَّ

ِل النََّهاِر  مِنْ  ِل النََّهاِر َفَأْثَرى »َأوَّ َوَكاَن َصْخٌر َرُجاًل َتاِجًرا, َوَكاَن َيْبَعُث تَِجاَرَتُه مِْن َأوَّ

 . (1) «َوَكُثَر َماُلهُ 

 «.َوُهَو َصْخُر بُْن َوَداَعةَ »َقاَل َأُبو َداُوَد: 

 ْبِن ُعَمَر  ففي الصحيحين:
ِ
 : َأنَّ َرُج من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
, َأنَُّه ملسو هيلع هللا ىلصاًل َذَكَر لِلنَّبِي

 .(2) «إَِذا َباَيْعَت َفُقْل اَل ِخالََبةَ »ُيْخَدُع فِي الُبُيوِع, َفَقاَل: 

 ال خديعة. :أي

, من حديث ُحَذْيَفَة الصحيحين, واللفظ لمسلم:  ففي والتيسير على الناس

 اهلُل بَِعْبٍد مِْن ِعَبادِِه آَتاُه اهلُل َمااًل »َقاَل: 
َ

ْنَيا؟ َقاَل: َواَل ُأتِي , َفَقاَل َلُه: َماَذا َعِمْلَت فِي الدُّ

َيْكُتُموَن اهلَل َحِديًثا, َقاَل: َيا َربِّ آَتْيَتنِي َماَلَك, َفُكنُْت ُأَبايُِع النَّاَس, َوَكاَن مِْن ُخُلِقي 

ُر َعَلى اْلُموِسِر, َوُأْنظُِر اْلُمْعِسَر, َفقَ  اَل اهلُل: َأَنا َأَحقُّ بَِذا مِنَْك, اْلَجَواُز, َفُكنُْت َأَتَيسَّ

, (3)«َتَجاَوُزوا َعْن َعبِْدي , َوَأُبو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريُّ
ُّ

: , َفَقاَل ُعْقَبُة ْبُن َعامٍِر اْلُجَهنِي

" 
ِ
 ."ملسو هيلع هللا ىلصَهَكَذا َسُه مِْن فِي َرُسوِل اهلل

 وهذه منزلة قد ال تكون إال يف خواص الناس, أنه ينظر المعسر. 

 يسير عن الموسر, أي يسامحه ببعض المال.والت

                                                           

(, وهو يف صحيح أبي داود األم 2233(, وابن ماجه )1212(, والرتمذي )2303أخرجه أبو داود ) (1)

 (. 2345لإلمام األلباين رحمه اهلل )

 (.1523(, ومسلم )2117أخرجه البخاري )  (2)

 (.1530(, ومسلم )2077أخرجه البخاري ) (3)
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  :ممنوع الدين.وأقبح أفعال أصحاب البيع والشراء تعليق الالفتة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, ولسنة النبي فهذه الالفتة قبيحة مخالفة لشرع اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  }: قال تعالىهو آية الدين,  فإن أطول آية يف كتاب اهلل 

 .[282البقرة: ] إلى آخر اآلية {ٻ  پ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص, ويف سنة النبي والدين له أحكامه يف كتاب اهلل 

إذا كان ال يريد أن يداين فله ذلك, فاإلنسان ال يجب عليه أن يداين, وإنما و

 .يستحب له ذلك, بل ويتأكد االستحباب, لما يف ذلك من األجر العظيم عند اهلل 

 ممنوع الدين, فهذا أمر قبيح.لكن أن يقول: 

 .بالدين يحصل له التشاؤمفطير, الذي يتوأقبح منه: 

يقول: تعال بعد نصف بعض الشيء, وهو يريد أن يستدين  همإذا جاءه أحدف

 بالبيع النقدي. أي ساعة, حتى استفتح

المكروبين, وبإعطاء المحتاجين, وهل هناك أفضل ممن يستفتح بتفريج كربات 

 ن .بركات التفريج عن المسلمي التجاوز عن المعسرين, إلى غير ذلكو

 :البعد عن الغش 

 : من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ففي مسلم: 
ِ
ْيناا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل لا لا عا ما ْن حا ما

لاْيسا ِمنَّا ناا فا شَّ ْن غا ما لاْيسا ِمنَّا، وا حا فا الا  .(1)«السِّ

 والغش يف هذه األيام قد تنوعت طرقه.

 ان.فقد يأخذ بضاعة من الصين, ويكتب عليها من الياب

أو يكون من الصين درجة ثالثة, فيقول لك: هذا صيني أصلي, درجة أولى, أو غير 

                                                           

 (.101أخرجه مسلم )  (1)
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 ذلك مما يصنعه أصحاب البيع والشراء.

 يف بيعه, وشرائه, ويقول: هذا الذي عندي. ًاوصادق ًااإلنسان يكون صريحف

 ولك الخيار يف الرد إذا لم يعجبك. 

ردي مكان الجيد, فهذا ال ي, والوأما أن يكذب ويجعل التقليد مكان األصل

 .بعينه  محرم, وهو الغش بلوز, يج

  :حكم بيع الغرر 

 كذلك ينهى عن بيع الغرر, وهو الجهالة يف الشيء المباع.

 وهو أن يظهر شيء, ويكون الواقع خالف ذلك.

 هنى عن كثير من البيوع بسبب ما يدخلها من الغرر والجهالة. ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

  :حكم بيع الربا 

 ينهى عن بيع الربا, وهذا يكون يف الصرف.وكذلك 

األصناف الربوية الستة: الذهب, والفضة, والملح, والتمر,  بيع ويكون يف

 والشعير, والرب. 

امِِت أخرج مسلم:  فقد  ,  من حديث ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
ِ
َفَقاَل: إِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ها »: ملسو هيلع هللا ىلص ِب بِالذَّ ها ْن باْيِع الذَّ ى عا ِعيرِ، يانْها ِعيرِ بِالشَّ الشَّ ، وا اْلُبرِّ بِاْلُبرِّ ِة، وا ِة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ِب، وا

، فا  ادا ، أاِو اْزدا ادا ْن زا ما ْيٍن، فا ْيناا بِعا اٍء، عا وا اءا بِسا وا اْلِمْلِح بِاْلِمْلِح، إَِلَّ سا التَّْمرِ بِالتَّْمرِ، وا ْد وا قا

 .(1)«أاْرباى

 موطنه. يف وسيأيت  بياهنا إن شاء اهلل 

أن أحكام البيع كثيرة, واألصل يف البيع هو اإلباحة, والمنهيات فيه  والشاهد:

                                                           

 (.1587أخرجه مسلم )  (1)
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عنه, كان بإذن  اإلنسان, وتعامل على الوجه الذي يرضي اهلل عرفها محصورة, فإذا 

 رزقه.الربكة يف ماله, وممن يرجو له النفع, و اهلل 

 فإن الصدقة مفتاح الربكة., وكذلك ينبغي للتجار أين يتصدقوا مما رزقهم اهلل 

 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  ففي مسلم:
ِ
ٌة », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اهلل قا دا ْت صا قاصا ا نا ما

ُه اهللُ  عا فا ِه إَِلَّ را ٌد لِلَّ عا أاحا اضا وا ا تا ما ا، وا ْفٍو، إَِلَّ ِعزًّ ا بِعا ْبدا ادا اهللُ عا ا زا ما اٍل، وا  .(1)«ِمْن ما

َأنَُّه َسِمَع , من حديث َأبي َكبَْشَة األَنََّماِريُّ ذي رحمه اهلل: سنن اإلمام الرتم ويف

 
ِ
ُظوهُ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل اْحفا ِديثاا فا ُثُكْم حا دِّ ُأحا ْيِهنَّ وا لا ٌة ُأْقِسُم عا ثا ا ناقاصا ». َقاَل: «ثاالا ما

بارا  ةا فاصا ظِْلما ْبٌد ما َلا ُظِلما عا ٍة، وا قا دا ْبٍد ِمْن صا اُل عا بٌْد ما تاحا عا َلا فا ا، وا ُه اهللُ ِعزًّ ادا ا إَِلَّ زا يْها لا عا

ا ها ةا ناْحوا ِلما ْقرٍ أاْو كا ْيِه باابا فا لا تاحا اهللُ عا ْسأالاٍة إَِلَّ فا  .(2)«باابا ما

 إال أن الشيطان حريص على تزهيد الناس يف هذا الباب العظيم.

  :حكم بيع االحتكار 

 كار.االحت يف البيع ومما ال يجوز

 , من حديث َمْعَمر بن عبد اهلل  ففي مسلم:
ِ
را »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ِن اْحتاكا ما

اطِئٌ  ُهوا خا  . (3)«فا

ُث َهَذا اْلَحِديَث, َقاَل َسِعيٌد: َفإِنََّك َتْحَتكُِر, َفِقيَل لَِسِعيٍد:  ِذي َكاَن ُيَحدِّ إِنَّ َمْعَمًرا الَّ

 َكاَن َيْحَتكُِر.

اطِئٌ »َقاَل: ويف رواية:   .«َلا ياْحتاكُِر إَِلَّ خا

                                                           

 (.2588أخرجه مسلم )  (1)

(, 13(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2325أخرجه الرتمذي )  (2)

 ويف صحيح سنن الرتمذي.

 (.1305أخرجه مسلم )  (3)
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 من الحكر, وهو الجمع واإلمساك. االحتكار: 

احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغالء, واالسم الحكرة مثل قال يف المصباح: 

 الفرقة من االفرتاق. 

االحتكار المحرم هو يف األقوات خاصة, بأن يشرتي الطعام يف وقت قال النووي: 

وأما غير األقوات فال يحرم فيه ليغلو, لتجارة وال يبيعه يف الحال بل يدخره الغالء ل

 االحتكار. 

 هو العاصي اآلثم. والخاطئ:

  :بيان حكم الدخول يف أسعار الناس واإلضرار بهم 

 الدخول يف أسعار الناس ال يجوز. مما ينهى عنهو

َقاَل: , ٍس بن مالك من حديث َأنَ سنن اإلمام أبي داود رحمه اهلل: ثبت يف  فقد

 
ِ
ْر َلنَا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ْعُر َفَسعِّ , َغاَل السِّ

ِ
ُر »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّاُس َيا َرُسوَل اهلل عِّ إِنَّ اهللا ُهوا اْلُمسا

ٌد ِمنُْكْم ُيطاالُِبنِي  لاْيسا أاحا اْرُجو أاْن أاْلقاى اهللا وا إِنِّي َلا اِزُق، وا ابُِض اْلبااِسُط الرَّ ٍة فِي اْلقا ْظلاما بِما

الٍ  َلا ما ٍم وا  .(1)«دا

َفَدَخَل إَِليِْه , وثبت يف مسند اإلمام أحمد رحمه اهلل: من حديث َمْعِقُل ْبُن َيَساٍر 

 ْبُن ِزَياٍد َيُعوُدُه, َفَقاَل: َهْل َتْعَلُم َيا َمْعِقُل َأنِّي َسَفْكُت َدًما؟ َقاَل: َما َعلِْمُت, 
ِ
ُعَبْيُد اهلل

ٍء مِْن َأْسَعاِر اْلُمْسلِِميَن؟ َقاَل: َما َعلِْمُت, َقاَل:  َقاَل: َهْل 
ْ

َتْعَلُم َأنِّي َدَخْلُت فِي َشي

 
ِ
َثَك َشيًْئا َلْم َأْسَمْعُه مِْن َرُسوِل اهلل  َحتَّى ُأَحدِّ

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأْجلُِسونِي, ُثمَّ َقاَل: اْسَمْع َيا ُعَبْيَد اهلل

َتْيِن, َسِمْعُت َرُسوَل  ًة َواَل َمرَّ   َمرَّ
ِ
اِر اْلُمْسِلِمينا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْيٍء ِمْن أاْسعا لا فِي شا ْن داخا ما

ةِ  ْوما اْلِقيااما ُه بُِعظٍْم ِمنا النَّاِر يا ْن ُيْقِعدا لاى اهللِ أا ا عا قًّ إِنَّ حا ْيِهْم، فا لا , َقاَل: َأْنَت َسِمْعَتُه «لُِيْغِلياُه عا

                                                           

(, وابن 2200(, وابن ماجه )1314(, والرتمذي )153/ 3(, وأحمد )3451أخرجه أبو داود )  (1)

 (. 104(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )4214حبان )
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ِ
َتْينِ ؟ َقاَل: نََعْم َغْيَر مَ ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َرُسوِل اهلل ٍة َواَل َمرَّ  .(1)«رَّ

  :حكم بيع احلرام 

 .بيانه إن شاء اهلل ينهى عن بيع الحرام, وسيأيت  و

أمرنا بالتعاون على الرب  بيع الحرام من التعاون على اإلثم والعدوان, واهلل ف

 { ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ}: والتقوى, كما قال اهلل 
 .هلل والحمد ,[2:]المائدة

 تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام

  َوَعنْ ) – 785
ِ
 --َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل

ِ
َيُقوُل َعاَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل

َة:  اْلخِ إِ »اْلَفْتِح, َوُهَو بَِمكَّ ْيتاِة، وا اْلما ْمرِ، وا ما باْيعا اْلخا رَّ ُسولاُه حا را اَْلاْصناامِ نَّ اهللا وا  .«نِْزيرِ، وا

 
ِ
ُفُن, َوُتْدَهُن بَِها اْلُجُلوُد,  ,َفِقيَل: َيا َرُسوَل اهلل َأَرَأْيَت ُشُحوَم اْلَمْيَتِة, َفإِنَُّه ُتْطَلى بَِها السُّ

امٌ »َفَقاَل:  ?َوَيْسَتْصبُِح بَِها النَّاُس  را ، ُهوا حا  «َلا
ِ
لَِك: ِعنَْد ذَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -, ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهلل

ُلوُه،» ما ا جا ها ْيِهْم ُشُحوما لا ما عا رَّ ا حا ، إِنَّ اهللا لامَّ اتالا اهللُ اْلياُهودا ناهُ  قا ُلوا ثاما أاكا  .(2)«ُثمَّ بااُعوُه، فا

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ 

 الشرح: 

على  , والحديث ال يدلساق المصنف الحديث لبيان ما يحرم بيعه من األعيان

 .أشهر المحرمات, على ما يأيت إن شاء اهلل  الحصر, وإنما ذكر فيه

بِْد اهللِ » قوله: ابِرِ ْبِن عا ْن جا عا هو ابن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري : «وا

                                                           

 (. 1131(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )20312أخرجه أحمد )  (1)

 .(1581)مسلم و (,2233)أخرجه البخاري   (2) 
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. 

ُسولا اهللِ » قوله: ِمعا را ُه سا نَّ ْتِح  - ملسو هيلع هللا ىلص -أا اما اْلفا ت يف عام فتح مكة, وكان :أي «ياُقوُل عا

 . ن الهجرةيف السنة الثامنة مشهر رمضان 

 عنوًة, وقيل: صلًحا. ملسو هيلع هللا ىلصوقد فتحها النبي 

 .على ما يأيت يف الجهاد إن شاء اهلل تعالى والصحيح األول,

 من حديث اْبِن َعبَّاٍس  :الصحيحينويف 
َّ

ةا »َقاَل َيْوَم الَفْتِح:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ النَّبِي َلا ِهْجرا

ا اْس  إِذا نِيٌَّة، وا اٌد وا لاكِْن ِجها ْتِح وا اْنِفُرواباْعدا الفا  .(1) «ُتنِْفْرُتْم فا

؛ إذ أن مكة كانت أم ملسو هيلع هللا ىلصولما ُفتحت مكة دانت بقية الجزيرة العربية لرسول اهلل 

 القرى.

 .على مكة عتاب بن أسيد  ملسو هيلع هللا ىلصوجعل النبي 

 .وجعل على األذان فيها أبو محذورة 

 وكان مبدأ الفتح يف السنة السادسة من الهجرة, يف صلح الحديبية.

 .[1:]الفتح {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله:   حيث أنزل اهلل

 {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}, من حديث َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  ويف البخاري:

 ڍ ڍ}. َقاَل: الُحَدْيبَِيُة َقاَل َأْصَحاُبُه: َهنِيًئا َمِريًئا, َفَما َلنَا؟ َفَأْنَزَل اهلُل: [1:]الفتح

ْثُت  َقاَل ُشْعَبُة: َفَقِدْمُت  [5:]الفتح { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ الُكوَفَة, َفَحدَّ

ا:  ِه َعْن َقَتاَدَة, ُثمَّ َرَجْعُت َفَذَكْرُت َلُه َفَقاَل َأمَّ . َفَعْن َأَنٍس [1:]الفتح { ٻ ٻ ٱ}بَِهَذا ُكلِّ

                                                           

(, من حديث عائشة رضي 1354(, وأخرجه مسلم )1353(, ومسلم )2825أخرجه البخاري ) (1)

  اهلل عنها.
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ا َهنِيًئا َمِريًئا, َفَعْن ِعْكِرَمةَ   .(1) "َوَأمَّ

ةا » قوله: كَّ ُهوا بِما  الوقائع.التاريخ يف األحداث, ووفيه:  «وا

 عام الفيل. ملسو هيلع هللا ىلصولد النبي قولهم: ومنه 

ولد رسول اهلل، »قال:  من حديث ابن عباس أخرج ابن سعد يف الطبقات:  فقد

 .(2) «، يوم الفيل، يعني عام الفيلملسو هيلع هللا ىلص

 ووقع كذا عام الرمادة.وقولهم: 

 , إلى معرفة األحكام, والعقائد, واآلداب.مأن اإلمام يعظ الناس, ويوجه وفيه:

ْمرِ  إِنَّ اهللا » قوله: ما باْيعا اْلخا رَّ ُسولاُه حا را  .أن المحل والمحرم هو اهلل فيه:  «وا

, َقاَل: َلْم َنْعُد َأْن ُفتَِحْت َخْيَبُر َفَوَقْعنَا من حديث َأبِي َسِعيٍد ففي مسلم: 

 
ِ
َها َأْكاًل َشِديًدا, فِي تِْلَك اْلَبْقَلِة الثُّوِم َوالنَّاُس ِجَياٌع, َفَأَكْلنَا مِنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاَب َرُسوِل اهلل

 
ِ
يَح َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ ُرْحنَا إَِلى اْلَمْسِجِد, َفَوَجَد َرُسوُل اهلل ةِ »الرِّ را جا ِذِه الشَّ لا ِمْن ها ْن أاكا ما

ْسِجدِ  بانَّا فِي اْلما ْقرا ْيئاا، فاالا يا بِيثاِة شا   «اْلخا
َّ

َمْت, َفَبَلَغ َذاَك النَّبِي َمْت, ُحرِّ  َفَقاَل النَّاُس: ُحرِّ

ا»َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ها ُه ِريحا ٌة أاْكرا را جا ا شا لاكِنَّها لَّ اهللُ لِي، وا ا أاحا ُه لايْسا بِي تاْحرِيُم ما ا النَّاُس إِنَّ يُّها
 «أا

(3). 

 . من باب أنه المبلغ عن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوأضيف التحريم إلى النبي 

 ..[4-3:]النجم {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: كما قال اهلل 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}: ويقول اهلل 

                                                           

 (.4172أخرجه البخاري ) (1)

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 3/334أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) (2)

(700 .) 

 (.535أخرجه مسلم ) (3)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ى ې ې}: ويقول اهلل , [37:]المائدة { ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ

 {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}َوَقاَل اهلل َتَعاَلى:  , [105:]النساء

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ}َوَقاَل اهلل َتَعاَلى: , [44:]النحل {ڦ ڦ

 .[34:]النحل {ىت مت خت حت جت ىبيب مب خب

 كم بيع اخلمر: بيان ح 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: , ولقول اهلل بيع الخمر محرم, لهذا الحديث

 .[20:]المائدة {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 بيان احلكمة من حتريم بيع اخلمر : 

اذهاب العقول, وإفسادها, وقد جاء بيع الخمر لما يؤدي إليه من  اهلل  و حرم

 ."والنفس والمال والعرض والعقل الدين "اإلسالم بحفظ الضروريات الخمس:

  اخلمر طهارةبيان: 

 .واسكاره إلى أن تحريم الخمر لنجاسته اءجمهور العلمذهب 

 .والصحيح أن الخمر ليس بنجس 

 كما رجح ذلك جمع من أهل العلم المتقدمين, والمتأخرين.

حين حرم شرب الخمر, أراقوها يف  ومما يدل على عدم نجاسته, أن الصحابة 

 نة, و طرقاهتا حتى سال.سكك المدي

 .يحتاجون إلى المشي منهافلو كانت الخمر نجسة لما أراقوها يف أماكن 

ون إلى أمرهم بأن يغسلوه من الطرقات, وهم مضطر ملسو هيلع هللا ىلصولم ينقل إلينا أن النبي 

 . رجوعهمالمشي منها يف ذهاهبم, و
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 . الحرمة النجاسة وال يلزم من كون 

 .ألمر خارج عن النجاسة , وقد يحرمفقد يحرم الشيء لنجاسته

الجسد مثل الكبد وغير ذلك, فإنه يتسبب يف و فالخمر قد علم ضرره على العقل

 تلف الكبد, وتمزقه.

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول اهلل 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[21-20:]المائدة {ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  :بيان مراحل حتريم اخلمر 

 ى ېې ې ې ۉ ۉ}:  يقول اهلل  عريض بضرره الت األولى:

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

 .[212:]البقرة {جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ

 ہ ۀ ۀ ڻ}يَقْوِل اهلل َجلَّ ِذْكُرُه : النهي عن الصالة حال االسكار الثانية: 

 .[43:]النساء { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

  من حديث َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يف مسلم: و
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ُينِْزُل »َيْخُطُب بِاْلَمِدينَِة, َقاَل:  لَّ اهللا سا لاعا ْمرِ، وا ُض بِاْلخا الاى ُيعارِّ عا ا النَّاُس، إِنَّ اهللا تا يُّها
ا أا يا

لْيانْتاِفْع بِهِ  ْليابِْعُه وا ْيٌء فا ا شا ُه ِمنْها انا ِعنْدا ْن كا ما ا، فا ا أاْمرا : َفَما َلبِْثنَا إاِلَّ َيِسيًرا َحتَّى , َقاَل «فِيها

 
ُّ

ْيٌء فاالا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِي ا شا ُه ِمنْها ِعنْدا ُة وا ِذِه اْْليا ْتُه ها كا ْن أاْدرا ما ، فا ْمرا ما اْلخا رَّ الاى حا عا إِنَّ اهللا تا

بِعْ  َلا يا ْب، وا ي َطِريِق اْلَمِدينَِة , َقاَل: َفاْسَتْقَبَل النَّاُس بَِما َكاَن ِعنَْدُه مِنَْها فِ «ياْشرا

 .(1)«َفَسَفُكوَها

                                                           

 (.1578م )أخرجه مسل (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: يقول اهلل التحريم, الثالثة: 

 .[20:]المائدة {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ةِ », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة ويف الصحيحين:  لاِت اْليااُت ِمْن آِخرِ ُسورا زا ا نا لامَّ

ُسوُل اهللِ  ا را أاها را باا، قا ِة فِي الرِّ را ْمرِ  ملسو هيلع هللا ىلص الباقا ةا فِي الخا ارا ما التِّجا رَّ لاى النَّاِس ُثمَّ حا  .(1)«عا

ُكنُْت َأْسِقي َأَبا ُعَبْيَدَة َوَأبَا  ", َقاَل: من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك ويف الصحيحين: 

 ْبَن َكْعٍب, مِْن َفِضيِخ َزْهٍو َوَتْمٍر, َفَجاَءُهْم آٍت َفَقاَل: إِنَّ ال
َّ

َمْت, َطْلَحَة َوُأَبي َخْمَر َقْد ُحرِّ

 .(2)"َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: ُقْم َيا َأَنُس َفَأْهِرْقَها, َفَأْهَرْقُتَها 

, مِْن َأْهِل مِْصَر, َأنَُّه َسَأَل َعبَْد ويف مسلم: َبإِيِّ ْحَمِن ْبِن َوْعَلَة السَّ من طريق َعْبِد الرَّ

 ْبَن َعبَّاٍس 
ِ
ا ُيْعَصُر مَِن اْلِعنَ اهلل ى »: ِب, َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس , َعمَّ ُجالا أاْهدا إِنَّ را

ُسوِل اهللِ  ُسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصلِرا الا لاُه را قا ْمرٍ، فا اِوياةا خا ا؟: »ملسو هيلع هللا ىلصرا ها ما رَّ ْد حا ِلْمتا أانَّ اهللا قا ْل عا  «ها

 
ِ
ْرتاُه؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: اَل, َفَسارَّ إِْنَساًنا, َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل ارا : َأَمْرُتُه بَِبْيِعَها, , َفَقاَل «بِما سا

ا»َفَقاَل:  ها ما باْيعا رَّ ا حا ما ُشْرباها رَّ  .(3)«, َقاَل: َفَفَتَح اْلَمَزاَدَة َحتَّى َذَهَب َما فِيَها«إِنَّ الَِّذي حا

 أم الخبائث, وضررها عظيم, وفتنتها كبيرة.بالخمر سميت و

لاعانا »َقاَل: --الٍِك من حديث َأَنِس ْبِن مَ يف سننه: فقد أخرج اإلمام الرتمذي 

ُسوُل اهللِ  ا،  ملسو هيلع هللا ىلصرا اِملاها حا ا، وا اِرباها شا ا، وا ها ُمْعتاِصرا ا، وا ها اِصرا : عا ةا را شا ْمرِ عا فِي الخا

اُة لاهُ  الُمْشتارا ا، وا الُمْشتارِي لاها ا، وا نِها آكِلا ثاما ا، وا ها عا
باائِ ا، وا ياها

اقِ سا ْحُمولاُة إِلاْيِه، وا الما  .(4)«وا

                                                           

 (.1580(, ومسلم )4540أخرجه البخاري ) (1)

 (.5583, 5582أخرجه البخاري ) (2)

 (.1572أخرجه مسلم ) (3)

(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح 3381(, وابن ماجه )1225أخرجه الرتمذي ) (4)

 (. 31المسند )
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 وَعِن اْبِن عُ 
َّ

ُتُه أاْرباِعينا  "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَمَر, َأنَّ النَّبِي الا ْمرا لاْم ُتْقباْل لاُه صا رِبا اْلخا ْن شا ما

انا  ْيِه، فإن عاد، كا لا إِْن تاابا تاابا اهللُ عا ادا اهللُ لاُه، فا ادا عا إِْن عا ْيِه، فا لا إِْن تاابا تاابا اهللُ عا ةا، فا  لاْيلا

ْن  الاى أا عا  تا
لاى اهللِ ا عا قًّ باالِ حا رِ اْلخا ها ْسِقياُه ِمْن نا ِديُد  ". قِيَل: َوَما َنَهُر اْلَخَباِل؟ َقاَل: " يا صا

 .(1)أخرجه أحمد  " أاْهِل النَّارِ 

 
ِّ

ا،  "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصو َعِن اْبِن ُعَمَر, َعِن النَّبِي لاْم ياتُْب ِمنْها ْنياا وا ْمرا فِي الدُّ رِبا اْلخا ْن شا ما

ِة لامْ  ا فِي اْْلِخرا ها ا ُحرِما ها  . (2)متفق عليه " ُيْسقا

ْيتاةِ » قوله: اْلما  .ذكية, وما لم يذكر اسم اهلل عليههي ما خرجت نفسه بغير ت: «وا

  :بيان حكم أكل امليتة 

 . عدم ذكاهتالضررها, بالميتة,  وحرم اهلل 

واهنار  إال ما ُذبح على اسمه سبحانه وتعالى من الحيوان لم يبح لنا فإن اهلل 

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}: ل اهلل يقو, دمه

ويقول , [121:]األنعام {ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ

 .[118:]األنعام {يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ}: اهلل 

 بن عمر ويف البخاري:
ِ
ُث, َعْن --من طريق َسالٌِم, َأنَُّه َسِمَع َعْبَد اهلل , ُيَحدِّ

 
ِ
ْيدا ْبنا »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل ُه لاِقيا زا نَّ لاى  أا لا عا ْبلا أاْن ُينْزا اكا قا ذا ٍح، وا ِل باْلدا ْيٍل بِأاْسفا ْمرِو ْبِن ُنفا عا

ُسوِل اهللِ  ُسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصرا ما إِلاْيِه را دَّ قا ْحُي، فا ا، ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالوا ْأُكلا ِمنْها ْن يا
أاباى أا ا لاْحٌم، فا ةا فِيها ُسْفرا

 : الا لاى »قا ْذباُحونا عا ا تا ْيهِ إِنِّي َلا آُكُل ِممَّ لا ا ُذكِرا اْسُم اهللِ عا َلا آُكُل إَِلَّ ِممَّ ابُِكْم، وا  .(3)«أاْنصا

                                                           

 (.4217أخرجه أحمد ) (1)

 (.2003م )( ومسل5575أخرجه البخاري ) (2)

 (. 5422أخرجه البخاري ) (3)
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  :بيان أن الذبيحة ال حتل إال بشروط 

 فالذبيحة ال تحل إال بشروط: 

 أن ُينهر الدم بقطع البلعوم والمري.الثاين:   قبل النحر. أن يذكر اسم اهلل األول: 

 . أن ال يهل به لغير اهلل  الرابع:      .ا أكلهن يكون المذبوح مما يحل لنأالثالث: 

 أن ال يذبح بالسن والظفر . الخامس:

 .وسيأيت تفصيل ذلك يف كتاب األطعمة إن شاء اهلل 

  امليتة: ما ينتفع به من بيان 

 .بعد دبغه  وال ينتفع بشيء من الميتة, إال ما كان من جلدها

 ْبِن عَ ففي مسلم: 
ِ
 بَّاٍس من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ُهرا » ْد طا قا اُب فا ها ا ُدبِغا اْْلِ  .(1)«إِذا

على الصحيح من أقوال إال ما خصه الدليل ويشرتك يف هذا الحكم جميع الميتات 

 .ها أهل العلم؛ ألن الحديث عام في

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ومن خصص ميتة دون ميتة فعليه أن يثبت ذلك بالدليل الثابت عن

  :بيان أن ميتة السمك واجلراد حالل أكلها 

 يحل أكلها. كان من ميتة السمك والجراد, فإنهإال ما 

 ْبِن ُعَمَر يف سننه: فقد أخرج اإلمام ابن ماجه 
ِ
, َأنَّ --من حديث َعْبِد اهلل

 
ِ
أامَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل اِن، فا ما دا ْيتاتااِن وا ا ُأِحلَّْت لاُكْم ما أامَّ اُد، وا را اْلجا اْلُحوُت وا ْيتاتااِن، فا ا اْلما

اُل  الطِّحا بُِد وا اْلكا اِن، فا ما  .(2) «الدَّ

                                                           

 (.333أخرجه مسلم ) (1)

 (.1118(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )3314أخرجه ابن ماجه ) (2)
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 حكم بيع اخلنزير 

اْلِخنِْزيرِ » قوله: قول جمهور أهل يف  أكل الخنزير؛ لنجاسته وحرم اهلل : «وا

 العلم.

 ل الجاللة.مما يأكل النجاسات والقاذورات, فأقل أحواله أنه مث وه: واحيث قال

 .طبعه  فسادالخنزير لفسقه, و أكل وكذلك حرم اهلل 

 . يتسبب يف دفع الغيرة ممن يكثر أكله فإنه

عيسى بن مريم عليه السالم يف آخر الزمان سيكسر الصليب, ويقتل ينزل  حينو

 الخنزير.

 من حديث َأَبي ُهَرْيَرَة  ففي الصحيحين:
ِ
الَِّذي »: ملسو هيلع هللا ىلص, َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل وا

ْقتُلا  يا ، وا ِليبا ياْكِسرا الصَّ ا ُمْقِسطاا، فا ما كا ْرياما حا نِْزلا فِيُكْم اْبُن ما ْن يا
نَّ أا ْفِسي بِياِدِه، لاُيوِشكا نا

ٌد  ُه أاحا ْقبالا تَّى َلا يا اُل حا ياِفيضا الما عا الِجْزياةا، وا ياضا ، وا  .(1) «الِخنِْزيرا

  :بيان حتريم أكل اجلنزير 

 أقوال أهل العلم أن تحريم الخنزير لغير علة النجاسة.الصحيح من و

 . بيع الخنزير حرمةالحديث ويف 

فسقة من النصارى, وألنه ال يجوز أكله, وال يجوز التعاون مع من يأكله 

  المسلمين.

  :حكم بيع األصنام 

اَْلاْصناامِ » قوله: هو ما صنع على صورة مشخصة كإنسان أو حيوان, وكان : «وا

 هل الجاهلية, وما زال كثير من الناس يعبدون األصنام .يعبده أ

                                                           

 (.150(, ومسلم )2222أخرجه البخاري ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ألمور:الحديث تحريم بيع األصنام ويف 

                      ألهنا صور.وًل: األ

 ألهنا ليست مال محرتم.ثاينً: ال

 .لما فيها من المضاهاة هلل  الثالث:

  :حكم بيع األصنام إذا كسرت إىل قطع صغرية وعادت إىل أصلها 

ختلف أهل العلم يف حكم بيع أجزائها المكسرة التي عادت إلى أصلها, او

 كالذهب, أو النحاس, أو الفضة.

 والصحيح أهنا إذا كسرت وبيعت على هذا المعنى فال حرج.

 , وحرم بيعها, حرمت للضرر الذي يلحق منها. وهذه األمور التي حرمها اهلل 

 والميتة تفسد األبدان . فالخمر يفسد العقول واألصنام تفسد األديان,

ْيتاةِ » قوله: أاْيتا ُشُحوما اْلما ُسولا اهللِ، أارا : ياا را ِقيلا أخربنا عن حكم شحوم  :أي «فا

 أن الشحوم تستثنى من ذلك. ظن الصحابة الميتة, حيث 

ُفنُ » قوله: ا السُّ ُه ُتْطلاى بِها إِنَّ عللوا ذلك بأهنم لن يستخدموها ألكلهم, وال  :أي «فا

 هبم, وإنما سيستخدموهنا يف أمر خارجي.لشر

ا اْلُجُلودُ » قوله: ُن بِها ُتْدها  حين تدبغ.: أي «وا

ا النَّاُس » قوله: ْستاْصبُِح بِها يا السرج, يضعوهنا يف الشمع, والمصابيح؛ و :أي «?وا

 ونحوه, من أجل أن تضيء لهم.

: » قوله: قاالا امٌ »فا را ، ُهوا حا ال ميتة, ال بشحم, وال يجوز االنتفاع من ال :أي «َلا

 عصب.ال لحم, و

 وأما اإلهاب والجلود فقد تقدم  أنه يجوز االنتفاع هبا بعد الدباغة.

ُسوُل اهللِ » قوله:  الا را :  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ قا لِكا اتالا اهللُ اْلياُهودا »ِعنْدا ذا   .«قا
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الدعاء على اليهود.فيه: 

 اليهود. أي لعن اهلل بمعنى اللعن, والمقاتلة: 

ُلوهُ » قوله: ما ا جا ها ْيِهْم ُشُحوما لا ما عا رَّ ا حا  أذابوه. :أي «إِنَّ اهللا لامَّ

ناهُ » قوله: ُلوا ثاما أاكا  , وعلى شرعه, ودينه.تحياًل على اهلل  :أي «ُثمَّ بااُعوُه، فا

هم هبذا الصنيع قد أكلوا الميتة, وإن كانوا لم يأكلوا لحمها, ولكنهم أكلوا ثمنها, و

 فهذه حيلة.

, وحرمه وفيه النهي للمسلمين عن تعاطي الحيل يف البيوع, فما حرمه اهلل 

 , وجب تحريمه على المسلمين, واهلل المستعان.ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 اختالف المتبايعين في حال حكمال

  - -اْبِن َمْسُعودٍ  َوَعنِ ) – 783
ِ
ا »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل إِذا

انِ اْختالا  كا تاتاارا ْو يا
ِة، أا ْلعا بُّ السِّ ا ياُقوُل را ْوُل ما اْلقا ا بايِّناٌة، فا اِن لاْيسا باْيناُهما َرَواُه  .(1) «فا اْلُمتاباايِعا

َحهُ   (.اْلَحاكِمُ  اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

 الشرح: 

                                                           

حمد وأ (,2183)وابن ماجه  (,1270)والرتمذي  (,4348)والنسائي  (,3511)أخرجه أبو داود  (1) 

ضعيف من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن األشعث, عن (, 2223)والحاكم  (,4442)

. "ألبي داود والنسائي والحاكم"أبيه عن جده, وكلهم مجاهيل, واللفظ الذي ذكره الحافظ: 

إذا  ,وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل ,هذا إسناد موصول": وقال (,10804)وأخرجه البيهقي 

 ,وأبيه ,عبد الرحمن". اهـ وقد أعله ابن القطان بالجهالة يف: "صار الحديث بذلك قويا جمع بينها

 ."(438ـ  8/437) "المحلى"وضعفه ابن حزم يف  ,"التلخيص"كما نقله عنه الحافظ يف  ,"وجده

ورجح المرسل شيخنا الحجوري يف تحقيق  (,1322وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

 (. 857) الصغرى
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ساق المصنف الحديث لبيان طريقة الحكم يف حال اختالف البائع والمشرتي, 

 أن القول قول رب السلعة مطلقًا مع عدم وجودد البينة . واستدل به على

 بعض أهل العلم؛ ألنه يخالف ما يف الصحيح. الحديث قد ردو

  عن ففي الصحيحين:
ُّ

ْيهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاْبُن َعبَّاٍس: َقاَل النَّبِي لا ى عا عا لاى الُمدَّ  .(1)«الياِميُن عا

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا أصل ثابت عن النبي  وقالوا:

 , وال معارضة فيكون من األمور المستثناة.ملسو هيلع هللا ىلصنبي وهذا ثبت عن ال فيقال:

قضى باليمين مع الشاهد, وقضى بالقسامة, واأليمان يف حق  ملسو هيلع هللا ىلصكما أن النبي 

 الُمدعين, وهذا منها.

 .يف باب األَيَمان بأوسع مما ذكر هنا إن شاء اهلل هذه المسألة وستأيت 

  قال الخطابي( 152-3/151يف معالم السنن :)ة ال يرى وأبو حنيف

 وقد قال به ههنا مع قيام السلعة.اليمين يف اإلثبات, 

جماعة الفقهاء يف هذه المسألة, فقال: القول قول المشرتي مع وقد خالف أبو ثور 

 قيام السلعة, ويقال إن هذا خالف اإلجماع مع مخالفته الحديث واهلل أعلم.

 أجل ذلك عدل عنه. أن يف إسناد هذا الحديث مقااًل فمنوقد اعتذر له بعضهم: 

هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله, وذلك يدل على أن له قال الشيخ: 

 أصاًل.

 , ويف إسناده ما فيه.«َل وصية لوارث» قوله:كما اصطلحوا على قبول 

وسواء عند الشافعي كان اختالفهما يف الثمن, أو يف األجل, أو يف خيار قال الشيخ: 

 الضمين, فإهنما يتحالفان قواًل بعموم الخرب, وظاهره إذ الشرط, أو يف الرهن, أو يف

 ليس فيه ذكر حال من االختالف دون حال.

                                                           

 (.1711(, ومسلم )4552أخرجه البخاري ) (1)



   

 

11 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 . اهـال يتحالفان إاّل عند االختالف يف الثمنوعند أصحاب الرأي: 

انِ » قوله: ا اْختالافا اْلُمتاباايِعا  كالهما يطلق عليه بائع.فالبائع والمشرتي,  :أي «إِذا

ا بايِّناةٌ لاْيسا با » قوله: , وهذا أنه لو وجدت بينهم البينة, فهي المقدمةبمعنى:  «ْيناُهما

 .يف جميع الدعاوى

من حديث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن يف سننه: قد أخرج اإلمام الرتمذي و

هِ   --َجدِّ
َّ

ِعي»َقاَل فِي ُخْطَبتِِه:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي لاى الُمدَّ ى البايِّناُة عا عا لاى الُمدَّ الياِميُن عا ، وا

ْيهِ  لا  وله شاهد عن ابن عباس, وقد تقدم ., (1)«عا

 قال رحمه اهلل:  
ِّ

, َوَغْيِرِهْم: ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

َعى َعَلْيهِ  ِعي, َواليَِميَن َعَلى الُمدَّ  . اهـَأنَّ الَبيِّنََة َعَلى الُمدَّ

  :بيان البينة يف األموال واحلدود 

 .النساء تجوز من الرجال, والبينة يف األموال: و

النساء ال مدخل لهن يف الشهادة فال تقبل إال شهادة الرجال, ووأما يف الحدود: 

 وهذا قول جماهير أهل العلم.ه, في

 أن الحقوق ال ُتهدر, ويجب أن ُيعطى كل ذي حق حقه. وفيه:

ةِ فا » قوله: ْلعا بُّ السِّ ا ياُقوُل را ْوُل ما  وهذا يكون قبل االستمالك من المشرتي.: «اْلقا

 بعت منك.أنا ما فمثاًل يقول رب السلعة: 

 قد بعت مني.ويقول المشرتي: 

 .يده قول رب السلعة؛ ألن السلعة ما زالت يف ملكه, وفالقول: 

نة هي المقدمة يف مثل وهذا يف حال عدم وجود البينة, أما مع وجود البينة, فالبي

                                                           

 (, 1341أخرجه الرتمذي يف سننه ) (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 هذه الحالة, سواء كانت البينة بالشهود, أو بورقة التعاقد يف البيع, أو غير ذلك.

 ثالثة مذاهب:  إلى أهل العلم يف هذه المسألةوقد اختلف 

 .الباب, وهو قول جماهير العلماء لحديث , أن القول قول البائع مطلًقااألول: 

 أهنما يتحالفان ويرتادان.الثاين: 

فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف باهلل ما بعت سلعتك إاّل بما قلت, فان 

حلف البائع قيل للمشرتي إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما 

اشرتيتها إاّل بما قلت فإن حلف برىء منها وردت السلعة على البائع وسواء عند 

 إهنما يتحالفان ويرتادان.الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة ف

 وكذلك قال محمد بن الحسن ومعنى يرتادان أي قيمة السلعة عند االستمالك.

وقال النخعي والثوري واألوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشرتي 

مع يمينه بعد االستمالك, وقول مالك قريب من قولهم بعد االستمالك يف أشهر 

بأنه قد روي يف بعض األخبار إذا اختلف المتبايعان  الروايتين عنه. واحتج لهم

والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع ويرتادان قالوا فدل اشرتاطه قيام السلعة على أن 

 (150/ 3من معالم السنن )  . اهـالحكم عند استهالكها بخالف ذلك

 تفصيل.الثالث: 

 ذه الحالة.وهو أنه إذا كانت هنالك بينة, فالبينة تقدم يف مثل ه

؛ ألن السلعة ما زالت وإذا لم يكن هنالك بينة, فالقول قول رب السلعة وهو البائع

 ملكه, وهذا من أقوى القرائن على صحة ما يقوله.يف يده, و

 حيث قال: هذا التفصيل ليس عليه دليل.ورد هذا التفصيل اإلمام الصنعاين 

النخعي, ذهب ه وإلى هذا فالقول قول المشرتي مع يمينبعد االستمالك:  وأما

 والثوري, واألوزاعي, وأبو حنيفة رحمة اهلل عليهم.



  ,, 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

انِ » قوله: كا تاتاارا تعود السلعة لصاحبها, وإلى رهبا, ويذهب المشرتي  :أي «أاْو يا

 ., واهلل أعلم لحاله, ويرد المال إلى المشرتي إن كان قد دفع الثمن

 وحلوان الكاهن ,لبغيومهر ا ,النهي عن ثمن الكلب

ُسولا اهللِ »: - -َأبِي َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ  َوَعنْ ) – 787 ْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ى عا ناها

اِهنِ  اِن اْلكا ُحْلوا ، وا ْهرِ اْلباِغيِّ ما ْلِب، وا ِن اْلكا  (.َعَليْهِ  ُمتََّفٌق  .(1)«ثاما

 الشرح: 

 البغي وحلوان الكاهن .ساق المصنف الحديث لبيان القول يف ثمن الكلب ومهر 

 فهو ما تأخذه الزانية  (:231/ 10ل النووي يف شرح مسلم )قا 
ِّ

ا َمْهُر اْلَبِغي َأمَّ

ا ُحْلَواُن  اُه َمْهًرا لَِكْونِِه َعَلى ُصوَرتِِه َوُهَو َحَراٌم بِإِْجَماِع اْلُمْسلِِميَن َوَأمَّ على الزنى َوَسمَّ

ى ِكَهاَنتِِه ُيَقاُل مِنُْه َحَلْوُتُه ُحْلَواًنا إَِذا َأْعَطْيُتُه َقاَل اْلَهَرِويُّ َوَغيُْرُه اْلَكاِهِن َفُهَو َما ُيْعَطاُه َعلَ 

َأْصُلُه مَِن الحالوة شبه بالشئ اْلُحْلِو مِْن َحْيُث إِنَُّه َيْأُخُذُه َسْهاًل باَِل ُكْلَفٍة َواَل فِي ُمَقاَبَلِة 

ٍة ُيَقاُل َحَلْوُتُه إَِذا أَ  ْطَعْمُتُه اْلُحْلَو َكَما ُيَقاُل َعَسْلُتُه إَِذا َأْطَعْمُتُه اْلَعَسَل َقاَل َأُبو ُعَبيٍْد َمَشقَّ

ُجُل َمْهَر اْبنَتِِه لِنَْفِسِه َوَذلَِك َعيٌْب   َوُيْطَلُق اْلُحْلَواُن َأْيًضا َعَلى َغْيِر َهَذا َوُهَو َأْن َيْأُخَذ الرَّ

َتْمَدُح َزْوَجَها اَل َيْأُخُذ اْلُحْلَواَن َعْن َبنَاتِنَا َقاَل اْلَبَغِويُّ مِْن  ِعنَْد النَِّساِء َقاَلِت اْمَرَأةٌ 

َنَُّه ِعَوٌض 
ِ

َأْصَحابِنَا َواْلَقاِضي ِعَياٌض َأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى َتْحِريِم ُحْلَواِن اْلَكاِهِن أل

َنَُّه َأْكُل اْلَماِل بِاْلَباطِِل وَ 
ِ

ٍم َوأل َكَذلَِك َأْجَمُعوا َعَلى َتْحِريِم ُأْجَرِة اْلُمَغنَِّيِة لِْلِغنَاِء َعْن ُمَحرَّ

 . اهـَوالنَّائَِحِة لِلنَّْوِح 

 َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوَكْونِِه مِْن َشرِّ اْلَكْسِب َوَكْونِِه (: 232/ 10وقال )
ُ

ا النَّْهي َوَأمَّ

                                                           

 .(1537)ومسلم  (,2237)أخرجه البخاري  (1) 
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اَل َيِصحُّ َبْيُعُه َواَل َيِحلُّ َثَمنُُه َواَل قِيَمَة َعَلى ُمْتلِِفِه َسَواٌء  َخبِيًثا َفَيُدلُّ َعَلى َتْحِريِم َبْيِعِه َوَأنَّهُ 

ا َيُجوُز اْقتِنَاُؤُه َأْم اَل َوبَِهَذا َقاَل َجَماِهيُر اْلُعَلَماِء مِنْهُ  ْم َكاَن ُمَعلًَّما َأْم اَل َوَسَواٌء َكاَن مِمَّ

َربِيَعُة واألوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد َأُبو ُهَرْيَرَة َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ وَ 

تِي فِيَها َمنَْفَعٌة َوَتِجُب  وداود وبن اْلُمنِْذِر َوَغيُْرُهْم َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َيِصحُّ َبيُْع اْلكاَِلِب الَّ

 َجَوا
ِّ

ْيِد اْلِقيَمُة َعَلى متلفها وحكى بن اْلُمنِْذِر َعْن َجابٍِر َوَعَطاٍء َوالنََّخِعي َز َبْيِع َكْلِب الصَّ

ُدوَن َغْيِرِه َوَعْن َمالٍِك ِرَواَياٌت إِْحَداَها اَل َيُجوُز َبْيُعُه َوَلكِْن َتِجُب اْلِقيَمُة َعَلى ُمْتلِِفِه 

لِِفِه َدلِيُل َوالثَّانَِيُة َيِصحُّ َبْيُعُه َوَتِجُب اْلِقيَمُة َوالثَّالَِثُة اَل َيِصحُّ َواَل َتِجُب اْلِقيَمُة َعَلى ُمتْ 

ا اأْلََحاِديُث اْلَواِرَدُة فِي النَّْهِي َعْن َثَمِن اْلَكْلِب إاِلَّ كلب  اْلُجْمُهوِر َهِذِه اأْلََحاِديُث َوَأمَّ

َم إِْنَساًنا َثَمَن َكْلٍب َقَتَلُه عشرين بعيرا  إالصيد ويف رواية  كلبا ضاريا َوَأنَّ ُعْثَماَن َغرَّ

ِة اْلَحِديِث وعن بن َعْمِرو ْبِن الْ    . اهـَعاِص التَّْغِريُم فِي إِْتاَلفِِه َفُكلَُّها َضِعيَفٌة بِاتَِّفاِق َأئِمَّ

ْسُعوٍد » قوله: ْن أابِي ما , هو عقبة بن عمرو أبو مسعود األنصاري : « -عا

 البدري.

 .البخاري إلى أنه شهدها, وذهب شهد معركة بدرم ينسب إلى بدر ألنه سكنها, ول

ْلِب » قوله: ِن اْلكا ْن ثاما ى عا لذريعة اقتناء  اً دناءته, وسدحرم ثمنه لخسته, و :أي «ناها

 ب.الكال

 . وعمم بعضهم هذا النهي يف جميع الكالب

األصل يف النهي إال إذا جاءت قرينة تصرفه من  ههنا على التحريم؛ ألن يالنهو

 ., وقد تقدم التحريم إلى الكراهة

 وقد تقدم نقل كالم النووي .

جمهور أهل العلم على تحريم بيع جميع الكالب, حتى كالب الصيد, و

 والحراسة, والماشية, وغير ذلك.
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 .هل العلم إلى جواز بيع كلب الصيدوذهب بعض أ

ْن »َقاَل: --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف سننه:  أخرج اإلمام الرتمذي  لما ى عا ناها

يْدِ  ْلبا الصَّ ْلِب، إَِلَّ كا ِن الكا  .(1)«ثاما

 َهَذا َحِديٌث اَل َيِصحُّ مِْن َهَذا الَوْجِه. ثم قال رحمه اهلل: 

َفُه.  اِج, َوَضعَّ ِم: اْسُمُه َيِزيُد ْبُن ُسْفَياَن, َوَتَكلََّم فِيِه ُشْعَبُة ْبُن الَحجَّ  َوَأُبو الُمَهزِّ

 --َوَقْد ُرِوَي َعْن َجابِرٍ 
ِّ

 . اهـإِْسنَاُدُه َأْيًضا َنْحُو َهَذا َواَل َيِصحُّ  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 ., على ما تقرر واهلل أعلمفيبقى الحكم على تحريم بيع جميع أنواع الكالب

ْهرِ اْلباِغيِّ » قوله: ما  , وكما قيل:وهو ما تتعاطاه الزانية مقابل زناهامهر البغي:  «وا

 بنـــــى مســــــجًدا هلل مـــــن غيــــــر حلــــــه 

 

ــــــــق  ــــــــر موف ــــــــد اهلل غي ــــــــتم بحم  ف

ـــــد ف  ـــــن ك ـــــام م ـــــة األيت ـــــا ككافل  رجه

 

ـــــدقي   ـــــزين وال تص ـــــل ال ت ـــــك الوي  ل

وما أكثر هذا الشر يف مثل هذه األيام, فإن بعض البلدان ترخص للنساء يف تعاطي  

الزنا, ومسبباته, فتعمل فيه الكثير من الفاجرات, المومسات, المتعرضات لسخط اهلل 

لعنته.غضبه, و, و 

 يف باب الحدود. إن شاء اهلل وسيأيت تفصيل ذلك 

 .[32اإلسراء: ] {ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ    }: قال اهلل  وقد

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كما يف قول اهلل , بالعذاب األليممتوعد  والزاين

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[38:32:]الفرقان {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 , َقاَل: كَ من حديث َسُمَرُة ْبُن ُجنُْدٍب  يف الصحيحين:و
ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل اهلل مِمَّ

                                                           

(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, وقال يف الصحيحة 1281أخرجه الرتمذي ) (1)

(2271.) 
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َْصَحابِِه: 
ِ

ٌد ِمنُْكْم ِمْن ُرْؤياا»ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل أل أاى أاحا ْل را َقاَل: َفَيُقصُّ َعَلْيِه َمْن َشاَء اهلُل  «ها

, َوإِنَُّه َقاَل َذاَت َغَداٍة:  ا اْبتا »َأْن َيُقصَّ ُهما إِنَّ يااِن، وا
ةا آتِ ْيلا انِي اللَّ تا ُه أا اَلا لِي إِنَّ ا قا إِنَُّهما ثاانِي، وا عا

ا، ... ُهما عا ْقُت ما إِنِّي اْنطالا لاى ِمْثِل التَّنُّوِر  "اْنطاِلْق، وا ْيناا عا أاتا انا  -فا ُه كا نَّ أاْحِسُب أا : فا الا قا

اٌت  -ياُقوُل  أاْصوا ٌط وا ا فِيِه لاغا إِذا :  "فا الا ا»قا نِسا اٌل وا ا فِيِه ِرجا إِذا ْعناا فِيِه، فا لا اطَّ ا فا إِذا اٌة، وا ٌء ُعرا

ْوا ْوضا ُب ضا ها لِكا اللَّ اُهْم ذا تا ا أا إِذا لا ِمنُْهْم، فا ٌب ِمْن أاْسفا ْأتِيِهْم لاها ُقْلُت َلُهَما:  "َقاَل:  «ُهْم يا

ِذيَن فِ "َقااَل لِي: اْنَطلِِق اْنَطلِْق  "َقاَل:  "َما َهُؤاَلِء؟  َجاُل َوالنَِّساُء الُعَراُة الَّ ا الرِّ ي ... َوَأمَّ

َوانِي,  َناُة َوالزَّ  .(1)...«مِْثِل بِنَاِء التَّنُّوِر, َفإِنَُّهُم الزُّ

فما تستلمه وتتعطاه الزانية مقابل فجورها يعتربُ حراًما, وإن تابت من فعلى هذا 

 الزنى يجب عليها أن تتخلص منه.

 .رام ال يحل لها بالتوبة من الزنى ألن هذا المال الح

يعترب سحًتا تتعاطاه الزانية, واهلل جوز, وإال فهو مال حرام, باب التوسمي مهًرا من 

 المستعان.

اِهنِ » قوله: اِن اْلكا ُحْلوا  وهو ما يتعاطاه الكاهن مقابل كهانته.حلوان الكاهن:  «وا

 وقد كان هذا األمر معمواًل به يف الجاهلية.

 الحديث تحريم حلوان الكاهن, سواء كان لنفسه, أو لغيره ويف 

والشعوذة, وال التنجيم, والسحر, العرافة, ووز ألحد أن يتعاطى الكهانة, وال يجو

 يجوز له أن يتعلم أي علم منها؛ لفسادها, واهلل المستعان.

َبِي َبْكٍر ُغالٌَم ُيْخِرُج َلُه  ", َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة  ففي البخاري:
ِ

َكاَن أل

ٍء َفَأَكَل مِنُْه َأُبو َبْكٍر, َفَقاَل َلُه  الَخَراَج, َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َيْأُكُل مِنْ 
ْ

َخَراِجِه, َفَجاَء َيْوًما بَِشي

ْنَساٍن فِي  نُْت إِلِ الُغالَُم: َأَتْدِري َما َهَذا؟ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَما ُهَو؟ َقاَل: ُكنُْت َتَكهَّ

                                                           

 (.2275(, ومسلم )7047أخرجه البخاري ) (1)
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ِذي الَجاِهلِيَِّة, َوَما ُأْحِسُن الكَِهاَنَة, إاِلَّ َأنِّي َخَدْعُتهُ  , َفَلِقَينِي َفَأْعَطانِي بَِذلَِك, َفَهَذا الَّ

ٍء فِي َبْطنِِه 
ْ

 .(1) "َأَكْلَت مِنُْه, َفَأْدَخَل َأُبو َبْكٍر َيَدُه, َفَقاَء ُكلَّ َشي

 وأرضاه. وهذا من تمام عفته, وورعه, 

 .يف ما يستقبل, والعراف يف ما مضى هو الذي يدعي علم الغيبوالكاهن: 

يف بعض الكلمة, وهي التي يختطفها مسرتق السمع من  كاهنال وربما صدق

 السماء, ثم يخلط معها مائة كذبة.

  ففي البخاري:
َّ

ى اهللُ  "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َيْبُلُغ بِِه النَّبِي ا قاضا إِذا

انا  ا ُخْضعا تِها ُة بِأاْجنِحا الائِكا باِت الما را اِء، ضا ما اٍن اَلاْمرا فِي السَّ ْفوا لاى صا ِة عا ْلِسلا السِّ ْولِِه، كا ا لِقا

لِكا  - نُْفُذُهْم ذا اٍن يا ْفوا ْيُرُه: صا الا غا قا : وا ِليٌّ الا عا الا  -قا ا قا اذا اُلوا: ما ْن ُقُلوبِِهْم، قا عا عا ا ُفزِّ إِذا فا

ا  ُعها ياْسما بِيُر، فا ِليُّ الكا ُهوا العا ، وا قَّ : الحا الا اُلوا لِلَِّذي قا بُُّكْم، قا ُمْستارُِقو را ْمِع، وا ُمْستارُِقو السَّ

را  ْوقا آخا اِحٌد فا ا وا ذا كا ْمِع ها ابِِع ياِدِه الُيْمناى،  -السَّ جا بايْنا أاصا رَّ فا فا ُسْفيااُن بِياِدِه، وا صا وا وا

ْوقا باْعٍض  ا فا ها ا باْعضا باها ْرِميا بِها  -ناصا ْن يا
ْبلا أا اُب الُمْستاِمعا قا ها كا الشِّ ا أاْدرا ُربَّما اِحبِِه فا ا إِلاى صا

تَّ  لا ِمنُْه، حا ِليِه، إِلاى الَِّذي ُهوا أاْسفا ا إِلاى الَِّذي يا ْرِميا بِها تَّى يا ا لاْم ُيْدِرْكُه حا ُربَّما ُه، وا ُيْحرِقا ى فا

ا إِلاى اَلاْرِض  نْتاِهيا إِلاى اَلاْرِض  -ُيْلُقوها تَّى تا الا ُسْفيااُن: حا ا قا ُربَّما لاى فا  -وا تُْلقاى عا ِم فا

ا، ياُكوُن  ذا كا ا وا ذا ا ياْوما كا : أالاْم ُيْخبِْرنا ياُقوُلونا ُق فا دَّ يُصا ْذباٍة، فا ةا كا ا ِمائا ها عا ياْكِذُب ما اِحرِ، فا السَّ

اءِ  ما ْت ِمنا السَّ ِة الَّتِي ُسِمعا ِلما ا؟ لِْلكا قًّ اُه حا ْدنا جا وا ا، فا ذا كا ا وا ذا  .(2)"كا

اَن َكاُنوا , َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة  ويف مسلم:  إِنَّ اْلُكهَّ
ِ
ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ا َقاَل:  ِء َفنَِجُدُه َحقًّ
ْ

ي ُثوَننَا بِالشَّ ا فِي ُأُذِن »ُيَحدِّ ياْقِذُفها ا اْلِجنِّيُّ فا ، ياْخطاُفها قُّ ُة اْلحا ِلما تِْلكا الْكا

                                                           

 (.3842أخرجه البخاري ) (1)

 (.4701أخرجه البخاري ) (2)
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ْذباةٍ  ةا كا ا ِمائا ِزيُد فِيها يا لِيِِّه، وا  .(1) «وا

مقابل  اه السحرة مقابل سحرهم, والمشعوذونيتعاطما  حلوان الكاهن ومثل

ون مقابل تنجيمهم, مع ما مقابل عرافاهتم ودجلهم, والمنجم ونشعوذهتم, والعراف

 من الجرم العظيم, واإلثم المبين. هم يف هذه األعمال

, َقاَل: َقاَل َرُسوُل من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة سنن اإلمام ابن ماجه رحمه اهلل: في ف

 
ِ
ا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل را بِما فا ْد كا قا ا ياُقوُل، فا ُه بِما قا دَّ اِهناا، فاصا ا، أاْو كا ةا فِي ُدُبرِها أا ا، أاِو اْمرا ائِضا ْن أاتاى حا ما

دٍ  مَّ لاى ُمحا  .(2) «ُأْنِزلا عا

وأخرجه عن ابن مسعود وأخرجه عن عمران  وله شاهد عند البزار عن جابر 

 . بن حصين

 من حديث َبْعِض َأزْ  ويف مسلم:
ِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَواِج النَّبِي
ِّ

ا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي افا رَّ ْن أاتاى عا ما

ةا  ٌة أاْرباِعينا لاْيلا الا ْيٍء، لاْم ُتْقباْل لاُه صا ْن شا أالاُه عا سا  .(3)«فا

, َقاَل: َقاَل َرُسوُل من حديث اْبِن َعبَّاٍس سنن اإلمام أبو داود رحمه اهلل: يف و

 
ِ
ْن اْقتاباسا ِعلْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ادا ما ا زا ادا ما ْحرِ زا ا ِمنا النُُّجوِم، اْقتاباسا ُشْعباةا ِمنا السِّ  .(4)«ما

  :تلخص لنا مما سبق 
 أن بعض المحرمات حرمت لفساد عينها.

 وبعض المحرمات حرمت لفساد كسبها.

                                                           

 (.2228أخرجه مسلم ) (1)

(, وقال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 135(, والرتمذي )3204(, وأبو داود )332أخرجه ابن ماجه ) (2)

 (, وصححه يف صحيح السنن.3378الصحيحة )

 (.2230أخرجه مسلم ) (3)

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 3723(, وابن ماجه )3205أخرجه أبو داود ) (4)

(342  .) 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 لما فيها من الغرر والجهالة.حرمت وبعض المحرمات 

 د هلل رب العالمين.والحم, وسيأيت بيان ذلك يف موطنه إن شاء اهلل 

 بيان حكم االشتراط والثنيا في البيع

  َوَعنْ ) – 788
ِ
َفَأَراَد َأْن  .: َأنَُّه َكاَن َعَلى َجَمٍل َلُه َقْد َأْعَيا--َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

نِي النَّبِيُّ »َقاَل:  .ُيَسيَِّبهُ  لاِحقا ا لامْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا ْيرا ارا سا سا باُه، فا را ضا ا لِي، وا عا دا الا  فا ُه، قا : ياِسْر ِمْثلا

يَّةٍ »
يٍَّة, َواْشَتَرْطُت ُحْماَلَنُه إَِلى َأْهلِي,  «بِْعنِيهِ » ُثمَّ َقاَل: .ُقْلُت: اَل  «بِْعنِيِه بُِوقِ

َفبِْعُتُه بُِوقِ

ا َبَلْغُت َأَتْيُتُه بِاْلَجَمِل, َفنََقَدنِي َثَمنَُه, ُثمَّ َرَجْعُت َفَأْرَسَل فِي َأَثِري انِي » َفَقاَل: .َفَلمَّ أاُترا

لاكا  ما ْسُتكا ِْلُخذا جا اكا ُهوا لاكا  ?ما كا فا اِهما را دا لاكا وا ما يَاُق  ُمتََّفٌق  .(1)«ُخْذ جا َعَلْيِه, َوَهَذا السِّ

 (.لُِمْسلِمٍ 

 . الحديث لبيان حكم الثنيا يف البيعساق المصنف   الشرح: 

 ا جائزة يف البيع .يوالثن

 : على أقوال وقد اختلف أهل العلم يف ذلك

 إذا كانت معلومة. يف كل ما يصح فيه الثنيا ذهب اإلمام أحمد إلى جوازهااألول: 

إذا كانت لمسافة يوم وليلة, يف البعير ونحوه ذهب اإلمام مالك إلى جوازها الثاين: 

 أو يومين.

 ذهب غيرهم من أهل العلم إلى منعها.الثالث: 

 .شاء اهلل تعالى يف بابه إن وسيأيت حديث النهي عن الثنيا

  ويف مسلم:
ِ
ُسوُل اهللِ », َقاَل: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل ى را ِن  ملسو هيلع هللا ىلصناها عا

                                                           

 .(715)ويف غير هذا الموطن مختصًرا. ومسلم  ,مطواًل  (2831)أخرجه البخاري  (1)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ِة  ابارا اْلُمخا ِة، وا ما اوا اْلُمعا اباناِة، وا اْلُمزا ِة، وا لا اقا ُة  -اْلُمحا ما اوا نِينا ِهيا اْلُمعا ا: باْيُع السِّ ُدُهما الا أاحا قا

صا  - خَّ را ِن الثُّنْياا، وا عا اياا وا را  .(1)«فِي اْلعا

   :كيفية الجمع بين الحديثين 

من , فيه ةمجهولالالنهي عن الثنيا يحمل على الثنيا والجمع بين الحديثين من أن 

 . جهالةالغرر وال

الركوب إلى أهله, ُيحمل على أن الثنيا جائزة  إذا  واشرتاط جابر بن عبد اهلل 

 . كانت يف شيء معلوم

ُه كا » قوله: نَّ ٍل لاُه أاْعياا ]ياِسيُر[انا أا ما لاى جا لحقه التعب,  ه قديف سفر وجمل :أي «عا

 والَجهد.

يِّباهُ » قوله: ادا أاْن ُيسا أارا  أراد أن يرتكه بغير حمالن, أو ركوب. :أي «فا

نِي النَّبِيُّ » قوله: لاِحقا : فا الا كان يمشي خلف  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أن النبي : «- ملسو هيلع هللا ىلص -قا

 .كما جاء بذلك الحديث  للمالئكة هرهظالجيش, يجزي الضعيف, و

 بالربكة يف جمله . :أي «فدعا لي» قوله:

 فضيلة الدعاء, وبركة ذلك.فيه: 

باهُ » قوله: را ضا  .«وا

 المشقة, والضرر.تلحقه جواز ضرب الحيوان ليشتد يف مشيه, ما لم  فيه:

هُ » قوله: ا لاْم ياِسْر ِمثْلا ْيرا ارا سا  . ملسو هيلع هللا ىلصبركة دعاء النبي  فيه: «فاسا

بعد أن كان يف مؤخر  يف المقدم  إذ أن الجمل أصبح ملسو هيلع هللا ىلصهذا من دالئل نبوته و

 . الناس

                                                           

 (.1533أخرجه مسلم ) (1)
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لبيان ما فيها  ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيح دالئل نبوة النبي وقد ألف شيخنا اإلمام الوادعي 

 . من الربكة والخير والدعوة إلى اهلل 

يَّةٍ »َقاَل: " قوله:
 جواز المساومة يف البيع. فيه: "«بِْعنِيِه بُِوقِ

 جواز طلب المبيع من صاحبه دون تكلم منه ببيعه. ه:وفي

نبي للبيع ال يعد معصية لل أن رفض جابر بن عبد اهلل  فيه: «ُقْلُت: َلا » قوله:

 .شؤون الدنيا, وليس من شؤون الدين ألن هذا من , ملسو هيلع هللا ىلص

 البيع ال يصح إال عن تراٍض, كما سبق بيان ذلك.فيه أن و

 ما كان له أن يقول: ال.أمر وجوب,  ملسو هيلع هللا ىلصوإال لو أمره النبي 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  كما قال اهلل 

 .[33:]األحزاب {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 له طلب البيع. كرر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن :أي «بِْعنِيهِ »ُثمَّ َقاَل:  قوله:

يَّةٍ » قوله:
بِْعُتُه بُِوقِ  يف قيمة جمل. اً كبير ًامبلغ يعد وهذا: «فا

 قية من ذهب, وقد يكون أوقية من فضة.وقد يكون الثمن أو

 ., والذي يظهر أهنا من فضة, ألن أكثر مبايعاهتم كان هبا ويعلم ذلك بتتبع الطرق

ُه إِلاى أاْهِلي» قوله: نا ْطُت ُحْمالا اْشتارا أنه باعه الشاهد من الحديث: محل وهذا : «وا

 واشرتط, أو واستثنى ركوبه إلى أن يصل إلى أهله.

 وقبله. ملسو هيلع هللا ىلصهبذا الشرط, ولو كان الشرط محرًما لما أجازه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوالتزم النبي 

  :حكم البيع بدون تقابض 

 .حتى ولو تأخر التقابضأن البيع يتم  :ويف الحديث 

إال فيما إذا تم البيع بالقبول واإليجاب, نفذ البيع, وصح, وإن لم يقع التقابض ف
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 .كان شأنه الربا 

نبي , وجابر لم يسلم الجمل إلى الجابر لم يدفع ثمن الجمل إلى  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

 بل استثنى الحمالن إلى أهله., ملسو هيلع هللا ىلص

لِ » قوله: ما ْيُتُه بِالْجا تا ا بالاْغُت أا لامَّ على  وفاء لما التزمه جابر بن عبد اهلل  :أي «فا

 نفسه.

ُسوُل اهللِ »: وفيه: قال: من حديث جابر بن عبد اهلل ويف الصحيحين:  ِدما را ُثمَّ قا

بْ  ملسو هيلع هللا ىلص : قا الا ْسِجِد، قا لاى بااِب الما ْدُتُه عا جا وا ْسِجِد فا ِجْئناا إِلاى الما اِة، فا دا ِدْمُت بِاْلغا قا آْْلنا »ِلي، وا

ِدْمتا  تاْينِ »ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل:  «قا ْكعا لِّ را اْدُخْل، فاصا ، فا لاكا ما ْع جا دا , َفَدَخْلُت َفَصلَّيُْت, «فا

قِيًَّة, َفَوَزَن لِي باِلٌَل, َفَأْرَجَح لِي فِي الِميَزاِن, َفاْنَطَلْقُت َحتَّى َفَأَمَر باِلاًَل َأْن َيِزَن َلُه ُأو

ْيُت, َفَقاَل:  ا»َولَّ ابِرا   «اْدُع لِي جا
َّ

ٌء َأْبَغَض إَِلي
ْ

 الَجَمَل, َوَلْم َيُكْن َشي
َّ

ُقْلُت: اآلَن َيُردُّ َعَلي

نُهُ »مِنُْه, َقاَل:  لاكا ثاما لاكا وا ما  .(1)«ُخْذ جا

ناهُ » ه:قول نِي ثاما دا ناقا  إلى جابر ثمن الجمل. ملسو هيلع هللا ىلصدفع النبي  :أي «فا

ْعُت » قوله: جا  حقه. بعد أن استوىف جابر بن عبد اهلل  :أي «ُثمَّ را

لا فِي أاثارِي» قوله: أاْرسا  أرسل خلفه ودعاه للحضور إليه. :أي «فا

ْسُتكا »َفَقاَل: " قوله: اكا انِي ما  من.هي انتقاص الثالمماكسة:  "«أاُترا

 وربما ُتطلق على أخذ المال بالباطل.

لاكا » قوله: ما  من أجل أن آخذ جملك عليك. :أي «?ِْلُخذا جا

لاكا » قوله: ما  أن يأخذ جمله مع الثمن. جابًرا  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي  :أي «ُخْذ جا

ُهوا لاكا » قوله:  كا فا اِهما را دا أعطاه الجمل,  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي والقيمة التي أعطيتك,  :أي «وا

                                                           

 (.715(, ومسلم )2027أخرجه البخاري ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصمة منه والثمن مكر

 واهلل الموفق . .فيه الرجوع  يجوزليس من الهبة حتى ال  البيعأن  وفيه:

 حكم بيع المدبر

ْيُرُه. »: َقاَل --)َوَعنُْه  – 782 اٌل غا ْن ُدُبرٍ لاْم ياُكْن لاُه ما ا لاُه عا ْبدا ُجٌل ِمنَّا عا أاْعتاقا را

ا بِِه النَّبِيُّ  عا دا هُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا بااعا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) « فا

 الشرح: 

وهو العبد الذي يعتقه صاحبه عن ساق المصنف الحديث لبيان حكم بيع المدبر, 

 دبر أي بعد موته .

وقد بوب البخاري على الحديث: باب من باع مال المفلس, وباب بيع اإلمام على 

 أموالهم .الناس 

 َذا اْلَحِديِث َداَلَلٌة لَِمْذَهِب َوفِي هَ  (:141/ 11ل النووي يف شرح مسلم )قا

 َوُمَوافِِقيِه َأنَُّه َيُجوُز َبْيُع اْلُمَدبَِّر َقْبَل َمْوِت َسيِِّدِه لَِهَذا اْلَحِديِث قَِياًسا َعَلى 
ِّ

افِِعي الشَّ

َزُه َعائَِشُة َوطَ  ْن َجوَّ ْجَماِع َومِمَّ اُوٌس َوَعَطاٌء َواْلَحَسُن اْلُموَصى بِِعْتِقِه َفإِنَُّه َيُجوُز َبْيُعُه بِاإْلِ

َوُجْمُهوُر  َوَقاَل َأبُو َحنِيَفَة َوَمالٌِك  َوُمَجاِهٌد َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُق َوَأُبو َثْوٍر َوَداُوُد 

امِيِّيَن َواْلُكوفِيِّيَن َرِحَمُهُم اهلُل َتَعاَلى اَل َيُجو يَن َوالشَّ َلِف مَِن اْلِحَجاِزيِّ ُز َبْيُع اْلُعَلَماِء َوالسَّ

 
ُّ

  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمَدبَِّر َقاُلوا َوإِنََّما َباَعُه النَّبِي
ِّ

فِي َدْيٍن َكاَن َعَلى َسيِِّدِه َوَقْد َجاَء فِي ِرَواَيٍة لِلنََّسائِي

 
َّ

 َأنَّ النَّبِي
ِّ

اَرُقْطنِي  بِِه َدْينَُه َقاَل َلُه اْقِض بِِه َدْينََك َقاُلوا َوإِنََّما َدَفَع إَِلْيِه َثَمنَُه لِيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالدَّ
َ

ْقِضي

َفُه َقاَل َهَذا اْلَقائُِل َوكَ  َلُه َبْعُض اْلَمالِكِيَِّة َعَلى َأنَُّه َلْم يكن له َماٌل َغْيُرُه َفَردَّ َتَصرُّ َذلَِك َوَتَأوَّ

                                                           

  (227)ومسلم  ,(7183)و (2534) (,2141)أخرجه البخاري  (1) 
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َواُب َنَفاُذ َتَص  َق بُِكلِّ َمالِِه َوَهَذا َضِعيٌف َبْل َباطٌِل َوالصَّ ُف َمْن َتَصدَّ ِف َمْن ُيَردُّ َتَصرُّ رُّ

َق بُِكلِّ َمالِِه َوَقاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض  اأْلَْشَبُه ِعنِْدي َأنَُّه َفَعَل ذلك نظرا له إذا َلْم  َتَصدَّ

ْمنَاُه أن الحديث( َعَلى َظاِهِرِه َوَأنَُّه َيُجوُز َبْيُع اْلُمَدبَِّر  ِحيُح َما َقدَّ َيْتُرْك لِنَْفِسِه َمااًل َوالصَّ

ِة التَّْدبِيِر بُِكلِّ حال م يُِّد َواهلُل َأْعَلُم َوَأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى ِصحَّ   . اهـالم َيُمِت السَّ

قع عليه الفلس, بحيث أنه يتدين حتى تكثر حقوق وهو الرجل الذي والمفلس: 

 ., وستأيت أحكامه يعجز عن أدائهافالناس عنده 

ا لاُه » قوله: ْبدا ُجٌل ِمنَّا عا ْن ُدُبرٍ أاْعتاقا را  .يف باهبا إن شاء اهلل العتق أحكام تأيت س: «عا

 موت السيد. بعدهو الذي يعلق عتق عبده والمدبر: 

 بعد مويت. أنت حٌر لوجه اهلل لعبده أي يقول: 

  :بيان حكم عتق املدبر 

 وهذا العتق جائز إذا لم يستوعب جميع ماله.

  ,من حديث َسْعِد ْبِن َمالٍِك  ففي الصحيحين:
ُّ

ِة  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َعاَدنِي النَّبِي َعاَم َحجَّ

, َبَلَغ بِي مَِن الَوَجِع َما 
ِ
الَوَداِع مِْن َمَرٍض َأْشَفْيُت مِنُْه َعَلى الَمْوِت, َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ُق بُِثُلثَ   َمالِي؟ َقاَل: َتَرى, َوَأَنا ُذو َماٍل, َواَل َيِرُثنِي إاِلَّ اْبنٌَة لِي َواِحَدٌة, َأَفَأَتَصدَّ
ْ

, «َلا »ي

ُق بَِشْطِرِه؟ َقاَل:  ثِيرٌ الثُُّلُث يا »َقاَل: َفَأَتَصدَّ الثُُّلُث كا ْعُد، وا  .(1) «ا سا

ْوتِِه، لاْم »َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن, ويف مسلم:  ْمُلوكِينا لاُه ِعنْدا ما ُجالا أاْعتاقا ِستَّةا ما أانَّ را

ُهْم،  ْيرا اٌل غا ُكْن لاُه ما ُسوُل اهللِ يا ا بِِهْم را عا دا أاْعتاقا ملسو هيلع هللا ىلصفا عا باْيناُهْم، فا ا، ُثمَّ أاْقرا ثا أاُهْم أاْثالا زَّ ، فاجا

ا ِديدا ْوَلا شا الا لاُه قا قا ةا، وا قَّ أاْرباعا أارا  «اْثناْيِن، وا

 . --َوفِي الَباِب َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة مام الرتمذي يف سننه وقال عقبه: وأخرجه اإل

َحِديُث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح, َوَقْد ُرِوَي مِْن : وقال رحمه اهلل

                                                           

 (.1328(, ومسلم )3233أخرجه البخاري ) (1)
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 . --َغْيِر َوْجٍه, َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن 

 
ِّ

 َوَغْيِرِهْم.  ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َبْعِض َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

افِ  , َوَأْحَمَد, َوإِْسَحاَق, َيَرْوَن اْستِْعَماَل الُقْرَعِة فِي َهَذا َوُهَو َقْوُل َمالٍِك, َوالشَّ
ِّ

ِعي

 َوفِي َغْيِرِه. 

ا َبْعُض َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْهِل الُكوَفِة, َوَغيِْرِهْم, َفَلْم َيَرْوا الُقْرَعَة, َوَقاُلوا: ُيْعَتُق مِْن  َوَأمَّ

 قِيَمتِهِ ُكلِّ َعْبٍد الثُُّلُث, َوُيْسَتْسَعى فِي 
ْ

 . اهـُثُلَثي

ْيُرهُ » قوله: اٌل غا  .جميع ماله أن العبد كان  :أي «لاْم ياُكْن لاُه ما

ا بِِه النَّبِيُّ » قوله: عا دا هُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا بااعا الوصية بجميع ز لم يجوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «فا

 .المال 

   :حكم احلجر على املفلس 

ثم يباع, ويقسم حجر على ماله, لحقه الفلس, فإنه ي أن الرجل إذا :ويف الحديث

 ., على ما يأيت بيانه إن شاء اهلل أسوة بين الغرماء

 لمال بدون إذن صاحبه المفلس.الحاكم, اجواز بيع القاضي, و فيه:و

 واهلل الموفق .
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 حكم الفأرة تقع في السمن

 َمْيُمونََة,  َوَعنْ ) – 720
ِّ

ْمٍن،  أانَّ »: -وَ , ملسو هيلع هللا ىلص -َزْوِج النَّبِي ْت فِي سا عا قا ةا وا ْأرا فا

ُسئِلا النَّبِيُّ  اتاْت فِيِه، فا ما :  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا الا قا ا. فا نْها ُكُلوهُ »عا ا، وا ْولاها ا حا ما ا وا َرَواُه  .(1)«أاْلُقوها

 .اْلُبَخاِريُّ 

 :
ُّ

اِمدٍ »َوَزاَد َأْحَمُد, َوالنََّسائِي ْمٍن جا  (.(2)«فِي سا

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 721
ِ
ُة فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْأرا عاِت اْلفا قا ا وا إِذا

ُبوهُ  ْقرا ا فاالا تا ايِعا انا ما إِْن كا ا، وا ْولاها ا حا ما ا وا أاْلُقوها ا فا اِمدا انا جا إِْن كا ْمِن، فا َرَواُه َأْحَمُد,  .(3)«السَّ

 (. َحاتٍِم بِاْلَوْهمِ  َوَأُبو َداُوَد, َوَقْد َحَكَم َعَلْيِه اْلُبَخاِريُّ َوَأُبو

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم الفأرة التي تقع يف السمن .

                                                           

 .(5540)أخرجه البخاري  (1) 

وسندها صحيح, لكنها معلة لمخالفتها رواية ( 23723)وأحمد  (,4252)أخرجه النسائي  (2) 

وضعفها . (20/512)الجماعة, وقد أطنب شيخ اإلسالم رحمه اهلل يف بيان ضعفها كما يف المجموع 

واعلم أنه وقع عند النسائي من طريق عبد ": (, وقال فيه1532األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )اإلمام 

. وهي رواية شاذة أيًضا؛ لمخالفتها لرواية "جامد"الرحمن بن مهدي عن مالك وصف السمن بأنه 

ن ولرواية الجمهور عن الزهري. بل هي مخالفة لرواية أحمد عن عبد الرحمن ب ,الجماعة عن مالك

  اهـمهدي نفسه. 

 ,عن الزهري ,, من طريق معمر(3842)وأبو داود  (,10355( )7301( )7177)أخرجه أحمد  (3) 

وقال  (1728)عن أبي هريرة به. وهذا حديث معل سندًا ومتنًا. وأخرجه الرتمذي  ,عن ابن المسيب

« الِعلل»نه ابنه يف وقال أبو حاتم فيما نقله ع«. هذا خطأ. أخطأ فيه معمر»نقاًل عن البخاري: 

فقد أخطأ يف متنه وإسناده معمر.  ,والصحيح أنه من حديث ميمونة رضي اهلل عنها ,«وهم: »(1507)

 (.1532وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )
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ْوِج النَّبِيِّ » قوله: ةا زا ْيُمونا ا ملسو هيلع هللا ىلص -ما نْها ِضيا عا را , هي ميمونة بنت الحارث : «-، وا

الصحيح من أقوال أهل وهو حالل, على  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد تزوج هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي 

 العلم.

 .  وخالد بن الوليد لة عبد اهلل بن عباسوهي خا

ْمنٍ » قوله: ْت فِي سا عا قا ةا وا ْأرا  . «أانَّ فا

 الحرم.قتلها يف الحل, و ملسو هيلع هللا ىلصمن الفواسق التي أحل النبي  والفأرة:

 فَعْن َعائَِشَة 
ِّ

ِم:  "َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي را اْلحا اِسُق، ُيْقتاْلنا فِي اْلِحلِّ وا وا ْمٌس فا خا

يَّاالْ  اْلُحدا ُقوُر، وا ْلُب اْلعا اْلكا ُة، وا ْأرا اْلفا ُع، وا اُب اَْلاْبقا اْلُغرا يَُّة، وا  " حا

 مما ُيقتات ويؤكل.معروف, وهو والسمن: 

  :بيان احلكم يف وقوع الفأرة يف السمن 

 فالحكم فيه أن تزال الفأرة وما حولها من السمن.إن كان جامًدا: 

 عه.ويجوز بعد ذلك أكل السمن, وبي

؛ ألن الفأرة قد فالحكم فيه أن يلقى بجميع السمنأما إن كان مايًعا, أو سائاًل: 

 تحركت فيه قبل موهتا, فال يجوز أكله, وال بيعه.

وهل إلقاء الفأرة التي سقطت يف السمن المائع من أجل النجاسة يف موهتا, أم من 

 ؟أجل الضرر

 من استخدام السمن المائع.الذي يظهر أن اإللقاء بسبب الضرر الذي قد يحصل 

أما النجاسة فقد يكون السمن كثيًرا ال يتنجس بموت الفأرة, أو الفأرتين, أو أكثر 

 من ذلك.

إال إذا حصل التغير بالنجاسة تكون ألنه قد سبق  يف باب الطهارة, بأن النجاسة ال 

 ح.الواقعة يف المائع, وغيرت أحد أوصافه الثالثة: اللون, أو الطعم, أو الري
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اتاْت فِيهِ » قوله: ما حصل لها الموت من الوقوع يف السمن المائع, فماتت يف  :أي «فا

 السمن.

 " قوله:
ُّ

ا»َعنَْها. َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفُسئَِل النَّبِي ْولاها ا حا ما ا وا هذا إذا كان جامدًا : "«أاْلُقوها

 كما قال بعض أهل العلم, وسيأيت يف رواية أحمد 

ُكُلوهُ » قوله:  . , وإنما هو لإلباحةمر ليس للوجوبواأل: «وا

فبعض الناس قد يتقذر من ذلك, وال يستطيع أن يأكل من السمن بعد موت الفأرة 

 فيه.

: » قوله: ائِيُّ النَّسا ُد. وا ادا أاْحما زا اِمدٍ "وا ْمٍن جا  وإسناده صحيح.: « "فِي سا

  ذا وقد اختلف الناس يف الزيت إ (:258/ 4معالم السنن )قال الخطابي يف

فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه ال ينتفع به على وجه من وقعت فيه نجاسة 

 الوجوه لقوله ال تقربوه. واستدلوا فيه أيضًا بما روي يف بعض األخبار أنه قال أريقوه.

 هو نجس ال يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه واالستصباح به. :وقال أبو حنيفة

 يعه ويجوز االستصباح به.ال يجوز أكله وال ب :وقال الشافعي

إن كان هذا سمنًا فال يجوز تناوله وال بيعه وإن كان زيتًا لم يحرم  :وقال داود

تناوله وبيعه وذلك أنه زعم أن الحديث إنما جاء يف السمن وهو ال يعدو لفظه وال 

 . اهـيقبس عليه من طريق المعنى غيره

ةا » قوله: ْيرا ْن أابِي ُهرا عا ا -  -وا : قا الا ُسوُل اهللِ قا ُة فِي : »ملسو هيلع هللا ىلص -لا را ْأرا عاِت اْلفا قا ا وا إِذا

ُبوهُ  ْقرا الا تا ا فا ايِعا انا ما إِْن كا ا، وا ْولاها ا حا ما ا وا أاْلُقوها ا فا اِمدا انا جا إِْن كا ْمِن، فا  . «السَّ

عن ابن عباس سئل عن فأرة ماتْت يف سمن, قال: تؤخذ الفأرة وقد أخرج أحمد 

ا كان يف السمن كله, قال: إنما كانت وهي حية, وإنما وما حولها, فقلُت: إن أثره

 ماتت حيث وجدت.
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  (: 527/ 21مجموع الفتاوى )وقال شيخ اإلسالم كما يف 
ُّ

َوَلْم َيُقْل النَّبِي

َكَر َهَذا لُِيَبيَِّن َأنَّ َمْن ذَ  إْن َكاَن َمائًِعا َفاَل َتْقَرُبوُه؛ َبْل َهَذا َباطٌِل. َفَذَكَر اْلُبَخاِريُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

ْهِريِّ َأنَُّه َرَوى فِي َهَذا اْلَحِديِث َهَذا التَّْفِصيَل َفَقْد َغلَِط َعَلْيِه َفإِنَُّه َأَجاَب بِاْلُعُمومِ   َعْن الزُّ

ْمُن بِاْلِحَجاِز َيُكوُن َذائِبً  ائِِب ُمْسَتِدالًّ بَِهَذا اْلَحِديِث بَِعْينِِه اَل ِسيََّما َوالسَّ ا فِي اْلَجامِِد َوالذَّ

 
ِّ

ا َيُكوُن َجامًِدا؛ َبْل قِيَل: إنَُّه اَل َيُكوُن بِاْلِحَجاِز َجامًِدا بَِحاِل. َفإِْطاَلُق النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَأْكَثَر مِمَّ

َؤاُل َكاْلُمَعاِد فِي اْلَجَواِب َفَكَأنَُّه َقاَل: إَذا  اْلَجَواَب مِْن َغْيِر َتْفِصيٍل ُيوِجُب اْلُعُموَم إْذ السُّ

ْمِن َفَأْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َوُكُلوا َسْمنَُكْم َوَتْرُك االستفصال فِي َوَقَعْت اْلفَ  ْأَرُة فِي السَّ

ْمُن  ُل َمنِْزَلَة اْلُعُموِم فِي اْلَمَقاِل. َهَذا إَذا َكاَن السَّ ْحتَِماِل َيَتنَزَّ
ِ

ِحَكاَيِة اْلَحاِل َمَع قَِياِم اال

ا إْن َكاَن ُوُجوُد اْلَجامِِد َناِدًرا َأْو َمْعُدوًما َكاَن بِاْلِحَجاِز َيُكوُن َجامًِدا َوَيُكوُن  َذائًِبا َفَأمَّ

ائَِب إَذا َوَقَعْت فِيِه اْلَفْأَرُة َفإِنََّها ُتْلَقى َوَما َحْوَلَها َوُيْؤَكُل  ْمَن الذَّ ا فِي َأنَّ السَّ . اْلَحِديُث َنصًّ

ْهِريُّ َفإِنَّ َمْذَهَبهُ  َأنَّ اْلَماَء اَل َينُْجُس َقلِيُلُه َواَل َكثِيُرُه إالَّ بِالتََّغيُِّر َوَقْد  َوبَِذلَِك َأَجاَب الزُّ

ِحيِح: التَّْسِوَيَة َبْيَن اْلَماِء َواْلَمائَِعاِت   اهـ .َذَكَر اْلُبَخاِريُّ فِي َأَوائِِل الصَّ
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 بيان حكم ثمن السنور والكلب

َبْيرِ  َوَعنْ ) – 722 ا »َقاَل:  َأبِي الزُّ ابِرا أاْلُت جا نَّْورِ  --سا ِن السِّ ْن ثاما ْلِب  (1) عا اْلكا  ?وا

 : الا قا را النَّبِيُّ فا جا نْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -زا لِكا  عا   .َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «ذا

 َوَزاَد: 
ُّ

ْيدٍ »َوالنََّسائِي ْلبا صا   (.(3) «إَِلَّ كا

 الشرح: 

د تقدم الكالم عن بيع وقساق المصنف الحديث لبيان حكم بيع الكلب والسنور, 

 .به أو ال, وأما السنور وهو القط الكالب, وأنه ال يجوز مطلقًا, سواء كان كلبًا ينتفع

   فقال النووي  نَّْوِر  (:233/ 10شرح مسلم )يف  َعْن َثَمِن السِّ
ُ

ا النَّْهي َوَأمَّ

 َتنِْزيٍه َحتَّى
ُ

َيْعَتاَد النَّاُس ِهَبَتُه َوإَِعاَرَتُه  َفُهَو محمول على أنه ال ينفع أو َعَلى َأنَُّه َنْهي

ا َينَْفُع َوَباَعُه َصحَّ اْلَبْيُع َوَكاَن َثَمنُُه َحاَلاًل  َماَحَة بِِه َكَما ُهَو اْلَغالُِب َفإِْن َكاَن مِمَّ   . اهـَوالسَّ

باْيرِ » قوله: ْن أابِي الزُّ عا هو محمد بن مسلم بن تدرس, رواية جابر بن عبد اهلل : «وا

 وحديثه حسن؛ إذا صرح بالتحديث, أو كان الراوي عن الليث بن سعد, أو كان ,

 يف صحيح اإلمام مسلم.

وقد أعلت عليه العديد من األحاديث, وال سيما إذا كانت من طريق معقل بن عبيد 

 . اهلل الجزري, عن أبي الزبير

 ة.أحاديثه يف أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيع: فقد قال اإلمام أحمد

                                                           

 (1) .  بَِكْسِر اْلُمْهَمَلِة وَتْشِديِد النُّوِن ُهواْلِهرُّ

 .(1532)أخرجه مسلم  (2) 

اِد ْبِن َسَلَمةَ ": وقال يف األول (,4338) (4225)لنسائي أخرجه ا (3)  اٍج َعْن َحمَّ َلْيَس ُهو  ,وَحِديُث َحجَّ

وصحح اإلمام األلباين رحمه اهلل كال الحديثين يف صحيح . "هذا منكر": وقال يف الثاينبَِصِحيٍح. 

  (.4382( )4303سنن النسائي )
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ومما أنكر عليه حديث بيع السنور.قال الحافظ ابن رجب رحمه اهلل: 

نهى عن »بلفظ:  وجاء يف رواية عمر بن زيد الصنعاين, عن أبي الزبير, عن جابر 

 .«أكل الهرة وثمنها

ْلِب » قوله: اْلكا نَّْوِر  وا ِن السِّ ْن ثاما ا عا ابِرا أاْلُت جا : سا الا  .«?قا

 . الكلبأي حكم بيع السنور, و

را النَّبِيُّ » قوله: جا : زا قاالا لِكا  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا ْن ذا  . ذلكعن  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي  :أي «عا

 َوَزاَد: " قوله:
ُّ

يْدٍ »َوالنََّسائِي ْلبا صا  ."«إَِلَّ كا

 .بنكارهتاتكلم فيها أهل العلم, وقالوا: 

 فالحديث يفيد العموم, واهلل الموفق .

 

           

  



   

 

11 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 كتابة العبد والشرط الجائز

َجاَءْتنِي َبِريَرُة, َفَقاَلْت: َكاَتْبُت َأْهلِي َعَلى " َقاَلْت: --َعائَِشَة َوَعْن ) – 723

َها َلُهْم َوَيُكوَن  َفُقْلُت: إِْن َأَحبَّ  .تِْسٍع ُأَواٍق, فِي ُكلِّ َعاٍم ُأوقِيٌَّة, َفَأِعينِينِي َأْهُلِك َأْن َأُعدَّ

َفَأَبْوا َعَلْيَها, َفَجاَءْت مِْن  ;َفَقاَلْت َلُهمْ  .ِريَرُة إَِلى َأْهلَِهاَواَلُؤِك لِي َفَعْلُت, َفَذَهبَْت بَ 

 
ِ
َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد َعَرْضُت َذلَِك َعَلْيِهْم َفَأَبْوا إاِلَّ َأْن  .َجالٌِس  - ملسو هيلع هللا ىلص -ِعنِْدِهْم, َوَرُسوُل اهلل

 
ُّ

 َفَأْخبَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َيُكوَن اْلَواَلُء َلُهْم, َفَسِمَع النَّبِي
َّ

ا » َفَقاَل: .- ملسو هيلع هللا ىلص -َرْت َعائَِشُة النَّبِي ُخِذيها

ْن أاْعتاقا  ُء لِما َلا ا اْلوا إِنَّما ، فا ءا َلا اْشتارِطِي لاُهُم اْلوا   «وا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص -َفَفَعَلْت َعائَِشُة, ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اهلل

ا باعْ » ُثمَّ َقاَل: .فِي النَّاِس, َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيهِ  - ا أامَّ ْشتارُِطونا ُشُروطا اٍل يا ا بااُل ِرجا ُد، ما

ْت فِي كِتااِب اهللِ  انا  -  -لاْيسا إِْن كا ُهوا بااطٌِل، وا ْرٍط لاْيسا فِي كِتااِب اهللِ فا انا ِمْن شا ا كا ما

ْن أا  ُء لِما َلا ا اْلوا إِنَّما ُق، وا ْرُط اهللِ أاْوثا شا ، وا قُّ اُء اهللِ أاحا ْرٍط، قاضا ةا شا ُمتََّفٌق َعَليِْه,  .(1) «ْعتاقا ِمائا

 .َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ 

ءا »َوِعنَْد ُمْسلٍِم َقاَل:  َلا اْشتارِطِي لاُهُم اْلوا ا وا أاْعتِِقيها ا وا  (.«اْشتارِيها

 الشرح: 

يف البيع, والشراء, : ةط المعتربوالشرو كتابة العبد الحديث لبيانساق المصنف 

للكتاب واللسنة, وأن ما  ةط الموافقوالشر وهيعامالت, والنكاح, وغير ذلك من الم

 خالف ذلك فال عربة به.

  :بيان من األحق بالوالء 

 . «الوَلء لمن أعتق»: ملسو هيلع هللا ىلص, لقوله والء العبد من اشرتاه وأعتقهباألحق و

, فإهنما يرثهما أو كان معصباأن العبد إذا مات عن غير وارث ومعنى الوالء: 

                                                           

 .(1504)ومسلم  (,2138)أخرجه البخاري  (1) 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 يد المالك قبل العتق.صاحب الوالء, وهو الس

  بيان السنن يف بريرة : 

 ثالث سنن:  كان يف بريرة و

 ., لحديث الباب الوالء لمن أعتق أناألولى: 

 أهنا لما أعتقت خيرت يف زوجها العبد, فأبته.الثانية: 

ُمِغيٌث,  , َأنَّ َزْوَج َبِريَرَة َكاَن َعْبًدا ُيَقاُل َلهُ من حديث اْبِن َعبَّاٍس  ففي البخاري:

 
ُّ

لِعبَّاٍس:  ملسو هيلع هللا ىلصَكَأنِّي َأْنُظُر إَِلْيِه َيُطوُف َخْلَفَها َيْبكِي َوُدُموُعُه َتِسيُل َعَلى لِْحَيتِِه, َفَقاَل النَّبِي

ةا ُمِغيثاا» ِمْن ُبْغِض بارِيرا ، وا ةا ُب ِمْن ُحبِّ ُمِغيٍث بارِيرا بَّاُس، أاَلا تاْعجا   «ياا عا
ُّ

: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِي

ْعتِهِ لاْو را »  َتْأُمُرنِي؟ َقاَل:  «اجا
ِ
عُ »َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل ا أاْشفا نا ا أا اَل َحاَجَة لِي "َقاَلْت:  «إِنَّما

 .(1)«"فِيهِ 

 .بصدقة فأهدت منها أهنا أويت لها الثالثة: 

َصاِر , َأنََّها اْشَتَرْت َبِريَرَة مِْن ُأَناٍس مَِن اأْلَنْ من حديث َعائَِشَة  ففي الصحيحين:

 
ِ
ةا »: ملسو هيلع هللا ىلصَواْشَتَرُطوا اْلَواَلَء, َفَقاَل: َرُسوُل اهلل لِيا النِّْعما ْن وا ُء لِما َلا  «اْلوا

ِ
, َوَخيََّرَها َرُسوُل اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ناْعتُْم لاناا ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َزْوُجَها َعْبًدا, َوَأْهَدْت لَِعائَِشَة َلْحًما, َفَقاَل َرُسوُل اهلل لاْو صا

ا اللَّْحمِ  ذا َق بِِه َعَلى َبِريَرَة, َفَقاَل:  ,«ها ِديَّةٌ »َقاَلْت َعائَِشُة: ُتُصدِّ لاناا ها ٌة وا قا دا ا صا  .(2)«ُهوا لاها

 : «بريرة» قوله:

 ( 50/ 8قال يف اإلصابة :) قّصتها يف ذلك يف الصحيحين, وفيهما عن

 عائشة: كانت يف بريرة ثالث سنن ... الحديث. وفيه: الوالء لمن أعتق.

بعض األئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثالثمائة, ولخصتها يف فتح  وقد جمع

                                                           

 (.5283أخرجه البخاري ) (1)

 (. 1504(, ومسلم )2578أخرجه البخاري ) (2)
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 . اهـالباري

اٍق » قوله: لاى تِْسٍع ُأوا ْبُت أاْهِلي عا اتا  . «كا

هي أن يكون العبد أو األمة راغًبا يف العتق, فيجب على أوليائه أن المكاتبة: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: ا قال اهلل يكاتبوه, كم

 .[33:]النور { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ

فيكاتب العبد سيده على مبلغ من المال, ثم يذهب ويعمل حتى يؤدي المال 

 المتفق عليه, فإذا دفع المال المتفق عليه لسيده صار حًرا.

كان مبعًضا: بعضه حر,  قد دفع شيًئا منه, , وكانإن مات قبل أن يؤدي ما عليهو

 . طنه إن شاء اهلل وسيأيت بيان أحكام المكاتبة يف مووبعضه عبد, 

أاِعينِينِي» قوله: يٌَّة، فا
اٍم ُأوقِ جواز طلب اإلعانة للمكاتب, إذ أن  وفيه: «فِي ُكلِّ عا

 هو من مصارف الزكاة إذا كان مسلًما.و, المكاتب يعترب من الغارمين يف سبيل اهلل 

ل كله الرفق بالمكاتب, إذ جعل عليها يف كل سنة أوقية, فلو جعل عليها الما وفيه:

 دفعة واحدة؛ لشق عليها.

ُقْلُت » قوله:  ., هي التي قالت ذلك عائشة  :أي «فا

ا لاُهمْ » قوله: ها بَّ أاْهُلِك أاْن أاُعدَّ  .دفعة واحدة, يف مجلس واحد  :أي «إِْن أاحا

ْلُت » قوله: عا ُؤِك لِي فا َلا ياُكونا وا ألن الوالء لمن أعتق, كما أخرب بذلك النبي : «وا

 .ملسو هيلع هللا ىلص

الاْت لاُهمْ » قوله: قا ا. فا ُة إِلاى أاْهِلها باْت بارِيرا ها ذا ا ;فا ْيها لا أاباْوا عا رفضوا ما قالته  :أي «فا

 .من جعل الوالء لها  عائشة 

ُسوُل اهللِ » قوله: را ْت ِمْن ِعنِْدِهْم، وا اءا ْضُت  - ملسو هيلع هللا ىلص -فاجا را ْد عا الاْت: إِنِّي قا قا الٌِس. فا جا
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أاباْوا إَِلَّ  ْيِهْم فا لا لِكا عا ِمعا النَّبِيُّ ذا سا ُء لاُهْم، فا َلا ْن ياُكونا اْلوا
ُة النَّبِيَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص - أا ائِشا ْت عا أاْخبارا فا

, واستفتته عن هذا األمر, هل يجوز له ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي  أن عائشة  :أي « - ملسو هيلع هللا ىلص -

 أن تشرتيها على مثل هذا الشرط؟

: » قوله: قاالا ءا »فا َلا اْشتارِطِي لاُهُم اْلوا ا وا  بأن هذا من الحيل المشروعة.: قيل «ُخِذيها

 إما أمرها بذلك ألنه قد ًعلم بأن الوالء ال يكون إال لمن أعتق. ملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي وقيل: 

  َوَهَذا ُمْشكٌِل مِْن َحْيُث إِنََّها  (:140/ 10شرح مسلم )قال النووي يف

ْرُط ُيْفِسُد اْلبَ  ْيَع َومِْن َحْيُث إِنََّها َخَدَعِت اْلَبائِِعيَن اْشَتَرْتَها َوَشَرَطْت َلُهُم اْلَواَلَء َوَهَذا الشَّ

ْشَكاِل  َوَشَرَطْت َلُهْم ماال َيِصحُّ َواَل َيْحُصُل َلُهْم َوَكْيَف َأِذَن لَِعائَِشَة فِي َهَذا َولَِهَذا اإْلِ

ن أكثم واستدل َأْنَكَر َبْعُض اْلُعَلَماِء َهَذا اْلَحِديَث بُِجْمَلتِِه َوَهَذا َمنُْقوٌل َعْن َيْحَيى ب

َواَياِت َوَقاَل َجَماِهيُر اْلُعَلَماِء َهِذِه اللَّْفَظُة َصِحيَحٌة  ْفَظِة فِي َكثِيٍر مَِن الرِّ بسقوط هذه اللَّ

َواْخَتَلُفوا فِي َتْأِويلَِها فقال بعضهم َبْعُضُهْم َقْوُلُه اْشَتِرطِي َلُهْم َأْي َعَلْيِهْم َكَما َقاَل َتَعاَلى 

َْنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم فلها َأْي َلُهُم اللَّ 
ِ

ْعنَُة بَِمْعنَى َعَلْيِهْم َوَقاَل َتَعاَلى إِْن َأْحَسنُْتْم َأْحَسنُْتْم أل

َنَُّه 
ِ

 َوَقاَلُه َغْيُرُهَما َأْيًضا َوُهَو َضِعيٌف أل
ِّ

 َواْلُمَزنِي
ِّ

افِِعي  ملسو هيلع هللا ىلصَفَعَلْيَها َوَهَذا َمنُْقوٌل َعِن الشَّ

ْشتَِراَط َوَلْو َكاَن َكَما َقاَلُه َصاِحُب َهَذا التَّْأِويِل َلْم ُينْكِْرُه َوَقْد ُيَجاُب َعْن َأْنَكَر َعَليْ 
ِ

ِهُم اال

ِل اأْلَْمِر َوقِيَل َمْعنَى اْشتَِرطِي لهم الوالء  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا بَِأنَُّه  إِنََّما َأْنَكَر َما َأَراُدوا اْشتَِراَطُه فِي َأوَّ

كان بين َلُهْم ُحْكَم  ملسو هيلع هللا ىلصل المراد الزجر والتوبيخ لهم ألنه أظهرى لهم حكم الوالء وقي

ْرَط اَل يحل فلما ألحول فِي اْشتَِراطِِه َوُمَخاَلَفِة اأْلَْمِر َقاَل لَِعائَِشَة  اْلَواَلِء َوَأنَّ َهَذا الشَّ

َنَُّه 
ِ

َقْد َسبََق َبَياُن َذلَِك َهَذا بمعنى ال تبالى سواء شركته َأْم اَل َفإِنَُّه َشْرٌط َباطٌِل َمْرُدوٌد أل

َلُهْم َفَعَلى َهَذا بمعنى اَل َتُكوُن َلْفَظُة اْشتَِرطِي ُهنَا لإِْلَِباَحِة َواأْلََصحُّ فِي َتْأِويِل اْلَحِديِث 

ِة َعائَِشَة َواْحَتَمَل َهَذا ْرَط َخاصٌّ فِي قِصَّ  َما َقاَل َأْصَحاُبنَا فِي ُكُتِب اْلِفْقِه إِنَّ َهَذا الشَّ

ْذَن َوإِْبَطاَلُه فِي هذه القصة الخاصة وهي قصية َعْيٍن اَل ُعُموَم َلَها َقاُلوا َواْلِحْكَمُة فِي  اإْلِ
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إِْذنِِه ُثمَّ إِْبَطالِِه َأْن َيُكوَن َأْبَلَغ فِي قطع عادهتم يف ذلك وزجرهم عن مِْثلِِه َكَما َأِذَن َلُهْم 

ةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ْحَراِم بِاْلَحجِّ فِي َحجَّ اْلَوَداِع ُثمَّ َأَمَرُهْم بَِفْسِخِه َوَجْعلِِه ُعْمَرًة َبْعَد َأْن َأْحَرُموا  فِي اإْلِ

ا اْعَتاُدوُه مِْن َمنِْع اْلُعْمَرةِ   بِاْلَحجِّ َوإِنََّما َفَعَل َذلَِك لَِيُكوَن َأْبَلَغ فِي َزْجِرِهْم َوَقْطِعِهْم َعمَّ

  . اهـَسَدُة اْلَيِسيَرُة لَِتْحِصيِل َمْصَلَحٍة َعظِيَمٍة َواهلُل َأْعَلُم فِي َأْشُهِر اْلَحجِّ َوَقْد ُتْحَتَمُل اْلَمفْ 

  (:135/ 2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )قال يف 

 َقْواَلِن:
ِّ

افِِعي  َبْيُع اْلَعْبِد بَِشْرِط اْلِعْتِق اْخَتَلُفوا فِيِه. َولِلشَّ

 اَعُه بَِشْرِط َأْن اَل َيبِيَعُه َواَل َيِهبَُه. َوُهَو َباطٌِل.َأنَُّه َباطٌِل, َكَما َلْو بَ  َأَحُدُهَما:

ِحيُح  َوالثَّانِي: َأنَّ اْلَعْقَد َصِحيٌح. لَِهَذا اْلَحِديِث. َوَمْن َمنََع مِْن َبيِْع اْلَعْبِد  -َوُهَو الصَّ

َقَبِة. َوُيْحَمُل َعَلى َقَضاِء اْلكَِتاَبِة بَِشْرِط اْلِعْتِق, َفَقْد قِيَل: إنَُّه ُيْمنَُع َكْوُن َعائَِشَة ُمْشَتِريَ  ًة لِلرَّ

ًة.  َعْن َبِريَرَة, َأْو َعَلى ِشَراِء اْلكَِتاَبِة َخاصَّ

َواَياِت. َوُهَو َقْوُلُه  ُل: َضِعيٌف, ُمَخالٌِف لِلَّْفِظ اْلَواِرِد فِي َبْعِض الرِّ َعَلْيِه  -َواأْلَوَّ

اَلُم  ا "اْبَتاِعي  " -السَّ الثَّانِي: َفإِنَُّه ُمْحَتاُج فِيِه إَلى َأْن َيُكوَن َقْد قِيَل بَِمنِْع اْلَبيِْع  َوَأمَّ

بَِشْرِط اْلِعْتِق, َمَع َجَواِز َبيِْع اْلكَِتاَبِة. َوَيُكوُن َقْد َذَهَب إَلى اْلَجْمِع َبْيَن َهَذْيِن َذاِهٌب 

 إْحَداِث اْلَقْوِل الثَّالِِث.َواِحٌد ُمَعيٌَّن. َوَهَذا ُيْسَتَمدُّ مِْن َمْسَأَلِة 

ابُِع: ْرُط, َأْو َيْفُسُد؟ فِيِه َقْواَلِن  الرَّ ِة اْلبَْيِع بَِشْرِط اْلِعْتِق, َفَهْل َيِصحُّ الشَّ إَذا ُقْلنَا بِِصحَّ

 
َّ

َنَّ النَّبِي
ِ

؛ أل ْرَط َيِصحُّ ُهَما: َأنَّ الشَّ : َأَصحُّ
ِّ

افِِعي تَِراَط اْلَواَلِء. َلْم ُينْكِْر إالَّ اْش  - ملسو هيلع هللا ىلص -لِلشَّ

ْنَكاُر إالَّ لِلثَّانِي. َن َأْمَرْيِن: اْشتَِراَط اْلِعْتِق, َواْشتَِراَط اْلَواَلِء. َوَلْم َيَقْع اإْلِ  َواْلَعْقُد َتَضمَّ

ًرا َعَلْيِه. َوُيْؤَخُذ مِْن َلْفِظ اْلَحِديِث. َفإِنَّ َقْوَلُه  ُل ُمَقرَّ  "ْم اْلَواَلَء اْشَتِرطِي َلهُ  "َفَيْبَقى اأْلَوَّ

ِد التَّْقِريِر. َوَمْعنَى  مِْن َضُروَرِة اْشتَِراِط اْلِعْتِق. َفَيُكوُن مِْن َلَواِزِم اللَّْفِظ, اَل مِْن ُمَجرَّ

ْرِط: َأنَُّه َيْلَزُم اْلَوَفاُء بِِه مِْن ِجَهِة اْلُمْشَتِري. َفإِْن اْمَتنََع, َفَهْل ُيْجَبُر َعَلْيِه أَ  ِة الشَّ ْم اَل؟ ِصحَّ

. َوإَِذا ُقْلنَا: اَل ُيْجَبُر, َأْثَبْتنَا اْلِخَياَر لِْلَبائِعِ 
ِّ

افِِعي   . اهـفِيِه اْختاَِلٌف َبْيَن َأْصَحاِب الشَّ
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ْن أاْعتاقا » قوله: ُء لِما َلا ا اْلوا إِنَّما وإن اشرتطوا الوالء, فإن الوالء ال يكون إال  :أي «فا

 لمن أعتق.

ائِشا » قوله: لاْت عا عا فا  .ملسو هيلع هللا ىلصفعلت ما أمرها به النبي  :أي «ةُ فا

ُسوُل اهللِ » قوله: اما را طِيباا[فِي النَّاِس  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ قا ْيهِ  ]خا لا ْثناى عا أا ِمدا اهللا وا  . «، فاحا

 ., والثناء على اهلل الخطبة بالحمد هلل البدء يف  وفيه:

 . على ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وحرصإنكار المنكر  فيه: 

ا باْعُد »: ُثمَّ َقاَل " قوله:  قول الخطيب أما بعد. فيه: "«أامَّ

 يف صحيحه, وتقدم  يف أحكام الجمعة.وقد بوب عليها اإلمام البخاري 

الٍ » قوله: ا بااُل ِرجا  جواز الجرح بالعموم.  فيه: «ما

كما أنه يجوز الجرح بالخصوص, ويستفاد هذا من أدلة أخرى ثبت فيها عن النبي 

 , وغير ذلك.«ذر إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا»: مثل قولهأنه  ملسو هيلع هللا ىلص

 . يشمل الرجال والنساء الحكموقد ذكر الرجال هنا على الغالب فقط, وإال ف

ْت فِي كِتااِب اهللِ  » قوله: ا لايْسا  .ملسو هيلع هللا ىلصوليست يف سنة النبي  :أي «ياْشتارُِطونا ُشُروطا

ا أطلقت فالمراد فإن الكتاب إذا أطلق يراد به القرآن والسنة مًعا, وكذلك السنة إذ

 .هبا الكتاب والسنة مًعا, فكالهما وحي من عند اهلل 

ُهوا بااطٌِل » قوله: ْرٍط لايْسا فِي كِتااِب اهللِ فا انا ِمْن شا ا كا يقول يف كتابه:  ألن اهلل : «ما

 .[3:]المائدة { ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}

 حالل, شروط باطلة.الشروط التي تؤدي إلى إحالل الحرام, أو إلى تحريم الو

ْرطٍ » قوله: ةا شا انا ِمائا إِْن كا وهذا ليس على الحصر, وإنما على المبالغة يف فساد : «وا

 الشروط المخالفة للكتاب وللسنة.
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قُّ » قوله: اُء اهللِ أاحا جميع المعامالت, والمراد به  يكون يف هذا اللفظ حالو: «قاضا

 أن الوالء لمن أعتق. هنا 

ْرطُ » قوله: شا ُق  وا  ڄ ڄ}:  يقول اهلل يف العمل به وااللتزام له, : «اهللِ أاْوثا

 . [101:]هود { ڃڃ ڄ ڄ

 .[43:]فصلت {مخ حخ جخ مح جح}: ويقول اهلل 

ْن أاْعتاقا » قوله: ُء لِما َلا ا اْلوا إِنَّما عن بيع الوالء,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى النبي إرثًا وتعصيبًا, : «وا

 وهبته.

ُسوُل اهللِ », َيُقوُل: َر من حديث اْبَن ُعمَ  ففي الصحيحين: ى را ْن بايِْع  ملسو هيلع هللا ىلصناها عا

ْن ِهباتِهِ  عا َلاِء، وا  .(1) «الوا

هن, وال يباع, وال يوصى به على ذلك, فالوالء ال يوهب, وال ير تحيلواوإن 

 كما أن الطالق ال يكون إال لمن أخذ بالساق.وورثته, وإنما الوالء لمن أعتق للغير, 

ِدُكْم »َقاَل:  مرفوعا َعبَّاٍس من حديث اْبِن ويف مسلم: ا بااُل أاحا ا النَّاُس، ما يُّها
ا أا يا

اِق  ذا بِالسَّ ْن أاخا ُق لِما ا الطَّالا ا، إِنَّما قا باْيناُهما رِّ تاُه، ُثمَّ ُيرِيُد أاْن ُيفا ُه أاما ْبدا ُج عا وِّ  .(2)«ُيزا

: » قوله: الا قا ِعنْدا ُمْسِلٍم فا ا"وا ا وا أاْعتِِقيها ا وا ءا اْشتارِيها َلا  .«"ْشتارِطِي لاُهُم اْلوا

 ., واهلل أعلم وهو بمعنى اللفظ المتقدم

 

           

                                                           

 (.1503(, ومسلم )2535أخرجه البخاري ) (1)

 (. 2041(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )2081أخرجه ابن ماجه ) (2)
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 حكم بيع أمهات األوالد وهبتهن

ُر »َقاَل:  -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 724 ى ُعما ِد،  --ناها اِت اَْلاْوَلا ها ْن باْيِع ُأمَّ عا

 : الا قا َلا ُتو "فا ُب، وا َلا ُتوها ِهيا َلا ُتبااُع، وا اتا فا ا ما إِذا ا لاُه، فا ا بادا ا ما ُث، لِياْستاْمتِْع بِها را

ةٌ  ُه باْعُض . (1)"ُحرَّ عا فا : را الا قا ، وا ِقيُّ اْلباْيها الٌِك، وا اُه ما وا ِهما  را وا اةِ، فا وا  (. الرُّ

نْ ) – 597 عا ابِرٍ  وا :  -  -جا الا اِت »قا ها ناا، ُأمَّ اِريا را بِيُع سا النَّ  ُكنَّا نا ِد، وا  ملسو هيلع هللا ىلص -بِيُّ اَْلاْوَلا

ى - ، َلا نارا يٌّ ا (2) حا لِكا باْأسا َحُه ابُْن  .(3)«بِذا , َوَصحَّ
ُّ

اَرُقْطنِي , َواْبُن َماَجْه َوالدَّ
ُّ

َرَواُه النََّسائِي

 (.ِحبَّانَ 

 الشرح: 

                                                           

: وقال البيهقي موقوفًا بسند صحيح. (21735)« الكربى»والبيهقي يف  (,772)أخرجه مالك  (1) 

 ْبِن ِدينَارٍ  ,َهَكَذا َرواَيُة اْلَجَماَعةِ "
ِ
واةِ  ,َعْن َعْبِد اهلل  ْبِن ِدينَارٍ  ,وَغلَِط فِيِه َبْعُض الرُّ

ِ
َفَرَفَعُه إَِلى  ,َعْن َعْبِد اهلل

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم؛ وُهووْهٌم اَل َيِحلُّ ِذْكُرهُ 
ِّ

ليه البيهقي هوفليح بن والراوي الذي أشار ا "النَّبِي

 .(1773وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )سليمان كثير الخطأ. 

بالنون ومما يؤكد ذلك قول « نرى»وهوتحريف صوابه  ,بالمثناة التحتانية« ُيرى«: »نسخه»يف  (2) 

 ,علم بذلكليس يف شيء من هذه األحاديث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم : »(347/ 10)البيهقي 

 «.فأقرهم عليه

وابن حبان  (4251)والدارقطني  (,2517)وابن ماجه  (,5021)« الكربى»أخرجه النسائي يف  (3) 

بعنا أمهات األوالد على عهد رسول اهلل صلى ", بسند صحيح, بلفظ: (3254)وأبو داود  (,1215)

مام األلباين رحمه اهلل يف وصححه اإل. "اهلل عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر هنانا فانتهينا

يشبه أن "بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي:  (21727)وقال البيهقي (. 2417الصحيحة )

 ,يكون عمر رضي اهلل عنه بلغه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداهتن نًصا

تدل ببعض ما بلغنا وروينا عن ويشبه أن يكون هو وغيره اس ,فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن

فاألولى بنا  ,فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن ,النبي صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على عتقهن

 اهـ ."متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل االختالف مع االستدالل بالسنة
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 الحديثين لبيان نوع من أنواع البيوع المنهي عنها.ساق المصنف 

 وهو بيع أمهات األوالد.

 فيجامعها, فتحمل له, فيكون ولدها حًرا.أمة  رجلأن يكون للوصورته: 

 ثم تباع, فتقع القطيعة بينهما وبين ولدها.

من  يهقي:في السنن الكربى لإلمام البف, عن ذلك وقد هنى عمر بن الخطاب 

إِْذ َسِمَع َصائَِحًة ,  , َقاَل: ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب حديث ُبَرْيَدَة 

ْيٍش »َقاَل: فَ  ٌة ِمْن ُقرا اِريا : جا قاالا اءا فا ناظارا ، ُثمَّ جا اْنطالاقا فا ْوُت؟ فا ا الصَّ ذا ا ها ُأ ، اْنُظْر ما ا ياْرفا يا

ُر:  الا ُعما قا : فا الا ا ، قا ها لاْم  "اْدعُ  "ُتبااُع ُأمُّ : فا الا اِر ، قا اَْلاْنصا اِجرِينا وا لايَّ بِاْلُمها : عا الا ، أاْو قا

ْيِه ُثمَّ ياْمُكْث إَِلَّ  لا ْثناى عا أا ُر ، وا ِمدا اهللا ُعما : فاحا الا ُة ، قا اْلُحْجرا اُر وا اِت الدَّ َا تَّى اْمتا ةا حا اعا  سا

 : الا ٌد  "قا مَّ اءا بِِه ُمحا ا جا انا ِممَّ ُه كا ْعلاُمونا ْل تا ها ا باْعُد ، فا ُة؟  ملسو هيلع هللا ىلصأامَّ طِيعا اُلوا: َلا ،  "اْلقا ، قا

 : الا ْد أاْصبا  "قا ا قا ها إِنَّ أا: فا را اِشياةا ، ُثمَّ قا ْت فِيُكْم فا ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  }حا

:  {ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   الا ٍة أاْفظاُع ِمْن أاْن ُتبااعا ُأمُّ اْمرٍِئ  "، ُثمَّ قا طِيعا أِيُّ قا وا

عا اهللُ لاُكمْ  ْد أاْوسا قا :  "ِمنُْكْم؟ وا الا ا ِشْئتا ، قا ْو ما ا لاكا ، أا ا بادا اْصناْع ما اُلوا: فا تابا فِي  "، قا كا فا

اِق:  ُه َلا ياِحلُّ  "اْْلفا إِنَّ ٌة ، وا طِيعا ُه قا إِنَّ  .(1) «أاْن َلا ُتبااعا ُأمُّ ُحرٍّ ، فا

 الرتخيص يف بيع أمهات األوالد. ويف حديث جابر 

 أخذ أكثر أهل العلم. وبأثر عمر بن الخطاب 

بي رق أن النقال: وليس يف شيء من الط  ويف عون المعبود أن اإلمام البيهقي 

 وأقرهم عليه. -يعني بيع أمهات األوالد -طلع على ذلكا ملسو هيلع هللا ىلص

, الراوية بالنون, التي هي للجماعة, ولو "ال نرى به بأًسا": وأيًضا: قول جابر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكانت بالياء, لكان فيه داللة على التقرير من النبي 

                                                           

 (.21773أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ) (1)
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  وقال الشوكاين( 3/117يف النيل :) 

َرَوى اْبُن َأبِي َشيَْبَة فِي ُمَصنَِّفِه مِْن َطِريِق َأبِي َسَلَمَة َعْن َجابٍِر َما إنَُّه َوَقاَل اْلَحافُِظ: 

طِّاَلَع َوالتَّْقِريَر.
ِ

 َيُدلُّ َعَلى َذلَِك, َيْعنِي اال

 (: 3/182يف اإلرواء يف الحاشية رقم )وقال اإلمام األلباين 

علم بذلك , فأقرهم  ملسو هيلع هللا ىلصليس يف شيء من هذه األحاديث أن النبي  "قال البيهقي: 

 ."عليه , وقد روينا ما يدل على النهى 

بى سلمة من طريق أ "مصنفه  "قد روى ابن شيبة يف  (: 4/218قال الحافظ عقبه )

 .عن جابر ما يدل على ذلك 

فلينظر يف إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج بسنده قلت: 

 ."ال نرى بذلك بأسا  "بدل  "نا ال ينكر ذلك علي "المذكور بلفظ: 

 هو حديث منكر. "( عن أبيه: 2/423) "العلل  "قال ابن أبى حاتم يف 

 ـاه ."والحسن بن زياد ضعيف الحديث, ليس بثقة وال مأمون 

 ستأيت الرواية بالياء التحتية أيًضا, يف كالم المنذري.قلت: 

ى الصحيح من أقوال , فمحمول على الرفع, عل"كنا نفعل"وأما قول الصحابي: 

 أهل العلم, وعليه جرى عمل الشيخين.

من طريق اْبُن ُجَرْيٍج َقاَل: َأْخَبَرنِي َعبُْد رج اإلمام عبد الرزاق يف مصنفه: أخو

 َأْخَبَرُه,
َّ

ْحَمِن ْبُن اْلَولِيِد, َأنَّ َأَبا إِْسَحاَق اْلَهْمَدانِي َكاَن َيبِيُع ": --َأنَّ َأَبا َبَكٍر  الرَّ

َكْيَف ُتَباُع »َهاُت اأْلَْواَلِد فِي إَِماَرتِِه, َوُعَمُر فِي نِْصِف إَِماَرتِِه, ُثمَّ إِنَّ ُعَمَر َقاَل: ُأمَّ 

َم َبْيَعَها َحتَّى إَِذا«َوَوَلُدَها ُحرٌّ  وا  , َفَحرَّ  .(1)"فِي َذلَِك  -َأْو َركُِبوا  -َكاَن ُعْثَماُن َشكُّ

َبْيِر,  سائي واإلمام ابن ماجه :أخرج النوقال المنذري رحمه اهلل:  من حديث َأبي الزُّ

                                                           

 (.13210أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) (1)
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 َيُقوُل: 
ِ
النَّبِيُّ »َأنَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل ا، وا ِدنا اِت أاْوَلا ها ُأمَّ ناا وا اِريَّ را بِيُع سا فِيناا  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا نا

ا لِكا باْأسا ى بِذا . َلا نارا يٌّ  . وقال: الحديث حسن.(1)«حا

َهاِت اأْلَْواَلدِ : إلمام النسائي كربى ليف السنن الو من حديث َأبِي َسِعيٍد, فِي ُأمَّ

ُسوِل اهللِ »َقاَل:  ْهِد را لاى عا بِيُعُهنَّ عا  . (2)«ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا نا

.: النسائي َقاَل   َلْيَس بِاْلَقِويِّ
ُّ

ي  َزْيٌد اْلَعمِّ

, ملسو هيلع هللا ىلصيحتمل أن يكون هذا الفعل منهم يف زمان رسول اهلل قال بعض أهل العلم: 

أو أنه أمر يقع نادًرا, أو ليست أمهات األوالد كسائر الرقيق التي , هو ال يشعر بذلكو

 يتداولها األمالك فيكثر بيعهن, فال يخفى األمر على الخاصة, والعامة.

كما ترى من رواية أبي  والقول بأن هذا األمر كان يقع يف عهد أبي بكر الصديق 

 إسحاق, وصورهتا االنقطاع.

أنه كان يرى النهي عن بيع أمهات األوالد, ثم ": بن أبي طالب  وجاء عن علي

 ."رجع عن ذلك

ن بيع أمهات األوالد أقرب؛ وذلك لما يؤدي عأن المنع والذي يظهر واهلل أعلم: 

 إليه من القطيعة.

دِ » قوله: اِت اَْلاْوَلا ها ْن باْيِع ُأمَّ ُر عا ى ُعما  يف عهده, لما كان أميًرا للمؤمنين :أي «ناها

 , وهل فعله حجة, يكون حجة إن لم يخالف ما هو أرجح منه, كمرفوع إلى

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ُب » قوله: َلا ُتوها : َلا ُتبااُع، وا قاالا ُث  فا َلا ُتورا  أهنا تحرر بموت سيدها. :أي «وا

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح 2517(, وابن ماجه )5021أخرجه النسائي ) (1)

 السنن.

 (. 5023أخرجه النسائي يف الكربى ) (2)
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ا لاهُ » قوله: ا بادا ا ما  يف حال كوهنا جارية له,  :أي «لِياْستاْمتِْع بِها

اتا » قوله: ا ما إِذا ةٌ  فا ِهيا ُحرَّ  تعتق عليه, يعتقها ولدها. :أي «فا

ِهما » قوله: وا اِة، فا وا ُه باْعُض الرُّ عا فا : را الا قا ، وا ِقيُّ اْلباْيها المرفوع أخرجه الدارقطني : «وا

من طريق يونس بن محمد المؤدب, عن عبد العزيز بن مسلم القسملي,  (4247)

به  بن دينار, عن ابن عمر ومن طريق عبد اهلل بن جعفر, كالهما عن عبد اهلل 

 مرفوًعا.

 وقد خالف يونس شيبان بن فروخ, فرواه عن القسملي موقوًفا.

 وخالف عبد اهلل بن جعفر مالك, وإسماعيل بن جعفر, وغيرهما.

 موقوًفا. فرواه عن عبد اهلل بن دينار, عن ابن عمر 

 .أي وقفه على عمريف العلل: وهو الصواب,   قال اإلمام الدارقطني

دِ » قوله: اِت اَْلاْوَلا ها ناا، ُأمَّ اِريا را بِيُع سا  هي دون الزوجة.السرية:  «ُكنَّا نا

 وهي من اإلماء, كانوا يتسرون هبن, أي يستمتعون هبن كاستمتاع الرجل بزوجته.

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} : وقد قال اهلل 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 [.7-5]المؤمنون:{ چ
 .بمارية القبطية  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تسرى النبي 

النَّبِيُّ » قوله: يٌّ  – ملسو هيلع هللا ىلص -وا  بمعنى أنه استدل بتقرير, وكما قيل: : «حا

 عليـــه إن أقــــره فليتبع    وما جرى يف عصره ثم اطلع   

ا» قوله: لِكا باْأسا ى بِذا ا»ويف رواية: : «َلا يارا  .«َل نرى بذلك بأسا

 عامة أهل العلم إلى أن بيع  وذهب(: 73/ 4معالم السنن ) قال الخطابي يف
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أهنا تعتق يف  وعن ابن عباس  فقط أم الولد فاسد وإنما روي الخالف عن علي 

 نصيب ولدها.

وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال ألبي معشر إين 

 وإلى شريح  اهتمكم يف كثير مما تروون عن علي 
ّ

 علي
ّ

ألين قال لي عبيدة بعث إلي

ول إين أبغض االختالف فاقضوا كما كنتم تقضون,, َيعني يف أم الولد حتى يكون يق

قبل أن يكون للناس  للناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي, قال فقتل علي 

 جماعة حدثونا بذلك عن علي بن عبد العزيز, َعن أبي النعمان عن حماد.

عليه صار إجماعًا  واختالف الصحابة إذا ختم باالتفاق وانقرض العصر :قلت

 أنه قال نحن ال نورث ما تركنا صدقة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن رسول اهلل 

 أم ولده مارية فلو كانت مااًل لبيعت وصار ثمنها صدقة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد خلف 

عن التفريق بين األوالد واألمهات ويف بيعهن تفريق بينهن وبين  ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنى 

ة والرق, وإذا كان ولدها من أوالدهن, ووحدنا حكم األوالد وحكم أمهاهتم يف الحري

 سيدها حرًا دل على حرية األم.

وهو ال  ملسو هيلع هللا ىلصوقال بعض أهل العلم ويحتمل أن يكون هذا الفعل منهم يف زمن النبي 

يشعر بذلك ألنه أمر يقع نادرًا, وليست أمهات األوالد كسائر الرقيق التي يتداولها 

 مة والخاصة يف ذلك.األمالك فيكثر بيعهن وشراؤهن فال يخفى األمر على العا

عن ذلك قبل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا يف العصر األول ثم هنى النبي 

ألن ذلك لم يحدث يف أيامه لقصر مدهتا  خروجه من الدنيا ولم يعلم به أبو بكر 

والشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة واستصالح أهل الدعوة ثم بقي األمر على 

مدة من الزمان, ثم هنى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اهلل  ذلك يف عصر عمر 

 . اهـفانتهوا عنه واهلل أعلم ملسو هيلع هللا ىلص
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 وعسب الفحل ,بيان النهي عن بيع فضل الماء

  َوَعنْ ) – 723
ِ
ى»َقاَل:  --َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل ْن باْيِع فاْضِل  - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبِيُّ  ناها عا

اءِ    (.ُمْسلِمٌ  اهُ َروَ  .(1) « اْلما

لِ »َوَزاَد فِي ِرَواَيٍة:  ما اِب اْلجا ْن باْيِع ِضرا عا  .(2) «وا

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 727 ى را ْسِب  - ملسو هيلع هللا ىلص – ناها ْن عا ْحلِ  (3)عا  «اْلفا

  (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(4)

 الشرح: 

 الحديثين لبيان مسألتين: ساق المصنف 

 النهي عن بيع فضل الماء.األولى: 

 النهي عن بيع عسب الفحل, أو ضراب الجمل.الثانية: 

  :بيان حكم بيع فضل املاء 

أن يكون يف أرض ماء قد نبع, فلصاحب األرض أن يستخدمه, وله أن وصورته: 

 وايستفيد منه, وما فضل عن حاجته فإنه يرتكه يجري لغيره من الناس؛ حتى يستفيد

 منه.

 أن يمنع فضل الماء الذي ال يحتاج إليه عن غيره من الناس. فال يجوز له

  في مسلم:ف
ِّ

, َقاَل: َغَزْوُت ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َرُجٍل, مَِن اْلُمَهاِجِريَن مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

                                                           

 .(1535)أخرجه مسلم  (1) 

 .(1535)أخرجه مسلم  (2) 

 افظ.وقيل: ُأجرة الجماع. قاله الح ,بفتح فسكون, وهو ثمن ماء الفحل«: َعْسب» (3) 

 . (2284)أخرجه البخاري  (4) 
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ِّ

اْلما »َثاَلًثا َأْسَمُعُه, َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّبِي ِ، وا َلا ٍث: فِي اْلكا اُء ِفي ثاالا كا اِء، اْلُمْسِلُمونا ُشرا

النَّارِ   .(1) «وا

ذهب إلى المنع من بيع فضل وكذا شيخ اإلسالم : بل إن اإلمام ابن القيم رحمه اهلل

 الماء مطلًقا, حتى وإن كان يف بئر محفور, أو أرض مملوكه, لعموم الحديث.

أن الماء المنهي عن بيعه يف هذا الحديث, هو ما كان مشاًعا بين والذي يظهر: 

به, وربما أدى إلى تلف إنساٍن, أو إلى تضرره, حن فاضاًل عن صاالمسلمين, وما كا

 فهنا يجب عليه أن يبذله.

التحريم فمنع فضل  وأصل النهي على(: 128/ 3قال الخطابي يف معالم السنن )

الماء محظور على ما ورد به الظاهر, وأما من أوجب فيه القيمة فقد صار إلى المنع 

  . اهـأيضًا وهو خالف الخرب 

  :بيان حكم بيع ضراب اجلمل, وعسب الفحل 

 لى منع ذلك مطلًقا.اء إجمهور العلمذهب 

 وذهب بعض أهل العلم إلى تفصيل يف المسألة.

ل, هني عن غير مقدور حالنهي عن بيع ضراب الجمل, وعسب الفحيث قالوا: 

 التسليم.

 وقال بعضهم: عن الغرر والجهالة.

مة من الزمن, فعند ذلك يأخذ المال على ولكن يجوز له أن يؤجره لفرتة معلو

 اإلجارة, ال على العسب والضراب.

 ومع ذلك ظاهر الحديث يقتضي المنع مطلًقا.

                                                           

(, وهو 2472(, وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما )3477أخرجه أبو داود ) (1)

 (, , ويف صحيح السنن.1552يف اإلرواء )
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .ي شرطذلك دون أ لىإال ما استثني يف الحديث من اإلكرام والهدية ع

, َأنَّ َرُجاًل --من حديث َأَنِس بِْن َمالٍِك سنن اإلمام الرتمذي رحمه اهلل:  فيف

  مِنْ 
َّ

اهُ »َعْن َعْسِب الَفْحِل؟  ملسو هيلع هللا ىلصكاَِلٍب َسَأَل النَّبِي ناها , إِنَّا ُنْطِرُق «فا
ِ
, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ةِ »الَفْحَل َفنُْكَرُم,  اما را صا لاُه فِي الكا خَّ  .(1) «فارا

ْبِن ُحَمْيٍد,  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب, اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َحِديِث إِْبَراِهيمَ : ثم قال 

 َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة.

ويدخل فيه هذا النهي, النهي عن عسب فحل الغنم: من الضأن والمعز, وكذلك 

من  فهيومثل هذه ينبغي أن ال تمنع, ن الدواب عسب فحل البقر, ونحو ذلك م

 .واهلل أعلم , الماعون 

 بيان النهي عن بيع حبل الحبلة

ُسولا اهللِ أا »: ;--)َوَعنْهُ  – 728 انا  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّ را كا ِة، وا بالا باِل اْلحا ْن باْيِع حا ى عا ناها

ُة، ُثمَّ ُتنْ  ُزورا إِلاى أاْن ُتنْتاجا النَّاقا ْبتااُع اْلجا ُجُل يا انا الرَّ اِهِليَِّة: كا ُعُه أاْهُل اْلجا تاباايا ا يا تاُج الَّتِي باْيعا

ا  (.ْفُظ لِْلُبَخاِريِّ ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّ  .(2) «فِي باْطنِها

 الشرح: 

 الحديث لبيان نوع من أنواع البيوع المنهي عنها.ساق المصنف 

 وهو بيع حبل الحبلة .

ةِ » قوله: بالا باِل اْلحا ْن باْيِع حا ى عا ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري, : «ناها

                                                           

 (. 33(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1274أخرجه الرتمذي ) (1)

 . (1514)ومسلم  (,2143)أخرجه البخاري  (2)
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ى حَبل الحبَلة. كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الَجزور إل"وأما باقيه فلفظه عنده: 

عن  -ملسو هيلع هللا ىلص-وحَبل الحَبلة أن ُتنَْتج الناقة, ثم تحمل التي ُنتَِجت. فنهاهم رسول اهلل 

 ."ذلك

  َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي المراد  :(158/ 10)قال النووي يف شرح مسلم

ٍل إَِلى َأْن َتلَِد النَّاَقُة َوَيلَِد بالنهى َعْن َبْيِع َحَبِل اْلَحَبَلِة َفَقاَل َجَماَعٌة ُهَو اْلَبْيُع بَِثَمٍن ُمؤَ  جَّ

َوَلُدَها َوَقْد َذَكَر ُمْسلٌِم فِي َهَذا الحديث هذا التفسير عن بن ُعَمَر َوبِِه َقاَل َمالٌِك 

 َوَمْن َتاَبَعُهْم َوَقاَل آَخُروَن ُهَو بَْيُع َوَلِد النَّاَقِة اْلَحامِِل يف الحال وهذا تفسير 
ُّ

افِِعي َوالشَّ

َغِة أب ي عبيدة َمْعَمِر ْبِن اْلُمَثنَّى َوَصاِحبِِه َأبِي ُعبَْيٍد اْلَقاِسِم ْبِن َساَلٍم َوآَخِريَن مِْن َأْهِل اللُّ

اِوي ُهَو بن  َغِة َلكِنَّ الرَّ َوبِِه َقاَل َأْحَمُد ْبُن َحنَْبٍل َوإِْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه َوَهَذا َأْقَرُب إَِلى اللُّ

ِقي اأْلُُصولِيِّيَن َأنَّ ُعَمَر َوَقْد   َوُمَحقِّ
ِّ

افِِعي ِل َوُهَو َأْعَرُف َوَمْذَهُب الشَّ َرُه بِالتَّْفِسيِر اأْلَوَّ َفسَّ

ا اأْلَوَّ  اِهَر َوَهَذا اْلَبْيُع بَاطٌِل َعَلى التَّْفِسيَرْيِن َأمَّ ٌم إَِذا َلْم ُيَخالِِف الظَّ اِوي ُمَقدَّ ُل َتْفِسيَر الرَّ

ا الثَّانِي َفِِلَنَُّه َبيٌْع َفِِلَنَُّه بَ  ْيٌع بَِثَمٍن إَِلى َأَجٍل َمْجُهوٍل َواأْلََجُل َيْأُخُذ قِْسًطا مَِن الثََّمِن َوَأمَّ

 . اهـَمْعُدوٌم َوَمْجُهوٌل َوَغْيُر َمْمُلوٍك لِْلَبائِِع َوَغْيُر َمْقُدوٍر َعَلى تسليمه واهلل أعلم 

ُعهُ » قوله: تاباايا ا يا انا باْيعا كا اِهِليَّةِ  وا وبيوع أهل الجاهلية كثير منها مخالف : «أاْهُل اْلجا

 للكتاب, وللسنة.

 إذ أن أمرها مبني على الربا, والغرر.

ُزورا » قوله: ْبتااُع الْجا ُجُل يا انا الرَّ  يبتاع الحمل, أو الناقة, أو العقود. :أي «كا

ةُ » قوله: ا الجمل بما يخرج من بطن بعني هذأي يقول له:  «إِلاى أاْن ُتنْتاجا النَّاقا

 ناقتي, أو بما يخرج من بطن ما يكون من بطن ناقتي. 

 وهذا بيع غرر وجهالة؛ ألنه ما يعلم هل سيخرج حًيا, أم ميًتا؟ 

 وهل سيكون ذكًرا, أم اثنى؟
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 وهل سيعيش بعد الوالدة, أم سيموت؟

 ., فيكون هذا البيع فيه غرر, وجهالةفكل هذا ال يعلمه أحد إال اهلل 

ا» قوله: حتى يخرج ما يف بطن ناقتي, ثم يكرب حتى  :أي «ُثمَّ ُتنْتاُج الَّتِي فِي باطْنِها

 .واهلل أعلم لغرر والجهالة, ن كانت ناقة, ويخرج ما يف بطنها ليحمل إ

 النهي عن بيع الوالء وعن هبته

ُسولا اهللِ »: ;--)َوَعنْهُ  – 722 نْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ى عا ْن ِهباتِهِ اْلوا  باْيعِ  ناها عا ِء، وا  .(1) «َلا

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الوالء وهبته .

إذا  بريرة  ى, اشرتطوا علأن أهل بريرة  تقدم يف حديث عائشة وقد 

 أن تعتقها أن يكون الوالء لهم. أرادت عائشة 

 رط باطل.ذلك, وأخرب بأن هذا الش ملسو هيلع هللا ىلصفأبى النبي 

 فمن كان له والء ال يجوز أن يبيعه, وال أن يرهنه, وال أن يهديه, وال أن يهبه.

 ْبِن ُعَمَر مام الشافعي واإلمام ابن حبان: أخرج اإل فقد
ِ
 - -من حديث َعْبِد اهلل

 
ُّ

ِب، َلا »اهلل عليه وسلم: صلى  -َقاَل: َقاَل النَّبِي ِة النَّسا ُلْحما ٌة كا ُء ُلْحما َلا َلا اْلوا  ُيبااُع، وا

ُب   .(2)«ُيوها

                                                           

 .(1503)ومسلم  (,3753)أخرجه البخاري  (1)

/ 10(, والبيهقي       )231/ 4(, والحاكم )4222(, وابن حبان )1232أخرجه اإلمام الشافعي ) (2)

222.) 
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  :بيان أن الوالء حق مرياث املعتق 

لما فيه بسبب العتق, فال ُيباع وال ُيوهب الوالء هو حق ميراث الُمعتِق من الُمعَتق و

 من الغرر, والجهالة.

فربما يكون العبد ليس له مال, أو ربما كان العبد له من يرثه, فال يصل المال الذي 

 ان من بعده إليه. يرجوه اإلنس

ءِ » قوله: َلا ْن باْيِع اْلوا ى عا األصل يف النهي, إال إذا كان  هالنهي هنا للتحريم؛ ألن: «ناها

ولم يأت صارف, أو قرينة تدل على رف يصرفه من التحريم إلى الكراهة هنالك صا

 ذلك.

ْن ِهباتِهِ » قوله: عا  . هبت الوالء بدون مقابلوهنى عن  :أي «وا

 ضة بمقابل.معاوفالبيع: 

 معاوضة بغير مقابل.والهبة: 

 معاوضة بغير مقابل, وتكون بعد الموت.والوصية: 

كلحمة النسب, كما تقدم من حديث ابن عمر , فالوالء فكل هذا ال يجوز يف الوالء

. 

ا من القرابة, فكذلك ال يجوز بيع مفكما أنه ال يجوز بيع االبن, والبنت, وغيره

 واهلل أعلم .الوالء

 
           

   

  



  , 
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 وعن بيع الغرر ,النهي عن بيع الحصاة

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 800 ى را اِة،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها صا ْن باْيِع اْلحا عا

رِ  را ْن باْيِع اْلغا عا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)«وا

 الشرح: 

 هي عنها.الحديث لبيان نوعين من أنواع البيوع المنساق المصنف 

 ., والنهي عنهما لما فيهما من الجهالة والغرربيع الغرر, وبيع الحصاةوهما: 

أن يأيت المشرتي إلى صاحب األرض فيقول له: اشرتيت  وصورة بيع الحصى

 منك األرض إلى حيث تبلغ الحصاة.

 اشرتي منك ثوًبا وهو الذي تقع عليه الحصاة.أو يقول له: 

 , أو شاة, أو بعيًرا, وهو الذي تقع عليه الحصاة. اشرتي منك بقرةأو يقول له: 

 .للتحريم والنهي فهذا من بيوع الغرر المنهي عنها 

 .والغرر على البائع والمشرتي اإلسالم جاء بدفع الضرر ف

هو كل بيع دخلت فيه الجهالة, إما نوًعا, أو وصًفا, أو كًما, أو غير وبيع الغرر: 

 ذلك.

 و المشرتي.أن فيه ضرر إما على البائع محرم ومنهي عنه, ألوحكمه: 

بيع السمك يف الماء, وبيع الطير يف الهواء, وبيع الجمل الشارد, والعبد ومنه: 

ير ذلك من أنواع الجهالة اآلبق, أو بيع الحيوان الضائع, أو بيع اللبن يف الضرع, وغ

ربما ال , فربما استطاع المشرتي أن يمسكه, وهوهو غير مقدور على تسليم, والغرر

 ., واهلل المستعان يستطيع ذلك؛ فيضيع عليه ماله دون مقابل

                                                           

 .(1513)أخرجه مسلم  (1) 
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 بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكتاله

 : --)َوَعنْهُ  – 801
ِ
نِ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل تَّى  ما ا فاالا يابِْعُه حا اما عا ى طا اْشتارا

ْكتاالاهُ   (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)«يا

 الشرح: 

 صنف هذا الحديث لبيان النهي عن بيع الطعام قبل كيله.ساق الم

 وهذا النهي يف حق المطعومات التي يستطاع أن ُيخلى بينه وبينها بالكيل والنقلة.

 ( 132/ 10قال النووي يف شرحه على مسلم):  َوفِي َهَذا اْلَحِديِث َجَواُز

 
ِّ

افِِعي ْبَرِة ِجَزاًفا َوُهَو َمْذَهُب الشَّ ْبَرةِ مَِن اْلِحنَْطِة  َبْيِع الصُّ  َوَأْصَحاُبُه َبْيُع الصُّ
ُّ

افِِعي َقاَل الشَّ

 
ِّ

افِِعي َوالتَّْمِر َوَغيِْرِهَما ِجَزاًفا َصِحيٌح َوَلْيَس بَِحَراٍم َوَهْل ُهَو َمْكُروٌه فِيِه َقْواَلِن لِلشَّ

ُهَما َمْكُروٌه َكَراَهَة َتنِْزيٍه َوالثَّانِي َلْيَس بَِمْكرُ  َراِهِم ِجَزاًفا َأَصحُّ وٍه َقاُلوا َواْلَبْيُع بُِصْبَرةِ الدَّ

ْبَرِة ِجَزاًفا  ُحْكُمُه َكَذلَِك َوَنَقَل َأْصَحاُبنَا َعْن َمالٍِك َأنَُّه اَل َيِصحُّ اْلَبْيُع إَِذا َكاَن َبائُِع الصُّ

 َعْن بَْيِع اْلَمبِي
ُ

ِع َحتَّى َيْقبَِضُه اْلَبائُِع َواْخَتَلَف َيْعَلُم َقْدَرَها وفِي َهِذِه اأْلََحاِديِث النَّْهي

 اَل َيِصحُّ َبْيُع اْلَمبِيِع َقْبَل َقْبِضِه َسَواٌء َكاَن َطَعاًما َأْو َعَقا
ُّ

افِِعي ًرا اْلُعَلَماُء فِي َذلَِك َفَقاَل الشَّ

 َيُجوُز 
ُّ

فِي ُكلِّ َمبِيٍع َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة ال َأْو َمنُْقواًل , َأْو َنْقًدا َأْو َغْيَرُه َوَقاَل ُعْثَماُن اْلَبتِّي

ٍء إاِلَّ اْلَعَقاَر َوَقاَل َمالٌِك اَل َيُجوُز فِي الطََّعاِم َوَيُجوُز فِيَما ِسَواُه َوَواَفَقُه 
ْ

َيُجوُز فِي ُكلِّ َشي

ا َمْذَهُب َكثِيُروَن َوَقاَل آَخُروَن اَل َيُجوُز فِي اْلَمكِيِل َواْلَمْوُزوِن َوَيُجوُز فِيَما ِس  َواُهَما َأمَّ

ْجَماَع َعَلى   َفَحَكاُه اْلَماِزِريُّ َواْلَقاِضي َوَلْم يحكه اال كثرون َبْل َنَقُلوا اإْلِ
ِّ

ُعْثَماَن اْلَبتِّي

َعاِم المبيع قبل قبضه قالوا وإنما اْلِخاَلُف فِيَما ِسَواُه َفُهَو َشاذٌّ َمْتُروٌك  ُبْطاَلِن َبْيِع الطَّ

 . اهـْعَلمُ َواهلُل أَ 

                                                           

 .(1528)أخرجه مسلم  (1) 
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 وأما بعض المبيعات التي ال يستطيع أن يرفعها فتكون حيازهتا بالتخلية بينه وبينها.

 فحيازهتا أن ُيخلى بينه وبين التصرف فيها.فمثاًل اشرتى أرًضا: 

 فحيازهتا أن يخلى بينه وبين االنتفاع.اشرتى بيًتا:  لوو

ُهْم كا », --من حديث  اْبِن ُعَمَر  ففي مسلم: نَّ ُسوِل اهللِ أا ْهِد را لاى عا ُبونا عا اُنوا ُيْضرا

ُلوهُ  ملسو هيلع هللا ىلص وِّ تَّى ُيحا انِِه حا كا بِيُعوُه فِي ما ْن يا
ا أا افا ا ِجزا اما عا ْوا طا ا اْشتارا  .(1)«إِذا

 واهلل الموفق وهذا الضرب لما يف ذلك من الغرر والجهالة.

 بيان النهي عن بيعتين في بيعة

ى را »َقاَل: --)َوَعنُْه  – 802 نْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُسوُل اهللِ ناها ةٍ  عا تايِْن فِي باْيعا َرَواُه  .(2)«باْيعا

, َواْبُن ِحبَّاَن. َحُه التِّْرمِِذيُّ , َوَصحَّ
ُّ

  َأْحَمُد, َوالنََّسائِي

َبِي َداُوَد: 
ِ

باا»َوأل ا، أاْو الرِّ ُسُهما كا ُه أاوا لا ٍة فا تاْيِن فِي باْيعا ْن بااعا باْيعا  (.(3)«ما

                                                           

 (.1527أخرجه مسلم ) (1)

 1102)وابن حبان  (,1231)والرتمذي  (,4332)والنسائي  ,(10148 ,2584)أخرجه أحمد  (2) 

حديث حسن »به. وقال الرتمذي:  ,عن أبي هريرة ,عن أبي سلمة ,عن طريق محمد بن عمرو (موارد

واإلمام  الوادعي  (,1307وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث )«. صحيح

 . (1370رحمه اهلل يف الصحيح المسند )

وحسنه اإلمام وهي زيادة معلة, شذ هبا يحي بن زكريا بن أبي زائدة. ( 3430)أخرجه أبو داود  (3) 

وذكره اإلمام مقبل الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة  (,1307األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

ذ هبذا ولكنه شا ,الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته حسنًا": (, وقال فيه434ظاهرها الصحة )

 ,ومحمد بن عبد اهلل األنصاري ,فقد خالف يحي بن زكريا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ,اللفظ

 ,ويحي بن سعيد ,وعبدة بن سليمان ,وعبد الوهاب بن عطاء ,ومعاذ بن معاذ ,وإسماعيل ابن جعفر

بي َصلَّى اهلُل أن الن"عن أبي هريرة رضي اهلل عنه:  ,عن أبي سلمة ,كلهم يروونه عن محمد بن عمرو

 ."عون المعبود"مختصرًا من اهـ  ."َعَلْيِه وعلى آله وَسلََّم هنى عن بيعتين يف بيعة
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 الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن بيعتين يف بيعة. ساق المصنف

 ولها صورتان عند أهل العلم:

أجل أن يقول بعتك هذه السلعة بمائة وخمسين ريال حااًل, وبمائتين إلى األولى: 

 هذا يمنع منه إذا كان على غير صورة التقسيط.و

ذهب بعض أهل العلم إلى تفسير آخر, وذلك أن يقول: تبيعني هذا الثانية: 

اب, فيقول له: أبيعك هذا الكتاب بمائة ريال, على أن تبيعني هذا الكتاب الكت

  بخمسين ريال.

 .ملسو هيلع هللا ىلصفهذا أيًضا من البيوع المحرمة, التي هنى عنها النبي 

ره بذلك اإلمام الخطابي رحمه اهلل, لمقصود من بيعتين يف بيعة, كما فسوهو ا

 وغيره من أهل العلم.

فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بيع التقسيط أما إذا كان على جهة التقسيط, و

 جائز.

 قد فيه يكون على ثمن واحد معلوم.وذلك ألن الع

  بيع التقسيط و أحكامه:بيان 

 اعلم أن بيع التقسيط باعتبار التعجيل والتأجيل ينقسم إلى ثالثة أقسام:

ال دون معجل البدلين وهو البيع المطلق الذي يكون الثمن والمثمن فيه حا األول:

 اشرتاط لتأجيل أحدهما وهذا هو القسم الذي يكون الثمن والمثمن فيه حاال.

مؤجل البدلين وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أو النسيئة بالنسيئة القسم الثاين:  

بمعنى أن كل العوضين مؤجل وهو ما يسمى ببيع الدين بالدين وهذا النوع محرم 

 الكالم فيه.على الراجح وليس هذا موضع بسط 
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 مؤجل أحد البدلين وهو على قسمين:القسم الثالث:  

 مؤجل مثمن وهو عقد السلم وقد تقدم الكالم عليه.األول:  

ومن أشهر تطبيقاته بيع  لالثاين: مؤجل الثمن وهو البيع المعروف بالبيع المؤج 

 اهـ   (1)التقسيط.

 :شروط بيع التقسيط  

اب كأن يقول البائع بعتك كتاب المغني بمائة أن يكون القبول موافقا لإليج -1

 فيقول المشرتي )قبلته( أو )اشرتيته(.

 اتحاد مجلس العقد بأن يكون اإليجاب والقبول يف مجلس واحد. -2

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}الرتاضي بين المتعاقدين, قال تعالى:  -3

, و قال [22]النساء: { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 «اْلرواء»( وهو يف 2185سعيد عند ابن ماجه )كما يف حديث أبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

اضٍ »(: 5/125) ْن تارا ا اْلباْيُع عا  .«إِنَّما
أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه يف وقت العقد لحديث حكيم بن حزام:  -4

كا » ا لاْيسا ِعنْدا بِْع ما «َلا تا
(1)

. 

 ڭ ڭ}: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو العاقل البالغ, قال اهلل تعالى -5

 . [5]النساء:{  ۇ ڭ
أن يكون المعقود عليه مباح النفع لغير ضرورة, وذلك ألن أخذ العوض عما  -3

                                                           

 (.27-23, لسليمان بن تركي )«بيع التقسيط وأحكامه» (1)

(, وابن 4313(, والنسائي )2132(, والرتمذي )3503(, و أبو داود )3/402أخرجه أحمد ) (2)

 (.5/132« )اإلرواء»(, و452ـ3/448« )البدر المنير»رج يف (, والحديث مخ2187ماجه )
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ال فائدة فيه أكل للمال بالباطل ودفع العوض فيه من السفه, وأما محرم النفع فقد قال 

(, يف شأن من أراد بيع 1582كما يف حديث ابن عباس عند مسلم ) ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ا إِنَّ »الخمر:  ها ما باْيعا رَّ ا حا ما ُشْرباها رَّ  .«الَِّذي حا

أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حال العقد فخرج من ذلك بيوع  -7

عن بيع الغرر كما يف حديث أبي هريرة عند مسلم  ملسو هيلع هللا ىلصالغرر, وقد هنى رسول اهلل 

(1512.) 

جهوال فسد أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين, فإن كان أحدهما م -8

 البيع ألن الجهالة غرر, فيكون داخال يف جملة المنهي عنه.

أن ال يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا, ووجه الربا فيه إن كان المشرتي  -2

بالتقسيط مراده الحصول على المال فقط ال الحصول على السلعة فربما باع السلعة 

ا »بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصحذر منه رسول اهلل  من نفس التاجر فيقع يف بيع العينة الربوي الذي إِذا

ْعُتْم بِاْلِعيناِة... باايا  , الحديث.«تا

لكن من أراد الحصول على المال بواسطة هذا البيع فليخرج من الربا ببيع التورق 

 وهو بيع السلعة من غير البائع الذي اشرتى منه.

, فعلى هذا ال أن يكون العوضان يف بيع التقسيط مما ال يجري فيه ربا النسيئة -10

يجوز يف بيع التقسيط أن يشرتي ذهبا والثمن فضة مؤجلة تؤدى على أقساط وال 

العكس, كما ال يجوز أن يكون الثمن قمحا يؤدى على أقساط والمثمن شعيرا أو تمرا 

أو العكس, و من باب أولى ال يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر 

أبي مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة يف الصحيح, بالتمر بالتقسيط, لحديث 

 وقد تقدمت األحاديث يف أبواب الربا فال داعي لإلعادة.

و الحكم الثاين: تحريم النسيئة وهو (: 10/38قال السبكي يف تكملة المجموع ) 
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حرام يف الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعا من أبواب الربا كالذهب بالذهب 

لفضة والحنطة بالحنطة والحنطة بالتمر وذلك مجمع عليه بين المسلمين والذهب با

 هاوممن نقل اإلجماع صريحا أبو حامد. 

فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا (: 3/32قال ابن قدامة يف المغني )و

 هابعلة واحدة, فإنه يحرم بيع أحدهما باآلخر نساء بغير خالف نعلمه. 

أن تقول بعني " بيع التقسيط دينا ال عينا. وصورة المسألة: أن يكون الثمن يف -11

 ."سيارتك على أن يكون الثمن بيتي بعد سنة

األمة مجمعة على أن السلف ال (: 12/173« )االستذكار»قال ابن عبد الرب يف 

 يكون يف شيء بعينه. 

يع وأجمعوا على أنه ال يجوز ب(: 2/172« )بداية المجتهد»و يقول ابن رشد يف  

 األعيان إلى أجل.

إنما يجوز األجل إذا كان العوض  (:2/322« )المجموع»يف  و يقول النووي  

يف الذمة فأما إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعين بأن قال اشرتيت هبذه الدراهم 

 هعلى أن أسلمها يف وقت كذا فالعقد باطل. ا

 .أن تكون السلعة حالة غير مؤجلة -12

الكالئ بالكالئ هو المؤخر (: 20/512« )المجموع»سالم كما يف قال شيخ اإل 

الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض فهذا ال يجوز باتفاق, و هو بيع الكالئ 

 .-أي الدين بالدين-بالكالئ 

اتفقوا على  (:2/322« )المجموع»قال النووي يف أن يكون األجل معلوما  -13

 جهول.أنه ال يجوز البيع بثمن إلى أجل م

أن يكون بيع التقسيط منجزا والمراد هبذا أن المبيع ينتقل بمجرد عقد البيع  -14
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 (1) إلى مليكه المشرتي يجوز له التصرف به كيف أراد.

  :حكم بيع التقسيط 

 البيع بثمن مؤجل ال يخلو من حالتين:

قابل األولى: أن يكون الثمن المؤجل مساويا للثمن الحال فيتم البيع دون زيادة م

 ٻ ٻ ٻ ٱ}تأجيل الثمن, فهذه الحالة جائزة بالنص, قال تعالى: 

 . [282]البقرة:  { ڀڀ پ پ پ پ ٻ

إذا تبايعتم بدين أو اشرتيتم به...إلى أجل (: 3/113قال ابن جرير الطربي ) 

اشرتى من يهودي طعاما  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  مسمى, وقد جاء يف الصحيحين عن عائشة 

حديد؛ وقد قام اإلجماع على جواز هذه الصورة, قال يف إلى أجل ورهنه درعا من 

 ه(: لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا. ا3/232) «المغني»

الثانية: أن يكون الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال كأن يبيع ما قيمته مائة حالة 

بمائة وعشرة إلى سنة, وهذه المسألة أجازها جمهور العلماء بل قد ادعى بعضهم 

 اإلجماع على جوازها واستدلوا بما يلي:

, ووجه الداللة من [275]البقرة: { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ } قول اهلل  -1

 اآلية: 

 أن األصل يف المعامالت الحل واإلباحة وال ينتقل من هذا األصل إال بدليل. -

 اآلية تدل على حل جميع أنواع البيوع إال ما حرم بدليل. -

آلية فيشمل بذلك بيع النقد وبيع النسيئة وإن اختلف أن البيع ذكر مطلقا يف ا -

                                                           

أحكام »فبهذا نكون قد لخصنا شروط بيع التقسيط التي جمعها سليمان بن تركي الرتكي يف كتابه  (1)

 (.202-41من )« التقسيط
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 الثمن.

أن اآلية نزلت يف تعامل المشركين حيث كانوا يعرفون الزيادة على الثمن  -

 المؤجل ثم إذا حل األجل قالوا إما أن تقضي و إما أن تربي.

و قد نقل شيخ اإلسالم اإلجماع على جواز الزيادة من أجل األجل فقال عند أن  

عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش فقال أعطني هذه القطعة فقال التاجر هذه  سئل

 مشرتاها بثالثين, وما أبيعها إال بخمسين إلى أجل فهل يجوز ذلك أم ال؟

 المشرتي على ثالثة أنواع: فقال َرِحَمُه اهلُل:  

 ب.أن يكون مقصوده السلعة ينتفع هبا لِلكل و الشرب و اللبس و الركو :أحدها

 أن يكون مقصوده التجارة فيها. الثاين:و

 ٹ ٹ }فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة واإلجماع, كما قال اهلل تعالى:  

]النساء:  { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ }وقال تعالى:  ,[275]البقرة: { ٹ

 , لكن ال بد من مراعاة الشروط الشرعية. [22

يويف هبا دينا ثم ذكر مسألة العينة أن يكون المشرتي إنما يريد به دراهم ل الثالث:

 والتورق وخرج بالنهي عنهما.

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}واستدلوا أيضا بقول اهلل تعالى: 

, ووجه [22]النساء: { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

االستدالل أن الزيادة يف الثمن المؤجل هي من الربح الحاصل بالتجارة التي تمت 

 بالرتاضي بين الطرفين.

(, والدارقطني 2/171أحمد )الذي أخرجه بن عمرو واستدلوا بحديث ا

(, وهو حسن 3357(, وأخرجه أبو داود )288-5/287( والبيهقي )3/32)

 (: إسناده قوي.4/412بمجموع طرقه, وقال الحافظ يف الفتح )
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ْيناا »أن أجهز جيشا فنفدت اإلبل فقال رسول اهلل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أمرين رسول اهلل  لا اْبتاْع عا

ةِ إِباِلا بِقاالا  قا دا , و قال: كنت أبتاع البعير بقلوصين وثالث قالئص من «ئِصا ِمْن إِبِِل الصَّ

 إبل الصدقة إلى محلها, فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول اهلل.

وقالئص جمع قلوص وهي الشابة من اإلبل أو الباقية على  قال يف القاموس: 

 باإلناث. السير أو أول ما يركب والناقة الطويلة القوائم خاص

ووجه الداللة أن الثمن الحال للبعير هو بعير واحد فلما أجل الثمن صار قيمة 

 البعير ببعيرين أو ثالثة. 

أنه إذا جاز بيع الصنف غير الربوي بجنسه إلى أجل مع الزيادة, فإنه الوجه الثاين:  

ع السلم يجوز أن يباع بغير جنسه من باب أولى, واستدلوا بقياس بيع التقسيط على بي

حيث وهما على العكس ففي بيع السلم معجل رأس المال مؤجل المسلم فيه و من 

الجائز يف عقد السلم أن يزاد يف المسلم فيه كقابل تأجيله, وهذه فتوى اإلمام ابن باز 

 (.52ع/7كما يف مجلة البحوث اإلسالمية )

هذا التأخير, فإذا واستدلوا كما أنه يجوز تأخير الثمن, فكذلك يجوز الزيادة مقابل 

 جاء النساء جاز الفضل باطراد.

واستدلوا بجواز بيع السلعة بثمن حال و يزيد يف سعر يومها الذي تباع به يف  

السوق فإذا أجل هذا الثمن المزيد فيه بأن جعله ابتداء ثمنا مؤجال للسلعة كان أولى 

 بالجواز.

كما ع السلم, قال ابن باز واستدلوا بحاجة الناس إلى هذا البيع كحاجتهم إلى بي

(: وهو جائز باإلجماع وهو مثل البيع إلى أجل 7/52يف مجلة البحوث اإلسالمية )

يف المعنى و الحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى المسلم والزيادة يف الثمن مثل الزيادة يف 

من يف البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبلغ يف مسألة السلم وتأخير تسليم الث
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 هامسألة البيع إلى أجل. 

( عن اإلمام أحمد حسني, 123-122ونقل شيخ اإلسالم كما يف االختيارات )

 سئل: إن ربح الرجل يف العشرة خمسة أُيكره ذلك؟

 قال: إن كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فال بأس.

 و قال جعفر بن محمد بيع النسيئة إذا كان مقاربا فال بأس.

اإلسالم: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي ال يزيد على قدر األجل قال شيخ 

 ألنه يشبه بيع المضطر.

 واستدلوا باتفاق العلماء على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال.

حكي عن طاووس أنه قال:  :(103-3/105قال الخطابي كما يف معالم السنن ) 

بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى ال بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا 

أحدهما, و قال الحكم: ال بأس به ما لم يتفرقا, و قال األوزاعي: ال بأس بذلك ولكن 

ال يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين فقيل له فإن ذهب بالسلعة على ذينيك الشرطين؟ 

ساده فأما إذا باته فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد األجلين... و هذا مما ال يشك يف ف

على أحد األمرين يف مجلس العقد فهو صحيح ال خلف فيه. و نقل االتفاق ابن قدامة 

 (.7/52كما يف مجلة البحوث ) (, والشيخ ابن باز 3/232) «المغني»يف 

 :الفرق بني الزيادة يف الثمن املؤجل وبني الربا 

 أن الربا المحرم أحد نوعين: الفرق األول: 

با الديون وهو الزيادة يف مقابل تأجيل دين ثابت يف الذمة وهي مسألة إما األول: ر

ِذيَن }أن تقضي و إما أن تربي, وهو الذي نزل القرآن بتحريمه يف قوله اهلل تعالى:  الَّ

يَْطاُن مَِن اْلَمسِّ  ِذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ َبا اَل َيُقوُموَن إاِلَّ َكَما َيُقوُم الَّ  [275]البقرة: {َيْأُكُلوَن الرِّ

 اآليات.
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الثاين: ربا الفضل وهو الزيادة يف مبادلة الربوي بجنسه وقد تقدمت األحاديث 

الدالة على تحريمه الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة 

والملح بالملح يدا بيد ومثال بمثل, فمن زاد واستزاد فقد أربى اآلخر والمعطي فيه 

 تفق عليه.سواء؛ م

ويلحق به ربا النسيئة وهو تأخير أحد العوضين يف مبادلة الربوي بجنسه يدل على 

البُرُّ »ذلك حديث عمر يف الصحيح و قد تقدم  ، وا اءا ها اءا وا ِب ِرباا إَِلَّ ها ها ُب بِالذَّ ها الذَّ

...، اءا ها اءا وا باا فِي النَّ », و حديث «بِاْلُبرِّ ِرباا إَِلَّ ها ا الرِّ  .«ِسيئاةِ إِنَّما

أن الزيادة يف بيع التقسيط جاءت تبعا لبيع السلعة, أما الزيادة مقابل  الفرق الثاين:

 تأجيل الدين فجاءت مستقلة.

 (: يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غيرها.54قال يف مجلة األحكام المادة )

أخر الثمن يف بيع التقسيط ثمن واحد بات ال يزاد فيه, ولو ت الفرق الثالث:

المشرتي يف أداء األقساط, أما يف الربا فإن الزيادة جاءت أصال لقاء األجل و تزاد كلما 

 زاد األجل.

التبادل يف حالة الربا يتم بين أشياء متجانسة أما يف بيع التقسيط  الفرق الرابع:

 فالثمن من جنس و المثمن من جنس آخر مختلف.

رتي بين الشراء نقدا بثمن أقل وبين بيع التقسيط فيه تخيير للمشالفرق الخامس: 

 الشراء بثمن مؤجل أكثر منه أما يف الربا فال خيار للمدين.

الثمن يف بيع التقسيط جاء كله يف زيادة مقابل السلعة أما يف الربا الفرق السادس: 

 فإن الزيادة ال مقابل لها.

ورد بالعيب البيع بثمن مؤجل ال يخرج عن قواعد البيوع من خيار  الفرق السابع:
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 واحتمال الربح والخسارة, أما الربا فال يوجد فيه شئ من هذا
(1)

. 

: » قوله: اُودا َِلابِي دا باا»وا ا، أاْو الرِّ ُسُهما كا ُه أاوا لا ٍة فا تاْيِن فِي باْيعا ْن بااعا باْيعا حكم أهل : "«ما

إذ أنه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة,  هبا تفردى هذه الزيادة بالشذوذ, فقد العلم عل

من الحفاظ, منهم: يحيى بن سعيد القطان, وإسماعيل بن جعفر, وعبده  اً خالف عدد

 بن سليمان, ويزيد بن هارون, والداروردي, ومعاذ بن معاذ, وعبد الوهاب بن عطاء.

 فله أدنى السعرين وأقلهما, أو يقع يف الربا. :أي «فله أوكسهما، أو الربا» قوله:

فقال له صاحب المحل: سعرها مائة وخمسين ألف رجل اشرتى سيارة,  مثاًل:

 إلى أجل, وبمائة ألف ريال حال.

 ما له إال أنقص السعرين, وهو مائة ألف ريال.فعلى هذا الحديث: 

 وإذا اخذها بالمائة والخمسين ألف ريال, فقد وقع يف الربا؛ ألنه زاد.

 لحجة.نكرة, ومثلها ال يقوم هبا املكن هذه الرواية كما ترى شاذة, و

 والحمد هلل رب العالمين.

 

           

  

                                                           

الدر المكنون يف أحكام »( للرتكي. وهذا المبحث ملخص من كتابي 231-228« )أحكام التقسيط» (1)

 «.يونالد
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وعن ربح  ,وعن شرطين في بيع ,النهي عن سلف وبيع
 وعن بيع ما ليس عندك ,ما لم يضمن

ِه  َوَعنْ ) – 803  َعْمِرِو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ِ
َلا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َلا  باْيٌع وا لاٌف وا َلا ِرْبُح ياِحلُّ سا ْرطااِن فِي باْيٍع، وا كا   شا ا لاْيسا ِعنْدا َلا باْيُع ما ْن، وا ا لاْم ُيْضما  .(1)«ما

, َحُه التِّْرمِِذيُّ  (.َواْلَحاكِمُ  ُخَزْيَمَة, َواْبنُ  َرَواُه اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

ِديِث »َوَأْخَرَجُه فِي  : بَِلْفظِ ْمٍرو اْلَمْذُكوِر, مِْن ِرَواَيِة َأبِي َحنِيَفَة, َعْن عَ : «ُعُلوِم اْلحا

ْرطٍ » شا ْن باْيٍع وا ى عا   .(2)«ناها

 فِي
ُّ

َبَرانِي طِ » َومِْن َهَذا اْلَوْجِه َأْخَرَجُه الطَّ  (.َوُهَو َغِريٌب  «اَْلاْوسا

 الشرح: 

                                                           

وابن ماجه  (,1234)والرتمذي  (,4331( )4311)والنسائي  (,3504)أخرجه أبو داود  (1) 

وسنده حسن. وله شاهد عن  (2185), والحاكم (3218( )3371) (3328)وأحمد  (,2188)

وابن ماجه  (,4313)والنسائي  (,3503)وأبو داود  (,1232)حكيم بن حزام أخرجه الرتمذي 

(, وشيخنا 1305وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ) (.15311)وأحمد  (,2187)

 (. 832الحجوري يف تحقيق الصغرى )

وأبو حنيفة ( 4331)« األوسط»والطرباين يف  (,128)ص « علوم الحديث»أخرجه الحاكم يف  (2) 

ضعيف جًدا. (, وقال فيه: 421وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )ضعيف يف الحديث. 

حديث باطل؛ ليس يف شيء من كتب ": (33/  18) "الفتاوى  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

يروى يف حكاية عن أبي حنيفة وابن ": (3/323). وقال "وإنما يروى يف حكاية منقطعة ,المسلمين

 ,حديثوال يوجد يف شيء من دواوين ال ,ذكره جماعة من المصنفين يف الفقه ,أبي سلمة وشريك

وأجمع  ,وأن األحاديث الصحيحة تعارضه ,ذكروا أنه ال يعرف ,وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء

العلماء المعروفون من غير خالف أعلمه أن اشرتاط صفة يف المبيع ونحوه كاشرتاط كون العبد كاتبًا 

  اهـ. "شرط صحيح ,أواشرتاط طول الثوب أوقدر األرض ونحو ذلك ,أوصانًعا
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 ساق المصنف الحديث لبيان عدة بيوع منهي عنها.

 يع .عن شرطين يف ب الثاين:        النهي عن سلف وبيع . أولها:

  بيع ما ليس عندك . الرابع:            ربح ما ال يضمن . الثالث:

 :«سلف وبيع» قوله:

  هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد »(: 320/ 2« )النهاية»قال ابن األثير يف

بألف على أن تسلفني ألًفا يف متاع, أو على أن تقرضني ألًفا؛ ألنه إنما ُيقرضه لُيحابيه 

يف حد الجهالة؛ وألن كل قرض جر منفعة فهو ِربا؛ وألن يف العقد  يف الثمن, فيدخل

 «.شرًطا ال يصح

 :«وَل شرطان يف بيع» قوله: 

  ( 452/ 2قال ابن األثير :)« ,هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقًدا بدينار

 «.ونسيئة بدينارين, وهو كالبيعتين يف بيعة

 :«وَل ربح ما لم يضمن» قوله: 

هو أن يبيعه سلعة قد اشرتاها ولم يكن قبضها بربح, » (:182/ 2) قال ابن األثير 

فال يصح البيع, وال يحل الربح؛ ألهنا يف ضمان البائع األول, وليست من ضمان 

 «.الثاين, فربحها وخسارهتا لِلول

 :«وبيع ما ليس عندك» قوله: 

   رى أنه يريد بيع العين دون بيع الصفة, أال ت»«: المعالم»قال الخطابي يف

أجاز السَلم إلى اآلجال, وهو بيع ما ليس عند البائع يف الحال؟, وإنما هنى عن بيع ما 

 «.ليس عند البائع من قبل الغرر, وذلك مثل أن يبيع عبد اآلبق, أو جمله الشارد

هِ » قوله: دِّ ْن جا بِيِه، عا ْن أا يٍْب، عا ْمرِِو بِْن ُشعا ْن عا عا ولفظ الحديث عن عبد اهلل بن : «وا

أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الّذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
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قال: قدمت مكة, فوجدت هبا أبا حنيفة, وابن أبي ليلى, وابن شربمة, فسألت أبا 

حنيفة. فقلت: ما تقول يف رجل باع بيًعا وشرط شرًطا؟ قال: البيع باطل, والشرط 

؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل, ثم أتيت ابن باطل, ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته

شربمة, فسألته. فقال: البيع جائز, والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان اهلل! ثالثة من 

فقهاء العراق اختلفتم علي يف مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة, فأخربته, فقال: ما أدري 

هنى عن بيع  -ملسو هيلع هللا ىلص-ما قاال. حدثني عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده؛ أن النبي 

 وشرط الخ.

ألنه من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, والخالف يف الحديث حسن؛ 

 هذه السلسلة مشهور بين أهل العلم.

 إال أن الصحيح من أقوال أهل العلم أهنا سلسلة حسنة.

 .وهي مثل سلسلة هبز بن حكيم, عن أبيه, عن جده معاوية بن حيدة 

, فإذا ثبت اإلسناد إليها, فالحديث ا اإلسناد من دوهنأن يكون يفولضعف فيها 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحسن ثابت عن النبي 

باْيعٌ » قوله: لاٌف وا  .«َلا ياِحلُّ سا

 اختلف أهل العلم يف مثل هذا المعنى: 

  فقال اإلمام الخطابي( 3/141يف معالم السنن :) وذلك مثل أن يقول له

ألف درهم يف متاع أبيعه منك إلى  أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني

 أجل. 

أو يقول أبيعكه بكذا على أن تقرضي ألف درهم, ويكون معنى السلف القرض؛ 

 وذلك فاسد ألنه إنما يقرضه على أن يحابيه.

 . اهـيف الثمن, فيدخل الثمن يف حد الجهالة؛ وألن كل قرض َجرَّ منفعة فهو ربا
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اِن فِي باْيعٍ » قوله: ْرطا َلا شا  .«وا

  قال اإلمام الشوكاين( 5/213يف النيل :) 

 )َواَل َشْرَطاِن فِي َبْيٍع(:  قوله:

ُهَو َأْن َيُقوَل: بِْعُتَك َهَذا اْلَعْبَد بَِأْلٍف َنْقًدا َأْو بَِأْلَفْيِن َنِسيَئًة َفَهَذا َبيٌْع َقاَل اْلَبَغِوّي: 

َن َشْرَطْيِن َيْخَتلُِف اْلَمْقُصوُد فِيِه بِا  ْختاَِلفِِهَما. َتَضمَّ

 َوَأبِي َحنِيَفَة. 
ٍّ

 َواَل َفْرَق َبْيَن َشْرَطْيِن َوُشُروٍط, َوَهَذا التَّْفِسيُر َمْرِويٌّ َعْن َزْيِد ْبِن َعلِي

 قَِصاَرُتُه َوِخَياَطُتُه َفَهَذا َفاِسٌد ِعنَْد َأْكثَِر  وهُ َوقِيَل: 
َّ

َأْن َيُقوَل: بِْعُتَك َثْوبِي بَِكَذا َوَعَلي

 ْلُعَلَماِء. ا

إنَُّه َصِحيٌح, َوَقْد َأَخَذ بَِظاِهِر اْلَحِديِث َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َفَقاَل: إْن َوَقاَل َأْحَمُد: 

َشَرَط فِي اْلَبْيِع َشْرًطا َواِحًدا َصحَّ َوإِْن َشَرَط َشْرَطْيِن َأْو َأْكَثَر َلْم َيِصحَّ َفَيِصحُّ َمَثاًل َأْن 

َرُه َوَأِخيَطُه.  َيُقوَل: بِْعُتَك   َثْوبِي َعَلى َأْن َأِخيَطُه, َواَل َيِصحُّ َأْن َيُقوَل: َعَلى َأْن ُأَقصِّ

ْرَطْيِن.  ْرِط َوالشَّ  َوَمْذَهُب اأْلَْكثَِر َعَدُم اْلَفْرِق بَْيَن الشَّ

ِة َما فِيِه َشْرَطانِ   . اهـَواتََّفُقوا َعَلى َعَدِم ِصحَّ

 يف سننه. ز الشرط, كما ذكره اإلمام الرتمذي ذهب إلى جوا واإلمام أحمد 

  قال اإلمام الرتمذي( 3/527يف سننه :) 

 ِخيَاَطُتُه َوَقَصاَرُتُه َفَهَذا مِْن َنْحِو َقاَل َأْحَمُد: إَِذا َقاَل: 
َّ

َأبِيُعَك َهَذا الثَّْوَب َوَعَلي

 ِخ 
َّ

 َياَطُتُه َفاَل َبْأَس بِِه. َشْرَطْيِن فِي َبْيٍع, َوإَِذا َقاَل: َأبِيُعَكُه َوَعَلي

 َقَصاَرُتُه َفاَل َبْأَس بِِه, إِنََّما ُهَو َشْرٌط َواِحٌد َقاَل إِْسَحاُق َكَما 
َّ

َأْو َقاَل: َأبِيُعَكُه َوَعَلي

 َقاَل.

نْ » قوله: ا لاْم ُيْضما َلا ِرْبُح ما  وهو بيع شيء مغصوب لم يضمنه, ولم يتملكه.: «وا

  قال اإلمام الشوكاين( 5/213يف النيل :) 
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 اَل َيُجوُز َأْن َيْأُخَذ ِرْبَح ِسْلَعٍة َلْم َيْضَمنَْها. )َواَل ِرْبُح َما َلْم ُيْضَمْن( َيْعنِي:  قوله:

َأْن َيْشَتِرَي َمَتاًعا َوَيبِيَعُه إَلى آَخَر َقْبَل َقْبِضِه مِْن اْلَباِئِع َفَهَذا اْلَبْيُع َباطٌِل, َوِرْبُحُه مِْثَل: 

ِل, َوَلْيَس فِي َضَماِن اْلُمْشَتِري مِنُْه لَِعَدِم اَل  َنَّ اْلَمبِيَع فِي َضَماِن اْلَبائِِع اأْلَوَّ
ِ

 َيُجوُز؛ أل

 . اهـاْلَقْبضِ 

كا » قوله: ا لاْيسا ِعنْدا َلا باْيُع ما  . «وا

, من حديث َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم : سنن اإلمام أبي داود وهذا أيًضا قد جاء يف 

وِق؟  َقاَل: ُجُل َفُيِريُد مِنِّي اْلَبْيَع َلْيَس ِعنِْدي َأَفَأْبَتاُعُه َلُه مَِن السُّ , َيْأتِينِي الرَّ
ِ
َيا َرُسوَل اهلل

كا »َفَقاَل:  ا لاْيسا ِعنْدا بِْع ما  .(1) «َلا تا

 فال يجوز لإلنسان أن يبيع متاًعا لم يملكه.

ه, ويقول له: تريد سلعة كذا, من الناس يرتاسل مع غير اً كثيرأن كما هو الحال: 

 وكذا, فيقول له: نعم.

 فيبيعها منه بسعر قبل أن يتملكها, فهذا حرام, ال يجوز فعله.

 ألنه باع ما ليس عنده, وباع ما لم يملك. 

 بيع السلم بشروطه المعلومة.منه  يستثنىو 

 أن يكون البيع معلوًما بوصفه.األول: 

 مجلس العقد.أن يدفع المال كاماًل يف الثاين: 

 أن يكون أجل التسليم معلوًما.الثالث: 

 أن يكون مقدوًرا على تسليمه يف الموعد المتفق عليه بينهما.        الرابع: 

ُه التِّْرِمِذيُّ » قوله: حا حَّ صا يف الباب, يف سننه, وتصحيح اإلمام الرتمذي  :أي «وا

                                                           

(, وهو يف 2187(, وابن ماجه )4313(, والنسائي )1232(, والرتمذي )3503خرجه أبو داود )أ (1)

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل.1222اإلرواء )
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 ولكن ال يعتمد عليه لذاته.

ةا » قوله: ْيما اْبُن ُخزا  يف صحيحه, وقد قيل يف صحيحه أنه صحيح تجوًزا. :أي «وا

اكِمُ » قوله:  اْلحا  يف مستدركه. :أي «وا

ُه فِي » قوله: جا أاْخرا ِديِث »وا وهو كتاب آخر للحاكم رحمه اهلل, يتكلم : «ُعُلوِم اْلحا

 عن المصطلح, وفيه أحاديث موصولة بأسانيدها. 

ةا » قوله: نِيفا ِة أابِي حا ايا , صاحب المذهب لنعمان بن ثابت هو ا: «ِمْن ِروا

 وهو ضعيف يف الحديث.المشهور, 

 عبد اهلل بن أيوب القربي مرتوك.ويف اإلسناد إلى أبي حنيفة: 

 فهي رواية مطرحة.

ْفِظ: » قوله: ْذُكوِر بِلا ْمرٍو اْلما ْن عا ْرطٍ »عا شا ْن باْيٍع وا ى عا , َومِْن َهَذا اْلَوْجِه َأْخَرَجُه «ناها

 
ُّ

َبَرانِي طِ »فِي  الطَّ  .«, َوُهَو َغِريٌب «اَْلاْوسا

بِْعُتُه »:  يخالف عدة أحاديث يف الباب, منها حديث جابر وهو حديث منكر,  فا

ُه إِلاى أاْهِلي نا ْيِه ُحْمالا لا اْستاْثناْيُت عا يٍَّة، وا
, وقد اختلف أهل العلم, فمنهم من ذهب «بُِوقِ

 . لبيع وفساد الشرط إلى بطالن البيع والشرط, ومنهم من ذهب إلى صحة ا

 ( 353/ 7قال ابن عبد الرب يف االستذكار):  ََّوفِي َهَذا اْلَحِديِث َدلِيٌل َعَلى َأن

ْرُط َوَيِصحُّ اْلَبْيُع ... ْرَط اْلَفاِسَد فِي اْلَبْيِع اَل ُيْفِسُد اْلَبْيَع َوَلكِنَُّه َيْسُقُط َوَيْبُطُل الشَّ  الشَّ

ْرَط اْلَفاِسَد ُيْفِسُد اْلَبْيَع َومِنُْهْم َمْن َيَرى َأنَُّه َوَمْن َقاَل مِْن َأْهِل الْ  ِعْلِم َمْن َيَرى َأنَّ الشَّ

ْرَط اَل َيُضرُّ اْلَبْيَع َكائِنًا َما َكاَن   . اهـاَل َينَْعِقُد َبْيٌع َواَل َشْرٌط َأْصاًل َومِنُْهْم َمْن َيَرى َأنَّ الشَّ

 .واهلل أعلم
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 النهي عن بيع العربان

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  --)َوَعنْهُ  – 804 ى را ْن باْيعِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها َرَواُه  .(2) «(1)اْلُعْرباانِ  عا

  (."بِهِ , َبَلَغنِي َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب "َمالٌِك, َقاَل: 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم بيع العربان .

  ْربان ويقال: َعَرُبون وُعْرُبون والعُ  (:132/ 3معالم السنن )قال الخطابي يف

سمي بذلك؛ ألن فيه إعراًبا لعقد البيع, أي: إصالًحا »: قيل: «النهاية»قال ابن األثير يف 

 «.وإزالة فساد, لئال يملكه غيره باشرتائه

أن  -واهلل أعلم-وذلك فيما نرى »فقال: « الموطأ»وقد فسر اإلمام مالك يف  

أو َيَتَكارى الدابة, ثم يقول للذي اشرتى منه أو  يشرتي الرجل العبد أو الوليدة,

َتَكارى منه: أعطيك ديناًرا أو درهًما أو أكثر من ذلك أو أقل على أين إن أخذت 

                                                           

 ويقال: َعَرُبون وُعْرُبون.( الُعْربان 1) 

وابن  ,(3502)عن عمرو به. وأخرجه أبو داود  ,عن الثقة عنده (1781)« الموطأ»أخرجه مالك يف  (2) 

قال الحافظ يف التلخيص . "به ,بلغني عن عمرو بن شعيب"من طريق مالك قال:  (,2122)ماجه 

ْبِن َماَجْه َضِعيَفةٍ  ,وفِيِه َراو َلْم ُيَسمَّ ": (3/44-45)
ِ

 فِي ِرواَيٍة ال
َ

ي . وُسمِّ
ُّ

 ْبُن َعامر اأْلَْسَلِمي
ِ
: َعْبُد اهلل

واِة َعْن َمالٍِك مِْن َطِريِق : ُهو اْبُن َلِهيَعَة؛ وُهَما َض وقِيَل  ِعيَفاِن. وأخرجه الدارقطني واْلَخطِيُب فِي الرُّ

 ,"ثَِقةٌ ": وَعْمُرو بُْن اْلَحاِرِث اْلَهْيَثِم ْبِن اْلَيَماِن َعنُْه َعْن َعْمِر وبِْن اْلَحاِرِث َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب. 

َفُه اأْلَْزِديُّ ": واْلَهْيَثمُ  : . "َصُدوٌق "ُبو َحاتٍِم: وَقاَل أَ . "َضعَّ
ُّ

اَرُقْطنِي َد بَِقولِِه َعْن َعْمِرو "وَذَكَر الدَّ َأنَُّه َتَفرَّ

. وأخرجه البيهقي "ُيَقاُل إنَّ َمالًِكا َسِمَع َهَذا اْلَحِديَث مِْن اْبِن َلِهيَعةَ ": َقاَل اْبُن َعِديٍّ . "ْبِن اْلَحاِرِث 

ْحَمِن َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب. مِْن َطِريِق َعاِصِم ْبِن َعْبِد اْلَعزِ  اِق يِز َعْن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّ زَّ وَقاَل َعْبُد الرَّ

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم َعْن اْلُعْرَباِن فِي فِي ُمَصنَِّفهِ 
ِ
 َعْن َزْيِد بِْن َأْسَلَم ُسئَِل َرُسوُل اهلل

َّ
اْلَبيِْع : أنا اأْلَْسَلِمي

  ,ُه وَهَذا َضِعيٌف َمَع إرسالهَفَأَحلَّ 
ُّ

ِد بِْن َأبِي َيْحَيى": واأْلَْسَلِمي   اهـ. "ُهو إْبَراِهيُم بُْن ُمَحمَّ
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السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء 

ك باطل بغير الدابة, وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك, فهو ل

 «.شيء

 ربان فيه لغتان عربان وأربان ويقال أيضل عربون وأربون.العُ و

وقد اختلف الناس يف جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخرب ولما فيه من 

 الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك يف أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي.

 ع ويروي ذلك أيضًا عن عمر.وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البي

ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر 

 .َيعني أنه أجازه وضعف الحديث فيه ألنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بالغ , 

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را ْن باْيِع اْلُعْرباانِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها  ربان.بيع الع ملسو هيلع هللا ىلصحرم النبي  :أي «عا

أن يقول له: أعطني سلعتك: وهذا دينار؛ فإن اشرتيتها كان الدينار من وصورته: 

 الثمن, وإن لم أشرتها فالدينار لك.

 وهذا البيع يحرمه جماهير أهل العلم.

 وغيره من أهل العلم تجويزه.وروي عن أحمد 

م لم والصحيح يف هذه المسألة أن بيع العربون حرام, سواء يف ذلك صح الحديث أ

 يصح.

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}: اهلل  لقول

 .[188:]البقرة {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ِه, َقاَل: ُكنُْت وأخرج اإلمام أحمد يف مسند:  , َعْن َعمِّ
ِّ

َقاِشي َة الرَّ من حديث َأبِي ُحرَّ

 
ِ
ُه النَّاَس, ... فَقاَل: فِي َأْوَسِط َأيَّاِم التَّْشِريِق, َأُذوُد َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلصآِخًذا بِِزَماِم َناَقِة َرُسوِل اهلل

اُل » ُه َلا ياِحلُّ ما ْظِلُموا، أاَلا َلا تاظِْلُموا، أاَلا َلا تاظِْلُموا، إِنَّ ِعيُشوا، أاَلا َلا تا ُعوا ِمنِّي تا اْسما
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 .(1) «اْمرٍِئ إَِلَّ بِطِيِب ناْفٍس ِمنُْه...

من إن تضرر البائع, فيضمن المشرتي ما لحقه قول: فصل بعض أهل العلم ب و

 ., واهلل أعلم الضرر, وأما إذا لم يتضرر فال يجوز له األخذ

: أي يف الموطأ, وأخرجه أبو داود, وزاد فيه: قال مالك: وذلك «رواه مالك»قوله: 

فيما نرى واهلل أعلم أن يشرتي الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك دينارًا 

 . اهـيتك لكعلى أين إن تركت السلعة أو الكراء فما أعط

 حتى يحوزه التجار إلى رحالهم متاعالنهي عن بيع ال

ْبُتُه لاِقيانِي »َقاَل:  --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 805 ا اْستاْوجا لامَّ وِق، فا ْيتاا فِي السُّ اْبتاْعُت زا

لاى  ْدُت أاْن أاْضرِبا عا أارا ناا، فا سا ا حا أاْعطاانِي بِِه ِرْبحا ُجٌل فا ُجٌل ِمْن را ذا را أاخا ُجِل، فا ِد الرَّ يا

هُ  تَّى تاُحوزا ْيُث اْبتاْعتاُه حا بِْعُه حا : َلا تا الا قا ابٍِت، فا ْيُد ْبُن ثا ا ُهوا زا إِذا ، فا تُّ اْلتافا اِعي، فا ْلِفي بِِذرا  خا

ْحِلكا  ُسولا اهللِ  ;إِلاى را إِنَّ را ْيُث ُتبْتااُع،  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا لاُع حا ى أاْن ُتبااعا السِّ ها ا نا ها تَّى ياُحوزا حا

الِِهمْ  اُر إِلاى ِرحا َحُه اْبُن ِحبَّاَن,  .(2)«التُّجَّ َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد َواللَّْفُظ َلُه, َوَصحَّ

 (.َواْلَحاكِمُ 

   الشرح: 

                                                           

 (.1452(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )20325أخرجه أحمد ) (1)

والبيهقي (, 2271)والحاكم  (,4284)وابن حبان  (,3422)وأبو داود  (,21338)أخرجه أحمد  (2) 

عن ( 1523) ومسلم(, 2137)بسند حسن. ويشهد له ما أخرجه البخاري (, 10322) يف الكربى

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم, َيْبَتاُعوَن ِجَزاًفا»ابن عمر بلفظ: 
ِ
َيْعنِي « َلَقْد َرَأْيُت النَّاَس فِي َعْهِد َرُسوِل اهلل

وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف وُه فِي َمَكانِِهْم, َحتَّى ُيْؤووُه إَِلى ِرَحالِِهْم. الطَّعام, ُيْضَرُبوَن َأْن َيبِيعُ 

 (.3422) سنن أبي داود
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وزه التجار إلى رحالهم بيع المتاع حتى يححكم ساق المصنف الحديث لبيان 

 ويتملكونه .

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف مسلم: قدم والحديث ثابت وقد ت
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْكتاالاهُ »َقاَل:  تَّى يا الا يابِْعُه حا ا فا اما عا ى طا ِن اْشتارا  . «ما

ِن اْبتااعا »َوفِي ِرَواَيِة َأبِي َبْكٍر:   .(1) «ما

 بن عمر ويف مسلم: 
ِ
أاْيُت النَّاسا فِ », َقاَل: من حديث َعبِْد اهلل ْد را ُسوِل قا ْهِد را ي عا

تَّى ُيْؤُووُه  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  لِِك حا ذا انِِهْم، وا كا بِيُعوُه فِي ما ْن يا
ُبونا فِي أا ا، ُيْضرا افا اما ِجزا ا اْبتااُعوا الطَّعا إِذا

الِِهمْ   . (2) «إِلاى ِرحا

 ْبِن ُعَمَر, َأنَّ َأَباهُ "َقاَل اْبُن ِشَهاٍب: 
ِ
 ْبُن َعْبِد اهلل

ِ
َثنِي ُعَبْيُد اهلل َكاَن َيْشَتِري الطََّعاَم  َوَحدَّ

 ."ِجَزاًفا, َفَيْحِمُلُه إَِلى َأْهلِهِ 

 هذه المسألة خالف: وقد وقع يف 

 أنه متى تملك السلعة جاز بيعها؛ إذا رفع الغرر, وتختلف السلع. :مع أن الصحيح

 فالعقار: تخليته التسليم له.

 يم.والنقود: وضعها يف يد البائع, أو يف يد المشرتي يعترب تسل

 وأما ما كان من األطعمة: من موزون, أو مكيل, يدخله الغرر.

 فهنا ال بد أن يحوله إلى رحله, بحيث يرتفع منه الغرر.

وِق » قوله: ْيتاا فِي السُّ زيًتا مما يتقوته الناس, سواء كان ذلك زيت  :أي «اْبتاْعُت زا

 سمسم, أو الزيوت التي تخرج من األنعام.

لزيتون, وزيت حبة السوداء, وزيت الخردل, وزيت ويف هذا الزمان: كزيت ا

                                                           

 (.1528أخرجه مسلم ) (1)

 (.1527أخرجه مسلم ) (2)
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 السعرت, وغيرها من أنواع الزيوت وهي كثيرة جًدا.

وقد اشتهر بعض أهل العلم بالزيات كأبي صالح السمان, ويقال: الزيات, وكذلك 

 اإلمام محمد بن سيرين فقد كان تاجًرا يف الزيت.

ْبُتهُ » قوله: ا اْستاْوجا لامَّ  تملكته. :أي «فا

ناا» ه:قول سا ا حا أاْعطاانِي بِِه ِرْبحا ُجٌل فا وما زال يف السوق قبل أن يأخذه إلى : «لاِقيانِي را

 رحله.

ُجلِ » قوله: ِد الرَّ لاى يا ْدُت أاْن أاْضرِبا عا أارا إذ أن هذا قد يكون من صفة الرضا, : «فا

 يضرب بيده على يده, كاإليجاب والقبول.

ْلِفي» قوله: ُجٌل ِمْن خا ذا را أاخا اِعي فا  لينهاه عن ذلك. :أي «بِِذرا

ابٍِت » قوله: ْيُد ْبُن ثا ا ُهوا زا إِذا ، فا تُّ اْلتافا , ومن وكان من الراسخين يف العلم : «فا

 .ملسو هيلع هللا ىلصكتاب وحي رسول اهلل 

ْحِلكا » قوله: ُه إِلاى را تَّى تاُحوزا ْيُث اْبتاْعتاُه حا بِْعُه حا : َلا تا قاالا  .«فا

 , وأن كل شيء بحسبه.تقدم الكالم على هذه المسألةوقد 

  :بيان كيف تكون احليازة 

 حيازة كل شيء بحسبه.و

سواء كانت موزونة, أو مكيلة, فحيازهتا بنقلها إلى الرحل؛ حتى يزول فاألطعمة: 

 عنها الغرر والجهالة, ألهنا مما يدخلها الغرر والجهالة.

مشرتي لها, حيازهتا بالتخلية بينها وبين الواألراضي: والعقارات من البيوت, 

 وبتسليمها إلى المشرتي, وأخذ عقود وأوراق ملكيتها الدالة عليها.

 حيازهتا بتسليمها إلى المشرتي, ودفع مفاتيحها, وأرواق ملكيتها.والسيارات: 

 حيازهتا بتسليمها إلى المشرتي.والمالبس وغيرها من الكماليات: 
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يستطيع أن ينقله  وهكذا كل سلعة حيازهتا بما يناسبها, وليس كل شيء يباع

 المشرتي إلى رحله.

ُسولا اهللِ » قوله: إِنَّ را ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا ها تَّى ياُحوزا ْيُث ُتْبتااُع، حا ُع حا لا ى أاْن ُتبااعا السِّ ها نا

الِِهمْ  اُر إِلاى ِرحا  واهلل أعلم , أن يقع منهم التملك لها تماًما بمعنى:, «التُّجَّ
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 ير جنسهجواز قضاء الدين من غ

َنانِيِر  --)َوَعنْهُ  – 803 ! إِنِّي َأبِيُع بِاْلَبِقيِع, َفَأبِيُع بِالدَّ
ِ
َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

َنانِيَر, آُخُذ َهَذا مِْن َهِذِه َوُأْعطِي َهَذِه مِْن َهِذا َراِهِم َوآُخُذ الدَّ َراِهَم, َوَأبِيُع بِالدَّ  ?َوآُخُذ الدَّ

  َفَقاَل َرُسوُل 
ِ
ا»: ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ها ْأُخذا ْيءٌ  َلا باْأسا أاْن تا ا شا باْيناُكما ا وا قا رَّ تافا ا لاْم تا ا ما  .(1)«بِِسْعرِ ياْوِمها

َحُه اْلَحاكِمُ  َرَواهُ   (.اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

 الشرح: 

 قضاء الدين بغير جنسه. جوازالحديث لبيان ساق المصنف 

تقضيه بالذهب فلفت تساباليمني, أو تقضيه فسلفت مااًل بالسعودي, لو مثاًل: ف

 . بالفضة

 فهذا كله مشروع, إذ أن هذا ليس بباب صرف.

ولكن يحرم هذا البيع يف حالة االشرتاط, أو كان قد استقر يف ذمته ذهًبا, فيشرتط 

 فال يجوز له هذا االشرتاط. أن يوفيه فضة

                                                           

والرتمذي  (,4582)والنسائي  (,3355 ,3354)وأبو داود  (,3232( )4883)أخرجه أحمد  (1) 

 ,عن سعيد بن جبير ,من طريق ِسماك بن حرب (,2285)والحاكم  (,2232) وابن ماجه (,1242)

لكن ضعفه الرتمذي حيث قال: هذا حديث ال نعرفه مرفوعًا من  ,به وسنده صحيح ,عن ابن عمر

 وقال الحافظ يف التلخيص اهـحديث سماك بن حرب, وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا. 

لى صحة الحديث. وروى البيهقي من طريق أبى داود وعلق الشافعي القول به ع": (3/23)

ولم  ,الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر

وأخربنا يحيى بن أبى  ,ولم يرفعه ,عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر        يرفعه. وأخربنا قتادة

وضعفه اإلمام . "وأنا أفرقه ,عه لنا سماك بن حربورف ,ولم يرفعه ,عن سالم عن ابن عمر ,إسحاق

  (.1323األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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له, وله أن ألنه ما, وال يشرتط بسعر يومه, فلو رضي بأقل من سعر يومه, جاز

 يتصرف فيه بما يشاء.

ُسولا اهللِ!» قوله: : ُقْلُت: ياا را الا نُْه قا عا هذا من باب النداء الجائز, وهو لحي : «وا

 , من أجل أن يلتفت ويسمعه.ملسو هيلع هللا ىلصحاضر قادر, حتى غير النبي 

بِيُع بِاْلباِقيعِ » قوله:  .ملسو هيلع هللا ىلصلعل السوق كان يف هذا الموضع يف زمن النبي : «إِنِّي أا

وفيها مقربة سجد, وأنت متجهة إلى جهة القبلة منطقة عن يسار المقيع: والب

 البقيع.

انِيرِ » قوله: نا أابِيُع بِالدَّ  بالذهب. :أي «فا

اِهما » قوله: را آُخُذ الدَّ  يف حال القضاء. :أي «وا

اِهمِ » قوله: را بِيُع بِالدَّ أا  بالفضة. :أي «وا

انِيرا » قوله: نا آُخُذ الدَّ  ضاء.يف حال الق :أي «وا

ِذا» قوله: ِه ِمْن ها ذا ُأْعطِي ها ِذِه وا ا ِمْن ها ذا , وما أعطي قضى بهما معه  :أي «?آُخُذ ها

 أخذه.

ا» قوله: ا بِِسْعرِ ياْوِمها ها ْأُخذا  .«َلا باْأسا أاْن تا

, لكن بالرتاضي جواز األخذ بسعر يومها, وبأقل من سعر يومها الصحيح:و

 عند المحاققة.وبسعر يومها, 

ْيءٌ ما » قوله: ا شا باْيناُكما ا وا قا رَّ تافا من الشروط قيلتزم هبا والمؤمنون عند  :أي «ا لاْم تا

 شروطهم لكن بغير الصرف . 

 إن جاء موعد للقضاء وأحب أن يقضي سعودًيا, أو يمنًيا, للمشرتي ذلك.و

  .واهلل أعلم  ,ليك البائع, وقال لك: بسعر اليوموإن شدد ع



   

 

001 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان النهي عن بيع النجش

ى »َقاَل: --)َوَعنُْه  – 807 ِن النَّْجشِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها  (.َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .(2)«(1)عا

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع النجش لما فيه من األذى الذي يلحق 

 المسلم .

 ( 152/ 10قال النووي شرح مسلم :) ا النَّْجُش َفبِنُوٍن َمْفُتوَحٍة ُثمَّ ِجيٍم َوَأمَّ

ْلَعِة اَل لَِرْغَبٍة فِيَها َبْل لَِيْخَدَع َغْيَرُه َس  اكِنٍَة ُثمَّ ِشيٍن ُمْعَجَمٍة َوُهَو َأْن َيِزيَد فِي َثَمِن السِّ

ْثُم ُمْخَتصٌّ بِالنَّاِجِش  ْجَماِع َواْلَبْيُع َصِحيٌح َواإْلِ ُه لَِيِزيَد َوَيْشَتِرَيَها َوَهَذا َحَراٌم بِاإْلِ َوَيُغرَّ

َيْعَلْم بِِه اْلَبائُِع َفإِْن َواَطَأُه َعَلى َذلَِك َأثَِما َجِميًعا َواَل ِخَياَر لِْلُمْشَتِري إِْن َلْم َيُكْن إِْن َلْم 

ْغتَِراِر َوَعْن َمالٍِك ِرَواَيٌة 
ِ

َر فِي اال َنَُّه َقصَّ
ِ

مَِن اْلَبائِِع ُمَواَطَأٌة َوَكَذا إِْن َكاَنْت فِي اأْلََصحِّ أل

ْستَِثاَرُة َومِنُْه َنَجْشُت  َأنَّ اْلَبْيعَ 
ِ

 َعنُْه ُمْقَتِضًيا لِْلَفَساِد َوَأْصُل النَّْجِش اال
َ

َباطٌِل َوَجَعَل النَّْهي

َنَُّه يثير 
ِ

ْلَعِة َناِجًشا أل َ النَّاِجُش فِي السِّ
ي ْيَد َأْنُجُشُه بَِضمِّ اْلِجيِم َنْجًشا إَِذا اْسَتَثْرُتُه ُسمِّ الصَّ

ثمنها وقال بن ُقَتيَْبَة َأْصُل النَّْجِش اْلَخْتُل َوُهَو اْلِخَداُع َومِنُْه قِيَل الرغبة فيها ويرفع 

ْيَد َوَيْخَتاُل له وكل من استثار شيئا َفُهَو َناِجٌش َوَقاَل  َنَُّه َيْختُِل الصَّ
ِ

ائِِد َناِجٌش أل لِلصَّ

ْطَراءُ  َوَعَلى َهَذا َمْعنَى اْلَحِديِث ال يمدح  اْلَهَرِويُّ َقاَل َأُبو َبْكٍر النَّْجُش اْلَمْدُح َواإْلِ

ُل  ِحيُح اأْلَوَّ   . اهـأحدكم السلعة ويزيد يف ثمنها باَِل َرْغَبٍة َوالصَّ

نْهُ » قوله: عا  .عن ابن عمر  :أي «وا

ى » قوله:  , ومنع ذلك.ملسو هيلع هللا ىلصحرم النبي  :أي «-ملسو هيلع هللا ىلص -ناها

                                                           

 : الزيادة يف ثمن السلعة ممن ال يريد شرائها؛ ليغّر بذلك غيره.«النْجش» (1) 

 .(1513)ومسلم  (,2142)أخرجه البخاري  (2) 
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ِن النَّْجشِ » قوله:  .«عا

ُسوُل اهللِ »: , َقاَل  َرةَ من حديث َأبِي ُهَريْ  يف الصحيحين:و ى را بِيعا  ملسو هيلع هللا ىلصناها ْن يا أا

لاى ِخطْباِة  َلا ياْخُطُب عا لاى باْيِع أاِخيِه، وا ُجُل عا َلا يابِيُع الرَّ ُشوا، وا نااجا َلا تا اِضٌر لِبااٍد، وا حا

ا ها
ائِ ا فِي إِنا أا ما ا لِتاْكفا ْرأاُة طاالاقا ُأْختِها ْسأاُل الما َلا تا  .(1)«أاِخيِه، وا

هو الزيادة يف ثمن السلعة بغير نية الشراء, وإنما ليغر غيره ممن يريد أن نْجش: وال

 يشرتي.

 .لى بيع أخيه, على غير نية الشراءوقيل: النْجش: هو أن يبيع الرجل ع

 فهذا حرام على جهتين: 

 أنه باع على بيع أخيه.األولى: 

ى », َقاَل: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف الصحيحين: و ُسوُل اهللِ ناها بِيعا  ملسو هيلع هللا ىلصرا ْن يا أا

لاى باْيِع أاِخيِه... ُجُل عا بِيُع الرَّ َلا يا ُشوا، وا نااجا َلا تا اِضٌر لِبااٍد، وا  .«حا

يث رفع السعر وهو ال يريد حعند جماهير أهل العلم , اً وغرر أن فيه حيلةً الثانية: 

 .الشراء 

يغبن البائع, فإذا علم أن  إال أن بعضهم جوزه يف حالة, ما إذا كان المشرتي يريد أن

المشرتي يريد أن يغبن البائع حتى يرفع الضرر عنه, فال بأس أن يدخل رجل يف 

 . الشراء حتى ترفع السلعة

 ., ويقول له: ال خالبة, وال خديعة أنه لو نصحه لكان أحسن, وأفضل :والصحيح

ادة يف وهو الزي الحاصل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه, قد يكون للنجشف

من عدم البيع على بيع المسلم, وقد  ثمن السلعة, وقد يكون لمراعات حق اآلخرين,

  يكون لِلمرين مًعا, واهلل الموفق .

                                                           

 (.1515(, ومسلم )2140أخرجه البخاري ) (1)
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وعن  ، والمخابرة، والمزابنة ،النهي عن بيع المحاقلة
 الثنيا المجهولة

  َوَعنْ ) – 808
ِ
ِة، نا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: ;--َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل لا اقا ْن اْلُمحا ى عا ها

ْن الثُّنْياا، إَِلَّ  عا ِة، وا ابارا اْلُمخا اباناِة، وا اْلُمزا َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلَّ اِْبَن َماَجْه,  - (1) «أاْن ُتْعلاما  وا

َحُه التِّْرمِِذيُّ    (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتي هنى النبي  المعامالتالحديث لبيان ساق المصنف 

 النهي عن المزابنة .الثانية:         عن المحاقلة .النهي األول: 

 النهي عن الثنيا غير المعلومة .الرابعة:       النهي عن المخابرة  .الثالث: 

ةِ » قوله: لا اقا ْن اْلُمحا ى عا  . «ناها

 مأخوذة من الحقل, وهي المزرعة والبستان.المحاقلة: 

 وقد اختلف يف تفسيرها: 

إلى أهنا بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من " :فذهب جابر بن عبد اهلل 

                                                           

والرتمذي , وأعله (,3880)وأخرجه النسائي  ,ولم يذكر المخابرة (,3405)اود أخرجه أبو د (1) 

( ومسلم 2381)وأخرج الحديث البخاري  ,"إال أن تعلم"ولم يذكر:  (14358)وأحمد  (,1220)

وقال اإلمام . "إال أن تعلم"وذكرها مسلم بدون التقييد:  ,ولم يذكر البخاري الثنيا ,(1533)

ًدا ": (341كبير )الرتمذي يف العلل ال َعْن َهَذا اْلَحِديِث َفَلْم َيْعِرْفُه مِْن َحِديِث -البخاري-َسَأْلُت ُمَحمَّ

: اَل َأْعِرُف لُِيونَُس ْبَن ُعَبْيٍد َسَماًعا مِْن َعَطاِء بِْن وَقاَل  ,َعْن َعَطاءٍ  ,َعْن ُيوُنَس ْبِن ُعَبْيدٍ  ,ُسْفَياَن ْبِن ُحَسْينٍ 

(, ويف التعليقات الحسان 3405اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن )وصححه . "َأبِي َرَباٍح 

 (.2/403(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )4250)
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 , أخرجه الشافعي.(1) "الحنطة

ومعلوم أن هذا البيع غرر وجهالة؛ فإنه ال يدري هل يأيت الزرع بمثل هذا القدر, أم 

 ال.

قلة هي بيع الطعام يف سنبله, كما يف اإلى أن المحوذهب أبو عبيد رحمه اهلل:  

 غريب الحديث.

التاجر الحب وهو يف سنبله, فاهلل أعلم هل سيسلم حتى يقطف؟ بحيث يشرتي 

 وكم فيه من الحبوب؟

 ففيه غرر وجهالة.

وهذه هنا بيع األرض ببعض ما ينبت فيها, بأالمحاقلة: وفسر اإلمام مالك 

 . تسمى المزارعة

 ؛ لما فيها من الغرر, و الجهالة. والنهي عنها

 . النهي, وال صارف ؛ ألنه هو األصل يفللتحريموالنهي هنا 

 ْبَن َمْعِقٍل َعِن  ويف مسلم:
ِ
اِئِب, َقاَل: َسَأْلُت َعْبَد اهلل  ْبِن السَّ

ِ
من طريق َعْبِد اهلل

اكِ  حَّ ُسولا اهللِ »: --اْلُمَزاَرَعِة, َفَقاَل: َأْخبََرنِي َثابُِت ْبُن الضَّ ِن  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را ى عا ناها

ةِ  عا ارا  .(2)«اْلُمزا

 عة.عن المزار ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يهن

 عن المحاقلة. ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث الباب هنى النبي 

 المحاقلة.ورخص يف المزارعة,  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت أن النبي 

على المحاقلة, من المزارعة, و ملسو هيلع هللا ىلصأن ما هنى عنه النبي فيكون الجمع بين األدلة: 

                                                           

 (.1354وهو مخرج يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل ) (1)

 (.1542أخرجه مسلم ) (2)



   

 

001 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ما كان فيه غرر وجهالة وضرر.

 والمرخص فيه ما لم يكن فيه غرر وجهالة.

 مزارعة والمحاقلة على ما يخرج من األرض, فيقول:فأما بيع الزرع بالزرع, أو ال

 لي هذا, ولك هذا, فهذا منهي عنه, لما فيه من الغرر والجهالة .

 على قسمة ما يخرج منها من الحب, فال بأس بذلك.وأما المزارعة والمحاقلة: 

تزرع األرض والذي يخرج منها يكون بيننا, لك النصف, ولي يقول:  كأن

لما سيأيت بيانه إن  ويجوز كذلك ما كان بالذهب والفضة ,فعلهالنصف, فهذا يجوز 

 .شاء اهلل يف باب المساقاة 

اباناةِ » قوله: اْلُمزا  من الزبن, وهو الدفع الشديد.المزابنة:  «وا

 : بأهنا بيع التمر رطًبا بالتمر كياًل, وبيع العنب بالزبيب كياًل.رها ابن عمر وفس

 ْبِن ُعَمَر من حديث َعْبِد اففي الصحيحين:
ِ
ُسولا اهللِ »: هلل ِن  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را ى عا ناها

ْيالا  ْرِم كا بِيِب بِالكا باْيُع الزَّ ، وا ْيالا رِ بِالتَّْمرِ كا اباناُة: باْيُع الثَّما الُمزا اباناِة، وا  .(1)«الُمزا

  :حكم بيع املزابنة 

 .عن المزابنة نهي الالحديث ويف 

 ؟ولكن هل كل بيع مزابنة منهي عنه 

 .«خمسة أوسق أو»: من المزابنة, فيما دون خمسة أوسق ملسو هيلع هللا ىلصرخص النبي  قدو

اياا  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ »: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  ففي الصحيحين: را صا فِي باْيِع العا خَّ را

ِة أاْوُسٍق؟ ْمسا ِة أاْوُسٍق، أاْو ُدونا خا ْمسا  .(2)«َقاَل: َنَعمْ  «فِي خا

نخلة, أو نخلتين, ليستمتع بما فيها من  ثمر أن يشرتي أن الرجل يريدوبيان ذلك: 

                                                           

 (.1542(, ومسلم )2171أخرجه البخاري ) (1)

 (.1541(, ومسلم )2120)أخرجه البخاري  (2)
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 الرطب, وهو ما يسمى عند بعضهم بالخريف.

 فريد أن يوسع على أبنائه فال حرج يف ذلك.

تجوز إنما أهنا ال تجوز؛ ألهنا ربا, ولما فيها من الغرر, و يف المزابنة األصلف

 . بشرط, وهو أن تكون يف خمسة أوسق, أو فيما دوهنا

ةِ » :قوله ابارا اْلُمخا  .«وا

  :بيان حكم بيع املخابرة 

قال النووي , وأهل خيرب ملسو هيلع هللا ىلصنسبة إلى ما جرى بين النبي سميت هبذا االسم: 

ُح َهَذا َقْوُل اْلُجْمُهوِر 123/ 10) اُر َأِي اْلَفالَّ ٌة مَِن اْلَخَبِر َوُهَو اأْلَكَّ (: َواْلُمَخاَبَرُة ُمْشَتقَّ

ٌة مِنَ   بَِضمِّ  َوقِيَل ُمْشَتقَّ
َ

َ النَِّصيُب َوِهي
يِّنَُة َوقِيَل مَِن اْلُخْبَرِة َوِهي  اأْلَْرُض اللَّ

َ
اْلِخَباِر َوِهي

َ النَِّصيُب مِْن َسَمٍك َأْو َلْحٍم ُيَقاُل َتَخبَُّروا ُخبَْرًة 
اْلَخاِء َوَقاَل اْلَجْوَهِريُّ َقاَل َأبُو ُعَبيٍْد ِهي

َنَّ إَِذا اْشتََرْوا َشاًة َفَذَبُحوهَ 
ِ

 َمْأُخوَذٌة مِْن َخْيَبَر أل
ِّ

ا َواْقَتَسُموا َلْحَمَها وقال بن اأْلَْعَرابِي

َل َهِذِه اْلُمَعاَمَلِة َكاَن فِيَها   . اهـَأوَّ

عليه خيرب خير أهل خيرب ببين العمل يف المزارع,  حين فتح اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

 ويكون لهم شطر ما يخرج منها.

 اْبِن ُعَمَر من حديث  :الصحيحينففي 
ِ
َأْن َيْتُرَكُهْم  ملسو هيلع هللا ىلص: َفَسَأَل الَيُهوُد َرُسوَل اهلل

 
ِ
ا »: ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َأْن َيْكُفوا الَعَمَل َوَلُهْم نِْصُف الثََّمِر, َفَقاَل َرُسوُل اهلل لِكا ما لاى ذا ُكْم عا ُنِقرُّ

وا َحتَّى َأْجالَُهْم ُعَمُر فِي إَِماَرتِِه إَِلى تَ «ِشْئناا  .(1)"ْيَماَء, َوَأِريَحا, َفُأقِرُّ

ُسوُل اهللِ », َقاَل: --من حديث َعِن اْبِن ُعَمرَ  مسلم: لفظو ْيبارا  ملسو هيلع هللا ىلصأاْعطاى را خا

ْرعٍ  رٍ أاْو زا ا ياْخُرُج ِمْن ثاما طْرِ ما  .«بِشا

 فال حرج إن كان الخارج من األرض معلوًما.

                                                           

 (.1551( ومسلم )3152أخرجه البخاري ) (1)
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 وأما إذا كان الخارج غير معلوم, فهو منهي عنه للغرر, وللجهالة.

ْن الثُّنْياا» قوله: عا  .«وا

  :بيان حكم بيع الثنيا 

 بيان الثنيا, وأهنا إن كانت معلومة فإهنا تصح اتفاًقا بين أهل العلم.تقدم 

 وتحرم يف الشيء المجهول, الذي قد يؤدي إلى الغرر والجهالة. 

 وقد ُيؤدي إلى الشقاق بين الناس والتخاصم.

 النخلة المعلومة, ويحددها له.بعتك هذه المزرعة إال مثل أن يقول: 

 فهذا البيع جائز؛ ألنه ال غرر فيه, وال جهالة.

بعتك هذه المزرعة إال نخلة, وال يحددها, أو بعتك هذه العمارة إال أما أن يقول: 

فهذا البيع ال يصح, وال يجوز؛ لما فيه من الغرر والجهالة, وربما , غرفة وال يحددها

 م بين المتبايعين.تسبب ذلك إلى النزاع والتخاص

فإذا ُعلمت زال الغرر والجهالة, وإذا لم تعلم بقي الغرر : «إَِلَّ أاْن ُتْعلاما » قوله:

 والجهالة.

 وقد يكون سببا لالختالف بين البائع والمشرتي.

 هل يصح أن يقول بعتك هذه املزرعة إال نصفها, أو إال ثلثاها؟ 

 بد أن تكون الثنيا أقل من ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ال يصح, فالو

 الثلث.

على والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو وقع البيع مع الثنيا, سواء كانت 

شرتي على ذلك أن البيع قد النصف, أو الثلثين, أو أكثر, أو أقل واتفق البائع مع الم

 . , واهلل أعلم صحتم, و

           



  ,, 
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 منابذةوال ,والمالمسة ,النهي عن بيع المخاضرة

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  -  -َأَنٍس  َوَعنْ ) – 802 ى را ِة،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها لا اقا ِن اْلُمحا عا

ةِ  را اضا اْلُمخا اباناةِ (1)وا اْلُمزا ِة، وا اْلُمنااباذا ِة، وا سا ما اْلُمالا  (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(2) «، وا

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان بعض المنهيات يف البيوع .

 ها:ومن

 النهي عن المخاضرة .الثاين:      وقد تقدم النهي عن المحاقلة, األول: 

 النهي عن المنابذة .الرابع:                      النهي عن المالمسة الثالث: 

 النهي عن المزابنة, وقد تقدم .الخامس: 

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را ةِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها لا اقا ِن اْلُمحا  ., وهلل الحمد اقلةتقدم بيان المح: «عا

ةِ » قوله: را اضا اْلُمخا  هني عن بيع المخاضرة. :أي «وا

 بيع الثمر قبل أن يبدو صالحه.: هيو

 ْبِن ُعَمَر ين: يف الصحيحو
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َلا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

بِيُعوا ا َلا تا الاُحُه، وا ْبُدوا صا تَّى يا را حا بِيُعوا الثَّما را بِالتَّْمرِ تا  .(3) «لثَّما

با »يف صحيحه: لفظ اإلمام مسلم يف و تاْذها ُحُه، وا الا ْبُدوا صا تَّى يا را حا ْبتااُعوا الثَّما َلا تا

ةُ  نُْه اْْلفا  ."َيْبُدَو َصاَلُحُه: ُحْمَرُتُه َوُصْفَرُتُه  ", َقاَل: «عا

 الٍِك فَعْن َأَنِس ْبِن مَ والعلة يف هذا النهي حتى ال تلحقه اآلفة 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

                                                           

 : أي: بيع الثمار والحبوب قبل أن َيْبُدو صالحها.«المَخاَضرة» (1)

 . (2207)أخرجه البخاري  (2)

 (. 1532(, ومسلم )2183أخرجه البخاري ) (3)
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ِ
. َفَقاَل َرُسوُل اهلل , َفِقيَل َلُه: َوَما ُتْزِهي؟ َقاَل: َحتَّى َتْحَمرَّ

َ
َنَهى َعْن َبْيِع الثَِّماِر َحتَّى ُتْزِهي

الا أاِخيهِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ُدُكْم ما ْأُخُذ أاحا ، بِما يا ةا را ناعا اهللُ الثَّما ا ما أاْيتا إِذا  عليه . أخرجه متفق «أارا

 هل يشرتط يف بدو الصالح أن تكون مثار املزرعة كلها صاحلة؟و 

 ال يشرتط ذلك, فإذا ظهر الصالح يف بعض ثمارها, فإنه عالمة على الصالح.

الصالح, فال حرج يف  حصل فيهما صح أن يؤكل فقد وقال بعض أهل العلم: 

 بيعه.

 ق المشرتي الضرر.أن الجائحة قد تنزل بعد الشراء, فيلحوالسبب يف ذلك: 

كأنه اشرتى واستأجر يف عقد واحد, فيستثني بقاء المزرعة حتى تصلح  قدأو أنه 

 وهذا ال يصح.

 . الحديث ال يصح مع أن, «نهى عن بيع وشرط»: ملسو هيلع هللا ىلصلما تقدم أن النبي 

  قال اإلمام األلباين( 421يف الضعيفة برقم :).ضعيف جًدا 

حديث باطل ليس يف (: 33/  18) "اوى الفت "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

 . اهـشيء من كتب المسلمين, وإنما يروى يف حكاية منقطعة

يروى يف حكاية عن أبي (: 323/  3(, ويف )132/  22وقال فيها أيضا )

حنيفة ,وابن أبي سلمة, وشريك, ذكره جماعة من المصنفين يف الفقه, وال يوجد يف 

أحمد وغيره من العلماء, ذكروا أنه ال يعرف, شيء من دواوين الحديث, وقد أنكره 

 وأن األحاديث الصحيحة تعارضه. 

المعروفون من غير خالف أعلمه أن اشرتاط صفة يف المبيع وأجمع العلماء 

ونحوه كاشرتاط كون العبد كاتبا أو صانعا, أو اشرتاط طول الثوب أو قدر األرض 

 . اهـونحو ذلك, شرط صحيح

ا على بعض الطلبة يف المدينة المنورة فذكر ما أخرجه وقد أشكل هذقلت: قال: 
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( بأسانيد له عن عبد اهلل بن أيوب بن زاذان 128)ص  "علوم الحديث  "الحاكم يف 

الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: 

فسألت أبا حنيفة قدمت مكة, فوجدت هبا أبا حنيفة, وابن أبي ليلى, وابن شربمة 

 ."البيع باطل والشرط باطل"فقلت: ما تقول يف رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: 

 ثم أتيت ابن أبي ليلى, فسألته؟ فقال: البيع جائر, والشرط جائز. 

 فقلت: يا سبحان اهلل ثالثة من فقهاء العراق اختلفتم علي يف مسألة واحدة. 

دري ما قاال, حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ما أفأتيت أبا حنيفة فأخربته, فقال: 

 , البيع باطل والشرط باطل."هنى عن بيع وشرط ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي "عن جده: 

ما أدري ما قاال, حدثني هشام بن عروة عن ثم أتيت ابن أبي ليلى, فأخربته, فقال: 

. البيع «أن أشتري بريرة فأعتقها ملسو هيلع هللا ىلصأمرين رسول اهلل »قالت:  --أبيه عن عائشة 

 , والشرط باطل. جائز

ما أدري ما قاال, حدثني مسعر بن كدام عن ثم أتيت ابن شربمة, فأخربته, فقال: 

ناقة، وشرط لي حمالنها  ملسو هيلع هللا ىلصبعت من النبي »قال:  --محارب بن دثار عن جابر 

 البيع جائز والشرط جائز. .«إلى المدينة

ديد الضعف, وال إشكال يف هذا, ألن السند مداره على ابن زاذان, وهو شأقول: 

 لقول الدارقطني فيه: مرتوك. وشيخه الذهلي, لم أعرفه.

 (.4521/  234/  1) "األوسط  "ومن هذا الوجه أخرجه الطرباين يف 

ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة, لم يصح حديثه, لما هو معروف من حال 

يثه ( ولذلك استغرب حد325, 533يف الحديث, كما سبق بيانه )ص أبي حنيفة 

 بشرحه سبل السالم(. - 20/  3) "بلوغ المرام  "هذا الحافظ ابن حجر يف 

, واستغربه النووي أيضا, وحق لهم ذلك, "األوسط  "وعزاه للطرباين أيضا يف 
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نهى »فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: 

والطحاوي, وغيرهم, أخرجه أصحاب السنن, , «عن شرطين يف بيع... ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 (.1305) "اإلرواء  "وهو مخرج يف 

يف روايته إن كان محفوظا عنه, واهلل فهذا هو أصل الحديث, وهم أبو حنيفة 

 . اهـأعلم

إلى أنه إن استأجر المزرعة له ذلك, لكن العمل بظاهر وذهب بعض أهل العلم: 

 الحديث أولى.

ةِ » قوله: سا ما اْلُمالا من اللمس, وهو أن يأيت بثوب  المسةبيع المهنى عن  :أي «وا

 مطوي, أو يف ظلمة, ويقول: بعتك هذا الثوب بمجرد أن تلمسه.

وهذا فيه غرر وجهالة, ألن المشرتي ال يعرف الثوب, وال يعرف وصفه, وال 

 واإلسالم جاء برفع الغرر والجهالة والضرر., نوعه

ع محرمة لما فيه من والنهي للتحريم كما هو يف سائر البيوع السابقة, فهي بيو

 الضرر, ولما فيه من الغرر والجهالة.

ةِ » قوله: اْلُمنااباذا بيع المنابذة: هو أن ينبذ البائع إلى المشرتي وهنى عن  :أي «وا

السلعة, أو الثوب, أو البضاعة, ويقع البيع بمجرد المنابذة, فيكون وصول السلعة, أو 

 .بيعًا  الثوب, أو البضاعة إلى المشرتي

أن يقع اإليجاب والقبول, وبدون أن ينظر يف السلعة, فهنا قد يقع الضرر,  بدون

 وقد يقع الغرر والجهالة.

 للتحريم كما تقدم .نهي عن بيع المنابذة, والنهي الحديث الباب ويف 

  :بيان حكم بيع الشيء الغائب 

 ألهل العلم يف هذه المسألة ثالثة أقوال: 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 اإلمام الشافعي رحمه اهلل.ال يصح, وهو قول القول األول: 

 يصح, ويثبت له الخيار, وهو قول أبي حنيفة رحمه اهلل.القول الثاين: 

إن وصفه صح, وإال فال يصح, وهذا هو قول اإلمام مالك, واإلمام القول الثالث: 

 أحمد.

والصحيح أن الشيء الغائب إذا كان مقدوًرا على تسليمه, وكان معلوًما بصفته, 

لم فال حرج أن يتم  ., واهلل أعلمالتبايع فيه, على ما يأيت من صورة السَّ

اباناةِ » قوله: اْلُمزا واهلل  ,تقدم بيان معاهنامن البيوع المنهي عنها المزابنة, وقد  :أي «وا

 أعلم.

 وعن بيع حاضر لباد ,النهي عن تلقي الركبان

  --اِْبِن َعبَّاٍس َوَعْن َطاُوٍس, َعِن ) – 810
ِ
ْوا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل قَّ لا َلا تا

اِضٌر لِباادٍ  بِيُع حا َلا يا ، وا ْكباانا ْبِن َعبَّاسٍ  ُقْلُت  .«الرُّ
ِ

اِضٌر » َما َقْوُلُه: :--ال َلا يابِيُع حا وا

 (.يِّ ُمتََّفٌق َعَلْيِه َواللَّْفُظ لِْلُبَخارِ  .(1)«"ِسْمَساًرا اَل َيُكوُن َلهُ ": َقاَل  «?لِباادٍ 

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 811
ِ
، »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل لابا قَّوا اْلجا لا َلا تا

ا أاتاى إِذا اْشتُرِيا ِمنُْه، فا ْن ُتُلقِّيا فا ما ُهوا بِاْلِخياارِ  فا وقا فا يُِّدُه السُّ  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2)«سا

ُسوُل »َقاَل:  --)َوَعنْهُ  – 812 ى را َلا  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللِ  ناها اِضٌر لِبااٍد، وا بِيعا حا أاْن يا

َلا ُتْسأاُل  لاى ِخْطباِة أاِخيِه، وا َلا ياْخُطُب عا لاى باْيِع أاِخيِه، وا ُجُل عا بِيُع الرَّ َلا يا ُشوا، وا نااجا تا

ا ائِها ا فِي إِنا أا ما ا لِتاْكفا قا ُأْختِها ْرأاُة طاالا   .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .(3)«اْلما

                                                           

 .(1521)ومسلم  (,2158)أخرجه البخاري  (1) 

 . (1512)أخرجه مسلم  (2) 

 واللفظ للبخاري. (,1515)ومسلم  (,2140)أخرجه البخاري  (3) 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ْوِم اْلُمْسِلمِ »ْسلٍِم: َولِمُ  لاى سا  (. (1)«َلا ياُسِم اْلُمْسِلُم عا

 الشرح: 

األحاديث لبيان النهي عن بيع الحاضر للباد, وعن تلقي ساق المصنف 

 الركبان.

ْكباانا » قوله: ْوا الرُّ قَّ لا  .«َلا تا

  :معنى تلقي الركبان 

 اختلف أهل العلم يف بيان معنى التلقي: 

قي إلى خارج السوق, وهو قول المالكية, وأحمد, وإسحاق, لظاهر هو التلفقيل: 

 الحديث.

 خارج البلد, وهو قول الشافعي رحمه اهلل.أي يتلقاه الثاين: 

 إلى التحريم. اءذهب جمهور العلموقد 

 وذهب أبو حنيفة واألوزاعي إلى جواز التلقي إذا كان ال يضر بالناس.

األصل يف النهي, وال صارف هنا يثبت  ألنهالتحريم لظاهر الحديث, والصحيح 

 يصرفه من النهي إلى الكراهة. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

  --من حديث َجابِرٍ  يف مسلم:و
ِ
اِضٌر لِباادٍ، »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل بِْع حا َلا يا

ُهْم ِمْن باْعضٍ  ْرُزِق اهللُ باْعضا ُعوا النَّاسا يا ُق », َغْيَر َأنَّ فِي ِرَواَيِة َيْحَيى: «دا  .(2)«ُيْرزا

بما وجدوها بأرخص مما رفإن الناس حين تأيت البضاعة من البادية يفرحون هبا, و

 لو باعها الحضري. 

 فإن الحضري قد يقوم باختزاهنا واحتكارها, أو ربما يبيعها بأعلى من ثمنها.

                                                           

 «.على سوم أخيه»بلفظ:  (1515)أخرجه مسلم  (1)

 (.1522أخرجه مسلم ) (2)
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  :بيان حكم بيع احلضري لصاحب القرية 

ن بعض أهل العلم اشرتط يدخل يف الحكم بيع الحضري لصاحب القرية؛ ألو

 البادية, وال يشرتط ذلك.

 إًذا فالتلقي يكون إلى خارج السوق؛ ألن ذلك يؤدي إلى الضرر.

 قال الشيخ يف هذا دليل على أن  (:111/ 3لخطابي يف معالم السنن )قال ا

عقد البيع ال يفسد إذا فعل ذلك ولو كان يقع فاسدًا لم يكن فيه منع من أن يرتفق 

 ن تزق بعضهم من بعضهم.الناس وم

وقد كره بيع الحاضر للبادي أكثر أهل العلم وكان مجاهد يقول ال بأس به يف هذا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالزمان, وإنما كان النهي وقع عنه يف زمان رسول اهلل 

وكان الحسن البصري يقول ال تبع للبدوي وال تشرت له, وذهب بعضهم إلى أن 

   . اهـ أعلمالنهي فيه بمعنى اإلرشاد دون اإليجاب واهلل

اِضٌر لِباادٍ » قوله: َلا يابِيُع حا ْبِن َعبَّاٍس: َما ". «وا
ِ

اِضٌر لِباادٍ » قوله:ُقْلُت ال بِيُع حا َلا يا  «?وا

 . "َقاَل: اَل َيُكوُن َلُه ِسْمَساًرا

 هذا الحديث منسوخ, وال دليل على النسخ.قال بعض أهل العلم: 

 .(1)«الدين النصيحة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 بن وخدع أن ينصح ويبين له.من النصيحة أن الرجل إذا غُ و

 بن عمرففي البخاري: 
ِ
ناْشتارِي », َقاَل:  من حديث َعْبِد اهلل ، فا ْكباانا قَّى الرُّ تالا ُكنَّا نا

ا النَّبِيُّ  انا ناها اما فا امِ  ملسو هيلع هللا ىلصِمنُْهُم الطَّعا تَّى ُيْبلاغا بِِه ُسوُق الطَّعا ُه حا بِيعا  . «أاْن نا

 َقاَل 
ِ
وِق، ُيبايِّنُُه »: -وهو اإلمام البخاري رحمه اهلل-َأُبو َعْبِد اهلل ا فِي أاْعلاى السُّ ذا ها

                                                           

 (, من حديث تميم الداري رضي اهلل عنه.55أخرجه مسلم ) (1)
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ِديُث ُعباْيِد اهللِ   .(1)«حا

لابا » قوله: قَّوا اْلجا لا  هو بمعنى الحديث األولى. : «َلا تا

: من هو كل ما ُيجلب من البادية من السلع, وذكره هنا لكثرة ما ُيؤتى هباوالجَلَب: 

 الغنم, واإلبل, والبقر, وغير ذلك.

اْشُترِيا ِمنْهُ » قوله: ْن ُتُلقِّيا فا ما الذي يأيت من البادية هبذه المجلوبات,  :أي «فا

 .يف حال التلقي فاشرتي منه جلبه

ُهوا بِاْلِخياارِ » قوله: وقا فا يُِّدُه السُّ ا أاتاى سا إِذا بالخيار, إن  أن صاحب السلعة :أي «فا

 لبيع, وإن شاء رده وتراجع.شاء أمضى ا

 ألن المال ما زال تحت تصرفه, حتى وإن لم يكن بينهم شرط.

 بمجرد أن يحصل الغبن والخديعة, يجوز له أن يرجع يف بيعته. ف

 .إن شاء اهلل  اأنواع الخيار يف موطنهبخيار الغبن, وسيأيت ويسمى 

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را اِضرٌ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها بِيعا حا ْن يا
 تقدم بيان ذلك.: «لِباادٍ  أا

ُشوا» قوله: نااجا َلا تا   .«وا

هو بيع الرجل على بيع أخيه ال لقصد الشراء, وإنما لقصد وتقدم  بيان التناجش: 

 رفع ثمن السلعة.

لاى باْيِع أاِخيهِ » قوله: ُجُل عا بِيُع الرَّ َلا يا ومن المنهيات أن ال يبيع ويشرتي  :أي «وا

 على بيع أخيه .

 ين التناجش عموم وخصوص.بينه وبو

 الشراء. بغير نيةرفع ثمن السلعة,  أن يدخل يف البيع لقصدفالتناجش: 

                                                           

 (.2133أخرجه البخاري ) (1)
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من الضرر  يكون مريًدا للشراء, لكنه منهي عنه؛ لما يؤديالبائع على بيع أخيه: و

 الضغائن.على المشرتي األول, و

لاى ِخْطباِة أاِخيهِ » قوله: َلا ياْخُطُب عا بة على خطبة األخ فيه النهي عن الخط: «وا

 المسلم .

ال يجوز أن تخطب المرأة المخطوبة من رجل سابق, حتى ُيعلم أن أهلها قد ردوا ف

 الخاطب األول, ولم يقبلوا خطبته.

 ألن ذلك فيه تغرير, وفيه انتهاك لحرمة المسلم.

ها » قوله:
ائِ ا فِي إِنا أا ما ا لِتاْكفا قا ُأْختِها ْرأاُة طاالا َلا ُتْسأاُل اْلما وهنى أن تسأل المرأة  :أي «اوا

 طالق أختها .

 

  :بيان حكم طلب املرأة طالق املرأة األخرى لتنفرد بالزوج 

هذا ال يجوز للمرأة, أن تطالب طالق أختها؛ لتنفرد بالزوج لوحدها, تقول: لعل 

 ذلك يكون أبلغ يف استمتاعها بزوجها.

؛ النسبيةالمعنى أختها  أي أختها المسلمة, التي هي ضرهتا, وليسومعنى أختها: 

ڍ  ڌ   }: تين, يقول اهلل ألنه ال يشرع للرجل أن يجمع بين األخ

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  

 {ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ     ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  
 .[23]النساء: 
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  :حكم بيع احلاضر للباد من حيث الصحة 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة: 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه فاسد, وال يصح, مع اإلثم؛ ألنه محرم, كما تقدم 

 عنه. ملسو هيلع هللا ىلصبيان ذلك من هني النبي 

رر, ولم يرَض بالبيع, أما إذا وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فاسد إذا لحقه الض

 .ثم البيع, وهذا هو الصحيحرضيه فقد 

  يف هذا دليل على أن عقد البيع ال  (:111/ 3يف معالم السنن )قال الخطابي

يفسد إذا فعل ذلك ولو كان يقع فاسدًا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ومن تزق 

 . اهـبعضهم من بعضهم

 لباد: بيان حكم شراء احلاضر ل 

تقدم أنه ال يجوز بيع الحاضر للباد, رجل جاء من البادية, مع غنم, أو بقر, أو إبل, 

 أو معه حبوب, فال يجوز أن يكون الوكيل له يف البيع من أهل الحاضرة.

فهل يجوز لمن كان من أهل الحاضرة أن يشرتي لمن كان من أهل البادية بضاعة 

 يريها البدوي؟

 ًرا, أو دقيًقا, وغير ذلك مما يريده, أو يشرتي له سيارة.كأن يكون يشرتي له بعي

 ال يجوز له ذلك؛ ألن البيع والشراء حكمهما واحد.الجواب: 

 لشراء, وال فرق بينهما.ا, عام يشمل البيع, و«َل يبيع حاضر لباد»حديث: و

 .على تملك السلعة والبيع يطلق على إنفاذ السلعة, و

 رواية .يف  :أي "َولُِمْسلِمٍ " قوله:

ْوِم اْلُمْسِلمِ »قوله:  لاى سا وهو بمعنى ال يبيع المسلم على بيع : "«َلا ياُسِم اْلُمْسِلُم عا

 .واهلل أعلم ,و المساومة يف انفاذ البيع ونحوه, من السوم, وهأخيه
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وبين  ,بيان النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها
 األخوة

 ]َقاَل[-  -وَب اأْلَْنَصاِريِّ َأبِي َأيُّ  َوَعنْ ) – 813
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ا،»َيُقوُل:  لاِدها وا ةٍ وا الِدا قا باْينا وا رَّ ْن فا ةِ  ما بايْنا أاِحبَّتِِه ياْوما اْلِقيااما قا اهللُ باْيناُه وا رَّ َرَواُه  .(1) «فا

, َحُه التِّْرمِِذيُّ  .كِْن فِي إِْسنَادِِه َمَقاٌل َواْلَحاكُِم, َولَ  َأْحَمُد, َوَصحَّ

 (. (2) َوَلُه َشاِهدٌ 

 ْبِن َأبِي َطالٍِب  َوَعنْ ) – 814
ِّ

  -  -َعلِي
ِ
َأْن َأبِيَع  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َأَمَرنِي َرُسوُل اهلل

ْقُت َبْينَُهَما   ,ُغاَلَمْيِن َأَخَوْيِن, َفبِْعُتُهَما, َفَفرَّ
ِّ

َل: َفَقا - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِي

ا،» ا أاْدِرْكُهما ِميعا ا إَِلَّ جا بِْعُهما َلا تا ا، وا اْرتاِجْعُهما  َرَواُه َأْحَمُد, َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت, َوَقدْ  .(3) «فا

                                                           

من طريق حيي بن عبد اهلل  (,2334)حاكم وال (,1283)والرتمذي  (,23422)أخرجه أحمد  (1) 

(, 3331وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, ويف المشكاة )وفيه ضعف.  ,الُمعافري

 (1535وشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى بعد حديث )

 َهَذا  َعْبدُ ": وقال عقبهمن حديث ُعبادة بن الصامت رضي اهلل عنه  (,3042)أخرجه الدارقطني  (2) 
ِ
اهلل

 وُهو َضِعيُف اْلَحِديِث 
ُّ

 بِاْلَكِذِب  ,ُهو اْلواقِِعي
ِّ

 بُْن اْلَمِدينِي
ُّ

 ,"وَلْم َيْروِه َعْن َسِعيٍد َغْيُرهُ  ,َرَماُه َعلِي

َجاهُ "وقال عقبه:  (2335)والحاكم   ْسنَاِد وَلْم ُيَخرِّ وقال الذهبي:  ,"َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

 فالحديث ال يصح سنده. ,"ان كذابموضوع؛ وابن حس"

, وهذا إسناد ضعيف النقطاعه (2331)والحاكم  (,575)وابن الجارود  (,730)أخرجه أحمد  (3) 

قال أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني بين سعيد بن أبي عروبة, والحكم بن عتيبة, 

من طريق سعيد بن أبي  (1045) . وأخرجه أحمد"لم يسمع من الحكم بن عتيبة شيئًا": وغيرهم

وابن  ,من طريق محمد بن عبيد اهلل العرزمي (323)عروبة, عن رجل, عن الحكم. وأخرجه البزار 

هبذا اإلسناد. ومحمد بن  ,كالهما عن الحكم بن عتيبة ,من طريق زيد بن أبي أنيسة (,575)الجارود 

=                      وهو ,بن عبيد اهلل األنصاري الرقي ويف إسناد ابن الجارود سليمان ,عبيد اهلل العرزمي مرتوك
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, َواْبُن اْلَقطَّانِ 
ُّ

َبَرانِي َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْبُن اْلَجاُروِد, َواْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكُِم, َوالطَّ  (.َصحَّ

 الشرح: 

الحديثين لبيان النهي عن التفريق بين الرقيق إذا كانوا آباء اق المصنف س

 وأمهات وأبنائهما, أو كانوا أخوة وأخوات, ونحو ذلك.

بي أيوب عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا يف البحر, وعلينا أولفظ حديث 

د أقام عبد اهلل بن قيس الفزاري, و أبو أيوب األنصاري, فمر بصاحب المقاسم, وق

السبي, فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ 

بيد ولدها حتى وضعه يف يدها, فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد اهلل بن قيس فأخربه, 

-فأرسل إلى أبي أيوب, فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول اهلل 

 لقصة ألحمد دوهنم.: فذكر الحديث, وهذه املسو هيلع هللا ىلص

دِ، » , ولفظه:وقد تقدم حديث جابر بن عبد اهلل  اِت اَْلاْوَلا ها ناا، ُأمَّ اِريا را بِيُع سا ُكنَّا نا

النَّبِيُّ  ا - ملسو هيلع هللا ىلص -وا لِكا باْأسا ى  بِذا ، َلا نارا يٌّ  .«حا

 قدم هذين الحديثين معهما, لكان أولى.ولو أن المصنف 

 حتى يكون الباب واحد.

 فيه النهي عن التفريق بين اإلماء والعبيد وأبنائهما.  حديث أبي أيوبو

 الشراء, أو يف الهبة والهدية, ونحو ذلك.سواء كان ذلك يف البيع, أو 

 مقيد للنهي يف حال البيع. وحديث علي بن أبي طالب 

 .أعم من حديث علي بن أبي طالب  وحديث أبي أيوب 

لعلم؛ ألنه هو األصل يف النهي, وال والنهي للتحريم على الصحيح من أقوال أهل ا

                                                                                                                                                    

ويف الباب عن أبي أيوب  (,275-3/272)للدارقطني  العلل"صدوق يصلح للمتابعات. وانظر  =

 ال بأس به يف الشواهد.  (,2250)وعن أبي موسى عند ابن ماجه  ,السابق معنا
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 صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

  :بيان حكم التفريق بينهم يف حال امللك 

؛ ألن اإلرث يؤخذ قهًرا بغير اختيار من التفريق بينهما بالملك ال يدخل يف الوعيدو

 أحد.

د, وقد يأخذ أحد فقد يأخذ أحد الورثة األم, ويأخذ الوارث اآلخر البيت, أو الول

 الورثة األخ, ويأخذ الوارث الثاين األخ الثاين, وهكذا.

فاإلرث شأنه مختلف, ألنه ال بد فيه من التقسيم بين الورثة, وكل واحد من الورثة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه, ويف سنة نبيه  يأخذ حقه الشرعي الذي شرعه اهلل 

 ومراعاة المشاعر.بيان ما عليه اإلسالم من الرفق, والرحمة,  ويف الحديث:

 فإن التفريق بين األقارب ببيع, أو شراء, أو هبة, مؤداه إلى القطيعة ونحو ذلك.

بينه وبين أحبته  أن من جمع بين حبيبين ُيرجى أن يجمع اهلل ومفهوم الحديثين: 

 يوم القيامة.

دليل على وجوب صلة الرحم, فهؤالء وإن كانوا عبيًدا إال أن ويف الحديثين: 

 فمن باب أولى صلة األرحام األحرار.ا, أو تركهم سوًيا, م شرع بيعهم سويً اإلسال

  :بيان حكم التوكيل يف البيع 

, وسيأيت أحكام الوكالة جواز التوكيل يف البيع حديث علي بن أبي طالب ويف 

 .يف باهبا إن شاء اهلل 

  :بيان حكم اإلقالة يف البيع 

البيعان بالخيار »: وأن حديثلة يف البيع, اإلقا حديث علي بين أبي طالب ويف 

 , ليس على إطالقه, فإنه لو كان ثمة خيار, فإنه يبقى الخيار.«ما لم يتفرقا

وهنا الخيار من حيث أنه باعهما وفرق بينهما يف البيع, وال يجوز التفريق بينهما, 
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 فلهذا يبقى خيار ردهما.

 ى عن التفريق.أنه ال ينهى عن بيعهما جميًعا, وإنما ينه وفيه:

 بمجموعهما يرتقيان إلى الصحة.والحديثان: 

اٌل »: قوله يف حديث أبي أيوب  قا لاكِْن فِي إِْسنااِدِه ما  .«وا

أحمد  ه عندألنه من طريق حيي بن عبد اهلل المعافري, وحيي ضعيف, والراوي عن

 الرتمذي والحاكم, وله طرق.ابن وهب ابن لهيعة, ولكنه تابعه 
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 بيان حكم التسعير

ُسوِل »َقاَل:  -  -َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َوَعنْ ) – 815 ْهِد را لاى عا ِديناِة عا ْعُر بِاْلما الا السِّ غا

ُسوُل اهللِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللِ  الا را قا ْر لاناا، فا عِّ ْعُر، فاسا الا السِّ ُسولا اهللِ! غا الا النَّاُس: ياا را قا  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا

الاى إِنَّ اهللا ُهوا  عا اْرُجو أاْن أاْلقاى اهللا تا إِنِّي َلا اِزُق، وا ابُِض، اْلبااِسُط، الرَّ ُر، اْلقا عِّ لايْسا -اْلُمسا ، وا

ٌد ِمنُْكمْ  الٍ  1أاحا َلا ما ٍم وا ٍة فِي دا ْظِلما َحُه  َرَواُه اْلَخْمَسةُ  .(2) «ياْطُلُبنِي بِما , َوَصحَّ
َّ

إاِلَّ النََّسائِي

  (.اْبُن ِحبَّانَ 

 شرح:ال 

 حكم التسعير .الحديث لبيان ساق المصنف 

 .ينبغي للمسلم أن يدخل يف أسعار المسلمين؛ ألن هذا األمر هلل أنه ال و

ويكون ارتفاع السلعة وانخفاض سعرها متعلق بالعرض والطلب, فما ُطلب 

 ما زهد الناس فيه  ربما نقص سعره.وهتافت الناس عليه, ربما غال سعره, و

ْر, - ملسو هيلع هللا ىلص -: عن أبي هريرة: أن رجالً جاء فقال: يا رسول اهلل (3)ودوعند أبي دا , َسعِّ

ْر, فقال:  "بل أدعو"فقال:  بل اهلل يخِفُض "ثم جاءه رجٌل, فقال: يا رسوَل اهلل, َسعِّ

 . "ويرفع, وإين ألرجو أن ألقى اهلل وليس ألحد عندي َمْظلَِمةٌ 

  لَّ بِاْلَحِديِث َوَما َوَرَد فِي َمْعنَاُه َوَقْد ُاْسُتدِ (: 287/ 2عون المعبود )قال يف

َعَلى َتْحِريم التَّْسِعير َوَأنَُّه َمْظلَِمة . َوَوْجهه َأنَّ النَّاس ُمَسلَُّطوَن َعَلى َأْمَوالهْم , َوالتَّْسِعير 

                                                           

 زيادة عن المخطوط.(  (1

وابن  (,2200)وابن ماجه  (,1314)والرتمذي  (,3451)أبو داود و (,14057)أخرجه أحمد  (2) 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف  (4214)حبان 

  (. 104) الصحيح المسند

 (.3450أخرجه أبو داود) (3)
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َمام َمْأُمور بِِرَعاَيِة َمْصَلَحة اْلُمْسلِِميَن َوَلْيَس َنَظره فِي َمْصَلَحة  َحْجر َعَلْيِهْم , َواإْلِ

اْلُمْشَتِري بُِرْخِص الثََّمن َأْوَلى مِْن َنَظره فِي َمْصَلَحة اْلبَائِع بَِتْوفِيِر الثََّمن , َوإَِذا َتَقاَبَل 

ْلَعة َأْن َيبِيع  َْنُفِسِهْم َوإِْلَزام َصاِحب السِّ
ِ

ْجتَِهاد أل
ِ

اأْلَْمَراِن َوَجَب َتْمكِين اْلَفِريَقْيِن مِْن اال

َوإَِلى  [22:]النساء { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} َيْرَضى بِِه ُمنَاٍف لَِقْولِِه َتَعاَلى بَِما اَل 

َهَذا َذَهَب ُجْمُهور اْلُعَلَماء َوُرِوَي َعْن َمالِك َأنَُّه َيُجوز لإِْلَِماِم التَّْسِعير , َوَأَحاِديث 

 . اهـاْلَباب َتُرّد َعَلْيِه, َكَذا فِي النَّيْل

 المبيعات؟ هل هذا عام يف جميع 

 والحكم عام يف جميع المبيعات .

 وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا األمر يتعلق بالقوت وما يف بابه.

ُسوِل اهللِ » قوله: ْهِد را لاى عا ِديناِة عا ْعُر بِاْلما الا السِّ ارتفع وزاد عما كان  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصغا

 عليه زيادة ملحوظة.

قاالا النَّاُس: ياا را » قوله: ْعرُ فا الا السِّ  . «ُسولا اهللِ! غا

 الشكوى على اإلمام يف رفع ما ينزل بالناس. فيه:

ْر لاناا» قوله: عِّ  حدد لنا سعًرا يلتزمه البائع, والمشرتي. :أي «فاسا

ُسوُل اهللِ » قوله: الا را قا رُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا عِّ هو الذي بيده  إن اهلل  :أي «إِنَّ اهللا ُهوا اْلُمسا

 كوًنا. حانه وتعالى, فُترفع األسعار وتخفض كما أراد اهلل هذا األمر سب

 الناس.بشرًعا بالرتفق  اهلل  وقد أمر

 في البخاري: ف
ِ
 من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
ِحما اهللُ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل را

ا اْقتاضا  إِذا ى، وا ا اْشتارا إِذا ، وا ا بااعا ا إِذا ْمحا ُجالا سا  .(1) «ىرا

                                                           

 (.2073أخرجه مسلم ) (1)
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ابُِض » قوله:  هو الذي ُيْقرت على عباده الرزق سبحانه وتعالى. :أي «اْلقا

فاهلل عز يبسط الرزق لمن يشاء من عباده, ويقرت ويقبض الرزق عمن يشاء من 

 عباده سبحانه وتعالى حسب ما تقتضيه حكمته.

تعالى األرزاق سبحانه ويف هو الذي يبسط لعباده ويوسع لهم : «اْلبااِسطُ » قوله:

 الكريم.

اِزُق » قوله:  الذي يعطي عباده ما يحتاجون إليه.: «الرَّ

 العطاء. هوفإن الرزق 

  سماء حسنى هلل أبيان أن الحديث تضمن خمسة : 

 الحسنى. الحديث خمسة أسماء من أسماء اهلل تضمن  قدو

 المسعر.الثاين:   .تعالى اهللاألول: 

 الباسط.الرابع:   القابض.الثالث: 

 الرازق.خامس: ال

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}: اسم الرزاق أيًضا, كما يف قول اهلل  وثبت هلل 

 .[58:]الذاريات {ژ ژ

من  , تليق باهلل الحسنى يتضمن صفة عليا هلل  وكل اسم من أسماء اهلل 

 غير تشبيه, وال تمثيل, وال تعطيل, وال تكيف.

 .كماله كلها حسنى, أي بالغة يف الحسن  فأسماء اهلل 

 كلها عليا, أي لها الكمال المطلق من كل الوجوه. وصفات اهلل 

اْرُجو » قوله: إِنِّي َلا  عن أذىعن التعرض  عهيؤمل لشدة ور ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «وا

 المسلمين.
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 ويراه؛ ألن اللقي يتضمن الرؤية. يلقى اهلل  :أي «أن ألقى اهلل تعالى» قوله:

ٌد ِمنُْكْم ياطْ » قوله: لاْيسا أاحا الٍ وا َلا ما ٍم وا ٍة فِي دا ْظِلما  . «ُلُبنِي بِما

 مظلمة الدم, والمال حتى يبين لنا عظم هذه المظالم. ملسو هيلع هللا ىلصوذكر النبي 

ومن شروط التوبة منها وال سيما أن مظالم وحقوق العباد قائمة على المشاحة, 

 .التحلل من مظالم 

واستغفر  هلل قائمة على التوبة واالستغفار, فمن تاب إلى ا بينما حقوق اهلل 

 له.  ربه غفر اهلل 

من  , ولكن اهلل وليس معنى ذلك أن حقوق اآلدميين أعظم من حقوق اهلل 

فضله, جعل حقوقه قائمة على التوبة, والرجوع إليه, كرمه, وإحسانه, وجوده, و

 له. واستغفر ربه, غفر اهلل  واالستغفار إليه, فمن تاب إلى اهلل 

 مزيد إيضاح وبسط لهذا المسألة. وسيأيت إن شاء اهلل 

 --من حديث َعْن َأبِي َبْكَرَة ويف الصحيحين: 
ِّ

إِنَّ »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي فا

الاُكْم  أاْموا ُكْم وا اءا ُكْم  -ِدما اضا أاْعرا : وا الا أاْحِسُبُه قا ٌد: وا مَّ الا ُمحا ِة  -قا ُحْرما ْيُكْم، كا لا اٌم عا را حا

ا، فِ  ذا اياْوِمُكْم ها ذا ْهرُِكْم ها ا، فِي شا ذا ِدُكْم ها  . (1) «ي بالا

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ مسلم: يف و
ِ
نَّ اْلُحُقوقا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل دُّ لاُتؤا

اءِ  ْرنا اِة اْلقا اِء، ِمنا الشَّ ْلحا اِة اْلجا ادا لِلشَّ تَّى ُيقا ِة، حا ا ياْوما اْلِقيااما  .(2)«إِلاى أاْهِلها

 ْبِن ُعَمَر صحيحين:  ويف ال
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
الظُّْلُم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ةِ  اٌت ياْوما الِقيااما  .(3)«ُظُلما

                                                           

  (.1372(, ومسلم )1741أخرجه البخاري ) (1)

 (.2582أخرجه مسلم ) (2)

 (.2572(, ومسلم )2447أخرجه البخاري ) (3)
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  :بيان حتريم التدخل يف أسعار املسلمني 

الكريم مع أنه إمام المسلمين جميًعا أبى أن يتدخل يف أسعار  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان نبينا 

 الناس خشية المظالم.

 الك بالذين يتالعبون بأسعار المسلمين بأنفسهم, ويرفعوهنا, ويلعبون هبا.فما ب

وتارة يمنعون من وصول البضائع إلى األسواق, ويسببون األزمات على 

 المسلمين.

     , واهلل الموفق .للمتسببين يف ذلك إهنا فتنة عظيمة ُتؤذن بحرب من اهلل 

 بيان النهي عن االحتكار

 َمعْ  َوَعنْ ) – 813
ِ
  -  -َمِر ْبِن َعبِْد اهلل

ِ
َلا ياْحتاكُِر »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن َرُسوِل اهلل

اطِئٌ   (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «إَِلَّ خا

 الشرح: 

 الحديث لبيان تحريم االحتكار.ساق المصنف 

 هنى عن االحتكار وحكم على المحتكر بأنه خاطئ, أي آثم. ملسو هيلع هللا ىلصحيث أن النبي 

 السلعة ومنع بيعها حتى يرتفع سعرها. هو أخذ واالحتكار: 

 وهذا إذا كان تخزينها ُيؤدي إلى منعها من السوق.

أما إذا كانت البضاعة متوفرة يف األسواق, وتخزينها ال يؤثر على العرض, 

 والطلب, فال حرج عليه.

ْبِد اهللِ » قوله: رِ ْبِن عا ْعما ْن ما عا اجر أسلم قديًما, وه معمر بن عبد اهلل : « -وا

                                                           

 (.1305)أخرجه مسلم  (1) 
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 إلى الحبشة, وتأخرت هجرته إلى المدينة.

  :بيان األشياء اليت حيرم االحتكار فيها 

 ْحتَِكار , َفَكِرَهُه َمالِك  :قال يف عون المعبود
ِ

َوَقْد اِْخَتَلَف النَّاس فِي اال

َلع , َوَقاَل َمالِك : ُيْمنَع مِْن اِْح  وف َوالثَّْوِريُّ فِي الطََّعام َوَغْيره مِْن السِّ تَِكار اْلَكتَّان َوالصُّ

وِق إاِلَّ َأنَُّه َقاَل َلْيَسْت اْلَفَواكِه مِْن اْلُحْكَرة . َقاَل َأْحَمد ْبن  ء َأَضّر بِالسُّ
ْ

ْيت َوُكّل َشي َوالزَّ

َنَُّه ُقوت النَّاس , َوَقاَل إِنََّما َيُكون 
ِ

ة أل ْحتَِكار إاِلَّ فِي الطََّعام َخاصَّ
ِ

َحنَْبل : َلْيَس اال

َق َبيْنهَما َوَبْين َبْغَداد َواْلَبْصَرة . َوَقاَل :  ة َواْلَمِدينَة َوالثُُّغور , َوَفرَّ ْحتَِكار فِي مِْثل َمكَّ
ِ

اال

ُفن َتْخَتِرقَها .  إِنَّ السُّ

إَِذا َأْدَخَل الطََّعام مِْن َصنِيعه َفَحَبَسُه َفَليَْس بُِحْكَرٍة . َوَقاَل اْلَحَسن َقاَل َأْحَمد : 

ْعر َفَلْيَس بُِمْحَتكٍِر َوإِنََّما وَ   . َمْن َجَلَب َطَعاًما مِْن َبَلد َفَحَبَسُه َينَْتظِر ِزَياَدة السِّ
ُّ

اأْلَْوَزاِعي

ل  اْلُمْحَتكِر َمْن اِْعَتَرَض ُسوق اْلُمْسلِِميَن . َقاَل : َفاْحتَِكار َمْعَمر َواْبن اْلُمَسيِّب ُمَتَأوَّ

 اهـ   .ِذي َذَهَب إَِلْيِه َأْحَمد ْبن َحنَْبل َوَاهلل َأْعَلمَعَلى مِْثل اْلَوْجه الَّ 

من طريق َعْن َيْحَيى َوُهَو اْبُن َسِعيٍد, َقاَل: َكاَن  مسلم: إلى ما أخرجه يشير 

ُث َأنَّ َمْعَمًرا  --َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب, ُيَحدِّ
ِ
ُهوا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل را فا ِن اْحتاكا  ما

اطِئٌ  ُث --, َفِقيَل لَِسِعيٍد: َفإِنََّك َتْحَتكُِر, َقاَل َسِعيٌد: إِنَّ َمْعَمًرا «خا ِذي َكاَن ُيَحدِّ الَّ

 .  (1)"َهَذا اْلَحِديَث, َكاَن َيْحَتكِرُ 

ن ا, كانا يحتكرأن سعيد بن المسيب رحمه اهلل, ومعمر بن عبد اهلل بمعنى: 

 الزيت.

 واهلل أعلم. عن احتكارها. ملسو هيلع هللا ىلصالتي هنى النبي  أن الزيت ليس من األقوات على

 

                                                           

 (. 1305أخرجه مسلم ) (1)



   

 

019 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

البهيمة من أجل بيان النهي عن تصرية اللبن في ضرع 
 بيعها

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 817
ِّ

، »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي ناما اْلغا بِلا وا وا اْْلِ َلا تاُصرُّ

ْيرِ النَّظارا  ُه بِخا إِنَّ ا باْعُد فا ها ِن اْبتااعا ما ا فا ها دَّ اءا را إِْن شا ا، وا ها كا اءا أاْمسا ا، إِْن شا ْيِن باْعدا أاْن ياْحُلباها

ْمرٍ  ا ِمْن تا اعا صا  .َعَليْهِ  ُمتََّفٌق  .(1)«وا

يَّامٍ »َولُِمْسلٍِم: 
ةا أا ثا ُهوا بِاْلِخيااِر ثاالا   .(2)«فا

َقَها  :  -َوفِي ِرَواَيٍة: َلُه, َعلَّ ا مِ »اْلُبَخاِريُّ اعا ا صا ها عا دَّ ما اٍم، َلا را عا اءا  ْن طا ْمرا   .«سا

 :  (.(3)"َوالتَّْمُر َأْكَثرُ "َقاَل اْلُبَخاِريُّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع المصراة من البهائم .

وا» قوله: وليس من صرر الشيء إذا  من صريت اللبن, إذا جمعته :أي «َلا تاُصرُّ

 ربطته.

و الشاة, او الناقة, قبل بيعها من أجل أن يجتمع بمنع حلب البقرة, أيقوم أحدهم: 

 اللبن يف ضرعها, فإذا ما رآها المشرتي ظن أهنا حافلة باللبن, فيطمع فيها.

  البهيمةبيان حكم تصرية اللنب يف ضرع : 

 اختلف أهل العلم يف ذلك: 

رية قد تضر بالحيوان, فذهب بعض أهل العلم إلى منعها مطلًقا, وذلك ألن التص

                                                           

 واللفظ للبخاري. (,1524)ومسلم  (,2148)أخرجه البخاري  (1) 

 . (1524)أخرجه مسلم  (2) 

 . (2148)أخرجه البخاري  (3) 
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 وتكون التصرية سبًبا يف تعذيبه, وتعذيب الحيوان ال يجوز.ثر عليه وتؤ

؛ من أجل أن يجتمع اللبن فيحتلبه و لو احتاج اإلنسان إلى التصرية لبعض وقٍت 

 لنفسه.

 لحاجة.لال حرج فإما لبيع اللبن, وإما لطعامه, وإما إلطعام ولدها الرضيع, 

ناما » قوله: اْلغا بِلا وا  ومثله البقر. :«اْْلِ

ا والنهي للتحريم, وال سيما إذا كان يف هذه التصرية الغش للمشرتي, أو كان فيه

  على البهيمة . ضررال

ا» قوله: ها ِن اْبتااعا ما اللبن يف  اشرتى الناقة, أو البقرة, أو الشاة, وقد ُصرَّ  :أي «فا

 ضرعها.

ْينِ » قوله: ْيرِ النَّظارا ُه بِخا إِنَّ ا باْعدا أاْن ياْحُلباها  باْعُد فا ها دَّ اءا را إِْن شا ا، وا ها كا اءا أاْمسا ا، إِْن شا

ْمرٍ  ا ِمْن تا اعا صا  يختار لنفسه أحد األمرين:  :أي «وا

 إما أن يردها ويرد معها صاًعا من تمر.

 أو يمسكها, ويقبلها, ويستنفع هبا.

  :بيان سبب ردها مع صاع التمر 

لبن الذي حلبه من ويرد معها صاًعا من تمر, أو من طعام, مقابل الحليب وال

 ضرعها, واستفاده منها.

  :بيان حكم ردها مع صاع التمر 

 ثالثة أقوال: وقد اختلف العلماء يف رد صاع التمر إلى 

 وجوب ذلك, لظاهر الحديث. إلى اءذهب جمهور العلماألول: 

وهو لبعض أهل العلم أهنا ترد البهيمة, ويقوم قيمة الحليب الذي حلب الثاين: 

 يومه. منها بسعر
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 ال ترد وال يؤخذ الصاع, وهو قول الحنفية.الثالث: 

وزعموا أن هذا الحديث يخالف األصول, وقولهم هذا هو الذي يخالف 

 األصول.

 ملسو هيلع هللا ىلصفإن هذا الحديث هو أصل بنفسه, فكيف يخالف األصول, وقد ثبت عن النبي 

 يف الصحيحين, وهما أصح الكتب المصنفة على اإلطالق.

 . ملسو هيلع هللا ىلصنبي وهو حكم ال

واحتجوا بغير ذلك من الحجج الواهية التي ال تصح, لعدم ثبوت ذلك عن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 ومنها: أن الحديث مضطرب.

 ومنها: أن الحديث منسوخ.

وكل هذا غير صحيح, فالصحيح أن الحديث ثابت, وهو صحيح, وغير منسوخ, 

 وال مطعن فيه.

لُِمْسِلٍم: » قوله: يَّ »وا
ةا أا ثا ُهوا بِالِْخيااِر ثاالا بثالثة أيام؛ ألن الناقة, أو  تقيدو: "«امٍ فا

األكل كما كانت  االبقرة, أو الشاة إذا اشرتيت ثم نقلت إلى بيت آخر, قد يتعذر عليه

تأكل يف البيت األول, وقد يتغير عليها الماء والطعام, فال تأكل كما كانت تأكل من 

ت الحليب عادت إلى قبل, فربما تغير حليبها, لكن بعد هذه المدة, إن كانت من ذوا

 ريت ُعلم ذلك وظهر منها.الدر, وإن كانت قد ُص 

 هل يلزم املشرتي الرد مطلًقا مبجرد ظهور التصرية؟ 

 ال يلزمه ذلك, وإنما هو متوقف على قبوله من رده.و

 فهو بخير النظرين كما يف هذا الحديث.

 فالبيع جائز وصحيح. فإذا رضيها وقبلها المشرتي 
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 علم بالتصرية قبل احللب:  بيان حكم إذا 

 ول القائل: أن هذا البهيمة مصراة .إما بالخربة, وإما بق

ألن ؛ ل الحلب عالمة على معرفة التصريةيجوز له الرد قبل الحلب, وإنما جعف

 .أغلب التصرية ال تعلم إال به 

  ليس على الشرطية, فله أن يردها ولو بعد ساعة, أو وتحديد الخيار بثالثة أيام

 اعتين, إن علم بالتصرية, عن طريق الخربة, أو شهادة من يعلم بحالها, وغير ذلك.س

َقَها " قوله: :  -َوفِي ِرَواَيٍة: َلُه, َعلَّ اءا »اْلُبَخاِريُّ ْمرا اٍم، َلا سا عا ا ِمْن طا اعا ا صا ها عا دَّ ما  "«را

 أن أهل العلم اختلفوا فيما يرد معها, أيرد معها طعام, أم تمر؟ :أي

 عام.ط فقيل:

 تمر. وقيل:

 َوَقْد َأَخَذ بَِظاِهِر َهَذا اْلَحِديِث ُجْمُهوُر  (:334/ 4يف الفتح ) قال الحافظ

َحاَبِة َوَقاَل بِِه مَِن  أهل اْلعلم َوأْفتى بِِه بن َمْسُعوٍد َوَأُبو ُهَرْيَرَة َواَل ُمَخالَِف َلُهْم مَِن الصَّ

ِذي اْحُتلَِب التَّابِِعيَن َوَمْن َبْعَدُهْم َمْن اَل يُ  َبُن الَّ ُقوا َبْيَن َأْن َيُكوَن اللَّ ْحَصى َعَدُدُه َوَلْم ُيَفرِّ

 َقلِياًل َأْو َكثِيًرا َواَل َبْيَن َأْن َيُكوَن التَّْمُر ُقوَت تِْلَك اْلَبَلِد َأْم اَل َوَخاَلَف فِي َأْصِل اْلَمْسَأَلةِ 

ا اْلَحنَِفيَُّة َفَقاُلوا اَل ُيَردُّ بَِعْيِب التَّْصِرَيِة َواَل َيِجُب َردُّ َأْكَثُر اْلَحنَِفيَِّة َوفِي ُفُروِعَها آَخُرو َن َأمَّ

َأْو َصاٍع مَِن التَّْمِر َوَخاَلَفُهْم ُزَفُر َفَقاَل بَِقْوِل اْلُجْمُهوِر إاِلَّ َأنَُّه َقاَل َيَتَخيَُّر َبْيَن َصاِع َتْمٍر 

بِي َلْيَلى َوَأُبو ُيوُسَف فِي ِرَواَيٍة إاِلَّ إنَُّهَما قاالال َيتََعيَُّن نِْصِف َصاِع ُبرٍّ َوَكَذا َقاَل بن أَ 

افِِعيَِّة َكَذلَِك َلكِْن َقاُلوا َيَتَعيَُّن  َصاُع التَّْمِر َبْل قِيَمُتُه َوفِي ِرَواَيٍة َعْن َمالٍِك َوَبْعِض الشَّ

اْلَبَغِويُّ َأْن اَل ِخاَلَف فِي اْلَمْذَهِب َأنَُّهَما َلْو  ُقوُت اْلَبَلِد قَِياًسا َعَلى َزَكاِة اْلِفْطِر َوَحَكى

َتَراَضَيا بَِغْيِر التَّْمِر مِْن ُقوٍت َأو َغيره كفى َوأثبت بن َكجٍّ اْلِخاَلَف فِي َذلَِك َوَحَكى 

تِي اْلَماَوْرِديُّ َوْجَهْيِن فِيَما إَِذا َعَجَز َعِن التَّْمِر َهْل ُتْلِزُمُه قِيَمُتُه بِبَ  َلِدِه َأْو بَِأْقَرِب اْلباَِلِد الَّ
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  . اهـفِيَها التَّْمُر إَِلْيِه َوبِالثَّانِي َقاَل اْلَحنَابَِلةِ 

: » قوله: اِريُّ الا اْلُبخا التَّْمُر أاْكثارُ "قا هو الذي جاء يف الروايات أكثر من  :أي «"وا

طعام أهل  , ولو رد غيره جاز, وإن تمسك بظاهر الحديث فحسن, ألنه كانغيره

 .المدينة, واهلل الموفق 

           

اةا »َقاَل:  -  -اْبِن َمْسُعوٍد  َوَعنِ ) – 818 ى شا ِن اْشتارا ْلياُردَّ  ما ا، فا ها دَّ را ةا، فا لا فَّ حا ما

ا اعا ا صا ها عا   .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(1) «ما

 :
ُّ

ْسَماِعيلِي ْمرٍ »َوَزاَد اإْلِ  (.«ِمْن تا

 الشرح: 

, وهو موافق لما تقدم  من حديث أبي ترى موقوف على ابن مسعود  األثر كما

 , والحكم واحد.هريرة 

اةا » قوله: ى شا ِن اْشتارا الحكم واحد يف فشاة, أو بقرة, أو معزة, أو ناقة, : «ما

 الجميع.

ةا » قوله: لا فَّ حا  .من التحفيل, وهو الجمع مصراة :أي «ما

ا» قوله: ها دَّ را  ., وذلك بعد حلبها هابالعيب الذي في :أي «فا

ا» قوله: اعا ا صا ها عا ْلياُردَّ ما  من تمر. :أي «فا

:  قوله:
ُّ

ْسَماِعيلِي ْمرٍ »َوَزاَد اإْلِ  ففي أكثر الروايات, تحديد الطعام بالتمر.: «ِمْن تا

 

           

 

                                                           

 (1524)ومسلم  (,2142)أخرجه البخاري  (1) 
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 تحريم الغش

 ": -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 812
ِ
َعَلى ُصبَْرِة َطَعاٍم,  َمرَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

امِ » َفَقاَل: َفَأْدَخَل َيَدُه فِيَها, َفنَاَلْت َأَصابُِعُه َبَلاًل, اِحبا الطَّعا ا ياا صا ذا ا ها َقاَل: َأَصاَبْتُه  «?ما

 
ِ
َماُء َيا َرُسوَل اهلل امِ  أافاالا » َفَقاَل: .السَّ ْوقا الطَّعا ْلتاُه فا عا اُه النَّاُس  ;جا ْي يارا ْن غا  ?كا لايْسا ما شَّ فا

 (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «ِمنِّي

 الشرح: 

 الحديث لبيان تحريم الغش يف البيع.ساق المصنف 

لحديث الذي بين أيدينا, وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ ألن النبي لالغش محرم, و

 أهله.تربأ من الغش, و ملسو هيلع هللا ىلص

 ., فيجب أن يلتزموها وحال المسلمين قائم على األمانة

 --من حديث ُحَذْيَفَة  حين:ففي الصحي
ِ
َثنَا َرُسوُل اهلل َحِديَثْيِن َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َحدَّ

َثنَا:  اِل، ُثمَّ »َرَأْيُت َأَحَدُهَما, َوَأَنا َأْنَتظُِر اآْلَخَر َحدَّ جا ْذِر ُقُلوِب الرِّ لاْت فِي جا ةا نازا انا أانَّ اَْلاما

ِلُموا ِمنا اْلُقْرآِن، وا  عا لا اْلُقْرآُن، فا زا نَّةِ نا ِلُموا ِمنا السُّ َثنَا َعْن َرْفِع اأْلََماَنِة َقاَل: «عا , ُثمَّ َحدَّ

نااُم النَّ » ْكِت، ُثمَّ يا ا ِمْثلا اْلوا ثاُرها ياظالُّ أا ْلبِِه، فا ُة ِمْن قا انا ُتْقباُض اَْلاما ةا فا ُجُل النَّْوما نااُم الرَّ ةا يا ْوما

ياظا  ْلبِِه، فا ُة ِمْن قا انا ُتْقباُض اَْلاما ، فا ناِفطا لاى ِرْجِلكا فا ْجتاُه عا ْحرا ْمرٍ دا جا ْجِل كا ا ِمْثلا اْلما ُرها ثا لُّ أا

ْيٌء  لاْيسا فِيِه شا ا وا اُه ُمنْتابِرا تارا لاى ِرْجِلِه  -فا ُه عا جا ْحرا دا ى فا صا ذا حا ُيْصبُِح النَّاُس  -ُثمَّ أاخا فا

تَّى  ةا حا انا دِّي اَْلاما ٌد ُيؤا اُد أاحا تابااياُعونا َلا ياكا الا يا تَّى ُيقا ُجالا أاِميناا، حا ٍن را : إِنَّ فِي بانِي ُفالا الا ُيقا

لا  اٍن وا ٍل ِمْن إِيما ْردا بٍَّة ِمْن خا اُل حا ْلبِِه ِمْثقا ا فِي قا ما ُه وا لا ا أاْعقا ُه ما فا ا أاْظرا ُه ما دا ا أاْجلا ُجِل: ما ْد لِلرَّ قا

ُكْم بااياْعُت، لا  يَّ
ا ُأباالِي أا ما اٌن وا ما لايَّ زا انا أاتاى عا لائِْن كا لايَّ ِدينُُه، وا ُه عا نَّ ا لاياُردَّ انا ُمْسِلما ئِْن كا

                                                           

 : الكومة المجتمعة من الطعام.«الصربة». (102)أخرجه مسلم  (1) 
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ا ُكنُْت َِلُباايِعا ِمنُْكْم إَِلَّ فُ  ما ا اْلياْوما فا أامَّ اِعيِه، وا لايَّ سا ُه عا نَّ ا لاياُردَّ ْو ياُهوِديًّ
انِيًّا أا ا ناْصرا نا ُفالا ا وا نا  «الا

(1). 

 والخيانة هي من صفات المنافقين.

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  لصحيحين:ففي ا
ِّ

ُة الُمناافِِق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي آيا

انا  ا اْؤُتِمنا خا إِذا ، وا دا أاْخلافا عا ا وا إِذا ، وا با ذا ثا كا دَّ ا حا  .(2) «ثاالاٌث: إِذا

 المخادعة والغش يف البيع.ومن الخيانة: 

 ر مؤمن.ألن المشرتي يأتمن البائع, وربما استشاره, والمستشا

شرائه, والبيع عن تراض, ليس عليه أن ُيجرب وفعلى البائع أن يكون صادًقا يف بيعه, 

 على شيء ال يريد أن يبيعه.

ُسولا اهللِ » قوله: امٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را عا ِة طا لاى ُصْبرا رَّ عا أي بضم الصاء وإسكان الياء, : «ما

ربة إلفراغ بعضها , سميت صكومة من طعام, وهو ما يوضع للعرض على المشرتي

 .على بعض 

ة, والشعير, والقمح, والذرة, المراد به الحبوب وما يف باهبا, من الحنطوالطعام: 

 وربما أطلق على السمراء دون غيرها.

ا» قوله: ُه فِيها لا يادا أاْدخا أراد أن يشرتي,  ملسو هيلع هللا ىلصال على سبيل التجسس, وإنما لعله : «فا

 .أو أراد أن ينظر فيها ليرى جودة الطعام

 .ملسو هيلع هللا ىلصأو التشريع والبيان ألمته 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, ولسائر أمته أو من باب التعليم للصحابة 

ابُِعُه بالاالا » قوله: ناالاْت أاصا بالبلل من هذا الطعام الذي  ملسو هيلع هللا ىلصأصيبت أصابعه  :أي «فا

                                                           

 (.143(, ومسلم )3427أخرجه البخاري ) (1)

 (.52(, ومسلم )33أخرجه البخاري ) (2)
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 أدخل يده فيه.

وهو أثر الماء يف الحب, ومعلوم أن الحب إذا أصيب بالماء تغيرت رائحته, 

 سبًبا يف فساده.وطعمه, وربما كان 

امِ »َفَقاَل: " قوله: اِحبا الطَّعا ا ياا صا ذا ا ها عن  ملسو هيلع هللا ىلصلم يسأل النبي سؤال إنكار, ف: "«?ما

 .فعلهماهية البلل, وإنما سأل عن 

 ملسو هيلع هللا ىلصما هذا الصنيع المذموم, الذي صدر منك يا صاحب الطعام, ولعل النبي  :أي

 ه.لم يكن يعرف اسم ملسو هيلع هللا ىلصأراد أن يناديه بمهنته, أو لعل النبي 

ُسولا اهللِ » قوله: اُء ياا را ما اباْتُه السَّ : أاصا الا , قال نزل عليه المطر من السماء :أي «قا

 .[48:]الفرقان {گ گ گ ک ک ک}تعالى: 

 . وخشي الرجل إن رآه المشرتي مبتاًل, أن ال يشرتيه

 فجعل أسفله أعاله, وجعل أعاله أسفله.

 ل منها.السحاب ألن المطر ينزوالمراد بالسماء هنا: 

َماِء َواأْلَْرضِ }: كما قال اهلل  ِر َبْيَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ {َوالسَّ
اًجا}وقال:   . [14]النبأ:  {َوَأْنَزْلنَا مَِن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

امِ »َفَقاَل: " قوله: ْوقا الطَّعا ْلتاُه فا عا اُه النَّاُس  ;أافاالا جا ْي يارا وجوب إظهار  فيه: "« ?كا

يب يف السلعة عند البيع حتى يراها المشرتي وال يغبن, ويخدع, وحتى ال يغش, الع

 وهذا يف كل ما يعرض للتجارة.

وأنت ستجد من يشرتي منك هذه السلعة بما فيها من العيب, ولكن بعلمه 

واختياره دون خديعة وغبن, ولكن بعد سوم ونقص يف الثمن؛ ألن البضاعة قد 

 نازل هبا.ال بنقصت جودهتا بسبب العي

لك يف هذا البيع, بصدقك  ال تأثم على ذلك, وسيبارك اهلل يف حال البيان و
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 وببيانك.

 أن من باع بضاعة قد تبين عيبها, أنه قد أدى ما يجب عليه. وفيه:

لاْيسا ِمنِّي» قوله: شَّ فا ْن غا لاْيسا ِمنَّا»ويف رواية لإلمام مسلم: : «ما ناا فا شَّ ْن غا ما  .(1) «وا

 . «من غشنا فليس منا»ى هذا الحديث: بيان معن

 اختلف أهل العلم يف معنى هذا الحديث: وقد 

 ليس على طريقتنا, وهدينا.فقال بعضهم: 

واستنكر هذا القول اإلمام سفيان ليس مثلنا, وقد أبعد يف المعنى وقال بعضهم: 

 ابن عيينة رحمه اهلل, وغيره من أهل العلم.

هذا الفعل الذي هو الغش يعترب كبيرة من كبائر  إال أنه يعلم من هذا اللفظ: أن

 .واهلل أعلم تربأ من فاعله. ملسو هيلع هللا ىلصالذنوب؛ ألن النبي 

 تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمًرا

 ْبِن ُبَرْيَدَة, ) – 820
ِ
  -  -َعْن َأبِيِه َوَعْن َعْبِد اهلل

ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ما

باسا الْ  ةٍ حا لاى باِصيرا ما النَّارا عا قاحَّ دا تا قا ا، فا ْمرا تَِّخُذُه خا ْن يا ُه ِممَّ بِيعا تَّى يا اما اْلِقطااِف، حا يَّ
 «ِعنابا أا

 فِي .(2)
ُّ

َبَرانِي طِ » َرَواُه الطَّ  (.بِإِْسنَاٍد َحَسنٍ  «اَْلاْوسا

 الشرح: 

 .ذلك لالحديث لبيان تحريم بيع ما ُيتخذ للحرام ممن يتخذه ساق المنصف 

                                                           

 (.101أخرجه مسلم ) (1)

حديث كذب ": (1135)« العلل»وقال أبوحاتم يف . (5353) «األوسط»أخرجه الطرباين يف  (2)

: خرب وقال الذهبي يف الميزان: حديث منكر. (233/ 1) ل ابن حبان يف المجروحينوقا. "باطل

 (.1232وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )موضوع. 
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 وهذه المسألة يف حق من ُعلم من حاله أنه يتخذ هذا الشيء, ويستخدمه للحرام.

, بل هو شديد الضعف, إن ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان الحديث لم يثبت عن النبي محرم,  فالبيع

 ال يجوز التعاون على اإلثم والعدوان. لم يكن موضوًعا, ف

 ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ}: اهلل  قال

 .[2:ئدة]الما {ی ی ی

 أما إذا كان األمر على السالمة, وهو لم يعلم حال من يشرتي منه هذا العنب,

؛ ألن األصل يف المسلم السرت حتى يتبين حاله, فإذا لم يتبين منه له البيع  فيجوز 

 .حاله, فال يجوز التفتيش يف حاله, وفضحه أمام الناس, وقد سرته اهلل 

 تخدم يف الحالل, والحرام. وكذلك إن كانت البضاعة المباعة تس

 والناس محمولون على السالمة, فال يحتاج إلى البحث عن حال المشرتي.

 له يجوزالسؤال والتشديد يف ذلك, ويف قولك: لماذا تريد أن تستخدمه, بل أو 

 البيع مباشرة, واإلثم على المشرتي إذا كان سيستخدمه يف الحرام.

 الحرام, تخدم يف الحالين: يف الحالل, وتس وكم هي األشياء المباعة التي ربما

 ومع ذلك لو قلنا يجب البحث والتفتيش, لشق ذلك على البائعين مشقة عظيمة جًدا.

الذواكر, والكمبيوترات, واألدوات الكهربائية التي قد تستخدم كبيع الجواالت, و

 يف الحالين أيًضا. 

 محرمتستخدم يف ال من اآلالت التي وغيره, زيوناتوليس المراد هبا التلف

النظر إلى الصور , فهذه يحرم بيعها من أصلها, لما فيها من الشر, والفتنة, والصرف 

المعازف, المحرمة من النساء للرجال, ومن الرجال للنساء, ولما فيها من األغاين و

, وغير ذلك من الشرور إضاعة األوقات يف معصية اهلل ومن التربج والسفور, و

 .ال يعلم هبا إال اهلل العظيمة التي 
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وأيًضا بيع المالبس النسائية التي تتجمل هبا للنوم, فقد تتزين هبا النساء ألزواجهن 

 فهذا استخدام حالل. 

 وتستخدم هذه المالبس يف الحرام وال سيما يف البالد التي كثر فيها الزنا والشر.

  ستخدم يف احلالل واحلرام: ما يبيان الضابط يف بيع 

 بط يف بيع مثل هذه األشياء على التالي: فالضا

 ما كان أصل بيعه الحل فيجوز بيعه على السالمة والسرت.

فإن علم البائع من نفس المشرتي أنه يريد أن يستخدم هذا الشيء يف الحرام, فال 

 يبيع له.

 وأما غير هذا فيكون ترك البيع لمن كان هذا حاله على الورع.

 غيره من أهل العلم.ووهبذا أفتى اإلمام أحمد 

إن علم بأنه سيستخدم هذا الشيء يف الحرام فإنه يحرم بيعه منه, وإن لم يعلم ف

 له البيع منه. جوزذلك في

حاله؛ كأن يكون حاله وهيئته تدل على المعصية, فيكون  يفويف حالة التشكك 

 . البيع منه مكروًها

لحالقة, فأنت قد تتشكك مكينة ا ويطلب ون حاله أنه يحلق لحيته, ثم يأيتكمن يك

من حاله: هل يريد أن يحلق لحيته بالمكينة, أم يريده يف شيء آخر, مثل حلق عانته, 

 . أو غير ذلك مما يجوز أن يحلقه, كحلق رأسه مثاًل 

ا» قوله: ْمرا ْن ياتَِّخُذُه خا ُه ِممَّ بِيعا تَّى يا يَّاما اْلِقطااِف، حا
باسا اْلِعنابا أا ْن حا  . «ما

 .«من يهودي، أو نصراين»وايات: ويف بعض الر

ةٍ » قوله: لاى باِصيرا ما النَّارا عا دا تاقاحَّ قا فقد سلك سبياًل وطريًقا من سبل وطرق  :أي «فا

 دخول النار.
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 .يف باب األشربة  بإذن اهلل الخمر سيأيت الكالم على و

 . الخمر كبيرة من كبائر الذنوبالتعامل يف و

ُسوُل »من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل:  :في سنن اإلمام الرتمذي رحمه اهللف نا را لاعا

ْحُمولاُة إِلاْيِه،  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  الما ا، وا ها اِملا حا ا، وا اِرباها شا ا، وا ها ُمْعتاِصرا ا، وا ها اِصرا : عا ةا را شا ْمرِ عا فِي الخا

اُة لا  الُمْشتارا ا، وا الُمْشتارِي لاها ا، وا نِها آكِلا ثاما ا، وا ها باائِعا ا، وا ياها
اقِ سا  . (1)«هُ وا

فصار تحريم شرب الخمر وبيعه معلوم من الدين بالضرورة, لكثرة األدلة الدالة 

 ., واهلل أعلم على تحريم بيعه, وشربه

 بيان أن الخراج بالضمان

  -- َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 821
ِ
انِ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل ما اُج بِالضَّ را  .(2) «الخا

, َرَواهُ  َفُه اْلُبَخاِريُّ , َواْبُن ُخَزْيَمَة, َوابُْن  اْلَخْمَسُة, َوَضعَّ َحُه التِّْرمِِذيُّ َوَأُبو َداُوَد, َوَصحَّ

 (.اْلَجاُروِد, َواْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكُِم, َواْبُن اْلَقطَّانِ 

                                                           

(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اله يف الصحيح 3381(, وابن ماجه )1225أخرجه الرتمذي ) (1)

 هلل يف صحيح ابن ماجه, ويف صحيح سنن الرتمذي.(, وصححه اإلمام األلباين رحمه ا31المسند )

وابن ماجه  (,1283 ,1285)والرتمذي  (,4420)والنسائي  (,3502 ,3508)أخرجه أبو داود  (2) 

والحاكم  (,1125)وابن حبان  (,327)وابن الجارود  (,25222) (24224)وأحمد  (,2442)

يه نظر. وقال أبو حاتم: لم يروعنه غير ويف سنده مخلد بن خفاف الغفاري قال البخاري: ف (2178)

وابن  (3510)بن أبي ذئب وليس هذا إسناد تقوم به حجة, ووثقه ابن وضاح, وتابعه عند أبي داود 

مسلم بن خالد  (2173)والحاكم  (,323)وابن الجارود  (,5558)والطحاوي  (,2243)ماجه 

ه عمر بن علي المقدمي كما قال البيهقي  وتابع ."التقريب"الزنجي كثير األوهام كما قال الحافظ يف 

(, وشيخنا الحجوري يف 1521, 1443, 1327وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

 (. 850تحقيق الصغرى )
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 ساق المصنف الحديث لبيان مسألة الخراج بالضمان . الشرح: 

من حديث سنن اإلمام أبو داود رحمه اهلل: في ف, سن هباريق ُيحالحديث له ط

, َأنَّ َرُجاًل, اْبَتاَع ُغاَلًما َفَأَقاَم ِعنَْدُه َما َشاَء اهلُل َأْن ُيِقيَم, ُثمَّ َوَجَد بِِه َعيْبًا َعائَِشَة 

 
ِّ

ُجُل: َيا َرُسوَل ا ملسو هيلع هللا ىلصَفَخاَصَمُه إَِلى النَّبِي ُه َعَلْيِه َفَقاَل الرَّ , َقِد اْسَتَغلَّ ُغاَلمِي, َفَقاَل َفَردَّ
ِ
هلل

 
ِ
انِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل ما اُج بِالضَّ را اكا », َقاَل َأُبو َداُوَد: «اْلخا ا إِْسنااٌد لاْيسا بِذا ذا  .(1) «ها

  :بيان معنى اخلراج بالضمان 

هو ما يحصل من غلة العين المبتاعة, عبًدا كان, أو أمًة, أو ملًكا, وذلك الخراج: 

 يشرتيه فيستغله, ثم يجد فيه عيًبا لم يطلعه البائع عليه, ولم يعرفه.أن 

 فله رد العين المبيعة, وأخذ الثمن.

 ويكون للمشرتي ما استغله من العبد, أو األمة, أو الشيء المباع.

 ألنه لو تلف يف يده, لكان يف ضمان المشرتي.

م هذه السيارة يف اشرتى سيارة من رجل, ثم استخد رجالً لو أن مثاًل صورته: 

 اإليجار, ونحو ذلك, فحصل منها على بعض المال.

ثم بعد ذلك وجد فيها عيًبا لم يطلعه البائع عليه, ولم يبينه له, فله أن يرد السيارة 

 ويأخذ ماله كاماًل.

فإذا قال له صاحب السيارة, أنت قد استخدمت سياريت وأجرهتا, فأنا أريد منك 

 هذا اإليجار.

لخراج بالضمان, أي ما عندي لك شيء, وهذا المال هو حق فيقول له: ا

بل للمشرتي؛ ألن السيارة لو حصل له عطل غير العطل أو العيب الذي كان هبا ق

 يف ضمان المشرتي . االشراء, فإهن

                                                           

 (.3510أخرجه أبو داود ) (2)
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 إلى ثالثة أقوال:  يف هذه المسألة اختلف أهل العلموقد 

 الضمان.أن الخراج بوهو مذهب اإلمام الشافعي القول األول: 

 سواء كانت الفائدة أصلية, أم فرعية.

 أن يفرق بين الفوائد األصلية, والفرعية.القول الثاين: 

 وهو للحنفية أن المشرتي يستحق الفوائد الفرعية كالكراء.القول الثالثة: 

 كالثمر, فإن كانت باقية, ردها مع أصلها.وأما الفوائد األصلية: 

 لقيمة.استحق اوإن كان قد امتنع الرد, 

هو قول اإلمام هو أن الخراج بالضمان مطلًقا, كما والقول األول الصحيح: و

 واهلل أعلم. .الشافعي رحمه اهلل

بيان صحة البيع والشراء بدون إذن صاحب المال إذا أجاز 
 ذلك

  َوَعنْ ) – 822
ِّ

ْشتارِي بِِه أاْعطااُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: - -ُعْرَوَة اْلَباِرقِي ا يا ِديناارا

ا لاُه  عا دا ينااٍر، فا
دِ اةٍ وا اُه بِشا أاتا ا بِِدينااٍر، فا اُهما بااعا إِْحدا ْيِن، فا اتا ى شا اْشتارا ، فا اةا ُأْضِحيَّةا، أاْو شا

انا لاوِ  كا ِة فِي باْيِعِه، فا كا بِحا فِيهِ  بِاْلبارا اباا لارا ى ُترا  َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلَّ  .(1) « اْشتارا
َّ

 (.النََّسائِي

                                                           

وهو  (12353)وأحمد  (,2402)وابن ماجه  (,1258)والرتمذي  (,3384)أخرجه أبو داود  (1) 

فيه انقطاع, وكان الحسن بن عمارة يرويه (: 2150)ح. وقال البيهقي يف الصغرى حديث صحي

ويقول فيه: سمعت شبيبًا يقول: سمعت عروة. وهووهم منه, فلم يسمع شبيب من عروة, ورواه 

والطريق التي   اهـسعيد بن زيد وليس بالقوي, عن الزبير بن الخريت, عن أبي لبيد, عن عروة. 

والبيهقي  (,223ص ), والدارقطني (2402), وابن ماجه (1258)جها الرتمذي ذكرها البيهقي أخر

(, وشيخنا 1287وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ) (.12357)وأحمد  (,11317)

 . (244الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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 (.(1) ِضْمَن َحِديٍث, َوَلْم َيُسْق َلْفَظهُ َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َوَقْد )

 (. - (2)-َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم مِْن َحِديِث )َوَأْوَرَد َلُه التِّْرمِِذيُّ َشاِهًدا:  – 823

 الشرح: 

لمال إذا الحديث لبيان إجازة البيع والشراء بدون إذن صاحب اساق المصنف 

 أجاز.

رجل أعطاك مائة ألف ريال, لتذهب إلى اسوق لتشرتي له شاًة, أو مثال ذلك: 

يجزه لم كبًشا, فاشرتيت هبذا المبلغ جماًل, أو بقرًة, فإن أجاز البيع صح, وإن لم 

 .يصح 

  :بيان حكم البيع إذا كان بغري إذن صاحب املال إذا أجاز بعد ذلك 

 ذه المسألة إلى خمسة أقوال: اختلف أهل العلم يف هوقد 

ذهب بعض أهل العلم إلى منع هذا البيع مطلًقا, وقال: بأن البيع باطل, يف األول: 

 . لبيع ما ال يملك  مثل هذه الصورة

ذهب بعض أهل العلم وجماعة من السلف الصالح رضوان اهلل عليهم إلى الثاين: 

 أن هذا البيع صحيح.

لما اشرتى الشاة بدينار, ورد الدينار إلى النبي  أقر عروة البارقي  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, ولم ينكر عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص, ووقع ذلك بغير إذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 وساق لفظه بتمامه. (,3342)أخرجه البخاري  (1) 

عن حكيم بن حزام  ,من طريق حبيب بن أبي ثابت (,3383)و داود وأب (,1257)أخرجه الرتمذي  (2) 

وقال رضي اهلل عنه فذكره. وإسناده ضعيف؛ ألن حبيًبا لم يسمع من حكيم بن حزام رضي اهلل عنه. 

بِي وَحبِيُب ْبُن أَ  ,َحِديُث َحكِيِم ْبِن حزام اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َهَذا الوْجهِ ": اإلمام الرتمذي عقب الحديث

أبي  . وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف سنن"َثابٍِت َلْم َيْسَمْع ِعنِْدي مِْن َحكِيِم بِْن حزام

 (. 1258(, والرتمذي )3384داود )
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لبيع بدون إذن صاحب اعة من أهل العلم إلى أنه ال يصح ذهب جماالثالث: 

 الشراء بدون إذن صاحب المال. المال, ويصح 

بدون إذن صاحب المال, عكس القول الثالث: أنه ال يحوز يف الشراء الرابع: 

 . ويصح يف البيع

 وهذا هو قول الشافعية.

 أنه يجوز فيما إذا كان ما وكل بشرائه بعض مما اشرتاه.الخامس: 

 وكل بشراء شاة, فاشرتى شاتين, أو ثالث بنفس قيمة الشاة.مثاًل: 

 . كما فعل عروة البارقي 

ع, أو الشراء, صح, ولو أن صاحب المال إذا أجاز البيوالصحيح يف هذه المسألة: 

 وقع البيع, أو الشراء بدون إذنه.

يِّ » قوله:
ةا اْلبااِرقِ ْن ُعْروا عا يقال ابن أبي الجعد. وصّوب الثاين ابن  :« -وا

 المديني. وقال ابن قانع: اسمه أبو الجعد البارقي.

ا - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ » قوله: يناارا
 .«أاْعطااُه دِ

جرامات من الذهب, وربع الربع, وهذا على القول يساوي أربعة والدينار: 

 الصحيح من أقوال أهل العلم.

 بأن نصاب الذهب خمسة وثمانين جراًما.ولهذا قدر اإلمام العثيمين 

ألن العشرين دينار ستضرب على أربعة وربع الربع, فيكون الناتج خمسة وثمانين 

 جراًما.

سيكون نصاب زكاة الذهب, ثمانين ف, ومن قال بأن الدينار يقدر: بأربعة جرامات

 . جراًما فقط

 .والدينار يسمى عند العرب مثقاالً 
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 إذ أن عملتهم يف ذلك الوقت: 

 وتسمى بالدنانير, أو بالمثاقيل.كانت من الذهب: 

 وتسمى بالدراهم.ومن الفضة: 

 يساوي عشرة دارهم. وكان الدينار: 

 اثنى عشر درهًما.وقيل: 

 البيع.التوكيل يف الشراء, و فيه: «ْضِحيَّةا ياْشتارِي بِِه أُ » قوله:

اةا » قوله:  قد تكون الشاة لِلضحية, وقد تكون الشاة مطلقة.: «أاْو شا

ْينِ » قوله: اتا ى شا اْشتارا  .ملسو هيلع هللا ىلصإذن من النبي  :أي «فا

ا بِِديناارٍ » قوله: اُهما بااعا إِْحدا  . ملسو هيلع هللا ىلصبدون إذن النبي اشرتى وباع  :أي «فا

 .ملسو هيلع هللا ىلصتوكيل من النبي ألنه قد استأنس الرضا وال

ِديناارٍ » قوله: اةٍ وا اُه بِشا أاتا برأس المال, وأتاه أيًضا بشاة زائدة  ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي  :أي «فا

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى المال, وهي التي أرادها النبي 

ِة فِي بايِْعهِ » قوله: كا ا لاُه بِاْلبارا عا دا  الدعاء لمن صنع معروًفا. فيه: «فا

 في سنن أبي داود:  ف
ِ
 َصلَّى, َقاَل -- ْبِن ُعَمَر من حديث َعْبِد اهلل

ِ
 : َقاَل َرُسوُل اهلل

اُكْم »اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  عا ْن دا ما أاْعُطوُه، وا أالا بِاهللِ فا ْن سا ما أاِعيُذوُه، وا اذا بِاهللِ فا ِن اْستاعا ما

إِْن لاْم تا  افُِئوُه، فا ا فاكا ْعُروفا ناعا إِلاْيُكْم ما ْن صا ما أاِجيُبوُه، وا تَّى فا اْدُعوا لاُه حا ُه، فا افُِئونا ا ُتكا ِجُدوا ما

ْأُتُموهُ  افا ْد كا ُكْم قا نَّ ْوا أا را  .(1) «تا

بِحا فِيهِ » قوله: اباا لارا ى ُترا انا لاِو اْشتارا  . ملسو هيلع هللا ىلصبركة دعاء النبي  وفيه: «فاكا

 ., واهلل أعلم يف الشيء نمت القليل, وكثرته أن الربكة إذا جعلها اهلل  وفيه:

                                                           

 (. 733(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1372أخرجه أبو داود ) (1)
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ُسولا اهللِ »َعْن َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم: ى حديث عروة البارقي أخرج أبو داود ويف معن أانَّ را

عا  ملسو هيلع هللا ىلص جا ْيِن، فارا ا بِِديناارا ها بااعا ا بِِدينااٍر، وا اها اْشتارا ُه بِِدينااٍر ياْشتارِي لاُه ُأْضِحيَّةا، فا عا باعاثا ما

اءا بِِدينا  جا ى لاُه ُأْضِحيَّةا بِِدينااٍر، وا اْشتارا قا بِِه النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاٍر، إِلاى النَّبِيِّ فا دَّ تاصا ا لاُه أاْن  ملسو هيلع هللا ىلصفا عا دا وا

تِهِ  ارا كا لاُه فِي تِجا  . «ُيباارا

  هذا الحديث مما يحتج به (: 20/ 3معالم السنن )قال الخطابي يف

أصحاب الرأي ألهنم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل ويتوقف 

المالك فإذا أجازه صح, إاّل أهنم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه وأجاز  البيع على إجازة

 مالك بن أنس الشراء والبيع معًا.

وكان الشافعي ال يجيز شيئا من ذلك ألنه غرر ال يدري هل يجيزه أم ال, وكذلك 

ال يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولي غير أن الخربين معًا 

ألن يف أحدهما وهو خرب حكيم بن حزام رجال مجهواًل ال يدري من هو, غير متصلين 

 ويف خرب عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة.

وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته 

د حصل البيع والشراء عن كانت وكالة تفويض واطالق وإذا كانت الوكالة مطلقة فق

 إذن.

قال الشيخ وهذا ال يستقيم ألن يف خرب حكيم أنه تصدق بالدينار فلو كانت الوكالة 

  . اهـمطلقة طابت له الزيادة واهلل أعلم

 النهي عن بعض البيوع التي فيها غرر وجهالة

ىملسو هيلع هللا ىلص أانَّ النَّبِيَّ »: --َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوَعنِ ) – 824 ا فِي  ناها اِء ما ْن ِشرا عا

ْن  عا ُهوا آبٌِق، وا ْبِد وا اِء اْلعا ْن ِشرا عا ا، وا ا فِي ُضُروِعها ْن باْيِع ما عا ، وا عا تَّى تاضا اِم حا ُبُطوِن اَْلاْنعا
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ائِصِ  ْرباِة اْلغا ْن ضا عا ، وا تَّى ُتْقباضا اِت حا قا دا اِء الصَّ ْن ِشرا عا ، وا ما تَّى ُتْقسا انِِم حا غا اِء اْلما  (1)«ِشرا

ارُ َرَوا  بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  ُه اْبُن َماَجْه, َواْلَبزَّ
ُّ

اَرُقْطنِي  (.َوالدَّ

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أنواع من البيوع المحرمة والتي فيها غرر ساق المصنف 

 وجهالة.

بيوع الغرر والجهالة ممنوعة لما فيها من الضرر على المشرتي, أو على البائع و

 نفسه.

 --َأبِي ُهَرْيَرةَ من حديث  في مسلم:ف
ِ
ُكلُّ اْلُمْسِلِم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِعْرُضهُ  اُلُه، وا ما ُمُه، وا اٌم، دا را لاى اْلُمْسِلِم حا  .(2)«عا

ى» قوله:  .ملسو هيلع هللا ىلصزجر النبي  :أي «ناها

عا » قوله: تَّى تاضا اِم حا ا فِي ُبُطوِن اَْلاْنعا اِء ما ْن ِشرا  .«عا

 ناقة: بيان حكم شراء ما يف بطن ال 

 ال يجوز شراء ما يف بطن الناقة حتى تضع حملها؛ ألنه من بيوع الغرر والجهالة.ف

, ففي سنده جهضم ومحمد بن ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الباب وإن كان ال يثبت عن النبي 

أدلة أخرى  تفقد تقدمإبراهيم, ومحمد بن زيد العبدي مجهولون, وشهر مرتوك, 

ها من الضرر إما على البائع, وإما على تدل على تحريم بيوع الغرر والجهالة, لما في

 المشرتي.

                                                           

 (11318)والبيهقي  (11477)وأخرجه أحمد  (,2832) يوالدارقطن (,2123)أخرجه ابن ماجه  (1)

وهو حديث ضعيف, يف سنده محمد بن إبراهيم الباهلي, ومحمد بن زيد العبدي, وشهر بن 

 .(1223وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )حوشب, وكلهم ضعفاء. 

 (.2534أخرجه مسلم ) (2)
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وفيها أخذ ألموال الناس بغير حق, ومال المسلم محرم, حرم الدين أخذه إال 

 بحقه.

, وما يف بطن البقرة, لما فيها عزالموويدخل يف ذلك تحريم شراء ما يف بطن الشاة, 

 من الغرر والجهالة.

ا» قوله: ا فِي ُضُروِعها ْن باْيِع ما عا  من اللبن, والحليب, ونحو ذلك. :أي «وا

  :حكم بيع وشراء اللنب يف الضرع 

ال يجوز بيع اللبن يف الضرع وال شراؤه, وكذلك ال يجوز بيع الحليب, وال ف

 السمن, وال الزبدة, وال أي شيء يستخرج من اللبن.

 لما فيه من الغرر والجهالة, وألنه ال ُيعلم كميته.

 , أو على المشرتي.ففيه ضرر إما على البائع

وقد يكون أصابه شيء من العطب, فيخرج مختلًطا بالدم, أو ربما يكون يف الضرع 

على خالف شيء من الورم والمرض, فيظن المشرتي أنه لبن, ثم يجده بعد ذلك 

 أو ربما رضعها جنينها قبل ذلك فال يوجد لبن من أصله., ذلك

ُهوا آبِ » قوله: ْبِد وا اِء اْلعا ْن ِشرا عا  .«ٌق وا

  :حكم بيع العبد اآلبق 

 ال يجوز شراء العبد اآلبق, وال بيعه أيًضا.و

من بيوع الغرر والجهالة, فربما استطاع المشرتي أن يمسكه, وأن يجده, ألنه 

 وربما لم يستطع ذلك.

فيحصل الضرر إما على المشرتي إذا لم يجده, وإما على البائع إذا بيع بأقل من 

 . بعد ذلك هثمنه, ثم وجد

 وألنه أيًضا غير مقدور التسليم, فال يجوز بيعه, وال يجوز شراؤه.
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ما » قوله: تَّى ُتْقسا انِِم حا غا اِء اْلما ْن ِشرا عا  . «وا

  :حكم بيع وشراء املغامن قبل قسمتها 

نه أيًضا من بيوع الغرر والجهالة, و شراؤها؛ ألأال يجوز بيع المغانم قبل قسمتها, ف

 , والمقدار.غير معلومة الكمية يفه

تَّى ُتْقباضا » قوله: اِت حا قا دا اِء الصَّ ْن ِشرا عا  . «وا

  :حكم بيع الصدقات قبل أن تقبض 

, وال يجوز الشراء منه؛ ألنه من بيوع الغرر بيع الصدقات قبل القبضال يجوز و

 والجهالة.

 ما يقول: أنا اآلن يف موسم الصدقات, فأبيعك بنت لبون.

 يستلمها.وربما استلمها, وربما لم 

 أو يقول: أبيعك حصتي من الصدقة, وهو ال يعلم كم هي, وال يعلم ما نوعها.

فقد يحصل الضرر على المشرتي حيث أنه سيجدها أقل من الثمن الذي دفعه 

 فيها.

 أو يحصل الضرر على البائع حيث أنه قد يأخذ أقل من ثمنها بكثير.

ائِصِ » قوله: ْرباِة اْلغا ْن ضا عا  . «وا

 ضربة الغائص:  حكم بيع 

المرجان, هو الذي يغوص يف ماء البحر من أجل أن يأيت باللؤلؤ, والغائص: 

 .ونحوه والجواهر والسمك, 

 هي ما يحصل عليه من غوصه يف الماء.وضربة الغائص: 

وهذا البيع فيه غرر وجهالة, فال يجوز البيع, والشراء؛ ألنه ال يعلم ما سيحصل 
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 . عليه من غوصه

ما سبق ذكره من المسائل, كلها من بيوع الغرر, وهو محرم ال يجوز  أنفالشاهد: 

 ؛ لما فيه من الضرر إما على البائع, وإما على المشرتي, واهلل أعلم.فيه البيع والشراء

           

  -  -اْبِن َمْسُعوٍد  َوَعنِ ) – 825
ِ
كا »: ملسو هيلع هللا ىلص–َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ما ْشتاُروا السَّ َلا تا

اءِ  فِي رٌ  ;اْلما را ُه غا إِنَّ َواَب َوْقُفهُ  َرَواهُ  .(1)«فا  (.َأْحَمُد, َوَأَشاَر إَِلى َأنَّ الصَّ

 الشرح: 

 .مرفوعا وال موقوفا الحديث ضعيف ولم يثبت 

 . ففيه يزيد بن أبي زياد, ضعيف والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود 

ال يف البيع, وال يف الشراء, لما فيها ومع ذلك فالحكم عليه, فبيوع الغرر ال تجوز, 

                                                           

ورجح الموقوف  ,د روي مرفوعًا وموقوفًاوق ,وإسناده ضعيف (3373)أخرجه أحمد  (1) 

يف سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي  ,والخطيب البغدادي. والموقوف ضعيف ,والبيهقي, الدارقطني

جامع  كما يف ,قاله أحمد وأبو حاتم ,والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود ,ضعيف ,الكويف

 ": (3/433وقال ابن الملقن يف البدر المنير ) ويف الجرح والتعديل. ,التحصيل
ّ

: وَقاَل اْلَبْيَهِقي

ِحيح َما أخرجه هشيم َعن يِزيد  ,وفِيه إْرَسال َبين اْلمسيب واْبن َمْسُعود ,َهَكَذا ُروَي َمْرُفوعا" والصَّ

نه كره بيع الّسمك فِي وأخرجه ُسْفَيان الثَّورّي َعن يِزيد َموُقوفا َعَلى عبد اهلل أَ  ,َموُقوفا َعَلى عبد اهلل

ُفوُه. قلتالَماء.   فِي : ويِزيد َهَذا َضعَّ
ّ

اَرُقْطنِي َعن اْلمسيب  ,يرويِه يِزيد بن أبي ِزَياد"«: علله»وَقاَل الدَّ

د بن السماك ,واْختلف َعنُه فرفعه َأْحمد بن َحنَْبل ,بن َرافع َعن يِزيد ووقفه  ,َعن أبي اْلَعبَّاس ُمَحمَّ

إِنَّه "«: علله»وَقاَل اْبن اْلَجوِزّي فِي . "َعن يِزيد بن أبي ِزَياد واْلَموُقوف أصح ,وهشيموزائدة  ,َغيره

وزائدة كاَِلُهَما َعن  (هشيم)َقاَل: وأخرجه  ,وإِنََّما ُهومن َقول اْبن َمْسُعود ,َحِديث اَل َيصح َمْرُفوعا

: وَقاَل . "فِي وقت َفإِنَُّه َكاَن يلقن فيتلقنَفيمكن َأن يكون يِزيد قد َرفعه ": َقاَل يِزيد َفلم يرفعُه. 

اهـ  ."بِهِ  (اَل يحتجون)وقد َكاَن َعّلي وَيْحَيى وَغيرهَما  ,وُيمكن َأن يكون اْلَغَلط من اْبن السماك"

 .(2/432وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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 من الضرر, إما على البائع, وإما على المشرتي.

راؤهما؛ لما يف ال يجوز بيع السمك يف الماء, وال الطير يف الهواء, وال يجوز شف

 ., واهلل أعلم الضررذلك من الغرر, و

           

ُس »َقاَل:  --اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 823 ى را تَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -وُل اهللِ ناها ٌة حا را أاْن ُتبااعا ثاما

ما  لاى(1)ُتْطعا َلا ُيبااعا ُصوٌف عا  ، وا

ْرعٍ  َلا لاباٌن فِي ضا ْهرٍ، وا  فِي  .(2) « ظا
ُّ

َبَرانِي طِ »َرَواُه الطَّ   «اَْلاْوسا
ُّ

اَرُقْطنِي  (.َوالدَّ

اِسيلِ »َوَأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد  فِي  را اِجُح  لِِعْكِرَمَة, َوُهوَ  «اْلما  .(3) الرَّ

  -- اْبِن َعبَّاسٍ : َمْوُقوًفا َعَلى َأْيًضاَوَأْخَرَجُه 
ُّ

َحُه   اْلَبْيَهِقي , َوَرجَّ   (.(4)بِإِْسنَاٍد َقِويٍّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث للنهي عن بيوع الغرر , كما سبق .

ُسوُل اهللِ نهى » قوله: تَّى ُتطْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -را ٌة حا را ما أاْن ُتبااعا ثاما  .«عا

                                                           

 بكسر العين. "تطِعم"يف المخطوط (  (1

والبيهقي  (,2835)والدارقطني  (,11235)« الكبير»و (,3708)« طاألوس»أخرجه الطرباين يف  (2)

وَخ وَلْيَس بِاْلَقويِّ , وَقْد َأْرَسَلُه َعنُْه وكِيٌع , وَرواُه  (10857) َد بَِرْفِعِه ُعَمُر بُْن َفرُّ مرفوعًا, وقال: َتَفرَّ

ومدار  ,والبيهقي (,21217)وابن أبي شيبة  ,مرسالً  (182)وأخرجه أبو داود  اهـ َغْيُرُه َموُقوًفا.

عن عكرمة, قال الدارقطني يف السنن: أرسله  ,عن حبيب بن الزبير ,الحديث على عمر بن فروخ

, وابن أبي (10858)والبيهقي يف الكربى ( 2838)وكيع عن عمرو بن فروخ. وأخرجه الدارقطني 

حجوري يف وصحح الموقوف شيخنا ال, موقوفًا على بن عباس, بسند صحيح. (21211)شيبة 

 (.2/432تحقيق الصغرى )

 .(183)أخرجه أبو داود  (3)

 تقدم القول فيه.  (4)
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  :حكم بيع الثمرة حتى تطعم أو يبدو صالحها 

 ال يجوز بيع الثمرة حتى تطعم, لما يف ذلك من الغرر, والجهالة.ف

 وربما حصل لها العطب قبل أن تطيب ويبدو صالحها.

 ْبِن ُعَمَر  ففي الصحيحين:
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َلا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

بِيُعوا را بِالتَّْمرِ  تا بِيُعوا الثَّما َلا تا الاُحُه، وا ْبُدوا صا تَّى يا را حا  .(1) «الثَّما

ُتهُ »َقاَل:  ويف لفظ: ُصْفرا ُتُه وا ُحُه: ُحْمرا الا بُْدوا صا  .«يا

ْبِن ُعَمَر ويف رواية: 
ِ

 ."َتْذَهُب َعاَهُتهُ ": َما َصاَلُحُه؟ َقاَل: --َفِقيَل ال

ى اْلباائِ »:  وجاء زيادة: ها اْلُمْبتااعا نا  .«عا وا

ى », َقاَل: --من حديث َجابٍِر يف صحيح اإلمام مسلم رحمه اهلل: وجاء  أاْو  -ناها

ا  انا ها ُسوُل اهللِ  -نا تَّى ياطِيبا  ملسو هيلع هللا ىلص را رِ حا ْن باْيِع الثَّما  .(2) «عا

 من حديث َأَنُس ْبُن َمالٍِك ففي البخاري: 
ِّ

ْن بايْ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي ى عا ُه ناها نَّ ِع أا

ْزُهوا  تَّى يا ِن النَّْخِل حا عا ا، وا الاُحها ْبُدوا صا تَّى يا ِة حا را ارُّ أاْو », قِيَل: َوَما َيْزُهو؟ َقاَل: «الثَّما ياْحما

ارُّ   .(3) «ياْصفا

 فعلى هذا ال يجوز بيع الثمر حتى تذهب عنه العاهة, ويبدو صالح. 

  :وبدو الصالح يكون بحسبه 

 توائه.باشتداد الحب واسيف الحبوب: 

يكون بتغير اللون, وتغيره يكون إلى الحمرة, أو إلى الصفرة, ويف الثمار والفواكه: 

 .ونحو ذلك 

                                                           

 (. 1534(, ومسلم )2183أخرجه البخاري ) (1)

 (.1533أخرجه مسلم ) (2)

 (.2127أخرجه البخاري ) (3)
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 يكون طعمه حلًوا, وهكذا.بحيث أو باستواء الطعم, 

 والنهي عن بيع اثمر قبل ان يبدو صالحها من أجل الغرر, والجهالة.

 وربما تضرر البائع, أو المشرتي.

َلا ُيبااعا » قوله: ْهرٍ  وا لاى ظا  . «ُصوٌف عا

  :حكم بيع الصوف على الظهر 

 ال يجوز بيع الصوف على ظهر؛ لما فيه من الغرر والجهالة والضرر.و

أنا أبيع منك الصوف على ظهر الجمل, أو صوف هذه الشاة, فال يأيت ويقول لك: 

 إذ أن الصوف قد يضر بالحيوان إذا نزع منه.

 التي تجعل المشرتي ال ينتفع بالصوف. أو قد يلحق بالحيوان بعض األمراض

ْرٍع » قوله: َلا لاباٌن فِي ضا تقدم بيان تحريم بيع اللبن يف الضرع؛ لما فيه من : «وا

 ., واهلل أعلم الغرر, والجهالة, والضرر إما على البائع, وإما على المشرتي

 والمالقيح ,بيان النهي عن بيع المضامين

اِميِن،  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »:  - َأبِي ُهَرْيَرةَ َوَعْن ) – 827 ضا ْن باْيِع اْلما ى عا ناها

قِيِح  الا اْلما اُر, َوفِي إِْسنَادِِه َضْعٌف  .(5) «(1) وا  (.َرَواُه اْلَبزَّ

                                                           

بِِل, وا(553/ 5)قال البيهقي يف الكربى  (1)  ْلَماَلقِيُح: َما فِي ُظُهورِ : واْلَمَضاميُن: َما فِي ُبُطوِن إَِناِث اإْلِ

ِّ َأنَُّه َقاَل: اْلَمَضاميُن: َما فِي ُظُهوِر اْلجَ 
افِِعي , َعِن الشَّ

ِّ
ْيُخ: وفِي ِرواَيِة اْلُمَزنِي َماِل, اْلَجَماِل, َقاَل الشَّ

َرُه َأُبو ُعَبْيٍد. بِِل, وَكَذلَِك َفسَّ  اهـ واْلَماَلقِيُح: َما فِي ُبُطوِن إَِناِث اإْلِ

 قال الحافظ يف التلخيص ,فيه صالح بن أبي األخضر ,بسند ضعيف (7785)أخرجه البزار  (2)      

ْهِريِّ وُهو َضِعيٌف. وَقْد أخرجه مالك اْلُموطَّأِ ":(1143) وفِي إْسنَاِدِه َصالُِح ْبُن َأبِي اأْلَْخَضِر َعْن الزُّ

ْهِريِّ َعْن َسِعيٍد ُمْرَساًل.  ارَ َعْن الزُّ  فِي اْلِعَللِ َقاَل الدَّ
ُّ

            = َتاَبَعُه َمْعَمٌر ووَصَلُه ُعَمُر ْبُن َقْيسٍ ": ُقْطنِي



   

 

011 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بعض بيوع الغرر .

 هي ما يف بطون إناث هبيمة األنعام.المضامين: و

 أصالب وظهور ذكور هبيمة األنعام.هي ما يف وقيل: 

 والمالقيح: هي العكس من ذلك. 

 هي ما يف أصالب وظهور ذكور هبيمة األنعام.قيل: 

 هي ما يف بطون إناث هبيمة األنعام.وقيل: 

و ما يف ظهور وأصالب ذكور هبيمية أفال يجوز بيع ما يف بطون هبيمة األنعام, 

 ذلك من الغرر, ومن الجهالة. فكل األنعام, وال يجوز شراء ذلك أيًضا.

 وربما حصل الضرر على المشرتي, أو البائع.

 ., واهلل الموفق «عن بيع حبل الحبلة»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد تقدم  هني النبي 

 اإلقالة في البيع حكم

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن ) – 828
ِ
ا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل الا ُمْسِلما ْن أاقا ما

                                                                                                                                                    

ِحيُح َقوُل َمالٍِك  = ْهِريِّ والصَّ ْبِن َأبِي "َعْن الزُّ
ِ

. وفِي اْلَباِب َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن وُهو فِي اْلُبُيوِع ال

مَ  ارِ  وَعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي اْلَكبِيرِ  ,َعاِصٍم َكَما َتَقدَّ  واْلَبزَّ
ِّ

َبَرانِي اِق  ,لِلطَّ زَّ وَعْن اْبِن ُعَمَر َأْخَرَجُه َعْبُد الرَّ

وأخرجه مالك عن سعيد بن المسيب ": (1474وقال ابن الملقن يف البدر المنير ) ."وإِْسنَاُدُه َقويٌّ 

يف وعبد الرزاق  (,10525). وأخرجه البيهقي يف الكربى "مرساًل قال الدارقطني: وهو الصحيح

وصحح موقوفًا على سعيد بن المسيب, وإسناده صحيح,  (,2411)ومالك  (,14137)المصنف 

 (.2/231إسناده شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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تاُه، أاقا  هُ باْيعا تا ْثرا َحُه اْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكِمُ  َرَواُه َأُبو َداُوَد, .(1)«الاُه اهللُ عا  (.َواْبُن َماَجْه, َوَصحَّ

 الشرح: 

 .وفضلها  هذا الحديث لبيان اإلقالة يف البيع ساق المصنف 

 هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. قاله اإلمام الصنعاين.واإلقالة: 

 ما أبرم من عقد, أو عهد, بين المتعاقدين, أو المتعاهدين. أو هي فسخ

فإن اإلنسان قد يشرتي بضاعة, ثم يبدو له أن يردها, أو ربما اشرتى بضاعة ثم 

 احتاج إلى المال لشيء طرأ عليه أهم من هذا الشراء.

 أو ربما اشرتى بضاعة تعسر عليه دفع ثمنها.

هب الخيار على المشرتي بعد التفرق, وهو والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فربما ذ

 متضرر هبذا الشراء.

 عثرته يوم القيامة. فهنا نقول كما يف هذا الحديث: من أقال مسلًما, أقال اهلل 

فإذا رجع المشرتي إلى التاجر فقال: لم أعد أرغب هبذه البضاعة, فيقول له 

 التاجر: ضعها وخذ مالك.

 أن ال أبيع منك.  أو يقول له التاجر أيًضا: بدا لي

فال ينبغي للمشرتي أن يشدد ويقول له: قد اشرتيت منك, ولن أرد عليك 

 بضاعتك.

 .كثيرة  تدل على فضل رفع الحرج عن المسلم التيواألدلة 

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ  في مسلم:ف
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل سا عا ْن نافَّ ما

                                                           

, وسنده (2221)والحاكم  (,5022)وابن حبان  (,2122)وابن ماجه  (,3430)أخرجه أبو داود  (1) 

(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف 1334رواء )وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلصحيح, 

 . (1330الصحيح المسند )
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لاى ُمْؤِمٍن ُكْرباةا ِمْن كُ  را عا ْن ياسَّ ما ِة، وا ِب ياْوِم اْلِقيااما نُْه ُكْرباةا ِمْن ُكرا سا اهللُ عا ْنياا، نافَّ ِب الدُّ را

اْْلِخ  ْنياا وا ُه اهللُ فِي الدُّ تارا ا، سا تارا ُمْسِلما ْن سا ما ِة، وا اْْلِخرا ْنياا وا ْيِه فِي الدُّ لا را اهللُ عا ِة، ُمْعِسرٍ، ياسَّ را

ْوِن اْلعا  اهللُ فِي عا ا، وا ْلتاِمُس فِيِه ِعْلما ا يا رِيقا لاكا طا ْن سا ما ْوِن أاِخيِه، وا ْبُد فِي عا انا اْلعا ا كا ْبِد ما

ْتُلونا كِتاابا  ْوٌم فِي باْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ، يا عا قا ا اْجتاما ما نَِّة، وا ا إِلاى اْلجا رِيقا لا اهللُ لاُه بِِه طا هَّ سا

ُه باْيناُهْم، إِ  ُسونا ارا تادا يا ْتُهُم اهللِ، وا فَّ حا ُة وا ْحما ِشياْتُهُم الرَّ غا كِيناُة، وا ْيِهِم السَّ لا لاْت عا زا َلَّ نا

ُبهُ  ُلُه، لاْم ُيْسرِْع بِِه ناسا ما ْن باطَّأا بِِه عا ما ُه، وا ْن ِعنْدا ُهُم اهللُ فِيما را كا ذا ُة، وا ئِكا الا  .(1)«اْلما

 .واسع , وفضل اهلل فالجزاء من جنس العمل

 اهلُل بَِعْبٍد مِْن ِعَبادِِه آَتاُه اهلُل  "َعْن ُحَذْيَفَة, َقاَل:  :لمسلم ففي الصحيحين واللفظ
َ

ُأتِي

ْنَيا؟ َقاَل: َواَل َيْكُتُموَن اهلَل َحِديًثا, َقاَل: َيا َربِّ آَتْيَتنِي  َمااًل, َفَقاَل َلُه: َماَذا َعِمْلَت فِي الدُّ

ُر َعَلى اْلُموِسِر, َوُأنْظُِر  َماَلَك, َفُكنُْت ُأَبايُِع النَّاَس, َوَكاَن مِنْ  ُخُلِقي اْلَجَواُز, َفُكنُْت َأَتَيسَّ

 ."َك, َتَجاَوُزوا َعْن َعْبِدي اْلُمْعِسَر, َفَقاَل اهلُل: َأَنا َأَحقُّ بَِذا مِنْ 

 باب شروط البيع هبذا الحديث. وختم المصنف 

ن الشروط, ألهنا تكون لبيان أن اإلقالة يف البيع جائزة, وأهنا غير مناقضة لما تم م

برضى الطرفين, فمن تنازل عن حق له, أو عن شرط قد شرطه, فإن ذلك جائز له, 

 وهو حقه يتصرف فيه كيفما يشاء, واهلل المستعان.

 والحمد هلل رب العالمين.

 

             

  

                                                           

 (.2322أخرجه مسلم ) (1)
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 باب الخيار

 [بااُب اْلِخياارِ ]

 الشرح: 

من محاسن الشريعة, إذ أن  هذا الباب, ويعمن األبواب المهمة يف البالخيار  أبواب

, , وربما كانت البضاعة غير قائمة األوصافاإلنسان قد يبيع, أو يشرتي, بدون فكر

 بعجلة, ثم يندم بعد ذلك.ربما كان و

 الخيار, بحيث أن اإلنسان يجوز له أن يعود يف بيعه, وشرائه ولذلك جعل اهلل 

 .بالخيار على ما يأيت إن شاء اهلل 

  :حكم اخليار 

 .جائز على قول جماهير العلماءالخيار 

  ا َجَواُز اْلِخَياِر َفَعَلْيِه اْلُجْمُهوُر, إاِلَّ (: 225/ 3بداية المجتهد )قال يف َأمَّ

, َواْبَن َأبِي ُشْبُرَمَة, َوَطاِئَفًة مِْن َأْهِل الظَّاِهِر.  الثَّْوِريَّ

ثاا»َن ْبِن ُمنِْقٍذ, َوفِيِه: َوُعْمَدُة اْلُجْمُهوِر: َحِديُث ِحبَّا لاكا اْلِخيااُر ثاالا . َوَما ُرِوَي فِي  «وا

ا إَِلَّ باْيعا الِْخياارِ »َحِديِث اْبِن ُعَمَر:  ْفتارِقا ا لاْم يا اِن بِالِْخيااِر ما  . «اْلبايِّعا

َبيِْع, إاِلَّ َأْن َيُقوَم َدلِيٌل َعَلى َوُعْمَدُة َمْن َمنََعُه: َأنَُّه َغَرٌر, َوَأنَّ اأْلَْصَل ُهَو اللُُّزوُم فِي الْ 

 َأْو ُسنٍَّة َثابَِتٍة, َأْو إِْجَماٍع. َقاُلوا: َحِديُث ِحبَّاَن إِمَّ 
ِ
ا َجَواِز اْلَبْيِع َعَلى اْلِخَياِر مِْن كَِتاِب اهلل

ا َشَكا إَِلْيِه  ا َأنَُّه َخاصٌّ َلمَّ ُيْخَدُع فِي اْلُبُيوِع. َقاُلوا:  َأنَّهُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَُّه َلْيَس بَِصِحيٍح, َوإِمَّ

ا َحِديُث اْبِن ُعَمَر, َوَقْوُلُه فِيِه:  َر اْلَمْعنَى اْلُمَراُد بَِهَذا  «إَِلَّ باْيعا اْلِخياارِ »َوَأمَّ , َفَقْد ُفسِّ

اِحبِهِ »اللَّْفِظ, َوُهَو َما َوَرَد فِيِه مِْن َلْفٍظ آَخَر َوُهَو:  ا لِصا ُدُهما ْن ياُقولا أاحا
  . اهـ «اْختارْ  أا
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  :مدة اخليار 

 .على الصحيحبقدر الحاجة ومدته على ما يتفقون عليه 

  ِذيَن َقاُلوا بَِجَواِزِه: : (225/ 3بداية المجتهد )قال يف ُة اْلِخيَاِر ِعنَْد الَّ ا ُمدَّ َوَأمَّ

ُر بَِتقدِر اْلَحاَجِة إَِلى َفَرَأى َمالٌِك َأنَّ َذلَِك َلْيَس َلُه َقْدٌر َمْحُدوٌد فِي َنْفِسِه, وَ  َأنَُّه إِنََّما َيَتَقدَّ

اْختاَِلِف اْلَمبِيَعاِت, َوَذلَِك َيَتَفاَوُت بَِتَفاُوِت اْلَمبِيَعاِت, َفَقاَل: مِْثُل اْلَيْوِم َواْلَيْوَمْيِن فِي 

ْهِر َوَنْحِوِه فِي اْختِيَاِر اْختَِياِر الثَّْوِب, َواْلُجُمَعِة, َوَخْمَسِة األَيَّاٍم فِي اْختَِياِر اْلَجارِ  َيِة, َوالشَّ

ِذي فِيِه َفْضٌل َعِن اْختَِياِر اْلَمبِيِع. اِر. َوبِاْلُجْمَلِة: َفاَل َيُجوُز ِعنَْدُه اأْلََجُل الطَِّويُل الَّ  الدَّ

, َوَأُبو َحنِيَفَة: َأَجُل اْلِخَياِر َثاَلَثُة َأيَّاٍم اَل َيُجوُز 
ُّ

افِِعي  َأْكَثُر مِْن َذلَِك.َوَقاَل الشَّ

ٍة اْشتُِرَطْت,  َيِّ ُمدَّ
ِ

ُد ْبُن اْلَحَسِن: َيُجوُز اْلِخَياُر أل َوَقاَل َأْحَمُد, َوَأُبو ُيوُسَف, َوُمَحمَّ

  . اهـَوبِِه َقاَل َداُودُ 

  :بيان أقسام اخليار 

مستكثر, وذلك أن مسائل  على أقسام الخيار, بين مستقل, و وقد تكلم أهل العلم

 بيع كثيرة.ال

 األول: خيار المجلس.

ويثبت يف البيع, والشراء, و الصلح, و اإليجارات, و غيرها من المعاوضات التي 

 يقصد منها المال.

 البائع, والمشرتي.وهو حق للمتبايعين مًعا: 

 من حيث العقد إلى التفرق باألبدان.ومدته: 

 وإن أسقطاه سقط, وإن أسقطه أحدهما بقي خيار اآلخر.

 ا حصل التفرق لزم البيع كالهما.فإذ

 أن رجاًل اجتمع مع غيره يف مجلس, فقال أحدهما لآلخر تبيعني سيارتك.مثاله: 
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 فقال له اآلخر: بْعُتَكها بعشرة ألف ريال سعودي.

فما دام أن الرجلين يف مجلسهما, ولم يحصل منهما التفرق, فيجوز ألحدهما 

 الرجوع عن البيع.

 ع عن هذا البيع.أو يجوز لكليهما الرجو

أما إذا قام أحدهما وخرج من المجلس, أو ذهب كل واحد منهما لعمله, ثم بدا له 

: ملسو هيلع هللا ىلص, ودليل هذا النوع قول رسول اهلل أن يعود, فنقول هنا: قد انتهى خيار المجلس

 . ويأيت بطوله إن شاء اهلل «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

 الثاين: خيار الشرط.

 ط المتبايعان, أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة.أن يشرتوصورته: 

 من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة يف العقد.ومدته: 

 . فإذا انتهت مدة الخيار, ولم يفسخ المشرتي البيع؛ لزم البيع

 وإن قطع الخيار أثناء المدة, قبل أن تنتهي؛ بطل الخيار, ألن الحق لهما.

أو كالهما, بعتك هذه السيارة على كذا, وكذا, ولك  أن يقول أحدهما,وصورته: 

 فيها ثالثة أيام.

 فإن ردها يف هذه الثالثة األيام بطل البيع؛ ألنه ردها يف الخيار.

 . وإن ردها يف اليوم الرابع؛ فليس له الرد؛ إال أن يقيله

 الثالث: خيار اختالف المتبايعين.

يع, أو يف صفته, ولم تكن بينهما بينة على كما لو اختلفا يف قدر الثمن, أو يف عين الب

 ذلك.

 .على ما تقدم  فالقول قول البائع مع يمينه, ويخير المشرتي بين القبول, أو الفسخ

 أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بخمسة ألف.وصورته: 
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 والمشرتي يقول له: أنا اشرتيتها منك بثالثة ألف.

 صاحب السلعة.ه؛ ألنه قول البائع مع يمينفنقول لهما: القول 

فإن أراد المشرتي أن يشرتي بالخمسة التي فرضها البائع, وإال له أن يرتكها, 

 ويفسخ البيع من أصله, ويأخذ ماله.

 الرابع: خيار العيب.

 وهو ما ُينقص قيمة المبيع, فإذا اشرتى الرجل سلعة ووجد هبا عيًبا, فهو بالخيار.

م العيب, فتقوم السلعة سليمة, وتقوم كها ويقوَّ إما أن يردها ويأخذ الثمن, أو يمس 

 معيبه, ويأخذ الفرق بينهما.

رجل اشرتى سيارة بعشرة ألف سعودي يظنها سليمة, ولم يكن بينهما صورته: 

 شرط.

: هذه السيارة معطوبة, وفيها كذا وكذا من ثم لما ذهب إلى المهندس, قال له

 العطب.

مشرتي ماله, وإما أن يقول البائع أنقصت لك فإما أن ترد السيارة بعيبها ويأخذ ال

 فإن رضي المشرتي صح البيع.مقابل هذا العيب,  من ثمن السيارة,

 الخامس: خيار الغبن.

إذا , فوهو أن يغبن البائع, أو المشرتي يف السلعة غبنًا يخرج عن العادة, أو العرف

 غبن أحدهما فهو بالخيار بين اإلمساك, والفسخ.

رتى سيارة بعشرين ألف ريال سعودي, وثمنها الحقيقي: عشرة رجل اشوصورته: 

 ألف.

مال الفله خيار الغبن, وله أن يسرتد بقية ماله, أو يرد السيارة إلى البائع ويسرتد 

 كاماًل.
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أو رجل باع سيارته بخمسة ألف ريال سعودي, وثمنها الحقيقي عشرة, فهذا أيًضا 

 غبن ظاهر كبير.

 وله أن يمضي البيع., عفللمغبون العودة يف البي

 السادس: خيار التدليس.

 وهو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه, وهي خالية منه.

مثل ترك اللبن يف ضرع الناقة, أو البقرة, أو الشاة, ليوهم المشرتي بكثرة اللبن 

 فيها, وهي على خالف ذلك.

 سخ البيع.فضاء للبيع, و, فإذا وقع ذلك فهو بالخيار بين اإلممنهي عنهفهذا البيع 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  ففي الصحيحين:
ِ
وا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل رُّ َلا ُتصا وا

إِْن  ا، وا ها كا ا أاْمسا ِضياها ا، إِْن را ْيِن باْعدا أاْن ياْحتاِلباها ْيرِ النَّظارا ُهوا بِخا ا فا ها ِن اْبتااعا ما ، وا ناما الغا

ا وا  ها دَّ ا را ِخطاها ْمرٍ سا ا ِمْن تا اعا  .(1) «صا

 السابع: خيار اإلخبار.

 .ظهر خالف الواقع ويكون باإلخبار بالثمن متى 

 فللمشرتي الخيار بين اإلمساك وأخذ الفرق, أو الفسخ.

كما لو اشرتى قلًما بمائة. وجاء رجل وقال له: بعنيه برأس ماله. فقال له: رأس 

تبين للمشرتي كذب البائع: فللمشرتي ثم القلم ماله مائة وخمسون ريال, فباع منه 

 الخيار.

 يف التولية, والشراكة, والمرابحة, والمواضعة.ويثبت هذا الخيار: 

 وال بد يف جميعها من معرفة البائع والمشرتي رأس المال.

 الثامن: خيار اإلعسار.

                                                           

 (.1515(, ومسلم )2150أخرجه البخاري ) (1)
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, فللبائع الفسخ إن شاء حفاًظا على , أو مماطالً اً إذا ظهر أن المشرتي معسر وذلك

 اله.م

وأشهر هذه األقسام خيار المجلس, ثم اك أقسام أخرى يذكرها أهل العلم, وهن

 خيار الغبن, ثم خيار الشرط.

 واهلل أعلم, ادعة, وهي داخلة يف خيار التدليسالمخ النهي عنوسيأيت 

 وخيار الشرط ,ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

 --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 822
ِ
ِن، » َقاَل: - ملسو هيلع هللا ىلص - , َعْن َرُسوِل اهلل ُجالا بااياعا الرَّ ا تا إِذا

إِْن خا  ، فا را ا اْْلخا ُدُهما يُِّر أاحا ا، أاْو ُيخا ِميعا ا جا انا كا ا وا قا رَّ تافا ا لاْم يا ا بِاْلِخيااِر ما اِحٍد ِمنُْهما ُكلُّ وا يَّرا فا

را  ا اْْلخا ُدُهما إِنْ  أاحا با اْلباْيُع، وا جا دا وا قا لِكا فا لاى ذا ا عا تابااياعا ْتُرْك  فا لاْم يا ا، وا بااياعا ا باْعدا أاْن تا قا رَّ فا تا

با اْلباْيعُ  جا ْد وا قا ا اْلباْيعا فا اِحٌد ِمنُْهما  (.ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِمٍ  .(1) «وا

 الشرح: 

 المجلس, وخيار الشرط.الحكم يف خيار هذا الحديث لبيان ساق المصنف 

 يث َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم من حدما يف الصحيحين:  ومثله
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ا، » قا رَّ تافا ا لاْم يا اِن بِالِخيااِر ما ا  -البايِّعا قا رَّ تافا تَّى يا : حا الا ا فِي  -أاْو قا بايَّناا ُبوِركا لاُهما ا وا قا دا إِْن صا فا

ُة بايِْعِهما  كا ْت بارا باا ُمِحقا ذا كا ا وا تاما إِْن كا ا، وا  .(2) «اباْيِعِهما

نِ » قوله: ُجالا بااياعا الرَّ ا تا وهذا على الغالب, وإال لو تبايع رجل وامرأة, أو امرأة : «إِذا

 ورجل, أو خنثى ورجل, أو رجل وخنثى, للزم هذا الحكم.

                                                           

 .(1531)ومسلم  (,2112)أخرجه البخاري  (1)

 (.1532(, ومسلم )2072أخرجه البخاري ) (2)
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ا بِاْلِخياارِ » قوله: اِحٍد ِمنُْهما ُكلُّ وا البائع والمشرتي لكل واحد منهما الخيار  :أي «فا

 يف فسخ البيع ورده.

ا» قوله: ِميعا ا جا انا كا ا وا قا رَّ تافا ا لاْم يا تفرق أبدان وقيل أقوال كما هو قول الحنفية : «ما

 والصحيح االول .

وهذا هو خيار المجلس, فما دام أن المشرتي والبائع يف المجلس, فالخيار باٍق, 

 لساعات. اولو بقي

قه, ثم عاد إلى إذا اشرتى شيًئا ثم أراد أن ال يقيل صاحبه, فار كان ابن عمر و

 المجلس.

را » قوله: ا اْْلخا ُدُهما يُِّر أاحا  خيار الشرط:  وهذا هو: «أاْو ُيخا

بعتك هذه السلعة على أن ال رجعة فيها, ورضي فلو قال البائع للمشرتي: 

 لبيع وإن لم يحصل التفرق بينهما.المشرتي هبذا الشرط, صح ا

را فا » قوله: ا اْْلخا ُدُهما يَّرا أاحا إِْن خا با اْلباْيعُ فا جا دا وا قا لِكا فا لاى ذا ا عا  . «تابااياعا

 سواء تفرقا, أم لم يتفرقا.أي ثبت البيع 

با اْلباْيعُ » قوله: جا ْد وا قا ا اْلباْيعا فا اِحٌد ِمنُْهما ْتُرْك وا لاْم يا ا، وا بااياعا ا باْعدا أاْن تا قا رَّ فا إِْن تا  . «وا

 .ومضى ولم يبق لهما الخيار صحيعني أن البيع قد 

  :وتضمن الحديث ثالث حاالت للبيع 

أن يبيع أحدهما من اآلخر, ويبقيان يف مجلسهما, فلهما الخيار, وإن الحال األول: 

 طال المجلس.

 . , فيقع البيع على الشرط أن يكون بينهما شرطالحال الثاين: 

 .إن لم يكن بين المشرتي والبائع شرط, فمجرد التفرق وجب البيعالحالة الثالثة: 

 اهلل أعلم و



   

 

071 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 صحة الخيار في البيع

هِ  َوَعنْ ) – 830   ;َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
َّ

اْلباائُِع »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

ارِ  َلا ياِحلُّ لاُه أاْن ُيفا ةا ِخيااٍر، وا ْفقا ا، إَِلَّ أاْن تاُكونا صا قا رَّ تافا تَّى يا اْلُمْبتااُع بِاْلِخيااِر حا ْشياةا أاْن وا ُه خا قا

هُ  ْستاِقيلا , َوابُْن ُخَزْيَمَة, َواْبُن اْلَجاُرودِ  َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلَّ  .(1) «يا
ُّ

اَرُقْطنِي   .اْبَن َماَجْه, َوالدَّ

ا»َوفِي ِرَواَيٍة:  انِِهما كا ا ِمْن ما قا رَّ تافا تَّى يا  (.«حا

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان صحة الخيار .

هِ » قوله: دِّ ْن جا بِيِه، عا ْن أا ْيٍب، عا ْمرِو ْبِن ُشعا ْن عا عا وسلسلة عمرو بن شعيب, عن : «وا

 .ذا ثبت اإلسناد إلى عمرو بن شعيب؛ إيف قول الجماهيرأبيه, عن جده, سلسلة حسنة 

ا»  قوله: قا رَّ تافا تَّى يا اْلُمْبتااُع بِاْلِخيااِر حا صاحب السلعة ومشرتيها منه  :أي «اْلباائُِع وا

 يف الحديث األول. بيانه خيار المجلس, وقد تقدم وهذا بالخيار, 

ةا ِخياارٍ » قوله: ْفقا وهذا خيار الشرط, وقد تقدم شرط خيار,  :أي «إَِلَّ أاْن تاُكونا صا

 . يان ذلكب

ْستاِقيلاهُ » قوله: ْن يا
ْشياةا أا ُه خا اِرقا َلا ياِحلُّ لاُه أاْن ُيفا رقة كون المفات يجوز له أن ال :أي «وا

ا َقْوُلُه فِي (: 477/ 3االستذكار )قال ابن عبد الرب يف لغاء الخيار, ومع ذلك فقد إل َوَأمَّ

َفَلْفٌظ ُمنَْكٌر  (اَل َيِحلُّ َلُه َأْن ُيَفاِرَق َصاِحَبُه َخْشَيَة َأْن َيْسَتِقيَلهُ )َحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب 

                                                           

 (,3721)وأحمد  (,1247)رتمذي وال (,4483)والنسائي  (,3453)أخرجه أبو داود  (1) 

: وقال الرتمذيبه.  ,كلهم من طريق عمرو بن شعيب (,320)وابن الجارود  (,2228)والدارقطني 

(, وشيخنا 1311. وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )وهو كما قال «.هذا حديث حسن»

 (2/382الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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ْجَماِع ُعَلَماِء اْلُمْسلِِميَن َأنَّهُ  َجائٌِز َلُه َأْن ُيَفاِرَقُه لُِيتِمَّ َبْيَعُه َوَلُه َأْن اَل ُيِقيَلُه إاِلَّ َأْن َيَشاَء  إِلِ

َقاَلَة َنْدٌب َوَحْصٌر اَل إِيَجاٌب  َوَقْوُلُه ))اَل يحل(( لفظة منكرة بِإِْجَماٍع َوَباَن َأنَّ اإْلِ

 َوَفْرٌض 

ا َيِزيُد َذلَِك َبَياًنا فِْعُل بن ُعَمرَ  َفإِنَُّه َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َيِجَب َلُه اْلَبْيُع َمَشى   - َومِمَّ

ِذي َرَوى اْلَحِديَث َوَعلَِم َمْعنَاُه َوَمْخَرَجهُ   َحتَّى ُيَفاِرَق َصاِحَبُه َوَيِغيَب َعنُْه َوُهَو الَّ

لِ  َثنِي ُمطَّ َثنِي َقاِسٌم َقاَل َحدَّ َثنِي َعْبُد اْلَواِرِث َقاَل َحدَّ َثنِي َوَحدَّ ُب ْبُن ُشَعْيٍب َقاَل َحدَّ

َثنِي ُيوُسُف َعْن َسالٍِم َقاَل َقاَل بن ُعَمَر ُكنَّا  ْيُث َقاَل َحدَّ َثنِي اللَّ  ْبُن َصالٍِح َقاَل َحدَّ
ِ
َعْبُد اهلل

وعثمان ما ال بِاْلَوادِي إَِذا َتَباَيْعنَا َكاَن ُكلُّ َواِحٍد مِنَّا بِاْلِخَياِر َما َلْم َنْفَتِرْق َفتََباَيْعُت َأَنا 

ا َباَيْعُتُه َطِفْقُت اْلَقْهَقَرى على عقبي خشية أن يرادين عثمان البيع َقْبَل َأْن  بَِماٍل َكثِيٍر َفَلمَّ

 ُأَفاِرَقهُ 

َنْفَتِرْق َقاَل َأُبو ُعَمَر فِي قول بن ُعَمَر ُكنَّا إَِذا َتَباَيْعنَا َكاَن ُكلُّ َواِحٍد مِنَّا بِاْلِخَياِر َما َلْم 

ْفتَِراَق َعِن اْلَمْجلِِس َكاَن َأْمًرا َمْعُمواًل بِِه ِعنَْدُهْم فِي بَِيَعاتِِهمْ 
ِ

 َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اال

اِق َقاَل َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر َقاَل َأْخَبَرَنا إِْسَماِعيُل ْبُن أمية عن نافع قال كان بن  زَّ َذَكَر َعْبُد الرَّ

 َشيًْئا َمَشى َساَعًة َقلِياًل لَِيتِمَّ َلُه اْلَبْيُع ُثمَّ َيْرِجعُ ُعَمَر إَِذا اْشتََرى 

َوَرَوى ُسْفَياُن بن عيينة عن بن جريج عن نافع عن بن ُعَمَر َأنَُّه َكاَن إَِذا اْشَتَرى 

ْلَعَة َفَأَراَد َأالَّ ُيِقيَل َصاِحَبُه َمَشى َشيًْئا َقلِياًل ُثمَّ َرَجعَ   السِّ

 فِي َرُجٍل اْشتََرى َفَرًسا مِْن َرُجٍل ُثمَّ َأَقاَم َبِقيََّة َيْومِِهَما َوَعْن َأبِي بَ 
ِّ

ْرَزَة اأْلَْسَلِمي

َقاَل َقاَل َوَلْيَلتِِهَما َلْم َيْفَتِرَقا َوَنِدَم َأَحُدُهَما َفَلْم َيُردَّ اآْلَخُر إَِقاَلَتُه َفاْخَتَصَما إَِلى َأبِي َبْرَزَة فَ 

 
ِ
 )اْلَبيَِّعاِن بِاْلِخَياِر َما َلْم َيْفَتِرَقا(( َوَما َأَراُكَما اْفَتَرْقُتَما) ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

 َوَقْد َذَكْرَنا َهَذا اْلَخبََر بِإِْسنَاِدِه فِي ))التَّْمِهيِد((

َحاَبِة فِيَما َذَهَبا إَِلْيِه مِْن َذلَِك    . اهـَواَل َأْعَلُم َأَحًدا َخاَلَفُهَما مَِن الصَّ
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 ة من اجمللس: املفارق 

 واختلف أهل العلم يف بيان حصول المفارقة من المجلس, هل هي مفارقة أبدان, أ

 أقوال؟

 والجمهور على أنه مفارقة األبدان .

 .مفارقة أقوال  اإلى أهن الحنفيةوذهب 

 تدل على المرادمثل هذه الرواية التي يف وال سيما  بدان,األأهنا مفارقة والصحيح 

 يدل على ذلك. وفعل ابن عمر 

ا»َوفِي ِرَواَيٍة:  قوله: انِِهما كا ا ِمْن ما قا رَّ تافا تَّى يا  تفرق أبدان, واهلل أعلم. :أي «حا

 بيان خيار الغبن والخديعة

  --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 831
ِّ

 ,َأنَُّه ُيْخَدُع فِي اْلُبُيوعِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َذَكَر َرُجٌل لِلنَّبِي

ا بااياْعتا »َفَقاَل:  ُقْل: َلا  إِذا باةا  فا الا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «خا

 ساق المصنف الحديث لبيان خيار الغبن . الشرح: 

 مشروعية الشكوى على اإلمام. وفيه:, استفتاء العالم فيه:و

أن الناس يختلفون من حيث قوة العقل وضعفة, ومن حيث قوة السوم يف  وفيه:

 البيع وضعفه.

ما هو ساوم يف السلع, ل إلى السوق ال يستطيع أن يفبعض الناس بمجرد أن يدخ

                                                           

ويف «. فكان الرجل يقوله: »(2407وزاد البخاري ) (1533)ومسلم  ,(2117)أخرجه البخاري  (1) 

ففي رواية  "حبان بن منقذ األنصاري": والرجل هو«. فكان إذا بايع يقول: ال خيابة: »رواية مسلم

 ,: أن حبان بن منقذ كان ُسِفَع يف رأسه مأمومة-رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر : »(537ابن الجارود )

 الحديث.« كان ُيخدعو ,فثّقلت لسانه
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 إال رحمة البائع فيه, فقد يقول للبائع بكم هذه السلعة: فيقول له: بعشرة ألف.

 فربما أخذها ومشى, وربما ساومه مساومة خفيفة, فيستحيي منه ويشرتي.

  :بيان خيار الغنب 

 دع, فله أن يشرتط.الحال, وربما ُخ  هذا هو فإذا كان

و ما يحصل يف كثير من األسواق أن البائع يقول للمشرتي: هذه السلعة بعشرة وه

 . ألف, وإذا لقيتها بأنقص من هذا, فردها

فإذا وجدها يف السوق بأنقص من هذا السعر, ولو بشيء يسير, يجوز للمشرتي أن 

 يردها على البائع؛ ألنه غرر به, وحصل له منه غبن؛ حيث أنه أوهمه أنه باعه بأنقص

 سعر يف السوق.

ُجٌل لِلنَّبِيِّ » قوله: را را كا ُع فِي اْلُبُيوعِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ذا ُه ُيْخدا نَّ بشأن  ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي  :أي «أا

 الشراء.وهذا الرجل, وأنه يخدع يف البيع, 

باةا »َفَقاَل:  قوله: الا ُقْل: َلا خا ا بااياْعتا فا  ال خديعة. :أي «إِذا

 واختلف العلماء هل هذا خيار أم ال .

 َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َهَذا اْلَحِديِث (: 177/ 10ال النووي يف شرح مسلم )ق

ِه َوَأنَّ اْلُمَغاَبنََة َبْيَن اْلُمَتبَايَِعْيِن اَلِزَمٌة اَل ِخَياَر لِْلَمْغُبونِ  ا فِي َحقِّ  َفَجَعَلُه َبْعُضُهْم َخاصًّ

 َأَصحُّ بَِسَببَِها َسَواٌء َقلَّْت َأْم َكُثَرْت َوَهَذا 
َ

 َوَأبِي َحنِيَفَة َوآَخِريَن َوِهي
ِّ

افِِعي َمْذَهُب الشَّ

َواَيَتْيِن َعْن َمالٍِك َوَقاَل اْلَبْغَداِديُّوَن مَِن اْلَمالِكِيَِّة لِْلَمْغُبوِن اْلِخَياُر لَِهَذا اْلَحِديِث  الرِّ

َنَُّه َلْم َيْثُبْت َأنَّ بَِشْرِط َأْن َيْبُلَغ اْلَغْبُن ُثُلَث اْلِقيَمِة َفإِْن َكاَن ُدو
ِ

ُل أل ِحيُح اأْلَوَّ َنُه َفاَل َوالصَّ

 
َّ

َأْثَبَت َلُه اْلِخَياَر َوإِنََّما َقاَل َلُه ُقْل اَل ِخاَلَبَة َأْي اَل َخِديَعَة َواَل َيْلَزُم مِْن َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َنَُّه َلْو َثَبَت َأْو َأْثَبَت َلُه اْلخِ 
ِ

َياَر َكاَنْت َقِضيََّة َعْيٍن اَل ُعُموَم َلَها َفاَل َينُْفُذ ُثُبوُت اْلِخَياِر َوأل

  . اهـمِنُْه إَِلى َغيِْرِه إاِلَّ بَِدلِيٍل َواهلُل َأْعَلُم 
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 باب الربا

َبا[  ]َباُب الرِّ

 الشرح: 

 الزيادة.والربا يف اللغة: 

, ألديان, ومحرم يف جميع ااآلثاموعظائم الذنوب ووهو كبيرة من كبائر الذنوب, 

 . وهو حرام بالكتاب والسنة واإلجماع

 فمن الكتاب:

ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    }:  يقول اهلل 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی  ی  

 .[132 – 130آل عمران: ] {ی  جئ  حئ   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ              }:  ويقول اهلل 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۓ  ڭ  ڭ

.[272 – 278البقرة: ] {ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ   }:  ويقول اهلل 

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

 .[273 – 275البقرة: ] {

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}:  ويقول اهلل 



   

 

079 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 .[32:]الروم {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 يف مسلم:من السنة ما و

ُسوُل اهللِ », َقاَل: --من حديث َجابٍِر  نا را ُمؤْ  ملسو هيلع هللا ىلصلاعا باا، وا باُه، آكِلا الرِّ
اتِ كا ُه، وا كِلا

ْيهِ  اِهدا شا اءٌ », َوَقاَل: «وا وا  .(1) «ُهْم سا

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ويف الصحيحين: 
ِّ

ْبعا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اْجتانُِبوا السَّ

اِت  ؟ َقاَل: «الُموبِقا  َوَما ُهنَّ
ِ
ْحُر، وا », َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل السِّ ْرُك بِاهللِ، وا ْتُل النَّْفِس الشِّ قا

ْذ  قا ْحِف، وا لِّي ياْوما الزَّ التَّوا اِل الياتِيِم، وا أاْكُل ما باا، وا أاْكُل الرِّ ، وا قِّ ما اهللُ إَِلَّ بِالحا رَّ ُف الَّتِي حا

الاِت 
افِ نااِت الُمْؤِمنااِت الغا  .(2) «الُمْحصا

 , َقاَل: َقاَل النَّ من حديث َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب يف البخاري: و
ُّ

يْلاةا »: ملسو هيلع هللا ىلصبِي أاْيُت اللَّ را

ٍم فِيِه  رٍ ِمْن دا ها لاى نا ْيناا عا تا تَّى أا ْقناا حا اْنطالا ٍة، فا سا دَّ انِي إِلاى أاْرٍض ُمقا جا أاْخرا ياانِي، فا تا ْيِن أا ُجلا را

ُجُل الَّ  أاْقبالا الرَّ ٌة، فا ارا ْيِه ِحجا ُجٌل باْينا يادا رِ را ِط النَّها سا لاى وا عا ائٌِم وا ُجٌل قا ا را إِذا رِ، فا ِذي فِي النَّها

اءا  ا جا عالا ُكلَّما ، فاجا انا ْيُث كا ُه حا دَّ را رٍ فِي فِيِه، فا جا ُجُل بِحا ى الرَّ ما ُجُل أاْن ياْخُرجا را ادا الرَّ أارا

ْيتاُه فِي أا : الَِّذي را الا قا ا؟ فا ذا ا ها ُقْلُت ما ، فا انا ا كا ما ياْرِجُع كا رٍ، فا جا ى فِي فِيِه بِحا ما رِ  لِياْخُرجا را النَّها

باا  .(3) «آكُِل الرِّ

 --من حديث اْبِن َمْسُعوٍد يف سننه: وأخرج اإلمام ابن ماجه 
ِّ

, ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ةٍ »َقاَل:  باُة أاْمرِِه إِلاى قِلَّ
اقِ انا عا باا، إَِلَّ كا ٌد أاْكثارا ِمنا الرِّ ا أاحا  .(4) «ما

وم, فجميع أدلة تحريم أكل المفهواألدلة كثيرة يف الباب, منها المنطوق, ومنها 

                                                           

 (.1528أخرجه مسلم ) (1)

 (.82(, ومسلم )2733أخرجه البخاري ) (2)

 (.2085أخرجه البخاري ) (3)

 (. 827(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2272أخرجه ابن ماجه ) (4)
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 أموال الناس بالباطل, وتحريم الظلم من هذا الباب .

وضعها رسول اهلل ي التبل هو من بيوع الجاهلية إذ أنه ليس من بيوع أهل اإلسالم, 

 .يف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص

 وأما اإلجماع

  قال العثيمينوأما اإلجماع فلم يختلف : (455/ 8الشرح الممتع ) يف

أن الربا محرم وإن اختلفوا يف بعض المسائل, مثل اختالفهم يف علة  المسلمون يف

الربا وهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه أو ال؟ وكما مر علينا فيما سبق أن 

هناك اختالفًا, لكن يف الجملة هم مجمعون على تحريم الربا, كما نقول مثالً: إن 

ختلفين يف بعض األشياء هل فيها العلماء مجمعون على وجوب الزكاة وإن كانوا م

 زكاة أو ليس فيها. انتهى

  :بيان أقسام الربا 

 الربا إلى ثالثة أقسام, وبعضهم إلى قسمين: قسم بعض العلماء 

 .مأخوذة من النسأ وهو التأخير , األول: ربا النسيئة

 هو الزيادة التي يأخذها البائع من المشرتي مقابل التأجيل.و

 ى أن يرده بعد سنة ألًفا ومائًة .نقًدا علكأن يعطيه ألًفا 

ه أهل الجاهلية, ربا الذي كان يفعل, وهو الاءالعلمأنه حرام بإجماع وحكمه: 

 ضي وإما أن تربي .بقولهم إما أن تق

 --من حديث اْبَن َعبَّاٍس مسلم: يف و
َّ

, َيُقوُل: َأْخَبَرنِي ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد, َأنَّ النَّبِي

باا فِي النَِّسيئاةِ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ا الرِّ  .(1) «إِنَّما

 ال يرى الربا إال يف النسية. وكان ابن عباس 

                                                           

 (.1523أخرجه مسلم ) (1)
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 بربا الفضل أيًضا. ثم رجع عن ذلك فيما نقل عنه, وقال 

 أي ال ربا أكثر, وال أظهر من ربا النسيئة.فيكون معنى هذا الحديث: 

 أن ينظره.والواجب على اإلنسان إذا أعسر المدين منه أن يرتفق به, و

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې}: كما قال اهلل 

 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ

 الثاين: ربا الفضل.

 الزيادة.والفضل: 

 الربوي بمثله متفاضالً .هو بيع و

 َبا (: 148/ 3بداية المجتهد )قال ابن رشد يف َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ الرِّ َواتَّ

ا ُيوَجُد فِي َشْيَئْيِن: فِي ا ِة مِْن َبيٍْع, َأْو َسَلٍف, َأْو َغْيِر َذلَِك. َفَأمَّ مَّ َر فِي الذِّ ْلَبْيِع, َوفِيَما َتَقرَّ

ِذي نُ  ِة َفُهَو ِصنَْفاِن: ِصنٌْف ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َوُهَو ِرَبا اْلَجاِهلِيَِّة الَّ مَّ َر فِي الذِّ َبا فِيَما َتَقرَّ  الرِّ
َ

ِهي

َياَدِة َوُينْظُِروَن, َفَكاُنوا َيُقوُلوَن: َأْنظِْرنِي َأِزْدَك, َوَهَذا َعنُْه, َوَذلَِك َأنَُّهْم  َكاُنوا ُيَسلُِّفوَن بِالزِّ

ِذي َعنَاُه  اَلُم  -ُهَو الَّ اَلُة َوالسَّ ِة اْلَوَداِع:  -َعَلْيِه الصَّ اِهِليَِّة »بَِقْولِِه فِي َحجَّ إِنَّ ِرباا اْلجا أاَلا وا

ُل رِ  أاوَّ ْوُضوٌع، وا ْبِد اْلُمطَِّلِب ما بَّاِس ْبِن عا ُعُه ِرباا اْلعا  . «باا أاضا

ْل  "َوالثَّانِي:   .فِيهِ َوُهَو ُمْخَتَلٌف  :"َضْع َوَتَعجَّ

َبا فِي اْلَبْيِع َفإِنَّ اْلُعَلَماَء َأْجَمُعوا َعَلى َأنَُّه ِصنَْفاِن: َنِسيَئٌة, َوَتَفاُضٌل, إاِلَّ َما  ا الرِّ َوَأمَّ

 ُرِوَي َعِن ا
ِّ

َبا فِي التََّفاُضِل لَِما َرَواُه َعِن النَّبِي َأنَُّه َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -ْبِن َعبَّاٍس مِْن إِنَْكاِرِه الرِّ

َبا فِي َهَذْيِن النَّْوَعْيِن  «َلا ِرباا إَِلَّ فِي النَِّسيئاةِ » . َوإِنََّما َصاَر ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء إَِلى َأنَّ الرِّ

  . اهـ- ملسو هيلع هللا ىلص - لُِثُبوِت َذلَِك َعنْهُ 

 تحريمه يف ستة أشياء.ب النص وقد جاء 

امِِت ويف مسلم:    --من حديث ُعبَاَدَة ْبِن الصَّ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل
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التَّْمُر بِالتَّْمرِ،» ِعيرِ، وا ِعيُر بِالشَّ الشَّ ، وا اْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِة، وا ُة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ِب، وا ها ُب بِالذَّ ها  الذَّ

بِيُعو ِذِه اَْلاْصنااُف، فا ْت ها فا ا اْختالا إِذا ا بِياٍد، فا اٍء، يادا وا اءا بِسا وا اْلِمْلُح بِاْلِمْلِح، ِمْثالا بِِمْثٍل، سا ا وا

ا بِيادٍ  انا يادا ا كا ْيفا ِشْئُتْم، إِذا  .(1)«كا

 --من حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ : ويف الصحيحين
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

التَّْمُر بِالتَّْمرِ، » ِعيرِ، وا ِعيُر بِالشَّ الشَّ ، وا اْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِة، وا ُة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ِب، وا ها ُب بِالذَّ ها الذَّ

اْلُمْعطِي ْد أاْرباى، اْْلِخُذ وا قا ، فا ادا ، أاِو اْستازا ادا ْن زا ما ا بِياٍد، فا اْلِمْلُح بِاْلِمْلِح، ِمْثالا بِِمْثٍل، يادا  وا

اءٌ فِ  وا  .(2) «يِه سا

  َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ التََّفاُضَل (: 148/ 3بداية المجتهد )قال ابن رشد

تِي ُنصَّ َعَليَْها  نِْف اْلَواِحِد مَِن اأْلَْصنَاِف الَّ ا اَل َيُجوُز َواِحٌد مِنُْهَما فِي الصِّ َوالنََّساَء مِمَّ

امِ   َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َوَحِديُث ُعَباَدَة ُهَو َقاَل: فِي َحِديِث ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َ

ِت, إاِلَّ َما ُحكِي

ُسولا اهللِ » ِمْعُت را ، ملسو هيلع هللا ىلص سا اْلُبرِّ بِالُْبرِّ ِة، وا ِة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ِب، وا ها ِب بِالذَّ ها ْن باْيِع الذَّ ى عا نْها يا

اْلِملْ  التَّْمرِ بِالتَّْمرِ، وا ِعيرِ، وا ِعيرِ بِالشَّ الشَّ ادا وا ْن زا ما يٍْن، فا ْيناا بِعا اٍء عا وا اءا بِسا وا ِح بِاْلِمْلِح إَِلَّ سا

ْد أاْرباى قا ادا فا نِْف اْلَواِحِد مِْن َهِذِه  «أاِو اْزدا , َفَهَذا اْلَحِديُث َنصٌّ فِي َمنِْع التََّفاُضِل فِي الصِّ

 اأْلَْعَياِن. 

ا َمنُْع النَِّسيئَِة فِيَها َفَثابٌِت مِْن  َغْيِر َما َحِديٍث, َأْشَهُرَها َحِديُث ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَأمَّ

 
ِ
اْلُبرُّ بِاْلبُرِّ ِرباا إَِلَّ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ، وا اءا ها اءا وا ِب ِرباا، إَِلَّ ها ها ُب بِالذَّ ها الذَّ

، وا  اءا ها اءا وا التَّْمُر بِالتَّْمرِ ِرباا إَِلَّ ها ، وا اءا ها اءا وا اءا ها ها اءا وا ِعيرِ ِرباا إَِلَّ ها ِعيُر بِالشَّ .  «الشَّ

َن َأْيًضا َحِديُث ُعَباَدَة  نِْف اْلَواِحِد, َوَتَضمَّ َن َحِديُث ُعَباَدَة َمنُْع التََّفاُضِل فِي الصِّ َفَتَضمَّ

نَْفْيِن مِْن َهِذِه, َوإَِباَحَة التََّفاُضِل, َوَذلَِك فِي  َواَياِت َمنَْع النََّساِء فِي الصِّ َبْعِض الرِّ

                                                           

 (.1587أخرجه مسلم ) (1)
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تَِّة  ِحيَحِة, َوَذلَِك َأنَّ فِيَها َبْعَد ِذْكِرِه َمنَْع التََّفاُضِل فِي تِْلَك السِّ با »الصَّ ها بِيُعوا الذَّ وا

ا بِيادٍ  ْيفا ِشْئتُْم يادا ِعيرِ كا اْلُبرَّ بِالشَّ ا بِياٍد، وا ْيفا ِشْئتُْم يادا ِرِق كا ُه ُمتََّفٌق  «بِاْلوا َعَلْيِه مَِن  َوَهَذا ُكلُّ

ِعيرِ    . اهـاْلُفَقَهاِء إاِلَّ اْلُبرَّ بِالشَّ

  :بيان الفرق بني ربا النسيئة, وربا الفضل 

 تقع فيه الزيادة مقابل التأخير يف أجل التسليم للدين.فربا النسيئة: 

 تقع فيه الزيادة والربا من جهتين: وربا الفضل: 

 من جهة التفاضل األولى: 

 هة التأخير, إذا كان من جنس واحد.من جالثانية: 

 فيلزم يف هذا النوع من البيع, إن كان من جنس واحد: 

 المثلية.وأي التقابض أن يكون يًدا بيد, مثاًل بمثل 

 وإن كان من جنسين مختلفين: 

 . يف المجلس لما تقدم من حديث عبادة وأبي سعيد يلزم فيهما التقابض ف

 عد التقابض.المجلس إال ب يجوز أن ينفض فال

 النوع الثالث: ربا القرض.

أو تكون منفعة أخرى  يشرتط عليه أن يرد عليه أفضل منهأن يقرض شيًئا ووصفته: 

 كأن يسكنه داره, على أن يسلفه مائة ألف ريال, أو نحو ذلك. للمقرض

 
ٍّ

  -  -ويف حديث َعلِي
ِ
عا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل نْفا رَّ ما ْرٍض جا ُهوا ِربااُكلُّ قا  «ةا، فا

(1) . 

اء السيما مع تكاثر االثار العلم جماهير و العمل عليه عند ضعيف جداً والحديث 

                                                           

( والحديث ضعيف جًدا, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 2437أخرجه الحارث يف مسنده ) (1)

 (.1328اإلرواء )
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 .يف ذلك وبوب ابن أبي شيبة يف المصنف باب من كره كل قرض جر منفعة

 يف باب القرض على التسامح.أن يبقى الناس فينبغي 

بن الحصيب األسلمي  من حديث ُبَرْيَدةَ يف مسنده: فقد أخرج اإلمام أحمد 

 
ِ
ٌة »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل قا دا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثِلِه صا لا ا فا ْن أاْنظارا ُمْعِسرا ، "ما

ِمْعُتُه ياُقوُل:  : ُثمَّ سا الا ٌة "قا قا دا ْيِه صا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثلا لا ا فا ْن أاْنظارا ُمْعِسرا ِمْعتُكا يا "ما ا ، ُقْلُت: سا

ُقوُل:   تا
ُسولا اهللِ ٌة  "را قا دا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثِلِه صا لا ا فا ْن أاْنظارا ُمْعِسرا ُقوُل: "ما ِمْعُتكا تا  "، ُثمَّ سا

ٌة  قا دا ْيِه صا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثلا لا ا فا ْن أاْنظارا ُمْعِسرا الا لاُه: "ما ْن ياِحلَّ  "، قا
ْبلا أا ٌة قا قا دا بُِكلِّ ياْوٍم صا

يْ  ةٌ الدَّ قا دا ْيِه صا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثلا لا ُه فا أاْنظارا ْيُن فا لَّ الدَّ ا حا إِذا  .(1) «ُن، فا

  :بيان علة الربا, واألصناف الربوية 

مع إجماعهم على أن الربا , إلى أقوال اختلف أهل العلم يف بيان علة الرباوقد 

حديث عبادة كما تقدم من  ملسو هيلع هللا ىلصيجري يف الستة األصناف التي ذكرها رسول اهلل 

 .وغيره

ذهبت الظاهرية, وهو قول قتادة وطاوس ورجحه الصنعاين والشوكاين, وهو ف

ترجيح شيخنا الوادعي وترجيح ابن عقيل من الحنابلة أن الربا يقتصر على هذه 

 الستة. األصناف

 ( 51/ 2قال الصنعاين يف سبل السالم) : ًة َمنُْصوَصًة َوَلكِْن َلْم َيِجُدوا ِعلَّ

ُة اْختَ    . اهـَلُفوا فِيَها اْختاَِلًفا َكثِيًرا َيْقَوى لِلنَّاظِِر اْلَعاِرِف َأنَّ اْلَحقَّ َما َذَهَبْت إَلْيِه الظَّاِهِريَّ

  للكيل  ملسو هيلع هللا ىلصوال يخفاك أن ذكره  (:34/ 3السيل الجرار )وقال الشوكاين يف

عليها والوزن يف األحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي يف األجناس المنصوص 

فكيف كان هذا الذكر سببا إللحاق سائر األجناس المتفقة يف الكيل والوزن هبذه 

                                                           

 (.23043أخرجه أحمد ) (1)
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األجناس الثابتة يف األحاديث وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك وأي مناط استفيد 

. منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال مثال بمثل سواء بسواء 

  اهـ

ا ذكره ابن المنذر إجماعًا إلى عدم االقتصار على وذهب جماهير العلماء كم

 األصناف الستة .

  وأجمع أهل العلم على القول به,  (:200/ 10األوسط )قال ابن المنذر يف

وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز, والعراق, والشام, ومصر, والمغرب أن 

من الرب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حكم كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما هنى عنه رسول

والشعير والتمر والملح, وذلك مثل الزبيب واألرز والجلجالن, والحمص, والعدس 

والجلبان, والباقالء, واللوبيا, والسلت, والذرة, والعسل, والسمن, والسكر وما 

أشبه ذلك من المأكول والمشروب المكيل والموزون, وأن كل ما بيع بصفة ال يباع 

د, فمن زاد أو استزاد فقد أربى, والبيع فيه غير جائز. وقد بلغني إال مثال بمثل, يدا بي

عن قتادة أنه شذ عن هذه الجماعات فقال: كل ما خال الستة األشياء مما يكال أو 

 يوزن فال بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بيد, وإذا كان نسيئة فهو مكروه.

ع عليه عوام أهل العلم يف قديم وبالقول األول أقول, وذلك لما أجم قال أبو بكر:

الدهر وحديثه وال نعلم أحدا خالف ما ذكرناه, وال بلغنا ذلك عن أحد غير قتادة 

  . اهـوبعض من أدركنا من أهل زماننا

 وملخصه يف خمسة أقوال: اختلف العلماء يف العلة وقد 

مًا, كان مطعومًا أو لم يكن مطعو ل مكيل سواءيجري الربا يف ك القول األول:

فيدخل يف ذلك الحبوب والسكر واألدهان والجص واالسمنت واألشنان وغيرها, 

وهذا قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأحمد يف رواية, وهو المشهور عند 
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 . «إَل كيالا بكيل»يف األحاديث:  ملسو هيلع هللا ىلصالحنابلة, وهو مذهب الحنفية, واستدلوا بقوله 

 ( 151/ 3قال ابن رشد يف بداية المجتهد:)  ا اْلَحنَِفيَُّة: َفُعْمَدُتُهْم فِي َوَأمَّ

نِْف, َواتَِّفاِق اْلَقْدِر,  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْعتَِباِر اْلَمكِيِل َواْلَمْوُزوِن َأنَُّه  َق التَّْحلِيَل بِاتَِّفاِق الصِّ ا َعلَّ َلمَّ

نِْف َواْختاَِلِف اْلَقْدِر فِي َقْولِِه  َفاِق الصِّ َق التَّْحِريَم بِاتِّ لَِعامِلِِه بَِخْيَبَر مِْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَعلَّ

ا بِيادٍ »َحِديِث َأبِي َسِعيٍد, َوَغيِْرِه:  ْيٍل، يادا يْالا بِكا , َرَأْوا َأنَّ التَّْقِديَر )َأْعنِي: اْلَكْيَل, َأِو  «إَِلَّ كا

وا بِأَ  نِْف, َوُربََّما اْحَتجُّ ُر فِي اْلُحْكِم َكَتْأثِيِر الصِّ َحاِديَث َلْيَسْت َمْشُهوَرًة اْلَوْزَن( ُهَو اْلُمَؤثِّ

 اهـ فِيَها َتنْبِيٌه َقِويٌّ َعَلى اْعتَِباِر اْلَكْيِل, َأِو اْلَوْزِن.

يجري الربا يف كل مطعوم, سواء كان مكيال أو موزونًا أو معدودًا,  القول الثاين:

, فيجري الربا يف بيع برتقالة بربتقالتين أو كوب من العصير بكوبين أو بيع لحم بلحم

وهذا قول الشافعي, وهو المشهور عند أصحابه, وعزاه النووي إلى أحمد وابن 

اُم » : ( 1522المنذر, واستدلوا لهذا القول بحديث عمرو بن عبد اهلل يف مسلم ) الطَّعا

اِم ِمْثالا بِِمْثلٍ  ِعيرا », َقاَل: «بِالطَّعا ئٍِذ الشَّ اُمناا ياْوما عا انا طا كا كول , والطعام يطلق على المأ«وا

 والمشروب .

واشرتطوا يف هذا المطعوم أن يكون مطعومًا يف الغالب بخالف الحشائش 

 والشجر والرتاب الذي يؤكل لحاجة .

, فال يدخل يف ذلك الفواكه, ألهنا 1يجري الربا يف كل قوت مدخر القول الثالث:

الملح ليست بقوت وال اللحم ألنه ال يدخر, وهو قول مالك واختاره ابن القيم, فأما 

فهو عندهم يصلح القوت, فجرى مجرى القوت, وقد أوردوا عليهم الزعفران, 

 والقرفة, فإهنا تصلح القوت, ولم يجروا فيها الربا .

                                                           

 (44/ 3الموسوعة الفقهية الكويتية ) (1)
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يجري الربا يف كل مطعوٍم يكال أو يوزن, وهو قول سعيد المسيب,  القول الرابع:

دامة, وصاحب والشافعي يف القديم, وأحمد يف رواية وابن المنذر, واختاره ابن ق

الشرح الكبير وشيخ اإلسالم, ورجحه اإلمام ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة 

 وفيها الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ, جمعًا بين أدلة القول األول والثاين .

 َوَرَوى َمالٌِك, : (152/ 3المقتصد ) قال ابن رشد يف بداية المجتهد وهناية

َبا فِي َهِذِه اأْلَْصنَاِف اْلَكْيَل َوالطُّْعَم, َعْن َسِعيِد ْبِن اْلمُ  ِة الرِّ َسيَِّب: َأنَُّه َكاَن َيْعَتبُِر فِي ِعلَّ

ْعِم َضُروِريًّا فِي َأْقَواِت النَّاِس, َفإِنَُّه ُيْشبُِه َأْن َيُكوَن ِحْفُظ  َوُهَو َمْعنًى َجيٌِّد لَِكْوِن الطُّ

َرِف فِيَما  ُهَو ُقوٌت َأَهمَّ مِنُْه فِيَما َلْيَس ُهَو ُقوًتا. َوَقْد ُرِوَي َعْن بَْعِض اْلَعْيِن َوِحْفُظ السَّ

ْنتَِفاَع 
ِ

َكاُة, َوَعْن َبْعِضِهُم اال تِي َتِجُب فِيَها الزَّ َبا اأْلَْجنَاَس الَّ التَّابِِعيَن َأنَُّه اْعَتَبَر فِي الرِّ

 اهـاْبِن اْلَماِجُشوِن. ُمْطَلًقا )َأْعنِي: اْلَمالِيََّة( , َوُهَو َمْذَهُب 

ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الربا, وهو قول ربيعة بن أبي عبد  القول الخامس:

 الرحمن, وهذا القول ضعيف, ألن الملح يجري فيه الربا, وال تجب فيه الزكاة .

امِِت  وأقول بما دل عليه  --حديث ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

التَّْمُر بِالتَّْمرِ، » ِعيرِ، وا ِعيُر بِالشَّ الشَّ ، وا اْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِة، وا ُة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ِب، وا ها ُب بِالذَّ ها الذَّ

بِيُعو ِذِه اَْلاْصنااُف، فا ْت ها فا ا اْختالا إِذا ا بِياٍد، فا اٍء، يادا وا اءا بِسا وا اْلِمْلُح بِاْلِمْلِح، ِمْثالا بِِمْثٍل، سا ا وا

يْ  ا بِيادٍ كا انا يادا ا كا  .أخرجه مسلم  «فا ِشْئُتْم، إِذا

 ثم اختلفوا يف الذهب والفضة هل العلة فيهما النقدية أم الوزن .

 ( 105/ 2قال ابن القيم يف إعالم الموقعين :) ُة فِيِهَما َفَقاَلْت َطائَِفٌة: اْلِعلَّ

َواَيَتْيِن َعنُْه َوَمْذَهُب َأبِي َحنِيَفَة, َكْوُنُهَما َمْوُزوَنْيِن, َوَهَذا َمْذَهُب َأْحَمَد فِي إ ْحَدى الرِّ

َواَيِة   َوَمالٍِك َوَأْحَمَد فِي الرِّ
ِّ

افِِعي ُة فِيِهَما الثََّمنِيَُّة, َوَهَذا َقْوُل الشَّ َوَطائَِفٌة َقاَلْت: اْلِعلَّ

َواُب, َفإِنَُّهْم َأْجَمُعو ِحيُح َبْل الصَّ ا َعَلى َجَواِز إْساَلمِِهَما فِي اأْلُْخَرى, َوَهَذا ُهَو الصَّ
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ْيِن َلْم  اْلَمْوُزوَناِت مِْن النَُّحاِس َواْلَحِديِد َوَغْيِرِهَما؛ َفَلْو َكاَن النَُّحاُس َواْلَحِديُد ِرَبِويَّ

دُّ إَذا اْخَتَلَف ِجنْ  ُسُه َجاَز َيُجْز َبْيُعُهَما إَلى َأَجٍل بَِدَراِهَم َنْقًدا؛ َفإِنَّ َما َيْجِري فِيِه الرَّ

ٍر َدلَّ َعَلى ُبْطاَلنَِها ُة إَذا انَْتَقَضْت مِْن َغْيِر َفْرٍق ُمَؤثِّ   . اهـالتََّفاُضُل فِيِه ُدوَن النَِّساِء, َواْلِعلَّ

  َواأْلَْظَهُر َأنَّ (: 471/ 22مجموع الفتاوى )وقال شيخ اإلسالم كما يف

َة فِي َذلَِك ُهَو الثمنية؛ اَل اْلَوزْ  ُن َكَما َقاَلُه ُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َواَل َيْحُرُم التََّفاُضُل فِي اْلِعلَّ

ا َيُدلُّ َعَلى  َصاِص َواْلَحِديِد َواْلَحِريِر َواْلُقْطِن َواْلَكتَّاِن. َومِمَّ َسائِِر اْلَمْوُزوَناِت َكالرَّ

اْلَمْوُزوَناِت َوَهَذا َبْيُع َمْوُزوٍن َذلَِك اتَِّفاُق اْلُعَلَماِء َعَلى َجَواِز إْساَلِم النَّْقَدْيِن فِي 

ُة اْلَوْزَن َلْم َيُجْز َهَذا   . اهـبَِمْوُزوٍن إَلى َأَجٍل َفَلْو َكاَنْت اْلِعلَّ

 : أن النقدية داخلة يف الربا؛ ألنه يقوم مقام الذهب والفضة.والصحيح

كما يدخل ولو كان حجارة, فإن الربا يدخل فيه,  نقدفما اتفق عليه المسلمون أنه 

 يف الذهب, ويف الفضة.

إذا كان الجنس ويًدا بيد فإذا تبايعوا به يدخل فيه الربا, فيلزم أن يكون مثاًل بمثل 

 . واحًدا

, وال بأس وإذا كانا من جنسين مختلفين: فيلزم فيه أن يكون يًدا بيد, أي التقابض

جمهور العلماء رسالة لطيفة يخالف فيها وللشيخ السعدي بالتفاضل فيما بينهما, 

 من أن األوراق النقدية ال يدخل فيها الربا, وهو قول مرجوح .

  :بيان تنوع صور الربا 

 وقد تنوعت صور الربا: 

 ما يكون يف البنوك الربوية, وهو ما يسمى بالفوائد.فمنها: 

 ما يكون يف بيع اليانصيب, فإنه معاملة ربوية, وفيها غرر.ومنها: 

ريال, فقد يحصل على ما يوازي المائة, وقد يحصل على ما بحيث أنه يعطيه مائة 
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 يوازي أكثر من ذلك.

 الصرافات بدون تقابض. يفما يقع ومنها: 

         شراء الذهب دينًا.ومنها: 

 شراء الفضة دينًا.ومنها: 

 ومنها: القروض التي تجر المنافع.

أو كما قال  ألن أقرض مرتين, أحب إلي من أن أتصدق مرة,: قال ابن مسعود 

 إلى غير ذلك, واهلل المستعان ,. 

  :بيان حكم الصرافة, واستالم احلواالت بغري العملة اليت أرسلت 

من أهل العلم على أنه يدخلها الربا, إذا سلم المرسل بعملة, واستلم  ذهب جمع

 . اآلخر المستلم بعملة أخرى

سألة, أنه ال محذور أن وهو األقرب يف هذه الم والذي رأيته لإلمام ابن باز 

يرسل بالريال السعودي, ويستلم بالدوالر, أو يرسل بالدوالر, ويستلم بالريال 

 اليمني, وهكذا.

دين هو من باب رد الدين حيث أن هذا ليس بصرف, وإنما والعلة يف ذلك: 

 الصرافة مبلًغا من المال, وقدره ألف دوالر.

مثاًل بالريال السعودي, أو بالريال  ثم استلم دينه بما يقابله بالعملة األخرى:

 اليمني.

 وأما من جعل المعاملة صرافة, فيلزمه القول بالربا يف مثل هذه الحالة.

 يجوز أن تستدين بالذهب وتقضي بالفضة, أو تستدين بالفضة وتقضي بالذهب.ف

أن أصل هذه المعاملة ومما يدل على أن الحواالت تعترب دينًا, وليست بصرافة, 

 بالسفتجة. ًاقديمسمى تكانت 
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وذلك أن الرجل يكون يف مكة, أو يف بغداد, فيخشى على ماله إذا حمله معه يف 

 اللصوص, أو الضياع, أو نحو ذلك.وسفره, أن يتلف عليه يف الطريق, بسبب السرقة 

فكان يذهب إلى تاجر من التجار ويعطيه ماله, ثم يعطيه التاجر رقعة تدل على أن 

 لمال يف ذمة هذا التاجر.له كذا وكذا من ا

فإذا وصل إلى المنطقة التي يريد يدفع إليهم الرقعة, ويأخذ ماله منهم, فهذا يعترب 

 . دينًا

 من الناس قد يكون له حساب عند أصحاب الصرافات. اً كثير تنبيه:

ا يقابله من عملة , وأراد أن يشرتي بماً فإن كان له حساًبا جارًيا والمال موجود

 كل القائم بالعمل يف ذلك المحل.يو أخرى, فله أن

 بحيث أنه يكون هو القابض, والمعطي.

أما إذا لم يكن ماله كافًيا, وإنما يقول لصاحب الصرافة اشرتيت منك مائة ألف 

ون ريال بعد خمسة أيام أورد لك خمسة عشر ملي ريال سعودي, وإن شاء اهلل 

 .واهلل المستعان لتقابض, ا دونألنه اشرتى وباع بيمني, فهذا ال يجوز فعله 

 وشاهديه ,وكاتبه ,وموكله ,بيان لعن آكل الربا

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  -  -َجابٍِر  َعنْ ) – 832 نا را ُه،  - ملسو هيلع هللا ىلص -لاعا ُموكِلا باا، وا آكِلا الرِّ

 : الا قا ْيِه، وا اِهدا شا باُه، وا
اتِ كا اءٌ »وا وا   (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)«ُهْم سا

 (. --َأبِي ُجَحْيَفَة َنْحُوُه مِْن َحِديِث  (2)يِّ )َولِْلُبَخارِ  – 833

                                                           

 .(1528)أخرجه مسلم  (1) 

 ولعن آكل الربا وموكله()بلفظ ( 5232)أخرجه البخاري  (2) 
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 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان حرمة الربا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب, وذلك للعن 

 صاحبه .

ُسوُل اهللِ » قوله: نا را  .«ملسو هيلع هللا ىلص -لاعا

 .هو الدعاء بالطرد من رحمة اهلل اللعن: 

باا» قوله: طى الربا, وذكر األكل دون غيره ألنه هو األكثر الذي يتعا :أي «آكِلا الرِّ

 يف المعاوضات.

 .ر يف الربا يتاج أويسكن  أويلبس  أووإال فيدخل يف اللعن أيًضا من يشرب 

هُ » قوله: ُموكِلا الذي وكله يف قبضه واستيفائه, فيدخل الوكيل يف اللعنة  :أي «وا

 أيًضا.

اتِباهُ » قوله:  كا  المتبايعين, بما هو بيع ربوي. الذي يكتب العقد بين :أي «وا

ْيهِ » قوله:  اِهدا شا  .على العقد من يشهد  :أي «وا

اءٌ »َوَقاَل: " قوله: وا  ألهنم كلهم تعاونوا على اإلثم والعدوان.: "«ُهْم سا

 ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ}يقول:  واهلل 

 .[2:]المائدة {ی ی ی ی

ِدي» قوله: ْحُوُه ِمْن حا اِريِّ نا لِْلُبخا ةا وا ْيفا  .«ِث أابِي ُجحا

اًما, َفَقاَل: البخاري:  ولفظه عند ِن  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ النَّبِيَّ »َأنَُّه اْشَتَرى ُغالًَما َحجَّ ْن ثاما ى عا ناها

ةا  الُمْستاْوِشما ةا وا اِشما الوا ُه، وا ُموكِلا باا وا نا آكِلا الرِّ لاعا ، وا ْسِب الباِغيِّ كا ْلِب، وا ِن الكا ثاما ِم، وا الدَّ

را  وِّ الُمصا  .(1) «وا

                                                           

 (.5232لبخاري )أخرجه ا (1)
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أكل الربا بكبائر عظيمات, هي التصوير, والوشم, وكسب البغي  ملسو هيلع هللا ىلصفقرن النبي 

وهي الزانية, وثمن الكلب, وثمن الدم, وكلها من الكبائر العظيمات, ومن الذنوب 

 السالمة والعافية. الجسيمات, نسأل اهلل 

 الرباواع بيان أن

 بِْن َمْسُعوٍد  َوَعنْ ) – 834
ِ
  -  -َعْبِد اهلل

ِّ
ٌة »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن النَّبِي ثا باا ثاالا الرِّ

ُجِل  باا ِعْرُض الرَّ إِنَّ أاْرباى الرِّ ُه، وا ُجُل ُأمَّ نْكِحا الرَّ ا ِمْثُل أاْن يا ُرها ْبُعونا بااباا، أاْيسا سا وا

َحهُ  (2) بَِتَمامِهِ   ُمْخَتَصًرا, َواْلَحاكِمُ  َرَواُه اْبُن َماَجهْ ( 1)«اْلُمْسِلمِ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان تنوع المعامالت الربوية .

بُْعونا بااباا» قوله: سا ٌة وا ثا باا ثاالا  يدل على كثرة مسائله, وتنوع طرقه.: «الرِّ

                                                           

َبا َثاَلَثٌة وَسْبُعوَن َباًبا: »بلفظ (,2275) أخرجه ابن ماجه (1)  وهو حديث صحيح بدون الزيادة « الرِّ

 ,وقد اختلف يف رفعه ,"صحيح على شرط الشيخين": وقالمع الزيادة  (2252)وأخرجه الحاكم 

د صحيح المتن منكر هبذا هذا إسنا": (, وقال5131وأنكره البيهقي يف شعب اإليمان )ووقفه. 

وصححه اإلمام . انتهى "وكأنه دخل لبعض رواة اإلسناد يف إسناده ,وال أعلمه إال وهًما ,اإلسناد

(. ولفظ ابن 1851(, ويف صحيح الرتغيب والرتهيب )3532األلباين رحمه اهلل يف صحيح الجامع )

, (15343)ه عبد الرزاق . وأخرج(875ماجه يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )

وأخرجه عبد  ,عن زبيد بإسناده موقوًفا بدون زيادة ,, من طريق الثوري(2308)والطرباين يف الكبير 

عن ابن مسعود  ,عن عبد الرحمن بن يزيد ,عن عمارة ,عن األعمش ,عن الثوري (15343)الرزاق 

. وقد سمعت شيخنا "أيسرها..."ه: والزيادة هي بعد قول ,وإسناده صحيح ,وفيه ذكر الزيادة ,موقوًفا

 الحجوري يضعف الزيادة.

 زيادة عن المخطوط.  ((2
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شرائه, حتى ال يقع يف الربا من حيث ال نسان أن يكون حريًصا يف بيعه, وفعلى اإل

 يشعر به.

 لربا: بيان أن بيع العينة من أنواع ا 

 ومن أنواع الربا بيع العينة.

هو أن يذهب المشرتي إلى تاجر يريد منه مبلًغا من المال, فيأبى وبيع العينة: 

 التاجر أن يعطيه, فيقول له: أعطيك متاًعا.

ويكون المتاع بقدر ما يريد من المال, ثم يشرتي التاجر المتاع من المشرتي بأقل 

 .منه  الذي باعه ثمنهمن 

ل على الربا؛ ألن المشرتي لم يرد المتاع, وإنما أراد المال, والتاجر فهذا تحي

أعطاه المتاع, ثم باعه بأنقص من ثمنه, فكأنه دينه مبلًغا من المال, والمشرتي يقضيه 

 أكثر من هذا المبلغ.

 .فيها ظاهر  وهو من البيوع المحرمة, و الربا

 التورق.بيسمى  وجوز بعض أهل العلم بيًعا آخًرا من هذا النوع وهو

وذلك أن الرجل يشرتي من تاجر السلعة بسعر, ثم يذهب ويبيعها على غير 

 التاجر, ويأخذ المال.

فهذه الصورة جائزة, وإنما المحرم أن يبيع السلعة من نفس التاجر الذي استدان 

 ., واهلل أعلم منه

نوع ببيع العينة, هذا ال قولشيخ اإلسالم ابن تيمية وكذا ابن القيم كالم كثير يف إلحا

 واهلل الموفق .

هُ » قوله: ُجُل ُأمَّ نْكِحا الرَّ ْن يا
ا ِمْثُل أا ُرها أن الربا عظيم من العظائم, وكبيرة م  :أي «أاْيسا

 من ذلك.  الكبائر, والعياذ باهلل 
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من أكرب الكبائر العظيمة, ومع ذلك فهذا اإلثم يعترب من  فالزنا باألم والعياذ باهلل 

 الربا إثًما. أيسر أبواب

ُجِل اْلُمْسِلمِ » قوله: باا ِعْرُض الرَّ إِنَّ أاْرباى الرِّ أن تتكلم يف عرض أخيك  :أي «وا

 بالباطل, فهذا هو أعلى أبواب الربا.

فيوم القيامة يأيت من تكلم يف عرض المسلم, وتؤخذ حسناته بقدر كالمه يف عرض 

على ما  لم فيه والعياذ اهلل المسلم, فإن فنيت حسناته, طرح عليه من سيئات من تك

  جاء يف حديث أبي هريرة 
ِ
ِن اْلُمْفِلُس َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل ْدُرونا ما تا ؟ َقاُلوا: أا

 
ِ
 َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع, َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
اْلُمْفِلُس ِمْن : ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمْفلُِس فِينَا َيا َرُسوَل اهلل

ْأتِ  ْن يا تِي ما ا، ُأمَّ ذا فا ها ذا قا ا وا ذا تاما ها ْد شا ياأْتِي قا اتِِه، وا كا زا ِصيااِمِه وا الاتِِه وا ِة بِصا ي ياْوما الِقيااما

ا  ذا ها نااتِِه، وا سا ا ِمْن حا ذا ْقتاصُّ ها ياْقُعُد فا يا ا فا ذا با ها را ضا ا، وا ذا ما ها كا دا فا سا ا، وا ذا الا ها لا ما أاكا وا

نا  سا نِياْت حا إِْن فا نااتِِه، فا سا طاايااُهْم ِمْن حا ا ُأِخذا ِمْن خا طاايا ْيِه ِمنا الخا لا ا عا ْبلا أاْن ُيْقتاّص ما اُتُه قا

ْيِه ُثمَّ ُطرِحا فِي النَّارِ  لا ُطرِحا عا  . فا

يف مسألة الكالم يف الغير, فال يتكلم إال بما يراه يقربه  حطاتفينبغي للمسلم أن ي

 .من اهلل 

وضالل الضالين, وغير ذلك من من تبيين خطأ المخطئين, وبدعة المبتدعين, 

مًرا بالمعروف, الفتنة, وأًحا لِلمة, وتحذيًرا من الشر, وباب الجرح والتعديل, نص

 والحمد هلل رب العالمين., وهنًيا عن المنكر
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 بيان األصناف الربوية

  -  -َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) – 835
ِ
بِيُعوا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل َلا تا

ِرِق  ِرقا بِاْلوا بِيُعوا اْلوا َلا تا لاى باْعٍض، وا ا عا ها وا باْعضا َلا ُتِشفُّ ِب إَِلَّ ِمثْالا بِِمْثٍل، وا ها با بِالذَّ ها الذَّ

باا بِنااِجزٍ 
ائِ ا غا بِيُعوا ِمنْها َلا تا لاى باْعٍض، وا ا عا ها وا باْعضا َلا ُتِشفُّ ُمتََّفٌق  .(1) «إَِلَّ ِمْثالا بِِمْثٍل، وا

 (.َعَلْيهِ 

امِِت  َوَعنْ ) – 833   -  -ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ِ
ُب »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ها الذَّ

اْلِمْلُح  التَّْمُر بِالتَّْمرِ، وا ِعيرِ، وا ِعيُر بِالشَّ الشَّ ، وا اْلُبرُّ بِاْلُبرِّ ِة، وا ُة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ِب، وا ها  بِالذَّ

يْفا بِاْلِملْ  بِيُعوا كا ِذِه اَْلاْصنااُف فا ْت ها ا اْختالافا إِذا ا بِياٍد، فا اٍء، يادا وا اءا بِسا وا ِح، ِمْثالا بِِمْثٍل، سا

ا انا يادا ا كا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «بِيادٍ  ِشْئُتْم إِذا

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 837
ِ
ُب بِا»: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ها ِب الذَّ ها لذَّ

ادا  ادا أاْو اْستازا ْن زا ما ْزٍن ِمْثالا بِِمْثٍل، فا ا بِوا ْزنا ِة وا ُة بِاْلِفضَّ اْلِفضَّ ْزٍن ِمثْالا بِِمْثٍل، وا ا بِوا ْزنا ُهوا وا فا

 (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(3) «ِرباا

 الشرح: 

 لبيان األصناف الربوية.ما تقدم  الحديث على ساق المنصف 

على ما تقدم بيانه, والصحيح أن يف بيان األصناف الربوية اختلف أهل العلم وقد 

 :األصناف الستةالربا ال يجري يف غير 

وهي المنصوص عليها يف والتمر, والملح, والرب, والشعير,  الذهب, والفضة,

                                                           

 .(1584)ومسلم  (,2177)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1587)أخرجه مسلم  (2) 

 (.1588)أخرجه مسلم  (3) 
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 األحاديث.

  قال اإلمام الصنعاين( 2/51يف السبل :) َوفِيِه َدلِيٌل َعَلى َتْحِريِم التََّفاُضِل

. فِي تِي َوَقَع َعَلْيَها النَّصُّ تَِّة اْلَمْذُكوَرِة الَّ َفَقا ِجنًْسا مِْن السِّ  َما اتَّ

ًة.  ُة َكافَّ َبا فِيَها َذَهبَْت اأْلُمَّ  َوإَِلى َتْحِريِم الرِّ

 َواْخَتَلُفوا فِيَما َعَداَها: 

ا َشاَرَكَها ًة  َفَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَلى ُثُبوتِِه فِيَما َعَداَها مِمَّ ِة, َوَلكِْن َلْم َيِجُدوا ِعلَّ فِي اْلِعلَّ

 َمنُْصوَصًة. 

ُة.   اْخَتَلُفوا فِيَها اْختاَِلًفا َكثِيًرا؛ َيْقَوى لِلنَّاظِِر اْلَعاِرِف َأنَّ اْلَحقَّ َما َذَهَبْت إَلْيِه الظَّاِهِريَّ

تَِّة اْلَمنُْصوِص  َبا إالَّ فِي السِّ َعَلْيَها َوَقْد َأْفَرْدَنا اْلَكاَلَم َعَلى َذلَِك مِْن َأنَُّه اَل َيْجِري الرِّ

ْيُتَها: )اْلَقْوَل اْلُمْجَتَبى( ٍة َسمَّ  . اهـفِي ِرَساَلٍة ُمْسَتِقلَّ

 هذه األصناف الفضل, والنسيئة.يدخل الربا يف و

 يكون إذا وقع التفاضل بين جنس واحد.ربا الفضل: 

 اضر.إذا بيع الغائب بناجز, أو بحوربا النسيئة: 

 وقد ذهب جهور أهل العلم إلى جواز بيع غير الذهب والفضة نسيئة .

ُسوُل اهللِ », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة  في الصحيحين:ف ِدْرُعُه  ملسو هيلع هللا ىلصُتُوفِّيا را وا

ِعيرٍ  ا ِمْن شا اعا ، بِثاالاثِينا صا ٌة ِعنْدا ياُهوِديٍّ ْرُهونا َثنَا األَْعَمُش: دِ  «ما ْرٌع مِْن َوَقاَل َيْعَلى, َحدَّ

َثنَا األَْعَمُش, َوَقاَل: َرَهنَُه دِْرًعا مِْن َحِديدٍ  َثنَا َعْبُد الَواِحِد, َحدَّ  "َحِديٍد, َوَقاَل ُمَعلًّى, َحدَّ

(1). 

  قال اإلمام الصنعاينَفَق اْلُعَلَماُء َعَلى : (52/ 2) يف السبل َواْعَلْم َأنَُّه اتَّ

َهِب بِاْلِحنَْطِة  َجَواِز َبْيِع ِرَبِويٍّ بِِرَبِويٍّ  اًل َوُمتََفاِضاًل, َكَبْيِع الذَّ اَل ُيَشاِرُكُه فِي اْلِجنِْس ُمَؤجَّ

                                                           

 (.1303(, ومسلم )2213أخرجه البخاري ) (1)
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ِعيِر َوَغيِْرِه مِْن اْلَمكِيِل.  ِة بِالشَّ  َواْلِفضَّ

ٌل  ِء بِِجنِْسِه َوَأَحُدُهَما ُمَؤجَّ
ْ

ي  . اهـَواتََّفُقوا َعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز َبيُْع الشَّ

ُسولا اهللِ  أانَّ » قوله: :  - ملسو هيلع هللا ىلص -را الا ِب »قا ها با بِالذَّ ها بِيُعوا الذَّ سواء كان الذهب : «َلا تا

 ., أو كان يف تربته اً نقدمضروًبا, أو 

فإن الذهب ال يباع إال مثاًل بمثل, سواًء بسواء, يًدا بيد, حتى وإن اختلفت الجودة 

 يف الذهب, وطريقة الصناعة.

 .هذا غير صحيحيكن منقوًدا مع التفاضل, و وذهب بعضهم إلى جواز بيعه إن لم

 --من حديث َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيدٍ ففي مسلم:  
ْ

, َقاَل: اْشتََرْيُت َيْوَم َخْيبََر قاَِلَدًة بِاْثنَي

 َعَشَر ِدينَاًرا
ْ

ْلُتَها, َفَوَجْدُت فِيَها َأْكَثَر مِِن اْثنَي , َعَشَر ِدينَاًرا, فِيَها َذَهٌب َوَخَرٌز, َفَفصَّ

 
ِّ

لا », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِي صَّ تَّى ُتفا  .(1) «َلا ُتبااُع حا

ُسوُل اهللِ »ة: ويف رواي ِهيا ِمنا  ملسو هيلع هللا ىلصُأتِيا را ٌب، وا ها ذا ٌز وا را ا خا ٍة فِيها دا ْيبارا بِِقالا ُهوا بِخا وا

ُسوُل اهللِ  را را أاما انِِم ُتبااُع، فا غا ِب الَِّذي فِي الْقِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلما ها الا لاُهْم بِالذَّ ُه، ُثمَّ قا ْحدا نُِزعا وا ِة فا دا الا

ُسوُل اهللِ  ْزنٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصرا ا بِوا ْزنا ِب وا ها ُب بِالذَّ ها  .«الذَّ

 من حيث الوزن, والقيمة والسعر. :أي «إَِلَّ ِمْثالا بِِمْثلٍ » قوله:

لاى باْعضٍ » قوله: ا عا ها وا باْعضا َلا ُتِشفُّ  . «وا

 ( 10/ 11قال النووي يف شرح مسلم :) يِن ُهَو بَِضمِّ التَّاِء َوَكْسِر الشِّ

يِن َوُيْطَلُق َأْيًضا َعَلى النُّْقَصاِن  فُّ بَِكْسِر الشِّ ُلوا َوالشِّ اْلُمْعَجَمِة َوَتْشِديِد اْلَفاِء َأْي اَل ُتَفضِّ

يِن َيِشفُّ بَِكْسِرَها إِذَ  ْرَهُم بَِفْتِح الشِّ ا َزاَد َوإَِذا نََقَص َفُهَو مَِن اأْلَْضَداِد ُيَقاُل َشفَّ الدِّ

ُه  ُه َغيُْرُه َيِشفُّ   . اهـَوَأَشفَّ

ِرِق » قوله: ِرقا بِاْلوا بِيُعوا اْلوا َلا تا  الفضة بفضة أخرى.  :أي «وا

                                                           

 (.1521أخرجه مسلم ) (2)
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 من حيث الوزن, والقيمة.: «إَِلَّ ِمْثالا بِِمْثلٍ » قوله: 

لاى باْعضٍ » قوله: ا عا ها وا باْعضا َلا ُتِشفُّ البعض, ما  ال تفاضوا بعضها على :أي «وا

 دامت من جنس واحد.

باا بِنااِجزٍ » قوله:
ائِ ا غا بِيُعوا ِمنْها َلا تا وال تبيعوا الذهب بالذهب أو الفضة  :أي «وا

 هذا هو ربا النسيئة.بالفضة غائبا بحاضر, ألن 

ِب » قوله: ها ُب بِالذَّ ها  ربا. :أي «الذَّ

 إذا لم يكن هنالك تقابض, ولم تكن هناك مثلية.

الْ » قوله: ةِ وا ُة بِاْلِفضَّ  إذا لم يكن هنالك تقابض, ولم يكن هنالك مثلية.: «ِفضَّ

اْلُبرُّ بِاْلبُرِّ » قوله:  ربا إذا لم يكن هنالك تقابض, ولم يكن هنالك مثلية. :أي «وا

اْلِمْلُح بِاْلِمْلِح، ِمْثالا بِِمْثلٍ » قوله: التَّْمُر بِالتَّْمرِ، وا ِعيرِ، وا ِعيُر بِالشَّ الشَّ  . «وا

 أحدهما أفضل من حيث الجودة من اآلخر. كان يلو بر بكيلو بر, وإنك

 فال يجوز لك أن تبيع بًرا برب؛ إال إذا كانا مثاًل بمثل.

 أما إذا بعت بر بشعير, أو بر بتمر, أو بر بملح, أو بر بذهب, أو فضة, 

أكثر من اآلخر؛ ألن الجنس مختلف,  فهذا جائز ال محذور فيه, ولو كان أحدهما

 اء وقع التفاضل, أو وقع التأجيل يف أحدهما.سو

ا بِيادٍ » قوله: اٍء، يادا وا اءا بِسا وا ال بد من المثلية يف الوزن, وال بد من التقابض,  :أي «سا

 وهذا عند اتفاق األجناس الربوية الستة.

ْيفا ِشْئُتمْ » قوله: بِيُعوا كا ِذِه اَْلاْصنااُف فا ْت ها فا ا اْختالا إِذا ت األصناف إذ اختلف :أي «فا

 ., فالبيع صحيح سواء بالتفاضل أو النسأ الربوية

ا بِيادٍ » قوله: انا يادا ا كا وهذا يف النقدين: الذهب, والفضة, وما يقوم مقامهما من : «إِذا



   

 

099 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 األوراق النقدية.

, فال يلزم التقابض إذا أما بقية األصناف الستة: الرب, والشعير, والتمر, والملح

 .تقدم بغير جنسها, لما  تعيب

ْزنٍ » قوله: ا بِوا ْزنا ِب وا ها ُب بِالذَّ ها  حتى ولو كان كياًل بكيل.: «الذَّ

 لو قدر أهنم يكيلون الذهب كياًل للزم التساوي حتى يف الكيل.ف

 كما لزم التساوي يف الوزن.

 التساوي يف الوزن. وهوسواء بسواء,  :أي «ِمْثالا بِِمْثلٍ » قوله: 

ُة بِاْلِفضَّ » قوله: اْلِفضَّ زْ وا ْزٍن ِمْثالا بِِمْثٍل ِة وا ا بِوا ُهوا ِرباانا ادا فا ادا أاْو اْستازا ْن زا ما  . «فا

  أي من زاد غيره يف الوزن, او استزاد من غيره لنفسه يف الوزن, فهو ربا.

 اإلثم.سواء يف الربا, واآلخذ والمعطي أن أي 

  قال اإلمام الصنعاين( 51, 2/50يف السبل:) ٌل َعَلى َتْحِريِم اْلَحِديُث َدلِي

ِة ُمَتَفاِضاًل َسَواٌء َكاَن َحاِضًرا َأْو َغائًِبا لَِقْولِِه:  ِة بِاْلِفضَّ َهِب َواْلِفضَّ َهِب بِالذَّ إَلَّ »َبْيِع الذَّ

مِْن  , َفإِنَُّه اْستَْثنَى مِْن َأَعمِّ اأْلَْحَواِل َكَأنَُّه َقاَل: اَل َتبِيُعوا َذلَِك فِي َحالٍ «ِمْثالا بِِمْثلٍ 

 اأْلَْحَواِل إالَّ فِي َحاِل َكْونِِه مِْثاًل بِِمْثٍل َأْي ُمَتَساِوَيْيِن َقْدًرا. 

وا»َوَزاَدُه َتْأكِيًدا بَِقْولِِه:  َلا ُتِشفُّ  «وا
َ

يِن َوِهي فِّ بَِكْسِر الشِّ , َأْي اَل ُتَفاِضُلوا َوُهَو مِْن الشِّ

َياَدُة ُهنَا.   الزِّ

َحاَبِة َوالتَّابِِعيَن َواْلِعْتَرةِ َوإَِلى َما َأَفاَدُه الْ  ُة مِْن اْلُعَلَماِء َوالصَّ َحِديُث َذَهَبْت اْلُجلَّ

 َواْلُفَقَهاِء َفَقاُلوا: َيْحُرُم التََّفاُضُل فِيَما َذَكَر َغائًِبا َكاَن َأْو َحاِضًرا.

َحاَبِة إَلى َأنَُّه اَل َوَذَهَب اْبُن َعبَّاٍس  َبا إالَّ فِي النَِّسيئَِة, َوَجَماَعٌة مِْن الصَّ َيْحُرُم الرِّ

ِحيِح:  يَن بِاْلَحِديِث الصَّ  .«َلا ِرباا إَلَّ فِي النَِّسيئاةِ »ُمْسَتِدلِّ

 َوَأَجاَب اْلُجْمُهوُر: 
ُ

 اْلَكَماِل اَل َنْفي
ُ

بَِأنَّ ُه اَل ِرَبا َأَشدُّ إالَّ فِي النَِّسيئَِة, َفاْلُمَراُد َنْفي
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َنَّ 
ِ

ُه َمْفُهوٌم, َوَحِديُث َأبِي َسِعيٍد َمنُْطوٌق, َواَل ُيَقاِوُم اْلَمْفُهوُم اْلَمنُْطوَق َفإِنَُّه اأْلَْصِل, َوأل

َرَجَع َعْن َذلَِك اْلَقْوِل َأْي --َوَقْد َرَوى اْلَحاكُِم َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس  ُمْطَرٌح َمَع اْلَمنُْطوِق. 

 َواْسَتْغَفَر اهلَل مِْن اْلَقْوِل بِِه. بَِأنَُّه اَل ِرَبا إالَّ فِي النَِّسيئَِة,

َهِب َعامٌّ لَِجِميِع َما ُيْطَلُق َعَلْيِه مِْن َمْضُروٍب َوَغيِْرِه, َوَكَذلَِك َلْفُظ اْلَوِرِق.   َوَلْفُظ الذَّ

ا بِنااِجزٍ » قوله:و باا ِمنْها
ائِ بِيُعوا غا اْلَبيِْع  اْلُمَراُد بِاْلَغائِِب َما َغاَب َعْن َمْجلِسِ , «َلا تا

اًل َكاَن َأْو اَل َوالنَّاِجُز اْلَحاِضرُ   واهلل الموفق.  . اهـُمَؤجَّ

 بيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضاًل فيه ربا

ُسولا اهللِ »: --َأبِي َسِعيٍد, َوَأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 838 لا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را اْستاْعما

هُ  اءا ْيبارٍ، فاجا لاى خا ُجالا عا ُسوُل اهللِ  را الا را قا نِيٍب، فا ا: »ملسو هيلع هللا ىلص -بِتاْمرٍ جا ذا كا ْيبارا ها ْمرِ خا  «?أاُكلُّ تا

اَعْيِن َوالثَّاَلَثِة َفَقاَل َرُس  اَع مِْن َهَذا بِالصَّ , إِنَّا َلنَْأُخُذ الصَّ
ِ
 َيا َرُسوَل اهلل

ِ
وُل َفَقاَل: اَل, َواهلل

 
ِ
ْمعا » - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ْل، بِِع اْلجا ْفعا نِيبااَلا تا اِهِم جا را اِهِم، ُثمَّ اْبتاْع بِالدَّ را َوَقاَل فِي اْلِميَزاِن  .«بِالدَّ

  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)مِْثَل َذلَِك 

انُ »َولُِمْسلٍِم:  لِكا اْلِميزا ذا كا  (.(2) «وا

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن الربا يدخل يف بيع التمر بالتمر, إذا لم ساق المصنف 

 , ومثاًل بمثل.يكن يًدا بيد

بيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضاًل؛ ألن التمر من األصناف الستة  جوزال يو

 . الكيلوالمثلية والتساوي يف الوزن, أو التي يدخلها الربا, إذا لم يكن فيه التقابض, 

                                                           

 .(1523)ومسلم  (,4245( و )2203 -2202)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1523)أخرجه مسلم  (2) 
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بع الجمع »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف مثل هذه الصورة قد أرشدنا إليه النبي  اوالمخرج من الرب

 .«ثم ابتع بالدرهم جنيبا بالدراهم،

يقبض ثمنه, وبعد ذلك يشرتي ما أراد فمن كان عنده تمر رديء يبيعه بالمال,  :أي

 . من التمر الجيد, ولو كان أغلى منه يف الثمن

ْيبارٍ » قوله: لاى خا ُجالا عا لا را  . «اْستاْعما

 .سواد قيل اسم: 

 يف السنة السادسة من الهجرة.  ملسو هيلع هللا ىلصفتحها النبي وخيرب: 

 يف السنة السابعة من الهجرة.قيل: و

 وهي تبعد عن المدينة بأكثر من مائة وخمسين كيلو مرت.وكانت خيرب مال لليهود 

 وهي أرض زراعية, تحيط هبا العيون, والجبال من جميع الجهات.

نِيٍب » قوله: ُه بِتاْمرٍ جا اءا  . «فاجا

يُِّب. والجنيب: قِيَل:  ْلُب. َوقِيَل:   الطَّ  الصُّ

ِذي ُأْخِرَج مِنُْه َحَشفُ َل: َوقِي ِذي اَل َيْخَتلُِط بَِغْيِرِه. َوقِيَل:   ُه َوَرِديُئُه.الَّ  ُهَو الَّ

 يف السبل.ذكره اإلمام الصنعاين 

ُسوُل اهللِ » قوله: قاالا را ا: »ملسو هيلع هللا ىلص -فا ذا كا ْيبارا ها ْمرِ خا  .«?أاُكلُّ تا

 ال يعلم الغيب.  ملسو هيلع هللا ىلصدليل على أن النبي  فيه:

 يعلم الغيب. ملسو هيلع هللا ىلص ه, , ويزعمون أنمن دون اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصى من يدعو النبي وهذا رد عل

ٍذ  ففي البخاري: َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ  --من حديث الرُّ
ُّ

َّ النَّبِي
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َدَخَل َعَلي

, َفَجَلَس َعَلى فَِراِشي َكَمْجلِِسَك مِنِّي, َوُجَوْيِرَياٌت َيْضِرْبَن بِالدُّ 
َّ

 َعَلي
َ

, َغَداَة ُبنِي فِّ

 َيْعَلُم َما فِي َغٍد. َفقَ 
ٌّ

اَل َينُْدْبَن َمْن ُقتَِل مِْن آَبائِِهنَّ َيْوَم َبْدٍر, َحتَّى َقاَلْت َجاِرَيٌة: َوفِينَا َنبِي
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ُّ

ُقولِينا »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ا ُكنِْت تا ُقولِي ما ا وا ذا كا ُقولِي ها  .(1) «َلا تا

ُسولا اهللِ » قوله: اهللِ ياا را ، وا : َلا قاالا  الحلف بدون استحالف, لتأكيد األمر.فيه:  «فا

اعا » قوله: ا لاناْأُخُذ الصَّ  من التمر الجنيب. :أي «إِنَّ

ةِ » قوله: ثا الثَّالا ْيِن وا اعا ا بِالصَّ ذا  من تمر غيره رديء. :أي «ِمْن ها

 ونأخذ الصاعين من التمر الجنيب, بالثالثة من غيره.

ُسوُل اهللِ » قوله: قاالا را ْل » - ملسو هيلع هللا ىلص -فا ْفعا  . "«َلا تا

 من حديث َأَبي َسِعيٍد الُخْدِريَّ  ويف الصحيحين:
ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َجاَء باِلٌَل إَِلى النَّبِي

 
ُّ

, َفَقاَل َلُه النَّبِي
ٍّ

ا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصبَِتْمٍر َبْرنِي ذا , َفبِْعُت «ِمْن أاْينا ها , َقاَل باِلٌَل: َكاَن ِعنَْدَنا َتْمٌر َرِديٌّ

 مِنُْه َصاَعْيِن بَِصا
َّ

 ملسو هيلع هللا ىلصٍع, لِنُْطِعَم النَّبِي
ُّ

باا »ِعنَْد َذلَِك:  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل النَّبِي ْيُن الرِّ ْه، عا ْه أاوَّ أاوَّ

، ُثمَّ اْشتارِهِ  را بِِع التَّْمرا بِباْيٍع آخا ْشتارِيا فا ْدتا أاْن تا ا أارا لاكِْن إِذا ْل، وا ْفعا باا، َلا تا ْيُن الرِّ  .(2) «عا

 عينه.أن هذا هو الربا ي ملسو هيلع هللا ىلصفأخرب النبي 

 إذ أن المفاضلة وقعت فيما بينه, وبين ما هو من جنسه.

اِهمِ » قوله: را ْمعا بِالدَّ بع التمر المجموع التي تقل قيمته بالدراهم من  :أي «بِِع اْلجا

 المال.

 كأن يكون الصاع, أو الكيلو من التمر الجمع الرديء بدرهم, أو درهمين.

نِ » قوله: اِهِم جا را وبعد البيع اشرتي بمالك ما شئت من التمر  :أي «يبااُثمَّ اْبتاْع بِالدَّ

 الجيد.

 كأن يكون الكيلو, أو الصاع من التمر الجنيب, بأربعة دراهم, أو بخمسة, وهكذا.

إلى المخرج من الربا, وهو البيع بالدراهم, ثم بعد قبض  ملسو هيلع هللا ىلصفأرشد النبي 

                                                           

 (.4001أخرجه البخاري ) (1)

 (.1524(, ومسلم )2312أخرجه البخاري ) (1)
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 .سعر لتمر الجيدة, ولو بفارق يف الالدراهم, يشرتي ما شاء من أنواع ا

لِكا » قوله: اِن ِمْثلا ذا الا فِي اْلِميزا قا حتى وإن كان وزًنا, فإنه يباع بنفس  :أي «وا

اهم ما شاء من النوع المرغوب فيه, واهلل الطريق, ثم يقبض المال, ثم يشرتي بالدر

  الموفق .

  قال اإلمام النووي( 11/2يف شرح مسلم :) َوَأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َجَواِز

َهِب بِاْلِحنْطَ بَ  اًل َوَذلَِك َكَبيِْع الذَّ ِة ُمَتَفاِضاًل َوُمَؤجَّ َبِويِّ بِِرَبِويٍّ اَل ُيَشاِرُكُه فِي اْلِعلَّ ِة ْيِع الرِّ

ِعيِر َوَغْيِرِه مَِن اْلَمكِيِل.  ِة بِالشَّ  َوَبْيِع اْلِفضَّ

َبِويِّ بِِجنْ  ٌل َوَعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز َوَأْجَمُعوا َعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز َبْيُع الرِّ ِسِه َوَأَحُدُهَما ُمَؤجَّ

َهِب.  َهِب بِالذَّ  التََّفاُضُل إَِذا بِيَع بِِجنِْسِه َحاالًّ َكالذَّ

ا ُيَشاِركُ  ُق َقبَْل التََّقاُبِض إَِذا َباَعُه بِِجنِْسِه َأْو بَِغْيِر ِجنِْسِه مِمَّ ُه َوَعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز التََّفرُّ

ِعيِر.  ِة, َواْلِحنَْطِة بِالشَّ َهِب بِاْلِفضَّ ِة َكالذَّ  فِي اْلِعلَّ

 
ْ

َوَعَلى َأنَُّه َيُجوُز التََّفاُضُل ِعنَْد اْختاَِلِف اْلِجنِْس إَِذا َكاَن َيًدا بَِيٍد َكَصاِع ِحنَْطٍة بَِصاَعي

 َشِعيٍر. 

ٍء مِْن َهَذا إاِلَّ 
ْ

 َما َسنَْذُكُرُه إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى َعِن بن َواَل ِخاَلَف َبْيَن اْلُعَلَماِء فِي َشي

َبا بِالنَِّسيَئِة.  --َعبَّاٍس   فِي َتْخِصيِص الرِّ

َيْت ُمَراَطَلًة, َوإَِذا بِيَعِت َقاَل اْلُعَلَماُء:  ٍة ُسمِّ ُة بِِفضَّ َهُب بَِذَهٍب َأِو اْلِفضَّ َوإَِذا بِيَع الذَّ

 
َ

ي ُة بَِذَهٍب ُسمِّ ِق اْلِفضَّ َصْرًفا؛ لَِصْرفِِه َعْن ُمْقَتَضى اْلبَِياَعاِت مِْن َجَواِز الفاضل, َوالتََّفرُّ

 َقْبَل اْلَقْبِض, َوالتَّْأِجيِل. 

 مِْن َصِريِفِهَما َوُهَو َتْصِويُتُهَما فِي اْلِميَزاِن َواهلُل َأْعَلُم. َوقِيَل: 

ِب وا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْوُلُه  ها با بِالذَّ ها بِيُعوا الذَّ اءٍ َلا تا وا اءا بِسا وا ِرِق إَِلَّ سا ِرقا بِاْلوا  . «َلا اْلوا

َهِب َواْلَوِرِق مِْن َجيٍِّد َوَردِيٍء َوَصِحيٍح  َقاَل اْلُعَلَماُء: َهَذا َيَتنَاَوُل َجِميَع َأْنَواِع الذَّ
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 َوتِبٍْر َوَغْيِر َذلَِك, َوَسَواٌء اْلَخالُِص َواْلَمْخُلوُط بَِغيْ 
ٍّ

ُه ُمْجَمٌع َوَمْكُسوٍر َوُحلِي ِرِه َوَهَذا ُكلُّ

 . اهـَعَلْيهِ 

 بيان النهي عن بيع الطعام مجازفة

  َوَعنْ ) – 832
ِ
ُسوُل اهللِ »َقاَل:  --َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل ى را ْن باْيِع  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها عا

ةِ  ْبرا ا (1)الصُّ كِيُلها ُم ما ى ِمنا التَّ  ِمنا التَّْمرِ َل ُيْعلا مَّ ْيِل اْلُمسا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «ْمرِ بِالْكا

 الحديث لبيان النهي عن بيع المجازفة.ساق المصنف  الشرح: 

 , وربما كان ذريعة إلى الربا.الغرر وذلك لما يؤدي إليه من

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را ِة ِمنا التَّْمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصناها ْبرا ْن باْيِع الصُّ  .«عا

 موزون. هي التمر المجموع غير مكيل, وغيروالصربة: 

ا» قوله: كِيُلها ُم ما  .كيالً أو وزنًا ال يعلم قدر هذه الصربة من الطعام,  :أي «َل ُيْعلا

ى ِمنا التَّْمرِ » قوله: مَّ ْيِل اْلُمسا  بالكيل, أو الوزن المعلوم من التمر. :أي «بِاْلكا

هنى عن بيع الصربة من الطعام؛ لما يودي إليه ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصال يجوز ذلك؛ ألن النبي ف

 الجهالة والغرر, وربما كان ذريعة إلى الربا.من 

 ( 172/ 10قال النووي يف شرح مسلم :) َهَذا َتْصِريٌح بَِتْحِريِم َبْيِع التَّْمِر

َنَّ اْلَجْهَل بِاْلُمَماَثَلِة فِي َهَذا اْلَباِب َكَحِقيقَ 
ِ

ِة بِالتَّْمِر َحتَّى َيْعَلَم اْلُمَماَثَلَة َقاَل اْلُعَلَماُء أل

ُق اْلُمَساَواةِ َمَع اْلَجْهِل َوُحْكُم  ملسو هيلع هللا ىلصَفاَضَلِة لَِقْولِِه اْلمُ  إاِلَّ َسَواًء بَِسَواٍء َوَلْم َيْحُصْل َتَحقُّ

                                                           

 .(1530)أخرجه مسلم  (1) 

بالكيل المعين القدر من  ,الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر (2) 

 التمر.
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َبِويَّاِت إَِذا بِيَع َبْعُضَها ببعض حكم(  ِعيِر َوَسائِِر الرِّ ِعيِر بِالشَّ   . اهـاْلِحنَْطِة بِاْلِحنَْطِة َوالشَّ

 تفاضاًل بيان النهي عن بيع الطعام م

  َوَعنْ ) – 840
ِ
  إِنِّي ُكنُْت "َقاَل:  -  -َمْعَمِر ْبِن َعبِْد اهلل

ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َأْسَمُع َرُسوَل اهلل

اِم ِمْثالا » َيُقوُل: اُم بِالطَّعا ِعير ,«بِِمْثلٍ  الطَّعا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) "َوَكاَن َطَعاُمنَا َيْوَمئٍِذ الشَّ

 الشرح: 

بيع الطعام متفاضالً لعلة  لبيان النهي عن مختصًراالحديث ساق المصنف 

 .الربا

َثُه, َعْن َمْعَمِر ْبِن  عنمسلم:  الحديث منولفظ  أبي النظر أن ُبْسَر ْبَن َسِعيٍد, َحدَّ

 
ِ
ها »--َعْبِد اهلل ذا ا، فا ِعيرا : بِْعُه، ُثمَّ اْشتارِ بِِه شا الا قا ْمٍح، فا اِع قا ُه بِصا ما لا ُغالا ُه أاْرسا نَّ با ، أا

ٌر:  ْعما الا لاُه ما قا ، فا لِكا ُه بِذا ا أاْخبارا را ْعما اءا ما ا جا لامَّ اٍع، فا ةا باْعِض صا ِزياادا ا وا اعا ذا صا أاخا ُم، فا اْلُغالا

ُسولا اهللِ  ُع را إِنِّي ُكنُْت أاْسما نَّ إَِلَّ ِمْثالا بِِمْثٍل، فا ْأُخذا َلا تا ُه، وا ُردَّ ؟ اْنطاِلْق فا لِكا ْلتا ذا عا لِما فا

اِم ِمْثالا بِِمثْلٍ »ُقوُل: ، يا ملسو هيلع هللا ىلص اُم بِالطَّعا ِعيرا », َقاَل: «الطَّعا ئٍِذ الشَّ اُمناا ياْوما انا طاعا كا , قِيَل َلُه: «وا

اِرعا »َفإِنَُّه َلْيَس بِِمْثلِِه, َقاَل:  اُف أاْن ُيضا  .«إِنِّي أاخا

 والحديث لم يعمل بعمومه, يف جميع المطعوم.

المعاملة خشية الوقوع يف المضارعة, ولم  هذه وإنما ترك معمر بن عبد اهلل 

 .يوافقه غيره من الصحابة 

 جازت المفاضلة. هإذا اختلف نوع الطعام, وجنسأما 

  قال اإلمام النووي( 11/20يف شرح مسلم:)  :ابُِه »َمْعنَى ُيَضاِرُع ُيشا

                                                           

 .(1522)مسلم  أخرجه (1) 
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اِركُ  ُيشا َبا. َأَخاُف َأْن َيُكوَن فِي َمْعنَى اْلُمَماثِِل َفَيُكوَن وَ , «وا  َلُه ُحْكُمُه فِي َتْحِريِم الرِّ

ِعيِر ِصنًْفا َواِحًدا اَل َيُجوُز َبيُْع  َواْحَتجَّ َمالٌِك بَِهَذا اْلَحِديِث فِي َكْوِن اْلِحنَْطِة َوالشَّ

 َأَحِدِهَما بِاآْلَخِر ُمَتَفاِضاًل. 

لتََّفاُضُل َبْينَُهَما َكاْلِحنَْطِة َمَع َوَمْذَهُبنَا َوَمْذَهُب اْلُجْمُهوِر َأنَُّهَما ِصنَْفاِن, َيُجوُز ا

 .  اأْلَُرزِّ

ْيفا ِشْئُتمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَدلِيُلنَا َما َسبََق ِعنَْد َقْولِِه  بِيُعوا كا ِذِه اَْلاْجنااُس فا ْت ها فا ا اْختالا إِذا  . «فا

امِِت  : فِي َحِديِث ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ُّ

  َمَع َما َرَواُه َأُبو َداُوَد َوالنََّسائِي
َّ

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

ا بِيادٍ » ا يادا ِعيُر أاْكثاُرُهما الشَّ ِعيرِ وا  . «َلا باْأسا بِباْيِع اْلُبرِّ بِالشَّ

ْح بَِأنَُّهَما ِجنٌْس َواِحٌد َوإِنََّما َخاَف  َنَُّه َلْم ُيَصرِّ
ِ

َة فِيِه؛ أل ا َحِديُث َمْعَمٍر َهَذا َفاَل ُحجَّ َوَأمَّ

 . اهـَع َعنُْه اْحتَِياًطامِْن َذلَِك, َفَتَورَّ 

  وقال اإلمام الشوكاين( 5/230يف النيل :) 

ِعيرِ...إلاْخ » قوله: بِيعا اْلُبرَّ بِالشَّ ْن يا
ِعيَر  فيه: «أا َكَما َقاَل اْلُمَصنُِّف َتْصِريٌح بَِأنَّ اْلُبرَّ َوالشَّ

 ِجنَْساِن َوُهَو َمْذَهُب اْلُجْمُهوِر.

 َعْن َمالٍِك وَ 
َ

َم َأنَُّهَما ِجنٌْس َواِحٌد, َوبِِه َقاَل ُمْعَظُم َوُحكِي  َكَما َتَقدَّ
ِّ

ْيِث َواأْلَْوَزاِعي اللَّ

 َعْن ُعَمَر َوَسْعدٍ 
ٌّ

ُكوا  --ُعَلَماِء اْلَمِدينَِة, َوُهَو َمْحكِي َلِف, َوَتَمسَّ َوَغيِْرِهَما مِْن السَّ

امِ »ك - ملسو هيلع هللا ىلص -بَِقْولِِه  اُم بِالطَّعا   َكَما فِي «الطَّعا
ِ
 اْلَمْذُكوِر.--َحِديِث َمْعَمِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِعيرا »بَِما فِي آِخَر اْلَحِديِث مِْن َقْولِِه: َوُيَجاُب َعنُْه:  ئٍِذ الشَّ ْوما اُمناا يا عا انا طا كا َفإِنَُّه فِي  «وا

 ُحْكِم التَّْقيِيِد لَِهَذا اْلُمْطَلِق. 

, --َحِدِهَما بِاآْلَخِر ُمَتَفاِضاًل َكَما فِي َحِديِث ُعَباَدَة َوَأْيًضا التَّْصِريُح بَِجَواِز َبْيِع أَ 

ا اَل َيْبَقى َمَعُه  َوَكَذلَِك َعَطَف َأَحَدُهَما َعَلى اآْلَخِر َكَما فِي َغْيِرِه مِْن َأَحاِديِث اْلَباِب, مِمَّ

 واهلل أعلم  . اهـاْرتَِياٌب فِي َأنَُّهَما ِجنَْسانِ 
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 فيها ذهب وخرز مخلوط بيان حكم بيع القالدة

را »َقاَل:  -  -َفَضاَلَة ْبِن ُعبَْيٍد  َوَعنْ ) – 841 شا ةا بِاْثناْي عا دا ْيبارا قِالا ْيُت ياْوما خا اْشتارا

ا ْدُت فِيها جا ا فاوا ْلُتها صا فا ٌز، فا را خا ٌب وا ا ذاها ا، فِيها ْرُت  أاْكثارا  ِديناارا كا ذا ا، فا را ِديناارا شا ِمِن اْثناْي عا

لِكا لِل :  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّبِيِّ ذا الا قا لا »فا تَّى ُتْفصا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «َلا ُتبااُع حا

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان وجوب فصل الذهب عن غيره حتى ال تقع 

 المفاضلة يف حال البيع .

ا» قوله: را ِديناارا شا ةا بِاْثناْي عا دا ْيبارا قِالا ْيُت ياْوما خا  . «اْشتارا

نوع  وأما تضعه المرأة على عنقها, وربما كان فيها ذهب, أو فضة, هي القالدة: 

 . آخر من الجواهر

 ., أي بثاين عشر مثقااًل من الذهبباثني عشر ديناًرا ذهبًياوكانت القالدة: 

 يساوي بالجرامات أربعة جرامات وربع.والدينار: 

 بواحد وخمسين جراًما من الذهب.فيكون االثني عشر دينار: 

زٌ » قوله: را خا ٌب وا ا ذاها  مع غيره من الخرز. مجموعٌ  أنه ذهٌب  :أي «فِيها

 ُفُصوٌص من َجيِِّد الَجْوَهِر, ورديُئُه من الِحجارِة ونحوها.هو  :والخرز

إال بالفصل بين الذهب, ال يتميز وزن الذهب, عن الخرز,  سبب النهي أنه

 الخرز.و

ا أاْكثارا » قوله: ْدُت فِيها جا ا فاوا ْلُتها صا فا افا را ِديناارا شا اشرتى اثني  قدفكان : «ِمِن اْثناْي عا

 عشر ديناًرا بثالثة عشر دينار, أو بأربعة عشر دينار, وهذا ربا الفضل. 

                                                           

 .(1521)أخرجه مسلم  (1) 
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لِكا لِلنَّبِيِّ » قوله: ْرُت ذا كا  . كالمستفتي: «- ملسو هيلع هللا ىلص -فاذا

لا »َفَقاَل: " قوله:  تَّى ُتْفصا  الذهب مع غيره حتى يفصل . :أي "«َلا ُتبااُع حا

 كم بيع الذهب املخلوط مع غريه دون فصل: ح 

على بطالن العقد يف بيع الذهب بمثله, هبذا الحديث احتج جمهور أهل العلم و

 وهو مخلوط مع غيره دون فصل وتمييز.

فقد ذهب أحمد والشافعي, وكثير من السلف الصالح رضوان اهلل عليهم, إلى 

 العمل بظاهر هذا الحديث.

لك إذا كان بأكثر مما فيه من الذهب, ومنعوا ذلك إذا وخالف الحنفية فجوزوا ذ

 كان بمثله, أو بأقل مما فيه.

إذا كان الذهب المشرتى أكثر من النقد وحجتهم مقلوبة, وذلك أهنم قالوا: 

 والثمن الذي اشرتاه به, فهنا يجوز البيع.

 وإذا كان الذهب المشرتى أقل من الذهب المدفوع, أو مثل الذهب المدفوع, فال

 يجوز هذا البيع.

قالوا: ألن الذهب الزائد يكون مقابل ما يف الذهب اآلخر الذي هو الثمن 

 . الجودة, وغير ذلكو

 فقيل لهم: أنتم جوزتم الشراء بأكثر مما يف الذهب.

 والعلة كما قلتم: تكون بأقل مما فيه.

 ورد عليهم جمهور أهل العلم هذا االستدالل.

المخلوط بغيره, حتى يفصل ويميز, ويعلم كم أنه ال يباع الذهب والصحيح: 

 يكون من الوزن, ثم بعد ذلك يباع بمثله من الذهب من حيث الوزن.
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 بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

اِن  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: - -َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب  َوَعنْ ) – 842 ياوا ْن باْيِع اْلحا ى عا ناها

ِسيئاةا بِاْلحا  اِن نا , َواْبُن اْلَجاُرودِ  َرَواُه اْلَخْمَسُة, .(1) «ياوا َحُه التِّْرمِِذيُّ  (.َوَصحَّ

 الشرح: 

                                                           

وأحمد  (,2270)وابن ماجه  (,1237)والرتمذي  (,4320)والنسائي  (,3353)أخرجه أبو داود  (1) 

حديث حسن : »وقال الرتمذيبه.  ,عن سمرة ,من طريق الحسن (311)وابن الجارود  (,20143)

ب جمهور المحدثين إلى أن هذا بل ذه ,والحديث ضعيف, لالنقطاع بين الحسن وسمرة«. صحيح

. (2413وهو يف الصحيحة ), وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السننالحديث مرسل, 

. وله شاهد من حديث جابر بن عبد اهلل (2/325وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )

الحيوان "بلفظ:  (,14331), وأحمد (2271)وابن ماجه  (,1238)رضي اهلل عنه عند الرتمذي 

 ,عن أبي الزبير ,. ولكنه من طريق حجاج بن أرطأة"وال بأس به يًدا بيد ,اثنان بواحد ال يصح نسيًئا

وكالهما لم يصرح  ,وأبو الزبير مدلس ,وحجاج مدلس وفيه ضعف ,عن جابر رضي اهلل عنهما

حديث جابر بن سمرة وله شاهد من  وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.بالتحديث, 

 (,20242) رضي اهلل عنه بلفظ حديث سمرة بن جندب. أخرجه عبد اهلل بن أحمد كما يف المسند

مرتوك وله شاهد من حديث ابن عباس رضي اهلل  ,أبو عمر المقري ,ويف إسناده حفص بن سليمان

عن  ,معمر من طريق (,5738يف شرح مشكل األثار ) , والطحاوي(5028)عنهما أخرجه ابن حبان 

إال أنه قد  ,وإسناده ظاهره الصحة ,عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ,عن عكرمة ,يحيى ابن أبي كثير

رجح ذلك اإلمام البخاري رحمه اهلل كما  ,والصواب أنه من مراسيل عكرمة ,اختلف فيه على معمر

بيهقي يف  الكربى وال (,1142)وأبو حاتم كما يف العلل البنه  (,312) يف العلل الكبير للرتمذي

وله شاهد من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أخرجه الطحاوي يف شرح معاين االثار  (.10533)

عن ابن عمر رضي اهلل  ,عن زياد بن جبير ,عن يونس بن عبيد ,من طريق محمد بن دينار (5741)

ن مراسيل زياد بن وصوب اإلمام البخاري أنه م ,عنهما مرفوًعا به. ومحمد ابن دينار الراجح ضعفه

 كما يف العلل الكبير للرتمذي. ,جبير
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 ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

 . ملسو هيلع هللا ىلصبي حديث الباب لم يصح عن النو

 بل إن عمل أهل العلم على خالفه.

بَاُب َبْيِع الَعبِيِد َوالَحَيَواِن "صحيحه فقال: يف وقد بوب اإلمام البخاري 

 ."بِالَحَيَواِن َنِسيَئةً 

َراِحَلًة بَِأْرَبَعِة َأْبِعَرٍة َمْضُموَنٍة َعَلْيِه, ": --ثم قال رحمه اهلل: َواْشتََرى اْبُن ُعَمَر 

َبَذةِ   . "ُيوفِيَها َصاِحَبَها بِالرَّ

ْد ياُكو»: --َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ْينِ قا ا ِمنا الباِعيرا ْيرا  . «ُن الباِعيُر خا

آتِيكا »َبِعيًرا بَِبِعيَرْيِن َفَأْعَطاُه َأَحَدُهَما, َوَقاَل: ": --َواْشَتَرى َرافُِع ْبُن َخِديٍج 

اءا اهللُ  ا إِْن شا ْهوا ا را دا رِ غا  . "«بِاْْلخا

اَتْيِن إَِلى اَل ِرَبا فِي الَحَيَواِن: الَبِعي"َوَقاَل اْبُن الُمَسيِِّب:  اُة بِالشَّ ُر بِاْلَبِعيَرْيِن, َوالشَّ

 . "َأَجٍل 

ِسيئاةا »َوَقاَل اْبُن ِسيِريَن:  ْيِن نا  . اهـ«َلا باْأسا باِعيٌر بِباِعيرا

  قال الحافظ ابن حجر( 4/412يف الفتح :) 

 اْخَتَلُفوا فِي َذلَِك: َقاَل ابن َبطَّاٍل: 

 َواِز. َفَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَِلى اْلجَ 

 َلكِْن َشَرَط َمالٌِك َأْن َيْخَتلَِف اْلِجنُْس. 

نَِن, َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت,  ِج فِي السُّ َوَمنََع اْلُكوفِيُّوَن َوَأْحَمُد ُمْطَلًقا, لَِحِديِث َسُمَرَة اْلُمَخرَّ

 . اهـإاِلَّ َأنَُّه اْخُتلَِف فِي َسَماِع اْلَحَسِن مِْن َسُمَرةَ 

 طابي وقال اإلمام الخ( 3/75يف معالم السنن :) هذا يبين لك أن النهي

عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسئًا يف الطرفين, جمعًا بين الحديثين 
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 وتوفيقًا بينهما. 

وحديث سمرة يقال أنه صحيفة, والحسن عن سمرة مختلف يف اتصاله عند أهل 

 الحديث. 

ثنا عباسأخربنا ابن األعرابي, قال:  حديث "الدوري عن يحيى بن معين قال:  َحدَّ

 . "الحسن عن سمرة صحيفة

حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة من طريق عكرمة وقال محمد بن إسماعيل: 

 عن ابن عباس رواه  الثقاة عن ابن عباس موقوفا. 

 مرسل.  ملسو هيلع هللا ىلصأو عكرمة عن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصر عن النبي إنما هو زياد بن جبي --وحديث زياد بن جبير عن ابن عمرقال: 

مرسل, وطرق هذا الحديث واهية, ليست بالقوية, وتأويله إذا ثبت على ما قلنا, واهلل 

 أعلم.

أو بعيرين, فقد  اً دليل على جواز السلم يف الحيوان؛ ألنه إذا باع بعيرويف الحديث: 

 صار ذلك حيوانًا مضمونًا عليه يف ذمته.

 نسيئة:  واختلف أهل العلم يف بيع الحيوان بالحيوان 

 فكره ذلك عطاء بن أبي رباح. 

ومنع منه سفيان الثوري, وهو مذهب أصحاب, الرأي ومنع منه أحمد واحتج 

 بحديث سمرة. 

 إذا اختلف أجناسها جاز بيعها نسيئة وإن شاهبت لم يجز.وقال مالك: 

بيعها نسيئة كانت جنسًا واحدًا أو أجناسا مختلفة إذا كان أحد وجوز الشافعي: 

 انين نقدا.الحيو

 الذي ذهب إليه اإلمام الشافعي و :تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل 
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 ؛ لضعف حديث سمرة, ولقوة ما يخالفه من األحاديث.هو الصواب 

 , اشرتى صفية بجارية مثلها.ملسو هيلع هللا ىلصبل إن النبي 

ا اَل ِربَ  "وبه استدل البخاري على بيع الحيوان بالحيوان ولفظه: َقاَل اْبُن الُمَسيِِّب: 

اَتْيِن إَِلى َأَجٍل  اُة بِالشَّ َلا باأْسا »َوَقاَل اْبُن ِسيِريَن:  "فِي الَحَيَواِن: الَبِعيُر بِاْلَبِعيَرْيِن, َوالشَّ

ِسيئاةا  ْيِن نا  واهلل أعلم  .«باِعيٌر بِباِعيرا

 بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا

  َقاَل: َسِمْعُت -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 843
ِ
ا إِ »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوَل اهلل ذا

لَّطا اهللُ  ، سا ادا ْكُتْم اْلِجها را تا ْرِع، وا ِضيتُْم بِالزَّ را رِ، وا ْذُتْم أاْذناابا اْلباقا أاخا ْعُتْم بِاْلِعيناِة، وا باايا  تا

ْرِجُعوا إِلاى ِدينُِكمْ  تَّى تا ْيُكْم ُذَلًّ َلا يانِْزُعُه حا لا اُوَد مِْن ِرَواَيِة َنافٍِع َعنُْه, َوفِي َرَواُه َأُبو دَ  .(1)«عا

  .إِْسنَاِدِه َمَقاٌل 

َْحَمدَ 
ِ

َحُه اْبُن اْلَقطَّانِ (2): َنْحُوُه مِْن ِرَواَيِة َعَطاٍء, َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َوأل  (.(1), َوَصحَّ

                                                           

 ,عن نافع ,عن عطاء الخرساين ,من طريق إسحاق بن أسيد الخرساين (,3432)أخرجه أبو داود  (1) 

وعطاء الخرساين له أوهام.  ,وإسناده ضعيف؛ لضعف إسحاق ,عن ابن عمر رضي اهلل عنهما به

عن شهر بن حوشب عن ابن عمر وأبو جناب وشهر من طريق أبي جناب  (5007)وأخرجه أحمد 

 ,عن عطاء بن أبي رباح ,عن األعمش ,من طريق أبي بكر بن عياش (4825)ضعفاء وأخرجه أيضًا 

مع أن أبا بكر بن عياش كرب فساء حفظه, وقد , وهذا إسناد صحيح ,عن ابن عمر رضي اهلل عنهما به

وقد أثبت ذلك  ,والصحيح أنه قد سمع منه ,أعل بعدم سماع عطاء من ابن عمر رضي اهلل عنهما

  (.11وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )وابن المديني.  ,اإلمام البخاري يف صحيحه

 ,من طريق شهر بن َحوَشب (5007)وله طريق ثالث. أخرجه أحمد ": قال (4825)أخرجه أحمد  (2) 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف  ,طرقوالحديث صحيح هبذه ال ,عن ابن عمر. وشهر ضعيف

 (.11الصحيحة )
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 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم بيع العينة.ساق المصنف 

  :بيان حكم بيع العينة 

 (: 5/245م الشوكاين رحمه يف نيل األوطار )قال اإلما 

 بَِكْسِر اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة ُثمَّ َياٍء َتْحتِيٍَّة َساكِنٍَة ُثمَّ ُنوٍن. )بِاْلِعينَِة(: 

َلُف.َقاَل اْلَجْوَهِريُّ   : اْلِعينَُة بِاْلَكْسِر السَّ

َلِف, َأْو َأْعَطى بَِها. َوِعيَن َأَخَذ بِاْلِعينَِة بِاْلَكْس َوَقاَل فِي اْلَقاُموِس:   ِر َأْي: السَّ

. َوالتَّاِجُر َباَع ِسْلَعَتُه بِثََمٍن إَلى َأَجٍل ُثمَّ اْشَتَراَها مِنُْه بَِأَقلَّ مِْن           َذلَِك الثََّمنِ َقاَل: 

 اهـ

 :
ُّ

افِِعي ٍل َوُيَسلَِّمُه إَلى َوَبْيُع اْلِعينَِة ُهَو َأْن َيبِيَع َشْيًئا مِْن َغْيِرِه بِثَ َقاَل الرَّ َمٍن ُمَؤجَّ

 . اهـاْلُمْشَتِري ُثمَّ َيْشَتِرَيُه َقْبَل َقبِْض الثََّمِن بَِثَمِن َنْقٍد َأَقلَّ مِْن َذلَِك اْلَقْدرِ 

نَِن:  َيْت َهِذِه اْلُمَباَيَعُة ِعينًَة لُِحُصوِل النَّْقِد َقاَل اْبُن ِرْساَلَن فِي َشْرِح السُّ َوُسمِّ

َنَّ اْلَعْيَن ُهَو اْلَماُل اْلَحاِضُر, َواْلُمْشَتِري إنََّما َيْشَتِريَها لَِيبِيَعَها بَِعْيٍن  لَِصاِحِب 
ِ

اْلِعينَِة؛ أل

  . اهـَحاِضَرٍة َتِصُل إَلْيِه مِْن َفْوِرِه لَِيِصَل بِِه إَلى َمْقُصوِدهِ 

 ُبو َحنِيَفَة َوَأْحَمُد.َمالٌِك َوأَ َوَقْد َذَهَب إَلى َعَدِم َجَواِز َبيِْع اْلِعينَِة: 

َز َذلَِك:  يَن َعَلى اْلَجَواِز بَِما َوَقَع مِْن َأْلَفاِظ اْلَبْيِع َوَجوَّ  َوَأْصَحاُبُه ُمْسَتِدلِّ
ُّ

افِِعي الشَّ

تِي اَل ُيَراُد بَِها ُحُصوُل َمْضُمونِِه, َوَطَرُحوا اأْلََحاِديَث اْلَمْذُكوَرَة فِي اْلَباِب.  الَّ

 اْبُن اْلَقيِِّم: َواْسَتَدلَّ 
ِّ

 َعْن النَّبِي
ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص -َعَلى َعَدِم َجَواِز اْلِعينَِة بَِما ُرِوَي َعْن اأْلَْوَزاِعي

باا بِاْلباْيعِ »َأنَُّه َقاَل:  - ْستاِحلُّونا الرِّ اٌن يا ما لاى النَّاِس زا ْأتِي عا  . «يا

                                                                                                                                                    

وإلى هذا أيًضا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاين  (151/ 2)يف بيان الوهم واإليهام  (1) 

 حفظه اهلل تعالى.-وشيخنا  ,-رحمهما اهلل-
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تَِّفاِق َوَلُه مِْن َقاَل: َوَهَذا اْلَحِديُث َوإِْن َكاَن ُمْرَساًل َفإِنَُّه َصالِ 
ِ

ْعتَِضاِد بِِه بِاال
ِ

ٌح لاِل

ُة َعَلى َتْحِريِم اْلِعينَِة, َفإِنَُّه مِْن اْلَمْعُلوِم أَ  الَّ  اأْلََحاِديُث الدَّ
َ

نَّ اْلُمْسنََداِت َما َيْشَهُد َلُه, َوِهي

يَها َبْيًعا َوَقْد اتَّ  ِريِح َقبَْل اْلِعينََة ِعنَْد َمْن َيْسَتْعِمُلَها إنََّما ُيَسمِّ َبا الصَّ َفَقا َعَلى َحِقيَقِة الرِّ

ِذي اَل َقْصَد َلُهَما فِيِه َأْلَبتَّ  َة, اْلَعْقِد ُثمَّ َغيََّر اْسَمَها إَلى اْلُمَعاَمَلِة َوُصوَرَتَها إَلى التََّباُيِع الَّ

ِه َتَعاَلى.   َوإِنََّما ُهَو ِحيَلٌة َوَمْكٌر َوَخِديَعٌة لِلَّ

ِل اْلِحَيِل َعَلى َمْن َأَراَد فِْعَلُه َأْن ُيْعطَِيُه َمثاًَل َأْلًفا إالَّ ِدْرَهًما بِاْسِم اْلَقْرِض َفِمْن َأْسهَ 

 َوَيبِيَعُه ِخْرَقًة ُتَساِوي ِدْرَهًما بَِخْمِسِماَئِة ِدْرَهٍم. 

اُل بِالنِّيَّاِت »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقْوُلُه  ا اَْلاْعما ِل َفإِنَّ َمْن َأَراَد َأْن َأْصٌل فِي إْبَطاِل اْلِحيَ  «إنَّما

ْبِح  ْقَراِض َتْحِصيَل الرِّ ُيَعامَِلُه ُمَعاَمَلًة ُيْعطِيِه فِيَها َأْلًفا بَِأْلٍف َوَخْمِسِماَئِة إنََّما َنَوى بِاإْلِ

ِذي َأْظَهَر َأنَُّه َثَمُن الثَّْوِب.  ائِِد الَّ  الزَّ

َلٍة. َفُهَو فِي اْلَحِقيَقِة َأْعَطاُه َأْلًفا َحالَّ   ًة بَِأْلٍف َوَخْمِسِماَئٍة ُمَؤجَّ

ِم, َوَمْعُلوٌم َأنَّ َهَذا اَل َيْرَفُع  َوَجَعَل ُصوَرَة اْلَقْرِض َوُصوَرَة اْلَبْيِع ُمَحلِّاًل لَِهَذا اْلُمَحرَّ

َْجلَِها َبْل َيِزيُدَها قُ 
ِ

َبا أل َم الرِّ تِي ُحرِّ ًة َوَتْأكِيًدا مِْن ُوُجوٍه التَّْحِريَم َواَل َيْرَفُع اْلَمْفَسَدَة الَّ وَّ

 َعِديَدٍة: 

اِم إْقَداًما اَل مِنَْها:  ْلَطاِن َواْلُحكَّ َأنَُّه ُيْقِدُم َعَلى ُمَطاَلَبِة اْلَغِريِم اْلُمْحَتاِج مِْن ِجَهِة السُّ

ِذي َتَحيََّل بِِه. َهَذا  َنَُّه َواثٌِق بُِصوَرِة اْلَعْقِد الَّ
ِ

 . اهـَمْعنَى َكاَلِم اْبِن اْلَقيِّمِ َيْفَعُلُه اْلُمْربِي؛ أل

  وملخص كالم اإلمام الشوكاين : 

 أن العلماء اختلفوا يف حكم بيع العينة.

أن يأيت رجل إلى تاجر يريد منه مائة ألف ريال, فال يعطيه نقًدا, ولكن وصورهتا: 

ه بقيمة يعطيه بضاعة تساوي هذا المبلغ, فيقيدها عليه بمائة ألف ريال, ثم يشرتيها من

 تسعين ألف ريال.
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 هذا ربا صريح.وفيكون مراد التاجر الحيلة على الربا, 

 لداللة النص على تحريمه.أواًل: 

ال, مقابل مائة ألف ريال إلى ألنه يف الحقيقة أخذ من التاجر تسعين ألف ريثانًيا: 

 .أجل 

 أنه عبارة عن حيلة ال يستقيم هبا تحليل الحرام.ثالًثا: 

 .وعليه جماهير أهل العلم النوع من البيوع,  أي تحريم هذا

 وهناك طريقة أخرى تسمى بطريقة التورق.

  :حكم بيع التورق 

 ألهل العلم يف هذه المسألة ثالثة أقوال: 

 مطلًقا.  التورق منع هم منمنالقول األول: 

حيث كشيخ اإلسالم, وتلميذه العالمة ابن القيم رحمة اهلل عليهما, وغيرهم 

 .والعينة سواء جعلوها 

 التورق مطلًقا. جوازوالقول الثاين: 

 وهذا قول جمهور أهل العلم.

اإلمام ابن باز رحمه اهلل, واللجنة الدائمة, وهكذا مشياخنا: ومن المتأخرين: 

 اإلمام الوادعي رحمه اهلل, والشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى.

 التفصيل يف المسألة.القول الثالث: 

 .اإلمام العثيمين ذهب يه وإل

 ( 212/ 8قال يف الشرح الممتع :) وهذه المسألة فيها قوالن للعلماء, هما

 روايتان عن اإلمام أحمد.

هي جائزة؛ ألن هذه السلعة قد يشرتيها اإلنسان لغرض فمن العلماء من قال: 
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ض مقصود بعين السلعة, كرجل اشرتى سيارة من أجل أن يستعملها, أو يكون الغر

قيمة السيارة, فاشرتاها ألجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن, فهذا الغرض كالغرض 

 األول, لكن الغرض األول أراد االنتفاع بعينها, وهذا أراد االنتفاع بقيمتها فال فرق.

إهنا حرام, وهو رواية عن اإلمام أحمد, واختيار شيخ اإلسالم ابن القول الثاين: 

 ـ.عبد العزيز ـ  تيمية, وهو المروي عن عمر بن

ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشرتى السيارة هو الدراهم, فكأنه أخذ دراهم 

قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل, فيكون حيلة, وقد نص اإلمام أحمد أن 

 مسألة التورق من مسائل العينة.

ن وم»ولكن على القول بأهنا حالل ال بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله: 

, فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام ال يجوز؛ ألن قولهم: «احتاج

, ليست لبيان الواقع ولكنها شرط؛ ألنه إذا لم يكن حاجة فال وجه «ومن احتاج»

 لجوازها, إذ إهنا حيلة قريبة على الربا.

راجع فيها ـ كان يُ إن شيخنا ـ ـ يف كتابه )إعالم الموقعين(: قال ابن القيم ـ 

ـ يأبى ويقول: هي حرام, والحيل ال تزد المحرمات إال كثيرًا لعله يحللها, ولكنه ـ 

 خبثًا.

 لكن أنا أرى أنها حالل بشروط هي:

أن يتعذر القرض أو السلم, أي: أن يتعذر الحصول على المال الشرط األول: 

ما عند التجار إال بطريق مباح, والقرض يف وقتنا الحاضر, الغالب أنه متعذر, وال سي

من شاء اهلل, والسلم ـ أيضًا ـ قليل, وال يعرفه الناس كثيرًا, والسلم هو تعجيل الثمن 

وتأخير المبيع, أي: آيت للشخص وأقول: أنا محتاج عشرين ألف ريال, اعطني 

عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا, أو أعطيك بدلها بّرًا 
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ويصفه فهذا يسمى السلم, ويسمى السلف, وهو جائز فقد كان الصحابة ـ أو أرزًا, 

  من أسلف يف شيء »: ملسو هيلع هللا ىلصـ يفعلون ذلك السنة والسنتين يف الثمار, فقال النبي

 . «فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

 أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بيِّنة.الشرط الثاين: 

عة عند البائع, فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم أن تكون السلالشرط الثالث: 

هنى عن بيع السلع يف مكان شرائها حتى ينقلها  ملسو هيلع هللا ىلصيدخل يف ضمانه, وإذا كان النبي 

التاجر إلى رحله , فهذا من باب أولى؛ ألهنا ليست عنده, فإذا اجتمعت هذه الشروط 

. حيانًا إلى هذه المعامالتالثالثة, فأرجو أال يكون هبا بأس, ألن اإلنسان قد يضطر أ

  اهـ

  :وذلك أنها جتوز بشروط 

 إذا لم يجد من يقرضه, أو يسلفه.الثاين:  أن يكون محتاًجا إلى المال. األول: 

السلعة حتى المستدين أن ال يبيع الرابع:  أن تكون السلعة عند البائع.الثالث: 

 يحتازها.

 ال؛ وإنما يبيعها لغيره من التجار.أن ال يبيعها لنفس من استدان منه المالخامس: 

 اإلمام ابن باز  وقال (12 /50 :) لكن إذا كان مقصود المشرتي لكيس

السكر ونحوه بيعه واالنتفاع بثمنه, وليس مقصوده االنتفاع بالسلعة نفسها, فهذه 

المعاملة تسمى مسألة )التورق( ويسميها بعض العامة )الوعدة( , وقد اختلف 

ازها على قولين: أحدهما: أهنا ممنوعة أو مكروهة؛ ألن المقصود منها العلماء يف جو

 شراء دراهم بدراهم وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة.

والقول الثاين: للعلماء جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ ألنه ليس كل 

وم قوله أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا؛ لدخولها يف عم
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى:  [275:]البقرة { ٹ ٹ ٹ}سبحانه: 

وألن األصل يف الشرع حل جميع  [282:]البقرة { ڀڀ پ پ پ پ

 المعامالت إال ما قام الدليل على منعه, وال نعلم حجة شرعية تمنع هذه المعاملة.

ك موجبا وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد, فليس ذل

لتحريمها وال لكراهتها؛ ألن مقصود التجار غالبا يف المعامالت هو تحصيل نقود أكثر 

بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة يف ذلك, وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان 

البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة. فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا, 

سلعة من آخر بثمن يف الذمة, ثم يبيعها عليه بثمن وصورة ذلك أن يشرتي شخص 

أقل ينقده أياه, فهذا ممنوع شرعا؛ لما فيه من الحيلة على الربا وتسمى هذه المسألة 

  . اهـما يدل على منعها.  مسألة العينة, وقد ورد فيها من حديث عائشة وابن عمر 

م األدلة, ولما فيها فليست من الربا, والصحيح حلها؛ لعمو :وأما مسألة التورق

 من التفريج والتيسير, وقضاء الحاجة الحاضرة.

أما من باعها على من شراها منه؛ فهذا ال يجوز, بل هو من أعمال الربا, وتسمى 

 مسألة العينة, وهي محرمة؛ ألهنا تحايل على الربا.

  :الفرق بني بيع العينة, وبيع التورق 

 لتاجر, ويردها على نفس التاجر.يأخذ بضاعة من نفس اأن بيع العينة: 

يأخذها بثمن زائد, ثم يبيعها من نفس التاجر بثمن أقل من سعرها الذي اشرتاها ف

 منه.

أن يشرتي البضاعة من التاجر, ثم يبيعها من غير التاجر الذي أما بيع التورق: 

 اشرتى منه البضاعة.

ذكر أن  ن القيم , حتى أن اإلمام ابوإن كان منعها شيخ اإلسالم ابن تيمية 



   

 

109 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

كان حريًصا على القول بحلها, ولكنه لم يجد إلى ذلك سبياًل؛ لما  شيخ اإلسالم 

 فيها من الحيلة من الربا.

 .المباحةإال أن الوجه الشرعي أن الرجل يجوز له أن يشرتي ما شاء من األمتعة 

 { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}: له أن يبيعها لمن شاء من الناس, لقول اهلل و
 .[275:]البقرة

, َيُقوُل: من حديث أبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ يف سننه:  وأخرج اإلمام ابن ماجه 

 
ِ
اضٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ْن تارا ا اْلبايُْع عا  .(1)«إِنَّما

 . فهو اشرتى البضاعة من هذا التاجر, وباعها من ذلك التاجر

 ك.وسواء باعها بثمن أعلى, أو بثمن أدنى, فال محذور يف ذل

 والذي يظهر أن هذا القول هو األظهر, وهو حل بيع التورق.

 وأما القول بمقارنتها ببيع العينة فال يستقيم, مع أن بعض أهل العلم ذكر فوارق.

  قال اإلمام ابن القيم( 2/242يف حاشيته على سنن أبي داود :) 

وَرة اأْلُوَلى بَِفْرَقْيِن: َق َبْينهَما َوَبْين الصُّ  َوَفرَّ

 َأنَّ النَّّص َوَرَد فِيَها, َفَيْبَقى َما َعَداَها َعَلى َأْصل اْلَجَواز.َأَحدهَما: 

ل بَِهِذِه.َوالثَّانِي:  وَرة َأْكثَر مِْن التََّوسُّ َبا بِتِْلَك الصُّ ل إَِلى الرِّ  َأنَّ التََّوسُّ

  . اهـَواْلَفْرَقاِن َضِعيَفانِ 

ْعُتْم بِاْلِعيناةِ » قوله: باايا ا تا إذا حصل منكم بيع العينة, الذي هو نوع من أنواع  :أي «إِذا

 بيوع الربا.

ْذناابا اْلباقار» قوله: ْذُتْم أا أاخا , وهذا كناية عن ترك الجهاد يف سبيل اهلل : «وا

 واإلخالد إلى الدنيا الفانية الحقيرة.

                                                           

 (.1283) (, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل2185أخرجه ابن ماجه ) (1)
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اهلل الذي فيه عزهم, وفيه نشر دين  فلو أن المسلمين تركوا الجهاد يف سبيل اهلل 

وأقبلوا على تربيت مواشيهم, وأبقارهم, وإبلهم, , وفيه إذالل الكفار والمشركين 

 .وعلى زراعتهم 

 . يلحقهم الذل والهوان فإنه 

ْرعِ » قوله: ِضيُتْم بِالزَّ را  رضيتم بالزراعة يف األراضي, والحراثة فيها. :أي «وا

ادا » قوله: ْكُتْم اْلِجها را تا  , رغبتم عنه وتركتموه :أي «وا

وهو الجهاد الواجب المتعين, الذي يكون باستنفار اإلمام, أو يكون لدفع العدو 

 الذي هجم على بالد المسلمين.

 يف صحيحه:  وقد أخرج اإلمام البخاري 
ِّ

, من حديث َأبِي ُأَماَمَة الَباِهلِي

ًة َوَشْيًئا مِْن آَلِة الَحْرِث, َفَقاَل: َسِمْعُت النَّ   َقاَل: َوَرَأى ِسكَّ
َّ

ا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِي ذا َلا ياْدُخُل ها

لَّ  ُه اهللُ الذُّ لا ْوٍم إَِلَّ أاْدخا  . «باْيتا قا

, الذي وذلك أن الخلود إلى األرض سبًبا من أسباب ترك الجهاد يف سبيل اهلل 

 ., وقد سمى اهلل تركه هلكة فيه إعالء لكلمة اهلل 

 ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: اهلل  قال

 .[125:]البقرة {ۓ

َقاَل: َغَزْوَنا  من حديث َأْسَلَم َأبِي ِعْمَراَن يف سننه:  أخرج اإلمام أبو داود و

ْحَمِن ْبُن َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد,  مَِن اْلَمِدينَِة ُنِريُد اْلُقْسَطنْطِينِيََّة, َوَعَلى اْلَجَماَعِة َعْبُد الرَّ

وُم ُمْلِصُقو ُظُهوِرِهْم بِحَ  , َفَقاَل النَّاُس: َمْه َمْه َوالرُّ ائِِط اْلَمِدينَِة, َفَحَمَل َرُجٌل َعَلى اْلَعُدوِّ

إِنََّما َنَزَلْت َهِذِه اآْلَيُة فِينَا  "اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل, ُيْلِقي بَِيَدْيِه إَِلى التَّْهُلَكِة, َفَقاَل َأُبو َأيُّوَب: 

ا َنَصَر اهللُ  ْساَلَم ُقْلنَا: َهُلمَّ ُنِقيُم فِي َأْمَوالِنَا َوُنْصلُِحَها َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َلمَّ  َنبِيَُّه, َوَأْظَهَر اإْلِ

ْلَقاُء  [125:]البقرة { ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}, َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى: " َفاإْلِ
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, َقاَل َأُبو ِعْمَراَن: "َنَدَع اْلِجَهاَد بِاأْلَْيِدي إَِلى التَّْهُلَكِة َأْن ُنِقيَم فِي َأْمَوالِنَا َوُنْصلَِحَها وَ 

نا بِاْلُقْسطانْطِينِيَّةِ »
تَّى ُدفِ بِيِل اهللِ حا اِهُد فِي سا يُّوبا ُيجا

ْل أاُبو أا ْم يازا لا  .(1)«فا

ْيُكْم ُذَلًّ » قوله: لا لَّطا اهللُ عا  جعل عليهم الذلة . :أي «سا

لكفار, والتحكم يف أمور يكون من دفع اإلتاوات إلى ا الواقع عليهم والذل

 ., وغير ذلك المسلمين

, أن من حديث أبي بكر الصديق يف األوسط:  وقد أخرج اإلمام الطرباين 

 .(2)«ما ترك قوم الجهاد إَل عمهم اهلل بالعذاب»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ْرِجُعوا إِلاى ِدينُِكمْ » قوله: تَّى تا نِْزُعُه حا الناس  ال ينزع هذا الذل حتى يرجع :أي «َلا يا

 .بتوبة صادقة, إلى امتثال شرع اهلل 

وقعوا فيه من المعامالت  نعلم أن سبب ضعف المسلمين يف هذه األيام, ماهبذا: و

 واإلخالد إلى األرض وتقديمها على اآلخرة. الربوية, 

ترك ما و وكذلك حب الزراعة والتجارة والصناعة, وترك الجهاد يف سبيل اهلل 

بركات من  عليهم ألنزل اهلل  بينما لو قاموا بما أوجب اهلل  عليهم, أوجبه اهلل 

 السماء واألرض.

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كما قال اهلل 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڦڄڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
  .[33-35:]المائدة

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال اهلل و

                                                           

 (.315(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2512أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2333(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )228/  2أخرجه الطرباين يف األوسط ) (2)
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[22-23:]األعراف {ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ     }: اهلل قال و

 . [ 17 - 13الجن: ] {ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 يف الكتاب, ويف السنة. المتكاثرةإلى غير ذلك من األدلة 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی}: ومع ذلك يقول اهلل 

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی}:  ويقول اهلل , [30:]الشورى {خب حب جب

 .[41:]الروم {خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

  من حديث اْبِن ُعَمَر يف مسنده:  وأخرج اإلمام أحمد 
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

رِيكا »: ملسو هيلع هللا ىلص ُه َلا شا ْحدا تَّى ُيْعبادا  اهللُ وا ْيِف، حا ِة بِالسَّ اعا ِي السَّ ُجِعلا ِرْزقِي ُبِعْثُت باْينا يادا لاُه، وا

ُهوا  ْوٍم فا بَّها بِقا ْن تاشا ما الافا أاْمرِي، وا ْن خا لاى ما اُر عا غا الصَّ لُّ وا ُجِعلا الذُّ تاْحتا ظِلِّ ُرْمِحي، وا

 .(1)«ِمنُْهمْ 

 ڤ}, قال اهلل: , وذلها يف معصية اهلل لتزام شرعه, وابطاعة اهلل األمة  عزف

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .واهلل أعلم .[40:]فصلت {ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ

 

              

                                                           

 (. 1232(, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )5337أخرجه أحمد ) (1)
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 النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة

  -  -َأبِي ُأَماَمَة  َوَعنْ ) – 844
ِّ

ةا، »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي اعا فا عا َِلاِخيِه شا فا ْن شا ما

ْد أاتاى  قا ا، فا بِلاها قا ِديَّةا، فا ى لاُه ها أاْهدا باافا اِب الرِّ ا ِمْن أاْبوا ظِيما َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد,  .(1)«بااباا عا

 (.َوفِي إِْسنَادِِه َمَقاٌل 

 الشرح: 

وهو أخذ الجعالة على ساق المصنف الحديث لبيان باب من أبواب الربا, 

لب ن يبادر إليها بدون طالتي ينبغي لإلنسان أومن مكارم األخالق, الشفاعة التي هي 

, وقل المعروف ألهنا إذا كانت بعوض قل انتفاع الناس بعضهم ببعضعوض عنها, 

 .وحصل اللئم بسبب القلق بالدنيا 

 وقد اختلف العلماء يف هذه الشفاعة الموجبة لهذا الوعيد .

التي ُيعصم هبا دم, وأما غير ذلك من كهي الشفاعة الواجبة, قال بعضهم: ف

 الشفاعات فال بأس.

هي الشفاعة التي يشرتط يف أخذها, وأما إذا كان من قبيل التطوع, : وقال بعضهم

 فال حرج.

إذا كانت عادة الناس أهنم يهدون, ويعطون, فال حرج يف : قال اإلمام مالك و

 قبولها.

 وأما إذا كان ال يعطيها إال مقابل ما قام به من الشفاعة, فهنا ال يقبل, واهلل أعلم.

                                                           

وقد تابعه عمر بن مالك الشرعبي عند أبي داود  ,ويف إسناده ابن لهيعة (,22251)أخرجه أحمد ( 1) 

 ,ويف إسناد الحديث القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن أبي أمامة ,وهو حسن الحديث (3541)

   (,3435وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )والراجح ضعفه.  ,مختلف فيه
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عند بعض أهل العلم, ففي سنده القاسم بن عبد ومع ذلك فالحديث ال يثبت 

 الرحمن الراجح ضعفه .

ةا » قوله: اعا فا عا َِلاِخيِه شا فا ْن شا هي ما تسمى عندنا بالوساطة, بحيث أن الشفاعة:  «ما

 حاجة له من الحاجات. اءالمسلم يشفع ألخيه المسلم يف قض

اس يف الدولة, معرفة ألنمنصب من المناصب, أو له وجاهة, أو فيكون الشافع: 

 تعجيل قضاء الحاجة للمشفوع له.إلى فتؤدي شفاعته 

, َقاَل: َقاَل من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف صحيحه:  وقد أخرج اإلمام مسلم 

 
ِ
نُْه ُكْرباةا ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل سا اهللُ عا ْنياا، نافَّ ِب الدُّ ْن ُمْؤِمٍن ُكْرباةا ِمْن ُكرا سا عا ْن نافَّ ما

ِب يا  تارا ُكرا ْن سا ما ِة، وا اْْلِخرا ْنياا وا ْيِه فِي الدُّ لا را اهللُ عا لاى ُمْعِسرٍ، ياسَّ را عا ْن ياسَّ ما ِة، وا ْوِم اْلِقيااما

ْوِن  بُْد فِي عا انا اْلعا ا كا ْبِد ما ْوِن اْلعا اهللُ فِي عا ِة، وا اْْلِخرا ْنياا وا ُه اهللُ فِي الدُّ تارا ا، سا ُمْسِلما

 .(1)«أاِخيِه...

 من حديث َأبِي ُموَسى يحين: ويف الصح
ِ
إَِذا َجاَءُه  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

ائُِل َأْو ُطلَِبْت إَِلْيِه َحاَجٌة َقاَل:  بِيِِّه »السَّ اِن نا لاى لِسا ياْقِضي اهللُ عا ُروا، وا ُعوا ُتْؤجا ا  ملسو هيلع هللا ىلصاْشفا ما

اءا   .(2)«شا

ْلُتْؤجا »يف صحيحه:  ولفظ اإلمام مسلم  ُعوا فا بِيِِّه اْشفا اِن نا لاى لِسا ْلياْقِض اهللُ عا ُروا، وا

بَّ  ا أاحا  .«ما

  :بيان ما يشرع فيه الشفاعة 

 هي الشفاعة الحسنة.: المشروعةوالشفاعة 

وأما الشفاعة يف الحرام, أو يف االعتداء على عرض مسلم, أو ماله, أو دمه, فإهنا ال 

                                                           

 (.2322سلم )أخرجه م (1)

 (.2327(, ومسلم )1432أخرجه البخاري ) (2)
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 تجوز.

َيْحيَى ْبِن َراِشٍد, َقاَل: َجَلْسنَا لَِعْبِد  من طريقيف سننه:  لما أخرج اإلمام أبو داود 

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
  اهلل

ِ
الاْت »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرَج إَِلْينَا َفَجَلَس, َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ْن حا ما

ما فِي بااطٍِل وا  اصا ْن خا ما ادَّ اهللا، وا ْد ضا قا دٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللِ، فا ُتُه ُدونا حا اعا فا ُمُه، لاْم شا ْعلا ُهوا يا

ةا  ْدغا ناُه اهللُ را ا لاْيسا فِيِه أاْسكا الا فِي ُمْؤِمٍن ما ْن قا ما نُْه، وا نِْزعا عا تَّى يا ِط اهللِ حا خا ْل فِي سا يازا

الا  ا قا تَّى ياْخُرجا ِممَّ بااِل حا  .(1)«اْلخا

ِديَّةا » قوله: ى لاُه ها أاْهدا وأما إذا كانت عادة مقابل هذه الشفاعة التي شفعها,  :أي «فا

 يف مقابل الشفاعة, فال حرج من قبول الهدية. تليس وأالهدايا,  الناس

باا» قوله: اِب الرِّ ا ِمْن أاْبوا ظِيما ْد أاتاى بااباا عا قا ا، فا ها بِلا قا  .صيل الذي سبقعلى التف: «فا

 .واهلل الموفق

 

           

  

                                                           

 (. 755(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )3527أخرجه أبو داود ) (1)
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 بيان تحريم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي

 ْبِن َعْمِرٍو  َوَعنْ ) – 845
ِ
ُسوُل اهللِ »َقاَل:  --َعْبِد اهلل نا را اِشي  - ملسو هيلع هللا ىلص -لاعا الرَّ

اْلُمْرتاِشيا  َحهُ  َرَواُه َأُبو َداُوَد, .(1)«وا  (.َوالتِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الرشوة .

ُسوُل اهللِ » قوله: على الراشي, والمرتشي, بالطرد  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي دعا ا :أي «ملسو هيلع هللا ىلص -لاعانا را

 مستجابة. ملسو هيلع هللا ىلص, ودعوة النبي من رحمة اهلل 

 , وشتم لهم.أو أن هذا يكون سب

  :بيان حكم الرشوة 

الرشوة محرمة, وحديث الباب يدل على أهنا كبيرة من كبائر الذنوب, وعظيمة و

قوق, واهلل ع هبا من الح, لما يستحل هبا من مال المسلم, وتضيمن عظائم الذنوب

 . المستعان

 .فاعلها لعن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي مما يدل على أهنا و

اِشي» قوله:  .إلى غيره  هو الذي يدفع الرشوةالراشي:  «الرَّ

اْلُمْرتاِشيا » قوله:  هو الذي يقبل الرشوة من غيره.المرتشي:  «وا

 هي ما يعطى مقابل إحقاق باطل, أو إبطال حق, أو أخذ ما ليس له.الرشوة: و

 

                                                           

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء . (1337) والرتمذي (,3580)أخرجه أبو داود  (1) 

 (.781يف الصحيح المسند )(, واإلمام  الوادعي رحمه اهلل 2320)
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 يان حكم دفع املال ألخذ حق له: ب 

إما إذا اضطر اإلنسان إلى دفع مبلغ من المال مقابل أن يأخذ حقه الذي هو له, فال 

 .ولم يدفع هبا حق أحد تسمى يف حقه رشوة؛ ألنه صاحب حق, 

وأما اآلخذ لهذا المال, فإنه يكون يف حقه رشوة؛ ألنه هو الذي ألزم صاحب الحق 

 , وهذا اإللزام باطل, ال يجوز فعله.ب ما لحقهالمال بسبأن يدفع له 

  :بيان السبب يف حتريم الرشوة 

 الرشوة سبب ألكل أموال الناس بالباطل.ف

 ں ں ڱ ڱ ڱ}: يقول اهلل لحكام, وظلمهم, وسبب لجوز ا

 {ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 .[188:]البقرة

 سالم, واهلل المستعان.يف بالد اإل حلَّتوقد انتشرت الرشوة بين اليهود, واآلن 

  ا لها, واهلل المستعان, بمسميات عدة تزين لباطلها وتجويزوقد سميت الرشوة

 وهذا ال يغير حكمها .

 ى ما فيه غضب (: 32قاد )ص: قال ابن األمير يف تطهير االعت ُل َمن َسمَّ وأوَّ

ه قال ألبي البََشر اهلل وِعصيانه باألسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه اهلل, فإنَّ 

,  [ 120طه: ] {ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  }آدم عليه السالم: 

ى الشجرَة التي هنى اهلُل تعالى آدَم عن ُقرباهنا شجرَة الُخلد, جذبًا لطبعه إليها,  فَسمَّ

ي إخوا ا لنشاطه إلى ُقْرباهنا, وتدليسًا عليه باالسم الذي اخرتعه لها, كما ُيَسمِّ ُنه وَهزًّ

َلَمُة ما َيقبضونه من أموال عباد  ي الظَّ المقلِّدون له الحشيشَة بُلْقَمة الراحة, وكما ُيَسمِّ

اهلل ظلمًا وعدوانًا َأَدبًا, فيقولون أدب القتل, أدب السرقة, أدب التهمة, بتحريف 

 اسم الظلم إلى اسم األدب.
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فونه يف بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة, ويف بعضه ا إلى اسم السياقة, كما يحرِّ

 ويف بعضها أدب المكاييل والموازين.

وكلُّ ذلك اسمه عند اهلل ظلٌم وعدوان, كما يعِرفه َمن شمَّ رائحَة الكتاب والسنة, 

 عنها شجرَة الخلد.
ّ

ى الشجرَة المنهي  وكلُّ ذلك مأخوٌذ عن إبليس حيث َسمَّ

نم وكذلك تسِميُة القربِ َمشهدًا, وَمن يعتقدون فيه وليًّا , ال تخرجه عن اسم الصَّ

والوثن؛ إذ هم ُمعاملون لها معاملة المشركين لِلصنام, ويطوفون هبم طواف 

استالَمهم ألركان البيت, وُيخاطبون الميت  1الحجاج ببيت اهلل الحرام, وَيستلموهنم

 بالكلمات الكفرية .اهـ 

  :بيان حكم السمسرة 

لة يف بيع العقارات, أو األراضي, أو هي ما يقوم هبا الناس من الدالالسمسرة: و

جائزة يف الشرع؛ ألهنا مقابل ي فهوع, البيوت, أو السيارات, ونحو ذلك من أنواع البي

واهلل , أتعاب يقوم هبا الناس: من البحث, والتوافق بين البائع والمشرتي, ونحو ذلك

 .الموفق 

           

  



   

 

119 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

 ْبِن َعْمٍرو  َوَعنْ ) – 843
ِ
ُسولا »: --َعْبِد اهلل ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ْيشا زا جا هِّ ُه أاْن ُيجا را أاما

ةِ  قا دا ئِِص الصَّ الا لاى قا ُه أاْن ياأُْخذا عا را أاما بُِل، فا ِت اْْلِ ناِفدا :. "فا الا ُكنُْت آُخُذ اْلباِعيرا " قا فا

ةِ  قا دا ْيِن إِلاى إِبِِل الصَّ , َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت َروَ  .(1) «"بِاْلباِعيرا
ُّ

  (.اُه اْلَحاكُِم َواْلَبْيَهِقي

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان جواز بيع الحيوان بمثله متفاضالً أو نسيئة, ألنه ليس 

 من األصناف الربوية .

فيقضي على حديث سمرة, الذي لم يثبت عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوالحديث ثابت عن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

, يكون الجمع ما ذهب إليه ة بن جندب وعلى القول بصحة حديث سمر

 اإلمام الشافعي رحمه اهلل, أنه يمنع إذا كان بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

 أما إذا كان أحدهما حال, واآلخر آجل, فهذا ال محذور فيه, واهلل أعلم.

ُسولا » قوله: ا - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را يْشا زا جا هِّ ُه أاْن ُيجا را فيه التوكيل فيما تصح  فيه: «أاما

 التوكيل على ما يأيت بيانه إن شاء اهلل . 

                                                           

على شرط ": قال الذهبي (,3523) وأحمد(, 3357)وأخرجه أبو داود (, 2340) أخرجه الحاكم (1) 

 عمرو بن الحرشي وفيه اضطراب ويف إسناده جهالة (1878)وأخرجه البيهقي يف الصغير  ,"مسلم

م بن جبير وتارة مسلم بن جبير وأما االضطراب فيه فإنه تارة يقول أبو سفيان عن مسلقال بن القطان: 

ولكن له إسناد آخر عند  ,عنه وتارة أبو سفيان عن مسلم عن ابن كثير فيحسب هذا االضطراب فيه

قال: حدثنا  ,من طريق أبي بكر النيسابوري (10522)والبيهقي يف الكربى  (,3052)الدارقطني 

 ,أن عمرو بن شعيب أخربه ,جريجوقال: أخربين ابن  ,قال: حدثنا ابن وهب ,يونس بن عبد األعلى

 (1358. وحسنه األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )وإسناده حسن ,بنحوه ,عن جده ,عن أبيه
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 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}: اإلعداد, كما قال اهلل وفيه: 

 .[30:]األنفال { ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 قلة الحال عند المسلمين يف بدء أمرهم.وفيه: 

بُِل » قوله: ِت اْْلِ ناِفدا  .ملسو هيلع هللا ىلصألهنا كانت مركوباهتم يف عهد النبي : «فا

ومن إليهم, أن يجهزوا ما يركب عليه الناس يف قتالهم لذلك ينبغي لقادة الجيوش, 

 للعدو.

 ألنه إذا عطب منها شيء, أدى ذلك إلى تخلف الجيش, وضعفه.

ةِ » قوله: قا دا ئِِص الصَّ الا لاى قا ْأُخذا عا ْن يا
ُه أا را أاما أمره أن يأخذ إباًل دينًا, إلى أن  :أي «فا

 تأيت الصدقة, فيقضى ذلك الدين منها.

 الفتية من اإلبل.هي والقلوص: 

 والقلوص أحسن منه ثمنًا.

ةِ » قوله: قا دا ْيِن إِلاى إِبِِل الصَّ ُكنُْت آُخُذ اْلباِعيرا بِاْلباِعيرا : فا الا أو يعطوه البعير : «قا

 بالبعيرين من إبل الصدقة .

 . ملسو هيلع هللا ىلصفاإلبل ليست من األصناف الربوية, وقد أقره النبي 

 أقــــره فليتبـععلــيه إن     وما جرى يف عصره ثم اطلع 

وهبذا تعلم أن األخذ بظاهر األحاديث أحوط, , إال فيما يكون تأويله بما هو أقوى 

 منه.

, أشكلت ملسو هيلع هللا ىلصفانظر لما ذهب الجمهور يف باب الربويات إلى أوسع مما ذكر النبي 

 والحمد هلل رب العالمين. عليهم أمور كثيرة.
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 بيان النهي عن بيع المزابنة

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  --ُعَمَر  اْبنِ  َوَعنِ ) – 847 ى را اباناةِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها ِن اْلُمزا بِيعا  ;عا ْن يا
أا

رْ  انا زا إِْن كا ، وا يْالا بِيٍب كا ُه بِزا بِيعا ْن يا
ا أا ْرما انا كا إِْن كا ، وا ْيالا انا ناْخالا بِتاْمرٍ كا ائِطِِه إِْن كا را حا ا ثاما عا

ْن  ى عا اٍم، ناها ْيِل طاعا ُه بِكا بِيعا ْن يا
هُ أا لِكا ُكلِّ  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «ذا

   الشرح: 

 الحديث لبيان النهي عن بيع المزابنة. ساق المصنف 

 وهي تتمة ما يتعلق بأبواب الربا, فالمزابنة نوع من أنواع بيوع الربا.

 عنه, كما يف هذا الحديث. ملسو هيلع هللا ىلصوهو محرم؛ لنهي النبي 

 .ة, وسيأيت إن شاء اهلل بيع العرايا, أو العري منه يف إال أنه رخص

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را اباناةِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها ِن اْلُمزا  بيع المزابنة. ملسو هيلع هللا ىلصحرم النبي  :أي «عا

 مأخوذة من الزبن, وهو الدفع بشدة.والمزابنة: 

َطِب بِالتَّْمِر َوُهَو (: 188/ 10النووي يف شرح مسلم ) قال فِيِه َتْحِريُم َبْيِع الرُّ

ْبِن َوُهَو اْلُمَخاَصَمُة َواْلُمَداَفَعُة اْلُمَزاَبنَُة  ٌة مَِن الزَّ َرُه فِي اْلَحِديِث ُمْشَتقَّ   . اهـَكَما َفسَّ

ْيالا » قوله: انا ناْخالا بِتاْمرٍ كا ائِطِِه إِْن كا را حا بِيعا ثاما ْن يا
 . «أا

 أن يبيع الرطب يف النخل بالتمر كياًل.أي من المزابنة: 

 شيء معلوم مكيل من التمر.فيبيع ما لم يتم وزنه, ب

يف حرم هذا البيع؛ ألن التمر من األصناف الربوية الستة, المنصوص عليها و

 األحاديث.

مع التي يشرتط فيها التقابض, ويشرتك فيها المثلية والتساوي يف الكيل, والوزن, 

                                                           

 .(1542)ومسلم  (,2205)أخرجه البخاري  (1) 
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 .التقابض إذا كان بجنسه 

بِيٍب » قوله: ُه بِزا بِيعا ْن يا
ا أا ْرما انا كا إِْن كا ْيالا وا  . «كا

الكيل, بالزبيب غير معلوم الوزن, وأن يبيع العنب وكذلك من صور المزابنة: 

كيالً, ومفهوم الحديث أنه يجوز بيع التمر والعنب بالنقود وما يف باهبا, ولكن بشرط 

 .بدو الصالح  

  ره من أهل العلم رحمة اهلل عليهم هذا البيع.أبو حنيفة وغي وقد جوز

 . عليهمإال أن الحديث رد 

امٍ » قوله: عا ْيِل طا ُه بِكا بِيعا ا أاْن يا ْرعا انا زا إِْن كا وهنى إن كان زرعًا أن يبعه بطعام : «وا

 مكيل .

 فهذا البيع ال يجوز؛ لما فيه من المجازفة, والجهالة والغرر.

 وقد سبق ما يف مسلم: 
ِ
ُسوُل اهللِ », َيُقوُل: من حديث َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل ى را  ملسو هيلع هللا ىلصناها

ى ِمنا التَّْمرِ  مَّ يِْل اْلُمسا ا، بِاْلكا ُتها كِيلا ُم ما ِة ِمنا التَّْمرِ، َلا ُيْعلا ْبرا ْن باْيِع الصُّ  .(1) «عا

فكيف يباع الشيء وهو ما يزال يف رؤوس النخل, أو ما يزال يف الزرع, بشيء قد 

 علم كيله, ووزنه, من التمر, أو الحب.

هُ »  قوله: لِكا ُكلِّ ْن ذا ى عا والنهي من عن كل ما تقدم, وهذا لتأكيد النهي  :يأ «ناها

 .التحريم؛ إال أن تأيت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة يدل على ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .واهلل أعلم 

 

           

 

                                                           

 (.1530أخرجه مسلم ) (1)
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 النهي عن بيع الرطب بالتمر

 "َقاَل:  -  -َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص  َوَعنْ ) – 848
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َطِب بِالتَّْمرِ  ا يابِسا » َفَقاَل: ."ُسئَِل َعِن اْشتَِراِء الرُّ طاُب إِذا يانُْقُص الرُّ
 ."َنَعمَ "َقاُلوا:  «?أا

, َواْبُن ِحبَّاَن,  َرَواُه اْلَخْمَسُة, .(1) «"َفنََهى َعْن َذلَِك " , َوالتِّْرمِِذيُّ
ِّ

َحُه اْبُن اْلَمِدينِي َوَصحَّ

  (.َواْلَحاكِمُ 

 ح:الشر 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الرطب بالتمر كيالً وذلك لما يقع من 

 النقص والغرر .

اٍص » قوله: قَّ ْعِد ْبِن أابِي وا ْن سا عا  هو أحد العشرة المبشرين بالجنة.: « -وا

 , نزل فيه قرآن.واسمه: سعد بن مالك 

ُسولا اهللِ » قوله: ِمْعُت را ِن اْشتِ  ملسو هيلع هللا ىلص سا طاِب بِالتَّْمرِ ُسئِلا عا اِء الرُّ  .  «را

 هو ثمرة النخل قبل أن ييبس.الرطب: 

 وربما الكيلو من الرطب إذا يبس ال يوازي نصف كيلو من التمر بعد يباسه.

 فيقع الغرر العظيم على من اشرتى الرطب بالتمر, أو اشرتى التمر بالرطب.

ا يابِسا »َفَقاَل: " قوله: طاُب إِذا يانُْقُص الرُّ
وهذا ليس سؤال استفهام من النبي  :"«?أا

 ؛ ألنه يعلم أن الرطب إذا يبس ينقص من وزنه.ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

مد وأح (,2234)وابن ماجه  (,1225)والرتمذي  (,4545)والنسائي  (,3352)أخرجه أبو داود  (1) 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء . (2235)والحاكم  (,4282)وابن حبان  (,1544)

(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق 373(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )1352)

 (. 830الصغرى )
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 أن يقررهم. ملسو هيلع هللا ىلصولكن أراد النبي 

لِكا » قوله: ْن ذا ى عا ناها . فا ما عا اُلوا: نا  لما فيه من الغرر, ومن الجهالة.: «قا

 ويجوز له أن يبيع كالً بنقود ويشرتي بالنقود اآلخر, واهلل أعلم .

إلى باب الغرر, النهي فيها عود يعن بيعها  ملسو هيلع هللا ىلصيوع التي هنى النبي وكل هذه الب

 والجهالة.

  قال اإلمام الخطابي ( 3/77يف معالم السنن:)  وقد ذهب أكثر الفقهاء

 إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز, وهو قول مالك, والشافعي, وأحمد بن حنبل. 

 وبه قال أبو يوسف, ومحمد بن الحسن. 

جواز بيع الرطب بالتمر نقدا, ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده نيفة وعن أبي ح

 على النسيئة دون النقد. 

 وأحسب أبا ثور وافقه على ذلك.قال ابن المنذر: 

ولفظ الحديث عام لم يستثن فيه نسيئة من نقد, : -الخطابي  -قال الشيخ

نع من تخصيصه وذلك , يم«أينقص الرطب إذا يبس»والمعنى الذى نبه عليه يف قوله: 

 كأنه قال: إذا علمتم أنه ينقص يف المتعقب فال تبيعوه. 

 . اهـوهذا المعنى قائم يف النقد والنسيئة مًعا

 واهلل الموفق ., والصحيح قول الجمهور
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 بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

الِئِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: ;--اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 842 الِِئ بِاْلكا ْن باْيِع اْلكا ى عا  «ناها

ْينِ ", َيْعنِي: (1) ْيِن بِالدَّ اُر بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  َرَواهُ  ."الدَّ   (.إِْسَحاُق, َواْلَبزَّ

 الشرح: 

تقدم الكالم على ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الدين بالدين وقد 

 هذا المعنى يف أول كتاب البيوع.

 ( 330/ 3قال يف فيض القدير :) بالهمز أي النسيئة بالنسيئة بأن يشرتي شيئا

إلى أجل فإذا حل وفقد ما يقتضي به يقول بعينه ألجل آخر بزيادة فيبيعه بال تقابض 

يقال كِل الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر ومنه بلغ اهلل بك أكِل العمر أي أطوله وأشده 

 .تأخرا

عففت عنها يف العصور التي خلت. . . فكيف التصابي بعد ما ت بي:قال ابن األعرا 

 . اهـالعمرأكِل 

  :بيان أنواع البيوع أربعة 

 بيع الشيء بنقد, حال بحال, وهذا جائز.األول: 

 بيع المتاع بنقد مؤجل, وهذا جائز.الثاين: 

                                                           

يف شرح معاين  اويوالطح (,3030) والدارقطني (,1280)« كشف األستار»أخرجه البزار كما يف  (1) 

وضّعفه جمع َغفير من أهل العلم؛ لتفرد  (,10533) والبيهقي (,2342)والحاكم  (,5554)األثار 

قال أحمد بن ": (23/ 3)« التلخيص»به. قال الحافظ يف  ,موسى بن عبيدة الربذي؛ وهو مرتوك

ليس يف هذا ": ًضاوقال أي. "وال أعرف هذا الحديث عن غيره ,ال تحّل عندي عنه الرواية": حنبل

وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل . "صحيح يصح؛ لكن إجماع الناس على أنه ال يجوز بيع دين بدين

 . (277وذكره شيخنا الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة ) (,1382يف اإلرواء )
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َلم وهو جائز بشروطه المعتربة الثالث:  عند بيع السلعة بثمن مقدم, وهذا بيع السَّ

 أهل العلم.

 بيع الدين بالدين, وهذا محرم, واهلل أعلم.الرابع: 

 :اعلم وفقك اهلل تعالى لطاعته أن صور بيع الدين كاآليت 

 بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال. األول:

 بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل. الثانية:

 بيع الدين على غير المدين بثمن حال. الثالثة:

 الدين على غير المدين بثمن مؤجل.بيع  الرابع:

 بيع الدين بالدين ابتداًء. الخامسة:

 وإليك مناقشة هذه الصور وخالف العلماء فيها:

وضابطها أن يكون لك على شخص دين قدره خمسين ديناًرا أو الصورة األولى: 

نحو ذلك فتنفق أنت وهو على إعطائك مقاباًل عنها سيارة أو بعيًرا أو غير ذلك, أو 

 عطيك مقابلها خمسمائة درهم أو غيره من العمالت, فما حكم هذه المعاملة؟ي

 علم أن العلماء قد اختلفوا يف هذه المسألة على قولين:ا

الجواز وهو مذهب الجمهور واختاره شيخ اإلسالم, واشرتط بعض األول: 

 العلماء أن يكون الدين مستقًرا يف الذمة.

 والدين يف الذمة ثالثة أنواع:

دين مستقر ال يخاف انتقاصه كأرش الجناية وبدل المتلف وبدل القرض, ول: األ

 وهذا هو الذي يجوز بيعه.

دين غير مستعر وهو المسلم وفيه, فال يجوز بيعه ممن عليه وال من غيره  الثاين:

 ألن العقد قد ينفسخ فيه فلم يجر بيعه قبل القبض.
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لخلع وهذا أيًضا يجوز بيعه ألن هو الثمن أو األجرة أو الصداق أو عوض  الثالث:

 .(1)الثمن يف الذمة مستقر

 ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي »واستدل القائلون هبذا القول بحديث عبداهلل بن عمر الذي فيه: 

فقلت: إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكاهنا الدراهم وأبيع بالدراهم 

يومها ما لم تفترقا وبينكم  َل بأس أن تأخذ بسعر: ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ مكاهنا الدنانير؟ فقال 

 .(2) «شيء

( والراجح 533, 3/534وله طرق أخرى ساقها ابن الملقن يف البدر المنير )

الوقف حيث تفرد برفع الحديث سماك بن حرب فقد خالفه جمع من الرواة منهم 

 سالم عن ابن عمر ولم يرفعه.

 وأبو بسط عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه.

 ن سعيد بن جبير ولم يرفعه.وداود بن أبي هند ع

 وقتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه.

ورفعه سماك بن حرب وقد أعل الحديث شعبة والرتمذي واستدل أصحاب هذا 

القول بأن المدين قابض لما يف ذمته ألن ما يف الذمة مقبوض للمدين, فإذا دفع ثمنه 

ز شرًعا, لكن إن باعه بما ال يباع للدائن كان هذا البيع مقبوض بمقبوض وهو جائ

 .(3) سيئه اشرتط فيه الحلول والقبض لئال يكون ربان

 وذهب ابن حزم يف آخرين إلى منع هذا البيع.

                                                           

 (.73-5/71راجع البيان ) (1)

(, والنسائي 1242(, والرتمذي )3347, وأبو داود )(132, 84-83و  52, 2/33أخرجه أحمد ) (2)

 ( وغيرهم.2232(, وابن ماجة )4523-4527)

 (  -22/401) "مجموع الفتاوى"راجع  (1)
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بي سعيد المتفق عليه: أعلى عدم جواز هذه الصورة بحديث  واستدل المانعون

وَل تشفوا بعضها َل تبيعوا الذهب بالذهب، وَل تبيعوا الورق بالورق إَل مثالا بمثل، »

 .«على بعض، وَل تبيعوا غائباا منه بناجز إَل يد بيد

والدليل الثاين: أن هذا النوع من البيع فيه غرر ألنه ال يدري أيسلم هذا الدين أم ال, 

 قد هنى عن بيع الغرر. ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل 

القول األول وهو جواز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال  :والراجح واهلل أعلم

 .(1)ى وإن اختلفت النقود, فإن هذا ليس من قبيل الصرافةحت

 .الصورة الثانية: وهي بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل

أن يكون لشخص على آخر منه ريال فيتفقان على أن يأخذ الدائن يف وصورهتا:  

 نظيرها من المدين مائة صاع بعد سنة وهذا ما يسمى بفسخ الدين بالدين.

 ه المسألة قوالن:وللعلماء يف هذ

وذهب إليه جمهور العلماء وذلك لما فيها من بيع الدين بالدين الذي األول: المنع 

 وقع اإلجماع على بطالنه.

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى جواز ذلك, واستدل المانعون لهذا البيع بحديث 

نده , والحديث ضعيف يف س عن بيع الكالئ بالكالئ ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر: هنى رسول اهلل 

(, والزيلعي 2/23) "التلخيص"موسى بن عبيده الربذي, وقد بين علته الحافظ يف 

 (.537/ 3) "البدر المنير"(, وابن الملقن يف 4/40) "نصب الراية"يف 

وما استدلوا به أيًضا اإلجماع عن بيع الدين بالدين, قال ابن المنذر: أجمع أهل 

 العلم على أن بيع الدين بالدين ال يجوز.

                                                           

 "نيل األوطار"(, و1510) "المحلى"(, 2/228) "المجموع شرح المهذب"وراجع للمسألة  (1)

 (.222-287) "الربا والمعامالت المعرفيه"(, وراجع للمسألة 5/153)
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 ستدل المجيزون بعدم وجود نص على تحريم هذا البيع.وا

 الثاين: أن ال إجماع يف المسألة.

إن بيع الدين بالدين ( حيث قال: 1/382) "إعالم الموقعين"قال ابن القيم يف

ليس فيه نص عام وال إجماع, وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر 

م شيًئا يف الذمة وكالهما مؤخر فهذا ال يجوز بالمؤخر الذي لم يقبض كما لو اسل

 باإلتفاق وهو بيع الكالئ بالكالئ.

هو منع هذا البيع ألن فيه شبه بربا الجاهلية وهو كونه إما أ,  :والراجح واهلل أعلم

 تقض أو تبع من كذا.

 (, 5/205) "نيل األوطار" كما يف واختار هذا القول الشوكاين, 

الدين لغير المدين بثمن حال, وقد اختلف العلماء يف  الصورة الثالثة: وهي بيع

 هذه المسألة إلى قولين:

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة والظاهرية هو قول المنع  :األول

 للشافعي.

 وهو قول المالكية.الجواز  :الثاين

 واشرتط المجيزون ثمانية شروط حتى يخرجون من الغرر والربا:

 المدين حاضًرا يف البلد ليعلم حاله من فقر أو غنى.أن يكون  -1

 أن يكون المدين مقًرا بالدين حسًما للمنازعات. -2

أن يكون المدين ممن تأخذه األحكام وذلك ليمكن تخليص الدين منه إذا  -3

 امتنع.

 أن يباع بغير جنسه أو حبسه بشرط أن يكون مساوًيا له. -4

 اجزة.أن ال يكون نقًدا بنقد غير من -5

 أن ال يكون بين المشرتي والمدين عداوة. -3
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 أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه. -7

 .(1)أن يباع بثمن مقبوض لئال يكون دينًا بدين -8

 الصورة الرابعة: وهي بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل.

  أعلمواهلل وهذه الصورة محرمة ألهنا بيع دين بدين وهي شبيهة بالصورة الثانية.

 باب الرخصة في العريا وبيع األصول والثمار

ْخَصِة فِي اْلَعَراَيا َوَبيِْع األُُصوِل َوالثَِّماِر[  ]َباُب الرُّ

نْ ) – 078 ابٍِت  عا ْيِد ْبِن ثا ُسولا اهللِ : »-  -زا ْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را اياا: أا را صا فِي اْلعا خَّ را

يْالا  ا كا ْرِصها   .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .(2)«ُتبااعا بِخا

ا،»َولُِمْسلٍِم:  ْمرا ا تا ْرِصها ا أاْهُل اْلباْيِت بِخا ْأُخُذها ِة يا رِيَّ صا فِي اْلعا خَّ باا را ا ُرطا ها ْأُكُلونا  (.(3)«يا

ُسولا اهللِ »:  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 851 اياا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را را صا فِي باْيِع اْلعا خَّ را

مْ  ا ُدونا خا ا، فِيما ْرِصها ِة أاْوُسٍق، أاوْ بِخا ِة أاْوُسٍق  سا ْمسا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(4) «فِي خا

 الشرح: 

  . اهـألن العرية هي النخلة والعرايا جمع عرية قال الحافظ: 

 هي النخلة يشرتيها الرجل بتمر من أجل أن يطعمها.: والعريَّة

 عنها. ملسو هيلع هللا ىلصوهي مستثناة من المزابنة التي هنى النبي 

                                                           

 "الربا والمعامالت المصرفية"(, و2/8) "المحلى"(, 1,338) "المحرر يف الفقه الحنبلي"راجع  (1)

(223-301.) 

 .  (1532)ومسلم  (,2122)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1532)أخرجه مسلم  (2) 

 .(1541)ومسلم  (,2120)أخرجه البخاري  (3) 
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 ْبِن ُعَمَر  ففي الصحيحين:
ِ
ُسولا اهللِ »: من حديث َعْبِد اهلل ِن  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را ى عا ناها

ْيالا  ْرِم كا بِيِب بِالكا باْيُع الزَّ ، وا ْيالا رِ بِالتَّْمرِ كا اباناُة: باْيُع الثَّما الُمزا اباناِة، وا  .(1)«الُمزا

ُسولا اهللِ »: من حديث  َزْيِد ْبِن َثابٍِت يف الصحيحين:و ْيِه أانَّ را لا ــلَّى اهللُ عا  صا

ْيالا  ا كا ْرِصها ْن ُتبااعا بِخا ا أا ايا را صا فِي العا خَّ لَّما را سا َقاَل ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوالَعَراَيا:  «وا

ا» تاْشتارِيها ا فا ْأتِيها اٌت تا ْعُلوما الاٌت ما  .(2)«ناخا

ُجُل »يف صحيحه:  ولفظ اإلمام مسلم  ْن ياْشتارِيا الرَّ
ُة: أا رِيَّ اِم  اْلعا ِت لِطاعا الا را النَّخا ثاما

ا ْمرا ا تا ْرِصها باا بِخا  .«أاْهِلِه ُرطا

ُسولا اهللِ »: من حديث َسْهَل ْبَن َأبِي َحْثَمَة ويف الصحيحين:  ْن  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را ى عا ناها

ا أاهْ  ْأُكُلها ا، يا ْرِصها ِة أاْن ُتبااعا بِخا رِيَّ صا فِي العا خَّ را رِ بِالتَّْمرِ، وا بااباْيِع الثَّما ا ُرطا َوَقاَل ُسْفيَاُن  «ُلها

ِة َيبِيُعَها َأْهُلَها بَِخْرِصَها َيْأُكُلوَنَها ُرَطًبا, َقاَل: ُهَو  َص فِي الَعِريَّ ًة ُأْخَرى: إاِلَّ َأنَُّه َرخَّ َمرَّ

َة َيُقوُلوَن: إِ   َسَواٌء, َقاَل ُسْفَياُن: َفُقْلُت لِيَْحَيى: َوَأَنا ُغالٌَم إِنَّ َأْهَل َمكَّ
َّ

َص  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِي َرخَّ

َة؟ ُقْلُت: إِنَُّهْم َيْرُووَنُه َعْن َجابٍِر, َفَسَكَت, َقاَل  فِي َبْيِع الَعَراَيا َفَقاَل: َوَما ُيْدِري َأْهَل َمكَّ

ْن َبْيِع ُسْفَياُن: إِنََّما َأَرْدُت َأنَّ َجابًِرا مِْن َأْهِل الَمِدينَِة, قِيَل لُِسْفَياَن: َوَلْيَس فِيِه َنَهى عَ 

 .(3)"الثََّمِر َحتَّى َيْبُدَو َصالَُحُه؟ َقاَل: الَ 

 ."َباُب َتْفِسيِر الَعَراَيا"يف صحيحه فقال:  وبوب اإلمام البخاري 

ُة: ثم قال  ُجَل النَّْخَلَة, ُثمَّ َيَتَأذَّى بُِدُخولِِه : َوَقاَل َمالٌِك: الَعِريَّ ُجُل الرَّ َأْن ُيْعِرَي الرَّ

َص َلُه َأْن َيْشَتِرَيَها مِنُْه بَِتْمر.ٍ  َعَلْيِه,  َفُرخِّ

ُة:   اَل َتُكوُن إاِلَّ بِالَكْيِل مَِن التَّْمِر َيًدا بَِيٍد, اَل َيُكوُن َوَقاَل اْبُن إِْدِريَس: الَعِريَّ

                                                           

 (.1542(, ومسلم )2171أخرجه البخاري ) (1) 

 (.1532(, ومسلم )2122أخرجه البخاري ) (2)

 (.1540(, ومسلم )2121أخرجه البخاري ) (3)
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 بِاْلِجَزاِف. 

يِه َقْوُل َسْهِل ْبِن َأبِي َحْثَمَة  ا ُيَقوِّ  َقِة. بِاألَْوُسِق الُمَوسَّ : --َومِمَّ

َأْن ُيْعِرَي ": َكاَنِت الَعَراَيا: فِي َحِديثِِه َعْن َنافٍِع, َعْن اْبِن ُعَمَر َوَقاَل اْبُن إِْسَحاَق: 

ُجُل فِي َمالِِه النَّْخَلَة, َوالنَّْخَلَتْينِ   . "الرَّ

لِْلَمَساكِيِن َفالَ  َنْخٌل َكاَنْت ُتوَهُب "َوَقاَل َيِزيُد: َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُحَسْيٍن: الَعَراَيا: 

َص َلُهْم َأْن َيبِيُعوَها بَِما َشاُءوا مَِن التَّْمرِ   ."َيْسَتطِيُعوَن َأْن َينَْتظُِروا بَِها, ُرخِّ

ى النَّبِيُّ », َقاَل: من حديث َجابٍِر ين: يف الصحيحو تَّى  ملسو هيلع هللا ىلصناها رِ حا ْن باْيِع الثَّما عا

ْيٌء ِمنُْه إَِلَّ  َلا ُيبااُع شا ، وا ايااياطِيبا را ِم، إَِلَّ العا ْرها الدِّ ينااِر وا  .(1)« بِالدِّ

َثاُه:  من حديث َرافَِع ْبَن َخِديٍج, َوَسْهَل ْبَن َأبِي َحْثَمَة, : مسلموجاء يف  أانَّ »َحدَّ

ُسولا اهللِ  ُه قا  ملسو هيلع هللا ىلصرا إِنَّ اياا، فا را ابا اْلعا رِ بِالتَّْمرِ، إَِلَّ أاْصحا اباناِة، الثَّما ِن اْلُمزا ى عا  .(2)«ْد أاِذنا لاُهمْ ناها

 : مسلمبل جاء يف 
ِ
َأنَُّهْم َقاُلوا:  ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق ُبَشْيِر ْبِن َيَساٍر, َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل

ُسوُل اهللِ » صا را خَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصرا ا تاْمرا ْرِصها ِة بِخا رِيَّ  .(3)«فِي بايِْع اْلعا

  قال اإلمام النووي( 182-10/188يف شرح مسلم :) َا اْلَعر اَيا: َوَأمَّ

ي  ٌة مَِن التََّعرِّ ٌة بَِتْشِديِد اْلَياِء, َكَمطِيٍَّة َوَمَطاَيا, َوَضِحيٍَّة َوَضَحاَيا, ُمْشَتقَّ َفَواِحَدُتَها َعِريَّ

َنََّها َعِرَيْت َعْن ُحْكِم َباقِي البستان. 
ِ

ُد؛ أل  َوُهَو التََّجرُّ

 هي فعلية بَِمْعنَى َفاِعَلٍة. قال األزهرى والجمهور: 

َنَّ َقاَل اْلَهَرِويُّ َوَغْيُرُه: وَ 
ِ

َد إَِلْيِه؛ أل َفِعيَلٌة بَِمْعنَى َمْفُعوَلٍة, مِْن َعَراُه َيْعُروُه إَِذا َأَتاُه َوَتَردَّ

ُد إَِلْيَها.   َصاِحَبَها َيَتَردَّ

                                                           

 (.1533(, ومسلم )2182أخرجه البخاري ) (1)

 (.1540أخرجه مسلم ) (2)

 (. 1540أخرجه مسلم ) (3)
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ِل َعنَْها مِْن بَْيِن َسائِِر نَ َوقِيَل:  َيْت بَِذلَِك لَِتَخلِّي َصاِحبَِها اأْلَوَّ  ْخلِِه. ُسمِّ

 . اهـَغْيُر َذلَِك. َواهلُل َأْعَلمُ َوقِيَل: 

  يف العرايا:  ملسو هيلع هللا ىلصبيان القدر الذي رخص فيه النيب 

 فيما دون خمسة أوسق من التمر, أو يف خمسة أوسق من التمر. ملسو هيلع هللا ىلصرخص النبي 

صا فِي باْيِع العا  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ »: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ففي الصحيحين: خَّ اياا را را

ِة أاْوُسٍق؟ ْمسا ِة أاْوُسٍق، أاْو ُدونا خا ْمسا  .(1)"َقاَل: َنَعمْ  «فِي خا

  وقال اإلمام النووي ( ا اْلَعَراَيا: 10/182يف شرح مسلم  َأْن (: َوَأمَّ
َ

َفِهي

ِذي َعَلْيَها إَِذا َيبَِس َتِجيُء مِ  َطُب الَّ نُْه َثاَلَثُة َيْخُرَص اْلَخاِرُص َنَخاَلٍت َفَيُقوَل: َهَذا الرُّ

ْنَساٍن بَِثاَلَثِة َأْوُسِق َتْمٍر, َوَيَتَقاَبَضاِن فِي  ’َأْوُسٍق من التمر َمَثاًل  َفيَبِيُعُه َصاِحُبُه إِلِ

َطَب بِالتَّْخلَِيِة.  َطِب الرُّ  اْلَمْجلِِس َفُيَسلُِّم اْلُمْشَتِري التَّْمَر َوُيَسلُِّم َبائُِع الرُّ

 وَن َخْمَسِة َأْوُسٍق, َواَل َيُجوُز فِيَما َزاَد َعَلى َخْمَسِة َأْوُسٍق. َوَهَذا َجائٌِز فِيَما دُ 

 :
ِّ

افِِعي  َوفِي َجَواِزِه فِي َخْمَسِة َأْوُسٍق َقْواَلِن لِلشَّ

ُهَما:  َطِب. َأَصحُّ َنَّ اأْلَْصَل َتْحِريُم َبْيِع التَّْمِر بِالرُّ
ِ

 اَل َيُجوُز؛ أل

اِوي فِي َخْمَسِة َأْوُسٍق َأْو ُدوَنَها َفَوَجَب اأْلَْخُذ ًة, َوَجاَءِت اْلَعَراَيا ُرْخَص  َوَشكَّ الرَّ

 بِاْلَيِقيِن َوُهَو ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق, َوَبِقَيِت اْلَخْمَسُة َعَلى التَّْحِريِم. 

 : َطِب َواْلِعنَِب  َأنَُّه َيُجوُز َذلَِك لِْلُفَقَراِء َواأْلَْغنَِياِء, َوَأنَُّه اَل َيُجوزُ َواأْلََصحُّ فِي َغيِْر الرُّ

 مَِن الثَِّماِر. 

 َقْوٌل َضِعيٌف َأنَُّه َيْخَتصُّ بِاْلُفَقَراِء. َوفِيِه: 

َطِب َواْلِعنَِب.   َوَقْوٌل إِنَُّه اَل َيْختَصُّ بِالرُّ

ِة وَ   فِي اْلَعِريَّ
ِّ

افِِعي َلَها َمالٌِك َوَأُبو , بِِه َقاَل َأْحَمُد َوآَخُرونَ َهَذا َتْفِصيُل َمْذَهِب الشَّ َوَتَأوَّ
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 . اهـَحنِيَفَة َعَلى َغيِْر َهَذا وظواهر األحاديث ترد      تأويلها

 تار عند أكثر أهل العلم.خهو المذهب الراجح والموما ذكره اإلمام النووي 

َعَلى َخْمَسِة (: َومِْن ُفُروِع َهِذِه اْلَمْسَأَلِة َما َلْو َزاَد فِي َصْفَقٍة 382/ 4) وقال الحافظ

ْفَقِة َأنَّهُ  افِِعيَِّة مِْن َجَواِز َتْفِريِق الصَّ  َأْوُسٍق َفإِنَّ اْلَبْيَع َيْبُطُل فِي اْلَجِميِع َوَخَرَج َبْعُض الشَّ

َها َيُجوُز َوُهَو َبِعيٌد لُِوُضوِح اْلَفْرِق َوَلْو َباَع َما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق فِي َصْفَقٍة ُثمَّ َباَع مِثْلَ 

افِِعيَِّة َعَلى اأْلََصحِّ َوَمنََعُه  اْلَبائُِع بَِعْينِِه لِْلُمْشَتِري بَِعْينِِه فِي َصْفَقٍة ُأْخَرى َجاَز ِعنَْد الشَّ

  . اهـَأْحَمُد َوَأْهُل الظَّاِهِر َواهلُل َأْعَلُم 

ر أي المراد به ما يأيت من بيع المزرعة, وبيع الثما: «بيع اَلصول والثمار» قوله:

 بعد ظهور الصالح.

بيانه إن الثمرة قد ال تأيت على ما سيأيت ألن البيع قبل بدو الصالح منهي عنه؛ ألن 

 .شاء اهلل 

 ْبِن ُعَمَر  ففي الصحيحين:
ِ
ُسولا اهللِ »: من حديث َعْبِد اهلل ْن باْيِع ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را ى عا ، ناها

ى ال ا، ناها الاُحها ْبُدوا صا تَّى يا اِر حا الُمْبتااعا الثِّما عا وا
 .(1) «باائِ

 ويف هذه األحاديث جواز العمل بالخرص, وسيأيت إن شاء اهلل تعالى .

 النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 852 ى را تَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -ناها اِر حا ْن باْيِع الثِّما عا

ى اْلباا ها ا، نا ُحها الا ْبُدوا صا عا يا
اْلُمْبتااعا  ئِ   .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «وا
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ا»َوفِي ِرَواَيٍة:  ِحها الا ْن صا ا ُسئِلا عا انا إِذا كا :  ?وا الا با »قا تَّى تاْذها ُتهُ            حا اها  (.(1) «عا

تَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ » ,- -َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َوَعنْ ) – 853 اِر حا ْن باْيِع الثِّما ى عا ناها

ىتُ  ارُّ » َقاَل: ?"َوَما َزْهُوَها"قِيَل:  .«ْزها تاْصفا ارُّ وا ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ  .(2) «تاْحما

 (.لِْلُبَخاِريِّ 

 الشرح: 

 الحديثين لبيان النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صالحه. ساق المصنف 

مبدئها  حتى يذهب ما فيه من المرض؛ ألن الثمرة حين تكون يف: «عاهته» قوله:

 قبل أن تشتد, أو تحمار, أو تصفار, ربما تتعرض للعاهة, فتفسد.

  َها ُلَغَتاِن ( :153/ 13يف شرح مسلم ) قال النووي اي َوَضمِّ ُهَو بَِفْتِح الزَّ

ُن الَّ  ْهَو ُهَو اْلُبْسُر اْلُمَلوَّ وَن َوالزَّ ِذي َبَدا فِيِه َمْشُهوَرَتاِن َقاَل اْلَجْوَهِريُّ َأْهُل اْلِحَجاِز َيُضمُّ

 
ُّ

ُحْمَرٌة َأْو ُصْفَرٌة َوَطاَب َوَزَهِت النَّْخُل َتْزُهو َزْهًوا َوَأْزَهْت ُتْزِهي َوَأْنَكَر اأْلَْصَمِعي

  . اهـَأْزَهْت بِاأْلَلِِف َوَأْنَكَر َغيُْرُه زهت بال ألف وأثبتهما الجمهور 

رِ التَّْمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيَّ أانَّ النَّ »: من حديث َأَنٍس : البخاريويف رواية يف  ْن باْيِع ثاما ى عا ناها

ْزُهوا  تَّى يا ََنٍس: َما َزْهُوَها؟ َقاَل: «حا
ِ

ةا بِما », َفُقْلنَا أل را ناعا اهللُ الثَّما أاْيتا إِْن ما ، أارا رُّ تاْصفا رُّ وا تاْحما

الا أاِخيكا  ْستاِحلُّ ما  .(3)«تا

بِما »:لفظ مسلم ويف  ا اهللُ، فا الا أاِخيِه؟ إِْن لاْم ُيْثِمْرها ُدُكْم ما  .(4)«ياْستاِحلُّ أاحا

اِئِح  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ »: من حديث َجابٍِر بن عبد اهلل : مسلمويف  وا ْضِع اْلجا را بِوا  .(1)«أاما

                                                           

 رضي اهلل عنهما. -والمسئول هو ابن عمر  (,1534)ومسلم  (,1483)أخرجها البخاري  (1) 

 .(1555)ومسلم  (,1488)أخرجه البخاري  (2) 
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 : مسلمويف 
ِ
, َقاَل: ُأِصيَب َرُجٌل فِي َعْهِد َرُسوِل اهلل من حديث  َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

 فِي ثَِماٍر اْبَتاَعهَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ْيهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصا, َفَكُثَر َدْينُُه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل لا ُقوا عا دَّ َق النَّاُس «تاصا , َفَتَصدَّ

 
ِ
لايْسا »لُِغَرَمائِِه:  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيِه, َفَلْم َيْبُلْغ َذلَِك َوَفاَء َدْينِِه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ْدُتْم، وا جا ا وا ُخُذوا ما

لِكا   .(2)«لاُكْم إَِلَّ ذا

ألة بين مسألة النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صالحه, ومس تدورفهذه األحاديث 

ألن الجائحة غالًبا ما تلحق الثمرة إذا بيع قبل بدو , وضع الجوائح لالتفاق بينهما

 , أما بعد بدو الصالح فال يضر ألمرين: الصالح

 المشرتي قد يجذها ويذهب إلى السوق لبيعها. أناألول: 

  يلحق البائع منها شيء.الإذا وقع لها فساد الثاين:  

يؤدي ما وجب عليه يف سعر السلعة  لكن إذا قد ظهر الصالح, لزم المشرتي أن

 واهلل أعلم ولزم البائع أن يخلي ما قد باعه.

 النهي عن بيع العنب حتى يسود

ْن باْيِع اْلِعناِب  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »:  -َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َوَعنْ ) – 854 ى عا تَّى ناها حا

ْشتادَّ  تَّى يا بِّ حا ْن باْيِع اْلحا عا ، وا دَّ َحُه اْبُن ِحبَّاَن,  .(3)«ياْسوا , َوَصحَّ
َّ

َرَواُه اْلَخْمَسُة, إاِلَّ النََّسائِي

 (.َواْلَحاكِمُ 

                                                                                                                                                    

 (.1554أخرجه مسلم ) (1)

 (.1553أخرجه مسلم ) (2)

وابن  (,13314)وأحمد  (,2217)وابن ماجه  (,1228)والرتمذي  (,3371)ه أبو داود أخرج (3) 

إال أن حماًدا قد تفرد بذكر العنب  ,, وإسناده ظاهره الصحة(2122)والحاكم  (,4272)حبان 

. (10313)والبيهقي يف الكربى  ,وممن أشار إلى شذوذه الرتمذي رحمه اهلل تعالى والحب

 .   (1334 رحمه اهلل يف اإلرواء )وصححه اإلمام األلباين
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 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان ما يعرف به بدو الصالح.

 قدمة., وهو بمعنى األحاديث المتملسو هيلع هللا ىلصالحديث لم يثبت عن النبي و

 ( 402/ 3قال ابن عبد الرب يف االستذكار) : ََّوَهَذا َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه إَِذا اْشتَد

نُْبُل َجاَز َبْيُعُه َقْبَل َحَصاِدهِ   .َوَهَذا َمْوِضٌع اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِيهِ  اْلَحبُّ َواْبَيضَّ السُّ

َوَأْهُل اْلَمِدينَِة َوَأْهُل اْلُكوَفِة َوَأْكثَُر َأْهِل اْلِعْلِم َفَذَهَب َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُهَما 

نُْبُل َجائِزٌ   إَِلى َأنَّ َبْيَع اْلَحبِّ يف سنبله إذا َيبَِس َواْسَتْغنَى َعِن اْلَماِء َواْبَيضَّ السُّ

 َواْخَتَلُفوا فِيَمْن َعَلْيِه َحَصاُدُه َوَدْرُسهُ 

 َلى اْلَبائِِع َحتَّى ُيَسلَِّم اْلَحبََّة إَِلى اْلُمْشَتِري ُمَميًَّزا مَِن التِّْبنِ َهَذا عَ  :َفَقاَل َبْعُضُهمْ 

 َوُهَو َقْوُل اْلُكوفِيِّينَ 

 اَل َيُجوُز َبْيُع اْلَحبِّ فِي ُسنُْبلِِه  :َوَقاَل َغْيُرُهمْ 
ُّ

افِِعي َحَصاُدُه َعَلى اْلُمْشَتِري َوَقاَل الشَّ

َمْحُصوًدا فِي تِْبنِِه إاِلَّ َأْن َيُجوَز ِشَراُء َشاٍة َمْذُبوَحٍة َعَلْيَها ِجْلُدَها  َكَما اَل َيُجوُز َبْيُعهُ 

 اْلَحائُِل ُدوَن َلْحِمَها

ُز َبيَْع  :َقاَل  َوَلْم َأِجْد َأَحًدا مِْن َأْهِل اْلِعْلِم َيْأُخُذ ُعْشَر اْلُحُبوِب فِي َأْكَمامَِها َواَل ُيَجوِّ

 نَْطِة فِي ُسنُْبلَِهااْلِحنَْطِة بِاْلحِ 

 . اهـَوَمْن َأَجاَز بِيَع اْلِحنَْطِة فِي ُسنُْبلَِها َلِزَمُه َأْن ُيِجيَزُه فِي تِْبنَِها  :َقاَل 

إنما  ملسو هيلع هللا ىلصجواز البيع إذا كان قد صلح الثمر وانتفى الغرر, ألن النبي  :والذي يظهر

فضعيف, حيث أشار هنى عن البيع قبل بدو الصالح, وأما الحديث المذكور يف الباب 

واهلل , فقد قال: بأنه غريب من حديث حماد, إلى شذوذ الحديث اإلمام الرتمذي 

 .  أعلم 



   

 

118 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بيان حكم وضع الجوائح

  َوَعنْ ) – 855
ِ
  --َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
لاْو بِْعتا ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ةٌ  ائِحا اباْتُه جا أاصا ا فا را ْيرِ أاِخيكا ثاما الا أاِخيكا بِغا ْأُخُذ ما ْيئاا. بِما تا ْأُخذا ِمنُْه شا الا ياِحلُّ لاكا أاْن تا ، فا

قٍّ    .ُمْسلِمٌ  َرَواهُ  .(1) «?حا

ْضعِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »َوفِي ِرَواَيٍة َلُه:  را بِوا ائِِح  أاما وا  (.(2) «اْلجا

 .ساق المصنف الحديث لبيان القول يف وضع الحوائج  الشرح: 

 ويف مسلم: 
ِ
, َقاَل: ُأِصيَب َرُجٌل فِي َعْهِد َرُسوِل اهلل من حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ْيهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفِي ثَِماٍر اْبَتاَعَها, َفَكُثَر َدْينُُه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل لا ُقوا عا دَّ َق النَّاُس «تاصا , َفَتَصدَّ

 َعَلْيِه, َفَلْم َيْبُلْغ َذلَِك َوَفاَء َديْ 
ِ
لايْسا »لُِغَرَمائِِه:  ملسو هيلع هللا ىلصنِِه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ْدُتْم، وا جا ا وا ُخُذوا ما

لِكا   .(3) «لاُكْم إَِلَّ ذا

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة. وقد 

وهي إذا بيعت الثمرة بعد بدو صالحها, وسلمت للمشرتي بالتخلية بين البائع 

 إلى أقوال:  قبل الجذاذ وبين المشرتي, ثم تلفت هذه الثمرة بآفة سماوية

يف  هو ما ذهب إليه اإلمام الشافعي أهنا يف ضمان المشرتي والقول األول: 

 .بو حنيفة, والليث بن سعد, وآخرون أصح قوليه, وأ

 وضع الجائحة, ولكن يستحب ذلك استحباًبا. على البائع وال يجب

وهو قول اإلمام أهنا يف ضمان البائع, ويجب عليه وضع الجائحة القول الثاين: 

                                                           

 .(1554)أخرجه مسلم  (1)

 الجائحة: اآلفة تصيب الثمار فتتلفها. (1554)أخرجه مسلم  (2)

 (.1553أخرجه مسلم ) (3)
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 .يف القديم, وطائفة من أهل العلم  الشافعي 

إن كانت الجائحة بدون الثلث لم يجب وضعها, وإن كانت بقدر  القول الثالث:

 . هو قول اإلمام مالك الثلث فأكثر وجب وضعها, 

 .«أمر بوضع الجوائح»واحتج القائلون بوضعها بقوله: 

 .«منه شيئاا فال يحل لك أن تأخذ»: ملسو هيلع هللا ىلصوبقول النبي 

مه سقيها, فكأهنا تلفت قبل وألهنا يف معنى الباقية يف يد البائع, من حيث أنه يلز

 فكانت يف ضمان البائع.القبض, 

وهذا احتجاج أصحاب القول الثاين, وهو أن البائع هو الذي يضمن, وهو قول 

 يف القديم كما رأيت. لإلمام الشافعي 

: , قالحديث أبي سعيد الخدري ب واحتج القائلون بأنه ال يجب وضعها

ُسوِل اهللِ » ْهِد را ُجٌل فِي عا ُسوُل اهللِ  ملسو هيلع هللا ىلصُأِصيبا را قاالا را ْينُُه، فا ُثرا دا كا ا، فا ها اٍر اْبتااعا : ملسو هيلع هللا ىلصفِي ثِما

ْيهِ » لا ُقوا عا دَّ َق النَّاُس َعَلْيِه, َفَلْم َيْبُلْغ َذلَِك َوَفاَء َدْينِِه, َفَقاَل َرُسوُل ا«تاصا  , َفَتَصدَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصهلل

لِكا »لُِغَرَمائِِه:  لاْيسا لاُكْم إَِلَّ ذا ْدُتْم، وا جا ا وا  .«ُخُذوا ما

 فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك.

وحملوا األمر بوضع الجوائح على االستحباب, أو فيما بيع قبل بدو الصالح, 

 وقد أشار يف بعض هذه الروايات إلى شيء من هذا.

 إلى آخره. «ه...فكثر دين» قوله:وأجاب األولون عن 

بأنه يحتمل أهنا تلفت بعد أوان الجذاذ, وتفريط المشرتي يف تركها بعد ذلك على 

 الشجر, فإهنا حينئذ تكون من ضمان المشرتي.

ولو كانت الجوائح ال , «وليس لكم إَل ذلك»قال: ولهذا قال صلى اهلل عليه سلم: 

 توضع؛ لكان لهم طلب بقية الدين.
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بأن ه ليس لكم اآلن إال هذا, وال تحل لكم مطالبته ما : وأجاب اآلخرون عن ذلك

 دام معسًرا, بل ينظر إلى ميسرة, واهلل أعلم.

 :أن أهل العلم اختلفوا يف مسألة وضع الجوائح إلى قولين,  فتلخص لنا مما سبق

 وإن شئت قلت: إلى ثالثة أقوال.

أن يرد المال إلى  األمر بوضع الجائحة, ومعنى ذلك: أنه يجب على البائعاألول: 

 المشرتي.

 ال يجب وضع الجائحة, وإنما يستحب ذلك استحباًبا.الثاين: 

 .تفصيل اإلمام مالك الثالث: 

إن كانت الجائحة بأقل من الثلث, فال ضمان فيها على البائع, ويتحمل المشرتي 

 ما لحقه من الجائحة.

 ثين اآلخرين.عليه يف الثل ألنه إن خسر يف الثلث األول, سيفتح اهلل 

 وإن كانت الجائحة بقدر الثلث فأكثر, فالضمان فيها على البائع.

 فهنا يلزم البائع أن يتحمل هذه الحائجة, ويجب عليه أن يرد المال إلى المشرتي.

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا التفصيل ال دليل عليه يثبت عن النبي 

ب على إن كان البيع قد تم بعد بدو الصالح, فال يجوالصحيح يف هذه المسألة: 

 .لبائع أن يضع الجائحة عن المشرتي ا

وإن كان البيع تم قبل بدو الصالح للثمرة, فهنا يلزم البائع أن يضع الجائحة, ويرد 

 على المشرتي ماله.

 .تفصيل تجتمع األدلة يف هذه المسألة وهبذا ال

بأن يدفع قيمة ما لحقه من  ملسو هيلع هللا ىلص, وقد أمره النبي وقيل: بأنه الرجل هو معاذ 

 حة.الجائ
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ٌة، فاالا »لآلخر:  ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فقد قال النبي  ائِحا اباْتُه جا أاصا ا، فا را لاْو بِْعتا ِمْن أاِخيكا ثاما

؟ قٍّ ْيرِ حا الا أاِخيكا بِغا ْأُخُذ ما ْيئاا، بِما تا ْأُخذا ِمنُْه شا  .«ياِحلُّ لاكا أاْن تا

 وهذا محمول على من باع قبل بدو الصالح.

: كالريح, أو المطر الشديد, أو بقدر اهلل  هي آفة سماوية تحصلفالجائحة: 

السيول التي تكون من األمطار, أو البحار باإلعصار, أو جراد يسلط على الثمر حتى 

 ., واهلل أعلم تأكله كله, وهتلكه, وغير ذلك

 بيان حكم بيع النخل بعد التأبير

 --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 853
ِّ

نِ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي اْبتااعا ناْخالا باْعدا أاْن  ما

بَّرا  ْشتارِطا اْلُمْبتااُع (1)ُتؤا ْن يا
ا، إَِلَّ أا ها ا لِْلباائِِع الَِّذي بااعا ُتها را ثاما  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «، فا

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أحكام بيع النخل بعد التدبير .

 .  للنخل يطلع الذكر منه هو التلقيحالتأبير: 

 إلى أقوال:وقد اختلف العلماء يف حكم الثمر بعد التأبير 

الثمر تبع للنخل ما لم ُتؤبر, فإذا ُأبر لم يدخل يف البيع, إال أن يشرتط القول األول: 

قول اإلمام مالك, واإلمام الشافعي, واإلمام المشرتي, عمالً بظاهر الحديث وهو 

  عليهم .أحمد بن حنبل, رحمة اهلل

, وهذا قول الثمر للبائع, أبر, أم لم ُيؤبر, إال أن يشرتط المبتاعاين: القول الث

                                                           

 هو التشقيق والتلقيح.«: التأبير» (1) 

ي باعه إال ومن ابتاع عبًدا وله مال فماله للذ»وزادا:  (1543)ومسلم  (,2372)أخرجه البخاري  (2) 

  «.أن يشرتط المبتاع
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 أصحاب الرأي .

أم قول ابن أبي ليلى وهو أن الثمر للمشرتي, أبَّر, أم لم ُيؤبر, شرط, القول الثالث: 

 قد رده العلماء, ولم يقل به أحد غيره. القول هذالم يشرتط؛ ألن الثمر من النخل, و

على هذا الحديث عند بعض أهل العلم, وهو  ملوالع: مذي قال اإلمام الرت

  . اهـقول الشافعي, وأحمد, وإسحاق

تكون المزرعة بما فيها فباع نخاًل ال ثمر فيه,  رجالً  لو أنصورة المسألة: و

 للمشرتي.

ح, وربما سقاها وزرعها. إن و  باع مزرعة فيها نخل قد ُأبر, وُلقِّ

 .ه فإن كان بينهما شرط عمل ب

 اشرتيت النخل بما فيه من الثمر, فهي للمشرتي.كأن يقول المشرتي: 

سم المو ةكون ثمرت, فالثمرة  يشرتطولم , اشرتيت النخلوإن قال المشرتي: 

 .لظاهر الحديث للبائع؛ 

  :حكم بيع العبد وله مال 

هُ »ين: يف الصحيح اُلُه لِلَِّذي بااعا ما اٌل، فا لاُه ما ا وا ْبدا ِن اْبتااعا عا ما ْشتارِطا الُمْبتااعُ وا ْن يا
, «، إَِلَّ أا

 .(1) "َوَعْن َمالٍِك, َعْن َنافٍِع, َعْن ابِْن ُعَمَر, َعْن ُعَمَر فِي الَعْبدِ 

هذه الزيادة يف بيع العبد؛ ألن بعض أهل العلم قد طعن يف  المؤلف ولم يذكر 

 هذه الزيادة. 

تعالى  اهلل مارحمه مسلمووهي كما ترى يف الصحيحين, وقد ارتضاها البخاري 

 .يف صحيحيهما

 .وهي من زيادة سالم بن عبد اهلل, عن أبيه عبد اهلل بن عمر 

                                                           

 (.1543(, ومسلم )2372أخرجه البخاري ) (1)
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حصل وله مال فيكون الحال فيه إن لو أن أحًدا باع عبًدا وصورة هذه المسألة: 

البيع بدون أي شرط بين البائع, والمشرتي, فنقول كما يف الحديث: العبد للمشرتي, 

 والمال للبائع.

 اشرتيت العبد وما معه من المال.لو قال المشرتي:  لكن

 فيكون المال للمشرتي, ألنه اشرتط المال مع العبد يف الشراء.

 , والحمد هلل رب العالمين.واهلل أعلم 
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 أبواب السلم والقرض والرهن

ْهِن[ الرَّ ْرِض وا اْلقا ِم وا لا اُب السَّ  ]أاْبوا

 الشرح: 

 لف.هو السالسَلم: 

 القرض.وقيل: 

يس كل سلف, أو قرض, يكون َسَلًما, فلوالصحيح أن بينهما عموم وخصوص, 

 عليه بشروط . ملسو هيلع هللا ىلصفأقرهم النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان هذا البيع معمواًل به قبل النبي 

  :بيان الشروط املعتربة يف صحة بيع السلم 

لة, وإمضاء الغرر والجها يشرتط يف السلم ما يشرتط يف البيع: من الرتاضي, ورفع

 وهي: , الشروط

 معلوم الصفة. أن يكون الثاين:  أن يكون معلوم الثمن. األول: 

 يستطاع الوفاء بتسليمه.أن الرابع:  معلوم الزمن واألجل. أن يكون الثالث: 

  :بيان معنى القرض والسلف 

مال إليهم لقضاء حوائجهم وهو  إعانة الناس ببذل الالسلف, والمراد بالقرض: 

 رده إلى صاحبه . على

يف الباب إن شاء اهلل  وستأيت بعض أحكامه يف الكالم على حديث أبي هريرة 

. 

  :بيان معنى الرهن 

 هو الثبوت والدوام, ويأيت بمعنى الحبس.والرهن: 

 وهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوىف منها, أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.
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 .وستأيت  أحكامه إن شاء اهلل 

  :بيان أنواع العقود 

 إذ أن العقود ثالثة:  

 كالبيع, واإلجارة, ونحوهما.عقود الزمة من الطرفين, األول: 

 عقود جائزة من الطرفين.الثاين: 

 ويجوز لكل واحد منهما الفسخ: كالوكالة, ونحوها.

 عقود جائزة من أحدهما دون اآلخر, كالرهن.الثالث: 

 ., واهلل الموفقمن قبل الراهن فهو جائز من قبل المرهتن, الزم

 بيان السلم وحكمه

  --اْبِن َعبَّاٍس  َعنِ ) – 857
ُّ

اْلَمِدينََة, َوُهْم ُيْسلُِفوَن فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقِدَم النَّبِي

نََتيِْن, َفَقاَل  نََة َوالسَّ ْزٍن َمْن َأْسَلَف فِي َتْمٍر َفْلُيْسلِْف فِي َكيٍْل َمْعُلوٍم, َووَ : الثَِّماِر السَّ

 ُمتََّفٌق َعَلْيِه. .(1)« َمْعُلوٍم, إَِلى َأَجٍل َمْعُلومٍ 

 : ْيءٍ »َولِْلُبَخاِريِّ ْن أاْسلافا فِي شا  (.(2) «ما

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لالحتجاج به على جواز السلم يف البيع .

  قال اإلمام النووي ( 11/41يف شرح مسلم  :) :َلِم َوَأنَّ فِيِه ُه َجَواُز السَّ

ا ُيْضَبُط بِِه.   ُيْشَتَرُط َأْن َيُكوَن َقْدُرُه َمْعُلوًما بَِكْيٍل َأْو َوْزٍن َأْو َغْيِرِهَما مِمَّ

                                                           

 واللفظ له. (,1304)ومسلم  (,2232)أخرجه البخاري  (1) 

 .(2240)أخرجه البخاري  (2) 
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َفإِْن َكاَن َمْذُروًعا َكالثَّْوِب اْشُتِرَط ذِْكُر ُذْرَعاٍن َمْعُلوَمٍة, َوإِْن َكاَن َمْعُدوًدا َكاْلَحَيَواِن 

 ٍم. اْشُتِرَط ِذْكُر َعَدٍد َمْعُلو

َأنَُّه إِْن َأْسَلَم فِي َمكِيٍل َفْلَيُكْن َكْيُلُه َمْعُلوًما, َوإِْن َكاَن فِي َمْوُزوٍن َوَمْعنَى اْلَحِديِث: 

اًل َفْلَيُكْن َأَجُلُه َمْعُلوًما.   َفلَيُكْن َوْزًنا َمْعُلوًما, َوإِْن َكاَن ُمَؤجَّ

َنَُّه إَِذا َجاَز مؤجال َواَل َيْلَزُم مِْن َهَذا اْشتَِراُط َكْوِن السَّ 
ِ

؛ أل اًل, َبْل َيُجوُز َحاالًّ َلِم ُمَؤجَّ

َنَُّه َأْبَعُد مَِن اْلَغَررِ 
ِ

 . اهـمع الغرر, فجراز اْلَحالِّ َأْوَلى؛ أل

 وي وهذا القول الذي قاله اإلمام النو :تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل

  العلماءجمهور يخالفه فيه. 

تتم الصفقة فيه  فهو ليس بسلم, وإنما هو بيع كالبيوع العادية, إذ أنه إذا كان حاالًّ 

 وبقول المشرتي: اشرتيت. بقول البائع: بعت, 

ْشتَِراِط اأْلََجِل َبْل ُه إِْن َكاَن َأَجٌل : ثم قال 
ِ

َوَلْيَس ِذْكُر اأْلََجِل فِي اْلَحِديِث ال

َلُم فِي الثَِّياِب َفلَيُكْن َمْعُلوًما, َكَما َأنَّ اْلَكْيَل َلْيَس بِ  ْرعِ  َشْرٍط َبْل َيُجوُز السَّ  . اهـبِالذَّ

 السلم يف السيارات, يجوز وأيًضا  :تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل

 والعقارات, ويف كل ما يجوز أن يباع ويشرتى بالشروط المعتربة.

ي َمكِيٍل َفْلَيُكْن َكْياًل َمْعُلوًما, َأْو َوإِنََّما َذَكَر اْلَكيَْل بَِمْعنَى َأنَُّه إِْن َأْسَلَم فِ  :ثم قال 

 فِي َمْوُزوٍن َفْلَيُكْن َوْزًنا َمْعُلوًما. 

ِل  َلِم اْلَحالِّ َمَع إِْجَماِعِهْم َعَلى َجَواِز اْلُمَؤجَّ َوَقِد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َجَواِز السَّ

 َوآَخُروَن. 
ُّ

افِِعي َز اْلَحالَّ الشَّ  َفَجوَّ

 َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة َوآَخُروَن َوَأْجَمُعوا َعَلى اْشتَِراِط َوْصِفِه بَِما ُيْضَبُط بِِه. َوَمنََعهُ 

هذا, يف جواز السلم  على خالف قول اإلمام النووي  اءسبق أن جمهور العلم

 الحال؛ ألنه ليس بسلم, وإنما هو نوع من أنواع البيوع العادية.
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ِدما النَّبِيُّ » قوله: ِديناةا  – ملسو هيلع هللا ىلص -قا ثم , بيثرب, وكانت تسمى ملسو هيلع هللا ىلصمدينة النبي  :أي «اْلما

 عن تسميتها بيثرب, وسماها طيبة, وطابة. ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي 

ارِ » قوله: ُهْم ُيْسِلُفونا فِي الثِّما يسلمون فيها, وهو شراؤها قبل سنة, أو  :أي «وا

 على ذلك بشرطه. ملسو هيلع هللا ىلصفأقرهم النبي , من الجذاذ سنتين

 ل: حكم بيع السلم احلا 

اختلف أهل العلم يف حكم بيع السلم الحال, مع إجماعهم على جواز السلم 

 المؤجل: 

 وآخرون من أهل العلم. فجوز السلم الحال اإلمام الشافعي 

 .اهلل تعالى وآخرون من أهل العلماإلمام مالك, وأبو حنيفة, رحمهم ومنع منه 

هو العلماء جمهور صفه بما يضبط به, وما ذهب إليه وأجمعوا على اشرتاط و

 األولى.

ناتاْينِ » قوله: السَّ ناةا وا  السنتين.لمدة السنة و :أي «السَّ

ْمرٍ » قوله: ْن أاْسلافا فِي تا : ما قاالا  على مشروعية السلم.مقرًا لهم : «فا

 جواز بيع السلم.لشروًطا  شرط ملسو هيلع هللا ىلصإال أنه 

ْلُيْسِلْف » قوله:  سلم.يبمعنى : «فا

ْعُلومٍ » قوله: ْيٍل ما ْعُلومٍ »إذا كان مكيالً : «فِي كا ْزٍن ما وا ٍل »إذا كان موزونًا   «وا إِلاى أاجا

ْعُلومٍ   .معلوم  أي إلى وقت محدد «ما

  َلِم فِي َوْزٍن َمْعُلوٍم( : (: 430/ 4فتح الباري )قال الحافظ يف )َقْوُلُه َباُب السَّ

اَل ُيْسَلُم فِيِه َمكِياًل َوبِاْلَعْكِس َوُهَو َأَحُد َأْي فِيَما ُيوَزُن َوَكَأنَُّه َيْذَهُب إَِلى َأنَّ َما ُيوَزُن 

افِِعيَِّة اْلَجَواُز َوَحَمَلُه إَِماُم اْلَحَرَمْيِن َعَلى َما ُيَعدُّ اْلَكْيُل فِي  اْلَوْجَهْيِن َواأْلََصحُّ ِعنَْد الشَّ

ُيْسَلُم فِيِه مَِن اْلَمكِيِل َكَصاِع  مِْثلِِه َضابًِطا َواتََّفُقوا َعَلى اْشتَِراِط َتْعيِيِن اْلَكْيِل فِيَما
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َق اْلِحَجاِز َوَقِفيِز اْلِعَراِق َوإِْرَدبِّ مِْصَر َبْل َمَكايِيُل َهِذِه اْلباَِلِد فِي َنْفِسَها ُمْخَتلَِفٌة َفإَِذا ُأْطلِ 

 ـ . اهـُصِرَف إَِلى اأْلَْغَلِب 

:  قوله:  ْيءٍ »َولِْلُبَخاِريِّ ْن أاْسلافا فِي شا  هذا العموم إذ لم يقيد بالتمر فقط .و: «ما

 والعمل عند أهل العلم هبذا العموم.

تشرتى, بشروطه المعروفة عند أهل وفالسلم جائز يف جميع األشياء التي تباع, 

 العلم.

  :بيان احلكمة من مشروعية السلم 

 أن فيه فائدة للبائع, وفائدة للمشرتي.والحكمة من مشروعية السلم, 

ا, ويفعل فيها ما يستخدمهيستطيع أن يتملكها, وفإنه يتمول نقوًدا, فأما البائع: 

 ل أجل دفع السلعة.يشاء, قبل أن يح

 فتحفظ نقوده التي دفعها للبائع, من الضياع, ومن العبث هبا.وأما المشرتي: 

 إلى غير ذلك من المصالح التي تعود على البائع, والمشرتي.

 الدرء للمفاسد .بها ويف جل     فالدين مبني على المصالح 

 السلم فيما لم يتحقق ملكه

 ْبِن َأبِي َأْوَفى  – 858
ِ
ْحَمِن ْبِن َأْبَزى, َوَعْبِد اهلل ُكنَّا »َقااَل:  --)َوَعْن َعْبِد الرَّ

ُسوِل اهللِ  عا را انِما ما غا نُْس  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُنِصيُب اْلما اِم، فا ْنبااِط الشَّ ْنبااٌط ِمْن أا يناا أا
ْأتِ انا يا كا ِلُفُهْم فِي وا

ِعيرِ  الشَّ بِيِب  اْلِحنْطاِة وا الزَّ  .«وا

ْيِت »َوفِي ِرَواَيٍة:  الزَّ ْرعٌ  -  وا انا لاُهْم زا : أاكا ى. قِيلا مًّ ٍل ُمسا ْسأاُلُهْم  ?إِلاى أاجا ا ُكنَّا نا : ما اَلا قا
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لِكا  ْن ذا  (. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(1) «عا

 الشرح: 

 لم ال يشرتط فيه تحقق الملك عند البائع.الحديث لبيان أن الس ساق المصنف 

كانوا يسلمون, ويبيعون, ويتفقون, مع عدم علمهم بأهنم  وذلك أن الصحابة 

 يملكون, أم ال يملكون.

لحصول عليها من أهم شيء أن تكون السلعة متوفرة بحيث يستطيع البائع او

ائع تاجر, أو ألن الببيع ما ال يملك  تختلف عنوهذه الصورة نفسه, أو من غيره 

 مزارع يف هذا الباب.

 عن ذلك. ولو كان الملك يشرتط ويتعين يف وقت بيع السلم, لسأل الصحابة 

  َلِم فِيَما  :(431/ 4فتح الباري )قال الحافظ يف َواْسُتِدلَّ بِِه َعَلى َجَواِز السَّ

َلِم إَِذا َأْمَكَن ُوُجوُدُه فِي وَ  َلِم َوُهَو َقْوُل َلْيَس َمْوُجوًدا فِي َوْقِت السَّ ْقِت ُحُلوِل السَّ

 . اهـاْلُجْمُهوِر َواَل َيُضرُّ اْنِقَطاُعُه َقْبَل اْلَمَحلِّ َوَبْعَدُه ِعنَْدُهمْ 

ى» قوله: ِن بِْن أاْبزا ْحما بِْد الرَّ ْن عا عا  وهو صحابي جليل, , الخزاعي موالهم: «وا

اعي: من استعملت على ففي صحيح مسلم: أّن عمر قال لنافع بن عبد الحارث الخز

مكة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى. قال: استعملت عليهم مولى. قال: إنه قارئ لكتاب 

 اهلل, عالم بالفرائض.

ْبِد اهللِ ْبِن أابِي أاْوفاى » قوله: عا اَلا  --وا علقمة بن خالد بن الحارث أبيه:  واسم «قا

ألسلمي, أبو معاوية له وألبيه بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم ا

 صحبة, وشهد عبد اهلل الحديبّية, وروى أحاديث شهيرة يقال: مات سنة ثمانين . 

 .وهو صحابي جليل 
                                                           

 .(2171)يف « الزبيب»وأخرجه بلفظ:  ,«الزيت»بلفظ  (2255,  2254)أخرجه البخاري  (1) 
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 يف شأن الصدقة. ملسو هيلع هللا ىلصوله قصة مع النبي 

 ْبَن َأبِي َأْوَفى  في الصحيحين:ف
ِ
, َوَكاَن مِْن َأْصَحاِب من حديث َعْبَد اهلل

َجَرِة, َقاَل   الشَّ
ُّ

ْيِهمْ »إَِذا َأَتاُه َقْوٌم بَِصَدَقٍة َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َكاَن النَّبِي لا لِّ عا ُهمَّ صا . َفَأَتاُه َأبِي «اللَّ

لاى آِل أابِي     أاْوفاى»بَِصَدَقتِِه, َفَقاَل:  لِّ عا ُهمَّ صا  .ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاهد مع النبي  .(1) «اللَّ

عا النَّبِيِّ »َقاَل:  ,من حديث عبد اهلل اْبَن َأبِي َأْوَفى  ففي الصحيحين: ا ما ْونا زا  ملسو هيلع هللا ىلصغا

ادا  را ُه الجا عا ْأُكُل ما اٍت أاْو ِستًّا، ُكنَّا نا وا زا ْبعا غا  . «سا

ْبعا »َعْن َأبِي َيْعُفوٍر, َعْن اْبِن َأبِي َأْوَفى: َقاَل ُسْفَياُن, َوَأُبو َعَوانََة, َوإِْسَرائِيُل:  سا

اٍت  وا زا  .(2) «غا

غا » قوله: الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يحصلون  :أي «انِما ُكنَّا ُنِصيُب اْلما

 . المغانم يف حال جهادهم يف سبيل اهلل 

 هذه األمة. اهب والمغانم اختص اهلل 

 على ما يأيت يف الجهاد إن شاء اهلل. 

ُسوِل اهللِ » قوله: عا را  وهذا ليس بقيد, وإنما يخربا عن حادثة وقعت.: «ملسو هيلع هللا ىلص  ما

 لكان الحكم أيًضا واحًدا. ملسو هيلع هللا ىلصنبي وإال لو كان مع غير ال

امِ » قوله: ْنبااِط الشَّ ْنبااٌط ِمْن أا يناا أا
ْأتِ انا يا كا َقْوٌم مَِن اْلَعَرِب َدَخُلوا فِي المراد هبم: : «وا

ِذيَن اْخَتَلُطوا بِاْلَعَجمِ  وِم َواْخَتَلَطْت َأْنَساُبُهْم َوَفَسَدْت َأْلِسنَُتُهْم َوَكاَن الَّ  اْلَعَجِم َوالرُّ

اِم  وِم َينِْزُلوَن فِي بَِواِدي الشَّ ِذيَن اْخَتَلُطوا بِالرُّ مِنُْهْم َينِْزُلوَن اْلَبَطائَِح َبْيَن اْلِعَراَقْيِن َوالَّ

لِِه َوَكْسِر َثانِيِه َوِزَياَدِة َتْحَتانِيٍَّة َواأْلَ  اُط قِيَل نْبَ َوُيَقاُل َلُهُم النََّبُط بَِفْتَحَتْيِن َوالنَّبِيُط بَِفْتِح َأوَّ

وا بَِذلَِك لَِمْعِرَفتِِهْم بَِأْنَباِط اْلَماِء َأِي اْستِْخَراُجُه لَِكْثَرِة ُمَعاَلَجتِِهُم اْلِفاَلَحَة َقْوُلُه قُ  ْلُت ُسمُّ

                                                           

 (.1078ومسلم )(, 4133أخرجه البخاري ) (1)

 (.1252(, ومسلم )5425أخرجه البخاري ) (2)
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َلُهْم  إَِلى َمْن َكاَن َأْصُلُه ِعنَْدُه َأِي اْلُمْسَلُم فِيِه َوَسَيْأتِي مِْن َطِريِق ُسْفَياَن بَِلْفِظ ُقْلُت َأَكانَ 

َزْرٌع َأْو َلْم َيُكْن َلُهْم َقْوُلُه َما ُكنَّا َنْسَأُلُهْم َعْن َذلَِك َكَأنَُّه اْسَتَفاَد اْلُحْكَم مِْن َعَدِم 

 
ِّ

ْستِْفَصاِل َوَتْقِريِر النَّبِي
ِ

 َعَلى َذلَِك, قاله الحافظ يف الفتح . ملسو هيلع هللا ىلصاال

 ما هو معروف اآلن.هي بالد سوريا, ولبنان, واألردن, وفلسطين, كوالشام: 

أكثر بلد جاءت األحاديث يف ات, وهي صنف فيها مصنفووفضائل الشام كثيرة, 

إشارة إلى  .[2-1]التين: {پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: ويف قول اهلل , فضلها

 بالد الشام؛ ألهنا البالد التي يزرع فيها الزيتون لشدة بردها.

 .مكة المكرمة حرسها اهلل  أي, [3:]التين {ڀ پ پ پ}

نُْسِلُفُهمْ » قوله:  فنسلمهم أموااًل. :أي «فا

 وهو القمح.: «فِي اْلِحنْطاةِ » قوله: 

بِيِب » قوله: الزَّ ِعيرِ وا الشَّ ب من كان يشرتون منهم الحبو أن الصحابة  :أي «وا

 فكانوا يسلفوهنم يف مواد غذائية.الرب والشعير والزبيب سلًما, 

اياٍة: » قوله: فِي ِروا ْيِت »وا الزَّ  الزيت. يفيسلموهنم  واوكان :أي "«وا

 فهذا دليل على أن بيع السلم يكون يف كل شيء يباع ويشرتى.

ِفي »رواية البخاري:  يفكما وليس مخصوًصا بأشياء معينة  ْيٍء، فا ْن أاْسلافا فِي شا ما

ْعُلومٍ  ٍل ما ْعُلوٍم، إِلاى أاجا ْزٍن ما وا ْعُلوٍم، وا ْيٍل ما  . «كا

مًّ » قوله: ٍل ُمسا هبذا الشرط, والقيد, وهو تحديد األجل ووقت  :أي «ىإِلاى أاجا

 .وصف ما يسلم فيه بعد معرفة  التسليم.

ْرعٌ » قوله: انا لاُهْم زا : أاكا لِكا  ?قِيلا ْن ذا ْسأاُلُهْم عا ا ُكنَّا نا : ما اَلا  . «قا

 إًذا لو كان يتعين الملك لسألوهم, واهلل أعلم .
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 يدفع البائع السلعة: بيان حكم انتهاء األجل يف بيع السلم ومل  

 ففي مثل هذه الحالة يكون البائع بين أمرين: 

 إما أن يقيل المشرتي البائع.األمر األول: 

 وإما أن يلزم البائع بالوفاء.األمر الثاين: 

  واهلل أعلم .ألن الصفقة قد تمت, 

 بيان مشروعية القرض من الغير

 َعِن النَّ  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 852
ِّ

الا النَّاِس »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -بِي ذا أاْموا ْن أاخا ما

ُه اهللُ  فا ْتلا ا، أا ها فا ا  ُيرِيُد إِْتالا ها ذا ْن أاخا ما نُْه، وا ا، أادَّى اهللُ عا ها اءا  (.اْلُبَخاِريُّ  َرَواهُ  .(1) «ُيرِيُد أادا

  الشرح: 

 الحديث لبيان مشروعية القرض. ساق المصنف 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوقد اقرتض رسول اهلل 

ُتُوفِّيا », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة يف صحيحه:  فقد أخرج اإلمام البخاري 

ُسوُل اهللِ  ِعيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصرا ا ِمْن شا اعا ، بِثاالاثِينا صا ٌة ِعنْدا ياُهوِديٍّ ْرُهونا ِدْرُعُه ما  . «وا

 القرض يعترب من تفريج الكربات, وقضاء الحاجات, وأجره عظيم وفضله رفيع .و

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمفي ف
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل سا عا ْن نافَّ ما

لاى را عا ْن ياسَّ ما ِة، وا ِب ياْوِم اْلِقيااما نُْه ُكْرباةا ِمْن ُكرا سا اهللُ عا ْنياا، نافَّ ِب الدُّ  ُمْؤِمٍن ُكْرباةا ِمْن ُكرا

اْْل  ْنياا وا ْيِه فِي الدُّ لا را اهللُ عا ِة، ُمْعِسرٍ، ياسَّ اْْلِخرا ْنياا وا ُه اهللُ فِي الدُّ تارا ا، سا تارا ُمْسِلما ْن سا ما ِة، وا ِخرا

ا،  ْلتاِمُس فِيِه ِعْلما ا يا رِيقا لاكا طا ْن سا ما ْوِن أاِخيِه، وا ْبُد فِي عا انا اْلعا ا كا ْبِد ما ْوِن اْلعا اهللُ فِي عا وا

                                                           

 .(2387)أخرجه البخاري  (1)
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ا اْج  ما نَِّة، وا ا إِلاى اْلجا رِيقا لا اهللُ لاُه بِِه طا هَّ ْتُلونا كِتاابا سا ْوٌم فِي باْيٍت ِمْن ُبُيوِت اهللِ، يا عا قا تاما

ْتُهُم  فَّ حا ُة وا ْحما ِشياْتُهُم الرَّ غا كِيناُة، وا ْيِهِم السَّ لا لاْت عا زا ُه باْيناُهْم، إَِلَّ نا ُسونا ارا تادا يا اهللِ، وا

ْن باطَّأا بِهِ  ما ُه، وا ْن ِعنْدا ُهُم اهللُ فِيما را كا ذا ُة، وا ئِكا الا ُبهُ  اْلما ُلُه، لاْم ُيْسرِْع بِِه ناسا ما  .(1) «عا

 ْبَن ُعَمَر ين: يف الصحيحو
ِ
 من حديث َعْبَد اهلل

ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأْخَبَرُه: َأنَّ َرُسوَل اهلل

انا اهللُ فِي » ِة أاِخيِه كا اجا انا فِي حا ْن كا ما َلا ُيْسِلُمُه، وا الُمْسِلُم أاُخو الُمْسِلِم َلا ياْظِلُمُه وا

ا تا حا ْن سا ما ِة، وا نُْه ُكْرباةا ِمْن ُكُربااِت ياْوِم الِقيااما جا اهللُ عا رَّ ْن ُمْسِلٍم ُكْرباةا، فا جا عا رَّ ْن فا ما تِِه، وا را جا

ةِ  ُه اهللُ ياْوما الِقيااما تارا ا سا  .(2) «ُمْسِلما

ْحَمنِ (: 10251يف السنن الكربى )وقد أخرج اإلمام البيهقي   من طريق َعبُْد الرَّ

ْرَداِء  أَلَْن  ", َقاَل: ْبُن َمْهِديٍّ , َعْن ُسْفَياَن , َعْن َمنُْصوٍر , َعْن َسالٍِم , َعْن َأبِي الدَّ

 
َّ

َنِّي ُأْقِرُضُهَما َفَيْرِجَعاِن إِلِي
ِ

َق بِِهَما؛ أل  مِْن َأْن َأَتَصدَّ
َّ

َتْيِن َأَحبُّ إِلِي  ُأْقِرَض ِدينَاَرْيِن َمرَّ

َق بِِهمَ  َتْيِن َفَأَتَصدَّ  . "ا َفَيُكوُن لِي َأْجُرُهَما َمرَّ

ينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس : ثم قال   مِْن َأْن "َأنَُّه َقاَل:  َوُروِّ
َّ

َتْيِن َأَحبُّ إِلِي أَلَْن ُأْقِرَض َمرَّ

ًة   . "ُأْعطَِيُه َمرَّ

 ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص 
ِ
 .َوُرِوَي فِي َذلَِك َعْن َعْبِد اهلل

 ْبِن َمْسُعوٍد  َوُرِوَي 
ِ
 مِْن َأْن  "َأنَُّه َقاَل:  َعْن َعْبِد اهلل

َّ
َتْيِن َأَحبُّ إِلِي أَلَْن ُأْقِرَض َمرَّ

ًة  َق َمرَّ  .(3) , َوُرِوَي فِي َذلَِك َعنُْه َمْرُفوًعا"َأَتَصدَّ

 من حديث ُبَرْيَدَة : وجاء يف مسند اإلمام أحمد 
ِ
, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ٌة »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص قا دا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثِلِه صا لا ا فا ْن أاْنظارا ُمْعِسرا ِمْعُتُه ياُقوُل: "ما : ُثمَّ سا الا ْن  "، قا ما

                                                           

 (.2322أخرجه مسلم ) (1)

 (.2580(, ومسلم )2442أخرجه البخاري ) (2)

 (.1553وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل ) (3)
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ٌة  قا دا ْيِه صا ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثلا لا ا فا ُقوُل: "أاْنظارا ُمْعِسرا  تا
ُسولا اهللِ ِمْعُتكا ياا را ْن  "، ُقْلُت: سا ما

لا  ا فا ٌة أاْنظارا ُمْعِسرا قا دا ُقوُل: "ُه بُِكلِّ ياْوٍم ِمْثِلِه صا ِمْعُتكا تا ُه بُِكلِّ  "، ُثمَّ سا لا ا فا ْن أاْنظارا ُمْعِسرا ما

ٌة  قا دا ْيِه صا الا لاُه: "ياْوٍم ِمْثلا ْيُن  "، قا لَّ الدَّ ا حا إِذا ْيُن، فا ْن ياِحلَّ الدَّ ْبلا أا ٌة قا قا دا بُِكلِّ ياْوٍم صا

ُه بُِكلِّ  لا ُه فا أاْنظارا ٌة  فا قا دا ْيِه صا  .(1) «ياْوٍم ِمْثلا

نعم », ففي حديث عمرو بن العاص: ومعلوم أن المال نعمة من النعم العظيمات

 . (2)«المال الصالح للرجل الصالح

 ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي من حديث ابن عمر قضاء الحوائج البن أبي الدنيا:  يفقد جاء و

ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها  إن هلل أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد،»قال: 

 .(3) «نزعها منهم، فحولها إلى غيرهم

الدر المكنون يف أحكام "وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع يف كتابي: 

 ."الديون

يوًما معلوًما, ووقتًا  المقرتضإال أنه ينبغي لمن اقرتض أن يجعل بينه وبين 

 تالف.معلوًما؛ حتى ال يقع بينهما الشقاق واالخ

 .مع أنه يجوز االقرتاض إلى ميسرة كما سيأيت  إن شاء اهلل 

 من رجل بعيًرا, فلما جاء أعطاه سنًا أفضل من سن بعيره. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قد اقرتض و

ُسوِل اهللِ », َقاَل: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ويف الصحيحين:  لاى را ُجٍل عا انا لِرا  ملسو هيلع هللا ىلصكا

مَّ بِهِ  ها أاْغلاظا لاُه، فا ، فا قٌّ اُب النَّبِيِّ  حا الا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلصأاْصحا قا قِّ : »ملسو هيلع هللا ىلص، فا اِحِب اْلحا إِنَّ لِصا

اَلا  قا أاْعُطوُه إِيَّاهُ », َفَقاَل َلُهْم: «ما , َفَقاُلوا: إِنَّا اَل َنِجُد إاِلَّ ِسنًّا ُهَو َخيٌْر مِْن «اْشتاُروا لاُه ِسنًّا، فا

                                                           

 (. 135رحمه اهلل )(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي 23043أخرجه أحمد ) (1)

 (17733أخرجه أحمد ) (2)

 (.1322وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل ) (3)
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أاْعُطوُه إِيَّ »ِسنِِّه, َقاَل:  اْشتاُروُه، فا اءا فا نُُكْم قاضا ُكْم أاْحسا يْرا ْيرُِكْم، أاْو خا إِنَّ ِمْن خا  .(1) «اُه، فا

نْهُ » قوله: ا، أادَّى اهللُ عا ها اءا الا النَّاِس ُيرِيُد أادا ذا أاْموا ْن أاخا اقرتضها منهم لقضاء  :أي «ما

 ., ال أكل أموال الناس بالباطل حاجته, ولتفريج كربته, مع أن نيته القضاء

 . يؤدي عنه, وييسر له ما يقضي به فإن اهلل 

ضاء الغريم مما يشاء اهلل إما يف الدنيا بإعانته على تسديد دينه, وإما يف اآلخرة بإر

 , أو يسخر اهلل .من يقضي عنه الدين بعد موته 

  :بيان حكم الدين 

 استدل هبذا الحديث أهل العلم على كراهية الدين.وقد 

 , على مشروعية الدين, به عائشة, وميمونة  تواستدل

ُة »من طريق ِعْمَراَن ْبِن ُحَذْيَفَة َقاَل: : في سنن اإلمام النسائي ف ْيُمونا اناْت ما  كا

ْينا  ْتُرُك الدَّ الاْت: َلا أا قا ا، فا ْيها لا ُدوا عا جا وا ا، وا ُموها َلا لِكا وا ا فِي ذا ا أاْهُلها الا لاها قا ُتْكثُِر، فا اُن، وا دَّ  تا

ِمْعُت خا  ْد سا قا ِفيِّي وا صا ُه »ياُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصِليِلي وا اءا ُه ُيرِيُد قاضا نَّ ِلما اهللُ أا عا ْيناا فا اُن دا ٍد يادَّ ا ِمْن أاحا ما

ْنياا نُْه فِي الدُّ اُه اهللُ عا  .(2) «إَِلَّ أادَّ

ُه اهللُ »: بلفظوجاء  انا ُه، أاعا يا دِّ ُهوا ُيرِيُد أاْن ُيؤا ْيناا وا ذا دا ْن أاخا  .» (3)ما

ُه اهللُ » قوله: فا ْتلا ا، أا ها فا ا ُيرِيُد إِْتالا ها ذا ْن أاخا ما أم  ملسو هيلع هللا ىلصوهل هذا دعاء من رسول اهلل : «وا

 إخبار ؟ فيه الوجهان .

                                                           

 (.1301(, ومسلم )2303أخرجه البخاري ) (1)

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح 2408(, وابن ماجه )4383أخرجه النسائي ) (2)

 السنن.

اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, وهو يف الصحيحة  (, وصححه4387أخرجه النسائي ) (3)

 (.1022لإلمام األلباين رحمه اهلل )
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 أن مال المسلم معصوم, ومحرم, إال بحقه. فيه:و

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : مسلمفي ف
ِ
لاى »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُكلُّ اْلُمْسِلِم عا

ِعْرُضهُ اْلمُ  اُلُه، وا ما ُمُه، وا اٌم، دا را  .(1) «ْسِلِم حا

 من حديث َأبِي َبْكَرَة ولما يف الصحيحين: 
ِّ

َفإِنَّ ِدَماَءُكْم  "ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

َوَأْمَواَلُكْم, َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم, َكُحْرَمِة َيْومُِكْم َهَذا فِي َبَلِدُكْم َهَذا, فِي َشْهِرُكْم 

 .(2) "اَهذَ 

 بن مسعود ويف الصحيحين: 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
ْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي ما

ْيِه  لا ُهوا عا اِجٌر، لاِقيا اهللا وا ا فا ْيها لا الا اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، ُهوا عا ا ما ْقتاطُِع بِها لاى ياِميٍن يا لافا عا حا

ْضباانُ   [77:]آل عمران { ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ}َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى:  «غا

 ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة, َكانَْت 
َّ

ْحَمِن فِي َثُكْم َأُبو َعْبِد الرَّ اآلَيَة, َفَجاَء األَْشَعُث, َفَقاَل: َما َحدَّ

ياِمينُهُ », ُقْلُت: َما لِي ُشُهوٌد, َقاَل: «ُشُهوداكا »لِي بِْئٌر فِي َأْرِض اْبِن َعمٍّ لِي, َفَقاَل لِي:  , «فا

 قُ 
ُّ

, إًِذا َيْحلَِف, َفَذَكَر النَّبِي
ِ
َهَذا الَحِديَث, َفَأْنَزَل اهلُل َذلَِك َتْصِديًقا  ملسو هيلع هللا ىلصْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

 .(3) "َلهُ 

ِه : ويف مسند اإلمام أحمد  , َعْن َعمِّ
ِّ

َقاِشي َة الرَّ ُه », َقاَل: من طريق َأبِي ُحرَّ إِنَّ

اُل اْمرٍِئ إَِلَّ  ْفٍس ِمنُْه... َلا ياِحلُّ ما  .(4) «بِطِيِب نا

 .عدم ردها إلى أصحاهبا, أتلفه اهلل فمن أخذ أموال الناس يتكثر هبا, ونيته 

 يستجاب يف الغالب. ملسو هيلع هللا ىلصوهذه دعوة نبوية, ودعاء النبي 

                                                           

 (.2534أخرجه مسلم ) (1)

 (.1372(, ومسلم )4403أخرجه البخاري ) (2)

 (.138(, ومسلم )2353أخرجه البخاري ) (3)

 (.1452 )(, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل20325أخرجه أحمد ) (4)
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 خرب صدق وعدل. ملسو هيلع هللا ىلص, وخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  من أو يكون خرب

هم الدين, وال وجع إال ال هم إال "والدين من الحمالت الثقيلة, حتى أنه قيل: 

 ."وجع العين

 ."الدين رق, فانظر عند من تضع رقبتك"وقال بعضهم: 

 .إلى غير ذلك, واهلل الموفق "تحمله الكرماء طالما الدين حمل"وقال بعضهم: 

 القرض إلى ميسرة

ِدما »َقاَلْت:  --َعائَِشَة  َوَعنْ ) – 830 ناا قا ُسولا اهللِ! إِنَّ ُفالا لاُه بازٌّ ِمنا  ُقْلُت: ياا را

ةٍ  را ْيسا ْوباْيِن بِناِسيئاٍة إِلاى ما ْذتا ِمنُْه ثا أاخا ْثتا إِلاْيِه، فا ْو باعا لا اِم، فا اْمتاناعا " ?الشَّ لا إِلاْيِه، فا أاْرسا  «"فا

, َوِرَجاُلهُ  .(1)
ُّ

 (.ِثَقاٌت  َأْخَرَجُه اْلَحاكُِم, َواْلَبْيَهِقي

 الشرح: 

 لقرض إلى ميسرةساق المصنف الحديث لبيان جواز ا

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: واألفضل أن يكون إلى أجل مسمى, لقول اهلل 

 .[282:]البقرة { ڀڀ پ پ پ پ

ُبْردان َقَطِريان  -ملسو هيلع هللا ىلص-, قالت: كان على رسول اهلل عن عائشة ولفظ الحاكم: 

غليظان خشنان. فقلت: يا رسول اهلل إن ثوبيك خشنان غليظان, وإنك ترشح فيهما 

فالًنا قدم له َبز من الشام, فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة يثقالن عليك, وإن 

. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن -ملسو هيلع هللا ىلص-إلى ميسرة, فأرسل إليه رسول اهلل 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه 1213)والرتمذي  (,4328)والنسائي  (,2207)أخرجه الحاكم  (1) 

 (1583واإلمام  الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند ) (,4331) اهلل يف المشكاة 
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-فأخربه فقال النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-يذهب بثوبي, ويمطلني فيها, فأتى الرسول إلى النبي 

 ."مانة: قد كذب. قد علموا أين أتقاهم هلل, وآداهم لِل-ملسو هيلع هللا ىلص

 ويف الحديث من الفوائد: 

 لقضاء حوائجه. ملسو هيلع هللا ىلصاستدانة النبي 

ن هذا جواز معاملة اليهود والكفار يف التجارة ونحوها من المباحات فإ فيه:و

 .ملسو هيلع هللا ىلصلو كان من المسلمين لبادر إلى قضاء حاجة النبي و التاجر كان من اليهود

 . َعائَِشَة من حديث  الرتمذي وقد جاء مصرحًا به أنه من اليهود عند 

على  تكونلبس ما يأيت من بالد الكفار والمشركين من الثياب التي  جواز وفيه:

 ألن الشام كانت بالد النصارى.ثياب المسلمين, وعلى صفاهتا هيئة 

 يف البيع, والشراء. لتوكيلمشروعية ا وفيه:

 مشروعية الدين إلى ميسرة. وفيه:

  للقضاء: حكم الدين إىل ميسرة بدون حتديد أجل 

 اختلف أهل العلم يف حكم هذه المسألة إلى أقوال: وقد 

أنه ال بد يف الدين من إلى أنه ال يجوز الدين إلى ميسرة, و العلماءفذهب جمهور 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول اهلل تحديد أجل, 

 .[282:]البقرة { ڀڀ

ى أجل غالب الديون تكون إلن اآلية خرجت مخرج الغالب؛ ألن أ :والصحيح

 . وغيره  , أو أهنا يف السلم, كما قال ابن عباس مسمى

 وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې}: والميسرة مأمور هبا, كما يف قول اهلل 

 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ
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الحديث فيه داللة على صحة التأجيل (: 232/ 3غربي يف البدر التمام )قال الم

 . اهـ بالميسرة

دِ » قوله: ا قا نا امِ إِنَّ ُفالا  .من اليهود تقدم  أنه : «ما لاُه بازٌّ ِمنا الشَّ

ةٍ » قوله: را ْيسا ْوباْيِن بِناِسيئاٍة إِلاى ما ْذتا ِمنُْه ثا أاخا ْثتا إِلاْيِه، فا ْو باعا لا  . «?فا

 أي ستدين منه هذين الثوبين بتأخير األجل إلى ميسرة.

لا إِلاْيهِ » قوله: أاْرسا  . ملسو هيلع هللا ىلصففعل النبي  :أي «فا

امْ » قوله: ج عليه ملسو هيلع هللا ىلصرفض التاجر اليهودي أن يدين النبي  :أي «تاناعا فا , ولم يحرِّ

 يف فعله ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 من ضيق اللباس, ومن شدة الحال, واهلل المستعان. ملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه النبي  وفيه:

 بعض أحكام الرهنبيان 

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 831
ِ
تِِه الظَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل قا ُب بِنافا ْهُر ُيْركا

ُب  ياْشرا ُب وا لاى الَِّذي ياْركا عا ا، وا ْرُهونا انا ما ا كا تِِه إِذا قا ُب بِنافا رِّ ُيْشرا لاباُن الدَّ ا، وا ْرُهونا انا ما ا كا إِذا

ةُ  قا  (.اْلُبَخاِريُّ  َرَواهُ  .(1) «النَّفا

  --)َوَعنْهُ  – 832
ِ
ْغلا  َلا »: ملسو هيلع هللا ىلص-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اِحبِِه الَِّذي  ُق يا ْهُن ِمْن صا الرَّ

ْيِه ُغْرُمهُ  لا عا ناُه، لاُه ُغنُْمُه، وا ها , َواْلَحاكُِم, َوِرَجالُه ثَِقاٌت. إاِلَّ َأنَّ  .(2) «را
ُّ

اَرُقْطنِي َرَواُه الدَّ

                                                           

 .(2512)أخرجه البخاري  (1) 

ْهنُ اَل َيْغَلُق »بلفظ:  (,2441)أخرجه ابن ماجه مرفوًعا  (2)  وأخرجه الدارقطني مرفوًعا بلفظ  ,«الرَّ

اِظ الثَِّقاِت "وقال عقبه:  (,2220)المصنف   ,"وَهَذا إِْسنَاٌد َحَسٌن ُمتَِّصٌل  ,ِزَياُد ْبُن َسْعٍد مَِن اْلُحفَّ

َعْن  ,َعِن اْبِن ِشَهاٍب  (,2328)مرفوًعا أيًضا. وأخرجه مرساًل مالك يف الموطأ  (2315)والحاكم 

 صلى اهلل عليه وسلم َقاَل: َسِعيِد بْ 
ِ
ْهنُ »ِن اْلُمَسيَِّب؛ َأنَّ َرُسوَل اهلل =                            وأخرجه«. اَل َيْغَلُق الرَّ
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 (.اْلَمْحُفوَظ ِعنَْد َأبِي َداُوَد َوَغيِْرِه إِْرَساُلهُ 

 الشرح: 

 أحكام الرهن. الحديثين لبيان ساق المنصف 

  :بيان مشروعية الرهن 

 قد دل عليه الكتاب, والسنة, واإلجماع.جائز و الرهنو

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  فقول اهلل أما الكتاب: 

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[283:]البقرة {ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ

 وأما السنة: 

ا ِمْن ياُهوِديٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  أانَّ »: من حديث َعائَِشَة ين: يف الصحيحفما  اما عا ى طا اْشتارا

ِديدٍ  ا ِمْن حا ناُه ِدْرعا ها را ٍل، وا  .(1) «إِلاى أاجا

ُسوُل اهللِ », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة : البخاريويف رواية يف  ِدْرُعُه  ملسو هيلع هللا ىلصُتُوفِّيا را وا

ِعيرٍ  ا ِمْن شا اعا ، بِثاالاثِينا صا ٌة ِعنْدا ياُهوِديٍّ ْرُهونا  . (2) «ما

 .يف الجملة  فال خالف بين أهل العلم يف جوازهوأما اإلجماع: 

 

                                                                                                                                                    

« المراسيل»وأبو داود يف  (,1477)الشافعي مرساًل عن سعيد بن المسيب  بلفظ المصنف  =

ورجح المرسل اإلمام األلباين . "مكما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العل ,؛ وهو الصواب(187)

وصححه موصواًل ومرسالً شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى  (,1403)رحمه اهلل يف اإلرواء  

 وذكر أن ابن عبد الرب وعبد الحق صحح وصله . (203)

 (. 1303(, ومسلم )2038أخرجه البخاري ) (1)

 (.2213أخرجه البخاري ) (2)
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  :بيان أن الرهن يقع يف السفر واحلضر 

 .[283:]البقرة { ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َتَعاَلى:  قال

 وقد اختلف أهل العلم يف ذلك إلى قولين: 

ية السابقة, لوا على ذلك بظاهر اآلأن الرهن خاص بالسفر, واستدالقول األول: 

 وهذا هو قول مجاهد, والضحاك, وداود, وابن حزم من الظاهرية.

 إال أنه استثنى إن تربع المستدين بالرهن يف الحضر بدون شرط جاز.

 مشروعية الرهن يف الحضر, ويف السفر.القول الثاين: 

 وهذا قول عامة أهل العلم.

 إال مجاهد. ال نعلم أحًدا خالف يف ذلك: قال اإلمام ابن المنذر 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}شرط السفر بقوله:  قال: أليس اهلل 

 اهـ.[283:]البقرة { ڀڀ

  :حكم الرهن 

؛ حتى ال يحصل الخالف والشقاق من المستحباتالرهن غير واجب, ولكنه و

 .المدين والمستدين بين 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 4/243يف المغني :) ِْهُن َغْيُر َواج ٍب. اَل َوالرَّ

َماِن َواْلكَِتاَبِة.  ْيِن, َفَلْم َيِجْب, َكالضَّ َنَُّه َوثِيَقٌة بِالدَّ
ِ

 َنْعَلُم فِيِه ُمَخالًِفا؛ أل

 َتَعاَلى: 
ِ
. إْرَشاٌد َلنَا, اَل إيَجاٌب َعَلْينَا, بَِدلِيِل [283]البقرة:  {ڀ پ}َوَقْوُل اهلل

 َتَعاَلى: 
ِ
َنَُّه [283:لبقرة]ا { ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}َقْوِل اهلل

ِ
؛ َوأل

 . اهـَأَمَر بِِه ِعنَْد إْعَواِز اْلكَِتاَبِة, َواْلكَِتاَبُة َغْيُر َواِجبٍَة, َفَكَذلَِك َبَدُلَها

 وال يصح الرهن إال من جائز التصرف.وقال اإلمام ابن العربي يف أحكام القرآن: 
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  :بيان فيما يصح الرهن 

  قال العمراين ( 3/10يف البيان):  ,ويصح الرهن بكل حق الزم يف الذمة

كدين السلم, وبدل القرض, وثمن المبيعات, وقيم المتلفات, واألجرة, والمهر, 

 وعوض الخلع, واألرش على الجاين. 

وأما الدية على العاقلة: فإن كان قبل حلول الحول.. لم تصح؛ ألنه لم يجب 

 عليهم شيء. وإن كان بعد حلول الحول.. صح.

وحكي عن بعض الناس: أنه قال: ال يصح الرهن إال يف دين  أبو حامد: قال الشيخ

 السلم, وهو خالف اإلجماع.

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: َقْوله َتَعاَلى: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}إلى قوله:  { ڀڀ پ پ پ

 . اهـ[283ـ  282]البقرة:  { ڀڀ

 بيان حاالت أخذ الرهن؟ 

 ثالث حاالت:  يؤخذ الرهن يف

 عند أخذ الحق.الحالة األولى: 

 الحق الذي استدانه. :أي

 كأن تقول له: اعطني خمسين ألًفا على أن أرهنك سياريت هذه.

 فهذا الرهن يصح.

 الرهن قبل أخذ الدين.الحالة الثانية: 

 الجواز. وهذه الحالة فيها خالف بين أهل العلم, ورجح اإلمام العثيمين 

الرهن يعطي من يريد أن يستدين منه الرهن قبل أن يأخذ منه بحيث أن صاحب 
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 الدين.

 الرهن بعد أخذ الدين.الحالة الثالثة: 

 وهذه الحالة أيًضا جائزة.

 فالصحيح يف هذه الحاالت الثالث أهنا جائزة.

  :بيان حكم االنتفاع بالرهن 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 282-4/288يف المغني :) 

 ي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة فِي َحاَلْيِن: اْلَكاَلُم فِ 

 َأَحِدِهَما: َما اَل َيْحَتاُج إَلى ُمْؤَنٍة. 

اِهِن بَِحاٍل.  ْنتَِفاُع بِِه بَِغْيِر إْذِن الرَّ
ِ

اِر َواْلَمَتاِع َوَنْحِوِه, َفاَل َيُجوُز لِْلُمْرَتِهِن اال  َكالدَّ

ْهنَ  َنَّ الرَّ
ِ

اِهِن, َفَكَذلَِك َنَماُؤُه َوَمنَافُِعُه, َفَليَْس  اَل َنْعَلُم فِي َهَذا ِخاَلًفا؛ أل مِْلُك الرَّ

 لَِغْيِرِه َأْخُذَها بَِغْيِر إْذنِِه. 

ْهِن مِْن َقْرٍض, َلْم  ْنتَِفاِع بَِغْيِر ِعَوٍض, َوَكاَن َدْيُن الرَّ
ِ

اِهُن لِْلُمْرَتِهِن فِي اال َفإِْن َأِذَن الرَّ

ُل َقرْ  َنَُّه ُيَحصِّ
ِ

 ًضا َيُجرُّ َمنَْفَعًة, َوَذلَِك َحَراٌم.َيُجْز؛ أل

اُر َرْهنًا فِي  َبا اْلَمْحُض. َيْعنِي: إَذا َكاَنْت الدَّ وِر, َوُهَو الرِّ َقاَل َأْحَمُد: َأْكَرُه َقْرَض, الدُّ

 َقْرٍض َينَْتِفُع بَِها اْلُمْرَتِهُن. 

ْنتَِفاِع بِِه, بِِعَوٍض َأْو َما َيْحَتاُج فِيِه إَلى ُمْؤنٍَة, َفُحكْ اْلَحاُل الثَّانِي: 
ِ

ُم اْلُمْرَتِهِن فِي اال

ِذي َقْبَلُه.  اِهِن, َكاْلِقْسِم الَّ  بَِغْيِر ِعَوٍض, بِإِْذِن الرَّ

َنَُّه َنْوُع ُمَعاَوَضٍة. 
ِ

نْتَِفاِع بَِقْدِرِه, َجاَز؛ أل
ِ

ْنَفاِق َواال  َوإِْن َأِذَن َلُه فِي اإْلِ

ْذنِ  ا َمَع َعَدِم اإْلِ ا َوَأمَّ ْهَن َينَْقِسُم قِْسَمْيِن؛ َمْحُلوًبا َوَمْرُكوًبا, َوَغْيَرُهَما, َفَأمَّ , َفإِْن الرَّ

اْلَمْحُلوُب َواْلَمْرُكوُب, َفلِْلُمْرَتِهِن َأْن ُينِْفَق َعَلْيِه, َوَيْرَكَب, َوَيْحُلَب, بَِقْدِر َنَفَقتِِه, 

ًيا لِْلَعْدِل فِي َذلَِك.   ُمَتَحرِّ
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ِد ْبِن اْلَحَكِم, َوَأْحَمَد ْبن اْلَقاِسِم َواْخَتاَرُه َوَنصَّ َعَليْ  ِه َأْحَمُد, فِي ِرَواَيِة ُمَحمَّ

اِهِن, لَِغْيَبتِِه, َأْو اْمتِ  ِر النََّفَقِة مِْن الرَّ , َوُهَو َقْوُل إِْسَحاَق. َوَسَواٌء َأَنَفَق َمَع َتَعذُّ
ِّ

نَاِعِه اْلِخَرقِي

ْنَفاِق, َأْو َمَع  اِهِن, َواْستِئَْذانِِه. مِْن اإْلِ  اْلُقْدَرِة َعَلى َأْخِذ النََّفَقِة مِْن الرَّ

ٌع بَِها, َواَل َينَْتِفُع مِْن  َوَعْن َأْحَمَد ِرَواَيٌة ُأْخَرى, اَل ُيْحَتَسُب َلُه بَِما َأْنَفَق, َوُهَو ُمَتَطوِّ

ٍء. َوَهَذا َقْوُل َأبِي َحنِيَفَة َوَمالٍِك َوا
ْ

ْهِن بَِشي  الرَّ
ِّ

؛ لَِقْوِل النَّبِي
ِّ

افِِعي ْهُن »: - ملسو هيلع هللا ىلص -لشَّ الرَّ

ْيِه ُغْرُمهُ  لا عا اِهنِِه، لاُه ُغنُْمُه، وا  . اهـ(1)«ِمْن را

جواز االنتفاع بالرهن إن كان يحتاج إلى مؤنة, ويكون والراجح يف هذه المسألة: 

 االنتفاع بقدر مؤنته.

 َقاَل: َقاَل  -  -والدليل حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ُب »: ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهلل الظَّْهُر ُيْركا

لاى الَِّذي ياْركاُب  عا ا، وا ْرُهونا انا ما ا كا تِِه إِذا قا ُب بِنافا رِّ ُيْشرا لاباُن الدَّ ا، وا ْرُهونا انا ما ا كا تِِه إِذا قا  بِنافا

ةُ  قا ُب النَّفا ياْشرا  .«وا

الفقهاء النسخ لهذا الحديث, وقال بأن هذا الحديث عند  وادعى ابن عبد الرب 

 .يها, وآثار ثابتة, ال يختلف فيها يرده أصول مجمع عل

 : بأن معرفة التاريخ متعذر.وتعقبه الحافظ ابن حجر 

 والجمع أولى من إهدار أحدهما.

ع الراهن من االنفاق وقد ذهب األوزاعي والليث وأبو ثور إلى حملهما إذا امتن

 وهذا هو الصحيح يف المسألة.على المرهون, 

 كأن يكون رجاًل له بقرة رهنها عند صاحب الدين.المسألة: وصورة 

 فهل يبقى صاحب الدين يعلفها, وال يشرب لبنها؟

ال؛ وإنما يكون شرب اللبن مقابل العلف الذي يدفعها إليها, ومقابل الجواب: 

                                                           

 د حكم عليه اإلمام أبو داود رحمه اهلل تعالى باإلرسال.تقدم أن الحديث ضعيف, وق (1)
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 القيام على شأهنا, وعلى ما تحتاج إليه.

ن يستخدمها؛ ألن  يجوز لصاحب الدين أاللو رهن المستدين سيارة له, فو

 . كلفةال ومكاهنا  بقىالسيارة ت

فله أن يستخدمها مقابل ما سيدفع  فرتة طويلة يضر هبا, لكن إذا كان مكث السيارة

 فيها من المحروقات.

  :حكم ما إذا تلف املرهون, أو ضاع 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة: و

 ثور, وابن المنذر.فذهب عطاء, والزهري, واألوزاعي, والشافعي, وأبو 

, أنه إن تلف من غير تعمد منه, وال تفريط, فال ضمان عليه, ويروى عن علي 

 وأنه من ماله الراهن.

 وذهب شريح القاضي, والنخعي, والحسن: أن الراهن يضمن بجميع الدين.

 فإن كان تلفه يف أمر ظاهر كالحريق, أو الموت فمن ضمان الراهن.

 لم يقبل قوله وضمن. وإن ادعى تلفه يف أمر خفي

وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن المرهتن يضمن بأقل األمرين: قيمة 

 الرهن, أو قدر الدين.

 , ومرسل عطاء عند ابن أبي شيبة.يروى ذلك عن عمر بن الخطاب 

أنه ال ضمان على المرهتن إال إذا فرط, أما والحال أنه لم  :والراجح واهلل اعلم

 , ويجب على المستدين أن يقضيه إذا حل األجل.يفرط فال يلزمه شيء

 , كما يف الشرح الممتع.وهذا هو اختيار اإلمام العثيمين 

  :بيان كيفية قبض الرهن 

 ذكر أهل العلم أن القبض يف الرهن كالقبض يف البيع.
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فإن كان الرهن منقواًل: سالًحا, أو ذهًبا, أو مااًل, أو غير ذلك, يكون القبض فيه 

 باليد.

وإن كان الرهن غير منقواًل: عقاًرا, دوًرا, أو أرًضا, أو غير ذلك, يكون القبض فيه 

 بالتخلية بينهما وبين المرهتن.

 وإن كان الرهن مكياًل, أو موزوًنا, يكون القبض فيه بكيله, أو بوزنه, مع قبضه.

 يف المحلى, والماوردي يف الحاوي, وابن قدامة يف ذكر هذه المسألة ابن حزم 

 المغني.

 هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن استدامة القبض شرط يف صحة األول: 

 الرهن.

 فمتى دفع الرهن إلى صاحبه لالستفادة منه خرج عن كونه رهنًا.

 ٱ}: ستدلوا على ذلك بقول اهلل ا, واإلى كونه رهنً  عادفإذا أعيد إلى المرهتن 

 .[283:]البقرة {ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

إلى أن استدامة الرهن ليس بشرط, واختاره ابن  وذهب اإلمام الشافعي الثاين: 

ورجحه؛ ألن الرهن ال يشرتط يف القبض ابتداًءا, فال يشرتط فيه  عثيمين 

 ة.االستدامة, وهذا القول هو الراجح يف هذه المسأل

 :تنبيه: يدور يف البالد اليمنية معاملة بني الراهن واملرتهن جيب التنبيه عليها, وهي 

 أهنم يقسمون الرهن إلى قسمين:

 رهن عادي.  - 1

يف هذه الحالة إن كان المرهون أرًضا, فإن المرهتن يستعملها على الشطر أو 
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واحدة, وهي: إن أذن له  الثلث, وهذا ال يجوز كما تقدم, ألنه يجر نفًعا إال يف حالة

الراهن بحرث األرض وزراعتها على النصف أو غيره من غير شرط عليه من 

المرهتن, ويكون ما يأخذه المرهتن مقابل عمله وأتعابه, وهذا من باب المزارعة 

الجائزة, فقد زارع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أهل خيرب بشطر ما يخرج من 

 وغيرها. "الصحيحين"ثمرها كما يف 

  البيع الُمَرفَّع. - 2

وهو أن الراهن يدفع الرهن إلى المرهتن فينتفع المرهتن بكل ما يخرج من األرض 

من ثمر أو زرع, وهذه معاملة ربوية ال تجوز بحال, ألنه قرض جر نفًعا فصار محرًما, 

ول: ألنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل, ورسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقو

, ويقول: «إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا»

َل يحل مال أمرئ مسلم إَل بطيبة من », ويقول: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»

 .«نفسه

  :بيان إذا شرط املرتهن إنه إذا حل األجل ومل يوفه فالرهن بالدين 

  قال ابن قدامة ( 4/287يف المغني :) َإِْن َشَرَط َأنَُّه َمَتى َحلَّ اْلَحقُّ َوَلْم و

ِذي َعَلْيك. َفُهَو َشْرٌط َفاِسٌد.  ْيِن الَّ ْيِن َأْو: َفُهَو َمبِيٌع لِي بِالدَّ ْهُن لِي بِالدَّ نِي َفالرَّ  ُيَوفِّ

, َوَمالٍِك َوالثَّْوِريِّ َوالشَّ 
ِّ

 َوَأْصَحاِب ُرِوَي َذلَِك َعْن اْبِن ُعَمَر َوُشَرْيٍح َوالنََّخِعي
ِّ

افِِعي

ْأِي. َواَل َنْعَلُم َأَحًدا َخاَلَفُهْم.   الرَّ

 َواأْلَْصُل فِي َذلَِك 
ِ
 ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص -َما َرَوى ُمَعاِوَيُة ْبُن َعْبِد اهلل

ْهنُ »: - ُق الرَّ  َرَواُه اأْلَْثَرُم.  «َلا ُيْغلا

ن يغلق غلوًقا إذا بقي يف يد المرهتن, ال يقدر راهنه على غلق الرهوقال يف النهاية: 

 تخليصه.
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من فعل الجاهلية, والمعنى: أنه ال يستحقه المرهتن, إذا لم يستفكه صاحبه, وكان 

أن الراهن إذا لم ُيؤدي ما عليه يف الوقت المعين, ملك المرهتن الرهن, فأبطله 

 اإلسالم.

 العمل عليه عند أهل العلم.وهذا الحديث وإن كان مرساًل, إال أن 

, وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى جواز ذلك, واختاره شيخ اإلسالم 

 .واإلمام العثيمين 

لكن ينبغي أن ال يغبن الراهن, وال يكون فعله ذلك عن اضطرار, وإنما يكون عن 

 طيبة, ورضا, وهذا باتفاق أصحاب المذاهب.

 ى ى ې}يف كتابه يف العزيز:  ل اهلل أنه لو أنظره لكان أفضل, لقووالحق: 

 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ

  :بيان إذا كان دين املرتهن أقل من قيمة الرهن 

َفإِْن َكاَن َدْيُن اْلُمْرَتِهِن ُدوَن قِيَمِة (: 4/323يف المغني ) قال اإلمام ابن قدامة 

 مِنُْه 
َ

ْهِن, بِيَع ُكلُُّه, َفُقِضي َدْيُن اْلُمْرَتِهِن, َواْلَباقِي ُيَردُّ َعَلى َسائِِر َماِل اْلُمْفلِِس, الرَّ

. اِئعُ َوَيْشَتِرُك اْلُغَرَماُء فِيِه, َوإِْن بِيَع َبْعُضُه, َفَباقِيه َبْينَُهْم ُيَباُع َلُهْم َأْيًضا, َواَل َيْرِجُع بِِه اْلبَ 

 اهـ

 واحد منه بقدر ما له.اصصة, أي يأخذ كل حوهؤالء الغرماء يتقاسمونه م

  :حكم فسخ الرهن 

, فجاز له من أجل حقهفيجوز له فسخ الرهن متى شاء؛ ألنه عقد أما المرهتن: 

 فسخه متى شاء, كإبراء الدين.

فال يجوز له الفسخ بعد قبض المرهتن للرهن, ويجوز له الفسخ قبل وأما الراهن: 

 القبض.
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 .[283:لبقرة]ا { ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول اهلل 

  :حكم إذا مات الراهن, أو أفلس وحقه عند املرتهن 

وكان له غرماء, فهو أولى به من الغرماء, حتى يستويف ماله, روي هذا القول عن 

 الشعبي, وفيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف.

 وروي من طريقه عن عطاء, 

دع مااًل وصح عن الحكم, قوله يف الرجل يرهن الرهن, ثم يموت صاحبه وال ي

غير الرهن, وعليه دين سوى دين صاحب الرهن, قال: المرهتن أحق بالرهن من 

 غرماء الميت.

نه إذا كان مقبوًضا, فالذي هو يف يده أحق به, وإن لم يكن وصح عن الحسن أ

 مقبوًضا فهو بين الغرماء.

 يف المصنف. ذكر هذه اآلثار ابن أبي شيبة 

 يف قدر الدين وشرطه: حكم إذا اختلف الراهن واملرتهن 

عى عليه. عي, واليمين على الُمدَّ  فالحكم يف ذلك أن البينة على الُمدِّ

من طريق اْبِن َأبِي ُمَلْيَكَة, َأنَّ اْمَرَأَتيِْن, َكاَنَتا َتْخِرَزاِن فِي َبْيٍت َأْو في الصحيحين: ف

َعْت َعَلى األُْخَرى, فِي الُحْجَرِة, َفَخَرَجْت إِْحَداُهَما َوَقْد ُأْنِفَذ بِإِْشفَ  َها, َفادَّ ى فِي َكفِّ

 , َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َفُرفَِع إَِلى اْبِن َعبَّاٍس 
ِ
لاْو ُيْعطاى النَّاُس »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اهلل

اُلُهمْ  أاْموا ْوٍم وا اُء قا با ِدما ها اُهْم لذا ْعوا  َواْقَرُءوا َعَلْيَها: «بِدا
ِ
ُروَها بِاهلل  وئ وئ ەئ}, َذكِّ

  [77:]آل عمران { ۇئ ۇئ
ُّ

ُروَها َفاْعَتَرَفْت, َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َقاَل النَّبِي الياِميُن »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَذكَّ

ْيهِ  لا ى عا عا لاى الُمدَّ  .(1) «عا

                                                           

 (.1711(, ومسلم )4552أخرجه البخاري ) (1)
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اِهُن َوالُمْرَتِهُن "يف صحيحه على هذا فقال: وبوب البخاري  َباُب إَِذا اْخَتَلَف الرَّ

َعى َعَليْهِ  َوَنْحُوُه, َفاْلَبيِّنَُة َعَلى ِعي, َوالَيِميُن َعَلى الُمدَّ  ."الُمدَّ

ِعي"وبوب:   ."َباُب َما َجاَء فِي الَبيِّنَِة َعَلى الُمدَّ

َعى َعَلْيِه فِي األَْمَواِل َوالُحُدودِ "وبوب:   ."َباٌب: الَيِميُن َعَلى الُمدَّ

 وهذه المسألة قد خاض فيها العلماء رحمة اهلل عليهم.

 يها القول قول الراهن مطلًقا. فمنهم: من جعل ف

وهو قول عطاء ابن أبي رباح, وإبراهيم, وقال: إال أن يقيم البينة على من ادعى 

 الفصل.

 ."على المرهتن البينة"عن حماد أنه قال: : وأخرج ابن أبي شيبة 

 ومنهم: من جعل القول هو قول المرهتن. 

إال أنه قال: إال أن اوية, وهذا هو قول الحكم بن عتيبة, والحسن, وإياس بن مع

 وهو قول قتادة, وسعيد بن جبير.تقوم البينة, 

, ضبًطا يف صحيحه هو الحق إن شاء اهلل  لكن ما ذهب إليه اإلمام البخاري 

 ( 1) لِلمور.

 :حديث عائشة  فائدة  :اشترى من يهودي  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل » »عند الشيخين

ا له من حديث ا ورهنه درعا  .«طعاما

 يف صحيحه: عليه اإلمام البخاري  بوب

باب الكفيل يف السلم ثم رواه بلفظ: اشرتى طعاًما من يهودي بنسيئة ورهنه  - 1

 درًعا له من حديد.

                                                           

/ 1) "أحكام القرآن"(.525 - 524/ 3) "المغني "(. 81, 80/ 3) "المصنف البن أبي شيبة" (1)

 (.172/ 5) "الفتح"(.282
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اشرتى من يهودي طعاًما « ثم ترجم عليه باب الرهن يف السلم ورواه بلفظ: - 2

 إلى أجل معلوم وارهتن منه درًعا من حديد.

رهن درعه ثم رواه بلفظ: اشرتى من يهودي طعاًما  وترجم عليه باب من - 3

 ورهنه درعه.

ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهم ثم رواه بلفظ: اشرتى من يهودي  - 4

 ورهنه درعه.

ورواه يف الرهن من حديث أنس بلفظ: رهن درعه بشعير وترجم عليه الرهن  - 5

 يف الحضر.

إلى أجل ولفظه: اشرتى من يهودي طعاًما وترجم عليه يف البيوع شراء الطعام  - 3

 إلى أجل ورهنه درعه.

 يف صحيحه بألفاظ: ورواه اإلمام مسلم 

 اشرتى طعاًما من يهودي بنسيئة فأعطاه درًعا له رهنًا. - 1

 اشرتى من يهودي طعاًما ورهنه درًعا من حديد. - 2

يف رواية: اشرتى من يهودي طعاًما إلى أجل ورهنه درًعا له من حديد, و - 3

 (1)بإسقاط درًعا.

 :عن معاملة مياسير أصحابه كابن عفان وابن  ملسو هيلع هللا ىلصما سبب عدول النبي  فائدة

 عوف إلى اليهودي؟

 ( 330/ 7قال ابن الملقن يف اإلعالم:) 

 لبيان الجواز.  أحداها:

 ألنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم.ثانيها: 

                                                           

 (.358 - 357/ 7) "اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" (1)
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 (1). اهـبغير رضاه وأيًضا فإهنم ال يأخذون رهنهكراهة أن يرده منه ثالثها: 

تِهِ » قوله: قا ُب بِنافا ا  الظَّْهُر ُيْركا ْرُهونا انا ما ا كا رجل رهن خياًل, أو رهن بغاًل, أو : «إِذا

 رهن حماًرا, فإنه يركب مقابل نفقته إذا كان مرهوًنا.

قرض جر  بينما لو كان الرهن غير مطعوم, فاالنتفاع به حرام, ألنه سيكون عن

 نفًعا.

ْرُهوناا» قوله: انا ما ا كا تِِه إِذا قا ُب بِنافا رِّ ُيْشرا لاباُن الدَّ رهن بقرة,  رجالً مثاله لو أن : «وا

فجعل المرهتن يعلفها ويقوم على رعايتها, فإنه يجوز له أن يحلبها ويشرب لبنها, 

 وربما أخذ من سمنها, وهذا مقابل ما يقوم عليها من رعاية.

عا » قوله: ةُ وا قا ُب النَّفا ياْشرا ُب وا يكون الركوب وشرب اللبن,  :أي «لاى الَِّذي ياْركا

وأكل السمن, مقابل ما يقوم على الرهن من رعاية, ومن نفقة, ومن علف, إلى غير 

 ذلك.

 .قول مرجوح من أن هذا الحديث منسوخ,  وما ذهب إليه ابن عبد الرب 

اِحبِ » قوله: ْهُن ِمْن صا ُق الرَّ ْيِه ُغْرُمهُ َلا ياْغلا لا عا ناُه، لاُه ُغنُْمُه، وا ها  . «ِه الَِّذي را

مرسل, وفيه ضعف, فهو من طريق زياد بن سعيد, وابن أبي  الحديث تقدم  أن

ذئب, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, وهذا إسناد ظاهره الصحة, إال أنه معل, 

 فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري, عن سعيد بن المسيب مرساًل.

 أنه إذا حل األجل, ما يقول صاحب الدين: الرهن مقابل الدين.: معناهو

صرب عليه, وقد سبق  التفصيل يف مسألة ما إذا أراد أن يبيع الرهن, وقلنا: لو 

 ى ى ې}: الراهن معسًرا؛ لقول اهلل ال سيما إذا كان وأنظره, لكان خيًرا له, 

                                                           

 , وباهلل التوفيق . "الدر المكنون يف أحكام الديون"ه المسائل نقلتها لكم من كتابي: هذ (1)
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 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ

ن باعه ال سيما إن كان محتاًجا لماله, فال بأس عليه, ولكن يأخذ ما له من وإ

 . المال, ويرد الباقي لصاحب الرهن

 نمه لصاحبه.سالمته, إذا رجع الرهن سالًما فغ :أي «له غنمه» قوله:

إذا لحقه تلف, ال سيما إذا لم يكن المرهتن متعمًدا  :أي «وعليه غرمه» قوله:

 , فليس عليه شيء, فالغرم على الراهن.إلتالفه, ولم يتعدَّ 

  :بيان حكم اهلدية على صاحب الدين 

  قال اإلمام الشوكاين( 5/275يف النيل :) َة َة َواْلَعاِريَّ َواْلَحاِصُل َأنَّ اْلَهِديَّ

َْجِل ِرْشَوِة َص 
ِ

ْيِن, َأْو أل َْجِل التَّنِْفيِس فِي َأَجِل الدَّ
ِ

ْيِن, َأْو َوَنْحَوُهَما إَذا َكاَنْت أل اِحِب الدَّ

بَ  َنَُّه َنْوٌع مِْن الرِّ
ِ

ٌم؛ أل ْيِن َمنَْفَعٌة فِي ُمَقابِِل َدْينِِه َفَذلَِك ُمَحرَّ َْجِل َأْن َيُكوَن لَِصاِحِب الدَّ
ِ

ا, أل

 َأْو ِرْشَوٌة. 

َْجِل َعاَدٍة َجاِرَيٍة َبْيَن اْلُمْقِرِض َواْلُمْسَتْقِرِض َقْبَل 
ِ

التََّداُيِن َفاَل َبْأَس,  َوإِْن َكاَن َذلَِك أل

ْطاَلِق النَّْهِي َعْن َذلَِك   . اهـَوإِْن َلْم َيُكْن َذلَِك لَِغَرٍض َأْصاًل, َفالظَّاِهُر اْلَمنُْع إِلِ

  :بيان حكم الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغري شرط 

  قال اإلمام الشوكاين ( 273-5/275يف النيل :) ََياد ا الزِّ ُة َعَلى مِْقَداِر َوَأمَّ

َياَدِة فِي ْيِن ِعنَْد اْلَقَضاِء بَِغْيِر َشْرٍط َواَل إْضَماٍر َفالظَّاِهُر اْلَجَواُز مِْن َغْيِر َفْرٍق َبْيَن الزِّ  الدَّ

َفِة, َواْلِمْقَداِر, َواْلَقلِيِل, َواْلَكثِيِر, لَِحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة, َوَأبِي َرافٍِع, َواْلِعْربَ  اِض, الصِّ

.--َوَجابٍِر,  , َبْل ُهَو ُمْستََحبٌّ

افِِعيَِّة:   َوَغْيُرُه مِْن الشَّ
ُّ

ا َأَخَذ َقاَل اْلَمَحامِلِي ُيْسَتَحبُّ لِْلُمْسَتْقِرِض َأْن َيُردَّ َأْجَوَد مِمَّ

ِحيِح فِي َذلَِك, َيْعنِي: َقْوَلُه:  اءا »لِْلَحِديِث الصَّ نُُكْم قاضا ُكْم أاْحسا ْيرا  . «إنَّ خا

 
ُّ

ِذي َيُجرُّ إَلى اْلُمْقِرِض َنْفًعا, َما َأْخَرَجُه اْلَبْيَهِقي ا َيُدلُّ َعَلى َعَدِم ِحلِّ اْلَقْرِض الَّ َومِمَّ
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ْجٌه ِمْن »َمْوُقوًفا بَِلْفِظ:   فِي اْلَمْعِرَفِة َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيدٍ  ُهوا وا ةا فا عا نْفا رَّ ما ْرٍض جا ُكلُّ قا

با   بِْن «اُوُجوِه الرِّ
ِ
 ْبِن َكْعٍب َوَعْبِد اهلل

ُّ
نَِن اْلُكْبَرى, َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َوُأَبي , َوَرَواُه فِي السُّ

 َمْوُقوًفا َعَلْيِهْم.   َساَلٍم َواْبِن َعبَّاسٍ 

 
ٍّ

ى ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ النَّبِيَّ »بَِلْفِظ:  َوَرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأبِي ُأَساَمَة مِْن َحِديِث َعلِي ْن  ناها عا

ةا  عا نْفا رَّ ما ْرٍض جا  . «قا

ُهوا ِرباا»َوفِي ِرَواَيٍة:  ةا فا عا نْفا رَّ ما ْرٍض جا َوفِي إْسنَاِدِه ُسَواُر ْبُن ُمْصَعٍب َوُهَو  «ُكلُّ قا

ٌء.
ْ

 َمْتُروٌك, َقاَل ُعَمُر ْبُن َزْيٍد فِي اْلُمْغنِي: َلْم َيِصحَّ فِيِه َشي

.َوَوِهَم إَماُم اْلَحَرَمْيِن َواْلغَ  , َواَل ِخْبَرَة َلُهَما بَِهَذا اْلَفنِّ  َفَقااَل: إنَُّه َصحَّ
ُّ

 َزالِي

  :بيان حكم إذا قضى املقرتض املقرض أقل من الدين وحتلل من صاحب الدين 

  قال الشوكاين ( 5/273يف النيل :) ا إَذا َقَضى اْلُمْقَتِرُض اْلُمْقِرَض َوَأمَّ

َلُه مِْن  ِه َوَحلَّ  اْلَبِقيَِّة َكاَن َذلَِك َجائًِزا. ُدوَن َحقِّ

 "فِي َدْيِن َأبِيِه, َوفِيِه:   بَِحِديِث َجابِرٍ َوَقْد اْسَتَدلَّ اْلُبَخاِريُّ َعَلى َجَواِز َذلَِك: 

 . "َفَسَأْلُتُهْم َأْن َيْقَبُلوا َثَمَرَة َحاِئطِي َوُيَحلُِّلوا َأبِي 

 أَ َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ َأْيًضا: 
َّ

 َسَأَل َلُه َغِريَمُه فِي َذلَِك.   ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِي

َلُه مِْن َجِميِع َقاَل اْبُن َبطَّاٍل:   ُدوَن اْلَحقِّ بَِغْيِر ُمَحاَلَلٍة, َوَلْو َحلَّ
َ

اَل َيُجوُز َأْن َيْقِضي

َلُه مِْن َبْعِضهِ  ْيِن َجاَز ِعنَْد اْلُعَلَماِء, َفَكَذلَِك إَذا َحلَّ  . اهـالدَّ

 ن حكم شراء الدين بالرهن: بيا 

 .بغيره ويجوز لإلنسان أن يشرتي دينًا برهن, ويجوز 

 ذلك, وفعل أيًضا ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصفقد فعل النبي 

ا ِمْن ياُهوِديٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ »: من حديث َعائَِشَة  ففي الصحيحين: اما عا ى طا اْشتارا
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ِديدٍ  ا ِمْن حا ناُه ِدْرعا ها را ٍل، وا  .(1) «إِلاى أاجا

يف  ء أيًضا من حديث ابن عباس , وأنس بن مالك , وأسماء بنت يزيد وجا

 .سنن ابن ماجه 

 : وجاء يف سنن اإلمام الدارقطني 
ِّ

 اْلُمَحاِربِي
ِ
, من حديث َطاِرِق ْبِن َعْبِد اهلل

نَا: بَِكَذا َوَكَذا َتبِيُعونِي َجَمَلُكْم َهَذا؟ , ُقْلنَا: َنَعْم , َقاَل: بُِكْم؟ , ُقلْ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  َقاَل 

َصاًعا مِْن َتْمٍر , َقاَل: َفَما اْسَتْوَضْعنَا َشيًْئا , َوَقاَل: َقْد َأَخْذُتُه , ُثمَّ َأَخَذ بَِرْأِس اْلَجَمِل 

َتْعِرُفوَنُه ,  َحتَّى َدَخَل اْلَمِدينََة َفَتَواَرى َعنَّا , َفَتاَلَوْمنَا َبْينَنَا , َوُقْلنَا: َأْعَطْيُتْم َجَمَلُكْم َمْن اَل 

َفَقاَلِت الظَِّعينَُة: اَل َتاَلَوُموا َفَقْد َرَأْيُت َوْجَه َرُجٍل َما َكاَن لَِيْحَقَرُكْم , َما َرَأْيُت َوْجَه 

اَل  ا َكاَن اْلِعَشاُء َأَتاَنا َرُجٌل , َفَقاَل: السَّ ُم َرُجٍل َأْشَبَه بِاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر مِْن َوْجِهِه , َفَلمَّ

 
ِ
إَِلْيُكْم: َوإِنَُّه َأَمَرُكْم َأْن َتْأُكُلوا مِْن َهَذا َحتَّى َتْشبَُعوا  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيُكْم , َأَنا َرُسوُل َرُسوِل اهلل

 .(2) «َوَتْكَتاُلوا َحتَّى َتْسَتْوُفوا , َقاَل: َفَأَكْلنَا َحتَّى َشبِْعنَا , َواْكَتْلنَا َحتَّى اْسَتْوَفْينَا 

ستدين إلى أجل مسمى فهو أبلغ يف ضبط الحقوق, أو يستدين إلى وال حرج أن ي

 ميسرة.

ومن استدان إلى أجل مسمى وجب عليه إذا حل األجل أن يقضي الدين, وال 

 يؤخره.

 .[34:]اإلسراء {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ}: قول اهلل ل

 وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې}: إال إذا كان معسًرا فقد قال اهلل 

 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ

                                                           

 (.1303(, ومسلم )2038أخرجه البخاري ) (1)

 (. 520(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2273أخرجه الدارقطني ) (2)
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 القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط

ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ  -»: --َأبِي َرافِعٍ  َوَعنْ ) – 833 ُجٍل باْكرا اْستاْسلافا ِمْن را

: َلا أاِجُد إَِلَّ  الا قا ُه، فا ُجلا باْكرا ْن ياْقِضيا الرَّ
افٍِع أا باا را را أا أاما ِة، فا قا دا ْيِه إِبٌِل ِمنا الصَّ لا ْت عا ِدما قا  فا

 : الا ا. قا ياارا إِنَّ »خا اءا  أاْعطِِه إِيَّاُه، فا نُُهْم قاضا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)«ِخياارا النَّاِس أاْحسا

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان جواز القضاء بأحسن مما استدان به إذا لم يكن 

 بينهما شرطًا .

ا» قوله: ُجٍل باْكرا  .«اْستاْسلافا ِمْن را

 لفتى من اإلبل, بمنزلة الغالم والجارية من الناس.ا بالفتحالبكر: 

 هو الذي استكمل ست سنين, ودخل يف السابعة.الرباعي: 

  قال اإلمام النووي ( 37-11/33يف شرح مسلم :) َوفِي ِرَواَيِة َأبِي

 , --ُهَرْيَرةَ 
َّ

أاْعُطوُه إِيَّاهُ »َقاَل َلُهْم:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي ا َلا ناِجُد إَِلَّ اْشتاُروا لاُه ِسنًّا فا اُلوا إِنَّ قا ، فا

نُُكْم  ْيُرُكْم أاْحسا ْيرُِكْم أاْو خا إِنَّ ِمْن خا اُه فا أاْعُطوُه إِيَّ اْشتاُروُه فا الا فا ْيٌر ِمْن ِسنِِّه قا ِسنًّا ُهوا خا

اءا   . «قاضا

 "َوفِي ِرَواَيٍة َلُه: 
ِ
ِخيااُرُكْم »َقُه, َوَقاَل: ِسنًّا َفَأْعَطاُه ِسنًّا َفوْ  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْقَرَض َرُسوُل اهلل

اءا  اِسنُُكْم قاضا حا  . اهـ"«ما

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : مسلموجاء يف 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن لَِرُجٍل َعَلى َرُسوِل اهلل

 
ِّ

, َفَأْغَلَظ َلُه, َفَهمَّ بِِه َأْصَحاُب النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَحقٌّ
ُّ

قِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل النَّبِي اِحِب اْلحا إِنَّ لِصا

اَلا ما  أاْعُطوُه إِيَّاهُ », َفَقاَل َلُهْم: «قا , َفَقاُلوا: إِنَّا اَل َنِجُد إاِلَّ ِسنًّا ُهَو َخيٌْر مِْن «اْشتاُروا لاُه ِسنًّا، فا

                                                           

 (1300)أخرجه مسلم  (1) 



   

 

187 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

اءا »ِسنِِّه, َقاَل:  نُُكْم قاضا ُكْم أاْحسا يْرا ْيرُِكْم، أاْو خا إِنَّ ِمْن خا أاْعُطوُه إِيَّاُه، فا اْشتاُروُه، فا  .(1)«فا

 ال اإلمام النووي ق ( 11/37يف شرح مسلم :) :بِِل ا اْلَبْكُر مَِن اإْلِ َفبَِفْتِح َأمَّ

ِغيَرُة   الصَّ
َ

ِغيُر َكاْلُغاَلِم مَِن اآْلَدمِيِّيَن, َواأْلُنَْثى َبْكَرٌة َوَقُلوٌص َوِهي اْلَباِء َوُهَو الصَّ

ابَِعِة, َوَأْلَقى َرَباِعَيًة بَِتْخِفيِف اْلَياِء َكاْلَجاِرَيِة, َفإَِذا اْسَتْكَمَل ِستَّ ِسنِيَن َوَدَخَل  فِي السَّ

 .َفُهَو َرَباٌع, َواأْلُْنثَى َرَباِعَيٌة 

اءا »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْوُلُه  اِسنُُكْم قاضا حا َفِة.«ِخيااُرُكْم ما اُهْم بِالصِّ  , َقاُلوا ُه َذُوو اْلَمَحاِسِن َسمَّ

بَِفْتِح اْلِميِم َوَأْكَثُر َما َيِجيُء َأَحاِسنُُكْم َجْمُع َوقِيَل: ُهَو َجْمُع َمْحَسٍن َقاَل اْلَقاِضي: 

 َأْحَسَن.

ْستَِدانَِة. َوفِي َهَذا اْلَحِديِث: 
ِ

ْقتَِراِض َواال
ِ

 َجَواُز اال

 
ُّ

ْينُ  ملسو هيلع هللا ىلصلِْلَحاَجِة, َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنََّما اْقتََرَض النَّبِي  مَِن اْلَمْغَرِم َوُهَو الدَّ
ِ
ِه َوفِي َيْسَتِعيُذ بِاهلل

 َجَواُز اْقتَِراِض اْلَحَيَواِن. 

 َوفِيِه َثاَلَثُة َمَذاِهَب: 

َلِف َواْلَخَلِف:   َوَمالٌِك َوَجَماِهيُر اْلُعَلَماِء مَِن السَّ
ُّ

افِِعي َأنَُّه َيُجوُز َقْرُض َجِميِع الشَّ

 . اْلَحَيَواِن إاِلَّ اْلَجاِرَيَة لَِمْن َيْملُِك َوْطَأَها, َفإِنَُّه اَل َيُجوزُ 

 َوَيُجوُز إِْقَراُضَها لَِمْن اَل َيْملُِك َوْطَأَها َكَمَحاِرمَِها َواْلَمْرَأِة َواْلُخنَْثى. 

مذهب المزين وابن َجِريٍر َوَداُوَد َأنَُّه َيُجوُز َقْرُض اْلَجاِرَيِة َوَسائِِر َواْلَمْذَهُب الثَّانِي: 

 . اهـاْلَحَيَواِن لُِكلِّ َواِحدٍ 

  وفقه اهلل تعاىل:قال أبو حممد 

 وال يجوز للمقرض أن يستمتع هبا يف حال القرض.

 : ثم قال 

                                                           

 (.1301أخرجه مسلم ) (1)
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ٍء مَِن اْلَحَيَواِن َوَهِذِه َوالثَّالُِث: 
ْ

َمْذَهُب َأبِي َحنِيَفَة َواْلُكوفِيِّيَن َأنَُّه اَل َيُجوُز َقْرُض َشي

 اأْلََحاِديُث َتُردُّ َعَلْيِهْم. 

 ْسَخ بَِغيِْر َدلِيٍل. َواَل ُتْقَبُل َدْعَواُهُم النَّ 

َلِم فِي اْلَحَيَواِن, َوُحْكُمُه ُحْكُم اْلَقْرِض. َوفِي َهِذِه اأْلََحاِديِث:   َجَواُز السَّ

ِذي َعَلْيهِ َوفِيَها:   . اهـَأنَُّه ُيْسَتَحبُّ لَِمْن َعَلْيِه َدْيٌن مِْن َقْرٍض َوَغيِْرِه َأْن َيُردَّ َأْجَوَد مَِن الَّ

 د وفقه اهلل تعاىل:قال أبو حمم 

 دخل الشرط عند االقرتاض.قد ولكن بشرط أن ال يكون 

نَِّة َوَمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق َوَلْيَس ُهَو مِْن َقْرٍض َجرَّ َمنَْفَعًة َفإِنَُّه : ثم قال  َوَهَذا مَِن السُّ

 َعنُْه. 
ٌّ

 َمنِْهي

 َعنُْه َما َكاَن َمْشُروًطا فِي َعْقدِ 
َّ

َنَّ اْلَمنِْهي
ِ

 اْلَقْرِض.  أل

ا َعَلْيِه َوَيُجوُز لِْلُمْقِرِض َأْخُذَها َسَواٌء َزاَد  َياَدُة فِي اأْلََداِء َعمَّ َوَمْذَهُبنَا َأنَُّه ُيْسَتَحبُّ الزِّ

َفِة, َأْو فِي اْلَعَدِد, بَِأْن َأْقَرَضُه َعَشَرًة َفَأْعَطاُه َأَحَد َعَشَر.   فِي الصِّ

 َعنَْها. َوَمْذَهُب َمالٍِك َأنَّ ال
ٌّ

َياَدَة فِي اْلَعَدِد َمنِْهي  زِّ

ُة َأْصَحابِنَا ُعُموُم َقْولِِه  اءا »: ملسو هيلع هللا ىلصَوُحجَّ نُُكْم قاضا ْيُرُكْم أاْحسا  . اهـ«خا

  اقرتضأي:  «استلف ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

 كان من أغنى الناس, إال أنه كان ينفق المال يف أوجه الخير. ملسو هيلع هللا ىلصمع أن النبي 

ا» قوله:  , وقد يكون من غير المسلمين.قد يكون من أصحابه : «من رجل بكرا

 مشروعية االستدانة من الكافر عند الحاجة. فيه:

ةِ » قوله: قا دا ْيِه إِبٌِل ِمنا الصَّ لا ْت عا ِدما قا  من إبل الزكاة. :أي «فا

 من إبل الزكاة؟ ملسو هيلع هللا ىلصكيف يقضي النبي وقد استشكل هذا األمر: 

 من فع ذلك للفقراء, ورد ما عنده, ودملسو هيلع هللا ىلصاشرتاها النبي فقال بعض أهل العلم: 
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 الدين.

هُ » قوله: ُجلا باْكرا ْن ياْقِضيا الرَّ
افٍِع أا باا را را أا أاما  .الدين التوكيل يف قضاء  فيه: «فا

ا» قوله: ياارا : َلا أاِجُد إَِلَّ خا قاالا  .ملسو هيلع هللا ىلصأحسن, وفوق ما أعطى الرجل للنبي  :أي «فا

إِنَّ ِخ »َقاَل: " قوله: اءا أاْعطِِه إِيَّاُه، فا نُُهْم قاضا  ."«ياارا النَّاِس أاْحسا

 : وقد جاء يف سنن اإلمام ابن ماجه 
ِ
من طريق إِْسَماِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد اهلل

ِه  , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ُّ

 --ْبِن َأبِي َربِيَعَة اْلَمْخُزومِي
َّ

اْسَتْسَلَف مِنُْه, ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

 َغَزا ُح 
ُّ

ا َقِدَم َقَضاَها إِيَّاُه, ُثمَّ َقاَل َلُه النَّبِي كا اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصنَيْنًا َثاَلثِيَن َأْو َأْرَبِعيَن َأْلًفا, َفَلمَّ باارا

ْمُد  اْلحا اُء وا فا لاِف اْلوا اُء السَّ زا ا جا ، إِنَّما الِكا ما  .(1) «لاكا فِي أاْهِلكا وا

 واهلل الموفق .

 ربابيان أن كل قرض جر منفعة فهو 

  َوَعنْ ) – 834
ٍّ

  -  -َعلِي
ِ
ُهوا »: ملسو هيلع هللا ىلص-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ةا، فا عا نْفا رَّ ما ْرٍض جا ُكلُّ قا

 (.ُأَساَمَة, َوإِْسنَاُدُه َساقِطٌ  َرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأبِي .(2) «ِرباا

 ِعنَْد اْلبَ  --َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد َوَلُه َشاِهٌد َضِعيٌف َعْن ) – 835 
ِّ

  (.(3) ْيَهِقي

                                                           

(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح 4383(, والنسائي )2424جه ابن ماجه )أخر (1)

 (.1388وضعيف سنن ابن ماجه, ويف صحيح وضعيف سنن النسائي. وحسنه يف اإلرواء )

« التلخيص»بسند ضعيف جدًا وقد أفصح الحافظ يف ( 437أخرجه الحارث ابن أبي أسامة ) (1) 

وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل إسناده سوار بن مصعب؛ وهو مرتوك.  : يفعن علته, فقال (3/34)

 (.1328يف اإلرواء  )

فهو وجه من وجوه  ,كل قرض جر منفعة"موقوًفا بلفظ:  (10233)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 2) 

 يف وصححه اإلمام األلباين رحمه اهللعبد اهلل بن عياش القتباين. ": يف إسنادهوهو ضعيف؛  ,"الربا
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 ْبِن َساَلمٍ َوآَخُر َمْوُقوٌف َعْن ) – 833
ِ
 (.(1) ِعنَْد اْلُبَخاِريِّ  -- َعْبِد اهلل

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا, وعلى هذا جماهير 

 أهل العلم.

ُجُل مِنَّا ُيْقِرُض َأَخ ": ابن ماجه  يف الباب ما أخرجهو اُه اْلَماَل َفُيْهِدي َلُه؟ َقاَل: الرَّ

 
ِ
ابَِّة، فاالا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل لاى الدَّ ُه عا لا ما ى لاُه، أاْو حا أاْهدا ا، فا ْرضا ُدُكْم قا ضا أاحا ا أاْقرا إِذا

لِكا  بْلا ذا باْيناُه قا ى باْيناُه وا را ْن ياُكونا جا
ْقباْلُه، إَِلَّ أا َلا يا ا وا ْبها  .(2) «ياْركا

 .معنوًيا ر القرض نفًعا حسًيا, أو وسواء ج

 أو اهلكبة.املوظفني معيةبيان حكم ما يسمى جب , 

معية, أو هكبة, مع بعض وهي التي يتعاطاها كثير من الناس, فإنه يدخل يف ج

الزمالء, على أن كل واحد منهم يدفع مبلغًا محددًا على فرتات ثم يرتاد بينهم حتى 

 الشهر أو أكثر أو أقل .يأيت على آخره, وربما حددوها ب

وقد اختلف العلماء المعاصرون يف هذه المسألة إذا كانت خالية من الشروط إلى 

 :(3)قولين

الجواز, وبه قال أعضاء هيئة كبار العلماء, ويف مقدمتهم: الشيخ ابن القول األول: 

                                                                                                                                                    

بلفظ  (1328وضعفه يف اإلرواء )« إهنم هنوا عن كل قرض جر منفعة»بلفظ:  (1327اإلرواء  )

 (.2/434وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )المصنف, 

رضي -فلقيت عبد اهلل بن سالم  ,أتيت المدينة"من طريق أبي ُبردة قال:  (3814)أخرجه البخاري  (3) 

با هبا  ,يء فأطعمك سويًقا وتمًرافقال: أال تج ,-اهلل عنه وتدخل يف بيت؟ ثم قال: إنك يف أرٍض الرِّ

 ."فإنه ربا ,أوحمل َقتٍّ  ,أوِحْمل شعير ,فأهدى إليك ِحْمل تِْبن ,إذا كان لك على رجل حق ,فاشٍ 

 (, وهو حديث ضعيف يف إسناده يحيى بن إسحاق مجهول.2432أخرجه ابن ماجه ) (1)

 , مقال بعنوان: أحكام جمعية الموظفين .225( ص: 104مية العدد )مجلة البحوث اإلسال  ((3
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 باز, وابن العثيمين رحمهما اهلل . 

, وألن هذه الصورة من القرض يسيرمن السماحة والتهذه المعاملة  وذلك لما يف

الذي ليس فيه اشرتاط نفع زائد ألحد, فكانت جائزة بما فيها من المصلحة للجميع, 

بدون مضرة, والمنفعة التي تحصل للمقرض ال تنقص المقرتض شيئًا من مال, 

وإنما يحصل المقرتض على منفعة مساوية لها, ففي ذلك مصلحة لهم جميعًا, من 

احد أو زيادة آلخر, والشرع المطهر ال يرد بتحريم المصالح التي ال غير ضرر على و

مضر فيها على أحد, بل ورد بمشروعيتها, وأن األصل يف العقود الحل, فكل عقد لم 

يرد الدليل على تحريمه فهو جائز, وألن يف هذه المعاملة تعاون على الرب والتقوى, 

ة لهم على البعد عن المعامالت فهب من الطرق التي تسد طرق المحتاجين, وإعان

المحرمة شرعًا كالربا ونحوه, فالقصد هو إرفاق المقرتض, وسواء انتفع المقرض 

 بذلك أم ال .

فهو ربا, واستدلوا  جر منفعة, ألنه قرٌض المنع من هذه المعاملة,  القول الثاين:

وهذا هو  مع ضعفه, وبما جاء عن الصحابة يف معنى الحديث,  بحديث الباب,

والشيخ عبد العزيز آل الشيخ, , وهي فتوى الشيخ الفوزان الصواب يف المسألة

 . وشيخينا الوادعي والحجوري رحمهم اهلل

مثلها, رد إليه مائة يأن  شرط على مائة, إال قرضهينه ال وبيان المنفعة المشروطة أ

, إذ أن األمر على المسامحة القرض يفقرض بقرض, والمنفعة محرمة  من فيكون

 .التعاون والتجاوز و

بدون أي  يكون هلل صورة القرض الحسن, وهو الذي  هذه المعاملةوليس يف 

 ., واهلل أعلم عوض وأمنفعة, 

 َوَقْد َأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َنْقاًل َعْن َنبِيِِّهْم (: 38/ 4ن عبد الرب يف التمهيد )قال اب



   

 

191 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

َلِف رِ  ملسو هيلع هللا ىلص َياَدِة فِي السَّ ًبا َوَلْو َكاَن َقْبَضًة مِْن َعَلٍف َأْو َحبًَّة َكَما َقاَل اْبُن إِنَّ اْشتَِراَط الزِّ

والزيادة هنا قرض بقرض ومنفعة بمنفعة مشروطة إما  . اهـَمْسُعوٍد َأْو َحبٍَّة َواِحَدٍة 

 بالمقال, وإما بالعرف والحال.

 :حكم إذا أقرتض بعملة فألغيت العملة 

 الث مذاهب:اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى ث

 أن له القيمة وقت القرض.األول: 

بل األقرب أن له قيمتها وقت القرض, " قال شيخنا الحجوري حفظه اهلل تعالى:

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې   }هذا يف حال هدمها, يقول اهلل تعالى: 

 .[272البقرة: ] {ې  ې  

 أن المعترب يف إرجاعها وقت منع تداول هذه العملة.الثاين: 

 أنه يعطي قيمتها وقت الوفاء.الثالث: 

وهذا القول األخير بعيد جًدا؛ ألنه قد أخذ العملة ولها شأن, وبعد اإللغاء صار ال 

 شأن لها.

, أن المعترب وقت المنع؛ وذلك وأقرب األقوال والذي اختاره اإلمام العثيمين 

 (1)اهلل أعلم.ألنه ثابت يف ذمته ذلك المبلغ, ولو سدده قبل الوقت بدقيقة أجزأه ذلك, و

 :بيان حكم مستدين أقرتض بعملة فزاد سعرها أو نقص 

وهذا يحصل كثيًرا, فقبل أربع سنوات اقرتض كثير من الناس بالعملة السعودية, 

وسعرها الريال السعودي بسبعة وخمسين ريااًل يمنًيا, واآلن أصبح سعرها فوق 

 المائة والستين ريال يمني.

                                                           

 (.104 - 103/ 2الشرح الممتع ) ((1
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المستدين يرد للدائن ما أعطاه من النقود يف ذلك  أنَّ الحق يف هذه المسألة: و

 الزمان زاد السعر أو نقص.

  عن مثل هذه (: 143/ 14) "المجموع"وقد سئلت اللجنة الدائمة كما يف

 الصورة. 

جنية على أن  100عندما يقرتض شخًصا مبلًغا من المال وليكن فقال السائل: 

ك ربا ضمن, مع أن القيمة الشرائية جنية, هل هنال 100يسدد القيمة بعد سنوات 

 للجنية تقل بمرور الزمن عليها؟

يجب على المقرتض أن يدفع الجنيهات التي اقرتضها وقت فأجابت اللجنة: 

 (1) . اهـطلب صاحبها وال أثر الختالف القيمة الشرائية زادت أو نقصت

 :حكم رجل أقرض آخر مبلًغا بعملة على أن يرده بعد زمن بعملة أخرى 

هذا القرض ال يجوز؛ ألن فيه بيع عمله حاضرة بعملة أخرى نسيئة, وهذه معاملة 

 ربوية؛ ألنه ال يجوز بيع عملة بعملة أخرى إال بسعر يومها, يًدا بيٍد. 

, وعلى المقرتض أو المستدين إذا وقع يف مثل هذه المعاملة أن يتوب إلى اهلل 

 (2)وأن يرد المبلغ الذي اقرتضه من نفس العملة.

 :حكم رجل استدان بعملة فقبض بعملة أخرى 

 كأن يكون استدان بالعملة السعودية, وقبض بالعملة اليمنية, فهل يجوز ذلك؟

هذه المسألة تخالف سابقتها يف كون األولى اشرتط المدين أن يرد له ماله بعملة 

 أخرى.

ني, أما هذه فليس فيها شرط, فمثاًل رجل استلف من آخر عشرة ألف ريال يم

                                                           

 (.300 - 222/ 12وراجع فتاوى الباز: ) (1)

 (.147 - 143/ 14فتاوى اللجنة الدائمة: ), (227, 223/ 12فتاوى ومقاالت متنوعة: ) (2)
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وبعد مدة قضاه مئتي ريال سعودي, أي ما يعادل عشرة ألف وخمسمائة, فال شيء 

 عليه, ويكون هذه الزيادة من حسن القضاء. 

 (1).«خيركم أحسنكم قضاء»: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول اهلل 

 ( 308/ 12قال الشيخ ابن باز يف مجموع فتاوى ومقاالت :) 

المال بالريال, ورده بما يساويه هل يجوز اقرتاض مبلغ من يف جوابه على سؤال: 

 من الدوالر؟

إن كان مشروًطا فهذا ال يجوز, هذا بيع, والبيع نقد بنقد, نسيئة ال يجوز, أما قال: 

إن كان أقرضه دراهم سعودية, ثم عند الوفاء أعطاه دوالرات بالرتاضي بينهما, يًدا 

 . اهـبيد, فال بأس

 , والتابعين.وهذه الفتوى عليها عمل كثير من الصحابة 

 أنه قضى بقيمة الدراهم دنانير. : فقد صح عن إبراهيم 

أنه كان تكون عليه الدنانير فيعطي ورًقا بقيمتها, ": --وصح عن ابن عمر 

 ."وتكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير, إذا قامت بسعرها

أنه لم ير بأًسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من ": --وصح عن عمر 

 ."الذهب

 وهو قول سعيد بن جبير, وطاوس, والزهري, وقتادة. 

 . "ال بأس باقتضاء الذهب من الذهب بقيمة السوق"والحسن حيث قال: 

 وهو قول القاسم, والحكم.

 (2)كراهية ذلك, وصح عن ابن سيرين.وصح عن أبي سلمة: 

                                                           

 (.133, 130/ 14فتاوى اللجنة الدائمة: ) (1)

 (.333, 335,  334 – 333/ 3: )"مصنف بن أبي شيبة"راجع لِلثار  (2)
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لك هو جواز هذا التعامل, حيث وهو يعترب صرف لما يف الذمة يف ذوالراجح: 

الحين, فكأنه حصل فيه التقابض, لكن بشرط أن ال يكون بينهما شرًطا, وهبذا قال 

 (1)الحسن, وابن المسيب , وإبراهيم. 

  : مسألة حتويل العمل يف الدين 

وعلى ذلك جمهور ال يجوز وأما مسألة تحويل لما يف الذمة بعملة أخرى ف

 .العلماء

 :حكم مطالبة املدين عند حلول األجل 

ا كان على الرجل دين فال يخلو أن يكون مؤجاًل أو حااًل, فإن كان مؤجاًل, لم إذ

 تجز مطالبته به قبل حلول األجل؛ ألن ذلك يسقط فائدة التأجيل. 

إذا أقرض ماال و أجله لزمه تأجيله "حيث قال:  وهذا اختيار اإلمام ابن القيم 

: , ويقول اهلل {}على أصح المذهبين و يدل على التأجيل قوله تعالى: 

{} ,

آية », و قوله: «المسلمون عند شروطهم»: ملسو هيلع هللا ىلصوقول النبي , {}وقوله: 

نصب ي», وقوله: «النافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا عاهد غدر

 (2) . اهـ«لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته

 ى ى ې}وإن كان الدين حااًل فإن كان معسًرا لم يجز مطالبته لقوله تعالى: 

 , وال يجوز لغريمه مالزمته.[280:]البقرة { ەئوئ ەئ ائ ائ

لما أوجب انظار المعسر, دل على أن  وإن كان موسرً ِا جازت مطالبته؛ ألن اهلل 

                                                           

 (.25/ 7مصنف ابن أبي شيبة : ) (1)

 (.47/ 2إغاثة اللهفان: ) (2)
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 (1) موسر ال يجب إنظاره.ال

  :بيان حكم املدين إذا أراد السفر قبل حلول أجل الدين 

 إن أراد المدين أن يسافر سفًرا يزيد على األجل فقد اختلف العلماء: 

 هل يجوز له مطالبته أم ال ومنعه أم ال؟ 

 وهل له أن يطالب بكفيل, أو ضمين, أو غير ذلك؟

قك حيث وضعت, يعني أنك رضيت حال إلى أن يقال له حفذهب الشافعي 

 من غير رهن, وال ضمين.
َّ

 العقد أن يكون مالك علي

 وذهب مالك إلى مطالبته بالكفيل, أو الرهن. 

أنه ال يطالب بكفيل, وال رهن؛ ألنه قد رضي هذا يف أول والحق يف المسألة: 

 األمر.

 وإن كان السفر للجهاد ففيه قوالن ألهل العلم:

نع من السفر حتى يقيم كفياًل, أو يعطيه رهنًا بدينه؛ ألن المجاهد يمالقول األول: 

يعرض نفسه للقتل طلًبا للشهادة, فال بد من إقامة الكفيل, أو الرهن؛ ليستويف صاحب 

 الدين دينه منه, وهذا اختيار ابن قدامة.

 قال أصحاب هذا القول ال يلزمه إعطاء كفياًل, أو رهنًا.القول الثاين: 

 (2)القول األول.اهلل أعلم: والراجح و

 

             

 

                                                           

 (.132/ 3: )"البيان للعمراين رحمه اهلل تعالى"راجع  (1)

 (.27/ 13) "المغني"(, 132, 131/ 3) "البيان" (2)

 ."الدر المكنون يف أحكام الديون"هذه المسائل مذكورة يف كتابي: 
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 باب التفليس والحجر

ْجرِ[ اْلحا  ]بااُب التَّْفِليِس وا

 الشرح: 

  :بيان أقسام الفلس 

 والفلس ينقسم إلى فلسين: 

 األول: فلس من الحسنات. 

من حديث َأبِي : مسلمففي , أسأل اهلل السالمة, وهذا يكون يف عرصات القيامة

 --ُهَرْيَرةَ 
ِ
ا اْلُمْفِلُس؟», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل ْدُرونا ما تا َقاُلوا: اْلُمْفلُِس فِينَا َمْن  «أا

ِصيااٍم، »اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع, َفَقاَل:  ٍة، وا الا ِة بِصا ْأتِي ياْوما اْلِقيااما تِي يا إِنَّ اْلُمْفِلسا ِمْن ُأمَّ

تاما  ْد شا ْأتِي قا يا اٍة، وا كا زا ا،  وا ذا با ها را ضا ا، وا ذا ما ها كا دا فا سا ا، وا ذا الا ها لا ما أاكا ا، وا ذا فا ها ذا قا ا، وا ذا ها

ْيِه  لا ا عا ى ما ْبلا أاْن ُيْقضا نااُتُه قا سا نِياْت حا إِْن فا نااتِِه، فا سا ا ِمْن حا ذا ها نااتِِه، وا سا ا ِمْن حا ذا ُيْعطاى ها فا

ْيِه، ُثمَّ  لا ْت عا ُطرِحا طاايااُهْم فا  .(1) «ُطرِحا فِي النَّارِ  ُأِخذا ِمْن خا

 الثاين: فلس من األموال. 

 وهذا يكون يف الدنيا.

 .  , فلس المال يف الدنيا, وفلس الحسنات يوم القيامةالنوعينفدل الحديث على 

 الفلس يف الدنيا. من عرفوا المفلس بما يلحقه : إذ أن الصحابة 

 الفلس يف اآلخرة.من عرفه بما يلحقه : ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 من دينه أكثر من ماله, وخرجه أكثر من دخله.فلس يف عرف الفقهاء: والم

وسموه مفلًسا وإن كان لديه ماٌل؛ ألن ماله مستحق الصرف يف جهة دينه فكان 

                                                           

 (.2581أخرجه مسلم ) (1)
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 معدوًما.

 هو اسم لمن عليه ديون ال يفي ماله هبا.فلس: موال

  :حكم من حلقه الفلس 

 يه.من لحقه الفلس إذا لم يطالب بالدين, فال شيء علو

 وأما إذا طولب بالدين, فعند ذلك ينظر إليه: 

 إن كان ماله أكثر من دينه, فهنا يجب عليه القضاء.

فإن أدى ذلك عن طيبة نفس, وإال جاز حبسه, والحجر عليه, على ما سيأيت  إن 

 . شاء اهلل 

 وأما إذا كان دينه أكثر من ماله, فهنا ينظر إليه: 

 ليه.إن كان معسًرا, فال سبيل لهم ع

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې}:  لقول اهلل 

 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ

 وال يجوز للحاكم أن يقضي عليه بحبس, وال بنحوه.

 وأما إن كان له مال يستطيع أن يؤدي بعض ما عليه, فيحجر عليه.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 307-4/303يف المغني :) ْنَساَن َوَمَتى َلِزَم اإْلِ

ٌة, اَل َيِفي َماُلُه بَِها, َفَسَأَل ُغَرَماُؤُه اْلَحاكَِم اْلَحْجَر َعَلْيِه, َلِزَمْتُه إَجاَبُتُهْم. ُدُيوٌن   َحالَّ

 َوُيْسَتَحبُّ َأْن َيْظَهَر اْلَحْجُر َعَلْيِه لُِتْجَتنََب ُمَعاَمَلُتُه, َفإَِذا ُحِجَر َعَلْيِه َثَبَت بَِذلَِك َأْرَبَعةُ 

 َأْحَكاٍم: 

 َتَعلُُّق ُحُقوِق اْلُغَرَماِء بَِعْيِن َمالِِه. َها: َأَحدُ 

فِِه فِي َعْيِن َمالِِه. َوالثَّانِي:   َمنُْع َتَصرُّ

َأنَّ َمْن َوَجَد َعْيَن َمالِِه ِعنَْدُه َفُهَو َأَحقُّ بَِها مِْن َسائِِر اْلُغَرَماِء إَذا َوَجَدْت َوالثَّالُِث: 
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ُروُط.   الشُّ

ابُِع:   لِْلَحاكِِم َبْيَع َمالِِه َوإِيَفاَء اْلُغَرَماِء.  َأنَّ الرَّ

ُسولا اهلل »: --َما َرَوى َكْعُب ْبُن َمالٍِك َواأْلَْصُل فِي َهَذا:  را  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را جا حا

الاهُ  بااعا ما باٍل، وا اِذ ْبِن جا لاى ُمعا ُل بِإِْسنَاِده.«عا  , َرَواُه اْلَخالَّ

ْحَمِن ْبنِ   باٍل »َكْعٍب, َقاَل:  َوَعْن َعْبِد الرَّ اُذ ْبُن جا انا ُمعا بااِب --كا ِل شا ِمْن أاْفضا

ما النَّبِيَّ  لَّ كا ْيِن، فا الاُه فِي الدَّ قا ما تَّى أاْغرا اُن حا ْل ُيدا ْم يازا لا يْئاا، فا ُكْن ُيْمِسُك شا لاْم يا ْوِمِه، وا  -قا

ٍد لاتارا  - ملسو هيلع هللا ىلص ٌد ِمْن أاْجِل أاحا ْو ُترِك أاحا لا اُؤُه، فا ما ُسوِل اهللِ ُغرا ا ِمْن أاْجِل را اذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكوا ُمعا

ُسوُل اهللِ  بااعا لاُهْم را ْيءٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا ْيرِ شا اٌذ بِغا اما ُمعا تَّى قا الاُه، حا  . «ما

 - ملسو هيلع هللا ىلص -إنََّما َلْم َيْتُرْك اْلُغَرَماُء لُِمَعاٍذ ِحيَن َكلََّمُهْم َرُسوُل اهلل َقاَل َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم: 

َنَّ 
ِ

 . اهـُهْم َكاُنوا َيُهوًداأل

  وقال اإلمام العمراين ( 3/141يف البيان :) وإذا ثبتت الديون على رجل

إما بالبينة, أو باعرتافه, أو بأيمان المدعين عند نكوله, وسأل الغرماء الحاكم أن 

 يحجر عليه.. نظر الحاكم يف ماله:

مره بقضاء الدين, فإن فإن كان يفي بما عليه من الدين, لم يحجر عليه, بل يأ

, - -امتنع.. باع عليه الحاكم ماله, وقضى أصحاب الديون, خالفا ألبي حنيفة 

 وقد مضت هذه المسألة. 

  وهل تقوم األعيان التي عليه أثماهنا؟ 

 فيه وجهان, حكاهما ابن الصباغ:

 ال يقومها؛ ألن ألرباهبا الرجوع فيها, فال تحتسب أثماهنا عليه, فلمأحدهما: 

 يقومها عليه مع ماله.

يقومها؛ ألن أصحاهبا بالخيار: بين أن يرجعوا فيها, وبين أن ال يرجعوا والثاين: 
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 فيها, ويطالبوه بالثمن.

وإن قوم ماله, فوجدوه ال يفي بديونه.. لم يحجر الحاكم عليه قبل سؤال الغرماء 

 ذلك؛ ألنه ال والية له عليه يف ذلك. 

الحاكم الحجر عليه بعد ذلك.. حجر عليه, وباع عليه وإن سأل الغرماء أو بعضهم 

 ماله, وبه قال مالك رحمة اهلل عليه, ومحمد, وأبو يوسف, رحمهما اهلل.

ال يحجر عليه, وال يبيع عليه ماله, بل يحبسه حتى ": - -وقال أبو حنيفة 

 ."يقضي ما عليه

 ملسو هيلع هللا ىلص -سول اهلل ركبه الدين على عهد ر -  -أن معاذ بن جبل »دليلنا: ما روي: 

 -  -، فحجر عليه، وباع عليه ماله حتى قام معاذ - ملسو هيلع هللا ىلص -، فكلم غرماؤه النبي -

 . اهـ«بغير شيء

 أن كل غريم يأخذ من ماله بقدر حصته.ومعنى أسوة الغرماء: 

رجل له مائة ألف ريال, وآخر له خمسين ألف ريال, وثالث له خمسين فمثاًل: 

 . ألف ريال

 ماء بالحصة, وبالنسبة.فنقسم المال بين الغر

 , نصف المال الذي عند المدين.ًافمن كان له مائة ألف سنعطيه خمسين ألف

 .ًا نعطيه خمسة وعشرين ألف ًاومن كان له خمسين ألف

 .مثله  والثالث 

 . فيكون كل واحد منهم قد أخذ نصف دينه, ألن المال

يق عليه, حتى يفتح اهلل وبعد ذلك ال ُيلزم بقضاء بقية الدين, وال ُيسجن, وال ُيض

 يقضي ما بقي عليه من الديون , ثم عليه. 
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  :بيان سبب احلجر 

 .المنع الحجر لغًة:

 هو منع الشخص من التصرف يف ماله.ويف عرف الفقهاء: 

 الحجر يكون لسببين: 

 األول: أن يكون لحض المحجور عليه. 

الهم حتى ال كالحجر على السفيه, والمجنون, والصغير, فيحجر على أمو

 .يفسدوها بسوء تصرٍف 

 الثاين: أن يكون لحض الغرماء.

 هو الحجر على صاحب الفلس.و

  :بيان فائدة احلجر 

  قال العالمة العثيمين يف الحجر عليه  (:275/ 2) "الشرح الممتع"يف

 حماية لحق الدائن, وحماية لذمة المدين. 

 حتى يعطى حقه أو بعضه. فالدائن: 

 ال تبقى ذمته معلقه مشغولة بالدين دائًما. لئوالمدين: 

فكان مقتضى النظر الصحيح أن وهذه مصلحة كربى عظيمة للدائن والمدين, 

 يثبت الحجر.

 أيًضا أن النبي صلى اهلل عليه و سلم جعل مطل الغني ظلم.ومن جهة النظر: 

ن ظالًما وهذا إن لم يكن غنًيا الغنى التام الذي يويف, لكن عنده بعض الشيء, فيكو

 بمنع الحقوق, والظلم يجب رفعه, وال سبيل لرفعه يف هذه الحال إال بالحجر عليه.

أن تمنعه من التصرف يف ماله ال يف ذمته, فنمنعه من التصرف ببيع, ومعنى الحجر: 

 . اهـوال شراء, وال هبة, وال رهن, وال غير ذلك
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  هل حيل الدين بسبب الفلس؟مسألة 

يه دين إلى أجل مسمى فأفلس قبل حلول األجل بخمسة أن يكون علوصورهتا: 

 أشهر, فهل للمدين أن يتقاضى حقه يف حين إفالسه؟

 نقول الجواب: اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين:

يحل بالفلس, وهذا قول مالك, وقول للشافعي, ورواية عن أحمد, وعزى األول: 

 الحافظ هذا القول للجمهور.

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من »ث: واستدلوا بحدي

 , وقاسوه على من مات وعليه دين فقد حل أجله.«غيره

أنه ال يحل, وهذا قول أحمد والمشهور يف مذهبه, وهو قول القول الثاين: 

 للشافعي, وعللوا ذلك بأن األجل حق للمفلس, فال يجوز إسقاط الحق الذي له.

 .«فأعطوا كل ذي حق حقه»لحديث: الثاين, والراجح هو القول 

وأما حديث الباب فإن داللته على ما إذا وجد فحق المستدين إنظاره إلى أجله, 

 ماله بعينه. 

 ال يجوز له أخذها حتى يحل األجل.مع أنه قد قال بعضهم: 

ويف هذه الحالة صاحب الدين الذي لم يحل أجله ال يشارك بقية الغرماء يف 

 1 لة من الفلس, بل يقسم المال بين من حل أجله, ويؤخر هو.الحصة المتحص

 هل حيل الدين باملوت؟ 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين:

يحل بالموت وهذا قول ابن سيرين وإسحاق وأبي عبيد وأحمد يف رواية, األول: 

                                                           

التهذيب يف فقه اإلمام "( 2402تحت حديث رقم ) "الفتح"(, 533/ 3) "المغني"راجع  ((1

 (.100/ 4) "الشافعي
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وهذا القول وعلى الورثة إما أن يسددوا أو يوقفوا الدين إلى أجله بكفالة أو رهن, 

 مروي عن الشعبي وإبراهيم وصح عن الحسن.

ال يحل ويبقى إلى أجله وهذا قول طاووس والزهري وحكي عن الحسن الثاين: 

 وروي عن شريح.

 أن الدين يحل بالموت, وهذا مذهب الجمهور.والراجح هو القول األول, 

 . [11:]النساء { ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}واستدلوا باآلية:

 1, وقد تقدم.«غفر للشهيد كل ذنب إَل الديني»وبمثل حديث: 

  ملفلس:احلجر على امسألة بدأ 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين:

إن الحجر يبدأ من وصول القضية إلى القاضي, وحكمه بالحجر, وهذا األول: 

 قول الجمهور.

 أن الحجر يبدأ من إفالسه. الثاين: 

 رجل قد أفلس فهو أحق من غيره.من أدرك ماله بعينه عند »لحديث: 

, وقد تقدم, ولم يكن قد «عن دبر ملسو هيلع هللا ىلصالغالم الذي باعه النبي »واستدلوا بحديث: 

 حجر على صاحبه.

وهذا اختيار شيخ اإلسالم, وهو قول المالكية, ورواية عن أحمد, وهو ظاهر قول 

 الحسن, والبخاري, وابن رجب.

 2 م, أو إلى القاضي.أي أن الحجر يبدأ من وصول القضية إلى الحاك

                                                           

(, 287 - 283/ 2) "الشرح الممتع"(, 1207) "المحلى"(, 537/ 3) "المغني"راجع  ((1

 (.228 - 227/ 3) "المصنف البن أبي شيبة"

 (.571/ 3) "المغني"(, 235/ 3) "الحاوي"(, 254, 252/ 5) "اإلنصاف"انظر  ((2
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 رجل عجز كسبه عن قدر حاجته أو بسبب تبذيره وإسرافه هل حيجر عليه؟ 

  على وجهين:(: 235/ 3) "الحاوي"الماوردي يف قال 

يحجر عليه الحاكم يف ماله؛ ألن يف تركه متصرًفا فيه إضاعة له وإبطااًل األول: 

 لحقوق غرمائه.

درته على أداء دينه, وألن يف إيقاع الحجر عليه أنه ال يجوز الحجر عليه؛ لقالثاين: 

 . اهـتعجيل الحكم, لعله مظنونة غير متحققة

 :الراجح أنه ال يحجر عليه, وإنما له أن يسجنه, أو يلزمه بقضاء الدين,  قلت

 واهلل أعلم.

 بيان حكم إقرار املفلس بدين آخر؟ 

 أم يتبع بعد فك الحجر؟إذا أقر المفلس بدين آخر يقبل, لكن هل يشارك الغرماء 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين:

يتبع بعد فك الحجر. وهذا مذهب أحمد, ومالك, ومحمد بن األول: 

 الحسن ,والثوري, والشافعي يف قول.

 إن أقر بدين قبل الحجر شاركهم, وهذا اختيار شيخ اإلسالم. الثاين: 

 (1)حنابلة.وذهب إليه الشافعي, وابن المنذر, وبعض ال

 ثم قد اختلفوا يف متى يكون المال أسوة الغرماء.

 إلى أنه أسوة للغرماء يف كل حال. فذهب بعضهم: 

 وال يصح, وروي عن الشعبي. منهم إبراهيم, والحسن, وروى عن علي 

 أنه ال يكون أسوة إال إذا أخذ من ثمنه شيًئا, وهذا قول مكحول. القول الثاين: 

مفلس أسوة الغرماء, إال إذا وجده بعينه, يدل على ذلك ظاهر أن مال الوالراجح: 

                                                           

 (.2402تحت حديث رقم ) "الفتح"(, 253/ 5) "اإلنصاف"(, 572/ 3) "المغني"راجع  ((1



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الحديث, وهو قول عمر بن عبد العزيز.

 (1)ويدخل دين مهور النساء يف أسوة الغرماء.

           

ْحَمِن, َعْن ) – 837 َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل -  -َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َأبِي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ

 
ِ
كا »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل ْن أاْدرا ْيرِهِ  ما قُّ بِِه ِمْن غا ُهوا أاحا ، فا ْد أاْفلاسا ُجٍل قا ْينِِه ِعنْدا را الاُه بِعا  .(2) «ما

  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ 

ْحَمِن ُمْرَساًل َوَرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَمالٌِك:   .مِْن ِرَواَيِة َأبِي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ

يُّما »: بَِلْفظِ 
نِِه أا ُه ِمْن ثاما لاْم ياْقبِِض الَِّذي بااعا ُه، وا أاْفلاسا الَِّذي اْبتااعا ا فا تااعا ُجٌل بااعا ما ا را

اِحُب  اتا اْلُمْشتارِي فاصا إِْن ما قُّ بِِه، وا ُهوا أاحا ْينِِه، فا ُه بِعا تااعا دا ما جا ْيئاا، فاوا ُة  شا تااِع ُأْسوا اْلما

اءِ  ما   .(3) «اْلُغرا

َبِي َداُودَ َوَوَصَلُه اْلَبيْ 
ِ

َفُه َتَبًعا أل , َوَضعَّ
ُّ

   (.(4) َهِقي

                                                           

 (.128و 37, 33/ 3) "مصنف بن أبي شيبة" (1)

 .(1552)ومسلم  (,2402)أخرجه البخاري  (2)

عن أبي بكر بن عبد  ,عن ابن شهاب (,3520)وأبو داود  (,2383)يف الموطأ أخرجه مالك  (3)

: وقال (3521)عن ابن شهاب مرساًل به. وأخرجه أبو داود  ,الرحمن مرساًل به. وتابع مالًكا يونس

وخالفهما «. فهو أسوة الغرماء فيها ,وإن قضى من ثمنها شيًئا: »وزادفذكر معنى حديث مالك؛ 

 الزبيدي كما يأيت.محمد بن الوليد 

 ,عن الزهري ,من طريق محمد بن الوليد الزبيدي (,11255)والبيهقي  (,3522)أخرجه أبو داود  (4)

وأّيما »نحوه. وزاد:  -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  ,عن أبي هريرة ,عن أبي بكر بن عبد الرحمن

وقال أبو «. فهو أسوة الُغرماء ,اقتضى منه شيًئا أولم يقتض ,وعنده متاع أمرئ بعينه ,أمرئ هلك

 ,من إسماعيل ,ووصله خطأ«. ال يصح. يعني: موصواًل »وقال البيهقي: «. حديث مالك أصح»داود: 

عن أبي بكر  ,فرووه عن الزهري ,وصالح بن كيسان ,ويونس ,أو الزبيدي؛ ألنه قد خالف مالك

=                      وغيرهم. ومال الحافظ ,يوالبيهق ,والدارقطني ,وأبو حاتم ,مرساًل. ورجح المرسل أبو داود
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 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أحكام المفلس .

, َوَكاَن َقاِضًيا : وجاء يف سنن اإلمام ابن ماجه 
ِّ

َرقِي من طريق عمر اْبِن َخْلَدَة الزُّ

ى »ا َقْد َأْفَلَس, َفَقاَل: فِي َصاِحٍب َلنَ  --بِاْلَمِدينَِة, َقاَل: ِجئْنَا َأَبا ُهَرْيَرةَ  ا الَِّذي قاضا ذا ها

ْينِهِ » ملسو هيلع هللا ىلصفِيِه النَّبِيُّ  ُه بِعا دا جا ا وا تااِعِه إِذا قُّ بِما تااِع أاحا اِحُب اْلما ، فاصا اتا أاْو أاْفلاسا ُجٍل ما ا را يُّما
 «أا

(1). 

 ويف إسناده ابن خلده, وهو مجهول, فالحديث ضعيف.

الاُه بِعا » قوله: كا ما ْن أاْدرا  . «ْينِهِ ما

  :حكم من وجد ماله بعينه عند املفلس 

لو أفلس رجل ثم دخلت عنده ووجدت أن مالك قد نقص, كأن يكون اشرتى 

 منك كيس من الدقيق, فحين دخلت عليه وجدت عنده نصف كيس من الدقيق.

 فهل تأخذ هذا المال؛ ألنه حقك, أم ال يجوز لك ذلك؟

 .«من أدرك ماله بعينه»: ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي لجمهور أهل العلم على أنه ال يجوز, 

 .حتى يأخذه يشرتطون أن يجد جميع المال,  حيث

, وإنما يكون هيجوز له أن يأخذ, أو زاد ماله عند المفاس فال إذا نقص ويقولون

 أسوة بين الغرماء.

 . وأما إذا وجد ماله عند غير المفلس؛ فال يجوز له أن يأخذه

ْد أافْ » قوله: ُجٍل قا قد صار مفلًسا, وتحقق منه أحكام المفلس,  :أي «لاسا ِعنْدا را

                                                                                                                                                    

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء «. التلخيص» ويف ,«الفتح»إلى تصحيحه يف  =

 (.2/433(, وصحح الطريق المرسل شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1442)

 (.2330أخرجه ابن ماجه ) (1)
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وذلك بأن يحكم القاضي, أو الحاكم بأنه صار مفلًسا؛ ألن الديون التي عليه أكثر من 

 ماله الذي معه.

ْيرِهِ » قوله: قُّ بِِه ِمْن غا ُهوا أاحا ألنه هو صاحب الحق, واإلسالم جاء برفع : «فا

 المظالم.

  قال اإلمام الشوكاين َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َشْرَط فيه: (: 5/220 النيل )يف

ْل, َفإِْن َتَغيََّرْت اْلَعْينُ  ْستِْحَقاِق َأْن َيُكوَن اْلَماُل َباقًِيا بَِعْينِِه, َلْم َيَتَغيَّْر, َوَلْم َيَتَبدَّ
ِ

فِي  اال

 ُأْسَوةُ 
َ

ُد َذلَِك َقْوُلُه فِي  َذاتَِها بِالنَّْقِص َمَثاًل, َأْو فِي ِصَفٍة مِْن ِصَفاتَِها, َفِهي اْلُغَرَماِء, َوُيَؤيِّ

َواَيِة الثَّانَِيِة:  ْقهُ »الرِّ رِّ لاْم ُيفا  . «وا

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 وحجتهم أنه ماله, ولكنه قد نقص, لكن قول الجمهور أولى.

  قال اإلمام الشوكاين : ُة, إَلى , َواْلَهاَدِويَّ
ُّ

افِِعي َأنَّ اْلَبائَِع َأْوَلى َوَذَهَب الشَّ

 بِاْلَعْيِن َبْعَد التََّغيُِّر َوالنَّْقِص.

قُّ بِهِ » قوله: ُهوا أاحا : مِْن َغْيِرِه َكائِنًا َمْن َكاَن, َواِرًثا, َأْو َغِريًما, َوبَِهَذا َقاَل , َأْي «فا

 اْلُجْمُهوُر. 

تِي فِي َيِد  َوَخاَلَفْت اْلَحنَِفيَُّة فِي َذلَِك َفَقاُلوا: اَل َيُكونُ  اْلَبائُِع َأَحقَّ بِاْلَعْيِن اْلَمبِيَعِة الَّ

ْلَعَة َصاَرْت  َنَّ السِّ
ِ

ُلوا اْلَحِديَث بَِأنَُّه َخَبٌر َواِحٌد ُمَخالٌِف لِِْلُُصوِل؛ أل اْلُمْفلِِس, َوَتَأوَّ

 . اهـبِاْلَبْيِع مِْلًكا لِْلُمْشَتِري

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

بدعوى أهنا تخالف  ملسو هيلع هللا ىلصطحات الحنفية, أهنم يردون أحاديث النبي وهذه من ش

 األصول.

اهلل,  ممسلم رحمهووأي حديث أعظم أصاًل من الحديث الذي أخرجه البخاري 
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 على داللته. اواتفق

َومِْن َضَمانِِه, َواْستِْحَقاُق اْلَبائِِع َأْخَذَها مِنُْه َنْقٌض  :ثم قال اإلمام الشوكاين 

ًة َأْو ُلَقَطًة.  لِِمْلكِِه,  َما إَذا َكاَن اْلَمَتاُع َوِديَعًة َأْو َعاِريَّ
َ

 َوَحَمُلوا اْلَحِديَث َعَلى ُصوَرٍة, َوِهي

َب:  ْفاَلِس, َواَل ُجِعَل َأَحقَّ بَِها لَِما َتْقَتِضيِه َوُتُعقِّ بَِأنَُّه َلْو َكاَن َكَذلَِك َلْم ُيَقيَّْد بِاإْلِ

 
ِ

 ْشتَِراِك. ِصيَغُة َأْفَعَل مِْن اال

ا»َيُردُّ َما َذَهُبوا إَلْيِه فِي َقْولِِه فِي َحِديِث َأبِي َبْكٍر: َوَأْيًضا:  تااعا ُجٍل بااعا ما ا را يُّما
, َفإِنَّ «أا

 فِيِه التَّْصِريَح بِاْلَبْيِع, َوُهَو نَصٌّ فِي َمَحلِّ النَِّزاِع. 

َواْبُن ِحبَّاَن, َواْبُن ُخَزْيَمَة َعْن َأبِي َبْكٍر َعْن َأبِي َوَقْد َأْخَرَجُه َأْيًضا ُسْفَياُن فِي َجامِِعِه, 

ا»بَِلْفِظ: --ُهَرْيَرَة  ْينِها ُه بِعا ِهيا ِعنْدا ةا ُثمَّ أاْفلاسا وا ُجٌل ِسْلعا ا اْبتااعا را  . «إذا

ْبِن ِحبَّاَن: 
ِ

تاهُ »َوفِي َلْفٍظ ال دا اْلباائُِع ِسْلعا جا ُجُل فاوا ا أاْفلاسا الرَّ  . «إذا

 :
ُّ

هُ »َوفِي َلْفٍظ لُِمْسلٍِم َوالنََّسائِي اِحبِِه الَِّذي بااعا ُه لِصا , َكَما َذَكَرُه اْلُمَصنُِّف, َوِعنَْد «إنَّ

اِق بَِلْفِظ:  زَّ ُجلٍ »َعْبِد الرَّ ةا ِمْن را ْن بااعا ِسْلعا  .«ما

َبْيِع, َوَيْلَتِحُق بِِه اْلَقْرُض َفَظَهَر بَِهَذا َأنَّ اْلَحِديَث َواِرٌد فِي ُصوَرِة الْ َقاَل اْلَحافُِظ: 

ْعتَِذاُر بَِأنَّ اْلَحِديَث َخَبٌر َواِحدٌ 
ِ

ِة اْلَوِديَعِة بِاأْلَْوَلى, َواال  َوَسائُِر َما ُذكَِر َيْعنِي: مِْن اْلَعاِريَّ

 َمْرُدوٌد, بَِأنَُّه َمْشُهوٌر مِْن َغْيِر َوْجِه.

َم َعْن َسُمَرَة وَ مِْن َذلَِك:  ْحَمِن. َما َتَقدَّ  َأبِي ُهَرْيَرَة َوَأبِي َبْكِر ْبِن َعبِْد الرَّ

َمْرُفوًعا بِنَْحِو  --َما َأْخَرَجُه اْبُن ِحبَّاَن بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح َعْن اْبِن ُعَمَر َومِْن َذلَِك: 

 َأَحاِديِث اْلَباِب. 

 َعنُْه, َحتَّى َقاَل اْبُن اْلُمنِْذِر: اَل َوَقْد َقَضى بِِه ُعْثَماُن َكَما َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َواْلَبْيَهقِ 
ُّ

ي

َحاَبِة   . َنْعِرُف لُِعْثَماَن ُمَخالًِفا فِي الصَّ

ْعتَِذاُر بَِأنَُّه ُمَخالٌِف لِِْلُُصوِل, 
ِ

ِحيَحَة َواال نََّة الصَّ ْفنَاَك مِْن َأنَّ السُّ اْعتَِذاٌر َفاِسٌد, لَِما َعرَّ



   

 

119 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 مِْن ُجْمَلِة اأْلُُصوِل, 
َ

َفاَل ُيْتَرُك اْلَعَمُل بَِها إالَّ لَِما ُهَو َأْنَهُض مِنَْها, َوَلْم َيِرْد فِي اْلَمَقاِم ِهي

 َما ُهَو َكَذلَِك. 

ْلَعَة َتِصيُر بِاْلَبْيِع مِْلًكا لِْلُمْشَتِري, َفَما َوَرَد َوَعَلى َتْسلِيِم:  َأنَُّه َوَرَد َما َيُدلُّ َعَلى َأنَّ السِّ

. فِي اْلَباِب أَ   َخصُّ ُمْطَلًقا, َفُيْبنَى اْلَعامُّ َعَلى اْلَخاصِّ

ْلَعَة.َوَحَمَل َبْعُض اْلَحنَِفيَِّة اْلَحِديَث:   َعَلى َما إَذا َأْفَلَس اْلُمْشَتِري َقْبَل َأْن َيْقبَِض السِّ

َب:  ِديِث َأبِي , َوبَِقْولِِه فِي َح «ِعنْدا ُمْفِلسٍ »: --بَِقْولِِه فِي َحِديِث َسُمَرَة َوُتُعقِّ

ُجلٍ »: --ُهَرْيَرَة   .«ِعنْدا را

ْبِن ِحبَّاَن: 
ِ

هُ »َوفِي َلْفٍظ ال ِهيا ِعنْدا ْفلاسا وا : , «ُثمَّ أا
ِّ

ُه »َولِْلَبْيَهِقي ِعنْدا ُجُل وا ا أاْفلاسا الرَّ إذا

تااعٌ   . «ما

تِي َبِقَيْت فِي َيِد إنَّ َهَذا اْلُحْكَم, َأْعنِي َكْوَن اْلَبائِِع َأْوَلى بِ َوَقاَل اْلَجَماَعُة:  ْلَعِة الَّ السِّ

 اْلُمْفلِِس ُمْخَتصٌّ بِاْلَبْيِع ُدوَن اْلَقْرِض. 

 َوآَخُروَن: 
ُّ

افِِعي ُلوَن َوَذَهَب الشَّ إَلى َأنَّ اْلُمْقِرَض َأْوَلى مِْن َغيِْرِه, َواْحَتجَّ اأْلَوَّ

َحِة بِاْلَبْيعِ  َمِة اْلُمَصرِّ َواَياِت اْلُمَتَقدِّ  . بِالرِّ

َواَياُت اْلُمْطَلَقُة َعَلْيَها َوَلكِنَُّه اَل َيْخَفى َأنَّ التَّْصِريَح بِاْلَبْيِع اَل َيْصُلُح َقاُلوا:  َفُتْحَمُل الرِّ

َنَُّه إنََّما َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َغْيَر اْلَبْيِع بِِخاَلفِِه بَِمْفُهوِم اللَّ 
ِ

َواَياِت اْلُمْطَلَقِة؛ أل ِب, َوَما قَ لَِتْقيِيِد الرِّ

َر فِي اأْلُُصولِ   َكاَن َكَذلَِك اَل َيْصُلُح لِلتَّْقيِيِد, إالَّ َعَلى َقْوِل َأبِي َثْوٍر َكَما َتَقرَّ

َح بِِه ُهنَا ُهَو اْلَوْصُف, َفاَل َيُكوُن مِْن َمْفُهوِم اللََّقِب.َوُربََّما ُيَقاُل   إنَّ اْلُمَصرَّ

اُودا » قوله: اُه أاُبو دا وا را  يف سننه.  :أي «وا

الٌِك » قوله: ما  يف موطئه. :أي «وا

الا » قوله: ِن ُمْرسا ْحما ْبِد الرَّ ِة أابِي باْكرِ ْبِن عا ايا  . «ِمْن ِروا

وهو , ورووا عنه, ملسو هيلع هللا ىلصي الذين رأوا النب ألنه من التابعين, وليس من الصحابة 
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 , أحد الفقهاء السبعة, وهم: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

 ير .عروة بن الزب -1

 سعيد بن مسيب . -2

 القاسم بن محمد بن أبي بكر . -3

 خارجة بن زيد بن ثابت . -4

 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود . -5

 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة . -3

 سليمان بي يسار نولى أم المؤمنين نينونة بنت الحارث . -7

يُّ »بَِلْفِظ:  قوله:
اأا تااعا ُجٌل بااعا ما ا را بأن الحكم  تقدم كالم اإلمام الشوكاين : «ما

 القرض.متعلق بالبيع, و

هُ » قوله: أاْفلاسا الَِّذي اْبتااعا  مع حلول األجل. :أي «فا

قُّ بِ » قوله: ُهوا أاحا ْينِِه، فا ُه بِعا تااعا دا ما جا ْيئاا، فاوا نِِه شا ُه ِمْن ثاما لاْم ياْقبِِض الَِّذي بااعا إِْن وا ِه، وا

اءِ  ما ُة اْلُغرا تااِع ُأْسوا اِحُب اْلما اتا اْلُمْشتارِي فاصا  . «ما

  الدين إذا مات املستدينحكم : 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين:

يحل بالموت وهذا قول ابن سيرين, وإسحاق, وأبي عبيد, وأحمد يف األول: 

ا الدين إلى أجله بكفالة, أو رهن, وهذا رواية, وعلى الورثة إما أن يسددوا أو يوقفو

 القول مروي عن الشعبي, وإبراهيم, وصح عن الحسن.

ال يحل ويبقى إلى أجله وهذا قول طاووس والزهري وحكي عن الحسن الثاين: 

 وروي عن شريح.

: هو القول األول أن الدين يحل بالموت وهذا مذهب الجمهوري والراجح
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يغفر », وبمثل حديث: [11:]النساء { ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}واستدلوا باآلية: 

 (1), وقد تقدم.«للشهيد كل ذنب إَل الدين

           

-َأَبا ُهَرْيَرةَ مِْن ِرَواَيِة ُعَمَر ْبِن َخْلَدَة َقاَل: َأَتْينَا )َوَرَوى َأُبو َداُوَد, َواْبُن َماَجْه:  – 838

-  :فِيُكمْ  ْقِضَينَّ أَلَ "فِي َصاِحٍب َلنَا َقْد َأْفَلَس, َفَقاَل  
ِ
ْن » :"ملسو هيلع هللا ىلص -بَِقَضاِء َرُسوِل اهلل ما

قُّ بِهِ  ُهوا أاحا يْنِِه؛ فا ُه بِعا تااعا ُجٌل ما دا را جا ، فاوا اتا ، أاْو ما َف  .(2) «أاْفلاسا َحُه اْلَحاكُِم, َوَضعَّ َوَصحَّ

َياَدَة فِي ذِْكِر اْلَمْوِت   (.َأُبو َداُوَد َهِذِه الزِّ

 الشرح: 

 لحديث لبيان بقية أحكام الفالس .ساق المصنف ا

 .«َوَرَوى َأُبو َداُوَد, َواْبُن َماَجْه: مِْن ِرَواَيِة ُعَمَر ْبِن َخْلَدةَ " قوله:

ُعَمر ْبن عبد الرحمن ْبن خلدة الزرقي األَْنصاِرّي, َأُبو حفص المدين القاضي., 

 تابعي ثقة, قاله الواقدي .

يْ  » قوله: باا ُهرا ْيناا أا تا : أا الا : قا ةا ْد أاْفلاسا »را اِحٍب لاناا قا جاءوا إلى أبي هريرة  :أي "«فِي صا

 .يستفتونه يف رجل قد لحقه الفلس 

: » قوله: قاالا ُسوِل اهللِ "فا اِء را اْقِضيانَّ فِيُكْم بِقاضا حرص الصحابة  فيه:و «"ملسو هيلع هللا ىلص -َلا

                                                           

(, 287 - 283/ 2) "الشرح الممتع"(, 1207) "المحلى"(, 537/ 3) "المغني"راجع  ((1

 (.228 - 227/ 3) "المصنف البن أبي شيبة"

وسنده ضعيف لجهالة عمر بن  (2314)والحاكم  (,2330)وابن ماجه  (,3523)أخرجه أبو داود  (2) 

 َص  ,-رضي اهلل عنه-من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ  (,1552)خلدة والحديث أخرجه مسلم 
ِّ

لَّى اهلُل َعِن النَّبِي

ُجُل »َعَلْيِه وَسلََّم َقاَل:  ُجُل َمَتاَعُه بَِعْينِهِ  ,إَِذا َأْفَلَس الرَّ وضعفه اإلمام األلباين «. َفُهو َأَحقُّ بِهِ  ,َفوَجَد الرَّ

  (.2/433(, وشيحنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1442رحمه اهلل يف اإلرواء )
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  على العمل بالكتاب والسنة يف جميع شؤوهنم, وسبب تحديث أبي هريرة 

 ذا الحديث.هب

, َوَكاَن َقاِضًيا : هو ما جاء يف سنن اإلمام ابن ماجه 
ِّ

َرقِي من طريق اْبِن َخْلَدَة الزُّ

ِذي  --ِجئْنَا َأَبا ُهَرْيَرَة "بِاْلَمِدينَِة, َقاَل:  فِي َصاِحٍب َلنَا َقْد َأْفَلَس, َفَقاَل: َهَذا الَّ

 
ُّ

اتا » ملسو هيلع هللا ىلصَقَضى فِيِه النَّبِي ُجٍل ما ا را يُّما
ُه  أا دا جا ا وا تااِعِه إِذا قُّ بِما تااِع أاحا اِحُب اْلما ، فاصا أاْو أاْفلاسا

ْينِهِ   فلما استشاره أفتاه., «بِعا

اتا » قوله: ْن أاْفلاسا أاْو ما  ., منكرة يف الحديث"أو مات": زيادة: «ما

 ( 152/ 3قال الخطابي يف معالم السنن):  وهذا الحديث مسندًا من هذا

النقل يف رجلين من رواته ورواه مالك مرسال فدل أنه ال يثبت الطريق يضعفه أهل 

مسندًا ولو صح لكان متأواًل على أن البائع مات موسرًا بدليل الخرب المتقدم الذي 

رواه عمر بن خلدة وأما إذا كان قد اقتضى شيئًا من الثمن فان الشافعي ال يجعله يف 

ما لم يصح عنده متصال صار إلى بقية الثمن أسوة الغرماء وذلك ألن هذا الخرب ل

القياس فجمع بين األمرين ولم يفرق ألن الذي له االرتجاع يف كل الشيء كان له ذلك 

يف بعضه كالشفيع إذا كان له أن يأخذ الشقص كله كان له أن يأخذ البعض الباقي بعد 

 . اهـتلف البعض

ْينِهِ » قوله: ُه بِعا تااعا ُجٌل ما دا را جا , وبيان أنه إذا نقص أو زاد لم يهتقدم القول ف: «فاوا

 .يجز له أخذه 

قُّ بِهِ » قوله: ُهوا أاحا  يكون أسوة بين الغرماء. فال: «فا

 وأما إذا لم يجد متاعه بعينه, فإنه يكون أسوة للغرماء يقتسمونه فيما بينهم.

 والحمد هلل رب العالمين.
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 ستطاعتهاالمن أخذ أموال الناس ولم يؤدها مع 

ِريِد, َوَعْن ) – 832   --َعْن َأبِيِه َعْمِرو ْبِن الشَّ
ِ
لايُّ »: -ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 : اِجِد ُيِحلُّ ُعُقوباتاهُ "اْلوا ُه، وا ,  .(1) «"ِعْرضا َقُه اْلُبَخاِريُّ , َوَعلَّ
ُّ

َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

َحُه اْبُن ِحبَّانَ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 يث لبيان تحريم المماطلة من المستطيع لصاحب الحق.ساق المصنف الحد

يشهد لصحته ما الحديث إسناده ضعيف, لجهالة محمد بن عبد اهلل بن ميمون, وو

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ين يف الصحيح
ِ
نِيِّ ُظْلٌم، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل ْطُل الغا ما

ِليٍّ  لاى ما ُدُكْم عا ا ُأْتبِعا أاحا إِذا ْلياْتباعْ  فا  .(2)«فا

 يف باب الحوالة والضمان. وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهلل 

اِجدِ » قوله: الغني من الوجد بمعنى )الواجد( المطل, واللَّي بالفتح: : «لايُّ اْلوا

 السعة والقدرة, أفاده المناوي يف فيض القدير .

الدين,  قضاءع ستطيالمفدل الحديث على أن المعسر ليس بظالم, وإنما الظالم 

 ولم يقضه.

  قال اإلمام الخطابي ( 2/38يف معالم السنن:)  :لّي الواجد يحل »وقال

                                                           

وابن   (,3242)والنسائي  (,3328)ووصله أبو داود  (,2400)أخرجه البخاري معلًقا بعد حديث  (1) 

وقال وسنده ضعيف, فيه محمد بن عبداهلل بن ميمون مجهول  (1134)وابن حبان  (,3327)ماجه 

 »و. "إسناده حسن"«: الفتح»الحافظ يف 
ّ

. علق البخاري عن سفيان «: الواجد»والمطل. «: اللي
ّ

الغني

وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء  : الحبس. : يقول: مطلتني. وعقوبته"عرضه"قوله: 

 (.210(, وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1434)

 (.1534(, ومسلم )2287أخرجه البخاري ) (2)
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فإنما جعله ظالما مع الواجد والغني, فال يجوز حبسه وعقوبته وهو , «عرضه وعقوبته

 . اهـليس بظالم

هُ » قوله: لم يِف أخذ حقي, وو ماطلني, فالن يقال: بالكالم فيه,  :أي «ُيِحلُّ ِعْرضا

 ., ونحو ذلك يف القضاء

ُعُقوباتاهُ » قوله:  اختلف أهل العلم يف تحديد نوع العقوبة هنا: : «وا

 .الحبس العقوبة فقال بعضهم: 

  قال اإلمام الخطابي ( 4/172يف معالم السنن :) 

 يحل عرضه أي يغلظ له, وعقوبته يحبس له.قال ابن المبارك: 

أن المعسر ال حبس عليه؛ ألنه إنما أباح حبسه يف الحديث دليل على : الشيخقال 

 إذا كان واجًدا, والمعدم غير واجد, فال حبس عليه.

 وقد اختلف الناس يف هذا: 

 يرى حبس الملي والمعدم, وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي.فكان شريح: 

 ال حبس على معسر, إنما حظه اإلنظار. وقال مالك: 

ه العسر فال يحبس, ومن كان ظاهر حاله أن من كان ظاهر حالمذهب الشافعي: و

 اليسار حبس؛ إذا امتنع من أداء الحق. 

 . اهـمن يدعي فيه زيادة شرط, وقد بينه ومن أصحابه:

  :واختلفوا هل يجوز أن تباع أمواله, وُتعطى إلى الغرماء 

َة : لما جاء يف مسند اإلمام أحمد , ال يجوزفقال بعضهم:  من حديث َأبِي ُحرَّ

ِه الرَّ  , َعْن َعمِّ
ِّ

 .(1)« ,إِنَُّه اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ إاِلَّ بِطِيِب َنْفٍس مِنُْه...--َقاِشي

 وذهب جمهور أهل العلم إلى الجواز.

                                                           

 (.1452(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )20325أخرجه أحمد ) (1)
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أما إذا كان عليه حقوق وذلك أنه ال يحل مال المسلم إذا لم تكن عليه حقوق, 

 فإهنا تؤخذ ألداء حق الناس.

 البيع, فإن باع صح بيعه, وال يقول أنا مكره, وإن أبى ويجوز للحاكم أن يأمره ب

 أن يبيع, فللحاكم أن يبيع من ماله, بقدر ما عنده من األموال.

 إذا تمت شروطه. اً بيع الحاكم نافذيكون و

فيجب على اإلنسان أن يكون مؤدًيا  أن أموال الناس ال ُتهدر, ويف الحديث بيان:

 لما عليه, كما ُيحب أنه تؤدى له.

 ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص عن  يف مسلم:و
ِ
َفَمْن َأَحبَّ َأْن ُيَزْحَزَح َعِن  --َعْبُد اهلل

 َواْليَْوِم اآْلِخِر, َوْلَيْأِت إَِلى النَّ 
ِ
اِس النَّاِر, َوُيْدَخَل اْلَجنََّة, َفْلَتْأتِِه َمنِيَُّتُه َوُهَو ُيْؤمُِن بِاهلل

ِذي ُيِحبُّ َأْن ُيْؤَتى   .(1)« هِ إَِليْ الَّ

 الحجر على المدين عن التصرف في ماله

ُسوِل اهللِ  ُأِصيبا »َقاَل:  -  -َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) – 870 ْهِد را ُجٌل فِي عا را

ُسوُل اهللِ  - ملسو هيلع هللا ىلص الا را قا ْينُُه، فا ُثرا دا كا ا، فا ها اٍر اْبتااعا ْيهِ » - ملسو هيلع هللا ىلص -فِي ثِما لا ُقوا عا دَّ َق  ,«تاصا َفَتَصدَّ

 
ِ
ا »لُِغَرَمائِِه:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّاُس َعَلْيِه, َوَلْم َيْبُلْغ َذلَِك َوَفاَء َدْينِِه, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ُخُذوا ما

لِكا  لاْيسا لاُكْم إَِلَّ ذا ْدُتْم، وا جا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «وا

ُسولا »: ;--َأبِيهِ  َوَعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َمالٍِك, َعنْ ) – 871 را  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللِ  أانَّ را جا حا

                                                           

 (.1841أخرجه مسلم ) (1)

 .(1553)سلم أخرجه م (2)
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ْيهِ  لا انا عا ْيٍن كا ُه فِي دا بااعا الاُه، وا اٍذ ما لاى ُمعا َحُه اْلَحـــــاِكُم,  َرَواهُ  .(1)«عا , َوَصحَّ
ُّ

اَرُقْطنِي الدَّ

َح   (.َوَأْخــــــــَرَجُه َأُبو َداُوَد ُمْرَساًل, َوُرجِّ

 الشرح: 

 .جرشيئًا من أحكام الحالحديثين لبيان  ساق المصنف 

ولم  يجوز أن ُيحجر على ماله؛ إن كان له مال, أكثر من الدين, أو مثل الدينف

 .يؤده

 بأن هذا الحديث يخالف حديث وضع الجوائح.فقد يقول قائل: 

ال مخالفة؛ فإن تلك األحاديث محمولة على من باع الثمر قبل أن يبدو فنقول هنا: 

 صالحه.

صالحه, وإنما لحقه الضرر بعد بدو وهذا الحديث محمول على رجل ابتاع ثمًرا 

 فال يجوز أن ُيهدر مال صاحبه.بعد ذلك, 

  قال اإلمام الخطابي ( 3/123يف معالم السنن :) قد تقدم الكالم يف بيان

 اختالف الناس يف وضع الجوائح. 

وأما هذا الحديث فليس فيه ذكر الجائحة, وقد يحتمل أن يكون إنما أصيب يف 

 . اهـجذها وأواها الجرينتلك الثمار بعدما 

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 الجرين: هو المكان الذي توضع فيه الثمار, كالثالجات يف زماننا.

                                                           

ويف سنده إبراهيم ( 11230) والبيهقي يف الكربى (,2348)والحاكم  (,4551)أخرجه الدارقطني  (1) 

والبيهقي من طريقه ( 15177)بن معاوية الكرابيسي ضعيف, أخطأ يف رفعه وقد أخرجه عبد الرزاق 

. (1233)خيص والحافظ يف التل (131)ورجح المرسل أبو داود يف المراسيل ( 11232)مرسالً 

(, ورجح المرسل شيخنا الحجوري يف تحقيق 1435وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء  )

 (.207الصغرى )
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فطرقها لص, أو جرفها سيل, أو باعها فافتات الغريم بحقه, وكل هذه : ثم قال 

 الوجوه قد يصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها. 

 وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال. 

وليس يف الحديث أنه أمر أرباب األموال أن يضعوا عنه شيئا من أثمان الثمار, ثلثا, 

أو أقل منه, أو أكثر, إنما أمر الناس أن يعينوه ليقضي حقوقهم, فلما أبدع هبم أمرهم 

  . اهـدين وليس له مالبالكف عنه إلى الميسرة, وهذا حكم كل مفلس أحاط به ال

ُسوِل اهللِ » قوله: ْهِد را ُجٌل فِي عا ا - ملسو هيلع هللا ىلصُأِصيبا را ها اٍر اْبتااعا قد صرح به يف : «فِي ثِما

 , ولم يثبت.الحديث الثاين بأنه معاذ بن جبل 

إلى اليمن  إنما أرسل معاذ بن جبل  ملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي حتى قال بعض أهل العلم: 

 ارة.ليكون له عوض عما لحقه من الخس

ْينُهُ » قوله: ُثرا دا كا أن التجار قد يلحقهم بسبب الخسارة الديون الكثيرة,  فيه: «فا

 وتبقى أموال الناس يف ذممهم.

لحقه الضرر بسبب زيت اشرتاه, فوقعت  وقد ذكر أن اإلمام محمد بن سيرين 

لزيت بإراقة ا فيه فأرة, ولم يتبين له المكان الذي سقطت فيه الفأرة من غيره, فأمر 

 كله, فكان دينه أربعون ألًفا.

ْيهِ »" قوله: لا ُقوا عا دَّ الحث على الخير, وجواز الصدقة على المحتاج,  فيه: "«تاصا

 تكون مستحبة لمن ليس عليه زكاة واجبة.كان لديه زكاة, ووقد تكون واجبة لمن 

ل من وهي من التعاون على الرب والتقوى, ولو أن أهل كل محلة يتعاونون مع ك

لكن الواقع أن كثيًرا من ولحصل الخير, إخواهنم, قه الفلس من تجارهم, أو لح

 الناس ال يبالون.

ْيهِ » قوله: لا قا النَّاُس عا دَّ تاصا , ملسو هيلع هللا ىلصألمر النبي  سرعة استجابة الصحابة  فيه: «فا
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 على الخير. وحرص الصحابة 

ْينِهِ » قوله: اءا دا فا لِكا وا ْبُلْغ ذا لاْم يا  لم يكِف المال لسداده.فلكثرة دينه,  :أي «وا

 أنه ال يجب أن ُيكلف الناس ال يستطيعون.وفيه: 

ُسوُل اهللِ » قوله: قاالا را ائِهِ  – ملسو هيلع هللا ىلص -فا ما  لمن يطالبه بدينه. :أي «لُِغرا

ْدُتمْ » قوله: جا ا وا  من ماله أسوة بينكم . :أي «ُخُذوا ما

لِكا  »  قوله: لاْيسا لاُكْم إَِلَّ ذا  ليس على اإلطالق. , ويف ذلك الوقت :أي «وا

أنه ليس لهم من هذا الرجل يف ذلك الوقت إال هذا المال الذي يسر اهلل  :فالمعنى

 .بجمعه 

عليه وجب عليه أن يؤدي إلى كل صاحب حق حقه من المال  فإذا فتح اهلل 

 المتبقي عنده.

ُسولا اهللِ » قوله: الاهُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را اٍذ ما لاى ُمعا را عا جا أن الحجر يكون قد تقدم : «حا

 على قسمين: 

 لمصلحة المحجور عليه: األول: 

 كالطفل, أو المجنون, أو السفيه الذي ال يحسن التصرف يف ماله.

 لمصلحة المحجور له:الثاين: 

 كالدائن, ونحوه من الغرماء الذين لهم حقوق عند المحجور عليه.

ْيهِ » قوله: لا انا عا ْيٍن كا ُه فِي دا بااعا ع المال, بدون رضى صاحبه, على جواز بي فيه: «وا

 التفصيل الذي تقدم.

ُقْطنِيُّ » قوله: ارا اُه الدَّ وا  يف سننه . :أي «را

اكِمُ » قوله:  ُه اْلحا حا حَّ صا  يف المستدرك . :أي «وا
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حا » قوله: ُرجِّ ، وا الا اُودا ُمْرسا ُه أاُبو دا جا أاْخرا  .«وا

 والحديث الراجح فيه اإلرسال. 

 ال أنه يف الباب.والمرسل من قسم الضعيف؛ إ

 ., واهلل أعلم العمل عليه عند جماهير أهل العلمو

 لرفع الحجر بيان عالمات البلوغ

لاى النَّبِيِّ »َقاَل:  - -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 872 ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُعرِْضُت عا نا أا ياْوما ُأُحٍد، وا

ْم ُيِجْزنِي، لا ناةا، فا ةا سا ْشرا يْ  اْبُن أاْرباعا عا لا ُعرِْضُت عا ةا وا ْشرا ْمسا عا ا اْبُن خا نا أا ِق، وا نْدا ِه ياْوما اْلخا

نِي ازا أاجا ناةا، فا   .َعَليْهِ  ُمتََّفٌق  .(1) «سا

 :
ِّ

ْغُت »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلَبْيَهِقي نِي بالا لاْم يارا ْم ُيِجْزنِي، وا لا َحَها اْبنُ  .(2) «فا  (.ُخَزْيَمةَ  َوَصحَّ

  َوَعنْ ) – 873
ِّ

لاى النَّبِيِّ »َقاَل:  -  -َعطِيََّة اْلُقَرظِي ْيظاةا،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُعرِْضناا عا ياْوما ُقرا

ْن لامْ  ما ، وا ْنباتا ُقتِلا ْن أا انا ما كا بِيِلي فا ُخلِّيا سا ْن لاْم ُينْبِْت فا ُكنُْت فِيما بِيُلُه، فا  .(3) «ُينْبِْت ُخلِّيا سا

َحُه اْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكِمُ  َرَواُه اْلَخْمَسُة,  (.َوَصحَّ

 شرح:ال 

                                                           

 .(1838)ومسلم  (,2334)أخرجه البخاري  (1) 

 (4728)وسندها صحيح. وأخرجها ابن حبان  (4708)أخرجها ابن خزيمة يف صحيحه  (2) 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف التعليقات  (,11222) , والبيهقي(4202)والدارقطني 

 . (4708الحسان )

وابن ماجه  (,1584)والرتمذي  (,8321)والنسائي يف الكربى  (,4405 , 4404)أخرجه أبو داود  (3) 

, وصححه , بسند صحيح(2538), والحاكم (4730)وابن حبان  (,18773)وأحمد  (,2541)

(, واإلمام  الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح 4730هلل يف التعليقات الحسان  )اإلمام األلباين رحمه ا

 (. 223المسند )
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, رفع الحجرمن يتعلق به الحديثين لبيان سن البلوغ, لما  ساق المصنف 

أن ونحوه لكن هل معنى الحديث أنه يرفع عنه الحجر بمجرد البلوغ الذي يظهر 

 يكون قد زال عنه السفه, ولمس منه الرشد.

 هو الذي ال يحسن التصرف.: يف هذا الباب السفيهف

 هو الذي يحسن التصرف.والرشيد: 

فكم من بالغ وما زالت معاملته معاملة السفهاء, لعدم إحسانه حفظ ماله, واالنفاق 

 يف أوجهه.

  :بيان حتديد سن البلوغ 

 اختلف العلماء يف تحديد سن البلوغ: وقد 

, َأنَّ يف الصحيحين َعِن اْبِن ُعَمَر , والصحيح هو ما تضمنه حديث ابن عمر 

 
َّ

ُه ياْوما »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ضا را ُه ياْوما عا ضا را عا ْم ُيِجْزُه، وا لا ناةا، فا ةا سا ْشرا ُهوا اْبُن أاْرباعا عا ُأُحٍد وا

هُ  ازا أاجا ناةا، فا ةا سا ْشرا ْمسا عا ُهوا اْبُن خا ِق، وا نْدا ْبِد  الخا را ْبِن عا لاى ُعما ِدْمُت عا قا افٌِع: فا الا نا قا

ا الْ  ذا ْثُتُه ها دَّ ٌة، فاحا ِليفا ئٍِذ خا ُهوا ياْوما ِزيِز وا : اْلعا قاالا ، فا ِديثا ِغيرِ »حا دٌّ باْينا الصَّ ا لاحا ذا إِنَّ ها

ناةا  ةا سا ْشرا ْمسا عا انا اْبنا خا ْن كا ْفرُِضوا لِما ْن يا
الِِه أا تابا إِلاى ُعمَّ بِيرِ، فاكا اْلكا  .«وا

  :بيان عالمات البلوغ 

 للبلوغ عالمات منها: و

 الرجال, والنساء.يف حق  ذلك غ سن الخامسة عشرة من عمره, ويكونوبلاألولى: 

من الرجال أو النساء شملته أحكام يف عانته,  الشعراإلنبات, فمن نبت الثانية: 

 .البلوغ

 .كرب األثداء عند النساء الرابعة:   . الحيض يف حق النساءالثالثة: 

 . تغير الصوت عند الرجال إلى الخشونةالخامسة: 
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 .النساء االحتالم ويكون يف حق الرجال, والسادسة: 

إلى حسن تصرفه يف ماله, وذلك باالختبار واالمتحان, كما  مع بلوغ الغالم ظرفين

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ}يف كتابه العزيز:  قال اهلل 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ

-5]النساء: {ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ

3].. 

لاى» قوله: حرص القائد على تتبع الجند, وعدم فيه:  « - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيِّ  ُعرِْضُت عا

 قبول كل من هب ودب إلى الجيش.

 .نحوه وإنما يقبل من كان بالًغا, قوًيا, مستطيًعا لحمل السالح, و

, وسميت بأحد زوة أحد يف السنة الثالثة من الهجرةغكانت : «يوم أحد»  قوله:

جبل أحد, وهو أكرب الجبال المحيطة بمدينة نسبة إلى المكان الذي كانت فيه بجانب 

ُنِحبُّهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص, فقد قال عنه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  باٌل ُيِحبُّناا وا ا جا ذا  .  متفق عليه عن أنس  «ها

, وهشمت البيضة على رأسه, وكسرت رباعيته, ودخل ملسو هيلع هللا ىلصوجرح فيها النبي 

 ., كما يف حديث أنس المغفر يف وجنته

 .مثلهم , وجرح  نووقد قتل فيها من المسلمين سبع

ناةا » قوله: ةا سا ْشرا ا اْبُن أاْرباعا عا نا أا معرفة تاريخ الوالدة, والوفاة, وأن أهمية  فيه: «وا

 هذا من العلوم التي دونت.

ْم ُيِجْزنِي» قوله: لا  لم يأذن لي . :أي «فا

 طاعة األمير إذا رد أحًدا من الجند, أو نحوهم. فيه:و

ْيِه يا » قوله: لا ُعرِْضُت عا ِق وا نْدا زوة الخندق, وهي غزوة غيوم  :أي «ْوما اْلخا
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الخامسة من الهجرة النبوية على صاحبها  الرابعة, وقيل األحزاب, وكانت يف السنة

 وتسليمه. صلوات اهلل 

: المؤمنين فيها القتال بريح أرسلها على المشركين, كما قال اهلل  وكفى اهلل 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ..[11-2:]األحزاب {ڱڱ ڱ

نِي» قوله:  ازا أاجا ناةا، فا ةا سا ْشرا ْمسا عا ا اْبُن خا نا أا يف الخروج,  ملسو هيلع هللا ىلصأذن له النبي  :أي «وا

 فدل على أنه سن البلوغ. 

: » قوله: ِقيِّ ٍة لِْلباْيها ايا فِي ِروا لاْم يا »وا ْم ُيِجْزنِي، وا لا ْغُت فا نِي بالا  أن اإلجازة فيه:  «را

, واهلل رجاحة عقل يف التصرفقوة على القتال, وتتعلق بالبلوغ؛ ألن البالغ له  للجهاد

 .أعلم

ظِيِّ » قوله: طِيَّةا اْلُقرا ْن عا عا  ريضة.بعد غزوة قصحابي صغير أسلم : «وا

 قتل قريظة, إال النساء, ومن لم يبلغ من الرجال. ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي  

إال امرأٌة, إهنا  -تعني بني ُقَريظةَ -لم يقَتل من نسائِهم »عائشَة, قالت: حديث ففي 

ُث تضحُك ظهرًا وبطنًا, ورسوُل اهلل  يوف, إذ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َلِعنْدي ُتَحدِّ يقُتل رجاَلهم بالسُّ

هَتَف هاتِف باسمها: أين فالنُة؟ قالت: أنا, قلُت: وما شأُنِك؟ قالت: َحَدٌث أحدثتُه, 

َق هبا, فُضرَبْت عنُقها, فما أنسى عجبًا منها أهنا تضَحُك ظهرًا وبطنًا, قالت: فانُطلِ 

 أخرجه أبو داود .  «وقد علمْت أهنا ُتقَتُل 

 , وكشف عن عانته, فوجده لم ينبت.ملسو هيلع هللا ىلصممن عرض على النبي وكان عطية 

 جواز كشف العورة, والنظر للحاجة.وفيه: 
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لاى النَّبِيِّ » قوله: : ُعرِْضناا عا الا ْيظاةا  - ملسو هيلع هللا ىلص -قا حين أن حكم فيهم سعد  :أي «ياْوما ُقرا

 .بن معاذ 

, َقاَل: َنَزَل َأْهُل ُقَرْيَظَة --من حديث َأَبي َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ في الصحيحين: ف

 
ِ
ا َدنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى ُحْكِم َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ, َفَأْرَسَل َرُسوُل اهلل ا إَِلى َسْعٍد, َفَأَتاُه َعَلى ِحَماٍر, َفَلمَّ

 
ِ
يِِّدُكمْ »لِِْلَْنَصاِر:  ملسو هيلع هللا ىلصَقِريًبا مَِن اْلَمْسِجِد, َقاَل َرُسوُل اهلل ْيرُِكمْ »َأْو  «ُقوُموا إِلاى سا , ُثمَّ «خا

لاى ُحْكِمكا »َقاَل:  ُلوا عا زا ِء نا ُؤَلا َتُهْم, َقاَل: َفَقاَل «إِنَّ ها يَّ , َقاَل: َتْقُتُل ُمَقاتَِلَتُهْم َوَتْسبِي ُذرِّ

 
ُّ

ْيتا بُِحْكِم اهللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ِلِك », َوُربََّما َقاَل: «قاضا ْيتا بُِحْكِم اْلما , َوَلْم َيْذُكِر اْبُن «قاضا

ِلِك »اْلُمَثنَّى َوُربََّما َقاَل:  ْيتا بُِحْكِم اْلما  .(1) «قاضا

ْنباتا ُقتِلا » قوله: ْن أا انا ما  ألنه قد بلغ, ولحقه التكليف.: «فاكا

ْن لاْم ُينْبِْت » قوله: ما بِيُلهُ  وا هذا لوألنه لم يبلغ, ولم يحلقه التكليف, : «ُخلِّيا سا

 تذهب كثير من الدول, إلى عدم سجن الحدث, وهو الذي لم يبلغ.

بِيِلي» قوله: ُخلِّيا سا ْن لاْم ُينْبِْت فا ُكنُْت فِيما , وال يجوز لقائل أن واألمر هلل : «فا

 ظلمهم. ملسو هيلع هللا ىلصيقول: بأن النبي 

, وبعدم استجابتهم لدعوة النبي باهلل والشرك بالكفر فهم الذين ظلموا أنفسهم 

 , وكذلك بما فعلوه بالمسلمين من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين.ملسو هيلع هللا ىلص

والقاعدة عند أغلب دول العالم أن صاحب الخيانة العظمى حكمه القتل, ألن 

 ملسو هيلع هللا ىلص الخيانة العظمى سبب لضرب الدول وهزيمتها, ولو تمكن قريظة من رسول اهلل

 ومن إليه الستأصلوهم عن بكرة أبيهم .

 سببوا على أنفسهم بالقتل, واهلل المستعان, والحمد هلل رب العالمين.فهم الذين 

           

                                                           

 (.1738(, ومسلم )3804أخرجه البخاري ) (1)
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 عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها

ِه َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيهِ ) – 874   ;-, َعْن َجدِّ
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

طِيٌَّة إَِلَّ »َقاَل:  ٍة عا أا ْمرا
ِ

ا َلا ياُجوُز َل ْوِجها  .«بِإِْذِن زا

ا»َوفِي َلْفٍظ:  تاها ا ِعْصما ْوُجها لاكا زا ا ما ا، إِذا الِها ِة أاْمٌر فِي ما ْرأا َرَواُه  .(1) «َلا ياُجوُز لِْلما

َحُه الْ  , َوَصحَّ نَِن إاِلَّ التِّْرمِِذيَّ  (.َحاكِمُ َأْحَمُد, َوَأْصَحاُب السُّ

 الشرح: 

الحديث لبيان أن المرأة يف حكم المحجور عليها, حتى يأذن  ساق المصنف 

 ما يف الصحيحين: , ويخالف هذا الحديث زوجها

ْستاأِْذِن النَّبِيَّ »قالت:  من حديث َمْيُموَنَة بِنَْت الَحاِرِث  لاْم تا ةا وا لِيدا ْت وا ا أاْعتاقا ها نَّ أا

انا ياوْ ملسو هيلع هللا ىلص ا كا لامَّ ُسولا اهللِ أانِّي أاْعتاْقُت ، فا ْرتا ياا را عا الاْت: أاشا ا فِيِه، قا ْيها لا ا الَِّذي ياُدوُر عا ُمها

 : الا تِي، قا لِيدا ْلِت؟»وا عا فا انا أاْعظاما », َقاَلْت: َنَعْم, َقاَل: «أاوا الاِك كا ا أاْخوا ِك لاْو أاْعطاْيتِها ا إِنَّ  أاما

 .(2) «َِلاْجرِكِ 

لم ينكر عليها, ولكنه أرشدها إلى األفضل من حيث و, ملسو هيلع هللا ىلصلم تستأذن النبي ف

 األجر.

 --من حديث َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ في الصحيحين: ف
ِ
, َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اهلل

                                                           

والحاكم  (,2388)وابن ماجه  (,3753)والنسائي  (,3547)وأبو داود  (,7058)أخرجه أحمد  (1) 

, ويحمل على (2/475ق الصغرى )وحسنه شيخنا الحجوري يف تحقي, وسنده حسن, (2222)

َعْن َمْيُموَنَة بِنِْت اْلَحاِرِث, َأنََّها َأْعَتَقْت ولِيَدًة فِي  ( 222)ومسلم  (,2522)االستحباب ففي البخاري 

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّ 
ِ
 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم, َفَذَكَرْت َذلَِك لَِرُسوِل اهلل

ِ
َلو »َفَقاَل:  َم,َزَماِن َرُسوِل اهلل

َْجِركِ 
ِ

 .(825)وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة  « َأْعَطْيتَِها َأْخواَلِك, َكاَن َأْعَظَم أل

 (.222(, ومسلم )2522أخرجه البخاري ) (2)
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ْقنا »فِي َأْضَحى َأْو فِْطٍر إَِلى الُمَصلَّى, َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص دَّ اِء تاصا را النِّسا ْعشا ياا ما

إِ  ؟ َقاَل:  «نِّي ُأِريُتُكنَّ أاْكثارا أاْهِل النَّارِ فا
ِ
ْكُفْرنا »َفُقْلَن: َوبَِم َيا َرُسوَل اهلل تا ، وا ُتْكثِْرنا اللَّْعنا

اُكنَّ  اِزِم ِمْن إِْحدا ُجِل الحا با لُِلبِّ الرَّ دِيٍن أاْذها ْقٍل وا اِت عا اقِصا أاْيُت ِمْن نا ا را ، ما ِشيرا , «العا

؟ َقاَل: ُقْلَن: َوَما ُنقْ 
ِ
ِة ِمْثلا نِْصِف »َصاُن ِدينِنَا َوَعْقلِنَا َيا َرُسوَل اهلل ْرأا ُة الما ادا ها أالاْيسا شا

ُجلِ  ةِ الرَّ ادا ها لِّ »ُقْلَن: َبَلى, َقاَل:  «شا ْت لاْم ُتصا اضا ا حا ا، أالاْيسا إِذا ْقِلها اِن عا لِِك ِمْن ُنْقصا ذا فا

لاْم تاُصمْ  ذا »ُقْلَن: َبَلى, َقاَل:  «وا افا اِن ِدينِها  .(1) «لِِك ِمْن ُنْقصا

 ملسو هيلع هللا ىلص, ولم ينكر عليهن النبي النساء بدون إذن األزواجتصدق  فدل الحديث على 

 يف ذلك.

 .مع زوجته  ما جاء يف قصة عبد اهلل بن مسعود  مثلهو

 بن مسعودفي الصحيحين: ف
ِ
َقاَلْت: َقاَل --من حديث َزْينََب, اْمَرَأِة َعْبِد اهلل

 
ِ
لاْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهلل اِء، وا را النِّسا ْعشا ، ياا ما ْقنا دَّ َقاَلْت: َفَرَجْعُت إَِلى َعبِْد  «تاصا

 
ِ
 َفُقْلُت: إِنََّك َرُجٌل َخِفيُف َذاِت اْلَيِد, َوإِنَّ َرُسوَل اهلل

ِ
َدَقِة, َفْأتِِه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َقْد َأَمَرَنا بِالصَّ

: َفاْسَأْلُه, َفإِْن َكاَن َذلَِك يَ 
ِ
ْجِزي َعنِّي َوإاِلَّ َصَرْفُتَها إَِلى َغيِْرُكْم, َقاَلْت: َفَقاَل لِي َعْبُد اهلل

 
ِ
َحاَجتِي  ملسو هيلع هللا ىلصَبِل اْئتِيِه َأْنِت, َقاَلْت: َفاْنَطَلْقُت, َفإَِذا اْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصاِر بَِباِب َرُسوِل اهلل

 
ِ
ِقَيْت َعَلْيِه اْلَمَهاَبُة, َقاَلْت: َفَخَرَج َعَلْينَا باَِلٌل َقْد ُألْ  ملسو هيلع هللا ىلصَحاَجُتَها, َقاَلْت: َوَكاَن َرُسوُل اهلل

 
ِ
َدَقُة ملسو هيلع هللا ىلصَفُقْلنَا َلُه: اْئِت َرُسوَل اهلل , َفَأْخبِْرُه َأنَّ اْمَرَأَتيِْن بِاْلَباِب َتْسَأاَلنَِك: َأُتْجِزُئ الصَّ

َواَل ُتْخبِْرُه َمْن َنْحُن, َقاَلْت:  َعنُْهَما, َعَلى َأْزَواِجِهَما, َوَعَلى َأْيَتاٍم فِي ُحُجوِرِهَما؟

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَخَل باَِلٌل َعَلى َرُسوِل اهلل

ِ
ا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَأَلُه, َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل ْن ُهما َفَقاَل:  «ما

 
ِ
ياانِِب؟»: ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرَأٌة مَِن اأْلَْنَصاِر َوَزْينَُب, َفَقاَل َرُسوُل اهلل , َقاَل: اْمَرَأُة َعْبِد ا «أايُّ الزَّ

ِ
هلل

                                                           

 (.80, 72(, ومسلم )304أخرجه البخاري ) (1)
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ِ
َدَقةِ  ": ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلل  .(1) «َلُهَما َأْجَراِن: َأْجُر اْلَقَراَبِة, َوَأْجُر    الصَّ

ْوُجِك »: ْدِريِّ من حديث َأبِي َسِعيٍد الخُ ويف البخاري :  ْسُعوٍد، زا قا اْبُن ما دا صا

ْيِهمْ  لا ْقِت بِِه      عا دَّ ْن تاصا قُّ ما لاُدِك أاحا وا  .(2) «وا

 يف ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصأبت أن تتصدق على زوجها حت تستأذن النبي  فهي 

 .من المباحاتيجوز لها أن تتصرف فيه كما تحب, وفمال المرأة ملك لها, 

  قال اإلمام الخطابي ( 3/174يف معالم السنن :) هذا عند أكثر العلماء

 على معنى حسن العشرة, واستطابة نفس الزوج بذلك. 

 ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج.قال: إاّل أن مالك بن أنس 

 ومحتمل أن يكون ذلك يف غير الرشيد. : -الخطابي  -قال الشيخ

تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، »أنه قال للنساء:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن رسول اهلل 

   . اهـ, وهذه عطية بغير إذن أزواجهن«يتلقاها بكسائه --والخاتم، وبالل 

أن المرأة لها الحرية يف مالها, بيًعا, وعطاًء, وهبًة, وصدقًة,  نموهذا هو الصحيح 

غير ذلك من وزوجها, من باب اإلحسان يف العشرة, أن تستأذن إال أنه يستحب 

 األمور.

ا» قوله: ْوِجها طِيٌَّة إَِلَّ بِإِْذِن زا ٍة عا أا ْمرا
ِ

أن االستئذان على سبيل تقدم بيان : «َلا ياُجوُز َل

 .االستحباب 

ا»َوفِي َلْفٍظ: " ه:قول تاها ا ِعْصما ْوُجها لاكا زا ا ما ا، إِذا الِها ِة أاْمٌر فِي ما ْرأا : "«َلا ياُجوُز لِْلما

 وهذا يخالف ثوابت من أدلة الدين.

 .  وهو استحباب االستئذانفإما أن يحمل على المعنى األول: 

                                                           

 (.1000(, ومسلم )1433أخرجه البخاري ) (1)

 (.1432اري )أخرجه البخ (2)
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 ال يجوز: أي يكره لها أن تفعل ذلك بغير إذن زوجها.ويكون معنى: 

يف جواز  ملسو هيلع هللا ىلصأن يحكم على الحديث بالنكارة؛ لمخالفته ما ثبت عن النبي  :وإما

 ., وغيرهما, واهلل المستعانذلك يف األدلة المتقدمة, وهي يف الصحيحين

 بيان من تحل له المسألة

  -  -)َوَعْن َقبِيَصَة ْبِن ُمَخاِرٍق  – 875
ِ
ْسأالاةا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إِنَّ اْلما

ا ُثمَّ ُيْمِسكا َلا  تَّى ُيِصيباها ْسأالاُة حا ْت لاُه اْلما لَّ الاةا فاحا ما لا حا مَّ ُجٍل تاحا ٍة: را ثا ِد ثاالا ،  تاِحلُّ إَِلَّ َِلاحا

ْيٍش،  ا ِمْن عا اما تَّى ُيِصيبا قِوا ْسأالاُة حا ْت لاُه اْلما لَّ الاُه، فاحا ْت ما ٌة اْجتااحا ائِحا اباْتُه جا ُجٍل أاصا را وا

ُجٍل أا  را ٌة، وا اقا ا فا نا اباْت ُفالا ْد أاصا ْوِمِه: لاقا ى ِمْن قا ِوي اْلِحجا ٌة ِمْن ذا ثا تَّى ياُقولا ثاالا ٌة حا اقا اباْتُه فا صا

ْسأالاةُ  ْت لاُه اْلما لَّ  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «فاحا

 الشرح: 

لبيان من تحل له المسألة, واإلنسان قد بلحقه الدين من عدة  ساق المصنف 

 أوجه: 

 الدين بسبب الحمالة والديون. من ما يحلقه: منها

 الدين بسبب الجوائح. من ما يحلقهومنها: 

 الدين بسبب ضيق الحال, والفقر الشديد. من ما يلحقهومنها: 

ْسأالاةا َلا تاِحلُّ » قوله:  . «إِنَّ اْلما

  :بيان حكم املسألة 

 .تكاثر هبا , وهي سؤال الناس أموالهم للوهذا دليل على أن المسألة حرام

                                                           

 .(1044)أخرجه مسلم  (1) 
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 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ويف مسلم: 
ِ
أالا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْن سا ما

ْلياْستاِقلَّ أاْو لِياْستاْكثِرْ  ا فا ْمرا ْسأاُل جا ا يا إِنَّما ا، فا ثُّرا كا الاُهْم تا  .(1) «النَّاسا أاْموا

 ْبَن ُعَمَر ويف الصحيحين: 
ِ
 , َقاَل من حديث َعْبَد اهلل

ُّ
اُل »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل النَّبِي ا يازا ما

ُة لاْحمٍ  ْجِهِه ُمْزعا ِة لاْيسا فِي وا ْأتِيا ياْوما الِقيااما تَّى يا ، حا ْسأاُل النَّاسا ُجُل يا  .(2) «الرَّ

اِم  ويف البخاري: َبْيِر ْبِن الَعوَّ  من حديث الزُّ
ِّ

ْأُخذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اْن يا َلا

ُه، ْبلا ُدُكْم حا ْيٌر لاُه  أاحا ُه خا ْجها ا وا ياُكفَّ اهللُ بِها ا، فا ها يابِيعا ْهرِِه، فا لاى ظا طاِب عا ِة الحا ياْأتِيا بُِحْزما فا

ناُعوهُ  ْسأالا النَّاسا أاْعطاْوُه أاْو ما ْن يا
 .(3) «ِمْن أا

ةٍ » قوله: ثا ِد ثاالا وهذا ليس على سبيل الحصر, فيدخل غيرها تحتها, : «إَِلَّ َِلاحا

 بقية المسائل. هذه الثالثوتعود إلى 

الاةا » قوله: ما لا حا مَّ ُجٍل تاحا تكفل بديون, وأموال؛ لإلصالح بين الناس:  :أي «را

 .بين الناس  صالحلإلكالديات, وقضاء الديون, وغيرها 

 ( 133/ 7قال النووي يف شرح مسلم :) بَِفْتِح 
َ

ْلُت َحَماَلًة( ِهي َقْوُلُه )َتَحمَّ

 اْلمَ 
َ

ْنَساُن َأْي َيْسَتِدينُُه َوَيْدَفُعُه فِي إِْصاَلِح َذاِت اْلبَْيِن اْلَحاِء َوِهي ُلُه اإْلِ ِذي َيتََحمَّ اُل الَّ

َكاِة بَِشْرِط  ْصاَلٍح َبْيَن َقبِيَلَتْيِن َوَنْحِو َذلَِك َوإِنََّما َتِحلُّ َلُه اْلَمْسَأَلُة َوُيْعَطى مَِن الزَّ َأْن َكاإْلِ

  . اهـِصَيٍة َيْسَتِديَن لَِغْيِر َمعْ 

ْسأالاةُ » قوله: ْت لاُه اْلما لَّ  وليست على إطالقها أهنا حالل مطلًقا.بقيدها,  :أي «فاحا

ا ُثمَّ ُيْمِسكا » قوله: تَّى ُيِصيباها ال تحل له إال بما يقضي به ديونه التي  :أي «حا

 تحملها, ثم بعد ذلك يجب عليه وجوًبا أن يمسك عن المسألة.

                                                           

 (.1041أخرجه مسلم ) (1)

 (.1040(, ومسلم )1474أخرجه البخاري ) (2)

 (.1471أخرجه البخاري ) (3)
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ُجلٍ » قوله: را  .النساءج مخرج الغالب, وإال فالحكم عام يف الرجال, وخر: «وا

ةٌ » قوله: ائِحا اباْتُه جا  . «أاصا

على العباد: من سيل, أو مطر, أو حرق, أو  هي كل ما يقدره اهلل والجائحة: 

غرق, أو سرقة, أو ضياع, أو زالزل, وغير ذلك من المصائب الكبار التي تأخذ كل 

 .شيء بإذن اهلل 

 بعد أن كان غنيًا, ومعدًما بعد أن كان كثيًرا, إلى غير ذلك. فيصبح فقيًرا

الاهُ » قوله: ْت ما  .ئا كله, ولم تبِق له شي هوأهلكت هأخذت :أي «اْجتااحا

ْسأالاةُ » قوله: ْت لاُه اْلما لَّ  بقيدها على ما تقدم .: «فاحا

ْيشٍ » قوله: ا ِمْن عا اما وا
تَّى ُيِصيبا قِ بحيث يستغني حتى يقوم عيشه ويصلح,  :أي «حا

 عن المسألة, فيكون قادًرا على المأوى, واألكل والشرب, وما يحتاج إليه يف ذلك.

ومن وجد من يسلفه من المال حتى يقوم عيشه ويصلح, ثم بعد ذلك يرد له ماله, 

لعظيم, وإحسانه الجزيل له فرًجا ومخرًجا بكرمه ا فهذا أمر حسن, وسيجعل اهلل 

 أعظم؛ لتعففه عن المسألة, وسيعوضه اهلل  اهلل  كون أجره عندعلى عباده وي

 عنها خيًرا منها يف الدنيا, ويف اآلخرة.

 .ملسو هيلع هللا ىلصلو سأل لذلك؛ فهذا أمر جائز, قد أجازه النبي و

َقاَل: َقاَل َرُسوُل --من حديث َسُمَرَة ْبِن ُجنَْدٍب : ويف سنن اإلمام الرتمذي 

 
ِ
دٌّ ياكُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْسأالاةا كا ا، أاْو فِي أاْمرٍ إِنَّ الما ُجُل ُسْلطاانا ْن ياْسأالا الرَّ

ُه، إَِلَّ أا ْجها ُجُل وا ا الرَّ دُّ بِها

 . (1) «َلا ُبدَّ ِمنْهُ 

ةٌ » قوله: اقا اباْتُه فا ُجٍل أاصا را فقر, أو مخمصة نزلت به, أو بأهل من جوع, أو  :أي «وا

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الجامع 2300(, والنسائي )381أخرجه الرتمذي ) (1)

 (, ويف صحيح السنن.1247)
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 بيته.

ى» قوله: ِوي اْلِحجا ٌة ِمْن ذا ثا تَّى ياُقولا ثاالا ثالثة من ذوي العقول الراجحة  :يأ «حا

 . الرزينة؛ يستبعد عليهم الكذب, والتزوير, وقول ما هو خالف الواقع

ْوِمهِ » قوله:  وبما حصل له.شأنه, ألهنم من أعرف الناس بحاله, : «ِمْن قا

ةٌ » قوله: اقا ا فا نا اباْت ُفالا ْد أاصا  : «لاقا

 .بالقيد المذكور

ْسأا  » قوله: ْت لاُه اْلما لَّ  . «لاةُ فاحا

 بيان هل الثالثة يشرتطون يف مثل هذه املسألة, أم أنه يكفي شاهدين؟ 

, يف هذه المسألة لظاهر الحديث ثالثة اشرتاطذهب بعض أهل العلم إلى وقد 

 .وذهب جمهورهم إلى عدم اشرتاط ذلك 

 يكفي أن يشهد رجالن, أو رجل وامرأتان, أو أربع نساء.ف

, وال بد أن يكونوا من يف هذا الباب , الشهادة  يف االحتياطويكون الثالثة على 

 واهلل أعلم .أن يكونوا من قومهوذوي الحجا, 

 بعض الفوائد في هذا الباب

 حق من قل ماله عن دينه.ب الفائدة األولى: أن الفلس ال يتعلق إال

وأما من كثر ماله عن دينه, أو تساوا ماله ودينه, فعند ذلك ال يحكم عليه 

الحاكم, بأن يعطي الناس حقوقهم, ويقضيهم القاضي, وه إنما يلزمفالس, وباإل

 ديوهنم.

فإن أبى بعد السجن أن يقضي الديون التي عليه, ُحكم عليه بالبيع من أجل أن 
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 يقضي الديون التي عليه, فإن أبى باع عنه الحاكم وقضى عنه الديون.

, فال يجوز للحاكم أن أن من كان ماله أقل من الديون التي عليهالفائدة الثانية: 

 أن يلزمه بقضاء الدين كله.ال يسجنه, و

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې}: لقول اهلل 

 .[280:]البقرة {ېئ ېئ ۈئ

 بانظاره أو الصدقة عليه بالعفو, ونحوه . فأمر اهلل 

يف حالة ما إذا اشتكى صاحب  يجري على المدين الفلس والحجرالفائدة الثالثة: 

 . الدين

 .ترفع القضية إلى الحاكم فال سبيل عليه من الحاكم ا لم أما إذ

 ەئوئ ەئ ائ}أن المعسر ال سبيل عليه, لما تقدم من قول اهلل:  الفائدة الرابعة:

 .  [280:]البقرة {

ذكر: أنه لو قضى قاٍض بسجن المعسر, أو بإلزام  حتى أن اإلمام العثيمين 

, وكلف ألنه خالف شرع اهلل عن القضاء؛  يعزل المعسر بالقضاء, فإنه القاضي

 .ما أمر اهلل به المعسر فوق 

 واهلل أعلم. .افظ فيها على حق الدائن, والمدينلمسائل مهمة يحلفهذه 
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 باب الصلح

ْلِح[  ]َباُب الصُّ

 الشرح: 

 اسم بمعنى المصالحة والتصالح.الصلح يف اللغة: 

 بخالف المخاصمة.

تص بإزالة النفار بين الناس, يقال اصطلحوا, والصلح يخقال الراغب: 

 وتصالحوا.

معاقدة يرتفع هبا النزاع بين الخصوم, ويتوصل هبا إلى الموافقة ويف االصطالح: 

 بين المختلفين.

 الكتاب, والسنة, واإلجماع, والمعقول. واالصل

 .من اآليات  يف غير ذلك {}يف كتابه العزيز:  فقول اهلل أما الكتاب: 

اِعِديِّ ين: يف الصحيحوأما السنة:  أانَّ »: --من حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ُسولا اهللِ  اءا  ملسو هيلع هللا ىلصرا الاُة، فاجا اناِت الصَّ ْوٍف لُِيْصِلحا باْيناُهْم، فاحا ْمرِو ْبِن عا با إِلاى بانِي عا ها ذا

لِّي لِل : أاُتصا الا قا ُن إِلاى أابِي باْكرٍ، فا ذِّ لَّى أاُبو باْكرٍ الُمؤا ْم فاصا : ناعا الا ؟ قا ُأقِيما  «نَّاِس فا

, قالت: َأنََّها َسِمَعْت -- من حديث ُأمَّ ُكْلُثوٍم بِنَْت ُعْقَبةَ  ويف الصحيحين أيًضا:

 
ِ
ا، أاْو ياُقوُل »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ْيرا يانِْمي خا اُب الَِّذي ُيْصِلُح باْينا النَّاِس، فا ذَّ لايْسا الكا

ا ْيرا  .(1) «خا

 واألحاديث يف الباب كثيرة.

فقد نقل اإلجماع غير واحد من أهل العلم, على مشروعية وأما اإلجماع: 

                                                           

 (.2305(, ومسلم )2322)أخرجه البخاري  (1)
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 .وصوره اإلصالح بين الناس, وإنما حصل بينهم االختالف يف بعض أنواعه

, وما كان هذا حاله فهو فإن الصلح سبب لقلة الفساد بين الناسوأما المعقول: 

 .ن جاء برفع الضرر ودفعه مشروع ألن الدي

  :بيان طرق حل النزاع واخلصام بني الناس 

 وينبغي للمصلح بين الناس أن يسلك الطرق الشرعية, وهي: 

 األولى: العفو.

أاْيُت », َقاَل: --من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك : في سنن اإلمام أبي داود ف ا را ما

ْيٌء فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  عا إِلاْيِه شا
ْفوِ  ُرفِ را فِيِه بِاْلعا اٌص، إَِلَّ أاما  .(1) «قِصا

 الثانية: الصلح.

 .بما يرتاضيان عليه  ويكون ذلك بالمقاربة بين الخصمين

 الثالثة: الحكم الشرعي.

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وبما جاء يف سنة النبي ويكون ذلك بما جاء يف كتاب اهلل 

 ْبِن اين: يف الصحيحويدل على ذلك ما 
ِ
َبْيِر من حديث َعْبِد اهلل َثُه: لزُّ , َأنَُّه َحدَّ

َبْيَر "   --َأنَّ َرُجاًل مَِن األَْنَصاِر َخاَصَم الزُّ
ِّ

تِي  ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْد النَّبِي ِة, الَّ فِي ِشَراِج الَحرَّ

, َفَأَبى َعَلْيِه؟ َفاْخَتَصَما ِعنَْد ال ِح الَماَء َيُمرُّ : َسرِّ  َيْسُقوَن بَِها النَّْخَل, َفَقاَل األَْنَصاِريُّ
ِّ

نَّبِي

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َبْيِر:  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل َرُسوُل اهلل اِركا »لِلزُّ اءا إِلاى جا ا ُزباْيُر، ُثمَّ أاْرِسِل الما , َفَغِضَب «أاْسِق يا

 
ِ
َن َوْجُه َرُسوِل اهلل تَِك؟ َفَتَلوَّ , َفَقاَل: َأْن َكاَن اْبَن َعمَّ اْسِق ياا », ُثمَّ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاألَْنَصاِريُّ

ْدرِ ُزباْيُر، ُثمَّ اْح  ْرِجعا إِلاى الجا تَّى يا اءا حا َبْيُر: «بِِس الما  إِنِّي أَلَْحِسُب َهِذِه  ", َفَقاَل الزُّ
ِ
َواهلل

 { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}اآلَيَة َنَزَلْت فِي َذلَِك: 
                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند 2322(, وابن ماجه )4784(, والنسائي )4427أخرجه أبو داود ) (1)

 (.  22لإلمام الوادعي رحمه اهلل )
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 .(1) "[35:]النساء

 ثم يحول المال إلى جاره. بينهم على أن يسقي الزبير  ملسو هيلع هللا ىلصفهنا صالح النبي 

بينهم بالحكم الشرعي, وهو أن يرتك  ملسو هيلع هللا ىلصري الصلح, حكم النبي فلما أبى األنصا

 الماء حتى يعود إلى الجدار, ثم بعد ذلك يعطيه لجاره. الزبير 

  :بيان أنواع الصلح 

 الصلح عند أهل العلم ينقسم إلى خمسة أنواع: و

 ., وسيأيت بابه يف الجهاد الصلح بين المسلمين والكفاراألول: 

 ., وسيأيت إن شاء اهلل أهل العدل وأهل البغي الصلح بينالثاين: 

الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما, أو خافت الزوجة إعراض الثالث: 

 .الزوج عنها, وسيأيت يف بابه إن شاء اهلل 

, ويأيت يف الصلح بين المتخاصمين يف غير مال: كالجنايات, ونحو ذلكالرابع: 

 .أبواب الربا 

وهذا النوع هو المذكور يف مثل بين المتخاصمين يف األموال, الصلح الخامس: 

 كتاب البيوع. منهذا الموطن, 

  :بيان أقسام الصلح من حيث أحقيته من عدمه 

  قال اإلمام ابن القيم( 83-1/85يف إعالم الموقعين :) 

ا َجاِئٌز َنافٌِذ[ ا َمْرُدوٌد َوإِمَّ ْلُح إمَّ  :]الصُّ

ِذي يُ  ْلُح الَّ ُم اْلَحاَلَل, َوالصُّ ُن َتْحِريَم ُبْضٍع ِحلُّ اْلَحَراَم َوُيَحرِّ ِذي َيَتَضمَّ ْلِح الَّ َكالصُّ

 , , َأْو َنْقَل َنَسٍب َأْو َواَلًء َعْن َمَحلٍّ إَلى َمَحلٍّ َحاَلٍل, َأْو إْحاَلَل بِْضع َحَراٍم, َأْو إْرَقاَق ُحرٍّ

, َأْو ُظْلَم َثالٍِث, َوَما َأْشَبَه َذلَِك؛ َفُكلُّ َهَذا  َأْو َأْكَل َربًّا, َأْو إْسَقاَط َواِجٍب, َأوْ  َتْعطِيَل َحدٍّ

                                                           

 (.2357(, ومسلم )2352أخرجه البخاري ) (1)
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 ُصْلٌح َجائٌِز َمْرُدوٌد.

ْلُح اْلَجائُِز َبْيَن اْلُمْسلِِميَن:   ُسْبَحاَنُه َوِرَضا َفالصُّ
ِ
ِذي ُيْعَتَمُد فِيِه ِرَضا اهلل ُهَو الَّ

ْلِح وَ  ُه, َوُهَو َيْعَتِمُد اْلِعْلَم َواْلَعْدَل؛ َفَيُكوُن اْلُمْصلُِح اْلَخْصَمْيِن؛ َفَهَذا َأْعَدُل الصُّ َأَحقُّ

ائِِم  َعالًِما بِاْلَوَقائِِع, َعاِرًفا بِاْلَواِجِب, َقاِصًدا لِْلَعْدِل, َفَدَرَجُة َهَذا َأْفَضُل مِْن َدَرَجِة الصَّ

 
ُّ

بِّئُُكمْ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَقاِئِم, َكَما َقاَل النَّبِي اُلوا: بالاى  أاَلا ُأنا ائِِم، قا ائِِم اْلقا ِة الصَّ جا لا ِمْن دارا بِأاْفضا

ا إنِّي َلا أاُقوُل  ُة، أاما الِقا اِت اْلباْيِن اْلحا ادا ذا سا إِنَّ فا اِت اْلباْيِن؛ فا ُح ذا : إْصالا الا ُسولا اهللِ، قا ياا را

ينا  ْحِلُق الدِّ لاكِْن تا ، وا ْعرا ْحِلُق الشَّ ٍر: َأْصلُِحوا َبْيَن النَّاِس, َفإِنَّ اهلُل َوَقْد َجاَء فِي َأثَ  «تا

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}ُيْصلُِح َبْيَن اْلُمْؤمِنِيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة؛ َوَقْد َقاَل َتَعاَلى: 

 . اهـ[10رات:]الحج {ې ې ې ې ۉ ۅۉ

  :بيان أن الصلح جتري فيه األحكام اخلمسة 

 األحكام الخمسة: يف الصلح تجري و

 األول: جائز.

ٌز باْينا اْلُمْسِلِمينا »ألصل أن الصلح جائز, لما يأت يف الحديث: فا
ائِ ْلُح جا  .«الصُّ

 الثاين: واجب.

 .به الصلح, وهذا إذا كان ال يتم الواجب إال فقد يجب 

 ."ما ال يتم الواجب إال به, فهو واجب"على ما عرف من القاعدة: 

 وغير ذلك.المال, وحفظ الدم, حقن للصلح كا

 ستحب.الثالث: م

 ؛ إذا كان يف أمور مستحبة.الصلح  قد يستحبو

 الرابع: مكروه.

 ؛ إذا كان يف أمور مكروهة.الصلح  يكرهوقد 
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 الخامس: محرم.

الصلح ؛ إذا كان الصلح سيؤدي إلى الوقوع يف الحرام: كإحالل الحرام, ويحرم 

 ., على ما تقدم من كالم ابن القيم أو تحريم الحالل

 .كتابًا يف الصلح يف صحيحه:  البخاري قد عقد و

 من حديث َعائَِشَة ين: يف الصحيحواستدل على رده بما 
ِ
, َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل

دٌّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ُهوا را ا لاْيسا فِيِه، فا ا ما ذا ا ها ثا فِي أاْمرِنا ْن أاْحدا  .(1) «ما

 إذا كان الصلح جائًرا فهو مردود على صاحبه. :أي

 من حدين: يف الصحيحوما 
ِّ

, َأنَُّهَما َقااَل: يث َأبِي ُهَرْيَرَة, َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد الُجَهنِي

" 
ِ
, َأْنُشُدَك اهلَل إاِلَّ َقَضيَْت ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُجاًل مَِن األَْعَراِب َأَتى َرُسوَل اهلل

ِ
, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

, َفَقاَل الَخْصُم اآلَخُر: َوُهَو أَ 
ِ
, َوْأَذْن لِي بِكَِتاِب اهلل

ِ
ْفَقُه مِنُْه, نََعْم َفاْقِض َبْينَنَا بِكَِتاِب اهلل

 
ِ
, َقاَل: إِنَّ اْبنِي َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا, َفَزَنى بِاْمَرَأتِِه, «ُقْل »: ملسو هيلع هللا ىلصلِي, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ْجَم, َفاْفَتَدْيُت مِنُْه بِِما َئِة َشاٍة, َوَولِيَدٍة, َفَسَأْلُت َأْهَل َوإِنِّي ُأْخبِْرُت َأنَّ َعَلى اْبنِي الرَّ

ْجَم,  الِعْلِم, َفَأْخَبُرونِي َأنََّما َعَلى اْبنِي َجْلُد مِاَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم, َوَأنَّ َعَلى اْمَرَأةِ َهَذا الرَّ

 
ِ
ا بِكِتااِب »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل اْقِضيانَّ بايْناُكما الَِّذي ناْفِسي بِياِدِه َلا ناُم وا الغا ُة وا لِيدا اهللِ، الوا

فاْت  إِِن اْعتارا ا، فا ذا ِة ها أا ْيُس إِلاى اْمرا ا ُأنا اٍم، اْغُد يا ْغرِيُب عا تا ٍة، وا ْلُد ِمائا لاى اْبنِكا جا عا ، وا دٌّ را

ا اْرُجْمها  ", َقاَل: «فا
ِ
 .(2) ", َفُرِجَمْت ملسو هيلع هللا ىلصَفَغَدا َعَليَْها, َفاْعَتَرَفْت, َفَأَمَر بَِها َرُسوُل اهلل

  :بيان حكم الصلح يف ترك بعض احلق 

من حديث َكْعِب ْبِن في الصحيحين: ف, يجوز الصلح على ترك بعض الحقو

 َمالٍِك 
ِ
فِي  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َتَقاَضى اْبَن َأبِي َحْدَرٍد َدْينًا َكاَن َلُه َعَلْيِه فِي َعْهِد َرُسوِل اهلل

                                                           

 (.1718(, ومسلم )2327أخرجه البخاري ) (1)

 .(1327(, ومسلم )2724أخرجه البخاري ) (2)
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 اْلَمْسِجِد, َفاْرَتَفَعْت َأْصَواُتُهَما َحتَّ 
ِ
َوُهَو فِي َبيْتِِه, َفَخَرَج إَِليِْهَما  ملسو هيلع هللا ىلصى َسِمَعَها َرُسوُل اهلل

 
ِ
ْعُب »َحتَّى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرتِِه, َوَناَدى َكْعَب ْبَن َمالٍِك, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل , «ياا كا

 ,
ِ
طْ »َفَقاَل: َلبَّْيَك َيا َرُسوَل اهلل ِع الشَّ ارا إِلاْيِه بِياِدِه أاْن ضا أاشا ْينِكا فا , َقاَل َكْعٌب: َقْد «را ِمْن دا

 
ِ
, َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
اْقِضهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَعْلُت َيا َرُسوَل اهلل  .(1) «ُقْم فا

 إال أنه يشرتط يف مثل هذا الحال, أن ال يكون المطالب باإلنقاص هو المدين.

  :بيان كيف يكون الصلح يف العني, وغري العني 

 صلح يف األموال, ونحو ذلك.كالقد يكون الصلح يف العين: ف

 كالصلح يف األعراض, ونحو ذلك.وقد يكون الصلح يف غير العين: 

 أنه سبه, أو كذب عليه, ونحو ذلك.بحيث: 

 .كل بحسبه  فيصلح بينهما يف ذلك

  :بيان ما يلزم يف الصلح 

 ويلزم يف الصلح ما يلزم يف بقية الدعاوى األخرى.

 مينه وشاهده, أو بشاهدين, أو يعجز عن ذلك.ببينته, أو يبحيث يأيت المدعي: 

 باليمين.فيقوم الُمدعى عليه: 

فيلزم يف الصلح أن يثبت الحق أواًل, وأما إذا لم يثبت الحق, فعلى ماذا ُيصلح 

 بينهما.

ما قد وقع بينهما, من إال أنه ال بأس أن يصلح بينهما يف ذهاب ما يف نفوسهما م

 لخصام.الكالم, وا

 ط يف الصلح: بيان ما يشرت 

                                                           

 (.1558(, ومسلم )457أخرجه البخاري ) (1)
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 يشرتط يف الصلح أن ال يحل حراًما.األول: 

تصلح بين اثنين يف بيع الذهب بالذهب دينًا, أو الذهب الفضة دينًا, هذا ال مثاًل: 

 يجوز؛ ألنه يؤدي إلى الربا.

 واهلل الموفق , أن ال يحرم حالاًل الثاين: 

 بيان مشروعية الصلح بين المسلمين

  َعْمِرو ْبنِ َعْن ) – 873
ِّ

  -  -َعْوٍف اْلُمَزنِي
ِ
ْلُح »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل الصُّ

لاى ُشُروطِِهْم،  اْلُمْسِلُمونا عا ا، وا اما را لَّ حا أاحا َلا وا الا ما حا رَّ ا حا ، إَِلَّ ُصْلحا ٌز باْينا اْلُمْسِلِمينا
ائِ جا

ا اما را لَّ حا أاحا َلا وا الا ما حا رَّ ا حا ْرطا َحهُ  َرَواهُ  .(1) «إَِلَّ شا   .التِّْرمِِذيُّ َوَصحَّ

 ْبِن َعْمِرِو ْبِن َعْوٍف      َضِعيٌف  (2) ;َوَأْنَكُروا َعَلْيهِ 
ِ
َنَّ َراِوَيُه َكثِيَر ْبَن َعْبِد اهلل

ِ
  .(3) أل

  (.َوَكَأنَُّه اْعَتَبَرُه بَِكْثَرِة ُطُرقِهِ 

َحُه اْبُن ِحبَّاَن مِْن َحِديِث ) – 877   (.(1) -عنه اهلل رضي-ْيَرَة َأبِي ُهرَ َوَقْد َصحَّ

                                                           

 والبيهقي( 7052) والحاكم( 3/27) والدارقطني( 2353) وابن ماجه(, 1352)أخرجه الرتمذي  (1) 

وصححه اإلمام األلباين رحمه ويف سنده كثير بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف ضعيف جدًا.  (11352)

لحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح وجملة القول: أن ا"(, 1303اهلل يف اإلرواء )

السيما وله شاهد  ,فسائرها مما يصلح االستشهاد به ,وهي وإن كان يف بعضها ضعف شديد ,لغيره

أخربنا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن ": فقال ابن أبى شيبةمرسل جيد. 

وإسناده مرسل  ,وسكت عليه ,"التلخيص". ذكره يف عطاء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم مرساًل 

 اهـ. "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ,صحيح

: وأما الرتمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. (3/407) قال الذهبي يف الميزان (2) 

 ."وصححه؛ فلهذا ال يعتمد العلماء على تصحيح الرتمذي

إن لم يكن  ,فحديثه ضعيف جًدا ,هوركن من أركان الكذب": بل قال الشافعي وأبو داود (3) 

 ."موضوًعا
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 .بيان مشروعية الصلح بين المسلمينساق المصنف الحديث ل   الشرح: 

ٌز باْينا اْلُمْسِلِمينا » قوله:
ائِ ْلُح جا  .ملسو هيلع هللا ىلصأدلته المتكاثرة عن النبي  تتقدم: «الصُّ

 .هنا اإلمضاء واجًبا, فيكون المراد بالجواز  قد يكونوقد تقدم أنه 

ي بين المسلمين, وذكر المسلمين دون الكفار؛ ألن أغلب أن الصلح يمض :أي

ن مع الكافر فهي على , وأما معامالت المسلميبين المسلمين معامالت المسلمين

 سبيل النادر, ومع ذلك يجري عليها هذه األحكام يف الصلح وغيره.

فإذا اشرتى المسلم من الكافر عينًا, ثم حصل بينهما خالف؛ فيجوز أن يصلح 

 ا.بينهم

  ْلُح َجائٌِز( َظاِهُر َهِذِه اْلِعَباَرةِ (: 304/ 5النيل )قال الشوكاين يف َقْوُلُه: )الصُّ

, َوَمْن ادََّعى َعَدَم َجَواِز ُصْلٍح َزائٍِد َعَلى َما 
َ

اْلُعُموُم, َفَيْشَمُل ُكلَّ ُصْلٍح إالَّ َما ُاْسُتثْنِي

اِرُع فِي َهَذا اْلَحِديِث فَ  لِيُل َوإَِلى اْلُعُموِم َذَهَب َأُبو َحنِيَفَة َوَمالٌِك اْسَتثْنَاُه الشَّ َعَلْيِه الدَّ

 َواْبِن َأبِي َلْيَلى َأنَُّه اَل َيِصحُّ 
ِّ

افِِعي َوَأْحَمُد َواْلُجْمُهوُر َوَحَكى فِي اْلَبْحِر َعْن اْلِعْتَرِة َوالشَّ

ْلُح َعْن إْنَكاٍر, َوَقْد ُاْسُتِدلَّ َلُهْم بَِقْولِهِ  اُل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم إَلَّ بِطِيباٍة »: - ملسو هيلع هللا ىلص - الصُّ َلا ياِحلُّ ما

ْفِسهِ  َوُيَجاُب بَِأنَّ  [188:]البقرة { ں ں ڱ ڱ ڱ}َوبَِقْولِِه َتَعاَلى:  «ِمْن نا

ْلِح ُمْشِعٌر بِطِيَبِة النَّْفِس, َفاَل َيُكوُن َأْكُل اْلَماِل بِِه مِْن َأْكِل َأْمَواِل النَّ  َضا بِالصُّ اِس الرِّ

ْنَكاِر َكاْلَبْيعِ  ْلَح ُمَعاَوَضٌة, َفاَل َيِصحُّ َمَع اإْلِ  بِاْلَباطِِل َواْحَتجَّ َلُهْم فِي اْلَبْحِر بَِأنَّ الصُّ

                                                                                                                                                    

وأبو  (,2302) والحاكم ,(338), وابن الجارود (8784) وأحمد (,1122) أخرجه ابن حبان (1) 

. ُروي من "المسلمون عند شروطهم": حديث: (3/281), وقال الحافظ يف التغليق (3524)داود 

وغيرهم  ,وعبد اهلل بن عمر ,ورافع بن َخِديج ,أنس بن مالكو ,وعمرو بن عوف ,حديث أبي هريرة

. وحسنه شيخنا وكلها فيها مقال؛ لكن حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أمثلها ,رضي اهلل عنهم

 (.220الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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ََحِدِهَما َعَلى اآْلَخِر َيَتَعلَُّق 
ِ

َوُأِجيَب بَِأنَُّه اَل َمْعنَى لإِْلِْنَكاِر فِي اْلَبْيِع لَِعَدِم ُثُبوِت َحقٍّ أل

ْنَكاُر َقْبَل ُصُدوِر اْلَبْيِع َفاَل َيِصحُّ اْلِقَياُس َقْوُلُه: )َبْيَن اْلُمْسلِِميَن( َهَذا َخَرَج َمْخَرَج بِِه اإْلِ 

اِر َوَبْيَن اْلُمْسلِِم َواْلَكافِرِ  ْلَح َجائٌِز َبْيَن اْلُكفَّ َنَّ الصُّ
ِ

 اْلَغالِِب؛ أل

َنَُّهْم ُهْم َوَوْجُه التَّْخِصيِص َأنَّ اْلُمَخاَطَب بِاأْلَْح 
ِ

َكاِم فِي اْلَغالِِب ُهْم اْلُمْسلُِموَن؛ أل

  . اهـاْلُمنَْقاُدوَن َلَها 

َلا » قوله: الا ما حا رَّ ا حا ألن هذا األمر يحول بين المسلم, وبين ما أباح اهلل : «إَِلَّ ُصْلحا

 .له, وأحل 

 .إلى اهلل التحليل ومسألة التحريم, و

ا» قوله: اما را لَّ حا أاحا كالصلح على الربا, والقمار والميسر, ونحو ذلك من : «وا

 األشياء المحرم بيعها, أو أكلها.

لاى ُشُروطِِهمْ » قوله: اْلُمْسِلُمونا عا  فيما صولحوا عليه, والتزموا به. :أي «وا

  اْلُمْسلُِموَن َعَلى  "َقْوُلُه:  (:305/ 5نيل األوطار )قال الشوكاين يف

ُروِط َأْي: َثابِتُ  "ُشُروطِِهْم  : َوَهَذا فِي الشُّ وَن َعَلْيَها اَل َيْرِجُعوَن َعنَْها َقاَل اْلُمنِْذِريُّ

َم َحاَلاًل. . . إَلْخ  "اْلَجائَِزِة ُدوَن اْلَفاِسَدِة, َوَيُدلُّ َعَلى َهَذا َقْوُلُه:  ُدُه  "إالَّ َشْرًطا َحرَّ َوُيَؤيِّ

ُهوا بااطٌِل »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َثَبَت فِي َحِديِث َبِريَرَة مِْن َقْولِِه  ْرٍط لاْيسا فِي كِتااِب اهللِ فا  «ُكلُّ شا

دٌّ »َوَحِديُث  ُهوا را ا فا ْيِه أاْمُرنا لا الا لاْيسا عا ما ِملا عا ْن عا ِذي ُيِحلُّ اْلَحَراَم َكَأْن  «ما ْرُط الَّ َوالشَّ

ُم اْلَحاَلَل َكَأْن َيْشُرَط َعَلْيِه َيْشُرَط ُنْصَرَة الظَّالِِم َواْلَباِغي َأْو َغْزَو اْلُمْسلِِميَن, َوَالَّ  ِذي ُيَحرِّ

  . اهـَأالَّ َيَطَأ َأَمَتُه َأْو َزْوَجَتُه َأْو َنْحِو َذلَِك 

وهذا لفظ عام, فالمسلمون على شروطهم: يف باب النكاح, ويف باب البيع, 

 والشراء, والبيعة لولي األمر المسلم, والصلح.

 وجب عليه أن يفي بذلك الشرط.فمن اصطلح مع قوم على شرط جائز 
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ا» قوله: اما را لَّ حا أاحا َلا وا الا ما حا رَّ ا حا ْرطا يف  كما تقدم يف حديث عائشة : «إَِلَّ شا

 .قصة بريرة 

اٍل » , َقاَلْت:من حديث َعائَِشَة حيحين: كما جاء ذلك يف الص ا بااُل ِرجا ا باْعُد، ما أامَّ

ْت فِي كِ  ا لايْسا ْشتارُِطونا ُشُروطا ُهوا بااطٌِل، يا ْرٍط لاْيسا فِي كِتااِب اهللِ فا انا ِمْن شا ا كا تااِب اهللِ، ما

ْن أاْعتاقا  َلاُء لِما ا الوا إِنَّما ُق، وا ْرُط اهللِ أاْوثا شا ، وا قُّ اُء اهللِ أاحا ْرٍط، قاضا ةا شا انا ِمائا إِْن كا  .(1) «وا

 ت إليه.فيلته, وال ال عربة بفالشرط الذي يخالف الكتاب والسنة, 

من كتاب ربنا سبحانه وتعالى,  فهذا الحديث مع ضعفه يدخل تحت قواعد عظيمة

 كمالها., وهو دال على تمام الشرعية, وملسو هيلع هللا ىلصسنة نبينا و

, ربما يؤدي النزاعإلى ما يقع بينهم من الخصام, والشقاق, و فإن الناس إذا تركوا

 .القتال, وإلى أكل أموال الناس بالباطلذلك إلى النفار, و

أيسر وثم إن الصلح قد يبقى معه بعض الحق, حتى وإن ذهب بعضه فهو أهون, 

 من أن يذهب الحق كله, واهلل أعلم.

 انتفاع الجار بحائط جاره جواز

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 878
َّ

ُه أاْن »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي ارا اٌر جا َلا ياْمناُع جا

باةا فِي ِجدا  شا ْغرِزا خا   ?َما لِي َأَراُكْم َعنَْها ُمْعِرِضينَ  -  -ُثمَّ َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة  .«اِرهِ يا
ِ
َواهلل

 (. ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «أَلَْرمَِينَّ بَِها َبْيَن َأْكَتافُِكْم 

 ساق المصنف الحديث لبيان جواز انتفاع الجار بحائط جاره .  الشرح: 

                                                           

 (.1504(, ومسلم )2533, 2138أخرجه البخاري ) (1)

 .(1302)ومسلم  (,2433)أخرجه البخاري  (1)



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

اللته بين كثير من الفقهاء, بأن الجار ال يمنع جاره تفق على داُ قد هذا الحديث و

 من أن يغرز خشبة يف جداره.

 صلح يف مثل هذه الحالة.الويكون بينهما 

يف الجديد: بأن هذا القول يتعارض مع حديث  وعورض بقول اإلمام الشافعي 

اُل اْمرٍِئ » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي --أبي ُحرة الرقاشي, عن عمه  إَِلَّ بِطِيِب َلا ياِحلُّ ما

ْفٍس ِمنْهُ   .(1) «نا

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ما جاء يف مسلم: و
ِ
ُكلُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِعْرُضهُ  اُلُه، وا ما ُمُه، وا اٌم، دا را لاى اْلُمْسِلِم حا  .(2) «اْلُمْسِلِم عا

ليس على االستحباب, وإنما هو إلى أن حديث الباب  وذهب بعض أهل العلم:

 على الوجوب.

 فلو أراد إنسان مسلم أن يستعين بجدار جاره المسلم, فله ذلك.

 وهذا من المسامحة والتجاوز بينهما.

يف  الحديث يدل على الوجوب, لقول أبي هريرة وقال بعض أهل العلم: 

ا ُمْعرِِضينا »الحديث:  نْها اُكْم عا ا لِي أارا ا باْينا  ?ما اْرِميانَّ بِها اهللِ َلا  .«أاْكتاافُِكمْ وا

 وراوي الحديث أدرى بداللته من غيره.قالوا: 

: حيث أراد رجل أن يغرز يف وقد قضى هبذا الحكم الخليفة عمر بن الخطاب 

 هبا. جدار صاحبه, فأبى ذلك الجار, فألزم عمر بن الخطاب 

حيث أراد أحدهم أن يجري الماء من أرض آخر, فامتنع اآلخر,  هوقضى به غير

 القاضي بإجراء الماء.فألزمه 

                                                           

 (.1452(, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )20320أخرجه أحمد ) (1)

 (.2534أخرجه مسلم ) (2)
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 على أهمية الرفق بين الناس.وهذا الحديث دال: 

والقول بالوجوب يكون فيما إذا كان بيت الجار ال يستقيم إال هبذه العتبة, وربما 

 لحقه الضرر بذلك.

 وأما إذا كان سيستقيم بدوهنا, فإن بنى يف أرضه بما يقيمه, فهو أولى.

م شأنه, حيث جاز له أن يستخدم مال الغير فضيلة حق الجار, وعظي ويف الحديث:

 بغير طيب نفس منه, على ما جاء يف الحديث.

هُ » قوله: ارا اٌر جا تقدم معنا بيان ذلك, وأنه على سبيل االستحباب, وال : «َلا ياْمناُع جا

يكون على سبيل الوجوب إال إذا تضرر الجار, أو كان جداره ال يستقيم إال بغرز 

 .الخشبة يف جدار جاره

اِرهِ » قوله: باةا فِي ِجدا شا ْغرِزا خا وإال فلو احتاج إلى خرج مخرج الغالب, : «أاْن يا

ثم جاء رجل يكون رجاًل بنى له بيًتا يف أرضه, كأن يمر به إلى داره تعين فتحها, طريق 

إغالق  واشرتى األرض التي بجانبه, ويقول: أنا سآخذ جميع حقي, وربما أدى إلى

أو يرتك له طريًقا؛ ألنه متضرر هبذا, أن عليه فهنا يجب طريقه, بابه, أو إلى تضييق 

خول الضوء, أو نحو ذلك كذلك رجل بينه وبين جاره جدار, ربما يؤدي إلى عدم د

فيحكم بينهم الحاكم بأن يفتح له ما يكون سبًبا يف دخول الضوء, أو من األمور, 

 الهواء الذي يحتاج إليه, واهلل أعلم.

ا لِي » قوله: ا ُمْعرِِضينا ما نْها اُكْم عا ا األمر, ثم رأى أمرهم هبذ كأن أبا هريرة : «?أارا

بل جاء يف بعض الروايات أهنم نكسوا رؤوسهم, كالمخالفين, , منهم عدم الرضا

 وغير الموافقين, إال أهنم لم يتكلموا.

  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : في سنن اإلمام الرتمذي ف
ِ
اهلل

اِرِه فاالا ياْمناْعهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص باُه فِي ِجدا شا ْغرِزا خا ْن يا
اُرُه أا ُكْم جا دا نا أاحا ا اْستاْأذا َث َأبُو «إِذا ا َحدَّ , َفَلمَّ
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 أَلَْرمَِينَّ بَِها "َطْأَطُأوا ُرُءوَسُهْم, َفَقاَل:  --ُهَرْيَرَة 
ِ
َما لِي َأَراُكْم َعنَْها ُمْعِرِضيَن, َواهلل

 . (1) «ْكَتافُِكمْ َبْيَن أَ 

 .
ُّ

افِِعي  َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َبْعِض َأْهِل الِعْلِم, َوبِِه َيُقوُل الشَّ

َوُرِوَي َعْن َبْعِض َأْهِل الِعْلِم مِنُْهْم: َمالُِك ْبُن َأَنٍس, َقاُلوا: َلُه َأْن َيْمنََع َجاَرُه َأْن َيَضَع 

ُل َأَصحُّ َخَشَبُه فِي ِجَداِرِه, َوالَقْوُل ا  . اهـألَوَّ

ا بايْنا أاْكتاافُِكمْ » قوله: اْرِميانَّ بِها اهللِ َلا  هبا. حجة عليكم, تلقون اهلل  :أي «وا

 بيان تحريم مال المسلم إال بطيب نفس منه

اِعِديِّ  َوَعنْ ) – 872   -  -َأبِي ُحَمْيٍد السَّ
ِ
َلا ياِحلُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْمرِ 
ِ

ْفٍس ِمنْهُ َل ْيرِ طِيِب نا ا أاِخيِه بِغا صا ْأُخذا عا  َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكُِم فِي .(2) «ٍئ أاْن يا

ا» ْيِهما ِحيحا  (.«صا

  الشرح: 

 ڤ ٹ}: ساق المصنف الحديث لبيان حرمة مال المسلم, قال اهلل 

 { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[22:]النساء

ْيدٍ » قوله: اِعِديِّ  أابِي ُحما من بني ساعدة, واسمه عبد الرحمن  أنصاري: «السَّ

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي.1353أخرجه الرتمذي ) (1)

يف التعليقات  وصححه اإلمام األلباين رحمه اهللولم يخرجه الحاكم  (,5278) أخرجه ابن حبان (2)

(, 2/423(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1452ويف اإلرواء ), (5243الحسان: )

, من حديث السائب بن يزيد أخرجه أبو داود (1202وصححه اإلمام الوادعي يف الصحيح المسند )

(5003). 
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بن سعد, ويقال عبد الرحمن بن عمرو بن سعد, شهد أحدا وما بعده, وقال الواقدي: 

 تويف يف آخر خالفة معاوية أو أول خالفة يزيد بن معاوية.

ْمرٍِئ » قوله:
ِ

 خرج مخرج الغالب. : «َلا ياِحلُّ َل

 سواء كان رجاًل, أو امرأًة, أو حًرا, أو عبًدا. ال يحل ألحدوالمعنى: 

 وما دوهنا, أو ما فوقها.: «أن يأخذ عصا أخيه» قوله:

قد ذكر العصا وهي ال ثمن لها يف الغالب, دل ذلك على احرتام  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان النبي 

وإنما ذكر العصا لحقارهتا, أو لكثرة المتاع من باب أولى, ما كان فوقها من األموال, و

 دامهم لها.استخ

ْفٍس ِمنْهُ » قوله: ْيرِ طِيِب نا أخذها منه إما بالغصب, وإما بالظلم, وإما  :أي «بِغا

 بالحياء, أو نحو ذلك من األمور.

  :بيان حكم أخذ احلق باحلياء 

 ال يجوز أخذ شيء من الحق بالحياء.قال أهل العلم: 

 ."امما أخذ بوجه الحياء, فهو حر"والقاعدة عند العامة يف ذلك: 

 فال يجوز لإلنسان أن يستمتع بمال غيره إال بإذنه, وبطيب نفس منه.

  :بيان حكم من أراد أن يستقضي املدين قبل حلول األجل 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}يقول يف كتابه العزيز:  ليس له ذلك؛ ألن اهلل 

 .[282:]البقرة { ڀڀ پ پ پ پ

مال قدره كذا وكذا, من ال ال قال له: عندك لي مبلغٌ لكن لو قدر أن صاحب الم

ال بأس به؛ ف ولم يحل األجل بعد, ولكن اعطني نصف المبلغ, وال ألتزم لك باألجل

 ألنه عن طيب نفس من المدين.
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أنا سأعطيك حقك قبل أن يحل األجل, بشرط أن تسقط لكن لو قال المستدين: 

 لي الربع, أو النصف من المال, أو نحو ذلك.

أبواب الربا, وفيه أنه تنازل عن مال مقابل مال,  ألن فيه باب منفهذا ال يجوز؛ 

 واهلل أعلم.

 :فائدة: جواز الصلح بالقرعة 

 وهي من طرق الصلح, السيما مع عدم وجود األدلة .

  َوفِي اأْلَْمِر بِاْلُقْرَعِة ِعنَْد اْلُمَساَواةِ  (:303/ 5نيل األوطار )قال الشوكاين يف

ِة َوَقْد َوَردَ   فِي َمْوِضَعيِْن: َأَحُدُهَما َقْوله َتَعاَلى: َأْو اْلُمَشاحَّ
ِ
 ۉ}ْت اْلُقْرَعُة فِي كَِتاِب اهلل

 {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}َوالثَّانِي َقْوله َتَعاَلى:  [44:]آل عمران { ې ۉ
ُل َهَذا اْلَحِديُث, الثَّانِي:  [141:]الصافات نَِّة: اأْلَوَّ َوَجاَءْت فِي َخْمَسِة َأَحاِديَث مِْن السُّ

ُه »يُث: َحدِ  نَّ ائِهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أا عا باْينا نِسا را أاْقرا فا ادا السَّ ا أارا انا إذا ُه »الثَّالُِث  «كا نَّ عا فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -أا أاْقرا

ْمُلوكِينا  ابُِع: َقْوُلُه  «ِستٍَّة ما ِل »: - ملسو هيلع هللا ىلص -الرَّ فِّ اَْلاوَّ الصَّ اِء وا ا فِي النِّدا ُم النَّاُس ما ْعلا لاْو يا

ْيهِ  لا ُموا عا ْستاها َبْيِر: الْ  «َلا ةا، »َخامُِس َحِديُث الزُّ ْمزا ا حا نا فِيِهما فِّ ْت بِثاْوباْيِن لُِتكا اءا ِفيَّةا جا إنَّ صا

دا الثَّْوباْيِن  ا أاحا ْدنا جا وا اِريِّ ثاْوٌب، فا اْنصا َْ لِ ةا ثاْوٌب وا ْمزا ُقْلناا: لِحا ، فا تِيالا نْبِِه قا ا إلاى جا ْدنا جا وا فا

عْ  أاْقرا ِر، فا عا ِمْن اْْلخا جا لاهُ أاْوسا را اِحٍد فِي الثَّْوِب الَِّذي خا نَّا ُكلَّ وا فَّ ا ُثمَّ كا ْيِهما لا َوالظَّاِهُر  «ناا عا

 
َّ

َنَُّه َكاَن َحاِضًرا ُهنَالَِك, َوَيْبُعُد َأْن َيْخَفى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي
ِ

َرُه؛ أل َلَع َعَلى َهَذا َوَقرَّ اطَّ

َحاَبُة َتْعَتِمُد اْلُقْرَعَة فِي َكثِيٍر مِْن اأْلُُموِر َعَلْيِه مِْثُل َذلَِك فِي َحقِّ َحْمَزَة, وَ  َقْد َكاَنْت الصَّ

   . اهـ "َأنَُّه َتَشاحَّ النَّاُس َيْوَم اْلَقاِدِسيَِّة فِي اأْلََذاِن َفَأْقَرَع َبْينَُهْم َسْعٌد  "َكَما ُرِوَي:, 

 والحمد هلل رب العالمين .
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 نباب الحوالة والضما

اِن[ ما الضَّ الاِة وا وا  ]بااُب اْلحا

 الشرح: 

  :بيان تعريف احلوالة 

  قال الحافظ ابن حجر (4/585 :) الحوالة بفتح الحاء, وقد تكسر

 مشتقه من التحول, أو من المؤول تقول حال عند العهد إذا انتقل عنه مؤواًل. 

 . اهـوهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة

 1هي نقل حق من ذمة إلى ذمة.(: 3/272) "البيان"ين يف وقال العمرا

 :بيان األصل يف احلوالة 

 األصل الدال على التعامل هبا: السنة واإلجماع.

 أما السنة: 

نِيِّ » , وقد تقدم:من حديث أبي هريرة ما أخرجه البخاري ومسلم:  ْطُل الغا ما

ِليٍّ  لاى ما ُدُكْم عا ا ُأْتبِعا أاحا إِذا ْلياْتباعْ ُظْلٌم، فا  .(2) «فا

(, وغيرهم من حديث 3/70) "الكربى"(, والبيهقي يف 2/433وأخرجه أحمد )

ْلياْحتاْل »بلفظ: --أبي هريرة  ِليٍء فا لاى ما ْن ُأِحيلا عا ما نِيِّ ُظْلٌم، وا ْطُل اْلغا , بسند (3) «ما

 على شرط الشيخين.

, ر بن عبد اهلل وفيه كالم ألهل العلم, وعن جاب وجاء يف الباب عن ابن عمر 

                                                           

 (.3/233) "الممتع"(, 7/53) "المغني" ((1

 (.1534(, ومسلم )2287أخرجه البخاري ) (2)

 (, وإسناده على شرط الشيخين.2273أخرجه أحمد ) (3)
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 عند البزار كما يف كشف األستار.

َباُب ": على حديث أبي هريرة وقد بوب اإلمام البخاري رحمه يف صحيحه 

 ."الَحَواَلِة, َوَهْل َيْرِجُع فِي الَحَواَلِة؟

 َفَلْيَس َلُه َردٌّ ": وقال 
ٍّ

 ."َباُب إَِذا َأَحاَل َعَلى َملِي

 ُظْلمٌ َباٌب: َمْطُل الَغنِ ": وقال 
ِّ

 ."ي

 وأما اإلجماع: 

أجمع أهل العلم على جواز الحوالة (: 7/53) "المغني"ابن قدامة يف  قال اإلمام

  . اهـ يف الجملة

 أجمع المسلمون على جوازها. (:3/280يف البيان ) وقال اإلمام العمراين 

 :بيان فائدة احلوالة 

 حسن القضاء, هي من  (:2/210) "الشرح الممتع"يمين يف قال العث

واالقتضاء ألن المحال إذا قبل, فقد يسر األمر على الُمحيل, وألن الُمحيل إذا أحال 

صاحب الدين بدينه, فهذا من التيسير, ألن المحيل قد يكون معسًرا, فيحيله على 

  . اهـموسر, وهي من اإلحسان والمعروف

 :أركان احلوالة 

 أركاهنا أربعة:

 محال: وهو صاحب الدين. -2   لدين.محيل: وهو الذي عليه ا -1

 ومحال عليه: وهو الذي انتقل الدين إلى ذمته. -3

 (1)ومحال به: وهو الدين أو الحق. -4

                                                           

 (.3/280) "البيان"(, و7/53) "المغني" (1)
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 :بيان شروط صحة احلوالة 

 شروطها الحوالة أربعة:

 األول: أن تكون على دين مستقر. 

ول إذ أي ثابت معروف خرج من ذلك الدين غير المستقر, كمهر المرأة قبل الدخ

قد يحصل الدخول, فتستويف المهر, وقد يختلفا فال يكون هنالك دين, وكثمن 

المكاتب قد يتحصل له المال, وقد ال يتحصل, وخرجت أيًضا لحواله بالسلم إذا قد 

 يفسخ البيع قبل تحصله.

 أن تكون بمال معلوم.الثاين: 

 الثالث: أن يحيل برضاه, ألن الحق عليه, وهذا بال خالف. 

 {إاِلَّ َأْن َتُكوَن تَِجاَرًة َعْن َتَراٍض مِنُْكمْ  }ليل على ذلك قول اهلل تعالى: والد
 . [22]النساء:

فالرضا ال بد منه يف جميع العقود, وال يشرتط رضا المحال عليه, ألن المحال 

يعترب وكياًل للُمحيل, إال إذا كان المحال عليه غير مليء, فال يلزم مع المحتال أن 

 الة.يقبل الحو

ْلياْحتاْل » : ملسو هيلع هللا ىلص لقوله ِليٍء فا لاى ما ْن ُأِحيلا عا ما , فإذا وجده غير مليء, وقد غرر به, «وا

 فيجوز له الرجوع.

  احمليل واحملتال واحملال عليه , من حيث الرضا:أقسام 

 من يعترب رضاه بكل حال, وهو الُمحيل.األول: 

دين إلى رجل آخر هو المديون الذي أحال من جاء يتقاضى منه الوالُمحيل: 

 . مديون له

 من ال يعترب رضاه بكل حال, وهو الُمحال عليه.الثاين: 
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 وهو صاحب دين المحيل.والُمحال عليه: 

 زيد وهذا يعترب رضاه بكل حال.مثالً فالمحيل: 

عمرو, وال يعترب رضاه بكل حال, فإذا كان مليًئا وجب عليه أن  المحال عليه:

 يسلم ما عليه من الدين.

من فيه التفصيل, وهو الُمحتال إن كان على مليء لم يشرتط رضاه, على الث: الث

 وإن كان على غير مليء اشرتط رضاه.من أقوال أهل العلم, الصحيح 

 تماثل الحقين. الرابع من شروط صحة الحوالة:

يعني أن الدين يكون كالمال الذي عند الُمحال عليه, أو إذا كان عند المحال عليه 

 من الدين.مال أكثر 

فهنا تصح الحوالة, ألنه قد يكون لي عنده مائة ألف ريال يمني, فأحيل عليه 

 .فالحوالة صحيحة , ًابخمسين ألف

أما إذا كان له عندي مائة ألف ريال يمني, وأنا أحلت عليه بمائتين ألف ريال 

 ه.يمني, فهنا الحوالة غير صحيحة؛ ألن دينه عنده أقل من المال الذي أحلت به إلي

فال بد من المماثلة يف الحوالة, وهو أن ُتحيل بمال على المحال عليه, وهذا المال 

 يكون عنده لك مثله, أو أكثر منه.

  من حيث الجنس, والصفة, وحلول الدين وتأجيله: يكون التماثلو

 كأن يحيل الذهب بذهب, والفضة بفضة, وكل عمله بجنسها. من حيث الجنس: ف

 يحيل سليم بمكسر.فال ومن حيث الصفة: 

فيحال الدين الحال على الحال, والمؤجل على  ومن حيث الحلول, والتأجيل:
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 (1)المؤجل, على الراجح من أقوال أهل العلم.

 امللي الذي حيال إليه بالدين : 

 ببدنه. وأبماله,  وأهو القادر على الوفاء بقوله, قال العلماء المليء: 

اًبا,  قوله:أما   .ويخلف يعد حيث بفال يكون كذَّ

 .منه بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء وأما المال: 

يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم, فإن كان ال يمكن محاكمته  بحيث: أما البدنو

 (2)شرًعا كاألب أو عاده كالسلطان, فإنه ال يلزم هنا تحول المحتال إال برضاه. 

ا, وعلى هذا أهل الظاهر, فإذا كان الحوالة على ملئ وجب على المحتال قبوله

 وأكثر الحنابلة, وأبو ثور, وابن جرير, وحمله الجمهور على االستحباب.

 (3). اهـووهم من نقل فيه اإلجماعقال الحافظ ابن حجر رحمه: 

 رضا احملتال واحملال عليه؟ 

 تقدم الراجح يف هذه المسألة والتفصيل يف شروط الحوالة.

 هذه المسألة إلى أقوال:علم أن الفقهاء اختلفوا يف او

ذهب الحنابلة إلى أنه ال يعترب رضاهما إذا كانت الحوالة على مليء, وهذا األول: 

 قول الشافعي يف رواية.

ذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما ألهنا معاوضة, فيعترب الرضا من الثاين: 

 المتعاقدين.

                                                           

(, 218-2/211) "الشرح الممتع"(, 58-7/53) "المغني"(, 283-3/280) "البيان" (1)

 (.3/353) "النيل"(, 238-3/237) "الممتع شرح المقنع"

 (.7/32)(, المغني 212-2/218) "الشرح الممتع" ((2

 (.3/353) "النيل للشوكاين رحمه اهلل تعالى" (3)
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المحال عليه فال  ذهب مالك والشافعي إلى اعتبار رضى المحتال, أماالثالث: 

 يشرتط رضاه إال إذا كان المحال عدًوا له.

عدم اعتبار الرضا للمحال والمحال عليه إال إذا كان المحال والراجح كما تقدم, 

 1.«إذا أتبع أحدكم على مليء فلتبع»عليه غير مليء لعموم الحديث: 

ويكون القول الثاين, وهو اعتبار رضي المحتال,  :ورجح الشيخ ابن عثيمين 

 2األمر يف قوله: فليحتل لالستحباب ال الوجوب. 

 :حكم تكرار احلوالة 

 يجوز تكرار الحوالة إذا توفرت الشروط التي ذكرت سابًقا.

أن تحيل أنت على عمرو بألف دينار, فهل يجوز أن يحيل عمرو على وصورهتا: 

 زيد بألف دينار؟

 سابقة يف صحة الحوالة.نعم يجوز ذلك, ولكن إذا توفرت الشروط الالجواب: 

  قال اإلمام ابن قدامة  الحوالة صحيحة؛ ألن  (:33/ 7) "المغني"يف

 . اهـحق الثاين ثابت مستقر يف الذمة, فصح أن يحيل به كاألول

 بيان هل احلوالة بيع؟ 

 :إلى أقوال اختلف العلماء يف هذه المسألة

دين بدين مستثنى من عموم  ذهب جمع من أهل العلم أهنا بيع, وكوهنا بيعاألول: 

 النهي عن بيع الدين بالدين, وإلى هذا ذهب جمع من الشافعية.

أهنا تحويل الحق من ذمة إلى ذمة بعقد ارفاق مستقل بنفسه ليس بمحمول والثاين: 

 على غيره.

                                                           

 (.33/ 7) "المغني" (1)

 (.232/ 3) "الممتع"(, 220/ 2) "الشرح الممتع (2)
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 اختياره.وعلل : اختيار ابن قدامة  وهذا

 ن.بأهنا لو كانت بيًعا لما جازت لكونه بيع دين بدي - 1

 هنا لو كانت بيًعا لما جاز التفرق قبل القبض.ألو - 2

 ولجازت بلفظ البيع. - 3

لفظها يشعر بالتحول ال بالبيع, فعلى هذا ال يدخلها خيار, وتلزم بمجرد  - 4

 العقد, وهذا أشبه بكالم أحمد, وأصح له.

سيشكل   أن الحوالة ليست ببيع؛ ألننا لو قلنا بأهنا بيع,فالراجح يف هذه المسألة: 

 عن بيع الدين بالدين. ملسو هيلع هللا ىلصعلينا هني النبي 

عن بيع  ملسو هيلع هللا ىلصبيع دين بيدين: استثنى بيع الحوالة من هني النبي ومن قال بأن الحوالة: 

 (1). المتقدم معنا الدين بالدين؛ ألن الحديث قد ثبت فيها, وهو حديث أبي هريرة 

 :حكم إذا أحيل بصاحب الدين على مفلس 

 ثيمين قال اإلمام ابن ع (:221/ 2) "الشرح الممتع"يف 

 هذه المسألة لها ثالث حاالت:

 إال يكون المحال والمحتال راضيين. الحالة األولى: 

دراهم, فقال:  أحلتك على فالن, وهو مفلس ليس عندهبأن قال المحيل للمحال: 

 ال أقبل, فهنا يرجع قواًل واحًدا وال خالف يف ذلك, ألنه يشرتط للمحال على غير

 ملئ, أن يكون راضًيا.

 الحالة الثانية: أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك. 

 فهنا ال يرجع بال خالف, ألنه رضي به فال يرجع.

 الحالة الثالثة: أن يرضى وهو ال يعلم بحاله. 

                                                           

 (.131/ 4) "التهذيب يف فقه الشافعي"( 53/ 7) "المغني"(, 585/ 4) "الفتح"راجع  (1)
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ثم يتبين له أنه مفلس, فعلى كالم المؤلف ال يرجع ألنه قيد ذلك بما إذا لم يكن 

 رضي, وهذا الرجل رضي.

 أنا رضيت أحسب أنه غني, فلما تبين أنه مفلس أريد أن أرجع.قال:  فإن

 ال رجوع لك؛ ألنك فرطت. قلنا: 

 ـاهفلماذا لم تشرتط المالءة حين أحالك؟ 

أن يف الحالة الثالثة تفصيل, فإن كان المحيل قد غر   (2 /222:)ثم بين 

عليه سابًقا, حيث المحتال, فهنا يرجع, أو كان المحتال قد بنى على حال المحال 

 (1)وهذا هو الراجح واهلل أعلم. . اهـكان غنًيا ثم اجتيح ماله

 هل تربأ ذمة احمليل مبجرد اإلحالة؟ 

 يف هذه المسألة قوالن ألهل العلم:

 تربأ ذمة المحيل. األول: 

 يف قول عامة الفقهاء. : قال اإلمام ابن قدامة 

أنه كان ال يرى الحوالة براءة,  حيث: وخالف يف هذه المسألة الحسن البصري 

 إال أن يربئه.

 . ولكن األثر ضعيف

 ال تنقل الحق. وعن زفر أنه قال: 

وأجراها مجرى الضمان وليس بصحيح؛ ألن الحوالة مشتقة من تحويل الحق, 

بخالف الضمان, فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة, فمتى رضي هبا المحال ولم 

المحيل أبًدا, سواء أمكن استيفاء الحق, أو تعذر:  يشرتط اليسار, لم يعد الحق إلى

                                                           

 (.220/ 3) "البيان"( 32/ 7) "المغني" (1)
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 (1)لمطل, أو فلس, أو موت. 

هذا هو القول الحق يف المسألة, إال يف إذا ما كان المحال عليه مفلًسا, ولم يعلم و

 المحال أنه مفلس, وأما قول الحسن فال دليل عليه, وقول زفر قياس مع الفارق.

  قال اإلمام العمراين  (: 282/ 3) "انالبي"يف 

فلما ندب المحتال إلى أتباع المحال عليه بشرط أن يكون : --قال الشافعي 

المحال عليه مليًئا علم أن الحق يتحول عن المحل إلى ذمة المحال عليه تحواًل يمنع 

 المحتال من الرجوع إلى المحيل. 

 وألن عموم الخرب يدل عليه. وقال: قال أصحابنا: 

 . "أحتلت علينا غيرنا أبعدك اهلل"قال للمسيب:  أنه وروى عن علي 

أحًدا من الصحابة  فثبت أنه إجماع؛ ألنه لم ينكر على علي : قال العمراين 

اهـ, وألن الحوالة كالقبض للحق . 

  إذا أحال بالحق انتقل الدين من ذمة (: 288/ 3) "البيان"قال العمراين يف

 ذمة المحيل, وهو قول كافة العلماء.المحيل إلى ذمة المحال عليه, وبرئت 

ال ينتقل الحق من ذمة المحيل, وإنما يكون له مطالبة أيهما شاء وقال زفر: 

 كالضمان.

دليلنا أن الحوالة مشتقة من تحويل الحق, والضمان مشتق من ضم ذمة إلى قال: 

 ذمة, فيجب أن يعطى كل لفظ ما يقتضيه.

إلى ذمة المحال عليه, فإن الحق ال يعود إذا ثبت أن الحق أنتقل من ذمة المحيل 

إلى ذمة المحيل بإفالس المحال عليه, وال بموته, وال بجحوده ويمينه, وبه قال 

 مالك والليث وأحمد.

                                                           

 (.282/ 3) "البيان"(, 30/ 7) "المغني" (1)
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 . (1)وروى ذلك عن علي بن أبي طالب 

 إذا مات المحال عليه أو أفلس. وقال أبو حنيفة: يرجع إليه يف حالين: 

 الحسن, وأبو يوسف.محمد بن وقال هبذا القول: 

 إذا حجر عليه.وزادا: 

إذا مات المحال عليه مفلًسا, وأيس من وقال الحاكم: يرجع إليه يف حالة واحدة: 

 . اهـالوصول إلى حقه

 :الراجح هو انتقال المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه. قلت 

أما إذا كان وال يرجع, إال إذا مات المحال عليه مفلًسا, ولم يوفه أهل الحق, و

  مفلًسا, فقد تقدم القول فيها.

 ."الدر المكنون يف أحكام الديون"فهذه مسائل لخصتها من كتابي: 

: أننا اختلفنا يف لفظة حديث جابر بن عبد اهلل وكان سبب تأليف هذا الكتاب: 

 .«اْلن بردت عليه جلدته»

, بعد قضاء «ته اْلن بردة عليه جلد»: ملسو هيلع هللا ىلصكيف يقول النبي فكان وجه االستنكار: 

 الدين عنه, مع أنه قد تحمل عنه الدين يف يوم الموت. أبي قتادة 

, --من حديث َجابٍِر بن عبد اهلليف مسنده:  والحديث أخرجه اإلمام أحمد 

ُسولا اهللِ »َقاَل:  ْيناا بِِه را تا نَّاُه، ُثمَّ أا فَّ كا نَّْطنااُه، وا حا ْلنااُه، وا غاسَّ ُجٌل فا ْيِه، ملسو هيلع هللا ىلص ُتُوفِّيا را لا لِّي عا ُيصا

 : الا طاا ُخطاى، ُثمَّ قا ْيِه؟ فاخا لا لِّي عا ُقْلناا: ُتصا ْيٌن؟  "فا ْيِه دا لا ،  "أاعا فا را اْنصا اِن، فا يناارا
ُقْلناا: دِ

ُسوُل اهللِ  الا را قا ، فا لايَّ اِن عا يناارا : الدِّ ةا تاادا الا أاُبو قا قا يْنااُه، فا أاتا ، فا ةا تاادا ا أاُبو قا ُهما لا مَّ تاحا قُّ : »ملسو هيلع هللا ىلصفا حا

يُِّت؟ ا اْلما بارِئا ِمنُْهما رِيُم، وا َما َفَعَل  "َقاَل: َنَعْم, َفَصلَّى َعَلْيِه, ُثمَّ َقاَل َبْعَد َذلَِك بَِيْوٍم:  «اْلغا

                                                           

ال يرجع على صاحبه إال أن يفلس, "( بلفظ: 15183أثر علي رضي اهلل عنه, أخرجه عبد الرزاق ) (1)

 أو يموت, وهذا األثر ضعيف, قتادة لم يسمع من علي, ورواية معمر عن قتادة ضعيفة.
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ينَاَراِن؟ َقاَل َقَضْيُتُهَما, فَ  َفَقاَل: إِنََّما َماَت َأْمِس, َقاَل: َفَعاَد إَِلْيِه مَِن اْلَغِد, َفَقاَل: َلَقدْ  "الدِّ

 
ِ
ْيِه ِجْلُدهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل لا ْت عا دا  .(1)«اْْلنا بارا

فهذا اللفظ منكر؛ ألنه من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل, وهو ضعيف على 

 القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

 فهذه الزيادة منكرة: سنًدا, ومتنًا.

َباُب "فقال:  ,يف صحيحه على حديث أبي قتادة  وقد بوب اإلمام البخاري 

َل َعْن َميٍِّت َدْينًا, َفَليَْس َلُه َأْن َيْرِجعَ   ."َمْن َتَكفَّ

 َوبِِه َقاَل الَحَسُن.: ثم قال 

ا،  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ »: حديث َسَلَمَة ْبِن األَْكَوِع : ثم ذكر  ْيها لا لِّيا عا ٍة لُِيصا ناازا ُأتِيا بِجا

 : الا قا ْيٍن؟»فا ْيِه ِمْن دا لا ْل عا  بَِجنَاَزٍة ُأْخَرى, َفَقاَل: «ها
َ

ْل », َقاُلوا: اَل, َفَصلَّى َعَلْيِه, ُثمَّ ُأتِي ها

ْيٍن؟ ْيِه ِمْن دا لا اِحبُِكمْ », َقاُلوا: َنَعْم, َقاَل: «عا لاى صا لُّوا عا  َدْينُُه َيا «صا
َّ

, َقاَل: َأُبو َقَتاَدَة َعَلي

, َفَصلَّى َعَلْيهِ َرُس 
ِ
 .(2)«وَل اهلل

ك؛ ألن علي دين هذا الميت, فال يجوز له الرجوع يف ذليقول:  أي بمجرد أن

 .وهذا إذا كان يف حق الحي, فكيف إذا كان يف حق الميتالمال قد انتقل إلى ذمته, 

 واهلل أعلم

 بيان تحريم المماطلة في قضاء الدين من الغني

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ ) – 880
ِ
نِيِّ ُظْلٌم، »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْطُل اْلغا ما

                                                           

 (,.1413اء )(, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرو14533أخرجه أحمد ) (1)

 (.2225أخرجه البخاري ) (2)
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ْلياْتباعْ  ِليٍّ فا لاى ما ُدُكْم عا ا ُأْتبُِع أاحا إِذا   .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«وا

ْلياْحتاْل »: َوفِي ِرَواَيِة َأْحَمدَ   (.(2)«فا

 الشرح: 

 الحديث لبيان مشروعية الحوالة. ساق المصنف 

 وأهنا من الرفق يف الدين.

نِيِّ » قوله: ْطُل اْلغا مماطلة الغني بعدم دفع المال المستوجب عليه إلى  :أي «ُظْلمٌ ما

 صاحبه, يعترب ظلًما.

مطل الفقير, والمعسر, فهما وإن حصل منهما مماطلة, فليسا وخرج هبذا القيد: 

 ., والدين ثقيل على النفس بظالمين

 َماٌل, َفَأَتْيُت َكاَن لِي َعَلى ُفاَلِن اْبِن ُفاَلٍن الْ  قالَأبِي اْلَيَسِر  عنفي مسلم: ف
ِّ

َحَرامِي

 اْبٌن َلُه َجْفٌر, َفُقْلُت َلُه: َأْيَن 
َّ

َأْهَلُه, َفَسلَّْمُت, َفُقْلُت: َثمَّ ُهَو؟ َقاُلوا: اَل, َفَخَرَج َعَلي

, َفَقْد َعلِْمُت َأْيَن أَ 
َّ

ي, َفُقْلُت: اْخُرْج إَِلي ْنَت, َأُبوَك؟ َقاَل: َسِمَع َصْوَتَك َفَدَخَل َأِريَكَة ُأمِّ

ُثَك, ُثمَّ اَل َأْكِذبَُك,   ُأَحدِّ
ِ
َفَخَرَج, َفُقْلُت: َما َحَمَلَك َعَلى َأِن اْخَتَبْأَت مِنِّي؟ َقاَل: َأَنا, َواهلل

 
ِ
َثَك َفَأْكِذَبَك, َوَأْن َأِعَدَك َفُأْخلَِفَك, َوُكنَْت َصاِحَب َرُسوَل اهلل  َأْن ُأَحدِّ

ِ
َخِشيُت َواهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
 , َوُكنُْت َواهلل

ِ
 َقاَل: اهلل

ِ
 ُقْلُت: آهلل

ِ
 َقاَل: اهلل

ِ
 ُقْلُت: آهلل

ِ
 َقاَل: اهلل

ِ
ُمْعِسًرا َقاَل: ُقْلُت: آهلل

, َأْنَت فِي  َقاَل: َفَأَتى بَِصِحيَفتِِه َفَمَحاَها بَِيِدِه, َفَقاَل: إِْن َوَجْدَت َقَضاًء َفاْقِضنِي, َوإاِلَّ

 َها
َّ

, َفَأْشَهُد َبَصُر َعْينَي  َهاَتْيِن,  -َوَوَضَع إِْصَبَعْيِه َعَلى َعْينَْيِه  -َتْيِن ِحلٍّ
َّ

َوَسْمُع ُأُذَني

  -َوَأَشاَر إَِلى َمنَاِط َقْلبِِه  -َوَوَعاُه َقْلبِي َهَذا 
ِ
ا »َوُهَو َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ْن أاْنظارا ُمْعِسرا ما

                                                           

 .(1534)ومسلم  (,2287)أخرجه البخاري  (1) 

: فليقبل أي« َفْلَيْحَتل» (22403)وإسناده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة  (,2273)أخرجه أحمد  (2) 

 اإِلحالة وليتبع من أحيل عليه. 
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هِ  ُه اهللُ فِي ظِلِّ لَّ نُْه، أاظا عا عا ضا  . (1) «أاْو وا

 --من حديث َعائَِشَة الصحيحين:  ويف
ِّ

ُسولا », َأْخَبَرْتُه: ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي أانَّ را

أاُعوُذ بِكا ِمْن فِتْناِة  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ْبرِ، وا اِب القا ذا ُهمَّ إِنِّي أاُعوُذ بِكا ِمْن عا الاِة: اللَّ انا ياْدُعو فِي الصَّ كا

ْتنا 
أاُعوُذ بِكا ِمْن فِ اِل، وا جَّ ِسيِح الدَّ ُهمَّ إِنِّي أاُعوُذ بِكا ِمنا الما اِت، اللَّ ما ْتناِة الما

فِ ْحياا، وا ِة الما

ِم  ْغرا الما ِم وا ْأثا :  "الما الا قا ِم، فا ْغرا ْستاِعيُذ ِمنا الما ا تا ا أاْكثارا ما ائٌِل: ما الا لاُه قا قا ا »فا ُجلا إِذا إِنَّ الرَّ

أاْخلافا  دا فا عا وا ، وا با ذا كا ثا فا دَّ ، حا رِما  .(2) «غا

, أنه َطَلَب َغِريًما َلُه, َفَتَواَرى َعنُْه ُثمَّ َوَجَدُه, --من حديث َأَبي َقَتاَدَة : لممسويف 

 
ِ
؟ َقاَل: َفإِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ِ
؟ َقاَل: آهلل

ِ
ْن », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: إِنِّي ُمْعِسٌر, َفَقاَل: آهلل ما

ِب ياوْ  ُه أاْن ُينِْجياُه اهللُ ِمْن ُكرا رَّ نْهُ سا ْع عا ْو ياضا
ْن ُمْعِسرٍ، أا ْس عا ْلُينافِّ ِة، فا  .(3) «ِم اْلِقيااما

وأما الظلم يف المماطلة لمن كان قادًرا على الوفاء, فقد تقدم أن يحل عرضه, 

 وماله.

 فسيؤخذ عليه بالحجر, أو التفليس.أما ماله: 

 السجن.من سيتكلم فيه, وبما سيلحقه فوأما عرضه: 

ا ُأتْ » قوله: إِذا ُدُكمْ وا  أرسل, أو حول, أو أحيل. :أي «بُِع أاحا

ِليٍّ » قوله: لاى ما  . هذا هو الشرط, وليس على كل أحد: «عا

 .دم من مالءة المال والقول والبدنعلى ما تق ال يشرتط فيها مالءة المالوالمالءة: 

ْلياْتباعْ » قوله:  . «فا

 قول الظاهرية من أهل العلم.بأن األمر للوجوب, وهذا قيل: 

                                                           

 (. 3003أخرجه مسلم ) (1)

 (.582, 587(, ومسلم )832أخرجه البخاري ) (2)

 (.1533أخرجه مسلم ) (3)
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 بأن األمر لالستحباب, وهذا هو قول جمهور أهل العلم.وقيل: 

  قال اإلمام ابن األمير الصنعاين( 2/87يف السبل :) َوَدلَّ اأْلَْمُر َعَلى

ْستِْحبَاِب, َواَل َأْدِري َما اْلَحامُِل َعَلى 
ِ

َحاَلِة, َوَحَمَلُه اْلُجْمُهوُر َعَلى اال ُوُجوِب َقُبوِل اإْلِ

 . اهـَوَعَلى اْلُوُجوِب َحَمَلُه َأْهُل الظَّاِهرِ َظاِهِرِه,  َصْرفِِه َعنْ 

والذي يظهر, أنه ال يشرتط رضا الُمحال, إال يف حالة واحدة, وهي إذا أحيل على 

, ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وأما إذا أحيل على مليء فيجب عليه أن يحتل, امتثااًل ألمر ا غير مليء.

 العالمين. والحمد هلل رب .المستدين ن وفيقع الرفق بالمدي

 الضمان

 ."الدر المكنون يف أحكام الديون"يف كتابي: 

وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد   (2221:)قال اإلمام البخاري 

 الرحمن بن هرمز, عن أبي هريرة 
ِ
ُجالا ِمْن بانِي »: ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل را را كا ُه ذا نَّ أا

أالا باْعضا بانِي إِْس  ائِيلا سا اِء ُأْشِهُدُهْم إِْسرا دا ها الا اْئتِنِي بِالشُّ قا ُه أاْلفا ِدينااٍر فا ائِيلا أاْن ُيْسِلفا را

ا إِلايْ  ها عا فا دا ْقتا فا دا الا صا ِفيالا قا ى بِاهللِ كا فا الا كا ِفيِل قا ْأتِنِي بِاْلكا الا فا ا قا ِهيدا ى بِاهللِ شا فا الا كا قا ِه فا

جا فِي اْلباْح  را ى فاخا مًّ ٍل ُمسا ْيِه إِلاى أاجا لا ُم عا ْقدا ا يا ُبها باا ياْركا ْركا سا ما تاُه ُثمَّ اْلتاما اجا ى حا قاضا رِ فا

ِحيفا  صا ينااٍر وا
ا أاْلفا دِ لا فِيها أاْدخا ا فا ها را ناقا باةا فا شا ذا خا أاخا باا فا ْركا ْم ياِجْد ما لا ُه فا لا ِل الَِّذي أاجَّ اجا َْ ةا لِ

ا  ها ْوِضعا جا ما جَّ اِحبِِه ُثمَّ زا ُم أانِّي ُكنُْت ِمنُْه إِلاى صا ْعلا ُهمَّ إِنَّكا تا الا اللَّ قا ا إِلاى اْلباْحرِ فا ُثمَّ أاتاى بِها

ِهيدا  أالانِي شا سا ِضيا بِكا وا را ِفيالا فا ى بِاهللِ كا فا ُقْلُت كا ِفيالا فا أالانِي كا سا ا أاْلفا ِدينااٍر فا نا ْفُت ُفالا لَّ ا تاسا

ِضيا بِ  را ا فا ِهيدا ى بِاهللِ شا فا ُقْلُت كا ْم فا لا ُث إِلاْيِه الَِّذي لاُه فا ْبعا باا أا ْركا ْدُت أاْن أاِجدا ما ها أانِّي جا كا وا

لِكا  ُهوا فِي ذا فا وا را ْت فِيِه ُثمَّ اْنصا لاجا تَّى وا ا فِي اْلباْحرِ حا ى بِها ما را ا فا ها إِنِّي أاْستاْوِدُعكا أاْقِدْر وا

جا ا را ِدِه فاخا باا ياْخُرُج إِلاى بالا ْركا ْلتاِمُس ما اءا يا ْد جا باا قا ْركا لَّ ما نْظُُر لاعا ُه يا فا انا أاْسلا ُجُل الَِّذي كا لرَّ

الا  دا اْلما جا ا وا ها را ا ناشا لامَّ طاباا فا ا َِلاْهِلِه حا ها ذا أاخا اُل فا ا اْلما باِة الَّتِي فِيها شا ا بِاْلخا إِذا الِِه فا بِما
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أاتاى بِ  ُه فا فا انا أاْسلا ِدما الَِّذي كا ةا ُثمَّ قا ِحيفا الصَّ ا فِي وا اِهدا ا ِزْلُت جا اهللِ ما الا وا قا اَْلاْلِف ِدينااٍر فا

ثْتا  ْل ُكنْتا باعا الا ها ْيُت فِيِه قا تا ْبلا الَِّذي أا باا قا ْركا ْدُت ما جا ا وا ما الِكا فا ٍب ِْلتِياكا بِما ْركا لاِب ما طا

ْبلا الَّذِ  باا قا ْركا الا ُأْخبُِركا أانِّي لاْم أاِجْد ما ْيٍء قا نْكا إِلايَّ بِشا ْد أادَّى عا إِنَّ اهللا قا الا فا ي ِجئُْت فِيِه قا

ا اِشدا ينااِر را رِْف بِاَْلاْلِف الدِّ اْنصا باِة فا شا ْثتا فِي اْلخا  .(1)«الَِّذي باعا

وقع يف رواية المستملي (: 215 - 214/ 3) "تغليق التعليق"يف قال الحافظ 

لحديث: حدثني عبداهلل بن وغيره, ويف األصل المقروء على أبي الوقت عقب هذا ا

 صالح, حدثني الليث.

 والحديث أخرجه أحمد من طريق يونس بن محمد, حدثنا الليث به, فهو صحيح.

ساقه مقًرا له, وإال فإن شرع من قبلنا ليس  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي والشاهد من الحديث: 

كان  بشرع لنا على الصحيح من أقوال أهلم العلم, ما لم يقره شرعنا؛ فإذا أقره شرعنا,

 شرًعا لنا.

أن الرجل لما جاء يريد أن يستلف المال, قال له صاحب المال: األمر الثاين: 

اِء ُأْشِهُدُهمْ » دا ها  ؛ ألن الشهادة على الحقوق معلومة.«اْئتِنِي بِالشُّ

ا»فقال له:   ., فرضي بشهادة اهلل «كفى باهلل شهيدا

 ., فرضي بكفالة اهلل «كفى باهلل كفيالا », فقال له: «ائتني كفيالا »فقال له: 

 :بيان تعريف الضمان 

  قال اإلمام ابن قدامة  (: 71/ 7) "المغني"يف 

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه يف التزام الحق, فيثبت يف ذمتهما الضمان: 

  . اهـجميًعا, ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما

 

                                                           

 (.2221أخرجه البخاري ) (1)
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 :حكم الضمان 

 ب, والسنة, واإلجماع.الكتادل على مشروعية الضمان: 

 {ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}فقوله تعالى: أما الكتاب: 
 . [72:]يوسف

 الزعيم الكفيل. : --وقال ابن عباس 

 وأما السنة: 

 يف سننه:  رج اإلمام ابن ماجه خأ قدف
َّ

, َيُقوُل: --من حديث ُأَماَمَة اْلَباِهلِي

 
ِ
ِعيمُ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل ْقِضيٌّ  الزَّ ْيُن ما الدَّ اِرٌم، وا  .(1) «غا

أجمع المسلمون على جواز الضمان يف الجملة, وإنما اختلفوا فقد وأما اإلجماع: 

 2يف فروع. 

 :أركان الضمان 

 للضمان أربعة أركان: 

وهو الكفيل, ويشرتط رضاه فإن اكره على الضمان لم يصح وال ضامن:  -1

 يعترب رضى المضمون عنه كما سيأيت.

 وهو الذي عليه الحق.مضمون عنه:  - 2

 وهو صاحب الحق.مضمون له:  - 3

 (3)وهو الحق الذي يف الذمة.مضمون به:  - 4

 

                                                           

 (.2405أخرجه ابن ماجه ) (1)

 (.204 - 203/ 3) "البيان" ((2

 (.72/ 7) "المغني" (3)
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  :بيان ألقاب الضامن 

كلها ووللضامن ألقاب منها: ضمين, وكفيل, وقبيل, وحميل, وزعيم, وصبير, 

 بمعنى واحد.

  الضمان:من يصح منه 

أما الصبي والمجنون والسفيه فال يف المال,  يصح الضمان من كل جائز التصرف

 يصح ضمان واحد منهم؛ ألنه إيجاب مال بعقد, فلم يصح من واحد منهم كالبيع. 

ألنه إيجاب مال يف الذمة يف العقد, فصح من ويصح الضمان من المفلس؛ 

 المفلس كالشراء بالثمن يف الذمة, ويصح الضمان من المرأة الجائزة التصرف.

 ال يصح إال أن يكون بأذن زوجها. : وقال مالك

 أن كل من لزمها الثمن يف البيع واألجرة يف اإلجارة صح ضمانه كالرجل. دليلنا: 

ألنه إثبات مال آلدمي بعقد, فلم يصح من العبد بغير أذن وال يصح ضمان العبد؛ 

 (1)سيده.

 :حكم الضمان عن العبد 

مان؛ ألن الدين يف ذمته الزم, إذا كان على العبد دين وضمن عنه ضامن صح الض

 (2)وحكم الضمان عنه, حكم الضمان عن المعسر, ويلزمه أن يؤدي عنه.

  :حكم الضمان عند حلول الدين 

حدثنا عبداهلل بن مسلمة القعنبي,  (:3328يف سننه برقم ) قال اإلمام أبو داود 

عمرو عن  حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدرواردي عن عمرو يعني بن أبي

                                                           

 (.72/ 7البن قدامة ) "المغني"(, 308/ 3للعمراين ) "البيان" (1)

 (.210/ 3) "البيان" (2)
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ا له بعشرة دنانير، فقال: واهلل ما »: --عكرمة, عن ابن عباس  أن رجالا لزم غريما

أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل، قال: فتحمل النبي صلى اهلل عليه و سلم، 

من أين أصبت هذا الذهب؟، »فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى اهلل عليه و سلم: 

, فقضاها رسول اهلل صلى اهلل «َل حاجة لنا فيها، ليس فيها خير»ل: قال: من معدن، قا

 «.عليه و سلم

 (1)وهذا الحديث صحيح.

  قال اإلمام العمراين و إن كان لرجل على غيره دين حال " البيان: يف

فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم صح الضمان, وكان الدين معجاًل على المضمون 

 ."ألن الضمان رفق و معروف عنه, مؤجال على الضامن,

 :بيان أقسام الكفالة 

 الكفالة تنقسم إلى قسمين: 

 األول: الكفالة بالمال. 

وذلك بأن يلتزم الكفيل بأداء ما على المكفول من حقوق مالية إذا لم يؤدها 

 المكفول, وهذا النوع يسمى بالضمان, وليس بين الفقهاء خالف يف مشروعيتها.

 ان جائز عند جماهير العلماء .وهذا النوع من الضم

 . , وخالفه غير صحيحوخالف يف هذه المسألة ابن حزم 

 الثاين: الكفالة بالنفس. 

 وذلك بأن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلى صاحب الحق, أو إلى القاضي. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيته, ويف وجه للشافعي أهنا غير مشروعة, 

 أي التزام.وال يرتتب عليها 

                                                           

 (.312 /3) "البيان"(, 82/ 7) "المغني" (1)
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  :والفرق بين الحالتين 

يضمن المال, وإذا لم يقِض المستدين صاحب المال, فإنه أن الحالة األولى: 

 يضمن بدفع المال من عنده.

يضمن الشخص نفسه, فإذا لم يقِض المستدين صاحب المال, وأما الحالة الثانية: 

, إما أن يسجنه, وإما فإنه يحضر له الشخص بنفسه, ولصاحب المال القرار فيما يريد

 (1)أن يسامحه ويفرج عنه.

  املعسر:ضمان 

 للعلماء يف ضمان المعسر قوالن:

 أنه ال يشرتط المالءة يف الضمان, وهذا قول جمهور العلماء.القول األول: 

 . اشرتاط مالءة الضامن القول الثاين: 

 2والراجح القول األول؛ ألن الضامن قد يضمن النفس.

 الكفالة:ل عنه يف رضى املكفو 

تقدم تقسيم الكفالة, ومن هذا التقسيم نتعامل مع هذه المسائلة, فإذا كان المكفول 

 عليه بالمال, فهنا تجوز الكفالة دون رضي المكفول.

ال يعترب رضا المضمون عنه ال   (:72/ 7) "المغني"يف  قال اإلمام ابن قدامة 

 . اهـنعلم فيه خالًفا

 . اهـال يشرتط رضا المضمون عنه قطًعا (:200/ 2يف المنهاج )ام النووي وقال اإلم

وذهب المالكية إلى جواز الكفالة إذا ثبت أن بين المكفول والكفيل عداوة, فإن 

                                                           

بداية "(, 285( )283/ 3) "شرح فتح القدير"(, 253/ 4( )240/ 4) "روضة الطالبين" (1)

 (.201/ 1) "إنشاء اإللتزام يف حقوق العباد"( 225/ 3) "المجتهد

 (.212 - 211»)أحكام المعسر يف الفقه اإلسالمي  (2)
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 الكفالة هنا ال تنشأ إال برضى المكفول.

وهم يوافقون بقية العلماء فيما ذهبوا إليه, وإنما جعلوا هذا الشرط حفاًظا على 

 1لط الكفيل. المكفول من تس

عند البخاري, وقد تقدم  --حديث سلمة بن األكوع ويدل على هذه المسألة: 

 يف الرجل الذي تكفل على الميت بدينه, ولم يشرتط رضا الورثة. 

 .«أنا أتكفل به»: --فقال أبو قتادةويف رواية البن ماجة: 

مع  --قتادة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قبل الضمان من أبي والشاهد: 

 تعذر االطالع على رضا المضمون عنه. 

ولو كان رضا المضمون معتربًا, لما قبل النبي صلى اهلل عليه و سلم الضمان, أو 

 2لسأل الورثة عن رضاهم بالضمان, قبل أن يقره.

 إذا كانت الكفالة بالنفس دون المال. و 

 فقد اختلف الفقهاء فيها إلى قولين:

 وتعترب. األول: أهنا تنشأ 

وهذا قول الحنفية, ووجه عند الشافعية, وهو المذهب عند الحنابلة, واستدل 

 أصحاب هذا القول بالقياس على الكفالة بالمال.

 الثاين: أهنا ال تنشأ. 

وهذا وجه عند الشافعية, وقول عند الحنابلة, ومما استدلوا به أن فائدة هذا الكفالة 

صاحب الحق, فإذا لم يقبل الكفالة ال يكون هو إحضار المكفول إلى الحاكم, أو 

                                                           

 (.334/ 3) "حاشية الدسوقي" (1)

 "إنشاء اإللتزام"(, 72/ 7البن قدامة رحمه اهلل تعالى  ) "لمغنيا"(, 438/ 4) "مغني المحتاج" (2)

 (.311/ 3للعمراين رحمه اهلل تعالى ) "البيان"(, 205/ 1)
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 ملزًما بالحضور.

ويجب على الكافل يف هذه الحالة تسليم المكفول عنه, أو تسليم ما عليه لحديث 

 .«الزعيم غارم»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

كما صح  الكفيللم ُيحضر المكفول إلى غريمه حبس  إذ القول الراجح؛هو وهذا 

 (1)لمكفول له.ذلك عن شريح, ولو ترك لضاع حق ا

 :بيان أن الكفيل ضامن 

: سمعت رسول اهلل قال--أمامة  عن أبي  (5 /237:)اإلمام أحمد  أخرج

العارية مؤداة، والمنيحة مردوده، والدين مقضي، »صلى اهلل عليه و سلم يقول: 

 .«والزعيم غارم

 صاحب احلق من يطالب؟ 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى ثالثة أقوال:

المضمون عنه ال يربأ بنفس الضمان كما يربأ المحيل بنفس الحوالة قبل أن األول: 

 القبض. 

بل يثبت الحق يف ذمة الضامن مع بقائه يف ذمة المضمون عنه, ولصاحب الحق 

 مطالبة من شاء منهما يف الحياة وبعد الموت. 

 الثوري, والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد, وأصحاب الرأي. وهبذا قال:

الكفالة والحوالة سواء, وكالهما ينقل الحق من ذمة المضمون عنه الثاين: 

 . حتج بأحاديث تحمل دين الميتوا وهذا قول أبي ثور, والمحيل,

 ., وهذا قول مالكال يطالب الضامن إال إذا تعسرت مطالبة المضمون عنهالثالث: 

                                                           

(, 252/ 4) "وروضة الطالبين"(, 522/ 3(, ومصنف ابن أبي شيبة )27 - 23/ 7المغني ) (1)

 (.207 - 203/ 1) "زامإنشاء اإللت"(, 225/ 3) "وشرح فتح القدير"(, 104/ 7) "والمغني"
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جل, ولم يدفع إليه أنه يطالب من شاء منهما إذا حل األوالراجح هو القول األول, 

 (1)المال.

  :بيان أن من تكفل عن ميت ديًنا فليس له الرجوع 

 .يرجع فيه, وهو قول واحد من تكفل على ميت دينًا فليس له أن و

, وقد تقدم يف الرجل الذي عليه دين, فقال رسول --لحديث سلمة بن األكوع 

ي دينه يا رسول اهلل، فصلى عل», قال: فقال أبو قتادة: «صلوا على صاحبكم» :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«عليه

  قال الحافظ  فليس له أن " قوله:يحتمل  (:528/ 4) "الفتح"يف

, أي عن الكفالة, فهي الزمة له, وقد استقر الحق يف ذمته, ثم أورد فيه حديث "يرجع

 .--سلمة 

على  ملسو هيلع هللا ىلصأن يرجع لما صلى النبي  --أنه لوكان ألبي قتادة ووجه األخذ منه: 

الدين؛ الحتمال أن يرجع, فيكون قد صلى على --حتى يويف أبو قتادة  المديان

 . اهـمديان دينه باق عليه, فدل على أنه ليس له أن يرجع

  قال اإلمام العمراين يصح ضمان الدين (: 305 - 304/ 3) "البيان"يف

عن الميت سواء خلف وفاًء لدينه, أو لم يخلف, واستدل باألحاديث المشار إليها 

 . اهـآنًفا

 :جواز الضمان بدون رضى املضمون عنه 

أن تسلفت من زيد مااًل, ثم جاء عمرو وقال: أنا أكفل عبد الحميد يف وصورهتا: 

 هذا المال.

 ال يشرتط رضاي يف مثل هذه الصورة.ف

                                                           

 (.321/ 3) "البيان"(, 83 - 84/ 7) "المغني" (1)
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يقول: قال رسول  --شريح الكعبي عن أبي  (4504 :)داود  ويف سنن أبي

خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإين عاقله، فمن قتل له إَل أنكم يا معشر »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«قتيل بعد مقولتي هذه، فأهل بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا

 :فكذلك إذا ضمن دين طلبهمضمن لهم الدية بغير  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  والشاهد ,

 رجل جاز ذلك حضر, أم لم يحضر, رضي أم لم يرَض.

 (1)حنيفة, وخالفه غير معترب؛ لمخالفة النص. وخالف يف هذه المسألة أبو

 رضا املضمون له؟ 

 واختلف العلماء يف اشرتاط رضى المضمون له إلى قولين:

 يعترب رضاه. األول: 

 وهذا قول أبي حنيفة وروايته عن الشافعية.

 يصح من غير رضا المضمون له, وهو صاحب المال.الثاين: 

أن أبا قتادة ضمن عنه من غير رضاه,  وهذا قول الجمهور, والدليل على ذلك

وهذا هو الراجح؛ إال إذا كان يخشى من صولة الضامن وظلمه, كما هو الحال من 

 (2)كثير من مشايخ القبائل الظلمة, هداهم اهلل.

 :حكم ضمان املال اجملهول 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين:

ضمنت لك ما تستحقه على ول: ال يصح ضمان مال مجهول, وهو أن يقاألول: 

 فالن من الدين, وهو ال يعلم قدره. 

 ضمنت لك ما تدين فالًنا. وال يصح كذلك ضمان ما لم يجب, وهو أن يقول: 

                                                           

 (.250/ 8) "المحلى" (1)

 (.72/ 7) "المغني"(, 311/ 3) "البيان" (2)
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 والثوري وأحمد وهو قول لشافعية. شربمةوابن  ليلىوبه قال الليث وابن أبي 

يف  يصح ضمان المجهول, وضمان ما لم يجب, وهذا قول للشافعيالثاين: 

 ., وهو قول مالك وأبي حنيفةالقديم

وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح إن شاء اهلل؛ ألن الضمان إثبات مال يف الذمة 

 بعقد الزم, فلم يصح مع جهله.

قدًرا  ضمنت لك من العشرة لِللف صح ذلك ألنه وإن كان مجهوالً أما إن قال: 

 (1)فهو معلوم جملة.

 :حكم الضمانة على الضامن 

ألن الدين صار الزًما عليه, فصح الضمان كاألول, إال ح أن يضمن الضامن؛ يص

 إذا ضمن عنه المضمون عنه فال يصح. 

 (2)ضمان الضامن جائز, وإن تسلسل.وقال صاحب البيان: 

 إذا قضى الضامن الدين هل يعود على املضمون؟ 

 يف المسألة أربع حاالت:

 إذنه, فإنه يرجع عليه. الحالة األولى: أن يضمن بإذنه, ويقضى ب

وهذا قول مالك, وأحمد, وأبي يوسف, ويف هذه الحالة يجب على المضمون أن 

 يويف الضامن حقه.

فإنه ال يرجع عليه, وبه قال أمره, أن يضمن بغير أمره, ويقضي بغير الحالة الثانية: 

 أبو حنيفة, وخالف مالك وأحمد.

ن قضاه بنفسه, فهذا من باب إإال عدم الرجوع عليه, والراجح يف هذه المسألة: 

                                                           

 (.317/ 3البيان لإلمام العمراين رحمه اهلل تعالى ) (1)

 (.87/ 7) "المغني"(, 324, 322/ 3) "البيان" (2)
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 براءة الذمة. 

وإال فالضامن قد تربع بالضمان, وعليه أن يربأ ذمته, والدليل على ذلك قصة أبي 

 وقد تقدمت.--قتادة 

 لم يرجع إلى أولياء الميت يطالبهم بالدين الذي قضاه عن الميت. فإنه 

 الحالة الثالثة: ضمن بغير إذنه, وقضى بإذنه. 

 رجع عليه, على الراجح من أقوال أهل العلم.فإنه ي

 الحالة الرابعة: ضمن بأمره, وقضى بغير إذنه.

 (1)فإنه يرجع عليه, على الراجح من أقوال أهل العلم.

 بيان صحة الكفالة عن الميت

ْلنَاُه, َوَحنَّْطنَاُه, َوكَ " َقاَل: -  - َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 881  َرُجٌل مِنَّا, َفَغسَّ
َ

نَّاُه, ُثمَّ ُتُوفِّي فَّ

 
ِ
ْينٌ » َفَخَطا ُخًطى, ُثمَّ َقاَل: ?َفُقْلنَا: ُتَصلِّي َعَلْيهِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتْينَا بِِه َرُسوَل اهلل ْيِه دا لا  «?أاعا

َلُهَما َأُبو َقَتاَدةَ  َفاْنَصَرَف, ,ُقْلنَا: ِدينَاَرانِ  ينَاَرانِ  ,َفتََحمَّ   َفَأَتْينَاُه, َفَقاَل َأُبو َقَتاَدَة: الدِّ
َّ

 ,َعَلي

 
ِ
يُِّت » :- ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل َرُسوُل اهلل ا اْلما بارِئا ِمنُْهما رِيُم وا  «َنَعْم, َفَصلَّى َعَلْيهِ : َقاَل  «?ُأِحقَّ اْلغا

َحُه اْبنُ  .(2) , َوَصحَّ
ُّ

  (.ِحبَّاَن, َواْلَحاكِمُ  َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

                                                           

 - 82/ 7البن قدامة رحمه اهلل تعالى ) "المغني"(, و327 - 325/ 3اهلل ) للعمراين رحمه "البيان" (1)

20.) 

 والبيهقي (3034)وابن حبان  (,1232)والنسائي  (,3343)وأبو داود  (,14533)أخرجه أحمد  (2) 

وصححه اإلمام األلباين وله شواهد يصح هبا.  ,وسنده حسن ,واللفظ ألحمد (11401) يف الكربى

من ( 273(, وصححه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )1413اإلرواء )رحمه اهلل يف 

 .(1230)حديث أبي قتادة أخرجه النسائي 
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 الشرح: 

 لبيان جواز الكفالة يف الدين .ساق المصنف الحديث 

ُجٌل ِمنَّا» قوله:  من األنصار, أو من المسلمين. :أي «ُتُوفِّيا را

نَّاهُ » قوله: فَّ كا نَّطْنااُه، وا حا ْلنااُه، وا سَّ غا تقدم بيان ذلك يف كتاب الجنائز, إذ أن هذا : «فا

م به واجب كفائي, إن قا هووم على المسلمين, إذا مات أن يغسل من حقوق المسل

 البعض سقط اإلثم على اآلخرين.

 مستحب, وليس بواجب. هوكفنه الطيب, و يفأي وضعنا ومعنى حنطناه: 

أما التكفين فهو واجب, فإن تربع به أحد من المسلمين, وإال أخرج ثمنه وكفناه: 

من أصل الرتكة, فإن لم يرتك الميت تركة, يكون على أوليائه, فإن لم يستطيعوا ذلك, 

يت مال المسلمين, وإن لم يوجد للمسلمين بيت مال كما هو الحال يف كان على ب

 زماننا, يكون على أحد من المسلمين أن يتربع بذلك.

ُسولا اهللِ » قوله: يْناا بِِه را تا  له. ملسو هيلع هللا ىلصلربكة صالته عليه, والستجابة دعائه : «ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ أا

 .ملسو هيلع هللا ىلصوألن الصالة من الشفاعة, وأعظم الشفاعات ما كانت من النبي 

ْيهِ » قوله: لا لِّي عا ُقْلناا: ُتصا  .أو أتصلي عليه يا رسول اهلل هل تصلي,  :أي «?فا

 , وفيه نفع للميت.بركة عظيمة ال يعلمها إال اهلل  الصالة على الميتفإن يف 

طاا ُخطاى» قوله:  .للصالة عليه للمبادرة  :أي «فاخا

ْينٌ »ُثمَّ َقاَل: " قوله: ْيِه دا لا لم  ملسو هيلع هللا ىلصشأن الدين, وأهميته, إذ أن النبي  عظيمفيه:  "«?أاعا

 يسأل عن غيره.

 . : أكان عاًقا لوالديه, أو قاطًعا لرحمه؟ مع أن هذه كبائر وعظائمملسو هيلع هللا ىلصلم يقل النبي 

 ألنه حق آدمي. هعن ملسو هيلع هللا ىلصوسأل النبي 

 وحقوق الناس مبنية على المشاحة, فإن سامح وإال تحملها إلى يوم القيامة.
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 ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص من حديث َعْبِد ا: مسلمويف 
ِ
 --هلل

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْينا »َقاَل  ْنٍب إَِلَّ الدَّ ِهيِد ُكلُّ ذا ُر لِلشَّ  .(1) «ُيْغفا

انِ » قوله:  .«ثالثة دنانير»ويف رواية: : «ُقْلناا: ِديناارا

 فال يمنع أن يكون الدين ثالثة دنانير, ثم قضى ديناًرا, وبقي عليه ديناران.

 .الكسر أن الدين ثالثة دنانير إال قلياًل, فحذف أو 

 أو أن صاحب الدين سامح يف دينار, وطالب بالدينارين.

 يف أوجه ذكرها أهل العلم رحمة اهلل عليهم.

فا » قوله: را اْنصا  عن الصالة عليه. :أي «فا

 يقضي عنهم الديون. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كان يف مبدأ األمر, ثم بعد ذلك كان النبي 

ُسولا اهللِ »: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  في الصحيحين:ف ُجِل  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را انا ُيْؤتاى بِالرَّ كا

ياْسأاُل:  ْيُن، فا ْيِه الدَّ لا فَّى، عا ؟»الُمتاوا ْينِِه فاْضالا كا لِدا را ْل تا َث َأنَُّه َتَرَك لَِدْينِِه َوَفاًء «ها , َفإِْن ُحدِّ

لُّ »َصلَّى, َوإاِلَّ َقاَل لِْلُمْسلِِميَن:  اِحبُِكمْ صا لاى صا ا َفَتَح اهلُل َعَلْيِه الُفُتوَح, َقاَل: «وا عا , َفَلمَّ

اُؤُه، » لايَّ قاضا عا ْيناا، فا كا دا تارا ْن ُتُوفِّيا ِمنا الُمْؤِمنِينا فا ما ْنُفِسِهْم، فا ا أاْولاى بِاْلُمْؤِمنِينا ِمْن أا نا أا

تِهِ  ثا را ِلوا اَلا فا كا ما را ْن تا ما  .(2) «وا

 ضل الصالة على الميت إن كان للزجر عن بعض األفعال.ترك الفا وفيه:

وإال فإن صاحب الدين يحتاج إلى شفاعة من المسلمين, وهو أحوج إلى دعائهم 

 من غيره.

ةا » قوله: تاادا ا أاُبو قا ُهما لا مَّ تاحا ضمنها وتحولها وكفلها, وهذا الشاهد من  :أي «فا

 الحديث .

                                                           

 (.1883أخرجه مسلم ) (1)

 (.1312(, ومسلم )2228أخرجه البخاري ) (2)
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يجوز له الرجوع بعد أن ضمن, وال وقد تقدم الكالم على مسائل الضمان, فال 

 . يشرتط رضا المضمون عليه, وال يشرتط رضا المضمون له, إذا كان الضامن مليًئا

يْنااهُ » قوله: أاتا  لطلب أن يصلي على هذا الميت. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  :أي «فا

: » قوله: ةا تاادا الا أاُبو قا قا لايَّ "فا اِن عا يناارا  أنا ضامن لهما. :أي «"الدِّ

من تفريج  الما فيهلناس, المسابقة إلى الخير, وتحمل حماالت افضيلة  وفيه:

 الكرب.

 من حديث ابن عمر  في مسلم:ف
ِ
اْلُمْسِلُم أاُخو », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْن فا  ما تِِه، وا اجا انا اهللُ فِي حا ِة أاِخيِه كا اجا انا فِي حا ْن كا َلا ُيْسِلُمُه، ما ْظِلُمُه وا جا اْلُمْسِلِم، َلا يا رَّ

هُ  تارا ا سا تارا ُمْسِلما ْن سا ما ِة، وا ِب ياْوِم اْلِقيااما ا ُكْرباةا ِمْن ُكرا نُْه بِها جا اهللُ عا رَّ ْن ُمْسِلٍم ُكْرباةا، فا اهللُ  عا

ةِ   .(1) «ياْوما اْلِقيااما

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : وفيه 
ِ
ْن ُمْؤمِ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل سا عا ْن نافَّ ٍن ما

لاى ُمْعِسرٍ  را عا ْن ياسَّ ما ِة، وا ْوِم اْلِقيااما ِب يا نُْه ُكْرباةا ِمْن ُكرا سا اهللُ عا ْنياا، نافَّ ِب الدُّ ، ُكْرباةا ِمْن ُكرا

اهللُ  ِة، وا اْْلِخرا ْنياا وا ُه اهللُ فِي الدُّ تارا ا، سا تارا ُمْسِلما ْن سا ما ِة، وا اْْلِخرا ْنياا وا ْيِه فِي الدُّ لا را اهللُ عا  ِفي ياسَّ

ْوِن أاِخيِه... ْبُد فِي عا انا اْلعا ا كا ْبِد ما ْوِن اْلعا  .(2) «عا

  قوله:
ِ
رِيمُ » - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل َرُسوُل اهلل تحملت حق الميت الغريم  :أي «ُأِحقَّ اْلغا

 المدين.

يُِّت » قوله: ا اْلما بارِئا ِمنُْهما  برئ الميت من الدين براءة ال عودة فيها. :أي «?وا

الا » قوله:  أنا ملتزم بكل ما يجب على هذا الميت لهذا الغريم. :أي «: ناعامْ قا

ْيهِ » قوله: لا لَّى عا  . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  :أي «فاصا

                                                           

 (.2580أخرجه مسلم ) (1)

 (.2322أخرجه مسلم ) (2)
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قال  ثمتأخر يف القضاء,  أن أبا قتادة  ما جاءوأما والحديث أصله يف الصحيح, 

, تفرد هبا ابن عقيل, منكرةزيادة  فهي, «اْلن بردت عليه جلدته»: ملسو هيلع هللا ىلصله النبي 

 الثوابت من األدلة, واهلل المستعان.وتخالف 

  :حكم من يطالب بالدين قبل حلول األجل 

 ملسو هيلع هللا ىلصكان على رسول اهلل », قالت: --عن عائشة   (1213:)الرتمذي  يف

ثوبان قطريان غليظان, فكان إذا قعد فعرق ثقاًل عليه, فقدم بز من الشام لفالن 

إلى الميسرة, فأرسل إليه فقال: قد  اليهودي, فقلت: لو بعثت إليه, فاشرتيت منه ثوبين

كذب » :ملسو هيلع هللا ىلصعلمت ما يريد, إنما يريد أن يذهب بمالي, أو بدراهمي, فقال رسول اهلل 

 .«قد علم أين من أتقاكم هلل وأداهم لَمانة

  قال الحافظ  وقد أعل الحديث ابن المنذر  (:77/ 3) "التلخيص"يف

رة, وقال إنه رواه عن شعبة, ونقل عن فيما نقله ابن الصباغ يف الشامل بحرمي بن عما

 أحمد قوله إنه صدوق, فيه غفلة. 

 وهذا لم يتابع عليه, فأخشى أن يكون من غفالته, انتهى.قال ابن المنذر: 

وهذا يف الحقيقة من غفالت المعلل, ولم ينفرد به حرمي بن عمارة, قال الحافظ: 

ة عن عكرمة, وكان عمارة بل لم نره من روايته, إنما رواه شعبة عن والده عمار

 . اهـحاضًرا المجلس كما بينه الرتمذي

  قال اإلمام العثيمين ( 22/ 2يف الشرح الممتع:)  الصحيح أنه إذا أجله

ورضي المقرض فإنه يثبت األجل ويكون الزًما, وال يحل للمقرض أن يطالب 

 مقتضى المستقرض حتى يحل األجل وهو اختيار شيخ اإلسالم؛ ألن هذا ال ينايف

العقد, بل هو من تمام مقتضى العقد, ألن المقصود بالقرض اإلرفاق واإلحسان وإذا 

 اجلته صار ذلك من تمام اإلحسان فاألرفق للمقرتض التأجيل.
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, وهذا عقد [1]المائدة: {}ومن وجه آخر, إن اهلل تعالى قال: قال: 

ن أمر اهلل تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء شرط فيه التأجيل فيجب أن يويف به؛ أل

 بأصلها والوفاء بوصفها وهو الشروط التي تشرتط فيها.

 . [34:]اإلسراء {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ}وقال تعالى: 

والمقرض الذي أجله قد تعهد أال يطالب إال بعد انتهاء األجل فيكون هذا العهد 

 . «ليس يف كتاب اهلل فهو باطلكل شرط »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمسؤواًل عند اهلل, وألن النبي 

: ملسو هيلع هللا ىلصفعلم بذلك أن الشرط الذي ال ينايف كتاب اهلل ليس بباطل, ولقول النبي 

ا أو حرم حالَلا » ا أحل حراما , وألن المطالبة به «المسلمون على شروطهم إَل شرطا

 وهو مؤجل إخالف للوعد, وإخالف الوعد من سمات المنافقين.

 كان مؤجاًل وجب أن يكون مؤجاًل. فكل هذه األدلة تدل على أنه إن

 . اهـوألنه ربما يكون يف ذلك ضرًرا على المستقرض

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 ومما يدل على أنه ال يطالب إال بعد حلول األجل. 

من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن (: 127/ 4ما أخرجه أحمد يف مسنده )

ا فأتيته اتقاضاه، فقلت:  ملسو هيلع هللا ىلصبعت النبي »ال: ق --هاين, عن العرباض بن سارية  بكرا

 .«يا رسول اهلل اقضني ثمن بكري، قال: َل، أقضيكها إَل لحينه

برقم   لإلمام مقبل بن هادي الوادعي  "الصحيح المسند"والحديث يف 

(220.) 

إذ أن األجل حق للمستدين, فال يجوز لصاحب المال أن يدخل المشقة على 

 بقضاء الدين قبل أن يحل األجل.المستدين بمطالبته 
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 :حكم من أقرتض ديًنا بعملة فألغيت العملة 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى ثالث مذاهب:

 أن له القيمة وقت القرض.األول: 

 أن المعترب يف إرجاعها وقت منع تداول هذه العملة.الثاين: 

 أنه يعطي قيمتها وقت الوفاء.الثالث: 

 ألنه قد أخذ العملة ولها شأن, وبعد اإللغاء صار ال شأن لها. وهذا قول بعيد ؛

أن المعترب وقت المنع, وذلك  وأقرب األقوال, والذي اختاره اإلمام العثيمين 

 (1)ألنه ثابت يف ذمته ذلك المبلغ, ولو سدده قبل الوقت بدقيقة أجزأه ذلك, واهلل أعلم.

بل األقرب أن له " ه اهلل تعالى:بن علي الحجوري حفظقال شيخنا العالمة يحيى و

 ۅ ۋ }قيمتها وقت القرض, هذا يف حال هدمها يقول اهلل تعالى: 

 .[272]البقرة:{ ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 :حكم مستدين أقرتض بعملة فزاد سعرها أو نقص 

يجب على المقرتض (: 143/ 14) "المجموع"مة كما يف اللجنة الدائ ويف فتاوى

ها وقت طلب صاحبها وال أثر الختالف القيمة أن يدفع الجنيهات التي اقرتض

 . اهـالشرائية زادت أو نقصت

 (2) بذلك. فقد أفتى اإلمام ابن باز 

  أخرى:دائن أقرض آخر مبلًغا بعملة على أن يرده بعملة 

بيع عمله حاضرة بعملة أخرى نسيئة, وهذه  األن فيه :ال تجوز هذه المعاملة

                                                           

 (.104 - 103/ 2الشرح الممتع ) (1)

 (.300 - 222/ 12فتاوى الباز: ) (2)
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 يًدا بيد.  إالعملة بعملة  معاملة ربوية؛ ألنه ال يجوز بيع

وعلى المقرتض أو المستدين إذا وقع يف مثل هذه المعاملة أن يتوب إلى اهلل, وأن 

 (1)يرد المبلغ الذي اقرتضه من نفس العملة.

 حكم من استدان بعملة فقبض بعملة أخرى:

هذه المسألة تخالف سابقتها يف كون األولى اشرتط المدين أن يرد له ماله بعملة و

 خرى.أ

رجل استلف من آخر عشرة ألف ريال يمني, أما هذه فليس فيها شرط, فمثاًل: 

وبعد مدة قضاه مئتي ريال سعودي, أي ما يعادل عشرة ألف وخمسمائة, فال شيء 

خيركم »: ملسو هيلع هللا ىلصعليه, ويكون هذه الزيادة من حسن القضاء, وقد قال رسول اهلل 

 (2).«أحسنكم قضاء

 (: 308/ 12ع فتاوى ومقاالت )قال الشيخ ابن باز كما يف مجمو

هل يجوز اقرتاض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه يف جوابه على سؤال: 

 من الدوالر؟

إن كان مشروًطا فهذا ال يجوز هذا بيع والبيع نقد بنقد نسيئة ال يجوز, أما إن قال: 

ا يًدا بيد فال كان أقرضه دراهم سعودية ثم عند الوفاء أعطاه دوالرات بالرتاضي بينهم

 . اهـبأس

 , والتابعين.- -وهذه الفتوى عليها عمل كثير من الصحابة 

 أنه قضى بقيمة الدراهم دنانير. فقد صح عن إبراهيم: 

أنه كان تكون عليه الدنانير فيعطي ورًقا بقيمتها وتكون ": وصح عن ابن عمر 

                                                           

 (.147 - 143/ 14فتاوى اللجنة الدائمة: ), (227, 223/ 12فتاوى ومقاالت متنوعة: ) (1)

 (.133, 130/ 14فتاوى اللجنة الدائمة: ) (2)
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 ."عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت بسعرها

أنه لم ير بأًسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من ": --عمر  وصح عن

 ."الذهب

 وهو قول سعيد بن جبير, وطاوس, والزهري, وقتادة. 

 ."ال بأس باقتضاء الذهب من الذهب بقيمة السوق"والحسن حيث قال: 

 1وهو قول القاسم والحكم.

 كراهية ذلك.  وصح عن أبي سلمة:

 : عن ابن سيرين.وصح

:  جواز هذا التعامل, حيث وهو يعترب صرف لما يف الذمة يف ذلك الحين, والراجح

 فكأنه حصل فيه التقابض, لكن بشرط أن ال يكون بينهما شرط.

 (2)وهبذا قال الحسن, وابن المسيب, وإبراهيم. 

 :حكم مطالبة املدين املعسر 

ين إذا ثبت اتفق الفقهاء على جواز مطالبة المدين الموسر, واتفقوا على أن المد

 3إعساره لم تُجز مطالبته. 

 :حكم منع املعسر من السفر 

على عدم جواز منع المدين المعسر من السفر؛ ألنه استحقَّ اتفق الفقهاء األربعة: 

اإلنظار, وعليه فال يجوز لغريمه أن ُيطالبه, ومن ال تجوز مطالبته؛ ال يجوز منعه من 

                                                           

 (.333, 335ــ  334 – 333/ 3) "مصنف بن أبي شيبة" ((1

 (.25/ 7»)المصنف  (2)

(, 474/ 1(, أحكام الجصاص )240/ 3(, القرطبي )303 /4(, المبدع )544/ 4المغني ) (3)

 (.123أحكام المعسر يف الفقه اإلسالمي للحذيفي )
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 السفر. 

لة أن ُيقيم كفيالً بدينه, وهذا الشرط وجيه؛ ألنه ال يف هذه الحاواشرتط الحنابلة: 

 يف حفظ األموال, وألنه أضمن ألموال الناس.  ُيخالف كتاب اهلل 

 :حكم إجبار املعسر على التكسُّب 

 للعلماء يف هذه المسألة ثالثة أقوال:

 ال ُيجرب على االكتساب, وال على تأجير نفسه. األول: 

 كية والشافعية, وأحمد يف رواية.وهذا مذهب الحنفية والمال

 إذا كان يحسن صنعة ُيجرب, وإال فال, وهذا قول أحمد يف رواية.الثاين: 

 جواز إجبار المعسر على االكتساب, ومؤجرة نفسه. الثالث: 

وهذا قول أهل الظاهر, وإسحاق, وعمر بن عبد العزيز, وسوار, واستدل 

 . [280:]البقرة { ەئوئ ەئ ائ}أصحاب القول األول بقوله تعالى: 

, وهذا القول «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إَل ذلك »: --وبحديث أبي سعيد 

  (1)هو الراجح, واهلل أعلم.

  (.199 - 191»)أحكام املعسر 

وألن هذا إجبار على االكتساب فال يجب ذلك كما ال يجب إجباره على قبول 

 (2)الوصية.

 :حكم إذا زعم املدين أنه معسر 

المدين أنه ُمعسر عليه أن يقيم البينة على ذلك, ممن يعرفون حاله الباطن: إذا زعم 

                                                           

 (.127أحكام المعسر ) (1)

 (.133/ 3) "البيان" (2)
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 شاهدين عدلين, وال يشرتط الثالثة, وال يلزم يمينه معهم.

 .قبلوا منه فإن لم توجد البينة يحلف على اإلعسار, وعليهم أن ي

 , َقاَل: َسِمَع النَّ -- من حديث اْبِن ُعَمرَ  :في سنن اإلمام ابن ماجه ف
ُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصبِي

ْن ُحِلفا لاُه »َرُجاًل َيْحلُِف بَِأبِيِه, َفَقاَل:  ما ْلياْصُدْق، وا لافا بِاهللِ فا ْن حا ْحِلُفوا بِآباائُِكْم، ما َلا تا

لاْيسا ِمنا  ْن لاْم ياْرضا بِاهللِ، فا ما ، وا ْلياْرضا  .(1) «اهللِ  بِاهللِ فا

لب, بل ينظره إلى ميسره, أنا معسر, وصدقه صاحبه وغريمه, فال يطاوإن قال: 

 (2).[280:]البقرة { ەئوئ ەئ ائ}لعموم اآلية: 

 فإنه ال يحبس. وإذا ثبت اإلعسار سواء بالبينة, أو باليمين؛ 

 3.فتجري عليه أحكام المماطل أما إذا حكم بعدم إعسار؛ 

  :حكم احلبس يف الدين 

ابن سيرين  أخربنا معمر عن أيوب عن(: 303, 305/ 8قال اإلمام عبد الرزاق )

 شهدت شريًحا وخاصم إليه رجل يف دين يطلبه أجل. "قال: 

 ەئ ائ ائ ى ى ې}فقال آخر: يعذر صاحبه, إنه معسر, وقد قال اهلل: 

 .[280:]البقرة { ەئوئ

 ې}هذه كانت يف الربا, وإنما كان الربا يف األنصار, وأن اهلل يقول: فقال شريح: 

 {ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى
 . [280:]البقرة

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, وهو يف اإلرواء 2101أخرجه ابن ماجه ) (1)

(2328.) 

 (.137 - 133/ 3البيان ) (2)

 ( .314/ 3(, المصباح المنير )140/ 3(, البيان )137 - 133/ 3) "البيان" (3)
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}ويقول: 

 . [58:]النساء { ېى

 ."وال واهلل, ال يأمر اهلل باألمر تخالفوه, أحبسوه إلى جنب هذه السارية؛ حتى يوفيه

 هذا أثر رجاله ثقات, إال أن يف رواية معمر عن البصرين كالم.

( 330/ 2ه اختصار )وقد تابع معمًرا, حماد بن زيد عند وكيع يف الزهد ويف لفظ

كان شريح إذا قضى على رجل لحق يحبسه يف المسجد إلى أن "بالسند األول قال: 

 , وهو صحيح."يقوم, فإن اعطاه حقه, وإال يأمر به إلى السجن

أخربنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم جعفر سرية الشعبي (8 /303 :)وقال 

, وأم جعفر ال "فأنا أوتيت حقه إذا لم أحبس يف الدين"قال: سمعت الشعبي يقول: 

 أدري ما حالها.

الحبس يف "أخربنا وكيع عن الحسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال: وقال: 

 . "الدين حياة

 ."يحبس يف الدين": --كان علي قال: وقال جابر: 

 واألثر ضعيف جًدا, جابر هو ابن يزيد الجعفي, قد كذب.

إذا "ة ومعمر, عن ابن طاووس, عن أبيه قال: أخربنا النعمان بن أبي حنيفوقال: 

 ."لم يقر الرجل بالحكم حبس

 وهو إسناد صحيح.

حبس  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »: --حدثنا معمر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال: 

 1, وهذا حديث حسن.«رجالا ساعة يف التهمة ثم خاله

                                                           

 (.250 - 248/ 3المصنف البن أبي شيبة ) (1)
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  الغريم إذا حبسنفقة : 

 ولين:اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى ق

 أهنا على الغريم.الثاين:    نفسه. هوهو مذهب الشافعي أهنا من مالاألول: 

أهنا من مال نفسه؛ ألنه إذا كانت من مال الغريم, ربما أدى إلى إطالة والراجح, 

 (1)المطالبة, وأخذ مال الُمطالب بغير حق.

 :حكم حبس املعسر 

 (: 275/ 1) "اإلقناع"قال ابن المنذر يف 

 معسًرا فال سبيل إلى حبسه إلى أن يوسر.ومن كان 

وحبس من أخذ أموال الناس, وال تعلم جائحه أصابته, ُيحبس حتى تثبت بينته أنه 

 . اهـمعدم, فيجب إطالقه

 حكم رجل أدان رجًلا فأنكر, فوجد له مال هل يأخذه؟ 

 للعلماء يف هذه المسألة قوالن:

 له أن يأخذ ماله. القول األول: 

 ۉ ۅ}شعبي, وعطاء, وابن سيرين, واستدل بقول اهلل تعالى: وهذا قول ال

 . [123:]النحل { ېى ې ې ې ۉ

 , وهو قول وكيع."فحلَّ يقبض ما لم يُ "وقول إبراهيم قال: 

القول الثاين: يرد له ماله, وال يجوز له خيانته, وإنما يطالب بحقه إن أعطاه, وإال 

 استحلفه.

                                                           

 (.140/ 3) "البيان" (1)
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 1سن, وعروة, ومجاهد, وغيرهم.وإلى هذا القول ذهب ابن معقل, والح

ألنك إذا أخذت أموال الغير وإن كان لك حق, ربما تتهم الراجح؛  هووهذا القول 

 بالسرقة, وبالخيانة.

  --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة, : يف سنن اإلمام أبي داود و
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

، وا »: ملسو هيلع هللا ىلص ناكا ِن اْئتاما ةا إِلاى ما انا اناكا أادِّ اَْلاما ْن خا  .(2) «َلا تاُخْن ما

 :حكم رجل مات وعليه دين ال ُيعلم به 

إذا مات مورث وعليه دين ولم يعلم به, وجاء من يطالب فعليه البينة, أو اليمين, 

ثهم.  3فإن ثبت الدين لزم الورثة قضاء دين مورِّ

 :كيفية اإلقرار بالدين 

ن اإلقرار دليل بنفسه, سواء أقر معلوم أنه لو أقر بدين وهو يف صحته جاز ذلك؛ أل

 لوارث, أو لغير وارث.

 إال أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا أقر بدين عند موته, إلى ثالثة أقوال:

 قبول إقراره مطلًقا. القول األول: 

 ."إذا أقر لوارث جاز"ميمون, وعطاء, والحسن, وطاوس, حيث قال: منهم: 

 ف.لكنه من طريق ليث بن أبي سليم, وهو ضعي

وهذا قول , قبول إقراره, إذا كان لغير وارث, وردها إذا كان لوارثالقول الثاين: 

 إبراهيم, وشريح, وابن أذينه. 

                                                           

 (.227 - 223/ 7المصنف البن أبي شيبة ) (1)

لباين رحمه اهلل يف (, بسند حسن, وصححه اإلمام األ1234(, والرتمذي )3535أخرجه أبو داود ) (2)

 (, ويف صحيح السنن.1544اإلرواء )

 (.284 - 283/ 7) "المصنف البن أبي شيبة" ((3
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عطاء يف رواية ابن  عدم قبول إقرار المريض بالدين مطلًقا, وهو قولالقول الثالث: 

 1.عنه جريج 

لك بناء على هو قبول إقراره مطلًقا سواء لوارث, أو لغير وارث, وذوالراجح: 

 قبوله يف حياته, وإن كان هناك مجاملة, أو غير ذلك فأمره إلى اهلل.

 عليه دين, وال يعلم بمكان صاحب الدين: من

إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه "ُروي عن إبراهيم قال: 

 ."فتصدق به عنه فإن جاء فخيره

دين ال يعرف صاحب الدين:  أنه قال يف رجل هلك وعليه: وصح عن ابن عمر 

 ."فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين"

 وصح عن الحسن نحوه.

 من فعله. --وروى عن عبداهلل بن مسعود 

 2غير أن يف إسناده شريك ابن عبد اهلل القاضي: وهو ضعيف. 

لشيخ مقبل, والباز, والعثيمين, رحمة اهلل كانا المتأخرون: علماؤوهبذا يفتى 

 . عليهم أجمعين

 :لو أقرضت رجال نقوًدا, هل لك أن تأخذ بها متاًعا 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين:

إلى كراهية ذلك, وهو قول سعيد بن المسيب,  ذهب ابن عمر األول: 

 وطاوس.

 الثاين: جواز ذلك. 

                                                           

 (.123 - 125/ 3) "المصنف البن أبي شيبة" ((1

 (.203/ 3المصنف البن أبي شيبة ) (2)



   

 

181 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 وهذا قول سعيد بن جبير وعكرمة وحماد وهو قول إبراهيم النخعي.

 (1)السند إليه عنعنة أبي الزبير. وروى عن جابر لكن فيه

 واهلل أعلم ., وهو جواز هذا النوع من األقضية هو القول الثاين,والراجح: 

 همية قضاء دين الميتأ

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 882
ِ
ُجِل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل َكاَن ُيْؤَتى بِالرَّ

ْيُن, َفَيْسأَ  كا »ُل: اْلُمَتَوفَّى َعَلْيِه الدَّ را ْل تا اءٍ  ها ْينِِه ِمْن قاضا َث َأنَُّه َتَرَك َوَفاًء  «?لِدا َفإِْن ُحدِّ

لُّوا»: َصلَّى َعَلْيِه, َوإاِلَّ َقاَل  اِحبُِكمْ  صا لاى صا ا َفَتَح اهلُل َعَلْيِه اْلُفُتوَح َقاَل , «عا ا »: َفَلمَّ نا أا

ْن ُتوُ أا  أاْولاى بِاْلُمْؤِمنِينا ِمنْ  ما اُؤهُ ْنُفِسِهْم، فا لايَّ قاضا عا ْيٌن فا ْيِه دا لا عا ، وا  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «فِّيا

 : اءا »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ فا ْتُرْك وا لاْم يا اتا وا ْن ما ما  (.(3) «فا

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أهمية قضاء الدين على الميت وغيره . 

ُسولا اهللِ » قوله: ا - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ْينُ كا ْيِه الدَّ لا فَّى عا ُجِل اْلُمتاوا يؤتى به : «نا ُيْؤتاى بِالرَّ

 ليصَل عليه كما سبق بيانه.

خرج مخرج الغالب, وإال لو جيء بالمرأة أيًضا لكان الحكم  :«بالرجل» قوله:و

 هو نفسه.

اءٍ »َفَيْسَأُل: " قوله: ْينِِه ِمْن قاضا كا لِدا را ْل تا , أو وفاء, من حيث هل له مال :أي «?ها

                                                           

 (.273 - 275/ 3المصنف البن أبي شيبة ) (1)

 «.ومن ترك مااًل فهو لورثته»دا: وزا (,1312)ومسلم  (,2328)أخرجه البخاري  (2)

 .(3731)أخرجه البخاري  (3)
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 تركة, أو ما يستطيع أن ُيقضى به دينه؟

وال يلزم الميت أن يقول لورثته هذا قضاء ديني, ولكن يكفي أن يكون له إرث, أو 

 تركة, تقضى منها ديونه.

فالوصية مقدمة يف , [11:]النساء { ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}: لقول اهلل 

 .ميت لفظ اآلية, ومؤخرة يف التنفيذ؛ ألن قضاء الدين واجب على ال

  وإنما قدمها اهلل  :يف الذكر على الدين؛ ألمور 

 أن الدين له مطالب, وعادة يكون المطالب به قوًيا؛ ألنه حق له.األول: 

أن الوصية يف الغالب يكون المطالب به ضعيًفا, وقد يتحرج منها؛ ألهنا الثاين: 

 عبارة عن تربع من الميت بدون أي مقابل. 

على الدين لمزيد  رثة الميت بالقيام هبا, فقدمها اهلل فقد يحصل التساهل من و

 البيان يف االهتمام بشأهنا.

ألن تنفيذ الوصية الجائزة الموافقة للشرع من ورثة الميت أمر واجب, ويأثمون يف 

عدم تنفيذها, إذا أوصى بثلث تركته, أو أقل من ذلك, وكانت الوصية يف أمر خير, 

 ., إلى غير ذلك العدوانوليس فيها تعاون على اإلثم و

ْيهِ » قوله: لا لَّى عا اءا صا فا كا وا را ُه تا نَّ ثا أا إِْن ُحدِّ إن ترك الميت مااًل يقضى منه  :أي «فا

 كان يصلي عليه. ملسو هيلع هللا ىلصالدين, فإن النبي 

 أيًضا كان يصلي عليه. ملسو هيلع هللا ىلصأو كان له ورثة يقومون بقضاء الدين عنه, فإن النبي 

لُّوا عا »َوإاِلَّ َقاَل:  قوله: اِحبُِكمْ صا زجًرا لهم عن التساهل يف شأن  :أي «لاى صا

الديون دون نية القضاء لها, والتشديد يف حقوق المسلمين, وأهنا ال تحل إال عن طيب 

 نفس منهم.

ْيِه اْلُفُتوحا » قوله: لا تاحا اهللُ عا ا فا لامَّ توسع بيت مال المسلمين؛ بسبب  :أي «فا
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 .الجهاد يف سبيل اهلل  ة منوالغنائم الكثيرالفتوحات اإلسالمية, 

ْنُفِسِهمْ »َقاَل: " قوله: ا أاْولاى بِاْلُمْؤِمنِينا ِمْن أا نا لي أمرهم, وهذه , وملسو هيلع هللا ىلصألنه : "«أا

 الوالية انتقلت إلى أولياء أمور المسلمين من الحكام, وغيرهم.

بشأن أهل اإلسالم: من قضاء ديوهنم, وسد فاقتهم, وغير  وافيجب عليهم أن يقوم

 ا يحتاجون إليه.ذلك مم

اُؤهُ » قوله: لايَّ قاضا عا ْيٌن فا ْيِه دا لا عا ، وا ْن ُتُوفِّيا ما ومن  من بيت مال المسلمين, :أي «فا

 .سهم الغارمين كما سيأيت إن شاء اهلل 

:  قوله: اءا »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ فا ْتُرْك وا لاْم يا اتا وا ْن ما ما   واهلل أعلم  قضاء لدينه :أي «فا

 جوز الكفالة في الحدودال ت

ِه َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن ) – 883  --َجدِّ
ِ
 -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

دٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلص الاةا فِي حا فا  بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  َرَواهُ  .(1) «َلا كا
ُّ

 (.اْلَبْيَهِقي

 الشرح: 

 حدود .ساق المصنف الحديث لبيان أن الكفالة ال تكون يف ال

  قوله:
ِ
دٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل الاةا فِي حا فا ال تجوز الكفالة يف  :أي «َلا كا

 الحدود.

وغير ذلك, فال يجوز السرقة, فلو أن رجاًل أصاب حًدا من الحدود: كالزنا, أو 

                                                           

عن أبي محمد؛ عمر  ,تفرد به بقية ,إسناده ضعيف": وقال (,11417)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 1) 

وضعفه اإلمام األلباين . "ورواياته منكرة ,وهو من مشايخ بقية المجهولين ,بن أبي عمر الكالعي

 .(2/484(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1415)رحمه اهلل يف اإلرواء 
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 ألحد أن يأيت ويكفله.

 .واهلل أعلم  ,يف أن يقضي حاجة له ثم يعود, فال حرج يف هذا الضمان هولو ضمن

عى عليه حًدا, أو قصاًصا, ويحبس حتى يشهد قال أبو حنيفة:  ال يكفل الُمدَّ

 شاهدان, أو شاهد عدل يعرفه القاضي.

إذا قال المقذوف, أو المدعي للقصاص, بيتني حاضرة, وقال أبو يوسف ومحمد: 

 كفلته ثالث أيام.

وذلك إذا قامت  يف تفسير ال كفالة يف حد,وروى هشام عن أبي يوسف قال:  

 البينة, فإنه يحبس حتى يسأل عنها, فأما قبل أن تقوم البينة, ففيه الكفالة.

 وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك.

 ال كفالة يف الحدود, وال يف التعزيرات, وال يف القصاص.وقال مالك: 

 إذا شهدوا عليه بالزنا, أو بالسرقة ال يكفل, ويسحن حتى ينظر يفوقال الثوري: 

 أمره.

 ال يكفل رجل يف حد, وال لعان.وقال الشافعي: 

 فقد ذهب إلى منع الكفالة يف الحد, وإلى منعها يف المال.وأما ابن حزم: 

 وال يوافق على منع الكفالة يف المال.

إذا منع المضمون عليه الحق, فكيف يؤخذ مال الضامن وحجته يف ذلك يقول: 

 لتزم به.بغير حق, نقول يؤخذ مال الضامن بما ا

يف موطن  ملسو هيلع هللا ىلص, وساق النبي «وكفى باهلل وكيالا »وقد تقدم معنا الحديث الذي فيه: 

 االحتجاج.
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 (1)أبواب قضاء الدين

 :بيان أن الدين مقضي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: سمعت رسول اهلل قال--أمامة  عن أبي (5 /237:)أحمد أخرج 

 . «قضي، والزعيم غارمودة، والدين مالعارية مؤداة، والمنيحة مرد»يقول: 

أن الدين يجب أن يقضى عن المدين, ويقضي الدين من تحمله, أو أولياء  :أي

 أمور المسلمين, أو األغنياء من الزكوات التي تجب عليهم.

 ڻ ڻ}يف كتابه العزيز بقوله:  فإن المدين يعترب من الغارمين, وقد ذكره اهلل 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ
 .[30:]التوبة

  قال اإلمام النووي(7 /132 :) 

هي بفتح الحاء, وهي المال الذي يتحمله اإلنسان, أي : «تحملت حماله» قوله:

 . اهـيستدينه ويدفعه يف إصالح ذات البين, كاإلصالح بين قبيلتين, أو نحو ذلك

يف اإلصالح فعلى هذا ينبغي للدولة أن تقضي دين من تحمل الديات, أو األروش 

 بين المسلمين.

  (: 87/ 3) "المفهم"قال اإلمام القرطبي يف 

وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة اقتضت غرًما يف قال يف كالمه عن الحمالة: 

دية أو غيرها, قام أحدهم فتربع بالتزام ذلك, والقيام به حتى ترتفع تلك الثائرة, وال 

در مثله إال عن سادات الناس وخيارهم, شك أن هذا من مكارم األخالق, وال يص

                                                           

 من كتابنا الدر المكنون يف أحكام الديون (1)
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وكانت العرب لكرمها إذا علمت بأن أحًدا تحمل حمالة؛ بادروا إلى معونته, وأعطوه 

 ما يتم به وجه مكرمته, وتربأ به ذمته.

ولو سأل المتحمل يف تلك الحمالة لم يعد ذلك نقًصا, بل شرًفا وفخًرا, ولذلك 

التي تحملها على عادهتم, فأجابه رسول  يف حمالته ملسو هيلع هللا ىلصسأل هذا الرجل رسول اهلل 

بمال من الصدقة,  ملسو هيلع هللا ىلصإلى ذلك بحكم المعونة على المكرمة, ووعده النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 . اهـألنه غارم من جملة الغارمين المذكورين يف آية الصدقة

 :بيان أن الغارم يعطى من الزكاة لقضاء دينه 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}قال اهلل تعالى: 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[30:]التوبة {ۆ ۆ

  قال ابن العربي هذه اآلية من أمهات : "(453/ 2)أحكام القرآن"يف

 . اهـاآليات

وهم الذين ركبهم الدين, وال وفاء عندهم به, وال خالف فيه, اللهم إال من قال: و

 دان سفاهة؛ فإنه ال يعطى منها نعم, وال يف غيرها إال أن يتوب.

 . اهـا قضي من دينه, ألنه من الغارمينفإن كان ميتً 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عطاء بن يسار, أن رسول اهلل (: 1335يف سننه )داود  وعند أبي

َل تحل الصدقة إَل لخمسة: لغاز يف سبيل اهلل، أو العامل عليها، أو الغارم، أو لرجل »

ن اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأعطى المسكي

 .«للغني

مرساًل, ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم, هكذا رواه 

 بمعناه.  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  --عن عطاء عن أبي سعيد 
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ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد ثم قال أبو داود: 

 (.1333ماجة )قال: حدثني الثبت وبالطريق األخرى أخرجه أيًضا ابن 

 والحديث دافع عن وصله ابن عبد الرب, وابن الملقن, والبيهقي.

 - 383/ 7لمنير )وأعله ابن أبي حاتم والدارقطني كما نقل عنهم صاحب البدر ا

 اإلرسال. (, والراجح 384

 للوادعي رحمه اهلل. "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" كما يف:

 :من غرم لصاحل نفسه 

  قال النوويمن غرم لصالح نفسه (: 155, 153/ 3 المجموع )يف

وعياله, فإن استدان ما انفقه على نفسه أو عياله يف غير معصية, أو أتلف شيًئا على 

 غيره سهًوا, فهذا يعطى ما يقضي به دينه بشروط:

 أن يكون محتاًجا إلى ما يقضي به الدين.األول: 

 أن يكون دينه لطاعة.الثاين: 

 (1) . اهـلدين حااًل أن يكون االثالث: 

  معصية يف إذا غرم اإلنسان: 

  قال اإلمام العمراين ( 423/ 3يف البيان :) وإن استدان لمعصية فإن كان

 مقيًما على المعصية لم يعط غنًيا كان أو فقيًرا؛ ألن يف ذلك أعانة على المعصية. 

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 .[2:]المائدة { ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ}واهلل يقول: 

وإن كان قد تاب من المعصية لم يعطه مع الغنى, وهل يعطه : ثم قال العمراين 

                                                           

 (.423/ 3) "البيان" (1)
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 مع الفقر فيه وجهان:

 يعطى ألنه قد تاب منها.أحدهما: 

 . اهـال يعطى ألنه يمكن أن يعاودهاوالثاين: 

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

علم منه التالعب ال يعان حتى يصلح إن علم منه صدق التوبة فإنه يعان, وإن 

 حاله.

وال يلزم اشرتاط أن يكون الدين يف طاعة, فإن استدان يف معصية, ثم علم أنه لن 

 يستخدم المال يف معصية, فيقضى دينه.

أطلق لفظ الغارمين يف القرآن, ولم يحدد من كان يف طاعة, أو يف  ألن اهلل 

 معصية, وما كان ربك نسًيا.

 امليت من سهم الغارمني:ين أداء د 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين:

وهو قول أبي حنيفة والنخعي وأحمد أنه ال يجوز ألن المزكي يشرتط أن أحدها: 

 يملك المعطي وال يمكن هنا.

 {}وهو قول الشيخ أبي نصر يف المعتمد أنه يجوز لقوله تعالى: والثاين: 
 لم يفرق بين الحي والميت., و[30]التوبة:

 . اهـوألنه يجوز التربع بقضاء دينه, فجاز له قضاء دينه من الزكاة, كالحي

وذلك للسعي يف فكاك ذمة الميت, وألنه أحوج إلى والقول بالجواز هو الراجح؛ 

 (1)دفع الدين عنه من غيره من األحياء, واهلل أعلم.

 

                                                           

 (.158/ 3) "المجموع"(, 425/ 3) "البيان" (1)
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 ه دين إن مل يكن له قضاء:وفاء اإلمام بدين املسلم الذي ميوت وعلي 

كان إذا مات  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل » المتفق عليه, وفيه: تقدم حديث أبي هريرة 

الرجل سأل: هل ترك دين, فإن قالوا: نعم, قال: صلوا على صاحبكم, فلما فتح اهلل 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من تويف من المؤمنين فترك ديناا » عليه الفتوح, قال:

 . «اؤهفعلي قض

فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء فعلينا »(: 3731ويف رواية البخاري )

 . الحديث.«قضاؤه

  قال الحافظ  وهكذا يلزم ولي أمر المسلمين أن (: 302/ 4) "الفتح"يف

يفعله بمن مات وعليه دين, فإن لم يفعل فاإلثم عليه؛ إن كان حق الميت من بيت 

 . اهـالدين, وإال فيقسطهالمال يفي بقدر ما عليه من 

  وقال اإلمام القرطبي (: 122/ 14) "التفسير"يف 

يجب على اإلمام أن يقضي من بيت مال المسلمين دين قال بعض أهل العلم: 

الفقراء اقتداء بالنبي صلى اهلل عليه و سلم, فإنه قد صرح بوجوب ذلك, حيث قال: 

 . اهـفعلي قضاؤه

 مسألة إلى قولين: ختلف العلماء يف هذه الوقد ا

 قوله:و, ملسو هيلع هللا ىلصفذهب بعضهم إلى وجوب القضاء على اإلمام عماًل بفعل النبي 

, وألن الميت الذي عليه الدين يخاف أن يعذب يف قربه على ذلك «فعلي قضاؤه»

الدين, وقد تقدمت األحاديث, وكما كان على اإلمام أن يسد رمقه, ويراعي مصلحته 

 (1)سعى فيما يرفع عنه العذاب األخروي.الدنيوية, كان أحرى وأولى أن ي

  :كما  "الصالة على من عليه دين"يف رسالة قال اإلمام الشوكاين رحمه اهلل

                                                           

 (, وشرح مسلم للنووي.575/ 4) "المفهم شرح مسلم" (1)



   

 

191 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

( قال: وهذا يدل داللة ظاهرة أن ذلك التحمل إنما هو 3034/ 3) "الفتح الرباين"يف 

من  لمصير أموال اهلل إليه صلى اهلل عليه و سلم, ومعلوم أهنا صارت إلى من بعده

خلفائه ومن بعدهم, كما صارت إليه, بل صار إليهم أكثر مما صار إليه, فإن اهلل لم 

يفتح غالب البالد إال بعد موته, فهم متحملون لديون المديونين يقضوهنا من أموال 

, ويصرفون منها يف هذا المصرف, كما يصرفون إلى غيره من المصارف مما اهلل 

ما يمكن ذلك منه إما كاًل أو بعًضا, ال يجوز لهم  وجد بأيديهم من أموال اهلل 

 اإلخالل به بحال من األحوال, فهذه شريعة ثابتة غير منسوخة. 

وقد احتجوا ألنفسهم, فأخذوا ما أخذه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم, فعليهم 

 . ملسو هيلع هللا ىلص, فإن قالوا: هذا خاص برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأن يلزموا أنفسهم بما ألتزمه رسول اهلل 

 . [103:]التوبة { ڱ ڱ ڱ ڱ}ول وقوله تعالى: فنق

الخطاب لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم, ونحو هذه اآلية مما يكثر تعداد من 

 اآليات.

من ديون المديونين,  ملسو هيلع هللا ىلصأنه يقال لمن لم يتحمل ما تحمله رسول اهلل والحاصل: 

ل اهلل, , أترك قبض الصدقات ونحوها من أمواملسو هيلع هللا ىلصزاعًما أن ذلك خاص برسول اهلل 

وأترك قبض ميراث من ال وارث له, وسيوجد اهلل من عباده من يقضي ديون 

 . اهـالمديونين من عباد اهلل

أن يوفق أمراء  وما ذهب إليه هؤالء األئمة هو الحق يف هذه المسألة, فنسأل اهلل 

عليهم,  المسلمين بالعمل هبذه الشعيرة, وغيرها من الشعائر التي أوجبها اهلل 

 جزاء ذلك يف الدنيا واآلخرة. دون بإذن اهلل وسيج

 وجوب قضاء الدين على إمام املسلمني إن كان صاحب الدين فقرًيا: 

أقول إنه ال بد من تفصيل يدل عليه (: 3037/ 3لسابق )قال الشوكاين يف المرجع ا
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 ما سنذكره من األدلة. 

 ال يخلو هذا المديون إما أن يكون له مال, أو ال. فنقول: 

وعلى الثاين إما أن يكون يف حال حياته مهتًما بقضائه, مريًدا له, ولم يمنعه إال عدم 

 وجوده وإعواز إليه, أم ال.

 فهذه ثالث مسائل: بالنسبة للعقاب هل يحلقه العقاب يف اآلخرة؟ 

 من مات وله مال.األولى: 

ًدا له, ولم من مات وال مال له, وكان مهتًما يف حال حياته بقضائه مريالثانية: 

 يتمكن منه وال تيسر له.

من ال مال له, ولم يكن مهتًما بقضائه, مع تمكنهن من القضاء يف حال الثالثة: 

 حياته, ولو بالسعي يف وجوه المكاسب, وإتعاب نفسه يف أسباب التحصيل.

من مات وله مال يمكن القضاء منه, وثم سلطان للمسلمين أما المسألة األولى: 

 هلل على وجه يتمكن به من قضاء دين ذلك المديون منها كاًل, أو بعًضا. بيده أموال ا

ا، فلورثته ومن خلف »فقد دل قوله صلى اهلل عليه و سلم:  من خلف ماَلا أو ضياعا

, أن السلطان قد صار مكلًفا بقضاء دين هذا (1) «كالا أو ديناا فكله إلي ودينه علي

 المديون الذي مات وترك مااًل. 

متوجه إليه, وعقوبته نازلة عليه, وال ينايف  الرتك عليه, وخطاب اهلل  وأن ذنب

, قالوا: «هل ترك شيئاا»قوله هذا يف حديث سلمة أن النبي صلى اهلل عليه و سلم قال: 

؛ ألن النبي «صلوا على صاحبكم»ال, فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثالثة دنانير, قال: 

من الصالة على المديون الذي ال مال له قبل أن يفتح صلى اهلل عليه و سلم إنما أمتنع 

 اهلل عليه, لكونه لم يرتك وفاًء لدينه.

                                                           

 ( .3745أخرجه البخاري ) (1)
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ا فلورثته»أما بعد أن فتح اهلل عليه, قال:  , فجعل ديون «من خلف ماَلا أو حقا

 . اهـالمديونين إليه وعليه, غير فرق بين من ترك مااًل, ومن لم يرتك

 :ااًل, فإن فرط يف قضائه حال حياته, وتساهل مع هذا المديون الذي ترك م تنبيه

 تمكنه من ذلك, وقدرته عليه, فال شك وال ريب أنه مخاطب بذلك معاقب عليه. 

نفس »وعليه يحمل حديث أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال: 

 , أخرجه أحمد وابن ماجة.«المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

متمكن من القضاء, وال قادر عليه, بأن يحول بينه وبين ماله حائل وأما إذا كان غير 

من غصب غاصب, أو حجر حاكم, أو نحو ذلك مع اهتمامه بالقضاء, وكونه راغبًا 

 إليه. 

, بل الخطاب على السلطان, وعلى من حال فهذا ال خطاب عليه من جهة اهلل 

رعي يقتضي تلك الحيلولة. بين هذا المديون وبين ماله يف حال حياته بغير موجب ش

 )ثم ذكر أحاديًثا رحمه اهلل(. 

من أخذ أموال الناس يريد أدائها؛ أدى اهلل عنه، ومن »ما أخرجه البخاري: منها: 

 . «أخذها يريد إتالفها؛ أتلفه اهلل

قال: وأما المسألة الثانية, وهي: من مات وال مال له, وكان مهتًما يف حال حياته 

 منه, وال تيسر له. بقضائه ولم يتمكن 

فهو داخل تحت هذه األحاديث دخواًل أولًيا, فال يخاطب بذلك الدين, بل يقضيه 

 اهلل عنه.

وهي من ال مال له, ولم يكن مهتًما بالقضاء مع تمكنه من وأما المسألة الثالثة: 

القضاء حال حياته, فهذا غير داخل تحت هذه األحاديث, فال يؤدى عنه, بل يخاطبه 

 ه بالتفريط هبا يف القضاء, وعدم االهتمام به فقط. ويعاقب
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وأما نفس الدين فالخطاب فيه من اهلل, والعقاب عليه هو على سلطان المسلمين 

 المتمكن من القضاء منها.

من كان ال مال له يتمكن من القضاء منه, قال رحمه اهلل: وهنا مسألة رابعة, وهي: 

وجوه, ولكنه لم يهتم بالقضاء يف حال من وال كان قادًرا على القضاء بوجه من ال

 األحوال, فهذا ال شك أن الخطاب فيه على السلطان, 

وأما هو فإن تلف ذلك المال يف غير سرف وال معصية, فإذا لم يقض عنه السلطان 

قضى اهلل عنه, وال خطاب عليه إال برتك اهتمامه بالقضاء فقط, لعدم تمكنه من 

 . اهـبذلك لما تقدم القضاء, ويحتمل أن ال يخاطب

من وجوب قضاء الدين مطلًقا على اإلمام غير مسلم ما ذهب إليه الشوكاين و

, ثم لم يتيسر له, أما أن يفرط ومعه إلمام القضاء إال إذا جهد يف قضاءبه, وال يتحمل ا

 المال فال.

 الحديث اآليت يف الباب الذي بعده ويؤيده أيًضا الطريق الثانية عندويوضح ذلك: 

قال: قال رسول اهلل  --اإلمام مسلم من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة 

، فأيكم ما ترك ديناا أنا أولى الناس بالمؤمنين يف كتاب اهلل  » صلى اهلل عليه و سلم:

 «.أو ضيعة، فادعوين فأنا وليه، وأيكم ما ترك ماَلا فليؤثر بماله عصبته من كان

  قال اإلمام النووي (11 /52 :ومعنى الحديث :) أنا قائم بمصالحكم يف

حياة أحدكم وموته, وأنا وليه يف الحالين, فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم 

يخلف وفاء, وإن كانت له مال فهو لورثته ال آخذ منه شيًئا, وإن خلف عيااًل 

 . اهـمحتاجين ضائعين, فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم

 قال الحافظ و  (:13/ 12) "الفتح"يف 

، فعلينا قضاؤه» قوله:و يخص ما أطلق يف , «فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءا
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 . «فمن تويف من المؤمنين وترك ديناا، فعلي قضاؤه»رواية عقيل: 

 . اهـفعلم أنه مخصوص بمن لم يرتك وفاء

 :بيان من هو العادم الذي ال يستطيع قضاء الدين 

 علم أن العادم الذي ليس او (:3071/ 3لمرجع السابق )اين يف اقال الشوك

هو من ال يجد مااًل أصاًل, إال ما يسرت عورته وعورة من يعول, بقادر على القضاء: 

 ويسد فاقته وفاقة من يعول, وما يكنه ويكنهم.

وأما من كان له عقار أو دار أو عرض: فالخطاب عليه بالقضاء منها متضيق أشد 

 غ تحتم. تضيق, ومتحتم أبل

فإن زعم والحال هذا أنه مهتم بالقضاء مريد له حريص عليه, فهو كاذب على 

نفسه, مروح لها باألباطيل, معلل لها بالعلل الزائفة, مطمع لها بالشبه الداحضة عند 

 . اهـاهلل, مخادع لها بالخدع التي ال تسمن وال تغني من جوع

 حكم قضاء الورثة الدين عن مورثهم أو قريبهم: 

, َأنَّ اْمَرَأًة مِْن ُجَهْينََة, َجاَءْت إَِلى َعِن اْبِن َعبَّاٍس  (1852 :)البخاري  يف

 
ِّ

: », َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي الا ا؟ قا نْها أاُحجُّ عا اتاْت، أافا تَّى ما ْم تاُحجَّ حا لا ْت أاْن تاُحجَّ فا را ذا ي نا إِنَّ ُأمِّ

ا» أاْيِت لاْو كا ا، أارا نْها ي عا ْم ُحجِّ قُّ ناعا اهللُ أاحا اِضياةا؟ اْقُضوا اهللا فا ْيٌن أاُكنِْت قا ِك دا لاى ُأمِّ نا عا

اءِ  فا  .«بِالوا

, والحديث أخرجه اإلمام مسلم برقم «فدين اهلل أحق أن يقضى»ويف رواية: 

(1148.) 

وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه (: 85/ 4) "الفتح"قال الحافظ يف 

 . اهـرأس ماله, كما أن عليه قضاء ديونه أن يجهز من يحج عنه من
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 :حق املخلوق يف الدين يقدم على حق اخلالق 

 وقد اختلف العلماء أيهما أحق بالتقديم حق اهلل, أو حق العبيد إلى ثالثة أقوال:

يف القضاء على حق اآلدميين, واستدلوا بقول رسول اهلل  تقديم حق اهلل األول: 

 .«ين اهلل أحق أن يقضىفد»صلى اهلل عليه و سلم: 

تقديم حقوق اآلدميين على حق اهلل تعالى, كوهنا مبنية على المشاحة, الثاين: 

 وحقوق اهلل مبنية على المسامحة.

 (1)قيل هما سواء. والثالث: 

قد  هو قضاء حق اآلدميين فاهلل والراجح والذي تدعمه األدلة ويتحتم فعله, 

 ما حقوق اآلدميين فهي مبنية على المشاحة.يتجاوز عن العباد وهو غفور رحيم, أ

/ 8بحث يف حديث دين اهلل أحق أن يقضى ) ويف الفتح الرباين لإلمام الشوكاين 

 .إلى تقديم حق اهلل (, ومال 4131

 لكن الصحيح أن حق اآلدميين مقدم.

رجل عليه دين, ويريد أن يحج حجة اإلسالم, فأيهما يقدم, ومثال يف الدنيا: 

 م قضاء الدين؟الحج, أ

قضاء الدين هو الذي يقدم, وال سيما إذا كان أجله قد حل, وكذلك إذا الجواب: 

مات يقدم قضاء الدين على حجة اإلسالم؛ وإن استطاع ورثته, أو أحدهم الحج عنه 

 بعد قضاء الدين, فهذا أمر حسن.

  إذا مات امليت وعليه ديون متعلقة حبق اهلل؟ 

 : من نذر, أو حج, أو صوم.حقوق متعلقة بحق اهلل  قد يموت اإلنسان وعليه

 فعلى أولياءه أن يؤدوها عنه للحديث المتقدم. 

                                                           

 (.23/ 8) "النووي على مسلم"(, 83/ 4) "الفتح" ((1
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 من حديث َعائَِشَة ين: يف الصحيحولما 
ِ
اتا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل ْن ما ما

لِيُّهُ  نُْه وا اما عا ْيِه ِصيااٌم صا لا عا  .(1) «وا

 م مل يوصي:قضاء دين امليت من الرتكة أوصى أ 

 ال يلزم يف قضاء الدين عن الميت الوصية.  :أي

إذا ثبت عليه الحق, إما بخطه, وإما بالشهود, وإما بشاهد ويمين صاحب الحق 

 وهو الُمدعي, لزم ورثته أن يخرجوا الدين عنه.

  :من استدان فقضى خرًيا منه أو أكثر فال ربا يف ذلك 

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أ»: --عن أبي رافع  (:1300مسلم ) يف

ا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي  استسلف من رجل بكرا

ا رباعياا، فقال: أعطه إياه  «الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إَل خيارا

 «.إن خيار الناس أحسنهم قضاء

  قال اإلمام النووي (11 /33:وفيه :)  أنه يستحب لمن عليه دين من

 قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه. 

وهذا من السنة ومكارم األخالق, وليس هو من قرض جر منفعة, فإنه منهي عنه, 

 ألن المنهي عنه ما كان مشروًطا يف عقد القرض. 

أنه يستحب الزيادة يف األداء عما عليه, ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد ومذهبنا: 

 (2). اهـالصفة, أو يف العدد يف

 :بيان أقسام املستدينني 

ينقسم الناس الذين وقعوا يف الدين إلى ثالثة أقسام, ولكل قسم من هذه األقسام 

                                                           

 (.1147(, ومسلم )1252أخرجه البخاري ) (1)

 (.435 - 434/ 5البيان ) (2)
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الثالثة أحكام خاصة, فأحببنا أن نكتب هذا التقسيم حتى يسهل التعامل مع هؤالء 

 المستدينين على وفق أحكام الشريعة السمحاء.

 قسم استدان, وال يقدر على وفاء الدين بحال من األحوال. القسم األول: 

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}فال يحل لغريمه أن يطالبه؛ لقوله تعالى: 

 . [7:]الطالق { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

فمن طالب من كان هذا حاله كان ظالًما ال يخاف اهلل, وال يرحم عباد اهلل, 

 . [280:]البقرة { ەئوئ ەئ ائ}القائل:  ووقوعهم يف الظلم كوهنم عصوا اهلل 

وال يحل للحاكم أن يأمر بحبسه سواء كان يف سجن عام, أو كان يف بيته, ولُيرتك 

 أن ييسر له بقضاء الدين. للبحث عن الرزق علَّ اهلل 

ويحرم على القاضي سماع الدعوى يف مطالبته متى تبين له أنه فقير, ويجب على 

 وأصر أن يؤدبه ألنه فعل معصية.  القاضي إذا هنى من له دين عن المطالبة,

 التعزير واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.وقد قال العلماء: 

لكن على مدعي العسرة, أن يثبت إعساره ببينة, فإن لم يكن ثم بينة, فإنه يحلف 

 ويخلى سبيله, فإن وجدت قرينة تدل على أنه موسر يحبس يف الدين.

 نه أو أكثر.القسم الثاين: له مال قدر دي

 فهذا النوع يؤمر بقضاء الدين وتأدية ما يف ذمته, فإن أبى وأصر على عدم 

القضاء حبس حتى يقضي الدين, فإن لم يرضى بذلك, باع الحاكم من ماله ما 

يقضي به دينه, ويدفعه إلى الغرماء من باب التعاون على رفع الظلم, وقد قال رسول 

 . «لغني ظلممطل ا»اهلل صلى اهلل عليه و سلم: 

ا أو مظلوم»وقد قال صلى اهلل عليه و سلم:  , قالوا: يا رسول اهلل «أنصر أخاك ظالما

, «تكفه عن الظلم فذلك نصره»ننصره إن كان مظلوًما, فكيف إذا كان ظالًما, قال: 
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 الحديث أخرجه البخاري عن أنس.

 :ذا قال: أنا أصرب ال يحبس الغريم إال إذا طالب غريمه الحاكم بحبسه, أما إ تنبيه

 فال يحبسه, ألن الحق لصاحب الدين, فإن شاء أن يربه أبره.

 :يباع المال إذا كان عقاًرا أو غير ذلك مما ليس من جنس الدين, أما إن  فائدة

 كان نقوًدا من جنس الدين فإنه يقضى منها.

 :قد يقول قائل كيف تشرتي من غير رضى صاحب المال. فائدة أخرى 

 بيع املكره ينقسم على قسمني:  بيان أن 

 فهذا ال يصح البيع.بيع بغير حق: 

 فهذا يصح بيعه.بيع بحق: 

ويف هذه الحالة ال يطالب صاحب الدين المؤجل بدينه, لحديث رسول اهلل صلى 

 .«المؤمنون على شروطهم»اهلل عليه و سلم: 

 قضاء الدين.من كان عليه دين وله مال, لكن هذا المال ال يفي بالقسم الثالث: 

 (1).إن شاء اهلل افهذا يحجر عليه, ويعامل معاملة المفلس التي سيأيت الكالم عليه

 ينبغي للحاكم يف هذه الحالة أن يحضر المفلس عند بيع متاعه ألمور أربعة:و

 أن يحصر ثمن متاعه ويضبطه.األول: 

 ثمن.أنه أعرف بجيده من رديئه, فإذا حضر تكلم حتى ال يغبن يف الالثاين: 

أن تكثر الرغبة يف الشراء, فإن الشراء من صاحب الحق أحب إلى الثالث: 

 المشرتين.

 أن ذلك أطيب لنفسه, وأسكن لقلبه.الرابع: 

                                                           

 (.301 - 228/ 2) "الممتع يف شرح المقنع"(, 273 - 238/ 2للعثيمين ) "الشرح الممتع" (1)
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  :بيان أنه ينبغي له أن حيضر الغرماء ألمور أربعة 

 أن المتاع يباع لهم.األول: 

 أصلح للمفلس.ربما رغبوا يف شراء شيء منها فزادوا يف ثمنه, فيكون الثاين: 

 أنه أطيب لقلوهبم, وأبعد للتهمة.الثالث: 

 (1)أنه ربما كان فيه من يجد عين ماله فيأخذها.الرابع: 

فهذه بعض المسائل التي أحببنا أن نتم الفوائد هبا, وهبذا نكون قد انتهينا من هذا 

 الباب, والحمد هلل رب العالمين.

 

           

  

                                                           

 (.315 - 314/ 3) "الممتع" (1)



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 باب الشركة والوكالة

ِرَكِة َواْلَوَكاَلِة[]َبا  ُب الشَّ

 الشرح: 

ِركة:  ْركة, ثالث لغات.فالشَّ َركة, ويقال الشِّ  ويقال الشَّ

 وهي ما يتعاطاه الناس من األعمال, وتكون لهم فيه مشاركة, مداخلة.

 :األصل يف الشركة 

 فالشركة يف التجارة وغيرها مما دل عليها الكتاب والسنة, واإلجماع.

, والخلطاء هم [24:]ص { ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}ى: قال اهلل تعال

: يظلم بعضهم بعضا, فدلت اآلية  [24:]ص { ۇ ڭ ڭ ڭ}الشركاء, ومعنى: 

 الكريمة على جواز الشركة, والمنع من ظلم الشريك لشريكه.

 ومن السنة: 

ِمنَْهاِل, َعِن من طريق ُسَلْيَماُن ْبُن َأبِي ُمْسلٍِم, َقاَل: َسَأْلُت َأَبا الما جاء يف البخاري: 

ْرِف, َيًدا بَِيٍد, َفَقاَل: اْشتََرْيُت َأَنا َوَشِريٌك لِي َشْيًئا َيًدا بَِيٍد َوَنِسيَئًة, َفَجاَءَنا الَبَراُء بْنُ   الصَّ

 --َعاِزٍب, َفَسَأْلنَاُه, َفَقاَل: َفَعْلُت َأَنا َوَشِريكِي َزْيُد ْبُن َأْرَقَم 
َّ

َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَسَأْلنَا النَّبِي

ُروهُ »لَِك َفَقاَل: ذَ  ذا ِسيئاةا فا انا نا ا كا ما ُخُذوُه وا ا بِياٍد، فا انا يادا ا كا  .(1)«ما

ِة َوَما "فقال:  وبوب عليه اإلمام البخاري  َهِب َوالِفضَّ ْشتَِراِك فِي الذَّ
ِ

َباُب اال

ْرُف   ."َيُكوُن فِيِه الصَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصن النبي وجاء أحاديث أخرى تدل على مشروعية الشركة, ولكنها ال تثبت ع

                                                           

 (.2427أخرجه البخاري ) (1)
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فقد نقل غير واحد من أهل العلم اإلجماع على مشروعيتها يف وأما اإلجماع: 

 الجملة, وقد يحصل بينهم االختالف يف بعض المسائل. 

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/284يف الدراري المضية :) وأما كونه يجوز

ه قال للنبي أن --فلحديث السائب بن أبي سائباالشرتاك يف النقود والتجارات: 

, أخرجه (1)«كنت شريكي يف الجاهلية فكنت خير شريك َل تداريني وَل تماريني»: ملسو هيلع هللا ىلص

 أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه. 

قبل  ملسو هيلع هللا ىلصأن السائب المخزومي كان شريك النبي »ويف لفظ ألبي داود وابن ماجه: 

, وله طرق «وَل يماريمرحبا بأخي وشريكي َل يداري »البعثة فجاء يوم الفتح فقال: 

 غير هذه. 

كانا  --عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والرباء ابن عازبوأخرج البخاري: 

أن ما كان يدا بيد فخذوه »فأمرهما:  ملسو هيلع هللا ىلصشريكين فاشرتيا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي 

 . «وما كان نسيئة فردوه

اشتركت أنا » قال:--عن ابن مسعود وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه: 

وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار 

 وفيه انقطاع.  «بشيء

إن كان أحدنا يف زمن »قال: -- عن رويفع بن ثابتوأخرج أحمد وأبو داود: 

ليأخذ نقد أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 , وأخرجه الدارقطني والبيهقي.(2)«النصل والريش ولآلخر القدحأحدنا ليطير له 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح 4833, وأبو داود )(2287أخرجه ابن ماجه ) (1)

 السنن.

 الحديث ضعيف. فيه شيبان بن أبي أمية مجهول. (1)
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أنه كان يشرتط --فقد روى عن حكيم بن حزام وأما كونه تجوز المضاربة: 

على الرجل إذا أعطاه ماال مقارضة يضرب له به أن ال تجعل مالي يف كبد رطبة وال 

 . (1)"د ضمنت ماليتحمله يف بحر وال تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فق

, وإنما فعلها الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصإنه لم يصح يف المضاربة شيء عن النبي وقد قيل: 

 المذكور. --منهم حكيم 

 . (2)كما رواه عبد الرزاق --عليومنهم: 

 . (3)كما رواه الشافعي--ابن مسعود ومنهم: 

 . (4)كما رواه البيهقي--العباس ومنهم: 

 . (5)قي أيضارواه البيه--جابر ومنهم: 

 . (3)كما رواه يف الموطأ والشافعي والدارقطني --أبو موسى وابن عمرومنهم: 

 . (7)كما رواه الشافعي--عمر ومنهم: 

 كما رواه البيهقي. --عثمان ومنهم: 

ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: قال وقد روى يف ذلك من المرفوع: 

بيع إلى أجل والمقارضة وإخالط البر بالشعير ثالث فيهن البركة ال»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                           

الحديث صحته متوقفة على سماع عروة من حيكم بن حزام, والذي يظهر أن هذا يكون على شرط  (1)

 اللقي. مسلم, وحتى وإن لم يصرح الحفاظ بأنه سمع, فقد عاصره مع إمكان

 وهو ضعيف جًدا, فيه الربيع األسدي. (2)

 وفيه أبو حنيفة مرتوك, وحماد بن أبي سليمان وهو ضعيف.وهو مرسل عن إبراهيم النخعي.  (3)

 فيه أبي الحارود زياد بن المنذر, كذبه ابن معين.وهو موضوع.  (4)

 فيه ابن لهيعة.وهو ضعيف.  (5)

 وهو صحيح. (3)

 ويف إسناده أبو حنيفة مرتوك.سال. الحديث ظاهره اإلر (7)
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 , ولكن يف إسناده مجهوالن.«للبيت َل للبيع

  وينبغي (: 124-2/123)قال الفوزان حفظه اهلل يف المخلص الفقهي

اختيار من ماله من حالل للمشاركة, وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط 

 بالحالل والحرام.

فر بشرط أن ال ينفرد الكافر بالتصرف, بل يكون وتجوز مشاركة المسلم للكا

بإشراف المسلم؛ لئال يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف 

 المسلم. 

  :أقسام الشركة 

 إلى قسمين: الشركة تنقسم و

 القسم األول: شركة يف األمالك.

 ونحوها. والغنائم ويكون يف المواريث

 لعقود.القسم الثاني: شركة يف ا

 وله أربع صور ذكرها أهل العلم: 

 .النوع األول: شركة الِعنان 

 التصرف.لتساوي الشريكين يف المال, وسميت بذلك؛ 

 كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما, وتساويا يف السير.

  :بيان حقيقة شركة العنان 

 أن يشرتك شخصان فأكثر بماليهما, بحيث يصيران مااًل واحًدا. 

يف المال بيديهما, أو يعمل فيه أحدهما بحيث أنه يكون له نصيب من فيعمالن 

 الربح أكثر من اآلخر.
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  :حكم شركة العنان 

 شركة العنان هبذا االعتبار المذكور جائزة بإجماع أهل العلم.

 .كما حكاه اإلمام ابن المنذر 

 وإنما اختلف يف بعض شروطها. 

  :نفاذ التصرف من كال الشريكني 

تصرف كاًل من الشريكين يف مال الشركة, بحكم الملك يف نصيبه, والوكالة  وينفذ

 يف نصيب شريكه اآلخر.

 ني األذن عن كل منهما لآلخر.  ألن لفظ الشركة يع

  :حكم رأس مال الشركة إذا كان من النقدين 

وز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الذهب, أو الفضة, واتفقوا على أنه يج

, إلى يومنا هذا من غير ملسو هيلع هللا ىلصوبين؛ ألن الناس يشرتكون هبما من زمن النبي المضر

 نكير.

  :حكم رأس مال الشركة إذا كان من العروض 

 اختلف أهل العلم يف كون رأس مال الشركة من العروض: و

ال يجوز؛ ألن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه, وال تزيد قيمة فقال بعضهم: 

 المال اآلخر.

 ك أحدهما اآلخر يف نماء ماله.ويشار

يجوز ذلك وهذا هو الصحيح؛ ألن مقصود الشركة تصرفهما يف وقال بعضهم: 

 المال جميًعا.

 وكون ربح المالين بينهما هو حاصل يف العروض كما هو حاصل يف النقود.
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   :شروط صحة شركة العنان 

ن الربح مشاًعا ويشرتط لصحة شركة العنان أن يشرتطا لكل من الشريكين جزًءا م

 ., ونحوه الربع أو معلوًما: كالثلث,

ألن الربح مشرتك بينهما, فال يتميز نصيب كل واحد منهما إال باالشرتاط 

 والتحديد.

فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهواًل, أو شرط ألحدهما ربح شيء معين 

هذه الصور؛ من المال, أو ربح وقت معين, أو ربح سفرة معينة؛ لم يصح يف جميع 

ألنه قد يربح المعين وحده, وقد ال يربح, وقد ال يحصل غير الدراهم المعينة, وذلك 

يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون اآلخر, وذلك مما تنهى عنه الشريعة 

 (1)السمحة؛ ألهنا جاءت بدفع الغرر والضرر.

 .النوع الثاني: شركة املضاربة 

يف األرض, وهو السفر للتجارة, قال اهلل تعالى: أخًذا من الضرب سميت بذلك: 

؛ أي: يطلبون رزق اهلل يف  [20:]المزمل { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}

 المتاجر والمكاسب.

 دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه.ومعنى المضاربة شرعا: 

  :حكم شركة املضاربة 

 , وأقره. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وهذا النوع من التعامل جائز باإلجماع, وكان موجوًدا يف عصر

وغيرهم, ولم يعرف لهم --وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 

 . مخالف من الصحابة 

                                                           

 (.2/127الملخص الفقهي لإلمام الفوزان حفظه اهلل تعالى ) (1)
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  :احلكمة من شركة املضاربة 

والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال؛ ألن الناس بحاجة إليها؛ ألن الدراهم 

 والدنانير ال تنمو إال بالتقليب والتجارة.

  القيم قال العالمة ابن ( 154/ 1يف زاد المعاد) :" المضارب أمين

 وأجير ووكيل وشريك. 

فأمين إذا قبض المال, ووكيل إذا تصرف فيه, وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل, 

  ."وشريك إذا ظهر فيه الربح

  صحة املضاربة: شرط 

  قال اإلمام ابن القيم :" ويشرتط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل؛

 . اهـ"ألنه يستحقه بالشرط

أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشرتط على رب المال ": وقال ابن المنذر 

ثلث الربح, أو نصفه, أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزًءا من أجزاء, 

  ـاه "فلو سمى له كل الربح, أو دراهم معلومة, أو جزًءا مجهواًل؛ فسدت

  املضاربة يكون من أحد املتشاركني: املال يف شركة 

يكون المال يف شركة المضاربة من أحد المتشاركين, واآلخر يكون عليه العمل و

فيه, وينميه, فيكون ما يخرج من هذا المال بينهما, على ما اتفقا عليه, وليس على 

 مبلغ بعينه مقدر.

و على الثلث, ولكن يكون على نسبة مقدرة بينهما, كأن يقول له: على النصف, أ

 أو على الربع, أو على الثلثين, وهكذا.

فيكون من خرج من ربح هذا المال بينهما على ما حصل بينهما من اتفاق عند 

 المشاركة, فلو كان االتفاق على النصف, يكون ربح رأس المال هذا بينهما بالنصف.
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النصف لصحاب المال, ويكون النصف اآلخر لمن يعمل على هذا المال, 

 كذا.وه

فلو قال رب المال للعامل: وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما: 

اتجر به والربح بيننا؛ صار لكل منهما نصف الربح؛ ألنه إضافة إليهما إضافة واحدة ال 

مرجح ألحدهما على اآلخر فيها, فاقتضى ذلك التسوية يف االستحقاق؛ كما لو قال: 

ا تكون بينهما نصفين وإن قال رب المال للعامل: اتجر به هذه الدار بيني وبينك؛ فإهن

ولي ثالثة أرباع ربحه أو ثلثه, أو قال له: اتجر به ولك ثالثة أرباع ربحه أو ثلثه؛ صح 

ذلك؛ ألنه متى علم نصيب أحدهما؛ أخذه, والباقي لآلخر؛ ألن الربح مستحق لهما, 

اللفظ, وإن اختلفا لمن الجزء  فإذا قدر نصيب أحدهما منه؛ فالباقي لآلخر بمفهوم

المشروط؛ فهو للعامل, قليالً كان أو كثيرا؛ ألنه يستحقه بالعمل, وهو يقل ويكثر؛ 

فقد يشرتط له جزء قليل لسهولة العمل, وقد يشرتط له جزء كثير لصعوبة العمل, وقد 

يختلف التقدير الختالف العاملين يف الحذق وعدمه, وإنما تقدر حصة العامل 

 ط؛ بخالف رب المال؛ فإنه يستحقه بماله ال بالشرط.بالشر

  :حكم إذا فسدت املضاربة بينهما 

وإذا فسدت المضاربة؛ فربحها يكون لرب المال؛ ألنه نماء ماله, ويكون للعامل 

 مثله؛ ألنه إنما يستحق بالشرط, وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة. ةأجر

 املضاربة املؤقتة:  حكم 

ضاربة مؤقتة بوقت محدد؛ بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه وتصح الم

 الدراهم لمدة سنة.

  :املضاربة املعلقة بشرط 

وتصح المضاربة معلقة بشرط؛ كأن يقول صاحب المال: إذا جاء شهر كذا؛ 
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فضارب هبذا المال, أو يقول: إذا قضت مالي من زيد؛ فهو معك مضاربة؛ ألن 

 فيجوز تعليقه على شرط مستقبل. المضاربة إذن يف التصرف,

 ال يجوز للمضارب أن يأخذ ماال من مضارب آخر إال بإذن األول: 

وال يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب 

 األول إال بإذنه. 

وذلك كأن يكون المال الثاين كثيًرا يستوعب وقت العامل, فيشغله عن التجارة 

  بمال األول.

أو يكون مال المضارب األول كثيًرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت 

بعض تصرفاته فيه, فإن أذن األول أو لم يكن عليه ضرر؛ جاز للعامل أن يضارب 

 آلخر.

وإن ضارب العامل آلخر مع ضرر األول بدون إذنه؛ فإن العامل يرد حصته من 

المضارب األول, فيدفع لرب المضاربة  ربحه يف مضاربته مع الثاين يف شركته مع

الثانية نصيبه من الربح, ويؤخذ نصيب العامل, ويضم لربح المضاربة األولى, ويقسم 

بينه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ ألن منفعة العامل المبذولة يف المضاربة الثانية قد 

 استحقت يف المضاربة األولى.

  السفر وغريه:  حكم انفاق العامل من مال املضاربة يف 

وال ينفق العامل من مال المضاربة ال لسفر وال لغيره, إال إذا اشرتط على صاحب 

المال ذلك؛ ألنه يعمل يف المال بجزء من ربحه؛ فال يستحق زيادة عليه إال بشرط؛ إال 

 أن يكون هناك عادة يف مثل هذا فيعمل هبا.

  :حكم قسمة ربح املضاربة قبل انتهاء العقد 

قسم الربح يف المضاربة قبل انتهاء العقد بينهما إال برتاضيهما؛ ألن الربح وال ي
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وقاية لرأس المال, وال يؤمن أن يقع خسارة يف بعض المعاملة, فتجرب من الربح, وإذا 

قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة؛ لم يبق رصيد يجرب منه الخسران؛ فالربح وقاية 

 شيئا إال بعد كمال رأس المال.لرأس المال, ال يستحق العامل منه 

  :ضرورة أمانة العامل يف مال املضاربة 

والعامل أمين يجب عليه أن يتقي اهلل فيما ولي عليه, وُيقبل قوله فيما يدعيه من 

ق فيما يذكر أنه اشرتاه لنفسه, ال للمضاربة, أو اشرتاه  تلف أو خسران, ويصدَّ

 واهلل أعلم.للمضاربة ال لنفسه؛ ألنه مؤتمن على ذلك, 

 :الوجوهشركة  النوع الثالث. 

أن يشرتك اثنان فأكثر فيما يشرتيان بذمتيهما, وما ربحا فهو شركة الوجوه هي: 

 بينهما على ما شرطاه. 

الذمم والجاه وثقة التجار ألهنا ليس لها رأس مال, وإنما تبذل فيها سميت بذلك؛ 

لهما من ربح على حسب الشرط  فيشرتيان ويبيعان بذلك, ويقتسمان ما يحصل, هبما

 .«المسلمون على شروطهم»: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

 وهذا النوع من الشركة يشبه العنان, فأعطى حكمها.

وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن ألن مثل هذا النوع 

 من الشركة على الوكالة والكفالة.

حسب الشرط؛ من ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على 

 مناصفة, أو أقل, أو أكثر.

ويحتمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك يف الشركة, فمن له نصف 

 الشركة؛ فعليه نصف الخسارة ... وهكذا.

ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث؛ 
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ق التجارة من الشخص ألن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطر

اآلخر, وألن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل اآلخر, فيتطلع إلى زيادة نصيبه يف 

 مقابل ذلك, فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما يف ذلك.

ولكل واحد من الشركاء يف شركة الوجوه من الصالحيات مثل ما للشركاء يف 

 شركة العنان.

  :حكم هذه املشاركة 

 ال أهل العلم أن هذه المشاركة التي تسمى بالوجوه, جائزة, وإنالصحيح من أقو

 . بعض أهل العلم منعها

 فالوجه هو نوع من األنواع التي ُتجلب هبا األموال.

 تكون إال يف مال نقدي, ولم يثبت هذا الشرط عن الفال يشرتط يف الشراكة أهنا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

شركة العنان, كما تقدم معنا  فإما أن تكون الشراكة بنقد من كليهما, وهذه هي

 بيانه.

 . تقدم كماوإما أن يكون النقد من أحدهما, فهذه هي شركة المضاربة, 

وإما أن ال يكون نقًدا من كليهما, وإنما هو يف ذمتهما, وبمعرفة التجار لوجوههما, 

 وهذه هي شركة الوجوه, وهو ما تقدم معنا بيانه يف كالمنا هذا.

 :األبدان شركة النوع الرابع. 

 أن يشرتك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبداهنما. شركة األبدان هي: 

ألن الشركاء بذلوا أبداهنم يف األعمال لتحصيل المكاسب, سيمت بذلك؛ 

, وصورهتا أن يتفق مجموعة فيما بينهم على واشرتكوا فيما يحصلون عليه من كسب

 .  أهنم يعملون فما جمعوه يكن بينهم على حسب اتفاقهم
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  :حكم شركة األبدان 

إلى منع مثل هذه الشركة؛ وذلك ألن بعض العمال قد ذهب بعض أهل العلم: 

يتحصل من العمل, على ما قيمته مائة ألف ريال يمني, بينما اآلخر قد ال يتحصل 

حتى على ما قيمته عشرة ألف ريال يمني, وربما ال يحصل العامل اآلخر على شيء 

 ., فيقع الضرر أصاًل 

والصحيح يف هذه المشاركة أهنا جائزة, وإن حصل فرق بين العمل, فقد حصل 

 الرتاضي بينهم قبل ذلك, فال يضرر االختالف يف العمل.

 .بينهم المهم يف هذه المسألة الرتاضي و

فإن اتفقوا على أن ما يخرج من هذه الشركة يكون بينهم التساوي, ورضوا بذلك, 

بعضهم  ختالف فيما يتحصل بينهم, فقد يرزق اهلل صح العقد بينهم, وال عربة باال

ما ببين عملهم بركة فيما بينهم, ويلزمهم جميًعا أن يفوا  من بعض, ويجعل اهلل 

 اتفقوا عليه.

ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن ودليل جواز هذا النوع من الشركة: 

بدر، فجاء سعد بأسيرين،  اشتركت أنا وعمار وسعد يف نصيب يوم»؛ قال: مسعود 

من طريق أبي عبيدة بن والحديث ضعيف لم يثبت: , «ولم أجيء أنا وعمار بشيء

 , ولم يسمع منه, فهو منقطع.عبد اهلل بن مسعود, عن أبيه عبد اهلل بن مسعود 

, فدل هذا الحديث على صحة الشركة يف ملسو هيلع هللا ىلصأشرك بينهم النبي "قال أحمد: 

 ."مكاسب األبدان

تفاق بينهم على ذلك؛ فما تقبله أحدهم من عمل؛ لزم بقية الشركاء وإذا تم اال

 فعله, فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال, ألن هذا هو مقتضاها.
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  :ال يلزم يف شركة األبدان تساوي احلرف 

 .نوع العمل ال يلزم يف شركة األبدان تساوي الحرف, أو و

ال من هذه الحرف, فلهذا تصح شركة األبدان وإنما الشركة تكون يف ما ينتج من م

 يف الحرف المختلفة, فتصح بين النجار والخياط, وتصح بين الخياط والبناء, وهكذا.

  شركة األبدان: يف حكم مرض أحد شركاء 

وإن مرض أحد شركاء األبدان؛ فالكسب الذي تحصل عليه اآلخر بينهما؛ ألن 

جاء سعد بأسيرين وأخفق اآلخران, وشرك سعًدا وعماًرا وابن مسعود اشرتكوا, ف

 .ملسو هيلع هللا ىلصبينهم النبي 

وإن طالب الصحيح المريض بأن يقم مقامه من يعمل؛ لزمه ذلك؛ ألهنما دخال 

على أن يعمال, فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن يقيم مقامه من يعمل 

ه, فإن امتنع العاجز عن العمل من إق امة من يعمل بدله بعد بداًل عنه؛ لتوفية العقد حقَّ

 مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة.

وإن اشرتك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها باألجرة, وما 

حصلوا عليه فهو بينهم, صح ذلك؛ ألنه نوع من االكتساب, ويصح أيضا دفع دابة أو 

 سيارة لمن يعمل عليها, وما تحصل من كسب؛

اشرتك ثالثة من أحدهم دابة ومن اآلخر آلة ومن الثالث العمل فهو بينهما, وإن 

 على أن ما تحصل فهو بينهم؛ صح ذلك.

  :حكم شركة الداللني يف شركة األبدان 

وتصح شركة الداللين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها 

 وإحضار الزبون, وما تحصل؛ فهو بينهم.
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 املفاوضة. النوع اخلامس: شركة 

أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدين من أنواع وهي: 

الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان والمضارب والوجوه واألبدان, أو يشرتكون يف 

 كل ما يثبت لهم وعليهم.

  :حكم شركة املفاوضة 

ا فيصح إذا ويصح هذا النوع من الشركة؛ ألنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردً 

 جمع مع غيره.

 الربح واخلسارة يف مثل هذه الشركة:  يةكيف 

والربح يوزع يف هذه الشركة على ما شرطوا, ويتحملون من الخسارة على قدر 

 ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب.

وهكذا شريعة اإلسالم وسعت دائرة االكتساب يف حدود المباح, فأباحت لإلنسان 

ًدا ومشرتكا مع غيره, وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن أن يكتسب منفر

 شروطا جائرة محرمة؛ مما به يعلم صالحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان.

 (1)نسأل اهلل أن يرزقنا التمسك هبا والسير على هنجها؛ إنه سميع مجيب.

 

          

  

                                                           

 المخلص الفقهي لإلمام الفوزان حفظه اهلل تعالى مع تصرف فيه. ((1
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 بيان مشروعية الشركة

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ ) – 884
ِ
الُِث »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ا ثا نا الا اهللُ: أا قا

ا ْجُت ِمْن باْينِِهما را انا خا ا خا إِذا اِحباُه، فا ا صا ُدُهما ا لاْم ياُخْن أاحا ْيِن ما رِيكا َرَواُه َأُبو َداُوَد,  .(1)«الشَّ

َحُه اْلَحاكِمُ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 ة الشركة.لبيان مشروعيالحديث  ساق المصنف  

الا اهللُ » قوله:  هذا يسمى بالحديث القدسي. :«قا

 يخالف القرآن, فال يشرع أن يقرأ به يف الصالة. هوو

و حسنًا, وقد يكون ضعيًفا, على حسب رواته الذين نقلوه أوقد يكون صحيًحا, 

 متواتر.ال الثابت, المحفوظ,  لنا؛ بخالف القرآن, فهو كالم اهلل 

ا ثاا» قوله: نا ْينِ أا رِيكا , فإن بمعنى أنه مع الشركين معية عون, وتسديد: «لُِث الشَّ

 المعية تنقسم إلى قسمين:

, [4:]الحديد { ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}وهي المذكورة يف قوله تعالى: معية عامة: 

 .وهي معية علم وقهر وإحاطة وغير ذلك من خصائص الربوبية 

 { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ}وهي المذكورة يف قوله تعالى: ومعية خاصة: 
, وهي مقتضيه نصر وحفظ وتأيد, وال يلزم من إثبات المعية القول [40:]التوبة

                                                           

من  (,11424)والبيهقي  (,303), والدارقطني (2322)والحاكم  (,3383)أخرجه أبو داود  (1) 

ن أبي همام, عن أبى حيان التيمي, عن أبيه, عن أبي هريرة, وهذا سند طريق محمد بن الزبرقا

(, وشيخنا 1438وضعفه اإلمام األلباين رحمه يف اإلرواء )ضعيف, سعيد بن حيان مجهول. 

 (.  223الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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 بالحلول واالتحاد, بل هو معنا وهو يف علوه على عرشه سبحانه وتعالى.

اِحباهُ » قوله: ا صا ُدُهما ا لاْم ياُخْن أاحا إذ وقعت الخيانة بينهما لم تكن لهما  :أي «ما

 سديدالتبالعون, و المعية من اهلل 

 .فال تجوز يف حال من األحوال ,والخيانة مذمومة شرعًا وعقالً  

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}يف كتابه العزيز:  يقول اهلل 

 .[71:]األنفال {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ : يف سنن أبي داود و
ِ
أادِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِن اْئتاما  ةا إِلاى ما انا اناكا اَْلاما ْن خا َلا تاُخْن ما ، وا  .(1)«ناكا

 وهي من صفات أهل النفاق.

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ ين: في الصحيحف
ِّ

ُة الُمناافِِق »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي آيا

انا  ا اْؤُتِمنا خا إِذا ، وا دا أاْخلافا عا ا وا إِذا ، وا با ذا ثا كا دَّ ا حا  .(2) «ثاالاٌث: إِذا

انا » قوله: ا خا إِذا افا ْجُت ِمْن باْينِِهما را بل تذهب الربكة من وقعت الخيانة,  :أي «خا

 ., واهلل أعلمبينهما, وقد ُيستدل هبذا الحديث على شركة العنان كما تقدم 

 

              

 

 

                                                           

اهلل يف  (, بسند حسن, وصححه اإلمام األلباين رحمه1234(, والرتمذي )3535أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1544اإلرواء )

 (.52(, ومسلم )33أخرجه البخاري ) (2)
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 بيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها اإلسالم

  َوَعنْ ) – 885
ِّ

ائِِب اْلَمْخُزومِي  َأنَُّه  -  -السَّ
ِّ

َقبَْل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َشِريَك النَّبِي

باا بِأاِخي»اْلَبْعَثِة, َفَجاَء َيْوَم اْلَفْتِح, َفَقاَل:  ْرحا رِيكِي ما شا َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد,  .(1)«وا

  (.َواْبُن َماَجةَ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن الشركة كانت قبل البعثة, ثم أقرها اإلسالم. ساق المصنف 

 الحديث ضعيف لجهالة قائد السائب .و

, يلد كان وكياًل لخديجة بنت خووكان يتاجر قبل بعثته,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح أن النبي 

                                                           

, (2287)وابن ماجه  (,4833)واللفظ له. وعزوه هبذا اللفظ ألبي داود  (,15505)أخرجه أحمد  (1) 

بينهما قائد  ,لالنقطاع بين مجاهد والسائب بن أبي السائب ,غير دقيق. والحديث إسناده ضعيف

من  (,11422)والبيهقي يف السنن  (,2357)والحاكم  (,33248)ي شيبة وأخرجه ابن أب ,السائب

عمل اليوم "وهو يف  (10144)هبذا اإلسناد. وأخرجه النسائي يف الكربى  ,طريق عفان بن مسلم

وقال لكنه مضطرب  ,به ,من طريقين عن وهيب (3318) "الكبير"والطرباين يف  (,312) "والليلة

 فِي " (:3/474الزيلعي يف نصب الراية )
ُّ

َهْيلِي وِض اأْلُُنِف "َقاَل السُّ ائِِب: ُكنْت ": "الرَّ َحِديُث السَّ

ْضطَِراِب  ,َفُكنْت َخْيَر َشِريٍك اَل ُتَداِري واَل ُتَماِري ,َشِريكِي فِي اْلَجاِهلِيَّةِ 
ِ

َمْن َيْرويِه َفِمنُْهْم: : َكثِيُر اال

ائِِب.  ائِِب ْبِن َأبِي السَّ ائِِب. ْم: ومِنْهُ َعْن السَّ  ومِنُْهْم: َمْن َيْرويِه َعْن َقْيِس ْبِن السَّ
ِ
َمْن َيْرويِه َعْن َعْبِد اهلل

ءٌ 
ْ

ائِِب. وَهَذا اْضطَِراٌب اَل َيْثُبُت بِِه َشي ائِِب مِْن  ,ْبِن السَّ ائُِب ْبُن َأبِي السَّ ٌة. والسَّ واَل َتُقوُم بِِه ُحجَّ

َفِة ُقُلوُبُهمْ  ْن  ,اْلُمَؤلَّ َمْن َيْجَعُلُه مِْن َقوِل َفِمنُْهْم: : واْضَطَرَب فِي َمْتنِِه َأْيًضاَحُسَن إسالمُه مِنُْهْم. ومِمَّ

ائِِب.  َم فِي َأبِي السَّ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّ
ِّ

 َصلَّى ومِنُْهْم: النَّبِي
ِّ

ائِِب فِي النَّبِي َمْن َيْجَعُلُه مِْن َقوِل َأبِي السَّ

 فِي . انْتََهى كالمهُ  ,وَسلَّمَ  اهلُل َعَلْيهِ 
ُّ

 -ُتَداِري  -إنَّ ": "كَِتابِِه َغِريُب اْلَحِديِث "َقاَل إْبَراِهيُم اْلَحْربِي

 اْلُمَداَفَعةُ  ,َمْهُموٌز مِْن اْلُمَداَراةِ 
َ

 اْلُمَجاَدَلةُ  ,َغْيُر َمْهُموٍز مِْن اْلُمَماَراةِ  -وُتَماِري  - ,وِهي
َ

. "اْنَتَهى ,وِهي

 (.225شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )وصححه 
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 يذهب إلى الشام بتجارهتا.قد يضارب لها يف مالها, وزوجته األولى 

به على المؤمنين يوم الفتح, حيث أسلم كثير ممن كان  ما امتن اهلل  وفيه:

 ل ذلك.معرًضا عن اإلسالم قب

جواز قولك للمسلم بأنه أخ, واإلخبار بما بينك وبينه من المشاركة, كأن  وفيه:

 ., واهلل المستعان تقول له: هذا شريكي, وصاحبي, ورفيقي, ونحو ذلك

 بيان مشروعية شركة األبدان

 ْبِن َمْسُعوٍد  َوَعنْ ) – 883
ِ
ناا»َقاَل:  -  -َعْبِد اهلل ْكُت أا اٌر  اْشتارا مَّ عا ا وا ْعٌد فِيما سا وا

 َوَغيُْرهُ  (1)... «ُنِصيُب ياْوما باْدرٍ 
ُّ

 (.(2)اْلَحِديَث. َرَواُه النََّسائِي

 الشرح: 

 الحديث لبيان مشروعية الشركة يف األبدان. ساق المصنف 

وتمامه: لإلنقطاع بين أبي عبيدة وأبيه  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي فوالحديث ضعيف 

 .«اء سعيد بأسيرينفلم أجيء أنا وعمار بشيء، وج»

 والحمد هلل رب العالمين

 

           

 

                                                           

عن أبيه  ,من طريق أبي عبيدة (,2288)وابن ماجه  (,3388)وأبو داود  (,3237)أخرجه النسائي  (1) 

وجاء  ,فلم أجيء أنا وعمار بشيء: »وتمامهوأبو عبيدة لم يسمع من أبيه  ,به ,عبد اهلل بن مسعود

  (.1474ه اهلل يف اإلرواء )وضعفه اإلمام األلباين رحم«. سعيد بأسيرين

 ."جاء سعد بأسيرين, ولم أجي أنا وعمار بشيء"يف حاشية المخطوط زيادة: بتمامه وفيه (  (2
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 بيان مشروعية الوكالة

  َوَعنْ ) – 887
ِ
  --َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َّ
َقاَل: َأَرْدُت اْلُخُروَج إَِلى َخْيَبَر, َفَأَتْيُت النَّبِي

ا»َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص - يْتا  إِذا تا ُخْذ ِمنُْه خا  أا ، فا ْيبارا كِيِلي بِخا اوا ْسقا را وا شا ةا عا َرَواُه َأُبو َداُوَد  .(1) «ْمسا

َحهُ   (.َوَصحَّ

  َوَعنْ ) – 888
ِّ

ُسولا اهللِ »: -  -ُعْرَوَة اْلَباِرقِي ُه بِِدينااٍر  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را عا باعاثا ما

ْشتارِي لاُه ُأْضِحيَّةا... مَ فِي َأْثنَاِء َحِديٍث, وَ  َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  (2) .اْلَحِديَث  «يا  (.َقْد َتَقدَّ

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 882 لاى  - ملسو هيلع هللا ىلص -باعاثا را را عا ُعما

ةِ  قا دا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ (  3) .اْلَحِديَث  ...«الصَّ

ِليًّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: -  -َجابٍِر  َوَعنْ ) – 820 را عا أاما ، وا ِستِّينا ا وا ثا را ثاالا ْن ناحا ا أا

ْذباحا اْلبااقِيا   (.ُمْسلِمٌ  َرَواهُ ( 4) .اْلَحِديَث  ...«يا

ِة اْلَعِسيِف  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 821   .فِي قِصَّ
ُّ

اْغُد ياا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل النَّبِي وا

                                                           

وهو حديث ضعيف, يف سنده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.  (,3332)أخرجه أبو داود  (1) 

ف الجامع الصغير (, وضعي784وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف سنن أبي داود )

(288.)  

 .(822), وقد تقدم (3342)أخرجه البخاري  (2) 

وتمامه  ,«عمر»وليس يف لفظ البخاري ذكر  ,واللفظ له (,283)ومسلم  (,1438)أخرجه البخاري  (3) 

 -                       عم رسول اهلل -والعباس ,فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد»الحديث عندهما: 

: ما ينقم ابن جميل إال أنه كان فقيًرا -صلى اهلل عليه وسلم-. فقال رسول اهلل -ى اهلل عليه وسلم صل

قد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل. وأما العباس فهي  ,فأغناه اهلل وأما خالد فإنكم تظلمون خالًدا

 ومثلها معها. 
ّ

 «.يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل ِصنْو أبيه»علي

 .(742), وقد تقدم يف كتاب الحج (1218)أخرجه مسلم  (4) 
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ْت  فا إِْن اْعتارا ا، فا ذا ِة ها أا لاى اْمرا ْيُس عا ا ُأنا اْرُجْمها  (.َعَلْيهِ ُمتََّفٌق  .اْلَحِديَث  (1) ...«فا

 الشرح: 

 األحاديث لبيان مشروعية الوكالة. ساق المصنف 

 الوكالة جائزة من كل جائز التصرف يف ما يجوز التوكيل فيه.و

  :بيان ما تصح به الوكالة 

يف استقبال عقد النكاح, يف البيع, والشراء, والعتق, والطالق, وتصح الوكالة: ف

 إقامة الحدود, ونحو ذلك.و

 به عليم. اهلل  افيه من الرفق بالناس موهي باب 

 إذ أن اإلنسان يعجز عن أن يقوم بكل شيء بنفسه.

 ويعرب عن الوكالة بالنيابة.

  :بيان معنى التوكيل 

 والتوكيل تفويض التصرف إلى الغير.

 مره, فهو موكل إليه األمر.ألن موكله قد فوض إليه القيام بأ وسمي الوكيل وكياًل؛

, أي أنه فوض [173:]آل عمران {خب حب جب يئ ىئ}:  ومنه قول اهلل

 .شأنه إلى اهلل 

 ة: لاكبيان بعض معاني الو 

 الوالية, وتكون بالفتح, وبالكسر, الَوالية, والِوالية.ومن معانيها: 

 اإليصاء.ومنها: 

 القوامة, أي القيامة على األمر.ومنها: 

                                                           

 (1327)ومسلم  (,2314)أخرجه البخاري  (1) 
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  :بيان حكم الوكالة 

 م, والسنة النبوية, واإلجماع, والمعقول.بالقرآن الكريوالوكالة جائزة 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}: فقول اهلل أما القرآن: 

 {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 . , فوكلوه لشراء طعامهم [12:]الكهف

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}: وبقول اهلل 

 .[35:]النساء {گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[55:]يوسف { ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}وقوله تعالى: 

 .{}له تعالى: وقو

 وأما السنة: 

 فمنها ما تقدم من األحاديث يف الباب, وغيرها.

 وأما اإلجماع: 

إلى يومنا  ملسو هيلع هللا ىلصفقد أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها من عصر النبي 

 ولم يخالف يف ذلك أحد من المسلمين.هذا 

 , وغيره من أهل العلم.يف المغني نقل اإلجماع ابن قدامة وقد 

 وأما المعقول: 

يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه  فالفِلن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة, 

 بنفسه, فدعت الحاجة إليه.

 :ألن اإلنسان قد يعجز عن : (5/ 8) قال القاضي زادة يف تكملة فتح القدير

 المباشرة بنفسه على اعتبار بعض األحوال.



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

يًضا, أو شيًخا فانًيا, أو رجاًل كان ذا وجاهة ال يتولى األمور بنفسه, بأن كان مر

 اهـ فيحتاج إلى أن يوكل غيره, ولو لم يجز التوكيل للزم الحرج, وهو منتف بالنص.

 .[78:]الحج { ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: قول اهلل  :أي

 :بيان َأْرَكاُن اْلَوَكاَلِة 

ل َذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء إَِلى  يَغُة, َواْلَعاقَِداِن )اْلُمَوكِّ : الصِّ
َ

َأنَّ َأْرَكاَن اْلَوَكاَلِة ِهي

ل فِيِه.  َواْلَوكِيُل, َوَمَحل اْلَعْقِد( اْلُمَوكَّ

ْكِن   َنَّ ُوُجوَد َهَذا الرُّ
ِ
َوَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة إَِلى َأنَّ ُرْكَن اْلَوَكاَلِة ُهَو: اإلْ ِيَجاُب َواْلَقُبوُل, أل

ِة فِي اْلَعْقِد. َيْسَتلْ  ْكنَْيِن اآْلَخَرْيِن, َوَهَذا طِْبًقا لِْلَقَواِعِد اْلَعامَّ ُروَرِة ُوُجوَد الرُّ  ِزُم بِالضَّ

يَغُة: ل: الصِّ ْكُن األْ َوَّ  الرُّ

يَغُة:  ِذي ُهَو ُرْكٌن فِي َعْقدِ الصِّ  اإلْ ِيَجاُب َواْلَقُبول, َوُيَعبَُّر بِِهَما َعِن التََّراِضي الَّ
َ

 ِهي

 . اهـاْلَوَكاَلِة َكَسائِِر اْلُعُقوِد األْ ُْخَرى

فقد به الوكالة, ما كان ظاهره اإليجاب والقبول صحت فوال يلزم فيها التلفظ, 

 الكتابة, وغير ذلك من األوجه. وأاإلشارة,  وأتكون باللفظ, 

 قد يكون بما ذكر, وقد يكون بالسكوت.والقبول: 

 من حديث َعائَِشَة في البخاري: ف
ِ
 «البِْكُر ُتْستاْأذانُ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل

ا»ُقْلُت: إِنَّ البِْكَر َتْسَتْحيِي؟ َقاَل:  اُتها ا ُصما ُجٌل »َوَقاَل َبْعُض النَّاِس:  «إِْذُنها ِويا را إِْن ها

لا  ْي ُزوٍر عا اِهدا اءا بِشا اْحتاالا فاجا أاباْت، فا ا، فا ةا أاْو بِْكرا تِيما ةا يا اِريا ْت، جا كا أاْدرا ا، فا ها جا وَّ زا ُه تا نَّ ى أا

لَّ لاُه  ، حا لِكا ُم بُِبطْالاِن ذا ْعلا ْوُج يا الزَّ وِر، وا ةا الزُّ ادا ها بِلا القااِضي شا قا ُة، فا ِضياِت الياتِيما را فا

ْطءُ   .(1) «الوا

ل َفاْفَتَقَر إَِلى ِرَض  َق بِِه َحقُّ اْلَوكِيل َواْلُمَوكِّ  اُهَما.َواْلَوَكاَلُة َعْقٌد َتَعلَّ

                                                           

 (.3271أخرجه البخاري ) (1)
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ْكُن الثَّانِي مِْن َأْرَكاِن اْلَوَكاَلِة: اْلَعاقَِداِن: ل َواْلَوكِيل. الرُّ ا اْلُمَوكِّ  َوَهمَّ

ل: اًل: اْلُمَوكِّ  َأوَّ

ل:  ٍف َجائٍِز َمْعُلوٍم. اْلُمَوكِّ  ُهَو َمْن ُيِقيُم َغْيَرُه َمَقاَم َنْفِسِه فِي َتَصرُّ

َف, َوَتْلَزُمُه األْ َْحَكاُم. َأْن َيُكوَن مِمَّ َوُيْشَتَرُط فِيِه:   ْن َيْملُِك َذلَِك التََّصرُّ

َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَُّه اَل َتُجوُز اْلَوَكاَلُة مَِن اْلَمْجنُوِن, َواْلَمْعُتوِه,  َوَعَلى َذلَِك اتَّ

 َغيِْر اْلُمَميِِّز ُمْطَلًقا مَ 
ِّ

بِي ِف َمَحل َواْلُمْغَمى َعَلْيِه, َوالنَّائِِم, َوالصَّ ْهَما َكاَن َنْوُع التََّصرُّ

 َواْخَتَلُفوا فِيَما َيْأتِي: اْلَوَكاَلِة. 

 اْلُمَميِِّز: -أ 
ِّ

بِي  َتْوكِيل الصَّ

َفاٍت َنافَِعٍة َلُه َنْفًعا َمْحًضا.  اْلُمَميِِّز فِي َتَصرُّ
ِّ

بِي َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َجَواِز َتْوكِيل الصَّ  اتَّ

ا َضَرًرا َمْحًضا.َكَما اتََّفُقوا   َعَلى َعَدِم َجَواِز َتْوكِيلِِه فِيَما َكاَن َضارًّ

َرِر:  ائَِرُة َبْيَن النَّْفِع َوالضَّ َفاُت الدَّ ا التََّصرُّ بَِحَسِب َأْصل َوْصِفَها َفَقِد اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء َأمَّ

 اْلُمَميِِّز فِيَها.
ِّ

بِي  فِي َتْوكِيل الصَّ

.َفَقْد َذَهَب اْلحَ 
ِّ

 نَِفيَُّة َواْلَمالِكِيَُّة َواْلَحنَابَِلُة إَِلى َأنََّها َتِصحُّ بِإِْذِن اْلَولِي

 كإرسال الصبي إلى شراء شيء من المتجر, فهذه وكالة.وصورة ذلك: 

 أو توكيل للصبي يف بيع شيء وهو يحسن بيعه, فهذه أيًضا وكالة صحيحة.

 :
ُّ

ِف  َوَكاَلُة اْلُمَميِّزِ َقال اْلُبُهوتِي ٍف اَل ُيْعَتَبُر َلُه اْلُبُلوُغ َكَتَصرُّ بِإِْذِن َولِيِِّه فِي ُكل َتَصرُّ

 َفإِنَُّه َصِحيٌح.
ِّ

 اْلُمَميِِّز بِإِْذِن اْلَولِي

 اْلُمَميِِّز َباطٌِل. 
ِّ

بِي افِِعيَُّة إَِلى َأنَّ َتْوكِيل الصَّ  َوَذَهَب الشَّ

ِفيِه: -ب   َتْوكِيل السَّ

َفاِت, اَل َتُجوُز ا - 33 ْلَوَكاَلُة مَِن اْلَمْحُجوِر َعَلْيِه لَِسَفٍه فِيَما اَل َيْسَتِقل بِِه مَِن التََّصرُّ

ل فِيِه.  َفاِت, َفإِنَُّه َيُجوُز َلُه َأْن ُيَوكِّ ا َما َيْسَتِقل بِِه مَِن التََّصرُّ  َأمَّ
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ه, زواج أخته, وهذا االبن عنده سفتوكيل الرجل البنه يف العقد لصورة ذلك: 

 فبالنسبة للعقد يصح, عمن كان هذا حاله.

 َتْوكِيل اْلَمْرَأِة فِي النَِّكاِح: -ج 

 اَل َيُجوُز َتْوكِيل اْلَمْرَأِة فِي النَِّكاِح ِعنْ 
ِ
ُج َنْفَسَها, َفالَ َد ُجْمُهوِر اْلُفَقَهاِء؛ أل نََّها اَل ُتَزوِّ

ُج  ِذي ُيَزوِّ ل فِيه,ِ َوإِنََّما َولِيَُّها الَّ  َها.ُتَوكَّ

َوِر.  َوَيُجوُز َذلَِك ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة َوِعنَْد اْلَمالِكِيَِّة فِي َبْعِض الصُّ

أن العقد أن المرأة إذا زوجت نفسها, أو زوجت غيرها من النساء, والصحيح: 

 وإنما يكون التوكيل للرجال دون النساء يف مثل هذه األمور.باطل, وال يصح مطلًقا, 

:َتْوكِيل اْلمُ  -د   ْرَتدِّ

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُحْكِم َتْوكِيل اْلُمْرَتدِّ لَِغْيِرِه َعَلى َثالََثِة َأْقَواٍل:

ل: اْلَقْول األْ  ْسالَِم ِعنَْد ُجْمُهوِر ٌة َعَلى َعْوَدتِِه إَِلى اإلْ اْلَوَكاَلُة مَِن اْلُمْرَتدِّ ُمَتَوقِّفَ وَّ

افِِعيَِّة َواْلَحنَابَِلِة َوَأبِي َحنِيَفَة( َفإِْن َأْسَلَم َنَفَذْت, َوإِْن َماَت َأْو ُقتِل اْلُفَقَهاِء )اْلَمالِكِيَِّة َوالشَّ 

ا بََطَلْت. َوَهَذا َما ُيْؤَخُذ مِْن ِعبَاَراِت ُفَقَهاِء اْلَمالِكِيَِّة.  َأْو َلِحَق بَِداِر اْلَحْرِب ُمْرَتدًّ

اِحَباِن َوااْلَقْول الثَّانِي:  افِِعيَُّة فِي َقْوٍل َأنَّ َوَكاَلَة اْلُمْرَتدِّ لَِغْيِرِه َصِحيَحٌة َيَرى الصَّ لشَّ

َفاتَِها َنافَِذةٌ   َنَّ َتَصرُّ
ِ
َفاِق أل تِّ

ِ
َة َيُجوُز َتْوكِيُلَها بِاال  .َوَنافَِذٌة, َوَزاَد اْلَحنَِفيَُّة َأنَّ اْلُمْرَتدَّ

افِِعيَُّة فِي َقوْ اْلَقْول الثَّالُِث:  ٍل إَِلى َأنَّ َتْوكِيل اْلُمْرَتدِّ َباطٌِل, َوَهَذا اْلَقْول َذَهَب الشَّ

: ُهَو اْلُمْعَتَمُد. 
ُّ

بَْراَمْلِسي . َوَقال الشَّ ْيُخ َزَكِريَّا األْ َْنَصاِريُّ  اْسَتْوَجَهُه الشَّ

أن المرتد توكيله باطل؛ ألن المرتد بردته يذهب عنه ما هو تحت والصحيح: 

 لبيت مال المسلمين.تصرفه, ويصير ماله فيًئا 

 َتْوكِيل اْلُمْسلِِم اْلَكافَِر فِي َبْيِع اْلَخْمِر َواْلِخنِْزيِر: -هـ 

اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُحْكِم َتْوكِيل اْلُمْسلِِم اْلَكافَِر فِي َبْيِع اْلَخْمِر َواْلِخنِْزيِر, وغيرها 
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 من المحرمات.

بيعها للكافرين, فال يجوز العمل يف وال يقول قائل أنا أالصحيح أنه ال يجوز, و

المحرم, سواء كان ملكه للمسلم, أو للكافر, أو كان بيعه لمسلم, أو لكافر, أو 

 مشرك.

اِحَباِن إَِلى َأنَُّه اَل َيِصحُّ َتْوكِيل ُمْسُلٍم وقد  يَُّة َواْلَحنَابَِلُة َوالصَّ
افِِعيَُّة َواْلَمالِكِ َذَهَب الشَّ

يًّا فِي َبْيِع  ل ِذمِّ ِة اْلَوَكاَلِة َأْن َيْملَِك اْلُمَوكِّ  َنَُّه ُيْشَتَرُط لِِصحَّ
ِ
اْلَخْمِر َواْلِخنِْزيِر َوِشَرائِِهَما؛ أل

ل فِيِه اْلَغْيَر.  ِذي ُيَوكِّ ِف الَّ  َنْفَس التََّصرُّ

َف فِي اْلَخْمِر َأِو اْلِخنِْزيِر بِاْلَبْيِع َأِو ا َراِء َأْو َغْيِرِهَما. َواْلُمْسلُِم اَل َيْملُِك التََّصرُّ لشِّ

ِء اَل ُيْعطِيِه.
ْ

ي  َوَفاقُِد الشَّ

 فِي َبْيِع اْلَخْمِر َواْلِخنِْزيِر؛ إِْذ 
َّ

ي مِّ ِة َتْوكِيل اْلُمْسلِِم الذِّ َوَذَهَب َأُبو َحنِيَفَة إَِلى ِصحَّ

ل َلُه َحقَّ َتْوكِ  ل َأْهلِيَُّة َأَداٍء ُتَخوِّ ُلُه فِيِه. َيْكِفي َأْن َيُكوَن لِْلُمَوكِّ  يل اْلَغْيِر فِيَما ُيَوكِّ

 َتْوكِيل اْلُمْحِرِم: -و 

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي َتْوكِيل اْلُمْحِرِم لَِحالٍَل فِي النَِّكاِح.

َلُه َفَذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء إَِلى َأنَُّه اَل َيُجوُز َتْوكِيل اْلُمْحِرِم لَِحالٍَل فِي النَِّكاِح َيْعِقُدُه 

 َنَُّه اَل ُيَباِشُرُه.
ِ
ِل, أل  َحال إِْحَراِم اْلُمَوكِّ

 َنَُّه َيُجوُز َلُه َأْن 
ِ
َواِج ُمْطَلًقا, أل َوَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة إَِلى َأنَُّه َيُجوُز َتْوكِيل اْلُمْحِرِم فِي الزَّ

 َيْعِقَدُه بِنَْفِسِه َفَجاَز َلُه التَّْوكِيل فِيِه.

 هنى أن ينكح المحرم, أو يخطب. ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  والصحيح القول األول؛

ل غيره أن ينكح له, أو يخطب له, فهذا حكم يقوم به, وال يجوز أن  فكونه وكَّ

 ينكح له., أو يخطب

ل: -ز   َجَهاَلُة اْلُمَوكِّ
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ال يصح أن تكون الوكالة لمجهول, فال بد أن يكون الموكل معلوًما, حتى ال يقع 

 وغير ذلك.بعد ذلك الخالف, والشقاق, 

َلُه بَِأْن قِيل َلُه:  َنصَّ اْلَحنَابَِلُة َعَلى َأنَُّه اَل َتِصحُّ اْلَوَكاَلُة؛ إَِذا َلْم َيْعِرِف اْلَوكِيل ُمَوكِّ

َلَك َزْيٌد َوَلْم ُينَْسْب َلُه ,َوَلْم ُيْذَكْر َلُه, مِْن َوْصِفِه, َأْو ُشْهَرتِِه َما ُيَميُِّزُه.   َوكَّ

 كِيل:اْلوَ  -َثانًِيا 

 ُهَو اْلَمْعُهوُد إَِلْيِه َتنِْفيُذ اْلَوَكاَلِة. اْلَوكِيل: 

 بيان ما يشرتط يف الوكيل: 

ل مَِن اْلَعْقل, َفالَ َيُجوُز َتْوكِيل اْلَمْجنُوِن  َوُيْشَتَرُط فِي اْلَوكِيل َما ُيْشَتَرُط فِي اْلُمَوكِّ

 َغْيِر اْلُمَميِِّز بِا
ِّ

بِي  تَِّفاِق اْلُفَقَهاِء. َواْلَمْعُتوِه َوالصَّ

 َواْخَتَلُفوا فِي اْشتَِراِط األْ ُُموِر اآْلتَِيِة فِي اْلَوكِيل:

 اْلُبُلوُغ: -أ 

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي اْشتَِراِط اْلُبُلوِغ فِي اْلَوكِيل.

 اْلُمَميِّ 
ِّ

بِي ِز, وذلك فيما يجوز فيه َفَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َواْلَحنَابَِلُة إَِلى َجَواِز َوَكاَلِة الصَّ

 التصرف.

فيه التصرف كعقد النكاح مثاًل, فالطفل ال يصح التوكيل له يف وأما فيما ال يجوز 

 العقد.

الشراء, ونحو ذلك مما يحسنه, وال يحصل له يف غبن ولكن توكيله يف البيع, أو 

 فاحش ُيذهب فيه ماله بدون فائدة.

ل اْلَعْقَد َوَيْقِصُدُه, َأْي َيْعِقل اْلَبْيَع َوَغْيَرُه مَِن اْلُعُقوِد, إَِذا َكاَن َيْعقِ َقال اْلَحنَِفيَُّة: 

َراَء َجالٌِب لِْلَمبِيِع َوَسالٌِب لِلثََّمِن, َواْلَبيَْع َعَلى َعْكِسِه, َوَيْعِرُف اْلَغْبَن  َفَيْعِرُف َأنَّ الشِّ

ْبِح اَل اْلَهْزل.اْلَفاِحَش مَِن اْلَيِسيِر َوَيْقِصُد بَِذلَِك ُثُبوَت اْلحُ   ْكِم َوالرِّ
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ا إَِذا َكاَن َصبِيًّا ُمَميًِّزا َفإِنَّ َوَقاُلوا:  إِنَّ ُحُقوَق اْلَعْقِد َتْرِجُع إَِلى اْلَوكِيل إَِذا َكاَن َبالًِغا, َأمَّ

ل اَل إَِلى اْلَوكِيل. َكَما َسَيْأتِي فِي َمْوِضِعِه.   ُحُقوَقُه َتْرِجُع إَِلى اْلُموكِّ

ٍف اَل ُيْشَتَرُط َلُه َح اْلَحنَابَِلُة: َوَصرَّ  ُلُه فِي ُكل َتَصرُّ بَِأنَُّه َيِصحُّ َتْوكِيل اْلُمَميِِّز َوَتَوكُّ

 َفإِنَُّه َصِحيٌح. 
ِّ

ِف اْلُمَميِِّز بِإِْذِن اْلَولِي  اْلُبُلوُغ, َكَتَصرُّ

 اْلُمَميِّ 
ِّ

بِي ِة َوَكاَلِة الصَّ  ِز: َواْسَتَدل اْلَقائُِلوَن بِِصحَّ
ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصبَِما َوَرَد َأنَّ َرُسول اهلل َلمَّ

ٌد ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَلْت: َلْيَس َأَحٌد مِْن َأْولَِيائِي َشاِهٌد, َفَقال --َخَطَب ُأمَّ َسَلَمَة  لاْيسا أاحا

وِّ  زا ةا: ُقْم فا لاما ْمر اْبِن ُأمِّ سا ال لِعا ، ُثمَّ قا لِكا ُه ذا ائٌِب ياْكرا َلا غا اِهٌد وا ُسول اهللِ أاْولِياائِِك شا ْج را

بِيًّاملسو هيلع هللا ىلص انا صا كا ُه وا جا وَّ زا  .(1)«، فا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالحديث ال يثبت عن النبي و

 َنَُّه َغْيُر ُمَكلٍَّف َواَل َيْملُِك 
ِ
 اْلُمَميِِّز؛ أل

ِّ
بِي افِِعيَُّة إَِلى َعَدِم َجَواِز َوَكاَلِة الصَّ َوَذَهَب الشَّ

َف فِي َحقِّ َنْفِسِه, َفالَ َيْملُِك  , التََّصرُّ  َنَُّه إَِذا َلْم َيْملِْك َذلَِك فِي َحقِّ
ِ
ل لَِغْيِرِه؛ أل َأْن َيَتَوكَّ

 َنْفِسِه بَِحقِّ اْلِمْلِك, َلْم َيْملِْكُه فِي َحقِّ َغْيِرِه بِالتَّْوكِيل. 

 العلماء يف هذه المسألة إلى ثالثة أقوال: وقد اختلف 

 جواز توكيل الطفل المميز.األول: 

 وكيل الطفل المميز.عدم جواز تالثاين: 

 التفصيل يف المسألة, وهو الذي صرح به الحنابلة.الثالث: 

 وتوكيله يكون يف كل تصرف ال يشرتط له البلوغ.يصح توكيل المميز, ف

 كتصرف المميز بإذن الولي فإنه صحيح.

 البيع, أو الشراء, ال يلزم له البلوغ.وصورة ذلك: 

                                                           

 313, 3/225(, وأحمد )7/131(, والبيهقي )17 -3/13(, والحاكم )2/77أخرجه النسائي ) (1)

 (.1843اء تحت حديث رقم )(, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرو318ـ  317,  314ـ 
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غ؛ بخالف الحج عن النفس, فإنه يقبل, لكن مثل الحج عن الغير, فيلزم له البلو

 ولكنه ال يجزئ عن حجة اإلسالم.

فلو أراد أن يحج عن غيره حجة اإلسالم, نقول له ال يجزئ هذا الحج عن غيرك؛ 

 ألنه ال يجزئ الحج عنك, وال يصح أن يوكل يف مثل هذا األمر.

 كل ما يحسنه, يف البيع, يف الشراء, يف الهبة, يف العطية, يف اإلجارة, يف يصح لكن

 وال يلزم فيه البلوغ, يصح التوكيل فيه.

 َتْعيِيُن اْلَوكِيل: -ب 

ِة اْلَوَكاَلِة َأْن َيُكوَن اْلَوكِيل ُمَعيَّنًا, َفإَِذا َكاَن  َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَُّه ُيْشَتَرُط لِِصحَّ اتَّ

 َمْجُهواًل َبَطَلِت اْلَوَكاَلُة. 

ْلُت َأَحَد النَّاِس فِي َبْيِع ِسْلَعٍة ُمَعيَّنٍَة, َبَطَلِت اْلَوَكاَلُة لَِجَهاَلِة َفَلْو َقال َشْخٌص: َوكَّ 

 اْلَوكِيل َوَعَدِم َتْعيِينِِه.

ائِِن لَِمْدُيونِِه: َمْن َجاَءَك بَِعالََمِة َكَذا, َوَقال اْبُن ُنَجْيٍم:  مَِن التَّْوكِيل اْلَمْجُهول َقْول الدَّ

 َنَُّه َتْوِكيل َوَمْن َأَخَذ ُأْصبُ 
ِ
؛ أل َعَك, َأْو َقال َلَك َكَذا, َفاْدَفْع َما لِي َعَلْيَك إَِلْيِه, َلْم َيِصحَّ

ْفِع إَِلْيِه.   َمْجُهوٍل, َفالَ َيْبَرُأ بِالدَّ

 أنا وكلت هذا الرجل يف بيع الدار: من هو الرجل؟ اهلل أعلم.فمن قال: 

تبايعين, ويسبب التصرف يف غير هذا سيسبب الشقاق, والنزاع, والخالف بين الم

 الملك.

لكن يقول: وكلت فالن بن فالن يف بيع دار كذا وكذا, فيكون التوكيل معلوًما, 

 وكذلك يكون البيع معلوًما.

 ِعْلُم اْلَوكِيل بِاْلَوَكاَلِة: -ج 

تَِها.  اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي اْشتَِراِط ِعْلِم اْلَوكِيل بِاْلَوَكاَلِة لِِصحَّ
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ا ال اْلَحنَِفيَُّة: قَ  ا ِعْلُم اْلَوكِيل َوإِمَّ اْلِعْلُم بِالتَّْوكِيل فِي اْلُجْمَلِة َشْرٌط باِلَ ِخالٍَف, إِمَّ

ل َرُجالً بَِبْيِع َعْبِدِه َفَباَعُه اْلَوكِيل مِْن َرُجٍل َقْبل ِعْلِمِه َوِعْلمِ   ِعْلُم َمْن ُيَعامُِلُه, َحتَّى َلْو َوكَّ

ُجل بِالتَّ  ل, َأِو اْلَوكِيل َبْعَد ِعْلِمِه بِاْلَوَكاَلِة.الرَّ  ْوكِيل اَل َيُجوُز َبْيُعُه؛ َحتَّى ُيِجيَزُه اْلُمَوكِّ

, فهل يصح هصاحبورجل باع مااًل لغيره بغير إذن من مالك المال, وصورته: 

 البيع, ويصح التوكيل؟

فالبيع  هذا متوقف على إجازة صاحب المال, فإن أقره صاحب المال على ذلك,

 . يصح, وإن لم يقره على ذلك فالبيع باطل

ا ِعْلُم اْلَوكِيل َعَلى التَّْعيِيِن بِالتَّْوكِيل َفَهل ُهَو َشْرٌط؟  َياَداِت َأنَُّه َشْرٌط, َوَأمَّ ُذكَِر فِي الزِّ

 َوُذكَِر فِي اْلَوَكاَلِة َأنَُّه َلْيَس بَِشْرٍط.

ُجل:  ي َهَذا إَِلى ُفالٍَن َحتَّى َيبِيَعُه, َأِو اْذَهْب إَِلى ُفالٍَن َحتَّى اْذَهْب بَِثْوبِ َوإَِذا َقال الرَّ

ُه َيبِيَعَك َثْوبِي الَِّذي ِعنَْدُه, َفُهَو َجائٌِز, َوُهَو إِْذٌن مِنُْه لُِفالٍَن فِي َبيِْع َذلَِك الثَّْوِب, إِْن َأْعَلمَ 

 ِرَواَيًة َواِحَدًة, َوإِْن َلْم ُيْعلِْمُه َفِفيِه ِرَواَيَتاِن.اْلُمَخاَطُب بَِما َقاَلُه اْلَمالُِك َجاَز َبْيُعُه, 

اِر َحتَّى َيْقُصَرُه, َأْو إَِلى اْلَخيَّاِط َحتَّى َيِخيَطُه َوَلْو َقال:  اْذَهْب بَِهَذا الثَّْوِب إَِلى اْلَقصَّ

اِر َواْلَخيَّاِط فِي َذلَِك اْلعَ  َمل َحتَّى اَل َيِصيَر َضامِنًا بَِعَملِِه َبْعَد َقِميًصا, َفُهَو إِْذٌن مِنُْه لِْلَقصَّ

 َذلَِك.

ْمَرَأتِِه: 
ِ
َقَها ُفالٌَن َوَلْم َيْعَلْم َوَكَذلَِك َلْو َقال ال انَْطلِِقي إَِلى ُفالٍَن َحتَّى ُيَطلَِّقِك, َفَطلَّ

 فِي َباِب َما َتَقُع بِِه اْلَوَكاَلُة.
ِّ

ْرَخِسي  َيَقُع, َكَذا فِي ُمِحيِط السَّ

ل َغْيَرُه بَِبْيِع َعْبِدِه َأْو َوِعْلُم اْلَوكِيل بِاْلَوَكاَلِة َشْرُط َعَمل اْلَوَكاَلِة : َحتَّى إِنَّ َمْن َوكَّ

َق َأْو َباَع, اَل َيُجوُز َبيُْعُه َواَل َطالَُقُه.  بَِطالَِق اْمَرَأتِِه َواْلَوكِيل اَل َيْعَلُم َفَطلَّ

ٌد   ل إِْنَساًنا اَل َيِصيُر َوكِيالً َقبْل فِ  َهَكَذا َذَكَر ُمَحمَّ ِغيِر. َفإَِذا َوكَّ ي اْلَجامِِع الصَّ

 اْلِعْلِم, َوُهَو اْلُمْخَتاُر.
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 َعَداَلُة اْلَوكِيل: -د 

اَل ُتْشَتَرُط َعَداَلُة اْلَوكِيل فِي اْلُجْمَلِة, إاِلَّ َأنَّ َبْعَض اْلُفَقَهاِء اْشَتَرُطوا فِي ُعُقوٍد ُمَعيَّنٍَة 

 َعْداًل, َومِنَْها َعْقُد النَِّكاِح, َحيُْث اْخَتَلُفوا فِي اْشتَِراِط اْلَعَداَلِة 
ُّ

َأْن َيُكوَن اْلَوكِيل َأِو اْلَولِي

 َعَلى َقْوَلْيِن.
ِّ

 فِي اْلَولِي

ن استقامته, ُيوكل يف عقد النكاح, بغض النظر عالصحيح أن أي مسلم يصح أن 

 من عدمها.

 تي هي البعد عن الكبائر, ويكون ظاهره الخير.فال تشرتط العدالة ال

 ولكن تشرتط العدالة التي هي اإلسالم ضد الكفر.

 ُذُكوَرُة اْلَوكِيل: -هـ 

ال يلزم ذلك إال ما كان من تصرف الذكور, فمثاًل: توكيل امرأة يف بيع دار, أو يف و

 هبة مال, أو يف التصدق بمتاع, فهذا جائز.

 ة يف العقد بامرأة أخرى؟لكن هل يجوز أن توكل امرأ

 هذا ما يجوز.

 أو هل توكل المرأة يف إمامة الرجال بالمسجد, أو بخطبة الرجال؟

 هذا أيًضا ال يجوز.و

 إًذا الوكالة جائزة للمرأة يف الجملة, ولكن يشرع لها ذلك فيما هو من شأهنا.

إاِلَّ َأنَّ َبْعَضُهُم اْشَتَرَط َكْوَن اْلَوكِيل َلْم َيْشَتِرِط اْلُفَقَهاُء ُذُكوَرَة اْلَوكِيل فِي اْلُجْمَلِة, 

 َرُجالً فِي َبْعِض اْلُعُقوِد, َومِنَْها النَِّكاُح.

ْكُن الثَّالُِث مِْن َأْرَكاِن اْلَوَكاَلِة: َمَحل اْلَوَكاَلِة:  الرُّ

ل لِْلَوكِ َمَحل اْلَوَكاَلِة:  ُف اْلَمْأُذوُن فِيِه مَِن اْلُمَوكِّ  يل بَِملٍِك َأْو ِواَلَيٍة.ُهَو التََّصرُّ

افِِعيَِّة َعَلى َأنَّ لَِمَحل اْلَوَكاَلِة ُشُروًطا َثالََثًة:  َوَقْد َنصَّ ُفَقَهاُء الشَّ
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َأْن َيُكوَن َمْعُلوًما مِْن بَْعِض اْلُوُجوِه, َواَل ُيْشَتَرُط ِعْلُمُه مِْن ُكل َوْجٍه, َفإَِذا َلْم  -أ 

 َنََّها اَل َتِصحُّ َمَع اْلَجَهاَلِة.َيُكْن َكَذلَِك َبَطَلِت الْ 
ِ
 َوَكاَلُة, أل

ل َحال التَّْوكِيل.  -ج            َأْن َيُكوَن َقاباِلً لِلنَِّياَبِة. -ب   َأْن َيْملَِكُه اْلُمَوكِّ

إذا اشرتيت هذه األرضية, أنت موكل يف بيعها, هي لم تصر بعد يعني ما تقول له: 

 ملًكا لك.

أنت لم تملكه بعد, وال تصح الوكالة إال يف شيء هو يف  فأنت توكله يف شيء

 ملكك.

 فيما يجوز التصرف فيه.أن يكون  -3

 أن تقول له وكلتك يف شراء متاع لبيتي.وصورة ذلك: 

 أن تدخل بيتي يف غيابي.لكن لو قال له: وكلتك 

خول ؛ ألنه ال يجوز له النظر إلى النساء األجانب, والخلوة هبن, والدال يجوزهذا ف

 عليهن بغير وجود محرم, وال يجوز له أيًضا االختالط هبن.

 فال بد أن تكون الوكالة فيما يجوز فيه التصرف, وفيما يجوز شرًعا.

 بيان َأْنَواُع اْلَوَكاَلِة بِاْعتَِباِر َمَحلَِّها:

ٍة, َوَوَكالَ  ُع اْلَوَكاَلُة بِاْعتَِباِر اْلَمَحل: إَِلى َوَكاَلٍة َخاصَّ ٍة.َتَتنَوَّ  ٍة َعامَّ

ُة: -أ   اْلَوَكاَلُة اْلَخاصَّ

ُة:  ل اْلَوَكاَلُة اْلَخاصَّ ٍف ُمَعيٍَّن, َكَأْن ُيَوكِّ ا بَِتَصرُّ ل فِيَها َخاصًّ  َما َكاَن إِيَجاُب اْلُمَوكِّ
َ

ِهي

 إِْنَساٌن آَخَر فِي َأْن َيبِيَع َلُه ِسْلَعًة ُمَعيَّنًَة. 

ل بِِه, بِاتَِّفاِق اْلُفَقَهاِء. َوفِي َهِذِه اْلَحاَلِة اَل َيُجوزُ  َف إاِلَّ فِيَما ُوكِّ  لِْلَوكِيل َأْن َيَتَصرَّ

ُة: -ب   اْلَوَكاَلُة اْلَعامَّ

ُة:  ل لِْلَوكِيل: َأْنَت اْلَوَكاَلُة اْلَعامَّ ٍء, َكَأْن َيُقول اْلُمَوكِّ
ْ

ًة فِي ُكل َشي َقْد َتُكوُن َعامَّ
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ٍء, َأْو َيُقو
ْ

ل َلُه: َأْنَت َوكِيلِي فِي ُكل َقلِيٍل َوَكثِيٍر, َوفِي َهِذِه اْلَحاَلِة َوكِيلِي فِي ُكل َشي

ِة:  اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُحْكِم اْلَوَكاَلِة اْلَعامَّ

 َفَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َواْلَمالِكِيَُّة إَِلى َجَواِز التَّْوكِيل اْلَعامِّ فِي اْلُجْمَلِة.  

 ِصيٌل. َوَلُهْم فِي َذلَِك َتفْ 

ٍء, َأْو َقال: َأْنَت َوكِيلِي بُِكل َفَقال اْلَحنَِفيَُّة: 
ْ

َلْو َقال لَِغْيِرِه: َأْنَت َوكِيلِي فِي ُكل َشي

ِحيُح.   َقلِيٍل َوَكثِيٍر, َيُكوُن َوكِيالً بِِحْفٍظ اَل َغيَْر, َوُهَو الصَّ

ا َلْو َقال:  ٍء َجائٌِز َأمْ َأمَّ
ْ

َفاِت َأْنَت َوكِيلِي فِي ُكل َشي ُرَك, َيِصيُر َوكِيالً فِي َجِميِع التََّصرُّ

 اْلَمالِيَِّة َكَبْيٍع َوِشَراٍء َوِهَبٍة َوَصَدَقٍة. 

 َواْخَتَلُفوا فِي َطالٍَق َوِعَتاٍق َوَوْقٍف: 

ْفِظ. َيْملُِك َذلَِك إلِ َفِقيل:   ْطالَِق َتْعِميِم اللَّ

لِيل َسابَِقِة اْلَكالَِم َوَنْحِوِه, َوبِِه َأَخَذ اْلَفِقيُه َأُبو اَل َيْملُِك َذلَِك إاِلَّ إَِذا َدل دَ َوقِيل: 

ْيِث.  اللَّ

ِة:  اِزيَّ َراَء, َوفِي اْلبَزَّ ٍء َجائٌِز َأْمُرَك, َمَلَك اْلِحْفَظ َواْلَبْيَع َوالشِّ
ْ

َأْنَت َوكِيلِي فِي ُكل َشي

َدَقَة َحتَّى إَِذا َأْنَفَق عَ  َلى َنْفِسِه مِْن َذلَِك اْلَمال َجاَز َحتَّى ُيْعَلَم ِخالَُفُه َوَيْملُِك اْلِهَبَة َوالصَّ

ِل, َوَعِن اإلْ مِْن قَ  َماِم َأبِي َحنِيَفَة َتْخِصيُصُه بِاْلُمَعاَوَضاِت َواَل َيلِي اْلِعْتَق ْصِد اْلُمَوكِّ

َع, َوَعَلْيِه اْلَفْتَوى. َوَكَذا َلْو َقال َطلَّْقُت اْمَرَأَتَك وَ  َوَهْبُت َوَوَقْفُت َأْرَضَك, فِي َوالتََّبرُّ

ِخيَرِة َأنَُّه َتْوكِياألْ  ْعَتاِق َواْلِهَباِت, َوبِِه ٌل بِاْلُمَعاَوَضاِت اَل بِاإلْ َصحِّ اَل َيُجوُز, َوفِي الذَّ

 . اهـُيْفَتى

 والوكيل يجوز له أن يباشر كل عمل يصح بالوكالة, وتنفذ جميع معامالته.

 امرأة, أو أعتق عبًدا, أعطى عطية بالوكالة, صح منه ذلك.فلو باع أرًضا, أو زوًجا 

تِي َيِصحُّ التَّْوكِيل فِيَها بِاتَِّفاِق اْلُفَقَهاِء:بيان األْ  –أ   ُموُر الَّ
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اًل اْلُعُقوُد:  َأوَّ

 َنَّ اْلَحاَجَة َداِعيَ 
ِ
َراِء؛ أل َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َجَواِز التَّْوكِيل فِي اْلَبيِْع َوالشِّ ٌة إَِلى التَّْوكِيل اتَّ

 .فِيِهَما 

  َثانًِيا: اْلِعَباَداُت اْلَمالِيَُّة: 

َدَقاِت,  َكاِة, َوالصَّ َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َجَواِز التَّْوكِيل فِي اْلِعَباَداِت اْلَمالِيَِّة, َكالزَّ َواتَّ

اَراِت.   َواْلَمنُْذوَراِت, َواْلَكفَّ

ْجعَ   ُة َواْلُخْلِع:َثالًِثا: الطَّالَُق َوالرَّ

 َنَّ اْلَحاَجَة َداِعيٌَة 
ِ
ْجَعِة, َواْلُخْلِع؛ أل َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َجَواِز التَّْوكِيل فِي الطَّالَِق, َوالرَّ اتَّ

 إَِلى َذلَِك َكُدَعائَِها إَِلى التَّْوكِيل فِي اْلَبْيِع َوالنَِّكاِح.

تِي اَل َيِصحُّ التَّْوكِيل األْ  -ب  تَِّفاِق:ُموُر الَّ
ِ
 فِيَها بِاال

َهاَدُة: اًل: الشَّ  َأوَّ

َهاَدةِ  َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َعَدِم َجَواِز التَّْوكِيل فِي الشَّ  .  اتَّ

 ْيَماُن َوالنُُّذوُر:َثانًِيا: األْ 

َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َعَدِم َجَواِز التَّْوكِيل فِي األْ َْيَماِن َوالنُُّذورِ   .  اتَّ

 اْلَمَعاِصي:َثالًِثا: 

َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َعَدِم َجَواِز التَّْوكِيل فِي اْلَمَعاِصي َكاْلِجنَاَياِت   .  اتَّ

 فلو قتل رجل آخر, وقال: وكلني فالن يف قتله, فما هو الحكم؟

القصاص يكون على المباشر للقتل, وال يسقط عنه القصاص, لكونه موكل من 

 ز مباشرهتا, وال يجوز التوكيل فيها.آخر؛ ألن مثل هذه األمور ال يجو

 َرابًِعا: اْلِعَباَداُت اْلَبَدنِيَُّة: 

تِي َلْيَس  َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َعَدِم َجَواِز التَّْوكِيل فِي اْلِعَباَداِت اْلَبَدنِيَِّة اْلَمْحَضِة, َأِي الَّ اتَّ
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َياِم َوالطَّ  الَِة َوالصِّ ٌق بِاْلَمال, َكالصَّ ُق بَِبَدِن َمْن َلَها َتَعلُّ  َنََّها َتَتَعلَّ
ِ
َهاَرِة مَِن اْلَحَدِث, أل

 َوَجَبْت َعَلْيِه َفالَ َيُقوُم َغْيُرُه َمَقاَمُه فِيَها. 

 :ُموُر اْلُمْخَتَلُف فِي التَّْوكِيل فِيَهااألْ  -ج 

: اًل: اْلَحجُّ  َأوَّ

َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز التَّْوكِيل فِ  ي اْلَحجِّ مَِن اإلْ ِْنَساِن اْلَقاِدِر َعَلى اْلَحجِّ اتَّ

 بِنَْفِسِه.

ا اْلَعاِجُز َعِن األْ   َداِء بِنَْفِسِه َفلِْلُفَقَهاِء فِيِه َتْفِصيٌل.َأمَّ

فينظر إلى حال الحاج, فإن كان مستطيًعا بنفسه غير مستطيع بماله, فهنا ال يجوز 

 التوكيل عنه.

 اله, غير مستطيع له ببدنه, فهنا يجوز التوكيل.وإن كان مستطيًعا للحج بم

 ْبِن َعبَّاٍس في الصحيحين: ف
ِ
ِديفا », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل ْضُل را انا الفا كا

لا النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  عا نُْظُر إِلاْيِه، فاجا تا ا وا نُْظُر إِلاْيها ْضُل يا لا الفا عا ، فاجا ما ْثعا ٌة ِمْن خا أا ِت اْمرا اءا  ، فاجا

ا  ملسو هيلع هللا ىلص يْخا ْت أابِي شا كا ةا اهللِ أاْدرا رِيضا الاْت: إِنَّ فا قا رِ، فا قِّ اْلخا ْضِل إِلاى الشِّ ْجها الفا ياْصرُِف وا

 : الا نُْه؟ قا أاُحجُّ عا ِة، أافا اِحلا لاى الرَّ ثُْبُت عا ا َلا يا بِيرا عامْ »كا ِة الَوَداعِ  «نا  .(1)«َوَذلَِك فِي َحجَّ

 در على الحج بنفسه, وليس عنده ماله يحج به.أن يكون غير قاالحالة الثالثة: 

 فهذا أيًضا يصح التوكيل عنه.

 َثانًِيا: اْلُعْمَرُة:

 َذَهَب اْلُفَقَهاُء فِي اْلُجْمَلِة إَِلى َجَواِز َأَداِء اْلُعْمَرِة َعِن اْلَغيِْر بِاْلَوَكاَلِة. 

 .يف الحج  ويكون على التفصيل السابق

 اْلَمْرَأِة:َثالًِثا: النَِّكاُح مَِن 

                                                           

 (.1334(, ومسلم )1855أخرجه البخاري ) (1)
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ل َواَل َأْن  َواِج؛ َذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء إَِلى َأنَُّه اَل َيُجوُز لِْلَمْرَأِة َأْن ُتَوكِّ ل فِي الزَّ َتَتَوكَّ

 
ِ
ل فِيِه.أل ل َواَل َأْن ُتَوكَّ  نَُّه اَل َيُجوُز َلَها َأْن َتْعِقَدُه بِنَْفِسَها, َفالَ َيُجوُز َلَها َأْن َتَتَوكَّ

 َنَّ َوذَ 
ِ
ِة اْلَبالَِغِة اْلَعاقَِلِة, بِْكًرا َكاَنْت َأْو َثيًِّبا, أل َها َهَب اْلَحنَِفيَُّة إَِلى َأنَُّه َيُجوُز َذلَِك لِْلُحرَّ

ل َوالتَّْوكِيل فِيِه َأْيًضا.  َتْملُِك َأْن َتْعِقَدُه بِنَْفِسَها ِعنَْدُهْم, َفَمَلَكِت التََّوكُّ

 ن أهل العلم.والصحيح هو قول الجمهور م

 َرابًِعا: الظَِّهاُر:

افِِعيَُّة فِي  َذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء اْلَحنَِفيَُّة َواْلَحنَابَِلُة, َواْلَمالِكِيَُّة فِي اْلَمْذَهِب, َوالشَّ

 األْ ََصحِّ إَِلى َعَدِم َجَواِز التَّْوكِيل فِي الظَِّهاِر. 

نَ وَ َأْنِت َعَلى مُ بَِأْن َيُقول اْلَوكِيل: 
ِ
ِه, أل لِي َكَظْهِر ُأمِّ ُه َقْوٌل ُمنَْكٌر َوُزوٌر َفالَ َيُجوُز كِّ

ْستِنَاَبُة فِيِه. 
ِ
 فِْعُلُه, َواَل اال

افِِعيَِّة َأنَُّه َيِصحُّ التَّْوكِيل فِيِه. َوُمَقابِل األْ   َصحِّ ِعنَْد الشَّ

الَِم مَِن الْ  َهاِر َأنَُّه َكالطَّالَِق؛ ْقَرُب فِي الظِّ ُث َقال: األْ َمالِكِيَِّة َحيْ َوُهَو َرْأُي اْبِن َعبِْد السَّ

 
ِ
لِي َطالٌِق َعَلْيِه, أل ِه, َكَقْولِِه: اْمَرَأُة ُمَوكِّ لِي َعَلْيِه َكَظْهِر ُأمِّ نَّ َقْول اْلَوكِيل: َزْوَجُة ُمَوكِّ

ٌد َكاْلَبْيِع َوالنِّ   َكاِح. َوَذلَِك َأنَّ الظَِّهاَر َوالطَّالََق إِنَْشاٌء ُمَجرَّ

 والصحيح أنه ال يجوز التوكيل يف الظهار, ويصح التوكيل يف الطالق.

 َخامًِسا: َتْحِصيل اْلُمَباَحاِت:

افِِعيَُّة فِي األْ َْظَهِر َواْلَحنَابَِلُة فِي اْلَمْذَهِب إَِلى َأنَُّه َيُجوُز التَّْوكِيل  َذَهَب اْلَمالِكِيَُّة َوالشَّ

ْحتَِشاِش, َأْو فِي َتْحِصيل اْلُمَباَحاِت 
ِ
ْصطَِياِد, َواال

ِ
: َكإِْحَياِء اْلَمَواِت, َوإِْسَقاِء اْلَماِء, َواال

ل مَ   ُيَوكِّ
ِ
 نََّها َتَملُُّك َماٍل بَِسَبٍب اَل َيَتَعيَُّن َعَلْيِه, َفَجاَز التَّْوكِيل فِيِه.ْن َيْحُفُر َلُه َمْعِدًنا, أل

ْظَهِر َواْلَحنَابَِلُة فِي َقْوٍل إَِلى َعَدِم َجَواِز فِي ُمَقابِل األْ افِِعيَُّة َوَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َوالشَّ 

 التَّْوكِيل فِي اْلُمَباَحاِت, وَ 
ِ
نَّ َسبََب اْلِمْلِك َوُهَو َوْضُع اْلَيِد َقْد اْلَملُِك فِيَها لِْلَوكِيل أل
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 ُوِجَد َفالَ َينَْصِرُف َعنُْه بِالنِّيَِّة. 

 والصحيح القول األول .

 ْقَراُر:ِدًسا: اإلْ َسا

افِِعيَُّة فِي ُمَقابِل األْ َذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َواْلَمالِكِيَُّة َواْلَحنَابَِلُة َوال ُه َيُجوُز َصحِّ إَِلى َأنَّ شَّ

ْلُتَك لُِتِقرَّ َعنِّي لُِفالٍَن بَِكَذاالتَّْوكِيل بِاإلْ  َخَر: َوكَّ
ِ
 ,ْقَراِر فِي اْلُحُقوِق, َفَلْو َقال َشْخٌص آل

 
ِ
ِة بِاْلَقْول َفَجاَز التَّْوكِيل فِيِه َكاْلَبْيِع. َجاَز َهَذا التَّْوكِيُل, أل مَّ  نَُّه إِْثَباُت َحقٍّ فِي الذِّ

له: أنا معرتف بذلك, فهذا يجوز, على نعم, إذا اعرتف عنده, وقال له: اذهب وقل 

 الصحيح.

افِِعيَُّة فِي , إَِلى َعَدِم َجَواِز التَّ َصحِّ ِعنَْدُهْم, َوالاألْ  َوَذَهَب الشَّ ْوكِيل فِي طََّحاِويُّ

 
ِ
َهاَدِة.اإلْْقَراِر, أل  نَُّه إِْخَباٌر َعْن َحقٍّ َفَلْم َيْقَبل التَّْوكِيل َكالشَّ

 َسابًِعا: اْلُخُصوَمُة بِاْلُمَطاَلَبِة بِاْلُحُقوِق:

افِِعيَُّة َواْلَحنَابَِلُة وَ  اِحَباِن مَِن اْلَحنَِفيَِّة إَِلى َجَواِز التَّْوكِيل َوَقْد َذَهَب اْلَمالِكِيَُّة َوالشَّ الصَّ

ل َأْو َغائًِبا, َصِحيًحا  ْيِن َواْلَعْيِن َوَسائِِر اْلُحُقوِق, َحاِضًرا َكاَن اْلُمَوكِّ بِاْلُخُصوَمِة فِي الدَّ

 اْلَخْصُم َأْو َلْم َيْرَض.
َ

 َأْو َمِريًضا, َرِضي

وق, وهذا على الصحيح من أقوال أهل فيجوز أن توكل ما يطالب لك بالحق

 العلم.

ا لِْلَخْصِم َفالَ َيُجوُز َتْوكِيُلُه  َواْسَتْثنَى اْلَمالِكِيَُّة مِْن َهَذا اْلُحْكِم َما إَِذا َكاَن اْلَوكِيل َعُدوًّ

 َما َلْم َيْرَض اْلَخْصُم َعَلْيِه. 

َحا وا َعَلى َجَواِز َذلَِك: بِإِْجَماِع الصَّ  ْبُن  --َبِة َواْسَتَدلُّ
ُّ

ل َعلِي َعَلى َذلَِك, َفَقْد َوكَّ

َوَقال: َما َقَضى َلُه َفلِي َوَما َقَضى َعَليِْه   --َعِقيالً ِعنَْد َأبِي َبْكرٍ   --َأبِي َطالٍِب 

 .
َّ

 َفَعَلي
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وهذا هو الذي عليه المحاكم اآلن, فإن أغلب المحاكم اآلن عندها محامين, يف 

  غير البلدان اإلسالمية.البلدان اإلسالمية, ويف

هو عبارة عن وكيل يتوكل عن موكله يف المرافعة, وجلب الشهود, فالمحامي: 

 ورد الدعاوى.

 وبعضهم يسميه الوكيل.

 إال أن تعين اليمين, فهل يحلف الوكيل, أم يلزم أن يحلف صاحب الحق؟

 يحلف صاحب الحق.الجواب: 

 اُؤُه:َثامِنًا: إِْثَباُت اْلِقَصاِص َواْستِيفَ 

 إِْثَباُت اْلِقَصاِص: -أ 

 إَِلى 
ُّ

ْيَبانِي ُد ْبُن اْلَحَسِن الشَّ افِِعيَُّة َواْلَحنَابَِلُة َوَأُبو َحنِيَفَة َوُمَحمَّ َذَهَب اْلَمالِكِيَُّة َوالشَّ

َ 
ِ
ل َحاِضًرا َأْو َغائًِبا, أل نَّ اْلِقَصاَص َجَواِز التَّْوكِيل فِي إِْثَباِت اْلِقَصاِص, َسَواٌء َكاَن اْلُمَوكِّ

, َواْلَحاَجُة َداِعيٌَة إَِلى التَّْوكِيل فِيِه.
ِّ

 َحقُّ اآْلَدمِي

َوَذَهَب َأُبو ُيوُسَف مَِن اْلَحنَِفيَِّة إَِلى َأنَُّه اَل َيُجوُز التَّْوكِيل بِإِْثَباِت اْلِقَصاِص, َواَل ُتْقَبل 

 َنَّ 
ِ
ِل؛ أل ُز َعنَْها فِي اْلُحُدودِ اْلَبيِّنَُة فِيِه إاِلَّ مَِن اْلُمَوكِّ التَّْوكِيل إَِناَبٌة َوُشبَْهٌة ُيَتَحرَّ

 َواْلِقَصاِص. 

 الصحيح أنه يجوز التوكيل يف إثبات القصاص.

 اْستِيَفاُء اْلِقَصاِص: -ب 

اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي َجَواِز التَّْوكِيل فِي اْستِيَفاِء اْلِقَصاِص, َفَذَهَب اْلَمالِكِيَُّة 

 َنَّ ُكل َما َجاَز التَّْوكِيل َوال
ِ
افِِعيَُّة, َوُهَو اْلَمْذَهُب ِعنَْد اْلَحنَابَِلِة إَِلى َجَواِز التَّْوكِيل فِيِه, أل شَّ

ل َوَغْيَبتِِه.  فِيِه َجاَز اْستِيَفاُؤُه فِي َحْضَرِة اْلُمَوكِّ

افِِعيَُّة فِي َقْوٍل َوَكَذلَِك اْلحَ  نَابَِلُة فِي َقْوٍل إَِلى َأنَُّه اَل َيُجوُز َوَذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َوالشَّ
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ْستِيَفاِء إِْن َكاَن 
ِ
ل َغائًِبا, َوَيُجوُز التَّْوكِيل فِي اال التَّْوكِيل بِاْستِيَفاِء اْلِقَصاِص إِْن َكاَن اْلُمَوكِّ

ْستِيَفاِء بِنَْفِسِه َفيَ 
ِ
 َنَُّه َقْد اَل َيْقِدُر َعَلى اال

ِ
ل َحاِضًرا, أل ْحَتاُج إَِلى التَّْوكِيِل, َواَل َيُجوُز اْلُمَوكِّ

 َنَّ اْحتَِمال اْلَعْفِو َقائٌِم, لَِجَواِز َأنَُّه َلْو كَ 
ِ
ل َغائًِبا, أل ْستِيَفاِء إِْن َكاَن اْلُمَوكِّ

ِ
اَن التَّْوكِيل فِي اال

ْبَهِة, َوهَ  َذا اْلَمْعنَى ُمنَْعِدٌم َحاَلَة َحاِضًرا َلَعَفى, َفالَ َيُجوُز اْستِيَفاُء اْلِقَصاِص َمَع قَِياِم الشُّ

ل.   َحْضَرِة اْلُمَوكِّ

 َتاِسًعا: إِْثَباُت اْلُحُدوِد َواْستِيَفاُؤَها:

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُحْكِم التَّْوكِيل فِي إِْثَباِت اْلُحُدوِد َواْستِيَفائَِها َعَلى َرْأَيْيِن:

ْأُي األْ  ل: الرَّ افِِعيَِّة َواْلحَ وَّ نَابَِلِة فِي إِْثَباِت اْلُحُدودِ َواْستِيَفائَِها َتْفِصيٌل, َفُهْم لِلشَّ

ْستِيَفاِء.
ِ
ُقوَن َبْيَن اإلْ ِْثَباِت َواال  ُيَفرِّ

ا فِي إِْثَباِت اْلُحُدوِد:  َفَذَهَب اْلَحنَابَِلُة فِي اْلَمْذَهِب إَِلى َجَواِز التَّْوكِيل فِي إِْثَباِت َأمَّ

فاْت »: ملسو هيلع هللا ىلص اْلُحُدوِد, لَِقْولِهِ  اْعتارا ا، فا اْرُجْمها ْت فا فا إِِن اْعتارا ا فا ذا ِة ها أا ْيُس إِلاى اْمرا ا ُأنا ُد يا اغا وا

ْت  ُرِجما ا فا را بِها أاما َنا َواْستِيَفائِِه. «فا َلُه فِي إِْثَباِت َحدِّ الزِّ  , َفَقْد َوكَّ

 َباِت اْلُحُدوِد.اَل َتِصحُّ اْلَوَكاَلُة فِي إِثْ َوَقال َأُبو اْلَخطَّاِب مِنُْهْم: 

 ولكن يرد عليه بالحديث المتقدم.

 َتَعاَلى ِسَوى َحدِّ اْلَقْذِف, 
ِ
افِِعيَُّة َأنَُّه اَل َيُجوُز التَّْوكِيل فِي إِْثَباِت ُحُدوِد اهلل َوَيَرى الشَّ

 َتَعاَلى بَِأنَّ الْ 
ِ
ِه َتَعاَلى َوَقْد ُأمِْرَنا َوَعلَُّلوا َعَدَم َجَواِز التَّْوكِيل فِي إِْثَباِت ُحُدودِ اهلل َحقَّ لِلَّ

ل إَِلى إِيَجابِِه َفَلْم َيُجْز. ل إَِلى إِْسَقاطِِه, َوبِالتَّْوكِيل ُيَتَوصَّ ْرِء َوالتََّوصُّ  (1)فِيِه بِالدَّ

           

ْيبارا » قوله: ْدُت اْلُخُروجا إِلاى خا الستيفاء بعض ماله؛ ألن خيرب صارت بلد  :أي «أارا

 مين بعد فتحها.للمسل

                                                           

 (.33-54/3بتصرف يسير من الموسوعة الفقهية الكويتية: ) (1)
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يُْت النَّبِيَّ » قوله: أاتا  .ملسو هيلع هللا ىلصلتوديعه  :أي «- ملسو هيلع هللا ىلص -فا

ْيبارا »َفَقاَل: " قوله: كِيِلي بِخا ا أاتاْيتا وا  .فيها  يمن يقوم بشأن أعمال :أي "«إِذا

ا» قوله: ْسقا را وا شا ةا عا ْمسا ُخْذ ِمنُْه خا  خذ مما عنده خمسة عشر وسًقا. :أي «فا

, فجاز تصرف الغير يف ملك الغير بإذن صاحب ملسو هيلع هللا ىلصولعل هذا كان هبة من النبي 

 المال.

 وأنه له أن يتصرف يف مثل هذه الوكالة: بيًعا, وعطاًء, وهبًة.

ُسولا اهللِ » قوله: ُه بِِديناارٍ   ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را عا  يف شراء أضحية. ملسو هيلع هللا ىلصوكله النبي  :أي «باعاثا ما

حية ثم باعها بدينارين, الوكالة يف البيع, ثم الوكالة يف الشراء؛ ألنه اشرتى أضففيه: 

 , فتجوز الوكالة يف البيعملسو هيلع هللا ىلصاآلخر للنبي  ثم اشرتى أضحية أخرى بدينار, ورد الدينار

 .على الصحيح  والشراء

ُسوُل اهللِ » قوله: ةِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -باعاثا را قا دا لاى الصَّ را عا منع »لما رجع عمر وقال:  :أي «ُعما

 .«--عبد المطلب  ابن جميل، ومنع خالد بن الوليد، ومنع العباس بن

 والحديث قد تقدم يف زكاة عروض التجارة.

 جواز التوكيل يف جمع الصدقات وما إليها. وفيه:

ْذباحا اْلبااقِيا » قوله: ِليًّا أاْن يا را عا أاما ، وا ِستِّينا ا وا ثا را ثاالا  الطويل, حديث الحجيف : «ناحا

 . وقد تقدم

 .تصح ذبيحته  ويجوز توكيل منوكيل يف النحر, تجواز ال وفيه:

ِسيِف » قوله: ِة اْلعا  األجير, فالعسيف عند العرب هو األجير.  :أي «فِي قِصَّ

, يف الصحيحين: القصة كما و
ِّ

, من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة, َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد الُجَهنِي

ُسولا اهللِ »َأنَُّهَما َقااَل:  اِب أاتاى را ُجالا ِمنا اَلاْعرا قااملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ را ُسولا اهللِ، أاْنُشُدكا اهللا ، فا : ياا را لا

اْقِض باْيناناا بِكِتااِب  ْم فا عا ُه ِمنُْه، نا ْفقا ُهوا أا ُر: وا ْصُم اْلخا الا الخا قا ْيتا لِي بِكِتااِب اهللِ، فا إَِلَّ قاضا
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ُسوُل اهللِ  الا را قا ْن لِي، فا ْأذا ِسيفا ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ، وا انا عا : إِنَّ اْبنِي كا الا ناى : ُقْل، قا زا ا، فا ذا لاى ها ا عا

أالُْت  سا ٍة، فا لِيدا وا اٍة، وا ِة شا ْيُت ِمنُْه بِِمائا اْفتادا ، فا ْجما لاى اْبنِي الرَّ إِنِّي ُأْخبِْرُت أانَّ عا تِِه، وا أا  بِاْمرا

لاى امْ  أانَّ عا اٍم، وا تاْغرِيُب عا ٍة وا ْلُد ِمائا لاى اْبنِي جا ا عا نَّما أاْخباُرونِي أا ا أاْهلا الِعْلِم، فا ذا ِة ها أا را

ُسوُل اهللِ  الا را قا ، فا ْجما ُة : »ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ لِيدا ا بِكِتااِب اهللِ، الوا اْقِضيانَّ بايْناُكما الَِّذي ناْفِسي بِياِدِه َلا وا

إِِن  ا، فا ذا ِة ها أا ْيُس إِلاى اْمرا ا ُأنا اٍم، اْغُد يا ْغرِيُب عا تا ٍة، وا ْلُد ِمائا لاى اْبنِكا جا عا ، وا دٌّ ناُم را الغا وا

ااعْ  اْرُجْمها ْت فا فا  «تارا
ِ
 .(1)«, َفُرِجَمْت ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َفَغَدا َعَلْيَها, َفاْعَتَرَفْت, َفَأَمَر بَِها َرُسوُل اهلل

وكل أنيس رضي يف إقامة الحد على المرأة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي والشاهد من الحديث: 

 التي زنت بعدما أقرت بذلك واعرتفت.

  ألنيس  ملسو هيلع هللا ىلصبيان سبب إرسال النيب: 

 .ألنيس  ملسو هيلع هللا ىلصف أهل العلم يف سبب إرسال النبي اختل

 ه كان من قبيلتها.لعلفقيل: 

لم يأمره بإقامة الحد  ملسو هيلع هللا ىلصأن الحد ال ُيقام إال باإلقرار من الجاين؛ ألن النبي  وفيه:

 إال بعد أن تعرتف. 

 . , والمرأة الغامدية أو باعرتافه من تلقاء نفسه: كما يف قصة ماعز األسلمي 

 ي الشهود الذين يشهدون على ذلك. أو بالبينة وه

أن المحصن أو المحصنة, إذا وقعا يف الزنا, فإنه يقام عليهما الحد, وهو  وفيه:

 أن الدعاوى ال تثبت إال بالشهادة, أو باالعرتاف. فيه:و الرجم بالحجارة.

لم يقبل منهم القول كما يف هذا الحديث, حتى ذكر ألنيس بأنه يذهب  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

 رها بما فعلت, فإن أقرت بذلك واعرتفت رجمت, فلما أقرت رجمت.إليها ويقر

 والحمد هلل رب العالمين.

                                                           

 (.1327(, ومسلم )2724أخرجه البخاري ) (1)
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 :بيان اْنِتَهاُء اْلَوَكاَلةِ 

 :َتْنَتِهي اْلَوَكاَلُة ِبُأُموٍر ِمْنَها 

 اْلَعْزل: أوَّالً:

ُروُط ا ل الشُّ ِة َعْزل اْلَوكِيل مَِن اْلُمَوكِّ  لتَّالَِيُة:َغْيَر َأنَُّه ُيْشَتَرُط لِِصحَّ

ل:  ْرُط األْ َوَّ  ِعْلُم اْلَوكِيل بِاْلَعْزل:الشَّ

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي اْشتَِراِط ِعْلِم اْلَوكِيل بِاْلَعْزل.

ْرُط الثَّانِي:   َعَدُم َتَعلُِّق َحقِّ اْلَغْيِر بِاْلَوَكاَلِة:الشَّ

فال تنتهي هذه وكل آخر فباع واشرتى, وتعلقت يف حقه ديون,  كأن يكون رجالً 

 الوكالة, حتى يقضي هذه الديون.

ْرُط الثَّالُِث:   َأالَّ َتَقَع اْلَوَكاَلُة َعَلى َوْجِه اإلْ َِجاَرِة:الشَّ

 فلو كان أجيًرا له, فإنه ينهي عمله الذي قد تكفل به.

ابُِع:  ْرُط الرَّ  َأالَّ َيتََرتََّب َعَلى اْلَعْزل َمْفَسَدٌة:الشَّ

لًيا على مال يتيم, أو مال ضعيف, فإذا ارتفعت هذه الوكالة بحيث يكون مثاًل و

 أخذ الظالم هذا المال.

 اْلَوَفاُة: ثَانِيًا:

 .انتهت الوكالة  مات الموكل, أو الوكيل تىفم

 اْلُجنُوُن: ثَالِثًا:

ل ُجنُوًنا ُمْطَبًقا ُثمَّ َأَفاَق اَل َتُعوُد اْلوَ   َكاَلُة.َوإَِذا ُجنَّ اْلَوكِيل َأِو اْلُمَوكِّ

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم, وال سيما الجنون المطبق الذي يرتفع معه 

 التصرف.
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 ْغَماء:اإلْ  رَابِعًا:

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي َأَثِر اإلْ ِْغَماِء َعَلى اْلَوَكاَلِة.

افِعِ َفَذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء:  يَُّة فِي ُمَقابِل األْ ََصحِّ إَِلى َأنَّ اْلَحنَِفيَُّة َواْلَحنَابَِلُة َوالشَّ

نَ 
ِ
ِف.اْلَوَكاَلَة اَل َتْبُطل بِاإلْْغَماِء, أل  ُه اَل َيْخُرُج اإلْ ِْنَساُن َعْن َأْهلِيَِّة التََّصرُّ

 : افِِعيَُّة فِي األْ ََصحِّ ل َأِو اْلَوكِيلِ َوَذَهَب الشَّ , إِْلَحاًقا إَِلى ُبْطالَِن اْلَوَكاَلِة بِإِْغَماِء اْلُمَوكِّ

نَّ اإلْ 
ِ
َفاِت, َفَتْبُطل بِِه اْلَوَكاَلُة َلُه بِاْلُجنُوِن, أل ْغَماَء َيْجَعل اإلْ ِْنَساَن َغْيَر َأْهٍل لِْلِقَياِم بِالتََّصرُّ

 لَِذلَِك.

والصحيح هو قول الجمهور من أهل العلم؛ ألن اإلغماء هو مرض طارئ وقد 

د إلى وقت طويل: أيام يقع منه الفساد يف يزول سريًعا, إال إذا كان اإلغماء يمت

 التصرف, أو شهور, أو سنين, أو نحو ذلك.

 اْلَحْجُر: خَامِسًا:

 اْلَحْجُر مِْن َأْسَباِب ُبْطالَِن اْلَوَكاَلِة فِي اْلُجْمَلِة.

 َولِْلُفَقَهاِء َمنَاِهُج ُمْخَتلَِفٌة فِي َبَياِن آَثاِر اْلَحْجِر َعَلى اْلَوَكاَلِة.

ل َأِو اْلَوكِيل ُيبْطِل اْلَوَكاَلَة.َفَذهَ   َب اْلَحنَِفيَُّة إَِلى َأنَّ اْلَحْجَر َعَلى اْلُمَوكِّ

 َنَّ بِاْلَحْجِر َعَلْيِه َبَطَلْت 
ِ
ل إِْنَساًنا َفَحَجَر َعَلْيِه َبَطَلْت َوَكاَلُتُه, أل َوَقاُلوا: إِنَّ َمْن َوكَّ

ِف فِي الْ   َمال َفَيْبُطل األْ َْمُر َفَتْبُطل اْلَوَكاَلُة.َأْهلِيَُّة َأْمِرِه بِالتََّصرُّ

رجل وكل رجاًل آخًرا, ثم ُحجر على الموكل, فال يجوز للوكيل أن وصوة ذلك: 

 يتصرف يف ذلك المال, فتنتهي الوكالة بالحجر.

ُة: سَادِسًا: دَّ  الرِّ

ِة اْلَوكِيل,  ل.اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُبْطالَِن اْلَوَكاَلِة بِِردَّ  َأِو اْلُمَوكِّ

والصحيح أهنا تنتهي بالردة, فإنه ال والية للكافر على المسلم, إال إذا كانت يف 



   

 

117 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 مسائل يصح فيها توكيل الكافر.

 ُأبي بن خلف يف بيع بعض ماله. كما وكل سعد بن عبادة 

 اْلِفْسُق: سَابِعًا:

ِف, إاِلَّ َأْن َنصَّ اْلَحنَابَِلُة َعَلى َأنَّ اْلَوَكاَلَة اَل َتْبُطل بِ   َنَُّه مِْن َأْهل التََّصرُّ
ِ
ِفْسِق اْلَوكِيِل, أل

 َتُكوَن اْلَوَكاَلُة فِيَما ُينَافِيِه اْلِفْسُق َفِحينَئٍِذ َتْبُطل. 

 والصحيح أن الوكالة ال تبطل بالفسق, وهذا هو قول الحنابلة يف جمع من العلماء.

 الُسْكُر: ثَامِنًا:

افِِعيَُّة عَ  ل باِلَ َتَعدٍّ )َأْي بُِمَباٍح( اْنَعَزل َنصَّ الشَّ َلى َأنَُّه َلْو َسكَِر اْلَوكِيل َأِو اْلُمَوكِّ

 اْلَوكِيل.

 َنَّ 
ِ
ُق بِِه فِي َغْيِر َما ُينَافِيِه, أل ِذي ُيَفسَّ ْكِر الَّ َح اْلَحنَابَِلُة بَِأنَّ اْلَوَكاَلَة اَل َتْبُطل بِالسُّ ُه َوَصرَّ

ِف.اَل ُيْخِرُجُه َعْن َأهْ   لِيَِّة التََّصرُّ

ْكِر. ا َما ُينَافِي اْلِفْسَق َكاإلْ ِيَجاِب فِي َعْقِد النَِّكاِح َفإِنَّ اْلَوَكاَلَة َتْبُطل فِيِه بِالسُّ  َوَأمَّ

والصحيح أن الوكالة ال تنتهي بالسكر؛ ألن السكر من الفسق, والفاسق تجوز 

 تصرفه يف بعض ما يلي ويوكل فيه.

ل:ُخُروُج  تَاسِعًا: ِف َعْن مِْلِك اْلُمَوكِّ  َمَحل التََّصرُّ

ًفا َيْعَجُز اْلَوكِيل َعِن  ل بِنَْفِسِه فِي َمَحل اْلَوَكاَلِة َتَصرُّ َف اْلُمَوكِّ َتْبُطل اْلَوَكاَلُة إَِذا َتَصرَّ

ِف َمَعُه.  التََّصرُّ

ل َشْخٌص َشْخًصا آَخَر فِي َأْن َيبِيَع َلُه ِسْلَعًة ُمَعيَّ  نًَة, َوَلكِْن َقْبل َأْن َيبِيَعَها َفَلْو َوكَّ

 َنَّ 
ِ
ْت لَِشْخٍص آَخَر َبَطَلِت اْلَوَكاَلُة, أل ل بَِبْيِعَها بِنَْفِسِه, َأِو اْسُتِحقَّ اْلَوكِيل َقاَم اْلُمَوكِّ

ل, َفيَ  ِف بِنَْفِسِه فِي َمَحل اْلَوَكاَلِة, لَِزَوال مِْلِك اْلُمَوكِّ نَْتِهي ُحْكُم اْلَوكِيل َعَجَز َعِن التََّصرُّ

َجَها بِنَْفِسِه َبَطَلِت اْلَوَكاَلُة. َلُه فِي َتْزِويِج اْمَرَأٍة َفَتَزوَّ  اْلَوَكاَلِة. َوَكَذا َلْو َوكَّ
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ل فِيِه: عَاشِرًا: ي اْلَوكِيل فِيَما ُوكِّ  َتَعدِّ

ل شخص أن يشرتي بيًتا, أو أرًضا, فوصورة ذلك:  قام واشرتى هذا البيت, لو وكِّ

ثانًيا, أو أرًضا ثانيًة,  ثم زاد وتعدى على ما وكل عليه, واشرتى بيًتا, أو األرض

 بحيث أنه خرج عما يكون يف صالح الموكل. , وهكذا

ل فِيِه َعَلى آَراٍء: ي اْلَوكِيل فِيَما ُوكِّ  فهنا اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُبْطالَِن اْلَوَكاَلِة بَِتَعدِّ

ْأُي األْ  ل: الرَّ افِِعيَُّة فِي األْ ََصحِّ َواْلَحنَابَِلُة فِي اْلَمْذَهِب إَِلى َعَدِم ُبْطالَِن َذَهَب الشَّ وَّ

َف بِإِْذنِ  َف َفَقْد َتَصرَّ  َنَّ اْلَوكِيل إَِذا َتَصرَّ
ِ
ل َعَلْيِه, َوَذلَِك أل ي اْلَوكِيل فِيَما ُوكِّ  اْلَوَكاَلِة بَِتَعدِّ

ُفُه َكَما َلْو لَ  لِِه, َفَصحَّ َتَصرُّ . ُمَوكِّ  ْم َيَتَعدَّ

 
َ

ى اْلَوكِيل فِيِه َبَطَلِت األْ ََماَنُة, َوَبِقي ًفا, َفإَِذا َتَعدَّ ُن َأَماَنًة َوَتَصرُّ َكَما َأنَّ اْلَعْقَد َيَتَضمَّ

ى فِيِه بََطَلِت األْ ََماَنُة َوَبِقَيِت  ُن َأَماَنًة َوَوثِيَقًة, َفإَِذا َتَعدَّ ْهِن َيَتَضمَّ ُف. َكالرَّ  اْلَوثِيَقُة.التََّصرُّ

ْأُي الثَّانِي:  افِِعيَُّة فِي ُمَقابِل األْ ََصحِّ َواْلَحنَابَِلُة فِي َقْوٍل َوَرَد بَِلْفِظ قِيل. الرَّ َذَهَب الشَّ

ي َكاْلَوِديعَ   َنََّها َعْقُد َأَماَنٍة َفَتْبُطل بِالتََّعدِّ
ِ
ي مَِن اْلَوكِيِل, أل  ِة.إَِلى ُبْطالَِن اْلَوَكاَلِة بِالتََّعدِّ

ي بِاْلِفْعِل, بَِأْن َكاَن َثْوًبا  افِِعيَُّة بَِأنَّ َهَذا اْلِخالََف َيْجِري فِيَما إَِذا َكاَن التََّعدِّ َح الشَّ َوَصرَّ

 َفَلبَِسُه َأْو َدابًَّة َفَركَِبَها.

ي بِاْلَقْول َكَما َلْو َباَع بَِغْبٍن َفاِحٍش  ا إَِذا َكاَن التََّعدِّ َفالَ َتْبُطل اْلَوَكاَلُة  -ٍم َوَلْو بَِسلَ  -َأمَّ

ل فِيِه.  َنَُّه ِحينَئٍِذ َلْم َيَتَعدَّ فِيَما ُوكِّ
ِ
 َجْزًما, أل

ُصُه: إِْن َأْتَلَف َوَقال اْلِمْرَداِويُّ َبْعَد َسْردِ آَراِء اْلُفَقَهاِء اْلَحنَابَِلِة فِي اْلَمْسَأَلِة:  ُمَلخَّ

ل يِه َعْيَن َما ُوكِّ ى فِيِه َباقَِيًة َلْم  اْلَوكِيل بَِتَعدِّ فِيِه َبَطَلِت اْلَوَكاَلُة, َوإِْن َكاَنْت َعْيُن َما َتَعدَّ

 َتْبُطل.

ْأُي الثَّالُِث:  ل فِيِه, َوبَِهَذا َقال الرَّ ي اْلَوكِيل فِيَما ُوكِّ َتْفُسُد اْلَوَكاَلُة فِي األْ ََصحِّ بَِتَعدِّ

َعاَيِة  ْغَرى.اْلَحنَابَِلُة فِيَما َجاَء فِي الرِّ  الصُّ
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ِف َمَع اْستِْئَماٍن, َفإَِذا َزال َأَحُدُهَما َلْم َيُزل اآْلَخُر.  َنَّ اْلَوَكاَلَة إِْذٌن فِي التََّصرُّ
ِ
 َوَذلَِك أل

َظاِهُر َكالَِم َكثِيٍر مَِن األْ َْصَحاِب َأنَّ اْلُمَخاَلَفَة مَِن اْلَوكِيل َتْقَتِضي َقال اْبُن َرَجٍب: 

ِد  اإلْ ِْذنِ َفَساَد اْلَوَكالَ  ًفا بُِمَجرَّ  . اهـِة اَل ُبْطالََنَها, َفَيْفُسُد اْلَعْقُد َوَيِصيُر ُمَتَصرِّ

وهذا القول تجتمع به األقوال. إذا أقره الموكل صح البيع, وإذا لم يقره لإلجحاف 

 الذي فيه, وللضرر, لم يصح البيع.

 إِْنَكاُر اْلَوَكاَلِة: الْحَادِي عَشَرَ:

أنا ما وكلتك, أو لم أوكلك, أو ينكر أنه ن يقول الموكل للوكيل: وصورة ذلك: كأ

 وكله, ونحو ذلك من وجوه اإلنكار.

 أنا ما توكلت لك, وما قبلت الوكالة لك, ونحو ذلك.أو يقول الوكيل للموكل: 

فهنا يكون األمر على عدم الوكالة, سواء بإنكار الموكل, أو بإنكار الوكيل نفسه, 

 أصلها. فتبطل الوكالة من

َقِت اْلَوَكاَلُة بِِه: الثَّانِي عَشَرَ :  َتَلُف َما َتَعلَّ

فلم يعد , يارة, ثم انقلبت السيارة وانتهتكأن يكون وكله ببيع سوصورة ذلك: 

 هنالك مصلحة يف بيعها, أو يف شرائها, أو يف تملكها, فهنا انتهت الوكالة, وبطلت.

ِريَكْيِن:اْفتَِراُق َأَحِد ا الثَّالِثَ عَشَرَ :  لشَّ

ِريَكاِن َشْخًصا َفاْفَتَرَقا َأِو اْفَتَرَق َأَحُدُهَما انَْعَزل اْلَوكِيل ِعنَْد اْلَحنَِفيَِّة,  ل الشَّ إَِذا َوكَّ

ل مِْن ِقبَل   َنَُّه ُوكِّ
ِ
 اَل ُيْشَتَرُط فِيِه اْلِعْلُم, َوأل

ٌّ
 َنَُّه َعْزٌل ُحْكِمي

ِ
َوَلْو َلْم َيْعَلْم بَِذلَِك, أل

ِرَكُة, َفَبَطل التَّْوكِيل اْلَحاِصل بَِسَببَِها.الشَّ  َقا َبَطَلِت الشَّ ِرَكِة, َفإَِذا َتَفرَّ  ِركَيْيِن لَِغَرِض الشَّ

ل فِيِه: :الرابع عشر ِف اْلُمَوكَّ  إِْنَجاُز التََّصرُّ

كأن يقول الموكل للوكيل: وكلتك يف زاوج ابنتي, فبمجرد ما يعقد وصورة ذلك: 

 الة منتهية, ما يبقى الوكيل وكياًل للمرأة يف جميع شأهنا.هبا, تكون الوك
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ُجوُع َعِن اْلَوَكاَلِة َداَلَلًة: اخلامس عشر :  الرُّ

ل َواْلَوكِيل. َح اْلَحنَابَِلُة بَِأنَّ اْلَوَكاَلَة َتْبُطل بَِداَلَلِة ُرُجوِع اْلُمَوكِّ  َصرَّ

ل َداَلَلًة َعِن ا ل فِي لتَّْوكِيل: َومِْن ُصَوِر ُرُجوِع اْلُمَوكِّ ل َزْوَجًة َوكَّ َوْطُء اْلُمَوكِّ

 َطالَقَِها.

َما إَِذا َقبِل اْلَوَكاَلَة مِْن َمالِِك َعْبٍد فِي ِعْتِقِه َوَكاَن َقْد َومِْن ُصَوِر َداَلَلِة ُرُجوِع اْلَوكِيل: 

َلُه إِْنَساٌن فِي ِشَرائِِه, َفإِنَّ َقُبول اْلَوَكاَلِة فِي ِعْتِقهِ  َيُدل َعَلى ُرُجوِعِه َعِن اْلَوَكاَلِة األْ ُوَلى  َوكَّ

 (1)فِي ِشَرائِِه.

           

  

                                                           

 (.115-45/102مخلص مع تصرف يسير من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية ) (1)
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 باب اإلقرار

اِر[  ]بااُب اِْلْقرا

 الشرح: 

 هو االعرتاف.اإلقرار: 

ْعتَِراُف. ُيَقال: َأَقرَّ بِاْلَحقِّ إَِذا اْعَتَرَف بِِه. َوَأَقرَّ الشَّ مِْن َمَعانِي فِي اللَُّغِة: 
ِ
َء َأِو اال

ْ
ي

ْخَص فِي اْلَمَكاِن: َأْثَبَتُه َوَجَعَلُه َيْسَتِقرُّ فِيِه.   الشَّ

ُهَو اإلْ ِْخَباُر َعْن ُثُبوِت َحقٍّ لِْلَغْيِر َعَلى اْلُمْخبِِر, َوَهَذا َتْعِريُف َوفِي اْصطاِلَِح اإلْ ِْقَراُر: 

 اْلُجْمُهوِر.

َشاٌء, َوَذَهَب آَخُروَن مِنُْهْم إَِلى َأنَُّه إِْخَباٌر مِْن َوْجٍه, َوَذَهَب بَْعُض اْلَحنَِفيَِّة إَِلى َأنَُّه إِنْ 

 َوإِْنَشاٌء مِْن َوْجٍه.

 سيد األدلة.  اإلقرارو

 حكم اإلقرار : 

 الكتاب, والسنة, واإلجماع.بوهو ثابت 

 .[17:]التوبة { کک ک ڑ ڑ}: فقول اهلل أما من الكتاب: 

هَ  يَن, َفإِنَّ الشَّ  اإلْ ِْقَراُر.َأْي ُمِقرِّ
َ

 اَدَة َعَلى النَّْفِس ِهي

 .[84:]البقرة {ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}: وقول اهلل 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ}: وقول اهلل 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[81:]آل عمران {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ
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 : فاألدلة كثيرة يف ذلك, ومنهاوأما من السنة: 

 ْبِن َخالٍِد, َوَأبِي ُهَرْيَرَة من حديث َزْيِد يف الصحيحين: ما 
ِّ

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ا» اْرُجْمها ْت فا فا إِِن اْعتارا ا، فا ذا ِة ها أا ْيُس إِلاى اْمرا ا ُأنا اْغُد يا  .(1) «وا

الٍِك إِلاى النَّبِيِّ », َقاَل: -- من حديث ُبَرْيَدةَ وما جاء يف مسلم:  اِعُز ْبُن ما اءا ما جا

ُس ملسو هيلع هللا ىلص : ياا را الا قا : ، فا الا قا ْرنِي، فا هِّ ُتْب إِلاْيهِ »ولا اهللِ، طا اْستاْغِفرِ اهللا وا ، اْرِجْع فا كا ْيحا , َقاَل: «وا

 
ِ
ْرنِي, َفَقاَل َرُسوُل اهلل , َطهِّ

ِ
، »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَجَع َغْيَر َبِعيٍد, ُثمَّ َجاَء, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل كا ْيحا وا

ُتْب إِلايْهِ  اْستاْغِفرِ اهللا وا , «اْرِجْع فا
ِ
, َقاَل: َفَرَجَع َغْيَر َبِعيٍد, ُثمَّ َجاَء, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ُّ

ْرنِي, َفَقاَل النَّبِي : ملسو هيلع هللا ىلصَطهِّ
ِ
ابَِعُة, َقاَل َلُه َرُسوُل اهلل فِيما »: مِْثَل َذلَِك َحتَّى إَِذا َكاَنِت الرَّ

؟ ُركا هِّ   «ُأطا
ِ
َنى, َفَسَأَل َرُسوُل اهلل بِِه ُجنُوٌن؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: مَِن الزِّ َفُأْخبَِر َأنَُّه َلْيَس  «أا

ا؟»بَِمْجنُوٍن, َفَقاَل:  ْمرا رِبا خا َفَقاَم َرُجٌل َفاْسَتنَْكَهُه, َفَلْم َيِجْد مِنُْه ِريَح َخْمٍر, َقاَل,  «أاشا

 
ِ
؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل نايْتا  .(2)«َفُرِجمَ َفَقاَل: َنَعْم, َفَأَمَر بِِه  «أازا

فإن األمة أجمعت على صحة اإلقرار ألن اإلقرار إخبار على وجه  وأما اإلجماع:

تنتفي عنه التهمة والريبة فإن العاقل ال يكذب على نفسه كذبا يضرهبا ولهذا كان آكد 

سمع إذا أنكر تمن الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعرتف ال تسمع عليه الشهادة وإنما 

ويسمى هذا النوع  3لمقر ثم صدقه سمع.ب المدعي بينته لم تسمع وإن كذب اولو كذَّ 

 )سيد األدلة(

 هو إظهار مكلف مختار بما وجب عليه.واإلقرار: 

 اإلقرار:  منه من يصح 

                                                           

 (.1327ومسلم )(, 2314أخرجه البخاري ) (1)

 (.1325أخرجه مسلم ) (2)

 (.5/271الشرح الكبير على متن المقنع: ) (3)
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 ويصح اإلقرار من كل ما يأيت: 

 وخرج به المجنون.عاقل:   وخرج به الصبي.بالغ: 

 خرج به المحجور عليه.غير محجور عليه:    خرج به المكره.مختار: 

 د يقر بشيء حتى يخرجه من الحجر.ألنه ق

 تثبت بها الدعاوى:  ما 

 الدعاوى تثبت بثالثة أمور: 

 األول: اإلقرار. 

 وال يحتاج إلى بينة.

 الثانية: البينة. 

 .وهي الشهادة على ما سيأيت إن شاء اهلل 

 الثالث: اليمين.

 وهناك تفريعات تأيت يف باهبا.

  :بيان حكم اإلقرار 

 إذا كان يف ذمة اإلنسان حق هلل, كالزكاة, ونحوه.؛ اإلقرار واجبو

 .كدين ونحوه أو حق لآلدمي: 

 : كالزنا, ونحوه.إذا كان على المكلف حد من حدود اهلل ويجوز اإلقرار؛ 

وإذا صح اإلقرار وثبت فإن كان متعلًقا بحق من حقوق اآلدميين, فال يجوز 

 الرجوع عنه, وال يقبل.

 ن حقوق اهلل كحد الزنا, أو الخمر, أو السرقة, أو نحوها.وإذا كان متعلًقا بحق م

 فإنه يجوز الرجوع عنه, ألن الحدود تدرأ بالشبهات.

ِد ْبِن داود  يون على ذلك بما يف سنن اإلمام أبويستدل : من طريق ُمَحمَّ
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َة َماِعِز ابْ  , َفَقاَل: لِي --ِن َمالٍِك إِْسَحاَق, َقاَل: َذَكْرُت لَِعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن َقَتاَدَة, قِصَّ

 
ِ
َثنِي َذلَِك مِْن َقْوِل َرُسوِل اهلل  ْبِن َأبِي َطالٍِب, َقاَل َحدَّ

ِّ
ِد ْبِن َعلِي َثنِي َحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

ْكُتُموهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص الَّ تارا ها ْن اَل َأتَِّهُم, َقاَل: َوَلْم َأْعِرْف  «فا َهَذا  َمْن ِشْئُتْم مِْن ِرَجاِل َأْسَلَم مِمَّ

 
ِ
ُثوَن, --اْلَحِديَث, َقاَل: َفِجْئُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل , َفُقْلُت: إِنَّ ِرَجااًل مِْن َأْسَلَم ُيَحدِّ

 
ِ
أاَلَّ »َقاَل َلُهْم ِحيَن َذَكُروا َلُه َجَزَع َماِعٍز مَِن اْلِحَجاَرِة ِحيَن َأَصاَبْتُه:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْكُتُموهُ  را ا »: --ا َأْعِرُف اْلَحِديَث, َقاَل , َومَ «تا ذا ُم النَّاِس بِها ا أاْعلا نا ياا اْبنا أاِخي، أا

ةِ  ارا سَّ اْلِحجا دا ما جا ْمنااُه، فاوا جا را ْجناا بِِه فا را ا خا ا لامَّ ، إِنَّ ُجلا ما الرَّ جا ْن را ِديِث، ُكنُْت فِيما اْلحا

ُسوِل اهللِ  ْوُم ُردُّونِي إِلاى را خا بِناا: ياا قا را ونِي ِمْن ناْفِسي، ملسو هيلع هللا ىلص صا رُّ غا تاُلونِي، وا ْوِمي قا إِنَّ قا ، فا

ُسولا اهللِ  أاْخباُرونِي أانَّ را ْعناا إِلاى  ملسو هيلع هللا ىلصوا جا ا را لامَّ تاْلنااُه، فا تَّى قا نُْه حا ْع عا نْزا ْم نا لا اتِِلي، فا ْيُر قا غا

ُسوِل اهللِ  : ملسو هيلع هللا ىلصرا الا اُه قا أاْخباْرنا ِجْئتُ »، وا ْكُتُموُه وا را الَّ تا ها   «ُمونِي بِهِ فا
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصلَِيْستَْثبَِت َرُسوُل اهلل

ا لَِتْرِك َحدٍّ َفاَل, َقاَل:   .(1)"َفَعَرْفُت َوْجَه اْلَحِديِث "مِنُْه, َفَأمَّ

 وهذا الحديث مختلف بين أهل العلم يف ثبوت هذه اللفظة فيه.

 ., واهلل أعلم أنه لو أنكر بعد ذلك لرفع عنه الحدلكن الشاهد: 

 َراِر:اإلق ُحجِّيَُّة 

ًة و ْدِق َواْلَكِذِب بِاْعتَِباِر َظاِهِرِه, َوَلكِنَُّه ُجِعل ُحجَّ اإلْ ِْقَراُر َخَبٌر, َفَكاَن ُمْحتَِمالً لِلصِّ

ْدِق فِيِه, إِِذ اْلُمِقرُّ َغْيُر ُمتََّهٍم فِيَما ُيِقرُّ بِِه َعَلى َنْفِسِه.  لُِظُهوِر ُرْجَحاِن َجانِِب الصِّ

 اْلُحْكُم بِاإلْ ِْقَراِر َيْلَزُم َقُبوُلُه باِلَ ِخالٍَف. يِِّم: َقال اْبُن اْلقَ 

ٌة بِنَْفِسِه, َواألْْصل َأنَّ اإلق َواَل َيْحَتاُج لُِثُبوِت اْلَحقِّ بِِه إَِلى اْلَقَضاِء, َفُهَو َأْقَوى َراَر ُحجَّ

ٌم َعَلى اْلَبيِّنَِة.    َما ُيْحَكُم بِِه, َوُهَو ُمَقدَّ

َهاَدةِ. َولَِهَذا يَ  َؤال َعِن الشَّ َؤال َعنُْه َقْبل السُّ  ْبَدُأ اْلَحاكُِم بِالسُّ

                                                           

 (, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن اإلمام أبي داود رحمه اهلل تعالى.4420أخرجه أبو داود ) (1)
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يِِّب:  َعى َعَلْيِه َقال اْلَقاِضي َأُبو الطَّ ِعي ُثمَّ َأَقرَّ اْلُمدَّ َولَِهَذا َلْو َشِهَد َشاِهَداِن لِْلُمدَّ

َهاَدُة.    ُحكَِم بِاإلْ ِْقَراِر َوَبَطَلِت الشَّ

 ُه َسيُِّد اْلُحَجِج.إِنَّ َولَِذا قِيل: 

يََّتُه َقاِصَرٌة َعَلى اْلُمِقرِّ َوْحَدُه لُِقُصوِر ِواَلَيِة اْلُمِقرِّ َعْن َغْيِرِه َفَيْقَتِصُر  َعَلى َأنَّ ُحجِّ

 َعَلْيِه. 

. َوَهَذا َما َجَرى َفالَ َيِصحُّ إِْلَزاُم َأَحٍد بُِعُقوَبٍة نَتِيَجَة إِْقَراِر آَخَر بَِأنَُّه َشاَرَكُه فِي َجِريَمتِهِ 

ُسول   ملسو هيلع هللا ىلصَعَلْيِه اْلَقَضاُء فِي َعْهِد الرَّ
ِّ

َفَقال: إِنَُّه َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص. َفَقْد ُرِوَي َأنَّ َرُجالً َجاَء إَِلى النَّبِي

اَها  -َزَنى بِاْمَرَأٍة    -َسمَّ
ُّ

ا َقال, َفَأْنَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْرَسل النَّبِي ْت إَِلى اْلَمْرَأِة َفَدَعاَها َفَسَأَلَها َعمَّ

ُه َوَتَرَكَها.  َفَحدَّ

 :َسَبُب اإْلْقَراِر 

تِِه بِإِْخَباِرِه  َسَبُب اإلْ ِْقَراِر: َكَما َيُقول اْلَكَمال ْبُن اْلُهَماِم: إَِراَدُة إِْسَقاِط اْلَواِجِب َعْن ِذمَّ

 َوإِْعالَمِِه, لَِئالَّ َيْبَقى فِي َتَبَعِة اْلَواِجِب.

 َراِر:اإلق أركان 

 َراِر َأْرَبَعٌة: اإلقَأْرَكاُن 

 . وهو صاحب الثاين: َوُمَقرٌّ َلُه.  وهو الذي أقر على, وشهد على نفسه.األول: ُمِقرٌّ

 الحق.

    وهو الحق الذي أقر به.الثالث: َوُمَقرٌّ بِِه. 

 الرابع: َوِصيَغٌة. 

 أنا عندي لفالن كذا وكذا.كأن يقول: 

 أشهدكم أين عندي لفالن كذا وكذا.أو يقول: 
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 :شروط اْلُمِقرُّ به 

 اْلُمِقرُّ َمْن َصَدَر مِنُْه اإلْ ِْخَباُر َعْن ُثُبوِت َحقٍّ لِْلَغْيِر َعَلى َنْفِسِه َوُتْشَتَرُط فِيِه ُأُموٌر:

ل: اْلَمْعُلومِيَُّة. ْرُط األْ َوَّ  الشَّ

 كمال معلوم, أو شيء معلوم, حتى ال يقع الخالف بعد ذلك.

ْرُط الثَّانِي: الْ   َعْقل:الشَّ

 َغْيِر اْلُمَميِِّز َواْلَمْجنُوِن 
ِّ

بِي َوُيْشَتَرُط فِي اْلُمِقرِّ َأْن َيُكوَن َعاقاِلً. َفالَ َيِصحُّ إِْقَراُر الصَّ

ْكَراِن َعَلى َتْفِصيلٍ   . َواْلَمْعُتوِه َوالنَّائِِم َوالسَّ

ا من السكران إن كان سكره مطبق, وقد فقد عقله, وهو ال يميز شيئً يف والصحيح: 

 الكالم, فإن إقراره ال يقبل منه.

 وإن كان سكره لم يطبق به عقله, وهو ما يزال يعلم ما يقول, فإن إقراره يقبل منه.

ْرُط الثَّالُِث   اْلُبُلوُغ.: الشَّ

 اْلَعاقِل
ِّ

بِي ِة اإلْ ِْقَراِر َفَيِصحُّ إِْقَراُر الصَّ ا اْلُبُلوُغ َفإِنَُّه َلْيَس بَِشْرٍط لِِصحَّ اْلَمْأُذوِن َلُه  َأمَّ

 َنَّ َذلَِك مِْن َضُروَراِت التَِّجاَرِة, َوَيِصحُّ إِْقَراُرُه فِي َقْدِر َما ُأِذَن َلُه فِيِه 
ِ
ْيِن َواْلَعْيِن, أل بِالدَّ

 ُدوَن َما َزاَد.

لو أقر على نفسه بجناية وهو غير مكلف, فال يؤاخذ هبا, إال ما كان من شأن  و

 ن المتلفات.االتالف, فإن أهله يضمنو

ابُِع: َفْهُم اْلُمِقرِّ لَِما ُيِقرُّ بِِه. ْرُط الرَّ  الشَّ

 بحيث أنه ال يقر بشيء وهو ال يعلم ما هو معناه.

أن يقول له القاضي: أنت فعلت كذا وكذا, وهو لم يعلم معنى كالم وصورة ذلك: 

 به. القاضي, فيقول للقاضي: نعم, فهنا ال يقبل إقراره؛ ألنه لم يفهم ما أقر

ْختَِياُر.
ِ
ْرُط اْلَخامُِس: اال  الشَّ



   

 

117 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 وخرج بذلك اإلكراه, فمن أقر مكرًها ال يقبل إقراره.

اِدُس: َعَدُم التُّْهَمِة. ْرُط السَّ  الشَّ

 كمن أقر أنه عنده البنه دين عند موته.وصورة ذلك: 

 هذا اإلقرار غير مقبول, للمحاباة التي فيه.قال بعض أهل العلم: 

, وُيبعد بل يقبل؛ ألنه يكون يف موطن يقدم فيه على اهلل العلم: وقال بعض أهل 

 عنه الكذب, والجور, ونحو ذلك.

 ويف مثل هذه الحالة ينظر إلى القرائن التي تدل على قبول اإلقرار من عدمه.

فإن أقر بالدين وقامت القرائن على قبول هذا اإلقرار؛ فإنه يثبت يف ذمته, وُيقبل 

 منه إقراره.

 ا إن دلت القرائن على أن الميت يتحيل فيها على الورثة, ويريد أن يزيد يف وأم

أحد أبنائه من الرتكة, فال يقبل منه اإلقرار يف مثل هذه الحالة, ويعاد المال إلى الورثة, 

 ما لم يثبته المقر له, بالبينة, أو اليمين, أو نحو ذلك.

 تكرار اإلقرار: 

اٍت, َوبَِهَذا َذَهَب اْلَحنَِفيَُّة َواْلحَ  انِيَُة َأْرَبَع َمرَّ انِي َأِو الزَّ نَابَِلُة إِ َِلى َأنَُّه ُيْشَتَرُط َأْن ُيِقرَّ الزَّ

 َقال اْلَحَكُم َواْبُن َأبِي َلْيَلى َوإِ ِْسَحاُق.

افِِعيَّةُ  ًة َأنَّ َتْكَراَر اإلْ ِ ِْقَراِر َلْيَس بَِشْرٍط, َوُيْكَتفَ  "َوَيَرى اْلَمالِكِيَُّة َوالشَّ ى بِإِ ِْقَراِرِه َمرَّ

, َواْبُن اْلُمنِْذِر, َوَجَماَعٌة.  َبِريُّ اُد َوَأُبو َثْوٍر َوالطَّ  َواِحَدًة, َوبِِه َقال اْلَحَسُن. َوَحمَّ

ْدِق فِيِه َعَلى َجانِِب  ْرِع لُِرْجَحاِن َجانِِب الصِّ ًة فِي الشَّ  َنَّ اإلْ ِ ِْقَراَر إِ ِنََّما َصاَر ُحجَّ
ِ
أل

ُسول اْلَكِذِب   َنَّ الرَّ
ِ
اْغُد ياا »َقال:  ملسو هيلع هللا ىلص, َوَهَذا اْلَمْعنَى ِعنَْد التَّْكَراِر َوالتَّْوِحيِد َسَواٌء, َوأل

اِف  ِد اَلِْعتِرا رَّ لاى ُمجا ْجما عا لَّقا الرَّ عا ا  فا اْرُجْمها ْت فا فا إِ ِِن اْعتارا ا، فا ذا ِة ها أا ْيُس إِ ِلاى اْمرا  . «ُأنا

 َواْسَتَدل اْلَحنَِفيَُّة َواْلحَ 
ِّ

َنى,  ملسو هيلع هللا ىلصنَابَِلُة بَِما ُرِوَي َأنَّ َماِعًزا َجاَء إِ َِلى النَّبِي َفَأَقرَّ بِالزِّ
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نُْه النَّبِيُّ » ض عا أاْعرا رِيِم إِ ِلاى اَلْ اْرباعِ  ملسو هيلع هللا ىلصفا ْجِهِه اْلكا ًة ُموِجًبا لِْلَحدِّ «بِوا , َفَلْو َكاَن اإلْ ِ ِْقَراُر َمرَّ

َرُه إِ َِلى األْ َْرَبِع.  َلَما َأخَّ

 يف قصة المرأة الغامدية. تكرار اإلقرارأنه ال يلزم؛ ألنه لم يثبت  :يحوالصح

, وأنه قال يف خطبته وهو من حديث عمر بن الخطاب : مسلميف صحيح  و

ا »على منرب المدينة:  دا مَّ الاى باعاثا ُمحا عا تا كا وا باارا انا  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ اهللا تا كا ْيِه اْلكِتاابا فا لا لا عا ْنزا أا وا

ْنزا  ا أا ُسوُل اهللِ فِيما ما را جا را ا  وا أا بِها را قا ْجِم فا ُة الرَّ ْيِه آيا لا اُف إِْن طاالا  ملسو هيلع هللا ىلصلا عا أاخا ُه وا ْمناا باْعدا جا را وا

ْنزا  ٍة أا رِيضا ياِضلُّوا بِتاْرِك فا ْجِم فِي كِتااِب اهللِ فا ةا الرَّ ا ناْجُد آيا ائٌِل: ما ْن ياُقولا قا
اٌن أا ما ا بِالنَّاِس زا لاها

ا ْمٌل أاِو اهللُ وا انا حا ِت اْلبايِّناُة أاْو كا اما ا قا اِء إِذا النِّسا اِل وا جا ناى ِمنا الرِّ ْن زا لاى ما قٌّ عا ْجُم حا لرَّ

 .(1) «اعتِراٌف 

 تكرار اإلقرار, واالعرتاف. ولم يشرتط عمر بن الخطاب 

  :حكم اإلقرار عن الغري 

 . ال يجوز اإلقرار عن الغير؛ ألن هذا سيكون شهادةو

 كم سجن, أو ضرب اجلاني حتى يقر عن نفسه: ح 

 األصل أن األمور تقوم: باإلقرار, أو البينة, أو اليمين.

 فاألولى ترك السجن, أو الضرب, من أجل اإلقرار.

إال يف بعض األمور المضيقة التي يتعلق هبا ضياع حقوق, أو جنايات, أو غير 

 ذلك.

 ب: حكم من أقر ثم ادعى أن إقراره كان عن تعذي 

من أقر ثم جاء إلى المحكمة وقال: أقررت وأنا مكرًها وقد عذبوين حتى أقررت 

                                                           

 (.1321أخرجه مسلم ) (1)
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 بذلك, أو أكرهوين, أو هددوين, أو فعلوا بي.

فهنا يصح الرجوع عن اإلقرار؛ ألن اإلنسان قد يتخوف من العذاب, وال سيما إذا 

لهالك, عذب بشيء ال يستطيع أن يصرب عليه من شدة األلم, أو خاف على نفسه من ا

 (1)أو على أهله من ذلك.

 وجوب اإلقرار لمن عليه حد

ِذي َقْبَلُه َوَما َأْشَبَهُه.  فِيِه الَّ

  -  -َأبِي َذرٍّ  َعنْ ) – 822
ِ
انا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل لاْو كا ، وا قَّ ُقِل اْلحا

ا َحُه اْبُن ِحبَّاَن فِي َحِديٍث  .(2) «ُمرًّ  (.َطِويلٍ  َصحَّ

 لشرح:ا 

 ساق المصنف الحديث لبيان وجوب اإلقرار .

ُه » قوله: ا أاْشباها ما ُه وا بْلا يف من األحاديث  يف باب اإلقرار ما تقدم  :أي «فِيِه الَِّذي قا

 .صحت اإلقرار 

رٍّ » قوله: ْن أابِي ذا يف الصحيح  الحديث ذكره اإلمام الوادعي : «-  -عا

                                                           

, ...(, مع 17/138, ...(, )3/43تم تلخيص هذه المسائل من الموسوعة الفقهية الكويتية ) ((1

 تصرف, واهلل المستعان.

 ,كذبه أبو حاتم ,بسند موضوع, من طريق إبراهيم بن هشام الغساين( 442 ,331)أخرجه ابن حبان  (2)

من طريق محمد بن  (,21415)أخرجه أحمد  ,وله طرق عن أبي ذر رضي اهلل عنه ,وأبو زرعة

وضعفه اإلمام  .وهذا إسناد صحيح ,ذر رضي اهلل عنه به عن أبي ,عن عبد اهلل بن الصامت ,واسع

واللفظ الذي ذكره  (.3020, 1210(, والضعيفة )332األلباين رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )

(, واإلمام 2838, 2233صححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب والرتهيب )المصنف 

 (.237) الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

أمرين خليلي صلى اهلل عليه و سلم بسبع ", بلفظ: المسند مما ليس يف الصحيحين

أمرين بحب المساكين والدنو منهم وأمرين ان انظر إلى من هو دوين وال أنظر إلى من 

هو فوقى وأمرين ان أصل الرحم وان أدبرت وأمرين ان ال أسأل أحدا شيئا وأمرين أن 

ان أكثر من قول  أقول بالحق وان كان مرا وأمرين ان ال أخاف يف اهلل لومه الئم وأمرين

 ."ال حول وال قوة اال باهلل فإهنن من كنز تحت العرش

ا» قوله: انا ُمرًّ لاْو كا ، وا قَّ  ام يف كل شيء.عوهذا الشاهد من الحديث, و: «ُقِل اْلحا

 .ويدخل فيه بث العلم, ولو تنكر لك من تنكر من الناس, ومكر بك من مكر 

, ال بد أن يكون محتسًبا لِلجر اهلل ألن اإلنسان إذا تصدر يف باب الدعوة إلى 

 . , وال سيما إذا عدم من يأمر بالمعروف, وينهى عن المنكرمن اهلل 

فقد يجب على اإلنسان أن ال ُيوري, وأن ال يأخذ باإلكراه, كما هو اختيار اإلمام 

 .العثيمين 

 إذا كان الحال كحال اإلمام أحمد, ال يجوز للعالم أن يسكت عن الحق, قال:

 ويرتخص اإلكراه؛ ألن الحق سيضيع عند الناس بسكوت العالم يف مثل هذه الحالة.

ترخص باإلكراه ويف فتنة خلق القرآن, وجاء  ويذكرون أن اإلمام الشافعي 

 بمعاريض.

فقالوا له: القرآن مخلوق, فقال لهم: التوراة, واإلنجيل, والقرآن, والزبور, كل 

 .ات مخلوق هؤالء, ويشير بأصابع يديه

 بعض أهل العلم: القرآن مخلوق.قيل و

 . : أنا, وكأنه يريد نفسه, ويفهمهم أنه المعني يف السؤالفقال

وهم يقولون له: نعم, فيقول لهم: مخلوق, وهو يقصد نفسه, وهم يقصدون أنه 

 المعني بالسؤال يف كون القرآن مخلوق, إلى غير ذلك من أقوالهم.
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 الناس, لم يسغ له ذلك. لما رأى حاجة لكن اإلمام أحمد 

فقول الحق من المهمات, وهو من األمر بالمعروف, ومن النهي عن المنكر, ومن 

 النصيحة, وطرق نشر الخير.

, وهو من سبيل األنبياء والمرسلين عليهم وهو من طريق الدعوة إلى اهلل 

 الصلوات والتسليم.

 لما جاءه الوحي. ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

من مام البخاري رحمة اهلل عليهما: أفعال العباد لإل كما يف مسند الحميد, وخلق

, َعْن َأبِيِه 
ِّ

َأَتْتنِي ِرَساَلٌة  ", َقاَل: --حديث َأبِي اأْلَْحَوِص َعْوِف ْبِن َمالٍِك اْلُجْشِمي

َبنِي َقْومِي, َفِقيَل لِي: َلَتْفَعَلنَّ َأوْ  َلنَْفَعَلنَّ َكَذا,  مِْن َربِّي َفِضْقُت بَِها َذْرًعا, َوِخْفُت َأْن ُيَكذِّ

 .(1) "َوَكَذا 

 : ويف سنن اإلمام أبي داود 
ِ
, َقاَل: َكاَن --من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِ
ُجٌل »َيْعِرُض َنْفَسُه َعَلى النَّاِس فِي اْلَمْوقِِف, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  أاَلا را

ا ْيشا إِنَّ ُقرا ْوِمِه، فا بِّي ياْحِمُلنِي إِلاى قا ما را الا ناُعونِي أاْن ُأبالِّغا كا ْد ما  .(2) «قا

ا» قوله: , لما يعقب ذلك من الخير ومرارة الحق زائلة بإذن اهلل : «ولو كان مرا

 على صاحبه, إما يف الدنيا بالعواقب. 

, والثواب الجزيل, ونعيم الجنة بإذن اهلل وإما يف اآلخرة باألجر العظيم عند اهلل 

. 

                                                           

(, وهو يف الصحيح 73(, والبخاري يف خلق أفعال العباد )ص207أخرجه الحميدي يف مسنده ) (1)

 (. 1028المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه 201(, وابن ماجه )2225(, والرتمذي )4734أخرجه أبو داود ) (2)

 (.  213لمسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )اهلل يف صحيح السنن. وهو يف الصحيح ا
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 اجب, لما فيه من تأدية الحقوق .واإلقرار و

 حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ففي 
ِ
ٌة َِلاِخيِه »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْظلاما ْت لاُه ما انا ْن كا ما

انا لا  ٌم، إِْن كا َلا ِدْرها ْبلا أاْن َلا ياُكونا ِدينااٌر وا ، قا ْلُه ِمنُْه الياْوما لَّ ْلياتاحا ْيٍء، فا ُه ِمْن ِعْرِضِه أاْو شا

اِحبِِه  يِّئااِت صا نااٌت ُأِخذا ِمْن سا سا ُكْن لاُه حا إِْن لاْم تا تِِه، وا ْظلاما ْدِر ما الٌِح ُأِخذا ِمنُْه بِقا ٌل صا ما عا

ْيهِ  لا ُحِملا عا  . والحمد هلل رب العالمين.«فا
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 باب العارية

اِرياِة[  ]بااُب اْلعا

 الشرح: 

 يث يدفع بعضهم إلى بعض ما يقوم بشأنه.مأخوذة من التدافع, بحوالعارية: 

مع ضمان الشيء نفسه, أو ضمان مثله إذا  دفع منفعة بغير عوضيف االصطالح: و

 تلف على ما سيأيت

 وقد تقدم معنا أن البيع يكون بعوض, وأن الهبة والصدقة تكون بغير عوض أيًضا.

 . وأن العارية تكون على ضمان العوض

 تهااألصل يف مشروعي : 

نَُّة َواإلْ ِْجَماُع َواْلَمْعُقول: او  ألْ َْصل فِي َمْشُروِعيَِّة اإلْ َِعاَرِة: اْلكَِتاُب َوالسُّ

ا اْلكَِتاُب:   . { ڍ  ڌ }َفَقْوُلُه َتَعاَلى: َأمَّ

 فالمراد هبا عارية الدلو والقدر وغير ذلك.

 . "اْلَماُعوُن اْلَعَواِريُّ "ااَل: َأنَُّهَما قَ  --َفَقْد ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوابِْن َمْسُعوٍد 

َر اْبُن َمْسُعوٍد  : --َوَفسَّ ْلوُ "اْلَعَواِريَّ  ."بَِأنََّها اْلِقْدُر َواْلِميَزاُن َوالدَّ

نَُّة: فمنها أحاديث الباب. ا السُّ  َوَأمَّ

 ومنها: 
ِّ

ِة اْلَوَداِع:  ملسو هيلع هللا ىلصما ُرِوَي َعِن النَّبِي اٌة. وا »َأنَُّه َقال فِي ُخْطَبِة َحجَّ دَّ اِريَُّة ُمؤا اْلعا

اِرمٌ  ِعيُم غا الزَّ ٌة. وا ْرُدودا ُة ما اْلِمنْحا . وا ْقِضيٌّ ْيُن ما الدَّ  . «وا

ال:  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ »: --َوَرَوى َصْفَواُن ْبُن ُأَميََّة  قا ا ياْوما ُحناْيٍن، فا ارا ِمنُْه أاْدُرعا اْستاعا

ةا  اِريَّ ال بال عا ُد؟ قا مَّ ْصباا ياا ُمحا ةٌ أاغا ْضُمونا  .  «ما

ِة.فقد وأما اإلجماع:   َأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى َجَواِز اْلَعاِريَّ
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ِت َومَِن اْلَمْعُقول:  ا َجاَزْت ِهَبُة األْ َْعَياِن َجاَزْت ِهَبُة اْلَمنَافِِع, َولَِذلَِك َصحَّ َأنَُّه َلمَّ

 اْلَوِصيَُّة بِاألْ َْعَياِن َواْلَمنَافِِع َجِميًعا. 

 م العارية التَّْكِليِفيُّ:حك 

 اْخَتَلَف اْلُفَقَهاُء فِي ُحْكِم اإلِْ َعاَرِة َبْعَد إِْجَماِعِهْم َعَلى َجَواِزَها: 

افِِعيَِّة َواْلَحنَابَِلِة إَِلى َأنَّ ُحْكَمَها َفَذَهَب ُجْمُهوُر اْلُفَقَهاِء:  مَِن اْلَحنَِفيَِّة َواْلَمالِكِيَِّة َوالشَّ

 {}لنَّْدُب, لَِقْولِِه َتَعاَلى: فِي األْ َْصل ا
ِّ

ْعُروٍف »: ملسو هيلع هللا ىلص, َوَقْول النَّبِي ُكل ما

ةٌ  قا دا  . «صا

 َواِجَبٌة. َوقِيل: 
َ

 ِهي

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  }َواْسَتَدل اْلَقائُِلوَن بِاْلُوُجوِب بَِقْولِِه َتَعاَلى: 

 – 4الماعون: ] {چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

َحاَبِة [7 ْلِو َوَنْحِوِهَما. --, ُنِقل َعْن َكثِيٍر مَِن الصَّ َة اْلِقْدِر َوالدَّ  َأنََّها َعاِريَّ

  :ِغيِر ْرِح الصَّ  َعنَْها, َفَيِجُب َقال َصاِحُب الشَّ
ٍّ

َوَقْد َيْعِرُض َلَها اْلُوُجوُب, َكَغنِي

يٍن لَِذْبِح َمْأُكوٍل  إَِعاَرُة ُكل َما فِيِه إِْحَياُء ُمْهَجٍة ُمْحَتَرَمةٍ  اَل ُأْجَرَة لِِمْثلِِه, َوَكَذا إَِعاَرُة ِسكِّ

 ُيْخَشى َمْوُتُه, َوَهَذا اْلَمنُْقول َعِن اْلَمالِكِيَِّة اَل َتْأَباُه َقَواِعُد اْلَمَذاِهِب األْ ُْخَرى. 

 َوَقْد َتُكوُن َحَراًما َكإِْعَطائَِها لَِمْن ُتِعينُُه َعَلى َمْعِصَيٍة. 

 َوَقْد َتُكوُن َمْكُروَهًة َكإِْعَطائَِها لَِمْن ُتِعينُُه َعَلى فِْعٍل َمْكُروٍه.

 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.

 اإلعارة:  منه من تصح 

 تصح االستعارة من كل مالك جائز التصرف.

 ال يجوز له أن يعير شيًئا ال يملكه.ف: غير المالك, "مالك"فخرج بقولنا: 

: فاقد التصرف كالمجنون, والسفيه, والمحجور "جائز التصرف"لنا: وخرج بقو
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 عليه, فهؤالء ال يجوز لهم أن يعيروا.

  :أركان اإلعارة 

ِء اْلُمَعاِر, ُمْخَتاًرا َيِصحُّ اْلُمِعيُر:  -أ 
ْ

ي ِف فِي الشَّ َوُيْشتََرُط فِيِه َأْن َيُكوَن َمالًِكا لِلتََّصرُّ

ُعُه.   َتَبرُّ

ِع َعَليِْه ِعيُر: اْلُمْستَ  -ب  َوُهَو َطالُِب اإلْ َِعاَرِة, َوُيْشَتَرُط فِيِه َأْن َيُكوَن َأْهالً لِلتََّبرُّ

ِء اْلُمَعاِر, َوَأْن َيُكوَن 
ْ

ي  .ُمَعيَّنًا بِالشَّ

ِذي َيْمنَُحُه اْلُمِعيُر لِْلُمْسَتِعيِر لاِِلْنتَِفاِع بِِه. وَ اْلُمْسَتَعاُر )اْلَمَحل(:  -ج  ُيْشَتَرُط ُهَو الَّ

 فِيِه َأْن َيُكوَن ُمنَْتَفًعا بِِه اْنتَِفاًعا ُمَباًحا َمْقُصوًدا َمَع َبَقاِء َعْينِِه. 

يَغُة:  -د   ُكل َما َيُدل َعَلى اإلْ َِعاَرِة مِْن َلْفٍظ َأْو إَِشاَرٍة َأْو الصِّ
َ

 .فِْعلٍ َوِهي

 ومتى ما تمت اإلعارة فهي مضمونة.

: --من طريق ُأَميََّة ْبِن َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة, َعْن َأبِيِه : وغيره في سنن أبي داود ف

ُسولا اهللِ » :  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را الا قا ُد، فا مَّ ْصٌب ياا ُمحا : أاغا الا قا ْوما ُحناْيٍن فا ا يا اعا ارا ِمنُْه أاْدرا ، باْل »اْستاعا َلا

ةٌ  ْضُمونا ٌق ما ما  .(1) «عا

إذا فرط فيها, وتعدى, حتى أدى إلى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ال يضمن إال 

 إتالفها.

 ري عن إعارته: عحكم رجوع امل 

للمعير أن يرجع عن إعارته؛ إذ أهنا ليست هببة, أو عطية ناجزة, فإهنا تكون بال 

 عوض, وال ضمان.

ره شيًئا فبذل فيه مااًل يرجو نفعه األنه يف األصل لم يملكها من أعاره, إال أنه إذا أع

 جلة برد اإلعارة قبل االنتفاع, فإنه يضمن يف ذلك المال.فيها, ثم عا

                                                           

 (.1513(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف السنن, ويف اإلرواء )3532أخرجه أبو داود ) (1)
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 :حكم تأجري املستعري العارية  

ال يجوز للمستعير أن يؤجر العارية, وال أن يعيرها, وال أن يهبها, إال بإذن و

 صاحبها؛ ألنه ليس بمالك لها.

 ضمان العارية

 َقاَل: َقاَل َرُس  -  -َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب  َعنْ ) – 823
ِ
ا »: ملسو هيلع هللا ىلص -وُل اهلل لاى اْلياِد ما عا

ياهُ  دِّ تَّى ُتؤا ْت حا ذا َحُه اْلَحاكِمُ  َرَواُه َأْحَمُد, .(1) «أاخا  (.َواأْلَْرَبَعُة, َوَصحَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان ضمان العارية .

ياهُ » قوله: دِّ تَّى ُتؤا ْت حا ذا ا أاخا لاى اْلياِد ما  سرقًة, أو غصًبا.  عاريًة, أو سواء كان :أي «عا

  يف هذا الحديث دليل على أن (: 175/ 3معالم السنن )قال الخطابي يف

العارية مضمونة وذلك أن على كلمة الزام وإذا حصلت اليد أخذه صار األداء الزمًا 

لها واألداء قد يتضمن العين إذا كادت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة ولعله 

  . اهـنأملك بالقيمة منه بالعي

وهبذا الحديث ُأستدل على أن السارق يضمن سرقته, فمن وضع يده على مال 

 وأخذه, فإنه ضامن له, مؤٍد له, حتى يرده إلى أصحابه.

                                                           

والرتمذي  (,5751)والنسائي يف الكربى  (,3531)وأبو داود  (,20083)أخرجه أحمد  (1) 

به. وهذا طريق  ,عن سمرة ,ق الحسنمن طري (,2302)والحاكم  (,2400)وابن ماجه  (,1233)

ثم نسي : »وزادوا إال النسائي وابن ماجهمنقطع فالحسن لم يسمع من سمرة إال حديث العقيقة, 

(, 1513وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )«. الحسن فقال: هو أمينك ال ضمان عليه

 . (2/422وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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  :بيان حكم ما سرقه السارق بعد قطع يده 

وقد تقدم معنا اإلشارة إلى أن السارق إذا سرق هل يلزمه أن يعيد ما سرقه بعد 

 قطع يده؟

نه يلزمه ذلك, فيكون ما يف يديه قد وجب عليه الحفاظ عليه حتى والصحيح أ

 يؤديه.

 وجوب المحافظة على العارية

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 824
ِ
ِن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ةا إِلاى ما انا أادِّ اَْلاما

اناكا  ْن خا َلا تاُخْن ما ، وا ناكا َحُه اْلَحاكُِم, َرَواُه َأُبو َدا .(1) «اْئتاما نَُه, َوَصحَّ ُوَد, َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

اِزيُّ  َواْسَتنَْكَرُه َأُبو َحاتِمٍ   (.الرَّ

 الشرح: 

وجوب المحافظة على ما أؤتمن عليه من عارية الحديث لبيان ساق المصنف 

 .وغيرها 

ةا » قوله: انا  نت عليه. يجب عليك أن تؤدي األمانة, وهي ما اؤتم :أي «أادِّ اَْلاما

  وهذا الحديث يعد يف الظاهر (: 138/ 3معالم السنن )قال الخطابي يف

                                                           

, ويف سنده طلق بن غنام (2223), والحاكم (1234)والرتمذي  (,3535)خرجه أبو داود أ (1) 

 ضعيف,

 ,وأبي بن كعب ,ثم ذكر له شواهد من حديث أنس ,: تفرد به طلق (1381قال الحافظ يف التخليص )      

وقال ابن : هذا الحديث ليس بثابت. قال اإلمام الشافعي رحمه اهللوال تصلح للتقوية.  ,وأبي أمامة

ال أعرفه من  ,: هذا حديث باطلونقل عن اإلمام أحمد أنه قال: ال يصح من جميع طرقه. الجوزي

 .  (423وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )وجه يصح. 
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مخالفًا لحديث هند وليس بينهما يف الحقيقة خالف وذلك ألن الخائن هو الذي 

يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا وعدوانًا فأما من كان مأذونًا له يف أخذ حقه من مال 

وإنما معناه ال تخن من خانك بأن تقابله  خصمه واستدراك ظالمته منه فليس بخائن

بخيانة مثل خيانته وهذا لم يخنه ألنه يقبض حقًا لنفسه واألول يغتصب حقًا لغيره. 

وكان مالك بن أنس يقول إذا أودع رجل رجالً ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه 

هذا الجاحد ألفًا لم يجز له أن يجحده. قال ابن القاسم صاحبه أظنه ذهب إلى 

 الحديث.

وقال أصحاب الرأي يسعه أن يأخذ األلف قصاصًا عن حقه لو كان بدله حنطة أو 

 شعيرًا لم يسعه ذلك ألن هذا بيع وأن إذا كان مثله فهو قصاص.

  اهـ.وقال الشافعي يسعه أن يأخذه عن حقه يف الوجهين جميعًا واحتج بخرب هند

ناكا » قوله: ِن اْئتاما  ائتمنك مسرًفا, أو ضايًعا, أو مقصًرا. ولو كان الذي: «إِلاى ما

اناكا » قوله: ْن خا َلا تاُخْن ما  لمذمة الخيانة, فإهنا بئست البطانة.: «وا

 .[105:]النساء {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ}: اهلل يقول 

 الخيانة من عالمات النفاق.ف

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة في الصحيحين: ف
ِّ

ُة الُمنا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي افِِق آيا

انا  ا اْؤُتِمنا خا إِذا ، وا دا أاْخلافا عا ا وا إِذا ، وا با ذا ثا كا دَّ ا حا  .(1) «ثاالاٌث: إِذا

 ْبِن َعْمٍرو و
ِ
 --من حديث َعْبِد اهلل

َّ
انا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي ْن ُكنَّ فِيِه كا أاْرباٌع ما

ٌة ِمنُْهنَّ كا  ْصلا اناْت فِيِه خا ْن كا ما ا، وا الِصا ا خا ا ُمناافِقا ا: إِذا ها عا تَّى يادا اِق حا ٌة ِمنا النِّفا ْصلا اناْت فِيِه خا

را  ما فاجا اصا ا خا إِذا ، وا را دا دا غا اها ا عا إِذا ، وا با ذا ثا كا دَّ ا حا إِذا ، وا انا  .(2) «اْؤُتِمنا خا

                                                           

 (.52(, ومسلم )33أخرجه البخاري ) (1)

 (.58(, ومسلم )34أخرجه البخاري ) (2)
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 أن اإلنسان ال يجازي بالمثل, ال سيما يف األمور المذمومة. وفيه:

  :حكم مسألة الظفر 

سألة ما إذا وجد اإلنسان ماله بعينه عند سارقه, أو غاصبه, ذكر بعض أهل العلم م

 , وهي ما تسمى بمسألة الظفرأو نحو ذلك

 َواْسُتِدلَّ بِِه َعَلى َأنَّ َمْن َلُه ِعنَْد َغْيِرِه : (502/ 2ل الحافظ يف فتح الباري )قا

ِه بَِغْيِر إِْذنِِه َوُهَو َقْوُل َحقٌّ َوُهَو َعاِجٌز َعِن اْستِيَفاِئِه َجاَز َلُه َأْن َيْأُخَذ مِْن  َمالِِه َقْدَر َحقِّ

ِه إاِلَّ  اِجُح ِعنَْدُهْم اَل َيْأُخُذ َغْيَر ِجنِْس َحقِّ َفِر َوالرَّ ى َمْسَأَلَة الظَّ  َوَجَماَعٍة َوُتَسمَّ
ِّ

افِِعي الشَّ

ِه َوَعْن َأبِي َحنِيَفَة اْلَمنُْع َوَعنُْه َيأْ  َر ِجنُْس َحقِّ ِه َواَل َيْأُخُذ مِْن َغْيِر إَِذا َتَعذَّ ُخُذ ِجنَْس َحقِّ

ِه إاِلَّ َأَحُد النَّْقَدْيِن َبَدَل اآْلَخِر َوَعْن َمالٍِك َثاَلُث ِرَواَياٍت َكَهِذِه اآْلَراِء َوَعْن  ِجنِْس َحقِّ

 . اهـَأْحَمَد اْلَمنُْع ُمْطَلًقا

  ( 45/ 23قال ابن الملقن يف التوضيح لشرح الجامع الصحيح):  يف كالمه

ْعُروِف »على قصة هند  ِك بِاْلما لادا وا ا ياْكِفيِك وا  .«ُخِذي ما

أيًضا مسألة الظفر السالفة, وهي جواز األخذ لمن منع من حقه بقدر ماله  وفيه:

أجاز لهند ما أخذت من مال زوجها  -عليه السالم  -عنده وال إثم عليه فيه؛ ألنه 

 بالمعروف.

 ې ې ۉ ۉ ۅ}يف قوله تعالى:  وأصل هذا الحديث يف التنزيل

وقد سلف يف المظالم اختالفهم يف جاحد الوديعة ثم يوجد  [123:]النحل { ېى ې

 له مال هل يأخذ عوض حقه أم ال؟

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم أخذه؛ لما سيؤدي ذلك من إساءة الظنون, وغير 

 .ذلك 

وهنى عن سفاسفها, سواء بيان عظم هذا الدين, إذ أنه أمر بمكارم األخالق,  وفيه:
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 كان ذلك مع القريب, أو البعيد, مع العدو, أو الصديق.

 ْبِن َعْمٍرو : البخاريويف 
ِ
 --من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
لايْسا »أنه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َعِن النَّبِي

ا ها لا صا ِحُمُه وا ْت را ا ُقطِعا اِصُل الَِّذي إِذا لاكِِن الوا افِِئ، وا اِصُل بِاْلُمكا  .(1) «الوا

فليس األمين هو الذي يؤدي األمانة إلى من ائتمنه, بل األمين هو الذي يؤدي 

 .الخيانة تحمله مروءته على عدم فإلى من خانه  هااألمانة إلى من ائتمنه, ويؤدي

وعدم اإلشراك به, أمانة العمل بما  وأعظم األمانة أمانة الدين, أمانة توحيد اهلل 

 وامر, وترك النواهي.جاء يف الكتاب والسنة, بفعل األ

 .[12:]آل عمران { چچ چ چ ڃ ڃ}: ل اهلل اق

 األمانة على العرض.ومنها: 

 ومما يؤثر عن الشعر الجاهلي: 

 حتى يواري جاريت مأواها     وأغض طريف إن بدت لي جاريت  

 يلقب باألمين قبل مبعثه. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وكان 

 نتقام ممن ظلمها.تعين جهاد النفس؛ ألن النفس لها ميول يف اال وفيه:

يأمر بكتم الغيظ, فإن اإلنسان إذا ُسرق ماله, وجازى بأداء األمانة, كان والحديث: 

 واهلل أعلم  .هذا دليل على قوة إيمانه

 بيان وجوب ضمان العارية

  -  -َيْعَلى ْبِن ُأَميََّة  َوَعنْ ) – 825
ِ
ْتكا ُرُسِلي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ا أاتا إِذا

ا ثِينا دِْرعا أاْعطِِهْم ثاالا اةٌ  ُقْلُت: َيا ,«فا ! َأَعاِرَيٌة َمْضُموَنٌة َأْو َعاِرَيٌة ُمَؤدَّ
ِ
باْل » َقاَل: ?َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.5221أخرجه البخاري ) (1)



   

 

170 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

اةٌ  دَّ ٌة ُمؤا اِريا َحُه اْبُن ِحبَّانَ  .(1) «عا , َوَصحَّ
ُّ

 (.َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

ْوما  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: ;-  - َن ْبِن ُأَميَّةَ َصْفَوا َوَعنْ ) – 823 ا يا ارا ِمنُْه ُدُروعا اْستاعا

ُد  مَّ ْصٌب ياا ُمحا : أاغا الا قا :  ?ُحناْيٍن. فا الا اِرياةٌ »قا ةٌ  باْل عا ْضُمونا ,  .(2) «ما
ُّ

َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

َحُه اْلَحاكِمُ    (.َوَصحَّ

  (.- (3) -اْبِن َعبَّاٍس َشاِهًدا َضِعيًفا َعِن  :َوَأْخَرَج َلهُ ) – 827

 الشرح: 

 الحديثين لبيان وجوب ضمان العارية.ساق المصنف 

يَّةا » قوله:  : «-  -ياْعلاى ْبِن ُأما
ّ

بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي

 .الحنظلي يقال أبو خالد, ويقال أبو صفوان, مات سنة سبع وأربعين

ْتكا ُرُسِليإِذا » قوله:  المراد هبم من أرسلوا للقرض ونحوه.: «ا أاتا

 . التوكيل يف القرض, وقد سبق وفيه:

ا» قوله: ثِينا ِدْرعا أاْعطِِهْم ثاالا  . «فا

                                                           

وابن حبان  (,5744)« الكربى»والنسائي يف  (,3533)وأبو داود  (,17250)جه أحمد أخر (1)

(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف 330وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة ). (1173)

  (1203الصحيح المسند )

يف سنده ُأمية و(, 5747)« الكربى»والنسائي يف  (,3532)وأبو داود  (,15302)أخرجه أحمد  (2) 

, (2300) حديث جابر بن عبد اهلل أخرجه الحاكممجهول, وشريك القاضي ضعيف, وله شاهد من 

, من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن (13184)والبيهقي 

(,  وحسن 331. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )جابر عن أبيه جابر بن عبد اهلل به

 (.232حديث جابر شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )

بسند ضعيف جدًا, ففي إسناده إسحاق بن عبد الواحد القرشي شديد  (2301) أخرجه الحاكم (3) 

 ,وقال الذهبي: واهي ,: مرتوكقال أبو علي الحافظالضعف. 
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هو ما يصنع من حديد ويلبسه المقاتل؛ ليحول بين جسمه وبين ضرب الدرع: 

 السيوف, والرماح, والسهام, والنبال, ونحو ذلك.

ارِ » قوله: ةٌ أاعا ْضُمونا ٌة ما هل أعطيك هذا المال على أن يكون مضموًنا  :يعني «يا

 
َّ

 .التلف  وتضمنها إذا حصل لها أو لبعضها, عندك تؤديه إلي

اةٌ » قوله: دَّ ٌة ُمؤا اِريا   :أي «?أاْو عا
َّ

وإن تلف بعضها دون ضمان منك  أنك تؤديها إلي

 للتلف, ولكنك تؤدي غيرها.

  قال اإلمام الصنعاين (: 2/22لسبل )يف ا 

تِي ُتْضَمُن إْن َتلَِفْت بِاْلِقيَمِة.اْلَمْضُموَنُة:   الَّ

اُة:  تِي َتِجُب َتْأِدَيُتَها َمَع َبَقاِء َعْينَِها, َفإِْن َتلَِفْت َلْم ُتْضَمْن بِاْلِقيَمِة. َواْلُمَؤدَّ  الَّ

َم َأنَُّه َواْلَحِديُث َدلِيٌل لَِمْن َذَهَب إَلى َأنََّها اَل ُتْضَمُن اْلعَ  ُة إالَّ بِالتَّْضِميِن َوَتَقدَّ اِريَّ

 . اهـَأْوَضُح اأْلَْقَوالِ 

اةٌ »َقاَل: " قوله: دَّ ٌة ُمؤا اِريا  . "«باْل عا

  قال اإلمام الشوكاين ( 5/358يف النيل :) ٌِة َمْضُموَنٌة  " قوله:ب : "َبْل َعاِريَّ

َة َمْضُموَنٌة, َجَعَل َلْفَظ: َفَمْن اْسَتَدلَّ بَِهَذا اْلَحِديِث َعَلى َأنَّ الْ  ٌة »َعاِريَّ ْضُمونا , ِصَفًة «ما

َماُن.  ِة الضَّ ِة, َأْي: َأنَّ َشْأَن اْلَعاِريَّ  َكاِشَفًة لَِحِقيَقِة اْلَعاِريَّ

َة َغْيُر َمْضُموَنٍة:  ةٌ »َجَعَل َلْفَظ: َوَمْن َقاَل إنَّ اْلَعاِريَّ ْضُمونا َصًة, َأْي: «ما , ِصَفًة ُمَخصِّ

َمانِ أَ  ًة ُمْطَلَقًة َعْن الضَّ ًة ُمتَِّصَفًة بَِأنََّها َمْضُموَنٌة, اَل َعاِريَّ   . اهـْسَتِعيُرَها مِنَْك َعاِريَّ

معناها بل مضمونة, ما هنالك تقسيم: إلى مضمونة, ومؤداة, هذا مراد اإلمام  :أي

 .الشوكاين 

 ( 343-2/345قال صاحب عون المعبود :) 

َذا اْلَحِديُث َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلَعاِرَيَة َمْضُموَنٌة َعَلى اْلُمْسَتِعيِر َفَلْو َتلَِفْت هَ َقاَل اْلَقاِضي: 
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 فِي يده لزمه الضمان. 

 .وبه قال بن َعبَّاٍس َوَأُبو ُهَرْيَرَة 

 َوَأْحَمُد.  
ُّ

افِِعي  َوإَِلْيِه َذَهَب َعَطاٌء َوالشَّ

 َوَأُبو َحنِيَفَة َوالثَّْوِريُّ َوَذَهَب ُشَرْيٌح َواْلَحَسُن َوالنَّخَ 
ُّ

إَِلى َأنََّها َأَماَنٌة فِي َيِدِه اَل  ِعي

 ُتْضَمُن إال بالتعدي. 

 َكَذا فِي اْلِمْرَقاِة. . اهـوروي ذلك عن علي وبن َمْسُعوٍد 

 فإهنا قد يبقى فيها ما وذلك ألن الدروع وإن ضربت: «بل عارية مؤداة» قوله:

 لالستخدام.يصلح 

 .رت جرة ا بخالف لو استعوهذ

 فيضمن قيمتها إذا حصل لها تلف, أو انكسار, أو تضمن بما يقوم عنها.

يَّةا » قوله: انا بِْن ُأما ْفوا ْن صا عا هو , وابن عمرو السلمي, أسلم يف فتح مكة, : «وا

 صاحبي جليل.

 .قتل يف غزوة بدر  وأبوه هو أمية بن خلف, رأًسا من رؤوس الكفر

ا ياْوما ُحناْينٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -لنَّبِيَّ أانَّ ا» قوله: ارا ِمنُْه ُدُروعا وكانت غزوة حنين يف : «اْستاعا

 السنة الثامنة من الهجرة, بعد غزوة فتح مكة بليالي قليلة.

 غزوة حنين كانت يف شهر شوال.وفتح مكة كان يف شهر رمضان فإن 

ُد » قوله: مَّ ْصٌب ياا ُمحا : أاغا قاالا  .مع اإلكراه عطيألن المغصوب قد يُ : «?فا

ةٌ »َقاَل: " قوله: ْضُمونا ٌة ما اِريا بين له بأن هذا عبارة عن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي "«باْل عا

 عارية وهي مضمونة إن تلفت بقيمتها, أو بمثلها.

من طريق َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُرَفْيٍع, َعْن وهي رواية مرسلة:  يف سنن أبي داود و

 بْ 
ِ
 ُأَناٍس, مِْن آِل َعبِد اهلل

ِ
كا ِمْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِن َصْفَواَن َأنَّ َرُسوَل اهلل ْل ِعنْدا اُن، ها ْفوا ياا صا
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ٍح؟ را », َقاَل: َعَوًر َأْم َغْصبًا, َقاَل: «ِسالا وا ، باْل عا َفَأَعاَرُه َما َبْيَن الثَّاَلثِيَن إَِلى اأْلَْرَبِعيَن  «َلا

 
ِ
ا ُهِزَم اْلُمْشِرُكوَن ُجِمَعْت ُدُروُع َصْفَواَن َفَفَقَد ُحنَْينًا, َفَلمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصِدْرًعا, َوَغَزا َرُسوُل اهلل

 
ِ
ُم »لَِصْفَواَن:  ملسو هيلع هللا ىلصمِنَْها َأْدَراًعا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ْغرا ْل نا ها ا، فا اعا اِعكا أاْدرا ا ِمْن أاْدرا ْدنا قا ْد فا ا قا إِنَّ

؟ َنَّ فِي َقْلبِي اْلَيْومَ  «لاكا
ِ

, أل
ِ
َما َلْم َيُكْن َيْوَمئٍِذ, َقاَل َأُبو َداُوَد:  َقاَل: اَل, َيا َرُسوَل اهلل

، ُثمَّ أاْسلاما » ْبلا أاْن ُيْسِلما ُه قا ارا انا أاعا كا  .(1) «وا

 .فهذا مخلص الكالم عن العارية, وهي رخصة, وفضل من اهلل 

, فيستعير القدر, ويستعير الدلو, يتملك كل ما يحتاجفإن اإلنسان قد ال يستطيع أن 

لبيت لضيافة الناس إذا كان أوسع من بيته, أو للعرس إن كان يصلح والمعلقة, وا

 .وغيرهم  ما يحتاج إليه من جيرانه كل لذلك, أو يستعير السيارة لحاجته, ويستعير

 , واهلل المستعان.همنقول, غيرالستعير يفباب العارية باب واسع, فقد 

 .العارية بالمضيع للصالة قرهنا من  ذم اهلل  وقد

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   }: لحيث قا

 .[7 – 4الماعون: ] {ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 عطائه.ينبغي أن يكون سمًحا يف بيعه, وشرائه, وفالمسلم 

 : البخارييف و
ِ
 من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
ِحما اهللُ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل را

، ا بااعا ا إِذا ْمحا ُجالا سا ى را ا اْقتاضا إِذا ى، وا ا اْشتارا إِذا  .والحمد هلل رب العالمين, (2) «وا

 

             

 

                                                           

 (.331لصحيحة )(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ا3533أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2073أخرجه البخاري ) (2)
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 باب الغصب

 ]َباُب اْلَغْصِب[

 الشرح: 

ْغتَِصاُب مِثُْلُه, ُيَقال: َغَصَبُه مِنُْه َوَغَصَبُه اْلَغْصُب ُلَغًة: 
ِ
ِء ُظْلًما َوَقْهًرا, َواال

ْ
ي َأْخُذ الشَّ

 اِحٍد.َعَلْيِه بَِمْعنًى وَ 

.َواْصطاِلًَحا:  ْستِيالَُء َعَلى َمال اْلَغْيِر َقْهًرا بَِغْيِر َحقٍّ
ِ
 اال

هو من أكل أموال الناس بالباطل, فهذه األحاديث وما يف باهبا تحريم الغصب, و يف

 الظلم.

  :األصل يف تحريم الغصب 

نَِّة َواإلْ ِْجَماِع. واألصل يف تحريم الغصب  اْلُقْرآِن َوالسُّ

 َتَعاَلى: : اْلُقْرآنا َأمَّ 
ِ
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}َفَقْول اهلل

 .[22:]النساء { ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ا  نَّةَوَأمَّ  : السُّ

, َقاَل: َجاَء َرُجٌل من طريق َعْلَقَمَة ْبِن َوائٍِل, َعْن َأبِيِه وائل بن حجر ففي مسلم: 

 
ِّ

, إِنَّ َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص مِْن َحْضَرَمْوَت َوَرُجٌل مِْن كِنَْدَة إَِلى النَّبِي
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل

ُّ
, َفَقاَل اْلَحْضَرمِي

 َأْرِضي فِي َيِدي َأْزَرُعَها َلْيَس 
َ

: ِهي َبِي, َفَقاَل اْلكِنِْديُّ
ِ

َقْد َغَلَبنِي َعَلى َأْرٍض لِي َكاَنْت أل

 
ِ
, َفَقاَل َرُسوُل اهلل :  ملسو هيلع هللا ىلصَلُه فِيَها َحقٌّ

ِّ
لاكا ياِمينُهُ »: اَل, َقاَل: َقاَل  «أالاكا بايِّناٌة؟»لِْلَحْضَرمِي , «فا

ُع مِْن  ُجَل َفاِجٌر اَل ُيَبالِي َعَلى َما َحَلَف َعَلْيِه, َوَلْيَس َيَتَورَّ , إِنَّ الرَّ
ِ
َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ٍء, َفَقاَل: 
ْ

لِكا »َشي  «لاْيسا لاكا ِمنُْه إَِلَّ ذا
ِ
ا َأْدبََر: َلمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص, َفاْنَطَلَق لَِيْحلَِف, َفَقاَل َرُسوُل اهلل
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نُْه ُمْعرٌِض » ُهوا عا يانَّ اهللا وا ا، لاياْلقا ُه ُظْلما الِِه لِياْأُكلا لاى ما لافا عا ا لائِْن حا  .(1)«أاما

 ْبِن ُعَمَر حيحين: ويف الص
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
الظُّْلُم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ةِ  اٌت ياْوما الِقيااما  .(2)«ُظُلما

ٌد:  -َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم  "قال:  أبي بكرة ويف الصحيحين عن  َقاَل ُمَحمَّ

 .(3)  "َحَراٌم َعَلْيُكمْ  -َوَأْحِسُبُه َقاَل: َوَأْعَراَضُكْم 

ا اإلْ ِْجَماُع:  َفَقْد َأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى َتْحِريِم اْلَغْصِب, َوإِْن َلْم َيْبُلِغ اْلَمْغُصوُب َوَأمَّ

 اَب َسِرَقٍة.نَِص 

, أن --من طريق أبي حرة الرقاشي, عن عمه : ويف مسند اإلمام أحمد 

 .(4)«قال: اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ إاِلَّ بِطِيِب َنْفٍس مِنْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ويف الصحيحين: 
ُّ

انِي »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل النَّبِي َلا ياْزنِي الزَّ

َلا ياْسرُِق ِحينا  ِحينا ياْزنِي ُهوا ُمْؤِمٌن، وا ُب وا ْمرا ِحينا ياْشرا ُب الخا َلا ياْشرا ُهوا ُمْؤِمٌن، وا وا

هُ  ا وا نْتاِهبُها ُهْم ِحينا يا ارا ا أاْبصا ُع النَّاُس إِلاْيِه فِيها ْرفا نْتاِهُب ُنْهباةا، يا َلا يا ُهوا ُمْؤِمٌن، وا وا ياْسرُِق وا

 . (5)«ُمْؤِمنٌ 

 بِْن َمْسُعودٍ : ويف الصحيحين أيًضا
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْضباانُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ْيِه غا لا ْهوا عا الا اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، لاِقيا اهللا وا ا ما ْبرٍ لِياْقتاطِعا بِها لافا ياِمينا صا ْن حا  «ما

ِذيَن َيْشَتُروَن بِعَ   َوَأْيَمانِِهْم َثَمنًا َقلِياًل, ُأوَلئَِك اَل َفَأْنَزَل اهلُل َتْصِديَق َذلَِك: إِنَّ الَّ
ِ
ْهِد اهلل

َخالََق َلُهْم فِي اآلِخَرةِ إَِلى آِخِر اآلَيِة, َقاَل: َفَدَخَل األَْشَعُث ْبُن َقْيٍس, َوَقاَل: َما 

                                                           

 (.132أخرجه مسلم ) (1)

 (.2572(, ومسلم )2447أخرجه البخاري ) (2)

 (.1372(, ومسلم )7078أخرجه البخاري ) (3)

 (.1452(, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )20325أخرجه أحمد ) (4)

 (.57(, ومسلم )2475أخرجه البخاري ) (5)
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 ُأْنِزَلْت َكا
َّ

ْحَمِن؟ ُقْلنَا: َكَذا َوَكَذا, َقاَل: فِي ُثُكْم َأُبو َعْبِد الرَّ َنْت لِي بِْئٌر فِي َأْرِض اْبِن ُيَحدِّ

 
ُّ

ْو ياِمينُهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَعمٍّ لِي, َقاَل النَّبِي
  «بايِّناُتكا أا

ُّ
, َفَقاَل النَّبِي

ِ
َفُقْلُت: إًِذا َيْحلَِف َيا َرُسوَل اهلل

اجِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ا فا ْهوا فِيها الا اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، وا ا ما ْقتاطُِع بِها ْبرٍ، يا لاى ياِميِن صا لافا عا ْن حا ٌر، لاِقيا اهللا ما

ْضباانٌ  ْيِه غا لا ْهوا عا  .(1)«وا

  : صور أخرى هلا صلة بالغصب 

ي: -أ   التََّعدِّ

ي ُهَو:  , َفُهَو َأَعمُّ مَِن اْلَغْصِب.التََّعدِّ  ُمَجاَوَزُة اْلَحدِّ َواْلَحقِّ

 اإلْ ِْتالَُف: -ب 

ِء مِْن َأْن َيُكوَن ُمنْ اإلْ ِْتالَُف ُهَو: 
ْ

ي  َتَفًعا بِِه َمنَْفَعًة َمْطُلوَبًة مِنُْه َعاَدًة.إِْخَراُج الشَّ

ْختاِلَُس: -ج 
ِ
ِء ُمَخاَدَعًة َعْن َغْفَلٍة. : وهو اال

ْ
ي  َأْخُذ الشَّ

ِرَقُة: -د   السَّ

ِرَقُة:   ُتوِجُب السَّ
َ

ْستَِتاِر, َوِهي
ِ
 َأْخُذ َمال اْلَغْيِر مِْن ِحْرِز مِْثلِِه َعَلى َوْجِه اْلُخْفَيِة َواال

َ
 ِهي

.  اْلَحدَّ

 اْلِحَراَبُة: -هـ 

ُر َمَعُه اْلَغْوُث َأِو النَّْجَدُة َوُحْكُمَها اْلِحَراَبُة:  َأْخُذ اْلَمال َعَلى َوْجِه اْلَقْهِر بَِحْيُث َيَتَعذَّ

 َنَّ اْلُمَحاِرَب ُيْقَتل َأْو ُيْصَلُب َأْو ُيْقَطُع 
ِ
مِْن َيْخَتلُِف َعْن ُحْكِم اْلَغْصِب فِي اْلُجْمَلِة؛ أل

ٌء مِْن َذلَِك.
ْ

 ِخالٍَف َأْو ُينَْفى مَِن األْ َْرِض, َواَل ُيْفَعل بِاْلَغاِصِب َشي

  :بيان سبب إدخال باب الغصب يف كتاب البيوع 

ب أرًضا, أو داًرا, أو صوأدخل هذا الباب يف كتاب البيوع؛ لتعلقه بذلك, فقد يغ

   واهلل أعلم  .سيارة ثم يبيعها, وهكذا

                                                           

 (.138(, ومسلم )2515أخرجه البخاري ) (1)
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 الغصببيان تحريم 

  ;--َسِعيِد ْبِن َزْيٍد  َعنْ ) – 828
ِ
ا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل ْن اْقتاطاعا ِشْبرا ما

ِضينا  ْبِع أارا ِة ِمْن سا اُه ياْوما اْلِقيااما ُه اهللُ إِيَّ قا وَّ ا طا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«ِمنا اَْلاْرِض ُظْلما

 الشرح: 

 حريم الغصب.الحديث لبيان ت ساق المصنف 

َعــْت َعَلى : مسلمويف  من طريق ِهَشــاِم ْبِن ُعْرَوَة, َعْن َأبِيِه, َأنَّ َأْرَوى بِنَْت ُأَوْيٍس, ادَّ

َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َأنَُّه َأَخَذ َشيًْئا مِْن َأْرِضَها, َفَخاَصَمْتُه إَِلى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم, َفَقاَل َسِعيٌد: 

  َأَنا ُكنُْت آُخذُ 
ِ
ِذي َسِمْعُت مِْن َرُسوِل اهلل , َقاَل: َوَما َسِمْعَت ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َأْرِضَها َشْيئًا َبْعَد الَّ

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َرُسوِل اهلل

ِ
ا ِمنا اَْلاْرِض », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ذا ِشْبرا ْن أاخا ما

ِضينا  ْبِع أارا ُه إِلاى سا قا ا، ُطوِّ ، »اُن: اَل َأْسَأُلَك َبيِّنًَة َبْعَد َهَذا, َفَقاَل: , َفَقاَل َلُه َمْروَ «ُظْلما اللُهمَّ

ا ا فِي أاْرِضها اْقُتْلها ا، وا ها را مِّ باصا عا اذِباةا فا اناْت كا ا، », َقاَل: «إِْن كا ُرها با باصا ها تَّى ذا اتاْت حا ا ما ما فا

ا ما ٍة فا عاْت فِي ُحْفرا قا ا، إِْذ وا  .(2)«تاْت ُثمَّ بايْناا ِهيا تاْمِشي فِي أاْرِضها

ْيٍد » قوله: ِعيِد ْبِن زا  .--هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل : «-سا

 .على أبيه وهو زيد بن عمرو ابن نفيل  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أثنى النبي 

  :َقاَل  من حديث َزْيِد ْبِن َحاِرَثَة : يف مستدرك الحاكم و
ِ
ْأتِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل يا

ْحدا  ةا وا ِة ُأمَّ  . «هُ ياْوما اْلِقيااما

 , فهو من العشرة المبشرين بالجنة.وأما سعيد بن زيد 

َثُه فِي َنَفٍر, َأنَّ --من حديث َسِعيَد ْبَن َزْيدٍ : في سنن اإلمام الرتمذي ف , َحدَّ

                                                           

 واللفظ له. (,1310)ومسلم  (,3128)أخرجه البخاري  (1) 

 (.1310أخرجه مسلم ) (2) 
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ِ
انُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ُعْثما نَِّة، وا ُر فِي الجا ُعما نَِّة، وا نَِّة: أاُبو باْكرٍ فِي الجا ٌة فِي الجا را شا  عا

قَّاصٍ  ْعُد ْبُن أابِي وا سا ةا وا أاُبو ُعباْيدا ِن وا ْحما ْبُد الرَّ عا ُة وا ْلحا طا باْيُر وا الزُّ ِليٌّ وا عا . َقاَل: َفَعدَّ «وا

َهُؤاَلِء التِّْسَعَة َوَسَكَت َعِن الَعاِشِر, َفَقاَل الَقْوُم: َننُْشُدَك اهلَل َيا َأَبا األَْعَوِر َمِن الَعاِشُر؟ 

ْد »َقاَل:  نَّةِ ناشا ِر فِي الجا  . (1)«ُتُمونِي بِاهللِ، أاُبو اَلاْعوا

 .وكان سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب 

ا ِمنا اَْلاْرضِ » قوله: ْن اْقتاطاعا ِشْبرا من أخذ شربًا من األرض فما فوقه من  :أي «ما

 باب أولى, كان متوعًدا هبذا الوعيد العظيم.

 ن الشرب من األرض, فقد أخذ الحرام.ومن أخذ ما دو

 الشرب من األرض؛ ألن ما دونه من األرض ال يؤخذ. ملسو هيلع هللا ىلصوإنما ذكر النبي 

ا» قوله:  خرج به من أخذه بالحق.: «ُظْلما

 .واللحن يف القول  الرشوة حتى يحصل على حكم جائرومن أوجه الظلم: 

 من حديث ُأمَّ َسَلَمَة ين: في الصحيحف
ِّ

  ملسو هيلع هللا ىلص , َزْوَج النَّبِي
ِ
َأْخَبَرْتَها, َعْن َرُسوِل اهلل

ْأتِينِي »: َأنَُّه َسِمَع ُخُصوَمًة بِبَاِب ُحْجَرتِِه, َفَخَرَج إَِلْيِهْم َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُه يا إِنَّ ٌر، وا ا باشا نا ا أا إِنَّما

، فا  قا دا ُه صا نَّ أاْحِسُب أا ْبلاغا ِمْن باْعٍض، فا ْن ياُكونا أا
ُكْم أا لَّ باْعضا عا لا ْصُم، فا ، الخا لِكا أاْقِضيا لاُه بِذا

ا ْلياتُْرْكها ا أاْو فا ْلياأُْخْذها ٌة ِمنا النَّاِر، فا ا ِهيا قِْطعا إِنَّما قِّ ُمْسِلٍم، فا ْيُت لاُه بِحا ْن قاضا ما  .(2)«فا

ُه اهللُ إِيَّاهُ » قوله: قا  . «طاوَّ

 جعله عليه كالطوق على عنقه يوم القيامة.قيل: 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, ويف صحيح الجامع 3748أخرجه الرتمذي ) (1)

ن بن عوف رضي اهلل عنه, (, من حديث عبد الرحم3747(, وجاء الحديث عند الرتمذي )50)

 وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتمذي. 

 (.1713(, ومسلم )2458أخرجه البخاري ) (2)
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له يوم القوقيل:   يامة على ظهره.طوقه, أي حمَّ

 غير ذلك.وقيل: 

ةِ » قوله:  .وهو يوم الجزاء : «ياْوما اْلِقيااما

ِضينا » قوله: ْبِع أارا  . «ِمْن سا

  :بيان أن األرض وما حتتها وما فيها ملك ملن ملك ظاهرها 

استدل أهل العلم هبذا الحديث على أن األرض وما تحتها إلى سبع أرضين ملك 

 لصاحب الظاهر منها.

 مال, فهو ملك له.ب, أو كنز, أو ذهوجده يف باطنها من معدن, أو ما ف

  :بيان أن األراضي السبع غري منفصلة بعضها عن بعض 

واستدل هبذا الحديث أهل العلم على أن األرضين السبع غير منفصلة بعضها عن 

 بعض.

بخالف السموات السبع, فإن المسافة التي ما بين السماء والتي فوقها مسافة 

 مسمائة عام, كما جاء يف بعض اآلثار.خ

تِي َتلِيَها َمِسيَرُة َخْمِسِماَئِة َعاٍم, »َقاَل:  فَعِن اْبِن َمْسُعوٍد,  ْنَيا َوالَّ َماِء الدُّ َما َبْيَن السَّ

ابَِعِة َوَبْيَن اْلكُ  َماِء السَّ  َخْمُسِماَئِة َوَبْيَن ُكلِّ َسَماَءْيِن َمِسيَرُة َخْمِسِماَئِة َعاٍم, َوَبْيَن السَّ
ِّ

ْرِسي

 إَِلى اْلَماِء َخْمُسِماَئِة َعاٍم, َواْلَعْرُش َعَلى اْلَماِء, َواهلُل َتَعاَلى َفْوَق 
ِّ

َعاٍم, َوَبْيَن اْلُكْرِسي

 واهلل الموفق  .«َيْعَلُم َما َأْنُتْم َعَلْيهِ اْلَعْرِش, َوُهَو 
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 من أتلف شيًئا ضمنه

لاْت  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: ;-  -َنسٍ أَ  َوَعنْ ) – 822 أاْرسا ائِِه، فا انا ِعنْدا باْعِض نِسا كا

ا،  ها مَّ ة، فاضا ِت اْلقاْصعا را سا كا اٌم، فا عا ا طا ٍة فِيها ْصعا ا بِقا اِدٍم لاها عا خا اِت اْلُمْؤِمنِينا ما ها ى ُأمَّ إِْحدا

اما  ا الطَّعا لا فِيها عا جا الا . وا قا ُسوِل, َوَحبََس َوَدَفَع اْلقَ ", «ُكُلوا: »وا ِحيَحَة لِلرَّ ْصَعَة الصَّ

  .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(1)«"اْلَمْكُسوَرةَ 

 : اِرَبَة َوالتِّْرمِِذيُّ ى الضَّ الا النَّبِيُّ »: , َوَزادَ --َعائَِشةَ َوَسمَّ قا اٍم، : »ملسو هيلع هللا ىلص - فا اٌم بِطاعا عا طا

اءٍ  اٌء بِإِنا إِنا َحهُ  .(2) «وا   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن من غصب شيًئا أو أتلفه, فإنه يضمنه.  ساق المصنف

 والصحيح الضمان. ب بعض أهل العلم إلى أنه ال يضمن, وقد ذه

  -  -واستدل من يرى الضمان,  بحديث َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب 
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ياهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص - دِّ تَّى ُتؤا ْت حا ذا ا أاخا لاى اْلياِد ما  . قدم, وقد ت«عا

 كالعارية ونحوه ذلك.سواء كان أخذه بالرضى: 

 بالغصب, أو السرقة, واهلل أعلم. أو كان أخذه:

ائِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله: انا ِعنْدا باْعِض نِسا  . «كا

 القسمة بين النساء للُمعدد. فيه:

ا بِقاْصعا » قوله: اِدٍم لاها عا خا اِت اْلُمْؤِمنِينا ما ها ى ُأمَّ لاْت إِْحدا أاْرسا  . «ةٍ فا

                                                           

 (2481)أخرجه البخاري  (1) 

بسند صحيح, والصحيح أن صاحبة اإلناء أم سلمة, أخرجه النسائي ( 1352)أخرجه الرتمذي  (2) 

  (.1523لباين رحمه اهلل يف صحيح الرتمذي, واإلرواء )وصححه اإلمام األبسند صحيح,  (3253)
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 قبول الهدية إذا جاءت من غير المقسوم لها من الزوجات. وفيه:

 شدة غيرة النساء, وال سيما الضرائر. وفيه:

 إرسال المرأة لزوجها ما عندها من الطعام للتوسعة عليه, ونحو ذلك. وفيه:

 . أرسلت بالطعام مع الخادم --التوكيل يف إرسال الطعام؛ إذ أهنا  وفيه:

سا » قوله: ةفاكا ِت اْلقاْصعا  . ضرهتا علىمن شدة غيرهتا  :أي «را

ا» قوله: ها مَّ  فجمعها من أجل بقاء الطعام فيها. :أي «فاضا

 . "«ُكُلوا»َوَجَعَل فِيَها الطََّعاَم. َوَقاَل: " قوله:

أن الطعام إذا سقط يبادر إلى التسمية عليه, واألكل منه, وال يضر ذلك بإذن  فيه:

 .اهلل 

 --ن حديث َجابِرٍ م: مسلمكما يف 
ِ
ُة »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْت ُلْقما عا قا ا وا إِذا

َلا  ْيطااِن، وا ا لِلشَّ ْعها َلا يادا ا، وا لْياْأُكْلها ا ِمْن أاذاى وا انا بِها ا كا ْلُيِمْط ما ا، فا ْلياْأُخْذها ِدُكْم فا أاحا

ُه، فا  ابِعا قا أاصا تَّى ياْلعا ُه بِاْلِمنِْديِل حا ْح يادا ةُ ياْمسا كا اِمِه اْلبارا عا ُه َلا ياْدِري فِي أايِّ طا  .(1) «إِنَّ

ُسولِ » قوله: ةا لِلرَّ ِحيحا ةا الصَّ ْصعا عا اْلقا فا دا  . «وا

الضمان فيما أتلف من األموال, وال سيما مع العمد, أو القصد, فإهنا لو  فيه:

 سقطت بدون عمد, أو قصد, لم تكن ضامنة لها, وال سيما يف حق العارية.

 لما ضربتها وتعمدت ذلك ضمنت.ولكن 

 أنه ال يشرتط رضا المحكوم عليه يف مثل هذا الباب. وفيه:

 نصرة المظلوم. وفيه:

ةا » قوله: ْكُسورا باسا اْلما حا  حبسها لمن كسرهتا.  :أي «وا

                                                           

 (.2033أخرجه مسلم ) (1)
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ةا » قوله: ائِشا اِرباةا عا ى الضَّ مَّ سا  بشدة. ملسو هيلع هللا ىلصتغار على النبي  وكانت : «وا

, َقاَلْت: --من حديث َعائَِشةَ : مسلما جاء يف م, ذكر من غيرة عائشة ومما 

ُسوُل اهللِ » انا را ةا  ملسو هيلع هللا ىلصكا ْفصا حا ةا وا ائِشا لاى عا ُة عا ِت اْلُقْرعا ائِِه فاطاارا عا باْينا نِسا جا أاْقرا را ا خا -إِذا

- ُِسوُل اهلل انا را كا ا، وا ِميعا ُه جا عا تاا ما جا را ائِشا ملسو هيلع هللا ىلصفاخا عا عا ارا ما ْيِل، سا انا بِاللَّ ا كا  --ةا ، إِذا

ةا  ائِشا ُة لِعا ْفصا الاْت حا قا ا، فا ها عا ُث ما دَّ تاحا ِك، --يا ُب باِعيرا أاْركا ةا باِعيرِي وا ْيلا بِينا اللَّ ْركا : أاَلا تا

ةا  ْفصا لاى باِعيرِ حا ُة عا ائِشا كِباْت عا را الاْت: بالاى، فا ْنُظُر؟ قا أا تانْظُرِينا وا ُة --فا ْفصا كِباْت حا را ، وا

ائِشا  لاى باِعيرِ عا ُسوُل اهللِ --ةا عا اءا را ةُ  ملسو هيلع هللا ىلص، فاجا ْفصا ْيِه حا لا عا ةا وا ائِشا ِل عا ما ، --إِلاى جا

ُة  ائِشا ْتُه عا دا اْفتاقا ُلوا، فا زا تَّى نا ا، حا ها عا ارا ما لَّما ُثمَّ سا سا لاْت --فا عا ُلوا جا زا ا نا لامَّ ْت، فا ارا غا فا

لِّ  بِّ سا ُقوُل ياا را تا ْذِخرِ وا ا باْينا اْْلِ ها ُل ِرْجلا َلا تاْجعا ُسوُلكا وا ُغنِي، را ْلدا يَّةا تا باا أاْو حا ْقرا لايَّ عا ْط عا

ْيئاا  .(1) «أاْستاطِيُع أاْن أاُقولا لاُه شا

 " قوله:
ُّ

امٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َوَزاَد: َفَقاَل النَّبِي اٌم بِطاعا عا أما الطعام فال يلزم رده؛ ألهنا قد : "«طا

 من قبل نفسها, وقد ُأكل هذا الطعام. ملسو هيلع هللا ىلصأهدته للنبي 

اٌء بِإِنااءٍ » :قوله إِنا  ضمنها اإلناء.  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «وا

من ذكر هذا الحديث يف هذا الباب, أن من غصب شيًئا فأتلفه وهذا هو الشاهد: 

 يضمنه.

فلو أن رجاًل أخذ سيارة من صاحبه, أو جاره, فبينما هو يمشي هبا انقلب بالسيارة, 

 .واهلل أعلم .فإنه يضمن هذه السيارة

 

             

 

                                                           

 (.2445أخرجه مسلم ) (1)
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 من زرع أرض قوم بغير إذنهم

  -  -َرافِِع ْبِن َخِديٍج  َوَعنْ ) – 200
ِ
عا فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل را ْن زا ما

لايْسا لاُه ِمنا  ْيرِ إِْذنِِهْم، فا ْوٍم بِغا ُتهُ  أاْرِض قا قا فا لاُه نا ْيٌء، وا ْرِع شا َرَواُه َأْحَمُد, َواأْلَْرَبَعُة  .(1) «الزَّ

. إِ  نَُه التِّْرمِِذيُّ , َوَحسَّ
َّ

 الَّ النََّسائِي

َفهُ "َوُيَقاُل:   (.(2) "إِنَّ اْلُبَخاِريَّ َضعَّ

بَْيِر َقاَل: َوَعْن ) – 201 َحاَبِة ُعْرَوَة ْبِن الزُّ مِْن َأْصَحاِب  ;--َقاَل َرُجٌل مَِن الصَّ

 
ِ
 إِنَّ َرُجَلْيِن اْخَتَصَما إَِلى َرُس ": ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوِل اهلل

ِ
فِي َأْرٍض, َغَرَس  - ملسو هيلع هللا ىلص -وِل اهلل

 
ِ
بِاأْلَْرِض لَِصاِحبَِها,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَحُدُهَما فِيَها َنْخاًل, َواأْلَْرُض لآِْلَخِر, َفَقَضى َرُسوُل اهلل

الِمٍ »: َوَقاَل  ."َوَأَمَر َصاِحَب النَّْخِل َأْن ُيْخِرَج َنْخَلهُ  قٌّ  لاْيسا لِِعْرٍق ظا َرَواُه َأبُو  .(3) «حا

                                                           

, وابن ماجه (1333)والرتمذي  (,3403), وأبو داود (17232,  15821)أخرجه أحمد  (1) 

عن عطاء بن أبي رباح, وشريك ضعيف, وأبو إسحاق  ,عن أبي إسحاق ,, من طريق شريك(2433)

مدلس, وعطاء لم يسمع من رافع, وضعف الحديث الشافعي, والبخاري, وموسى بن هارون كما 

( 1512(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )2175)نقله عنهم البيهقي يف الصغرى 

 (.2/511وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى ) بشواهده.

: وقالوضعفه البخاري أيًضا, والبيهقي كما تقدم ": فقال (82 /3)« المعالم»نقل ذلك الخطابي يف  (2) 

 حيث قال ,. وكالم البخاري ال يفهم منه تضعيف الحديث"عن أبي إسحاق! ,تفرد بذلك شريك

. "هو حديث حسن": فقالسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ : »فقال (1333) الرتمذي

 أبو حاتم.وممن قواه بطرقه ـ اه. "رواية شريك ال أعرفه من حديث أبي إسحاق إال من": وقال

بسند صحيح, من  (5731) والنسائي يف الكربى(, 1378) والرتمذي( 3073)أخرجه أبو داود  (3) 

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلَّمَ  ,-رضي اهلل عنه-حديث َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ 
ِّ

 َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمْيَتًة فَ »َقاَل:  ,َعِن النَّبِي
َ

ِهي

 (11774)إال أنه أعل باالضطراب فقد أخرجه البيهقي يف الكربى , «وَلْيَس لِِعْرٍق َظالٍِم َحقٌّ  ,َلهُ 

( 1543) وأخرجه أبو داود الطيالسي( 2750)وأخرجه مرسالً عن عروة مالك يف الموطأ  مرسالً 

=                   ح أبي داود,وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيمن طريق الزهري عن عروة عن عائشة. 
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 (.َداُوَد, َوإِْسنَاُدُه َحَسنٌ 

نَنِ  (1) َوآِخُرُه ِعنْدَ ) – 202 -  - َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ : مِْن ِرَواَيِة ُعْرَوَة, َعْن َأْصَحاِب السُّ

 (.(2)َواْخُتلَِف فِي َوْصلِِه َوإِْرَسالِِه, َوفِي َتْعيِين َصَحابِيِّهِ  .

 الشرح: 

مًا أرضًا فزرعها فليس لماله ساق المصنف الحديث لبيان أن من غصب قو

ضمان, والحديث ضعيف, لضعف شريك, واالنقطاع بين عطاء ورافع وعنعنة أبي 

 إسحاق .

بالحديث, وقالوا: من غصب أرض قوم, فبنى, أو العلماء ومع ذلك فقد احتج 

حكموا له ما لزمه من وزرع فيها, أن ليس له شيء مما بناه وزرعه؛ ألنه يف حق غيره, 

 .نحوها و النفقة

 . ظلم؛ إن كان قد َظلموهذا قول لبعض أهل العلم, من باب أن ال يُ 

, أن النبي من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه : يف مسند اإلمام أحمد لما 

اُل اْمرٍِئ إَِلَّ بِطِيِب ناْفٍس ِمنْهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ُه َلا ياِحلُّ ما  .(3) «إِنَّ

 وزرع بغير إذن من المالك.؛ ألنه بنى, له شيءال  أن وذهب بعضهم إلى

  ,والذي يظهر واهلل أعلم أنه وإن كان قد َظلم فال ُيظلم, فمن زرع يف أرض قوم

                                                                                                                                                    

(: 235(, قال شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1520(, واإلرواء )88ويف الضعيفة ) =

والحاصل أن الحديث اضطرب فيه هشام بن عروة, فتارة وصله, وتارة أرسله, وتارة جعله عن سعيد 

 . اهـبن زيد, وتارة عن جابر, وغير ذلك من االضطراب

 طوط: وأخرجه عن.يف المخ(  (1

لكن يتقوى  ,ويف أسانيدها مقال"( بعد أن ساق هذه الشواهد: 12/ 5) «الفتح»قال الحافظ يف ( 2) 

 . اهـ. "بعضها ببعض

 (.1452(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )20325أخرجه أحمد ) (1)
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من المال على األرض, إال , ثم ردت إليهم أرضهم, فإنه يلزمهم ما أنفق هاأو بنى في

 ال نفع لهم فيه. إذا عمل شيئًا

 ( 23/ 3قال الخطابي يف معالم السنن :)ذا الحديث ال يثبت قال الشيخ ه

عند أهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الجمال 

أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه, َعن أبي إسحاق غير شريك وال 

عن عطاء غير أبى إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا وضعفه البخاري 

 يك, َعن أبي إسحاق وشريك َيِهُم كثيرًا أو أحيانًا.أيضًا, وقال تفرد بذلك شر

ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع يف 

ن معه وعلى الزارع كراء  قول عامة الفقهاء لصاحب البذر ألنه تولد من غير ماله وتكوَّ

فهو لصاحب األرض األرض, غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائمًا 

 فأما إذا حصد فإنما يكون له األجرة.

وحكى ابن المنذر, َعن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث 

رافع فقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا 

 . اهـالحرف

ْيرِ إِذْ » قوله: ْوٍم بِغا عا فِي أاْرِض قا را ْن زا  غصًبا. :أي «نِِهمْ ما

ْيءٌ » قوله: ْرِع شا لاْيسا لاُه ِمنا الزَّ  فإن الغلة تكون لصاحب األرض.: «فا

ُتهُ » قوله: قا فا لاُه نا التي أنفقها على األرض من الحب, والسقي, وأجرة  :أي «وا

 ., واهلل أعلم العمال, ونحو ذلك

بايْرِ » قوله: ةا ْبِن الزُّ ْن ُعْروا عا  .العوام  هو بن الزبير بن: «وا

 وقد سمي بالصابر المحتسب.

 .خالته, وغيرها من الصحابة  تتلمذ على عائشة 
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اباةِ » قوله: حا ُجٌل ِمنا الصَّ الا را : قا الا ُسوِل اهللِ  ;قا اِب را  .«ملسو هيلع هللا ىلص -ِمْن أاْصحا

 ظاهر اإلسناد االتصال؛ ألن التابعي يروي عن صحابي مبهم.و

فيه ابن إسحاق مدلس, ف الضعفبولكن أهل العلم حكموا على هذا الحديث 

 ولم يصرح بالسماع.

ذكر اإلمام الدارقطني أن طريق يحيى بن عروة  ثم إنه قد اختلف يف إسناده, ف

 المذكورة  ليست محفوظة.

 وإال لو علم أن عروة يرويه عن صاحبي, فإن اإلسناد يكون متصاًل.

أو  :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالذي لم يلق النبي وعروة بن الزبير تابعي, وقول التابعي 

 كذا وكذا. ملسو هيلع هللا ىلصفعل بحضرة النبي 

 يكون مرساًل, والمرسل من قسم الضعيف يف قول جماهير أهل العلم.

ُسوِل اهللِ » قوله: ا إِلاى را ما ْيِن اْختاصا ُجلا وهذه كانت عادة : «فِي أاْرضٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -إِنَّ را

 .ملسو هيلع هللا ىلصلنبي , فكم من المخاصمات التي وقعت بينهم, ثم يرجعون إلى االصحابة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمع رجل من األنصار ورجعا إلى النبي  اختصم الزبير بن العوام 

, وحكم بينهما النبي واختصم وائل بن حجر الحضرمي مع رجل من كنده 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ا ناْخالا » قوله: ا فِيها ُدُهما سا أاحا را رِ  غا اَْلاْرُض لِْْلخا اغتصبها وغرس فيها بغير  :أي «وا

 إذن من صاحبها مالكها.

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را قاضا ا - ملسو هيلع هللا ىلص -فا اِحبِها المال إلى  ملسو هيلع هللا ىلصرد النبي أن : «بِاَْلاْرِض لِصا

 صاحبه, ومالكه.

هُ » قوله: اِحبا النَّْخِل أاْن ُيْخرِجا ناْخلا را صا أاما أنه ظالم, فليس له ضمان, إال  :أي «وا

 أن يأخذ ماله.
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ذا كان صاحب ا إأنه إن قوم عليه النخل ال سيم :والصحيح يف هذه المسألة

, وإن كان ضعيًفا, إال أن عمل أهل العلم رافع.كما يف حديث األرض يريد النخل 

 عليه.

قٌّ »َوَقاَل: " قوله: الٍِم حا  وقد روي بالتنوين كما يف هذه الرواية.: "«لاْيسا لِِعْرٍق ظا

 .«ليس لعرِق ظالٍم حق»ويف رواية أخرى بغير تنوين على اإلضافة, 

  قال الحافظ (: 5/12الفتح ) يف 

الِمٍ » قوله: فِي ِرَواَيِة اأْلَْكَثِر بَِتنِْويِن ِعْرٍق, وظالم َنْعٌت َلُه َوُهَو َراِجٌع إَِلى , «لِِعْرٍق ظا

 َصاِحِب اْلِعْرِق َأْي َلْيَس لِِذي ِعْرٍق َظالٍِم. 

َضاَفةِ  َوَيُكوُن الظَّالُِم َصاِحَب  َأْو إَِلى اْلِعْرِق َأْي َلْيَس لِِعْرٍق ِذي ُظْلٍم َوُيْرَوى بِاإْلِ

 اْلِعْرِق. 

 َواأْلَْزَهِريُّ وبن 
ُّ

افِِعي ِل َجَزَم َمالٌِك َوالشَّ َفَيُكوُن اْلُمَراُد بِاْلِعْرِق اأْلَْرُض, َوبِاأْلَوَّ

 َفاِرٍس َوَغْيُرُهْم. 

َضاَفِة.   َفَغلََّط ِرَواَيَة اإْلِ
ُّ

 َوَباَلَغ اْلَخطَّابِي

 ِعْرُق الظَّالُِم َيُكوُن َظاِهًرا َوَيُكوُن َباطِنًا. الْ َقاَل َربِيَعُة: 

ُجُل مَِن اآْلَباِر َأِو اْسَتْخَرَجُه مَِن اْلَمَعاِدِن.  َفاْلَباطُِن:  َما اْحَتَفَرُه الرَّ

 : َما َبنَاُه َأْو َغَرَسُه. َوالظَّاِهرُ 

َأْو َحَفَر فِي َأْرِض َغْيِرِه بَِغيِْر َحقٍّ َواَل  الظَّالُِم َمْن َغَرَس َأْو َزَرَع َأْو َبنَىَوَقاَل َغْيُرُه: 

 . اهـُشْبَهةٍ 

بحيث أن الغاصب ال ُيظلم, وكذلك ال ُيظلم المغصوب وهو صاحب البيت, أو 

 صاحب المزرعة.

من أحاط على »ويف الباب من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه, بلفظ: 
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 أعلم واهلل  .«شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق

 حرمة الغضب

  -  - ;َأبِي َبْكَرةَ  َوَعنْ ) – 203
َّ

َقاَل فِي ُخْطَبتِِه َيْوَم النَّْحِر  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

ا، فِي»بِِمنًى:  ذا ِدُكْم ها ا، فِي بالا ذا ْوِمُكْم ها ِة يا ُحْرما اٌم، كا را ْيُكْم حا لا الاُكْم عا أاْموا ُكْم وا اءا  إِنَّ ِدما

ا ذا ْهرُِكْم ها  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «شا

 الشرح: 

 . ليبين حرمة الغصب  الحديث ساق المصنف 

 أشرفها.هنى عنه يف أعظم المواقف, و ملسو هيلع هللا ىلصحتى أن النبي 

ةا » قوله: ْن أابِي باْكرا عا وكني بأبي بكرة ألنه تدلى , هو نفيع بن الحارث : «وا

بيوهتم يف أعلى  بنونيف ليلة الهجرة ببكرة؛ ألن العرب وإلى عهد قريب, كانوا ي

 .التالل, ورؤوس الجبال, ويكون للبيت, والقلعة باب واحد 

 .«فِي ُخْطباتِِه ياْوما النَّْحِر بِِمناى» قوله:

  عدة خطب يف حجته:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي كان لو 

 خطبة يف عرفة.األولى: 

 خطبة يوم النحر.الثانية: 

 وخطب يف الذي يليه, يف أيام التشريق.الثالثة: 

 هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ويوم النحر:

لكثرة ما تراق فيه من الدماء, وسواء ذلك يف نحر األضاحي,  وسمي هبذا االسم؛

                                                           

 (1372)ومسلم  (,37)أخرجه البخاري  (1) 
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 أو يف نحر الهدايا للحاج. 

ومنى مشعر حرام, وهي األرض القريبة من مكة, التي يقطنها الحجاج يف يوم 

 الرتوية, ويف يوم النحر, ويف يوم النحر, ويف أيام التشريق.

 كعرفة.والمشاعر منها ما هو مشعر وليس بحرام: 

 كمنى, ومزدلفة.ومنها: ما هو مشعر وحرام: 

ُكمْ » قوله: اءا يف  بدأ هبا لعظيم شأن الدماء, كما سيأيت معنا إن شاء اهلل : «إِنَّ ِدما

 باب الحدود والديات, فإن قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب وعظائم اآلثام.

أامْ » قوله: الاُكمْ وا ثنى هبا لحاجة الناس إليها, ولطمع اإلنسان فيها, إال من رحم : «وا

, َقاَل: من حديث َكْعِب ْبِن ِعَياٍض : فقد جاء يف سنن اإلمام الرتمذي , اهلل 

 
َّ

اُل »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِي تِي الما ْتناُة ُأمَّ
فِ ْتناةا وا

ٍة فِ  . (1) «إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

, من حديث َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص : فقد جاء يف مسند اإلمام أحمد ومع ذلك 

 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َّ
َفَأَتْيتُُه  "ُخْذ َعَلْيَك ثَِياَبَك َوِساَلَحَك, ُثمَّ اْئتِنِي  "َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل: َبَعَث إَِلي

َّ النََّظَر ُثمَّ َطْأَطَأُه, َفَقاَل: 
َد فِي ُأ, َفَصعَّ إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْبَعثََك َعَلى َجيٍْش  "َوُهَو َيَتَوضَّ

. َقاَل: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل "َفُيَسلَِّمَك اهلُل َوُيْغنَِمَك, َوَأْزعُب َلَك مَِن اْلَماِل َرْغبًَة َصالَِحًة 

ْساَلِم, َوأَ  , َما َأْسَلْمُت مِْن َأْجِل اْلَماِل, َوَلكِنِّي َأْسَلْمُت َزْعَبًة فِي اإْلِ
ِ
ْن َأُكوَن َمَع اهلل

 
ِ
الِِح ». َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل ُجِل الصَّ الُِح لِلرَّ اِل الصَّ ا بِاْلما ْمُرو، نِْعما  .(2) «ياا عا

ُكْم[»] قوله: اضا أاْعرا  كما يف بعض روايات الحديث. :«وا

هو كل ما يتعلق بسمعة اإلنسان, فال ُيقذف, وال ُيسب, وال ُيتعرض واألعراض: 

 ألهله بأذى.

                                                           

 (,. 1023(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )2333أخرجه الرتمذي ) (1)

 (. 1003(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )17733أخرجه أحمد ) (2)
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ات الخمس التي جاء يف هذا الحديث ثالثة أشياء, من الضرور ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ين قد بف

 الدماء, واألموال, واألعراض.وهي: , الدين بحفظها

امٌ » قوله: را ْيُكْم حا لا  , وكما قيل:ممنوع :أي «عا

 إن امرئ صرعي عليـــك حرام   قامت لتصرعني فقلت لها اقصري 

ا» قوله: ذا ِة ياْوِمُكْم ها ُحْرما نه يوم النحر يف شهر ذي الحجة, وهو من األشهر أل: «كا

 الحرم.

ا» قوله: ذا ِدُكْم ها من كيد  وهي البلد الحرام, مكة المكرمة, حرسها اهلل : «فِي بالا

 األعداء.

ا» قوله: ذا ْهرُِكْم ها  يف شهر ذي الحجة, وهو من األشهر الحرم. :أي «فِي شا

كذلك فلد الحرام, واليوم الحرام, فكما أنه ال يجوز أن ينتهك الشهر الحرام, والب

هق أنفس الناس بالحرام, وال يجوز أن تزجوز أن تؤخذ أموال الناس بالحرام, ال ي

 وال يجوز أن يتكلم يف أعراض الناس بالحرام.

العون والسداد, والحمد هلل رب  هذا مخلص يتعلق هبذا الباب, ونسأل اهلل 

 العالمين.
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 باب الشفعة

ْفَعِة[ حاديثأ]  الشُّ

  َعنْ ) – 204
ِ
ُسوُل »َقاَل:  --َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل ى را ِة فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللِ  قاضا ْفعا بِالشُّ

ْت  فا ُصرِّ عاِت اْلُحُدوُد وا قا ا وا إِذا ْم، فا ا لاْم ُيْقسا ةا  (1) ُكلِّ ما ُمتََّفٌق َعَلْيِه,  .(2) «الطُُّرُق فاالا ُشْفعا

 .اِريِّ َواللَّْفُظ لِْلُبخَ 

ائٍِط، َلا ياْصُلُح أاْن »َوفِي ِرَواَيِة ُمْسلٍِم:  ْبٍع، أاْو حا ُة فِي ُكلِّ ِشْرٍك: أاْرٍض، أاْو را ْفعا الشُّ

رِيكِهِ  لاى شا تَّى ياْعرِضا عا بِيعا حا   .(3) «يا

 : ى النَّبِيُّ »َوفِي ِرَواَيِة الطََّحاِويِّ ةِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -قاضا ْفعا ْيءٍ  بِالشُّ َوِرَجاُلُه , (4) « فِي ُكلِّ شا

  (.ثَِقاٌت 

  -  -َأبِي َرافٍِع  َوَعنْ ) – 205
ِ
بِهِ » :ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل قا قُّ بِسا اُر أاحا  .«اْلجا

ةٌ  , َوفِيِه قِصَّ  (.(5) « َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ

  -  -َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َوَعنْ ) – 203
ِ
اُر »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل قُّ جا اِر أاحا الدَّ

                                                           

 بينت. أي: (1) 

 .(2257)أخرجه البخاري  (2) 

 «.ُيؤِذنه فيأخذ أو يَدع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى»وزاد:  (1308)أخرجه مسلم  (3) 

: وروى (433/ 4)« الفتح»وقال الحافظ يف . (3015)« شرح المعاين»أخرجه الطحاوي يف  (4) 

ورجاله ثقات إال أنه «. الشفعة يف كل شيء»البيهقي من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوًعا: 

ابر بإسناد ال من حديث ج  (3015)و  (,3014)ُأِعلَّ باإلرسال قلت : وأخرج الطحاوي له شاهًدا 

(, ورجح شيخنا الحجوري يف 1002وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة ). "بأس برواته

 ( المرسل.2/500تحقيق الصغرى )

 .(2258)أخرجه البخاري  (5) 



   

 

191 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ارِ  َحهُ  .(1) «بِالدَّ , َوَصحَّ
ُّ

ةٌ  َرَواُه النََّسائِي   (.اْبُن ِحبَّاَن, َوَلُه ِعلَّ

  --َجابٍِر  َوَعنْ ) – 207
ِ
اِرِه، »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ِة جا قُّ بُِشْفعا اُر أاحا اْلجا

ا باا  - ُينْتاظاُر بِها
ائِ انا غا إِْن كا ا -وا انا  إِذا اكا اِحدا ا وا رِيُقُهما َرَواُه َأْحَمُد, َواأْلَْرَبَعُة,  .(2) «طا

 (.َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت 

 --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 208
ِّ

لِّ اْلِعقاالِ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي ُة كاحا ْفعا  .«الشُّ

اُر, َوَزادَ  ائٍِب »: َرَواُه اْبُن َماَجه, َواْلَبزَّ ةا لِغا َلا ُشْفعا  (.َوإِْسنَاُدُه َضِعيٌف  .(3) «وا

 ساق المصنف هذه األحاديث لبيان حكم الشفاعة .   الشرح: 

                                                           

عن  ,عن الحسن ,: من طريق قتادة(11717)« الكربى»والنسائي يف  (,20088)أخرجه أحمد  (1) 

والحسن عن سمرة منقطع.  (1338)والرتمذي  (,3517)ذا الوجه أبو داود وأخرجه من ه ,سمرة

وإلى هذا االختالف يشير قول من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه.  (5182) وأخرجه ابن حبان

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل أي أن المحفوظ من طريق الحسن عن سمرة. « وله علة: »الحافظ

 ( بشواهده.2/422سنه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )(, وح1532يف اإلرواء )

والرتمذي  (,3234)« الكربى»والنسائي يف  (,3518)وأبو داود  (,14253)أخرجه أحمد  (2) 

. كلهم من طريق عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر. قال (2424)وابن ماجه  (,1332)

ة منكر وهو ثقة. وقال البيهقي يف الكربى الذهبي يف الميزان: وقال أحمد: حديثه يف الشفع

: قال الشافعي يف هذا الحديث سمعت بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف أن ال (11583)

عن عبد اهلل بن أحمد عن أبيه, أنه قال: هذا  (11583)ـ وأخرجه اهيكون هذا الحديث محفوظًا. 

(, وذكره اإلمام الوادعي 1540رواء )وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلـ اهحديث منكر. 

(, وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى 24رحمه اهلل يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة )

(2/422.) 

وهو حديث ضعيف جدًا, يف سنده محمد بن (, 5405)والبزار  (,2500)أخرجه ابن ماجه  (3) 

البيلمانى متهم بالكذب وأبوه  الحارث البصري تركه أبو زرعة, وشيخه محمد بن عبد الرحمن

(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق 1542وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )ضعيف. 

 .(2/500الصغرى )



   

 

191 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

  :تعريف الشفعة 

 الضم, يقال: شفعه إذا ضمه.الشفعة لغة: 

 سميت بذلك؛ لضم أحد النصيبين إلى اآلخر.

ْصطاِلَِح: 
ِ
 َم َعَلْيِه. َتْملِيُك اْلُبْقَعِة َجْبًرا َعَلى اْلُمْشَتِري بَِما َقا "َوفِي اال

ِريِك اْلَقِديِم َعَلى الشريك اْلَحاِدِث فِيَما ُملَِك   َحقُّ َتَملٍُّك َقْهِريٍّ َيْثبُُت لِلشَّ
َ

َأْو ِهي

 ."بِِعَوضٍ 

 :َأْرَكاُن الشُّْفَعِة 

ْفَعِة َثالََثٌة:  َأْرَكاُن الشُّ

ِفيُع: 1)    َوُهَو اآْلِخُذ, وهو الشريك القديم.( الشَّ

 وهو المال. ( والمشفوع:2)

 وهو الشريك الجديد.( اْلَمْشُفوُع منه: 3)

ُق بَِها َكَما َسَيْأتِي.  َولُِكل ُرْكٍن مِْن َهِذِه األْ َْرَكاِن ُشُروٌط َوَأْحَكاٌم َتَتَعلَّ

  :شروط الشفعة 

 كونه شريًكا.األول: 

 فال يجوز أن يشفع ما ليس بشريك.

 يف كل مال لم يقسم. الثاين: 

 ع: شروط املشفو 

 شروط المشفوع ثالثة: 

    أن يكون مما يقبل القسمة.األول: 

 أن يكون مما ال ينقل من األرض.الثاين:  
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 أن يملك بعوض.الثالث: 

  :شروط املشفوع منه 

 تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع.األول: 

يع فلو باع أحد الشركين نصيبه بشرط الخيار له, فباع اآلخر نصيبه بزمن الخيار, بب

بت, فالشفعة للمشرتي األول؛ لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاين, ال للثاين وإن 

 تأخر عن ملكه ملك األول, لتأخر ملكه عن سبب ملك األول.

 (: 2/115عالى يف المخلص الفقهي )قال اإلمام الفوزان حفظه اهلل ت

لمفسدة المتعلقة والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة, شرعها اهلل تعالى؛ سّدا لذريعة ا

 بالشركة.

  :ومن محاسن الشريعة وعدلها "قال اإلمام العالمة ابن القيم رحمه اهلل

وقيامها بمصالح العباد إتياهنا بالشفعة؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن 

المكلفين مهما أمكن, ولما كانت الشركة منشأ الضرر يف الغالب؛ رفع هذا الضرر 

 الشفعة تارة. بالقسمة تارة, وب

 فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه؛ كان شريكه أحق به من األجنبي.

ويزول عنه ضرر الشركة, وال يتضرر البائع؛ ألنه يصل إلى حقه من الثمن, وكانت 

 ."من أعظم العدل وأحسن األحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد

إلى الشافع بالثمن الذي  فيجب على المشرتي أن يسلم الشقص المشفوع فيه

قضى  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »: تراضيا عليه يف الباطن؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر 

 .«بالشفعة يف كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فال شفعة

ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك, وأهنا ال تجب إال يف األرض 

 وض واألمتعة والحيوان ونحوها.والعقار دون غيرهما من العر
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, فدل الحديث على أنه ال يحل «َل يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. 

حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه, فإن باع ولم "وقال ابن القيم: 

فيه؛ لم يكن له الطلب بعد  يؤذنه؛ فهو أحق به, وإن أذن يف البيع وقال: ال غرض لي

. "البيع, وهذا مقتضى حكم الشرع, وال معارض له بوجه, وهو الصواب المقطوع به

 اهـ

وهذا الذي قاله بن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو 

 أحد القولين يف المسألة. 

ون مجرد اإلذن أهنا ال تسقط بذلك, وال يك وهو قول الجمهور :والقول الثاين

 بالبيع مبطاًل لها, واهلل أعلم .

, يجب احرتامه, ويحرم التحيل إلسقاطه؛ ألن الشفعة والشفعة حق شرعي

شرعت لدفع الضرر عن الشريك, فإذا تحيل إلسقاطها؛ لحقه الضرر, وكان تعديا 

 على حقه المشروع. 

وال إبطال حق  ال يجوز شيء من الحيل يف إبطالها"قال اإلمام أحمد رحمه اهلل: 

َل ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم اهلل بأدنى »: ملسو هيلع هللا ىلص, وقد قال "مسلم

 .«الحيل

وما وجد من التصرفات ألجل االحتيال على "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 اهـ ."إسقاط الشفعة؛ فهو باطل, وال تغير حقائق العقود بتغير العبارة

  :لم تجر قسمتها, ويتبعها ما فيها من غراس  هو األرض التيوموضوع الشفعة

وبناء, فإن جرت قسمة األرض, لكن بقى مرافق مشرتكة بين الجيران؛ كالطريق 

فإذا »: ملسو هيلع هللا ىلصوالماء ونحو ذلك؛ فالشفعة باقية يف أصح قولي العلماء؛ لمفهوم قوله 
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؛ إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم «وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فال شفعة

 الطرق أن الشفعة باقية. تصرف

وهو أصح األقوال يف شفعة الجوار, ومذهب أهل البصرة, وأحد "قال ابن القيم: 

 هـا. "الوجهين يف مذهب أحمد, واختيار الشيخ

تثبت شفعة الجوار مع الشركة يف حق من حقوق الملك "وقال الشيخ تقي الدين: 

 عقيل وأبو محمد وغيرهم.من طريق وماء ونحو ذلك, نص عليه أحمد, واختاره ابن 

هذا الذي يتعين المصير إليه, وفيه جمع بين األحاديث, وذلك "وقال الحارثي: 

 أن الجوار ال يكون مقتضيا للشفعة إال مع اتحاد الطريق ونحوه. 

ألن شرعية الشفعة لدفع الضرر, والضرر إنما يحصل يف األغلب مع المخالطة يف 

 انتهى.. "الشيء المملوك أو يف طريق ونحوه

فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع؛ هبا فور علمه بالبيع,  والشفعة إنما تثبت بالمطالبة

 سقطت, فإن لم يعلم بالبيع؛ فهو على شفعته, ولو مضى عدة سنين. 

 . اهـ"اتفقوا على أنه إذا كان غائبا؛ فله إذا قدم المطالبة    بالشفعة"قال ابن هبيرة: 

ُسوُل اهللِ » قوله: ى را ةِ  – ملسو هيلع هللا ىلص - قاضا ْفعا  حكم وأمر. :أي «بِالشُّ

 فهي ثابتة بالسنة الصحيحة.

مْ » قوله: ا لاْم ُيْقسا يه شركاء ولم يتميز حق أحد يف كل مال مشاع, ف :أي «فِي ُكلِّ ما

 فإذا تميز حق كل واحد منهم فال شفعة., منهم

ِت اْلُحُدودُ » قوله: عا قا ا وا إِذا  حو ذلك.ونحدود األراضي والعقار,  :أي «فا

فاْت الطُُّرُق » قوله: ُصرِّ بين الشركاء, وكذلك  بحيث لم تعد الطرق مشرتكة: «وا

 .مجاري المياه والسيول

ةا » قوله:  ال تجوز الشفعة بعد ذلك. :أي «فاالا ُشْفعا
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اِريِّ » قوله:  ْفُظ لِْلُبخا اللَّ ْيِه، وا لا ٌق عا  . «فإذا وقعت الحدود»وليس عند مسلم: : «ُمتَّفا

حديث عمدة يف باب الشفعة, وعليه مدار كالم أهل العلم رحمة اهلل وهذا ال

 عليهم.

 يف صحيحه يف باب الشفعة إال ثالثة أبواب. اإلمام البخاري ولم يذكر 

, , ويف موطن آخر بحديث أبي رافع هذا استدل يف موطنين بحديث جابر 

 .وسيأيت إن شاء اهلل 

ُة فِي ُكلِّ ِشْركٍ ال»َوفِي ِرَواَيِة ُمْسلٍِم: " قوله: ْفعا  يف كل مال مشرتك. :أي: "«شُّ

ْبعٍ » قوله:  . «أاْرٍض، أاْو را

 هي الدور, والبناءات, والعقار.والربع:          هي األرض المعروفة.األرض: 

ائِطٍ » قوله:  هي كل أرض محاطة بسور, أو نحوه.: «أاْو حا

تَّى ياْعرِضا عا » قوله: بِيعا حا رِيكِهِ َلا ياْصُلُح أاْن يا فإن باعها قبل أن يعرضها : «لاى شا

 على شريكه, فشريكه له الشفعة ولو بعد سنين.

ى النَّبِيُّ » قوله: : قاضا اِويِّ ِة الطَّحا ايا فِي ِروا اُلُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -وا ِرجا ْيٍء، وا ِة فِي ُكلِّ شا ْفعا بِالشُّ

اٌت   متنه.ه, ويف إسنادورجال إسناده كلهم ثقات, إال أن يوسف بن عدي قد شذ  : «ثِقا

فقد رواه الثقات عن ابن إدريس, عن ابن جريج, عن أبي الزبير, عن جابر باللفظ 

 .«الشفعة يف كل شرك»األول: 

 يف الضعيفة. وجعلوا شيخ ابن جريج أبا الزبير, كما أبان ذلك العالمة األلباين 

: ملسو هيلع هللا ىلصويف الباب مرسل صحيح من مراسيل ابن أبي ملكية, قال: قال النبي 

 .«شفيع يف كل شيء الشريك»

 بإسناد صحيح إلى ابن أبي ملكية.( 102/ 3)أخرجه اإلمام البيهقي 

السنن الكربى , أخرجه اإلمام البيهقي وقد روي موصاًل عن ابن عباس 
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من طريق أبي حمزة السكري, عن عبد العزيز بن رفيع, عن ابن  (180/ 3للبيهقي )

 به. أبي مليكة, عن ابن عباس 

 طني قال الدارق (328/ 5) يف السنن ::
ٌّ

خالفه شعبه, وإسرائيل,  َقاَل َعلِي

وعمرو ابن أبي قيس, وأبو بكر بن عياش, فرواه عن عبد العزيز بن رفيع, عن ابن أبي 

 ملكية مرساًل, وهو الصواب, ووهم أبو حمزة يف إسناده.

  وقال اإلمام البيهقي هذا الصواب مرسل.: (181/ 3) يف الكربى 

اللفظة استدل هبا من يرى عموم الشفعة يف كل شيء, سواء يف العقار, أو وهذه 

 غيره.

حتى أن بعضهم ذهب إلى جواز الشفعة يف المهر, والخلع, وغير ذلك من 

 األموال.

 لم يقسم ؛ ألهنا إنما وضعت لرفع الضرر ودفعه. مشاع أهنا يف كل مال :والصحيح

 شاركون, أو غيرهم.وهي من محاسن اإلسالم؛ حتى ال ُيظلم المت

وقد ذهب أبو حنيفة إلى نوع من الحيل, يف هذا الباب, ورد عليه اإلمام البخاري 

 .يف كتاب الحيل 

وذلك أنه جوز أن يعطيه سهم من مائة سهم, حتى يكون شريًكا له يف الملك, ثم 

 باع من شريكه.فيكون قد بعد ذلك يبيع منه, 

أو مرت, أو مرتين, ثم بعد ذلك يقوموا  أو أهنم يعمدون إلى إعطائه هبة: سهم,

 بالبيع منه على أنه باع من شريكه. 

 أو أنه يرفع السعر, بحيث ال يستطيع الشافع أن يأخذ المال, فإذا عجز صح البيع.

افٍِع » قوله: ْن أابِي را عا يقال اسمه إبراهيم,  ملسو هيلع هللا ىلصالقبطي مولى رسول اهلل : « -  -وا

 .ت يف خالفة علي بن أبي طالب ويقال أسلم, وقيل غير ذلك, ما



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

بِهِ » قوله: قا قُّ بِسا اُر أاحا ةٌ «اْلجا , َوفِيِه قِصَّ  «.. َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ

ِريِد, ا جاءت يف صحيح اإلمام البخاري: وبيان القصة هي م من طريق َعْمَرو ْبَن الشَّ

كِبِي, َفاْنَطَلْقُت َمَعُه إَِلى َسْعٍد, َفَقاَل َقاَل: َجاَء الِمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمَة َفَوَضَع َيَدُه َعَلى َمنْ 

َأُبو َرافٍِع, لِْلِمْسَوِر: َأاَل َتْأُمُر َهَذا َأْن َيْشَتِرَي مِنِّي َبْيتِي الَِّذي فِي َداِري؟ َفَقاَل: اَل َأِزيُدُه 

َمٍة, َقاَل: ُأْعطِيُت  ا ُمنَجَّ َعٍة َوإِمَّ ا ُمَقطَّ َخْمَس مِاَئٍة َنْقًدا َفَمنَْعُتُه, َوَلْواَل  َعَلى َأْرَبِع مِاَئٍة, إِمَّ

 
َّ

بِهِ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنِّي َسِمْعُت النَّبِي قا قُّ بِصا اُر أاحا َما بِْعُتَكُه َأْو َقاَل: َما َأْعَطْيُتَكُه ُقْلُت  «الجا

ادا »َقاَل َبْعُض النَّاِس: لُِسْفَياَن: إِنَّ َمْعَمًرا, َلْم َيُقْل َهَكَذا, َقاَل: َلكِنَُّه َقاَل لِي َهَكَذا وَ  ا أارا إِذا

ياُحدُّ  ارا وا با الباائُِع لِْلُمْشتارِي الدَّ ياها ةا، فا ْفعا تَّى ُيْبطِلا الشُّ ْن ياْحتاالا حا
ُه أا لا ةا فا ْفعا بِيعا الشُّ ْن يا

ا، أا ها

الا ياُكوُن لِلشَّ  ٍم، فا ُضُه الُمْشتارِي أاْلفا ِدْرها وِّ ُيعا ا إِلاْيِه، وا ُعها ْدفا يا ةٌ وا ا ُشْفعا  .(1) «ِفيِع فِيها

غير ذلك من أحق بجواره من غيره يف البيع, والشراء, وأن الجار ومعنى ذلك: 

 األمور.

يف ظاهره, فإن حديث جابر  وهذا الحديث يعارض حديث جابر بن عبد اهلل 

  :قضى بالشفعة يف كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود،  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »فيه

 .«شفعة وصرفت الطرق فال

 وهذا الحديث فيه أن الجار أحق بسقبه مطلًقا.

يكون الجمع بينهما بأن الجار هو األحق بسقبه فيما لم يقسم, وفيما لم تعرف فيه ف

 الحدود والطرق.

 أو أنه أحق فيما خشي على الجار من الضرر؛ فإن الجار يقدم يف مثل هذه الحالة.

 ( 438/ 4قال الحافظ يف فتح الباري :)َل بن َبطَّاٍل اْسَتَدلَّ بِِه َأُبو َحنِيَفَة َقا

ِريُك بِنَاًء َعلَ  َلُه َغْيُرُهْم َعَلى َأنَّ اْلُمَراَد بِِه الشَّ ْفَعِة لِْلَجاِر َوَأوَّ ى َوَأْصَحاُبُه َعَلى إِْثَباِت الشُّ

                                                           

 (.3277أخرجه مسلم ) (1)
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ا َقْوُلُهْم إِنَُّه َأنَّ َأَبا َرافٍِع َكاَن َشِريَك َسْعٍد فِي اْلَبيَْتْيِن َولَِذلَِك َدَعاُه إِلَ  َراِء مِنُْه َقاَل َوَأمَّ ى الشِّ

ٍء َقاَرَب َشْيئا قيل َلُه 
ْ

ِريِك َجاًرا َفَمْرُدوٌد َفإِنَّ ُكلَّ َشي َغِة َما َيْقَتِضي َتْسِمَيَة الشَّ َلْيَس فِي اللُّ

ُجِل َجاَرٌة لَِما َبْينَُهَما مَِن اْلُمَخاَلطَ  ِة اْنَتَهى َوتعقبه بن اْلُمنِيِر بَِأنَّ َجار َوقد َقاُلوا اَل مرأة الرَّ

َظاِهَر اْلَحِديِث َأنَّ َأَبا َرافٍِع َكاَن َيْملُِك َبْيَتْيِن مِْن ُجْمَلِة َداِر َسْعٍد اَل ِشْقًصا َشائًِعا مِْن 

ُمَتَقابَِلَتْيِن َبْينَُهَما َعَشَرُة  َمنِْزِل َسْعٍد َوَذَكَر ُعَمُر ْبُن َشبََّة َأنَّ َسْعًدا َكاَن اتََّخَذ َداَرْيِن بِاْلَباَلطِ 

َبِي َرافٍِع َفاْشَتَراَها َسْعٌد مِنُْه ُثمَّ َساَق 
ِ

تِي َعْن َيِميِن اْلَمْسِجِد مِنُْهَما أل َأْذُرٍع َوَكاَنِت الَّ

َبِي َرافٍِع َقْبَل َأْن َيْشتَ 
ِ

ِرَي مِنُْه َداَرُه اَل َحِديَث اْلَباِب َفاْقَتَضى َكاَلُمُه َأنَّ َسْعًدا َكاَن َجاًرا أل

افِِعيََّة اْلَقائِلِيَن بَِحْمِل اللَّْفِظ َعَلى َحِقيَقتِِه َوَمَجاِزهِ   َشِريًكا َوَقاَل َبْعُض اْلَحنَِفيَِّة َيْلَزُم الشَّ

ِريِك وَ  َنَّ اْلَجاَر َحِقيَقٌة فِي اْلُمَجاِوِر َمَجاٌز فِي الشَّ
ِ

ُأِجيَب بَِأنَّ َأْن َيُقوُلوا بُِشْفَعِة اْلَجاِر أل

 
ْ

ِد َوَقْد َقاَمِت اْلَقِرينَُة ُهنَا َعَلى اْلَمَجاِز َفاْعُتبَِر لِْلَجْمِع َبْيَن َحِديَثي  َمَحلَّ َذلَِك ِعنَْد التََّجرُّ

ِريِك َوَحِديُث َأبِي  ْفَعِة بِالشَّ َجابٍِر َوَأبِي َرافٍِع َفَحِديُث َجابٍِر َصِريٌح فِي اْختَِصاِص الشُّ

َنَُّه َيْقَتِضي َأْن َيُكوَن اْلَجاُر َأَحقَّ مِْن ُكلِّ َأَحٍد َحتَّى مَِن َرافٍِع 
ِ

َفاًقا أل َمْصُروُف الظَّاِهِر اتِّ

ِريِق ُثمَّ  ِريَك ُمْطَلًقا ُثمَّ اْلُمَشاِرَك فِي الطَّ ُموا الشَّ ِذيَن َقاُلوا بُِشْفَعِة اْلَجاِر َقدَّ ِريِك َوالَّ الشَّ

ْيَس بُِمَجاِوٍر َفَعَلى َهَذا َفَيتََعيَُّن َتْأِويُل َقْولِِه َأَحقُّ بِاْلَحْمِل َعَلى اْلَفْضِل اْلَجاَر َعَلى َمْن لَ 

ْفَعَة َثَبَتْت َعلَ  ِد َوَنْحِو َذلَِك َواْحتَجَّ َمْن َلْم َيُقْل بُِشْفَعِة اْلِجَواِر َأْيًضا بَِأنَّ الشُّ ى َأِو التََّعهُّ

ِريَك ُربََّما َدَخَل َعَلْيِه َشِريُكُه َفَتَأذَّى ِخاَلِف اأْلَْصِل لَِمْعنًى مَ  ْعُدوٍم فِي اْلَجاِر َوُهَو َأنَّ الشَّ

َرُر بِنَْقِص قِيَمِة مِْلكِِه َوَهَذا اَل ُيوَجُد  بِِه َفَدَعِت اْلَحاَجُة إَِلى ُمَقاَسَمتِِه َفَيْدُخُل َعَلْيِه الضَّ

  . اهـفِي اْلَمْقُسوِم َواهلُل أعلم 

ارِ » :قوله قُّ بِالدَّ اِر أاحا اُر الدَّ ةٌ «جا َحُه اْبُن ِحبَّاَن, َوَلُه ِعلَّ , َوَصحَّ
ُّ

 «.. َرَواُه النََّسائِي

هذا الحديث ضعيف, ولم يخرجه اإلمام النسائي, وأخرجه ابن حبان من طريق 

 به. عيسى بن يونس, قال حدثنا سعيد, عن قتادة, عن أنس 
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  قال اإلمام الرتمذي :يسى بن يونس, عن سعيد بن أبي عروبة, روى ع

 مثله. ملسو هيلع هللا ىلص, عن النبي عن قتادة, عن أنس 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, عن النبي وروي عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة 

حسن عن سمرة, وال نعرف حديث قتادة الوالصحيح عند أهل العلم هو حديث 

 . اهـعن أنس إال حديث عيسى بن يونس

  إتحاف المهرة.وأعله اإلمام الدارقطني كما يف

  وقال الحافظ ابن حجر  :هو معلول, وإنما يف المصدر المذكور

 .--المحفوظ هو عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة 

, فقد أخرجه أحمد, والنسائي يف الكربى, كما يف وأما حديث سمرة بن جندب 

 التحفة, وابن الجارود, من طريق عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة به.

إلسناد هو المحفوظ وفيه ضعف؛ ألنه من رواية الحسن عن سمرة, فهذا ا

والحسن مدلس, ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة, ولكن الحديث صحيح 

 .الذي قبله  ويشهد له حديث أبي رافع  بشاهده الذي بعده.

ولكن ليس على إطالقه, وإنما يكون أحق فيما لم يقسم, أو فيما يكون فيه الضرر 

 شريك.على ال

 وأما ما قسم بينهما, وما ال ضرر فيه على الشريك, فال يلزم العود فيه, وال الشفعة.

اِرهِ » قوله: ِة جا قُّ بُِشْفعا اُر أاحا على ما تقدم من المعنى, أي للمصلحة فيما : «اْلجا

 بينهم, وفيما لم يقسم, أو يكون يف ضرر على الشريك.

ا » قوله: انا  -ُينْتاظاُر بِها إِْن كا باا وا
ائِ  . «غا

  :بيان جواز الشفعة ولو كانت بعد سنني 

 وعلى هذا الحديث جماهير أهل العلم, أن الشفعة جائزة ولو بعد سنين.
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 إن كان غائًبا, أو كان لم يعلم هبا. ولكن هبذا القيد

 ( 153/ 3قال الخطابي يف معالم السنن :) وقد اختلف الناس يف هذه

لى أن ال شفعة يف المقسوم وهو قول عمر بن الخطاب المسألة فذهب أكثر العلماء إ

؛ وإليه ذهب أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعثمان بن عفان 

وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وهو 

 مذهب األوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.

أصحاب الرأي الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختالف بينهم يف وقال 

ترتيب الجوار, إاّل أهنم لم يختلفوا أن الشريك مقدم على الجار المقاسم, وقالوا إن 

 سلم الشريك يف الدار فالشريك يف الطريق أحق من جار الدار.

شريك يف الطريق, ويف هذا ترك للقول بالشفعة ألن الجار المالصق أقرب من ال

واستدل مالك والشافعي بقوله والشفعة فيما لم يقسم على أن ما ال يحتمل القسم 

 كالبئر ونحوها ال شفعة فيه.

 وقال أبو حنيفة والثورى الشفعة فيها قائمة.

وهذا أولى ألن القصد بقول الشفعة فيما لم يقسم ليس بيان ما تجب فيه الشفعة 

ا هو بيان سقوط الشفعة فيما قد قسم, فإذا كان معنى مما ينقسم أو ال ينقسم؛ إنم

الشفعة إزالة الضرر فإن هذا المعنى قائم يف البئر وفيما أشبهها, وإلى هذا ذهب أبو 

العباس بن سريج, فقال إذا كان إزالة الضرر فيما يمكن إزالته واجبة ففيما ال يمكن 

  . اهـإزالته أولى

 كان حاضًرا وجوزها, أنه ال يعود فيها.جمهور أهل العلم على أنه إن وذهب 

ا» قوله: اِحدا ا وا رِيُقُهما انا طا ا كا , وبحيث أن هبذا القيد, أي ما يزال مشرتًكا: «إِذا

يتضرر من شراء األرض, أو البيت, أو غير ذلك مما لم يقسم بينهما من الشافع 
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 األموال.

اجه, والرتمذي, والحديث أيًضا معل, أخرجه اإلمام أحمد, وأبو داود, وابن م

كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان , نسائي يف الكربى, كما يف التحفةوال

 به. --العرزمي, عن عطاء, عن جابر 

 وقد ُأنكر هذا الحديث على عبد الملك.

شعبة, وابن معين, وأحمد بن حنبل, وغمزة اإلمام البخاري رحمة وممن أنكره: 

 اهلل عليهم أجمعين.

 يف إعالم الموقعين, ويف هتذيب السنن. اإلمام ابن القيم  لحديثعن ا دافعو

 يف التنقيح, كما يف نصب الراية. وكذلك اإلمام ابن عبد الهادي 

 (, وذكره شيخنا الوادعي 1504يف اإلرواء برقم ) وصححه اإلمام األلباين 

 (.24يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم )

   َوَعِن اْبِن ُعَمرَ " قوله:
ِّ

الِ »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي لِّ اْلِعقا ُة كاحا ْفعا أهنا  :أي "«الشُّ

 إذا لم تتم سريًعا مع التقادم, ال يكون للشريك شفعة.

 هل هذا على إطالقه؟ 

يعلم  , أو بحق الحاضر الذي لمعلى إطالقه, فإنه يقيد بحق الغائبليس هذا  و

 بالبيع.

ائِ »" قوله: ةا لِغا َلا ُشْفعا وهذا يخالف ما تقدم من جواز : "«. َوإِْسنَاُدُه َضِعيٌف «ٍب وا

 إثبات الشفعة للغائب الذي ال يعلم بالبيع.

والحديث إسناده ضعيف جًدا, أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث 

, عن أبيه, وإسناده ضعيف جًدا؛ ألن 
ِّ

البصري, عن محمد بن عبد الرحمن اْلَبْيَلَمانِي

 .والحمد هلل رب العالمين  كلهم منكر الحديث.رجال اإلسناد 



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 باب القراض

اضِ   [والمضاربة ]بااُب اْلِقرا

 الشرح: 

   قال اإلمام العمراين ( 7/181يف البيان :) 

اسمان لمعنى واحد, وهو أن يدفع ماله إلى رجل ليتجر به, القراض والمضاربة: 

 رب المال.ويكون الربح بينهما على ما يشرتطانه, ورأس المال ل

 وأهل الحجاز يسمون هذا العقد: قراضا. 

 :واختلف يف اشتقاقه 

إنه مشتق من القرض, وهو القطع, يقال: قرضت الطريق, أي: قطعتها, فقيل: 

وقرض الفأر الثوب, أي: قطعه, فكأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله, أو 

 قطع له قطعة من الربح.

ويقال: تقارض الشاعران: إذا ساوى كل واحد  إنه مشتق من المساواة,وقيل: 

 منهما اآلخر بشعره يف المدح أو الذم.

قارض الناس ما قارضوك, فإن تركتهم ": أنه قال: --وحكي عن أبي الدرداء 

 . يريد: ساوهم."لم يرتكوك

ألن أحدهما يبذل المال, واآلخر يتصرف فيه, ويحتمل فالمتقارضان متساويان؛ 

 اكهما يف الربح. أن يكون ذلك الشرت

 : هو العامل.-بفتحها  -: هو رب المال, و -بكسر الراء  - فالمقارض

فاشتقاقها من الضرب بالمال, أو التقليب, وقيل: هو من ضرب وأما المضاربة: 

: هو العامل؛ ألنه هو -بكسر الراء  -كل واحد منهما يف الربح بسهم, فالمضارب 
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 المال منه اسم. الذي يضرب يف المال, ولم يشتق لرب

 :حكم القراض 

 . القراض مشروع بالسنة وإجماع الصحابة 

إذا ثبت هذا: فالقراض جائز, واألصل فيه: إجماع الصحابة, روي ذلك عن 

, وقد نقل اإلجماع غير واحد من أهل عثمان, وعلي, وابن مسعود, وحكيم بن حزام

 العلم.

  َْجم ُكلُّ َأْبَواِب اْلِفْقِه َلَها َأْصٌل مِْن اْلكَِتاِب اِع: َقاَل اْبُن َحْزٍم فِي َمَراتِِب اإْلِ

ٌد,  نَِّة َحاَشا اْلِقَراَض َفَما َوَجْدَنا َلُه َأْصاًل فِيِهَما َأْلَبتََّة, َوَلكِنَُّه إْجَماٌع َصِحيٌح ُمَجرَّ َوالسُّ

 
ِّ

ِذي ُيْقَطُع بِِه َأنَُّه َكاَن فِي َعْصِر النَّبِي ُه, َوَلْواَل َذلَِك َلَما َجازَ َفَعلِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَالَّ . َم بِِه َوَأَقرَّ

 اهـ

من حديث َحكِيِم (: 11310يف سننه الكربى برقم  ) وذلك لما أخرجه البيهقي 

ُجِل َوَيْشَتِرُط َعَلْيِه َأْن اَل َيُمرَّ بِِه »: --ْبِن ِحَزاٍم  َأنَُّه َكاَن َيْدَفُع اْلَماَل ُمَقاَرَضًة إَِلى الرَّ

َواٍد, َواَل َيْبَتاَع بِِه َحَيَواًنا, َواَل َيْحِمَلُه فِي َبْحٍر, َفإِْن َفَعَل َشْيًئا مِْن َذلَِك َفَقْد َضِمَن َبْطَن 

ى َأْمرَ  "َذلَِك اْلَماَل, َقاَل:    .«ُه َضِمنَُه َمْن َفَعَل َذلَِك َفإَِذا َتَعدَّ

 يٌف.َوَقْد ُرِوَي فِيِه َحِديٌث ُمْسنٌَد َضعِ عقبه:  ثم قال 

 وذكره الحافظ يف التلخيص الحبير: وقال بسند قوي.

ادِ (: 15115عبد الرزاق يف مصنفه )ولما أخرج اإلمام  من طريق َوكِيٌع, َعْن َحمَّ

, َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  إَِذا اْشَتَرَط َعَلْيِه َربُّ اْلَماِل َأْن اَل »َقاَل:  --ْبِن َسَلَمَة, َعِن اْلَمْقُبِريِّ

 «. َبْطَن َواٍد َفنََزَلُه َفَهَلَك, َفُهَو َضامِنٌ  َينِْزَل 

وبوب عليه فقال: (: 15081يف المصنف ) ولما أخرج اإلمام عبد الرزاق 

 ."َباٌب: َنَفَقُة اْلُمَضاِرِب َوَوِضيَعتِهِ "
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َفُر َبْينَ  ُه َوَبْينَُه, من طريق َمْعَمٌر, َعْن َقَتاَدَة فِي َرُجٍل َقاَرَض َرُجاًل َمااًل, َوَثَبَت السَّ

ْيِه، »َفَخَرَج, َعَلى َمِن النََّفَقُة؟ َقاَل:  لا ا اْصطالاُحوا عا لاى ما ْبُح عا الرِّ اِل، وا ُة فِي اْلما قا النَّفا

الِ  لاى اْلما ُة عا ِضيعا اْلوا  .«وا

  :وقد تقدم يف باب الشراكة, أن الشركة تنقسم إلى 

 وشركة أبدان.الثاين:  شركة أعيان. األول: 

 وشركة مضاربة.: الثالث

 وهذا هو النوع الذي أشير إليه يف ذلك الموطن.

 املضاربة:   شروط 

 أن تكون من مالك. الثاين:  أن يكون من جائز التصرف. األول: 

 أن تكون على شيء معلوم من الربح والخسارة. الثالث: 

, أن ال يضمن المضارب لصاحب المال ماله, إال إذا فرط فيه, أو تعدىالرابع: 

 فيكون عند ذلك ضامنًا.

  :ما يلزم املضارب 

 ڑ ڑ ژ ژ}: , لقول اهلل ويلزمه أن يفي بما اشرتط عليه

 .[1:]المائدة {کک

  :أنواع املضاربة 

له أن يخرج المال من ذلك البلد إال بإذن  وال يجوزيف بلد  المضاربةالنوع األول: 

 من صاحب المال.

فال يجوز له أن يتعدى هذه السلعة إال بإذن من يف سلعة, المضاربة النوع الثاين: 

 صاحب المال.
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 أن يضارب يف شخص.النوع الثالث: 

: أعطيتك هذا المال على أن تضارب به يف فالن بن فالن, فال يجوز له كأن يقول له

, فإن تعدى ُنظر يف حاله؛ فإن أقره أن يبايع مع غيره إال بإذن من صاحب المال

 ذلك, وإن منعه ضمن. صاحب المال وأجازه جاز

  :حكم املضاربة بالنقود 

دراهم, أو ما يقوم مقامهما الدنانير, أو من التجوز المضاربة بالنقود, سواء كانت 

 من العملة الورقية.

 قال اإلمام العمراين ي ( 7/185يف البيان :) ويجوز القراض على الدراهم

 والدنانير. 

 الف فيه بين أهل العلم. وهو إجماع ال خقال الشيخ أبو حامد: 

 فأما ما سواهما من األموال مما له مثل, كالحبوب, واألدهان. 

أو مما ال مثل له, كالثياب والعبيد, فال يجوز عقد القراض عليها, وبه قال مالك, 

 وأبو حنيفة, وعامة أهل العلم.

له  يجوز القراض على ذلك كله, فإن كان المال"وقال األوزاعي, وابن أبي ليلي: 

 ."مثل.. رد العامل مثله, وإن لم يكن له مثل.. رد قيمته

أن القراض موضوع على أن يأخذ رب المال رأس المال, ويشرتكا يف دليلنا: 

الربح, وال يشارك العامل رب المال يف رأس المال, وال يستبد رب المال برأس المال 

على ما له مثل,  والربح, والقراض على العروض يفضي إلى ذلك؛ ألنه إذا قارضه

كأن يقارضه على كر طعام يساوي مائة درهم, فقد يتصرف فيه, فيبلغ المال ألفا, فإذا 

تفاضال.. فقد يغلو الطعام, فال يؤخذ الكر إال باأللف, فيستبد رب المال يف جميع 

 الربح. 
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وقد تكون قيمة الكر يوم القراض ألفا, فيبيعه العامل بألف, وال يتصرف فيه, ثم 

ضالن, وقد رخص الطعام, فصار الكر بمائة, فيشرتي له العامل الكر بمائة, يتفا

 . اهـويشاركه بتسعمائة, وهى من رأس المال

  :بيان حكم املضاربة على شيء معلوم, أو نسبة معلومة من املال 

يضاربه على نسبة معلوم من  يجوز أن يضاربه على شيء معلوم من المال, أوو

 لك النصف, ولي الربع, أو الثلث, ونحو ذلك. كأن يقول له:المال, 

 فما اتفقا عليه جاز بينهم.

أما ما يفعله كثير من الناس اآلن, بأن يقول للمضارب: هذا مليون ريال يمني, 

وتعطيني يف كل شهر خمسين ألف ريال يمني, ومتى طلبت منك المال أرجعته إلي 

 .ا صريح يست مضاربة شرعية, فهذه ربكاماًل, فهذه الصورة ل

 فهو يأخذ فوائد على رأس ماله, ثم يأخذ ماله كاماًل.

  :المضاربة أبيحت لمنفعة المضارب, والمضارب له 

المضاربة أبيحت لمنفعة المضارب, والمضارب له, فإن هذا يدفع المال وينمو 

 ماله, وذلك يأخذ المال وهو ليس له رأس مال, فيتجر ويصلح حاله.

 .واهلل أعلم, كورة يف الباب, نكتفي بما تقدموهنالك مسائل كثيرة مذ
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 بيان مشروعية القراض أو المضاربة

  -  - ُصَهْيٍب  َعنْ ) – 202
َّ

ُة: اْلباْيُع إِلاى »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي كا ٌث فِيِهنَّ اْلبارا ثاالا

ِعيرِ  ْلُط اْلُبرِّ بِالشَّ خا ُة، وا ضا ارا اْلُمقا ٍل، وا َرَواُه اْبُن َماَجْه بِإِْسنَادٍ  .(1)«لِْلباْيِت، َلا لِْلبايْعِ أاجا

 (.َضِعيٍف 

 الشرح: 

 الحديث لبيان جواز المضاربة, والقراض. ساق المصنف 

ْيٍب » قوله: ْن ُصها  , نزل يف شأنه قرآن.هو أبو يحيى الرومي, : «-  -عا

ا َخَرَج "َة, َقاَل: من طريق ِعْكِرمَ (: 5700برقم ) كما يف مستدرك الحاكم  َلمَّ

َة َفنََثَل كِنَاَنَتُه, َفَأْخَرَج مِنَْها َأْرَبِعيَن َسْهًما, َفَقاَل:  َلا »ُصَهْيٌب ُمَهاِجًرا َتبَِعُه َأْهُل َمكَّ

تاعْ  ْيِف فا ا، ُثمَّ أاِصيرا باْعُد إِلاى السَّ ْهما ُجٍل ِمنُْكْم سا عا فِي ُكلِّ را تَّى أاضا لاُمونا تاِصُلونا إِلايَّ حا

ا لاُكمْ  ُهما ْيناتاْيِن فا ةا قا كَّ ْفُت بِما لَّ ْد خا قا ُجٌل، وا  .«أانِّي را

اُد ْبُن َسَلَمَة, َعْن َثابٍِت, َعْن َأَنٍس : وَقاَل  َثنَا َحمَّ َنْحَوُه, َوَنَزْلُت َعَلى  --َوَحدَّ

 
ِّ

 ,[207البقرة: ] {ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   }: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ا َرآ  َفَلمَّ
ُّ

بِحا اْلباْيعُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُه النَّبِي باا ياْحياى را
 . (2) "َقاَل: َوَتاَل َعَلْيِه اآْلَيةَ  «أا

                                                           

عن صالح بن  ,عن عبدالرحيم بن داود ,من طريق نصر بن القاسم (,2282)أخرجه ابن ماجه  (1) 

بل قال ضعيف جًدا؛ فإن نصر وعبد الرحيم وصالحا كلهم مجهولون. وإسناده  ,عن أبيه ,صهيب

وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف . "بأنه موضوع": اإلمام البخاري رحمه اهلل تعالى يف الحديث

   (.2100الضعيفة )

ر (: الحديث له طرق أخ33قال اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند من أسباب النزول ) (2)

=               (,133و 133ص 3(, ويف الطبقات البن سعد )ج188ص 2أغلبها مراسيل كما يف اإلصابة )ج
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ةُ » قوله: كا ٌث فِيِهنَّ اْلبارا وهذا ليس على الحصر, فالربكة يف كثير من األشياء, : «ثاالا

 لكن أراد فيما تعلق بالمبيع, ونحوه.

 --َصْخٍر اْلَغامِِديِّ  من حديث: وإال فقد جاء يف سنن أبي داود 
ِّ

, َعِن النَّبِي

ا»َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص تِي فِي ُبُكوِرها ُهمَّ بااِرْك َِلُمَّ ِل «اللَّ ًة َأْو َجْيًشا َبَعَثُهْم مِْن َأوَّ . َوَكاَن إَِذا َبَعَث َسِريَّ

ِل ا»النََّهاِر  ُه ِمْن أاوَّ تا ارا ُث تِجا ْبعا انا يا كا ا، وا اِجرا ُجالا تا ْخٌر را انا صا كا اُلهُ وا ُثرا ما كا ى وا أاْثرا اِر فا  «لنَّها

ةا ». َقاَل َأُبو َداُوَد: (1) اعا دا ْخُر ْبُن وا ُهوا صا  .«وا

  :والدعاء من أسباب الربكة 

  -- الزبيرمن حديث فعند البزار: 
ِ
ُهمَّ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل اللَّ

ُة أاْمرِ  فِي ُدْنياايا الَّتِي بااِرْك فِي ِدينِي الَِّذي ُهوا ِعْصما ِصيرِي وا ا ما تِي الَّتِي إِلاْيها فِي آِخرا ي، وا

رٍّ  ةا ِمْن ُكلِّ شا احا ْوتا را ِل اْلما اْجعا ْيرٍ، وا ةا فِي ُكلِّ خا يااتِي  ِزياادا ْل حا اْجعا ِغي، وا ا باالا  .(2) «فِيها

  .والقرآن مبارك 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}: لقول اهلل 

 .[22:]األنعام {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک کک

 {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: ولقول اهلل 
 .[155:]األنعام

 وماء زمزم مبارك . 

                                                                                                                                                    

األول وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. وهو يف الصحيح المسند  من القسم =

 (.123مما ليس يف الصحيحين لإلمام الوادعي رحمه اهلل )

( وغيرهما, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 1212والرتمذي )(, 2303أخرجه أبو داود ) (1)

 صحيح السنن.   

 (, وهو يف الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه اهلل.283أخرجه البزار يف مسنده ) (2)
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تاى »له:  ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة إسالمه, وفيه قال النبي  من حديث أبي ذر : مسلمفي ف ما

اُهناا؟ انا »ٍم, َقاَل: َقاَل ُقْلُت: َقْد ُكنُْت َهاُهنَا ُمنُْذ َثاَلثِيَن َبيَْن َلْيَلٍة َوَيوْ  «ُكنْتا ها ْن كا ما فا

؟ َرْت ُعَكُن  «ُيْطِعُمكا َقاَل ُقْلُت: َما َكاَن لِي َطَعاٌم إاِلَّ َماُء َزْمَزَم َفَسِمنُْت َحتَّى َتَكسَّ

اُم ُطْعمٍ »َبْطنِي, َوَما َأِجُد َعَلى َكبِِدي ُسْخَفَة ُجوٍع, َقاَل:  ا طاعا ها ٌة، إِنَّ كا ا ُمباارا ها  .(1) «إِنَّ

 على الطعام من أسباب الربكة.  واالجتماع 

ِه  :لما يف سنن اإلمام أبي داود   ْبُن َحْرٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ُّ

-من حديث َوْحِشي

-  ,
ِّ

 إِنَّا َنْأُكُل َواَل َنْشَبُع, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َأْصَحاَب النَّبِي
ِ
لَُّكْم »َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل عا لا فا

؟ ْفتارُِقونا ْك »ُلوا: َنَعْم, َقاَل: َقا «تا ْيِه ُيباارا لا اْذُكُروا اْسما اهللِ عا اِمُكْم، وا عا لاى طا اْجتاِمُعوا عا فا

نا لاكا »َقاَل َأُبو َداُوَد:  «لاُكْم فِيهِ  ْأذا تَّى يا ْأُكْل حا اُء فاالا تا ُوِضعا اْلعاشا ٍة فا لِيما ا ُكنْتا فِي وا إِذا

ارِ  اِحُب الدَّ  .(2) «صا

  من أسباب الربكة.وكيل الطعام 

 من حديث الِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب : البخاريلما يف 
ِّ

, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ْك لاُكمْ » ُكْم ُيباارا اما عا  , إلى غير ذلك .(3) «كِيُلوا طا

 والحديث مسلسل بالمجاهيل, وذهب البخاري إلى القول بوضعه .

لٍ » قوله:  . الرفق بالمشرتي أجر البائع, ووبركته يف: «اْلباْيُع إِلاى أاجا

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمفي ف
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل سا عا ْن نافَّ ما

لاى را عا ْن ياسَّ ما ِة، وا ِب ياْوِم اْلِقيااما نُْه ُكْرباةا ِمْن ُكرا سا اهللُ عا ْنياا، نافَّ ِب الدُّ  ُمْؤِمٍن ُكْرباةا ِمْن ُكرا

ِة،  ُمْعِسرٍ، اْْلِخرا ْنياا وا ُه اهللُ فِي الدُّ تارا ا، سا تارا ُمْسِلما ْن سا ما ِة، وا اْْلِخرا ْنياا وا ْيِه فِي الدُّ لا را اهللُ عا ياسَّ

                                                           

 (.2473أخرجه مسلم ) (1)

  صحيح السنن. (, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف3283(, وابن ماجه )3734أخرجه أبو داود ) (2)

 (.2128أخرجه البخاري ) (3)
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ْوِن أاِخيهِ  ْبُد فِي عا انا اْلعا ا كا ْبِد ما ْوِن اْلعا اهللُ فِي عا  .(1) «وا

 ْبِن ِحَراٍش, َقاَل: اْجَتَمَع ُح : مسلمويف 
ِّ

,  --َذْيَفُة, َوَأُبو َمْسُعوٍد من طريق ِرْبِعي

ْيرِ إَِلَّ »: --َفَقاَل ُحَذْيَفُة  ِمْلُت ِمنا اْلخا ا عا : ما الا ؟ قا ِمْلتا ا عا : ما الا قا بَُّه، فا ُجٌل لاِقيا را را

اوا  تاجا أا ، وا ْيُسورا ُكنُْت أاْقباُل اْلما الُِب بِِه النَّاسا فا ُكنُْت ُأطا اٍل، فا ا ما ُجالا ذا ِن أانِّي ُكنُْت را ُز عا

ْبِدي ْن عا ُزوا عا اوا : تاجا الا قا ْعُسوِر، فا ِمْعُت » : --, َقاَل َأُبو َمْسُعوٍد  «اْلما ا سا ذا كا ها

ُسولا اهللِ   . (2) «ياُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصرا

  :أنواع البيع إىل أجل 

 لى نوعين: إالبيع إلى أجل وينقسم 

 األول: أن يشرتي السلعة بنفس قيمتها الحالية.

 لف ريال يمني حااًل, وبألف ريال يمني مؤجاًل.كأن تكون السلعة بأ

 وهذا ال خالف فيه بين أهل العلم.

 الثاين: أن تزيد القيمة يف البيع المؤجل عن البيع الحال.

كأن يقول: بعتك بألف إذا علمه أنه سيشرتي معجاًل, وإذا كان البائع يعلم أنه 

 فهذا يسمى ببيع التقسيط.سيشرتي مؤجاًل, فيقول له: بعتك بألف ومائة ريال يمني, 

  :حكم بيع التقسيط 

 بيع التقسيط جائز بشروطه, هو قول جمهور أهل العلم.و

 ألنه بيعتان يف بيعة.ع بيع التقسيط, وقال: بأنه ربا, وبعض أهل العلم من

والصحيح أنه بيع واحد, فأنت تأيت إلى السوق وتشرتي البضاعة بسعرها إلى 

 .قد تقدم القول يف هذا النوع من البيوع , وأجل, على أن تقسط الثمن

                                                           

 (.2322أخرجه مسلم ) (1)

 (, 1530أخرجه مسلم ) (2)
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ةُ » قوله: ضا ارا اْلُمقا  هذا الشاهد من ذكر الحديث يف الباب.: «وا

  :صورة املقارضة, أو القراض 

صورة المقارضة هي أن يدفع الرجل مااًل إلى رجل آخر ليتجر له فيه, على أن ما 

 حصل من الربح بينهما, على حسب ما يشرتطانه.

 مضاربة.الالتسمية هي تسمية أهل الحجاز, وأما تسمية أهل العراق  وتقدم أن هذه

ِعيرِ لِْلباْيِت، َلا لِْلباْيعِ » قوله: ْلُط اْلُبرِّ بِالشَّ خا هبذا القيد, أي تخلط الرب بالشعير : «وا

ويطحن ويطبخ خبًزا, أو عصيًدا, أو غير ذلك من أنواع األطعمة إن شئتها, فيكون فيه 

 بركة.

ز الخلط بين الرب والشعير إذا كان لغير البيت, فال يجوز للبيع, وال لكن ال يجو

 للشراء, لما يلحقه من الغرر والجهالة, ونحو ذلك.

, قد خلط بشعير, فال حرج يف بيعه لكن إذا رضيه المشرتي, وعلم به وإن وجد برٌ 

 واهلل أعلم 

 الشرط في المضاربة

ُجِل إَِذا َأْعَطاُه َمااًل  -  -َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم  َوَعنْ ) – 210 َأنَُّه َكاَن َيْشَتِرُط َعَلى الرَّ

نِْزلا بِِه فِي باْطِن »ُمَقاَرَضًة:  َلا تا ُه فِي باْحرٍ، وا َلا تاْحِملا ْطباٍة، وا بٍِد را الِي فِي كا أاْن َلا تاْجعالا ما

دا  قا لِكا فا ْيئاا ِمْن ذا عاْلتا شا إِْن فا ِسيٍل، فا الِي ما ِمنْتا ما , َوِرَجاُلُه  .(1) «ضا
ُّ

اَرُقْطنِي َرَواُه الدَّ

 (.ثَِقاٌت 

                                                           

وصححه اإلمام . (58/ 3)« التلخيص»وقوى الحافظ إسناده يف  (,3033) أخرجه الدارقطني (1) 

 .(1470األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث )
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 الشرح: 

 .الشرط يف المضاربة هذا الحديث لبيان  ساق المصنف 

من طريق مام الشافعي رحمة اهلل عليهما: أخرج اإلمام مالك يف الموطأ, واإل وقد

 , َوُعبَ "َزْيِد ْبِن َأْسَلَم, َعْن َأبِيِه , َقاَل: 
ِ
 , اْبنَا ُعَمَر فِي َجْيٍش إَِلى َخَرَج َعْبُد اهلل

ِ
ْيُد اهلل

ا َعَلى َأبِي ُموَسى األَ َْشَعِريِّ  ا َقَفالَ َمرَّ َل, َوُهَو --اْلِعَراِق , َفَلمَّ َب بِِهَما َوَسهَّ , َفَرحَّ

َل: َبَلى َهاُهنَا َماٌل مِْن َأمِيُر اْلَبْصَرِة, فَقاَل: َلْو َأْقِدُر َلُكَما َعَلى َأْمٍر َأْنَفُعُكَما َلَفَعْلُت, ُثمَّ َقا

, ُأِريُد َأْن َأْبَعَث بِِه إَِلى َأمِيِر اْلُمْؤمِنِيَن, 
ِ
, َفَتبَْتاَعاِن بِِه مِْن َمَتاِع اْلِعَراِق, َفُأْسلُِفُكَماهُ َماِل اهلل

َياِن َرْأَس اْلَماِل إَِلى َأمِيِر اْلُمْؤمِنِي ْبُح َلُكَما, َفَقااَل: ُثمَّ َتبِيَعانِِه بِاْلَمِدينَِة, َفُتَؤدِّ َن, َوَيُكوُن الرِّ

ا َقِدَما على ُعَمَر ,  َوِدْدَنا, َوَكَتَب إَِلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب , َأْن َيْأُخَذ مِنُْهَما اْلَماَل, َفَلمَّ

َيا اْلَماَل َورِ  ا َقاَل: َأُكلُّ اْلَجْيِش َأْسَلَفُه كَما َأْسَلَفُكَما؟ فَقااَل: اَل, َقاَل َأدِّ ْبَحُه, قال: َفَأمَّ

 , َفَقاَل: َما َينَْبِغي َلَك هذا َيا َأمِيَر اْلُمْؤمِنِيَن , َهَذا, َلْو 
ِ
ا ُعَبيُْد اهلل  , َفَسَكَت, َوَأمَّ

ِ
َعْبُد اهلل

 
ِ
, َوَراَجَعُه ُعَبْيُد اهلل

ِ
َياُه, َفَسَكَت َعْبُد اهلل , َفَقاَل َهَلَك اْلَماُل َأْو َنَقَص َلَضِمنَّاُه؟ َفَقاَل: َأدِّ

َرُجٌل مِْن ُجَلَساِء ُعَمَر بن الخطاب: َيا َأمِيَر اْلُمْؤمِنِيَن , َلْو َجَعْلَتُه قَِراًضا؟ َقاَل: َقْد 

 , 
ِ
 , َوُعبَْيُد اهلل

ِ
َجَعْلُتُه قَِراًضا, َفَأَخَذ ُعَمُر َرْأَس اْلَماِل َونِْصَف ِرْبِحِه, َوَأَخَذ َعْبُد اهلل

 . (1) "َمالِ نِْصَف ِرْبِح ذلك الْ 

 :فأقره عمر بن الخطاب "لو جعلته قراًضا"قوله:  والشاهد ,  ,على ذلك

, وال من التابعين, فكان وكان أميًرا للمؤمنين, ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 

 ذلك اإلقرار كاإلجماع منهم.

اٍم » قوله: كِيِم ْبِن ِحزا ْن حا عا ر يف الجاهحكيم بن حزام : «-  -وا لية, , عمِّ

                                                           

(, واإلمام الشافعي كما يف مسنده 2422أبي مصعب الزهري )أخرجه اإلمام مالك يف الموطأ رواية  (1)

 (. 1470(, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )523ترتيب السندي )
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 واإلسالم, وقد تقدم ذكر شيء من ترجمته.

ةا » قوله: ضا ارا اَلا ُمقا ا أاْعطااُه ما ُجِل إِذا لاى الرَّ انا ياْشتارُِط عا ُه كا نَّ جواز الشرط يف  فيه: «أا

 المقارضة, وال يجوز أن يجاوزها المقارض إال مع الضمان.

 أو بإذن المقارض له.

الِي فِي كا » قوله: ْطباةٍ أاْن َلا تاْجعالا ما و يصيبها أو هتلك, أألهنا قد تموت, : «بٍِد را

 العيب فينقص ثمنها, فيخسر من ماله.

 وذلك كشراء الحيوان, أو نحو ذلك مما هو معرض للهالك, أو للموت. 

 فاشرتط عليه أن ال يشرتي بماله حيوان.

ُه فِي باْحرٍ » قوله: َلا تاْحِملا  يخشى على ماله الغرق يف الماء.: «وا

ِسيلٍ » قوله: نِْزلا بِِه فِي باْطِن ما َلا تا  . «وا

 يخشى عليه الهلكة بسبب السيول.

الِي» قوله: ِمنْتا ما دا ضا قا لِكا فا يْئاا ِمْن ذا ْلتا شا عا إِْن فا يضمنه الُمَقاَرض, وهو الذي : «فا

 أخذ المال من أجل االتجار فيه, وهذا على لغة أهل الحجاز. 

 ذ المال لالتجار فيه, على لغة أهل العراق.ويضمنه كذلك المضاِرب, وهو من أخ

  :ضمان املقارض أو املضارب 

 وهذا يدل على أنه ال يضمن إال إذا فرط, أو تعدى يف المال.

 ال التعدي, فال ضمان عليه.ووأما إذا لم يحصل منه التفريط, 

كأن يكون اشرتى هبا بضاعة ليضارب هبا يف السوق, ثم جاء السيل وأخذها, 

ليس فيه مجرى سيل من قبل ذلك, أو أحرقت البضاعة النار, وهو لم يفرط  والمكان

 , واهلل أعلم .ليس عليه ضمان, فيف وضعها يف مكان غير آمن
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أِ »)َوَقاَل َمالٌِك فِي  – 211  طَّ ْحَمِن ْبِن َيْعُقوَب, َعْن : «اْلُموا َعْن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ

هِ َج َأبِيِه, َعْن  انا »: -رحمه اهلل- دِّ اٍل لُِعْثما ِملا فِي ما ُه عا نَّ ا -–أا ْبحا باْيناُهما لاى أانَّ الرِّ  .(1) «عا

 (.َوُهَو َمْوُقوٌف َصِحيٌح 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن المضاربة يف الربح والخسارة . 

 :أن عثمان  والشاهد ن يعقوب, دفع المال إلى جد العالء بن عبد الرحمن ب

 .على الشرط الذي بينهم وأن يعقوب وهو الحرقي تاجر فيه ونماه

ا» قوله: ْبحا باْيناُهما لاى أانَّ الرِّ  وهذا على حسب ما اشرتطا عليه يف الربح.: «عا

 هل يشرتط أن يكون الربح بينهما مناصفة؟ 

ند ال يشرتط أن يكون الربح بينهما مناصفة, وإنما على حسب ما اتفقا عليه عو

 المضاربة.

 فقد يكون صاحب المال بحاجة إلى تشغيل ماله, فربما يرضى بربع الربح.

وألن المضارب ربما يكون من أصحاب الخربة, وأصحاب التجارة الرابحة, فعند 

ذلك يقول الرجل: بداًل من أن يكون مالي يف بيتي, أعطيه هذا والربع من الربح خير 

 ., واهلل أعلم لي من ال شيء

كان المضاِرب أحوج, فيقول له المضاَرب له: ال أعطيك إال بربع الربح  وربما

 لك, وثالثة أرباع الربح لي, فإذا وافق المضاِرب, فال بأس بذلك أيًضا.

                                                           

ولكنه يحكي قصة حصلت له  ,ويعقوب الحرقي مجهول حال (,2430)أخرجه مالك يف الموطأ  (1) 

 فال بأس بتحسين حديثه . ,مع عثمان رضي اهلل عنه
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فال يشرتط يف هذه المسألة المناصفة يف الربح بين صاحب المال, وبين 

 المضارب.

و الثلث, أو الربع, أ على وإنما يكون على حسب االتفاق بينهما من أول األمر

 وغير ذلك.النصف, أو الثلثين, 

 وهذه تجارة يسير عليها كثير من البنوك, ومحالت الصرافة.

 فبعضهم يدخل فيها على الربح, وهذا ال يجوز.

وبعضهم يدخل فيها على تحديد مبلغ الربح المؤدى يف كل شهر, مع حفظ رأس 

 ماله كما هو, وهذا أيًضا ال يجوز.

المضاربة بينهما على الربح الخارج من المال, وعلى تحمل أي ضرر  وإنما تجوز

 تفريط من المضارب. وأيحصل, بدون تعدي, 

 لو أن المضاربة أجريت على القياس, لكانت ممنوعة.وقد قال بعض أهل العلم: 

ألن المضارب إذا دخل مع رجل, فاهلل أعلم هل سيحصل على شيء من الربح, أم 

 ال ؟

جهًدا, ووقتًا, وال يتحصل على شيء من الربح, وهذا فيه غرر قد يبذل فإنه 

 وجهالة.

ولكن المضاربة جوزت لما فيها من المسامحة, ورجاء الفرج, ومن التوسعة على 

 واهلل أعلم , الناس
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 باب المساقاة واإلجارة

 ]َباُب اْلُمَساَقاِة َواإِلَجاَرِة[

 الشرح: 

 معامالت, ويدخل تحتها المزارعة.نوع من الالمساقاة:  

 ( 238/ 2قال يف عون المعبود :) َأْن َيْدَفع َصاِحب النَّْخل َنْخله إَِلى 
َ

ِهي

ْطر مِْن َثَمرَها َولِْلَعامِِل  ُجل لَِيْعَمل بَِما فِيِه َصاَلحَها َوَصاَلح َثَمرَها َوَيُكون َلُه الشَّ الرَّ

قَّ  ْطر َفَيُكون مِْن َأَحد الشِّ ّق اآْلَخر اْلَعَمل َكاْلُمَزاَرَعِة . َقاَلُه الشَّ َجر َوَمْن الشِّ ْيِن ِرَقاب الشَّ

 
ّ

 . اهـاْلَخطَّابِي

  :حكم املساقاة 

ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز المساقاة, وخالف أبو حنيفة, وخالفه غير 

 ., وخلفائه الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص؛ لمخالفته ما ثبت عن النبي هنا معترب

تجوز المساقاة على النخل, (: 252-7/251يف البيان ) لعمراين قال اإلمام ا

أن يدفع الرجل نخله إلى رجل ليعمل عليها, وتكون الثمرة بينهما على ما وهي: 

 يشرتطان.

ألن أكثر عمل أهل الحجاز على النخل السقي من اآلبار, وإنما سيمت بذلك؛ 

 فسميت بذلك.

, وسعيد بن المسيب, وسالم بن عبد أبو بكر, وعمروممن قال بصحة المساقاة: 

اهلل, ومالك, والثوري, واألوزاعي, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, وداود, وأبو 

 يوسف, ومحمد.

 )ال تصح المساقاة(.وقال أبو حنيفة وزفر: 



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

خيرب  - ملسو هيلع هللا ىلص -افتتح رسول اهلل »أنه قال: : --دليلنا: ما روي عن ابن عباس 

فقالوا: نحن  -يعني: الذهب والفضة  -اء على أن له األرض وكل صفراء أو بيض

أعلم باألرض منكم, فأعطونا على أن لنا النصف, ولكم النصف, فأعطاهم, فلما كان 

وقت الثمرة.. بعث إليهم عبد اهلل بن رواحة ليحزر الثمرة, فحزرها عليهم, فقالوا: يا 

ين, وإن ابن رواحة, أكثرت علينا, فقال: إن شئتم.. فلكم, وضمنتم نصيب المسلم

 .(1)«شئتم.. فلي, وأضمن لكم نصيبكم, فقالوا: هذا هو الحق, وبه قامت السماوات

خرص عليهم أربعين ألف وسق, فكان --أن عبد اهلل بن رواحة »وروي: 

 «.منها عشرون ألفا, ولهم عشرون ألفا - ملسو هيلع هللا ىلص -لرسول اهلل 

ساقى أهل خيرب على تلك  - ملسو هيلع هللا ىلص -)أن رسول اهلل : -- وروى ابن عمر

 األصول بالشطر(.

  .وتجوز المساقاة على الكرم 

 )ال تجوز المساقاة على الكرم(.وقال داود: 

عامل أهل خيبر على الشطر  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي »: -- دليلنا: ما روى ابن عمر

 .«مما يخرج من النخل والشجر

 . اهـوألن الكرم شجر تجب الزكاة يف ثمرته, فجازت المساقاة عليه,    كالنخل

ومن إليه من أهل العلم, أن الكرم يلتحق  ذي ذهب إليه اإلمام الشافعي وال

 بالنخيل يف كثير من المعامالت.

بل إن بعض أهل العلم وهو الصحيح, جوز المزارعة يف كل شجرة تثمر, ويستفاد 

 منها, بشروطها المعلومة.

يف األمر جاء ما المخابرة, ويف النهي عن المزارعة, ووأما ما جاء يف األحاديث 

                                                           

 (.2153( والبيهقي يف الصغرى )12032خرجه الطرباين يف الكبير )أ (1)
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 هبما, فيكون الجمع بينها: 

 .الغرر والجهالة  أن النهي يكون فيما كان فيه

, َقاَل: َسَأْلُت َرافَِع ْبَن َخِديٍج : مسلمفي ف -من طريق َحنَْظَلُة ْبُن َقْيٍس اأْلَْنَصاِريُّ

-  :َهِب َواْلَوِرِق, َفَقاَل اِجُرونا َلا باْأسا بِِه، إِنَّ »َعْن كَِراِء اأْلَْرِض بِالذَّ انا النَّاُس ُيؤا ا كا ما

ْهِد النَّبِيِّ  لاى عا ا،  ملسو هيلع هللا ىلصعا ذا ياْهِلُك ها ْرِع، فا أاْشيااءا ِمنا الزَّ اِوِل، وا دا أاْقبااِل اْلجا انااِت، وا اِذيا لاى اْلما عا

ا،  ذا اٌء إَِلَّ ها ُكْن لِلنَّاِس كِرا ْم يا لا ا، فا ذا ياْهِلُك ها ا، وا ذا ُم ها ياْسلا ا، وا ذا ُم ها ْسلا يا نُْه، وا لِكا ُزِجرا عا ِلذا فا

الا باْأسا بِهِ  ْضُموٌن، فا ْعُلوٌم ما ْيٌء ما ا شا أامَّ  .(1) «فا

ونحو ما يخرج من األرض,  أو نصف هو أن يقول لك ثلثوالشيء المعلوم: 

 .ذلك 

 .أو تؤجر بالذهب, أو الفضة, كما يف حديث رافع بن خديج 

ني عشرة أوسق من التمر, أو أجرتك هذه المزرعة على أن تعطيأما أن يقول له: 

 خمسة أوسق من التمر, ونحو ذلك, فهذا ال يجوز؛ ألن فيه غرر وجهالة. 

فربما أخرجت المزرعة أكثر من ذلك فيقع الضرر على صاحب األرض وهو 

 المؤجر. 

 وربما أخرجت أقل من ذلك, فيحصل الضرر على المزارع, أو على المستأجر.

ه, عن صاحب األرض, وعن المستأجر واإلسالم جاء برفع الضرر ودفع

 والمزارع.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي عن المزارعة منسوخة, والصحيح 

 عدم النسخ لكن على التفصيل السابق .

 ( 2/132قال اإلمام الفوزان حفظه اهلل تعالى يف الملخص الفقهي :) 

                                                           

 (.1547أخرجه مسلم ) (1)
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لناس من قديم الزمان؛ المساقاة والمزارعة من جملة األعمال التي يزاولها ا

لحاجتهم إليهما؛ فقد يكون يف ملك اإلنسان شجر ال يستطيع القيام عليه واستثماره, 

أو تكون له أرض زراعية ال يستطيع العمل عليها واستغاللها, وعند آخر القدرة على 

العمل وليس يف ملكه شجر وال أرض, ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة 

كذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل, وتحقيق المصالح, ودفع الطرفين, وه

 المفاسد.

دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض فالمساقاة عرفها الفقهاء بأهنا: 

إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر, ويكون للعامل جزء مشاع 

 من ثمر ذلك الشجر, والباقي لمالكه.

دفع أرض لمن يزرعها, أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها, ويقوم ة: والمزارع

 عليه, بجزء مشاع منه, والباقي لمالك األرض.

وقد يكون الجزء المشروط يف المساقاة والمزارعة لمالك األرض, أو الشجر 

 . اهـوالباقي للعامل

  :رعة ويف قصة خيرب دليل على جواز المساقاة والمزا"قال اإلمام ابن القيم

عامل أهل خيرب, واستمر على ذلك إلى  ملسو هيلع هللا ىلصبجزء من الغلة, من ثمر أو زرع؛ فإنه 

حين وفاته, ولم ينسخ البتة, واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه, وليس من باب 

  . اهـ"المؤاجرة, بل من باب المشاركة, وهو نظير المضاربة سواء

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

ضاربة, يجيزون المزارعة, والمؤاجرة, والذين يمنعون من الذين يجيزون الم

 المضاربة, يمنعون المزارعة, و المؤاجرة.

  :وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خالفتهم, "وقال الموفق بن قدامة
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 . "واشتهر ذلك, فلم ينكر, فكان إجماعا

أهل وال يجوز التعويل على ما خالف الحديث واإلجماع, وكثير من "قال: 

النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه وال يمكنهم االستئجار عليه, وكثير من 

الناس ال شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل 

 . اهـ"لمصلحة الفئتين

عامل أهل خيرب على  ملسو هيلع هللا ىلصوتأول أبو حنيفة ومن إليه األحاديث التي فيها أن النبي 

 ة.أن خيرب فتحت عنو

, والصحيح خالف ما ذهب إليه أبو ملسو هيلع هللا ىلصفكان اليهود فيها كالعبيد يعملون للنبي 

 حنيفة.

: َأْجَلى الَيُهوَد, من حديث اْبِن ُعَمَر, َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب ين: في الصحيحف

 
ِ
ا َظَهَر َعَلى َخْيبَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالنََّصاَرى مِْن َأْرِض الِحَجاِز, َوَكاَن َرُسوُل اهلل َر َأَراَد إِْخَراَج َلمَّ

ِه َولَِرُسولِِه  َولِْلُمْسلِِميَن, َوَأَراَد  ملسو هيلع هللا ىلصالَيُهوِد مِنَْها, َوَكاَنِت األَْرُض ِحيَن َظَهَر َعَلْيَها لِلَّ

 
ِ
ُهْم بَِها, َأْن َيْكُفوا َعَمَلَها, َوَلُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصإِْخَراَج الَيُهوِد مِنَْها, َفَسَأَلِت الَيُهوُد َرُسوَل اهلل  لُِيِقرَّ

 
ِ
ا ِشْئناا»: ملسو هيلع هللا ىلصنِْصُف الثََّمِر, َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل لِكا ما لاى ذا ا عا ُكْم بِها وا بَِها َحتَّى «ُنِقرُّ , َفَقرُّ

 . (1) "َأْجالَُهْم ُعَمُر إَِلى َتْيَماَء َوَأِريَحاء

ُه »يف صحيحه:  ويف رواية اإلمام مسلم  نَّ يْ  - ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  –أا عا إِلاى ياُهوِد خا فا بارا ناْخلا دا

ُسوِل اهللِ  لِرا الِِهْم، وا ا ِمْن أاْموا ْعتاِمُلوها ْن يا
لاى أا ا، عا ها أاْرضا ْيبارا وا ا ملسو هيلع هللا ىلصخا رِها ْطُر ثاما  .«شا

أهنم يعطون الحب, وأجرة العمال, ويقومون بسقيها, وبإعدادها ويكون  :أي

 صاحب األرض كالمشارك بالمال, وهم مشاركون بالجهد.

                                                           

 (.1551(, ومسلم )2338أخرجه البخاري ) (1)
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  (1) املساقاةبيان ما يشرتط لصحة : 

 شروطًا: وقد ذكر الفقهاء رحمهم اهلل لصحة المساقاة

 . أن يكون الشجر المسقى عليه له ثمر يؤكل  األول:

تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة؛ كالثلث, : الثاين

 . والربع, سواء قل الجزء المشروط أو كثر

عينة؛ لم تصح؛ ألنه قد ال يحصل من الغلة ما وكذا لو شرط له يف المساقاة دراهم م

يساويها, وكذا لو شرط ألحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة؛ لم تصح 

المساقاة؛ ألنه قد ال يحصل من الشجر غير تلك المعينة, فيختص بالغلة أحدهما دون 

الغلة, اآلخر, أو ال تحمل تلك الشجرة أو األشجار المعينة, فينحرم المشروط له من 

 ويحصل الغرر والضرر.

وال بد من تحديد , المساقاة عقد الزم ال يجوز فسخها إال برضى اآلخر الثالث:

 مدهتا, ولو طالت, مع بقاء الشجر.

ويلزم العامل كل ما فيه صالح الثمرة؛ من حرث, وسقي, وإزالة ما يضر الشجر, 

ح مجارى الماء, والثمرة, من األغصان, وتلقيح النخل, وتجفيف الثمر, وإصال

 وتوزيعه على الشجر.

وعلى صاحب الشجر ما يحفظ األصل وهو الشجر؛ كحفر البئر, وبناء الحيطان, 

وتوفير الماء يف البئر ... ونحو ذلك, وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي 

 . اهـاألشجار كالسماد ونحوه

 يف املزارعة دفع احلب مع األرض : 

  القيم قال اإلمام ابنوالذين اشرتطوا ": (1/223)يف إعالم الموقعين

                                                           

 (2/141الملخص الفقهي ) (1)
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البذر من رب األرض قاسوها على المضاربة, وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة 

؛ فهو من أفسد القياس؛ فإن المال يف المضاربة --الصحيحة وأقوال الصحابة 

بذر الذي يرجع إلى صاحبه, ويقسمان الربح؛ فهذا نظير األرض يف المزارعة, وأما ال

ال يعود نظيره إلى صاحبه, بل يذهب كما يذهب نفع األرض؛ فإلحاقه باألصل 

 .واهلل أعلم هـا."الذاهب أولى من إلحاقه باألصل الباقي

 المساقاة واإلجارة جواز بيان

ُسولا اهللِ »: -  -اْبِن ُعَمَر  َعنِ ) – 212 ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را طْرِ ما ْيبارا بِشا لا أاْهلا خا اما عا

ْرعٍ  رٍ، أاْو زا ا ِمْن ثاما   .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «ياْخُرُج ِمنْها

رِ، »َوفِي ِرَواَيٍة َلُهَما:  لاُهْم نِْصُف الثَّما ا وا ها لا ما لاى أاْن ياْكُفوا عا ا عا ُهْم بِها أاُلوا أاْن ُيِقرَّ فاسا

ُسوُل اهللِ  الا لاُهْم را قا لاى: »ملسو هيلع هللا ىلص -فا ا عا ُكْم بِها لِكا ما  ُنِقرُّ وا بَِها, َحتَّى َأْجاَلُهْم , «ا ِشئْنااذا َفَقرُّ

  .(2) "ُعَمرُ 

ُسولا اهللِ »َولُِمْسلٍِم:  لاى أاْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ا عا ها أاْرضا ْيبارا وا ْيبارا ناْخلا خا عا إِلاى ياُهوِد خا فا دا

ا رِها ْطُر ثاما لاُه شا الِِهْم، وا ا ِمْن أاْموا ْعتاِمُلوها   (.(3) «يا

  الشرح: 

الحديث لبيان حجة جمهور أهل العلم يف جواز المساقاة,  لمصنف ساق ا

 والمزارعة.

ُسولا اهللِ » قوله: ْيبارا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را لا أاْهلا خا اما , وكان ذلك ملسو هيلع هللا ىلصحين فتحها  :أي «عا

                                                           

 .(1551)ومسلم  (,2322)أخرجه البخاري  (1) 

 «.إلى تيماء وأريحاء»وزادا:  (1551)ومسلم  (,2338)أخرجه البخاري  (2) 

 .(2331), وأيًضا البخاري (1551)أخرجه مسلم  (3) 
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يف السنة السادسة, وقيل السابعة من الهجرة, وقد فتحها عنوة كما هو معلوم يف باب 

 .السيرة 

ْطرِ » قوله: ْرعٍ  بِشا رٍ، أاْو زا ا ِمْن ثاما ا ياْخُرُج ِمنْها مما يخرج منها من بالنصف  :أي «ما

 .الثمار, كالتمر ونحوه أو زرع ونحوه 

ا»َوفِي ِرَواَيٍة َلُهَما: " قوله: ها لا ما ْن ياْكُفوا عا
لاى أا ا عا ُهْم بِها ْن ُيِقرَّ أاُلوا أا سا ألن النبي : "«فا

 , وأنه سيجليهم منها.ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله , وكان قد أخربهم أن األرض هلل  ملسو هيلع هللا ىلص

نحن أهل خربة, فإن شئت كفيناك العمل فيها, ولنا النصف, ولك فقالوا يا محمد: 

 النصف من ثمرها.

ُسوُل اهللِ » قوله: الا لاُهْم را قا رِ، فا لاُهْم نِْصُف الثَّما ا : »ملسو هيلع هللا ىلص -وا لِكا ما لاى ذا ا عا ُكْم بِها ُنِقرُّ

لى ما قالوه, ولكن هذه الموافقة تكون عائدة على وافقهم ع ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «ِشْئناا

 . الخلفاء الراشدين من بعدهو, ملسو هيلع هللا ىلصمشيئة النبي 

 الشرط. علىوهم  ملسو هيلع هللا ىلصفمات النبي 

رُ » قوله: ُهْم ُعما تَّى أاْجالا ا، حا وا بِها رُّ قا  على البقاء والعمل فيها. :أي «فا

 يف خالفته. وأجالهم عمر 

 ْبَن ُعَمَر, من حديث اْبِن ُعَمَر : البخاريفي ف
ِ
ا َفَدَع َأْهُل َخْيَبَر َعْبَد اهلل , َقاَل: َلمَّ

 
ِ
َكاَن َعاَمَل َيُهوَد َخْيَبَر َعَلى َأْمَوالِِهْم, َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم ُعَمُر َخطِيًبا, َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اهلل

ُكُم اهللُ » رَّ ا أاقا ُكْم ما  ْبَن ُعَمرَ  «ُنِقرُّ
ِ
ْيِل,  َوإِنَّ َعْبَد اهلل َخَرَج إَِلى َمالِِه ُهنَاَك, َفُعِدَي َعَلْيِه مَِن اللَّ

َنا َوُتْهَمُتنَا َوَقْد َرَأْيُت  َفُفِدَعْت َيَداُه َوِرْجالَُه, َوَليَْس َلنَا ُهنَاَك َعُدوٌّ َغيَْرُهْم, ُهْم َعُدوُّ

ا َأْجَمَع ُعَمُر َعَلى َذلَِك َأَتاُه َأَحُد بَ  نِي َأبِي الُحَقْيِق, َفَقاَل: َيا َأمِيَر إِْجالََءُهْم, َفَلمَّ

ٌد  نَا ُمَحمَّ , َوَعاَمَلنَا َعَلى األَْمَواِل َوَشَرَط َذلَِك َلنَا, َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالُمْؤمِنِيَن, َأُتْخِرُجنَا َوَقْد َأَقرَّ

 
ِ
ا ُأْخرِْجتا مِ »: ملسو هيلع هللا ىلصُعَمُر: َأَظنَنَْت َأنِّي َنِسيُت َقْوَل َرُسوِل اهلل ْيفا بِكا إِذا ْعُدو كا ْيبارا تا ْن خا
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ةٍ  ةا باْعدا لايْلا ُلوُصكا لايْلا َفَقاَل: َكاَنْت َهِذِه ُهَزْيَلًة مِْن َأبِي الَقاِسِم, َقاَل: َكَذْبَت َيا  «بِكا قا

, َفَأْجالَُهْم ُعَمُر, َوَأْعَطاُهْم قِيَمَة َما َكاَن َلُهْم مَِن الثََّمِر, َمااًل َوإِباًِل, َوُعرُ 
ِ
وًضا َعُدوَّ اهلل

, َأْحِسُبُه َعْن َنافٍِع, َعنْ 
ِ
اُد ْبُن َسَلَمَة, َعْن ُعَبْيِد اهلل  مِْن َأْقَتاٍب َوِحَباٍل َوَغْيِر َذلَِك َرَواُه َحمَّ

 
ِّ

 .(1) «اْخَتَصَرُه  ملسو هيلع هللا ىلصاْبِن ُعَمَر, َعْن ُعَمَر, َعِن النَّبِي

 هو فصل الكف عن الساعد, أي زوال المفاصل بعضها عن بعض.والفدع: 

لُِمْسِلٍم: » قوله: ُسولا اهللِ "وا ْيبارا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ْيبارا ناْخلا خا عا إِلاى ياُهوِد خا فا  . «"دا

 من أجل زراعته, وتثميره.

ا» قوله: ها أاْرضا وأعطاهم األرض من أجل زراعتها, ببعض الخضار  :أي «وا

 .والحشيش

 جواز معاملة اليهود والنصارى إذا أمن شرهم. وفيه:

الِِهمْ عا » قوله: ا ِمْن أاْموا ْعتاِمُلوها ْن يا
 . «لاى أا

 دليل لجمهور أهل العلم على أنه ال يشرتط أن يعطي البذر صاحب األرض. وفيه:

ا» قوله: رِها ْطُر ثاما لاُه شا  ولهم نصف الثمر الخارج منها. :أي «وا

 ( 202/ 10قال النووي شرحه على مسلم :) فِي َهِذِه اأْلََحاِديِث َجَواُز

ِثيَن الْ   َوَأْحَمُد َوَجِميُع ُفَقَهاِء اْلُمَحدِّ
ُّ

افِِعي ْيُث َوالشَّ ُمَساَقاِة َوبِِه َقاَل َمالٌِك َوالثَّْوِريُّ َواللَّ

َوَأْهُل الظَّاِهِر َوَجَماِهيُر اْلُعَلَماِء َوَقاَل أبو حنيفة ال يجوز وتأويل َهِذِه اأْلََحاِديَث َعَلى 

 َأنَّ َخْيَبَر ُفتَِحْت َعنْ 
ِ
َفَما َأَخَذُه َفُهَو َلُه َوَما َتَرَكُه َفُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَوًة َوَكاَن َأْهُلَها َعبِيًدا لَِرُسوِل اهلل

ُكْم ما أقركم اهلل وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصَلُه َواْحَتجَّ اْلُجْمُهوُر بَِظَواِهِر َهِذِه اأْلََحاِديِث َوبَِقْولِِه  رُّ
ُأقِ

ًدا َقاَل اْلَقاِضي َوَقِد اْخَتَلُفوا فِي َخيَْبَر َهْل ُفتَِحْت حديث َصِريٌح فِي َأنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا َعبِي

َعنَْوًة َأْو ُصْلًحا َأْو بَِجاَلِء َأْهلَِها َعنَْها بَِغْيِر قَِتاٍل َأْو َبْعُضَها ُصْلًحا َوَبْعُضَها َعنَْوًة وبعضها 

                                                           

 (.2730أخرجه البخاري ) (1)
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 ِرَواَيُة جالء َعنُْه َأْهُلُه َأْو َبْعُضَها ُصْلًحا َوَبْعُضَها َعنَْوًة قَ 
َ

اَل َوَهَذا َأَصحُّ اأْلَْقَواِل َوِهي

َمالٍِك ومن تابعه وبه قال بن ُعَييْنََة َقاَل َوفِي ُكلِّ َقْوٍل َأَثٌر َمْرِويٌّ َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم َأنَّ 

 
ِ
ا َظَهَر َعَلى َخْيَبَر َأَراَد إِْخَراَج اْلَيُهوِد مِنَْها َوَكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ِت اأْلَْرُض ِحيَن َظَهَر َلمَّ

ِه َولَِرُسولِِه َولِْلُمْسلِِميَن َوَهَذا َيُدلُّ لَِمْن َقاَل َعنَْوًة إِْذ َحقُّ اْلُمْسلِِميَن إِنََّما هُ  َو فِي َعَلْيَها لِلَّ

لِِميَن َواهلُل اْلَعنَْوِة َوَظاِهُر َقْوِل َمْن َقاَل ُصْلًحا َأنَُّهْم ُصولُِحوا َعَلى َكْوِن اأْلَْرِض لِْلُمْس 

َأْعَلُم َواْخَتَلُفوا فِيَما َتُجوُز َعَلْيِه اْلُمَساَقاُة مَِن اأْلَْشَجاِر َفَقاَل َداُوُد َيُجوُز َعَلى النَّْخِل 

ًة َوَقاَل َمالٌِك َتُجوُز َعَلى َجِميِع   َعَلى النَّْخِل َواْلِعنَِب َخاصَّ
ُّ

افِِعي ًة َوَقاَل الشَّ َخاصَّ

ا  اأْلَْشَجارِ  ا َداُوُد َفَرآَها ُرْخَصًة َفَلْم َيَتَعدَّ فِيِه اْلَمنُْصوَص َعَلْيِه َوَأمَّ  َفَأمَّ
ِّ

افِِعي َوُهَو َقْوٌل لِلشَّ

 َفَواَفَق َداُوَد فِي َكْونَِها ُرْخَصًة َلكِْن َقاَل ُحْكُم اْلِعنَِب ُحْكُم النَّْخِل فِي ُمْعَظِم 
ُّ

افِِعي الشَّ

ا  َمالٌِك َفَقاَل َسَبُب اْلَجَواِز اْلَحاَجُة َواْلَمْصَلَحُة َوَهَذا َيْشَمُل اْلَجِميَع اأْلَْبَواِب َوَأمَّ

  . اهـَفُيَقاُس َعَلْيِه َواهلُل َأْعَلُم 

 مشروعية كراء األرض بجزء ما يخرج منها

نْ »: -  -َرافَِع ْبَن َخِديٍج َوَعْن َحنَْظَلَة ْبِن َقيٍْس َقاَل: َسَأْلُت ) – 213 اِء  عا كِرا

ةِ  اْلِفضَّ ِب وا ها ُسوِل  ?اَْلاْرِض بِالذَّ ْهِد را لاى عا اِجُرونا عا انا النَّاُس ُيؤا ا كا : َلا باْأسا بِِه، إِنَّما قاالا فا

ياْسلاُم  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهللِ  ا وا ذا ياْهِلُك ها ْرِع، فا أاْشيااءا ِمنا الزَّ اِوِل، وا دا أاْقبااِل اْلجا انااِت، وا اِذيا لاى اْلما عا

ا، ذا ا  ها أامَّ نُْه، فا را عا جا لِكا زا ِلذا ا، فا ذا اٌء إَِلَّ ها ُكْن لِلنَّاِس كِرا لاْم يا ا، وا ذا ْهِلُك ها يا ا وا ذا ُم ها ْسلا يا وا

الا باأْسا بِهِ  ْضُموٌن فا ْعُلوٌم ما ْيٌء ما   .َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «شا

 (.النَّْهِي َعْن كَِراِء اأْلَْرضِ  َبَياٌن لَِما ُأْجِمَل فِي اْلُمتََّفَق َعَلْيِه مِْن إِْطاَلِق وفيه: 

                                                           

أقبال »وقيل: ما ينبت حول السواقي.  ,مسايل المياه «:الماذيانات» (1547)أخرجه مسلم  (1) 

 أوائل ورؤوس األهنار الصغيرة.«: الجداول
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 الشرح: 

الحديث ليبين أن ما جاء من األحاديث يف النهي عن كراء  الحافظ ساق  

 األرض, أو المزارعة محمول على أنواع محدودة منها, وإال فاألصل هو جواز ذلك.

ِديٍج » قوله: عا ْبنا خا
افِ أاْلُت را جشم بن ابن رافع بن عدي بن يزيد بن : «-  -سا

 . حارثة األنصارّي األوسي أبو عبد اهلل مات يف زمن معاوية 

ةِ » قوله: اْلِفضَّ ِب وا ها اِء اَْلاْرِض بِالذَّ ْن كِرا  ذا جائز, بخالف األول.وه: «?عا

األول عبارة عن مزارعة, ومساقاة, تعطيه األرض مقابل العمل فيها, ويعطيك ف

 م االتفاق عليه.نصيبك, نصف, أو ربع, أو ثلث, على ما تد

أما هنا فالرجل يستأجر األرض بالمال, يقول له: تأجرين أرضك بخمسين ألًفا يف 

 السنة, أو بمائة ألف ريال يف السنة, أو بسبعين ألف ريال يف السنة.

فيقول صاحب األرض بعد االتفاق: نعم, فهنا ال حرج يف الكراء؛ ألن الكراء 

 ر وال جهالة.يعترب شيًئا معلوًما, ليس فيه أي غر

: َلا باْأسا بِهِ » قوله: قاالا  هذا أمر جائز, ومشروع. :أي «فا

ُسوِل اهللِ » قوله: ْهِد را لاى عا اِجُرونا عا انا النَّاُس ُيؤا ا كا انااِت  - ملسو هيلع هللا ىلص -إِنَّما اِذيا لاى اْلما  «عا

الجداول الصغيرة, فيقول: هذه المزرعة لك هذا الجانب منها, ولي هذا الجانب  :أي

 منها.

 فقد يأيت المطر ويدخل يف أحد الجوانب, والجانب اآلخر قد ال يثمر شيًئا.

 أو على كليهما. الضرر حاصل على أحدهما فيكون

بيان كما سبق , فتكون اإلجارة مشروعة, وجائزة, أما لو كان بشيء معلوم مضمون

 .ذلك

اِولِ » قوله: دا أاْقبااِل اْلجا  وهي األهنار الصغيرة.: «وا
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أاْش » قوله: اوا ذا ياْهِلُك ها ا وا ذا ُم ها ياْسلا ا، وا ذا ُم ها ياْسلا ا وا ذا ياْهِلُك ها ْرِع، فا  . «يااءا ِمنا الزَّ

قد يقع الضرر على أحدهما, إما على صاحب األرض, وإما على المزارع, أو  :أي

 المستأجر.

نْهُ » قوله: را عا جا لِكا زا ِلذا ا، فا ذا اٌء إَِلَّ ها لاْم ياُكْن لِلنَّاِس كِرا زجر عن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «وا

 هذا لما فيه من الضرر والغرر والجهالة.

الا باأْسا بِهِ » قوله: ْضُموٌن فا ْعُلوٌم ما ْيٌء ما ا شا أامَّ يؤجر أرضه  وقد كان ابن عمر : «فا

 .إلى زمن معاوية بن أبي سفيان 

, , ويف خالفة أبي بكر الصديق, وخالفة عمر ملسو هيلع هللا ىلصفقد أجرها يف زمن النبي 

 . علي بن أبي طالب , وخالفة انعثمخالفة و

سمع حديث رافع بن خديج يف النهي عن كراء األرض,  فلما كان زمن معاوية 

 كراء األرض بعد ذلك. فرتك ابن عمر 

ناا، », َيُقوُل: --من طريق َنافٌِع, َأنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر : مسلمفي ف ُكنَّا ُنْكرِي أاْرضا

لِكا ِحي ْكناا ذا را ِديٍج ُثمَّ تا افِِع ْبِن خا ِديثا را ِمْعناا حا  .-» (1)-نا سا

 . لكراء األرض ليس من باب التحريم, وإنما هو من باب الورع وترك ابن عمر 

وإال فإن كان الكراء بشيء معلوم من الخارج من األرض, أو بشيء معلوم من 

نه ال غرر فيه, الذهب, أو من الفضة, أو من العملة الورقية اليوم, فهذا كله جائز؛ أل

 المستأجر. أووال جهالة, وال ضرر, على صاحب األرض, 

, والصحيح أن الحديث ال مطعن وبعضهم طعن يف حديث رافع بن خديج 

 فيه.

 قد عمل به. , وابن عمر مسلمفهو حديث ثابت يف 

                                                           

 (.1533أخرجه مسلم ) (1)
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هنى عن كراء األرض, قد جاء عنه  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث رافع بن خديج الذي فيه أن النبي 

الباب أنه فصل وقال بأن النهي عما ليس معلوًما, أي فيه الغرر كما يف حديث 

 والجهالة والضرر.

الفضة, أو مما يخرج من األرض يف شيء معلوم: إما من الذهب, أو وأما ما كان 

 .فال حرج على الثلث, أو الربع, أو النصف, أو الثلثين, أو نحو ذلك

ا ُأْجِملا فِي الْ » قوله:  فِيِه بايااٌن لِما اِء اَْلاْرضِ وا ْن كِرا ِق النَّْهِي عا ْيِه ِمْن إِْطالا لا قا عا : «ُمتَّفا

 .واهلل أعلم, القول فيما سبقهذا يدل على ما فصلناه من  كالم الحافظ و

 وجواز المعلومة ,بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة

اِك  َوَعنْ ) – 214 حَّ ُسولا اهللِ »: -  -َثابِِت ْبِن الضَّ ِن  - ملسو هيلع هللا ىلص - أانَّ را ى عا ناها

ةِ  را اجا را بِاْلُمؤا أاما ِة وا عا ارا  (.َأْيًضا ُمْسلِمٌ  َرَواهُ  .(1) «اْلُمزا

 هذا الحديث لبيان النهي عن المزارعة. ساق المصنف  الشرح: 

  :ويكون المعنى المنهي عنه هنا على وجهين 

إذ أن تسليم على صاحبها أفضل الصالة والما كان يف مبدأ الهجرة النبوية األول: 

 الناس كانوا يف حاجة إلى أن يعانوا.

فكون اإلنسان يرتك أرضه بدون زراعة, أو يعطيهم أرضه مقابل أجرة, ربما كلف 

 بالسماحة مع المهاجرين. ملسو هيلع هللا ىلصعليهم, فأمر النبي 

أن المزارعة المنهي عنها ما كانت على شيء غير معلوم, أما ما كانت على الثاين: 

 . ال حرجفشيء معلوم 

                                                           

 .(1542)أخرجه مسلم  (1) 
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ُسولا اهللِ » قوله: ةِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را عا ارا ِن اْلُمزا ى عا وهي على المعنى السابق,  :أي «ناها

 ما كانت غير معلومة. 

[» قوله: را أاما ةِ  ]وا را اجا وهذا الحديث يوافق حديث رخص فيها ورغب  :أي «بِاْلُمؤا

 . السابق رافع بن خديج 

ما يخرج من األرض, فال شيء معلوم من الذهب, أو الفضة, أو م منفما كان 

 واهلل أعلم , حرج فيه

 أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة جواز

ُسوُل اهللِ »َأنَُّه َقاَل:  ;--اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 215 ما را أاْعطاى  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْحتاجا وا

ا اما را انا حا لاْو كا ُه، وا ُه أاْجرا ما جا  (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(1) «لاْم ُيْعطِهِ  الَِّذي حا

  -  -َرافِِع ْبِن َخِديٍج  َوَعنْ ) – 213
ِ
اِم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل جَّ ْسُب اْلحا كا

بِيٌث   (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «خا

 هذا الحديث لبيان جواز أخذ أجرة الحجامة. ساق المصنف   الشرح: 

أخرب النبي  وبيان أن المال الذي يكتسبه الحاجم من حجامته ليس بحرام, وإنما

 .لخبث الصفة , وليس كل خبيث محرمأنه خبيثعنه  ملسو هيلع هللا ىلص

 (452/ 4قال الحافظ يف شرح الحديث :) اْلُمَراَد بِاْلَكَراَهِة ُهنَا َكَراَهُة

اِم َحَراٌم  دِّ َعَلى َمْن َقاَل إِنَّ َكْسَب اْلَحجَّ التَّْحِريم َوَكأن بن َعبَّاٍس َأَشاَر بَِذلَِك إَِلى الرَّ

وا َواْختَ  َلَف اْلُعَلَماُء َبْعَد َذلَِك فِي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة َفَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَِلى َأنَُّه َحاَلٌل َواْحَتجُّ

                                                           

 .(2103)البخاري أخرجه  (1) 

 خبيث ,ثمن الكلب خبيث»وهو بتمامه:  (1538)أخرجه مسلم  (2) 
ّ

وكْسب الحجام  ,ومهر الَبِغي

 «.خبيث
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ْجَر َعنُْه َعَلى التَّنِْزيِه  ٍم َفَحَمُلوا الزَّ بَِهَذا اْلَحِديِث َوَقاُلوا ُهَو َكْسٌب فِيِه َدَناَءٌة َوَلْيَس بُِمَحرَّ

دََّعى النَّْسَخ َوَأنَُّه َكاَن َحَراًما ُثمَّ ُأبِيَح َوَجنََح إَِلى َذلَِك الطََّحاِويُّ َوالنَّْسُخ اَل َومِنُْهْم َمِن ا

ْحتَِماِل َوَذَهَب َأْحَمُد َوَجَماَعٌة إَِلى اْلَفْرِق َبيَْن اْلُحرِّ َواْلَعْبِد َفَكِرُهوا لِْلُحرِّ 
ِ

َيْثُبُت بِاال

ْحتَِراَف بِاْلِحَجاَمةِ 
ِ

ْنَفاُق َعَلى  اال ْنَفاُق َعَلى َنْفِسِه مِنَْها َوَيُجوُز َلُه اإْلِ َوَيْحُرُم َعَلْيِه اإْلِ

َوابِّ مِنَْها َوَأَباُحوَها لِْلَعْبِد ُمْطَلًقا َوُعْمَدُتُهْم َحِديُث ُمَحيَِّصَة َأنَُّه َسَأَل النَّبِ  قِيِق َوالدَّ  الرَّ
َّ

ي

اِم َفنََهاُه  ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَر َلُه اْلَحاَجَة َفَقاَل اْعلِْفُه َنَواِضَحَك َأْخَرَجُه َمالٌِك َعِن َكْسِب اْلَحجَّ

اِم إِنََّما ُكِرَه  نَِن َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت َوَذَكَر بن اْلَجْوِزيِّ َأنَّ َأْجَر اْلَحجَّ َوَأْحَمُد َوَأْصَحاُب السُّ

تِي َتِجُب لِْلُمْسلِِم َعَلى ا َنَُّه مَِن اأْلَْشَياِء الَّ
ِ

ْحتَِياِج َلُه َفَما َكاَن أل
ِ

ْلُمْسلِِم إَِعاَنًة َلُه ِعنَْد اال

 َبْيَن َقْولِِه 
ِّ

اِم َخبِيٌث  ملسو هيلع هللا ىلصَينَْبِغي َلُه َأْن َيْأُخَذ َعَلى َذلَِك َأْجًرا َوجمع بن اْلَعَربِي َكْسُب اْلَحجَّ

اَم ُأْجَرَتُه بَِأنَّ َمَحلَّ اْلَجَواِز َما  إَِذا َكاَنِت اأْلُْجَرُة َعَلى َعَمٍل َمْعُلوٍم َوَبْيَن إِْعَطائِِه اْلَحجَّ

ْجُر َعَلى َما إَِذا َكاَن َعَلى َعَمٍل َمْجُهوٍل َوفِي اْلَحِديِث إَِباَحُة اْلِحَجاَمِة  َوُيْحَمُل الزَّ

ِم َوَغْيِرِه َوَسَيْأتِي َمِزيٌد لَِذلَِك فِي كِ  َتاِب الطِّبِّ َوفِيِه َوَيْلَتِحُق بِِه َما ُيَتَداَوى مِْن إِْخَراِج الدَّ

ُفوا مِنَْها َوَجَواُز  َفاَعُة إَِلى َأْصَحاِب اْلُحُقوِق َأْن ُيَخفِّ اأْلُْجَرُة َعَلى اْلُمَعاَلَجِة بِالطِّبِّ َوالشَّ

يِِّد لَِعْبِدِه َكَأْن َيُقوَل َلُه َأِذْنُت َلَك َأْن َتْكَتِسَب َعَلى َأْن ُتْعطَِينِي ُكلَّ  َيْوٍم َكَذا  ُمَخاَرَجِة السَّ

َن َتْمكِينُ  ُه َوَما َزاَد َفُهَو َلك َوفِيِه اْستِْعَماُل اْلَعْبِد بَِغْيِر إِْذِن َسيِِّدِه اْلَخاصِّ إَِذا َكاَن َقْد َتَضمَّ

  . اهـمَِن اْلَعَمِل إِْذنه اْلَعام 

   من حديث َرافُِع ْبُن َخِديٍج : مسلمفي ف
ِ
نُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اهلل ْلِب  ثاما اْلكا

بِيٌث  بِيٌث خا اِم خا جَّ ْسُب اْلحا كا بِيٌث وا ْهُر اْلباِغيِّ خا ما  .(1)«وا

 .قبل كسب الحجام فعلى التفصيل المذكورأما مهر الغي وثمن الكلب فحرام وأما 

 واهلل أعلم

                                                           

 (.1538أخرجه مسلم ) (1)
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 أجرة األجير منعتحريم 

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 217
ِ
الا اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ٌة  -قا ثا : ثاالا

ُجٌل  را ناُه، وا لا ثاما أاكا ا، فا ُجٌل بااعا ُحرًّ را ، وا را دا ُجٌل أاْعطاى بِي ُثمَّ غا ِة: را ْصُمُهْم ياْوما اْلِقيااما ا خا نا أا

هُ  لاْم ُيْعطِِه أاْجرا اْستاْوفاى ِمنُْه، وا ا، فا را أاِجيرا  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «اْستاْأجا

 الشرح: 

 . ظلمًا أجرة العامل منعساق المصنف الحديث لبيان حرمة  

الا اهللُ » قوله:  هذا يسمى بالحديث القدسي.: « -قا

 , وهي من الصفات الذاتية الفعلية.إثبات صفة الكالم هلل  وفيه:

ةِ » قوله: ْصُمُهْم ياْوما اْلِقيااما ا خا نا ٌة أا ثا هذا ليس على الحصر, وقد تنوعت : «ثاالا

 اديث يف ذلك, يف كل باب بحسبه.األح

 عظيم ذنب هؤالء الثالثة المذكور شأهنم يف الحديث. وفيه:

عاجله بالعقوبة  يوم القيامة سيكون خصيمهم, ومن خاصمه اهلل  من أن اهلل 

 من ذلك. واإلذالل, نعوذ باهلل 

را » قوله: دا ُجٌل أاْعطاى بِي ُثمَّ غا , مثاًل باهلل رجل جاء إلى رجل آخر فسأله  :أي «را

ج عليه باهلل   , ثم بعد ذلك غدر., أو أعطي هذا الرجل من أجل اهلل أو حرَّ

 --من حديث َأبِي َسِعيٍد : مسلمويف 
ِّ

اٌء ِعنْدا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اِدٍر لِوا لُِكلِّ غا

ةِ   .(2) «اْستِِه ياْوما اْلِقيااما

اٌء ياوْ »: لهويف لفظ  اِدٍر لِوا اِدرا أاْعظاُم لُِكلِّ غا َلا غا ْدِرِه، أاَلا وا ْدِر غا ُع لاُه بِقا ِة، ُيْرفا ما اْلِقيااما

                                                           

 وليس يف مسلم.( 2227)أخرجه البخاري  (1)

 (.1738أخرجه مسلم ) (2)
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ةٍ  امَّ ا ِمْن أاِميرِ عا ْدرا  .«غا

 بنحوه. ين من حديث ابن عمر يف الصحيحو

  ,ْبِن َعْمٍرو في الصحيحين: فوالغدر من صفات المنافقين 
ِ
-من حديث َعْبِد اهلل

-  
َّ

ٌة » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي ْصلا اناْت فِيِه خا ْن كا ما ا، وا الِصا ا خا انا ُمناافِقا ْن ُكنَّ فِيِه كا أاْرباٌع ما

ا  إِذا ، وا با ذا ثا كا دَّ ا حا إِذا ، وا انا ا اْؤُتِمنا خا ا: إِذا ها عا تَّى يادا اِق حا ٌة ِمنا النِّفا ْصلا اناْت فِيِه خا ِمنُْهنَّ كا

را  ما فاجا اصا ا خا إِذا ، وا را دا دا غا اها  .(1) «عا

ناهُ » ه:قول لا ثاما أاكا ا، فا ُجٌل بااعا ُحرًّ را ن تحريم بيع األحرار, فال يجوز للرجل أ . فيه:«وا

 . أي حر كان ويبيع ولده أو أخاه أ

 كيف يكون الرق؟ 

 يكون الرق بأحد أمرين: و

 إما بشراء الرقيق.األول: 

أجل  الذي يقع بين المسلمين والكفار من إما بالجهاد يف سبيل اهلل والثاين: 

 ., ومن أجل نشر دين اهلل إعالء كلمة اهلل 

األسر لمن كان كافًرا, وعند ذلك  فيحصل بعد الجهاد واالنتصار بإذن اهلل 

 .  يكون رقيًقا, فيقسم مع الغنائم بين المجاهدين

وهذا األمر يقوم عليه العلمانيون بشدة, على أن اإلسالم امتهن الناس, 

 ذا, وهذا من قبيح صنيعهم لعدم فهمهم للكتاب وللسنة.واحتقرهم, وأنه دين كذا وك

ا» قوله: را أاِجيرا ُجٌل اْستاْأجا را استأجر عاماًل, إما يف بناء, أو مزرعة, أو كتابة,  :أي «وا

 أو يف أي شيء مما يباح االستئجار فيه.

                                                           

 (.58(, ومسلم )34أخرجه البخاري ) (1)
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هُ » قوله: لاْم ُيْعطِِه أاْجرا اْستاْوفاى ِمنُْه، وا أمر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فهذا إثم عظيم, وسيأيت أن: «فا

 , والحديث ضعيف, ولكن العمل عليه.هقبل أن يجف عرق أجره بإعطاء األجير

 . إال إن تجاوز األجير من نفسه, وقال أصرب عليك, فهنا ال حرج يف التأخير

واألجير ما بذل جسمه, ووقته, وأتعب نفسه يف العمل؛ إال لحاجته إلى المال من 

 اله اهلل أمرهم.أجل النفقة على نفسه, وأهله, ومن و

 : ما سأعطيك, أو تماطله, فهذا أعظم من مماطلة الغني.وتقولثم تأيت 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ين: يف الصحيحو
ِ
نِيِّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل ْطُل الغا ما

ْلياْتباعْ  ِليٍّ فا لاى ما ُدُكْم عا ا ُأْتبِعا أاحا إِذا  .(1) «ُظْلٌم، فا

 على كتاب هللاأخذ األجرة  جواز

  -  -اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 218
ِ
ْذُتْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ا أاخا قَّ ما إِنَّ أاحا

ا كِتااُب اهللِ  قًّ ْيِه حا لا  (.اْلُبَخاِريُّ  َأْخَرَجهُ  .(2) «عا

 الشرح: 

 القرآن.يف تعليم أخذ األجرة  جوازهذا الحديث لبيان  ساق المصنف  

 إلى أقوال:  يف هذه المسألة ختلف أهل العلما وقد

ائز, وال محذور فيه؛ لهذا وهو الصحيح أن أخذ األجرة على القرآن جاألول: 

 الحديث, وفيه قصة, وستأيت إن شاء اهلل .

ومنهم من منع أخذ األجرة على القرآن, وقالوا: بأن هذا ينايف الثواب الثاين: 

                                                           

 (.1534مسلم )(, و2287أخرجه البخاري ) (1)

 .(5737)أخرجه البخاري  (2)
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 م القيامة.يو المدخر لصاحب القرآن عند اهلل 

امِِت : إال أنه قد جاء يف سنن اإلمام ابن ماجه  , --من حديث ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

 َرُجٌل مِنُْهْم َقْوًسا, 
َّ

ِة اْلُقْرآَن َواْلكَِتاَبَة, َفَأْهَدى إَِلي فَّ َقاَل: َعلَّْمُت َناًسا مِْن َأْهِل الصُّ

 َفُقْلُت: َلْيَسْت بَِماٍل, َوَأْرمِي َعنَْها فِ 
ِ
, َفَسَأْلُت َرُسوَل اهلل

ِ
إِْن »َعنَْها, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصي َسبِيِل اهلل

ا اْقباْلها اٍر فا ا ِمْن نا ْوقا ا طا قا بِها كا أاْن ُتطاوَّ رَّ  .(1) «سا

   :األولى أن يدعي أن الحديث قال السيوطي يف تعليقه على سنن ابن ماجه

خذتم عليه أجرا كتاب اهلل إن أحق ما أ»نسوخ بحديث الرقية الذي قبله, وحديث: م

, وأيضا يف سنده األسود بن ثعلبة وهو ال نعرفه قاله ابن المديني كما يف الميزان «تعالى

 . اهـللذهبي

كان قد تربع بتعليمه هذا, ثم بعد  لعل عبادة بن الصامت فكان معنى الحديث: 

عزمت عليه  , ويؤثر على ما كانت قدذلك أراد أن يؤثر على عمله وأجره عند اهلل 

 نيته.

  ,أما من حيث أخذ األجرة على تعليم القرآن, وال سيما لمن حبس نفسه

 وانشغل بذلك عن التكسب, فأكثر أهل العلم يجيزون ذلك.

وإنما رجحوا عدم أخذ األجرة على تعليم الحديث؛ ألن أهل الحديث تعودوا 

 النزاهة يف هذا الباب.

 ومن أخذ على التحديث (: 105: قال ابن كثير يف الباعث الحثيث )ص

ال؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم: أنه ال يكتب عنه,  أجرة: هل تقبل روايته أم

لما فيه من خرم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح ابن ماجه. وهو يف 2157أخرجه ابن ماجه ) (1) 

 (.253الصحيحة )
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إن  "وآخرون, كما تؤخذ األجرة على تعليم القرآن, وقد ثبت يف صحيح البخاري: 

. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه "ذتم عليه أجرًا كتاب اهلل أحق ما أخ

العراق ببغداد ألبي الحسين بن النقور بأخذ األجرة, لشغل المحدثين له عن التكسب 

  . اهـلعياله

ا كِتااُب اهللِ » قوله: قًّ ْيِه حا لا ْذُتْم عا ا أاخا قَّ ما  . «إِنَّ أاحا

 َأنَّ َنفَ »الحديث فيه قصة هي: 
ِّ

وا بَِماٍء, فِيِهْم َلِديٌغ َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصًرا مِْن َأْصَحاِب النَّبِي َمرُّ

َسلِيٌم, َفَعَرَض َلُهْم َرُجٌل مِْن َأْهِل الَماِء, َفَقاَل: َهْل فِيُكْم مِْن َراٍق, إِنَّ فِي الَماِء َرُجاًل 

اِء  َلِديًغا َأْو َسلِيًما, َفاْنَطَلَق َرُجٌل مِنُْهْم, َفَقَرَأ بَِفاتَِحةِ  الكَِتاِب َعَلى َشاٍء, َفَبَرَأ, َفَجاَء بِالشَّ

 َأْجًرا, َحتَّى َقِدُموا الَمِدينََة, 
ِ
إَِلى َأْصَحابِِه, َفَكِرُهوا َذلَِك َوَقاُلوا: َأَخْذَت َعَلى كَِتاِب اهلل

 َأْجًرا, َفَقاَل َرُسوُل 
ِ
, َأَخَذ َعَلى كَِتاِب اهلل

ِ
  َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
ا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قَّ ما إِنَّ أاحا

ا كِتااُب اهللِ  ْيِه أاْجرا لا ْذُتْم عا  .«أاخا

بما معه من رجالً زوج  ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل على أخذ األجرة عن القرآن, أن النبي 

 القرآن.

, َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة إَِلى َرُسوِل --من حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد : ينفي الصحيحف

 
ِ
ْجنِيَها إِْن َلْم , َفَقاَلْت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل : إِنِّي َوَهبُْت مِْن َنْفِسي, َفَقاَمْت َطِوياًل, َفَقاَل َرُجٌل: َزوِّ

ا؟»َتُكْن َلَك بَِها َحاَجٌة, َقاَل:  ْيٍء ُتْصِدُقها كا ِمْن شا ْل ِعنْدا َقاَل: َما ِعنِْدي إاِلَّ إَِزاِري,  «ها

لاْستا َلا إِ »َفَقاَل:  ا إِيَّاُه جا ْيئااإِْن أاْعطاْيتاها الْتاِمْس شا ، فا ارا لاكا َفَقاَل: َما َأِجُد َشيًْئا, َفَقاَل:  «زا

ِديدٍ » ا ِمْن حا اتاما لاْو خا ْيٌء؟»َفَلْم َيِجْد, َفَقاَل:  «التاِمْس وا عاكا ِمنا الُقْرآِن شا َقاَل: َنَعْم,  «أاما

اَها, َفَقاَل:  وَّ »ُسوَرُة َكَذا, َوُسوَرُة َكَذا, لُِسَوٍر َسمَّ ْد زا عاكا ِمنا الُقْرآنِ قا ا ما ا بِما ها , (1) «ْجنااكا

  واهلل أعلم .

                                                           

 (.1425(, ومسلم )5135أخرجه البخاري ) (1)
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 األمر بإعطاء األجير حقه قبل أن يجف عرقه

  -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 212
ِ
ُه »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ُأْعُطوا اَْلاِجيرا أاْجرا

ُقهُ  را ْن ياِجفَّ عا
ْبلا أا  (.اْبُن َماَجهْ  َرَواهُ  .(1)«قا

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان وجوب المبادرة بإعطاء األجير إجارته, إال أن  

 يكون بينهما اتفاق .

بن زيد بن أسلم, وهو مرتوك,  الرحمنوالحديث ضعيف جدًا, ففي سنده عبد 

 لكن يدخل تحت عمومات النهي عن الظلم .

ْبلا أاْن ياِجفَّ عا » قوله: ُه قا ُقهُ ُأْعُطوا اَْلاِجيرا أاْجرا األمر بالمبادرة إلى إعطاء فيه:  «را

األجير حقه مباشرة, وهذا هو األصل, إال إذا حصل بينهما اتفاق مسبق, أو حصل 

 العفو من األجير بتأخير األجرة, كما تقدم معنا بيانه.

  :أعطوا األجير أجره( أي كراء عمله )قبل أن يجف قال يف فيض القدير(

لة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق عرقه( أي ينشف ألن أجره عما

التعجيل ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو أحق وأولى. إذ 

كان ثمن مهجته ال ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة فاألمر بإعطائه 

ب وإن قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طل

لم يعرق أو عرق وجف وفيه مشروعية اإلجارة والعرق بفتح المهملة والراء الرطوبة 

 . اهـترتشح من مسام البدن 

                                                           

 ,م مرتوكيف إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسل ,بسند ضعيف جًدا (2443)أخرجه ابن ماجه  (1) 

 .( بشواهده1428وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 تسمية األجر لألجير

  -  -َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) – 220
َّ

ا، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص-َأنَّ النَّبِي را أاِجيرا ِن اْستاْأجا ما

هُ  تا مِّ لاُه ُأْجرا ْلُيسا  مِْن َطِريِق َأبِي  .(1)«فا
ُّ

اِق َوفِيِه اْنِقَطاٌع, َوَوَصَلُه اْلَبْيَهِقي زَّ َرَواُه َعبُْد الرَّ

 (.َحنِيَفةَ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان تسمية األجر حتى ال يقع الخالف والشقاق . 

هُ » قوله: تا مِّ لاُه ُأْجرا ْلُيسا ا؛ فا را أاِجيرا ِن اْستاْأجا عليه العمل؛ ألنه إذا لم  هذا الذيو: «ما

يسِم له أجرته, ولم يتفق معه على ذلك, كان ذلك سبًبا يف المخاصمة, واالختالف 

 .واهلل الموفق بينهما, 

وفيه أيًضا غرر وجهالة, واإلسالم جاء بمنع الغرر والجهالة, وربما ظلم صاحب 

 . العمل, وربما ظلم األجير

 

           

  

                                                           

وفيه انقطاع بين إبراهيم وأبي سعيد, وقال الحافظ يف  (15023)« المصنف»أخرجه عبد الرازق يف  (1) 

اِق ": (1285)التخليص  زَّ ود فِي اْلَمَراِسيِل وُهو ِعنَْد َأْحَمَد وَأبِي َدا ,وَأْخَرَجُه إِْسَحاُق  َعْن َعْبِد الرَّ

 فِي اْلُمَزاَرَعِة َغْيُر َمْرُفوعٍ  ,مِْن وْجٍه آَخرَ 
ّ

ولم أجده يف البيهقي, وأبو حنيفة  اهـ. "وُهو ِعنَْد النََّسائِي

 ضعيف.
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 باب اإلجارة

 يف اإلجارة الكتاب والسنة واإلجماع:  األصل 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/321يف المغني :) َجاَرِة اأْلَْصُل فِي َجَواِز اإْلِ

ْجَماُع.  نَُّة, َواإْلِ  اْلكَِتاُب َوالسُّ

ا اْلكَِتاُب:   َتَعاَلى: َأمَّ
ِ
 . [3:]الطالق { ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}َفَقْوُل اهلل

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ}َوَقاَل َتَعاَلى: 

 . [23:]القصص {ڭ

 ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}

 .[27:]القصص { ىى ې ې

ِر, َقاَل: : "ُسنَنِِه  "َوَرَوى اْبُن َماَجْه فِي  ُسوِل اهللِ »َعْن ُعْتبََة ْبِن النُّدَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنَّا ِعنْدا را

: إنَّ  الا ى، قا ةا ُموسا ا بالاغا قِصَّ تَّى إذا أا: طس حا را قا ى  فا ُم  -ُموسا الا ْيِه السَّ لا انِيا  -عا ُه ثاما سا را نافا آجا

اِم باْطنِهِ  عا طا ْرِجِه، وا ِة فا لاى ِعفَّ ا، عا ْشرا ٍج، أاْو عا  . «ِحجا

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}َوَقاَل اهلُل َتَعاَلى: 

 ِه. . َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َجَواِز َأْخِذ اأْلَْجِر َعَلى إَقاَمتِ [77:]الكهف {ڌ ڍ

نَُّة:  ا السُّ ُسولا اهللِ »َفَثَبَت َوَأمَّ يِل  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را ُجالا ِمْن بانِي الدِّ ا را را باا باْكرٍ، اْستاْأجا أا وا

يتاا اِدياا ِخرِّ   .«ها

 : ُسولا اهللِ » -  -َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ الا اهللُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را : قا الا : قا

ثاةٌ  ناُه،  ثاالا لا ثاما أاكا ا فا ُجٌل بااعا ُحرًّ را ، وا را دا ُجٌل أاْعطاى بِي ُثمَّ غا ِة؛ را ْصُمُهْم ياْوما اْلِقيااما ا خا نا أا

هُ  ِه أاْجرا فِّ لاْم ُيوا اْستاْوفاى ِمنُْه وا ا فا را أاِجيرا ُجٌل اْستاْأجا را  , َواأْلَْخَباُر فِي َهَذا َكثِيَرٌة.«وا

َجاَرِة, إالَّ َما ُيْحَكى َعْن  َوَأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم: فِي ُكلِّ َعْصٍر َوُكلِّ مِْصٍر َعَلى َجَواِز اإْلِ
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َنَُّه َغَرٌر. َيْعنِي َأنَُّه َيْعِقُد َعَلى َمنَافِ 
ِ

ْحَمِن ْبِن اأْلََصمِّ َأنَُّه َقاَل: اَل َيُجوُز َذلَِك؛ أل َع َلْم َعْبِد الرَّ

ِذي َسَبَق فِي اأْلَْعَصاِر, َوَساَر فِي ُتْخَلْق, َوَهَذا َغَلٌط اَل َيْمنَُع  ْجَماِع الَّ اْنِعَقاَد اإْلِ

 اأْلَْمَصاِر. 

ٌة َعَلْيَها؛  ا َجاَز َواْلِعْبَرُة َأْيًضا َدالَّ َفإِنَّ اْلَحاَجَة إَلى اْلَمنَافِِع َكاْلَحاَجِة إَلى اأْلَْعَياِن, َفَلمَّ

َجاَرُة َعَلى اْلَمنَافِِع, َواَل َيْخَفى َما بِالنَّاِس مِْن اْلَعْقُد َعَلى اأْلَْعَياِن, َوَجَب َأْن َتجُ  وَز اإْلِ

اْلَحاَجِة إَلى َذلَِك, َفإِنَُّه َلْيَس لُِكلِّ َأَحٍد َداٌر َيْملُِكَها, َواَل َيْقِدُر ُكلُّ ُمَسافٍِر َعَلى َبِعيٍر َأْو 

ًعا, َوَكَذلَِك َأْصَحاُب َدابٍَّة َيْملُِكَها, َواَل َيْلَزُم َأْصَحاَب اأْلَْماَلِك  إْسَكاُنُهْم َوَحْمُلُهْم َتَطوُّ

ًعا بِِه, َفاَل ُبدَّ مِنْ  نَائِِع َيْعَمُلوَن بَِأْجٍر, َواَل ُيْمكُِن ُكلَّ َأَحٍد َعَمُل َذلَِك, َواَل َيِجُد ُمَتَطوِّ  الصَّ

ا َجَعَلُه اهلُل َتَعاَلى طَ  َجاَرِة لَِذلَِك, َبْل َذلَِك مِمَّ ْزِق, َحتَّى إنَّ َأْكَثَر اْلَمَكاِسِب اإْلِ ِريًقا لِلرِّ

نَائِِع.   بِالصَّ

ِع َوَما َذَكَرُه مِْن اْلَغَرِر, اَل ُيْلَتَفُت إَلْيِه, َمَع َما َذَكْرَنا مِْن اْلَحاَجِة, َفإِنَّ اْلَعْقَد َعَلى اْلَمنَافِ 

َنََّها َتْتَلُف بُِمِض 
ِ

اَعاِت, َفاَل ُبدَّ مِْن اْلَعْقِد َعَلْيَها َقبَْل اَل ُيْمكُِن َبْعَد ُوُجوِدَها, أل  السَّ
ِّ

ي

َلِم فِي اأْلَْعَيانِ   . اهـُوُجوِدَها, َكالسَّ

واإلجارة تعترب من التيسير, والحاجة واقعة عليها, فليس كل إنسان يستطيع أن 

 يقوم بعمله من نفسه.

  :اإلجارة مشتقة من األجر 

  قال اإلمام ابن قدامة (: 5/322مغني )يف ال 

َجاَرِة مِْن اأْلَْجِر, َوُهَو اْلِعَوُض, َقاَل اهلُل َتَعاَلى:   ڍ ڇ ڇ ڇ}َواْشتَِقاُق اإْلِ

 . [77:]الكهف {ڌ ڍ

ُض اْلَعْبَد بِِه َعَلى َطاَعتِِه, َأْو َصْبِرِه َعَلى  َنَّ اهلَل َتَعاَلى ُيَعوِّ
ِ

 الثََّواُب َأْجًرا؛ أل
َ

ي َومِنُْه ُسمِّ

 . اهـتِهِ ُمِصيبَ 
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 :عالقة اإلجيار بالبيع 

 اختلف أهل العلم يف ذلك: 

 يطلق عليها بيع.فقال بعضهم: 

 ال يطلق بأهنا بيع.وقال البعض اآلخر: 

 .فنعم  هاوالصحيح هو التفصيل, فإن كان المراد بالبيع تملك المنفعة, وحصول

ألن العين ما زالت وإن أراد أنه يتملك العين, فال يطلق عليها هبذا االعتبار بيع؛ 

 .ها ومالكها لصاحب

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/322يف المغني :) َنََّها
ِ

 َنْوٌع مِْن اْلَبْيِع, أل
َ

َوِهي

 َ
ِ

 َبْيُع اْلَمنَافِِع َواْلَمنَافُِع بَِمنِْزَلِة اأْلَْعَياِن, أل
َ

نَُّه َتْملِيٌك مِْن ُكلِّ َواِحٍد مِنُْهَما لَِصاِحبِِه, َفِهي

ْتاَلِف, َوَيُكوُن َيِص  حُّ َتْملِيُكَها فِي َحاِل اْلَحَياِة, َوَبْعَد اْلَمْوِت, َوُتْضَمُن بِاْلَيِد َواإْلِ

ْرِف,  ْت بِاْسٍم َكَما اْخَتصَّ َبْعُض اْلُبُيوِع بِاْسٍم, َكالصَّ ِعَوُضَها َعْينًا َوَدْينًا َوإِنََّما اْخَتصَّ

َلِم.  َوالسَّ

َنَُّهَما َمْوُضوَعاِن َلَها. إَذا َثَبَت َهَذا َفإِنَّ 
ِ

َجاَرِة َواْلكَِراِء؛ أل  َها َتنَْعِقُد بَِلْفِظ اإْلِ

 َوَهْل َتنَْعِقُد بَِلْفِظ اْلَبْيِع؟ فِيِه َوْجَهاِن: 

ْرِف. َأَحُدُهَما:  َنََّها َبْيٌع َفاْنَعَقَدْت بَِلْفظِِه, َكالصَّ
ِ

 َتنَْعِقُد بِِه؛ أل

ا, َفاْفَتَقَرْت إَلى َلْفٍظ َيُدلُّ َعَلى َذلَِك  اَل َتنَْعِقدُ َوالثَّانِي:  َنَّ فِيَها َمْعنًى َخاصًّ
ِ

بِِه؛ أل

 اْلَمْعنَى. 

تِي ُيَضاُف إَلْيَها اْلَبيُْع إَضاَفًة َواِحَدًة, َفاْحتِيَج إَلى  َجاَرَة ُتَضاُف إَلى اْلَعْيِن الَّ َنَّ اإْلِ
ِ

َوأل

ُق َبْينَُهَما َنَُّه َعْقٌد ُيَخالُِف اْلَبْيَع فِي اْلُحْكِم َلْفٍظ ُيْعَرُف َوُيَفرِّ
ِ

, َكاْلُعُقوِد اْلُمَتَبايِنَِة, َوأل

ْسِم, َفَأْشَبَه النَِّكاَح 
ِ

 . اهـَواال

يجرى الناس على أعرافهم, فإن كانوا يطلقون لفظ البيع  أن :والصحيح يف هذا



   

 

111 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ك هذا البيت لمدة على اإلجارة حتى ال يلتبس األمر, فال حرج ال سيما مع القيد, بعت

 سنتين, على كذا وكذا.

أو لمدة سنة على كذا وكذا, أما على اإلطالق فقد يقع اللبس, والخصومات؛ ألن 

 لفظ البيع يطلق على التمليك الدائم.

  :اإلجارة ال تصح إال من جائز التصرف 

ِف؛  َواَل َتِصحُّ إالَّ مِْن َجائِزِ (: 5/322) يف المغني قال اإلمام ابن قدامة  التََّصرُّ

َنَُّه َعْقُد َتْملِيٍك فِي اْلَحَياِة, َفَأْشَبَه    اْلَبْيعَ 
ِ

 . اهـأل

ال تصح اإلجارة من مجنون, وال من صغير إال إذا أجازه وليه, وال من العبد  :أي

 إال بإجازة سيده, وال تصح من غير مالك, إال إذا أجازه المالك, وهكذا.

  األعيان؟املعقود عليه املنافع, أم 

والذي عليه جمهور أهل العلم أن المعقود عليه المنافع, وهذا هو قول أكثر أهل 

 العلم, منهم: مالك, وأبو حنيفة, وأكثر أصحاب الشافعي.

 وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين؛ ألهنا هي الموجودة, والعقد يضاف إليها.

 . على عمل ثم ليس كل المنافع المأخوذة عينًا, فقد تستأجر إنسان

وقد يكون المستأَجر دابة من الدواب, أو داًرا من الدور, أو أرًضا من األراضي, 

 وهنا المستأَجر عينًا.

  :بيان أن اإلجارة ال بد أن تكون مدتها معلومة 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/323يف المغني :) ٍة َجاَرِة إَذا َوَقَعْت َعَلى ُمدَّ اإْلِ

 َيِجُب َأْن َتكُ 
َ

َة ِهي َنَّ اْلُمدَّ
ِ

وَن َمْعُلوَمًة َكَشْهٍر َوَسنٍَة. َواَل ِخاَلَف فِي َهَذا َنْعَلُمُه, أل

َفُة َلُه, َفَوَجَب َأْن َتُكوَن َمْعُلوَمًة, َكَعَدِد اْلَمكِياَلِت فِيَما  ابَِطُة لِْلَمْعُقوِد َعَلْيِه, اْلُمَعرِّ الضَّ

 ـاه اْلَكْيِل. بِيَع بِ 
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يف هذا, فمنهم من ُيؤرخ بالميالدي, ومنهم من ُيؤرخ بالهجري,  والناس يختلفون

ومنهم من يؤرخ بالشمسي, ومنهم من باليوم, ومنهم من يؤجر حتى بنصف يوم, أو 

بساعات محدود, كما هو الشأن يف الفنادق, وغير ذلك مما يتعارف عليه الناس يف 

 تواريخهم.

 ري عليه أحكام اإلجارة.فما حصل االتفاق عليه بينهم, فإنه هو الذي تج

 .أن ُيرفع الغرر, وُيدفعفأهم شيء 

  :اشرتاط أن يكون عوض اإلجارة معلوًما 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/327يف المغني :) َِجاَرة ُيْشَتَرُط فِي ِعَوِض اإْلِ

َنَُّه ِعَوٌض فِ 
ِ

ي َعْقِد ُمَعاَوَضٍة, َفَوَجَب َأْن َكْوُنُه َمْعُلوًما. اَل َنْعَلُم فِي َذلَِك ِخاَلًفا؛ َوَذلَِك أل

 . اهـَيُكوَن َمْعُلوًما, َكالثََّمِن فِي اْلَبْيعِ 

  :بيان أن املستأجر ميلك العقد إىل انتهاء املدة 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/322يف المغني :) ْت, َوَكاَنْت َجاَرِة إَذا َتمَّ اإْلِ

ٍة, َمَلَك اْلُمْسَتْأِجُر  ِة, َوَيُكوُن ُحُدوُثَها َعَلى َعَلى ُمدَّ اْلَمنَافَِع اْلَمْعُقوَد َعَلْيَها إَلى اْلُمدَّ

 .
ُّ

افِِعي  مِْلكِِه. َوبَِهَذا َقاَل الشَّ

َنََّها َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة: 
ِ

ِر, َواَل َيْملُِكَها اْلُمْسَتْأِجُر بِاْلَعْقِد؛ أل َتْحُدُث َعَلى مِْلِك اْلُمَؤجِّ

 . اهـاَل َتُكوُن َمْمُلوَكًة, َكالثََّمَرِة َواْلَوَلدِ َمْعُدوَمٌة, فَ 

  :املؤجر ميلك األجرة مبجرد العقد 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/322يف المغني :) َر َيْملُِك اأْلُْجَرَة َأنَّ اْلُمَؤجِّ

ِد اْلَعْقِد, إَذا َأْطَلَق َوَلْم َيْشَتِرْط اْلُمْسَتْأِجُر َأَجاًل, كَ  َما َيْملُِك اْلَبائُِع الثََّمَن بِاْلَبْيِع. بُِمَجرَّ

 .
ُّ

افِِعي  َوبَِهَذا َقاَل الشَّ

اَل َيْملُِكَها بِاْلَعْقِد, َفاَل َيْسَتِحقُّ اْلُمَطاَلَبَة بَِها إالَّ َيْوًما بَِيْوٍم, َوَقاَل َمالٌِك, َوَأُبو َحنِيَفَة: 
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 إالَّ َأْن َيْشَتِرَط َتْعِجيَلَها. 

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: َحنِيَفَة:  َقاَل َأُبو
ِ

اِر؛ أل إالَّ َأْن َتُكون ُمَعيَّنًَة, َكالثَّْوِب َواْلَعْبِد َوالدَّ

 .[3:]الطالق { ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}

 
ُّ

ْرَضاِع, َوَقاَل النَّبِي ةِ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَأَمَر بِإِيَتائِِهنَّ َبْعَد اإْلِ ْوما اْلِقيااما ْصُمُهْم يا ا خا نا ٌة أا ثا ، ثاالا

هُ  ِه     أاْجرا فِّ لاْم ُيوا اْستاْوفاى ِمنُْه وا ا فا را أاِجيرا ُجٌل اْستاْأجا  . اهـ«را

أهنا تعود إلى ما اتفق عليه بينهما من بداية العقد,  :والصحيح يف هذه المسألة

 فالمؤمنون عند شروطهم.

فإن كان قد شرط أن يوفيه األجر قبل الملك المؤقت, له ذلك, وإن ناصفها عليه 

 غير ذلك على ما اتفقوا قبل العقد, فله ذلك أيًضا. أو

 ط تأجيل األجر: احكم اشرت 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/330يف المغني :) ,َأنَُّه إَذا َشَرَط َتْأِجيَل اأْلَْجِر

ًما َيْوًما َيْوًما, َأْو َشْهًرا َشْهًرا, َأْو أَ  َقلَّ مِْن َذلَِك َأْو َأْكثََر, َفُهَو إَلى َأَجلِِه, َوإِْن َشَرَطُه ُمنَجَّ

, َأْو ُمَؤجَّ  َنَّ إَجاَرَة اْلَعْيِن َكَبْيِعَها, َوَبْيُعَها َيِصحُّ بَِثَمٍن َحالٍّ
ِ

َفَقا َعَلْيِه؛ أل ٍل, َفُهَو َعَلى َما اتَّ

 . اهـَفَكَذلَِك إَجاَرُتَها

 دة لزمته األجرة كاملة: من استأجر عقاًرا مدة بعينها ثم بدا له اخلروج منه قبل انتهاء امل 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/333يف المغني :) ًة َوَمْن اْسَتْأَجَر َعَقاًرا ُمدَّ

يَها, َفَقْد َلِزَمْتُه اأْلُْجَرُة َكامَِلًة. بَِعْينَِها, َفَبدَّ   َلُه َقْبَل َتَقضِّ

َجاَرِة َعْقٌد اَلِزٌم َيْقَتِضي َتْملِيَوُجْمَلُتُه:  ِر اأْلَْجَر, َواْلُمْسَتْأِجِر اْلَمنَافَِع, َأنَّ اإْلِ َك اْلُمَؤجِّ

ْنتَِفاَع اْختَِياًرا مِنُْه, َلْم َتنْ 
ِ

تَِها, َوَتَرَك اال َجاَرَة َقْبَل اْنِقَضاِء ُمدَّ َفِسْخ َفإَِذا َفَسَخ اْلُمْسَتْأِجُر اإْلِ

َجاَرُة, َواأْلَْجُر اَلِزٌم َلُه, َوَلْم َيُزْل مِْلُكُه عَ  ْن اْلَمنَافِِع, َكَما َلْو اْشَتَرى َشْيًئا َوَقَبَضُه ُثمَّ اإْلِ

 َتَرَكُه. 
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ا َقِدَم اْلَمِدينََة, َقاَل َلُه: َقاَل اأْلَْثَرُم:  : َرُجٌل اْكَتَرى َبِعيًرا, َفَلمَّ
ِ
َبِي َعْبِد اهلل

ِ
ُقْلت أل

 َفاِسْخنِي. َقاَل: َلْيَس َذلَِك َلُه, َقْد َلِزَمُه اْلكَِراُء. 

َنَُّه َعْقٌد اَلِزٌم ُقْلت: َفإِْن َمِرَض اْلُمْسَتْكِري بِاْلَمِدينَِة؟ 
ِ

َفَلْم َيْجَعْل َلُه َفْسًخا؛ َوَذلَِك أل

َرَفْيِن, َفَلْم َيْملِْك َأَحُد اْلُمَتَعاقَِدْيِن َفْسَخُه. َوإِْن َفَسَخُه, َلْم َيْسُقْط اْلِعَوُض  َبْيَن الطَّ

 . اهـْلَبْيعِ اْلَواِجُب َعَلْيِه, َكا

  :بيان جواز إجارة العني املباحة والنفع املباح 

أنه ال يجوز إجارة العين كما ويجوز إجارة العين المباحة, والنفع المباح؛ 

 . المحرمة: كمعصرة خمر

 .ه وال يجوز إجارة النفع المحرم: كاالستئجار على صناعة الخمر, ونحو

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/333يف المغني :) َواَل ِخاَلَف َبْيَن َأْهِل اْلِعْلِم

 فِي إَباَحِة إَجاَرِة اْلَعَقاِر. 

َأْجَمَع ُكلُّ َمْن َنْحَفُظ َعنُْه مِْن َأْهِل اْلِعْلِم, َعَلى َأنَّ اْستِْئَجاَر اْلَمنَاِزِل َقاَل اْبُن اْلُمنِْذِر: 

َوابِّ َجائٌِز.   َوالدَّ

ٍة ُمَعيَّنٍَة َمْعُلوَمٍة, َواَل ُبدَّ مِْن ُمَشاَهَدتِِه َوَتْحِديِدِه, َفإِنَُّه اَل َواَل َتُجوُز إَجاَرُتَها إالَّ   فِي ُمدَّ

 
ُّ

افِِعي  . اهـَيِصيُر َمْعُلوًما إالَّ بَِذلَِك, َواَل َيُجوُز إْطاَلُقُه, َواَل َوْصُفُه, َوبَِهَذا َقاَل الشَّ

 لَّا ِعْنَد انقضاء مدَِّة العقد:بيان أن مالك العقار َلا َيَتَصرَُّف ِفيِه إ 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/334يف المغني :) َوُجْمَلُتُه َأنَّ اْلُمْسَتْأِجَر َيْملُِك

ِر َعنَْها, َكَما  اْلَمنَافَِع بِاْلَعْقِد, َكَما َيْملُِك اْلُمْشَتِري اْلَمبِيَع بِاْلَبْيِع, َوَيُزوُل مِْلُك اْلُمَؤجِّ

َنََّها َصاَرْت َمْمُلوَكًة لَِغْيِرِه, َيُزوُل مِلْ 
ِ

ُف فِيَها؛ أل ُك اْلَبائِِع َعْن اْلَمبِيِع, َفاَل َيُجوُز َلُه التََّصرُّ

َف فِيَها َنَظْرَنا؛ َفإِْن َكاَن َذلَِك فِي َحاٍل  َف فِي اْلَمبِيِع, َفإِْن َتَصرَّ َكَما اَل َيْملُِك اْلَبائُِع التََّصرُّ

ِة. َبَدا لِْلُمْسَتأْ  ي اْلُمدَّ  ِجِر َقْبَل َتَقضِّ
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نَِة, َأْو  مِْثِل َأْن َيْكَتِرَي َداًرا َسنًَة َفيَْسُكنََها َشْهًرا َوَيْتُرَكَها, َفَيْسُكنََها اْلَمالُِك َبِقيََّة السَّ

َرَها لَِغْيِرِه.   ُيَؤجِّ

 َ
ِ

ُف فِيِه َقْبَل َقْبِض اْلُمْكَتِري اْحَتَمَل َأْن َينَْفِسَخ اْلَعْقُد فِيَما اْسَتْوَفاُه اْلَمالُِك؛ أل نَُّه َيَتَصرَّ

َف اْلَمالُِك  َلُه, َفَأْشَبَه َما َلْو َتلَِف اْلَمكِيُل َقْبَل َتْسلِيِمِه, َوَسلََّم َباقَِيُه َفَعَلى َهَذا, إْن َتَصرَّ

َف  ِة ُدوَن َبْعٍض, اْنَفَسَخ اْلَعْقُد فِي َقْدِر َما َتَصرَّ ْف  فِي َبْعِض اْلُمدَّ فِيِه ُدوَن َما َلْم َيَتَصرَّ

 .
َ

 فِيِه, َوَيُكوُن َعَلى اْلُمْسَتْأِجِر َما َبِقي

َفَلْو َسَكَن اْلُمْسَتْأِجُر َشْهًرا, َوَتَرَكَها َشْهًرا, َوَسَكَن اْلَمالُِك َعَشَرَة َأْشُهٍر, َلِزَم 

 . اهـاْلُمْسَتْأِجَر َأْجُر َشْهَرْينِ 

أما إذا لم يرَض وقال: أنا أطالب بحقي, ويقول:  وهذا على الرضى من المؤجر,

 الدار قد أجرهتا منك, ولن أستخدمها إال بعد انتهاء المدة.

 فهنا يلزم المستأجر أن يؤدي إليه بقية أجرته كاملة.

  :حكم رجل استأجر عيًنا ثم حيل بينه وبني االنتفاع بها 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/333يف المغني :) َْلُتُه َأنَّ َمْن اْسَتْأَجَر َعْينًا َوُجم

ْنتَِفاِع بَِها, َلْم َيْخُل مِْن َأْقَساٍم َثاَلَثٍة: 
ِ

ًة, َفِحيَل َبْينَُه َوَبْيَن اال  ُمدَّ

 َأْن َتْتَلَف اْلَعْيُن, َكَدابٍَّة َتنُْفُق, َأْو َعْبٍد َيُموُت, َفَذلَِك َعَلى َثاَلَثِة َأْضُرٍب: َأَحُدَها: 

َجاَرَة َتنَْفِسُخ بَِغْيِر ِخاَلٍف ا: َأَحُدهَ   . َنْعَلُمهُ َأْن َتْتَلَف َقْبَل َقْبِضَها, َفإِنَّ اإْلِ

َجاَرَة َتنَْفِسُخ َأْيًضا, َوَيْسُقُط اأْلَْجُر فِي َقْوِل َوالثَّانِي:  َأْن َتْتَلَف َعِقيَب َقبِْضَها, َفإِنَّ اإْلِ

ِة   . اْلُفَقَهاِء َعامَّ

 مِْن  : َأنْ الثَّالُِث 
َ

َجاَرَة َتنَْفِسُخ فِيَما َبِقي ِة, َفإِنَّ اإْلِ ٍء مِْن اْلُمدَّ
ْ

 َشي
ِّ

َتْتَلَف َبْعَد ُمِضي

ِر مِْن اأْلَْجِر بَِقْدِر َما اْسَتْوَفى مِْن اْلَمنَْفَعِة. َقاَل  ِة ُدوَن َما َمَضى, َوَيُكوُن لِْلُمَؤجِّ اْلُمدَّ

ِن اْلَحاِرِث: إَذا اْكتََرى َبِعيًرا بَِعْينِِه, َفنََفَق اْلَبِعيُر, ُيْعطِيه َأْحَمُد, فِي ِرَواَيِة إْبَراِهيَم بْ 
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  بِِحَساِب َما َركَِب.

َأْن َيْحُدَث َعَلى اْلَعْيِن َما َيْمنَُع َنْفَعَها, َكَداٍر اْنَهَدَمْت, َوَأْرٍض َغِرَقْت, اْلِقْسُم الثَّانِي: 

 َكالتَّالَِفِة َسَواءً َأْو اْنَقَطَع َماُؤَها, َفَهِذِه ُينْ 
َ

 . اهـَظُر فِيَها؛ َفإِْن َلْم َيْبَق فِيَها َنْفٌع َأْصاًل, َفِهي

َنَّ فِيِه َتْأِخيَر اْلِقْسُم الثَّالُِث: 
ِ

َأْن ُتْغَصَب اْلَعْيُن اْلُمْسَتْأَجَرُة, َفلِْلُمْسَتْأِجِر اْلَفْسُخ؛ أل

هِ   . َحقِّ

ابُِع:  رَ اْلِقْسُم الرَّ اْستِيَفاُء اْلَمنَْفَعِة مِْن اْلَعْيِن بِِفْعٍل َصَدَر مِنَْها, مِْثِل َأْن َيْأَبَق  َأْن َيَتَعذَّ

ابَّةُ   . اهـاْلَعْبُد, َأْو َتْشُرَد الدَّ

ِذي فِيِه اْلِقْسُم اْلَخامُِس:  , َيْمنَُع مِْن ُسْكنَى َذلَِك اْلَمَكاِن الَّ َأْن َيْحُدَث َخْوٌف َعامٌّ

ْرِع, اْلَعْيُن اْلُمْسَتأْ  َجَرُة, َأْو ُتْحَصَر اْلَبَلُد, َفَيْمَتنَِع اْلُخُروُج إَلى اأْلَْرِض اْلُمْسَتْأَجَرِة لِلزَّ

 مختصراً  . اهـَوَنْحُو َذلَِك, َفَهَذا ُيثْبُِت لِْلُمْسَتْأِجِر ِخَياَر اْلَفْسِخ 

 :حكم من ُاْسُتْؤِجَر ِلَعَمِل َشْيٍء ِبَعْيِنِه َفَمِرَض 

ٍء بَِعْينِِه, (: 5/341يف المغني ) بن قدامة قال اإلمام ا
ْ

َوَمْن ُاْسُتْؤِجَر لَِعَمِل َشي

   . اهـ َفَمِرَض, ُأقِيَم َمَقاَمُه َمْن َيْعَمُلُه, َواأْلُْجَرُة َعَلى اْلَمِريِض(

 َجاَرُتُه َتَقُع َعَلى َضْرَبْيِن: إل

ًة بَِعْينَِها, لَِعمَ َأَحُدُهَما:  اَلُم  -ٍل بَِعْينِِه, َكإَِجاَرِة ُموَسى اْستِْئَجاُرُه ُمدَّ َنْفَسُه  -َعَلْيِه السَّ

 ِحَجٍج, َواْستِْئَجاِر اأْلَُجَراِء اْلَمْذُكوِريَن فِي اْلَخَبِر.
َ

 َثَمانِي

 َوالثَّانِي: 
ِّ

ِة, َكاْستِْئَجاِر النَّبِي مَّ  َوَأبِي َبْكرٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْستِْئَجاُرُه َعَلى َعَمٍل ُمَعيٍَّن فِي الذِّ

ِريِق, َواْستِْئَجاِر َرُجٍل لِِخَياَطِة َقِميٍص َأْو بِنَاِء  ُهَما َعَلى الطَّ  اهـ: َحائِطٍ َدلِياًل َيُدلُّ

إال إذا كان الحال كحال الناس اليوم, يف غير المقاوالت, فإذا مرض األجير, تركه 

 وبحث عن عامل غيره يحفر بداًل عنه.

اإلجارة تدخل يف فن أن يذكر كل مسألة؛ لو أراد اإلنسافومسائل اإلجارة كثيرة 
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 األعيان, والمنافع.

منها العقار, والمركوب, والملبوس, ومنه ما يصنع فيه الطعام, واألعيان كثيرة: 

 إلى غير ذلك كما هو حال كثير من الناس.

والمنافع أيًضا كثيرة, إال أنه ال يجوز اإلجارة يف الحرام, فال يجوز لصاحب البيت 

ته لمن يستخدمه يف صنع الخمر, أو يؤجره مكاًنا للغناء والرقص يف أن يؤجر بي

الحفالت الزواجية, كما هو الشأن اليوم يف كثير من صاالت األفراح, وكذلك ال 

 .يؤجره نفسه مما يستخدمه يف غير طاعة اهلل 

 حكم لو مات املؤجر واملستأجر, أو مات أحدهما, فهل تنفسخ اإلجارة؟ 

َوإَِذا َماَت اْلُمْكِري َواْلُمْكَتِري, َأْو (: 5/347يف المغني ) قدامة  قال اإلمام ابن

َجاَرُة بَِحالَِها , َوَأبِي َثْوٍر, , َأَحُدُهَما, َفاإْلِ
ِّ

, َوإِْسَحاَق, َواْلبَتِّي
ِّ

افِِعي َهَذا َقْوُل َمالٍِك, َوالشَّ

 . اهـَواْبِن اْلُمنِْذرِ 

 :ة عينًا, أما إذا كان قد أجر نفسه فإهنا هذا يف حال أن تكون اإليجار أقول

 تنفسخ, إال يف حال الشركات, فإن المدير يقوم بما كان يقوم به األول, واهلل الموفق .

  :حكم لو مات املكرتي ومل يكن له وارًثا 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/341يف المغني :) َوإِْن َماَت اْلُمْكَتِري, َوَلْم

ٌث َيُقوُم َمَقاَمُه فِي اْستِيَفاِء اْلَمنَْفَعِة, َأْو َكاَن َغائًِبا, َفَظاِهُر َكاَلِم َأْحَمَد َأنَّ َيُكْن َلُه َوارِ 

َنَُّه َقْد َجاَء َأْمٌر َغالٌِب, َيْمنَُع اْلُمْسَتْأِجَر َعْن َمنْ 
ِ

ِة؛ أل  مِْن اْلُمدَّ
َ

َجاَرَة َتنَْفِسُخ فِيَما َبِقي َفَعِة اإْلِ

َنَّ اْلَعْيِن, َفَأْش 
ِ

َنَّ َبَقاَء اْلَعْقِد َضَرٌر فِي َحقِّ اْلُمْكَتِري َواْلُمْكِري؛ أل
ِ

َبَه َما َلْو ُغِصَبْت, َوأل

ُف فِي َمالِِه, َمعَ   اْلُمْكَتِرَي َيِجُب َعَلْيِه اْلكَِراُء مِْن َغْيِر َنْفٍع, َواْلُمْكِرَي َيْمَتنُِع َعَلْيِه التََّصرُّ

 مختصراً  . اهـاِء َعَلْيهِ ُظُهوِر اْمتِنَاِع اْلكِرَ 
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  :حكم تأجري ما جيوز بيعه من األعيان 

ويجوز أن يؤجر ما يجوز بيعه من األعيان: كالعبد, واألمة, لكن التأجير يكون يف 

 . الوطء حق للسيدفالعمل فقط, وال يجوز له أن يؤجر األمة يف الوطء, 

سألة واسعة, والحمد هلل حاجة إليها, وإال فالمالفهذه بعض األحكام التي رأينا 

 رب العالمين.
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 [باب أحياء الموات]

اِت[ وا  ]بااُب إِْحيااِء اْلما

 الشرح: 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/413يف المغني :) 

ى َمْيَتًة َوَمَواًتا َوَمَوَتاًنا, بَِفْتِح الموات:  اِرَسُة, ُتَسمَّ اْلِميم  ُهَو اأْلَْرُض اْلَخَراُب الدَّ

 َواْلَواِو. 

ِريُع. َواْلَمْوَتاُن بَِضمِّ اْلِميِم َوُسُكوِن اْلَواِو:   اْلَمْوُت الذَّ

 . اهـَأْعَمى اْلَقْلِب, اَل َيْفَهمُ َوَرُجٌل َمْوَتاُن اْلَقْلِب, بَِفْتِح اْلِميِم َوُسُكوِن اْلَواِو, َيْعنِي: 

  :األصل يف إحياء األرض 

 امة قال اإلمام ابن قد ( 5/413يف المغني :) :َواأْلَْصُل فِي إْحَياِء اأْلَْرِض

ُسوُل اهللِ »َقاَل:  -  -َما َرَوى َجابٌِر  الا را ِهيا لاهُ : »- ملسو هيلع هللا ىلص -قا ْيتاةا فا ا ما ْن أاْحياا أاْرضا , «ما

 : َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.(1)َقاَل التِّْرمِِذيُّ 

 , أَ --َوَرَوى َسِعيُد ْبُن َزْيٍد 
َّ

ِهيا لاُه، »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّ النَّبِي ْيتاةا فا ا ما ْن أاْحياا أاْرضا ما

قٌّ  الٍِم حا لاْيسا لِِعْرٍق ظا  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.  (2) , َقاَل التِّْرمِِذيُّ «وا

ئِِه  "َوَرَوى َمالٌِك, فِي   مِْثَلُه. --َعْن َعائَِشَة : "ُسنَنِِه  ", َوَأُبو َداُود, فِي "ُمَوطَّ

 : ى بِاْلَقُبوِل ِعنَْد ُفَقَهاِء اْلَمِدينَِة َوَغْيِرِهْم. َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ  َوُهَو ُمْسنٌَد َصِحيٌح, ُمَتَلقَّ

  "اأْلَْمَواِل  "َوَرَوى َأُبو ُعَبْيٍد, فِي 
ِ
ْن »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن َعائَِشَة, َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل ما

                                                           

 (.1372أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.1378( والرتمذي )3073أخرجه أبو داود ) (2)
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ْت َِلا  ا لاْيسا اأاْحياا أاْرضا قُّ بِها ُهوا أاحا ٍد، فا  . (1)«حا

 فِي ِخاَلَفتِِه. -  -َوَقَضى بَِذلَِك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ُعْرَوُة:  َقاَل 

ْحَياِء, َوإِْن اْخَتَلُفوا فِي ُشُروطِهِ  ُة ُفَقَهاِء اأْلَْمَصاِر َعَلى َأنَّ اْلَمَواَت ُيْمَلُك بِاإْلِ . َوَعامَّ

  اهـ

يف البيان إجماع المسلمين على جواز إحياء الموات,  ين وقد نقل اإلمام العمرا

 والتملك به.

  :ضابط املوات من األرض 

, وما كان والمصلى, ه أهل البلدة لدفن موتاهموال يف حكم التملك, مما يحتاج

 ., وغير ذلك من الطرقات

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/413يف المغني :) 

 َلُه(.)َوَمْن أَ : عند قول الخرقي 
َ

 ْحَيا َأْرًضا َلْم ُتْمَلْك, َفِهي

 َوُجْمَلُتُه َأنَّ اْلَمَواَت قِْسَماِن: 

ََحٍد, َوَلْم ُيوَجْد فِيِه َأَثُر ِعَماَرٍة, َفَهَذا ُيْمَلُك َأَحُدُهَما: 
ِ

َما َلْم َيْجِر َعَلْيِه مِْلٌك أل

ْحَياِء, بَِغْيِر ِخاَلٍف َبْيَن اْلَقاِئلِيَن بِاإْلِ   . اهـْحَياءِ بِاإْلِ

 (: 5/413يف المغني ) ثم قال اإلمام ابن قدامة 

 اْلِقْسُم الثَّانِي: َما َجَرى َعَلْيِه مِْلُك َمالٍِك, َوُهَو َثاَلَثُة َأْنَواٍع: 

 َما َلُه َمالٌِك ُمَعيٌَّن, َوُهَو َضْرَباِن: َأَحُدَها: 

ْحَياِء, بَِغْيِر ِخاَلٍف.َما ُملَِك بِِشَراٍء َأْو َعطِيٍَّة, فَ َأَحُدُهَما:   َهَذا اَل ُيْمَلُك بِاإْلِ

 : َأْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ َما ُعِرَف بِِمْلِك َمالٍِك َغْيِر ُمنَْقطٍِع َأنَُّه اَل َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ

ََحٍد َغْيِر َأْرَبابِِه.
ِ

  َيُجوُز إْحَياُؤُه أل

                                                           

 (.2335أخرجه البخاري ) (1)
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ْحيَ الثَّانِي:  ِذي َقْبَلُه َسَواًء. َما ُملَِك بِاإْلِ  اِء, ُثمَّ ُتِرَك َحتَّى َدَثَر َوَعاَد َمَواًتا, َفُهَو َكَالَّ

وِم, َوَمَساكِِن َثُموَد, النَّْوُع الثَّانِي:  , َكآَثاِر الرُّ
ٍّ

َما ُيوَجُد فِيِه آَثاُر مِْلٍك َقِديٍم َجاِهلِي

َنَّ َذلِ 
ِ

ْحَياِء أل  مختصراً  . اهـَك اْلِمْلَك اَل ُحْرَمَة َلهُ َوَنْحِوَها, َفَهَذا ُيْمَلُك بِاإْلِ

  وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم, كأن تكون فتحت بالد للمسلمين, ولم

 يوجد هبا إال آثار الكفار والمشركين, فللمسلم أن يحييها, وأن يتملكها. 

  ض املوات:متلك يف األر يفحكم الذمي 

غير ذلك الذمي له أمواله التي يملكها, و اختلف أهل العلم يف الذمي, ومعلوم أن

 من الحقوق التي ضمنها اإلسالم.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/413يف المغني :) َواَل َفْرَق َبْيَن اْلُمْسلِِم

ْحَياِء. َنصَّ َعَلْيِه َأْحَمُد, َوبِِه َقاَل َمالٌِك, َوَأبُو َحنِيَفَة.   فِي اإْلِ
ِّ

ي مِّ  َوالذِّ

ْساَلِم. ٌك: َوَقاَل َمالِ  ْحَياِء فِي َداِر اإْلِ  بِاإْلِ
ُّ

ي مِّ  اَل َيْملُِك الذِّ

 َقاَل اْلَقاِضي: 
ِّ

اُن »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َوُهَو َمْذَهُب َجَماَعٍة مِْن َأْصَحابِنَا؛ لَِقْوِل النَّبِي تا وا ما

ُسولِِه، ُثمَّ ِهيا لاُكْم ِمنِّي لِرا ِه وا َنَّ . َفَجَمَع اْلَمَوَتاَن, وَ  «اَْلاْرِض لِلَّ
ِ

َجَعَلُه لِْلُمْسلِِميَن. َوأل

اُر لِْلُمْسلِِميَن, َفَكاَن َمَواُتَها َلُهْم, َكَمَرافِِق اْلَمْمُلوِك. اِر مِْن ُحُقوقَِها, َوالدَّ  َمَوَتاَن الدَّ

 
ِّ

ِهيا لاهُ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَلنَا ُعُموُم َقْوِل النَّبِي ْيتاةا فا ا ما ْن أاْحياا أاْرضا  .«ما

َنَّ َهِذِه 
ِ

, َكَسائِِر ِجَهاتِِه. َوأل
ُّ

ي مِّ ِجَهًة مِْن ِجَهاِت التَّْملِيِك, َفاْشَتَرَك فِيَها اْلُمْسلُِم َوالذِّ

ُسولِِه، ُثمَّ ُهوا » - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَحِديُثُهْم اَل َنْعِرُفُه, إنََّما َنْعِرُف َقْوَلُه:  لِرا ِه وا اِديُّ اَْلاْرِض لِلَّ عا

ا اتا وا ْن أاْحياا ما ما ا لاُكْم باْعُد، وا فِينُها ُه دا لا  . اهـ..«ِمْن اَْلاْرِض، فا

  :حجر أرض قريبة من العمران ومتلكها 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/418يف المغني :) َوَما َقُرَب مِْن اْلَعامِِر, َوَتَعلََّق

ِه, َوآاَلتِِه, َفاَل َيُجوُز بَِمَصالِِحِه: مِْن ُطُرقِِه, َوَمِسيِل َمائِِه, َوَمْطَرِح ُقَماَمتِِه, َوُمْلَقى ُتَرابِ 
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 إْحَياُؤُه, بَِغْيِر ِخاَلٍف فِي اْلَمْذَهِب. 

َق بَِمَصالِِح اْلَقْرَيِة: َكِفنَائَِها, َوَمْرَعى َماِشيَتَِها, َوُمْحَتَطبَِها, َوُطُرقَِها,  َوَكَذلَِك َما َتَعلَّ

ْحَياِء.   َوَمِسيِل َمائَِها, اَل ُيْمَلُك بِاإْلِ

 ُم فِيِه َأْيًضا ِخاَلًفا َبْيَن َأْهِل اْلِعْلِم. َواَل َنْعلَ 

َق بَِمَصالِِحِه؛  َوَكَذلَِك َحِريُم اْلبِْئِر َوالنَّْهِر َواْلَعْيِن, َوُكلُّ َمْمُلوٍك اَل َيُجوُز إْحَياُء َما َتَعلَّ

اَلُم  -لَِقْولِِه  قِّ »: -َعَلْيِه السَّ ْيرِ حا ْيتاةا فِي غا ا ما ْن أاْحياا أاْرضا ِهيا لاهُ  ما  . «ُمْسِلٍم، فا

َنَُّه َتابٌِع لِْلَمْمُلوِك, َوَلْو َمْفُهوُمُه: 
ِ

ْحَياِء, َوأل َق بِِه َحقُّ ُمْسلٍِم اَل ُيْمَلُك بِاإْلِ َأنَّ َما َتَعلَّ

ْزَنا إْحَياَءُه, َلَبَطَل اْلِمْلُك فِي اْلَعامِِر َعَلى َأْهلِهِ   . اهـَجوَّ

 ملوات: بيان ضابط حد ما ميلك يف ا 

 ثم اختلفوا يف حد ما يملك: 

على أطالل القرية, ثم يرفع صوته, فمبلغ الصوت, وما كان  قفيفقال بعضهم: 

 بعد مبلغ الصوت فله أن يملكه.

وهذه المسألة قد تسلم يف األزمنة العادية, كقرية, ليس فيها توسع عمراين, فهذه 

 ُيسلم فيها.

ألن دة كيلوهات, فهنا قد ال ُيسلم له, د عأما كمدينة, فأنت اليوم هنا, وغًدا بع

 الناس يحتاجون إلى مصالح, وغير ذلك.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/412يف المغني :) َّإَذا َثَبَت َهَذا, َفإِنَُّه اَل َحد

 َيْفِصُل َبْيَن اْلَقِريِب َواْلَبِعيِد ِسَوى اْلُعْرِف. 

ْيُث:  ُه َغْلَوٌة, َوهِ َوَقاَل اللَّ  ُخْمُس اْلَفْرَسِخ. َحدُّ
َ

 ي

ُجُل فِي َأْدَناُه, َفَصاَح بَِأْعَلى َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة:  ِذي إَذا َوَقَف الرَّ َحدُّ اْلَبِعيِد ُهَو الَّ

 َصْوتِِه, َلْم َيْسَمْع َأْدَنى َأْهِل اْلِمْصِر إَلْيِه. 
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ِم, َوَلْم َيِرْد مِْن  َأنَّ التَّْحِديَد اَل ُيْعَرُف إالَّ بِالتَّْوقِيِف,َوَلنَا,  ْأِي َوالتََّحكُّ َواَل ُيْعَرُف بِالرَّ

ْحَرازِ  ْرِع فِي َذلَِك َتْحِديٌد, َفَوَجَب َأْن ُيْرَجَع فِي َذلَِك إَلى اْلُعْرِف, َكاْلَقْبِض َواإْلِ  . اهـالشَّ

  :ضابط معرفة حد اإلحياء 

 ثم اختلفوا يف ضابط حد اإلحياء: 

 ة قال اإلمام ابن قدام ( 5/420يف المغني :) 

َر َمَواًتا, َوُهَو َأْن َيْشَرَع فِي إْحَيائِِه, مِْثُل إْن َأَداَر َحْوَل اأْلَْرِض ُتَراًبا, َفْصٌل:  َوإِْن َتَحجَّ

ْحَياِء, َولَ  َنَّ اْلِمْلَك بِاإْلِ
ِ

ْيَس َأْو َأْحَجاًرا, َأْو َحاَطَها بَِحاِئٍط َصِغيٍر, َلْم َيْملِْكَها بَِذلَِك؛ أل

 
ِّ

َنَُّه ُرِوَي َعْن النَّبِي
ِ

باقا »َأنَُّه َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َهَذا بِإِْحَياٍء, َلكِْن َيِصيُر َأَحقَّ النَّاِس بِِه؛ أل ْن سا ما

قُّ بِهِ  ُهوا أاحا ْسبِْق إلاْيِه ُمْسِلٌم، فا ا لاْم يا  , َرَواُه َأُبو َداُود. «إلاى ما

َنَّ َصاِحَبُه َأَقاَمُه َمَقاَمُه. َفإِْن َنَقَلُه إَلى َغْيِرِه, َصاَر الثَّ 
ِ

 انِي بَِمنِْزَلتِِه؛ أل

 
ِّ

تِهِ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َوإِْن َماَت َفَواِرُثُه َأَحقُّ بِِه؛ لَِقْوِل النَّبِي ثا را ُهوا لِوا ، فا اَلا ا أاْو ما قًّ كا حا را ْن تا , «ما

َنَُّه َلْم َيْملِْكُه, َفَلمْ 
ِ

ْفَعِة َقْبَل اأْلَْخِذ بِِه,  َفإِْن َباَعُه, َلْم َيِصحَّ َبْيُعُه؛ أل َيْملِْك َبْيَعُه َكَحقِّ الشُّ

 َوَكَمْن َسَبَق إَلى َمْعِدٍن َأْو ُمبَاٍح َقْبَل َأْخِذِه.

َنَُّه َلُه, َفإِْن َسَبَق َغيَْرُه َفَأْحَياُه, َفِفيِه َوْجَهاِن َقاَل َأُبو اْلَخطَّاِب: 
ِ

َوُيْحَتَمُل َجَواُز َبْيِعِه؛ أل

َر اَل ُيْمَلُك بِِه, َفَثبََت اْلِمْلُك بَِما َأَحُدهُ  ْحَياَء ُيْمَلُك بِِه, َوالتََّحجُّ َنَّ اإْلِ
ِ

َما َأنَُّه َيْملُِكُه؛ أل

ُيْمَلُك بِِه ُدوَن َما َلْم ُيْمَلْك بِِه, َكَمْن َسَبَق إَلى َمْعِدٍن َأْو َمْشَرَعِة َماٍء, َفَجاَء َغيُْرُه, َفَأَزاَلُه 

 اهـ. َوَأَخَذهُ 

 إذن اإلمام إلحياء املوات: 

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى أقوال: 

 ال يشرتط ذلك؛ إال إذا كان األمر يتعلق بمصلحة الناس.قال بعض أهل العلم: 

كأن يكون قريًبا من مساكنهم, ومصالحهم, فعند ذلك يتعلق بإذن اإلمام, وأما إذا 



   

 

117 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

فهو ال يتعلق بإذن اإلمام, وهذا كان الموات بعيًدا عن مساكن الناس ومصالحهم, 

 القول وجيه.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/421يف المغني:)  َولإِْلَِماِم إْقَطاُع اْلَمَواِت لَِمْن

 
َّ

ْحَياِء؛ لَِما ُرِوَي َأنَّ النَّبِي اِرِع فِي اإْلِ ِر الشَّ أاْقطاعا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -ُيْحيِيه, َفَيُكوُن بَِمنِْزَلِة اْلُمَتَحجِّ

عا بِالا  ِقيقا أاْجما اِرِث اْلعا ا َكاَن ُعَمُر «لا ْبنا اْلحا   --, َفَلمَّ
ِ
 -َقاَل لِباَِلٍل: إنَّ َرُسوَل اهلل

َلْم ُيْقطِْعَك لَِتِحيَزُه َعْن النَّاِس, إنََّما َأْقَطَعَك لَِتْعُمَر, َفُخْذ مِنَْها َما َقَدْرَت َعَلى  - ملسو هيلع هللا ىلص

 
َ

 . "اأْلَْمَوالِ "َواُه َأُبو ُعَبْيٍد, فِي رَ «, ِعَماَرتِِه, َوُردَّ اْلَباقِي

ٍد, َعْن َربِيَعَة, َقاَل: َسِمْعت "ُسنَنِِه  "َوَذَكَر َسِعيٌد, فِي  َثنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَحمَّ : َحدَّ

ُسولا اهللِ »اْلَحاِرَث ْبَن باَِلِل ْبِن اْلَحاِرِث, َيُقوُل:  لا ْبنا ا - ملسو هيلع هللا ىلص -إنَّ را اِرِث أاْقطاعا باِلا ْلحا

ُه النَّاسا  أاْقطاعا ا أاْقطاعاك لِتاْحتاِجناُه، فا : ما الا طَّاِب، قا ُر ْبُن اْلخا لِيا ُعما ا وا لامَّ ، فا ِقيقا َوَرَوى , «اْلعا

 
َّ

:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْلَقَمُة ْبُن َوائٍِل, َعْن َأبِيِه, َأنَّ النَّبِي َأْقَطَعُه َأْرًضا بَِحْضَرَمْوَت. َقاَل التِّْرمِِذيُّ

 . اهـَحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح  َهَذا

  :حكم إحياء موات األرض اليت فيها معادن 

فكان القول أن المعدن إذا كان ظاهًرا, بحيث يصل إليه كل أحد من الناس, فهذا 

 ال يدخله اإلحياء, وال يملك به؛ ألن هذا المال لعموم المسلمين.

يمكن الوصول إليه إال  وأما إذا كان المعدن مختفًيا يف األرض, وغير ظاهر, وال

 بالحفر, وغير ذلك, فإنه يملك به.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 422-5/421يف المغني:)  ََّوُجْمَلُة َذلَِك, َأن

تِي ُيوَصُل إَلى َما فِيَها مِْن َغْيِر ُمْؤَنٍة, َينَْتاُبَها النَّاُس, َوَينَْتِفُعونَ   الَّ
َ

 اْلَمَعاِدَن الظَّاِهَرَة َوِهي

ا, َكاْلِمْلِح, َواْلَماِء, َواْلكِْبِريِت, َواْلِقيِر, َواْلُموْمَياِء, َوالنِّْفِط, َواْلُكْحِل, َواْلبَِراِم, بِهَ 

ََحٍد 
ِ

ْحَياِء, َواَل َيُجوُز إْقَطاُعَها أل َواْلَياُقوِت, َوَمَقاطِِع الطِّيِن, َوَأْشَباِه َذلَِك, اَل ُتْمَلُك بِاإْلِ
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َنَّ فِيِه َضَرًرا بِاْلُمْسلِِميَن, َوَتْضيِيًقا مِْن النَّاِس, َواَل 
ِ

اْحتَِجاُزَها ُدوَن اْلُمْسلِِميَن؛ أل

 
َّ

َنَّ النَّبِي
ِ

ُه » - ملسو هيلع هللا ىلص -َعَلْيِهْم, َوأل ا قِيلا لاُه: إنَّ لامَّ ْعِدنا اْلِمْلِح، فا اٍل ما مَّ ْبياضا ْبنا حا أاْقطاعا أا

هُ  دَّ اِء اْلِعدِّ را نِْزلاِة اْلما  , َكَذا َقاَل َأْحَمُد.-اء الجاريأي الم -«بِما

ُة, َفَلْم َيُجْز إْحَياُؤُه, َواَل إْقَطاُعُه,  ُق بِِه َمَصالُِح اْلُمْسلِِميَن اْلَعامَّ َنَّ َهَذا َتَتَعلَّ
ِ

َوأل

 َكَمَشاِرِع اْلَماِء, َوُطُرَقاِت اْلُمْسلِِميَن. 

 اْلكَ َوَقاَل اْبُن َعِقيٍل: 
ِ
ِريِم, َوَفيِْض ُجوِدِه الَِّذي اَل َغنَاَء َعنُْه, َفَلْو َهَذا مِْن َمَوادِّ اهلل

ْحتَِجاِز, َمَلَك َمنَْعُه, َفَضاَق َعَلى النَّاِس, َفإِْن َأَخَذ اْلِعَوَض َعنُْه َأْغاَلُه, 
ِ

َمَلَكُه َأَحٌد بِاال

ِذي َوَضَعُه اهلُل مِْن َتْعِميِم َذِوي اْلَحَوائِ  ِج مِْن َغْيِر ُكْلَفٍة, َوَهَذا َفَخَرَج َعْن اْلَمْوِضِع الَّ

. َواَل َأْعَلُم فِيِه ُمَخالًِفا.
ِّ

افِِعي  َمْذَهُب الشَّ

تِي اَل ُيوَصُل إَلْيَها إالَّ بِاْلَعَمِل َفْصٌل:  :قال و  الَّ
َ

ا اْلَمَعاِدُن اْلَباطِنَُة, َوِهي َفَأمَّ

ِة, َواْلحَ  َهِب, َواْلِفضَّ ْوِر, َواْلُمْؤَنِة, َكَمَعاِدِن الذَّ َصاِص, َواْلبِلَّ ِديِد, َوالنَُّحاِس, َوالرَّ

تِي َقْبَلَها.  ْحَياِء؛ لَِما َذَكْرَنا فِي الَّ  َواْلَفْيُروَزِج, َفإَِذا َكاَنْت َظاِهَرًة, َلْم ُتْمَلْك َأْيًضا بِاإْلِ

بَِذلَِك, فِي َظاِهِر  َوإِْن َلْم َتُكْن َظاِهَرًة, َفَحَفَرَها إْنَساٌن َوَأْظَهَرَها, َلْم َيْملِْكَها

 .
ِّ

افِِعي  اْلَمْذَهِب, َوَظاِهِر َمْذَهِب الشَّ

َنَُّه َمَواٌت اَل ُينَْتَفُع بِِه إالَّ بِاْلَعَمِل َوُيْحَتَمُل: 
ِ

؛ أل
ِّ

افِِعي َأْن َيْملَِكَها بَِذلَِك. َوُهَو َقْوٌل لِلشَّ

 َ
ِ

ْحَياِء, َكاأْلَْرِض, َوأل ْنتَِفاِع بِِه, مِْن َغْيِر َحاَجٍة إَلى َواْلُمْؤَنِة, َفُملَِك بِاإْلِ
ِ

نَُّه بِإِْظَهاِرِه َتَهيََّأ لاِل

 َتْكَراِر َذلَِك اْلَعَمِل.

 َفَأْشَبَه اأْلَْرَض إَذا َجاَءَها بَِماٍء َأْو َحاَطَها. 

تِي َتهَ  ِذي ُيْمَلُك بِِه ُهَو اْلِعَماَرُة الَّ ْحَياَء الَّ ِل, َأنَّ اإْلِ ْنتَِفاِع َوَوْجُه اأْلَوَّ
ِ

يََّأ بَِها اْلُمْحيِي لاِل

 مِْن َغيِْر َتْكَراِر َعَمٍل, َوَهَذا َحْفٌر َوَتْخِريٌب, َيْحَتاُج إَلى َتْكَراٍر ِعنَْد ُكّل انْتَِفاٍع. 

 َفإِْن قِيَل: َفَلْو اْحَتَفَر بِْئًرا َمَلَكَها, َوَمَلَك َحِريَمَها. 
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نْ ُقْلنَا: 
ِ

تَِفاِع بَِها مِْن َغْيِر َتْجِديِد َحْفٍر َواَل ِعَماَرٍة, َوَهِذِه اْلَمَعاِدُن اْلبِْئُر َتَهيََّأْت لاِل

 َتْحَتاُج ِعنَْد ُكلِّ اْنتَِفاٍع إَلى َعَمٍل َوِعَماَرٍة, َفاْفَتَرَقا. 

ْحَياِء. َقاَل َأْصَحاُبنَا:  َنََّها اَل ُتْمَلُك بِاإْلِ
ِ

 َوَلْيَس لإِْلَِماِم إْقَطاُعَها؛ أل

 ِحيُح َجَواُز َذلَِك؛ َوالصَّ 
َّ

َنَّ النَّبِي
ِ

باِليَِّة، » - ملسو هيلع هللا ىلص -أل اِدنا اْلقا عا اِرِث ما ِل ْبِن اْلحا أاْقطاعا لِباالا

ا ْوِريَّها غا ا وا ْلِسيَّها  . اهـَرَواُه َأُبو َداُود, َوَغْيُرهُ  «جا

والعمل يف زماننا هذا على خالف ذلك, فإن المعادن ال تملك ألحد من الناس, 

 خاصة بالدولة التي وجدت فيها. وإنما هي

فمن وجد معدًنا يف أرضه, ولو كان ذهًبا, أو فضًة, أو قصديًرا, أو رخاًما, فإن 

 المعادن يف عرف الدول أهنا للدول.

  :ما كان يف شوارع الناس وطرقاتهم  من املوات فإنه ال جيوز إحياؤه 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/423يف المغني:)  ََواِرِع َوَما ك اَن مِْن الشَّ

ََحٍد إْحَياُؤُه, َسَواٌء َكاَن َواِسًعا َأْو َضيًِّقا, 
ِ

َحاِب َبْيَن اْلُعْمَراِن, َفَلْيَس أل ُرَقاِت َوالرِّ َوالطُّ

َنَّ َذلَِك َيْشَتِرُك فِيِه اْلُمْسلُِموَن, َوَتتَ 
ِ

ُق َوَسَواٌء َضيََّق َعَلى النَّاِس بَِذلَِك َأْو َلْم ُيَضيِّْق؛ أل َعلَّ

 بِِه َمْصَلَحُتُهْم, َفَأْشَبَه َمَساِجَدُهْم. 

َراِء, َعَلى َوْجٍه اَل ُيَضيُِّق  ْرتَِفاُق بِاْلُقُعوِد فِي اْلَواِسِع مِْن َذلَِك لِْلَبْيِع َوالشِّ
ِ

َوَيُجوُز اال

تَِّفاِق َأْهِل اأْلَْمَصاِر فِي َجِمي
ِ

ِة؛ ال ِع اأْلَْعَصاِر َعَلى إْقَراِر َعَلى َأَحٍد, َواَل َيُضرُّ بِاْلَمارَّ

 النَّاِس َعَلى َذلَِك, مِْن َغيِْر إنَْكاٍر. 

ْجتَِياِز. 
ِ

َنَُّه اْرتَِفاٌق ُمَباٌح مِْن َغْيِر إْضَراٍر, َفَلْم ُيْمنَْع مِنُْه, َكاال
ِ

 َوأل

وِق َغْدَوًة: َفُهَو َلُه إَلى اَقاَل َأْحَمُد:  ابِِق إَلى َدَكاكِيِن السُّ ْيِل. َوَكاَن َهَذا فِي فِي السَّ للَّ

 . اهـُسوِق اْلَمِدينَِة فِيَما َمَضى

أن مسألة منى وعرفات ومزدلفة فإهنا هذه كلها ال تملك باإلحياء؛ ألهنا  :أي
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 مصالح للمسلمين.

وكذلك ما كان من مصالح المسلمين العامة ال تملك باإلحياء؛ ألهنا تعترب ملًكا 

 كها باإلحياء ألحد من الناس.للمسلمين جميًعا, فال يجوز تملي

 التملك بإحياء الموات

  ;-- َعائَِشةَ  َعنْ َعْن ُعْرَوَة, ) – 221
َّ

ا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي را أاْرضا مَّ ْن عا ما

ا قُّ بِها ُهوا أاحا ٍد، فا ْت َِلاحا َرَواُه  .(1) «َقاَل ُعْرَوُة: َوَقَضى بِِه ُعَمُر فِي ِخاَلَفتِهِ  .«لاْيسا

 (.َخاِريُّ اْلبُ 

  -  -َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َوَعْن ) – 222
ِّ

ْيتاةا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي ا ما ْن أاْحياا أاْرضا ما

ِهيا لاهُ  , َوَقاَل:  .(2) «فا نَُه التِّْرمِِذيُّ   .. َوُهَو َكَما َقاَل "ُرِوَي ُمْرَساًل "َرَواُه الثَّاَلَثُة, َوَحسَّ

 ْبُن َعْمٍرو؛ َوقِيَل  .: َعائَِشةُ َوقِيَل  .: َجابِرٌ َفِقيَل : َواْخُتلَِف فِي َصَحابِيِّهِ 
ِ
: َعْبُد اهلل

اِجُح: ُل " َوالرَّ   (."اأْلَوَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية إحياء الموات .

 وهذا الحديث أصح حديث يف باب إحياء الموات, وهو العمدة يف هذا الباب.

                                                           

 . (2335)ي أخرجه البخار (1) 

والصواب يف حديث عائشة رضي اهلل عنها أنه  (,828 ,827)الحديث صحيح بشواهده, وقد تقدم  (2) 

اختلف فيه على هشام بن ": وقال ابن عبد الرب رحمه اهلل يف التمهيدمن مراسيل عروة بن الزبير. 

وهو يف الضعيفة لإلمام . "وهو أصح ما قيل فيه إن شاء اهلل ,فروته عنه طائفة عن أبيه مرساًل  ,عروة

بسند صحيح عن سعيد بن زيد  (,2/50)أخرجه أبو داود ": (, وقال فيه88األلباين رحمه اهلل )

من حديث جابر. " (1550وصححه يف اإلرواء ) (,2/222)وحسنه الرتمذي  ,رضي اهلل عنه

 (. 235وصححه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )
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را أارْ » قوله: مَّ ْن عا اما  أرًضا مشاعًة. :أي «ضا

دٍ » قوله: ْت َِلاحا فخرج هبذا القيد األرض ليست مملكة ألحد من الناس  :أي «لايْسا

 .تقدم  المملوكة, وما هي يف حكم المملوكة كما

ا» قوله: قُّ بِها ُهوا أاحا ولم يشرتط إذن اإلمام كما هو ظاهر يف من غيره  :أي «فا

 الحديث.

قا » قوله: ُة: وا الا ُعْروا تِهِ قا فا ُر فِي ِخالا ى بِِه ُعما وهذا دليل على أن الحكم باٍق ولم : «ضا

, , أحد من الصحابة ينسخ, وأن العمل عليه, إذ لم يخالف عمر بن الخطاب 

 .واهلل أعلم 

 . "َباُب َمْن َأْحَيا َأْرًضا َمَواًتا "وقد بوب البخاري على الحديث: 

 َوُهَو َدلِيٌل (: 112/ 2ل السالم )وقال الحافظ ابن األمير الصنعاين يف سب

 َأْو َثَبَت فِيَها َحقٌّ لِْلَغْيِر.
ٌّ

ي ْحَياَء َتَملٌُّك إْن َلْم َيُكْن َقْد َمَلَكَها ُمْسلٌِم َأْو ِذمِّ  َعَلى َأنَّ اإْلِ

َماِم َوُهَو َقْوُل اْلُجْمُهو ِر, َوَعْن َأبِي َوَظاِهُر اْلَحِديِث َأنَُّه اَل ُيْشَتَرُط فِي َذلَِك إْذُن اإْلِ

ِر َحنِيَفَة َأنَُّه اَل ُبدَّ مِْن إْذنِِه َوَدلِيُل اْلُجْمُهوِر َهَذا اْلَحِديُث َواْلِقَياُس َعَلى َماِء اْلَبْحِر َوالنَّهْ 

َماِم, َم  َوَما ِصيَد مِْن َطيٍْر َوَحَيَواٍن َوَأنَُّهْم اتََّفُقوا َعَلى َأنَُّه اَل ُيْشَتَرُط فِيِه إْذُن اإْلِ ا َما َتَقدَّ َوَأمَّ

ا َلْيَس فِيِه َضَرٌر  َماِم مِمَّ َعَلْيِه َيٌد لَِغْيِر ُمَعيٍَّن َكُبُطوِن اأْلَْوِدَيِة َفاَل َيُجوُز إالَّ بِإِْذِن اإْلِ

ُد َوَأُبو َحنِيَفَة اَل َيُجوُز إْح  ِة, َوَقاَل اْلُمَؤيَّ ٍة َذَكَرُه َبْعُض اْلَهاَدِويَّ َياُؤَها بَِحاٍل لَِمْصَلَحٍة َعامَّ

َماُم  ُيوِل َوَقاَل اإْلِ  َمْجَرى السُّ
َ

لَِجْريَِها َمْجَرى اأْلَْماَلِك لَِتَعلُِّق ُسُيوِل اْلُمْسلِِميَن بَِها إْذ ِهي

ْنقِ  -َوُهَو َقِويٌّ  -اْلَمْهِديُّ 
ِ

َماِم ال َل َعنَْها َجْرُي اْلَماِء َجاَز إْحَياُؤَها بِإِْذِن اإْلِ َطاِع َفإِْن َتَحوَّ

ٍة اَل َضَرَر فِيهَ  ْذُن َمَع َذلَِك إالَّ لَِمْصَلَحٍة َعامَّ ا, اْلَحقِّ َوَعَدِم َتَعيُِّن َأْهلِِه, َوَلْيَس لإِْلَِماِم اإْلِ

ْحَياِء لَِقْولِِه  ْذُن لَِكافٍِر بِاإْلِ ُسولِِه ُثمَّ ِهيا » - ملسو هيلع هللا ىلص -َواَل َيُجوُز اإْلِ لِرا ِه وا اِري اَْلاْرِض لِلَّ عا

َنَّ ُعْرَوَة ُولَِد فِي  «مْ لاكُ 
ِ

َواْلِخَطاُب لِْلُمْسلِِميَن. َوَقْوُلُه َوَقَضى بِِه ُعَمُر قِيَل ُهَو ُمْرَسٌل أل
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 . اهـآَخِر ِخاَلَفِة ُعَمرَ 

ْيتاةا » قوله: ا ما ْن أاْحياا أاْرضا خرج هبذا القيد األرض الحية التي هي ملك للناس, : «ما

 وينتفع هبا الناس.

 ., واهلل الموفقفهي له يف حياته, ولعقبه وورثته بعد موته :أي «هفهي ل» قوله:

 ال حمى إال لله ولرسوله قوله

ْعَب ْبَن َجثَّاَمةَ َأنَّ  :-- اْبِن َعبَّاسٍ  َوَعنِ ) – 223   -  - الصَّ
َّ

 -َأْخَبَرُه َأنَّ النَّبِي

ى َلا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص ُسولِهِ  ِحما لِرا ِه وا  (.اْلُبَخاِريُّ  َرَواهُ  .(1) «إَِلَّ لِلَّ

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان جواز الحمى, وهو ما يحميه اإلمام من األرض 

 ألجل الصدقة ونحوها .

 اختلف أهل العلم يف معنى هذا الحديث إلى أقوال: وقد 

 أنه ال يحمي إال إمام المسلمين.األول: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي و,  أنه ال حمى إال ما كان على مقتضى ما يف كتاب اهللالثاين: 

  :سبب احلمى لألراضي 

 .الصيد فيها منعها الرعي, أو يكون ب حمى األرضو

  قال اإلمام العمراين ( 7/423يف البيان :) يجوز لإلمام أن يقطع الموات

أقطع الزبير حفر فرسه ـ يعني: عدوه ـ   ملسو هيلع هللا ىلصلمن تملكها باإلحياء؛ لما روي: أن النبي 

                                                           

 .(2370)أخرجه البخاري  (1) 
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.و: (1) «أقطعوا له من ميتتها سوطه: »ملسو هيلع هللا ىلص  بسوطه, فقال النبي فأجراه, فلما قام.. رمى

أقطع العقيق( ولم ينكر عليهما أحد, فدل   ( , وروي: )أن عمر)أقطع أبو بكر  

 على إجماعهم على صحة اإلقطاع.

وال يقطع اإلمام أحًدا من الموات إال ما يقدر المقطع له على إحيائه؛ ألنه إذا 

 إحيائه.. استضر الناس بذلك من غير فائدة.أقطعه ما ال يقدر على 

ومن أقطعه اإلمام شيًئا.. صار أحق به, كالذي يتحجر شيًئا من الموات بابتداء 

 . اهـالعمل على ما مضى بيانه

  :بيان معنى احلمى 

  قال اإلمام العمراين ( 428-7/427يف البيان :) :فهو أن وأما الحمى

لذي فيه الكِل؛ ليرعى فيه البهائم, يقال: حمى يحمي الرجل موضًعا من الموات ا

الرجل يحمي حمى, وحامى يحامي محاماة, وحماء, فيجوز قصر الحمى ومده, 

 والمشهور فيه: القصر. 

 قال الشاعر:

 وما شيء حميت بمستباح   أبحت حمى هتامة ثم نجد 

ن؛ , فيحمي لنفسه وللمسلمي- ملسو هيلع هللا ىلص -فإن الحمى كان جائًزا للنبي إذا ثبت هذا: 

 . «َل حمى إَل هلل ولرسوله»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -لما روى الصعب بن جثامة: أن النبي 

 فإنه ما حمى. فأما لنفسه: 

 فإنه قد حمى. وأما للمسلمين: 

                                                           

َأْعُطوُه »(, من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما, وفيه: 3072(, وأبو داود )2/222أخرجه أحمد ) (1)

ْوطُ  قال الحافظ يف التلخيص: فيه العمري الكبير وفيه ضعف, وضعفه اإلمام أبو «, مِْن َحْيُث َبَلَغ السَّ

 (. 550داود يف ضعيف أبي داود )
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 .(1) «حمى النقيع لخيل المجاهدين - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي »ما روي: والدليل عليه: 

ْعَب ْبَن َجثَّاَمةَ من حديث اْبِن َعبَّاٍس   ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ النَّبِيَّ », َقاَل: َبَلَغنَا  : َأنَّ الصَّ

ى النَِّقيعا  ما ةا », َوَأنَّ ُعَمَر «حا باذا الرَّ فا وا را ى السَّ ما  ,«حا

 اسم لمقابر المدينة.وبالباء: 

فليس ألحد منهم أن يحمي شيًئا من الموات؛ ألن الرجل العزيز وأما آحاد الرعية: 

 بكلب على جبل, أو نشز من األرض ـ يف الجاهلية كان إذا انتجع بلًدا مخصًبا.. أوىف

إن لم يكن جبل ـ ثم استعواه, ووقف له من يسمع منتهى صوته ـ وهو العواء ـ فحيث 

انتهى صوته.. حماه من كل ناحية لضعفاء ماشيته خاصة, ويرعى مع الناس يف غيره, 

 . «َل حمى إَل هلل ولرسوله»ذلك, وقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -فأبطل النبي 

 فليس له أن يحمي لنفسه, قواًل واحًدا. ن: وأما إمام المسلمي

  وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين, ونعم الصدقة, ونعم من يضعف من

 المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قوالن:

, وألنه ال يجوز  «َل حمى إَل هلل ولرسوله»: - ملسو هيلع هللا ىلص -ليس له ذلك؛ لقوله أحدهما: 

 ة.له أن يحمي لنفسه, فال يحمي لغيره كآحاد الرعي

يجوز, وبه قال مالك, وأبو حنيفة, وهو الصحيح؛ لما روي يف بعض والثاين: 

 . اهـ(2) «َل حمى إَل هلل ولرسوله وَلئمة المسلمين»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -األخبار: أن النبي 

  قال اإلمام العمراين ( 7/500يف البيان :)ملسو هيلع هللا ىلص -إذا حمى النبي و - 

                                                           

(, من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما, وابن حبان 5355(, وأحمد )2370أخرجه البخاري ) (1)

 َصلَّى اهلُل عليه وسلم َحَمى النقيع لخيل المسلمين"(, بإسناد صحيح بلفظ: 4383)
َّ

, "َأنَّ النَّبِي

 (.4334وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )

 قال المحقق هبذا اللفظ لم نره يف الكتب. (2)
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من المصلحة باقًيا.. لم يجز ألحد  - ملسو هيلع هللا ىلص -مواًتا لمصلحة, فإن كان ما حمى له النبي 

 إحياؤه, وإن زال ذلك المعنى.. فهل يجوز إحياؤه؟ فيه وجهان:

ال يجوز؛ ألنه ربما عاد ذلك المعنى فيحتاج إلى ذلك الحمى, كما قلنا أحدهما: 

يف المحلة إذا خربت وفيها مسجد.. فال يجوز نقضه ونقل خشبه, وألن ما فعله النبي 

مصلحة, فال يجوز تغييره, كما أمر بالرمل واالضطباع بسبب, ولم  معلوم أنه - ملسو هيلع هللا ىلص -

 يزل بزوال ذلك السبب.

 يجوز إحياؤه.والثاين: 

وهو الصحيح؛ ألن الحكم إذا وجب لعلة.. زال بزوال قال الشيخ أبو حامد: 

العلة, بخالف المسجد, فإنه يرجى عود العمارة فيحتاج إلى المسجد وال يتمكن منه؛ 

تاج إلى اإلنفاق عليه, وليس كذلك الحمى؛ ألنه إن عاد ذلك المعنى ألنه ال يح

 . اهـواحتيج إلى الحمى.. فإنه يحمى يف الوقت, وال شيء يتعذر

  وقال اإلمام العمراين ( 7/501يف البيان :) وأما إذا حمى اإلمام مواًتا

وملكه إذا لمصلحة, وقلنا: يصح حماه, فأحياه إنسان, فإن كان بإذن اإلمام.. جاز 

 أحياه؛ ألن إذن اإلمام نقض لذلك الحمى.

 وإن أحياه بغير إذنه.. قال ابن الصباغ.. فقد قيل: فيه وجهان, وقيل: هما قوالن:

ال يملكه من أحياه؛ ألهنا أرض محمية, فلم يملكها من أحياها, كالذي أحدهما: 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص -حماه النبي 

نص, وحمى اإلمام اجتهاد, فكان يملكه؛ ألن الملك باإلحياء ثبت بالوالثاين: 

 . اهـالنص مقدًما على االجتهاد

, بعض أهل العلم, إلى أن «َل حمى إَل هلل ولرسوله»وقد استدل هبذا الحديث: 

 مصالح المسلمين.لاإلمام ال يحمي لنفسه, وإنما يحمي 
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ُيْدَعى ُهنَيًّا : أنه اْسَتْعَمَل َمْوًلى َلُه من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب : البخاريويف 

ِق َدْعَوَة الَمْظُلوِم, َفإِنَّ "َعَلى الِحَمى, َفَقاَل:   اْضُمْم َجنَاَحَك َعِن الُمْسلِِميَن, َواتَّ
ُّ

َيا ُهنَي

َرْيَمِة, َوَربَّ الُغنَْيَمِة, َوإِيَّاَي َوَنَعَم اْبِن  َدْعَوَة الَمْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة, َوَأْدِخْل َربَّ الصُّ

اَن, َفإِنَُّهَما إِْن َتْهلِْك َماِشَيُتُهَما َيْرِجَعا إَِلى َنْخٍل َوَزْرٍع, َوإِنَّ َربَّ َعْوٍف, وَ  َنَعَم اْبِن َعفَّ

َرْيَمِة, َوَربَّ الُغنَْيَمِة: إِْن َتْهلِْك َماِشَيُتُهَما, َيْأتِنِي بَِبنِيِه  , َفَيُقوُل: َيا َأمِيَر الُمْؤمِنِيَن؟ "الصُّ

 إِنَُّهْم  َأَفَتاِرُكُهمْ 
ِ
َهِب َوالَوِرِق, َواْيُم اهلل  مَِن الذَّ

َّ
َأَنا اَل َأَبا َلَك, َفاْلَماُء َوالَكَِلُ َأْيَسُر َعَلي

فِي َلَيَرْوَن َأنِّي َقْد َظَلْمُتُهْم, إِنََّها َلباِلَُدُهْم َفَقاَتُلوا َعَلْيَها فِي الَجاِهلِيَِّة, َوَأْسَلُموا َعَلْيَها 

, َما َحَميُْت  اإِلْسالَِم,
ِ
ِذي َأْحِمُل َعَلْيِه فِي َسبِيِل اهلل َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َلْواَل الَماُل الَّ

 .(1) "َعَلْيِهْم مِْن باِلَِدِهْم ِشبًْرا

 رفع الضرر في الحمى وغيره

   اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 224
ِ
َلا ِضرا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل را وا را  .(2) «ارا َلا ضا

 (.َرَواُه َأْحَمُد, َواْبُن َماَجهْ 

                                                           

 (.3052البخاري )أخرجه  (1)

ويف سنده جابر الجعفي مرتوك, وله شاهد  (,2835)وأحمد  (,2341 ,2340)أخرجه ابن ماجه  (2)

عن يحي المازين.  (2171), وفيه انقطاع, وآخر أخرجه مالك (2340)عن عبادة أخرجه ابن ماجه 

جموع طرقه يف (, وحسنه شيخنا الحجوري بم823وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

: المتأمل يف طرقه وشواهده ال يرتدد يف القول بثبوته, فإنه وقال حفظه اهلل (2/472تحقيق الصغرى )

قاعدة من قواعد الدين, قال أبو داود: إنه من األحاديث التي يدور الفقه عليها, ثم قال: ولو جمع 

 اهـ  أقل األحوال. شخص يف شواهده من القرآن والسنة لوسعه ذلك, وإنما قلنا حسن على
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إِ ُمْرَسٌل َأبِي َسِعيٍد مِْن َحِديِث  َوَلهُ ) – 225  (.(1) مِْثُلُه, َوُهَو فِي اْلُمَوطَّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان أن إحياء الموات جائز بما ال ضرر فيه. ساق المصنف 

يف  اهد الحافظ ابن رجب الحديث يحسنه أهل العلم بشواهده, وقد ذكر شوو

 ."جامع العلوم والحكم"كتابه النفيس: 

  :معنى هذا احلديث 

 الضرر االسم, والضرار الفعل.

الضرر أن يدخل على غيره ضرًرا بما ينتفع به, والضرار أن يدخل على غيره وقيل: 

 بما ال ينتفع به.

 الضرر يضر بمن يضر به, والضرار أن يضر بمن ال يضر به.وقيل: 

 وهو قاعدة عامة, تسمى بقاعدة رفع الضرر.

 وكذلك يدفع الضرر بأقل الضررين إن كثرت وتنوعت.

  :بعض األضرار يف إحياء املوات 

أن تضيق على المسلمين يف إحياء الموات أن تأخذ ما ليس لك, و من األضرار يفو

سبيل و طرقهم, وأماكن قضاء حوائجهم سواء كان ذلك يف المصليات, أو المقابر, أ

 واهلل أعلم , ونحو ذلكالسيل, 

                                                           

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء وانظر ما قبله.  (2171)أخرجه مالك يف الموطأ  (1) 

عن عمرو بن يحيى المازين عن أبيه  (2171) "الموطأ"وقد أخرجه مالك ": (, وقال فيه823)

 . "هذا الوجهوهذا هو الصواب من  ,وهذا مرسل صحيح اإلسناد": قال األلباينمرفوعا. 



   

 

118 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 بما يكون إحياء الموات

    َسُمَرَة ْبِن ُجنُْدٍب  َوَعنْ ) – 223
ِ
ائِطاا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اطا حا ْن أاحا ما

ِهيا لاهُ  لاى أاْرٍض فا َحُه اْبُن اْلَجاُرودِ  َأُبو َرَواهُ  .(1) «عا  (.َداُوَد, َوَصحَّ

 الشرح: 

 صنف الحديث لبيان ما يكون به إحياء الموات .ساق الم

 ( 330/ 8ويف عون المعبود شرح سنن أبي داود:) 

  َجَعَل َوَأَداَر َحائًِطا َأْي ِجَداًرا :َأْي : َمْن َأَحاَط َحائًِطا

 َأْي َحْول َأْرض َمَوات :َعَلى َأْرض

  
َ

 َفَصاَرْت تِْلَك اأْلَْرض اْلَمُحوَطة :َأْي  :َفِهي

 مِْلًكا َلُه َأْي َما َداَم فِيِه َكَمْن َسَبَق إَِلى ُمَباح . :ْي أَ  :َلهُ  

  
ُّ

َنَّ : َقاَل التُّوْرَبْشتِي
ِ

ة , أل َيْسَتِدّل بِِه َمْن َيَرى التَّْملِيك بِالتَّْحِجيِر , َواَل َيُقوم بِِه ُحجَّ

ْحَياِء َوَتْحِجير اأْلَْرض َوإَِحاَطت ْحَياء فِي التَّْملِيك إِنََّما ُهَو بِاإْلِ ه بِاْلَحائِِط َلْيَس مِْن اإْلِ

ْحَياِء . ء , ُثمَّ إِنَّ فِي َقْوله َعَلى َأْرض ُمْفَتِقر إَِلى اْلَبَيان إِْذ َليَْس ُكّل َأْرض ُتْمَلك بِاإْلِ
ْ

 َشي

يِّبِي  ئًِطا َمانًِعا ُمِحيًطا َكَفى بِِه َبَياًنا َقْوله َأَحاَط َفإِنَُّه َيُدّل َعَلى َأنَُّه َبنَى َحا: َقاَل الطَّ

طُه مِْن اأْلَْشَياء َنْحو َأْن َيْبنِي َحائًِطا لَِحظِيَرِة غَ  َوابِّ بَِما َيَتَوسَّ  .نَم َأْو َزِريَبة لِلدَّ

ُف فِيَها الثَِّمار َأْو َيْجَمع فِيَها َقاَل النََّوِوّي   َوابِّ َأْو َحظِيَرة ُيَجفِّ : إَِذا َأَراَد َزِريَبة لِلدَّ

َحَطب َواْلَحِشيش اِْشَتَرَط التَّْحِويط , َواَل َيْكِفي َنْصب َسَعف َوَأْحَجار مِْن َغيْر بِنَاء . الْ 

                                                           

 ,من طريق الحسن عن سمرة ,بسند ضعيف (1015)وابن الجارود  (,3077)أخرجه أبو داود  (1) 

( وقد 1554وصححه اإلمام األلباين يف اإلرواء )والحسن لم يسمع من سمرة إال حديث العقيقة. 

 (.827تقدم )
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 . اهـَكَذا فِي اْلِمْرَقاة 

ائِطاا» قوله: اطا حا ْن أاحا  سور سورًا ونحوه . :أي «ما

لاى أاْرضٍ » قوله:  .على أرض غير مملوكة :أي «عا

ِهيا لاهُ » قوله:  .واهلل أعلم, استمتاعًا, وغير ذلكملكًا و :أي «فا

 بيان حريم البئر كم يكون

ٍل  َوَعنْ ) – 227  ْبِن ُمَغفَّ
ِ
  -  -َعْبِد اهلل

َّ
ُه »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي لا ا فا را بِْئرا فا ْن حا ما

اِشياتِهِ  طاناا لِما ا عا اعا  .(َرَواُه اْبُن َماَجْه بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  .(1) «أاْرباُعونا ِذرا

 الشرح: 

 .هذا الحديث لبيان القول يف حريم البئر  ساق المصنف 

 البئر. حولهو المساحة التي تكون حريم البئر: و

 كما أن حريم البيت هي المساحة التي تحيط بالبيت. 

 وحريم األرض هي المساحة التي تحيط باألرض.

لحة المالك, ألنه يمنع من االنتفاع هبا من الغير, ووضعت لمصسميت بالحريم؛ 

 أو لمصلحة المسلمين.

  :تقدير حريم البئر 

 اختلف أهل العلم يف تقدير حريم البئر: و

فذهب أبو حنيفة وهو قول لإلمام الشافعي رحمة اهلل عليهما, أنه أربعون ذراًعا, 

                                                           

اعيل بن مسلم , وسنده ضعيف, لضعف إسم(2338)والدارمي  (,2483) أخرجه ابن ماجه (1)

 .(251وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن ابن ماجه, ويف الصحيحة )المكي. 
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 . واستدلوا على ذلك هبذا الحديث

 .ملسو هيلع هللا ىلص لم يثبت عن النبي لضعف إسماعيل بن مسلم المكي, والحديث ضعيف,

 إلى أن حريم البئر المبتدئ خمسة وعشرون ذراًعا. وذهب اإلمام أحمد 

, وبعض الحنابلة, إلى أن حريم البئر هو ما يحتاج إليه, وذهب اإلمام الشافعي 

 مع عدم اإلضرار, وهذا هو القول الراجح يف هذه المسألة.

  :بيان حريم اآلبار احلديثة اليت تسمى باملضخات 

ن اآلبار ال تحتاج إلى حريم إال بمقدار يسير؛ ألهنا ليست مكشوفة, هذا النوع مو

 وإنما هي عبارة عن مواسير يخرج منها الماء.

لكن اآلبار المحوطة القديمة تكون يف العادة مكشوفة, وهي التي يخرج منها الماء 

 بالدلو, وربما حصل تلوث للمياه التي بداخلها, فهذه تحتاج إلى حريم أكرب.

 ان تنوهبا الدواب الصغيرة مثل الغنم, يكون حريمها أصغر من غيره.وإذا ك

بينما لو كانت تنوهبا دواب كبيرة مثل: اإلبل, أو البقر, أو الخيول والبغال, 

 وغيرها, فهذه تحتاج إلى حريم أكرب, كل هذا حسب الحاجة إليها.

كرب وسع, فينظر إلى حاجة الناس, فإذا كان البئر يحتاج إلى أن يكون حريمه أ

 وهكذا البيت, واألرض.

  :حريم الشجرة 

 أهل العلم يف حريم الشجرة: وقد اختلف 

 فذهب أهل العلم إلى أن حريم الشجرة يكون إلى ما يمتد فيه أغصاهنا.

وهذا يكون يف األرض الموات, األرض الغير مملوكة من أحد من الناس, وأما 

من األرض حسب حدودها المعلومة  األرض المملوكة فكل إنسان له ملكه, وله حقه

 المبينة.
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بنى عمارة يف أرضه, فما يلزم غيره من الناس ممن يملكون  رجالً لو أن مثاًل: 

 أراضيهم بجانبه أن يعطوه حرًما لبيته, إال أن يكون بينهم مسافة الطريق.

ولهذا تجد أهنم يتقاسمون هذا الشيء, ربما هذا ينقص مرتًا من أرضه, وذاك 

 واهلل أعلم , ا من أرضه؛ حتى يكون ممًرا بينهماينقص مرتً

 بيان مشروعية إقطاع األراضي

ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ  -» :;-- َعْلَقَمَة ْبِن َوائٍِل, َعْن َأبِيهِ  َوَعنْ ) – 228 ُه أاْرضا أاْقطاعا

ْوتا  ما ْضرا َحهُ  .(1) «بِحا , َوَصحَّ  (.ِحبَّانَ  اْبنُ  َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالتِّْرمِِذيُّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية إقطاع األرض .

ائِلٍ »  قوله: ةا ْبِن وا ما ْلقا : بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكويف, كان ثقة «عا

 قليل الحديث .

بِيِه »  قوله: ْن أا , مات يف «عا
ّ

: َوائٍِل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي

 .خالفة معاوية 

ْوتا » قوله: ما ْضرا ا بِحا ُه أاْرضا هو تعيين اإلمام قطعة من األرض أو اإلقطاع: : «أاْقطاعا

 غيرها, إلنسان؛ ليحميها, وليستمتع هبا بنفسه.

 

                                                           

والبيهقي يف الكربى (, 27232) وأحمد(, 1381)والرتمذي  (,3052 ,3058)أخرجه أبو داود  (1) 

 وصححه اإلمام األلباين يف صحيح السنن,واآلخر صحيح.  : أحدهما حسنبإسنادين (,11788)

( وشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى 1123مام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )واإل

(2/514) . 
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  :أنواع اإلقطاعات 

 اإلقطاع على ثالثة أنواع: 

 األول: إقطاع ملك.

يعها, أو خذ لك هذه األرض ملًكا لك, فيجوز له أن يبكأن يقول له اإلمام: 

 .من المباح  يهديها, أو يهبها, أو يفعل فيها ما يشاء

 الثاين: إقطاع استغالل.

استمتع هبذه األرض لقضاء حاجتك, وما خرج منها من زرعها, أو كأن يقول له: 

 . من ثمرها, فهو لك, وهذا ليس بتمليك

 الثالث: إقطاع ارفاق.

م أن يبيع على باب بيتك, أو وهو ما يقع يف المدن, ويف غيرها, كأن تسمح ألحده

 دكانك, فإن هذا فيه إرفاق.

  :حكم اإلقطاع 

 . استدل هبذا الحديث على جواز اإلقطاع, وما يزال الناس يعملون بهو

 يقطع اإلمام لرعيته ما شاء منها.ف

إال أن بعض أهل العلم اشرتطوا أن يقطع اإلمام له من األرض ما يستطيع أن يعمل 

 له ما ال يستطيع العمل فيه؛ فإنه يرد إلى مصالح المسلمين. فيه, أما إذا قطع

 وكان األئمة يفعلون هذا, وال يزالون يفعلونه من باب تألف الناس.

أقطعه هذه األرض يتألفه على  ملسو هيلع هللا ىلص, لما جاء إلى النبي فوائل ابن حجر 

 اإلسالم.

 .م , واهلل أعلملسو هيلع هللا ىلصوفعاًل كانت هذه البالد من أعظم البلدان مناصرة للنبي 

وهي بالد واسعة يف جنوب شرق اليمن وتعرف حاليا بحضرموت الوادي 
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والمتمثلة يف سيئون وما حولها من البلدان وحضرموت الساحل وتشمل المكال وما 

 إليها. 

 قطاعمقدار اإل

  ,-  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 222
َّ

َبْيَر ُحْضَر َفَرِسِه,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي َأْقَطَع الزُّ

ْوطُ »َفَقاَل:  .ْجَرى اْلَفَرَس َحتَّى َقاَم, ُثمَّ َرَمى َسْوَطهُ َفأَ  ْيُث بالاغا السَّ َرَواُه َأبُو  .(1)«أاْعُطوُه حا

 (.َداُوَد َوفِيِه َضْعٌف 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مقدار اإلقطاع .

حد صفية, وأ ابن عمته أقطع الزبير بن العوام  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ومعنى الحديث: 

 أرًضا مساحاهتا حضر فرسه. المبشرين بالجنة,

بَِضمِّ اْلُمْهَمَلة : ُحْضَر َفَرسه: (323/ 8معبود شرح سنن أبي داود )ويف عون ال

 َوُسُكون ُمْعَجَمة َأْي َعْدوَها , َوَنْصبه َعَلى َحْذف ُمَضاف َأْي َقْدر َما َتْعُدو َعْدَوًة َواِحَدة

 َفَرسه َوَلْم َيْقِدر َأْن َيْمِشي َوَقَف  :َأْي : َحتَّى َقاَم  

َبيْر: ُثمَّ َرَمى  َأْي الزُّ

 اْلَباء َزائَِدة َأْي َحَذَفهُ : بَِسْوطِهِ  

 : َفَقاَل 
ّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَأْي النَّبِي

  :َأْعُطوهُ 
ِّ

ْعَطاء . َوَأَحاِديث اْلَباب َتُدّل َعَلى َأنَُّه َيُجوز لِلنَّبِي َولَِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأْمر مِْن اإْلِ

ة إِْقَطاع اْلَمَعاِدن َواأْلََراِضي َوَتْخِصيص بَْعض ُدون َبْعض بَِذلَِك إَِذا َكاَن َبْعده مِْن اأْلَ  ئِمَّ

                                                           

وضعفه اإلمام ويف إسناده عبد اهلل بن عمر العمري المكرب ضعيف.  (,3072)أخرجه أبو داود  (1) 

 . (550األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )
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 فِيِه َمْصَلَحة .

   باإلقطاعاألرض تتملك: 

استدل هبذا الحديث على أن األرض تتملك باإلقطاع, وهذا هو قول لبعض أهل و

 العلم.

تملك باإلقطاع, وهذا قول وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن األرض ال ت

 مرجوح.

ال يجوز لإلمام أن يعطي أحًدا من و, مام أن يقطع يف أماكن اإلحياءال يجوز لإل

 الناس من اإلقطاع إال ما يستطيع أن يحييه فقط.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 5/428يف المغني :) َماُم َواَل َينْبَِغي َأْن َيْقَطع اإْلِ

َنَّ فِي إْقَطاِعِه َأْكَثَر مِْن َذلَِك َتْضيِيًقا َعَلى َأَحًدا مِْن اْلَمَواِت 
ِ

, إالَّ َما ُيْمكِنُُه إْحَياُؤُه؛ أل

 النَّاِس فِي َحقٍّ ُمْشتََرٍك َبْينَُهْم, بَِما اَل َفائَِدَة فِيِه. 

ْرَجَع ُعَمُر مِْن باَِلِل ْبِن َفإِْن َفَعَل, ُثمَّ َتَبيََّن َعْجُزُه َعْن إْحَيائِِه, اْسَتْرَجَعُه مِنُْه, َكَما اْستَ 

 
ِ
ِذي َأْقَطَعُه إيَّاُه َرُسوُل اهلل  . اهـ- ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَحاِرِث َما َعَجَز َعنُْه مِْن ِعَماَرتِِه مِْن اْلَعِقيِق, الَّ

اما » قوله: تَّى قا سا حا را ى اْلفا أاْجرا ِسِه، فا را باْيرا ُحْضرا فا حتى وقف من  :أي «أاْقطاعا الزُّ

 ساحة تكون كبيرة.نفسه, وهذه م

هُ » قوله: ْوطا ى سا ما أن زاده من المساحة بعد وقوف الفرس, ما وصل فيه: : «ُثمَّ را

 .إليه السوط الذي رمى به الزبير 

ْوطُ »َفَقاَل: " قوله: ْيُث بالاغا السَّ أقر  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مما يدل على أن النبي : "«أاْعُطوُه حا

 علم واهلل أ, على الزيادة يف رميه لسوطه الزبير 
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 الكأل والماء والنار :المسلمون شركاء في ثالثة

َحاَبِة  َوَعنْ ) – 230 ُسوِل اهللِ »َقاَل:  -  -َرُجٍل مِْن الصَّ عا را ْوُت ما زا  - ملسو هيلع هللا ىلص -غا

ِمْعُتُه ياُقوُل:  سا اُء فِي  النَّاُس »فا كا النَّارِ  ُشرا اِء، وا اْلما ِ، وا َا ٍث: فِي اْلكا  َرَواُه َأْحَمُد, .(1) «ثاالا

 (.ِثَقاٌت  َوَأُبو َداُوَد, َوِرَجاُلهُ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان اشرتاك المسلمين يف هذه الثالثة األشياء. ساق المصنف 

مع خالف بين أهل العلم يف كثير من مسائله, إال أن الماء العام: كمياه األهنار, 

 ونحوها, فهذه للجميع باالتفاق بين أهل العلم.

لمحرز يف الجرار ونحوها, فهذا الماء لصاحبه ومالكه باالتفاق الماء االنوع الثاين: 

 بين أهل العلم.

 إال إذا كان يعطي منه لضرورة, كأن يكون فضل عن حاجته وجاءه مضطر إليه.

 الماء الذي يكون يف اآلبار ونحوها.النوع الثالث: 

وم استدالاًل بعم فذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 الحديث إلى أن المسلمين شركاء يف مطلق الماء إذا فضل عن حاجتهم.

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ين: في الصحيحف
ِ
َلا ُيْمناُع فاْضُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

 ُ َا اِء؛ لُِيْمناعا بِِه الكا  .(2) «الما

                                                           

عن أبي  ,وسنده حسن, من طريق حريز بن عثمان (,3477)وأبو داود  (,23082)أخرجه أحمد  (1)

عند  ,"الناس"ولفظ:  ,"المسلمون"فذكره بلفظ:  ,عن رجل من الصحابة رضي اهلل عنهم ,خداج

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء وهو لفظ شاذ.  (,372)ص: أبي عبيد يف كتابه األموال 

(1552 .) 

 (.1533ومسلم )(, 2353أخرجه البخاري ) (2)
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  :ِم  َقْوُلُه لَِيْمنََع بِهِ : (32/ 5فتح الباري )قال الحافظ اْلَكَِلَ بَِفْتِح اْلَكاِف َوالالَّ

َبْعَدَها َهْمَزٌة َمْقُصوٌر ُهَو النَّبَاُت َرْطُبُه َوَيابُِسُه َواْلَمْعنَى َأْن َيُكوَن َحْوَل اْلبِْئِر َكَِلٌ َليَْس 

نُ  وا مِْن َسْقِي َبَهائِِمِهْم مِْن ِعنَْدُه َماٌء َغْيُرُه َواَل ُيْمكُِن َأْصَحاَب اْلَمَواِشي َرْعُيُه إاِلَّ إَِذا َتَمكَّ

ْعِي َفَيْسَتْلِزُم َمنُْعُهْم مَِن اْلَماِء َمنَْعُهْم مَِن  ُروا بِاْلَعَطِش َبْعَد الرَّ ْعِي تِْلَك اْلبِْئِر لَِئالَّ َيَتَضرَّ الرَّ

َلُه َماِشَيٌة َوَيْلَتِحُق بِِه  َوإَِلى َهَذا التَّْفِسيِر َذَهَب اْلُجْمُهوُر َوَعَلى َهَذا َيْخَتصُّ اْلبَْذِل بَِمنْ 

ْعِي ُهنَاَك  ْرِب اْمَتنَُعوا مَِن الرَّ َنَُّهْم إَِذا ُمنُِعوا مَِن الشُّ
ِ

ْرِب أل َعاُة إَِذا اْحَتاُجوا إَِلى الشُّ الرُّ

ِة َما َيْحَتاُجوَن إِلَ  َْنُفِسِهْم لِِقلَّ
ِ

ْيِه مِنُْه بِِخاَلِف َوَيْحَتِمُل َأْن ُيَقاَل ُيْمكِنُُهْم َحْمُل اْلَماِء أل

افِِعيَِّة َوبِهِ  ِحيُح ِعنَْد الشَّ ْرُع ِعنَْد َمالٍِك َوالصَّ ُل َوَيْلَتِحُق بَِذلَِك الزَّ ِحيُح اأْلَوَّ  اْلَبَهائِِم َوالصَّ

 َعنْهُ 
ُّ

 فِيَما َحَكاُه اْلُمَزنِي
ُّ

افِِعي َق الشَّ ْختَِصاُص بِاْلَماِشَيِة َوَفرَّ
ِ

َبْيَن اْلَمَواِشي  َقاَل اْلَحنَِفيَُّة اال

ْرِع َوبَِهَذا َأَجاَب  ْرِع بَِأنَّ اْلَماِشَيَة َذاُت َأْرَواٍح ُيْخَشى مِْن َعَطِشَها َمْوُتَها بِِخاَلِف الزَّ َوالزَّ

َلكِنَُّه النََّوِويُّ َوَغيُْرُه َواْسَتَدلَّ لَِمالٍِك بَِحِديِث َجابٍِر ِعنَْد ُمْسلٍِم َنَهى َعْن َبْيِع َفْضِل اْلَماِء 

ُمْطَلٌق َفُيْحَمُل َعَلى اْلُمَقيَِّد فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َوَعَلى َهَذا َلْو َلْم َيُكْن ُهنَاَك َكَِلٌ ُيْرَعى 

 ِعنَْد اْلُجْمُهوِر لِلتَّنِْزيِه َفيُ 
ُ

 َوالنَّْهي
ُّ

ِة َقاَل اْلَخطَّابِي ْنتَِفاِء اْلِعلَّ
ِ

ْحَتاُج إَِلى َفاَل َمانَِع مَِن اْلَمنِْع ال

اًنا َوبِِه َقاَل  َدلِيٍل ُيوِجُب َصْرَفُه َعْن َظاِهِرِه َوَظاِهُر اْلَحِديِث َأْيًضا ُوُجوُب َبْذلِِه َمجَّ

َب  اْلُجْمُهوُر َوقِيَل لَِصاِحبِِه َطَلُب اْلِقيَمِة مَِن اْلُمْحَتاِج إَِلْيِه َكَما فِي إِْطَعاِم اْلُمْضَطرِّ َوُتُعقِّ

َيْلَزُم مِنُْه َجَواُز اْلَمنِْع َحاَلَة اْمتِنَاِع اْلُمْحَتاِج مِْن بَْذِل اْلِقيَمِة َوُردَّ بَِمنِْع اْلُماَلَزَمِة بَِأنَُّه 

ِة اْلَمْبُذوِل َلُه َحتَّى َيُكوَن لَ  ُه َفَيُجوُز َأْن ُيَقاَل َيِجُب َعَلْيِه اْلَبْذُل َوَتتََرتَُّب َلُه اْلِقيَمُة فِي ِذمَّ

اْلِقيَمِة مِنُْه َمتَى َأْمَكَن َذلَِك َنَعْم فِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم مِْن َطِريِق ِهاَلِل ْبِن َأبِي َمْيُموَنَة  َأْخذُ 

َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة اَل ُيَباُع َفْضُل اْلَماِء َفَلْو َوَجَب َلُه اْلِعَوُض َلَجاَز َلُه البيع 

بن َحبِيٍب مَِن اْلَمالِكِيَِّة َعَلى َأنَّ اْلبِئَْر إَِذا َكاَنْت َبْيَن َمالَِكْيِن فِيَها َماٌء  َواهلل أعلم َواْستدلَّ 

َنَُّه َماٌء َفَضَل َعْن َحاَجِة َصاِحبِِه 
ِ

 مِنَْها أل
َ

َفاْسَتْغنَى َأَحُدُهَما فِي َنْوبَتِِه َكاَن لآِْلَخِر َأْن َيْسِقي
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َلُه َوإِْن َخاَلَفُه اْلُجْمُهوُر َواْسَتَدلَّ بِِه َبْعُض اْلَمالِكِيَِّة لِْلَقْوِل بَِسدِّ َوُعُموُم اْلَحِديِث َيْشَهُد 

َع بِِه إَِلى َمنِْع اْلَكَِلِ َلكِْن َوَرَد التَّْصِريُح  َنَُّه َنَهى َعْن َمنِْع اْلَماِء لَِئالَّ ُيَتَذرَّ
ِ

َرائِِع أل فِي  الذَّ

بِالنَّْهِي َعْن َمنِْع اْلكِل َصححُه بن ِحبَّاَن مِْن ِرَواَيِة َأبِي َسِعيٍد َبْعِض ُطُرِق َحِديِث اْلَباِب 

َمْوَلى َبنِي ِغَفاٍر َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة بَِلْفِظ اَل َتْمنَُعوا َفْضَل اْلَماِء َواَل َتْمنَُعوا اْلَكَِلَ َفَيْهِزُل 

ُهنَا النَّابُِت فِي اْلمَوات َفإِن النَّاس فِيِه َسَواء وروى اْلَماُل َوَتُجوُع اْلِعَياُل َواْلُمَراُد بِاْلَكَِلِ 

َناِد َعِن اأْلَْعَرِج َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َمْرُفوًعا َثاَلَثٌة اَل  بن َماَجْه مِْن َطِريِق ُسْفَياَن َعْن َأبِي الزِّ

 َمْعنَاُه اْلَكَِلُ َينُْبُت فِي َمَواِت ُيْمنَْعَن اْلَماُء َواْلَكَِلُ َوالنَّاُر َوإِْسنَاُدُه َصِحيٌح َقاَل الْ 
ُّ

َخطَّابِي

 . اهـاألَْرض

 هل يلزم صاحب البئر أن يعطي الناس ما خيرجون به املاء من داخل البئر؟و 

 الحبل, والبكرة, والدلو.كأن يعطيهم: 

 ذهب بعض أهل العلم إلى تعين ذلك؛ ألن منعه تعترب من الماعون الذي ذم اهلل 

 يف سورة الماعون. أصحابه عليه

 ببذله للناس من أجل االنتفاع به. فقد أمر اهلل 

اإلحسان, وأنه ال يلزمه ذلك؛ إال إذا كان ذلك من باب اإلرفاق,  :والصحيح

 واإلعانة على فعل الخير.

ِ » قوله: َا ٍث: فِي اْلكا اُء فِي ثاالا كا  . «النَّاُس ُشرا

 .هو العشب الذي تأكله الدواب والبهائمالكِل: 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العشب المذكور هنا هو المتعلق باألرض 

 .الموات التي ليست مملوكة ألحد من الناس كما تقدم 

 فالناس شركاء يف األرض الموات, أما األرض المملوكة فال شراكة فيها.

, وتلميذه اإلمام ابن القيم وذهب بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية 
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عض أهل العلم أيًضا إلى أهنم شركاء فيه لعموم الحديث., وب 

إال ما كان من العشب الذي قد أصابه الجز والقطع, أو االحتواء, بحيث أهنم 

 ونحو ذلك. ملدواهب واأخذ

وأما ما كان من العشب يف األرض فال يشرتط يف دخول الدواب للرعي فيها, 

 وكذلك للشرب من البئر.

 َأبِي ُهَرْيَرَة  من حديثين: يف الصحيحو
ِ
َلا ُيْمناُع فاْضُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

 ُ َا اِء لُِيْمناعا بِِه الكا  .(1) «الما

َبْيِر العلماء بما يف الصحيحين: واستدل   ْبِن الزُّ
ِ
َثُه: من حديث َعْبِد اهلل , َأنَُّه َحدَّ

َبْيرَ   -- َأنَّ َرُجاًل مَِن األَْنَصاِر َخاَصَم الزُّ
ِّ

تِي  ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْد النَّبِي ِة, الَّ فِي ِشَراِج الَحرَّ

 
ِّ

, َفَأَبى َعَلْيِه؟ َفاْخَتَصَما ِعنَْد النَّبِي ِح الَماَء َيُمرُّ : َسرِّ َيْسُقوَن بَِها النَّْخَل, َفَقاَل األَْنَصاِريُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
َبْيِر:  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ا ُزباْيُر، ُثمَّ أاْرِس »لِلزُّ اِركا أاْسِق يا اءا إِلاى جا , َفَغِضَب «ِل الما

 
ِ
َن َوْجُه َرُسوِل اهلل تَِك؟ َفَتَلوَّ , َفَقاَل: َأْن َكاَن اْبَن َعمَّ اْسِق ياا », ُثمَّ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاألَْنَصاِريُّ

ْدرِ  ْرِجعا إِلاى الجا تَّى يا اءا حا َبْيُر: «ُزباْيُر، ُثمَّ اْحبِِس الما  إِنِّي ", َفَقاَل الزُّ
ِ
أَلَْحِسُب َهِذِه  َواهلل

 { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}اآلَيَة َنَزَلْت فِي َذلَِك: 
 .(2) " [35:]النساء

استدلوا بأن من كان يف أسفل مجرى السيل, أو مجرى النهر, أو مجرى الساقية, 

أن األعلى يسقي حتى إذا امتِلت مزرعته واكتفى من الماء, فإنه يرسله إلى من كان 

 كذا ال يمنع أحدهم الماء على أحد.تحته حتى يسقي منه, وه

اءِ » قوله: اْلما وكذلك هم شركاء يف الماء, وهو ماء األهنار, والعيون النابعة  :أي «وا

                                                           

 (.1533(, ومسلم )2353أخرجه البخاري ) (1)

 (.2357(, ومسلم )2352أخرجه البخاري ) (2)
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 يف كل أرض مشاعة ليست بمملوكة ألحد من الناس.

 أما الماء المحروز فهو ملك لصاحبه, إال إذا فضل عن حاجته, على ما تقدم بيانه.

النَّارِ » قوله: راد بأهنم يستفيدون من النار جميًعا, فال يمنع االستفادة منها: الم: «وا

 من حيث الضوء, أو الدفء, أو الطباخة, أو غير ذلك.

وزاد بعض أهل العلم الملح أيًضا, إال أنه لم يثبت فيه شيء كما ترى, ولكن مع 

 ذلك ينبغي أن يكون بين الناس التعاون والبذل والعطاء, وال سيما الجيران منهم.

وكل هذه األحاديث التي فيها إحياء الموات, واإلجارة, ونحو ذلك مما تدل على 

سماحة اإلسالم, واهتمام اإلسالم بما يستقيم به شأن الناس, واهلل المستعان, 

 والحمد هلل رب العالمين.
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 باب الوقف

 ]َباُب اْلَوْقِف[

 َأنَّ  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ ) – 231
ِ
اُن »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوَل اهلل ْنسا اتا اْْلِ ا ما إِذا

الاٍح ياْدُعو لاٍد صا ُع بِِه، أاْو وا ٍة، أاْو ِعْلٍم ُينْتافا اِريا ٍة جا قا دا ٍث: صا ُلُه إَِلَّ ِمْن ثاالا ما نُْه عا طاعا عا  «لاهُ  اْنقا

 (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)

ابا »َقاَل:  -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 232 أاتاى النَّبِيَّ  أاصا ، فا ْيبارا ا بِخا ُر أاْرضا  ملسو هيلع هللا ىلص -ُعما

طُّ ُهوا  - اَلا قا ْيبارا لاْم ُأِصْب ما ا بِخا ْبُت أاْرضا ُسولا اهللِ! إِنِّي أاصا : ياا را قاالا ا، فا ياْستاْأِمُرُه فِيها

 : الا ُس ِعنِْدي ِمنُْه قا ْنفا ا»أا ْقتا بِها دَّ تاصا ا، وا باْستا أاْصلاها َق بَِها  .«إِْن ِشْئتا حا َقاَل: َفَتَصدَّ

َق بَِها فِي اْلُفَقَراِء, َوفِي اْلُقْرَبى,  ُعَمُر, َأنَُّه اَل ُيَباُع َأْصُلَها, َواَل ُيوَرُث, َواَل ُيوَهُب, َفَتَصدَّ

ْيِف, اَل ُجنَاَح َعَلى َمْن َولَِيَها بِيِل, َوالضَّ , َواْبِن السَّ
ِ
َقاِب, َوفِي َسبِيِل اهلل َأْن َيْأُكَل  َوفِي الرِّ

لٍ   -مِنَْها بِاْلَمْعُروِف, َوُيْطِعَم َصِديًقا   (2).ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِمٍ  «.َمااًل  َغْيَر ُمَتَموِّ

 : ُق »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ لاكِْن ُينْفا ُب، وا َلا ُيوها ْق بِأاْصِلِه، َلا ُيبااُع وا دَّ ُرهُ  تاصا  (.(3) «ثاما

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 233
ِ
َعَلى  -- ُعَمرَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َبَعَث َرُسوُل اهلل

َدَقةِ  ا»َوفِيِه: اْلَحِديَث,  ...الصَّ أامَّ الٌِد  وا بِيِل اهللِ  خا ُه فِي سا أاْعتاادا ُه، وا اعا ِد اْحتاباسا أاْدرا قا  .(4) «فا

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ 

 الشرح: 

                                                           

 . (1331)أخرجه مسلم  (1)

 . (1332)ومسلم  (,2737)أخرجه البخاري  (2)

 .(2734)أخرجه البخاري  (3)

 .(283)ومسلم (, 1438)أخرجه البخاري  (4)
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 .وأحكامه  ألحاديث لبيان مشروعية الوفقا ساق المصنف  

 . على مشروعية إجماع الصحابة قد نقل و

  :تعريف الوقف 

 التحبيس. وهو تحبيس األصل, وتسبيل المنفعة.الوقف يف اللغة: 

ِف فِ َواْصطاِلًَحا:  ْنتَِفاُع بِِه َمَع َبَقاِء َعْينِِه بَِقْطِع التََّصرُّ
ِ
ي َرَقَبتِِه ُهَو َحْبُس َماٍل ُيْمكُِن اال

 َعَلى َمْصِرٍف ُمَباٍح.

هو كل ما يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه: كالدور, واألرض, والمراد باألصل: 

 والدكاكين, والبساتين, ونحوها.

 هي الغلة الناتجة عن ذلك األصل.والمراد بالمنفعة: 

 كالثمرة, واألجرة, وسكنى الدار, ونحوها.

  :احلكمة من مشروعية الوقف 

ذوي اليسار والغنى, الذين يحبون أن يتزودوا  على شرع الوقف توسعة من اهلل 

من الطاعات, ويكثروا من القربات, فيجعلوا شيئًا من أموالهم العينة مما يبقى أصله, 

 وتستمر منفعته وقًفا, خشية أن يؤول بعد الموت إلى من ال يحفظه, وال يصونه.

  :حكم الوقف 

عليها, ومن أجل  ن أفضل الصدقات التي حث اهلل الوقف مستحب, وهو مو

 أعمال القرب والرب واإلحسان, وأعمها, وأكثرها فائدة.

يف الذي  وهو من األعمال التي ال تنقطع بعد الموت, لحديث أبي هريرة 

 . «صدقة جارية»الباب, وفيه: 

 َلْم َيُكْن َأَحٌد مِْن َأْصَحاِب النَّ : َقاَل َجابٌِر بن عبد اهلل 
ِّ

ُذو َمْقِدَرٍة إالَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -بِي

 َوَقَف.
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وال خالف بين األئمة يف تحبيس القناطر والمساجد, "وقال القرطبي رحمه اهلل: 

 . اهـ"واختلفوا يف غير ذلك

 ( 3/ 3قال ابن قدامة يف المغني :) َوَمْعنَاُه: َتْحبِيُس . َواْلَوْقُف ُمْسَتَحبٌّ

 ْبُن ُعَمَر, َقاَل: اأْلَْصِل, َوَتْسبِيُل الثََّمَرةِ 
ِ
ُر », َواأْلَْصُل فِيِه َما َرَوى َعْبُد اهلل ابا ُعما أاصا

أاتاى النَّبِيَّ  ْيبارا فا ا بِخا ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أاْرضا ْبت أاْرضا ُسولا اهللِ، إنِّي أاصا : ياا را قاالا ا فا ْستاْأِمُرُه فِيها يا

سا ِعنِْدي مِ  ْنفا اَلا أا طُّ ما ، لاْم ُأِصْب قا ْيبارا باْستا بِخا : إْن ِشْئت حا قاالا ا؟ فا ْأُمُرنِي فِيها ا تا ما نُْه، فا

 : الا ُث. قا َلا ُيورا ُب، وا َلا ُيوها َلا ُيْبتااُع، وا ا، وا ُه َلا ُيبااُع أاْصُلها نَّ ْيرا أا ا، غا ْقت بِها دَّ تاصا ا، وا ها أاْصلا

ا قا الرِّ ِوي اْلُقْرباى، وا ذا اِء، وا را ُر فِي اْلُفقا ا ُعما قا بِها دَّ تاصا ْيِف، َلا فا الضَّ بِيِل، وا اْبِن السَّ ِب، وا

يْ  ٍل فِيِه، أاْو غا ْيرا ُمتاأاثِّ ْعُروِف، غا ا بِالْما ِديقا ا، أاْو ُيْطِعما صا ْأُكلا ِمنْها ْن يا
ا أا لِياها ْن وا لاى ما را ُجنااحا عا

ٍل فِيهِ  وِّ  وذكر بعض أحاديث الباب . . اهـُمتََّفٌق َعَلْيهِ  «ُمتاما

  الوفق: بيان ما يشرتط يف 

ويشرتط أن يكون الواقف جائز التصرف؛ بأن يكون بالغا حًرا رشيًدا؛ فال يصح 

 (.2/200من الملخص الفقهي ) . اهـالوقف من الصغير والسفيه والمملوك

زد على ذلك أن ال يكون محجوًرا عليه؛ ألن المحجور عليه ال يجوز له التصرف 

 يف ماله.

 :ما ينعقد به الوقف  

 ف بأحد أمرين:وينعقد الوق

القول الدال على الوقف؛ كأن يقول: وقفت هذا المكان, أو جعلته األول: 

 مسجًدا.

الفعل الدال على الوقف يف عرف الناس كمن جعل داره مسجًدا, األمر الثاين: 

 وأذن للناس يف الصالة فيه إذنا عاما؛ أو جعل أرضه مقربة, وأذن للناس يف الدفن فيها
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 ( .2/200فقهي )من الملخص ال . اهـ

  :ألفاظ الوقف 

 وألفاظ التوقيف قسمان:

ألفاظ صريحة؛ كأن يقول: وقفت, وحبست, وسبلت, وسميت القسم األول: 

..هذه األلفاظ صريحة؛ ألهنا ال تحتمل غير الوقف؛ فمتى أتى بصيغة منها؛ صار 

 وقفا, من غير انضمام أمر زائد إليها.

سميت وقول: تصدقت, وحرمت, وأّبدت.. ألفاظ كناية؛ كأن يوالقسم الثاين: 

كناية ألهنا تحمل معنى الوقف وغيره؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه األلفاظ؛ اشرتط 

اقرتان نية الوقف معه, أو اقرتان أحد األلفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية 

بدة, معه, كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤ

واقرتان لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة ال تباع وال 

  تورث.

  :ما يشرتط لصحة الوقف 

 ويشرتط لصحة الوقف:

 أوال: أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق.

 وهو الحر البالغ العاقل الرشيد الغير محجور عليه.

 عا مستمًرا مع بقاء عينه. ثانيا: أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفا

 فال يصح وقف ما ال يبقى بعد االنتفاع به؛ كالطعام.

 ( 33/ 3قال ابن قدامة يف المغني :) ِذي َيُجوُز َوْقُفُه, َما َوُجْمَلُة َذلَِك َأنَّ الَّ

ْنتَِفاُع بِِه َمَع َبَقاِء َعْينِِه, َوَكاَن َأْصاًل َيْبَقى بَ 
ِ

َقاًء ُمتَِّصاًل, َكاْلَعَقاِر, َجاَز َبْيُعُه, َوَجاَز اال

اَلِح, َواأْلََثاِث, َوَأْشَباِه َذلَِك. َقاَل َأْحَمُد, فِي ِرَواَيِة اأْلَْثَرِم: إنََّما  َواْلَحَيَواَناِت, َوالسِّ
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ِ
وِر َواأْلَْرِضيَن, َعَلى َما َوَقَف َأْصَحاُب َرُسوِل اهلل . َوَقاَل فِي َمْن - ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَوْقُف فِي الدُّ

 
ِّ

افِِعي  َوَقَف َخْمَس َنَخاَلٍت َعَلى َمْسِجٍد: اَل َبْأَس بِِه. َوَهَذا َقْوُل الشَّ

قِيِق, َواَل اْلُكَراِع, َواَل اْلُعُروِض,  َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف: اَل َيُجوُز َوْقُف اْلَحَيَواِن, َواَل الرَّ

اَلِح, َواْلِغْلَماِن, َواْلَبَقِر, َواآْلَلِة فِ  َنَّ اْلَحَيَواَن اَل َواَل السِّ
ِ

ي اأْلَْرِض اْلَمْوُقوَفِة َتَبًعا َلَها؛ أل

ٍة. َوَعْن َمالٍِك فِي اْلُكَراِع  ُيَقاَتُل َعَلْيِه, َفَلْم َيُجْز َوْقُفُه, َكَما َلْو َكاَن اْلَوْقُف إَلى ُمدَّ

 
َّ

اَلِح ِرَواَيَتاِن. َوَلنَا َأنَّ النَّبِي ا خا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوالسِّ ُه أامَّ أاْعتاادا ُه وا اعا ْد اْحتاباسا أاْدرا قا الٌِد فا

بِيِل اهللِ. . «فِي سا  ُمتََّفٌق َعَلْيِه. َوفِي ِرَواَيٍة: َوَأْعُتَدُه. َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ

اَلِح َوْأَلِة اْلِجَها ُجُل مِْن اْلَمْرُكوِب َوالسِّ ُه الرَّ : اأْلَْعَتاُد َما ُيِعدُّ
ُّ

ِد. َوُرِوَي َقاَل اْلَخطَّابِي

ْت إلاى النَّبِيِّ »َأنَّ ُأمَّ َمْعِقٍل,  اءا ُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -جا لا نااِضحا عا ْعِقٍل جا باا ما ُسولا اهللِ، إنَّ أا الاْت ياا را قا فا

ُسوُل اهللِ  الا را قا ُبُه؟ فا أاْركا فا ، أا جَّ إِنِّي ُأِريُد اْلحا بِيِل اهللِ، وا جَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فِي سا إِنَّ اْلحا بِيِه، فا  اْركا

بِيِل اهللِ  ةا ِمْن سا اْلُعْمرا  ( 1)«وا

َنَُّه َيْحُصُل فِيِه َتْحبِيُس اأْلَْصِل َوَتْسبِيُل اْلَمنَْفَعِة, َفَصحَّ َوْقُفُه, َكاْلَعَقاِر َواْلَفَرِس 
ِ

َوأل

َنَُّه َيِصحُّ َوْقُفُه َمَع َغْيِرِه, َفَصحَّ َوْقُفُه َوْحَدُه, َكاْلَعَقاِر.اه
ِ

 ـ اْلَحبِيِس, َوأل

 ثالثا: أن يكون الموقوف معينا. 

 فال يصح وقف غير المعين؛ كما لو قال: وقفت عبًدا من عبيدي وبيتا من بيويت.

 رابعا: أن يكون الوقف على بر. 

 وقد خرج به الوقف الذي يكون على غير بر, كالمعصية.

ألن المقصود به التقرب إلى اهلل تعالى: كالمساجد والقناطر والمساكين 

 ايات وكتب العلم واألقارب. والسق

فال يصح الوقف على غير جهة بر؛ كالوقف على معابد الكفار, وكتب الزندقة, 

                                                           

 (33/ 3المغني البن قدامة ) (1)
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والوقف على األضرحة لتنويرها أو تبخيرها, أو على سدنتها؛ ألن ذلك إعانة على 

  المعصية والشرك والكفر.

ثابتا؛ يملك ملكا ممن يكون ذلك المعين  نأ يشرتط إذا كان على معينخامسا: 

 ألن الوقف تمليك؛ فال يصح على من ال يملك؛ كالميت والحيوان.

 سادسا: أن يكون منجًزا. 

فال يصح الوقف المؤقت وال المعلق؛ إال إذا علقه على موته؛ صح ذلك؛ كأن 

أوصى عمر إن حدث به "يقول إذا مت؛ فبيتي وقف على الفقراء؛ لما روى أبو دواد: 

 , واشتهر, ولم ينكر, فكان إجماعا. "قةصد "أرض له"حدث؛ فإن سمعا 

  ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال؛ ألنه يكون يف حكم الوصية.

 . أن ال يتملكه صاحبه فإنه يخرج من ملكه, بمجرد أن يوقف سابعًا:

, : والصحيح أنه ال يعود إلى ملكه مطلًقايف عودته إلى ملكهاختلف أهل العلم و

 .بة, والعائد يف هبته كالكلب يقيئ ثم يعود يف قيئه يف حكم الهألنه 

 ( 3/ 3قال يف المغني :) ,ِدِه َوَذَهَب َأُبو َحنِيَفَة إَلى َأنَّ اْلَوْقَف اَل َيْلَزُم بُِمَجرَّ

 بِِه َبْعَد َمْوتِِه, َفَيْلَزُم, َأْو َيْحُكَم بُِلُزومِ 
َ

ُجوُع فِيِه, إالَّ َأْن ُيوِصي  ِه َحاكِمٌ َولِْلَواقِِف الرُّ

, َواْبِن َمْسُعوٍد, َواْبِن َعبَّاٍس. َوَخاَلَفُه َصاِحَباه, َفَقااَل َكَقْوِل 
ٍّ

َوَحَكاُه َبْعُضُهْم َعْن َعلِي

عالا »َسائِِر َأْهِل اْلِعْلِم. َواْحَتجَّ َبْعُضُهْم بَِما ُرِوَي  اِن، جا اِحبا اَْلاذا ْيٍد، صا ْبدا اهللِ ْبنا زا أانَّ عا

ائِطاهُ  ُسوِل اهللِ  حا ُه إلاى را لا عا جا ةا، وا قا دا ُسوِل اهللِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -صا اُه إلاى را باوا اءا أا :  - ملسو هيلع هللا ىلص -فاجا قااَلا فا

ُسوُل اهللِ  ُه را دَّ را . فا ائِطا ا اْلحا ذا ْيٌش إَلَّ ها ُكْن لاناا عا ُسولا اهللِ، لاْم يا ا،  - ملسو هيلع هللا ىلص -ياا را اتا ُثمَّ ما

ا ُهما ِرثا وا  فِي . َرَواُه اْلَمَحامِلِ  «فا
ُّ

َنَُّه َأْخَرَج َماَلُه َعَلى َوْجِه اْلُقْرَبِة مِْن مِْلكِِه, "َأَمالِيِه  "ي
ِ

, َوأل

َدَقةِ  ِد اْلَقْوِل, َكالصَّ  َفَلْم َيْلَزْم بُِمَجرَّ

 
ِ
نََّة الثَّابَِتَة َعْن َرُسوِل اهلل َحاَبِة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَهَذا اْلَقْوُل ُيَخالُِف السُّ   -َوإِْجَماَع الصَّ
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إِنَّ النَّبِيَّ », - َلا  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا ُب، وا َلا ُيوها َلا ُيْبتااُع، وا ا، وا ْقِفِه: َلا ُيبااُع أاْصُلها را فِي وا الا لُِعما قا

ُث    «ُيورا
ِّ

: اْلَعَمُل َعَلى َهَذا اْلَحِديِث َعنَْد َأْهِل اْلِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي  -. َقاَل التِّْرمِِذيُّ

مِيَن مِنُْهْم فِي َذلَِك اْختاَِلًفا.َوَغْيِرِهْم, اَل  - ملسو هيلع هللا ىلص   َنْعَلُم َبْيَن َأَحٍد مِْن اْلُمَتَقدِّ

َق َأُبو َبْكٍر  : َتَصدَّ بَِداِرِه َعَلى َوَلِدِه, َوُعَمُر بَِرْبِعِه ِعنَْد اْلَمْرَوةِ  -  -َقاَل اْلُحَمْيِديُّ

 بِ 
ٌّ

َق َعلِي َة َعَلى َوَلِدِه َوُعْثَماُن بُِروَمَة, َوَتَصدَّ َبيُْر بَِداِرِه بَِمكَّ َق الزُّ َأْرِضِه بَِينُْبَع, َوَتَصدَّ

َق َسْعٌد بَِداِرِه بِاْلَمِدينَِة َوَداِرِه بِِمْصرَ   َوَداِرِه بِِمْصَر َوَأْمَوالِِه بِاْلَمِدينَِة َعَلى َوَلِدِه, َوَتَصدَّ

َة َعَلى َوَلِدِه, َوَحكِيُم ْبُن ِحَزاٍم بَِداِرِه َعَلى َوَلِدِه, َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص بِاْلَوْهِط َوَداِرِه بِ  َمكَّ

ُه إَلى اْلَيْوِم. َة َواْلَمِدينَِة َعَلى َوَلِدِه, َفَذلَِك ُكلُّ  بَِمكَّ

 
ِّ

ُذو َمْقِدَرٍة إالَّ َوَقَف. َوَهَذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقاَل َجابٌِر: َلْم َيُكْن َأَحٌد مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

ِذي َقَدَر مِنُْهْم َعَلى اْلَوْقِف َوَقَف, َواْشَتَهَر َذلَِك, َفَلْم ُينْكِْرُه َأَحٌد, إْجَماٌع مِنُْهْم,  َفإِنَّ الَّ

َنَُّه إَزاَلُة مِْلٍك َيْلَزُم بِاْلَوِصيَِّة, َفإَِذا نََجَزُه َحاَل اْلَحَياِة َلِزَم مِْن َغْيِر 
ِ

َفَكاَن إْجَماًعا, َوأل

 ُحْكٍم, َكاْلِعْتِق.

 ْبِن َزْيٍد إْن َثَبَت, َفَلْيَس فِيِه ِذْكُر اْلَوْقِف, َوالظَّاِهُر َأنَُّه َجَعَلُه َصَدَقًة  َوَحِديُث 
ِ
َعْبِد اهلل

 
ِ
َفَرَأى َوالَِدْيِه َأَحقَّ النَّاِس بَِصْرفَِها  - ملسو هيلع هللا ىلص -َغْيَر َمْوُقوٍف, اْستَنَاَب فِيَها َرُسوَل اهلل

هَ  ا َعَلْيِه, إنََّما َدَفَعَها إَلْيِهَما. َوَيْحَتِمُل َأنَّ اْلَحائَِط َكاَن َلُهَما, َوَكاَن إَلْيِهَما, َولَِهَذا َلْم َيُردَّ

ذَ  ِف بَِغيِْر إْذنِِهَما, َفَلْم ُينَفِّ َف بَِهَذا التََّصرُّ ُف فِيِه بُِحْكِم النَِّيابَِة َعنُْهَما, َفَتَصرَّ اُه, ُهَو َيَتَصرَّ

 
َّ

َنََّها َتْلَزُم فِي اْلَحَياةِ َفرَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأَتَيا النَّبِي
ِ

؛ أل َدَقِة اَل َيِصحُّ ُه إَلْيِهَما. َواْلِقَياُس َعَلى الصَّ دَّ

  . اهـبَِغْيِر ُحْكِم َحاكٍِم, َوإِنََّما َتْفَتِقُر إَلى اْلَقْبِض, َواْلَوْقُف اَل َيْفَتِقُر إَلْيِه, َفاْفَتَرَقا

 .بعض أحكام الوقف 

يجب العمل بشرط الواقف إذا كان ال يخالف الشرع؛ أنه ومن أحكام الوقف: 

 .«المسلمون على شروطهم؛ إَل شرطا أحل حراما أو حرم حالَلا »: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 
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شرط تقديما لبعض المستحقين على فلو وقف وقفا وشرط فيه  وألن عمر 

بعض أو جمعهم أو اشرتط اعتبار وصف يف المستحق أو اشرتط عدمه أو شرط النظر 

 وغير ذلك؛ لزم العمل بشرطه؛ ما لم يخالف كتابا وال سنة.على الوقف 

فإن لم يشرتط شيئا؛ استوى يف االستحقاق الغني والفقير والذكر واألنثى من 

 الموقوف عليهم.

وإذا لم يعين ناظًرا للوقف, أو عين شخصا ومات؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن 

و من ال يمكن حصرهم كان معينا, وإن كان الوقف على جهة كالمساجد, أ

 كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم, يتوله بنفسه, أو ينيب عنه من يتواله.

ويجب على الناظر أن يتقي اهلل ويحسن الوالية على الوقف؛ ألن ذلك أمانة أؤتمن 

 عليها.

وإذا وقف على أوالده؛ استوى الذكور واإلناث يف االستحقاق؛ ألنه شرك بينهم, 

يك يقتضي االستواء يف االستحقاق؛ كما لو أقر لهم بشيء؛ فإن المقر وإطالق التشر

به يكون بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئا, ثم بعد أوالده لصلبه ينتقل 

الوقف إلى أوالد بنيه دون ولد بناته؛ ألهنم من رجل آخر, فينسبون إلى آبائهم, ولعدم 

من العلماء من و,  [11:ساء]الن { ڳڳ گ گ گ}دخولهم يف قوله تعالى: 

 يرى دخولهم يف لفظ األوالد, ألن البنات أوالده؛ فأوالدهن أوالد أوالده حقيقة,

 واهلل أعلم. والذي يظهر عدم دخولهم يف جملة أوالده,

ولو قال: وقف على أبنائي, أو: بني فالن؛ اختص الوقف بذكورهم؛ ألن لفظ 

؛ إال [32:]الطور {گ گ گ ک ک ک}البنين وضع لذلك حقيقة, قال تعالى: 

أن يكون الموقوف عليهم قبيلة؛ كبني هاشم وبني تميم؛ فيدخل فيهم النساء؛ ألن 

 اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها.
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يمكن حصرهم؛ وجب تعميمهم والتسوية بينهم, وإن لم  من لكن إذا وقف على

نه غير يكن حصرهم واستيعاهبم؛ كبني هاشم وبني تميم؛ لم يجب تعميمهم؛ أل

 ممكن, وجاز االقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض.

  :الوقف من العقود الالزمة 

والوقف من العقود الالزمة بمجرد القول؛ فال يجوز فسخه؛ لقوله عليه الصالة 

 . "ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث"والسالم: 

 ."العمل على هذا الحديث عند أهل العلم"قال الرتمذي: 

ألنه مؤبد, وال يباع, وال يناقل به؛ إال أن تتعطل منافعه بالكلية؛ ال يجوز فسخه؛ ف

كدار اهندمت ولم تمكن عمارهتا من ريع الوقف, أو أرض زراعية خربت وعادت 

مواتا ولم يمكن عمارهتا بحيث ال يكون ريع الوقف ما يعمرها, فيباع الوقف الذي 

قرب إلى مقصود الواقف, فإن تعذر مثله هذه حاله, ويصرف ثمنه يف مثله؛ ألنه أ

 كامالً؛ صرف يف بعض مثله, ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه.

وإن كان الوقف مسجًدا, فتعطل ولم ينتفع به يف موضعه, كأن خربت محلته؛ فإنه 

يباع ويصرف ثمنه يف مسجد آخر, وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته؛ 

د آخر؛ ألنه انتفاع به يف جنس ما وقف له, وتجوز الصدقة جاز صرف الزائد إلى مسج

 بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين.

وإذا وقف على معين؛ كما قال: هذا وقف على زيد, يعطى منه كل سنة مئة, وكان 

يف ريع الوقف فائض عن هذا القدر؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد, وقال الشيخ تقي الدين 

 ."إن علم أن ريعه يفضل دائما؛ وجب صرفه؛ ألن بقاءه فساد له": رحمه اهلل

وإذا وقف على مسجد, فخرب, وتعذر االنفاق عليه من الوقف؛ صرف يف مثله 
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 (1) . اهـمن المساجد

انُ » قوله: ْنسا اتا اْْلِ ا ما , «إذا مات ابن آدم»وهم اإلمام النووي فأورده بلفظ: : «إِذا

 وهمه.وتتابع كثير من الناس على 

 والمعنى واحد؛ إال أن اللفظ النبوي هو األحق أن يؤخذ به.

ُلهُ »  قوله: ما نُْه عا  .بالموت, وبقاء المؤمن سبب للحسنات  :أي «اْنقاطاعا عا

 من حديث َأبي ُهَرْيَرَة : مسلمفي ف
ِ
َفَذَكَر َأَحاِديَث مِنَْها:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َرُسوِل اهلل

 
ِ
ا َلا ياتا »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َرُسوُل اهلل ُه إِذا ياُه، إِنَّ

ْأتِ ْن يا
ْبِل أا ْدُع بِِه ِمْن قا َلا يا ، وا ْوتا ُدُكُم اْلما نَّى أاحا ما

ا ْيرا ِزيُد اْلُمْؤِمنا ُعْمُرُه إَِلَّ خا ُه َلا يا إِنَّ ُلُه، وا ما طاعا عا ُدُكُم اْنقا اتا أاحا  .(2) «ما

 گ ک ک ک ک}: فإذا مات المسلم المستقيم انقطع عمله, قال اهلل 

 .[54:]سبأ {ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

ٍث »  قوله: ولو بعد  أجوراً من ثالثة أعمال يستطيع أن يستفيد منها  :أي «إَِلَّ ِمْن ثاالا

 على من كان حريًصا على الخير. موته, وهذا من فضل اهلل 

 فإنه إذا مات جعل له ما يقوم مقام العمل, الذي كان يعمله يف الدينا.

ألعمال: كالصالة, والصيام, والحج, بحيث أن اإلنسان وال يدخل هذا يف جميع ا

 قبل موته يقول ألحد من الناس: حج عني كل عام.

 يقول له: صم عني كل سنة. وأ

 أو يقول له: صلِّ عني مع صالتك.

مع أن الحج يحوز أن ُيحج عن الميت تطوًعا, أو يحج عنه لقضاء نذر, والصيام 

 .واجب يستحب أن يصام عنه إن كان عليه صوم 

                                                           

 ( .2/204الملخص الفقهي ) (1)

 (.2382أخرجه مسلم ) (2)
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اِرياةٍ » قوله: ٍة جا قا دا من الحديث ؛ فإن الصدقة الجارية هي وهذا الشاهد: : «صا

 الصدقة الموقوفة, المحبوسة, المسبلة, يف مصالح المسلمين.

لو ُتصدق على الميت صدقة يومية, كأن يعطى رجل ألف ريال, أو كيلو من ف

 ه االستمرار.يسمى وقًفا؛ ألن الوقف يشرتط في فالالفاكهة, أو اللحم, 

 بيان أمور ذكرها العلماء فيما يجري على اإلنسان بعد موته: 

 :( 227/ 4) «الديباج على مسلم بن الحجاج»يف السيوطي  قال

ــــــِري ــــــْيَس َيْج ــــــن آَدم َل ــــــاَت اِْب  إَِذا َم

 

 َعَلْيـــــــِه مِـــــــْن فَِعـــــــال َغْيـــــــر َعْشـــــــر  

ـــــــــل   ـــــــــاء َنْج ـــــــــا َوُدَع ـــــــــوم َبثََّه  ُعُل

 

ـــَدَقات َتْجـــِريَوَغـــْرس النَّْخـــل وَ     الصَّ

ـــــــر   ـــــــاط َثْغ ـــــــَحف َوِرَب ـــــــة ُمْص  ِوَراَث

 

ــــــــر   ــــــــَراء َنَه ــــــــر َأْو إِْج ــــــــر اْلبِْئ  َوَحْف

ــــــــْأِوي  ــــــــاُه َي ــــــــِب َبنَ ــــــــت لِْلَغِري  َوَبْي

 

 إَِلْيــــــــــِه َأْو َبنـَـــــــــاُه َمَحــــــــــّل ِذْكــــــــــر  

ــــــــــــــِريم   ــــــــــــــْرآٍن َك ــــــــــــــيم لُِق  َوَتْعلِ

 

 َفُخـــــــْذَها مـِــــــْن َأَحاِديـــــــث بَِحْصـــــــرٍ   

ُع بِهِ أاْو ِعلْ » قوله:  كتأليف الكتب النافعة التي ينتفع ويتعلم منها الناس, : «ٍم ُينْتافا

وكذلك تعليم الناس الكتاب والسنة على فهم سلف األمة رضوان اهلل عليهم, أو 

شراء المصاحف, أو الكتب النافعة, ووقفها على المكتبات السلفية التي ينتفع منها 

 بناء المسلمين.أطلبة العلم و

من األعمال التي تجري على صاحبها بعد موته باألجر والثواب الذي ال فإن هذا 

 .يعلمه إال اهلل 

ولذلك كان أجر الرسل واألنبياء أعظم األجور؛ ألهنم ورثوا علوًما أخذ هبا 

 وانتفعوا هبذه العلوم أيما انتفاع. السائرون إلى اهلل 

, رضوان اهلل عليهم, ياءصحابة األنبيف الفضل العلماء, وعلى رأسهم ثم يتبعهم 

 كانوا علماء حكماء نصحاء ألممهم. فقد
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من طريق َكثِيِر ْبِن َقيٍْس, َقاَل: ُكنُْت َجالًِسا َمَع َأبِي وغيره:  يف سنن أبي داود و

ْرَداِء: إِنِّي ِجْئُتَك مِْن  ْرَداِء, فِي َمْسِجِد ِدَمْشَق َفَجاَءُه َرُجٌل, َفَقاَل: َيا َأَبا الدَّ َمِدينَِة الدَّ

ُسوِل    ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ
ِ
ُثُه, َعْن َرُسوِل اهلل َما ِجْئُت لَِحاَجٍة, َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصلَِحِديٍث َبَلَغنِي, َأنََّك ُتَحدِّ

 
ِ
ا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل رِيقا لاكا اهللُ بِِه طا ا سا ا ياطُْلُب فِيِه ِعْلما رِيقا لاكا طا ْن سا ما

نَّةِ  الِما لاياْستاْغِفُر ِمْن ُطُرِق اْلجا إِنَّ اْلعا ا لِطاالِِب اْلِعْلِم، وا ا ِرضا تاها ُع أاْجنِحا ةا لاتاضا ئِكا الا إِنَّ اْلما ، وا

الِِم  إِنَّ فاْضلا اْلعا اِء، وا ْوِف اْلما اْلِحيتااُن فِي جا ْن فِي اَْلاْرِض، وا ما اِت، وا وا ما ْن فِي السَّ لاُه ما

رِ  ما ْضِل اْلقا فا ابِِد، كا لاى اْلعا ُة اَْلاْنبِيااِء،  عا ثا را اءا وا إِنَّ اْلُعلاما اكِِب، وا وا ائِرِ اْلكا لاى سا ةا اْلباْدِر عا لاْيلا

افِرٍ  ظٍّ وا ذا بِحا ُه أاخا ذا ْن أاخا ما ، فا ُثوا اْلِعْلما رَّ ا وا ما َلا ِدْرها ا، وا ُثوا ِديناارا رِّ إِنَّ اَْلاْنبِيااءا لاْم ُيوا  .(1)«وا

أن رجاًل ورث علم الفلسفة, أو لو ينتفع به, كما  وخرج هبذا القيد العلم الذي ال

الكالم, أو المنطق, أو ورث علم التنجيم كما يزعمون, أو كتب السحر والشعوذة 

وكتب أهل البدع وهكذا من ورث التلفاز, أو الدوش, أو أي وسيلة من والطالسم, 

 .نا, ويف اآلخرةى أصحاهبا يف الديوغيرها مما يكون وبااًل علوسائل الفساد واإلفساد, 

 .ويمضي عليه إثم هذه الكتب وهو يف قربه, عياًذا باهلل 

 هو علم الكتاب والسنة.: الذي ينتفع بهفالعلم 

 : كما قال الناظم 

 قال الصحابة ليس بالتمويه   العلم قال اهلل قــــال رســـوله 

 بين الرسول وبين رأي فقيه   ما العلم نصبك للخالف سفاهة 

 حذرا من التمثيل والتشبيـه   جحد الصفات ونفيهــا كال وال 

  :وقد عرف العلم اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه 223(, وابن ماجه )2382(, والرتمذي )3341أخرجه أبو داود ) (1)

 (.   70(, ويف صحيح الرتغيب والرتهيب )212اهلل يف صحيح السنن, وحسنه يف المشكاة )
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 اْعلْم َرِحَمَك اهلُل أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.

, َوَمْعِرَفُة َنبِيِِّه, ومعرفة دين اإلسالم با)األُوَلى(: اْلِعْلُم: 
ِ
 . اهـألدلةَوُهَو َمْعِرَفُة اهلل

 علم التوحيد, والعقيدة وأعظم العلوم التي ينتفع هبا يف الدنيا ويف اآلخرة ,

الصحيحة, ثم علم الصالة, وبقية العبادات البدنية, أو القولية, أو المالية, أو الرتكية, 

 ثم علم المعامالت, وهكذا.

الاٍح ياْدُعو لاهُ » قوله: لاٍد صا حتى أصبح صالًحا بعد   رباه على طاعة اهلل :أي «أاْو وا

 . له, وتوفيقه هداية اهلل 

وربما رفع بذلك الدرجات ودعا له ولده الصالح أجر على ذلك, فإنه إن مات 

 العظيمة يف الجنة.

وليس المراد بالولد الصالح: ولد الصلب فقط, بل المراد أعم من ذلك, فيكون 

 االبن وما نزل من ولد الولد, وهكذا.

: » قوله: الا ْيبارا قا ا بِخا ُر أاْرضا ابا ُعما على  ملسو هيلع هللا ىلصمن المال الذي وزعه النبي  :أي «أاصا

 على رسوله, وعلى المؤمنين. خيرب, مما أفاء اهلل  من غنيمة أصحابه 

وسع عليهم قبل ذلك من يف غزوة خيرب, بما لم يُ  وقد وسع على الصحابة 

 الغزوات.

 دخلوها عنوة. والصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصإذ أهنم أخذوا البالد أرضها ومالها, ألن النبي 

 عنوة, وبعضها صلًحا. تبأن بعضها دخلوقيل: 

 وأرض خيرب تبعد عن المدينة بمسافة تقدر بمائة وخمسين كيلو مرت, أو نحو ذلك.

وهي أرض بين الجبال, وواديها من أنفس الوديان, إذ تحيط به الغيول من جميع 

 الجهات, وكانت زراعتهم فيه النخل.

 تعجب لما أعطي بعض تمرها. ملسو هيلع هللا ىلص حتى أن النبي
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, ومن حديث َأبِي ُهَرْيَرَة في الصحيحين: ف : َأنَّ من حديث َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْعَمَل َرُجاًل َعَلى َخْيَبَر, َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجنِيٍب, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ا؟» ذا كا ْيبارا ها ْمرِ خا اَع مِْن َهَذا  ,«أاُكلُّ تا  إِنَّا َلنَْأُخُذ الصَّ
ِ
 َيا َرُسوَل اهلل

ِ
َقاَل: اَل َواهلل

 
ِ
اَعْيِن بِالثَّالََثِة, َفَقاَل َرُسوُل اهلل اَعْيِن, َوالصَّ اِهِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصبِالصَّ را ْمعا بِالدَّ ْل، بِْع الجا ْفعا َلا تا

نِيباا اِهِم جا را  .(1)«ُثمَّ اْبتاْع بِالدَّ

أاتاى» قوله: ا - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيَّ  فا ْستاْأِمُرُه فِيها  ملسو هيلع هللا ىلصيستأذنه, ويستشيره؛ ألن النبي  :أي «يا

 كان ولي أمرهم, وكان عالمهم, وكان لهم بمنزلة الوالد يأمرهم ويوجههم.

عالمهم, أو أبيهم, الخير والربكة, من كبير القوم, ومن يرى فيه  استشارةويف هذا: 

 أو نحو ذلك.

, فقال اهلل بالمشاورة وهو أعلم خلق اهلل  صلى اهلل  قد أمر محمًدا فإن اهلل 

 :{ڦڦ ڦ ڤ } [152:]آل عمران. 

, وكذلك إرشاًدا لِلمة بالمشارة تطيًبا لخاطر أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  وأمر اهلل 

 إلى أهمية المشاورة.

ُس عِ » قوله: ْنفا طُّ ُهوا أا اَلا قا ْيبارا لاْم ُأِصْب ما ا بِخا ْبُت أاْرضا  . «نِْدي ِمنْهُ إِنِّي أاصا

 على الصدقة بأفضل أموالهم. حرص الصحابة  فيه:

َكاَن َأُبو َطْلَحَة َأْكَثَر ", َيُقوُل: من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك ين: يف الصحيحو

َتْقبَِلَة األَْنَصاِر بِاْلَمِدينَِة َمااًل مِْن َنْخٍل, َوَكاَن َأَحبُّ َأْمَوالِِه إَِلْيِه َبْيُرَحاَء, َوَكاَنْت ُمْس 

 
ِ
ا  ملسو هيلع هللا ىلصالَمْسِجِد, َوَكاَن َرُسوُل اهلل َيْدُخُلَها َوَيْشَرُب مِْن َماٍء فِيَها َطيٍِّب, َقاَل َأَنٌس: َفَلمَّ

َقاَم َأُبو َطْلَحَة  [22:]آل عمران { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة: 

                                                           

 (.1523(, ومسلم )2201أخرجه البخاري ) (1)
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ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى َرُسوِل اهلل

ِ
 ٻ ٻ ٻ ٱ}إِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقوُل:  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 َبْيُرَحاَء, َوإِنََّها َصَدَقٌة لِلَِّه,  [22:]آل عمران { پپ پ ٻ
َّ

َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَوالِي إَِلي

 َحْيُث َأَراَك اهلُل, َقا
ِ
, َفَضْعَها َيا َرُسوَل اهلل

ِ
َها َوُذْخَرَها ِعنَْد اهلل  َأْرُجو بِرَّ

ِ
َل: َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ا »: ملسو هيلع هللا ىلص ها لا ى أاْن تاْجعا إِنِّي أارا ، وا ا ُقْلتا ِمْعُت ما ْد سا قا ابٌِح، وا اٌل را لِكا ما ابٌِح، ذا اٌل را لِكا ما باٍخ، ذا

بِينا  , َفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحَة فِي َأَقاِربِهِ  «فِي اَلاْقرا
ِ
َوَبنِي  َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: َأْفَعُل َيا َرُسوَل اهلل

ِه, َتاَبَعُه َرْوٌح, َوَقاَل َيْحيَى ْبُن َيْحَيى, َوإِْسَماِعيُل: َعْن َمالٍِك  ايٌِح »َعمِّ  .(1)«را

 .أي أن أبا طلحة ربح يف هذه الصدقة أجًرا عظيًما عند اهلل فمعنى رابح: 

 .ه أي أن األجر سيروح عليومعنى رايح: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ}: اهلل قال  

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں

 .[237:]البقرة {ڭ ۓ ۓ

ا»َقاَل: " قوله: ْقتا بِها دَّ تاصا ا، وا ها باْستا أاْصلا دل عمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي "«إِْن ِشئْتا حا

 على أحسن الطرق لنيل الخير العظيم, وهو الوقف والتحبيس. بن الخطاب 

 ؛ ألن الوقف غير الزم عليه.له األمر بصورة التخيير والمشورة ملسو هيلع هللا ىلصفقد ذكر النبي 

ال تباع, وال تشرتى, وال توهب, وال هتدى, وال  :أي «حبست أصلها» قوله:

 تورث, وال يحلقها شيء من ذلك.

من تراه  وأأقاربك, على من شئت من أهلك, و :أي «وتصدقت بها» قوله:

 محتاًجا إليها.

 شخص, أو وصف, أو غير ذلك. فيدخل يف ذلك الوقف على

                                                           

 (.228(, ومسلم )1431أخرجه البخاري ) (1)
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َق بَِها ُعَمرُ َقا" قوله: , فتصدق هبا مع وقفها ملسو هيلع هللا ىلصأخًذا بمشورة النبي : "«َل: َفَتَصدَّ

 وتحبيسها.

 .بقيد على الوقف  دلألن الصدقة من األلفاظ التي ت

[» قوله: ْيرا ا ]غا ُه َلا ُيبااُع أاْصُلها نَّ تبقى أصولها دون بيع, ويؤكل من ثمرها,  :أي «أا

 .ه ويتصدق من

ُث » قوله: َلا ُيورا ألن الوقف يخرج من ملك صاحبه, وهذا على الصحيح من : «وا

 أقوال أهل العلم.

 ويكون هذا الخروج من ملكه بمجرد وقفه.

إال أن بعضهم قالوا: المراد بأنه يبقى يف ملك صاحبه, حيث أنه هو الذي يقوم 

 بشأنه, حيث يرده من غاصبه, ونحو ذلك من األمور.

ت؛ ألنه قد خرج من ملك أبيهم, وإنما يكون فال يدخل الوقف يف تركة الورثة للمي

 لمن وقف عليهم, أو لبيت مال المسلمين.

ُب » قوله: َلا ُيوها هبة ألحد من المسلمين, وال  هبعد وقف المال وال يعطى :أي «وا

 يرجع فيه.

 من حديث اْبِن َعبَّاٍس ين:  في الصحيحف
ُّ

ائُِد فِي ِهباتِِه »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل النَّبِي العا

يْئِهِ كا  ْلِب ياِقيُء ُثمَّ ياُعوُد فِي قا  .(1)«الكا

اءِ » قوله: را ا فِي اْلُفقا قا بِها دَّ تاصا  . «فا

  :بيان أن الوقف يكون متساوًيا فيه حظ الذكر واالنثى 

أنه لو تصدق وأوقف أرًضا على أبنائه, أو أبناء أبنائه, أو على جنس الفقراء,  وفيه:

                                                           

 (.1322(, ومسلم )2582أخرجه البخاري ) (1)
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 أو نحو ذلك.

وإنما وال يكون للذكر مثل حظ االنثيين,. لذكور واإلناث, ا هيشرتك فيفإنه  

 يأخذون حسب حاجتهم.

فِي اْلُقْرباى» قوله: ا »ويف حديث زينب الثقفية: فضل الصدقة يف القربى,  فيه:: «وا لاها

ةِ  قا دا أاْجُر الصَّ اباِة وا را اِن، أاْجُر القا  .متفق عليه «أاْجرا

اِب » قوله: قا فِي الرِّ مكاتبات, ممن هم عبيد ويريدون الحرية, أصحاب ال :أي «وا

 وما إلى ذلك.

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}: قال اهلل 

 .[33:]النور { ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ

بِيِل اهللِ » قوله: فِي سا , ونحوه من أنواع الطرق يف الجهاد يف سبيل اهلل  :أي «وا

 رها., وغيمطالب العلم, ومكتباهت مدارس, مثل التي تكون يف سبيل اهلل 

 ( 332/ 3قال الحافظ):  َفاأْلَْكثَُر َعَلى َأنَُّه َيْخَتصُّ بِاْلَغاِزي 
ِ
ا َسبِيُل اهلل َوَأمَّ

اَق َغنِيًّا َكاَن َأْو َفِقيًرا إاِلَّ َأنَّ َأَبا َحنِيَفَة َقاَل َيْخَتصُّ بِاْلَغاِزي اْلُمْحَتاِج َوَعْن َأْحَمَد َوإِْسحَ 

  . اهـاْلَحجُّ مِْن َسبِيِل اهلل

بِيلِ » قوله: اْبِن السَّ فر الذي انقطع به السبيل يف وهو المساالسبيل الطريق, : «وا

 سفره 

 . يحتاج إلى ما يوصله إلى بلده حتى وإن كان غنًياف

 ألنه يالزم الطريق يف سفره ويف حله ويف ترحاله. وسمي بابن السبيل؛

ْيِف » قوله: الضَّ  .ويشرع الوقف عليه , كذلك الضيف له حق يف اإلطعامو: «وا

َرُسوُل  , َقاَل: َقاَل --من حديث َأبِي َكِريَمَة وغيره:  يف سنن اإلمام أبي داود 
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ِ
اءا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ْيٌن، إِْن شا ْيِه دا لا ُهوا عا ْن أاْصباحا بِِفناائِِه فا ما لاى ُكلِّ ُمْسِلٍم، فا قٌّ عا ْيِف حا ُة الضَّ لاْيلا

كا  را اءا تا إِْن شا ى وا  .(1)«اْقتاضا

ا» قوله: لِياها ْن وا لاى ما ال جناح على من ولي هذه األرض الموقوفة,  :أي «َلا ُجنااحا عا

 وهو الناظر عليها.

ْعُروِف » قوله: ا بِاْلما ْأُكلا ِمنْها ْن يا
ألنه ربما يوقف نفسه عليها, فيحتاج أن يأكل : «أا

 أمرهم. منها هو وأهله وأوالده, ومن واله اهلل 

 روف, من غير إسراف, وال تبذير, وال إفساد.لكن أكله يكون بالمع

ِديقاا» قوله: ُيْطِعما صا  زائر له, وصديق له. :أي «وا

اَلا » قوله: ٍل ما وِّ ْيرا ُمتاما  غير مدخر لمال زائد عن حاجته. :أي «غا

 , والمعنى واحد.«غير متأثل»وقد جاء يف بعض الروايات: 

: " قوله: دَّ »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ ُق تاصا لاكِْن ُينْفا ُب، وا َلا ُيوها ْق بِأاْصِلِه، َلا ُيبااُع وا

ُرهُ   على ما تقدم بيانه.: "«ثاما

بِيِل اهللِ » قوله: ُه فِي سا أاْعتاادا ُه وا اعا ِد اْحتاباسا أاْدرا قا الٌِد فا ا خا أامَّ  . «وا

, --من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ يف الصحيحين واللفظ لمسلم:  بطولهوالحديث 

 َقاَل 
ِ
َدَقِة, َفِقيَل: َمنََع اْبُن َجِميٍل, َوَخالُِد ْبُن اْلَولِيِد,  ملسو هيلع هللا ىلص: َبَعَث َرُسوُل اهلل ُعَمَر َعَلى الصَّ

 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَعبَّاُس َعمُّ َرُسوِل اهلل

ِ
ا » ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِقيرا انا فا ُه كا نَّ ِميٍل إَِلَّ أا نِْقُم اْبُن جا ا يا ما

ا أامَّ أاْغنااُه اهللُ، وا بِيِل اهللِ،  فا ُه فِي سا أاْعتاادا ُه وا اعا ِد اْحتاباسا أاْدرا ا، قا الِدا ْظِلُمونا خا ُكْم تا إِنَّ الٌِد فا خا

ا ها عا ا ما ِمْثُلها ، وا لايَّ ِهيا عا بَّاُس فا ا اْلعا أامَّ ُجِل ِصنُْو »ُثمَّ َقاَل:  «وا مَّ الرَّ ْرتا أانَّ عا عا ا شا ُر، أاما ياا ُعما

بِيِه؟  .(2)«أا

                                                           

 (.  1144(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )3750أخرجه أبو داود ) (1)

 (.283(, ومسلم )1438أخرجه البخاري ) (2)
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 ليل على مشروعية الوقف يف غير األرض, ويف غير العقار.دوهذا فيه: 

 .لمصلحة المسلمين فيشرع الوقف كذلك للسالح, وما يف بابه 

ويشرع وقف المركوب من  الحيوان: كالخيول, واإلبل, وغير ذلك مما هو يف 

 . باهبا

, فكل ذلك جائز مستحب, وقف السيارات وما يف باهبا يف سبيل اهلل  يدخل فيهو

 .يكون له األجر العظيم عند اهلل ون أوقفه لم

 والحمد هلل رب العالمين.
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 باب الهبة والعمرى والرقبى

 ]َباُب اْلِهَبِة[

 ": –  -النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر  َعنِ ) – 234
ِ
َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َأَباُه َأَتى بِِه َرُسوَل اهلل

ذا » ْلُت اْبنِي ها ُسوُل اهللِ إِنِّي ناحا الا را قا انا لِي، فا ا كا ما ْلتاُه ِمْثلا : »ملسو هيلع هللا ىلص -ا ُغالا لاِدكا ناحا  أاُكلُّ وا

ا ذا   .َفَقاَل: اَل  .«؟ها
ِ
اْرِجْعهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل َرُسوُل اهلل   .(1) «فا

اْنطالاقا أابِي إِلاى النَّبِيِّ »َوفِي َلْفٍظ:  :  - ملسو هيلع هللا ىلص -فا الا قا تِي. فا قا دا لاى صا ُه عا عاْلتا »لُِيْشِهدا أافا

لاِدكا ُكلِِّهمْ  ا بِوا ذا ُقوا»: َقاَل  .َقاَل: اَل  .«؟ها دُِكمْ  اتَّ اْعِدُلوا باْينا أاْوَلا َفَرَجَع َأبِي, َفَردَّ  .«اهللا، وا

َدَقةَ   . ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) « تِْلَك الصَّ

ْيرِي»َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم َقاَل:  ا غا ذا لاى ها أاْشِهْد عا كا » َقاَل: ُثمَّ  «فا ياُسرُّ
ياُكوُنوا لاكا  أانْ  أا

اءا  وا ا فاالا » َقاَل: .َقاَل: َبَلى «؟فِي اْلبِرِّ سا  (.(3) «إِذا

  -  -اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 235
ُّ

ْلِب »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل النَّبِي اْلكا ائُِد فِي ِهباتِِه كا اْلعا

ْيئِهِ    .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  (4) «ياِقيُء، ُثمَّ ياُعوُد فِي قا

 : ْلِب ياْرِجُع فِي »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ اْلكا ْوِء، الَِّذي ياُعوُد فِي ِهباتِِه كا ثاُل السَّ لايْسا لاناا ما

ْيئِهِ   (.(5) «قا

 - -اْبِن ُعَمَر, َواْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 237, 233
ِّ

َلا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي

                                                           

 .(1323)ومسلم  (,2583)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1323)ومسلم  (,2587)خاري أخرجه الب (2) 

 .(1323)أخرجه مسلم  (3) 

 (.1322)ومسلم  (,2582)أخرجه البخاري  (4) 

 .(2322)أخرجه البخاري  (5) 
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ُجٍل مُ  اياِحلُّ لِرا طِيَّةا، ُثمَّ ياْرِجعا فِيها هُ  ;ْسِلٍم أاْن ُيْعطِيا اْلعا لادا ا ُيْعطِي وا الُِد فِيما َرَواُه  .(1) «إَِلَّ الْوا

, َواْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكِمُ  َأْحَمُد, َحُه التِّْرمِِذيُّ   (.َواأْلَْرَبَعُة, َوَصحَّ

ُسوُل ا»َقاَلْت:  --َعائَِشَة  َوَعنْ ) – 238 انا را ُيثِيُب  - ملسو هيلع هللا ىلص -هللِ كا ِديَّةا، وا ْقباُل اْلها يا

ا ْيها لا   (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(2) «عا

 "َقاَل:  --اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 232
ِ
 ,َناَقةً  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَهَب َرُجٌل لَِرُسوِل اهلل

ِضيتا » َفَأَثاَبُه َعَلْيَها, َفَقاَل: ِضي» َفَزاَدُه, َفَقاَل: .َقاَل: اَل  «؟را  َقاَل: .َفَزاَدهُ  .َقاَل: اَل  «؟تا را

ِضيتا » َحُه اْبُن ِحبَّانَ  .(3) « َنَعمْ  َقاَل: «؟را  (.َرَواُه َأْحَمُد, َوَصحَّ

 الشرح: 

 الباب عن ثالثة أنواع من العطية: يتكلم المصنف يف هذا  

  الهبة.النوع األول: 

 العمرى.النوع الثاين: 

 الرقبى.النوع الثالث: 

  يطلب فيها ثواًبا, وال تقيد بوقت.عطية الفالهبة: 

                                                           

 (,2132)والرتمذي  (,3320)والنسائي  (,3532)وأبو داود  (,4810 ,2112)أخرجه أحمد  (1) 

ومثل : »دوا جميعا إال ابن ماجهوزا, (2228)والحاكم  (,5101)وابن حبان  (,2377)وابن ماجه 

وهو حديث «. ثم عاد يف قيئه ,ثم يرجع فيها؛ كمثل الكلب حتى إذا شبع قاء ,الذي يعطي العطية

(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف 1324وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ) صحيح, 

  (.313الصحيح المسند )

 .(2585)أخرجه البخاري  (2) 

صلى اهلل -فقال رسول اهلل : »وزاداوسنده صحيح  (3384)وابن حبان  (,2387)أخرجه أحمد  (3) 

وصححه اإلمام «. "أو ثقفي ,أو أنصاري ,لقد هممت أن ال أتَِّهب هبة إال من قرشي": -عليه وسلم

    (.1303األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 عطية تقيد بموت أحدهما.والعمرى: 

 كأن يقول له: أعمرتك هذه الدار, أو هذه المزرعة عمري, أو عمرك.

 ألنه يقيدها يف عمره, أو يف عمر من أعطاه.فسميت بالعمرى لهذا المعنى؛ 

 عطية مقيدة بعد وقت.والرقبى: 

 ويت, أو ألبنائك بعد موتك.هذه الدار لك بعد مكأن يقول له: 

 فيظل كل واحد منهما يرتقب موت اآلخر, فسميت بالرقبى معنى المذكور.

 أحكام الهبة

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/41يف المغني :) َوُجْمَلُة َذلَِك َأنَّ اْلِهَبَة

َة َواْلَعطِيََّة َمَعانِيَها ُمَتَقاِرَبٌة, َوُكلُّ  َدَقَة َواْلَهِديَّ  . اهـَها َتْملِيٌك فِي اْلَحَياِة بَِغيِْر ِعَوضٍ َوالصَّ

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 ألن التمليك إما أن يكون بعوض فهو البيع, أو يكون بغير عوض فهو الهبة.

  ثم قال اإلمام ابن قدامة  :َواْسُم اْلَعطِيَِّة َشامٌِل لَِجِميِعَها, يف المغني

 َوَكَذلَِك اْلِهَبُة. 

ُة ُمَتَغايَِراِن؛  َدَقُة َواْلَهِديَّ  َوالصَّ
َّ

َة, َواَل َيْأُكُل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفإِنَّ النَّبِي َكاَن َيْأُكُل اْلَهِديَّ

َق بِِه َعَلى َبِريَرَة:  ِذي ُتُصدِّ َدَقَة. َوَقاَل فِي اللَّْحِم الَّ ِديَّةٌ »الصَّ لاناا ها ٌة، وا قا دا ا صا ْيها لا  «ُهوا عا

 َتَعاَلى لِْلُمْحَتاِج, َفُهَو َصَدَقٌة. َأنَّ مَ َفالظَّاِهُر: 
ِ
 ْن َأْعَطى َشْيًئا َينِْوي بِِه إَلى اهلل

ٌة.  ِب إَلْيِه, َواْلَمَحبَِّة َلُه, َفُهَو َهِديَّ  َوَمْن َدَفَع إَلى إْنَساٍن َشيًْئا لِلتََّقرُّ

 َفإِنَّ النَّ َوَجِميُع َذلَِك َمنُْدوٌب إَلْيِه, َوَمْحُثوٌث َعَلْيِه؛ 
َّ

ْوا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -بِي ادا تاها

ابُّوا  . «تاحا

َدَقُة,  ا الصَّ َفَما َوَرَد فِي َفْضلَِها َأْكَثُر مِْن َأْن ُيْمكِنَنَا َحْصُرُه, َوَقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلى: َوَأمَّ
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 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}

 .[271:]البقرة { ڄڄ ڄ ڦ

َدَقُة َواْلِهَبُة إالَّ بِاْلَقْبِض.  إَذا َثَبَت َهَذا, َفإِنَّ اْلَمكِيَل   َواْلَمْوُزوَن اَل َتْلَزُم فِيِه الصَّ

 َوالثَّْوِريُّ َواْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح َوَأُبو َحنِيَفَة 
ُّ

َوُهَو َقْوُل َأْكثَِر اْلُفَقَهاِء مِنُْهْم؛ النََّخِعي

 .
ُّ

افِِعي  َوالشَّ

ِد اْلَعْقِد؛ لُِعُموِم َقْولِِه َيْلَزُم َوَقاَل َمالٌِك, َوَأُبو َثْوٍر:  اَلُم  -َذلَِك بُِمَجرَّ : -َعَلْيِه السَّ

ْيئِهِ » ائِِد فِي قا اْلعا ائُِد فِي ِهباتِِه، كا  . «اْلعا

ِد اْلَعْقِد, َكاْلَوْقِف َواْلِعْتِق  َنَُّه إَزاَلُة مِْلٍك بَِغْيِر ِعَوٍض, َفَلِزَم بُِمَجرَّ
ِ

 . اهـَوأل

 تعاىل هللقال أبو حممد سدده ا: 

أنه يخالف فيه بعضهم, ويشرتط يف ويف موضعه,  وهذا القول سيأيت إن شاء اهلل  

 التخلية فيما يتعسر فيه القبض., والهبة القبض, فيما يصح فيه القبض

  قبل أن يسلمه إياه: حكم من وهب آلخر شيًئا ثم رجع عنه 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/42يف المغني :) ُِب بِاْلِخَياِر َقْبَل َواْلَواه

اْلَقْبِض, إْن َشاَء َأْقَبَضَها َوَأْمَضاَها, َوإِْن َشاَء َرَجَع فِيَها َوَمنََعَها. َواَل َيِصحُّ َقْبُضَها إالَّ 

 بِإِْذنِِه, َفإِْن َقَبَضَها اْلَمْوُهوُب َلُه بَِغْيِر إْذنِِه َلْم َتتِمَّ اْلِهَبُة, َوَلْم َيِصحَّ اْلَقْبُض. 

 َعْن َأبِي َحنِيَفَة 
َ

َنَّ اْلِهَبَة َوُحكِي
ِ

, َوإِْن َلْم َيْأَذْن َلُه؛ أل َأنَُّه إَذا َقَبَضَها فِي اْلَمْجلِِس َصحَّ

ِذي اَل َيتِمُّ إالَّ  ًة َعَلى ِرَضاُه بِالتَّْملِيِك الَّ ْذِن فِي اْلَقْبِض, لَِكْونَِها َدالَّ َقاَمْت َمَقاَم اإْلِ

 بِاْلَقْبِض. 

, َكَما َبْعَد اْلَمْجلِِس, َأْو َكَما َلْو نَا, َولَ  َأنَُّه َقَبَض اْلِهَبَة بَِغيِْر إْذِن اْلَواِهِب, َفَلْم َيِصحَّ

َنَّ التَّْسلِيَم َغْيُر ُمْسَتَحقٍّ َعَلى اْلَواِهِب.
ِ

 َنَهاُه َعْن َقْبِضَها, َوأل

 َخَذ اْلُمْشَتِري اْلَمبِيَع مِْن اْلَبائِِع َقْبَل َتْسلِيِم َثَمنِِه. َفاَل َيِصحُّ التَّْسلِيُم إالَّ بِإِْذنِِه, َكَما َلْو أَ 
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 َواَل َيِصحُّ َجْعُل اْلِهَبِة إْذًنا فِي اْلَقْبِض, بَِدلِيِل َما َبْعَد اْلَمْجلِِس. 

ْذِن, َأْو َرَجَع فِي اْلِهَبةِ  , َصحَّ ُرُجوُعُه؛ َوَلْو َأِذَن اْلَواِهُب فِي اْلَقْبِض, ُثمَّ َرَجَع َعْن اإْلِ

ْت  َنَّ اْلِهَبَة َتمَّ
ِ

َنَّ َذلَِك َلْيَس بَِقْبٍض َوإِْن َرَجَع َبْعَد اْلَقْبِض, َلْم َينَْفْع ُرُجوُعُه؛ أل
ِ

 . اهـأل

دِ اْلَعْقِد, َوَيْثُبُت اْلِمْلُك فِ  :َيْعنِي ي َأنَّ َغْيَر اْلَمكِيِل َواْلَمْوُزوِن َتْلَزُم اْلِهَبُة فِيِه بُِمَجرَّ

 اْلَمْوُهوِب َقْبَل َقْبِضِه. 

 َواْبِن َمْسُعوٍد, َوُرِوَي َذلَِك: 
ٍّ

اْلِهَبُة "َفإِنَُّه ُيْرَوى َعنُْهَما َأنَُّهَما َقااَل:  -  -َعْن َعلِي

 . "َجائَِزٌة إَذا َكاَنْت َمْعُلوَمًة ُقبَِضْت َأْو َلْم ُتْقَبْض 

 َوُهَو َقْوُل َمالٍِك َوَأبِي َثْوٍر. 

اَل َتْلَزُم اْلِهبَُة فِي اْلَجِميِع إالَّ بِاْلَقْبِض, َوُهَو َقْوُل َأْكثَِر ْن َأْحَمَد, ِرَواَيٌة ُأْخَرى: َوعَ 

 َأْهِل اْلِعْلِم. 

 : وِذيُّ  َعَلى َأنَّ اْلِهَبَة اَل َتُجوُز إالَّ َقاَل اْلَمرُّ
ُّ

َفَق َأُبو بَْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعلِي اتَّ

 . َمْقُبوَضةً 

 
ِّ

افِِعي , َوالشَّ , َواْلَحَسِن ْبِن َصالٍِح, َواْلَعنَْبِريِّ  َوالثَّْوِريِّ
ِّ

َوُيْرَوى َذلَِك َعْن النََّخِعي

ْأِي, لَِما َذَكْرَنا فِي اْلَمْسَأَلِة اأْلُوَلى.   َوَأْصَحاِب الرَّ

َواَيِة اأْلُوَلى:  ْ التَّمْ َوَوْجُه الرِّ
لِيِك, َفَكاَن مِنَْها َما اَل َيْلَزُم َقبَْل َأنَّ اْلِهَبَة َأَحُد َنْوَعي

ْرُف, وَ  بَْيُع اْلَقْبِض, َومِنَْها َما َيْلَزُم َقْبَلُه, َكاْلَبْيِع, َفإِنَّ فِيِه َما اَل َيْلَزُم َقبَْل اْلَقْبِض, َوُهَو الصَّ

َبِويَّاِت, َومِنُْه َما َيْلَزُم َقْبَلُه, َوُهَو َما َعَدا َذلَِك   ـ. اهالرِّ

 وبعضهم ذهب إلى أن اإليجاب والقبول يكفي. 

 .ت الهبة وهبتك هذه, ويقول اآلخذ: قبلتها. فهنا تمفكونه يقول: 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/44يف المغني :) َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه إنََّما ُيْسَتْغنَى َعْن

يَجاُب َواْلَقُبوُل.   اْلَقْبِض فِي َمْوِضٍع ُوِجَد فِيِه اإْلِ
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يَجاُب َأْن َيُقوَل:  َوَهْبتُك, َأْو َأْهَدْيت إَلْيك, َأْو َأْعَطْيُتك, َأْو َهَذا َلك. َوَنْحَوُه َواإْلِ

ِة َعَلى َهَذا اْلَمْعنَى.  الَّ  مِْن اأْلَْلَفاِظ الدَّ

 َقبِْلت, َأْو َرِضيت, َأْو َنْحَو َهَذا. َواْلَقُبوُل َأْن َيُقوَل: 

ُبو اْلَخطَّاِب, َأنَّ اْلِهَبَة َواْلَعطِيََّة اَل َتِصحُّ ُكلَُّها إالَّ بِإِيَجاٍب َوَقُبوٍل, َوَذَكَر اْلَقاِضي, َوأَ 

 َواَل ُبدَّ مِنُْهَما, َسَواٌء ُوِجَد اْلَقْبُض َأْو َلْم ُيوَجْد.

؛ 
ِّ

افِِعي َنَُّه َعْقُد َتْملِيٍك, َفاْفتََقَر إلَ َوَهَذا َقْوُل َأْكَثِر َأْصَحاِب الشَّ
ِ

يَجاِب َواْلَقُبوِل, أل ى اإْلِ

 َكالنَِّكاِح. 

ِحيُح:  يَجاِب َواْلَقُبوِل َكافَِيٌة, َواَل ُيْحَتاُج َوالصَّ َة َعَلى اإْلِ الَّ َأنَّ اْلُمَعاَطاَة َواأْلَْفَعاَل الدَّ

 إَلى َلْفٍظ. 

 
َّ

ى إَلْيِه, َوُيْعطِي َوُيْعَطى, َكاَن ُيْهِدي َوُيْهدَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَهَذا اْختَِياُر اْبِن َعِقيٍل؛ َفإِنَّ النَّبِي

َدَقاِت, َوَيْأُمُر ُسَعاَتُه بَِتْفِريِقَها َوَأْخِذَها, َوَكاَن َأْصَحاُبُه َيْفَعُلوَن َذلَِك. ُق الصَّ  َوُيَفرِّ

ََحدٍ 
ِ

 . اهـَوَلْم ُينَْقْل َعنُْهْم فِي َذلَِك إيَجاٌب َواَل َقُبوٌل, َواَل َأْمٌر بِِه َواَل َتْعلِيُمُه أل

 .كما يف مجموع الفتاوى وهذا القول حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

جميع العقود التي يشرتط فيها جماهير الفقهاء اإليجاب والقبول  أن حيث ذكر

 .يكفي فيها ما تعارض عليه الناس, وهذا هو القول الراجح يف المسألة  بالصيغة

 يتعاقدون به, صح العقد,  لنوع الذيفأي لفظ, أو فعل, تم به العقد, على هذا ا

 . سواء حصل التلفظ, أم لم يحصل, أشار إليه, أم لم يشر

 كيفية القبض عند البيع والشراء: 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/45يف المغني :) َواْلَقْبُض فِيَما اَل ُينَْقُل بِالتَّْخلَِيِة

 ُل بِالنَّْقِل, َوفِي اْلَمَشاِع بَِتْسلِيِم اْلُكلِّ إَلْيِه. َبْينَُه َوَبْينَُه, اَل َحائَِل ُدوَنُه, َوفِيَما ُينْقَ 

ِريَك فِي َقْبِضِه َلك َوَنْقلِِه.  ْل الشَّ ِريُك َأْن ُيَسلَِّم َنِصيَبُه, قِيَل لِْلُمتَِّهِب: َوكِّ  َفإِْن َأَبى الشَّ
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َب اْلَحاكُِم َمْن َيُكوُن فِي َيِدِه َلُهَما, َفَينْ  َنَُّه اَل َفإِْن َأَبى, َنصَّ
ِ

ُقُلُه, لَِيْحُصَل اْلَقْبُض؛ أل

ِريِك فِي َذلَِك َوَيتِمُّ بِِه َعْقُد َشِريكِهِ   . اهـَضَرَر َعَلى الشَّ

  :حكم هبة املشاع وهو غري احملدد من األرض 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/45يف المغني :) 

. َوَتِصحُّ ِهبَُة اْلَمَشاِع. َوبِِه َقاَل َمالٌِك, وَ 
ُّ

افِِعي  الشَّ

 :
ُّ

افِِعي  َسَواٌء فِي َذلَِك َما َأْمَكَن قِْسَمُتُه؛ َأْو َلْم ُيْمكِْن. َقاَل الشَّ

ْأِي:  َنَّ اْلَقْبَض َشْرٌط َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ
ِ

ِذي ُيْمكُِن قِْسَمُتُه؛ أل اَل َتِصحُّ ِهبَُة اْلَمَشاِع الَّ

َة اْلَقْبِض َوَتَماَمُه. فِي اْلِهَبِة, َوُوُجوُب اْلِقْسَمِة َيمْ   نَُع ِصحَّ

ْت ِهَبُتُه؛ لَِعَدِم َذلَِك فِيهِ  ا اَل ُيْمكُِن قِْسَمُتُه, َصحَّ  . اهـَفإِْن َكاَن مِمَّ

 هو الصواب يف هذه المسألة. وقول اإلمام الشافعي 

  :حكم هبة اجملهول من الشيء 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/47يف المغني :) 

 اَل َتِصحُّ ِهبَُة اْلَمْجُهوِل. ْحَمُد, فِي ِرَواَيِة َأبِي َداُود, َوَحْرٍب: َقاَل أَ 

 إَذا َقاَل: َشاًة مِْن َغنَِمي. َيْعنِي: َوَهْبتَها َلك. َلْم َيُجْز. َوَقاَل فِي ِرَواَيِة َحْرٍب: 

 .
ُّ

افِِعي  َوبِِه َقاَل الشَّ

ِه.َأنَّ اْلَجْهَل إَذا َكاَن فِي َح  َوَيْحَتِمُل  َنَُّه َغَرٌر فِي َحقِّ
ِ

َة؛ أل حَّ  قِّ اْلَواِهِب, َمنََع الصِّ

ِه  ِه, َفَلْم ُيْعَتَبْر فِي َحقِّ َنَُّه اَل َغَرَر فِي َحقِّ
ِ

َوإِْن َكاَن مِْن اْلَمْوُهوِب َلُه, َلْم َيْمنَْعَها؛ أل

 اْلِعْلُم بَِما ُيوَهُب َلُه, َكاْلُموَصى َلُه. 

ٌع, َفَصحَّ فِي اْلَمْجُهوِل, َكالنَّْذِر  َتِصحُّ َوَقاَل َمالٌِك:  َنَُّه َتَبرُّ
ِ

ِهَبُة اْلَمْجُهوِل؛ أل

 َواْلَوِصيَِّة. 

ِل,  ُروِط, َفَلْم َيِصحَّ فِي اْلَمْجُهوِل, َوَوْجُه األَوَّ َأنَُّه َعْقُد َتْملِيٍك اَل َيِصحُّ َتْعلِيُقُه بِالشُّ
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 . اهـيَّةِ َكاْلَبْيِع, بِِخاَلِف النَّْذِر َواْلَوِص 

 هذه المسألة عكس األولى.

الواهب يعلم ما أعطى, من حيث الصفة, أو الكمية, أو الجودة, المسألة األولى: 

 وغير ذلك.

 وأما الموهوب, ال يعلم بالعطية.

الواهب ال يعلم ما يعطي, من حيث الجودة, أو الصفة, إلى غير المسألة الثانية: 

 ذلك.

ن هذا ال يضره أبًدا؛ ألنه هو الرابح على كل حال, والموهوب ال يعلم أيًضا, ولك

فالموهوب له الغنم بدون أي مقابل, وإنما هي محض منفعة له, وألن العطية بدون 

 أي غرم.

أنه ال بأس به, إن لم يلحق الواهب غرر فادح كبير عظيم,  :فالذي يظهر واهلل أعلم

مرتفع جًدا, فربما يبقى متحسًرا فربما وهب شيًئا يظن أن ثمنه قليل, فيتفاجأ بأن ثمنه 

 . على ما وهب

  :حكم تعليق اهلبة بشرط 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/47يف المغني :) َواَل َيِصحُّ َتْعلِيُق اْلِهَبِة بَِشْرٍط؛

َنََّها َتْملِيٌك لُِمَعيٍَّن فِي اْلَحَياِة, َفَلْم َيُجْز َتْعلِيُقَها َعَلى َشْرٍط, َكاْلَبْيعِ 
ِ

 . أل

 
ِّ

َقَها َعَلى َشْرٍط, َكَقْوِل النَّبِي ُمِّ َسَلَمَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفإِْن َعلَّ
ِ

تُناا »: --أل ِديَّ ْت ها عا جا إْن را

ِهيا لاك اِشيِّ فا  , َكاَن َوْعًدا. (1)«إلاى النَّجا

ا, بَِشْرِط َأْن َوإِْن َشَرَط فِي اْلِهَبِة ُشُروًطا ُتنَافِي ُمْقَتَضاَها, َنْحَو َأْن َيُقوَل: َوَهْبتُك َهذَ 

                                                           

 (384/ 5إحياء الرتاث ) -المغني البن قدامة  (1)
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 اَل َتَهَبُه, َأْو اَل َتبِيَعُه, َأْو بَِشْرِط َأْن َتَهَبُه َأْو َتبِيَعُه, َأْو بَِشْرِط َأْن َتَهَب ُفاَلًنا َشْيًئا.

ُروِط اْلَفاِسَدِة فِي اْلَبْيِع.  ِة اْلِهَبِة َوْجَهاِن, بِنَاًء َعَلى الشُّ ْرُط, َوفِي ِصحَّ  َيِصحُّ الشَّ

َنَُّه َعْقُد َتْملِيٍك َوإِْن وَ 
ِ

؛ أل . َلْم َيِصحَّ
َّ

قََّت اْلِهَبَة, َفَقاَل: َوَهْبتُك َهَذا َسنًَة, ُثمَّ َيُعوُد إَلي

ًتا, َكاْلَبْيعِ   . اهـلَِعْيٍن, َفَلْم َيِصحَّ ُمَؤقَّ

وهبت هذه الشيء لمدة سنة فقط, أو نحو ذلك من الوقت, فهذه الهبة ال  قوله:أي 

 تكون يف مثل هذه  الحالة عارية.بل ثل هذه الحالة ال تسمى الهبة, تصح؛ ألهنا يف م

 وهبتك مطلًقا, فهي هبة صحيحة. قوله:و

غير شرط ال هتبه ألحٍد, فالصحيح أن هذا  وهبتك هذا على أنقول الواهب: و

فالهبة يلزم منها التملك للموهوب؛ فإذا تملك الموهوب , ألنه يخالف العقدالزم, 

, وغير رثه ورثته بعد موتهية, والهبة, والصدقة, والوصية, وي, والهدجاز له اإلعطاء

 .ذلك من أنواع التصرف 

  :حكم هبة األمة واستثناء ما يف بطنها 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/47يف المغني :) َوإِْن َوَهَب َأَمًة َواْسَتْثنَى َما فِي

َع َبْطنَِها, َصحَّ فِي قَِياِس َقْوِل َأْحَمَد,  َنَُّه َتَبرَّ
ِ

فِي َمْن َأْعتََق َأَمًة َواْسَتْثنَى َما فِي َبْطنَِها؛ أل

 بِاأْلُمِّ ُدوَن َما فِي َبْطنَِها, َفَأْشبََه اْلِعْتَق. 

, َوإِْسَحاُق, َوَأُبو َثْوٍر. َوبِِه َيُقوُل فِي اْلِعْتِق: 
ُّ

 النََّخِعي

ْأِي:  ْستِْثنَاُء. َتِصحُّ اْلِهَبةُ َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ
ِ

 , َوَيْبُطُل اال

 . اهـ, َأنَُّه َلْم َيَهْب اْلَوَلَد, َفَلْم َيْملِْك اْلَمْوُهوَب َلُه, َكاْلُمنَْفِصِل, َوَكاْلُموَصى    بِهِ َوَلنَا

  :حكم هبة الدين ولكنه يف ذمة الغري 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/47يف المغني :) َّم
ِة إْنَساٍن َوإَِذا َكاَن َلُه فِي ذِ

ُة اْلَغِريِم مِنُْه, َوإِْن رَ  , َوَبِرَئْت ِذمَّ دَّ َذلَِك, َدْيٌن, َفَوَهَبُه َلُه, َأْو َأْبَرْأُه مِنُْه, َأْو َأَحلَُّه مِنُْه, َصحَّ
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َنَُّه إْسَقاٌط, َفَلْم َيْفَتِقْر إَلى اْلَقُبوِل, َكإِْسَقاِط اْلِقَصاِص, َوالشُّ 
ِ

ْفَعِة, َوَحدِّ َوَلْم َيْقَبْلُه؛ أل

 اْلَقْذِف, َوَكاْلِعْتِق َوالطَّاَلِق. 

َدَقِة, بَِقْوِل  ْبَراِء بَِلْفِظ الصَّ , َفإِنَّ اْلُقْرآَن َوَرَد فِي اإْلِ ْقت بِِه َعَلْيك. َصحَّ َوإِْن َقاَل: َتَصدَّ

 َتَعاَلى: 
ِ
 . [22:]النساء { ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}اهلل

 َتَعاَلى َقاَل: َوإِْن َقاَل: َعَفْوت َلك َعنْ 
ِ
َنَّ اهلل

ِ
؛ أل  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}ُه. َصحَّ

َداِق.[237:]البقرة { ۆئۈئ ۆئ ۇئ ْبَراَء مِْن الصَّ  , َيْعنِي بِِه اإْلِ

َنَُّه َأَتى بَِحِقيَقِة اللَّْفِظ اْلَمْوُضوِع َلُه. 
ِ

؛ أل  َوإِْن َقاَل: َأْسَقْطُتُه َعنْك. َصحَّ

َنَُّه بَِمنِْزَلِة ِهبَتِِه إيَّاهُ َوإِْن َقاَل: َملَّْكُتك إيَّاُه. 
ِ

؛ أل  . اهـَصحَّ

 :حكم هبة الوالد لولده 

البن له أن يقبضها, له, ول إن كان األب ليس له إال هذا الولد, فال حرج يف الهبة

 صارت ملًكا له يفعل فيها ما يشاء. هافإذا قبض

حدهم دون ِلب عدة أبناء, فيلزمه العدل فيهم, وأن ال يعطي ألكان  نوأما إ

 اآلخر.

, َقاَل: َسَأَلْت من حديث  النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر ين أيًضا بلفظ آخر: في الصحيحف

ي َأبِي َبْعَض الَمْوِهَبِة لِي مِْن َمالِِه, ُثمَّ َبَدا َلُه َفَوَهَبَها لِي, َفَقاَلْت: اَل َأْرَضى َحتَّى  ُأمِّ

 
َّ

 , َفَأَخَذ بَِيِدي وَ ملسو هيلع هللا ىلصُتْشِهَد النَّبِي
َّ

َ النَّبِي
ُه بِنَْت َرَواَحَة ملسو هيلع هللا ىلصَأَنا ُغالٌَم, َفَأَتى بِي , َفَقاَل: إِنَّ ُأمَّ

اُه؟»َسَأَلْتنِي َبْعَض الَمْوِهَبِة لَِهَذا, َقاَل:  لاٌد ِسوا َلا », َقاَل: َنَعْم, َقاَل: َفُأَراُه, َقاَل: «أالاكا وا

ْورٍ  لاى جا , . َوَقاَل َأبُو َحِريٍز َعِن ا«ُتْشِهْدنِي عا
ِّ

ْعبِي ْورٍ »لشَّ لاى جا ُد عا  .(1)«َلا أاْشها

 . "اتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم "ويف لفظ: 

                                                           

 (.1323(, ومسلم )2350أخرجه البخاري ) (1)
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  :حكم البنات مع الذكور يف اهلبة 

يف المغني, على  ذهب جمهور أهل العلم, وهو الذي يرجحه اإلمام ابن قدامة 

 أعدل قسمة. أن للذكر مثل حظ االنثيين؛ ألن قسمة اهلل 

 أهل العلم إلى أن االنثى تساوي الذكر يف الهبة, ويف العطية.وذهب بعض 

ِدُكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله ل اْعِدُلوا باْينا أاْوَلا ُقوا اهللا، وا  .«اتَّ

 بين ذكر وانثى. ملسو هيلع هللا ىلصعام, ولم يفرق فيه النبي  اللفظو

لم يستفصل منه, ولم يقل له:  حين ذكر قوله لبشير  ملسو هيلع هللا ىلصوزد على ذلك أن النبي 

 وكم من االناث؟, أو نحو ذلك من االستفصال. كم لك من الذكور,

وعدم التفريق بين الذكور واإلناث يف العطية, والهبة, هو اختيار شيخنا يحيى بن 

 . علي الحجوري حفظه اهلل تعالى

 الهبة, وال فنحن نرى أن الصحيح هو وجوب العدل بين الذكور يف العطية, ويف 

 .بأس أن تنصف االنثى 

يف كتابه, وما شرعه  واآلية, فالعدل هو ما شرعه اهلل  حديثبين ال وال تعارض

 يف سنته. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  :حكم التسوية بني األوالد الكبار والصغار يف العطية 

كبار وصغار, وكل واحد منهم قد يحتاج إلى أكثر من غيره, كأن  بناءمن كان له أو

صغير ربما اكتفى يكون له شاب يحتاج إلى عشرين الف ريال يف ملبسه, وله طفل 

 و الثالثة يف ملبسه, أو غير ذلك .بالقليل من العطية, نحو األلفين, أ

الصحيح أنه ال يلزم التسوية يف العطية, فكل واحد من أوالده يعطيه ما يحتاج ف

 إليه, وكذلك نساؤه إن كان من المعددين يف الزواج.

ض المالبس, وغيره ال إلى بع ًافمن كان مريًضا أتى له بالعالج, ومن كان محتاج
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 يحتاج يعطي الذي يحتاج, ونحو ذلك.

المساواة, وإنما ب ملسو هيلع هللا ىلصيعترب من العدل, ولم يأمر النبي ما يناسبه,  كل واحدفإعطاء 

ِدُكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  اْعِدُلوا باْينا أاْوَلا  .«اتَُّقوا اهللا، وا

 .والعدل قد يتحقق بغير المساواة 

 ألخوة: حكم التسوية يف اهلبة بني ا 

 ال يلزم التسوية يف الهبة بين األخوة, وبين األب واألم.و

 وبين أعمامه وعماته, وبين أخواله وخاالته.

  :حكم العودة يف اهلبة بعد اإلعطاء 

 ال يجوز للواهب أن يعود يف هبته بعد التسليم, إال يف حق الوالد مع ولده.و

 لوالد يف هبته لولده: لكن اشرتط أهل العلم أربعة شروط يف جواز رجوع ا

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/57يف المغني:)  ُجوِع فِي ِهبَِة اْلَوَلِد َولِلرُّ

 ُشُروٌط َأْرَبَعٌة: 

ْبِن, َفإِْن َخَرَجْت َعْن مِْلكِِه, بَِبْيٍع َأْو ِهَبٍة َأْو َوْقٍف َأَحُدَها: 
ِ

َأْن َتُكوَن َباقَِيًة فِي مِْلِك اال

ُجوُع َأْو إْرٍث َأْو   .فِيَها َغيِْر َذلَِك, َلْم َيُكْن َلُه الرُّ

َف فِي َرَقَبتَِها, الثَّانِي:  ِف اْلَوَلِد, بَِحْيُث َيْملُِك التََّصرُّ َأْن َتُكوَن اْلَعْيُن َباقِيًَة فِي َتَصرُّ

َنَّ اْلِمْلَك 
ِ

ُجوَع فِيَها؛ أل فِيَها اَل َيُجوُز َنْقُلُه إَلى َغْيِر  َفإِْن اْسَتْوَلَد اأْلََمَة, َلْم َيْملِْك اأْلَُب الرُّ

 َسيِِّدَها. 

َق بَِها َرْغبٌَة لَِغْيِر اْلَوَلِد, َفإِْن َتَعلََّقْت بَِها َرْغَبٌة لَِغْيِرِه, مِْثُل َأْن َيَهَب الثَّالُِث:  َأْن اَل َيَتَعلَّ

ُجوُه إْن  َوَلَدُه َشيًْئا َفَيْرَغَب النَّاُس فِي ُمَعاَمَلتِِه, َوَأَداُنوهُ  ُدُيوًنا, َأْو َرِغُبوا فِي ُمنَاَكَحتِِه, َفَزوَّ

ُجوُع. َجْت اأْلُْنَثى لَِذلَِك, َفَعْن َأْحَمَد ِرَواَيَتاِن؛ ُأواَلُهَما, َلْيَس َلُه الرُّ  َكاَن َذَكًرا, َأْو َتَزوَّ

ابُِع:  َمِن َواْلكَِبرِ الرَّ َوَتَعلُِّم َصنَْعٍة. َفإِْن َزاَدْت, َفَعْن  َأْن اَل َتِزيَد ِزَياَدًة ُمتَِّصَلًة, َكالسِّ
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 َأْحَمَد ِرَواَيَتاِن: 

ُجوَع. إْحَداُهَما:   اَل َتْمنَُع الرُّ

َياَدِة َقْبَل  ُجوَع, َكالزِّ َنََّها ِزَياَدٌة فِي اْلَمْوُهوِب, َفَلْم َتْمنَْع الرُّ
ِ

؛ أل
ِّ

افِِعي َوُهَو َمْذَهُب الشَّ

 . اْلَقْبِض, َواْلُمنَْفِصَلةِ 

 َتْمنَُع. َوالثَّانَِيُة: 

َياَدَة لِْلَمْوُهوِب َلُه لَِكْونَِها َنَماَء مِْلكِِه, َوَلْم َتنَْتِقْل إَليْ  َنَّ الزِّ
ِ

ِه َوُهَو َمْذَهُب َأبِي َحنِيَفَة؛ أل

ُجوَع فِيَها, َكاْلُمنَْفِصَلِة, َوإَِذا اْمَتنََع الرُّ  ُجوُع فِيَها, اْمَتنََع مِْن ِجَهِة َأبِيِه, َفَلْم َيْملِْك الرُّ

ُجوُع فِي اأْلَْصلِ   . اهـالرُّ

اِن ْبِن باِشيرٍ » قوله: أبوه صاحبيان, أنصاريان, وهو األنصاري و: «-  -النُّْعما

. 

ُسولا اهللِ » قوله: بااُه أاتاى بِِه را عمرة على الهبة, وذلك أن  لإلشهاد :أي «- ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ أا

 .على هبته  ملسو هيلع هللا ىلص, أن يشهد النبي أبيه اشرتط على, وهي أم النعمان, بنت رواحة 

انا لِي» قوله: ا كا ما ا ُغالا ذا ْلُت اْبنِي ها : إِنِّي ناحا الا قا أعطيته, ووهبت له, وهو  :أي "«فا

 بمعناه.

ا؟» قوله: ذا ْلتاُه ِمثْلا ها لاِدكا ناحا  فيه االستفصال قبل السؤال .: «أاُكلُّ وا

 وجوب العدل بين األولد.فيه: و

 " :قوله
ِ
اْرِجْعهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َفَقاَل: اَل. َفَقاَل َرُسوُل اهلل  ."«فا

 جواز الرجوع يف الهبة؛ إن لم يكن قد الزم فيها اإلذن الشرعي. فيه:

اْنطالاقا أابِي إِلاى النَّبِيِّ »َوفِي َلْفٍظ: " قوله: تِي - ملسو هيلع هللا ىلص -فا قا دا لاى صا ُه عا  . "«لُِيْشِهدا

 .التقييد  مع أن الهبة تسمى بالصدقة, لكن فيه:

لاِدكا ُكلِِّهْم؟»َفَقاَل: " قوله: ا بِوا ذا عاْلتا ها اْعِدُلوا باْينا ». َقاَل: اَل. َقاَل: «أافا ُقوا اهللا، وا اتَّ
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ِدُكمْ   ذلك. ىوجوب العدل بين األبناء, وقد تقدم معن فيه: "«أاْوَلا

 . بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب العدل يف القبلة, ونحوها بل إن

ةا » قوله: قا دا دَّ تِْلكا الصَّ را عا أابِي، فا جا را  . «فا

 .ملسو هيلع هللا ىلصألمر النبي  سرعة استجابة الصحابة  فيه:

ْيرِي»َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم َقاَل: " قوله: ا غا ذا لاى ها أاْشِهْد عا وهذا ليس على اإلذن : "«فا

 بذلك, وإنما على سبيل اإلنكار والزجر. ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي 

ياُس »ُثمَّ َقاَل:  قوله:
؟أا اءا وا كا أاْن ياُكوُنوا لاكا فِي اْلبِرِّ سا استدل هبذا اللفظ على : «رُّ

القياس الصحيح, الذي تدل عليه األدلة  بهمشروعية القياس, ولكن المراد 

 ., والمعنى كما يفرحك برهم جميعًا فاعدل بينهم جميعًا الصحيحة

ا»َقاَل: َبَلى. َقاَل: " قوله:  . "«فاالا إِذا

 مثلة يف التعليم.ضرب األ فيه:

 فضيلة بر الوالدين. وفيه:

 النهي عن العقود المحرمة, وأهنا باطلة ال تصح. وفيه:

 األمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. وفيه:

أنه ال طاعة لمخلوق يف معصية الخالق, ولو كان المخلوق هو األب, أو  وفيه:

 األم, أو غيرهم.

خالف الشرع, لكن على المعدد يف الزواج أن الضرائر قد ال ترضى إال بما ي وفيه:

يف حق الزوجات,  أن ال يبالي بغضبهن من رضائهن, المهم هو إقامة حدود اهلل 

 .مع بذل اإلحسان  واألبناء, وغيرهم

, ويف قول رسول ينبغي للزوج أن يتلطف ألزواجه حتى تتم العشرة الحسنة بينهمو

 . «هليخيركم خيركم َلهله، وأنا خيركم َل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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ائُِد فِي ِهباتِهِ » قوله:  الراجع يف هبته بعد أن أعطاها, وتم قبضها. :أي «اْلعا

ْيئِهِ » قوله: ْلِب ياِقيُء، ُثمَّ ياُعوُد فِي قا اْلكا  الكلب؛ ألن هذا الفعل ملسو هيلع هللا ىلصوذكر النبي : «كا

 فيما ذكره أهل العلم.ال يكون إال فيه 

  :حكم الرجوع يف اهلبة 

األصل يف النهي, وال  هالنهي للتحريم؛ ألنولعود يف الهبة, عن ا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد هنى 

 . صارف يصرفه إلى الكراهة

, وهذا مثل سيء يدل على فاعله بالكلب, إال يف عطاء الوالد لولده ملسو هيلع هللا ىلصالنبي شبه و

 .قبح هذا الصنيع 

 م الرجوع يف اهلبة من املوهوب لهحك : 

 فال حرج .إذا رجع الموهوب له يف الهبة, و

 --من حديث َعائَِشَة ين: صحيحفي الف
َّ

َصلَّى فِي َخِميَصٍة َلَها  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

ا اْنَصَرَف َقاَل:  ِذِه إِلاى أابِي »َأْعالٌَم, َفنََظَر إَِلى َأْعالَمَِها نَْظَرًة, َفَلمَّ تِي ها ِميصا ُبوا بِخا اْذها

ا ها إِنَّ ْهٍم، فا انِيَِّة أابِي جا ْأُتونِي بِأاْنبِجا ْهٍم وا الاتِي جا ْن صا ا عا ْتنِي آنِفا َوَقاَل ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة,  «أاْلها

 
ُّ

اُف أاْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِيِه, َعْن َعائَِشَة, َقاَل النَّبِي أاخا الاِة فا ا فِي الصَّ نا أا ا، وا ِمها لا ُكنُْت أاْنظُُر إِلاى عا

ْفتِنانِي  .(1) «تا

لع من الواهب, وإشراف, فاستدل هبذا الحديث أن الموهوب إذا رد الهبة بغير تط

 .ها فإنه يجوز للواهب أن يقبل

 ( 353/ 3قال الحافظ يف الفتح :) َقْوُلُه َكاْلَعائِِد فِي َقْيئِِه اْستُِدلَّ بِِه َعَلى

 َوَهَذا ُهَو الظَّاِهُر مِْن ِسَياِق اْلَحِديِث 
ُّ

َء َحَراٌم َقاَل اْلُقْرُطبِي
ْ

َنَّ اْلَقي
ِ

َتْحِريِم َذلَِك أل

                                                           

 (.553(, ومسلم )373أخرجه البخاري ) (1)
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ا ُيْسَتْقَذُر َوُهَو َقْوُل اأْلَْكثَِر َويَ  ِء مِمَّ
ْ

ًة لَِكْوِن اْلَقي ْحَتِمُل َأْن َيُكوَن التَّْشبِيُه لِلتَّنِْفيِر َخاصَّ

ا إَِذا َوِرَثُه َفاَل َكَراَهَة  اَرُة َوالنَّْذُر َوَغْيُرُهَما مَِن اْلُقُرَباِت َوَأمَّ َدَقِة اْلَكفَّ َد َوَأْبعَ َوَيْلَتِحُق بِالصَّ

ُق بِِه    . اهـَمْن َقاَل َيَتَصدَّ

: " قوله: ْوءِ »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ ثاُل السَّ وهو التمثيل بالكلب, كما : "«لاْيسا لاناا ما

 يف الرواية السابقة.

 لسوء خلقه, ولسوء فعله.وسمي الكلب بمثل السوء؛ 

ْلِب ياْرجِ » قوله:  اْلكا ْيئِهِ الَِّذي ياُعوُد فِي ِهباتِِه كا  . يأكل من قيئة كما تقدم :أي «ُع فِي قا

بَّاٍس » قوله: اْبِن عا ، وا را ِن اْبِن ُعما عا  أن حديثهما بلفظ واحد. :أي «- -وا

طِيَّةا » قوله: ُجٍل ُمْسِلٍم أاْن ُيْعطِيا اْلعا  الهبة. :أي «َلا ياِحلُّ لِرا

م على أن استدل بعض أهل العل: «ثم يرجع فيها َل يحل لرجل مسلم» قوله:و

الهبة إذا خرجت من المسلم, وسلمت إلى الموهوب له صارت واجبة يف حق 

 المسلم, وال يجوز له الرجوع فيها.

 واستدل بعضهم على أن الرجوع والعود يف الهبة للكراهة, وليس للتحريم.

 هبة بعد تسليمها إلى الموهوب له التحريملكن الذي يظهر أن العود والرجوع يف ال

 بيانه.تقدم وقد 

 ؛ ألن غير المسلم ال يلتزم بالشرع.دون غيره المسلم ملسو هيلع هللا ىلصوذكر النبي 

هُ » قوله: لادا ا ُيْعطِي وا الُِد فِيما  وهذا من التخصيص بعد التعميم.: «إَِلَّ اْلوا

 فيستثنى الوالد من الحكم يف الرجوع عن هبته, وقد تقدم بيان ذلك.

 عامة الناس, ثم حصل فاللفظ األول دل على تحريم الرجوع عن الهبة ل

, ولكن رجوع الوالد يجوز االستثناء والتخصيص للوالد يف حق ولده هبذا الحديث

 .بشروطه 
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ُسوُل اهللِ » قوله: انا را ِديَّةا  - ملسو هيلع هللا ىلص -كا ْقباُل اْلها  . "«يا

لاْو ُدِعيُت », فهو القائل: ملسو هيلع هللا ىلص, وهذا من تواضعه أي الهبة, وما كان يف باهباالهدية: 

ا  اٍع َلا بِْلُت إِلاى ُكرا اٌع لاقا لاْو ُأْهِديا إِلايَّ ُكرا ْبُت، وا  .«جا

ا» قوله:  ْيها لا ُيثِيُب عا  .بعطية نحوها  ويجازي عليها :أي «وا

يجازي  ملسو هيلع هللا ىلصتطييًبا لخاطرهم, وكان  يقبل الهدية من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي 

ير, يعطيهم غيرها من باب اإلحسان إليهم, ومن باب التشجيع لهم يف فعل الخفعليها 

 ومن باب المعروف.

  :حكم قبول اهلدية واإلثابة عليها 

, ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي ولما فيها, ؛ على االستحباب يهاقبول الهدية, واإلثابة علو

 وكذلك من اإلحسان, ورد المعروف إلى أهله.

وألن اإلنسان إذا كان له يد على الغير يف قبول الهدية ربما يبقى محرًجا من 

بمعروف, وهبة هببة,  ًامعروف الحرجعليها انتفى  ها أثابصاحب الهدية, لكن إذ

 وإحسان بإحسان.

ُسوِل اهللِ »َقاَل:  --َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس " قوله: ُجٌل لِرا با را ها ةا  – ملسو هيلع هللا ىلص -وا اقا  . "«نا

 . ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  حب الصحابة  فيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف الهدية للنبي  كرم الصحابة وفيه: 

العطاءات الكثيرة ابتغاء األجر  ملسو هيلع هللا ىلصا أعطوا النبي حيث أهنم كانوا مع قلة اليد ربم

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وحًبا للنبي من اهلل 

ا» قوله: يْها لا اباُه عا أاثا , وأعطاه ناقة الهدية هبدية ليهجازاه ع ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «فا

 أعطاه شيًئا من المتاع. أخرى, ربما

, وحسن الجزاء على يف رده لإلحسان بإحسان آخر ملسو هيلع هللا ىلصكرم خلق النبي  فيه:
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ا » يقول: ملسو هيلع هللا ىلص روف, ورسول اهلل المع إِْن لاْم تاِجُدوا ما افُِئوُه فا ا فاكا ْعُروفا ناعا إِلاْيُكْم ما ْن صا ما وا

ْأُتُموهُ  افا ْد كا ُكْم قا نَّ ْوا أا را تَّى تا اْدُعوا لاُه حا ُه فا افُِئونا  . «ُتكا

: »َفَقاَل: " قوله: قاالا ُه، فا ادا زا . فا : َلا الا ؟ قا ِضيتا ؟»را ِضيتا . َفَزاَدُه. َقاَل: َقاَل: اَل  «را

؟» ِضيتا  أعطاه حتى أرضاه . :أي "«َقاَل: َنَعمْ  «را

  :بيان حكم اهلبة املشروطة بشيء آخر 

على مشروعية الهبة المشروطة, برد ما يساويها, أو ما هبذا الحديث ُأستدل 

 يماثلها.

 وذهب بعضهم إلى أن هذه ليست هببة, وإنما هي بيع؛ ألن فيها المعاوضة.

 النوع من الهبات .بعضهم إلى مشروعية هذه وذهب 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/33يف المغني:)  َواْلِهَبُة اْلُمْطَلَقُة, اَل َتْقَتِضي

ْنَساِن لِِمْثلِِه, َأْو ُدونِِه, َأْو َأْعَلى مِنُْه. َوبَِهَذا َقاَل َأُبو َحنِيَفَة.   َثَواًبا, َسَواٌء َكاَنْت مِْن اإْلِ

 فِي اْلِهَبِة لِِمْثلِِه َأْو ُدونِِه:  َوَقاَل 
ُّ

افِِعي  َكَقْولِنَا. الشَّ

َْعَلى مِنُْه, َفِفيَها َقْواَلِن: 
ِ

 َفإِْن َكاَنْت أل

 َأنََّها َتْقَتِضي الثََّواَب. َأَحُدُهَما: 

اَب, َفُهَو َعَلى َوَمْن َوَهَب ِهبًَة َأَراَد بَِها الثَّوَ ": -  -َوُهَو َقْوُل َمالٍِك, لَِقْوِل ُعَمَر 

 . اهـ"ِهَبتِِه, َيْرِجُع فِيَها إَذا َلْم َيْرَض مِنَْها

وأصحاب الغنى: من التجارات األمراء, وك, لويف الغالب تكون هذه الهبات للم

تقضى هبا  ويعطيهم الشيء اليسير حتى يرجع منهم بنوال الزائروغيرهم, فيأيت لهم 

 .حاجته 

 ة, أم مقيدة؟فمثل هذه الهبات هل هي مطلق 

بعض أهل العلم إلى أهنا إذا كانت لِلعلى كانت مقيدة, حتى وإن لم يشرتط ذهب 
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 يف الهبة, ويقول له: أهبك هذا الشيء على أن هتب لي شيًئا آخًرا.

لكن عادة الناس يف ذلك أنه ال يهب لِلعلى إال من أجل أن يرجع منه بنوال مقابل 

 هبته.

 .بها إن طل فمثل هذه الهبة ُترد له

  ثم قال اإلمام ابن قدامة ( 3/37يف المغني:)  إَذا َوَهَب َلُه َعَلى َوْجِه

َثاَبِة, َفاَل َيُجوُز إالَّ َأْن ُيثِيبَُه َعنَْها, َفَعَلى َهَذا َعَلْيِه َأْن ُيْعطَِيُه َحتَّى ُيْرِضَيُه, َفإِْن لَ  ْم َيْفَعْل اإْلِ

ُجوُع.   َفلِْلَواِهِب الرُّ

َنَّ َهَذا َبْيٌع, َفُيْعَتبَُر فِيِه التََّراِضي, ُل: َوَيْحَتمِ 
ِ

؛ أل ُل َأَصحُّ َأْن ُيْعطَِيُه َقْدَر قِيَمتَِها. َواأْلَوَّ

َضُه ِعَوًضا َرِضَيُه, َحَصَل اْلَبْيُع بَِما َحَصَل مِْن اْلُمَعاَطاةِ  إالَّ َأنَُّه َبْيٌع بِاْلُمَعاَطاِة, َفإَِذا َعوَّ

؛ لَِعَدِم اْلَعْقِد, َفإِنَُّه َلْم ُيوَجْد َمَع التََّراِضي بِ  َها, َوإِْن َلْم َيْحُصْل التََّراِضي, َلْم َتِصحَّ

يَجاُب َواْلَقُبوُل َواَل اْلُمَعاَطاُة َمَع التََّراِضي.  اإْلِ

َلى ِهبَتِِه, : َمْن َوَهَب ِهبًَة َأَراَد بَِها الثََّواَب, َفُهَو عَ -  -َواأْلَْصُل فِي َهَذا َقْوُل ُعَمَر 

 َيْرِجُع فِيَها إَذا َلْم َيْرَض مِنَْها. 

, َوُفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيٍد, َوَمالٍِك ْبِن َأَنٍس 
ٍّ

 . --َوُرِوَي َمْعنَى َذلَِك َعْن َعلِي

ِذي َيَرى َأنَّ اْلِهَبَة اْلُمْطَلَقَة َتْقَتِضي َثَوابً  , َعَلى اْلَقْوِل الَّ
ِّ

افِِعي  ا. َوُهَو َقْوُل الشَّ

با لِلنَّبِيِّ »: --َوَقْد َرَوى َأُبو ُهَرْيَرَة  ها ابِيًّا وا ثاا  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ أاْعرا أاْعطااُه ثاالا ةا، فا اقا نا

الا النَّبِيُّ  قا ِضيت: فا : را الا ا، قا ُملاْت تِْسعا ا كا لامَّ ا، فا ثا ُه ثاالا ادا زا أاباى، فا ا، فا ثا ُه ثاالا ادا زا أاباى، فا  ملسو هيلع هللا ىلص -فا

ْمت- ما ْد ها ْوِسيٍّ  : لاقا ِفيٍّ أاْو دا قا اِريٍّ أاْو ثا ِشيٍّ أاْو أاْنصا تقدم معنا أنه , «أاْن َلا أاتَِّهبا إَلَّ ِمْن ُقرا

  ."اْلُمْسنَِد "مِْن حديث معل 

ى إَذا َتَغيََّرْت اْلَعْيُن اْلَمْوُهوَبُة بِِزَياَدٍة َأْو ُنْقَصاٍن, َوَلْم ُيثِْبُه مِنَْها, َفاَل َأرَ َقاَل َأْحَمُد: 

ُه إَلى َصاِحبِِه, إالَّ َأْن َيُكوَن َثْوًبا َلبَِسُه, َأْو ُغاَلًما  َعَلْيِه ُنْقَصاَن َما َنَقَص ِعنَْدُه إَذا َردَّ
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 اْسَتْعَمَلُه, َأْو َجاِرَيًة اْسَتْخَدَمَها. 

هْ  َء َعَلْيِه, َفَكاَن ِعنِْدي مِثَْل الرَّ
ْ

ا َغْيُر َذلَِك إَذا َنَقَص َفاَل َشي َياَدُة َوالنُّْقَصاُن َفَأمَّ ِن, الزِّ

 . اهـلَِصاِحبِهِ 

 بيان مشروعية العمرى والرقبى

  -  - َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 240
ِ
ْن ُوِهباْت لاهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ى لِما  «اْلُعْمرا

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , (1)

َلا »َولُِمْسلٍِم:  الاُكْم وا ْيُكْم أاْموا لا ِهيا لِلَِّذي أاْمِسُكوا عا ى فا را ُعْمرا ْن أاْعما ُه ما إِنَّ ا، فا ُتْفِسُدوها

ِقبِهِ  لِعا يِّتاا، وا ما ياا وا ا حا ها   .(2) «ُأْعِمرا

ُسوُل اهللِ »َوفِي َلْفٍظ:  ازا را ى الَّتِي أاجا ا اْلُعْمرا ِهيا لاكا ": أاْن ياُقولا  - ملسو هيلع هللا ىلص -إِنَّما

ِقبِكا  لِعا :، "وا الا ا قا ا إِذا أامَّ ا ِعْشتا  ِهيا لاكا " فا ا، "ما ها إِنَّ ا فا اِحبِها ْرِجُع إِلايصا   .(3) «تا

 :
ِّ

َبِي َداُوَد َوالنََّسائِي
ِ

ُهوا »َوأل ْيئاا فا ْيئاا أاْو ُأْعِمرا شا ْن ُأْرِقبا شا ما َلا ُتْعِمُروا، فا َلا ُتْرقُِبوا، وا

تِهِ  ثا را   (.(4) «لِوا

 الشرح: 

 لعمرى والرقبى.الحديث برواياته لبيان القول يف اساق المصنف  

 العمرى والرقبى هو نوع من أنواع الهبة.

                                                           

 والسياق له. (,1325)ومسلم  (,2325)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1325)أخرجه مسلم  (2) 

 «.: وكان الزهري يفتي بهقال معمر: »وزاد (1325)أخرجه مسلم  (3) 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف بسند صحيح, ( 3731)والنسائي  (,3553)أخرجه أبو داود  (4) 

  (.1302اإلرواء )
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, من حديث اْبِن َعبَّاٍس من منع الرجوع فيها بما يف الصحيحين: وقد استدل 

 
ُّ

ْيئِهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل النَّبِي ْلِب ياِقيُء ُثمَّ ياُعوُد فِي قا الكا ائُِد فِي ِهباتِِه كا  .(1) «العا

, َعِن من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ين: يف الصحيح ومن ذهب إلى جوازها استدل بما

 
ِّ

ةٌ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ائِزا ى جا  . (2) «الُعْمرا

َثنِي َجابٌِر   --َوَقاَل َعَطاٌء: َحدَّ
ِّ

 َنْحَوُه. ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

, َقاَل: --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة وغيره:  وبما جاء يف سنن اإلمام أبي داود 

 َقاَل َرُسوُل 
ِ
ٌز باْينا اْلُمْسِلِمينا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ائِ ْلُح جا ا، »َزاَد َأْحَمُد,  «الصُّ اما را لَّ حا ا أاحا إَِلَّ ُصْلحا

َلا  الا ما حا رَّ  . «أاْو حا

 
ِ
لاى ُشُروطِِهمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَزاَد ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد, َوَقاَل َرُسوُل اهلل  .(3) «اْلُمْسِلُمونا عا

يع أشكالها جائزة, سواء يف ذلك المقيدة, أو العمرى بجم أنالشافعية  يرىف

 المطلقة.

 وذهب بعضهم إلى خالف ذلك.

  قال اإلمام الشوكاين ( 2/307يف الدراري المضيئة:)  فهذا وما قبله يفيد

 أهنا تكون للوارث, وإن لم يذكر, بل ذكر الموروث. 

تكون بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك ال يفيد بل 

 للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية. 

وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عارية 

                                                           

 (.1322(, ومسلم )2582أخرجه البخاري ) (1)

 (.1323, 1325(, ومسلم )2323أخرجه البخاري ) (2)

, وصححه 1352(, والرتمذي )3524أخرجه أبو داود ) (3)
ُّ

(, من حديث َعْمِرو ْبِن َعْوٍف الُمَزنِي

 (. 1303لباين رحمه اهلل يف اإلرواء )اإلمام األ
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ر.  ر, عند موت المعمَّ  مؤقتة ترجع إلى المعمِّ

 المتقدمة.  --وتمسكوا برواية جابر 

 هـ. اوقد قدمنا ما قيل فيها من اإلدارج

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

ازا », وهو معنا يف الباب, قال: واإلدراج يف حديث جابر  ى الَّتِي أاجا ا اْلُعْمرا إِنَّما

ُسوُل اهللِ  ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -را إِنَّها ، فا ا ِعْشتا : ِهيا لاكا ما الا ا قا ا إِذا أامَّ ، فا ِقبِكا لِعا : ِهيا لاكا وا ْن ياُقولا
أا

احِ  ْرِجُع إِلاى صا اتا  .«بِها

 .فقد قيل أنه هذا مدرج من كالم أبي سلمة, وليس من حديث جابر بن عبد اهلل 

بضم العين وسكون الميم مع القصر عند األكثر والعمرى:  :ثم قال اإلمام 

 وهي مأخوذة من العمر, وهو الحياة. 

ألهنم كانوا يف الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: سميت بذلك؛ 

 ك إياها, أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك, فقيل لها عمرى لذلك. أعمرت

بضم الراء بوزن العمري مأخوذة من الرقبة, ألن كل واحد منهما يرقب والرقبى: 

 اآلخر متى يموت لرتجع إليه, وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغًة.

ْن ُوِهباْت لاهُ » قوله: ى لِما ه الشافعية رحمة اهلل عليهم, هذا مما استدل ب: «اْلُعْمرا

 ومن إليهم, من إن العمرى ال تعود إلى صاحبها.

 ., على ما تقدم وألهنا هبة, وعود الواهب يف هبته داخل يف الذم

الاُكمْ » قوله: ْيُكْم أاْموا لا  لالنتفاع هبا. :أي «أاْمِسُكوا عا

 فإما أن تنتفعوا منها, وإما أن تعطوها لغيركم على صورة الهبة.

ا» له:قو َلا ُتْفِسُدوها  هتلكوهنا بالهبة, ثم بعد ذلك تريدون الرجوع فيها. :أي «وا

يِّتاا» قوله: ما ياا وا ا حا ها ِهيا لِلَِّذي ُأْعِمرا ى فا را ُعْمرا ْن أاْعما ُه ما إِنَّ تكون له يف حياته, : «فا
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 يستمتع هبا, وإن شاء باعها, وإن شاء يفعل هبا ما يريد أن يفعل؛ ألن قد تملكها.

ِقبِهِ » قوله: لِعا إذا مات من ملك العمرى, فإهنا ستكون ميراًثا تنتقل إلى  :أي «وا

 الورثة, فيقتسموهنا فيما بينهم.

ُسوُل اهللِ »َوفِي َلْفٍظ: " قوله: ازا را ى الَّتِي أاجا ا اْلُعْمرا  ."«- ملسو هيلع هللا ىلص -إِنَّما

 أن يجمع بينه وبين ألفاظ الحديث.هبذا اللفظ  أراد المصنف 

عن العمرى, والرقبى, واأللفاظ التي أجاز فيها  ملسو هيلع هللا ىلصظ التي هنى فيها النبي األلفا

 العمرى, والرقبى. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ِقبِكا »َأْن َيُقوَل: " قوله: لِعا المطلقة, فهذه هي  والرقبى العمرى :أي "«ِهيا لاكا وا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتي أجازها النبي 

 وهبتك هذا الكتاب بعد مويت, فهذا رقبى, وهو هبة. قوله:مثل 

وهبتك هذا الكتاب, لك ولعقبك من بعدك, فهذا أيًضا هبة ظاهرة,  قوله:مثل  أو

 فهذا هو عمرى مطلقة.

ا» قوله: اِحبِها ْرِجُع إِلاى صا ا تا ها إِنَّ ، فا ا ِعْشتا : ِهيا لاكا ما الا ا قا ا إِذا أامَّ  . «فا

 : والدليل على ذلك ما جاء يف سنن الرتمذي 
ِ
ْبِن  من حديث َكثِيُر ْبُن َعْبِد اهلل

ِه  , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ُّ

 --َعْمِرو ْبِن َعْوٍف الُمَزنِي
ِ
ْلُح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل الصُّ

لاى  الُمْسِلُمونا عا ا، وا اما را لَّ حا ، أاْو أاحا َلا الا ما حا رَّ ا حا ، إَِلَّ ُصْلحا ائٌِز باْينا الُمْسِلِمينا جا

ما  رَّ ا حا ْرطا ا ُشُروطِِهْم، إَِلَّ شا اما را لَّ حا ، أاْو أاحا َلا الا  .(1) «حا

: " قوله:
ِّ

َبِي َداُوَد َوالنََّسائِي
ِ

َلا ُتْعِمُروا»َوأل يف فهذا هني, والنهي : "«َلا ُتْرقُِبوا، وا

 يدل على التحريم, لكن الذي يظهر أنه هنا للكراهة فقط.األصل 

                                                           

 (.1303(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )1352أخرجه الرتمذي ) (1)
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 . دمقد بين أن العمرى والرقبى قد يلحق صاحبها بعض الن ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

تِهِ » قوله: ثا را ُهوا لِوا ْيئاا فا ْيئاا أاْو ُأْعِمرا شا ْن ُأْرقِبا شا ما , واء اشرتط, أم لم يشرتطس: «فا

 .فاللفظ يفيد اإلطالق 

تنفذ,  والرقبى هذه العمارة لك ما عشُت, أو ما عشَت؛ فإن العمرىفإذا قيل لك: 

 وتنفذ الرقبى بدون رجوع لصحاهبا.

 ور ال بأس به.والذي يظهر أن قول الجمه

  قال اإلمام النووي ( 11/32يف شرح مسلم:) 

ْرِجُع إِلاى الَِّذي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْوُلُه  ا َلا تا ا لِلَِّذي ُأْعطِيها ها إِنَّ ِقبِِه فا لِعا ى لاُه وا را ُعْمرا ُجٍل أاْعما ا را يُّما
أا

اِريُث  وا ْت فِيِه اْلما عا قا طااءا وا ُه أاْعطاى عا ا َِلانَّ  . «أاْعطااها

ْن »َواَيٍة: َوفِي رِ  ِهيا لِما ا وا ُه فِيها قَّ ْوُلُه حا طاعا قا ْد قا قا ِقبِِه فا لِعا ى لاُه وا ُجالا ُعْمرا را را ْن أاْعما ما

ِقبِهِ  لِعا را وا  .  «أاْعما

ُسوُل اهللِ »: -- َوفِي ِرَواَيٍة: َقاَل َجابِرٌ  ازا را ى الَّتِي أاجا ا اْلُعْمرا ْن ياُقولا ِهيا  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّما
أا

لِعا  الاكا وا اِحبِها ا تاْرِجُع إلى صا ها إِنَّ ا ِعْشتا فا الا ِهيا لاكا ما ا قا ا إِذا أامَّ  . «ِقبِكا فا

 , -- َوفِي ِرَواَيٍة َعْن َجابِرٍ 
َّ

ْن ُوِهباْت لاهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي ى لِما  . «اْلُعْمرا

ةٌ »َوفِي ِرَواَيٍة:  زا
ائِ ى جا  . «اْلُعْمرا

ى مِ »َوفِي ِرَواَيٍة:  اٌث اْلُعْمرا  . «يرا

َوَغْيُرُهْم مَِن العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مئال َأْو َجَعْلُتَها َقاَل َأْصَحاُبنَا: 

 َلَك ُعْمَرَك َأْو َحَياَتَك َأْو َما ِعْشَت َأْو َحيِيَت َأْو َبِقيَت َأْو َما ُيِفيُد َهَذا اْلَمْعنَى. 

ُجِل:  ا َعِقُب الرَّ ور إِْسَكاُنَها َمَع َفْتِح اْلَعْيِن َوَمَع َكْسِرَها َكَما فبكسر القاف ويجَوَأمَّ

 فِي َنَظائِِرِه. 

ْنَساِن َما َتنَاَسُلوا. َواْلَعِقُب:   ُهْم َأْواَلُد اإْلِ
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 َقاَل َأْصَحاُبنَا اْلُعْمَرى َثاَلَثُة َأْحَواٍل: 

اَر, َفإَِذا مِتَّ َأَحُدَها:   لَِوَرَثتَِك َأْو لَِعِقبَِك, َفَتِصحُّ باَِل  َأْن َيُقوَل َأْعَمْرُتَك َهِذِه الدَّ
َ

َفِهي

 . اهـِخاَلٍف 

اُر لَِورَ   ِهَبٌة َلكِنََّها بِِعَباَرٍة َطِويَلٍة َفإَِذا َماَت َفالدَّ
َ

اِر, َوِهي َثتِِه َوَيْملُِك بَِهَذا اللَّْفِظ َرَقَبَة الدَّ

  َتُعوُد إَِلى اْلَواِهِب بَِحاٍل ِخاَلًفا لَِمالٍِك. َفإِْن َلْم َيُكْن َلُه َواِرٌث َفلَِبْيِت اْلَماِل َواَل 

ُض لَِما ِسَواُه. الحاُل الثَّانِي:   َأْن َيْقَتِصَر َعَلى َقْولِِه َجَعْلُتَها َلَك ُعْمَرَك َواَل َيَتَعرَّ

 :
ِّ

افِِعي ِة َهَذا اْلَعْقِد َقْواَلِن لِلشَّ  َفِفي ِصحَّ

ُهَما َوُهَو اْلَجِديُد:  ِل. ِص َأَصحُّ ُتُه, َوَلُه ُحْكُم اْلَحاِل اأْلَوَّ  حَّ

يقول: العمرى جائزة, وهذه الشروط التي تضاف  ألن اإلمام الشافعي  أقول:

 .عنده مستداًل هبا  إليها, شروط فاسدة ال عربة هبا

ا بااُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: أن النبي  من حديث عائشة في الصحيحين: ف ا باْعُد، ما أامَّ

ْشتا  اٍل يا ُهوا ِرجا ْرٍط لاْيسا فِي كِتااِب اهللِ فا انا ِمْن شا ا كا ْت فِي كِتااِب اهللِ، ما ا لاْيسا رُِطونا ُشُروطا

ْن أاْعتاقا  َلاُء لِما ا الوا إِنَّما ُق، وا ْوثا ْرُط اهللِ أا شا ، وا قُّ اُء اهللِ أاحا ْرٍط، قاضا ةا شا انا ِمائا إِْن كا  «بااطٌِل، وا

(1). 

 ثم يشرتط, فهذا ليس إليه. وكون اإلنسان يهب شيء

 َأنَُّه َباطٌِل. َوالثَّانِي َوُهَو اْلَقِديُم: 

اَر َتُكوُن لِْلُمْعَمِر َحَياَتُه, َفإَِذا َماَت َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِنَا:  إِنََّما اْلَقْوُل اْلَقِديُم َأنَّ الدَّ

ُه  َنَُّه َخصَّ
ِ

 بَِها َحَياَتُه َفَقْط. َعاَدْت إَِلى اْلَواِهِب, َأْو َوَرَثتِِه؛ أل

َها اْلَواِهُب َمتَى َشاَء, َفإَِذا َماَت َعاَدْت إَِلى َوَقاَل َبْعُضُهْم:  اْلَقِديُم َأنََّها َعاِرَيٌة َيْسَتِردُّ

 َوَرَثتِِه. 

                                                           

 (.1504(, ومسلم )2138أخرجه البخاري ) (1)
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, َأْو إَِلى َوَرَثتِ الثَّالُِث: 
َّ

ي إِْن ُكنُْت َأْن َيُقوَل َجَعْلُتَها َلَك ُعْمَرَك, َفإَِذا مِتَّ َعاَدْت إَِلي

 .  مِتُّ

تِِه ِخاَلٌف ِعنَْد َأْصَحابِنَا:   َفِفي ِصحَّ

 َمْن َأْبَطَلُه. مِنُْهْم: 

ِل َواْعَتَمُدوا َعَلى اأْلََحاِديِث َواأْلََصحُّ ِعنَْدُهْم:  ُتُه َوَيُكوُن َلُه ُحْكُم اْلَحاِل اأْلَوَّ ِصحَّ

ِحيَحِة اْلُمْطَلَقِة:  ةٌ »الصَّ زا
ائِ ى جا ُروِط اْلَفاِسَدِة. «اْلُعْمرا  , َوَعَدُلوا بِِه َعْن قَِياِس الشُّ

ُة فِي َجِميِع اأْلَْحَواِل:  حَّ ُف َواأْلََصحُّ الصِّ ا َيَتَصرَّ َوَأنَّ اْلَمْوُهوَب َلُه َيْملُِكَها مِْلًكا َتامًّ

َفاِت َهَذا َمْذَهبُنَا.   فِيَها بِاْلَبْيِع َوَغْيِرِه مَِن التََّصرُّ

َتِة.ْحَمُد: َوَقاَل أَ   َتِصحُّ اْلُعْمَرى اْلُمْطَلَقُة ُدوَن اْلُمَؤقَّ

َواَياِت َعنُْه اْلُعْمَرى فِي َجِميِع اأْلَْحَواِل َتْملِيٌك لَِمنَافِِع َوَقاَل َمالٌِك:  فِي َأْشَهِر الرِّ

اِر بَِحاٍل.  اِر َمَثاًل َواَل َيْملُِك فِيَها َرَقبََة الدَّ  الدَّ

 تعاىل ده اهللقال أبو حممد سد: 

 .ه ن األحاديث تدل على خالف قولإال؛ وهذا القول قد رد على اإلمام مالك 

ِة َكنَْحِو َمْذَهبِنَا, َوبِِه َقاَل الثَّْوِريُّ َواْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح, َوَأُبو  حَّ َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة بِالصِّ

 ُعَبْيَدَة. 

 َوُمَوافِِقيِه:
ِّ

افِِعي ُة الشَّ ِحيَحُة َواهلُل َأْعَلمُ  َوُحجَّ  . اهـَهِذِه اأْلََحاِديُث الصَّ

أن العمرى منهم من أجازها مطلًقا, سواء كانت بقيد, أو خالصة ما سبق معنا: 

 بغير قيد.

ما كانت مطلقة فهي على إطالقها, وما كانت مقيدة فيلتزم ومنهم من فصل فيها: 

 بالشروط التي فيها.

والرقبى أجاز العمرى  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي مجموع األحاديث: والذي يظهر واهلل أعلم من 
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ما المقيدة, لما فيها من اإلفساد لِلموال, ولالرقبى والمطلقة, وحذر من العمرى 

 واهلل أعلم, يؤدي إليه من الرجوع يف الهبة

 بيان حكم شراء الواهب لهبته

بِي»َقاَل:  -  - ُعَمرَ  َوَعنْ ) – 241 ٍس فِي سا را لاى فا ْلُت عا ما ُه حا اعا أاضا ِل اهللِ، فا

ُسولا اهللِ  أاْلُت را سا ُه باائُِعُه بُِرْخٍص، فا نَّ ظانانُْت أا اِحُبُه، فا :  - ملسو هيلع هللا ىلص -صا الا قا . فا لِكا ْن ذا َلا »عا

مٍ  ُه بِِدْرها إِْن أاْعطااكا ْبتاْعُه، وا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) اْلَحِديَث  «…تا

 الشرح: 

 واهب ال يجوز له أن يشرتي هبته.الحديث لبيان أن ال ساق المصنف  

والنهي يف الحديث للتنزيه  وبعضهم جوز ذلك إذا كان سيشرتيه بسعر السوق

 . لكراهةاو

را » قوله:  , أمير المؤمنين. هو أبو حفص, عمر بن الخطاب : «-  -ُعما

 .ثاين الخلفاء الراشدين, وثاين هذه األمة فضاًل, بعد أبي بكر الصديق 

 : َحَمْلُت َعلَ َقاَل " قوله:
ِ
أوقفت الفرس يف سبيل اهلل  :أي "«ى َفَرٍس فِي َسبِيِل اهلل

.على رجل, أو أمر بعينه , 

اِحُبهُ » قوله: ُه صا اعا أاضا فرط فيه صاحبه وهو الذي وقف الفرس عليه, حتى  :أي «فا

 لحق بالفرس الضرر؛ بسبب الجوع, أو العطش, أو بغير ذلك من األمور األخرى.

ُه باائُِعُه بُِرْخصٍ فا » قوله: نَّ  . ألن الفرس قد ضعف عما كان عليه: «ظانانُْت أا

واإلنسان يرغب يف الشيء الرخيص؛ لعله يتملكه, فيتصدق به مرة أخرى, أو 

                                                           

 «.كالكلب يعود يف قيئه ,فإن العائد يف صدقته: »وزادا (1320)ومسلم  (,2322)أخرجه البخاري  (1) 
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 نحو ذلك من وجوه االنتفاع.ب, بهيستفيد منه, وينتفع 

ُسولا اهللِ » قوله: أاْلُت را لِكا  - ملسو هيلع هللا ىلص -فاسا ْن ذا , وخوفهم ة ورع الصحاب فيه: «عا

فيما  ملسو هيلع هللا ىلصمن الوقوف يف الحرام, وحرصهم الشديد على التعلم, والرجوع إلى النبي 

 يشكل عليهم من أمور الدين, والدنيا.

 قد أوقفه, والعود يف الوقف ال يجوز لصاحبه. وعمر 

 وهبه, فكذلك الرجوع يف الهبة ال يجوز أيًضا. وإن قيل: بأن عمر 

بْتا »َفَقاَل: " قوله:  تنزيًها له من هذا الشراء. :أي "«ْعهُ َلا تا

ٍم » قوله: ُه بِِدْرها إِْن أاْعطااكا  . «…وا

 ( 31/ 5قال السفاريني يف كشف اللثام شرح عمدة األحكام) 

 وظاهر النهي: التحريم.

 وقال الكرماين: إنه للتنزيه.

 قال القسطالين: وظاهر النهي: التحريم, ولكن حمله الجمهور على التنزيه.

 العيني: وحمله قوٌم على التحريم, وليس بظاهر. انتهى. قال

قال علماؤنا: يحرم على مزكٍّ ومتصّدق شراُء زكاته أو صدقتِه, وال يصح الشراء, 

لحديث عمر, يعني: هذا, حسًما لمادة اسرتجاع شيٍء منها حًيا, أو طمًعا يف مثلها, أو 

 صيٍة أو هبٍة أو ديٍن, حّلت.خوًفا أال يعطيه بعد, فإن عادت إليه بنحو إرٍث أو و

 للعالمة ابن مفلح: يحرم شراء زكاته, نص عليه, وهو أشهر. "الفروع"ويف 

: صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن البيع باطل, "المحرر"قال صاحب 

, )وال تعد يف صدقتك( ال بطريق "ال تشرته": - ملسو هيلع هللا ىلص -واحتج اإلمام أحمد بقوله 

 . اهـو من عطف العام على الخاصاالبتياع, وال غيره, فه

على ما تقدم معنا بيانه, فإن كان الواهب سيشرتي من  ا:ويكون المعنى هن



   

 

117 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

الموهوب له الهبة بسعر السوق, وكان الموهوب له هو الذي يريد أن يبيع الهبة التي 

تملكها, بدون إحراج من الواهب, وبدون وقوع ضرر عليه, فإن هذا الشراء ال حرج 

 لواهب.فيه على ا

وذهب الشوكاين يف النيل إلى التفصيل يف أن الحديث على كراهة التنزيه يف شراء 

يظهر أنه يف الحالين صدقة الفرض, وعلى التحريم يف شراء صدقة التطوع, والذي 

 واهلل أعلم  .على التنزيه

 بيان مشروعية الهدية

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 242
ِّ

ابُّوا»َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي اُدْوا تاحا ها َرَواُه  .(1) «تا

دِ » اْلُبَخاِريُّ فِي ِب اْلُمْفرا  (.َيْعَلى بِإِْسنَاٍد َحَسنٍ  َوَأُبو «اَلادا

  -  - َأَنسٍ  َوَعنْ ) – 243
ِ
ةا تاُسلُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ِديَّ إِنَّ اْلها ْوا، فا ادا ها تا

ةا  ِخيما اُر بِإِْسنَادٍ َرَواُه الْ  .(2) «السَّ  (.َضِعيٍف  َبزَّ

 الشرح: 

 الهدية. مشروعيةالحديثين لبيان  ساق المصنف  

 لما فيها من التأليف بين الُمهدي, وبين الُمهدى له.

ُسوُل اهللِ », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة : البخارييف و انا را ِديَّةا  ملسو هيلع هللا ىلصكا ْقباُل الها يا

                                                           

وحسنه اإلمام . (3148)« المسند»وأبو يعلى يف  (,524)« األدب المفرد»بخاري يف أخرجه ال (1)

(, وحسنه بشواهده شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى 1301األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

(2/530)  

وضعفه اإلمام ويف سنده عائد بن شريح ضعيف, لكن يشهد له ما قبله.  (1237)أخرجه البزار  (2)

 .(1301اين رحمه اهلل يف اإلرواء )األلب
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ا يْها لا ُيثِيُب عا  .(1) «وا

 .لغيره من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصأهدى النبي وربما 

َباُب َقُبوِل الَهِديَِّة مَِن "يف صحيحه, فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 ."الُمْشِركِينَ 

 َأَنٌس عن  ( :2315)حديث وذكر
ِّ

ُجبَُّة ُسنُْدٍس, َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: ُأْهِدَي لِلنَّبِي

ْعِد »ا, َفَقاَل: َينَْهى َعِن الَحِريِر, َفَعِجَب النَّاُس مِنْهَ  ناادِيُل سا ٍد بِياِدِه، لاما مَّ الَِّذي ناْفُس ُمحا وا

ا ذا ُن ِمْن ها نَِّة أاْحسا اٍذ فِي الجا  .«ْبِن ُمعا

ى إِلاى النَّبِيِّ »: --, َعْن َقَتاَدَة, َعْن َأَنٍس َسِعيدوأخرج عن  ةا أاْهدا ْيِدرا ُدوما إِنَّ ُأكا

 .«ملسو هيلع هللا ىلص

صحيحه يف فضائل الصحابة باب من فضائل يف  والحديث أخرجه اإلمام مسلم 

 (.2432رقم: ) سعد بن معاذ 

 أحاديث أخرى. وذكر 

ِة لِْلُمْشِركِينَ "أيًضا يف صحيحه, فقال:  وبوب اإلمام البخاري   ."َباُب الَهِديَّ

 َتَعاَلى: 
ِ
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}َوَقْوِل اهلل

 .[8:]الممتحنة {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ

ًة  --, َقاَل: َرَأى ُعَمُر من حديث اْبِن ُعَمَر (: 2312برقم ) كر ثم ذ ُحلَّ

 
ِّ

َة َتْلبَْسَها َيْوَم الُجُمَعِة, َوإَِذا َجاَءَك ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُجٍل ُتَباُع, َفَقاَل لِلنَّبِي : اْبَتْع َهِذِه الُحلَّ

الاقا لاهُ »الَوْفُد؟ َفَقاَل:  ْن َلا خا ا ما ذا ْلباُس ها ا يا ةِ  إِنَّما  «فِي اْلِخرا
ِ
 َرُسوُل اهلل

َ
مِنَْها,  ملسو هيلع هللا ىلص, َفُأتِي

ٍة, َفَقاَل ُعَمُر: َكْيَف َأْلَبُسَها َوَقْد ُقْلَت فِيَها َما ُقْلَت؟  بُِحَلٍل, َفَأْرَسَل إَِلى ُعَمَر مِنَْها بُِحلَّ

ا»َقاَل:  ا، أاْو تاْكُسوها بِيُعها ا تا ها ا لِتاْلباسا ها َسَل بَِها ُعَمُر إَِلى َأٍخ َلُه مِْن َفَأرْ ", «إِنِّي لاْم أاْكُسكا

                                                           

 (.2585أخرجه البخاري ) (1)
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َة َقْبَل َأْن ُيْسلِمَ   ."َأْهِل َمكَّ

والحديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه يف الزكاة, باب فضل النفقة والصدقة 

 (.1003على األقربين, برقم: )

  ,فال حرج أن يقبل المسلم هدية المشرك, وال حرج أن يهدي المسلم للمشرك

 كان على سبيل التأليف له للدخول يف  دين اإلسالم. وال سيما إذا

 لة, وجارية, وغالًما.غب ملسو هيلع هللا ىلصفقد أهدى المقوقس للنبي 

, َقاَل: : يف المستدرك الحاكم  فعند َبْيِريُّ  الزُّ
ِ
ُثمَّ  "من طريق ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اهلل

 
ِ
َج َرُسوُل اهلل  الَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَتَزوَّ

َ
 َماِرَيَة بِنَْت َشْمُعوَن َوِهي

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصتِي َأْهَداَها إَِلى َرُسوِل اهلل

ِة, َوَأْهَدى َمَعَها ُأْخَتَها ِسيِريَن َوَخِصيًّا ُيَقاُل َلُه: َماُبوُر,  ْسَكنَْدِريَّ اْلُمَقْوقُِس َصاِحُب اإْلِ

 
ِ
اَن ْبِن َثابٍِت, َواْلُمَقْوقُِس مَِن اْلِقْبِط َوُهْم  ملسو هيلع هللا ىلصَفَوَهَب َرُسوُل اهلل َنَصاَرى, ِسيِريَن لَِحسَّ

 
ِ
ِة َسنََة َثَماٍن مَِن اْلِهْجَرِة, َوَماَت  ملسو هيلع هللا ىلصَوَوَلَدْت َماِرَيُة لَِرُسوِل اهلل إِْبَراِهيَم فِي ِذي اْلِحجَّ

اَلُم بِاْلَمِدينَِة َوُهَو اْبُن َثَمانَِيَة َعَشَر َشْهًرا اَلُة َوالسَّ  .(1) «إِْبَراِهيُم َعَلْيِه الصَّ

ْحَمِن ْبِن َأبِي َبْكٍر من حديث َعبْ ين: يف الصحيحو  ِد الرَّ
ِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِي

 
ُّ

اٌم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَثالَثِيَن َومِاَئًة, َفَقاَل النَّبِي ٍد ِمنُْكْم طاعا عا أاحا ْل ما , َفإَِذا َمَع َرُجٍل َصاٌع مِْن «ها

 َطَعاٍم َأْو َنْحُوُه, َفُعِجَن, ُثمَّ َجاَء َرُجٌل ُمْشِرٌك, ُمْشَعانٌّ طَ 
ُّ

ِويٌل, بَِغنٍَم َيُسوُقَها, َفَقاَل النَّبِي

 .(2)الحديث   "....َبْيًعا َأْم َعطِيًَّة, َأْو َقاَل: َأْم ِهَبًة؟ ": ملسو هيلع هللا ىلص

 منه. ملسو هيلع هللا ىلصولو كان هدية لقبلها النبي 

 األزواج, وغيرهم. وويجوز التهادي بين الصغار والكبار, 

 الهدية شيء يسير. وبين الزمالء؛ لما فيها من جلب المحبة, حتى وإن كانت

                                                           

 (, وسكت عنه اإلمام الذهبي, وهو مرسل.3812أخرجه اإلمام الحاكم يف مستدركه ) (1)

 (.2053(, ومسلم )2318أخرجه البخاري ) (2)
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اُدْوا» قوله: ابذلوا الهدايا لبعضكم, سواء كانت هذه الهدايا من الشيء  :أي «تاها

 الثمين, أو الرخيص.

ابُّوا» قوله:  تقع المحبة بينكم بسبب هذه الهدايا. :أي «تاحا

 للعبد. بل إهنا من أسباب محبة اهلل 

, َأنَُّه َقاَل: َدَخْلُت من طريق َأبِي إِْدِريَس : في موطأ اإلمام مالك ف
ِّ

اْلَخْواَلنِي

ٍء َأْسنَُدوا 
ْ

اُق الثَّنَاَيا َوإَِذا النَّاُس َمَعُه, إَِذا اْخَتَلُفوا فِي َشي َمْسِجَد ِدَمْشَق َفإَِذا أنا بَفًتى َبرَّ

ا َكاَن اْلَغُد , فَ --إَِلْيِه َوَصَدُروا َعْن رأيه, َفَسَأْلُت َعنُْه, َفِقيَل: َهَذا ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل  َلمَّ

ْرُت َفَوَجْدُتُه َقْد َسَبَقنِي بِالتَّْهِجيِر, َوَوَجْدُتُه ُيَصلِّي, َقاَل: َفاْنَتَظْرُتُه َحتَّى َقَضى  َهجَّ

 إِنِّي أَلُِحبَُّك, َفَقاَل: 
ِ
؟ َصالََتُه, ُثمَّ ِجْئُتُه مِْن قَِبِل َوْجِهِه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه, ُثمَّ ُقْلُت: َواهلل

ِ
آهلل

, َفَأَخَذ بُِحْبَوِة ِرَدائِي, َفَجَبَذنِي إَِلْيِه, َوَقاَل: َأْبِشرْ 
ِ
؟ َفُقْلُت: آهلل

ِ
, َفَقاَل: آهلل

ِ
َفإِنِّي  َفُقْلُت: آهلل

 
ِ
, َيُقوُل: َقاَل اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َوَجَبْت َمَحبَّتِي لِْلُمَتَحابِّيَن فِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َّ
ي

 
َّ

, َواْلُمَتَباِذلِيَن فِي
َّ

, َواْلُمَتَزاِوِريَن فِي
َّ

 .(1) «َواْلُمَتَجالِِسيَن فِي

أحسن الهدايا التي تقع فيها الكتب, والمصنفات,  نوالهدية نوع من البذل, وم

 فهي من األمور النافعات يف الدنيا, وبعد الممات.

ِب اْلمُ »َرَواُه اْلُبَخاِريُّ فِي " قوله: دِ اَلادا سمي هذا الكتاب باألدب المفرد؛ : "«ْفرا

كتاب "ألنه كتاب مفرد عن الصحيح, وإال فقد ذكر بعض أهل العلم أن اسمه: 

 ."األدب

ْعلاى» قوله: أاُبو يا أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن : «وا

 هـ( .307هالل التميمي, الموصلي )المتوىف: 

                                                           

رحمه اهلل ( ط أبي مصعب الزهري, وصححه اإلمام األلباين 2007أخرجه اإلمام مالك يف الموطأ ) (1)

 (.5011يف المشكاة )
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 يف مسنده.  :أي

 .ملسو هيلع هللا ىلصد نفيس, مليء باألحاديث الصحيحة, والحسنة, والثابتة عن النبي وهو مسن

نٍ » قوله: سا حكم الحافظ على إسناد الحديث بالحسن, وقد سبق أنه : «بِإِْسنااٍد حا

 حسن بشاهده الذي بعده.

ْوا» قوله: ادا ها  .«تا

  :بيان حكم اهلدية 

 .إرشاد  لالستحباب؛ ألنه أمرالهدية مستحبة, وليست بواجبة, واألمر و

ةا » قوله: ِخيما ةا تاُسلُّ السَّ ِديَّ إِنَّ اْلها بذل الهدية, فهي  يفالحكمة  ويف هذا بيان: «فا

 تخرج السخيمة من القلب.

 أي تخرج.تسل: 

والغل, والحسد, والبغض, لضغائن الناتجة: عن الحقد, هي االسخيمة: 

 والكراهية, وغير ذلك من الضغائن.

, َقاَل: َكاَن --من حديث اْبِن َعبَّاٍس :  مذي وقد جاء يف سنن اإلمام الرت

 
ُّ

ْدِري»َيْدُعو َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ةا صا ِخيما اْسُلْل سا  .(1) «وا

 ألن الصدر إذا فسد, فسدت الجوارح كلها.

 --من حديث النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر  ين:في الصحيحف
ِ
, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ا » -ى النُّْعَماُن بِإِْصَبَعْيِه إَِلى ُأُذَنْيِه َوَأْهوَ  -, َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ةا، إِذا ِد ُمْضغا سا إِنَّ فِي اْلجا أاَلا وا

ْلُب  ِهيا اْلقا ُه، أاَلا وا ُد ُكلُّ سا دا اْلجا ْت، فاسا دا ا فاسا إِذا ُه، وا ُد ُكلُّ سا لاحا اْلجا ْت، صا لاحا  (.2)«صا

  َقاَل: قِيَل .   عن عبد اهلل بن عمرو  :وعند ابن ماجه 
ِ
النَّاِس  : َأيُّ ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسوِل اهلل

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي الرتمذي.2551أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.1522(, ومسلم )52أخرجه البخاري ) (2)
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انِ »َأْفَضُل؟ َقاَل:  ُدوِق اللِّسا ْلِب، صا ْخُموِم اْلقا َساِن, َنْعِرُفُه,  , َقاُلوا: َصُدوُق  «ُكلُّ ما اللِّ

َلا »َفَما َمْخُموُم اْلَقْلِب؟ َقاَل:  ، وا َلا ِغلَّ ، وا َلا باْغيا ، َلا إِْثما فِيِه، وا دا ُهوا التَِّقيُّ النَِّقيُّ سا  « حا

 المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 244
ِ
اِت! »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اءا اْلُمْسِلما ياا نِسا

لاوْ  ا وا ها
تِ ارا ٌة لِجا ارا نَّ جا اةٍ  (1) فِْرِسنا  َلا تاْحِقرا  (. ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «شا

هذا الحديث لبيان أن الهدية ينبغي أن ُتشاع بين  ف ساق المصن الشرح: 

 المسلمين ولو كانت شيًئا يسيًرا.

 --من حديث َأبِي َذرٍّ : مسلمويف 
ِ
ا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل رٍّ إِذا باا ذا ا أا يا

اناكا  ْد ِجيرا اها عا تا ا، وا ها اءا أاْكثِْر ما ةا، فا قا را باْختا ما  .(3) «طا

 ديث َأبِي ُهَرْيَرَة من ح: البخاريويف 
ِّ

 َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

بِْلُت » اٌع لاقا اٌع أاْو ُكرا لاْو ُأْهِديا إِلايَّ ذِرا ْبُت، وا اجا اٍع َلا اٍع أاْو ُكرا  .(4) «لاْو ُدِعيُت إِلاى ِذرا

 --من حديث اْبِن ُعَمَر : وعند اإلمام مسلم 
َّ

ا ُدِعيُتْم », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي إِذا

أاِجيُبواإِ  اٍع، فا  .(5) «لاى ُكرا

 :أن اإلنسان ينبغي له أن يقبل الهدية, وإياه أن يكون محتقًرا للمهدي,  فالشاهد

                                                           

وهو: ُعَظيٌْم  ,بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون": قال الحافظ يف الفتح«: فرسن» (1) 

 ويطلق على الشاة مجازا. ,هو للبعير موضع الحافر للفرسو ,قليل اللحم

  (.1030)ومسلم  (,2533)أخرجه البخاري  (2) 

 (.2325أخرجه مسلم ) (3) 

 (.2538أخرجه البخاري ) (4) 

 (.1422أخرجه مسلم ) (5) 
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 فكل واحد يهدي بما يستطيع.

فربما تصل إلى البادية وعندهم جبن مما يصنعون, أو لبن إبل, أو سمن بلدي, أو 

 اشكرهم على ذلك.شيء من سعف النخل, فإن أهدوا إليك فاقبلها منهم, و

مما يناسب حالهم, فكذلك اقبل  ئًاوربما تصل إلى المدينة فيهدوا لك شي

 هديتهم, واشكرهم على ذلك.

 إلى مدلولها من, أو ثمنها, ولكن هافاإلنسان ال ينظر إلى نوع الهدية, أو حجم

 ., وإلى غير ذلك  ةمعاملال, وحسن , والكرمحبال

ا» قوله: اءا اْلُمْسِلما  .هذا نداء لنساء المسلمين بالتزام شرع اهلل : «ِت!ياا نِسا

  :بيان سبب ذكر النساء دون الرجال يف هذا احلديث 

يف الكفران, فيكفر اإلحسان,  نألن الغالب يف النساء أهنن أشد من يقع

 والمعروف؛ حتى من أزواجهن.

 . فإذا كان المرأة تكفر إحسان زوجها إليها, فغيره من باب أولى

من الهدية, واإلحسان, نه لرجال, أن ال يحتقروا ما يعطوينبغي للنساء, وافالذي 

 والبذل.

نَّ » قوله:  ال تستصغرن.  :أي «َلا تاْحِقرا

ا» قوله: ها
تِ ارا ٌة لِجا ارا  .للتغليب كر الجار وذُ : «جا

فيها الربكة, فتقع  والهدية وإن كانت حقيرة ويسيرة يف نفسها, فربما يجعل اهلل 

 ع لمن أخرجها, ولمن أخرت له, فيرضى هبا, ويجد فيها ما يطلبه.يف موقع ناف

اةٍ » قوله: لاْو فِْرِسنا شا هو العظم الذي يكون يف أسفل الرجل, ونحو  الفرسن: «وا

 ذلك.
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 الشفعة في الهبة

 --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 245
ِّ

قُّ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعْن النَّبِي ُهوا أاحا با ِهباةا، فا ها ْن وا ما

ابِ  يْها لا ا لاْم ُيثاْب عا ا، ما َحهُ (1) «ها   .. َرَواُه اْلَحاكُِم َوَصحَّ

 (.َقْوُلهُ  -- ُعَمرَ , َعْن -- ُعَمرَ  اْبنِ : مِْن ِرَواَيِة َواْلَمْحُفوظُ 

 الشرح: 

 الهبة المطلقة. دخولهذا الحديث لبيان  ساق المصنف  

يبيعها بعد أن تملكها,  كرجل أعطى رجاًل آخًرا أرًضا, ثم أراد ذلك الرجل أن

 فللمعطي األول أن يدخل يف الشفعة فيها, ويشرتيها لنفسه.

  َمْن َوَهَب ِهبًَة فِي َداٍر  :َقاَل َمالٌِك (: 71/ 7عبد الرب يف االستذكار )قال ابن

ُخَذَها بِِقيَمتَِها َفَلْيَس َذلَِك َأْو َأْرٍض ُمْشَتَرَكٍة َفَلْم ُيَثْب مِنَْها َوَلْم َيْطُلْبَها َفَأَراَد َشِريُكُه َأْن َيأْ 

ِفيِع بِِقيَمِة الثََّواِب   َلُه َما َلْم ُيَثْب َعَلْيَها َفإِْن ُأثِيَب َفُهَو لِلشَّ

ْفَعَة َوإِْن َكاَنْت لَِغْيِر  :َقاَل َأُبو ُعَمرَ  َقْد كان مالك يف صدر من ُعْمِرِه َيَرى فِي اْلِهَبِة الشُّ

َنَُّه اْنتِ 
ِ

 َقاُل مِْلٍك ُثمَّ َرَجَع َعْن َذلَِك َوَلْم َيَر اْلِهَبَة لَِغْيِر َثَواِب شفعةَثَواٍب أل

 ذكر ذلك عنه بن َعْبِد اْلَحَكمِ 

ا اْلِهَبُة لِلثََّواِب  ْفَعُة َلْم َيْخَتلِْف َقْوُلُه فِي َذلَِك َواَل  :َوَأمَّ  ِعنَْدُه َكاْلَبْيِع َوفِيَها الشُّ
َ

َفِهي

كثر من قيمة بأإاِلَّ َأنَُّهُم اْخَتَلُفوا فِيِه َلْو َأنَّ اْلَمْوُهوَب َلُه َأَثاَب اْلَواِهَب َقْوَل َأْصَحابِِه 

                                                           

ال : (3/43)مرفوًعا, لكن قال الدارقطني  (12022)والبيهقي يف الكربى  (2323) أخرجه الحاكم (1) 

من : »ولفظه ,بسند صحيح (2125): فأخرجه مالك يف الموطأ وأما الموقوف اهـيثبت مرفوًعا. 

فإنه ال يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد هبا  ,أو على وجه صدقة ,وهب هبة لصلة رحم

 يف الضعيفة وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل«. يرجع فيها إذا لم ُيْرَض منها ,فهو على هبته ,الثواب

(333.) 
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 الشقص الموهوب

ِه َقاَل َولَِهَذا َيَهُب النَّاُس مَِن اْلِهَباِت  :فقال بن اْلَقاِسمِ  اَل َيْأُخُذُه إاِلَّ بِِقيَمِة الثََّواِب ُكلِّ

 َقاَل َذلَِك ُمْجَماًل  َوَلْم َيْذُكْر ُقوًتا َبْل 

 إَِذا َأَتى بِِه َأْكَثَر مِْن قِيَمتِِه َقْبَل َأْن َيْدُخَل اْلِهَبَة َقْواَلنِ  :َوَقاَل َأْشَهُب 

ِفيِع َأْن َيْأُخَذُه إاِلَّ بَِجِميِع الثََّواِب َأْو ِشْركِهِ   َفَلْيَس لِلشَّ

 ن يستشفع بقيمة الشقص فقطأوت فله ن كان بعد الفإو

َنََّها ِعنَْدُه مِْن َباِب اْلَبْيِع بِثََمٍن َوأَ 
ِ

 َفاْلِهَبُة لِلثََّواِب ِعنَْدُه َباطٌِل َمْرُدوَدٌة أل
ُّ

افِِعي ا الشَّ مَّ

 َمْجُهوٍل َوَسَيْأتِي َذلَِك فِي بَاِب اْلِهَباِت إِْن َشاَء اهللُ 

َ  :َقاَل 
ِ

 فِي اْلِهَبِة لِلثََّواِب أل
ِّ

افِِعي  نَُّه َمْرُدوٌد مِْن فِْعِل َمْن َفَعَلهُ َواَل ُشْفَعَة لِلشَّ

َباًعا لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  نُوَنَها اتِّ ا اْلُكوفِيُّوَن َفُيِجيُزوَن اْلِهَبَة لِلثََّواِب َوُيَضمِّ َوَأمَّ

 إِْن َشاَء اهلُل  -َوَسنَْذُكُر َذلَِك فِي َمْوِضِعِه 

َنََّها ِعنَْدُهْم ِهبٌَة َليَْسْت بَِبْيعٍ َوَلكِنَُّهْم اَل َيَرْوَن اْلِهَبَة لِل
ِ

 ثََّواِب ُشْفَعًة أل

ٍء 
ْ

َوَكَذلَِك اَل ُشْفَعَة ِعنِْدِهْم فِي َصَداٍق َواَل ُأْجَرةٍ َواَل ُجْعٍل َواَل ُخْلٍع َواَل فِي َشي

  . اهـُصولَِح َعَلْيِه مِْن َدٍم َعْمٍد 

  قال اإلمام الصنعاين ( 2/133يف سبل السالم) : :َدلِيٌل َعَلى َجَواِز وفيه

تِي َأَثاَب َعَليَْها  ُجوِع فِي اْلِهَبِة الَّ تِي َلْم ُيَثْب َعَلْيَها, َوَعَدِم َجَواِز الرُّ ُجوِع فِي اْلِهَبِة الَّ الرُّ

  . اهـاْلَواِهَب اْلَمْوُهوُب َلُه 

  :حكم الرجوع يف هبة املرأة لزوجها 

 الراجع يف هبته. ذهب بعض أهل العلم إلى عموم حديث

هي تدخل يف عموم الحديث, فال يجوز لها أن ترجع يف هبتها لزوجها بعد  فقالوا:

 التسليم, أي إذا أعطته وتملكها.
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جوز لها الرجوع؛ ألن المرأة إذا وهبت لزوجها شيًئا, أنه يوذهب بعض أهل العلم 

 وال سيما المهر, فإهنا إما أن هتبه راغبة, وإما أن هتبه راهبة.

زوجها هبة, ثم رجعت, وال سيما مع ما يعرتي المرأة لوهبت  إنأهنا  :والذي يظهر

 من الغيرة ؛ إذا كان زوجها قد عدد يف الزواج عليها.

وما يعرتيها من كفران العشير, وضعف العقل, والدين, فال حرج يف ذلك إن شاء 

 .اهلل 

 .ض القضاة يمضي على هذا يف أحكامه وقد كان بع

  رب العالمينوالحمد هلل
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 باب اللقطة

َقَطِة[  ]َباُب اللُّ

 الشرح: 

 اللقطة: فيها أربع لغات: 

 ونظمها بقوله:  لقاطة, ولْقطة, ولَقطة, ولَقط, قاله ابن مالك 

 ولَقٌط القط قد لقطه      لقاطة ولْقطة ولَقطة  

وهي ثابتة  ,زهي ما وجد من حق محرتم غير محروواللقطة يف االصطالح: 

 .بالكتاب والسنة واإلجماع 

 أدلة الرب واإلحسان. أخذها والمحافظة عليها واألصل يف

 .[125:]البقرة {ۓ ے ے ھ ھ ھھ}ومنها قوله: 

 أحاديث الباب.ومن السنة: 

 فاإلجماع قائم على مشروعيتها.واإلجماع: 

  :بيان حكم اللقطة يف املوضع اململوك 

  قال اإلمام العمراين ( 514-7/513يف البيان :) إذا وجدت اللقطة يف

ه ثابتة على الموضع, وعلى ما فيه, فهي لمالك ذلك الموضع, ألن يد :موضع مملوك

 قال: ليست بملك لي. ذاإال إ

إما أن يكون حيواًنا, أو غير حيوان, فإن  وإن وجدها يف موضع مباح.. فال يخلو:

 كان غير حيوان.. نظرت:

حيث يعلم أن صاحبها لو علم أهنا ضاعت منه لم يطلبها, كزبيبة فإن كانت يسيرة ب

 أو تمرة وما أشبههما.. لم يجب تعريفها. 
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مر  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي »: -- --وله أن ينتفع هبا يف الحال؛ لما روى أنس 

بتمرة مطروحة يف الطريق فقال: لوَل أين أخشى أن تكون من تمر الصدقة.. 

 اهـ.(1)«َلكلتها

 افظ ابن كثير قال الح  :اط قفيه داللة على جواز التيف إرشاد الفقيه

 المحقرات وتملكها من غير تعريف؛ ألنه إنما علل لكوهنا من الصدقة.

  ثم قال اإلمام العمراين : وروى جابر-- :رخص لنا رسول اهلل »قال

 .(2) «يف العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به - ملسو هيلع هللا ىلص -

إن من الورع "رأى رجاًل يعرف زبيبة, فقال:  --أن عمر بن الخطاب  وروي:

 ."ما يمقته اهلل

وإن كانت اللقطة كثيرة بحيث يطلبها من ضاعت منه, كالذهب والفضة والثياب 

 والجواهر وغيرها, فإن وجدها يف غير الحرم.. جاز التقاطها للتملك. 

 ال بعد أن يعرفها سنة ال يتملكها إ :تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل

 .كاملة, كما سيأيت, ويف أحاديث الباب إن شاء اهلل 

, قال: سئل --لما روى زيد بن خالد الجهني : ثم قال اإلمام العمراين 

اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء »عن اللقطة فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 . اهـ(3)«صاحبها، وإَل.. فشأنك بها

 ل يف اللقطة, هل يرتكها, أم يأخذها ويعرفها؟بيان األفض 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/73يف المغني :) .ْلتَِقاِط
ِ

 اأْلَْفَضُل َتْرُك اال

                                                           

 متفق عليه. (1)

 ( الحديث فيه المغيرة بن زياد مختلف يف توثيقه.1717أخرجه أبو داود )  (2)

 متفق عليه وسيأيت. (3)
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 . --َوُرِوَي َمْعنَى َذلَِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن ُعَمَر 

بِيُع ْبُن َخْيَثٍم َوَعَطاءٌ   , َوَمرَّ ُشَرْيٌح بِِدْرَهِم, َفَلْم َيْعِرْض َلُه. َوبِِه َقاَل َجابُِر ْبُن َزْيٍد, َوالرَّ

َأنَُّه إَذا َوَجَدَها بَِمْضَيَعٍة َوَأمَِن َنْفَسُه َعَلْيَها, َفاأْلَْفَضُل َأْخُذَها. َواْخَتاَر َأُبو اْلَخطَّاِب 

 .
ِّ

افِِعي  َوَهَذا َقْوُل الشَّ

 َعنُْه َقْوٌل آَخُر, 
َ

 َتَعاَلى: َأنَُّه َيِجُب َأْخُذهَ َوُحكِي
ِ
 گ ک}ا؛ لَِقْوِل اهلل

 . [71:]التوبة { گڳ گ گ

 َفإَِذا َكاَن َولِيَُّه, َوَجَب َعَلْيِه ِحْفُظ َمالِِه.

ْن َرَأى َأْخَذَها َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َواْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح َوَأُبو َحنِيَفَة.   َومِمَّ

 ْبُن َكْعٍب َوُسَوْيُد بْ 
ّ

 ُن َغَفَلَة. َوَأَخَذَها ُأبَي

َنَّ فِيِه ِحْفَظ َماِل َوَقاَل َمالٌِك: 
ِ

ُفُه؛ أل , َوُيَعرِّ
َّ

إْن َكاَن َشْيًئا َلُه َباٌل َيْأُخُذُه َأَحبُّ إَلي

 اْلُمْسلِِم َعَلْيِه, َفَكاَن َأْوَلى مِْن َتْضيِيِعِه, َوَتْخلِيِصِه مِْن اْلَغَرِق. 

َنَُّه َتْعِريٌض َقْوُل اْبِن ُعَمَر َواْبِن عَ َوَلنَا؛ 
ِ

َحاَبِة, َوأل بَّاٍس َواَل َنْعِرُف َلُهَما ُمَخالًِفا فِي الصَّ

َْكِل اْلَحَراِم, َوَتْضيِيِع اْلَواِجِب مِْن َتْعِريفَها, َوَأَداِء اأْلََماَنِة فِيَها, َفَكاَن َتْرُكُه َأوْ 
ِ

َلى لِنَْفِسِه أل

, َفإِنَُّه اَل َيُجوُز َوَأْسَلَم, َكِواَلَيِة َماِل اْلَيتِيِم َوَتخْ  َوالِّ لِيِل اْلَخْمِر َوَما َذَكُروُه َيْبُطُل بِالضَّ

 . اهـَأْخُذَها َمَع َما َذَكُروُه, َوَكَذلَِك ِواَلَيُة َماِل اأْلَْيَتامِ 

 يجوز تملكها إال بعد وقول مالك هو الراجح يف هذه المسألة واهلل أعلم, وال

 واًل .تعريفها ح

 ير لقطة الحرم.وهذا الحكم يف غ

 : مسلمفي ف
ِّ

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِمي ُسولا اهللِ »: --من حديث َعْبِد الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را

اجِّ  طاِة اْلحا ْن ُلقا ى عا  .(1) «ناها

                                                           

 (.1724أخرجه مسلم ) (1)
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ا إَِلَّ »: --من حديث اْبِن َعبَّاٍس ين: يف الصحيحولما  طاتُها َلا تاِحلُّ لُقا وا

 .(1).«لُِمنِْشدٍ 

يِر وغيره:  ابن ماجه ويف سنن اإلمام  خِّ  ْبِن الشِّ
ِ
, َقاَل: --من حديث َعبِْد اهلل

 
ِ
ُق النَّارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل را الَُّة اْلُمْسِلِم حا  .(2) «ضا

 هذه األدلة أهنا تعرف الدهر. ففي

  :التعريف يف اليوم مرتني 

 أهنا تعرف صباًحا, ومساًء. وذكروا يف تعريف اللقطة

 ,اليوم الواحد مرة بتعريفها يف م: هذا يف أول األمر, ثم بعد ذلك يكتفيوقال بعضه

 . ثم بعد يكون التعريف يف األسبوع مرة

 يكون يف الشهر مرة إلى أن ينتهي الحول. ثم 

 :كيفية التعريف 

 وجدت مااًل, أو وجدت ذهًبا, أو وجدت فضة. أن يقول المعرف

كم قدره, وما هي صفته, فإن وجد أنه  ستفصل منه, ويقول له:ا هافإذا جاء صاحب

 يعطيه القدر, والصفة, فعند ذلك يعلم أنه صاحب المال.

 هل يشرتط للمعرف أن يأتي جبميع األوصاف؟ 

الجواب: ال يلزمه ذلك, وإنما يلزمه أن يأيت بما جاء يف الحديث, بوصف 

 العفاص, والوكاء فقط.

 من حديث َزْيِد ْبِن َخالِ ين: يف الصحيحلما 
ِّ

 --ٍد الُجَهنِي
َّ

َسَأَلُه  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

ناةا، »َرُجٌل َعِن اللَُّقَطِة, َفَقاَل:  ا سا ْفها رِّ ا، ُثمَّ عا ها اصا ِعفا ا، وا ها اءا الا ِوعا ا، أاْو قا ها اءا اْعرِْف ِوكا

                                                           

 (.1353(, ومسلم )4313أخرجه البخاري ) (1)

 (.320هلل )(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه ا2502أخرجه ابن ماجه ) (2)
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ا إِلاْيهِ  ها أادِّ ا فا بُّها اءا را إِْن جا ا، فا  .(1) «ُثمَّ اْستاْمتِْع بِها

 ن اللقطة:حكم إذا أدعى رجال  

, وإال فإن كان أحدهما له بينة, واآلخر ليس له بينة, فإن اللقطة تدفع لمن له بينة

 .اقرتعا عليها

  اللقطة, بعد أن أخذها من أتى بأوصافها: إذا ادعى رجل 

أتى بأوصافها, وتملكها, ثم بعد ذلك جاء رجل يطالب ولقطة, وإذا ادعى رجل 

 هبا.

 طة؛ ألهنا قد خرجت من عهدت الالقط.فليس له شيء ممن وجد اللق

  :مقدار اللقطة اليت جيب فيها التعريف 

 فذهب بعضهم إلى ربع دينار ذهبي, وهو الحد الذي تقطع فيه يد السارق.

 --من حديث َعائَِشَة ين: في الصحيحف
ُّ

ُتْقطاُع الياُد فِي »: ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: َقاَل النَّبِي

ا اِعدا  . (2) «ُرُبِع ِدينااٍر فاصا

اِرِق إَِلَّ فِي ُرْبِع ِدينااٍر »يف صحيحه:  ويف لفظ لإلمام مسلم  َلا ُتْقطاُع ياُد السَّ

ا اِعدا  .«فاصا

 بأربعة جرامات وربع.والدينار الذهبي يقدر بالجرامات: 

 : جرام وربع الربع.هافيكون تقدير

 ذلكيف وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرع لم يأِت بمقدار محدد, وإنما يرجع 

 فما كان ذا بال فإنه يعرف.,  إلى العرف

ف, فكأنه ذهب  - -وعلى ما أظن أن الشيخ ابن عثيمين  سئل عن مقدار ما ُيعرَّ

                                                           

 (.1722(, ومسلم )21أخرجه البخاري ) (1)

 (.1384(, ومسلم )3782أخرجه البخاري ) (2)
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 إلى المائة والخمسين سعودًيا.

يكون ما قيمته جرام من الذهب ليس فيه  -حفظه اهلل  -وعلى قول شيخنا يحيى 

 تعريف.

  ة السعودي يف السعودية ليس لها شأنأن المائ -واهلل أعلم  -لكن الذي يظهر ,

 قد يكون لها شأن.فأما يف اليمن 

 .اليسير واستدلوا بعدم تعريف 

 من حديث َأَنٍس ما يف الصحيحين: ب
ُّ

ِريِق, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َمرَّ النَّبِي بَِتْمَرةٍ فِي الطَّ

ْلُتها » اكا ِة َلا قا دا اُف أاْن تاُكونا ِمنا الصَّ  .(1)«الاْوَلا أانِّي أاخا

  لقطة: تعريف امدة 

 اختلف أهل العلم هل تعرف اللقطة سنة, أم ثالث سنوات؟ إلى أقوال: 

 ْبَن َكْعٍب ين: في الصحيحف
َّ

, َفَقاَل: من طريق ُسَوْيَد ْبَن َغَفَلَة, َقاَل: َلِقيُت ُأَبي

 
َّ

ًة مِاَئَة ِدينَاٍر, َفَأَتْيُت النَّبِي رِّ », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأَخْذُت ُصرَّ ْوَلا عا ا حا ْفُتَها َحْواًل, َفَلْم «ْفها , َفَعرَّ

ْوَلا »َأِجْد َمْن َيْعِرُفَها, ُثمَّ َأَتْيُتُه, َفَقاَل:  ا حا ْفها رِّ ْفُتَها, َفَلْم َأِجْد, ُثمَّ َأَتْيُتُه َثالًَثا, َفَقاَل:  «عا َفَعرَّ

اِحُبها » اءا صا إِْن جا ا، فا ها اءا ِوكا ا وا ها دا دا عا ا وا ها اءا ْظ ِوعا ااْحفا اْستاْمتِْع بِها إَِلَّ فا , َفاْستَْمَتْعُت, «ا، وا

َة, َفَقاَل:   .(2)"اَل َأْدِري َثالََثَة َأْحَواٍل, َأْو َحْواًل َواِحًدا"َفَلِقيُتُه َبْعُد بَِمكَّ

أن ما يف هذا الحديث من ذكر الثالث السنوات معل, من طريق سلمة  والصحيح:

 تشكك فيها. حيث بن كهيل

 تعريف اللقطة لمدة ثالث سنوات على الورع. بأنوقد قيل: 

 :أهنا قد أعلت بالتفرد, والحكم لحديث زيد ابن خالد الُجهني  والشاهد-- 

                                                           

 (.1071(, ومسلم )2431أخرجه البخاري ) (1)

 (.1723(, ومسلم )2423أخرجه البخاري ) (2)
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 , وعليه مدار أحكام اللقطة.

  قال اإلمام ابن قدامة فِي َقْدِر التَّْعِريِف, َوَذلَِك َسنٌَة. (: 3/74ي )يف المغن 

, َواْبِن َعبَّاٍس ُرِوَي َذلَِك َعْن ُعَمَر, َوعَ 
ٍّ

 . --لِي

ْأِي.  , َوَأْصَحاُب الرَّ
ُّ

افِِعي , َوَمالٌِك, َوالشَّ
ُّ

ْعبِي  َوبِِه َقاَل اْبُن اْلُمَسيِِّب, َوالشَّ

ُفَها َثاَلَثَة َأْشُهٍر. , ِرَواَيٌة ُأْخَرى: --َوُرِوَي َعْن ُعَمَر   َأنَُّه ُيَعرِّ

َ : --َوَعنُْه 
ِ

 ْبَن َكْعٍب َثاَلَثَة َأْعَواٍم؛ أل
َّ

   --نَّ ُأَبي
ِ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَوى َأنَّ َرُسوَل اهلل

ينَاِر َثاَلَثَة َأْعَواٍم.   َأَمَرُه بَِتْعِريِف مِاَئِة الدِّ

 :
ُّ

اٍم إَلى َسْبَعِة َوَقاَل َأُبو َأيُّوَب اْلَهاِشِمي ُفَها َثاَلَثَة َأيَّ َما ُدوَن اْلَخْمِسيَن ِدْرَهًما ُيَعرِّ

 َأيَّاٍم.

ُفَها َثاَلَثَة َأيَّاٍم. َقاَل اْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح: وَ   َما ُدوَن َعَشَرِة َدَراِهَم ُيَعرِّ

ْرَهِم:  ُفُه َأْرَبَعَة َأيَّاٍم. َوَقاَل الثَّْوِريُّ فِي الدِّ  ُيَعرِّ

ُفُه ُجُمَعًة َأْو َنْحَوَها. َوَقاَل إِْسَحاُق:  ينَاِر ُيَعرِّ  َما ُدوَن الدِّ

, بِإِْسنَاِدِه, َعْن َيْعَلى ْبِن ُأَميََّة َوَرَوى َأبُ 
ُّ

َقاَل: َقاَل َرُسوُل  --و إِْسَحاَق اْلُجوَزَجانِي

 
ِ
انا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل إِْن كا يَّاٍم، فا

ةا أا ثا ْفُه ثاالا رِّ ْلُيعا ، فا لِكا ، أاْو ِشْبها ذا ْبالا ا، أاْو حا ما ْن اْلتاقاطا ِدْرها ما

ْفُه سا  رِّ ْلُيعا ، فا لِكا ْوقا ذا يَّامٍ فا
ةا أا  .(1) «ْبعا

 َوَلنَا: 
َّ

ِحيُح, َفإِنَّ النَّبِي  َأَمَرُه بَِعاٍم َواِحٍد.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َحِديُث َزْيِد ْبِن َخالٍِد الصَّ

ِذي ُتْقَصُد فِيِه اْلباَِلُد, مِنْ  َماُن الَّ ُر َعنَْها اْلَقَوافُِل, َوَيْمِضي فِيَها الزَّ نََة اَل َتَتَأخَّ َنَّ السَّ
ِ

 َوأل

ِة َأَجِل اْلَعْيِن.  اْلَحرِّ  ْعتَِداِل, َفَصُلَحْت َقْدًرا َكُمدَّ
ِ

 َواْلَبْرِد َواال

 
ٍّ

ا َحِديُث ُأَبي اِوي: اَل َأْدِري َثاَلَثَة َأْعَوام َأْو َعاًما َواِحًدا,  --َوَأمَّ , َفَقْد َقاَل الرَّ

                                                           

( والطرباين يف 4/173( وأحمد )3/125( , والبيهقي )4/125) "الثقات"أخرجه ابن حبان يف  (1)

 (.3337(, وهو يف الضعيفة لإلمام األلباين رحمه اهلل )22/273/700) "لمعجم الكبيرا"
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اِوي فِي َذلَِك.   َقاَل َأُبو َداُود: َشكَّ الرَّ

 َأَصحُّ مِنُْه َوَأْوَلى. َوَحِديُث َيْعَلى لَ 
ُّ

 ْم َيُقْل بِِه َقاِئٌل َعَلى َوْجِهِه, َوَحِديُث َزْيٍد َوُأَبي

ْلتَِقاَط, َوَتُكوَن ُمَتَوالَِيًة فِي 
ِ

نَُة َتلِي اال إَذا َثَبَت َهَذا, َفإِنَُّه َيِجُب َأْن َتُكوَن َهِذِه السَّ

 
َّ

َنَّ النَّبِي
ِ

َنَّ َأَمَر بَِتعْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنْفِسَها أل
ِ

ِريِفَها ِحيَن ُسئَِل َعنَْها, َواأْلَْمُر َيْقَتِضي اْلَفْوَر, َوأل

اْلَقْصَد بِالتَّْعِريِف ُوُصوُل اْلَخَبِر إَلى َصاِحبَِها, َوَذلَِك َيْحُصُل بِالتَّْعِريِف َعِقيَب َضَياِعَها 

ُعَها َنَّ َصاِحَبَها فِي اْلَغالِِب إنََّما َيَتَوقَّ
ِ

َوَيْطُلُبَها َعِقيَب َضَياِعَها, َفَيِجُب  ُمَتَوالًِيا؛ أل

 . اهـَتْخِصيُص التَّْعِريِف بِهِ 

  :حكم التوكيل يف القيام بتعريف اللقطة 

 من وجد لقطًة فله أن يعرفها بنفسه, وله التوكيل فيمن يقوم بتعريفها.و

  :مكان تعريف اللقطة 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/75يف المغني :) َانِِه, َوُهَو اأْلَْسَواُق, فِي َمك

َلَواِت فِي  ِذي َيْجَتِمُعوَن فِيِه, َكَأْدَباِر الصَّ َوَأْبَواُب اْلَمَساِجِد َواْلَجَوامِِع, فِي اْلَوْقِت الَّ

 . اهـاْلَمَساِجِد, َوَكَذلَِك فِي َمَجامِِع النَّاسِ 

 ما جيوز أن يؤخذ يف اللقطة:  جيوز أخذ 

لفضة, وما يقوم مقامهما اآلن من األوراق النقدية, أو وهذا يف لقطة الذهب, وا

 األشياء الثمينة التي تكون له ثمن معلوم, من سائر الجمادات, ونحوها.

ضاعت اإلبل يف  سواءفال يجوز لمن وجدها أن يأخذها بحال, وأما لقطة اإلبل: 

 ., كما تقدم حديث زيد بن خالد بادية, أو يف مدينة

 ن وجدها ثالث حاالت: فلموأما لقطة الغنم: 

 إما أن يأخذها ويأكلها.األولى: 

 أن يبيعها وينتفع بثمنها.الحالة الثانية: 
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 وإما أن يجعلها يف غنمه.الحالة الثالثة: 

 ذلك.ونحو  سمنهافيكون انتفاعه بلبنها, أو 

 نم, وبلقطة اإلبل: غما حيلق بلقطة ال 

 شأهناما كان يف باهبا, يف وألحق أهل العلم بالغنم: 

 ما كان يف شأنه: كالفرس, والثور, ونحو ذلك.وألحقوا باإلبل: 

  :حكم لقطة مكة 

  قال اإلمام العمراين ( 517-7/513يف البيان :) ..وإن وجدها يف الحرم

 لم يجز له التقاطها للتملك. ومن الناس من قال: يجوز له التقاطها للتملك. 

غ عن مالك وأبي حنيفة؛ لما روي أن وبه قال بعض أصحابنا, وحكاه ابن الصبا

َل يختلى خالها، وَل يعضد شجرها، وَل تحل لقطتها إَل »قال يف مكة:  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 .«لمنشد

المعرف, يقال: أنشدت الضالة إنشادا, فأنا منشد: إذا عرفتها. فأما : والمنشد

 الطالب لها: فيقال له: الناشد.

 دانا: إذا طلبتها, فأنا ناشد.نشدت الضالة, أنشدها نشيقال من الطلب: 

أيها »سمع رجال ينشد ضالة يف المسجد فقال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي ومنه ما روي: 

 .«الناشد غيرك الواجد

وإذا كان المنشد هو المعرف.. كان معناه أهنا ال تحل إال للمعرف لها إذا لم يجد 

 صاحبها.

 . [37:لعنكبوت]ا { ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}والمذهب األول؛ لَِقْولِِه َتَعاَلى: 

 وما وصفه اهلل تعالى باألمن ال يجوز أن يضيع فيه مال الغير.
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 .(1) «َل تحل لقطة الحاج»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن النبي وروي: 

ال تحل لقطة الحاج بمكة, وال بغيرها, فأجمع المسلمون وعموم الخرب يقتضي: 

  . اهـعلى أهنا تحل بغير مكة, وبقي الحرم على ظاهر الخرب

 ال شأنال يلزم تعريف اللقطة اليسيرة التي  بيان أنه
 لها

  -  -َأَنٍس  َعنْ ) – 243
ُّ

ِريِق  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َمرَّ النَّبِي لاْوَلا »َفَقاَل:  ,بَِتْمَرٍة فِي الطَّ

ةِ  قا دا اُف أاْن تاُكونا ِمنا الصَّ ا أانِّي أاخا ْلتُها اكا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «َلا

 الشرح: 

 لها ال يلزم تعريفها. شأنذا الحديث لبيان أن اللقطة التي ال ه ساق المنصف  

م أن يأكل هذه التمرة؛ وإنما ترك أكلها خشية أن تكون من ه ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 الصدقة.

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وعلى من كان من آله ملسو هيلع هللا ىلصوالصدقة محرمة على النبي 

اُخ »َقاَل َلنَا : مسلمفي ف ا ِهيا أاْوسا اِت إِنَّما قا دا ِذِه الصَّ ا َلا تاِحلُّ إِنَّ ها ها إِنَّ النَّاِس، وا

دٍ  مَّ َلا ِْلِل ُمحا ٍد، وا مَّ  .(3) «لُِمحا

  وعلى آله:  ملسو هيلع هللا ىلصبيان حتريم الصدقة على النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, ومن كان من آله ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث دليل على تحريم الصدقة على النبي و

                                                           

 (.1724أخرجه مسلم ) (1)

 .(1071)ومسلم  (,2431)أخرجه البخاري  (2) 

 (.1072أخرجه مسلم ) (3) 
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سواء كانت صدقة واجبة, أو صدقة تطوع, فاألحاديث عامة يف تحريم الصدقة 

 وعلى آله من نبي هاشم. ملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي 

رَّ النَّبِيُّ » قوله: ٍة فِي الطَّرِيِق  - ملسو هيلع هللا ىلص -ما جواز أكل ما يقع يف الطريق؛ بعد  فيه: «بِتاْمرا

 وال يرتكها للشيطان.ا عند أكله, ما يزال فيه من األذى, والتسمية عليه

 --من حديث َجابٍِر : مسلمفي ف
ِ
قا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ا وا ُة إِذا ْت لُْقما عا

َلا  ْيطااِن، وا ا لِلشَّ ْعها َلا يادا ا، وا لْياْأُكْلها ا ِمْن أاذاى وا انا بِها ا كا ْلُيِمْط ما ا، فا ْلياْأُخْذها ِدُكْم فا أاحا

ةُ  كا اِمِه اْلبارا عا ُه َلا ياْدِري فِي أايِّ طا إِنَّ ُه، فا ابِعا قا أاصا تَّى ياْلعا ُه بِاْلِمنِْديِل حا ْح يادا  .(1) «ياْمسا

 الحرص على المال المحرتم من الضياع, والفساد. يه:وف

ةِ »َفَقاَل: " قوله: قا دا اُف أاْن تاُكونا ِمنا الصَّ  . "«لاْوَلا أانِّي أاخا

 مشروعية قول: لوال, وقول: لو. وفيه:

, وإنما المنهي عنه منهما, ما كان يقال على سبيل التسخط على قضاء اهلل 

 وقدره.

 يعلم الغيب. ملسو هيلع هللا ىلصعلى من كان يزعم أن النبي رد على الصوفية, و وفيه:

ا» قوله: ْلتُها اكا يأكل ما سقط يف األرض كان  ملسو هيلع هللا ىلص؛ حتى أنه ملسو هيلع هللا ىلصتواضع النبي  فيه:  «َلا

 من الشيء اليسير الذي يكون قدر التمرة, ونحو ذلك.

وهذا هو خالف ما عليه كثير من الملوك, واألمراء, وأهل الرتف والغنى, واهلل 

 المستعان.

                                                           

 (.2033أخرجه مسلم ) (1)
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 حكام اللقطةالجامع أل

  َوَعنْ ) – 247
ِّ

  -  -َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجَهنِي
ِّ

 - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِي

ا»َفَقاَل:  ?َفَسَأَلُه َعِن اللَُّقَطةِ  ها اصا ا  (1)اْعرِْف ِعفا اِحُبها اءا صا إِْن جا ناةا، فا ا سا ْفها رِّ ا، ُثمَّ عا ها اءا ِوكا وا

ْأُنكا بِها  شا إَِلَّ فا ُة اْلَغنَمِ  .«اوا ْئِب »: َقاَل  ?َقاَل: َفَضالَّ ، أاْو لِلذِّ ، أاْو َِلاِخيكا َقاَل:  .«ِهيا لاكا

بِلِ  ُة اإْلِ ا»: َقاَل  ?َفَضالَّ لاها ا لاكا وا ،  ?ما را جا ْأُكُل الشَّ تا ، وا اءا رُِد اْلما ا، تا اُؤها ِحذا ا وا اُؤها ا ِسقا ها عا ما

ا بُّها ا را اها ْلقا تَّى يا   (.َعَلْيهِ ُمتََّفٌق  .(2) «حا

 الشرح: 

 .اللقطة الحديث لبيان أحكام  ساق المصنف  

من طريق َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل, َقاَل: َسِمْعُت ُسَوْيَد ْبَن َغَفَلَة, َقاَل: ين: يف الصحيحو

لِي: َأْلِقِه,  ُكنُْت َمَع َسْلَماَن ْبِن َربِيَعَة َوَزْيِد ْبِن ُصوَحاَن فِي َغَزاٍة, َفَوَجْدُت َسْوًطا, َفَقاالَ 

ا َرَجْعنَا َحَجْجنَا, َفَمَرْرُت  ُقْلُت: اَل, َوَلكِْن إِْن َوَجْدُت َصاِحَبُه, َوإاِلَّ اْسَتْمَتْعُت بِِه, َفَلمَّ

 ْبَن َكْعٍب 
َّ

 بِاْلَمِدينَِة, َفَسَأْلُت ُأَبي
ِّ

ًة َعَلى َعْهِد النَّبِي فِيَها مِاَئُة  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل: َوَجْدُت ُصرَّ

 ِدينَ 
َّ

ْوَلا »َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاٍر, َفَأَتْيُت بَِها النَّبِي ا حا ْفها رِّ ْفُتَها َحْواًل, ُثمَّ َأَتْيُت, َفَقاَل:  «عا َفَعرَّ

ْوَلا » ا حا ْفها رِّ ْفُتَها َحْواًل, ُثمَّ َأَتْيُتُه, َفَقاَل:  «عا ْوَلا »َفَعرَّ ا حا ْفها رِّ ْفُتَها َحْواًل, ُثمَّ َأَتْيتُُه  «عا َفَعرَّ

ابِ  إَِلَّ اْستاْمتِْع »َعَة: َفَقاَل: الرَّ ا، وا اِحُبها اءا صا إِْن جا ا، فا ها اءا ِوعا ا وا ها اءا ِوكا ا، وا تاها اْعرِْف ِعدَّ

ا َثنَا َعْبَداُن, َقاَل: َأْخَبَرنِي َأبِي, َعْن ُشْعَبَة, َعْن َسَلَمَة, بَِهَذا َقاَل: َفَلِقيُتُه َبْعُد «بِها , َحدَّ

                                                           

الخيط يشد به «: وكاءها»الوعاء تكون فيه النفقة.  ,وتخفيف الفاء ,بكسر المهملة «:عفاصها» (1) 

ها.«: حذاؤها»جوفها. «: سقاؤها»العفاص.   ُخفُّ

 .(1722)ومسلم  (,21)أخرجه البخاري  (2) 
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َة, َفَقاَل:   .(1) "ْدِري َأَثالََثَة َأْحَواٍل َأْو َحْواًل َواِحًدااَل أَ "بَِمكَّ

إال أن فيه من المخالفات ما زادها سملة بن كهيل: من أنه يعرفها ثالث سنوات, 

 وقد تقدم بيان أن هذه الطريق معلة, وبيان شذوذها.

وعلى فرض ثبوت هذه الرواية, فتحمل على سبيل الورع, وإال فال يلزم المعرف 

 . أكثر من سنة أن يعرفها

أن من أخذ اللقطة ولم يعرفها, فهو آثم؛ ألنه تملك مال الغير بغير وجهي  وفيه:

 شرعي يجيز له ذلك.

 يف وجوب التعريف لمن وجًدا ضالة. ملسو هيلع هللا ىلصوألنه خالف أمر النبي 

, وأبي بكرة , منهم: ابن عمرين عن جماعة من الصحابة يف الصحيح جاء وقد

ويف صحيح البخاري: , من حديث جابر بن عبد اهلل لممسوجاء يف نفيع بن الحارث, 

 من حديث اْبِن َعبَّاٍس 
ِ
الاُكْم »: قال ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل أاْموا ُكْم وا اءا إِنَّ ِدما فا

ا ذا ْهرُِكْم ها ا، فِي شا ذا ِدُكْم ها ا، فِي بالا ذا ِة ياْوِمُكْم ها ُحْرما اٌم، كا را ْيُكْم حا لا ُكْم عا اضا أاْعرا  .(2) «وا

ُجٌل إِلاى النَّبِيِّ » ه:قول اءا را الرجل مبهم, ولكن ال يضر اإلهبام يف متن : «- ملسو هيلع هللا ىلص -جا

 الحديث. 

؛ ألن الصحابة وكذلك ال يضر اإلهبام يف اإلسناد إذا كان المبهم من الصحابة 

 كلهم عدول.

عما يشكل عليهم من أمور  ملسو هيلع هللا ىلصحيث أهنم يسألون النبي  ورع الصحابة  فيه:

 دينهم.

طاةِ فا » قوله: قا ِن اللُّ أالاُه عا  . «?سا

                                                           

 (.1723(, ومسلم )2437, 2423أخرجه البخاري ) (1)

 (.1732أخرجه البخاري ) (2)
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 المحرزة. المال  هي التي تلتقط من األرض, وهي غيراللقطة: 

ا»َفَقاَل:  قوله: ها اءا ِوكا ا وا ها اصا  طعن بعض أهل العلم يف هذه العبارة.: «اْعرِْف ِعفا

 .يف الفتح إلى ثبوهتا وذهب الحافظ ابن حجر 

   ْفَها َسنًَة ُثمَّ اْعِرْف ِعَفاَصَها َقْوُلُه  (:81/ 5) فتح الباريحيث قال يف َعرِّ

َوِوَكاَءَها فِي ِرَواَيِة اْلَعَقِديِّ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن باَِلٍل اْلَماِضَيِة فِي اْلِعْلِم اْعِرْف ِوَكاَءَها َأْو 

ْعِرْف ِعَفاَصَها َقاَل ِعَفاَصَها َولُِمْسلٍِم مِْن َطِريِق َبِشيِر ْبِن َسِعيٍد َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد َفا

 ْبِن َكْعٍب َوَوَقَع فِي ِرَواَيِة َمالٍِك 
ِّ

َوِوَعاَءَها َوَعَدَدَها َزاَد فِيِه اْلَعَدَد َكَما فِي َحِديِث ُأَبي

ْفَها َسنًَة َوَواَفَقُه اأْلَْكَثُر َنَعْم َواَفَق   َكَما َسَيْأتِي َبْعَد َباٍب اْعِرْف ِعَفاَصَها َوِوَكاَءَها ُثمَّ َعرِّ

ْفَها   ْبِن َيِزيَد َمْوَلى اْلُمنَْبِعِث بَِلْفِظ َعرِّ
ِ
الثَّْوِريَّ َما َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد مِْن َطِريِق َعبِْد اهلل

َحْواًل َفإِْن َجاَء َصاِحُبَها َفاْدَفْعَها إَِلْيِه َوإاِلَّ اْعِرْف ِوَكاَءَها َوِعَفاَصَها ُثمَّ اْقبِْضَها فِي َمالَِك 

  . اهـِديَث اْلحَ 

 اللقطة. فيههو الشيء الذي توضع فالعفاص: 

 هو الرباط الذي تربط به عفاص اللقطة.والوكاء: 

  :حكم كتابة هذا األمر حتى ال ينساه بعد ذلك 

 ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب كتابتها؛ ألن اإلنسان قد ينسى.

 إىل صاحبها:  اللقطة حكم إذا مات امللتقط قبل أن ُترد 

مات الملتقط قبل أن ينتهي العام, وقبل أن ُترد إلى صاحبها, فيجب على  إذا

 . الورثة أن يعرفونه

 وال يجوز للورثة أن يتملكوها إال بعد مضي السنة الكاملة من التعريف.

ناةا » قوله: ا سا ْفها رِّ  .ما يتعلق بمكان التعريفوقد تقدم حواًل كاماًل,  :أي «ُثمَّ عا

اءا » قوله: إِْن جا افا اِحُبها  . مالكها, وأتى بأوصافها :أي «صا
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ا» قوله: أُْنكا بِها شا إَِلَّ فا والشراء, استمتع هبا: إما بالتملك لها, أو بالبيع,  :أي «وا

 .ونحو ذلك والهبة, 

  :حكم إن جاء مالك اللقطة بعد أن وهبها امللتقط لشخص آخر 

 فليس له شيء؛ ألهنا قد خرجت من ملك الملتقط لها. 

 ان جاء بعد مضي زمن التعريف وهو السنة الكاملة, وقد تم تعريفها.إذا ك

بل يضمنها من ماله, ويعطيه قيمتها, أو بداًل عنها, سواء أكلها, أو أكل وقيل: 

 ثمنها, أو وهبها لغيره بعد تعريفها السنة الكاملة.

  يف ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  :مسلملما جاء يف 
َّ

ْلتاُكْن » , --حديث َزْيَد ْبَن َخالٍِد اْلُجَهنِي وا

ا إِلاْيهِ  ها أادِّ ْهرِ فا ا ِمنا الدَّ ا ياْوما الُِبها اءا طا إِْن جا ، فا كا ةا ِعنْدا ِديعا  .(1) «وا

نامِ » قوله: الَُّة اْلغا : فاضا الا  المعز والضأن, ذكوًرا كانت, أو اناًثا. هي: «?قا

ْئِب »َقاَل: " قوله: ، أاْو لِلذِّ ، أاْو َِلاِخيكا اللفظ على جواز  استدل هبذا: "«ِهيا لاكا

 تملكها من حين أخذها, وقبل تعريفها سنة كاملة.

 .«هي لك»قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 تردها لصاحبها إن وجدته.  :أي «أو َلخيك» قوله:

 أو سيأخذها غيرك من المسلمين إن وجدها بعدك, ولم تأخذها أنت.

 . سيأكلها إن وجدها :أي «أو للذئب» قوله:

 إذا أكلها, أو باعها؛ فإنه ال يضمن ثمنها.واستدل بعضهم على أنه 

 قد أخرب أهنا للذئب, والذئب إذا أكلها ال يضمن. ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

بِلِ » قوله: الَُّة اْْلِ : فاضا الا  غضب. ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف بعض الروايات أن النبي : «?قا

                                                           

 (.1722أخرجه مسلم ) (1)
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َباُب الَغَضِب فِي الَمْوِعَظِة "يف صحيحه فقال:  وعليه بوب اإلمام البخاري 

 ."لِيِم, إَِذا َرَأى َما َيْكَرهُ َوالتَّعْ 

 : ثم ذكر 
ِّ

 .(1) حديث َزْيِد ْبِن َخالٍِد الُجَهنِي

ا»َقاَل: " قوله: لاها ا لاكا وا  اتركها وشأهنا.  :أي "«?ما

ا» قوله: اُؤها ا ِسقا ها عا ما أهنا تقوى على ورود المياه وتشرب يف اليوم الواحد  :أي «ما

 يكفيها األيام. 

اؤُ » قوله: ِحذا اوا وأما حذاؤها فهو أخفافها ألهنا تقوى على السير وقطع : «ها

 المفاوز.

 وتستطيع أن تدافع عن نفسها.

ا» قوله: بُّها ا را اها ْلقا تَّى يا ، حا را جا ْأُكُل الشَّ تا ، وا اءا رُِد اْلما أهنا تشرب من الماء,  :أي «تا

افع عن وتأكل من الشجر, حتى يلقاها صاحبها, ومالكها, وهي قوية تستطيع أن تد

نفسها من الحيوانات المفرتسة, وهذا بخالف الغنم فإهنما هي لمن وجدها, أو 

 واهلل أعلم, ة ال تستطيع أن تدافع عن نفسهايفلصاحبها, أو للذئب؛ ألهنا ضع

 بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها

  - -)َوَعنُْه  – 248
ِ
ى»: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْن آوا ا لامْ  ما ، ما الٌّ ُهوا ضا الَّةا فا  ضا

ا ْفها رِّ  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «ُيعا

 الشرح: 

                                                           

 (.1722(, وهو يف مسلم أيًضا )21أخرجه البخاري ) (1)

 .(1725)رجه مسلم أخ (2)
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ولم  هذا الحديث لبيان الوعيد العظيم على أن من آوى ضالة ساق المصنف  

 .يعرفها 

الَّةا » قوله: ى ضا ْن آوا  لقطة من اللقطات. :أي «ما

الٌّ » قوله: ُهوا ضا لخطأ, حيث أنه أصبح تسبب على نفسه بالضالل وا :أي «فا

 . مرتكب للحرام, ومضيع ألموال الناس بغير حق شرعي يبيح له ذلك

الضوال, حتى ضالة الحرم, وهي أولى وأحرى؛  جميععلى عمومه يف  والحديث

 ألن تعريفها يكون على التأبيد يف العمر كله.

ما سبق اء الحقيرة التي ليست لها قيمة معتربة عند الناس, كيإال أن يستثنى األش

 بيان ذلك يف ضابط اللقطة التي يجب تعريفها لمن وجدها.

 . ويكون تعريف لقطة الحرم بإرسالها مع الحجاج, وغيرهم ممن يذهب إلى مكة

 قد ُجعل للقطات الحرم مكاًنا مخصوًصا لتعريفها يف كل األوقات على طوال و

 وأطيب. قهذا أرفواألزمان, وهي ما يسمى باألمانات, 

ريف اللقطات, واألشياء شيًئا, فعليه أن يذهب ويسأل يف أماكن تع فمن فقد 

 . يف الحرمالضائعة 

  :بيان أنه جيوز اختاذ مكان خمصوص لتعريف اللقطات 

؛ ألن فيه تسير عظيم , والصحيح أنه يشرع ذلكهذه المسألة العلماء يف اختلفو

 لم واهلل أع من فقد شيًئا من ماله, أو ممتلكاته الثمينة.على للناس, و

 بيان حكم اإلشهاد لمن وجد لقطة

  -  -ِعَياِض ْبِن ِحَماٍر  َوَعنْ ) – 242
ِ
دا »:  -ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل جا ْن وا ما

ظْ  لْياْحفا ْدٍل، وا ْي عا وا ْليُْشِهْد ذا طاةا فا اءا  ُلقا إِْن جا يِّْب، فا َلا ُيغا ا، ُثمَّ َلا ياْكُتْم، وا ها اءا ِوكا ا وا ها اصا  ِعفا
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اءُ  ْن ياشا اُل اهللِ ُيْؤتِيِه ما ُهوا ما إَِلَّ فا ا، وا قُّ بِها ُهوا أاحا ا فا بُّها َرَواُه َأْحَمُد, َواأْلَْرَبَعُة إاِلَّ  .(1) «را

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْبُن اْلَجاُروِد, َواْبُن ِحبَّانَ  , َوَصحَّ  (.التِّْرمِِذيَّ

   الشرح: 

 اإلشهاد على الضالة . ساق المصنف الحديث لبيان حكم

دا ُلقاطاةا » قوله: جا ْن وا  ضالة من الضوال. :أي «ما

تجري عليها أحكام اللقطة: من تعريف, وغير ذلك, وأما اللقطة  ماوالمراد: 

 اليسيرة فقد سبق أنه ال يجب فيها التعريف.

 من حديث َأَنٍس  ففي الصحيحين:
ُّ

 بَِتْمَرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َمرَّ النَّبِي

ِريِق, َقاَل: فِي ا ا»لطَّ ْلُتها اكا ِة َلا قا دا اُف أاْن تاُكونا ِمنا الصَّ  .(2) «لاْوَلا أانِّي أاخا

ْدلٍ » قوله: ْي عا وا ْلُيْشِهْد ذا عليه أن يشهد على اللقطة شاهدي عدل؛ حتى ال  :أي «فا

 تطمع نفسه يف أخذ اللقطة لنفسه دون تعريف لها.

نحو وفقد, أو نسيان, يرجع, أو  ليه بموت, أو سفر ولموكذلك حتى إن قدر ع

 على ثوبت اللقطة. شهدا الشهودذلك, 

 .األمر لإلرشاد على االستحباب, وأن  هبذا الحديث جمهور أهل العلمواستدل 

, واألصل يف األمر هو ملسو هيلع هللا ىلصوذهب بعض أهل العلم على أنه للوجوب؛ ألمر النبي 

 . الوجوب

                                                           

وابن ماجه  (,5773) والنسائي يف الكربى (,1702)وأبو داود  (,18333)أخرجه أحمد  (1) 

وصححه اإلمام , وهو حديث صحيح, (371)وابن الجارود  (,موارد 1132)وابن حبان  (,2505)

ح المسند (, واإلمام  الوادعي رحمه اهلل يف الصحي1503األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

(1054.) 

 (.1071(, ومسلم )2431أخرجه البخاري ) (2) 
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ا» قوله: ها اءا ِوكا ا وا ها اصا ْظ ِعفا ْلياْحفا  عفاصهاليحفظ صفات هذه اللقطة, من  :أي «وا

 وهو الشيء الذي توضع فيه .

كون فيها النقود من أعلى الكيس الذي ي يفهو الرباط الذي يوضع  :والوكاء

 الدنانير, ونحو ذلك.الدراهم, و

ْكتُمْ » قوله: أو من ال يجوز له كتمان شأن اللقطة: من حيث الصفات,  :أي «ُثمَّ َلا يا

 نحو ذلك.وحيث التعريف, 

يِّْب » قوله: َلا ُيغا اللقطة, وال يعمي صفاهتا؛ حتى ال يتمكن صاحبها من  :أي «وا

 اسرتدادها منه.

فالواجب عليه أن يظهر أمرها, وإذا جاء صاحبها بصفاهتا, فيجب عليه أن يعطيها 

 .له, ويحتسب يف ذلك األجر من اهلل 

ا» قوله: بُّها اءا را إِْن جا  ا.مالكها, وصاحبه :أي «فا

ا» قوله: قُّ بِها ُهوا أاحا  ألهنا ملكه, وماله.: «فا

اءُ » قوله: ْن ياشا اُل اهللِ ُيْؤتِيِه ما ُهوا ما إَِلَّ فا تملك اللقطة  جواز وهذا هو دليل على: «وا

 لمن وجدها, ولكن هذا اإلطالق يحمل على حديث زيد بن خالد الجهني 

 واهلل أعلم , المتقدم, وهو أنه ال بد من تعريفها سنة كاملة

 بيان حكم لقطة الحاج في مكة

  َوَعنْ ) – 250
ِّ

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِمي ْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِيَّ  أانَّ »:  -َعبِْد الرَّ ى عا ناها

اجِّ  طاِة اْلحا   (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «ُلقا

                                                           

 .(1724)أخرجه مسلم  (1) 
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 الشرح: 

ا يكون م لقطة الحاج يف مكة, وأن تعريفهاحكأالحديث لبيان  ساق المصنف  

 على التأبيد.

لحاج لقطة يف غير مكة, أو خارج وهذا الحكم يف اللقطة يف مكة فقط, فإن وجد ا

حدود الحرم المكي, أهنا لها أحكام اللقطات األخرى, فيجب عليه أن يعرفها سنة, 

 إذا كانت مما يجب فيه التعريف, ويجوز له أن يتملكها بعد تعريفها حواًل كاماًل.

 الذمي والمعاهدبيان حكم لقطة 

  -  -اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  َوَعنْ ) – 251
ِ
أاَلا َلا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َلا  بااِع، وا ٍد، إَِلَّ أاْن  ياِحلُّ ُذو نااٍب ِمنا السِّ اها اِل ُمعا طاُة ِمْن ما قا َلا اللُّ ، وا اُر اَْلاْهِليُّ اْلِحما

ا نْها ْستاْغنِيا عا  (.َأُبو َداُودَ  َرَواهُ  .(1) «يا

 الشرح: 

لبيان أن أحكام اللقطة تجري حتى يف مال الذميين, الحديث  ساق المصنف  

 والمعاهدين.

 من باب التنبيه يف النداء.: «أاَلا » قوله:

                                                           

وصححه اإلمام األلباين رحمه ويف سنده مروان بن رؤبه مجهول حال. (, 3804)أخرجه أبو داود  (1) 

(, وحسنه شيخنا يحيى بن 2870(, ويف الصحيحة تحت حديث )3804اهلل يف صحيح أبي داود )

فيه "حيث قال:  (52حجوري حفظه اهلل يف توضيح اإلشكال يف أحاكم اللقطة والضوال )صعلي ال

: حدثنا (1717)قال رحمه اهلل  ,"مسند أحمد"لكن الحديث يف  ,مروان بن أبي رؤبة: مجهول حال

وهذا إسناد  ,عن المقدام به ,قال: أخربنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف ,يزيد بن هارون

 ."صحيح
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بااعِ » قوله:  ال يحل أكله, وال بيعه, وال شراؤه. :أي «َلا ياِحلُّ ُذو نااٍب ِمنا السِّ

حرم كل ذي ناب من  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  يف األطعمة إن شاء اهلل بيان ذلك وسيأيت 

 السباع, وكل ذي مخلب من الطير.

 ويستثنى من تحريم السباع الضبع.

اٍر َقاَل: ُقْلُت لَِجابٍِر : لما يف سنن اإلمام الرتمذي  : --من طريق اْبِن َأبِي َعمَّ

« : الا ؟ قا ْيٌد ِهيا ُبُع صا مْ »الضَّ , َقاَل: ُقْلُت َلُه: َأَقاَلُه «ناعامْ »آُكُلَها؟ َقاَل:  , َقاَل: ُقْلُت:«ناعا

 
ِ
مْ »؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  . (1) «ناعا

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. : ثم قال 

ُبِع َبْأًسا, َوُهَو َقْوُل َأْحَمَد,  َوَقْد َذَهَب َبْعُض َأْهِل الِعْلِم إَِلى َهَذا, َوَلْم َيَرْوا بَِأْكِل الضَّ

 َوإِْسَحاَق. 

 
ِّ

.  ملسو هيلع هللا ىلصَوُرِوَي َعِن النَّبِي ُبِع, َوَلْيَس إِْسنَاُدُه بِالَقِويِّ  َحِديٌث فِي َكَراِهيَِة َأْكِل الضَّ

ُبِع, َوُهَو َقْوُل اْبِن الُمَباَرِك َقاَل َيْحَيى الَقطَّاُن.   َوَقْد َكِرَه َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َأْكَل الضَّ

 ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر, َعْن اْبِن َأبِي َوَرَوى َجِريُر ْبُن َح 
ِ
اِزٍم َهَذا الَحِديَث, َعْن َعْبِد اهلل

اٍر, َعْن َجابٍِر, َعْن ُعَمَر َقْوَلُه.   َعمَّ

ارٍ   ْبِن َأبِي َعمَّ
ِ
ْحَمِن ْبُن َعْبِد اهلل اٍر ُهَو َعْبُد الرَّ , َواْبُن َأبِي َعمَّ  َوَحِديُث اْبِن ُجَرْيٍج َأَصحُّ

.
ُّ

ي  الَمكِّ

اُر اَْلاْهِليُّ » قوله: َلا اْلِحما  أن الحمار األهلي كذلك يحرم أكله.فيه:  «وا

 .وغيرهما , يف الصحيحينملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء تحريم أكله عن جماعة من أصحاب النبي 

علي, وعبد اهلل بن أبي أوىف, وأنس بن مالك, وعبد اهلل بن عمر بن منهم: 

 أجمعين. كوع,  الخطاب, وأبي هريرة, وسلمة بن األ

                                                           

 (. 1050(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )1721أخرجه الرتمذي ) (1)
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 واختلفوا يف سبب التحريم على ما يأيت يف األطعمة إن شاء اهلل تعالى .

دٍ » قوله: اها اِل ُمعا طاُة ِمْن ما َلا اللُّقا كما أن ال تحل لقطة مال المسلم, إال بعد أن : «وا

 يعرفها حواًل كاماًل, فكذلك لقطة المعاهد, ولقطة الذمي لها نفس الحكم.

اإَِلَّ أا » قوله: نْها ْستاْغنِيا عا  واهلل أعلم, صاحبها, ومالكها :أي «ْن يا

 بيان أحكام اللقيط

 ويذكر يف هذا الباب أحكام اللقيط, وهو الطفل إذا وجد صغيًرا.

, بل قد يجب إن ُخشي عليه فإنه من اإلحسان أن يؤخذ, وُيربى, ويحسن إليه

 .الهلكة والضياع, فإن يف ذلك إحياء نفسه 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}كتابه العزيز:  يف قال اهلل 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[32:]المائدة { ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 َّاقطحكم إحلاق اللقيط يف نسب ال:  

 . منه ال يجوز أن ينسب اللقيط إلى االقط, وال يرث و

  :اللقيط حر 

 .محل إجماع واللقيط حر يف قول جماهير أهل العلم, إن لم يكن 

 ى اللقيط: النفقة عل 

, فإن لم يكن لهم بيت مال فعلى المسلمين, نفقته على بيت مال المسلمينوتجب 

 .وإن قام به البعض أجزأ عن بقيتهم 

 :وارث اللقيط 
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 .كان له ورثة فهو لورثته من كانواوإن لبيت مال المسلمين,  إرثه يكونو

  :جناية اللقيط 

إن لم يكن متعمًدا, كأن تكون تكون على بيت مال المسلمين,  ة اللقيطجنايو

 عاقلة, أو نحو ذلك.

  :اللقيط ليس مبحرم 

 اللقيط ليس بمحرم لمن تربى عندهم.و

للقيط صغيًرا دون السنتين, وأرضعته المرأة التي تربى يف بيتها, فيكون اإال إذا كان 

ا إلى , فإن احتاجوابنًا لها من الرضاعة, ويكون ألبنائها أًخا من الرضاعة, ونحو ذلك

قال البْنََة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  عن عائشة إرضاعه كبيرًا جاز ذلك, ففي الصحيحين 

ةا »ُسَهْيٍل:  ْيفا ِب الَِّذي فِي ناْفِس أابِي ُحذا ياْذها ْيِه، وا لا  .«أاْرِضِعيِه تاْحُرِمي عا

  :بيان إذا جاء أحد يطالب باللقيط 

 .دقه وأنه سيقوم عليه باللقيط, فإنه يدفع إليه إن علم صوإذا جاء أحد ُيطالب 

  :االختالف يف اللقيط 

 .الحقته به القافة أو ر من واحد, أخذه من جاء بالبينة, أكث وإذا اختلف يف اللقيط

 لقيط:والء ال 

 أن والء اللقيط يكون لمن وجده. ذهب عمر بن الخطاب 

لكن هذا سيكون قياًسا على العبد, واللقيط قد سبق أنه حر على الصحيح من 

 أقوال أهل العلم.

 ., واهلل أعلمعمر بن الخطاب قول لكن لم نَر من يذكر خالًفا ل
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 باب الفرائض

ائِِض[ را  ]بااُب اْلفا

 الشرح: 

 فرضها, وبين شأهنا يف كتابه الكريم. سميت بالفرائض؛ ألن اهلل  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كما قال اهلل 

 .[7:نساء]ال {ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڳڳ گ گ گ}ما يتعلق بذلك, فقال سبحانه وتعالى:  ثم بين اهلل 

 ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

 ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ

 .[12-11:]النساء {ڭڭ
 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}يف قوله تعالى: كذلك و
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

 .[173:]النساء {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  }: ويف قول اهلل 

 .[75األنفال: ] {حب  خب   

 .يف المواريث  الفرائض فهذه اآليات التي عليها مدار

األصول,  يتضمن, [11:]النساء { ڳڳ گ گ گ}: فقول اهلل 

 الفروع.و

يتضمن , [12:]النساء { پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 

 أوالد األم.وإرث الزوجين  أحوال

 .[173:]النساء { پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 

 األخوة األشقاء, أو األخوة ألب.تتضمن أحكام الكاللة و

 {ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب   }وقوله: 
 : «[75]األنفال: 

 تتضمن أحكام ذوي األرحام .

  :احلقوق املتعلقة بالرتكة 

 يذكر أهل العلم خمسة حقوق متعلقة بالرتكة: ويف هذا الباب 

 أن الرتكة ال تقسم بين الورثة إال بعد أداء هذه الحقوق الخمسة.وبيانه 

 مؤنة تجهيز الميت.األول: 

 فن ونحوه.من ثمن ماء تغسيله, وكفنه, وحنوطه, وما يتعلق بالد
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 الحقوق المتعلقة بعين الرتكة.الثاين: 

 كالدين الذي فيه رهن, وكأرش جناية العبد, ونحو ذلك.

 الديون المرسلة التي ال تتعلق بعين الرتكة.الثالث: 

 كالديون التي تكون يف ذمة الميت بال رهن.

  :بيان سبب تقديم الوصية على الدين يف القرآن الكريم 

 اهلل يف الحقوق المتعلقة بالرتكة مع أن  دم الدين على الوصيةقوقد يقول قائل: 

 .[11:]النساء { ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ}يقول: 

على الدين؛ لضعف المطالب هبا, وأخر الدين لقوة قدمت الوصية  أن :الجوابو

 المطالب به.

فقدمت الوصية يف اللفظ وأخرت يف الواقع, وأخر الدين يف اللفظ وهو مقدم يف 

 الواقع.

 : وقد جاء يف سنن اإلمام الرتمذي 
ٍّ

ُكْم » َأنَُّه َقاَل:  --من حديث َعلِي إِنَّ

ِذِه اْلياةا:  ُءونا ها ْقرا ُسولا ، »[12:]النساء { ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}تا إِنَّ را وا

ُثونا ُدونا  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  ارا تاوا إِنَّ أاْعياانا بانِي اَلُمِّ يا ِصيَِّة، وا ْبلا الوا ْيِن قا ى بِالدَّ ِت،  قاضا بانِي العاالَّ

ِه ُدونا أاِخيِه َِلابِيهِ  ُأمِّ اُه َِلابِيِه وا ُجُل يارُِث أاخا  . (1) «الرَّ

 الوصية.الرابع: 

وارث فإهنا لأما إذا كانت أن تكون لغير وارث, الثلث أو أقل من ذلك, و بشرط أن 

 ال تصح, وتكون باطلة, على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 : رتمذي في سنن اإلمام الف
ِّ

َقاَل: َسِمْعُت  --من حديث َأبِي ُأَماَمَة الَباِهلِي

                                                           

 (, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتمذي.2024أخرجه الرتمذي ) (1)
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ِ
ِة الَوَداِع:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ْد أاْعطاى لُِكلِّ »َيُقوُل فِي ُخْطَبتِِه َعاَم َحجَّ الاى قا عا تا كا وا باارا إِنَّ اهللا تا

اِش، لاُد لِْلِفرا اِرٍث، الوا ِصيَّةا لِوا ُه، فاالا وا قَّ قٍّ حا لاى  ِذي حا اُبُهْم عا ِحسا ُر، وا جا اِهرِ الحا لِْلعا وا

 .(1) «اهللِ،... 

 الثلث؛ فإهنا ال تصح أيًضا. أكثر منوأما إذا كانت 

 من حديث َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص ين: في الصحيحف
ُّ

َيُعوُدنِي  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َجاَء النَّبِي

َة, َوُهَو َيْكَرُه َأْن َيُموَت بِاألَ  تِي َهاَجَر مِنَْها, َقاَل: َوَأَنا بَِمكَّ اءا »ْرِض الَّ ْفرا ُم اهللُ اْبنا عا , «ياْرحا

ِه؟ َقاَل:  , ُأوِصي بَِمالِي ُكلِّ
ِ
ْطُر, َقاَل: «َلا »ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل , ُقْلُت: «َلا », ُقْلُت: َفالشَّ

عا »الثُُّلُث, َقاَل:  ثِيٌر، إِنَّكا أاْن تادا الثُُّلُث كا الثُُّلُث، وا ُهْم  فا عا دا ْيٌر ِمْن أاْن تا تاكا أاْغنِيااءا خا ثا را وا

ْيِديِهمْ  ُفونا النَّاسا فِي أا فَّ تاكا الاةا يا  .(2) «عا

وا مَِن الثُُّلِث إَِلى ،  -- من حديث اْبِن َعبَّاسٍ : مسلمويف  َقاَل: َلْو َأنَّ النَّاَس َغضُّ

 
ِ
ُبِع, َفإِنَّ َرُسوَل اهلل ثِيرٌ الثُُّلُث، » َقاَل:، ملسو هيلع هللا ىلص الرُّ الثُُّلُث كا  .(3) «وا

 اإلرث.الخامس: 

 .[12:]النساء { ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: اهلل  قولل

  :أركان اإلرث 

 أركان اإلرث ثالثة: 

 وهو الميت الذي انتقلت منه الرتكة إلى من يرثه.المورث:  األول:

 وهو من انتقلت الرتكة إليه من الميت.الوارث:  الثاين:

                                                           

(, وابن 2713(, وابن ماجه )3535(, وأبو داود )37 5(, وأحمد )2120أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.1355ام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )(, وصححه اإلم242الجارود )

 (.1328(, ومسلم )2742أخرجه البخاري ) (2)

 (.1322أخرجه مسلم ) (3)
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 هو الرتكة التي تقسم بين الورثة للميت.والموروث:  الثالث:

  :حكم قسمة املال بني الورثة قبل وفاة امليت 

 ومن هذا الباب حكم أهل العلم على من قسم ماله بين أوالده قبل وفاته بالخطأ.

غير  وهو يف هذه الحالةألن الركن األول من أركان اإلرث هو المورث الميت, 

 ا يرزق.موجود, فما يزال صاحب الرتكة حيً 

  :شروط اإلرث 

 شروط اإلرث ثالثة: 

 أي ال يقع اإلرث إال بعدها, وبحصولها.

  موت المورث حقيقًة, أو حكًما.األول: 

 .الموت الحقيقي حقيقًة: 

 المفقود الذي حكم بموته.حكًما: 

 حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقًة, أو حكًما.الثاين: 

 ولو لحظة. الولد الذي عاش بعد أبيهكحقيقًة: 

الولد الذي يكون يف بطن أمه إذا خرج يف حياة مستقرة, بعد موت المورث حكًما: 

 وهو األب.

 العلم بالسبب المقتضي لإلرث.الثالث: 

 بحيث يكون نسب, أو نكاح, أو والء.

  :أسباب اإلرث 

 أسباب اإلرث ثالثة: 

   النسب.األول: 

 النكاح والمصاهرة.الثاين: 
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 ويكون لمن أعتق.الوالء الثالث: 

 يشرتط يف النكاح: و 

 يشرتط يف النكاح أن يكون بعقد زوجية صحيح.و

فيرث الزوج من زوجته, والزوجة من زوجها بمجرد العقد, وإن لم يحصل بينهما 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لعموم قول اهلل  وأوطء, 

 ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ

 { ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 .[12:]النساء

 ْبَن : يف سنن اإلمام أبي داود و
ِ
 ْبِن ُعتَْبَة ْبِن َمْسُعوٍد, َأنَّ َعْبَد اهلل

ِ
من طريق َعْبِد اهلل

 فِي َرُجٍل بَِهَذا اْلَخَبِر, َقاَل: َفاْختََلُفوا إَِلْيِه, َشْهًرا  --َمْسُعوٍد 
َ

 -َأْو َقاَل:  -, ُأتِي

اٍت, َقاَل: َفإِنِّي َأُقوُل فِيَها إِنَّ َلَها َصَداًقا َكَصَداِق نَِساِئَها, اَل َوْكَس, َواَل َشَطَط, َوإِنَّ مَ  رَّ

 َوإِْن َيُكْن َخَطًأ َفِمنِّي َومَِن 
ِ
ُة, َفإِْن َيُك َصَواًبا, َفِمَن اهلل َلَها اْلِميَراَث َوَعَلْيَها اْلِعدَّ

ْيَطاِن, َواهللُ  اُح, َوَأُبو ِسنَاٍن  الشَّ معقل  -َوَرُسوُلُه َبِريَئاِن, َفَقاَم َناٌس مِْن َأْشَجَع فِيِهُم اْلَجرَّ

  --, َفَقاُلوا: َيا اْبَن َمْسُعوٍد -بن سنان
ِ
َقَضاَها فِينَا فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَنْحُن َنْشَهُد َأنَّ َرُسوَل اهلل

  بِْرَوَع بِنِْت َواِشٍق َوإِنَّ َزْوَجَها ِهاَلُل ْبنُ 
ِ
 َكَما َقَضْيَت َقاَل: َفَفِرَح َعْبُد اهلل

ُّ
َة اأْلَْشَجِعي ُمرَّ

 
ِ
 .(1)«  ملسو هيلع هللا ىلصْبُن َمْسُعوٍد َفَرًحا َشِديًدا ِحيَن َواَفَق َقَضاُؤُه َقَضاَء َرُسوِل اهلل

  :معنى النسب 

 هو الرحم, ويكون باالتصال بين إنسانين بوالدة قريبة, أو بعيدة.النسب: 

                                                           

 (.1125(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2113أخرجه أبو داود ) (1)
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ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  }: لقول اهلل 

 .[75]األنفال:  {خب   

  :بيان معنى الوالء 

وهي والء العصوبة التي تثبت للمعتق, وعصبته المتعصبين العتاقة: الوالء: و

 بأنفسهم.

 وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 كانت ال تعصب بنفسها.وإال فقد ذهب بعضهم إلى جواز إرث البنت, وإن 

 من حديث َعائَِشَة ين: يف الصحيحوالدليل ما 
ِ
اْبتااِعي، »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل َلَها َرُسوُل اهلل

ْن أاْعتاقا  َلاُء لِما ا الوا إِنَّما أاْعتِِقي فا  .(1) «فا

 يستمر التوارث بين الزوجين إلى أن يحصل البينونة بطالق, أو بفسخ.و

 ى أن الطالق الرجعي ترث فيه الزوجة.هذا ذهب جمهور أهل العلم إلول

  :بيان أصناف القرابة 

 القرابة ثالثة أصناف وهم الذين يرثون من المورث:

 األول: األصول.

 وهم من لهم والدة على الشخص: كاألب, واألم, وإن علوا.

 يف إرثهم. ولهم شروط ستأيت إن شاء اهلل 

 الثاين: الفروع.

 كاألوالد, وأوالد األوالد وإن نزلوا. وهم كل من للشخص عليهم والدة:

 الثالث: الحواشي.

                                                           

 (.1504(, ومسلم )2531أخرجه البخاري ) (2)
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 وهم فروع األصول: كاألخوة, واألعمام وأبنائهم وإن نزلوا.

  :موانع اإلرث 

 موانع اإلرث ثالثة: 

   األول: الرق.

 الثاين: القتل.

 الثالث: اختالف الدين.

  :معنى الرق 

ي, ويوهب, ويورث, وصف يكون به اإلنسان مملوًكا: يباع, ويشرتالرق: 

 وُيتصرف فيه, وال يتصرف تصرًفا مستقاًل.

  :معنى القتل 

 القتل: هو إزهاق الروح مباشرًة, أو تسبًبا.

وقد اختلف أهل العلم يف هذه المسألة, فذهب جمهورهم إلى منعه من اإلرث 

 مطلقًا, سواء كان قتله خطأ أو عمدًا .

ازى بنقيض قصده, واستدل المانعون وفصل بعضهم أنه إن قتله تعجالً لإلرث يج

من حديث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن : يف السنن الكربى لإلمام النسائي بما 

ِه   ,  --َجدِّ
ِ
ْيءٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اِث شا اتِِل ِمنا اْلِميرا  .(1) «لاْيسا لِْلقا

عارض آيات المواريث التي وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث ضعيف, وال ي

 تدل على إرث الوارث من المورث مطلقًا .

 ( 377/ 5قال يف فيض القدير :) ألنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل

                                                           

 (.1371(, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )3333أخرجه النسائي يف الكربى ) (1)
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اإلرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه وقد جعل أهل األصول الحديث 

 گ گ گ}من التواتر المعنوي الشتهاره بين الصحب حتى خصوا به عموم 

وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو  [11:]النساء { ڳڳ

الكفارة المجردة وال فرق بين كونه عمدا أو خطا خالفا للحناطي وال يف الخطأ بين 

المباشرة أو الشرط أو السبب خالفا ألبي حنيفة يف األخير وال بين أن يقصد بالسبب 

ب إذا أفضى إلى الموت أو ال وسواء مصلحة كضرب األب والمعلم والزوج للتأدي

  . اهـصدر القتل من مكلف أو غيره خالفا للحنفية أو غير مضمون مطلقا 

  :معنى اختالف الدين 

يكون أحدهما مسلًما, كأن أن يكون أحدهما على ملة, والثاين على ملة أخرى, 

 واآلخر كافًرا.

 .ا يأيت إن شاء اهلل بيانهعلى م وقد حصل خالف بين أهل العلم يف مثل هذه الصورة

  :بيان أن املسلم ال يرث الكافر, وأن الكافر ال يرث املسلم 

لم, أمر متفق عليه بين أهل المس ال يرث المسلم ال يرث الكافر, و الكافروكون 

 .العلم

 من حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد ين: يف الصحيحلما  
َّ

َلا يارُِث »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ النَّبِي

افُِر الُمْسِلما ال َلا الكا را وا
افِ  .(1) «ُمْسِلُم الكا

  :اختالف الدين يف حال الكافرين 

 أي هل يرث بعضهم من بعض مع اختالف دينهم, أم أن الكفر ملة واحدة؟

 وافقه النعــــمان واألجلة                                        فالكفر عند الشـافعي ملة 

                                                           

 (.1314(, ومسلم )3734أخرجه البخاري ) (1)
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 وملل شتى لدى ابن حنبل    لل وعند مــالك ثالث م

 ( 315-2/313قال العالمة الفوزان حفظه اهلل يف المخلص الفقهي :) 

 ن:اللكفار حالت

أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثالً مع اليهودي, والنصراين الحالة األولى: 

 مع النصراين, ففي هذه الحالة ال خالف يف إرث بعضهم من بعض.

أن تختلف أدياهنم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين؛ الحالة الثانية: 

ففي هذه الحالة اختلف العلماء يف حكم توريث بعضهم من بعض, ومبنى االختالف 

 هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟.

وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار, ورواية يف مذهب القول األول: 

الجمهور: أن الكفر بجميع أشكاله واختالف نحله ملة واحدة,  الحنابلة, وهو قول

فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختالف دياناهتم؛ لعموم النصوص 

يف توارث اآلباء واألبناء؛ فال يخص من عمومها إال ما استثناه الشارع, ولقوله تعالى: 

 .[73:]األنفال { ےۓ ے ھ ھ ھ}

ر ثالث ملل؛ فاليهودية ملة, والنصرانية ملة, وبقية الكفر ملة؛ أن الكفالقول الثاين: 

ألهنم يجمعهم أهنم ال كتاب لهم؛ فال يرث اليهودي من النصراين, وال يرث أحدهما 

 من الوثني.

أن الكفر ملل متعددة؛ فال يرث أهل كل ملة من أهل الملة األخرى؛ القول الثالث: 

, رواه أحمد وأبو داود والنسائي (1)"لتين شتىال يتوارث أهل م": ملسو هيلع هللا ىلصبدليل قول النبي 

 وابن ماجه.

                                                           

(, وابن ماجه 82/ 4(, والنسائي يف الكربى )125, 178/ 2(, وأحمد )2211أخرجه أبو داود ) (1)

 (.  1712( )1375. وحسنه األلباين يف اإلرواء )"شتى"( وزادوا جميًعا إال ابن ماجه: 2731)
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ولعل هذا القول هو الراجح؛ لهذا الحديث, وهو نص يف محل النزاع, ولعدم 

التناصر بين أهل الملل؛ فال توارث بينهم؛ كالمسلمين مع الكفار, وألنه قد تعارض 

الدين يوجب موجب اإلرث مع المانع من اإلرث وهو اختالف الدين؛ ألن اختالف 

المباينة من كل وجه, فقوي المانع, ومنع موجب اإلرث, فلم يعمل الموجب؛ لقيام 

 المانع.

والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختالف الدار مانع من توارث بعض 

الكفار من بعض؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم, وهذا المعنى موجود مع اختالف 

لذي يظهر لنا أن الراجح أنه ال يرث النصراين مثالً قريبه الملل؛ فعلى هذا القول ا

اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني, وال يرث الوثني مثال قريبه اليهودي, وإنما 

يتوارث النصارى فيما بينهم, واليهود فيما بينهم, والمجوس فيما بينهم, وكذا بقية 

 . اهـالملل الكفرية. واهلل أعلم

 رث: أقسام موانع اإل 

 تنقسم موانع اإلرث إلى قسمين: 

 ما يمنع من الجانبين.األول: 

 اختالف الدين, والرق.فالذي يمنع من الجانبين: 

فال يرث المخالف يف الدين لمن خالفه, وال يرثه من خالفه, وال يرث الرقيق, وال 

 يورث.

 هو القتل.ما يمنع من جانب واحد, والثاين: 

 ًبا, أو مبعًضا: حكم إذا كان الرقيق مكات 

 فإنه يرث بقدر ما ُعتق منه.
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 يف املرياث حكم املرتد : 

يكون ماله فيًئا لبيت مال جمهور أهل العلم على أن المرتد ال يرث, وال يورث, و

 المسلمين.

 إلى أن ماله يكون لورثته من المسلمين. شيخ اإلسالم ابن تيمية وذهب 

 .بأن هذه رواية عن أحمد وقال: 

 ., وسيأيت مزيد بيان إن شاء اهلل تعالىأنه المعروف عن الصحابة : وقال

  :أقسام اإلرث 

 اإلرث ينقسم إلى قسمين: 

وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر: كالنصف, أو الربع, أو لفرض,  األول:

 الثمن.

 وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدار.التعصيب, الثاين: 

 كريم: الفروض الواردة يف القرآن ال 

 الفروض الواردة يف القرآن الكريم ستة: و

, وسيأيت تفصيل ذلك بإذن اهلل سدسالثمن, والربع, والنصف, والثلثان, والثلث, وال

 . 

  :فرض ثلث الباقي 

 االجتهاد, يف العمريتين, ويف بعض مسائل الجد.بوأما ثلث الباقي فثابت 

 . وهو اختيار ابن عباس  ,والصحيح أنه الثلث, كما جاء يف القرآن الكريم

  :أصحاب الفروض 

 قبل تقسيم الرتكة. بالفروضوُيبدأ 
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فلو كان للميت ابن وزوجة, فيبدأ بالزوجة؛ ألهنا صاحبة فرض مقدر يف كتاب اهلل 

. 

ولو كان للميت ابن وأم وأب, فيبدأ باألم وباألب؛ ألهنم أصحاب فروض مقدرة 

 .يف كتاب اهلل 

 ديث اْبِن َعبَّاٍس من حين: في الصحيحف
ِّ

ائِضا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي را أاْلِحُقوا الفا

رٍ  كا ُجٍل ذا ُهوا َِلاْولاى را ا باِقيا فا ما ا، فا  .(1) «بِأاْهِلها

 :وبيان أصحاب الفروض على النحو التالي 

 . وله حاالن وسيأيت إن شاء اهلل األول: الزوج: 

 . ًضا, وسيأيت إن شاء اهلل ولهم حاالن أيالثانية: الزوجة فأكثر: 

 األم.  الثالث:

 األب. الرابع: 

 الجد. الخامس: 

 الجدة فأكثر. السادس: 

 البنت فأكثر. السابع: 

 فأكثر. الثامن: بنت االبن 

 سواء كانت شقيقات, أو ألب. التاسع: األخوات لغير أم: 

 أوالد األم. العاشر: 

 :بيان نصيب كل صاحب فرض 

 اث الزوج وله حاالن: بيان مير األول:

                                                           

 (.1315(, ومسلم )3732أخرجه البخاري ) (1)
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يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث, وسواء كان الحال األول: 

 . الفرع الوارث منه, أو من غيره

 هم األبناء, وأبناء األبناء وإن نزلوا.والفرع الوراث: 

 فهم فروع غير وارثين.أما أوالد البنات: 

ن لها فرع وارث, وسواء كان ويرث الزوج من زوجته الربع؛ إن كاالحال الثاين: 

 . الفرع الوارث من زوجها, أم من غيره

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول اهلل 

 .[12:]النساء { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ولفظ الولد يشمل الذكر واألنثى من أوالد, وأوالد البنين وإن نزلوا.

 بيان ميراث الزوجة وله حاالن:  الثاني:

 ة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.ترث الزوجالحال األول: 

ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وراث منها, أو من الحال الثاين: 

 . غيرها

 وال فرق بين أن تكون الزوجة واحدة, أو أكثر من زوجة.

فال يزيد الفرض بزيادهتن, وإنما يكن أسوة يف الفرض, فإن كانتا اثنين فيكون 

 . السويةالفرض بينهما ب

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}: لقول اهلل 

 { ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ
 .[12:]النساء

 بيان ميراث األم ولها حاالن: الثالث:

 لها الثلث.الحال األول: 
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 لها السدس.الحال الثاين: 

 وذهب بعض أهل العلم إلى ثلث الباقي. 

  :بيان متى ترث األم الثلث 

 الثة شروط: فرتث األم الثلث بث

 أن ال يكون للميت فرع وارث, ال ابن, وال ابن ابن, وإن نزل.األول: 

 أن ال يكون له عدد من األخوة, أو من األخوات.الثاين: 

 ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}: لقول اهلل 

 .[11:]النساء { ىائ

 أن ال تكون المسألة إحدى العمريتين.الثالث: 

 .وهذا يف مسألة ثلث الباقي

, وأن األب له السدس فرًضا, أن لها الثلث كما هو كالم اهلل  :والصحيح

 والباقي تعصيًبا.

ذلك: قالوا إذا أعطينا األم الثلث, فسيكون لِلب  يفألن من قول المعرتضين 

 السدس, فتحصل المرأة على أكثر من نصيب الذكر.

من سنة ي تعصيًبا , وله الباقاألب له السدس فرًضا يف كتاب اهلل فيقال لهم: 

رٍ »: , لحديثملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كا ُجٍل ذا ُهوا َِلاْولاى را ا باِقيا فا ما ا، فا ائِضا بِأاْهِلها را  .(1) «أاْلِحُقوا الفا

  :بيان متى ترث األم السدس 

 ترث األم السدس يف حاالت: 

 إن كان للميت فرع وارث, ال ابن, وال ابن ابن, وإن نزلوا.األولى: 

                                                           

 (.1315(, ومسلم )3732أخرجه البخاري ) (1)
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 يت له عدد من األخوة, أو من األخوات.إن كان للمالثانية: 

 :بيان ميراث األب  الرابع:

 وله حاالت: 

 األول: أن يرث بالفرض فقط.

 فيرث بالفرض إن كان للميت ذكر وارث من الفروع, ويكون فرضه السدس.

 { ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}: لقول اهلل 
 .[11:]النساء

اِئضا بِأاْهِلها »: ولحديث را رٍ أاْلِحُقوا الفا كا ُجٍل ذا ُهوا َِلاْولاى را ا باِقيا فا ما  .(1) «ا، فا

 الثاين: أن يرث بالتعصيب فقط.

 ويرث األب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وراث.

 .[11:]النساء { ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}: لقول اهلل 

 أي ولِلب الباقي تعصيًبا.

 الثالث: أن يرث بالفرض, وبالتعصيب مًعا.

 ت فرع وارث من اإلناث فقط.إن كان للمي

اآلية, والحديث, واألب هنا أولى رجل ذكر, فيكون الباقي له  يفلما سبق 

 بالتعصيب.

 بيان ميراث الجد. اخلامس:

 هو من ليس بينه وبين الميت انثى: كأب األب.فالجد الوارث: 

 وميراثه هو ميراث األب, على ما سبق تفصيله, إال يف مسألتين.

                                                           

 (.1315(, ومسلم )3732أخرجه البخاري ) (1)
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 العمريتان.األولى: مسألة 

على قول ألهل فإن لِلم فيهما مع الجد ثلث جميع المال, ومع األب ثلث الباقي, 

 بعد فرض الزوجية كما سبق.العلم 

 الثانية: إن كان للميت أخوة أشقاء, أو ألب.

 فإهنم َيسقطون باألب, ويف سقوطهم بالجد خالف بين أهل العلم.

 والراجح أهنم يسقطون به كما يسقطون باألب.

 األخوة من األم. أيضا ويسقط

أبي بكر الصديق, وأبي موسى, وابن عباس, وأربعة عشر من الصحابة وهو قول 

 .أجمعين 

يف زمانه,  لم ُيذكر أن أحًدا خالف أبا بكر الصديق : قال اإلمام البخاري 

 متوافرون. ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاب رسول اهلل 

 بيان ميراث الجدة. السادس:

 وجود األم.ال إرث للجدات مطلًقا مع 

 والجدة الوارثة: هي أم األم, وأم األب, وأم أب األب وإن علون بمحض اإلناث.

فأما من أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أب الجد وإن على, فهي من ذوي 

 األرحام.

 على المشهور من مذهب الحنابلة.

 أن كل جدة أدلت بوارث فهي وراثة؛ وإن أدلت بأب أعلى من الجد. :والصحيح

مذهب أبي حنيفة, والشافعي, واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية, وصاحب  وهو

 الفائق؛ ألهنا مدلية بوارث, فكانت وارثة كأم األب, والجد.

أما من أدلت بغير وارث؛ فهي من كانت بينها وبين الميت ذكر قبله انثى: كأم أب 
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 األم, فهي من ذوي األرحام قواًل واحًدا.

 سواء كانت واحدة, أو أكثر؛ فال يزيد الفرض بزيادهتن. وميراث الجدة السدس,

من طريق َعْن َقبِيَصَة ْبِن ُذَؤْيٍب, َأنَُّه َقاَل: : لما جاء يف سنن اإلمام أبي داود 

عا »  تا
ا لاِك فِي كِتااِب اهللِ : ما قاالا ا؟ فا ها اثا ْسأاُلُه ِميرا يِق، تا دِّ ُة إِلاى أابِي باْكرٍ الصِّ دَّ ِت اْلجا اءا الاى جا

بِيِّ اهللِ  ِلْمُت لاِك فِي ُسنَِّة نا ا عا ما ْيٌء، وا أالا  ملسو هيلع هللا ىلصشا سا ، فا تَّى أاْسأالا النَّاسا اْرِجِعي حا ْيئاا، فا شا

ُة ْبُن ُشْعباةا  الا اْلُمِغيرا قا ، فا ُسولا اهللِ : » --النَّاسا ْرُت را ضا ُدسا  ملسو هيلع هللا ىلصحا ا السُّ , «أاْعطااها

ُد ْبُن َمْسَلَمَة, َفَقاَل: مِْثَل َما َقاَل اْلُمِغيَرُة ْبُن َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َهْل َمَعَك غَ  ْيُرَك؟ َفَقاَم ُمَحمَّ

ُة اأْلُْخَرى إَِلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َتْسَأُلُه  ُشْعَبَة, َفَأْنَفَذُه َلَها َأُبو َبْكٍر ُثمَّ َجاَءِت اْلَجدَّ

ا لاِك فِي كِتااِب اهللِ »مِيَراَثَها, َفَقاَل:  اُء الَِّذي ُقِضيا بِِه إَِلَّ ما انا اْلقاضا ا كا ما ْيٌء، وا الاى شا عا  تا

ُهوا  ا فِيِه فا ْعُتما إِِن اْجتاما ُدُس، فا لِكا السُّ لاكِْن ُهوا ذا ائِِض، وا را ائٍِد فِي اْلفا ا بِزا نا ا أا ما ْيرِِك، وا لِغا

ا ُهوا لاها ْت بِِه فا لا ا خا ُتُكما يَّ
أا ا، وا  .ث ضعيف , والحدي(1) «باْيناُكما

على أن السدس هو فرض  اتفاق الصحابة  وقد نقل اإلمام محمد بن نصر 

 الجدة الواحدة فأكثر.

فإن تعددت الجدات وتساوين يف القرب؛ كان السدس بينهن بالسوية, وإن كان 

بعضهن أقرب من بعض, سقطت البعيدة سواء كانت من جهة األم, أم من جهت 

 األب.

وأخرى بجهتين, فلذات الجهة ثلث السدس, ولذات وإن أدلت إحداهن بجهة, 

 الجهتين ثلثاه.

                                                           

(, وغيرهما, ويضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 2101(, والرتمذي )2824أخرجه أبو داود ) (1)

/  525(, وضعيف سنن ابن ماجة )1380اء )( , واإلرو2127/  370ضعيف سنن الرتمذي )

 (.427( ضعيف أبي داود )3031(, والمشكاة )2724
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 بيان ميراث البنات.  السابع:

, وبيان حالتهن على النحو تارة بالفرض, وتارة بالتعصيب بالغير نالبنات يرث

 التالي: 

  الحالة األولى: فيرث البنات بالتعصيب بالغير.

 ڳڳ گ گ گ}يز: يف كتابه العز إذا كان معهن أخوهن, لقول اهلل 

 .[11:]النساء { ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 الحالة الثانية: ويرث البنات بالفرض.

 إذا لم يكن معهن أخوهن.

 فإن كانت واحدة فلها النصف؛ حتى ولو كان الميت أًبا لها.

 ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}يف كتابه العزيز:  لقول اهلل 

 .[11:]النساء { ھھ ھ ہ

رواه « أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين ملسو هيلع هللا ىلصي وروى جابر بن عبد اهلل أن النب

 الخمسة إال النسائي.

 بيان ميراث بنات االبن: الثامن:

 ميراث بنات االبن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات. 

 فيرثن بالتعصيب بالغير, إذا وجد ابن ابن بدرجتهن. 

 ويرثن بالفرض, إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن. 

 رجال مات ومعه بنت ابن, وابن ابن, فللذكر مثل حظ األنثيين.ذلك: مثال 

 رجل مات وال يرثه إال بنت ابن, فلها النصف.و

رجل مات ويرثه ابنتا ابن, فلهما الثالثان, ولكن بشرط أن ال يوجد الفرع الوارث 
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 الذي هو أعلى منهن.

بنت أنه قضى يف بنت, وبنت ابن, وأخت, بأن لل: --وعن ابن مسعود 

أقضي فيها "النصف, ولبنت االبن السدس تكملة الثلثين, وما بقي فلِلخت, وقال: 

 . رواه الجماعة إال مسلما والنسائي."ملسو هيلع هللا ىلصبما قضى به النبي 

 :ال يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر إحداهما:  فائدتان

كان أعلى منها حجبها, بالتعصيب, للذكر مثل حظ األنثيين, فإن  ترثهمساٍو لها, بل 

 وإن كان أنزل, لم يعصبها إال إذا استغرق من فوقها الثلثين.

كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها يف اإلرث, كأوالد االبن بالنسبة الثانية: 

 لِلوالد على ما سبق تفصيله.

 :بيان مرياث األخوات الشقيقات 

بالتعصيب بالغير, وإما بالتعصيب  ميراث األخوات الشقيقات, إما بالفرض, وإما

 مع الغير.

 فيرثن بالفرض بثالثة شروط: 

 بنت. وأن ال يوجد فرع وارث, مثل ابن, األول: 

 وال ذكر من األصول وارث, مثل األب, أو جد.الثاين: 

 وال معصب وهو األخ الشقيق.الثالث: 

 ٻ ٻ ٱ}لقوله تعالى: وفرض الواحدة النصف, والثنتان فأكثر الثلثان؛ 

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ

 . [173:]النساء { ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

فإن وجد فرع وارث, وكان ذكًرا, سقطت األخوات؛ ألنه ال إرث للحواشي مع 

ذكر الفروع, وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر, أخذن فرضهن, والباقي لِلخوات 
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وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع  تعصيًبا, لحديث ابن مسعود السابق,

 الغير.

 وإن وجد ذكر من األصول وارث, فإن كان األب, سقطت األخوات باإلجماع. 

وإن كان الجد, فقد سبق ذكر الخالف فيه, وأن الراجح سقوطهن به, فال إرث 

 للحواشي مع ذَكر من األصول مطلًقا على القول الراجح.

األخ الشقيق, ورثن معه بالتعصيب, للذكر مثل  وهووإن وجد معهن معصب: 

 { چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}حظ األنثيين, لقوله تعالى: 
 وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير., [173:]النساء

 مع البنات, أو بنات األبناء.التعصيب مع الغير: 

 مع األخوة.والتعصيب بالغير: 

 :أمثلة ملا سبق 

 فلها النصف لتمام الشروط, والباقي للعم.أخت شقيقة, وعم:  لو هلك هالك عن

 فلهما الثلثان, والباقي للعم.ولو هلك عن أختين شقيقتين, وعم: 

 فالمال لالبن, وال شيء لِلخت.ولو هلك عن أخت شقيقة, وابن: 

فللبنت النصف, والباقي لِلخت الشقيقة ولو هلك عن بنت, وأخت شقيقة: 

 رض من الفروع.تعصيًبا؛ لوجود ذي ف

فالمال لِلب, وال شيء لِلخت, وكذلك لو ولو هلك عن أب, وأخت شقيقة: 

 كان بدل األب جد على الراجح.

فالمال بينهما تعصيًبا, للذكر مثل حظ ولو هلك عن أخت شقيقة, وأخ شقيق: 

 األنثيين.
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 :بيان مرياث األخوات ألب 

ى ما سبق تفصيله, بشرط ميراث األخوات ألب, كميراث األخوات الشقيقات عل

 أن ال يوجد أحد من األشقاء. 

فإن وجد أحد من األشقاء, فإن كان ذكًرا سقطت األخوات ألب, وإن كان شقيقة 

واحدة فلها النصف, ولِلخوات ألب السدس, تكملة الثلثين, سواء كن واحدة أم 

 أكثر. 

الشقيقات وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت األخوات ألب؛ الستغراق 

 الثلثين, إال أن يعصبهن أخ ألب.

 :أمثلة ملا سبق 
أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله, بجعل األخت الشقيقة أخًتا ألب, 

 واألخ الشقيق أًخا ألب, ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي:

فالمال لِلخ الشقيق وال شيء هلك هالك عن أخ شقيق, وأخت ألب:  لو

 خت؛ ألن ذكور األشقاء يسقطون اإلخوة ألب.لِل

فللشقيقتين الثلثان, والباقي ولو هلك عن أختين شقيقتين, وأخت ألب, وعم: 

 للعم, وال شيء لِلخت ألب؛ الستغراق الشقيقتين الثلثين, وعدم المعصب لها.

فللشقيقة النصف, ولِلخت ألب ولو هلك عن أخت شقيقة, وأخت ألب, وعم: 

 الثلثين, والباقي للعم.السدس تكملة 

فللشقيقتين الثلثان, ولو هلك عن أختين شقيقتين, وأخت ألب, وأخ ألب: 

 والباقي بين األخ ألب وأخته تعصيًبا, للذكر مثل حظ األنثيين.

 :ذكر فائدتان مهمتان 

هؤالء األربع, أعني البنات, وبنات االبن, واألخوات الشقيقات, األولى: 
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د ذكر مماثل لهن درجة ووصًفا عصبهن بكل حال, فيرثن واألخوات ألب, إذا وج

 معه بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيين.

فإن لم يكن مماثاًل لهن درجة ووصًفا, لم يعصبهن إال ابن االبن النازل, مع بنت 

 ابن أعلى منه, إذا استغرق من فوقها الثلثين.

 أما إذا كان الذكر أعلى منها, فإنه يسقطها بكل حال.

ابن األخ ألب, وابن األخ الشقيق, ال يعصبان األخت ألب إذا استغرقت انية: الث

الشقيقات الثلثين, بخالف ابن االبن النازل, فيعصب من فوقه من بنات االبن, إذا 

استغرق من فوقهن الثلثين, والفرق بينهما, أن اإلرث بالوالدة أقوى من اإلرث 

 يعصب عمته. باألخوة, وأن ابن األخ ال يعصب أخته, فال

 :بيان مرياث أوالد األم 

ال يرث أوالد األم, إاّل إذا لم يوجد للميت فرع وارث, وال ذكر من األصول 

 وارث. 

 فإن وجد للميت فرع وارث, وهو األبن, والبنت.

 أو ذكر وارث من األصول وهو األب, الجد. سقط أوالد األم.

لث بينهم بالسوية, ال يفضل السدس, واالثنين فأكثر الثوميراث الواحد منهم: 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}ذكر على أنثى, لقوله تعالى: 

 ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

 . [12:]النساء {

والمراد باألخ واألخت يف هذه اآلية أوالد األم, وكون ما زاد على الواحد شركاء 

يقتضي  يف الثلث, يدل على عدم تفضيل الذكر على األنثى؛ ألن مطلق الشركة

 التسوية.
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الحواشي, فالذي يورث كاللة هو من يرثه حواشيه إذ ال ولد له وال والكاللة: 

 والد. 

 :أمثلة ملا سبق 
فالمال لِلب, وال شيء لِلخ؛ لوجود أصل لو هلك هالك عن أب, وأخ من أم: 

 من الذكور وارث.

شيء فللبنت النصف, والباقي للعم, وال ولو هلك عن بنت, وأخ ألم, وعم: 

 لِلخ؛ لوجود الفرع الوارث.

فلِلم السدس, ولولدي األم ولو هلك عن أم, وأخ ألم, وأخت ألم, وأخ شقيق: 

 الثلث بالسوية, والباقي لِلخ الشقيق.

 :بيان بعض القواعد يف الفروض وأهلها 

جميع الفروض الثابتة بالقرآن: وهي النصف والربع والثمن القاعدة األولى: 

والسدس, يمكن اجتماع واحد منهما مع اآلخر يف مسألة واحدة إال  والثلثان والثلث

الثمن, فال يجتمع مع الثلث, وال مع الربع؛ وذلك ألن الثمن فرض الزوجة فأكثر مع 

ومن شرط  -الفرع الوارث, وال يوجد الثلث مع الفرع الوارث؛ ألن الثلث إما لِلم 

األم, وال إرث لهم أصاًل مع الفرع وإما ألوالد  -إرثها إياه أن ال يوجد فرع وارث 

 الوارث.

وأما الربع؛ فِلنه للزوج مع الفرع الوارث, وال يمكن أن يجتمع زوج وزوجة يف 

 مسألة واحدة.

 ال يجتمع فرضان من جنس يف مسألة واحدة إال النصف والسدس.القاعدة الثانية: 

من األم, وكذلك ال يرث بالفرض من الذكور إال الزوج, واألخ القاعدة الثالثة: 

 األب, والجد مع الفرع الوارث.
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أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم والمتعدد القاعدة الرابعة: 

 سواء وهم:

 الزوجات, والجدات, وبنات االبن؛ إذا فرض لهن السدس. 

 واألخوات ألب؛ إذا فرض لهن السدس. 

 هكذا ذكر الفرضيون فيما رأيت. 

وهو األب إذا تعدد؛ وذلك يف وطء الشبهة, إذا وطئ س: ويمكن زيادة صنف خام

 شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة هبما. 

فإهنما يرثانه ميراث أب واحد, فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميًعا 

 السدس, ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي لالبن.

  :بيان معنى العصبة 

 هو من يرث بال تقدير. جمع عاصب, والعصبة: 

له فرًضا  وقد تقدم معنا من يرث بالفرض, ومعنى يرث بالفرض أي جعل اهلل 

 يف سنته. ملسو هيلع هللا ىلصمقدًرا يف كتابه, أو النبي 

  :الثمن, ثم السدس, ثم الربع, ثم الثلث, ثم النصف, ثم وأقل الفروض المقدرة

 الثلثان.

رث بالفرض, ومن كان يرث فهذه هي الفروض, فمن كان يرث هبذه فيقال له أن ي

 بغير مقدار محدد, فيقال فيه أنه يرث بالتعصيب, ويقال له عصبة.

 وباب العصبة واسع فأحياًنا المعصب يأخذ أكثر المال.

لكان للزوجة الثمن, والباقي لالبن؛ ألنه معصب, فلو مات رجل عن زوجة وابن: 

 فيأخذ ما تبقى من الرتكة.

ن للبنت النصف, ولِلب السدس فرًضا, وما لكاولو مات رجل عن بنت وأب: 
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 تبقى من المال تعصيًبا, وهكذا.

 وأحياًنا المعصب يأخذ شيًئا يسيًرا, وهو ما زاد عن الفروض.

فيكون للزوجة الثمن, فلو مات رجل عن زوجة, وأم, وابنتين أو ثالث بنات: 

ن للمعصب, ويكون للبنتين أو الثالث بنات الثلثين, ولِلم السدس, والباقي سيكو

 وهو هنا يسير جًدا.

وهنا ال يكون المعصب هو االبن؛ ألن االبن ستكون المسألة للذكر مثل حظ 

 االنثيين.

للزوجة الثمن, ولِلم السدس, والباقي بين األوالد للذكر مثل حظ االنثيين؛  :أي

فيكون نصف الباقي لالبن, والنصف اآلخر للبنتين, وإذا كانت البنات ثالث فتكون 

 مسألة من خمسة أسهم: سهمين لالبن, ولكل بنت سهم واحد.ال

  :بيان إذا انفرد املعصب باملال أخذه 

فإذا انفرد المعصب أخذ جميع المال, وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي 

ألحقوا الفرائض بأهلها »: ملسو هيلع هللا ىلصبعده, وإن استغرقت الفروض الرتكة سقط؛ لقول النبي 

 متفق عليه, وقد تقدم معنا. «فما بقي فهو َلولى رجل ذكر

 لكن هنا ال يمكن أن يكون المعصب ابنًا؛ ألن االبن ال يسقط بحال.

 لكن إذا كان المعصب عم للميت, مع وجود األب للميت؛ فإنه هنا ال يرث.

 :أقسام العصبة 

 ينقسم العصبة ثالثة أقسام: 

 عصبة بالنفس, وعصبة بالغير, وعصبة مع الغير.

 لعصبة بالنفس هم:فالقسم األول: ا

جميع الذكور الوارثين من األصول, والفروع, والحواشي, إال اإلخوة من  -1
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 األم.

 من يرث بالوالء من ذكر أو أنثى, كالمعتق والمعتقة. - 2

 والقسم الثاين: العصبة بالغير. 

هن البنات, وبنات االبن, واألخوات الشقيقات, واألخوات ألب مع ذكر مماثل 

ًفا, أو أنزل منهن يف بنات االبن خاصة, إذا استغرق من فوقهن لهن درجة ووص

 الثلثين, فيرث هؤالء األربع مع من كن عصبة به, للذكر مثل حظ األنثيين.

 والقسم الثالث: العصبة مع الغير. 

هن األخوات الشقيقات, واألخوات ألب مع إناث الفروع, فتجعل األخوات 

 األخوات ألب بمنزلة اإلخوة ألب.الشقيقات بمنزلة اإلخوة األشقاء, و

 :جهات العصوبة وترتيب اإلرث بها 

 جهات العصوبة على القول الراجح خمس, مجموعة على الرتتيب يف قوله:

 عمومٌة وذو الوالء التتمة      بنـــوٌة ُأبــــوٌة ُأخـــوٌة 

ات يدخل فيها األبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور, وكذا البنفالبنوة: 

 وبنات االبن مع ذكر معصب لهن.

 يدخل فيها األب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور.واألبوة: 

يدخل فيها اإلخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور, وكذا واألخوة: 

 األخوات لغير أم إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير.

 والوالء يدخل فيه المعتق, وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

 يدخل فيها األعمام لغير أم, وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور.العمومة: و

 هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أًبا.

البنوة ثم األبوة ثم أما على القول المرجوح الذي ال يجعله أًبا فالجهات ست: 
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 الجدودة واإلخوة ثم بنو اإلخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الوالء.

  :الرتتيب يف العصوبة من حيث اجلهة, ثم املنزلة, ثم القوة 

فيقدم يف التعصيب األسبق جهة, فإن كانوا يف جهة واحدة, قدم األقرب منزلة, فإن 

كانوا يف منزلة واحدة, قدم األقوى, وهو من يدلي باألبوين على الذي يدلي باألب 

 . «فما بقي فهو َلولى رجل ذكر»: ملسو هيلع هللا ىلصوحده, لقول النبي 

 فاالبن أولى من األب؛ ألنه أسبق جهة. 

 واألب أولى من الجد؛ ألنه أقرب منزلة. 

 واألخ الشقيق أولى من األخ ألب؛ ألنه أقوى. 

 قال الجعربي مشيًرا إلى ما سبق:

ــــــه  ــــــم بقرب ــــــديُم ث ــــــِة التق  فبالجه

 

ـــال   ـــالقوة اجع ـــديَم ب ـــدهما التق  وبع

, والباقي لالبن تعصيًبا, وال فلِلب السدس فرًضافلو هلك هالك عن أب, وابن:  

 تعصيب لِلب؛ ألن جهة البنوة أسبق من جهة األبوة.

فللزوجة الثمن, والباقي لالبن وحده؛ ألنه ولو هلك عن زوجة, وابن, وابن ابن: 

 أقرب منزلة.

فالمال البن العم النازل دون عم ولو هلك عن عم أبيه, وابن ابن ابن ابن عمه: 

 ل بالميت يف الجد. األب؛ ألن ابن العم يتص

 وعم أبيه يتصل به يف أبي الجد, فابن العم أقرب منزلة.

فالمال لِلخ؛ ألنه أقرب منزلة ولم نعترب ولو هلك عن أخ ألب, وابن أخ شقيق: 

 قوة الثاين؛ ألن قرب المنزلة مقدم على القوة.

فللبنت النصف والباقي لِلخت ولو هلك عن بنت, وأخت شقيقة, وأخ ألب: 

 قة؛ ألهنا أقوى من األخ ألب.الشقي
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 :بيان بعض الفوائد اهلامة ومسألة احلمارية 

سبق أن العاصب إذا استغرقت الفروض الرتكة سقط, فعلى هذا  الفائدة األوىل:

 يسقط اإلخوة األشقاء يف الحمارية وهي:

 زوج, وأم, أو جدة فأكثر, وعدد من أوالد األم, وعصبة من األشقاء.

 ن زوج, وأم, وأخوين من أم, وأخ شقيق: فلو هلكت امرأة ع

للزوج النصف ثالثة, ولِلم السدس واحد, ولِلخوين من أم فالمسألة من ستة: 

ألحقوا الفرائض بأهلها فما »: ملسو هيلع هللا ىلصالثلث اثنان, وال شيء لِلخ الشقيق؛ لقول النبي 

 متفق عليه وسبق معنا تخريجه.  «بقي فهو َلولى رجل ذكر

 سألة باحلمارية: بيان سبب تسمية هذه امل 

أمير المؤمنين يف خالفته:  ألن األخوة األشقاء قالوا لعمر بن الخطاب قيل: 

 كيف تورث األخوة ألم, وال تورثنا؟

 هب أن أبانا حماًرا؟ أي ما كان لنا أب يرتبط هبذا الرجل.فقالوا له: 

 فسميت هذه المسألة هبذا االسم وهو المسألة الحمارية.

ء فرائضهم التي فرضها اهلل لهم بنص القرآن, لم يبق لِلخ الشقيق فإذا ألحقنا هبؤال

شيء, فيسقط بمقتضى النص, وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته 

 النص.

َكة" -أيًضا  -وتسمى هذه المسألة   -ألن مذهب مالك والشافعي ؛ "الُمَشرَّ

ألم يف الثلث, وهو آخر  التشريك فيها بين اإلخوة األشقاء واإلخوة -رحمهما اهلل 

 الروايتين عن عمر, وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت.

 والصواب عدم التشريك؛ ألنه مقتضى النص كما سبق.

ولو كان بدل الزوج زوجة, لكان لها الربع, ولِلم السدس, ولِلخوين من أم 
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 الثلث, والباقي لِلخ الشقيق, ولو كانوا مائة أخ.

أم, أخ واحد, لكان للزوج النصف, ولِلم السدس,  ولو كان بدل األخوين من

 ولِلخ من األم السدس, والباقي لِلخ الشقيق, ولو كان معه ألف أخ.

ولو كان بدل األخ الشقيق أخت شقيقة, لكان للزوج النصف, ولِلم السدس, 

ولِلخوين من أم الثلث, ولِلخت الشقيقة النصف, وتعول إلى تسعة. فإن كان معها 

 رض لهما الثلثان, وعالت إلى عشرة.أخت أخرى ف

وال تشريك يف هذه المسائل, وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك يف مسألة 

 المشركة.

علم مما سبق أنه ال يرث بنو أب الميت األعلى مع بني أبيه األقرب  الفائدة الثانية:

لجد مثاًل, وإن نزلوا؛ ألن بني أبيه األقرب أقرب منزلة, فإن من يجتمع بالميت يف ا

أقرب ممن يجتمع به يف أبي الجد, ولذلك كان بنو اإلخوة وإن نزلوا, أولى من 

 األعمام وإن قربوا.

فلو هلك هالك عن عم جده, وابن ابن ابن ابن عم أبيه: كان المال للثاين؛ ألنه 

 أقرب منزلة.

 هم وإن نزلوا.ال يتصور التقديم بالقوة إال يف اإلخوة واألعمام وأبنائ الفائدة الثالثة:

ترتيب عصبة المعتق يف التقديم, كرتتيب عصبة النسب, لكن ال  الفائدة الرابعة:

 يرث إال العصبة بأنفسهم.

 فلو هلك عن ابن معتقه, وأخي معتقه: كان المال لِلول؛ ألنه أسبق جهة.

 ولو هلك عن ابن معتقه, وابن ابن معتقه: فالمال لِلول؛ ألنه أقرب منزلة.

 أخ معتقه الشقيق, وأخيه من أبيه: فالمال لِلول؛ ألنه أقوى. ولو هلك عن

ولو هلك عن ابن معتقه, وبنت معتقه: فالمال لالبن؛ ألنه هو العاصب بالنفس, 
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 والبنت عاصبة بالغير.

قد يرث الشخص بالفرض, والتعصيب من جهة واحدة, كما  الفائدة اخلامسة:

مع يف الشخص جهة فرض, وجهة سبق يف األب والجد مع إناث الفروع, وقد يجت

 تعصيب, فيرث هبما إن لم تحجبا أو أحدهما. 

فله النصف فرًضا؛ ألنه زوج, والباقي تعصيبًا؛ فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه, 

 ألنه ابن عم.

فلو هلك عن بنت, وعم, وابن عم هو أخ من أم, فللبنت وإن حجبتا لم يرث, 

م بجهة الفرض؛ ألن البنت تحجبه, وال النصف, والباقي للعم, وال شيء البن الع

 بجهة التعصيب؛ ألن العم يحجبه.

فلو هلك عن بنت, وابني عم أحدهما وإن حجبت إحداهما ورث باألخرى فقط, 

أخ من أم: فللبنت النصف, والباقي البني العم تعصيًبا بالسوية, وال إرث لِلخ من 

 األم بالفرض؛ ألن البنت تحجبه.

فالبن عمها النصف فرًضا؛ ألنه زوج م, وابن عم هو زوج: ولو هلكت امرأة عن ع

 والباقي للعم وال إرث البن العم بالتعصيب؛ ألن العم يحجبه.

قد يجتمع يف الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط  الفائدة السادسة:

إن لم يوجد لها مانع, فلو هلك عن عم معتق ألبيه, وابن عم معتق له: فالمال للعم, 

عتباًرا بالجهة المقدمة من التعصيب, وهي جهة النسب, ولو اعتربنا المؤخرة وهي ا

جهة الوالء لكان المال البن العم؛ ألنه معتق للميت نفسه, فيكون أولى من معتق 

 أبيه.

 ولو هلك عن عمين أحدهما معتق: فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب.

ألنه إذا اجتمع يف الشخص جهتا تعصيب, وال يتميز المعتق بزيادة بسبب الوالء؛ 
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 ورث بالمقدم منها فقط.

من ال أب له شرًعا, كولد الزنا والمنفي بلعان, فعصبته عصبة  الفائدة السابعة:

 فروعه, فإن عدموا فأمه, فإن عدمت فعصبتها على الرتتيب السابق.

 .بالفرضُعلَِم مما سبق أن الورثة ينقسمون باعتبار اإلرث  الفائدة الثامنة:

  :والتعصيب مخسة أقسام 

من يرث بالفرض فقط, وهم الزوجان, وأوالد, األم وإناث األصول, األول: 

 كاألم والجدة وإن علت.

من يرث بالتعصيب بالنفس, وهم األبناء, وأبناؤهم, واإلخوة لغير أم, الثاين: 

 وأبناؤهم, واألعمام لغير أم, وأبناؤهم, وذو الوالء من ذكر وأنثى.

من يرث بالفرض تارة, وبالتعصيب بالنفس تارة, ويجمع بينهما تارة, لثالث: ا

 وهو األب, والجد وإن عال.

من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وال يجمع بينهما, وهن الرابع: 

 البنات, وبنت االبن وإن نزل

لغير من يرث بالفرض تارة, وبالتعصيب بالغير تارة, وبالتعصيب مع االخامس: 

 تارة, وال يجمع بين ذلك, وهن األخوات الشقيقات واألخوات ألب.

هذه هي األقسام التي قام عليها الدليل, وبقي قسم سادس ال دليل عليه, وهو من 

يرث بالفرض أواًل, ثم يقسم عليه بالتعصيب, وهو الجد, واألخت يف األكدرية, وقد 

 ل وقواعد الفرائض.سبق الكالم عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدلي

 :معنى احلجب وبيان أنواعه 

 المنع. الَحْجُب يف اللغة: 

 منع الوارث من اإلرث كله, أو بعضه.ويف االصطالح: 
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فهذا هو من أهم أبواب الفرائض, والذي ال يتقنه يحصل له الخطأ, وقد يورث من 

 ال ميراث له.

 فمثاًل أب الميت: يحجب األخوة واألخوات للميت.

االبن: فإنه يحجب جميع الورثة, إال من كان من أصحاب الفروض وكذلك 

 المقدرة, أو كان له أخت تشاركه يف الميراث, ويكون للذكر مثل حظ االنثيين.

وهذا الباب مهم جًدا يف الفرائض ال ينقص أهمية عن أسباب اإلرث وشروطه؛ 

 موانعه. وذلك ألن اإلرث كغيره ال يتم إال بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء 

فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه؛ حتى ال يحكم به 

 مع تخلف األسباب والشروط أو وجود الموانع. 

ال يحل لمن ال يعرف باب الحجب أن يفتي يف ولذلك قال بعض العلماء: 

 قه.الفرائض خوًفا من أن يورث من ال إرث له فيحرم الحق أهله, ويعطيه من ال يستح

  :بيان أقسام احلجب 

 حجب بوصف, وحجب بشخص.وينقسم الحجب إلى قسمين: 

 فالقسم األول: الحجب بالوصف. 

 أن يتصف الوارث بمانع من موانع اإلرث السابقة الرق والقتل واختالف الدين.

وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة, فإن كان كل واحد منهم يمكن أن 

 اًل أو مخالًفا يف الدين.يكون رقيًقا أو قات

 والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم, فال يحجب غيره وال يعصب غيره.

 والقسم الثاين: الحجب بالشخص. 

أن يكون بعض الورثة محجوًبا بشخص آخر, ويتنوع هذا القسم إلى نوعين: 

 حجب حرمان, وحجب نقصان.
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 فاألول: حجب الحرمان. 

ا, كحجب أب للميت ألخوة الميت؛ فال أن ال يرث المحجوب مع الحاجب شيئً 

 يرثون مع وجود األب شيًئا. 

ويمكن دخوله على جميع الورثة, إال من يدلي إلى الميت بال واسطة وهم ستة: 

 األم, واألب, والبنت, واالبن, والزوجة, والزوج.

 والباقي يحجبون حجب حرمان.

 لها السدس ال يتغير, إال إذا كان ال ابن للميت.فاألم: 

 له السدس أيًضا ال يتغير, إال إذا ورث مع ذلك بالتعصيب.واألب: 

 لها النصف, وإن كان لها أخ فللذكر مثل حظ االنثيين.والبنت: 

 له التعصيب يأخذ ما تبقى من أصحاب الفرائض.واالبن: 

لها الربع إن لم يكن للميت ابناء منها, أو من غيرها, ولها الثمن مع والزوجة: 

 ميت منها, أو من غيرها.وجود أوالد ال

له النصف إذا لم يكن للزوجة الميتة أبناء منه, أو من غيره, وله الربع إذا والزوج: 

 كان للميتة أبناء منه, أو من غيره.

 . والثاين: حجب النقصان

أن يرث المحجوب مع الحاجب شيًئا لوال الحاجب لورث أكثر منه, وهذا النوع 

 ن غير استثناء.يمكن دخوله على جميع الورثة م

 أي لو مات الرجل عن ابن واحد: فإنه سيأخذ جميع المال.

 لو مات عن ثالث أبناء: سيكون لالبن الواحد ثلث المال.

سيكون للزوجة الثمن, ولِلم السدس, لو مات عن أم وأب وزوجة وعشرة أوالد: 

لذكر مثل ولِلب السدس, والباقي بين أوالده عشرة أسهم إن كانوا كلهم ذكوًرا, أو ل
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 حظ االنثيين إن كانوا ذكوًرا وإناًثا, وهكذا.

والمحجوب بالشخص ال يحجب غيره حجب حرمان, ولكن قد يحجبه حجب 

 نقصان, كاإلخوة يحجبون األم إلى السدس, وإن كانوا محجوبين باألب.

 :بيان قواعد يف حجب احلرمان بالشخص 

 القاعدة األولى: يف األصول. 

 يحجب من فوقه إذا كان من جنسه.  فكل وارث من األصول

فاألب يحجب األجداد ألهنم من جنسه, وال يحجب الجدات ألهنن من غير 

 جنسه. 

واألم تحجب الجدات ألهنن من جنسها, وال تحجب األجداد ألهنم من غير 

 جنسها.

 القاعدة الثانية: يف الفروع. 

 م ال.فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أ

 يحجب أبناء االبن وبنات االبن. فاالبن: 

فال تحجب من تحتها لكن إذا استغرقن الثلثين فإن من فأما األنثى من الفروع: 

 تحتهن من اإلناث يسقطن, إال أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن, أو أنزل منهن.

 القاعدة الثالثة: يف الحواشي مع األصول والفروع. 

والفروع, فإنه يحجب الحواشي الذكور منهم فكل ذكر وارث من األصول 

 واإلناث, وال يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح.

 وسبق أن المذهب تشريك اإلخوة لغير أم مع الجد على التفصيل السابق.

وأما اإلناث من األصول أو الفروع فال يحجبن الحواشي, إال إناث الفروع وهن 

 ألم.البنات وبنات االبن فيحجبن اإلخوة 
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 القاعدة الرابعة: يف الحواشي بعضهم مع بعض.

فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه يف الجهة أو القرب أو القوة  

على ما سبق يف باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كاألخوات فإنه ال يحجب من 

 يرث بالتعصيب وال بالفرض.

 القاعدة الخامسة: يف الوالء.

تعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الوالء, وكل من فكل من يرث بال

 كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه. 

 إال أنه يفرض لِلب والجد وإن عال, السدس مع األبناء وأبنائهم على المذهب. 

قطان أن ال فرض يف الوالء ال لِلب وال للجد وال لغيرهما وأهنما يسوالصواب: 

 باألبناء وأبنائهم. 

 اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ذكره عنه يف الفائق.

كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة, إال القاعدة السادسة: قال األصحاب: 

اإلخوة من األم فإهنم يدلون باألم ويرثون معها, وإال الجدة أم األب وأم الجد فإهنا 

 تدلي هبما وترث معهما.

أن من أدلى بشخص فإن قام رجب هذه القاعدة على وجه آخر وهو: وذكر ابن 

 مقامه عند عدمه سقط به وإال فال.

 بيان بعض األمثلة على ما سبق:

فلِلم الثلث لو هلك هالك عن أم, وأخت شقيقة, وأخ شقيق رقيق, وعم لغير أم: 

 ولِلخت النصف والباقي للعم وال شيء لِلخ؛ ألنه رقيق فهو محجوب بالوصف,

ولذلك لم يحجب األم إلى السدس, ولم يعصب أخته, ولم يسقط العم؛ ألن 

 المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فال يحجب غيره وال ُيعصبه.
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فلِلم السدس والباقي لِلب وال شيء ولو هلك هالك عن أم, وأب, وإخوة: 

لإلخوة؛ ألن األب يحجبهم وإنما حجبوا األم مع أهنم ال يرثون؛ ألن المحجوب 

 الشخص قد يحجب غيره نقصاًنا.ب

فِلم األب السدس, والباقي له, وال ولو هلك هالك عن أب, وأمه, وجد, وأمه: 

شيء للجد؛ ألنه محجوب باألب لكونه من جنسه, وال ألمه؛ ألهنا محجوبة بأم األب 

لكوهنا من جنسها, ولو كان األب معدوًما لكان ألمه السدس والباقي للجد, ولو 

معدومة لكان ألم الجد السدس والباقي لِلب ولم يحجبها ألهنا  كانت أم األب

 ليست من جنسه.

 األرحام: وذو 

 كل قريب ليس له فرض وال تعصيب.ذوو األرحام: 

 وهؤالء ال يرثون إال مع تخلف الوارث بالفرض, وتخلف الوارث بالتعصيب.

 والقرابة: أصول, وفروع, وحواشي.

 فذوو األرحام من األصول هم:

 كل جد بينه وبين الميت أنثى, كأبي األم وأبي الجدة. -1

 كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى, كأم أبي األم وأم أبي الجدة. -2

 كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد, كأم أبي الجد.  -3

أن هذه من ذوات الفروض؛ ألهنا مدلية بوارث فرتث هذا المذهب, والصواب: 

 كأم الجد.

 كل من أدلى بأنثى كأوالد البنات وأوالد بنات االبن.ام من الفروع: وذوو األرح

 وذوو األرحام من الحواشي هم:

جميع اإلناث سوى األخوات, كالعمة والخالة وبنات األخ وبنات األخت  -1



   

 

197 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 وبنات العم.

كل من أدلى بأنثى سوى اإلخوة من األم, كابن األخت وبنته والعم ألم  -2

 والخال.

 خوة من األم, كابن األخ ألم وبنته.فروع اإل -3

 وكل من أدلى بأحد من ذوي األرحام فهو منهم.

  :بيان حكم توريث ذوي األرحام 

 وقد اختلف العلماء يف توريث ذوي األرحام: 

 ال يرثون. فقال مالك والشافعي: 

أي إذا لم يكن هنالك وارث من أصحاب الفروض, وال من أصحاب التعصيب, 

 على بيت مال المسلمين. فإن المال يردُ 

 يرثون, بشرط أن ال يوجد عاصب وال ذو فرض ُيَرُد عليه.وقال أبو حنيفة وأحمد: 

 .--وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة 

 ىئ ىئ}وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم, وهو الصواب؛ لقوله تعالى: 

 . [75:]األنفال {خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ

 , رواه البخاري ومسلم. (1) «ابن أخت القوم منهم»: ملسو هيلع هللا ىلصولقول النبي 

, رواه أحمد وأبو (2) «الخال وارث من َل وارث له يعقل عنه ويرثه »: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 داود وابن ماجه.

                                                           

 (. 1052(, ومسلم )3528أخرجه البخاري ) (1)

(, وابن 3351(, والنسائي )2822(, وأبو داود )2103(, والرتمذي )"4/131"أخرجه أحمد ) (2)

( وابن 4/382( والحاكم )3035(, وابن حبان )3/443(, وصحيح أبو عوانة )2737ماجه )

 , وضعفه ابن معين والبيهقي."البحر - 1/373", وحسنه البزار "74", والضياء "234"الجارود 
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ونصوص الكتاب والسنة يف توريثهم إما مجملة كاآلية, وإما يف فرد واحد منهم 

 كالحديث. 

 الثة أقوال:فمن َثمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ث 

 اعتبار قرب الدرجة. أحدها: 

فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت, وحجة هذا 

 . [75:]األنفال { جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ}القول قوله تعالى: 

 ومتى اعتربنا األولوية كان األقرب أولى.

 اعتبار قرب الجهة. القول الثاين: 

الجهات أربًعا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة,  وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل

فمتى كان يف الجهة األولى وارث من ذوي األرحام لم يرث أحد من الجهة التي 

قاله القرابة, بعدها قياًسا على اإلرث بالتعصيب, ويسمى هذا المذهب مذهب أهل 

 (.3/232: )"المغني"يف 

ن ذوي األرحام منزلة من أدلى به, اعتبار التنزيل فينزل كل واحد مالقول الثالث: 

ثم يقسم المال بين المدلى هبم, فما صار لكل واحد أخذه المدلى, وهذا هو المشهور 

 من مذهب اإلمام أحمد.

 يعني إن كان الرحم من جهة األب: يعطى السدس.

 وإن كان الرحم من جهة األخت: يعطى النصف, وهكذا.

 :وإليك مثااًل يظهر به أثر الخالف 

فالمال لبنت األخ على و هلك هالك عن بنت بنت بنت, وبنت أٍخ لغير أم: فل

 القول األول؛ ألهنا أقرب إلى الوارث. 

 ولبنت البنت على القول الثاين؛ ألهنا أسبق جهة.
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وبينهما نصفين على القول الثالث؛ ألن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف 

 1تعصيًبا.فرًضا, وبنت األخ بمنزلته فلها الباقي 

 :أحوال ذوي األرحام ثالث:  أحوال ذوي األرحام 

أن يكون الموجود واحًدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب, األولى: 

 وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض.

فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق: فلها المال كله تعصيًبا. ولو هلك عن بنت أخ 

 ي رًدا.ألم: فلها السدس فرًضا والباق

أن يكون الموجود اثنين فأكثر والُمْدَلى به واحد, فلهم جميع المال أيًضا؛ الثانية: 

ألن الُمْدَلى به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب, وإما صاحب فرض يستحق 

ا.   جميع المال فرًضا وردًّ

ر ثم يقسم المال بين هؤالء الجماعة كان الُمْدَلى به مات عنهم, غير أن الذك

 واألنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد.

فالمال بينهما تعصيًبا؛ ألن جدهما فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق, وأخته: 

 يرثه كذلك, لكن الذكر واألنثى سواء.

فالمال للخال ألم, والخال الشقيق ولو هلك هالك عن ثالثة أخوال متفرقين: 

ا؛ ألهنما مدليان باألم وهي   ترثه كذلك. فرًضا وردًّ

فللخال ألم السدس؛ ألنه أخ األم من األم والباقي للخال الشقيق, ألنه أخ األم 

 الشقيق وال شيء للخال ألب؛ ألنه محجوب بالخال الشقيق. 

لكان لها النصف؛ ألهنا أخت األم ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة, 

                                                           

العذب "من الطبعة المفردة, ونحوه يف  "3"ج "235"صفحة  "المغني"ذكر هذا المثال يف  (1)

 ."2"ج 23"صفحة  "الفائض
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والباقي للخال ألب؛ ألهنم الشقيقة, وللخال ألم السدس؛ ألنه أخ األم من األم, 

 يرثون األم كذلك لو ماتت عنهم.

أن يكون الموجود من ذوي األرحام اثنين فأكثر, والمدلى هبم اثنان الحال الثالثة: 

فأكثر؛ فنقسم المال أواًل بين المدلى هبم كان الميت مات عنهم, ومن سقط منهم 

على من يدلون به على سقط من يدلى به, ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى هبم 

 حسب إرثهم منه, غير أن الذكر واألنثى سواء.

 فلو هلك هالك عن ابن بنت, وخالة, وبنت أخ ألم, وبنت أخ ألب: 

فاقسم المال أواًل بين المدلى هبم؛ وهم بنت وأم وأخ ألم وأخ ألب؛ فللبنت 

ذه ابنته, وال النصف يأخذه ابنها, ولِلم السدس تأخذه الخالة, والباقي لِلخ ألب تأخ

 شيء لِلخ ألم؛ ألن البنت تحجبه فال يكون البنته شيء.

 ولو هلك عن ثالث خاالت متفرقات, وثالث عمات متفرقات:

فالخاالت يدلين باألم فلهن الثلث, والعمات يدلين باألب فلهن الباقي, ثم اقسم  

حد, واقسم الثلث بين الخاالت يكن للشقيقة ثالثة, وللتي ألب واحد, وللتي ألم وا

الباقي بين العمات يكن للشقيقة ثالثة وللتي ألب واحد, وللتي ألم واحد, وهبذا صار 

 الثلث للخاالت أخماًسا والثلثان للعمات أخماًسا.

فابنا البنت األولى ولو هلك هالك عن ابني بنت, وبنت بنت أخرى, وبنت عم: 

العم مدلية بالعم؛ فيكون  مدليان ببنت, وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى وبنت

البني البنت األولى نصيب أمهما ثلث, ولبنت البنت الثانية نصيب أمها ثلث, ولبنت 

 العم الباقي نصيب أبيها.

 :جهات ذوي األرحام 
لما كانت القرابة أصواًل وفروًعا وحواشي؛ جعل أصحاب اإلمام أحمد يف 
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 ًثا: المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي األرحام ثال

 ."أبوة, وأمومة, وبنوة"

يدخل فيها جميع من يدلي باألب من األجداد والجدات والحواشي فاألبوة: 

الذين ال فرض لهم وال تعصيب, كأبي أم األب, والعمات, والعم ألم, وبنات اإلخوة 

, وأوالد األخوات لغير أم, وبنات األعمام, ومن أدلى بواحد من هؤالء.  لغير أمٍّ

يدخل فيها جميع من يدلي باألم من األجداد والجدات والحواشي, واألمومة: 

الذين ال فرض لهم وال تعصيب, كأبي األم, واألخوال, والخاالت, وأوالد اإلخوة 

 ألم, ومن أدلى بواحد من هؤالء.

وظاهر المذهب أن أوالد اإلخوة ألم من جهة األبوة, والصحيح ما قدمنا؛ فإن 

 لهم باألب إطالًقا. اإلخوة ألم وفروعهم ال صلة

يدخل فيها جميع الفروع الذين ال فرض لهم وال تعصيب, وهم َمْن َبْينه والبنوة: 

 وبين الميت أنثى كأوالد البنات وأوالد بنات االبن ومن أدلى هبم.

فإذا اجتمع اثنان فأكثر يف جهة فأيهما وصل إلى الوارث أواًل حجب اآلخر, وإن 

حد بالوارث الذي أدلى به مهما بعدت درجته, ثم قسمنا كانا يف جهتين ألحقنا كل وا

 المال بين المدلى هبم, فما صار لكل واحد أخذه المدلي, كما سبق.

فلبنت البنت فلو هلك هالك عن بنت بنت, وبنت بنت بنت, وبنت بنت بنت عم: 

شيء النصف؛ ألهنا بمنزلة البنت؛ والباقي لبنت بنت بنت العم؛ ألهنا بمنزلة العم؛ وال 

لبنت بنت البنت؛ ألن بنت البنت أقرب إلى الوارث منها فتحجبها لكوهنا يف جهتها, 

 ولم تحجب بنت العم النازلة؛ ألهنا ليست يف جهتها.

فالمال لبنت العم؛ ألهنا أقرب ولو هلك عن بنت بنت أخ شقيق, وبنت عم شقيق: 

 إلى الوارث والجهة واحدة.
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فاألقرب إلى الوارث بنت نت بنت عمة: ولو هلك عن بنت بنت, وبنت خال, وب

البنت, ثم بنت الخال, لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط األبعد باألقرب, 

فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة؛ يكن لبنت البنت النصف؛ ألهنا بمنزلة 

 البنت. 

 ولبنت الخال السدس؛ ألهنا بمنزلة األم. 

 لباقي تعصيبًا ألهنا بمنزلة األب.ولبنت بنت العمة السدس فرضًا وا

 .كتاب تسهيل الفرائض لإلمام العثيمين 

علم شهر ويبقى مع صاحبه "هذا الباب, وباب طويل, وكما قيل: ملخص فهذا 

 (1)."الدهر

 البدء في القسمة بالفروض

  - -اْبِن َعبَّاٍس  َعنِ ) – 252
ِ
را »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ائِضا أاْلِحُقوا اْلفا

ُجلٍ  ُهوا َِلاْولاى را ا باِقيا فا ما ا، فا رٍ  بِأاْهِلها كا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2) «ذا

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن المال الموروث ينقسم إلى فرض وتعصيب. المؤلف ساق 

 وقد تقدم بيان أصحاب الفروض, والمعصبة.

ل الذي زاد على وهذا الحديث على عمومه, أن أقرب رجل ذكر يأخذ جميع الما

 الفروض.

 رجل هلك عن زوجة وأم وأب وابن.وبيان صورة ذلك: 

                                                           

 هلل )تسهيل الفرائض( .ملخص من كتاب الشيخ ابن العثيمين رحمه ا (1)

 .(1315)ومسلم  (,3732)أخرجه البخاري  (2)
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 فنبدأ بأصحاب الفروض وهكذا دائًما يبدأ بأصحاب الفروض: 

 الثمن؛ ألن الميت له ولد.فيكون للزوجة: 

السدس؛ ألن الميت له فرع وارث؛ يحجبها من الثلث إلى السدس ويكون لِلم: 

 حجب نفصان.

 . دس أيًضا, لوجود الفرع الوارث وهو االبنالسويكون لِلب: 

 الباقي من المال كله؛ ألنه معصب انفرد بالمال.ويكون لالبن: 

من الرتكة دون تحديد؛ ألنه ليس ما بقي وسبق بيان المعصب: وهو الذي يأخذ 

 ., وإذا انفرد أخذ جميع المال من أصحاب الفروض

 الكفر والشرك من موانع اإلرث

  - -َساَمَة ْبِن َزْيٍد أُ  َوَعنْ ) – 253
َّ

َلا يارُِث اْلُمْسِلُم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

افُِر اْلُمْسِلما  َلا يارُِث اْلكا ، وا را
افِ  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , (1) «اْلكا

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان موانع اإلرث. ساق المنصف 

 وقد تقدم بيان ذلك يف أول الباب.

ةا » قوله: اما ْيٍد ُأسا  .ملسو هيلع هللا ىلص, وكان حب النبي وهو ابن زيد بن حارثة : « -ْبِن زا

 .ملسو هيلع هللا ىلص, هو حبه وابن حبه وأسامة ابنه 

 .على جيش فيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمره النبي 

                                                           

بدل « المؤمن»بلفظ  (4283)وأخرجه البخاري  (,1314)ومسلم  (,3734)أخرجه البخاري  (1)

 يف الموضعين.« المسلم»
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 .ملسو هيلع هللا ىلصمن بعض الناس, فدافع عنه النبي  وقد طعن يف إمارته 

 , َقاَل: َأمَّ من حديث اْبِن ُعَمَر في الصحيحين: ف
ِ
ُأَساَمَة َعَلى َقْوٍم  ملسو هيلع هللا ىلصَر َرُسوُل اهلل

اْيُم »َفَطَعنُوا فِي إَِماَرتِِه, َفَقاَل:  ْبِلِه، وا بِيِه ِمْن قا ِة أا ارا نُْتْم فِي إِما عا ْد طا قا تِِه فا ارا نُوا فِي إِما ْطعا إِْن تا

بِّ النَّا انا ِمْن أاحا إِْن كا ةِ، وا ارا ا لَِْلِما ِليقا انا خا ْد كا بِّ النَّاِس اهللِ لاقا ا لاِمْن أاحا ذا إِنَّ ها ، وا ِس إِلايَّ

هُ   .(1) «إِلايَّ باْعدا

را » قوله:
افِ  وهذا عام يف جميع المسلمين, وجميع الكفار : «َلا يارُِث اْلُمْسِلُم الْكا

 .على ما تقدم 

 حكم املرتد فهل يرث ويورث من املسلمني؟ 

يورث, وال يرث من  اختلف أهل العلم يف حكم المرتد, والصحيح أنه ال

 المسلمين؛ ألنه كافر, فيشمله الحديث السابق.

 ويكون ماله لبيت مال المسلمين.

  وورثته مسلمونبيان إذا مات مرتد يف بالد الكفار : 

وربما استغلوه يف الد الكفار, فإن الكفار سيأخذونه, رك مال المرتد يف بفإذا تُ 

 حرب المسلمين, واستمتعوا به.

 .على سبيل اإلرث ال  ه, ناهلل أعلم أن أوالده يأخذوفالذي أرى و

على سبيل التخليص له من أيدي الكفار, أو على أي صورة من وإنما يأخذونه 

 الصور األخرى التي يحصل هبا التملك للمال دون أن يرثه إرًثا, واهلل أعلم.

افُِر اْلُمْسِلما » قوله: َلا يارُِث اْلكا أن الكافر ال يرث  وهذا إجماع بين العلماء: «وا

 المسلم .

                                                           

 (.2423(, ومسلم )4250أخرجه البخاري ) (1)
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 سواء كان أًبا, أو أًما, أو ابنًا, أو أًخا, أو عًما, أو على أي صورة كان.

  :حكم مرياث الكافر من املسلم 

على ذلك بين أهل  االتفاق ال يرث الكافر المسلم؛ لحديث الباب, وقد نقل

 العلم.

  قال اإلمام ابن رشد (: 4/133صد )يف بداية المجتهد وهناية المقت

 ڄ ڄ ڦ ڦ}ْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى َأنَّ اْلَكافَِر اَل َيِرُث اْلُمْسلَِم لَِقْولِِه َتَعاَلى: أ

 . [141:]النساء {ڃ ڃ ڄ ڄ

اَلُم  -َولَِما َثَبَت مِْن َقْولِِه  اَلُة َوالسَّ افُِر »: -َعَلْيِه الصَّ َلا اْلكا ، وا را
افِ َلا يارُِث اْلُمْسِلُم اْلكا

 . اهـ«ْلُمْسِلما ا

 وقال اإلمام ابن قدامة ( 3/337يف المغني :) ََّأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأن

 اْلَكافَِر اَل َيِرُث اْلُمْسلَِم. 

َحاَبِة َواْلُفَقَهاُء: اَل َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافِرَ   . اهـَوَقاَل ُجْمُهوُر الصَّ

  :بيان حكم توريث املسلم من الكافر 

 بين أهل العلم:  ويف توريث المسلم من الكافر خالف

ثم ال خالف أن الكافر ال يرث المسلم بحال, وكذلك ال يرث : قال السرخسي 

 , وهو مذهب الفقهاء.المسلم الكافر يف قول أكثر الصحابة 

  وقال ابن رشد المالكي ( 4/137يف بداية المجتهد :) َواْخَتَلُفوا فِي

. مِيَراِث اْلمُ   ْسلِِم اْلَكافَِر, َوفِي مِيَراِث اْلُمْسلِِم اْلُمْرَتدَّ

َحاَبِة  َوالتَّابِِعيَن َوُفَقَهاِء اأْلَْمَصاِر إَِلى َأنَُّه اَل  --َفَذَهَب ُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء مَِن الصَّ

 َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر بَِهَذا اأْلََثِر الثَّابِِت. 

َحاَبِة  َوَذَهَب ُمَعاُذ ْبنُ   .--َجَبٍل َوُمَعاِوَيُة مَِن الصَّ
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 َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َوَمْسُروٌق مَِن التَّابِِعيَن. 

َوَجَماَعٌة إَِلى َأنَّ اْلُمْسلَِم َيِرُث اْلَكافَِر, َوَشبَُّهوا َذلَِك بِنَِسائِِهْم, َفَقاُلوا: َكَما َيُجوُز َلنَا 

ْرُث, َوَرَوْوا فِي َذلَِك َأْن َننْكَِح نَِساَءُهْم َواَل   َيُجوُز َلنَا َأْن ُننْكَِحُهْم نَِساَءَنا َكَذلَِك اإْلِ

َحِديًثا ُمْسنًَدا, َقاَل َأُبو ُعَمَر: َوَلْيَس بِاْلَقِويِّ ِعنَْد اْلُجْمُهوِر, َوَشبَُّهوُه َأْيًضا بِاْلِقَصاِص فِي 

تِي اَل َتَتَكاَفأُ  َماِء الَّ  . اهـالدِّ

 مام ابن القيم قال اإل ( 853-2/854يف أحكام أهل الذمة :) ا َوَأمَّ

َلُف:   َتْوِريُث اْلُمْسلِِم مَِن اْلَكافِِر َفاْخَتَلَف فِيِه السَّ

َفَذَهَب َكثِيٌر مِنُْهْم إَِلى َأنَُّه اَل َيِرُث َكَما اَل َيِرُث اْلَكافُِر اْلُمْسلَِم: َوَهَذا ُهَو اْلَمْعُروُف 

ِة اأْلَْرَبَعِة, َوَأْتَباِعِهْم.ِعنَْد اأْلَئِ   مَّ

َبْل َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر, ُدوَن اْلَعْكِس, َوَهَذا َقْوُل ُمَعاِذ ْبِن َوَقاَلْت َطاِئَفٌة مِنُْهْم: 

 ْبنِ 
ِّ

ِد ْبِن َعلِي ِد ْبِن اْلَحنَِفيَِّة, َوُمَحمَّ اْلُحَسْيِن,  َجَبٍل, َوُمَعاِوَيَة ْبِن َأبِي ُسْفَياَن, َوُمَحمَّ

ٍل, َوَيْحَيى ْبِن َيْعَمَر,   ْبِن ُمَغفَّ
ِ
َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب, َوَمْسُروِق ْبِن اأْلَْجَدِع, َوَعْبِد اهلل

ْساَلِم اْبِن َتيِْمَيَة. َقاُلوا: َنِرُثُهْم َواَل َيِرُثوَننَا,  َوإِْسَحاَق ْبِن َراَهَوْيِه. َوُهَو اْختَِياُر َشْيِخ اإْلِ

 َكَما َننْكُِح نَِساَءُهْم, َواَل َينْكُِحوَن نَِساَءَنا.

ِذيَن َمنَُعوا اْلِميَراَث:  ، » "ُعْمَدُتُهُم اْلَحِديُث اْلُمتََّفُق َعَلْيِه: َوالَّ را
افِ َلا يارُِث اْلُمْسِلُم اْلكا

افُِر اْلُمْسِلما  َلا اْلكا .. َوُهَو ُعْمَدٌة مِْن َمنِْع مِيَراِث اْلُمنَا" «وا ْنِديِق, َومِيَراِث اْلُمْرَتدِّ  فِِق الزِّ

 َقاَل َشْيُخنَا: 
َّ

نَِّة اْلُمَتَواتَِرِة َأنَّ النَّبِي َناِدَقَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَقْد َثَبَت بِالسُّ َكاَن ُيْجِري الزَّ

 اْلُمنَافِِقيَن فِي اأْلَْحَكاِم الظَّاِهَرِة َمْجَرى اْلُمْسلِِميَن َفَيِرُثوَن َوُيوَرُثوَن. َوقَ 
ِ
ْد َماَت َعْبُد اهلل

ُسوُل   الرَّ
َ

ْن َشِهَد اْلُقْرآُن بِنَِفاقِِهْم, َوُنِهي , َوَغْيُرُه مِمَّ
ٍّ

اَلةِ َعَليِْه,  - ملسو هيلع هللا ىلص -ْبُن ُأَبي َعِن الصَّ

 اْبنُهُ 
ٍّ

 ْبَن ُأَبي
ِ
ْستِْغَفاِر َلُه, َوَوِرَثُهْم َوَرَثُتُهُم اْلُمْؤمِنُوَن: َكَما َوِرَث َعْبَد اهلل

ِ
, َوَلْم َيْأُخِذ َواال

 
ُّ

مِْن َتِرَكِة َأَحٍد مَِن اْلُمنَافِِقيَن َشيًْئا, َواَل َجَعَل َشْيًئا مِْن َذلَِك َفْيًئا, َبْل َأْعَطاُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي
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ِهَرِة اَل َعَلى لَِوَرَثتِِهْم, َوَهَذا َأْمٌر َمْعُلوٌم بِيَِقيٍن, َفُعلَِم َأنَّ اْلِميَراَث َمَداُرُه َعَلى النُّْصَرِة الظَّا

إِيَماِن اْلُقُلوِب, َواْلُمَوااَلِة اْلَباطِنَِة, َواْلُمنَافُِقوَن فِي الظَّاِهِر َينُْصُروَن اْلُمْسلِِميَن َعَلى 

َأْعَدائِِهْم, َوإِْن َكاُنوا مِْن َوْجٍه آَخَر َيْفَعُلوَن ِخاَلَف َذلَِك, َفاْلِميَراُث َمْبنَاُه َعَلى اأْلُُموِر 

اِهَرِة اَل َعَلى إِيَماِن اْلُقُلوِب, َواْلُمَوااَلِة اْلَباطِنَِة, َواْلُمنَافُِقوَن فِي الظَّاِهِر َينُْصُروَن الظَّ 

اْلُمْسلِِميَن َعَلى َأْعَدائِِهْم, َوإِْن َكاُنوا مِْن َوْجٍه آَخَر َيْفَعُلوَن ِخاَلَف َذلَِك, َفاْلِميَراُث 

 اِهَرِة اَل َعَلى َما فِي اْلُقُلوِب.َمْبنَاُه َعَلى اأْلُُموِر الظَّ 

 : ا اْلُمْرَتدُّ , َواْبِن َمْسُعوٍد: َأنَّ َماَلُه لَِوَرَثتِِه مَِن َوَأمَّ
ٍّ

َحاَبِة مِْثِل َعلِي َفاْلَمْعُروُف َعِن الصَّ

. َوَهَذا " «افِرا َلا يارُِث اْلُمْسِلُم اْلكا » ": - ملسو هيلع هللا ىلص -اْلُمْسلِِميَن َأْيًضا, َوَلْم ُيْدِخُلوُه فِي َقْولِِه 

ِحيُح.  ُهَو الصَّ

ِة:  مَّ ا َأْهُل الذِّ  َوَأمَّ
ِّ

 -َفَمْن َقاَل بَِقْوِل ُمَعاٍذ, َوُمَعاِوَيَة, َوَمْن َواَفَقُهَما: َيُقوُل َقْوَل النَّبِي

را » ": - ملسو هيلع هللا ىلص
افِ  اَل اْلُمنَافُِق, َواَل  " «َلا يارُِث اْلُمْسِلُم اْلكا

ُّ
, َواَل اْلُمَراُد بِِه اْلَحْربِي اْلُمْرَتدُّ

: َفإِنَّ َلْفَظ 
ُّ

ي مِّ َفَقْد َيْأتِي َلْفُظُه, َواْلُمَراُد بِِه  -َوإِْن َكاَن َقْد َيُعمُّ ُكلَّ َكافٍِر  - "اْلَكافِِر  "الذِّ

اِر, َكَقْولِِه َتَعاَلى:   مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ}َبْعُض َأْنَواِع اْلُكفَّ

, "اْلَكافِِريَن  "اْلُمنَافُِقوَن فِي َلْفِظ  , َفُهنَا َلْم َيْدُخلِ  [140:]النساء {ىب , َوَكَذلَِك اْلُمْرَتدُّ

ْطاَلِق, َولَِهَذا َيُقوُلوَن: إَِذا َأْسَلَم اْلَكافُِر  "اْلَكافِِر  "َفاْلُفَقَهاُء اَل ُيْدِخُلوَنُه فِي َلْفِظ  ِعنَْد اإْلِ

اَلِة, َوإَِذا َأْسلَ   َم اْلُمْرَتدُّ َفِفيِه َقْواَلِن.َلْم َيْقِض َما َفاَتُه مَِن الصَّ

 َوَقْد َحَمَل َطائَِفٌة مَِن اْلُعَلَماِء: 
ِّ

افِرٍ » ": - ملسو هيلع هللا ىلص -َقْوَل النَّبِي , َعَلى " «َلا ُيْقتاُل ُمْسِلٌم بِكا

, َواَل َرْيَب َأنَّ َحْمَل َقْولِِه: 
ِّ

ي مِّ  ُدوَن الذِّ
ِّ

افِرا » "اْلَحْربِي َعَلى  " «َلا يارُِث اْلُمْسِلُم اْلكا

ْساَلِم   َأْوَلى, َوَأْقَرُب َمْحَماًل, َفإِنَّ فِي َتْوِريِث اْلُمْسلِِميَن مِنُْهْم َتْرِغيًبا فِي اإْلِ
ِّ

اْلَحْربِي

ْساَل  ُخوِل فِي اإْلِ ِة, َفإِنَّ َكثِيًرا مِنُْهْم َيْمنَُعُهْم مَِن الدُّ مَّ ُخوَل فِيِه مِْن َأْهِل الذِّ ِم لَِمْن َأَراَد الدُّ

 ُف َأْن َيُموَت َأَقاِرُبُهْم, َوَلُهْم َأْمَواٌل َفاَل َيِرُثوَن مِنُْهْم َشْيًئا.َخوْ 
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َوَقْد َسِمْعنَا َذلَِك مِنُْهْم مِْن َغْيِر َواِحٍد مِنُْهْم َشَفاَها, َفإَِذا َعلَِم َأنَّ إِْساَلَمُه اَل ُيْسِقُط 

ْساَلِم َوَصارَ  ًة, َوَهَذا َوْحَدُه َكاٍف فِي مِيَراَثُه َضُعَف اْلَمانُِع مَِن اإْلِ ْت َرْغَبُتُه فِيِه َقِويَّ

وَن اْلُعُموَم بَِما ُهَو ُدوَن َذلَِك بَِكثِيٍر, َفإِنَّ َهِذِه َمْصَلَحٌة َظاِهَرٌة  التَّْخِصيِص, َوُهْم َيُخصُّ

َفاتِِه, َوَقْد َتكُ  ْعتَِباِر فِي َكثِيٍر مِْن َتَصرُّ
ِ

ْرُع بِاال وُن َمْصَلَحُتَها َأْعَظَم مِْن َيْشَهُد َلَها الشَّ

ِة إِنََّما  مَّ َمْصَلَحِة نَِكاِح نَِسائِِهْم, َوَلْيَس فِي َهَذا َما ُيَخالُِف اأْلُُصوَل, َفإِنَّ َأْهَل الذِّ

ْصَرةِ, َينُْصُرُهْم, َوُيَقاتُِل َعنُْهُم اْلُمْسلُِموَن, َوَيْفَتُدوَن َأْسَراُهْم, َواْلِميَراُث ُيْسَتَحقُّ بِالنُّ 

َفَيِرُثُهُم اْلُمْسلُِموَن, َوُهْم اَل َينُْصُروَن اْلُمْسلِِميَن, َفاَل َيِرُثوَنُهْم, َفإِنَّ َأْصَل اْلِميَراِث َليَْس 

ُهَو بُِمَوااَلِة اْلُقُلوِب, َوَلْو َكاَن َهَذا ُمْعتََبًرا فِيِه َكاَن اْلُمنَافُِقوَن اَل َيِرُثوَن, َواَل ُيوَرُثوَن, 

نَُّة بَِأنَُّهْم َيِرُثوَن َوُيوَرُثوَن.َوقَ   ْد َمَضِت السُّ

 وهو طويل... إلى آخر كالمه 

  وقال ابن قدامة ( 3/337يف المغني :) 

َحاَبِة َواْلُفَقَهاُء:   اَل َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر. َوَقاَل ُجْمُهوُر الصَّ

 ُيْرَوى َهَذا َعْن َأبِي َبْكٍر, َوُعَمَر, َوُعثْ 
ِ
, َوُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد, َوَجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ٍّ
َماَن, َوَعلِي

-  - . 

, َوَعَطاٌء, َوَطاُوٌس, َواْلَحَسُن, َوُعَمُر  ْهِريُّ َوبِِه َقاَل َعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن, َوُعْرَوُة, َوالزُّ

 , َوَأُبو َحنِيَفَة, َوَأْصَحاُبُه, َوَمالٌِك, ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز, َوَعْمُرو بُْن ِدينَاٍر, َوالثَّْوِريُّ

ُة, اْلُفَقَهاِء.  , َوَعامَّ
ُّ

افِِعي  َوالشَّ

 َوَعَلْيِه اْلَعَمُل. 

ُثوا اْلُمْسلَِم مِْن اْلَكافِِر, َوَلْم -  -َوُرِوَي َعْن ُعَمَر, َوُمَعاٍذ, َوُمَعاِوَيَة  , َأنَُّهْم َورَّ

ُثوا اْلَكافَِر مِْن اْلُمْس   لِِم.ُيَورِّ

 ْبِن اْلُحَسْيِن, َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب, 
ِّ

ِد بِْن اْلَحنَِفيَِّة, َوَعلِي  َذلَِك َعْن ُمَحمَّ
َ

َوُحكِي



   

 

719 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

, َوَيْحَيى ْبِن َيْعُمَر, َوإِْسَحاَق. 
ِّ

, َوالنََّخِعي
ِّ

ْعبِي َوَمْسُروٍق, َوَعْبِد اهلل ْبِن َمْعِقٍل, َوالشَّ

 َعنُْهْم. َوَلْيَس بَِمْوُثوٍق بِِه 

َلْيَس َبيَْن النَّاِس اْختاَِلٌف فِي َأنَّ اْلُمْسلَِم اَل َيِرُث اْلَكافَِر. َوُرِوَي َأنَّ َفإِنَّ َأْحَمَد َقاَل: 

 
ِ
َثُه, َأنَّ َرُسوَل اهلل َثنِي َأُبو اأْلَْسَوِد, َأنَّ ُمَعاًذا َحدَّ  - َيْحَيى ْبَن َيْعُمَر اْحَتجَّ لَِقْولِِه, َفَقاَل: َحدَّ

َلا يانُْقُص »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص ُم ياِزيُد وا َنَّنَا َننْكُِح نَِساَءُهْم, َواَل َينْكُِحوَن نَِساَءَنا,  «اْْلِْسالا
ِ

َوأل

 َفَكَذلَِك َنِرُثُهْم, َواَل َيِرُثوَننَا. 

 َوَلنَا؛ 
ِّ

، َلا يارُِث الْ »َأنَُّه َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َرَوى ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد, َعْن النَّبِي افُِر اْلُمْسِلما كا

افِرا  َلا اْلُمْسِلُم اْلكا  , ُمتََّفٌق َعَلْيِه. «وا

 ْبِن 
ِ
ِه َعبِْد اهلل َوَرَوى َأُبو َداُود بِإِْسنَاِدِه: َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ

 
ِ
ُث أاْهُل مِ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْمٍرو, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ارا تَّىَلا ياتاوا تاْيِن شا  . اهـ..«لَّ

 واستدل جمهور أهل العلم على عدم جواز أن يرث الكافر المسلم بأدلة: 

 . المتقدم منها: حديث أسامة بن زيد 

 , المذكور بعد.«َل يتوارث أهل ملتين شتى»: وبحديث عبد اهلل بن عمرو 

وا ذلك بعدم كما قالوا: أن الوالية منقطعة بين المسلم والكافر, فلم يرثه, وأيد

 جواز أن يرث الكافر من المسلم, وهذا مثله يف انقطاع الوالية.

  -وأما من جوز أن يرث المسلم من الكافر بالوالء, فقد استدلوا بحديث َجابٍِر 

-  
ِ
ُه، أا » "َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل ْبدا ْن ياُكونا عا

انِيَّ إَِلَّ أا تاهُ َلا يارُِث اْلُمْسِلُم النَّْصرا  «ْو أاما

 , والحديث ضعيف ال يثبت."

 واستدلوا بأن امتناع الدين ال يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات.

وأيًضا على أن اإلمام أحمد قد وردت عنه رواية أخرى يف ميراث المسلم من 

 الكافر.
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 ."وهو أنه ال يرث مع اختالف الدين؛ لعموم الخرب"ذكرها ابن ضويان: 

 ن بجواز أن يرث المسلم من الكافر بأحاديث منها: واستدل القائلو

يعني يزيد يف حق , «اْلسالم يزيد وَل ينقص»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي حديث معاذ 

 من أسلم, وال ينقص شيًئا من حقه.

وقد كان مستحًقا لإلرث من قريبة الكافر قبل أن يسلم, فلو صار بعد إسالمه 

 لك ال يجوز.محروًما من ذلك لنقص إسالمه من حقه, وذ

 .وفيه ضعفوقد رد جمهور أهل العلم على حديث معاذ بأنه حديث محتمل, 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/337يف المغني :) ا َحِديُثُهْم َفُيْحَتَمُل َأنَُّه َفَأمَّ

َْهِل 
ِ

ْساَلَم َيِزيُد بَِمْن ُيْسلُِم, َوبَِما ُيْفَتُح مِْن اْلباَِلِد أل ْساَلِم, َواَل َينُْقُص بَِمْن َأَراَد َأنَّ اإْلِ اإْلِ

, َوَكْثَرةِ مِْن ُيْسلُِم. ِة َمْن َيْرَتدُّ ؛ لِِقلَّ  َيْرَتدُّ

تِِه,  ٌر, َوَحِديَثُهْم َلْم ُيتََّفْق َعَلى ِصحَّ َوَعَلى َأنَّ َحِديَثُهْم ُمْجَمٌل, َوَحِديَثنَا ُمَفسَّ

 يُمُه. َوَحِديَثنَا ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َفَتَعيََّن َتْقدِ 

ِحيُح َعْن ُعَمَر   . "اَل َنِرُث َأْهَل اْلِمَلِل, َواَل َيِرُثوَننَا", َأنَُّه َقاَل:  --َوالصَّ

ِة اأْلَْشَعِث:   . اهـ"َيِرُثَها َأْهُل ِدينَِها"َوَقاَل فِي َعمَّ

اْلسالم يعلو »: ملسو هيلع هللا ىلص, قال النبي واستدلوا أيًضا بحديث عائذ بن عمرو المزين 

  .(1)«وَل ُيعلى

 . وال داللة يف الحديث

واستدلوا بالقياس على جواز نكاح نسائهم, كما تقدم كالم شيخ اإلسالم ابن تيمة 

. 

كما أهنم شبهوا الميراث بالقصاص يف الدماء التي ال تتكافأ, فكما يجوز و

                                                           

 (.371/ 4سنن الدارقطني ) (1)
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 القصاص يف الدماء التي ال تتكافأ, فكذلك يجوز التوارث بين المسلم والكافر.

تِي اَل َتَتَكاَفأُ  :قال ابن رشد  َماِء الَّ  . اهـَوَشبَُّهوُه َأْيًضا بِاْلِقَصاِص فِي الدِّ

 والصحيح أن المسلم ال يقتل بكافر.

افِرٍ » قال: عن علي : البخاريفي ف أاْن َلا ُيْقتالا ُمْسِلٌم بِكا  .(1) «وا

 وقالوا: بأن اإلرث يستحق بالسبب العام تارة, والسبب الخاص أخرى.

دار يف العام يرث المسلم من الكافر؛ فإن الذمي الذي ال وارث له  ثم بالسبب

 اإلسالم يرثه المسلمون. 

 وال يرث المسلم من الكافر بالسبب العام بحال, فكذلك بالسبب الخاص.

 وقد أيدوا هذا بالنظر بأن المرتد يرثه المسلم, وال يرث هو من المسلم بحال.

 الكفار. كما أن المرتد كافر, فيعترب غيره من

 وهذه المسألة أيًضا فيها خالف بين أهل العلم.

وقالوا أيًضا: بأن يف اإلرث نوع والية على المورث, فلعو حال اإلسالم ال تثبت 

, إلى غير ذلك, واهلل هذه الوالية للكافر على المسلم, وتثبت للمسلم على الكافر

 .أعلم 

 وال ال يرث المسلم من الكافر الذي ينبغي يف هذه المسألة: الرتجيح واهلل أعلم و

 . الكافر من المسلم لظاهر الحديث

ومن ينتسب إليه من أهل كافر يف بالد الكفار, مرتد أو إذا وجد مال إال أننا نقول: 

ا به, على حرب , فإذا ترك المال أخذه الكفار, وربما استقووا, واستعانواإلسالم

وأظن أن هذه أهله المسلمين, المال من قبل نقول يؤخذ فوالمسلمين,  اإلسالم

 .الفتوى بعينها قد سمعتها من شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل 

                                                           

 (.3215أخرجه البخاري ) (2)
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الكافر أقرباء من الكفار, فإن الكافر يرث الكافر, والمسلم  لهذا الميتوإذا كان 

 يرث المسلم, واهلل المستعان.

 :فخلصنا من هذه املسألة 

  أن الكافر ال يرث المسلم مطلًقا.بأنه قد حصل اتفاق بين أهل العلم يف 

 وأنه حصل خالف بين أهل العلم يف حكم توريث المسلم من الكافر.

لظاهر حديث إسامة  مطلقًا منع توريث المسلم من الكافرإلى فذهب الجمهور 

 .بن زيد 

, وأهل وذهب بعض أهل العلم, ومنهم: معاذ بن جبل, ومن معه من الصحابة 

اهلل  مااختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية, والعالمة ابن القيم رحمهالعلم, وهو ترجيح و

, ألدلة يف الباب, وقد تقدم ذكرها, جائز تعالى,  إلى أن توريث المسلم من الكافر

 لما استدلوا به.  داللةوبعضها ال يثبت, وبعضها ليس فيه 

المال الكافر, لظاهر الحديث, إال إذا كان األولى أن يقال: ال إرث للمسلم و

سيذهب يف مصالح الكفار, وربما استغلوا المال يف حرب اإلسالم, وحرب 

من أيدي  تخليصهالمسلمين, وإذاللهم, والتسلط عليهم؛ فإنه يؤخذ على سبيل 

, ولكن ليس على سبيل اإلرث؛ ألنه ال من المسلمين لكافراأقرباء الكفار, وينتفع به 

 إرث بينهم, واهلل أعلم.

 واهلل أعلم. .ين أهل العلم, وهذا الذي ظهر لنادية, وخالفية بفهذه مسألة اجتها
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 التعصيب بالغير

     اْبِن َمْسُعوٍد  َوَعنِ ) – 254
ُّ

: ملسو هيلع هللا ىلصفِي بِنٍْت, َوبِنِْت اِْبٍن, َوُأْخٍت َقَضى النَّبِي

ْبناةِ »
ِ

َل ، وا ُدسا  لاِِلبْناِة النِّْصفا ْبِن السُّ
ِ

ةا الثُُّلثاْينِ  -اَل ْكِملا ا  -تا ما ُْخِت وا َْ ِل َرَواُه  .(1)«باِقيا فا

 (.اْلُبَخاِريُّ 

 الشرح: 

  .بالغير هذا الحديث  ساق المصنف 

قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: لالبنة النصف. ولفظه: 

ولِلخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني, فسئل ابن مسعود, وأخرب بقول أبي 

-ملسو هيلع هللا ىلص-ًذا وما أنا من المهتدين, أقضي فيها بما قضى النبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إ

َل تسألوين ما »فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى, فأخربناه بقول ابن مسعود. فقال:  …: 

 .«دام هذا الحبر فيكم

ُأْخٍت » قوله: بِنِْت اِْبٍن، وا أن هالك هلك عن بنت, وبنت ابن,  :أي «فِي بِنٍْت، وا

 وأخت.

 َقَضى النَّ " قوله:
ُّ

 ہ ہ}لقوله تعالى:  فرًضا :أي "«لاِِلبْناِة النِّْصفا »: ملسو هيلع هللا ىلص -بِي

 , لعدم وجود الفرع الوارث من الذكور.[11:]النساء { ھھ ھ ہ

ُدسا » قوله: ْبِن السُّ
ِ

بْناِة اَل
ِ

َل ةا الثُُّلثاْينِ  -وا ْكِملا لبنت االبن السدس, فيكون  :أي  «-تا

مع الغير حيث عصب بنت االبن , وهذا تعصيب, وذلك السدس مع النصف ثلثين

 .البنت 

                                                           

 .(3733)أخرجه البخاري  (1) 
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ُْخِت » قوله: َْ ِل ا باِقيا فا ما , هذا الحديث يعترب أصاًل يف هذا البابعصبة ف :أي «وا

 .واهلل أعلم

 المختلفةالكفر بيان حكم التوارث بين ملل 

 ْبِن َعْمٍرو  َوَعنْ ) – 255
ِ
  - -َعْبِد اهلل

ِ
ُث َلا يا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ارا تاوا

تاْينِ    .َواأْلَْرَبَعُة إاِلَّ التِّْرمِِذيَّ  َرَواُه َأْحَمُد, .(1)«أاْهُل ِملَّ

  .- (2)-ُأَساَمَة  : بَِلْفظِ َوَأْخَرَجُه اْلَحاكِمُ 

 
ُّ

  (.(1)بَِهَذا اللَّْفظِ   --ُأَساَمَة : َحِديَث َوَرَوى النََّسائِي

                                                           

, (2731)وابن ماجه  (,3350) والنسائي يف الكربى (,2211)وأبو داود  (,3334)أخرجه أحمد  (1) 

 وزاد يف رواية: (237وأخرجه ابن الجارود ). وسنده حسن. "شتى": وزادوا جميًعا إال ابن ماجه

فإن قتل  ,ما لم يقتل أحدهما صاحبه ,لهاوهو يرث من ديتها وما ,والمرأة ترث من دية زوجها وماله»

ولم  ,ورث من ماله ,وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ,أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا

وأخرجه (. 1375, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )وسندها حسن أيًضا«. يرث من ديته

وعنه  (,453). وأخرجه الدارقطني (12242)والبيهقي  (,8008)والحاكم  (,2108)الرتمذي 

( 3033). أخرجه الدارمي "وهو المحفوظ": وقال الدارقطنيالبيهقي من هذا الوجه موقوًفا. 

 شريك عن األشعث عن الحسن عن جابر به, مرفوًعا وموقوًفا. (,3037)

كافر مسلما. ثم  وال ,وال يرث مسلم كافًرا ,ال يتوارث أهل ملتين»ولفظه:  (2244) أخرجه الحاكم (2) 

ِذيَن َكَفُروا بَْعُضُهْم َأولَِياُء َبْعٍض إاِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن فِْتنٌَة فِي اأْلَْرِض وَفَساٌد َكبِيرٌ }قرأ:  من طريق  {والَّ

وهشيم قد تفرد  ,عن أسامة مرفوًعا ,وعن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان ,عن الزهري ,هشيم

 ,"ال يرث المسلم الكافر"اب الزهري عن الزهري باللفظ المتقدم: فقد أخرجه أصح ,هبذا اللفظ

ومنهم: مالك وعقيل ويونس وابن عيينة ومعمر وابن الهاد وابن جريج وآخرون كما يف المسند 

 الجامع.



   

 

701 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 الحديث لبيان . ساق المصنف  الشرح: 

 يان حكم التوارث بني أهل امللل املختلفة من الكفر: ب 

فاليهودي ال ة ملل, أن الكفر عنده عد وعلى هذا الحديث مضى اإلمام أحمد 

يرث النصراين, وال يرث النصراين اليهودي, وهكذا ال توارث بين اليهودي 

 والمجوسي, والعكس, وغير ذلك من ملل الكفر المختلفة.

 , فإن الميراث يكون بينهم.الشافعي  ولو قلنا بقول اإلمام

 الكفر ملة واحدة, وكذلك أبو حنيفة. هفعند

 اليهودية عنده ملة واحدة.  أن الكفر ثالث ملل:  وعند اإلمام مالك 

لل الكفر والشرك جعلهم ملة والمجوسية وسائر م, والنصرانية عنده ملة واحدة

 ل بينهم التوارث: إال إذا كانوا أصحاب دين واحد, فهنا يحص, واحدة

فاليهودي يرث اليهودي, والنصراين يرث النصراين, والمجوسي يرث المجوسي, 

 وهكذا.

 ميراث الجد

  --ِعْمَراَن ْبِن ُحَصينٍ  َوَعنْ ) – 253
ِّ

َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِي

اثِهِ » ا لِي ِمْن ِميرا ما ، فا اتا الا  ?إِنَّ اْبنا اْبنِي ما قا ُدُس : »فا ا َولَّى َدَعاهُ  «لاكا السُّ لاكا »َفَقاَل:  ,َفَلمَّ

رُ  ا «ُسُدٌس آخا ةٌ »َفَقاَل:  .َولَّى َدَعاهُ  َفَلمَّ را ُطْعما ُدسا اْْلخا  َرَواُه َأْحَمُد َواأْلَْرَبَعُة, .(2)«إِنَّ السُّ

                                                                                                                                                    

قال لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. ؛ وهو شاذ (3381)أخرجه النسائي يف الكربى  (1) 

 .  "وهو لين يف الزهري ,كان مدلسا": (303/ 4) "الميزان"الذهبي يف 

والرتمذي  (,3303)« الكربى»والنسائي يف  (,2823)وأبو داود  (,12848)أخرجه أحمد  (2) 

وبذلك أعله المنذري؛ فقال  وهذا إسناد منقطع. ,عن عمران ,عن الحسن ,, من طريق قتادة(2022)
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َحُه التِّْرمِِذيُّ    .َوَصحَّ

 .--ِعْمَرانَ َعْن َوُهَو مِْن ِرَواَيِة اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ 

  (.(1): إِنَُّه َلْم َيْسَمْع مِنْهُ َوقِيَل 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الجد .

يٍن » قوله: انا ْبِن ُحصا ْن ِعْمرا عا  .وهو أبو نجيد : «--وا

ُجٌل إِلاى النَّبِيِّ » قوله: اءا را }: لسؤاله, امتثااًل اهلل  :أي «- ملسو هيلع هللا ىلص -جا
} . 

: » قوله: قاالا اتا "فا  مات وترك مااًل. حفيده :أي «"إِنَّ اْبنا اْبنِي ما

اثِهِ » قوله: ا لِي ِمْن ِميرا ما  من الفرض. :أي «?فا

ُدُس »َفَقاَل: " قوله: يكون  حيث للميتمع وجود الفرع الوراث  :أي "«لاكا السُّ

 لِلب السدس.

فإنه ينزل  أما إذا لم يكن للميت فرع وارث, فله السدس فرًضا, والباقي تعصيًبا

 .األب 

اهُ » قوله: عا لَّى دا ا وا لامَّ  رده.  :أي «فا

: » قوله: الا قا رُ »فا لك السدس األول, ولك زيادة عليه سدس  :أي "«لاكا ُسُدٌس آخا

                                                                                                                                                    

إن الحسن لم يسمع من عمران بن ": وغيُرهماقال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي ": (4/138)

 (. 500وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة ). وقتادة والحسن ُمَدلِّسان؟. "حصين

 الحديث لم يروه ابن ماجه.«: تنبيه»

وال من معقل  ,لم يصح له السماع من جندب": (41 /1)« الجرح والتعديل»قال أبو حاتم كما يف  (1) 

 ."وال من أبي هريرة ,وال من عقبة بن عامر ,وال عن عمران بن حصين ,بن يسار
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 آخر.

ا َولَّى دَ " قوله: ةٌ »َعاُه. َفَقاَل: َفَلمَّ را ُطْعما ُدسا اْْلخا الحديث كما ترى و: "«إِنَّ السُّ

, وال يستقيم الحكم به؛ ألن الميت لو كان له فرع وارث, فال لعنعنة قتادة ضعيف

 .يرث األب إال السدس فقط

 باقي تعصيًبا.الوإن لم يكن للميت فرًعا وارًثا, فيأخذ األب السدس فرًضا, و

  - -حديث اْبِن َعبَّاٍس  لما تقدم معنا من
ِ
أاْلِحُقوا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

رٍ  كا ُجٍل ذا ُهوا َِلاْولاى را ا باِقيا فا ما ا، فا ائِضا بِأاْهِلها را  وهو متفق عليه. «اْلفا

فسيكون للميت النصف فرًضا, ولِلب : بنتًا واحدة وأًب ٌوإذا كان للميت 

 ., واهلل أعلمالسدس فرًضا, وباقي المال تعصيًبا

 ميراث الجدة

،  - ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ النَّبِيَّ »: --َأبِيهِ َوَعِن اْبِن ُبَرْيَدَة, َعْن ) – 257 ُدسا ِة السُّ دَّ لا لِْلجا عا جا

ا ُأمٌّ  ها ا لاْم ياُكْن ُدونا َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, وَ  .(1)«إِذا , َوَصحَّ
ُّ

ابُْن َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

اُه اْبُن َعِديٍّ    (.اْلَجاُروِد, َوَقوَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الجدة والجدات .

من طريق َقبِيَصَة ْبِن ُذَؤْيٍب, َأنَُّه َقاَل: : ويف الباب ما جاء يف سنن اإلمام أبي داود 

                                                           

وابن عدي يف  (,230)وابن الجارود  (,3304)والنسائي يف الكربى  (,2825)أخرجه أبو داود  (1) 

, ويف سنده أبو المنيب؛ عبيد اهلل ابن عبد اهلل العتكي مختلف فيه, وحديثه محتمل (4337)« الكامل»

المشكاة  ,"ضعيف": ه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف سنن أبي داود وقالوضعفالتحسين. 

(3042) . 
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يِق  دِّ ُة إَِلى َأبِي َبْكٍر الصِّ  , َتْسَألُ  --َجاَءِت اْلَجدَّ
ِ
ُه مِيَراَثَها؟ َفَقاَل: َما َلِك فِي كَِتاِب اهلل

 
ِ
 اهلل

ِّ
ٌء, َوَما َعلِْمُت َلِك فِي ُسنَِّة َنبِي

ْ
َشْيئًا, َفاْرِجِعي َحتَّى َأْسَأَل النَّاَس,  ملسو هيلع هللا ىلصَتَعاَلى َشي

ُسولا اهللِ »,  --َفَسَأَل النَّاَس, َفَقاَل اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعَبَة  ْرُت را ضا ا  ملسو هيلع هللا ىلصحا أاْعطااها

ُدسا  ُد ْبُن َمْسَلَمَة, َفَقاَل: مِْثَل َما َقاَل «السُّ , َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َهْل َمَعَك َغْيُرَك؟ َفَقاَم ُمَحمَّ

ُة اأْلُْخَرى إَِلى ُعَمَر بِْن --اْلُمِغيَرُة ْبُن ُشْعبََة  , َفَأْنَفَذُه َلَها َأُبو َبْكٍر ُثمَّ َجاَءِت اْلَجدَّ

اُء »َتْسَأُلُه مِيَراَثَها, َفَقاَل:   اْلَخطَّاِب  انا اْلقاضا ا كا ما ْيٌء، وا الاى شا عا ا لاِك فِي كِتااِب اهللِ تا ما

إِِن  ُدُس، فا لِكا السُّ لاكِْن ُهوا ذا ائِِض، وا را ائٍِد فِي اْلفا ا بِزا نا ا أا ما ْيرِِك، وا الَِّذي ُقِضيا بِِه إَِلَّ لِغا

ُهوا بايْ  ا فِيِه فا ْعُتما ااْجتاما ُهوا لاها ْت بِِه فا لا ا خا ُتُكما يَّ
أا ا، وا  .(1)«ناُكما

والحديث قوي؛ لو ال أن قبيصة لم يدرك هذه القصة, فإنه لم يسمع من أبي بكر 

. 

, أو محمد بن مسلمة, ومع ذلك ويحتمل: أنه أخذها من الغيرة بن شعبة 

 يف الباب. فالحديث شاهد قوي لحديث بريدة 

أخرجه ابن ماجه ويف إسناده شريك  ابن عباس وله شاهد آخر من حديث 

 فالحديث صحيًحا هبذه الطريق., القاضي, وليث بن أبي سليم, وهما ضعيفان

  :بيان حكم مرياث اجلدة 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجدة ترث من الميت, ولكن ترث بشروطها و

 يف أول باب الفرائض. المذكورةالمتقدمة 

 كون أم قبلها, فإن وجدت أم قبلها حجبتها عن الميراث.أن ال يوشرط ذلك: 

                                                           

(, وابن 2724(, وابن ماجه )2/513/4( ومالك )2/12(, والرتمذي )2824أخرجه أبو داود ) (1)

(, والبيهقي 4/338(, والحاكم )435(, والدارقطني )1224(, وابن حبان )252الجارود )

 (.1380عن قبيصة به. وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )(, من طرق 3/234)
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ُدسا » قوله: ِة السُّ دَّ لا لِْلجا عا  وهذا يف حالة عدم وجود أم للميت.: «جا

ا ُأمٌّ » قوله: ها ا لاْم ياُكْن ُدونا  ألن األم تحجب الجدة من الميراث حجب حرمان.: «إِذا

 اهلل الموفق ., وكما أن األب أيًضا يحجب الجد من الميراث حجب حرمان

 ميراث ذوي األرحام

  -  -اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب  َوَعنْ ) – 258
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

اِرثا لاهُ » ْن َلا وا اِرُث ما اُل وا نَُه  .(1)«اْلخا , َوَحسَّ َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َواأْلَْرَبَعُة ِسَوى التِّْرمِِذيِّ

َحُه اْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكِمُ َأبُ  , َوَصحَّ اِزيُّ  (.و ُزْرَعَة الرَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان ميراث ذوي األرحام .

  قال اإلمام الصنعاين ( 147-2/143يف السبل :) 

َهاِم.  َدلِيٌل َعَلى َتْوِريِث اْلَخاِل ِعنَْد َعَدِم َمْن َيِرُث مِْن اْلَعَصَبِة, َوَذِويفيه:   السِّ

 َواْلَخاُل مِْن َذِوي اأْلَْرَحاِم, َوَقْد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َتْوِريِث َذِوي اأْلَْرَحاِم:

 َفَذَهَبْت َطائَِفٌة َكثِيَرٌة مِْن ُعَلَماِء اآْلِل َوَغْيِرِهْم إَلى َتْوِريثِِهْم. 

َتُه َوَخاَلَتُه, َواَل َواِرَث َلهُ   ِسَواُهَما:  َفَمْن َخلََّف َعمَّ

وا بَِهَذا اْلَحِديِث.  ِة الثُُّلَثاِن, َولِْلَخاَلِة الثُُّلُث, َواْسَتَدلُّ  َكاَن لِْلَعمَّ

 .[3:]األحزاب { ې ې ۉ ۉ ۅ}َوبَِقْولِِه َتَعاَلى 

                                                           

وابن ماجه  (,3320)والنسائي يف الكربى  (,2200 ,2822)وأبو داود  (,17175)أخرجه أحمد  (1) 

إال علًيا وهو ابن أبي  ,رجاله ثقات (8002)والحاكم  (,1223 ,1225)وابن حبان  (,2738)

وصححه اإلمام األلباين  اهـلذهبي: قال أحمد: له أشياء منكرات. وهذا سند ضعيف قال ا ,طلحة

 (5/573(, وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )1700رحمه اهلل يف اإلرواء )
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ِة, َوَقاُلوا:  َنَّ َوَخاَلَفْت َطاِئَفٌة مِْن اأْلَئِمَّ
ِ

اْلَفَرائَِض اَل  اَل َيْثُبُت لَِذِوي اأْلَْرَحاِم مِيَراٌث أل

 ,َأْو ُسنٍَّة َصِحيَحٍة َأْو إْجَماٍع, َواْلُكلُّ َمْفُقوٌد ُهنَا. 
ِ
 َتْثُبُت إالَّ بِكَِتاِب اهلل

بَِأنَُّه َنصٌّ فِي اْلَخاِل اَل فِي َغْيِرِه, َواآْلَيُة ُمْجَمَلٌة, َوَأَجاُبوا َعْن َحِديِث اْلَباِب: 

ى ُأولِي اأْلَْرَحامِ  اُه فِي ُعْرِف اْلُفَقَهاِء.  َوُمَسمَّ  فِيِهَما َغْيُر ُمَسمَّ

ِة َواْلَخاَلِة, َوإِْن َكاَن فِيَها َمَقاٌل؛ َلكِنََّها  َوَقْد َوَرَدْت َأَحاِديُث بَِأنَُّه اَل مِيَراَث لِْلَعمَّ

لِيُل النَّاِهُض  ا َذَكْرَناُه.  ُمْعَتِضَدٌة بَِأنَّ اأْلَْصَل َعَدُم اْلِميَراِث, َحتَّى َيُقوَم الدَّ  مِمَّ

َيُكوُن َماُل َمْن اَل َواِرَث َلُه لَِبيِْت َواْلَقائُِلوَن بَِأنَُّه اَل مِيَراَث لَِذِوي اأْلَْرَحاِم َيُقوُلوَن: 

 اْلَماِل إَذا َكاَن ُمنَْتظًِما, َوُهَو إَذا َكاَن فِي َيِد إَماٍم َعاِدٍل َيْصِرُفُه فِي َمَصاِرفِِه. 

ِف فِي َماِل َأْو َكاَن فِ  ي اْلَبَلِد َقاٍض َقائٌِم بُِشُروِط اْلَقَضاِء َمْأُذوٌن َلُه فِي التََّصرُّ

اْلَمَصالِِح, ُدفَِع إَلْيِه لَِيْصِرَفُه فِيَها, َوَتَفاِصيُل َبِقيَِّة َمَواِريِث َذِوي اأْلَْرَحاِم َعَلى اْلَقْوِل بِِه 

ل بَِهاُمْسَتْوَفاٌة فِي ُكُتِب َهَذا اْلَفنِّ فَ   . اهـاَل ُنَطوِّ

  :حكم توريث ذوي األرحام 

 عن عائشَة 
ِّ

 ماَت وترك شيئًا, - ملسو هيلع هللا ىلص -, أن مولى للنبي

 
َّ

أعُطوا ميراَثُه رجالً من أهل ": - ملسو هيلع هللا ىلص -ولم َيَدْع ولدًا وال َحميمًا, فقال النبي

فهذا يحمل على الحال الذي ال يوجد له وارث مطلًقا, من أصحاب  (1)"قريتِه

 ض, وكذلك من أصحاب التعصيب.الفرو

 فيعطى ميراثه لذوي األرحام, على القول جماهير أهل العلم.

 يعطى لبيت مال المسلمين.وخالف بعضهم فقال: 

 . وقد تقدم بيان ذلك

 ختلف فيه أهل العلم بين التحسين, والتضعيف.اوالحديث الذي يف الباب  

                                                           

 (.3054( والحديث يف الجامع الصحيح لإلمام الوادعي )2202أخرجه أبو داود ) (1)



   

 

710 
 

  
 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

ام األدلة الثابتة الدالة على حتى أن بعض أهل العلم رأوا أن الحديث ال يقوم مق

 غير داللته.

, َعْن َراِشِد ْبِن (: 2200عقب حديث برقم ) قال اإلمام أبو داود  َبيِْديُّ َرَواُه الزُّ

 َسْعٍد, َعِن اْبِن َعائٍِذ, َعِن اْلِمْقَداِم. 

 َوَرَواُه ُمَعاِوَيُة ْبُن َصالٍِح, َعْن َراِشٍد, َقاَل: َسِمْعُت اْلِمْقَداَم. 

ْعنااُه ِعيااٌل »َقاَل َأُبو َداُوَد:  ُة ما ْيعا  . اهـ«ياُقوُل الضَّ

يف  فأخرجها اإلمام أحمد, واإلمام النسائي أما رواية معاوية بن صالح: 

 الكربى, واإلمام الطحاوي يف شرح المعاين.

 --من طريق عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد, قال: سمعت المقدام 

 هبذا.

سن, فقد صرح راشد بن سعد بالسماع عند اإلمام الطحاوي, وأما وهذا إسناد ح

 عند أحمد والنسائي فقد رواه بالعنعنة.

فقد وصلها ابن حبان, من طريق إسحاق بن إبراهيم بن عالء وأما رواية الزبيدي: 

الزبيدي, عن عمرو بن الحارث الزبيدي, قال: حدثنا راشد بن سعد, أن ابن عائد 

 حدثهم به.حدثه, أن المقدام 

 بسبب إسحاق بن إبراهيم, فإنه ضعيف, أو أشد.واإلسناد ضعيف أو أشد؛ 

 وشيخه مجهول, ولم أجدهما عند غير ابن حبان. 

فقد أخرجه النسائي يف الكربى, من طريق ثور بن يزيد, عن وفيه خالف رابع: 

 مرساًل. ملسو هيلع هللا ىلصراشد بن سعد, عن النبي 

 وثور بن يزيد ثقة.

حديث اختلف فيه على أربعة أوجه, والذي يظهر أن هذه القال أبو عبد اهلل: 
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 األوجه, ال توجب فيه االضطراب, المكان الجمع بين الروايات.

فإن رواية ابن أبي طلحة ومعاوية بن صالح ليس فيهما خالف, إال يف ذكر أبي 

 عامر الهوزين. 

صريح وقد صرح معاوية بن صالح يف إسناده بالسماع عند الطحاوي, فإن كان الت

بالسماع محفوًظا, فيكون راشد بن سعد سمعه من أبي عامر الهوزين, ثم سمعه من 

 .المقدام 

 ويكون هذا من المزيد يف متصل األسانيد, وقد أشار إلى ذلك اإلمام الطحاوي.

وإن لم يكن التصريح بالسماع محفوًظا, فتكون رواية علي بن أبي طلحة أرجح؛ 

قد رجح ذلك اإلمام الدارقطني يف علله, كما يف البدر لزيادته يف اإلسناد رجاًل, و

 .المنير, وتبعه على ذلك ابن القطان 

ورواية الزبيدي التي ذكرها اإلمام أبو داود إن صحت عن الزبيدي؛ فال تخالف ما 

 . تقدم, ويكون لراشد بن سعد فيه شيخان, وقد جزم بذلك اإلمام  ابن حبان 

وى رواية فيما يظهر؛ فيمكن حملها على أن راشًدا وأما رواية اإلرسال, وهي أق

 كان يرويه موصواًل, وأحياًنا يرسله.

فإن صح ما ذكرناه, وإال فال يقل على أن يكون حسنًا بشاهده الذي بعده من 

 .حديث عمر بن الخطاب 

 ميراث الخال

َأنَّ  ;- -ى َأبِي ُعبَْيَدَة َقاَل: َكَتَب َمِعي ُعَمُر إِلَ  َأبِي ُأَماَمَة ْبِن َسْهلٍ  )َوَعنْ  – 252

 
ِ
ْن َلا  اهللُ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوَل اهلل اِرُث ما اُل وا اْلخا ْولاى لاُه، وا ْن َلا ما ْولاى ما ُسوُلُه ما را وا
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اِرثا لاهُ  َحُه ا .(1) «وا , َوَصحَّ نَُه التِّْرمِِذيُّ ْبُن َرَواُه َأْحَمُد, َواأْلَْرَبَعُة ِسَوى َأبِي َداُوَد, َوَحسَّ

  (.ِحبَّانَ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الخال .

ْولاى لاهُ » قوله: ْن َلا ما ْولاى ما ُسوُلُه ما را هي أعظم من كل  أن والية اهلل  :أي «اهللُ وا

 , هي أعظم من كل والية أخرى من الناس.ملسو هيلع هللا ىلصوالية, وكذلك والية النبي 

يذهب إلى بيت مال المسلمين, ويكون  وأن مال الميت الذي ال وارث له مطلًقا,

 يف مصالح المسلمين.

 : مسلميف و
ِ
  --من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

ْت َعْينَاُه, َوَعاَل َصْوُتُه, َواْشَتدَّ َغَضُبُه, َحتَّى َكَأنَُّه ُمنِْذُر َجْيٍش َيُقوُل:  َخَطَب اْحَمرَّ

بَّحا » اُكمْ صا سَّ ما ْينِ », َوَيُقوُل: «ُكْم وا اتا ها ُة كا اعا السَّ ا وا نا , َوَيْقُرُن بَْيَن إِْصَبَعيِْه «ُبِعْثُت أا

بَّاَبِة, َواْلُوْسَطى, َوَيُقوُل:  ى »السَّ ى ُهدا ْيُر اْلُهدا خا ِديِث كِتااُب اهللِ، وا ْيرا اْلحا إِنَّ خا ا باْعُد، فا أامَّ

رُّ اَْلُُموِر  شا ٍد، وا مَّ لاةٌ ُمحا الا ٍة ضا ُكلُّ بِْدعا ا، وا اُتها ثا ا أاْولاى بُِكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن »ُثمَّ َيُقوُل:  «ُمْحدا نا أا

                                                           

 (,2737)وابن ماجه  (,2103)والرتمذي  (,3317)والنسائي يف الكربى  (,323)أخرجه أحمد  (1) 

عن حكيم بن  ,كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (1227)وابن حبان 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف به. وهذا اإلسناد ضعيف؛ فيه عبد  ,حكيم بن عباد بن حنيفة

هد قوي لحديث المقدام رضي وهو شا .وحكيم بن حكيم مجهول الحال ,الرحمن فيه ضعف يسير

 يف الكربى والنسائي (,2104) أخرجه الرتمذي ,وله شاهد من حديث عائشة رضي اهلل عنها ,اهلل عنه

 (,12215)والبيهقي  (,4112) والدارقطني (,7422) والطحاوي يف شرح معاين اآلثار (,3318)

وعنعنة ابن جريج. وآخر  ,فوفيه عمر بن مسلم الجندي ضعي ,وأعله الدارقطني والبيهقي بالوقف

ويف سنده شريك القاضي, وليث بن أبي سليم, وكالهما  (3025)عن أبي هريرة أخرجه الدارمي 

 .   (1700)ضعيف. ودافع عنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء 
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لايَّ  عا إِلايَّ وا ا فا يااعا ْيناا أاْو ضا كا دا را ْن تا ما اْهِلِه، وا َِ اَلا فا كا ما را ْن تا ْفِسِه، ما  .(1) «نا

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ين: في الصحيحف
ِّ

اَلا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص , َعِن النَّبِي كا ما را ْن تا ما

إِلاْيناا الًّ فا كا كا را ْن تا ما تِِه، وا ثا را ِلوا  .(2) «فا

 عليه الفتوحات. وهذا بعد أن فتح اهلل 

 من حديث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ين: يف الصحيحكما 
ِ
َكاَن ُيْؤَتى  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْينُ  ُجِل الُمَتَوفَّى, َعَلْيِه الدَّ ؟», َفَيْسَأُل: بِالرَّ ْينِِه فاْضالا كا لِدا را ْل تا َث َأنَُّه َتَرَك «ها , َفإِْن ُحدِّ

اِحبُِكمْ »لَِدْينِِه َوَفاًء َصلَّى, َوإاِلَّ َقاَل لِْلُمْسلِِميَن:  لاى صا لُّوا عا ا َفَتَح اهلُل َعَلْيِه «صا , َفَلمَّ

ا أاْولاى بِاْلُمْؤِمنِينا ِمْن »الُفُتوَح, َقاَل:  نا ْيناا، أا كا دا تارا ْن ُتُوفِّيا ِمنا الُمْؤِمنِينا فا ما ْنُفِسِهْم، فا أا

تِهِ  ثا را ِلوا اَلا فا كا ما را ْن تا ما اُؤُه، وا لايَّ قاضا عا  .(3) «فا

َرُجٌل  -, --من حديث اْلِمْقَداِم َأبِي َكِريَمَة : وثبت يف سنن اإلمام ابن ماجه 

اِم مِْن َأْصَحاِب َرُسولِ    مِْن َأْهِل الشَّ
ِ
 -َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
اَلا »: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اهلل كا ما را ْن تا ما

إِلاْيناا  الًّ فا كا كا را ْن تا ما تِِه، وا ثا را ِلوا ُسولِِه  -فا إِلاى را إِلاى اهللِ وا : فا الا ا قا ُربَّما ْن َلا  -وا اِرُث ما ا وا نا أا وا

اِرُث ما  اُل وا اْلخا أاِرُثُه، وا نُْه وا اِرثا لاُه أاْعِقُل عا يارُِثهُ وا نُْه وا ْعِقُل عا اِرثا لاُه يا  .(4) «ْن َلا وا

نْهُ » قوله:ف فهو يرثه عنه إن قتل خطأ, أو قتل شبه عمد,  أودي الدية :أي «أاْعِقُل عا

 ويؤدي عنه الدية.

 , أي بيت مال المسلمين.«أرثه»: ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يظهر أن معنى قول النبي 

 .«أرثه»المراد من قوله:  كان إمام المسلمين, فيكون هذا هو ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

                                                           

 (.837أخرجه مسلم ) (1)

 (.1312(, ومسلم )2328أخرجه البخاري ) (2)

 (.1312(, ومسلم )2228أخرجه البخاري ) (3)

 (, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح ابن ماجة.2738أخرجه ابن ماجه ) (4)
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 أن خليفة المسلمين يكون وارًثا لمن ال وراث له.وليس المراد من الحديث: 

 فإن الميراث قد قيد وعلق بأصحابه.

ولو أطردنا هذا اللفظ؛ لما كان هنالك مال لبيت مال المسلمين, ولتملكه ولي أمر 

 المسلمين.

اِرثا لا » قوله: ْن َلا وا اِرُث ما اُل وا اْلخا  . «هُ وا

 الحديث حجة لمن ذهب إلى  (:28/ 4معالم السنن ) قال الخطابي يف

توريث ذوي األرحام, وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد بن 

 .حنبل, وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد اهلل بن مسعود 

زيد بن ثابت وكان مالك واألوزاعي والشافعي ال يورثون ذوي األرحام وهو قول 

وتأول هؤالء حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عمد الوارث ال على 

أن يكون للخال ميراث راتب, ولكنه لما جعله يخلف الميت فيما يصير إليه من المال 

سماه وارثًا على سبيل المجاز كما قيل الصرب حيلة من ال حيلة له والجوع طعام من 

 ذلك من الكالم. ال طعام له وما أشبه

أمر أن يدفع مال رجل لم يدع والء حميمًا إلى رجل من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي أن النبي 

 أهل قريته.

وروي أن رجالً جاءه فقال عندي ميراث رجل من األزد ولست أجد أزديًا أدفعه 

 إليه, فقال له انطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه أو قال ادفعه إلى ُكْبر خزاعة.

ن رجالً جاءه وقال تويف ابن ابني قال لك السدس, فلما ولى دعاه وقال له وروي أ

 خذ سدسًا آخر وهو طعمة لك.

 ملسو هيلع هللا ىلصوروي أن رجالً مات ولم يدع وارثًا إاّل غالمًا له كان أعتقه فجعل النبي 

 ميراثه له.
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وقد روى أبو داود هذه األخبار كلها على وجوهها يف هذا الباب وقالوا ومعلوم أن 

ال يعقل ابن اخته فكذلك ال يكون وارثًا له فلو صح أحدهما لصح اآلخر,  الخال

وقال بعضهم إنما جاء ذلك خاصًا يف خال يكون عصبة فيكون عاقلة كما يكون 

 . اهـوارثًا واهلل أعلم

 بيان ما يستحق به المولود الميراث

  -  -َجابٍِر  َوَعنْ ) – 230
ِّ

ِرثا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن النَّبِي ْوُلوُد وا لَّ اْلما ا اْستاها  .(1) «إِذا

َحُه اْبنُ    (.ِحبَّانَ  َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَصحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان ما يستحق به المولود الميراث. ساق المصنف 

لَّ » قوله: ا اْستاها  . «إِذا

ذه الحياة أن يخرج المولود من بطن أمه بحياة مستقرة, وتعرف هومعنى ذلك: 

 .نحوه بعطاس, أو ببكاء, و

 فلو قدر أنه مات بعد ذلك وكان قد استهل صارًخا, فإنه يستحق الميراث.

 ال إشكال يف ميراثه.فإذا كتبت له حياة وعاش ف

                                                           

, وابن حبان (3172)والدارمي  (,2751) (2750)وابن ماجه  (,1032)أخرجه الرتمذي  (1) 

من طريق محمد ابن إسحاق, عن عطاء, عن جابر, ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن,  (,1223)

من طريق بقيه عن األوزاعي عن أبي الزبير عن جابر, وأخرجه  (3784)رجه البيهقي يف الكربى وأخ

من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة وفيه ما يف األول  (2220)أبو داود 

 (. 153وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )وللحديث طرق وشواهد يصح هبا. 

 وإنما روى حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه كما تقدم. ,حديث جابر لم يروه أبو داود«: تنبيه»
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 إذا خرج من بطن أمه ثم مات, هل يثبت له ميراث, أم ال؟ولكن اإلشكال: 

 , فإنه يستحق من الميراث.فهنا ينظر إذا شهد له الشهود بأنه استهل صارًخا

  يلزم من الشهود:  كم 

: أنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة, وتكون هذه المرأة: ذكر بعض أهل العلم

 صالحة, وعدلة.

 ال بد من شهادة امرأتين عدلتين.وقيل: 

ال بد من شهادة أربع نساء عدول؛ ألن هذا الباب ال يصل إليه الرجال, وال وقيل: 

 . سيما حال الوضع

كان له من ا, أو باكًيا, ما تستقر به حياته, فإذا شهدت النساء بأن الغالم خرج عاطًس 

 ميراث مورثه.

أو شاهدين عدلين من الرجال إن علما بذلك, أو سمعا صوته بعد الوالدة, ورأوه 

 بأعينهم.

وإن مات المولود بعد أن استقرت حياته, فإن عصبته هم من سيرثونه, على 

 يب.الفروض, والتعص

  قال اإلمام الصنعاين ( 2/148يف السبل:)  :ْستِْهاَلُل
ِ

ُرِوَي فِي َواال

ُل اْلُعطااُس »َتْفِسيِرِه َحِديٌث َمْرُفوٌع َضِعيٌف:  ْستِْهالا
ِ

اُر.«اَل  , َأْخَرَجُه اْلَبزَّ

 اْسَتَهلَّ اْلَمْوُلوُد إَذا َبَكى ِعنَْد ِواَلَدتِِه. َوَقاَل اْبُن اأْلَثِيِر: 

, َبْل ُوِجَدْت مِنُْه َأَماَرٌة َتُدلُّ َعَلى َحَياتِِه.  َوُهوَ   كِنَاَيٌة َعْن ِواَلَدتِِه َحيًّا, َوإِْن َلْم َيْسَتِهلَّ

ْقُط َثَبَت َلُه ُحْكُم َغْيِرِه فِي َأنَُّه َيِرُث.   َواْلَحِديُث َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه إَذا اْسَتَهلَّ السُّ

اَلِة َعَلْيِه, َوَيْلَزُم مِْن َقْتلِِه َوُيَقاُس َعَلْيِه َسائُِر  اأْلَْحَكاِم: مِْن اْلُغْسِل َوالتَّْكِفيِن َوالصَّ

َيةُ   . اهـاْلَقَوُد َأْو الدِّ
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 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل: 

 وهو القصاص يف حال قتل العمد.أي القود: 

 يف حال قتل الخطأ, أو قتل شبه العمد.والدية: 

ْخَباِر بِاْستِْهاَللِِه َعْدَلٌة, َأْو اَل ُبدَّ مِْن َعْدَلَتْيِن, َواْخَتلَ : ثم قال  ُفوا َهْل َيْكِفي فِي اإْلِ

 َأْو َأْرَبٍع؟ 

ُق بَِعْوَراِت النَِّساِء.  , َوَهَذا اْلِخاَلُف َيْجِري فِي ُكلِّ َما َيَتَعلَّ
ِّ

افِِعي  َولِلشَّ

ٌء مِْن  َأنَُّه إَذا َلمْ َوَأَفاَد َمْفُهوُم اْلَحِديِث: 
ْ

, اَل ُيْحَكُم بَِحيَاتِِه, َفاَل َيْثُبُت َلُه َشي َيْسَتِهلَّ

تِي َذَكْرَناَها  . اهـاأْلَْحَكاِم الَّ

 والحديث الذي معنا يف الباب صحيح بشواهده.

َهَذا َحِديٌث َقْد اْضَطَرَب النَّاُس »(: 1032عند حديث برقم ) قال الرتمذي 

 َفَرَواُه َبْعُضُهمْ , «فِيهِ 
ِّ

َبْيِر, َعْن َجابٍِر, َعِن النَّبِي  َمْرُفوًعا.  ملسو هيلع هللا ىلص, َعْن َأبِي الزُّ

َبيِْر, َعْن َجابٍِر  اٍر, َوَغْيُر َواِحٍد, َعْن َأبِي الزُّ , َمْوُقوًفا  --َوَرَوى َأْشَعُث ْبُن َسوَّ

ُد بُْن إِْسَحاَق, َعْن َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح, َعْن َجابٍِر مَ  ْوُقوًفا, َوَكَأنَّ َهَذا َأَصحُّ َوَرَوى ُمَحمَّ

 مَِن الَحِديِث الَمْرُفوِع. 

"  , َوَقْد َذَهَب َبْعُض َأْهِل الِعْلِم إَِلى َهَذا, َقاُلوا: اَل ُيَصلَّى َعَلى الطِّْفِل َحتَّى َيْسَتِهلَّ

 
ِّ

افِِعي , َوالشَّ  . اهـ"َوُهَو َقْوُل ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ

, مقروًنا بالمسور بن خرى عن جابر بن عبد اهلل لكن قد جاءت له طريق أ

 , أخرجه ابن ماجه والطرباين يف األوسط, بإسناد صحيح.مخرمة 

من طريق مروان بن محمد, عن سليمان, عن بالل, عن يحيى بن سعيد, عن جابر 

ا»به, بلفظ:  والمسور   , وإسناده صحيح.«َل يرث الصبي حتى يستهل صارخا

بعدما ذكر الطريق المذكورة  فقال : لإلمام الدارقطني الحديث يف العلل و
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 من طريق مروان بن محمد به, ووهم به. 

 . --والصحيح عن سليمان بن بالل, عن يحيى بن سعيد, عن جابر والمسور 

 قال, مرساًل. ملسو هيلع هللا ىلصوسعيد بن المسيب, أن النبي 

إسناد حسن, , أخرجه أبو داود, ومن طريقه البيهقي بوله شاهد عن أبي هريرة 

 عنسعيد بن المسيب, وآخر عن لو ال أن فيه عنعنة ابن إسحاق, وله شاهد من مرسل 

 مكحول.

ما مرسل سعيد فتقدم إسناده يف كالم الدارقطني, وأما مرسل مكحول فأخرجه أف

 ., واهلل الموفق اإلمام الدارمي, والحديث يف الصحيحة لإلمام األلباين 

 تلميراث القا

ِه  َوَعنْ ) – 231  َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْيءٌ » اِث شا اتِِل ِمنا اْلِميرا , .(1) «لاْيسا لِْلقا
ُّ

,  َرَواُه النََّسائِي اُه اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ , َوَقوَّ
ُّ

اَرُقْطنِي َوالدَّ

 
ُّ

ُه النََّسائِي   .َوَأَعلَّ

َواُب   (.-- ُعَمرَ : َوْقُفُه َعَلى َوالصَّ

 الشرح: 

                                                           

 ,435), والدارقطني (1/481)وابن عدى يف الكامل  (,3333)أخرجه النسائي يف الكربى  (1) 

وقال: هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض وقد روي موصواًل من  (12241)والبيهقي  (,433

: حديث أبي هريرة رضي اهلل ومنها: حديث عمر الذى قبله. منهاد يتقوى هبا, وله شواهاهـ  أوجه.

وابن  (,2102)أخرجه الرتمذي «. القاتل ال يرث»أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  ,عنه

وفيه إسحاق بن أبي فروة وقد  (15/1)والدارقطني وابن عدى يف الكامل  (,2735 ,2345)ماجه 

 (.1371وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )الشواهد. كذب, فال يصلح يف 
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 ساق المصنف الحديث لبيان ميراث القاتل .

 اختلف أهل العلم يف ميراث من قتل مورثه: وقد 

 .إذا قتل موروثه عمدًا فذهب أهل العلم إلى أن القاتل الذي ال يرث 

 .خطأً ل ُمتعمًدا أو إلى أن القاتل ال يرث مطلًقا, سواء قت جمهور أهل العلم وذهب

  قال اإلمام الصنعاين ( 142-2/148يف السبل :) َواْلَحِديُث َلُه َشَواِهُد

َكثِيَرٌة اَل َتْقُصُر َعْن اْلَعَمِل بَِمْجُموِعَها, َوإَِلى َما َأَفاَدُه مِْن َعَدِم إْرِث اْلَقاتِِل َعْمًدا َكاَن َأْو 

 َوَأُبو َح 
ُّ

افِِعي َيِة, َواَل َخَطًأ َذَهَب الشَّ نِيَفَة, َوَأْصَحاُبُه, َوَأْكَثُر اْلُعَلَماِء َقاُلوا اَل َيِرُث مِْن الدِّ

 مِْن اْلَماِل. 

ُة َوَمالٌِك:  َيِة. َوَذَهَبْت اْلَهاَدِويَّ  إَلى َأنَُّه إْن َكاَن اْلَقْتُل َخَطًأ, َوِرَث مِْن اْلَماِل ُدوَن الدِّ

 ٌض َعَلى َهِذِه التَّْفِرَقِة. َواَل َيتِمُّ َلُهْم َدلِيٌل َناهِ 

 :
ُّ

ُه َفَماَتْت مِْن َذلَِك َبْل َأْخَرَج اْلبَْيَهِقي َعْن ِخاَلٍس َأنَّ َرُجاًل َرَمى بَِحَجٍر َفَأَصاَب ُأمَّ

 َفَأَراَد َنِصيَبُه مِْن مِيَراثَِها َفَقاَل َلُه إْخَوُتُه: اَل َحقَّ َلك. 

 
ٍّ

 فَ  - -َفاْرَتَفُعوا إَلى َعلِي
ٌّ

ك مِْن مِيَراثَِها اْلَحَجُر َفَأْغَرَمُه ": - -َقاَل َلُه َعلِي َحقُّ

َيَة, َوَلْم ُيْعطِِه مِْن مِيَراثَِها َشْيًئا  . "الدِّ

َأيَُّما َرُجٍل َقَتَل َرُجاًل َأْو اْمَرَأٍة َعْمًدا َأْو َخَطًأ "َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد َقاَل: َوَأْخَرَج َأْيًضا: 

ْن يَ  ِرُث َفاَل مِيَراَث َلُه مِنُْهَما, َوَأيَُّما اْمَرَأٍة َقَتَلْت َرُجاًل َأْو اْمَرَأًة َعْمًدا َأْو َخَطًأ َفاَل مِمَّ

 . "مِيَراَث َلَها مِنُْهَما 

ا َفاَل  مِيَراَث َلُه  َوإِْن َكاَن اْلَقْتُل َعْمًدا َفاْلَقَوُد, إالَّ َأْن َيْعُفَو َأْولَِياُء اْلَمْقُتوِل, َفإِْن َعُفوًّ

 
ٌّ

َوُشَرْيٌح, َوَغيُْرُهْم  --مِْن َعْقلِِه, َواَل مِْن َمالِِه َقَضى بَِذلَِك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب, َوَعلِي

 . اهـمِْن ُقَضاِة اْلُمْسلِِمينَ 
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 بيان ميراث العصبة 

 َقاَل: َسِمْعُت رَ  -  -ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  َوَعنْ ) – 232
ِ
ا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص -ُسوَل اهلل ما

نْ  باتِِه ما ُهوا لِعاصا لاُد فا الُِد أاْو اْلوا زا اْلوا انا  أاْحرا , َواْبُن َماَجْه,  .(1) «كا
ُّ

َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

, َواْبُن َعْبِد اْلبَرِّ 
ِّ

َحُه اْبُن اْلَمِدينِي   (.َوَصحَّ

 لعصبة .يراث اساق المصنف الحديث لبيان م  الشرح: 

وتمام الحديث من طرق عن حسين العلم, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن 

جده, قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم, أم وائل؛ بنت معمر الجمحية, 

فولدت له ثالثة. فتوفيت أمهم, فورثها بنوها, رباعا ووالء مواليها. فخرج هبم عمرو 

 طاعون َعْمواس, فورثهم عمرو, وكان عصبتهم. فلما بن العاص إلى الشام. فماتوا يف

. فقال رجع عمرو بن العاص, جاء بنو معمر يخاصمونه يف والء أختهم, إلى عمر 

فذكره.  …. سمعته يقول: -ملسو هيلع هللا ىلص-: أقضي بينكم بما سمعت من رسول اهلل عمر 

, وزيد وزاد: قال: فقضى لنا به, وكتب لنا به كتابا, فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف

. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان, تويف موًلى لها. وترك بن ثابت, وآخر 

ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد ُغيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل, فرَفَعنا 

                                                           

, وظاهر إسناده (2732)وابن ماجه  (,3314)والنسائي يف الكربى  (,2217)أخرجه أبو داود  (1) 

 ,من طريق المعتمر بن سليمان, عن حسين المعلم (,3314) ولكن جاء يف الكربى للنسائي ,الحسن

مرسل. وأسنده اإلمام أبو داود كما يف تحفة األشراف عن  ,عمر قال: قال ,عن عمرو بن شعيب

وأشار  ,وإسناده صحيح ,حميد الطويل قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب يف إسناد هذا الحديث

لمخالفته ما ثبت عن عمر رضي اهلل عنه من الفتيا بخالفه,  ,أحمد والبيهقي إلى إعالل هذا الحديث

وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل . (3315)والسنن الكربى للنسائي  (,2/724)كما يف البدر المنير 

 (. 2213يف الصحيحة  )
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إلى عبد الملك, فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت ألرى أن هذا من القضاء الذي ال 

أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن يشكوا يف هذا القضاء. يشك فيه, وما كنت 

 فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعُد. واقتصر النسائي على المرفوع فقط.

لاُد » قوله: الُِد أاْو اْلوا زا اْلوا ا أاْحرا  . «ما

  قال اإلمام الصنعاين ِد اْلُمَراُد بِإِْحَراِز اْلَوالِِد َأْو اْلَولَ (: 2/142 السبل )يف

ا َلُهَما مِْن اْلُحُقوِق َفإِنَُّه َيُكوُن لِْلَعَصَبِة مِيَراًثا.   َأنَّ َما َصاَر ُمْسَتَحقًّ

نَِن:  ٌة, َوَلْفُظُه فِي السُّ َج اْمَرَأًة َفَوَلَدْت َلُه »َواْلَحِديُث فِيِه قِصَّ َأنَّ ِرَئاَب ْبَن ُحَذْيَفَة َتَزوَّ

هُ  ْم َفَوِرُثوَها ِرَباَعَها َوَواَلَء َمَوالِيَها, َوَكاَن َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َعَصبََة َثاَلَثَة ِغْلَمٍة َفَماَتْت ُأمُّ

اِم َفَماُتوا َفَقِدَم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص, َوَماَت َمْوًلى َلَها َوَتَرَك َمااًل  َبنِيَها َفَأْخَرَجُهْم إَلى الشَّ

 َفَخاَصَمُه إْخَوُتَها إَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ 
ِ
 –َما َأْحَرَز  «- ملسو هيلع هللا ىلص -اِب َفَقاَل ُعَمُر َقاَل َرُسوُل اهلل

 اْلَحِديَث.

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف, َوَزْيِد ْبِن َثابٍِت َوَرُجٍل آَخَر   . "َقاَل َفَكَتَب َلُه كَِتاًبا فِيِه َشَهاَدُة َعْبِد الرَّ

 ِخاَلٌف.  َواْلَحِديُث َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلَواَلَء اَل ُيوَرُث, َوفِيهِ 

ُجُل, َوَتَرَك َأَخَوْيِن َوَتْظَهُر َفائَِدُة اْلِخاَلِف:  فِيَما إَذا َأْعَتَق َرُجٌل َعْبًدا ُثمَّ َماَت َذلَِك الرَّ

ْبنَْيِن, َوَتَرَك اْبنًا َأْو َأَحُد اأْلََخَوْيِن, َوَتَرَك اْبنًا َفَعَلى اْلَقْوِل 
ِ

َأْو اْبنَْيِن ُثمَّ َماَت َأَحُد اال

ْبِن َأْو اأْلَِخ َواْبِن اأْلَِخ, َوَعَلى اْلَقْوِل بَِعَدمِِه َيُكونُ 
ِ

ْبِن َواْبِن اال
ِ

 بِالتَّْوِريِث مِيَراُثُه َبْيَن اال

ْبِن َوْحَدهُ 
ِ

 . اهـلاِل

 وهذا هو الصحيح, أنه يكون للعصبة من كان, سواء كان قريًبا, أم بعيًدا.
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 وال يوهب ,بيان أن الوالء ال يباع

 ْبِن ُعَمَر  َوَعنْ ) – 233
ِ
  - -َعْبِد اهلل

ُّ
ٌة »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل النَّبِي ُء ُلْحما َلا اْلوا

ُب  َلا ُيوها ِب، َلا ُيبااُع، وا ِة النَّسا ُلْحما ِد  .(1)«كا , َعْن ُمَحمَّ
ِّ

افِِعي َرَواُه اْلَحاكُِم: مِْن َطِريِق الشَّ

َحُه   ْبِن اْلَحَسِن, َعْن َأبِي ُيوُسَف, َوَصحَّ
ُّ

ُه اْلَبْيَهِقي   (.اْبُن ِحبَّاَن, َوَأَعلَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حرمة بيع الوالء وهبته .

 .ا فيه من االضطرابلم حديث الباب ضعيف, ولكن معناه صحيح,و

ُسولا اهللِ », من حديث اْبِن ُعَمَر : مسلميف ما ويدل عليه   ْن باْيِع  ملسو هيلع هللا ىلصأانَّ را ى عا ناها

ءِ  َلا ْن ِهباتِهِ اْلوا عا  . «، وا

ا »: َقاَل اإلمام ُمْسلٌِم  ذا ينااٍر فِي ها
ْبِد اهللِ ْبِن دِ لاى عا ُهْم ِعيااٌل عا النَّاُس ُكلُّ

ِديِث   .(2)«اْلحا

فمن كان له مولى حًيا وأراد أن يبع الوالء, فال يجوز له أن يبيعه, وإن مات المولى 

 وال يجوز له أن يهديه ألحد. أيًضا ال يجوز بيع الوالء, وال يجوز له هبته,

 وإنما إن قدر أن المولى مات, فإن الذي يرثه هم العصبة, من كانوا.

                                                           

والبيهقي يف الكربى  (,7220)والحاكم  (,4222)وابن حبان  (,1020)أخرجه الشافعي  (1) 

 ,ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي ,وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباين" (21433)

وضعفهما غير واحد من األئمة.  ,لم يخرجوا لهما شيًئا ,احبا أبى حنيفة رحمهم اهللوهما ص

قال أبوبكر بن زياد النيسابوري: هذا ": وقال البيهقي عقب الحديث ,وأوردهما الذهبي يف الضعفاء

وصححه اإلمام األلباين وإنما أخرجه الحسن مرسال.  ,الحديث خطأ؛ ألن الثقات لم يرووه هكذا

 (.1338اهلل يف اإلرواء )رحمه 

 (.1503أخرجه مسلم ) (2) 
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فالوالء لحمة كلحمة النسب, كما أنه ال يجوز لإلنسان وال يصلح أن يبيع نسب 

ولده, أو أخيه, أو ابنته, فكذلك ال يجوز لصاحب الوالء أن يبيع والء من كان عبده, 

 وال يصلح له ذلك.

فإن مات المولى وهو كاللة, أي ليس له وارث من األصل الوارث, أو من الفرع 

 الوارث, فإن مواله هو الذي يرثه.

 فإن سيده هو الذي يرثه, أو يرثه من يقوم مقام سيده يف مسائله األخرى.

َولِْلُعَلَماِء َكاَلٌم َكثِيٌر فِي ُطُرِق (: 2/150يف السبل ) قال اإلمام الصنعاين 

تِِه, َوَعَدمَِها. الْ   َحِديِث, َوِصحَّ

َم فِي كَِتاِب اْلَبْيِع, َوَدلَّ َعَلى َأنَّ اْلَواَلَء اَل ُيْكَتَسُب بَِبْيٍع َواَل ِهبٍَة.  َوَقْد َتَقدَّ

َنَُّه َقْد َجَعَلُه َكالنََّسِب 
ِ

, َوُيَقاُس َعَلْيِهَما َسائُِر التَّْملِيَكاِت مِْن النَّْذِر, َواْلَوِصيَِّة أل

 . اهـَوالنََّسُب اَل َينَْتِقُل بِِعَوٍض, َواَل بَِغْيِر ِعَوضٍ 
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 علم زيد بن ثابت بالمواريثبيان 

  - -َأَنٍس  َوَعْن َأبِي قاَِلَبَة, َعنْ ) – 234
ِ
ُضُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل أاْفرا

ابٍِت  ْيُد ْبُن ثا , َوابُْن  َأْخَرَجُه َأْحَمُد, َواأْلَْرَبَعةُ  .(1) «زا َحُه التِّْرمِِذيُّ ِسَوى َأبِي َداُوَد, َوَصحَّ

ْرَسالِ    (.ِحبَّاَن, َواْلَحاكُِم, َوُأِعلَّ بِاإْلِ

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن المسائل الفرضية التي جاءت عن زيد بن  ساق المصنف 

 ضية.له بالفرَ  ملسو هيلع هللا ىلص, ينبغي أن تقدم على غيرها من المسائل؛ لشهادة النبي ثابت 

من حديث َأَنِس ْبِن وغيره:  إال أن الحديث له تتمة كما يف سنن اإلمام الرتمذي 

                                                           

 ,2218)وابن حبان  (,154)وابن ماجه  (,3721 ,3720)والرتمذي  (,13221)أخرجه أحمد  (1) 

: بلفظوله بقية.  ,عن أنس به ,عن أبي قالبة ,من طريق خالد الحذاء (,5784)والحاكم  (,2212

(. وقال اإلمام 1224وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة ) ,«وَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثابٍِت... »

وأنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدهتم رجال " (:44الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة  )

بعد ذكره من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد  (,210ص3ج)الصحيح. ولكن البيهقي رحمه اهلل 

بن المفضل وإسماعيل ابن علية ومحمد بن أبي عدى عن خالد الحذاء  الحذاء يقول: وأخرجه بشر

عن أبى قالبة عن النبي َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وعلى آله وَسلََّم مرسال. لقوله يف أبى عبيدة فإهنم وصلوه يف 

الرواة ثقات وكل هؤالء  ,فجعلوه عن أنس بن مالك عن النبي َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وعلى آله وَسلَّمَ  ,آخره

بعد ذكره من طريق خالد الحذاء عن أبى  (23ص7ج)أثبات واهلل أعلم. وقال الحافظ يف الفتح 

قالبة عن أنس عن النبي قال وإسناده صحيح إال أن الحفاظ قالوا إن الصواب يف أوله اإلرسال 

األمة أبو عبيدة  وإن لكل أمة أمينًا وأمين هذه)والموصول ما اقتصر عليه البخاري. اهـ يعنى آخره: 

وإعراض الشيخين  (,مع النووي 121ص15ج)وأخرج آخره مسلم  (23 22ص7ج) (بن الجراح

عن أوله ولم يخرجا إال فضيلة أبى عبيدة من طريق خالد عن أبى قالبة دليل على أن أوله معل 

  اهـ. "عندهما
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  - -َمالٍِك 
ِ
ُهْم فِي أاْمرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل دُّ أاشا تِي أاُبو باْكرٍ، وا تِي بُِأمَّ ُم ُأمَّ أاْرحا

فَّ  اُن ْبُن عا يااءا ُعْثما ُقُهْم حا أاْصدا ُر، وا باٍل، اهللِ ُعما اُذ ْبُن جا اِم ُمعا را الحا ِل وا الا ُمُهْم بِالحا أاْعلا ، وا انا

ِة أا  ِذِه اَلُمَّ أاِميُن ها ٍة أاِميٌن وا لُِكلِّ ُأمَّ ْعٍب وا ُؤُهْم ُأبايُّ ْبُن كا أاْقرا ابٍِت، وا ْيُد ْبُن ثا ُضُهْم زا أاْفرا بُو وا

اِح  رَّ ةا بُْن الجا  . «ُعباْيدا

, َة إاِلَّ مِْن َهَذا الَوْجهِ ِريٌب اَل َنْعِرُفُه مِْن َحِديِث َقَتادَ َهَذا َحِديٌث غَ "عقبه:  وقال 

  - -َوَقْد َرَواُه َأُبو قاَِلَبَة, َعْن َأنَسٍ 
ِّ

َنْحَوُه, َوالَمْشُهوُر َحِديُث َأبِي  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 ."قاَِلَبةَ 

شواهد , فهو صحيح, لما له من ال«ولكل أمة أمين...»فأما لفظ الحديث األخير: 

 يف الصحيحين.

 فضيلته عظيمة, ومنزلته شريفة. بكر الصديق  يوأما بقية األلفاظ, وإن كان أب

 .من حيث النصح, والشدة يف دين اهلل  وهكذا عمر بن الخطاب 

 , فهو مشهود له بالحياء.وهكذا حياء عثمان بن عفان 

ْستاِحي ِمنُْه أاَلا أاْستاِحي ِمْن »: - -من حديث َعائَِشَة : مسلمفي ف ُجٍل تا را

ةُ  ئِكا الا  .(1)«اْلما

, فقيهًا, وكان , فقد كان من أعلمهم بالحالل, وبالحراموهكذا معاذ بن جبل 

 إلى اليمن حتى يدعوهم إلى اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصولذلك بعثه النبي 

أمر  , فهو من القراء المعروفين, ومن فضله أن اهلل وهكذا أبي بن كعب 

 .أبي بن كعب أن يقرأ على  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  - -من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك : مسلمفي ف

ِ
:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ٍّ
َُبي

ِ
إِنَّ », َقاَل أل

ْيكا  لا أا عا نِي أاْن أاْقرا را انِي َلَك؟ َقاَل: «اهللا أاما اكا لِي», َقاَل: آهلُل َسمَّ مَّ  «اهللُ سا
ٌّ

, َقاَل: َفَجَعَل ُأَبي

                                                           

 (.2401أخرجه مسلم ) (1)
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 .(1)"َيْبكِي

, وهو من الراسخين يف , فهو من علماء الصحابة ثابت  وهكذا زيد بن

 .ملسو هيلع هللا ىلصالعلم, والفرائض, وفضائله عظيمة, وهو من كتاب وحي النبي 

 , فهو أمين هذه األمة.وهكذا أبو عبيدة بن الجراح 

 من حديث َأَنٍس ين: في الصحيحف
ُّ

ِذِه »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل النَّبِي أاِميُن ها ٍة أاِميٌن، وا لُِكلِّ ُأمَّ

ةا اَلُ  ِة أاُبو ُعباْيدا  .(2)«مَّ

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 31/342كما يف مجموع الفتاوى :) 

ُضُكْم زيد»َوَبْعُضُهْم َيْحَتجُّ لَِذلَِك بَِقْولِِه:   . َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف؛ اَل َأْصَل َلُه. «أاْفرا

 
ِّ

 . اهـَفَرائِضِ َمْعُروًفا بِالْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْم َيُكْن زيد َعَلى َعْهِد النَّبِي

 

           

 

  

                                                           

 (.722أخرجه مسلم ) (1)

 (.2412(, ومسلم )4382أخرجه البخاري ) (2)
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 باب الوصايا

اياا[ صا  ]بااُب اْلوا

 الشرح: 

 جمع وصية, مثل العطايا: جمع عطية.الوصايا:  

 والوصية بالمال: هي التربع به بعد الموت.

 األصل يف الوصية: الكتاب, والسنة, واإلجماع: 

 الكتاب والسنة واإلجماع.: ة الوصيةوالدليل على مشروعي

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}قال اهلل تعالى: الكتاب:  أما

 .[180:]البقرة {وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې

 .[11:]النساء { وئ وئ ەئ ەئ ائ}وقال تعالى: 

من حديث َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص, ين: يف الصحيحوأما السنة: فأشهر ما يف ذلك ما 

 َعْن َأبِيِه 
ِ
ِة الَوَداِع مِْن َوَجٍع اْشَتدَّ بِي,  َيُعوُدنِي َعامَ  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل َحجَّ

 
ْ

ُق بُِثُلثَي َفُقْلُت: إِنِّي َقْد َبَلَغ بِي مَِن الَوَجِع َوَأَنا ُذو َماٍل, َواَل َيِرُثنِي إاِلَّ اْبنٌَة, َأَفَأَتَصدَّ

ْطِر؟ َفَقاَل:  «َلا »َمالِي؟ َقاَل:  بِيٌر الثُُّلُث وا »ُثمَّ َقاَل:  «َلا »َفُقْلُت: بِالشَّ ثِيٌر  -الثُُّلُث كا  -أاْو كا

إِنَّكا لاْن ُتنْفِ  ، وا ُفونا النَّاسا فَّ تاكا الاةا يا ُهْم عا را ذا ْيٌر ِمْن أاْن تا ، خا تاكا أاْغنِيااءا ثا را را وا ذا قا إِنَّكا أاْن تا

ُل فِي فِي ا ا تاْجعا تَّى ما ا، حا ْجها اهللِ إَِلَّ ُأِجْرتا بِها ا وا ْبتاِغي بِها ةا تا قا فا أاتِكا نا  .(1) «ْمرا

فقد َأْجَمَع اْلُعَلَماُء فِي َجِميِع اأْلَْمَصاِر َواأْلَْعَصاِر َعَلى َجَواِز وأما اإلجماع: 

 اْلَوِصيَِّة.

                                                           

 (.1328(, ومسلم )1225أخرجه البخاري ) (1)
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  :حكم الوصية 

 الوصية مستحبة, وقد تجب على من عليه حقوق ال تؤدي إال هبا.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/137يف المغني :) َْوِصيَُّة إالَّ َعَلى َواَل َتِجُب ال

َمْن َعَليِْه َدْيٌن, َأْو ِعنَْدُه َودِيَعٌة, َأْو َعَلْيِه َواِجٌب ُيوِصي بِاْلُخُروِج مِنُْه, َفإِنَّ اهلَل َتَعاَلى 

ا َفَرَض َأَداَء اأْلََماَناِت, َوَطِريُقُه فِي َهَذا اْلَباِب اْلَوِصيَُّة, َفَتُكوُن َمْفُروَضًة َعَلْيِه, َفأَ  مَّ

 اْلَوِصيَُّة بُِجْزٍء مِْن َمالِِه, َفَلْيَسْت بَِواِجَبٍة َعَلى َأَحٍد, فِي َقْوِل اْلُجْمُهوِر. 

ْأِي,  , َوَأْصَحاُب الرَّ
ُّ

افِِعي , َوَمالٌِك, َوالشَّ , َوالثَّْوِريُّ
ُّ

, َوالنََّخِعي
ُّ

ْعبِي َوبَِذلَِك َقاَل الشَّ

 َوَغيُْرُهْم. 

: َوَقاَل اْبُن َعْبِد الْ  َأْجَمُعوا َعَلى َأنَّ اْلَوِصيََّة َغْيُر َواِجَبٍة, إالَّ َعَلى َمْن َعَلْيِه ُحُقوٌق َبرِّ

ْت َفَأْوَجَبْتَها.   بَِغْيِر َبيِّنٍَة, َوَأَماَنٌة بَِغيِْر إْشَهاٍد, إالَّ َطائَِفًة َشذَّ

ْهِريِّ َأنَُّه َقاَل:  ا َقلَّ َأْو َكُثَر.  َجَعَل اهلُل اْلَوِصيَّةَ ُرِوَي َعْن الزُّ ا مِمَّ  َحقًّ

َبِي مِْجَلٍز: َعَلى ُكلِّ َميٍِّت َوِصيٌَّة؟ َقاَل: إْن َتَرَك َخيًْرا. 
ِ

 َوقِيَل أل

ِذيَن اَل َيِرُثوَن. َوُهَو َقْوُل َداُود.   َواِجبٌَة لِِْلَْقَربِيَن الَّ
َ

 َوَقاَل َأُبو َبْكٍر َعْبُد اْلَعِزيِز: ِهي

 َذلَِك عَ 
َ

 ْن َمْسُروٍق, َوَطاُوٍس, َوإَِياٍس, َوَقَتاَدَة, َوابِْن َجِريٍر. َوُحكِي

وا بِاآْلَيِة, َوَخَبِر اْبِن ُعَمَر, َوَقاُلوا: َنَسَخْت اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن  َواْحَتجُّ

 اْلَواِرثِيَن, َوَبِقَيْت فِيَمْن اَل َيِرُث مِْن اأْلَْقَربِيَن. 

 , َوَلنَا
ِ
َلْم ُينَْقْل َعنُْهْم َوِصيٌَّة, َوَلْم ُينَْقْل لَِذلَِك  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َأْكَثَر َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل

َنََّها َعطِيٌَّة اَل 
ِ

َنكِيٌر, َوَلْو َكاَنْت َواِجَبًة َلْم ُيِخلُّوا بَِذلَِك, َوَلنُِقَل َعنُْهْم َنْقاًل َظاِهًرا, َوأل

 اَل َتِجُب َبْعَد اْلَمْوِت َكَعطِيَِّة اأْلََجانِِب. َتِجُب فِي اْلَحَياِة, فَ 

ا اآْلَيُة, َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ   ٻ ٻ ٻ ٱ }: َنَسَخَها َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه - -َفَأمَّ

 . [7:]النساء { پ ٻ
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 : َنَسَخْتَها آَيُة اْلِميَراِث. - -َوَقاَل اْبُن ُعَمرَ 

. َوبِِه َقاَل ِعْكِرَمُة, َوُمَجاِهدٌ 
ُّ

افِِعي  , َوَمالٌِك, َوالشَّ

 
ِّ

نَِّة, إَلى َأنََّها ُنِسَخْت ُبُقوِل النَّبِي ْن َيَرى َنْسَخ اْلُقْرآِن بِالسُّ : - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَذَهَبْت َطائَِفٌة مِمَّ

اِرٍث » ِصيَّةا لِوا ُه، فاالا وا قَّ قٍّ حا ْد أاْعطاى ُكلَّ ِذي حا  . «إنَّ اهللا قا

 . اهـُموٌل َعَلى َمْن َعَلْيِه َواِجٌب, َأْو ِعنَْدُه َوِديَعةٌ َوَحِديُث اْبِن ُعَمَر َمحْ 

  :استحباب الوصية ملن ترك خرًيا 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/137يف المغني :) َوُتْسَتَحبُّ اْلَوِصيَُّة بُِجْزٍء مِْن

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل 
ِ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}اْلَماِل لَِمْن َتَرَك َخْيًرا؛ أل

 . [180:]البقرة { ې ې ې

ْستِْحَباُب فِي َحقِّ َمْن اَل َيِرُث. 
ِ

 اال
َ

 َفنُِسَخ اْلُوُجوُب, َوَبِقي

  :بيان أن الوصية ال جتوز يف أكثر من ثلث الرتكة 

دون ذلك, وأن ال تزيد على الثلث,  وينبغي يف الوصية أن تكون بقدر الثلث وما

وإن كانت أكثر منه يلزم لصحتها رضى  ,فإن كانت أقل من الثلث, فهو األفضل

 .الورثة وإجازهتم لها, وهو قول جمهور العلماء 

الثُُّلُث »  قوله:ل الثُُّلُث، وا  .(1) «فا

وا مَِن - -من حديث اْبِن َعبَّاسٍ : مسلمويف   , َقاَل: َلْو َأنَّ النَّاَس َغضُّ

 
ِ
ُبِع, َفإِنَّ َرُسوَل اهلل ثِيرٌ »: , َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصالثُُّلِث إَِلى الرُّ الثُُّلُث كا , َوفِي َحِديِث َوكِيٍع: «الثُُّلُث، وا

ثِيرٌ » بِيٌر أاْو كا  .(2)«كا

                                                           

 (.1328(, ومسلم )2742أخرجه البخاري ) (1)

 (.1322أخرجه مسلم ) (2)
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, وهكذا علي بن أبي طالب "أوصى بخمس ماله": وروي أن أبا بكر الصديق 

. 

 { پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: واستدلوا على ذلك بقول اهلل 
 .[41:]األنفال

  قال اإلمام ابن قدامة  :َوُرِوَي َأنَّ َأَبا َبْكٍر َوَعلِيًّا : (3/140)يف المغني- 

 - .َأْوَصَيا بِاْلُخُمِس , 

 
ٍّ

ُبِع. َأنَُّه َقاَل:  -  -َوَعْن َعلِي  مِْن الرُّ
َّ

 بِاْلُخُمِس, َأَحبُّ إَلي
َ

 أَلَْن ُأوِصي

ُبِع َأْفَضُل مِْن َص َوَعْن إْبَراِهيَم, َقاَل:  اِحِب الثُُّلِث, َكاُنوا َيُقوُلوَن: َصاِحُب الرُّ

ُبِع.   َوَصاِحُب اْلُخْمِس َأْفَضُل مِْن َصاِحِب الرُّ

 َقاَل: 
ِّ

ْعبِي  َكاَن اْلُخْمُس َأَحبَّ إَلْيِهْم مِْن الثُُّلِث, َفُهَو ُمنَْتَهى اْلَجامِِح. َوَعْن الشَّ

, َأيُّ اْلَوِصيَِّة َأْعَدُل؟ َفَما َأْوَصى َأبِي َأْن َأْسَأَل اْلُعَلَماءَ "َوَعْن اْلَعاَلِء ْبِن ِزَياٍد َقاَل: 

 . اهـ"َتَتاَبُعوا َعَلْيِه َفُهَو َوِصيَُّتُه, َفتََتاَبُعوا َعَلى اْلُخُمسِ 

  :األفضل أن تكون الوصية لألقارب 

 واألفضل أن يجعل وصيته ألقاربه, فإن أوصى لغيرهم فهو أمر جائز.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 3/140يف المغني :) َاأْلَْفَضُل َأْن َيْجَعَل َوِصيَّتَُه و

ِة َأْهِل اْلِعْلِم.  ِذيَن اَل َيِرُثوَن, إَذا َكاُنوا ُفَقَراَء, فِي َقْوِل َعامَّ ََقاِربِِه الَّ
ِ

 أل

 : اَل ِخاَلَف َبْيَن اْلُعَلَماِء َعلِْمت فِي َذلَِك, إَذا َكاُنوا َذِوي َحاَجٍة, َقاَل اْبُن َعبِْد اْلَبرِّ

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َكَتَب اْلَوِصيََّة لِْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربِيَن, َفَخَرَج مِنُْه اْلَواِرُثوَن بَِقْوِل َوَذلِ 
ِ

َك أل

 
ِّ

اِرٍث »: - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي ِصيَّةا لِوا  . «َلا وا

 َسائُِر اأْلََقاِرِب َعَلى اْلَوِصيَِّة َلُهْم. 
َ

 َوَبِقي

ْستِْحَباُب 
ِ

 . [23:]اإلسراء { ۇئ ۇئ وئ وئ}َوَقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلى: , َوَأَقلُّ َذلَِك اال
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 . [177:]البقرة { ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ }َوَقاَل َتَعاَلى 

َدَقَة َعَلْيِهْم فِي اْلَحَياِة َأْفَضُل, َفَكَذلَِك َبْعَد اْلَمْوِت.  َنَّ الصَّ
ِ

 َفَبَدَأ بِِهْم َوأل

ْت َوِصيَُّتُه, فِي َقْوِل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم, مِنُْهْم؛ َفإِْن َأْوَصى َلَغْيِرِهْم َوَتَرَكُهْم, َص  حَّ

 ,
ُّ

افِِعي , َوالشَّ
ُّ

, َواأْلَْوَزاِعي َسالٌِم, َوُسَلْيَماُن ْبُن َيَساٍر, َوَعَطاٌء, َوَمالٌِك, َوالثَّْوِريُّ

ْأي.   َوإِْسَحاُق, َوَأْصَحاُب الرَّ

اِك, َوعَ  حَّ  َعْن َطاُوٍس, َوالضَّ
َ

ُينَْزُع َعنُْهْم, بِْد اْلَملِِك ْبِن َيْعَلى, َأنَُّهْم َقاُلوا: َوُحكِي

َوُيَردُّ إَلى َقَراَبتِِه. َوَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب, َواْلَحَسِن, َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد: لِلَِّذي َأْوَصى َلُه 

َنَّ 
ِ

ِه َلَجاَز مِنُْه الثُُّلُث, ُثُلَث الثُُّلِث, َواْلَباقِي ُيَردُّ إَلى َقَراَبِة اْلُموِصي؛ أل ُه َلْو َأْوَصى بَِمالِِه ُكلِّ

ِذيَن اَل َيِرُثوَنُه فِي اْستِْحَقاِق اْلَوِصيَِّة َكاْلَوَرَثِة فِي  َواْلَباقِي ُردَّ َعَلى اْلَوَرَثِة, َوَأَقاِرُبُه الَّ

 اْستِْحَقاِق اْلَماِل ُكلِِّه. 

ِضِه ِستَّةا أاْعُبٍد، لاْم »: - -ْيٍن َوَلنَا, َما َرَوى ِعْمَراُن ْبُن ُحَص  را ْعتاقا فِي ما ُجالا أا أانَّ را

لِكا النَّبِيَّ  بالاغا ذا ُهْم، فا ْيرا اٌل غا ُكْن لاُه ما عا  - ملسو هيلع هللا ىلص -يا اٍء، ُثمَّ أاْقرا ةا أاْجزا ثا أاُهْم ثاالا زَّ اُهْم، فاجا عا دا فا

ةا. فا  قَّ أاْرباعا أارا أاْعتاقا اْثناْيِن، وا ازا باْيناُهْم، فا َنََّها َعطِيٌَّة,  «أاجا
ِ

اْلِعْتَق فِي ُثُلثِِه لَِغْيِر َقَراَبتِِه, َوأل

 . اهـَفَجاَزْت لَِغْيِر َقَراَبتِِه, َكاْلَعطِيَِّة فِي اْلَحَياةِ 

  :حكم الوصية للوارث 

 , إال أن يجيزها بقية الورثة يف قول جماهير العلماء .وأما الوارث فال وصية له

 بن قدامة قال اإلمام ا ( 3/141يف المغني :) ْنَساَن إَذا َوُجْمَلُة َذلَِك َأنَّ اإْلِ

ى لَِواِرثِِه بَِوِصيٍَّة, َفَلْم ُيِجْزَها َسائُِر اْلَوَرَثِة, َلْم َتِصحَّ بَِغْيِر ِخاَلٍف َبْيَن اْلُعَلَماِء.   َوصَّ

 :  ُل اْلِعْلِم َعَلى َهَذا. َأْجَمَع َأهْ َقاَل اْبُن اْلُمنِْذِر, َواْبُن َعْبِد اْلبَرِّ

 
ِ
, َقاَل - -بَِذلَِك َفَرَوى َأُبو ُأَماَمَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَجاَءْت اأْلَْخَباُر َعْن َرُسوِل اهلل

 
ِ
ِصيَّةا »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َسِمْعت َرُسوَل اهلل ُه، فاالا وا قَّ قٍّ حا ْد أاْعطاى ُكلَّ ِذي حا إنَّ اهللا قا
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اِرٍث  . , َرَواُه َأُبو «لاوا  َداُود. َوابُْن َماَجْه, َوالتِّْرمِِذيُّ

 َوإِْن َأَجاَزَها, َجاَزْت فِي َقْوِل اْلُجْمُهوِر مِْن اْلُعَلَماِء. ... 

َوَقاَل َبْعُض َأْصَحابِنَا: اْلَوِصيَُّة َباطَِلٌة, َوإِْن َأَجاَزَها َسائُِر اْلَوَرَثِة, إالَّ َأْن ُيْعُطوُه َعطِيًَّة 

اِرٍث »َأْخًذا مِْن َظاِهِر َقْوِل َأْحَمَد, فِي ِرَواَيِة َحنَْبٍل: ُمْبَتَدَأًة.  ِصيَّةا لِوا  . «َلا وا

 .
ِّ

افِِعي , َوَأْهِل الظَّاِهِر, َوُهَو َقْوٌل لِلشَّ
ّ

 َوَهَذا َقْوُل اْلُمَزنِي

 
ِّ

وا بَِظاِهِر َقْوِل النَّبِي اِرٍث »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َواْحَتجُّ ِصيَّةا لِوا  . «َلا وا

, َأنَّ اْلَوِصيََّة َصِحيَحٌة فِي َنْفِسَها, َوُهَو َقْوُل ُجْمُهوِر َوَظاِهُر 
ِّ

افِِعي َمْذَهِب َأْحَمَد َوالشَّ

, َواْلَخَبُر 
ٍّ

َْجنَبِي
ِ

ى أل , َكَما َلْو َوصَّ ٌف َصَدَر مِْن َأْهلِِه فِي َمَحلِِّه, َفَصحَّ َنَُّه َتَصرُّ
ِ

اْلُعَلَماِء؛ أل

ةُ  إَلَّ أانْ »َقْد ُرِوَي فِيِه:  ثا را  . «ُيِجيزا الْوا

َجاَزِة,  ِة اْلَوِصيَِّة ِعنَْد اإْلِ ْستِثْنَاُء مِْن النَّْفِي إْثَباٌت, َفَيُكوُن َذلَِك َدلِياًل َعَلى ِصحَّ
ِ

َواال

ْستِْثنَاِء َكاَن َمْعنَاُه اَل َوِصيََّة َنافَِذَة َأْو اَلِزَمَة, َأْو َما َأْشَبَه َهَذا,
ِ

ُر فِيِه:  َوَلْو َخاَل مِْن اال َأْو ُيَقدَّ

َجاَزِة مِْن َغيِْرِه مِْن اْلَوَرَثةِ   . اهـاَل َوِصيََّة لَِواِرٍث ِعنَْد َعَدِم اإْلِ

  :متى ُيعمل بالوصية 

فإن مات بعد موت الموصي وهو صاحب الرتكة,  بالوصية, إالوال يعمل 

 المُوصى له قبل موت الموصي, بطلت الوصية.

  :أركان الوصية 

 أربعة: عندهم ا أركاهن

 الموصي, أو الوصي.األول: 

 المُوصى له.الثاين: 

 الموصى به.الثالث: 

 الصيغة.الرابع: 
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  :صحة الوصية من الصيب العاقل 

 وتصح الوصية من الصبي العاقل, كما تصح منه الصالة.

  :ما تثبت به الوصية 

 وتثبت الوصية باإلشهاد, والكتابة المعروفة بخط الموصي.

 از الرجوع عن الوصية يف حياة املوصي: جو 

يجوز للموصي أن يرجع عن الوصية يف حياته, بخالف الهبة؛ فإنه ال يجوز و

 الرجوع فيها, كما تقدم بيان ذلك.

  :متى تبطل الوصية 

 ۀ ڻ}: إذا قصد الموصي اإلضرار بالورثة, لقول اهلل وتبطل الوصية 

 .[12:]النساء { ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 إلمام الشوكاين قال ا؛ أي: يوصي حال  {}قوله ": يف تفسيره

كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار؛ كأن يقر بشيء ليس عليه, أو يوصي 

بوصية ال مقصد له فيها إال الضرار بالورثة, أو يوصي لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة 

راجع إلى الوصية  {}ي قوله: على الثلث ولم تجزه الورثة, وهذا القيد أعن

ين المذكورين؛ فهو قيد لهما, فما صدر من اإلقرارات بالديون أو الوصايا  والدَّ

المنهي أو التي ال مقصد لصاحبها إال المضارة لورثته؛ فهو باطل مردود, ال ينفذ منه 

 انتهى. "شيء, ال الثلث وال دونه

  يكن له ورثة: حكم الوصية جبميع املال إذا مل 

اختلف أهل العلم يف حكم الوصية بجميع المال إذا لم يكن للموصي ورثة إلى 

 أقوال: 
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 فمن قال من أهل العلم: بأن المنع من الوصية التعبد.القول األول: 

 قال ال يجوز أن يوصي بجميع ماله, سواء كان له ورثة, أم لم يكن له ورثة.

؛ هو بجميع المال م إلى أن المنع من الوصيةومن ذهب من أهل العلالقول الثاين: 

 . حتى ال يذر ورثته فقراء, فإهنم أجازوها؛ ألن الورثة غير موجودين

  قال اإلمام ابن القيم: ( 32/ 4إعالم الموقعين عن رب العالمين): 

والصحيح أن ذلك له؛ ألنه إنما منعه الشارع فيما زاد عن الثلث إذا كان له ورثة, 

 ة له ال يعرتض عليه فيما صنع يف ماله.فمن ال ورث

  :بيان إذا أوصى رجل جلماعة من الناس بأكثر من الثلث 

إذا أوصى لجماعة من الناس بأكثر من الثلث؛ فإهنم يرتادون فيما بينهم إلى و

 الثلث بقدر ما أوصى لهم.

فلو أوصى لبعضهم بالربع, ولبعضهم بالخمس, فإهنم يف مثل هذه الحالة يرجعون 

 إلى الثلث, ثم يكون لصاحب الربع أكثر حًظا من صاحب الخمس, وهكذا.

  :الوصية ال تنفذ إال بعد املوت 

اَل َنْعَلُم ِخاَلًفا َبْيَن َأْهِل اْلِعْلِم, فِي (: 3/148يف المغني ) قال اإلمام ابن قدامة 

 َأنَّ اْعتَِباَر اْلَوِصيَِّة بِاْلَمْوِت.

 وا وصية مورثهم: ال جيوز للورثة أن يغريو 

 ال يجوز للورثة أن يغيروا وصية مورثهم؛ إال إذا جار فيها.

أو  أن تغير الوصية فيجب, كأن يكون أوصى لقرب, أو أوصى على غير شرع اهلل 

: .وأما إن كانت الوصية على الطريقة المشروعة, فقد قال اهلل ترد إلى الورثة 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}

 ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ
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 { ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی
 .[102-108:]البقرة

  قال اإلمام الشوكاين والتبديل التغيير, وهذا ": (205/ 1) يف تفسيره

وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق التي ال جنف فيها وال مضارة, وأنه يبوء باإلثم, 

 انتهى.  "؛ فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به..وليس على الموصي من ذلك شيء

  :الوصية تصح لكل من يصح متلكه 

 ( 2/224قال العالمة الفوزان حفظه اهلل يف المخلص الفقهي :) 

صحتها لكل شخص يصح تملكه, سواء كان مسلما أو ومن أحكام الوصية: 

 .[3:]األحزاب { ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}كافًرا؛ لقوله تعالى: 

 ."هو وصية المسلم لليهودي والنصراين"بن الحنفية:  قال محمد

 أخا له وهو مشرك.: وقد كسا عمر بن الخطاب 

 وصلت أمها وهي راغبة عن اإلسالم.: - - وأسماء

 أوصت بثلثها ألخ لها يهودي.: - -وصفية أم المؤمنين 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}ولقوله تعالى: 

 . اهـ[8:ة]الممتحن {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ

فتصح الوصية من المسلم للكافر, ومن الكافر للمسلم, ومن ولي الكبير 

 والصغير.

  ,إال أهنم ذهبوا إلى عدم صحتها: للمجنون, وللعبد, وكذلك للجني, وللبهيمة

 وللميت؛ ألهنم ال تمليك لهم يصح, وألن المجنون والعبد ال يحسنون التصرف.

  مالي: إذا قال املوصي أوصيت بسهم من 

 اختلف أهل العلم يف ذلك: 
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 يخرج السدس؛ ألن السهم عند العرب يطلق على السدس.فقال بعضهم: 

, ينظر إلى أحد األسهم التي فيها الفرض, فيخرج من تلك األسهموقال بعضهم: 

 .واهلل أعلم 

 حكم الوصية

  ;- -اْبِن ُعَمَر  َعنْ ) – 235
ِ
قُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم لاُه »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل ا حا ما

هُ  ْكُتوباٌة ِعنْدا ِصيَُّتُه ما وا تايِْن إَِلَّ وا بِيُت لاْيلا ْيٌء ُيرِيُد أاْن ُيوِصيا فِيِه يا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«شا

 الشرح: 

 سبق بيان أن الوصيةوقد لبيان حكم الوصية, الحديث  ساق المصنف  

إال لمن كانت عنده حقوق للناس فعند ذلك ر أهل العلم, مستحبة يف قول جماهي

ويبين ذلك ما جاء يف الحديث: الحقوق بعدم الوصية, ربما ضاعت فتكون واجبة؛ 

ْيٌء ُيرِيُد أاْن ُيوِصيا فِيهِ »  .«لاُه شا

عنده ديون, أو أمانات وودائع للناس يجب عليه أن يوصي هبا؛ حتى ال تضيع  :أي

 الورثة وهم يظنون أهنا من الرتكة. بعد موته, وقد يأخذها

ْيٌء ُيرِيُد أاْن ُيوِصيا فِيهِ » قوله: قُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم لاُه شا ا حا  تقدم بيان ذلك.: «ما

تاْينِ » قوله: بِيُت لاْيلا  .«ثالث»ويف رواية أخرى: : «يا

 . ن الموت إال أن يشاء اهلل أن اإلنسان ليس بينه وبي وفيه:

 ت, والتخلص من الحقوق ونحو ذلك.االستعداد للمو وفيه:

هُ » قوله:  ْكُتوباٌة ِعنْدا ِصيَُّتُه ما وا قد أعدها, وسواء كتبها بنفسه يف بيته, أو  :أي «إَِلَّ وا

                                                           

 .(1327)ومسلم  (,2738)أخرجه البخاري  (1) 
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 أعدت عند شخص أمين على حفظها.

أو سجلها بصوته مثل هذه األيام, على مسجل صوت, أو يف الجوال, أو يف 

 زة المعدة للتسجيل.الحاسب اآللي, أو يف غير ذلك من األجه

 .مالزمًا للحديث  وقد كان ابن عمر 

 من حديث ابن عمر : مسلمفي ف
ِ
قُّ اْمرٍِئ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل ا حا ما

ْكُتوباةٌ  ُه ما ِصيَّتُُه ِعنْدا وا ثا لايااٍل، إَِلَّ وا بِيُت ثاالا ْيٌء ُيوِصي فِيِه، يا   , َقاَل َعْبدُ «ُمْسِلٍم، لاُه شا
ِ
اهلل

ُسولا اهللِ »: - -ْبُن ُعَمَر  ِمْعُت را ٌة ُمنُْذ سا لايَّ لاْيلا ْت عا رَّ ا ما ِعنِْدي  ملسو هيلع هللا ىلصما لِكا إَِلَّ وا الا ذا قا

ِصيَّتِي  .(1) «وا

وال سيما إذا كان اإلنسان قد عزم على سفر, أو دخل يف مرض ُمخيف, أو نحو 

 ذلك من األمور التي تستدعي ألصحاهبا أن يعجلوا بالوصية.

 ., واهلل الموفق فعند ذلك يتعين عليه أن يبادر إلى كتابة الوصية

 الثلث بأكثر منبيان أن الوصية ال تكون 

اٍل، »َقاَل:  -  -َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاٍص  َوَعنْ ) – 233 ا ُذو ما نا ُسولا اهللِ! أا ُقْلُت: ياا را

َلا يارُِثنِي إَِلَّ اِْبناٌة لِي الِي وا ُق بُِثُلثاْي ما دَّ أاتاصا فا ٌة، أا اِحدا :  ?وا الا ُق  ,«َلا »قا ُقْلُت: َأَفَأَتَصدَّ

ُق  ,«َلا » َقاَل: ?بَِشْطِرهِ  را »َقاَل:  ?بُِثُلثِهِ  ُقْلُت: َأَفَأَتَصدَّ ذا ثِيٌر، إِنَّكا أاْن تا الثُُّلُث كا الثُُّلُث، وا

ُهمْ  را ْيٌر ِمْن أاْن تاذا تاكا أاْغنِيااءا خا ثا را ُفونا النَّاسا  وا فَّ الاةا ياتاكا  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(2)«عا

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن الوصية ال تجوز بأكثر من الثلث . 

                                                           

 (.1327أخرجه مسلم ) (1)

 . (1328)ومسلم  (,1225)أخرجه البخاري  (2)
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اٍص » قوله: قَّ ْعِد ْبِن أابِي وا , أحد العشرة هو سعد بن مالك : «-  -سا

 أجمعين. المبشرين بالجنة 

ُس » قوله: : ُقْلُت: ياا را الا الٍ قا ا ُذو ما نا  كثير . :أي «ولا اهللِ! أا

ةٌ » قوله: اِحدا َلا يارُِثنِي إَِلَّ اِْبناٌة لِي وا  .ولها النصف من ماله والبقية لعصبته : «وا

الِي» قوله: ُق بُِثُلثاْي ما دَّ أاتاصا فا  يف أوجه الخير. :أي «?أا

 هناه لما يأيت .: "«َلا »َقاَل: " قوله:

 واإلرشاد إلى ذلك بأحسن الطرق والسبل.الداللة على الخير  فيه:و

العودة إلى أهل العلم فيما يشكل على اإلنسان من أمر دينه, وفيما يقدم عليه  وفيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وبمراد نبيه من العمل؛ ألهنم أعلم بمراد اهلل 

ْطرِهِ » قوله: ُق بِشا دَّ أاتاصا فا :  ?ُقْلُت: أا الا يطلق على النصف, وقد أخذ الشطر: و «َلا »قا

المعنى من قرينة الحديث؛ فإنه ذكر الثلثين قبل الشطر, ثم ذكر الثلث بعد الشطر,  هذا

 فدل على أنه أراد النصف.

 وإال فقد يطلق الشطر على جزء من المال, وقد يكون هذا الجزء غير معلوم.

ُق بِثُُلثِهِ » قوله: دَّ أاتاصا فا :  ?ُقْلُت: أا الا ثِيرٌ »قا الثُُّلُث كا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «الثُُّلُث، وا

أرشده إلى األفضل من ذلك, وهو أن يتصدق بأقل من  ملسو هيلع هللا ىلصرخص له يف الثلث, ولكنه 

 الثلث, 

وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, ألن ": ابن عباس  قالولهذا 

 .«الثلث، والثلث كثير»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ن , أهنم كان يفتووجاء عن أبي بكر الصديق, وعن علي بن أبي طالب, 

لنفسه, أي يف  بالخمس, وهو أقل أيًضا من الربع.وقالوا: نرضى بما رضي اهلل 

 خمس الغنيمة.
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ُفونا النَّاسا » قوله: فَّ تاكا الاةا يا ُهْم عا را ذا ْيٌر ِمْن أاْن تا تاكا أاْغنِيااءا خا ثا را را وا ذا  . «إِنَّكا أاْن تا

 ثر ماله للورثة., وهي أنه يرتك أكلسعد  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه هي العلة التي بينها النبي 

فالورثة لهم حق يف مال مورثهم, فال يجوز له أن ُيفسد هذا المال, سواء كان هذا 

 اإلفساد بالوصايا الباطلة, أو يوصي بأكثر من الثلث.

 --من حديث َجابٍِر : مسلمفي ف
ِ
ْيُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل لا أاْمِسُكوا عا

َلا ُتْفِسُدوها  الاُكْم، وا ِقبِهِ أاْموا لِعا يِّتاا، وا ما يًّا وا ا حا ها ِهيا لِلَِّذي ُأْعِمرا ى فا را ُعْمرا ْن أاْعما ُه ما إِنَّ  .(1)«ا، فا

حسن الرعاية, ومن ذلك أن اإلنسان يقوم على أبنائه يف حياته, وإن تيسر له  وفيه:

 مال, بعد موته.

  ., يرتك لهم المال, وسيهديهم اهلل حتى وإن كان األبناء عصاة هلل 

يهديهم,  يدعو لهم بأن اهلل ووالذي ينبغي له أن يحسن تربيتهم يف حياته, 

 ., واهلل الموفق ويصلحهم, ويوفقهم

 عن الميت وإن لم يوِص مشروعية الصدقة 

 أَ ": -- َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 237
َّ

! إِنَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِي
ِ
َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ْقُت ُأمِّ  َقْت, َأَفَلَها َأْجٌر إِْن َتَصدَّ ي ُاْفُتلَِتْت َنْفُسَها َوَلْم ُتوِص, َوَأُظنَُّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ

عامْ »َقاَل:  ?"َعنَْها  (.َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِمٍ  ُمتََّفٌق  .(2)«نا

 الشرح: 

 لم يتمكن من الميت إذا مشروعية الصدقة عنالحديث لبيان  ساق المصنف  

                                                           

 (.1325أخرجه مسلم ) (1)

 «.تصدق عنها: »(2230)وزاد البخاري يف رواية  (1004)ومسلم  (,1388)أخرجه البخاري  (2)
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 . الوصية

ُجالا أاتاى النَّبِيَّ » قوله:  ذكر الرجل مبهًما وال يضر ألمور: : «- ملسو هيلع هللا ىلص -أانَّ را

 ألنه مستفِت. األول: 

 كلهم عدول ثقات.  , والصحابة ألنه من الصحابة الثاين: 

أن اإلهبام يف متن الحديث, واإلهبام يف المتن ال يضر, وإنما يضر يف الثالث: 

 . د إذا كان من غير الصحابة اإلسنا

  قال الحافظ بن حجر ( 1/271يف الفتح :) 

 . --َأنه سعد بن عَباَدة نقل بن عبد اْلرب: 

 عْمَرة بنت سعد بن َعْمرو. َواسم أمه: 

 . اهـعْمَرة بنت َمْسُعود بن قيس بن َعْمرو, َوِهي من بني النجارَوقيل: 

ُسولا اهللِ!» قوله: : ياا را الا ا قا ْفُسها ي ُاْفُتِلتاْت نا جاءها الموت قبل أن  :أي «إِنَّ ُأمِّ

 تتمكن من الوصية.

لاْم ُتوصِ » قوله:  بما يكون نافعًا لها بعد موهتا . :«وا

ْت » قوله:  قا دَّ ْت تاصا لَّما ا لاْو تاكا أاُظنُّها وظن ذلك ولدها؛ لعله لمعرفته بمحبتها : «وا

 للخير, ورغبتها فيه, وحرصها عليه.

ا» ه:قول نْها ْقُت عا دَّ ا أاْجٌر إِْن تاصا ها لا  أيصل أجر الصدقة إليها بعد موهتا. :أي «?أافا

مْ »َقاَل: " قوله:  الميت, ليس فيها خالف بين  إلىالصدقة وصول ثواب و: "«ناعا

 أهل العلم, وسواء كانت من ولده, أو من غيرهم.

  :الوصية باملنافع 

أوصي هبذه الغرفة للفقراء موته:  الوصية بالعين: أن يقول الموصي قبلو

 والمساكين, فهذه وصية بالعين نفسها.
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 كأن يقول: إجار هذه الغرفة للفقراء, والمساكين, ونحو ذلك.والوصية بالمنفعة: 

لمدة سنة, أو  هذه الغرفة, أو هذه الشقة يسكن فيها فقير من الفقراءأو يقول: 

 ., واهلل أعلموصية جائزة مشروعة فهذه صدقة بالمنفعة, وهيسنتين, بدون مقابل, 

 وارثلالوصية ل بطالن

  َوَعنْ ) – 238
ِّ

  -  -َأبِي ُأَماَمَة اْلبَاِهلِي
ِ
إِنَّ »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

اِرٍث  ِصيَّةا لِوا ُه، فاالا وا قَّ قٍّ حا ْد أاْعطاى ُكلَّ ِذي حا ْحَمُد, َواأْلَْرَبَعُة إاِلَّ َرَواُه أَ  .(1)«اهللا قا

اُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْبُن اْلَجاُرودِ  , َوَقوَّ نَُه َأْحَمُد َوالتِّْرمِِذيُّ , َوَحسَّ
َّ

  (. النََّسائِي

232 – (:
ُّ

اَرُقْطنِي  , - -اِْبِن َعبَّاٍس مِْن َحِديِث  َوَرَواُه الدَّ

اءا الْ »َوَزاَد فِي آِخِرِه:  ْن ياشا
ةُ إَِلَّ أا ثا را  (.َوإِْسنَاُدُه َحَسنٌ  .(2)«وا

 الشرح: 

على ما ساق المصنف الحديث لبيان بطالن الوصية لوارث إال بإجازة بقية الورثة, 

 تقدم, وهو قول جمهور العلماء .

هُ » قوله: قَّ قٍّ حا ْد أاْعطاى ُكلَّ ِذي حا من الورثة, أعطاهم فروضهم,  :أي .«إِنَّ اهللا قا

 من يأخذ ميراثه بالعصبة كما تقدم بيان ذلك.وأنصبتهم, ومنهم 

اِرٍث » قوله: ِصيَّةا لِوا  فال وصية صحيحة للوارث . :أي «فاالا وا

 

                                                           

 (,2713)وابن ماجه  (,2120)والرتمذي  (,3535 ,2870)وأبو داود  (,537)أخرجه أحمد  (1) 

 (.1355وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ) (,242)وابن الجارود 

بسند ضعيف, فعطاء الخرساين لم يسمع من ابن عباس, بل أعله  (4150)أخرجه الدارقطني  (2) 

 (. 1353وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ). (1370)« التلخيص»الحافظ نفسه يف 
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  :حكم لو أوصى امليت لغري وارث, ثم صار وارًثا 

ولو قدر أن الموصي أوصى لغير وارث, ثم صار بعد ذلك وارًثا, كأن يكون له ابن 

 ن أوالده من صلبه.ابن, فأوصى له مع وجود من يحجبه م

 .حتى صار الموصي له وارثًا  عمر الموصي, ثم أطال اهلل 

 ."ال وصية لوارث"ملسو هيلع هللا ىلص: لعموم قول النبي فالوصية تبطل؛ 

 .ه الحالة إال ميراثه الذي يستحقهوليس له يف مثل هذ

 ۋ ۋ ٴۇ}: على تخصيص قول اهلل  هبذا الحديث أهل العلمواستدل 

 ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[180:]البقرة {وئ

 .بعباده؛ حتى ال يقع التالعب بالوصايا وهذا من رحمة اهلل 

 مِْن َحِديِث اِْبِن َعبَّاٍس " قوله:
ُّ

اَرُقْطنِي إَِلَّ أاْن », َوَزاَد فِي آِخِرِه: - -َوَرَواُه الدَّ

ةُ  ثا را اءا اْلوا و داود يف الزيادة ضعيفة, أخرجها اإلمام أب: "«, َوإِْسنَاُدُه َحَسنٌ «ياشا

المراسيل, واإلمام الدارقطني, واإلمام البيهقي, رحمة اهلل عليهم, من طريق حجاج, 

 به. عن ابن جريج, عن عطاء الخرساين, عن ابن عباس 

 . اهـ, ولم يرهعطاء الخرساين لم يدرك ابن عباس وقال أبو داود: 

عن ابن  ومع ذلك فقد رواه يونس بن راشد, عن عطاء الخرساين, عن عكرمة,

 , فذكر الواسطة عكرمة.عباس 

والعمل عليها, فإن أجازها والمعروف المرسل, لكن قال الحافظ يف التلخيص: 

 أن معحقهم, الورثة صحت الوصية للوارث؛ ألهنم تنازلوا عن شيء من ملكهم, و

, واهلل حكم عليها بالنكارة؛ ألن الذي زادها ضعيف من أصله اإلمام األلباين 

 .الموفق 
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 مشروعية الوصية بثلث المال

الا النَّبِيُّ »َقاَل:  -  -ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  َوَعنْ ) – 270 قا : »ملسو هيلع هللا ىلص -قا دَّ إِنَّ اهللا  تاصا

اتُِكمْ  فا الُِكْم ِعنْدا وا ِليُكم بُِثُلِث أاْموا نااتُِكمْ  ;عا سا ةا فِي حا   .(1)«ِزياادا
ُّ

اَرُقْطنِي  (.َرَواُه الدَّ

ارُ ) – 271  ْرَداِء : مِْن َحِديِث َوَأْخَرَجُه َأْحَمُد, َواْلَبزَّ  (. (2) -عنه     اهلل رضي-َأبِي الدَّ

  .- (3)-َأبِي ُهَرْيَرَة : مِْن َحِديِث َواْبُن َماَجهْ ) – 272

  (.َواهلُل َأْعَلمُ  .(4)َوُكلَُّها َضِعيَفٌة؛ َلكِْن َقْد َيْقَوى َبْعُضَها بَِبْعضٍ 

 الشرح: 

 لبيان مشروعية الوصية بثلث المال. ساق المصنف  

الُِكمْ » قوله: ْيُكْم بُِثُلِث أاْموا لا قا عا دَّ أذن لكم أن تتصدقوا  أن اهلل  :أي «أِنَّ اهللا تاصا

 بثلث أموالكم.

                                                           

عن  ,عن عتبة بن حميد البصري ,من طريق إسماعيل بن عياش (,4282)أخرجه الدارقطني ( 1) 

 ,وإسماعيل بن عياش ,وإسناده ضعيف؛ لضعف عتبة بن حميد ,عن معاذ به ,عن أبي أمامة ,القاسم

من حديث  أبي  (,2702)والقاسم بن عبد الرحمن الصحيح أنه ضعيف أيًضا. وجاء عند ابن ماجه  

(, 1341ويف اإلرواء ), وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن ابن ماجه, -رضي اهلل عنه-هريرة

 (.2/580الصغرى ) وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق

, وإسناده ضعيف, لضعف أبي بكر ابن عبد اهلل بن أبي (1382)والبزار  (,27482) أخرجه أحمد (2) 

َبْيدي وأبي الدرداء.  وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف مريم, ولالنقطاع بين َضْمَرة بن َحبِيب الزُّ

  (.1341اإلرواء )

وقد تقدم يف  اإلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن ابن ماجه,وحسنه  (,27002)أخرجه ابن ماجه  (3) 

 الحديث السابق.

ولكن باجتماعها يصير  ,ال يخلو طريق واحد منها من الضعيف -رحمه اهلل  -وهي كما قال الحافظ  (4) 

 الحديث حسنا.
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اتُِكمْ » قوله: فا نااتُِكمْ  ;ِعنْدا وا سا ةا فِي حا بعد  لتكون الزيادة يف الحسنات :أي «ِزياادا

 ., وهذا يف الصدقات الجارية, بشروطها المتقدمة الوفاة

اِء » قوله: ْردا ِديِث أابِي الدَّ اُر ِمْن حا اْلبازَّ ُد، وا ُه أاْحما جا أاْخرا  .«وا

وهو يف كشف األستار, من طريق أبي بكر بن أبي مريم, عن ضمرة بن حبيب, عن 

 .أبي الدرداء 

 وأبو بكر بن أبي مريم إلى الضعف الشديد أقرب.

 .مرة بن حبيب لم ُيذكر له سماع من أبي الدرداء وض

ةا » قوله: ْيرا ِديِث أابِي ُهرا ْه: ِمْن حا اجا اْبُن ما وأخرجه اإلمام ابن ماجه يف  :أي «--وا

, ويف إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي, وهو مرتوك, سننه من حديث أبي هريرة 

عيف؛ فإن عقياًل وله شاهد آخر من حديث خالد بن عبيد السلمي, وإسناده ض

 مجهول الحال, والحارث مجهول العين, ووالده مختلف يف صحبته.

, أخرجه ابن عدي يف الكامل, ويف إسناده حفص وله شاهد من حديث أبي بكر 

 بن عمر بن ميمون العدين, الملقب فرخ.

 ليس بثقة.قال اإلمام النسائي: 

 عامة حديثه غير محفوظ.وقال ابن عدي: 

ُكلُّ » قوله: اهللُ أاْعلامُ وا ا بِباْعٍض وا ى باْعُضها ْد ياْقوا ٌة، لاكِْن قا ِعيفا ا ضا  . «ها

 فالحديث ال يرتقي للحجية هبذه الشواهد, واهلل أعلم.

  للذرية:  برعايةالوصية 

وصي لذرية, والقيام على المال, ونحو ذلك, وينبغي لمن أُ رعاية ايشرع الوصية بو

 ذلك.إليه بذلك أن يكون أمينًا على 

واهلل  وأن ال يضيع األمانة عليه على أحسن األحول, وأن يقوم بما أوجب اهلل 
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 المستعان.

 َعْن َعائَِشَة ف
ِّ

 - ملسو هيلع هللا ىلص -, َأنَّ َعْبَد ْبَن َزْمَعَة َوَسْعَد ْبَن َأبِي َوقَّاٍص اْخَتَصَما إَِلى النَّبِي

 
ِ
, َأْوَصانِي َأِخي إَِذا َقِدْمُت َأْن َأْنُظَر اْبَن َأَمِة فِي اْبِن َأَمِة َزْمَعَة, َفَقاَل َسْعٌد: َيا َرُسوَل اهلل

. َزْمَعَة َفَأْقبَِضُه, َفإِنَُّه اْبنِي. َوَقاَل َعْبُد ْبُن َزْمَعَة: َأِخي َواْبُن َأَمِة َأبِي, ُولَِد َعَلى فَِراِش َأبِي

 
ُّ

اِش، ُهوا لاكا ياا  »َشَبًها َبيِّنًا َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَرَأى النَّبِي لاُد لِْلِفرا ةا، الوا ْمعا ْبُد ْبنا زا عا

ةُ  ْودا اْحتاِجبِي ِمنُْه ياا سا  .« وا
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 باب الوديعة

 ]َباُب اْلَوِديَعِة[

 الشرح: 

 : هي من استودعته وديعة, استحفظته إياها.الوديعة 

 اإليداع, هو تسليط الغير على حفظ ماله صريًحا أو داللة.ويف االصطالح: 

هو (: 453/ 4) "الروض المربع"وقال يف (1) . اهـالوديعة: ما ترتك عند األمينو

 توكل يف الحفظ تربًعا, والوديعة: هي العين المودعة.

   :حكم الوديعة 

 األصل يف جوازها الكتاب والسنة واإلجماع.

 .[58:]النساء { ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}أما الكتاب فقوله تعالى: 

(, وأبي داود 1234, عند الرتمذي )--ي هريرة : حديث أبوأما السنة

(3535.) 

 .«أد اَلمانة إلى من ائتمنك، وَل تخن من خانك»ولفظة: 

وهذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وأبي وصحابي 

 (2)مبهم, وأبي أمامة ومرسل الحسن.

فأعط كل ذي حق  » عند أحمد وقد تقدم وفيه:--وأصح منه حديث أبي أمامة 

 .« حقه

(: أن النبي كانت عنده ودائع, فلما هاجر 282/ 3) "السنن"وروى البيهقي يف 

                                                           

 (.332/ 5) "حاشية بن عابدين", ومعه "الدر المختار" (1)

 (.423) "الصحيحة"(, والحديث حسن, كما يف 301 - 222/ 7) "البدر المنير" (2)
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 أمر علًيا أن يردها إلى أصحاهبا.

 رواه ابن إسحاق بسند قوي. :"التلخيص"قال الحافظ يف 

 (.304/ 7) "البدر المنير"وراجع 

فأجمع علماء كل عصر (: 253/ 3) "المغني"قال ابن قدامة يف  وأما اإلجماع:

 (1)على جواز اإليداع واالستيداع.

ثم أعلم أنه ال بد يف الوديعة من اإلجاب والقبول, فال يلقى المال عند رجل ال 

 اهـ  .مع التفريط, فإنه ال يضمنيريد حفظه, ولو تلغى يف هذه الحالة ولو 

 :بيان تقسيم الناس يف قبول الوديعة 

قدرة على حفظها, ويأمن من نفسه الخيانة فيها, ضرب يعلم من نفسه ال األول:

 ەئ} وال يخاف التلف عليها, إن لم يقبلها فهذا يستحب له قبولها, لقوله تعالى:

 .[2:]المائدة { ۇئۇئ وئ وئ

ضرب يجب عليها قبولها, وهو أن يأيت رجل بمال ليودعه عند رجل وليس  الثاين:

م يقبل ذلك المال منه هلك هنالك من يصلح لحفظها إال هو, وهو يعلم أنه إن ل

 . «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» المال, فيجب قبولها لحديث:

 له طرق يصح هبا خرجتها يف تحقيق اإليمان للقاسم بن سالم, فإن لم يقبلها أثم.

ضرب يكره له قبول الوديعة وهو يعلم من حال نفسه العجز عن حفظ الثالث: 

ة فيها, ألنه يغرر بمال غيره, ويعرض نفسه الوديعة, أو ال يأمن من نفسه الخيان

 (2)للضمان.

                                                           

 (.101/ 2) "إنشاء االلتزام"( و355/ 8) "الحاوي"(, 472/ 3) "البيان" (1)

 (.473/ 3) "البيان"(, 353/ 8) "الحاوي" (2)
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 :بيان أن  املودع ال يضمن الوديعة إذا مل يفرط 

  وجملته أن الوديعة أمانة, فإن تلفت بغير  (:257/ 2) "المغني"قال يف

تفريط من المودع فليس عليه ضمان, سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم 

, ل العلم, روى ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود يذهب, هذا قول أكثر أه

. وبه قال شريح والنخعي وأبو الزناد والثوري واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي

 اهـ

 هذا هو القول األول, أنه ال يضمن إن لم يفرط. قلت:

أنه ضمن  رواية من مذهب أحمد أنه يضمن, وأحتج بأثر عمر  والقول الثاين:

/ 3) "الكربى"ديعة ذهبت من بين ماله األثر, أخرجه البيهقي يف أنس بن مالك و

 ( وسنده صحيح, وهذا محمول على أن أنس فرط يف حفظهما.282

إنك ألمين "قال له كما يف الرواية األخرى:  --ويؤيد ما قال البيهقي أن عمر 

 يف نفسي, ولكن هلكت من بين مالك فضمنتك, قاله البيهقي واهلل أعلم.

ح هو القول األول, ألن المستودع متربع, فكيف يلزم بشيء فقد منه دون والراج

تفريط, وألن اهلل سماها أمانة والضمان ينايف األمانة, ولو أخذ منه الضمان لما تربع 

أحد بحفظ األمانات, حتى وإن شرط المودع على المستودع الضمان فال يلزمه, ألنه 

كل شرط ليس يف كتاب اهلل فهو »لم يقول: شرط باطل ورسول اهلل صلى اهلل عليه و س

 .«باطل

وأما إذا استودعه مقابل بمال, فعند ذلك يضمن, كرجل أرسل معك رسالة من 

 هنا إلى صنعاء.

فإن كانت الرسالة مقابل مال وأجرة, فإنك تضمن إذا أضعتها, وإذا كانت الرسالة 

 إنما هي تطوع منك, فليس عليك ضمان.
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 املستودع: حكم الوديعة بعد موت 

إذا كانت هذه الوديعة موجودة بعينها, وأوصى هبا الميت, أو كانت معلومة فرتد 

 إلى المودع بغير خالف. 

 (1)وتعرف الوديعة إما بوصية الميت, أو بإقرار الورثة, وإما ببينة يضمها المودع.

 فهنا يجب على الورثة أن يردوا الوديعة إلى صاحبها.

ت عنده بعض الودائع, واالمانات, وجب عليه أن يوصي وقد تقدم معنا أن ما كان

 هبا يف حياته؛ حتى ال تضيع هذه الحقوق على أصحاهبا.

 أيهما يقدم الوديعة أم الدين؟ 

 إلى أقوال: وأختلف العلماء فيما إذا كان على الميت دين ووديعة أيهما يقدم

ل الشعبي فذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد, وبه قاالقول األول: 

والنخعي وداود بن أبي هند وغيرهم إلى أن الوديعة والدين سواء, ويقتسمان 

 محاصصة, أي بالنسبة.

 وهو قول للنخعي أن الوديعة قبل الدين.القول الثاين: 

وهو قول الحارث العكي, وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الدين قبل القول الثالث: 

 (2)الوديعة.

الثاين, وهو أن الوديعة قبل الدين, ألهنا أمانة واهلل قد أمر والراجح واهلل أعلم القول 

 . [58:]النساء { ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ}أن تؤدى األمانات كما قال: 

وهي أيًضا دين فيجب أن تؤدى, لكن ال يجوز أن تكون بالمحاصصة, ألهنا أمانة 

                                                           

 (.380/ 8) "الحاوي"(, 27/ 2) "اإلفصاح" (1)

(, 334/ 5) "ابدينحاشية بن ع"(, 284/ 2) "المقنع"(, 270 - 232/ 2) "المغني" (2)

 (.380/ 8) "الحاوي"
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 محضة, فال يجوز التصرف فيها, وال االستفادة منها بخالف الدين.

 إذا اختلف املودع واملستودع: حكم 

 فإن كان بينهما بينة حكم هبا. 

 وأن لم يكن لهم هبا بينة فالقول قول المستودع مع يمينه, ألنه أمين.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد, وبه قال الثوري وإسحاق وعموم 

 أصحاب الرأي.

 وذهب مالك إلى أن القول قول المودع مع يمينه.

 (1) أعلم القول األول.والراجح واهلل

 :فائدة هامة 

وأجمعوا على أنه يقبل قوله أن الوديعة  (:122قال ابن المنذر يف اإلجماع ) 

 تلفت.

 بيان متى ترد الوديعة إىل صاحبها؟ 

للمستودع رد الوديعة إلى صاحبها متى شاء, ألن استدامة الوديعة غير الزم, وإذا 

نبي صلى اهلل عليه و سلم عندما هاجر لم تمنعه أراد السفر ال تحبسه عنه, ألن ال

 (2)بدفعها إلى أصحاهبا. الودائع, وقد وكل علًيا 

وللوديعة أحكام أخرى, ليس هذا موضع بسطها, وإنما ذكرنا هنا بعض األحكام 

 التي تتعلق هبذا الباب, ونسأل اهلل السداد.

           

                                                           

 (.281/ 2) "بداية المجتهد"(, 801/ 2) "الكايف البن عبد الرب"(, 273/ 2) "المغني" (1)

 (.3538) "الحاوي" (2)
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 ضمان الوديعة

هِ  َعيٍْب, َعْن َأبِيِه,َعْن َعْمِرو ْبِن ُش ) – 273 عبد اهلل بن عمرو بن العاص - َعْن َجدِّ

- , 
ِّ

انٌ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي ما ْيِه ضا لا لاْيسا عا ةا، فا دِيعا ْن ُأوِدعا وا َأْخَرَجُه ابُْن  - (1) «ما

  (.َماَجْه, َوإِْسنَاُدُه َضِعيٌف 

َدَقاِت:  َم فِي آِخِر ا"َوَباُب َقْسِم الصَّ َكاةِ َتَقدَّ  ."لزَّ

ِء َواْلَغنِيَمِة: 
ْ

 ."َيْأتِي َعِقَب اْلِجَهاِد إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى"َوَباُب َقْسِم اْلَفي

 الشرح: 

التي أودعت عنده, فليس الحديث لبيان أن من أضاع الوديعة  ساق المصنف  

 على التفصيل الذي تقدم بيانه.عليه ضمان, 

ارة, فيجب عليه أن يؤديها إلى صاحبها؛ ألنه وهو إن كان قد استودعها على إج

 ضامن.

ذا لم يتعد, ولم يفرط؛ ألنه وإن كان قد استودعها من باب التربع, فال ضمان عليه إ

 {ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ}يقول:  واهلل محسن, 
 .[21:]التوبة

فإذا ُعلم أنه فرط فيها, أو خان فيها, بقرائن معلومة, فإنه يضمن, وعند ذلك يلزم 

 بإعادة الوديعة إلى أصحاهبا.

  :حكم االنتفاع بالوديعة بإذن صاحبها 

ويجوز للمستودع أن ينتفع بالوديعة إذا أذن له صاحبها, كما هو الحال يف قصة 

                                                           

ويف سنده أيوب بن سويد « َمْن ُأوِدَع وِديَعًة َفاَل َضَماَن َعَلْيهِ : »بلفظ (,2401)أخرجه ابن ماجه  (1) 

 (1547وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )ى بن الصباح اليماين ضعيفان. الرملي, والمثن
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ِذي  ففي البخاري عن عبد اهلل بن الزبير  الزبير بن العوام  َقاَل: َوإِنََّما َكاَن َدْينُُه الَّ

ُج  َبْيُر: َعَلْيِه, َأنَّ الرَّ إِنِّي »َل َكاَن َيْأتِيِه بِاْلَماِل, َفَيْسَتْوِدُعُه إِيَّاُه, َفَيُقوُل الزُّ لاٌف، فا لاكِنَُّه سا َلا وا

ةا  ْيعا ْيِه الضَّ لا ى عا  .متفق عليه «أاْخشا

أن الناس كانوا يأتون إليه بالودائع, وكان يشرتط عليهم االستخدام, وتكون دينًا 

 لهم.عنده متى أرادوها قضاها 

 .سبحانك اللهم وبحمدك, ال إله إال أنت, أستغفرك وأتوب إليك
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 ,وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع
 ,وهذا من فضل هللا عز وجل علينا ,في خمسة وأربعين درًسا

 ,ونسأل هللا عز وجل المزيد من فضله ,وعلى الناس
 .والحمد لله رب العالمين

اب في يوم العشرين من ربيع نتهاء من هذا الكتوكان اال
لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية  األول

في مسجد  الشريفة على صاحبها أفضل الصالة والتسليم
 .الصحابة من مدينة الغيضة حرسها هللا وسائر بالد المسلمين

 1441/انتهيت من مراجعته الثانية في شهر ربيع اآلخرو
تبة الصحابةمك



 



 

 فهـــرسال
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 83 ........................................................ عن هبتهالنهي عن بيع الوالء و

 84 .................................................... بيان أن الوالء حق ميراث المعتق:

 85 ................................................ النهي عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرر

 83 ............................................... بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكتاله

 87 .......................................................... بيان النهي عن بيعتين يف بيعة

 88 .......................................................... بيان بيع التقسيط و أحكامه:

 82 ..................................................................شروط بيع التقسيط:

 22 ................................................................... حكم بيع التقسيط:

 25 ........................................ بين الربا:الفرق بين الزيادة يف الثمن المؤجل و

النهي عن سلف وبيع, وعن شرطين يف بيع, وعن ربح ما لم يضمن, وعن بيع ما ليس عندك

 ...................................................................................... 28 

 104 ............................................................... النهي عن بيع العربان

 103 ................................ النهي عن بيع المتاع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم

 108 ........................................................... بيان كيف تكون الحيازة:

 110 .................................................... جواز قضاء الدين من غير جنسه

 112 .......................................................... بيان النهي عن بيع النجش

 114 ................ النهي عن بيع المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة,  وعن الثنيا المجهولة

 113 .................................................................. حكم بيع المزابنة:

 113 ............................................... ولكن هل كل بيع مزابنة منهي عنه؟ 

 117 ............................................................ كم بيع المخابرة:بيان ح

 118 ................................................................ بيان حكم بيع الثنيا:

 118 ..................... هل يصح أن يقول بعتك هذه المزرعة إال نصفها, أو إال ثلثاها؟

 112 .................................... النهي عن بيع المخاضرة, والمالمسة, والمنابذة

 120 ................... وهل يشرتط يف بدو الصالح أن تكون ثمار المزرعة كلها صالحة؟

 122 ....................................................... بيان حكم بيع الشيء الغائب:

 123 ........................................ النهي عن تلقي الركبان, وعن بيع حاضر لباد

 124 ................................................................ معنى تلقي الركبان:
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 125 ............................................ بيان حكم بيع الحضري لصاحب القرية:

 127 ......................... بيان حكم طلب المرأة طالق المرأة األخرى لتنفرد بالزوج:

 128 ........................................... حكم بيع الحاضر للباد من حيث الصحة:

 128 ...................................................... بيان حكم شراء الحاضر للباد:

 122 ............................. وبين األخوة بيان النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها,

 131 ............................................ بيان حكم التفريق بينهم يف حال الملك:

 131 ......................................................... بيان حكم التوكيل يف البيع:

 131 .......................................................... بيان حكم اإلقالة يف البيع:

 133 .................................................................. بيان حكم التسعير

 137 ............................................ بيان تحريم التدخل يف أسعار المسلمين:

 137 ............................................................ بيان النهي عن االحتكار

 138 .............................................. بيان األشياء التي يحرم االحتكار فيها:

 132 ........................... تصرية اللبن يف ضرع البهيمة من أجل بيعها بيان النهي عن

 140 ..................................................... بيان سبب ردها مع صاع التمر:

 140 ..................................................... بيان حكم ردها مع صاع التمر:

 141 ............................... هل يلزم المشرتي الرد مطلًقا بمجرد ظهور التصرية؟

 142 ............................................ بيان حكم إذا علم بالتصرية قبل الحلب:

 144 ....................................................................... تحريم الغش

 147 ................................................. تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمًرا

 142 ................................. بيان الضابط يف بيع ما يستخدم يف الحالل والحرام:

 150 ........................................................... بيان أن الخراج بالضمان

 151 ........................................................ بيان معنى الخراج بالضمان:

 152 ..................... صاحب المال إذا أجاز ذلكبيان صحة البيع والشراء بدون إذن 

 153 ................... بيان حكم البيع إذا كان بغير إذن صاحب المال إذا أجاز بعد ذلك:

 153 ........................................ الةالنهي عن بعض البيوع التي فيها غرر وجه

 157 .................................................... بيان حكم شراء ما يف بطن الناقة:

 158 ................................................... حكم بيع وشراء اللبن يف الضرع:

 158 .............................................................. حكم بيع العبد اآلبق:

 152 ............................................... حكم بيع وشراء المغانم قبل قسمتها:
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 152 ................................................. حكم بيع الصدقات قبل أن تقبض:

 152 ........................................................... حكم بيع ضربة الغائص:

 132 ....................................... حكم بيع الثمرة حتى تطعم أو يبدو صالحها:

 133 ...................................................... هر:حكم بيع الصوف على الظ

 133 ........................................... بيان النهي عن بيع المضامين, والمالقيح

 134 ................................................................ حكم اإلقالة يف البيع

 137 ......................................................................... باب الخيار

 137 .......................................................................حكم الخيار:

 138 ........................................................................ مدة الخيار:

 138 .................................................................. لخيار:بيان أقسام ا

 172 ..................................... ثبوت خيار المجلس للمتبايعين, وخيار الشرط

 174 ............................................................... صحة الخيار يف البيع

 173 ............................................................. المفارقة من المجلس:

 173 .......................................................... بيان خيار الغبن والخديعة

 177 ................................................................... بيان خيار الغبن:

 178 ........................................................................... باب الربا

 180 .................................................................... بيان أقسام الربا:

 183 ............................................ بيان الفرق بين ربا النسيئة, وربا الفضل:

 184 .................................................. بيان علة الربا, واألصناف الربوية:

 188 ............................................................... بيان تنوع صور الربا:

 182 ................... بغير العملة التي أرسلت: بيان حكم الصرافة, واستالم الحواالت

 120 ...................................... بيان لعن آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه

 122 ..................................................................... بيان أنواع الربا

 123 .................................................... بيان أن بيع العينة من أنواع الربا:

 125 ............................................................... بيان األصناف الربوية

 200 ....................................... اًل فيه ربابيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاض

 204 ................................................... بيان النهي عن بيع الطعام مجازفة

 205 .................................................. بيان النهي عن بيع الطعام متفاضاًل 

 207 ..................................... بيان حكم بيع القالدة فيها ذهب وخرز مخلوط
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 208 ..................................... حكم بيع الذهب المخلوط مع غيره دون فصل:

 202 .............................................. ن بالحيوان نسيئةبيان حكم بيع الحيوا

 212 ............................................... بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا

 213 ............................................................... بيان حكم بيع العينة:

 215 .................................................................. حكم بيع التورق:

 217 ........................................................... وذلك أهنا تجوز بشروط:

 218 .................................................. الفرق بين بيع العينة, وبيع التورق:

 223 ......................................... النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة

 224 .......................................................... بيان ما يشرع فيه الشفاعة:

 223 ........................................ ولعن الراشي والمرتشي بيان تحريم الرشوة

 223 ................................................................. بيان حكم الرشوة:

 227 .................................................. بيان حكم دفع المال ألخذ حق له:

 227 ...................................................... بيان السبب يف تحريم الرشوة:

 228 ............................................................... بيان حكم السمسرة:

 222 ................................................... جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

 231 .......................................................... بيان النهي عن بيع المزابنة

 233 ........................................................ النهي عن بيع الرطب بالتمر

 235 ................................................... ئبيان النهي عن بيع الكالئ بالكال

 235 ............................................................. بيان أنواع البيوع أربعة:

 240 ........................................ باب الرخصة يف العريا وبيع األصول والثمار

 243 ..................................... يف العرايا:ملسو هيلع هللا ىلص بيان القدر الذي رخص فيه النبي 

 244 .............................................. النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها

 243 ..................................................... النهي عن بيع العنب حتى يسود

 248 ........................................................... بيان حكم وضع الجوائح

 251 ..................................................... بيان حكم بيع النخل بعد التأبير

 252 ............................................................ يع العبد وله مال:حكم ب

 254 ...................................................... أبواب السلم والقرض والرهن

 254 .......................................... بيان الشروط المعتربة يف صحة بيع السلم:

 254 ........................................................ بيان معنى القرض والسلف:
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 254 .................................................................. بيان معنى الرهن:

 255 .................................................................. بيان أنواع العقود:

 255 ................................................................. بيان السلم وحكمه

 257 ............................................................. حكم بيع السلم الحال:

 258 ..........................................................السلم فيما لم يتحقق ملكه

 232 ........................ بيان حكم انتهاء األجل يف بيع السلم ولم يدفع البائع السلعة:

 232 ..................................................... بيان مشروعية القرض من الغير

 237 .................................................................. القرض إلى ميسرة

 :238 ................................ حكم الدين إلى ميسرة بدون تحديد أجل للقضاء 

 232 ............................................................ بيان بعض أحكام الرهن

 270 .............................................................. بيان مشروعية الرهن:

 271 ............................................... بيان أن الرهن يقع يف السفر والحضر:

 271 ....................................................................... حكم الرهن:

 272 .............................................................. بيان فيما يصح الرهن:

 272 ........................................................... بيان حاالت أخذ الرهن؟

 273 ......................................................... بيان حكم االنتفاع بالرهن:

 275 ................................................ حكم ما إذا تلف المرهون, أو ضاع:

 275 ............................................................. بيان كيفية قبض الرهن:

 273 ............................................ القبض شرط للزوم الرهن؟ هل استدامة

 :273 . تنبيه: يدور يف البالد اليمنية معاملة بين الراهن والمرهتن يجب التنبيه عليها, وهي 

 277 ................... مرهتن إنه إذا حل األجل ولم يوفه فالرهن بالدين:بيان إذا شرط ال

 278 ....................................... بيان إذا كان دين المرهتن أقل من قيمة الرهن:

 278 ................................................................. حكم فسخ الرهن:

 272 ................................. حكم إذا مات الراهن, أو أفلس وحقه عند المرهتن:

 272 ............................ حكم إذا اختلف الراهن والمرهتن يف قدر الدين وشرطه:

 283 ...............................................بيان حكم الهدية على صاحب الدين:

 283 .......................... بيان حكم الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط:

 284 .... ا قضى المقرتض المقرض أقل من الدين وتحلل من صاحب الدين:بيان حكم إذ

 284 ...................................................... بيان حكم شراء الدين بالرهن:
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 283 .............................................. القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط

 282 ................................................. بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا

 220 .................................. بيان حكم ما يسمى بجمعية الموظفين, أو الهكبة.

 222 ............................................. حكم إذا أقرتض بعملة فألغيت العملة:

 222 ............................. بيان حكم مستدين أقرتض بعملة فزاد سعرها أو نقص:

 223 ............. عملة على أن يرده بعد زمن بعملة أخرى:حكم رجل أقرض آخر مبلًغا ب

 223 ...................................... حكم رجل استدان بعملة فقبض بعملة أخرى:

 225 ..................................................... مسألة تحويل العمل يف الدين :

 225 ............................................. حكم مطالبة المدين عند حلول األجل:

 223 ............................. بيان حكم المدين إذا أراد السفر قبل حلول أجل الدين:

 227 .............................................................. باب التفليس والحجر

 227 ................................................................. بيان أقسام الفلس:

 228 ............................................................. حكم من لحقه الفلس:

 301 ................................................................. بيان سبب الحجر:

 301 .................................................................. بيان فائدة الحجر:

 302 ............................................... مسألة هل يحل الدين بسبب الفلس؟

 302 ........................................................... هل يحل الدين بالموت؟

 303 .................................................... مسألة بدأ الحجر على المفلس:

 304 .......... ل يحجر عليه؟رجل عجز كسبه عن قدر حاجته أو بسبب تبذيره وإسرافه ه

 304 ................................................ بيان حكم إقرار المفلس بدين آخر؟

 303 .............................................. حكم من وجد ماله بعينه عند المفلس:

 310 ..................................................... حكم الدين إذا مات المستدين:

 313 ..................................... من أخذ أموال الناس ولم يؤدها مع االستطاعته

 315 ............................................ يف مالهالحجر على المدين عن التصرف 

 312 ................................................... بيان عالمات البلوغ لرفع الحجر

 320 .............................................................بيان تحديد سن البلوغ:

 320 ............................................................... بيان عالمات البلوغ:

 324 ............................................... عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها

 327 ............................................................ بيان من تحل له المسألة
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 327 ................................................................. بيان حكم المسألة:

 330 ................ بيان هل الثالثة يشرتطون يف مثل هذه المسألة, أم أنه يكفي شاهدين؟

 330 .......................................................... يف هذا الباب بعض الفوائد

 332 ........................................................................ باب الصلح

 333 .......................................... بيان طرق حل النزاع والخصام بين الناس:

 334 .................................................................. بيان أنواع الصلح:

 334 ....................................... بيان أقسام الصلح من حيث أحقيته من عدمه:

 335 ........................................ بيان أن الصلح تجري فيه األحكام الخمسة:

 333 .............................................. بيان حكم الصلح يف ترك بعض الحق:

 337 ...................................... بيان كيف يكون الصلح يف العين, وغير العين:

 337 ............................................................. بيان ما يلزم يف الصلح:

 337 ........................................................... بيان ما يشرتط يف الصلح:

 338 ................................................ بيان مشروعية الصلح بين المسلمين

 341 ..................................................... جواز انتفاع الجار بحائط جاره

 344 ......................................... بيان تحريم مال المسلم إال بطيب نفس منه

 345 ....................................................... بيان حكم أخذ الحق بالحياء:

 345 ........................... بيان حكم من أراد أن يستقضي المدين قبل حلول األجل:

 :343 ..................................................... فائدة: جواز الصلح بالقرعة 

 343 .............................................................. باب الحوالة والضمان

 347 ............................................................... بيان تعريف الحوالة:

 347 ............................................................ بيان األصل يف الحوالة:

 348 ................................................................. بيان فائدة الحوالة:

 348 ..................................................................... أركان الحوالة:

 342 ......................................................... بيان شروط صحة الحوالة:

 342 .......................... أقسام المحيل والمحتال والمحال عليه , من حيث الرضا:

 351 ...................................................... الملي الذي يحال إليه بالدين :

 351 ...................................................... تال والمحال عليه؟رضا المح

 352 ............................................................... حكم تكرار الحوالة:

 352 ............................................................... بيان هل الحوالة بيع؟
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 353 ......................................... حكم إذا أحيل بصاحب الدين على مفلس:

 354 ............................................... هل تربأ ذمة المحيل بمجرد اإلحالة؟

 357 .......................................بيان تحريم المماطلة يف قضاء الدين من الغني

 330 ............................................................................ الضمان

 331 ............................................................... بيان تعريف الضمان:

 332 ..................................................................... حكم الضمان:

 332 .................................................................... أركان الضمان:

 333 ................................................................ بيان ألقاب الضامن:

 333 .............................................................. من يصح منه الضمان:

 333 ........................................................... حكم الضمان عن العبد:

 333 .................................................... حكم الضمان عند حلول الدين:

 334 ................................................................. بيان أقسام الكفالة:

 335 .................................................................... ضمان المعسر:

 335 ..................................................... رضى المكفول عنه يف الكفالة:

 337 ............................................................. بيان أن الكفيل ضامن:

 337 ......................................................... صاحب الحق من يطالب؟

 :338 ................................. بيان أن من تكفل عن ميت دينًا فليس له الرجوع 

 338 .......................................... جواز الضمان بدون رضى المضمون عنه:

 332 ................................................................. رضا المضمون له؟

 332 ...................................................... حكم ضمان المال المجهول:

 370 ....................................................... حكم الضمانة على الضامن:

 370 .................................. إذا قضى الضامن الدين هل يعود على المضمون؟

 371 ....................................................... بيان صحة الكفالة عن الميت

 375 ......................................... حكم من يطالب بالدين قبل حلول األجل:

 377 ......................................... حكم من أقرتض دينًا بعملة فألغيت العملة:

 377 .................................. حكم مستدين أقرتض بعملة فزاد سعرها أو نقص:

 372 ....................................................... حكم مطالبة المدين المعسر:

 372 ....................................................... حكم منع المعسر من السفر:

ب:  380 ................................................. حكم إجبار المعسر على التكسُّ
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 380 ................................................... (.122 - 128»)أحكام المعسر 

 380 .................................................... المدين أنه معسر: حكم إذا زعم

 381 ............................................................. حكم الحبس يف الدين:

 383 .............................................................. نفقة الغريم إذا حبس :

 383 ............................................................... حكم حبس المعسر:

 383 .............................. حكم رجل أدان رجاًل فأنكر, فوجد له مال هل يأخذه؟

 384 ............................................. حكم رجل مات وعليه دين ال ُيعلم به:

 384 ............................................................... كيفية اإلقرار بالدين:

 385 .................................. لو أقرضت رجال نقوًدا, هل لك أن تأخذ هبا متاًعا:

 383 ............................................................. ية قضاء دين الميتأهم

 388 ......................................................... ال تجوز الكفالة يف الحدود

 320 ................................................................. )(أبواب قضاء الدين

 320 .............................................................. بيان أن الدين مقضي:

 321 ......................................... بيان أن الغارم يعطى من الزكاة لقضاء دينه:

 322 .............................................................. من غرم لصالح نفسه:

 322 .........................................................إذا غرم اإلنسان يف معصية :

 323 ................................................. أداء دين الميت من سهم الغارمين:

 324 ................ يموت وعليه دين إن لم يكن له قضاء:وفاء اإلمام بدين المسلم الذي 

 325 ................ وجوب قضاء الدين على إمام المسلمين إن كان صاحب الدين فقيًرا:

 322 ..................................... تطيع قضاء الدين:بيان من هو العادم الذي ال يس

 322 .................................... حكم قضاء الورثة الدين عن مورثهم أو قريبهم:

 400 ...................................... حق المخلوق يف الدين يقدم على حق الخالق:

 400 .................................... ؟إذا مات الميت وعليه ديون متعلقة بحق اهلل 

 401 .................................... قضاء دين الميت من الرتكة أوصى أم لم يوصي:

 401 .................................. من استدان فقضى خيًرا منه أو أكثر فال ربا يف ذلك:

 401 ............................................................. بيان أقسام المستدينين:

 403 ............................................. بيان أن بيع المكره ينقسم على قسمين:

  :404 .................................. بيان أنه ينبغي له أن يحضر الغرماء ألمور أربعة 

 405 ............................................................... باب الشركة والوكالة
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 405 ................................................................. األصل يف الشركة:

 408 ..................................................................... أقسام الشركة:

 408 .................................................... القسم األول: شركة يف األمالك.

 408 ...................................................... القسم الثاين: شركة يف العقود.

 .408 ....................................................... النوع األول: شركة الِعنان 

 408 ........................................................... بيان حقيقة شركة العنان:

 402 ................................................................. حكم شركة العنان:

 402 .................................................... نفاذ التصرف من كال الشريكين:

 402 ......................................... نقدين:حكم رأس مال الشركة إذا كان من ال

 402 ....................................... حكم رأس مال الشركة إذا كان من العروض:

 410 ......................................................... شروط صحة شركة العنان:

 .410 ..................................................... النوع الثاين: شركة المضاربة 

 410 ............................................................. حكم شركة المضاربة:

 411 ....................................................... الحكمة من شركة المضاربة:

 411 ............................................................. شرط صحة المضاربة:

 411 ................................ المال يف شركة المضاربة يكون من أحد المتشاركين:

 412 .................................................. هما:حكم إذا فسدت المضاربة بين

 412 ............................................................ حكم المضاربة المؤقتة:

 412 ........................................................... المضاربة المعلقة بشرط:

 413 ............................... نفاق العامل من مال المضاربة يف السفر وغيره:حكم ا

 413 ......................................... حكم قسمة ربح المضاربة قبل انتهاء العقد:

 414 .............................................. ضرورة أمانة العامل يف مال المضاربة:

 .414 ..................................................... النوع الثالث: شركة الوجوه 

 415 ............................................................... حكم هذه المشاركة:

 415 ...................................................... رابع: شركة األبدان.النوع ال 

 413 ............................................................... حكم شركة األبدان:

 417 ............................................ ال يلزم يف شركة األبدان تساوي الحرف:

 417 .......................................... حكم مرض أحد شركاء يف شركة األبدان:

 417 .............................................. حكم شركة الداللين يف شركة األبدان:
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 .418 ................................................. النوع الخامس: شركة المفاوضة 

 418 ............................................................. حكم شركة المفاوضة:

 418 .......................................... كيفية الربح والخسارة يف مثل هذه الشركة:

 412 .............................................................. بيان مشروعية الشركة

 421 ................................... بيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها اإلسالم

 422 ........................................................ بيان مشروعية شركة األبدان

 423 .............................................................. بيان مشروعية الوكالة

 424 ............................................................ بيان ما تصح به الوكالة:

 424 ................................................................. بيان معنى التوكيل:

 424 ........................................................... بيان بعض معاين الوكالة:

 425 ................................................................. بيان حكم الوكالة:

 423 ................................................................. بيان َأْرَكاُن اْلَوَكاَلِة:

 : ............................................. 444ألنيس ملسو هيلع هللا ىلص بيان سبب إرسال النبي 

 445 ................................................................. بيان اْنتَِهاُء اْلَوَكاَلِة:

 445 ........................................................... َتنَْتِهي اْلَوَكاَلُة بُِأُموٍر مِنَْها:

 451 ........................................................................ باب اْلقرار

 451 ...................................................................... حكم اإلقرار:

 452 ............................................................... من يصح منه اإلقرار:

 453 ............................................................... ما تثبت هبا الدعاوى:

 453 ................................................................. بيان حكم اإلقرار:

يَُّة اإلْ ِْقَراِر:  454 ..................................................................... ُحجِّ

 455 ...................................................................... َسَبُب اإلْْقَراِر:

 455 ......................................................................أركان اإلْ ِْقَراِر:

 453 .................................................................... شروط اْلُمِقرُّ به:

 457 ...................................................................... تكرار اإلقرار:

 458 ............................................................. حكم اإلقرار عن الغير:

 458 ................................... حكم سجن, أو ضرب الجاين حتى يقر عن نفسه:

 458 .................................... حكم من أقر ثم ادعى أن إقراره كان عن تعذيب:

 452 ....................................................... اإلقرار لمن عليه حد وجوب
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 433 ........................................................................ باب العارية

:
ُّ

 434 ............................................................. حكم العارية التَّْكلِيِفي

 434 .............................................................. من تصح منه اإلعارة:

 435 ..................................................................... أركان اإلعارة:

 435 ..................................................... حكم رجوع المعير عن إعارته:

 433 ...................................................... حكم تأجير المستعير العارية:

 433 ...................................................................... ضمان العارية

 437 ............................................ بيان حكم ما سرقه السارق بعد قطع يده:

 437 ...................................................... وجوب المحافظة على العارية

 432 ................................................................. حكم مسألة الظفر:

 470 ......................................................... بيان وجوب ضمان العارية

 475 ....................................................................... باب الغصب

 477 .................................................... صور أخرى لها صلة بالغصب :

 477 ..................................... ع:بيان سبب إدخال باب الغصب يف كتاب البيو

 478 ................................................................ بيان تحريم الغصب

 480 ......................... بيان أن األرض وما تحتها وما فيها ملك لمن ملك ظاهرها:

 480 .............................. بيان أن األراضي السبع غير منفصلة بعضها عن بعض:

 481 ............................................................... من أتلف شيًئا ضمنه

 484 ....................................................... من زرع أرض قوم بغير إذهنم

 482 ...................................................................... حرمة الغضب

 422 ........................................................................ باب الشفعة

 424 .................................................................... تعريف الشفعة:

ْفَعِة:  424 ..................................................................... َأْرَكاُن الشُّ

 424 .................................................................... شروط الشفعة:

 424 .................................................................. شروط المشفوع:

 425 ............................................................... شروط المشفوع منه:

 505 ....................................................................... باب القراض

 503 ..................................................................... حكم القراض:

 507 .................................................................. شروط المضاربة:
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 507 ................................................................. ما يلزم المضارب:

 507 ................................................................... أنواع المضاربة: 

 508 ............................................................ حكم المضاربة بالنقود:

 502 ................... بيان حكم المضاربة على شيء معلوم, أو نسبة معلومة من المال:

 510 ................................................. بيان مشروعية القراض أو المضاربة

 513 ............................................................... أنواع البيع إلى أجل:

 513 ................................................................. حكم بيع التقسيط:

 514 ...................................................... و القراض:صورة المقارضة, أ

 514 ................................................................ الشرط يف المضاربة

 513 .................................................... ضمان المقارض أو المضارب:

 517 .......................................... يشرتط أن يكون الربح بينهما مناصفة؟ هل

 512 ............................................................. باب المساقاة واإلجارة

 512 .................................................................... حكم المساقاة:

 524 ................................................... :)(بيان ما يشرتط لصحة المساقاة 

 524 ................................................. دفع الحب مع األرض يف المزارعة:

 525 ....................................................... بيان جواز المساقاة واإلجارة

 528 .......................................... مشروعية كراء األرض بجزء ما يخرج منها

 531 ............................. بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة, وجواز المعلومة

 532 ............................................... جواز أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة

 534 ............................................................ تحريم منع أجرة األجير

 535 .................................................................. كيف يكون الرق؟

 533 .................................................... جواز أخذ األجرة على كتاب اهلل

 532 ........................................ األمر بإعطاء األجير حقه قبل أن يجف عرقه

 540 ................................................................ رتسمية األجر لِلجي

 541 ....................................................................... باب اْلجارة

 542 .......................................................... اإلجارة مشتقة من األجر:

 543 ............................................................... بيع:عالقة اإليجار بال

 544 ............................................. اإلجارة ال تصح إال من جائز التصرف:

 544 .................................................. المعقود عليه المنافع, أم األعيان؟
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 544 ....................................... بيان أن اإلجارة ال بد أن تكون مدهتا معلومة:

 545 ........................................... اشرتاط أن يكون عوض اإلجارة معلوًما:

 545 ..................................... لعقد إلى انتهاء المدة:بيان أن المستأجر يملك ا

 545 ................................................ المؤجر يملك األجرة بمجرد العقد:

 543 ........................................................ حكم اشرتاط تأجيل األجر:

من استأجر عقاًرا مدة بعينها ثم بدا له الخروج منه قبل انتهاء المدة لزمته األجرة كاملة:

 .................................................................................... 543 

 547 ...................................... بيان جواز إجارة العين المباحة والنفع المباح:

ِة العقد: ُف فِيِه إالَّ ِعنَْد انقضاء مدَّ  547 ....................... بيان أن مالك العقار اَل َيتََصرَّ

 548 ............................... حكم رجل استأجر عينًا ثم حيل بينه وبين االنتفاع هبا:

ٍء بَِعْينِِه َفَمِرَض:
ْ

 542 ........................................ حكم من ُاْسُتْؤِجَر لَِعَمِل َشي

 550 .......... حكم لو مات المؤجر والمستأجر, أو مات أحدهما, فهل تنفسخ اإلجارة؟

 550 ........................................... حكم لو مات المكرتي ولم يكن له وارًثا:

 551 .............................................. حكم تأجير ما يجوز بيعه من األعيان:

 552 ............................................................... لموات[]باب أحياء ا

 552 ........................................................... األصل يف إحياء األرض:

 553 ......................................................... ضابط الموات من األرض:

 554 ........................................... الذمي يف تملك يف األرض الموات:حكم 

 554 ............................................. حجر أرض قريبة من العمران وتملكها:

 555 ................................................ بيان ضابط حد ما يملك يف الموات:

 553 .......................................................... ضابط معرفة حد اإلحياء:

 553 ......................................................... إذن اإلمام إلحياء الموات:

 557 ......................................... معادن:حكم إحياء موات األرض التي فيها 

 552 ................. ما كان يف شوارع الناس وطرقاهتم  من الموات فإنه ال يجوز إحياؤه:

 530 ............................................................. التملك بإحياء الموات

 532 ....................................................... قوله ال حمى إال هلل ولرسوله

 532 ............................................................ سبب الحمى لِلراضي:

 533 ................................................................. بيان معنى الحمى:

 533 ........................................................ رفع الضرر يف الحمى وغيره
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 537 ................................................................ معنى هذا الحديث:

 537 ................................................... بعض األضرار يف إحياء الموات:

 538 ............................................................ بما يكون إحياء الموات

 532 ........................................................... بيان حريم البئر كم يكون

 532 .................................................................. ر:تقدير حريم البئ

 570 .................................. بيان حريم اآلبار الحديثة التي تسمى بالمضخات:

 570 ..................................................................... حريم الشجرة:

 571 ...................................................... بيان مشروعية إقطاع األراضي

 572 .................................................................. أنواع اإلقطاعات:

 572 ..................................................................... حكم اإلقطاع:

 573 ...................................................................... مقدار االقطاع

 574 .......................................................... تتملك األرض باإلقطاع: 

 575 ...................................... المسلمون شركاء يف ثالثة: الكِل والماء والنار

 577 ...... وهل يلزم صاحب البئر أن يعطي الناس ما يخرجون به الماء من داخل البئر؟ 

 580 ........................................................................ باب الوقف

 581 .................................................................... لوقف:تعريف ا

 581 ...................................................... الحكمة من مشروعية الوقف:

 581 ...................................................................... حكم الوقف:

 582 ............................................................ يف الوفق: بيان ما يشرتط

 582 ................................................................. ما ينعقد به الوقف:

 583 ...................................................................... ألفاظ الوقف:

 583 ........................................................... ة الوقف:ما يشرتط لصح

 583 ............................................................... بعض أحكام الوقف.

 588 ......................................................... الوقف من العقود الالزمة:

 525 ................................ أن الوقف يكون متساوًيا فيه حظ الذكر واالنثى: بيان

 522 ........................................................ باب الهبة والعمرى والرقبى

 301 ........................................................................ أحكام الهبة

 302 ........................... حكم من وهب آلخر شيًئا ثم رجع عنه قبل أن يسلمه إياه:

 305 ..................................... حكم هبة المشاع وهو غير المحدد من األرض:
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 305 ..................................................... كم هبة المجهول من الشيء:ح

 303 ........................................................... حكم تعليق الهبة بشرط:

 307 ................................................ حكم هبة األمة واستثناء ما يف بطنها:

 307 ................................................. حكم هبة الدين ولكنه يف ذمة الغير:

 308 ............................................................. حكم هبة الوالد لولده:

 302 .................................................... حكم البنات مع الذكور يف الهبة:

 302 ................................ حكم التسوية بين األوالد الكبار والصغار يف العطية:

 310 .................................................. حكم التسوية يف الهبة بين األخوة:

 310 .................................................. حكم العودة يف الهبة بعد اإلعطاء:

 313 ............................................................. حكم الرجوع يف الهبة:

 313 ............................................. حكم الرجوع يف الهبة من الموهوب له:

 315 ................................................... حكم قبول الهدية واإلثابة عليها:

 313 .............................................. بيان حكم الهبة المشروطة بشيء آخر:

 318 ..................................................... يان مشروعية العمرى والرقبىب

 325 ....................................................... بيان حكم شراء الواهب لهبته

 327 ............................................................... بيان مشروعية الهدية

 331 .................................................................. بيان حكم الهدية:

 332 ............................................. المبالغة يف الحث على الهدية ولو قلت

 333 ................................. بيان سبب ذكر النساء دون الرجال يف هذا الحديث:

 334 ..................................................................... الشفعة يف الهبة

 335 ................................................ حكم الرجوع يف هبة المرأة لزوجها:

 337 ......................................................................... باب اللقطة

 337 ............................................. بيان حكم اللقطة يف الموضع المملوك:

 338 ............................ بيان األفضل يف اللقطة, هل يرتكها, أم يأخذها ويعرفها؟

 340 ............................................................ التعريف يف اليوم مرتين:

 340 ..................................................................... كيفية التعريف:

 340 ..................................... هل يشرتط للمعرف أن يأيت بجميع األوصاف؟

 341 ...................................................... حكم إذا أدعى رجالن اللقطة:

 341 ............................. إذا ادعى رجل اللقطة, بعد أن أخذها من أتى بأوصافها:
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 341 .............................................. مقدار اللقطة التي يجب فيها التعريف:

 342 ................................................................. مدة تعريف القطة:

 344 ............................................. حكم التوكيل يف القيام بتعريف اللقطة:

 344 ............................................................... مكان تعريف اللقطة:

 344 ............................................. يجوز أخذ ما يجوز أن يؤخذ يف اللقطة:

 345 ................................................ , وبلقطة اإلبل:ما يحلق بلقطة الغنم

 345 ....................................................................حكم لقطة مكة:

 343 ............................... بيان أنه ال يلزم تعريف اللقطة اليسيرة التي ال شأن لها

 343 ....................................... وعلى آله:ملسو هيلع هللا ىلص بيان تحريم الصدقة على النبي 

 348 ............................................................. الجامع ألحكام اللقطة

 350 ....................................... بعد ذلك: حكم كتابة هذا األمر حتى ال ينساه

 350 .............................. حكم إذا مات الملتقط قبل أن ُترد اللقطة إلى صاحبها:

 351 ...................... حكم إن جاء مالك اللقطة بعد أن وهبها الملتقط لشخص آخر:

 352 ...................................... بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها

 353 ............................ بيان أنه يجوز اتخاذ مكان مخصوص لتعريف اللقطات:

 353 .................................................. بيان حكم اإلشهاد لمن وجد لقطة

 355 ...................................................... بيان حكم لقطة الحاج يف مكة

 353 .................................................... بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد

 358 .................................................................. بيان أحكام اللقيط

قط:  358 .................................................حكم إلحاق اللقيط يف نسب االَّ

 358 .........................................................................اللقيط حر:

 358 ................................................................. النفقة على اللقيط:

 358 ...................................................................... وارث اللقيط:

 352 ...................................................................... جناية اللقيط:

 352 ................................................................ اللقيط ليس بمحرم:

 352 ................................................... بيان إذا جاء أحد يطالب باللقيط:

 352 ............................................................... قيط:االختالف يف الل

 352 ....................................................................... والء اللقيط:

 330 ...................................................................... باب الفرائض
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 331 .......................................................... الحقوق المتعلقة بالرتكة:

 332 ............................... بيان سبب تقديم الوصية على الدين يف القرآن الكريم:

 333 ...................................................................... أركان اإلرث:

 334 ....................................... حكم قسمة المال بين الورثة قبل وفاة الميت:

 334 ..................................................................... شروط اإلرث:

 334 ..................................................................... أسباب اإلرث:

 335 ................................................................. ويشرتط يف النكاح:

 335 ...................................................................... معنى النسب:

 333 .................................................................. بيان معنى الوالء:

 333 ................................................................ بيان أصناف القرابة:

 337 ...................................................................... موانع اإلرث:

 337 ........................................................................ معنى الرق:

 337 ........................................................................ معنى القتل:

 338 ............................................................... معنى اختالف الدين:

 338 ......................... بيان أن المسلم ال يرث الكافر, وأن الكافر ال يرث المسلم:

 338 ................................................... اختالف الدين يف حال الكافرين:

 370 ................................................................ أقسام موانع اإلرث:

 370 .............................................. حكم إذا كان الرقيق مكاتًبا, أو مبعًضا:

 371 ........................................................... حكم المرتد يف الميراث:

 371 ...................................................................... أقسام اإلرث:

 371 ................................................. لقرآن الكريم:الفروض الواردة يف ا

 371 ................................................................. فرض ثلث الباقي:

 371 .................................................................أصحاب الفروض:

 372 ......................................... الفروض على النحو التالي: وبيان أصحاب

 372 ..................................................... بيان نصيب كل صاحب فرض:

 374 .......................................................... بيان متى ترث األم الثلث:

 374 ........................................................ بيان متى ترث األم السدس:

 372 ................................................... بيان ميراث األخوات الشقيقات:

 380 ..................................................................... أمثلة لما سبق:
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 381 ........................................................ بيان ميراث األخوات ألب:

 :381 ............................................................. ذكر فائدتان مهمتان 

 382 ............................................................. بيان ميراث أوالد األم:

 383 ............................................. بيان بعض القواعد يف الفروض وأهلها:

 384 ................................................................. بيان معنى العصبة:

 385 ............................................... بالمال أخذه:بيان إذا انفرد المعصب 

 383 ................................................ جهات العصوبة وترتيب اإلرث هبا:

 387 .......................... الرتتيب يف العصوبة من حيث الجهة, ثم المنزلة, ثم القوة:

 388 ......................................... بيان بعض الفوائد الهامة ومسألة الحمارية:

 388 ........................................... بيان سبب تسمية هذه المسألة بالحمارية:

 321 .......................................................... والتعصيب خمسة أقسام: 

 321 ........................................................ معنى الحجب وبيان أنواعه:

 322 ................................................................ بيان أقسام الحجب:

 324 ........................................... بيان قواعد يف حجب الحرمان بالشخص:

 323 ...................................................................... ذوو األرحام:

 327 ................................................... بيان حكم توريث ذوي األرحام:

 322 ................................. أحوال ذوي األرحام:  أحوال ذوي األرحام ثالث:

 700 .............................................................. جهات ذوي األرحام:

 702 .......................................................... البدء يف القسمة بالفروض

 703 ..................................................... الكفر والشرك من موانع اإلرث

 704 ..................................... حكم المرتد فهل يرث ويورث من المسلمين؟

 704 .................................. بيان إذا مات مرتد يف بالد الكفار وورثته مسلمون:

 705 .................................................... حكم ميراث الكافر من المسلم:

 705 ............................................... بيان حكم توريث المسلم من الكافر:

 :712 ........................................................ فخلصنا من هذه المسألة 

 713 .................................................................... التعصيب بالغير

 714 ......................................... لل الكفر المختلفةبيان حكم التوارث بين م

 715 .............................. بيان حكم التوارث بين أهل الملل المختلفة من الكفر:

 715 ........................................................................ ميراث الجد
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 717 ....................................................................... ميراث الجدة

 718 ........................................................... بيان حكم ميراث الجدة:

 712 ............................................................... ميراث ذوي األرحام

 720 ........................................................ حكم توريث ذوي األرحام:

 722 .......................................................................ميراث الخال

 723 .................................................. بيان ما يستحق به المولود الميراث

 727 .............................................................. كم   يلزم من الشهود:

 722 ....................................................................... ميراث القاتل

 731 ................................................................. بيان ميراث العصبة

 733 ................................................... بيان أن الوالء ال يباع, وال يوهب

 735 ................................................... بيان علم زيد بن ثابت بالمواريث

 738 ....................................................................... باب الوصايا

 732 ...................................................................... حكم الوصية:

 740 ................................................... استحباب الوصية لمن ترك خيًرا:

 740 ..................................... ثر من ثلث الرتكة:بيان أن الوصية ال تجوز يف أك

 741 ................................................. األفضل أن تكون الوصية لِلقارب:

 742 ............................................................. حكم الوصية للوارث:

 743 ................................................................ متى ُيعمل بالوصية:

 743 ..................................................................... أركان الوصية:

 744 ................................................... صحة الوصية من الصبي العاقل:

 744 ................................................................. ما تثبت به الوصية:

 744 ........................................ جواز الرجوع عن الوصية يف حياة الموصي:

 744 ................................................................. متى تبطل الوصية:

 744 ..................................... حكم الوصية بجميع المال إذا لم يكن له ورثة:

 745 ............................ بيان إذا أوصى رجل لجماعة من الناس بأكثر من الثلث:

 745 ..................................................... الوصية ال تنفذ إال بعد الموت:

 :745 ........................................ وال يجوز للورثة أن يغيروا وصية مورثهم 

 743 ................................................ الوصية تصح لكل من يصح تملكه:

 743 ........................................... إذا قال الموصي أوصيت بسهم من مالي:
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 هبة السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام

 747 ....................................................................... حكم الوصية

 748 ............................................. بأكثر من الثلث بيان أن الوصية ال تكون

 750 .......................................... مشروعية الصدقة عن الميت وإن لم يوصِ 

 751 ................................................................... الوصية بالمنافع:

 752 ............................................................. بطالن الوصية للوارث

 753 .................................. حكم لو أوصى الميت لغير وارث, ثم صار وارًثا:

 754 ....................................................... مشروعية الوصية بثلث المال

 755 .............................................................. الوصية برعاية للذرية:

 757 ........................................................................ باب الوديعة

 757 ...................................................................... حكم الوديعة:

 758 ................................................. بيان تقسيم الناس يف قبول الوديعة:

 752 ...................................... بيان أن  المودع ال يضمن الوديعة إذا لم يفرط:

 730 ................................................. م الوديعة بعد موت المستودع:حك

 730 ....................................................... أيهما يقدم الوديعة أم الدين؟

 731 ............................................... حكم إذا اختلف المودع والمستودع:

 :731 ...................................................................... فائدة هامة 

 731 ................................................. بيان متى ترد الوديعة إلى صاحبها؟

 732 ..................................................................... ضمان الوديعة

 732 ............................................... حكم االنتفاع بالوديعة بإذن صاحبها:

 738 ............................................................................ الفهرس

 

  

 


