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 ابُب الراب
 الزايدة .الراب لغة : 

 الزايدة ا٢باصلة ٗببادلة الربوم ٔبنسو ، أك أتخّب القبض فيما يلـز فيو التقابض من الربوايت . :وشرعاً 
 كىو نوعاف :
 بيع الشيء ٔبنسو مع التفاضل .راب الفضل : 

 كما لو ابع صاعان من الرب بصاعْب .
 أك كيلو من الذىب بكيلوين .

 كيو ُب العلة بدكف قبض .بيع الشيء ٔبنسو أك بغّب جنسو ٩با يسا وراب النسيئة :
 صاع من الرب بصاع من الرب من أتخر القبض

 ابع صاع من الرب بصاع من الشعّب مع أتخر القبض .
 . كالراب ٧بـر ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع كما سيأٌب 

 َرَواُه ُمْسِلٌم  (ُىْم َسَواٌء َبُو, َوَشاِىَدْيِو, َوقَاَؿ: آِكَل اَلرِّاَب, َوُموِكَلُو, وََكاتِ  لََعَن َرُسوُؿ َاَّللِه ) قَاَؿ: َعْن َجاِبٍر  - ٜٕٛ
َفَة  َوِلْلُبَخاِريِّ ََنُْوهُ  - ٖٓٛ  .ِمْن َحِديِث َأِب ُجَحيػْ
ُعوَف اَباًب أَْيَسُرَىا ) قَاَؿ:  َعْن اَلنهِبِّ  َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َمْسُعوٍد  - ٖٔٛ , َوِإفه  ِمْثُل َأْف يَػْنِكَح اَلرهُجُل ُأمهوُ اَلرِّاَب َثبَلثٌَة َوَسبػْ

 .َرَواُه ِاْبُن َماَجْو ـُبَْتَصرًا, َواغْبَاِكُم بَِتَماِمِو َوَصحهَحُو  (َأْرََب اَلرِّاَب ِعْرُض اَلرهُجِل اَْلُمْسِلِم 
---------- 

 ٞبػة .أم : دعاء على ا٤بذكورين ابإلبعاد عن الر (  َلَعَن َرُسوُؿ َاَّللِه ) 
 أم : آخذ الراب .(  آِكَل اَلرِّابَ ) 
 بضم ا٤بيم ، أم : معطي الراب .(  َوُموِكَلوُ ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث جابر ركاه مسلم ُب صحيحو .
نػىهىى عىٍن ٜبىىًن الدَّـً ، كىٜبىىًن اٍلكىٍلًب ، كىكىٍسًب األىمىًة ، كىلىعىنى اٍلوىاًِشىةى  ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كحديث أيب جحيفة ركاه البخارم كلفظو )

 ( . كىاٍلميٍستػىٍوًِشىةى ، كىآًكلى الٌرابى ، كىميوًكلىوي ، كىلىعىنى اٍلميصىٌوًرى 
ابن كأما حديث ابن مسعود فلفظ ابن ماجو ٨بتصران )  بػٍعيوفى ابى ثىةه كىسى  (اىلٌرابى ثىبلى

 .. ( عند ا٢باكم . أىٍيسىريىىا ًمٍثلي أىٍف يػىٍنًكحى اىلرَّجيلي أيمَّوي كزايدة ) 
 قىاؿى ا٢باكم : ىذا حىًديث صحيحه على شرط الشيخْب كدل ٱبرجاه .

 د ُب إسناده .ككأنو دىخىل لبعض ركاة اإلسنا البيهقي : ىذا إسناده صحيحه، كا٤بًبي منكر هبذا اإلسناد، كال أعلمو إاٌل كٮبان، كىقىاؿى  

 ىذا ا٢بىًديث فيو علتاف:
 األكذل : تتعلق ٗبًب ا٣برب . العلةي  

كإٌف أرىب الٌرابى عرض الرجيل ا٤بسلم ( شاذةه؛ شٌذ هبا دمحم بن غالب يدؿ على  كىي أفَّ زايدة ) أيسرىا مثل أٍف ينكحى الرجيل أمو،
 ثبلثة أمور :  ىذا



ِ 

 

يذكركا ىذه الزايدة كىم: ابن ماجو ُب سننو كالبزار ُب  فلم -كفيهم أئمة-عن عىٍمرك بًن علي  أٌف ثبلثةن من الركاة رككا األثراألوهؿ: 
 عن عمرك بن علي بو.  الباطرقاشل ركاه عنو أبو نيعيم ُب أخبار أصبهاف ثبلثتهم ابن ماجو كالبزار كعبدهللا مسنده كعبد هللا بن بيندار

 اإلسناد إالٌ عىٍمرك بن علي . ان أسنده هبذاكىقىاؿى البزار : كىذا ا٢بىًديث دل نسمع أحد
 دل يذكركا ىذه الزايدة كسيأٌب ذكر ركاايهتم .-جعفر، كالنضر بن ِشيل كمحمد بن-أفَّ ا٤بتقنْب من أصحاب شعبة الثاين: 

ر كىم فيو دمحم دمحم بنى غالب كقعت لو أكىاـ من جنس ىذا الوىم الذم كقع لو ُب ىذا ا٢بىًديث )انظر : حديثان آخ أفٌ الثالث: 
، ىذا يدؿ على أفَّ كتابو كقعت فيو بعض األكىاـ من  ِبن غالب فأدخل حديثا ُب حديث ُب السلسلة الضعيفة لؤللباشل رقم 

إنٌو كاف ٱبطئ، ككاف كىم ُب  الدَّارقيطِب ُب قولًًو عن دمحم بن غالب ٛبتاـ ) ثقة مأموف إالٌ  حىًديث كبْب ذلك دخوؿ حىًديث ُب
 ا...( ٍب ذكر مثاالن على حديثو كىم فيو .أحاديث منه

 االختبلؼي على شيٍعبىة ُب رفع ا٢بىًديث ككقفو .العلة الثانية: 
 كإ٭با صح بلفظ ) الراب بضع كسبعوف ابابن ، كالشرؾ مثل ذلك ( 

قاؿ ) إف أرىب الراب االستطالة ُب عرض ا٤بسلم  ... ( فقد صح من حديث سعيد بن زيد عن النيب كىًإفَّ أىٍرىبى اىلٌرابى كأما لفظ ) 
 بغّب حق ( .

 عرؼ الراب ؟ 
 الراب : لغة ىو الزايدة .

 كاصطبلحان : مبادلة الربوم ٔبنسو ، أك أتخّب القبض فيما يلـز فيو التقابض من الربوايت .
 كىو ينقسم إذل قسمْب :

 جنسو . كىو الزايدة ُب مبادلة ماؿ ربوم ٗباؿ ربوم من راب الفضل :
 كمبادلة صاع بر بصاعْب من الرب ، لوجود الزايدة ُب أحد العوضْب .

 أك مبادلة مائة غراـ من الذىب ٗبائة كعشرة كإف اختلفا ُب ا١بودة .
 كىو أتخّب القبض عند مبادلة الربوم ابلربوم سواء كاف من جنسو أك من غّب جنسو إذا اٙبدا ُب العلة . راب النسيئة :
 برب أك بشعّب بعد شهر ، أك رايالت برايالت بعد أسبوع .مثاؿ : كرب 

 كقد ٯبتمع راب الفضل مع راب النسيئة عند مبادلة الربوم بربوم من جنسو مع أتخّب القبض .
فهذا راب الفضل ، ككجد التأخّب  َُُبػ  ََُكمائة ٗبائة كعشرة بعد شهر . ] فهنا ا١بنس كاحد كىو الرايالت كجد التفاضل 

 فهذا راب النسيئة [ . إذل شهر
 اذكر بعض النصوص اليت تدؿ على ربرمي الراب وأنو من الكبائر ؟ 
اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي نػَّهيٍم قىاليوٍا ًإ٭بَّىا الًَّذينى َيىٍكيليوفى الٌراب ال يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمىا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىبَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسًٌ ذىًلكى بًى )  قاؿ هللا تعاذل-أ

ٍمريهي ًإذلى اَّللًَّ كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم الٌراب كىأىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الٌراب فىمىٍن جىاءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًًٌو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأى 
 ( . ًفيهىا خىاًلديكفى 

بُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو )  كقاؿ سبحانو كتعاذل-ب قىاًت كىاَّللَّي ال ٰبًي  ( . ٲبىٍحىقي اَّللَّي الٌراب كىيػيٍريب الصَّدى
تيٍم ميٍؤًمًنْبى، فىًإٍف دلٍى تػى )  كقاؿ عز كجل-ج وٍا ًٕبىٍربو ًمنى اَّللًَّ ٍفعىليوٍا فىٍأذىني ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا اَّللَّى كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى الٌراب ًإٍف كينػٍ

تيٍم فػىلىكيٍم ريؤيكسي أىٍموىاًلكيٍم ال تىٍظًلميوفى كىال تيٍظلىميوفى   ( . كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيبػٍ
 .(  )ىذه آخر آية نزلت على النيب  رضي هللا عنهماقاؿ ابن عباس 
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 . ( ٌراب أىٍضعىافان ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيوٍا اَّللَّى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ال أتىٍكيليوٍا ال ) كقاؿ سبحانو كتعاذل-د
كقاؿ سبحانو كتعاذل ُب شأف اليهود حينما هناىم عن الراب كحرمو عليهم، فسلكوا طريق ا٢بيل إلبطاؿ ما أمرىم بو قاؿ -ىػ

 . (  ٍم أىٍموىاؿى النَّاًس اًبٍلبىاًطًل كىأىٍعتىٍدَنى لًٍلكىاًفرًينى ًمنػٍهيٍم عىذىاابن أىلًيمان كىأىٍخًذًىمي الٌراب كىقىٍد نػيهيوٍا عىٍنوي كىأىٍكًلهً )  سبحانو ُب ذلك
تيٍم ًمٍن زىكىاةو تيرً )  كقاؿ عز كجل-ك تيٍم ًمٍن رابن لًيػىٍربػيوىٍا ُب أىٍموىاًؿ النَّاًس فىبل يػىٍربيوٍا ًعٍندى اَّللًَّ كىمىا آتػىيػٍ  فىأيكلىًئكى ىيمي يديكفى كىٍجوى اَّللًَّ كىمىا آتػىيػٍ

 ( . اٍلميٍضًعفيوفى 
:ر . عىٍن جىابً  -ز :  ىيٍم سىوىاءه  لىعىنى رىسيوؿي اىَّللًَّ ) قىاؿى ٍيًو، كىقىاؿى ، كىميوًكلىوي، كىكىاتًبىوي، كىشىاًىدى  . (آًكلى اىلٌرابى
ا بًيىًدم ، فىأىٍخرىجىاشل ًإذلى األىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة ، فىإً ك  ) ... كعن ٠برة . قاؿ : قاؿ  -ؾ لىةى رىجيلىٍْبً أىتػىيىاشل ، فىأىخىذى ذىا لىًكِبًٌ رىأىٍيتي اللَّيػٍ

نىا عىلىى نػىهىرو ًمٍن دىـو ، ًفيًو رىجيله قىائًمه عىلىى كىسى  ا٢بديث كفيو : .... ...رىجيله جىاًلسه ،  ٍيًو فىاٍنطىلىٍقنىا حىٌبَّ أىتػىيػٍ ًط النػَّهىًر ، كىرىجيله بػىٍْبى يىدى
فػىرىدَّهي حىٍيثي كىافى ، فىجىعىلى كيلَّمىا جىاءى لًيىٍخريجى  ًحجىارىةه ، فىأىقٍػبىلى الرَّجيلي الًَّذم ُب النػَّهىًر ، فىًإذىا أىرىادى أىٍف ٱبىٍريجى ، رىمىى الرَّجيلي ًٕبىجىرو ُب ًفيًو ،

ا ؟ ،  يػىٍرًجعي كىمىا كىافى رىمىى ُب ًفيًو ًٕبىجىرو ، فػى   ( ركاه البخارم . كىالًَّذم رىأىيٍػتىوي ًُب النػَّهىًر آًكليوا الٌرابى قاؿ : فػىقيٍلتي : مىا ىىذى
ٍرؾي اًبَّللًَّ  اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوًبقىاًت قىاليوا : ايى رىسيوؿى  )قىاؿى  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ، رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي ، عىًن النَّيبًٌ ك  -ص هللًا كىمىا ىينَّ قىاؿى الشًٌ

ٍحري كىقػىٍتلي النػٍَّفًس الًٍَّب حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًب٢بٍىقًٌ كىأىٍكلي الٌرابى كىأىٍكلي مىاًؿ اٍليىًتيًم كىالتػَّوى  رلًٌ يػىٍوـى الزٍَّحًف كىقىٍذؼي اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت كىالسًٌ
 . ت ( متفق عليواٍلغىاًفبلى 

 .ة ( ركاه أٞبد ما أحد أكثر من الراب إال كاف عاقبة أمره إذل قل)  أنو قاؿ عن النيب  كعن ابن مسعود -ض
أال إف كل راب من راب ا١باىلية موضوع، ) ُب حجة الوداع يقوؿ كعن سلماف بن عمرك عن أبيو قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا  -م

كإف كل دـ من دـ ا١باىلية موضوع، كأكؿ دـ أضع منها دـ ا٢بارث بن عبد  لكم رؤكس أموالكم ال تىظلموف كال تيظلموف، أال
( تا٤بطلب كاف مسَبضعان ُب بِب ليث فقتلتو ىذيل، قاؿ: اللهم ىل بٌلغت؟ قالوا: نعم، ثبلث مرات. قاؿ: اللهم اشهد ثبلث مرٌا

 ركاه ابو داكد .
ركاه ( ـاف ال يبارل ا٤برء ٗبا أخذ ا٤باؿ أًمن ا٢ببلؿ أـ ًمنى ا٢براػػػػػػليأتْب على الناس زم) قاؿ عن النيب  كعن أيب ىريرة  -ظ

 البخارم .
ـٌ من جهة  هبذا ٙبذيران من فتنة ا٤باؿ، فهو من بعض دالئل نبوتو  أخرب النيب   ابألمور الٍب دل تكن ُب زمنو، ككجو الٌذ

 م .حيث ىو كهللا أعلالٌتسوية بْب األمرين كإال فأخذ ا٤باؿ من ا٢ببلؿ ليس مذمومان من 
نػىهىى عىٍن ٜبىىًن الدَّـً ، كىٜبىىًن اٍلكىٍلًب ، كىكىٍسًب األىمىًة ، كىلىعىنى اٍلوىاًِشىةى كىاٍلميٍستػىٍوًِشىةى ، كىآًكلى  رىسيوؿى اَّللًَّ  أف كعن أيب جحيفة ) -ظ

 ( ركاه البخارم . الٌرابى ، كىميوًكلىوي ، كىلىعىنى اٍلميصىٌوًرى 
 : أٝبعت األمة على أف الراب ٧بـر  . مةقاؿ ابن قدا

 بعض ما كرد ُب راب الفضل من النصوص : -
ال تبيعوا الذىب ابلذىب، إال مثبلن ٗبثل، كال تشفوا بعضها على بعض  )  قاؿ عن أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  -أ

 ز (على بعض، كال تبيعوا منها غائبان بناجكال تبيعوا الوىرًؽ ابلورًؽ إال مثبلن ٗبثل، كال تشفوا بعضها 
 سيأٌب معناىا إف شاء هللا .ض ( كال تشفوا بعضها على بعقولو ) 
 كا٤براد ابلناجز ا٢باضر، كابلغائب ا٤بؤٌجل.ز ( كال تبيعوا منها غائبان بناج قولو )

 ركاه مسلم  . (الٌدرىم ابلٌدرٮبْب ال تبيعوا الدينار ابلدينارين، كال)  قاؿ أف رسوؿ هللا  كعن عثماف بن عفاف -ب
الذىب ابلذىب، كالفضة ابلفضة، كالرب ابلرب، كالشعّب ابلشعّب، )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن أيب سعيد ا٣بدرم -ج
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 ء ( ركاه مسلم .كالتمر ابلتمر، كا٤بلح اب٤بلح، مثبلن ٗبثل، يدان بيد، فمن زاد أك استزاد فقد أرىب، اآلخذ كا٤بعطي فيو سوا
الذىب ابلذىب، كالفضة ابلفضة، كالرب ابلرب، كالشعّب ابلشعّب، كالتمر ) قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن عبادة بن الصامت -د

  ركاه مسلم( دابلتمر، كا٤بلح اب٤بلح، مثبلن ٗبثل، سواء بسواء، يدان بيد، فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم، إذا كاف يدان بي
فقاؿ  ،ستعملو على خيرب، فقدـ بتمر جنيببعث أخا بِب عدم األنصارم فا أف رسوؿ هللا كايب ىريرة )كعن أيب سعيد -ىػ

ال : ، فقاؿ رسوؿ هللا لنشَبم الصاع ابلصاعْب من ا١بمعقاؿ: ال كهللا اي رسوؿ هللا، إَن  ؟اٛبر خيرب ىكذ : أنكلٌ رسوؿ هللا 
 ( ركاه مسلم .فثمنو من ىذا، ككذلك ا٤بيزاتفعلوا كلكن مثبلن ٗبثل أك بيعوا ىذا كاشَبكا ب

 ( التمر الطيب .ولو )ا١بنيبق
 نوع من التمر الردمء كقد فسر بنو ا٣بليط من التمر.( ابلصاعْب من ا١بمعقولو )

؟ فقاؿ ببلؿ: ٛبر كاف عندَن ردمء ًبٍعتي منو  من أين ىذا جاء ببلؿ بتمر برشل فقاؿ لو رسوؿ هللا ) كعن أيب سعيد قاؿ-ك
عند ذلك "أٌكه  ، عْب الراب ، ال تفعل كلكن إذا أردت أف  صاعْب بصاع ٤بطعم النيب صٌلى هللا عليو كسٌلم، فقاؿ رسوؿ هللا 

  . (وتشَبم فًبٍعوي ببيع آخر ٍب اشًَب ب
 . ما اغبكمة من ربرمي الراب 

 : يلخص العبلمة ابن حجر ا٥بيتمي ُب كتاب الزكاجر  تلك ا٢بكمة ُب النقاط التالية
 انتهاؾ حرمة ماؿ ا٤بسلم بخذ الزائد من غّب عوض .-أ

 اإلضرار ابلفقّب ألف الغالب غُب ا٤بقرض كفقر ا٤بستقرض فلو مكن الغِب من أخذ أكثر من ا٤بثل أضر ابلفقّب .-ب
 انقطاع ا٤بعركؼ كاإلحساف الذم ُب القرض ؛ إذ لو حل درىم بدرٮبْب ما ٠بح أحد إبعطاء درىم ٗبثلو -ج
ا٤بكاسب كالتجارات كا٢برؼ كالصناعات الٍب ال تنتظم مصاحل العادل إال هبا ؛ إذ من ٰبصل درٮبْب بدرىم كيف يتجشم  تعطل-د

 مشقة كسب أك ٘بارة .
  قد جعل هللا سبحانو الراب ضد الصدقة فا٤برايب ضد ا٤بتصدؽ. 
قىاًت  )قاؿ تعاذل   تيٍم ) عاذل ، كقاؿ ت( ٲبىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍريب الصَّدى تيٍم ًمٍن رابن لًيػىٍربػيوى ُب أىٍموىاًؿ النَّاًس فىبلى يػىٍربيو ًعٍندى اَّللًَّ كىمىا آتػىيػٍ كىمىا آتػىيػٍ

أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيوا اَّللَّى ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى أتىٍكيليوا الٌرابى  )، كقاؿ تعاذل  (ًمٍن زىكىاةو تيرًيديكفى كىٍجوى اَّللًَّ فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍضًعفيوفى 
 ٍب ذكر ا١بنة الٍب أعدت للمتقْب الذين ينفقوف ُب السراء كالضراء . ... ( كىاتػَّقيوا النَّارى الًٍَّب أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى  .لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 

الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٥بىيٍم اًبللٍَّيًل  )لناس ، ك٥بذا قاؿ سبحانو فا٤بتصدؽ ضد ا٤برايب ؛ ألف ا٤بتصدؽ ٰبسن إذل الناس كا٤برايب يظلم ا
نًيىةن فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٰبىٍزىنيوفى   . (كىالنػَّهىاًر ًسرِّا كىعىبلى

 البنك الكلي راب ؟  , ولكن دخلأنو ال يقـو يف البنك بعمل ربوي , معنساف العمل يف بنك يتعامل ابلرابىل جيوز لئل 
ال ٯبوز ٤بسلم أف يعمل ُب بنك تعامليو ابلراب ، كلو كاف العمل الذم يتواله ذلك ا٤بسلم ُب البنك غّب ربوم ؛ لتوفّبه ٤بوظفيو 

( .   اإٍلًٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىافً كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى قاؿ تعاذل : )٥بم الربوية، كقد ، كيستعينوف بو على أعمايعملوف ُب الربوايت ما ٰبتاجونو الذين
 ) فتاكل اللجنة الدائمة ( .

 كُب فتول للجنة أخرل : 
: العمل ُب البنوؾ الٍب تتعامل ابلراب حراـ ، سواء كانت ُب دكلة إسبلمية أك دكلة كافرة ؛ ٤با فيو من التعاكف معها على اإلٍب  أكالن 

 ( .اًف كىاٍلعيٍدكى كالعدكاف الذم هنى هللا سبحانو كتعاذل عنو بقولو : ) كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عىلىى اأًلٍبًٍ 
: ليس ُب أقساـ البنك الربوم شيء مستثُب فيما يظهر لنا من الشرع ا٤بطهر ؛ ألف التعاكف على اإلٍب كالعدكاف حاصل من  اثنيان 
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 ) فتاكل اللجنة ( .ك .   ٝبيع موظفي البن
 كجاء ُب فتول للجنة الدائمة أيضان : 

البنوؾ الٍب تتعامل ابلراب ال ٯبوز للمسلم أف يشتغل فيها ، ٤با فيو من إعانة ٥با على التعامل اب٤بعامبلت الربوية ، بم كجو من 
كجوه التعاكف من كتابة كشهادة كحراسة كغّب ذلك من كجوه التعاكف ، فإف التعاكف معها ُب ذلك تعاكف على اإلٍب كالعدكاف ، 

 .لو تعاذل : ) كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عىلىى اأًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ( كقد هنى هللا عنو بقو 
  كسئل الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا : ىل ٯبوز العمل ُب مؤسسة ربوية كسائق أك حارس ؟ 

، كذلك ألف دخولو ُب كظيفة عند مؤسسات  ان أك حارسان فأجاب : ال ٯبوز العمل اب٤بؤسسات الربوية كلو كاف اإلنساف سائق
بو ، كالراضي  ان ربوية يستلـز الرضى هبا ، ألف من ينكر الشيء ال ٲبكن أف يعمل ٤بصلحتو ، فإذا عمل ٤بصلحتو فإنو يكوف راضي

 ك أنو مباشر للحراـ . ابلشيء احملـر ينالو من إٜبو. أما من كاف يباشر القيد كالكتابة كاإلرساؿ كاإليداع كما أشبو ذلك فهو ال ش
 ( )من موقع اإلسبلـ س ج (لراب كموكلو كشاىديو ككاتبو كقاؿ: ىم سواءلعن آكل ا) أف النيب  قد ثبت من حديث جابر 

ِمْثبًل دبِْثٍل, َواَل ُتِشفُّوا  بَػْعَضَها اَل تَِبيُعوا اَلذهَىَب اِبلذهَىِب ِإاله ) قَاَؿ:  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاػْبُْدِريِّ  - ٕٖٛ
ََائِباً بِنَ َعَلى بَػْعٍض, َواَل تَِبيُعوا اَْلَوِرَؽ اِبْلَوِرِؽ ِإاله ِمْثبًل دبِْثٍل, َواَل ُتِشفُّوا بَػْعَضَها َعَلى بَػْعٍض, َواَل تَ  َها   ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (اِجزٍ ِبيُعوا ِمنػْ

اَلذهَىُب اِبلذهَىِب, َواْلِفضهُة اِبْلِفضهِة, َواْلبُػرُّ اِبْلبُػرِّ, َوالشهِعرُي )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  لصهاِمِت َوَعْن ُعَباَدَة ْبِن اَ  - ٖٖٛ
ُتْم  اِبلشهِعرِي, َوالتهْمُر اِبلتهْمِر, َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح, ِمْثبًل دبِْثٍل, َسَواًء ِبَسَواٍء, َيًدا بَِيٍد, فَِإَذا ِاْختَػَلَفْت َىِذِه َاأْلَْصَناُؼ فَِبيُعوا َكْيَف ِشئػْ

 َرَواُه ُمْسِلٌم  . (ِإَذا َكاَف َيًدا بَِيٍد 
َوْزاًن ِبَوْزٍف  اَلذهَىُب اِبلذهَىِب َوْزاًن ِبَوْزٍف ِمْثبًل دبِْثٍل, َواْلِفضهُة اِبْلِفضهةِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٖٗٛ

 .َرَواُه ُمْسِلٌم  (ِمْثبًل دبِْثٍل, َفَمْن زَاَد َأْو ِاْستَػَزاَد فَػُهَو راًِب 
---------- 

 أم : متساكيْب ، كجاء ُب حديث أيب ىريرة بياف أف التساكم يكوف ابلوزف .(  اَل تَِبيُعوا اَلذهَىَب اِبلذهَىِب ِإاله ِمْثبًل دبِْثلٍ )  
 أم : ال تزيدكا بعضها على بعض .(  ُتِشفُّوا  بَػْعَضَها َعَلى بَػْعضٍ َواَل ) 
ََائِباً بَِناِجٍز )  َها   الناجز ا٢باضر ، ُب ىذا إشارة إذل التقابض . (َواَل تَِبيُعوا ِمنػْ
كمنقوش كجيد ،  أم : بيع الذىب ابلذىب ، كلفظ الذىب عاـ يدخل فيو ٝبيع أصنافو ، من مضركب ،(  اَلذهَىُب اِبلذهَىبِ ) 

 ء .مكرد
 كُب الركاية األخرل ) إال مثبلن ٗبثل ( أم : متساكيْب . ( ِمْثبًل دبِْثٍل, َسَواًء ِبَسَواءٍ ) 
 أم : متقابضْب ُب مكاف التبايع قبل أف يتفرقا . حاؿ ،(  َيًدا بَِيدٍ  )
 أم : فمن أعطى زايدة على قدر ا٤ببيع اآلخر من جنسو ، أك طلب الزايدة فهذا الزائد راب ( َفَمْن زَاَد َأْو ِاْستَػَزاَد فَػُهَو ِراًب )  
 ا٢بديث دليل على أف األمواؿ الربوية ستة ، كىي : الذىب ، كالفضة ، كالرب ، كالشعّب ، كالتمر ، كا٤بلح . -ُ

 فيؤخذ من أحاديث الباب ضوابط الراب :
 اً لو يف العلة فبل بد من شرطني :ذا بيع الربوي جبنسو مشاركأواًل : إ

 التقابض ُب ٦بلس العقد . -ا٤بماثلة ) ُب الوزف ( 
 ٩باثلة ( . –) ال بد من شرطْب : تقابض مثاؿ : ذىب بذىب 
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 ٩باثلة ( . –) ال بد من شرطْب : تقابض فضة بفضة 
 ٩باثلة ( . –) ال بد من شرطْب : تقابض بر برب  

 القبض . جنسو لكنو مشارؾ لو يف العلة فيشرتط شرط واحد وىو : إذا بيع الربوي بغرياثنياً : 
 . ) ألف الذىب غّب جنس الفضة لكنو مشارؾ لو ُب العلة كما سيأٌب ( .مثاؿ : ذىب بفضة يشَبط شرط كاحد التقابض 

الشعّب لكنو  .] ألف التمر غّب جنسشرط كاحد كىو التقابض ب ٯبوز صاع من الشعّب ََُآصع من الرب بػ  َُابع مثاؿ :
 مشارؾ لو ُب العلة [ .

( رات، فكبلٮبا اٙبدا ُب العلة )كىي الثمنية( لكن اختلفت ُب ا١بنس )ىذه رايالت كىذه دكالراتكمثل : بيع الرايالت ابلدكال
 فإنو ٯبوز بشرط التقابض .

 ) فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدان بيد ( . لقولو 
 ل والتفرؽ .ػالتفاض إذا بيع الربوي بغري جنسو ومل يكن مشاركاً لو يف العلة فإنو ال يشرتط شيء , جيوز اثلثاً : 

 ، ٯبوز مطلقان من غّب شركط .مثاؿ : ذىب بشعّب 
 ٯبوز مطلقان من غّب شركط .فضة برب  مثاؿ :

 جودة أحد ا١بنسْب ال تربر زايدة أحدٮبا على اآلخػر . مسألة مهمة :
بػىرى فىجى ػػػاٍستػىٍعمىلى رىجي  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) كىعىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى  مًٌ أىىًب سىًعيدو ا٣بٍيٍدرً عىٍن  يػٍ :   اءىهي بًتىٍمرو جىًنيبو فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللَّ ػػبلن عىلىى خى

ا  بػىرى ىىكىذى يػٍ ًٍر خى ا اًبلصَّاعىٍْبً كىالصَّاعىٍْبً اًبلثَّبلىثىًة. فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإَنَّ «. أىكيلُّ ٛبى  :  لىنىٍأخيذي الصَّاعى ًمٍن ىىذى
ًنيبنا   ( متفق عليو .فىبلى تػىٍفعىٍل ًبًع ا١بٍىٍمعى اًبلدَّرىاًىًم ٍبيَّ ابٍػتىٍع اًبلدَّرىاًىًم جى

 ء .م) ا١بنيب ( التمر الطيب ، ) ا١بػٍمػع ( الرد
 و .ء ا١بنس ٔبيده متفاضبلن ، كىػذا أمر ٦بمػع عليمع ردػكا٢بديث يدؿ على أنو ال ٯبوز بي : الشوكاشل قاؿ
ُب ىذا ا٢بديث إذل الطريقة السليمة البعيدة عن الراب ، الٍب يسلكها من أراد أف يستبدؿ التمر ا١بيد ابلتمر  أرشد النيب  -ِ

كيشَبم ابلدراىم ٛبران جيدان ، كىػذه الطريقػة تتبع ُب كل ربوم يراد استبدالو بربوم  ء بدراىممء ، كذلك بف يبيع التمر الردمالرد
 ر .أحسن منو ، ألف ا١بودة ُب أحد ا١بنسْب ال تربر الزايدة إذا بيع أحدٮبا ابآلخ

 ىل جيري الراب يف َري ىذه األصناؼ الستة فبا ىو مثلها أـ ال ؟ 
 قولْب :اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على 

 .: أف ٙبرصل الراب ٧بصور ُب ىذه األشياء الستة ال يتجاكزىا إذل غّبىا  القوؿ األوؿ
 .كأبو سليماف ، كعثماف البٍب ، طاكس  يركل ىذا القوؿ عن قتادة كىو قوؿ أىل الظاىر كقاؿ بو أيضان  

علة منصوصة اختلفوا  –أم ا١بمهور  –ٯبدكا كلكن ٤با دل  :ك٩بن اختار ىذا القوؿ اإلماـ الصنعاشل حيث يقوؿ ُب سبل السبلـ 
يقوم للناظر العارؼ أف ا٢بق ما ذىبت إليو الظاىرية من أنو ال ٯبرم الراب إال ُب الستة ا٤بنصوص عليها ، كقد  ان كثّب ان  فيها اختبلف

 . أفردَن الكبلـ على ذلك ُب رسالة مستقلة ٠بيتها : )القوؿ اجملتىب (
يل  ُب آخر مصنفاتو مع قولو ابلقياس ، قاؿ : ألف علل القياسيْب ُب مسألة الراب علل ضعيفة ، كإذا كاختاره من ا٢بنابلة ابن عق

 . دل تظهر فيو علة امتنع القياس
 أنو يلحق هبا ما شاركها ُب العلة .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب ٝباىّب العلماء . 
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يقوؿ ) الطعاـ ابلطعاـ مثبلن ٗبثل ... ( كلفظ ) الطعاـ ( أعم من  كاستدلوا ٕبديث معمر بن عبدهللا أنو ٠بع رسوؿ هللا -أ
 األصناؼ األربعة ا٤بذكورة ُب حديث عبادة .

كاستدلوا أيضان اب٤بعُب ، كذلك أف ما كافقها ُب العلة ٯبب أف َيخذ حكمها ، مراعاة ٤بقصود الشارع ُب التحرصل ، فما داـ أف -ب
العلة كاضحة كموجودة ُب غّب ىذه األصناؼ فليحكم ابإل٢باؽ ، ألف الشرع ال يفرؽ بْب متماثلْب ، كما ال ٯبمع بْب ٨بتلفْب ، 

 ابألشياء الٍب ال يستغِب عنها الناس عادة . االكتفاءديث على األصناؼ الستة من ابب قالوا : كقد اقتصر ا٢ب
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

 ما علة التحرمي يف ىذه األشياء الستة ؟ 
 اختلف العلماء ُب علة التحرصل ُب ىذه األمواؿ على أقواؿ :

 علة الراب ُب النقدين . أواًل :
 ا مطلق الثمنية ، أم أهنما أٜباف لؤلشياء .أف العلة فيهم:  ؿاأرجح األقو 

 كىذا قوؿ ا٤بالكية ، كاختاره ابن تيمية ، كابن القيم . 
 .قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كاألظهر أف العلة ُب ذلك ىي الثمنية ال الوزف 

بذاتو كقياـ النقدية  ان قائم ان يعترب نقدفإف ىيئة كبار العلماء تقرر بكثريتها : أف الورؽ النقدم جاء يف ؾبلة البحوث اإلسبلمية : 
ُب الذىب كالفضة كغّبىا من األٜباف ، كأنو أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار ، ٗبعُب أف الورؽ النقدم السعودم جنس ، 

 كأف الورؽ األمريكي جنس ، كىكذا كل عملة كرقية جنس مستقل بذاتو كأنو يَبتب على ذلك األحكاـ الشرعية اآلتية :
: جرايف الراب بنوعيو فيها كما ٯبرم الراب بنوعيو ُب النقدين الذىب كالفضة كُب غّبىا من األٜباف كالفلوس كىذا يقتضي ما  الن أك 

 يلي :
، فبل ٯبوز مثبل بيع  ان ال ٯبوز بيع بعضو ببعض أك بغّبه من األجناس النقدية األخرل من ذىب أك فضة أك غّبٮبا نسيئة مطلق -أ

 كي ٖبمسة أريلة سعودية أك أقل أك أكثر نسيئة .الدكالر األمري
بيد ، فبل ٯبوز مثبل بيع عشرة أريلة  ان سواء كاف ذلك نسيئة أك يد ال ٯبوز بيع ا١بنس الواحد منو بعضو ببعض متفاضبلن  -ب

 . ان كرق سعوداين  سعودية كرؽ بحد عشر رايالن 
ان  بيد ، فيجوز بيع اللّبة السورية أك اللبنانية برايؿ سعودم كرق ان دإذا كاف ذلك ي ان ٯبوز بيع بعضو ببعض من غّب جنسو مطلق -ج 

بيد ،  ان كاف أك فضة أك أقل من ذلك أك أكثر ، كبيع الدكالر األمريكي بثبلثة أريلة سعودية أك أقل أك أكثر إذا كاف ذلك يد
أك أكثر يدا بيد ؛ ألف ذلك يعترب بيع جنس كمثل ذلك ُب ا١بواز بيع الرايؿ السعودم الفضة بثبلثة أريلة سعودية كرؽ أك أقل 

 .  ) إٔباث ىيئة كبار العلماء ( . بغّب جنسو ، كال أثر جملرد االشَباؾ ُب االسم مع االختبلؼ ُب ا٢بقيقة 
يع اآلف ، كعلى ىذا فبل ٯبوز ب كعلى ىذا : فيجرم الراب ُب كل ما اٚبذه الناس عملة كراج ركاج النقدين ، مثل األكراؽ النقدية

( رايالن سعوداين كرقان ، كٯبوز بيع بعضها ببعض من غّب جنسها إذا كاف يدان بيد ، كما لو ابع كرؽ ُٔ( رايالن سعوداين كرقان بػ)ُٓ)
 نقد سعودم بلّبة سورية أك لبنانية أك كويتية ، ألف العمبلت الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارىا .

 قية . ) التمر والشعري واؼبلح والرب ( ؟ما علة التحرمي يف األربعة البا  
 اختلف العلماء ُب ذلك على أقواؿ :

 أف العلة ىي الطعم مع الكيل . ) إذا يلحق هبا كل مكيل كمطعـو ( . القوؿ األوؿ :
 كرجح ىذا القوؿ ابن قدامة ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .
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مطعـو كمكيل ، ككذلك : الذرة كالدىن كالعدس كاللحم ك٫بوىا ، كال ٯبرم ُب كعلى ىذا القوؿ : األرز ٯبرم فيو الراب ، ألنو 
 ال يكاؿ كالرماف كالسفرجل كالبيض كاألترج كالتفاح ، كاألشناف مكيل لكنو غّب مطعـو فبل ٯبرم فيو الراب . ـمطعو 

 كذلك . ا كل ما كافعومة مكيلة ، فيلحق هبكورة ُب حديث عبادة مطػكاستدؿ ىؤالء بف األصناؼ األربعة ا٤بذ 
 أف العلة ىي االقتيات كاالدخار . : القوؿ الثاين

أم كوف الطعاـ قواتن يقتات بو الناس غالبان ، كيدخره مدة من الزمن فبل يفسد ، كعلى ىذا القوؿ فيجرم الراب ُب األرز كالقمح 
 كالذرة ك٫بوىا .

 كىذا مذىب مالك ، كاختاره ابن القيم .
 عبادة ، قالوا : إف األصناؼ ا٤بذكورة ُب حديث عبادة ٯبمعها كصف االقتيات كاالدخار .كاستدؿ ىؤالء ٕبديث 

 . –أم كوهنا مطعومة  -أف العلة ُب ىذه األربعة ىي الطعمية القوؿ الثالث : 
 كىذا قوؿ الشافعي .

 رة ىي الكيل كلو كانت غّب مطعومة .: أف العلة ُب األربعة ا٤بذكو  القوؿ الرابع
 أيب حنيفة كأٞبد . كىذا مذىب

  .قاؿ العبلمة الشنقيطي  : كىذا القوؿ أظهر دليبلن 
 أمثلة :

 مبادلة تفاحة بتفاحتْب ، ىل ٯبرم الراب ؟
 عند ا٢بنفية كا٢بنابلة : ال ٯبرم ؛ ألهنا ليست مكيلة كال موزكنة ، بل معدكدة .

 كعند الشافعية : ٯبرم ؛ ألهنا مطعومة .
 ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست مقتاتة تٌدخر . كعند اإلماـ مالك : ال ٯبرم

 صاع بّر بصاعني :
 عند ا٢بنابلة كا٢بنفية : ٯبرم ؛ ألهنا مكيلة .

 كعند الشافعية : ٯبرم ؛ ألهنا مطعومة .
 كعند ا٤بالكية : ٯبرم ؛ ألهنا مٌدخرة كمقتاتة .

 كعند شيخ اإلسبلـ : ٯبرم ، ألهنا مطعومة كمكيلة .
 كيلوين حديد :كيلو حديد ب

 عند ا٢بنفية كا٢بنابلة : ٯبرم ؛ ألهنا موزكنة .
 كعند الشافعية : ال ٯبرم فيها الراب ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كال مطعومة .

 كعند اإلماـ مالك : ال ٯبرم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كال يقتات كال يٌدخر .
 ده الثمنية ، أك الطعم مع الكيل أك الطعم مع الوزف .كعند شيخ اإلسبلـ : ال ٯبرم ؛ ألف العلة عن

 قلم بقلمني :
 عند ا٢بنفية كا٢بنابلة : ال ٯبرم ؛ ألهنا ليست مكيلة كال موزكنة ، بل معدكدة .

 –كعند الشافعية : ال ٯبرم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست طعمان ؛ ألف العلة عندىم غلبة الطعم أك غلبة الثمنية 
 . -تصار على الذىب كالفضة االق
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 كعند ا٤بالكية : ال ٯبرم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست مقتاتة كال مٌدخرة .
 كعند شيخ اإلسبلـ : ال ٯبرم ؛ ألنو يرل أف العلة الثمنية ، كالطعم مع الوزف أك الطعم مع الكيل .

  فائدة :
كىايىةن كىاًحدىةن ، كىاأٍليٍرًز، كىالدٍُّخًن، ، ًمٍن ًجٍنسو كىاًحدو ، فىًفيًو الٌرابى رً كىٍيلي كىاٍلوىٍزفي كىالطٍَّعمي ًفيًو الٍ كىا٢بٍىاًصلي أىفَّ مىا اٍجتىمىعى :  قاؿ ابن قدامة

ً، كى  ، كىاللََّبى  ، كى٫بىٍوًًه .كىالذُّرىًة، كىاٍلقيٍطًنيَّاًت، كىالدٍُّىًن، كىا٣بٍىلًٌ
ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم   .كىىىذى

اًء اأٍلىٍمصىاًر ًُب اٍلقىًدصًل كىا٢بٍىًديًث ، ًسوىل قػىتىادىةى ، فىًإنَّوي بػىلىغى  ا قػىٍوؿي عيلىمى  ًِب أىنَّوي شىذَّ عىٍن ٝبىىاعىًة النَّاًس ، فػىقىصىرى ٙبىٍرصلى قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : ىىذى
تًَّة اأٍلىٍشيىاًء .  ) ا٤بغِب ( . التػَّفىاضيًل عىلىى السًٌ

ـى ًفيًو اٍلكىٍيلي ، كىاٍلوىٍزفي ، كىالطٍَّعمي ، كىاٍختػىلىفى ًجٍنسيوي ، فىبلى رابى ًفيًو ، رًكىايىةن كىاًحدىةن رٞبو هللا : ٍب قاؿ   .كىمىا انٍػعىدى
التًًٌْب ، كىالنػَّوىل ، كىاٍلقىتًٌ ، كىاٍلمىاًء ، كىالطًًٌْب اأٍلىٍرمىًِبًٌ ، فىإً  نَّوي يػيؤٍكىلي دىكىاءن ، فػىيىكيوفي مىٍوزيكَنن مىٍأكيوالن ، فػىهيوى كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كى

 .  ) ا٤بغِب ( .إذنا ًمٍن اٍلًقٍسًم اأٍلىكًَّؿ 
 ما أنواع الراب ؟ 

 راب نسيئة كراب فضل . -كما تقدـ   –الراب نوعاف 
 ىو نوعاف : -من النساء اب٤بد كىو التأخّب  -فالنوع األكؿ راب النسيئة 

 قلب الدين على ا٤بعسر ، كىذا ىو أصل الراب ُب ا١باىلية : أحدمها :
، فإف كفاه كإال زاد ىذا ُب األجل كزاد  أف الرجل يكوف لو على الرجل ا٤باؿ ا٤بؤجل ، فإذا حل األجل قاؿ لو : أتقضي أـ تريب

 ىذا ُب ا٤باؿ فيتضاعف ا٤باؿ كاألصل كاحد .
دل  ان ، فإذا حل الدين ككاف الغرصل معسر ( كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإذلى مىٍيسىرىةو ) كىذا الراب حراـ إبٝباع ا٤بسلمْب ، قاؿ هللا تعاذل  

 دين عليو بل ٯبب إنظاره .ٯبز إبٝباع ا٤بسلمْب أف يقلب ال
كاف عليو الوفاء فبل حاجة إذل القلب ال مع يساره كال مع إعساره  لكن الكفار يعارضوف حكم هللا ُب ذلك ان  كإف كاف موسر 

 ( .ًإ٭بَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الٌرابى ) كيقولوف 
كيسميو  -الفضل مع أتخّب قبضهما أك قبض أحدٮبا  : من نوعي راب النسيئة : ما كاف ُب بيع كل جنسْب اتفقا ُب علة راب لثاينا

 -بعضهم : راب اليد  
كا٤بلح اب٤بلح ، ككذا بيع جنس آبخر ، كالتمر ابلتمر ، كالشعّب ابلشعّب ، كالرب ابلرب ، كالفضة ابلفضة ، كبيع الذىب ابلذىب   

الذىب ابلذىب كالفضة ابلفضة )  قاؿ النيب ، كما شاركها ُب العلة ٯبرم ٦براىا ُب ىذا ا٢بكم ،  من ىذه األجناس مؤجبلن 
 . ُب أحاديث كثّبة جاءت ٗبعناه( كالرب ابلرب كالشعّب ابلشعّب كالتمر ابلتمر كا٤بلح اب٤بلح مثبل ٗبثل يدا بيد 

 .، كيقاس عليها ما شاركها ُب العلة ؽ ُب بيع ىذه األشياء بعضها ببعضبيد ( يعِب ا٢بلوؿ كالتقابض قبل التفر  يدان  ) فقولو  
 : راب الفضل . النوع الثاين
 ىو الزايدة ُب مبادلة ماؿ ربوم ٗباؿ ربوم من جنسو .وتعريفو : 

 كمبادلة صاع بر بصاعْب من الرب ، لوجود الزايدة ُب أحد العوضْب .
 أك مبادلة مائة غراـ من الذىب ٗبائة كعشرة كإف اختلفا ُب ا١بودة .

 مع راب الفضل مع راب النسيئة عند مبادلة الربوم بربوم من جنسو مع أتخّب القبض .كقد ٯبت
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فهذا راب الفضل ، ككجد التأخّب  َُُبػ  ََُكمائة ٗبائة كعشرة بعد شهر . ] فهنا ا١بنس كاحد كىو الرايالت كجد التفاضل 
 إذل شهر فهذا راب النسيئة [ .

  مقارنة بني راب النسيئة وراب الفضلاذكر : 
راب النسيئة راب جلي كراب الفضل راب خفي ، كراب النسيئة ىو الذم كانوا يفعلونو ُب ا١باىلية ، فكاف الدائن يؤخر الدين عن  أواًل :

 مؤلفة . ان ا٤بدين كيزيده عليو ، ككلما أخر زاد الدين حٌب تصّب ا٤بائة آالف
٤با فيو من الضرر العظيم ، كىو إثقاؿ كاىل ا٤بدين من غّب فائدة ٙبصل لو ، كراب الفضل حـر ألنو  ان راب النسيئة حـر قصد اثنيًا :

 ( امم ابلدرٮبْب فإشل أخاؼ عليكم الر ال تبيعوا الدرى)قاؿ  عن النيب  كسيلة لراب النسيئة كما ُب حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
يهم من راب النسيئة ، كذلك إذا ابعوا درٮبا بدرٮبْب ، كال يفعل ىذا إال للتفاكت كالرما ىو الراب فمنعهم من راب الفضل ٤با ٱبافو عل

 .بْب النوعْب إما ُب ا١بودة أك غّبىا ، فإهنم يتدرجوف من الربح ا٤بعجل إذل الربح ا٤بؤخر كىو راب النسيئة 
 .ضعيف  ، كراب الفضل كقع فيو خبلؼان قطعي ان راب النسيئة ٦بمع على ٙبرٲبو إٝباع اثلثاً :
ُب إعبلـ  -رٞبو هللا  -راب النسيئة دل يبح منو شيء ، كراب الفضل أبيح منو ما دعت ا٢باجة إليو ، كذا يقوؿ ابن القيم : رابعًا 

 .للذريعة أخف ٩با حـر ٙبرصل ا٤بقاصد  ا٤بوقعْب  ، قاؿ : ألف ما حـر سدن 
 ىل ذىب أحد إىل جواز راب الفضل , وما دليلهم ؟ 

 الصحابة كابن عباس كٝباعة إذل جواز راب الفضل .ذىب بعض 
 ) ال راب إال ُب النسيئة ( متفق عليو . كاستدلوا ٕبديث أسامة بن زيد . قاؿ : قاؿ 

 ًهمىا .كىأىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى ٙبىٍرٲبً ، كىالٌرابى عىلىى ضىٍربػىٍْبً : رابى اٍلفىٍضًل ، كىرابى النًَّسيئىًة  قاؿ ابن قدامة :
ؼه بػىٍْبى الصَّحىابىةً  ، كىأيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو، كىزىٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى، كىاٍبًن الزُّبػىٍّبً  كىقىٍد كىافى ُب رابى اٍلفىٍضًل اٍخًتبلى ، أىنػَّهيٍم قىاليوا : ؛ فىحيًكيى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو

 ( .الى رابى إالَّ ًُب النًَّسيئىًة )  لًقىٍوًؿ النَّيبًٌ ، يئىةً إ٭بَّىا الٌرابى ُب النَّسً 
 كالراجح ٙبرٲبو كىو قوؿ ٝباىّب العلماء لؤلحاديث الصحيحة ُب ذلك ، كقد تقدـ ذكرىا .

 ما اعبواب عن حديث ) ال راب إال يف النسيئة ( ؟ 
 أجاب ٝبهور العلماء عن حديث أسامة بجوبة :

 : أنو منسوخ . اعبواب األوؿ
فقاؿ قائلوف: بنو منسوخ هبذه األحاديث، كقد أٝبع ا٤بسلموف على  ( ال راب إال ُب النسيئة) أسامة كأما حديث قاؿ النوكم : 

 و .ترؾ العمل بظاىره كىذا يدؿ على نسخ
 . ة حديث أسامة كاختلفوا ُب ا١بمع بينو كبْب حديث أيب سعيدػػػاتفق العلماء على صحابن حجر : قاؿ ا٢بافظ ك 
 فقيل: منسوخ لكن النسخ ال يثبت ابالحتماؿ. 
 قاؿ الشوكاشل : لكن النسخ ال يثبت ابالحتماؿ .ك 

 .أنو حديث ٦بمل كاألحاديث الٍب ٛبنع راب الفضل مبينة ، فيجب العمل اب٤ببْب كتنزيل اجململ عليو :  يناعبواب الثا
 رككىا صرٰبة عنو  عن ٝباعة من أصحاب رسوؿ هللا  أنو ركاية صحايب كاحد ، كركاايت منع راب الفضل اعبواب الثالث :

 د .َنطقة ٗبنع راب الفضل ، كركاية ا١بماعة من العدكؿ أقول كأثبت كأبعد عن ا٣بطأ من ركاية الواح
لشديد كما الراب األغلظ الشديد التحرصل ا٤بتوعد عليو ابلعقاب ا: أم ( ال راب إال ُب النسيئة  )أف ا٤بعُب ُب قولو  اعبواب الرابع :

 ) قالو النوكم ( . تقوؿ العرب : ال عادل ُب البلد إال زيد مع أف فيها علماء غّبه ، كإ٭با القصد نفي األكمل ال نفي األصل  .



ُُ 

 

ٍب رجع ابن  ( إ٭با الراب ُب النسيئة) قاؿ اإلماـ النوكم رٞبو هللا تعاذل: كاف معتمد ابن عباس كابن عمر حديث أسامة ابن زيد 
حْب بلغهما حديث أيب سعيد كما ذكره مسلم من  ، كقاال بتحرصل بيع ا١بنس بعضو ببعض، متفاضبلن  عباس عن ذلك عمر كابن

رجوعهما صرٰبان، كىذه األحاديث الٍب ذكرىا مسلم تدٌؿ على أف ابن عمر كابن عباس دل يكن بلغهما حديث النهي عن 
 التفاضل ُب غّب النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليو.

ألف داللتو اب٤بنطوؽ كٰبمل ،  كأيضان نفي ٙبرصل راب الفضل من حديث أسامة إ٭با ىو اب٤بفهـو فيقدـ عليو حديث أيب سعيد
 .م حديث أسامة على الراب األكرب كما تقٌدـ. كهللا أعل

 ىل الرب والشعري صنفاف أـ صنف واحد ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب :

 كاحد .: أهنما صنف  القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب مالك كالليث .

 : أهنما صنفاف . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء .

 لعطف أحدٮبا على اآلخر .
كقولو : ) البػيرُّ ابلبػيرًٌ ، كالشعّب ابلشعّب (  دليل على أهنما نوعاف ٨بتلفاف ؛ كمخالفة التمر للبػيرٌو ؛ كىو قوؿ قاؿ القرطيب : 

 الشافعي ، كأيب حنيفة ، كالثورم ، كابن عيٌليَّة ، كفقهاء أىل ا٢بديث. 
كاحد. كىو مركم عن عمر ، كسعيد ، كذىب مالك ، كاألكزاعي ، كالليث ، كمعظم علماء ا٤بدينة كالشاـ : إذل أهنما صنف 

كغّبٮبا من السَّلف متمسكْب ، بتقارهبما ُب ا٤بنبت ، كاحملصد ، كا٤بقصود ؛ ألف كل كاحد منهما ُب معُب اآلخر ، كاالختبلؼ 
 ) ا٤بفهم ( . الذم بينهما إ٭با ىو من ابب ٨بالفة جيًٌد الشيء لرديئو .

  ًوال بعد أايـ أو شهر أو اؼبشرتي بعض القيمة أو كل القيمةمع  , وليسمن الذىب آلخر إذا ابع إنساف مصاَا ,
 شهرين فهل ىذا جائز أو ال ؟

إذا كاف الثمن الذم اشَبل بو مصاغ الذىب ذىبا أك فضة أك ما يقـو مقامهما من األكراؽ النقدية أك مستنداهتا دل ٯبز ، بل ىو 
 )فتاكل اللجنة(ن .     كقماش أك طعاـ أك ٫بوٮبا جاز أتخّب الثم  حراـ ؛ ٤با فيو من راب النسيئة . كإف كاف الشراء بعركض

  ىل يلـز تسديد أجرة التصنيع عند استبلـ الذىب أو نعتربه حساابً جارايً ؟ 
 ( )الشيخ ابن عثيمْبح .  ال يلـز أف يسدد ألف ىذه األجرة على عمل ، فإف سلمها حاؿ القبض : فذاؾ ، كإال مٌب سلمها ص

  ا ؟ابن عثيمني رضبو هللا : عن بيع العملة القدمية أبكثر من قيمتهسئل الشيخ 
، فإذا كاف مثبلن عنده من فئة الرايؿ األكذل ا٢بمراء أك من فئة ٟبسة القدٲبة أصبحت غّب نقد؛ ألف العملة فأجاب: ليس فيو بس

لقاء الباب )ج. ، فبل حر أصبحت سلعة ليست بنقد ف يبيع ذات العشرة ٗبائة فبل حرج؛ لكوهناأك عشرة الٍب بطل التعامل هبا كأراد أ
 (حا٤بفتو 

 
 
 
 
 



ُِ 

 

ُهَما-َوَعْن َأِب َسِعيٍد, َوَأِب ُىَريْػَرَة  - ٖ٘ٛ رَبٍ, َفَجاَءُه بَِتْمٍر  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه )  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ ِاْستَػْعَمَل رَُجبًل َعَلى َخيػْ
, ِإانه لََنْأُخُذ اَلصهاَع ِمْن َىَذا اِبل َجِنيٍب, فَػَقاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  بَػَر َىَكَذا؟ " فَػَقاَؿ: اَل, َوَاَّللِه اَي َرُسوَؿ َاَّللِه صهاَعنْيِ َأُكلُّ سَبِْر َخيػْ
ُمتػهَفٌق  ( َوقَاَؿ يف اَْلِميَزاِف ِمْثَل َذِلكَ  -َجِنيًبا  اَل تَػْفَعْل, ِبِع َاعْبَْمَع اِبلدهرَاِىِم, ُثُه ِابْػَتْع اِبلدهرَاِىمِ  : َوالثهبَلثَِة  فَػَقاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه 

 َعَلْيِو .
---------- 

 كُب الركاية األخرل ) بعث أخا بِب عدم من األنصار إذل خيرب فأٌمره عليها ... ( .( ِاْستَػْعَمَل رَُجبًل  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه ) 
رَبٍ )   بلدة معركفة .(  َعَلى َخيػْ
 نوع من أعلى أنواع التمر .(  بَِتْمٍر َجِنيبٍ  َفَجاَءهُ ) 
كُب ركاية البخارم ) إَن نشَبم الصاع ابلصاعْب من ا١بٍمع ( . قاؿ النوكم : ( ِإانه لََنْأُخُذ اَلصهاَع ِمْن َىَذا اِبلصهاَعنْيِ َوالثهبَلثَِة ) 

 ء .ما١بمع ٛبر رد
أم : ال تبيع الصاع ابلصاعْب ، كُب الركاية األخرل ) كلكن مثبلن ٗبثل ( أم : بيعوا ا١بنس (  اَل تَػْفَعلْ  : فَػَقاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  )

 الواحد بعضو ببعض متماثبلن ُب الكيل .
 ( أم : بع ىذه التمر الردء ابلدراىم ، ٍب اشَب ابلدراىم جنيبان ....  ِبِع َاعْبَْمَع اِبلدهرَاِىمِ ) 
مثل ما قاؿ ُب ا٤بكيل من أنو ال ٯبوز بيع بعض ا١بنس منو ببعضو متفاضبل كاف اختلفا ُب : أم (  َذِلكَ  َوقَاَؿ يف اَْلِميَزاِف ِمْثلَ ) 

 ف .كا٤براد اب٤بيزاف ىنا ا٤بوزك ، بل يباع رديئو ابلدراىم ٍب يشَبم هبذا ا١بيد ، ا١بودة كالرداءة 
 على ماذا يدؿ اغبديث ؟ 

 الواحد من األشياء الربوية . ا٢بديث يدؿ على ٙبرصل التفاضل بْب نوعي ا١بنس
 فاختبلؼ ا١بنس ُب ا١بودة كالرداءة ال يؤثر ُب منع الراب .

ء ا١بنس ٔبيده متفاضبلن ، كىذا أمر ٦بمع عليو ، ال خبلؼ بْب أىل م: ا٢بديث يدؿ على أنو ال ٯبوز بيع رد قاؿ الشوكاين
  العلم فيو .

كقد كرد ُب بعض  ،ذلك معلـو  فكإما اكتفاء ب وع أما ذىوالن ػعلى عدـ الوقكأما سكوت الركاة عن فسخ البيع ا٤بذكور فبل يدؿ 
 . ) نيل األكطار ( . و الراب فرده كما بنو على ذلك ُب الفتحػذا ىػقاؿ ى طرؽ ا٢بديث أف النيب 

 ء ، ألنو راب .م( رد َُُ( قمح جيد بػ)  ََُمثاؿ : ال ٯبوز أف تبيع ) 
ٍره كىافى ًعٍندىَنى « . ًمٍن أىٍينى ىىذىا »  فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ  جىاءى ًببلىؿه بًتىٍمرو بػىٍرشلٌو  قاؿ ) سىًعيدكقد جاء ُب حديث أيب  فػىقىاؿى ًببلىؿه ٛبى

الٌرابى الى تػىٍفعىٍل كىلىًكٍن ًإذىا أىرىٍدتى أىٍف تىٍشَبىًلى  أىكٍَّه عىٍْبي » . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ًعٍندى ذىًلكى   ءه فىًبٍعتي ًمٍنوي صىاعىٍْبً ًبصىاعو لًمىٍطعىًم النَّيبًٌ مرىدً 
 ( متفق عليو .آخىرى ٍبيَّ اٍشَبىً بًًو  التٍَّمرى فىًبٍعوي بًبػىٍيعو 

من جودتو ، فقاؿ : من أين ىذا ، فقاؿ ببلؿ :   بتمر برشل جيد ، فتعجب النيب  ففي ىذا ا٢بديث جاء ببلؿ إذل النيب 
كأخرب  ، فعظم ذلك على النيب  ء بصاع من ىذا ا١بيد ، ليكوف مطعم النيب مبعت الصاعْب من الردكاف عندَن ٛبر ، ف

ء مء ٔبيد ، أف يبيع الردمببلؿ بف عملو ىذا ىو عْب الراب ، فبل تفعل ٍب أرشده للطريقة الصحيحة ، كىي إذا أراد استبداؿ رد
 بدراىم ٍب اشَب  ابلدراىم ٛبران جيدان .

 .ـ: أىنَّوي حىًقيقىة الرًٌابى اٍلميحىرَّ ٙبىىزُّف، كىمىٍعُبى عىٍْب الرًٌابى ( قىاؿى أىٍىل اللُّغىة: ًىيى كىًلمىة تػىوىجُّع كى )أىكٍَّه عىٍْب الرًٌابى  رٞبو هللا: قػىٍولو  قاؿ النوكم
 



ُّ 

 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 
 . شدة إكراـ الصحابة للرسوؿ  .ُ
 ٙبرصل راب الفضل . .ِ

 ال يعلم الغيب . أف النيب  .ّ

 تعظيم أمر الراب . .ْ

 كجوب إنكار ا٤بنكر . .ٓ

 ال ذنب على ا١باىل . .ٔ

 ينبغي للعادل كا٤بفٍب  إذا أخرب بتحرصل شيء ، أف يبْب للناس أبواب ا٢ببلؿ الٍب تغِب عن ا٢براـ . .ٕ

 . عظم ا٤بعصية ، ككيف بلغت من نفس النيب  .ٖ

ُهَما-َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِه  - ٖٙٛ َرِة ِمَن اَلتهْمِر ال يُػْعَلُم َمِكيُلَها   نَػَهى َرُسوُؿ َاَّللِه  )قَاَؿ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ َعْن بَػْيِع اَلصُّبػْ
 .َرَواُه ُمْسِلٌم  (اِبْلَكْيِل اَْلُمَسمهى ِمَن اَلتهْمِر 

---------------- 
َرِة )   بضم الصاد ا٤بهملة ، كسكوف ا٤بوحدة ، كىي الطعاـ اجملتمع ، كالكومة .( َعْن بَػْيِع اَلصُّبػْ
 أم : ال يعلم مقدار تلك الصربة .( ال يُػْعَلُم َمِكيُلَها  )
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 ر علم كيلو .الٍب يعلم كيلها ، بتمر آخ –كىي الكومة  –نستفيد : النهي عن بيع الصربة من التمر  

 ( ر . )نيل األكطاروؿ ا٤بقداػدٮبا ٦بهػو كأحػنس ٔبنسػوز أف يباع جػكا٢بديث  فيو دليل على أنو ال ٯب:  قاؿ الشوكاين
هل كيلها كمقدارىا ، فالتساكم غّب معلـو ، فيكوف راب ، ألف بيع التمر ابلتمر البد من شرطْب : التساكم ،  ألف الصربة ٯبي

 ، كىذا ال يتم إال ٗبعرفة كل من العوضْب .كالتقابض كما تقدـ 
عى بػىٍعضىوي بًبػىٍعضو جيزىافنا أىٍك كىافى جيزىافنا ًمٍن أىحىًد الطَّرىفػىٍْبً ، دلٍى ٯبىيٍز . : وقاؿ ابن قدامة  كىلىٍو ابى

 ًمٍن ًصٍنفو كىاًحدو ؛ كىذىًلكى لًمىا رىكىل ميٍسًلمه ، عىٍن جىاًبرو ، قىاؿى قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ ذىًلكى غىيػٍري جىائًزو إذىا كىاَنى ك 
ٍيًل اٍلميسىمَّى ًمٍن التٍَّمًر  نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ )  رىًة ًمٍن التٍَّمًر ، الى يػيٍعلىمي مىًكيليهىا ، اًبٍلكى  ( .عىٍن بػىٍيًع الصُّبػٍ

عيوي إالَّ كىذىًلكى ، كىأًلىفَّ التَّمىاثيلى شىٍرطه  (ذَّىىًب كىٍزَنن ًبوىٍزفو الذَّىىبي اًبل)  كىُب قػىٍوًؿ النَّيبًٌ  إذلى ٛبىىاـً ا٢بٍىًديًث ، دىلًيله عىلىى أىنَّوي الى ٯبىيوزي بػىيػٍ
 . ) ا٤بغِب ( .، كىا١بٍىٍهلي ًبًو يػيٍبًطلي اٍلبػىٍيعى ، كىحىًقيقىًة التػَّفىاضيًل 

ع التمر ابلتمر حٌب يعلم ا٤بماثلة ، قاؿ العلماء : ألف ا١بهل اب٤بماثلة ُب ىذا الباب كحقيقة : ىذا تصريح بتحرصل بي وقاؿ النووي
سواء ( كدل ٰبصل ٙبقق ا٤بساكاة مع ا١بهل ، كحكم ا٢بنطة اب٢بنطة ، كالشعّب ابلشعّب ، كسائر ب) إال سواءن  ا٤بفاضلة ، لقولو 

 شرح مسلم (  الربوايت إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر ابلتمر . )
 قاؿ اجملد ابن تيمية : ا٢بديث يدؿ ٗبفهومو على أنو لو ابعها ٔبنس غّب التمر ١باز . -ِ
 
 
 
 



ُْ 

 

ـُ اِبلطهَعاـِ ِمْثبًل دبِْثٍل  ) يَػُقوؿُ   ُع َرُسوَؿ َاَّللِه ػػػػػقَاَؿ: ِإيّنِ ُكْنُت َأظبَْ  َوَعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد َاَّللِه  - ٖٚٛ وََكاَف َطَعاُمَنا , اَلطهَعا
 .َرَواُه ُمْسِلٌم ( .يَػْوَمِئٍذ اَلشهِعرَي 

---------- 
 اذكر اغبديث بطولو ؟ 

دىةى بػىٍعًض صىاعو أىنَّوي أىٍرسىلى غيبلىمىوي ًبصىاًع قىٍمحو فػىقىاؿى ًبٍعوي ٍبيَّ اٍشَبىً ًبًو شىًعّبان . فىذىىىبى اٍلغيبلىـي فىأىخىذى صىاعان كى )عىٍن مىٍعمىًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ  زايى
 كيٍنتي أى٠ٍبىعي رىسيوؿى اَّللًَّ   ًإالَّ ًمٍثبلن ٗبًٍثلو فىًإشٌلً كىالى أتىٍخيذىفَّ فػىلىمَّا جىاءى مىٍعمىران أىٍخبػىرىهي ًبذىًلكى فػىقىاؿى لىوي مىٍعمىره دلى فػىعىٍلتى ذىًلكى اٍنطىًلٍق فػىريدَّهي 

ـي »يػىقيوؿي   ركاه مسلم  .(عاًر أىخىاؼي أىٍف ييضى  لىٍيسى ٗبًٍثًلًو قىاؿى ًإشٌلً  قىاؿى كىكىافى طىعىامينىا يػىٍومىًئذو الشًَّعّبى . ًقيلى لىوي فىًإنَّوي « . اًبلطَّعىاـً ًمٍثبلن ٗبًٍثلو  الطَّعىا

َُبَلَمُو )   ( أم : خادمو .أَنهُو َأْرَسَل 
 ( كىو الرب . َصاِع َقْمحٍ ب) 
 ( أم : بثمنو . فَػَقاَؿ ِبْعُو ُثُه اْشرَتِ ِبِو َشِعرياً ) 
ـُ فََأَخَذ َصاعاً  )  ( أم : من الشعّب . َفَذَىَب اْلُغبَل

 أم : بيع صاع القمح بصاع الشعّب كالزايدة .(  فَػَقاَؿ لَُو َمْعَمٌر ملَ فَػَعْلَت َذِلكَ ) 
 ( أم : ال أتخذ الشعّب ابلقمح إال متماثلْب ُب الكيل . َواَل ََتُْخَذفه ِإاله ِمْثبًل دبِْثلٍ ) 
 ( أم : ٤بعمر . ِقيَل لَوُ ) 
 ( أم : الشعّب . فَِإنهوُ  )

، تلفاف، فبل ٰبـر فيهما التفاضلم : أف القمح كالشعّب جنساف ٨ب، أليس من جنسو ، يعِب أنو( أم : مثل القمح لَْيَس دبِْثِلوِ ) 
 فلماذا تريد أف تفسخ ىذا البيع ؟ 

 ( أم : يشابو ، كمعناه أخاؼ أف يكوف ُب معُب ا٤بماثل ، فيكوف لو حكمو ُب ٙبرصل الراب . عَأَخاُؼ َأْف ُيَضارِ  قَاَؿ ِإيّنِ ) 
  والشعري جنس واحد ؟من الذي استدؿ هبذا اغبديث على أف اغبنطة 

 الذم استدؿ بو مالك ، فبل ٯبوز بيع أحدٮبا ابآلخر متفاضبلن .
فنا كىاًحدنا الى ٯبىيوز بػىٍيع أىحىدٮبىا اًبآٍلخىًر مي :  قاؿ النووي تػىفىاًضبلن ، كىمىٍذىىبنىا كىاٍحتىجَّ مىاًلك هًبىذىا ا٢بٍىًديث ُب كىٍوف ا٢ٍبًٍنطىة كىالشًَّعّب ًصنػٍ
فىاًف ٯبىيوز التػَّفىاضيل بػىٍينهمىا كىا٢ٍبًٍنطىًة مىعى اأٍلىريٌز ، كىدىلًيلنىا مىا سىبىقى ًعٍند قػىٍولوكىمىٍذىىب ا١بٍي  صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى : ) فىًإذىا  ٍمهيور أىنػَّهيمىا ًصنػٍ

تيٍم ( مىعى مىا رىكىاهي أىبيو دىا اًئٌي ًُب حىًديث عيبىادىة ٍبن الصَّاًمت ًاٍختػىلىفىٍت ىىًذًه اأٍلىٍجنىاس فىًبيعيوا كىٍيف ًشئػٍ أىفَّ  -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -كيد كىالنَّسى
ا بً  ا فىبلى حيجَّ النَّيبٌ صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : " الى بىٍس بًبػىٍيًع اٍلبػيٌر اًبلشًَّعًّب كىالشًَّعّب أىٍكثىرٮبىا يىدن ة ًفيًو ؛ يىدو " كىأىمَّا حىًديث مىٍعمىر ىىذى

 أًلىنَّوي دلٍى ييصىرًٌح بًىنػَّهيمىا ًجٍنس كىاًحد ، كىًإ٭بَّىا خىاؼى ًمٍن ذىًلكى فػىتػىوىرَّعى عىٍنوي ًاٍحًتيىاطنا .
، ؛ كىو قوؿ الشافعي ؛ كمخالفة التمر للبػيرٌو رُّ ابلبػيرًٌ ، كالشعّب ابلشعّب( دليل على أهنما نوعاف ٨بتلفافالبػي قولو ):  وقاؿ القرطب

 كأيب حنيفة ، كالثورم ، كابن عيٌليَّة ، كفقهاء أىل ا٢بديث. 
كذىب مالك ، كاألكزاعي ، كالليث ، كمعظم علماء ا٤بدينة كالشاـ : إذل أهنما صنف كاحد. كىو مركم عن عمر ، كسعيد ، 

ما ُب معُب اآلخر ، كاالختبلؼ كغّبٮبا من السَّلف متمسكْب ، بتقارهبما ُب ا٤بنبت ، كاحملصد ، كا٤بقصود ؛ ألف كل كاحد منه
 ) ا٤بفهم ( . الذم بينهما إ٭با ىو من ابب ٨بالفة جيًٌد الشيء لرديئو .

ا ٗبا يغِب عن إعادتو ، لكنا نبْبًٌ ُب ىذا ا٢بديث : أف : وقاؿ رضبو هللا  قد تقدَّـ ذكر ا٣ببلؼ ُب عدَّ البػيرًٌ كالشعّب صنفنا كاحدن
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، كإف كانوا قد أطبقوا على االحتجاج بو . ككجو ذلك : أف غايتهم ُب التمسك بو أف حديث معمر ال حجَّة فيو ألصحابنا 
 ٰبتجوا ٗبذىب معمر . كىو قوؿ صحايب ، كىو أعلم اب٤بقاؿ ، كأقعد اب٢باؿ .

ٞبل على ال حجَّة لو فيو؛ ألنو إف ( الطَّعاـ ابلطَّعاـ) كما استدؿ بو من قولو  ،قوؿ معمر ىذا رأم منو، ال ركايةإف  :اؿق
: ا١بنس الواحد  مثبلن ٗبثل. كذلك خبلؼ اإلٝباع، فظهر: أف ا٤براد بو، إالمر ابلبػيرًٌ، كال الشعّب اب٤بلح: أال يباع التعمومو لـز منو

كاحدنا كاحدنا، ففصل التمر عن ، كفصَّلها ة ُب حديث عبادة بن الصامت كغّبهاألجناس ا٤بختلف من الطَّعاـ. كقد بْبَّ النيب 
: إ٭با كانت منو تقيو اىر من فتيا معمرػٍب الظ (اختلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم فإذا)، ٍب قاؿ بعد ذلك ، كالشعّب عنوالرب

 )ا٤بفهم(   ال ُب قوؿ غّبه . ؟! كا٢بجَّة ُب قوؿ النيب . أال ترل نصَّو، حيث قاؿ: إشل أخاؼ أف ييضىارع كخوفان 
بَػَر ِقبَلَدًة ابِِثْػََنْ َعَشَر ِديَناراً, ِفيَها َذَىٌب َوَخَرٌز, فَػَفَصْلتُػَها   َوَعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعبَػْيٍد  - ٖٛٛ قَاَؿ: ) ِاْشتَػَرْيُت يَػْوـَ َخيػْ

 فَػَقاَؿ: " اَل تُػَباُع َحَّته تُػْفَصَل ( َرَواُه ُمْسِلٌم .  فَػَوَجْدُت ِفيَها َأْكثَػَر ِمْن ِاثْػََنْ َعَشَر ِديَناراً, َفذََكْرُت َذِلَك لِلنهِبِّ 
--------- 

بَػَر (   أم : يـو غزكة خيرب ، كذلك بعد انتهاء ا٤بعركة كتقسيم ا٤بغازل ، جاء ُب ركاية ) كىي من ا٤بغازل ( . ) ِاْشتَػَرْيُت يَػْوـَ َخيػْ
كبعد أف صارت إذل فىضالة ُب سهمو ، كألف الغنيمة ال يتصرؼ ُب بيع قاؿ القرطيب : كاف بيع ىذه القبلدة بعد قىٍسم الغنيمة ، 

 شيء منها إال بعد الًقسمة .
 بكسر القاؼ ، ما ٯبعل ُب العنق من حلي كغّبه .) ِقبَلَدًة ( 
 بفتح ا٣باء كالراء ، ٝبع خرزة ، كىي حبات مثقوبة تصنع من أم نوع ، كتنظم ُب سلك كيتزين هبا .) َوَخَرٌز ( 

  قع اضطراب يف ىذا اغبديث ؟ىل و 
 كقع اضطراب ُب ىذا ا٢بديث مضمونو :

 ذىب كخرز ابثِب عشر ديناران . أف ُب بعض الركاايت: قاؿ فضالة: اشَبيت يـو خيرب قبلدة فيها 
 . فذكر ذلك للنيب  كُب بعضها : اشَباىا رجل بسبعة أك تسعة دَننّب،

 التبيعوا   يـو خيرب ، نبايع اليهود : الوقية الذىب ابلدينارين كالثبلثة ، فقاؿ رسوؿ هللا  كُب بعضها : كنا مع رسوؿ هللا 
 كزَنن بوزف ، كىذه ليس فيو أم إشارة للقبلدة . الذىب ابلذىب إال

، مع فضالة بن عبيد ُب غزكة، فطارت رل كألصحايب قبلدة فيها ذىب ككرؽ ، كجوىر كُب بعضها : عن حنش، أنو قاؿ: كنا
 أف أشَبيها، فسألت فضالة بن عبيد . فأردت

 لتابعي ، كُب غّبىا أف القصة كقعت للصحايب . ففي ىذه الركاية ما يدؿ على أف القصة كقعت
 كُب بعضها ذىب ككرؽ، كجوىر . كُب بعضها : قبلدة فيها خرز كذىب ،

 كقد أجاب بعض أىل العلم عن دعول االضطراب ٔبوابْب : 
 األحاديث . عددأحدٮبا : القوؿ بت

 ذىب إذل ذلك البيهقي ، كالسبكي ، كابن حجر ُب أحد قوليو . 
شهدىا فضالة كلها، كالنيب  ( سياؽ ىذه األحاديث مع عدالة ركاهتا تدؿ على أهنا كانت بيوعان  ِّٗ/ُٓب السنن ) قاؿ البيهقي

 ،كهللا أعلم . ينهي عنها، فأداىا كلها، كحنش الصنعاشل أداىا متفرقان 
حديثاف ال أكثر، ركاٮبا ٝبيعان حنش بلفاظ ٨بتلفة،  ( بل ٮبا ٕٓٗ/ِاؿ ابن حجر متعقبان ُب النكت على ابن الصبلح )كق

بْب ابن حجر أف أحد ا٢بديثْب ُب قصة كقعت للصحايب ، كحديث آخر ُب قصة كقعت  ٍب« كركم عن علي بن رابح أحدٮبا
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 للتابعي ، فوضح أهنما حديثاف ال أكثر .
الثاشل: ما اختاره ابن حجر ُب تلخيص ا٢ببّب ، قاؿ : كا١بواب ا٤بسدد عندم أف ىذا االختبلؼ ال يوجب ضعفان، بل ا١بواب 

ٜبنها فبل يتعلق بو ُب ىذه  دل يفصل، كأما جنسها، كقدر االستدالؿ ٧بفوظ ال اختبلؼ فيو، كىو النهي عن بيع ما ا٤بقصود من
بْب ركاهتا، كإف كاف ا١بميع ثقات، فيحكم بصحة ركاية أحفظهم  فينبغي الَبجيح ا٢بالة ما يوجب ا٢بكم ابالضطراب، كحينئذ

 الباقْب ابلنسبة إليو شاذة . كأضبطهم ، كيكوف ركاية
ال يناُب ا٤بقصود من ا٢بديث، فإف الركاايت كلها  -ُب ا٢بديث  يعِب االختبلؼ –ىذا كلو » كقاؿ ابن حجر ُب النكت : 

 ذىب ابلذىب كمعو شيء آخر غّبه، فلو دل ٲبكن ا١بمع ٤با ضر االختبلؼ كهللا أعلم .ال متفقة على ا٤بنع من بيع
 ما حكم بيع ذىب بذىب مع َريه ؟ 

 حراـ .
ا ا٢بٍىًديث : أىنَّوي ال ٯبىيوز بػىٍيع ذىىىب مىعى غىٍّبه ًبذىىىبو حىٌبَّ يػيفىصَّل ، فػىيػيبىاع الذَّىىب ًبوىٍزنًًو ذىىى  قاؿ النووي بنا ، كىيػيبىاع اآلخىر ٗبىا : ًُب ىىذى

ا مىنػٍقيوؿ عىٍن عيمىر ٍبن أىرىادى ، كىكىذىا ال تػيبىاع ًفضَّة مىعى غىٍّبىىا ًبًفضَّةو . . . كىسىوىاء كىافى الذَّىىب ُب الصُّورى  ة قىًليبل أىٍك كىًثّبنا . . . كىىىذى
 )شرح مسلم(.     ا٣بٍىطَّاب رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي كىابٍنو ، كىٝبىىاعىة ًمٍن السَّلىف ، كىىيوى مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىأىٍٞبىد 
 ذىب بنفس الوزف ؟كسئل الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا : عن بيع الذىب الذم معو فصوص الزركوف ب

فأجاب : ىذا العمل ٧بـر ألنو مشتمل على الراب ، ألف فيو زايدة الذىب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص كغّبىا ذىبان ، كىو 
شبيو ابلقبلدة الٍب ذكرت ُب حديث فضالة بن عبيد حيث اشَبم قبلدة فيها ذىب كخرز ابثِب عشر ديناران ، ففصلها فوجد فيو 

 ) ال تباع حٌب تفصل ( .  أكثر ، فقاؿ النيب
 ما حكم شراء الذىب عرب اإلنرتنت ؟ 

الذىب ابلذىب ) من ا٤بعلـو أف من شركط بيع كشراء الذىب ابلنقود ُب اإلسبلـ أف ٰبصل التقابض عند العقد لقوؿ النيب 
 ركاه مسلم  .(ف شئتم إذا كاف يدان بيدذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعػوا كي، فإٗبثل سواء بسواء يػػػػد بيد ... كالفضة ابلفضة مثبلن 

ر  كأَن أظن أف شراء الذىب عرب اإلنَبنت ال ٰبصل يدان بيد ألنك ترسل ٥بم القيمة ٍب يرسلوف لك الذىب بعد مدة، فإذا كاف األم
  .(على اإلٍب كالعدكافذه الشركة، لقوؿ هللا تعاذل : )كال تعاكنوا ، كٰبـر عليك أف ٘بلب الزابئن ٥بكذلك فالبيع هبذه الطريقة ٧بـر

لكن لو حصل االستبلـ كالتسليم فوران ُب ٦بلس العقد ٯبوز لك القياـ ابلداللة كجلب زابئن ٥بذه الشركة كأخذ أجرة على ىذه 
 )اإلسبلـ سؤاؿ كجواب(لة .    الدال

ِْمِذيُّ,  (َواِف اِبغْبَيَػَواِف َنِسيَئًة نَػَهى َعْن بَػْيِع َاغْبَيػَ  َأفه اَلنهِبه  ) َوَعْن ظَبَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  - ٜٖٛ َرَواُه َاػْبَْمَسُة, َوَصحهَحُو اَلرتِّ
 َواْبُن َاعْبَاُروِد  .

ُهَما-َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َعْمٍرو  - ٓٗٛ ِبُل, فََأَمَرُه َأْف َيَُْخَذ  َأفه َرُسوَؿ  )-َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ َز َجْيًشا فَػَنِفَدْت َاإْلِ َأَمَرُه َأْف جُيَهِّ
, َورَِجالُُو ثَِقا (َعَلى َقبَلِئِص اَلصهَدَقِة. قَاَؿ: َفُكْنُت آُخُذ اَْلَبِعرَي اِبْلَبِعريَْيِن ِإىَل ِإِبِل اَلصهَدَقِة  َهِقيُّ  ت .َرَواُه َاغْبَاِكُم َواْلبَػيػْ

--------- 
 القلوص الناقة الشابة القوية .(  َعَلى َقبَلِئِص اَلصهَدَقةِ ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث ٠برة ، من طريق ا٢بسن عن ٠برة ، كىذا فيو خبلؼ ىل ٠بع منو أـ دل يسمع .
 حسنو بعض العلماء بشواىده .
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 كحديث عبد هللا بن عمرك حديث حسن .
  ؟ما حكم بيع اغبيواف ابغبيواف نسيئة 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب :
 : ٰبـر بيع ا٢بيواف اب٢بيواف نسيئة . القوؿ األوؿ

 كىذا مذىب ا٢بنفية ، كرجحو الشوكاشل .
 ( . نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اى٢بٍىيػىوىاًف اًب٢بٍىيػىوىافً  أىفَّ اىلنَّيًبَّ ٢بديث ٠برة )-أ

 . (عن بيع ا٢بيواف اب٢بيواف نسيئة  هنى رسوؿ هللا )  ن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿكركم ع -ب
 ان نسيئة ، كمن يبيع بعّب  بيد ، أك متفاضبلن  ان يد ، كلو كاف من جنسو ، متفاضبلن  ان ز بيع ا٢بيواف اب٢بيواف مطلقو ٯبالقوؿ الثاين : 

 ببعّبين حاال أك إذل أجل .
 كىذا مذىب الشافعية كركاية عند ا٢بنابلة .

قىةً كاستدلوا ٕبديث عبد هللا بن عمرك ) -أ  ( . فىكيٍنتي آخيذي اىٍلبىًعّبى اًبٍلبىًعّبىٍيًن ًإذلى ًإًبًل اىلصَّدى
 إذل أجل  .ان بعشرين بعّب  (ان أنو ابع ٝببل يدعى )عصيفّب  ما ركاه مالك كالشافعي عن علي -ب
 . ونة، يوفيها صاحبها ابلربذةػػػرة مضمػػػػػػأف عبد هللا بن عمر اشَبل راحلة بربعة أبع ان،ما ذكره البخارم ُب صحيحو تعليق-ج
ببعّبين ، فأعطاه أحدٮبا ، كقاؿ:  ان ما ذكره البخارم ُب صحيحو تعليقا ، ككصلو عبد الرزاؽ ، أف رافع بن خديج اشَبل بعّب -د

 دان .آتيك ابآلخر غ
 ( . ) ال راب ُب ا٢بيواف د بن ا٤بسيب أنو قاؿما ركاه البخارم كمالك ، عن سعي - ىػ
 دباذا أجاب أصحاب القوؿ األوؿ عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 

ال شك أف أحاديث النهي كإف كاف كل كاحد منها ال ٱبلو من مقاؿ ، لكنها ثبتت من طريق ثبلثة من  قاؿ الشوكاين :
، فهي أرجح من حديث كاحد غّب خاؿ من ا٤بقاؿ ، كىو ان بعض الصحابة ، ٠برة ، كجابر بن ٠برة ، كابن عباس ، كبعضها يقوم

حديث عبد هللا بن عمرك ، كال سيما كقد صحح الَبمذم كابن ا١باركد حديث ٠برة ، كقد تقرر ُب األصوؿ أف دليل التحرصل 
 أرجح من دليل اإلابحة 

  )٦بلة البحوث اإلسبلمية( .كأما اآلاثر الواردة عن الصحابة فبل حجة فيها ، كعلى فرض ذلك فهي ٨بتلفة 
 ما حكم بيع اللحم ابغبيػواف ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ :
 أنو ال ٯبوز بيع اللحم اب٢بيواف ، سواء كاف من جنسو أك من غّب جنسو .القوؿ األوؿ : 

 كىذا مذىب الشافعية ، كىو قوؿ الفقهاء السبعة .
 ) أنو هنى عن بيع اللحم اب٢بيواف ( ركاه مالك كالبيهقي ، كىو مرسل . ٤با ركل سعيد بن ا٤بسيب عن النيب  -أ

) هنى عن بيع اللحم اب٢بيواف ( أخرجو الدارقطِب ، كضعفو كأقره ا٢بافظ ابن حجر  ك٢بديث سهل بن سعد . أف النيب  -ب
 : إنو حديث موضوع . كالبيهقي ابلغلط ُب إسناده ، قاؿ ابن عبد الرب

 أنو ال ٯبوز بيع اللحم ٕبيواف من جنسو ، كٯبوز بغّب جنسو .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب ا٤بالكية ، كا٢بنابلة .

كقد استدلوا بدلة أصحاب القوؿ األكؿ ، لكنهم خالفوىم ُب أف اللحم كلو جنس كاحد ، بل قالوا : ىو أجناس ، فلذا حـر ُب 
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 ) فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم ( . ّب جنسو لقولو بيعو ٔبنسو كجاز بغ
أنو إذا كاف ا٤بقصود اللحم ، فيحـر سواء بيع ٔبنسو أك بغّب جنسو ، أما إذا دل يقصد اللحم ) كركوب أك أتجّب  القوؿ الثالث :

 أك حرث ( فيجوز .
 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .

 ٢بيواف اللحم ، ألنو ابع ٢بمان بلحم من غّب ٛباثل .كسبب التحرصل إذا أريد اب
كأما بيع اللحم ابللحم ، فإف اللحم أجناس ، فلحم اإلبل جنس ، ك٢بم البقر جنس ، ك٢بم الضأف جنس ، فبل ٯبوز بيع اللحم 

ين من ٢بم الضأف بلحم من جنسو إال ابلتساكم ، فبل يباع كيلو من ٢بم الضأف بكيلوين منو ، كٯبوز كيلو من البقر بكيلو 
 الختبلؼ ا١بنس .

ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٔٗٛ ْعُت َرُسوَؿ َاَّللِه  قاؿ -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ ِإَذا تَػَبايَػْعُتْم اِبْلِعيَنِة, َوَأَخْذُُتْ َأْذاَنَب اَْلبَػَقِر,  ) يَػُقوؿُ  ظبَِ
َرَواُه أَبُو َداُوَد ِمْن ِرَوايَِة اَنِفٍع َعْنُو,  (َاَّللهُ َعَلْيُكْم ُذالا اَل يَػْنزُِعُو َحَّته تَػْرِجُعوا ِإىَل ِديِنُكْم  َوَرِضيُتْم اِبلزهرِْع, َوتَػرَْكُتْم َاعبَِْهاَد, َسلهطَ 

 َويف ِإْسَناِدِه َمَقاٌؿ .
 .َوأِلَضْبََد: ََنُْوُه ِمْن ِرَوايَِة َعطَاٍء, َورَِجالُُو ثَِقاٌت  َوَصحهَحُو ِاْبُن اَْلَقطهاِف 

------------ 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 َضعف ، كقد جاء من غّب كجو ، كال يصح ، كذىب شيخ اإلسبلـ ، كابن القيم ، إذل تقويتو ٗبجموع طرقو ىذا ا٢بديث فيو 
 (.ُُ( كاأللباشل ُب "السلسلة الصحيحة" )رقم/َّ/ِٗكابن تيمية ُب "٦بموع الفتاكل" ) (َُٖ/ُالطربم ُب "مسند ابن عمر" )صححو ا٢بديث 

 عرؼ العينة ؟ 
العينة مشتقة من العْب ، ألف صاحبها ٧بتاج إذل العْب ، كىي النقد كما يقـو مقامو ، كقيل : مشتقة من العىوف ، ألف البائع 

 على ٙبصيل مقاصده . يستعْب اب٤بشَبم
 كاصطبلحان : أف يقـو البائع ببيع سلعة بثمن مؤجل ، ٍب يشَبيها ٩بن ابعها عليو بقل من ذلك الثمن نقدان .

من ىذا الرجل بثمانية  ، ٍب إشل اشَبيتهازيد سيارة بعشرين ألفان إذل سنة : أَن بعت علىمثاؿ بيع العينة :كقاؿ الشيخ ابن عثيمْب
أشَبيها بثمانية عشر ألفان ، ٍب أعود فسيارة بيعان صوراين بعشرين ألفان ؛ ألنو يتخذ حيلة إذل أف أبيع العشر ألفان، فهذا حراـ ال ٯبوز

قاؿ ابن ك ، كلذلفهذا ال ٯبوز؛ ألنو حيلة كاضحة ،كسيوفيِب عشرين ألفان كىذا راب ، فيكوف قد أخذ مِب ٜبانية عشر ألفان نقدان 
كىذه تسمى مسألة الًعينة ؛ ألف الرجل أعطى عينان كأخذ عينان ، كالعْب :  ا حريرة(دراىم بدراىم كبينهمعباس رضي هللا عنهما : )
 )ا٤بمتع(   النقد ؛ الذىب كالفضة .

عة بثمن مؤجل ، ٍب كقاؿ رٞبو هللا : كىي : مثل أف يكوف ٧بتاج إذل دراىم فبل ٯبد من يقرضو ، فيقـو كيشَبم من شخص سل
 يبيعها على صاحبها الذم اشَباىا منو بثمن أقل منو نقدان ، ٠بيت بذلك ألف البائع رجع إليو عْب مالو .

 ما حكم بيع العينة ؟ 

 اختلف العلماء ُب حكمها على قولْب :
 : أهنا حراـ . القوؿ األوؿ

 كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء .
 .لظهور ا٢بيلة الربوية ُب ىذا النوع من البيوع 
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(  ىذا البيع ُب قليب كأمثاؿ ا١بباؿ ، ُِّ/ٕكما ُب "فتح القدير" )  –قاؿ دمحم بن ا٢بسن الشيباشل ُب إحدل صور العينة  
 اخَبعو أىكىلىةي الراب .

عى ًسٍلعىةن بًثىمىنو ميؤىجَّلو ، ٍبيَّ اٍشتػى :  ابن قدامة اؿق ا دلٍى ٯبىيٍز ُب قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلمً أىفَّ مىٍن ابى  . رىاىىا بًىقىلَّ ًمٍنوي نػىٍقدن
ًد ، كىرىبًيعىةي كىعىٍبدي اٍلعى ريًكمى ذىًلكى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو ، كىعىاًئشىةى ، كىا٢بٍىسىًن ، كىاٍبًن ًسّبًينى ، كىالشٍَّعيًبًٌ ، كىالنَّخىًعيًٌ كىبًًو قىا  زًيًز ٍبني ؿى أىبيو الٌزَنى

 أىيب سىلىمىةى ، كىالثػٍَّورًمُّ كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ كىمىاًلكه كىًإٍسحىاؽي كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .
ئًًعهىا ، كىمىا لىوٍ  ئًًعهىا فىجىازى ًمٍن ابى عىهىا ٗبًٍثًل ٜبىى  كىأىجىازىهي الشَّاًفًعيُّ أًلىنَّوي ٜبىىنه ٯبىيوزي بػىيػٍعيهىا بًًو ًمٍن غىٍّبً ابى  ) ا٤بغِب ( .  ًنهىا .ابى

 ٢بديث الباب . -أ
 قاؿ فيو : ( ابابن ُْٖ/ٖكقد عقد اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاشل ُب "ا٤بصنف" )-ب

 " ابب الرجل يبيع السلعة ٍب يريد اشَباءىا بنقد :
أـ ا٤بؤمنْب! كانت  اي :كالثورم عن أيب إسحاؽ عن امرأتو: أهنا دخلت على عائشة ُب نسوة، فسألتها امرأة فقالت أخربَن معمر

اشَبيتها منو بستمائة، فنقدتو الستمائة، ككتبت عليو ٜبا٭بائة، فقالت  ، ٍبن زيد بن أرقم بثما٭بائة إذل أجل، فبعتها مرل جارية
، إال أف يتوب ! أخربم زيد بن أرقم أنو قد أبطل جهاده مع رسوؿ هللا عائشة: بئس كهللا ما اشَبيت! كبئس كهللا ما اشَبل

أس مارل كرددت عليو الفضل، قالت: )من جاءه موعظة من ربو فانتهى( اآلية، أك : أرأيت إف أخذت ر فقالت ا٤برأة لعائشة
 م( .إف تبتم فلكم رؤكس أموالكقالت: )

كصححو ابن  (ُٔ/ْ( : إسناد جيد . كصححو الزيلعي ُب "نصب الراية" )ٖٓٓ/ِقاؿ ابن عبد ا٥بادم ُب "تنقيح التعليق" )
 كرد على ا٤بخالفْب ُب ذلكُب ) إعبلـ ا٤بوقعْب (  القيم

 أف القوؿ ابلتحرصل ىو ا٤بنقوؿ عن عدد من الصحابة ، كعائشة ، كابن عباس ، كأنس . -ج
 عائشة سبق ُب األثر السابق . -
دخلت بينهما حْب سئل ابن عباس عن حريرة بيعت إذل أجل ، ٍب اشَبيت بقل . فقاؿ : دراىم بدراىم ، كأما ابن عباس :  -

 حريرة . ركاه سعيد كغّبه ، كجاء ٫بوه عند عبد الرزاؽ ُب مصنفو .
 َكسئل أنس عن العينة ، فقاؿ : إف هللا ال ٱبيٍدىع ىذا ٩با حـر هللا كرسولو . عزاه ابن القيم ٤بطْب ُب كتاب البيوع  
 مذم ، كالعينة ىي ا٤بقصودة ُب ىذا ا٣برب .هنى عن بيعتْب ُب بيعة ( ركاه الَب  حديث أيب ىريرة . ) أف رسوؿ هللا  -د
 كألنو ذريعة إذل الراب، ليستبيح بيع ألف بنحو ٟبسمائة إذل أجل، كالذريعة معتربة ُب الشرع بدليل منع القاتل من اإلرث.-ىػ

 )ا٤بغِب( 
عن ابن ، ك٥بذا نقل بل ىي من أقرب كسائلو ، كالوسيلة إذل ا٢براـ حراـ ، أف هللا تعاذل حـر الراب ، كالعينة كسيلة إذل الراب  -ىػ

 م متفاضلة دخلت بينهما حريرة .ػػػػػم بدراىػػػػػػػعباس أنو سئل عن رجل ابع من رجل حريرة ٗبائة ٍب اشَباىا ٖبمسْب فقاؿ: دراى
 : أهنا حبلؿ . القوؿ الثاين

 كىذا ا٤بشهور من مذىب الشافعي .
 اذل ) كأحل هللا البيع ( .لقولو تع -أ

 كالصحيح قوؿ ا١بمهور ، كأما اآلية فهي عامة ، كقد جاءت األدلة ا٣باصة بتحرصل العينة .
 اذكر مسألة عكس العينة ؟ 

 ٍب يشَبيها ٩بن اشَباىا بكثر منو مؤجل . ََُأف يبيع السلعة نقدان بػ مثالو :
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 ( ألف مؤجلة ) عكس مسألة العينة ( . ََُمنك ) ( ألف نقدان ، ٍب اشَبيتو  َٖمثالو : بعتك بيٍب ) 
 مؤجلة . َٕألف ( نقدان ، ٍب َيٌب البائع كيشَبم ىذه السيارة  َٓمثاؿ آخر : أف يشَبم شخص سيارة بػ) 

 كقد اختلف العلماء ُب ىذه الصورة ىل ىي جائزة أـ ال ؟
 : ا١بواز إذا دل تكن حيلة . القوؿ األوؿ

 يع ، كحرمت العينة ابلنص ، كألنو ليس فيها ٧بذكر شرعي .قالوا : ألف األصل حل الب
 كاختار ىذا ا٤بوفق ابن قدامة اذا دل يكن ىذا مواطأة كاتفاؽ بينهما .

 : إهنا حراـ .  القوؿ الثاين
 كىو قوؿ ا٢بنفية ، كا٢بنابلة .

 ألف ا٤بقصود اب٤بنع ىو سد ذريعة الراب .
 َباىا منو نقدان بكثر فإف ىذا ٯبوز ، ألف ليس فيو حيلة .مسألة : إذا ابعو سلعة بثمن مؤجل ٍب اش -
 ما ىو بيع التورؽ , وما حكمو ؟ 

 التورؽ مأخوذ من الورؽ ، كا٤براد بو ا٤باؿ ٔبميع أنواعو .
 كمعُب التورؽ : أف يشَبم من ٰبتاج ماالن سلعة مؤجلة بكثر من قيمتها حالة ، ٍب يبيعػها على أجنيب نقدان .

 التورؽ ىو : شراء سلعة بثمن مؤجل بقصد بيعها على غّب البائع ف
 ٙبرير ٧بل النزاع :

 إذا كاف ا٤بشَبم غرضو التجارة ، أك غرضو االنتفاع ، أك القينة ، فهذا ٯبوز شراؤه إذل أجل ابالتفاؽ كما قاؿ ابن تيمية . أواًل :
ليو أف يستسلف قرضان أك غّبه ، فيشَبم سلعة ليبيعها كَيخذ ٜبنها ، أف يكوف مقصوده الدراىم ٢باجتو ٥با ، كقد تعذر ع اثنيًا :

 فهذا ىو التورؽ ، كقد اختلف العلماء ُب حكمو على أقواؿ :
 : أهنا حراـ . القوؿ األوؿ

 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم ، كىو قوؿ بعض السلف .
 ا٤بضطر ، كالنهي يقتضي التحرصل . عن بيع قالوا : إف ىذا من بيع ا٤بضطر ، كقد هنى النيب  -أ

أف هللا حـر الراب ٤با فيو من ضرر احملتاج ، كىو ُب حقيقتو أخذ دراىم بدراىم ، كىذا ا٤بعُب موجود ُب التورؽ ، ألنو يريد بو  -ب
 الدراىم ، كالنية معتربة ُب األحكاـ .

وف ا٤بشَبم غرضو أف يتجر فيها ، فأما إذا كاف قصده ٦برد قاؿ ابن تيمية : كإ٭با الذم أابحو هللا البيع كالتجارة ، كىو أف يك
 الدراىم بدراىم أكثر منها ، فهذا ال خّب فيو .

كقاؿ ا٤بعُب الذم ، كأَن حاضر فلم يرخص فيها  ان ككاف شيخنا رٞبو هللا ٲبنع من مسألة التورؽ كركجع فيها مرار قاؿ ابن القيم : 
دسل كتبيح ما فالشريعة ال ٙبـر الضرر األ، دة الكلفة بشراء السلعة كبيعها كا٣بسارة فيها ألجلو حـر الراب موجود فيها بعينو مع زاي

 و .ىو أعلى من
 : أهنا جائزة عند ا٢باجة ، مكركىة عند عدمها . القوؿ الثاين

 كىو مذىب ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كىو مذىب ا٢بنابلة .
 و .كألنو دل يظهر فيها قصد الراب كال صورت إابحتها، لعمـو قولو تعاذل: )كأحل هللا البيع(ٝبهور العلماء على : جاء ُب ا٤بوسوعة الفقهية

 لعمـو قولو تعاذل ) كأحل هللا البيع ( . -أ
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ٍينو ًإذلى أىجىلو ميسىٌمىن كلقولو تعاذل )  -ب تيٍم ًبدى ايػىنػٍ  ( . ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
 نوع من ا٤بداينات الٍب تدخل ُب عمـو اآلية .: أف التورؽ  وجو الداللة

 أف األصل ُب ا٤بعامبلت ا٢بل إال ما قاـ دليل صريح صحيح على منعو . -ج
: كألف ا٢باجة العامة إذا كجدت أثبتت ا٢بكم ُب حق من ليست لو حاجة ، كالسلم ، كإابحة اقتناء الكلب قاؿ ابن قدامة  -د

 ليهما .للصيد كا٤باشية ُب حق من ال ٰبتاج إ
كأما مسألة التورؽ فليست من الراب ، كالصحيح حلها ، لعمـو األدلة ، ك٤با فيها من  كقد أجازىا الشيخ ابن ابز رٞبو هللا ، فقاؿ :

التفريج كالتيسّب كقضاء ا٢باجة ا٢باضرة ، أما من ابعها على من اشراىا منو ، فهذا ال ٯبوز بل ىو من أعماؿ الراب ، كتسمى 
  .ة ، كىي ٧برمة ألهنا ٙبايل على الرابمسألة العين

 كقد توسط الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا ، فقاؿ ٔبوازىا بشركط معينة .
: أف ٰبتاج إذل دراىم كال ٯبد من يقرضو فيشَبم  -أم من أقساـ ا٤بداينة  –قاؿ رٞبو هللا ُب رسالة ا٤بداينة : " القسم ا٣بامس 

 ى شخص آخر غّب الذم اشَباىا منو ، فهذه ىي مسألة التورؽ .سلعة بثمن مؤجل ، ٍب يبيع السلعة عل
كقد اختلف العلماء رٞبهم هللا ُب جوازىا ، فمنهم من قاؿ : إهنا جائزة ؛ ألف الرجل يشَبم السلعة كيكوف غرضو إما عْب 

 السلعة كإما عوضها ككبلٮبا غرض صحيح .
، كٙبليل احملـر  ىو أخذ دراىم بدراىم كدخلت السلعة بينهما ٙبليبلن كمن العلماء من قاؿ : إهنا ال ٘بوز ؛ ألف الغرض منها 

 ) إ٭با األعماؿ ابلنيات ، كإ٭با لكل امرئ ما نول ( . كقد قاؿ النيب ان ، ابلوسائل الٍب ال يرتفع هبا حصوؿ ا٤بفسدة ال يغِب شيئ
 ركاية عن اإلماـ أٞبد .كالقوؿ بتحرصل مسألة التورؽ ىذه ىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كىو 

 ( . َُٖ/ٓبل جعلها اإلماـ أٞبد ُب ركاية أيب داكد من العينة كما نقلو ابن القيم ُب "هتذيب السنن" ) 
 ٢باجة الناس اليـو كقلة ا٤بقرضْب ينبغي القوؿ اب١بواز بشركط : ان كلكن نظر 

 يلجأ إذل ىذه الطريقة ليدين غّبه . فبل ٯبوز ، كمن ان أف يكوف ٧بتاجا إذل الدراىم ، فإف دل يكن ٧بتاج -ُ
أف ال يتمكن من ا٢بصوؿ على ا٤باؿ بطرؽ أخرل مباحة كالقرض ، فإف ٛبكن من ا٢بصوؿ على ا٤باؿ بطريقة أخرل دل ٘بز  -ِ

 ىذه الطريقة ألنو ال حاجة بو إليها .
ل على ، فإف اشتمد عشر أك ٫بو ذلكإايىا العشرة أح: بعتك ما يشبو صورة الراب مثل أف يقوؿ أف ال يشتمل العقد على -ّ

. ذا: كأنو دراىم بدراىم، ال يصح. ىذا كبلـ اإلماـ أٞبد، نقل عن اإلماـ أٞبد أنو قاؿ ُب مثل ىذلك فهو إما مكركه أك ٧بـر
 كعليو فالطريق الصحيح أف يعرؼ الدائن قيمة السلعة كمقدار رٕبو ٍب يقوؿ للمستدين : بعتك إايىا بكذا ككذا إذل سنة .

هنى عن بيع السلع قبل أف ٰبوزىا التجار إذل رحا٥بم . فإذا  أف ال يبيعها ا٤بستدين إال بعد قبضها كحيازهتا ؛ ألف النيب  -ْ
 ٛبت ىذه الشركط األربعة فإف القوؿ ٔبواز مسألة التورؽ متوجو كيبل ٰبصل تضييق على الناس .

دائن بقل ٩با اشَباىا بو بم حاؿ من األحواؿ ؛ ألف ىذه ىي مسألة العينة أنو ال ٯبوز أف يبيعها ا٤بستدين على الان كليكن معلوم
 " انتهى .

 
 
 
 



ِِ 

 

َمْن َشَفَع أِلَِخيِو َشَفاَعًة, فََأْىَدى َلُو َىِديهًة, فَػَقِبَلَها, فَػَقْد أََتى اَباًب َعِظيمًا ِمْن )  قَاؿَ  َعِن اَلنهِبِّ  َوَعْن َأِب ُأَماَمَة  - ٕٗٛ
 َرَواُه َأضْبَُد, َوأَبُو َداُوَد, َويف ِإْسَناِدِه َمَقاٌؿ .( أَبْػَواِب اَلرِّاَب 

---------- 
 السعي للغّب ُب جلب نفع أك دفع مضرة .) الشفاعة ( 

 ة حديث الباب ؟ما صح 
 ُب إسناده ضعف .

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 ا٢بديث دليل على أنو ال ٯبوز أخذ ىدية مقابلة الشفاعة .

  د .لذلك عند الشفاعة أك غّب قاص ان كظاىره سواء كاف قاصد، دليل على ٙبرصل ا٥بدية ُب مقابلة الشفاعة  : كفيو الصنعاين قاؿ
ألخيو ا٤بسلم شفاعة ، بف توسَّط لو عند الغّب لقضاء مصلحة ٔبلب منفعة أك دفع مضرَّة ، فأىٍىدىل معُب ا٢بديث : أفَّ مىن شفع 

ـه عليو ؛ ألنو أمره يسّبه ال ٯبوز أخذ الًعوىض ع ليو ا٤بشفوع لو ىديَّة للشافع ، نظّب ىذه الشفاعة كالوساطة ، فقىًبلها الشاًفع ؛ فحرا
 ن أبواب الٌرابُب الدنيا ، كقد أتى ابابن عظيمنا م

هىا ييضىيًٌعي أىجٍ  قاؿ العلماء : كىذىًلكى ألىفَّ الشَّفىاعىةى ا٢بٍىسىنىةى مىٍنديكبه ًإلىيػٍهىا ، كىقىٍد تىكيوفي كىاًجبىةن ، فىأىٍخذي ا٥ٍبىًديَّةً  رىىىا ، كىمىا أىفَّ الٌرابى ػػػػػػػػعىلىيػٍ
ؿى   د (ا٤بعبو عوف .                     )ييضىيًٌعي ا٢بٍىبلى

وىض ، كىناؾ كىٍجوه آخر ١بعل قبوؿ ا٥بديَّة على الشفاعة من الٌراب ، كىو أفَّ " الٌراب ىو الزايدة ُب ا٤باؿ من الغّب ، ال ُب مقابلة عً 
 .كىذا مثلو 

  .يعِب : أف الشافع أخذ ماالن بدكف مقابل فهو يشبو ا٤برايب الذم أخذ الزايدة بدكف مقابل
 :  ف ُب معُب ا٢بديث٩بَّا جاء عن السل
السُّحت : أىف تطلبى ألخيك ا٢بٍىاجة فتيقضىى ؛ أىكَّاليوفى لًلسٍُّحًت( : ") ُب تفسّب قولو تعاذل عن اليهود : قوؿ ابن مسعود 

 و .فيهدم ًإلىٍيك ىىًديَّة فتقبلها ًمنٍ 
ا ، أنَّو شفعى لرجل ُب حاجةو ، فأىدل  : كعن مىٍسريكؽ رٞبو هللا تلميذ ابن مسعود  لو جاريةن ؛ فغضبى مسركؽه غضبنا شديدن

ا مىا كىلٍَّمتي ًُب حىاجىًتك ، كىالى أيكىلًٌمي ًفيمىا بىًقيى ًمٍن حىاجىًتكى . ٠بىً  ٍعتي اٍبنى مىٍسعيودو يػىقيوؿي : مىٍن كقاؿ : " لىٍو عىًلٍمتي أىنَّكى تػىٍفعىلي ىىذى
 ت .هًبىا ظيٍلمنا ، فىأيٍىًدمى لىوي ، فػىقىًبلى ؛ فػىهيوى سيحٍ شىفىعى شىفىاعىةن لًيػىريدَّ هًبىا حىقِّا أىٍك يػىٍرفىعى 

 ة .كقد أخذ بعض العلماء بظاىر ىذا ا٢بديث ، فمنعوا أخذ ا٥بدية على الشفاعة ، سواء كانت الشفاعة كاجبة أك غّب كاجب
 .إذل جواز أخذ ا٥بدية على الشفاعة إذا كانت غّب كاجبة :  بعض العلماءوذىب 

  -، أك الشفاعة احملرَّمة طاف ُب إنقاذ مظلـو من يد ظادلكالشفاعة عند السل  -كٞبلوا ىذا ا٢بديث على : الشفاعة الواجبة  
  . كالشفاعة عند السلطاف ُب تولية ظادل على الرَّعيَّة

؛ فأخذ ا٥بديَّة ُب مقابلها ر ٧برَـّكإذا كانت ُب أم، ـ، فأخذ ا٥بديَّة ُب مقابلها ٧برٌ اعة إذا كانت ُب كاجب فهي كاجبةألفَّ الشف
 .٧برَـّ

 أما إذا كانت الشفاعة ُب أمر مباح ؛ فأخذ ا٥بديَّة عليها مباح ؛ قالوا : ألهنا مكافأة على إحسافو غّب كاجب. 
 كىذا اختيار ابن تيمية .

فيو دليل على ٙبرصل ا٥بدية ُب مقابلة الشفاعة ... كلعل ا٤براد إذا كانت الشفاعة ُب كاجب كالشفاعة عند  : ايناؿ الصنعق
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السلطاف ُب إنقاذ ا٤بظلـو من يد الظادل ، أك كانت ُب ٧بظور كالشفاعة عنده ُب تولية ظادل على الرعية ، فإهنا ُب األكذل كاجبة 
٧بظورة فقبضها ٧بظور ، كأما إذا كانت الشفاعة ُب أمر مباح فلعلو جائز أخذ ا٥بدية ألهنا  فأخذ ا٥بدية ُب مقابلها ٧بـر ، كالثانية

 ـ(سبل السبل).    مكافأة على إحساف غّب كاجب ، كٰبتمل أهنا ٙبـر ألف الشفاعة شيء يسّب ال تؤخذ عليو مكافأة 
 تنبيو :

 ا .إذا كانت مقابل جهد كعمل ؛ فإنو ال حرج فيهك٧بل ا٤بنع إذا كانت ا٥بدية مقابل الشفاعة كبذؿ ا١باه، أما 

 ما اعبمع بني حديث الباب , وحديث ) من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ( ؟ 
ىذه قاعدة معركفة عند أىل العلم،  كأيضان ال يوجد تعارض بْب السنة الصحيحة،، أكالن: ال يوجد تعارض ُب القرآف بْب آايتو 

مرة بعد أخرل، فإف دل تصل إذل نتيجة فاسأؿ أىل العلم، ككذلك يقاؿ ُب  عارضتاف فأعد النظركإذا قرأت آيتْب ظننت أهنما مت
أخرل، فإف دل يظهر لك  الصحيحْب كذلك أنو ال ٲبكن التعارض بينهما، فإف أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد ا٢بديثْب

 ليست كالقرآف، فهي منقولة ٖبرب اآلحاد كٖبرب التواتر، الرسوؿ  ا١بمع فانظر أم ا٢بديثْب أقول؛ ألف األحاديث الواردة عن

كاَن سواءن ُب القوة فاٞبل أحدٮبا على  كخرب اآلحاد من ا٤بعلـو أف بعض ا٤بخربين أقول من البعض، فانظر أيهما أقول، فإذا
لشفاعة الٍب يريد هبا دية من شفع لو أف يهدل إذل الشافع يراد بذلك او : ىفهذا ا٢بديث كى،  ٧بمل ال يتعارض مع اآلخر

الشافع الذم يشفع يريد بذلك  هللا عز كجل فإنو ال يقبل؛ ألف ما أريد بو اآلخرة ال يكوف سببان لنيل الدنيا، كألف اإلنساف كجو
 فينظر ُب شفاعتو إذل ما ُب أيدم الناس، فلهذا حذر من قبوؿ ا٥بدية. كجو هللا إذا أعطي ىدية فإف نفسو قد تغلبو ُب ا٤بستقبل

 . ٨بصصان  ( فا٤براد بو ما سول الشفاعة الٍب منحت، فيكوف ىذا عامان كىذا إليكم معركفان فكافئوه من صنعا ) كأم
 ىل يؤجر على الشفاعة السيئة ؟ 

 ال يؤجر بل َيٍب .
لىوي ًكٍفله ًمنػٍهىا كىكىافى اَّللَّي عىلىى كيلًٌ  قاؿ اَّللًَّ تعاذل : ) مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىًصيبه ًمنػٍهىا كىمىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيًٌئىةن يىكينٍ  

 .شىٍيءو ميًقيتنا ( 
 ًكٍفله : نىًصيبه ، أم : من اإلٍب . 

، الشفاعة، كىي الشفاعة ا٢بسنة األجر على الشفاعة ليس على العمـو بل ٨بصوص ٗبا ٘بوز فيو: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر رٞبو هللا
كضابطها : ما أذف فيو الشرع دكف ما دل َيذف فيو كما دلت عليو اآلية ، كقد أخرج الطربم بسند صحيح عن ٦باىد قاؿ : ىي 

ا٣بّب كاف لو نصيب من األجر ، كمن شفع لو ابلباطل كاف ُب شفاعة الناس بعضهم لبعض ، كحاصلو : أف من شفع ألحدو ُب 
 لو نصيب من الوزر " انتهى . 

 ما حكم الشفاعة فيما يقدر عليو اإلنساف ؟ 
 مستحبة .

أف تكوف ُب شيء مباح، فبل تصح الشفاعة ُب شيء يَبتب عليو ضياع حقوؽ ا٣بلق أك ظلمهم ، كما ال تصح الشفاعة  بشرط :
كمن يشفع ألَنس قد كجب عليهم ا٢بد أف ال يقاـ عليهم، قاؿ تعاذل ) كتعاكنوا على الرب كالتقول كال ـ ،  ُب ٙبصيل أمر ٧بر 

 ( . تعاكنوا على اإلٍب كالعدكاف
مىٍن ييكىلًٌمي ًفيهىا رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو وا كُب ا٢بديث عن عائشة اهنع هللا يضر " أىفَّ قػيرىٍيشنا أىٮبىَّهيٍم شىٍأفي اٍلمىٍرأىًة اٍلمىٍخزيكًميًَّة الًٍَّب سىرىقىٍت فػىقىالي 

مى مىوي أيسىامىةي فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّ كىسىلَّمى فػىقىاليوا كىمىٍن ٯبىٍَبىًئي عىلىٍيًو ًإال أيسىامىةي ًحبُّ رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىكىلَّ 
لى  ـى فىاٍختىطىبى فػىقىاؿى أىيػُّهىا النَّاسي ًإ٭بَّىا أىٍىلىكى الًَّذينى قػىبػٍ كيٍم أىنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الشَّرًيفي تػىرىكيوهي أىتىٍشفىعي ُب حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّللًَّ ٍبيَّ قىا



ِْ 

 

 كمسلم .كىاصٍلي اَّللًَّ لىٍو أىفَّ فىاًطمىةى بًٍنتى ٧بيىمَّدو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا " ركاه البخارم  كىًإذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو ا٢بٍىدَّ 
 كمن األدلة على استحباهبا :

 قولو تعاذل ) من يشفع شفاعة حسنة يكن لو نصيب منها ( .
هي  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى  ك عىٍن أىيب ميوسىى  " اٍشفىعيوا فػىٍلتػيٍؤجىريكا كىٍليػىٍقًض اَّللَّي ًإذىا أىاتى ائًًو فػىقىاؿى طىاًلبي حىاجىةو أىقٍػبىلى عىلىى جيلىسى

 ب ( متفق عليو .عىلىى ًلسىاًف نىًبيًًٌو مىا أىحى 
ٍعًتًو ؟ :  النَّيبُّ  كعن ابن عباس رضي اَّللَّ عنهما ُب ًقصَّة برًيرىةى كزىٍكًجها . قاؿ : قاؿ ٥بىىا رىسيوؿى اَّللَّ أٍتميريشل ؟  قىالتى : اي« لىٍو راجى

ا أىشػٍفعي » قاؿ :   م .ًفيًو . ركاه البخار  قىالىٍت : ال حاجة رل « ًإ٭بَّ
ُهَما-َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َعْمِرٍو  - ٖٗٛ أَبُو َداُوَد, َرَواُه ( اَلرهاِشي َواْلُمْرَتِشَي   َلَعَن َرُسوُؿ َاَّللِه  ) قَاؿَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

ِْمِذيُّ َوَصحهَحُو  .   َواَلرتِّ
------------ 

 .الرشوة  دافعىو (  الراشي) 
 ىو آخذىا .(  اؼبرتشيو ) 
 عرؼ الرشوة ؟ 

 الرشوة : ىي ما يدفع من ماؿ ك٫بوه كمنفعة ، ليتوصل بو إذل ما ال ٰبل .
 .: الرشوة : بضم الراء ككسرىا كٯبوز الفتح كىي ما يؤخذ بغّب عوض كيعاب أخذه  قاؿ ابن حجر

كالراشي معطيو كالرائش ، كا٤برتشي قابضو ، على ما ال ٰبل  كقاؿ ابن العريب :  الرشوة كل ماؿ دفع ليبتاع بو من ذم جاه عوَنن  
 ة . ) الفتح ( .الواسط

مأخوذ من الرشا كىو ا٢ببل الذم يتوصل بو إذل ا٤باء ُب ، : كالراشي ىو الذم يبذؿ ا٤باؿ ليتوصل بو إذل الباطل  قاؿ الصنعاينو  
 .البئر 

: الراشي من يعطي الذم يعينو على الباطل كا٤برتشي اآلخذ كالرائش ىو الذم ٲبشي  النهاية البن األثّب قاؿكُب :ان كقاؿ أيض
 )سبل السبلـ(.  فإف أخذ فهو أبلغ )أم ابإلٍب كا٢برمة(  كإف دل َيخذ على سفارتو أجران  ،كاآلخذما كىو السفّب بْب الدافع بينه
 ما حكم الرشوة ؟ 

 حراـ ككبّبة من كبائر الذنوب .
 ٢بديث الباب . -أ

ضعيف هبذه ركاه أٞبد ، كىو ( ي كالرائش يعِب الذم ٲبشي بينهماالراشي كا٤برتش لعن رسوؿ هللا )قاؿ  ثوابف ك٢بديث -ب
 الزايدة .

 قاؿ ا٢بسن كسعيد بن جبّب: ىو الرشوة. ت (٠بىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّاليوفى لًلسُّحٍ  ) تعاذلكقاؿ -ج

ٍن  ) كقولو تعاذل-د نىكيم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا هًبىا ًإذلى ا٢بٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقنا مًٌ  ف ( .أىٍموىاًؿ النَّاًس اًبإًلٍبًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميو كىالى أتىٍكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
 : قاؿ الشيخ ابن عثيمني : وىي ؿبرمة ؼبا يلي 

لعن الراشي كا٤برتشي  ، كاللعن ىو الطرد كاإلبعاد عن رٞبة هللا، كىذا يقتضي أف تكوف  للحديث الصحيح: أف النيب  : أوالً 
 الرشوة من كبائر الذنوب.

كم ٥بم ٕبسب الرشوة فسد الناس، كصاركا يتباىوف فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : اثنياً  أف فيها فساد ا٣بلق؛ فإف الناس إذا كانوا ٰبي
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كاف ا٣بصم إذا أعطى ألفان حكم لو، كإذا أعطى ٜبا٭بائة دل ٰبكم لو، فسيعطي ألفان، كإذا ظن أف خصمو سيعطي ألفان أعطى 
 ألفْب، كىكذا فيفسد الناس.

أهنا سبب لتغيّب حكم هللا عٌز كجل؛ ألنو بطبيعة ا٢باؿ النفس حٌيافة مٌيالة، ٛبيل إذل من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : اً اثلث
 رشوة حكم بغّب ما أنزؿ هللا، فكاف ُب ىذا تغيّب ٢بكم هللا ػ عٌز كجل ػ.

فقد ظلم ا٣بصم، كال شك أف الظلم ظلمات يـو  أف فيها ظلمان كجىوران؛ ألنو إذا حكم للراشي على خصمو بغّب حق : رابعاً 
 القيامة، كأف ا١بور من أسباب الببلاي العامة، كالقحط كغّبه.

ا٤باؿ ابلباطل، ألنو ليس من حق القاضي أف َيخذ شيئان على ل أف فيها أكبلن للماؿ ابلباطل، أك تسليطان على أك خامساً:
ٰبملو على ا٢بكم اب٢بق، كا٢بكم اب٢بق ال ٯبوز أف َيخذ عليو عوضان دنيواين،  حكمو؛ ألننا نقوؿ: ىذا الذم أخذه القاضي إما أف

كإما أف ٰبملو على ا٢بكم ٖببلؼ ا٢بق، كىذا أشد كأشد، فكاف أخذ الرشوة أكبلن للماؿ ابلباطل، كبذ٥با أعانةن ألكل ا٤باؿ 
 ابلباطل.
ال يدرم أٰبكم لو ٗبا معو من ا٢بق، أك ٰبكم عليو؟ كىذا  أف فيها ضياع األماَنت، كأف اإلنساف ال يؤٛبن، كاإلنساف سادساً:

 فساد عظيم، كلذلك استحق الراشي كا٤برتشي لعنة هللا ػ كالعياذ ابهلل ػ.
 مَّت جيوز دفع الرشوة ؟ 

 على اآلخذ دكف ا٤بعطي . ان ٯبوز دفع الرشوة ، إذا دل يتمكن اإلنساف من الوصوؿ إذل حقو إذل هبا ، كتكوف حينئذ حرام
كالية ، أك ليظلم لو إنساف ، فهذا َيٍب  ا٤برء ليحكم لو بباطل ، أك ليورل كال ٙبل الرشوة : كىي ما أعطاه : رٞبو هللا ؿ ابن حـزقا

 ا٤بعطي كاآلخذ . 
 احمللى ( . ) .فأما من منع من حقو فأعطى ليدفع عن نفسو الظلم فذلك مباح للمعطي ، كأما اآلخذ فآٍب

، على اآلخذ كانت ىذه ا٥بدية حرامان أك ليعطيو حقو الواجب  ، إذا أىدل لو ىدية ليكف ظلمو عنو رٞبو هللا :  وقاؿ ابن تيمية
قيل: اي رسوؿ هللا، فلم  ،ان إشل ألعطي أحدىم العطية فيخرج هبا يتأبطها َنر قوؿ )ي  كجاز للدافع أف يدفعها إليو، كما كاف النيب

للناس فإعطاء  ان ، أك كاف ظا٤بكَيىب هللا رل البخل( كمثل ذلك: إعطاء من أعتق ككتم عتقوأف يسألوشل  : َيبوف إالتعطيهم؟ قاؿ
 ، حراـ عليهم أخذه .ىؤالء جائز للمعطي

رٞبو هللا : " أما الرشوة الٍب يتوصل هبا اإلنساف إذل حقو ، كأف ال ٲبكنو ا٢بصوؿ على حقو إال بشيء  قاؿ الشيخ ابن عثيمني
على ا٤بعطي ، ألف ا٤بعطي إ٭با أعطى من أجل الوصوؿ إذل حقو ، لكن اآلخذ  ان ماراـ على اآلخذ كليس حر من ا٤باؿ ، فإف ىذا ح

 (. َِّ/ْالذم أخذ تلك الرشوة ىو اآلٍب ألنو أخذ ما ال يستحق " انتهى نقبل عن "فتاكل إسبلمية" )
بة معنا إذا استواي ُب القصد كاإلرادة ، فرشا ا٤بعطي قاؿ ا٣بطايب : الراشي : ا٤بعطي ، كا٤برتشي : األخذ ، كإ٭با تلحقهما العقو 

ليناؿ بو ابطبلن ، كيتوصل بو إذل ظلم ، فأما إذا رشا ليتوصل بو إذل حق ، أك يدفع بو عن نفسو ظلمنا ، فإنو غّب داخل ُب ىذا 
 .الوعيد ، كقد ركم أف ابن مسعود أخذ ُب سيب كىو برض ا٢ببشة ، فأعطى دينارين حٌب خلي سبيلو 

قاؿ  ) ًإفَّ أىحىدىىيٍم لىيىٍسأىليًِب اٍلمىٍسأىلىةى   ركاه أٞبد  عن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ما كاستدلوا ك٩با يدؿ على ذلك : 
ره ، قىاؿى عيمىري : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، فى  هي فػىيىٍخريجي هًبىا ميتىأىبًٌطيهىا ، كىمىا ًىيى ٥بىيٍم ًإال َنى ٍبػىٍوفى ًإال أىٍف فىأيٍعًطيهىا ًإايَّ ًلمى تػيٍعًطيًهٍم ؟ قىاؿى : ًإنػَّهيٍم َيى

َيىٍ   .ىبى اَّللَّي رل اٍلبيٍخلى ( يىٍسأىليوشل ، كى
 يعطي ىؤالء ا٤باؿ مع أنو حراـ عليهم ، حٌب يدفع عن نفسو مذمة البخل .  فكاف النيب 
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  ال  أي: راتب ػ من بيت اؼباؿ, من الدولة, وىو إنساف ليس لو ماؿ, وقاؿ للخصمني:ؽ , فإف كاف القاضي ليس لو رز
ف كانت كبرية قاؿ: أقضي بينكما بشيء كثري, وإذا كانت صغرية بشيء أقضي بينكما إال بكذا وكذا, حسب القضية إ

 قليل, فهل جيوز ذلك أو ال؟
ُب ذلك خبلؼ، ا٤بشهور من ا٤بذىب أنو ٯبوز، كالصحيح أنو ال ٯبوز؛ ألف ىذا أخذي عوض على أمر كاجب عليو، فإف ا٢بكم 

كفاية؟ أبدان سيطمع، كإذا جعل ا١بيعل مثبلن على األلف بْب الناس كاجب، كىو إذا عود نفسو ىذا، ىل سيقتصر على مقدار ال
ٟبسة ُب اليـو األكؿ، جعل على األلف ُب اليـو الثاشل عشرة كازداد طمعان، فالصواب أف ىذا ال ٯبوز، كيقاؿ لو: اتق هللا بقدر ما 

 )الشرح ا٤بمتع(   تستطيع، اعمل ُب السوؽ، كاقض بْب الناس ُب كقت آخر،
ُهَما-ِاْبِن ُعَمَر َوَعْن  - ٗٗٛ َعِن اْلُمَزابَػَنِة; َأْف يَِبيَع شَبََر َحاِئِطِو ِإْف َكاَف ََنْبًل بَِتْمٍر   نَػَهى َرُسوُؿ َاَّللِه  ) قَاؿَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

, نَػَهى َعْن َذِلَك ُكلُِّو َكْيبًل, َوِإْف َكاَف َكْرماً َأْف يَِبيَعُو ِبَزبِيٍب َكْيبًل, َوِإْف َكاَف َزْرعاً َأْف يَِبيَعُو بِ   ُمتػهَفٌق َعَلْيِو. (َكْيِل َطَعاـٍ
---------- 

 بضم ا٤بيم ، كىي مأخوذة من الزبن ، كىو الدفع الشديد .(  اْلُمَزابَػَنةِ ) 
عْب قيل للبيع ا٤بخصوص مزابنة كأف كل كاحد من ا٤بتبايعْب يدفع صاحبو عن حقو ، أك ألف أحدٮبا إذا كقف على ما فيو من ال

  أراد دفع البيع لفسخو ، أك أراد اآلخر دفعو عن ىذه اإلرادة إبمضاء البيع
 . حىوىاًئط البيٍستافي من النَّخيًل، إذا كافى عليو حىاًئطه: كىو ا١ًبدىاري، كٝبىٍعيو قاؿى ُب )النهايًة(: ا٢باًئطي ىهنا) حائطِو ( 

 ًميمه، شىجىري الًعنىًب، كأيرًيدى بو ىنا الًعنىبي نػىٍفسيو .كسيكوًف الراًء آًخرىه  بفىٍتًح الكاؼً ) َكْرماً ( 
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : ٙبرصل ا٤بزابنة .

 كىي بيع التمر على النخل بتمر ٦بذكذ .
 : أف يبيع رطبان على رؤكس النخل ، بثمر ُب الزنبيل ، فهذا ال ٯبوز . مثاؿ

: رجل عنده شجر من األعناب ، كآخر عنده أكياس من الزبيب ، فقاؿ أحدٮبا لآلخر : نتبايع ىذه األشجار من  مثاؿ آخر
 األعناب هبذه األكياس من الزبيب ، فهذا ال ٯبوز .

 ما اغبكمة من النهي : 

 مظنة الراب لعدـ التساكم .
 ألف بيع ٛبر بتمر يشَبط فيو التساكم ، كالتساكم ىنا معدـك .

 لو فرضنا أف أكياس الزبيب معلومة ا٤بقدار ، لكن أشجار العنب غّب معلومة ا٤بقدار . ألنو
 حصوؿ الغرر بو ، ككل ما حصل بو غرر فهو غّب صحيح . -أ 

 اذكر بعض فوائد اغبديث ؟ 
 ا٢بديث دليل على ٙبرصل بيع كل نوعْب ربويْب جهل تساكيهما .-
 بلن ، كأف يكوف يدان بيد .يشَبط ُب الربوم إذا بيع ٔبنسو أف يكوف متماث -
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ْعُت َرُسوَؿ َاَّللِه  قَاَؿ: َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقهاٍص  - ٘ٗٛ ُقُص اَلرَُّطُب )  ظبَِ ُسِئَل َعِن ِاْشرِتَاِء اَلرَُّطِب اِبلتهْمِر. فَػَقاَؿ: أَيَػنػْ
ِْمِذيُّ, َواْبُن ِحبهاَف, َواغْبَاِكُم ( ِإَذا يَِبَس؟ " قَاُلوا: نَػَعَم. فَػنَػَهى َعْن َذِلَك  , َواَلرتِّ  .َرَواُه َاػْبَْمَسُة, َوَصحهَحُو ِاْبُن اَْلَمِديَِنِّ

--------- 
ُقُص الرَُّطُب ِإَذا يَِبَس ؟ () أ ىٍعرًفىةي، يَػنػْ

ا  الرُّطىبى يػىنػٍقيصي ًإذىافًإنَّو صىلَّى اَّللَّي عليًو كسلَّمى يػىٍعًرؼي أفَّ  ليسى سيؤاالن يػيٍقصىدي منو ا٤ب ، كًإ٭بَّ يىًبسى
 ككىٍجًو الًعلًَّة بتىٍحرصًًل البػىٍيع . بىيافى مىناًط ا٢بيٍكمً  يػىٍقًصدي 

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
ـً نستفيد : أنو ال ٯبىوى   . التَّسىاًكم ًز بػىٍيًع الرُّطىًب اًبلتٍَّمًر؛ لًعىدى

ُهَماَرِضَي َاَّللهُ -َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٙٗٛ َرَواُه  (نَػَهى َعْن بَػْيِع اَْلَكاِلِئ اِبْلَكاِلِئ, يَػْعَِن: اَلدهْيِن اِبلدهْيِن  َأفه اَلنهِبه ) - َعنػْ
 ِإْسَحاُؽ, َواْلبَػزهاُر ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف .

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . كاأللباشل، كابن حجر ، كابن تيمية ، كابن عدم ، كالشافعي ، ضعفو أٞبد ا٢بديث 
 م .معناه ابلقبوؿ كعليو العمل كهللا أعل كلكن األمة تلقت 
 ابلكاىلء ؟ ما معىن بيع الكالئ 

 . أف ا٤براد ببيع الكالئ ابلكالئ ا٤بنهي عنو ُب ا٢بديث ىو بيع الدين ابلدين
 . كما فسر ذلك كثّب من العلماء ابلدين ابلدين منهم َنفع  
 ن .قاؿ البيهقي: "قاؿ َنفع: كىو بيع الدين ابلدي 

 -رٞبهم هللا تعاذل - ةكشيخ اإلسبلـ ابن تيمي ،  ، كابن عبد الرب كمنهم اإلماـ أبو جعفر الطحاكم
 ن .ا٤بؤخر كىو بيع الدين ابلدي ث : أمحيث قاؿ ابن تيمية بعد أف ذكر ا٢بدي 

سنده لعلة تفرد موسى بن عبيدة بو فقد تلقتو األمة ابلقبوؿ بْب عامل بو على عمومو كبْب متأكؿ كلكن ىذا ا٢بديث مع ضعف 
لو، كلقد اتفقت ا٤بذاىب األربعة على األخذ ٗبضمونو كاالحتجاج بو، كإف كاف بينهم خبلؼ فيما يتناكلو من الصور الٍب يصدؽ 

 ا .عليه
 . كقد هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ:  ان ُب ا٤بوط -رٞبو هللا تعاذل -قاؿ اإلماـ مالك 

 ن .ُب األـ عن حكم صرؼ ما ُب الذمة: ال ٯبوز ألنو بيع دين بدي -رٞبو هللا تعاذل -قاؿ الشافعي 
 ن .قاؿ ابن عبد الرب: ك٩با هني عنو الكالئ ابلكالئ كىو بيع الدين ابلدي

 ة .قاؿ الشّبازم: كال ٯبوز بيع نسيئة بنسيئ
 ن .ٯبوز بيع الكالئ ابلكالئ كىو بيع الدين ابلديكقاؿ ا٤برداكم: ال 

 د .فتلقي األمة ٥بذا ا٢بديث يغِب عن صحة اإلسنا
كابن ، كابن ا٤بنذر ، : دليلهم من اإلٝباع: انعقد إٝباع العلماء على ٙبرصل يبع الدين ابلدين كما حكى ذلك اإلماـ أٞبد  اثنيان 

 اذل. كابن تيمية رٞبهم هللا تع، كابن قدامة ، رشد 
 . و إٝباعػقاؿ ابن قدامة: قاؿ ابن ا٤بنذر: أٝبع أىل العلم على أف بيع الدين ابلدين ال ٯبوز، قاؿ أٞبد: إ٭با ى

 و .فأما النسيئة من الطرفْب ال ٯبوز إبٝباع، ال ُب العْب كال ُب الذمة؛ ألنو الدين ابلدين ا٤بنهي عند : قاؿ ابن رش
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يرل أف ىذا اإلٝباع ا٤بنعقد على ٙبرصل بيع الدين ابلدين خاص ببعض  -رٞبو هللا تعاذل -كلكن بعض العلماء مثل ابن تيمية 
 صوره دكف بعضها، كىو بيع الواجب ابلواجب

 ابلكاىلء ؟ ئاذكر بعض صور بيع الكال 
 بيع الدين لغري من ىو عليو بثمن مؤجل .

 فهذه ال ٯبوز بل نقل بعضهم االتفاؽ على ذلك .
 للذمتْب بغّب فائدة .ألف فيو شغبلن 

 بيع الدْين لغري من ىو عليو بثمن حاؿ .
صورة ا٤بسألة: أف يكوف لزيد مائة ألف رايؿ ُب ذمة إبراىيم، فيبيعها على عمرك بسيارة معينة كيقبض السيارة، كتكوف ا٤بائة ألف 

 .لعمرك ُب ذمة إبراىيم
 اختلف العلماء فيها :

 .ال ٯبوز :القوؿ األوؿ
 ة .كا٢بنابل ، كالشافعية ُب األظهر عندىم ، ا٢بنفيةكىذا مذىب 

أف الدائن ال يقدر على تسليم ا٤ببيع للمشَبم؛ ألف الدين شيء متعلق بذمة ا٤بدين، كىي غّب مقدكرة للدائن، كقد ٯبحد -أ
سليمو، فهو كبيع الطّب ا٤بدين الدين، أك ٲباطل، أك يكوف معسرنا فيتعذر ٚبليص الدين منو، كهبذا يكوف الدين غّب مقدكر على ت

ُب ا٥بواء كبيع اآلبق كالشارد ك٫بوٮبا ٩با ال يقع ٙبت تصرؼ البائع كقدرتو، كما ال يقدر على تسليمو فبيعو غّب جائز ٤با فيو من 
 ة .ا٤بخاطر 

 ٯبوز بشركط ٜبانية . :قوؿ الثاينال
 كىو قوؿ ا٤بالكية:

 .أنو ٯبوز، بشرط أف يبيعو بسعر يومو :القوؿ الثالث
، كاختاره شيخ اإلسبلـ  كىو ظاىر كبلـ ابن عباس ، كىو ركاية عند ا٢بنابلة ، ىذا قوؿ عند الشافعية رجحو ٝبع من أئمتهمك 

 .ابن تيمية
 كهللا أعلم .

 . بيع دين مؤجل أبقل منو حااًل على أجنب َري صاحب الدين
 ة .ال ٯبوز، كىو راب كقد نص عليو ابن تيمي 

 .بيع الدين اغباؿ بدين آخر بزايدة 
 ة .حراـ، كىو من راب ا١باىلي

 جعل ما يف الذمة رأس ماؿ َسلِم.
ضرىا أحد  - كمنها: لو كاف لكل كاحد من االثنْب دين على اآلخر من غّب جنس دينو، كالذَّىب كالفضة، فتصارفا، كدل ٰبي

 العوضْب.
حلَّ األجل دل ٯبد كفاءه، فيقوؿ: ًبٍعنيو إذل أجل آخر بزايدة، فيبيعو، كال ٯبرم كمنها: أف يشَبم الرجل شيئنا إذل أجل، فإذا  -

 بينهما تقابض.
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 اَبُب اَلرُّْخَصِة يف اَْلَعَرااَي َوبَػْيِع َاأْلُُصوِؿ َوالثَِّمارِ 
 ُمتػهَفٌق َعَلْيِو .( ْف تُػَباَع خبَْرِصَها َكْيبلً رَخهَص يف اَْلَعَرااَي: أَ  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه ) َعْن زَْيِد ْبِن اَثِبٍت  - ٚٗٛ

 .( سَبًْرا, َيَُْكُلونَػَها ُرطًَبارَخهَص يف اَْلَعرِيهِة َيَُْخُذَىا َأْىُل اَْلبَػْيِت خبَْرِصَها ) َوِلُمْسِلمٍ 
( َأْوُسقٍ ٍق, َأْو يف طَبَْسِة رَخهَص يف بَػْيِع اَْلَعَرااَي خبَْرِصَها, ِفيَما ُدوَف طَبَْسِة َأْوسُ  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه ) َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٛٗٛ

 .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو 
--------- 

 ( الرخصة التسهيل ُب أمر ملـز بو ، إما ُب تركو كإما ُب فعلو . ) رخص
 ( ٝبع عريٌة ، مشتقة من التعرم ، كىو التجرد ، ألهنا عريت عن حكم ابقي البستاف . ) العرااي

 ماذا يشرتط يف بيع التمر ابلرطب ؟ 
 ابلتمر ) كىو ا٤بزابنة ( ال ٯبوز ، ألف الرطب ينقص إذا جف ، كبيع التمر ابلتمر يشَبط فيو شرطاف :من ا٤بعلـو أف بيع الرطب 

 كالتقابض . –التساكم 
 كالتساكم ىنا معدـك . 

 ما يستثىن من ذلك ؟ 
 يستثُب من ذلك : العرااي .

 كىي : بيع رطب ُب ركؤس ٬بلو بتمر كيبلن .
، تمر مثبلن، كيتقابضاف ُب اجمللسالرطب الذم عليها إذا يبس ٯبيء منو ثبلثة أكسق من ال: ىذا أف ٱبرص ا٣بارص ٬ببلت فيقوؿ

 ، كيسلم ابئع الرطب الرطب ابلنخلة .سلم ا٤بشَبم التمرفي
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 علماء .( كىو مستثُب من بيع ا٤بزابنة ، كىذا مذىب أكثر النستفيد : جواز بيع العرااي )كىو بيع رطب بتمر ايبس

 ٢بديث الباب .
 . ال ٯبوز  كخالف أبو حنيفة كقاؿ : 

 لكن الصحيح مذىب ا١بمهور .
 اذكر شروط حل العرااي ؟ 

 : أف تباع النخلة ٖبرصها ، كال بد أف يكوف من عادل بو .  الشرط األوؿ
 ( . أىٍف تػيبىاعى ًٖبىٍرًصهىا كىٍيبلن لقولو ) 

 بد أف يكوف ا٣بارص خبّبان .فبل ٯبوز أف َيٌب أم أحد من الناس ، ال 
يء مً قاؿ النوكم :  ا الرُّطىب الًَّذم عىلىيػٍهىا ًإذىا يىًبسى ٘بًى ت فػىيػىقيوؿ : ىىذى ثىة أىٍكسيق ًمٍن كىأىمَّا اٍلعىرىاايى فىًهيى أىٍف ٱبىٍريص ا٣بٍىاًرص ٬بىىبلى ٍنوي ثىبلى

ثىةً  ئًع الرُّطىب  التٍَّمرىة مىثىبلن ، فػىيىًبيعوي صىاًحبو إًلًٍنسىافو بًثىبلى ٍر ، كىيػىتػىقىابىضىاًف ُب اٍلمىٍجًلس ، فػىييسىلًٌم اٍلميٍشَبىًم التٍَّمر كىييسىلًٌم ابى أىٍكسيق ٛبى
 .الرُّطىب اًبلتٍَّخًليىًة 

 وىذه ؽبا أحواؿ :: أف يكوف فيما دكف ٟبسة أكسق ،  الشرط الثاين
 : الزايدة على ٟبسة أكسق ، ال ٯبوز ببل خبلؼ . أوالً 
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 : أقل من ٟبسة أكسق ، ٯبوز . اثنياً 
 ىذه فيها خبلؼ :: ُب ٟبسة أكسق ،  اثلثاً 
 : ال ٯبوز . قيل

 كىذا مذىب ا٢بنابلة ، كالشافعية ، كرجحو ابن ا٤بنذر .
 : األصل أف بيع التمر  ابلرطب حراـ ، كتبقى ا٣بمسة مشكوكان فيها ، كاألصل ا٤بنع . قالوا 

 : ٯبوز . وقيل
 ٟبسة أكسق أك دكف ٟبسة أكسق ( . عمبلن بركاية الشك )

 األكؿ . والراجح
ًف كىىىذىا جىائًز ًفيمىا ديكف ٟبىٍسىة أىٍكسيق ، كىالى ٯبىيوز ًفيمىا زىادى عىلىى ٟبىٍسىة أىٍكسيق ، كىُب جىوىازه ُب ٟبىٍسىة أىكٍ قاؿ النوكم :  سيق قػىٍوالى

كىشىكَّ الرَّاًكم ُب ٟبىٍسىة أىٍكسيق أىٍك ديكهنىا ، ة ػرصل بػىٍيع التٍَّمر اًبلرُّطىًب كىجىاءىٍت اٍلعىرىاايى ريٍخصى لًلشَّاًفًعيًٌ أىصىٌحهمىا الى ٯبىيوز أًلىفَّ اأٍلىٍصل ٙبىٍ 
 .  ) شرح مسلم ( . فػىوىجىبى اأٍلىٍخذ اًبٍليىًقًْب كىىيوى ديكف ٟبىٍسىة أىٍكسيق كىبىًقيىٍت ا٣بٍىٍمسىة عىلىى التٍَّحرصل 

 أف يكوف ا٤بشَبم ٧بتاجان إذل الرطب ، فإف دل يكن ٧بتاجان فإهنا ال ٘بوز . الشرط الثالث :
 ألف بيع العرااي رخص فيو للحاجة .

 : التقابض بْب الطرفْب . الشرط الرابع
 ألف األصل ُب بيع التمر ابلتمر أنو ال بد من شرطْب : التساكم كالتقابض .

 لى األصل دل يرخص فيو .فالتساكم عرفنا أنو رخص فيو ، كيبقى التقابض ع
 ) كالتقابض يكوف ُب النخل : ابلتخلية ، كُب التمر ابلكيل ألخذ ( .

 ىل العرااي خاصة ابلتمر , أـ جيوز يف صبيع الثمار ؟ 
 اختلف العلماء على قولْب :

 أف العرااي خاصة ابلتمر ، فيقتصر ا١بواز على النخل فقط دكف غّبىا من الثمار . القوؿ األوؿ :
 ا٤بشهور من مذىب ا٢بنابلة ، كبو قاؿ الليث بن سعد ، كالظاىرية . كىذا

 كاستدلوا بحاديث الباب ، حيث إهنا صرٰبة ُب حصر ا١بواز ابلتمر دكف غّبه .-أ
 أف األصل يقتضي ٙبرصل العرية ، كإ٭با جازت ُب ٜبرة النخيل رخصة ، كال يصح قياس غّبىا عليها لوجهْب :-ب

 يساكيها ُب كثرة االقتيات هبا ، كسهولة خرصها .أف غّبىا ال  األوؿ :
 أف القياس ال يعمل بو إذا خالف نصان . الثاين :

 : أنو عاـ ُب ٝبيع الثمار . القوؿ الثاين
 فلو أف شخصان عنده زبيب جاز أف يشَبم بو عنبان يتفكو بو .

 كاختاره ابن تيمية .كىذا مذىب مالك ، كاختاره من ا٢بنابلة أبو يعلى ، كىو مذىب األكزاعي ، 
كاستدلوا ابلقياس على النخل ٔبامع ا٢باجة ُب كلو كاالقتيات ، كىذا ا٤بعُب موجود ُب غّب النخل ، كعليو فبل يصح قصر ا٢بكم 

 على النخل .
                              أنو ٯبوز ُب العنب كحده ، فيباع العنب ُب الشجر بزبيب .                                         القوؿ الثالث :
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 كىو قوؿ الشافعي ، كاختاره النوكم .
 قالوا : قياسان على التمر ، ٔبامع أنو ٱبرص مثلو كييبس كيقتات كيوسق كٰبتاج ألكلو كالتمر ، أما غّب العنب فليس كذلك .

 كالراجح : هللا أعلم .
 ما حكم بيع الرطب على وجو األرض بتمر كيبلً ؟ 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب : 
 : أف البيع صحيح . القوؿ األوؿ

 كنسبو النوكم للجمهور .
 ا٤بنع . القوؿ الثاين :

 كاختاره ابن دقيق العيد .
 ماذا نستفيد من حل العرااي ؟ 

 نستفيد : أف ما حيٌرًـ ٙبرصل كسائل فإنو يباح للحاجة .
 للحاجة ، كىو :كقد ذكر العلماء شرطان إلابحة احملـر 

 أف يكوف ىذا احملـر ٧برمان ٙبرصل الوسائل ، ال ا٤بقاصد .
 كذلك أف احملرمات نوعاف :

 ٧بـر ٙبرصل مقاصد ، كأكل ا٤بيتة ، كشرب ا٣بمر ، فهذا ال يباح للحاجة ، كإ٭با يباح للضركرة . األوؿ :
 باح للحاجة .: ٧بـر ٙبرصل كسائل ، كلبس ا٢برير ، كراب الفضل ... فهذا يالثاين و 

 قاؿ أبو عبد هللا الزركشي رٞبو هللا :
فالضركرة : بلوغو حٌدان إف دل يتناكؿ ا٤بمنوع ىلك أك قارب كا٤بضطر لؤلكل ، كاللبس ٕبيث لو بقي جائعان أك عرايَنن ٤بات ، أك 

 تلف منو عضو ، كىذا يبيح تناكؿ احملـر .
 ، غّب أنو يكوف ُب جهد كمشقة ، كىذا ال يبيح احملرَـّ . كا٢باجة : كا١بائع الذم لو دل ٯبد ما َيكل دل يهلك

 ( .ُّٗ/ِ"ا٤بنثور ُب القواعد" )
 كمثاؿ ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة بو . كقد جاءت السنة بذلك .

ع أف األصل ُب بيع الرطب على رؤكس النخل بتمر كيبلن ، م مثاؿ آخر : إابحة راب الفضل للحاجة ، فقد رخص الرسوؿ 
ٙبرصل ىذه ا٤بعاملة ، ألنو ال ٲبكن حصوؿ التساكم بْب الرطب كالتمر ، ألف الرطب ينقص إذا جف ، فتكوف ىذه الصورة داخلة 

 رخص فيها للحاجة . ُب راب الفضل ، إال أف الرسوؿ 
 ( .ُّٕ/ِانظر : "إعبلـ ا٤بوقعْب" )

 عثيمْب رٞبو هللا ُب منظومتو ُب أصوؿ الفقو كقواعده ، فقاؿ :كقد نظم ذلك القوؿ كا٤بثاؿ : الشيخ دمحم بن صاحل ال
 لكنَّ ما حيرًٌـى للذَّرًيعىًة ... ٯبىيوزي للحىاجىًة كىالعىريَّةً 

 كقد شرح ذلك بقولو :
كاف   "ىذا مستثُب من قولو : )ككل ٩بنوع فللضركرة يباح( ألف ظاىره أنو ال يباح احملـر إال عند الضركرة ، فاستثُب من ذلك ما

 ٧برمان للذريعة ، فإف حكمو حكم ا٤بكركه ، ٯبوز عند ا٢باجة .
سئل عن  مثالو : العىرًيَّة كىي : عبارة عن بيع الرطب على رؤكس النخل ابلتمر ، كأصل بيع الرطب ابلتمر حراـ ، ألف النيب 
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 بيع التمر ابلرطب فقاؿ : )أينقص إذا جف؟( قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .
ف بيع التمر ابلتمر البد فيو من التساكم ، كمعلـو أف الرطب مع التمر ال يتساكايف ، فإذا كاف ىذا الفبلح عنده ككجهو : أ

الرطب على رؤكس النخل ، كجاء شخص فقّب ليس عنده دراىم يشَبم رطبان يتفكو بو مع الناس ، لكن عنده ٛبر من العاـ 
ألنو ليس عنده دراىم ، كلو ابع التمر أكالن ٍب اشَبل رطبان ففيو تعب عليو ،  ا٤باضي ، فبل حرج أف يشَبم الرطب ابلتمر للحاجة

 كرٗبا ينقص ٜبن التمر ، فيجوز لو أف يشَبم الرطب ابلتمر للحاجة بشركط :
 أف ال يتجاكز ٟبسة أكسق . -ُ
 كأف ال يدع الرطب حٌب يتمر . -ِ
 كأف يكوف الرطب ٨بركصان ٗبا يؤكؿ إليو ٛبران ، مثل أف يقاؿ : ىذا الرطب إذا صار ٛبران صار ٩باثبلن للتمر الذم بذلو للمشَبم  -ّ
 كأف ال ٯبد ما يشَبم بو سول ىذا التمر . -ْ
 كأف يكوف الرطب على رؤكس النخل ، لئبل يفوتو التفكو شيئان فشيئان . -ٓ

كما أرشد النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذل ذلك فيما إذا كاف عند اإلنساف ٛبر ردمء ،    ن أف يبيع التمر كيشَبم الرطبفإذا قاؿ قائل : أال ٲبك
، كأراد ٛبران جيدان أنو ال يبيع التمر الردمء بتمر جيد أقل منو ، بل أمر أف يباع الردمء ابلدراىم ، ٍب يشَبم ابلدراىم ٛبران جيدان 

 ة ، كال نقوؿ : بع التمر ٍب اشَب ابلدراىم رطبان؟فلماذا نقوؿ ابلعىرًيَّ 
 فا١بواب على ىذا :

أف السنة فرقت بينهما ، ككل شيء فرؽ الشرع فيو فإف ا٢بكمة ٗبا جاء بو الشرع ، ألننا نعلم أف الشرع ال يفرؽ بْب  أواًل : 
ف ، فإف ا٣بطأ ُب فهمنا ، فيكفي أف نقوؿ : جاء متماثلْب ، كال ٯبمع بْب متفرقْب ، كما فرؽ الشرع بينهما كظننا أهنما متماثبل

الشرع ٕبل ىذا كمنع ىذا ، لكن مع ذلك ٲبكن أف ٪بيب عقبلن عن ىذا ، فيقاؿ : إف الصحابة هنع هللا يضر كانوا يبيعوف التمر الردمء 
 ابلتمر ا١بيد مع التفاضل ، كىذا راب صريح ال ٰبل .

رطب ٕبيث يساكم التمر لو أٛبر ، ٗبعُب : أننا ٬برص الرطب ٕبيث يكوف ىذا الرطب إذا أما ُب مسألة العىرًيَّة فيجب أف ٱبرص ال
 يبس كصار ٛبران على مقدار التمر الذم اشَبل الرطب بو .

ف يقع بْب متماثلْب جنسان ، كذلك ألف راب الفضل ال ٲبكن أـر لكونو ذريعة إذل راب النسيئة: إف راب الفضل إ٭با حي ؿ: أف نقو  اثنياً 
النفوس إذل زايدة الدين إذا أتجل، ، كتتشوؼ هما ُب الوصف من أجل زايدة الفضل، بل البد أف يكوف ىناؾ فرؽ بينككصفان 

ايدة لزايدة ا٤بدة بتأخّب الوفاء، فَبتقي ، فلتجز الز لصفة، كالنقص ٯبوز لرداءة الصفة: إذا كانت الزايدة ٘بوز لطيب اكتقوؿ النفس
ة الورع كما ُب األزمنة ا٤بتأخرة، لذلك سيدَّ ، كال سيما مع قلطماعة ال سيما ُب البيع كالشراء نفس، كالالنفس من ىذا إذل ىذا

 ، كلو مع التقابض ُب اجمللس .الباب، كقيل: ال ٯبوز راب الفضل
لئبل يكوف ذريعة إذل كالذم ٲبكن أف يقع ُب العرية ىو راب الفضل ، كٙبرصل راب الفضل علمنا من التقرير الذم ذكرَنه أنو إ٭با ٰبـر 

 راب النسيئة ، كالذم حـر لكونو ذريعة فإنو يباح عند ا٢باجة .
 فإف قاؿ قائل : الفقّب الذم ال دراىم عنده ما ضركرتو إذل أف يشَبم الرطب ابلتمر؟

اس ، فلهذا ا١بواب : ليس ىناؾ ضركرة ، ألنو ٲبكن أف يعيش على التمر ، لكن ىناؾ حاجة ، يريد أف يتفكو كما يتفكو الن
ص لو ُب العرية .  رخًٌ

مثاؿ آخر : النظر إذل كجو ا٤برأة األجنبية حراـ ، ألنو كسيلة إذل الفاحشة ، ك٥بذا جاز للحاجة ، فا٣باطب ٯبوز أف يرل كجو 
ف التحرصل ىنا ٨بطوبتو ، كالشاىد إذا أراد أف يعرؼ عْب ا٤برأة ا٤بشهود عليها ، ٯبوز أف يرل كجهها ليشهد على ا٤برأة بعينها ، أل
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 ٙبرصل كسيلة ، كما كاف ٙبرٲبو ٙبرصل كسيلة فإنو ٯبوز عند ا٢باجة .
، بخبلؽ النساء من الليونة كالرقة، كالتشبو ابلنساء حراـ، ألنو كسيلة إذل أف يتخلق الرجل اؿ آخر: ا٢برير على الرجاؿ حراـمث

ف ، أللبس ا٢برير من أجل أف تربد ا٢بكةف فيو حكة ٯبوز أف ي، فإذا كاف اإلنسارٲبو ٙبرصل كسيلة جاز عند ا٢باجةفلما كاف ٙب
 ( .ٕٔ – ْٔ"شرح منظومة أصوؿ الفقو كقواعده" )ص    ٙبرٲبو ٙبرصل كسائل" انتهى .

ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٜٗٛ َعْن بَػْيِع اَلثَِّماِر َحَّته يَػْبُدَو َصبَلُحَها, نَػَهى اَْلَبائَِع  نَػَهى َرُسوُؿ َاَّللِه  )  قَاؿَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
َتاَع   ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  .( َواْلُمبػْ

 َويف ِرَوايٍَة: وََكاَف ِإَذا ُسِئَل َعْن َصبَلِحَها؟ قَاَؿ: " َحَّته َتْذَىَب َعاَىُتُو "  .
 (نَػَهى َعْن بَػْيِع اَلثَِّماِر َحَّته تُػْزَىى. ِقيَل: َوَما زَْىُوَىا؟ قَاَؿ: " رَبَْمارُّ َوَتْصَفارُّ   َأفه اَلنهِبه  ) َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٓ٘ٛ

 ُمتػهَفٌق َعَلْيِو , َواللهْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ  .
َرَواُه  (ْسَوده, َوَعْن بَػْيِع َاغبَْبِّ َحَّته َيْشَتده نَػَهى َعْن بَػْيِع اَْلِعَنِب َحَّته يَ  َأفه اَلنهِبه )  َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٔ٘ٛ

, َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف, َواغْبَاِكُم  .  َاػْبَْمَسُة, ِإاله النهَساِئيه
------------- 

 ( أم : يظهر . َحَّته يَػْبُدوَ ) 
 ( صبلح كل شيء ٕبسبو ، منها ما يكوف صبلحو ابللوف ، كمنها ما يكوف ابلطعم ، كمنها ما يكوف ابللمس . َصبَلُحَها) 
َتاعَ )   ( أم : ا٤بشَبم . نَػَهى اَْلَبائَِع َواْلُمبػْ
 . زىا النخل يزىو إذا ظهرت ٜبرتو  :  قاؿ ابن األثري(  تُػْزَىى) 
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 الثمرة قبل بدك صبلحها .نستفيد : ٙبرصل بيع 

 ما اغبكمة من النهي ؟ 
ل ، كأما ا٤بشَبم ، فلئبل يضيع مالو ، كيساعد البائع على الباطل ، كفيو أما البائع فلئبل َيكل ماؿ أخيو ابلباط:  قاؿ يف الفتح

 أيضان قطع النزاع كالتخاصم .          ) الفتح ( .
ك صبلحها : أنو ُب بيع الثمرة قبل بدك صبلحها غرران كخطران ظاىران يفضي إذل : ا٢بكمة ُب النهي قبل بد وقاؿ بعض العلماء

 ا٤بفاسد الكثّبة بْب ا٤بسلمْب من إيقاع التشاحن كالتشاجر كأكل ماؿ الغّب بغّب حق .

يكوف ُب ذلك فالبائع إذا ابع قبل بدك الصبلح كتعجل البيع فإنو ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إذل ما بعد الصبلح كالنضج ف
 خسارة عليو .

كأما ا٤بشَبم : ففي ذلك حفظ ٤بالو من الضياع كا٤بخاطر كالتغرير ، ألف الثمرة قد تتلف كتنا٥با اآلفات قبل االنتفاع هبا فيذىب 
 مالو ، فنهي عن ذلك ٙبصينان لؤلمواؿ من الضياع كحفظان للحقوؽ ، كقطعان للمخاصمات كا٤بنازعات بْب ا٤بتبايعْب .

 صة أف حكمة النهي ترجع إذل ثبلثة أمور :فا٣ببل
 ٤با فيو من الغرر . أواًل :
 أنو سبب ُب تنازع الناس . اثنياً :
 أنو طريق إذل أكل أموا٥بم ابلباطل . اثلثاً :
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 :  فقاؿ رضبو هللاكقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدك صبلحو إذل أقساـ ،  -

 ثبلثة أقساـ :ال ٱبلو بيع الثمرة قبل بدك صبلحها من 
ًيػىهىا ًبشىٍرًط التػٍَّبًقيىًة ، فىبلى يىًصحُّ اٍلبػىٍيعي إٍٝبىاعنا  :َأَحُدَىا   .أىٍف يىٍشَبى

حيهىا  أًلىفَّ النَّيبَّ )   تىاعى ، نػىهىى عىٍن بػىٍيًع الثًٌمىاًر حىٌبَّ يػىٍبديكى صىبلى  ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . (نػىهىى اٍلبىائًعى كىاٍلميبػٍ
 يػىٍقتىًضي فىسىادى اٍلمىٍنًهيًٌ عىٍنوي .النػٍَّهيي ك 

ا ا٢بٍىًديًث .  قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى اٍلقىٍوًؿ ًٔبيٍملىًة ىىذى
ٍٝبىاًع ؛ أًلىفَّ اٍلمىٍنعى إ:  اْلِقْسُم الثهاين  ٭بَّىا كىافى خىٍوفنا ًمٍن تػىلىًف الثَّمىرىًة ، كىحيديكًث اٍلعىاىىًة أىٍف يىًبيعىهىا ًبشىٍرًط اٍلقىٍطًع ًُب ا٢بٍىاًؿ ، فػىيىًصحُّ اًبإٍلً

لًيًل مىا رىكىل أىنىسه   نػىهىى عىٍن بػىٍيًع الثًٌمىاًر حىٌبَّ تػىٍزىيوى . أىفَّ النَّيًبَّ  :عىلىيػٍهىا قػىٍبلى أىٍخًذىىا ؛ ًبدى
 رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ .( أىحىديكيٍم مىاؿى أىًخيًو ؟  قىاؿى : أىرىأىٍيت إذىا مىنىعى اَّللَّي الثَّمىرىةى ، ًِبى َيىٍخيذي 

حيوي . عيوي كىمىا لىٍو بىدىا صىبلى ا مىٍأميوفه ًفيمىا يػيٍقطىعي ، فىصىحَّ بػىيػٍ  كىىىذى
ًطله . :اْلِقْسُم الثهاِلُث   أىٍف يىًبيعىهىا ميٍطلىقنا ، كىدلٍى يىٍشَبىًٍط قىٍطعنا كىالى تػىٍبًقيىةن ، فىاٍلبػىٍيعي ابى

 ًبًو قىاؿى مىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ .كى 
ًنيفىةى   .كىأىجىازىهي أىبيو حى

 ٍب قاؿ مرجحان رأم ا١بمهور :
ًحهىا  أىفَّ النَّيبَّ : ) كىلىنىا   النزاع . فػىيىٍدخيلي ًفيًو ٧بىىلُّ  (أىٍطلىقى النػٍَّهيى عىٍن بػىٍيًع الثَّمىرىًة قػىٍبلى بيديكًٌ صىبلى
 مَّت جيوز بيع الثمار ؟ 

 : وبدو صبلحو جاء بيانو يف بعض األحاديثٯبوز بيع الثمر بعد بدك صبلحو ، 

 فقد جاء ُب حديث  ) حٌب يزىو ( .
 كُب ركاية  ) حٌب يبدك صبلحها ( .

 .عىمى ( ػتىطأىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىيًو كىسىلَّمى نػىهىى عىن بىيًع الثَّمىرىًة حىٌبَّ  ) كأٝبع ىذه األلفاظ حديث جابر 
 كُب ركاية  ) حىٌبَّ تىًطيبى ( .

 فالضابط أف يطيب أكلو كيطهر نضجو .
بدك الصبلح يرجع إذل تغّب صفة ُب الثمرة ، كذلك ٱبتلف ابختبلؼ األجناس ، كىو على اختبلفو راجع إذل شيء : قاؿ النوكم 

 ل .  ) اجملموع ( .كاحد مشَبؾ بينها ، كىو طيب األك
، ل إذل ىذا ا٢بد أمكن االنتفاع بو؛ ألنو إذا كصيدكر على إمكاف أكلها كاستساغتو الضابط :عثيمْب رٞبو هللاكقاؿ الشيخ ابن 

 )الشرح ا٤بمتع(ت . ، كىو أيضا إذا كصل ىذه ا٢باؿ من النضج قػىلَّت فيو اآلفات كالعاىاال ٲبكن االنتفاع بو إال على كرهكقبل ذلك 

  صبلحها ؟مَّت جيوز بيع الثمار قبل بدو 
 ؿ .إذا بيعت الثمرة قبل بدك صبلحها بشرط القطع ُب ا٢با أواًل :

من تلف  ان قاؿ ابن قدامة رٞبو هللا : القسم الثاشل : أف يبيعها بشرط القطع ُب ا٢باؿ ، فيصح ابإلٝباع ؛ ألف ا٤بنع إ٭با كاف خوف
يب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع الثمار حٌب تزىو . قاؿ : أرأيت إذا الثمرة ، كحدكث العاىة عليها قبل أخذىا ؛ بدليل ما ركل أنس ، أف الن

 منع هللا الثمرة ، ِب َيخذ أحدكم ماؿ أخيو ؟ . ركاه البخارم . 
 و .كىذا مأموف فيما يقطع ، فصح بيعو كما لو بدا صبلح
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 بلح ُب الثمر كالزرع .إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أك بيع الزرع مع األرض ، فبل يشَبط بدك الصاثنياً : 
 .قاؿ ابن قدامة رٞبو هللا : أىٍف يىًبيعىهىا مىعى اأٍلىٍصًل ، فػىيىجيوزي اًبإٍلًٍٝبىاًع 

عىهىا ، إالَّ أىٍف يىٍشَبىًطى اٍلميبػٍتىاعي )  لًقىٍوًؿ النَّيبًٌ    ( .مىٍن ابٍػتىاعى ٬بىٍبلن بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػَّرى ، فػىثىمىرىتػيهىا لًلًَّذم ابى
عىهىا مىعى اأٍلىٍصًل حىصىلىٍت تػىبػىعنا ًُب اٍلبػىٍيًع ، فػىلىٍم يىضيرَّ اٍحًتمىاؿي اٍلغىرىًر ًفيهىا ، كىمىا  ً ًُب الضَّرًٍع كىأًلىنَّوي إذىا ابى اٍحتىمىلىٍت ا١بٍىهىالىةي ًُب بػىٍيًع اللََّبى

 ) ا٤بغِب ( .    اسىاًت ا٢ٍبًيطىاًف ُب بػىٍيًع الدَّاًر .مىعى بػىٍيًع الشَّاًة ، كىالنػَّوىل ًُب التٍَّمًر مىعى التٍَّمًر ، كىأىسى 
 ما اغبكم لو وقع العقد على ىذا البيع ؟ 

 : لكن استثىن العلماءلو كقع العقد على ىذا البيع لكاف البيع ابطبلن ، ألف النهي عائد إذل ذات ا٤بنهي عنو . 
قبل أف يتعرض للعاىات ، كىذا ليس من إضاعة ا٤باؿ ، ألنو إذا ابعو بشرط القطع ، ألف عاىتو مضمونة ، ألنو سيقطع اآلف 

 ٲبكن أف ٯبعلو علفان لبهائمو ، لكن لو علمنا أنو سيأخذه لّبميو ُب األرض ، فهذا ٲبنع .

  ً؟ما اغبكم لو ابع البستاف صبيعا 
 ٙبرير ٧بل النزاع :

 ال خبلؼ بْب العلماء أنو ال ٯبوز بيع جنس ، ببدك الصبلح ُب جنس آخر . أواًل :
 : ال خبلؼ بْب العلماء ُب أف الشجرة إذا بدا صبلحها ٯبوز بيعها .اثنياً 

 اختلف العلماء ُب جواز بيع النوع الواحد كا١بنس الواحد ، بصبلح بعض أشجاره :اثلثاً : 
جاز بيع  –مثبلن  –الشجرة جاز سائر أنواعها من ا١بنس الواحد ، فإذا بدا ُب السكرم  أنو إذا بدا الصبلح ُب القوؿ األوؿ :

 ٝبيع النخيل ُب البستاف مهمات أنواعو .
 كىذا مشهور مذىب الشافعية ، كمذىب ا٤بالكية .

 قالوا : إف أنواع ا١بنس الواحد يتبلحق طيبها عادة . -أ
الصبلح ُب بعضو ، ألدل ذلك إذل ا٤بشقة كالضرر بسوء ا٤بشاركة ، كا٤بشقة كالضرر لو دل نقل ٔبواز بيع ا١بنس الواحد ببدك  -ب

 مرفوعاف ُب الشريعة اإلسبلمية .

 : إذا بدا  ُب شجرة جاز بيع سائر أنواعها ُب البستاف ، دكف األنواع األخرل . القوؿ الثاين
 دل ٯبز بيع غّبه دل يبدك صبلحو .فلو بدأ الصبلح ُب النخل السكرم جاز بيعو ، لكن لو بدأ ُب السكرم 

 كىذا قوؿ عند الشافعية ، كمشهور مذىب ا٢بنابلة .
 القياس على الشجرة الواحدة .-أ

اعتبار بدك الصبلح ُب ا١بميع يشق ، كيؤدم إذل االشَباؾ كاختبلؼ األيدم ، فوجب أف يتبع مادل يبد صبلحو من نوعو  -ب
 ما بدا .

 ع الثمرة أف يبدك الصبلح ُب كل شجرة من شجر الثمرة ا٤ببيعة .: يشَبط ١بواز بي القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ عند ا٢بنابلة .

 لدخوؿ ما دل يبدك صبلحو ُب عمـو النهي  -أ
 مادل يبدك صبلحو ال ٯبوز بيعو إال بشرط القطع كا١بنس اآلخر .   -ب

 كالراجح القوؿ األكؿ           ) ا١بوائح كأحكامها ( .
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ُهَما-اِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِه َوَعْن جَ  - ٕ٘ٛ َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخيَك شَبَرًا فََأَصابَػْتُو َجاِئَحٌة, )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
؟  ًئا. ِِبَ ََتُْخُذ َماَؿ َأِخيَك ِبَغرْيِ َحقٍّ  ٌم  .َرَواُه ُمْسلِ ( َفبَل َيَِلُّ َلَك َأْف ََتُْخَذ ِمْنُو َشيػْ

 . -َأَمَر ِبَوْضِع َاعْبََواِئِح  َأفه اَلنهِبه  -َويف ِرَوايٍَة َلُو: 
------------ 

 . ) من ( ٗبعُب ) على (( َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخيَك ) 
 أم : أصابت ذلك الثمر آفة .(  فََأَصابَػْتُو َجاِئَحةٌ ) 
ًئا )  أم : من أخيك ، كىذا صريح ُب التحرصل .(  َفبَل َيَِلُّ َلَك َأْف ََتُْخَذ ِمْنُو َشيػْ

 أم : ُب مقابلة الثمر الذم أصابتو ا١بائحة .( ِِبَ ََتُْخُذ َماَؿ َأِخيَك ) 
؟ )   أتكيد لئلنكار ُب أخذه .( ِبَغرْيِ َحقٍّ
 ما تعريف اعبائحة ؟ 

 : ا١بائحة كل آفة ال صنع لآلدمي فيها . قاؿ ابن قدامة
 : ا١بائحة ىي اآلفات السماكية الٍب ال ٲبكن معها تضمْب أحد . وقاؿ ابن تيمية
: ا١بائحة ما اجتاحت ا٤باؿ ، كأتلفتو إتبلفان ظاىران ، كالسيل كا٤بطر كا٢برؽ كالسرؽ كغلبة العدك ، كغّب ذلك ٩با  وقاؿ القرطب

 يكوف إتبلفو للماؿ ظاىران .
فيدخل ُب ذلك ا٤بطر الشديد ، كا٢بر كالربد ، كالريح ، كا١براد ، كالغبار فا١بائحة إذان : ىي  كل آفة ال صنع لآلدمي فيها ، 

 ا٤بفسد ك٫بو ذلك من اآلفات السماكية .
 مثا٥با : انساف ابع على أخيو ٜبر عنب فقدر أنو جاء حر شديد فتلفت ىذه العنب أك مطر مصحوابن بربد فأتلفو .

  ( َأفه اَلنهِبه ما معىن  َ؟عْبََواِئِح َأَمَر ِبَوْضِع ا ) 
كا٢بر الشديدين  –بفتحتْب  –أم : أمر إبسقاطها ، كعدـ ا٤بطالبة هبا ، يعِب أف من اشَبل ٜباران فأصابتها آفة ٠باكية كالبػىرىد  

 كا١براد ك٫بو ذلك من اآلفات الٍب تعرض للثمار ، فإنو ال ٰبل للبائع أف ييطالب بثمنها .
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 ألمر بوضع ا١بوائػح ، ) أم : أف تلف الثمار ا٤ببيعة ٔبائحة يكوف من ماؿ البائع ( ، كىذا قوؿ أكثر العلماء .نستفيد : ا
 قاؿ ابن قدامة : ما هتلكو ا١بائحة من الثمار من ضماف البائع .

ىل ا٢بديث ، كبو قاؿ كهبذا قاؿ أكثر أىل ا٤بدينة ، منهم : ٰبيي بن سعيد األنصارم ، كمالك ، كأبو عبيد ، كٝباعة من أ 
 الشافعي ُب القدصل .

 قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح : استيدؿ هبذا ا٢بديث على كضع ا١بوائح ُب الثمر ييشَبىل بعد بدك صبلحو ، ٍب تصيبو جائحة .
 فهذا مذىب ا٤بالكية ، كا٢بنابلة ، كالشافعية ُب القدصل .

 ( .لقولو تعاذل ) كال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل ...  -أ
كجو الداللة : أف هللا هنى عن أكل أمواؿ الناس ابلباطل ، كأٍخذ البائع الثمن من ا٤بشَبم بعد أف تلفت الثمرة ٔبائحة قبل ٛباـ 
نضجها نوع ٩با هنى هللا عنو ، ألنو أخذه بدكف مقابل ، حيث دل ٰبصل للمشَبم مقصوده من العقد ، كىو أخذ الثمرة بعد ٛباـ 

 نضجها .



ّٕ 

 

ئنا لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٜبىىران فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه لباب ) ٢بديث ا -ب يػٍ لُّ لىكى أىٍف أتىٍخيذى ًمٍنوي شى ًِبى أتىٍخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍّبً  ،  ، فىبلى ٰبًى
؟   ( .حىقٌو

 ( .أىمىرى ًبوىٍضًع اى١بٍىوىاًئًح  أىفَّ اىلنَّيبَّ  ) كىُب رًكىايىةو لىوي  -ج
 من ا٢بديثْب : كجو الداللة

، كجوب كضع ا١بوائح بصريح التحرصل ، أما األكؿ فقد جاءت داللتو علىى كجوب كضع ا١بوائح ابلنص الصريحدؿ ا٢بديثاف عل
، ككصفو بنو غّب حرمتو بصيغة االستفهاـ اإلنكارم ، ٍب أكدذ شيء من مشَبم الثمرة إذا أجيحتحل أخ حيث نفى النيب 

 حق .
اشل ابألمر الصريح ، كاألمر يقتضي الوجوب مادل يصرفو صارؼ ، كدل يوجد ، فدؿ ا٢بديثاف على كجوب كدؿ عليو ا٢بديث الث

 كضع ا١بوائح .
 قاؿ الشيخ عبد هللا الفوزاف : كجو االستدالؿ :

 اصابتها جائحة . ى حل أخذ شيء من مشَبم الثمرة إذانف أف النيب  أواًل :
 أٌكد حرمة أخذ ماؿ ا٤بشَبم بصيغة االستفهاـ اإلنكارم ، ككصفو بنو غّب حق . أف النيب  اثنياً :
 أنو أمر أمران صرٰبان بوضع ا١بوائح ، كاألمر يقتضي الوجوب . اثلثاً :

 ىل ىناؾ فرؽ بني قليل اعبائحة وكثريىا ؟ 
 اختلف العلماء بذلك على قولْب :

 : يوضع قليل ا١بائحة ككثّبىا . القوؿ األوؿ
 كإليو ذىب اإلماـ أٞبد ُب أشهر الركايتْب عنو ، كأبو عبيد كغّبه من فقهاء ا٢بديث .

أمر بوضػػػػػػػع ا١بوائح ، كما دكف الثلث داخل فيو فيجب  لعمـو األحاديث الواردة ُب األمر بوضع ا١بوائح ، فإف النيب  -أ
 كضعو .

 ماؿ البائع كإف كاف قليبلن . كألف ىذه الثمرة دل يتم قبضها ، فكاف ما تلف منها من -ب
 ال توضع ا١بائحة إال إذا بلغت الثلث . القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ مالك ُب جوائح الثمار .
ثػيرى الرًٌيحي، كىيىٍسقيطى ًمنػٍهىا أًلىنَّوي الى بيدَّ أىٍف َيىٍكيلى الطَّيػٍري : قالوا-أ  ذىًلكى كىبػىٍْبى فىاًصلو بػىٍْبى ، فػىلىٍم يىكيٍن بيدّّ ًمٍن ضىاًبطو كىاًحدو ًمنػٍهىا، كىتػىنػٍ

 .رىاحى الرَّجيًل إذلى الثػُّليثً ، كىتىسىاًكم ًجرىاًح اٍلمىٍرأىًة جً ًصيَّةي، كىعىطىاايى اٍلمىرًيضً ؛ اٍلوى بػىرىهي ُب مىوىاًضعى: ًمنػٍهىا، كىالثػُّليثي قىٍد رىأىيٍػنىا الشَّرٍعى اٍعتػى ا١بٍىاًئحىةً 
لًيًل قػىٍوًؿ النَّيبًٌ ا ديكنىوي ًُب حىدًٌ اٍلًقلَّةً ، كىمى ثٍػرىةً كى كىأًلىفَّ الثػُّليثى ُب حىدًٌ الٍ -ب ( فػىيىديؿُّ ىىذىا عىلىى الثػُّليثي ، كىالثػُّليثي كىًثّبه ُب اٍلوىًصيًَّة ) ، ًبدى

ثٍػرىةً  ا قيدًٌرى ًبًو .أىنَّوي آًخري حىدًٌ اٍلكى  ، فىًلهىذى
 ، لعمـو أحاديث كضع ا١بوائح . والراجح األوؿ

ا ، فىًإنَّوي إذىا تىًلفى شىٍيءه لىوي قىٍدره خىارًجه عىٍن اٍلعىادىًة ، كىضىعى ًمٍن الثَّمىًن ًبقىٍدًر الذَّاىً قاؿ ابن قدامة :  تنبيو : فىًإٍف تىًلفى ، ًب إذىا ثػىبىتى ىىذى
 ا١بٍىًميعي ، بىطىلى اٍلعىٍقدي ، كىيػىٍرًجعي اٍلميٍشَبىًم ًٔبىًميًع الثَّمىًن .

  اؼبشرتي وَتخر يف جذاذ النخل مثبًل ؟ما اغبكم لو فرط 
فهو من ضمانو ال من ضماف  –مثبلن  –عن كقتو ا٤بعتاد فأصابتو جائحة ٗبطر  –مثبلن  –لو فرط ا٤بشَبم كأتخر ُب جذاذ النخل 

 البائع ، لتفريطو بَبؾ نقل الثمرة ُب كقت نقلها مع قدرتو .



ّٖ 

 

 ما حكم اعبائحة إذا كانت بفعل آدمي ؟ 
 فة بفعل اآلدمي فيطالب بو ا١باشل .إذا كانت اآل 
 ىل السرقة تعترب جائحة ؟ 

 السرقة ال تعترب جائحة على القوؿ الراجح .
ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٖ٘ٛ ِذي اَبَعَها, َمِن ِابْػَتاَع ََنْبًل بَػْعَد َأْف تُػَؤبػهَر, فَػَثَمَرتُػَها لِْلَباِئِع اَله )  قَاؿَ  , َعِن النهِبِّ -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

َتاُع   .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو ( ِإاله َأْف َيْشرَتَِط اَْلُمبػْ
--------- 

 أم : اشَبل .(  َمِن ِابْػَتاعَ ) 
 أم : ابع أصل النخل .(  ََنْبًل  )

 التأبّب ىو التلقيح ، كىو كضع طلع الفحل من النخل بْب طلع اإلَنث . ( بَػْعَد َأْف تُػَؤبػهرَ ) 
َتاُع )   ا٤بشَبم .( أي : اَْلُمبػْ
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : أف من اشَبل ٬ببلن بعد التأبّب فثمرهتا للبائع .
 كأنو لو ابعها قبل التأبّب فثمرهتا للمشَبم ٤بفهـو ا٢بديث .

 كىذا مذىب ٝباىّب العلماء .
 ا٤ببيع يكوف للبائع بعد التأبّب ما دل يشَبطو ا٤ببتاع .٢بديث الباب ، فهو صريح بذلك ، فهو يدؿ على أف ٜبرة النخل 

،  البيع بل تستمر على ملك البائعكعليها ٜبرة مؤبرة دل تدخل الثمرة ُب كقد استدؿ ٗبنطوقو على أف من ابع ٬ببلن : قاؿ ابن حجر
 . ٝبهور العلماءكٗبفهومو على أهنا إذا كانت غّب مؤبرة أهنا تدخل ُب البيع كتكوف للمشَبم كبذلك قاؿ 

، فظاىر ىذا ا٢بديث يقتضي بلفظو : أف الثمرة ا٤بأبورة ال تدخل مع أصو٥با إذا بيعت األصوؿ إال كإذا تقرَّر ىذا: وقاؿ القرطب
 كيقتضي دليل خطابو : أف غّب ا٤بأبورة داخلة ُب البيع .،  ابلشرط

 كىو مذىب مالك ، كالشافعي ، كالليث.  
 ف الثمرة للبائع قبل اإلابر كبعده .كذىب أبو حنيفة : إذل أ

 كقاؿ ابن أيب ليلى : الثمرة للمشَبم قبل اإلابر كبعده . كىذا القوؿ ٨بالف للنص الصحيح ، فبل يلتفت إليو .  
كخصمو يثبتو . كالقوؿ بدليل ا٣بطاب ُب مثل ىذا  ،حنيفة فا٣ببلؼ معو مبْب على القوؿ بدليل ا٣بطاب ، فهو ينفيو  كأما أبو

نبيو ابألعلى على ر ؛ ألنو لو كاف حكم غّب ا٤بؤبر حكم ا٤بؤبر لكاف تقييده ابلشرط لغونا ال فائدة لو. فإف قيل : فائدتو التظاى
تعْب أف يقاؿ لفهمو: أٌؼ، ( فبل تقل ٥بما أؼٌ )كمن جعل ىذا ٗبنزلة قولو تعاذل ، : ليس ىذا بصحيح لغة كال عرفنااألدسل. قيل لو

 ٤بفهم(ا)  .كتف
 كمة من ذلك ؟ما اغب 

: ألف البائع عمل ُب ىذه الثمرة عمبلن يصلحها ، ألف التأبّب يصلح الثمرة ، فلما عمل فيها عمبلن يصلحها ، تعلقت هبا  اغبكمة
 كصار لو أتثّب فيها ، كبذلك جعلها الشارع لو .
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 ما اغبكم لو اشرتط اؼبشرتي أف تكوف لو الثمرة بعد التأبري ؟ 
 يصح ذلك .

 ( .لقولو )إال أف يشَبط ا٤ببتاع 
 ؟ ىل جيوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إىل وقت اعبذاذ 

 : للبائع إبقاؤىا إذل ا١بذاذ . قيل
 كىذا مذىب ٝبهور العلماء .

 : ٯبب على البائع قطع ٜبرتو من أصل ا٤ببيع ُب ا٢باؿ . وقيل
 كإليو ذىب ا٢بنفية .

  اغبديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من 

 يلحق ابلتمر ما عداه كالعنب ، كالتْب ، كالربتقاؿ . .ُ

 جواز الشركط ُب البيع ، لكن بشرط أال ٚبالف الشريعة . .ِ

 ) كل شرط ليس ُب كتاب هللا فهو ابطل ، كإف كاف مائة شرط ( متفق عليو .  لقولو 
 . للمشَبم ىذا ا٢بكم ُب ىذا ا٢بديث إ٭با ىو لعاـ كاحد ، كأما السنوات القادمة فهي .ّ

 َلِم  َواْلَقْرِض, َوالرهْىنِ أَبْػَواُب اَلسه 
ُهَما-َعِن ِاْبِن َعبهاٍس  - ٗ٘ٛ ـَ اَلنهِبُّ )  قَاؿَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ َة َوالسهنَػتَػنْيِ, فَػَقاَؿ: اَْلَمِديَنَة, َوُىْم ُيْسِلُفوَف يف اَلثَِّماِر اَلسهنَ  َقِد

, ِإىَل َأَجٍل َمْعُلوـٍ َمْن َأْسَلَف يف سَبٍْر فػَ  , َوَوْزٍف َمْعُلوـٍ   (َمْن َأْسَلَف يف َشْيٍء )  َوِلْلُبَخاِريِّ  ُمتػهَفٌق َعَلْيو (ْلُيْسِلْف يف َكْيٍل َمْعُلوـٍ
ُهَما قَااَل  ,َوَعْن َعْبِد الرهضْبَِن ْبِن أَبْػَزى  - ٘٘ٛ  ُكنها ُنِصيُب اْلَمَغاِِنَ َمَع َرُسوِؿ اَّللِه   ) َوَعْبِد اَّللِه ْبِن َأِب َأْوََف َرِضَي اَّللهُ َعنػْ

, فَػُنْسِلُفُهْم يف اغْبِْنَطِة َوالشهِعرِي َوالزهبِيِب  ِإىَل َأَجٍل ُمَسماى. ِقيَل:  -ْيتِ َويف ِرَوايٍَة: َوالزه -وََكاَف َيَْتِيَنا أَنْػَباٌط ِمْن أَنْػَباِط الشهاـِ
 .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ (  َأَكاَف ؽَبُْم َزرٌْع؟ قَااَل: َما ُكنها َنْسَأؽُبُْم َعْن َذِلكَ 

---------- 
ـَ اَلنهِبُّ )   ( أم : جاء إليها مهاجران . اَْلَمِديَنةَ  َقِد
)كسيأٌب تعريفو ، أم ابلسلم . ا٤بدينة من األكس كا٣بزرج كغّبىم يتعاملوف ابلسلف، أم : كأىل ( الواك فيو للحاؿ َوُىْم ُيْسِلُفوفَ ) 

 إف شاء هللا( 
( أم : مدة سنة أك مدة سنتْب ، يعِب يدفعوف ا٤باؿ إذل من يتعاملوف معو ابلسلم ، كيكوف تسليم الثمار  اَلسهَنَة َوالسهنَػتَػنْيِ ) 

 مؤجبلن إذل سنة أك إذل سنتْب بعد تسليم الثمن .
 ( كعد ُب عقد صفقة سلم . ) أسلف

 ( مقدار ٧بدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل . ) كيل معلـو
 . ( أم : فيما يوزف ) ووزف معلـو
 ( أم : كقت ٧بدد . ) أجل معلـو

 ( ٝبع مغنم ، كىي األمواؿ الٍب َيخذىا ا٤بسلموف من الكفار قهران . اْلَمَغاِِنَ ) 
ىم قـو من العرب دخلوا ُب العجم فاستعجموا فاختلطت أنساهبم ، كفسدت ألسنتهم ، ٠بوا بذلك لكثرة معرفتهم ( أَنْػَباٌط ) 
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 ثرة معا١بتهم الفبلحة .إبنباط ا٤باء ، أم : استخراجو لك
 عرؼ السلم ؟ 

 السلىم لغة : ىو السلف كزَنن كمعُب ، ك٠بيى سلمان لتسليم رأس ا٤باؿ ُب اجمللس ، كسلفان لتقدصل رأس ا٤باؿ .
 : عقد على موصوؼ ُب الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض ُب ٦بلس العقد . وشرعاً 

بثمن مقبوض يف ( ال بد أف يكوف ىناؾ أتجيل .)  مؤجل) ( خرج بو العقد على معْب ، فليس بسلم عقد على موصوؼ ) 
 ( ال بد أف يقبض الثمن كامبلن ُب ٦بلس العقد . ؾبلس العقد

 . اذكر أدلة مشروعيتو 
 السلم اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع .

ٍينو ًإذلى أىجىلو  تيٍم ًبدى ايػىنػٍ  ميسىٌمىن فىاٍكتػيبيوه ( .قاؿ تعاذل ) ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
 كأما السنة : فلحديث الباب .

 : أٝبع كل من ٫بفظ عنو من أىل العلم على أف السلم جائز  . قاؿ ابن اؼبنذر
 : كاتفقوا على مشركعيتو إال ما حكي عن ابن ا٤بسيب  . وقاؿ اغبافظ يف الفتح

 كيلو من األرز .  ََُرايؿ ، على أف يعطيِب بعد سنة  ََُ: أف أعطي رجل  مثالو
 ؟ ما اغبكمة منو  

 من أجل التوسعة ، ألف اإلنساف ٰبتاج إذل نقود كعنده ٛبر أك صنعة تتأخر ، فيحتاج إذل شراء أدكات لصنعتو أك ٜبرتو .
شهر شعباف أك بعده ، ففي ىذه ا٤بدة ىو ٕباجة إذل دراىم لشراء  فالزارع يبدأ زرعو ُب شهر ربيع الثاشل مثبلن ، كال ٰبصده إال ُب

البذكر أك نفقة عمالو أك عيالو ، أك آالتو ، كأنت عندؾ دراىم لست ٕباجة إليها ، فنقوؿ لو : أَن أشَبم منك بران بنقص من 
فع ، فاألكؿ احتاج ا٤باؿ كأخذه ، كالثاشل قيمتو ] مثبلن يساكم الصاع رايلْب ، كأنت تقوؿ : أشَبيو اآلف برايؿ [ فكل منكما انت

 اشَباه رخيصان .
  ؟اذكر شروط صحة السلم 

 أواًل : أف يكوف ألجل معلـو .
 ( كشهر أك شهرين أك أكثر أك أقل ٕبسب االتفاؽ . ًإذلى أىجىلو مىٍعليوـو )  لقولو 

 فبل يصح أف يكوف ٦بهوالن .
 لو قاؿ : أسلمت إليك مائة درىم ٗبائة صاع من الرب إذل قدـك زيد ، فهذا ال ٯبوز ، ألف مقدـ زيد غّب معلـو . 
 : اختلف العلماء يف مقدار األجل يف السلم على أقواؿ 

 : ال فرؽ بْب األجل القريب كالبعيد ، فلو قدره بنصف يـو جاز . فقيل
 : أقلو ثبلثة أايـ . وقيل

ال بد من أجل لو كقع ُب الثمن ، يعِب أف الثمن ينقص بو ، أما ما ال يتأخر بو الثمن فهذا غّب مؤجل ، كبناء أنو والصحيح 
 على ذلك ٲبكن أف ٚبتلف ا٤بدة ابعتبار ا٤بواسم .

 ما اغبكم لو قاؿ : إىل اعبذاذ أو إىل اغبصاد ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
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 : ال يصح . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب أيب حنيفة ، كالشافعي .

 قالوا : ألف ذلك ٱبتلف كيقرب كيبعد فبل ٯبوز .
 : أنو يصح . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب مالك كاختيار ابن تيمية .
 قالوا : إنو أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرؼ ُب العادة ، ال يتفاكت فيو تفاكاتن كثّبان ، فأشبو إذا قاؿ : إذل رأس السنة .

 ىو الصحيح .كىذا القوؿ 
 ما اغبكم إذا أسلم يف جنس إىل أجلني وابلعكس ؟ 

 ٯبوز ، لكن البد أف يبْب قسط كل أجل .
ٰبل بعضها ُب رجب كبعضها ُب شواؿ، ، ائة درىم ٗبائة صاع من الرب حنطة، لكن إذل أجلْبمثاؿ : أف يقوؿ أسلمت إليك م

 .منو ٟبسوف ُب رجب، كٟبسوف ُب شواؿ، حٌب ال يكوف فيو جهالة : ٰبلؿيبْب قسط كل أجل، فيقو ، لكن البد أف فهذا يصح
 ما اغبكم إذا أسلم يف جنسني إىل أجل واحد ؟ 

 ٯبوز .
مثاؿ : أسلمت إليك مائة درىم ُب ٛبر سكرم ، كبرحي ، ٰبل ُب شواؿ ، فهذا يصح ، لكن البد أف يبْب كل جنس كٜبنو ، 

 كالتمر ، ٟبسْب صاعان من الرب ، كٟبسْب صاعان من التمر .فيقوؿ مثبلن : أسلمت إليك ُب الرب 
 الشرط الثاين : أف يكوف معلـو القدر .

، كىكىٍزفو مىٍعليوـو ) لقولو  ٍرو فػىٍلييٍسًلٍف ُب كىٍيلو مىٍعليوـو  ( .  مىٍن أىٍسلىفى ُب ٛبى
 إذل ا٣بصومة كالنزاع .فإذا دل يكن معلـو القدر فسد السلم ، ١بهالة قدر ا٤بسلم فيو ، كإفضاء ذلك 

 مثاؿ : إذا قاؿ : أسلمت إليك ألف رايؿ ٗبائة صاع بر أك ٗبائة كيلو قطن صح .
فإف كاف ٩با ال يكاؿ كال يوزف فبلبد فيو من عد معلـو ، أك ذرع معلـو ، إ٢باقان للعد كالذرع ابلكيل كالوزف ، ٔبامع عدـ  -

 ك٫بوه عددان . ا١بهالة ابلقدر ُب كلٌو ، فيجوز السلم ُب البيض
 الشرط الثالث : أف يقبض الثمن دبجلس العقد .

 كىذا موضع إٝباع بْب العلماء ، إال أف مالكان أجاز أتخّبه ٫بو يـو أك يومْب أك ثبلثة بناء على أنو شيء يسّب .
 لٌدين .كٝبهور العلماء قالوا : بفساد عقد السلم ابلتفرؽ قبل القبض ، ألنو يصّب من ابب بيع الدٍَّين اب -
 إذا قبض بعض الثمن ٍب تفرقا ٍب قبض البقية ، فالراجح ُب ىذه ا٤بسألة أنو يصح فيما قبض كيبطل فيما دل يقبض . -

فلو أسلم ُب مائة كيلو من التمر بلف رايؿ ، كأعطاه ٟبسمائة رايؿ ُب اجمللس ، صح ُب نصف ا٤بسلم فيو ، كمادل يقبض بطل 
 فيو كيعقد عليو عقدان آخر .

 . –وىو الشيء اؼببيع  –لشرط الرابع : ضبط صفات اؼبسلم فيو ا
كا٤براد الصفات الٍب ٥با أثر ُب اختبلؼ الثمن ، بف يذكر كل كصف ٱبتلف بسببو الثمن اختبلفان ظاىران ، مثل ذكر اللوف ُب  

أف األرز من النوع ا٥بندم مثبلن ، كُب  الثياب ، أك أنو قدصل أك جديد ، كالبد أف يبْب النوع إف كاف للجنس أكثر من نوع ، فيبْب
 السمن يبْب أنو ٠بن بقر أك غنم ، كالتمر يبْب أنو سكرم أك شقراء أك ٫بوٮبا .

 لَبتفع ا١بهالة . -أ
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 كتسد األبواب الٍب تفضي إذل ا٤بنازعة عند التسليم . -ب
 الشرط اػبامس : أف يكوف اؼبسلم فيو عاـ الوجود .

 كاف كذلك أمكن تسليمو عند كجوب تسليمو .  إذا:  كال نعلم فيو خبلفان ، كذلك أنو  قاؿ ابن قدامة
 فالقدرة على التسليم شرط ، كال يتحقق إال إذا كاف عاـ الوجود .

 فلو أسلم إليو مائة رايؿ ٗبائة كيلو عنب ٰبل كسط الشتاء دل ٯبز ، ألف ا٤بسلم فيو ال يوجد كقت حلوؿ األجل .
  ؟ اؼبسلم فيو موجودًا حاؿ السلموىل يشرتط كوف 

 : ال يشَبط . القوؿ األوؿ
 كىذا قوؿ مالك ، كالشافعي ، كأٞبد ، كإسحاؽ ، كابن ا٤بنذر .

 قاؿ  ) من أسلف ُب شيء فليسلف ُب كيل معلـو ، أك كزف معلـو ، إذل أجل معلـو ( . ألف النيب -أ
 سلف سنتْب .كدل يذكر الوجود ، كلو كاف شرطان لذكره كلنهاىم عن ال

 كألنو ليس كقت كجوب التسليم . -ب
 : أنو يشَبط .القوؿ الثاين 

 كىذا قوؿ الثورم ، كاألكزاعي ، كأصحاب الرأم .
 واألوؿ أصح .

 مثاؿ : لو أجرل عقد السلم ُب كقت الشتاء على رطب صح .
 ما حكم بيع اؼبسلم فيو قبل قبضو ؟ 

 . : أما بيع ا٤بسلم فيو قبل قبضو فبل نعلم ُب ٙبرٲبو خبلفان  قاؿ ابن قدامة
 ما حكم اإلسبلـ يف اغبيواانت ؟ 

 اختلف العلماء ُب حكم اإلسبلـ ُب ا٢بيواَنت على قولْب :

 : ال يصح السلم ُب ا٢بيواَنت . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب أيب حنيفة .

 ا٢بيواف ( ركاه ا٢باكم كىو ضعيف .هنى عن السلم ُب  ٢بديث ابن عباس  ) أف النيب  -أ
 كألف ا٢بيواَنت ٚبتلف اختبلفان متباينان فبل ٲبكن ضبطو .-ب

 : أنو يصح السلم ُب ا٢بيواف . القوؿ الثاين
: ك٩با ركينا عنو أنو ال بس ابلسلم ُب ا٢بيواَنت ، كىو قوؿ ابن مسعود ، كابن عباس ، كابن عمر ، كسعيد بن  قاؿ ابن اؼبنذر

 ، كا٢بسن البصرم ، كالزىرم ، كاألكزاعي ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كمالك ، كأٞبد .ا٤بسيب 
 اقَبض بكران . : قياسان على جواز القرض فيو ، فقد ركل مسلم أنو  قالوا

 . الصحيح كىذا القوؿ ىو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 كالتباغض كا٣بصومات .حرصت الشريعة على سد كل ابب يؤدم إذل التنازع  .ُ

 السلم من بيوع ا١باىلية الٍب أقرىا الشرع ، لكن أضاؼ بعض الشركط الٍب تبعد ا٣بصومات كالتنازع . .ِ
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, َوَمْن َأَخَذَىا يُرِيُد  , َأدهى َاَّللهُ َعْنوُ  َمْن َأَخَذ َأْمَواَؿ اَلنهاِس يُرِيُد َأَداَءَىا)  قَاؿَ  َعِن اَلنهِبِّ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٙ٘ٛ
   َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ  .( ِإْتبَلفَػَها, أَتْػَلَفُو َاَّللهُ 

------------ 
ىذا عاـ ُب أخذ األمواؿ عن طريق القرض ، أك البيع إذل أجل ، أك الشركة ، أك العارية ، أك أم  (َمْن َأَخَذ َأْمَواَؿ اَلنهاِس ) 

 خرل .معاملة من كجوه ا٤بعامبلت األ
 أم : عند أخذه ٥با كانت نيتو الوفاء كاألداء ٩با يرزقو هللا تعاذل . ( يُرِيُد َأَداَءَىا) 
أتدية هللا عنو يشمل تيسّبه تعاذل لقضائها ُب الدنيا بف يعينو هللا يوسع رزقو ، كيسوؽ لو من ا٤باؿ ما يقضي بو  ( َأدهى َاَّللهُ َعْنوُ ) 

إف شاء  –دينىو ٢بسن نيتو ، كيشمل أداءىا عنو ُب اآلخرة إبرضائو غرٲبو ٗبا شاء هللا ، فإف فاتو األكؿ ُب دار الدنيا دل يفتو الثاشل 
 ة ٢بسن نيتو .ُب الدار اآلخر  –هللا 
أم : عند أخذه ٥با دل تكن نيتو الوفاء ، بل يريد إتبلؼ ما أخذ على صاحبو ، كىو يشمل ما إذا  ( َوَمْن َأَخَذَىا يُرِيُد ِإْتبَلفَػَها) 

 إٌداف كليس عنده نية الوفاء ، أك أخذىا ببل حاجة كإ٭با يريد إتبلفها على صاحبها .
إبتبلؼ الشخص نفسو كإىبلكو ، كيدخل فيو إتبلؼ مالو كجاىو كطيب عيشو كتضييق أموره كتعسّبه  ُب الدنيا( أَتْػَلَفُو َاَّللهُ  )

 مطالبو .
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : الَبغيب ُب حسن النية عند االستدانة من الناس ، كأف من استداف كنيتو الوفاء أعانو هللا .
بىةى  عىٍن عيبػىٍيًد هللًا ٍبنً فقد ركل النسائي :  انىٍت فىًقيلى ٥بىىا : ايى أيَّ اٍلميٍؤًمًنْبى ،  أىفَّ مىٍيميونىةى ، زىٍكجى النَّيبًٌ  )عىٍبًد هللًا ٍبًن عيتػٍ اٍستىدى

ٍعتي رىسيوؿى هللًا   (  أىٍف يػيؤىدًٌيىوي ، أىعىانىوي اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ  يػىقيوؿي : مىٍن أىخىذى دىيٍػننا كىىيوى ييرًيدي  تىٍستىًديًنْبى كىلىٍيسى ًعٍندىًؾ كىفىاءه ، قىالىٍت : ًإشٌلً ٠بًى
 اذكر حاالت اؼبدين ؟ 

 للمدين لو حاالت :
 إذا أخذ الدين بنية عدـ الوفاء . اغبالة األوىل :

 فإنو آٍب سواء مات كدل يوفو أك أعسر ُب حياتو ، فإنو يؤاخذ يـو القيامة . 
ؾ ماؿ ا٤بسلم بغّب كجو حق ، كىذا من أكل أمواؿ الناس ابلباطل ، كقد قاؿ هللا ألنو غّب معذكر ابالستدانة ، كألنو قصد استهبل

نىكيم بًٱۡلبىًَٰطًل كىتيۡدليوٍا هًبىآ ًإذلى ٱ٢ۡبيكَّاـً  تعاذل لىكيم بػىيػۡ كيليٓوٍا أىۡموىَٰ
ۡ
 (...)كىالى أتى

 ك٩با يدؿ على ذلك أيضان :
ًو أىٍك ًمٍن شىٍيءو ، فػىٍليتىحىلٍَّلوً مٍنو ػمىٍن كىانٍت ًعٍندىه مىٍظلمىةه ألىًخيًو ، ًمٍن ًعٍرضً ) قاؿ  أىيب ىيرًيٍػرىةى رضي اَّللَّ عنو عن النَّيبًٌ حديث -أ

ذى ًمٍن سيًٌئىاًت  يىكيٍن لىوي حسىنىاته أيخً اٍليٍوـى قػىٍبلى أىٍف ال يكيوفى ًدينىاره كال ًدٍرىىمه ، إٍف كىافى لىوي عىمله صىاحله أيًخذى ًمٍنوي ًبقٍدًر مٍظلمًتًو ، كإٍف دلىٍ 
 ركاه البخارم  (صاًحًبًو فىحيًملى عىلىٍيًو 

ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمًٍَّب » ٍدريكف من اٍلميٍفًلسي ؟ قاليوا : اٍلميٍفلسي ًفينىا مىٍن ال ًدٍرىىمى لىوي كىال مىتىاعى . فقاؿ : ) أت كعنو . قاؿ : قاؿ -ب
ا ، كىضىرىبى ىذا ، مىٍن َيىٌٍب يػىٍوـى اٍلقيامًة ًبصىبلةو  ا كىأىكىلى ماؿى ىىذىا، كسفىكى دىـ ىذى كىًصيىاـو كزىكىاةو ، كٍَيٌب كقىٍد شىتىمى ىذا ، كقذىؼ ىذى

ا ًمٍن حسىنىاتًًو ، كىىذا ًمن حسىنىاتًًو ، فىًإٍف فىًنيىٍت حسناتو قػىٍبلى أىٍف يٍقًضيى مىا عىلىٍيًو ، أيًخذى ًمٍن  ىيٍم فىطير فيػيٍعطىى ىذى حىٍت علىٍيو ، ٍبيَّ خىطىاايى
 كاه مسلم .(  طيرًح ُب النَّارً 

ءلىتػيؤىدُّفَّ ا٢بٍيقيوؽى ًإذلى أىٍىًلهىا يػىٍوـى اٍلقيامىًة حىٌبَّ يػيقىادى للشَّاًة ا١بٍىلٍ )قاؿ  أىف رسوؿى اَّللَّ  كعن أىيب ىريرة-ج  ركاه مسلم  (حىاء ًمنى الشَّاًة اٍلقىٍرَنى
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منها  ، كأف من ظلم مسلمان ُب شيء، أك ُب ا٤باؿ، أك ُب العرضغّب، سواء كانت ُب النفسه األحاديث تبْب عظمة حقوؽ الفهذ
 ، كأف ىذا األمر سبب عظيم لدخوؿ النار كما نصت عليو األحاديث .فإنو مؤاخذ بو يـو القيامة، كأف هللا يقتص منو ٣بصمو

 إذا الدين ُب مباح كبنيتو الوفاء . اغبالة الثانية :
الوفاء من غّب تقصّب منو ، فإف هللا يقضي عنو دينو يـو القيامة ، فيعوض دائنيو فضبلن منو كتكرمان ، كأما ا٤بدين فإف مات قبل 

 فبل مؤاخذة عليو لعدـ تقصّبه أك تفريطو .
. لدنيا ، ..و ، كدل يوؼى عنو ُب ا. ككانت بنيتو كفاء دينقصّب منو كأف ييعسر مثبلن ..: من مات قبل الوفاء بغّب ت قاؿ ابن حجر

الظاىر أنو ال تًبعة عليو كا٢بالة ىذه ُب اآلخرة ، ٕبيث يؤخذ من حسناتو لصاحب الدين ، بل يتكفل هللا عنو لصاحب الدين ،  
 كما دؿ عليو حديث الباب .

 -إف شاء هللا-، فإف هللا ال ٰببسو عن ا١بنة قة أك عسرة، كمات كدل يَبؾ كفاء: كمن أدىاف ُب حق كاجب لفاالرب كقاؿ ابن عبد
ء الراجع على ا٤بسلمْب ي، أك من الفعنو دينو، إما من ٝبلة الصدقات، أك من سهم الغارمْب ألف على السلطاف فرضان أف يؤدم

 ء .يمن صنوؼ الف
 . ا٢بديث دليل على كجوب ا٤بسارعة ُب أداء الديوف ، كٙبرصل ا٤بماطلة 
 ( متفق عليو . ) مطل الغِب ظلم ٢بديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -أ

 ا٤بطل : منع أداء ما استحق أداؤه .
 الغِب : القادر على السداد .

 ( ركاه ابن ماجو .)رل الواجد ٰبل عرضىو كعقوبىتو كعن عمرك بن الشريد عن أبيو . قاؿ : قاؿ  -ب
ء، يذمو كيصفو بسوء القضا ( أم : لصاحب الدين أفو القادر على قضاء دينو. )عرضو: ىللي: ا٤بطل. )الواجد( الواجد( ا)رلىٍ 

 ، كما فسره ككيع ُب ىذا ا٢بديث .سو: حبلبخارم معلقان. )كعقوبىتو( أم، ككذا سفياف عند اكفسره ككيع ُب ىذا: بشكايتو
 ففي ىذه األحاديث ٙبرصل ا٤بماطلة ، كلذلك قسم بعض الفقهاء ا٤بدين إذل ثبلثة أقساـ :

 وفاء ٔبميع ديونو .مدين غِب قادر مقتدر على ال القسم األوؿ :
 فهذا ٯبب عليو كفاء دينو لغرٲبو ُب كقتو .

فإف دل يًف كأراد ا٤بماطلة ، فلصاحب ا٢بق أف يغلظ عليو ابلقوؿ ، ألنو صاحب حق ، كصاحب ا٢بق لو مقاؿ ، كما جاء ذلك 
لو ، فهٌم بو الصحابة ، فقاؿ :  يتقاضاه ، فأغلظ ُب ا٢بديث الصحيح ، فقد ركل البخارم عن أيب ىريرة ) أف رجبلن أسل النيب 

 دعوه ، فإف لصاحب ا٢بق مقاالن ( 
ما أبيح منو لغرٲبو من أخذ عوضو كالقوؿ فيو ٗبا ىو عليو من الظلم ، كالدليل على أف مطل الغِب ظلم ال ٰبل قاؿ ابن عبد الرب : 

يريد من بعضكم ـ ( كأموالكم كأعراضكم عليكم حراإف دماءكم )  كلوال مطلو لو كاف ذلك فيو غيبة كقد قاؿ ، كسوء األفعاؿ 
كاللي ا٤بطل كالتسويف كالواجد (  رل الواجد ٰبل عرضو كعقوبتو) أف يقوؿ فيمن مطلو قاؿ  ل بدينوػعلى بعض ٍب أابح ٤بن مط

 )التمهيد(.   الغِب
ظي لىوي اًبٍلقىٍوًؿ ، فػىيػىقيوؿي : ايى ظىادلي ، ايى إذىا اٍمتػىنىعى اٍلميوًسري ًمٍن قىضىاًء الدٍَّيًن ، فىًلغىرٲبً كقاؿ ابن قدامة :  زىمىتيوي ، كىميطىالىبػىتيوي ، كىاإٍلًٍغبلى ًو ميبلى

لُّ عيقي ػرلىُّ اٍلوىاجً )  ًو ذىًلكى ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ ػكى٫بىٍ ، ميٍعتىدو  لُّ اٍلقىٍوؿى ًُب :  فػىعيقيوبػىتيوي حىٍبسيوي ، كىًعٍرضيوي أىمٍ ( ٍرضىوي ػوبػىتىوي كىعً ػًد ، ٰبًي ٰبًي
ًظ لىوي   ( .   ) ا٤بغِب ( .إفَّ ًلصىاًحًب ا٢بٍىقًٌ مىقىاالن ) كىقىاؿى ( مىٍطلي اٍلغىًِبًٌ ظيٍلمه )  كىقىاؿى : النَّيبُّ ، ًعٍرًضًو اًبإٍلًٍغبلى

 ، كا٤بالكية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .فإذا امتنع ا٤بدين عن الوفاء ، كماطل كىو معلـو ا٤ببلءة ، فإنو ٰببس ، كهبذا قاؿ ا٢بنفية 
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 كىو مركم عن عدد من قضاء السلف منهم : شريح ، كالشعيب ، كابن أيب ليلى .
 قاؿ ابن ا٤بنذر : أكثر من ٫بفظ قو٥بم من علما األمصار كقضاهتم يركف ا٢ببس ُب الدٍين .

 : مدين معسر معدـ . القسم الثاين
 تغليظ القوؿ عليو ، بل ٯبب تركو كإنظاره إذل ميسرة .فهذا إذا ٙبقق إعساره فبل ٯبوز 

 ( .كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإذلى مىٍيسىرىةو لقولو تعاذل ) 
ما  ( ال ٯبد كفاء )فػىنىًظرىةه ًإذلى مىٍيسىرىةو( كىذا كاجب عليو أف ينظره حٌب ٯبدٍف كىافى( ا٤بدين )ذيك عيٍسرىةو كىإً ):  قاؿ السعدم رٞبو هللا

 و .يوُب ب
أم : إمهالو حٌب يوسر ، لقوؿ هللا تعاذل : )فػىنىًظرىةه ًإذلى  –كمن فوائد اآلية : كجوب إنظار ا٤بعسر  كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمْب :

 و .مىٍيسىرىةو( فبل ٘بوز مطالبتو ابلدين ، كال طلب الدين من
مستحقو ، كا٤بعسر ال ظلم منو لعدـ قدرتو على الوفاء ، كألنو إذا  كألف التغليظ ُب القوؿ كا٢ببس لدفع الظلم إليصاؿ ا٢بق إذل 

كاف غّب مستطيع كفاء دينو ال يكوف ا٢ببس مفيدان ُب حقو ، ألف ا٢ببس شرع للتوصل إذل قضاء الدٍين ، ال لعينو ، كىذا أمر قد 
 قاؿ بو عامة الفقهاء .

 لبعض ديونو ال كلها . مدين معسر غّب معدـ ، لو من ا٤باؿ ما يكفي القسم الثالث :
إف شاء  –فهذا ا٤بدين ٰبق لدائنيو رفع أمره إذل القاضي مٌب ما ركبتو الديوف كزادت عن مالو ، كىذا القسم سياٌب الكبلـ عليو 

 ُب ابب ا٢بجر إف شاء هللا ، ) كا٤بفلس : من كاف دينو أكثر من مالو ( . –هللا 
 ما حكم إعانة اؼبدين اؼبعسر ؟ 

 أجر كبّب .مستحب كفيو 
) من نٌفس عن مؤمن كربةن من كرب الدنيا ، نٌفس هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة ،  عن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كمن يٌسر على معسر يسر هللا عليو ُب الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .
 .) نٌفس (  أم : فرٌج . ) كيربة ( أم : الكربة ا٣بصلة ارل ٰبزف هبا 

 كمعُب نفس الكربة: أزا٥با.  اإلماـ النوكم ُب شرح ا٢بديث :قاؿ 

كغّب ذلك، كفضل  إشارة ٗبصلحة أك نصيحة كفيو: فضل قضاء حوائج ا٤بسلمْب كنفعهم ٗبا تيسر من علم أك ماؿ أك معاكنة أك
ـز من ذلك االشتغاؿ ابلعلم السَب على ا٤بسلمْب، كقد سبق تفصيلو، كفضل إنظار ا٤بعسر، كفضل ا٤بشي ُب طلب العلم، كيل

الشرعي بشرط أف يقصد بو كجو هللا تعاذل، إف كاف ىذا شرطان ُب كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدكف ىذه ا٤بسألة بو، لكونو 
 )شرح مسلم(م .   قد يتساىل فيو بعض الناس كيغفل عنو بعض ا٤ببتدئْب ك٫بوى

 ماذا يستحب للدائن ؟ 
 ُب طلب الدين .يستحب لو السماحة  أواًل :

 ) رحم هللا رجبلن ٠بحان إذا ابع ، كإذا اشَبل ، كإذا اقتضى ( ركاه البخارم . ٢بديث جابر . قاؿ : قاؿ 
 .بلن إذا اشَبل، سهبلن إذا اقتضى( زاد أٞبد )سهبلن إ(، سهل كاف قبلكم، كاف سهبلن إذا ابعغفر هللا لرجالَبمذم )كلفظ 

رر أحواؿ البيع كالشراء كالتقاضي، كالسمح ، فلذلك كسهبلن كىي صفة مشبهة تدؿ على الثبوتقولو )٠بحان( قاؿ ابن حجر: أم 
 .طلب قضاء حقو بسهولة كعدـ إ٢باؼ :٠بح بكذا أم: إذا أجاد، كا٤براد ىنا ا٤بساىلة. )كإذا اقتػضى( أم: ا١بواد، يقاؿ

 إنظاره إذا كاف معسران . اثنياً :
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اًيني النَّاسى فىكىافى يػىقيوؿي لًفىتىاهي ًإذىا أىتػىٍيتى ميٍعًسران فػىتىجىاكىٍز عىٍنوي لىعى )قىاؿى  وؿى اَّللًَّ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسي  . لَّ اَّللَّى يػىتىجىاكىزي عىنَّاكىافى رىجيله ييدى
 ( متفق عليو .وفػىلىًقىى اَّللَّى فػىتىجىاكىزى عىنٍ 

. قىاؿى فىًإسلًٌ  أىابى قػىتىادىةى طىلىبى غىرٲبان لىوي فػىتػىوىارىل عىٍنوي ٍبيَّ كىجىدىهي فػىقىاؿى ًإسلًٌ ميٍعًسره . فػىقىاؿى آَّللًَّ قىاؿى آَّللًَّ  أىفَّ ) عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن أىىًب قػىتىادىةى 
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ   ( ركاه مسلم . نػىفًٌٍس عىٍن ميٍعًسرو أىٍك يىضىٍع عىٍنوي مىٍن سىرَّهي أىٍف يػيٍنًجيىوي اَّللَّي ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فػىٍليػي  )يػىقيوؿي  ٠بًى

: قىاؿى رسوؿ هللا  كعن أىيب ىريرة  يىوـى ال ًظلَّ ًإالَّ  مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران ، أىٍك كىضىعى لىوي ، أظىلَّوي هللاي يىوـى الًقيىامىًة ٙبىٍتى ًظلًٌ عىٍرًشوً ) قىاؿى
 ركاه الَبمذم . (ًظلُّوي 

 ( ركاه مسلم .ًظلًًٌو  مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران أىٍك كىضىعى عىٍنوي أىظىلَّوي اَّللَّي ُب )  كعن أيب اليسر . قاؿ : قاؿ 
 الوضع عنو . اثلثاً :

 . (ًظلًًٌو  مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران أىٍك كىضىعى عىٍنوي أىظىلَّوي اَّللَّي ًُب للحديث السابق )
 ( . مىٍن سىرَّهي أىٍف يػيٍنًجيىوي اَّللَّي ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فػىٍليػينػىفًٌٍس عىٍن ميٍعًسرو أىٍك يىضىٍع عىٍنوي ك٢بديث أيب قتادة السابق ) 

 .بعضو كضع عنو: أم ٘باكز عن الدين أك، أنظر معسران: أم أمهلو ُب قضاء الدم
 ماذا يستحب للمدين ؟ 

 أكالن : أخذ الدين بنية الوفاء .
 .٢بديث الباب 

 كلركاية النسائي ) من أخذ ديٍنان كىو يريد أف يؤديو أعانو هللا عز كجل ( .
 حسن القضاء . اثنياً :

ًإفَّ ًلصىاًحًب ا٢بٍىقًٌ :   فػىقىاؿى النَّيبُّ   حىقّّ فىأىٍغلىظى لىوي فػىهىمَّ ًبًو أىٍصحىابي النَّيبًٌ  كىافى لًرىجيلو عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 
هي  -فػىقىاؿى ٥بىيمي  -مىقىاالن  يػٍره ًمٍن ًسنًًٌو . قىاؿى « . اٍشتػىريكا لىوي ًسنِّا فىأىٍعطيوهي ًإايَّ دي ًإالَّ ًسنِّا ىيوى خى هي فىًإفَّ » فػىقىاليوا ًإَنَّ الى ٪بًى فىاٍشتػىريكهي فىأىٍعطيوهي ًإايَّ

يػٍرىكيٍم  -ًمٍن خىٍّبًكيٍم   ( متفق عليو .ٍحسىنيكيٍم قىضىاءن أى  -أىٍك خى
جيلى بىٍكرىهي اٍستىٍسلىفى ًمٍن رىجيلو بىٍكران فػىقىًدمىٍت عىلىٍيًو ًإًبله ًمٍن ًإًبًل الصَّدىقىًة فىأىمىرى أىابى رىاًفعو أىٍف يػىٍقًضىى الرَّ  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب رىاًفعو 

ًعيان . فػىقىاؿى  فػىرىجىعى ًإلىٍيًو أىبيو رىاًفعو فػىقىاؿى  نػيهيٍم قىضىاءن : دلٍى أىًجٍد ًفيهىا ًإالَّ ًخيىاران رىابى هي ًإفَّ ًخيىارى النَّاًس أىٍحسى  ( متفق عليو . أىٍعًطًو ًإايَّ
 عرؼ القرض ؟ 

 لغة : ىو القطع ، كمنو ا٤بقراض الذم يقطع بو .القرض 
 القرض : ىو إعطػاء ماؿ ٤بن ينتفػع بو كيرد بدلػو .

 رد بدلو ( خرج بذلك العارية ، ألف العارية ال يرد بد٥با كإ٭با يرد عينها .قوؿ ) كي
 .ك٠بي قرضان : ألف ا٤بقرض يقطع جزءان من مالو للمقَبض  -
 ىل القرض من عقود اؼبعاوضات أو من عقود التربعات ؟ 

 ت .القرض من عقود التربعا
 ( أقسػاـ : ّالعقود تنقسم إذل )  

 كالقرض ، كا٥ببة ، كالوصيػة ( .) عقود تربعات  األوؿ :
 عقود معاكضات ) كالبيع ، كاإلجػارة ( . الثاين :

 عقود توثيقات ) كالرىن ، كالضماف ( . الثالث :
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 ما حكم القرض ؟ 
 .سنػة حكمو للمقًرض : 

كقضاء حاجة ا٤بسلم األدلة القرآنية كا٢بديثية القاضية بفضل ا٤بعاكنة  أحاديث كعموميات القرض فضيلة قاؿ الشوكاشل : كُب
 خبلؼ بْب ا٤بسلمْب ُب مشركعيتو . كربتو كسد فاقتو شاملة لو ، كال كتفريج

 ، كالقرض إحساف .قاؿ تعاذل ) كأحسنوا إف هللا ٰبب احملسنْب ( -أ
 كقاؿ تعاذل ) من ذا الذم يقرض هللا قرضان حسنان فيضاعفو لو أضعافان كثّبة ( .-ب

تبارؾ -كيدخل ُب ذلك القرض، ك٥بذا قالوا: إف هللا ، مة ُب الصدقة كاإلنفاؽ ُب سبيل هللا عا اآلية ة : أف ىذهكجو الدالل
شبو األعماؿ الصا٢بة كاإلنفاؽ ُب سبيل هللا اب٤باؿ ا٤بقرض، كشبو ا١بزاء ا٤بضاعف على ذلك ببدؿ القرض كىذا يدؿ  -كتعاذل

 ض .على فضيلة القر 
 ( .كقاؿ تعاذل ) كأقرضوا هللا قرضان حسنان -ج
نٍػيىا نػىفَّسى اَّللَّي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -د مىٍن نػىفَّسى عىٍن ميٍؤًمنو كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب الدُّ

تػىرىهي اَّللَّي ًُب  كىمىٍن يىسَّرى عىلىى ميٍعًسرو يىسَّرى اَّللَّي عىلىٍيًو ُب  تػىرى ميٍسًلمان سى نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىمىٍن سى نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىاَّللَّي ًُب  الدُّ عىٍوًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى  الدُّ
 ( ركاه مسلم .عىٍوًف أىًخيًو  اٍلعىٍبدي ُب 

( قبةزقاقان كاف لو مثل عتق ر  ، أك ىدلمن منح منيحة لَب أك كرًؽيقوؿ ) ٠بعت رسوؿ هللا  قاؿ: الرباء بن عازبكعن  -ىػ
 ركاه الَبمذم .

 يعِب بو ىداية الطريق . زقاقان ( قاؿ الَبمذم : كمعُب قولو ) من منح منيحة كرؽ ( إ٭با يعِب بو قرض الدراىم . ) أك ىدل
ا٤بنيحة عند العرب على  : عبيدة أبو ٤بنيحة ابلنوف كا٤بهملة كزف عظيمة ىي ُب األصل العطية ، قاؿقاؿ ا٢بافظ ُب الفتح : ا

 ككبرىا زمنا ٍب يردىا ، يعطيو َنقة أك شاة ينتفع ٕبلبها صاحبو صلة فتكوف لو ، كاآلخر : أف كجهْب : أحدٮبا : أف يعطي الرجل

 شاة كاألكؿ أعرؼ .تكوف ا٤بنيحة إال َنقة أك  قيل ال : القزاز كقاؿ
ُب النهاية  ا١بزرم بكسر الراء كسكوهنا أم فضة ، قاؿ ( منيحة لَب أك كرؽ ) أعطى أم ( كقاؿ ا٤بباركفورم : قولو : ) من منح

ٍب  أعطاه لينتفع بوبرىا كصوفها زماَن ، كمنحة اللَب أف يعطيو َنقة أك شاة ينتفع بلبنها كيعيدىا ، ككذلك إذا منحة الورؽ القرض
 يردىا ، كمنو ا٢بديث ) ا٤بنحة مردكدة ( .

 من مسلم يقرض قرضان مرتْب إال كصدقتها مرة ( ركاه ابن ماجو . ) ما كعن ابن مسعود . قاؿ : قاؿ  -د
 كأما ابلنسبة للمقَبض فمباح .

 ما الذي يصح قرضو ؟ 
 كل شيء يصح بيعو يصح  قرضػو إال بِب آدـ :

 كالكتب ، كالطاكالت ، .. فيصح قرض ا٢بيواَنت ، كاألكاشل ، 
 ) إال بِب آدـ ( أم األرقاء ، قالوا : لئبل يؤدم إذل أف يستقرض أمىػة فيجامعها .

 ىل يتأجل القرض ابلتأجيل ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 أف القرض ال يلـز أتجيلو ابلتأجيل ، كال يكوف إال حاالن . القوؿ األوؿ :
 العلماء ، من ا٢بنفية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .كىذا قوؿ ٝبهور 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
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 ( . مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنْبى ًمٍن سىًبيلو لقولو تعاذل )  -أ
 قالوا : نفي السبيل عنهم على كجو نصوصية االستغراؽ ، فلو لـز ٙبقق سبيل عليو .

 ا٣بركج عن ابب اإلرفاؽ . أف القرض من عقود التربعات ، فهو صلة ُب االبتداء ، فلو لـز لكاف سببان ُب -ب
 القياس على العارية ُب عدـ لزكمها . -ج 

 صحة التأجيل كلزكمو . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ مالك ، كالليث بن سعد ، كىو قوؿ بعض الصحابة كالتابعْب كأتباعهم ، كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم .

 كبقية النصوص الواردة ُب كجوب الوفاء ابلعهد كالوعد  ٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد (ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أى لقولو تعاذل )  -أ
 ) ا٤بسلموف على شركطهم ( ركاه الَبمذم . كلقولو  -ب
)  آية ا٤بنافق ثبلث : .. كإذا كعد أخلػف ( متفق عليو . فالوعػد  كألف ا٤بطالبة بو كىو مؤجل إخبلؼ للوعد ، كقد قاؿ -ج

 ٯبب الوفاء بو .
 .تفاؽ( كاألجػػرة ا٤بؤجلةابق لصاحب ا٢بق تعجيلها قبل أجلها، كثمن ا٤ببيع ا٤بؤجػػػػػػل )، حيث ال ٰبالقياس على سائر الدين -د
( أعطى أفضل من دراٮبو ما دل يشَبط: كإف ما ثبت عن ابن عمر )أنو سئل عن القرض إذل أجل، فقاؿ: ال بس بو، قاؿ-ىػ

 أخرجو البخارم تعليقان .
ٍينو ًإذلى األصل ُب الديوف جواز التأجيل، لقولو تعاذل ) أف -ك تيٍم ًبدى ايػىنػٍ راج كإخ ( أىجىلو ميسىٌمىن فىاٍكتػيبيوهي ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى

 ، ألنو دٍين من الديوف .القرض من ذلك ٰبتاج إذل دليل
 .اإلماـ ابن القيم ُب إعبلـ ا٤بوقعْب  ره كقد نصكىذا القوؿ ىو الراجح ، 

 ما اعبواب عن قوؿ أصحاب القوؿ األوؿ : أف القرض من عقود التربعات ؟ 
ا١بواب : أف أتجيل القرض ال يناُب موضوع التربعات ، إذ القرض إحساف ، كأتجيلو إحساف آخر ، ككوف ا٤بقًرض ملزمان ابلكف 

 ونو متربعان ، إذ ىو ألـز نفسو برضاه مع علمو بف النفع للمقَبض .عن ا٤بطالبة حٌب ينتهي األجل ، ال يناُب ك
 ما حكم قرض اؼبنافع ؟ 

 و .مثاؿ : كأف يقوؿ : احصد عندم ىذا اليـو كأحصد عندؾ غدان ، أك أف ينسخ لو كتاابن على أف ينسخ لو كتاابن آخر مثل
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 ز قرض ا٤بنافع .ال ٯبو  القوؿ األوؿ :
 كىذا مذىب الشافعية ، كا٢بنابلة .

 .ق ا٤بماثلة الوا، فبل تتحقكن رد بدلو، كا٤بنافع يصعب تقديرىاقالوا : إف من صحة القرض أف يكوف معلـو القدر حٌب ٲب -أ
 ، كىو ٧بـر .كوف من قبيل القرض الذم جر نفعاى ألنو ي -ب
 أنو غّب معهود ُب العادة كالعرؼ . -ج

 : أنو ٯبوز . الثاين القوؿ
 كىو مذىب ا٤بالكية ، كاختاره ابن تيمية .

 أف القرض عقد إرفاؽ كقربة ، كيتسامح فيو ما ال يتسامح ُب غّبه من عقود ا٤بعاكضات . -أ
 أف األصل ُب ا٤بعامبلت اإلابحة ، كإذا قيل ىذا ُب ابب ا٤بعاكضات فباب اإلرفاؽ كالتربع أكذل بذلك كأحرل . -ب

 لم ابلراجح .كهللا أع
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 . ما حكم إذا شرط اؼبقِرض أف يوفيو يف بلد آخر ؟ كأف يقوؿ : أقرضك بشرط أف توفيَن بو يف مكاف كذا 
 ستأٌب ا٤بسألة إف شاء هللا .  اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 ما حكم ما يسمى جبمعية اؼبوظفني ؟ 
 على قولْب :ُب حكم ىذه ا١بمعيػة ا٤بعاصرين اختلف العلماء 
 ا١بواز .القوؿ األوؿ : 

 كُب مقدمتهم الشيخ ابن ابز رٞبو هللا كالشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا .، غالب ىيئة كبار العلماء  كإليو ذىب
 .ألف األصل ُب العقود ا٢بل  ، فكل عقد دل يرد دليل شرعي يدؿ على ٙبرٲبو فهو جائز 

كالتقول ، فهي طريق لسد حاجة احملتاجْب ، كإعانػة ٥بم على البعد عن ا٤بعامبلت احملرمة  أف ُب ىذه ا٤بعاملة تعاكَنن على الرب 
 كالراب أك التحايل عليو ببيع العينػة .

 أهنا حراـ .القوؿ الثاين : 
َها قَاَلتْ  - ٚ٘ٛ ـَ لَ  ) َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللهُ َعنػْ ! ِإفه ُفبَلانً َقِد , فَػَلْو بَػَعْثَت ِإلَْيِو, فََأَخْذَت قُػْلُت: اَي َرُسوَؿ اَّللِه ُو بَػزٌّ ِمَن الشهاـِ

, َورَِجالُُو ثَِقاٌت  ( ِمْنُو ثَػْوبَػنْيِ بَِنِسيَئٍة ِإىَل َمْيَسَرٍة؟ فََأْرَسَل ِإلَْيِو, فَاْمتَػَنعَ  َهِقيُّ  .َأْخَرَجُو اغْبَاِكُم َواْلبَػيػْ
-------------- 

ـِ )   كالزام ا٤بشددة ، نوع من الثياب الغليظة . بفتح الباء(  بَػزٌّ ِمَن الشها
 أم : يؤخر تسليم الثمن .(  بَِنِسيَئةٍ ) 
 . أم : مؤجبلن إذل كقت اليسر كالسعة كالغُب(  ِإىَل َمْيَسَرةٍ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث صحيح ، أخرجو الَبمذم كأٞبد أيضان .
 ما حكم البيع إىل ميسرة ؟ 

 . بْب أىل العلم البيع إذل ا٤بيسرة ٧بل خبلؼ
 . فإف ا٤بيسرة أجل ٦بهوؿ فبل يصح عند ٝباىّب العلماء 
إف ابع بثمن مؤجل دل ٯبز إذل ٦بهوؿ، كالبيع إذل العطاء، ألنو عوض ُب بيع، فلم ٯبز إذل أجل   :ُب ا٤بهذب الشريازي قاؿ 

 .اىػ .٦بهوؿ كا٤بسلم فيو
 .انتهػى .بثمن إذل أجل ٦بهوؿ اتفقوا على أنو ال ٯبوز البيع  :ُب شرحو النووي وقاؿ

ػ كال ينضبط،  ان اتفق الفقهاء على عدـ جواز التأجيل إذل ما ال يعلم كقت كقوعو ػ حقيقة أك حكم(  ةاؼبوسوعة الفقهي) كجاء ُب 
 كىو األجل اجملهوؿ كذلك كما لو ابعو بثمن مؤجل إذل قدـك زيد من سفره، أك نزكؿ مطر، أك ىبوب ريح، ككذا إذا ابعو إذل
ميسرة، كاختلفوا ُب أثر ىذا التأجيل على التصرؼ فّبل ا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعية ػ كىو رأم للحنابلة ػ أنو ال يصح العقد أيضا، 

 .كذلك ألنو أجل فاسد فأفسد العقد
 .انتهػى .كيرل ا٢بنابلة أف األجل اجملهوؿ ُب البيع يفسد، كيصح البيع، كُب السلم يفسد األجل كالسلم

 . أىل العلم من يستثِب البيع إذل ميسرة من اشَباط معلومية األجلكمن 
 ٢بديث الباب .
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 .اىػ.دليل على بيع النسيئة كصحة التأجيل إذل ميسرة : فيو الصنعاين قاؿ
 . كالراجح ىو قوؿ ا١بمهور كأف البيع إذل ا٤بيسرة ال يصح، كىو من األجل اجملهوؿ

 الباب فا١بواب عنو : كأما حديث 
 ان ىذا ٧بموؿ على أنو استدعى البيع إذل ا٤بيسرة، ال أنو عقد إليها بيعا، ٍب لو أجابو إذل ذلك أشبو أف يوقت كقت:  البيهقيقاؿ 
 .اىػ. ٍب يقضيو مٌب ما أيسران ، أك يعقد البيع مطلقان معلوم
 بعث إذل يهودم أف ابعث إرل بثوبْب إذل ا٤بيسرة، إف قيل: فقد ركم عن عائشة أهنا قالت: إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : دامةابن ق قاؿ

قاؿ ابن ا٤بنذر: فأخاؼ أف يكوف من غفبلتو إذ دل  .قلنا: قاؿ ابن ا٤بنذر: ركاه حرمي بن عمارة، قاؿ أٞبد: فيو غفلة ىو صدكؽ
 .اىػ .ٍب ال خبلؼ ُب أنو لو جعل األجل إذل ا٤بيسرة دل يصح .يتابع عليو

أنو ال داللة فيو على ا٤بطلوب، ألنو ليس ُب ا٢بديث إال ٦برد  ا٢بق  :ُب عمدة القارم لبارم، كالعيِبُب فتح ا ابن حجر وقاؿ
 .انتهػى .االستدعاء فبل ٲبتنع أنو إذا كقع العقد قيد بشركطو، كلذلك دل يصف الثوبْب

 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 
ا ال تعترب من مواالهتم كالركوف إليهم. جواز معاملة الكفار، كالشراء منهم، كالبيع ٥بم، .ُ  كغّب ذلك من التصرفات، كأهنَّ
 . فيو دليل على جواز االستقراض، كأنو ليس من ا٤بسألة ا٤بذمومة .ِ
وَّىة، فاألصل ُب ذلك الطهارة. .ّ  فيو دليل على أفَّ ما َيٌب من الكفار من ثياب مصبوغة، أك أكاشل ٩بي
 جواز بيع النسيئة . .ْ
كشحهم، كفساد طويتهم، كأفَّ ىذه األخبلؽ الذميمة كالصفات الدنيئة متأصلة بك٥بم كآخرىم، إالَّ من بياف لـؤ اليهود  .ٓ

 أنقذه هللا تعاذل منهم ابتباع الرسل، كىدم األنبياء.
رفت ما يريد إفَّ فبلَنن جاءه بزّّ، فابعٍث إليو يبيعك ثوبْب إذل ا٤بيسرة، فبعث إليو، فقاؿ: قد ع) عن عائشة قالت: ففي ا٢بديث : 

قد كذب، لقد عرفوا أشل أتقاىم هلل عزَّ ؿ : فقا . فبلغ ذلك النَّيب -أم ال يعطيِب دراٮبي-٧بمَّد، إ٭با يريد أف يذىب بثويب 
 ( . كجل" أك قاؿ: "أصدقهم حديثنا، كآداىم لؤلمانة

 كتواضعو كٙبملو . حسن خلق النيب  .ٔ
اَلظهْهُر يُػرَْكُب بِنَػَفَقِتِو ِإَذا َكاَف َمْرُىواًن, َوَلََبُ اَلدهرِّ ُيْشَرُب بِنَػَفَقِتِو ِإَذا )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٛ٘ٛ

 َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ. (َكاَف َمْرُىواًن, َوَعَلى اَلهِذي يَػرَْكُب َوَيْشَرُب اَلنػهَفَقُة 
--------- 

 ا٤براد بو ا٢بيواف ا٤بعد للركػػػػػوب .(  اَلظهْهرُ ) 
  أم : مقابل نفقتو .(  بِنَػَفَقِتوِ ) 
 النفقة : ىي ا٤بؤنة من علف كسقي كرعاية ك٫بو ذلك .(  َوَعَلى اَلهِذي يَػرَْكُب َوَيْشَرُب اَلنػهَفَقةُ ) 
 عرؼ الرىن ؟ 

 بعْب ٲبكن استيفاؤه أك بعضو منها أك من بعضها . ىو توثقة دينو الرىن : 
 ( درىم فأرىنتك مسجل . ََُمثاؿ : ُب ذمٍب لزيد ) 

 فإذا كاف الرىن أكثر من الدين فإنو ٲبكن استيفاء الدين من بعضهػا .
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 كإذا الدين أكثر من العْب ا٤برىونة فإنو ٲبكن استيفاء بعضو منها .
 ٲبكن استيفاؤه كلو منها .كإذا كاف الدين بقدر العْب فإنو 

  الرىن ؟ اغبكمة منما 
 .لقلب الدائن حفاظان ٢بقو فكذلك يوثق ابلرىن  طمأنينةتوثقة الدين ، فكما أف الدين يوثق ابلشهود  
 ما حكم الرىن ؟ 

 الرىن جائز ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع :
 قاؿ تعاذل ) كإف كنتم على سفر كدل ٘بدكا كاتبان فرىاف مقبوضػة ( .

 و .اشَبل من يهودم طعامان كرىنو درعان من حديد ( متفق علي كعن عائشة . ) أف رسوؿ هللا 
 : أٝبع ا٤بسلموف على جواز الرىن . وقاؿ ابن قدامة

لو كىػو مقيم اب٤بدينة ، كأما تقيده ابلسفر  لفعل الرسوؿ  على جواز الرىن ُب ا٢بضر كما يشرع ُب السفر ، ءٝباىّب العلما -
 خرج ٨برج الغالب ، ألف الرىن غالبان يكوف ُب السفر . ُب اآلية فإنو

 قاؿ ابن حجر رٞبو هللا ُب قوؿ البخارم ُب التبويب للحديث ) ُب ا٢بضر ( . -
ا٢بديث على مشركعيتو ُب ا٢بضر، كىو قوؿ فيو إشارة إذل أف التقييد ابلسفر ُب اآلية خرج للغالب ، فبل مفهـو لو ، لداللة 

نى ا١بمهور، كاحتجوا لو من حيث ا٤بعُب بف الرىن شرع توثقة على الدين لقولو تعاذل ) فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيم بػىٍعضنا فػىٍليػيؤىدًٌ الَّ  ًذم اٍؤٛبًي
 و مظنة فقد الكاتب فأخرجو ٨برج الغالب.أىمىانػىتىوي ( فإنو يشّب إذل أف ا٤براد ابلرىن االستيثاؽ ، كإ٭با قيده ابلسفر ألن

كخالف ُب ذلك ٦باىد كالضحاؾ فيما نقلو الطربم عنهما فقاال: ال يشرع إال ُب السفر حيث ال يوجد الكاتب، كبو قاؿ داكد 
 كأىل الظاىر.

 ما الذي يصح رىنػو ؟ 
 كما ال يصح بيعو ال يصح رىنو . ، كل ما جاز بيعػو جاز رىنو

 فإنو ال ٲبكن االستيفاء منو إذا تعذر السداد . –كا٣بمر ، كالكلب كالوقف   –٩با ال يصح بيعو  ألف الرىن إذا كاف
( رايؿ ، كقلت لو أعطِب رىنان ، فقاؿ : أعطيك كلب صيد ، فهذا ال ٯبوز ، ألف الكلب ال  ََُمثاؿ : أقرضت شخصان ) 

 ٯبوز بيعو ، ألف مقصود الرىن ال ٰبصل منو .
 كالساعات كالفرش كالطاكالت ككل شيء ٯبوز بيعو .فيصح رىن السيارات 

ال يصح رىن اجملهوؿ ، ككذلك ال يصح رىن الواثئق الر٠بية كبطاقة األحواؿ ، كجواز السفر ك٫بوٮبا ، ألف ىذه الواثئق الر٠بية  -
 ال ٲبكن بيعها عند تعذر استيفاء الدٍين .

 ماذا يكوف الرىن عند اؼبرهتػن ؟ 
ا٤برهتن ال يضمنها إال إذا تعدل أك فرط كسائر األماَنت ، فإذا احَبقت أك سرقت من غّب تعد كال تفريط فإنو يكوف أمانة عند 

 ال يضمنها .
 مثاؿ : إنساف أخذ السيارة رىنان ، لكن قدر أهنا سرقت ، فبل يضمنها ألنو دل يتعد كدل يفرط .

آمن مع كتبو ، لكن ىذا الكتاب سرؽ ، فإنو ال يضمن ألنو دل  مثاؿ آخر : إنساف أخذ كتاابن رىنان ، ككضع الكتاب ُب مكاف
 يتعد كدل يفرط . 

 ) ُب ا٢بفظ ( .التعدم : أف يفعل ما ال ٯبوز ، كالتفريط : أف يَبؾ ما ٯبب  -
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 فإف فرط أك تعدل فإنو يضمن . -
 ألنو مفرط .مثاؿ : أخذ كتاابن رىنان ككضعو ُب ا٢بوض ، فجاء ا٤بطر فأتلفو ، فهنا يضمن الكتاب 

مثاؿ آخر : أخذ السيارة رىنان ، فاستعملها ففعل حاداثن فيها ، فإنو يضمن ، ألنو اعتدل ، ألف ىذه السيارة أمانة عنده ، 
 كاألمانة صفتها ال تستعملها كال تقصر ُب حفظها .

 بتعد أك تفريط (  قاعدة ) كل من قبض ماؿ غّبه إبذف من الغّب أك من الشارع فهو أمانة عنده فبل يضمن إال -
 ما حكم انتفاع اؼبرهتن ابلرىن ؟ 

 ٰبـر على ا٤برهتن أف ينتفع ابلرىن ، كىذه ا٤بسألة تنقسم إذل قسمْب :
 ما ال ٰبتاج إذل مؤنة كالدار كا٤بتاع ك٫بوه ، فهذا ال ٯبوز االنتفاع بو بغّب إذف الراىن . األوىل :

 : ال نعلم ُب ىذا خبلفان . قاؿ ابن قدامة
 ما ٰبتاج إذل نفقة ٩با يركب كٰبلب . ية :الثان

 فهذا اختلف العلماء ُب حكم انتفاع ا٤برهتن هبذه األشياء مقابل النفقة بغّب إذفو من الراىن على قولْب :
 ة .ٯبوز للمرهتن االنتفاع إذا قاـ بنفقتو كلو دل َيذف ا٤بالك ، كيكوف االنتفاع بقدر النفق  القوؿ األوؿ :

دابة ) بعّبان ( كاحتاج ا٤برهتن إذل الركوب ، فإنو يركبو كلو دل يستأذف من الراىن ، ألف الشارع ىو الذم أذف لو ، كأف يكوف الرىن 
 ألف الشارع جعل االنتفاع مقابل النفقة .

 كىذا مذىب ا٢بنابلة .
ي اىلدَّرًٌ الباب ) ٢بديث  ، كىلىَبى  ... ( . ييٍشرىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوَنن  اىلظٍَّهري يػيرٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوَنن

: أف ا٢بديث جعل ا٤بنفعة بدالن كعوضان عن النفقة ، كمعلـو أف الراىن يستحق ا٤بنافع ٗبلك الرقبة ، ال ابلنفقة ، ٩با  وجو الداللة
 يدؿ على أف ا٤براد ا٤برهتن .

 ال ٯبوز للمرهتن االنتفاع اب٤بركوب ، أك احمللوب إذا دل َيذف لو الراىن . القوؿ الثاين :
 إذل ىذا ذىب ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كالشافعية .

 ٢بديث اآلٌب ) ال يغلق الرىن من صاحبة ، لو غنمو كعليو غرمو ( . -أ
 ، كا٢بديث دل يفرؽ بْب مركوب أك ٧بلوب .كجو الداللة : أف ا٢بديث جعل الغنم للراىن ، كال شك أف منافع الرىن من غنمو 

 إف الرىن دل ٱبرج ا٤برىوف من ملك الراىن ، كالراىن دل َيذف للمرهتن ابالنتفاع ، فا٤برهتن كاألجنيب ، كالرىن كالوديعة .-ب
 ماذا أجاب صبهور العلماء عن حديث الباب ؟ 

 أجابوا بعدة أجوبة :
 س من كجهْب :أف ىذا ا٢بديث كرد على خبلؼ القيا أواًل :

 أحدٮبا : التجويز لغّب ا٤بالك أف يركب كيشرب بغّب إذنو .
 : تضمينو ذلك ابلنفقة ال ابلقيمة . الثاشل

قاؿ ابن عبد الرب : ىذا ا٢بديث عند ٝبهور الفقهاء يرده أصوؿ ٦بمع عليها كآاثر اثبتة ال ٱبتلف ُب صحتها ، كيدؿ على نسخو 
 بغّب إذنو . ئحديث ابن عمر : ال ٙبلب ماشية امر 

 أف ا٤براد اب٢بديث : أف الرىن مركوب ك٧بلوب للمرهتن إبذف الراىن . اثنياً :
 إف ا٢بديث ٦بمل ، دل يبٌْب من الذم يركب كيشرب ، ىل ىو الراىن أـ ا٤برهتن ؟ اثلثاً :
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 دباذا أجاب أصحاب القوؿ األوؿ عن ىذه االعرتاضات ؟ 
 أما قو٥بم : إنو على خبلؼ القياس .

واب : بف السنة الصحيحة من ٝبلة األدلة كاألصوؿ ، فبل ٯبوز ردىا بدعول ا٤بخالفة لؤلصوؿ ، كىي ال ترد إال ٗبعارض فا١ب
 أرجح .

 كأما قو٥بم : إف ا٤براد إبذف ا٤بالك .
 فا١بواب : أف ا٢بديث مطلق ، إذ ليس فيو تعليق ابإلذف .

 ـ ا٤برهتن .كأما قو٥بم : إف ا٢بديث ٦بمل دل يبْب ىل ىو الراىن أ
 فا١بواب : إف الذم يركب كيشرب ىو ا٤برهتن ألمرين :

 األكؿ : أف ا٢بديث ٯبعل الركب كاللَب بدؿ النفقة ، فإذا أنفق ا٤برهتن ركب كشرب .
 الثاشل : أنو قد كرد ُب ركاية ىشيم عن زكراي بلفظ ) إذا كانت الدابة مرىونة فعلى ا٤برهتن علفها ... ( .

 الراجح .ىو كالقوؿ األكؿ 
كقد ذىب بعض العلماء إذل ٞبل ا٢بديث على أنو ٯبوز للمرهتن االنتفاع ابلرىن مركوابن كلبنان كاستخدامو عند تعذر اإلنفاؽ عليو 

 من الراىن المتناعو .
ا٤برىوف  كأبو ثور إذل ٞبلو على ما إذا أمتنع الراىن من اإلنفاؽ على، كالليث ، كقد ذىب األكزاعي ُب الفتح :  قاؿ ابن حجر

كجعل لو ُب مقابلة نفقتو االنتفاع ابلركوب أك ، كإلبقاء ا٤بالية فيو ، ٢بياتو  ان فيباح حينئذ للمرهتن اإلنفاؽ على ا٢بيواف حفظ
 ر .بشرب اللَب بشرط أف ال يزيد قدر ذلك أك قيمتو على قدر علفو كىي من ٝبلة مسائل الظف

  ىل القبض شرط للزـو أـ ال ؟ 
 ص : بعتك سيارٌب بشرط أف ترىنِب ىذه الساعة ، قاؿ : قبلت ) كدل يقبض ا٤برهتن الساعة( .مثالو : قلت لشخ

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 : أف قبض الرىن شرط للزـك . القوؿ األوؿ

 كىذا مذىب أكثر العلماء .
 ثاؿ السابق ( بيعان أك ىبة ألنو دل يقبضو .كعلى ىذا القوؿ : فإف للراىن أف يتصرؼ ابلرىن ) كىو الساعة كما ُب ا٤ب

 لقولو تعاذل ) فرىاف مقبوضة ( . كعلى ىذا الرىاف الٍب دل تقبض ال أثر ٥با كال تنفع .
 ) الظهر ييركب بنفقتو إذا كاف مرىوَنن ..... ( فا٢بديث ظاىر ُب صورة ما إذا قبض ا٤برهتن الرىن . كاستدلوا ٕبديث النيب 

أقبض اليهودم الدرع ، كلو دل يكن القبض شرطان  مات كدرعو مرىونة عند يهودم أقبضو أايه ، فالرسوؿ   كقالوا : إف النيب
 ٤با أقبضو إايه .

 : أف القبض ليس شرطان للزـك ، بل يلـز الرىن ٗبجرد عقد الرىن . القوؿ الثاين
 تصرفو غّب صحيح .كعلى ىذا القوؿ فبل ٯبوز للراىن أف يتصرؼ فيو ، كلو تصرؼ فيو فإف 

 كىذا مذىب ا٤بالكية كىو اختيار ابن تيمية رٞبو هللا .
 لعمـو قولو تعاذل ) اي أيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود ( كعقد الرىن اتـ ابالتفاؽ فيجب الوفاء بو .-أ

 فيجب الوفاء بو .كلقولو تعاذل ) كأكفوا ابلعهد إف العهد كاف مسؤكالن ( . كالعقد عهػد كقد تعاقدا على الرىن -ب
ك٢بديث ) ا٤بسلموف على شركطهم ( كجو االستدالؿ : أنو ٤با شرط عليو الرىن كقىًبل ىذا الرىن فإنو ٯبب العمل ٗبقتضاه ،  -ج
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 كمقتضاه عدـ التصرؼ فيو بغّب إذف ا٤برهتن .
نى أى كلقولو تعاذل )  -ج ( كىذا دليل على أنو إذا حصل االئتماف دل يلـز القبض  مىانػىتىوي فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان فػىٍليػيؤىدًٌ الًَّذم اٍؤٛبًي

 اكتفاء ابالئتماف عليو ، ك٥بذا أكد هللا تعاذل على ا٤بؤٛبن أف يؤدم أمانتو حيث أمره ابألداء كبتقول هللا .
عليو فإنو ٯبب الوفاء ٗبا يقتضيو  فهذا ا٤برهتن الذم شرط الرىن كتركو عند الراىن قد ائتمنو عليو كتركو عنده ، كإذا كاف قد ائتمنو

 الرىن كىو أف يبقى عنده أمانة .
كقالوا : إف القوؿ ابشَباط القبض يؤدم إذل ا٣بصومة كالنزاع كفتح ابب التحايل ، ألف ىذا الشخص إذا عقد العقد كعلم أف 

ذلك يتصرؼ فيو ببيع أك غّبه ، فينشأ عن الرىن ال يلـز إال ابلقبض فإنو سيعقد ىذا العقد كيتحايل ُب أتخّب قبض الرىن ٍب بعد 
 ذلك النزاع كا٣بصومة .

، كأما ا١بواب عن اآلية ) فرىاف مقبوضة .. ( فقالوا : إف هللا دل يذكر ُب اآلية القبض على كجو اإلطبلؽ  ىو الراجحكىذا القوؿ 
ألنك إذا دل تقبض الرىن كليس بينكما مكاتبة ، كإ٭با ذكره ُب حاؿ معْب كىو السفر ، فهنا ال ٲبكن التوثقة إال برىن مقبوضة ، 

صار ذلك عرضة بف ٯبحدؾ الراىن ، ك٩با يدؿ على ذلك بقية اآلية ) فإف أمن بعضكم بعضان فليؤد الذم أؤٛبن أمانتو ( فهذا 
ال لكانت ىذه يدؿ على أنو إذا حصل اإلئتماف بيننا فإننا ٯبب أف نعتمد على أداء األمانة سواء حصل القبض أـ دل ٰبصل ، كإ

 ا١بملة ال معُب ٥با .
َُْرُمُو )  َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  - ٜ٘ٛ َُْنُمُو, َوَعَلْيِو  َرَواُه اَلدهارَُقْطَِنُّ, ( اَل يَػْغَلُق اَلرهْىُن ِمْن َصاِحِبِو اَلهِذي رََىَنُو, َلُو 

ََرْيِِه ِإْرَسالُُو .َواغْبَاِكُم, َورَِجالُو ثَِقاٌت. ِإاله َأفه اَلْ   َمْحُفوَظ ِعْنَد َأِب َداُوَد َو
------------- 

بفتح الياء كسكوف الغْب ٍب الـ مفتوحػػػػػة ، كمعناه : ال يستحق ا٤برهتن الرىػػػػػن ٗبجرد حلوؿ ( اَل يَػْغَلُق اَلرهْىُن ِمْن َصاِحِبِو ) 
 األجل .

َُْنُموُ )   أم : زايدتو ككسبو .(  َلُو 
َُْرُمُو وَ )   أم : ىبلكو كنقصو كنفقتو .( َعَلْيِو 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صححو ٝبع من ا٢بفاظ إرسالو .
 ما معىن حديث الباب ؟ 

نى ال يىٍستىًحقُّ الرٍَّىنى إذا عىجىزى الراًىني  يٍرهتًى
ا  يػىزىاؿي ًمٍلكيو عليو،عن أداًء ما رىىىنىوي بو؛ ألفَّ الرٍَّىنى ًمٍلكه للراىًن ال  مىٍعُبى ا٢بديًث: أفَّ ا٤ب كإ٭بَّ

ًن، ٢بًٍفًظ مالًو من الدٍَّيًن عندى  يٍرهتًى
 الراًىن .  ) توضيح األحكاـ ( . ىو كىثًيقىةه بيىًد ا٤ب

 كمن معانيو :
ا أف ا٤برهتن َيخذ الرىن كيستعملو فيأخذ أجرتو إف كاف يؤجر كمنافعو إف كاف ينتفع بو كال يكوف للراىن منها شيء ، كىذ أواًل :

 إغبلؽ ، ألنك ًحلت بينو كبْب صاحبو .
أنو إذا حل الدين كدل يوًؼ الدين أخذه ا٤برهتن رغمان عن أنف الراىن سواء كاف ذلك بقدر الدين أك بقل أك بكثر ، كىذا  اثنيًا :

 . إغبلؽ ، ألنك منعتى صاحبو منو ، ككبل الصورتْب حراـ كأكل للماؿ ابلباطل
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  ( ؟ماذا نستفيد من قولو ) رمو  عليو َنمو َو
ىٍرىوًف كميٍؤنػىتىو على

ًن شىٍيءه منها، كما أفَّ لىوي غيٍنميو من ٜبىىرىةو  نستفيد : أفَّ نػىفىقىةى ا٢بىيىواًف ا٤ب يٍرهتًى
،   الراىًن، فليسى على ا٤ب كزايدىةو ككىٍسبو

 كما جاءى ُب ا٢بديًث السابق ) ا٣بٍىرىاجي ابلضَّمىاف ( .
  ؟ماذا يكوف إذا حل األجل 

 يطالب الراىن ابلسداد ، فإذا سدد ا٤ببلغ كامبلن انفك الرىن .
 كمعُب : انفك الرىن : أف يسلمو ا٤برهتن إذل الراىن ) كىو صاحبو األصلي ( .

 .فإف كاف الراىن أذف للمرهتن ُب بيعو ابعو ككَب دينػو كإف دل ٰبصػل الوفاء ، كطلب صاحب ا٢بق بيع الرىن : 
فإف أىب فإنو يبيعػو ا٢باكم كيوُب  ،كفػاء الديػن أك بيع الرىػن  ع القضيػة للحاكم فيجربه ا٢باكم على أمػرين :كإف دل َيذف فإنػو ترف

 دينػو .
  ما اغبكم لو قاؿ صاحب الرىن للمرهتن إذا حل األجل ومل أوفك فالرىن لك ووافق على ذلك اؼبرهتن , فهل جيوز أـ

 ال ؟ 
 ُب ذلك على قولْب :  ءاختلف العلما

 أنو ال ٯبوز . القوؿ األوؿ :
 كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء .

ٍيًن أىٍك : فػىهيوى مىًبيعه رل اًبلدٍَّينً :  قاؿ ابن قدامة فػىهيوى شىٍرطه ،  الًَّذم عىلىٍيك كىًإٍف شىرىطى أىنَّوي مىٌبى حىلَّ ا٢بٍىقُّ كىدلٍى يػيوىفًًٌِب فىالرٍَّىني رل اًبلدَّ
 .فىاًسده 

 ) ا٤بغِب ( . كىالى نػىٍعلىمي أىحىدنا خىالىفىهيٍم .، ٍن اٍبًن عيمىرى كىشيرىٍيحو كىالنَّخىًعيًٌ ، كىمىاًلكو كىالثػٍَّورًمًٌ كىالشَّاًفًعيًٌ كىأىٍصحىاًب الرٍَّأًم ريًكمى ذىًلكى عى 
 ٢بديث الباب ) ال يغلق الرىن على صاحبو ( ركاه الدارقطِب .

 أنو ٯبوز . القوؿ الثاين :
 ن القيم .كىذا اختيار اب

 ( . ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيودً لقولو تعاذل )-أ
 ك٢بديث ) ا٤بسلموف على شركطهم إال شرطان حل حرامان أك حـر حبلالن ( . -ب

ألجل كدل يؤد كيرل ابن القيم رٞبو هللا أف ا٢بديث جاء إلبطاؿ عادة كانت ُب ا١باىلية ، كىي أف ا٤برهتن َيخذ الرىن إذا حل ا
 الراىن الدين من غّب رضا الراىن كال اشَباط ذلك عليو ُب عقد الرىن .

 ،كإال فالرىن لك ٗبا عليو صح ذلك ذل كذا ككذاإإف كفيتك الدين : بدين كقاؿ  ان إذا رىنو رىن قاؿ رضبو هللا يف اعبلـ اؼبوقعني :
 ( .ال يغلق الرىن ) كاحتجوا بقولو ، من مذاىب االئمة الثبلثة كىو ا٤بشهور ، ال يصح : صحابنا أكقاؿ ، ٞبد أكفعلو االماـ 

فهذا ىو غلق الرىن ، و ػهن يتملك الرىن بغّب إذف ا٤بالك إذا دل يوفػف ا٤برت، أفإف ىذا كاف موجبو ُب ا١باىلية ، كال حجة ٥بم فيو 
كال مفسدة ، كأما بيعو للمرهتن ٗبا عليو عند ا٢بلوؿ فلم يبطلو كتاب كال سنة كال إٝباع كال قياس صحيح ،  بطلو النيب أالذم 
كال ٰبـر ، ذل ىذا من ا٤برهتنْب إكقد تدعو ا٢باجة كا٤بصلحة  ف ماذا ؟كنعم فكا، نو بيع علق على شرط أكغاية ما فيو ، ظاىرة 

كاستئذانو ُب ، ذل ا٢باكم كإثباتو الرىن إف ىذا خّب للراىن كا٤برهتن من تكليفو الرفع أكال ريب ، عليهما ما دل ٰبرمو هللا كرسولو 
أنو ابلدين عند ا٢بلوؿ كاف أصلح ٥بما كأنفع  فإذا اتفقا على، بيعو كالتعب الطويل الذم ال مصلحة فيو سول ا٣بسارة كا٤بشقة 

 كأبعد من الضرر كا٤بشقة كا٣بسارة .
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 ا ىلك يف يده ؟ىل يضمن اؼبرهتن الرىن إذ 
 اتفق الفقهاء على أف الرىن إذا تلف عند ا٤برهتن بتعدو منو أك بتقصّب ُب حفظو ، فإنو ضامن لو .

 كاختلفوا فيما إذا ىلك بغّب تعد منو كال تفريط على أقواؿ :
أك ٩با ال  –اب كا١بواىر كالثي  –إذا تلف الرىن ُب يد ا٤برهتن فإنو مضموف عليو مطلقان ، أم : سواء ٩با ٱبفى  القوؿ األوؿ :
 ٱبفى كالعقار .

 كىذا مذىب ا٢بنفية .
 أف الرىن أمانة ُب يد ا٤برهتن فبل يضمنو كال يسقط بتلفو شيء من الدين . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب الشافعية ، كا٢بنابلة ، كالظاىرية ، كابن ا٤بنذر .
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 

 من الذي ينفق على اؼبرىوف ؟ 
 الفقهاء على أف مؤكنة ا٤برىوف على الراىن ، فطعاـ ا٤برىوف كشرابو ككسوتو ككفنو على الراىن . اتفق

 ٢بديث الباب ) ... لو غنمو كعليو غرمو ( .
 فجعل ا٢بديث ٤بالك الرىن غنمو من ٭باء كزايدة ، كجعل عليو غرمو من مؤكنة أك نقص أك ىبلؾ .

 ت ا٤بلك على ا٤بالك ، كا٤بالك الراىن فكانت ا٤بؤكنة عليو .كألف ىذه األشياء من حقوؽ ا٤بلك ، كمؤكَن
اْسَتْسَلَف ِمْن رَُجٍل َبْكًرا فَػَقِدَمْت َعَلْيِو ِإِبٌل ِمَن اَلصهَدَقِة, فََأَمَر َأاَب رَاِفٍع َأْف يَػْقِضَي  َأفه اَلنهِبه  )َوَعْن َأِب رَاِفٍع  - ٓٙٛ

ُه, فَِإفه ِخَياَر اَلنهاِس َأْحَسنُػُهْم َقَضاًء ػقَاَؿ: " َأْعطِ , َأِجُد ِإاله َخَيارًا اَلرهُجَل َبْكَرُه, فَػَقاَؿ: اَل   .َرَواُه ُمْسِلٌم ( ِو ِإايه
---------- 

 أم : اقَبض .( اْسَتْسَلَف  َأفه اَلنهِبه ) 
ـً ًمٍن ( بفتح الباء ، كىو الصغّب من اإلبل ، قاؿ النوكم : ِمْن رَُجٍل َبْكًرا )  ًبل : فىًبفىٍتًح اٍلبىاء كىىيوى الصًَّغّب كىاٍلغيبلى أىمَّا اٍلبىٍكر ًمٍن اإٍلً

 . اآٍلدىًميًٌْبى ، كىاأٍلينٍػثىى بىٍكرىة كىقػىليوص ، كىًىيى الصًَّغّبىة كىا١بٍىارًيىةً 
عي من اإلبل : ىو الذكر منها إذا أتى عليو  ا٣بيار : ىو ا١بيد ، كُب ركاية ) خياران رابعيان ( فَػَقاَؿ: اَل َأِجُد ِإاله َخَيارًا )  ( كالرَّابى

 ست سنْب كدخل ُب السابعة حْب طلعت رابعيتو .
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : جواز الزايدة ابلوفاء ٗبا ىو أفضل من الشي ا٤بقَبض ، كأف ذلك من حسن القضاء .
ا ًمٍن السُّنَّة كىمىكىارًـ أىنَّوي ييٍستىحىٌب ًلمىٍن عى : كىًفيوى قاؿ النووي :  لىٍيًو دىٍين ًمٍن قػىٍرض كىغىٍّبه أىٍف يػىريٌد أىٍجوىد ًمٍن الًَّذم عىلىٍيًو ، كىىىذى

ٍنًهٌي عىٍنوي مىا كىافى مىٍشري  فىعىة فىًإنَّوي مىٍنًهٌي عىٍنوي ؛ أًلىفَّ اٍلمى ؽ ، كىلىٍيسى ىيوى ًمٍن قػىٍرض جىرَّ مىنػٍ ٍرض ، كىمىٍذىىبنىا أىنَّوي كطنا ُب عىٍقد اٍلقى اأٍلىٍخبلى
فىة أىٍك ُب اٍلعى  دىة ُب اأٍلىدىاء عىمَّا عىلىٍيًو . كىٯبىيوز لًٍلميٍقًرًض أىٍخذىىا سىوىاء زىادى ُب الصًٌ عىشىرىة فىأىٍعطىاهي أىحىد دىد بًىٍف أىقٍػرىضىوي ييٍستىحىٌب الٌزايى

دىة ُب الٍ عىشىر  )نوكم( ( . خىٍّبكيٍم أىٍحسىنكيٍم قىضىاء) ، كىحيجَّة أىٍصحىابنىا عيميـو قػىٍولو د مىٍنًهٌي عىنػٍهىاعىدى ، كىمىٍذىىب مىاًلك : أىفَّ الٌزايى
 فالزايدة ُب القرض على نوعْب :

 أف تكوف مشَبطة ُب أصل العقد ، كىذا راب ابإلٝباع ، كما سيأٌب إف شاء هللا . األوؿ :
أف تكوف الزايدة غّب مشركطة ُب أصل العقد ، كإ٭با بذ٥با ا٤بقَبض من ابب حسن األداء ، فهذا مستحب كمن مكاـر  الثاين :
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 األخبلؽ ، كما ُب حديث الباب .
 ىل الزايدة جيوز أف تكوف يف الصفة والعدد , أـ فقط يف الصفة دوف العدد ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 : أنو ٯبوز أف تكوف الزايدة ُب القدر أك ُب الصفة . القوؿ األوؿ

 كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء من ا٢بنفية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .
 ٢بديث الباب . -أ

ُب قضائو القرض ابلسن ا٣بيار ، كثناءه على حسن القضاء يدؿ على استحباب تطوع ا٤بقَبض  : فعل النيب  وجو الداللة
عند الوفاء ، كيدؿ على جواز قبوؿ ا٤بقرض لذلك سواء كانت الزايدة ُب ا٤بقدار أك ُب الصفة ، ألف النص  بزايدة على ما اقَبضو

 أطلق كدل يقيد .
 ) إف خيار الناس أحسنهم قضاء ( عاـ يتناكؿ حسن القضاء ُب الصفة كما يتناكؿ حسن القضاء ُب القدر . فقولو 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى -ب كىىيوى ُب اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى : صىلًٌ رىٍكعىتػىٍْبً . كىكىافى رل عىلىٍيًو دىٍينه  أىتػىٍيتي النَّيًبَّ  )عىٍن جى
 متفق عليو .(  فػىقىضىاشل كىزىادىشل 

: أف ا٢بديث يدؿ على جواز الزايدة على الدٍين عند الوفاء ، كالزايدة ُب ىذا ا٢بديث ىي زايدة ُب القدر ، كما  وجو الداللة
 تدؿ عليو الركاايت األخرل للحديث .

ة ٯبوز أف تكوف الزايدة من جهة الوصف ، كأف يوفيو ا٤بقَبض أجود عينان أك أرفع صفة ، كال ٯبوز أف تكوف الزايد القوؿ الثاين :
 من جهة ا٤بقدار .

 كىذا قوؿ ٝبهور ا٤بالكية .
 قالوا : إف ا٢بديث كرد ُب ا١بمل ا٣بيار كىو أجود صفة .

 القوؿ األكؿ .والراجح 
 اذكر ما يسن للمدين ذباه اؼبقرض ؟ 

 حسن القضاء ، كما ُب حديث الباب . أواًل :
 أخذ الدين بنية الوفاء . اثنياً :

 ) من أخذ أمواؿ الناس يريد أداىا أدل هللا عنو ( . -كفد تقدـ-٢بديث أيب ىريرة 
 ) من أخذ ديٍنان كىو يريد أف يؤديىو أعانو هللا عز كجل ( ركاه النسائي . -كقد تقدـ-ك٢بديث ميمونة 

 الدعاء للدائن كالثناء عليو . اثلثاً :
ـى قىضىاىىا ػاٍستىٍسلىفى ًمٍنوي ًحْبى غى   أىفَّ النَّيًبَّ . ) عىٍبًد هللًا ٍبًن أىيب رىبًيعىةى اٍلمىٍخزيكًميُّ عن  -أ ننا ثىبلىًثْبى أىٍك أىٍربىًعْبى أىٍلفنا ، فػىلىمَّا قىًد زىا حينػىيػٍ

هي ، ٍبيَّ قىاؿى لىوي النَّيبُّ  رىؾى اَّللَّي لىكى ُب أىٍىًلكى كىمىاًلكى ، ًإ٭بَّىا جىزىاءي السَّلىًف اٍلوىفىاءي كىا٢بٍىٍمدي :  ًإايَّ  النسائي كابن ماجو . ( ركاه ابى
مىًن اٍستػىعىاذى اًبهلًل ، فىأًعيذيكهي )   عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قاؿ : قاؿ رسيوؿي هللاً ك -ب

، كىمىٍن سىأىؿى اًبهلًل ، فأىٍعطيوهي ، كىمىٍن  
اًفئيوهي ، فىإٍف دلٍى  ديكا ما تيكىاًفئيونىوي بًًو فىاٍدعيوا لىوي حىٌبَّ تػىرىٍكا أىنَّكيٍم قىد كىافىٍأٛبييو دىعىاكيٍم ، فىأىًجيبيوهي ، كىمىٍن صىنىعى إلىٍيكيٍم مىٍعريكفان فىكى حديث  ه (٘بًى

 .صحيح ركاه أبو داكد كالنسائي 
 ما حكم قرض اغبيواف ؟ 

 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب : كٝبهور العلماء على جواز ذلك ، ٢بديث الباب .
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 ر .، كىو مذىب ا١بمهو  قرض ا٢بيواف قاؿ الشوكاشل : كُب ا٢بديث جواز
  اقرتاض النب على ماذا يدؿ ؟ 

 للحاجة . يدؿ على جواز االقَباض كاالستدانة ، كإ٭با استداف النيب 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 جواز ا٤بطالبة ابلدٍين إذا حل األجل . .ُ
 كعظم حلمو . حسن خلق النيب  .ِ
 جواز القرض . .ّ
َفَعًة, فَػُهَو ِراًب )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َعِليٍّ  - ٔٙٛ َرَواُه َاغْبَاِرُث ْبُن َأِب ُأَساَمَة, َوِإْسَناُدُه  (ُكلُّ قَػْرٍض َجره َمنػْ

 ط .َساقِ 
---------- 

 ما صحة حديث ؟ 
بن مصعب ىو ا٥بمداشل الكوُب أبو عبد هللا ، قاؿ ابن  ال يصح كما قاؿ ا٤بصنف رٞبو هللا ، كإسناده ضعيف جدان ، فيو سٌوار

 معْب : ليس بشيء ، كقاؿ البخارم : منكر ا٢بديث ، كقاؿ النسائي : مَبكؾ .
 ك٩بن حكم بضعفو : الصنعاشل ُب سبل السبلـ ، كالشوكاشل ُب نيل األكطار ، كاأللباشل ، كابن ابز .

 ( . يو شيء عن النيب قاؿ عمر بن بدر ا٤بوصلي ُب ا٤بغِب ) دل يصح ف
 ما حكم اشرتاط منفعة يف القرض ؟ 

 حراـ ابإلٝباع .
لك أف أٍخذه الزايدة على ذلك : أٝبعوا على أف ا٤بسلف إذا شرط على ا٤بستسلف زايدة أك ىدية فأسلف ُب ذقاؿ ابن اؼبنذر

 .راب
 : ككل زايدة من عْب أك منفعة يشَبطها ا٤بسٌلف على ا٤بستسلف فهي راب ، ال خبلؼ ُب ذلك . وقاؿ ابن عبد الرب

 : ككل قرض شرط فيو أف يزيده ، فهو حراـ بغّب خبلؼ . وقاؿ ابن قدامة
 أف اشَباط الزايدة ُب السلف راب كلو كاف قبضػة من علف . : أٝبع ا٤بسلموف نقبلن عن نبيهم  وقاؿ القرطب

 : كقد اتفق العلماء على أف ا٤بقرض مٌب اشَبط زايدة على قرضو كاف ذلك حرامان . بن تيميةوقاؿ ا
 نئذ اتفاقان .تقع شرطية ذلك ُب العقد فيحـر حي: كفيو جوزا كفاء ما ىو أفضل من ا٤بثل ا٤بقَبض إذا دل  وقاؿ ابن حجر
 ان .: كأما إذا كانت الزايدة مشركطة فتحـر اتفاق وقاؿ الشوكاين

 .ف القرض عقد إرفاؽ كىو قربة ، فإذا أخذ عليو الزايدة دل يكن إرفاقان كال قربة . بل يكوف بيعان كرابن صرٰبان أل
 : ألنو عقد إرفاؽ كقربة ، فإذا شرط فيو الزايدة أخرجو عن موضوعو . قاؿ ابن قدامة

 ُب احمللى : كصح النهي عن ابن سّبين كقتادة كالنخعي . قاؿ ابن حـز
 فعػة قد تكوف بدنية ، أك مالية ، أك عْب .كا٤بن -

 مثاؿ البدنية : أف يقوؿ أقرضتك ألف رايؿ بشرط أف تشتغل عندم يومان كاحدان . 
 مثاؿ ا٤بالية : أقرضتك ألف رايؿ بشرط أف تعطيِب ساعتك 
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 مثاؿ عْب : أقرضتك ألف رايؿ بشرط أف أسكن بيتك يـو كاحد .
 ُب القدر . كسواء كانت الزايدة ُب الصفة أك -

مثاؿ الزايدة ُب الصفة : أف يشَبط رد ا٤بقَبض أجود ٩با أخذ ، كأف يقارض دابة كيشَبط عليو رد أجود منها ، ككشرط قضاء 
 شيء عفن بشيء سادل .

رد ا٤بقَبض أكثر ٩با أخذ من جنسو ، كأف يقَبض عشرة دراىم ، كيشَبط عليو أف يرد أحد  طكمثاؿ الزايدة ُب القدر : أف يشَب 
 عشر درٮبان .

 ما اغبكم لو اشرتط الوفاء ابألقل ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 : ال ٯبوز اشَباط الوفاء ابألقل . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب ا٢بنابلة ، كاختاره ابن حـز .

 أف مقتضى القرض رد ا٤بثل ، فإذا شرط النقصاف عما أقرضو فقد شرط ما يناُب مقتضاه فلم ٯبز . -أ
 القياس على اشَباط الزايدة . -ب

 : ٯبوز اشَباط الوفاء ابألقل . القوؿ الثاين
 ألف القرض شرع رفقان اب٤بقَبض ، كاشَباط الوفاء ابألقل منفعة للمقَبض ، كنفع ا٤بقَبض ال ٲبنع منو .

 وىذا الصحيح .
 ما حكم القرض إذا كاف من اؼبعلـو عن اؼبقرتض أنو يزيد يف الوفاء ؟ 

 كره بعض الفقهاء ذلك .
 كىذا قوؿ ا٢بنفية .

 قالوا : إف ا٤بقرض إذا أقرض للمعركؼ ٕبسن القضاء ، فإنو إ٭با فعل ذلك ألنو يطمع ُب حسن عادتو .
 كالصحيح عدـ الكراىة ، كرجحو ابن قدامة .

 كىًإٍف كىافى الرَّجيلي مىٍعريكفنا ًٕبيٍسًن اٍلقىضىاًء ، دلٍى ييٍكرىٍه إقٍػرىاضيوي .:  ابن قدامةقاؿ 
 كىقىاؿى اٍلقىاًضي : ًفيًو كىٍجوه آخىري ، أىنَّوي ييٍكرىهي ؛ أًلىنَّوي يىٍطمىعي ُب حيٍسًن عىادىتًًو .

ا غىيػٍري صىًحيحو ؛ فىًإفَّ النَّيبَّ  ىحىدو أىٍف يػىقيوؿى : إفَّ إقٍػرىاضىوي مىٍكريكهه ، كىأًلىفَّ اٍلمىٍعريكؼى كىافى  كىىىذى مىٍعريكفنا ًٕبيٍسًن اٍلقىضىاًء ، فػىهىٍل يىسيوغي ألى
ًتًو ، يػٍري النَّاًس كىأىٍفضىليهيٍم ، كىىيوى أىٍكذلى النَّاًس ًبقىضىاًء حىاجى يًج كيٍربىًتًو ، فىبلى ٯبىيوزي أىٍف يىكيوفى ذىًلكى كىًإجىابىًة مىٍسأىلىًتًو ، كىتػىٍفرً  ًٕبيٍسًن اٍلقىضىاًء خى

دىًة اٍلمىٍشريكطىًة . ٍنىعي ًمٍن الٌزايى  ) ا٤بغِب ( .      مىٍكريكىنا ، كىًإ٭بَّىا ٲبي
 ما اغبكم إذا أقرضو واشرتط عليو الوفاء يف بلد آخر ؟ 

 ىذه ا٤بسألة ٥با صور :
ف غاية ا٤بقرض من اشَباط الوفاء ُب بلد غّب بلد القرض نفع نفسو فقط ، ٛبحض ا٤بنفعة للمقرض ، حيث يكو  الصورة األوىل :

إبسقاء كراء ا٢بمل فيما ٰبتاج ٞبلو  –أيضان  –ليستفيد بو سقوط خطر الطريق ، الذم قد يتعرض لو مالو ، كما ينتفع ا٤بقرض 
 إذل مؤنة لنقلو من بلد إذل آخر .

 بلد القرض ، كىذا ابإلٝباع .ففي ىذه ا٢بالة ال ٯبوز اشَباط الوفا ُب غّب 
 ألف كل قرض جر نفعان فهو راب .
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 ٛبحض ا٤بنفعة للمقَبض ، حيث يكوف غاية ا٤بقرض من اشَباط الوفاء ُب غّب بلد القرض نفع ا٤بقَبض فقط . الصورة الثانية :
 كُب ىذه ا٢بالة : ٯبوز اشَباط الوفاء ُب غّب بلد القرض ، ألف ىذا إرفاؽ مع إرفاؽ .

 أف يكوف اشَباط الوفاء ُب غّب بلد القرض ٤بنفعة ا٤بقرض كا٤بقَبض معان . الصورة الثالثة :
 كىذه ٧بل خبلؼ بْب العلماء :

 يكره . فقيل :
 ٰبـر . وقيل :
 ٯبوز ، كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم . وقيل :
ال ٯبوز اشَباط الوفاء ُب غّب بلد القرض إذا كاف ٢بمل ماؿ الوفاء مؤنة ، كٯبوز اشَباط الوفاء ُب غّب بلد القرض إذا دل  وقيل :

 كاختاره ابن قدامة . يكن ٢بمل الوفاء مؤنة .
 ك ( ؟ما اغبكم لو اشرتط عقداً آخر مع القرض كالبيع واإلجارة ) كأف يقوؿ : أقرضك ألفاً على أف تبيع علّي بيت 

 حراـ .
 ٢بديث ) ال ٰبل سلف كال بيع ( كقد تقدـ ا٢بديث كشرحو .-أ

 كمعُب السلف ُب ا٢بديث القرض .
أف اشَباط عقد البيع ُب عقد القرض ذريعة إذل الزايدة ُب القرض ، ألنو رٗبا ٰبابيو ُب الثمن من أجل القرض ، فيكوف  -ب

 القرض جاران ٤بنفعة مشركطة فيكوف راب .
: كحـر ا١بمع بْب السلف كالبيع ، ٤با فيو من الذريعة إذل الربح ُب السلف ، بخذ أكثر ٩با أعطى ، كالتوسل إذل  القيمقاؿ ابن 

 ذلك ابلبيع أك اإلجارة كما ىو الواقع .
 أف اشَباط عقد البيع ُب عقد القرض ٱبرج القرض عن موضوعو كىو اإلرفاؽ . -ج
  ضك كذا بشرط أف تقرضَن بعد ذلك َريه ؟ما اغبكم لو قاؿ اؼبقرض للمقرتض : أقر 

 حراـ .
 ألف ىذا االشَباط ٯبر منفعة للمقرض ، كقد تقدـ أف كل قرض ٯبر منفعة مشركطة للمقرض فهو حراـ .

 كا٤بنفعة ُب ىذا االشَباط ، أف ا٤بقرض ينتفع ابلقرض الثاشل من ا٤بقَبض .
 القرض ) قبل الوفاء ( كهدية ؟ ما حكم بذؿ اؼبقرتض للمقرض منفعة َري مشروطة أثناء مدة 

إف أىدل ا٤بقَبض ىدية للمقرض فإف كانت بعد الوفاء فجائز ، كإف كانت قبل الوفاء فبل ٯبوز إال أف تكوف قد الصحيح : 
جػرت العادة بينهما ٗبثل ىذا، فكاف بينهما هتاد قبل االستقراض، ألف جرايف العادة بذلك بينهما قرينة ظاىرة على أنو دل يرد 

 و .٦بازاتو على قرض
 كعلى ىذا ، فبل ٯبوز للمقَبض أف يعد ا٤بقرض بف يعطيو ىدية عند الوفاء ، كلو أف يعطيو ذلك إذا كاف بدكف اتفاؽ سابق .

أما إذا كاف ىذا الشخص دل ٘بر العادة بف يهدم لك فبل ٯبوز لك قبو٥با ألهنا قد تكوف بسبب القرض ، فإذا قبلتها تكوف قد 
 كقعت ُب الراب ألف القاعدة ُب القرض أف "كل قرض جىرَّ نفعان فهو راب" كىذا القرض قد جر لك نفعان . 

 بتو ابلدٍَّين ، كىذا أيضان من الراب .كأيضان : ألنو قد يكوف دفعها إليك حٌب تؤجل مطال
) ًإذىا أىقٍػرىضى أىحىديكيٍم قػىٍرضنا فىأىٍىدىل لىوي أىٍك  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  . قاؿ :أىنىسى ٍبنى مىاًلكو عن كقد دؿ على ذلك ما ركاه ابن ماجو 

بػٍهىا كىال يػىٍقبػىٍلوي ، ًإال أىٍف يىكي  نىوي قػىٍبلى ذىًلكى ( . حسنو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٞبىىلىوي عىلىى الدَّابًَّة فىبل يػىرٍكى نىوي كىبػىيػٍ  .وفى جىرىل بػىيػٍ



ُٔ 

 

 .كقد كرد ىذا ا٤بعُب عن ٝباعة من الصحابة 
ـى عىٍن غىٍّبً كىاًحدو ًمٍن أىٍعيىاهًنًٍم )يعِب الصحابة( كىأييبىٌ بن كعب كىابٍ ُّٔ/ُّب "إعبلـ ا٤بوقعْب" ) قاؿ ابن القيم ًن ( : "كىقىٍد تػىقىدَّ

" اىػ .مىٍسعيودو كىعىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن سىبلـو كىاٍبًن عيمىرى كىاٍبًن عىبَّاسو أىنػَّهيٍم نػىهىٍوا اٍلميٍقًرضى عىٍن قػىبيوًؿ ىىًديًَّة ا  ٍلميٍقَبىًًض ، كىجىعىليوا قػىبيو٥بىىا رابن
إذىا كىانىٍت أًلىٍجًل التػٍَّنًفيًس ُب أىجىًل الدٍَّيًن )أم أتخّب السداد( ، أىٍك ألىٍجًل كىا٢بٍىاًصلي أىفَّ ا٥ٍبىًديَّةى كىاٍلعىارًيَّةى كى٫بىٍوىٮبيىا :  وقاؿ الشوكاين

فىعىةه ًُب ميقىاًبًل دىيًٍنًو فىذىًلكى ٧بيىرَّ  ٍشوىةه ، كىًإٍف  ـه ؛ ألىنَّوي نػىٍوعه ًمٍن الٌرابى أىٍك رً رًٍشوىًة صىاًحًب الدٍَّيًن ، أىٍك ألىٍجًل أىٍف يىكيوفى ًلصىاًحًب الدٍَّيًن مىنػٍ
اييًن فىبل بىٍسى ، كىًإٍف دلٍى يىكي  ٍن ذىًلكى لًغىرىضو أىٍصبل فىالظَّاًىري اٍلمىٍنعي كىافى ذىًلكى ألىٍجًل عىادىةو جىارًيىةو بػىٍْبى اٍلميٍقًرًض كىاٍلميٍستػىٍقًرًض قػىٍبلى التَّدى

" اىػ . ًؽ النػٍَّهًي عىٍن ذىًلكى  إًلٍطبلى
 ري الوقوع يف الراب ؟ىل يوجد حل آخر َري رد اؽب  دية َو

فا١بواب : نعم ، إف أبيت إال قبو٥با فأمامك أحد خيارين : إما أف تكافئو عليها ٗبثلها أك أكثر ، كإما أف ٙبتسبها من الدين ، 
 فتسقط قيمة ا٥بدية من الدين الذم على صاحبك .
ٍزلىةن .  رىكىل سىًعيده بن منصور ُب سينىًنًو عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى  هي رىجيله فػىقىاؿى : إشٌلً أىقٍػرىٍضت رىجيبل ًبغىٍّبً مىٍعرًفىةو فىأىٍىدىل إرلىَّ ىىًديَّةن جى أىنَّوي أىاتى

 قىاؿى : ريدَّ إلىٍيًو ىىًديػَّتىوي ، أىٍك اٍحسبهىا لىوي .
 اٍبًن عىبَّاسو فػىقىاؿى : إشٌلً أىقٍػرىٍضت رىجيبل يىًبيعي السَّمىكى كركل سعيد بن منصور أيضان عىٍن سىادلًً ٍبًن أىيب ا١بٍىٍعًد قىاؿى : جىاءى رىجيله إذلى 

عىةى دىرى   اًىمى .ًعٍشرًينى ًدٍرٮبىنا ، فىأىٍىدىل إرلىَّ ٠بىىكىةن قػىوٍَّمتهىا بًثىبلثىةى عىشىرى ًدٍرٮبىنا . فػىقىاؿى : خيٍذ ًمٍنوي سىبػٍ
 ( .ُٗٓ/ٔانظر : "الفتاكل الكربل" البن تيمية )

 ( :ُٔ/ٗالشرح ا٤بمتع" )ُب " ابن عثيمنيقاؿ الشيخ 
 "فإف قاؿ قائل : ما دامت ا٤بسألة حرامان فلماذا ال يردىا أصبلن ؟

قلنا : ألنو قد ٲبنعو ا٢بياء كا٣بجل ككسر قلب صاحبو من الرد ، فنقوؿ : خذىا كانو مكافأتو عليها ٗبثلها أك أكثر ، أك احتسبها 
 رؼ .من دىيٍنو ، كىذا ال بس بو" اىػ بتص

 كما سبق من التحرصل إذا كانت ا٥بدية قبل كفاء القرض ، فإذا كنت بعد الوفاء فبل بس بقبو٥با .
 ( :ٗٓ/ٗالشرح ا٤بمتع" )ُب " قاؿ الشيخ ابن عثيمني

 ( ُٔ-ٗٓ/ٗ( "الشرح ا٤بمتع" )ّْٕ/ٔكانظر : "ا٤بغِب" ) "إذا أعطى ىدية بعد الوفاء قليلة أك كثّبة فإف ذلك جائز" اىػ .
  ما اغبكم لو انفضت العملة , وكذلك لو تغريت ومل يعمل هبا ؟ 

ال ٯبوز ٤بن استداف من أحدو ماالن أف يلتـز إبرجاع قيمتو كقت القرض ، بل ٯبب عليو أداء القرض ٗبثل ما أخذه ال بقيمتو ، كىذا 
كىذا ُب حاؿ أف تبقى العملة متداكلة ، كما ىي كلو قوؿ ٝبهور العلماء قدٲبان كحديثان ، كىو ما تفٍب بو اجملامع الفقهية ا٤بعاصرة ، 

 تغّب سعر صرفها .
 أما إذا ألغيت العملة ابلكلية كصار الناس ال يتعاملوف هبا : فهنا للعلماء فيها أقواؿ :

 فمنهم من قاؿ : على ا٤بدين القيمة كقت القرض .
 كمنهم من قاؿ : إف ا٤بعترب قيمتها كقت ا٤بنع .

 ترب قيمتها كقت الوفاء .كقاؿ آخركف : ا٤بع
: كأقرب شيء أف ا٤بعترب : القيمة كقت ا٤بنع ؛ كذلك ألنو اثبت ُب ذمتو " عشرة  -رٞبو هللا- قاؿ الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني

ا  فلوس " إذل أف مينعت ، يعِب : قبل ا٤بنع بدقيقة كاحدة لو طلبو ألعطى عشرة فلوس ، كلكاف الواجب على ا٤بقرض قبو٥با ، فإذ
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 (الشرح ا٤بمتع)ع .     كاف كذلك : فإننا نقدرىا كقت ا٤بن
 فائدة :

جاءت األحاديث النبوية ابلتحذير من الدين ، كاالستعاذة ابهلل منو ، كالَبغيب ُب القناعة كالرضا ابليسّب ، كأف ينظر ا٤بسلم ُب 
 أمر دنياه إذل من ىو دكنو ، كال ينظر إذل من فوقو .

فػىرىفىعى رىٍأسىوي ًإذلى السَّمىاًء ، ٍبيَّ كىضىعى  ( عىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن جىٍحشو هنع هللا يضر قىاؿى : )كينَّا جيليوسنا ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ َْٓٔفركل النسائي )
ًتًو ٍبيَّ قىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ ! مىاذىا نػيٌزًؿى ًمنى التٍَّشًديًد ؟  هى بػٍ نىا كىفىزًٍعنىا ، فػىلىمَّا كىافى ًمنى اٍلغىًد سىأىٍلتيوي : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، مىا رىاحىتىوي عىلىى جى تػٍ فىسىكى

ًبيًل اَّللًَّ ٍبيَّ  ا التٍَّشًديدي الًَّذم نػيٌزًؿى ؟ فػىقىاؿى : كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ! لىٍو أىفَّ رىجيبل قيًتلى ُب سى ًييى ، ٍبيَّ قيًتلى ،  أيٍحًييى ، ٍبيَّ قيًتلى ، ٍبيَّ أيحٍ ىىذى
 . كىعىلىٍيًو دىٍينه مىا دىخىلى ا١بٍىنَّةى حىٌبَّ يػيٍقضىى عىٍنوي دىيٍػنيوي( حسنو األلباشل

فى هنع هللا يضر قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ثو : اٍلًكرٍبً كىاٍلغيليوًؿ كىالدٍَّيًن ، دىخىلى ا كعىٍن ثػىٍوابى  .١بٍىنَّةى( ركاه الَبمذم )مىٍن مىاتى كىىيوى بىرًمءه ًمٍن ثىبلى
يًٍنًو حىٌبَّ يػيٍقضىى عىٍنوي( ركاه الَبم كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ   ذم .)نػىٍفسي اٍلميٍؤًمًن ميعىلَّقىةه ًبدى

ًء اٍلكىًلمىاًت : ) اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىعيوذي ًبكى ًمٍن  ؿى اَّللًَّ كركل النسائي عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمرًك رضي هللا عنهما أىفَّ رىسيو  كىافى يىٍدعيو هًبىؤيالى
اًء( .  غىلىبىًة الدٍَّيًن ، كىغىلىبىًة اٍلعىديكًٌ ، كىِشىىاتىًة اأٍلىٍعدى

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رضي هللا عنهما أىفَّ رىجيبلن أىتىى النَّيبَّ  فػىقىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاىىٍدتي بًنػىٍفًسي كىمىارل فػىقيًتٍلتي صىاًبرنا  كركل أٞبد عىٍن جى
اثن قىا كىفىاؤيهي(  ؿى : )ًإٍف دلٍى ٛبىيٍت كىعىلىٍيكى دىٍينه لىٍيسى ًعٍندىؾى ٧بيٍتىًسبنا ميٍقًببلن غىيػٍرى ميٍدًبرو أىأىٍدخيلي ا١بٍىنَّةى ؟ قىاؿى : نػىعىٍم . فىأىعىادى ذىًلكى مىرَّتػىٍْبً أىٍك ثىبلى

 .حسنو البوصّبم 
( ركاه مالك ُب ا كيٍم كىالدٍَّينى ، فىًإفَّ أىكَّلىوي ىىمّّ ، كىآًخرىهي حىٍربه  ( َٕٕ/٤ِبوطأ )كعن عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر أنو قاؿ : )ًإايَّ

أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كىالى تػىٍنظيريكا ًإذلى مىٍن ىيوى فػىٍوقىكيٍم ، فػىهيوى أىٍجدىري  ) اٍنظيريكا ًإذلى مىنٍ  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  كركل مسلم
 أىٍف الى تػىٍزدىريكا نًٍعمىةى اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم( .

اؿى لىوي قىاًئله : مىا أىٍكثػىرى مىا تىٍستىًعيذي كاف يدعو ُب الصبلة ) اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىعيوذي ًبكى ًمنى اٍلمىٍأٍبًى كىاٍلمىٍغرىـً . فػىقى  عن عائشة اهنع هللا يضر أف النيب ك 
 كمسلم . مًمنى اٍلمىٍغرىـً ؟! فػىقىاؿى : ًإفَّ الرَّجيلى ًإذىا غىًرـى ]أم : استداف[ حىدَّثى فىكىذىبى ، كىكىعىدى فىأىٍخلىفى ( ركاه البخار 

 . ذ من حسناتك ، ال دينار ٍبىَّ كال درىم (قاؿ ابن عمر رضي هللا عنهما ) اي ٞبراف ! اتق هللا كال ٛبت كعليك دين ، فيؤخ
 َيت كل ىذا التشديد ُب أمر الدين إال ٤با فيو من ا٤بفاسد على مستول الفرد كعلى مستول اجملتمع . كدل

قاؿ علماؤَن : كإ٭با كاف شينا كمذلة ٤با فيو من شغل القلب كالباؿ ، كا٥بم البلـز ُب قضائو ، كالتذلل للغرصل عند  : قاؿ القرطب
لقائو ، كٙبمل منتو ابلتأخّب إذل حْب أكانو ، كرٗبا يعد من نفسو القضاء فيخلف ، أك ٰبدث الغرصل بسببو فيكذب ، أك ٰبلف لو 

ٗبا قد مات كدل يقض الدين فّبهتن بو ، كما قاؿ عليو السبلـ : ) نسمة ا٤بؤمن مرهتنة ُب قربه فيحنث ، إذل غّب ذلك ، كأيضا فر 
 ككل ىذه األسباب مشائن ُب الدين تذىب ٝبالو كتنقص كمالو " انتهى . َُٖٕبدينو حٌب يقضى عنو ( ركاه الَبمذم 
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 اَبُب اَلتػهْفِليِس َواغْبَْجرِ 
ْعُت َرُسوَؿ َاَّللِه  قاؿ َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد اَلرهضْبَِن, َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٗٙٛ َمْن َأْدَرَؾ َماَلُو ِبَعْيِنِو ِعْنَد رَُجٍل ) يَػُقوُؿ:  ظبَِ

ََرْيِِه   .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو ( َقْد َأفْػَلَس, فَػُهَو َأَحقُّ ِبِو ِمْن 
َا رَُجٌل اَبَع َمَتاًعا فََأفْػَلَس اَلهِذي ِابْػَتاَعُو, َومَلْ )  َداُوَد, َوَماِلٌك: ِمْن رَِوايَِة َأِب َبْكِر ْبِن َعْبِد اَلرهضْبَِن ُمْرَسبًل ِبَلْفظِ َوَرَواُه أَبُو  َأميُّ

ًئا , فَػَوَجَد َمَتاَعُو ِبَعْيِنِو, فَػُهَو َأحَ  ( قُّ ِبِو, َوِإْف َماَت اَْلُمْشرَتِي َفَصاِحُب اَْلَمَتاِع ُأْسَوُة اَْلُغَرَماِء يَػْقِبِض اَلهِذي اَبَعُو ِمْن شَبَِنِو َشيػْ
َهِقيُّ, َوَضعهَفُو تَػبَػًعا أِلَِب َداُوَد   .َوَوَصَلُو اَْلبَػيػْ

َنا َأاَب ُىَريػْ  َرَة يف َصاِحٍب لََنا َقْد َأفْػَلَس, فَػَقاَؿ: أَلَْقِضنَيه ِفيُكْم َوَرَوى أَبُو َداُوَد, َواْبُن َماَجْو: ِمْن ِرَوايَِة ُعَمَر ْبِن َخْلَدَة قَاَؿ: أَتَػيػْ
َوَصحهَحُو َاغْبَاِكُم, َوَضعهَف أَبُو َداُوَد َىِذِه  (َمْن َأفْػَلَس َأْو َماَت فَػَوَجَد رَُجٌل َمَتاَعُو ِبَعْيِنِو فَػُهَو َأَحقُّ بِِو )  ِبَقَضاِء َرُسوِؿ َاَّللِه 

 . ِذْكِر اَْلَمْوِت اَلزِّاَيَدَة يف 
-------------- 

 ( أم :دل يتغّب كدل يتبدؿ . ِبَعْيِنوِ ) 
ََرْيِهِ )  ( أم : كائنان من كاف كاراثن كغرٲبان . فَػُهَو َأَحقُّ ِبِو ِمْن 

كدَننّب ، إشارة : ما تزيد ديونو على موجوده ، ٠بي مفلسان ألنو صار ذا فلوس بعد أف كاف ذا دراىم  ( ا٤بفلس شرعان  ) قد أفلس
إذل أنو صار ال ٲبلك إال أدسل األمواؿ كىي الفلوس ، أك ٠بي بذلك ألنو ٲبنع التصرؼ إال ُب الشيء التافو كالفلوس ، ألهنم ما  

 كانوا يتعاملوف هبا إال ُب األشياء ا٢بقّبة ، أك ألنو صار إذل حالة ال ٲبلك فيها فلسان .
 من ىو اؼبفلس يف عرؼ الفقهاء ؟ 

 : ىو من دينو أكثر من مالو . ا٤بفلس
، ألنو صار ذا فلوس بعد أف كاف ذا دراىم كدَننّب  ان ٠بي مفلس، من تزيد ديونو على موجوده  ان ا٤بفلس شرع:  قاؿ ابن حجر

، أك ٠بي بذلك ألنو ٲبنع التصرؼ إال ُب الشيء التافو كالفلوس ، إشارة إذل أنو صار ال ٲبلك إال أدسل األمواؿ كىي الفلوس 
 . ان أك ألنو صار إذل حالة ال ٲبلك فيها فلس، ألهنم ما كانوا يتعاملوف هبا إال ُب األشياء ا٢بقّبة 

 كىاٍلميٍفًلسي ًُب عيٍرًؼ اٍلفيقىهىاًء : مىٍن دىيٍػنيوي أىٍكثػىري ًمٍن مىالًًو ، كىخىرَّجىوي أىٍكثػىري ًمٍن دىٍخًلًو .كقاؿ ابن قدامة : 
 كىافى ذىا مىاؿو ؛ أًلىفَّ مىالىوي ميٍستىحىقُّ الصٍَّرًؼ ًُب ًجهىًة دىيًٍنًو ، فىكىأىنَّوي مىٍعديكـه .كى٠بىٍَّوهي ميٍفًلسنا كىًإٍف  

يى ًبذىًلكى ًلمىا يػىئيوؿي إلىٍيًو ًمٍن عىدىـً مىالًًو بػىٍعدى كىفىاًء دىيًٍنًو ، كىٯبىيوزي أىٍف يى 
يى ًبذىًلكى ، أًلى كىٯبىيوزي أىٍف يىكيوفى ٠بيًٌ

ٍنىعي ًمٍن التَّصىرًُّؼ ُب كيوفى ٠بيًٌ نَّوي ٲبي
اٍلفيليوًس كى٫بىٍوًىىا .  ) ا٤بغِب ( . مىالًًو ، إالَّ الشٍَّيءى التَّاًفوى الًَّذم الى يىًعيشي إالَّ بًًو ، كى

 ىل َيجر على اؼبفلس ؟ 
 .الديوف [ أصحاب طلب الغرماء ذلك ]الغرماءإذا كانت ديوف اإلنساف أكثر من مالو فإنو ٰبجر عليو ، إذا 

كٲبنع من التصرؼ ُب مالو فقط ، فبل يبيع كال يشَبم كال يرىن كال كمعُب ا٢بجر : منع اإلنساف من التصرؼ ُب ٝبيع مالو ،  -
 يهب ، أما ُب الذمة فبل بس ، فلو استداف من غّبه شيء فإف لو ذلك .

 تبقى ذمتو مشغولة ابلدين .كألف ُب ا٢بجر عليو ٞباية ٢بق الدائن ، كٞباية لذمة ا٤بدين ، لئبل 
ر فإنو يباع ، كأما البيت الذم ٍب يصفي مالو ،  فيباع ما كراءه ، فإذا كاف عنده دكاف تباع البضاعة الٍب فيو ، كإذا كاف عنده عقا

 سكنو كالسيارة الٍب يركبها ال تباع ، ألف ىذه ٗبثابة األمور الضركرية .ي
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 كيقسم مالو على الغرماء بقدر ديوهًنم .
 اذكر أنواع اغبجر ؟ 

 ا٢بجر ينقسم إذل قسمْب :
 ) كىم الغرماء ( . حجر ٤بصلحة الغّب ::  األكؿ
  .كا٢بجر على السفيو كاجملنوف كالصغّب ,كحجر ٤بصلحة احملجور عليو :  الثاشل
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

أف من ابع متاعو ] كسيارة ، أك ثوابن ، أك غّبه [ ألحد مؤجبلن، أك كدعو ، فأفلس ا٤بشَبم ، بف كاف مالو ال يفي  نستفيد :
بديونو ، فللبائع أخذ متاعو إذا كجد عينو ، بف كاف ٕبالة دل تتغّب صفاتو ٗبا ٱبرجو عن ا٠بو ، كدل يقبض من ٜبنو شيئان ، فحينئذو 

 يكوف أحق بو من الغرماء .

 كىذه ا٤بسألة كقع فيها خبلؼ بْب العلماء :
 : أف من كجد عْب مالو عند من أفلس ، فهو أحق بو من غّبه . القوؿ األوؿ

 كىذا مذىب ٝبهور العلماء من ا٤بالكية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .
ء الشاـ ، كفقهاء البصرة ، كٝباعة من :  ك٩بن قاؿ هبذا ا٢بديث ، كاستعملو كأفٌب بو ، فقهاء ا٤بدينة ، كفقها قاؿ ابن عبد الرب

 أىل ا٢بديث  .

 ٢بديث الباب .
 : أف البائع غّب مستحق ألخذ عْب مالو حْب ٯبده ، بل يكوف أسوة بْب الغرماء . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أيب حنيفة .
 لكن ىذا قوؿ ضعيف مصادـ للنص .

 مذىب ا١بمهور . والراجح
 رجل فوجد البائع سلعتو بعينها فهو أحق هبا دكف الغرماء ( ركاه ابن حباف .كقد جاء ُب ركاية ) إذا أفلس ال

 ماذا نستفيد من قولو ) بعينو ( ؟ 
نستفيد : أف تقدصل صاحب السلعة على غّبه يكوف بشرط : أف ٯبد مالو بعينو ، أم دل يتغّب كدل يتبدؿ ، فإف تغّب فهو أسوة 

 الغرماء .

، ٍب أفلس ىذا الرجل ، لكن البعّب ٠بنت أكثر ، فهنا ال يستحق ىذا ا٤باؿ ، بل يكوف أسوة : ابع رجل على رجل بعّبان  مثاؿ
 الغرماء .

 كذلك إذا قبض من ٜبنو شيئان ، فإنو ُب ىذه ا٢بالة ال حق لو ، كيكوف أسوة الغرماء .
شيئان فوجده بعينو فهو أحق بو ( فمفهومو  فقد جاء ُب ركاية : ) أٲبا رجل ابع متاعان فأفلس الذم ابتاعو كدل يقبض البائع من ٜبنو

 أنو إذا قبض من ٜبنو شيئان كاف أسوة الغرماء .
 يشَبط : إذان 

 أف تكوف عْب ا٤بتاع موجودة عند ا٤بشَبم ا٤بفلس دل تتغّب لقولو ) بعينو ( . أواًل :
أف يكوف الثمن غّب مقبوض من ا٤بشَبم ، فإف قبض البائع شيئان من الثمن فبل رجوع لو على ا٤بفلس بعْب مالو ، لركاية  الثاين :
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 أيب داكد ) كدل يقبض الذم ابعو من ٜبنو شيئان ( .
 ٌب ( .أف يكوف ا٤بشَبم حيان ، فإف مات فبل رجوع للبائع بل ىو أسوة الغرماء . ) كىذا ا٤بذىب كما سيأ الثالث :

 ما اغبكم إذا مات اؼبفلس , ىل يكوف الرجل أحق دبالو أو يكوف أسوة الغرماء ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 : ىو أحق ٗبالو . فقاؿ بعض العلماء
 كىذا مذىب الشافعي .
أٲبا رجل مات أك أفلس فصاحب ا٤بتاع  :  كاحتج الشافػعي ٕبديث أيب ىريرة قاؿ  ) قضى رسوؿ هللا  قاؿ اغبافظ ابن حجر

 أحق ٗبتاعو إذا كجده بعينو ( كىو حديث حسن ٰبتج ٗبثلو ، أخرجو أٞبد كأبو داكد .
 : بل يكوف أسوة الغرماء . وقيل

 كىذا مذىب مالك كأٞبد .
 ند الورثة .لقولو ) من أدرؾ مالو بعينو عند رجل ( كبعد مػوتو ال يكوف أدركو عند ىذا الرجل ، كإ٭با أدركو ع

 الراجح .كىذا 
  إذا مات صاحب اؼبتاع ؟ فهل تسقط حق ورثتو , أو أف الورثة ينزلوف منزلة اؼبورث ؟ما اغبكم 

 قوالف للعلماء ، كالراجح فيها أنو يورث فيكوف الورثة أحق بو من بقية الغرماء .
َرَواُه أَبُو َداُوَد, ( وبَػَتُو ػِد َيُِلُّ ِعْرَضُو َوُعقُ ػََلُّ اَْلَواجِ )  َوَعْن َعْمِرو ْبِن اَلشهرِيِد, َعْن أَبِيِو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  - ٘ٙٛ

, َوَعلهَقُو اَْلُبَخاِريُّ, َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف   .َوالنهَساِئيُّ
------------- 

 اللي : ا٤بطل .(  ََلُّ ) 
 أم : القادر على قضاء دينو .( ِد ػاَْلَواجِ ) 
أم : لصاحب الدين أف يذمو كيصفو بسوء القضاء ، كفسره ككيع ُب ىذا ا٢بديث بشكايتو ، ككذا سفياف عند ( َيُِلُّ ِعْرَضُو ) 

 البخارم معلقان .
 ( أم : حبسو . َوُعُقوبَػَتوُ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 يث ُب إسناده دمحم بن عبد هللا بن ميموف كفيو ضعف ، كلذا علقػو البخارم بصيغة التمريض فقاؿ : كييذكر .ىذا ا٢بد
كقد صحح ا٢بديث ا٢باكم ككافقو الذىيب ، كصححو ابن حباف ، كقاؿ ابن حجر ُب الفتح : إسناده حسن ، كذكر الطرباشل أنو 

 ال يركل إال هبذا اإلسناد .
  اغبديث ؟ماذا نستفيد من 

 نستفيد : ٙبرصل ا٤بماطلة ُب أداء الدٍين لصاحبو .
 كقد دؿ على ٙبرصل ذلك :

 حديث الباب . -أ
 ) مطل الغِب ظلم ( متفق عليو . حديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -ب
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 كا٤بطل ُب اصطبلح الفقهاء : منع أداء ما استحق أداؤه .
 ) ... كمن أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفها أتلفو هللا ( ركاه البخارم . -كقد تقدـ-حديث أيب ىريرة  -ج

ظي لىوي اًبٍلقى  : قاؿ ابن قدامة زىمىتيوي ، كىميطىالىبػىتيوي ، كىاإٍلًٍغبلى ٍوًؿ ، فػىيػىقيوؿي : ايى ظىادلي ، ايى إذىا اٍمتػىنىعى اٍلميوًسري ًمٍن قىضىاًء الدٍَّيًن ، فىًلغىرٲبًًو ميبلى
لُّ عيقيوبػىتىوي كىًعٍرضىوي )  كى٫بىًٍو ذىًلكى ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ ، ميٍعتىدو  لُّ اٍلقىٍوؿى ًُب ( ، رلىُّ اٍلوىاًجًد ، ٰبًي فػىعيقيوبػىتيوي حىٍبسيوي ، كىًعٍرضيوي أىٍم ٰبًي

ًظ لىوي   ( .ًلصىاًحًب ا٢بٍىقًٌ مىقىاالن  إفَّ  )كىقىاؿى ( مىٍطلي اٍلغىًِبًٌ ظيٍلمه  ) النيب كىقىاؿى ، ًعٍرًضًو اًبإٍلًٍغبلى
 كقد تقدـ أف ا٤بدين ينقسم إذل أقساـ ثبلثة :

 مدين غّب قادر على الوفاء معسر معدـ ، فهذا ال ٯبوز مطالبتو .
 ء فهذا ٯبب عليو كفاء دينو ، ٰبـر عليو ا٤بماطلة .يمدين قادر مل

كلها ، فهذا ٰبق للغرماء أف يرفعوا أمره إذل القاضي ، كىو كمدين معسر غّب معدـ ، لو من ا٤باؿ ما يكفي لبعض ديونو ال  
 موضوع ا٢بديث السابق ) من أدرؾ مالو بعينو .. ( .

 ماذا نستفيد من قولو ) َل الواجد ( ؟ 
و ( مفهومإنظاره، كما ُب ا٢بديث السابق )مطل الغِب ظلم، بل ىذا ٯبب ٩باطبلن  ، ال يعدالواجد ا٤بعسر الذم ال ٯبد كفاء أف غّب

 مطل غّب الغِب ليس بظلم .
 مَّت َيصل اؼبطل ؟ 

 ٰبصل ا٤بطل بمرين :
 أف يطالب ا٤بستحق ا٤بدينى ابلوفاء ، ألنو ال يقاؿ مطلو إال إذا طالبو فدافعو . األوؿ :
 أف ٲبتنع ا٤بدين عن الوفاء ببل عذر . الثاين :

 اؿ الغائب ، أك كاف معسران فبل يعد ٩باطبلن ابمتناعو .فإذا كاف امتناع ا٤بدين عن الوفاء لعذر ، كعدـ ٛبكنو من إحضار ا٤ب
ًكنَّوي لىٍيسى ميتىمىكًٌننا ًمٍن اأٍلىدىاء كىمىٍطل غىٍّب اٍلغىًِبٌ لىٍيسى ًبظيٍلمو كىالى حىرىاـ ًلمىٍفهيوـً ا٢بٍىًديث ، كىأًلىنَّوي مىٍعذيكر ، كىلىٍو كىافى غىًنيِّا كىلى :  قاؿ النووي

ٍمكىاف ، كىىىذىا ٨بىٍصيوص ًمٍن مىٍطل اٍلغىًِبٌ . أىٍك يػيقىاؿ : اٍلميرىاد ابً  لًًغيبىًة اٍلمىاؿ أىكٍ  ٍلغىًِبًٌ اٍلميتىمىكًٌن ًمٍن لًغىٍّبً ذىًلكى جىازى لىوي التٍَّأًخّب ًإذلى اإٍلً
ا ًفيوً   . اأٍلىدىاء ، فىبلى يىٍدخيل ىىذى

 ماذا نستفيد من قولو ) وعقوبتو ( ؟ 
 ع عن الوفاء ، كماطل كىو معلـو ا٤ببلءة ، فإنو ٰببس .نستفيد أف ا٤بدين إذا امتن

 كهبذا قاؿ ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .
 كىو مركم عن عدد من قضاء السلف منهم : شريح القاضي ، كالشعيب ، كابن أيب ليلى .

 ُب الدين . قاؿ ابن ا٤بنذر : أكثر من ٫بفظ قو٥بم من علماء األمصار كقضاهتم يركف ا٢ببس
 ٢بديث الباب ) ... كعقوبتو ( كا٢ببس عقوبة .

 ) مطل الغِب ظلم ( كالظادل يستحق العقوبة ، لوجوب دفع الظلم . كقولو  -
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 التحذير من ٩باطلة الغِب ابلدٍين . .ُ
 ىػ(ُّْْ/  ْ/  ُْ)األحد : .  أف رل غّب الواجد ال ٰبل عرضو كال عقوبتو  .ِ
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يف شبَاٍر ِابْػَتاَعَها, َفَكثُػَر َديْػُنُو, فَػَقاَؿ َرُسوُؿ  ُأِصيَب رَُجٌل يف َعْهِد َرُسوِؿ َاَّللِه  )قَاَؿ:  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاػْبُْدِريِّ  - ٙٙٛ

ُلْغ َذِلَك َوفَاَء َديِْنِو, فَػَقاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه :  َاَّللِه  ُخُذوا َما َوَجْدُُتْ, ِلُغَرَمائِِو: " َتَصدهُقوا َعَلْيِو " فَػَتَصدهَؽ اَلنهاُس َعَلْيِو, َوملَْ يَػبػْ
 .َرَواُه ُمْسِلٌم ( َولَْيَس َلُكْم ِإاله َذِلَك 

--------- 
 بن جبل ، قالو النوكم ، كقاؿ القرطيب : ىذا الرجل ىو معاذ بن جبل ، ككاف غرماؤه يهود .قيل : ىو معاذ ( ُأِصيَب رَُجٌل  )

 أم : اشَباىا ، يعِب ٢بقو خسراف ، بسبب إصابة آفة ٜباران اشَباىا ، كدل ينقد ٜبنها .(  يف شبَاٍر ِابْػَتاَعَها) 
 ذا طالبو بقية غرمائو ، كليس لو ماؿ يؤديو .أم : فطالبو البائع بثمن تلك الثمرة ، كك(  َفَكثُػَر َديْػُنوُ ) 
 أم : على الرجل ا٤بدين ، كالصدقة : التربع اب٤باؿ ابتغاء كجو هللا .( َتَصدهُقوا َعَلْيِو ) 
ُلْغ َذِلَك )   أم : ما تصدقوا عليو .( َتَصدهَؽ اَلنهاُس َعَلْيِو, َومَلْ يَػبػْ
 أم : لكثرتو .(  َوفَاَء َدْيِنوِ ) 
 أم : ٩با تصدؽ الناس عليو .(  ُخُذوا َما َوَجْدُتُْ :  ِلُغَرَمائِوِ  َرُسوُؿ َاَّللِه  فَػَقاؿَ ) 
 أم : إال أٍخذ ما كجدًب .(  َولَْيَس َلُكْم ِإاله َذِلكَ ) 
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 كمالك كٝبهور العلماء . ا٢بديث دليل على أف ا٤بعسر ال ٙبل مطالبتو ، كال مبلزمتو ، كال سجنو ، كهبذا قاؿ الشافعي
تيٍم تػىٍعلىميوفى كما قاؿ تعاذل )  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ  ( . كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإذلى مىٍيسىرىةو كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى

 كلقولو ) كليس لكم إال ذلك ( .
 ماذا نستفيد من قولو ) خذوا ما وجدُت ( ؟ 

 كل ما يوجد لو ، كيستثُب من ذلك ما كاف من ضركرتو .كنستفيد : أف ا٤بفلس يؤخذ منو  
 زاد على ما عنده . كنستفيد أيضان : أنو ال حق للغرماء ُب ما

 لكن ىل ىذا يعَن سقوط بقية الدين ؟ 
 ا١بواب : ال ، كلكن ا٤براد سقوط الطلب ببقية الدٍين ، كليس ا٤براد سقوط بقية الدين .

  اغبديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من 
 أنو ينبغي لذم ا١باه ا٤بطاع أف يشفع ٤بن أصيب . .ُ
 . مبادرة الصحابة إذل امتثاؿ أمر النيب  .ِ
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َرَواُه  (َحَجَر َعَلى ُمَعاٍذ َماَلُو, َواَبَعُو يف َدْيٍن َكاَف َعَلْيِو  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  ) َوَعِن ِاْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك, َعْن أَبِيوِ  - ٚٙٛ
َح   إرسالو .اَلدهارَُقْطَِنُّ, َوَصحهَحُو َاغْبَاِكُم, َوَأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد ُمْرَسبًل, َورُجِّ

--------- 
 ا٢بجر ا٤بنع .( َحَجَر ) 
 ابن جبل .( َعَلى ُمَعاٍذ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا ا٢بديث ٨بتلف فيو ، صححو ابن كثّب ُب ) إرشاد الفقيو ( .
 كضعفو ٝباعة .

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 نستفيد : أف من قٌل مالو ككثر دينو ، كطلب غرماؤه ا٢بجر عليو ، أف ا٢باكم ٰبجر عليو .

 عرؼ اغبجر ؟ 
 لغة : ا٤بنع .ا٢بجر 

 كشرعان : منع اإلنساف من التصرؼ ُب مالو إما ٤بصلحتو أك ٤بصلحة الغّب .
 اذكر أقساـ اغبجر ؟ 

 قسمْب : ينقسم ا٢بجر إذل
 .حجر ٤بصلحة الغّب  األوؿ :

فيمنع اإلنساف من التصرؼ ُب مالو فقط ، فإذا كاف اإلنساف مدين ، كديٍنو أكثر من مالو ، حيجر عليو ٤بصلحة الغرماء ، كٲبنع 
شيء فإف لو  ة فبل بس ، فلو استداف من غّبهممن التصرؼ ُب مالو فقط ، فبل يبيع كال يشَبم كال يرىن كال يهب ، أما ُب الذ

 ذلك .
 ، كسيأٌب اب٢بديث القادـ إف شاء هللا .كحجر ٤بصلحة احملجور عليو ) كا٢بجر على السفيو كاجملنوف كالصغّب (  الثاين :

 ما الدليل على اغبجر على اؼبفلس ؟ 
 حديث الباب . -أ

 مشغولة ابلدين .كألف ُب ا٢بجر عليو ٞباية ٢بق الدائن ، كٞباية لذمة ا٤بدين ، لئبل تبقى ذمتو -ب
 ماذا يفعل اغبكم إذا حجر على اؼبفلس ؟ 

 يبيع مالو كيوزعو فوران على الغرماء ، ٢بديث الباب .
كييَبؾ للمفلس من مالو : ما ٰبتاج إليو كال يستغِب عنو مثل : الثياب ، كالكتب ، كالبيت الذم يسكنو ، كآالت الصنعة ، 

 خلكالقوت الضركرم ، كرأس ماؿ التجارة .... إ
 كيؤخذ الزائد عن حاجتو من ىذه األشياء ، كيَبؾ لو ما يكفيو ببل زايدة .

ذ منو كييباع ، كييستأجر لو بيت ػكذىب بعض العلماء )اإلماماف مالك كالشافعي( إذل أنو إذا كاف يقيم ُب بيت ٲبلكو فإنو يؤخ
 يسكنو .
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 ما كيفية توزيع مالو على الغرماء ؟ 
 وهًنم .يقسمو على الغرماء بقدر دي

ذىىىبى ا١بٍيٍمهيوري ًإذلى أىفَّ مىٍن ظىٍهر فػىلىسيوي فػىعىلىى ا٢بٍىاًكًم ا٢بٍىٍجر عىلىٍيًو ُب مىالًًو حى  ٌبَّ يىًبيعىوي عىلىٍيًو كىيػىٍقًسمىوي بػىٍْبى غيرىمىائًًو قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح :ى
 م . ) الفتح ( .عىلىى ًنٍسبىًة ديييوهنًً 

 .كنعطي كل كاحد من الغرماء بقدر نسبتو  ديينإذل المن ماؿ ا٤بفلس ا٤بوجود  كيفية التوزيع : أف يينسب
، كدل ٪بد  ََََُ{ اجملموع : َََٓ{ كأٞبد }َََّ{ كخالد }َََِمثاؿ : إذا كاف رجل عليو دين ، كدمحم يطلبو }

 { فيكوف التوزيع كالتارل . َََٓعنده إال } 
 . ََِٓكأٞبد :  ََُٓ، كخالد :  َََُيصّب دمحم لو : { ، ٱبرج النصف ف َََُ{ إذل }  َََٓننسب } 

مثاؿ آخر : الديوف ٟبسمائة ألف ، كل كاحد من الغرماء ا٣بمسة لو مائة ألف ، فلما أحصينا ماؿ ا٤بفلس فإذا ىو مائة ألف ، 
خذ كل كاحد منهم فيأكاحد من الغرماء ا٣بمس )  انسب ا٤بوجود من ماؿ ا٤بفلس إذل ماؿ الديوف يساكم ا٣بمس ، فنعطي كل

 عشركف ألفان ( .
 ىل يقدـ أحد من الغرماء ؟ 

 ال ، فبل يقدـ صاحب دين على آخر ، فبل يقدـ السابق على البلحق ، أك صاحب الكثّب على القليل . فبل فرؽ بْب ىؤالء .
 فلو كاحد دينو ) مائة ألف ، كالثاشل دينو ٟبسة آالؼ ، كل كاحد من ىؤالء َيخذ ا٣بمس ( .

  يستثىن أحد ؟ىل 
 إال صاحبي الرىن برىنًو . 

 كمن كجد مالو بعينو عنده ) كما تقدـ ( .
 إذا ُت توزيع ماؿ اؼبفلس على الغرماء , ومل يف جبميع الدين , فهل يبقى الباقي ديناً عليو أـ يسقط ؟ 

 بل يبقى دينان ، مٌب قًدر أف يقضيها كجب عليو أف يقضيها .
 .نفسو ليقضي دينو؟ على ركايتْب ماؿ ا٤بفلس كبقيت عليو بقية كلو صنعة فهل ٯبربه ا٢باكم على إٯبار كإذا فػيٌرًؽ: قاؿ ابن قدامو

ٍب ذكر القولْب بدلتهما ، كدل يصرح ابلراجح منهما ، غّب أنو يظهر من كبلمو أنو ٲبيل إذل القوؿ بف ا٢باكم ٯبربه على العمل  
 ليقضي دينو .

  .دل يكن ألحد مطالبتو كال مبلزمتو حٌب ٲبلك ماالن  ( يعِب : بعد بيع مالو) كإف فيكَّ ا٢بجر عليو : ٍب قاؿ ابن قدامة 
 ىل يستحب إظهار اغبجر ؟ 

 نعم يستحب لفائدتْب :
 : ليظهر من لو دين عند ىذا الرجل . األوىل

 . أال يتصرؼ أحد معو ُب ىذا ا٤باؿ الذم عنده ، ألف تصرفو بعد ا٢بجر ابطل الثانية :
 ىل َيل الدْين اؼبؤجل بفلس اؼبدين ؟ 

 ال ٰبل ، ألف األجل حق للمفلس ، فبل يسقط بفلسو كسائر حقوقو .
فلو أف رجبلن أفلس كحجرَن عليو ، كلشخص آخر عليو دين مؤجل ال ٰبل إال بعد سنة ، فبل ٰبل ىذا الدٍين ا٤بؤجل لتفليس 

 ا٤بدين .
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 
 حرص الشريعة على حقوؽ الناس . .ُ
 خطر الدين . .ِ
 أنو ال يفك ا٢بجر إال ا٢باكم ، ألنو ثبت ٕبكم ا٢باكم فبل يرتفع إال ٕبكمو . .ّ
ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  - ٛٙٛ َسَنًة, فَػَلْم جيُِْزين, يَػْوـَ ُأُحٍد, َوَأاَن ِاْبُن َأْربََع َعْشَرَة  ُعِرْضُت َعَلى اَلنهِبِّ ) قَاَؿ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 . ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ  (ًة, فََأَجاَزين ػَوُعِرْضُت َعَلْيِو يَػْوـَ َاػْبَْنَدِؽ, َوَأاَن ِاْبُن طَبَْس َعْشَرَة َسنَ 
َهِقيِّ   .َوَصحهَحَها ِاْبُن ُخَزمْيََة  (فَػَلْم جيُِْزين, َومَلْ يَػَرين بَػَلْغُت  ) َويف ِرَوايٍَة ِلْلبَػيػْ

ُعِرْضَنا َعَلى اَلنهِبِّ يَػْوـَ قُػَرْيَظَة, َفَكاَف َمْن أَنْػَبَت قُِتَل, َوَمْن ملَْ يُػْنِبْت ُخلَِّي َسِبيُلُو,  ) قَاؿَ  َوَعْن َعِطيهَة اَْلُقَرِظيِّ  - ٜٙٛ
 .بهاَف, َواغْبَاِكُم َرَواُه َاػْبَْمَسُة, َوَصحهَحُو ِاْبُن حِ  (َفُكْنُت ِفيَمْن مَلْ يُػْنِبْت َفُخلَِّي َسِبيِلي 

-------- 
 ، لينظر إرٌل كيعرؼ حارل كمقدرٌب على القتاؿ . أم : قيٌدمتي إذل الرسوؿ (  ُعِرْضُت َعَلى اَلنهِبِّ ) 
 ىػ ُب شواؿ . ّأم : غزكة أحد ، ككانت سنة (  يَػْوـَ ُأُحدٍ ) 
 أحد ، كُب ركاية ٤بسلم ) فاستصغرشل ( .أم : دل َيذف رل اب٣بركج إذل القتاؿ ُب (  فَػَلْم جيُِْزين ) 
 أم : ُب غزكة ا٣بندؽ ، سنة ٟبس .(  َوُعِرْضُت َعَلْيِو يَػْوـَ َاػْبَْنَدؽِ ) 
 بضم القاؼ كفتح الراء ، نسية إذل قريظة ، كىم بطن من اليهود كانوا يسكنوف ا٤بدينة .( َعِطيهَة اَْلُقَرِظيِّ ) 
، ، ك٩باألهتم لقريش، كسببها ىو ما كقع من بِب قريظة من نقض عهده كىي الغزكة ا٤بعركفة(  ـَ قُػَرْيَظةَ ُعِرْضَنا َعَلى اَلنهِبِّ يَػوْ  )

 بعد غزكة األحزاب لسبع بقْب من ذم القعدة ، كخرج إليهم ُب ثبلثة آالؼ . كغطفاف عليو ، فتوجو إليهم النيب 
 اذكر النوع الثاين من أنواع اغبجر ؟ 
 احملجور عليو ) كا٢بجر على السفيو كاجملنوف كالصغّب ( .جر ٤بصلحة ا٢ب

 السفيو : الذم ال ٰبسن التصرؼ ُب مالو بف يبذؿ مالو ُب حراـ أك ُب غّب فائدة .
 الصغّب : ىو من دل يبلغ .
 اجملنوف : من ال عقل لو .

 فهػؤالء ٲبنعوف من التصرؼ ُب ا٤باؿ كالذمة .
، ، كالسفيو كل من ال ٰبسن التصرؼ( . كىذا خطاب لؤلكلياءفىهىاءى أىٍموىالىكيمي الًٍَّب جىعىلى اَّللَّي لىكيٍم ًقيىامان كىال تػيٍؤتيوا السُّ لقولو تعاذل ) 

 فيدخل ُب عمـو اآلية الصغّب كاجملنوف .
 قولو ) أموالكم ( أم أمواؿ السفهاء كليست أمواؿ األكلياء ، لكن أضاؼ أموا٥بم إذل األكلياء ، ألمرين : -
 إشارة إذل أهنا مثل أموا٥بم ُب كجوب العناية هبا . األمر الثاين : : ألهنا ٙبت نظرىم كتصرفهم . مر األوؿاأل
 مَّت يزوؿ اغبجر عن الصب ؟ 

 يزكؿ ا٢بجر عن الصيب بشرطْب :
 األكؿ : البلوغ .

 ( .ٍم كىابٍػتػىليوا اٍليػىتىامىى حىٌبَّ ًإذىا بػىلىغيوا النًٌكىاحى فىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدان فىاٍدفػىعيوا ًإلىٍيًهٍم أىٍموىا٥بىي الثاشل : الرشد ، لقولو تعاذل ) 
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: كجوب دفع ا٤باؿ إذل احملجور عليو إذا رشد كبلغ ليس فيو خبلؼ ، كإذا بلغ الصغّب غّب رشيد ال تسلم إليو  قاؿ ابن قدامة
 أموالو بل ٰبجر عليو بسبب السفو ابتفاؽ ا٤بذاىب .

 اذكر عبلمات البلوغ ؟ 
 إنزاؿ ا٤بِب ٔبماع أك احتبلـ  : أوالً 

 .تبلـ ُب الرجاؿ كالنساء يلـز بو العبادات كا٢بدكد كسائر األحكاـ كقد أٝبع العلماء على أف االح:  قاؿ اغبافظ ابن حجر
 قاؿ تعاذل ) كإذا بلغ األطفاؿ منكم ا٢بلم فليستأذنوا ( .

 ) رفع القلم عن ثبلثة : ... كعن الصيب حٌب ٰبتلم ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 .ا٢بيض  : اثنياً 

 . ال نعلم فيو خبلفان  كأما ا٢بيض فهو علم على البلوغ ، :قاؿ ابن قدامة 
 . كقد أٝبع العلماء على أف ا٢بيض بلوغ ُب حق النساء  : وقاؿ اغبافظ ابن حجر

 ) ال يقبل هللا صبلة حائض من غّب ٟبار ( . ٢بديث عائشة . قالت : قاؿ 
 .ابلبلوغ ابلسن  : اثلثاً 
  : اختلف العلماء يف السن الذي يكوف بو البلوغ : على أقواؿ 

 كىو قوؿ الثورم . البلوغ ابألربع عشرة سنة . : القوؿ األوؿ
 اب٣بمس عشرة سنة .القوؿ الثاين : 
 .كقاؿ الشافعي كأٞبد كابن كىب كا١بمهور : حده فيها استكماؿ ٟبس عشرة سنة :  قاؿ ابن حجر
يصّب مكلفان كإف دل  : ابستكماؿ ٟبس عشرة سنةكاألكزاعي كابن كىب كأٞبد كغّبىم، قالواكىو مذىب الشافعي  : وقاؿ النووي

 .ٰبتلم 
 ... ( . كىعيرًٍضتي عىلىٍيًو يػىٍوـى اى٣بٍىٍندىًؽ، كىأىَنى اًٍبني ٟبىٍسى عىٍشرىةى سىنىػةن، فىأىجىازىشل .. ٢بديث الباب ) .

ا ا٢بٍىًديثى  ثٍػتيوي ىىذى ًفعه فػىقىًدٍمتي عىلىى عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز كىٍىوى خىًليفىةه فىحىدَّ فػىقىاؿى ًإفَّ ىىذىا ٢بىىدّّ بػىٍْبى الصًَّغًّب كىاٍلكىًبًّب كىكىتىبى ًإذلى  قىاؿى َنى
 عيمَّالًًو أىٍف يػىٍفرًضيوا ًلمىٍن بػىلىغى ٟبىٍسى عىٍشرىةى.

 البلوغ ابلسبع عشرة سنة . : لثالقوؿ الثا
 .ي سبع عشرة سنة كقاؿ مالك كأبو حنيفة كغّبٮبا ال ٰبكم ٤بن دل ٰبتلم ابلبلوغ إال بعد مض : قاؿ الشوكاين

 . كثر ا٤بالكية : حده فيها سبع عشرة أك ٜباف عشرة أكقاؿ :  وقاؿ ابن حجر
 البلوغ ابلثمانية عشرة سنة . :القوؿ الرابع 

 كىذا القوؿ عزم أليب حنيفة إذل أف حد البلوغ ُب استكماؿ ٜباف عشرة سنة إال أف ٰبتلم قبل ذلك .
 كقاؿ بو ٝبع من أىل العلم .. البلوغ ابإلنبات  : القوؿ اػبامس
 فاعترب مالك كالليث كأٞبد كإسحاؽ كأبو ثور اإلنبات . : قاؿ ابن حجر
 ح .كاإلنبات بلوغ صحي : وقاؿ ابن حـز
ًبيليوي، فىكيٍنتي ًفيمىٍن دلىٍ يػيٍنًبٍت ) ...  -عطية-٢بديث الباب  يى سى

ًبيًليفىكىافى مىٍن أىنٍػبىتى قيًتلى، كىمىٍن دلٍى يػيٍنًبٍت خيلًٌ يى سى
 ( . فىخيلًٌ
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ْمَرَأٍة َعِطيهٌة ِإاله ِبِِْذِف َزْوِجَها  ) قَاؿَ  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه ه . َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدِّ  - ٓٚٛ  ( .اَل جَيُوُز اِلِ
ِْمِذيه, َوَصحهَحُو  (َك َزْوُجَها ِعْصَمتَػَها اَل جَيُوُز ِلْلَمْرَأِة َأْمٌر يف َماؽِبَا, ِإَذا َملَ )  َويف َلْفظٍ  َرَواُه َأضْبَُد, َوَأْصَحاُب اَلسَُّنِن ِإاله اَلرتِّ
 .َاغْبَاِكُم 

---------- 
 ما حكم تصرؼ اؼبرأة يف ماؽبا بغري إذف زوجها ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ :
 .إف الزكج لو حق منعها فيما زاد على الثلث كليس لو ا٢بق فيما دكف ذلك القوؿ األوؿ : 

 .كبو قاؿ ا٤بالكية كا٢بنابلة على إحدل الركايتْب 
هىٍل : " ال ٯبىيوزي لًٍلمىٍرأىًة ُب مىا٥ًبىا ًإال إبًًٍذًف زىٍكًجهىا فػى ٕبلي ٥با فقاؿ ٥با النيب    ا كرد أف خّبة امرأة كعب بن مالك أتت النيب٤ب-أ

ٍعبنا قىالىٍت نػىعىٍم فػىبػىعىثى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإذلى كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو زىٍكًجهىا فػىقىاؿى ىىٍل أىًذٍنتى ٣ًبىيػٍرىةى أىٍف تػىتىصىدَّؽى ًٕبيًليًٌهىا فػىقىاؿ نػىعىٍم  اٍستىٍأذىٍنًت كى
  ابن ٰبٓب كأبوه ٦بهوالف .كُب إسناده عبد هللاو ، ركاه ابن ماج( ًمنػٍهىا  فػىقىًبلىوي رىسيوؿي اَّللًَّ 

 .ك٢بديث الباب  -ِ
، الو ُب الثلث كما دكنو ابلوصيةقٌيد ىؤالء ا٤بنع ٗبا زاد على الثلث لوجود نصوص أخرل دالو على أف ا٤بالك لو حق التصرؼ ُب م

ىل   سأؿ النيب حينما، كليس لو ذلك ُب ما زاد على الثلث إال إبجازة الورثة كما ُب قصة سعد بن أيب كقاص ا٤بشهورة 
 الثلث كالثلث كثّب .: قاؿ ، فبالشطر قاؿ ال قاؿ فبالثلث : قاؿ ؟ قاؿ ال ، قاؿ فالثلثْب ، يتصدؽ ٔبميع مالو قاؿ ال 

كالعادة ة ، ( أخرجو السبعكح ا٤برأة ٤با٥با كٝبا٥با كدينهاتن) كأما استدال٥بم ابلقياس فهو أف حق الزكج متعلق ٗبا٥با بدليل قولو 
فإذا أعسر ابلنفقة أنظرتو فجرل ذلك ٦برل حقوؽ الورثة ا٤بتعلقة ، أف الزكج يزيد ُب مهرىا من أجل ما٥با كينبسط فيو كينتفع بو 

 ٗباؿ ا٤بريض . 
 : للزكج منع زكجتو مطلقان إال إبذف زكجها . القوؿ الثاين

 كبو قاؿ طاكس .
 بن شعيب عن أبيو عن جده .. ٍب ذكر حديث الباب . قاؿ ابن حجر ُب الفتح : كاحتج طاكس ٕبديث عمرك

 .أكاف ذلك ٗبا٥با كلو أك بعضو ، للمرأة التصرؼ ُب ما٥با مطلقان سواء كاف بعوض أك بغّب عوض  القوؿ الثالث :
 . كابن ا٤بنذر، كا٢بنابلة ُب ا٤بذىب ، كالشافعية ، كبو قاؿ ا١بمهور كمنهم ا٢بنفية 

 .(  النساء صدقاهتن ٫بلة فإف طَب لكم عن شيء منو نفسان فكلوه ىنيئان مريئان تعاذل ) كآتوا لقولو  -أ
 فأابح هللا للزكج ما طابت لو بو نفس امرأتو . 

صدقتهن ، كدل يسأؿ عن إذف أزكاجهن  ... ( كقًبل النيب  فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيٍلًقى اٍلقيٍرطى كىا٣بٍىاًبىى ،.. ك٢بديث ابن عباس ) -ب
 ٥بن ُب الصدقة ، فدؿ على أنو ال يشَبط .

يىديكري عىلىيػٍهىا  م، فػىلىمَّا كىافى يػىٍوميهىا الَّذً   أىنػَّهىا أىٍعتػىقىٍت كىلًيدىةن كىدلٍى تىٍستىٍأًذًف النَّيبَّ  ) -رضى هللا عنها-مىٍيميونىةى بًٍنتى ا٢بٍىاًرًث كعن -ج
أىمىا ًإنًَّك لىٍو أىٍعطىٍيًتيهىا أىٍخوىالىًك كىافى » قىالىٍت نػىعىٍم . قىاؿى « . فػىعىٍلًت  أىكى » قىاؿى  أىٍعتػىٍقتي كىلًيدىٌب  أىشىعىٍرتى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ أىشٌلً ًفيًو قىالىٍت 
 ؾ ( ركاه البخارم كمسلم .أىٍعظىمى ألىٍجرً 

 يستدرؾ ذلك عليها، بل أرشدىا إذل ما ىو أكذل ٥با . ، كدل: أف ميمونة أعتقت كدل تستأذف النيب وجو الداللة
 وىذا القوؿ ىو الصحيح .
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 : كأدلة ا١بمهور من الكتاب كالسنة كثّبة . قاؿ يف الفتح
 دباذا أجاب صبهور العلماء عن حديث الباب ؟ 

 .بٌف ذلك ٧بموؿ على األدب كحسن العشرة ك٢بٌقو عليها كمكانتو كقوة رأيو كعقلو اعبواب األوؿ : 
 قاؿ السندم ُب شرحو على النسائي ُب ا٢بديث ا٤بذكور : كىو عند أكثر العلماء على معُب حسن العشرة كاستطابة نفس الزكج 

 : تضعيف ا٢بديث . اعبواب الثاين
ككيف نقوؿ بو كالقرآف يدؿ على خبلفو ٍب السنة ٍب األثر ٍب ا٤بعقوؿ .. كقد أعتقت  ، عن الشافعي أف ا٢بديث ليس بثابت كنقل

فدؿ ىذا مع غّبه على أف ىذا ا٢بديث إف ثبت فهو ٧بموؿ على األدب ،  فلم يعب ذلك عليها ميمونة قبل أف يعلم النيب 
 كاالختيار .

ِإفه اَْلَمْسأََلَة اَل ربَِلُّ ِإاله أِلََحِد َثبَلثٍَة: رَُجٍل رَبَمهَل :  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن قَِبيَصَة ْبِن ـُبَاِرٍؽ ] َاؽبِْبَلَلِّ [  - ٔٚٛ
َمْسأََلُة َحَّته ُيِصيَب ِقَواًما َفَحلهْت َلُو اَلْ  ضَبَاَلًة َفَحلهْت َلُو اَْلَمْسأَلَُة َحَّته ُيِصيبَػَها ُثُه مُيِْسَك, َورَُجٍل َأَصابَػْتُو َجاِئَحٌة ِاْجَتاَحْت َماَلُو,

(  فَاَقٌة, َفَحلهْت َلُو اَْلَمْسأََلُة ِمْن َعْيٍش, َورَُجٍل َأَصابَػْتُو فَاقٌَة َحَّته يَػُقوَؿ َثبَلثٌَة ِمْن َذِوي اغبَِْجى ِمْن قَػْوِمِو: َلَقْد َأَصاَبْت ُفبَلانً 
 رواه مسلم .

-------- 
 صحايب سكن البصرة .(  ٍؽ َاؽبِْبَلَل َوَعْن قَِبيَصَة ْبِن ـُبَارِ ) 
أسألو فيها ،  كأكؿ ا٢بديث ) عن قبيصة قاؿ : ٙبملتي ٞبالةن فأتيتي رسوؿ هللا  كعند النسائي ) إف الصدقة (( ِإفه اَْلَمْسأََلَة  )

 . ( .ٍب قاؿ : اي قبيصة إف ا٤بسألة ..فقاؿ : أقم حٌب أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا ، 
 أم : يناؿ من ا٤باؿ ما يقضي بو تلك ا٢بمالة .(  ُيِصيبَػَهاَحَّته ) 
 أم : يَبؾ مسألة الناس ، النقضاء سبب حل مسألتهم .(  ُثُه مُيِْسكَ  )

ا١بائحة : ىي اآلفة الٍب هتلك الثمار كاألمواؿ ، كتستأصلها ، كالغرؽ كا٢بٍرؽ كالربد ا٤بفسد للزركع (  َورَُجٌل َأَصابَػْتُو َجاِئَحةٌ ) 
 . الثمارك 

 أم : ما يقـو ٕباجتو الضركرية .(  َحَّته ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيشٍ ) 
 أم : رجل كاف غنيان ٍب افتقر ، كأصابتو حاجة كدل يعرؼ حالو .( َورَُجٌل َأَصابَػْتُو فَاقٌَة  )

 كُب ركاية النسائي ) حٌب يشهد ثبلثة ( .( َحَّته يَػُقوـَ َثبَلثٌَة ) 
 أم العقل .( ِمْن َذِوي اغبَِْجى ) 
 ألهنم أعلم ٕبالو .(  ِمْن َقوِموِ ) 
السحت : كل ماؿ حراـ ، ك٠بي بو ألنو يسحت ( َفَما ِسَواُىنه ِمَن اَْلَمْسأََلِة اَي قَِبيَصُة ُسْحٌت َيَُْكُلَها  َصاِحبُػَها ُسْحًتا ) 

 كٲبحق ا٤باؿ .

  ) ؟ما معىن قولو ) ربملُت ضبالًة 
 . تكلفت ديٍنان أم : 

اؼ من قاؿ اػبطاِب  : تفسّب ا٢بىمىالة أف يقع بْب القـو التشاجر ُب الدماء كاألمواؿ ، كٰبدث بسببهما العداكة كالشحناء ، كٱبي
ذلك الفتق العظيم ، فيتوسط الرجل فيما بينهم ، كيسعى ُب إصبلح ذات البْب ، كيضمن ماالن ألصحاب الطوائل ، يَبضاىم 
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 الثائرة ، كتعود بينهم األلفة . بذلك حٌب تسكن
ح ذىات اٍلبػى ا٢بىمالة : وقاؿ النووي :  ٍنسىاف أىٍم يىٍستىًدينيوي كىيىٍدفىعوي ُب ًإٍصبلى ٍْب  ًىيى ًبفىٍتًح ا٢بٍىاء ، كىًىيى اٍلمىاؿ الًَّذم يػىتىحىمَّلوي اإٍلً

لٌ  ًح بػىٍْب قىًبيلىتػىٍْبً كى٫بىٍو ذىًلكى ، كىًإ٭بَّىا ٙبًى  لىوي اٍلمىٍسأىلىة ، كىيػيٍعطىى ًمٍن الزَّكىاة ًبشىٍرًط أىٍف يىٍستىًدينى لًغىٍّبً مىٍعًصيىةو . كىاإٍلًٍصبلى
 اذكر أحواؿ ذبوز فيها اؼبسألة ؟ 

 رجل ٙبمل ٞبالة .اغبالة األوؿ : 
 : الرجل إذا أصابت مالو جائحة أك آفة ٠باكية أىلكت ٘بارتو كزرعو .اغبالة الثانية 

 ها التعاكف بْب ا٤بسلمْب .ألف ىذا ٩با ينبغي في
 رجل ادعى أنو أصابتو فاقة كفقر بعد الغُب .:  اغبالة الثالثة

 اذكر شروط إعطاء من ادعى فاقة بعد َىن ؟ 
 . أف يشهد ثبلثة رجاؿالشرط األوؿ : 

 : من ذكم العقوؿ .الشرط الثاين 
 أف يكونوا من قومو .الشرط الثالث : 

  ؼباذا اشرتط النب أف يكونوا من ذوي العقوؿ ؟ 

 .كىًإ٭بَّىا شىرىطى ا٢بًٍجىا تػىٍنًبيهنا عىلىى أىنَّوي ييٍشتػىرىط ُب الشَّاًىد التػَّيػىقُّظ فىبلى تػيٍقبىل ًمٍن ميغىفَّلو قاؿ النوم : 
 كقاؿ الشوكاشل : كإ٭با جعل العقل معتربان ، ألنو من ال عقل لو ال ٙبصل الثقة بقولو .

 ؼباذا اشرتط النب  أف يكونوا من قومو ؟ 
ًبّبنا ( أًلىنػَّهيٍم ًمٍن أىٍىل ا٣ٍبًبػٍرىة بًبىاًطًنًو ، كىاٍلمىاؿ ٩بَّا ٱبىٍفىى ًُب اٍلعىادىة فىبلى يػىٍعلىموي ًإالَّ مىٍن كىافى خى )ًمٍن قػىٍومو كىًإ٭بَّىا قىاؿى قاؿ النووي : 

 .ًبصىاًحًبًو 
  َيتج إىل بّينة ( ؟ؼباذا مل يشرتط يف اعبائحة ىذه الشروط ) مل 

 قاؿ القرطيب : كدل ٰبتج فيمن أصابتو ا١بائحة إذل مثل ىذا ، لظهور أمر ا١بائحة ، كأما أمر الفاقة فقد ٚبفى . 
  ىذا اغبديث يف ىذا الباب , مع أنو قد ذكره يف كتاب الزكاة ؟ –رضبو هللا  –ؼباذا ذكر اؼبصنف 

 فتحل لو ا٤بسألة .ألف اإلنساف إذا أصيب ٔبائحة صار مفلسان ، 
 اؼباؿ احملّرـ ال بركة فيو , اذكر بعض األدلة على ذلك ؟ 
قىاقولو تعاذل ) -أ  ت ( .ٲبىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍريب الصَّدى

 ( .فىمىا ًسوىاىينَّ ًمنى اىٍلمىٍسأىلىًة ايى قىًبيصىةي سيٍحته َيىٍكيليهىا  صىاًحبػيهىا  سيٍحتنا حديث الباب )  -ب
ـى رىسيوؿي اَّللًَّ قاؿ )  سىًعيدو ا٣بٍيٍدرًم حديث أىيب -ج ! ًإالَّ مىا ٱبيٍرًجي  قىا : ال كىاَّللًَّ مىا أىٍخشىى عىلىٍيكيٍم، أىيػُّهىا النَّاسي فىخىطىبى النَّاسى فػىقىاؿى

نٍػيىا ثػىليوي كىمىثىًل الًَّذم َيىٍكيلي فىمىٍن َيىٍخيٍذ مىاالن ًٕبىقًًٌو يػي  . ا٢بديث كفيو :.. اَّللَّي لىكيٍم ًمٍن زىٍىرىًة الدُّ بىارىٍؾ لىوي ًفيًو، كىمىٍن َيىٍخيٍذ مىاالن بًغىٍّبً حىقًًٌو فىمى
 ع ( متفق عليو .كىال يىٍشبى 

ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه فىمىٍن أىخىذىهي ًٕبىقًًٌو كىكىضىعىوي ُب كُب لفظ )  َيىٍكيلي  مأىخىذىهي ًبغىٍّبً حىقًًٌو كىافى كىالَّذً حىقًًٌو فىًنٍعمى اٍلمىعيونىةي ىيوى كىمىٍن  ًإفَّ ىىذى
 ( .كىالى يىٍشبىعي 

لتشبيهو ابلذم َيكل كال يشبع، كفيو ذـ ، كفيو أف ا٤بكتسب للماؿ من غّب حلو ال ييبارؾ لو فيو :  رضبو هللاقاؿ ابن حجر 
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إمساكو عن إخراج ا٢بق منو سبب حملقو فيصّب غّب ، ككذا  ، كأف اكتساب ا٤باؿ من غّب حلو اإلسراؼ، ككثرة األكل كالنهم فيو
قىا ) ، كما قاؿ تعاذل مبارؾ  ت ( .ٲبىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍريب الصَّدى

ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه، فىمىٍن أىخىذىهي ًبسىخىاكىًة نػىٍفسو بيورًؾى لى  ؿ )قا حديث حكيم بن حزاـ أف النيب  -د وي ًفيًو، ايى حىًكيمي ًإفَّ ىىذى
 ع ( متفق عليو .كىمىٍن أىخىذىهي إبًًٍشرىاًؼ نػىٍفسو دلٍى يػيبىارىٍؾ لىوي ًفيًو، كىالًَّذم َيىٍكيلي كىال يىٍشبى 

قىا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ؿ ) قىا  عىٍن حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو عىًن النَّيبًٌ -ىػ بػىٍيًعًهمىا كىًإٍف كىذىابى كىكىتىمىا  ٥بىيمىا ُب اٍلبػىيًٌعىاًف اًب٣ٍبًيىاًر مىا دلٍى يػىتػىفىرَّقىا فىًإٍف صىدى
قىٍت بػىرىكىةي بػىٍيًعًهمى   ا ( متفق عليو .٧بًي

 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 
 ٙبرصل السؤاؿ إال ُب ىذه ا٢باالت الثبلثة . .ُ

 جواز ا٤بسألة ٤بن كجدت فيو إحدل القرائن ا٤بذكورة . .ِ

 يسد حاجتو . من جازت لو ا٤بسألة ال يسأؿ أكثر ٩با .ّ

 يعترب ثبلثة شهود على اإلعسار ، كقد ذىب إذل ذلك ابن خزٲبة كٝباعة . .ْ
 كذىب ا١بمهور على أنو تقبل شهادة عدلْب كسائر الشهادات ، كٞبلوا حديث الباب على االستحباب .

 اَبُب اَلصُّْلحِ 
ـَ َحبَلاًل َو  ) قَاؿَ  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  َعْن َعْمِرو ْبِن َعْوٍؼ اَْلُمَزينِّ  - ٕٚٛ اَلصُّْلُح َجائٌِز بَػنْيَ اَْلُمْسِلِمنَي, ِإاله ُصْلحًا َحره

ـَ َحبَلاًل َوَأَحله َحَراماً  ِْمِذيُّ َوَصحهَحُو  .( َأَحله َحَراماً, َواْلُمْسِلُموَف َعَلى ُشُروِطِهْم, ِإاله َشْرطاً َحره  َرَواُه اَلرتِّ
 أِلَفه رَاِويَُو َكِثرَي ْبَن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َعْمِرِو ْبِن َعْوٍؼ َضِعيٌف  . , َوأَْنَكُروا َعَلْيوِ 

 وََكأَنهُو ِاْعتَػبَػَرُه ِبَكثْػَرِة ُطُرِقِو 
 َوَقْد َصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف ِمْن َحِديِث َأِب ُىَريْػَرَة  . - ٖٚٛ
----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ا٢بديث ضعيف 
كاشل بعد أف ذكر طرؽ ا٢بديث كركاايتو : كال ٱبفى أف األحاديث ا٤بذكورة كالطرؽ يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوا٥با قاؿ الشو 

 أف يكوف ا٤بًب الذم اجتمعت عليو حسنان .
 عرؼ الصلح ؟ 

 الصلح : ىو معاقدة يرتفع هبا النزاع بْب ا٣بصـو ، كييتوصل هبا إذل ا٤بوافقة بْب ا٤بختلفْب .
  النصوص اليت تدؿ على فضل الصلح ؟اذكر بعض 

يػٍره   (قاؿ تعاذل   ( . كىالصٍُّلحي خى
قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلحو بػىٍْبى النَّاسً  (كقاؿ تعاذل  يػٍرى ًُب كىًثّبو ًمٍن ٪بىٍوىاىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى  ( . ال خى

 ( . كيمٍ فىاتػَّقيوا اَّللَّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍينً كقاؿ تعاذل ) 
نػىهيمىاكقاؿ تعاذل )   ( . كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقٍػتػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

قىةه، كىتي )  كقاؿ  قىةه، كيلَّ يػىٍوـو تىٍطليعي ًفيًو الشٍَّمسي تػىٍعًدؿي بػىٍْبى اثٍػنػىٍْبً صىدى مىى ًمٍن النَّاًس عىلىٍيًو صىدى ًعْبي الرَّجيلى ُب دىابًَّتًو فػىتىٍحًمليوي كيلُّ سيبلى
قىةه، كىاٍلكىًلمىةي الطَّيًٌبىةي  ًيطي اأٍلىذىل عىٍن الطَّرًيًق عىلىيػٍهىا أىٍك تػىٍرفىعي لىوي عىلىيػٍهىا مىتىاعىوي صىدى قىةه، كىٛبي ًة صىدى قىةه، كىًبكيلًٌ خيٍطوىةو ٛبىًٍشيهىا إذلى الصَّبلى صىدى
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قى   م .كىميٍسلً رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ ة ( صىدى
 ) أال أخربكم بفضل من درجة الصبلة كالصياـ كالصػدقة ؟ قالوا : بلى ؟ قاؿ : إصبلح ذات البْب ( ركاه أٞبد . كقاؿ 

ركاه ( بذلك فقاؿ: اذىبوا بنا نصلح بينهم ، فأخرب رسوؿ هللا باء اقتتلوا حٌب تراموا اب٢بجارةأف أىل قعن سهل بن سعد )ك 
 البخارم .

 قاؿ أنس : من أصلح بْب اثنْب أعطاه هللا بكل كلمػػة عتق رقبة .
 .كقاؿ أبو أمامة : امش ميبلن كعد مريضان ، كامش ميلْب كزر أخان ُب هللا ، كامش ثبلثة أمياؿ كأصلح بْب اثنْب 

 .كقاؿ بعض العلماء : من أراد فضل العابدين فليصلح بْب الناس ، كال يوقع بينهم العداكة كالبغضاء 
 اذكر بعض أنواع الصلح ؟ 

 الفقهاء ُب كتاب البيوع .الصلح ُب األمواؿ : كيتكلم عنو 
 الصلح بْب الزكجْب : كىذا يتكلم عليو الفقهاء ُب ابب عشرة النساء .
 الصلح بْب ا٤بتخاصمْب : كىذا يتكلم عليو الفقهاء ُب كتاب القضاء .

 الصلح بْب أىل البغي كأىل العدؿ : كىذا يتكلم عليو الفقهاء ابب  حكم البغاة .
 ار : كىذا يتكلم عليو الفقهاء ُب ابب أحكاـ ا١بهاد .الصلح بْب أىل اإلسبلـ كالكف

 ما اؼبقصود ابلصلح يف كتب الفقو ؟ 
 يقصد الفقهاء ُب ابب الصلح ، الصلح على األمواؿ .

 ما نستفيد من قولو ) الصلح جائز بني اؼبسلمني .... ( ؟ 
 أم : أف الصلح جائز كَنفذ ما دل ٱبالف الشريعة .

  ؟ مع ذكر بعض األمثلة ؟مَّت يكوف الصلح َري جائز 
الن كى أىحىلَّ حىرىامان .. كما جاء ُب ا٢بديث ) .  ( ألف ذلك مضادة هلل كلرسولو . ًإالَّ صيٍلحان حىرَّـى حىبلى

 أمثلة : 
 إذا صا٢بت ا٤برأة زكجها على أال يطلقها . فهذا صلح حـر حبلالن ، ألف الطبلؽ حبلؿ . -أ

 تقر لو ابلزكجية ) ىذا صلح ال ٯبوز ، ألنو صلح ٰبل حرامان ( . إذا صاحل الرجل امرأة على ماؿ لكي -ب
رجل حصل بينو كبْب زكجتو شقاؽ كنزاع ، فقالت : أصا٢بك كأصّب لك امرأة طيبة بشرط أف تطلق زكجتك فبلنة ، فهذا -ج

 زكجتو األخرل كىذا ٧بـر ( .حراـ ) ألنو أحل حرامان ( فهي تريد أف تصا٢بو على إحبلؿ أمر ٧بـر ) ألهنا تريد منو أف يطلق 
 اذكر أنواع الصلح يف األمواؿ ؟ 

 الصلح ينقسم إذل قسمْب : 
 : الصلح مع اإلقرار . النوع األوؿ

 كىو جائز ابتفاؽ الفقهاء .
 بف يقر الطرفاف اب٢بق ٍب يتصا٢با عليو ، فهذا حكمو حكم البيع .

 .رايؿ منها ، فهنا أقرا ٝبيعان اب٢بق  ََٓسقط خالد مثاؿ : اذا أقر أٞبد ٣بالد أف ُب ذمتو لو ألف رايؿ ، فأ
 فهنا صا٢بو عن ا٢بق ٔبنسو .

 يصا٢بو اب٢بق بغّب جنسو : إذا أقر لو بلف رايؿ فصا٢بو عنها بسيارة فهنا صا٢بو عن ا٢بق بغّب جنسو . -
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 ( ، كىي جائزة على القوؿ الراجح .أك صا٢بو عن الدٍين ا٤بؤجل ببعًضو حاالن ، ىذه تسمى عند العلماء مسألة ) ضع كتعجل  -
 ألف اإلنساف ال ٲبنع من إسقاط حقو كما ال ٲبنع من استيفائو .

 كلم غرماء جابر كسأ٥بم أف يقبلوا ٜبر حائطو كٰبللوا أابه .  ألف النيب 
 ككلم كعب بن مالك فوضع عن غرٲبو الشطر .

 ماذا يشرتط يف ىذا النوع من ىذا الصلح ؟ 
 ذلك بشرط .يشَبط أف ال يكوف 

كأف يقوؿ لو : نعم أَن مقر لك هبذا الدٍين أك ىذه العٍْب ، كلكن ال أكفيك إال بف تصا٢بِب على شيء منها ىبة منك رل ، أك 
 تربأشل على شيء منها .
 فهذا ال يصح كال ٰبل .

 ألف ىذا من أكل أمواؿ الناس ابلباطل .-أ
 ة فتؤدم إذل راب .كألنو ُب ىذه ا٢بالة ٙبولت ا٤بسألة إذل معاكض -ب

 : الصلح على إنكار .النوع الثاين 
 أف يدعي شخص على آخر دينان أك عينان فينكر ا٤بدعىى عليو ٍب يتصا٢باف على شيء معْب .

فهي ُب حق ا٤بدًعي ُب حكم البيع ، ألنو َيخذ ا٤باؿ عوضان عن حقو ، كُب حق ا٤بدعى عليو إبراء ، ألنو يدفع ىذا العوىض من 
 ٣بصومة كالنزاع كافتداء ليمينو .أجل قطع ا

مثاؿ : ادعى دمحم على إبراىيم أف األرض الٍب بيد إبراىيم لو ، فقاؿ ابراىيم : ليس لك ) أنكر أف يكػوف لو ( لكن من أجل أال 
هذا ُب آالؼ لك ، فتصا٢با على ذلك ، ف َََٓيرفع األمر إذل احملاكم ، كخوفان من اليمْب ، كقطعان للخصومة قاؿ : خذ ىذه 

 حق دمحم بيع كُب حق إبراىيم إبراء .
كيشَبط ُب ىذا الصلح ) على اإلنكار ( أف يكوف ا٤بدعي معتقدان أف ما ادعاه حق ، كا٤بدعىى عليو يعتقد أنو ال حق عليو ،  -

راـ عليو ، ألنو فيتصا٢باف قطعان للخصومة كالنزاع ، فإف كاف أحدٮبا عا٤بان بكذب نفسو ، فالصلح ابطل ُب حقو ، كما أخذه ح
 من أكل ا٤باؿ ابلباطل .

 كىذا الصلح اختلف فيو الفقهاء على قولْب : -
 : أف ىذا الصلح جائز . القوؿ األوؿ

 كىذا مذىب ا٤بالكية ، كا٢بنفية ، كا٢بنابلة .
 لقولو تعاذل ) كالصلح خّب ( .-أ

 ك٢بديث الباب .-ب
كا٤بنازعة ، كا٢باجة الداعية إذل ذلك أكذل من الصلح ُب حاؿ اإلقرار ، ألف كألف الصلح إ٭با شرع للحاجة إذل قطع ا٣بصومة -ج

 اإلقرار مسا٤بة كمساعدة ، فهذا أكذل اب١بواز .
 : أف الصلح على اإلنكار ابطل . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعية ، كابن حـز .
و حراـ ، كإف كاف صادقان فقد حرـٌ على نفسو مالو ا٢ببلؿ قالوا : بف ا٤بدعي إف كاف كاذابن فقد استحل ماؿى ا٤بدعىى عليو ، كى

 . -ألنو يستحق ٝبيع ما يدعيو  –
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 قوؿ ا١بمهور .والراجح 
 ما حكم اؼبصاغبة عن الدْين ببعضو حااًل ؟ 

 ٯبوز على القوؿ الراجح ، كقد تقدمت ا٤بسألة .
 ما حكم الصلح على اغبقوؽ اجملهولة ؟ 

 جائز .
 دين ، كلكن كل منهما ال يعلم مقدار الدين ، فتصا٢با على شيء معْب . مثاؿ : زيد كعمرك بينهما

فزيد يقوؿ أذكر أشل أخذت منك دراىم لكن ال أذكر كم ، كعمرك يقوؿ أذكر أشل أعطيتك دراىم ، لكن ال أذكر كم ىي ؟ 
 فتصا٢با على ألف رايؿ كينتهي األمر بذلك .

 أخفى كجحد فإنو ال يصح ُب حقو ابطنان . كأما إذا كاف أحدٮبا يعلم قدر الدٍين كلكنو -
 ما حكم الصلح على حد من اغبدود ) كحد السرقة أو الزان ( ؟ 

 ال ٯبوز ، كالصلح ابطل .
مثاؿ : رجل سرؽ من بيت رجل ٍب أمسكو فبدالن أف يرفع أمره إذل القاضي ، قاؿ : أعطيك كذا ككذا من ا٤باؿ كال ترفع أمرم إذل 

 القاضي .
 جل زسل ٗبولية رجل فصا٢بو على أف يعطيو شيء من ا٤باؿ ، ىذا كلو صلح ابطل .مثاؿ آخر : ر 

 بل ا٢بدكد ٯبب إقامتها .
 ما حكم الصلح على ترؾ الشهادة ؟ 
 ٯبوز . ال

 مثاؿ : قاؿ لو : أنت ستشهد مع زيد ، خذ ىذه ألف رايؿ ، كال تشهد .
 ىل جيب الوفاء ابلشروط ؟ 

 الصحيحة الٍب ال ٚبالف الشريعة ، سواء كانت ُب البيع أك النكاح أك اإلجارة أك الوقف أك غّبىا .نعم ، ٯبب ابلوفاء ابلشركط 
 كاألمر ابلوفاء ابلعقد أمر بو كبكصافو كشركطو الٍب تشَبط فيو.( ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد قاؿ تعاذل ) -أ

 كالشرط الذم التزمو اإلنساف ىو عهد على نفسو. (  ٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسؤيكالن كىأىٍكفيوا اًبٍلعى كقاؿ تعاذل )  -ب
 ) كل شرط ليس ُب كتاب هللا فهو ابطل ( مفهػومو أف كل شرط ُب كتاب هللا ٯبب الوفاء بو . كقاؿ -ج
 ك٢بديث الباب ) ا٤بسلموف على شركطهم ... ( . -د 
 ) إف أحق الشركط أف توفوا بو ما استحللتم بو الفركج ( متفق عليو . كعن عقبة بن عامر . قاؿ : قاؿ  -ىػ
 ما حكم الشروط اليت زبالف الشريعة ؟ 

 حراـ كتكوف ابطلة .
 ) كل شرط ليس ُب كتاب هللا فهو ابطل كإف كاف مائة شرط ( متفق عليو . لقولو 
 ري الصحيحة ؟اذكر بعض األمثلة على الشروط ا  لصحيحة َو

 من الشركط الصحيحة :
 أف تشَبط ا٤برأة على الرجل أف يسكنها ُب بيتان لوحدىا .

 أك تشَبط أف تيكمل دراستها .
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 أك أف يشَبط البائع سكُب الدار ٤بدة شهر .
 كمن الشركط الفاسدة :

 أف تشَبط الزكجة طبلؽ ضرهتا .
 ُب ا٤ببيع .أك أف يشَبط البائع على ا٤بشَبم أال يتصرؼ 

َما  ُثُه يَػُقوُؿ أَبُو ُىَريْػَرَة  , اَل مَيَْنُع َجاٌر َجارَُه َأْف يَػْغِرَز َخَشَبًة يف ِجَدارِهِ  )  قَاؿَ  َأفه اَلنهِبه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٗٚٛ
َها ُمْعِرِضنَي؟ َوَاَّللِه أَلَْرِمنَيه هِبَا بَػنْيَ َأْكَتاِفُكْم   .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو ( َل َأرَاُكْم َعنػْ

--------- 
 ا١بار ا٤براد بو ىنا ا٤ببلصق . كا١بار يطلق على عدة معاف : يطلق كيراد بو القريب . (اَل مَيَْنُع َجاٌر ) 

( أم القريب كما ذكر أىل التفسّب .كيطلق كيراد بو الشريك .كقولو شركوا بو شيئان ... كا١بار ا١بنبتكاعبدكا هللا كال قاؿ تعاذل )
 . ا١بار أحق بسقبو ( فإف ا٤براد اب١بار ىنا الشريك ُب العقار ( : 
 ( أم من خشب سقفو الذم يسقف بو داره . َخَشَبةً ) 
 ( الضمّب يعود على ا١بار . يف ِجَدارِهِ ) 
َها )   ( الضمّب يعود إذل السنة ا٤بذكورة ُب كبلمو ، قاؿ النوكم : أم عن ىذه السنة .َعنػْ

 قاؿ القرطيب : ىذا القوؿ من أيب ىريرة إنكار عليهم ٤با رأل منهم اإلعراض ، كاستثقاؿ ما ٠بعوه منو ، كذلك أهنم دل يػيٍقًبلوا عليو ،
 يث .بل طأطؤكا رؤكسهم ، كما ركاه الَبمذم ُب ىذا ا٢بد

 : أم غّب مسارعْب للعمل هبا كتضييعها .(  ُمْعِرِضنيَ ) 
قاؿ القرطيب : أم ألحدثٌنكم بتلك ا٤بقالة الٍب استثقلتم ٠باعها من غّب مباالة ، كال تىقٌية ، ( َوَاَّللِه أَلَْرِمنَيه هِبَا بَػنْيَ َأْكَتاِفُكْم ) 

 . كأكقعها بينكم كما ييوقىع السهم بْب ا١بماعة
 ستفيد من اغبديث ؟ماذا ن 

 نستفيد : هني ا١بار عن منع غرز جاره خشبو ُب جداره .
 كىذا ا٢بكم اختلف فيو العلماء :

 ربرير ؿبل النزاع :
: ال يدخل ُب ىذا النزاع االنتفاع الذم ينتج عنو إ٢باؽ ضرر ٔبدار ا١بار كتهدٲبو أك كىنو ، فذلك غّب جائز ، ٢بديث  )  أوالً 

 ال ضرر كال ضرار ( .
: كذلك ال يدخل ُب ىذا النزاع االنتفاع الذم ليس لو بو حاجة ، فليس للجار أف يضع خشبة على جدار جاره إف كاف بو  اثنياً 

 غنية عن ذلك ، ألنو انتفاع ٗبلك غّبه بغّب إذنو من غّب حاجة ، فلم ٯبز .
 و ا٤بنتفع لتسقيف بيتو أك قياـ بنائو .ا٣ببلؼ كقع : ُب االنتفاع غّب ا٤بضر اب١بار ، كىو الذم ٰبتاج إلي اثلثاً :

 فهذا اختلف فيو العلماء على قولْب :
 : ال ٯبوز كضع ا٣بشب على حائط ا١بدار إال إبذنو ، كإف دل َيذف فبل ٯبز ، لكن يستحب لو بذلو . القوؿ األوؿ

 كىذا مذىب أيب حنيفة كمالك ، كالقوؿ ا١بديد عند الشافعية .
 عن الظلم كالتعدم على أمواؿ اآلخرين كحقوقهم . لعمـو اآلايت الٍب تنهى-أ
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 ًإٍٜبان ميًبينان ( .كقولو تعاذل ) كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍّبً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىاَنن كى 
 .كعمـو األحاديث الٍب تنهى عن أخذ أمواؿ اآلخرين ظلمان كعدكاَنن  -ب

 ) ال ٰبل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو ( . كقولو 
 ) إف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ ( . كقولو 

 : أنو ٯبب على ا١بار أف يبذؿ حائطو ١باره مع ا٢باجة كقلة الضرر ، كأنو ٯبرب على ذلك إذا امتنع . القوؿ الثاين
 حـز . كىذا مذىب ا٢بنابلة ، كبو قاؿ أبو ثور ، كإسحاؽ ، كابن

 ٢بديث الباب .
: أنو هني صريح عن منع ا١بار من االنتفاع ٔبدار جاره ، كظاىر النهي يقتضي التحرصل ، كابلتارل فبل ٯبوز للجار  وجو الداللة

 منع جاره من االنتفاع ٔبداره عند ا٢باجة .
، و عليو جاز سواء أذف ا٤بالك أـ ال فأراد أف يضع جذع، استدؿ بو على أف ا١بدار إذا كاف لواحد كلو جار :  قاؿ ابن حجر
 . كالشافعي ُب القدصل، بن حبيب من ا٤بالكية اكإسحاؽ كغّبٮبا من أىل ا٢بديث ك ، كبو قاؿ أٞبد  ، فإف امتنع أجرب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ما اعبواب عن أدلة القوؿ األوؿ ؟ 

 كا٣باص يقضي على العاـ .أهنا نصوص عامة ، كحديث  ) ال ٲبنع ... ( خاص ،  ا١بواب :
دل ٪بد ُب السنن الصحيحة ما يعارض ىذا ا٢بكم إال عمومات ال يستنكر أف ٬بصها كقد ٞبلو الراكم على ظاىره :قاؿ البيهقي 

 كىو أعلم اب٤براد
 دباذا أجاب أصحاب القوؿ األوؿ عن حديث الباب ؟ 
بينو كبْب األحاديث الدالة على ٙبرصل ماؿ  ان على التنزيو ٝبعكالنهي ، كٞبلوا األمر ُب ا٢بديث على الندب قاؿ ابن حجر : -أ

 ه .ا٤بسلم إال برضا
قالوا : إف الضمّب ُب ) جداره ( يعود لصاحب ا٣بشب ، أم : ال ٲبنع جاره أف يغرز خشبو على جدار نفسو كإف تضرر بو  -ب

 من جهة منع الضرر ك٫بوه .
قد ٞبل الضمّب على ظاىره كىو  –أبو ىريرة  –ا١بار ، أف الراكم للحديث لكن ىذا خبلؼ الظاىر ، كيؤيد رجوع الضمّب إذل 

 عودتو للجار ، كأنكر على من أعرض عن ذلك ، فدؿ على عودتو للجار ال لصاحب ا٣بشب .
 ذكر اىتماـ اإلسبلـ ابعبار ؟ائ 
 ) ما زاؿ جربيل يوصيِب اب١بار حٌب ظننت أنو سيورثو ( . عن عائشة قالت . قاؿ -أ

 . واألوؿ أصح: أف ينزؿ منزلة من يرث ابلرب كالصلة ،  وقيل: ٯبعل لو مشاركة ُب ا٤باؿ ،  قيل( :  سيورثوقولو ) 
الًَّذل الى  :ًقيلى كىمىٍن ايى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى « . كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني ، كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني ، كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني  )قىاؿى   عىٍن أىىًب شيرىٍيحو أىفَّ النَّيبَّ ك -ب

 ( ركاه البخارم . َيىٍمىني جىاريهي بػىوىاًيقىوي 
بلث مرات ، كفيو نفي اإلٲباف على ذلك كتكرير اليمْب ث قاؿ ابن بطاؿ : ُب ىذا ا٢بديث أتكيد على حق ا١بار لقسمو 

 عمن يؤذم جاره ابلقوؿ أك الفعل ، كمراده اإلٲباف الكامل .
 ) من كاف يؤمن ابهلل كاليـو اآلخر فبل يؤذ جاره ( متفق عليو . كعن أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 ) حسن األخبلؽ كحسن ا١بوار يزيداف ُب األعمار ( ركاه أٞبد .  كقاؿ -ج
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 أاب ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءىا كتعاىد جّبانك ( ركاه مسلم .) اي   كقاؿ  -د
 اذكر أقساـ اعبرياف ؟ 

 ا١بّباف إذل ثبلثة أقساـ : –رٞبهم هللا  –قسم الفقهاء 
 جار لو حق كاحد ، كىو الذمي األجنيب . -أ

 جار لو حقاف ، كىو ا٤بسلم األجنيب ، لو حق ا١بوار ، كحق اإلسبلـ . -ب
 ثة حقوؽ ، كىو ا٤بسلم القريب ، لو حق اإلسبلـ ، كحق ا١بوار ، كحق القرابة .جار لو ثبل -ج
 :ما حدود اعبوار 

 اختلفت عبارات أىل العلم اختلفت ُب حد ا١بوار ا٤بعترب شرعنا على أقواؿ :
 : إف حد ا١بوار ا٤بعترب شرعنا أربعوف دارنا من كل جانب . القوؿ األوؿ

  كما جاء ذلك عن الزىرم كاألكزاعي.كقد جاء ذلك عن عائشة اهنع هللا يضر
 ) حق ا١بار أربعوف داران ىكذا كىكذا كىكذا ... ( ركاه أبو يعلى كىو ضعيف . ٢بديث أيب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 : ا١بار ىو ا٤ببلصق فقط . القوؿ الثاين
 كبو قاؿ أبو حنيفة كزفر .

االتصاؿ بْب ا٤بلكْب ببل حائل بينهما ، فأما مع ا٢بائل فبل يكوف ٦باكران قالوا : ألف ا١بار من اجملاكرة كىي ا٤ببلصقة حقيقة ، ك 
 حقيقة .

 أف ا١بار ىو ا٤ببلصق كغّبه ٩بن ٯبمعهم ا٤بسجد إذا كانوا أىل ٧بلة كاحدة . القوؿ الثالث :
 كبو قاؿ القاضي أبو يوسف ، كدمحم بن ا٢بسن الشيباشل .

 ر جاره ، كيرجع ُب ذلك إذل العرؼ .: ا١بار ىو من قاربت داره دا القوؿ الرابع
 كىذا اختيار ابن قدامة ، كصوبو ُب اإلنصاؼ .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ( ، ككل ما جاء ٙبديده عنو ّٕٔ/  َُكقد اختلف العلماء ُب حد ا١بوار على أقواؿ ذكرىا ُب "الفتح" )قاؿ األلباشل : 

 .بربعْب ضعيف ال يصح ، فالظاىر أف الصواب ٙبديده ابلعرؼ 
( اَل َيَِلُّ اِلْمِرٍئ َأْف َيَُْخَذ َعَصا َأِخيِو ِبَغرْيِ ِطيِب نَػْفٍس ِمْنُو  ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ضُبَْيٍد اَلسهاِعِديِّ  - ٘ٚٛ

 .َرَواُه ِاْبُن ِحبهاَف, َواغْبَاِكُم يف َصِحيَحْيِهَما 
------------ 

 ما مناسبة اغبديث لباب الصلح ؟ 
قصد بياف أف النهي ُب ا٢بديث الذم قبلو ٧بموؿ على التنزيو ٝبعان بينو  –رٞبو هللا  –مناسبة ا٢بديث لباب الصلح ، أف ا٤بؤلف 

 ٤بسلم إال برضاه . ) منحة العبلـ ( .كبْب األحاديث الدالة على ٙبرصل ماؿ ا
 اذكر بعض النصوص اليت تدؿ على ربرمي ماؿ اؼبسلم بغري حق ؟ 
نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ً٘بىارىةن عىٍن تػىرىاضو قاؿ تعاذل ) -أ  ( .ًمٍنكيٍم  ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

ئىتو يػىٍوـى خىلىقى ؿ )قىا عن النَّيٌب  كعن أىيب بٍكرة -ب ، ًمنػٍهىا لسَّنىةي اثٍػنىا عىشىرى شىٍهرىان : اهللاي السَّمىاكىاًت كىاألىرضى  إفَّ الزَّمىافى قىًد اٍستىدىارى كىهىيػٍ
ـه  فىإفَّ ًدمىاءكيٍم كىأٍموىالىكيمٍ .. .أٍربػىعىةه حيريـه   متفق عليو  . (مىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذىا ُب بػىلىدًكيٍم ىىذىا ُب شىٍهرًكيٍم ىىذىا، كىحيرٍ كىأىٍعرىاضىكيٍم عليكم حىرىا



ِٖ 

 

ابػىريكا كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى -ج الى ٙبىىاسىديكا كىالى تػىنىاجىشيوا كىالى تػىبىاغىضيوا كىالى تىدى
ذلى صىٍدرًًه ثىبلىثى مىرَّاتو كىييًشّبي إً « . ٍقوىل ىىا ىينىا كىكيونيوا ًعبىادى اَّللًَّ ًإٍخوىاَنن . اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم الى يىٍظًلميوي كىالى ٱبىٍذيليوي كىالى ٰبىًٍقريهي . التػَّ 

ـه دىميوي كىمىاليوي كىًعٍرضي  ًٕبىٍسًب اٍمرًئو ًمنى الشَّرًٌ أىٍف ٰبىًٍقرى أىخىاهي اٍلميٍسًلمى كيلُّ »  و ( ركاه مسلم .اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم حىرىا
َّ أىحىده مىاًشيىةى أىحىدو ًإالَّ إبًًٍذنًوً  )قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ -د  ( متفق عليو . الى ٰبىٍليَبى
( ، كىحىرَّـى عىلىيًو ا١بىنَّةى  ميٍسًلم بيىمينو ، فىقٍد أٍكجىبى هللاي لىوي النَّارى  ئن اقٍػتىطىعى حىقَّ اٍمر مى  )، قىاؿى  أفَّ رىسيوؿ هللا  .كعن أىيب أمامة -ىػ

ٍيئان يىسّبان ايى رىسيوؿ هللا ؟ فػىقىا  ركاه مسلم . ؾ (كإٍف قىضيبان ًمٍن أرىا)  ؿ : فػىقىاؿى رىجيله : كإٍف كىافى شى
؟( قالوا أفَّ رسوؿى هللا ) كعن أيب ىيريرةى -ك ٍفًلسي

ي
: ): ا٤بٍفلسي ًفينىا مىٍن ال دً قىاؿى : )أتدركفى مىًن ا٤ب إفَّ رىىمى لىوي كال مىتىاع ، فػىقىاؿى

ٍفلسى ًمٍن أيمٍَّب مىٍن َيٌب يىوـى 
ي
اا٤ب ا ، كقىذىؼالقيامىًة بصبلةو كصياـو كزىكاةو، كَيٌب كقىٍد شىتىمى ىىذى ـى ىىذىاىىذىا، كىأىكىلى ماؿى ىىذى ، ، كسىفىكى دى

ا ًمٍن حىسناتوً كىضىرىبى  ا ًمٍن حىسىنىاتًًو، كىىذى ا، فيػيٍعطىى ىىذى خىطىاايىيم  ، أيًخذى منٍ ٍبل أٍف ييقضى مىا عىلىيوً ، فإٍف فىًنيىٍت حىسىناتيو قػى ىىذى
 ركاه ميسلم .( ار، ٍبيَّ طيرًحى ُب النَّ فىطيرًحىٍت عىلىيوً 

 ( ركاه أٞبد.وإنو ال ٰبل ماؿ امرئ إال بطيب نفس منقاؿ ) . أف رسوؿ هللا  كعن أيب حيرة الرقاشي عن عمو -ز
 اَبُب اغْبََواَلِة َوالضهَمافِ 

َبْع )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٙٚٛ  ُمتػهَفٌق َعَلْيِو .( َمْطُل اَْلَغَِنِّ ظُْلٌم, َوِإَذا أُْتِبُع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليٍّ فَػْليَػتػْ
 ( .فَػْلَيْحَتْل  ) َويف ِرَوايَِة َأضْبَدَ 

------------ 
 ( أم : أًحيل .َوِإَذا أُْتِبُع َأَحدُُكْم ) 
 أم : قادر على الوفاء كما سبأٌب إف شاء هللا .( َعَلى َمِليٍّ ) 
َبعْ )   أم : فليتحوؿ ، كما ُب ركاية أٞبد ) فليحتل ( .(  فَػْليَػتػْ
 ( ؟ َمْطُل اَْلَغَِنِّ ظُْلمٌ قولو ) ما معىن 
 ( القادر على السداد .اىٍلغىًِبًٌ )  ن .ا٤بنع ، يعِب منع ما ٯبب على اإلنساف دفعو من ديا٤بطل :  (مىٍطلي ) 
 ( الظلم شرعان : نقص كل حق حقو .  ظيٍلمه ) 

يزاؿ ، فإف أىب حبس بطلب صاحب الدين ألف فإذا كاف ظلم كجب أف ٤بماطلة اب٢بق ، لقولو ) ظلم ( ففيو دليل على ٙبرصل ا
 ا٢بق لو .

  )رل الواجد ٰبل عرضو كعقوبتو( ركاه أبوداكد .  كقاؿ
 ) الواجد ( القادر على الوفاء. .رل ( يعِب  مطل )

 ) عرضو ( أم لصاحب الدين أف يذمػو كيصفو بسوء القضاء .) عقوبتو ( حبسو .
 ز ( ليس بظلم .   ) كقد تقدـ شرحو ( .مفهـو ا٢بديث أف مطل غّب الغِب ) العاج

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 نستفيد : جواز ا٢بوالة .

 كا٢بوالة اثبتة ابلسنة كاإلٝباع .
 ٢بديث الباب .
 : أٝبع أىل العلم على جواز ا٢بوالة ُب ا١بملة . قاؿ ابن قدامة
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 : أصلها ٦بمع عليو . وقاؿ النووي
 عرؼ اغبوالة ؟ 

 احملاؿ عليو .إذل ذمة احمليل ٢بق من ذمة ىي نقل اا٢بوالة : 
مثاؿ : زيد يطلب عمر مائة رايؿ ، كعمر يطلب خالد مائة رايؿ ، فجاء زيد إذل عمر كقاؿ أعطِب حقي فقاؿ عمر : إف رل 

 حقان عند خالد ىو مائة درىم كقد أحلتك عليو .
 إذان ٙبوؿ ا٢بق من ذمة عمر إذل ذمة خالػد .

اإلرفاؽ ، فيها إرفاؽ للطالب كا٤بطلوب ، أما الطالب فوجو اإلرفاؽ ُب حقو أنو رٗبا يكوف ا٤بطلوب ذا صلة من عقود ا٢بوالة ك  -
 {.فيكوف إرفاقان ابحمليل}الطالب ابلطالب بقرابة أك غّبه فيشق عليو أف يطالبو ، فيحيل ا٤بطلوب على الثالث

نسبة للمطلوب يضايقو كيكثر الَبداد عليو فيتخلص منو ابلتحويل أما ابلنسبة للمطلوب فؤلف الطالب قد يكوف سيء ا٤بعاملة ابل
 .ة اآلخر فيكوف إرفاقان اب٤بطلوب إذل ذم

  اغبوالة ؟ أركافما 
 كلو حق . ٧بيل : كىو من عليو ا٢بق 
 ٧باؿ : كىو من لو ا٢بق .

 ٧باؿ عليو : كىو ا٤بطلوب للمحيل .
 ىل يشرتط رضا احمليل ؟ 

 نعم يشَبط رضاه .
 دامة : كيشَبط ُب صحتها رضا احمليل ببل خبلؼ .قاؿ ابن ق

 كقاؿ ابن حجر : كيشَبط ُب صحتها رضا احمليل ببل خبلؼ .
 كقاؿ الشوكاشل : كيشَبط ُب صحة ا٢بوالة رضا احمليل ببل خبلؼ .

 ألف الدٍين عليو فبل يلزمو أف يسدد عن طريق ا٢بوالة .
 ىل يشرتط رضا احملاؿ عليو ؟ 

 ال يشَبط رضاه .
 ألف للمحيل أف يستوُب ا٢بق بنفسو أك بوكيلو ، كقد أقاـ احملاؿ مقاـ نفسو ابلقبض فلـز احملاؿ عليو الدفع إليو كالوكيل . 
 ىل جيب على من أحيل حبقو أف يتحوؿ أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب : 

 ء .يأنو ٯبب أف يتحوؿ إذا كاف على مل القوؿ األوؿ :
 مذىب ا٢بنابلة .كىذا 

 بذلك )فليحتل .. ( كىذا أمر كاألمر للوجوب . ألمر النيب 
 أنو ال ٯبب بل يستحب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ٝبهور العلماء .
 الرب ألكثر الفقهاء . كنسبو ابن عبد

 : كىو قوؿ ا١بمهور . وقاؿ ابن حجر
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 ء .يعليو ملكالقوؿ األكؿ ىو الصحيح لظاىر ا٢بديث ، إذا كاف احملاؿ 
 ماذا أجاب اعبمهور عن حديث الباب ؟ 
 قالوا : األمر ٧بموؿ على االستحباب . -أ

ء استحب لو قبوؿ ا٢بوالة ، كٞبلوا ا٢بديث على الندب ، ألنو ي: مذىب الشافعي كغّبه أنو إذا أحيل على مل قاؿ ابن اؼبلقن
 من ابب التيسّب على ا٤بعسر .

 ا١بمهور ٧بموؿ على الندب ، ألنو من ابب ا٤بعركؼ كالتيسّب على ا٤بعسر .: كىذا األمر عند  وقاؿ القرطب
 ء ؟يعرؼ اؼبل 

 : ىو القادر على الوفاء ٗبالو كبقولو كببدنو . ءياؼبل
 يكوف عنده القدرة على الوفاء ، أم : أف يكوف عنده ماؿ . ٗبالو :
 أال يكوف ٩باطبلن . :بقولو 
معناه أف ٲبكنى ٧باكمتو شرعان كعادة ) ٲبكن إحضاره جمللس ا٢بكم ( ، فإف دل ٲبكن إحضاره جمللس ا٢بكم ، فإف احملاؿ ال  :ببدنو 

 يلزمو قبوؿ ا٢بوالة .
مثاؿ : كأف يقوؿ أحلتك على أبيك ، فإنو ىنا ال يلزمو قبوؿ ا٢بوالة ، ألنو ال ٲبكن شرعان إحضار األب جمللس لقضاء ، كقد قاؿ 

 ) أنت كمالك ألبيك ( .  النيب
 ككذلك لو أحالو على أمّب البلد ، فإنو ال يلزمو قبوؿ ا٢بوالة ، ألف أمّب البلد ال ٲبكن إحضاره جمللس ا٢بكم عادة .

 ء ) كمماطل ( ىل يلزمو أف يتحوؿ ؟يلو أحيل على َري مل 
 ء ال يلزمو التحوؿ ، ألمرين :يمن أحيل على غّب مل

 ء فبل يلزمو القبوؿ .يء ( فمفهومو أنو لو أحيل على غّب مليا٢بديث ) .. على مل ٤بفهـو األمر األوؿ :
 ) ال ضرر كال ضرار ( . ألف ُب ذلك ضرران عليو ، كقد قاؿ النيب  األمر الثاين :

 إذا سبت اغبوالة ماذا يرتتب عليها ؟ 
 اؿ عليو ، كيربأ احمليل براءة كاملة . إذا ٛبت ا٢بوالة بف ٛبت شركطها ، نقلت ا٢بق من ذمة احمليل إذل ذمة احمل 
 قاؿ ا٤بوفق : كىو قوؿ عامة الفقهاء . 

كعلى ىذا فلو قدر أف احملاؿ عليو افتقر بعد ٛباـ ا٢بوالة ، فإف احملاؿ ال يرجع على احمليل ، ألف ا٢بق انتقل انتقالة كاملة من ذمة 
 احمليل إذل ذمة احملاؿ عليو .
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َنا بِِو َرُسوَؿ َاَّللِه  ) قَاؿَ  َوَعْن َجاِبٍر  - ٚٚٛ َ رَُجٌل ِمنها, فَػَغسهْلَناُه, َوَحنهْطَناُه, وََكفهنهاُه, ُثُه أَتَػيػْ فَػُقْلَنا: ُتَصلِّي َعَلْيِو؟   تُػُويفِّ
يَنارَاِف َعَليه, َفَخطَا ُخًطى, ُثُه قَاَؿ: َأَعَلْيِو َدْيٌن؟ قُػْلَنا: ِديَنارَاِف, فَاْنَصَرَؼ,  َناُه, فَػَقاَؿ أَبُو قَػَتاَدَة: اَلدِّ فَػَتَحمهَلُهَما أَبُو قَػَتاَدَة, فَأَتَػيػْ

ُهَما اَْلَميُِّت؟ُأِحقه اَْلَغِرمُي وَ :  فَػَقاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َساِئيُّ, َرَواُه َأضْبَُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنه  (قَاَؿ: نَػَعْم, َفَصلهى َعَلْيِو  بَِرَئ ِمنػْ
 .َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف, َواغْبَاِكُم 

َكاَف يُػْؤَتى اِبلرهُجِل اَْلُمتَػَوَفه َعَلْيِو اَلدهْيُن, فَػَيْسَأُؿ: َىْل تَػَرَؾ ِلَدْيِنِو ِمْن  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  ) َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٛٚٛ
َأاَن َأْوىَل  ؿ :َوفَاًء َصلهى َعَلْيِو, َوِإاله قَاَؿ: " َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكْم " فَػَلمها فَػَتَح َاَّللهُ َعَلْيِو اَْلُفُتوَح قَاَقَضاٍء؟ فَِإْف ُحدَِّث أَنهُو تَػَرَؾ 

َ, َوَعَلْيِو َدْيٌن فَػَعَليه َقَضاُؤُه   .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْػُفِسِهْم, َفَمْن تُػُويفِّ
ُرْؾ َوفَاًء )   ِرَوايٍَة ِلْلُبَخاِريِّ َويف   ( .َفَمْن َماَت َومَلْ يَػتػْ

--------- 
يَنارَاِف َعَليه  ) فقاؿ  –رضي اَّللَّ عنو  -على ذلك الرجل، لىٌما تكفل أبو قتادة  أم صلى النيٌب (  أَبُو قَػَتاَدَة: اَلدِّ

 كُب ركاية ) كاف إذا تيوُبى ا٤بؤمن ( .ن ( لدهيْ َكاَف يُػْؤَتى اِبلرهُجِل اَْلُمتَػَوَفه َعَلْيِو اَ ) 
قدرنا : أم  ؟ (  ىل ترؾ لدينو فضبلن )  ؟ كُب ركاية للبخارمٌ  ىل ترؾ ماال ييقضى بو دينو: أم ؟ (  َىْل تَػَرَؾ ِلَدْيِنِو ِمْن َقَضاءٍ ) 

 .. .أنو ترؾ لدينو كفاء .زائدنا على مؤنة ٘بهيزه. قاؿ ُب "الفتح": كاألكؿ أكذل، بدليل قولو: "فإف حيٌدث 
م أَن أقرب ٥بم من أنفسهم، أك أَن أحٌق هبم منها، كقد ( أ َأاَن َأْوىَل اِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْػُفِسِهمْ  ؿ :فَػَلمها فَػَتَح َاَّللهُ َعَلْيِو اَْلُفُتوَح قَا) 

 ... ( .فمن توُب )  كىجَّوى ذىلك بقولو
َ, َوَعَلْيِو َديْ )   ( . فلّبثو عصبتو)  ( كُب ركاية للبخارمٌ  كىمىٍن تػىرىؾى مىاالن، فػىهيوى ًلوىرىثىًتوً ( كُب ركاية )  ٌن فَػَعَليه َقَضاُؤهُ َفَمْن تُػُويفِّ
يكم ما ترؾ أكالذم نفسي بيده إٍف على األرض من مؤمن، إال كأَن أكذل الناس بو، ف)  ك٤بسلم من طريق األعرج، عن أيب ىريرة 

 ( . اَن مواله، كأيكم ترؾ ماالن، فإذل العصبة من كاف، أك ضىيىاعنا، فدينان 
فأيكم ما ترؾ ديننا، أك ضىيعةن،  -عىزَّ كىجىلَّ -أَن أكذل الناس اب٤بؤمنْب ُب كتاب اَّللَّ )  كمن طريق ٮباـ بن منٌبو، عن أيب ىريرة  

 ( . كمن ترؾ كىبلِّ كىلًيتيو)   ركايةكُب (  فادعوشل، فأَن كلٌيو، كأيكم ما ترؾ ماالن، فلييؤثىر ٗبالو عصبتيوي من كاف
بفتح الضاد: ا٤براد هبم العياؿ احملتاجوف الضائعوف. قاؿ ا٣بطٌايٌب: الضياع، كالضيعة ىنا (  الضَّيعة)  ك ( كالضَّيىاع)  قاؿ النوويّ 

ُب األصل مصدر ضاع، ٍب جيعل كصف لورثة ا٤بيت اب٤بصدر، أم ترؾ أكالدنا، أك عياالن ذىًكم ضىيىاع، أم ال شيء ٥بم، كالضَّيىاع 
أَن ) فبفتح الكاؼ، قاؿ ا٣بطٌايٌب، كغّبه: ا٤براد بو ىهنا العياؿ، كأصلو الثًٌقىلي، كمعُب (  اٍلكىلٌ  ) كأما،  ا٠بنا لكٌل ما يػيعىرَّض للضَّيىاع

 كلٌيو، كَنصره.: أم  ( مواله
  ىل ترؾ النب بلة عليو يف أوؿ األمر  ؟الصبلة على اؼبديوف استمر أـ ال , وؼباذا ترؾ الص 

 ال ، دل يستمر ، بل نسخ ٤با فتح عليو الفتوح .
 ُب أكؿ األمر : ككاف امتناع النيب 

 كحفظان ٢بق الدائن حٌب ال يضيع حقو . --ردعان ألصحاب الديوف للمبادرة بقضاء الدين 
، كدل يَبؾى كفاءن، إشعار بصعوبة أمر الدين، كأنو ال ينبغي : امتناعو من الصبلة على من مات، كعلي دين-رىًٞبىوي اَّللَّي - قاؿ القرطبّ 

 أف يتحٌملو اإلنساف، إال من ضركرة، كأنو إذا أخذه فبل ينبغي أف يىَباخىى ُب أدائو إذا ٛبٌكن منو، كذلك ألف الدين شىْب، كأنو ىىمّّ 
 . ٥با ابلليل، كمىذلٌة ابلنهار، كإخافة للنفوس، بل كإرقاؽ
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لّبتدع من يتساىل ُب أخذ الدين، حٌب ال تتشٌوش أكقاهتم عند ا٤بطالبة، ككاف ىذا كٌلو ُب  ككاف ىذا من النيب  . ٍب قاؿ : 
فلما ث ) لقوؿ الراكم ُب ا٢بديك ( ، ...  كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإذلى مىٍيسىرىةو )  ٍب نيسخ ذلك كٌلو بقولو تعاذل. ، .. أكؿ اإلسبلـ

 . عليو الفتوح قاؿ: أَن أكذل اب٤بؤمنْب من أنفسهم، من تيوٌُب، كعليو دين، فعلٌي قضاؤه، كمن ترؾ ماالن فلورثتو فتح اَّللَّ 
 فحديث جابر منسوخ ٕبديث أيب ىريرة ) .. فمن مات كدل يَبؾ كفاءن فعلٌي قضاؤه ( .

ليحرض الناس على قضاء الديوف ُب ،  من ترؾ الصبلة على من عليو دين قاؿ العلماء كأف الذم فعلو :  وقاؿ ابن حجر
 . لئبل تفوهتم صبلة النيب ، كالتوصل إذل الرباءة منها ، حياهتم 

ة عىلىٍيًو لًييحىرًٌضى النَّاس عىلىى قىضىاء الدٍَّين ُب حىيىاهتٍم ، كىالتػَّوىصُّل ًإذلى اٍلبػى :  وقاؿ النووي بلَّ تػىفيوهتيٍم رىاءىة ًمنػٍهىا ، لًئى ًإ٭بَّىا كىافى يػىتػٍريؾ الصَّبلى
ة النَّيبٌ   ، فػىلىمَّا فػىتىحى اَّللَّ عىلىٍيًو عىادى ييصىلًٌي عىلىٍيًهٍم كىيػىٍقًضي دىٍين مىٍن دلٍى ٱبيىلًٌف كىفىاء . صىبلى

ا ا٢بٍىًديث : أىفَّ النَّيًبٌ كقاؿ أيضان :  كىمىٍوتو . كىأىَنى كىلًٌيو ًُب ا٢بٍىالىٍْبً ، فىًإٍف كىافى  قىاؿى : أىَنى قىائًم ٗبىصىا٢ًبًكيٍم ًُب حىيىاة أىحىدكيمٍ  كىمىٍعُبى ىىذى
ئنا ، كىًإٍف خىلَّفى ًعيىاالن ٧بيٍتىاًجْبى ضىائًًعْبى عىلىٍيًو دىٍين قىضىٍيتو ًمٍن ًعٍنًدم ًإٍف دلٍى ٱبيىلًٌف كىفىاء ، كىًإٍف كىافى لىوي مىاؿ فػىهيوى ًلوىرىثىًتًو الى آخيذ ًمٍنوي شى  يػٍ

 ) شرح مسلم ( .     رلىَّ ، فػىعىلىيَّ نػىفىقىتهٍم كىميٍؤنىتهٍم .فػىٍليىٍأتيوا إً 
 : قولو ) من ترؾ ديٍنان فعلي ( َنسخ لَبؾ الصبلة على من مات كعليو دٍين . وقاؿ ابن بطاؿ

 أنو كاف ال يصلي على ا٤بدين ، ٍب نسخ ذلك . : صح عنو  وقاؿ اغبافظ اؼبنذري
 ( ؟فَػَعَليه  ما اؼبراد بقولو ) َقَضاُؤُه 

 .كىافى يػىٍقًضيو ًمٍن مىاؿ مىصىاًلح اٍلميٍسًلًمْبى   ًقيلى : ًإنَّوي قاؿ النوكم : 
 .كىًقيلى : ًمٍن خىاًلص مىاؿ نػىٍفسو  

ا اٍلقىضىاء كىاًجبنا عىلىٍيًو صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى   .كىًقيلى : كىافى ىىذى
 سلم ( ..   ) شرخ مكىًقيلى : تػىبػىرُّع ًمٍنوي  

 ( ظاىره أنو ٯبب عليو القضػػػػاء . فَػَعَليه َقَضاُؤهُ كقاؿ الصنعاشل قولو )
  وليس لو وفاء ؟َقَضاء َدْين َمْن َماَت َوَعَلْيِو َدْين ىل جيب 
ب قىضىاؤيهي ًمٍن بػىٍيت اٍلمىاؿ  َفِقيَل :   .ٯبًى
ب . َوِقيَل :   الى ٯبًى
  ؟جيوز ضماف ما على اؼبيت من ديوف ىل 

 ٯبوز ضماف الدين كلو كاف ا٤بدين مفلسان ، حيان أك ميتان ، مليئان أك مفلسان .نعم 
 كىذا قوؿ ا١بمهور .

 كقيل : ال يصح ضماف دين ا٤بيت إال أف ٱبلف كفاء .
 كىذا قوؿ أيب حنيفة .

ال  ألنودين على معسر كالدين ع ا٤بعسر ساقط ،  ألنو. )  ابألبرارسقط ط ، فبل يصح ضمانو ، كما انو لو أألف ىذا دين ساق
 ٯبوز مطالبتو ( .

  ( ؟َصلُّوا َعَلى َصاِحِبكُ على ماذا يدؿ قولو ) م 
أصحابو ابلصبلة عليو ، فلو كانت الصبلة عليو غّب مشركعة ٤با أمر  يدؿ على أف من عليو دين فإنو ييصلى عليو ، ألمر النيب 

 هبا .
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 من اغبديث ؟ اذكر بعض الفوائد العامة 
 ذىب ٝبهور العلماء إذل أف من ضمن دينان عن ا٤بيت ، فإنو يلزمو قضاؤه ، كليس لو أف يرجع ُب ىذا الضماف . .ُ
 صعوبة أمر الدين ، كأنو ال ينبغي ٙبٌملو إال عند الضركرة . .ِ
 عليو . فضل أيب قتادة ، حيث ابدر بتخليص ذمة أخيو ا٤بسلم ، حٌب يناؿ فضل صبلة النيب  .ّ

 الضماف ؟ عرؼ 
 ن ، ضمن الشيء ضمنان .مٍ لغة : مشتق من الضًٌ ىو 

 أف يضمنى ا٢بق عن الشخص الذم عليو ا٢بق .  كشرعان :
 ٯبب على غّبه .قد التزاـ اإلنساف نفسو ما كجب أك ما  أك

أٌب أنت كتقوؿ ٥بذا مثاؿ ما كجب : أف ترل شخصان ٩بسكان بشخص يريد أف ٰباكمو كيدفعو إذل كالة األمور ألنو يطلبو ماؿ ، فت
 الطالب أَن ضامن فبلف .

)    مثاؿ ما ٯبب : أف يقوؿ لك شخص إشل أريد أف أشَبم من فبلف سيارة كىو ال يعرفِب ، فأريدؾ أف تضمنِب ُب قيمتها .
 الشيخ ابن عثيمْب ( .

 اذكر أدلة ثبوتو ؟ 
 اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع :ىو 

أم ك٤بن جاء بصواع ا٤بلك الذم فقد ) ًٞبلي بعّب ( أم : ما ٰبملو من الطعاـ  كأَن بو زعيم ( قاؿ تعاذل ) ك٤بن جاء بو ٞبل بعّب
 ) كأَن بو زعيم ( أم كفيل ضامن .

 ك٢بديث الباب . -ب
 ) الزعيم غاـر ( ركاه أبوداكد . أيب أمامة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ك٢بديث  -ج

 : أٝبع ا٤بسلموف على جواز الضماف . قاؿ ابن قدامة
 ما حكم الضماف ابلنسبة للضامن ؟ 

 حكمو ابلنسبة للضامن فهو مستحب .
، فإف دل يكن ذا مقيد بقدرة الضامن على الوفاء( لكن ى تعاذل يقوؿ )كأحسنوا إف هللا ٰبب احملسنْب، كهللاألنو من اإلحساف 

  .، كال ينبغي ٤بسلم أف يتحمل عن غّبه ما فيو ضرر عليوىذه ا٢باؿ، ألف فيو ضرران عليو قادران على الوفاء دل يستحب الضماف ُب
 ما أركانو ؟ 

 أركانو ثبلثة : ضامن ، كمضموف عنو ، كمضموف لو .
 الضامن : ىو ا٤بتحمل .

 ا٤بضموف عنو : ىو ا٤بتحمل عنو . ) كىو ا٤بدين ( .
 ا٤بضموف لو : ا٤بالك لو . ) كىو البائع ( .

 شروط الضماف : ما 
 .من جائز التصرؼ  أف يكوف أواًل :

كىو : البالغ العاقل ا٢بر تقدـ تعريف جائز التصرؼ ) .ألف الضماف تربع ابلتزاـ حق مارل فبل يصح إال ٩بن ٯبوز تصرفو ُب مالو  
 ( .الرشيد
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 فقولنا البالغ ٱبرج الصيب ، فالصيب ال يصح ضمانو إال ُب األمور اليسّبة عرفان .
 كقولنا ) العاقل ( ٱبرج اجملنوف ، فاجملنوف ال يصح ضمانو .

 كقولنا ) ا٢بر ( ٱبرج الرقيق ، فالرقيق ال يصح ضمانو إال إبذف سيده .
( ٱبرج السفيو ، فالسفيو ال يصح ضمانو إال ُب األمور اليسّبة ، ألف السفيو حكمو حكم الصيب ا٤بميز ، أما  كقولنا ) الرشيد

 ال يصح ضمانو ال ُب قليل كال ُب كثّب . الصيب غّب ا٤بميز
 رضا الضامن .اثنياً : 

 ألف الضماف تربع ابلتزاـ ا٢بق ، فاعترب لو الرضا  
 أف يكوف الدين معلومان أك مآلو إذل العلم . اثلثاً :

 مثالو : أف يقوؿ الضامن : أَن اضمن دين ىذا الشخص ككاف الدين الذم عليو ألف رايؿ .  
للناس أَن ضامن لكل ما يشَبيو ىذا الشخص ، فهذا فيو جهالة ٰبدث بسببها النزاع ، ككل ما يؤدم إذل ا١بهالة لكن لو قاؿ : 

 كالنزاع فإنو ال يصح .
 ىل يصح الضماف عن اغبي واؼبيت ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 : جواز الضماف عن ا٢بي كا٤بيت سواء كاف لو تركة أـ دل يكن لو تركة . القوؿ األوؿ

قىاليوا الى « . ىىٍل عىلىٍيًو دىٍينه » ًإٍذ أيًتىى ًٔبىنىازىةو ، فػىقىاليوا صىلًٌ عىلىيػٍهىا . فػىقىاؿى   قىاؿى كينَّا جيليوسان ًعٍندى النَّيبًٌ )  سىلىمىةى ٍبًن األىٍكوىعً ٢بديث 
ٍيئان » . قىاؿى  ىىٍل عىلىٍيًو دىٍينه » اؿى قىاليوا الى . فىصىلَّى عىلىٍيًو ٍبيَّ أيًتىى ًٔبىنىازىةو أيٍخرىل ، فػىقىاليوا ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، صىلًٌ عىلىيػٍهىا . قى « . فػىهىٍل تػىرىؾى شى
ٍيئان » ًقيلى نػىعىٍم . قىاؿى « .  ًنّبى . فىصىلَّى عىلىيػٍهىا ، ٍبيَّ أيًتىى اًبلثَّالًثىًة ، فػىقىاليوا صىلًٌ عىلىيػٍهىا . قىاؿى « . فػىهىٍل تػىرىؾى شى ىىٍل تػىرىؾ » قىاليوا ثىبلىثىةى دىَنى
ٍيئان  ًنّبى . قىاؿى « . دىٍينه  وً فػىهىٍل عىلىيٍ » قىاليوا الى . قىاؿى « . شى قىاؿى أىبيو قػىتىادىةى صىلًٌ عىلىٍيًو ايى « . صىلُّوا عىلىى صىاًحًبكيٍم » قىاليوا ثىبلىثىةي دىَنى

 و ( ركاه البخارم .رىسيوؿى اَّللًَّ ، كىعىلىىَّ دىيٍػنيوي . فىصىلَّى عىلىيٍ 
 و ذمة ترجع إليها .: أف الضماف ٨بتص اب٢بي دكف ا٤بيت ، ألف ا٢بي ل القوؿ الثاين

 القوؿ األكؿ .والراجح 
 ىل يشرتط رضا اؼبضموف عنو أو اؼبضموف لو ؟ 

 ىذا موضع خبلؼ ، كالراجح ال يشَبط .
 ؟إال إذا تعذر مطالبة اؼبضموف عنو, أو ال يطالب الضامن ىل لصاحب اغبق )وىو اؼبضموف لو( مطالبة من شاء منهما 

 قولْب :اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على 
 أف لصاحب ا٢بق مطالبة من شاء منهما . القوؿ األوؿ :

 كىذا مذىب ا١بمهور .
 قالوا : ألف ا٢بق اثبت ُب ذمتهما فلو مطالبة من شاء منهما .

 ) الزعيم غاـر ( كالزعيم ىو الضمْب ، كالغيـر : أداء شيء يلزمو . كقد قاؿ النيب 
 .ب الضامن إال إذا تعذر مطالبة ا٤بضموف عنو ال ٯبوز لصاحب ا٢بق أف يطال القوؿ الثاين :

 . ىو الصحيحكىذا القوؿ 
 كاختاره الشيخ السعدم رٞبو هللا .، كقول ىذا القوؿ ابن القيم  
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 ألف الضامن ٧بسن كقد قاؿ هللا تعاذل ) ما على احملسنْب من سبيل ( فليس لنا عليو من سبيل كىو ٧بسن إال أف يتعذر ا٢بق .-أ
 ف أصل كالضامن فرع ، كإذا أمكن الرجوع إذل األصل فإنو ييستغُب بو عن الفرع .كألف ا٤بضمو -ب
 .ا٢بق ٩بن ىو عليو  استيفاءكألنو من ا٤بستقبح أف يطالب الضامن اب٢بق الذم ىو على غّبه مع القدرة على  -ج
 ىل جيوز أخذ أجرة على الضماف ؟ 
 فبلف ؟ فقاؿ زيد : ال مانع عندم ، لكن اضمنك بلف رايؿ .مثاؿ : ذىبت إذل زيد كقلت لو : أريدؾ أف تضمنِب عند  

 ا١بواب : ال ٯبوز أخذ األجر على الضماف ألمرين :
 أف الضماف من ابب اإلحساف كا٤بعركؼ الذم ييبذؿ ابتغاء كجو هللا . األمر األوؿ :
 .ا٢بق منو، فيصّب كالقرض الذم جر نفعان وف عنو ٍب أخذ بح فيما إذا كٌَب عن ا٤بضموض يستلـز أف ير أف أٍخذ العػ األمر الثاين :

 مَّت يربأ الضامن ؟ 
 إف قاـ ا٤بضموف عنو ٗبا التزـى بو من حق . ) فهنا يربأ الضامن ( . أواًل :
 إذا أبرأه صاحب ا٢بق ، كاسقط عنو الدٍين ، ألف الضامن اتبع كفرع ، كإذا برأ األصل برأ الفرع . اثنياً :

 صاحب ا٢بق ) كىو ا٤بضموف لو ( أبرأ الضامن فهنا يربأ الضامن كيبقى ا٢بق على ا٤بضموف .أم : إذا أبرأ 
 كأف يقوؿ التاجر : أبرأتك اي ضامن ، كاكتفي بصاحب ا٢بق .

 ألنو أبرأه من الضماف فقط ) يعِب من الوثيقة ( أما الدين فهو متعلق بصاحب ا٢بق 
 األصيل . ئإذا بر  اثلثاً :

 لتاجر ا٤بضموف عنو ) كىو من عليو ا٢بق ( فإنو ذمة الضامن تربأ .أم : إذا أبرأ ا
 ألنو إذا برئت ذمة ا٤بضموف عنو دل يبق ىناؾ شيء يضمن ، كألنو إذا برل األصل برأ الفرع .

 لكن لو أبرأ الضامن فإنو ال يربأ ا٤بضموف عنو ، ألف األصل ال يربأ برباءة التبع . -
 الفرع ال العكس . ئر األصل ب ئكالقاعدة : إذا بر  -
 ما اغبكم إذا استوَف اؼبضموف لو من الضامن , فهل يرجع عليو أـ ال ؟ 

 ىذه ا٤بسألة لو أحواؿ : 
 إذا نول الرجوع فإنو يرجع . :أوالً 
 .فأشبو الصدقةك ، ألنو متطوع بذلنول التربع )يعِب أداه بنية أنو متربعان عنو( فهذا ال يرجع، قاؿ ُب اإلنصاؼ: ببل نزاعإذا  :اثنياً 
 . فالراجح أنو يرجع ، ي عنو كدل ينو تربعان كال رجوعان، بل ذىىىل عن قصد الرجوع كعدموأف يقض :اثلثاً 

َهِقيُّ ( اَل َكَفاَلَة يف َحدٍّ )  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدِِّه قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  - ٜٚٛ ِبِِْسَناٍد  َرَواُه اَْلبَػيػْ
 .َضِعيٍف 

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال يصح ، ضعفو ابن عدم ، كالبيهقي .
 عرؼ الكفالة ؟ 

 الكفالة : ىي التزاـ جائز التصرؼ احضار بدف من عليو ا٢بق .
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 كعلى ىذا فالفرؽ بْب الضماف كالكفالة : أف الضماف يتعلق ابألمواؿ ، كالكفالة تتعلق ابألبداف . -
  الدليل على جوازىا ؟ما 

 ( . قىاؿى لىٍن أيٍرًسلىوي مىعىكيٍم حىٌبَّ تػيٍؤتيوًف مىٍوثًقان ًمنى اَّللًَّ لىتىٍأتػينًَِّب ًبًو ًإالَّ أىٍف ٰبيىاطى ًبكيمٍ قولو تعاذل عن يعقوب ) 
 ) الزعيم غاـر ( كالزعيم لفظ عاـ يطلق على الكفيل كعلى الضمْب  ، كمعُب ) غاـر ( أم ملـز نفسو ٗبا ضمن . كقاؿ 
 : ما الفرؽ بني الضماف والكفالة 
 أكالن : أف الضماف يتعلق ابلدين كالكفالة تتعلق ابلبدف . 

 ضامن ال يربأ ٗبوت ا٤بضموف .اثنيان : أف الكفيل يربأ ٗبوت ا٤بكفوؿ أك تلف العْب ا٤بكفوؿ هبا ، كال
 اثلثان : أف الكفالة تصح مؤقتة كال يصح الضماف مؤقتان .

 رابعان : أنو يصح ضماف دين ا٤بيت دكف كفالتو . 
 ما حكم الكفالة يف اغبدود ؟ 

 صورة ذلك ) أف ٯبب حد على شخص فيكفلو آخر إبحضاره عند إقامة ا٢بد أك القصاص ( .
 سألة على أقواؿ :اختلف العلماء ُب ىذه ا٤ب

 : ال تصح الكفالة ببدف من عليو حد ، سواء كاف هلل تعاذل أك آلدمي . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كا٢بنابلة .

 ٢بديث الباب ) ال كفالة ُب حد ( ، كىو ضعيف . -أ
 ا٤بكفوؿ لو . إحضاركألنو حد ال ٲبكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليو  -ب

 ال تصح الكفالة ببدف من عليو حد ٢بق هللا ، دكف من كجب عليو حق آلدمي . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب الشافعية .

قالوا : إف حقوؽ اآلدميْب من القصاص ك٫بوه مبنية على ا٤بشاحة ، كىي حق مارل الـز فأشبو الكفالة اب٤باؿ ، فتجوز الكفالة 
 فهي مبنية على ا٤بسا٧بة .فيها لتوثيق ا٢بق ، ٖببلؼ حدكد هللا 

 : تصح الكفالة ُب ا٢بدكد كالقصاص ، سواء كاف حقان هلل أك آلدمي . القوؿ الثالث
 كىذا اختيار ابن تيمية .

٢بديث بريدة ُب قصة الغامدية الٍب اعَبفت ابلزَن ، كفيو قاؿ : فقاؿ ٥با : حٌب تضعي ما ُب بطنك ، قاؿ : فكفلها رجل من 
 ركاه مسلم . األنصار حٌب كضعت ،

، ألف الكفالة ُب البدف ُب ا٢بقوؽ ا٤بالية إذا تعذرت انتقلت إذل الضماف ا٤بارل ، ٖببلؼ ىذه ا٤بسألة ، فبل  والصحيح األوؿ
 عوض للبدف إذا تعذر حضوره ، إذ ال ٲبكن االستيفاء من الكفيل ُب ا٢بد كالقصاص .

 مَّت يربأ الكفيل ؟ 
 يربأ ُب األحواؿ التالية :

 الفرع ( . ئاألصل بر  ئا٤بكفوؿ نفسو . ) كإذا بر م لٌ أف ييس أواًل :
 ٗبوت ا٤بكفوؿ ، ألف إحضاره ُب ىذه ا٢بالة متعذر . اثنياً :
 إببراء ا٤بكفوؿ لو ) صاحب ا٢بق ( . اثلثاً :

 الكفيل ال عكس ( . ئا٤بكفوؿ بر  ئ) إذا بر  -
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 ما اغبكم إذا مات اؼبكفوؿ ؟ -
 على قولْب : اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة

 : أف الكفيل يربأ ٗبوت ا٤بكفوؿ . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب ا٢بنفية ، كمشهور مذىب ا٤بالكية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .

 أنو ثبت عجزه عن إحضاره بسبب موتو ، فبطلت الكفالة . -أ
 أف ا٢بضور سقط عن األصيل فسقط عن الفرع كىو الكفيل . -ب

 : أنو ال يربأ ، بل يلزمو الضماف ا٤بارل ، كيرجع بو على كرثتو . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ الليث ، كىو اختيار ابن تيمية .

أف العقود مبنية على الَباضي ، كالبائع دل يرض ابلعقد إال ُب حاؿ توثيقو بكفالة ٙبفظ حقو ، فإذا برلء الكفيل كاف ذلك  -أ
 ان ٤بقصود الشارع من مشركعية الكفالة .منافيان ٤بفهـو الرضى ُب العقد ، منافي

القياس على ما لو عجز الكفيل ُب ا٢بياة عن إحضار بدف ا٤بكفوؿ ، فإنو يلزمو الضماف ا٤بارل ، كا٤بوت تسبب ُب عجز  -ب
 الكفيل عن إحضار بدف ا٤بيت من َنحية ا٢بكم .

 ، كهللا أعلم . أصح كاألكؿ
 ىل يشرتط رضا الكفيل ؟ 

 نعم .
 لكفيل ال ا٤بكفوؿ .يشَبط رضا ا

 اَبُب اَلشهرَِكِة َواْلوََكاَلةِ 
قَاَؿ َاَّللهُ: َأاَن اَثِلُث اَلشهرِيَكنْيِ َما ملَْ ََيُْن َأَحُدمُهَا َصاِحَبُو, فَِإَذا َخاَف )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٓٛٛ

 َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوَصحهَحُو َاغْبَاِكُم  . (َخَرْجُت ِمْن بَػْيِنِهَما 
قَػْبَل اَْلبَػْعَثِة, َفَجاَء يَػْوـَ اَْلَفْتِح, فَػَقاَؿ: " َمْرَحباً  أَنهُو َكاَف َشرِيَك اَلنهِبِّ  )َوَعْن اَلسهاِئِب ] ْبِن يَزِيَد [ اَْلَمْخُزوِميِّ  - ٔٛٛ

 َوأَبُو َداُوَد, َواْبُن َماَجَة  .َرَواُه َأضْبَُد, ( أبَِِخي َوَشرِيِكي 
َاغْبَِديَث. َرَواُه النهَساِئيُّ  (ِاْشتَػرَْكُت َأاَن َوَعمهاٌر َوَسْعٌد ِفيَما ُنِصيُب يَػْوـَ بَْدٍر..  ) قَاؿَ  َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َمْسُعوٍد  - ٕٛٛ
ُرهُ  ََيػْ  . َو

-------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 فيو علتاف:، ضعيف  حديث أِب ىريرة
 العلة األكذل: االختبلؼ ُب كصلو كإرسالو.

 العلة الثانية: ُب إسناده سعيد بن حياف، كالد أيب حياف.
 .قاؿ فيو ابن القطاف: ال تعرؼ لو حاؿ، كال يعرؼ من ركل عنو غّب ابنو. بياف الوىم كاإليهاـ 

 .كقاؿ الذىيب: ال يكاد يعرؼ. ميزاف االعتداؿ 
 ُب إسناده ضعف ، أعل بعدة علل .  بوحديث السائ
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، كأما اضطرابو ُب ا٤بًب، فقد اختلف فيمن كاف ،  ٢بديث مضطرب سندنا كمتننافا أما اضطرابو ُب اإلسناد: فركم موصوالن كمرسبلن
ُب أيب السائب، كمنهم من ٯبعلو  - ملسو هيلع هللا ىلص-على كجو يتعذر فيو الَبجيح، كاترة ٯبعل ا٢بديث من قوؿ النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص -شريكنا للنيب 

 .  من قوؿ أيب السائب ُب النيب 
 ألف أاب عبيدة دل يسمع من أبيو ، كما قاؿ أبو حاًب كالَبمذم كغّبٮبا .أعلو بعضهم ابالنقطاع، :  وحديث ابن مسعود

 ل .كرأل بعضهم أف حديث أيب عبيدة عن أبيو ُب حكم ا٤بتص
 السنن  "أبو عبيدة شديد العناية ٕبديث أبيو كفتاكيو، كعنده من العلم ما ليس عند غّبه".قاؿ ابن القيم ُب هتذيب 

 عرؼ الشركة ؟ 
 اجتماع ُب تصػرؼ .الشركة : 

 يعِب أف يتعاقد شخصاف ُب شيء يشَبكاف فيو . ) كتسمى ىذه شركة عقود ( .
 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

 نستفيد : جواز الشركة .
 زة ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع .كالشركة جائ
ٍن ا٣بٍيلىطىاء لىيػىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاتً  قاؿ تعاذل )  ( . كىًإفَّ كىًثّبنا مًٌ

 ( .كيم مًٌن شيرىكىاء ُب مىا رىزىقٍػنىاكيٍم فىأىنتيٍم ًفيًو سىوىاء ضىرىبى لىكيم مَّثىبلن ًمٍن أىنفيًسكيٍم ىىل لَّكيم مًٌن مَّا مىلىكىٍت أىٲٍبىاني  كقاؿ سبحانو )
 كأحاديث الباب .

 كأما اإلٝباع ، فقاؿ ابن قدامة : أٝبع ا٤بسلموف على جواز الشركة ُب ا١بملة ، كإ٭با اختلفػوا ُب أنواع منها .
 اجتماع ُب تصػرؼ .كالشركة تعريفها : 

 يشَبكاف فيو . ) كتسمى ىذه شركة عقود ( .يعِب أف يتعاقد شخصاف ُب شيء 
 اذكر أنواع الشركة ؟ 

 شركة العناف ، كشركة ا٤بضاربة ، كشركة الوجوه ، كشركة األبداف .
 شركة العناف :

يشَبكاف اثناف فأكثر ُب ماؿ يتجراف فيو كيكوف الربح بينهما ٕبسب ما ىي أف يكوف من كلو منهما ماؿه كعمل . ) أف  -أ
 ) ففيها ماؿ كعمل بدشل ( .يتفقاف عليو 

 ٠بيت بذلك : إما من عىنَّ يًعن بكسر العْب كضمها : إذا ظهر أمامك ، كذلك لظهور ماؿ كل من الشريكْب لصاحبو . --ب
 الدابة ، كالفارساف إذا تساكاي ُب السّب ، فإف عنانيهما يكوَنف سواء . كإما من الًعناف : كىو سّب اللجاـ الذم ٛبسك بو

 أك أٍخذان من عناف الدابة ا٤بانع ٥با من السّب ، ٤بنع كل من الشريكْب من التصرؼ بغّب مصلحة .
 تفاؽ الفقهاء .كىذا النوع من الشركات جائز اب -ج

 رير أحد كجوه السنة .، كالتق كقد كرد ُب جوازىا أدلة تقريربة عن الرسوؿ 
فقد كرد عن سليماف بن أيب مسلم قاؿ ) سألت أاب ا٤بنهاؿ عن الصرؼ يدان بيد ، فقاؿ : اشَبيت أَن كشريك رل شيئان يدان بيد ، 

عن ذلك فقاؿ : ما كاف  كنسيئة ، فجاءَن الرباء بن عازب فسألناه ، فقاؿ : فعلتي أَن كشريكي زيد بن أرقم ، كسألنا النيب 
 بيد فخذكه ، كما كاف نسيئة فذركه ( ركاه البخارم . يدان 

، فاتفقا على أف يفتحا ٧ببلن ٥بذا ا٤باؿ ، كصار كل كاحد منهما يعمل  (  ََُ) رايؿ ، كآخر عنده (  ََُه )مثاؿ : رجل عند
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 هبذا احملل .
 ىذا النوع ىو السائد بْب الناس . -د

 ُب التصرؼ ، فيجوز أف يكوف أحد الشريكْب أكثر من اآلخر . ال يشَبط فيها ا٤بساكاة ال ُب ا٤باؿ كال ألنو
 يشَبط ٥بذه الشركة أف يكوف ا٤باؿ معلومان . -ىػػػػ

 ألف اجملهوؿ ال ٲبكن الرجوع إليو عند الفسخ .
 ( .، النصف ) ا٤بشاع : الربع ، كالثلث  .يشَبط أف يكوف لكل كاحد منها جزءان معلومان من الربح مشاعان ك -ك

 ( فلو اتفقا على أف يكوف الربح ألحدٮبا دكف اآلخر ، فإف ذلك ال يصح .لكل كاحد منها قولو )
 قولو ) جزءان من الربح مشاعان ( كأف يقوؿ : رل ربع الربح كلك ثبلث أرابع يصح .

 أك قاؿ : الربح بيننا فإنو يصح . 
 أك قاؿ : لك ثلث الربح كلك الثلثاف . 
 يصح .فأما إف كاف معينان فإنو ال  -

 درىم ، فإنو ال يصح ، ألنو رٗبا ال تربح إال ىذا الربح فيبقى الثاشل ال ربح لو .(  ََُ) قاؿ أحدٮبا لك من الربح  فإف
 أك قاؿ : رل ربح السيارات كأنت لك ربح األطعمة ، فبل ٯبوز .

 ألمرين : ال يصح ،فإنو الربح  اإف دل يذكر  -ز
 أف الربح ىو ا٤بقصود ُب الشركة ، فبل ٯبوز اإلخبلؿ بو . األمر األوؿ :
 يبقى ٦بهوالن ، كىذا يؤدم إذل النزاع . أف عدـ ذكر الربح األمر الثاين :

 كٕبكم الوكالة ُب نصيب شريكو .، ٕبكم ا٤بلك ُب نصيبو : ينفذ تصرؼ كل كاحد منهما اب٤بالْب  -ط
 قدر ا٤باؿ .كالربح بينهما ٕبسب الشرط ، فبل يكوف ب -ؾ 
 ؼبػاذا الربح على حسب الشرط ؟ 

ألنو يرجع إذل العمل ، كا٣بربة ، كالثقة ، كالسمعة ك٫بو ذلك ، كىذا ٱبتلف ابختبلؼ الناس ، قد يكوف ىذا الرجل ٩بن يثق بو 
 الناس ٣بربتو كجودتو ك٫بو ذلك ، فيشَبط أف لو ثبلثة أرابع الربح

 ا٣بسارة على قدر ا٤باؿ :-ش
 (ََِ)فيكوف على صاحب  (َُٓ)كخسرا ، كعند التصفية أصبح ا٤باؿ  (ََُ)كاآلخر ( ََِ) أحدٮبا بػمثاؿ : جاء 

 ( .َٓ)خسارة  ( ََُ)كعلى صاحب ( ََُ)خسارة 
مثاؿ آخر : جاء أحدٮبا بعشرة آالؼ ، كجاء الثاشل بعشرين ألف ، فإذا خسرت الشركة فيكوف على صاحب عشرة آالؼ ثلث 

 العشرين ألفان : الثلثاف .ا٣بسارة ، كعلى صاحب 
 :شركة اؼبضاربة 

ىي أف يدفع رجل مالو إذل آخر يتجر لو فيو على أف ما حصل من الربح ىي أف يكوف من أحدٮبا ا٤باؿ كمن اآلخر العمل .) -أ
 ( .بينهما حسب ما يشَبطانو 

 رايؿ ليتجر هبا على أف يكوف الربح بينهما . ( ََُ) مثاؿ : أعطى عمر زيدان 
كليس كل من ٲبلكها ٰبسن العمل هبا ، ، ناس ٕباجة إذل ىذه الشركة ، حيث أف األمواؿ ال تنمو إال ابلتنقيب كالتجارة ال-ب

 .ككذلك ىناؾ من ٰبسن العمل لكن ال ماؿ لو فكانت ا٢باجة لصاحل الطرفْب 
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، ألنو مٌب علم نصيب  أك الثلث صح كإف قاؿ ا٘بر بو كرل ثبلثة أرابع، إف قاؿ رب ا٤باؿ ا٘بر بو كالربح بيننا فنصفاف -ج
 أحدٮبا أخذه كالباقي لآلخر.

 كال يضارب العامل ٗباؿ آلخر إال بشرطْب : -د
 إف رضي األكؿ . األوؿ :
 إف دل يضر ابألكؿ . الثاين :

آخر ُب  مثاؿ: أعطيتك مبلغان من ا٤باؿ على أف تتجر بو ابلكتب، فأخذهتا كضاربت، ٍب عقد ىذا الرجل عقد مضاربة مع رجل
 نفس السلعة، فهذا العقد يضر ابألكؿ، ألف السلعة إذا كثرت رخصت .

 لكن إف رضي األكؿ جاز .
 إف فسدت شركة ا٤بضاربة :  -ىػػػػ

 فقيل : ا٤باؿ كلو لرب ا٤باؿ ، كللعامل أجرة ا٤بثل .
 كقيل : للعامل سهم ا٤بثل . 
يعطى نصف الربح ، فيكوف لو نصف الربح ،  –مثبلن  –فيقاؿ : لو ا٘بر اإلنساف هبذا ا٤باؿ كم يعطى ُب العادة ؟ فقالػػػػػػوا  

 كىكذا .
 ، ألف العامل إ٭با عمل على أنو شريك ال على أنو أجّب . الصحيح كىذا القوؿ ىو

 : شركة الوجػػػػػػػػػػوه
 كىي شركة تقـو على اشَباؾ رجلْب أك أكثر كال ماؿ ٥بم على أف يشَبكا بوجوىهم .نزلة ، ا٤براد ابلوجوه ىنا : ا١باه كا٤ب-أ

 ٠بيت بذلك : -ب
 لبنائها على كجاىة كل منهما كمكانتػو عند الناس .

 كيكوف الربح بينهما على ما اشَبطاه من تساك أك تفاضل، ألف أحدٮبا قد يكوف أكثق عند التجار. -ج
 حكمها :-

 ة .عند ا٢بنفية كا٢بنابلىي جائزة 
 .ألهنا شركة عقد تتضمن توكيل كل شريك صاحبىو ُب البيع كالشراء، كا٤بسلموف على شركطهم، كما جاء ُب ا٢بديث 

 . ىذه الشركة ابطلة ر :كقاؿ ا٤بالكية كالشافعية كالظاىرية كأبو ثو 
 .ألف الشركة تتعلق اب٤باؿ أك ابلعمل، ككبلٮبا معدكماف ُب ىذه ا٤بسألة 

 : شركة األبػػػػػػػػػداف
اثناف فأكثر فيما يكتسبوف من صنائعهم ، كا٢بدادة ، كا٣بياطة ، كالنجارة ، ك٫بو ذلك ، أك يشَبكوا فيما كىي أف يشَبكاف  -أ

 يكتسبوف من ا٤بباح كاالحتشاش ، كاالحتطاب ، كسائر ا٤بباحات .
 كالقوؿ ٔبوازىا ىو قوؿ ٝبهور العلماء .

شركة األبداف تتضمن الوكالة ، كتوكيل كل من الشريكْب لآلخر بتقبل العمل صحيح ، كصحة الوكالة كجوازىا ككجو جوازىا : أف 
 دليل على صحة الشركػػػة ابألبداف ، ألف ا٤بشتمل على ا١بائز جائز .

 عادة تكوف ىذه الشركة بْب ا٢بدادين كالنجارين كأمثا٥بم ٩بن يعملوف ابلبدف .  -ب
 لصنائع كحداد ك٪بػار مثبلن .تصح مع اختبلؼ ا-ج 
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 إف مرض أحدٮبا فالكسب الذم عملو أحدٮبا بينهما . -د
 ألف األصل الشركػة .

 كإف طالبو الصحيح أف يقيم مقامو لزمػو .
 
 
 
 
 
 

 ابب الوكالة
ُهَما- َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللهِ  - ٖٛٛ بَػَر, فَأَتَػْيُت اَلنهِبه ) قَاَؿ:  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ فَػَقاَؿ:  ِإَذا أَتَػْيَت  َأَرْدُت َاػْبُُروَج ِإىَل َخيػْ

بَػَر, َفُخْذ ِمْنُو طَبَْسَة َعَشَر َوْسًقا   َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَصحهَحُو . (وَِكيِلي خبَيػْ
َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ يف  . َاغْبَِديثَ  ( َمَعُو ِبِديَناٍر َيْشرَتِي لَُو ُأْضِحيهًة..بَػَعَث  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  ) َوَعْن ُعْرَوَة اْلَبارِِقيِّ  - ٗٛٛ

ـَ   .أَثْػَناِء َحِديٍث, َوَقْد تَػَقده
 .َاغْبَِديَث. ُمتػهَفٌق َعَلْيِو ة ( ُعَمَر َعَلى اَلصهَدقَ  بَػَعَث َرُسوُؿ َاَّللِه ) قَاؿَ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٘ٛٛ
 َاغْبَِديَث. َرَواُه ُمْسِلٌم   (ََنََر َثبَلاًث َوِستِّنَي, َوَأَمَر َعِلياا َأْف َيْذَبَح اَْلَباِقَي  َأفه اَلنهِبه  ) َوَعْن َجاِبٍر  - ٙٛٛ
َُْد اَي أُنَػْيُس َعَلى )  يف ِقصهِة اَْلَعِسيِف. قَاَؿ اَلنهِبُّ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٚٛٛ  ا ....( ِاْمَرَأِة َىَذا, فَِإْف ِاْعتَػَرَفْت فَاْرصُبْهَ َوا

 .َاغْبَِديَث. ُمتػهَفٌق َعَلْيِو 
---------- 

 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث اليت ذكرىا اؼبصنف رضبو هللا ؟ 
 نستفيد جواز الوكػػػالة .

 ذكر ىذه ا٢بديث ألف فيها داللة على جواز الوكالة . –رٞبو هللا  –فا٤بصنف 
 لغة : التفويض .كالوكالة 

 ىي استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما تدخلو النيابػة . كاصطبلحان :
 كىذا التعريف يدؿ على أف ا٤بوًكل البد أف يكوف جائز التصرؼ فبل تصح الوكالة من صيب أك ٦بنوف

 كالبد أف يكوف أف الوكيل جائز التصرؼ .
 ما حكم الوكالة ؟ 

 جائزة ابلكتاب كالسنة كاإلٝباع :: الوكالة  قاؿ ابن قدامة
 . (اٍخليٍفًِب ُب قػىٍوًمي كىأىٍصًلٍح عن موسى ) قاؿ تعاذل 

ا فىأىٍلًقٍو ًإلىٍيًهٍم )  –عن سليماف أنو قاؿ للهدىد  -كقاؿ تعاذل   ( .اٍذىىٍب ًبًكتىايب ىىذى
 . كىاٍلعىاًمًلْبى عىلىيػٍهىا (كقاؿ تعاذل ) 
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 .(ٍف كىال ييٍشًعرىفَّ ًبكيٍم أىحىدان كيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىىًذًه ًإذلى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامان فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبرًٍزؽو ًمٍنوي كىٍليػىتػىلىطَّ فىابٍػعىثيوا أىحىدى كقاؿ تعاذل )
 كاألحاديث الٍب ذكرىا ا٤بصنف رٞبو هللا .

الىًة ًُب ا١بٍيٍملىةً  كىأىٍٝبىعىٍت اأٍليمَّةي عىلىى جىوىازً :  قاؿ ابن قدامة كىأًلىفَّ ا٢بٍىاجىةى دىاًعيىةه إذلى ذىًلكى ؛ فىًإنَّوي الى ٲبيًٍكني كيلَّ كىاًحدو ًفٍعلي مىا ،  اٍلوىكى
 ٰبىٍتىاجي إلىٍيًو ، فىدىعىٍت ا٢بٍىاجىةي إلىيػٍهىا .

 ىل الوكالة عقد جائز أـ عقد الـز ؟ 
 عقد جائز . 

 كاحد من ا٤بتعاقدين فسخو بدكف رضا اآلخر ، كال إذنو أيضان .كالعقد ا١بائز ىو الذم ٲبلك كل 
يوىكًٌل إٍذفه ، كمن جهة الوكيل بذؿ نفع ككبلٮبا غّب الـز . ألهنا

 من جهة ا٤ب
 لكن يلزمو ُب حالتْب : -

 إذا كاف ىناؾ ضرر ُب فسػخ الوكالة ، كأف يكوف فسػخ الوكالة بشيء يتضرر بو ا٤بػوًكل . اغبالة األوىل :
 إذا كانت الوكالة ٔبعل ) أم ٗبقابل ( ، فهذه حكمها حكم اإلجارة ، فبل ٯبوز ألحد فسخها . الة الثانية :اغب
 اذكر أنواع العقود من حيث اللزـو واعبواز ؟ 
 العقود من حيث اللزـك كا١بواز تنقسم إذل ثبلثة أقساـ : 

 الـز من الطرفْب : كالبيع ، كاإلجارة . األوؿ :
 من الطرفْب : كالوكالة .جائز  الثاين :

 كىو العقد الذم ٲبلك فيو كل طرؼ أف يفسخ العقد مٌب شاء .
 كالوكالة ، كالوصية ، كا١بعالة .

 الـز من طرؼ جائز من طرؼ آخر . الثالث :
 امن كالرىن ، فهو الـز من جهة الراىن بشرطو ، كجائز من جهة ا٤برهتن ، ككذلك الضماف جائز من جهة ا٤بضموف لو دكف الض

كقد يتحوؿ العقد ا١بائز إذل عقد الـز ، إذا لـز من الفسخ ضرر بٌْب ، كقد ذكر ابن رجب ُب قواعده فقاؿ ُب القاعدة الستْب : 
التفاسخ ُب العقود ا١بائزة ، مٌب تضمن ضرران على أحد ا٤بتعاقدين ، أك غّبٮبا ٩بن لو تعلق ابلعقد دل ٯبز ، كدل ينفذ إال أف ٲبكن 

 رر بضماف أك ٫بوه ، فيجوز على ذلك الوجو .استدراؾ الض
 ىل ذبوز الوكالة معلقة ؟ 

 نعم ٘بوز .
 كقولو : إذا قدـ ا٢باج فبع ىذا .

 كهبذا قاؿ أبو حنيفة ، كأٞبد ، كىو الراجح .
  مبطبلت الوكالة :ما 

 .وت أحدٮبا ٗب أواًل :
 ألنو إذا مات ا٤بوكل انتقل ا٤باؿ إذل كرثتو ، فبلبد من ٘بديد الوكالة إذا شاؤكا أف يستمركا مع الوكيل . 
 أما الوكيل فتبطل ٗبوتو ، ألف ا٤بوكل إ٭با رضيو بعينو ، فإذا مات فإف ا٤بعقود عليو قد زاؿ كفات ، فتبطل بذلك الوكالة . 

 ) اإلقناع ( .    لة .ت ا٤بوكل يبطل الوكاد أٝبعوا عىلىى أف مو : كق رقاؿ ابن اؼبنذ
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كاتفق الفقهاء على أف الوكالة تنفسخ ٗبوت الوكيل؛ ألهنا تعتمد على ا٢بياة الٍب ىي ٧بل صحة التصرؼ، فإذا زالت انتفت 
 و .صحتها النتفاء ما تعتمد علي

 ٔبنوف أحدٮبا . اثنياً :
 .ألف اجملنوف ليس لو أىلية التصرؼ  

 على أف ا١بنوف ا٤بطبق إذا طرأ على ا٤بوكل أك الوكيل، فإنو يبطل الوكالة؛ ألنو مبطل ألىلية اآلمر كأىلية التصرؼ،اتفق العلماء 
 ه .كألف حكمو حكم ا٤بوت؛ ألف اجملنوف ال ٲبلك التصرؼ، فبل ٲبلكو غّبه من جهتو، كال ٲبلكو ىو من جهة غّب

  :أحياَنن كيفيق أخرل على قولْبكاختلفوا ُب ا١بنوف غّب ا٤بطبق كمن ٯبيىنُّ 
 . ال تبطل بو الوكالة :القوؿ األوؿ

 ة .كمذىب ا٢بنابل ة ،ككجو للشافعي ة ،ا٤بالكية ، ك كىو قوؿ ا٢بنفي
 ألف قصور مدتو كسرعة إفاقتو ٘بعلو عفونا كأكقات النـو النتفاء ا٣بوؼ عنو

 ة .تبطل الوكالة بو، كىو كجو عند الشافعي :القوؿ الثاين
 .أف يستدؿ ٥بم بف أىلية التصرؼ زالت اب١بنوف، فتزكؿ معها العقود ا١بائزة، فيلـز استئناؼ العقد ٲبكن

 ؿ .ىو القوؿ األك الراجح و  
 فسخ أحدٮبا .ب اثلثاً :

 . اتفق الفقهاء على أف الوكالة تبطيل بعزؿ ا٤بوكل لوكيلو، أك عزؿ الوكيل لنفسو
 . لة للفسخ ابلعزؿألهنا عقد جائز من الطرفْب، فكانت ٧بتم 
 . كألهنا إذفه ُب التصرؼ، فملك كل كاحد منهما إبطالو 
 و .كألف التوكيل حق ا٤بوكل كقبولو حق الوكيل، فلهما إبطال 

 ل .ركج ٧بل التصرؼ عن ملك ا٤بوكخرابعاً :
 .كأف يوكًٌلو ُب بيع عبد فيموت العبد، أك بيع أرض فوىبها ا٤بوكل كقبضها ا٤بوىوب :صورة اؼبسألة

ال خبلؼ بْب العلماء أف الوكالة تبطل ٖبركج ا٤بعقود عليو عن ملك ا٤بوكل، كعلَّلوا ذلك بف الوكالة تعلَّقت ٗبلك ا٤بوكل، كقد زاؿ 
 . ملكو، فبل تبقى الوكالة بدكف احملل

 ىل تبطل الوكالة ابلردة ؟ 
 ب .ر ا٢بر فق الفقهاء على أف الوكالة ال تبطل ابلردَّة إذا دل يلحق ا٤برتدُّ بداات

 :قولْب ب علىكاختلفوا ُب بطبلهنا إذا ٢بق بدار ا٢بر 
 . تبطل الوكالة ابلردة إذا ٢بق ا٤برتد بدار ا٢برب  :القوؿ األوؿ

 ة .كىو قوؿ أيب حنيف 
 ان .إف الردة مع اللحاؽ بدار ا٢برب يعترب مواتن حكمقالوا : 

 . بدار ا٢برب، أـ الال تبطل الوكالة ابلردة؛ سواء ٢بق ا٤برتد   :القوؿ الثاين
 ة .٢بنابلة ، كاكالشافعي ية ، كمذىب ا٤بالكة ، كىو قوؿ صاحيبى أيب حنيف 
 ب .أف الردة نفسها ال تناُب الوكالة قياسنا على تصرفاتو قبل ٢باقو بدار ا٢بر -أ

 ة .ألف تصرفات ا٤برتد َنفذ-ب
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 ا .ف الردة ال ٛبنع ابتداءن ككالتو، فبل ٛبنع استدامتهكأل-ج 
 وىذا الراجح .

  ما اغبكم  لو تصرؼ الوكيل قبل أف يعلم بفسخو ؟ 
 ٙبرير ٧بل ا٣ببلؼ :

 ال خبلؼ بْب العلماء أف الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخو مٌب شاء إذا علم اآلخر ابلفسخ ، ك٧بل ا٣ببلؼ إذا دل يعلم .-أ
 إذا علم الوكيل ابلعزؿ فتصرفو ابطل ابإلٝباع .-ب
 دل يعلم ابلعزؿ . ٧بل ا٣ببلؼ إذا-ج

مثالو : ككلت ىذا الرجل على أف يبيع بيٍب ، ٍب ُب اليـو الثاشل أشهدت رجلْب أشل فسخت ككالتو ، ٍب ابع البيت ُب اليـو 
 الثالث كدل يعلم ابلفسخ ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 : أنو ال ينفذ تصرفو ، كالبيع ابطل . القوؿ األوؿ

 الشافعية ، كا٢بنابلة .كىذا مذىب 
 كعلى ىذا القوؿ فالبيع غّب صحيح ، ألنو فسخ الوكالة قبل البيع .

 : أف تصرفو َنفذ . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أيب حنيفة .

فاألصل  ف األصل بقاء ما كاف على ما كاف(ألإبزالتو فكاف تصرفان صحيحان، ) قالوا : ألف تصرفو مستند إذل إذف سابق دل يعلم
 ء الوكالة .بقا
 أنو دل يصدر منو تفريط ، كإ٭با التفريط من ا٤بوكل الذم دل يبلغو . -ب
أف الوكيل يتصرؼ بمر ا٤بوكل ك٤بصلحتو ، كعزلو قبل علمو حل للعقد ، فبل يثبت ُب حقو قبل علمو كالنسخ ، ال يثبت ُب  -ج

 ذمة ا٤بكلف إال بعد العلم .
 و قد يتصرؼ بعد عزلو ٗبا يوجب الضماف ، كالضرر يزاؿ .أف ُب القوؿ بعزلو إضراران بو ، ألن -د
 أف الوكيل ٧بسن ، كال يكوف جزا احملسن اإلساءة بتحميلو الضماف . -ىػ
 أف الشريعة أتت برفع ا٢برج كا٤بشقة ، كُب ىذا مشقة ظاىرة على الوكيل .-ك
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو 
 ما حكم الوكالة يف العبادات ؟ 

 الوكالة كعدمها تنقسم إذل ثبلثة أقسػاـ : العبادات من حيث
 كالعبادات ا٤بالية .  مطلقان : يصح التوكيل فيو قسم األوؿ :

 كتفريق صدقة ، أك زكاة ، أك نذر ، أك كفارة .
 قاؿ ُب اإلنصاؼ : ببل نزاع أعلمو .

 كاف يبعث عمالو لقبض الصدقات كتفريقها .  ألنو 
 زكاة كمارل ، كأقوؿ لو كزعها على الفقراء .الزكاة : كأف أعطي شخص ألف رايؿ 

 كيصح أف يوكل من يفرؽ صدقتو أك زكاتو .



ٗٗ 

 

 كيصح أف يوكل من يكفر عنو كفارة مالية ك٫بو ذلك من العبادات ا٤بالية .
 .، كىي العبادات البدنية احملضة . ) أم ا٣بالصة الٍب ال تتعلق اب٤باؿ ( مطلقان يصح التوكيل فيها قسم ال  الثاين :

 كالوضوء .مثل : الصبلة ، كالصـو ، 
 ألهنا تتعلق بنفس الفاعل ، فبل يصح أف يوكل هبا غّبه . 

 الصبلة : كأف أقوؿ لشخص : اذىب كصًل عِب صبلة الظهر ، فهذا ال ٯبوز .
 الصـو : كأف أقوؿ لشخص : علي يـو قضاء من رمضاف ، أريدؾ أف تصومو عِب ، فهذا ال ٯبوز .

 وؿ لشخص : ا١بو ابرد كأريدؾ أف تتوضأ عِب ، فهذا ال ٯبوز الوضوء : كأف أق
 قسم فيو تفصيل : الثالث :

 كىو ا٢بج ُب الفرض : فالذم ال يستطيع أف ٰبج عجزان مستمران فإنو ٯبوز لو أف يوكل كإال فبل ٯبوز .
ى عباده ُب ا٢بج أدركت أيب شيخان  ٢بديث ابن عباس . قاؿ ) جاءت امرأة من خثعم فقالت : اي رسوؿ هللا ! إف فريضة هللا عل

 و .كبّبان ال يثبت على الراحلة ، أفأحج عنو ؟ قاؿ : نعم ، كذلك ُب حجة الوداع ( متفق علي
قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا : ا٢بج كغّبه من العبادات ، كاألصل فيو عدـ جواز التوكيل ، ألنو عبادة ، كاألصل ُب العبادة 

 بد ، كال يقـو غّبه مقامو فيها ، كحينئذ نقوؿ : ا٢بج كردت النيابة فيو عن صنفْب من الناس :أهنا مطلوبة من العا
 : من مات قبل الفريضة ، فإنو ٰبج عنو ، ألنو ثبت ذلك ابلسنة . األوؿ
 : من كاف عاجزان عن الفريضة عجزان ال يرجى زكالو ، فهذا جاءت بو السنة ، كسبق دليلها .الثاين 

  الوكالة ابلنسبة غبقوؽ اآلدميني ؟اذكر أقساـ 
 تنقسم الوكالة ُب حقوؽ اآلدميْب من حيث التوكيل إذل قسمْب  :

 كالعقود ، كالفسوخ .  قسم يصح التوكيل فيو : القسم األوؿ :
 فهذه يصح التوكيل فيها ، ألف ا٤بقصود إٯباده بقطع النظر عن الفاعل .

 ، كالنكاح .البيع ، كالشراء ، كاإلجارة ، كالقرض ك  العقود :
 كأف أقوؿ لشخص : ككلتك تبيع سيارٌب .

 الشراء : كأف اقوؿ لشخص : ككلتك تشَبم رل سيارة .

 اإلجارة : كأف أقوؿ لشخص : ككلتك تستأجر رل بيتان .
 .لطبلؽ ، كا٣بلع ، كالعتق ، كاإلقالة كا  :والفسوخ 

 أنو يثبت طبلقها عند احملكمة ( . –الطبلؽ : كأف أقوؿ لشخص : اي فبلف ككلتك أف تطلق زكجٍب ) كتكوف الفائدة 
 ا٣بلع : كأف اقوؿ لشخص : ككلتك ٨بالعة زكجٍب ) ا٣بلع مفارقة الزكجة على عوض ( .

 العتق : كأف أقوؿ لشخص : ككلتك تعتق عبدم فبلف .
ة ٍب دل تعجبِب السيارة ، فرجعت إليو كقلت : أريد أف تقيلِب البيع ، فقاؿ : نعم ، فلو ككلت اإلقالة : اشَبيت من فبلف سيار 

 إنساَنن ُب اإلقالة ٯبوز سواء من البائع أك من ا٤بشَبم .
 الظهار ، كاللعاف ، كاألٲٍبافك  قسم ال يصح التوكيل فيو مطلقان : القسم الثاين :

  يستطيع أف يفعلها .ألهنا تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل ال-أ
 كألنو تفوت ا٢بكمة ُب التوكيل فيو . -ب
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الظهار : فلو ككل شخصان ُب الظهار من امرأتو ، فذىب الرجل إذل ا٤برأة ، كقاؿ ٥با : أنًت على زكجك كظهر أمو عليو ، فهذا 
 ال ٯبوز كال يثبت الظهر .

بشهادات ، كدل تعَبؼ ، فإنو يقاـ بينهما لعاف ) كىو أٲباف مؤكدة  –إذا رماىا ابلوَن  –اللعاف : كىو ما يكوف بْب الزكج كزكجتو 
أف الوكيل ال يصح  -لعاف، ألهنا تتعلق ابلشخص نفسو ، فهنا ال ٯبوز للزكج أف يوكل أحدان غّبه إلقامة الفيقسم الرجل ٍب الزكجة

 أف يضيف اللعنة إذل نفسو .
 إذل القاضي ليؤدم اليمْب عنو ، ألهنا تتعلق ابلشخص نفسو .األٲٍباف : أم ال ٯبوز أف يوكل شخصان يذىب عنو 

 ؼباذا ال يصح التوكيل يف الظهار ؟ 
 ال يصح التوكيل فيو ألمور ثبلثة : 

 : ألنو يتعلق بنفس الشخص كما سبق .أواًل 
 أف ا٤بوكل ال ٲبلك ذلك ، بل ىو حراـ عليو ، فكيف يصح ذلك من الوكيل . اثنياً :
 وؿ الوكيل ىذا العمل ا٤بوكل فيها من ابب التعاكف على اإلٍب كالعػدكاف كقد هنى هللا عن ذلك .أف ُب قب اثلثاً :

 اذكر الدليل على جواز الوكالة يف اغبدود ؟ 
 ٘بوز الوكالة ُب ا٢بدكد : ُب إثباهتا كاستيفائها .

ا، فىًإٍف ًاٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٝبيٍهى كىاٍغدي ايى أي ) ُب ًقصًَّة اىٍلعىًسيًف. قىاؿى اىلنَّيبُّ  ٢بديث أيب ىريرة-أ . ا ...(.نػىٍيسي عىلىى ًاٍمرىأىًة ىىذى  ميتػَّفىقه عىلىٍيًو اى٢بٍىًديثى

 ) فإف اعَبفت ( توكيل ُب اإلثبات ) فارٝبها ( توكيل ُب االستيفاء .
 برجم ماعز فرٝبوه . كأمر  -ب
 كككل عثماف عليان ُب إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة .-ج
 كألف ا٢باجة تدعو إليو ، ألف اإلماـ ال ٲبكنو تورل ذلك بنفسو . -د
 ىل للوكيل أف يُوكِّل فيما وُكل فيو ؟ 

 .ل فيما كيكلى فيو وكًٌ ليس للوكيل أف يي ال ، 

 كأف أككل شخصان ليشَبم رل سيارة ، فيذىب ىو كيوكل آخر ، ىذا ال ٯبوز .
 والكم عليكم حراـ ( كالتوكيل بغّب إذف تعد على ماؿ الغّب .قاؿ ) إف دماءكم كأعراضكم كأم ألف النيب  -أ

كألف تصرؼ الوكيل مستفاد ابإلذف ، فوجب أف يقتصر ُب تصرفو على ما أيًذف فيو ، فإذا كٌكل غّبه فمعناه أنو ككل غّبه أف  -ب
 يتصرؼ ُب ملك الغّب .

 ، كال يرضى أف يتصرؼ ُب ملكو فبلف .كأيضان : يقاؿ : إف ا٤بوكًٌل قد يرضى أف يتصػرؼ ُب ملكو فبلف  -ج
  حاالت :ُبنعم يستث

 : أف َيذف لو ، فيجوز . اغبالة األوىل

 مثاؿ : أقوؿ ككلتك أف تبيع سيارٌب كلك أف توكل من شئت ، أك من تثق بو .
 أىًذفى لىوي ًفيًو ، فىكىافى لىوي ًفٍعليوي ، كىالتَّصىرًُّؼ اٍلمىٍأذيكًف ًفيًو .أىًذفى لىوي ًُب التػَّوًٍكيًل ، فػىيىجيوزي لىوي ذىًلكى ؛ أًلىنَّوي عىٍقده قاؿ ابن قدامة : إذا 

فنا . ٍيًن ًخبلى  كىالى نػىٍعلىمي ًُب ىىذى
اس ا٤برتفعْب عن فعلها ُب العادة، كاألعماؿ الدنيئة ُب حق أشراؼ الن،  العمل ٩با يرتفع الوكيل عن مثلو أف يكوف:  اغبالة الثانية

 ن القيم(كىػذا اختيار اب)يل . فهنا ٯبوز التوك
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اٍلميٍرتىًفًعْبى عىٍن ًفٍعًلهىا ُب أىٍف يىكيوفى اٍلعىمىلي ٩بَّا يػىٍرتىًفعي اٍلوىًكيلي عىٍن ًمٍثًلًو ، كىاأٍلىٍعمىاًؿ الدَّنًيًَّة ًُب حىقًٌ أىٍشرىاًؼ النَّاًس قاؿ ابن قدامة : 
ًلًو ًلكىٍونً  وي اٍلوىًكيلي عىادىةن ، ًو الى ٰبيًٍسنيوي ، أىٍك غىٍّبً ذىًلكى ، فىًإنَّوي ٯبىيوزي لىوي التػَّوًٍكيلي ًفيًو ؛ أًلىنَّوي إذىا كىافى ٩بَّا الى يػىٍعمىلي اٍلعىادىًة ، أىٍك يػىٍعًجزي عىٍن عىمى

ٍذفي إذلى مىا جىرىٍت ًبًو اٍلعىادىةي ًمٍن ااًلٍسًتنىابىًة ًفيًو .  اٍنصىرىؼى اإٍلً
 عجز عن القياـ ٗبثلو عادة .إذا كاف ي اغبالة الثالثة :

مثاؿ : ككلت رجبلن أف يصعد ٕبجر كبّب إذل السطح ، ألنك تريد أف تبِب بو السطح ، كىو رجل ضعيف ال يقول على ذلك ، 
 فهل لو أف يوكل من ٰبمل ا٢بجر إذل فوؽ ؟ ا١بواب نعم ، ألف مثلو يعجز عنو .

ثٍػرىتًًو كىانًٍتشىارًًه ، فػىيىجيوزي لىوي التػَّوًٍكيلي ًُب عىمىلً أىٍف يىكيوفى ٩بَّا يػىٍعمىليوي بً قاؿ ابن قدامة :  ًو أىٍيضنا ؛ نػىٍفًسًو ، إالَّ أىنَّوي يػىٍعًجزي عىٍن عىمىًلًو كيلًًٌو ؛ ًلكى
يًعًو ، كىمىا لىٍو أىًذفى ًُب    التػَّوًٍكيًل بًلىٍفًظًو .أًلىفَّ اٍلوىكىالىةى اقٍػتىضىٍت جىوىازى التػَّوًٍكيًل ، فىجىازى التػَّوًٍكيلي ُب ًفٍعًل ٝبًى

 فبل ٯبوز لو أف يوكل .فائدة : إذا هناه , 
ؼو ، أًلىفَّ مىا نػىهىاهي عىٍنوي غىيػٍري دىاًخلو ًُب إٍذنًًو ، أىٍف يػىنػٍهىى اٍلميوىكًٌلي كىًكيلىوي عىٍن التػَّوًٍكيًل قاؿ ابن قدامة :  فػىلىٍم ، فىبلى ٯبىيوزي لىوي ذىًلكى بًغىٍّبً ًخبلى

 ، كىمىا لىٍو دلٍى يػيوىكًٌٍلوي . ٯبىيزٍ 
 ىل يضمن الوكيل إذا تلفت العني بيده ؟ 

 الوكيل أمْب ، فبل يضمن إال إذا تعدل أك فرط .
كل من كاف ا٤باؿ بيده إبذف من الشارع أك إبذف من ا٤بالك فهو أمْب، كمن كاف ُب يده بغّب إذف من الشارع أك من كاألمْب ىو :  

 . ا٤بالك فليس بمْب
 أمثلة :

 . كرل اليتيم: أمْب، أذف لو الشرع
 . َنظر الوقف: أمْب، أذفى لو الواقف 
وصىى إليو: أمْب، أذف لو ا٤بوًصي 

ي
 . ا٤ب
ؤجر كىلم جىرٌان. 

ي
 ا٤بستأجر الذم ٙبتى يده العْب مؤجرة: أمْب، أذف لو ا٤ب

 ؟ مَّت ترتفع األمانة,  الوكيل أمني; ألف العني حصلت بيده ِبذف من اؼبوكِّل 
 ترتفع األمانة إذا تعدل أك فرط، كصارت يده غّب أمينة.

 التعدم : أف يفعل ما ال ٯبوز .
 التفريط : أف يَبؾ ما ٯبب .

مثاؿ آخر: الوكيل ككلو ُب شراء ساعة، كاشَبل الساعة، ٍب كضعها ُب بيتو على رؼ يتناكلو الصبياف، فأخذ الصبياف الساعة 
 .كخرَّبوىا، فإنو يضمن؛ ألنو فرَّط

مثاؿ آخر: ككلتو أف يشَبم رل ساعة فاشَباىا، ٍب إنو نسي ساعتو ُب البيت فوضع الساعة الٍب اشَباىا رل ُب يده ػ يعِب 
 استعملها ػ فجاءىا شيء ككسرىا، فإنو يضمن؛ ألف ىذا من التعدم.

ايٌن، أتى بسلم، كصعد على الرؼ مثاؿ آخر: اشَبل الساعة ككضعها ُب رؼ عاؿ ال يتناكلو الصبياف، كلكن أحد الصبياف كاف بذ
كأخذ الساعة ككسرىا، فهنا ال يضمن؛ ألف ىذا ليس تعداين كال تفريطان، إذ إنو جرت العادة أف الناس ٰبفظوف مثل الساعة 

 كشبهها ُب الرفوؼ العالية عن الصبياف، كىذا الصيب خرج عن العادة.
 )الشرح ا٤بمتع(  ريط فهو ضامن، كببل تعدٌو كال تفريط فهو غّب ضامن.فعلى كل حاؿ، إذا تلف الشيء الذم ٙبت يده بتعدٌو أك تف
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 من الذي يقبل قولو يف نفي التفريط ؟ 
 يقبل قوؿ الوكيل ُب نفي التفريط لكن مع ٲبينو . 
: البينة على ا٤بدعي كاليمْب على  ) ألف كل من قلنا إف القوؿ قولو فيما يتعلق ٕبق العباد فبلبد فيو من اليمْب ، لقوؿ النيب  

 من أنكر ( .
 فلو قاؿ ا٤بوكل للوكيل : لقد فرطت ُب حفظها ، قاؿ الوكيل : دل أفرط ، فإنو يقبل قولو مع ٲبينو ألمرين :

 أف األصل عدـ التفريط . األمر األوؿ :
ٌوًنىو بدكف سبب أك ثبوت شرعي .أف ا٤بوكل قد ائتمنو على ذلك ، كإذا ائتمنو فإنو ال يصح أف يع األمر الثاين :  ود فييخى

 ما اغبكم لو ابع بدوف شبن اؼبثل ؟ 
 ( . ُٓ( فباعها بػ)  َِمثاؿ : ككلت شخصان أف يبيع ىذه السيارة بػ ) 

 البيع صحيح ، كيضمن النقص .
 اثلث كىو ا٤بشَبم . ئفالبيع صحيح ألنو تعلق بو حق امر 

 كيضمن النقص ألنو دكف ٜبن ا٤بثل .
قْػَرارِ اَبُب   َاإْلِ

 .َصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف يف َحِديٍث َطوِيٍل  (ُقِل َاغْبَقه, َوَلْو َكاَف ُمراا )  قَاَؿ: قَاَؿ َل َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب َذرٍّ  - ٛٛٛ
---------  

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 صحيح .

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
 نستفيد جواز اإلقرار .

 .ىو اعَباؼ اإلنساف ٗبا عليو لغّبه من حقوؽ  : كاإلقرار
 اذكر أدلة ثبوتو ؟ 
تيكيٍم ًمٍن ًكتىابو كىًحٍكمىةو ٍبيَّ جىاءىكيٍم رىسيوؿه ميصىدًٌؽه ًلمى قاؿ تعاذل ) -أ كىلىتػىٍنصيرينَّوي ا مىعىكيٍم لىتػيٍؤًمنينَّ ًبًو كىًإٍذ أىخىذى اَّللَّي ًميثىاؽى النًَّبيًٌْبى لىمىا آتػىيػٍ

 (.ًدينى قىاؿى أىأىقٍػرىٍرًبيٍ كىأىخىٍذًبيٍ عىلىى ذىًلكيٍم ًإٍصرًم قىاليوا أىقٍػرىٍرَنى قىاؿى فىاٍشهىديكا كىأىَنى مىعىكيٍم ًمنى الشَّاىً 
 ) كاغد اي أنيس إذل امرأة ىذا فإف اعَبفت فارٝبها ... ( . كقاؿ -ب
 .حٌده إبقراره  كحديث ماعز ، فإف النيب -ج

 د_ ككذلك الغامدية حدىا هللا ٤با اعَبفت ابلزَن .
 كأٝبع ا٤بسلموف على صحة اإلقرار . -ىػ

 كىو أقول األدلة إلثبات دعول ا٤بدعى عليو ، ك٥بذا يقولوف : إنو سيد األدلة .
 ألنو اعَباؼ ٩بن عليو ا٢بق، فبل ٰبتمل الشبهة .

 اذكر ما يشرتط لصحة اإلقرار ؟ 
 ف ا٤بقر مكلفان . ) ابلغان عاقبلن ( .: أف يكو  الشرط األوؿ
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 ٢بديث ) رفع القلم عن ثبلثة : عن الصيب حٌب يبلغ ، كعن اجملنوف حٌب يفيق ، ... ( . -أ
 كألنو قوؿ ٩بن ال يصح تصرفو فلم يصح ، كفعلو . -ب

 فبل يصح من صيب ، كال من ٦بنػوف .
 .عمو ٞبزة حينما قاؿ لو : ىل أنتم إال عبيد أيب  فبل يصح اإلقرار من السكراف ألنو ال عقل لو ، كلذلك دل يؤاخذ النيب 

 أف يكوف ا٤بقر ٨بتاران . الشرط الثاين :
 فبل يصح اإلقرار من مكره .

 ٲباف ( .ألف هللا رفع حكم الكفر عن ا٤بكره لقولو تعاذل ) إال من أكره كقلبو مطمئن ابإل -أ
 ) إف هللا ٘باكز عن أمٍب ا٣بطأ كالنسياف ، كما استكرىوا عليو ( ركاه ابن ماجو . كلعمـو قولو  -ب
 قاؿ تعاذل ) إال أف تكوف ٘بارة عن تراض منكم ( . فكل العقود ال بد فيها من الَباضي .ك  -ج

 ك حبس .فإف ادعى اإلكراه فإنو ال يقبل إال ببينة ، كأف يظهر عليو أثر ضربو أ
 أال يكوف ٧بجور عليو . الشرط الثالث :

 .قراره ُب أعياف مالو ، كيصح ُب ذمتو كيطالب بذلك بعد فك ا٢بجػر إفاحملجور عليو ٢بظ الغّب ال يصح 
 . فإذا أقر ا٤بقر فإنو ٰبكم القاضي عليو ، كال ٯبوز الرجوع عنو إال ببينة إذا كاف ُب حق من حقوؽ اآلدميْب 
  و أنكر بعد ذلك فبل عربة إبنكاره، فإف ا٤برء إذا كاف عاقبلن كامل األىلية فإنو ميواخذ ٗبا يقر بو، كلو أنإبقرارهفا٤برء ميؤاخذ ،

فمن أقر على نفسو إقرارنا صحيحنا ُب ىذه ا٢بالة يلـز بذلك، كىذا ٧بل اتفاؽ من أىل العلم فيما يتعلق ابلعقود كا٢بقوؽ الواجبة 
 و مثبلن أقر ٗباؿ أك ببيع ٍب أنكر بعد ذلك فإنو يلزمو ذلك كال ينفعو إنكاره .عليو إبنشاء العقود، فلو أن

 ىل جيب على اإلنساف أف يعرتؼ جبميع اغبقوؽ اليت عليو لآلدميني ؟ 
 نعم ، ٯبب عليو أف يعَبؼ بذلك ، ليخرج من التبعة بداء أك استحبلؿ .

 بل٥بم من ذلك .أك ابستح –كيكوف ذلك بمرين : إما بدائها إذل أصحاهبا 
 فإف حقوؽ اآلدميْب مبناىا على ا٤بشاحاة .

ءو فػىٍليػىتىحىلٍَّلوي ًمٍنوي اٍليػىٍوـى، قػىٍبلى أىٍف الى يىكيوفى يٍ ًمٍن ًعٍرًضًو أىٍك شى  خيومىٍن كىانىٍت لىوي مىٍظلىمىةه ألى ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى 
ًتًو، كىًإٍف دلٍى تىكيٍن لىوي حىسىنىاته أيًخذى ًمٍن سى ًدينىاره كىالى  ( يًٌئىاًت صىاًحًبًو فىحيًملى عىلىٍيوً ًدٍرىىمه، ًإٍف كىافى لىوي عىمىله صىاًلحه أيًخذى ًمٍنوي ًبقىٍدًر مىٍظلىمى

 ركاه البخارم .
نت عليو مظلمة ألخيو، كقد جاء ُب ركاية عند البلـ ُب قولو )لو( ٗبعُب )على( أم: من كا خيو[ْن َكاَنْت َلُو َمْظَلَمٌة ألَ ]م

 البخارم )من كانت عنده مظلمة ألخيو( كللَبمذم )رحم هللا عبدان كانت لو عند أخيو مظلمة( .
أم : من األشياء ، كىو من عطف العاـ على ا٣باص ، فيدخل فيو ا٤باؿ بصنافو كا١براحات حٌب اللطمة  [ءٍ يْ ِمْن ِعْرِضِو َأْو شَ ]

 ك٫بوىا ، كعند الَبمذم ) من عرض أك ماؿ ( .
 ذمتو منو بدائو أك بعفوه . ئ[ أم : يسترب فَػْليَػَتَحلهْلُو ِمْنوُ ]
 أم : ُب الدنيا . [اْليَػْوـَ ]
 كذلك ُب يـو القيامة . [ِديَناٌر َواَل ِدْرَىمٌ قَػْبَل َأْف اَل َيُكوَف ]
 أم : صاحب ا٤بظلمة . [َوِإْف مَلْ َتُكْن َلُو َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيَِّئاِت َصاِحِبوِ ]
 أم : على الظادل . [َفُحِمَل َعَلْيوِ ]
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نتقل إذل دار اآلخرة فتكوف عليو ففي ىذا ا٢بديث أنو ٯبب على اإلنساف أف يرد ما عليو من حقوؽ اآلدميْب، قبل أف ٲبوت كي
 كتؤخذ من حسناتو إف كاف لو عمل صاحل ، فإف دل يكن لو حسنات أخذ من سيئات صاحبو .

؟ قاليوا: اٍلميٍفلسي ًفينىا مىنٍ  أىف رسوؿى اَّللَّ  كقد جاء ُب ا٢بديث عن أىيب ىريرة  . ال ًدٍرىىمى لىوي كىال مىتىاعى  قاؿ )أىتىٍدريكف من اٍلميٍفًلسي
ا كىأىكىلى ماؿى ىىذىا، كسفىكى فقاؿ: ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمًٍَّب مىٍن َيىٌٍب يػىٍوـى اٍلقيامًة ًبصىبلةو كىًصيىاـو كزىكىاةو، كٍَيٌب كقىٍد شىتىمى ىذا، كق ذىؼ ىذى

ا ًمٍن حسىنىاتًًو، كىىذا ًمن حسىنىاتًًو، فىًإٍف فىًنيىتٍ  حسناتو قػىٍبلى أىٍف يٍقًضيى مىا عىلىٍيًو، أيًخذى ًمٍن  دىـ ىذىا، كىضىرىبى ىذا، فيػيٍعطىى ىذى
ىيٍم فىطيرحىٍت علىٍيو، ٍبيَّ طيرًح ُب النَّاًر( . ركاه مسلم   خىطىاايى

أى٢ٍبنى ٕبيجًَّتًو ًمٍن بػىٍعض ،  قاؿ ) ًإ٭بَّىا أىَنى بشىره ، كىًإنَّكيٍم ٚبىٍتىًصميوفى ًإرلىَّ ، كىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى  كعن أيٌـً سىلىمةى أىف رسوؿ اَّللَّ 
 أىٍم : أىٍعلىم .« أى٢بٍىنى »ليو . فأىٍقًضي لىوي بًنٍحو ما أى٠ٍبىعي فىمىٍن قىضىٍيتي لىوي ٕبىقًٌ أىًخيًو فىًإ٭بَّىا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمنى النَّاًر ( متفق ع

، كىاإًلٲبافى اًبَّللَّ أىٍفضلي أىنَّ :) عن رسوؿ اَّللَّ  كعن أىيب قػىتىادىةى ا٢ٍبارًث بًن ربعي  وي قىاـ ًفيهٍم، فذىكىرى ٥بىيٍم أىفَّ ا١بًٍهادى ًُب سًبيًل اَّللَّ
مى؟ فقاؿ لى  ، تيكىفًٌري عًِب خىطىاايى ـى رىجله فقاؿ: اي رسوؿ اَّللَّ أىرىأىٍيت ًإٍف قيًتٍلتي ُب سىًبيًل اَّللَّ : نعىٍم ًإٍف وي رسوؿي اَّللَّ األىٍعماًؿ، فػىقىا

، ميٍقًبله غيػٍرى ميٍدبرو، ٍبيَّ قاؿ رسوؿ اَّللَّ قيًتلٍ  ًبيًل اَّللَّ كأىٍنتى صىابر ٧بيٍتىًسبه ؟ قاؿ: أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍلتي ًُب سىًبيل تى ُب سى :كٍيف قػيٍلتى
، أىتيكىفري عِب خىطىاايم؟ فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  ، ميقًبله غىيػٍرى ميٍدبً اَّللَّ (. فىًإفَّ ًجرٍبًيلى قاؿ رل ذًلكى رو، ًإالَّ الدٍَّين : نىعٍم كأىٍنت صابًره ٧بيٍتىًسبه

 م .ركاه مسل
 فحقوؽ العباد جيب أف يتحلل منها يف الدنيا قبل أف َياسب عليها يف اآلخرة .

 كحقوؽ العباد تنقسم إذل أقساـ :
 : أف تكوف يف النفس . القسم األكؿ

ٌكن صاحب ا٢بق من مثل أف يكوف قد جُب عليو ، أك ضربو حٌب جرحو ، أك قطع عض وان من أعضائو ، فإنو يتحلل منو بف ٲبي
 القصاص ، أك بذؿ الدية إذا دل يكن القصاص .

 : أف تكوف يف اؼباؿ . القسم الثاشل
 فإنو يعطيو مالو كيرجع لصاحبو ، فإف كاف صاحبو قد مات فإنو يسلمو إذل كرثتو ، فإف دل يعرؼ مكانو فإنو يتصدؽ بو عنو .

 .إف كانت اؼبظلمة يف العرض كسب أو شتم و :  القسم الثالث
 فاختلف العلماء ُب كيفية التحلل منو على قولْب : 

 اشَباط اإلعبلـ كالتحلل . القوؿ األوؿ :
 كاحتج أصحاب ىذا القوؿ : بف الذنب حق آدمي ، فبل يسقط إال إبحبللو منو كإبرائو .

: إنو ال يشَبط اإلعبلـ ٗبا َنؿ من ًعرضو كقذفو كاغتيابو، بل يكفي توبتو بينو كبْب هللا، كأف يذكر ا٤بغتاب كا٤بقذكؼ  القوؿ الثاين
 ُب مواضع غيبتو كقذفو بضد ما ذكره بو من الغيبة، فيبدًٌؿ غيبتو ٗبدحو كالثناء عليو.

 كىذا اختيار أيب العباس ابن تيمية .
ف إعبلمو مفسدة ٧بضة ، ال تتضمن مصلحة ، فإنو ال يزيده إال أذل كخنقان كغمان ، كقد كاف كاحتج أصحاب ىذه ا٤بقالة : ب

 مسَبٰبان قبل ٠باعو .
 قالوا : كرٗبا كاف إعبلمو بو سببان للعداكة كا٢برب بينو كبْب القائل .  

 الفرؽ بْب ذلك كبْب ا٢بقوؽ ا٤بالية كجناايت األبداف من كجهْب : إفوقالوا : 
أنو قد ينتفع هبا إذا رجعت إليو ، فبل ٯبوز إخفاؤىا عنو، فإنو ٧بض حقو، فيجب عليو أداؤه إليو، ٖببلؼ الغيبة  :أحدمها 
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 كالقذؼ ، فإنو ليس ىناؾ شيء ينفعو يؤديو إليو .
 أنو إذا أعلمو هبا دل تؤذه ، كدل هتج منو غضبان كال عداكة ، بل رٗبا سرٌه ذلك كفرح بو .  الثاين :

 ؿ الثاشل ىو الراجح كهللا أعلم ابلصواب .كىذا القو 

 اَبُب اَْلَعارِيَةِ 
يَُو ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن ظَبَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  - ٜٛٛ َرَواُه َأضْبَُد, َواأْلَْربَػَعُة,  (َعَلى اَْلَيِد َما َأَخَذْت َحَّته تُػَؤدِّ

 َوَصحهَحُو َاغْبَاِكُم  .
--------- 

 حديث الباب ؟ ما صحة 
 ىذا ا٢بديث من ركاية ا٢بسن عن ٠برة ، كفيها خبلؼ مشهور ىل ٠بع من ٠برة أك ال .

 كا٢بديث لو شواىد تقويو كحديث يعلى بن أمية اآلٌب كحديث أيب أمامة ) العارية مؤداة ، كا٤بنحة مردكدة ( .
  ما معىن قولو  ( يَُو  ؟ (َعَلى اَْلَيِد َما َأَخَذْت َحَّته تُػَؤدِّ

يَ أم : على اليد ضماف ما أخذتو من ماؿ الغّب حٌب تؤديو ، أك حفظ ما أخذت )   إذل صاحبو . ُو (َحَّته تُػَؤدِّ
 عرؼ العارية ؟ 

 دفع عْب ٤بن ينتفع هبا ٦باَنن كيردىا . عند الفقهاء : ىي
 قولو ) ٤بن ينتفع هبا ( ٱبرج البيع ، ألنو ٛبليك .

 ، ألهنا ٛبليك ا٤بنفعة ٗباؿ .قولو ) ٦باَنن ( ٱبرج بو اإلجارة 
 قولو ) كيردىا ( فيو إشارة إذل أف العارية إ٭با تكوف حاؿ حياة ا٤بعّب ، فيخرج بذلك الوصية اب٤بنفعة ، ألهنا ٛبليك بعد الوفاة .

 من أمثلة العارية : أف يعّبه كتاابن ليقرأ فيو ، أك شيئان من متاع البيت ليستخدمو ، أك سيارة يركبها .
  أدلة مشروعيتها ؟اذكر 

 .قاؿ تعاذل ) كٲبنعوف ا٤باعػوف ( أم ا٤بتاع يتعاطاه الناس بينهم 
 فقد ذكر ٝبهػور ا٤بفسرين أف ا٤براد بػ ) ا٤باعوف ( ما يستعّبه ا١بّباف بعضهم من بعض من األكاشل أك األمتعة .

 ( ركاه أبو داكد . عارية الدلو كالقدر قاؿ ابن مسعود ) كنا نعد ا٤باعوف على عهد رسوؿ هللا  
 كقاؿ تعاذل ) العارية مؤداة ( ركاه أبوداكد .

 . ( متفق عليو .فرسان من أيب طلحة .. كعن أنس قاؿ ) كاف فزع اب٤بدينة ، فاستعار النيب 
 من صفواف بن أمية أدراعان ( ركاه أبوداكد . ) كاستعار النيب 

 كأٝبع ا٤بسلموف على جواز العارية .
 ما حكم العارية . 

 ستعّب فهي مباحة .أما ابلنسبة للم
 سنة كقربة .كأما للمعّب فهي 
 : العارية مندكب إليها كليست كاجبة ُب قوؿ أكثر أىل العلم . قاؿ ابن قدامة

 ( . كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػٍَّقوىل لقولو تعاذل )-أ
بُّ اٍلميٍحًسًنْبى  كقاؿ تعاذل ) -ب  ( .كىأىٍحًسنػيوىاٍ ًإفَّ اَّللَّى ٰبًي
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 كألف فيها عوَنن للمسلم ، كقضاء حاجتو ، كهللا ُب عوف العبد ما داـ العبد ُب عوف أخيو . -ج
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 نستفيد : أنو ٯبب على اإلنساف رد ما أخذتو يده من ماؿ الغّب إذل مالكو .
 عارتو ؟ما الذي جيوز إ 

 ٘بوز إعارة كل عْب ينتفع هبا منفعة مباحة .
 ) كالدار ، كالعبيد ، كا١بوارم ، كالثياب ، كا٢بلي للبس ( .

 ) ينتفع ( فبل ٯبوز إعارة ما ال نفع فيو .
 ) مباح ( فبل ٯبوز إعارة احملـر مثل آالت اللهػو .

 . فبن تصح العارية 
 ائز التصرؼ .: كال تصح العارية إال من ج قاؿ ابن قدامة

 ألف اإلعارة نوع من التربع ، ألهنا إابحة منفعة .
 ىل جيوز للمستعري أف يعري العارية لغريه بغري إذف مالكها ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 : أنو ال ٯبوز . القوؿ األوؿ

 كىذا قوؿ الشافعية ، كا٢بنابلة .
 أنو ٯبوز . القوؿ الثاين :
 ا٢بنفية .كىذا مذىب 

 قياسان على ا٤بستأجر .
 أصح .كاألكؿ 
َرَواُه أَبُو َداُوَد, ( َأدِّ َاأْلََمانََة ِإىَل َمْن ِائْػَتَمَنَك, َواَل زَبُْن َمْن َخاَنَك )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٜٓٛ

ِْمِذيُّ َوَحسهَنُو, َوَصحهَحُو َاغبَْ   اِكُم, َواْستَػْنَكَرُه أَبُو َحاُتٍِ اَلرهاِزيُّ  .َواَلرتِّ
------------ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 الراجح ضعفو ، فإف أاب حاًب أنكره ، كضعفو أٞبد كابن ا١بوزم .

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 نستفيد : أنو ٯبب على اإلنساف أف يرد األمانة إذل صاحبها إذا طلبها .

 ، كا٤براد هبا ىنا : الشيء الذم يوجد عند األمْب . كاألمانة ضد ا٣بيانة
 كاألمْب : ىو الذم ُب يده ماؿ لغّبه برضى ا٤بالك ، كا٤بودع كالوكيل ، أك برضى الشارع كورل الصغّب أك اليتيم .

  ؟مؤنة رد العارية على من 
 ذىب ٝباىّب العلماء إذل مؤنة رد العارية على ا٤بستعّب .

ًت ًإذلى أىٍىًلهىافَّ إ لقولو تعاذل )-أ ٍميريكيٍم أىف تيؤدُّكٍا األىمىاَنى  ( . اَّللَّى َيى
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 .) أد األمانة إذل من ائتمنك (  كقاؿ  -ب
 أف ىذا ا٤بستعّب قبض العْب ٤بصلحتو ا٣باصة . -ج
 ألف ا٤بعّب ٧بسػن . -د
 المتنع الناس منها .ؤنة الرد و أننا لو ألزمنا ا٤بعّب ٗب -ىػ
 ؟ عرؼ اػبيانة وما حكمها 

 ىي الغدر ُب موضع األمانة ، كىي صفة ذـ بكل حاؿ . اػبيانة :
 فا٣بيانة ىنا : ىي عدـ الوفاء ابألمانة ، إما ابلتفريط ُب حفظها ، أك ٔبحدىا كعدـ أدائها ، أك التصرؼ فيها ببل إذف صاحبها .

 قاؿ القرطيب : ا٣بيانة : الغدر كإخفاء الشيء .
 كىي حراـ كمن كبائر الذنوب .

ًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى قاؿ تعاذل )   ( . ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال ٚبىيونيوا اَّللَّى كىالرَّسيوؿى كىٚبىيونيوا أىمىاَنى
 ( . كىأىفَّ اَّللَّى ال يػىٍهًدم كىٍيدى ا٣بٍىائًًنْبى  كقاؿ تعاذل )
بُّ ا٣بٍىائًًنْبى قاؿ تعاذل )  ( . ًإفَّ اَّللَّى ال ٰبًي

 ( . كىًإٍف ييرًيديكا ًخيىانػىتىكى فػىقىٍد خىانيوا اَّللَّى ًمٍن قػىٍبلي فىأىٍمكىنى ًمنػٍهيٍم كىاَّللَّي عىًليمه حىًكيمه ن صفات ا٤بنافقْب قاؿ تعاذل ) كىي م 
 ) آية ا٤بنافق ثبلث : ... ، كإذا أؤئتمن خاف ( متفق عليو . كقاؿ 
 انة ، فإهنا بئس البطانػة ( .يدعو كيقوؿ ) ... اللهم إشل أعوذ بك من ا٣بي ككاف 
 ىل جيوز لئلنساف إذا كاف لو حق على إنساف وامتنع من أدائو أف َيخذ من مالو بغري إذنو ؟ 

 ىذه ا٤بسألة تسمى عند العلماء ) مسألة الظفر ( كقد اختلف العلماء ُب ذلك على أقواؿ :
 : أنو ٯبوز لو ذلك . القوؿ األوؿ

 ا٤بعتمد عند ا٤بالكية .كىذا مذىب الشافعي ، كىو 
 ( . فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم لعمـو قولو تعاذل )  -أ

تيٍم بًًو (كقولو تعاذل )  -ب تيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقبػٍ  . كىًإٍف عىاقػىبػٍ
 . ةه ًمثٍػليهىا (كىجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئى كقولو تعاذل )  -ج
بىةى ) عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت ك٢بديث  -د فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى  اَّللًَّ ، إفَّ أىابى  عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -اٍمرىأىةي أىيب سيٍفيىافى  -دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ

ٍكًفيًِب كىيىٍكًفي بىًِبَّ ، إالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبغىٍّبً ًعٍلًمًو . فػىهىٍل عىلىيَّ ًُب ذىًلكى ًمٍن سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه ، ال يػيٍعًطيًِب ًمٍن النػَّفىقىًة مىا يى 
 ( متفق عليو .: خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيًك  جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 . بغّب إذف أيب سفياف ، كلو كاف اإلذف شرطان لبينو ٥بند األخذ  فأجاز النيب 
غّبه حق كىو عاجز عن استيفائو ٯبوز لو أف َيخذ  عند ذكر ما يستفاد من ا٢بديث :كمنها : أف من لو على قاؿ اإلماـ النووي

 ( .شرح النوكم )  كىذا مذىبنا . , من مالو قدر حقو بغّب إذنو
عاجز عن استيفائو جاز لو أف َيخذ من مالو قدر حقو  لى أف من لو عند غّبه حق كىوكاستدؿ بو ع:  روقاؿ اغبافظ ابن حج

 ة .الشافعي كٝباع بغّب إذنو ، كىو قوؿ
 أنو ال ٯبوز . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ا٢بنابلة .
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 ٢بديث الباب ) كال ٚبن من خانك ( .
  ) ما اعبواب عن حديث ) وال زبن من خانك 

 ضعفو ٝبع من أىل العلم ، منهم الشافعي ، كأٞبد ، كالبيهقي ، كابن حـز ، كابن ا١بوزم .أجابوا : أف ا٢بديث 

 ٍب ا٢بديث على فرض صحتو ، فإف ىذا ليس من ا٣بيانة .
تيٍم فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا  )تفسّب قولو تعاذل عندرٞبو هللا  قاؿ الشنقيطي تيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرًبيٍ  كىًإٍف عىاقػىبػٍ يػٍره لًلصَّاًبرًينعيوًقبػٍ  ... ( .  ٥بىيوى خى

ئنا ًمنٍ  ٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍليىًة حيٍكمي مىٍسأىلىًة الظَّفىًر ،ي يػٍ مىاًلكى ًبغىٍّبً اٍلوىٍجًو الشٍَّرًعيًٌ كىدلٍى ٲبيًٍكٍن  كىًىيى أىنَّكى ًإٍف ظىلىمىكى ًإٍنسىافه : بًىٍف أىخىذى شى
حىقًٌكى أىٍك الى ؟ .  مىعىوي اٍلفىًضيحىةى كىاٍلعيقيوبىةى ؛ فػىهىٍل لىكى أىٍف أتىٍخيذى قىٍدرى  عىلىى ًمٍثًل مىا ظىلىمىكى ًبًو عىلىى كىٍجوو أتىٍمىني  ، كىقىدىٍرتى لىوي  لىكى ًإثٍػبىاتيوي 

دىةو  ذى ظىوىاًىًر النُّصيوًص كىعىلىى اٍلًقيىاًس : أىفَّ لىكى أىٍف أتىٍخي  أىصىحُّ اٍلقىٍولىٍْبً ، كىأىٍجرىأيٮبيىا عىلىى  .قىٍدرى حىقًٌكى ًمٍن غىٍّبً زايى
تيٍم بًًو اآٍليىةى  )اآٍليىًة  لًقىٍولًًو تػىعىاذلى ًُب ىىًذهً    (فػىعىاًقبيوا ٗبًٍثًل مىا عيوًقبػٍ
 م ( .فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٗبًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكي ) كىقػىٍولًًو  
ا اٍلقىٍوًؿ : اٍبني ك    . كىًإبٍػرىاًىيمي النَّخىًعيُّ ، كىسيٍفيىافي ، كى٦بيىاًىده ، كىغىيػٍريىيمٍ  ًسّبًينى ،٩بٍَّن قىاؿى هًبىذى

اًء ًمنػٍهيٍم مىاًلكه : الى ٯبىيوزي  يعىًة : ٨بيٍتىصىرًًه ًبقىٍولًًو ُب اٍلوىدً  ذىًلكى ؛ كىعىلىٍيًو دىرىجى خىًليلي ٍبني ًإٍسحىاؽى اٍلمىاًلًكيُّ ُب  كىقىالىٍت طىائًفىةه ًمنى اٍلعيلىمى
ا كىلىٍيسى لىوي اأٍلىٍخذي  ك ( كىالى ٚبىيٍن ًمٍن خىانى  . أىدًٌ اأٍلىمىانىةى ًإذلى مىًن ائٍػتىمىنىكى  ث )اٍلقىٍوًؿ ًٕبىًدي ًمنػٍهىا ًلمىٍن ظىلىمىوي ٗبًٍثًلهىا . كىاٍحتىجَّ مىٍن قىاؿى هًبىذى

ا ا٢بٍىًديثي عىلىى فػىٍرضً  ؿي ًبًو ؛ أًلىفَّ مىٍن أىخىذى قىٍدرى ًصحًَّتًو الى يػىنػٍهىضي ااًلٍستً  كىىىذى أىٍنصىفى  حىقًًٌو كىدلٍى يىزًٍد عىلىٍيًو دلٍى ٱبىيٍن مىٍن خىاهي ، كىًإ٭بَّىا ٍدالى
 و . ) أضواء البياف ( .نػىٍفسىوي ٩بٍَّن ظىلىمى 

بىةى ُب الكبلـ على حديث عائشة . قالت )  وقاؿ ابن القيم   عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -أىيب سيٍفيىافى  اٍمرىأىةي  -دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ
ي بىًِبَّ ، إالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبغىٍّبً فػىقىالىٍت : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إفَّ أىابى سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه ، ال يػيٍعًطيًِب ًمٍن النػَّفىقىًة مىا يىٍكًفيًِب كىيىٍكفً 

 متفق عليو .(  : خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيكً  كى ًمٍن جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ًعٍلًمًو . فػىهىٍل عىلىيَّ ُب ذىلً 

ٌقًو اٌلًذم كىقىٍد اٍحتىٌج ًبًو عىلىى مىٍسأىلىًة الظٌٍفًر كىأىٌف ًلئٍلًٍنسىاًف أىٍف َيىٍخيذى ًمٍن مىاًؿ  قاؿ رٞبو هللا ُب زاد ا٤بعاد : غىرٲبًًو إذىا ظىًفرى بًًو ًبقىٍدًر حى
ثىًة أىٍكجيوو   : جىحىدىهي إاٌيهي كىالى يىديٌؿ لًثىبلى

اأٍلىمىانىةى إذلى مىٍن  أىدٌ )  قػىٍوؿي  أىٌف سىبىبى ا٢بٍىٌق ىىاىينىا ظىاًىره كىىيوى الٌزٍكًجٌيةي فىبلى يىكيوفي اأٍلىٍخذي ًخيىانىةن ُب الظٌاًىًر فىبلى يػىتػىنىاكىليوي  َأَحُدَىا : 
نػىهيمىا فىمىنىعى ًمٍن اأٍلىٍخًذ ُب مىٍسأىلىة الظٌٍفًر كىجىٌوزى  ( ائٍػتىمىنىك كىالى ٚبىيٍن مىٍن خىانىكى  ا نىٌص أىٍٞبىدي عىلىى اٍلمىٍسأىلىتػىٍْبً ميفىٌرقنا بػىيػٍ ًة اأٍلىٍخذى  كى٥ًبىذى لًلٌزٍكجى

 كىعىًملى ًبًكبلى ا٢بٍىًديثػىٍْبً .
نٍػفىاًؽ أىٍك اٍلًفرىاًؽ ػػػػػػػػػػأىنٌوي يىشيٌق عىلىى الٌزٍكجى  الثّاين :  ًذ ػػػػػػػػػرٌةه عىلىيػٍهىا مىعى ٛبىىٌكًنهىا ًمٍن أىخٍ ػػػػػضى ػكىُب ذىًلكى مى ، ًة أىٍف تػىٍرفػىعىوي إذلى ا٢بٍىاًكًم فػىيػيٍلزًميوي اًبإٍلً

 حىٌقهىا .
ًؼ حىٌق ػػػػػػػػػـو فػىلىٍيسى ىي ٌددي كيٌل يػىوٍ ػػػػػػأىٌف حىٌقهىا يػىتىجى :الثّاِلُث   ا ميٍستىًقرٌا ٲبيًٍكني أىٍف تىٍستىًدينى عىلىٍيًو أىٍك تػىٍرفػىعىوي إذلى ا٢بٍىاًكًم ًٖبًبلى وى حىٌقا كىاًحدن

 ) الزاد ( .   الٌدٍيًن .
ِإَذا أَتَػْتَك ُرُسِلي فََأْعِطِهْم َثبَلِثنَي ِدْرعًا ", قُػْلُت: اَي َرُسوَؿ َاَّللِه ! )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن يَػْعَلى ْبِن ُأَميهَة  - ٜٔٛ

 .َرَواُه َأضْبَُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنهَساِئيُّ, َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف  ( َأَعارِيٌَة َمْضُمونٌَة َأْو َعارِيٌَة ُمَؤدهاٌة؟ قَاَؿ: َبْل َعارِيٌَة ُمَؤدهاٌة 
ََْصٌب اَي ؿُبَمهُد؟ قَاَؿ: َبْل َعارِيٌَة  َأفه اَلنهِبه ) َوَعْن َصْفَواَف ْبِن ُأَميهَة  - ٕٜٛ ِاْستَػَعاَر ِمْنُو ُدُروعًا يَػْوـَ ُحنَػنْيٍ. فَػَقاَؿ: َأ

, َوَصحهَحُو َاغْبَاِكُم  .( َمْضُمونٌَة   َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوالنهَساِئيُّ
 .َج َلُو َشاِىًدا َضِعيًفا َعْن ِاْبِن َعبهاٍس َوَأْخرَ  - ٖٜٛ
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 تضمن إف تلفت بقيمتها.أم :  ( َأَعارِيٌَة َمْضُمونَةٌ ) 
ىي الٍب ٯبب أداؤىا مع بقاء عينها، فهي األمانة ا٤بردكدة نفسها، فإف تلفت دل تضمن العارية ا٤بؤداة : (  َأْو َعارِيٌَة ُمَؤدهاةٌ  )

 ابلقيمة.
  صحة أحاديث الباب ؟ما 

 حديث يعلى حديث صحيح .
 كحديث صفواف فيو ضعف كلو شواىد قواه هبا اإلماـ البيهقي .

 ىل إذا تلفت العارية عند اؼبستعري جيب عليو ضماهنا أـ ال ؟ 
 ال خبلؼ بْب العلماء أف العارية تضمن إذا تلفت عند ا٤بستعّب بتعد أك تفريط .

 ال تفريط على قولْب :كاختلفوا إذا تلفت بغّب تعد ك 
 أهنا مضمونة مطلقان . القوؿ األوؿ :

 كىذا مذىب الشافعية كا٢بنابلة ، كنسبو ابن حجر للجمهور .
 : كالعارية مضمونة ، كإف دل يتعد فيها ا٤بستعّب . قاؿ ابن قدامة

 على اليد ما أخذت حٌب تؤديو ( . ٢بديث )
 : أف ا٤بستعّب ال يضمن مطلقان . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أيب حنيفة .
 ألف ا٤بستعّب أمْب .

 : أف العارية ال تضمن إال إذا شرط ذلك . القوؿ الثالث
 كاختاره ابن تيمية ، كالصنعاشل .

 ٢بديث الباب ) بل عارية مضمونة ( 
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 
 أف العارية تضمن ُب حالتْب : واػببلصػة :

 العارية فإهنا تضمن . إف شرط ا٤بعّب ضماف اغبالة األوىل :
 لقوؿ هللا تعاذل ) اي أيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود ( .

 كلقولو تعاذل ) كأكفوا ابلعهد ( .
 ) ا٤بسلموف على شركطهم ( . كلقولو 
 لصفواف ٤با استعار منو دركعان ) بل عارية مضمونة ( ركاه أبو داكد . كلقولو 

م أستعّبىا منك متصفة بهنا مضمونة ال عارية مطلقة عن الضماف ، فهو دليل على كمعُب ) بل عارية مضمونة ( ا٤بعُب : أ
 ضماهنا عند الشرط ، ألف ا٤بستعّب تعهد بذلك .

 إذا فرط أك تعدل . ) كىذا ابالتفاؽ كما سبق ( . اغبالة الثانية :
 لم ٰبفظو ُب حرزه .كأف أعطيو كتاابن ليقرأ فيو ، فوضعو ُب حوش البيت فسرؽ فإنو يضمن ، ألنو فرط ف
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 لكن لو كضعو ُب مكاف ٧برز فجاء سارؽ فسرقو فإنو ال يضمن ، ألنو ليس متعداين كال مفرطان .
 كالدليل على أنو يضمن إذا تعدل أك فرط :

 ألنو بتعديو أك تفريطو زاؿ ائتمانو ، فصار غّب أمْب ، فيجب عليو الضماف .
 ما الفرؽ بني اإلجارة والعارية ؟ 

األكؿ : أف نفقة رد العْب ا٤بستعارة على ا٤بستعّب ، كُب ابب اإلجارة مؤكنة رد العْب ا٤بؤجرة على ا٤بؤجر ، فا٤بستأجر يرفع الفرؽ 
 يده عنها .

الفرؽ الثاشل : أف ا٤بستعّب ال ٲبلك أف يعّب العارية ، فإذا استعرت كتاابن ال ٛبلك أف تعّبه إذل زيد أك عمرك؛ أما ا٤بستأجر فيجوز 
 يؤجر العْب ا٤بستأجرة .أف 

 الفرؽ الثالث : أف عقد اإلجارة من عقود ا٤بعاكضات ، كأما عقد العارية من عقود التربعات.
 الفرؽ الرابع : أف عقد اإلجارة يثبت فيو خيار اجمللس ، كأما عقد العارية ال يثبت فيو خيار اجمللس .

ما العْب ا٤بؤجرة فليست مضمونة إال إف تعدل أك فرط ، كالصحيح أف  الفرؽ ا٣بامس: على ا٤بذىب يقولوف أف العارية مضمونة كأ
 كبلن من العارية كالعْب ا٤بؤجرة ليست مضمونة .

 الفرؽ السادس  : أف العارية إابحة للمنافع كإما اإلجارة فهي ٛبليك للمنافع .
 ىل ىي عقد الـز ال جيوز الرجوع فيو أو عقد جائز جيوز الرجوع فيو ؟ 

 العارية قسماف :ا١بواب أف 
: أف تكوف مطلقة غّب مقيدة بوقت ، مثبلن استعار السيارة أك استعار الكتاب كدل يقل ٤بدة يـو أك يومْب ، فهذه  القسم األوؿ

 ٯبوز الرجوع فيها كليست عقدان الزمان .
ُب ىذه ا٤بنفعة الٍب دل تقبض ، لو  ٯبوز الرجوع فيها ُب أم كقت ؛ ألف العارية إابحة نفع كتربع كإذا كاف كذلك فللمالك أف يرجع

 أالٌ يهب ىذه ا٤بنافع .
: أف تكوف العارية مؤقتة كما لو استعار الكتاب ٤بدة يومْب أك السيارة ٤بدة ثبلثة أايـ ك٫بو ذلك، فهل ٲبلك ا٤بعّب  القسم الثاين

 أف يرجع ُب ىذه العارية أك ال ٲبلك ؟
ن عقود التربعات )كما على احملسنْب من سبيل( ككما تقدـ أنو كىبو ا٤بنافع الٍب : أنو ٲبلك ؛ ألف العارية م أكثر أىل العلم

 مضت كا٤بستقبلة حٌب اآلف دل يهبها لو فلو أف يرجع فيها .
 كألهنا من عقود التربعات .

قاؿ : أعرتك الكتاب أف العارية إذا كانت مؤقتة ال ٲبلك الرجوع فيها ، فلو قاؿ : أعرشل الكتاب ٤بدة يومْب ،  والرأي الثاين :
 ٤بدة يومْب فإنو ال ٲبلك الرجوع ُب ىذه ا٢بالة .

كالدليل على ىذا : أف ُب ىذا إخبلفان للوعد من كجو ، كمن كجو آخر أنو قد يلحق ا٤بستعّب ضرر ، قد يكوف استعار الكتاب 
 رٗبا يتعطل عليو العمل كيلحقو ضرر .لكونو ٰبتاجو ُب ىذه اليومْب ، استعار آلة ا٢برفة لكونو ٰبتاجها ُب ىذه اليومْب ك 

 .} ال ضرر كال ضرار { : والقاعدة 
 فرٗبا استعار السيارة ٢بمل البضائع كٙبتاج إذل يومْب أك ثبلثة أايـ ك٫بو ذلك .

 : إذا كانت العارية مؤقتة ، فإف ا٤بعّب ال ٲبلك الرجوع . فالصواب
 اَبُب اَْلَغْصبِ 
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ُهَما-َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد  - ٜٗٛ ُه  ) قَاؿَ  ; َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ ًرا ِمْن َاأْلَْرِض ظُْلمًا َطوهَقُو َاَّللهُ ِإايه َمْن ِاقْػَتَطَع ِشبػْ
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (يَػْوـَ اَْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضنَي 

------------ 
 أم : من أخذ .( قْػَتَطَع َمْن اِ ) 
ًرا ِمْن َاأْلَْرِض )   الشرب : ىو ما بْب طرُب ا٣بنصر كاإلهباـ ابلتفريج بينهما ا٤بعتاد . (ِشبػْ
 عرؼ الغضب ؟ 

 ىو االستيبلء على حق الغّب قهران بغّب حق .كىو عند الفقهاء : 
 ( أم : إف الغصب تصرؼ فعلي ، يقـو على االستيبلء الذم ينبِب على القهر كالغلبة . االستيبلء ) قولو :

، فالسارؽ : ىو من َيخذ ا٤باؿ خرج بو لو استوذل عليو خلسة أك سرقة ، فإف ىذا ال يعد غصبان اصطبلحان (  قهراً  كقولو : )
 نو .خفية ، كا٤بختلس : ىو من َيخذ الشيء جهاران ٕبضرة صاحبو ُب غفلة م

 خرج بو االستيبلء ٕبق ، كاستيبلء ا٢باكم على ماؿ ا٤بفلس ليوُب  الغرماء . ( بغري حق كقولو : )
 ما حكمو ؟ 

 حراـ كمن كبائر النوب .
نىكيٍم اًبٍلبىاًطػػػػػػػػػػػػًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى قاؿ تعاذل )-أ  ( . ً٘بىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيمٍ  ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ُب بلدكم ىذا ( . كقاؿ -ب
 ) من ظلم قيد شرب من األرض طوقو من سبع أرضْب ( متفق عليو .٢بديث الباب ك 

 العلماء على ٙبرصل الغصػب ُب ا١بملة . ) قالو ابن قدامة ( . كأٝبع
  ما معىن قولو ( َُه يَػْوـَ اَْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضني ًرا ِمْن َاأْلَْرِض ظُْلماً َطوهَقُو َاَّللهُ ِإايه  ( ؟ َمْن ِاقْػَتَطَع ِشبػْ

 اختلف العلماء ُب معناه :
 القيامة إذل احملشر كيكوف كالطوؽ ُب عنقو . : أف يكلف نقل ما ظلم منها ُب فقيل
: يعاقب اب٣بسف إذل سبع أرضْب ، أم فتكوف كل أرض ُب تلك ا٢بالة طوقان ُب عنقو ، كيؤيد ىذا حديث ابن عمر .  وقيل

 ) من أخذ من األرض شربان بغّب حق خسف بو يـو القيامة إذل سبع أرضْب ( . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 إٍب ذلك كيلزمو كلزـك الطوؽ بعنقو . : أنو يطوؽ وقيل
 ما الواجب على الغاصب ؟ 

 ٯبب على الغاصب رد ا٤بغصوب إذا كاف ٕبالو .

 : فمن غصب شيئان لزمو رده إف كاف ابقيان بغّب خبلؼ نعلمو . قاؿ ابن قدامة
 ) على اليد ما أخذت حٌب تؤديو ( ركاه أبو داكد . لقولو  -أ

 . ) من أخذ عصا أخيو فلّبدىا ( ركاه أبو داكد كلقولو  -ب
 ىل يلـز الغاصب رد اؼبغصوب بزايدتو ؟ 

 نعم ، يلـز الغاصب رد ا٤بغصوب بزايدتو سواء كانت متصلة أك منفصلة .

 ألهنا من ٭باء ا٤بغصوب ، كىو ٤بالكو ، فلزمو ردىا كاألصل .
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 ، فيجب عليو أف يردىا بزايدهتا . : غصب عناقان صغّبة ٍب كربت ك٠بنت مثاؿ الزايدة اؼبتصلة
 : غصب شاة حائبلن ، فولدت عنده ، فيجب عليو أف يردىا بزايدهتا . مثاؿ الزايدة اؼبنفصلة

 فيجب عليو الرد كلو غـر رده أضعاؼ قيمتو .
 يعِب إذا دل ٲبكن رده إال أف ٱبسر الغاصب قيمتو عشر مرات ، فإنو يلزمو رده .

 حق ( ركاه أبو داكد .) ليس لعرؽ ظادل  لقولو 
 الغاصب ضماف نقص اؼبغصوب ولو كاف بغري فعلو ؟ ىل يلـز 

 نعم ، يلـز الغاصب ضماف النقص كلو كاف بغّب فعلو .
[ ََُم ]مثالو : غصب أمة شابة ، كبقيت عنده ٤بدة شهرين ، كأاتىا ما يوحشها ، فابيض شعرىا ، فكانت ابألكؿ تساك 

 [ درىم ، ألهنا نقصت ٙبت استيبلئو ، فوجب عليو الضماف .َٓ، فيلـز الغاصب ][ درىم َٓدرىم ، كاآلف تساكم ]
 لو أف ىذه البهيمة ىزلت كقل ٢بمها كجب عليو أرشها فيضمن النقص .كأيضان : 

 كمثل ذلك : ثوب ٚبرؽ ، كبناء هتدـ ، كإَنء تكٌسر .
 ألنو نٍقص حصل ُب يد الغاصب فوجب ضمانو .

 أجرة ؟ ما اغبكم لو َصب شيئاً لو 
 إف غضب شيئان لو أجرة ، كالعقار ، كالدكاب ك٫بوىا فعليو أجرة مثلو ، سواء استوَب ا٤بنافع أك تركها حٌب ذىبت .

 ألهنا تلفت ُب يده العادية ، فكاف عليو عوضها .
 فلو غصب أرضان فعليو أجرهتا منذ غصبها إذل كقت تسليمها .

  ؟ك صيدًا إذا َصب جارحاً أو كلباً فحصل بذلما اغبكم 
 الصيد ٤بالكو ، ألف الكلب ٤بالكو .يكوف 

 ككذلك إذا غصب عبدان كصاد ىذا العبد طيوران ، فإف الصيد ٤بالكو .
فصاد بو ، فإف الصيد للغاصب ، ألف الفرس ليس ىو الذم يصيد ، بل يصاد عليو ، كالصائد ىو  كأما إذا غصب فرسان :

 الغاصب أجرة الفرس الغاصب ، ألف الغاصب صاد بسهمو ، لكن على
 ىل جيب الضماف مطلقاً على الغاصب ؟ 

 نعم ، ٯبب الضماف عليو مطلقان ، سواء تعدل أك فرط أك دل يتعدل كدل يفرط ، ألف يده يد ظادل .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 أف األرضْب سبع . .ُ
 . ( .ع كعامرىن ..م ، كاألراضْب السب) ... لو أف السموات السبع كعامرىن غّب  قاؿ 

 كأما ُب القرآف فلم يرد تصرٰبان ، كإ٭با كرد تلميحان كقولو تعاذل ) كمن األرض مثلهن ( أم ُب العدد .
 شدة ٙبرصل الظلم . .ِ
 إثبات يـو القيامة . .ّ
 أف يـو القيامة ال يقاـك بايـ الدنيا . .ْ
يشمل االستيبلء عليها بطريق ا٣بصومة الباطلة ليس اغتصاب األمواؿ مقصوران على االستيبلء عليها بقوة ، بل ذلك  .ٓ

 كاألٲباف الفاجرة .
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نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوا هًبىا ًإذلى ا٢بٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقان مً   ٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس ابإلٍب كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوف ( .قاؿ تعاذل ) كىال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 ) من قضيت لو ٕبق أخيو ، فبل َيخذه ، فإ٭با أقطع لو قطعة من َنر ( . كقاؿ 
ـٌ, َدى ُأمهَهاِت اَْلُمْؤِمِننَي َكاَف ِعْنَد بَػْعِض ِنَسائِِو, فَأَْرَسَلْت ِإحْ َأفه اَلنهِبه )  َوَعْن أََنسٍ  - ٜ٘ٛ َمَع َخاِدـٍ ؽَبَا ِبَقْصَعٍة ِفيَها َطَعا

ـَ. َوقَاَؿ: ُكُلوا, َفَضمهَها, َوَجَعَل ِفيهَ َفَكَسَرِت اَْلَقْصَعةَ  َرَواُه  ( , َوَحَبَس اَْلَمْكُسورَةَ َوَدَفَع اَْلَقْصَعَة اَلصهِحيَحَة ِللرهُسوؿِ  ,ا اَلطهَعا
ِْمِذيُّ, َوظَبهى اَلضهارِبََة َعاِئَشَة, َوزَادَ , اَْلُبَخاِريُّ  , َوِإاَنٌء ِبِِاَنٍء  ) فَػَقاَؿ اَلنهِبُّ :  َواَلرتِّ ـٌ ِبَطَعاـٍ  .َوَصحهَحُو  (َطَعا

--------- 
 كىي عائشة كما ُب ركاية الَبمذم .(  َكاَف ِعْنَد بَػْعِض ِنَسائِوِ َأفه اَلنهِبه ) 
إيذاَنن بسبب الغّبة الٍب صدرت من أـ ا٤بؤمنْب  كإ٭با كصفت ا٤برسلة بهنا  :قاؿ الطييب ( فََأْرَسَلْت ِإْحَدى ُأمهَهاِت اَْلُمْؤِمِنني) 

 .أىدت إذل بيت ضرهتا عائشة كإشارة إذل غّبة األخرل حيث
 كدل يبْب ُب ىذه الركاية من ا٤برسلة ، كرجح ا٢بافظ ابن حجر أهنا زينب بنت جحش .

ٯبرم على عادة  يذـ بل ٰبمل صنيعها على ما لئبل و اعتذار منكُب ركاية ) غارت أمكم ( كىذا (  َفَكَسَرِت اَْلَقْصَعةَ ) 
 .دفعها الضرائر من الغّبة فإهنا مركبة ُب النفس ٕبيث ال يقدر على

ىي مشتقة من تغّب القلب كىيجاف  :قاؿ عياض كغّبه بفتح ا٤بعجمة كسكوف التحتانية بعدىا راء:الغىيػٍرىة:  قاؿ ابن حجر
  .جْبكأشد ما يكوف ذلك بْب الزك  ا٤بشاركة فيما بو االختصاص الغضب بسبب

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 نستفيد : أف من أتلف لغّبه شيئان أنو يضمنو ، فإف كاف مثليان ضمنو ٗبثلو ، كإف دل يكن مثليان ضمنو بقيمتو .

 ما ىو اؼبثلي ؟ 
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 .ا٤بثلي كل مكيل أك موزكف يصح السلم فيوأف  القوؿ األوؿ :
 )كل مكيل أك موزكف( خرج بو ما سواٮبا كا٤بعدكد، كا٤بذركع، كا٢بيواف، كالثياب، كىلٌم جرٌان.فقولنا: 

 األقبلـ متقومة، ككذلك الساعات متقومة؛ ألف فيها صناعة مباحة، فعلى ا٤بذىب ٯبب أف يرد قيمتها : مثاؿ
 كىذا ا٤بذىب .

 كيل أك موزكف أك مصنوع أك غّب ذلك .: ا٤بثلي : ما لو نظّب أك مقارب من معدكد أك م القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ابن تيمية .

 ٢بديث الباب .-أ
 كألف الضماف ابلشبيو كا٤بقارب ٯبمع األمرين كحصوؿ مقصود صاحبو . -ب

ك٥بذا كاف القوؿ الصحيح أف ا٤بثلي ما كاف لو مثل أك مقارب، كعلى ىذا فا٢بيواف مثلي، ك٥بذا :  قاؿ الشيخ ابن عثيمني
كىو عند إحدل نسائو بطعاـ، ضربت  ، ك٤با جاء غبلـ إذل النيب  بىٍكران كرد خياران رابعٌيان  ، فجعلو مثليِّا نيب استسلف ال

إَنء إبَنء كطعاـ بطعاـ ، :  ُب بيتها ػ يد الغبلـ حٌب سقط الطعاـ كانكسرت الصحفة، فقاؿ النيب  ا٤برأة ػ الٍب كاف النيب 
مثلٌيان، كال  فتها كردٮبا مع الغبلـ، فهنا ضمن اإلَنء اب٤بثل مع أف فيو صناعة، فجعلو النيب كأخذ طعاـ الٍب كاف عندىا كصح

شك أف ىذا القوؿ ىو األقرب، كعلى ىذا فإذا استقرض بعّبان ثبت ُب ذمتو بعّب مثلو، كإذا استقرض إَنء ثبت ُب ذمتو إَنء 
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 مثلو، كىذا أقرب من القيمة.
، كالصواب أف الشيء  وقاؿ رضبو هللا : كالصحيح أف ا٤بسجل من أقساـ ا٤بثليات، كا٤بذىب كل مصنوع فليس ٗبثلي، بل متقـو

ُب الطعاـ الذم أرسلت بو إحدل أمهات ا٤بؤمنْب، كىو ُب بيت عائشة ػ  ا٤بثلي ىو الذم لو مثل كنظّب، ك٥بذا قاؿ النيب 
امها كإَنءىا، كقاؿ: طعاـ بطعاـ كإَنء إبَنء ، كىذا يدؿ على أف ا٤بثلية تكوف ُب طع اهنع هللا يضر ػ ككسرت اإلَنء كالطعاـ، أخذ النيب 

استسلف بعّبان بكران كرد خّبان منو رابعيان ، كىذا يدؿ على أف ا٤بثل ػ أيضان ػ  ا٤بصنوعات، كما تكوف ُب ا٢بيواَنت، فالرسوؿ 
؛ ألهنم يقيدكف ا٤بثلي  بكل مكيل، أك موزكف ال صناعة مباحة فيو، يصح السلم فيو، كىذا ُب ا٢بيواَنت، كعندىم أف ا٢بيواف متقـو

 ضيق جدان.
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 شدة الغٍّبة بْب الضرات . .ُ
٧بجوابن بشدة الغضب الذم أاثرتو  ألهنا ُب تلك ا٢بالة يكوف عقلها الغّباء ٗبا يصدر منها إشارة إذل عدـ مؤاخذة فيو .ِ

  .الغّبة

 ه ( .الغّباء ال تبصر أسفل الوادم من أعبل عان ) أفأبو يعلى بسند ال بس بو عن عائشة مرفو  كقد أخرج

 جواز إىداء الطعاـ . .ّ
 ، كأما الصدقة فبل ٙبل ، ألهنا أكساخ الناس . حل ا٥بدية للرسوؿ  .ْ
عان أك غّب ذلك ، سواء كاف مكيبلن أك معدكدان أك مزركعان أك مصنو  –كما تقدـ   –أف الشيء ا٤بثلي يضمن بضمنو  .ٓ

 أرسل القصعة السليمة مكاف القصعة الٍب كيسرٍت . فالرسوؿ 
 . سعة حلم النيب  .ٔ
َمْن َزرََع يف َأْرِض قَػْوـٍ ِبَغرْيِ ِإْذهِنِْم, فَػَلْيَس لَُو ِمْن اَلزهرِْع َشْيٌء, )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  - ٜٙٛ

ِْمِذيُّ  (َوَلُو نَػَفَقُتُو   , ويقاؿ : إف البخاري ضعفو .َرَواُه َأضْبَُد, َواأْلَْربَػَعُة ِإاله النهَساِئيه, َوَحسهَنُو اَلرتِّ
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ث .ذا ا٢بديث ال يثبت عند أىل ا٤بعرفة اب٢بديى: قاؿ ا٣بطايب 
 كضعفو البخارم أيضان، كقاؿ: تفرد بذلك شريك عن أيب إسحاؽ، كشريك يهم كثّبان أك أحياَنن". )معادل السنن(أيضان : قاؿ ك 
 ما حكم من َصب أرضاً وزرع فيها ؟ 

 بذر كحرث ك٫بو ذلك .أف الزرع يكوف لصاحب األرض ، كيدفع للغاصب قيمة الزرع من :  حكم ذلك
 كىذا مذىب اإلماـ أٞبد ، كاختاره ابن حـز .

 قاؿ الَبمذم : كالعمل على ىذا ا٢بديث عند بعض أىل العلم ، كىو قوؿ أٞبد كإسحاؽ .
 كلصاحب األرض أف يبقي الزرع للغاصب بجرة مثلو إذل ا٢بصاد مع أرش نقص األرض .

 ٢بديث الباب .
 رع للغاصب كعليو أجرة األرض .كذىب بعض العلماء إذل أف الز 

 أصح .كالقوؿ األكؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 ٙبرصل الظلم كمن ذلك الغصب كاالعتداء على حقوؽ اآلخرين . .ُ
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 أف ما كاف حقان للعباد ، جاز ٥بم إسقاطو . .ِ
 أف تصرفات الغاصب ابطلة . .ّ

ِإفه رَُجَلنْيِ ِاْخَتَصَما ِإىَل َرُسوِؿ :  قَاَؿ رَُجٌل ِمْن اَلصهَحابَِة; ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِؿ َاَّللِه ) َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن اَلزُّبَػرْيِ قَاَؿ:  - ٜٚٛ
َََرَس َأَحُدمُهَا ِفيَها ََنْبًل, َواأْلَْرُض ِلآْلَخِر, فَػَقَضى َرُسوُؿ َاَّللِه  َاَّللِه  اِحَب اَلنهْخِل اِبأْلَْرِض ِلَصاِحِبَها, َوَأَمَر صَ  يف َأْرٍض, 

 َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  .( ْيَس ِلِعْرٍؽ ظَاملٍِ َحقٌّ ؿ : لَ َأْف َُيْرَِج ََنَْلُو. َوقَا
 َوآِخُرُه ِعْنَد َأْصَحاِب " اَلسَُّنِن " ِمْن ِرَوايَِة ُعْرَوَة, َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد. - ٜٛٛ

 ِإْرَساِلِو, َويف تَػْعِيني َصَحابِيِِّو .َواْخُتِلَف يف َوْصِلِو وَ 
---------- 

 أم : ليس لذم عرؽ ظادل حق ، ألف العرؽ نفسو ٝباد ، ال يعرؼ حقان كال ابطبلن .(  ْيَس ِلِعْرٍؽ ظَاملٍِ َحقٌّ ) لَ 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 سنده ضعيف .
 ما حكم إذا َرس الغاصب َنبًل يف األرض اؼبغصوبة ؟ 

 ب ُب األرض ا٤بغصوبة ، ألزًـ بقلع الغرس .إذا غرس الغاص
 ( . لىٍيسى لًًعٍرؽو ظىادلًو حىقّّ ٢بديث الباب )

قاؿ أبو عبٍيد : فهذا ا٢بديث مفسر للعرؽ الظادل ، كإ٭با صار ظا٤بان ألنو غرس ُب األرض كىو يعلم أهنا ملك لغّبه ، فصار هبذا 
 الفعل ظا٤بان غاصبان ، فكاف حكمو أف يقلع ما غرس .

 كقد نقل ابن رشد اإلٝباع على ذلك .
 كقاؿ ا٤بوفق : ال نعلم فيو خبلفان .

 ما اغبكم لو قلع النخل , وصارت األرض َري مستوية وفيها حفر من الغرس ؟ 
 ٯبب عليو أف يسويها ، كأف يرد األرض إذل ما كانت عليو ، ألنو ضرر حصل بفعلو ُب ملك غّبه .

ِإفه ِدَماءَُكْم َوَأْمَواَلُكْم ] َوَأْعَراَضُكْم [ َعَلْيُكْم  )قَاَؿ: يف ُخْطَبِتِو يَػْوـَ اَلنهْحِر دبِىًن  فه اَلنهِبه أَ  َوَعْن َأِب َبْكَرَة;  - ٜٜٛ
ـٌ, َكُحْرَمِة يَػْوِمُكْم َىَذا, يف بَػَلدُِكْم َىَذا, يف َشْهرُِكْم َىَذا   .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (َحَرا

------------ 
  ماذا يدؿ اغبديث ؟على 

 ا٢بديث يدؿ على ٙبرصل أكل أمواؿ الناس ابلباطل كمن ذلك الغصب .
 كقد تقدـ أدلة ذلك :

نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ً٘بىارىةن عىٍن تػىرىاضو قاؿ تعاذل ) -أ  ( .ًمٍنكيٍم  ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 حديث الباب . -ب
ابػىريكا كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى -ج الى ٙبىىاسىديكا كىالى تػىنىاجىشيوا كىالى تػىبىاغىضيوا كىالى تىدى

» كىييًشّبي ًإذلى صىٍدرًًه ثىبلىثى مىرَّاتو « . يىٍظًلميوي كىالى ٱبىٍذيليوي كىالى ٰبىًٍقريهي . التػٍَّقوىل ىىا ىينىا  كىكيونيوا ًعبىادى اَّللًَّ ًإٍخوىاَنن . اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم الى 
ـه دىميوي كىمىاليوي   ركاه مسلم .و ( كىًعٍرضي  ًٕبىٍسًب اٍمرًئو ًمنى الشَّرًٌ أىٍف ٰبىًٍقرى أىخىاهي اٍلميٍسًلمى كيلُّ اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم حىرىا
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َّ أىحىده مىاًشيىةى أىحىدو ًإالَّ إبًًٍذنًوً  )قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ -د  ( متفق عليو . الى ٰبىٍليَبى
ميٍسًلم بيىمينو ، فىقٍد أٍكجىبى هللاي لىوي النَّارى ، كىحىرَّـى عىلىيًو ا١بىنَّةى ((  ئمىن اقٍػتىطىعى حىقَّ اٍمر  )، قىاؿى  أفَّ رىسيوؿ هللا  .كعن أىيب أمامة -ىػ

ٍيئان يىسّبان ايى رىسيوؿ هللا ؟ فػىقىا  ركاه مسلم . ؾ (كإٍف قىضيبان ًمٍن أرىاؿ : فػىقىاؿى رىجيله : كإٍف كىافى شى
 و ( ركاه أٞبد كلو شواىد ٰبل ماؿ امرئ إال بطيب نفس منإنو ال قاؿ )  كعن أيب حيرة الرقاشي عن عمو . أف رسوؿ هللا  -ز
 ىل يدخل العقار يف الغصب أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 أف العقار يدخل ٙبت الغصب ، كأف الغصب كما يتصور ُب ا٤بنقوالت فكذلك يتصور ُب العقارات . القوؿ األوؿ :

 كىذا قوؿ ٝبهور العلماء .
 للحديث ا٤بتقدـ ) من ظلم قيد شرب طيوًٌقو من سبع أرضْب يـو القيامة ( . -أ
 ىذا يدؿ على أف الغصب يدخل ٙبتو العقار . 

 ك٢بديث الباب ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ( كيدخل ُب ا٤باؿ العقار .-ب
 أف العقار ال يدخل ٙبت الغصب ال يتصور فيو الغصب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أيب حنيفة .
 قالوا : ألف العقار ال ٲبكن نقلو كال ٙبويلو .

 أصح .كالقوؿ األكؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

 األصل ُب ماؿ ا٤بسلم التحرصل . .ُ
 ٙبرصل دـ ا٤بسلم بغّب حق . .ِ
 ٙبرصل عرض ا٤بسلم بغّب حق . .ّ
 على تبليغ العلم . حرص النيب  .ْ
 ا٤بناسبات العامة .التأكيد كالنصح ُب  .ٓ

 اَبُب اَلشُّْفَعةِ 
ُهَما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َاَّللِه  - ٜٓٓ اِبلشُّْفَعِة يف ُكلِّ َما ملَْ يُػْقَسْم, فَِإَذا َوقَػَعِت  َقَضى َرُسوُؿ َاَّللِه ) قَاَؿ:  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 ُمتػهَفٌق َعَلْيِو, َواللهْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  .( َاغْبُُدوُد َوُصّرَِفْت اَلطُُّرُؽ َفبَل ُشْفَعَة 
 ( .اَلشُّْفَعُة يف ُكلِّ ِشْرٍؾ: َأْرٍض, َأْو رَْبٍع, َأْو َحاِئٍط, اَل َيْصُلُح َأْف يَِبيَع َحَّته يَػْعِرَض َعَلى َشرِيِكِو )  َويف ِرَوايَِة ُمْسِلمٍ 

 .َورَِجالُُو ثَِقاٌت (  اِبلشُّْفَعِة يف ُكلِّ َشْيءٍ  َقَضى اَلنهِبُّ )  َويف ِرَوايَِة اَلطهَحاِويِّ 
-------------- 

 أم : حكم كألـز .(  َقَضى َرُسوُؿ َاَّللِه ) 
يز بو األمبلؾ بعضها عن بعض .( فَِإَذا َوقَػَعِت َاغْبُُدوُد  )  ا٢بدكد ٝبع حد ، كا٤براد بو ىنا : ما ٛبي

 مصارؼ الطرؽ كشوارعها . أم : بٌينت( َوُصّرَِفْت اَلطُُّرُؽ ) 
 أم : ُب كل شيء مشَبؾ ، كالًشرؾ : النصيب ا٤بشَبؾ .(  اَلشُّْفَعُة يف ُكلِّ ِشْرؾٍ ) 
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 بيضاء مشَبكة بْب اثنْب ، فإذا ابع أحد الشريكْب فلشريكو الشفعة .(  َأْرضٍ ) 
 . إلنساف يربع فيو ، أم : يقيمبفتح الراء كىو ا٤بنزؿ ، كإ٭با قيل للمنزؿ : رىٍبعه ، ألف ا(  َأْو رَْبعٍ  )
 ا٢بائط : بستاف النخل .(  َأْو َحاِئطٍ  )

 كُب لفظ ) ال ٰبل أف يبيع حٌب يعرض على شريكو ( .( اَل َيْصُلُح َأْف يَِبيَع َحَّته يَػْعِرَض َعَلى َشرِيِكِو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .حديث جابر ركاه البخارم هبذا اللفظ ، كركاه مسلم بلفظ آخر 
 كركاية الطحاكم ذكرىا ا٢بافظ ابن حجر ألهنا تدؿ على أف الشفعة ٘بوز ُب كل شيء .

 عرؼ الشفعة ؟ 
 شرعان : ىي انتزاع الشريك حصة شريكو ٩بن اشَباىا منو ابلثمن الذم استقر عليو العقد .الشفعة 

تىًقلىًة عىٍنوي ًمٍن يىًد مىٍن انٍػتػىقىلىٍت إلىٍيًو . كىًىيى اٍسًتٍحقىاؽي الشَّرًيًك انًٍتزىاعى ًحصًَّة شىرًيًكوً :  قاؿ ابن قدامة  اٍلمينػٍ
 : كُب عيرؼ الشرع : انتقاؿ حصة شريك إذل شريك ، كانت انتقلت إذل أجنيب ، ٗبثل الًعوض ا٤بسٌمى . وقاؿ يف الفتح

يب عمرك من خالد ابلثمن مثاؿ الشفعة : زيد كعمرك شريكاف ُب أرض ، فباع عمرك نصيبو على خالد ، فنقوؿ لزيد أف ينتزع نص
 الذم استقر عليو العقد .

 اذكر أدلة ثبوهتا ؟ 

ٍٝبىاًع قاؿ ابن قدامة :  بًتىةه اًبلسُّنًَّة كىاإٍلً  .كىًىيى اثى
 ٢بديث الباب .
الشٍُّفعىًة لًلشَّرًيًك الًَّذم دلٍى يػيقىاًسٍم ، ًفيمىا بًيعى ًمٍن أىمَّا اإٍلًٍٝبىاعي ، فػىقىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى إثٍػبىاًت :  قاؿ ابن قدامة

 أىٍرًض أىٍك دىارو أىٍك حىاًئطو .
ًدًه ًمٍن تػىوىقًُّع  ًو ، كىٚبىًٍليًصًو ٩بَّا كىافى كىاٍلمىٍعُبى ُب ذىًلكى أىفَّ أىحىدى الشَّرًيكىٍْبً إذىا أىرىادى أىٍف يىًبيعى نىًصيبىوي ، كىٛبىىكَّنى ًمٍن بػىٍيًعًو ًلشىرًيكً  ًبصىدى

ًص ، فىاىلًَّذم يػىٍقتىًضيو حيٍسني اٍلًعٍشرىًة ، أىٍف يىًبيعىوي ًمٍنوي ، لًيىًصلى إذلى غىرىًضًو ًمنٍ  ًص كىااًلٍسًتٍخبلى نىًصيًبًو ، كىٚبىًٍليًص شىرًيًكًو ًمٍن  بػىٍيعً  ا٣بٍىبلى
عىوي أًلى   ٍجنىيبٌو ، سىلَّطى الشَّرٍعي الشَّرًيكى عىلىى صىٍرًؼ ذىًلكى إذلى نػىٍفًسًو .الضَّرىًر ، فىًإذىا دلٍى يػىٍفعىٍل ذىًلكى ، كىابى

 كقاؿ ُب الفتح : كدل ٱبتلف العلماء ُب مشركعيتها ، إال ما نيقل عن أيب بكر األصم من إنكارىا .
 دبا تثبت الشفعة ؟ 

 كىذا ابإلٝبػاع .، تثبت الشفعة ابلبيػع 
 ىل تثبت الشفعة ابؽببة ؟ 

 يهب الشريك نصيبو لشخص .مثل أف 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب :

 ال تثبت اب٥ببػة  القوؿ األوؿ :
 كىػذا مذىب ٝبهػور العلماء .

 ألهنا انتقلت بغّب عوض مارل .
 أف الشفعة تثبت ُب ا٥ببة . القوؿ الثاين :
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 كىذا قوؿ ابن أيب ليلى كٝباعة .
 د .ألف الضرر حاصل ابلشريك ا١بديقالوا : 

 ىل تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب ابإلرث ؟ 
 مثاؿ : زيد كعمرك شريكاف ُب أرض ، فمات عمرك ، فانتقل نصيبو إذل كرثتو ، فهل لزيد أف يشفع ؟

 ا١بواب : ال ، ألنو انتقل بغّب عوض ، كألنو انتقاؿ غّب اختيارم .
 ما حكم التحايل إلسقاط الشفعة ؟ 

 حراـ .
 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ٧باـر هللا بدسل ا٢بيل ( ركاه ابن بطة . قاؿ رسوؿ هللا ٢بديث أيب ىريرة . قاؿ : 

 كألف ُب التحيل : إسقاط ٢بق ا٤بسلم ، كالتحيل إلسقاط حق ا٤بسلم حراـ ، ألنو من ابب العدكاف على ا٤بسلمْب .
 اذكر بعض صور التحايل ؟ 

 البيع بثمن كبّب .أف يظهر الشريك كا٤بشَبم أف  أواًل :
مثاؿ : أف يبيعو بعشرة آالؼ ، كيقوؿ أنِب بعتها ٖبمسْب ألف ، فإف الشريك اآلف لن يطالب ابلشفعة ، ألنو إذا طالب سوؼ 

 َيخذىا ابلثمن الذم استقر عليو العقد .
أف يظهر الشريك كا٤بشَبم أف االنتقاؿ بغّب عوض ، فيقوؿ الشريك لشريكو : إنِب قد كىبت فبلف نصييب من األرض ،  اثنيًا :

 كإذا قاؿ : كىبت فبل شفعة على مذىب ا١بمهور .
 أف يوقف ا٤بشَبم النصيب فوران . اثلثاً :

 ريى  ا ؟ىل تثبت الشفعة يف اؼبنقوالت ) كالسيارات , والكتب , واألقبلـ ( َو
 كا٤بنقوالت على قولْب :كاختلفوا ُب غّب العقارات  ، أٝبع العلماء على ثبوت الشفعة ُب العقارات 

 عدـ ثبوت الشفعة ُب ا٤بنقوؿ . القوؿ األوؿ :
 كبو قاؿ ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .

 ة ( .اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعى فىًإذىا كىقػىعىًت اى٢بٍيديكدي كىصيٌرًفىٍت ٢بديث الباب ) -أ
 قالوا : إف كقوع ا٢بدكد كتصريف الطرؽ ال يتصور ُب ا٤بنقوؿ .

، أىٍك حىاًئطو ك٢بديث  ) -ب ، أىٍك رىٍبعو : أىٍرضو  ( . اىلشٍُّفعىةي ًُب كيلًٌ ًشٍرؾو
 قالوا : جعل الشفعة ُب الربع كا٢بائط ، كدل يذكر ا٤بنقوؿ .

 ٤بنقوؿ .: ثبوت الشفعة ُب ا القوؿ الثاين
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 ( . ابلشفعة ُب كل شيء قضى النيب ٢بديث الباب ) -أ
 قالوا : إف ىذا ا٢بديث عاـ ، فيدخل فيو ا٤بنقوؿ .

 أف الشفعة شرعت إلزالة الضرر ، كالضرر الثابت ُب العقار ىو بعينو اثبت ُب ا٤بنقوؿ . -ب
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 لزيد أف يشفع . –على القوؿ الراجح  –ريكاف ُب سيارة ، فباع عمرك نصيبو على بكر ، فإنو مثاؿ : زيد كعمرك ش
 . ( فَِإَذا َوقَػَعِت َاغْبُُدوُد َوُصّرَِفْت اَلطُُّرُؽ َفبَل ُشْفَعَة .. ماذا نستفيد من قولو) ؟ 
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 شاء هللا .نستفيد : أنو ال شفعة للجار ، كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء ، كستأٌب ا٤بسألة إف 
 ىل تثبت الشفعة فيما ال يقبل القسمة ؟ 

العقار ا٤ببيع إما أف يكوف ٩با يقبل القسمة كالعقار الكبّب من أرض أك دار أك مزرعة ، كإما أف يكوف ٩با ال يقبل القسمة ٕبيث 
ر أك ٫بو ذلك ، فأما ما يقبل لو قسم دل يعد كل قسم صا٢بان للبيع كحده أك االنتفاع بو ، كالعقار الصغّب من طريق ضيقة أك بئ

 القسمة فلم ٱبتلف أىل العلم ُب ثبوت الشفعة فيو ، كأما ما ال يقبل القسمة فقد اختلف العلماء فيو على قولْب :
 : ثبوت الشفعة . القوؿ األوؿ

 كبو قاؿ ا٢بنفية ، كالظاىرية ، كاختار ذلك ابن تيمية .
 ة ُب كل ما دل يقسم ( .ُب الشفع لعمـو حديث الباب ) قضى النيب  -أ

 أف الشفعة تثبت إلزالة الضرر بدخوؿ شريك ، كالضرر متحقق ُب ىذا النوع من العقار . -ب
 عدـ ثبوت الشفعة . القوؿ الثاين :

 كبو قاؿ ا٤بالكية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .
 . ُب كل مادل يقسم ( .٢بديث الباب ) .. -أ

 الشيء ٗبا إذا دل يقسم دليل على أف ما ال يقبل القسمة ال ٘برم فيو الشفعة أصبلن .قالوا : إف تعليقو ثبوت الشفعة ُب 
أف إثبات الشفعة ىنا يلحق الضرر ابلشريك البائع ، ألنو ال ٲبكن أف يستقل بنصيبو ابلقسمة ، كقد ٲبتنع ا٤بشَبم ألجل  -ب

 الشفيع ، كُب كل ىذا ضرر على البائع .
  أراد أف يبيع نصيبو ؟ما الواجب على الشريك إذا 

 ٯبب عليو أف يعرض على شريكو قبل أف يبيع .
 ( ركاه مسلم .أىٍف يىًبيعى حىٌبَّ يػىٍعًرضى عىلىى شىرًيًكًو  لالى ٰب)  لقولو 
  ذمي الشفعة على اؼبسلم أـ ال(, فهل للو ابع شريك الذمي شقصاً على مسلمل)ىل للكافر شفعة على اؼبسلم ؟. 

 ىذه ا٤بسألة على قولْب :اختلف العلماء ُب 
 : أنو ال شفعة لكافر على مسلم . القوؿ األوؿ

 كىذا ا٤بذىب ، كاختيار ابن القيم .
 أنو قاؿ ) ال شفعة للنصراشل ( ركاه البيهقي كال يصح . ٤با ركم عن النيب  -أ

 أننا لو مكناه من الشفعة ١بعلنا لو سلطاَنن على ا٤بسلم .  -ب
 لشفعة .: أف لو ا القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء .
 كىو الصحيح . لعمـو األدلة .

 مَّت تسقط الشفعة ؟ 
 تسقط الشفعة بمور :

 ترؾ طلب الشفعة . أواًل :
 إذا طلب الشفيع بعض العقار ا٤ببيع .اثنياً : 
 اإلبراء كالتنازؿ عن الشفعة . اثلثاً :
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 التنازؿ عن الشفعة مقابل تعويض أك صلح .رابعاً : 
 .َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ, َوِفيِو ِقصهٌة  (َاعْبَاُر َأَحقُّ ِبَصَقِبِو )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب رَاِفٍع  - ٜٔٓ
, َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف, َوَلُو ِعلهٌة  (َجاُر اَلدهاِر َأَحقُّ اِبلدهاِر )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  - ٕٜٓ  َرَواُه النهَساِئيُّ
َتَظُر هِبَا )  َوَعْن َجاِبٍر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  - ٖٜٓ ََائًِبا  -َاعْبَاُر َأَحقُّ ِبُشْفَعِة َجارِِه, يُػنػْ ِإَذا َكاَف َطرِيُقُهَما  -َوِإْف َكاَف 
 ., َواأْلَْربَػَعُة, َورَِجالُُو ثَِقاٌت َرَواُه َأضْبَدُ ( َواِحًدا 

---------- 
 ( الصقب : بفتح الصاد كالقاؼ ، ىو القرب كا٤ببلصقة . ِبَصَقِبوِ ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث أنس إسناده ضعيف .
 كحديث جابر ضعفو الشافعي ، كابن معْب ، كأٞبد كغّبىم .

 ىل تثبت الشفعة للجار أـ ال ؟ 
 ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ : اختلف العلماء
 عدـ ثبوت الشفعة للجار مطلقان . القوؿ األوؿ :

 كىذا قوؿ،  ٝباىّب العلماء .
: كقد حكي ىذا القوؿ عن : علي ، كعمر ، كعثماف ، كسعيد بن ا٤بسيب ، كسليماف بن يسار ، كعمر بن عبد  قاؿ الشوكاين

 ألكزاعي ، كإسحاؽ .العزيز ، كربيعة ، كمالك ، كالشافعي ، كأٞبد ، كا
 . (فىًإذىا كىقػىعىًت اى٢بٍيديكدي كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعىةى ٢بديث جابر السابق ) ....  -أ

 فهذا ا٢بديث دليل على أف ما قًسم ال شفعة فيو ، كأف ا٢بدكد إذا كجدت بْب األمبلؾ فبل شفعة .
بسبب ا١بوار ، لتميز كل ملك عن اآلخر ، لصاحبو حرية  أف الضرر الذم شرعت من أجل رفعو الشفعة ال يتحقق -ب

 التصرؼ فيو ، ٖببلؼ ا٤بلك ا٤بشَبؾ .
 أف للجار الشفعة مطلقان . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ا٢بنفية .
 . (اى١بٍىاري أىحىقُّ ًبصىقىًبًو ) -حديث أيب رافع  –٢بديث الباب  -أ

 ( . اًر أىحىقُّ اًبلدَّارً جىاري اىلدَّ )  –حديث أنس  –ك٢بديث الباب  -ب
 : ثبوت الشفعة للجار عند االشَباؾ ُب حق من حقوؽ االرتفاؽ . القوؿ الثالث

 كىذا اختيار ابن تيمية ، كابن القيم .
تىظىري هًبىا ػػػػى اى١بٍىاري أىحىقُّ ًبشيٍفع)  -جابر  –٢بديث الباب  -أ  ( .ًإذىا كىافى طىرًيقيهيمىا كىاًحدنا  -كىًإٍف كىافى غىائًبنا  -ًة جىارًًه، يػينػٍ

 فهذا ا٢بديث أثبت الشفعة للجار إذا كاف الطريق مشَبكان بينهما .
إ٭با شرعت لرفع  أف ا٤بشاركة ُب ا٢بقوؽ كا٤بشاركة ُب ا٤بلك ، من حيث كثرة ا٤بخالطة ككجود الضرر بْب الشركاء ، كالشفعة -ب

 الضرر .
 ىو الصحيح .كىذا القوؿ 
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  ....( فَِإَذا َوقَػَعِت َاغْبُُدوُد َوُصّرَِفْت اَلطُُّرُؽ َفبَل ُشْفَعَة ما اعبواب عن دليل اعبمهور) ؟ 
 ا١بواب :

 أف قولو ) فإذا كقعت ... ( مدرجة من قوؿ جابر . أواًل :
 فهو منو حٌب يثبت اإلدراج .كرد ذلك بف األصل ، أف كل ما ذكر ُب ا٢بديث 

قالوا : إف ذكر ا٢بكم لبعض أفراد العمـو ال يقتضي التخصيص ، ٗبعُب : إذا جاء عمـو ٍب فرع عليو بذكر حكم ٱبتص  اثنيًا :
 ببعض أفراده فإنو ال يقتضي التخصيص .

ُهَما-َر َوَعْن ِاْبِن ُعمَ  - ٜٗٓ  )َرَواُه ِاْبُن َماَجْو َواْلبَػزهاُر, َوزَاَد:  (اَلشُّْفَعُة َكَحلِّ اَْلِعَقاِؿ ) : قَاؿَ  َعِن اَلنهِبِّ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
 .َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف ( َواَل ُشْفَعَة ِلَغاِئٍب 
---------- 

 ىو ا٢ببل الذم يعقل بو البعّب .) الِعقاؿ ( 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ا٢بديث ضعيف جدان .
( غائب كال لصغّب كالشفعة كحل عقاؿشفعة ل ال)من األحاديث الواردة ُب الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجو كالبزار بلفظ 

كُب إسناده دمحم بن عبد الرٞبن البيلماشل كلو مناكّب كثّبة . كقاؿ ا٢بافظ ُب إسناده ضعيف جدا كضعفو ابن عدم كقاؿ ابن حباف 
 منكر . كقاؿ البيهقي ليس بثابتال أصل لو . كقاؿ أبو زرعة 

 ( ؟ اَلشُّْفَعُة َكَحلِّ اَْلِعَقاؿِ ما معىن قولو ) 
 ا٤بعُب : أف الشفعة تفوت إذا دل يبادر إليها ، كالبعّب الشركد ٰبل عقالو .

 ىل الشفعة على الفور أـ على الرتاخي ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على أقواؿ :

 أم : من حْب أف يعلم ٯبب أف يطالب ( .أهنا على الفور . ) القوؿ األوؿ : 
 مذىب أيب حنيفة ، كالشافعي ، كأٞبد . كىذا

 ٢بديث الباب ، كقد تقدـ أنو ال يصح . -أ
 أنو قاؿ ) الشفعة ٤بن كاثبها ( . ما ركم عن النيب  -ب
 كألف الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور . -ج

 للشريك على الَباخي .أف الشفعة تثبت القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب ا٤بالكية .

 أف الشفعة حق من ٝبلة ا٢بقوؽ الٍب ال تسقط إال ابلرضا إبسقاطها ٗبا يدؿ على الرضا من قوؿ أك فعل . -أ
 فالشفعة ال تسقط إال ٗبا يدؿ على سقوطها ، إما بقوؿ صريح ، أك قرينة ظاىرة .

 قد ابع ، أَن لست ٗبطالب .القوؿ الصريح : أف يقوؿ : ٤با علم أف شريكو 
 القرينة الظاىرة : أف يسكت كيرل أف ا٤بشَبم قد تصرؼ كعمل كىو ساكت ، فهذه قرينة ظاىرة تدؿ على رضاه .

 أف إ١باء الشفيع إذل الفورية كعدـ إعطائو الفرصة للنظر غّب مناسب ٤با شرعت لو الشفعة . -ب
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 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 ف آذنو شريكو ُث ابعو من َريه ؟ىل للشريك الشفعة بعد أ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 أف لو الشفعة .القوؿ األوؿ : 

 قاؿ الصنعاشل : ىذا قوؿ األكثر .
 . قالوا : ألف إسقاطو للشفعة كاف قبل كجود السبب

 أنو ال يستحق الشفعة .القوؿ الثاين : 
 كطائفة من أىل ا٢بديث ) نيل األكطار ( .كىذا قوؿ الثورم ، كا٢بكم ، كأيب عبيد ، 

 كرجح ذلك الصنعاشل ُب سبل السبلـ ، كقاؿ : ىو األكفق .
 

 اَبُب اَْلِقَراضِ 
َثبَلٌث ِفيِهنه اَْلبَػرََكُة: اَْلبَػْيُع ِإىَل َأَجٍل, َواْلُمَقاَرَضُة, َوَخْلُط اَْلبُػرِّ اِبلشهِعرِي لِْلبَػْيِت, اَل  ) قَاؿَ َأفه اَلنهِبه  َعْن ُصَهْيٍب  - ٜ٘ٓ
 .َرَواُه ِاْبُن َماَجْو ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف  (ِلْلبَػْيِع 

َذا َأْعطَاُه َمااًل ُمَقاَرَضًة: َأْف اَل ذَبَْعَل َماَل يف َكِبٍد َرْطَبٍة, َواَل رَبِْمَلُو يف أَنهُو َكاَف َيْشرَتُِط َعَلى اَلرهُجِل إِ  ) َوَعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاـٍ 
ًئا ِمْن َذِلَك فَػَقَد َضِمْنَت َماَل   ٌت  .َرَواُه اَلدهارَُقْطَِنُّ, َورَِجالُُو ثَِقا (حَبٍْر, َواَل تَػْنِزَؿ بِِو يف َبْطِن َمِسيٍل, فَِإْف فَػَعْلَت َشيػْ

ِه:  أَنهُو َعِمَل يف َماٍؿ ِلُعْثَماَف َعَلى َأفه  )َوقَاَؿ َماِلٌك يف " اَْلُمَوطهِأ " َعْن اَْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد اَلرهضْبَِن ْبِن يَػْعُقوَب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدِّ
نَػُهَما   .َوُىَو َمْوُقوٌؼ َصِحيٌح  (اَلّرِْبَح بَػيػْ

---------- 
 ث الباب ؟ما صحة أحادي 

ثه ًفيًهنَّ اىٍلبػىرىكىةي:  حديث صهيب )  ... ( حديث ال يصح . ثىبلى
 قاؿ البخارم : موضوع .

 كذكر ابن ا١بوزم ىذا ا٢بديث ُب ا٤بوضوعات .
 كأثر حكيم بن حزاـ إسناده قوم كما قاؿ ابن حجر .

، عىٍن أىبًيًو،كأثر  ًء ٍبًن عىٍبًد اىلرٍَّٞبىًن ٍبًن يػىٍعقيوبى  موقوؼ صحيح . عىٍن جىدًًٌه: اىٍلعىبلى
 ما القراض ؟ 

 القراض لفظ يطلقو أىل ا٢بجاز على شركة ا٤بضاربة .
كىو ُب اصطبلح الفقهاء : عقد بْب اثنْب ، أحدٮبا يقدـ ماالن ، كاآلخر يتجر فيو على أف يكوف للعامل جزء شائع من الربح . 

 ( . صل من الربح بينهما حسب ما يشَبطانوىي أف يدفع رجل مالو إذل آخر يتجر لو فيو على أف ما ح) 
 ليتجر هبا على أف يكوف الربح بينهما . ( رايالن  ََُان ) مثاؿ : أعطى عمر زيد

 ما حكم ىذه الشركة ؟ 
 جائزة ابإلٝباع .
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 : كال خبلؼ بْب ا٤بسلمْب ُب جواز الًقراض .قاؿ يف بداية اجملتهد 
 : كأٝبع أىل العلم على جواز ا٤بضاربة ُب ا١بملة . وقاؿ ابن قدامة

 ىل كانت اؼبضاربة موجودة قبل اإلسبلـ ؟ 
 نعم ، كانت موجودة كأقرىا اإلسبلـ .

ا٤بضاربة على ما كانت عليو قبل اإلسبلـ ، فضارب أصحابو ُب حياتو ، كبعد موتو ، كأٝبعت  قاؿ ابن القيم : كقد أقر النيب 
 عليها األمة .

ذلك ُب اإلسبلـ ، كعمل بو ا٤بسلموف عمبلن متيقنان ال  ابن حـز : كالًقراض كاف ُب ا١باىلية ، ... فأقر رسوؿ هللا كقاؿ 
 خبلؼ فيو ، 

 ما اغبكمة من ىذه الشركة ؟ 
، كليس كل من ٲبلكها ٰبسن العمل هبا ، الناس ٕباجة إذل ىذه الشركة ، حيث أف األمواؿ ال تنمو إال ابلتنقيب كالتجارة 

 .ككذلك ىناؾ من ٰبسن العمل لكن ال ماؿ لو فكانت ا٢باجة لصاحل الطرفْب 
 كقد تقدمت مباحث شركة ا٤بضاربة ُب ابب الشركات .

 ىل يشرتط أف يكوف رأس اؼباؿ معلـو اؼبقدار ؟ 
 نعم .

اهي كىمىٍن شىٍرًط اٍلميضىارىبىًة أىٍف يىكيوفى رىٍأسي اٍلمىاًؿ مىٍعليوـى اٍلًمقٍ :  قاؿ ابن قدامة اًر كىالى ٯبىيوزي أىٍف يىكيوفى ٦بىٍهيوالن كىالى جيزىافنا ، كىلىٍو شىاىىدى ، دى
ا قىاؿى الشَّاًفًعيُّ .  كىهًبىذى

اهي ؛ كىذىًلكى أًلىنَّوي الى يىدٍ  عي ًعٍند اٍلميفىاصىلىًة ، كىأًلىنَّوي يػيٍفًضي رًم ًبكىٍم يػىٍرجً كىلىنىا ، أىنَّوي ٦بىٍهيوؿه ، فػىلىٍم تىًصحَّ اٍلميضىارىبىةي بًًو ، كىمىا لىٍو دلٍى ييشىاًىدى
ارًًه ، فػىلىٍم يىًصحَّ ، كىمىا لىٍو كىافى ًُب اٍلًكيًس . ًؼ ُب ًمٍقدى  إذلى اٍلمينىازىعىًة كىااًلٍخًتبلى

 ىل جيوز للعامل أف يضارب دباؿ آلخر ؟ 
 ال يضارب العامل ٗباؿ آلخر إال بشرطْب :

 إف رضي األكؿ . األوؿ :
 إف دل يضر ابألكؿ .: الثاين 

مثاؿ: أعطيتك مبلغان من ا٤باؿ على أف تتجر بو ابلكتب، فأخذهتا كضاربت، ٍب عقد ىذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر ُب 
 نفس السلعة، فهذا العقد يضر ابألكؿ، ألف السلعة إذا كثرت رخصت .

 لكن إف رضي األكؿ جاز .
َجارَةِ   اَبُب اَْلُمَساقَاِة َواإْلِ

ُهَما-َعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٜٙٓ َها ِمْن شَبٍَر, َأْو َزرٍْع  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه )  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ بَػَر ِبَشْطِر َما ََيُْرُج ِمنػْ ( َعاَمَل َأْىَل َخيػْ
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو 

نُِقرُُّكْم هِبَا َعَلى َذِلَك   َمَلَها َوؽَبُْم ِنْصُف اَلثهَمِر, فَػَقاَؿ ؽَبُْم َرُسوُؿ َاَّلله َويف ِرَوايٍَة ؽَبَُما: َفَسأَُلوا َأْف يُِقرهُىْم هِبَا َعَلى َأْف َيْكُفوا عَ 
َنا ", فَػَقرُّوا هِبَا, َحَّته َأْجبَلُىْم ُعَمُر   . -َما ِشئػْ

بَػَر َوَأرْ  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه ) َوِلُمْسِلٍم:  بَػَر ََنَْل َخيػْ  ( .َضَها َعَلى َأْف يَػْعَتِمُلوَىا ِمْن َأْمَواؽبِِْم, َوَلُو َشْطُر شَبَرَِىا َدَفَع ِإىَل يَػُهوِد َخيػْ
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---------- 
( ا٤بعاملة : التعامل مع الغّب ، كخيرب : بلدة زراعية ِشاؿ ا٤بدينة ، كاف يسكنها طائفة من اليهود ،  أىَل خيرب ) عامل النب 

 فتحت ُب احملـر سنة سبع من ا٥بجرة .
، ابل عملهم كنفقتهم: أنو عاملهم بنصف ما ٱبرج من ٜبرىا كزرعها مق( الشطر ا٤براد ىنا النصف، كا٤بعُب ما َيرج منها) بشطِر 

 كالنصف اآلخر للمسلمْب لكوهنم أصحاب األصل .
 ( كُب ركاية ٤بسلم ) ك٬بل كشجر ( دليل على جواز ا٤بساقاة . ِمْن شَبَرٍ ) 
 زارعة .( دليل على جواز ا٤ب َأْو َزرْعٍ ) 
 . عرؼ اؼبساقاة 

 ا٤بساقاة لغة : مشتقة من السقي ألف السقي ىو أىم االعماؿ الذم يستفيد منها التمر .
 كاصطبلحان : أف يدفع الرجل شجره إذل آخر ليقـو بسقيو كعمل سائر ما ٰبتاج إليو ٔبزء معلـو من ٜبره مشاع .

ماف كغّبىا ، فأعطاىا شخصان ينميها ٔبزء من الثمرة . ) كالثلث مثاؿ : إنساف عنده أرض كعليها أشجار من ٬بيل كأعناب كر 
 مثبلن ( .

 ما دليل جوازىا ؟ 
بػىرى ًبشىٍطًر مىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا ًمٍن ٜبىىرو، أىٍك زىرٍعو  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ حديث الباب )  يػٍ  ( .عىامىلى أىٍىلى خى

 فقولو ) من ٜبر ( ىذه مساقاة .
 ىذه مزارعة .كقولو ) أك زرع ( 

 فجمهور العلماء على جوازىا .
فعليو ٝبهور العلماء مالك ، كالشافعي ، كالثورم ، كأبو يوسف ، كدمحم بن  –يعِب ا٤بساقاة  –: أما جوازىا  قاؿ ابن رشد

 ا٢بسن صاحبا أيب حنيفة ، كأٞبد ، كداكد 
 جو األرض من الثمرة ( .ساقاىم على نصف ما ٚبر  ٢بديث الباب ، كجاء ُب بعض الركاايت ) أنو 

 خيرب اليهود أف يعملوىا كيزرعوىا ، ك٥بم شطر ما ٱبرج منها ( . كُب ركاية للبخارم ) أعطى النيب 
 فقولو ) أف عملوىا ( يراد بو ا٤بساقاة ، حيث يطلق أىل ا٤بدينة على ا٤بساقاة ا٤بعاملة .

 عقدم ا٤بساقاة كا٤بزارعة . كقولو ) أف يزرعوىا ( يراد هبا ا٤بزارعة ، فا٢بديث ٝبع بْب
 كذىب أبو حنيفة إذل عدـ جوازىا ، ألهنا إجارة بثمرة دل ٚبلق ، أك إجارة بثمرة ٦بهولة .

 قوؿ ا١بمهور .والراجح 
 ما حكم اؼبزارعػػة ؟ 

 اختلف العلماء ُب حكم ا٤بزاعة على أقواؿ :
 : جائزة ُب النًٌحل كالكرل فقط  . قاؿ الشافعي

 أهنا ال ٘بوز إال ُب النًٌخل فقط . كذىب الظاىرية إذل
 كا٢بق أف ا٢بكم شامل لكل ما فيو نفع مقصود من األشجار ، ألف ا٢بديث كرد ابلثمر ، كىو عاـ ُب كل ٜبر .

 ىل اؼبساقاة عقد الـز أـ عقد جائز ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب :
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 : أنو عقد جائز . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب ا٢بنابلة .

نىا  فػىقىاؿى ٥بىيٍم رىسيوؿي اىَّللًَّ .. ديث الباب ) .٢ب -أ  ( .نيًقرُّكيٍم هًبىا عىلىى ذىًلكى مىا ًشئػٍ
 : أنو لو كاف الزمان دل ٯبز بغّبه تقدير مدة ، كال ٯبعل ا٣بّبة إليو ُب مدة إقرارىم . وجو الداللة

دل ينقل عنو أنو قدر ٥بم ذلك ٗبدة ، كلو قدر مدة دل يَبؾ نقلو ، ألف ىذا ٩با ٰبتاج إليو ، كعمر أجبلىم من  كألف النيب  -ب
 األرض كأخرجهم من خيرب ، كلو كانت ٥بم مدة مقدرة دل ٯبز إخراجهم منها .

 أهنا عقد الـز .القوؿ الثاين : 
 فعية ، كاختيار ابن تيمية .كىذا قوؿ ٝبهور العلماء من ا٢بنفية ، كا٤بالكية ، كالشا

 ألنو عقد معاكضة فكاف الزمان كاإلجارة . -أ
 أنو لو كاف جائزان ١باز لرب ا٤باؿ فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر .-ب
 جب .أف الوفاء ابلوعد كاجب كإخبلفو ٧بـر ، فإذا عقد معو على سنة لزمو الوفاء بو من ابب الوفاء ابلشركط كىو كا-ج

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 .على حسابو، فإنو يقسم ، كيقـو مقامو ر على العامل العمل ٤برض أك ٫بوه، فإف يقدىذا القوؿ ال ٲبكن ألحدٮبا الفسخكعلى 

 ماذا يشرتط يف اؼبساقاة ؟ 
 يشَبط أف يكوف ا١بزء من الثمرة مشاعان معلومان ، كالربع كالثلث .

 : رل ٜبرة ىذا العاـ ، كلك ٜبرة العاـ القادـ ، ال يصح . فلو قاؿ
 : رل ٜبرة ا١بانب الشرقي ، كلك ٜبرة ا١بانب الغريب ، ال يصح . لو قاؿ
 صاع ، ال يصح . ََُ: للعامل  لو قاؿ
 : ساقيتك على أف لك الثلث ، فإنو ٯبوز ، كيكوف لصاحب األرض الثلثاف . إف قاؿ

 فالباقي لآلخر .فإذا عْب حق أحدٮبا 
 ىل يشرتط أف يكوف الشجر لو شبر  ؟ 

 : يشَبط ذلك ، كأف يكوف الشجر لو ٜبر .قيل 
 فبل تصح ا٤بساقاة على شجر ال ٜبرة لو ، كشجر الزينة كالزىور فبل تصح ا٤بساقاة .

 ألنو ال ٲبكن أف يعطي العامل نصيبو .
 جرة ا٤بثل . : يصح على شجر ليس لو ٜبر . كحينئذ يقدر للعامل أوقيل 

 كأف يكوف الثمر مأكوالن .
 : يصح .وقيل 

٬بل تْب عنب رماف فيدفعها للعامل كيقـو عليها ٔبزء مشاع معلـو ، فلو أعطى أرضان إلنساف ليغرسها ٗبساقاة فبل يصح ، فبل بد 
 أف يكوف على شجر موجود .

 تْب تقـو بسقيها كالقياـ عليها كلك ربع الثمرة . شجرة ََُمشاع معلـو : كالثلث اك الربع من الثمرة ، كأف أقوؿ : ىذه 
 فلو قاؿ رل ٜبرة ىذا العاـ كلك ٜبرة العاـ القادـ ال يصح .
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 كلو قاؿ رل ٜبرة ا١بانب الشرقي كلك ٜبرة ا١بانب الغريب ال يصح .
 صاع ال يصح . ََُلو قاؿ للعامل 

 رض الثلثاف .لو قاؿ ساقيتك على أف لك الثلث ، فإنو ٯبوز ، كيكوف لصاحب األ
 شجرة  َّ( شجرة تقـو بسقيها كرل ٜبر  ََُفإف كانت على ٜبرة معينة ال تصح ، كأف أقوؿ ىذه ) 

 ىل ذبوز اؼبساقاة مدة ؾبهولة ؟ 
ا  نَ )كاٍحتىجَّ أىٍىل الظَّاًىر هًبىذى  . عىلىى جىوىاز اٍلميسىاقىاة ميدَّة ٦بىٍهيولىة ا ( نُِقرُُّكْم هِبَا َعَلى َذِلَك َما ِشئػْ

 .كىقىاؿى ا١بٍيٍمهيور : الى ٘بىيوز اٍلميسىاقىاة ًإالَّ ًإذلى ميدَّة مىٍعليومىة كىاإٍلًجىارىًة 
ـ خىاصَّة لًلنَّيبًٌ   هي . جىازى ذىًلكى ُب أىكَّؿ اإٍلًٍسبلى أتىىكَّليوا ا٢بٍىًديث عىلىى مىا ذىكىٍرَنى  . كى
ٍقدو د اًٍنًقضىاء اٍلميدَّة اٍلميسىمَّاة ، كىكىانىٍت ٠بيًٌيىٍت ميدَّة ، كىيىكيوف اٍلميرىاد بػىيىاف أىفَّ اٍلميسىاقىاة لىٍيسىٍت ًبعى كىًقيلى : مىٍعنىاهي أىفَّ لىنىا ًإٍخرىاجكيٍم بػىعٍ  

نىا عىقىٍدَنى عىٍقدنا آخى  اٍلبػىٍيًع كىالنًٌكىاح ، بىٍل بػىٍعد اًٍنًقضىاء اٍلميدَّة تػىنػٍقىًضي اٍلميسىاقىاة . فىًإٍف ًشئػٍ نىا أىٍخرىٍجنىاكيٍم .دىائًم كى  ر ، كىًإٍف ًشئػٍ
 .كىقىاؿى أىبيو ثػىٍور : ًإذىا أىٍطلىقىا اٍلميسىاقىاة اًقٍػتىضىى ذىًلكى سىنىة كىاًحدىة  
 ما اغبكم إذا كاف الفسخ من العامل ؟ 

 ال شيء لو . ) سواء فسخ بعذر أك بغّب عذر ( . قيل :
 إذا كاف فسخو لعذر شرعي فإنو يستحق األجرة . وقيل :

 وىذا أقرب .
 ما الواجب على العامل يف اؼبساقاة , وما الواجب على رب األرض ؟ 

( العامل كذا كعلى صاحب األرض كذا بف علىدل يرد فيو نص ) ألنوعلى كل من العامل كصاحب األرض ما جرت العادة بو ، 
 ٤بعركؼ عرفان كا٤بشركط شرطان .فيكوف ا٤برجع فيو إذل العرؼ ، فا

 العرؼ يدؿ على أف على العامل ا٢برث كالسقي كالتسميد كقطع األغصاف الرديئة ، كإصبلح طرؽ ا٤باء ك٫بو ذلك . -
 كعلى رب ا٤باؿ ما ٰبفظ األصل كبناء حائط ، أك بناء ما اهندـ منو ، كحفر البئر ، كإحضار آلة رفع ا٤باء .

الناس أنو من اختصاص العامل لزمو، ، فما تعارؼ عليو يس فيو نص، فّبجع فيو إذل العرؼألرض ٩با لكما يلـز العامل كرب ا -
 ، فإف دل يكن ىناؾ عرؼ معلـو فعلى ما تشارطاه أك من اختصاص رب األرض لزمو

 عرؼ اؼبزارعة ؟ 
 ا٤بزارعة : مأخوذة من الزرع ، كىي دفع أرض ٤بن يزرعها ٔبزء معلـو ٩با ٱبرج منها .

 فهذا ٯبوز . –مثبلن  –ثا٥با : إنساف عنده أرض بيضاء كليس فيها زرع ، فأعطاىا فبلحان يزرعها كلو نصف الزرع م
َعْن ِكَراِء َاأْلَْرِض اِبلذهَىِب َواْلِفضهِة؟ فَػَقاَؿ: اَل أبََْس ِبِو, ِإَّنهَا   َسأَْلُت رَاِفَع ْبَن َخِديٍج ) َوَعْن َحْنَظَلَة ْبِن قَػْيٍس قَاؿَ  - ٜٚٓ

َعَلى اْلَماِذاَياَنِت, َوَأقْػَباِؿ َاعْبََداِوِؿ, َوَأْشَياَء ِمْن اَلزهرِْع, فَػيَػْهِلُك َىَذا َوَيْسَلُم  َكاَف اَلنهاُس يُػَؤاِجُروَف َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ َاَّللِه 
َرَواهُ  (ٌء َمْعُلوـٌ َمْضُموٌف َفبَل أبََْس ِبِو َذا, َوَيْسَلُم َىَذا َويَػْهِلُك َىَذا, َوملَْ َيُكْن لِلنهاِس ِكَراٌء ِإاله َىَذا, َفِلَذِلَك زََجَر َعْنُو, فََأمها َشيْ ىَ 

 ُمْسِلٌم  .
 بَلِؽ اَلنػهْهِي َعْن ِكَراِء َاأْلَْرِض.َوِفيِو بَػَياٌف ِلَما ُأصبَِْل يف اَْلُمتػهَفَق َعَلْيِو ِمْن ِإطْ 

 َرَواُه ُمْسِلٌم أَْيًضا  .( نَػَهى َعْن اَْلُمَزارََعِة َوَأَمَر  اِبْلُمَؤاَجَرِة  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه )  َوَعْن اَثِبِت ْبِن اَلضهحهاِؾ  - ٜٛٓ
------------ 
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 أم : أجرهتا .(  ةَعْن ِكَراِء َاأْلَْرِض اِبلذهَىِب َواْلِفضه ) 
 ( أم : األهنار الكبار . اؼباذايانت) 

 ( األكائل . ) أقباؿ اعبداوؿ
 ( ٝبع جدكؿ ، كىو النهر الصغّب . ) اعبداوؿ

 عرؼ اؼبزارعػػػة ؟ 
 ا٤بزارعة : ىي دفع أرض ٤بن يزرعها ٔبزء معلـو فيما ٱبرج منها .

 اذكر اػببلؼ يف حكم اؼبزارعػػة ؟ 
 اختلف العلماء ُب حكمها على أقواؿ : 

 : أهنا ال تصح . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب أيب حنيفة كزفر .

 ة ( .نػىهىى عىٍن اىٍلميزىارىعى  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ ) ...  –اثبت بن الضحاؾ  –٢بديث الباب  -أ
 عنها (  متفق عليو . عن ابن عمر قاؿ ) ما كنا نرل اب٤بزارعة بسان ، حٌب ٠بعنا رافع بن خديج يقوؿ : هنى رسوؿ هللا -ب
 ) من كانت لو أرض فليزرعها ، فإف دل يزرعها فليزرعها أخاه ( . ركاه مسلم   ك٢بديث جابر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج
ة ٦بهولة معدكمة ، فبل نعلم ىل ينبت الزرع أك ال ، كإذا نبت ال نعلم مقداره ، كىل ىو  اف ا٤بزارعة استئجار لؤلرض بجر  -د

 كثّب أك يسّب ، ككل ىذا ينطوم على غرر .
 : أهنا جائزة . القوؿ الثاين

 .كىذا مذىب اإلماـ أٞبد ، كقاؿ بو من الشافعية ابن خزٲبة ، كابن ا٤بنذر ، كا٣بطايب ، كالنوكم ، كاختاره ابن حـز 
لىى ، كىأىبيو ييوسيف ، كى٧بيىمَّد ، كىسىائًر اٍلكيوًفيًٌْبى ، كىفػيقىهىاء اٍلميحىدًًٌثْبى ، كىأىٍٞبىد :  قاؿ النووي ، كىاٍبن خيزىٲٍبىةى ، كىاٍبن كىقىاؿى اًٍبن أىيب لىيػٍ

فىرًدىة . كىىىذىا ىيوى الظَّاًىر اٍلميٍختىار ٢ًبىًديًث خىيػٍربى شيرىٍيح كىآخىريكفى : ٘بىيوز اٍلميسىاقىاة كىاٍلميزىارىعىة ٦بيٍتىًمعىتػىٍْبً ، كى٘بىيوز كي   ،ٌل كىاًحدىة ًمنػٍهيمىا مينػٍ
اقىاًة مىٍوجيود ُب أًلىفَّ اٍلمىٍعُبى اٍلميجىٌوًز لًٍلميسى كىالى يػيٍقبىل دىٍعوىل كىٍوف اٍلميزىارىعىة ُب خىيػٍربى ًإ٭بَّىا جىازىٍت تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة ، بىٍل جىازىٍت ميٍستىًقلَّة ، كى 
ٍٝبىاًع ، كىىيوى كىاٍلميزىارىعىًة ًُب كيٌل شىٍيء ، كىأًلىفَّ  يع اأٍلىٍمصىار كىاأٍلىٍعصىار  اٍلميزىارىعىة ًقيىاسنا عىلىى اٍلًقرىاض ؛ فىًإنَّوي جىائًز اًبإٍلً اٍلميٍسًلًمْبى ُب ٝبًى

 ميٍستىًمرُّكفى عىلىى اٍلعىمىل اًبٍلميزىارىعىًة .
 ليهود خيرب ، فإهنا قصة مشهورة ال تقبل الرد كال التأكيل . عاملة الرسوؿ ٢بديث م-أ

بػىرى ًبشىٍطًر مىا ٱبىٍريجي ًمنػٍهىا ًمٍن ٜبىىرو، أىٍك زىرٍعو  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ )  -رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا-عىٍن اًٍبًن عيمىرى  يػٍ  . ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ( عىامىلى أىٍىلى خى
 خيرب اليهود أف يعملوىا كيزرعوىا ، ك٥بم شطر ما ٱبرج منها ( . ة للبخارم ) أعطى النيب كُب ركاي

 فقولو ) أف يعملوىا ( يراد بو ا٤بساقاة ، حيث يطلق أىل ا٤بدينة على ا٤بساقاة ا٤بعاملة .
 كقولو ) أف يزرعوىا ( يراد هبا ا٤بزارعة ، فا٢بديث ٝبع بْب عقدم ا٤بساقاة كا٤بزارعة .

 كلفعل السلف ٥با من غّب نكّب . -ب
كىقىاؿى قػىٍيسي ٍبني ميٍسًلمو عىٍن أىىًب جىٍعفىرو قىاؿى مىا اًبٍلمىًدينىًة أىٍىلي بػىٍيًت ًىٍجرىةو ًإالَّ يػىٍزرىعيوفى  ،ابب اٍلميزىارىعىًة اًبلشٍَّطًر كى٫بىٍوًًه قاؿ البخارم : 

قىاًسمي كىعيٍركىةي كىآؿي أىىًب بىٍكرو كىآؿي عيمىرى عىزًيًز كىالٍ عىلىى الثػُّليًث كىالرُّبيًع . كىزىارىعى عىًلىّّ كىسىٍعدي ٍبني مىاًلكو كىعىٍبدي اَّللًَّ ٍبني مىٍسعيودو كىعيمىري ٍبني عىٍبًد الٍ 
الزَّرًٍع . كىعىامىلى عيمىري النَّاسى عىلىى ًإٍف جىاءى  ُب كىآؿي عىًلىٌو كىاٍبني ًسّبًينى . كىقىاؿى عىٍبدي الرٍَّٞبىًن ٍبني األىٍسوىًد كيٍنتي أيشىارًؾي عىٍبدى الرٍَّٞبىًن ٍبنى يىزًيدى 

 . ٍن ًعٍنًدًه فػىلىوي الشٍَّطري ، كىًإٍف جىاءيكا اًبٍلبىٍذًر فػىلىهيٍم كىذىاعيمىري اًبٍلبىٍذًر مً 
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 أراد البخارم من إيراد ىذه اآلاثر ا٤بعلقة عن الصحابة ، بياف أف الصحابة دل ٱبتلفوا ُب جواز ا٤بزارعة ، كىي آاثر علقها جازمان هبا
 ، فتكوف صاحل للحجة .

 لمساقاة .ال ٘بوز إال تبعان ل القوؿ الثالث :
 كأف يكوف البياض الثلث أك أقل . لؤلصلكىا مذىب الشافعية كا٤بالكية بشرط أف يكوف البياض تبعان 

 ألىل خبّب ) ... من ٜبر أك زرع ( . كاستدلوا ٔبوازىا تبعان للمساقاة ٕبديث معاملة النيب 
ًفًعٌي كىميوىاًفقيوهي كىىيٍم اأٍلىٍكثػىريكفى ًُب جىوىاز اٍلميزىارىعىة تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة ، كىًإٍف كىانىٍت قػىٍولو : ) ًمٍن ٜبىىر أىٍك زىرٍع ( ٰبىٍتىٌج بًًو الشَّا:  قاؿ النووي

فىرًدىة ، فػىتىجيوز تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة ، فػىييسىاًقيو عىلىى النٍَّخل ، كىيػيزىارًعوي عى   رىل ُب خىيػٍربى .لىى اأٍلىٍرض كىمىا جى اٍلميزىارىعىة ًعٍندىٍم الى ٘بىيوز مينػٍ
 أهنا جائزة .والراجح 

 ما اعبواب عن أحاديث النهي عن اؼبزارعػػة ؟ 
 كأما حديث رافع بن خديج الذم فيو النهي عن ا٤بزارعة ، فإنو ٧بموؿ على ا٤بزارعة الفاسدة الٍب دخلها شيء من الغرر كا١بهالة .

 ذه ، فرٗبا أخرجت ىذه كدل ٚبرج ىذه ( .كلذلك قاؿ رافع  ) كنا نكرم األرض ، على أف لنا ىذه ك٥بم ى
 معلـو مضموف فبل بس ( . كقاؿ أيضان  ) دل يكن للناس كراء إال ىذا ، فلذلك زجر عنو ، كأما بشيء

كقاؿ ا٣بطايب ُب حديث رافع بن خديج ُب قولو ُب اإلجارة : ) ُب ا٤باذايَنت ،اقباؿ ا١بداكؿ ( قاؿ :  فقد أعلمك رافع ُب ىذا 
أف ا٤بنهي عنو ىو اجملهوؿ منو دكف ا٤بعلـو ، كأنو كاف من عادهتم أف يشَبطوا شركطان فاسدة ، كأف يستثنوا من الزرع ما ا٢بديث ، 

 على السواقي كا١بداكؿ ، فيكوف خاصان لرب ا٤باؿ  .
 أمثلة :

 : أزارعك على أف رل شرقي األرض كلك غربيها . ال يصح . قاؿ
 داكؿ كاألهنار كلك ما بعد منها . ال يصح .: أزارعك على أف رل ما حوؿ ا١ب قاؿ

 فيشَبط ُب ا٤بزارعة أف يكوف ا١بزء مشاع ، كالثلث كالربع كالنصف .
 : أعطيك ىذه األرض مزارعة كلك الثلث كرل الثلثاف ، فإنو يصح . فإذا قاؿ للعامل

 : إزرعها كلك بعض الزرع ، ال يصح ألنو ٦بهوؿ . إف قاؿ

 ماذا يشرتط فيها ؟ 
 أف يكوف ا١بزء معلومان مشاعان . يشَبط

 فلو قاؿ لو : خذ ىذه األرض ازرعها كلك شيء ٩با ٱبرج منها ، فهذا ال يصح .
 كلو قاؿ : خذ ىذه األرض ازرعها ، كلك ما ٱبرج من ِشا٥با ، كرل ما ٱبرج من جنوهبا ، فإنو ال يصح .

 ح .أك قاؿ : رل زرع ىذا العاـ كلك زرع العاـ الثاشل ، فإنو ال يص
 كهبا يتضح أف الشركط ا٤بفسدة للمزارعة ىي ما اشتمل على أمرين :

 ما يعود ٔبهالة نصيب كل من رب األرض كالعامل . األوؿ :
أف يشَبط أحدٮبا نصيبان ٦بهوالن ، أك دراىم معلومة ، أك ما ٱبرج من جانب معْب من األرض كلآلخر ما ٱبرج من  الثاين :

 ا١بانب اآلخر .
  يكوف البذر من رب األرض أـ ال ؟ىل يشرتط أف 
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 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب :
 أنو يشَبط . القوؿ األوؿ :

 كىذا ا٤بذىب ، كىو مذىب الشافعية .
 قالوا : قياسان على ا٤بضاربة ، فكما أنو ُب ا٤بضاربة يكوف العمل من شخص ، كا٤باؿ من شخص ، فكذلك ا٤بزارعة .

 ، فيجوز من رب األرض كٯبوز من العامل .أنو ال يشَبط  القوؿ الثاين :
 كرجح ىذا القوؿ ابن قدامة كابن القيم .

 البذر على ا٤بسلمْب . .. ( كدل يذكر النيب عامل أىل خيرب . ٢بديث الباب ) أنو 
، فكاف البذر عامل أىل خيرب بشطر ما ٱبرج منها من ٜبر أك زرع ، على أف يعمركىا من أموا٥بم  : فإف النيب  قاؿ ابن تيمية
 من عندىم .

 ، فإف النيب دـ اشَباط كوف البذر من رب األرض، كإ٭با ٯبوز أف يكوف من العاملكقد ذكر ابن القيم أف ا٢بديث دليل على ع
 ما كاف ينقل البذر إليهم من ا٤بدينة قطعان .

اؿ القياس مع أنو ٨بالف للسنة الصحيحة كأقو ، كىذا ن رٌب األرض قاسوىا على ا٤بضاربة: كالذين اشَبطوا البذر م قاؿ ابن القيم
، كأما ح، فهذا نظّب األرض ُب ا٤بزارعة، فإف ا٤باؿ ُب ا٤بضاربة يرجع إذل صاحبو كيقتسماف الربالصحابة، فهو من أفسد القياس

 .ل الباقي ... البذر الذم ال يعود نظّبه إذل صاحبو ، بل يذىب نفع األرض ، فإ٢باقو ابلنفع الذاىب أكذل من إ٢باقو ابألص
 . كحديث ابن عمر : ) أف النيب عامل أىل خيرب ... ( كدل يذكر البذر على النيب 

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
ُهَما-َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس  - ٜٜٓ َوَلْو َكاَف  (َوَأْعَطى اَلهِذي َحَجَمُو َأْجَرُه  ِاْحَتَجَم َرُسوُؿ َاَّللِه  ); أَنهُو قَاَؿ: -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 .َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ (  َحَراماً مَلْ يُػْعِطوِ 
 .َرَواُه ُمْسِلٌم  (َكْسُب َاغْبَجهاـِ َخِبيٌث )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج  - ٜٓٔ

---------- 
 ( أم ما يكتسبو من ماؿ أك أجرة . ) كسب
 اب٢بجامة ، كا٢بجامة : إخراج الدـ الفاسد من اإلنساف .( .ىو من يقـو  ) اغبجاـ

ًبي ) لفظ حديث رافع :قاؿ : قاؿ   ث ( ركاه مسلم .ٜبىىني اٍلكىٍلًب خىًبيثه كىمىٍهري اٍلبىًغىًٌ خىًبيثه كىكىٍسبي ا٢بٍىجَّاـً خى
 ما حكم كسب اغبجاـ ؟ 

 اختلف العلماء ُب حكم كسب ا٢بجاـ على قولْب :
 : أنو حراـ . القوؿ األوؿ

 ٢بديث الباب  ) كسب ا٢بجاـ خبيث ( .-أ
 هنى عن كسب ا٢بجاـ ( ركاه أٞبد . ك٢بديث أيب ىريرة  ) أف النيب  -ب

 : أنو حبلؿ . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ا١بمهور .

 .كىالى ٰبىٍرـي أىكىلىوي الى عىلىى ا٢بٍيٌر كىالى عىلىى اٍلعىٍبد  فػىقىاؿى اأٍلىٍكثػىريكفى ًمٍن السَّلىف كىا٣بٍىلىف : الى ٰبىٍرـي كىٍسب ا٢بٍىجَّاـ ،:  قاؿ النووي
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 ( متفق عليو . كىلىٍو كىافى حىرىامان دلٍى يػيٍعًطوً  -كىأىٍعطىى اىلًَّذم حىجىمىوي أىٍجرىهي  ًاٍحتىجىمى رىسيوؿي اىَّللًَّ ٢بديث الباب ) -أ
 ( . ) كىلىٍو كىافى سيٍحتنا دلىٍ يػيٍعًطًو النَّيبُّ  مكعند مسل

بىةى رىسيوؿى اَّللًَّ  أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ ) حىجىمى  ك٢بديث -ب  ر ( متفق عليو .ًبصىاعو ًمٍن ٛبىٍ  فىأىمىرى لىوي  أىبيو طىيػٍ
ُب ًإجىارىًة ا٢بٍىجَّاـً فػىنػىهىاهي عىنػٍهىا فػىلىٍم يػىزىٍؿ يىٍسأىليوي كىيىٍستىٍأًذنيوي ، حىٌبَّ أىمىرىهي أىٍف   أىنَّوي اٍستىٍأذىفى رىسيوؿى هللاً  )عىًن اٍبًن ٧بيىيًٌصىةى ، عىٍن أىبًيًو  - ج

ًضحىكى كىرىًقيقى   ك ( ركاه أبو داكد .أىٍعًلٍفوي َنى
 جائز أف ييطعم رقيقو ماإذ غّب ، ا٢بجاـ  ) أطعمو رقيقك ( دليل على إابحة كسبو  ُب كسب  كقوؿ النيب  : قاؿ ابن قدامة

 ر .ٰبـر أكلو ، فإف الرقيق آدميوف ٰبـر عليهم ما حرمو هللا تعاذل كما ٰبـر على األحرا
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
ؽ كىٞبىىليوا ىىًذًه اأٍلىحىاًديث الًٍَّب ُب النػٍَّهي عىلىى التػٍَّنزًيو كىااًلٍرتًفىاع عىٍن دىشلء اأٍلىٍكسىاب ، : قاؿ النووي  كىا٢بٍىٌث عىلىى مىكىارًـ اأٍلىٍخبلى

ٌل .كىمىعىارل اأٍليميور . كىلىٍو كىافى حىرىامنا دلٍى يػيفىٌرًؽ ًفيًو بػىٍْب ا٢بٍيٌر كىاٍلعىٍبد فىًإنَّوي الى ٯبىيوز لًلرَّجيًل أىفٍ    ييٍطًعم عىٍبده مىا الى ٰبًى
كأعطى ا٢بجاـ أجره كلو علمو  النيب  عباس قاؿ ) احتجمكيدؿ على أنو مباح كليس حرامان : ما ركل ابن :  وقاؿ ابن قدامة

 .دل يعطو (  ان كُب لفظ ) لو علمو خبيث . دل يعطو ( متفق عليو ان حرام
حىًة كىٍسًبًو ، إٍذ غىيػٍري جىائًزو ( أىٍطًعٍموي رىًقيقىك  )ُب كىٍسًب ا٢بٍىجَّاـً  كىقػىٍوؿي النَّيبًٌ :  وقاؿ رضبو هللا أىٍف ييٍطًعمى رىًقيقىوي مىا  دىلًيله عىلىى إابى

ى اأٍلىٍحرىاًر ، كىٚبىًٍصيصي ذىًلكى ٗبىا أيٍعًطيىوي ًمٍن غىٍّبً ٰبىٍريـي أىٍكليوي ، فىًإفَّ الرًَّقيقى آدىًميُّوفى ، ٰبىٍريـي عىلىٍيًهٍم مىا حىرَّمىوي اَّللَّي تػىعىاذلى ، كىمىا ٰبىٍريـي عىلى 
ـي ًمٍنوي التٍَّحرصلي اٍسًتٍئجىارو ٙبىىكُّمه الى دىلًيلى عى  ًبيثنا الى يػىٍلزى ًتًهمىا  ، فػىقىٍد ٠بىَّى النَّيبُّ  لىٍيًو ، كىتىٍسًميػىتيوي كىٍسبنا خى حى ًبيثػىٍْبً ، مىعى إابى الثُّوـى كىاٍلبىصىلى خى

نىاعىًة  كىًإ٭بَّىا كىرًهى النَّيبُّ  ءىًة ىىًذًه الصًٌ ي ٞبىٍلي . ..ذىًلكى لًٍلحيرًٌ تػىٍنزًيهنا لىوي ؛ ًلدىَنى حىًة ، فػىيػىتػىعىْبَّ كىأىٍمريهي إبًًٍطعىاـً الرًَّقيًق ًمنػٍهىا دىلًيله عىلىى اإٍلًابى
 ) ا٤بغِب ( .   نػىٍهًيًو عىٍن أىٍكًلهىا عىلىى اٍلكىرىاىىًة ديكفى التٍَّحرصًًل .

 لك ٙبرٲبهما .للثـو كالبصل خبيثْب ، كدل يلـز من ذ : كتسميتو إايه خبيثان كتسميتو  قاؿ ابن القيمك
 وف ( .كا٣ببيث كما يطلق على احملـر ، يطلق على الشيء الردمء كالكسب الدشلء ، كقولو تعاذل ) كىال تػىيىمَّميوا ا٣بٍىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقي 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 
 أف كسب ا٢بجامة كسب ردمء ، ألف مهنتو دنيئة . .ُ

 األمور . ينبغي للمسلم أف يَبفع عن سفاسف .ِ

 ا٢برص على معارل األمور . .ّ

َثبَلثٌَة َأاَن َخْصُمُهْم يَػْوـَ اَْلِقَياَمِة: رَُجٌل َأْعَطى ِب  -عز وجل-اَؿ َاَّللهُ قَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  - ٜٔٔ
َََدَر, َورَُجٌل اَبَع ُحراا , فََأَكَل شَبََنُو, َورَُجٌل ِاْسَتْأَجَر َأِجريًا , فَاْستَػْوََف ِمْنُو, َومَلْ يُػْعِطوِ   البخاري .َرَواُه  ( َأْجَرُه ُثُه 

---------- 
م : ثبلثة أنفس ، كذكر ىؤالء الثبلثة ليس للتخصيص ، ألف هللا تعاذل خصم ١بميع ة ( أْصُمُهْم يَػْوـَ اَْلِقَيامَ َثبَلثٌَة َأاَن خَ  )

 الظا٤بْب ، كلكن ٤با أراد التشديد على ىؤالء صرح هبم .
َََدَر  رَُجٌل َأْعَطى ِب  )  أم : أعطى ٲبينو يب ، أم عاىد عهدان كحلف عليو ابهلل ٍب نقضو .( ُثُه 
 أم : ابع إنساَنن على أنو عبد مع أنو ُب الواقع ليس رقيقان كإ٭با ىو حر فأكل ٜبنو .( َورَُجٌل اَبَع ُحراا فََأَكَل شَبََنُو  )
 أم : فحصل من األجّب على العمل الذم استأجره من أجلو .( َورَُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجرياً فَاْستَػْوََف ِمْنُو  )
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 أم : دل يعطو عوضو كأجرتو مقابل ىذا العمل .(  َومَلْ يُػْعِط َأْجَرهُ  )
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 ٙبرصل أكل أجرة العامل كعدـ إعطائها إايه بعد استيفاء العمل ، كىذا من كبائر الذنوب .نستفيد 
 كنستفيد جواز اإلجارة .

 عرؼ اإلجارة ؟ 
 العوض . قاؿ تعاذل ) لو شئت الٚبذت عليو أجػران ( .غة : مشتقة من األجر كىو لتعريفها 
. كشرعان   : عقد على منفعة مباحة من عْب معينة أك موصوفة ُب الذمة مدة معلومة، أك على عمل معلـو بعوض معلـو

 اذكر أدلة جوازىا ؟ 
 جوازىا الكتاب كالسنة كاإلٝباع . دؿ على

يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اأٍلىًمْبي  قىالىٍت ًإٍحدىاٮبيىا ايى أىبىتً  قاؿ تعاذل ) -أ  ( . اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى
 ( . فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كقاؿ تعاذل )  -ب
 ( . كىرىجيله ًاٍستىٍأجىرى أىًجّبنا ، فىاٍستػىٍوَبى ًمٍنوي، كىدلٍى يػيٍعًطًو أىٍجرىهي كحديث الباب )  -ج
الدًٌيًل ، ىىاًداين  كىأىبيو بىٍكرو رىجيبلن ًمٍن بىًِب  كىاٍستىٍأجىرى رىسيوؿي اَّللًَّ ) ... قىالىٍت   زىٍكجى النَّيبًٌ  -رضى هللا عنها  -ةى عىاًئشى عن  -د

اهي غىارى ثػىٍورو  ًخرًٌيتان كىٍىوى عىلىى فػىعىا إًلىٍيًو رىاًحلىتػىٍيًهمىا ، كىكىاعىدى  ( ركاه البخارم . بػىٍعدى ثىبلىًث لىيىاؿو ًديًن كيفَّاًر قػيرىٍيشو ، فىدى
نػىعىٍم كيٍنتي أىٍرعىاىىا عىلىى  :فػىقىاؿى أىٍصحىابيوي كىأىٍنتى فػىقىاؿى  ،مىا بػىعىثى اَّللَّي نىًبيِّا ًإالَّ رىعىى اٍلغىنىمى  )قىاؿى   عىًن النَّيبًٌ  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى  -ىػ

 رم .( ركاه البخا قػىرىارًيطى ألىٍىًل مىكَّةى 
ًن ٍبًن اأٍلىصىمًٌ أىنَّوي قىاؿى كىأىٍٝبىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم ُب كيلًٌ عىٍصرو كىكيلًٌ ًمٍصرو عىلىى جىوىاًز اإٍلًجىارىًة ، إالَّ مىا ٰبيٍكىى عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبى  قاؿ يف اؼبغَن : -

ٍٝبىاًع الًَّذم سىبىقى ُب اأٍلىٍعصىاًر ، كىسىارى  يػىٍعًِب أىنَّوي يػىٍعًقدي عىلىى، : الى ٯبىيوزي ذىًلكى ؛ أًلىنَّوي غىرىره  ٍنىعي اٍنًعقىادى اإٍلً مىنىاًفعى دلٍى ٚبيٍلىٍق كىىىذىا غىلىطه الى ٲبى
ا جىازى اٍلعىٍقدي عىلىى اأٍلىٍعيىاًف ، كىجىبى أىٍف عىلىيػٍهىا ؛ فىًإفَّ ا٢بٍىاجىةى إذلى اٍلمىنىاًفًع كىا٢بٍىاجىًة إذلى اأٍلىٍعيىاًف ، فػىلىمَّ  ُب اأٍلىٍمصىاًر ، كىاٍلًعبػٍرىةي أىٍيضنا دىالَّةه 

ًٍلكيهىا ، كىالى يػىٍقًدري كيلُّ ميسىاًفرو  ٘بىيوزى اإٍلًجىارىةي عىلىى اٍلمىنىاًفًع ، كىالى ٱبىٍفىى مىا اًبلنَّاًس ًمٍن ا٢بٍىاجىًة إذلى ذىًلكى ، فىًإنَّوي لىٍيسى ًلكيلًٌ  أىحىدو دىاره ٲبى
انػيهيٍم كىٞبىٍليهيٍم تىطىوُّعنا ، كىكىذىًلكى أىٍصحىابي الصَّ عىلىى بىًعّبو أىٍك  ًؾ إٍسكى ـي أىٍصحىابى اأٍلىٍمبلى ًٍلكيهىا ، كىالى يػىٍلزى نىائًًع يػىٍعمىليوفى بًىٍجرو ، كىالى دىابَّةو ٲبى

دي ميتىطىوًٌعنا بًًو ، فىبلى بيدَّ ًمٍن اإٍلً  جىارىًة ًلذىًلكى ، بىٍل ذىًلكى ٩بَّا جىعىلىوي اَّللَّي تػىعىاذلى طىرًيقنا لًلٌرًٍزًؽ ، حىٌبَّ إفَّ ٲبيًٍكني كيلَّ أىحىدو عىمىلي ذىًلكى ، كىالى ٯبًى
 أىٍكثػىرى اٍلمىكىاًسًب اًبلصَّنىائًًع .

ٍلمىنىاًفًع الى ٲبيًٍكني بػىٍعدى كيجيوًدىىا ، أًلىنػَّهىا تػىتػٍلىفي كىمىا ذىكىرىهي ًمٍن اٍلغىرىًر ، الى يػيٍلتػىفىتي إلىٍيًو ، مىعى مىا ذىكىٍرَنى ًمٍن ا٢بٍىاجىًة ، فىًإفَّ اٍلعىٍقدى عىلىى ا
 ٗبيًضيًٌ السَّاعىاًت ، فىبلى بيدَّ ًمٍن اٍلعىٍقًد عىلىيػٍهىا قػىٍبلى كيجيوًدىىا ، كىالسَّلىًم ُب اأٍلىٍعيىاًف .

 اذكر أنواع اإلجارة ؟ 
 اإلجارة ضرابف :

 اإلجارة على العْب يستوُب منافعها . األوؿ :
 كأجرتك ىذه الدار سنػة .

 اإلجارة على عمل ، كىي عقد على عمل معلـو يقـو بو العامل . الثاين :
 كحمل ىذا ا٤بتاع إذل مكاف كذا ، أك بناء ىذا ا١بدار ك٫بو ذلك .

 اذكر شروط اإلجارة ؟ 
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 يشرتط معرفة اؼبنفعة اؼبعقود عليها .أواًل : 
 كا٤ببيع .ألهنا ا٤بعقود عليها فاشَبط العلم  -أ

 هنى عن بيع الغرر . ألف النيب ك  -ب
 كألف ا٤بستأجر كا٤بؤجر بْب غازل كغاـر . –ج 

 ، يصح .مثاؿ : استأجرت منك ىذا البيت للسكُب 
 ، يصح .مثاؿ : استأجرتك أف تدلِب على طريق مكة 

 يشرتط معرفة األجرة ) يعَن تكوف معلومة ( .اثنياً : 
 ) ال نعلم فيو خبلفان ( . قاؿ يف اؼبغَن

 ) أنو من استأجر أجّبان فليعلمو أجره ( . –كسيأٌب  –كقد جاء ُب حديث 
 فلو استأجرت منك ىذا البيت ببعض ما ُب يدم من الدراىم دل يصح .

 لو استأجرت منك ىذا البيت ٗبا تلده ىذه الفرس دل يصح .
 يشرتط أف تكوف اؼبنفعة مباحة . .اثلثاً : 

 على نفع ٧بـر كالزَن كالغناء ، كجعل داره كنيسة أك لبيع ا٣بمر .فبل تصح 
 لقولو تعاذل ) كال تعاكنوا على اإلٍب كالعدكاف ( .

 النفع إما أف يكوف :
 .يصح ألف سكُب البيت مباح  ، مباحان : مثاؿ : استأجرت بيتان ألسكنػو 

 .الدخاف ٧بـر  ال يصح ألف بيع، حرامان : مثاؿ :استأجرت دكاَنن لبيع الدخاف 
 ه .يصح مع الكراىة ، ألف القزع مكرك ،  مكركىان : مثاؿ : أف يستأجر شخصان ليحلق لو قزع

 ماذا يشرتط يف العني اؼبؤجرة ؟ 
 يشَبط شركطان :

 .معرفتها برؤية أو صفة أواًل : 
 هنى عن بيع الغرر ، كألف عدـ معرفتها يفضي إذل النزاع . ألف النيب  

 .القدرة على التسليم اثنياً : 
 ) ال تبع ما ليس عندؾ ( كاإلجارة نوع من البيع . لقولو  

: قاؿ: أجرشل كأَن إٔبث عنو. قاؿ، إنساف لو عبد آبق، فقاؿ لو آخر: أجرشل عبدؾ فبلف، فقاؿ لو: إف عبدم ىرب :مثاؿ
 أجرتك ، فهذا ال يصػح .

 .اشتماؿ العني على منفعة اثلثاً : 
 استيفاء ىذه ا٤بنفعة من ىذه العْب . ألنو ال ٲبكن -أ

 كما أف أخذ أمواؿ الناس ُب مقابل ما ال نفع فيو يعترب من أكل أمواؿ الناس ابلباطل .  -ب
 مثاؿ : ال ٯبوز إجارة هبيمة زمنة ٢بمل ، كال أرض ال تنبت للزرع .

 قاؿ النوكم : أف يكوف منتفعان بو ، فما ال نفع فيو ليس ٗباؿ .
 قدامة : ال ٯبوز بيع ما ال نفع فيو .كقاؿ ابن 
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 ىل يشرتط يف اإلجارة الواردة على منفعة أف تكوف اؼبدة معلومة ؟ 
 نعم .

 قاؿ ُب اإلنصاؼ : كيشَبط كوف ا٤بدة معلومة ببل نزاع ُب ا١بملة .
بي أىٍف تىكيوفى مىٍعليومىةن كى كقاؿ ُب ا٤بغِب :  ا نػىٍعلىميوي ، أًلىفَّ اٍلميدَّةى ًىيى ،  شىٍهرو كىسىنىةو اإٍلًجىارىًة إذىا كىقػىعىٍت عىلىى ميدَّةو ٯبًى ؼى ُب ىىذى كىالى ًخبلى

ًت ًفيمىا ًد اٍلمىًكيبلى  بًيعى اًبٍلكىٍيًل . الضَّاًبطىةي لًٍلمىٍعقيوًد عىلىٍيًو ، اٍلميعىٌرًفىةي لىوي ، فػىوىجىبى أىٍف تىكيوفى مىٍعليومىةن ، كىعىدى
 الغرر كا١بهالة ا٤بفضية إذل ا٤بنازعة .ألف عدـ ٙبديد ا٤بدة يؤدم إذل 

 عن بيع الغرر . كقد هنى النيب 
 كألف األجرة ٚبتلف ابختبلؼ ا٤بدة فوجب العلم هبا .

 ىل لعقد اإلجارة حد أقصى لتأجري العني ؟ 
بقاء العْب  ليس ُب عقد اإلجارة حد أقصى لتأجّب العْب ، فتصح اإلجارة مهما طالت ا٤بدة ، كلكن بشرط أف يغلب على الظن

 ا٤بؤجرة .
ثػيرىٍت .رٞبو هللا : كىالى تػىتػىقىدَّري أىٍكثػىري ميدًَّة اإٍلًجىارىًة ، بىٍل ٘بىيوزي إجىارىةي اٍلعىٍْبً اٍلميدَّةى الًٍَّب تػىبػٍقىى ًفيهى  قاؿ ابن قدامة  ا كىًإٍف كى

ا قػىٍوؿي كىافًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىىىذى
ًف ؛ أىحىديٮبيىا ، كىقىٍوًؿ سىائًًر أىٍىًل الٍ إالَّ أىفَّ أىٍصحىابى  ًبًو ، فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىاؿى : لىوي قػىٍوالى  ًعٍلًم .الشَّاًفًعيًٌ اٍختػىلىفيوا ُب مىٍذىى
 كىىيوى الصًَّحيحي .

 الثَّاشل الى ٯبىيوزي أىٍكثػىرى ًمٍن سىنىةو ؛ أًلىفَّ ا٢بٍىاجىةى الى تىٍدعيو إذلى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا .
ًثْبى سىنىةن ؛ أًلىفَّ اٍلغىاًلبى أىفَّ اكى  ًلثه ، أىنػَّهىا الى ٘بىيوزي أىٍكثػىرى ًمٍن ثىبلى أٍلىٍعيىافى الى تػىبػٍقىى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا ، كىتػىتػىغىيػَّري ًمنػٍهيٍم مىٍن قىاؿى : لىوي قػىٍوؿه اثى

 اأٍلىٍسعىاري كىاأٍلىٍجري .
ـي ، أىنَّوي قىاؿى كىلىنىا قػىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاذلى إٍخبىارنا عىٍن  ، (عىلىى أىٍف أتىٍجيرىشل ٜبىىاشلى ًحجىجو فىًإٍف أىٍٛبىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾ  )شيعىٍيبو عىلىٍيًو السَّبلى

لىنىا شىرٍعه لىنىا مىا دلٍى يػىقيٍم عىلىى نىٍسًخًو دىلًيله .  كىشىرٍعي مىٍن قػىبػٍ
ًثْبى ، ٙبىىكُّمه الى دىلً  كىأًلىفَّ مىا جىازى اٍلعىٍقدي عىلىٍيًو سىنىةن ، يلى عىلىٍيًو ، جىازى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا ، كىاٍلبػىٍيًع كىالنًٌكىاًح كىاٍلميسىاقىاًة ، كىالتػٍَّقًديري ًبسىنىةو كىثىبلى

دىةو عىلىٍيًو أىٍك نػيٍقصىافو ًمٍنوي .  كىلىٍيسى ذىًلكى أىٍكذلى ًمٍن التػٍَّقًديًر ًبزايى
 ... رىا مدة طويلة يغلب على الظن أهنا ال تبقى فيها، فظاىر كبلـ ا٤بؤلف أف اإلجارة ال تصح: لو أج قاؿ الشيخ ابن عثيمني

؛ ألف البعّب ال يبقى إذل ٟبسْب سنة، أك أجره سيارة ٤بدة مائة سنة فبل يصح؛ ألف  لو أجره البعّب ٤بدة ٟبسْب سنة فإنو ال يصح
 ء آخر، لكن إذا استعملت فبل تبقى إذل ىذه ا٤بدة.الغالب أهنا ال تبقى إال أف توقف كال تستعمل فهذا شي

فاشَبط ا٤بؤلف ُب أتجّب العْب مدة يغلب على الظن بقاء العْب فيها، فإف دل يغلب على الظن بقاء العْب فيها فإنو ال يصح؛ ألنو 
لى الظن بقاء العْب فيها، كلكنها ال يتم استيفاء ا٤بنفعة، كمن شرط اإلجارة أف ٲبكن استيفاء ا٤بنفعة، فإذا استأجرىا ٤بدة يغلب ع

 )الشرح ا٤بمتع(جرة .   دل تبق؛ فإف اإلجارة تنفسخ كيسقط عن ا٤بستأجر بقسطو من األ
 ىل اإلجارة عقد الـز أـ عقد جائز ؟ 

 عقد الـز .
 كىا مذىب عامة العلمػاء .

 يقتضي الفسخ . فبل ٲبلك أحد ا٤بتعاقدين االنفراد بفسخ العقد إال برضا الطرؼ اآلخر أك كجود ما
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 ( كيدخل ُب ذلك عقد اإلجارة ، ألنو عقد من العقود .ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد لقولو تعاذل ) -أ
 ) ا٤بسلموف على شركطهم ( . كلقولو -ب
 كألهنا نوع من البيع . ) بيع منافع ( .-ج
 للمتعاقدين أك ألحدٮبا .أف القوؿ بعد لزـك عقد اإلجارة فيو ضرر  -د
  ؟جيوز للمستأجر أف يؤجر ما استأجره آلخػر ىل 

 نعم ٯبوز .
سنوات كسكنت فيو ٤بدة سنة كانتهى غرضي منو ، فإنو ٯبوز أف أؤجر ىذا البيت  ( ٓ) مثاؿ : استأجرت منك بيتان ٤بدة 

 سنوات . (  ْ )لشخص ٤بدة 
فعة فلو أف يستوفيها بنفسو ، كلو أف يستوفيها بنائبو من يؤجرىا عليو ، ٖببلؼ ألف ا٤بستأجر ملك النفع ، فماداـ أنو ٲبلك ا٤بن

 العارية ، فالعارية إابحة نفع ، يعِب لو أف شخصان أعارؾ ىذا الدكاف تبيع كتشَبم فيو ، فهل لك أف تؤجره أك تعّبه ؟
جارة فإف ا٤بستأجر ٲبلك ا٤بنفعة ، كما داـ أنو ٲبلك نقوؿ : ال ٛبلك أف تؤجره كال أف تعّبه ؛ ألف العارية إابحة نفع ، ٖببلؼ اإل

 ا٤بنفعة فلو أف يستوفيها كما سلف بنفسو أك بنائبو عن طريق اإلجارة أك عن طريق اإلعارة .
  ؟ األصلوىل جيوز أف يؤجرىا أكثر من أجرة 

 ىذه ا٤بسألة ٥با أحواؿ :
 .فهذا يصح ، أف يؤجرىا بقل : أواًل 

 .فهذا يصح ، أف يؤجرىا ٗبثل األصل اثنياً : 
 .فيو خبلؼ كالصحيح أنو يصح ، أف يؤجرىا بكثر اثلثاً : 

للمستأجر أف يؤجرىا ٗبثل األجرة ، كإ٭با تنازعوا ُب إٯبارىا بكثر من األجرة ، لئبل يكوف ذلك رٕبان فيما ال قاؿ ابن تيمية : 
 أجر .يضمن ، كالصحيح جواز ذلك ، ألهنا مضمونة على ا٤بست

  ؟أف يؤجرىا لشخص أكثر منو ضررًا ىل جيوز للمستأجر 
 ال ، ال ٯبوز .

 مثاؿ : لو استأجر داران للسكُب ، جاز أف يؤجرىا لغّبه للسكُب أك دكهنا ، كال ٯبوز أف يؤجرىا ٤بن ٯبعل فيها مصنعان أك معمبلن .
 ما اغبكم إف حصل فسخ ؟ 

 إف كاف الفسخ ببل عذر شرعي :
 ستأجر فعليو األجرة كامبلن .فإف كاف من ا٤ب

 كإف كاف من ا٤بؤجر فبل شيء لو .
 مثاؿ : إنساف استأجر بيتان من شخص ٤بدة سنة بلف رايؿ ، كُب أثناء السنة فسخ ا٤بستأجر ، فيلزمو األجرة كاملة .

 ككذلك ابلنسبة للمؤجر ، فلو منع ا٤بستأجر بعض ا٤بدة أك كلها ، فبل أجرة لو .
 ذر شرعي :كأما إف الفسخ بع

 فإف كاف من قبل ا٤بؤجر : لو من األجرة ابلقسط .
 ككذلك إذا كاف الفسخ من ا٤بستأجر .

 ر منو بيتان ، كُب أثناء ا٤بدة اهندـ ، فيتعذر استيفاء ا٤بنفعة ، فعليو من األجرة ابلقسط .جمثاؿ : استأ
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 ما اغبكم إف تلفت العني اؼبؤجرة بغري تفريط من اؼبستأجر ؟ 
نػٍهىا، إٍف تىًلفىٍت ًبغىٍّبً انىةه ًُب يىًد اٍلميٍستىٍأًجرً كىاٍلعىٍْبي اٍلميٍستىٍأجىرىةي أىمى قاؿ ابن قدامة :  ، دلٍى يىٍضمى فناكى  ..، . تػىٍفرًيطو ؛ كىذىًلكى الى نػىٍعلىمي ًُب ىىذىا ًخبلى

فىعىةو يىٍستىًحقُّهىا ًمنػٍهىاأًلىنَّوي قػىبىضى اٍلعىٍْبى اًلٍسًتيفىاًء مى   . فىكىانىٍت أىمىانىةن  ،نػٍ
 فائدة : قاؿ الشيخ ابن عثيمْب : األمْب كل من حصل ُب يده ماؿ إبذف من الشارع ، أك إذف من ا٤بالك .

 ما اغبكم إذا تلفت العني اؼبستأجرة بفعل من اؼبستأجر ؟ 
 ُب ىذه ا٢بالة ٯبب عليو الضماف . إذا تعدل ا٤بستأجر ) بف فعل ما ليس لو فعلو ( أك فرط ) بف ترؾ ما ٯبب عليو فعلو ( فإنو

 ُب القواعد ا١بامعة : التلف ُب يد األمْب غّب مضموف إذا دل يتعد كدل يفرط ، كُب يد الظادل مضموف مطلقان . قاؿ السعدي
 ما اغبكم إذا تلفت العني اؼبستأجرة بعد االنتهاء من اإلجارة ؟ 

 فهذا لو حالتاف :
 ىذه ا٢بالة ال ضماف عليو .األكذل : أف يَبؾ الرد لعذر : ففي 

 كأف يكوف ا٤بالك غائبان .
 الثانية : أف ٲبسك العْب ا٤بستأجرة بغّب عذر ، كيطلبو ا٤بالك فيمتنع ا٤بستأجر .

 ففي ىذه ا٢بالة يعترب غاصبان ، فعليو أجرة ا٤بدة الٍب بقيت فيها العْب ُب يده ، كإف تلفت العْب فعليو ضماهنا .
  ر نفسها بغري إذف زوجها .جيوز للمرأة أف تؤجىل 

 ال ٯبوز .
 ) ال ٰبل للمرأة أف تصـو كزكجها شاىد إال إبذنػو ( متفق عليو . لقولو -أ

 ك٤با فيو من  فوات االستمتاع هبا ، كىي ٩بلوكػة ا٤بنافع للزكج إال إذا اشَبطت عليو عند العقد .-ب
 ؟تنفسخ اإلجارة مَّت  -

 تنفسخ بحواؿ :
 بتلف العْب ا٤بؤجرة . أواًل :

 كدار اهندمت ، أك عبد مات .
 لتعذر االستيفاء ، كيكوف للمؤجر من اإلجارة ابلقسط .

 ٗبوت ا٤برتضع . اثنياً :
 مثاؿ : استأجر امرأة على أف ترضع ىذا الولد ٤بدة سنتْب ، فمات الولد بعد سنة ، فليس ٥با من األجرة إال مقدار سنة كاحدة .

 ابنقبلع ضرس . اثلثاً :
مثاؿ : رجل استأجر شخصان أف يقلع ضرسو ، فواعده على أف َيتيو ُب الصباح ، فلما كاف ُب الليل انقلع الضرس ، فهنا تنفسخ 

 اإلجارة ، ألف ا٤بعقود عليو معْب كتلف .
 ىل تنفسخ اإلجارة دبوت اؼبتعاقدين أو أحدمها ؟ 

 ال ، ال تنفسخ .
 كىذا مذىب ٝبهور العلماء .

 ف ا٤بعقود عليو ُب اإلجارة ىي منفعة العْب ، كليس ا٤بعقود عليو ذات ا٤بؤجر أك ا٤بستأجر .أل
 ابب ًإذىا اٍستىٍأجىرى أىٍرضان فىمىاتى أىحىديٮبيىا . قاؿ البخارم ُب صحيح : 
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 كىقىاؿى اٍبني ًسّبًينى لىٍيسى ألىٍىًلًو أىٍف ٱبيٍرًجيوهي ًإذلى ٛبىىاـً األىجىًل .
سي ٍبني ميعىاًكيىةى ٛبيٍضىى اإًلجىارىةي ًإذلى أىجىًلهىا .كىقىاؿى   ا٢بٍىكىمي كىا٢بٍىسىني كىًإايى

بػىرى اًبلشٍَّطًر ، فىكىافى ذىًلكى عىلىى عىٍهًد النَّيبًٌ   كىقىاؿى اٍبني عيمىرى أىٍعطىى النَّيبُّ  يػٍ أىفَّ  كىأىىًب بىٍكرو كىصىٍدران ًمٍن ًخبلىفىًة عيمىرى ، كىدلٍى ييٍذكىرٍ   خى
 .   أىابى بىٍكرو كىعيمىرى جىدَّدىا اإًلجىارىةى بػىٍعدى مىا قيًبضى النَّيبُّ 

مثاؿ : رجل استأجر من آخر بيتان ، كُب أثناء ا٤بدة مات ، فهنا ال تنفسخ اإلجارة ، كيكوف حق االستيفاء لورثتو ، ككذلك 
 جرة للورثة .ابلعكس ، لو أف ا٤بؤجر مات ، فإهنا ال تنفسخ ، كيكوف بقية األ

 ما اغبكم إذا طلب من اؼبستأجر اػبروج قبل انتهاء اؼبدة وطلب عوضاً مقابل لك ؟ 
إذا كاف ىذا ا٤بستأجر لو مدة معينة ، كجاءه صاحب الدكاف يطلب منو ا٣بركج قبل : قاؿ الشيخ دمحم بن صاحل العثيمْب رٞبو هللا 

 إسقاط حقو فيما بقي من ا٤بدة .انتهاء ىذه ا٤بدة : فبل حرج عليو أف يطلب عوضان عن 
مثاؿ ذلك : أف يكوف قد استأجر ىذا الدكاف عشر سنْب ، ٍب َيتيو صاحب الدكاف بعد مضي ٟبس سنْب ، كيطلب منو أف 
ييفرًٌغ الدكاف لو ، فبل حرج على ا٤بستأجر حينئذو أف يقوؿ : أَن ال أخرج كأدع بقية مدٌب إال بكذا ككذا ؛ ألف ىذا معاكضة على 

 لو اثبت ٗبقتضى العقد الذم أمر هللا ابلوفاء بو ُب قولو تعاذل : ) ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد ( . حق
  ؟يضمن الطبيب إذا مات اؼبريض ىل 

 بشركط :ال يضمن لكن 
 .أيديهم  أف ال ٘بنً -أ

 ا ( .كمعرفتهم هب ةأم إجادهتم للصنع م . ) عرؼ حذقهأف ي-ب
 ؟إذا تسلم عيناً ِبجارة فاسػدة غبكم ما ا 

 ىذه ٥با أحواؿ :
 إف دل تبدأ ا٤بدة دل يلزمو شيء كيردىا إذل صاحبها .

 إف انتهت ا٤بدة يسلم أجرة ا٤بثل كاملة .
 ٤بدة يسلم القسط من أجرة ا٤بثل .ُب أثناء ا

 تفسد اإلجارة إما بفوات شرط أك كجود مانع ( . )
 مثاؿ : رجل استأجر بيتان من غّب مالكو كال قائم مقاـ مالكو . } اإلجارة ىنا فاسدة { 

 إذا انتهت ا٤بدة ، يثبت لصاحب البيت أجرة ا٤بثل سواء كاف مثل ما اتفق عليو أك أكثر أك أقل .
ع اب٤بائة الزائدة على الذم { كيرج ََِ{ فيلـز ا٤بستأجر }  ََِ{ كأجرة ا٤بثل بػ}  ََُ) ىذا ا٤بستأجر  قد استأجر بػ} 

 غره كخدعو ، كىو الذم أجر بيت غّبه بغّب إذنو .
  ؟جيوز استئجار آدمي ليدلو على الطريق ىل 

 لكن يشَبط معرفة ذلك كضبطو ٗبا ال ٱبتلف .نعم ٯبوز ، 
 م ركاه البخار  . (داين خريتان قط الليثي، ككاف ىااستأجر ىو كأبو بكر عبد هللا بن أريٍ  أف النيب ) -ُب حديث ا٥بجرة-عن عائشة 

 ) ا٣بريت : ا٤باىر ابلداللة ( .
 ما الواجب على األجري ؟ 

 ٯبب على األجّب إتقاف العمل كإٛبامػو ، كٰبـر عليو الغش ُب العمل كا٣بيانة فيو .
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 كُب ا٢بديث ) إف هللا ٰبب إذا عمل أحدكم عمبلن أف يتقنػو ( .
 ينهي عملو .ٯبب إعطاء األجّب أجره كاملة عندَن ك 

 .) أعطوا األجّب أجره قبل أف ٯبف عرقػو (  لقولو 
 .َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ  (ِإفه َأَحقه َما َأَخْذُُتْ َعَلْيِو َحقاا ِكَتاُب َاَّللِه )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس  - ٕٜٔ

------------ 
 اذكر لفظ اغبديث كامبًل ؟ 

اًء فػىقىاؿى ىى  -أىٍك سىًليمه -ًفيًهٍم لىًديغه  مىرُّكا ٗبىاءو   أىفَّ نػىفىران ًمٍن أىٍصحىاًب النَّيبًٌ ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو  ٍل ًفيكيٍم فػىعىرىضى ٥بىيٍم رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلمى
، فىجىاءى اًبلشَّاًء ًإذلى أىٍصحىابًًو اٍلمىاًء رىجيبلن لىًديغان أىٍك سىًليمان . فىاٍنطىلىقى رىجيله ًمنػٍهيٍم فػىقىرىأى ًبفىاًٙبىًة اٍلًكتىاًب عىلىى شىاءو ، فػىبػىرىأى  ًمٍن رىاؽو ًإفَّ ُب 

وؿي ػينىةى فػىقىاليوا ايى رىسيوؿى اَّللًَّ أىخىذى عىلىى ًكتىاًب اَّللًَّ أىٍجران . فػىقىاؿى رىسي فىكىرًىيوا ذىًلكى كىقىاليوا أىخىٍذتى عىلىى ًكتىاًب اَّللًَّ أىٍجران . حىٌبَّ قىًدميوا اٍلمىدً 
 ( .ًإفَّ أىحىقَّ مىا أىخىٍذًبيٍ عىلىٍيًو أىٍجران ًكتىابي اَّللًَّ :  اَّللًَّ 
 ما حكم أخذ األجرة على تعليم القرآف ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ :
 : ا١بواز . ألوؿالقوؿ ا

 كىذا مذىب الشافعي ، كبو قاؿ ابن حـز .
 الشَّاًفًعيًٌ .كىذىىىبى أىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًإذلى جىوىاًز أىٍخًذ اأٍليٍجرىًة عىلىى تػىٍعًليًم اٍلقيٍرآًف ، كىىيوى مىٍذىىبي مىاًلكو ، كى قاؿ الشنقيطي : 

بىةى ، كىأىبيو ثػىٍورو ، كىاٍبني اٍلميٍنًذًر .كى٩بٍَّن رىخَّصى ًُب أيجيوًر اٍلميعىلًًٌمْبى   : أىبيو ًقبلى
 ٢بديث الباب . -أ

ًجٍئتي أىىىبي لىكى نػىٍفًسى . فػىنىظىرى  فػىقىالىٍت ايى رىسيوؿى اَّللًَّ  جىاءىًت اٍمرىأىةه ًإذلى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) قىاؿى  مًٌ عىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو السَّاًعدً  -ب
ـى  فىصىعَّدى النَّظىرى ًفيهىا كىصىوَّبىوي ٍبيَّ طىٍأطىأى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإلىيػٍهىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍيئان جىلىسىٍت فػىقىا رىٍأسىوي فػىلىمَّا رىأىًت اٍلمىٍرأىةي أىنَّوي دلٍى يػىٍقًض ًفيهىا شى

اًبًو فػىقىا فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ ايى « . ءو يٍ فػىهىٍل ًعٍندىؾى ًمٍن شى » ؿى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٍف دلٍى يىكيٍن لىكى هًبىا حىاجىةه فػىزىكًٌٍجًنيهىا . فػىقىاؿ رىجيله ًمٍن أىٍصحى
ٍيئان » رىسيوؿى اَّللًَّ . فػىقىاؿى  دي شى ٍيئان . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ فىذىىىبى ٍبيَّ رىجىعى فػىقىا« . اٍذىىٍب ًإذلى أىٍىًلكى فىاٍنظيٍر ىىٍل ٘بًى ؿى الى كىاَّللًَّ مىا كىجىٍدتي شى

  « ا ًإزىارً « . اٍنظيٍر كىلىٍو خىاٛبان ًمٍن حىًديدو قىاؿى  - مفىذىىىبى ٍبيَّ رىجىعى . فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ ايى رىسيوؿى اَّللًَّ كىالى خىاٛبان ًمٍن حىًديدو . كىلىًكٍن ىىذى
ءه كىًإٍف لىًبسىٍتوي دلٍى يىكيٍن يٍ مىا تىٍصنىعي إبًًزىارًؾى ًإٍف لىًبٍستىوي دلٍى يىكيٍن عىلىيػٍهىا ًمٍنوي شى »  فػىلىهىا ًنٍصفيوي . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -اءه سىٍهله مىا لىوي رًدى 
ـى فػىرىآهي رىسيو « . ءه يٍ عىلىٍيكى ًمٍنوي شى  مىاذىا مىعىكى :  فػىلىمَّا جىاءى قىاؿى  يى ميوىلًٌيان فىأىمىرى بًًو فىديعً  ؿي اَّللًَّ فىجىلىسى الرَّجيلي حىٌبَّ ًإذىا طىاؿى ٦بىًٍلسيوي قىا
اٍذىىٍب فػىقىٍد » قىاؿى نػىعىٍم . قىاؿى « . تػىٍقرىؤيىينَّ عىٍن ظىٍهًر قػىٍلًبكى » عىدَّدىىىا . فػىقىاؿى  -سيورىةي كىذىا كىسيورىةي كىذىا  يقىاؿى مىعً ، ًمنى اٍلقيٍرآًف 

 ( ركاه مسلم . هىا ٗبىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآفً مىلٍَّكتيكى 
 ( .اٍنطىًلٍق فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآًف  كُب ركاية )

 أنو ٯبوز أخذ الرزؽ على ذلك ، فجاز أخذ األجرة ، كال فرؽ . -ج
كالراجح أنو جائز ألف ، كأما أخذ األجرة على إقراء القرآف أم على تعليم القرآف فهذا ٨بتلف فيو  :كقاؿ الشيخ ابن عثيمْب 

إف أفضل ما أخذًب عليو أجران أك قاؿ ) أنو قاؿ  كقد ثبت عن النيب ، اإلنساف َيخذه على تعبو كعملو ال على قراءتو القرآف 
 أنو قاؿ للرجل الذم دل ٯبد مهران، قاؿ: زكجتكها ٗبا معك من القرآف أم كثبت عنو ملسو هيلع هللا ىلص ( أحق ما أخذًب عليو أجران كتاب هللا

يعلمها ما معو من القرآف فتبْب هبذا أف االستئجار لقراءة القرآف ٧بـر كفيو إٍب كليس فيو أجر كال ينتفع بو ا٤بيت كأما األجرة على 
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 ى.تعليم القرآف فالصحيح أهنا جائزة كال بس هبا. انته
 التحرصل . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ا٢بنفية ، كىو مذىب ا٢بنابلة ُب تعليم القرآف .
 لقولو تعاذل ) كال تشَبكا آبايٌب ٜبنان قليبلن ( . -أ

 : أهنا دلت على ٙبرصل تعاطي األجر على آايت هللا كالقرآف ، كما ُب معناه من العلـو الشرعية . وجو الداللة
سنا ًمٍن أىٍىًل الصُّفًَّة اٍلًكتىابى ، كىاٍلقيٍرآفى ) ٍبًن الصَّاًمًت ، قىاؿى عىٍن عيبىادىةى  -ب فىأىٍىدىل ًإرلىَّ رىجيله ًمنػٍهيٍم قػىٍوسنا فػىقيٍلتي : ، عىلٍَّمتي َنى

َّ رىسيوؿى هللًا  ًتْبى ًبيًل هللًا عىزَّ كىجىلَّ ، آلى تيوي ، فػىقيٍلتي : ايى رىسيوؿى هللًا ، رىجيله أىٍىدىل ًإرلىَّ فىؤلىٍسأىلىنَّ  لىٍيسىٍت ٗبىاؿو كىأىٍرًمي عىنػٍهىا ُب سى وي فىأىتػىيػٍ
ًبيًل هللًا ، قىاؿى : رو  قػىٍوسنا ٩بٍَّن كيٍنتي أيعىلًٌميوي اٍلًكتىابى كىاٍلقيٍرآفى ، كىلىٍيسىٍت ٗبىاؿو كىأىٍرًمي عىنػٍهىا ًُب سى بُّ أىٍف تيطىوَّؽى طىٍوقنا ًمٍن َنى ًإٍف كيٍنتى ٙبًي

 ا ( ركاه أبو داكد .قٍػبػىٍلهى فىا
 قاؿ ) من أخذ قوسان على تعليم القرآف ، قلده هللا قوسان من النار ( ركاه البيهقي . كعن أيب الدرداء . أف رسوؿ هللا  -ج
فقاؿ : إف أخذهتا أخذت  كعن أيب بن كعب قاؿ ) علمت رجبلن القرآف ، فأىدل إرٌل قوسان ، فذكرت ذلك لرسوؿ هللا  -د

 من َنر ، فرددهتا ( ركاه ابن ماجو . قوسان 
 فا٢بديث دؿ على ٙبرصل ا٥بدية ، فمن ابب أكذل األجرة ا٤بشركطة .

الرب كالبيهقي ابالنقطاع ، كأعلو ابن القطاف ٔبهالة أحد ركاتو ، كلو طرؽ عن أيٌب ، قاؿ ابن  ) ا٢بديث حكم عليو ابن عبد
 القطاف : ال يثبت منها شيء ( .

 ركاه أبو داكد  .(ـ السهم ، يتعجل أجره كال يتأجلوه قبل أف يقرأه أقواـ يقيمونو كما يقو ك .. اقرؤ ). كعن سهل . قاؿ : قاؿ  -ق
 ا١بواز للحاجة . القوؿ الثالث :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
ف ك٫بوه كفيو ثبلثة أقواؿ ُب مذىب اإلماـ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الفتاكل: تنازع العلماء ُب أخذ األجرة على تعليم القرآ

 ج .أٞبد كغّبه أعد٥با أنو يباح للمحتا 
 استدلوا بدلة الفريقْب كٝبعوا بينهما ، فقيدكا ا١بواز اب٢باجة كمنعوه ُب غّب ا٢باجة . -أ

 كاستدلوا بف ا٢باجة تنزؿ منزلة الضركرة ، كا٢باجة للتعليم حاجة عامة للصغار كالكبار . -ب
 ياس على كرل اليتيم .الق-ج

 قاؿ ابن تيمية : كما أذف هللا لورل اليتيم أف َيكل مع الفقر كيستغِب مع الغُب .
أف اإلنفاؽ على األىل كاجب ، فمن عجز عن التكسب ُب حاؿ تعليمو فيجوز لو أخذ األجرة لوجوب النفقة عليو إف دل  -د

 نقل ابلوجوب .
َيىٍخيذي  -كىىيوى أىقٍػرىبي  -اٍلميٍحتىاًج كىغىٍّبًًه  كىمىٍن فػىرَّؽى بػىٍْبى قاؿ ابن تيمية :  قىاؿى : اٍلميٍحتىاجي إذىا اٍكتىسىبى هًبىا أىٍمكىنىوي أىٍف يػىٍنًومى عىمىلىهىا َّللًًَّ كى

ًؼ اٍلغىًِبًٌ أًلىنَّوي الى ٰبىٍتىاجي إذلى اأٍليٍجرىةى لًيىٍستىًعْبى هًبىا عىلىى اٍلًعبىادىًة ؛ فىًإفَّ اٍلكىٍسبى عىلىى اٍلًعيىاًؿ كىاًجبه أىٍيضنا فػىيػيؤىدًٌم  ا ؛ ًٖبًبلى اٍلوىاًجبىاًت هًبىذى
ا فيًرضى عى   يػىقيٍم لىى اٍلًكفىايىًة : كىافى ىيوى ٨بيىاطىبنا ًبًو كىًإذىا دلىٍ اٍلكىٍسًب فىبلى حىاجىةى تىٍدعيوهي أىٍف يػىٍعمىلىهىا لًغىٍّبً اَّللًَّ ؛ بىٍل إذىا كىافى اَّللَّي قىٍد أىٍغنىاهي كىىىذى

ننا .   إالَّ بًًو كىافى ذىًلكى كىاًجبنا عىلىٍيًو عىيػٍ
 كىذا القوؿ ىو الراجح .

أىفَّ اإٍلًٍنسىافى ًإذىا دلٍى تىٍدعيوي ا٢بٍىاجىةي الضَّريكرًيَّةي فىاأٍلىٍكذلى لىوي أىالَّ َيىٍخيذى ًعوىضنا عىلىى  -كىاَّللَّي تػىعىاذلى أىٍعلىمي  -: الًَّذم يىٍظهىري رل  قاؿ الشنقيطي
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ًؿ ، كىا٢بٍىرىاـً ، ًلؤٍلىًدلًَّة الٍ  مىاًضيىًة ، كىًإٍف دىعىٍتوي ا٢بٍىاجىةي أىخىذى ًبقىٍدًر الضَّريكرىًة ًمٍن بػىٍيًت مىاًؿ اٍلميٍسًلًمْبى ؛ تػىٍعًليًم اٍلقيٍرآًف ، كىاٍلعىقىائًًد ، كىا٢بٍىبلى
ٍأخيوذى ًمٍن بػىٍيًت اٍلمىاًؿ ًمٍن قىًبيًل اإٍلًعىانىًة عىلىى اٍلًقيىاـً اًبلتػٍَّعًليًم الى ًمٍن 

ى
 قىًبيًل اأٍليٍجرىًة .أًلىفَّ الظَّاًىرى أىفَّ ا٤ب

ًؿ كىا٢بٍىرىاـً ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اَّللًَّ تػىعىاذلى .ٍكذلى ًلمىٍن أىٍغنىاهي اَّللَّي أىٍف يػىتػىعىفَّفى عىٍن أىٍخًذ شىٍيءو ُب ميقىاًبًل التػٍَّعًليًم لًٍلقيٍرآًف ، كىاٍلعىقىائًًد ، كىاأٍلى   كىا٢بٍىبلى
 دباذا أجاب أصحاب القوؿ األوؿ عن أدلة القوؿ الثاين ) اؼبانعني ( ؟ 

 ا٤بغّبة بن زايد ، كقد تكلم فيو أٞبد ، كالبخارم ، كأبو حاًب . هأكالن : أف حديث عبادة ُب سند
  تسبان هلل فلم يرد أف تغيّب نيو .نو ٰبتمل أنو بدأ العمل ٨بلصان ٧باثنيان : أ

كلو ، ا٤بتعلم صغّبان أك كبّبان  فذىب ا١بمهور كمالك كالشافعي إذل جواز أخذ األجرة على تعليم القرآف سواء كاف:  قاؿ الصنعاين
ران ٥با، تعْب تعليمو على ا٤بعلم عمبلن ٕبديث ابن عباس كيؤيده ما َيٌب ُب النكاح من جعلو ملسو هيلع هللا ىلص تعليم الرجل المرأتو القرآف مه

بن زايد ٨بتلف فيو  قالوا: كحديث عبادة ال يعارض حديث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح كحديث عبادة ُب ركاية مغّبة
 كاستنكر أٞبد حديثو كفيو األسود بن ثعلبة فيو مقاؿ فبل يعارض ا٢بديث الثابت. 

من إبطاؿ أجره  قالوا: كلو صح فإنو ٧بموؿ على أف عبادة كاف متربعان ابإلحساف كابلتعليم غّب قاصد ألخذ األجرة فحذره 
كدَنءة ألهنم َنس فقراء كانوا يعيشوف بصدقة الناس فأخذ ا٤باؿ منهم كتوعده، كُب أخذ األجرة من أىل الصفة ٖبصوصهم كراىة 

 . مكركه
 :قاؿ ا٣بطايب اختلف قـو من العلماء ُب معُب ىذا ا٢بديث كأتكيلو : ُب شرح حديث عبادة  وقاؿ صاحب عوف اؼبعبود
كإسحاؽ بن ،  كأبو حنيفة،  الزىرم كإليو ذىب،  ألجرة على تعليم القرآف غّب مباحفرأكا أف أخذ ا، فذىب بعضهم إذل ظاىره 

 . راىويو
 .كقاؿ طائفة ال بس بو ما دل يشَبط كىو قوؿ ا٢بسن البصرم كابن سّبين كالشعيب  

كأيب ثور كاحتجوا ٕبديث سهل بن سعد أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ للرجل ، كالشافعي ، كمالك ، كأابح ذلك آخركف كىو مذىب عطاء 
 .فلم ٯبد ٥با مهران زكجتكما على ما معك من القرآف  الذم خطب ا٤برأة

فحذره ، كأتكلوا حديث عبادة على أنو كاف تربع بو كنول االحتساب فيو كدل يكن قصده كقت التعليم إذل طلب عوض كنفع 
غرؽ ُب ٕبر تربعان  ككاف سبيل عبادة ُب ىذا سبيل من رد ضالة لرجل أك استخرج لو متاعان قد، إبطاؿ أجره كتوعده عليو  النيب 

، كأىل الصفة قـو فقراء   فليس لو أف َيخذ عليو عوضان كلو أنو طلب لذلك أجرة قبل أف يفعلو حسبة كاف ذلك جائزان ، كحسبة 
كانوا يعيشوف بصدقة الناس فأخذ ا٤باؿ منهم مكركه كدفعو إليهم مستحب، كقاؿ بعض العلماء أخذ األجرة على تعليم القرآف لو 

كاف ُب ا٤بسلمْب غّبه ٩بن يقـو بو حل لو أخذ األجرة عليو، ألف فرض ذلك ال يتعْب عليو، كإذا كاف ُب حاؿ أك ُب   حاالت فإذا
 موضع ال يقـو بو غّبه دل ٙبل لو األجرة كعلى ىذا يؤكؿ اختبلؼ األخبار فيو. انتهى.

 :: كأجاب اجملوزكف عن حديث عبادة ٔبوابْب قاؿ النوويو 
 .اده مقاالن أف ُب إسن :أحدمها  

ٍب أىدم إليو على سبيل العوض فلم ٯبز لو األخذ ٖببلؼ من يعقد معو إجارة ، أنو كاف تربع بتعليمو فلم يستحق شيئان  :والثاين 
 قبل التعليم. كهللا أعلم

 . ) دباذا أجاب أصحاب القوؿ الثاين عن أدلة القوؿ األوؿ ) اعبواز 
 أما حديث ابن عباس:

 ا٤براد ابألجر ىنا الثواب .فقالوا : إف -أ
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 أف ا٢بديث منسوخ ٗبا كرد من نصوص الوعيد ُب أخذ األجرة . -ب
 أف الرقية نوع من التداكم ، فهي من األمور ا٤بباحة ، كليست مثل التعليم إذ ىو عبادة ، فالقياس عليها قياس مع الفارؽ . -ج

 كاألكمل كاالفضل أف اإلنساف ال َيخذ على تعليمو أجران .
 فائدة :

 ( .كىايى قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو مىاالن ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ ) قػىٍوليوي تػىعىاذلى قاؿ الشنقيطي : 
ـي : أى  ةي كىالسَّبلى وي أىٍخبػىرى قػىٍومىوي أىنَّوي الى يىٍسأى٥بييٍم مىاالن ًُب ميقىابػىلىًة مىا نَّ ذىكىرى تػىعىاذلى ًُب ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٲبىًة عىٍن نىًبيًًٌو نيوحو عىلىٍيًو كىعىلىى نىًبيًٌنىا الصَّبلى

 رىةو ًُب ميقىابًًلًو .جىاءىىيٍم ًبًو ًمنى اٍلوىٍحًي كىا٥ٍبيدىل ، بىٍل يػىٍبذيؿي ٥بىيٍم ذىًلكى ا٣بٍىيػٍرى اٍلعىًظيمى ٦بىَّاَنن ًمٍن غىٍّبً أىٍخًذ أيجٍ 
تو كىًثّبىةو أىفَّ  ى ُب آايى ميوي ، كىقىٍولًًو ُب  كىبػىْبَّ قيٍل  ) عىٍن نىًبيًٌنىا صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى « سىبىإو »ذىًلكى ىيوى شىٍأفي الرُّسيًل عىلىٍيًهٍم صىلىوىاتي اَّللًَّ كىسىبلى

 ( .مىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو فػىهيوى لىكيٍم ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ 
 ( .قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىَنى ًمنى اٍلميتىكىلًًٌفْبى  )« سيورىًة ص»أىٍيضنا ًُب آًخًر كىقػىٍولًًو ًفيًو 
 ( . أىـٍ تىٍسأى٥بييٍم أىٍجرنا فػىهيٍم ًمٍن مىٍغرىـو ميثٍػقىليوفى  )« اٍلقىلىمً »، كى « الطُّورً »كىقػىٍولًًو ًُب 
 ( . ٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإالَّ مىٍن شىاءى أىٍف يػىتًَّخذى ًإذلى رىبًًٌو سىًبيبلن قي ) « اٍلفيٍرقىافً »كىقػىٍولًًو ًُب 
 ( .قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكرىل لًٍلعىالىًمْبى  )« اأٍلىنٍػعىاـً »كىقػىٍولًًو ًُب 

 ( .قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى الًَّذم فىطىرىشل  ايى  )« سيورىًة ىيودو »كىقػىٍولًًو عىٍن ىيودو ًُب 
ـي « الشُّعىرىاءً »كىقػىٍولًًو ًُب  ةي كىالسَّبلى ٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىٍسأىليكي  )عىٍن نيوحو ، كىىيودو ، كىصىاًلحو ، كىليوطو ، كىشيعىٍيبو عىلىٍيًهٍم كىعىلىى نىًبيًٌنىا الصَّبلى

 ( .ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 
 ( .اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا  )« يس»كىقػىٍولًًو تػىعىاذلى عىٍن ريسيًل اٍلقىٍريىًة اٍلمىٍذكيورىًة ًُب 

ًت  اٍلًعٍلًم ٦بىَّاَنن ًمٍن غىٍّبً اٍلكىرٲبىًة : أىفَّ اٍلوىاًجبى عىلىى أىتٍػبىاًع الرُّسيًل ًمنى اٍلعيلىمىاًء كىغىٍّبًًىٍم أىٍف يػىٍبذيليوا مىا ًعٍندىىيٍم ًمنى كىيػيٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍلايى
بىًغي أىٍخذي اأٍليٍجرىًة عىلىى تػىٍعًليًم ًكتىاًب اَّللًَّ  ًؿ كىا٢بٍىرىاـً .أىٍخًذ ًعوىضو عىلىى ذىًلكى ، كىأىنَّوي الى يػىنػٍ   تػىعىاذلى ، كىالى عىلىى تػىٍعًليًم اٍلعىقىائًًد كىا٢بٍىبلى

 تنبيو :
 أخذ األجرة على ٦برد القراءة .

 قاؿ ابن تيمية : االستئجار على ٦برد التبلكة دل يقل بو أحد من األئمة .
 ما حكم أخذ األجرة على الرقية ؟ 
 ٯبوز . 

ًمٍن أىٍحيىاًء اٍلعىرىًب فىاٍستىضىافيوىيٍم فػىلىٍم  يٌو سىفىرو فىمىرُّكا ًٕبى  كىانيوا ُب أىفَّ َنىسنا ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ )  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٣بٍيٍدرً 
. فػىقىاؿى رىجيله ًمنػٍهيٍم  هي فػىرىقىاهي ًبفىاًٙبىًة اٍلًكتىاًب فػىبػىرىأى الرَّجيلي ييًضيفيوىيٍم. فػىقىاليوا ٥بىيٍم ىىٍل ًفيكيٍم رىاؽو فىًإفَّ سىيًٌدى ا٢بٍىىًٌ لىًديغه أىٍك ميصىابه نػىعىٍم فىأىاتى

مىا فىذىكىرى ذىًلكى لىوي. فػىقىاؿى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ كىاَّللًَّ   فىأىتىى النَّيبَّ ،   فىأيٍعًطىى قىًطيعنا ًمٍن غىنىمو فىأىىبى أىٍف يػىٍقبػىلىهىا. كىقىاؿى حىٌبَّ أىذٍكيرى ذىًلكى لًلنَّيبًٌ 
 ( ركاه مسلم ًبسىٍهمو مىعىكيٍم  خيذيكا ًمنػٍهيٍم كىاٍضرًبيوا رل » ٍبيَّ قىاؿى «. كىمىا أىٍدرىاؾى أىنػَّهىا ريقٍػيىةه » رىقػىٍيتي ًإالَّ بًفىاًٙبىًة اٍلًكتىاًب. فػىتػىبىسَّمى كىقىاؿى 

 ر .الرقية ابلقرآف كاألذكاكقد بوب عليو النوكم رٞبو هللا ُب شرحو ٤بسلم بقولو : ابب جواز أخذ األجرة على 
ا تىٍصرًيح ًٔبىوىاًز أىٍخذ اأٍليٍجرىة عىلىى ( ى) خيذيكا ًمنػٍهيٍم كىاٍضرًبيوا رل ًبسىٍهمو مىعىكيٍم  قولو  كقاؿ النوكم رٞبو هللا ُب شرحو للحديث : ذى

ؿ الى كىرىاىىة ًفيهىا ، كىكى  ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىأىٍٞبىد الرُّقٍػيىة اًبٍلفىاًٙبىًة كىالذًٌٍكر ، كىأىنػَّهىا حىبلى ا اأٍليٍجرىة عىلىى تػىٍعًليم اٍلقيٍرآف ، كىىىذى ذى
ًنيفىة ُب تػىٍعًليم اٍلقيٍرآف ، كىأىجى   ازىىىا ُب الرُّقٍػيىة .كىًإٍسحىاؽ كىأىيب ثػىٍور كىآخىرًينى ًمٍن السَّلىف كىمىٍن بػىٍعدىٍم ، كىمىنػىعىهىا أىبيو حى
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 . األئمة األربعة كغّبىم من العلماء على جواز أخذ األجرة على الرقية  لقد اتفق  -و هللا رٞب - ابن حجر قاؿ
 من ابب اإلجارة أـ اعبعالة ؟ ىل اؼبعطى من األجرة على الرقية 
 : ذلك كما يلي يكوف ا٤بعطى من األجر على الرقية من ابب اإلجارة كقد يكوف من ابب ا١بعالة كتفصيل قد

القراءة فقط سواء شفي ا٤بريض أـ دل يشف فهذا من ابب اإلجارة ،  للراقي ارقِب ٗببلغ كذا كاالتفاؽ بينهما علىلو قاؿ ا٤بريض 
أما إف اشَبط ا٤بريض ط ، فيها من مدة أك عمل معلـو ، كىذا االتفاؽ على عمل معلـو أال كىو القراءة فق ألف اإلجارة ال بد

 ؿ .ابب ا١بعالة ألهنا ٘بوز على عمل ٦بهوؿ كالشفاء أمر ٦بهو  شفيت ، فهذا من الشفاء فقاؿ للراقي لك مبلغ كقدره كذا إف
 
 
 
 

ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٖٜٔ ُ َعنػْ  َرَواُه ِاْبُن َماَجْو  .(َأْعُطوا َاأْلَِجرَي َأْجَرُه قَػْبَل َأْف جيَِفه َعَرقُُو )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللهِ  -َرِضَي َاَّلله

----------  
 كناية عن سرعة إعطائو حقو ، كعدـ أتخّبه .(  قَػْبَل َأْف جيَِفه َعَرقُوُ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ا٢بديث ضعيف .
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : كجوب ا٤ببادرة إذل إعطاء األجّب حقو من األجػػػرة .
 كيدؿ لذلك :

 حديث الباب . -أ
 ( . كىرىجيله ًاٍستىٍأجىرى أىًجّبنا ، فىاٍستػىٍوَبى ًمٍنوي، كىدلٍى يػيٍعًطًو أىٍجرىهي ، . ا٢بديث السابق ) ..-ب
 مَّت تستقر األجرة ؟ 
 تستقر ابلفراغ من العمل .  
 ما حكم َتخري األجرة عن األجري ؟ 

 حراـ .
 ) مطل غِب ظلم ( متفق عليو . قاؿ -أ

 ( . رى أىًجّبنا ، فىاٍستػىٍوَبى ًمٍنوي، كىدلٍى يػيٍعًطًو أىٍجرىهي كىرىجيله ًاٍستىٍأجى .. ) ثبلثة أَن خصمهم : . كقاؿ -ب
 ما اغبكم إذا استأجر أجريًا ومل يذكرا مقدار األجرة ؟ 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على أقواؿ أصحها أف لو أجرة ا٤بثل ، كىذا قوؿ ٝباىّب العلماء .
٤بن  ان أك حب، ٤بن يطبخو  ان أك ٱبيط ابألجرة أك عجينة ٤بن ٱببزه أك ٢بملو دفع ثوبو إذل من يعرؼ أنو يغسل :  قاؿ ابن القيم

 ان كجب لو أجرة مثلو كإف دل يشَبط معو ذلك لفظ، ٤بن ٰبملو ك٫بو ذلك ٩بن نصب نفسو لؤلجرة على ذلك  ان أك متاع، يطحنو 
 م .عند ٝبهور أىل العل

 مَّت يستحق األجري األجرة ؟ 
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 يستحق األجرة بتماـ العمل .
 ف دل يتم العمل نظرَن : فإف كاف لغّب عذر فبل حق لو ُب شيء من األجرة ، كإف كاف بعذر فلو من األجرة بقدر ما عمل .فإ

، أما لو انتصف النهار ترؾ العمل بدكف عذر، فحينئذ ال حق لو فيما، فلما ف يعمل لو يومان كامبلن مثاؿ : رجل استأجر شخصان أ
 طيع معو إكماؿ العمل ، ففي ىذه ا٢بالة يستحق من األجرة بقدر ما عمل .صيب ٗبنتصف النهار ٗبرض ال يستأ
 ما اغبكم إف كاف ترؾ اإلسباـ من اؼبستأجر ال من األجري ؟ 

 ق ٝبيع األجرة ، إال إذا كاف لعذر فلو من األجرة بقدر ما عمل .حيست وا٢بكم : أن
اء العمل أتى السيل فهدـ ا١بدار ، كليس عند ا٤بستأجر شيء يبِب مثاؿ : استأجر شخص رجبلن ليبِب لو جداران ، فلما كاف ُب أثن

 بو ا١بدار من جديد ، فهنا ال يستحق العامل إال مقدار ما عمل . ) ابن عثيمْب ( .
 
 
  ًا , أو ليشهد لو زور  كأف يستأجره للعزؼ والزمر مثبلً )ما اغبكم إذا استأجر شخصًا لعمل ؿبّرـ , فهل يعطيو أجرتو أـ ال ؟ ,

 ة(, أو كمن يستأجر امرأة للزان وَنو ذلك من األعماؿ احملرم اً أو ليضرب لو بريئ
، كيلزمو أف يتصدؽ هبذا ا٤باؿا٢بكم : أنو ال ٯبوز أف يدفع لو األجرة على العمل  ، ع بْب العوضْب : ا٤بنفعة احملرمة، لئبل ٯبماحملـر

 ؿ .كا٤با
على ا٤بنافع احملرمة كالزسل كالنوح كالغناء كا٤ببلىي ٧برمة كعقدىا ابطل ، ال يستحق : اإلجارة  ((َِٗ/ُ)ا٤بوسوعة الفقهية" )جاء ُب 

 بو أجرة .
كسئل الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا عن رجل حلق ذقنو عند ا٢ببلؽ كقاؿ : سوؼ أعطيك ا٤باؿ فيما بعد دينا علٌي ، ٍب ىداه هللا 

 كالتـز بحكاـ اإلسبلـ فهل يعطيو ا٤باؿ أـ ال ؟
 و .ب : يقوؿ لو : أَن لن أعطيك إايه ألف ىذا مقابل عمل ٧بـر ، كيتصدؽ بفأجا
 ما اغبكم إف اتب من عمل ؿبـر وقد اكتسب ماالً ؿبرماً كأجرة الغناء أو شهادة الزور واألجرة على كتابة الراب ؟ 

كهانة كشهادة الزكر ، كاألجرة على كتابة الغناء كالرشوة كال ، كأجرة من اتب إذل هللا تعاذل من عمل ٧بـر ، كقد اكتسب منو ماالن 
فيلزمو التخلص منو  األعماؿ احملرمة ، فإف كاف قد أنفق ا٤باؿ ، فبل شيء عليو ، كإف كاف ا٤باؿ ُب يده ، الراب ، ك٫بو ذلك من

 ي .ا٢باجة ، كيتخلص من الباق فإنو َيخذ منو قدر ان إبنفاقو ُب كجو ا٣بّب ، إال إذا كاف ٧بتاج
العوض ، كالزانية كا٤بغُب كابئع ا٣بمر كشاىد الزكر ك٫بوىم ٍب اتب  إذا عاكض غّبه معاكضة ٧برمة كقبض : قيم رٞبو هللاقاؿ ابن ال

 ه .كالعوض بيد
  . لصاحبو ُب مقابلتو نفع مباح : يرده إذل مالكو ؛ إذ ىو عْب مالو كدل يقبضو إبذف الشارع كال حصل فقالت طائفة

.   كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كىو أصوب القولْب  لتصدؽ بو كال يدفعو إذل من أخذه منو ،بل توبتو اب وقالت طائفة :
 )مدارج السالكْب(

كأجرة صانع ، مثل أجرة ٞبىَّاؿ ا٣بمر، عن عْب ٧برمة أك نفع استوفاه ان كمن أخذ عوض: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو هللا
، فإف ىذا كوف صدقتو ابلعوض كفارة ٤با فعلو، كتفليتصدؽ هبا، كليتب من ذلك العمل احملـرجرة البغٌي ك٫بو ذلك كأ، الصليب

كما نص على ذلك ، كيتصدؽ بو  ز االنتفاع بو؛ ألنو عوض خبيث، كال يعاد إذل صاحبو؛ ألنو قد استوَب العوضالعوض ال ٯبو 
 )٦بموع الفتاكل( م . عليو أصحاب مالك كغّبى ، كما نص عليو اإلماـ أٞبد ُب مثل حامل ا٣بمر، كنصمن نص من العلماء
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على عمل ُب الذمة بف قيل لو: نريد تنظيف ىذا  قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا : مسألة: لو أف اإلنساف استؤجر  فائدة : -
  ال ؟رايؿ، فاستأجر من ينظف البيت كل يـو لكن ٖبمسْب رايؿ، فهل ٯبوز أك  البيت كل يـو ، كلك ُب الشهر مائة

 بكثر من األجرة ، كعلى ىذا عمل الناس اليـو . نعم ٯبوز ، ىذا من جنس ما إذا قلنا : إنو ٯبوز أف يؤجر بقية ا٤بدة : اعبواب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 

قد ضمن للعاملْب حقوقهم كتوفّب ا٢بياة الكرٲبة ٥بم كألسرىم فبل ٯبوز لرب العمل اف يؤذيو بل ٯبب اف يعطيو حقو  أف اإلسبلـ
 .ُب االجر كالراحة كاداء العبادات كالقياـ ٕبق الزكجية كالوالدين

 ة .ليعلم كل انساف انو مسئوؿ عن كل كبّبة كصغّبة يـو القيام
 .عليو رب العمل ىو حق للعامل دكف أف ٲبن األجر

 
 

َرَواُه َعْبُد اَلرهزهاِؽ َوِفيِو ( َمِن ِاْسَتْأَجَر َأِجرياً, فَػْلُيَسلِّْم لَُو ُأْجَرَتُو  ) قَاؿَ  َأفه اَلنهِبه  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاػْبُْدِريِّ  - ٜٗٔ
َهِقيُّ ِمْن َطرِيِق َأِب َحِنيفَ   ة .ِاْنِقطَاٌع, َوَوَصَلُو اَْلبَػيػْ

----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ا٢بديث ضعيف ، النقطاعو كما قاؿ ا٢بافظ ابن حجر رٞبو هللا .
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : أف من شركط صحة اإلجارة معرفة قدر األجرة . 
 قاؿ ُب ا٤بغِب ) ال نعلم فيو خبلفان ( .

 من استأجر أجّبان فليعلمو أجره ( . ٢بديث الباب )-أ

 كألف ا١بهالة ابألجرة يفضي إذل النزاع كا٣بصاـ بْب ا٤بؤجر كا٤بستأجر .-ب
 فلو استأجرت منك ىذا البيت ببعض ما ُب يدم من الدراىم دل يصح .

 لو استأجرت منك ىذا البيت ٗبا تلده ىذه الفرس دل يصح .
  الظئر بطعامها وكسوهتا ؟ يصح استئجار ىل 

  .ا٤برضعة الظئر : 
 ا ( .أستأجر امرأة لَبضع كلدم بطعامها ككسوهتمثاؿ : أف 

 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :
 أنو ٯبوز . القوؿ األوؿ :

 كىذا مذىب أيب حنيفة كا٤بالكية كا٢بنابلة .
 ( . فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينٌ لقولو تعاذل ) -أ

 ( . وًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكؼً كىعىلىى اٍلمىٍولي كلقولو تعاذل )  -ب
 : أنو ال ٯبوز . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعية .
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قالوا : إف العلم ابألجرة شرط ُب صحة عقد اإلجارة ، كإطبلؽ الطعاـ كالكسوة دكف كصفهما ٯبعل الطعاـ ٦بهوؿ ا١بنس 
 كا٤بقدار كالصفة .
 كالراجح ا١بواز .

  استئجار األجري بطعامو وشرابو ؟ىل جيوز 
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 : أنو ال ٯبوز . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب ا٢بنفية ، كاختاره ابن حـز .

قالوا : إف العلم ابألجرة شرط ُب صحة عقد اإلجارة ، كإطبلؽ الطعاـ كالكسوة دكف كصفهما ٯبعل الطعاـ ٦بهوؿ ا١بنس 
 لصفة .كا٤بقدار كا

 : أنو جائز . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ا٤بالكية ، كاختاره ابن تيمية .

 قياسان على الظئر .
 قاؿ ُب الشرح : ركم عن أيب بكر كعمر كأيب موسى مهنع هللا يضر أهنم استأجركا األيجراء بطعامهم ككسوهتم 

 كالراجح ا١بواز ، كيكوف الطعاـ كالكسوة ابلعرؼ .
  ىل جيوز استئجار حيواانً بطعامو وشرابػو ؟ 

 مثالو : أف يستأجر شخص دابة لينتفع هبا ، كتكوف األجرة علفها كصيانتها كحفظها ؟
 اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسألة على قولْب :

 : عدـ ا١بواز . القوؿ األوؿ
 كىذا مذىب ا٢بنفية ، كالشافعية ، كا٢بنابلة .

 ٦بهوؿ معدـك ، كال يدرل أيوجد أـ ال ؟ كاألصل عدمو ، كال يصح أف يكوف ٜبنان .قالوا : ألف العوض  -أ
 استدلوا بدليل اإلٝباع على ذلك ، حيث ابن قدامة أنو ال يعلم ٨بالفان ُب ذلك . -ب

 ا١بواز . القوؿ الثاين :
 كىو مذىب ا٤بالكية ، كاختيار ابن تيمية .

 القياس على استئجار األجّب بطعامو . -أ
 أف علف الدابة معركؼ ابلعادة ، كىذا يرفع عنو صفة ا١بهالة فيكوف معلومان .-ب

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
 اَبُب ِإْحَياِء اَْلَمَواتِ 

َها-َعْن ُعْرَوَة, َعْن َعاِئَشَة  - ٜ٘ٔ قَاَؿ  (َو َأَحقُّ هِبَا َمْن َعمهَر َأْرضًا لَْيَسْت أِلََحٍد, فَػهُ  ) قَاؿ َأفه اَلنهِبه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
 .ُعْرَوُة: َوَقَضى ِبِو ُعَمُر يف ِخبَلفَِتِو. َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ 

َتًة َفِهَي َلُو  ) قَاؿَ  َعْن اَلنهِبِّ  َوَعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد  - ٜٙٔ ِْمِذيُّ. (َمْن َأْحَيا َأْرضاً َميػْ  َرَواُه اَلثهبَلثَُة, َوَحسهَنُو اَلرتِّ
َصَحابِيِِّو, فَِقيَل: َجاِبٌر, َوِقيَل: َعاِئَشُة, َوِقيَل: َعْبُد َاَّللِه ْبُن َعْمٍرو, َوالرهاِجُح  َوقَاَؿ: ُرِوَي ُمْرَسبًل. َوُىَو َكَما قَاَؿ, َواْخُتِلَف يف 
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 .َاأْلَوهُؿ 
---------- 

 ) من أحيا ( . لفظ البخارم ) أعمػر ( ، كىذا مفسر ٢بديث( َمْن َعمهَر َأْرضاً  )
 ىذا شرط من شركط إحياء األرض ، كما ُب ا٢بديث الثاشل ) أرضان ميتة ( .(  لَْيَسْت أِلََحدٍ ) 
 أم : من غّبه . (فَػُهَو َأَحقُّ هِبَا  )

 ( أم : قضى بف اإلحياء ملك شرعي . َوَقَضى ِبِو ُعَمُر يف ِخبَلفَِتوِ ) 
 ماذا نستفيد من األحاديث ؟ 

 من أحيا أرضان كعمرىا فهو أحق هبا من غّبه ، كٲبلكها ملكان شرعيان .نستفيد : أف 
 ما معىن إحياء اؼبوات ؟ 

 ىي األرض البائرة الٍب ال يعلم ٥با مالك .
ىوىات بفتح ا٤بيم كالواك األرض الٍب ال مالك ٥با من اآلدميْب كال ينتفع هبا أحد .

 كا٤ب
 تكوف األرض الٍب يراد إحياؤىا ال يعلم ٥با مالك معْب . الٍب ال يعرؼ ٥با مالك : ىذا شرط ا٤بوات ، أف

 ىي األرض ا٤بنفكة عن االختصاصات كملك معصـو . تعريف اؼبوات عند الفقهاء :
ا٤بنفكة عن االختصاصات : أم الٍب ال ٱبتص هبا كاحد بعينو ، كاألرض ا٣براب الدارسة الٍب ال ٲبلكها أحد كال يتعلق هبا 

 مصلحة عامة .
الٍب فيها مصلحة ألىل البلد فبل ٯبوز إحياؤىا ، كأف تكوف األرض مدفن األموات ألىل البلد ، أك كانت ىذه األرض  فاألرض

 يستنبطوف منها ا٤بلح أك َيخذكف منها ا٢بجارة أك غّب ذلك فبل ٯبوز إحياؤىا . 
 إلحياء ألنو ملك لصاحبو .كملك معصـو : أم : ما جرل عليو ملك معصـو بشراء أك عطية أك غّبىا ، فبل ٲبلك اب

 ما دليل أف من أحياء أرض ميتة فهي لو ؟ 
 أحاديث الباب .
ٍحيىاًء ، كىًإٍف اٍختػىلىفيوا ُب شيريكًطًو .:  قاؿ ابن قدامة ٍلىكي اًبإٍلً اًء اأٍلىٍمصىاًر عىلىى أىفَّ اٍلمىوىاتى ٲبي  كىعىامَّةي فػيقىهى

 ما شروط إحياء األرض اؼبوات ؟ 
 رض ا٤بوات شرطاف :يشَبط إلحياء األ

 أف تكوف األرض ال مالك ٥با . األوؿ :
 فإف كاف ٥با مالك فبل ٯبوز يصح إحياؤىا إٝباعان .

ؼو .:  قاؿ ابن قدامة ٍحيىاًء ، ًبغىٍّبً ًخبلى ٍلىكي اًبإٍلً  فػىهىذىا الى ٲبي
بًًو : أىٍٝبىعى اٍلعيلىمىاءي عىلىى أىفَّ مىا عيًرؼى ٗبًً  قَاَؿ اْبُن َعْبِد اْلبَػرِّ و  قىًطعو أىنَّوي الى ٯبىيوزي إٍحيىاؤيهي أًلىحىدو غىٍّبً أىٍرابى  ٍلًك مىاًلكو غىٍّبً مينػٍ

 أال تكوف األرض من اختصاصات البلد . الثاين :
فاألرض الٍب فيها مصلحة ألىل البلد فبل ٯبوز إحياؤىا ، كأف تكوف األرض مدفن األموات ألىل البلد ، أك كانت ىذه األرض 

 منها ا٤بلح أك َيخذكف منها ا٢بجارة أك غّب ذلك فبل ٯبوز إحياؤىا . يستنبطوف 
 كلذلك جاء ُب ا٢بديث ) الناس شركاء ُب ثبلثة : ا٤باء ، كالنار ، كا٢بطب ( .
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 ىل يشرتط أف يكوف احمليي مسلماً ؟ 
 اختلف العلماء ُب ذلك على قولْب :

 : أنو ال يشَبط .القوؿ األوؿ 
ًنيفىةى .، نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٞبىدي :  قاؿ ابن قدامة  كىبًًو قىاؿى مىاًلكه ، كىأىبيو حى

تىةن فىًهيى لىوي )  كىلىنىا عيميوـي قػىٍوًؿ النَّيبًٌ -أ  ( .مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيػٍ
اتًًو .  كىأًلىفَّ ىىًذًه ًجهىةن ًمٍن ًجهىاًت التٍَّمًليًك ، فىاٍشتػىرىؾى ًفيهىا اٍلميٍسًلمي كىالذًٌمًٌيُّ ، -ب  كىسىائًًر ًجهى

 : أنو يشَبط أف يكوف مسلمان .القوؿ الثاين 
 كاستدلوا ٕبديث ) مواتف األرض هلل كلرسولو ٍب لكم ( لكنو ضعيف .

 األكؿ . والراجح
  ىل يشرتط إذف اإلماـ إلحياء اؼبوات ؟ 

 اختلف العلماء على قولْب :
 : أنو ال يشَبط . القوؿ األوؿ

 كىذا مذىب ا١بمهور .
تىةن ، فىًهيى لىوي )  عيميوـي قػىٍولًًو ل -أ  ( .مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيػٍ

مىاـً ، كىأىٍخًذ ا٢بٍىًشيًش كىا٢بٍىطىًب ، كى  -ب مىاـً ًُب ذىًلكى الى يىديؿُّ عىلىى كىأًلىفَّ ىىذىا عىٍْبه ميبىاحىةه ، فىبلى يػىٍفتىًقري ٛبىىلُّكيهىا إذلى إٍذًف اإٍلً نىظىري اإٍلً
 )ا٤بغِب(.     ًر إٍذنًوً اٍعًتبىا

 : أنو يشَبط إذف األماـ . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أيب حنيفة . كذلك ألمرين :

   .ستوذل على ما ٙبت يده إال إبذنو، فبل يي تو على البلداف كاضػع اليد عليها: أف األرض ا٤بوات ُب سلطاف اإلماـ كيعترب بوالياألوؿ
 أف اإلحياء من غّب إذف اإلماـ قد يدفع إذل التزاحم كالنزاع . :الثاين

أنو ال يشَبط ، لكن ُب ىذا الزماف ينبغي أف يكوف إبذف اإلماـ ٤با يَبتب من عدـ اإلذف ا٤بفاسد كالنزاعات  والصحيح األوؿ
 كا٣بصومات .

 ىل سبلك أرض اغبـر ابإلحياء كأرض عرفات ومىن ؟ 
 ، ال ٛبلك ابإلحياء .ال
هنا عامة مشَبكة بْب ٝبيع ا٤بسلمْب فهي كمختصات البلد كبقعها كبقع ا٤بساجد يشَبؾ فيها كافة الناس فبل ٛبلك ابإلحياء ، أل

 كلو قلنا أهنا ٛبلك ابإلحياء ألدل ذلك إذل التضييق على ا٢بجاج ك٫بوىم .
 دبا َيصل اإلحياء ؟ 

 ببناء حائط .أواًل : 
 ع : أال يدخل إذل ما كراءه إال بباب .أىل البلد، كمعُب منيػػ، كيكوف كما جرت بو عادة كٰبميهاِب جداران منيع ٰبيط هبا أم : يب
 أك ٕبفر بئر .اثنياً : 

 ىذا األمر الثاشل ٩با ٰبصل بو اإلحياء ، كىو حفر بئر ُب األرض ا٤بوات ككصل إذل ا٤باء ، فهذا يكوف إحياء .
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 أك إجراء ماء إليها .اثلثاً : 
 الثالث ٩با يكوف بو اإلحياء ، كىو سوؽ ا٤باء كإجراؤه إذل األرض ا٤بوات من عْب أك هنر ك٫بوٮبا .ىذا األمر 

 سقيها ٗباء ا٤بطر ال يكوف إحياء . -
 أك منع ما ال تزرع معو .رابعاً : 

 ا ما ال ٲبكن زرعها معو.كيزيل عنه، األحجار ا٤بانعة من زرعها كسقيها، كىو قلع األشجار ك األمر الرابع ما ٰبصل بو اإلحياءىذا 
 مثاؿ : فيها أشجار كحشائش ال ٲبكن زرعها معها فجاء ٔبرافو كقلعها فهذا احياء .

 ما حكم إحياء ما قرب من البلد ؟ 
تًًو ، فىبلى كىمىا قػىريبى ًمٍن اٍلعىاًمًر ، كىتػىعىلَّقى ٗبىصىا٢ًبًًو ، ًمٍن طيريًقًو ، كىمىًسيًل مىائًًو ، كىمىٍطرىًح قيمى :  قاؿ ابن قدامة امىًتًو ، كىميٍلقىى تػيرىاًبًو كىآالى

ؼو ًُب اٍلمىٍذىىًب .  ٯبىيوزي إٍحيىاؤيهي ، ًبغىٍّبً ًخبلى
 كقيل : ٯبوز .

ـي قاؿ ابن قدامة :  ا مىٍذىىبي الشَّاًفًعيًٌ ؛ لًعيميوـً قػىٍولًًو عىلىٍيًو السَّبلى تىةن فىًهيى لىوي  )كىىىذى  ( .مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيػٍ
ؿى ٍبنى ا٢بٍىاًرًث اٍلميزىشلَّ اٍلعىًقيقى ، كىىيوى يػىٍعلىمي أىنَّوي بػىٍْبى ًعمىارىًة اٍلمىًدينىًة  أىٍقطىعى  كىأًلىفَّ النَّيبَّ   .ًببلى

اٍلبىًعيًد .  كىأًلىنَّوي مىوىاته دلٍى يػىتػىعىلٍَّق بًًو مىٍصلىحىةي اٍلعىاًمًر ، فىجىازى إٍحيىاؤيهي ، كى
 لثَّانًيىةي ، الى ٯبىيوزي إٍحيىاؤيهي .كىالٌرًكىايىةي ا

ًنيفىةى ، كىاللٍَّيثي   .كىًبًو قىاؿى أىبيو حى
اًئًطًو إذلى  بو ًُب حى ريبى حىاًئطيوي ،  ًفنىائًًو ، كىٯبىٍعىلىوي طىرًيقنا ، أىٍك ٱبىٍ أًلىنَّوي ًُب مىًظنًَّة تػىعىلًُّق اٍلمىٍصلىحىًة بًًو ، فىًإنَّوي ٰبيٍتىمىلي أىٍف ٰبىٍتىاجى إذلى فػىٍتًح ابى
ًؼ اٍلبىًعيد ًت اٍلًبنىاًء ُب ًفنىائًًو ، كىغىيػٍري ذىًلكى ، كىدلٍى ٯبىيٍز تػىٍفوًيتي ذىًلكى عىلىٍيًو ، ًٖبًبلى  . ) ا٤بغِب ( . فػىيىضىعى آالى

ًفنىائًهىا ، كىمىٍرعىى مىاًشيىًتهىا ، كى كقاؿ :  ٍحيىاًء كىكىذىًلكى مىا تػىعىلَّقى ٗبىصىاًلًح اٍلقىٍريىًة ، كى ٍلىكي اًبإٍلً ، ٧بيٍتىطىًبهىا ، كىطيريًقهىا ، كىمىًسيًل مىائًهىا ، الى ٲبي
فنا بػىٍْبى أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىالى نػىٍعلىمي ًفيًو أىٍيضنا ًخبلى

 .َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ  (ى ِإاله َّلِلِه َوِلَرُسوِلِو اَل ضِبَ  ) قَاؿَ  َأْخبَػَرُه َأفه اَلنهِبه  َوَعِن ِاْبِن َعبهاٍس; َأفه اَلصهْعَب ْبَن َجثهاَمَة  - ٜٚٔ
--------- 

 ما معىن اغبمى ؟ 
ٍنىعي النَّاسى رىٍعيى مىا ًفيهىا ًمٍن اٍلكىؤلىً ، لًيىٍختىٌص هًبىا ديك قاؿ ابن قدامة :   نػىهيٍم .كىمىٍعنىاهي أىٍف ٰبىًٍميى أىٍرضنا ًمٍن اٍلمىوىاًت ، ٲبى

  هلل ولرسولو ( ؟ما معىن ) ال ضبى إال 
، بدليل أف عمر  ، كليس ا٤بعُب أنو ال أحد ٰبمي بعد الرسوؿ  الصحيح أف معناه : ال ٞبى إال على مثل ما ٞباه النيب 

 ككذا عثماف . ٞبى بعد النيب 
ا أىٍكَبى ًبكىٍلبو عىلىى نىشىزى ، ٍبيَّ اٍستػىٍعوىاهي . كىانىٍت اٍلعىرىبي ُب ا١بٍىاًىًليًَّة تػىٍعًرؼي ذىًلكى ، فىكىافى ًمنػٍهيٍم مىٍن إذىاكى  قاؿ ابن قدامة :  انٍػتىجىعى بػىلىدن

ًحيىةو مىنٍ  ثيمىا انٍػتػىهىى صى يىٍسمىعي صىٍوتىوي اًبٍلعيوىاءً  كىكىقىفى لىوي ًمٍن كيلًٌ َنى ًحيىةو لًنػىٍفًسوً ٍوتيوي ٞبىىاهي ػػ، فىحىيػٍ  هي .، كىيػىٍرعىى مىعى اٍلعىامًَّة ًفيمىا ًسوىاًمٍن كيلًٌ َنى
 ًلمىا ًفيًو ًمٍن التٍَّضًييًق عىلىى النَّاًس ، كىمىٍنًعًهٍم ًمٍن ااًلنًٍتفىاًع ًبشىٍيءو ٥بىيٍم ًفيًو حىقّّ . فػىنػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ 

ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ   ( .الى ًٞبىى إالَّ َّللًًَّ كىلًرىسيولًًو ) كىرىكىل الصٍَّعبي ٍبن جىثَّامىةى ، قىاؿى : ٠بًى
ثو : اٍلمىاًء ، كىالنَّاًر ، كىاٍلكىؤلىً  )اهي أىبيو دىاكيد كىقىاؿى رىكى  ؿي . (النَّاسي شيرىكىاءي ُب ثىبلى  رىكىاهي ا٣بٍىبلَّ

 كىلىٍيسى أًلىحىدو ًمٍن النَّاًس ًسوىل اأٍلىئًمًَّة أىٍف ٰبىًٍميى ؛ ًلمىا ذىكىٍرَنى ًمٍن ا٣بٍىربىً كىاٍلمىٍعُبى .
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 ( .الى ًٞبىى إالَّ َّللًًَّ كىلًرىسيولًًو  )كىافى لىوي أىٍف ٰبىًٍميى لًنػىٍفًسًو كىلًٍلميٍسًلًمْبى ؛ لًقىٍولًًو ُب ا٣بٍىربىً فى  فىأىمَّا النَّيبُّ 
ئنا ، كىًإ٭بَّىا ٞبىىى لًٍلميٍسًلًمْبى ، فػىقىٍد رىكىل اٍبني عيمىرى ، قىاؿى  يػٍ ٞبىىى النَّيًبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى النًَّقيعى ٣ًبىٍيًل  )لىًكنَّوي دلٍى ٰبىًٍم لًنػىٍفًسًو شى

 رىكىاهي أىبيو عيبػىٍيدو .( اٍلميٍسًلًمْبى 
تػىقىعي ًفيًو اٍلمىاءي ، فػىيىٍكثػيري ًفيًو ا٣بًٍٍصبي ، ًلمىكىاًف مىا يىًصّبي ًفيًو ًمنٍ  ا سىائًري أىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمْبى ،  اٍلمىاًء كىأىمَّ كىالنًَّقيعي ، اًبلنُّوًف : مىٍوًضعه يػينػٍ

ئنا ، كىلىًكٍن ٥بىيٍم أىٍف ٰبىٍميوا مىوىاًضعى لًتػىٍرعىى ًفيهىا خىٍيلي اٍلميجى  يػٍ قىًة فػىلىٍيسى ٥بىيٍم أىٍف ٰبىٍميوا أًلىنٍػفيًسًهٍم شى اًىًدينى ، كىنػىعىمي ا١ٍبًٍزيىًة ، كىًإًبلي الصَّدى
ـي ًٕبًٍفًظهىا ، كىمىاًشيىةي الضًَّعيًف ًمٍن النَّاًس ، عىلىى كىٍجوو الى يىٍستىًضرُّ ًبًو مىنٍ كىضىوىاؿُّ النَّاًس الًٍَّب يػىقيوـي ا  ًسوىاهي ًمٍن النَّاًس . إٍلًمىا

ًنيفىةى ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ُب صىًحيًح قػىٍولىٍيًو  ا قىاؿى أىبيو حى  .كىهًبىذى
 ( .الى ًٞبىى إالَّ َّللًًَّ كىلًرىسيولًًو ) أىٍف ٰبىًٍميى ؛ لًقىٍولًًو  يبًٌ كىقىاؿى ًُب اآٍلخىًر : لىٍيسى لًغىٍّبً النَّ  

 . ) ا٤بغِب ( .عنا كىلىنىا أىفَّ عيمىرى كىعيٍثمىافى ٞبىىيىا ، كىاٍشتػىهىرى ذىًلكى ُب الصَّحىابىًة ، فػىلىٍم يػيٍنكىٍر عىلىٍيًهمىا ، فىكىافى إٍٝبىا
ٰبمي للخيل  إال ما: كأضاؼ ا٢بمى هلل كلرسولو أم ، هنى عما كانت تفعلو ا١باىلية  : أنو يث ُب معُب ا٢بد قاؿ يف النهايةو 

 .الٍب ٰبمل عليها ُب سبيل هللا  الٍب ترصد للجهاد كاإلبل
ا١بمهور على معُب أنو ال ينبغي أف ٰبمى إال كما ٞباه  أتكلو: ٤با ذكر ا٢بديث  ا٢باجب ابن ُب شرح ابن عبد السبلـ وقاؿ

 .ما فعلو ا٣بلفاء بعده ٞبوا إلبل الغزاة  ٣بيل اجملاىدين كشبو ذلك مثل رسوؿ هللا 
 :ٰبتمل معنيْب  الشافعي قاؿ( كلرسولو  هلل ال ٞبى إال) قولو  البخارم ُب حاشية السيوطي وقاؿ

 . ٞبى إال ما ٞباه  ال: أحدٮبا 
مقامو فهو بعده كعلى الثاشل ٱبتص ٗبن قاـ  األكؿ ليس ألحد من الوالة أف ٰبمي فعلى ،ال ٞبى إال مثل ما ٞباه : كالثاشل 

 و .ا٣بليفة دكف سائر نواب
( أراد بو أف ال ٞبى إال على مثل ما ٞبى  )ال ٞبى إال هلل كرسولو كفيو كفيما قبلو داللة على أف قوؿ النيب :  وقاؿ البيهقي

 م .عليو رسولو ُب صبلح ا٤بسلمْب كهللا أعل
ُهَما-َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس  - ٜٛٔ  .َرَواُه َأضْبَُد, َواْبُن َماَجْو  (اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر )  : قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه قَاؿَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
 .َوَلُو ِمْن َحِديِث َأِب َسِعيٍد ِمثْػُلُو, َوُىَو يف اَْلُمَوطهِإ ُمْرَسٌل  - ٜٜٔ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا ا٢بديث جاء من عدة طرؽ .
 طرقو : النوكم ، كابن الصبلح ، كابن رجب ، كابن ا٤بلقن .حسن ا٢بديث ٗبجموع 

 الرب ، كالذىيب . كضعفو : ابن حـز ، كابن عبد
 قاؿ ابن عبد الرب : كأما معُب ىذا ا٢بديث فصحيح ُب األصوؿ .

 كقاؿ ابن حـز : ىذا خرب ال يصح .
 اذكر بعض اآلايت اليت تدؿ على ما دؿ عليو ىذا اغبديث ؟ 
 ( . اكىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍّبً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىاَنن كىًإٍٜبنا ميًبينن ) تعاذل  الوق
 ( . ال تضار كالدة بولدىا) تعاذل  اؿكق 
 ( . كال تضاركىن لتضيقوا عليهن) تعاذل  اؿكق 
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 ( . كال يضار كاتب كال شهيد) تعاذل اؿ كق 
 ( . أك دين غّب مضار) تعاذل اؿ كق 
بُّ اٍلميٍعتىًدينى ) تعاذل  اؿكق   كغّب ذلك كثّب من اآلايت كاألحاديث الدالة على معُب ىذه القاعدة.(  ًإفَّ اَّللَّى الى ٰبًي
 ما معىن ) ال ضرر وال ضرار ( ؟ 

 . الفرؽ ما بْب الضرر كالضرار ُباختلفت عبارات العلماء 
: الضرر أف وقيل  .فالضرر كالضرار ٗبعُب كاحد، كىو إيصاؿ األذل للغّب لكن كرر للتأكيد، كالضرار كاحد،إف الضرر :  فقيل

 يضر الرجل أخاه ، كالضرار : أف يضر كل كاحد منهما صاحبو .
ل اجملازاة على الضرار فهو إ٢باؽ اإلنسن مفسدة ٗبن أضرَّ بو على سبي كأما الضرر إ٢باؽ اإلنساف مفسدة بغّبه ابتداء ، وقيل :

 . كجو غّب جائز
 . ، كالضرار: ما كاف عن قصد الضرر: ما كاف عن غّب قصد وقيل :

 . إذل بيت جاره بدكف قصد، ىذا نقوؿ فيو: ضرر مثاؿ ذلك: إنساف عنده شجرة ُب بيتو يسقيها فانتشرت الرطوبة
بيت جاره فيتأذل بو، ىذا ضرار، ككبلٮبا منفي  أف ينتشر ا٤باء كالرطوبة إذل كإنساف آخر غرس شجرة كصار يسقيها من أجل 

 ) اختاره ابن عثيمْب ( . .فالضرر يزاؿ كإف دل يقصد، كا٤بضارة تزاؿ كعليو إٍب القصد شرعان،
 الضرر ما تضر بو صاحبك كتنتفع بو أنت ، كالضرار ، ما تضر بو صاحبك من غّب أف تنتفع بو . وقيل :

 الصبلح، كقبلو ابن عبد الرب كٝباعة من أىل العلم، كىذا التعريف أكذل كأظهر لعدة العبلمة ابنكىذا قوؿ عدد من احملققْب منهم 
  :أمور

 . كاألصل ُب الكبلـ التأسيس ال التأكيد بْب الضرر كالضرار، ان منها: أف فيو تفريق
 رر منتفع بو، كأما ا٤بضار ابلشيء،الضرار، ُب أف الضرر ظاىر منو أف ا٤بوصل ٥بذا الض كالثاشل: أف لفظ الضرر ٱبتلف عن لفظ

 . يعِب: من جهة اللغة بْب -أيضان -فإنو غّب منتفع بو ٤بعُب ا٤بفاعلة ُب ذلك، كىذا 
 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 

 نستفيد : ٙبرصل إ٢باؽ الضرر ابلغّب ، كىو ينقسم إذل قسمْب :

 : أف يكوف الغرض من ذلك : الضرر . القسم األوؿ
 بحو كٙبرٲبو ، كقد كرد ُب القرآف النهي عن ا٤بضارة ُب مواضع :فهذا ال ريب ُب ق 

 : ُب الوصية . منها
 قاؿ تعاذل ) بعد كصية يوصي هبا أك دين غّب مضار ( .

 كاإلضرار ُب الوصية اترة يكوف بف ٱبص بعض الورثة بزايدة على فرضو الذم فرضو هللا ، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصو .
 ألجنيب بزايدة على الثلث فينقص حقوؽ الورثة .كاترة بف يوصي 

 كمٌب كصى لوارث أك ألجنيب بزايدة على الثلث دل ينفذ ما كصى بو إال إبجازة الورثة .
 : الرجعة ُب النكاح . ومنها

 قاؿ تعاذل ) كال ٛبسكوىن ضراران لتعتدكا ( .
: اإلسبلـ قبل حصر الطبلؽ ُب ثبلث كما كانوا ُب أكؿ  ، كىذاه ابلرجعة ا٤بضارة فإنو آٍب بذلكفدؿ ذلك على أف من كاف قصد

يطلق الرجل امرأتو ٍب يَبكها حٌب يقارب انقضاء عدهتا ٍب يراجعها ٍب يطلقها ، كيفعل ذلك أبدان بغّب هناية ، فيدع امرأتو ال مطلقة 
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 كال ٩بسكة ، فأبطل هللا ذلك كحصر الطبلؽ ُب ثبلث مرات .
 وىذا على نوعني :من غّب قصد . كأف يتصرؼ ُب ملكو ٗبا يتعدل ضرره إذل غّبه ،  : أف يكوف الضرر القسم الثاين
 : أف يتصرؼ على كجو غّب معتاد كال مألوؼ ، فبل يسمح لو بو . النوع األوؿ

 كأف يؤجج َنران ُب أرضو ُب يـو عاصف ، فيحَبؽ ما يليو .
 هات نظر العلماء .: أف يتصرؼ على الوجو ا٤بعتاد ، كىذه ٚبتلف كج النوع الثاين

) ال ضرر ( أف هللا دل يكلف عباده فعل ما يضرىم البتة ، فإف ما َيمرىم بو ىو عْب صبلح دينهم  يدخل ُب عمـو قولو 
 كدنياىم ، كما هناىم عنو ىو عْب فساد دينهم كدنياىم  ، لكنو دل َيمر عباده بشيء ىو ضار ٥بم ُب أبداهنم أيضان .

 اب٤باء عن ا٤بريض ، كقاؿ ) ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ( .ك٥بذا أسقط الطهارة 
 كأسقط الصياـ عن ا٤بريض كا٤بسافر ، فقاؿ ) يريد هللا بكم اليسر كال يريد بكم العسر ( .

 كأسقط اجتناب ٧بظورات اإلحراـ كا٢بلق ك٫بوه عمن كاف مريضان أك بو أذل من رأسو كأمر ابلفدية .
 ىذا اغبديث يف ابب إحياء اؼبوات ؟ ما اغبكمة من إيراد -
 )ابن عثيمْب( ضمن ضرران على ا٤بسلمْب كجب منعو، كإف كاف ٤باشية ا٤بسلمْب. ليبْب أف ا٢بمى إذا ت -رٞبو هللا-أتى بو ا٤بصنف  

 اذكر بعض الفوائد العامة من اغبديث ؟ 
 كا٢بذر من ظلم الغّب . .ُ
 الدين ٞباية للنفس كا٤باؿ . .ِ

 ابلغّب .النهي عن الضرر  .ّ
 مراعاة شعور اآلخرين . .ْ
 فضل دفع األذل . .ٓ
 كجوب أداء حقوؽ الغّب . .ٔ
َرَواُه أَبُو َداُوَد,  (َمْن َأَحاَط َحاِئطًا َعَلى َأْرٍض َفِهَي لَُو ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ظَبَُرَة ْبِن ُجْنُدٍب  - ٕٜٓ

 .َوَصحهَحُو ِاْبُن َاعْبَاُروِد 
------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ا٢بديث ُب سنده ضعف ، لعنعنة ا٢بسن ، كلو شاىد من حديث جابر عند عبد بن ٞبيد .

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
ىوىاتً  األرضً  اإلحياًء، كىو إحاطةي  على أحىًد أنواعً  يىديؿُّ  ا٢بديث

ٍنىعي  ا٤ب  أىٍرضان  أىحىاطى فمىن  ًمن أعبلهي، ا٢بيواَنًت ًمن القىٍفزً  ٕباًئطو ٲبى
؛ ًٔبدىارو    .األرضى  تًٍلكى  فػىقىٍد أىٍحيىا مىًنيعو

 ) فهي لو ( .   ) توضيح األحكاـ ( . و ًمٍلكان شىٍرًعيِّا؛ لقولً  ميلًٌكىها فػىقىدٍ  أىٍحيىا األىٍرضى  كإذا 
 كالتحويط : بناء جدار منيع ٰبيط هبا كٰبميها ، كيكوف كما جرت بو عادة أىل البلد .

 منيع ( أف ال ييدخل إذل ما كراءه إال بباب .كمعُب ) 
كذكر الشيخ البساـ أف العمل ُب احملاكم ُب ا٤بملكة أنو إذا كاف ارتفاع ا١بدار مَبان كنصف ا٤بَب فهو إحياء ، ألنو منيع ، كما كاف 

 دكف ذلك فهو ٙبجّب كليس إبحياء .  ) التسهيل ( .
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ى  قاؿ الصنعاين ا ا٢بٍىًديثي بػىْبَّ  .تػىٍقًييًد األىٍرًض بًىنَّوي ال حىقَّ ًفيهىا ألىحىدو كىمىا سىلىفى  نػىٍوعان ًمٍن أىنٍػوىاًع اٍلًعمىارىًة، كىال بيدَّ ًمنٍ : كىىىذى
ًرا فَػَلُو َأْربَػُعوَف ِذرَاًعا َعطًَنا ِلَماِشَيِتِو  ) قَاؿَ  َأفه اَلنهِبه  َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن ُمَغفهٍل  - ٕٜٔ َرَواُه ِاْبُن َماَجْو ( َمْن َحَفَر بِئػْ

 .ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف 
--------- 

ًرا )   ا٤براد البئر الٍب ٙبفر ُب األرض ا٤بوات للتمليك .( َمْن َحَفَر بِئػْ
 حوؿ ا٢بوض . العىطىن ىو موطن اإلبل كمربكها( َعطًَنا ِلَماِشَيِتِو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 إسناده ضعيف . –رٞبو هللا  –ا٢بديث كما قاؿ ا٤بصنف 
 كحسنو األلباشل ألف لو شاىدان .

 ماذا نستفيد من اغبديث ؟ 
 : أف حرصل البئر إذا حفرىا لسقي ماشيتو أربعوف ذراعان ، كما عدا ذلك يكوف ىو كالناس فيو سواء .نستفيد 

  أف حرصل البئر ٟبسة كعشركف ذراعان إف كانت بئران جديدة ، كٟبسوف ذراعان إف كانت بئران قدٲبة أثرية .كذىب بعض العلماء إذل
ؿي ، إبًًٍسنىاًدٮًبىا عىٍن النَّيبًٌ : قاؿ ابن قدامة  ٍشريكفى ًذرىاعنا ، حىرصلي اٍلًبٍئًر اٍلبىًدمًٌ ٟبىٍسه كىعً  )أىنَّوي قىاؿى  كىلىنىا مىا رىكىل الدَّارىقيٍطًِبٌ كىا٣بٍىبلَّ

ا نىصّّ .(كىحىرصلي اٍلًبٍئًر اٍلعىاًدمًٌ ٟبىٍسيوفى ًذرىاعنا   كىىىذى
اٍلبىًدمًٌ ٟبىٍسه قىًليًب اٍلعىاًدمًٌ ٟبىٍسيوفى ًذرىاعنا ، كى كىرىكىل أىبيو عيبػىٍيدو ، إبًًٍسنىاًدًه عىٍن ٰبىٍٓبى ٍبًن سىًعيدو اأٍلىٍنصىارًمًٌ ، أىنَّوي قىاؿى : السُّنَّةي ُب حىرصًًل الٍ 

ًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًًٌب ، قىاؿى : حىرصلي اٍلًبٍئًر اٍلبىًدمًٌ ٟبىٍسه كىًعٍشريكفى  إبًًٍسنىاًدًه عىٍن سى ًذرىاعنا ًمٍن نػىوىاًحيهىا كيلًٌهىا ، كىحىرصلي بًٍئًر  كىًعٍشريكفى ًذرىاعنا كى
ًائىًة ًذرىاعو ًمٍن نػىوىاًحيهىا كيلًٌهىا ٜبي  ، كىحىرصلي اٍلًبٍئًر اٍلعىاًديًَّة ٟبىٍسيوفى ًذرىاعنا ًمٍن نػىوىاًحيهىا كيلًٌهىا . الزَّرًٍع ثىبلى

ٍلىكي ًبًو اٍلمىوىاتي ، فىبلى يىًقفي عىلىى قىٍدًر ا٢بٍىاجىًة ، كىا٢بٍىاًئًط .  كىأًلىنَّوي مىٍعُبن ٲبي
بًًلًو ، كىمىٍوًقفنا لًدىكىابًًٌو كىغىنىًمًو ، كىمىٍوًضعنا ٯبىٍعىلي كىأًلىفَّ ا٢بٍىاجىةى إذلى اٍلًبٍئًر الى تػىٍنحىًصري ُب تػىٍرًقيىًة اٍلمى  ًفيًو اًء ، فىًإنَّوي ٰبىٍتىاجي إذلى مىا حىٍو٥بىىا عىطىننا إلىً

ابًَّتًو الًٍَّب يىٍستىًقي عىلىيػٍهىا كىأىٍشبىاهى ذىًلكى ، فىبلى ٱبىٍ  تىصُّ ا٢بٍىرصلي ٗبىا ٰبىٍتىاجي إلىٍيًو لًتػىٍرًقيىًة اٍلمىاًء ، كىأىمَّا أىٍحوىاضنا يىٍسًقي ًمنػٍهىا مىاًشيػىتىوي ، كىمىٍوًقفنا ًلدى
ًنيفىةى ، فىحىًديثػينىا أىصىحُّ ًمٍنوي ، كىرىكىاٮبيىا أىبيو ىيرىيٍػرىة ، فػىيىديؿُّ عىلىى ضىٍعًفوً   .  ) ا٤بغِب ( . حىًديثي أىيب حى

 ..( قاؿ الدارقطِب : الصحيح أنو مرسل . ًعٍشريكفى ًذرىاعنا ،حىرصلي اٍلًبٍئًر اٍلبىًدمًٌ ٟبىٍسه كى حديث أيب ىريرة ) 
 ا٤براد ٕبرصل البئر : ما حو٥با من مرافقها كحقوقها . -
قاؿ الشيخ ابن عثيمْب : إذا كاف البئر للزرع ، فإنو ال يتقيد بربعْب ذراعان ، كال ٖبمسة كعشرين ، كال ٖبمسْب ، بل يتقيد ٗبا  -

 البئر حسب العادة قٌل أك كثر .ٲبكن أف ٰبييو هبذه 
ِْمِذيُّ , َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهاَف  .(َأْرًضا حبَْضَرَمْوَت أقطعو  َأفه اَلنهِبه  ) َمَة ْبِن َواِئٍل, َعْن أَبِيوِ َوَعْن َعْلقَ  - ٕٕٜ  َرَواُه أَبُو َداُوَد , َواَلرتِّ
ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  - ٖٕٜ ـَ , ُثُه رََمى  َأفه اَلنهِبه  ) -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ َر ُحْضَر فَػَرِسِو , فََأْجَرى اَْلَفَرَس َحَّته قَا َأْقَطَع اَلزُّبَػيػْ

 .ٌف َرَواُه أَبُو َداُوَد َوِفيِو َضعْ  (َأْعُطوُه َحْيُث بَػَلَغ اَلسهْوُط َسْوَطُو. فَػَقاَؿ : 
------------ 

( اإلقطاع : ما يعطيو اإلماـ لبعض الرعية من أراضي ا٤بوات ، فيختص بو كيصّب أكذل إبحيائو ٩بن دل يسبق إذل  َأْرًضاأقطعو ) 
 إحيائو .
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 التحجّب : ىو أف يشرع ُب اإلحياء كال يتمو .
 كأما ا٤بتحجر فهو أحق ابألرض من غّبه . –كالفرؽ بينو كبْب اإلحياء : أف احمليي ٲبلك ما أحياء 

 مثاؿ : لو جاء إنساف إذل ىذه األرض كأدار حو٥با أحجاران ، فهذا ٙبجّب كليس إحياء .
 مثاؿ : لو بُب حوؿ األرض جداران قصّبان ،  فهذا يقاؿ لو ٙبجّب كال يقاؿ لو إحياء .

مَبان توقف ، فهذا يسمى ٙبجّبان كال يسمى إحياء  َٕ( فلما حفر  مَب ََُمثاؿ آخر : اك حفر بئران للوصوؿ إذل ا٤باء ) كا٤باء 
 األرض من غّبه ، لكن ليس لو أف يتصرؼ هبا . هفإذا أقطع اإلماـ أرضان إلنساف فهو أحق هبذ

ًٍلكٍ : إ قاؿ ابن قدامة ئنا ًمٍن اٍلمىوىاًت ، دلٍى ٲبى يػٍ ـي شى مىا ا ، فىًإفَّ مىٍن أىٍقطىعىوي اإٍلً ًر ذىا ثػىبىتى ىىذى وي ًبذىًلكى ، لىًكٍن يىًصّبي أىحىقَّ بًًو ، كىاٍلميتىحىجًٌ
ًؿ ٍبًن ا٢بٍىاًرًث ، حىٍيثي اٍستػىٍرجىعى عيمىري ًمٍنوي  لًيًل مىا ذىكىٍرَنى ًمٍن حىًديًث ًببلى ٍحيىاًء ، ًبدى  مىا عىجىزى عىٍن إٍحيىائًًو ًمٍن اٍلعىًقيًق ، لًلشَّارًًع ُب اإٍلً

 هي رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىلىٍو مىلىكىوي دلٍى ٯبىيٍز اٍسَبٍجىاعيوي .الًَّذم أىٍقطىعىوي إايَّ 
نىةي أىابى بىٍكرو أىٍف ٯبيىدًٌدى لىوي  نىةى ٍبًن ًحٍصنو ، فىسىأىؿى عييػىيػٍ ئنا رىدَّهي عيمىري رىكىاهي ًكتىاابن فػىقىاؿى : كىاىَّللًَّ الى   كىرىدَّ عيمىري أىٍيضنا قىًطيعىةى أىيب بىٍكرو لًعييػىيػٍ يػٍ  أيجىدًٌدي شى

 أىبيو عيبػىٍيدو .
ائًًر النَّاًس ، كىأىٍكذلى إبًًٍحيىائًًو ، فىًإٍف أىٍحيىاهي ، كىًإالَّ قىاؿى  لىوي السٍُّلطىافي : إٍف أىٍحيػىٍيتو ، كىًإالَّ فىاٍرفىٍع يىدىؾ لىًكنَّ اٍلميٍقطىعى يىًصّبي أىحىقَّ ًبًو ًمٍن سى

 عىٍنوي .
ًؿ ٍبًن ا٢بٍىاًرًث اٍلميزىشلٌ : إفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى دلٍى يػيٍقطً   ٍعك لًتىٍحجيبىوي ديكفى النَّاسً كىمىا قىاؿى عيمىري لًًببلى

 اذكر أنواع اإلقطاع ؟ 
 أنواع : ّاإلقطاع 
 ا٤بسلمْب أرضان ) كأراضي ا٤بنح ُب ىذا الوقت ( .: أف ٲبٌلك اإلماـ أك َنئبو أحدان من إقطاع ٛبليك األوؿ :
( كأسواؽ ا١بمعة ا٤بوجودة عطى للباعة يبيعوف عليها بضاعتهمكاألراضي الٍب تاؽ: أف يعطيو أرضان يرتفق هبا )إقطاع إرف الثاين :
 اآلف .

ٍب إف شاء رجع كإف  -مثبلن  –ابلزراعة : أف يقطع كرل األمر أك َنئبو أحدان من ا٤بسلمْب أرضان يستغلها قطاع استغبلؿإ الثالث :
 ملكو إايىا .

 فهو أحق هبا من غّبه ، لكن ليس لو أف يتصرؼ هبا . -غّب إقطاع التمليك  –فمن اقطع أرضان 
اُء يف َثبَلٍث : يف اَْلَكؤَلِ , اَلنهاُس  ُشرَكَ  ) َفَسِمْعُتُو يَػُقوؿُ  َََزْوُت َمَع َرُسوِؿ َاَّللِه  قَاَؿ: َوَعْن رَُجٍل ِمْن اَلصهَحابَِة  - ٕٜٗ

 .َرَواُه َأضْبَُد , َوأَبُو َداُوَد , َورَِجالُُو ثَِقاٌت  (َواْلَماِء , َوالنهاِر 
--------- 

 ما اؼبراد ابلكؤل واؼباء والنار يف ىذا اغبديث ؟ 
ء أىٍك بًرٍكى  ر كىدلىٍ ٰبيٍرىز ُب ًإَنى اآٍلابى بىاًط أىحىد كىسىٍعيو كىمىاًء ى  .ة أىٍك جىٍدكىؿ مىٍأخيوذ ًمٍن النػَّهىر اٍلميرىاد اٍلًميىاه الًٍَّب دلٍى ٙبىٍديث اًبٍسًتنػٍ

ًبسو .   ) عوف ا٤بعبود ( .كىاٍلكىؤلى : كىىيوى النػَّبىات رىٍطبو كىايى
 و .ًذم ٰبىٍتىًطبوي النَّاس ًمٍن اٍلميبىاح فػىييوًقديكنى لنَّاًر الشَّجىر الَّ اكى 
 اذكر معىن اغبديث ؟ 

ص بو دكف أحد، كٰبجزه عن  قاؿ ا٣بطايب رٞبو هللا فيو: ىذا معناه الكؤل ينبت ُب موات األرض يرعاه الناس ليس ألحد أف ٱبي
ذلك،  كقد كاف أىل ا١باىلية إذا عز الرجل منهم ٞبى بقعة من األرض ٤باشيتو ترعاىا يذكد الناس عنها، فأبطل النيب ،  غّبه
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كجعل الناس فيو شركاء يتعاكركنو بينهم، فأما الكؤل إذا نبت ُب أرض ٩بلوكة ٤بالك بعينو فهو ماؿ ليس ألحد أف يشركو فيو إال 
 إبذنو. ا.ىػ

ال ٲبنع نقع بئر: كُب ىذا ا٢بديث دليل على أف الناس شركاء ُب الكؤل كىو   التمهيد عند قوؿ رسوؿ هللا كقاؿ ابن عبد الرب ُب
ُب معُب ا٢بديث اآلخر: الناس شركاء ُب ا٤باء كالنار كالكؤل. إال أف مالكا رٞبو هللا ذىب إذل أف ذلك ُب كؤل الفلوات 

 جل أحق بكؤل أرضو إف أحب ا٤بنع منو فإف ذلك لو.كالصحارم، كما ال ٛبلك رقبة األرض فيو، كجعل الر 
قاؿ ا٤بناكم: أم ال ٯبوز ألحد منعهن.. كالكؤل اب٥بمز كالقصر النبات أم ا٤بباح كىو النابت ُب موات فبل ٰبل منع أىل ا٤باشية ك 

 من رعيو ألنو ٦برد ظلم، أما كؤل نبت برض ملكها ابإلحياء فمذىب الشافعية حل بيعو. 
.. كا٢بديث دليل على عدـ اختصاص أحد من الناس بحد الثبلثة كىو  النبات رطبان كاف أك ايبسان، .كالكؤل ين:وقاؿ الصنعا

إٝباع ُب الكؤل ُب األرض ا٤بباحة كا١بباؿ الٍب دل ٰبرزىا أحد، فإنو ال ٲبنع من أخذ كلئها أحد إال ما ٞباه اإلماـ... كأما النابت 
 ففيو خبلؼ بْب العلماء. انتهى.ُب األرض ا٤بملوكة كا٤بتحجرة 

 ما اغبكم إذا حازه اإلنساف ىل جيوز بيعو ؟ 
 نعم ، ألنو حازه كملكو .

؛ األرض، فبل ٯبوز بيع ىذا ا٤باء : ماؤه الذم نبع مننقع البئر ىو( البئر كال يصح بيع نقع): قولو قاؿ الشيخ ابن عثيمْب رٞبو هللا
، فقد اإلنساف؛ بل بقدرة هللا عز كجل ىذا ا٤باء دل ٱبرج بقدرة ( كألفاء كالكؤل كالنارء ُب ثبلث : ا٤بالناس شركا) النيب  لقوؿ

كاف ال ٲبلكو فإنو ال يصح  ، كإذالو، بل ىو سبب ، فلذلك ال ٲبلكوعميقا كال ٱبرج ا٤باء فليس من كده كال فع ٰبفر اإلنساف بئرا
 )الشرح ا٤بمتع(ة . ؛ ألنو صار ملكا لو اب٢بياز ٯبوز بيعو فإنوو ُب الربكة ػػعػػػػ، أما إذا ملكو كحازه كأخرجو ككضبيعو

 ا٣ببلصػػػة : بيع ا٤باء ال ٱبلو من حالتْب :
 .: أف يكوف ا٤باء ُب بئر أك هنر عاـ ليس ملكان ألحد ، فهذا ال ٯبوز بيعو  اغباؿ األوىل

ٍنًدمُّ : كىقىٍد ذىىىبى قػىٍوـ ًإذلى ظىاًىره فػىقىاليوا : إً  ٍلىك كىالى يىًصٌح بػىٍيعهىا ميٍطلىقنا ، كىاٍلمىٍشهيور بػىٍْب اٍلعيلىمىاء كىقىاؿى السًٌ ثىة الى ٛبي فَّ ىىًذًه اأٍليميور الثَّبلى
ٍلىك ، كىاًبلنَّاًر الشَّجىر اأٍلىنٍػهىار الًٍَّب أىفَّ اٍلميرىاد اًبٍلكىؤلىً ىيوى اٍلكىؤلى اٍلميبىاح الًَّذم الى ٱبىٍتىٌص بًىحىدو ، كىاًبٍلمىاًء مىاء السَّمىاء كىاٍلعيييوف كى   الى ٛبي

ئًًو كىًمٍلكو ٯبىي  ٍنسىاف ُب ًإَنى  ه .وز بػىٍيعو كىكىذىا غىّبٍ الًَّذم ٰبىٍتىًطبوي النَّاس ًمٍن اٍلميبىاح فػىييوًقديكنىوي ، فىاٍلمىاء ًإذىا أىٍحرىزىهي اإٍلً
 .ُب ملكو ، فهذا ٯبوز لو أف يبعو  : أف يكوف ا٤باء ُب ملك الشخص ، كىو الذم أخرجو كحازه اغباؿ الثانية

ا٤بباحات إذا حازىا إذل ملكو،  فأما من حازه َب ًقربتو أك إَنئو، فذاؾ غّبي ا٤بذكور َب ا٢بديث، كىو ٗبنزلة سائر:  قاؿ ابن القيم
لىوي، فػىيىٍأتىى،) أل ؿ ٍب أراد بيعىها كا٢بطب كالكؤل كا٤بلح، كقد قا بػٍ خيذى أىحىديكيٍم حى ٕبيٍزمىًة حىطىبو على ظىٍهرًًه فيبيعها فىيكيفَّ اَّللَّي  فى َيى

يػٍره   وه ( . لىوي مٍن أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى أىٍعطىٍوهي أىٍك مىنػىعي  هًبىا كىٍجهىوى خى
 ى أما إذا ملكو كحازه كأخرجو ككضعو ُب الربكة ، فإنو ٯبوز بيعو ؛ ألنو صار ملكان لو اب٢بيازة " انته:  قاؿ الشيخ ابن عثيمني

 ما حكم لو نبت الزرع يف أرض فبلوكة ؟ 
 . ، فإف كاف ُب أرض مباحة فبل خبلؼ ُب ذلك ٯبوز لئلنساف أف يرعى الكؤل الذم دل ينبتو أحد

 . كال يلزمو ُب ذلك عوض،  كإف كاف ُب أرض ٩بلوكة كدل يكن صاحبها ٧بتاجان إليو للغّب فيجوز على الراجح من قورل أىل العلم 
 ر ( .الناس شركاء ُب ثبلث: ا٤باء، كالكؤل، كالنا)  لقوؿ النيب  

كقد اتفق ا٤بسلموف على أف الكؤل النابت ُب األرض ا٤بباحة مشَبؾ بْب الناس، فمن :  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب الفتاكل
سبق إليو فهو أحق بو، كأما النابت ُب األرض ا٤بملوكة، فإنو إف كاف صاحب األرض ٧بتاجان إليو فهو أحق بو، كإف كاف مستغنيان 
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 ض ٥بذا ا٢بديث، كٯبوزكف رعيو بغّب عوض.عنو، ففيو قوالف مشهوراف ألىل العلم، كأكثرىم ٯبوزكف أخذه بغّب عو 
 


