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بســم او والحمــد و والصــالة والســالم علــو رســول او وبعــد :  هــ   مطبوعــة مقدمــة : 

الثالثـــة ل  م  د   آيـــات وأحاديـــث األحكـــام موجهـــة لطلبـــة الســـنة بيداغوجيـــة لمقيـــاس 
تخصــم ماليــة البنــوك والتأمينــات بقســم االقتصــاد واإلدارة بكليــة الشــريعة واالقتصــاد   

ـــــــــــــارة عـــــــــــــن محا ـــــــــــــرات تتعلـــــــــــــ  بدر  ـــــــــــــث  ســـــــــــــةاوهـــــــــــــي عب ـــــــــــــات واألحادي اآلي
ـــّين التـــي واقتصـــرنا  يهـــا علـــو  اســـتنباطاً    أو نصـــاً  عليهـــا وتـــدل الفقهيـــة األحكـــام تُب

الماليـة بمـا  للمعـامالت والمنظمـة المختصة الشرعيِّة األحكام تتضمن المو وعات التي
  يتناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  التكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين

ونظرًا الشتراك بعض المو وعات المقررة  ي آيات  واحدة كمبـدأ الر ـائية  ـي العقـود 
و تحــريم أكــم المــال بالباطــم وتحــريم الرــرر والقمــار  قــد أ ردتهــا بالدراســة  ــي مو ــو  

العلميـة لهـ   المطبوعـة إلـو مصـادر ومراجـ   ـي   وقد رجعت  ي صياغة المـادة واحد 
وال يسـعنا قبـم الشـرو   ـي علوم التفسير والحديث والفقه   القديمة منهـا والمعاصـرة   

تحرير ه   المحا رات إال أن نقدم الشكر و جـزيال  والثنـاج جلـيال علـو مـا أ ـا  بـه 
خالصـة لوجهـه الكـريم  علينا ويسر  لنا  ـي إنجـاز هـ   المطبوعـة  التـي نرجـو أن تكـون 

و قنــا او جميعــا لمــا يحبــه وير ــا  آمــين  وآخــر   لــه الحمــد والمنــة  والفضــم العظــيم 
ــه وصــحبه  ــا أن الحمــد و رع العالمين وصــلو او علــو ســيدنا محمــد  وعلــو آل دعوان

 وسلم 
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 وتحريم الخبائثالمو و  األول :إباحة الطيبات 

َناُكْم َواْشُكُروا لِلَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّا ُ  قال تعالو : "يَا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَّْباِت َما َرزَقـْ
ْيِر اللَِّه َ َمِن ( ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهمَّ بِِه ِلرَ 472تـَْعُبُدوَن )

َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َ اَل ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم )   471 474( البقرة 471اْ طُرَّ َغيـْ
 أوالً : شرح المفردات :

" : الشكر ىو االعًتاؼ بالنعمة مع ضربو من التعظيم كيكوف على " واشكروا للَِّه -
 (:1كجهُت)

نَّكيٍم ")أحد٫تا : االعًتاؼ   (.2بالنعمة كذلك بالثناء على ا١تنعم "لىًئن شىكىٍرًبيٍ ألىزًيدى
كالثاين : صرؼ النعمة فيما يرضي ا كذلك باستعماؿ السمع كالبصر كسائر اٟتواس فيما 

 خلقت لو .
ٍيتىةي ُب الشَّرًٍع اٍسمه   (3ما فارقتها الركح من غَت ذكاة) "الميتة ":- قاؿ اٞتصاص : "اٍلمى
واف اٍلمىيًّْت غىٍَتً اٍلميذىكَّى كىقىٍد يىكيوفي مىٍيتىةن بًأىٍف ٯتىيوتى حىٍتفى أىٍنًفًو ًمٍن غىٍَتً سىبىبو ًِلدىًميٍّ ًفيًو حي

ًة لىوي "  اًة اٍلميًبيحى  ( .4)كىقىٍد يىكيوفي مىٍيتىةن ًلسىبىًب ًفٍعًل آدىًميٍّ إذىا َلٍى يىكيٍن ًفٍعليوي ًفيًو عىلىى كىٍجًو الذَّكى
: اإلىبلؿ الصراخ كرفع الصوت، كا١تراد: ما ذكر عليو اسم غَت اٝتو  " ُأِهمَّ ِبِه ِلَرْيِر او "-

 (كا١تعٌت : حرـٌ عليكم ما ذبح لؤلصناـ كالطواغيت ، كذكر عليو اسم غَت ا .5تعاىل)
:ا١تضطر ُب رأم اٞتمهور: ىو من أٞتأه اٞتوع إىل األكل، كأضيف إليو عند  " ا طر "-
ضهم: من أكره على أكل اٟتراـ، كالرجل يأخذه العدك، فيكرىونو على أكل ٟتم ا٠تنزير بع

 (.6أم حٌلت بو الضركرة كأٞتأتو إىل أكل ما حرـٌ ا ) ؛كغَته من معصية ا تعاىل
قاؿ القرطيب : فيو إضمار أم فمن اضطر إىل شيء من ىذه ارمات أم أحوج إليها فهو ) 

 (.7كأصلو ) اضطرر ( ) افتعل ( من الضركرة
                                                           

 بَتكت -دمشق، مؤسسة مناىل العرفاف  -, مكتبة الغزايل 154\1(ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين, 1)
 ـ 1980 -ىػ  1400الطبعة: الثالثة، 

 7إبراىيم : اِلية ( 2)
 الكتب العلمية, دار النشر: دار 26\1( نيل ا١تراـ من تفسَت آيات األحكاـ ,٤تمد صديق حسن خاف , 3)
 .130\1ىػ( , 370( أحكاـ القرآف ,أٛتد بن علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي )ا١تتوَب: 4)
 , الطبعة العاشرة ك دار اٞتيل اٞتديد , بَتكت. 96\1( التفسَت الواضح ,اٟتجازم ٤تمد ٤تمود , 5)
 , دار الفكر , بَتكت لبناف .178\1( التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة كالشريعة كا١تنهج , كىبة الزحيلي , 6)
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 (.8: من البغي كىو ٣تاكزة اٟتد , كالباغي ُب اللغة : الطالب ٠تَت أك لشر) " بَاٍغ "- 
 (.9: متجاكز اٟتد ُب تناكؿ ما أبيح لو اضطرارنا ) " َعاٍد "-

 كا١تراد بالباغي من يأكل فوؽ حاجتو ، كالعادم من يأكل ىذه ارمات كىو ٬تد غَتىا .
كأكىل ىذه األقواؿ قوؿ من قاؿ : } فىمىًن اضطر غىيػٍرى بىاغو { بأكلو ما حـر : » قاؿ الطربم 

 (.10« )عليو من أكلو } كىالى عىادو { ُب أكلو كلو ُب غَته ٦تا أحلو ا لو مندكحة كغٌت 
 (.11: ال جناح كال ذنب عليو )"َ ال ِإْثَم"-
 

 ثانياً : المعنو اإلجمالي:
ا١تؤمنُت بأف يتمتعوا ُب ىذه اٟتياة ٔتا أحلو ٢تم من الكسب اٟتبلؿ يأمر ا جل ثناؤه عباده 

، كالرزؽ الطيب ، كا١تتاع النافع ، كأف يأكلوا من لذائذ ا١تآكل اليت أباحها ٢تم ، كرزقهم إيٌاىا 
بشرط أف تكوف من اٟتبلؿ الطيب ، كأف يشكركا ا على نعمو اليت أسبغها عليهم ، إف  

دعول اإلٯتاف ، عابدين ا منقادين ٟتكمو ، مطيعُت ألمره ، ال  كانوا حقان صادقُت ُب
يعبدكف األىواء كالشهوات , ٌٍب بٌُت تعاىل ما حٌرمو عليهم من ا٠تبائث ا١تستكرىة ، اليت تنفر 
منها الطباع السليمة ، أك ٦تٌا فيو ضرر كاضح للبدف ، فذكر تعاىل أنو إ٪تا حرـٌ عليهم ا١تيتة ، 

٠تنزير ، كسائر ا٠تبائث ، كما حرـٌ عليهم كل ذبيحة ذْتت لؤلصناـ أك كالدـ ، كٟتم ا
ِل٢تتهم ا١تزعومة ، ككٌل ما ذيكر عليو اسم غَت ا ، لكٌن إذا اضطر اإلنساف ، كأٞتأتو اٟتاجة 
إىل أكل شيء من ىذه ارمات ، غَت باعو بأكلو ما حـر ا عليو ، فليس عليو ذنب أك 

در الضركرة ، ألف ا غفور رحيم ، يغفر للمضطر ما صدر عن غَت ٥تالفة كال متجاكز ق
 (.12إرادة ، رحيم بالعباد ال يشرع ٢تم ما فيو الضيق كاٟترج )

 ثالثاً :  قه اآليات : 
 الحكم األول : ما هو المحرم من الميتة ؟ هم األكم  قط أم االنتفا  ؟ 

                                                                                                                                                                      

 . 224\2( اٞتامع ألحكاـ القرآف , القرطيب , 7)
 156\1( ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين, 8)
 , دار ابن قتيبة .173/ 2الكوارم , -( تفسَت غريب القرآف 9)
 ,مؤسسة الرسالة .61\3( تفسَت الطربم , 10)
 173/ 2الكوارم,  –قرآف ( تفسَت غريب ال11)
 156\1(ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين, 12)
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 اختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت :
, ذىب اإلماـ مالك كأبو حنيفة كالشافعي إىل إباحة االنتفاع  األول : رأي الجمهورالقول 

با١تيتة بشرط الدباغ إال ما استثناه الدليل , كحجتهم ُب ذلك : حديث ميمونة رضي ا 
عنها أف النيب صل ا عليو كسلم مر ٔتيتة فقاؿ صل ا عليو كسلم , فقاؿ : "ىبل انتفعتم 

(ٔتعٌت ٬توز االنتفاع ّٔا ما عدا 13وا إ٪تا ىي ميتة ؟ قاؿ : إ٪تا حـر أكلها ")ّتلدىا ؟ قال
األكل , كُب ركاية عن ابن عباس رضي ا عنو أف النيب صل ا عليو كسلم قاؿ : " إذا دبغ 

 (.14اإليهاب فقد طهر")
اء دبغت أـ َل ٨تى اإلماـ أٛتد رٛتو ا إىل القوؿ بتحرًن االنتفاع ّتلود سو  القول الثاني :

 ( .15تدبغ ")
كذىب عطاء إىل أنو ٬توز االنتفاع بشحم ا١تيتة كجلدىا ، كطبلء السفن كدبغ اٞتلود ، 

"ُمَحرَّمًا علو كحجتو أف اِلية إ٪تا ىي ُب ٖترًن األكل خاصة ، كيدؿ عليو قولو تعاىل : 
 .  (16طَاِعٍم َيْطَعُمُه")

(؛ أم 17الكرٯتة } حيرّْمىٍت عىلىٍيكيمي ا١تيتة { ) كذىب اٞتمهور : إىل ٖترٯتو كاستدلوا باِلية
االنتفاع ّٔا بأكلو أك غَته ، فجعلوا الفعل ا١تقدر ىو االنتفاع ، كاستدلوا كذلك بقولو عليو 

فهذا « لعن ا اليهود ، حيٌرمت عليهم الشحـو فجملوىا فباعوىا كأكلوا أٙتاهنا » السبلـ : 
شيئان حرـٌ ٙتنو ، فبل ٬توز البيع كال االنتفاع بشيء من ا١تيتة اٟتديث يدؿ على أف ا إذا حرـٌ 

 إال ما كرد بو النص .
كسبب ا٠تبلؼ مرده إىل تعارض النصوص من حيث إباحة االنتفاع كا١تنع بإطبلؽ . فحـر 

 ( .18االنتفاع كأٍب ا١تنتفع )
ناه الدليل ؛ ألف الرأم األكؿ : إباحة االنتفاع با١تيتة بشرط الدباغ إال ما استثالراجح : 

 (.19طهارة الدبغ تزيل القذارة كا٠تباثة من جلد ا١تيتة )
                                                           

 276\1أخرجو مسلم ُب صحيحو , كتاب اٟتيض , باب طهارة جلود ا١تيتة , (13)
 277\1أخرجو مسلم ُب صحيحو , كتاب اٟتيض , باب طهارة جلود ا١تيتة , (14)
 55\1( ا١تغٍت , 15)
 145األنعاـ : (16)
 3ا١تائدة : (17)
 , دار اإلماـ مالك .80(٤تاضرات ُب تفسَت آيات األحكاـ , عبد القادر بن عزكز , ص18)
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 الحكم الثاني : ما هو حكم الميتة من السمك والجراد؟

اتفق الفقهاء على أف أكل ا١تيتة حراـ إال ما استثناه الدليل , كالسمك كاٞتراد خصصهما 
يتتاف كدماف : السمك كاٞتراد ، كالكبد أيًحٌل لنا م» الدليل باٟتللقولو صلى ا عليو كسلم : 

 (.20« )كالطحاؿ 
 ( .21« )ىو الطهور ماؤه ، اٟتٌل ميتتو » كقولو صلى ا عليو كسلم ُب البحر :  -ب 
غزكنا مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم سبع غزكات نأكل » كُب حديث ابن أيب أكَب  -ج

 (.22« )اٞتراد 
اِلية ميتة البحر لؤلحاديث السابقة الذكر ، كما أباحوا أكل فقد خصَّص ٚتهور الفقهاء من 

اٞتراد ،إالٌ أف ا١تالكية أباحوا أكل ميتة السمك ، كبقي اٞتراد ا١تيت على ٖترًن ا١تيتة : ألنو َل 
 (.23يصح فيو عندىم شيء )

 الحكم الثالث : ما هي ذكاة الجنين بعد ذبح أمه؟
 و كخرج ميتان ىل يؤكل أـ ال؟اختلف العلماء ُب اٞتنُت الذم ذْتت أم

ذىب أبو حنيفة : إىل أنو ال يؤكل إال أف ٮترج حيان فيذبح ، ألنو ميتة كقد قاؿ تعاىل : } 
 ًإ٪تَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي ا١تيتة { ,

، كاستدلوا 24كذىب الشافعي كأبو يوسف ك٤تمد إىل أنو يؤكل ، ألنو مذكى بذكاة أمو 
 ( .25« ) ذكاة اٞتنُت ذكاة أمو» ْتديث 

 ( .26كقاؿ مالك رٛتو ا : "إٍف ًٌب خلقيو كنبت شعره أيكل كإالٌ فبل " )
إف اٞتنُت إذا خرج بعد الذبح ميتان يؤكل ألنو جرل ٣ترل العضو من » قاؿ القرطيب : 

 (.27« )أعضائها 
                                                                                                                                                                      

 (ا١ترجع نفسو.19)
  3314, كابن ماجو ُب السنن 244/ 11, كالبغوم ُب شرح السنة ,97/ 2أخرجو أٛتد ُب ا١تسند (20)
 709\3أخرجو اإلماـ مالك ُب موطئو , ( 21)
 90\7م صحيحو , كتاب الصيد كالذبائح , باب أكل اٞتراد ,  (أخرجو البخارم22)
 200\3(اٞتامع ألحكاـ القرآف , القرطيب , 23)
 156\1(ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين, 24)
 103\3(أخرجو أبو داككد ,25)
 163\1(ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين , 26)
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 الحكم الراب  : ما هي الضرورة المبيحة لألكم ؟ 
ل ا١تيتة ىي ا٠توؼ من إٟتاؽ الضرر ّتسده أك ذىب العلماء إىل أف الضركرة ا١تبيحة ألك

 ( .28بعض أعضائو أك ُب حالة اإلكراه كعدـ كجود القوت كا١تالكية )
 الحكم الخامس : ما هو المقدار المباح أكله للميتة بالنسبة للمضطر ؟

 اختلف العلماء ُب ا١تضطر ، أيأكل من ا١تيتة حىت يشبع ، أـ يأكل على قدر سٌد الرمق؟
 ( .29ماـ أبو حنيفة إىل عدـ جواز األكل إال مقدار ما ٯتسك بو رمقو )ذىب اإل

 (.30ذىب مالك إىل األكل حىت يشبع )
 (.31ذىب الشافعي ُب ركاية بسد الرمق كبركاية أخرل حىت يشبع )

 ( .32ذىب اإلماـ أٛتد ُب ظهر قولو إىل عدـ جواز الشبع لو )
كالعادم , فاٞتمهور فسركا البغي باألكل كسبب ا٠تبلؼ اختبلؼ العلماء ُب معٌت الباغي 

من ا١تيتة لغَت اٟتاجة كالعادم ٔتتعدم حد الضركرة عند األكل , كىو سد الرمق , أما 
 (.33ا١تالكية اعتربكا البغي ىو العدكاف على اإلماـ كالعادم ا١تتجاكز حد الشبع )

 (.34كالراجح ما ذىب إليو اٞتمهور من أف اإلباحة ضركرة فتقدر بقدرىا )
 الحكم السادس : ما حكم الدم ال ي يبقو  ي العروق واللحم؟

اتفق العلماء على أف الدـ حراـ ٧تس ، ال يؤكل كال ينتفع بو ، كقد ذكر تعاىل الدـ ىاىنا 
( كٛتل العلماء ا١تطلق على ا١تقيد 35مطلقان كقٌيده ُب األنعاـ بقولو : } أىك دىمان مٍَّسفيوحان { )

كاف مسفوحان ، ككرد عن عائشة رضي ا عنها أهنا قالت : ) لوال أٌف ا ، كَل ٭ترموا إال ما  

                                                                                                                                                                      

 202\2(تفسَت القرطيب, 27)
 ,88\1(أحكاـ القرآف , ابن العريب , 28)
 ,130\1(أحكاـ القرآف , اٞتصاص , 29)
  89\1(أحكاـ القرآف , ابن العريب , 30)
 ـ 1997 -ىػ  1417دارطيبة للنشركالتوزيع ,الطبعة : الرابعة،  , 1419\1(تفسَت البغوم , 31)
 . 175\1(تفسَت ابن اٞتوزم , 32)
 82ُب تفسَت آيات األحكاـ , ص(٤تاضرات 33)
 82(٤تاضرات ُب تفسَت آيات األحكاـ , ص34)
 .163\1(ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين , 34)
 145األنعاـ : (35)
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قاؿ أك دمان مسفوحان لتتٌبع الناس ما ُب العركؽ ( فما خالط اللحم غَت ٤تـر بإٚتاع ، ككذلك 
 الكبد كالطحاؿ ٣تمع على عدـ حرمتو كإف كاف ُب األصل دمان .

 الحكم الساب  : ماذا يحرم من الخنزير؟
الفقهاء على أف اِلية نصت على ٖترًن ٟتم ا٠تنزير فعربت باللحم ألنو معظمو كأرادك بو اتفق 

اٞتميع ، كحرموا ٚتيع أجزائو كشعره , إال ما كاف استعمالو لضركرة , كقد ذىب بعض 
مى ا٠تنزير { كذىب اٞتمهور إىل  الظاىرية إىل أف اـر ٟتمو ال شحمو ، ألف ا قاؿ : } كىٟتٍى

و حراـ أيضان ، ألف اللحم يشمل الشحم ، كىو الصحيح ، كإ٪تا خٌص ا تعاىل أٌف شحم
 (.36ذكر اللحم من ا٠تنزير ليدؿ على ٖترًن عينو ، سواء ذيٌكى ذكاةن شرعية أك َل ييذٌؾ )

 الحكم الثامن : هم يجوز التداوي بالميتة ؟ 
 ة اِلتية :الراجح  من أقواؿ أىل العلم ٖترًن التداكم ٔتا حـر أكلو لؤلدل

السنة : حديث عبد ا ابن مسعود رضي ا عنو " إف ا َل ٬تعل لكم شفاؤكم فيما  –أ 
 ( .37حـر عليكم ")

 (.38سد الذرائع : إباحة التداكم بو ذريعة إىل أكلو ) –ب 
 رابعاً : األحكام والفوائد المستفادة:

مغريات كثرة ا١تاؿ كارتفاع ا١تطلوب االلتزاـ بالطيبات كٕتنب ا٠تبائث مهما كانت  - 1
 .األرباح ، ألف التعامل َب الطيبات عبادة ، كا طيب ال يقبل إالٌ طيبان 

ا١ترادي من الطيبات الرزؽي اٟتبلؿ ، فكل ما أحٌلو ا فهو طٌيب ، ككٌل ما حٌرمو فهو  - 2
 .خبيث 

سبحانو كتعاىل كٕتنب اٟتبلؿ الذم يتفق مع ما شرعو ا ُب ضركرة االلتزاـ بالتعامل  -3
 اٟتراـ ككذلك ا١تشتبهات .

 شكر ا كاجب على ا١تؤمنُت لنعم ا اليت ال تيعد كال ٖتصى . -4
 اإلخبلص ُب العبادة  من صفات ا١تؤمنُت الصادقُت . -5
 ا جل كعبل حرـٌ على عباده ) ا٠تبائث ( دكف ) الطيبات ( . -6

                                                           

 .89\1(أحكاـ القرآف , ابن العريب , 36)
 .110\7(أخرجو البخارم ُب صحيحو ,37)
 .82ُب تفسَت آيات األحكاـ , ص , ٤تاضرات115-114\3(زاد ا١تعاد , 38)
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 كل ٦تٌا حرمو ا كا١تيتة كغَتىا كلكن قدر سد الرمق.حالة االضطرار تبيح لئلنساف األ -7
 

 المو و  الثاني :المال وسيلة وليس غاية :

قال تعالو : "يَا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا اَل تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم َعْن ِذْكِر اللَِّه َوَمْن 
ْبِم َأْن يَْأِتَي َأَحدَُكُم 9وَن )يـَْفَعْم َذِلَك  َُأولَِئَك ُهُم اْلَخاِسرُ  َناُكْم ِمْن قـَ ( َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقـْ

يَـُقوَل َرعّْ َلْواَل َأخَّْرتَِني ِإَلو َأَجٍم َقرِيٍ   ََأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحيَن ) ( َوَلْن 42اْلَمْوُت  ـَ
َر اللَُّه نـَْفًسا ِإَذا َجاَج َأَجُلَها َواللَّ   (المنا قون44ُه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلوَن )يـَُؤخّْ
 ( :39أوالً :شرح المفردات والعبارات)

": ال تشغلكم عن الصبلة كسائر العبادات ا١تذٌكرة با١تعبود، كا١تراد النهي عن "ال تـُْلِهُكمْ -
الصلوات ا٠تمس ِذْكِر اللَِّه":اللهو باألمواؿ كاألكالد، كتوجيو النهي إليها للمبالغة. "

":  َُأولِئَك ُهُم اْلخاِسُرونَ :كىو اللهو أك الشغل ّٔا. "َوَمْن يـَْفَعْم ذِلَك"كالعبادات األخرل. "
 ُب ٕتارهتم، ألهنم باعوا العظيم الباقي باٟتقَت الفاين.

ْبِم َأْن يَْأتِ :أم أنفقوا بعض أموالكم الدخار ثوأّا لآلخرة. ""َوأَْنِفُقوا ِمْن ما َرزَْقناُكْم" َي ِمْن قـَ
ٔتعٌت ىبل، كىي كلمة تفيد ٘تٍت حصوؿ َأخَّْرتَِني"::أم قبل أف يرل دالئلو. "َأَحدَُكُم اْلَمْوُت"

:أم فأتصدؽ بالزكاة  ََأصَّدََّق :أمد غَت بعيد. َأَجٍم َقرِي ٍ ما بعدىا، كأىخٍَّرتىًٍت أمهلتٍت. 
َر اللَُّه ج كغَته. ": بتدارؾ األعماؿ الصاٟتة كاٟتَوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحيَن"كغَتىا. " َوَلْن يـَُؤخّْ

أم مطلع  َواللَُّه َخِبيٌر ِبما تـَْعَمُلوَن":":آخر عمرىا. "ِإذا جاَج َأَجُلها: لن ٯتهلها. " نفساً"
 على كل أعمالكم، فمجازيكم عليها.

يأمر تعاىل عباده ا١تؤمنُت باإلكثار من ذكره، فإف ُب ذلك ( :40ثانيًا :المعنو اإلجمالي)
الفبلح، كا٠تَتات الكثَتة، كينهاىم أف تشغلهم أموا٢تم كأكالدىم عن ذكره، فإف ٤تبة الربح ك 

ا١تاؿ كاألكالد ٣تبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على ٤تبة ا، كُب ذلك ا٠تسارة العظيمة، 

                                                           

ـ ، 2003ىػ/1424, الطبعة: ا٠تامسة 189\3( أيسر التفاسَت , جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اٞتزائرم , 39)
 مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية .

 , مرجع سابق . 358\1(التفسَت ا١تيسر , 40)
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{ أم: يلهو مالو ككلده، عن ذكر ا }فىأيكلىًئكى  ىيمي ك٢تذا قاؿ تعاىل: }كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى
ا٠ٍتىاًسريكفى{ للسعادة األبدية، كالنعيم ا١تقيم، ألهنم آثركا ما يفٌت على ما يبقى، قاؿ تعاىل: 

هي أىٍجره عىًظيمه{ . نىةه كىاللَّوي ًعٍندى  }ًإ٪تَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًفتػٍ
من الزكاة كالكفارات   كقولو: }كىأىٍنًفقيوا ًمٍن مىا رىزىقػٍنىاكيٍم{ يدخل ُب ىذا، النفقات الواجبة،

كنفقة الزكجات، كا١تماليك، ك٨تو ذلك، كالنفقات ا١تستحبة، كبذؿ ا١تاؿ ُب ٚتيع ا١تصاحل، 
كقاؿ: }٦تَّا رىزىقػٍنىاكيٍم{ ليدؿ ذلك على أنو تعاىل، َل يكلف العباد من النفقة، ما يعنتهم 

 كيسر ٢تم أسبابو.كيشق عليهم، بل أمرىم بإخراج جزء ٦تا رزقهم ا الذم يسره ٢تم  
فليشكركا الذم أعطاىم، ٔتواساة إخواهنم اتاجُت، كليبادركا بذلك، ا١توت الذم إذا جاء، 
َل ٯتكن العبد أف يأٌب ٔتثقاؿ ذرة من ا٠تَت، ك٢تذا قاؿ: }ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يىٍأٌبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي 

{ متحسرنا على ما فرط ُب كقت اإلمكاف، سائبل  الرجعة اليت ىي ٤تاؿ: }رىبّْ لىٍوال فػىيػىقيوؿى
{ من مايل، ما بو أ٧تو من  { أم: ألتدارؾ ما فرطت فيو، }فىأىصَّدَّؽى أىخٍَّرتىًٍت ًإىلى أىجىلو قىرًيبو
العذاب، كأستحق بو جزيل الثواب، }كىأىكيٍن ًمنى الصَّاًٟتًُتى{ بأداء ا١تأمورات كلها، كاجتناب 

ه، كىذا السؤاؿ كالتمٍت، قد فات كقتو، كال ٯتكن ا١تنهيات، كيدخل ُب ىذا، اٟتج كغَت 
تداركو، ك٢تذا قاؿ: }كىلىٍن يػيؤىخّْرى اللَّوي نػىٍفسنا ًإذىا جىاءى أىجىليهىا{ اتـو ٢تا }كىاللَّوي خىًبَته ٔتىا 

 تػىٍعمىليوفى{ من خَت كشر، فيجازيكم على ما علمو منكم، من النيات كاألعماؿ.
وا مثل ا١تنافقُت ، فبل تلهيهم أموا٢تم كال أكالدىم عن ذكر ا آناء فعلى ا١تؤمنُت أف ال يكون

الليل كأطراؼ النهار ، كعليهم أف يؤدكا ما فيرض عليهم من العبادات . ٍب أمرىم أف ينفقوا 
أموا٢تم ُب سبيل ا ، كال يؤخركا ذلك حىت ٭تل ا١توت فيندموا حيث ال ينفع الندـ ، فيقوؿ 

ال أخرتٍت إىل أىجىلو قىرًيبو فىأىصَّدَّؽى كىأىكين مّْنى الصاٟتُت { . كلكل نفس أحدىم : } رىبّْ لو 
اجل ال تعدكه ، كعمر ال يزيد كال ينقص } كىلىن يػيؤىخّْرى ا نػىٍفسان ًإذىا جىاءى أىجىليهىا { فعليكم 

 أف تستعدكا للرحيل قبل حلوؿ األجل ، كىيئوا الزاد ليـو ا١تعاد ..
كانذرنا بأنو رقيب على اٞتميع ُب كل ما يأتوف كيذركف فقاؿ : } كا خىًبَته ٍب حٌذرنا ٚتيعا 

  ٔتىا تػىٍعمىليوفى { . كىكذا يربينا ا تعاىل ّٔذا القرآف الكرًن
 (:41ثالثاً : قه اآليات :دلت اآليات علو ما يأتي)

                                                           

 .238 ا١تنَت , الزحيلي , اٞتزء األخَت , (التفسَت41)
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الصلوات  كجوب االشتغاؿ بطاعة ا تعاىل، كقراءة القرآف، كإدامة الذكر، كأداء -1
 ا٠تمس، كإيتاء الزكاة، كإ٘تاـ اٟتج، كالقياـ ّتميع الفرائض.

عدـ االشتغاؿ بتدبَت األمواؿ كاالىتماـ بشؤكف األكالد عن أداء حقوقا، كما فعل  -2
ا١تنافقوف، إذ قالوا بسبب الشح بأموا٢تم: ال تنفقوا على من عند رسوؿ ا صلى ا عليو 

 كالولد عن طاعة ربو، فأكلئك ىم ا٠تاسركف.كسلم. كمن يشتغل با١تاؿ 
قولو تعاىل: كىأىٍنًفقيوا ًمٍن ما رىزىٍقناكيٍم.. يدؿ على كجوب تعجيل أداء الزكاة، كال ٬توز  -3

تأخَتىا أصبل، ككذلك سائر العبادات إذا تعُت كقتها، ٬تب أداؤىا فورا, كاِلية ُب العمـو 
ف الوعيد إ٪تا يتعلق بالواجب دكف النفل، حث على اإلنفاؽ الواجب خاصة، دكف النفل، أل

كذلك إما مطلقا، كإما ُب طريق اٞتهاد، قبل فوات األكاف ك٣تيء أمارات ا١توت حُت ال تقبل 
التوبة، كال ينفع العمل، فيسأؿ اإلنساف التأخَت ُب األجل لتدارؾ ما فات. كتشمل اِلية 

ر. كال تشملو عند الشافعية القائلُت على العمـو اٟتج عند اٞتمهور القائلُت بأنو على الفو 
 بأنو على الًتاخي.

قاؿ ابن عباس ُب آية: أىخٍَّرتىًٍت..: ىذه اِلية أشٌد على أىل التوحيد، ألنو ال يتمٌت  -4
الرجوع ُب الدنيا أك التأخَت فيها أحد لو عند ا خَت ُب اِلخرة. كاستثٌت العلماء الشهيد، 

 ا يرل من الكرامة.فإنو يتمٌت الرجوع حىت يقتل، ١ت
ا تعاىل خبَت ٔتا يعمل العباد من خَت كشر، ال ٗتفى عليو خافية، ك٬تازم كل امرئ ٔتا  -5

 عمل خَتا أك شرا..
 رابعاً : الفوائد العملية المستفادة :

 ا١تاؿ ماؿ ا كالناس مستخلفوف فيو .1
 التحذير من التأخر عن دفع الزكاة كاٟتث على الصدقات .2
 التهاكف ُب النفقة على النفس كالعياؿالتحذير من  .3
 اٟتث على االستعداد للموت كالعمل لليـو اِلخر .4
 ا عز كجل رقيب على عباده فيما يكسبوف كينفقوف من أمواؿ .  5
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 المو و  الثالث : المداينة وأحكامها وأهمية التوثي   ي المعامالت
ايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلو َأَجٍم ُمَسمِّو  َاْكتُُبوُ  َوْلَيْكُتْ  قال نعالو : "يَا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا ِإَذا َتدَ 

َنُكْم َكاِتٌ  بِاْلَعْدِل َواَل يَْأَع َكاِتٌ  َأْن َيْكُتَ  َكَما َعلََّمُه اللَُّه  ـَْلَيْكُتْ  َوْلُيْمِلِم الَِّ ي  بـَيـْ
ُه َشْيًئا  َِإْن َكاَن الَِّ ي َعَلْيِه اْلَح ُّ َسِفيًها َأْو َعَلْيِه اْلَح ُّ َوْلَيتَِّ  اللََّه رَبَُّه َواَل يـَْبَخْس ِمنْ 

ْلُيْمِلْم َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلكُ  ْم َ ِعيًفا َأْو اَل َيْسَتِطيُ  َأْن يُِممَّ ُهَو  ـَ
تـَْرَ ْوَن ِمَن الشَُّهَداِج َأْن َتِضمَّ ِإْحَداُهَما  ـَُت َكَّْر   َِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن  ـََرُجٌم َواْمَرأَتَاِن ِممَّنْ 

ِإْحَداُهَما اأْلُْخَرى َواَل يَْأَع الشَُّهَداُج ِإَذا َما ُدُعوا َواَل َتْسَأُموا َأْن َتْكتُُبوُ  َصِريًرا َأْو َكِبيًرا 
َوُم لِلشَّ  َهاَدِة َوَأْدَنو َأالَّ تـَْرتَابُوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة ِإَلو َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َوَأقـْ

َنُكْم  ـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتُُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم َواَل ُيضَ  ارَّ  َحاِ َرًة ُتِديُرونـََها بـَيـْ
ِبُكْم َواتَـُّقوا اللََّه َويـَُعلُّْمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكمّْ َشْيٍج  َكاِتٌ  َواَل َشِهيٌد َوِإْن تـَْفَعُلوا  َِإنَُّه ُ ُسوقٌ 

ْليـَُؤدّْ   َعِليٌم َوِإن ُكنُتْم َعَلو َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاتِباً َ رَِهاٌن مَّْقُبوَ ٌة  َِإْن َأِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضاً  ـَ
ْلُبُه َوالّلُه الَِّ ي اْؤُتِمَن َأَمانـََتُه َوْلَيتَِّ  الّلَه رَبَّ  ُه َواَل َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن َيْكُتْمَها  َِإنَُّه آِثٌم قـَ

 (281-282-284ِبَما تـَْعَمُلوَن َعِليٌم )البقرة
 (:42أوالً : شرح المفردات)

 : داين بعضكم بعضان ُب شراء أك بيع أك سلم أك قرض. "َتَدايـَْنُتْم"-
 : كقت ٤تدد باألياـ أك الشهور أك األعواـ. "ِإَلو َأَجٍم ُمَسّمًو"-
 : ببل زيادة كال نقصاف كال غش أك احتياؿ باٟتق كاإلنصاؼ. "بِاْلَعْدِل"-
 : ال ٯتتنع الذم ٭تسن الكتابة أف يكتب. "َوال يَْأَع"-
 : ألف إمبلءه اعًتاؼ منو كإقرار بالذم عليو من اٟتق. "َوْلُيْمِلِم الَِّ ي َعَلْيِه اْلَح ُّ"-
: ال ينقص من الدين الذم عليو شيء كلو قل كفلس كليذكره   "َوال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً"-

 كلو.
: السفيو: الذم ال ٭تسن التصرفات ا١تالية، كالضعيف: العاجز عن  "َسِفيهًا َأْو َ ِعيفاً"-

.اإلمبلء؛ كاألخرس، أك الشيخ ا  ٢تـر
 : من يلي أمره كيتوىل شؤكنو لعجزه كقصوره. "َولِيُُّه"-

                                                           

 , 8-7\4, ,تفسَتغريب القرآف,  274\1(انظر أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت ,  42)
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 : أم ا١تسلمُت األحرار دكف العبيد كالكفار. "ِمْن رَِجاِلُكْم"-
 : تنسى أك ٗتطئ لقصر إدراكها. "َأْن َتِضمَّ ِإْحَداُهَما"-
 و.: ال تضجركا أك ٘تلوا من الكتابة كلو كاف الدين صغَتان مبلغ "َوال َتْسَأُموا"-
 : أعدؿ ُب حكم ا كشرعو. "َأْقَسُط ِعْنَد اِو"-
َوُم لِلشََّهاَدِة"- : أثبت ٢تا كأكثر تقريران؛ ألف الكتابة ال تنسى كالشهادة تنسى أك ٯتوت  "َوَأقـْ

 الشاىد أك يغيب.
 : أقرب أف ال تشكوا ٓتبلؼ الشهادة بدكف كتابة. "َوَأْدَنو َأال تـَْرتَابُوا"-
َنُكْم" "ُتِديُرونـََها- : أم: تتعاطوهنا، البائع يعطي البضاعة كا١تشًتم يعطي النقود فبل حاجة بـَيـْ

 إىل كتابتها كال حرج أك إٍب يًتتب عليها.
: إذا باع أحد أحدان داران أك بستانان أك حيوانان يشهد على ذلك  "َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم"-

 البيع.
يكلف ماالن يقدر عليو بأف يدعي ليشهد ُب مكاف بعيد  يٌد" بأن"َوال ُيَضارَّ َكاِتٌ  َوال َشهِ -

 يشق عليو أك يطلب إليو أف يكتب زكران أك يشهد بو.
 : أم: خركج عن طاعة ربكم الحق بكم إٙتو كعليكم تبعتو يـو القيامة. "ُ ُسوٌق ِبُكْم"-
علمكم ىذا يعلمكم كل ما : ُب أكامره فافعلوىا، كُب نواىيو فاتركوىا، ككما  "َواتَـُّقوا اَو"-

 ٖتتاجوف فاٛتدكه بألسنتكم كاشكركه بأعمالكم، كسيجزيكم ّٔا كىو بكل شيء عليم.
 (.43الرىن لغة :اٟتبس كشرعان :قبض ماؿ توثقان لو بدين) "َ رَهاٌن": -

 (  44ثانياً : المعنو اإلجمالي)
ى كتابة الدين,حفظنا للماؿ يوجو ا تبارؾ كتعاىل خطابو للمؤمنُت بو كبنبيو ,حاثان إياىم عل

كدفعنا للنزاع. كٍليقيم بالكتابة رجل أمُت ضابط، كال ٯتتنع مىن علَّمو ا الكتابة عن ذلك، 
كٍليقم ا١تدين بإمبلء ما عليو من الدٍَّين، كلَتاقب ربو، كال ينقص من دينو شيئا. فإف كاف 

نوننا، أك ال يستطيع النطق ٠ترس بو ا١تدين ٤تجورنا عليو لتبذيره كإسرافو، أك كاف صغَتنا أك ٣ت
أك عدـ قدرة كاملة على الكبلـ، فليتوؿَّ اإلمبلء عن ا١تدين القائم بأمره، كاطلبوا شهادة 

                                                           

 98, فقو ا١تعامبلت ا١تالية على مذىب األماـ مالك , ص 262\1(الكشاؼ , الز٥تشرم , 43)
 275\1(انظر أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت ,  44)
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رجلُت مسلمىٍُت بالًغىٍُت عاقلىٍُت من أىل العدالة. فإف َل يوجد رجبلف، فاطلبوا شهادة رجل 
ذكَّرهتا األخرل، كعلى الشهداء أف ٬تيبوا كامرأتُت ترضوف شهادهتم، حىت إذا نىًسيىٍت إحدا٫تا 

مىن دعاىم إىل الشهادة، كعليهم أداؤىا إذا ما دعوا إليها، كال ٘تىىلُّوا من كتابة الدَّين قليبل أك  
. ذلكم أعدؿ ُب شرع ا كىديو، كأعظم عوننا على إقامة الشهادة  كثَتنا إىل كقتو ا١تعلـو

لدَّين كقدره كأجلو. لكن إف كانت ا١تسألة مسألة كأدائها، كأقرب إىل نفي الشك ُب جنس ا
بيع كشراء، بأخذ سلعة كدفع ٙتنها ُب اٟتاؿ، فبل حاجة إىل الكتابة، كيستحب اإلشهاد على 
ذلك منعنا للنزاع كالشقاؽ، كمن الواجب على الشاىد كالكاتب أداء الشهادة على كجهها 

عليو اٟتق اإلضرار بالكيتَّاب كالشهود، كالكتابة كما أمر ا. كال ٬توز لصاحب اٟتق كمىن 
ككذلك ال ٬توز للكيتَّاب كالشهود أف يضارُّكا ٔتن احتاج إىل كتابتهم أك شهادهتم، كإف تفعلوا 
ما هنيتم عنو فإنو خركج عن طاعة ا، كعاقبة ذلك حالَّة بكم. كخافوا ا ُب ٚتيع ما أمركم 

ح دنياكم كأخراكم. كا بكل شيء عليم، فبل بو، كهناكم عنو، كيعلمكم ا ٚتيع ما يصل
 ٮتفى عليو شيء من أموركم، كسيجازيكم على ذلك.

 ثاًلثا :  قه اآليات:
 (:45الحكم األول :هم األمر بكتابة الدين للوجوع أم الندع؟)

 أمر ا بكتابة الدين فاختلف العلماء ُب كجوبو كندبو على قولُت:
من لو أك عليو الدين أف يكتبو إذا كجد كاتبا كأف  القوؿ األكؿ : الوجوب، فيجب على

 يشهد كبو قاؿ الظاىرية.
 كاستدلوا ٔتا يلي:

 قولو تعاىل: )كال يأب كاتب أف يكتب كما علمو ا فليكتب(. -1
قولو تعاىل: )فليس عليكم جناح أال تكتبوىا( فلما رخص ُب ترؾ الكتابة عند حضور  -2

 األمر على اٟتتم. التجارة برفع اٞتناح دؿ على أف
 الندب ، كبو قاؿ اٞتمهور.القول الثاني: 

نى أىمىانػىتىوي(.  كاستدلوا ٔتا يلي:قولو تعاىل: )فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيم بػىٍعضان فػىٍليػيؤىدّْ الًَّذم اٍؤ٘تًي

                                                           

 119\7ك تفسَت الرازم ,  446\1, تقسَت الطربم , 269\1اـ القرآف , ابن العريب , (أحك45)
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ألصل أف ٖتمل كتابة الدين كتوثيق ا١تعامبلت على الندب كاإلرشاد كما قاؿ بو الترجيح:ا
أف األمر قد يصبح كاجبان ُب حالة ا٠توؼ من ضياع اٟتقوؽ كخاصة ُب العصر اٞتمهور إال 

 ( .46اٟتديث الذم قلت فيو األمانة ُب الناس )
(: أكجب ا سبحانو على الكاتب العدؿ فيما 47)حكمالعدل  ي الكتابة:الحكم الثاني

تق ا كال يكتب كبُت ا سبحانو طريق العدؿ فأمر الرشيد الكامل أف ٯتلي بنفسو كلي
يبخس منو شيئا كأمر الويل أف ٯتلي عن ا١توىل عليو إذا كاف سفيها أك مبذرا مفسدا للماؿ أك 

 ضعيفا غبيا أٛتق أك ال يستطيع اإلمبلء ٞتنوف أك صغر أك عي فأقاـ القيم عليهم مقامهم.
 (:48الحكم الثالث: الحجر علو السفيه)

ا١تاؿ يكوف أمره إىل كليو كأنو يرد عليو  ىذا ا٠تطاب ظاىر ُب أف السفيو الذم ال يصلح
 اٟتجر بعد البلوغ إما ابتداء أك دكاما مع حجر الصبا كّٔذا قاؿ مالك كالشافعي.

كذىب أبو حنيفة إىل أنو ال يبتدأ عليو بعد البلوغ رشيدا كإف بذر كاستدلوا ْتديث حباف بن 
قل ال خبلبة كأنت با٠تيار ثبلثا" منقذ فقد كاف ٮتدع ُب البيع كالشراء فقاؿ لو رسوؿ ا): "

 كَل ٯتنعو من التصرؼ، كسيأٌب الكبلـ على ىذه ا١تسألة ُب أكائل سورة النساء .
كقد اتفق الفقهاء على أف الصغَت ال يدفع إليو مالو حىت يبلغ سٌن االحتبلـ ، كيؤنس منو 

فىًإٍف آنىٍستيٍم مّْنػٍهيٍم ريٍشدان فادفعوا  الرشد لقولو تعاىل : } كابتلوا اليتامى حىت ًإذىا بػىلىغيوٍا النّْكىاحى 
إًلىٍيًهٍم أىٍموىا٢تىيٍم { فقد شرطت اِلية شرطُت : األكؿ : البلوغ ، كالثاين : الرشد كىو حسن 
التصرؼ ُب ا١تاؿ ، كقاؿ الشافعي : ال بٌد أف ينضم الصبلح ُب الدين ، مع حسن الصبلح 

خبلفان أليب حنيفة , كأصح ىذه األقواؿ ُب  ُب ا١تاؿ ، فالفاسق ٭تجر عليو عند الشافعي
 معٌت الرشد ) العقل كإصبلح ا١تاؿ (
 (  49الحكم الراب : حكم االستشهاد)

                                                           

 115-114(٤تاضرات ُب تفسَت آيات األحكاـ , 46)
 503\4(اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب 47)
 . 564\1(تفسَت ابن كثَت , 48)
 .420\1(تفسَت السعدم , 49)
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قال تعالو: )َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَّْجاِلُكْم  َِإن لَّْم َيُكونَا رَُجَلْيِن  ـََرُجٌم َواْمَرأَتَاِن ِممَّن 
َأن َتِضمَّ ْإْحَداُهَما  ـَُت َكَّْر ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى( اشتملت ه   الجملة تـَْرَ ْوَن ِمَن الشَُّهَداج 

 علو جملة أحكام:
 (:50شهادة الكا ر) -أ 

ٗتصيص الشهادة برجالنا يقتضي أنو ال ٬توز شهادة غَت رجالنا، كقد اتفق أىل العلم على 
وا ُب جواز شهادة أىل أف شهادة الكافر غَت جائزة ُب الديوف كا١تعامبلت، لكنهم اختلف

 الذمة على مثلهم فأجازىا اٟتنفيةخبلفا للجمهور.
 (:51: شهادة الصبيان)-ع 

ٗتصيص الشهادة بالرجاؿ يقتضي أف الصبياف ال ٕتوز شهادهتم كعلى ىذا اتفق أىل العلم 
 إال ُب شهادة بعضهم على بعض ُب القتاؿ كاٞتراح فخبلؼ:

 ماَل يتفرقوا أك ٮتتلفوا كبو قاؿ مالك.القوؿ األكؿ: ٕتوز شهادة الصبياف 
 كاستدؿ بعمل أىل ا١تدينة فقاؿ: " ىو األمر عندنا آّتمع عليو".

 القوؿ الثاين: عدـ قبو٢تا كبو قاؿ أبو حنيفة كالشافعي.
كاستدلوا بقولو تعاىل: )من رجالكم( كقولو: )٦تن ترضوف( كقولو: )ذكم عدؿ منكم( كىذه 

 الصفات ليست ُب الصيب.
 لقوؿ الثالث: قبو٢تا مطلقا، ك٭تكى عن إياس بن معاكية.ا

 (:52شهادة الفاس )  -ج 
ٗتصيص الشهادة با١ترضي من الشهداء يقتضي أنو ال ٬توز غَته، كقد أٚتع أىل العلم على 
قبوؿ شهادة العدؿ ٢تذه اِلية كلقولو تعاىل: )كأشهدكا ذكم عدؿ منكم( كعلى رد شهادة 

أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق فتبينوا( كإ٪تا اختلفوا ُب تفصيل  الفاسق لقولو تعاىل: )يا
 العدالة فذىب اٞتمهور إىل أهنا امتثاؿ أكامر ا كاجتناب نواىيو.

كذىب أبو حنيفة إىل أهنا ظاىر اإلسبلـ ما َل يعلم جرحو أك فسقو، كىو ٤تجوج ّٔذه اِلية 
 نرضا٫تا كالرضا صفة زائدة عليهما.ألف ا سبحانو شرط ُب الشهيدين أف يكونا ٦تن 

                                                           

 182-181\1السايس(تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي 50)
 114-113\1(نيل ا١تراـ من تفسَت آيات اِلحكاـ , 51)
  114-113\1,نيل ا١تراـ من تفسَت آيات اِلحكاـ ,  612\1(أحكاـ القرآف , اٞتصاص , 52)
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 (:53شهادة النساج م  الرجال) -د 
شهادة النساء مع الرجاؿ ٕتوز عند اٟتنفية ُب األمواؿ كالطبلؽ كالنكاح كالرجعة كالعتق ككل 

 شيء إال اٟتدكد كالقصاص.
كعند ا١تالكية ٕتوز ُب األمواؿ كتوابعها خاصة كال تقبل ُب أحكاـ األبداف مثل اٟتدكد 

 القصاص كالنكاح كالطبلؽ كالرجعة كالعتق.ك 
 كقاؿ الشافعي ال ٕتوز شهادة النساء مع الرجاؿ ُب غَت األمواؿ.

قاؿ ابن ا١تنذر: كاتفقوا ٚتيعا على قبوؿ شهادهتن مفردات فيما ال يطلع عليو الرجاؿ  
 كاٟتيض كالوالدة كاالستهبلؿ كعيوب النساءكلكنهم اختلفوا ُب العدد ا١تقبوؿ:

 د اٞتمهور ال بد من أربع.فعن -7
 كعن مالك كبن أيب ليلى يكفي شهادة اثنتُت . -8
 كعن الشعيب كالثورم ٕتوز شهادهتا كحدىا ُب ذلك كىو قوؿ اٟتنفية. -9

الحكم السادس: ما معنو قوله تعالو "وال يأع الشهداج إذا ما دعوا"؟ وهم تحمم 
 ( 54الشهادة علو الوجوع أم علو الندع؟ )

 العلماء ُب ا١تراد ّٔذه اٞتملة على أقواؿ:اختلف 
األكؿ: ال يأب الشهداء عن ٖتمل الشهادة إذا ٖتملوا، كٝتوا شهداء ىنا ٣تازا باعتبار ما 

 سيؤكلوف إليو.
الثاين: إىل إقامتها كأدائها عند اٟتكاـ بعد أف تقدمت شهادهتم ّٔا، كالتسمية بشهداء ىنا 

 حقيقية.
 أدائها.الثالث: إىل ٖتملها ك إىل 

رجح البعض كابن العريب ٛتلها على ا١تعٌت األكؿ لكوف حالة األداء مبينة ُب قولو تعاىل: 
 )كمن يكتمها فإنو آٍب قلبو(.

 كرجح آخركف كاِللوسي ٛتلها على ا١تعٌت الثاين لعدـ إحتياجو إىل إرتكاب آّاز.
 اللفظ على حقيقتو ك٣تازه.ك٭تتمل أف يراد ا١تعنياف بناء على قاعدة عمـو آّاز فيحمل 

 كاختلفوا ُب اقتضاء ىذا النهي على أقواؿ:
                                                           

 114-113\1(نيل ا١تراـ من تفسَت آيات اِلحكاـ , 53)
 114-113\1ِلحكاـ , تفسَت آيات ا , نيل ا١تراـ من 296\1(أحكاـ القرآف , ابن العريب ,54)
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 أف فعل ذلك ندب كىو مذىب اٞتمهور . -1
 فرض كفايةكبو قاؿ الشعيب. -2
 فرض عُت بعد الطلب. -3

 (:55الحكم الساب : هم يشر  الرهن  ي السفر  قط ؟ وهم يشترط القبض لتمامه ؟)
لرىن كإف كاف شرع ُب السفر لعدـ الكاتب , ك خرج ذىب ٚتهور العلماء إىل القوؿ أف ا

٥ترج الشرط ُب اِلية إال أف ا١تراد بو غالب األحواؿ , كإ٪تا خص السفر يالرىن ألف الغالب 
 (.56فيو عدـ كجود الكاتب كالشاىد )

فاِلية دليل على مشركعية الرىن ُب السفر،كاٟتضر معان ,  كعلى اشًتاط قبضو )فرىاف 
 ا ال خبلؼ فيو لكنهم اختلفوا ُب كجو االشًتاط على قولُت:مقبوضة( كىذا ٦ت

 القوؿ األكؿ: أف القبض شرط ُب لزـك الرىن كصحتو، كىو قوؿ أيب حنيفة كالشافعي.
 كحجتهم ما يلي:

 قوؿ ا تعاىل : } فرىاف مقبوضة { كصفها بكوهنا مقبوضة . -1
 كالقرض.أنو عقد إرفاؽ يفتقر إىل القبوؿ فافتقر إىل القبض   -2

القوؿ الثاين: أف الرىن صحيح الـز كلكنو ال يتم إال بالقبض فيجرب السلطاف الراىن على 
 اإلقباض عند االمتناع.

 كعمدة مالك قياس الرىن على سائر العقود البلزمة بالقوؿ.
كالفرؽ بُت القولُت "أف من قاؿ شرط صحة قاؿ : ما َل يقع القبض َل يلـز الرىن الراىن 

رط ٘تاـ قاؿ : يلـز بالعقد ك٬ترب الراىن على اإلقباض إال أف يًتاخى ا١ترهتن عن كمن قاؿ ش
 ا١تطالبة حىت يفلس الراىن أك ٯترض أك ٯتوت".

 (:57)رابعاً : األحكام والفوائد المستفادة من اآليات الكريمة

إلرشاد كجوب كتابة الديوف سواء كانت بيعان، أك شراءن، أك سلفان، أك قرضان ،كرد القوؿ با-1
 كالندب.

                                                           

 294\1, زاد ا١تسَت ,  307-306\1ا١ترجع نفسو , (55)
 271\2, بداية آّتهد , 306\1(أحكاـ القرآف , ابن العريب ,56)
 278\1(أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت 57)
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رعاية النعمة بشكرىا لقولو تعاىل للكاتب: كما علمو ا فليكتب إذ علمو الكتابة كحـر  -2
 غَته منها.

 جواز النيابة ُب اإلمبلء لعجز عنو كعدـ قدرة عليو. -3
 كجوب العدؿ كاإلنصاؼ ُب كل شيء ال سيما ُب كتابة الديوف ا١تستحقة ا١تؤجلة. -4
 على الكتابة لتأكدىا بو، كعدـ نسياف قدر الدين كأجلو.كجوب اإلشهاد  -5
ا١تسلمُت ال غَت، كا١ترأتاف  3شهودا١تاؿ ال يقٌلوف عن رجلُت عدلُت من األحرار -6

 ا١تسلمتاف اللتاف فرض شهادهتما تقوماف مقاـ الرجل الواحد.
 اٟترص على كتابة الديوف كالعـز على ذلك كلو كاف الدين صغَتان تافهان. -7
 الرخصة ُب عدـ كتابة التجارة اٟتاضرة السلعة كالثمن ا١تدارة بُت البائع كا١تشًتم. -8
 كجوب اإلشهاد على بيع العقارات كا١تزارع كا١تصانع ٦تا ىو ذك باؿ. -9

 حرمة اإلضرار بالكاتبوالشهيد. -10
 تقول ا تعاىل بسبب العلم، كتيكسب ا١تعرفة بإذف ا تعاىل. -11

 ة ا١تعامبلت بُت الناس . كجوب كتاب-12

 كجوب اإلشهاد على ا١تعامبلت .  - 13

عدـ إ٫تاؿ الكتابة سواء كانت ا١تعامبلت صغَتة أك كبَتة ألف ذلك ىو العدؿ من  - 14
 ا١تنظور اإل٢تى كمن أدلة اإلثبات عند الشهادة ك٬تنب الناس الشك  كالريبة . 

 الدائن لدينو. جواز أخذ الرىن ُب السفر كاٟتضر توثيقان من- 15
 جواز ترؾ أخذ الرىن إف حصل األمن من سداد الدين كعدـ ا٠توؼ منو.- 16
 حرمة كتماف الشهادة كالقوؿ بالزكر فيها كأف ذلك من أكرب الكبائر كما ُب الصحيح.- 17
٤تاسبة العبد ٔتا ٮتفي ُب نفسو من الشك كالشرؾ كالنفاؽ كغَت ذلك من بغض أكلياء  -19

ئو، كمؤاخذتو بذلك، كالعفو عن ا٢تم با٠تطيئة كالذنب دكف الشك كالشرؾ ا كحب ألعدا
 .كاٟتب كالبغض من ا١تؤمن الصادؽ اإلٯتاف
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 المو و  الراب  : الو اج بالعقود 
َعاِم ِإالَّ َما  َلو قال تعالو :"يَا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا َأْوُ وا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَنـْ يـُتـْ

ُتْم ُحُرٌم ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َما يُرِيُد " اآلية األولو من سورة  َر ُمِحلّْي الصَّْيِد َوأَنـْ َعَلْيُكْم َغيـْ
 المائدة 

 (:58أوال: شرح المفردات )
:الوفاءي كاإليفاءي: اإلتيافي بالشيء كافينا ال نقصى فيو، كالعقودي كاحدىا  " َأْوُ وْا بالعقود "-

(,كيقاؿ كىَبى بالعهد كأكَب بو كمنو قولو تعاىل" كا١توفوف 59و ُب األصل ًضٌد اٟتل )عقده كى
ًبعىٍهًدًىٍم ")

( كأكَب لغة أىل اٟتجاز ، كالعقود ٚتع عقد ، كأصلو ُب اللغة الرطب تقوؿ : 60
 عقدتي اٟتبل باٟتبل ، ٍب استعَت للمعاين كعقد البيع كالعهد كغَت٫تا .

يشمل العقود اليت عقدىا ا على عباده كالتكاليف الشرعية ، كالعهود كا١تراد بالعقود ىنا ما 
 اليت بُت الناس كعقود األمانات ، كا١تبايعات كسائر أنواع العقود .

ىي ما ال عقل ٢تا، كخصها العرؼ بذكات األربع من حيواف الرب " َبِهيَمُة األنعام":-
ّٔيمةن: إلّٔىاًمهىا من جهًة نػىٍقًص نيٍطًقهىا كىفػىٍهًمهىا،  كاإلبل كالبقر كالغنم، كىٝتيّْيىًت البهيمةي كالبحر 

ًيمه ال ٯتيىيػَّزي ما فيو من الظبلـ.،  كعدـً ٘تييزًىا كعىٍقًلهىا، كمنو بابه ميبػٍهىمه أم: ميٍغلىقه، كليله ّٔى
 (.61كاألنعاـ ٚتع نػىعىم بفتحتُت كىي اإلبل ، كالبقر ، كالغنم )

كمعٌت  62أي ُمحرموَن     يقال رجم َحراٌم وقوم ُحُرم٤تيٍرًـ ، : ٚتع حراـ ٔتعٌت  " ُحُرٌم "- 
   اِلية : غَت مستحلي الصيد كأنتم ُب حالة اإلحراـ

 ثانياً : المعنو اإلجمالي
خاطب ا سبحانو ا١تؤمنُت ، فأمرىم بالوفاء بالعهود اليت بينهم كبُت ا كالناس ، ٍب ذكر ما 
أباح ٢تم من ٟتـو اإلبل كالبقر كالغنم بعد الذبح ، كما حرـٌ عليهم من ا١تيتة كالدـ كٟتم 

                                                           

 .316-1/315كعجائب التأكيل ,٤تمود بنحمزة الكىٍرماين , (غرائب التفسَت58)
 2-1\5آف , (تفسَت غريب القر 59)
 177(البقرة :اِلية 60)
 64/ 6ا١تنَت,الزحيلي, , التفسَت 1/315كعجائب التأكيل , ٤تمودبنحمزة الكىٍرماين,  (غرائب التفسَت61)
 .141/ 2للزجاج, -( معاين القرآف كإعرابو 62)
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يد لعباده إال ا٠تنزير إىل آخر ما ذكر ُب آية ارمات التالية ، كما ذكر ا تعاىل أنو أباح الص
 (.63ُب حالة اإلحراـ)

 ثالثاً :  قه اآليات :
التعريف بالعقد والفرق بينه وبين المصطلحات  أ ( ما المراد بالعقود  ي اآلية الكريمة؟

 المشابهة له
قاؿ بعض العلماء : ا١تراد بالعقود عقود الٌدٍين كا١تعاملة ، كىي ما عقدة اإلنساف على نفسو 

 (.64جارة ، كغَت ذلك ٦تٌا يتعامل بو الناس ، كىو قوؿ اٟتسن )من بيع ، كشراء ، كإ
كقاؿ آخركف : ا١تراد ّٔا عقود الشريعة من حج ، كصياـ ، كاعتكاؼ ، كقياـ ، كنذكر كما 

 (.65أشبو ذلك من الطاعات ، كىو قوؿ ابن عباس ك٣تاىد ، كرٌجحو الطربم )
بالعقود ما يشمل عقود ا١تعاملة كعقود كالصحيح كما قاؿ القرطيب كٚتهور ا١تفسرين أف ا١تراد 

الشريعة كىي التكاليف كالواجبات الشرعية اليت فرضها ا على عباده ، كما أيحل كحرـٌ 
 (.66)وظاهر  عام علو كم عقد" عليهم , قاؿ الشافعي : "

 تعريف العقد 

ىو اٞتمع بُت أطراؼ الشيء كربطها كشدىا كإحكامها كتقويتها ,يقاؿ: عقد  :العقد لرة -
طرُب اٟتبل إذا كصل أحد٫تا باِلخر بعقدة ٘تسكها فأحكم كصلها. كيطلق على الضماف 
كالعهد يقاؿ: عاقدتو على كذا إذا عاىدتو عليو. كيطل على الوجوب يقاؿ: عقد البيع إذا 

 (67وؿ معٌت الربط كالشد )أكجبو، كٚتيع ىذه ا١تعاين تدكر ح

                                                           

 . 1/426,التفسَت الوسيط , كىبة الزحيلي ,  3/5(أحكاـ القرآف , ابن العريب , 63)
 6/32ألحكاـ القرآف , القرطيب , (اٞتامع 64)
 6/48, تفسَت األلوسي ,447/ 9(تفسَتالطربم )65)
/ 6للزحيلي, ا١تنَت التفسَت,2/692, أحكاـ القرآف , الشافعي أك تفسَت اإلماـ الشافعي, 6/32(اٞتامع ألحكاـ القرآف , القرطيب , 66)

64 
 510ا١تفردات ُب غريب القرآف لؤلصبهاين, ص (67)
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 العقد  ي االصطالح الفقهي له معنيان : -
: فهو: كل ما عـز ا١ترء على فعلو، سواء صدر بإرادة منفردة , أك بإرادتُت أما المعنو العام

كيتناكؿ االلتزاـ مطلقان، سواء من شخص كاحد أك من شخصُت، كيشمل حينئذ ما يسمى 
كما يشمل ما يسمى تصرفان أك التزامان. فالعقد با١تعٌت العاـ ُب ا١تعٌت الضيق أك ا٠تاص عقدان،  

 ينتظم ٚتيع االلتزامات الشرعية، كىو ّٔذا ا١تعٌت يرادؼ كلمة االلتزاـ.
الذم يراد ىنا حُت الكبلـ عن نظرية العقد فهو: ارتباط إ٬تاب بقبوؿ  وأما المعنو الخاص

خرل: تعلق كبلـ أحد العاقدين باِلخر . أك بعبارة أ(68على كجو مشركع يثبت أثره ُب ٤تلو )
كىذا التعريف ىو الغالب الشائع ُب عبارات   (69شرعان على كجو يظهر أثره ُب ال)

 الفقهاء.
فإذا قاؿ شخص ِلخر: بعتك الكتاب، فهو اإل٬تاب، كقاؿ اِلخر: اشًتيت، فهو القبوؿ، 

ة شرعان، ثبت أثر البيع ُب كمىت ارتبط القبوؿ باإل٬تاب، ككانا صادرين من ذكم أىلية معترب 
٤تلو )كىو الكتاب ىنا(: كىو انتقاؿ ملكية ا١تبيع للمشًتم، كاستحقاؽ البائع الثمن ُب ذمة 

 ا١تشًتم.
كاإل٬تاب أك القبوؿ: ىو الفعل الداؿ على الرضا بالتعاقد. كالتقييد بكونو )على كجو مشركع 

قتل فبلف، أك إتبلؼ ٤تصولو ( إلخراج االرتباط على كجو غَت مشركع، كاالتفاؽ على 
، فكل ذلك غَت مشركع ال أثر لو ُب ٤تل  الزراعي، أك سرقة مالو، أك الزكاج باألقارب ااـر
العقد. كالتقييد بكونو ) يثبت أثره ُب ٤تلو ( إلخراج االرتباط بُت كبلمُت ال أثر لو، كاالتفاؽ 

رل ا١تساكية ٢تا، فهذا ال على بيع كل شريك حصتو من دار أك أرض لصاحبو باٟتصة األخ
 فائدة منو كال أثر لو.

توافق إرادتُت على إحداث »يلتقي مع ىذا التعريف الثاين عند الفقهاء: كىو  والعقد قانوناً 
( فإنشاء االلتزاـ كالبيع 70« )أثر قانوين من إنشاء التزاـ أك نقلو، أك تعديلو أك إهنائو

الدين، كإهناؤه كاإلبراء من الدين، كفسخ اإلجارة  كاإلجارة، كنقلو كاٟتوالة، كتعديلو كتأجيل
 قبل أكاهنا، فالتعريفاف متقارباف.

                                                           

 من ٣تلة األحكاـ العدلية 104، 103ا١تادة (68)
 كمابعدىا. 35، النظرية العامة لبللتزاـ للدكتور عبد اٟتي حجازم: ص 138الوسيط للدكتور السنهورم: ص (69)
 .315، ا١تدخل لؤلستاذ مصطفى شليب: ص 134ا١تدخل الفقهي لؤلستاذ الزرقاء: ص(70)
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كىذا التعريف كإف كاف كاضحان سهبلن، إال أف تعريف الفقهاء ُب نظر الشرعيُت أدؽ؛ ألف 
العقد ليس ىو اتفاؽ اإلرادتُت ذاتو، كإ٪تا ىو االرتباط الذم يقره الشرع، فقد ٭تدث االتفاؽ 

رادتُت، كيكوف العقد باطبلن لعدـ توافر الشركط ا١تطلوبة شرعان، فالتعريف القانوين بُت اإل
(.كا٠تبلصة: أف العقد ُب القانوف أداة إلدراؾ مصلحة ذاتية شخصية 71يشمل العقد الباطل)

 لكل من ا١تتعاقدين، كأما ُب اإلسبلـ فهومعد إلدراؾ مقاصد شرعية عامة.
 لمصطلحات المشابهة للعقدالفر  الثاني : التعريف ببعض ا

 تعريف التصرف -أ 
التصرؼ: ىو كل ماصدر عن الشخص بإرادتو من قوؿ أك فعل، يرتب عليو الشرع أثران من 
اِلثار، سواء أكاف ُب صاحل ذلك الشخص أـ ال. فيشمل األقواؿ الصادرة عن الشخص  

ستهبلؾ كاالنتفاع، سواء كالبيع كا٢تبة كالوقف كاإلقرار ْتق، كاألفعاؿ كإحراز ا١تباحات كاال
أكاف القوؿ أك الفعل لصاحل الشخص كالبيع كاالصطياد، أـ لغَت صاٟتو كالوقف كالوصية، 

 كالسرقة كالقتل. كبو يتبُت أف التصرؼ نوعاف: فعلي كقويل.
أما التصرؼ الفعلي: فهو الواقعة ا١تادية الصادرة عن الشخص كالغصب كاإلتبلؼ كقبض 

 الدين كتسلم ا١تبيع.
أما التصرؼ القويل فهو نوعاف: عقدم كغَت عقدم. أما العقدم فهو اتفاؽ إرادتُت كالشركة 
كالبيع، كغَت العقدم قد يكوف ٣ترد إخبار ْتق كالدعول كاإلقرار، كقد يقصد بو إنشاء حق 
أك إهناءه كالوقف كالطبلؽ كاإلبراء. كعلى ىذا فإف التصرؼ أعم من العقد كااللتزاـ إذ أنو 

قواؿ كاألفعاؿ، كينتظم االلتزاـ كغَت االلتزاـ، كقد يكوف التصرؼ القويل غَت داخل يشمل األ
 (.72ُب معٌت العقد كلو ٔتعناه الواسع أك العاـ كالدعول كاإلقرار)

معناه الثبوت كالوجوب، كاٟتق ُب اللغة لو عدة معاف  االلتزام لرةتعريف االلتزام : -ع 
"لىقىٍد حىقَّ اٍلقىٍوؿي عىلىى أىٍكثىرًًىٍم فػىهيٍم الى  :ترجع كلها إىل الثبوت كالوجوب كمن ىذا قولو تعاىل

                                                           

 اجع نفسها بنفس الصفحات ..ا١تر ( 71)
 6الفقو اإلسبلمي كالقانوف , د. عباس حسٍت ٤تمد ,ص(حقيقة العقد بُت 72)
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يػيٍؤًمنيوفى ")
متقاببلف بالنسبة إىل  (لغة) فااللتزاـ كاالستحقاؽ .(؛أم ثبت ككجب عليهم73

 (.74ٟتق ٔتعٌت اٟتظ كالنصيب كالشيء الواجب للشخص )بعض معاين اٟتق أم ا

بأنو التزاـ الشخص نفسو ما َل يكن الزمان لو أم َل يكن  وقد عرف بعض الفقهاج االلتزام
كعرفو بعض العلماء الشريعة ا١تعاصرين بأنو إ٬تاب اإلنساف أمران على 75كاجبان عليو من قبل

(.كعرؼ عاَل معاصر آخر االلتزاـ بأنو 76رع لو )نفسو إما باختياره كإرادتو كإما بإلزاـ الشا
التصرؼ ا١تتضمن إرادة إنشاء حق من اٟتقوؽ أك إهناء حق أك إسقاطو دكف أف يتوقف ٘تامو 

 (.77على التزاـ أك تصرؼ من جانب آخر)

: ىو إلزاـ الشخص نفسو حاالن بأمر يفعلو ُب ا١تستقبل كىو ُب تعريف الوعد :  -ج 
(، ك٬تب أف يكوف األصل ُب الوعد اإللزاـ ألف ا 78باإلرادة ا١تنفردة) اٟتقيقة نوع من العقد

تعاىل جعل خلف الوعد شعبة من شعب النفاؽ كما جاء ُب اٟتديث الصحيح كلذلك فإف 
(٤تل نظر،  79من أف الوعد الصحيح ديانة كلكنو ليس ببلـز قضاء ) (ما ذىب إليو اٟتنيفة

جخاصة إذا كان معلقا علو سب  ودخم الموعود الوعد ملزم قضافالرأم الصحيح ىو أف 
 ( 80 ي السب  بالفعم علو الرأي المشهور والراجح من م ه  اإلمام مالك )

(، 81من عهد إليو بعهد إذا أكصاه كالعهد ىو األماف كا١توثق كالذمة) العهد لرةالعهد : -د 
كالعهد ىو كل ما عوىد ا عليو، ككل ما بُت العباد من ا١تواثيق فهو عهد كالعهد: ا١توثق 

                                                           

  . 7يس: اِلية (73)
 .7( حقيقة العقد بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف , د. عباس حسٍت ٤تمد ,ص74)

 .مكتبة كليو اٟتقوؽ جامعة القاىرة 21مذكرة مطبوعة ُب االلتزامات للشيخ أٛتد إبراىيم ص ( 75)

 . ـ1960ىػ سنة 1380الطبعة األكؿ سنة  705للدكتور ٤تمد سبلـ مدكور ص  (نقبلن عن ا١تدخل للفقو اإلسبلمي76)

 .7(حقيقة العقد بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف , د. عباس حسٍت ٤تمد ,ص77)
 (ا١ترجع نفسو.78)
 .84ص  5حاشية ابن عابدين ج (79)
 .125ج ص , شرح  الزرقاين على خليل (80)
 .2/45,  رب , ابن منظور , مادة عهدع(لساف ال81)
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﴿ كىمىا كىجىٍدنىا أًلىٍكثىرًًىٍم ًمٍن عىٍهدو ﴾  :كاليمُت ٭تلف ّٔا الرجل كالعهد أيضان: الوفاء كُب التنزيل
ا العبد أم ٦تا (، أم من كفاء. كالعهد كالعهدة كاحد فيقاؿ: برئت إليك من عهدة ىذ82)

يدركك فيو من عيب كاف معهودان فيو عندم: أم من التزامي بعيب ىذا العهد كتطلق العهدة 
 (.83على كتاب اٟتلف كالشراء )

ضماف العهدة أك ضماف  :ُب ضماف الثمن فيقولوف ه ا ويستعمم الفقهاج لفظ العهدة
يكن البائع قد تسلمو  الدرؾ أم إدراؾ العيب كيقصد بو ضماف الثمن عن ا١تشًتل إذا َل

بعد من ا١تشًتم ٍب ظهر ُب الثمن عيب أك استحق كَل يستطع البائع اٟتصوؿ على الثمن من 
لو عدة معاف متقاربة أكثرىا يرجع إىل  -إذف  -(فالعهد 84ا١تشًتم فَتجع على الضامن )

 .85العقد بصفة عامة أك االلتزاـ ا١تتولد عن العقد

 د والمصطلحات المشابهة لهالفر  الثالث: الفرق بين العق

إف التصرؼ أعم من العقد كااللتزاـ. كالعقد با١تعٌت العاـ كااللتزاـ مًتادفاف متساكياف، كااللتزاـ 
أعم من العقد با١تعٌت ا٠تاص، كالعقد ٔتعناه ا٠تاص نوع من االلتزاـ، كأخص من كلمة 

متولد عن العقد تصرؼ. فكل عقد ىو تصرؼ، كليس كل تصرؼ عقدان كالعهد التزاـ 
 (.86كالوعد التزاـ كىو نوع من العقد يتم بإرادة منفردة )

 (:87المستفادة من اآليات الكريمة)واألحكام رابعاً :الفوائد 
كجوب الوفاء بالعقوداليت بُت ا تعاىل كبُت العبد كاافظة على العقود اليت بُت العبد  –4

 كأخيو العبد لشموؿ اِلية ذلك.
                                                           

 .102األعراؼ: اِلية (82)
 .202ص/ 2مغٌت اتاج للشربيٍت ج(83)
 .184ص/ 1الوجيز للغزايل ج(84)
. حقيقة العقد بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف ,  21-20(نظرية العقد ُب الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتو ا١تعاصرة , صاحل ٛتيد العلي , ص85)

 7د. عباس حسٍت ٤تمد ,ص
 . 56|1ي كأدلتو , كىبة الزحيلي , جالفقو اإلسبلم(86)
حسُت حسُت , ُب ضوء آيات ا١تعامبلت اإلعجاز االقتصادم ُب القرآف الكرًن ,  585\1(أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت , 87)

ـ على الرابط : 2011أبريل  19شحاتة , ْتث منشور على النت ُب موقع التمويل االقتصادم بتاريخ : 
https://iefpedia.com/arab/?p=26326 

 12حسُت شحاتة , ص 
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من ّٔائم األنعاـ كاالنتفاع ّٔا إال ما استثناه الدليل من ا١تنع من الصيد حالة  جواز األكل-2
 اإلحراـ.

 احًتاـ العهود كا١تواثيق كعدـ ا١تماطلة َب أداء اٟتقوؽ  . - 3

توثيق االتفاقات بكتابة العقود كالوفاء ٔتا كرد ّٔا من شركط، ألف ذلك ٭تافظ على -4
بالعدؿ كٕتنب ا١تنازعات كاافظة على العبلقات  سبلمة ا١تعامبلت ، كتسديد اٟتقوؽ

 الطيبة بُت الناس . 
المو و  الخامس :مبدأ الر ائية  ي العقود و تحريم أكم المال بالباطم وتحريم الررر 

 والقمار  
َنُكْم بِاْلَباِطِم  ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة قال تعالو :َ"يا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ) ( َوَمْن يـَْفَعْم َذِلَك 29َعْن تـََراٍ  ِمْنُكْم َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـْ
 ( النساج  12ُعْدَوانًا َوظُْلًما َ َسْوَف ُنْصِليِه نَارًا وََكاَن َذِلَك َعَلو اللَِّه َيِسيًرا )

 (: 88المفردات ) أوالً : شرح
 : صدقوا ا كالرسوؿ. "آَمُنوا"-
 : بغَت حق يبيح أكلها. "بِاْلَباِطِم"-
بيعان كشراءن فيحل لصاحب البضاعة أف يأخذ النقود ك٭تل لصاحب النقود أخذ  "ِتَجارًَة ":-

 البضاعة، إذان ال باطل.
ُفَسُكْم"-  : أم: تزىقوا أركاح بعضكم بعضان. "تـَْقتـُُلوا أَنـْ
 اعتداء يكوف فيو ظا١تان. "ُعْدَواناً َوظُْلماً ":-
 ": ندخلو نار جهنم ٭تًتؽ فيها"ُنْصِليِه نَاراً -

 المعنو اإلجمالي :ثانياً : 
اعتٌت القرآف الكرًن با١تاؿ ، كاافظة عليو ، كاٟتث على ٖتصيلو بطرؽ مشركعة ، ُب كثَت 

ؿ من أك٢تا عندما طلبت العناية باليتامى من اِليات . كُب ىذه السورة جاءت العناية باألموا
كحفظ أموا٢تم ، ٍب حٌذرت من إعطاء السفهاء أموا٢تم . كىنا جاء النص كاضحان على 

                                                           

 30\4, تفسَت غريب القرآف , 466\1(أيسر التفاسَت , 88)
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العناية باألمواؿ كاافظة عليها ، كذلك ألف األمواؿ عنصر ال بد منو ُب اٟتياة ، كىناؾ كثَت 
صحة ، كاتساع عمراف ، ال سبيل من األمور تتوقف عليها اٟتياة كسعادهتا ، من علمو ، ك 

 (.89للحصوؿ عليها إال با١تاؿ )
كال ريب أف األمواؿ ىنا تشمل أمواؿ األفراد كأمواؿ األمة ألنو تعاىل قاؿ : } كىالى تأكلوا 
أىٍموىالىكيٍم { ٔتعٌت انو ٭تـر على األفراد أف يأكل ماؿ بعض بالباطل . كمن ٍب فإف أكل أمواؿ 

مصلحتها ٢تو أشد حرمة عند ا ، كأكرب جرمان ُب نظر اإلنسانية . األمة أك ضعها ُب غَت 
 لذلك ٬تب أف ٨تافظ على أمواؿ األمة كالدكلة كما ٨تافظ على أمواؿ األفراد .

يا أيها الذين آمنوا ال يأخذ بعضكم ماؿ بعض بغَت حق ، كقاؿ ) أموالكم ( فأضافها إىل 
قوؽ كا١تصاحل كأف ماؿ كل فرد ىو ماؿ األمة ٚتيعا ٚتيع األمة تنبيهان إىل تكافل األمة ُب اٟت

. فإذا استباح أحدىم أف يأكل ماؿ اِلخر بالباطل : كالربا كالقمار ، كالرشوة كالسرقة ، 
 (.90كالغش كالتسوؿ ، كغَت ذلك فقد أباح لغَته أف يأكل مالو )

نواح عديدة من الكسب لقد أباح لكم التجارة بينكم عن طريق الًتاضي ، كالعملى اٟتًرُب ُب 
ينا عن إتبلفو بالباطل كىنٍهًينا عن قتل النفس .  اٟتبلؿ . ٍب ١تا كاف ا١تاؿ شقيق الركح ، فقد هني
} كىالى تقتلوا أىنٍػفيسىكيٍم { . كىذه إشارة بليغة جدان تيبٌُت انو : ١تٌا كاف من شأف أكل أمواؿ 

يؤدم ذلك إىل القتل كالشر فقد قرهنما الناس بالباطل أف يغرس اٟتقد ُب القلوب ، ككثَتا ما 
الشارع كجاء ّٔذا التعبَت العظيم . كال ريب ُب أف من سلب ماؿ انساب إ٪تا سلبو عنصران 
ىامان من عناصر اٟتياة كصٌَته ُب حكم ا١تقتوؿ . } ًإفَّ ا كىافى ًبكيٍم رىًحيمان { بنهيكم عن 

. أما من ييقدـ على فعل ما حـر ا أكل األمواؿ بالباطل ، كعن قتل أنفسكم فتهلكوف 
كهنى عنو ، اعتداءن كٕتاكزان ٟتقو ، فسوؼ يكوف جزاؤه يـو القيامة ناران حامية كعذابا أليما . 

 (.91كعقابو ىذا أمره يسَت على ا )
 ثالثاً :  قه اآليات : 

 الحكم األول :ما المقصود بالتجارة ؟ وما حكم التفقه  يها وما أخالقياتها

                                                           

 .12, حسُت شحاتة , صُب ضوء آيات ا١تعامبلت ( اإلعجاز االقتصادم ُب القرآف الكرًن89)
 .585\1(أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت , 90)
ُب ضوء  , اإلعجاز االقتصادم ُب القرآف الكرًن 585\1, أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت ,  30\4(, تفسَت غريب القرآف , 91)

 12, حسُت شحاتة , صآيات ا١تعامبلت
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 (92تعريف التجارة  ي اللرة والشر ) - 4
من مادة ) ٕتر ( ٕتىىرى يػىٍتجيري ٕتىٍران كًٕتىارىةن باع كشرل ككذلك إتَّىرى كىو افػٍتػىعىل التجارة  ي اللرة 

كرجله تاًجره كاٞتمع ًٕتاره بالكسر كالتخفيف كٕتيَّاره كٕتىٍره مثل صاحب كصىٍحبو ك التاًجري : 
 .(93الذم يىًبيعي كىيٍشًتىًم)

فالتجارة ىي البيع ك الشراء , أك ا١تبادلة من الطرفُت )البائع ك ا١تشًتم ( فيما  أما  ي الشر 
 ( 94)٭تتاجاف إليو من سلع ٕتارية ) للمشًتم ( ك ٙتن مقدر ) للبائع ( أك الربح ٦تا إتر بو

حكم التفقه  ي أحكام التجارة :التفقه  ي أحكام التجارة  ريضة شرعية و رورة  –2
, فالتاجر ا١تسلم صاحب عقيدة يدعو الناس إليها. كالتاجر ا١تسلم صاحب خلق  يةبشر 

يدعو الناس إليو، كالتاجر ا١تسلم داعية إىل دين ا بسلوكو كحسن تعاملو مع الناس,كلقد 
" ـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكمّْ ِ ْرَقٍة حث ا سبحانو كتعاىل على التفقو ُب الدين فقاؿ جلَّ جبللو: 

يِن َولِيُنِ ُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَ ُروَن"مِ  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِ ي الدّْ  (.95) نـْ
فيجب على ا١تسلم أف يتعلم من أمور دينو ما ىو ضركرم ١تعامبلتو عامة كالتجارة خاصة,  

كما يتعلق بالربا حىت يتجنبو ك٨تو ذلك من فعلى التاجر ا١تسلم أف يتعلم أحكاـ البيع كالشراء 
 األحكاـ.

 آداع وأخالق التاجر المسلم - 1
إف التجارة ُب اإلسبلـ ٖتكمها ضوابط كقيم أخبلقية ينبغي على التجار التحلي ّٔا، كىذه 

كمن  -صلى ا عليو كسلم  -الضوابط كالقيم مستمدة من كتاب ا تعاىل كمن سنة نبيو 
 لسلف ُب تعاملهم التجارم.سَت الصحابة كا

فإف الصدؽ كاألمانة كالنصيحة من أعظم أخبلؽ التجار فقد كرد ُب اٟتديث عن أيب سعيد 
صلى ا عليو كسلم  قاؿ: "التاجر الصدكؽ األمُت  -أف النيب  -رضي ا عنو  -ا٠تدرم 

 (.96مع النبيُت كالصديقُت كالشهداء")

                                                           

 , ٤تاضر با١تعهد العايل لبلقتصاد اإلسبلمي تركيا , بوقور إندكنيسيا .3التجارة ُب القرآف الكرًن,عبد ا١تغٍت عبد العزيز عمر,ص -(92)
 .1/2553العركس ,  تاج(93)
 , مرجع سابق .24-23(التجارة ُب القرآف الكرًن  , عبد ا١تغٍت عبد العزيز عمر, ص94)
 122(سورة التوبة اِلية 95)
 .124. كفيو ضعف منجرب كما قاؿ العبلمة األلباين ُب غاية ا١تراـ ص 515/ 3(ركاه الًتمذم كقاؿ حديث حسن. سنن الًتمذم 96)
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ط ؟ وهم يجوز بي  المكر  ؟ وما معنو الحكم الثاني :ما حكم الترا ي علو شر 
 االستثناج  ي اآلية ؟ وما تقدير   

"ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تـََراٍ  : "كقد قاؿ تعاىل: -رٛتو ا-قاؿ ابن القيم  - 4
فأباح التجارة اليت ترضَّى ّٔا ا١تتبايعاف، فإذا تراضيا على شرط ال ٮتالف حكم  ( 97مّْنُكْم")

ا جاز ٢تما ذلك، كال ٬توز إلغاؤه كإلزامهما ٔتا َل يلتزما كال ألزمهما ا كال رسولو بو، كال 
إبطاؿ ما شرطاه، ٦تا َل ٭تـر ا كرسولو عليهما شرطو، ك٤تـر اٟتبلؿ كمحلل اٟتراـ... إىل 
أف قاؿ:"... بل الصواب إلغاء كل شرط خالف حكم ا، كاعتبار كل شرط َل ٭ترمو ا كَل 

 (.98ٯتنع منو، كبا التوفيق")

: أف ا أباح التجارة اليت تراضى عليها ا١تتبايعاف كيدخل ُب ذلك كل شرط  وخالصة قوله
فبل ٬توز إلغاؤه، كيفهم من  صل ا عليو كسلمتراضيا عليو ٦تا ال ٮتالف حكم ا كرسولو 

ىذا االستنباط اشًتاطو الًتاضي على الشركط اليت َل يأت فيها نص. كا أعلم , كالراجح ما 
ىو الصواب ألف األصل ُب ا١تعامبلت كالشركط  -رٛتو ا-ذىب إليو اإلماـ ابن القيم 

 الصحة ما َل يدؿ دليل على ٖترٯتها.

كان اإلكرا  علو سواء (99كان اإلكرا  برير ح  )اليصح بي  المكر  وشراؤ  إذا  -2
( أما إذا كان اإلكرا  بح  كجبر القا ي المفلس علو 101(أو علو سببه) 100البي )

كاتكر على بيع ما احتكره , كما ٬توز جرب صاحب  علو بي  ممتلكاته لسداد دينه

                                                           

 .29اِلية ( سورة النساء، من 97)
 .1/349( إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت , ابن القيم ,98)
 , مرجع سابق . 33( فقو ا١تعامبلت ا١تالية كأدلتو من ا١تالكية , د. نصر سلماف , د. سعاد سطحي , 99)
 اسًتجاع ما باعو , مع ( كأف يكره ظاَل شخصان على بيع منزلو على بيع منزلو أك أرضو , فهذا البيع غَت الـز , فللبائع اٟتق ُب100)

 , مرجع سابق . 33ا١تطالبة بالتعويض عن الضرر, انظر فقو ا١تعامبلت ا١تالية كأدلتو من ا١تالكية , ص
( كأف يكره إنساف آخر على دفع مبلغ من ا١تاؿ , فيضطر ا١تكره إىل بيع شيء من ٦تتلكاتو لدفع ا١تبلغ , كىو من حيث اٟتكم 101)

 , مرجع سابق . 33ختلفوا ُب لزكمو , انظر فقو ا١تعامبلت ا١تالية كأدلتو من ا١تالكية , صصحيح على رأم ا١تالكية كا
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أك أحد نوابو ذلك ,  ا١تلكية ا٠تاصة على بيع ملكيتو لفائدة ا١تصلحة العامة إذا رأل اٟتاكم
 لتعويض الفورم العادؿ بثمن العدؿ.كلو اٟتق ُب ا

: "قولو تعاىل: "يىا أىيػُّهىا -رٛتو ا  –قاؿ ابن القيم معنو االستثناج  ي اآلية وتقدير  : -1
نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل ًإالَّ أىف تىكيوفى ًٕتىارى  ( 102ةن عىن تػىرىاضو مّْنكيٍم")الًَّذينى آمىنيوٍا الى تىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

فهذا استثناء منقطع، تضمن نفي األكل بالباطل كإباحة األكل بالتجارة اٟتق، كمن قدر 
دخولو ُب األكؿ قدر مستثٌت منو عاما، أم ال تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من األسباب إال 

لتكلف على ىذا التقدير أف تكوف ٕتارة، أك يقدر بالباطل كال بغَته إال بالتجارة، كال ٮتفى ا
(، 103بل ىو فاسد، إذ ا١تراد بالنهي: األكل بالباطل كحده، كقرئ برفع التجارة كنصبها)

فالرفع على التماـ، كالنصب على أهنا خرب كاف الناقصة، كُب ىذا كجهاف: إحدا٫تا: التقدير: 
( 104ناس ٕتارة")إال أف يكوف سبب األكل أك ا١تعاملة ٕتارة، كالثاين: إال أف تكوف أمواؿ ال

كيبلحظ ىنا أف االستثناء ُب اِلية منقطع كما قاؿ رٛتو ا كيكوف التقدير: ال تأكلوا 
 أموالكم بينكم بالباطل كلكن كلوا أموالكم بالتجارة اليت ىي عن تراض منكم.

كأما قولو رٛتو ا: كمن قدر دخولو ُب األكؿ :أم قدر االستثناء ىنا متصبلن لزمو أف يقدر 
ثٌت منو عامان، كال ٮتفى فساد التقدير على ىذا كما ذكر إذ يلـز منو حصر إباحة األكل مست

ُب التجارة، فليس ا١تراد ُب اِلية إباحة التجارة فقط، كإ٪تا ا١تراد النهي عن األكل بالباطل 
كإباحة ما سواه، كمن ذلك التجارة، "كٗتصيصها بالذكر من بُت سائر أسباب ا١تلك لكوهنا 

 (.105كأغلبها كقوعان كأكفقها لذكم ا١تركءات") معظمها

                                                           

 .29( سورة النساء، من اِلية 102) 
 عبػػػد الػػػرٛتن بػػػن ٤تمػػػد بػػػن ز٧تلػػػة أبػػػو زرعػػػة,( قػػػرأ بالنصػػػب عاصػػػم كٛتػػػزة كالكسػػػائي كخلػػػف كقػػػرأ البػػػاقوف بػػػالرفع. حجػػػة القػػػراءات ,103) 

1/199. 
 .3/580,( بدائع الفوائد  104) 
 .2/170, (تفسَت أيب السعود  105) 
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كقراءة الرفع ُب قولو: "ًٕتىارىةه" على أف كاف تامة، كيكوف تقديرىا على ما قالو ابن جرير 
الطربم كغَته: إال أف توجد أك إال أف تقع ٕتارة عن تراض منكم فيحل لكم أكلها 

الوجو الثاين الذم ذكره ابن القيم (. كعامة ا١تفسرين قدركىا ُب قراءة النصب على 106حينئذ)
 ككبل الوجهُت سائغ ككاضح.

: أف االستثناء ىاىنا استثناء منقطع كىو -رٛتو ا  –ما ذكره اإلماـ ابن القيم  والراجح
(، كىو الذم يليق بتفسَت اِلية بعيدان عن التكلف، كَل أعرؼ 107الذم عليو عامة ا١تفسرين)

(، كاأللوسي 108باالتصاؿ اإلماـ الرازم ُب التفسَت الكبَت) من قاؿ باتصالو، كأشار إىل القوؿ
 (.109ُب ركح ا١تعاين)

 الحكم الثالث : مفهوم التسعير وحكمه استناداً علو اآلية المتعلقة بالمو و  :

 أواًل: تعريف التسعير لرة واصطالحاً 

كأسعرتو باأللف سعرت الشيء تسعَتان جعلت لو سعران معلومان ينتهى إليو :التسعير ي اللرة
لغة ، كلو سعر إذا زادت قيمتو ، كليس لو سعر إذا أفرط رخصو كاٞتمع أسعار مثل : ٛتل 

 (.110)كأٛتاؿ كسعرت النار سعران من بابنفع ، كأسعرهتا إسعاران أكقدهتا فاستعرت

وقد جاج تعريف التسعير عند الفقهاج بتعريفات عدة للداللة علو معنا  ومن أهمها عند 
ىو ٖتديد حاكم السوؽ لبائع ا١تأكوؿ فيو ابن عر ة بقوله  عر ه بقوله:تعريف : المالكية

(  (.111قدران للمبيع بدرىم معلـو

                                                           

 .935/, 1البن عاشور, ، كالتحرير كالتنوير  1/533 ,للز٥تشرم  , , كالكشاؼ 4/33 الطربم ,( تفسَت ابن 106)
، ركح  5/151,، كالقػػػػرطيب  2/176, ، كتفسػػػػَت البيضػػػػاكم  1/480,بػػػػن كثػػػػَت  تفسػػػػَت  ، ك 2/170 ,تفسػػػػَت أبػػػػو السػػػػعود  -( 107)

 .17/441شيخ اإلسبلـ ابن تيمية , , ٣تموع فتاكل  5/15 ,ا١تعاين لآللوسي 
 .10/56للرازم  , التفسَت الكبَت  -(108)
 .5/15لآللوسي  , ركح ا١تعاين -( 109)
 .277ص  1ج ,ألٛتد بن ٤تمد بن على ا١تقرل الفيومي  ,(ا١تصباح ا١تنَت 110)
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التسعَت جائز ُب ركاية عن مالك فيما إذا سعر اإلماـ على ثانيًا :حكم التسعير ودليله: 
شخص أك ( كىو عندىم على ضربُت: فيجوز التسعَت إذا انفرد 112الناس سعران ال يتجاكزنو)

ٚتع قليل عن أىل السوؽ باٟتط من سعر السلعة ، فعند ذلك يؤمر من حط باللحاؽ 
(. 113بالسعر الذل عليو ٚتهور الناس أك يقـو من السوؽ ، كىذا ىو الضرب األكؿ عندىم)

كالضرب الثاىن : كىو أف ٭تدد ألىل السوؽ سعر ليبيعوا عليو فبل يتجاكزكنو ، فهذا أيضان 
(.كاستدلوا 114ة َب ركاية أشهب عن مالك ، كإف كاف األفضل عنده تركو )جائز عند ا١تالكي

َنُكْم بِاْلَباِطِم ِإالَّ َأْن َتُكوَن  :قولو ا تعاىل ب َ"يا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ُفَسُكْم ِإنَّ ا وجه الداللة (و 115للََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما")ِتَجارًَة َعْن تـََراٍ  ِمْنُكْم َواَلتـَْقتـُُلوا أَنـْ

ىو اشًتاط الًتاضى بُت البائع كا١تشًتل لصحة البيع ، فإذا ألـز البائع :من اآلية الكريمة 
بسعر ٤تدد فقد انتفى ىذا الًتاضى ككاف البيع مشوبان باإلكراه ، ككاف ا١تشًتل قد أكل ماؿ 

التسعَت ، كإلزاـ البائع بالبيع بسعر معُت  البائع بالباطل ، فدلت اِلية على عدـ جواز
أف بيع اليرتضيو يكوف ٕتارة عن غَت تراض ، كىو منهى عنو شرعان بنص اِلية الكرٯتة ,كما 

السلع بزيادة خاصة ُب القيمة مع اضطرار الناس إليها أكل ألمواؿ الناس بالباطل ، فالتجارة 
أف من التسعَت  وخالصة القول,(116ة )ا١تشركعة َل تكن غصبان للحقوؽ كاستغبلالن للحاج

, ما ىو ظلم ٤تـر ، كمنو ما ىو عدؿ جائز ، فإباحتو مطلقان ال ٕتوز ، كمنعو مطلقان ال٬توز 
فإذا تضمن ظلم الناس كإكراىهم بغَت حق على البيع بثمن اليرضونو ، كالتسعَت اٞتربل 

إكراه الباعة على البيع بثمن كإذا تضمن العدؿ بُت الناس ك.ا١تعركؼ ُب أيامنا ىذه فهو حراـ

                                                                                                                                                                      

 . 35/ 2,  894(شرح حدكد ابن عرفة : مد بن قاسم األنصارل أبو عبد ا الرصاع ا١تتوَب سنة 111)
 . 254/  6،التاج كاإلكليل,  18ص / 5ج ,للباجى  ,(ا١تنتقى 112)
 . 17/ ص 5للباجى , :(ا١تنتقى113)
 .18/ ص 5للباجى,  :(ا١تنتقى114)
 ِٗ(النساء:115)
, رسالة ماجستَت ّتامعة أـ  80ص  –, التسعَت,عيشة صديق ٧تـو 254/ 6كاإلكليل ,،التاج  18ص  5للباجى ج  :(ا١تنتقى 116)

 , ْتث منشور . 5القرل, التسعَت كأحكامو , دراسة فقهية مقارنة , أٛتد عرفة , ص
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ا١تثل عند اٞتشع كاالحتكار ، فهو كاجب ، ألنو إلزاـ بالعدؿ الذل أمر ا تعاىل بو ، كدفع 
 .(117للضرر الذل هنى ا عنو)

 :ووجه اعتبار  مظهراً من مظاهرأكم أموال الناس بالباطم الرررالحكم الراب  : حكم 
 المطل  األول : تعريف الررر : 
 الفر  األّول: تعريفه الررر لرة: 

يقاؿ: غرٌه يغرٌه غرِّا، كغركران كغٌَته، فهو مغركر   (118)الغرر ُب الٌلغة ٔتعٌت ا٠تطر. 
كغٌرر بنفسو تغريران كتًغرٌةن: عٌرضها للهلكة، كاالسم (119)كغرير أم: خدعو كأطمعو بالباطل.

. الغرري
(120  ) 

: الغُت كالرٌاء أصوؿ ثبلثة صحيحة، األٌكؿ: ا١تثاؿ، كالثٌاين: الٌنقصاف،    كيقاؿ: غرَّ
. فمن الٌنقصاف: بيع الغرر كىو ا٠تطر اٌلذم ال ييدرل أيكوف  كالثٌالث: العتق كالبياض كالكـر

يضا كعٌرؼ أ (121)أـ ال كبيع العبد اِلبق كالطائر ُب ا٢تواء، فهذا ناقص ال يتم البيع فيو أبدان.
يطلق ُب اٞتملة ُب اللغة الغرر ك ( 122): الغرر ما يكوف ٣تهوؿ العاقبة ال يدرم أيكوف أـ ال.ب

 الخطر  الخديعة  الباطم التعريض للهالك  ومجهول العاقبةعلى معاين عديدة منها: 
123   

 الفر  الثاني: تعريف الررر اصطالحاً 
                                                           

 . كمابعدىا18ص  ,التسعَت شركطو كحكمو 117)
 .444، /2ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي،  ( 118)
 .12-11ابن منظور، / 5لساف العرب، ( 119)
٣تد الدين ٤تٌمد بن يعقوب الفَتكز آبادم، القاموس ايط، ٖتقيق: مكتبة ٖتقيق الًتاث ُب مؤٌسسة الرسالة، مؤٌسسة الرسالة لطٌباعة (120)

 .449ـ، ص2005-ىػ1426، 8لبناف، ط-كالٌنشر كالٌتوزيع، بَتكت
 .381-380، ص4ـ، ج1979-ق1399قيق: عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، أٛتد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  ٖت(121)
-ق1403، 1لبناف، ط-التعريفات، الشريف اٞترجاين،  ٖتقيق: ٚتاعة من العلماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العلمٌية، بَتكت(122)

 .161ـ، ص1983
,  2020-2019,زينب بلبلدم , السنة اٞتامعية 4ذجان, صأحكاـ الغرر ُب ا١تعاكضات ا١تالية, ا١تعامبلت ا١تالية  ا١تعاصرة أ٪تو  123

 جامعة األمَت عبد القادر , قسنطينة .
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 / تعريف الررر عند المالكّية: 4

"الغرر ىو القابل للحصوؿ كعدمو قبوالن متقاربان كإف كاف معلومان  جاء ُب الٌذخَتة: 
كجاء ُب الفركؽ: "ىو ماال يدرم ىل ٭تصيلي أـ ال، جيًهلت ( 124)كاِلبق إذا كاف يعرفانو."

 (  125)صفتو أـ ال؛ كالٌطَت ُب ا٢تواء كالٌسمك ُب ا١تاء".

( 126) غالبان."كيعرؼ أيضان بأنٌو: "ما شٌك ُب حصوؿ أحد عوضيو أك مقصود منو 

 (127)كقيل: "ما ترٌدد بُت الٌسبلمة كالعطب."
 / تعريف الررر عند الحنفّية:2 

، جاء ُب (128)الغرر ىو ا٠تطر اٌلذم استول فيو طرؼ الوجود كالعدـ ٔتنزلة الٌشك
 (129)ا١تبسوط: "الغرر ما يكوف مستور العاقبة."

 / تعريف الررر عند الّشا عية: 1

كحقيقة الغرر: "ما تردد  أيضاكقيل  (130)كخفي عليو عاقبتو.الغرر: ما انطول عنو أمره 
 ( 131)بُت جائزين أخوفهما أغلبهما."

 / تعريف الررر عند الحنابلة:1 

                                                           
 . 355، ص4ـ، ج1994، 1الٌذخَتة، ، شهاب الدين  القراُب،  ٖتقيق: ٤تٌمد بوخبزةدار الغرب اإلسبلمي، بَتكت، ط( 124)
 . 271، 270، ص3عاَل الكتب, دط، دت ,ج الفركؽ) أنوار الربكؽ ُب ألنواء الفركؽ(، شهاب الدين القراُب، ( 125)
 . 254ق، ص1350، 1ا٢تداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافٌية، ٤تمد  الرٌصاع،  ا١تكتبة العلمٌية، ط (126)
-ق1414بَتكت، حاشية العدكم على شرح كافية الطالب الرباين، العدكم،  ٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تٌمد البقاعي، دار الفكر،  ( 127)

 .  150، ص2ـ، ج1994
 .163، ص5ـ، ج1986 -ق1406، 2بدائع الصنائع، الكساين،  دار الكتب العلمٌية، ط(128)
 .194، ص12ـ، ج1993-ق1414ا١تبسوط، دار ا١تعرفة، السرخسي، بَتكت، دط،  ( 129)
 .257، ص9آّموع شرح ا١تهذب، ٤تي الٌدين ٭تي بن شرؼ النوكم،  دار الفكر، ج(130)
، 1لبناف، ط-اٟتاكم الكبَت، ا١تاكردم،  ٖتقيق: علي ٤تٌمد معوض/عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، دار الكتب العلمٌية، بَتكت ( 131)

 .15، ص5ـ، ج1999-ق1419
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"الغرر ما ال  : قاؿ ابن تيمٌية( 132)قيل: "الغرر ما ترٌدد بُت أمرين ليس أحد٫تا أظهر."
 ( 133)يقدر على تسليمو سواء كاف موجودان أك معدكمان كالعبد اِلبق كالبعَت الشارد."

: "كالغرر ٦تٌا ال يعلم حصولو، أكال يقدر على تسليمو، أكال  كقاؿ ابن القيم اٞتوزيٌة
   (134)يعرؼ حقيقتو كمقداره."

 تٌتجو تعريفات الفقهاء إىل ثبلثة إٌتاىات:  ": قاؿ صٌديق الضرير التعريف المختار: 

 ٬تعل الغرر مقصوران على ماال يدرم أ٭تصل أـ ال ٭تصل، ك ٮترج عنو آّهوؿ.األّول: 

 ٬تعل الغرر مقصوران على آّهوؿ، كٮترج عنو ما شك ُب حصولو. الثاني:

ك٬تمع بُت االٕتاىُت األكلُت، فيجعل الغرر شامبلن ١تا ال يدرم حصولو،  الثالث:
  كللمجهوؿ كىو رأم أكثر الفقهاء.

كقد ما كان مستور العاقبة " كقد رٌجح أغلب الفقهاء تعريف الغرر على أنٌو: "   
فقهاء ٖتت فٌضلو الٌضرير على غَته من الٌتعريفات ألنٌو أٚتعها للفركع الفقهٌية اٌليت أدخلها ال

 (135)الغرر مع قٌلة كلماتو.

 :وجه اعتبار الررر مظهراً من مظاهرأكم أموال الناس بالباطمالمطل  الثاني : 
َل يػػرد ُب القػػرآف الكػػرًن نػػص صػػريح ُب الغػػرر أك ُب حكمػػو أك ُب حكػػم جزئيٌػػة مػػن جزئياتػػو، 
كلكن كرد نص ُب حكم تدخل ٖتتو ٚتيع األحكاـ اٞتزئية اٌليت ذكرىا الفقهاء ُب الغرر، كىذا 

                                                           
 .23، ص4ـ، ج1997 -ق1418، 1لبناف، ط -ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع، ابن ا١تفلح،  دار الكتب العلمية، بَتكت ( 132)
 -يمٌية،  ٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٤تٌمد بن قاسم، ٣تمع ا١تلك الفهد لطٌباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة النبويٌة٣تموع الفتاكل، ابن ت(133)

 .543، ص20ـ(، ج1995-ق1416ا١تملكة العربٌية السعوديٌة،) 
-ق1415،) 27الكويت، ط-مٌيةبَتكت، مكتبة ا١تنار اإلسبل -زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد، ابن القٌيم اٞتوزيٌة،  مؤٌسسة الرسالة ( 134) 

 .725، /5ـ(، 1994
الغرر كأثره ُب العقود ُب الفقو اإلسبلمي، الٌصديق ٤تٌمد األمُت الٌضرير،  من سلسلة صاحل كامل للٌرسائل اٞتامعية ُب االقتصاد (135)

١تالية  ا١تعاصرة أ٪توذجان , أحكاـ الغرر ُب ا١تعاكضات ا١تالية, ا١تعامبلت ا 54-53ـ(، ص1995-ق1416، ) 2ط جدة ،اإلسبلمي، 
 , جامعة األمَت عبد القادر , قسنطينة . 2020-2019, السنة اٞتامعية 6,زينب بلبلدم ,ص
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 :قولػػو تعػػاىل ُب  اٟتكػػم ىػػو ٖتػػرًن أكػػل ا١تػػاؿ بالباطػػل، كقػػد كرد النهػػي عػػن أكػػل ا١تػػاؿ بالباطػػل
ــَراٍ  َ"يــا  ــَنُكْم بِاْلَباِطــِم ِإالَّ َأْن َتُكــوَن ِتَجــارًَة َعــْن تـَ أَيُـَّهــا الَّــِ يَن آَمنُــوا اَل تَــْأُكُلوا َأْمــَواَلُكْم بـَيـْ

ُفَســُكْم ِإنَّ اللَّــَه َكــاَن ِبُكــْم رَِحيًمــا") ُلــوا أَنـْ ــْنُكْم َواَلتـَْقتـُ جػػاء ُب تفسػػَت ابػػن العػػريب أٌف ك  (136ِم
أٌك٢تػا: ىػذه اِليػة مػن قواعػد ا١تعػامبلت كأسػاس ا١تعاكضػات يبػٍت ىذه اِلية فيها تسػع مسػائل: 

عليػػو..." ٍبٌ قػػاؿ ُب معػػٌت "بالباطػػل": " ٔتػػا ال ٭تػػٌل شػػرعان كال يفيػػد مقصػػودان ألٌف الٌشػػرع هنػػى 
عنو، كمنع منو، كحرـٌ تعاطيو كالرٌبا كالغرر ك٨تو٫تػا، كالباطػل مػاال فائػدة فيػو، ففػي ا١تعقػوؿ ىػو 

 ،  (137)كُب ا١تشركع عبارة عٌما ال يفيد مقصودان."عبارة عن ا١تعدـك
شرح أكل ا١تاؿ بالباطل ُب نفس اِلية: " كاف أكػل ا١تػاؿ سياؽ عاشور ُب ُب تفسَتابن كجاء 

بالباطػػل شنشػػنة معركفػػة ألىػػل اٞتاىليٌػػة بػػل كػػاف أكثػػر أحػػوا٢تم ا١تاليٌػػة، فػػإف اكتسػػأّم كػػاف مػػن 
كمػػن أكػػل األكليػػاء أمػػواؿ اليتػػامى، كمػػن اإلعػػارة كا١تيسػػر، كمػػن غصػػب القػػوم مػػاؿ الضػػعيف، 

 (138)، كمن ا١تراباة ك٨تو ذلك، ككٌل ذلك من الباطل."الررر
بيع ا١تبلقيح كبيع ا١تضامُت كبيع الثمار قبل بدك صبلحها كبيع ا١تبلمسة  الغرر اـر من صورك 

تدخل ُب النهي عن بيع الغرر فقد اليت كا١تنابذة كبيع اٟتصاة. كمع أف تلك األنواع من البيوع 
 .139أفردت بالذكر ُب بعض النصوص؛ لكوهنا من أنواع البيوع ا١تشهورة ُب اٞتاىلية 

قاؿ النوكم: "النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصوؿ كتاب البيوع، كيدخل فيو مسائل  
ا ال يتم ملك كثَتة غَت منحصرة، كبيع ا١تعدـك كاِلبق كآّهوؿ كما ال يقدر على تسليمو كم

البائع عليو كبيع السمك ُب ا١تاء الكثَت كاللنب ُب الضرع كبيع اٟتمل ُب البطن كبيع ثوب من 
 .140األثواب كشاة من الشياه كنظائر ذلك، ككل ذلك باطل؛ ألنو غرر كبَت من غَت حاجة" 

                                                           

 ِٗ(النساء:136)
 /1ـ، ج2003-ق1424، 3أحكاـ القرآف، ٤تٌمد بن عبد ا أبو بكر بن العريب،  دار الكتب العلمٌية، بَتكت لبناف، ط ( 137) 

 .138ص
 .187/ 2ـ(، 1984الٌتحرير كالٌتنوير، ٤تٌمد الطٌاىر ابن عاشور،  الدار التونسٌية للٌنشر، تونس، ) ( 138)

 .266/ 4توضيح األحكاـ من بلوغ ا١تراـ، البن بساـ , ( 139
 .257/ 9آّموع شرح ا١تهذب، للنوكم ,  140)
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كلى أمواؿ كقاؿ شيخ اإًلسبلـ ابن تيمية: "كأما الغرر فاألصل ُب ذلك أف ا حـر ُب كتابو أ
هنى عن  -صلى ا عليو كسلم  -الناس بالباطل، كىذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، كالنيب 

 .141بيع الغرر، كالغرر: ىو آّهوؿ العاقبة" 

 الررر  ي العصر الحا ر  المطل  الثالث : مظاهر وأشكال
 ي واق  الناس اليوم يجد الفاحش المحرم  ي الممارسات العملية للررر  إن المتأمم

كتعرؼ بأهٌنا لعبة يساىم فيها عدد  أوراق اليانصي  أنها اتخ ت أشكااًل وألوانًا ومنها : 
كبَت من الٌناس كٌل يدفع مبلغ صغَت ابتغاء كسب الٌنصيب، كالٌنصيب ىو مبلغ أك عٌدة 

رقم معٌُت  مبالغ، كقد يكوف شيئان أك عٌدة أشياء توضع ٖتت الٌسحب، فيكوف لكٌل مساىم
، الرقم أك األرقاـ الفائزة كيصرؼ -عن طريق اٟتظ اض-كيسحب من بُت ىذه األرقاـ 

 ( 142)الباقي للجهة ا١تنٌظمة.

صلى –اٌلذم كاف يقاـ ُب بيوع اٞتاىلٌية، كقد هنى الٌنيٌب  لبي  الحصاةكىذه الٌصورة مشأّة 
 تتعٌدد صور اليانصيب؛ كمنها: احش. ك عنو الحتوائو على غرر ف  -ا عليو كسلم

*اليانصيب الٌتجارم: من خبلؿ طرح تذاكر ُب البيع، من خبلؿ أكشاؾ منتشرة ُب 
 األسواؽ كا١تطارات كغَتىا، تعلن عن جوائز خيالٌية.

*اليانصيب ا٠تَتم: تقـو اٞتمعيات ا٠تَتيٌة بإقامة ما يسٌمى باليانصيب ا٠تَتم حيث 
تعلن عن بناء مستشفى مثبلن، فتصدر أكراؽ كتقـو ببيعها لكي يتٌم اٟتصوؿ على األمواؿ 
البلزمة كتغرم اٞتماىَت باإلعبلف عن جوائز سخٌية ١تن ٭تالفو اٟتظ )فيها إغراءين: من 

                                                           
 .22/ ٣29تموع فتاكل شيخ اإًلسبلـ ابن تيمية , ابن تيمية , ( 141

ا١تسابقات الٌتجاريٌة ُب الفقو اإلسبلمي كتطبيقاهتا ا١تعاصرة، فراس ٤تٌمد رضواف،رسالة ماجستَت ُب الفقو ا١تقارف، كلية الشريعة  ( 142)
 . 64كالقانوف، اٞتامعة اإلسبلمٌية، غٌزة، ص



39 
 

لن عنها كمن اٞتانب ا٠تَتم اإلنساين اٌلذم يزعمو القائموف على جانب اٞتوائز ا١تع
  (143)اليانصيب(.

على عٌدة  اشرعان الحتوائه ة٤تٌرم ةأك خَتي ةسواءن ٕتاري اكصورى االيانصيب بأنواعهو 
 ٥تالفات شرعٌية:

، فهو ينطبق على قمار اٞتاىلٌية. -  ىو عبارة عن نوع من أنواع القمار ارـٌ
 أكل أمواؿ الٌناس بالباطل. يعترب من قبيل -
احتوائو على غرر كثَت كذلك ُب ا١تعقود عليو أصالةن، ككقوع الغرر ُب العقد ٯتنع من  -

 صٌحتو لتوفر ضوابط الغرر ا١تؤثٌر ا١تانع من صٌحة العقد.
 (144)إضاعة ا١تاؿ كالوقت. -
يكوف كثَتان،  كعٌلة ا١تنع من ىذا العقد ىو الغرر ارـٌ كالغرر ال يؤثٌر ُب العقد حىٌت   

كُب عقود ا١تعاكضات ا١تالٌية كُب ا١تعقود عليو أصالةن، كال تدعو إليو حاجة، كال شٌك أٌف 
اليانصيب من عقود ا١تعاكضات ا١تالٌية، حيث يدفع كل مشارؾ فيها مبلغ معُت رجاء 

صالةن( أك اٟتصوؿ على اٞتائزة، فالغرر ا١توجود فيها ىو الغرر الكثَت ُب اٞتائزة )ا١تعقود عليو أ
العوض عن الٌثمن ا١تدفوع من جهة ا١تشاركُت، إذ أٌف ا١تشارؾ يدفع قيمة االشًتاؾ كقد يربح 
اٞتائزة فيكوف غا٪تان، كقد ال يربح شيئان فيكوف غارمان، كىي عُت القمار، كالقمار من الغرر 

عاىل طرؽ ا١تمنوع، كما أٌف ىذه ا١تسابقات ليست من اٟتاجيات ُب اٟتياة، كقد أباح ا ت
  (145)أخرل لبلكتساب.

 الحكم الخامس : حرمة القمار ووجه اعتبارها أكم أموال الناس بالباطم

                                                           
 .146-142اٞتوائز أحكامها الفقهٌية كتطبيقاهتا ا١تعاصرة، أٛتد حسن ٤تٌمد عامر، مرجع سابق، ص ( 143)
./ فراس ٤تٌمد رضواف، 352ـ، ص2012-ق1433، 1اٟتبلؿ كاٟتراـ ُب اإلسبلـ، يوسف القرضاكم،  مكتبة كىبة، القاىرة، ط(144)

  .65-64ا١تسابقات الٌتجاريٌة ُب الفقو اإلسبلمي، مرجع سابق، ص
  .19الغرر كتطبيقاتو ُب ا١تعامبلت ا١تالٌية ا١تعاصرة، تر٭تاف ترٯتجاف،  مرجع سابق، ص ( 145)
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  الرررالميسر و  والفرق بينه وبينالمطل  األول : التعريف بالقمار 

 الفر  األول : تعريف القمار
 الغرة كا١تخادعة، يقولوف: تقمرىا: طلب غرهتا كخدعها. كقامره فقمره إذا لرة: -

ُب اللساف: ككأف القمار مأخوذ من ا٠تداع يقاؿ: قامره  راىنو فغلبو، قاؿ
 . 146فقمره با٠تداع

قاؿ مالك: "ا١تيٌسر ميٌسراف: ميٌسر الٌلهو، كميٌسر القمار، كمن  اصطالحاً: -
ميٌسر الٌلهو: الٌنرد كالٌشطرنج كا١تبلىي كٌلها، كميٌسر القمار ما يتخاطر الٌناس 

 (147)فهو ميٌسر عند مالك كغَته من العلماء." عليو، ككٌل ما قومر بو

 والررر: والميسر الفرق بين القمار  الفر  الثاني :  

يتبٌُت من التعريف أٌف القمار أك ا١تيسر عقد خاص يقـو أساسان على ا١تراىنة ُب 
الٌلعب، ككلمة قمار أك ميسر أخٌص من كلمة غرر، فالقمار كا١تيسر غرر من غَت شك، 

عقود كثَتة فيها غرر ال يصٌح أف يقاؿ عنها قمار، كالبيع اٌلذم فيو غرر، كلكن ىناؾ 
كاإلجارة اٌليت فيها غرر، كغَت٫تا من عقود الغرر من ا٠تطأ إطبلؽ كلمة القمار عليها أك 
تشبيهها بو إاٌل ما ٖتٌقق فيو ٦تٌيزات القمار، كبيع اٟتصاة فإنٌو قمار كإف ٝتي بيعان، ك٢تذا ٧تد 

ما يتحٌدث عن بيوع الغرر، يذكر منها بيع اٟتصاة كيقوؿ عنو: "كىو ابن رشد حين
  (148)قمار".

 :مظهراً من مظاهرأكم أموال الناس بالباطم القمار وجه اعتبارالمطل  الثاني : 

                                                           

 .ُُْ/ٓلساف العرب , ابن منظور ,  146)
 .53-52، ص3ـ(، ج2006-ق1427) -بَتكت-اٞتامع ألحكاـ القرآف، القرطيب،  مؤٌسسة الٌرسالة،  ( 147)
 .61الغرر كأثره ُب العقود ُب الفقو اإلسبلمي، صٌديق الٌضرير،  مرجع سابق، ص ( 148)
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كىو: ٚتيع 149القمار ٔتعٌت ا١تيسر، كىو كل لعب على ماؿ يأخذه الغالب من ا١تغلوب  
اٞتانبُت، كا١تراىنة ك٨توىا، كىو أخذ ماؿ من آخر بدكف حٌق ا١تغالبات اليت فيها عوض من 

 150كسند شرعي كبأسلوب اللعب كالرىاف ٓتاصة ىو بنفس قوة ٖترًن ا٠تمر.

قاؿ مالك رٛتو ا : " ا١تيسر ميسراف : ميسر اللهو كميسر القمار , فمن ميسر اللهو 
كىو 151"ا يتخاطر الناس عليو كالشطرنج كا١تبلىي كلها , كميسر القمار م –الطاكلة  -النرد

كأف ا١تراد ميسر اللهو ما َل يكن فيو ماؿ ٓتبلؼ ميسر ىنا مبلغ ا٠تطر أم مبلغ القمار  
  152 القمار الذم يعترب كجها من أكجو أكل أمواؿ الناس بالباطل .

الـ قاؿ القرطيب معلقان على قولو تعاىل : " يأيها الذين آمنوا إ٪تا ا٠تمر كا١تيسر كاألنصاب كاألز 
: ىذه اِلية تدؿ على ٖترًن اللعب 153رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحوف " 

نىكيمي اٍلعىداكىةى  ا ييرًيدي الشٍَّيطافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ بالٌنرد كالشطرنج، قمارا أك غَت قمار، لقولو تعاىل: ًإ٪تَّ
ٍيًسًر فكل ٢تو دعا قليلة إىل كثَتة، كأكقع بينكم العداكة كالبغضاء بُت   كىاٍلبػىٍغضاءى ُب ا٠ٍتىٍمًر كىاٍلمى

العاكفُت عليو، كصٌد عن ذكر ا كعن الصبلة، فهو كشرب ا٠تمر، كأكجب أف يكوف حراما 
مثلو. كأيضا فإف ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقـو تلك الغفلة ا١تستولية على القلب مكاف 

النرد أىو ميسر؟ فقاؿ: كل السكر. سئل القاسم بن ٤تمد عن الشطرنج أىي ميسر؟ كعن 
   154ما صٌد عن ذكر ا كعن الصبلة فهو ميسر

 مظاهر وأشكال الميسر  ي العصر الحا ر  المطل  الثالث :
إن الناظر  ي الممارسات العملية للقمار المحرم  ي واق  الناس اليوم يجد أنها 

 اتخ ت أشكاالً وألواناً ومنها : 
                                                           

 , دار القلم دمشق . 12التفسَت االقتصادم للقرآف الكرًن , د. رفيق يونس ا١تصرم , ص 149)
 ىػ 1383القاىرة ,الطبعة:  –, دار إحياء الكتب العربية 226ص9التفسَت اٟتديث , دركزة ٤تمد عزت , ج 150)
 .ّٓ، ِٓ/ّاٞتامع ألحكاـ القرآف، القرطيب  151
 12(ا١ترجع نفسو , ص 152
 90اِلية  سورة ا١تائدة ,( 153
 292 -291/ 6تفسَت القرطيب,   154
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تبٌت على ا٠تطر، كتعليق ا١تعامبلت على  حيثالقمار  ي عقود التأمين التجاري : 
يؤىمن لو  التجارم كيعرؼ عقد التأمُت الغيبيات.

يؤىمن ٔتقتضاه أف يؤدم إىل ا١ت
بأنو عقد يلتـز ا١ت

مبلغان من ا١تاؿ أك مرتبان أك أم عوض مايل آخر ُب حالة كقوع اٟتادث أك ٖتقق ا٠تطر ا١تبُت 
يؤىمن لو للميؤىمن)ُب ا

 (.155لعقد كذلك نظَت قسط أك أية دفعة مالية أخرل يؤديها ا١ت
كمنهم: الشيخ/ ٤تمد ٓتيت ا١تطيعي كالشيخ التجارم التأمُت من العلماء  حـر  كثَتوقد 

٤تمد أبو زىرة كالشيخ/ الصديق الضرير كغَتىم ، كا٠تبلصة أنو اجتمع ُب عقد التأمُت الغرر 
كالربا كالقمار كبيع الدين بالدين ككاحد من ىذه األمور يكفي للحكم بتحرٯتو فكيف كقد 

 (:156واستدلوا بما يلي )اجتمعت كلها على ٨تو ما تقدـ, 
ألنو مشتمله على غررو فاحش يتعلق ْتصوؿ العوضُت كمقدار٫تا ، كٔتا أف التأمُت عقد  -

معاكضة فالغرر يفسد عقود ا١تعاكضات ,كمن الغرر أيضان ُب عقد التأمُت اٞتهل بأجل العقد 
كذلك أف ا٠تطر كىو ٤تل عقد التأمُت ال يعلم ىل يقع أـ ال؟ كإف كقع فبل يعلم مىت يقع؟ 

بوقوعو ككقت كقوعو من شركط العقد الواجبة ُب التأمُت كىو أف يكوف ا٠تطر كعدـ العلم 
 غَت ٤تقق الوقوع كىذا ىو العنصر اٞتوىرم ُب عقد التأمُت  .

كيتضمن الربا بنوعيو ربا الفضل كربا النسيئة ، ألف حقيقتو بيع نقدو بنقد كَل ٭تصل فيو  -
 التساكم كال التقابض. 

 قمار كا١تراىنة فقد ٭تدث ا٠تطر كقد ال ٭تدث.كيشتمل على ا١تيسر كال -
أف ُب التأمُت بيع دينو بدين ، فاألقساطه دينه ُب الذمة كمبلغ التأمُت كذلك ، كبيع الدين  -

 بالدين ٤تـر ألنو إشغاؿ للذمتُت ببل فائدة.
ة كقد صدر قرار ٣تمع الفقو اإلسبلمي ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ُب دكرة انعقاده الثاين ّتد

بالتحرًن ، كذكر فيو أف العقد البديل ىو التأمُت التعاكين القائم على أساس التربع كالتعاكف 
(157.) 

 :(158)رابعاً : األحكام الفقهية والفوائد المستفادة 

                                                           

 45, عقود التأمُت حقيقتها كحكمها د/ٛتد اٟتماد.ص7/1085انظر الوسيط , ( 155)
 .20ص,. كقرارات كتوصيات آّمع 545ص 2ج 2(٣تلة آّمع الفقهي ,ع 156)
. كقرارات 545ص /2ج/ 2, ٣تلة آّمع الفقهي ع78(دراسة شرعيو ألىم العقود ا١تالية , د/ ٤تمد األمُت الشنقيطي , ص 157)

 .٣19/17تلة البحوث اإلسبلمية -6. 7/138, ٣تلة البحوث الفقهية 20كتوصيات آّمع ص
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 كجوب العناية با١تاؿ كاٟتافظة عليو كالتزاـ الطرؽ الشرعية ُب كسبو كإنفاقو .-1

 كجوب العناية بأمواؿ األيتاـ -2

 كجوب اٟتجر على السفيو كمنعو من التصرؼ ُب مالو-3

 ٖترًن أكل أمواؿ الناس بغَت حق كالنهي عن إتبلفها. -4

 ٖترًن التعدم على أمواؿ الناس كعاقبة من فعل ذلك كخيمة العذاب الشديد يـو القيامة -5

زـك العقد التجارة ا١تباحة كاٞتائزة مشركطة بالًتاضي اٟتقيقي كليس الصورم كىو شرط لل -6
 كصحتو.

 اٟتث على التكافل ا١تايل بُت أفراد آّتمع ا١تسلم . -7

 ٖترًن قتل النفس كعاقبة ا١تنتحر كخيمة كا رحيم بعباده .-8

 جواز التسعَت من طرؼ اٟتاكم حالة الغبلء كنقصاف السلع. -9

و ٬توز إذا دعت ٖترًن الغرر الفاحش كاٞتهالة ُب البيع  تفسده , أما الغرر اليسَت فإن -10
 اٟتاجة إليو كاٞتهل بأساس الدار تبعان لؤلصل كال ٯتكن االحًتاز منو إال ٔتشقة كبَتة .

كا١تيسر ميسراف : ميسر اللهو ما َل يكن فيو ماؿ ك  ٖترًن اللعب بالٌنرد كالشطرنج - 10
 ميسر القمار الذم يعترب كجها من أكجو أكل أمواؿ الناس بالباطل .

 

 

                                                                                                                                                                      

 .764\1أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت ,  158)
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السادس :تحريم الربا أو الربا جريمة اجتماعية واقتصادبة أو أيات تحريم الربا المو و  
 من سورة البقرة

قال تعالو : "الَِّ يَن يَْأُكُلوَن الرّْبَا اَل يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّ ي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن 
َجاَجُ  اْلَمسّْ َذِلَك بِأَنَـُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلبَـْيُ  ِمْثُم الرّْبَا َوَأَحمَّ اللَُّه اْلبَـْيَ  َوَحرََّم الرّْبَا َ َمْن 

تَـَهو  ـََلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُ  ِإَلو اللَِّه َوَمْن َعاَد  َُأولَِئَك َأْصَحاُع النَّاِر ُهْم َموْ  ِعظٌَة ِمْن رَبِّْه  َانـْ
( يَْمَحُ  اللَُّه الرّْبَا َويـُْرِبي الصََّدقَاِت َواللَُّه اَل ُيِح ُّ ُكمَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم 275ِ يَها َخاِلُدوَن )

ِ يَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد ( ِإنَّ الَّ 272)
( يَا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوَذُروا َما 277رَبِّْهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن )

(  َِإْن َلْم تـَْفَعُلوا  َْأَذنُوا ِبَحْرٍع ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن 278ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن )بَِقَي ِمَن الرّْبَا إِ 
َلُكْم رُُجوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن ) َنِظَرٌة 279تـُْبُتْم  ـَ ( َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة  ـَ

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن )ِإَلو َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقو  ( َواتَـُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِ يِه ِإَلو 282ا َخيـْ
  284 – 275( البقرة 284اللَِّه ثُمَّ تـَُو َّو ُكمُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن )

 (:159أوال: شرح المفردات)
يأخذكنو كيتصرفوف فيو باألكل ُب بطوهنم، كبغَت األكل، كالربا ىنا ربا  يَْأُكُلوَن الرّْبَا":"-

النسيئة، كحقيقتو: أف يكوف لك على ا١ترء دين فإذا حلَّ أجلو كَل يقدر على تسديده تقوؿ 
 لو: أىخٍّْر كزًٍد، فتؤخره أجبلن كتزيد ُب رأس ا١تاؿ قدرنا معيننا.

 ة.من قبورىم يـو القيام "الَ يـَُقوُموَن" :-
-" :ذىب األكثر إىل أف ىذا القياـ يكوف "ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّ ي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن الَمسّْ

من قبورىم يـو القيامة فيقـو كا١تٍصريكًع الذم يػىتىخىبَّطيو الشيطاف، كالتخبُّطي ىو الضَّرب 
بَّوى سبحانو تصرفاهتم العشوائية العشوائي، كالقوؿ الثاين: إف ىذا الًقيىاـ ُب الدنيا؛ حيث شى 

اٞتنونية حُت طلبهم الربا ْتاؿ ا١تصركع الذم ال يعرؼ كيف يتصرؼ، كَل ٮتتلفوا أف 
 الشيطاف يتخبط اإلنساف كيصرعو ُب الدنيا خبلفنا للمعتزلة.

 تىٍذًكَت كٗتىٍوًيف. "َمْوِعظٌَة مّْن رَّبِّْه":-

                                                           

 279-275\2القرآف: شرح غريب القرآف ,  غريب تفسَت (انظر159)
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 وي قبل النهي مغفور لو.أم: ما مىضىى، كذىنٍػبي  " ـََلُه َما َسَلَف" -
 : فيما يأمره كيػىنػٍهىاه ك٭تل لو ك٭تـر عليو. "َوَأْمُرُ  ِإَلو اِو" -
ًة. "َيْمَحُ  اوُ اْلرّْبَا":-  أم يػيٍتًلفي ماؿ ا١ترايب حسيِّا باإلتبلؼ، أك مىٍعنىوًيِّا بًنػىزًٍع البػىرىكى
ًة أمثا٢تا إىل سىٍبًعًمائىًة ضىٍعفو إىل أضعاؼ  أم: يزيدىا اٟتىسىنىة ًبعىٍشر  "َويـُْرِبي الصََّدقَاِت":-

كثَتة، فا يريب الصدقات؛ أم: يزيدىا إمَّا زًيىادىة ًحسّْيَّةن بأف ينفق عشرة فيخلف عليو 
ىٍعنىوًيًَّة بأف ينزؿ ا البػىرىكىةى ُب مىالًًو.

 عشرين، كإما بالزّْيىادىًة ا١ت
.كيٌل ميًصرٍّ على كيفٍ   "َكفَّاٍر أَثِيٍم" :-  رًًه ميتىمىادو ُب اإًلٍبًٍ
 يعٍت: فإف َل تًتكوا ما بىًقيى من الرّْبىا بعد ٖتىٍرٯتًًو. " َِإن لَّْم تـَْفَعُلوا" -
 فىأىٍعًلنيوا. " َْأَذنُوا" :-
ىذا من أٍعظىًم مىا يىديٌؿ على شىنىاعة الرّْبا؛ حيث جعل ا١تصرَّ  "ِبَحْرٍع مَّْن اِو َوَرُسوِلِه" :-

 ا  كرسيولًو.عليو ٤تاربن 
 من ا١تعامبلت الربوية. "َوِإن تـُْبُتْم":-
اف ا١تاؿ، كا١تقصود: إف كاف الذم عليو  "ُذو ُعْسَرٍة":- العيٍسري نىًقيض الييٍسًر: كىو تػىعىٌذر ًكٍجدى

 اٟتق من غيرىمىاًئكيٍم ميٍعًسرنا ال ٬تد ا١تاؿ.
ىل زىمىًن اليىسىاًر كىو كجداف ا١تاؿ الذم يػيؤىدّْيًو ُب أم عليكم ًإٍنظىاريهي إ " ـََنِظَرٌة ِإَلو َمْيَسَرٍة":-

 دىٍيًنو.
ٌر لَُّكْم"- ٍعًسرًين خَت من مطالبتو  "َوَأن َتَصدَُّقوا َخيـْ

ي
ًديًنُتى ا١ت

ى
ٍيًن عىًن ا١ت : باإًلبٍػرىاًء كًإٍسقىاًط الدَّ

.  ُب اٟتىاؿ، كخىٍَت من إنظاره إىل أىجىلو
 ثانياً : المعنو اإلجمالي

يل جل كعبل ا١ترابُت ، الذم يتعاملوف بالربا فيمتصوف دماء الناس ، بأهنم ال يقوموف ٮترب ا١تو 
من قبورىم يـو القيامة ، إاٌل كما يقـو ا١تصركع حاؿ صرعو كٗتبط الشيطاف لو ، يتعثر كيقع 
كال يستطيع أف ٯتشي سويان ، ألف بو مسان من الشيطاف ، ذلك التخبط كالتعثر بسبب أهنم 

ربا الذم حٌرمو ا ، فقالوا : الربا مثل البيع فلماذا يكوف حرامان؟ كقد رٌد ا تعاىل استحلوا ال
عليهم ىذه الشبهة السقيمة بأف البيع تبادؿ منافع كقد أحٌلو ا ، كالربا زيادة مقتطعة من 

 جهد ا١تدين أك من ٟتمو كقد حرمو ا ، فكيف يتساكياف؟!
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وعظة كالذكرل ، فانتهى عٌما كاف قبل التحرًن ، فإف ا عز ٍب أخرب تعاىل بأف من جاءتو ا١ت
كجل يعفو كيغفر لو ، كال يؤاخذه عٌما أخذ من الربا ، كأٌما من تعامل بالربا بعد هني ا عنو 

 ( .160فإنو يستوجب العقوبة الشديدة با٠تلود ُب نار جهنم الستحالو ما حرمو ا )
فالربا كإف  » ، إٌما بإذىابو بالكلية ، أك ْترمانو بركة مالو ، كقد توعد ا ا١ترايب ٔتحق مالو 

كما بٌُت صلوات ا كسبلمو عليو ، فبل بٌد أف يزىقو ا كٯتحقو ألنو « كثر فعاقبتو إىل أقٌل 
كأٌما ا١تتصٌدؽ  (161)"ُقم الَّ َيْسَتِوي الخبيث والطي  َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْـَرُة الخبيثخبيث :"
لو ُب مالو كينمٌيو ، كا ال ٭تب كفور القلب ، أثيم القوؿ كالفعل . ٌٍب جاء  فا يبارؾ

الوعيد كالتهديد الشديد ١تن تعامل بالربا ، كخاصة إذا كاف ىذا الشخص من ا١تؤمنُت ، فالربا 
 َْأَذنُوْا  :"  َِإن لَّْم تـَْفَعُلواْ كاإلٯتاف ال ٬تتمعاف ، ك٢تذا أعلن ا اٟترب على ا١ترابُت قاؿ تعاىل 

َلُكْم رُُؤوُس أموالكم الَ َتْظِلُموَن َوالَ ُتْظَلُموَن "    ِبَحْرٍع مَّْن او َوَرُسوِلِه َوِإْن تـُْبُتْم  ـَ
فأم مسلم يسمع مثل ىذا الوعيد ٍب يتعامل بالربا؟! اللهم احفظنا من ىذه اٞترٯتة الشنيعة ، 

 ٣تيب الدعاء اللهم آمُت .كطٌهرنا من أكل السحت كالتعامل بالربا إنك ٝتيع 
 ( :162ثالثاً : سب  النزول)

كاف العباس كخالد بن الوليد شريكُت ُب اٞتاىلية ، يسلفاف ُب الربا إىل ناسو من ثقيف ، 
فجاء اإلسبلـ ك٢تما أمواؿ عظيمة ُب الربا ، فأنزؿ ا ىذه اِلية } ياأيها الذين آمىنيوٍا اتقوا 

أال إٌف كل » الربا ًإف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى { فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم :  ا كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى 
ربان من ربا اٞتاىلية موضوع ، كأكؿ ربا أضعو ربا العباس ، ككل دـ من دـ اٞتاىلية موضوع ، 

 « .كأكؿ دـ أضعو دـ ربيعة بن اٟتارث بن عبد ا١تطلب 
 ( :163) رابعاً: األدوار التي مّر بها تحريم الربا

من ا١تستحسن أف نذكر ىنا األدكاراليت مٌر ّٔا ٖترًن الربا ، حىت ندرؾ سر التشريع اإلسبلمي 
، ُب معاٞتتو لؤلمراض االجتماعية ، فنم ا١تعلـو أف التشريع اإلسبلمي سار ) بسيٌنة التدرج ( 

 ُب تقرير األحكاـ .

                                                           

 384\1ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ ,  (160)
   100(ا١تائدة : اِلية 161)
 331\1زاد ا١تسَت ,  (162)
 390-389\1ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ ,  (163)
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بأربعة أدكار كما حدث ُب ٖترًن ا٠تمر ، كذلك ٘تشيان مع قاعدة « الربا » كلقد مٌر ٖترًن 
 التدرج : 

: نزؿ قولو تعاىل : "كىمىآ آتػىٍيتيٍم مّْن رّْبان لّْيػىٍربػيوىٍا ُب أىٍموىاًؿ الناس فىبلى يػىٍربيوٍا ًعندى ا الدور األول 
ٍجوى ا فأكلئك ىيمي ا١تضعفوف ")كىمىآ آتػىٍيتيٍم مّْن زىكىاةو تيرًيديكفى كى 

(كىذه اِلية الكرٯتة نزلت ُب 164
ليس فيها ما يشَت إىل ٖترًن الربا كإ٪تا فيها إشارة إىل بغض ا  -كما يظهر   -مكة كىي 

 للربا ، كأف الربا ليس لو ثواب عند ا فهي إذف ) موعظة سلبية ( .
مّْنى الذين ىىاديكٍا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيّْبىاتو أيًحلٍَّت ٢تىيٍم : نزؿ قولو تعاىل : "فىًبظيٍلمو  الدور الثاني

ًثَتان  كىأىٍخًذًىمي الربا كىقىٍد نػيهيوٍا عىٍنوي ") ًبيًل ا كى ًىٍم عىن سى كىًبصىدّْ
( كىذه اِلية مدنية ، كىي 165

وا عليو درس قصو ا سبحانو علينا من سَتة اليهود الذم حـر عليهم الربا فأكلوه كاستحق
اللعنة كالغضب ، كىو ٖترًن ) بالتلويح ( ال ) بالتصريح ( ألنو حكاية عن جرائم اليهود 
كليس فيو ما يدؿ داللة قطعية على أف الربا ٤ترـٌ على ا١تسلمُت . كىذا نظَت ) الدكر الثاين ( 

(اِلية 166كمنافع لًلنَّاًس") ُب ٖترًن ا٠تمر "يىٍسأىليونىكى عىًن ا٠تمر كا١تيسر قيٍل ًفيًهمىآ ًإٍٍبه كىًبَته 
 حيث كاف التحرًن فيو بالتلويح ال بالتصريح 

نزؿ قولو تعاىل : "ياأيها الذين آمىنيوٍا الى تىٍأكيليوٍا الرباكا أضعافا مضاعفة  الدور الثالث :
(. اِلية كىذه اِلية مدنية كفيها ٖترًن للربا صريح كلكنو ٖترًن ) جزئي ( ال ) كلي ( 167")

لنوع من الربا الذم يسمى ) الربا الفاحش ( كىو الربا الذم بلغ ُب الشناعة كالقبح  ألنو ٖترًن
ٍيني فيو يتزايد حىت يصبح  الذرة العليا ، كبلغ ُب اإلجراـ النهاية العظمى ، حيث كاف الدى
أضعافان مضاعفة ، يضعف عن سداده كاىل ا١تستدين ، الذم استداف ٟتاجتو كضركرتو كىو 

مر ُب ا١ترحلة الثالثة حيث كاف التحرًن جزئيان ال كليان ُب أكقات الصبلة , قاؿ يشبو ٖترًن ا٠ت
( 168تعاىل:" يىا أىيػُّهىا الذين آمىنيوٍا الى تػىٍقرىبيوٍا الصبلكة كىأىنٍػتيٍم سكارل حىت تػىٍعلىميوٍا مىا تػىقيوليوفى." )

. 

                                                           

 39(الرـك : اِلية 164)
  161-160(النساء : اِلية  165)
   219(البقرة :اِلية 166)
   130آؿ عمراف : (167)
 43(النساء : اِلية 168)
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لذم ال يفٌرؽ فيو القرآف كُب ىذا الدكر األخَت نزؿ التحرًن الكلي القاطع ، ا الدور الراب  :
بُت قليل أك كثَت ، كالذم تدؿ النصوص الكرٯتة على أنو قد ختم فيو التشريع السماكم 
بالنسبة إىل حكم الربا ، فقد نزؿ قولو تعاىل : "يأيها الذين آمىنيوٍا اتقوا ا كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى 

عىليوٍا فىٍأذىنيوٍا ًْتىٍربو مّْنى ا كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيٍبتيٍم فػىلىكيٍم ريؤيكسي الرباكا ًإف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى فىًإف َلٍَّ تػىفٍ 
 أموالكم الى تىٍظًلميوفى كىالى تيٍظلىميوفى . . . { اِليات .

كىذه اِليات الكرٯتة اليت كانت ا١ترحلة النهائية ُب ٖترًن الربا تشبو ا١ترحلة النهائية ُب ٖترًن 
لرابعة منو حيث حرمت ا٠تمر ٖترٯتان قاطعان جازمان ُب قولو تعاىل : "يأيها ا٠تمر ُب ا١ترحلة ا

الذين آمىنيوٍا ًإ٪تَّىا ا٠تمر كا١تيسر كاألنصاب كاألزالـ رًٍجسه مٍّْن عىمىًل الشيطاف فاجتنبوه لىعىلَّكيٍم 
 (.169تػيٍفًلحيوفى ")

االجتماعية اليت كاف عليها كّٔذا البياف يتضح لنا سر التشريع اإلسبلمي ُب معاٞتة األمراض 
 العرب فياٞتاىلية بالسَت ّٔم ُب طريق ) التدرج ( .

 خامساً : قه اآليات :
 الحكم األول : ما المقصود بالربا ؟ وما حكمها  ي اإلسالم وما أقسامها وأحكامها ؟

 الفر  األول: تعريف الربا لرة واصطالحا:

 أواًل: لرة
و ريبػيٌوا كرباء إذا زاد ك٪تا كىو الزيادة كالنماء كالعلو، قاؿ الفراء الربا ُب اللغة: من ربا الشيء يرب

، فالربا ُب اللغة مطلق الزيادة (171)أم زائدة (170)ُب قولو تعاىل: }فأخذىم أخذة رابية{
 سواء تعلقت بالبيع أك با١تبادلة أك غَتىا.

 ثانياً: اصطالحاً 
 تعددت تعاريف الفقهاء للربا:

                                                           

   90(ا١تائدة : 169)
 .10(اٟتاقة: 170(
، معجم 4/365، القاموس ايط، الفَتكزآبادم، 1/299، ا١تصباح ا١تنَت، الفيومي، 14/304( انظر:لساف العرب، ابن منظور، 171)

 .2/483مقاييس اللغة، ابن فارس، 
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فضل ٥تصوص مستحق ألحد ا١تتعاقدين خاؿو عما يقابلو من »الربا:  عند الحنفية:
 .(172)«العوض

 عرؼ ا١تالكية الربا ْتسب كل نوع من أنواعو على حدة: عند المالكية:
 «ىو الزيادة كلو مناجزة، اٖتد اٞتنس أك كاف طعاما ربويا»ربا الفضل:  -

(173). 
 .(174) «ىو الذم يكوف بالتأخَت مطلقا»ربا النسيئة:  -

الربا عقد على عوض ٥تصوص غَت معلـو التماثل ُب معيار الشرع حالة »د الشا عية: عن
 .(175)«العقد أك مع تأخَت ُب البدلُت أك أحد٫تا

الربا زيادة ُب شيء ٥تصوص تفاضل ُب أشياء كنساء ُب أشياء ٥تتص »عند الحنابلة: 
 .(176)«بأشياء

 ثالثان: ٖتليل التعاريف كمناقشتها
اٟتنفية كالشافعية للربا فهو غَت جامع، إذ ٮتتص بربا البيوع فقط فبل بالنسبة لتعريفي -

يشمل ربا الديوف كىذا ىو الربا اٞتاىلي، كىذه الزيادة ليست ُب مقابلة عوض كإ٪تا ُب 
 .(177)مقابلة األجل

تعريف ا١تالكية جاء بنوعي الربا ربا الفضل كالنساء، كمن شركط التعريف أف ٬تمع األنواع  -
 سب اجتهادم َل أقف على تعريف للربا عندىم.كلها، كْت

أما تعريف اٟتنابلة فهو غَت مانع، ألنو يشمل أم زيادة ُب األمواؿ الربوية بغض النظر عما -
إذا كانت ىذه الزيادة بعقد البيع أك القرض أك غَت ذلك، فمن األليق أف يضاؼ إىل التعريف 

 «.ُب البيع أك القرض»

                                                           

 .٤6/524تمد ٤تمود بن أٛتد، (البناية ُب شرح ا٢تداية، العيٍت، أبو 172)
 .148، جواىر اإلكليل، صاحل عبد السميع األزىرم اِليب، 3/48(الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك، الدردير، أيب الربكات، 173)
 (ا١تراجع نفسها بنفس الصفحات.174)
 .3/423(هناية اتاج إىل شرح ا١تنهاج، الرملي، 175)
 .2/193(شرح منتهى اإلرادات، البهوٌب، 176)
 .410، الربا كا١تعامبلت ا١تصرفية، ا١تًتؾ، ص94(انظر: الرّْبح ُب الفقو اإلسبلمي، د. مشسية بنت ٤تمد إٝتاعيل ص177)
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الزيادة ُب أشياء ٥تصوصة ُب البيع »ٯتكن أف نعرؼ الربا بأنو:  انطبلقا من ىذه ا١تبلحظات
 .(178) «حقيقة كانت أك حكما كالزيادة على الدين مقابل األجل مطلقا

:اتفق الفقهاء ٚتيعا كأٚتعوا على ٖترًن الربا بالكتاب كالسنة  الفر  الثاني: حكم الربا
 كاإلٚتاع.

 أكالن: الكتاب
 .(179) "بيع كحـر الرباكأحل ا ال"قاؿ تعاىل:  -1

 كجو الداللة: الربا كاضح ٖترٯتو بنص ىذه اِلية.

يأيها الذين ءامنوا اتقوا ا كذركا ما بقي من الربا إف كنتم مؤمنُت فإف َل "قاؿ تعاىل:  -2
 "تفعلوا فأذنوا ْترب من ا كرسولو كإف تبتم فلكم رؤكس أموالكم ال تظلموف كال تظلموف

(180). 

أمر ا تعاىل ُب ىذه اِلية بًتؾ ما بقي من الربا قليلو ككثَته كأىًذف بعد التوبة  كجو الداللة:
 باسًتداد رؤكس األمواؿ دكف الزيادة عليها كىذا يؤكد التحرًن.

 ثانيان: السنة
اجتنبوا السبع ا١توبقات، »قاؿ:  صل ا عليو كسلمعن أيب ىريرة رضي ا عنو أف النيب  -1

: ما ىي؟ قاؿ: الشرؾ با كالسحر كقتل النفس اليت حـر ا إال باٟتق قيل يا رسوؿ ا
 .(181)«كأكل الربا كأكل ماؿ اليتيم كالتويل يـو الزحف كقذؼ اصنات الغافبلت ا١تؤمنات

                                                           

 .95(انظر: الرّْبح ُب الفقو اإلسبلمي، د. مشسية بنت ٤تمد ص178)
 (.275(البقرة: )179)
 (.279، 278(البقرة: )180)
، 2766(، برقم 10ىل }إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلما{ النساء، )(أخرجو البخارم ُب الوصايا، باب قوؿ ا تعا181)
5/481. 
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آكل  رسوؿ ا صل ا عليو كسلملعن رسوؿ ا »أنو قاؿ:  )رضي ا عنو عن جابر  -2
 .(182)«الربا كموكلو ككاتبو كشاىديو

 كجو الداللة: ىذاف اٟتديثاف يدالف على أف الربا ٤تـر كما أف اإلعانة عليو ٤ترمة.

 ثالثان: اإلٚتاع:
 .(183)أٚتع علماء اإلسبلـ قاطبة ُب سائر األعصار كاألمصار على ٖترًن الربا

 الفر  الثالث: أقسام الربا وأحكامها
 :أكالن: أقساـ الربا

 ينقسم الربا إىل قسمُت: ربا الفضل كربا النسيئة.

ىو زيادة أحد العوضُت على اِلخر ُب بيع األمواؿ الربوية ا١تشركطة » ( تعريف ربا الفضم:4
 .(184)«ُب العقد كا٠تالية من العوض

ىو التأخَت ُب تسليم أحد العوضُت ُب بيع األمواؿ الربوية أك الزيادة  ( تعريف ربا النسيئة:2
 .(185)«ا١تشركطة مقابل األجل ُب القرض

كاتفق العلماء على أف الربا يوجد ُب شيئُت: فيما تقرر ُب الذمة كُب »قاؿ ابن رشد رٛتو ا: 
اٞتاىلية الذم هني عنو البيع، فأما الربا فيما تقرر ُب الذمة فهو صنفاف: الصنف األكؿ: ربا 

كذلك أهنم كانوا يسلفوف بالزيادة كينظركف فكانوا يقولوف: "انظرين أزدؾ" كىذا متفق على 
أال كإف ربا اٞتاىلية »بقولو ُب حجة الوداع:  صل ا عليو كسلمٖترٯتو كىو الذم عناه 

                                                           

 .6/23، 159(أخرجو مسلم ُب ا١تساقاة، باب لعن أكل الربا كموكلو برقم 182)
، نيل األكطار، 4/134، ا١تغٍت، ابن قدامة، 2/30، مغٍت اتاج للشربيٍت، 2/131(انظر: بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد، 183)
 .5/298شوكاين، ال
 .2/21، مغٍت اتاج، الشربيٍت، 5/183( بدائع الصنائع، الكاساين، 184)
 (ا١تراجع السابقة بنفس الصفحات.185)
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ل كىو كالصنف الثاين: ضع كتعج«. موضوع كأكؿ ربا أضعو ربا العباس بن عبد ا١تطلب
 ٥تتلف فيو.

 .(186)«كأما الربا ُب البيع فإف العلماء أٚتعوا على أنو صنفاف نسيئة كتفاضل

إذف من خبلؿ كبلـ ابن رشد نستنتج أف الربا ينقسم إىل قسمُت: ربا البيوع كربا الديوف 
 كأما: تفاضل كنساء فهو داخل ُب ربا البيوع.

 .(187)«النسيئة كربا الفضل اعلم أف الربا قسماف ربا»قاؿ الرازيفي تفسَته: 

ك٬تدر با١تبلحظة أف الشافعية يقسموف الربا إىل ثبلثة أقساـ ىي: ربا الفضل كربا النساء كربا 
، غَت أين أرل أف ربا اليد يدخل ُب عمـو ربا النساء أك النسيئة ألنو يتضمن عنصر (188)اليد

 التأخَت الذم ىو سبب الزيادة ُب أحد البدلُت.

 ام الرباثانياً: حكم أقس
 اتفق الفقهاء على ٖترًن ربا النسيئة كاختلفوا ُب ربا الفضل على قولُت:

 أ( أقواؿ العلماء ُب ا١تسألة:
، كّٔذا قاؿ ابن عباس كأسامة  القول األول: إ٪تا الربا ُب النسيئة كليس ىناؾ ربا فضل ٤تـر

 .(189)بن زيد كزيد بن أرقم كابن الزبَت رضي ا عنهم

، كّٔذا قاؿ ٚتهور الصحابة كعليو ٚتهور العلماء القول الثاني:  .(190)إف ربا الفضل ٤تـر

                                                           

 2/130(بداية آّتهد كهناية ا١تقتصد، ابن رشد، 186)
 .2/357(التفسَت الكبَت، الرازم، 187)
الربوية حاال منجزا مع تأخَت القبض. انظر: مغٍت اتاج، الشربيٍت، (ربا اليد يكوف ُب حالة تأخَت القبض أم حالة بيع األمواؿ 188)
2/30. 
 .4/134(انظر: ا١تغٍت، ابن قدامة، 189)
، الركض 3/21، إعانة الطالبُت، البكرم 6/197، التاج كاإلكليل شرج ٥تتصر خليل، ا١تواؽ، 3/7(انظر: ا٢تداية، ا١ترغيناين،  190)

 .241ا١تربع، البهوٌب، ص
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 ب( أدلة العلماء ُب ا١تسألة

 أدلة القوؿ األكؿ: -1
صل ا عليو أف النيب  رضي ا عنواستدؿ أصحاب القوؿ األكؿ ٔتا ركم عن أسامة بن زيد 

 .(191)«ال ربا إال ُب النسيئة»قاؿ:  كسلم

 الثاين:أدلة القوؿ  -2
 استدلوا ٔتا يلي:

الذىب بالذىب كالفضة »أنو قاؿ:  صل ا عليو كسلمعن عبادة بن الصامت عن النيب -
بالفضة كالرب بالرب كالشعَت بالشعَت كالتمر بالتمر كا١تلح با١تلح مثبل ٔتثل سواء بسواء ، يدا بيد 

 .(192)«يدو فإذا اختلفت أجناس ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدان ب

التمر بالتمر كاٟتنطة »أنو قاؿ:  صل ا عليو كسلمعن النيب رضي ا عنو عن أيب ىريرة -
باٟتنطة كالشعَت بالشعَت كا١تلح با١تلح مثبل ٔتثل فمن زاد أك استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت 

 .(193)«ألوانو

ال تبيعوا : »ليو كسلمصل ا ع قاؿ: قاؿ رسوؿ ا رضي ا عنوعن أيب سعيد ا٠تدرم -
بالورؽ إال  (194)الذىب بالذىب إال مثبل ٔتثل كال تشفوا بعضها على بعض كال تبيعوا الوىرًؽى 

 .(195)«مثبل ٔتثل كال تشفوا بعضها على بعض كال تبيعوا منها غائبا بناجز

                                                           

، كأخرجو مسلم ُب ا١تساقاة، باب بيع الطعاـ 4/481، 2179ك 2178لبخارم ُب البيوع باب بيع الدينار نساء برقم (أخرجو ا191)
 «.إ٪تا الربا ُب النسيئة»كلفظو:  6/22، 1596مثبل ٔتثل برقم 

 .6/13، 1587(أخرجو مسلم ُب ا١تساقاة، باب الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا برقم 192)
 .6/13، 1588ساقاة، باب الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا برقم (أخرجو مسلم ُب ا١ت193)
 .478(الورؽ ىو الدراىم ا١تضركبة من الفضة، انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي كآخركف، ص194)
 .9، 6/8، 1583(أخرجو مسلم ُب ا١تساقاة، باب الربا برقم 195)
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ىذه األحاديث تدؿ على أف ربا الفضل ٤تـر كىي وجه الداللة من ه   األحاديث:
 .(196)حد التواتر ا١تعنوم لكثرهتا كتعدد طرقهاأحاديث بلغت 

القول المختار:انطالقا من األدلة السابقة يتبّين لي اختيار ورجحان الرأي األول  -د
 القائم بالحرمة لربا الفضم لألدلة اآلتية:

 لقوة أدلة القائلُت ْترمة ربا الفضل فهي أحاديث صحيحة بلغت حد التواتر ا١تعنوم. -

 عن قولو. رضي ا عنوبن عباس لثبوت رجوع ا -

ألف اٟتكمة اليت من أجلها حرـٌ الربا ىي استغبلؿ حاجة اتاج كىي موجودة ُب ربا  -
 .(197)الفضل كليس ُب النساء

ستة أصناؼ  رضي ا عنو:لقد كرد ُب حديث عبادة بن الصامت  ثالثاً: ما يجري  يه الربا
٭تـر فيها الربا كىي: الذىب كالفضة كالرب كالتمر كالشعَت كا١تلح، كال خبلؼ ب الفقهاء ُب 
جرياف الربا ُب ىذه األصناؼ الستة، إ٪تا ا٠تبلؼ ُب إٟتاؽ األصناؼ األخرل بالستة ا١تذكورة 

 :كذلك على قولُت
ث كيتعداىا إىل غَتىا إذا  ٬ترم الربا ُب األصناؼ الستة ا١تذكورة ُب اٟتدي القول األول:

 كانت العلة متحدة.

 .(198)كىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كاإلباضية

ال ٬ترم الربا إال ُب األصناؼ الستة ا١تذكورة ُب اٟتديث، كىذا مذىب  القول الثاني:
 .(199)ةالظاىرية كعثماف البيت فقيو البصرة كمذىب اإلمامية كالزيدي

                                                           

 .«1/417لفقهاء على استعمالو. انظر: أحكاـ القرآف، اٞتصاص، ىو عندنا ُب حيز التواتر لكثرة ركاتو كاتفق ا»(قاؿ اٞتصاص: 196)
 .102(انظر ىذه ا١ترجحات ُب كتاب: الرّْبح ُب الفقو اإلسبلمي، د. مشسية بنت ٤تمد ص197)
، ا١تغٍت، ابن قدامة، 9/493، آّموع، النوكم، 2/133، بداية آّتهد ، ابن رشد، 7/5( انظر:شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ، 198)
 .8/32، شرح كتاب النيل، أطعيش، 4/135
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 الرأم ا١تختار:يتضح رجحاف قوؿ اٞتمهور )الرأم األكؿ( للمرجحات اِلتية: -د
 قوة األدلة مع صراحتها. -
إف النيب  َل يذكر غَت األصناؼ الستة ا١تذكورة ُب أحاديث الباب ألهنا كانت مشهورة ُب -

ذلك الزمن بُت ا١تسلمُت، كأكثر معامبلت الناس فيها، إهنا كانت على سبيل ا١تثاؿ ال 
صل ا ُب األحاديث األخرل، ْتيث َل يذكر النيب  اٟتصر. كيدؿ على ذلك عمـو قولو 

صل ا فقط مثل: الطعاـ كا١تيزاف كقولو:  (200)ا معينة بل ذكر جنسهاأصناف عليو كسلم
ككذلك : »صل ا عليو كسلم كقولو  (201)«الطعاـ بالطعاـ مثبل ٔتثل»عليو كسلم 

 .(202)«ا١تيزاف
لكن ٚتهور الفقهاء اختلفوا فيما بينهم ُب ٖتديد العلة اليت يقاس عليها ُب تلك األصناؼ 

 كا١تختار من  (203)الستة

 لك:ذ

* أف العلة ُب النقدين ىي مطلق الثمنية أم أهنا أٙتاف األشياء، كىو قوؿ ا١تالكية ُب غَت 
 (204)ا١تشهور كاإلماـ أٛتد ُب إحدل الراكيات عنو كىو اختيار ابن تيمية كتلميذه ابن القيم

 ألف الذىب كالفضة يعداف أٙتانا كمعيارا للمعامبلت ُب عصر النبوة، كأف التعليل بالثمنية
يؤدم إىل جرياف الربا ُب النقود الورقية اليت أصبحت أٙتانا كمعيارا لتقوًن السلع كتقديرىا 

 .(205)اليـو

                                                                                                                                                                      

(199  ، ، عيوف األزىار، ا١ترتضى، 376، النهاية، الطوسي، ص6/168، شرح فتح القدير، ابن ا٢تماـ، 7/403(انظر:الى، ابن حـز
 .263ص

 .105(انظر:ا١ترجع السابق ص200)
 (سبق ٗتر٬تو 201)
 .6/18، 1593 (أخرجو مسلم ُب ا١تساقاة، باب بيع الطعاـ مثبل ٔتثل، برقم202)
 .110(انظر بالتفصيل علة الربا ُب: اٞتامع ُب أصوؿ الربا للمصرم، ص203)
، إعبلـ ا١توقعُت 29/234، ٣تموع الفتاكل، ابن تيمية، 4/148، ا١تبدع، ابن مفلح، 5/356(انظر: حاشية ا٠ترشي على خليل، 148)
2/137. 
 .106ص(انظر: الرّْبح ُب الفقو اإلسبلمي، د. مشسية بنت ٤تمد 205)
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* أٌما العلة ُب غَت النقدين فاختلف الفقهاء حو٢تا: فَتل اٟتنفية كاٟتنابلة ُب الركاية ا١تشهورة 
الشافعية كاٟتنابلة ُب ركاية: عنهم كاإلمامية كالزيدية، أف العلة ىي الوزف أك الكيل كاٞتنس، كيرل 

 .(206)أف العلة ىي الطعاـ، كقاؿ مالك: ىي االقتيات كاالدخار

الحكم الثاني : هم يباح الربا القليم؟ وما المراد من قوله تعالو :"اَل تَْأُكُلوْا الرباوا 
 (؟207أ عا ا مضاعفة ")

ـر إ٪تا ىو الربا يذىب بعض ضعفاء اإلٯتاف ) من مسلمي ىذا العصر ( إىل أف الربا ا
الفاحش ، الذم تكوف النسبة فيو مرتفعة ، كيقصد منو استغبلؿ حاجة الناس ، أما الربا 
القليل الذم ال يتجاكز نسبتو اثنُت أك ثبلثة ُب ا١تائة فإنو غَت ٤تـر ، ك٭تتجوف على دعواىم 

ارؾ كتعاىل : "الى الباطلة بأٌف ا تبارؾ كتعاىل إ٪تا حـر الربا إذا كاف فاحشان حيث قاؿ تب
تىٍأكيليوٍا الرباكا أضعافا مضاعفة " , فالنهي إ٪تا جاء مشركطان كمقيدان كىو كونو مضاعفان أضعافان  

 كثَتة ، فإذا َل يكن كذلك ، ككانت النسبة فيو يسَتة فبل كجو لتحرٯتو .
 كللجواب على ذلك نقولو : 

كال شرطان ، كإ٪تا ىو لبياف الواقع الذم   أكالن : إف قولو تعاىل : "أضعافا مضاعفة ": ليس قيدان 
كاف التعامل عليو أياـ اٞتاىلية ، كما يتضح من سبب النزكؿ ، كللتشنيع عليهم بأٌف ُب ىذه 

 (.208ا١تعاملة ظلمان صارخان كعدكانان مبينان ، حيث كانوا يأخذكف الربا مضاعفان أضعافان كثَتة )
الربا قليلو ككثَته ، فهذا القوؿ يعترب خركجان على  ثانيان : إف ا١تسلمُت قد أٚتعوا على ٖترًن

اإلٚتاع كما ال ٮتلو عن جهلو بأصوؿ الشريعة الغراء ، فإف قليل الربا يدعو إىل كثَته ، 
فاإلسبلـ حُت ٭ترـٌ الشيء ٭تٌرمو ) كليان ( أخذان بقاعدة ) سٌد الذرائع ( ألنو لو أباح القليل 

لربا كا٠تمر ُب اٟترمة فهل يقوؿ مسلم عاقل إف القليل من منو ٞتٌر ذلك إىل الكثَت منو ، كا
 ا٠تمر حبلؿ؟

                                                           

، عيوف األزىار، ا١ترتضى، 376، النهاية، الطوسي، ص4/135، ا١تغٍت، ابن قدامة، 5/184(انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 206)
، اإلنصاؼ 4/126، الشرح الكبَت، مشس الدين ابن قدامة، 9/494، آّموع، النوكم، 8/33، شرح كتاب النيل، أطفيش، 262ص

 .١5/126ترداكم، ُب معرفة الراجح من ا٠تبلؼ، ا
   130( آؿ عمراف : 207)
 393\1( ركائع البياف , 208)
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أتؤمنوف ببعض الكتاب كتكفركف » ثالثان : نقوؿ ٢تؤالء اٞتهلة ) من أنصاؼ ا١تتعلمُت ( : 
؟ فلماذا ٖتتجوف ّٔذه اِلية على دعواكم الباطلة ، كال تقرؤكف قولو تعاىل :" كىأىحىلَّ ا  ببعضو

كىحىرَّـى الرباكا " كقولو تعاىل : "اتقوا ا كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى الربا " كقولو تعاىل : "ٯتىٍحىقي ا البيع 
الربا كىيػيٍريب الصدقات " ىل ُب ىذه اِليات ما يقيد الربا بالقليل أك الكثَت أـ اللفظ مطلق؟ 

 آكل الربا ، كموكلو ، لعن رسوؿ ا« ككذلك قولو صلى ا عليو كسلم ُب حديث جابر 
فالربا ٤تـر ّتميع أنواعو بالنصوص القطعية ، كالقليل » ككاتبو ، كشاىديو ، كقاؿ ىم سواء 

كالكثَت ُب اٟترمة سواء . كصدؽ ا حيث يقوؿ : "ٯتىٍحىقي ا الربا كىيػيٍريب الصدقات كا الى 
بُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو "    ٭تًي
موقف الفقهاج المعاصرين والمفتين والمجمعات الفقهية من الفوائد الحكم الثالث : 

 البنكية
إف كافة آّامع العلمية كا١تؤ٘ترات كالندكات اليت عقدت على مستول العاَل اإلسبلمي ُب 
العقود األربعة األخَتة، قد انتهت إىل حرمة فوائد البنوؾ بكل أنواعها، كيكفينا ُب ىذا ا١تقاـ 

، كالذم (209)امعة اليت أصدرىا ا١تؤ٘تر الثاين ّٓمع البحوث اإلسبلمية بالقاىرةتلك الفتول اٞت
ـ، كىو ىيئة رٝتية تابعة للدكلة ا١تصرية، 1965مايو سنة ى/ 1385عقد ُب اـر سنة 

دكلة  30عا١تا على رأسهم شيخ األزىر حينذاؾ، كحضره ٦تثلوف عن  26ككاف مكٌونا من 
عا١تا يعاكهنم عدد كبَت من ا٠ترباء االقتصاديُت  58و إسبلمية، ْتيث كصل عدد أعضائ

 كالقانونيُت كالباحثُت.

 كقد انتهى ا١تؤ٘تر باإلٚتاع إىل تقرير ما يلي:

الفائدة على أنواع القركض كلها ربا ٤تـر كال فرؽ ُب ذلك بُت ما يسمى بالقرض  -أ 
االستهبلكي كما يسمى بالقرض اإلنتاجي، ألف نصوص الكتاب كالسنة ُب 

 موعها قاطعة ُب ٖترًن النوعُت.٣ت
كثَت الربا كقليلو حراـ كما يشَت إىل ذلك الفهم الصحيح ُب قولو تعاىل: }يا أيها  -ب 

                                                           

 ـ.1965مايوى/ 1385القاىرة، ٤تـر  -(٣تمع البحوث اإلسبلمية، ا١تؤ٘تر الثاين، الفوائد البنكية 209)
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 .(210)الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كاتقوا ا لعلكم تفلحوف{
ال  اإلقراض بالربا ارَـّ ال تبيحو حاجة كال ضركرة، كاالقًتاض بالربا ٤ترـٌ كذلك -ج 

 يرتفع إٙتو، إال إذا دعت إليو الضركرة، ككل امرئ مًتكؾ لدينو ُب تقدير ضركرتو.
كخطابات  (211)أعماؿ البنوؾ من اٟتسابات اٞتارية كصرؼ الشيكات -د 

اليت يقـو عليها العمل بُت التاجر كالبنوؾ ُب (213)كالكمبياالت (212)االعتماد
ؤخذ ُب نظَت ىذه األعماؿ الداخل كل ىذا من ا١تعامبلت ا١تصرفية اٞتائزة كما ي

 ليس من باب الربا.
بفائدة، من كسائل أنواع القركض  (214)اٟتسابات ذات األجل كفتح االعتماد -ق 

 بفائدة، كلها من ا١تعامبلت ارمة الربوية.
 :(215رابعاً : الفوائد المستفادة من اآليات الكريمة)

 لو، كعدـ التوبة منو.بياف عقوبة آكل الربا يـو القيامة الستباحتهم كأكلهم  -4
 ٖترًن الربا ككل ماؿ حراـ ١تا جاء ُب اِلية من الوعيد الشديد. -2
صفة اٟتب  تعاىل كأنو تعاىل ٭تب أكلياءه كىم أىل اإلٯتاف بو كطاعتو كيكره أعداءه  -3

 كىم أىل الكفر بو كمعاصيو من أكل الربا كغَته من كبائر الذنوب.
 طو ا١تبنية ُب كتب الفقو.حلية البيع إف ًب على شرك  -4
من تاب من الربا تقبل توبتو، ك٭تل لو ما أفاده منو قبل التوبة بشرط سيأٌب ُب اِليات  -5

 بعد ىذه.

                                                           

 .130(آؿ عمراف: 210)
ع على شخص ثالث كىو ا١تستفيد. (كىو أمر صادر من شخص ٭تٌرر إىل شخص آخر كجهة معينة بدفع مبلغ من ا١تاؿ ٔتجٌرد االطبل211)

 .226انظر: صيغ التمويل قصَت األجل، سليماف ناصر، ص
(كىو عبارة عن تعهُّد كتايب، يتعهَّد كتايب، يتعهَّد ٔتقتضاه البنك لكفالة أحد عمبلئو )طالب اإلصدار( ُب حدكد مبلغ معُتَّ ٕتاه 212)

كذلك ضمانا لوفاء ىذا العميل بالتزامو ٕتاه ذلك الطرؼ خبلؿ مدة معينة. طرؼ ثالث ٔتناسبة التزاـ ملقى على عاتق العميل ا١تكفوؿ 
 .242انظر: صيغ التمويل قصَت األجل، ص

(كتسمى أيضان بالسفتجة: كىي أمر صادر عن شخص يسمى: الساحب إىل شخص يسمى ا١تسحوب عليو بدفع مبلغ من ا١تاؿ عند 213)
، منشأة 247فيد. انظر: العقود كعمليات البنوؾ التجارية، علي الباركدم، صاالطبلع ُب تاريخ معُت إىل شخص ثالث يسمى ا١تست

 ا١تعارؼ، مصر.
 .220(ىو تعهد البنك بوضع مبلغ معُت من ا١تاؿ ٖتت تصرُّؼ عملية خبلؿ فًتة زمنية معينة. انظر: ا١ترجع السابق ص214)
 394\1, ركائع البياف , 272-271\1(أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت , 215)
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 كعيد ا تعاىل ٔتحق الربا ككعده بإرباء الصدقة. -6
 بشرل ا تعاىل ألىل اإلٯتاف كالعمل الصاحل مع إقامتهم للصبلة كإيتائهم للزكاة. -7

 ب التوبة من الربا كمن كل ا١تعاصي.كجو  -8

ا١تصر على ا١تعامبلت الربوية ٭تب على اٟتاكم أف ٭تاربو بالضرب على يديو حىت يًتؾ  -9
 الربا.
من تاب من الربا ال يظلم باألخذ من رأس مالو بل يعطاه كافيان كامبلن إال أف يتصدؽ  -10

 بالتنازؿ عن ديونو الربوية فذلك خَت لو حاالن كمآالن.
 كجوب ذكر الدار اِلخرة كاالستعداد ٢تا باإلٯتاف كالعمل الصاحل كترؾ الربا كالعاصي. -11

 الربا جرٯتة اجتماعية كدينية خطَتة . -12

 الربا من الكبائر اليت يستحق صاحبها عذاب النار . -13

 القليل من الربا كالكثَت ُب اٟترمة سواء . -14
 الشرع باجتناب ما حرـٌ ا عليو .على ا١تؤمن أف يقف عند حدكد  -15
 السبلح الذم يعصم ا١تسلم من ا١تخالفات إ٪تا ىو تقول ا . -16
ذىب أىل العلم إىل أف حكم الربا يثبت ُب الربويات الست ا١تنصوص عليها كيتعداىا  –17

 إىل كل ماؿ توجد فيو تلك األصناؼ .
من خبلؿ مراقبة أكصاؼ العلل اليت جعلها ٯتكن التفريق بُت ا١تعاملة الربوية من غَتىا  –18

 فقهاء ا١تدارس الفقهية عند التعليل لتحرًن ربا الفضل كالنساء .
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َعْن طاووس َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِ َي  : المو و  األول : باع ما نهو او عنه من البيو 
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِو َصلَّو اوُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  اَل تـََلقَُّوا الرُّْكَباَن  َواَل يَِبْ  َحاِ ٌر »اوُ َعنـْ

اَل َيُكوُن َلُه »قَاَل: « ؟«اَل يَِبيُ  َحاِ ٌر لَِبادٍ »َما قـَْولُُه: »  قَاَل:  ـَُقْلُت اِلْبِن َعبَّاٍس: «لِبَـادٍ 
  216 «ِسْمَسارًا

 :217:أوالً : شرح المفردات 

فحيًذفىٍت إحدل التاءين ٗتفيفنا لتىجانيًس « ال تتلَّقىٍوا»األصل: «: اَل تـََلقَُّوا الرُّْكَبانَ »-
، قاؿ اٞتوىرمُّ ػ« الرٍُّكبافي »اٟتركتُت، ك : أصحابي اإلبل »ػ:  ا رٛتو ٚتعي رىٍكبو ُب كالرٍَّكبي

بىةي ػ ، كالرَّكى ، كىم العىشىرىةي فما فوقها، كاٞتمعي: أىرٍكيبه ػ: أقلُّ ًمن  بالتحريك السَّفىر دكف الدكابّْ
: ٚتعي  بالضمّْ  الرٍَّكًب، كاأليرٍكوبي ػ ػ: أكثري ًمن الرٍَّكب، كالرٍُّكبافي: اٞتماعةي منهم، كالرُّكَّابي

هم إىل البلد للبيع، فيشًتيها منهم قبل كصو٢تم إىل ، كا١تقصودي: تػىلىقّْي اٞتالبُت أرزاقى 218«راكبو 
 .219السوؽ كتػىعىرًُّفهم على السعر

يديف كالقرل.«: الحا ر» -
قيمي ُب ا١ت

ي
 ساكني اٟتضىًر، كىو ا١ت

قيمي بالصحراء. «:البادي»-
ي
 ساكني البادية، كىو ا١ت

                                                           

 َّٕ/ ْأخرجو البخارٌم ُبي صحيحو , كتاب البيوع , باب: ىل يبيع حاضره لبادو بغًَت أجرو؟ كىل ييعينيو أك ينصحو؟,  ميتػَّفىقه عليو, 216)
, كأبو داكد ُب كتاب البيوع , بابه ُب النهي أىٍف يبيع حاضره لبادو،   ُْٔ/ َُكمسلمه ُب كتاب البيوع , بابي ٖترًن بيًع اٟتاضر للبادم، 

كابني ماجو ُب كتاب التجارات , بابي النهي أىٍف يبيع حاضره لبادو، ًمن  ِٕٓ/ ٕ, كالنسائيُّ ُب كتاب البيوع, بابي التلقّْي،  َِٕ/ ّ
 .ّٕٓ/ ِحديث ابًن عبَّاسو رضي ا عنهما , 

 القواصم , اٞتزائر .,دار  ٥76تتارات من نصوص حديثية ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص ( 217

 ( ا١ترجع نفسو .218
 . ٥76تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص  219)
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ػ اٍسمه للذم  البيعُب  ػ القيّْمي باألمًر اٟتافظي لو، كىو ػ ُب األصل كىو ػ«: السمسار» -
 .220يدخل بُت البائًع كا١تشًتم ميتوسّْطنا إلمضاًء البيع

يٍفتػىعىلى ُب  ُب ىذا اٟتديثً  مىنىعى اإلسبلـي ػ :221: المعنو اإلجمالي للحديث ثانياً 
ػ التدخُّلى ا١ت

 حيرّْيًَّة السوًؽ ُب صورتُت ًمن صيوىًر البيع ك٫تيىا:

                                                           
 ا١ترجع نفسو( 220
 ٥75تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص ( 221
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اٞتالبُت ًمن البادية لبػىٍيًع ًسلىًعهم ًمن طعاـو كحيوافو قبل حلو٢تم كىي تػىلىقّْي  الصورة األولو: ػ
 ػ بأىٍرخىصى ًمن ًسٍعًر البلد. كىيٍم ٬تهلوف ًسٍعرى السوؽ بالسوؽ، فيشًتيها منهم ػ

كسببي النهي عن ذلك ميتػىعىلّْقه بالضرر الواقع على أىل البلد ُب عدىـً انتفاعهم بشراًء جىلىًبهم 
ػ على اٞتالًبُتى ًمن ناحيًة احتماًؿ كقوعهم ُب الغىنٍب كًحٍرماهًنم  أيضنا ةو، ككاقعه ػميباشىرةن ًمن جه

 ًمن باقي رًٍزقهم الذم كىدُّكا فيو كتىًعبيوا ًمن أىٍجًلو ًمن جهةو أخرل.

ـى غريبه البلدى بسلعةو تػىعيمُّ اٟتاجةي إليها، ييريدي بيعىها بًسٍعرً  الصورة الثانية: ػ  كىي أىٍف يػىٍقدى
، كلو «خىلّْ ًسٍلعتىك عندم أىبيعيها لك بثمنو غاؿو »الوقًت ُب اٟتاؿ، فيأتيو اٟتاضري فيقوؿ لو: 

ىٍرخىصى كنػىفىعى البلدى كانتفع ىو أيضنا  .222باعى البادم بنػىٍفًسو ألى

قيمُت ًمن أىل  أيضنا كسببي النهًي ُب ىذه الصورًة ىو الضرري ػ
ي
ػ ا١تتمثّْلي ُب التضييق على ا١ت

حيطى باألسعار علمنا حيث إفَّ اٟتاضر ػ البلد،
ي
ػ ال يىدىعي ٢تم شيئنا ينتفعوف بو، ُب حًُت  ا١ت

ًينى إذا باعىها صاًحبيها بًسٍعًر يوًمها ًمن غًَت تدخًُّل اٟتاضر الذم  ٍشًتى
ي
ٖتصل التوسعةي على ا١ت

يعامىلًة ا١تنهيّْ 
عنها، ميراعاةن للمصلحة تػىوىىلَّ السمسرةى ًحٍرصنا منو على األجرة ميقاًبلى ىذه ا١ت

 223العامَّة.

 : قه الحديث:ثالثاً 

صورتُت ًمن صيوىًر البيع، اشتمل حديثي ابًن عبَّاسو رضي ا عنهما السػابقي النهيى عن 
 :224ء ُب كيلّْ صورةو منها مىواًقفي ميتبايًنةه، نستعرض تفصيلىها فيما يليكللفقها

 الصورة األولو: تلقي الركبان:

 خبلًؼ العلماء ُب الوجهُت التاليػىٍُت:ٯتكن حىٍصري 

 مكاف التلقّْي. ـ الوجه األوَّل:

                                                           

 . 75حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص ٥تتارات من نصوص  222)
 . ٥75تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص ( 223
 ا١ترجع نفسو( 224



64 
 

 حكمي بيع ا١تتلقّْي. ـ الوجه الثاني:

 كسنتناكؿ ىذين الوجهُت على ما يأٌب:

 الوجه األوَّل: مكان التلقي:

 م اه  العلماج وأدلَّتهم:

 اختلف العلماءي ُب مكاًف ابتداًء التلقّْي على قولُت ٫تا:

كىو قوؿي مالكو كأٛتدى  األوَّل: أنَّ بداية التلقّْي تكون ِمن خارِِج السوق: القول ●
كإسحاؽى كالليًث، عمبلن بظاًىًر األحاديًث التاليًة اليت تيفيدي أفَّ منتهى التلقّْي ما فوؽ السوًؽ 

 كىي:

ا الَجَلَ   اَل تـََلقَّوُ »ػ ما أخرجو مسلمه كغَتيه ًمن حديًث أيب ىريرة رضي ا عنو مرفوعنا: 
 .225«َ َمْن تـََلقَّاُ   َاْشتَـَرى ِمْنُه:  َِإَذا أََتو َسيُّْدُ  السُّوَق  ـَُهَو بِالِخَيارِ 

اَل تـََلقَُّوا السَّْلَ  "ػ ما أخرجو البخارمُّ كغَتيه ًمن حديًث ابًن عمر رضي ا عنهما مرفوعنا: 
: "َحتَّو يـُْهَبَط ِبَها ِإَلو السُّوقِ  أىفَّ رىسيوؿى اً صىلَّى اي عىلىٍيًو كىسىلَّمى نػىهىى أىٍف "، كُب لفًظ مسلمو

 .(226" )تػيتػىلىقَّى السّْلىعي حىىتَّ تػىبػٍليغى اأٍلىٍسوىاؽى 

ُكنَّا نـَتَـَلقَّو »ػ عن عبد ا بًن عمر رضي ا عنهما قاؿ:  أيضنا ػ كما أخرجو البخارمُّ ػ
ُهُم الطََّعاَم؛ نَـَهانَا النَِّبيُّ  الرُّْكَباَن  ـََنْشَتِري ِمنـْ َلَغ ِبِه   ـَ َصلَّو اوُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن نَِبيَعُه َحتَّو يـُبـْ

 .227«ُسوُق الطََّعامِ 

                                                           
/ َُديث جابر ابًن عبد ا رضي ا عنهما , أخرجو مسلمه ُب صحيحو , كتاب البيوع, بابي ٖترًًن بيًع اٟتاضر للبادم، ًمن ح( 225

ُٔٓ . 
, بابي ميٍنتىهى التلقّْي، كمسلم ُب صحيحو , كتاب  ّٕٓ/ ْأخرجو البخارمُّ ُب صحيحو , كتاب البيوع , باب منتهى التلقي ,  226)

 .  ُِٔ/ َُالبيوع , بابي ٖترًن تلقّْي اٞتىلىب، ًمن حديث ابًن عمر رضي ا عنهما ,  
 .  ّٕٓ/ ْرجو البخارمُّ ُب ُب صحيحو , كتاب البيوع , بابي منتهى التلقّْي، ًمن حديث ابًن عيمىرى رضي ا عنهما, أخ( 227
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كإليو ذىبىًت الشافعيةي كا٢تادكيةي،  القول الثاني: أنَّ بداية التلقّْي تكون ِمن خارِِج البلد: ●
ناًسبً 

ي
ـى إىل البلًد  كميٍستػىنىدي ىذا القوًؿ النظري إىل ا١تعٌت ا١ت للمنع، كىو تغريري اٞتالب؛ فإنو ًإٍف قىًد

أمكنو معرفةي السعًر كطلبي اٟتظّْ لنػىٍفًسو، فًإٍف َل يىٍسعى إىل التعرُّؼ على األسعار فذلك ًمن 
 .(228)تفريطو كتقصَته

ِة أدلَّته  وعَدِم انتها  المعنو الُمناِسِ  للمن  لَتعاُر ه  م  والقول األوَّل َأْرَجُح لقوَّ
 ظواهر األحاديث الُمساقة آنًفا 

 :229الوجه الثاني: حكم بي  المتلقي

 م اه  العلماج وأدلَُّتهم:

 اختلف الفقهاءي ُب حكًم بيًع ا١تتلقّْي على األقواؿ التالية:

، كأفَّ البيع فيو  القول األوَّل: ذىىىبى ٚتهوري العلماء إىل ٖترًًن التلقّْي كأفَّ صاًحبىو آٍبه عاصو
ػ أىثٍػبىتى للبائع ا٠تيارى إذا عىًلمى  ا رٛتو مع الكراىة، غَتى أفَّ اإلماـ الشافعيَّ ػصحيحه 

 كأىثٍػبىتى اٟتنابلةي لو ا٠تيارى مطلقنا.230بالغىنٍب 

ذىىىبى أبو حنيفة كأصحابي الرأم إىل جواز التلقّْي، كحكموا بصحًَّة بيًعو ًمن  القول الثاني:
 ليو.، كاٟتديثي حجَّةه ع231غًَت كراىةو 

كاٟتنابلة كىو قوؿي البخارمّْ إىل ٖترًًن التلقّْي كبطبلًف 232ذىىىبى بعضي ا١تالكية القول الثالث:
ا بظاًىًر النهي ا١تقتضي للفساد.  البيع أخذن

 كيظهر رجحافي القوؿ األكَّؿ فيما يلي:

                                                           
 .ِْ/ ِسيبيل السبلـ ,  للصنعاين ( 228
 . ص ٥ّ4تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس ,( 229
 .ُُِ/ ّ،  إحكاـ األحكاـ , البن دقيق العيد , ّٔ/ ِالشربيٍت ,  مغٍت اتاج ,   230
 .ّْٕ/ ْفتح البارم , البن حجر,  231
 .ُٔٔ/ ِبداية آّتهد كهناية ا١تقتصد , ابن رشد ,  232
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 ػ ألفَّ األصل ُب النهي عند اإلطبلؽ أنو ييفيدي التحرًنى.

لُّ بأركاًف العقًد ػ كألفَّ النهي تىوجَّوى  ألمرو خارًجو عن العقد ال يرجع إىل ذات ا١تنهيّْ عنو، كال ٮتًي
ٍفًع اإلضرار بالركباف كأىًل السوؽ؛ فبل يقتضي النهيي ػ ػ  على ىذا الوجو كشركطو، كإ٪تا ىو لدى

 فسادنا.

 الصورة الثانية: بي  الحا ر للبادي:

 على األقواؿ التالية:اختلف الفقهاءي ُب حيٍكًم بيع اٟتاضًر للبادم 

 :(233)م اه  العلماِج وأدلَُّتهم

إىل ٖترًًن بيًع اٟتاضر للبادم مطلقنا بأجرةو أك بغًَت  ذىبىًت الشافعيةي كاٟتنابلة القول األوَّل: ●
أجرةو، كأفَّ البيع صحيحه لكوًف النهي تىوجَّوى إىل أمرو خارجو عن العقد، كأفَّ صاًحبىو آٍبه كعاصو 

يخالىفًتو 
.١ت  النهيى

ـي أٛتد ػ القول الثاني: ● ػ إىل ٖترًًن بيًع اٟتاضر للبادم، كإىل  ُب ا١تشهور عنو ذىب اإلما
 بطبلًف البيع بالشركط التالية:

 ػ أىٍف يكوف جاىبلن بًسٍعرًىا.

 ػ أىٍف يػىٍقدىـ البائعي لبيًع سلعتو بًسٍعًر يوًمها.

 ػ أىٍف يقصدىا اٟتاضري لبيًعها لو.

 بالناس حاجةه إىل السلعة.ػ أىٍف يكوف 

ـي البخارمُّ كمىن كافػىقىو إىل التفصيل، حيث ٛتىىلى النهيى ُب  القول الثالث: ● ذىىىبى اإلما
حديًث ابًن عبَّاسو رضي ا عنهما على البيع بأجرةو، كفسَّرى السمسرةى ا١تنهيَّ عنها بذلك، 

النصيحة؛ لذلك بوَّب البخارمُّ كأجازى بيعى اٟتاضًر للبادم بغًَت أجرةو عمبلن بأحاديًث 

                                                           
 . ص٥ّٕتتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , 233
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باب: ىل يبيع حاضره لبادو بغًَت أجرو؟ كىل ييًعينيو أك ينصحو؟ كقاؿ النيبُّ »للحديث بقولو: 
ْليَـْنَصْح َلهُ  صلَّى ا عليو كسلَّم:  .(234)«ِإَذا اْستَـْنَصَح َأَحدُُكْم َأَخاُ   ـَ

اًىده  القول الراب : ● كا٢تادم كركايةه عن أٛتد إىل جواًز بيًع ذىىىبى أبو حنيفة كعطاءه ك٣تي
 اٟتاضر للبادم مطلقنا بأجرةو أك بغًَت أجرةو ميٍستًدلُّْت ٔتا يلي:

 ػ التمسُّك بأحاديث النصيحة على أهنا ناسخةه ألحاديث ا١تنع.

.  ػ العمل بالقياس على التوكيل ٞتواًز ىذا األخًَت مطلقنا ًمن غًَت خبلؼو

أىٍرجىحى اِلراًء ا١تتقدّْمًة قوؿي اٞتمهوًر القائلُت بتحرًًن الفعل على  كُب تقديرم أفَّ الترجيح: 
؛ ألفَّ  ، كصحًَّة بيع ا١تتلقّْي ككذا بيًع اٟتاضر للبادم؛ «اأَلْصَم ِ ي النـَّْهِي التَّْحرِيمُ »العمـو
إىل جهةو ػ فإنو ال يقتضي بطبلننا لتوجًُّهًو  كًإٍف كاف يستوجب اإلٍبى على صاًحًبو ألفَّ النهي ػ

 مينػٍفىكَّةو، ليس ٙتىَّةى إخبلؿه باألركاف أك الشرائط، مع أفَّ ثبوت ا٠تياًر فرعه ًمن صحَّة العقد
(235). 

 :236: الفوائد واألحكام المستنبطة من الحديثرابعاً 

ـي التالية:  ييؤخىذي ًمن ىذا اٟتديًث الفوائدي كاألحكا

 .لسوؽكمىتاعهم كالشراًء منهم قبل كصو٢تم إىل اتػىلىقّْي اٞتالًبُت لبيًع رًٍزًقهم ٖترًن  – ُ

ا: إزالةي الضرًر عن اٞتالب - 2 ًعلَّةي النهي ُب اٟتديث حاصلةه ُب أمرين ٕتتمع فيهما ك٫تي
كصيانتيو ٦تَّن ٮتدعو ًمن ناحيةو، كنػىٍفعي أىًل السوًؽ ًمن ناحيةو أخرل، خبلفنا ١تن حىصىرى العلَّةى ُب 

 .237أحىًد األمرين دكف اِلخىر

                                                           

 . َّٕ/ ْفتح البارم ,  ( صحيح البخارم بشرح 234
 .٥45تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص  235)
 . ٥48تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص 236)

 .َّٕ/ ٔ، نيل األكطار , للشوكاين ِّٗ/ ْا١تغٍت , البن قدامة ,  237)
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ظاًىري اٟتديًث أنو َل يػيفىرٍّْؽ ُب النهي بُت أىٍف يبتدئ ا١تتلقّْي اٞتالبى بطلًب الشراء أك  -3 
ما إذا قىصىدى التلقّْيى أك َل يقصد، كشىرىطى بعضي كما َل يفرؽ اٟتديث بُت البيًع أك بالعكس،

أك حاجةو أخرل  العلماء أىٍف يكوف قاصدنا لذلك، فًإٍف خىرىجى للسبلـ على اٞتالب أك للفرجة
فوىجىدىىم فبايػىعىهم؛ َل يىتناكىٍلو النهيي 

قاًصًد كالنيَّات. 238
ى
ا للحديث با١ت  تقييدن

ػ يىتناكىؿي ا١تسافةى الطويلة كالقصَتة، كخالىفى بعضي العلماًء ُب ذلك  بظاىرًه كاٟتديث - 4
بداية التلقّْي تكوف  ، كا١تعلوـي أفَّ 239فحدَّدىا رأمه ٔتًيلو كآخىري ٔتسافًة قصرو كثالثه بفرسخُت

كعلى فػىٍرًض أنو َل يىرًٍد ُب خطاب  ػ. كًمن جهةو أخرل ػ كما سيأٌب بيانيو ًمن خارًًج السوؽ ػ
 .240ػ فإفَّ ا١ترجعى ُب ذلك ىو العيٍرؼي  الشرًع ٖتديده للمسافة

ع ٖترًًن بيًع اٟتاضر للبادم كالشراًء لو؛ ألفَّ البيع كلمةه جامعةه ميٍشتػىرىكةه بُت البي - 5
كاٟتديث عاّّ ُب النهي، سواءه كاف البادم قريبنا لو أك  كاالبتياع، كىي ًمن األضداد

ـى اٞتالبي ٔتىتاًعو ُب زمن الغبلء أك كقتى الرخص، كسواءه كاف أىلي  أجنبيِّا، كسواءه قىًد
 البلد ٤تتاجُت إليو أك غَتى ٤تتاجُت.

كبيًع اٟتاضر للبادم تكمن ُب رعاية حكمة التشريع ًمن كراًء ٖترًن تػىلىقّْي الركباف - 6
صاًلًح ا٠ت

ى
صاًلًح العامًَّة كتقدٯًتها على ا١ت

ى
 . 241اصَّة، كذلك مقتضى العدًؿ اإل٢تيا١ت

 المو و  الثاني : بَاُع الشفَعة
ُهماَ قَاَل  َجَعَم )و ي لفظ:  قضو( النبـي صـلو او  -َعْن َجاِبِر بن َعْبِد او َر ي او َعنـْ

ــفَعِة  ــِي ُكــم َمــال لَــم يقســم   َــإَذا وقـََعــِت الُحــدوُد َوصــرَ ِت الطــرُق  َــال  عليــه وســلم بالشُّ
  242ُشفَعة 

 أوالً : شرح مفردات الحديث :

                                                           
 ، ّْٕ/ ْفتح البارم ,البن حجر ,( 238
 .َّٖ/ ٔ، نيل األكطار , للشوكاين ,  ُِ/ ِسيبيل السبلـ , للصنعاين  ,( 239
 , مرجع سابق .  48علي فركوس , ص ٥تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد ( 240
 ( ا١ترجع نفسو .241
أخرجو " ابن اٞتوزم " ُب " ٖتقيقو " عن طريق أيب سلمة عن جابر بلفظ: " إ٪تا جعل " كقاؿ: انفرد إلخراجو البخارم، ٍب أخرجو ( 242

 . 2/254,  عن أيب الزبَت عن جابر بلفظ " قضى "
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" حـد " وهـو ه هنـا ه مـا تميـز بـه األمـالك  وقعت الحدود: عينت  و" الحدود " جمـ 
 بعد القسمة 

صـــر ت الطـــرق: بضـــم الصـــاد وكســـر الـــراج المثقلـــة  يتخفـــف  بمعنـــو بينـــت مصـــار ها 
 وشوارعها 
علػػػى ا١تعػػػٌت األكؿ:  -شػػػرعان  -تطلػػػق علػػػى التملػػػك كعلػػػى اٟتصػػػة ا١تملوكػػػة كتعريفهػػػا الشـــفعة:

. كىػػػى ثابتػػػة بالسػػػنة،  243بعػػػوضاسػػػتحقاؽ الشػػػريك انتػػػزاع حصػػػة شػػػريكو ٦تػػػن انتقلػػػت إليػػػو 
 .244ْتديث الباب

 :245المعنو اإلجماليثانياً : 
 ىػذه الشػريعة اٟتكيمػة جػاءت إلحقػاؽ اٟتػق كالعػدؿ كدفػع الشػر كالضػر ك٢تػا الػنظم ا١تسػتقيمة

كاألحكاـ العادلة للغايات اٟتميدة كا١تقاصد الشريفة، فتصرفاهتا حسب ا١تصلحة كفق اٟتكمة 
 كالسداد.

كانت الشركة ُب العقارات يكثر ضػررىا كٯتتػد شػررىا كتشػق القسػمة فيهػا، أثبػت ك٢تذا فإنو ١تا  
 الشارع اٟتكيم الشفعة للشريك.

ٔتعػػٌت أنػػو إذا بػػاع أحػػد الشػػريكُت نصػػيبو مػػن العقػػار ا١تشػػًتؾ بينهمػػا، فللشػػريك الػػذم َل يبػػع 
 أخذ النصيب من ا١تشًتل ٔتثل ٙتنو، دفعان لضرره بالشراكة.

 يك ما َل يكن العقار ا١تشًتؾ قد قسم كعرفت حدكده كصرفت طرقو.ىذا اٟتق، ثابت للشر 
أمػػا بعػػد معرفػػة اٟتػػدكد ك٘تيزىػػا بػػُت النصػػيبُت، كبعػػد تصػػريف شػػوارعها كتشػػقيقها فػػبل شػػفعة، 

 لزكاؿ ضرر الشراكة كاالختبلط الذم ثبت من أجلو استحقاؽ انتزاع ا١تبيع من ا١تشًتل.
 :246ما يستفاد من الحديث ثالثاً : 

 ىذا اٟتديث أصل ُب ثبوت الشفعة كىو مستند اإلٚتاع عليها. -1

                                                           
 . 128ي فركوس , ص٥تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت , ٤تمد عل( 243

 ا١ترجع نفسو 244)
 2/516تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , آؿ بساـ , ( 245
 2/519, (ا١ترجع نفسو 246
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صػدر اٟتػػديث يشػعر بثبػػوت الشػفعة ُب ا١تنقػػوالت كسػياقو ٮتصػػها بالعقػار، كلكػػن يتبعهػػا  -2
 الشجر كالبناء إذا كانا ُب األرض.

تكوف الشفعة ُب العقار ا١تشًتؾ، الذم َل ٘تيز حدكده، كَل تصرؼ طرقو، لضػرر الشػراكة  -3
 حق الشريك الشفيع.اليت تل

 إذا ميزت حدكده، كصرفت طرقو، فبل شفعة لزكاؿ الضرر بالقسمة، كعدـ االختبلط. -4
 ّٔذا يعلم أهنا ال تثبت للجار، لقياـ اٟتدكد ك٘تييزىا. -5

 كيأٌب الكبلـ على الشفعة فيما فيو منفعة مشًتكة بُت اٞتارين إف شاء ا تعاىل.
ف الشػػفعة ال تكػػوف إال ُب العقػػار الػػذم ٘تكػػن قسػػمتو اسػػتدؿ بعضػػهم باٟتػػديث: علػػى أ -6

دكف ما ال ٘تكن قسمتو، أخذان من قولو: " ُب كل ما َل يقسم " ألف الػذم ال يقبػل القسػمة، 
 ال ٭تتاج إىل نفيو. كيأٌب ا٠تبلؼ فيو إف شاء ا.

 .تثبت الشفعة إزالةن لضرر الشريك، كلذا اختصت بالعقارات لطوؿ مدة الشراكة فيها -7
كأمػػا غػػَت العقػػار، فضػػرره يسػػَت. ٯتكػػن الػػتخلص منػػو بوسػػائل كثػػَتة، مػػن ا١تقاٝتػػة الػػيت ال ٖتتػػاج 

 إىل كلفة، أك بالبيع ك٨تو ذلك.
 المو و  الثالث : باع الربا والصرف

: قىاؿى رىسيوؿي اً صىلَّى اي عىلىٍيًو  ال ََّهُ  »كىسىلَّمى: عىٍن عيبىادىةى ٍبًن الصَّاًمًت رىًضيى اي عىٍنوي قىاؿى
بِال ََّهِ   َوالِفضَُّة بِالِفضَِّة  َوالبـُرُّ بِالبـُرّْ  َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر  َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر  َوالِمْلُح 

َكْيَف بِالِمْلِح  ِمْثاًل ِبِمْثٍم  َسَواًج ِبَسَواٍج  َيًدا بَِيٍد   َِإَذا اْختَـَلَفْت َهِ ِ  اأَلْصَناُف  َِبيُعوا  
 .247«ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيدٍ 

 :248 شرح مفردات الحديث: أوالً 
٬توز فيو الرفع، ٔتعٌت بيع الذىب بالذىب فحيذؼ ا١تضاؼ للعلم «: ال ََّهُ  بِال ََّه ِ »-

 بو، أك ا١تعٌت: يباع الذىب بالذىب.

                                                           
 . َِّ/ ٓ( أخرجو أٛتد ُب مسنده , 247
 .  ٥194تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت , ٤تمد علي فركوس , ص( 248
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، أك ىو مصدره ُب موضع حاؿو تقديره: الذىب يباع «: ِمْثاًل ِبِمْثمٍ »- بالذىب موزكننا ٔتوزكفو
.  مصدره مؤكَّده ٔتعٌت: يوزف كزننا بوزفو

 اٞتمع بُت ىذه األلفاظ لقصد التأكيد كا١تبالغة.«: ِمْثاًل ِبِمْثٍم  َسَواًج ِبَسَواٍج  َيًدا بَِيدٍ »-
 .ا١تراد أف يصَت كلُّ كاحدو جنسنا غَت جنس مقابلو«:  َِإَذا اْختَـَلَفْت َهِ ِ  اأَلْصَنافُ » -
 

 : المعنو اإلجمالي للحديث:ثانياً 
رغَّب اإلسبلـ ُب العمل كبذؿ اٞتهد، فبقدر ما يعمل اإلنساف يأخذ كبقدر ما يغرس ٭تظى 
بالثمار، أمَّا التبطُّل عن الكسب اٟتبلؿ، كالقعود عن السعي كراء رزؽ ا تعاىل اعتمادنا على 

غَت نىصىبو بعناء أخيو كمشقَّتو، فهذا  ٣تهود غَته، أك اعتدادنا بطعمةو باردةو تصل إليو من
معاًرضه لتعاليم شريعتنا خاصَّةن، كالشرائع السماكية األخرل عامَّةن، كألجل ذلك أباح ا البيع 

 كحرَـّ الربا.
كمن أنواع الربا ا١تنهيّْ عنو شرعنا ما تضمَّنو ىذا اٟتديث، كا١تتمثّْل ُب ربا الفضل كربا النسيئة، 

جنسو ٔتثلو كالذىب بالذىب، سواءه كانا مضركبػىٍُت أك غَت مضركبػىٍُت، أك فقد هنى عن بيع 
ا كاِلخىر رديئنا، فييمنع التفاضل بينهما  البػيرّْ بالربّْ أك التمر بالتمر، سواءه كاف الواحد منهما جيّْدن
عند البيع، ٔتعٌت أنو ييشًتط التماثل كا١تساكاة مع حصوؿ التقابض ُب ٣تلس العقد من غَت 

 تفاتو إىل النوعية.الٍ 
ُب حُت ٬توّْز الشارع التفاضل إذا بًيع جنسه بغَته كبيع الذىب بالفضَّة، كالبػيرّْ بالشعَت مع 

اد ٣تلس العقد   .249اشًتاط اٖتّْ

 :250: الفوائد واألحكام المستنبطة من الحديث ثالثاً 
 :251تتمثَّم الفوائد واألحكام  يما يلي

 صنفو من األصناؼ الستَّة ا١تذكورة ٔتثلو إالَّ بشرطُت:ػ فيو دليله على ٖترًن مبادلة  ُ
 التماثم والمساواة  الشرط األوَّل: -

                                                           
 .196فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص ٥تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب ( 249
 .ُٖٖ/ ّشرح عمدة األحكاـ,  البن دقيق العيد , ( 250
 .٥197تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص ( 251
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، كىو تأكيده لو، كجاء ُب حديث «ِمْثاًل ِبِمْثٍم  َسَواًج ِبَسَواجٍ »لقولو صلَّى ا عليو كسلَّم: 
بِال ََّهِ  ِإالَّ ِمْثاًل ِبِمْثٍم َواَل اَل تَِبيُعوا ال ََّهَ  »أيب سعيدو ا٠تدرمّْ رضي ا عنو مرفوعنا: 

 ، ففيو تأكيده لوجوب ا١تساكاة كٖترًن ربا الفضل. 252...«ُتِشفُّوا بـَْعَضَها َعَلو بـَْعضٍ 
 التقابض  ي مجلس العقد  الشرط الثاني: -

، لقولو  َيًدا »فبل ٬توز التفرُّؽ قبل التقابض، بأف يعطيى أحدي الطرفُت حاالِّ كاِلخىري مؤجَّبلن
 . «بَِيدٍ 
ػ على إطبلؽ التفاضل عند اختبلؼ اٞتنس مع إ٬تاب  أيضنا ػ كُب اٟتديث دليله ػ ِ

 «. َِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيدٍ »التقابض، كذلك ُب قولو: 
ػ فيو إطبلؽ األصناؼ الستَّة من غَت تقييدو، فيدخل ُب كلّْ صنفو ٚتيعي أنواعو: اٞتيّْدي  ّ
 الردمء، كالصحيح كا١تكسَّر، كا٠تالص كا١تغشوش، كا١تنقوش كا١تشركب كاٟتيًليُّ كالترب إٚتاعناك 

253. 
 ػ أفَّ ربا الفضل ال ٬ترم إالَّ ُب اٞتنس الواحد. ْ
فيو تصريحه بأفَّ البػيرَّ كالشعَت جنساف، ككلُّ كاحدو « البـُرُّ بِالبـُرّْ  َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيرِ »ػ كقولو:  ٓ

، كىو مذىب ٚتهور العلماء.  منهما صنفه ٥تتًلفه
ػ عدـ جواز النسيئة ُب بيع أحد األجناس ا١تذكورة ُب اٟتديث بغَتىا إذا كانت العلَّة  ٔ

ا.  كاحدةن، كمن بابو أىٍكىل إذا كاف جنسنا كاحدن
 ػ فيو تبعية ربا النسيئة لربا الفضل، فكلُّ ما حىريـى فيو التفاضل حـر فيو النَّساء. ٕ
ػ بتحرًن ربا الفضل، كىو مذىب اٞتماىَت من الصحابة رضي ا عنهم كأىل العلم ًمن  ٖ

 بعدىم.

علَّة ٖترًن الربا ُب الذىب كالفضَّة ىي الثمنية اليت استقرَّ عليها مذىب ا١تالكية  - 42
ات فبل كالشافعية كركايةه عن أٛتد، ألفَّ الثمن ىو ا١تعيار الضابط الذم ييعرؼ بو تقوًن ا١تبيع

ٮتضع لبلرتفاع كاال٩تفاض على عكس السلع، فإذف ال يوجد معٌتن أخطر من الثمنية ُب 
الذىب كالفضَّة إذ ّٔا حياة األمواؿ كحاجة الناس إليها ضركريةه كعامَّة، كألهنا غَت مقصودةو 

                                                           
 .ُٖٖ/ ّ(شرح عمدة األحكاـ,  البن دقيق العيد , 252
 .ّٖٕ/ ْفتح البارم , البن حجر , ( 253
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ئر لذاهتا بل للتوصُّل ّٔا إىل السلع، كىذا ا١تعٌت معقوؿه ٮتتصُّ بالنقود، فبل يتعدَّل سا
 . 254ا١توزكنات

كأمَّا األشياء األربعة األخرل فإفَّ العلَّة اليت ٕتتمع عليها كافَّة األدلَّة ال تتحقَّق إالَّ مع توفُّر 
اٞتمع ا١تكوَّف من الطعم كالقٍدر )الكيل أك الوزف( مع كحدة اٞتنس، كما أفَّ مطلق الطعم أك 

اإلباحة، لذلك فالعمل ّتميع أدلَّة ا١تذاىب القدر ال يقوّْم دليلى اٟترمة ُب مقابل دليل 
ا١تساقة كتقييدي كلٍّ منها باِلخىر أىٍكىل من العمل ببعضها، كالرجوعي إىل أصل اًٟتلّْ الذم 

 .255يقتضيو الكتاب كالسنَّة كاالعتبار ليتمَّ مقصود الشارع ٔتجموعها. كا أعلم
 المو و  الراب  : باع الوقف

َمَر ر ي او عنه قال: أصاع ُعَمُر أر ـا ِبَخْيبَــَر  ـأتو الَنبـي َصـًلو او َعْن َعْبِد او بٍن عُ 
َعَلْيِه ومَسّلَم َيْسَتأِمُرُ  ِ يهاَ   قال: يَا َرَسُوَل او  إني أصبت أْر ـاً ِبَخْيبَــَر لَـْم أِصـْ  َمـاال 

َحَبْسَت أْصَلَها َوَتَصـدْقَت ِبَهـا قال: " إْن ِشْئَت  َقط ُهَو أنـَْفُس ِعْنِدي ِمْنُه َ ماَ تَأُمُرني ِبِه؟
َر أنَُه ال يُباُ  أصُلَها َوال يُوَرث قال:  ـََتَصـدَق بَهـا ُعَمـُر  ـي  " قال:  ـََتَصدَق ِبَها ُعَمُر  َغيـْ
الُفَقَراج  و ي الُقربَـو  َو ـي الرقَـاِع  َو ـي َسـبيِم او  َوابـن السـبيِم  َوالضـيِف   ال ُجنَـاح 

َها بالمعُروِف  أْو ُيْطِعَم َصِديقاً  غيَر ُمَتَمول ِ يـِه  و ـي  لفـظ: َعَلو َمن َولِيَـَها أ ن يَأكَم ِمنـْ
َر ُمَتأثم   غيـْ

 :256شرح المفرداتأوالً :
) أف عمر أصاب أرضان من يهود بٍت حارثة يقاؿ ٢تػا ٙتػغ أر ا بخيبر :جاج  ي رواية :  -

بػػػا١تزارع كالسػػػكاف، كػػػم ال تػػػزاؿ عػػػامرة 160كخيػػػرب بػػػبلد مشػػػايل ا١تدينػػػة تبعػػػد عنهػػػا   (
ككانػػت مسػػكنا لليهػػود حػػىت فتحهػػا النػػيب صػػلى ا عليػػو كسػػلم عػػاـ سػػبع فػػأقرىم علػػى 
ػغ " بفػتح فسػكوف  فبلحتها حىت أجبلىم عمر ُب خبلفتو. كأرض عمر ىذه، اٝتهػا " ٘تى

 اشًتاىا من أرض خيرب.
                                                           

٥تتارات من نصوص حديثية ٥تتارة ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس , ص  , ُٔٓ/ ِ(إعبلـ ا١توقّْعُت, البن القيّْم  254
128 . 

 ا١تراجع نفسها .( 255
, تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , آؿ البساـ ,  63ص1إيقاظ األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد , ج256))
2/16  
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 يستشَته ُب التصرؼ ّٔا. يستأمر : -
 على الضم:ظرؼ زماف للماضي، مشدد الطاء، مبٌت قط:  -
 : يعٍت أجود منو، كالنفيس: الشيء الكرًن اٞتيد ا١تغتبط بو.أنفس منه -
 أم ٔتنفعتها ، كقد جاء ُب ركاية : ) احبس أصلها كسبل ٙترهتا ( .وتصدقت بها : -
 أم ال تباع ىذه األرض ا١توقوفة . ال يبا  أصلها : -
 كال يتقاٝتها الورثة بعد موت ا١تالك .وال يورث : -
 كال يعطى ألحد ليمتلكو .وال يوه  :  -
 ا١تراد ّٔم قرىب الواقف ، كبو جـز القرطيب .القربو : قيم :  -
 للغزاة آّاىدين ُب سبيل ا . ي سبيم او :  -
 ا١تسافر الذم انقضت بو النفقة ُب غَت بلده .وابن السبيم : -
 ىو من نزؿ بقـو يريد القرل كالضيافة .الضيف : -
 ال حرج كال إٍب.ال جناح : -
 اٗتاذ ا١تاؿ أخذا أكثر من حاجتو.  : المتمول: ِر متمول  غير متأثمغي -
 : اٗتاذ أصل ا١تاؿ كٚتعو حىت كأنو قدًن عنده.و" التأثم " -

 :257المعنو اإلجماليثانياً : 
أصاب عمر بن ا٠تطاب رضى ا عنو أرضا ٓتيرب، قدرىا مائة سهم، ىي أغلى أموالو عنده، 

 يتسابقوف إىل الباقيات الصاٟتات. -ا عنهمرضى  -لطيبها كجودهتا: كانوا
فجػػاء رضػػي اللىػػو عنػػو إىل النػػيب صػػلى ا عليػػو كسػػلم طمعػػان ُب الػػرب ا١تػػذكور ُب قولػػو تعػػاىل:  -
بػوفى " يستشػَته ُب صػفة الصػدقة ّٔػا لوجػو ا تعػاىل . لثقتػو  -"لىٍن تػىنىالوا الربن حىىتن تػيٍنًفقيػوا ٦تنػا ٖتًي

 بكماؿ نصحو.
عليو بأحسن طرؽ الصدقات، كذلك بأف ٭تبس أصلها كيقفو فبل يتصرؼ بو ببيػع، أك فأشار 

إىداء، أك إرث أك غَت ذلػك مػن أنػواع التصػرفات، الػيت مػن شػأهنا أف تنقػل ا١تلػك ، أك تكػوف 
سػػػببا ُب نقلػػػو، كيتصػػػدؽ ّٔػػػا ُب الفقػػػراء كا١تسػػػاكُت، كَب األقػػػارب كاألرحػػػاـ، كأف يػىفيػػػكن منهػػػا 

الػػرؽ، أك بتسػػليم الػػػديات عػػن ا١تسػػتوجبُت، كأف يسػػػاعد ّٔػػا آّاىػػػدين ُب الرقػػاب بػػالعتق مػػػن 
                                                           

 66 -1/64إيقاظ األفهاـ ُب شرحعمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد , 257)
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سبيل ا إلعبلء كلمتو كنصر دينو، كأف يطعم ا١تسافر الذم انقطعت بػو نفقتػو ُب غػَت بلػده، 
 كيطعم منها الضيف أيضا، فإكراـ الضيف من اإلٯتاف با تعاىل.

عاىػدىا بػالرم كاإلصػبلح، فقػد رفػع اٟتػرج كٔتا أف األكقاؼ ُب حاجة إىل من يقـو عليها كيت-
كاإلٍب عمن كليها أف يأكل منها با١تعركؼ، فيأكل ما ٭تتاجو، كيطعم منها صديقا غَت متخػذ 
منهػا مػاال زائػدا عػن حاجتػو، فهػػي َل ٕتعػل إال لئلنفػاؽ ُب طػرؽ ا٠تػَت كاإلحسػاف، ال للتمػػوؿ 

 كالثراء.
 258 قه الحديث:ثالثاً : 

وهو : توقف المالك عن التصرف  ي المال  مشروعية الوقف  الحديث دليم علو -4
واالنتفــا  بــه لصــالح الجهــة الموقــوف عليهــا   كمــا عر ــو  بأنــه : حــبس األصــم وتســبيم 

كىػو مػن األعمػاؿ ا١تسػتحبة  .259المنفعة علو شيج من أنوا  الُقرع ابتراج وجـه او تعـالو
اليت ترغب ُب فعل ا٠تَت كا١تسارعة إليو ,  كا١ترغب فيها , دلىت عليو عمـو آيات القرآف الكرًن

" يأيهــا الــ ين آمنــوا ا ركعــوا واســجدوا واعبــدواربكم وا علــوا الخيــر لعلكــم قػػاؿ تعػػاىل : 
  260تفلحون "

  261 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء "ال يباع أصلها لقولو : "أن الوقف ال يبا     -2
وذهــ  اإلمــام  رٛتػػو ا فأجػػاز بيػػع الوقػػف كرجػػوع الواقػػف فيػػو وقــد شــ  اإلمــام أبــو حنيفــة

إىل قوؿ كسط، كىػو أنػو ال ٬تػوز بيعػو كال االسػتبداؿ بػو إال أف تتعطػل منافعػو بالكليػة، أحمد 
كَل ٯتكػػن االنتفػػاع بػػو، كال تعمػػَته كإصػػبلحو،فإف تعطلػػت منافعػػو، جػػاز بيعػػو كاسػػتبدالو بغػػَته. 

لغو أف بيت ا١تاؿ الذم بالكوفة نقب.فكتب إىل سػعد: استدؿ على ذلك بفعل عمر حينما ب

                                                           

 1 شرح عمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد , ,إيقاظ األفهاـ ُب 88ص , 3سبل السبلـ شرح بلوغ ا١تراـ , الصنعاين ج258)
 17/  2,تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , 64/

, ٣تمع الفقو االسبلمي)ا٢تند(، دكر الوقف ُب التنمية، )عبد الرٛتاف  169الوصايا كالوقف ُب الفقو اإلسبلمي , كىبة الزحيلي , ص259)
اٞتة مشكبلت آّتمع، ْتوث ٥تتارة مستخلصة من أْتاث الندكة الفقهية الرابعة عشر، بن سليماف ا١تطركدم، مكانة الوقف ك أثره ُب مع

، 2007حيدرآباد،(، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،  ـ، ا٢تند،2004يونيو  22-20ىػا١توافق 1425ٚتادل األكىل  1-3
 .16ص

 77(اٟتج , اِلية 260
 18 -17/ ص 2ج, تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ ,  376/ص1اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ ,ابن دقيق العيد ج 261
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" أف انقػػػل ا١تسػػػجد الػػػذم بالتمػػػارين، كاجعػػػل بيػػػت ا١تػػػاؿ ُب قبلػػػة ا١تسػػػجد، فإنػػػو لػػػن يػػػزاؿ ُب 
 .262ا١تسجد مصلى".ككاف ىذا العمل ٔتشهد من الصحابة، فلم يػيٍنكىر. فهو كاإلٚتاع 

 للوقف صيغ يصح بها : -1
 الوقف ستة ، ثبلثة صر٭تة ، كثبلثة كناية :قاؿ ُب ا١تغٍت : " كألفاظ 

فالصر٭تة : كقفت ، حبست ، سبلت . مىت أتى بواحدة من ىذه الثبلث صار كقفان مػن غػَت 
انضماـ أمر زائد ، ألف ىذه األلفاظ ثبػت ٢تػا عػرؼ االسػتعماؿ بػُت النػاس، كانضػم إىل ذلػك 

 عرؼ الشرع .
 كأما الكناية : تصدقت ، حرمت ، أبدت .

 ٭تصل ّٔا الوقف إال بشركط : فهذه ال
 أكالن : النية ، فيكوف على ما نول .

 ثانيان : أف ينضم إليها أحد األلفاظ ا٠تمسة .
 مثاؿ : تصدقت بدارم صدقة موقوفة .

 تصدقت ّٔذه الدار ٤تبسة .
 ثالثان : أف يصفها بصفات الوقف .

 . 263ىو الوقف  " الذم ال يباعك تصدقت ّٔذا البيت صدقة ال تباع  ": مثبلن فيقوؿ 
 :264يشترط لصحة الوقف شروط  -4

   أف يكوف الواقف جائز التصرؼ بأف يكوف بالغان حران رشيدان أوالً :
أف يكػػػوف الوقػػػف علػػػى بػػػر ألف ا١تقصػػػود بػػػو التقػػػرب إىل ا كا١تسػػػاجد ، كا١تسػػػاكُت ، ثانيـــاً :

 ككتب العلم ، كاألقارب .
فػػبل يصػػح كقػػف مػػا ال  أف يكػػوف ا١توقػػوؼ ٔتػػا ينتفػػع بػػو انتفاعػػان مسػػتمران مػػع بقػػاء عينػػو ثالثــاً :

 يبقى بعد االنتفاع بو ، كالطعاـ .
 أف يكوف ا١توقوؼ معينان فبل يصح كقف غَت ا١تعُت .رابعاً :

 مثاؿ : كقفت إحدل بييٌت ، ال يصح .
                                                           

 ا١تراجع نفسها .( 262
 .ِّٗ/ 5( ا١تغٍت , البن قدامة , 263
 64/ص  1جإيقاظ األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد,2649
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إذا شػػػرط الواقػػػف ُب كقفػػػو مػػػا ال ٮتػػػالف الشػػػرع ك ال  وجـــوع العمـــم بشـــرط الواقـــف :-5
ٮتالف مصلحة الوقف أك ا١توقوؼ عليهم كجب اتباع شػرطو ، ك يعتػرب الفقهػاء شػرط الواقػف  
كنص الشارع ُب كجػوب التزامػو ، كمثػاؿ الشػركط ا١تخالفػة للشػرع أف يشػًتط الواقػف العزكبيػة 

وقف ما إذا شرط أال يػؤجر الوقػف فيمن يستحق الوقف . ك مثاؿ الشرط ا١تخالف ١تصلحة ال
إال بػأجرة معينػة ك اٟتػػاؿ أف ىػذه األجػرة ال يكفػػي لعمػارة الوقػف أك أف تصػػبح أقػل مػن أجػػرة 

ك نػص الفقهػاء علػى أف الوقػف   ا١تثل ، ففػي ىػذه األحػواؿ ك أمثا٢تػا ال يعمػل بشػرط الواقػف
الواقػف ألنػو ٬تػب العمػل بشػرط ك   إذا اقػًتف بشػرط غػَت صػحيح بطػل الشػرط ك صػح الوقػف 

فػػإذا قػػاؿ : ىػػذا  .فيجػػب العمػػل بشػػرطو ُب اٞتميػػع خػػرج مػػن ملػػك الواقػػف علػػى شػػرط معػػُت
اء .ك٬تػػػػػب العمػػػػػل بشػػػػػرطو ُب كقػػػػػف علػػػػػى زيػػػػػد ك٤تمػػػػػد كخالػػػػػد كعلػػػػػي ، فػػػػػإهنم يعطػػػػػوف سػػػػػو 

إذا َل يشًتط شيئان : استول ُب االسػتحقاؽ ك إذا قاؿ : ىذا كقف على زيد ٍب خالد والتقدًن.
 .265الغٍت كالفقَت كالذكر كاألنثى من ا١توقوؼ عليهم 

 الناظر علو الوقف : -2
 إف عُت الواقف شخصان معينان ، فإنو ىو يكوف ا١تسؤكؿ .-أ 

 إف َل يعُت ، فالناظر ىو ا١توقوؼ عليهم .-ب 
 لكن يستثنو :

حصػػػرىم ، كا١تسػػػاكُت ، كطػػػبلب العلػػػم ، فهنػػػا يكػػػوف إذا كػػػاف ا١توقػػػوؼ علػػػيهم ال ٯتكػػػن  -أ
 القاضي .

 كإذا كاف ا١توقوؼ عليهم جهة ال ٘تلك ، كا١تساجد . -ع
 ال تجوز هبة الوقف   -7
 أن الوقف ال يجري  يه الميراث   -8
 266:نوعان  أنوا  الوقف   -9

 . ما جعلت فيو ا١تنفعة ٞتهة أك أكثر من جهات ا٠تَت الوقف الخيري )العام( :
                                                           

 كما بعدىا . ِّٗ/ 5( ا١تغٍت , البن قدامة , 265
/ص  6, ا١تغٍت , ابن قدامة , ج 376 -372ص  2غٍت اتاج , للشربيٍت , ج, م 306 -305ص  6الذخَتة , القراُب , ج266)
, فقو استثمار الوقف ك٘تويلو ُب اإلسبلـ , عبد القادر بن  188-187ص  6, شرح فتح القدير ,للكماؿ بن ا٢تماـ , ج192 -190

 30 -28عزكز , ص
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 ما جعلت فيو ا١تنفعة لؤلفراد . الوقف األهلي )الخاص( :
 ما ٬تمع بُت الوقف ا٠تَتم ك األىلي . الوقف المشترك :

  267 أركان الوقف وشروطه  -42

 للوقف أربعة أركاف : الصيغة ، الواقف ، ا١توقوؼ عليو ك ا١توقوؼ .

قسػمُت : صػريح ككنايػة . ك ىػي اللفػظ الػداؿ علػى إرادة الوقػف ك ينقسػم إىل  الصيرة : –أ 
أما الصريح فكأف يقوؿ الواقف : كقفت أك حبست أك سبلت . أما الكناية فهػي الػيت ٖتتمػل 
معٌت الوقف ك غَته ك مثالو : الصدقة ، ك جعلػت ا١تػاؿ للفقػراء أك ُب سػبيل ا ك ٨توىػا ، ك 

 ريد ّٔا الوقف .ال ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إال إذا قرهنا الواقف ٔتا يدؿ على انو ي

كذىػػب ٚتهػػور الفقهػػاء إىل أف الوقػػف كمػػا ينعقػػد بػػاللفظ ينعقػػد بالفعػػل كػػأف يبػػٍت مسػػجدا ك 
يأذف للناس ُب الصػبلة فيػو ، أك مقػربة ك يػأذف ُب الػدفن فيهػا . فيصػَت ا١تسػجد ك ا١تقػربة كقفػا 

ة الوقػػف بالقرينػػة الدالػػة علػػى إرادة الوقػػف ك يشػػًتط ُب صػػيغة الوقػػف اٞتػػـز : بػػأف تكػػوف صػػيغ
جازمػػػة ال ٖتتمػػػل عػػػدـ إرادة الواقػػػف فػػػبل ينعقػػػد الوقػػػف بالوعػػػد ، ك يشػػػًتط فيهػػػا التنجيػػػز ك 
يقصػػد بػػو عػػدـ تعليػػق الوقػػف علػػى شػػرط كتعليػػق الوقػػف علػػى قػػدـك شػػخص . ك يشػػًتط ُب 
الصيغة كذلك التأبيد بأف تدؿ الصيغة على استمرار الوقف دكف تقييد بزمن فبل يصح تأقيت 

ة ك ىو ما ذىب إليو ٚتهور الفقهاء ، ك قاؿ ا١تالكية ّتواز تأقيتو . ك يقصد الوقف ٔتدة معين
 بالتأقيت تعيُت مدة زمنيػة ينتهي الوقف ٔتضيها .

يشًتط ُب الواقف أف يكوف أىبل للتربع بأف يكوف عاقبل ، بالغا ، غَت ٤تجور الواقف : -ع
 عليو ٥تتارا غَت مكره ، مالكا للعُت اليت يريد كقفها .

ك ىي اٞتهة اليت تنتفع بريع الوقف ك يشًتط فيها أف تكوف جهػة بػػر  الموقوف عليه : –ج 
ك ليست جهة معصية ك أف تكوف غػَت منقطعػة ٔتعػٌت أال تعػود منفعػة الواقػف بػأف يقػف علػى 
نفسو ، ك من الفقهاء من أجازه ، كما ذىب ٚتهػور الفقهػاء إىل اشػًتاط أف تكػوف اٞتهػة ٦تػا 

 يصح الوقف عن اٞتنُت .أف ٘تلك فبل  يصح 

                                                           
 30 -28ص فقو استثمار الوقف ك٘تويلو ُب اإلسبلـ , عبد القادر بن عزكز ,267
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ك يشػػًتط فيػػو أف يكػػوف ٦تػػا ٬تػػوز االنتفػػاع بػػو شػػرعا فػػبل يصػػح كقػػف ا٠تمػػر  الموقــوف : –د 
مثبل ك يشًتط فيو أف يكوف ماال معلومػا ملكػا للواقػف ك يشػًتط دكاـ االنتفػاع فيػو كلػيس مػن 

 ا١تستهلكات اليت يزكؿ عينها كاألطعمة .
 :268الفوائد المستفادة من الحديثرابعاً :

يؤخذ من قولو: "إف شئت حبست أصػلها كتصػدقت ّٔػا" معػٌت الوقػف الػذم ىػو ٖتبػيس -4
 األصل كتسبيل ا١تنفعة.

يؤخذ من قولو: "غَت أنو ال يباع أصلها كال يوىب كال يورث" حكم التصػرؼ ُب الوقػف، -2
يعمل فإنو ال ٬توز نقل ا١تلك فيو، كال التصرؼ الذم يسبب نقل ا١تلك، بل يظل باقيا الزما، 

 بو حسب شرط الواقف الذم ال حيف فيو كال جنف.
مكػػاف الوقػػف، كأنػػو العػػُت الػػيت تبقػػى بعػػد االنتفػػاع ّٔا.فأمػػا مػػا يػػذىب باالنتفػػاع بػػو، فهػػو -1

 صدقة، كليس لو موضوع الوقف كال حكمو.
يؤخذ من قولو: "فتصدؽ ّٔػا عمػر ُب الفقػراء.. ام" مصػرؼ الوقػف الشػرعي، كأنػو الػذم -1

كجػػوه الػػرب كاإلحسػػاف العػػاـ أك ا٠تػػاص، كقرابػػة اإلنسػػاف. كفػػك الرقػػاب، كاٞتهػػاد ُب يكػػوف ُب 
 سبيل ا، كالضيف، كالفقراء، كا١تساكُت كبناء ا١تدارس كا١تبلجئ كا١تستشفيات ك٨تو ذلك.

يؤخذ من قولو: " ال جناح على من كليها أف يأكل منها با١تعركؼ" صحة شرط الواقػف  -5
مقتضى الوقف كغايتو، كاليت لػيس فيهػا إٍب كال ظلم.فمثػل ىػذه الشػركط  الشركط اليت ال تناَب

ال بػػػأس ّٔػػػا ألف للواقػػػف فيهػػػا منفعػػػة بػػػبل جػػػور علػػػى أحػػػد. فإذاشػػػرطت مثػػػل ىػػػذه الشػػػركط 
نفػػذت، كلػػوال أهنػػا تنفػػذ، َل يكػػن ُب اشػػًتاط عمػػر فائػػدة ,كػػأف يشػػًتط لنفسػػو جػػزءان مػػن ريػػع 

 أكل منو با١تعركؼ كَل يستثن .ا١توقوؼ ؛ألف عمر شرط ١تن كيل كقفو أف ي

ُب قولػػو: " ال جنػػاح علػػى مػػن كليهػػا.. ام" جػػواز أكػػل نػػاظر الوقػػف منػػو بػػا١تعركؼ ْتيػػث -6
 يأكل قدر كفايتو كحاجتو، غَت متخذ منو ماال، ككذلك لو أف يطعم منو الصديق با١تعركؼ.

                                                           

, تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , آؿ 66 -64ص1إيقاظ األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد , ج268)
 ا١تراجع نفسها18 -17/ص 2البساـ , ج
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يلة ظػػػاىرة فيػػو فضػػيلة الوقػػػف، كأنػػو مػػػن الصػػدقات اٞتاريػػة كاإلحسػػػاف ا١تسػػتمر, كىػػػو فضػػ-7
 لعمر رضي ا عنو .

كفيو أف األفضل أف يكوف من أطيب ا١تاؿ كأنفسػو كأحبػو إليػو، طمعػان ُب بػر ا كإحسػانو -8
بُّػوفى ) .  الذم جعلو للذين ينفقػوف ٦تػا ٭تبػوف لقولػو تعػاىل : ) لىػٍن تػىنىػاليوا الٍػربَّ حىػىتَّ تػيٍنًفقيػوا ٦تَّػا ٖتًي

 (.92)آؿ عمراف: من اِلية
كرة أىػل الفضػل كالصػبلح ُب األمػور كطػرؽ ا٠تػَتكىم أىػل الػدين كالعلػم، ككػل عمػل مشا -9

 لو أرباب يعلمونو.
على ا١تستشار أف ينصح ٔتػا يػراه األفضػل كاألحسػن، كعلػى ا١تشػَت أف يشػَت بأحسػن مػا -42

 يظهر لو ُب ٚتيع األمور فالدين النصيحة.
ذكم األرحاـ، فػإف الصػدقة علػيهم، فضيلة صلة الرحم كاإلنفاؽ عليهمواإلحساف كالرب ب-44

 صدقة كصلة.
يؤخذ من اٟتديث أف الشركط ُب الوقػف البػد أف تكػوف صػحيحة علػى مقتضػى الشػرع -42

؛ فػػبل تكػػوف ٦تػػا ٮتػػالف مقتضػػى الوقػػف مػػن الػػرب كاإلحسػػاف، كمػػن العػػدؿ كالبعػػد عػػن اٞتػػور 
 كاٞتنف كالظلم.

 المو و  الخامس : باع الوكالة

ػػاًبًر بٍػػًن  ػػا-عىٍبػػًد اً عىػػٍن جى ٍيػػربى، فىأىتٍيػػتي النَّػػيبَّ  -رىًضػػيى اي عىنػٍهيمى : "أرىٍدتي ا٠تيػػريكجى ًإىلى خى -قىػػاؿى
، فىخيٍذ ًمٍنوي ٜتىٍسىةى عىشىرى كىٍسقنا" -صلى ا عليو كسلم : ًإذىا أىتػىٍيتى كىًكيًلي ًٓتىٍيربى  .269فقىاؿى

 :270مفردات الحديث شرح : أوالً 
كسكوف السُت ا١تهملة آخػره قػاؼ، الوسػق: سػتوف صػاعنا نبوينػا، كالصػاع كىسقان: بفتح الواك  -

 ( تقريبنا.3000النبوم زنتو ثبلثة آالؼ غراـ )
 :271المعنو اإلجمالي للحديث ::  ثانياً 

                                                           
 . 5/234,  3632أخرجو أبو داككد ُب سننو برقم ( 269
ىرىاـ , أبو عبد الرٛتن( 270

عبد ا بن عبد الرٛتن بن صاحل بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد بن إبراىيم البساـ  توًضيحي األحكىاـً ًمن بيلويغ ا١ت
 . 560/ص4ىػ, ج1423التميمي )ا١تتوَب: 

 .562ص4ج/ا١ترجع نفسو , ( 271
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 -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-أراد جػػابر بػػن عبػػد ا ا٠تػػركج مػػن ا١تدينػػة إىل خيػػرب، كأتػػى النػػيبَّ  -
أف ييعًػػُتى جػػابرنا علػػى نفقػػات سػػفرتو، فػػأمره أف  -ا عليػػو كسػػلمصػػلى -كأعلمػػو بػػذلك، فػػأراد 

يأٌب ككيلو على جيب الزكاة ٓتيرب؛ ليعطيو ٜتسة عشر كسقنا مػن التمػر، لكػوف جػابر ىنػاؾ ابػن 
ٞتػابر: إف طلػب  -صػلى ا عليػو كسػلم-سبيل من أىل الزكػاة إذا انقطعػت بػو النفقػة، كقػاؿ 

  ك فيما حولتك بو عليو، فضع يدؾ على ترقوتو.منك الوكيل أمارة كعبلمة على صدق
  قه الحديث :  : ثالثاً 

الػػة شػػرعنا: اسػػتنابة جػػائز التصػػرؼ مثلػػو الوك  مفهــوم الوكالــة شــرعاً وأدلــة مشــروعيتها :– 4
, كىػػي جػػائزة بالكتػػػاب كالسػػنة، كاإلٚتػػاع، كالقيػػاس، فاٟتاجػػة داعيػػػة  272فيمػػا تدخلػػو النيابػػة

 .273إليها إذ ال ٯتكن كل أحد فعل ما ٭تتاج إليو بنفسو 
ػا أىزٍكىػى طىعىامنػا فػىٍليىػٍأًتكي  ًدينىػًة فػىٍليػىٍنظيػٍر أىيػُّهى ػًذًه ًإىلى اٍلمى ٍم بًػرًٍزؽو قاؿ تعاىل: "فىابٍػعىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىى

ًمٍنوي" 
274 

عركة البارقي ُب شراء الشاة، كأبا رافع ُب تػزكيج ميمونػة، ككػاف  -صلى ا عليو كسلم-كككَّل 
 .275لزكاة، كما يبعث ُب إقامة اٟتدكديبعث عمَّالو ُب قبض ا

 .276قاؿ ابن قدامة: كأٚتعت األمة على جوازىا
مػػن علػػم مػػن نفسػػو القػػوة كاألمانػػة فيهػػا،  :277وشــروط صــحتها  ُحْكــم الــُدخول  يهــا - 2

ػػا ال تشػػغلو عمػػا ىػػو أىػػم منهػػا، فا١تسػػتحب لػػو الػػدخوؿ فيهػػا، ًلمػػا فيػػو مػػن قضػػاء حاجػػة  كأهنَّ
كأمػػا مػػن علػػم مػػن نفسػػو عػػدـ القػػدرة عليهػػا، أك  ا١تسػػلم، ك١تػػا ٭تصػػل لػػو مػػن األجػػر كالثػػواب.

أسلم.كتصػح الوكالػة بكػػل ٮتشػى ا٠تيانػة مػن نفسػػو أك تشػغلو عمػا ىػػو أىػم منهػا فالبعػد عنهػػا 

                                                           
 . 2/217, مغٍت اتاج , 4/417رد اتار, ( 272
 . 4059/ص5الفقو اإلسبلمي كأدلتو , كىبة الزحيلي , ج( 273
 .19الكهف: ( 274
ىرىاـ , أبو عبد الرٛتن عبد ا بن عبد الرٛتن بن صاحل بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد بن إبراىيم البساـ  توًضيحي ( 275

األحكىاـً ًمن بيلويغ ا١ت
 . 465ص 4ىػ( , ج1423التميمي )ا١تتوَب: 

 85/ ص5ا١تغٍت , بن قدامى , ج 276)
ىرىاـ , أبو عبد الرٛتن عبد ا ب 277)

ن عبد الرٛتن بن صاحل بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد بن إبراىيم البساـ توًضيحي األحكىاـً ًمن بيلويغ ا١ت
 . 557ص4ىػ( , ج1423التميمي )ا١تتوَب: 
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، أك  قوؿ يدؿ على اإلذف بالتصرؼ ببل خبلؼ، كيصح قبو٢تا علػى الفػور كالًتاخػي بكػل قػوؿو
، داؿٍّ على القبوؿ من الوكيل، ببل نزاع  .278فعلو

 :279الفوائد واألحكام المستفادة من الحديث :رابعاً 
 العلماء.فيو دليل على على صحة الوكالة، كىو أمره ٣تمىع عليو بُت  -1
 فيو جواز التوكيل ُب قبض الزكاة، كدفعها إىل مستحقيها. -2
 فيو جواز العلم باألمارة، كقبوؿ قوؿ ا١ترسىل، إذا عرؼ ا١ترسىل إليو صدقو. -3
 كفيو جواز العلم بالقرينة ُب ماؿ الغَت إذا غلب على الظن صدقو. -4
كموكلػو، ال يطلػع عليهػػا غَت٫تػا، ليعتمػػد فيػو دليػل علػػى اسػتحباب اٗتػاذ أمػػارة بػُت الوكيػػل  -5

قػاؿ ٞتػابر: "فػإف  -صػلى ا عليػو كسػلم-الوكيل عليها ُب تنفيذ أكامػر موكلػو، ذلػك أفَّ النَّػيبَّ 
 طلب منك آية فضىع يدؾ على ترقوتو"

كمػػا "الشػػفرة" ُب األعػػراؼ السياسػػية الدكليػػة، ككلمػػة السػػر عنػػد الكشػػافة كاٞتوالػػة إالَّ مػػن ىػػذا 
 القبيل.

 فيو إعطاء ابن السبيل من الزكاة، كىو أحد األقساـ الثمانية ٦تن يستحق الزكاة. -6
 المو و  السادس : باع المساقاة والمزارعة

ُهَما: أنَّ النَّبي َصـلَّو او َعَلْيـِه َوَسـلََّم َعاَمـَم أْهـَم َخْيبَــَر  َعْن َعْبِد او بِن ُعَمَر َرِ ي او َعنـْ
َها ِمْن َثَمٍر أو َزرْ     280َعلو َشْطِر َما َيْخُرُج ِمنـْ

 :281شرح مفردات الحديثأوالً : 
 كىو ا١تراد ىنا.شطر ما ٮترج منها: الشطر، يطلق على معاف، منها النصف، 

 من ٙتر: بالثاء ا١تثلثة، عاـ لثمر النخل كالكـر كغَت٫تا.
 .282ا١تساقاة: لغة مأخوذة من أىم أعما٢تا، كىو السقيك 

                                                           

 , كما بعدىا  85ص 5ا١تغٍت , بن قدامى , ج 278)
 .562ص4جا١ترجع نفسو ,  279)
 . 5/372مواىب اٞتليل , اٟتطاب ,  280
 525ص2تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , آؿ بساـ ,ج 281

 . 2042/ص 24ف العرب , ابن منظور , جلسا 282)
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أمػا ا١تزارعػة فهػي : "  283كىى شرعان: دفع شجر ١تن يسػقيو كيعمػل عليػو، ّتػزء معلػـو مػن ٙتػره
 284دفع أرض ١تن يزرعها ّتزء معلـو ٦تا ٮترج منها 

 :285للحديث المعنو اإلجمالي:  ثانياً : 
بلدة " خيرب " بلػدة زراعيػة، كػاف يسػكنها طائفػة مػن اليهود.فلمػا فتحهػا النػيب صػلى ا عليػو 
كسلم ُب السنة السابعة من ا٢تجرة، كقسم أراضيها كمزارعها بُت الغا٪تُت، ككانوا مشتغلُت عػن 

إىل ا تعػاىل، ككػاف يهػود " خيػرب " أبصػر مػنهم اٟتراثة كالزراعة باٞتهاد ُب سبيل ا كالػدعوة 
بأمور الفبلحة أيضان، لطوؿ معاناهتم كخربهتم فيها، ٢تذا أقر النػيب صػلى ا عليػو كسػلم أىلهػا 
السابقُت على زراعة األرض كسٍقي الشجر، كيكوف ٢تػم النصػف، ٦تػا ٮتػرج مػن ٙترىػا كزرعهػا، 

ر، لكوهنم أصحاب األصل.فما زالػت ىػذه مقابل عملهم كنفقتهم، كللمسلمُت النصف اِلخ
ا١تعاملة سائرة بينهم زمن النيب صلى ا عليو كسلم كخبلفة أيب بكر الصديق، حىت جاء عمر 

 بن ا٠تطاب كأجبلىم عن بلدة خيرب.
 :286األحكام والفوائد المستفادة من الحديث: ثالثاً 
 الثمر.جواز ا١تزارعة كا١تساقاة، ّتزء ٦تا ٮترج من الزرع:  -4
ظػػاىر اٟتػػديث، أنػػو ال يشػػًتط أف يكػػوف البػػذر مػػن رب األرض، كىػػو الصػػحيح، خبلفػػا  -2

 للمشهور من مذىبنا ُب اشًتاطو.
أنػػػو إذا علػػػم نصػػػيب العامػػػل، أغػػػٌت عػػػن ذكػػػر نصػػػيب صػػػاحب األرض أك الشػػػجر، ألنػػػو  -3

 بينهما.
الشػجر، ّتػزء معلػـو  جواز اٞتمع بُت ا١تساقاة كا١تزارعة ُب بستاف كاحد، بأف يساقيو على -4

.  كزراعة األرض ّتزء معلـو
جػػواز معاملػػة الكفػػار بالفبلحػػة، كالتجػػارة، كا١تقػػاكالت علػػى البنػػاء كالصػػنائع، ك٨تػػو ذلػػك  -5

 من أنواع ا١تعامبلت
                                                           

, عقود األرض كما ٕتريها ا١تصارؼ اإلسبلمية , عبد القادر  381ا١تزارعة كا١تساقاة ُب الشريعة اإلسبلمية , مناع مرار خليفة , ص 283)
 . 34مزكاغ , رشيد دركيس , ص

 ا١ترجع نفسو( 284
, عقود األرض كما ٕتريها ا١تصارؼ اإلسبلمية , عبد القادر  381خليفة , صا١تزارعة كا١تساقاة ُب الشريعة اإلسبلمية , مناع مرار ( 285

 . 34مزكاغ , رشيد دركيس , ص
 525/ص2تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , آؿ بساـ ,ج( 286
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 المو و  الساب  : باع الوصية
ــه ــاَجني َرُســوُل او صــلو او علي ــال َج ــُه َق ــي َوقــاص َر ــي او َعْن ــِن أب ــْعِد ب ــْن َس وســلم  َع

َعـاَم َحجـِة الـَوَدا  مــْن َوَجـ  اْشـَتد بـي   ـَُقْلـُت: يَــا رسـول او  قَـْد بـَلَـَغ بـي ِمــن  -يـَُعـوُدني
 الَوَجِ  َما َترى  َوأنَا ذو مال  َوال َيرِثُني إال ابنة  أ َأَتَصدق بثـُلَُثي مالي ؟

:  َالثُلُث؟َقــاَل: " الثُـُّلــُث " قَــاَل: " ال " قْلــُت:  َالشــْطُر يَــا َرُســوَل او؟ َقــاَل: " ال "قـُْلــتُ 
َوالثلُث َكِثير  إَنَك أْن َتَ َر َورَثـََتَك أْغِنَياٍج َخير ِمْن أن تَترَكُهم َعاَلًة يـََتَكفُفوَن النَّاَس  َوإنَك 

 لن تـُْنِفَ  نـََفَقة تَبَتِري بَها َوْجَه او إال أجرت ِبَها  َحتو َما َتْجَعُم  ي  ّي اْمَرأِتَك "  
 :  ـَُقْلُت: يَا رسول او اَخلُف بـَْعَد أْصَحابي ؟قَالَ 

ــًة   ــِه درََجــة َور َع ــِه وْجــَه او إال اْزَددَت ِب ْبَتِرــي ِب تَـْعَمــَم َعَمــال تـَ ــئْن تَخلَّــَف  ـَ ــاَل: " إنَــَك َل َق
ــَوام َوُيَضــر بــَك آَخــُروَن  اللُهــم أْمــض ألْصــَحابي  َوَلَعلًــَك أن ُتَخلَّــَف حتَــو ينَتِفــَ  بِــَك أقـْ
ــُه رســول او  ــَة " َيرثــي َل ــُن َخْوَل ــائَس َســعُد ب ــو أعقــابهم لِكــنَّ الَب ــُردُهم َعَل ِهْجــَرتـَُهُم  َوال تـَ

  287 صلو او عليه وسلم أْن َماَت ِبَمكةَ 
 : 288 الحديث مفرداتشرح : أوالً  

 العاـ العاشر للهجرة ، كٝتيت بذلك ألف النيب كدع الناس فيها .حجة الودا  : -
جػػره بػػالعطف علػػى " ثلثػػي " كبػػُت الز٥تشػػرم أنػػو ٬تػػوز نصػػبو علػػى تقػػدير ٬تػػوز الشــطر:  -

فعل ٤تذكؼ ىو عامل نصبو أم " أعػُت " كيطلػق علػى معػاف، منهػا النصػف كىػو ا١تػراد 
 ىنا.

 بالثاء ا١تثلثة ُب أكثر ركايات اٟتديث كىو افوظ.كثير :  -
قػػػاؿ النػػػوكم: ٫تػػػا بفػػػتح ا٢تمػػػزة علػػػى التعليػػػل، كبكسػػػرىا علػػػى الشػػػرطية.   تػػػًتؾأن تـــ ر: -

صػػحيحاف، كرد بعضػػهم الكسػػر لعػػدـ صػػبلحية " خػػَت " جوابػػان، إذ ال فػػاء فيهػػا. كابػػن 
   مالك يرل أف " خَت " ىي اٞتواب، كالفاء مقدرة. كا١تعٌت فهو خَت

                                                           

كتاب   (، كمسلم،2591(، رقم:)3/1006أخرجو البخارم، كتاب الوصايا، باب أف يًتؾ كرثتو أغنياء خَت من أف يتكففوا الناس )287) 
 (.1628(، رقم: )3/1250الوصية، باب الوصية بالثلث )

 
إيقاظ األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد , , 33ص2(تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكم , آؿ البساـ , ج288
 8ص 2ج
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ٚتػػػع " عائػػػل " ك " العالػػػة " الفقػػػراء مػػػن " عػػػاؿ يعيػػػل " إذا افتقػػػر. " كالعيلػػػة " عالـــة:  -
 الفقر.

  وذ من الكف " اليد " أم يسألوف الناس بأكفهممأخيتكففون الناس:  -
: نسػػب إىل أمػػو كىػػو قريشػػي عػػامرم مػػن ٚتاعػػة أيب عبيػػدة ابػػن اٞتػػراح. ســعد ابــن خولــة -

كقيػػل: فارسػػي مػػن الػػيمن حػػالف بػػٍت عػػامر. بػػدرم مػػن فضػػبلء الصػػحابة تػػوَب ٔتكػػة ُب 
لو النيب  حجة الوداع، كانت ٖتتو سبيعة بنت اٟتارث، فتوُب عنها كىي حامل. كقد رثى

صػػلى ا عليػػو كسػػلم ألنػػو تػػوُب ُب البلػػد الػػيت ىػػاجر منهػػا، فػػدعا صػػلى ا عليػػو كسػػلم 
 ألصحابو أف يتم ٢تم ىجرهتم.

   أم عندم ماؿ كثَت ذو مال : -
 أم ليس يل كارث إال ىذه البنت . ال يرثني إال ابنة لي : -
قد يوجب حقػان ُب كىي : عبمعنو الوصية أم اثنُت من ثبلثة  أ أتصدق بثلثي مالي : -

ثلث ماؿ عاقده بلـز ٔتوتو , أك نيابة عنو بعد موتػو , أك ىػي ٘تليػك مضػاؼ إىل مػا بعػد 
  289ا١توت بطريق التربع

 أم أترؾ ُب مكة بعد انصرافهم عنها .أخلف بعد أصحابي : -
ٗتلػػف ىنػا غػػَت ٗتلػػف األكىل ، فػػا١تراد ىنػػا : لعلػػك أف ٗتلػػف : أم  لعلــك أن تخلــف : -

يطيػػل عمػػرؾ ، كىػػذا الػػذم كقػػع ، فػػإف سػػعدان عمػػر زمنػػان طػػويبلن ، حػػىت ذكػػر العلمػػاء أنػػو 
 خٌلف سبعة عشر ذكران كاثنيت عشرة بنتان .

 : أ٘تم .ىامض -
 : من اشتدت حاجتو كاشتد حزنو .البائس  -
السابقُت ، شهد بدران ، يقوؿ النيب ) ىػذا الكػبلـ توجػع من ا١تهاجرين سعد بن خولة :  -

كحزف لو لكونو مات ٔتكة ، ككانوا يكرىوف اإلقامة ُب األرض اليت ىاجركا منها كتركوىػا 
  مع حبهم ٢تا .

 :290المعنو اإلجمالي للحديث:  ثانيا
                                                           

  2004, الطبعة األكىل 14( الوصايا ك التنزيل ُب الفقة اإلسبلمي " ٤تمد التاكيل،ص 289
 . 34/ص 2(تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , ج290
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مرض سعد بن أيب كقاص رضى ا عنو ُب حجة الوداع مرضان شديدان خػاؼ مػن شػدتو  -
ا١توت, فعاده النيب صلى ا عليو كسلم كعادتو ُب تفقد أصحابو كمواساتو إياىم, فذكر 
سعد للنيب صلى ا عليو كسػلم مػن الػدكاعي، مػا يعتقػد أهنػا تسػوغ لػو التصػدؽ بػالكثَت 

 من مالو.
يعػػودين عػػاـ حجػػة الػػوداع مػػن كجػػع  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-يقػػوؿ: جػػاءين رسػػوؿ ا  -

ا رسػػوؿ ا، إين قػػد بلػػغ يب مػػن الوجػػع مػػا تػػرل، كأنػػا ذك مػػاؿ، كال اشػػتد يب، فقلػػت: يػػ
يرثٍت إال ابنة يل، أفأتصدؽ بثلثػي مايل؟كابنتػو ىػذه قيػل: اٝتهػا عائشػة، كقيػل: أـ اٟتكػم 

 الكربل، كقد شرحت صدر ىذا اٟتديث، ككقفنا عند ىذا ا١توضع.
علـو أف سعد بن أيب كقاص قولو: ال يرثٍت إال ابنة يل، ىذا ُب ذلك الوقت، كإال فمن ا١ت -

 جاءه أبناء ذكور بعد ىذه البنت، يعٍت: بعد ىذا ا١ترض. -رضي ا عنو–
صػػػلى ا عليػػػو -يقػػػوؿ: كال يػػػرثٍت إال ابنػػػة يل، أفأتصػػػدؽ بثلثػػػي مػػػايل؟ ١تػػػا عػػػاده النػػػيب  -

-، فسػأؿ النػيب -عػز كجػل-نظر إىل ما يعنيو ُب أمر اِلخرة، كما يقربػو إىل ا  -كسلم
عػػن ىػػذه الصػػدقة، أفأتصػػدؽ بثلثػػي مػػايل؟ يعػػٍت: ييبقػػي الثلػػث،  - عليػػو كسػػلمصػػلى ا

يػػػا رسػػػوؿ ا؟، فقػػػاؿ: ال، قلػػػت:  -يعػػػٍت النصػػػف–فقػػػاؿ: ال، يقػػػوؿ: قلػػػت: فالشػػػطر 
 ."الثلث، كالثلث كثَت أك كبَت"  فالثلث يا رسوؿ ا؟، قاؿ:

كرثتػػك أغنيػػاء خػػَت إنػػك إف تػػذر "  ذلػػك بقولػػو: -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-ٍب علػػل النػػيب  -
.فهػذه اٞتملػة مػن اٟتػديث تػدؿ 291"يتكففػوف النػاس -فقػراء يعػٍت- مػن أف تػذرىم عالػة

، ىل يستكثر شػيئان ُب النفقػة -عز كجل-على أف اإلنساف ُب حاؿ النفقة ُب سبيل ا 
ُب سػػػبيل ا؟، ىػػػل يقػػػاؿ: إف شػػػيئان مػػػن النفقػػػة كثػػػَت، أك إنػػػو إسػػػراؼ كتبػػػذير، أك ٨تػػػو 

 ذلك كلو يكوف عمبلن فاضبلن زاكيان.ذلك؟، أك أف 
ُب مرضػػو ىػػذا الػػذم خشػػي منػػو ا١تػػوت، أف  -رضػػي ا عنػػو-أراد سػػعد بػػن أيب كقػػاص  -

، فقػاؿ: النصػف، فمنعػو، فقػاؿ: -صػلى ا عليػو كسػلم-يتصدؽ بالثلثُت، فمنعػو النػيب 
مػا ))الثلث، كالثلػث كثػَت((، كىػذا يػدؿ علػى أف الوصػية غايتهػا الثلػث، ك  الثلث، فقاؿ:
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زاد علػػى الثلػػث ُب الوصػػايا فإهنػػا تلغػػى أم الزيػػادة، بػػل ال ٬تػػوز تنفيػػذىا، بػػل لػػيس ذلػػك 
 من ا٠تلف ُب الوصية.

إنك إف تذر كرثتك أغنيػاء خػَت لػك مػن أف تػذرىم عالػة " :-صلى ا عليو كسلم-قولو -
فيبػػدأ اإلنسػػاف أكالن ٔتػػن ,، ىػػذا يػػدؿ علػػى أف القيػػاـ علػػى شػػئوف العيػػاؿ "يتكففػػوف النػػاس

 يعوؿ، ٍب بقرابتو من اتاجُت، ٍب بعد ذلك بعامة الناس.
كإنػػك لػػن تنفػػق نفقػػػة تبتغػػي ّٔػػا كجػػو ا إال أيجػػػرتى "  :-صػػلى ا عليػػو كسػػػلم–قولػػو  -

، ىذه اٞتملة من اٟتديث دلت علػى أف النفقػة الػيت "عليها، حىت ما ٕتعل ُب ٌُب امرأتك
فقػة كاجبػة، كلػو كانػت ُب أمػر مبػاح، يبتغي ّٔا كجػو ا يػؤجر عليهػا، حػىت كلػو كانػت ن

أك لػػو كانػػت ُب أمػػػر يسػػتمتع بػػػو، فػػإف الرجػػل عػػػادة يضػػع اللقمػػػة ُب ٌُب امرأتػػو ُب حػػػاؿ 
ا١تداعبػػة، كا١تباسػػطة، كمػػا إىل ذلػػك، كإال فهػػي تسػػتطيع أف ٖتمػػل اللقمػػة كأف تضػػعها ُب 

أف اإلنسػػاف فمهػػا، إ٪تػػا يفعلػػو مؤانسػػة ٢تػػا، كمباسػػطة ٢تػػا، كلرٔتػػا تلػػذذ بػػذلك، فا١تقصػػود 
عػػز -بابتغػػاء كجػػو ا  -صػػلى ا عليػػو كسػػلم-يػػؤجر عليهػػا، كىػػذا اٟتػػديث قيػػده النػػيب 

 كجل.
  قه الحديث : :  ثالثاً 

 : 292المسألة األولو : مقدار الوصية 
الوصػػػية ال ٕتػػػوز أف تزيػػػد عػػػن الثلػػػث، ك ابػػػن عبػػػاس رضػػػي ا عنهمػػػا كػػػاف يقػػػوؿ: )لػػػو غػػػض 

 ككاف يقوؿ: )أحب إيلَّ أف يكوف الربع(، كالربع فيو ا٠تَت.الناس عن الثلث لكاف خَتان(، 
 : 293المسألة الثانية :حكم الوصية بأكثر من الثلث

 الوصية بأكثر من الثلث إذا كان للموصي وارث:
 اختلف الفقهاء حوؿ جواز الوصية بأكثر من الثلث إذا كاف للموصي كارث على قولُت:

الثلػث فػبل تعتػرب جػائزة ، إال إذا أجازىػا الورثػة، فػإف  : أف الوصػية إذا زادت عػنالقول األول 
أجازىػػا الػػبعض نفػػذت ُب  أجازكىػػا ٚتيعػػا جػػازت ، كإف ردكىػػا بطلػػت ُب القػػدر الزائػػد ، كإف

                                                           
 .  230/ص 8شرح بلوغ ا١تراـ ,عطيةب ٪تحمدساَل, ج292
 ا١ترجع نفسو 293
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علػى صػحة الوصػية فيمػا زاد عػن الثلػث أف  حصة آّيز كبطلت ُب حق من َل ٬تز، كحجتهم
 .294وا الزيادة ١تن شاؤكاالورثة إذا قبلوا بالزيادة فذلك حقهم فلهم أف ٯتنح

:كىو ما ذىب إليو الظاىرية فاعتربكا الوصػية باطلػة سػواء أجػاز الورثػة الزائػد عػن القول الثاني 
الثلث أـ ال، كسندىم ىو حديث النيب صلى ا عليو كسػلم لسػعد بػن آيب كقػاص ُب قولػو:" 

بل كال ٬تػوز بػأم طريػق كبالتايل فكل ما زاد عن الثلث ُب رأيهم يعػد بػاط  الثلث كالثلث كثَت"
 .295من طرؽ اإلجازة ،كذلك لرفضو صلى ا عليو كسلم بكل ا١تاؿ كبنصفو

خبلصػػة القػػوؿ أف الوصػػية ٬تػػب أف ينحصػػر مقػػدرىا ُب الثلػػث، فػػإذا زادت عػػن الثلػػث فبلبػػد 
 من إجازة باقي الورثة حىت ال يضار أحد بالوصية.

 وارث:هالوصية بأكثر من الثلث إذا لم يكن للموصي -2
اختلف الفقهاء حوؿ الوصية ٔتا زاد عن الثلث ُب حالة َل يكن للموصي كارث فانقسموا إىل 

  إتاىُت :
: كىو قػوؿ اٟتنفيػة كالشػافعية كاٟتنابلػة كيػرل ىػذا االٕتػاه أف الوصػية إذا زادت االتجا  األول 

ا١توصػػػي، عػػن الثلػػػث كَل يكػػػن للموصػػػي كرثػػػة تعتػػػرب جػػػائزة ، كاشػػػًتطوا عػػػدـ كجػػػود ديػػػن علػػػى 
فإف ا١توصي حىت كلو أكصى ّتميع مالو ، فإف الوصية تعترب صػحيحة مػا َل    كبناءا على ىذا

كيرتكز ىذا االٕتاه ُب قولو على أف ما كرد عػن سػعد بػن  296يكن لو كرثة كَل يكن عليو دين.
" إنــك إن تــ ر ورثتــك أغنيــاج خيــر مــن أن  أيب كقػػاص أف انػػيب صػػلى ا عليػػو كسػػلم قػػاؿ:

" حيػػث يػػرل أف ا١تنػػع مػػن الزيػػادة ُب الثلػػث ىػػو لتعلقػػو ْتقػػوؽ عالــة يتكففــون النــاس  تــدعهم
 297الورثة. أما من ال كارث لو فتجوز كصيتو ّتميع مالو.

ــاني     : كىػػو رأم ٚتهػػور الشػػافعية كا١تالكيػػة ، كيقولػػوف أف ا١توصػػي إذا أكصػػى  االتجــا  الث
متوقػف علػى إجػازة الورثػة كالورثػة ىنػا ىػم بأكثر من الثلث فػإف الوصػية تكػوف باطلػة كجوازىػا 

الرسػوؿ   بيت ماؿ ا١تسلمُت ، كدليل ىذا االٕتاه ىو ما كرد عن أيب ىريرة رضي ا عنو : أف

                                                           
 . 1999الطبعة األكىل53الفائض ُب علم الفرائض على مذىب األئمة األربعة"، عثماف الطاىر جلوص , ص294
 .56عثماف الطاىر جلوص: ا١ترجع السابق، الصفحة 295
, رسالة لنيل ا١تاجسًت ُب الفقو ك التشريع ، جامعة النجاح  129ُب الفقو اإلسبلمي " ٤تمد علي ٤تمود ٭تي: ،ص أحكاـ الوصية296

 2010الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، فلسطُت 
 .129أحكاـ الوصية ُب الفقو اإلسبلمي ٤تمد علي ٤تمود ٭تي:مرجع سابق، ص297



89 
 

ــــي  صػػػػلى ا عليػػػػو كسػػػػلم قػػػػاؿ: ــــادة   ــــد و ــــاتكم ثلــــث أمــــوالكم  زي إن او أعطــــاكم عن
  298أعمالكم" 

إىل بيت ماؿ ا١تسلمُت فإف كاف من العدؿ كالراجح ُب ىذه ا١تسألة اٞتمع بُت القولُت :فينظر 
أف تصػػػرؼ ىػػػذه األمػػػواؿ للفقػػػراء كا١تسػػػاكُت فػػػإف الوصػػػية ٔتػػػا زاد عػػػن الثلػػػث ١تػػػن ال كارث لػػػو 
تكوف باطلة كتكوف الزيادة لبيت ماؿ ا١تسلمُت، كأما إف غػَت ذلػك فالوصػية صػحيحة كيكػوف 

 . 299للموصى لو ٚتيع ما ُب الوصية
أ ضـم للموصـي أن يوصـي بالثلـث أم األ ضـم أن يوصـي بأقـم : أيهمـا ثالثـة  المسألة ال 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث؟
))الثلػػػػث -األفضػػػػل ُب حػػػػق ا١توصػػػػي أف يوصػػػػي بأقػػػػل مػػػػن الثلػػػػث لقو٢تصػػػػلى ا عليػػػػو كسػػػػلم

: ) لو أف الناس غضوا من الثلػث إىل الربػع -رضي ا عنهما-كالثلث كثَت(( كقوؿ ابن عباس
رضػي ا -لثلػث كالثلػث كثػَت(( كأكصػى الصػديققػاؿ: ))ا-صلى ا عليو كسلم-ألف الرسوؿ

با٠تمس فإذا أكصى اإلنساف بالربع أك با٠تمس كاف أفضل من الثلث كال سػيما إذا كػاف -عنو
 300ا١تاؿ كثَتان كإف أكصى بالثلث فبل حرج .

 301الفوائد واألحكام المستفادة : : رابعاً 
 ىذا اٟتديث ذكره ا١تؤلف ليبُت مقدار ما يوصي بو . -4
 ٖترًن الوصية بأكثر من الثلث ، لقولو ) : ) الثلث كالثلث كثَت ( . -2
 أف ا١تيت إذا خٌلف ماالن للورثة ، فإف ذلك خَت لو . -1
 مشركعية عيادة ا١تريض ، كالصحيح أهنا فرض كفاية ، لقولو ) : ) عودكا ا١تريض ( . -1

 و ي عيادة المريض  وائد :
أف ُب ذلػػػك تػػػذكَتان للعائػػػد  - يػػػزاؿ ُب خرفػػػة اٞتنػػػة أنػػػو ال -منهػػػا : يػػػؤدم حػػػق أخيػػػو ا١تسػػػلم 

 أف فيها جلبان للمحبة كا١تودة . -بنعمة ا عليو ُب الصحة 
 حسن خلق النيب. -5

                                                           

 57األربعة"، , عثماف الطاىر جلوص: ا١ترجع السابق، الصفحةالفائض ُب علم الفرائض على مذىب األئمة 298)
 ا١ترجع نفسو .299)
 309-٣31/308تموع فتاكل شيخ اإلسبلـ , ,  3/35(فتاكل إسبلمية , ٤تمد عبدالعزيزابن باز,300

 9/ص 2إيقاظ األفهاـ ُب شرحعمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد , ج301)
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 اإلنفاؽ على العياؿ فيو أجر إذا قصد بو كجو ا . -2
 ينبغي مشاكرة أىل العلم ، ألف سعد استشار النيب. -7
 أقل من الثلث .أف األفضل أف تكوف الوصية  -8
 فضل اإلخبلص كاستحضار نية التقرب إىل ا . -9

 أف اإلنساف إذا كاف مالو قليبلن ، فإنو ال يستحب لو أف يوصي . -42
 جواز إخبار ا١تريض بشدة مرضو كقوة أ١تو إذا َل يقًتف بذلك شيء من الترـب . -44
 اٟتث على صلة األرحاـ ، كاإلحساف إىل األقارب . -42
 أف صلة األقرب أفضل من صلة األبعد . -41
 أف خطاب الشارع للواحد يعم من كاف بصفتو من ا١تكلفُت . -41
ترتي  الوصية بعـد مـؤن التجهيـز والـديون   ـالحقوق المتعلقـة بالتركـة بعـد مـوت  - 45

 اإلنسان :
 أكالن : مؤف التجهيز ، ككفن كأجرة حفار .

 كدين برىن .  ثانيان : اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة ،
 ثالثان : الديوف ا١تعلقة .

 رابعان : الوصية .
 خامسان : اإلرث .

، دين برىن  100، كعليو : مؤف التجهيز دينار جزائرم [  200مثاؿ : مات ميت كترؾ ] 
  50، كدين بغَت رىن  50

 . تسقط الوصية كاإلرث
 المو و  الثامن : باع االعتدال  ي اإلنفاق 

: قىاؿى رىسيوؿي اً صل ا عليو كسلم : " كيٍل عىٍن عىٍمرًك ٍبًن  ًه قىاؿى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدّْ شيعىٍيبو
يلىةو" ) كىاٍشرىٍب، كىاٍلبىٍس كىتىصىدٍَّؽ، ًمٍن غىٍَتً سىرىؼو كىالى ٥تًى

302) 
 شرح مفردات الحديث :: أوالً 

                                                           

,  222/ص10, كأخرجو البخارم ُب صحيحو معلقان  , انظر فتح البارم , ابن حجر , ج 79/ص5أخرجو النسائي ُب سننو , ج 302)
 . 234د الرٛتن بن ناصر السعدم , صانظر تفصيل ٗتر٬تو ُب ّٔجة قلوب األبراركقرة عيوف األخيار ُب شرح جوامع األخبار , عبك 
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كاإلسراؼ ٕتاكز اٟتد ُب من األفعاؿ  اإلنساف ٣تاكزة اٟتٌد ُب كل ما يأتيو سىرىؼو : -
ن كل من: األمواؿ، ، أٌما اصطبلحان فاإلسراؼ ىو ٣تاكزة اٟتٌد ا١تعتدؿ م   303اإلنفاؽ 

كاألفعاؿ، كاألقواؿ، كغَتىا ٦تٌا يرغب اإلنساف فيو، ك٭تٌب، فيصرؼ زيادة على ما ينبغي 
 . 304فيما ال ينبغي، فيتجاكز بذلك ُب الكمية

يلىة : - كا١تخيلة تكسب من معاين ا١تخيلة ُب اللغة الكرب كالظن كالعجب كالزىو , ٥تًى
 . 305النفس بالعجب 

 : للحديث اإلجماليالمعنو  ثانياً: 

لقد أرشد رسوؿ ا صل ا عليو ُب ىذا اٟتديث إىل ٣تاالت استعماالت ككيفية إنفاقو 
, كيبدأ ا١تنفق ُب اإلنفاؽ على نفسو ٍب كذلك باألكل كالشرب كاللباس كاألمور اتاج إليها 

َتاف ك٨توىم , أىلو من زكجة ككأكالد ككالدين كغَتىم كالصدقة على اتاج من األقارب كاٞت
النيب صل ا عليو كسلم بعدـ كعلقو من غَت تقتَت كال تبذير , كاإلنفاؽ ّٔذا الشكل قيده 

ترشيد يؤصل لطريقة ٖتصيل العيش الكرًن ك اٟتديث , فهذا  اإلسراؼ كقصد ا٠تيبلء 
كقد ذكر فيو النيب صل ا عليو كسلم أساسيات اإلنفاؽ من االستهبلؾ كضبط اإلنفاؽ ،

األمور الضركرية للمعاش كاليت ال يستطيع اإلنساف االستغناء عنها لنفسو كلغَته كىي األكل 
 . 306)كالشرب كاللباس كالصدقة , كقيدىا باإلسراؼ كعدـ الكرب 

  قه الحديث : : ثالثاً 
اٟتديث ما ذكره الفقيو ا١توفق البغدادم حيث  من الكلمات اٞتامعة اليت توضح فقو ىذا

ا اٟتٍىًديثي جىاًمعه يقوؿ ُب معرض ذكره لؤلبعاد الفقهية كا١تقاصدية ٢تذا اٟتديث:  " ىىذى
نٍػيىا كىاٍِلًخرىًة؛ فى  ٍنسىاًف نػىٍفًسًو، كىًفيًو تىٍدًبَتي مىصىاًلًح النػٍَّفًس كىاٞتٍىسىًد ُب الدُّ ًإفَّ لًفىضىاًئًل تىٍدًبًَت اإٍلً

                                                           
 , القاىرة . 26, ص 3ا١تعجم الوسيط , ٣تمع اللغة العربية, ج( 303
 177\2تفسَت غريب القرآف ,( 304
 , كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ , الكويت.   318/ ص  2موسوعة الفقو الكويتية ,ج ( 305
, مقاؿ منشور ٔتجلة البياف اإللكًتكنية على  2(من ىدايات السنة النبوية , حديث ضبط اإلنفاؽ , إبراىيم بن ٤تمد اٟتقيل , ص  306

 .  2021مارس  02النت  بتاريخ : 

https://mawdoo3.com/%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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تٍ  ًعيشىًة؛ فػىيػيؤىدّْم ًإىلى اإٍلً
ى
ًؼ، كىيىضيرُّ بًالنػٍَّفًس ًإٍذ  السَّرىؼى ُب كيلّْ شىٍيءو يىضيرُّ بًاٞتٍىسىًد، كىيىضيرُّ بًا١ت بلى

، كىتىضي  ىًخيلىةي تىضيرُّ بًالنػٍَّفًس حىٍيثي تيٍكًسبػيهىا اٍلعيٍجبى
انىٍت تىاًبعىةن لًٍلجىسىًد ُب أىٍكثىًر اأٍلىٍحوىاًؿ، كىا١ت رُّ كى

ٍقتى ًمنى النَّاسً 
ى
نٍػيىا حىٍيثي تيٍكًسبي ا١ت ٍٍبى، كىبًالدُّ كتفصيل  .(307)" بًاٍِلًخرىًة حىٍيثي تيٍكًسبي اإٍلً

 أحكاـ ىذا اٟتديث كاِلٌب :

 :أوالً : تحريم اإلسراف والتب ير  ي اإلنفاق
ما ٬تاكز حد كا١تقصود ّٔما اإلسراؼ كالتبذير، السنة النبوية من خبلؿ ىذا اٟتديث ٖتـر 

االعتداؿ كالوسط ُب اإلنفاؽ كالسلوؾ، كأصل ذلك من القرآف الكرًن قوؿ اٟتق تبارؾ 
بُّ اٍلميٍسرًًفُتى كيلي "كتعاىل:  " واٍ ًمن ٙتىىرًًه ًإذىا أىٍٙتىرى كىآتيواٍ حىقَّوي يػىٍوـى حىصىاًدًه كىالى تيٍسرًفيواٍ ًإنَّوي الى ٭تًي

كىالًَّذينى َب بياف صفات عباد الرٛتن الذين يلتزموف بشرعو  : " كيقوؿ ا تبارؾ كتعاىل .308
كىالىٕتىٍعىٍل ( , كيقوؿ ا عز كجل: "309)يػىٍقتػيريكا كىكىافى بػىٍُتى ذىًلكى قػىوىامان"ًإذىا أىنفىقيوا َلٍى ييٍسرًفيواكىَلٍى 

يىدىؾى مىٍغليولىةن ًإىلى عينيًقكىوىالىتػىٍبسيٍطهىا كيلَّ البىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومان ٤تٍَّسيوران ")
310. ) 

 : (311)كمن مظاىر اإلسراؼ ُب كاقعنا ا١تعاصر 
 :كا١تشرب كمنواإلسراؼ كالتبذير ُب ا١تأكل -
اإلسراؼ كالتبذير ُب الوالئم اليت ييًعدُّىا الناس ألقارّٔم كأصحأّم، بل كيتنافسوف ُب  –

 .ذلك
اإلسراؼ كالتبذير ُب ا١تأكل كا١تشرب، حىت أف الفرد عند األكل يضع أمامو من  –

وائد يلقى ا١تأكوالت كا١تشركبات ما يكفيو أيامنا كثَتة، كما أف نسبة كبَتة ٦تا يوضع على ا١ت
ُب سلة ا١تهمبلت ُب الوقت الذم ٧تد فيو الكثَت من ا١تسلمُت ال ٬تدكف لقيمات يقمن ّٔا 

 .أصبلّٔم
اإلسراؼ ُب ملء البطوف موقنُت أف ا١تأكل كا١تشرب غاية، كليس كسيلة إلعانة اإلنساف  –

 .على عبادة ا عزكجل
                                                           

  ا١ترجع نفسو 307
 . 141سورة األنعاـ , اِلية  308

 67الفرقاف  اِلية (309)
 29(اإلسراء  اِلية 310)

 . 1999مام  21( اإلنفاؽ , ضوابط شرعية , حسُت شحاتة , مقاؿ منشور على موقع إسبلـ أكف ال ين بتاريخ : 311
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 :الترف والخيالج  ي اإلنفاقتحريم ثانياً : 
حافلػػة باألحاديػػث الػػيت ٖتػػذر النػػاس مػػن حيػػاة الػػًتؼ كخاصػػة ُب ىػػذا اٟتػػديث السػػنة النبويػػة 

نػذكر ا١تبالغػة ُب  :كمن مظاىرىػا ُب كاقعنػا ا١تعاصػر ارمػة،كالشهوات كإنفاؽ ا١تاؿ ُب ا١تلذات 
أصػػػػبح الػػػػًتؼ األسػػػػفار كالتبػػػػاىي بكثػػػػرة النفقػػػػات ُب األعػػػػراس كحفػػػػبلت التخػػػػرج كغَتىػػػػا , ك 

هنػاؾ الكثػَت مػن شػركات فو األسػاس حػىت اعتػاده النػاس كظنػوا أنػو العػرؼ كا١تعتػاد، كا١تظهر ىػ
القطػػاع العػػاـ كا٠تػػاص تنفػػق األمػػواؿ الكثػػَتة ُب ا١تظػػاىر الكذابػػة، كرٔتػػا تكػػوف ىػػذه الشػػركات 

كمػػػػػا أف الكثػػػػػَت مػػػػػن اٟتكومػػػػػات تنفػػػػػق آالؼ ا١تبليػػػػػُت ُب مظػػػػػاىر ,خاسػػػػػرة كعليهػػػػػا ديػػػػػوف 
ار مػن يصػفقوف كيهتفػوف، كىػي تػئن ٖتػت ثقػل الػديوف؛ كلػذلك االستقباؿ كاٟتفػبلت كاسػتئج

ػا أـ ٤تكومنػػا أف يبعػػد عػن كػػل سػػبل الػًتؼ حػػىت ال يكػػوف  ٬تػب علػػى ا١تسػلم سػػواء كػػاف حاكمن
 312 .ذلك إحباطنا لعملو كخسراننا لو ُب الدنيا كاِلخرة

 (:313األحكام الفقهية والفوائد المستفادة ): رابعاً 
 . ُب إنفاؽ ا١تاؿ كجوب اتباع ا١تنهج الوسطي-4
 ٖترًن البخل كاإلسراؼ .-2
 النهي عن تبذير ا١تاؿ ككجوب اافظة عليو كاتباع منهج فقو ا١توازنات ُب ذلك .-3
 كجوب االلتزاـ بضوابط إنفاؽ ا١تاؿ كمنها ٕتنب اإلسراؼ كالكرب . – 4
 كاالستغفار .يعترب التبذير من كبائر الذنوب كالىت تتطلب التوبة - 5
 إىل مسالك الشياطُت.اإلنساف  يقود التبذير - 6
 ٖترًن التبذير كىو اإلنفاؽ َب معصية ا كا١تخالف لشرعو . - 7
 
 
 
 

                                                           
 . 1999مام  21ال ين بتاريخ : ( اإلنفاؽ , ضوابط شرعية , حسُت شحاتة , مقاؿ منشور على موقع إسبلـ أكف 312

 . 189\3( أيسر التفاسَت , 313)
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 المو و  التاس  : باع الحقوق المتعلقة بالمال غير الزكاة : 
ِه َوَسلََّم َعِن الزََّكاِة؟ َعْن  َاِطَمَة بِْنِت قـَْيٍس  قَاَلْت: َسأَْلُت  َأْو ُسِئَم النَِّبيُّ َصلَّو اللَُّه َعَليْ 

  ثُمَّ َتاَل َهِ ِ  اآليََة الَِّتي ِ ي البَـَقَرِة: "لَْيَس الِبرَّ «ِإنَّ ِ ي الَماِل َلَحقِّا ِسَوى الزََّكاةِ » ـََقاَل: 
 . 315   اآليَةَ  314َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم"

 :الحديث  شرح مفرداتأوالً : 
كىًفكىاًؾ أىًسَتو كىًإٍطعىاـً ميٍضطىرٍّ كىًإنٍػقىاًذ ٤تيٍتػىرىـو   َلَحقِّا ِسَوى الزََّكاِة" :قوله : "ِإنَّ ِ ي اْلَماِل  -

نىوي كىبػىٍُتى خىربىً لىٍيسى ُب اٍلمىاًؿ  افيعى بػىيػٍ فػىهىًذًه حيقيوؽه كىاًجبىةه غىيػٍريىىا لىًكنَّ كيجيوبػىهىا عىاًرضه فىبلى تىدى
اًة , قىالىوي اٍلمينى  اًكمُّ ُب شىرًٍح اٞتٍىاًمًع الصًَّغًَت , كىقىاؿى القارلء ُب اٍلًمٍرقىاًة حىقّّ ًسوىل الزَّكى

الٍ  ٍنىعى مىتىاعى بػىٍيًتًو ًمنى اٍلميٍستىًعًَت كى ًقٍدًر كىذىًلكى ًمٍثلي أىٍف الى ٭تىًٍرـى السَّاًئلى كىاٍلميٍستػىٍقًرضى كىأىٍف الى ٯتى
ٍنىعى أحد ا  . 316ٍلمىاءى كىاٍلًمٍلحى كىالنَّارى كىذىا ذىكىرىهي الطّْييبُّ كىغىيػٍريهي " كىاٍلقىٍصعىًة كىغىٍَت٫ًًتىا كىالى ٯتى

البقـرة: ) "لَـْيَس البِـرَّ َأْن تـَُولُـّوا ُوُجـوَهُكمْ "قولـه : ثُـمَّ تَـاَل َهـِ ِ  اآليَـَة الَّتِـي ِ ـي البَـَقـَرِة:  -
ا لىػػٍيسى الٍػػربَّ أىٍف تػيوىلُّػػوا  اآليَــةَ  (477 ػػذى ػػا ىىكى اًمهى : أىٍم قرأىػػا اعتضػػادا كىاٍسًتٍشػػهىادنا كىاٍِليىػػةي بًتىمى

ػػػًة  ًئكى ٍغػػػًرًب كىلىًكػػػنَّ الٍػػػربَّ مىػػػٍن آمىػػػنى بًاىللَّػػػًو كىاٍليػىػػػٍوـً اٍِلًخػػػًر كىاٍلمىبلى ٍشػػػرًًؽ كىاٍلمى ػػػوىىكيٍم ًقبىػػػلى اٍلمى كيجي
ػػػًبيًل كىاٍلًكتىػػػاًب كىالنًَّبيّْػػػُتى كى  ػػػاؿى عىلىػػػى حيبّْػػػًو ذىًكم اٍلقيػػػٍرىبى كاليتػػػامى كا١تسػػػاكُت كبػػػن السَّ آتىػػػى اٍلمى

ةى كىآتىى الزكاة قىاؿى الطّْييبُّ رىًٛتىوي اللَّوي كىٍجوي ااًلٍسًتٍشهىادً  ـى الصَّبلى أىنَّػوي  كىالسَّائًًلُتى كىُب الرّْقىاًب كىأىقىا
ػاًؿ  تػىعىاىلى ذىكىرى ًإيتىاءى اٍلمىاًؿ ُب ىىًذهً  ػاًة فىػدىؿَّ ذىلًػكى عىلىػى أىفَّ ُب اٍلمى اٍلويجيوًه ٍبيَّ قػىفَّاهي بًًإيتىاًء الزَّكى

ػقّّ يػىٍلتىزًميػوي اٍلعىٍبػػ ػقّّ ييوًجبيػوي اللَّػوي تػىعىػػاىلى عىلىػى ًعبىػاًدًه كىحى ػاًة ًقيػلى اٟتٍىػػقُّ حىقَّػاًف حى دي حىقِّػا ًسػوىل الزَّكى
ٍنسىافي " عىلىى نػىٍفًسًو الزًَّكيًَّة اٍلميوىقَّ   317اًة ًمنى الشُّحّْ اٍلمىٍجبيوًؿ عىلىٍيًو اإٍلً

 : للحديث المعنو اإلجمالي:  ثانياً 
ك٬تيب عن اإلشكالية صل ١تشركعية اٟتقوؽ ا١تتعلقة با١تاؿ غَت الزكاة , ؤ إف ىذا اٟتديث ي

:  على حد تعبَت أحد الفقهاء ا١تعاصرين  ىل ُب ا١تاؿ حق سول الزكاة ؟  اٞتواباِلتية : 
بعض األغنياء الصاٟتُت يظن أنو إذا أخرج زكاة أموالو فقد برئت ذمَّتو من كل حقٍّ مايل، أف 

                                                           
 .177البقرة: اِلية , 314
 . 39ص 3, ج 659( أخرجو اإلماـ الًتمذم ُب سننو , باب ما جاء أف ُب ا١تاؿ ٟتقان سول الزكاة , برقم : 315
 بَتكت  –,دار الكتب العلمية  262, ص 3( ٖتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم , أبو العبلء ٤تمد عبد الرٛتن ا١تباركفورم  , ج316
 ,مرجع سابق . 263, ص 3( ٖتفة األحوذم بشرح جامع الًتمذم , أبو العبلء ٤تمد عبد الرٛتن ا١تباركفورم  , ج317
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كَل يعيٍد مطالبنا بإخراج الصدقات، كال التعاكف على الرب كالتقول، كىذا خطأ، ففي ا١تاؿ حق 
 بسند318سول الزكاةكما جاء ُب ىذا اٟتديث , كمصداقان ١تا ركاه ابن أيب شيبة ُب مصنفو 

صحيح، عن إبراىيم النَّخىعي قاؿ: كانوا يركف ُب أموا٢تم حقِّا سول الزكاة , كركل أيضنا، 
, كركل أيضنا،  قاؿ: سول الزكاة  319"  ُب أىٍموىا٢تًًٍم حىقّّ مىٍعليوـه  ":بإسناد صحيح، عن ٣تاىد

كاتو؟ بإسناد صحيح، عن قزعة قاؿ: قلت البن عمر: إف يل ماالن، فما تأمرين إىل من أدفع ز 
، يعٍت األمراء، كلكن ُب مالك حقّّ سول ذلك يا قزعة كعن , قاؿ: ادفعها إىل كيلّْ القـو

مزاحم بن زفر قاؿ: كنت جالسنا عند عطاء، فأتاه أعرايب فسألو: إف يل إببلن، فهل علىيَّ فيها 
كركل أيضنا عن عبداألعلى، عن ىشاـ، عن اٟتسن قاؿ: ُب ,  حق بعد الصدقة؟ قاؿ: نعم

كيدؿُّ على أف ُب ا١تاؿ حقِّا سول الزكاة ما ذكر من آيات كثَتة فيها  .اؿ حق سول الزكاةا١ت
اٟتث على الصدقة، كاألمر ّٔا، كالثناء على من يتصدؽ بأموالو سرِّا كجهرنا، كليبلن كهنارنا، كُب  

 . 320 كثَتو من األحاديث الصحيحة ما يدؿ على أف ُب ا١تاؿ حقِّا سول الزكاة

"لَْيَس كبعد أف ذكر النيب صل ا عليو كسلم أف ُب ا١تاؿ حقان سول الزكاة تبل قولو تعاىل :  
, ليؤكد بأف بأف ىناؾ حقوؽ أخرل ُب ا١تاؿ  ( اآليَةَ 477الِبرَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم" )البقرة: 

قيقة الرب , فهو يبُت ا عزكجل ُب ىذه اِليات حغَت الزكاة كىي من ٘تاـ الرب ككمالو , ك 
 برّّ  ي العقيدة   وبر  ي العمم   وبر  ي الُخل   ينقسم إىل ثبلثة أقساـ: 

يتمثل ُب اإلٯتاف با ُب ربوبيتو ككحدانيتو؛ كاإلٯتاف باليـو اِلخر ،كقد عرب ا عنو  فاألكؿ
دة : بالكتاب إشارة إىل كحدة الدين عنده عز كجل. ىذه األمور ا٠تمسة ىي الرب ُب العقي

 ( .321اإلٯتاف با كاليـو اِلخر كا١تبلئكة كالكتاب كالنبيُت)

                                                           
 . 411, ص 2( ا١تصنف من اِلثار , ابن أيب شيبة , ج318
 . 24( ا١تعارج , اِلية 319
,  2015مارس  29, مقاؿ منشور على النت بتاريخ :  1( ىل ُب ا١تاؿ حق سول الزكاة ؟ , ٤تمد بن علي بن ٚتيل ا١تطرم , ص320

 /https://www.alukah.net/sharia/0/84394على الرابط 
 177\2( تفسَت غريب القرآف ,321)
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فيتعلق ببذؿ النفس كا١تاؿ ابتغاء مرضاة ا ، كإدخاؿ السركر على خلق أما البر  ي العمم 
ا . كالعمل ىو مىدىدي العقيدة كُب نفس الوقت ٙترهتا ، ٭تفظها كينٌميها ، كيدؿ عليها . كقد 

نفس ُب أعظم مظهر لو ، ذلك ىو إقامة الصبلة . فالصبلة ىي عماد ذكرت اِلية بذؿ ال
الدين ، كالفارؽ بُت ا١تؤمن كغَته . إهنا مناجاة العبد لربو ، كالناىية عن الفحشاء كا١تنكر ، 
كالعاصمة من ا٢تلع كاٞتزع . ىذه ىي الصبلة إذا أقامها ا١ترء على حقيقتها ، فوقف بُت يدم 

ل شيء ُب دنياه ، كسٌلم  أموره كنسي ما عداه . بذلك يكوف ربو كقد خلع نفسو من ك
 (.322قد بذؿ نفسو  ، ككضعها بُت يديو ، فجاءت صبلتو عهدان حقيقيان بينو كبُت ربو )

كىآتىى ا١تاؿ على حيبًّْو "ٍب بُت ا تعاىل ُب اِلية بذؿ ا١تاؿ ُب صورتُت ، أحد٫تا قولو تعاىل : 
كالثانية قولو تعاىل :  "كا١تساكُت كابن السبيل كالسائلُت كىُب الرقاب ذىًكم القرىب كاليتامى 

ك٬تب أف يفهم ىنا ٔتقتضى ىذا الوضع القرآين الكرًن إف الزكاة ا١تفركضة شيء ،  "الزكاة "
كاف إيتاء ا١تاؿ ٢تؤالء األصناؼ ا١تذكورة شيء آخر ال يندرج ُب الزكاة كال تغٍت عنو الزكاة 

(323.) 
: كىو يشمل مبدأ القياـ ُخل  هو المبدأ الثالث  ي ه   اآلية العظيمةوالبر  ي ال

بالواجب ، كقد جاء التعبَت عنو قولو تعاىل : } كا١توفوف ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكٍا { ، كمبدأ 
مقاكمة الطوارئ كالتغلب على عقبات اٟتياة كما جاء ُب قولو تعاىل : } كالصابرين ُب 

ًحُتى البأس { كالعهد لفظه شامل ٬تمع ألوانا من ارتباطات كالتزامات ال البأساء كالضراء كى 
 .324غٌت للناس عنها ، كال استقامة للحياة بدكهنا 

 
 : 325الفوائد واألحكام المستفادة ::  ثالثاً 

 زكاة ا١تاؿ فريضة من ا سبحانو كتعاىل  . -1

                                                           

 177\2(تفسَت غريب القرآف ,322)
 ١ترجع نفسو.( ا323)

 (ا١ترجع نفسو. 324
, ىل ُب ا١تاؿ  9, مرجع سابق , اإلعجاز االقتصادم ُب القرآف الكرًن ُب ضوء ا١تعامبلت ا١تالية , ص154\1(أيسر التفاسَت , 325)

 , مرجع سابق . 2015مارس  29, مقاؿ منشور على النت بتاريخ :  1حق سول الزكاة ؟ , ٤تمد بن علي بن ٚتيل ا١تطرم , ص
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 . كجوب إخراج اٟتقوؽ ا١تتعلقة با١تاؿ غَت الزكاة كدفعها ١تستحقيها -  -2

 .ٚتع ا١تاؿ ينبغي أف يكوف من أجل التقرب من ا بإخراج الزكاة، كالتصدؽ من األرباح -3

ًمن فوائد الزكاة كالصدقات كأخبار اسنُت ما ٭تًمل الغٍتَّ ا١توفَّق على ا١تسارىعة ُب  -4
رة بإنفاًؽ األمواؿ ُب مرضاًت ا، كىذا إحسافه منو لنفًسو قبل أف يكوفى ا٠تَتات، كا١تبادى 

وفَّق مىن كفَّقو ا
ي
  .إحساننا لغَته، كا١ت

 أداء الصدقات التطوعية ) غَت زكاة ا١تاؿ كزكاة الفطر ( من ا١تندكبات . -5

 تعترب الزكوات كالصدقات التطوعية عبادة مالية . -6

كىو أنواع ثبلثة جامعة لكل خَت : برّّ ُب العقيدة ، كبر ُب العمل ، , بياف حقيقة الرب - 7
 كبر ُب ا٠تيلق ، فالذين ٬تمعوف ىذه العقائد كاألعماؿ ا٠تَتة ىم الذين صدقوا ُب إٯتاهنم .

ٟتث على الصدقة كاٞتود كجوب شكر ا على نعمة ا١تاؿ كمقتضى شكره يكوف با - 8
 .  كالسخاء
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 قائمة المصادر والمراج  :  

، 1التعريفات ، الشريف اٞترجاين،، ٖتقيق: ٚتاعة من العلماء بإشراؼ الناشر ، ط -
 لبناف. -ـ, دار الكتب العلمٌية، بَتكت1983-ق1403

 , دار الفكر، بَتكت. ابن دقيق العيد, إحكاـ األحكاـ -
االشبيلي ا١تالكي أحكاـ القرآف , ٤تمد بن عبد ا أبو بكر بن العريب ا١تعافرم  -

 -ـ ,دار الكتب العلمية،  2003 -ىػ  1424ىػ( , الطبعة: الثالثة، 543)ا١تتوَب: 
 لبناف .

ىػ( , 370أحكاـ القرآف ,أٛتد بن علي أبو بكر الرازم اٞتصاص اٟتنفي )ا١تتوَب:  -
بَتكت  –ىػ , دار إحياء الًتاث العريب  1405ٖتقيق ٤تمد صادؽ قمحاكم , طبعة : 

 ., لبناف 
أحكاـ القرآف للشافعي , أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساين،  -

ىػ( , كتب ىوامشو : عبد الغٍت عبد ا٠تالق, قدـ لو : 458أبو بكر البيهقي )ا١تتوَب : 
 –ـ , مكتبة ا٠تا٧تي  1994 -ىػ  ٤1414تمد زاىد الكوثرم , لطبعة : الثانية ، 

 القاىرة .
ـ ,دار الفكر العريب، 2008ق/ 1429مبلت الشرعٌية، علي ا٠تفيف،  أحكاـ ا١تعا -

 القاىرة.
أحكاـ الوصية ُب الفقو اإلسبلمي " ٤تمد علي ٤تمود ٭تي, رسالة لنيل ا١تاجسًت ُب  -

 .جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، فلسطُتـ ,2010الفقو ك التشريع ، 
ا١تعُت , أبو بكر )ا١تشهور بالبكرم( عثماف بن إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح  -

ىػ( , دار الفكر للطباعة كالنشر ٤1310تمد شطا الدمياطي الشافعي )ا١تتوَب: 
 كالتوريع .

حسُت حسُت , ُب ضوء آيات ا١تعامبلت اإلعجاز االقتصادم ُب القرآف الكرًن  -
أبريل  19 شحاتة , ْتث منشور على النت ُب موقع التمويل االقتصادم بتاريخ :

 https://iefpedia.com/arab/?p=26326ـ على الرابط : 2011
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إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت , ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن  -
ىػ( , ٖتقيق: ٤تمد عبد السبلـ إبراىيم ,دار الكتب العلمية 751قيم اٞتوزية )ا١تتوَب: 

 يَتكت . –
 دار إحياء الًتاث العريب .5من ا٠تبلؼ، ا١ترداكم، اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح  -
اإلنفاؽ , ضوابط شرعية , حسُت شحاتة , مقاؿ منشور على موقع إسبلـ أكف ال ين   -

 . 1999مام  21بتاريخ : 
أنوار التنزيل كأسرار التأكيل,  ناصر الدين أبو سعيد عبد ا بن عمر بن ٤تمد  -

 ىػ(685الشَتازم البيضاكم )ا١تتوَب: 
أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَت , جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  -

ـ , مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدينة ا١تنورة، 2003ىػ/1424اٞتزائرم, الطبعة: ا٠تامسة، 
 ا١تملكة العربية السعودية .

ء , مطبعة رفحا  إيقاظ األفهاـ ُب شرح عمدة األحكاـ, سليماف بن ٤تمد اللهيميد  -
 السعودية .

بداية آّتهد كهناية ا١تقتص , أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن رشد  -
 القاىرة . –ىػ( ,دار اٟتديث 595القرطيب الشهَت بابن رشد اٟتفيد )ا١تتوَب: 

 ـ دار الكتب العلمٌية.1986 -ىػ 1406، 2بدائع الصنائع، الكساين , ط -
بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية بدائع الفوائد , ٤تمد بن أيب  -

 ىػ( , دار الكتاب العريب، بَتكت، لبناف .751)ا١تتوَب: 
ىػ(, الطبعة: 855البناية ُب شرح ا٢تداية، العيٍت، أبو ٤تمد ٤تمود بن أٛتد، ا١تتوَب:  -

 بَتكت، لبناف. -ـ ,دار الكتب العلمية  2000 -ىػ  1420األكىل، 
كقرة عيوف األخيار ُب شرح جوامع األخبار , عبد الرٛتن بن ناصر ّٔجة قلوب األبرار  -

 السعدم , موقع دار اإلسبلـ.
تاج العركس من جواىر القاموس ,٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، أبو الفيض،  -

 ىػ( , دار ا٢تداية .1205ا١تلٌقب ٔترتضى، الزَّبيدم )ا١تتوَب: 
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مد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدرم التاج كاإلكليل ١تختصر خليل , ٤ت -
ىػ( , دار الكتب العلمية , بَتكت 897الغرناطي، أبو عبد ا ا١تواؽ ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 لبناف . –
التجارة ُب القرآف الكرًن ,دراسة موضوعية عن اِليات التجارية ,  عبد ا١تغٍت عبد العزيز  -

 . تزكيا , بوقور إندكنيسيا ا١تعهد العايل لبلقتصاد اإلسبلمي عمر ,
« , ٖترير ا١تعٌت السديد كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت الكتاب آّيد»التحرير كالتنوير  -

ىػ(, سنة ٤1393تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي )ا١تتوَب : 
 تونس . –ىػ ,الدار التونسية للنشر  1984النشر: 

الًتمذم , أبو العبلء ٤تمد عبد الرٛتن ا١تباركفورم  , دار ٖتفة األحوذم بشرح جامع  -
 بَتكت . –الكتب العلمية 

فسم الدراسات  -كلية الشريعة   -جامعة اـ القرل التسعَت , عائشة صدكؽ ٧تـو ,  -
 .  1986العليا الشرعية الفقو كاصولو, طبعة 

 , جامعة غزة . , كلية الشريعة 2006التسعَت شركطو كحكمو , دراسة فقهيةمقارنة ,  -
 دط، دت .جامعة األزىر ,  التسعَت كأحكامو , دراسة فقهية مقارنة , أٛتد عرفة , -
, دار الفكر , بَتكت ,  1988.  2تفسَت ابن اٞتوزم , أبو الفرج ابن اٞتوزم , ط -

 لبناف .
تفسَت أيب السعود , إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن ,أبو السعود العمادم  -

 بَتكت . –ىػ( , دار إحياء الًتاث العريب 982مد بن ٤تمد بن مصطفى )ا١تتوَب: ٤ت
 التفسَت االقتصادم للقرآف الكرًن , رفيق يونس ا١تصرم , دار القلم , دمشق . -
ىػ( , الطبعة : 510تفسَت البغوم , أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم )ا١تتوَب:  -

 لنشركالتوزيع .ـ ,دارطيبة ل 1997 -ىػ  1417الرابعة، 
ىػ , دار إحياء الكتب العربية  1383التفسَت اٟتديث , دركزة ٤تمد عزت , الطبعة:  -

 القاىرة . –
تفسَت الطربم , ٤تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اِلملي، أبو جعفر الطربم  -

كز ىػ( ,ٖتقيق: الدكتور عبد ا بن عبد اسن الًتكي بالتعاكف مع مر 310)ا١تتوَب: 
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ـ دار ىجر  2001 -ىػ  1422البحوث كالدراسات اإلسبلمية , الطبعة: األكىل، 
 للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف.

تفسَت القرآف العظيم , أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب  -
 ـ , دار طيب للنشر كالتوزيع .  1999 -ىػ  1420الدمشقي , الطبعة الثانية 

 الكبَت , أبو عبد ا ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي الرازم ا١تلقب التفسَت -
ىػ ,   1420 -ىػ( , الطبعة: الثالثة 606بفخر الدين الرازم خطيب الرم )ا١تتوَب: 

 بَتكت . –دار إحياء الًتاث العريب 
 , بَتكت لبناف .التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة كالشريعة كا١تنهج , كىبة الزحيلي , دار الفكر  -
التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة كالشريعة كا١تنهج ,د . كىبة بن مصطفى الزحيلي , الطبعة :  -

 دمشق. –ىػ ,  دار الفكر ا١تعاصر  1418الثانية ، 
 -ىػ 1430التفسَت ا١تيسر , ٩تبة من أساتذة التفسَت, الطبعة: الثانية، مزيدة كمنقحة،  -

 . السعودية –٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف  ,ـ 2009
 التفسَت الواضح ,اٟتجازم ٤تمد ٤تمود , الطبعة العاشرة ,دار اٞتيل اٞتديد , بَتكت. -
 دمشق. –التفسَت الوسيط للزحيلي , د كىبة بن مصطفى الزحيلي , دار الفكر  -
الشريف , ناجي سويداف تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي السايس األستاذ باألزىر  -

 , ا١تكتبة العصرية للطباعة كالنشر.
 ,  دار بن حـز . 2008الكوارم, الطبعة: األكىل،  -تفسَت غريب القرآف  -
ىرىاـ ,  أبو عبد الرٛتن عبد ا بن عبد الرٛتن بن صاحل   -

اـً ًمن بيلويغ ا١ت توًضيحي األحكى
ىػ( , الطبعة: 1423)ا١تتوَب:  بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد بن إبراىيم البساـ التميمي

 ـ , مكتىبة األسدم، مٌكة ا١تكٌرمة . 2003 -ىػ  1423ا٠تاًمسىة، 
تيسَت العبلـ شرح عمدة األحكاـ , أبو عبد الرٛتن عبد ا بن عبد الرٛتن بن صاحل  -

 -ىػ  1426ىػ( , الطبعة: العاشرة، 1423بن ٛتد بن ٤تمد بن ٛتد البساـ )ا١تتوَب: 
 مكتبة التابعُت، القاىرة , -بة الصحابة، األمارات ـ , مكت 2006

تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ا١تناف , عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا السعدم  -
 ىػ( , ٖتقيق : عبد الرٛتن بن معبل اللو٭تق , مؤسسة الرسالة .1376)ا١تتوَب: 
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 لبناف . -َتكت اٞتامع ألحكاـ القرآف , القرطيب , دار الكتب العلمية، ب -
 جواىر اإلكليل، صاحل عبد السميع األزىرم اِليب،دار الغرب اإلسبلمي .  -
اٞتوائز أحكامها الفقهٌية كتطبيقاهتا ا١تعاصرة، أٛتد حسن ٤تٌمد عامر،  رسالة ماجستَت  -

 ـ.2004ُب الفقو كأصولو، كلٌية الدراسات العليا، اٞتامعة األردنٌية، 

الطالب الرباين، العدكم،  ٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تٌمد  حاشية العدكم على شرح كافية -
 ـ,  دار الفكر، بَتكت1994-ىػ1414البقاعي،، 

حجة القراءات ,عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة أبو زرعة, الطبعة ا٠تامسة :    -
 ـ , مؤسسة الرسالة .1997-ىػ1418

ا١توجود، .، اٟتاكم الكبَت، ا١تاكردم،  ٖتقيق: علي ٤تٌمد معوض/عادؿ أٛتد عبد  -
 لبناف . -ـ ,  دار الكتب العلمٌية، بَتكت1999-ىػ1419، 1ط

حقيقة العقد بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف , د. عباس حسٍت ٤تمد , ْتث منشور  -
ىجرم ,  10/8/1432 -ميبلدم  12/7/2011 :على النت , تاريخ اإلضافة

tp://www.alukah.net/sharia/0/33239ht 
 دكر الوقف ُب التنمية، )عبد الرٛتاف بن سليماف ا١تطركدم، دار ا١تعرفة للنشر كالتوزيع . -
 الذخَتة , القراُب , دار الغرب اإلسبلمي . -
ـ،  دار الغرب 1994، 1الٌذخَتة، شهاب الدين  القراُب، ٖتقيق: ٤تٌمد بوخبزة، ط -

 . اإلسبلمي، بَتكت
 با كا١تعامبلت ا١تصرفية، ا١تًتؾ , دارالنفائس , األردف .الر   -
 الرّْبح ُب الفقو اإلسبلمي، د. مشسية بنت ٤تمد إٝتاعيل, دار النفائس , األردف . -
رد اتار على الدر ا١تختار,  ابن عابدين، ٤تمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين  -

ـ , دار 1992 -ىػ 1412لثانية، ىػ( , الطبعة: ا1252الدمشقي اٟتنفي )ا١تتوَب: 
 بَتكت .-الفكر

, مكتبة الغزايل 154\1ركائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ , ٤تمد علي الصابوين,  -
 بَتكت -دمشق، مؤسسة مناىل العرفاف  -

http://www.alukah.net/sharia/0/33239
http://www.alukah.net/sharia/0/33239
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ركح ا١تعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاين , شهاب الدين ٤تمود بن عبد ا  -
ىػ(, ٖتقيق :علي عبد البارم عطية , دار الكتب 1270)ا١تتوَب: اٟتسيٍت األلوسي 

 بَتكت . –العلمية 
الركض ا١تربع شرح زاد ا١تستقنع , منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن  -

 مؤسسة الرسالة . -ىػ( , دار ا١تؤيد 1051إدريس البهوتى اٟتنبلى )ا١تتوَب: 
أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم  زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت , ٚتاؿ الدين -

 ىػ(597)ا١تتوَب: 
زاد ا١تعاد ُب ىدم خَت العباد , ٤تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن  -

ـ , 1994ىػ /1415ىػ( , الطبعة: السابعة كالعشركف , 751قيم اٞتوزية )ا١تتوَب: 
 ، الكويت .مكتبة ا١تنار اإلسبلمية -مؤسسة الرسالة، بَتكت 

سبل السبلـ , ٤تمد بن إٝتاعيل بن صبلح بن ٤تمد اٟتسٍت، الكحبلين ٍب الصنعاين،  -
 ىػ( ,دار اٟتديث .1182أبو إبراىيم، عز الدين، ا١تعركؼ كأسبلفو باألمَت )ا١تتوَب: 

 -سنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت  -
 لبناف.

 ـ.1994-ى1414الًتمذم، الًتمذم أبو عيسى، دار الفكر، بَتكت،  ط/ سنن  -
السنن الصغرل، البيهقي، ٖتقيق ّٔجة يوسف أٛتد أبو الطيب، دار اٞتيل، بَتكت،  -

 ـ.1995-ى1415/ 2ط
السنن الكربل، البيهقي، ٖتقيق ٤تمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت،  -

 ـ.1994-ى1414ط/ 
 لبناف. -الرٛتن، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت  النسائي أبو عبد سنن النسائي، -
 شرح  الزرقاين على ٥تتصر خليل , الزرقاين عبد الباقي , دار الفكر , بَتكت . -
 الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك، الدردير، أيب الربكات، دار الغرب اإلسبلمي . -
صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة بن ٤تمدساَل, دركس  شرح بلوغ ا١تراـ ,عطية -

  .http://www.islamweb اإلسبلمية ,
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شرح حدكد بن عرفة ,ا١توسـو با٢تداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة  -
 ـ , دار الغرب اإلسبلمي .1933,  1الوافية , ط

ـ 1993ق/ 1414، 1منصور بن يونس البهوٌب، ، ، طشرح منتهى اإلرادات،  -
  الكتب.,عاَل

 ـ.1994-ى1414صحيح البخارم، دار الفكر، بَتكت،  ط/  -
 ـ.1995-ى1413صحيح مسلم، مسلم بن اٟتجاج، دار الفكر، بَتكت،  ط/  -
 صيغ التمويل قصَت األجل، سليماف ناصر ,دار إحياء الًتاث ,غرداية , اٞتزائر . -
الضوابط الفقهٌية ُب عقود الغرر، نايف بن ناصر جعفرم،  ماجستَت ُب الفقو ا١تقارف،  -

  .ىػ1430جامعة أـ القرل , ط 
 ـ 1980 -ىػ  1400الطبعة: الثالثة، 

 4عدد األجزاء: -
عقود األرض كما ٕتريها ا١تصارؼ اإلسبلمية , عبد القادر مزكاغ , رشيد دركيس  -

 القادر , قسنطينة .ـ , جامعة األمَت عبد 2014,
 ـ.1997دار ا١تعرفة، القاىرة، عقود التأمُت حقيقتها كحكمها , د/ٛتد اٟتماد,  -
 ، منشأة ا١تعارؼ، مصر.247العقود كعمليات البنوؾ التجارية، علي الباركدم، ص -
غرائب التفسَت كعجائب التأكيل , ٤تمود بن ٛتزة بن نصر، أبو القاسم برىاف الدين  -

 ىػ(505َب: ٨تو الكرماين، )ا١تتو 
الٌصديق ٤تٌمد األمُت الٌضرير،  من سلسلة  الغرر كأثره ُب العقود ُب الفقو اإلسبلمي، -

,  ـ1995ق/ 1416، 2، طصاحل كامل للٌرسائل اٞتامعية ُب االقتصاد اإلسبلمي، 
   , السعوديٌة.جدة 

ماجستَت ُب  تر٭تاف ترٯتجاف، رسالةالغرر كتطبيقاتو ُب ا١تعامبلت ا١تالٌية ا١تعاصرة ,  -
 ـ.2015ق/ 1437الٌشريعة اإلسبلمٌية، جامعة سورا كرتا امديٌة، 

الفائض ُب علم الفرائض على مذىب األئمة األربعة"، عثماف الطاىر جلوص , لطبعة  -
 ـ .1999األكىل
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فتح البارم شرح صحيح البخارم , أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين  -
 الشافعي

 كؽ ُب ألنواء الفركؽ(، شهاب الدين القراُب، عاَل الكتب, دط، دت الفركؽ) أنوار الرب  -
ـ , جامعة 2004   فقو استثمار الوقف ك٘تويلو ُب اإلسبلـ , عبد القادر بن عزكز  -

 اٞتزائر .
ٍيًلٌي، أستاذ كرئيس قسم الفقو  - الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي , كىٍىبىة بن مصطفى الزُّحى

 دمشق . –سوريَّة  -كٌليَّة الشَّريعة ,دار الفكر   -عة دمشق اإلسبلمٌي كأصولو ّتام
فقو ا١تعامبلت ا١تالية كأدلتو عند ا١تالكية , د . نصر سلماف ,د. سعاد سطحي ,  -

 .2003- 1, ا١تطبع العربية , غرداية اٞتزائر ,ط 20ص
فقو ا١تعامبلت على مذىب اإلماـ مالك ,أٛتد إدريس عبده ,دار ا٢تدل , عُت مليلة  -

 اٞتزائر . –
القاموس ايط، ٣تد الدين ٤تٌمد بن يعقوب الفَتكز آبادم،ٖتقيق: مكتبة ٖتقيق الًتاث  -

ىػ , مؤٌسسة الرسالة لطٌباعة كالٌنشر كالٌتوزيع، 1426، 8ُب مؤٌسسة الرسالة، ط
 لبناف .  -بَتكت

م الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل , أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد، الز٥تشر  -
 –ىػ , دار الكتاب العريب  1407 -ىػ( , الطبعة: الثالثة 538جار ا )ا١تتوَب: 

 بَتكت.
الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل,  أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد، الز٥تشرم  -

 –ىػ , دار الكتاب العريب  1407 -ىػ( , الطبعة: الثالثة 538جار ا )ا١تتوَب: 
 بَتكت .

٤تمد بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٚتاؿ الدين ابن منظور األنصارم  لساف العرب , -
 –ىػ , دار صادر  1414 -ىػ(, الطبعة: الثالثة 711الركيفعى اإلفريقى )ا١تتوَب: 

 بَتكت.
ـ 1997 -ق1418، 1ا١تبدع ُب شرح ا١تقنع، ابن ا١تفلح،  دار الكتب العلمية، ، ط -

 لبناف. -, بَتكت



116 
 

 ـ , دار ا١تعرفة، بَتكت.1993-ىػ1414 ا١تبسوط، السرخسي،  دط، -
٣تلة األحكاـ العدلية , ٞتنة مكونة من عدة علماء كفقهاء ُب ا٠تبلفة العثمانية, ٖتقيق  -

 : ٧تيب ىواكيٍت ,طبعة : نور ٤تمد، كارخانو ٕتارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي .
ى/ ٤1385تـر القاىرة،  -٣تمع البحوث اإلسبلمية، ا١تؤ٘تر الثاين، الفوائد البنكية  -

 ـ.1965مايو
٣تموع الفتاكل , تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراين )ا١تتوَب:  -

ـ , ٣تمع ا١تلك 1995ىػ/1416ىػ(, ٖتقيق: عبد الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم , 728
 فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة النبوية، ا١تملكة العربية السعودية 

 ا١تهذب، ٤تي الٌدين ٭تي بن شرؼ النوكم،  دار الفكر. آّموع شرح -
 مالك  ٤تاضرات ُب تفسَت آيات األحكاـ , عبد القادر بن عزكز , دار اإلماـ  -
 بَتكت . –اقق: ٤تمد عبد الرٛتن ا١ترعشلي ,دار إحياء الًتاث العريب  -
٥تتارات من نصوص حديثية ُب فقو ا١تعامبلت ا١تالية , الدكتور ٤تمد علي فركوس  -

 دار العواصم للنشر كالتوزيع , اٞتزائر .ـ , 2015,الطبعة الرابعة 
 ـ ,دار القلم , دمشق .2001ا١تدخل الفقهي لؤلستاذ الزرقاء ، ط  -
 ا١تدخل لؤلستاذ مصطفى شليب , دار الكتب اٟتديثة , د. ط كت . -
الطبعة األكؿ سنة  705ا١تدخل للفقو اإلسبلمي للدكتور ٤تمد سبلـ مدكور ص   -

 . ـ1960ىػ سنة 1380
 .مذكرة مطبوعة ُب االلتزامات للشيخ أٛتد إبراىيم , مكتبة كليو اٟتقوؽ جامعة القاىرة -
 جامعة ا٠ترطـو , السوداف  ا١تزارعة كا١تساقاة ُب الشريعة اإلسبلمية , مناع مرار خليفة , -
سابقات الٌتجاريٌة ُب الفقو اإلسبلمي كتطبيقاهتا ا١تعاصرة، فراس ٤تٌمد رضواف، رسالة ا١ت -

 ماجستَت ُب الفقو ا١تقارف، كلٌية الٌشريعة كالقانوف، اٞتامعة اإلسبلمٌية، غزٌة.

ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت ,أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ٍب اٟتموم، أبو  -
 ىػ(٨770تو العباس )ا١تتوَب: 

 ا١تصنف من اِلثار , ابن أيب شيبةدار إحياء الًتاث العريب . -
 ـ , دار الفكر العريب، القاىرة.2008-ق1429ا١تعامبلت الٌشرعٌية، ابن فارس,  -
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معاين القرآف كإعرابو ,إبراىيم بن السرم بن سهل، أبو إسحاؽ الزجاج )ا١تتوَب:  -
ـ  1988 -ىػ  1408طبعة: األكىل ىػ( , ٖتقيق : عبد اٞتليل عبده شليب , ال311

 بَتكت . –, عاَل الكتب 
 ا١تعجم الوسيط , ٣تمع اللغة العربية, القاىرة . -
-ىػ1399طبعة معجم مقاييس اللغة، ٖتقيق: عبد السبلـ ىاركف، أٛتد ابن فارس، -

 ـ، دار الفكر .1979
 , دار الفكر , بَتكت , لبناف . 1ا١تغٍت , ابن قدامة , عبد ا بن أٛتد ,  ط -
, 3مغٍت اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج للشربيٍت , دار ا١تعرفة , بَتكت , ط -

 . ـ2007
ا١تفردات ُب غريب القرآف , أبو القاسم اٟتسُت بن ٤تمد ا١تعركؼ بالراغب األصفهاىن  -

 -, ٖتقيق : صفواف عدناف الداكدم , دار القلم، الدار الشامية  ىػ(502)ا١تتوَب: 
 دمشق بَتكت .

مكانة الوقف ك أثره ُب معاٞتة مشكبلت آّتمع، ْتوث ٥تتارة مستخلصة من أْتاث  -
يونيو  22-20ىػا١توافق 1425ٚتادل األكىل  3-1الندكة الفقهية الرابعة عشر، 

 الكتب العلمية، بَتكت، لبناف .،. دار 2007حيدرآباد،(،،  ـ، ا٢تند،2004
 2من ىدايات السنة النبوية , حديث ضبط اإلنفاؽ , إبراىيم بن ٤تمد اٟتقيل , ص  -

 .  2021مارس  02, مقاؿ منشور ٔتجلة البياف اإللكًتكنية على النت  بتاريخ : 
ا١تنتقى شرح ا١توطأ , أبو الوليد سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث التجييب  -

ىػ ,مطبعة  1332ىػ( , الطبعة: األكىل، 474قرطيب الباجي األندلسي )ا١تتوَب: ال
 ّتوار ٤تافظة مصر . -السعادة 

منٌظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، ٣تٌلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي التابع ١تنٌظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي،  -
 جٌدة، العدد الثاين .

، 2ط ؼ كالشئوف اإلسبلمية,ا١توسوعة الفقهية الكويتٌية، صادرة عن: كزارة األكقا -
 .,دار السبلسل، الكويت ىػ1404

 ا١توطأ , اإلماـ مالك ابن أنس , ركاية ٭تِت بن ٭تِت الليثي , دار الغرب اإلسبلمي . -
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 النظرية العامة لبللتزاـ للدكتور عبد اٟتي حجازم, مؤسسة األصالة للنشر كالتوزيع .  -
ا١تعاصرة , صاحل ٛتيد العلي , دار اليمامة , نظرية العقد ُب الفقو اإلسبلمي كتطبيقاتو  -

 دمشق . –بَتكت 
هناية اتاج إىل شرح ا١تنهاج , مشس الدين ٤تمد بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب  -

ـ ,دار 1984ىػ/1404 -ىػ( , الطبعة: ط أخَتة 1004الدين الرملي )ا١تتوَب: 
 الفكر، بَتكت.

ىػ/ 1404لٌدين ٤تٌمد الٌرملي، ، ط األخَتة، هناية اتاج إىل شرح ا١تنهاج، مشس ا -
 ـ دار الفكر، بَتكت.1984

ىػ( 1250نيل األكطار ,٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد ا الشوكاين اليمٍت )ا١تتوَب:  -
ـ ,دار 1993 -ىػ 1413,ٖتقيق: عصاـ الدين الصبابطي , ,الطبعة: األكىل، 

 اٟتديث، مصر.
ـ ,٤تمد صديق حسن خاف , دار النشر: دار نيل ا١تراـ من تفسَت آيات األحكا -

 الكتب العلمية
، 1ا٢تداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافٌية، ٤تمد  الرٌصاع  ، ط -

 . ا١تكتبة العلمٌية ػى1350
, مقاؿ  1ىل ُب ا١تاؿ حق سول الزكاة ؟ , ٤تمد بن علي بن ٚتيل ا١تطرم , ص -

, على الرابط  2015مارس  29منشور على النت بتاريخ : 
https://www.alukah.net/sharia/0/84394/ 

, مقاؿ  1ىل ُب ا١تاؿ حق سول الزكاة ؟ , ٤تمد بن علي بن ٚتيل ا١تطرم , ص -
 , مرجع سابق . 2015مارس  29منشور على النت بتاريخ : 

 ىػ, دار السبلـ , القاىرة.1417,  1شافعي , الغزايل , ط الوجيز ُب الفقو ال -
 الوسيط , الدكتور السنهورم، دار الكتب العلمية , بَتكت, لبناف . -
 . 2004الوصايا ك التنزيل ُب الفقة اإلسبلمي " ٤تمد التاكيل،الطبعة األكىل  -
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  هرس المو وعات : 
 2ص                                                 مقدمة : 

 1ص                            المحور األول : آيات األحكام 

 1ص             المو و  األول :إباحة الطيبات وتحريم الخبائث

 42ص                   المو و  الثاني :المال وسيلة وليس غاية 

وأحكامها وأهمية التوثي   ي المعامالت  المو و  الثالث : المداينة
 41ص                                                            

 24ص                             المو و  الراب  : الو اج بالعقود 
المو و  الخامس :مبدأ الر ائية  ي العقود و تحريم أكم المال بالباطم وتحريم الررر 

 27ص                                                     والقمار   
المو و  السادس :تحريم الربا أو الربا جريمة اجتماعية واقتصادبة أو أيات تحريم الربا 

 11ص                                                من سورة البقرة 

 22ص                               المحور الثاني: أحاديث األحكام  

 24ص                    المو و  األول : باع ما نهو او عنه من البيو 

 28ص                                       بَاُع الشفَعة :الثاني  المو و 
 72ص                              المو و  الثالث : باع الربا والصرف 

 71ص                                       المو و  الراب  : باع الوقف

 82ص                                      المو و  الخامس : باع الوكالة

 82ص                          المو و  السادس : باع المساقاة والمزارعة
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 81ص                                      المو و  الساب  : باع الوصية
 92                            صالثامن : باع االعتدال  ي اإلنفاق المو و 

 91ص              المو و  التاس  : باع الحقوق المتعلقة بالمال غير الزكاة 
 98ص                                             قائمة المصادر والمراج  

 442ص                                                    هرس المو وعات 
 
 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد و رع العالمين
 انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو


