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ُيوِن َواْلَحْجِر َوالتَّْفِليِس   .ِكَتاب ِفي ااِلْسِتْقَراِض َوَأَداِء الدُّ
ْيِن َوَلْيَس ِعْنَدُه َثَمُنُه َأْو َلْيَس ِبَحْضَرِتِه ـ  1  .َباب َمِن اْشَتَرى ِبالدَّ

عْ ـ  2210 َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف َأْخَبَرَنا َجِريٌر َعِن اْلُمِغيَرِة َعِن الشَّ ِبيِ  َحدَّ
َعَلْيـِه  هللاَعْنهَما َقاَل َغَزْوُت َمَع النَِّبـيِ  َصـلَّى  هللاَرِضي  عبد هللاَعْن َجاِبِر ْبِن 

ــا َقــِدَ  اْلَمِديَنــَ   ــاُه َفَلمَّ ََ َتــَرى َبِعيــَرَع َأَتِبيُعِنيــِه ُقْلــُع َنَعــْ  َهِبْعُتــُه ِدمَّ َوَســلََّ  َقــاَل َكْيــ
 .َأْعَطاِني َثَمَنُه َغَدْوُت ِدَلْيِه ِباْلَبِعيِر فَ 

َْعَمــُ  َقــاَل ـ  2211 َثَنا اَْ َثَنا َعْبُداْلَواِحــِد َحــدَّ َثَنا ُمَعلَّــى ْبــُن َأَســدن َحــدَّ َحــدَّ
َْسـَوُد َعـْن َعاََِشـَ  َرِضـي  َثِني اَْ ـَلِ  َفَقـاَل َحـدَّ َتَذاَكْرَنا ِعْنَد ِدْبَراِهيَ  الرَّْهَن ِفي السَّ

َعَلْيِه َوَسلََّ  اْشَتَرى َطَعاًمـا ِمـْن َيُهـوِدي ن ِدَلـى َأَجـ ن  هللاَصلَّى  َعْنَها َأنَّ النَِّبيَّ  هللا
  .َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديدن 

 ــــــــــــــ
 الشرح : 
ستقراض ، المقصود باالستقراض هو طلب القرض ، والقرض كتاب اال

ن واجبًا أن قد يكون جائزًا وقد يكون مستحبًا يعني في حق المقترض ، وقد يكو 
ن األحاديــف فا ـا الداللــ  ولـ  جــواا  لـ  وقــد فـ يقتـرض ، أمــا الزـواا ف ــاهر 

يكـــون مســـتحبًا أن يقتـــرض ا ا وـــان مـــا يقـــوق بـــ  مـــ  أدا  للحقـــو  التـــي ول ـــ  
س كون مع  لـو أرـر ريـرمن منـ  أو مةـايق  محـو الحقـو  الزوج ـ  وأ ـبا   لـ  

رة فاستقراضـ  ألدا  الحقـو  ف ن  أن يصبر رار ل  لكن  ان وان ف   ول   مة
التي ول   في النيق  ول  أهل  ونحو  ل  هذا قد يكـون مسـتحبًا فـي حقـ  يعنـي 
في بعض األحوال ، واالستقراض يعني طلب القرض قد يكون واجبًا في بعض 

مـا فـي ندنـ  محـو االحاالت التي يكون مع ا دفع الميسدة األو م التـي قـد رنـال 
و فـي أننـا   أو يكـون فا ـا دفـع وـ  نيسـ  أو مالـ  أمراض  ديدة مع ا هلكتـ  أ

ـــ  مـــا يتحصـــر مـــا  ـــاالقتراض ف ـــذا ماجـــع ال ـــ  اال ب ـــ  وال يكـــون  ل أو نحـــو  ل
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يحصــو بــاالقتراض مــ  المصــلح  التــي موهــا الهــرج واأللــو ف ــ  الزــواا لــ   
األلــو ف ــ  االســتحباب ، لــ   األلــو ف ــ  الوجــوب ، األلــو ف ــ  مــ  ج ــ  

وا ل  أن يقترض لك  أن يةم ال   ل  أن ينوي أدا  المقترض الزواا أن  يز
هــذ  الحقــو  أمــا ا ا وــان لــ   ونــد  ، لــ   فــي تنــ  مــا ييــي بــ  ومتوســع فــي 
االقتراض ومقترض لاتوسع هو ، ول   وند  ما ييي ب  الحقو  ف ذا يكون في 
حق  مكروهًا أو قد يكون في حق  غار جائز لذل  وان لـ   فـي  هنـ  أو لـ   

يســدد بــ  ، وهــذا مــا روســع ف ــ  وحاــر مــ  النــا  فــي بــاب االقتــراض أمامــ  مــا 
وروسعوا في االقتراض حتـ  ألـبحوا  ـب  أسـامن لمـ  أقرضـ م مـ  ج ـ  أن ـم 
لم يستط عوا الوفـا  ولـ   أمـام م وفـا  ، فـي هـذ  الحالـ  الصـبر راـر وأبقـ  ، 
أن يصــبر راــر لــ  مــ  أن يقتــرض وهــو لــ   أمامــ  طرمقــ  للوفــا  ، المقصــود 

   ل  أن الهرمع  م  محاسن ا أباحت القرض وححـت ول ـ  ولـ  أن يقـرض م
المسلم أرا  قد جا  في أحاديف من ا ما هـو حسـ  ومن ـا مـا هـو دون  لـ  أن 

 أن رصد  ب  مرة .القرض م  المسلم ألر   ا ا أقرض  مررا  فك
ـــر  ن مـــ  أقـــرض أرـــا  المســـلم مـــررا  فكأنمـــا  هـــذا موا  انـــ  ماجـــ  وغا

وجا  في بعض األحاديف أيةًا أن ثواب الصدق  بعهر أمحال ـا  رصد  ب  مرة
وثواب القرض نحمان   وهر ، وقد جا  في بعة ا أن هذا مكتوب ول  أنـواب 
الزن  لك  فا ا ضعف وهي معروف  في أحاديف اليةائو ، المقصود م   ل  
أن الهـرمع  مـ  محاسـن ا أن ـا أباحـت القــرض ، والقـرض فـي االسـم العـاق يــراد 

ــ  ، يعنــي يعط ــ  ألــف لاــرد األلــف يعط ــ  م نــ  أن يعطــي العــا  النقــد لاــرد محل
ـــدرو  ـــدي  ف ـــو أوـــم مـــ  القـــرض فا ـــرد وهـــرة والي ، وأمـــا ال وهـــر ة والي لا

اســم الــدي  وال يــدرو الــدي  فــي اســم القــرض ، وهــذا ولــ  لــن ع فــي القــرض 
ممــا  اليق ــا  فــ ن م يزعلــون الــدي  أوــم ، والــدي  هــو مــا يحــو فــي  مــ  ا نســان

يزـب ول ــ  أن يهديــ  فاـدرو ف ــ  محــو الم ـر الــذي لــم يـهد  أو المــهرر ومــدرو 
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ف   ثم  السلع  المهرر ونحو  ل  يعني ثم  السع  يـدرو ف ـ  األقسـاد يـدرو 
مــا ن النبــي ول ــ  الصــسة والســسق وف ــ  النزــوق الــ  ورــر  هــذ  ول ــا رســم  ديــو 

دينــًا ول ــ  فأدرــو ســمعت فــي حــديف جــانر لمــا ا ــترن ، ا ــترن وجعــو الــحم  
البخامي الكسق ول  الدي  في الكسق ول  القـرض ألن الـدي  الكـسق ول ـ  أوـم 
م  الكسق ولـ  القـرض ، قصـ  النبـي ول ـ  الصـسة والسـسق فـي حـديف جـانر 
وأنــ  ا ــترا  منــ  وا ــترد ول ــ  حمسنــ  الــ  المدينــ  وأنــ  مد ول ــ  فــي القصــ  

ت ســار ورعزاــو الــحم  والتســ او فــي هــذا المعروفــ  تــاهرة الداللــ  فــي فةــال  ال
البـاب ألن هـذا مـ  التعـاون نـا  المـهمنا  ومـ  البـر وا حسـان وألـو القــرض 
هـو وقـد ف ـ  امفـا  وف ـ  احسـان ، ول ــذا  لـ  رـأرار الـديون رـأرار الـحم  هــذا 
ف   امفا  وإحسان وهذا ممـا ينبيـي للمسـلما  أن يتعاهـدو  ، لكـ  المقتـرض أو 

هــذا الــذي أوطتــ  الهــرمع  و بــ  ه جــو ووــس لــ  فــي أنــ   المــهرر ال يســتيو
يتساهو ، هذا الذي يحصو في وحار م  النا  رزتمع ول ـ  الـديون وهـذا ثمـ  
ناــت وهــذا ثمــ  ســلع  وهــذا م ــر مهجــو وهــذا وــذا ، حتــ  ييــر  فــي محــو هــذ  
المســــائو هــــذا ممــــا ينبيــــي للمــــر  أن يحاســــب نيســــ  ول ــــ  ، الهــــرمع  أباحــــت 

معـ  لـ   يكون مستحبًا وما  ورت وقد يكون أمفـع مـ   لـ  لكـ   االقتراض قد
أن ييــر  ا نســان نيســ  فــي الــدي  ألنــ  ا ا مــات وول ــ  هــذ  الــديون ف نــ  ولــ  
رطر و  م ول ـذا جـا  فـي الحـديف ن مـ  أرـذ أمـوال النـا  يرمـد أدا هـا أدن 

  . ارسف ا أرلي  ه ، وهذا يوجب الحداه ون  ، وم  أرذها يرمد 
ا ـترن  أن النبـي  )ي حديف وائه  ،  ورت ف   قالت ن الحديف الحان

(  ، الطعاق فـي األلـو ومـا ودي ال  أجو ومهن  دموًا م  حديد طعامًا م  ي 
هـو معلــوق مــ  األلــناي الردومــ  أحــد األلــناي الردومــ  الطعــاق ، ألن الطعــاق 

الردومــ  ،  يكــون مــ  البــر أو مــ  الهــعار ، والبــر والهــعار هــذ  مــ  األلــناي
ا ــترن هــذا الطعــاق ولـم يــهدي ثمنــ  أجــو الـحم  مــع أنــ  لــنف مدــوي  والنبـي 
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ـــي ال  ف ـــو هـــذا رـــسي القاوـــدة وأن الردـــوي ال يبـــاج اال حاضـــرًا وال يهجـــو يعن
يكون نسائ  ، رب ع مدوي نردوي نسائ  ، العلما  قالوا ان الردوي ومـا هـو معلـوق 

وي ورر نسـائ  اال أن يكـون أحـد العوضـا  نقـدًا اال أن يكـون ال يزوا ن ع  نرد
أحد نقدًا ، ف  ا وان نقدًا واآلرر محم  محو اللي يهتري بقروش طعاق ، رهتري 
ن ــا ، هــذ  يزــوا التــأرار فا ــا وقــال بعةــ م اال أن يكــون أحــد العوضــا  نقــدًا 

لذي سـمعت واآلرر طعامًا ألجو هذا الحديف ، وهذا من م ألجو هذا الحديف ا
ا ترن طعامًا الـ  أجـو مـا سـلم  يعنـي نسـائ  لكـ  مـا سـلم  ومـ   ألن النبي 

حاـــف التقعاـــد ألنـــ  لـــو قاـــو بالتســـل م ، يعنـــي لـــو قاـــو أنـــ  النـــد أن يكـــون ثمـــ  
الطعاق حااًل ألنسد باب السلم ألن السلم هو وك  هذا السلم ف ـ  رـأرار ووـان 

و فـي هـذا لـنف مدـوي ولكنـ  النـد يسلمون في الحمام السن  والسنتا  ، ولو قاـ
أن رسلم وإال وان مدا لصام السلم بابًا منسدًا ، ول ذا قال العلما  أن  م  حاف 
الدلاو يزوا ن ع مدوي بزنسـ  نسـائ  ا ا وـان أحـد النـووا  طعامـًا واآلرـر نقـدًا 
ومن م م  ولو التعلاو اآلرـر وهـو أنـ  لـو سـد هـذا البـاب ألنسـد هـذا البـاب أو 

، الـره   مب السـلم فـي المواونـات غالبـًا ومـا هـو معـروي مـ   بـامار النسد با
في الدي  هذا روثق  ، الره  روثق  دي  بعـا  ومـا هـو معـروي نتعرمـق اليق ـا  
، الـره  ن هــو روثقــ  ديــ  بعــا  ، روثقــ  الـدي  بــالعا  هــذ  ســائر  ومــا جــا  هنــا 

 مهن  دموًا م  حديد ومر معنا هذا في الره  .  النبي 
حزر والتيلـ   يـأري ريسـارها فـي األحاديـف ، الحزـر ولـ  السـ    أو ال

 ول  الميل  في أن يتصري في مال  . 
 

 ما هو وج   ور السلم هنا ؟ السلم دي  هنا ؟ ن  سؤال
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الســلم لــام فــي  متــ  يعنــي المــحم  مهجــو ، يعنــي الســلع  ن  الجــواب
ثمرات النخاـو  محسً مهجل  ، هو لح ح سلم الحم  لك  المحم  لام في  مت  

 هذ  ل  هنا لام في  مت  المحم  في  مت  واضح . 
النبــي لــل  ه لمــا رــذاكر فــي الســلم  وــر التــابعي ن ــع و ــرا  ن  ســؤال

 ، ما وج   ور  ؟ ول   وسلم
ألنــ  هــو وكــ  الســلم ، الــره  يعنــي هــذا أرــر الــحم  وجــا   ن  الجــواب

ــحم  يعنــي ألن الــره  روثقــ  ، روثقــ   ديــ  بعــا  ، وهــذا أيةــًا الــره  نتــأرار ال
 ل   بق ا  ، هذا محل  .رأرار المحم  ، هذا محل  . 

 
 َباب َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس ُيِريُد َأَداَءَها َأْو ِدْتََلَفَها ـ  2

َثَنا َعْبــدُ ـ  2212 َثَنا ُســَلْيَماُن ْبــُن  عبــد هللااْلَعِزيــِز ْبــُن  َحــدَّ َُوْيِســيُّ َحــدَّ اَْ
َعــِن  عنــه هللا َثــْوِر ْبــِن َدْيــدن َعــْن َأِبــي اْلَغْيــِي َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة َرِضــي ِبــََللن َعــنْ 

ُ  هللاالنَِّبيِ  َصلَّى  َعَلْيـِه َوَسـلََّ  َقـاَل َمـْن َأَخـَذ َأْمـَواَل النَّـاِس ُيِريـُد َأَداَءَهـا َأدَّى  َّ
 . َعْنُه َوَمْن َأَخَذ ُيِريُد ِدْتََلَفَها َأْتَلَفُه  َُّ 

 
وا ـ  3 ــــَؤدُّ ــــْأُمُرُكْ  َأْن ُت َ َم ــــاَلى ُ ِدنَّ  َّ ِ َتَع ــــْوِل  َّ ْيِن َوَق ــــدَّ ــــاب َأَداِء ال َب

ــا  َ ِنِعمَّ ــاِس َأْن َتْحُمُمــوا ِباْلَعــْدِل ِدنَّ  َّ ََماَنــاِت ِدَلــى َأْهِلَهــا َوِحَكا َحَمْمــُتْ  َبــْيَن النَّ اَْ
َ َكاَن سَ   .ِميًعا َبِصيًرا ( َمِعُظُكْ  ِبِه ِدنَّ  َّ

َْعَمـِ  َعـْن ـ  2213 َثَنا َأُبـو ِشـَهابن َعـِن اَْ َثَنا َأْحَمـُد ْبـُن ُيـوُنَس َحـدَّ َحدَّ
َعَلْيـِه  هللاَقـاَل ُكْنـُع َمـَع النَِّبـيِ  َصـلَّى  عنه هللاَدْيِد ْبِن َوْهبن َعْن َأِبي َكر ن َرِضي 
َل ِلـي َكَهًبـا َمْمُمـُي ِعْنـِدي َوَسلََّ  َفَلمَّا َأْبَصَر َمْعِني ُأُحـًدا َقـالَ   َمـا ُأِحـبُّ َأنَّـُه َتَحـوَّ

ََقلُّـوَن  َْكَرـِريَن ُهـُ  اَْ ِمْنُه ِديَناٌر َفْوَق َثََلثن ِدالَّ ِديَناًرا ُأْرِصُدُه ِلَدْينن ُثـ َّ َقـاَل ِدنَّ اَْ
َن َيَدْمـِه َوَعـْن َمِميِنـِه َوَعـْن ِدالَّ َمْن َقاَل ِباْلَماِل َهَمَذا َوَهَمَذا َوَأَشاَر َأُبو ِشـَهابن َبـيْ 
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َ  َغْيـَر َبِعيـدن َفَسـِمْعُع َصـْوًتا َفـَأَرْدُت َأْن  ََ َوَتَقـدَّ ِشَماِلِه َوَقِليٌ  َمـا ُهـْ  َوَقـاَل َمَماَنـ
ــِذي  ِ الَّ ــا َرُســوَل  َّ ــُع َم ــا َجــاَء ُقْل ََ َفَلمَّ ــى آِتَيــ ََ َحتَّ ــ ــُه َمَماَن ــْرُت َقْوَل ــ َّ َكَك آِتَيــُه ُث

ــْوُت الَّــِذي َســِمْعُع َقــاَل َوَهــْ  َســِمْعَع ُقْلــُع َنَعــْ  َقــاَل َأَتــاِني َســمِ  ْعُع َأْو َقــاَل الصَّ
ِ َشـْيًدا َدَخـَ  اْلَجنَّـَ   ََ اَل ُمْشـِرُع ِبـا َّ ِتـ ََل  َفَقاَل َمْن َماَت ِمْن ُأمَّ ِجْبِريُ  َعَلْيِه السَّ

  .ُقْلُع َوِحْن َفَعَ  َكَذا َوَكَذا َقاَل َنَعْ  
َثَنا َأِبـي َعـْن ُيـوُنَس َقـاَل ـ  2214 َثَنا َأْحَمُد ْبُن َشـِبيِب ْبـِن َسـِعيدن َحـدَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعْتَبَ  َقاَل َقاَل َأُبـو ُهَرْيـَرَة َرِضـي  ِ ْبُن َعْبِد َّ َثِني ُعَبْيُد َّ  هللااْبُن ِشَهابن َحدَّ
ــاَل َرُســوُل  َِّ َصــلَّى  عنــه ــِه َوَســلَّ  هللاَق ــا َعَلْي ــا َم ــدن َكَهًب ــُ  ُأُح ــي ِمْر ــاَن ِل ــْو َك َ  َل

ِني َأْن اَل َمُمرَّ َعَليَّ َثََلٌث َوِعْنِدي ِمْنـُه َشـْيٌء ِدالَّ َشـْيٌء ُأْرِصـُدُه ِلـَدْينن َرَواُه  َمُسرُّ
  .َصاِلٌح َوُعَقْيٌ  َعِن الزُّْهِريِ  

 ــــــــــــــ
 الشرح : 

ل  يـدل ولـ  أن مد الـدي  هـذا مـ  الحمد هلل ودعد ، ف ذا الباب والذي قب
أدا  األمانــ  التــي أوجــب ه جــو ووــس أدا هــا ، والــدي  هنــا يعنــ  بــ  القــرض 
فم  اقترض  ائًا ألجو أن يهدي  وهو ينوي أدا   ف ن ه جو ووـس يعانـ  ومـا 
جا  في الحديف األول ن )) م  أرذ أموال النا  يرمد أدا هـا أدن ه ونـ  (( 

ها يرمد ارسف ـا ف نـ  يتليـ  ه جـو ووـس وهـذا دوـا  و ـ م ، وقولـ  وأما ا ا أرذ
ومـ  أرــذ يرمـد ارسف ــا أرليــ  ه هـذا ألجــو أنــ  نقـ ض مــا قصــد ف ـو أرــذ يرمــد 
ارسف ا يعني ولـ  ألـحان ا هـو ينتيـع ن ـا وألـحان ا ال ينتيعـون ألنـ  ال ينـوي 

ف ـ   ول ـ  الصـسة والسـسق  الرد ال ينوي الوفا  ف ذا يتلي  ه , وهذا الدوا  من
ـــدي  مســـأل  القـــرض اال لمـــ  أماد األدا  ووـــان يأمـــو  رهـــديد الع ـــ م بمســـأل  ال
الوفـا  بمـا يعلــم مـ  األسـباب ال ــاهرة , ل ـذا واجـب ولــ  وـو مسـلم أن يخهــ  
أرـذ المــال مـع وــدق امادة الوفـا  نــو الواجـب ول ــ  انـ  ا ا أرــذ ف نـ  حــا  يأرــذ 
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ن حق قــ  القــرض أنــ  مد المــال , ألن القــرض لــ   ينــوي مد الوفــا  مد  لــ  أل
بـــاب وــــوض لــــ   مـــ  أنــــواب المعاوضــــات , وإنمــــا هـــو مــــ  أنــــواب ا مفــــا  
وا وان  ألن  من ح هـذا يمـنح هـذا , هـذا المـال لاـرد  ندلـ  , المقصـود مـ   لـ  
أن أرــذ أمــوال النــا  بــالقرض أو نــدي  يرمــد أدا هــا األرــذ ف ــذا معــان مــ  ه 

اقتــرض ول ــذا ومــا  وــرت لــ  ســابقًا القــرض فــي ألــل   لنبــي جــو ووــس , وا
مبـا  , وقـد ينتقـو الــ  حكـم أرـر بحسـب الحــال , وال يكـر  القـرض باوتبــام أن 
القرض سهال للمال واأللو في سهال المال الكراه  أن وون المر  يسـأل غاـر  

 اقتـرض مااًل هذا األلو ف   الكراه  لك  يخرج وـ   لـ  القـرض ألن النبـي 
وأدن ووذل  استدان وان ول   دي  ووف  ول   الصـسة والسـسق فـس يـدرو فـي 

 هذا الباب . 
والبــاب الحــاني األحاديــف فا ــا جملــ  ن )) اال دينــام أملــد  لــدي  (( اال 
دينـام أملــد  لـدي  وهــذا يعنـي أن المســلم ا ا جــا   مـال فابــادم ف ـ  الــ  ســداد 

قال ن )) لو وان لي محو أحد  هـب  ألن وأال يهرر ؛ الدي  وإل  سداد القرض 
.. ال  ورر  اال دينام أملد  لـدي  (( يعنـي أن وفـا  هـذا الـدي  مقـدق وأنـ  ا ا 
جا   مال أول ما ييكر ف   هو أن يرلد  ي  من  ألجـو أدا  الـدي  أو سـداد 
القرض وما أ ب   ل  وهذا ف   نرا ة الذم  وال    وأدا  األمان  وودق التأرار 

ا ا م  اليةائو ما فا ا ، ل ذا القرض ا ا وان وقد امفا  وهـو مـ  ووو هذ  ف
محاســـ  الهـــرمع  ومـــ  بـــاب التحـــاب نـــا  النـــا  والموالـــل  والتـــواد ووطـــف 
المــهم  ولــ  المــهم  وجــا  ف ــ  مــ  اليةــو مــا ف ــ  فــ ن المقتــرض أيةــًا لــ  
اليةــو ا ا أســري فــي الســداد وفــي األدا  ف ــو امفــا  وروســع  ولــ  المقتــرض 

ال يعنــي  لــ  أنــ  يملــ  هــذا األمــر وال ييكــر فــي قةــا   ألنــ  يةــر أرــا  لكــ  
أيةــًا وإ ا وحــر فــي النــا  أن ــم يقترضــون وال يــردون فقــد يــهول األمــر بالنــا  

مـ  محاســ  الهـرمع  وهــو حياتـًا ولــ  أمـوال م أن يتروــوا هـذا البــاب الـذي هــو 
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ســع  ومــا ، النــا  ا ا رعــاون بعةــ م الــبعض ووــان فــي ا قــراض رو  ا قــراض
جا  في الهرمع  ألن  وقد امفا  وروسع  فل   م  قباو المعاوض  ولـ   انمـا 
ــالمقترض يبــذل  هــو محمــ  روســع  وإمفــا  وهــذا ينبيــي أن يتعــاون ف ــ  النــا  ف
ومــهدي وال يــهرر والمقــرض ا ا مأن  ا الحاجــ  ف نــ  يســع  فــي حاجتــ  ول ـــذا 

ضــًا مــررا  اال وــان جــا  فــي الحــديف الحســ  ن مــا مــ  مســلم يقــرض مســلمًا قر 
 كصدق  مرة ، وهذ  م  نعم ه جو ووس . 

 
ِبِ  ـ  4  .َباب اْسِتْقَراِض اْلِْ

َبُ  َأْخَبَرَنــا َســَلَمُ  ْبــُن ُكَهْيــ ن َقــاَل ـ  2215 ْْ َثَنا ُشــ َثَنا َأُبــو اْلَوِليــِد َحــدَّ َحــدَّ
ُث َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِض  َأنَّ َرُجـًَل َتَقاَضـى  عنه هللاي َسِمْعُع َأَبا َسَلَمَ  ِبِمًنى ُمَحدِ 

َعَلْيِه َوَسـلََّ  َفـَأْغَلَ  َلـُه َفَهـ َّ ِبـِه َأْصـَحاُبُه َفَقـاَل َدُعـوُه َفـِ نَّ  هللاَرُسوَل  َِّ َصلَّى 
َ  ِمْن ِلَصاِحِب اْلَحقِ  َمَقااًل َواْشَتُروا َلُه َبِعيًرا َفَأْعُطوُه ِدمَّاُه َوَقاُلوا اَل َنِجُد ِدالَّ َأْفَض 

ِه َقاَل اْشَتُروُه َفَأْعُطوُه ِدمَّاُه َفِ نَّ َخْيَرُكْ  َأْحَسُنُمْ  َقَضاًء    .ِسنِ 
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
قــــال بــــاب اســــتقراض ا نــــو ، اســــتقراض يعنــــي طلــــب ا نــــو قرضــــًا ، 
والقــرض يصــح ف مــا يصــح ن عــ  ، فكــو مــا يصــح ن عــ  يصــح قرضــ  ، وا نــو 

ًس وـاق ، يعنــي القـرض غاــر مخصـود بالنقــد نـو مــا ممـا يصـح ن عــ  ف ـي مــح
لح ن عـ  لـح قرضـ  ، هـذا النـد ف ـ  أن يةـبن بقـدم  وولـي  فـ  ا وـان مـ  
األنعاق محو ا نو ا ا اقترض ف ةبن نولي  مـ  ج ـ  السـ  ومـ  ج ـ  أيةـًا 
اللــون واليئــ  ، ولــ  حســب المتعــامي نــا  أهل ــا ألن القــرض ، مد القــرض أن 

وهــذ  المحل ــ  ركــون فــي الصــيات ، فمــحًس هــو ا ا اقتــرض يــرد محــو الــذي أرــذ 
أن استسـلف مـ  مجـًس بكـرًا فلمـا أرـ  القةـا   ا نو جاا هذا وما فعو النبي 
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قالوا ن ال نزـد اال ر ـام مدا  ـًا ، فقـال ن )) أوطـو  فـ ن راـروم أحسـنكم قةـاً  
سق نبكـر  (( وفي هـذ  الروايـ  نـا  أن األورانـي جـا  يطالبـ  ول ـ  الصـسة والسـ

الذي أقرض  النبي ول   الصسة والسسق ، فقال ن )) ا تروا لـ  (( ، قـالوا ن ال 
ـــروم أحســـنكم قةـــاً  ((  ـــ ن را ـــال ن )) أوطـــو  ف نزـــد اال أفةـــو مـــ  ســـن  ، ق
فالمقصود أن هذ  القص  ردل ول  جواا اقراض ا نو وأن ا رقرض ا ا ورفت 

لسـ  ، قـالوا ن ال نزـد اال أفةـو نولي ا ألن الحديف ف   الدالل  ول  معرف  ا
م  سن  ، يعني أن م ضبطوا األول ول   المقصود واحد ا نو ول  أي  ـي  
كــان نــو النــد أن يةــبن نولــي  ولونــ  وفئتــ  ألن القــرض مد بالمحــو ، رقــرض 
المــال  لتـــرد المحــو ول ـــذا يصـــح القــرض فـــي وــو مـــا لـــح ن عــ  مـــ  مكـــاست 

ذل  ، وهنـا مسـأل  هـذا القـرض يكـون ومواونات ومعدودات ا ا وانت رنةبن نـ
فـي األ  ـان أق يكـون القـرض أيةـًا فـي المنـافع ، يعنـي هـو رقـرض المنــافع أق 
أن القـرض فـي األ  ــان ، الزم ـوم ولــ  أن المنـافع ال رقــرض وهـو المعــروي 

مـــا هـــو مــ  مـــذهب ألـــحاب ا مــاق أحمـــد و ـــ ة ا ســسق انـــ  ر م ـــ  ارتــام و
امات أن المنـافع رقـرض ، المنـافع رقــرض رت ـمعـروي مـ  مذ بـ  مـدون فـي اال

محو ايش ، يقـول ن أومـو ونـدي مـحًس فـي حقلـي يومـًا نحـر  األمض ، وأومـو 
ونــدي يومــًا لحــر  األمض أو يقــول اســك  ناتـــي فــي البلــد اليسنــي  ــ رًا وأنـــا 
أسك  نات  في البلد اليسني   رًا ، هـذا قـرض منـافع السـكن  منيعـ  ، والعمـو 

الوا أنـــ  ال يصـــح قــرض المنـــافع ألن القـــرض مد المحـــو وهـــذ  منيعــ  ، الـــذي  قـــ
األموم ال رنةبن وهذا وهذا ا ا وـان يقرضـ  فـ ن قـرض المنـافع ال ينةـبن ثـم 
أيةــًا هــو أقــرب الــ  المعاوضــات منــ  الــ  ا مفــا  ، لكــ   ــ ة ا ســسق انــ  

 هـو مـ  بـاب ا مفـا  ، والحق قـ  فـي ا مفـا  قـد ركـون ف ـ  ألنال ر م   قال ن 
ــا حقلــي مــحًس يحتــاج أن رعمــو ف ــ   هــذا ال يســتط ع أن يعمــو ننيســ  ، يقــول أن
معي لمدة أسبوج حت  ينت ي ودعد فترة يعني يختلف ام  البذم ووذا ودعـد  أنـا 
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أومو وندي مدة أسبوج ، واآلررون قـالوا أن الاـوق ال ينةـبن ومختلـف بـالطول 
ـــ  ورـــر  ، لكـــ  ـــ  ومـــ  نحـــا والقصـــر ال ـــد انـــ  ر م  يعدونـــ  مـــ   نحـــو  هـــذا ون

المتقــامب ، المقصــود مــ   لــ  أن قولــ  اســتقراض ا نــو قــول البخــامي وســ اق  
للحــديف ف ــ  ا ــامة الــ  أن القــرض يكــون ف مــا يــرد محلــ  ف مــا ينةــبن ، بقــدم  
ولـيت  أمـا مـا ال ينةـبن ف نـ  ال يكــون ف ـ  القـرض والةـبن هنـا يكـون مكــاًس 

ود يعــري وــدد  ، وأ ــبا   لــ  أمــا يعــري بالكاــو المــواون يعــري وانــ  ، المعــد
العمو ف    الخسي الذي  ورر  ل  ، ول  وـو حـال ف ـ  ريالـاو معروفـ  فـي 

 كتب اليق  . 
 هو ومو الن ام محو ومو اللاو ؟ن  سؤال

ـــا ونـــ  ،هـــذا قـــرض ال الزـــواب ن  ـــذي ركلمن ـــافع ال ا ا وـــان بالســـاو   من
وــسق  ــ ة  مةــبود بســاو  ، ســاوات معانــ  وهــذا يحــو محــو هــذا ف ــي ولــ 

ا سسق جائزة ، ا ا وانت مةبوط  ، الم م الزم  أما م  حاف الكسف  ، هـذا 
كسق ان  ر م   واآلررم  يزازون  في الصومة ، يزازون ا لك  مع ركا ق ورـر 

 ، لك  هي أقرب ال  المعاوض  من ا ال  القرض . 
 

 .َباب ُحْسِن التََّقاِضي ـ  5
َثَنا ُمْسِلٌ  حَ ـ  2216 َِ َعْن ِرْبِعي ن َعْن ُحَذْمَفَ  َحدَّ َبُ  َعْن َعْبِداْلَمِل ْْ َثَنا ُش دَّ

َعَلْيِه َوَسـلََّ  َمُقـوُل َمـاَت َرُجـٌ  َفِقيـَ   هللاَقاَل َسِمْعُع النَِّبيَّ َصلَّى  عنه هللاَرِضي 
ـُف َعـِن ا ُد َعِن اْلُموِسِر َوُأَخفِ  ْلُمْعِسـِر َفُغِفـَر َلـُه َلُه َقاَل ُكْنُع ُأَباِمُع النَّاَس َفَأَتَجوَّ

  .َعَلْيِه َوَسلََّ   هللاَقاَل َأُبو َمْسُعودن َسِمْعُتُه ِمَن النَِّبيِ  َصلَّى 
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
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هــذا البــاب ف ــ  فةــو حســ  التقاضــي ، وحســ  التزــاوا وــ  الموســر 
والتخ  ق و  المعسر ، وهذا م  يدرو في باب الرحم  رـامة وفـي بـاب مكـامق 

رـــس  رـــامة ، وال ـــ  أن راـــر النـــا  رلقـــًا مـــ  وـــان فـــي هـــذا البـــاب حســـ  األ
التقاضـــي حســـ  التزـــوا حســـ  التخ  ـــق وـــ  المعســـر ومتزـــوا وـــ  الموســـر 

يةــو ال بالمحاققــ  وإ ا ومــو النــا  فــي أرسق ــم ف نــ  رــأري الومعامــو النــا  ب
هـــذ  األرــــس  رباوــــًا ، النــــا  يتســــابقون فـــي اليةــــو ، يتســــابقون فــــي مكــــامق 

رس  وحس  التقاضي ومـا أنـ  مـ  فةـائو الهـرمع  وـذل  هـو مـ  محاسـ  األ
األرــس  حتــ  ونــد العــرب فــي الزاهل ــ  ألنــ  مــ  الهــ م الكرممــ  ومــ  الــدالئو 
ولــ  الكــرق وحســ  الطبــاج ، والــتخلو مــ  الهــح ودــذل النــدن ومــا أ ــب   لــ  

ريـف ، ل ذا ، هذا الرجو الذي مات فخيف ه ون  ورزاوا ون  ألن  رزاوا و 
 وه جو ووس يعطي الززا  م  جن  العمو . 

 
 َباب َهْ  ُمْعَطى َأْكَبَر ِمْن ِسنِ هِ ـ  6

َثِني َســَلَمُ  ْبــُن ـ  2217 ٌد َعــْن َمْحَيــى َعــْن ُســْفَياَن َقــاَل َحــدَّ َثَنا ُمَســدَّ َحــدَّ
ًَل َأَتى النَِّبـيَّ َصـلَّى َأنَّ َرجُ  عنه هللاُكَهْي ن َعْن َأِبي َسَلَمَ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي 

َعَلْيـِه َوَسـلََّ  َأْعُطـوُه  هللاَعَلْيِه َوَسـلََّ  َيَتَقاَضـاُه َبِعيـًرا َفَقـاَل َرُسـوُل  َِّ َصـلَّى  هللا
ُ َفَقــاَل  ُجـُ  َأْوَفْيَتِنــي َأْوَفـاَع  َّ ِه َفَقــاَل الرَّ َفَقـاُلوا َمـا َنِجــُد ِدالَّ ِسـنفا َأْفَضــَ  ِمـْن ِسـنِ 

 َعَلْيِه َوَسلََّ  َأْعُطوُه َفِ نَّ ِمْن ِخَيـاِر النَّـاِس َأْحَسـَنُهْ  َقَضـاءً  هللاُسوُل  َِّ َصلَّى رَ 
. 

 .َباب ُحْسِن اْلَقَضاِء ـ  7
َثَنا ُسْفَياُن َعْن َسَلَمَ  َعْن َأِبـي َسـَلَمَ  َعـْن ـ  2218 ْي ن َحدَّ َْ َثَنا َأُبو ُن َحدَّ

َعَلْيــِه َوَســلََّ   هللاَقـاَل َكــاَن ِلَرُجــ ن َعَلـى النَِّبــيِ  َصـلَّى  عنــه هللاَأِبـي ُهَرْيــَرَة َرِضـي 
ِبِ  َفَجاَءُه َيَتَقاَضاُه َفَقاَل َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّ  َأْعُطـوُه َفَطَلُبـوا ِسـنَُّه  هللاِسنٌّ ِمَن اْلِْ
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ََ َقـاَل النَِّبـيُّ َفَلْ  َمِجُدوا َلُه ِدالَّ ِسنفا َفْوَقَها َفَقاَل َأْعُطوُه َفَقالَ  ُ ِبـ  َأْوَفْيَتِني َوَفـى  َّ
  .َعَلْيِه َوَسلََّ  ِدنَّ ِخَياَرُكْ  َأْحَسُنُمْ  َقَضاًء  هللاَصلَّى 

َثَنا ُمَحـاِرُب ْبـُن ِدَثــارن ـ  2219 َثَنا ِمْسـَعٌر َحـدَّ ُد ْبـُن َمْحَيـى َحــدَّ َثَنا َخـَلَّ َحـدَّ
َعَلْيـِه َوَسـلََّ   هللاَقاَل َأَتْيـُع النَِّبـيَّ َصـلَّى  عنهما هللا َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َِّ َرِضي

َوُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َقاَل ِمْسَعٌر ُأَراُه َقاَل ُضًحى َفَقاَل َص ِ  َرْكَعَتْيِن َوَكاَن ِلي َعَلْيـِه 
 .َدْيٌن َفَقَضاِني َوَداَدِني 
ِه َأْو َحلََّلُه ـ  8  .َفُهَو َجاٌَِز َباب ِدَكا َقَضى ُدوَن َحقِ 

ِ َأْخَبَرَنــا ُيــوُنُس َعــِن الزُّْهــِريِ  َقــاَل ـ  2220 َثَنا َعْبــَداُن َأْخَبَرَنــا َعْبــُد َّ َحــدَّ
َن َأنَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد َِّ َرِضي  َثِني اْبُن َكْعِب ْبِن َماِل َأْخَبَرُه َأنَّ َأَباُه  عنهما هللاَحدَّ

َوَعَلْيِه َدْيٌن َفاْشَتدَّ اْلُغَرَماُء ِفي ُحُقوِقِهْ  َفَأَتْيُع النَِّبيَّ َصلَّى  ُقِتَ  َيْوَ  ُأُحدن َشِهيًدا
َعَلْيِه َوَسلََّ  َفَسَأَلُهْ  َأْن َمْقَبُلـوا َتْمـَر َحـاَِِطي َوُيَحلِ ُلـوا َأِبـي َفـَأَبْوا َفَلـْ  ُمْعِطِهـُ   هللا

ََ َفَغَدا َعَلْيَنا ِحيَن َأْصَبَح َعَلْيِه َوَسلََّ  َحاَِِطي  هللاالنَِّبيُّ َصلَّى  َوَقاَل َسَنْغُدو َعَلْي
َفَطــاَ  ِفــي النَّْخــِ  َوَدَعــا ِفــي َثَمِرَهــا ِباْلَبَرَكــِ  َفَجــَدْدُتَها َفَقَضــْيُتُهْ  َوَبِقــَي َلَنــا ِمــْن 

  .َتْمِرَها 
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
ف ـو جـائز  الباب الذي سمعنا ، قال باب ن ا ا قة  دون حق  أو حلل 

، الحق هنا المراد ب  ما يحبت في الذم  سوا  أكان دينًا أو قرضـًا أق غاـر  لـ  
مما ل  ف   الحق وم  ل  الحـق ومـ  ول ـ  الحـق طرفـان ، الحـق ال يعـدوهما ، 
الحـــق نان مـــا ، هـــذا لـــ  الحـــق وهـــذا ول ـــ  الحـــق ، فـــ  ا الـــطلحا ولـــ   ـــي  

مـا ألن الحـق ال يعـدوهما ، ومـ  ورصالحا ول   في أدا  هذا الحـق فـاألمر نان 
القواود المقرمة في اليق  أن الحق ا ا وان ال يعدوهما االثنا  فما رصالحا ول   
ف و جائز ف   وان هذا ل  دي  واآلرر ول   دي  فقال أوطني نصي  ومكيـي أو 
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قال بأوط   نصي  وربرئني مـ  البـاقي أو قـال األراـر أنـا أسـقن ول ـ  وأنرئـ  
أو حللني م  حق  في ورض أو في غار  فأسـقط  ألن الحـق  م  جم ع الدي 

ال يعدوهما ف ذا جائز ل ما وما قال البخامي هنا ف و جائز ، يعني جائز  روًا 
وهـو جـائز نان مـا يســقن الحـق ممـ  ول ـ  الحــق وممةـي األمـر وحـديف جــانر 

تـــاهر فـــي قولـــ  ان أبـــا  قتـــو يـــوق أحـــد  ـــ ادًا وول ـــ  ديـــ  فا ـــتد  وبـــد هنـــ  
فسـأل م أن يقبلـوا رمـر حـائطي ومحللـوا أنـي  ليرما  في حقـوق م فأراـت النبـي ا

حائطي وقال سـنيدو ول ـ  فيـدا ول ـ   فأنوا ألن حق م أكحر فلم يعط م النبي 
حا  ألبح فطاي في النخو ودوـا فـي ثمرهـا بالبروـ  فزـددر ا فقةـات م ودقـي 

هذا الحائن ال يخـرج منـ  لنا م  رمرها ، يعني أن م استقلوها في أول األمر أن 
ثمــرة ريــي نــدين م فــأر  النبــي ول ــ  الصــسة والســسق ، فطــاي فا ــا فــدوا فا ــا 
بالبرو  فبامي ه جو ووس في ثمرها فأنتزت  رمرًا وحارًا وفـوا منـ  الـدي  ودقـي 

 .ل م  ي  ورر 
المقصـود مــ   لــ  أن هــذا الحــديف فــي أولــ  دلاــو ولــ  أن الهــي  فــي 

هذا ال يكيي في ال اهر لسداد الـدي  ولكـ  لـو رصـالحوا ول ـ  تاهر  ، الحائن 
ســأل م أن يقبلــوا رمــر حائطــ  وهــذا ربــع للقاوــدة التــي  ف ــو جــائز ألنــ  النبــي 

 ورت ل  في الحـق ، يهـمو الحـق المـالي لـدي  أو قـرض ، ومهـمو الحـق فـي 
وــرض أو فــي غاــر  ا ا رحلــو منــ  ف ــو جــائز ومــا جــا  فــي الحــديف الــذي فــي 

مــ  أر ــ  م لمــ  فــي مــال أو وــرض ، م ل ح أيةــًا مــ  وانــت لــ  ونــدالصــح 
بكسر السق ل ست م لم  ، م ٍلم  فـي مـال أو وـرض فلاتحللـ  منـ  الاـوق قبـو 
ــ  أن يتحللــ  منــ  الاــوق ،  أن يكــون يــوق ال دمهــم ف ــ  وال دينــام ، المقصــود قول

ال  يعنـي أن الحـق الـذي لـ  فـي ورضــ  لـو رحللـ  منـ  فأسـقط  جـاا ألن الحــق
يعدو  لك  لو وان الحق متررب ول  أ  ا  أرر ف  ا أسـقن هـو حـق نيسـ  فـس 

 يسقن حق غار  . 
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ْيِن َتْمًرا ِبَتْمرن َأْو َغْيرِِه ـ  9  َباب ِدَكا َقاصَّ َأْو َجاَدَفُه ِفي الدَّ
َثَنا َأَنٌس َعْن ِهَشا ن َعْن وَ ـ  2221 َثَنا ِدْبَراِهيُ  ْبُن اْلُمْنِذِر َحدَّ ْهِب ْبـِن َحدَّ

َأنَُّه َأْخَبَرُه َأنَّ َأَبـاُه ُتـُوفِ َي َوَتـَرَع  عنهما هللاَرِضي  عبد هللاَكْيَساَن َعْن َجاِبِر ْبِن 
َعَلْيِه َثََلِثيَن َوْسًقا ِلَرُج ن ِمَن اْلَيُهوِد َفاْسَتْنَظَرُه َجاِبٌر َفَأَبى َأْن ُيْنِظَرُه َفَملََّ  َجاِبٌر 

 هللاَعَلْيــِه َوَســلََّ  ِلَيْشــَفَع َلــُه ِدَلْيــِه َفَجــاَء َرُســوُل  َِّ َصــلَّى  هللاى َرُســوَل  َِّ َصــلَّ 
َعَلْيِه َوَسلََّ  َوَكلََّ  اْلَيُهوِديَّ ِلَيْأُخـَذ َثَمـَر َنْخِلـِه ِبالَّـِذي َلـُه َفـَأَبى َفـَدَخَ  َرُسـوُل  َِّ 

يَها ُث َّ َقاَل ِلَجاِبرن ُجدَّ َلـُه َفـَأْوِ  َلـُه الَّـِذي َعَلْيِه َوَسلََّ  النَّْخَ  َفَمَشى فِ  هللاَصلَّى 
ُه َبْعــَدَما َرَجــَع َرُســوُل  َِّ َصــلَّى  َعَلْيــِه َوَســلََّ  َفَأْوَفــاُه َثََلِثــيَن َوْســًقا  هللاَلــُه َفَجــدَّ

َلْيـِه َوَســلََّ  عَ  هللاَوَفَضـَلْع َلـُه َسـْبَعَ  َعَشـَر َوْسـًقا َفَجـاَء َجـاِبٌر َرُسـوَل  َِّ َصـلَّى 
ــا اْنَصــَرَ  َأْخَبــَرُه ِباْلَفْضــِ  َفَقــاَل  ِلُيْخِبــَرُه ِبالَّــِذي َكــاَن َفَوَجــَدُه ُمَصــلِ ي اْلَعْصــَر َفَلمَّ
ََ اْبَن اْلَخطَّاِب َفَذَهَب َجاِبٌر ِدَلى ُعَمَر َفَأْخَبَرُه َفَقاَل َلُه ُعَمُر َلَقْد َعِلْمُع  َأْخِبْر َكِل

  .َعَلْيِه َوَسلََّ  َلُيَباَرَكنَّ ِفيَها  هللاا َرُسوُل  َِّ َصلَّى ِحيَن َمَشى ِفيهَ 
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
الباب هذا فـي معنـ  الـذي قبلـ  والحـديف ف ـ  ريصـاو وـ  الروايـ  التـي 
ســبقت فقــال ن بــاب ا ا قــاد أو جاافــ  فــي الــدي  رمــرًا نتمــر أو رقــول أو غاــر  

الــدي  يعنــي أنــ  أوطــا  مقانــو دينــ   ــائًا ال  يعنــي جــاا ، وقولــ  جــاا ف ــو فــي
يعلم  ن قا  أن  يوفي دين  ف  ن رن ر البستان يعني النخـو ا ا حمـو مـا رعـري 
هو هي رهدي ثسثا  وسق أو ال رهدي ، لك  هي مزاافـ  ا ا قبـو الحـق لـ  ، 
قال أنا قبلت هذا طلعت أقو أكحر فس بـأ  وهنـا فـي المقالـ  هنـا أو فـي أدا  

ال رعتبــر هنــا الز الــ  ، ا ا قــال هنــا مز ــول ال يــهدي ألن هــذا الحــق ، الــدي  
الحق ل ما ، الحق نان ما ول  هذا ول ذا ف  ا جااف  يعني أوطا  الهي  قال ن 
قبلـت ، رـذ ونــدي رـذها قــال ن قبلـت نــدون مـا يعلــم التيالـاو وــم سـعرها ووــم 
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م ف ـ  مصـلح  فـي ال  ورر  وهذا ال بأ  ب  ألن ا ستهول ال  العلم م  ج ـ  ثـ
رخلو م  الحقو  والصلح نا  النا  ف  ا حصلت المقال  وأدا  الدي  بيار 
جنس  ، يعني مـحًس هـو أول دماهـم نقـد يعنـي ، أوطـا  ندلـ  رمـر أو رمـر أوطـا  
ـــ  ، ا ا  ـــ  رمـــر ورـــر أو ث ـــاب قـــال ن أوط ـــ  مكانـــ  بهـــت أو مـــا أ ـــب   ل ندل

هدن الحـق بالـذي يرضـي لـاحب رقالوا في الدي  فس بأ  ألن المسأل  أن يـ
الحق ، وفي الحـديف دلاـو مـ  دالئـو نبورـ  ول ـ  الصـسة والسـسق ، حاـف انـ  
دوا فا ا بالبرو  ودواؤ  ول   الصسة والسسق اجانتـ  مرجـوة ، ودوـا   بالبروـ  

لابـامو  فا ـا لـذل   كما قال ومـر ن لقـد ولمـت أنـ  لمـا مهـ  فا ـا مسـول ه 
ــا  مــ  اآليــات داللــ  ولــ  أنــ  مرســو  ــا ، وأن ه جــو ووــس أر مــ  ونــد ه حق

والدالئو والبرو  ل  وأللحاب  ما يدل ول  أن م وانوا ول  الحق وأن م مهمدون 
باليةــو  لمــا أربــر النبــي  ومــ  فوائــد الحــديف أن قــول جــانر  مــ  مد ــم 

ـــامقـــال ول ـــ  الصـــسة والســـسق ن )) أربـــر   نـــذل  انـــ  الخطـــاب (( وهـــذا ا رب
الـــدوا  بالبروـــ  واليةـــو ، وانـــ  فـــي  ي  ف ـــ  أثـــر مـــ  أثـــام مســـول ه لهـــ

هـــو أ ـــد ايمانـــًا أو النـــا  فـــي امانـــ  نـــو أ ـــد األمـــ  ايمانـــا  الخطـــاب ومـــر 
 وأو م م ايمانًا بعد أني بكر الصديق وهذا الدلاو م  دالئو نبور  أمر النبي 

رجــو الع ــ م فــي جــانرًا أن يتلــو  أو أن يقصــ  ولــ  ومــر وهــذا يــدل ولــ  أن ال
ايمان  وفي رصديق  وفي ج اد  وفي بعد اله طان ون  أن  يحتاج دائمًا ال  ما 

ومحبـت ا يمـان فـي نيسـ  فـس ي ـن  أحـد م مـا نلـ  أنـ   يحبت حـب مسـول ه 
ف ـذا  وا يمان نرسول   يستيني وما يقوي ا يمان في نيس  ، ا يمان باهلل 

ل قو ول   أو ل خبر  بمـا حصـو فـي هـذ  مـ  يرسو جانرًا ال  ومر  مسولنا 
ودوائ  فا ا بالبرو  ، الزم ع محتاج ال  دالئـو  اليةو  نت ز  مزي  النبي 

نبور  ول   الصسة والسسق وإل  اآليات التي أوطا  ه جو ووس اياها أن هذ  
، ول ــــذا أهــــو الســــن  دائمــــًا  فا ـــا رقومــــ  ورحباــــت للعبــــد ورصــــديق لرســــول ه 
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امنون في ايمان م ومتواضـعون ومخـافون وأمـا أهـو البـدج فـ ن م يتعـاتمون ، يتط
يعنــي رالــ  مــ  الزهــاد يتعــاتمون فــي ايمــان م ، ومــرون أن ــم أو ــم وأو ــم ، 
وولمــا اادت معرفــ  العبــد نردــ  وولم ــم بــاهلل جــو ووــس ااد رواضــع  وااد رهــبح  

، وا مـاق أحمـد محمـ   ومغبت  في ثبار  ول  الحق وأال يزم  ه جو ووـس قلبـ 
ن  ا مـاق أحمـد يقـول ن قبـوم أهـو  وبد ه  ه رعال  قال في وسق ل  موا  ون

السن  ، قبوم أهو الكبـائر مـ  أهـو السـن  موضـ  ، قبـوم أهـو الكبـائر مـ  أهـو 
السن  موض  ، وقبوم أهو الزهد م  أهو البدج حيرة ، فسا  أهو السـن  أول ـا  

دوــ  أوــدا  ه ، فالمســأل  فــي المقــاق ، مقــاق قلــب ، مقـــاق ه ، واهــاد أهــو الب
ــد الطاوــ   ــاق اربــات هلل جــو ووــس ، فقــد يعمــو العب ايمــان ، مقــاق رواضــع ، مق
القلالــ  وال يــزال ين ــر الا ــا وممــ  ولــ  ه جــو ووــس ن ــا ، والعبــد الصــالح قــد 

ووـس  يكون وند  بعض المخاليات يعمو ومعمو ومعمو ومتقرب ومسأل ه جـو
العيو والييـران وال يـزال يخـاي ولـ  نيسـ  لـذل  أهـو السـن  المتحقـق فـي السـن  
والتوحاد ف و يخاي ول  نيس  م  وبارر  ومخاي ول  نيس  م   نود  مـع أن 
أهــو ا رــسد والتوحاــد الــذي ووــد  ه جــو ووــس ف ــ  بمــا ووــد ، وووــد  ف ــ  

الزهـاد مـ  أهـو البـدج فتزـد  بما ووـد لكـ  ايمانـ  ال يزعلـ  يعمـو وأمـا مسول  
وندهم التعاتم واالنتيا  ورزد وندهم روج   وجو  النا  الا م والرغب  ، حق ق  
الذل وندهم فا ا بعد ، حق ق  السن  وحق ق  التوحاد وندهم ضع ي  أو معدوم  

تـــاهر  ـــذا ال ييتـــر الميتـــر ب ـــاهر األمـــر يـــأري تـــاهر  ااهـــد و بـــادة أو ، ول
ــ   مع مــًا ، رزــد هــذ  ال ــواهر ، هــذ  ال ن مــ  ل ــا ونــد لــس  أو ج ــاد يزعل

ـــا  ولـــد   ـــد والعقاـــدة والســـن  ، المقصـــود ســـسم  القلـــب وال ق المتحقـــق للتوحا
التوحاـــد ، ولـــد  العقاـــدة ا ا حصـــو هــــذا فـــ ن الـــذنوب ولـــ  مجـــا  الييــــران 
والحســــنات والطاوــــات ولــــ  مجــــا  رعاتم ــــا ومةــــاوي  ه جــــو ووــــس للعبــــد 

كــو بحاجــ  حق قــ  الــ  التواضــع وإلــ  مطالعــ  دالئــو نبورــ  رواضــع  فا ــا ، فال
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ــد للمــر  معرفتــ  هلل   ول ــ  الصــسة والســسق فــي وــو حــال ل قــون ال قــا  ولازم
هـــدن وجنبنـــا مـــا ف ـــ  ســـسق ، اادنـــا ه وإيـــاكم مـــا ف ـــ  ولنب ـــ  ول ـــ  الصـــسة وال

 . سخط  
 

ْيِن ـ  10  َباب َمِن اْسَتَعاَك ِمَن الدَّ
 .َثَنا َأُبو اْلَيَماِن َأْخَبَرَنا ُشَعْيٌب َعِن الزُّْهِريِ  ح َحدَّ ـ  2222

َثِني َأِخـي َعـْن ُسـَلْيَماَن َعـْن ُمَحمَّـِد ْبـِن َأِبـي  َثَنا ِدْسَماِعيُ  َقاَل َحـدَّ و َحدَّ
وَل َعْنَها َأْخَبَرْتُه َأنَّ َرسُ  هللاَعِتيقن َعِن اْبِن ِشَهابن َعْن ُعْرَوَة َأنَّ َعاََِشَ  َرِضي 

ََ  هللا َِّ َصلَّى  ـََلِة َوَيُقـوُل اللَُّهـ َّ ِدنِ ـي َأُعـوُك ِبـ َعَلْيِه َوَسلََّ  َكـاَن َيـْدُعو ِفـي الصَّ
ِ ِمـَن اْلَمْغـَرِ   ِمَن اْلَمْأَثِ  َواْلَمْغَرِ  َفَقاَل َلُه َقاٌَِ  َما َأْكَرَر َما َتْسـَتِعيُذ َمـا َرُسـوَل  َّ

ُجَ  دِ  َث َفَمَذَب َوَوَعَد َفَأْخَلَف َقاَل ِدنَّ الرَّ   .َكا َغِرَ  َحدَّ
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
االســتعا ة مــ  الــدي  ســن  ماضــ   وممــا يســتعا  ه جــو ووــس بــ  مــ  
المساوئ ومما ل  أثـر  السـاع ولـ  العبـد فـي دن ـا  وفـي أرررـ  الـدي  والميـرق ، 

 ثـم والمعالـي ومسـتعاذ كما يستعاذ باهلل جو ووس م  المـأثم ، يعنـي أسـباب ا
م  الدي  ألن الدي  سبب محو ما جا  في هذا الحـديف ، اليـرق سـبب ألنـ  ا ا 
حد  وذب وأن  يعد ومخلف ، هـذا هـو الـذي يحصـو ونـد الـذي  ولـا م حقـو  
وال يهدوها ، يعدون ف خليون ومحدثون ف كـذنون هـذ  مـ  رصـال أو مـ   ـعب 

مــ  النيــا  ومــ   ــعب  والــدي  لــ  وثــام  النيــا  ، والعبــد يســتعاذ بــاهلل جــو ووــس 
السائ  حت  ول  العبد في دين  وإيمان  ، والدي  مر معكم أت  التيرمق ما نا  
ــد فاــدرو ف ــ   ــا الــدي  وــو حــق مــالي ولــ  العب الــدي  والقــرض ، والمقصــود هن

وــان اليق ــا  ييرقــون مــا نــا  القــرض والــدي  ، وإن القــرض ، فــالقرض ديــ  ، 
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هجــو ، لــدا  مهجــو ، وحــق مهجــو ، أمــا القــرض ف ــو مــا الــدي  مــحًس ســلم م
يهرذ مـ  النقـد لاـرد محل ـا ومـ  المـال لاـرد محلـ  ، الـدي  ونـدهم ، ونـد اليق ـا  
مهجو يتأجو ، لكـ  ونـدهم القـرض حـال ، يعنـي الحنانلـ  محم ـم ه ف ـ  فـر  
نــا  الـــدي  والقـــرض فــي أحكـــاق وحاـــرة ، العلمــا  فـــي وتـــب اليقــ  ودعةـــ ا ف ـــ  

اق يعني في المسائو هو الـراجح التيرمـق أو ال لكـ  المقصـود أن ثمـ  فرقـًا رحق
نان ما في االستعمال وهنا االستعا ة باهلل مـ  الـدي  وهـو يهـمو الـدي  والقـرض 
ومــا يســبب الحــق ولــ  العبــد ، واللــي يســلم مــ  الحقــو  ومــهدي مــا يزــب ول ــ  

 هـو مـ  يـهدي ومسلم مـ  حقـو  النـا  هـو الصـالح ألن الصـالح مـ   بـاد ه
حــق ه جــو ووــس وحقــو  العبــاد ، مــ  قــاق بحــق ه واســتيير مــ  التقصــار 
واستيير م  الذنب وقاق بحقو  العباد فأداها ووفاها ف و الصالح . والذي يقـوق 
بحقو  ه ومهدي ا ول  أكمـو وجـ  وميـر  فـي حقـو  العبـاد فلـ   لـالح ألن 

وا الصـــالح ، والصـــس  بأنـــ  أدا  العلمـــا  فـــي التيســـار فـــي وتـــب الســـلوي ورفـــ
حقــو  ه جــو ووــس وحقــو  العبــاد والصــالح مــ  العبــاد هــو القــائم بحقــو  ه 
جــو ووــس وحقــو  العبــاد ، حــق ه جــو ووــس ا ا قصــرت ف ــ  أو أ نبــت ف  ــ  

دنـي لغفـار لمـن تـاب وآمـن وعمـ   االستييام والتودـ  وه جـو ووـس يقـول ن 
  ، النـد رعطـي قـو  العبـاد ف ـي مبن ـ  ولـ  المهـاحح أمـا  صالحًا ث  اهتـدى

ــــدن ا وإال ف نــــ  ســــ أرذ  منــــ  فــــي اآلرــــرة ألن أكحــــر العبــــاد  ان أوطاتــــ  فــــي ال
يهاحون ما يتناالون ، قلاو مـ  النـا  اللـي يعيـون ومتسـامح ا ا لـام لـ  حـق 

م ونعو  باهلل م  وو أسباب النيا  ونعـو  بـاهلل مـ  الـدي  والميـرق والمـأثم ، الل ـ
 .نا فأوذ

 
ََلِة َعَلى َمْن َتَرَع َدْيًنا  -11  َباب الصَّ
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َبُ  َعـْن َعـِديِ  ْبـِن َثاِبـعن َعـْن َأِبـي ـ  2223 ْْ َثَنا ُشـ َثَنا َأُبو اْلَوِليـِد َحـدَّ َحدَّ
َعَلْيـِه َوَسـلََّ  َقـاَل َمـْن  هللاَعِن النَِّبيِ  َصلَّى  عنه هللاَحاِد ن َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي 

 .َرَع َمااًل َفِلَوَرَثِتِه َوَمْن َتَرَع َكَلف َفِ َلْيَنا تَ 
َثَنا َعْبـدُ ـ  2224 َثَنا ُفَلــْيٌح َعــْن  َحــدَّ َثَنا َأُبـو َعــاِمرن َحـدَّ ِ ْبــُن ُمَحمَّـدن َحــدَّ َّ 

ْحَمِن ْبِن َأِبي َعْمَرَة َعْن َأِبـي ُهَرْيـَرَة َرِضـي  ِهََلِل ْبِن َعِلي ن َعْن َعْبدِ   عنـه هللاالرَّ
ْنَيا  هللاَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّ  َقاَل َما ِمْن ُمـْؤِمنن ِدالَّ َوَأَنـا َأْوَلـى ِبـِه ِفـي الـدُّ

ــاْلُمْؤِمِنيَن ِمــْن َأْنُفِســِهْ  (  ــَرُءوا ِدْن ِشــْدُتْ  ُ النَِّبــيُّ َأْوَلــى ِب َمــا  ( 1ُ َواْْلِخــَرِة اْق َفَأمُّ
ــــَرعَ  ــــاَت َوَت ــــا َأْو  ُمــــْؤِمنن َم ــــَرَع َدْيًن ــــاُنوا َوَمــــْن َت ــــُه َعَصــــَبُتُه َمــــْن َك ــــااًل َفْلَيِرْث  َم

 . َفْلَيْأِتِني َفَأَنا َمْواَلُه  ( 2ُ َضَياًعا 
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
البــاب تــاهر فـــي أن الــدي  اثــم ، يعنـــي بقــا  المــر  ول ـــ  ديــ  وهـــو ال 

حق ول   لم يهد  وم  ول ـ  يستط ع الوفا  ثم ال ييي ف ن هذا اثم ول   ، ألن  
وـان يمتنــع  ديـ  أول األمـر قبــو أن ريـتح اليتـو  ومكحــر المـال ونـد مســول ه 

مــ  الصــسة ول ــ  ، ول ــ  الصــسة والســسق ووــان يطلــب مــ  النــا  أن يقةــوا 
ديـ  فـسن لمــا فـي  لــ  مـ  األثــر الع ـ م ، والمـهم  اللــي ول ـ  ديــ  فـي القبــر 

لـ  فـي حـق الماـت اآلن  نـردة الـدي  ، قـال النبـي دين  يه يـ  ، ولمـا سـدد أنـو 
نـــردت ول ـــ  جلدرـــ  ، أنـــو قتـــادة ، أو اآلن نـــردت ول ـــ  جلدرـــ  ، المقصـــود أن 
الـــدي  أمـــر  و ـــ م وال يزـــوا لانســـان أن يتســـاهو ف ـــ  يأرـــذ ومتوســـع وهـــو مـــا 

 يـي رتــراكم السـنا  والنــا  يتعـاطيون , والواجــب ولـ  ا نســان انــ  نيعـري أنــ  
أن يهجــو ثمــ  أو يقتــرض ل يــي بعــد  لــ  , ينــوي الوفــا  ف كــون ونــد   ا ا أماد

                                                

 [ .6( األحزاب وي  ]1)
 ( ض اوًا ن يعني أوالدًا يخه  ولا م م  الة اج ، ض اج بيتح الةاد .2)
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مــدرو , أو ونــد   ــي  يســتقبل  ان ســ أر   , ودعــض النــا  هــداهم ه روســعوا 
ــديون بمعنــي يأرــذ  ــي  وال يســدد ومأرــذ  فــي مســأل  القــرض أو فــي مســأل  ال

هــو تــاهر فــي الصــس  والخاــر وهــذا لــ   و  ــي  وال يســدد حتــ  رتــراكم ول ــ  
أمــوال النــا  وهــو ال يعلــم لــ  صــبر هــو المتعــا  ول ــ  أمــا أن يأرــذ لـس  , ال

لـح ونـ  أنــ  قـال ن )) مـ  أرـذ أمــوال  سـباو الـ  وفائ ـا و ـق يأرــذ والنبـي 
النــا  يرمــد أدا هــا أدن ه ونــ  (( اللــي يأرــذ وهــو يرمــد األدا  وونــد   ــي  

ــ  يعنــي ن أر ــ  , يأرــذ يحتــاج يتوســع مــحًس هــذا الهــ  ر احتاجــ  ألــف ممــال يأمل
ومعري أن  محًس وند  مررب س أر   ألرر اله ر ومسدد , أو مـحًس ن أرـذ أليـا  
ثسثــ  رمســ  وهــرة ومعلــم أنــ  ن هــتيو ود ســدد هــذا  ــي  طاــب , لكنــ  يأرــذ 
ومقــول نهــوي نتوســع ثــم رتــراكم ول ــ  األمــوم , الصــبر لــ  راــر لــ  فــي دينــ  

) مـ  رـري دينـًا أو ضـ اوًا فعلـيي وإلـيي . ) ررر  , أما قول النبـي وفي و ودن ا  
  النبــي أولــ  بــالمهمنا  مــ  أنيســ م  ف ــذا لمــا وســع ه جــو ووــس المــال ))

يعني محو اليتو  ووحر المال وند  , لام اللي يموت وول ـ   ول  مسول ه 
, أو ضـ اج يعنـي أيتـاق فـ ن ينيـق ولـا م مـ  ناـت المـال  دي  يهد  مسول ه 

 الصسة والسسق . ول   
 ؟….. ن  سؤال

المقصود طري الحديف سهال جاد , ألن طري الحديف ف    ن  الجواب
موضــع أرــر نعــم .كــًس أو ضــ اج الكــو هــو الهــي  الــذي يحملــ  فــي الصــسة 

 ا نسان , يحمو ا نسان ول   نعم نكتيي ن ذا . 
 َباب َمْطُ  اْلَغِنيِ  ُظْلٌ   -12
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َثَنا ُمَسدَّ  2225 َثَنا َعْبدُ َحدَّ ـهن  ٌد َحدَّ َْعَلى َعْن َمْعَمرن َعـْن َهمَّـاِ  ْبـِن ُمَنبِ  اَْ
َمُقـوُل َقـاَل َرُسـوُل  َِّ  عنـه هللاَأِخي َوْهِب ْبِن ُمَنبِ هن َأنَُّه َسـِمَع َأَبـا ُهَرْيـَرَة َرِضـي 

 .َعَلْيِه َوَسلََّ  َمْطُ  اْلَغِنيِ  ُظْلٌ   هللاَصلَّى 
  اْلَحقِ  َمَقالٌ َباب ِلَصاِحبِ ـ  13

ِبـــيِ  َصـــلَّى  َعَلْيـــِه َوَســـلََّ  َلـــيُّ اْلَواِجـــِد ُمِحـــ ُّ ُعُقوَبَتـــُه  هللاَوُيـــْذَكُر َعـــِن النَّ
  .َوِعْرَضُه َقاَل ُسْفَياُن ِعْرُضُه َمُقوُل َمَطْلَتِني َوُعُقوَبُتُه اْلَحْبُس 

َب َ ـ  2226 ْْ َثَنا َمْحَيــى َعــْن ُشــ ٌد َحــدَّ َثَنا ُمَســدَّ  َعــْن َســَلَمَ  َعــْن َأِبــي َحــدَّ
َعَلْيـِه َوَسـلََّ  َرُجـٌ   هللاَأَتـى النَِّبـيَّ َصـلَّى  عنـه هللاَسَلَمَ  َعـْن َأِبـي ُهَرْيـَرَة َرِضـي 

 .َيَتَقاَضاُه َفَأْغَلَ  َلُه َفَه َّ ِبِه َأْصَحاُبُه َفَقاَل َدُعوُه َفِ نَّ ِلَصاِحِب اْلَحقِ  َمَقااًل 
 ــــــــــــــ

 :  الشرح
الحمــد هلل ودعــد ن قــال محمــ  ه رعــال  بــاب ن مطــو الينــي تلــم وســا  
ف   الحديف المه وم يعني المه وم رداواًل , ول   اله رة االلـطسح   مطـو 
الينــي تلــم والمــراد بالمطــو هــو المماطلــ  ورــأرار أدا  الحــق مــ  الينــي الــذي 

يزــوا لــ  أن  يزــد مــا يــهدي بــ  الحــق فــ  ا وــان أحــد فــي غنــاة وول ــ  حــق فــس
يهرر أدا  الحق الذي ول   سـوا  أن وـان مـ  الـديون أق وـان قرضـًا وهـو يزـد 
مـا يسـدد  ف كـون فـي حقـ  حانئـذ , يكـون األمـر فـي حقـ  حانئـذ تلمـًا لصـاحب 
الحــق , والنبــي ول ــ  الصــسة والســسق نــا  أن المماطلــ  وهــي التــأرار فــي أدا  

ــ حــا  المطالبــ  بــ  , أو ا ا حــان وقتــ  أن  لــ  مــ  ال لــم ,   الحــق ووــدق أدائ
وال لم تلمات يوق الق ام  والباب الحاني في معني هذا وهو قولـ  ول ـ  الصـسة 

ن )) لـي  الواجـد يحـو ورضـ   والسسق في حديف أني سلم  ن و  أني هرمـرة 
لواجــد ووقودتـ  (( المقصــود بالواجــد الينـي الــذي يزــد مـا يــهدي بــ  الحـق ولــي ا

يعني مماطل  الواجد وودق أدائ  والتوائ  في  ل  , يحو ورض  يعني لصـاحب 
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وال يتعــدن  لــ   االحــق ف نــ  يــذور  بالصــي  ومتنــاول ورضــ  بالصــي  التــي فعل ــ
ال  غار يعني يقول تلمني مطلني يماطلني يت رب وني ما يهدي حقي ونحـو 

ن  ول ــ  الصـــسة  لــ  مــ  األليـــاف التــي فا ـــا بعــض الناــو مـــ  العــرض . قـــال
والسسق يحو ورض  وهو احـسل العـرض هنـا ونـد القاضـي , أو يحـو ورضـ  
ونــد القاضــي وونــد غاــر  تــاهر الكــسق مــ  أهــو العلــم أن احــسل العــرض هنــا 

ــ  أن يواج ــ  نــذل  و  ــد القاضــي فقــن أو ونــد مــ  ول ــ  الحــق ل أن انمــا هــو ون
وــرض المســلم ال , وهــذا يــدل ولــ  أن  يطعــ  ف ــ  ألن لصــاحب الحــق مقــاالً 

يبــا  وال يحــو فــي غاــر هــذ  الصــوم التــي جــا ت فــي االســتحنا  واأللــو , أن 
)) ان دمــا كم    الصــسة والســسق فــي حزــ  الــوداجالعــرض حــراق ومــا قــال ول ــ

ــ كم حــراق (( فعــرض المســلم ولــ  المســلم حــراق , وهــذا  وأمــوالكم وأوراضــكم ول
قـي , قـد ررجـع الـ  أمـوم العرض قد يكـون فـي أمـوم ررجـع الـ  السـلوي األرس

فــي العبــادات وفــي ســلوو  الــديني , وقــد ررجــع الــ  المعــامست ف مــا نانــ  ودــا  
غار  , فالياب  هذا ناو م  العرض والقد  في المسلم ناـو مـ  العـرض والتيكـ  
أيةًا باألفعال والناو م  هذا و ور المسلم بما يكر  هذا ناو م  العرض , وما 

ض اروانــ  مــ  المــهمنا  ورالــ  ا ا وــانوا مــ  أهــو أكحـر الاــوق مــ  ينت ــ  وــر 
ــذي  فــي الحيــاف ولــ  أوراضــ م حياتــًا ولــ  مصــالح وحاــرة لاســسق  الهــامة ال
والمســـلما  مـــ  أهـــو العلـــم ومـــ  والة األمـــر ونحـــو  لـــ  امـــا ال يزـــوا معـــ  أن 

)) لـي  الواجـد ن ول ـ  الصـسة والسـسق هنـا دن المسلم ما أ ن لـ   ـروًا قـال يتع
ضــ  (( يعنــي بالقــدم الــذي يبــا  بــ  م لمتــ  , ووقودتــ  العقودــ  ممــ  يحــو ور 

يمل  العقود  وهو ولي األمر أو م  يناب  م  القةاة أو األمار في البلد ونحو 
 ل  هو الذي يعاقـب ال ـالم أو يعاقـب الينـي المماطـو ونحـو  لـ  حتـ  يـهدي 

قـب هـذا , ألن الحق ول   العقود  متروو  لكو أحد هذا يعاقب هـذا , وهـذا يعا
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العقود  انما يملك ا ولي األمر أو م  فوض ال   العقود  , هذا مختصر الكـسق 
 هنا في الحديحا  . 

 
َباب ِدَكا َوَجَد َماَلُه ِعْنَد ُمْفِلسن ِفي اْلَبْيِع َواْلَقْرِض َواْلَوِدمَعِ  َفُهَو ـ  14

 َلْ  َمُجْز ِعْتُقُه َواَل َبْيُعُه َواَل ِشَراُؤُه َوَقاَل َأَحقُّ ِبِه َوَقاَل اْلَحَسُن ِدَكا َأْفَلَس َوَتَبيَّنَ 
ِه َقْبَ  َأْن ُمْفِلَس َفُهَو َلُه  َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َقَضى ُعْرَماُن َمِن اْقَتَضى ِمْن َحقِ 

 .َوَمْن َعَرَ  َمَتاَعُه ِبَعْيِنِه َفُهَو َأَحقُّ ِبِه 
َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيونُ  2227 َثَنا َمْحَيـى ْبـُن َسـِعيدن َقـاَل َحدَّ َثَنا ُدَهْيـٌر َحـدَّ َس َحدَّ

َأْخَبَرِني َأُبو َبْمِر ْبُن ُمَحمَِّد ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن َحـْز ن َأنَّ ُعَمـَر ْبـَن َعْبـِداْلَعِزيِز َأْخَبـَرُه 
ْحَمِن ْبـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن ِهَشـا ن َأْخَبـَرُه أَ  نَّـُه َسـِمَع َأَبـا ُهَرْيـَرَة َأنَّ َأَبا َبْمِر ْبـَن َعْبـِدالرَّ

ــاَل َرُســوُل  َِّ َصــلَّى  عنــه هللاَرِضــي  ــاَل َســِمْعُع  هللاَمُقــوُل َق ــِه َوَســلََّ  َأْو َق َعَلْي
ــ ن َأْو  هللاَرُســوَل  َِّ َصــلَّى  ــَد َرُج ــِه ِعْن ــُه ِبَعْيِن ــْن َأْدَرَع َماَل ــوُل َم ــلََّ  َمُق ــِه َوَس َعَلْي
 .َفُهَو َأَحقُّ ِبِه ِمْن َغْيرِِه  ِدْنَسانن َقْد َأْفَلَس 
ََ َمْطًَل َوَقاَل ـ  15 َر اْلَغِريَ  ِدَلى اْلَغِد َأْو َنْحِوِه َوَلْ  َيَر َكِل َباب َمْن َأخَّ

َعَلْيِه  هللاَجاِبٌر اْشَتدَّ اْلُغَرَماُء ِفي ُحُقوِقِهْ  ِفي َدْيِن َأِبي َفَسَأَلُهُ  النَِّبيُّ َصلَّى 
َمْقَبُلوا َثَمَر َحاَِِطي َفَأَبْوا َفَلْ  ُمْعِطِهُ  اْلَحاََِط َوَلْ  َمْمِسْرُه َلُهْ  َوَقاَل  َوَسلََّ  َأنْ 

ََ َغًدا َفَغَدا َعَلْيَنا ِحيَن َأْصَبَح َفَدَعا ِفي َثَمِرَها ِباْلَبَرَكِ  َفَقَضْيُتُه ْ   َسَأْغُدو َعَلْي
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
وجـــد مالـــ  ونـــد ميلـــ  فـــي الب ـــع والقـــرض  قولـــ  فـــي البـــاب , بـــاب ا ا

والوديعــ  ف ــو أحــق بــ  , الميلــ  هــو الــذي ول ــ  حقــو  , ولــ   ونــد  مــا ييــي 
تلــ  الحقــو  وهــذا الميلــ  ممــ  وامــو قــد يكــون واملــ  بقــرض , يعنــي هــذا ن

الميل  أقترض م  أحد أو أ ترن فصام ول   دي  ألحد أو وانت وند  وديع  
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فـي البـاب -محمـ  ه  –أحوال ثسث   ورها البخامي أو أ  ا  بعان ا وند  هذ  
 ن 

ن أنــ  ا ا وـان ول ـ  ديـون أو قــروض وأفلـ  ف نـا يــدرو  الحالـ  اَولـى
ألــحاب  الحقــو  الــديون والقــروض يــدرلون بالســ اق يعنــي ومــا يعبــر العلمــا  
يكون أحدهم أسوة اليرق في  ل  , يعنـي هـذا يأرـذ نصـاب  ممـا يزـد مـ  المـال 

  , يعنــي يتحالــون فــي  لــ  , واحــد مــحًس ونــد  أفلــ  وول ــ  مائــ  ونــد الميلــ
ألف ممال لك  مـا وجـد ونـد  اال وهـرم  ألـف وهـم رمسـ  الـذي  يطـالبون مـحًس 
بحقـــوٍ  متســـاوم  فكـــو واحـــد يأرـــذ الخمـــ  مـــ  الموجـــود , ا ا وانـــت الحقـــو  
متياورــ  وــو واحــد يأرــذ بقــدم حصــت  مــ  الموجــود ثــم يطالــب بياــر الموجــود 

 ن ر الحاكم في أمر  . وم
ن أن يكـــون قـــد أوطـــ  بعـــض النـــا  وحـــرق هـــو بعـــض  الحالـــ  الرانيـــ 

النـــا  ف ـــو يرجـــع القاضـــي يرجـــع األمـــر األول يعنـــي مـــحًس هـــذا الميلـــ  أدن 
واحـــد والبق ـــ  لـــم يـــهدي ل ـــم ف ـــو يرجـــع لبعـــض الـــدي  ثـــم أفلـــ  , أدن يعنـــي 

ل  , هنا الـذي أ ـام في   ا القاضي هذا الذي أدي ومزعو الزم ع أسوة اليرم
فـ م   أسـوة اليرمـا ال   هنا البخامي أن  ا ا أدي ألحٍد ف أرـذ نصـاب  وال يكـون 

ــ  وأرــذ نصــاب  أو أرــذ حقــ  و هــب , لكــ  ا ا أفلــ  وهــم  وهــم  أودي الحــق ل
مهـتروون يعنــي فــي حقــو  ف نـا ين ــر ف مــا ونــد  مـ  المــال ومقســم ولــا م ومــا 

  ورنا سالف . 
يكـــون ونــد  أ ـــ ا  وان ـــ  ولـــاحب ا يعرف ـــا مـــحًس  ن أن الحالـــ  الرالرـــ 

س امة معان  باو  س امة وال سددها وأفل  يأرذ هذ  السـ امة , ونـد  وديعـ  ل ـذا 
الميل  ودائـع أو  ـي  مـ   لـ  يعنـي أو مـا حكمـ  حكـم الوديعـ  ف نـ  يأرـذها 
ــد الميلــ  وال يكــون هــذا المــال نــا  الزم ــع  ا ا وــري مالــ  ف نــ  يأرــذ مالــ  ون

أو جم ع الديان  أو جم ع ألحاب الحقو  , ألن هـذا  ا ني نا  جم ع اليرميع
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مال معا  لصـاحب  ف ـو أحـق بـ  ومـا قـال ول ـ  الصـسة والسـسق هنـا ن )) مـ  
وجد مال  ونـد ميلـٍ  ف ـو أحـق بـ  (( وقـول ن مـ  وجـد مالـ  يعـم مـا ا ا وانـت 

ـــت مب عـــ  أو مـــا وـــان قرضـــًا ف هـــمو هـــذ  الحـــاالت  ومـــا ف م ـــا وديعـــ  أو وان
البخامي محم  ه . هنا مسأل  مهان   في الصومة ل ذ  وإن ارتليت في الحال 
وهي ما يسم   اليق ا  مسأل  ال ير وهي ل ست في حال الميل  فـي حـال مـ  
أرذ مال غار  رعديًا وغصب مال غار  , وهذا يطالب  فس يعط   حق  محًس أرـذ 

 امة غصبًا أو نحـو  لـ  هـذا يطالبـ  بعار غصبًا أو أرذ وتب غصبًا أو أرذ س
فــس يعط ــ  حقــ  ثــم هــذا تيــر ن ــذا المــال ف ــو لــ  أن يأرــذ  هــذ  المســأل  التــي 
يسما ا اليق ا  مسأل  ال يـر ف ـو لـ  أن يأرـذ هـذا المـال دون حكـم حـاكم ألنـ  
مالـ  يعرفـ  وقــد تيـر بمالــ  وهـو لــاحب الحـق بـ  وهــو يكـون فــي معنـ  قولــ  

  ., أو هو أول  م  وجد مال  وند ميل  ف و أحق ب  ول   الصسة والسسق 
 نأهو العلم ارتليوا في مسأل  ال ير ال  ثسث  أقوال معروف  

أنــ  لــ  األرــذ ا ا وــان لــ  نانــات , ا ا أن مــت ول ــ  دوــوة أو ن  أصــحها
طلــب ف نــ  يقــوق بحزتــ  , أمــا ا ا لــم يكــ  لــ  نانــ  فسنــد أن يأرــذها يعنــي نانــ  

ند أن رأرذ م  طرمق القاضـي بمـا ف ـو يعنـي بمـا يزـري ونـد تاهرة يعرف ا فس
 القةاة م  رحبات األحكاق . 

ن  ان  ل  أن يأرذها مطلقًا , والحالـف المـانع مطلقـًا يعنـي  والقول الراني
   والمنع مطلقًا اال وند القاضي .الزواا مطلقاً 

 التيصــاو يعنــي الوســن التيصــاو مــا نــا  ا ا وــان ونــد  نانــ ن  والرالــي
دوي ول   أو طلب وإ ا ما لم يك  لـ  ن ـع , ايمكن  أن يق م ا حز  ل  ف ما لو 

قول  ول   الصـسة والسـسق ن )) مـ  وجـد مالـ  ونـد ميلـ  ف ـو أحـق بـ  (( ا ا 
كان وند غالب في مسأل  ال ير ف ـو أولـ  فـي المعنـ  مـ  الميلـ  ان وجـد 

ًا  فسســ  هــو أحــق مالــ  ونــد ميلــ  , ا ا وــان الميلــ  وهــو مدمــا يكــون معــذوم 
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أو مـا   ـق ا ا وـان ونـد غالـب أو ونـد متعـدٍ يعني لاحب المال أحق نـو فك
 أ ب   ل  . 
 ...............؟ ن  سؤال

اللـي مةـ  انت ـي يعنـي قبــو افسسـ  اللـي مةـ  انت ـ  مــا  ن  الجـواب
 يرجع في الماضي وإنما الكسق ا ا أفل  ف ن  ين ر ف ما وند  . 

  ، بالنسـب  للســ امة ا ا أوطــا  بعـض ن مت ــا لــ  أن ويــا ه ونــن  سـؤال
 يأرذها ؟

ا ا وان أوطا  بعض ن م  المب ع ف ن  مال  حق يأرذ المب ـع  ن  الجواب
اال ا ا أمجع ما أوطا  وهذ  رحتاج ال  للح ل  ما يتناال و  بعض الحق أو 

 ينت ر فا ا حكم القاضي . 
 د ؟مسأل  ال ير رهمو أي  ي  حت  النقو  ن  سؤال

مـا هـو مـال ا ا وان مال معا  ب  مسأل  ال ير  ي  معـا   ن  الجواب
واليـش والكتـب ر بمالـ  المـال اللـي هـم المب ـع نقدي ال ل   نقدًا مـال , مـ  تيـ

واأل ــ ا  , أ ــ ا  وان ـــ  معروفــ  يعــري هـــذا بــ  , أمــا مســـأل  النقــود ال , هـــذا 
لعانــي والمــال النقــدي النقــود رختلــف ألن ــو التأومــو فا ــا والخــسي فــي المــال ا

 كحار . 
هــذا الحــديف يهــمو األوما  النقديــ  ا ا وجــد نيــ  النقــد الــذي  ن  ســؤال

 أوطا  للميل  ؟
ا ا وجـد أقرضـ  مـحًس ألـف ممـال معروفـ  فـي لـرر ا أو فـي  ن  الجواب

 األمقاق هذا هو أحق أن يدرو في الحديف .  تسلسلبغرفت  أو يعرف ا 
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 اْلُمْفِلِس َأِو اْلُمْعِد ِ  َباب َمْن َباَع َمالَ ـ  16
 .َفَقَسَمُه َبْيَن اْلُغَرَماِء َأْو َأْعَطاُه َحتَّى ُيْنِفَق َعَلى َنْفِسِه 

َثَنا ـ  2228 َثَنا ُحَسـْيٌن اْلُمَعلِ ـُ  َحـدَّ َثَنا َيِزيُد ْبُن ُدَرْيعن َحـدَّ ٌد َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َحدَّ
ا َقـاَل َأْعَتـَق َرُجـٌ  َعْنهَمـ هللا َِّ َرِضـي  دِ ِن َعْبـَعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباحن َعْن َجاِبِر ْبـ

َعَلْيِه َوَسلََّ  َمْن َمْشَتِريِه ِمنِ ـي َفاْشـَتَراُه  هللاُغََلًما َلُه َعْن ُدُبرن َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى 
ْيُ  ْبُن َعْبد َْ ِ َفَأَخَذ َثَمَنُه َفَدَفَعُه ِدَلْيِه  ِ ُن َّ .  

َلُه ِفي اْلَبْيعِ َباب ِدكَ ـ  17  ا َأْقَرَضُه ِدَلى َأَج ن ُمَسمفى َأْو َأجَّ
َقاَل اْبُن ُعَمَر ِفي اْلَقْرِض ِدَلى َأَج ن اَل َبـْأَس ِبـِه َوِحْن ُأْعِطـَي َأْفَضـَ  ِمـْن 

َقـْرِض َدَراِهِمِه َما َلْ  َمْشَتِرْط َوَقاَل َعَطاٌء َوَعْمُرو ْبُن ِديَنارن ُهَو ِدَلـى َأَجِلـِه ِفـي الْ 
َثِني َجْعَفُر ْبُن َرِبيَعَ  َعْن َعْبدِ  ْحَمِن ْبِن ُهْرُمَز َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  َوَقاَل اللَّْيُي َحدَّ الرَّ

َعَلْيـِه َوَسـلََّ  َأنَّـُه َكَكـَر َرُجـًَل ِمـْن َبِنـي  هللاَعـْن َرُسـوِل  َِّ َصـلَّى  عنه هللاَرِضي 
ْسَراَِيَ  َأْن ُمْسِلَفُه َفَدَفَعَها ِدَلْيِه ِدَلى َأَج ن ُمَسمفى َفَذَكَر ِدْسَراَِيَ  َسَأَل َبْعَض َبِني دِ 

 .اْلَحِديَي 
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
قولــ  بــاب ن مــ  بــاج مــال الميلــ  أو المعــدق فقســم  نــا  اليرمــا  , أو 
ــد   أوطــا  حتــ  ينيــق ولــ  نيســ  , ومــا  وــرت لــ  أن الميلــ  المــال الــذي ون

دًا أق وان وانًا , هذا يقسم نا  اليرما  يباج األ  ان ومقسم مـا سوا  أن وان نق
وجــد مــ  يعنــي مــ  نقــض ا ا وــان , ومقســم نــا  اليرمــا  بحســب حصصــ م , 
ولكـــ  يبقـــ  لـــ  , يبقـــ  للميلـــ  مـــا هـــو مـــ  الةـــروممات محـــو المســـك  ومحـــو 
الس امة الةرومم  وما ينيق ول  نيس  م  المـال الـذي ونـد  يبق ـ  القاضـي لـ  

سـب حالتـ  , يعنـي بحسـب حالـ  الـذي نـا  أقرانـ  ومـ  يماثلـ  , وهـذا النـا  بح
يختلف ف   ما يبق  رختلف بحسب ارتسي الهخو وحال  في الزمل  , يعني 



 
 تعليقات على صحيح البخاري                                          كتاب االستقراض     

 472 

يعط   ما يك     نياق  ول  نيس  و ممت  وم  يعول . الباب الـذي بعـد  قـال ن 
أجاــو فــي الب ــع بــاب ن ا ا أقرضــ  الــ  أجــو مســم  , أو أجلــ  فــي الب ــع . الت

يزعــو المهجــو دينــًا , وإ ا أقرضــ  الــ  أجــو مســم  يعنــي قــال هــذا قــرض الــ  
سـن  , هــذا قــرض الــ  سـنتا  ف نــا  وــر الخــسي أو وـسق الســلف قــال , قــال ن 

نــ  ومــر فــي القــرض الــ  أجــو ال بــأ  بــ  و ومســأل  القــرض والــدي  واليــر  ا
ن الـدي  هـو ال ـاهر أنـ  نان ما م  ج   األجو أت   ورر  لكم قبو  ل  وهو أ

يهجو , يعني يقول أنا أن ع  هـذ  ودتعطانـي ن مت ـا بعـد  ـ ر بعـد  ـ رم  بعـد 
سـن  , والقـرض رقــول أقرضـت رقـول أنــا بحاجـ  الـ  قــرض ف قرضـ  ألـف ممــال 
أليا  أكحر أقو . ف و يتأجو الدي  والقرض معًا أو يتأجو الدي  دون القرض , 

ل  ودة أقوال , وأوضح األقوال فـي  لـ  قـوالن أو ال يتأجسن العلما  ل م في  
 ن 

ـــي  اَول ن أن القـــرض والـــدي  يتـــأجسن ومـــا  وـــر هنـــا وـــ  البخـــامي ف
الباب و ور وسق ن  ومر , القرض ال  أجو ال بـأ  بـ  , يعنـي يهجـو فالتـزق 
باألجــو أنــا أقرضــ  الــ  ســن  , فــ  ا أجــو القــرض ف نــ  يتأجــو وال يحــو لــ  أن 

, يعني محًس أقرض  الاوق جا  بعد أسـبوج الـ   ـ ر , جـا   يطالب  ب  قبو وقت 
بعد أسبوج قرض لـي الـذي أقرضـت , هـو مـا حـو أن يقـول لـ  أن يحـو األجـو 

يقـول ))  ول  هذا القول , وهذا القول هو ألح األقوال في  ل  , ألن النبي 
 المسلمون ولـ   ـروط م اال  ـرطًا أحـو حرامـًا أو حـرق حـساًل (( وهـذا الهـرد

في التأجاو هذا ف   , ف   مفق بالمقترض وألو القرض وقد امفا  , والتأجاو 
أيةــًا هــو مــ  بــاب الرفــق فــي   الــديون , لــذل  الصــح ح أن الزم ــع ا ا أوجــو 

 فأجو وال يحو ل  أن يطالب  بهي  قبو أجل  . 
ن ول   قول ودد م  اليق ا  مـن م ألـحاب ا مـاق أحمـد  والقول الراني

 م يقولون الدي  يتأجـو , وأمـا القـرض فلـ  أن يطالبـ  بـ  ألنـ  حـان محم  ه ان
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القرض حـان لـ  أن يطالبـ  بـ  فـي أي وقـت ألن اآلن أقرضـ  بعـد سـاو  يقـول 
أوطاني اللي أقرض  فل  أن يقاوم  وندهم وأن يأرذ من  ولو بعد يوق أو يوما  

ــديون  ــو ونــدهم انــ  ا ا رأجــو لــم يتأجــو ألن القــرض حــان رــسي ال , وهــذ  ول
المسأل  ينبني ولا ا الخسي في مسأل  الحج هـو الـذي ول ـ  حقـو  ول ـ  ديـ  
أو قرض هو يحج أق ال يحج , فالذي يقول بالتأجاو , يعني أن  ا ا رأجـو ف نـ  
يهجــو ف قــول انمــا يمنــع الحــج مــ  الــديون انمــا يمنــع الحــج الــديون الحالــ  , أو 

ع ألن ــا منوطــ  نوقت ــا رالــ  ا ا القــروض الحالــ  , أمــا المهجلــ  ف ن ــا ال رمنــ
ــد  مــال يرجــو  أو  ــد المقتــرض , أو مــ  ول ــ  ديــ  ونــد  وت يــ  أو ون كــان ون
وند  لنع  يحقق ن ا ما س أري , أما وند فق ا  الحنانل  ونحوهم فـ ن مـا وـان 
حاًل ف ن الند م  سداد  في القرض هذا حال وال يتأجو وندهم الند يسـدد قبـو 

ولــ  المهــاح  فانت ــي مــ  حقــو  النــا  ثــم بعــد  لــ   ألن حقــو  النــا  مبن ــ 
يحــج فالزمونــ  أن يــدفع حتــ  يحــج ف عتبــرون  لــ  لــ   , يعنــي غاــر مســتط ع 
ألن االستطاو  اسـتطاو  مال ـ  وددن ـ  ومـا هـو معـروي , واالسـتطاو  المال ـ  
ــابعا  وقــال ن وطــا  و  أن يكــون مــتخلو مــ  حقــو  الخلــق , ونحــو  قــول الت

هو ال  أجل  في القرض . و ور حديف أني هرمرة الذي ف    ومرو ن  دينام ,
))  ور مجو م  نني اسـرائاو سـأل بعـض ننـي اسـرائاو أن    أن  , أن النبي 

أثنـــ  ول ـــ   يســـلي  فـــدفع ا الـــ  أجـــو مســـم  (( والهـــاهد مـــ   لـــ  أن النبـــي 
 .السلف والقرض . نكتيي ن ذا في لوفائ  باألجو فدل ول  اوتبام األجو 

  ن  سؤال
ألن هــو معنــا  قــرض قــرض رــرد البــدل ف ــو يزــب ول ــ  أن  ن  الجــواب

يعط ــ  ا ا طلــب يعنــي حــا  المطالبــ  . الب ــع ف ــ  معنــ  التأجاــو لــ  أثــر فــي 
السن  التأجاو ل  أثر في ودة اوتبامات في الب ع أو في الم ر أو في نحو  لـ  
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. قـال أنـا مـا ن اآل فلـو  أممـدها, أما قرض هو امفا  ومقـول أنـا وه احتزـت 
 قترض . وندي أنا لرفت اآلن مو  ا

 بالتزام  ننيس  ا ا ا ترد ول  نيس  ؟ما يلزق  ن  سؤال
ــ  لــم يتأجــو فــي  ن  الجــواب ــد الحنانلــ  ال لــو أجل يعنــي المقــرض ال ون

غار القرض ولك  القول الحاني تاهر احنا نقـول الصـح ح ان ال بـأ  ولـ  أي 
م ا ا أجو حقًا ل  ف ن  يتأجو ألن الحق ل   ي  يتأجو المسلمون ول   روط 

أي أجو يلتزق ثم  ل  ول   مهق  سلمت ول  الحـا  ولـرفت  وقـب يـوما  مـا 
جلني سـن  هق  ومزع بعد يوما  رقول وطني أنت مه لام ينيع لام رعب وم

 رسد رطالبني بعد سن  . 
 

ْيِن ـ  18 َفاَعِ  ِفي َوْضِع الدَّ  .َباب الشَّ
َثنَ ـ  2229 َثَنا َأُبــو َعَواَنــَ  َعــْن ُمِغيــَرَة َعــْن َعــاِمرن َعــْن َحــدَّ ا ُموَســى َحــدَّ
ِ َوَتَرَع ِعَيااًل َوَدْيًنا َفَطَلْبُع ِدَلى َأْصَحاِب  عنه هللاَجاِبرن َرِضي  َقاَل ُأِصيَب َعْبُد َّ

ــُع النَِّبــيَّ َصــلَّ  ــِه َفــَأَبْوا َفَأَتْي ْيِن َأْن َمَضــُعوا َبْعًضــا ِمــْن َدْيِن ــِه َوَســلََّ   هللاى الــدَّ َعَلْي
َفاْسَتْشَفْعُع ِبِه َعَلْيِهْ  َفَأَبْوا َفَقاَل َصنِ ْف َتْمَرَع ُك َّ َشْيءن ِمْنُه َعَلى ِحَدِتِه ِعـْذَق 
 ََ اْبِن َدْيدن َعَلى ِحَدةن َواللِ يَن َعَلى ِحَدةن َواْلَعْجَوَة َعَلى ِحَدةن ُث َّ َأْحِضْرُهْ  َحتَّى آِتَيـ

َعَلْيِه َوَسلََّ  َفَقَعَد َعَلْيِه َوَكاَل ِلُم ِ  َرُجـ ن َحتَّـى اْسـَتْوَفى  هللاُع ُث َّ َجاَء َصلَّى َفَفَعلْ 
َعَلْيـِه َوَسـلََّ   هللاَوَبِقَي التَّْمُر َكَما ُهَو َكَأنَّـُه َلـْ  ُمَمـسَّ َوَغـَزْوُت َمـَع النَِّبـيِ  َصـلَّى 

َعَلْيِه َوَسـلََّ   هللاَفَتَخلََّف َعَليَّ َفَوَكَزُه النَِّبيُّ َصلَّى  َعَلى َناِضحن َلَنا َفَأْدَحَف اْلَجَم ُ 
ََ َظْهُرُه ِدَلى اْلَمِديَنِ  َفَلمَّا َدَنْوَنا اْسَتْأَكْنُع ُقْلُع َما َرُسوَل  ِمْن َخْلِفِه َقاَل ِبْعِنيِه َوَل

ِ ِدنِ ي َحِديُي َعْهدن ِبُعْرسن َقاَل َصلَّى  ًبـا  َعَلْيهِ  هللا َّ ْجَع ِبْكـًرا َأْ  َثيِ  َوَسلََّ  َفَما َتَزوَّ
ًبا ُأِصيَب َعْبدُ  ُبُهنَّ  ُقْلُع َثيِ  ًبـا ُتَعلِ ُمُهـنَّ َوُتـَؤدِ  ْجـُع َثيِ  ِ َوَتَرَع َجَواِرَي ِصـَغاًرا َفَتَزوَّ َّ 

ََ َفَقِدْمُع َفَأْخَبْرُت َخاِلي ِبَبْيـِع اْلَجَمـِ  َفََلمَ  ِع َأْهَل ِنـي َفَأْخَبْرُتـُه ِبِ ْعَيـاِء ُث َّ َقاَل اَْ
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َعَلْيِه َوَسلََّ  َوَوْكزِِه ِدمَّاُه َفَلمَّا َقِدَ  النَِّبـيُّ  هللااْلَجَمِ  َوِبالَِّذي َكاَن ِمَن النَِّبيِ  َصلَّى 
 َعَلْيــِه َوَســلََّ  َغــَدْوُت ِدَلْيــِه ِباْلَجَمــِ  َفَأْعَطــاِني َثَمــَن اْلَجَمــِ  َواْلَجَمـــ َ  هللاَصــلَّى 

 َوَسْهِمي َمَع اْلَقْوِ  
 ــــــــــــــ

 الشرح : 
البــاب الســانق قولــ  بــاب الهــياو  فــي الــدي  يعنــي أن الهــافع فــي طــر  

وـان يهـيع  الدي  أو في انرا  المدي  م  الدي  أن هذا سن  ومستحب والنبـي 
 ولــ  لســان نب ــ  مــا فــي الــديون ، ووــان يقــول ن ))ا ــيعوا فلتــهجروا ولــ قض ه

و  في الدي  سـن  ومسـتحب ا ا رحقـق العبـد ا ا رحقـق الهـافع أن اي( فاله ا (
لمـــا  ـــيع فلـــم يقبلـــوا  ـــياوت  دوـــا لزـــانر بالبروـــ  فـــي  الـــدي  لـــح ح والنبـــي 

بســتان  أو فــي حائطــ  فصــام يكاــو ل ــم مــ  التمــر مــا وفــ  بالــدي  وامــادة وهــذا 
مهــــتمو  ، مــــ  نروارــــ  ول ــــ  الصــــسة والســــسق ندوائــــ  ودنصــــرر  لصــــحانت  

الحــديف ولــ  وــدة قصــو جمعــت فــي مكــان واحــد ، من ــا رــزوج المــرأة الحاــب 
بيرض الس    ال ا نسان أو   ـال أن ـ  أو نحـو  لـ  وأن النكـا  ال يكـون 
ـــرة ررواهـــا الهـــرمع  ،  ـــ  معـــاني وحا ـــو ف  ـــذ  ن ـــ  دائمـــًا المتعـــ  والتل المقصـــود من

وهـذ  مـرة معنـا فـي  ومرواها  وو المكامق والمـرو ة وف ـ   وـر قصـ  جمـو جـانر
الباوج ، والمقصود أن هذ  فا ا ودة أحاديف فا ا فوائد متنوو  ستأري ودعة ا 

 مر في أنوان ا . 
 

 َباب َما ُيْنَهى َعْن ِدَضاَعِ  اْلَماِل ـ  19
ـــــِلُح َعَمـــــَ   ـــــبُّ اْلَفَســـــاَد ( َو ُ اَل ُمْص ُ اَل ُمِح ِ َتَعـــــاَلى ُ َُ َّ ـــــْوِل  َّ َوَق

ََ َتْأُمُرَع َأْن َنْتُرَع َما َمْعُبُد آَباُؤَنـا َأْو َأْن :   ( َوَقاَل ِفي َقْوِلهِ اْلُمْفِسِدينَ  ُ َأَصَلَواُت
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ـَفَهاَء َأْمـَواَلُمُ  (، َنْفَعَ  ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء (  َواْلَحْجـِر ،  َوَقـاَل ُ َواَل ُتْؤُتـوا السُّ
ََ َوَما ُيْنَهى َعِن اْلِخَداِع   .ِفي َكِل

ــاَل ـ  2230 ــارن َق ــِن ِديَن ِ ْب ــِد َّ ــْن َعْب ــْفَياُن َع َثَنا ُس ــدَّ ــْي ن َح َْ ــو ُن َثَنا َأُب ــدَّ َح
َعَلْيـِه َوَسـلََّ   هللاَما َقاَل َقاَل َرُجـٌ  ِللنَِّبـيِ  َصـلَّى عنه هللاَسِمْعُع اْبَن ُعَمَر َرِضي 

ُجُ  َمُقوُلُه ِدنِ ي ُأْخَدُع ِفي اْلُبُيوِع َفَقاَل ِدَكا َباَمْعَع َفُقْ  الَ   . ِخََلَبَ  َفَماَن الرَّ
ْعِبيِ  َعْن َورَّادن ـ  2231 َثَنا َجِريٌر َعْن َمْنُصورن َعِن الشَّ َثَنا ُعْرَماُن َحدَّ َحدَّ

َبَ  َقاَل َقـاَل النَِّبـيُّ َصـلَّى  ْْ َبَ  َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُش ْْ َعَلْيـِه  هللاَمْوَلى اْلُمِغيَرِة ْبِن ُش
ُمََّهـاِت َوَوْأَد اْلَبَنـاِت َوَمَنـَع َوَهـاِت َوَكـرَِه َلُمـْ  َوَسلَّ َ  َ  َعَلـْيُمْ  ُعُقـوَق اَْ َ َحرَّ  ِدنَّ  َّ

َؤاِل َوِحَضاَعَ  اْلَماِل   .ِقيَ  َوَقاَل َوَكْرَرَة السُّ
 ــــــــــــــ 

 الشرح : 
اضاو  المال ولري المـال فـي غاـر وج ـ  قـد يكـون ربـذيرًا وقـد يكـون 

رافًا ف  ا وان في الز   المحرم  ف ن هذا م  اليساد ل ذا استدل لـ  البخـامي اس
ألن مـــ  اليســـاد أن يصـــري   ُهللا ال محـــب الفســـاد فـــي قولـــ  جـــو ووـــس ن 

ـــني  وفســـاد للياـــر ونهـــر للهـــر  المـــال ف مـــا حـــرق ه جـــو ووـــس ألنـــ  فســـاد لل
ن ، وه جــو مضــا  للهــ طان ألن التبــذير يحبــ  الهــ طااورهــز ع ول ــ  وف ــ  

ووــس ال يحــب اليســاد ، وفــي القــرون ف ــ  رحــرمم التبــذير وف ــ  رحــرمم لاســراي 
ووو من مـا ف ـ  اضـاو  للمـال ، لكـ  رختلـف الـدمجات بحسـب الولـف ، قـال 

وال تبـــذر تبـــذيرا دن المبـــذرين كـــانوا دخـــوان الشـــياطين وكـــان  جـــو ووـــس ن 
ولــف المبــذمم  بــأن م  وولــف فن ــ  وـ  التبــذير ثــم  الشــيطان لربــه كــافورا

ارــوان الهــ اطا  وأن الهــ اطا  ، أو أن الهــ طان وــان هلل جــو ووــس ويــومًا ال 
يهكر نعم  ، حق ق  التبذير هو أن ينيق المـال مـع وـدق رحـري الوجـ  الهـروي 
يعني في أي مكان وفي أي وضع هـوا  ا نسـان فـ  ا وـان المـر  ا ا هـوي  ـائًا 
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و هذا حسل أو حرق وال ي م  هو هو حسل أق أنيق المال ف   ندون أن يعلم ه
حراق وإنما ألجو هوا  ف ذا مبـذم ، وأرـذ التبـذير مـ  ولـف مـ  يحمـو البـذوم 
لالقا ا ول  األمض لتنبت ، نذوم القمح والهـعار ونحوهـا ف نـ  يأرـذها فـي يـد  
هو يلقا ا ومنحرها يمانًا و مااًل دون أن يتحرن مواقع معان  ، وهكذا الذي ينيق 
المال في وو ما يهت ي ف ن  ال يتحـرن مواقعـ  ف ـذا مـ  ارـوان الهـ اطا  وهـو 
م  اضاو  المال وما ولف ه جو ووـس ، وأمـا ا سـراي ف ـو مزـاواة الحـد 
ف مــا أ ن ف ــ  ، فــي بــاب انيــا  المــال مــحًس ، مــ  جــاوا الحــد المــأ ون ف ــ  فــي 

حرمـــات ، ل ـــذا قـــال انيـــا  المـــال ف ـــو مســـري ، فالتبـــذير يـــدرو غالبـــًا فـــي الم
العلما  م  أنيق دمهمًا في حراق ف و مبذم ، وأما ا سـراي ف كـون الزمـادة ف مـا 

لل  ، أبا  ه جو ووس اللبا  ف  ا ااد و  الحـد ف ـ  فقـد أسـري وهـذا أأن ح 
مــ  اضــاو  المـــال وهــذا الحـــد الــذي أل ن ف ــ  يهـــمو الحــد الهـــروي بــأال يـــأري 

 يكون ف     رة في هذا الباب وذل  في الطعـاق المحرق ف   ومهمو أيةًا ما ال
كذل  في غار  فكو ما ااد المر  ف   ومـا أل ن ف ـ   ـروًا ف نـ  يكـون مسـرفًا فـي 

ال يحـــب المســـرفا  وا ســـراي أقـــو  ـــأنًا أو أقـــو ن  ـــًا  أي نيقـــ  أنيق ـــا وه 
وحكمًا م  التبذير ، التبذير أ د في ولي  وفي حكم  وحال  ومآل  ، وولـف 

 –ه أهو ا يمان بأن م ا ا أنيقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، هنا سا  ودة أحاديف 
نــ  دينـام وــ  انــ  ومـر مضــي ه ون مــا ن  وبــد همن ــا حـديف  –محمـ  ه 

فقـال لـ  ن )) ا ا بايعـت  أن مجًس وان يخدج في الباوج فهكا  لـ  الـ  النبـي 
وهـذا والع ـد يكـون نانـ  ودـا  مـ   فقو ن ال رسبـ  (( يعنـي ال رديعـ  وال غـش

يبايعــ  ، وهـــذا يـــدل ولـــ  أن الب ـــع يـــدرو ف ـــ  فســـاد وســـب المـــال ومـــدرو ف ـــ  
التعــدي ولــ  أمــوال النــا  بالخــداج ودــاليش ونحــو  لــ  وهــذا يــدرو ف ــ  وســب 
المال المحرق ، أما الحديف اآلرر ف و قول  ول ـ  الصـسة والسـسق ن )) ان ه 
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ــدي  ومنــع وهــات . ووــر  لكــم قاــو وقــال ، حــرق ولــ كم وأد البنــات  ووقــو  الوال
 ووحرة السهال ، وإضاو  المال (( ف    فوائد ن 

األول ن قولـــ  ن )) وـــر  لكـــم (( مـــوط  الهـــاهد هنـــا وـــر  لكـــم ،  
الكراه  في النصود الهر    في الكتاب والسن  رهتمو ول  وراهـ  التحـرمم ، 

 ـــ  وـــر  ، ومكــرو  وهـــو محـــرق ، وولــ  وراهـــ  التنزمــ  ، هنـــاي مكـــرو  يطلــق ول
وهناي مكرو  وراه  رنزم  ولـ  حسـب االلـطس  المتـأرر  ، فمـ  األول وهـو 

ك  كلَ  كراه  التحرمم قول  جو ووس في سومة ا سرا  لما  ور المحرمات ن 
مكروهًا يعني محرمـًا وهـو فـي القـرا ة األرـرن ن   كان سيده عند ربَ مكروهاً 

 د ربَ مكروهاً ك  كلَ كان سيدً  عن   يعنـي سـائ  ، يعنـي المحـرق هـو الـذي
يولف بأن  سائًا ، وم  الكراه  ، وراه  التنزم  قول  الصحاني وان يكر  النـوق 

وـــان يكـــر  النـــوق قبـــو لـــسة العهـــا  ، والســـ رات والحـــديف بعـــدها ،  فـــالنبي 
هنــا والحــديف بعــدها وهــذا هــو المقصــود بكراهــ  التنزمــ  ، ومــا قــال أهــو العلــم ، 

في قول  ن )) ور  لكم قاو وقال ووحرة السهال وإضاو  المال (( هو هـي وراهـ  
التنزم  أو وراه  التحرمم ، هـذ  فا ـا ريصـاو فمن ـا مـا يكـون وراهـ  رنزمـ  ومن ـا 
ما يكون وراه  رحرمم ، ور  لكم قاـو وقـال ، قاـو وقـال يمكـ  أن يكـون مكروهـًا 

اهـــ  رحـــرمم ، فـــ  ا وـــان ولـــ  ســـباو كراهـــ  رنزمـــ  وممكـــ  أن يكـــون مكروهـــًا ور 
النم م  والياب  والقـد  فـي النـا  وإيقـاج الةـيان  نـا   بـاد ه المـهمنا  ف ـذا 
يكون محرمًا ، وإ ا وان م  ج   وحرة نقو األربام وما يحصو نا  النـا  مـ  
أقوال ووما  ونحـو  لـ  هـذا مكـرو  وراهـ  رنزمـ  ألنـ  يهـيو القلـب ومـا يصـلح  

أن الــذي  رســاهلوا فــي وحــرة ســماج القاــو والقــال وهــذا مــا ا ومــو وهــذا واقــع فــي 
وهذا فعو وذا وهذا قال وذا وهذا م  أربام النا  المعتادة فـ ن القلـب ال يكـون 
ألنس  نـذور ه جـو ووـس وحاـرًا وقولـ  ن ))كـر  لكـم قاـو وقـال (( هـذا يـدل ولـ  

هـذا ، ووحـرة السـهال  كحرة رناول المسأل  ، وحـرة رـداول القـول ، وقـول هـذا وقـول
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أيةـًا قــد يكـون مكروهــًا وراهـ  رنزمــ  وقــد يكـون مكروهــًا وراهـ  رحــرمم ، بحســب 
الحـــــال ، ))وإضـــــاو  المـــــال (( هـــــذا وراهتـــــ  وراهـــــ  رحـــــرمم ألن المـــــال يزـــــب 
المحاف   ول   ألن بـ  قـواق ا نسـان وال يزـوا التبـذير وا سـراي ف ـ  ف ضـاو  

 كرو  وراه  رحرمم نعم . المال بالتبذير أو با سراي هذا م
  ن  سؤال

أما العلما  الذي  في الـزم  األول ف مـا قـرب مـ  و ـد النبـوة  ن الجواب
وو ــد الصــحاب  ف ســتعملون ليــ, أكرهــ  , وهــذا مكــرو  فــي األمــرم  قــد يكــون 
محــرق وقــد يكــون مكــرو  وراهــ  رنزمــ  محــو مــا يقــول ا مــاق أحمــد أكــر  ومقــول 

ألــحان ما بــأن  نزمــ  ووراهــ  رحــرمم , ل ـذا ييســر رالهـافعي اكــر  يحتمــو وراهـ  
الكتـب التـي  فـي  ـأنيقولوا وقـول ا مـاق أكـر  هـذا يعنـي وراهـ  التحـرمم , وأمـا 

أليــت بعــد  ــاوج الــطس  أهــو ألــول اليقــ  , بعــد القــرن الرابــع ال زــري هــذا 
يسـتعملون الكراهـ  فـي المعنـي االلــطسحي  مغالـب الهـأن اليالـب الكحاـر أن ــ

رعرمــق الكراهــ  أو المكــرو  , طاـــب واحــد قــال مــا يحــاب فاولـــ  وال  وهــو ايــش
يعاقـب , مـا يحــاب راموـ  وال يعاقـب فاولــ  . المكـرو  مـا يحــاب راموـ  , لكـ  مــا 
ورفــ  أقــول لــ   هــذا نتعرمــق , انمــا هــذ  نت زتــ  , نت زــ  المكــرو  أنــ  يحــاب 

لتعرمـق الـذي رامو  وال يعاقب فاول  , ولذل  يعني هذا م  التقرمب ل   م  ا
ف ــ  الحــد وإنمــا هــو مــ  التقرمــب وهــذا  ــاج ألجــو أن الزــومني فــي الومقـــات 

 اوتمد هذا األسلوب وقد الح   العلما  ول   وما هو معلوق . 
التعرمق الحاني المهـ وم ن هـو مـا ن ـ  الهـامج ونـ  ن  ـًا غاـر جـااق , 

 يعني أن  مولوي نحس  ليات ن 
فلــو ن ــ  ونــ  الصــحاب  ال يــدرو فــي أواًل ن أن الهــامج هــو الــذي ن ــ  

أو نحو  ل  ؛ حد االلطس  , وال يدرو في ولي  بأن مستحب أو مكرو  , 
 الصحاب  ال رولف أقوال م أو أفعال م ن ذا اال بةمان  .  ألن 
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 الحاني ن أن  من ي ون  بأي ل ي  م  ل   الن ي المعروف  . 
ـــم يكـــ  جاامـــًا وال مهوـــداً   هنـــا الن ـــي الزـــااق الحالـــف ن أن الن ـــي ف ـــ  ل

والمهوــد والن ــي الياــر الزــااق والمهوــد و ــق يعــري هــذا ف ــ  بحــف طومــو فــي 
اــر المزــزوق بــ  , وهــذا قــد غاأللــول بــ  يــدمي الن ــي الزــااق المهوــد والن ــي 

يكــون فــي الصـــ ي  وقــد يكـــون بقرمنــ  متصـــل  أو قرمنــ  منيصـــل  , وطاــب لـــو 
الم مــ  جــدًا لطالــب العلــم  ف نــ  مــ  األمــوم الحســن  نعــم مــ  البحــو   بححتــو 

بحف الصوامي , لوامي الن ي م  التحرمم ال  الكراه  , أو لوامي الن ي 
م  الززق ال  غار الززق , ما هي هذ  الصوامي , هـذ  مـ  المسـائو الم مـ  
لطالب العلم ألن  يقرأ في األحاديف أو في بعض اآليات ن ي لكـ  هـذا الن ـي 

ي للزــزق ف كــون محرمــًا , أو يكــون الن ــي لياــر للتحــرمم وال للكراهــ  , هــو الن ــ
الززق ف كون مكرو  وراه  التنزم  , هذا م  البحو  الم مـ  نب ـتكم فـي بعـض 

 المواط  ول  بعض رل  الصوامي الكحارة . نعم 
 هو المقصود في الحديف وقو  الوالدي  أق األم ات فقن ؟ ن  سؤال

لـ  حقـًا وقـو  الوالـدي  هـو المقصـود االثنـا  , لكـ  األق أو  الجواب :
هــو المقصــود هنــا , لكــ  األق أكحــر حقــًا ومــا هــو معلــوق فل ــا ثسثــ  حقــو  فــي 

ان ه حــرق ولــ كم  ((الولــو والبــر وا حســان , ولــحب حــق واحــد فقولــ  هنــا 
وئــد البنــات ووقــو  األم ــات , وقــو  األم ــات ووأد البنــات ومنــع وهــات هــذا 

 يهمو وقو  الوالدي  . 
  سؤال : 

هذا بحسب الحال , يعني أح انًا قد يزت د هو في رعبار لـم  ن لجواب ا
يقف ول   ف ذا أحس  يستعمو ف   االلطس  , أما ا ا وان الي, قد استعمل  

وراهـــ  التحـــرمم أو وراهــ  التنزمـــ  فـــ ن يســـتعمل    العلمــا  مـــ  قبـــو يقصــدون بـــ
ندوـ  مكروهـ   يستعمل  وهذا بحسب الحال والهاوج , يعني مـحًس قـد رقـول هـذا
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, رقول هذا ندو  مكروه  , ألن م  أهو العلم مـ  قـال هـي ندوـ  مكـرو  لكـ  
لـــ   معنـــي  لـــ  أن هنـــاي ندوـــ  محرمـــ  وددوـــ  يعنـــي غاـــر مكروهـــ  , لكـــ  

نـــ  ر م ـــ  فـــي مـــواط  ومقـــول هـــذا ندوـــ  ا  األن ـــم اســـتعملو  محـــو مـــا يســـتعمل
مـا ألن اسـتعملت مكروه  ومقصد ن ا ندو  محرم  وقد يكون وير و ـري , وإن

ــًا ال هكــذا أو ألن الكراهــ  فا ــا وراهــ  قلب ــ  أو ركر   ــا النيــو  المهمنــ  , وأح ان
ركون محًس جديدة , أو يكون م  المسائو اللي فا ا رسي نـا  أهـو العلـم هـذا 

فــي االلــطسحي , واألقــرب فــي لــن ع أهــو العلــم   يســتعمو فا ــا ليــ, الكراهــ
ا أن ــم يســتعملون األليــاف االلــطسح   ألن قــرون المتوســط  والمتــأررة , هــذال

, النــا  ال يي مـون اال المعنــ  االلــطسحي , أمــا فــي  ن النـا  رالــ  بــاليتو 
التأل ق قد يـدمج مـدمج األولـا  ف سـتعمو بعـض األليـاف التـي يـدل ولـ  هـذا , 

 ودعض األلياف التي ردل ول  هذا . نعم . و ق 
ولـــحب حــــق واحــــد ، مــــا معنـــ  ن أن األق ل ــــا ثـــس  حقــــو  ن ســـؤال 

 حقوق ا في الولو والبر وا حسان ؟
 ال هـذا بـ  مــ  بـاب الهـر  وهـذا مبنــي ولـ  قـول النبــي  ن  الجـواب

لما سأل  مجو قال ن م  أحق النـا  بحسـ  لـحانتي , قـال ن أمـ  قـال ن ثـم 
مــ  قــال ن أمــ  قــال ن ثــم مــ  قــال ن أمــ  , قــال ن ثــم مــ  قــال ن أنــوي وفــي 

مسول ه م  أنر , قال ن أم  قال ن ثم م  قـال ن أمـ   مواي  أررن قال ن يا
قال ن ثم م  قال ن أم  قال ن ثم م  قال ن ثـم أبـاي , ثـم أدنـاي فأدنـاي فـالبر 

ل ــا يعنــي الحــق مهوــدًا  وا حســان ولــو األق فــي حق ــا متأكــد جعــو النبــي 
ثس  مرات يعني نر أم  ثم نر أم  ثم نر أم  ما في  ـ  ان الحـق المهوـد 

س  مرات ان  أول  منزل  م  الحق الذي لم يهود ثس  مرات , والواقع يـدل ث
ولــ  أن األق الوفــا  ل ــا أو ــم مــ  الوفــا  لــحب , ألن األق رعب ــا مــع االنــ  , 
يعني المقصود اليالب أما الحـاالت الهـا ة ال حكـم ل ـا , األق رعب ـا مـع االنـ  
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ودرـ  مـ  نـدن ا , وأوطتـ  وأن ا سبب في وجود  ل ذ  الح اة حاـف حملـت بـ  و 
م  لحت ا وإحسان ا لسن  ومأفت ـا ول ـ  ومحبت ـا لـ  ال ليـرض وإنمـا ليـرض 
السح  ومـا يحسـن  أو يصـلح  فـي هـذ  الح ـاة , الواحـد ا ا ن ـر الـ  أفعـال 
األق وجــد أن ــا أكبــر بكحاــر مــ  احســان األب , واألب فــي اليالــب ينيــق وقلاــو 

ع هـــذا فـــي ورردـــي وروجـــ  ورســـ ر ورتـــاب مـــ  التوج ـــ  , واألق هـــي التـــي رطعـــم
 اليالب , غالب األحوال ، وه المستعان .

 ما المقصود بكحرة السهال ؟ سؤال : 
أنــا مــا فصـلت ف ــ  وحــرة السـهال ينقســم الــ  قسـما  مــ  وحــرة الجـواب : 

السـهال مكـرو  ومنــ  مـا هــو محـرق , أمــا وحـرة الســهال المحـرق اللــي هـو الســهال 
ا , أو وحــرة السـهال وـ  المسـائو التــي لـم ينـزل فا ـا  ــي  فـي التكحـر مـ  الـدن 

كما قال ول   الصـسة والسـسق فـي الحـديف الـذي موا  مسـلم وغاـر  )) ان أ ـد 
ف ـذا مـ   ت (( المسلما  جرمًا م  سأل وـ   ـي  لـم يحـرق فحـرق ألجـو مسـأل

المسائو الهـر    يعنـي يسـأل يسـأل يسـأل وه جـو ووـس يقـول ال رسـألوا وـ  
ك  وحن ؤ لمــ  تســ مــا أيهــا الــذين أمنــوا ال تســألوا عــن أشــياء دن تبــدا  ا  أ ــ

والصـحاب  وانـت   عنهـا  تسألوا عنها حـين ينـزل القـران تبـدا لمـ  عفـا هللا 
ري مـ  البـوادي ل سـأل , أمـا سـهال أسئلت م قلال  لذل  وـانوا ييرحـون بالرجـو يـأ

اجتــ  , وفــي حــديف ا ا حــو بــ   ــي  فــ ن يبــا  لــ  أن يســأل بقــدم حا نســان 
قــال لــ  يــا قب صــ  أقــم ونــدنا  قب صــ  نــ  مخــام  الــذي موا  مســلم أن النبــي 

ــا قب صــ  ان المســأل  ال رحــو اال بأحــد  حتــ  رأرانــا الصــدق  فنــأمر لــ  ن ــا , ي
ثسثـ  , المســأل  ال رحـو واحــد يعنـي بــ  حاجـ  ملحــ  يسـأل , يســأل فـي قةــا  

يك  ــ  هـذا يحــو بقـدم لكــ  وحــرة  ديـ  , يســأل وهـو فقاــر أو مسـكا  ال يزــد مـا
السهال ووحرة الطلب هذا يدل ول  قل  ا يمان , ول ذا جا  في السن  أيةًا ال 
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رـــزال المســـأل  بأحـــدوم حتـــ  يلقـــ  ه ولـــ   فـــي وج ـــ  مزوـــ  لحـــم وهـــو فـــي 
 الصح ح . 

ِدِه َوالَباب اْلَعْبدُ ـ  20   َمْعَمُ  ِدالَّ ِبِ ْكِنِه  َراعن ِفي َماِل َسيِ 
ــاَل َأْخَبَرِنــي ـ  2232 ــا ُشــَعْيٌب َعــِن الزُّْهــِريِ  َق ــو اْلَيَمــاِن َأْخَبَرَن َثَنا َأُب َحــدَّ
ِ َعـْن َعْبـدِ  َساِلُ  ْبُن َعْبدِ  ِ ْبـِن ُعَمـَر َرِضـي   َّ َمـا َأنَّـُه َسـِمَع َرُسـوَل عنه هللا َّ

ــْ  َراعن وَ  هللا َِّ َصــلَّى  َمــاُ  َراعن َعَلْيــِه َوَســلََّ  َمُقــوُل ُكلُُّم ِتــِه َفاْلِْ َمْســُدوٌل َعــْن َرِعيَّ
ِتـِه َواْلَمـْرَأُة  ُجُ  ِفي َأْهِلِه َراعن َوُهَو َمْسُدوٌل َعْن َرِعيَّ َوُهَو َمْسُدوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَّ

دِ  ِتَهـا َواْلَخـاِدُ  ِفـي َمـاِل َسـيِ  ِه َراعن ِفي َبْيِع َدْوِجَها َراِعَيٌ  َوِهَي َمْسُدوَلٌ  َعْن َرِعيَّ
ِتـِه َقـاَل َفَسـِمْعُع َهـُؤاَلِء ِمـْن َرُسـوِل  َِّ َصـلَّى  َعَلْيـِه  هللاَوُهَو َمْسـُدوٌل َعـْن َرِعيَّ

ُجُ  ِفي َماِل َأِبيِه َراعن َوُهـَو  هللاَوَسلََّ  َوَأْحِسُب النَِّبيَّ َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّ  َقاَل َوالرَّ
 لُُّمْ  َراعن َوُكلُُّمْ  َمْسُدوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َمْسُدوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َفمُ 

 ــــــــــــــ
 الشرح : 

هــذا الحــديف ، حــديف و ــ م ف ــ  التخومــق والترهاــب مــ  المســئول ات 
وموايـــ  مـــا رحـــت ا نســـان مـــا رحـــت يـــد  أو رحـــت واليتـــ  ووـــو مســـئول ومـــا 

النــا  ولا ــا اسـتروا  ه جــو ووـس ، والمســئول   التــي اسـترو  ه جــو ووـس 
رختلــف ، فالمســـئول   الع مــ  مســـئول   ا مــاق ولـــي األمــر ف ـــا اســـتروا  ه ، 
وه جو ووس س سأل و  الر    هو أمة  فـا م مـا يعلـم أن ف ـ  المصـلح  

وقد جا  في الحـديف اآلرـر الـذي موا  البخـامي ،  ل م في دين م ودن اهم أق ال
   ه م  ــ  ف مـوت حـا  يمــوت مــا مـ  مسـلم يسـتر ن )) فـي الصـح ح وغاـر  

وهـذا يهـمو وـو أنـواج االسـتروا  ، (( وهو غاش ل ـم اال لـم يـرن مائحـ  الزنـ  
الر  ــ  الع مـــ  أو الروايـــ  الع مـــ  مـــ  ا مــاق أو موايـــ  المـــر  فـــي ناتـــ  أو 
مواي  المال أو مواي  التوج   أو الوالي  ليرت أق وبرت ألن هذ  م    ول ذا 



 
 تعليقات على صحيح البخاري                                          كتاب االستقراض     

 484 

فقــال ن )) ولكــم ماج وولكــم مســئول وــ  األمحلــ  ؛ هــذ   بعــد  وــر ومــم النبــي 
مواتـــ  (( ألن مـــا ينيـــ  أي انســـان مـــ  أن يكـــون ما  ـــًا قلـــت هـــذ  الروايـــ  أق 
كحرت حت  الرجو اللـي مـا رـزوج يكـون فـي مـال أن ـ  امـا يروـ  غـنم أو يكـون 
ــد  أهــو ركــون ونــد  واليــ  ،  ــم يكــ  حتــ  ون ــو ل فــي متزــر  أو يكــون ، حتــ  ل

نـوج يعنـي واليـ  ولـ  بعـض مـال أن ـ  ، ول ـذا  وـر هنـا بالزمـادة ، يكون ونـد  
قال ن أتن  قـال ن ))والرجـو ماج فـي مـال أن ـ  ومسـئول وـ  مواتـ  ، ولكـم ماج 
وولكــم مســئول وــ  مواتــ  (( والحــديف هنــا أومد  فــي هــذا الموضــع ألن العبــد 

  ماج فــي مــال ســاد  ومســئول وــ  مواتــ  وهــذا مــ  المســائو الم مــ  فــي أن مــ
  أو نحـو  لـ  سـاستروي في ول  مال أو في محو في رزامة أو أمان  أو حرا

ف ن  مسئول و  هذ  الر    وواجب ول   أن يهدي األمانـ  ومـا يحـب ه جـو 
ووــس ومرضـــ  ألنـــ  س ســـأل وـــ  هـــذا االســـتروا  وألـــل  أن الهـــرمع  جـــا ت 

ــوا بالعهــد دن الع بالمحاف ــ  ولــ  الع ــود ، قــال جــو ووــس ن  هــد كــان وأوف
والع ــد قــد  مــا أيهــا الــذين أمنــوا أوفــوا بــالعقود  وقــال ســبحان  ن  مســدوال 

يكـون و ــدًا لي  ــًا وقــد يكــون و ــدًا ورف ـًا ، الع ــد اللي ــي رقــول واهــدني أنــ  
رمســ  هــذا الهــي  وال ريــش ف ــ  وأن ريعــو ف ــ  وــذا ووــذا ووــذا ومكــون هنــاي 

ل ـ  محـو أو متزـر أو  ـي  ، و د ورفي بأن  ا ا أوطا   ي  ل كـون أمانـًا و
ســـ امة ركـــون فـــي يـــد  يعمـــو ولا ـــا أو نحـــو  لـــ  فقـــد اســـتروي هـــذ  األمانـــ  ، 
ف نــاي و ــد ورفــي معــروي أنــ  أوطــا  لاــهديي األمانــ  فا ــا ، وه جــو ووــس 

دن هللا مـأمرك  أن تـؤدوا  أمر وما هو معلوق بالوفـا  بالع ـد ودـأدا  األمانـ  ن 
ذ  ول ــا مــ  أنــواج الروايــ  لــذل  المــر  ماج فــي مــال وهــ اَمانــات دلــى أهلهــا 

 سـاد  ومسـئول وـ  مواتــ  والنـد ، النـد أن يكـون مســئواًل يعنـي سـ قع الســهال 
هــذا ســهال وــاق فــي حــق  فلنســألن الــذين أرســ  دلــيه  ولنســألن المرســلين 

الرســو وحــق أربــاج الرســو فــي ا جمــال أو فــي التيصــاو ، ا ن فالواجــب ولــ  
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أن ين ـر الـ  حالـ  فـي هـذ  الروايـ  وإلـ  السـهال وال يعنـي  لـ   العبد المـهم 
أن يهدد رهـديد ال يعنـي أنـ  ماج أن يهـدد ألنـ  قـد يصـلح األمـر بالت سـار وقـد 
يصلح األمر بالحزق ووو  ي  في موقع  حس  وهكـذا ا ا وـان فـي محـو فـي 
 رزــامة أو نحــو  لــ  يب ــع ومهــتري قــد يكــون ر ســار  مــ  موايــ  مــال ســاد  وقــد

يكـون حزمــ  مــ  موايــ  مــال ســاد  ، ألن مــا يرمــد  ســاد  يكــون مي ومــًا بــاألمر 
الةــمني يعنــي بالتوج ــ  العــاق مــحًس واحــد يب ــع فــي مكــان أن ــ  مــحًس فــي محــو 
أن ـــــ  أو يب ـــــع فـــــي معـــــرض أن ـــــ  أو نحـــــو  لـــــ  اللـــــي يســـــما ا النـــــا  مـــــحًس 

مون الصــسح ات يعنــي ونــد  لــسح   مــا ونــد  لــسح   هــو أن يعلــم المةــ
هو هذا يعـري هـذ  السـلع  وـم درلـت ومعـري نيـ  أن ـ  ف نـ  قـد يسـدد ف منـع 

، يمنـع الـرا  أو يعنـي مـا يح ـ  بـالب ع والهـرا  ومـا ينبيـي وقـد ي سـر  خاـرال
ف كــون فــي مصــلح  أن ــ  وــذل  المــر  فــي ناتــ  ال يعنــي أنــ  ماج لحمانــ  ومــا 

د مــ  الحيــاف ولــ  ينبيــي وأنــ  يخهــ  الســهال ألنــ  يهــدد ولــ  أوالد  وأن يزمــ
أوالد  وول  اوجت  حت  يكون م  الحياف رةا ع ، ل ذا قال بعض العلما  ن 
م  الحياف رةا ع وم  النصح رقرمع فقد يزمد في المحاف   حت  يةـ ع ألن 
المسأل  منوط  بالمصالح والمياسد ، فحق ق  الروايـ  وأدا  األمانـ  أن يعلـم مـا 

ســـار فـــي بعـــض المســـائو ، يصـــلح م يصـــلح مواتـــ  فـــ  ا وـــان يصـــلح أهلـــ  ر 
ا لس  الهروي العـاق ومـا ف ـ  بقـا  الح ـاة الزوج ـ  نتحقاـق مقصـود الهـامج 
مــ  جعــو الــزواج ســكنًا ل ــذا وهــذا ، والتــدمج فــي األوامــر والنــواهي ومــا يصــلح 
الـــني  هـــذا االســـتروا  هـــذا هـــو الـــذي بـــ  رصـــلح يعنـــي التـــدمج والت ســـار فـــي 

م  األحوال ، وذل  الذي ي سر دون ضـرم  راموضع  هو الذي ب  رصلح وح
في المصالح وال يحزق في موضع الحزق أيةـًا ضـ ع فالمسـأل  منوطـ  نتحقاـق 
المصـــالح ودـــدم  المياســـد هـــذ  يتنـــوج النـــا  فا ـــا بحســـب ادماك ـــم للمصـــالح 
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والمياسد أواننا ه وإياكم ول  أدا  األمانات والق اق في حق الرواي  بمـا يحبـ  
 ومرضا  . 
 ا مامة  بادة أق وادة ؟  ن  السؤ 

ل ســت  بـادة ول سـت وــادة ، ا مـامة وســال  لتحقاـق مقالــد  ن الجـواب 
الهــرج ال يصــلح النــا  فوضــ  ال ســراة ل ــم وال ســراة ا ا ج ــال م فاســقون ، وال 
سـراة ا ا ج ــال م ســادو ، فاألمـامة وســال  مــ  الوســائو التـي يحصــو ن ــا رحقاــق 

ها مــــ  ولا ـــــا بحســـــ  ن ــــ  ، ودعـــــدق مغبـــــ  فـــــي الخاــــر ودم  الهـــــر ، ا ا أرـــــذ
االستعس  في األمض وفي اليساد هذ  نات  رقلـب هـذا العمـو الـ   بـادة ، وإ ا 
أرــذها مــ  لــ   أهــًس ل ــا أو يرمــد ن ــا ن ــ  االســتعس  والوجاهــ  ، هــذ  ل ســت 

رلــ  الــدام اآلرــرة نزعل ــا للــذي  ال يرمــدون  بخاــر لــ  ، وقــد قــال جــو ووــس ن 
وقال ول   الصـسة والسـسق أيةـًا  األمض وال فسادًا والعانب  للمتقا  ولوًا في 

فــي ا مــامة ن ))نعــم المرضــع  هــي ودــئ  أو نئســت الياطمــ  (( وفــي الحــديف 
األرـر الصــح ح أيةــًا ن )) انكــم ستحرلــون ولـ  ا مــامة وإن ــا لخــزي وندامــ  

بحســب مقصــد يــوق الق امــ  (( ا مــامة واليــ  وموايــ  وهــي وســال  مــ  الوســائو 
 .لاحب ا يكون حكم   

 


