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 هو االستيالء على مال غيره قهراً بغير حق، من عقار، ومنقول.الغصب : 

 :أقسام الظلم 

 وظلم ال يُـغفر. ..وظلم يُـغفر ..ظلم ال يتركه هللا الظلم ثالثة:

 فأما الظلم الذي ال يُـغفر فالشرك ال يغفره هللا.

 وأما الظلم الذي يُـغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه.

 وأما الظلم الذي ال يُترك فظلم العباد يقتص هللا لبعضهم من بعض.

  :حكم الغصب 

الغصب حرام، وال يحل ألحد أن يأخذذ مذن غيذره اذيماً مهمذا كذان بال ب يبذ  

 من نفسه. 

 . [188]البقرة/  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ): قال هللا تعالى -1

َمْن أََخذَ »يقول:  ×قال: سمعت رسول هللا  عن سعيد بن زيد رضي هللا عنهو -2

قُـهُ يَْوَم الِقيَاَمِ  ِمْن َسذْبِِ أََرِضذينَ  هُ يَُ وَّ متفذق «.  ِاْبراً ِمَن األَْرِض ُظْلـماً فَإنَـّ

 .  (1)عليه

 :حكم من أحدث في األرض المغصوبة 

ان وضذم ،وبزالذ  البنذاء ،لزمذه القلذِ ،أو بنى فيها ،بذا َغصب أرضاً فغرسها -1

 والتسوي  بن طالبه المالك بذلك، وبن تراضيا على القيم  جاز.  ،النقص

بذا زرع الغاصب األرض وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليذه أجذرة  -2

األرض لمالكهذذا، وبن كذذان الذذزرع قايمذذاً فيهذذا، ُخييِذذر ربهذذا بذذين تركذذه بلذذى 

 الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته. 

                                                           

 (.1610( واللفظ له، ومسلم برقم )3198، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :حكم رد المغصوب 

ألنه حذق  ؛يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو غرم أضعافه

غيذذره فوجذذب رده، وبن اتجذذر فذذي المغصذذوي فذذالربص بينهمذذا مناصذذف ، وبن 

 كانت للمغصوي أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقايه في يده. 

 :الحكم إذا غير المغصوب 

ب ونحذو ذلذك لزمذه أو نجر الخش ،ر الثويأو قصي  ،بذا نسج الغاصب الغزل

 وال ايء للغاصب.  ،رده لمالكه وأرش نقصه

 :حكم خلط المغصوب بغيره 

بذا خلط الغاصب ما أخذه بما ال يتميز كزيت بمثله، أو أرز بمثله ونحوهما، 

فإن لم تنقص القيم  ولم تزد فهما اريكان بقدر ماليهما، وبن نقصت ضمنها 

 الغاصب، وبن زادت قيم  أحدهما فلصاحبه. 

 لحكم إذا تلف المغصوب:ا 

ما تلف أو تعيَّب من مغصوي مثلذي غذرم مثلذه، وبال يكذن مثلذي فقيمتذه يذوم 

 تعذَّر المثل. 

 :حكم تصرفات الغاصب 

تصذذرفات الغاصذذب مذذن بيذذِ ونكذذا  وحذذج ونحذذو ذلذذك موقوفذذ  علذذى بجذذازة 

 المالك، فإن أجازها وبال ب لت. 

 :من يقبل قوله في الغصب 

قدره أو صفته قذول الغاصذب مذِ يمينذه مذا لذم تكذن  القول في قيم  التالف أو

 بين  للمالك، والقول في رده وعدم عيبه قول المالك ما لم تكن بين .
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 :حكم من فوت الملك على غيره 

1-  ً ً  ،بذا فذذتص قفصذذا ً  ،أو َحذذلي وكذذاءً  ،أو بابذذا أو  ،فذذذهب مذذا فيذذه ،أو قيذذداً  ،أو رباطذذا

ته عليه. ضمنه، سواء كان مكلفاً أو غير مكلف؛  ،تلف  ألنه فَوي

ً  ،أو أسداً  ،من اقتنى كلباً عقوراً  -2 فذأتلف اذيماً  ،أو ذيباً فأطلقه، أو طيراً جارحذا

 ضمنه.

 حكم ما أتلفته البهائم: 

بذا أتلفت البهايم ايماً مذن الذزروع ونحوهذا لذيالً ضذمنه صذاحبها؛ ألن عليذه 

ارع حفظهذذا حفظهذذا لذذيالً، ومذذا أتلفتذذه نهذذاراً لذذم يضذذمنه؛ ألن علذذى أهذذل المذذز

ط صاحبها فيضمن ما أتلفته. ،نهاراً   بال بن فَرَّ

 أحكام رد المغصوب: 

بذا أراد رد المغصوي وجهل صاحبه سلمه الحاكم بن كذان عذدالً، أو تصذد   -1

 به عنه، ويضمنه بن لم يجزه صاحبه فيما بعد. 

بذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوب ، وسذرقات، وأمانذات، وودايذِ للنذا ،  -2

فلذه الصذدق  بهذا، ولذه صذرفها فذي  ،ورهون ونحوها، ولذم يعذرأ أصذحابها

 . ، وله تسليمها للحاكم األمينمصالص المسلمين ويبرأ من عهدتها

 حكم المال الحرام: 

بذالتحريم ثذم علذم  من كسب ماالً حراماً كثمن خمر ثم تاي، فإن كان لذم يعلذم

جاز لذه أكلذه، وبن كذان يعلذم بذالتحريم ثذم تذاي فإنذه يذتخلص منذه فينفقذه فذي 

 وجوه البر وال يأكله. 

 :حكم إتالف األشياء المحرمة 

ال ضمان في بتالأ آالت اللهو، والصلبان، وأواني الخمر، وكتذب الضذالل 

ن يكذون والمجون، وآالت السحر ونحوها؛ ألنها محرم  ال يجوز بيعهذا، لكذ
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 بتالفها بأمر الحاكم ورقابته؛ ضماناً للمصلح ، ودفعاً للمفسدة. 

 أكلته النار: حكم ما 

ج ناراً بملكه فتعدت بلذى ملذك غيذره بتفري ذه فأتلفذت اذيماً ضذمنه، ال  َمْن أَجَّ

 وال بتفري ه.  ،بن طرأت ريص فال ضمان عليه؛ ألنه ليس من فعله

 :حكم هالك البهائم على الطرق 

فضذذربتها  ،بذا اعترضذذت ال ذذر  العامذذ  المعبذذدة باحسذذفلت ونحذذوه البهذذايم

فهذذي هذذدر ال ضذذمان علذذى َمذذْن أتلفهذذا بن لذذم يفذذرط أو يتعذذدَّ،  ،سذذيارة فهلكذذت

 . ، واعتراضها في طر  السياراتوصاحبها آثم بتركها وبهمالها

 :حكم المال المغصوب 

اير ويجذذب عليذذه رده، وكذذذا سذذ ،يحذذرم علذذى الغاصذذب االنتفذذاع بالمغصذذوي

 المظالم.

َمذذْن َكانَذذْت لَذذـهُ : »×عذذن أبذذي هريذذرة رضذذي هللا عنذذه قذذال: قذذال رسذذول هللا 

َمْظلَذذـَم أل ألَِخيذذِه ِمذذْن ِعْرِضذذِه أَْو َاذذْيـء فَْليَتَـَحلَّْلذذـهُ ِمْنذذـهُ اليَذذْوَم قَْبذذَل أَْن ال يَُكذذوَن 

ـهُ بِقَذْدِر َمْظلَـَمتِذـِه، َوبْن لَذـْم ِدْينَارأل َوال ِدْرَهـمأل، بْن َكاَن لَـهُ َعَملأل َصاِلـصأل أُِخذَ ِمنْ 

 .(1)أخرجه البخاري«. يَُكْن لَـهُ َحَسنَاتأل أُِخذَ ِمْن َسييِمَاِت َصاِحبِـِه فَُحـِمَل َعلَْيـهِ 

 لإلنسان الدفاع عن نفسه وماله بذا قصده آخر لقتله، أو أَْخذ ماله. حقي 

فَقَذاَل: يَذا  ×َرُسذوِل هللا عن أبي هريرة رضذي هللا عنذه قذال: َجذاَء َرُجذلأل بلَذى 

قَذاَل « فاَل تُْعِ ِه َمالَذكَ »َرُسْوَل هللا أََرأَْيَت بْن َجاَء َرُجلأل يُِريدُ أَْخذَ َماِلي؟ قَاَل: 

« فَأَْنذَت َاذِهْيدأل »قَاَل: أََرأَْيَت بْن قَتَلَنِذي؟ قَذاَل: « قَاتِْلـهُ »أََرأَْيَت بْن قَاتَلَنِي؟ قَاَل: 

 .(2)أخرجه مسلم«. ُهَو فِي النَّارِ »ْن قَتَْلتُـهُ؟ قَاَل: قَاَل: أََرأَْيَت ب
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