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 الغصب -21

 هو االستيالء على حق غيره قهراً بغير حق.الغصب : 

 :أقسام الظلم 

 ينقسم الظلم إلى ثالثة أقسام:

 ظلم ال يغفره هللا وهو الشرك. -1

 ظلم  يغفره هللا وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. -2

 ظلم ال يتركه هللا وهو ظلم الخلق بعضهم لبعض. -3

 :أنواع الجناية 

 اية في األصل نوعان:الجن

 : الجناية على اآلدمي.األول

 : جناية على البهائم والجمادات من عقار ومنقول.الثاني

 :األيدي التي تضمن النفوس واألموال 

 األيدي التي تضمن النفوس واألموال ثالث:

 : وهي كل من وضع يده على مال غيره ظلماً.اليد المتعدية: األولى

ً أو ماالً بغير حق عمداً أو  :اليد المباشرة: الثانية فكل من أتلف لغيره نفسا

 سهواً أو جهالً فعليه ضمانه.

: فكل َمْن فعل ما ليس له فِْعله في ملك غيره، أو في الثالثة: اليد المتسببة

 الطرق، أو تسبب إلتالفه بفعٍل غير مأذون فيه، فتلف بسبب فعله ضمنه.

مباشر، فإن تعذر تضمينه وإذا اجتمع مباشر ومتسبب، فالضمان على ال
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 ضمن المتسبب.

 :أنواع التعدي على األموال 

 ينقسم التعدي على األموال إلى أربعة أقسام:

 وهو الغصب. ،-أي ذات الشيء-: أخذ الرقبة األول

 : أخذ المنفعة دون الرقبة، وهو نوع من الغصب.الثاني

 شيء.: إتالف الشيء كقتل الحيوان، أو قطع الشجر، أو حرق الالثالث

ً لغيره فُسرق، أو حل رباط دابة الرابع : التسبب في التلف كمن فتح حانوتا

 فهربت، أو استعمل آلة لغيره بال إذنه فاحترقت ونحو ذلك.

ا أخذه، أو أتلفه، أو تسبب في ِلـمَ فكل من فعل شيئاً من ذلك فهو ضامن 

 إتالفه، سواء تم الفعل عمداً أو خطأً.

 :حكم الغصب 

 نه اعتداء على حق غيره ظلماً وقهراً.الغصب حرام؛ أل

 والغاصب عاص وآثم، ومعتد، وظالم.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) قال هللا تعالى: -1

 .[29]النساء:(   ڇ ڇ ڍ

 .[188]البقرة: (  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه  )وقال هللا تعالى:  -2

هُ  أبِـي بَْكَرةَ َعْن وَ  -3 بَِعيِرِه،  لَـىقَعَدَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ أَنَّ ذََكَر َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أنَـّ

ىفََسَكتْنَا حَ «. أيُّ يَْوٍم َهذَا»قال:  -أْو بِِزَماِمهِ -بِِخَطاِمِه  َوأْمَسَك إْنَسان    تَـّ

هُ َظنَنَّا أ يِه ِسَوى اْسِمِه، قال:  نَـّ ، قال: لَـىنَا: بَ لقُ  «.َس يَْوَم النَّْحرِ لَـيْ أ»َسيَُسم ِ

ىفََسَكتْنَا حَ «. فَأيُّ َشْهٍر َهذَا» هُ َظنَنَّا أ تَـّ يِه بِغَ  نَـّ اْسِمِه، فَقَاَل:  ْيـرِ َسيَُسم ِ
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ةِ الَس بِِذي لَـيْ أ» فَإنَّ ِدَماَءُكْم، َوأْمَوالَُكْم، »، قال: لَـىنَا: بَ لقُ «. ِحجَّ

 فِـيَشْهِرُكْم َهذَا،  فِـييَْوِمُكْم َهذَا،  نَُكْم َحَرام ، َكُحْرَمةِ بَـيْ َوأْعَراَضُكْم، 

َعَسى أْن يُبَل َِغ َمْن ُهَو  ِهـدَ غَائَِب، فَإنَّ الشَّاال ِهـدُ بَل ِغ الشَّاِلـيُ بَلَِدُكْم َهذَا، 

 .(1)متفق عليه «.ْنـهُ مِ  لَـهُ أْوَعى 

ا نِـيال يَزْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -4  نِـيالزَّ

، َوال يَْشَرُب  نِـيِحيَن يَزْ  ، َوال الَخـمْ َوُهَو ُمْؤِمن  َر ِحيَن يَْشَرُب َوُهَو ُمْؤِمن 

، َوال يَنْ  َها فِـي لَـْيـهِ فَُع النَّاُس إِ يَـرْ بَةً نُـهْ ُب تَـهِ يَْسِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمن 

 .(2)متفق عليه  .«ا َوُهَو ُمْؤِمن  بُـهَ تَـهِ ِحيَن يَنْ  ُهـمْ أْبَصارَ 

 :حكم أرباح المال المغصوب 

 من غصب ماالً وتاجر به وربح ونما ماله، ثم تاب:

فهذا يجب عليه رد رأس المال المغصوب لصاحبه مع نصف األرباح، 

والباقي له كأنهم شركاء، هذا منه المال، وهذا منه العمل، وإن خسر 

 المال كله؛ ألن يده يد متعدية فيضمنه. فيجب على الغاصب ضمان رأس

 :حكم رد المال المغصوب 

يجب على الغاصب رد المال المغصوب لصاحبه، سواء كان ماالً، أو 

عيناً، أو عقاراً، وإن سامحه صاحبه برأت ذمته، وإذا لم يسامحه 

صاحبه، أو كان ميتاً، فيجب على الغاصب رد الشيء المغصوب بعينه، 

ليه مثله، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه دفع قيمة فإن لم يوجد رد ع

 الشيء الذي اغتصبه وقت تعذر المثل.

                                                 

 .(1679ومسلم برقم )واللفظ له، (, 67أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (57ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2475أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 :حكم التجارة في المغصوب 

يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو َغِرم أضعافه؛ ألنه 

حق غيره فوجب رده، وإن اتجر في المغصوب فهو ظالم؛ ألنه تصرف 

 رأس المال بينهما مناصفة. فيما ال يملك، فإن تاب فالزائد على

وإن كان للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في 

 يده.

 :حكم التصرف في المغصوب 

إذا غصب اإلنسان أرضاً فغرسها، أو بنى فيها، لزمه القلع، وإزالة البناء،  -1

 وضمان النقص، وتسوية األرض، وإن تراضيا على القيمة جاز.

غاصب األرض، ثم ردها بعد أخذ الزرع، فهو للغاصب، إذا زرع ال -2

وعليه أجرة المثل لصاحبها، وإن كان الزرع قائماً ُخي ِر رب األرض بين 

 تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.

إذا نسج الغاصب الغزل، أو خاط القماش، أو نجر الخشب، أو قطع  -3

 أرش نقصه، وال شيء للغاصب. الحديد ونحو ذلك، لزمه رده لمالكه، و

غرم مثله، وإال يكن مثلي فقيمته يوم  ما تلف أو تعيَّب من مغصوب مثلي -4

 تعذر المثل. 

إذا فتح قفصاً أو باباً، أو حل وكاًء أو رباطاً أو قيداً، فذهب ما فيه أو تلف  -5

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

لغاصب من بيع وتأجير وغير ذلك، كله موقوف على جميع تصرفات ا -6

 إجازة المالك، فإن أجازه وإال بطل؛ ألن ما بني على الباطل فهو باطل.
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 :حكم المغصوب إذا خلطه بغيره 

 خلط المغصوب له حالتان:

: أن يخلط المغصوب بما يتميز كالحيوان، واآلالت، وقِطع الغيار, األولى

 به.فهذا يجب عليه عزله ورده لصاح

: أن يخلط المغصوب بما ال يتميز كزيت بمثله، أو أرز بمثله الثانية

ونحوهما، فهذا إن لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، 

 وإن نقصت ضمنها الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه.

 :صفة رد المغصوب 

كم إن كان يجب رد المغصوب لصاحبه، فإن لم يجده سلم المغصوب للحا -1

 جزه صاحبه فيما بعد.ـعدالً، أو تصدق به عنه، ويضمنه إن لم يُ 

إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع،  -2

ورهون ونحو ذلك، ولم يتمكن من معرفة أصحابها، فله الصدقة بها، 

 وله صرفها في مصالح المسلمين، ويبرأ من عهدتها.

 مالكه بعينه، فإن تعذر فمثله، فإن تعذر فقيمته.يجب رد المغصوب ل -3

 :حكم الكسب الحرام 

من كسب ماالً حراماً كربا أو ثمن خمر وخنزير ونحو ذلك: فإن كان لم 

يعلم بالتحريم ثم علم فهذا يجوز له أكله، وإن كان يعلم بالتحريم ثم تاب، 

 فهذا ال يحل له أكله، ويتخلص منه بصرفه في وجوه البر.

 

 المظالم: عقوبة 
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يجب على الغاصب والسارق وكل مقترف للحرام التوبة إلى هللا، ورد ما 

 أخذ لصاحبه، والتحلل منه، ويحرم عليه االنتفاع به.

 لَـهُ َمْن َكانَْت ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

يَْوَم، قَْبَل أْن ال يَُكوَن ال ْنـهُ هُ مِ للَّ تَـحَ يَ لة  ألحد ِمْن ِعْرِضِه أْو َشْيٍء فَ لَـمَ َمظْ 

، َوإِْن تِـهِ لَـمَ بِقَدِْر َمظْ  ْنـهُ أِخذَ مِ  ِلـح  َعَمل  َصا لَـهُ ، إِْن َكاَن َهـم  ِدينَار  َوال ِدرْ 

أخرجه  .«لَـْيـهِ َل عَ ُحـمِ فَ  بِـهِ َحَسنَات  أِخذَ ِمْن َسي ِئَاِت َصاحِ  لَـهُ تَُكْن  لَـمْ 

 .(1)البخاري

 :عقوبة غصب األرض 

هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نُفَـْيلٍ َعْن َسِعيِد ْبِن زَ  -1 أْرَوى  تْـهُ َخاَصمَ  نَـّ

ٍ َزَعَمْت أ فِـي- هُ َحق  َسِعيد : أنَا أْنتَِقُص  َمْرَواَن، فَقالَ  لَـىإِ -ا لَـهَ اْنتَقََصهُ  نَـّ

َها َشْيئ ً ِمْن َحق ِ ِمَن  اً َمْن أَخذَ ِشْبر»يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬لََسِمْعُت َرُسوَل ا َهـدُ ، أشْ ا

ً ملاألْرِض ظُ  هُ ، فَإِ ا قُهُ يَْوَم  نَـّ  .(2)متفق عليه .«ِقيَاَمِة ِمْن َسْبعِ أَرِضينَ اليَُطوَّ

َمْن أَخذَ ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ قَ  اُهـمَ َي هللاُ َعنَرِض ابِن ُعَمَر َعْن وَ  -2

ً ئاألَْرِض َشيْ   .«َسْبعِ أَرِضينَ  لَـىِقيَاَمِة إِ اليَْوَم  بِـهِ َحق ِِه، ُخِسَف  ْيـرِ بِغَ  ا

 .(3)أخرجه البخاري

 :حكم الدفاع عن النفس والمال 

أن يدافع عن نفسه ممن أراد قتله، ويجوز له أن يدافع عن يجوز لإلنسان 

دفع ماله ممن أراد أن ينتهبه، ويكون الدفع باألخف، فإن لم ينفع األخف 

                                                 

 . (2449برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 . (1610ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3198أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 . (2454برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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 باألشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.

، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـى: َجاَء َرُجل  إالَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

فاَل تُْعِطِه »؟ قال: ِلـييدُ أْخذَ َمايُـرِ ! أَرأْيَت إْن َجاَء َرُجل  ٬يَا َرُسوَل ا

؟ نِـيقال: أَرأْيَت إْن قَتَلَ «. هُ لقَاتِ »؟ قال: نِـيقال: أَرأْيَت إْن قَاتَلَ «. َمالَكَ 

أخرجه  .«النَّارِ  فِـيُهَو »؟ قال: لتُـهُ قال: أَرأْيَت إْن قَتَ «. فَأْنَت َشِهيد  »قال: 

 .(1)مسلم

 :أحكام الغصب 

 للغصب ثالثة أحكام:

: اإلثم لمن علم أنه مال الغير؛ ألن ذلك معصية، وفعل المعصية عمداً األول

وبة، ويؤدبه الحاكم لدفع الفساد، وإصالح حاله، وزجره هو موجب للعق

 وأمثاله.

فإْن َغَصب الشيء ظاناً أنه ملكه فال إثم وال مؤاخذة عليه؛ ألنه مخطئ، 

  فعليه رد ما غصب.

 .[286]البقرة:(   ەئې ې ې ى ى ائ ائ)  قال هللا تعالى:

 : رد العين المغصوبة ما دامت قائمة. الثاني

مال المغصوب إذا هلك عند الغاصب، فيضمنه بمثله، فإن : ضمان الالثالث

 تعذر وجود المثل وجبت القيمة يوم تعذر المثل.

 :ما يسقط به الضمان عن الغاصب 

 يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور:

                                                 

 . (140برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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رد العين المغصوبة لصاحبها .. أداء الضمان إلى المالك من مثل أو 

من الضمان .. إطعام الغاصب  قيمة .. إبراء صاحبها للغاصب

 المغصوب لمالكه أو دابته وهو يعلم أنه ملكه.

 :حكم زوائد المغصوب 

يلزم الغاصب ضمان زوائد المغصوب إذا هلكت أو تلفت في يده، سواء 

كانت متصلة كالسمن ونحوه، أو منفصلة كولد الحيوان، وثمرة الشجرة؛ 

تعدية ضامنة، فيضمن ن مملوكة لغيره، ويد الغاصب مــلتولدها من عي

 الذي تولدت منه. -األصل والفرع-الكل 

أما البناء على األرض المغصوبة، أو زراعتها، أو غرسها، فيُلزم 

حق،  ـِعْرٍق ظالمٍ الغاصب بإزالته، وتسليم األرض كما اغتصبها، فليس لِ 

 فإن تراضيا على تعويٍض جاز.

 :حكم نقص المغصوب 

صل في ذات المغصوب أو يجب على الغاصب ضمان النقص الحا

صفته كضعف الحيوان، ونسيان الحرفة، وتهدم البناء ونحو ذلك، سواء 

 حصل النقص بآفة سماوية، أو بفعل الغاصب، أو بفعل غيره.

م  مت العين صحيحة يوم غصبها، ثم تُقوَّ ِ وإذا وجب ضمان النقصان قُو 

 ناقصة، ثم يدفع الغاصب الفرق بينهما.

المغصوب وال زيادته بسبب هبوط األسعار؛ وال يضمن الغاصب نقص 

ألن المغصوب لم تنقص عينه وال صفته، وإنما نقصت رغبات الناس 

 فيه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                    كتاب المعامالت            

 غصـبال
630 

ويضمن الغاصب منفعة المغصوب كدار أغلقها، ودابة حبسها، وعليه 

م، فوجب ضمانه كالعين المغصوبة,  أجرة المثل؛ ألن المنفعة مال متقو 

 كها.رَ سواء استوفى المنافع كأجرة الدار، أو اآللة، أو تَ 

 :حكم تغير المغصوب 

 قد يتغير المغصوب عند الغاصب بنفسه، أو بفعل الغاصب:

ً فأصبح زبيباً، أو كان ُرطباً إذا تغ -1 ير المغصوب بنفسه كما لو كان عنبا

فأصبح تمراً، فللمالك الخيار: إن شاء أََخذ عين المغصوب، وإن شاء 

ن الغاصب قيمته.  ضمَّ

إن تغير المغصوب بفعل الغاصب بإضافة أو زيادة كما لو صبغ الثوب،  -2

ب، فهنا إن حدث أو خلط الدقيق بسمن، أو خلط األرز باألرز المغصو

نقص ضمن الغاصب النقص؛ ألنه حصل بفعله، وإن حدثت زيادة 

 فالمالك والغاصب شريكان فيها بقدر ملكيهما. 

إن تغير المغصوب واسمه بفعل الغاصب كما لو غصب شاة فذبحها  -3

 وطبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديداً فاتخذه سيفاً، أو نحاساً فجعله آنية.

ن فهذا للمالك الخي ار أن يأخذه وأرش نقصه إن نقص، وإن شاء ضمَّ

 الغاصب مثله، أو قيمته قبل تغيره، وال شيء للغاصب في الزيادة.

 :حكم نفقة المغصوب 

تكون نفقة المغصوب على الغاصب بسبب ظلمه وتعديه، فيتحمل علف 

ما يستفيده الغاصب من رع، فتكون النفقة مقابل الدابة، وسقي الز

 لم ال يُظلم.ن ظَ المغصوب؛ ألنه وإ
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 :الحكم إذا اختلف الغاصب والمالك 

إذا اختلفا في رد المغصوب، ولم تكن بينة، فالقول قول المالك بيمينه؛ ألن  -1

األصل عدم الرد، وإن اختلفا في عيب المغصوب بعد تلفه فالقول قول 

 المالك؛ ألن األصل السالمة من العيوب.

قيمته، ولم تكن بينة، فالقول قول إن اختلفا في صفة المغصوب وقدره و -2

الغاصب مع يمينه؛ ألن األصل براءة الذمة من الزيادة، وألنه منِكر لما 

 يدعيه المالك من الزيادة.

وإن اختلفا في تلف المغصوب، ولم تكن بينة ألحدهما، فالقول قول 

 الغاصب بيمينه؛ ألنه يتعذر إقامة البينة على التلف.

 :حكم غاصب الغاصب 

 ب شيئاً، ثم جاء آخر فغصبه منه، ثم هلك في يده:من غص

ن الغاصب األول؛ لوجود أصل الغصب  فالمالك بالخيار: إن شاء ضمَّ

 منه.

ن الغاصب الثاني أو المتِلف؛ ألنه أزال يد الغاصب األول،  وإن شاء ضمَّ

 وألنه المتِلف فيضمن.

ى فإن اختار المالك تضمين األول، رجع الغاصب األول بالضمان عل

الثاني الذي هلك في يده المغصوب، وإن اختار تضمين الثاني أو المتِلف 

فهذا يستقر الضمان في ذمته، وال يرجع بالضمان على أحد؛ ألنه ضمن 

 فعل نفسه.

وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على األول برئ من الضمان، وإذا 
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 رده إلى المالك برئ اإلثنان.

غصب كالبيع واإلجارة ونحوهما أيدي وجميع األيدي المترتبة على ال

 سقط اإلثم ال الغُْرم.ضمان وإن جهل صاحبها الغصب؛ ألن الجهل يُ 

 

 :حكم االنتفاع بمال الغير 

ال يجوز ألحد أن يأخذ من مال أخيه إال بإذنه، لكن من مر ببستان وهو 

محتاج، ولم يجد صاحبه، فله أن يأكل منه بقدر حاجته غير متمول، ومن 

أو غنم وهو محتاج، ولم يجد صاحبها، فله أن يحتلب منها بقدر  مر بإبل

 حاجته وهكذا..

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )قال هللا تعالى:  -1

 .[29]النساء:(   ڇ ڇ ڍ

ِ َسِعيٍد ا بِـيَعْن أَ  -2 ِ َعْن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  لُخدِْري  َت تَـيْ إِذَا أَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

بِِل ثاَلَثاً، فَإِْن أََجابََك َوإِالَّ فَاْحلُْب  لَـىعَ  ِِ َراِعي إِبٍِل فَنَاِد: يَا َراِعَي اإْل

َحائِِط بُْستَاٍن فَنَاِد: يَا َصاِحَب  لَـىَت عَ تَـيْ أَْن تُْفِسدَ، َوإِذَا أَ  ْيـرِ َواْشَرْب ِمْن غَ 

 .(1)أخرجه أحمد .«لَحائِِط ثاَلَثاً، فَإِْن أََجابََك َوإاِلَّ فَكُ لا

 :حكم الظَّفَر بالمال 

من عمل عند إنسان ولم يعطه حقه، أو اغتصب منه ماالً ظلماً، أو جحد 

حقاً له عنده، ثم ظفر هذا المظلوم بمال من ظلمه، فال يجوز للمظلوم أن 

 يأخذ من مال الظالم خفية دون علم الظالم.

                                                 

 . (11159برقم )أحمد أخرجه  صحيح/ (1)
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وأخذه، فقد خان  فلو أن عامالً ظفر براتبه ِمْن مال َمْن يعمل عنده

األمانة؛ ألنه مؤتمن على حفظ هذا المال، وألنه يترتب على هذا األخذ 

 من التهمة والضرر ما ال يخفى، وألن الخيانة ال تقابل بمثلها.

 .[27]األنفال:(   ٿ ٹ ٹ ڻ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قال هللا تعالى: 

 :حكم الغلول 

كان من الملوك أو كل من أخذ ما ال يستحقه من المال فهو غال، سواء 

الرؤساء، أو من األمراء والوزراء، أو من الموظفين والعمال، أو من 

 المجاهدين والغزاة.

 والغلول من الكبائر التي حرمها هللا ورسوله.

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ٹ ۀ ۀ ہ ) قال هللا تعالى: -1

 .[161]آل عمران: (  ہ ہ

قِيدَ ِشْبٍر ِمَن  لَـمَ َمْن ظَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  أنَّ َعْنـَها  هللاُ َعائَِشةَ َرِضَي َوَعْن  -2

قَهُ ِمْن َسْبعِ أَرِضينَ  ِ  .(1)متفق عليه .«األَْرِض ُطو 

 :حكم التأمين على السيارة والرخصة 

 التأمين على النفس والسيارة والرخصة محرم من جهتين:

 ن رضى منهم.: اغتصاب أموال الناس، وأخذ أموالهم بدواألولى

: أن هذا التأمين مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومفاسده كثيرة، الثانية

فهو سبب لشيوع النصب، واالحتيال، والكذب، والتزوير، وكثرة الجرائم 

 والحوادث.

                                                 

 . (1612ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2453أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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وأصل هذا التأمين قائم على الميسر والغرر، ونهب أموال الناس، ومن 

الم لهم، ومن أُكره عليه، وهو أَكره الناس عليه، وألزمهم به فهو ظ

مضطر إليه، فله الدفع وال إثم عليه، وإن صبر واحتسب، وضن عليهم 

 بالمال، فهذا أزكى عند هللا وأبر.

 .[4]الطالق:  ( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)قال هللا تعالى: 

 :حكم اإلتالف 

 : هو كل نقص أو فساد يدخل على األعيان.اإلتالف

ألنه اعتداء وإضرار، وال فرق في  واإلتالف سبب موجب للضمان؛

ضمان اإلتالف بين العمد والخطأ، وال بين الكبير والصغير، فالكل 

 ضامن لما أتلفه من نفس أو مال.

 :أسباب الضمان باإلتالف 

ر فطار .. حل  رباط الدابة .. فتح قفص الطائ فَتَح باب الحانوت فُسرق -1

 .. إطالق رباط سفينة فغرقت.فهربت

 تسبب في هذه األحوال وأمثالها.فيضمن الم

فإذا بعث الحاكم إلى امرأة يستدعيها لمجلس القضاء فأجهضت  الترويع: -2

 جنينها فزعاً، أو زال عقلها، ضمن الحاكم الدية. 

فمن حبس المالك عن ماله حتى تلف، أو عن ماشيته حتى تلفت،  الحبس: -3

 فإنه يضمن ما تلف به؛ ألنه سبب هالكه.

 فيضمن؛ ألنه سبب هالكه. ة بين المالك وملكه حتى تلف،الحيلول -4

 :شروط وجوب الضمان باإلتالف 
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ماً. -1  أن يكون الشيء المتلَف ماالً متقو 

فال ضمان بإتالف الميتة والتراب ونحوها، وال ضمان في إتالف الخمر 

والخنزير لمسلم، وال ضمان بإتالف األصنام وآالت اللهو، وكل ما َحُرم 

 به لم يُضمن. االنتفاع

 أن يكون المتِلف أهالً لوجوب الضمان وهو اآلدمي. -2

 :كيفية ضمان المتلَف 

الواجب باإلتالف هو الواجب بالغصب، وهو ضمان المثل إن كان 

 المتلَف مثلياً، وضمان القيمة يوم اإلتالف فيما ال مثل له.

 :حكم دفع الصائل 

رض، أو صال عليه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو ع

يريد ماله أو نفسه ظلماً، أو صالت عليه بهيمة، فيجوز له ولغيره أن يرد 

العدوان بالقدر الالزم لدفعه، يبدأ باألخف فاألخف إن أمكن.. فإن أمكن 

دفع المعتدي بالكالم لم يستعمل الضرب.. وإن أمكن الدفع بالضرب باليد 

لم يستعمل العصا.. وإن  لم يستعمل السوط.. وإن أمكن الدفع بالسوط

أمكن الدفع بقطع عضو َحُرم القتل.. وإن لم يمكن الدفع إال بالقتل جاز 

 للمدافع القتل وال ضمان عليه.

عليه  ؛ ألن المعتدىوإن تمكن المصول عليه من الهرب وجب عليه ذلك

 مأمور بتخليص نفسه باألسهل واألهون.

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) قال هللا تعالى: -1

 .[194]البقرة: (  ڱ ڱ ڱ ں ں
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َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد وَ  -2

َو َشِهيد  َوَمْن قُتَِل دُوَن فَـهُ  نِـهِ َو َشِهيد  َوَمْن قُتَِل دُوَن ِديفَـهُ  ِلـهِ قُتَِل دُوَن َما

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«َو َشِهيد  فَـهُ  ِلـهِ َو َشِهيد  َوَمْن قُتَِل دُوَن أَهْ فَـهُ دَِمِه 

 :حكم الدفاع عن الغير 

يجوز للمسلم أن يدافع عن غيره، فلوال التعاون لذهبت أموال الناس 

 وأنفسهم.

ً اْنُصْر أَخاَك َظا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: قال َرُسوُل ا َرضَي هللاُ َعنهُ َعْن أنٍَس  أْو  ِلـما

ً َمْظلُوم : يَا َرُسوَل ا«ا ً ، أْنُصُرهُ إِذَا َكاَن َمْظلُوم٬. فقال َرُجل  ، أفََرأْيَت إِذَا ا

ً َكاَن َظا ِم فَإِنَّ ذَِلَك لْمنَعُهُ ِمَن الظُّ ـْحُجُزهُ، أْو تَ ـتَ »َكْيَف أْنُصُرهُ؟ قال:  ِلـما

 .(2)أخرجه البخاري .«نَْصُرهُ 

 :شروط دفع الصائل 

 ع الصائل ما يلي:يشترط لجواز دف

أن يكون هناك اعتداء.. وأن يقع االعتداء بالفعل.. أال يمكن دفع االعتداء 

 بطريق آخر كرجال األمن.. أن يدفع االعتداء باألخف فاألخف.

 :حكم ما أتلفته البهائم 

ألن عليه  الزروع ونحوها ليالً ضمنه صاحبها؛إذا أتلفت البهائم شيئاً من 

ته نهاراً لم يضمنه؛ ألن على أهل المزارع حفظها حفظها ليالً، وما أتلف

 نهاراً، فإن فرط صاحبها ضمن ما أتلفته ليالً أو نهاراً.

 :حكم ما أتلفته السباع والنار 

                                                 

 .وهذا لفظه(, 1421برقم )وأخرجه الترمذي (, 4772برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 . (6952برقم )أخرجه البخاري ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                    كتاب المعامالت            

 غصـبال
637 

من اقتنى كلباً عقوراً، أو أسداً، أو ذئباً، أو طيراً جارحاً، ثم أطلقه فأتلف  -1

 شيئاً ضمنه.

ج ناراً بملكه، فتعدت إلى ملك -2 غيره بتفريطه، فأتلفت شيئاً ضمنه،  من أج 

 ال إْن طرأت ريح فسيَّرتها فال ضمان عليه؛ ألنه ليس بفعله وال تفريطه.

 :حكم دهس الحيوانات في الطرق 

يجب حفظ الحيوانات عن الطرق؛ لئال تعترض السيارات فتَهلك وتُهلك 

 الناس، وتسبب الحوادث المفجعة.

المسفلتة فضربتها سيارة فهلكت  والحيوانات إذا اعترضت الطرق العامة

فهي هدر ال ضمان على من أتلفها إذا لم يتعد ولم يفرط، وصاحبها آثم 

 بتركها وإهمالها.

 :حكم إتالف المحرمات 

ال ضمان في إتالف آالت اللهو، وأواني الخمر, والصلبان، واألصنام، 

وكتب الضالل والمجون، وآالت السحر والشعوذة؛ ألنها محرمة، ال 

ز بيعها وال االنتفاع بها، لكن يكون إتالفها بأمر الحاكم ورقابته؛ يجو

 ضماناً للمصلحة، ودفعاً للمفسدة.

ر؛ الفتياته عليه.  ومن أتلفها من دون أمر اإلمام ُعز ِ

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي) قال هللا تعالى:

 .[2]المائدة:
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