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 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-بن حجر العسقالني اقال الحافظ 
 : التفليس والحجرباب

صهلى -قهال: سهمعر رسهول هللا  -رضي هللا تعالى عنهه-عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
، ورواه متفق عليهه ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره))يقول:  -هللا عليه وسلم

تاعهاا فهلفلس الهاب ابتاعهه ))أيمها رجهل بهاع م: بلفهظ ود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسهالا أبو دا
ن مهار المئهترب فصهاحب المتهاع  ولم يقبض الاب باعه مهن ممنهه ئهي اا فوجهد متاعهه بعينهه فههو أحهق بهه، وام

 .البيهقي وضعفه تبعاا ألبي داود ووصله ((أسوة الغرماء
فهي  -رضهي هللا تعهالى عنهه-من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريهرة  أبو داود وابن ماجهوروى 

مهن أفلهس أو مهار )): -صهلى هللا عليهه وسهلم-صاحب لنا قد أفلس، فقهال: ألقضهين فهيكم بقضهاء رسهول هللا 
 د هاه الزيادة في اكر المور.وضعف أبو داو  ،وصححه الحاكم ((فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به

نبيندددا محمدددد وعلددد   لددد  وصدددحب   ،ورسدددول وصدددل  هللا وسدددلم وبددداره علددد  عبدددد   ،الحمدددد ب رب المدددالمين
 أما بمد: ،أجممين

 :-رحم  هللا تمال -يقول المؤلف 
 : التفليس والحجرباب

، وفلس يمني نسب غير  إل  اإلفدسس، الد ه  دو مصددر أفلدس، فلدس تفليسا  مصدر فلس يفلس  :التفليس
واحددا ، فلدو مفلدس، فدالمفلس علد   د ا  ، وأفلس يفلس إفسسا ، أه صدار إلد  حدال م يملده فيلدا فلسدا  تفليسا  يفلس 

مدن م يملده، مدن م يملده الفلدس، فضددس  عدن الددرا م والددنانير، فضدس  عددن االمتمدك، فالد ه م يملده الفلدس يقددال 
قددالوا: نمددم المفلددس مددن م  ؟((أتدددرون مددن المفلددس)) :سدد ل الصددحابك -عليدد  الصددسل والسددسم-مفلددس، والنبددي  :لدد 

مو صحيح  جوابدر م ل  وم متاع،   كيف؟ ؟غير صحيح ا 
قلندا: المفلدس فيندا مدن م در دم لد   ؟((أتددرون مدن المفلدس)): -علي  الصسل والسدسم-اآلن يقول الرسول 

أمثددددال الجبددددال مددددن صددددسل وصدددديام )) فددددي بمددددا الروايددددا : ((المفلددددس مددددن يدددد تي ب عمددددال ،م))وم متددداع، قددددال: 
انتلده عدرا و أكد  مدال  د ا، و  ،وظلدم  د ا ،تي وقدد ضدرب  د اثم ي ))وغير ا من أنواع االعمال البر،  ((وصدقك
إلدد   خددر الحدددي ،  دد   حقيقددك المفلددس،  ...((ي خدد   دد ا مددن حسددنات ، و دد ا مددن حسددنات ، و دد ا مددن حسددنات ف دد ا، 

 ...((المفلدس مدن يد تي ب عمددال)) :و د ا الفلدس الحقيقدي، فالحقيقدك الشدرعيك للمفلدس مدا جداد فدي الحددي  الصدحيح



م  ؟ دد   ددي حقيقددك ل ويددك ؟ليسدد  بحقيقددك شددرعيك :   حقيقددك شددرعيك،  دد  يسددتاي  اإلنسددان أن يقددولإلدد   خددر ،  دد
م ليسدد  بحقيقددك عرفيددك، لددو كاندد  حقيقددك عرفيددك لمرفلددا الصددحابك،  ؟ليسدد  حقيقددك ل ويددك،  دد   ددي حقيقددك عرفيددك

 .لكنلا حقيقك شرعيك
م و " حقيقدك شدرعيك در دم لد  وم متداع مدن م" :المفلس في الباب ال ه ندرس  اآلن، و دو مادابل لجدوابلم ا 

مو عرفيك  م ليس  شرعيك؟ عرفيك؟ ل ويك عرفيك، لكن شرعيك  ا  من أدره مالد  بميند  عندد ))أيضا  بدلي : شرعيك وا 
ن مددن أدره مالدد  بميندد  عنددد رجدد  قددد أفلددس؟ مددن جدداد ب عمددال : إ دد   حقيقددك شددرعيك،  دد  نقددول ((رجدد  قددد أفلددس

عندد )) :فدي قولد  ؟وأخ  مال   ا،   ا  و المفلس في  د ا البداب ،وشتم   ا ،ب   اأمثال الجبال، وجاد وقد ضر 
أو  واإلفدددسس المددد كور فدددي  ددد ا الحددددي   ددد   دددو مادددابل لجدددواب الصدددحابك اآلن  ددد ا الفلدددس ((رجددد  قدددد أفلدددس
عيك، ماابل لجواب الصحابك، وجاد ب  نص شرعي، إ ا  حقيقك شدر  ؟للم -علي  الصسل والسسم-مستدراه النبي 

كددر فددي  دد ا البدداب، ومنلددا مددا جدداد فددي الحدددي  الصددحيح، الدد ه يدد تي فدداإلفسس لدد  حقيقتددان شددرعيتان، منلددا مددا    
إم أن  يفرقلدا علد  مدن يكر د ، م علد  أحبابد  غالبدا ، فداإلفسس لد  حقيقتدان شدرعيتان، كدون  ،باالعمال الصالحك

 ا أن  ليس المفلس حقيقت  الشرعيك مث  ما  كرو ، أو م،    يمني   :يقول للم -علي  الصسل والسسم-الرسول 
ما  ؟أن المراد المفلس الحقيقي ال ه ينب ي أن يسدم  مفلسدا   م  ياهو  هُهم  واأاه لنهيهن هُروا أانُفسا سن ينا خا ينا ال هان هرن اسن }ُقهل  ِنن  ال خا

ههةن  ك ألددف، أو اشددترا ا بما ددك ألددف  دد ا الخسددران الحقيقددي، شددخص ممدد  سدديارل تسددتحل ما دد [( سددورل الرمددر51)] ال قنيااما
}ُقهل  ِنن   ؟سدران حقيقدي بالنسدبك لخسدران اآلخدرل، لكدن  د   د ا خوباعلا بخمسين ألف،   ا خسران أو م؟ خسران

ههةن  ما ال قنيااما ههو  م  يا ههُهم  واأاه لنههيهن ههُروا أانُفسا سن ينا خا ينا ال ههان ههرن اسن لدد ه لحقيقددي، والفلددس ا دد ا الخسددران ا [( سددورل الرمددر51)] ال خا
لكددن اإلفددسس الحقيقددي اإلفددسس يددوم القيامددك، ولدد ا جدداد فددي  ، دد ا مفلددس أموالدد  بحيدد  م يجددد فلسددا  واحدددا    بدد  

مدن كدرب الددنيا  :ما قال ((نفس هللا عن  كربك من كرب يوم القيامك من نفس عن مسلم كربك)): الحدي  الصحيح
ل مدن كدرب يدوم القيامدك، فداإلفسس  ندا حقيقدي، وا  ا واآلخرل؛ الن الدنيا لو كاند  كللدا كدرب مدا عددل  كربدك واحدد

مددن  إ ا أفلددس ثددم اشددترر واشددترر واشددترر صددار بحاجددك إلدد  حجددر،  نسددان أو راد  ديوندد  علدد  ممتلكاتدد أفلددس اإل
أو  ،مثد   دد ا يحجددر عليد ، ويمندد  مددن التصدره فددي مدا بيددد  مددن مدال، سددواد كددان   دب مالدد  بالكليددك ؟يسددد عندد 

فلديس والحجدر، وأكثدر الكتدب تقدول: الت :وداتد  بديوند ، مثد   د ا يحجدر عليد ، ولد ا يقدال  ب إل  حد م تفي موج
واالصدد  أن الحجددر مرتددب علدد  التفلدديس واإلفددسس، مرتددب عليدد  يكددون  ،يقدددمون الحجددر: الحجددر والتفلدديس، بدداب

 فده أو الحجددراالصد  ال ؟ثدم الحجدر إن احتديل إليد  ،ثدم الفدده ،ن االصد  الحجدر: إالحجدر بمدد اإلفدسس، أو يقدال
}واالا مددا لصدد ير أو ل يددر ، واالصدد  الصدد ر إاالصدد  أن اإلنسددان لدديس بكددفد  ؟فدده عندد إلدد  أن يبددين الرشددد ثددم ي
واالاُكُم  اء أام  ها فا ُتوا  السُّ هنم   إلد  أن قدال: [( سدورل النسداد1)] ُتؤ  فاُعوا  ِنلاهي  ا فاهاد  هدا ُهم  ُرئ  هن  هُتم منن  [( سدورل النسداد6)] }فاهِنن  آناس 

للحجدر حجدر عليد ، قتضدي االمدوال، ثدم إ ا بدان مند  مدا يص  أن  محجور عليد ، ثدم بمدد  لده يفده، تددف  إليد  اال
ن بددداب الحجدددر والتفلددديس، أو التفلددديس والحجدددر، والمدددراد بدددالحجر منددد  المالددده مددد :والمسددد لك صدددحيحك، سدددواد قلندددا

فمد  فدي ديند  أموالد  فيمدا م ينويفرق  يب ر أموال ، التصره في مال  لحظ نفس  أو لحظ غير ، إما لحظ نفس  ل س
 ظ غير  من أرباب الديون. وم في دنيا ، أو لح

 :-رحم  هللا تمال -يقول المؤلف 



 فقلاد السبمك.أحد ال ،بن الحار  بن  شام التابمي الجلي  "عن أبي بكر بن عبد الرحمن"
 سددددددددميد أبددددددددو بكددددددددر سددددددددليمان خارجددددددددك    فخدددددددددددد  م عبيددددددددددددد هللا عددددددددددددرول قاسددددددددددددم

 

رضههي هللا -عههن أبهي هريههرة "   بدن  شددام الفقيد  التدابمي الجليدد ا أبدو بكددر بدن عبددد الدرحمن بدن الحددار  د 
 "((أفلهسمهن أدرك مالهه بعينهه عنهد رجهل قهد ))يقهول:  -صهلى هللا عليهه وسهلم-هللا قال: سمعر رسول  -عنه

رل باقيك كما  ي، ما ت يدر  بمين  يمني ما راد وم نقص، أدره مال ، بم  عل  رج  سيارل ثم أفلس الرج ، السيا
 .م بريادل وم بنقص إن  لم يت ير ((بمين )) :م بريادل وم نقص،   ا مقتض  قول 

نه بم  سيارل عل  ريدد مدن النداس بما دك ألدف و دو مددين افترا أ ((عند رجل قد أفلس فهو أحق به))
مددن أدره ))بلدا، مدا دام مددا ت يدر ،  أند  أولد  الندداس ،مشدرل أشددخاص، وم يوجدد عندد  غيددر  د   السدديارلمليدون لب

إ ا اختلفد  بريدادل، بمد   ((عند رج  قدد أفلدس فلدو أحدل بد )) ي غير مت يرل م بريادل وم بنقصيمن ((مال  بمين 
مو لكتاب أن  أحل بد  ثم أفلس، وجد    ا ا ،علي  كتاب بخمسين ريال، ثم   ب وجلد  بثسثين مدا أند  بد حل  ا 

فدسن أفلدس،   بد   :قيد  لده كتاب بخمسين ريدال ثدم وجدد  الكتداب،لمس لك بم  علي  ؟ ت ير بريادل، أعكس اب 
مو التجليد، ت ير بنقص، أن  أحل ب   فإ ا  و منروعلت خ  الكتاب  إ ا ت ير بريادل يكون الرج   ؟أحل ب غيره  ا 

بددنقص، وقددال  المفلددس لدد  جددرد مددن  دد   المددين، التجليددد لدد  لدديس لدده، فلسدد  أحددل بدد  مددن غيددره، لكددن إ ا ت يددر
يختلف أ   الملدم فدي  د ا، مدنلم  ون تجليد، رضي بالنقص من غير أرشد: أنا أرض  ولو كان بصاحب الكتاب

أند  مدا وجدد  بميند  وجدد  مت يدرا ، والت يدر بدالنقص مثد  الت يدر بالريدادل، و د ا  ((بميند )) :من يقول: مقتضد  قولد 
 ا قبل  بدون أرش فلو أول  ب  من غير ، يمندي  د  تختلدف إ :ومنلم من يقول ((بمين )) :وقوه عند حرفيك قول 

ي م تختلدف،  د   عدين مدا بمد  عليد ، لكدن كونلدا نقصد  وأند  راضد ؟نمدم ؟    المين أنلدا عدين مدا بمد  عليد 
خد   اآلن جلدد، أندا ب م ي ير من الحكم شيد، إ ا قبللا من دون أرش، أنا بم  عليه الكتاب بخمسدين م بالنقص

، أخ تد  بددون أرش كمدا لدو كدان بميند ، فدس بد س النده ؛م :لاقدل يعشدر ي تددف  لدو جيدب أربمدين، ي هللاا ب ربمين، ي
ن اف  أن  أسول ال رماد، وم شه أن الت ير حاص .  ،م :ترض  إم م  امرش نقولأن  أحل ب  من غيره، وا 

 ؟لكن يبق  أن  عين مال ، كيف
 طالب:.......

 باع    ا الكتاب، أو     السديارلا الثمن، ما قبا الثمن، لكن لو مؤج  أو عاج  المقصود أن  ما قب
أنددا أحددل بلددا مددن  :أقسدداش شددلريك لمدددل ثددس  سددنوا ، ثددم أفلددس،  دد  لصدداحب المددين أن ي خدد   دد   المددين ويقددول

اج أو يقول: أنا أخ  ا بقيمتلا وم أحتد ؟فل  ل  أن ي خ  ا ، وم استحل قيمتلا و ما استحقلا أصس  يمني  ؟غيره 
إ ا كان ما وف  من القيمك شيد وأراد أن يبا  المقدد شديد ن وف  من القيمك شيد ل  حكم، كاإن يمني  ؟أقساش

منلدا شديد  قيمدك لدم يدوهإن كان قد وف  من القيمك شي ا  فليس ب حل بلا، وا  ا كان  ال : خر، ف    الملم يقولون 
 .سط ومنجم م يستحل شي ا  إم إ ا ح  االج مقو وخاه عل  مال  فلو أحل ب ، وعل  ك  حال ما دام مؤج  

 يمني من ال رماد، والحدي  متفل علي . ((لو أحل ب  من غير ))ف :يقول
أيمها رجهل بهاع )) :مرسهالا بلفهظ -المد كور- ود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الهرحمنورواه أبو دا"

اعهه مهن ممنهه ئهي اا فوجهد متاعهه بعينهه فههو ولم يقبض الهاب ب))يمني المشتره  "((متاعاا فلفلس الاب ابتاعه



م  دو شدريه لصداحب  ا اآلن إ ا قبا من الثمن شيد      ا متاعد  ((أحق به الن جدرد مدن الدثمن  ؟لمشدتره وا 
وجددرد مددن الددثمن لددم يدددف ، المشددتره ملدده بمددا السددلمك بمددا دفمدد  مددن القيمددك، إ ا  لدديس  دد ا متاعدد ،  دد ا  مدددفوع،

أيمدا رجد  بداع متاعدا  فد فلس الد ه ابتاعد  ولدم يقدبا )) :يقدولولد ا بد  مدن غيدر ،  متاع  ومتاع غير ، فلديس أحدل
مددا  المشددتره ن فددإ))مفلومدد  أندد  إ ا قددبا أندد  م يكددون أحددل بدد ،  ((الدد ه باعدد  مددن ثمندد  شددي ا  فلددو أحددل بدد 

و الحدددي  مرسددد  وضددميف، لكددن إ ا مدددا   دد  يختلددف الحكدددم فيمددا إ ا أفلدددس أ ((فصدداحب المتدداع أسدددول ال رمدداد
 نمم؟اآلن    ي لرم الوار  بسداد دين مورث ؟  ؟ما 

 ......طالب:
أن يددفموا عند ؟  دو لدم يتدره ومددين،  د  ي لدرم أومد   ما يمله شديدما  و و مفلس م أن  افترا أن  

 نمم؟شي ا ، ما ي لرمون، 
 ......طالب:

 أه غنم؟
 ......طالب:

فسدداد الدديون  : إ ا تره وفاد أو تره تركدك  ا أوم   ؟حكم  حكم النفقكيمني ما عند  شيد،  ، م ما ورثوا
فدي شدخص لدم يتدره  كمسد لك مفترضدلكدن القب  اإلر ، تسدد الدديون قبد  أن تقسدم التركدك،  د ا أمدر مفدرو  مند ، 

 نمم؟   ي لرم أومد  أن يسددوا عن ؟  وفاد
 ......طالب:

فدإن مدا  )) :لمدين انتل   مت ، ول ا يقدولالن ا ؛، لكن إلرام ما في إلرامما في إشكال باب البرنمم من 
خسص انتق  المال بدالمو  مدن الميد  إلد  ورثتد ، فمدا وجدد المدال عندد  ((المشتره فصاحب المتاع أسول ال رماد

 .أسول ال رماد الرج  ال ه قد أفلس، وجد المال عند ورثك المي ، فلو حين    
 الن  مرس . ؛وعل  ك  حال الحدي  ضميف

وعلدد  كدد  حددال الحدددي   "دوضههعفه تبعههاا ألبههي داو  ،له البيهقههيووصهه" :-رحمدد  هللا تمددال -قددال المؤلددف 
ن قبد  بمدا الملمداد، وضدمف  مصدحح مد دو صحح  ابن حجر في فتح الباره، وصحح  االلباني في اإلرواد، و 

وايددك المرسددلك، وامخددتسه بددين الروايددك الموصددولك المتفددل عليلددا، وبددين الر  امتفدداقود والبيلقددي، اآلن وجددو  أبددو دا
الروايددك الموصددولك خاصددك بمددن وجددد مالدد  عنددد رجدد  قددد أفلددس و ددو علدد  قيددد الحيددال، ولددم يدددف  مددن الددثمن شددي ا ، 

أيما رج  باع متاعدا  فد فلس الد ه ابتاعد  ولدم يقدبا الد ه باعد  مدن ثمند  شدي ا  فوجدد متاعد  )) :الروايك التي تليلا
السيارل بما ك ألف وأفلس وسدد عشرل أقساش، صاحب    ن، باعلكن لو كان قبا بما الثم ((بمين  فلو أحل ب 

حكدم مددن لدم يددف ، ولدم أقدبا شدديد، أنددا أعيدد لد   د   االقسداش التددي دفملدا ليكدون فدي  :سددد عشدرل أقسداش، يقدول
فوجدد متاعد  بميند  فلدو أحدل  من ثمن  شدي ا  ولم يقبا ال ه باع  ))الحدي  يقول:  ؟ليس ل   لهأو  له ل    لف
 د ا فدي المدو  -ولدو التدرم بدرد مدا قبضد  أند  ك يدر ، فدإن مدا  المشدتره فلوم  أن  إ ا كان قد قبا شدي ا  م ((ب 

الن المتدداع انتقدد  مددن ملدده المددور  إلدد   ؛فصدداحب المتدداع أسددول ال رمددادفددإن مددا  المشددتره  -و اه فددي اإلفددسس
ر بهن خلهدة مهن روايهة عمه بهن ماجههورواه أبهو داود وا ،وضهعفه تبعهاا ألبهي داود ،صله البيهقهيو "مله الدوار ، 



: -صهلى هللا عليهه وسهلم-صاحب لنا قد أفلس فقال: ألقضين فيكم بقضاء رسول هللا قال: أتينا أبي هريرة في 
 :االولدد  أو تخددالف؟ ؟، تقددوه أو خددسه..و دد   تقددوه الروايددك السددابقك المرسددلك التددي فيلددا "((مههن أفلههس أو مههار))
موافقك للروايك  ((من أفلس)) ((فإن أفلس أو ما )) :والثانيك ((أسول ال رمادفإن ما  المشتره فصاحب المتاع ))

تخدالف الروايدك االخيدرل، لكدن مدا الفدرق بدين الفلدس  ((بمين  فلو أحل ب متاع  أو ما  فوجد رج  ))االول ، لكن 
 :يدك االخيددرلفدي حددال الفلدس وفدي حددال المدو ، فمقتضدد  الروا ،فدي الحددالين ؟ يمندي مددال الددا ن فددي خادروالمدو 

والحكددم م يختلددف، واالثددر علدد  المددال وعلدد   ((أن مددن أفلددس أو مددا  فوجددد رجدد  متاعدد  بميندد  فلددو أحددل بدد ))
 .صاحب المال واحد، فالخار محدق ب  وبمال 

 ،د، وضههعفه أبههو داو وصههححه الحههاكم ((بعينههه فهههو أحههق بهههتاعههه مههن أفلههس أو مههار فوجههد رجههل م))"
ريادل فدي  كدر المدو  عندد أبدي داود وابدن  فلي محفوظك، ((من أفلس))أما  "وضعف هاه الزيادة في اكر المور

 لكن في إسناد ا راو  مجلول. ،والحاكم ماج 
مددن ابتدداع سددلمك ثددم )) :وجدداد الراويددك بلفددظ ، دد ا المددال الدد ه وجددد عنددد المفلددس سددواد كددان ببيدد  أو قددرا

لرجد  سدلمك وأفلدس و دي عندد  بمينلدا فصداحبلا إ ا ابتداع ا)) ((أفلس و دي عندد  بميند  فلدو أحدل بلدا مدن ال رمداد
   بيد لكدن مدن وجدد متاعد ، مدن أدره مالد  أعدم مدن كوند ،ابتداع  د ا تنصديص علد  البيد  ((أحل بلا من ال رمداد

 ول ، لكن في حال الماريك أحل بلدافيشم  القرا، وا  ا كان أحل بلا في حال البي  ففي حال القرا من باب أ
 ؟أو ليس ب حل بلا

 ......طالب:
نمم   ا م يختلف في  في الماريك النلا مال ، يمني ما انتقل  إل  مله الاره الثاني، ما رال  باقيك في 

ه والثداني متصدر   ،مله الاره االول في الماريك فلدي أولد  وأحدل، يمندي عاريدك اسدتمار كتداب وجلدد ،  دو كتابد
 ب  من غير إ ن  م يستحل شي ا ، نمم.

 :-صدل  هللا عليد  وسدلم-قدال: قدال رسدول هللا  -رضدي هللا تمدال  عند -أبيد   عن دوعن عمرو بن الشري
 وصحح  ابن حبان. ،وعلق  البخاره  ،ود والنسا يروا  أبو دا ((لي الواجد يح  عرض  وعقوبت ))

 :-رحم  هللا تمال -يقول المؤلف 
صهلى -رسهول هللا قهال: قهال  -رضهي هللا تعهالى عنهه-عن أبيهه "تابمي يروه  "وعن عمرو بن الئريد"

لددي )): و نددا يقددول ((مادد  ال نددي ظلددم)) : مادد ، وجدداد بلدد ا اللفددظ:لددي يمنددي "((لههي الواجههد)) :-هللا عليههه وسههلم
لدو واجدد يمندي قدادر ف جددلوال رل علد  الوفداد والسدداد، مدن الوجددو دو القدد ،مال ، والواجد من الوجدد :لي  ((الواجد

ا صد يرل أو كبيدرل ممدروه، فملد  كد  حدال  دو ممصديك ارتكددب علد  الوفداد، فمالد  ممصديك، والخدسه فدي كونلد
ج دد  لصدداحب المحدد  الدد ه بمدد  عليدد  أمددرا  محرمددا ، و دد ا االمددر المحددرم ترتددب عليدد  حدد  المددرا والمقوبددك، فددإ ا 

 :تجيني يوم الجممك، ج   يوم الجممدك، قدال :غدا ، ج   غدا  قال :أعاني ثمن البضاعك، قال :بضاعك فقل  ل 
مدد   متددوفرل، وموجددود بكثددرلسددواق المسددلمين، والدددرا م موجددودل، ، و دد ا موجددود فددي أو كدد ا ..ن، ج دد امثنددي.... 
علدل البخداره  ؟الما  واللي،     ممصيك يترتب عليلا ح  المرا والمقوبك، لكن ما ممن  ح  المدرا االسف

رع مدن عرضد ، وأندا فرصدك اآلن مكندا الشد :مالندي فدسن، مدا تقدول :أن يقدول مدن عرضد  عن سفيان أن ما يحد 



ت  ومدن حولد  وأسدر  ،الفاع  التاره، ويتمدرا المدور ديند  ودنيدا الممتده في ح ، وفي ك  مجلس المجرم االثيم 
يباح من عرض  ما علق  البخاره عدن سدفيان بد ن  ،م !عرض فك  في أباح ل  الشارع أن يتوقبيلت ،     فرصك، 

بُّ  : مالني فسن، بقدر الحاجكيقول ُُلنهما  }ال  ُيحن لن ِنال  ماهن  و  واءن مننا ال قا را بنالسُّ ه  يمندي  [( سدورل النسداد541)] ّللانُ ال جا
  إمددا رر ويمدد ،إم بقددر المظلمددك، فددإ ا راد فتمدددر وتجدداور وظلددم أثددم بددس شدده، فيحدد  عرضدد  وعقوبتدد  يماقبدد  اإلمددام

را  من  ويدف  إل  صاحب ، المقصدود أو بحبس أو بضرب إن لم يمتث  حت  يسدد، أو يؤخ  المال قل ،بكسم شديد
 .أن  مستحل للمقوبك

:  دو مدا حد ه مدن المملل علق  البخاره  "ابن حبانوصححه  ،وعلقه البخارب  ،ود والنسا ي"رواه أبو دا
 .أو أكثر مبادئ إسناد  راو  

ن يكدددددددددددددددن أول اإلسدددددددددددددددناد حددددددددددددددد ه  وا 
 ولو إل   خر ......................  

 همددددددد  صدددددددي ك الجدددددددرم فتمليقدددددددا  عدددددددر  
................................... 

 ولو ح ه اإلسناد إل   خر  يسم  مملل.
صههلى هللا -قههال: أصههيب رجههل فههي عهههد رسههول هللا  -رضههي هللا تعههالى عنههه-وعههن أبههي سههعيد الخههدرب 

فتصدق  ((تصدقوا عليه)) :-صلى هللا عليه وسلم-في ممار ابتاعها فكمر دينه، فقال رسول هللا  -عليه وسلم
 ،خهاوا مها وجهدتم))لغرما هه:  -صهلى هللا عليهه وسهلم-فقهال رسهول هللا  ،ناس عليه ولم يبلغ الهك وفهاء دينههال

 رواه مسلم. ((وليس لكم ِال الك
 -صهلى هللا عليهه وسهلم-أن رسهول هللا  -رضهي هللا تعهالى عنهمها-عن أبيهه وعن ابن كعب بن مالك 

د مرسهالا، ، وأخرجهه أبهو داو وصهححه الحهاكم ،قطنيالهدار اعه في دين كان عليهه، رواه حجر على معاا ماله وب
 ورجح ِرساله.

 :-رحم  هللا تمال -يقول المؤلف 
صهلى هللا -قهال: أصهيب رجهل فهي عههد رسهول هللا  -رضهي هللا تعهالى عنهه-وعن أبهي سهعيد الخهدرب "

 نداه  "((قوا عليههتصهد)) :-صهلى هللا عليهه وسهلم-في ممار ابتاعها فكمر دينه، فقال رسول هللا  -عليه وسلم
قدال: قدال رسدول هللا  -رضدي هللا عنلمدا-عن جابر بن عبدد هللا  :في حدي  جابر ال ه تقدم ،في الحدي  السابل

م ت خد  مدال ه أن ت خد  مند  شدي ا  بدلو بم  من أخيه تمرا  ف صابت  جا حك فس يح  ل)): -صل  هللا علي  وسلم-
فكثدر ابتاعلدا فدي ثمدار  -صدل  هللا عليد  وسدلم-لد رسول هللا أصيب رج  في ع" :و نا يقول ((؟أخيه ب ير حل

فتصددق  ((تصددقوا عليد )): -صدل  هللا عليد  وسدلم-فقدال رسدول هللا  ،فكثدر ديند  بسدبب  لده"ثمدار اشدترا ا  "دين 
 خ وا ما وجددتم ولديس لكدم إم)) :ل رما   -صل  هللا علي  وسلم-ولم يبلغ  له وفاد، فقال رسول هللا لي  عالناس 
م غير ظا رل "(( له دي  جدابر ظا رل المخالفك، فدي الحددي  االول فدي حد ؟اآلن المخالفك ظا رل بين الحديثين وا 

م ت خد  مدال مند  شدي ا  بدلو بم  من أخيه تمرا  ف صابت  جا حك فدس يحد  لده أن ت خد  )) أبرئ المشتره من التبمك
عندد بمدا الملمداد علد  مدا إ ا بداع أو اشدترر قبد  فالمشتره أبدرئ مدن التبمدك، و د ا محمدول  ؟((أخيه ب ير حل

و نددا فدي حددي  أبددي  ؟والمددال مدال البدا  ، وكيددف ي خد  مدال أخيدد  ب يدر حدل ،بددو الصدسح، فددالبي  لديس بصدحيح
؟ يددؤمر البددا   بوضدد  سددميد بدداع بمددد بدددو الصددسح بيمددا  صددحيحا  ولددرم البيدد ، فلدد  يددؤمر بوضدد  الجا حددك حين دد   



ابتاعلدا فدي ثمدار  -صدل  هللا عليد  وسدلم-أصديب رجد  فدي علدد رسدول هللا " ندا قدال:  ؟لجا حك في     الصورلا
فتصدددقوا عليد  فلددم يبلدغ  لدده وفداد ديندد ،  ((تصددقوا عليد )) :-صددل  هللا عليد  وسددلم-فكثدر ديند ، فقددال رسدول هللا 

ن فدي  دد ين النصددين اآل ((فلديس لكددم إم  لدده ،خد وا مددا وجدددتم)) :ل رما دد  -صددل  هللا عليد  وسددلم-فقدال الرسددول 
لمدا باريقدك تددف   د ا التمدارا، فدإ ا ني، والجمد  بشيد من التمارا، فس بدد مدن توجيد  الدنص االول مد  الثداني

ند  مدا إ :ايب لو قدال قا د  ؟يستقيمما م ح عل  حال الشراد قب  بدو الصسح يستقيم وا  حم  االمر بوض  الجوا 
مددا ثبدد  فددي  متدد  شدديد، بيدد  مددن أجدد  أن توضدد  الجا حددك، ثبدد  بمددد ثبدد  بيدد  مددن أجدد  أن توضدد  جا حددك، مددا 

في الحديثين كل  عل  جلك و  ،ن االمر في البابين: إأو نقول ؟!يض  شيد عن  لم يلرم  ؟ض  عن : فكيف نقول
فتصدق الناس علي  ولدم يبلدغ  لده وفداد ديند ، فقدال  ((تصدقوا علي )) :م عل  جلك اللروم، اآلن لما قال اإلرشاد
يمني االص  أن  إ ا أصداب  مدا أصداب  وكثدر  ديوند  وأعسدر أن  ((وليس لكم إم  لهما وجدتم، خ وا )) :ل رما  
راٍة : يقال راٌة ِنلاى ماي سا ُن لديس لكدم و  ،خد وا مدا وجددتم)) :عد  هللا أن يررقد ، أمدا يقدولانتظدروا  [( سورل البقرل012)] }فانا

 نمم؟ ((إم  له
 ......طالب:

كثددر ديندد ، فدد مر الندداس أن يتصدددقوا  ،أصدديبمددا  ددو ا الدد ه اجتمدد  مددن الصددقك، خد وا مددا وجدددتم مددن  دد 
ن يمددرا نفسدد  للصدددقك، وأمددر عليدد ، فددي الحدددي  االول فددي حدددي  جددابر خااددب البددا  ، و نددا أمددر المشددتره بدد 

أن يتصدقوا علي ، ف تج  الخااب فدي حددي  جدابر إلد  البدا  ، وأتجد  الخاداب فدي حددي  أبدي سدميد إلد  الناس 
أ المشتره، يمني فدي حددي  جدابر تدره المشدتره، بدرأ  بدرادل تامدك، واتجد  الكدسم لمشتره م  غرما  ، يمني ما بر  ا

بالفمد ،  جملد  مددينا   ((تصددقوا عليد )) :وفي الحدي  الثاني قال ؟((ي خ  أحدكم مال أخي  ))بم :إل  البا  ، وقال
 .ل ا الدين، ول له أمر م بالصدقك علي ملترم ب

ن  دد ا يختلددف اخددتسه : إأو نقددول "فتصههدق النههاس عليههه ولههم يبلههغ الههك وفههاء دينههه ((قوا عليهههتصههد))"
يمكدن أن يكدون بدا   الثمدرل غندي عندد  بسداتين أخدرر، والمشدتره فقيدر  ؟يختلف بداختسه االشدخاص ؟االشخاص

ا أن البددا   فقيددر لكددن لددو افترضددن ؟كيددف ت خدد  مددال  دد ا الفقيددر وقددد تلددف :وأصددابت  جا حددك يتجدد  إلدد  ال نددي ويقددال
 :للمشدتره  وا  ا أعفينا المشتره من القيمك ومن التبمك تضرر صاحب البسدتان، نقدول ،وليس عند  إم   ا البستان

واقبدد  الصدددقك مددن  ،صدداحبه فقيددر، خدد  ولددو مددن الصدددقك أندد  أصددابته جا حددك، تمددرا للصدددقكسددبب، يددا أخددي ت
ما وفي خ  المتيسر ويكفي، يمني لم    ا مما يختلف ،  إن وف  بلا ونمم له وسدد لصاحبه، ثم بمد  ،الناس

حدي  أبي سدميد علد  البيد  و باختسه االشخاص، يمني إ ا لم نحم  حدي  جابر عل  البي  قب  بدو الصسح، 
ن  دد ا يختلددف اخددتسه االشددخاص، : إبمددد بدددو الصددسح ولددروم البيدد ، إ ا لددم نحملدد  علدد   دد ا فددس بددد أن نقددول

أم  ر دا بجا حدكوباع عل  واحد مررعك مثس ، ثمرل مررعدك، ثدم  د   المررعدك أصديب ثم ،شخص عند  عشر مرارع
ن كان مشتريا   ا المسكين ال ه ما استفادما ت خ  مال  : يا أخي بيقال لصاحب المرارع الباقيك يمني مدن بداب  ؟وا 
عليلدا سدنك كاملدك، وكدد وتمدب  ،وفدي الحدال االخدرر  د ا شدخص مدا عندد  إم مررعدك المشورل م من باب اإللدرام،

 :واستدان بسببلا، ثم باع الثمرل عل    ا ف صابت  جا حك، فيقدال للمشدتره مراعدال لحدال البدا   المحتداج المتضدرر
من الناس، وال ه يجتم  عندده الركال والصدقك ، تمرا للصدقك، أن  أصابته جا حك االب سببيا أخي أن  ت



أند  يكفيده اللدي جداه، أحسدن مدن م شديد، كد ن الموضدوع فدي حبه، ثم بمد  لده يشدار علد  صداحب  أدفم  لصا
 ؟نمم ؟مث    ا باختسه االشخاص، أم يشمالحديثين من باب المشورل، ومث    ا يختلف 

 ......طالب:
 ،فتددرا أندد  فددي رؤوس النخدد رال فددي رؤوس النخدد ، لكددن ايمنددي المشددتره االول فددي حدددي  جددابر مددا 

مدن ضدمان المشدتره أو مدن  و دواشترا  بمد بدو صسح ، وقبض  بالتخليدك، بيد  شدرعي كامد ، وأصدابت  جا حدك، 
فلي من ضمان المشتره،  ،وانتقل  المين من مله فسن إل  مله فسن ،البي  صحيح :ضمان البا  ؟ ما دام قلنا

سميد أصيب رج  في حدي  أبي ل الثانيك في الصورل الثانيك ابتاع، في الصور  ؟كيف يؤمر البا   بوض  الجا حك
 أفدي مدا يددل علد  أن  اه قاد  وحدار فدي ثمدار ابتاعلدا فكثدر ديند ، -صدل  هللا عليد  وسدلم-في علد رسدول هللا 

 ؟و  ا ما قا 
ند  م : إلكن قد يرتكب مث    ا للتوفيل ودف  امخدتسه والتمدارا، قدد يرتكدب مثد   د ا، لكدن  د  نقدول

م و  ؟نقدددول  ددد ا ؟ يلدددرم البيددد  إم بدددالقا علددد  ضدددود التوجيددد  الشدددرعي بمدددد بددددو الصدددسح انتلددد   اعبدددإ ا  :نقدددولا 
 ،خدد وا مددا وجدددتم)) :يلرمدد  الضددمان، فالدد ه يظلددر مددن فحددور الحددديثين أن  دد   مشددورل، بدددلي  أندد  قددال ؟اإلشددكال

ش  ا، فدانتم إيد، وما حصد  لد  إم  دوأ ان نفس  بتكفف الناس ،تمرا للركال ،رج  متضرر ((وليس لكم إم  له
م فاالص  ؟تدورون  هراٍة  وليس   ا من باب اإللرام، وا  راٌة ِنلاهى ماي سا ُن راٍة فانا انا ُاو ُعس  أمدا  [( سدورل البقدرل012)] }واامنن كا

 .  ا من باب المشورل "ليس لكم إم  له"و : كون  يقال
 ؟م..نمواسم . "وعن ابن كعب بن مالك" :يقول
 ،  جدابر علد  أنلدا جا حدك مدن السدماد م يدد لد  فيلدا، وم يسدتاي  رد دااالخ أم يمكن حمد  حددي :يقول

ما يجتاحلا، أو بمدم ممرفدك  لاوعل  حدي  أبي سميد أن  فرش إما في حفظلا حت  اجتاح ،وم دفملا، ف ت  علي 
الحددي  ادرق ، لكدن لديس فدي  د ا يمكدن ارتكابد  للجمد  ؟وكثر  ديوند  بسدببلا ،االسمار وتتاب  وشراد بقيم عاليك

م فاالصدد  أن الممسددر  ((خدد وا مددا وجدددتم، ولدديس لكددم إم  لدده)) :مددا يدددل علدد   لدده، ويبقدد  اإلشددكال فددي قولدد  وا 
ينظددر، يمنددي لددو اشددترر شددخص مددال وفددرش فددي حفظدد  وتلددف،  دد ا مصدداب وغددارم وي خدد  مددن الركددال، لكددن إ ا مددا 

اب المشددورل، و دد ا الدد ه يظلددر مددن إم إ ا كددان مددن بدد ؟لدده غيددر  دد ا مددا :وفدد  الركددال  دد  نقددول لصدداحب الحددل
 .الحدي 

وكمدب بدن  ،كمدا فدي روايدك عبدد الدرراق ،ابن كمب اسم  عبد الرحمن "ن مالك عن أبيه"وعن ابن كعب ب
حجهر  -صهلى هللا عليهه وسهلم-رضهي هللا عنهمها أن رسهول هللا "، وتاب هللا عليلم ماله أحد الثسثك ال ين خلفوا

ورجهح  ،د مرسهالا ، وأخرجهه أبهو داو وصححه الحهاكم ،قطني" رواه الدار عليه على معاا ماله وباعه في دين كان
 ."رسالهِ

مالد  "بدن جبد  الصدحابي الجليد  ممدا   "حجدر علد  ممدا "الند  مرسد ،  وعل  ك  حال الحددي  ضدميف؛
جدر كاند  أقد  مدن الدديون يحالموجودا  بالديون بد ن  " الحجر عند أ   الملم إ ا لم تف  وباع  في دين كان علي 

ترداد     الديون، والمادل والسنك جر  أن مث    ا المديون في ال الدب أن التفدريط يصداحب  فدي كثيدر  علي   ل س
وراد  وصار  بالمسيين، لكن م   لده  د   ،من أمور ، يمني شخص باع واشترر بالمقار ما نجح، كثر  ديون 



 ،يركدب أفخدم السدديارا  ،مدا ت يددر ؟اإلسدراهمددن يدد   وعلد  مددن تحد  علدد  نفسد  إنفاقد ت يدر  حالد  ووضددم  فدي 
يلددبس أفضدد ، يسددكن أعظددم القصددور، واسددتممال  لةمددور الكماليددك علدد  أتددم وجدد ، فمثدد   دد ا يتددره تددرداد ديوندد  أو 

حجدددر علددد  ممدددا ،  -صدددل  هللا عليددد  وسدددلم-النبي يحجدددر عليددد ، ولددد ا إن صدددح الخبدددر فددديحجدددر عليددد ؟ مثددد   ددد ا 
عبددد هللا بددن ، أراد أن يحجددر علدد  -رضددي هللا تمددال  عندد -عثمددان والحجدر ممددروه فددي قصددك حصددل  فددي علددد 

الند  اشدترر أرضدا  بسدتما ك ألدف  ؛عل  عبدد هللا بدن جمفدرأن يحجرا حت  شارك  الربير، أراد علي وعثمان جمفر 
كيدف  :-رضدي هللا عند -فلمدا علدم الربيدر شدارك  فدي  د   االرا، فقدال عثمدان  ،در م، فدالحجر ممدروه عندد م

بالمناسبك شخص و ، وم شه أن  من مصلحك الجمي ، عند م فالحجر ممروه ؟  شخص شريك  الربيريحجر عل
بدد  الم ددا ، وشددخص  ،مددن النددوع الدد ه  كرنددا اشددت  ، راول ملنددك البيدد  والشددراد بالمقددار ولحقتدد  عشددرا  المسيددين

يدؤت  بالايدب،  غني ما حص  ل  شديد مدن الضدرر، و مدا يصدليان فدي مسدجد واحدد، وأندتم تمرفدون فدي رمضدان
كيلو بخمسما ك ريال، و  ا بخمسين ألف، أفخر أنواع الايب وأجود ا،   ا ومدخنك فيلا  ،فمدخنك فيلا نوع ردهد
 دد ا أكيددد لفددسن  -مددن غيددر مددا يدددرون -لفددسن  دد ا أكيددد أندد   :فقددال ؟ولمددن  دد ا ؟لمددن  دد ا :فقددال واحددد لصدداحب 

، وبالفمد  الد  علد  مدا توقمدوا، بمدا النداس لل ا المنكسدر الخمسما ك   ا اللي ما جاب شيد، و  ا الفاخر جدا  
سدراف ؛ الندد  عدود نفسدد  علد   لدده،  ،وعلد  نفقتدد  ،مدا ي خد  درس ممددا أصداب ، يسددتمر علد  اريقتدد  وعلد  ب خدد  وا 

إ ا  ؟!يفترا أن اإلنسان يتكيف إ ا وس  هللا عليه وس  عل  نفسه، لكن إ ا ضيل عليه تتسعب ب موال الناس
السنك مليون عل  نفسد  فترا أن  يصره في : إن التسديد ما ينف ، يمني اشيد سدد، قد يقول قا  توفر عنده 
، تمادي ا ا يصدن  بد ؟ ال رمداد لدن يقبلدوامإيش يسوه؟ ن بما ك مليون،   ا المليون لو وفر  و و مدي وعل  أسرت 

لديس أيضدا   ث   د ا اإلسدراه، و د اتابمون عل  متفلم من     الحيثيك ي ؟يصيركيف ك  واحد ألف ألفين ثسثك، 
ول ا أ   الملم يمنمون المدين من الصدقك، المددين  ،بمبرر، نمم بما الديون قد يحص  مملا شيد من التنفيس

ن كان شيخ اإلسسم يقول يمندي ي خد  ركدوا  مدثس   ،الشيد اليسدير الد ه تمداره النداس علد  ب لد  :م يتصدق، وا 
يمايد  عشددرل عشدرين، أشددياد مدا تضددر ، شديخ اإلسددسم يتسدامح فددي مثد   دد ا،  يجدد فقيددر ،ألدوه لينفددل علد  نفسدد 

ما دام ي خ  من الركال م يتصدق، اللي يتصدق ب  يترك  عند أ لد ، شدخص مددين خمسدك عشدر يقول:  ،وغير  م
 ؟يدا عمدي مدا الد ه أتد  بده إلد   د ا :مليون، وسجن بسبب   ا، فلما دخ  السدجن وجدد شديخ كبيدر مسدجون قدال

:  د ا شديه بمشدرل  مه واالد ، مثد   د ا مدا يضدر يمندي مه، قال عشرل  :قال ؟كم دينه :أنا مديون، قال :قال
مد   ،ويفرج هللا عن  بسبب   ا، لكن اإلسراه في أمدور الددنيا ؟خمسك عشر مليون وش  ي بالنسبك لمه عشرل  

ليدد ، ومصددلحك غرما دد  أن يحجددر عأن الندداس ينتظددرون الوفدداد، مثدد   دد ا م بددد أن يحجددر عليدد ، ولمصددلحت  أن 
 يحجر علي ، نمم.

يهوم أحهد  -صلى هللا عليه وسهلم-عرضر على النبي قال: " -رضي هللا تعالى عنهما-وعن ابن عمر 
متفهق  ني"وعرضر عليه يوم الخندق وأنها ابهن خمهس عئهرة سهنة فلجهاز  ،فلم يجزني ةوأنا ابن أربعة عئر سن

 .وصححها ابن خزيمة "ولم يرني بلغر ،فلم يجزني" :عليه، وفي رواية للبيهقي



يهوم  -صهلى هللا عليهه وسهلم-رضهنا علهى النبهي عُ قهال: " -رضي هللا تعالى عنهه-ي وعن عطية القُر
 ،رواه األربعهة "فكان مهن أنبهر قتهل، ومهن لهم ينبهر ُخلهي سهبيله، فكنهر فهي مهن لهم ينبهر فُخلهي سهبيلي قريُة

 وصححه ابن حبان والحاكم.
م و االربمك   ؟كالخمسا 
 عندب رواه األربعة. طالب:

 ما  و موجود في المسند؟
 طالب: كيف؟ 

 ليس في المسند؟
 شوه تخريج . ؟التخريل
 .......طالب:

 :واالول  أن يقال ،, و و موجود في المسندالخمسكوفي بمضلا  ،عل  ك  حال في بما النسخ االربمك
ارح شرح  عل    ا علد  أند  االربمدك، علد  كد  , وبما النسخ الصحيحك عن الحافظ روا  االربمك، والشالخمسك
  و في المسند.حال 

 :-رحم  هللا تمال -يقول المؤلف 
يهوم أحهد  -صهلى هللا عليهه وسهلم-عرضر على رسهول هللا "قال:  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر "

ويدوم  "جهازنيفلوأنها ابهن خمسهة عئهرة سهنة فلم يجزني، وعرضر عليه يوم الخنهدق  وأنا ابن أربعة عئرة سنة
غرول أحد في السنك الثالثك اتفاقا ، وعل   د ا تكدون الخنددق فدي السدنك الرابمدك، يمندي عدرا و دو ابدن أربمدك  ،أحد

والخنددق فدي الرابمدك،  ،عشرل سنك يوم أحدد، وعدرا يدوم الخنددق و دو ابدن خمسدك عشدرل سدنك، إ ا  أحدد فدي الثالثدك
 ؟الرابمك؟ لستفاق عل  أن أحد في الثالثك، يلرم أو ما يلرم يمني    يلرم من   ا الحدي  أن تكون الخندق في

 .......طالب:
 نمم؟لما ا؟ 
 .......طالب:

يجار بمثللا، عل  ك  حال المرجح عند اإلمام  ، سنك وثسثك أشلرفي أول الخامسك، يمني سنك وشلرين
يرجحدون  د ا؟ مددا إيددش قدداع، مدن أجد  لقديم أن الخندددق فدي السدنك الرابمددك، وأنلدا قبد  غدرول  ا  الر البخداره وابدن ا

 نمم؟ ؟ ي الفا دل من الخسه في كونلا في الرابمك أو الخامسك
 .......طالب:

فددي  -صددل  هللا عليدد  وسددلم-الن النبددي  ؟صددسل الخددوه  دد  تفمدد  فددي الحضددر أو م تفمدد  فددي الحضددر
 :يقدول ندق بمدد  ا  الرقداع: إن غرول الخالخندق ما صل  صسل الخوه، أخر الصلوا  عن وقتلا، فال ه يقول

مدا  :ن غدرول الخنددق قبد   ا  الرقداع يقدول: إ، تؤخر الصلوا ، والد ه يقدولضرصسل الخوه م تصل  في الح
حد  في غرول الخندق منسدوخ، بد  تصدل  الصدسل فدي وقتلدا علد  الصدورل الدواردل علد  الوجدو  السدتك أو السدبمك 

 .-علي  الصسل والسسم-الواردل عن النبي 



 :في روايك "فلم يجزني يوم أحد وأنا ابن أربعة عئرة سنة -صلى هللا عليه وسلم-عرضر على النبي "
حدرب، وجملندي صدالحا  لل "فلجهازني "وعرضر عليه يهوم الخنهدق وأنها ابهن خمسهة عئهرة سهنة "،ولم يرني بل د "

ن بتمدام خمسدك عشدرل سدنك علد  الن  قد ر ني بل  ، فالمسد لك مرد دا إلد  التكليدف، والتكليدف يكدو  صالحا  للجلاد؛
ما في   ا الحدي ، و و عمدل أ   الملم ال ين حددوا البلو  في سن الخامسك عشرل، عندنا بالنسدبك للرجدال بتمدام 

الحددي ، ويحصد  باإلنبدا  كمدا فدي حددي  عايدك اآلتدي، ويحصد  بداإلنرال،  د ا مدا   ا الخامسك عشرل كما في 
الحدديا، إ ا حاضدد  كلفدد ، وأورد  المؤلددف  نددا لبيددان أندد   :  فتريددد علدد   لددهيبلددغ بدد  الدد كر، وأمددا بالنسددبك لةنثدد

نظدر فدي حالد ، فدإن أوندس مند  الرشدد دفد  إليد  بتمدام الخامسدك عشدرل، وعلد   د ا ي ،يبلغ سن التكليف بل ا الممدر
م ا الرشددد، فالدد ه سددتمر حجددر  إ ا لددم يددؤنس مندد  الرشددد، وقبدد  التكليددف م يدددف  إليدد  المددال ولددو  نسددنا مندد  مالدد  وا 

ويددؤنس مندد   ،حتدد  يبلددغ  دد   السددن لدديس أن االصدد  فددي مددال الصددبي الحجددردخدد   دد ا الحدددي  فددي الحجددر والتف
هواالاُهم  من  الرشد قدر را د عل  التكليف الرشد، فكون  يؤنس  م  أام  هن فاُعوا  ِنلاهي  ا فاهاد  هدا ُهم  ُرئ  هن  ُتم منن ( سدورل 6)] }فاِنن  آناس 

فدي المسمدك الثانيدك مدن     د ا الحددي ، والحددي  الد ه يليد   التكليف في الخامسك عشدرل علديمني بمد بلو  [النساد
 بلو  التكليف.عسما  

صلى -عرضنا على النبي  -قريظدكمن بني يمني – قال: عرضنا -رضي هللا عنه-ي "عن عطية القُر
ند  ثبد  النلدي عدن قتد  النسداد ال "يوم قريُة فكان من أنبر قتهل، ومهن لهم ينبهر ُخلهي سهبيله -هللا عليه وسلم

ال ريددك، والدد ه بلددغ التكليددف مثدد   دد ا يمامدد  مماملددك الرجددال،  دد ا مددن وال ريددك، والدد ه لددم ينبدد  ولددم يبلددغ التكليددف 
ك، ورأر اإلمدام واالص  أن االسرر موكدول أمدر م إلد  اإلمدام، لكدن إ ا رأر فدي مثد   د   الصدورل أن تقتد  المقاتلد

ن رأر المدددن أو الفددددر فددداالمر موكدددول إليددد ، وفدددي قريظدددك رأر القتددد  فددداالمر إل أن يدددثخن فدددي المددددو عليددد  -يددد ، وا 
 ؟متد  ولدد  التكليف، ولديس  نداه بااقدا  أحدوال ؟يقت  ، وما الحد الفاص  فيمن يقت  ومن م-الصسل والسسم

يدراد فدي عمدر قدد إل  علد قريب مث   د ا االمدر يخفد ، و ، في المستشفيا  ،والساعك ،ومكان الومدل ؟وأين ولد 
إن قيدد : مدددا يوظدددف إم فدددي الريدددادل راد،  ت مصددلحتبمدددا  للمصددلحك، فدددإن كانددد   وقددد يدددنقص اإلنسددان عشدددر سدددنين

عمره عشرين، والمكس، لكن اآلن االمور مضبواك، لكن الشرع إ ا لم  :وقال كجاد أبو خمسك عشر سن لمشرين
 ،يشدتره فيلدا النداس كللدم، كاإلنبدا  مدثس  كمدا فدي حددي  ابدن عمدر، ضدبط بالمسمدا  التدي  يمكن ضدبط السدنين

نرال مددثس ، فكددون وقددد يملددل علدد  أمددر يمكددن اإلاددسع عليدد ، وقددد يملددل علدد  أمددر م يمكددن اإلاددسع عليدد ، كدداإل
مدا م يمكدن  ا، يددرأ بد لهأندا ولدد  فدي يدوم كد  :الند  باإلمكدان أن يحضدر شدلادل المديسد ويقدول المسما  تتمددد؛

م عدددل إلدد  مددا يمكددن   عليدد  لكندد  يسددتحيا مندد ، فددإن أمكددن  دد ا وا  أن يالددل، ومددا يمكددن اإلاددسع عليدد  كدداإلنرا
ومددا م يمكددن اإلاددسع عليدد ، فوضددم  المسمددا  متفاوتددك مددن أجدد  أن التكليددف يحصدد  ب حددد ا  اإلاددسع عليدد 

 .فمنلا ما يال  علي ، ومنلا ما م يمكن اإلاسع علي 
ومن لم ينبر " الن  مكلدف "يوم قريُة فكان من أنبر قتل -صلى هللا عليه وسلم-رضنا على النبي عُ "

وأسدلم وحسدن إسدسم ، المقصدود أن  ،ومدن هللا عليد  باإلسدسم "فُخلي سهبيلي" يمني في حكم الد راره  "ُخلي سبيله
والنسددا ي وابددن د والترمدد ه وأبددو داو   دد ا ممددا كتددب هللا لدد  مددن السددمادل، و دد ا الحدددي  مخددرج عنددد الخمسددك: أحمددد

عل  شرش الشيخين، لكن الشيخين لم يخرجدا لمايدك، فلد  يكدون علد   :وقال ،, وصحح  ابن حبان والحاكمماج 



ن كدان صدحيحا  إم  ؛شرالما؟ م ليس عل  شرالما الن شرالما رجاللما، و ما لم يخرجا لمايدك إ ا  الحددي  وا 
بد     فدي الصدحيحين وفدي غيدر أن يخدرج لدن الصدحابي م يحتداج : إأن  ليس عل  شرش الشيخين، قد يقدول قا د 

فالشدرش ثابد ، ولمد   د ا  دو  ،فإ ا خرج لمن دون  فدي الصدحيحين فالصدحابك كللدم عددول وثقدا  ، و ثقك مالقا  
لددو فخدرج البخداره ومسددلم لمايدك أو لددم يخرجدا  :علدد  شدرش الشديخين، يمنددي سدواد قلنددا :ملحدظ الحداكم حينمددا قدال

فقدد  الصحابك، ولدو لدم يخرجدا لد  حقيقدك و  ا من ،من دون ترددصحابي، يمني شرالما إخراج حدي  الصحابي 
خرجددا لدد  حكمددا ، خرجددا لنظرا دد  مددن الصددحابك، وأمددا مددن دونلددم فيشددترش أن يخرجددا للددم فددي الصددحيح، و دد ا شددرش 

 ، ونص  عل  تفدرد مدن دون الصدحابي؛الشيخين عل  ما يفلم من تصره الحاكم، وك ن كسم الحاكم في ال ريب
 .سواد تمدد أو لم يتمدد الحكم واحد، وك  واحد من الصحابك بمثابك الجم الن الصحابي 

بلددو  التكليددف باإلنبددا   دد ا محدد  اتفدداق بددين أ دد  الملددم، يقددرب مددن اإلجمدداع ومثلدد  اإلنددرال، أمددا بالنسددبك 
 ن خالف ووص  ب  إل  الثامنك عشرل، نمم.فاالكثر عل  الخمسك عشرل، ومنلم م ،للسن فالخسه ممروه

صهلى هللا عليهه -أن رسهول هللا  -رضهي هللا تعهالى عنهمها-عمرو بن ئعيب عن أبيه عهن جهده وعن 
ال يجهوز للمهرأة أمههر فهي مالهها ِاا ملههك )) :وفههي لفهظ ((ال يجهوز المههرأة عطيهة ِال بهِان زوجهها))قهال:  -وسهلم

 وصححه الحاكم. ،رواه أحمد وأصحاب السنن ِال الترماب ((زوجها عصمتها
 :-م  هللا تمال رح-يقول المؤلف 

الكدسم فدي  د   السلسدلك تقددم مدرارا ، والقدول الوسدط فيلدا بمدد  "وعن عمرو بن ئعيب عن أبيه عهن جهده"
 دد ا مددرو فددس يقدد  عددن درجددك الحسددن، ولدد  يمنددي أندد  إ ا صددح السددند إلدد  ع ،ومنشدد  الخددسه ،أن عرفنددا الخددسه

 بلا إل  الصحيح ل ير .الحدي  شوا د يرتقي 
يمنددي م  "((ال يجههوز المههرأة عطيههة ِال بههِان زوجههها))قههال:  -صههلى هللا عليههه وسههلم-أن رسههول هللا "

ال )) :وفههي لفههظ" وم تشددتره متاعددا  إم بددإ ن روجلدداتتصدددق المددرأل إم بددإ ن روجلددا، وم تلددده إم بددإ ن روجلددا، 
لدا مدن بداب أولد ، يمله مالل ن يمني إ ا مله عصمتلا ف "((يجوز للمرأة أمر في مالها ِاا ملك زوجها عصمتها

م )) :قولد  ؟أو  دو مدن بداب حسدن المشدرل ؟و  ا الحدي  يصحح عند أ   الملم، لكن      ا عل  سدبي  اإللدرام
فدي يدوم الميدد وعدظ  -عليد  الصدسل والسدسم-جداد فدي الصدحيح أن النبدي  :أوم   ؟   ممن    ا أن  يحرم ((يجور
يتصدقن، تلقي المرأل بسخابلا، تلقي بقرالا، تلقدي بشديد مدن وحثلن عل  الصدقك فجملن  ،ر النسادو ك   ،النساد

وتتصدره التصدره التدام مدن غيدر إ ن  ،حليلا، بدون است  ان لةرواج، يستدل ب  أ   الملم علد  أن المدرأل تملده
أحد، م أب وم أخ وم روج وم أه شخص، إ ا كان  مكلفك رشيدل حرل، تتصره كالرجدال، وعلد   د ا الجملدور، 

ولدم يد  ب علد   :ر  علي  مفلوما  النصوص، وأما   ا الحددي  فلدو محمدول علد  حسدن المشدرل، وقدالواوتظا 
إن المرأل محجورل عن ماللا إ ا كان  متروجك إم بإ ن روجلا، و  ب ماله إل   :وس، فقالممن  الحدي  إم اا

مددا أشددرنا سددابقا  أن المددرأل تملدده  أنلددا تتصددره فددي الثلدد  فمددا دون، وأمددا مددا راد علدد   لدده فددس بددد مددن اإل ن، مثدد 
وتبي  وتشتره، وتتمام  م  غير ا، لكن من غير تمدريا نفسدلا لسخدتسش بالرجدال، أو تمدريا نفسدلا  ،كالرج 

د جميد  الد را   الموصدلك إلد  المحرمددا ، لدم، فدس بدد مددن  د   امحتياادا ، وسدمفتتدان الرجدال بلدا، أو افتتانلدا ب
م فلي حرل مكلفك رشيدل ويوجد في     االرمان التي راول النساد ما يراول  الرجال، واستحل النسداد  ،تتصره ،وا 



ن كان مثد   د ا يحتداج  من االجور ما يستحق  الرجال، ب  كثير من النساد أفض  بكثير من كثير من الرجال، وا 
للرجدال، فدالمرأل ملمدا مدن القوامدك  -جد  وعدس-وفيد  أيضدا  خلدط فيمدا جمد  هللا  ،للفارإل  إعادل نظر، ففي  قلب 

الد ين يندادون بد ن المدرأل تددخ  فدي جميد  مدا يدخلد  الرجدال و وللا ظروفلا والرج  ك له،  ،بل   للا خصوصياتلا
وتربدي  ،من المصان  وغير ا،  د   جريمدك فدي حدل المدرأل، وفدي حدل روجلدا، يمندي المدرأل بصددد أن تتليد  لروجلدا

لروجلا، فإ ا راول  الصناعك        امرأل، إ ا جاد روجلا، إ ا كان وتقوم عل  مصلحك بيتلا، وتتجم   ،أومد ا
م الممدد ، ويتمددبلم الممدد ، ويددؤثر علدد  بشددرتلم الممدد ، فيكددف بددالمرأل التددي م لالرجددال يددؤثر فدديلم الممدد ، ويددنلك

ا، تتبمد  لروجلدعليلدا أن تتجمد  وأن  :وتناقضدا ، نقدول للمدرأل    د   االمدور، نحدن نمديش اضدارابا تتحم  مثد
أحواللددا و ددي أن تنشدد  فددي الحليددك والنمومددك والتبمدد  ! أثددر  دد   االعمددال عليلددا فددي أخددص تدددخ  المصددن  :ونقددول

وم يوجدد  ،عل  ك  حال للنساد ما يخصلن ؟!للروج والترين ل ، ثم تدخ  فيما يراول  الرجال كيف يكون مصير ا
في عدم اختسالا بالرجدال، وعددم تمرضدلا للفدتن،  ما يمن  المرأل من المم  المناسب للا م  امحتيااا  السرمك

الن القوامدك للمدرأل، والراتدب بيدد  م شيد بمثابك السا ل في االسدرل؛ وفي كثير من البيو  م  االسف صار الرج 
 .والض ط من جلك المرأل ،المرأل

ن فدددي فددي قصدددك اريفدددك واحدددد مدددن المشددايخ الكبدددار ت تيددد  الصددددقا  فجددداد  شددخص ممدددن يقدددرأ عليددد  القدددر 
تم بحاجدك أم حندا نداس فقدراد ومسداكين ونحتداج، قدال لد : أندتم لسدا  يا شيخ أن  ي تيده صددقا  و  :المسجد، وقال ل 

 ،وص، تشددت   بيددد ا فددي بيتلددا وتبيدد  مددا تيسددر، فلمددا جدداد  دد ا إلدد  الدددرس شددايب كبيددرفددسن تممدد ، تممدد  الخدد
 :قدال "النساد قواما  علد  الرجدال: "شياان الرجيمأعو  باب من ال :لما جاد يقرأ قرأ    التي...، وروجت  عجور 

أن  ال ه تقول ، ما دام أم فسن تمم   دي التدي تقدوم علدي، وفلدم الشديخ ولدم  :يا خبي  تحره في كسم هللا، قال
 ود أن مث    ا قلب للسنن اإللليك، نمم.يحوج  إل  مث    ا، المقص

ِن )): -صهلى هللا عليهه وسهلم-ل رسهول هللا قال: قا -رضي هللا تعالى عنه-وعن قبيصة بن مخارق 
المسللة ال تحل ِال ألحد مالمة: رجل تحمل حمالهة فحلهر لهه المسهللة حتهى يصهيبها مهم يمسهك، ورجهل أصهابته 

مالمهة مهن  لجا حة اجتاحر ماله فحلر له المسللة حتى يصيب قواماا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقو
 رواه مسلم. ((الناا فاقة فحلر له المسللةلقد أصابر ف ى من قومه:اوب الحج

 :-رحم  هللا تمال -يقول المؤلف 
 :-صهلى هللا عليهه وسهلم-قهال: قهال رسهول هللا  -رضهي هللا عنهه -اللسلدي–وعن قبيصة بن مخارق "

  فامسدتثناد مدن عمدوم االحدوال، و د ا الحددي ،يمندي الحدد كا ندا  مدن كدان إم مدا اسدتثني "((ِن المسللة ال تحل))
قسدم الصددقا ، و نداه محلد  وموضدم ، لكدن  ندا فدي الرجد   :وسدبل تخريجد  فدي بداب ،مخرج فدي صدحيح مسدلم

وال ه أصابت  الفاقك والجا حك،  ؤمد ممن يستحقون الحجر لمصدلحتلم، ولمصدلحك غيدر م،  ،ال ه تحم  الحمالك
 .ول ا كرر  المؤلف في   ا الباب للمناسبك

رجهل تحمهل حمالهة فحلهر ))أوللدم  ((حهد مالمهةألِال )) حد كا نا  من كانيمني ال ((ِن المسللة ال تحل))
الحمالددك  ددي المددال الدد ه يتحملدد  اإلنسددان عددن غيددر ، فددإ ا غددرم اإلنسددان  ((لههه المسههللة حتههى يصههيبها مههم يمسههك

تحمههل حمالههة فحلههر لههه ))  يددك مصدداره الركددال لمصددلحك غيددر  حلدد  لدد  الركددال، وقددد جدداد التنصدديص عليدد  فددي



است صددل   ((مههم يمسههك، ورجههل أصههابته جا حههة اجتاحههر مالههه))فقددط بقدددر مددا تحمدد ،  ((حتههى يصههيبها المسههللة
، يمندي يصديب مدا يكفيد  مدن سددادا  عديش وأ المسللة حتى يصيب قواماا مهن عهيش(( فحلر له))جمي  ما عندد  

 مهة مهن اوب الحجهىفاقهة حتهى يقهول مال ورجل أصابته )) صليك الضدروريكالنفقك والقو  والسكن  من االمور اال
، ال ين يقب  قوللم في مث  أصحاب المقول ،، ثسثك من الثقا  المدول االثبا ثسثك من  وه الحج  ((من قومه

نمدره أن الشدلادل فدي الرندا  !ثسثدك ((فحلهر لهه المسهللة)) شدل وعدور وفقدر شدديد ((لقد أصابر فالناا فاقة))   ا
وامرأتدان، فشدلادل اثندين كافيدك، اثنين، وفي االموال كللدا اثندين، أو رجد  وفي البيوع  ،اثنين كم؟ وفي القت  ،أربمك

وحملد  أ د  الملدم علد  مدن كدان ظدا ر  ال ند ، يمندي لدو جداد فقيدر ظدا ر  الفقدر  د ا يحتداج إلد   "ثسثك" : نا قال
 يماد ؛صدرفات  تصدرفا  االغنيداد  د ا مدا شلادل؟ ما يحتاج إل  شدلادل، لكدن لدو جادندا شدخص ظدا ر  ال ند  وت

ا ر  أندد  محتدداج، وأندد  أ دد  الن الظددا ر يدددل علدد  أندد  م يسددتحل الركددال، لكددن إ ا شددلد لدد  ثسثددك علدد  خددسه ظدد
 تح  ل  المس لك.يما  من الركال، و  حين     للركال

وجاد النلي عن كثرل السؤال، وجداد  م مند  و دا ،  د ا  ،: جاد النلي عن السؤالأوم   المس لك وأحكاملا،
نسد ل هللا -فدي وجلد  خددوش ويد تي و دي كددوح أو  رعك لحم،وليس في وجل  م   ي تي يوم القيامك م موم، والسا

، فجدداد  مدد  الدد م الشددديد، بدد  تحددرم المسدد لك مددن غيددر حاجددك، إم مددا يدد تي مددن السددلاان أو مددن -السدسمك والمافيددك
 للدين فس، كما جاد في الصحيح. بي  المال من غير الب وم استشراه ما لم يكن ثمنا  للدين، أما إ ا كان ثمنا  

عرفنا أن  يحدرم، وا  ا كدان يسد ل لحاجدك وترتدب علد  سدؤال  محظدور  مث    ا ال ه يس ل من غير حاجك
النداس عدن مثس ، كال ه يؤ ه الناس في أماكن المبادل، مجرد ما يسلم اإلمام يقوم يخادب خابدك كاملدك، ويشد   

ن يمند  أن ينشدد ويالدب شدي ا   ان ضدالت  التدي  دي فدي االصد  لد  فلدكار م، وا  ا مند  اإلنسدان عدن الدب ونشددأ 
ها نلا الحاجك ظا رل علي  م يجور نلدر   وعسما  ل ، لكن يبق  أن  ما دام   ا سا  ليس ل  من باب أو  }واأام ا الس 

ر   ها تخا  رقاب النداس، فيوفل بين   ا و  ا، م يتره ل  فرصك بحي  يؤ ه الناس وي [( سورل الضدح 52)] فاالا تان 
وتحصددي  االجددور المرتبددك علدد   دد   اال كددار، مثدد   دد ا يشددار إليدد   ،ويمددوق بددين إتمددام الصددسل، أو إتمددام اال كددار

إشارل من غير نلر ب ن يتره مث    ا، أو يوص  ب ن يجلس في مكان يمره الناس ب ند  محتداج فيتصددق عليد  
وهللا  ، مدن غيدر أن يمدرا لنلدر منلدي عند ، يتصددق عليدومدن مدر بد   ،كاالبواب مثس ، يقف عندد بداب المسدجد

 .أعلم
 نبينا محمد وعل   ل  وصحب  أجممين. ،وصل  هللا وسلم وباره عل  عبد  ورسول 


