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@J“Žïq@ôØóZ@

ِإنَّ احلَمد ِهللا نحمده ونستِعينه ونستغِفره ونعوذً ِباِهللا ِمن شروِر أَنفُِسـنا            
 لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ِضلَّ لَهِدِه اُهللا فَال مهي نا ماِلنمئَاِت أَعيس ِمنو. 

 . وحده ال شِريك لَه وأَشهد أَنْ ال ِإلَه ِإالّ اُهللا
لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو. 

}   ونلِمسأَ�تُم مإِالَّ و وتُنالَ تَمتُقَاتِهِ و قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ا الَّذِينها أَيسـورة آل عمـران   [ }ي
١٠٢. [ 

م الَّـذِي خلَقَكُـم مـن �َّفْـسٍ واحِـدةٍ وخلَـق مِنهـا زَوجهـا وبـث مِنهمـا                     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكـُ     {
ـيـِاالً كَث ـرِج ِ�ا واتَّقُ ـراء ولـُ     ـساءالَّـذِي تَس بِ ـواْ اللّه ـ  ـــ ونحاألَرـ      ـهِ ولَيع كَـان اللّـه إِن ـا ـامقِيبر سـورة  [ }كُم

 ] .١: النساء 

} ها أَيـن                    يمو كُمذُ�ُـوب لَكُـم غْفِـريو ـالَكُممأَع لَكُم لِحصا يدِيدلًا سقُولُوا قَوو وا اتَّقُوا اللَّهنآم ا الَّذِين
 ] .٧١ ـ ٧٠:سورة األحزاب [ }يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَازَ فَوزًا عظِيما

دعا بأَم ... 
صلَّى اُهللا علَيِه   (يِث ِكتاب اِهللا وخير اهلَدِي هدي محمٍد        فَِإنَّ أَصدق احلَدِ  

  لَّمسلَى آِلِه وعـاللَةٌ          ) وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ وعثٍَة ِبددحكُلَّ ما وهثَاتدحِر مواُألم رشو
  .وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِر

@
@
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àŠóÐ@óØ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@üi@‘bqí@ðmóîìíZ@@
 .] ٢: سورة الـمائدة [@}ْوتَعاو�ُواْ علَى الْرب والتَّقْوى{

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@ç†‹Ø@ñŽîŠbq@ü‚@ì@ç†‹ØóØbš@Šó@óÜ@çóÙi@Øóî@ñŠbØìbè
@çaìbm@óÜN@

@@@@@@@óØ@oŽïi@ñóØòŠójàóÍŽïq@Šó@óÜ@aí‚@ðàýó@ì@pýó–@òì
@ðmóîìíàŠóÐZ@))...Ð@ž‡jÉÜa@ãa†@bà@‡jÉÜa@çíŽÈ@ðÐ@aì@đêï‚c@çíŽÈ@ð(()١(.@
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@íØòìbm@óîa‡îóØò‡ióÈ@ñŠbØìbè@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@

@oŽïi@a‡îóØa‹i@ñŠbØìbè@óÜ@ò‡ióÈN@
@ì@óibyó–@Šó@óÜ@aí‚@ðmóØòŠói@ì@pó¼òŠ@ì@ãýó@òì
@@@@@@@@@@a†Øóî@ðä†‹Ø@ñŠbØìbè@óÜ@ãaìò†Šói@óØ@oŽïi@çbïäaìímìóÙåŽîí’@ì@çbØbšìbïq

@@@@@ça†@ŒŠóÔ@ðmbØ@óÜ@ì@çìíi@@@@@@@@@@@@óÜ@•òíŽï’@çbàóè@ói@ì@æmbè@òìòØóî@ãò†ói@ì@
@@@@@@@@@@@@@@@ñŠbØìò‹îóq@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@ói@ŠójàaŠói@ñŠa†bÐòì@ì@òìóäa†@ŒŠóÔ@ðmbØ

@ì@òŠìó @ñaí‚@ðäbØóäbàŠóÐ@ñóåïÔónaŠñóØòŠójàóÍŽïq@çìíi@IN@H@
ŠójàóÍŽïq@ñómìóØ@æŽîí’@ì@oŠóqaíƒØóî@ñŠóåŽîí‚I@Z@H@

@@@@@@ðÙŽïmóibi@óÜ@‘bi@a†òìa‹ìíä@ãóÜ@@@@@@ðäbØómóibi@óÜ@æîóØò†@Âä‹Ø@ŠûŒ
@@@@´’û‹Ð@ì@æî‹ØI@@pþàbÉáÜaì@ËíïjÜa@H@@@@@@@@@@@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@óÜ@óîônî‹i@óØ

I@@@ì@ça†ŒŠóÔóÔ@@ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠòìóäa†@H@@@@ñŠûŒ@òŠóè@ñóiŠûŒ@a†òŠb ˆûŠ@ãóÜ@óØ
@@@@òìì†‹Ø@çbaŠóè@ì@ŠaŽïi@ðäbäbáÝíà@@@@@@@@@@çóØò†@Šaìbè@ì@æåŽïÜbäò†@ãaìò†Šói@ì@

Ô@ðäbóØ@b÷@óÜ@ðmójîbm@ói@”ïäbØò‹ŽîíØŒŠóÔ@ì@“ @ói@ŠaŒŠóAAA@

                                                           
 ) .٢٦٩٩: (صحيح مسلم رقم  )١(
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@@@@@@@@@ð‹m@ðäbàóä@üi@òìónŽîŠó ò†@•òŠaíàóèbä@ó“ŽïØ@ãó÷@ðØòŠó@ñüè@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ü‚@çbî@çìíib b÷fi@ì@“ @ói@a‡ÙÜó‚@ñóåîŠûŒ@ðÜ†@ìbä@óÜ@òŠìó @ñaí‚

@ðmójîbm@ói@•ómóibi@ãó÷@ðäbØóîôÈŠó’@óáØíy@óÜ@ç†‹Ø@ÞŽï A@
@@@äaŒ@çbánîíŽïq@ói@óîüi@@@@@@@@@òìóåîóÙi@çììŠ@çbäbáÝíà@üi@ómóibi@ãó÷@ð

@@ðäbØózïyó–@ò†ìíàŠóÐ@ì@Œûq@ðäb÷ŠíÔ@ðäbØómóîb÷@ñóäaìŠ@óÜ
@òìòŠójàóÍŽïqI@H@üi@Ûóîòìóä†‹Ø@Ša†b b÷@ónŽïji@@aí‚@ðmóàŠbî@ói@@íÙÜói@L

@@@@@@ì@çaìíiŠa†b b÷@üi@oŽïi@”ïØóîòìóån‚i@ì@çbØb b÷fi@ì@çaŒóä
ó@üi@oŽïi@”ïØóîóÜóiçbØòŠü‚@bjîŠ@ì@‹ŽîíØŒŠóÔ@ì@Šíè@Þà@Š@@A@

@JóÐ@ça†@ŒŠóÔ@ðîòŠìó @ì@ÿŒZ@

ما من مسلٍم يقِرض مسلماً     ((: قال  ) (أنَّ النبـي   ) (عن ابن مسعود    
  .)٢())قرضاً مرتني إالَّ كان كصدقتها مرةً

@@ómaì@Z@ÚŽïäbáÝíà@Šóè@@@@@@@@@@òìó÷@‹m@ðÙŽïäbáÝíà@ói@pa‡i@ŠŒóÔ@Šbu@ìì†@
ì@òìó÷@íØòì@óÔò†ó–@ì@‹Žï‚@ói@Žïi†‹Ø@Šbu@Ûóî@óØ@óîaN@

@@@@ñììŠ@óÜ@óîaì@óÔò†ó–@ì@‹Žï‚@ñòíŽïä@íØòì@ça†@ŒŠóÔ@óÙäíš
@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ñaí‚@ñý@òín’a†bqN@

@@@íØòì@Šóè@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@ðmóîìíàŠóÐ :))َّــإن لَ السف 
 .)٣())جرى شطر الصدقةجري مـي

@ómaìZì@‹Žï‚@ñòíŽïä@íØòì@ça†@ŒŠóÔ@@óîaì@óÔò†ó–@N@
                                                           

 ) .٢٤٣٠: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٢(

: بقولـِه   رمحه اهللا   ، وقد بوب له اإلمام األلبانـي       ) ١٥٥٣: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم     ) ٣(
 الذي ال منفعة     القرض  :فـلـالس: (وقال  ) حسن وأنه يعدل التصدق بنصفه    ـفضل القرض ال  (

 ) .للمقرض فيه
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@JóÐ@ðîòŠìó @ì@ÿŒ@@@ñŒŠóÔ@óÜ@ç‡äbÙ’a†@çbî@ç†‹Ø@çaûŠòìbš

@pŠíØ@oò†@ì@Ša†óä@ñŠaŒŠóÔZ@

@@@@@@ðmóîìíàŠóÐ@a‡äb÷ŠíÔ@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚Z }       ةظِـرةٍ فَنـرسذُو ع إِن كَانو
ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم ريقُواْ خدأَن تَصةٍ ورسي٢٨٠:  ة البقرةسور[ }إِلَى م[ J.  

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@ðäaìŠòìbš@aìó÷@ìíi@pŠíØ@oò†@ì@Ša†óä@óØòŠaŒŠóÔ@Šó ó÷@
@@@@@@@@@@@@@@@òì@L@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@oŽïiò†@ñbäaím@ì@oŽïšò†@ò†@íØòìbm@çóÙi@fÜ
@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@çbmüi@òØbš@òìó÷@æ“‚óji@fq@ñóØòŒŠóÔ@ì@çóÙifq@ñ‹Žï‚@Šó ó÷

@æäai@@N@@
له ف عسراًمن أنظر م  (( :قال   IH عن النبـي  )(عن بريدة األسلمي    

 له بكل يوم  ف أنظرهف ينفإذا حلَّ الد   ين ،  قبل أنْ يـحل الد    صدقةٌمثله  بكل يوم   
 .)٤()) صدقةٌِهـيـمثل

                                                           
J@    ـال(: قال اإلمام القرطبـيوالنظرة  ،  مال ومنه جيش العسرة     ـحال من جهة عدم ال    ـضيق ال : سرة  ع :

  .معىن اليسرـمصدر ب: ميسرة ـوال، التأخري 
ـ  ـندب اهللا تعال  ،   }خيـر {@ وخربه إبتداٌء@}وأَن تَصـدقُواْ  {: ى  ـقوله تعال و هذه األلفـاظ   ـى ب

ثُم سرد األحاديث الواردة فـي هـذا البـاب         )  من إنظاره  معسر وجعل ذلك خرياً   ـى الصدقة على ال   ـإل
  .)٣٧٤ ـ ٣٧٣ / ٣(: تفسري القرطبـي : فانظر 

ومن يسر على معسٍر فــي      (() : (قال الـحافظ ابن رجب الـحنبلـي فـي شرح قوله         و
ي ـمعسر ف ـوالتيسري على ال  (] : ٢٦٩٩: (صحيح مسلم رقم     [))الدنيا يسر اُهللا عليِه فـي الدنيا واآلخرة      

ى ـما قال تعال  ميسرة وذلك واجب ك   ـى ال ـا بإنظاره إل  ـإم: مال يكون بأحد أمرين     ـالدنيا من جهة ال   
 فبإعطائه ما يـزول بـه    وإالَّماًـ كان غريوتارة بالوضع عنه إنْ   ،   }وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنظِـرة إِلَـى ميسـرةٍ         {: 

جامع العلـوم   : ثُم سرد األحاديث الواردة فـي هذا الباب فانظر          ...) ما له فضل عظيم   ـإعساره وكاله 
 ) .٢٨٩ / ٢: (والـحكم 

 ).٦١٠٨: (وصحيح الـجامع الصغري رقم ) ٨٦: (لة األحاديث الصحيحة رقم سلس) ٤(
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@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@ñý@ñŒŠóÔ@ñòìóäbåŽïè@n‚aì†@ðäaìŠòìbš@ÚŽïóØ@Šóè
@ì@òíŽï’@ói@ÚŽîˆûŠ@ìíàóè@üi@aìó÷@pbÙi@Ûóîìín“îûŠóä@oò†@ì@Ša†óä

÷@@@@@@mbè@ðmbØ@ñòìó÷@”Žïq@óîóè@üi@ñóÔò†ó–@ì@‹Žï‚@òŒŠóÔ@ìó÷@ñò‡äòìó
@@@@@@@n‚aì†@ðäaìŠòìbš@”ïÙŽïóØ@Šóè@òì@L@oŽïi@óØòŒŠóÔ@ñòìóäa†
@@@@@@@@@@@@@@@Šó@ói@ñaì†@pbÙi@Ûóîìín“îûŠóä@oò†@ì@Ša†óä@ñý@ñŒŠóÔ@ñòìóäbåŽïè
@@@@@@@@@@@@@@@ñò‡äòìó÷@ìì†@ÚŽîˆûŠ@ìíàóè@üi@aìó÷@óØòŒŠóÔ@ñòìóäbåŽïè@ðmbØ@n“îûŠ

Ô@óîóè@üi@ñóÔò†ó–@ì@‹Žï‚@óØòŒŠóN@
 له  ماًـطلب غري ) ( أبا قتادة     أنَّ :قال  ي قتادة   ـعن عبد اهللا بن أب    و

  : قـال   ،  آهللا  :قـال ؟   آهللا    :فقال،  ر  ٍسعي م ـ وجده فقال إن   مفتوارى عنه ثُ  
ـ  ن مِ  اهللاُ هـيِجن ي  أنْ هر س نم((  :يقول IHي مسعت رسول اهللا     ـفإن  ٍبرـ كَ

  .)٥()) عنه أو يضععسٍر عن مسفِّنليـيوم القيامة ف
@ómaìI@Zò†bnÔ@íicH@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ðÜòìbè@ñI@H@ñaì†@ói@aŠó 

@@@@@@@L@òìò†Šb’@fÜ@ðîü‚@ìó÷@ãłói@a‡îü‚@ðÙŽîŠaŒŠóÔ@@@@@ïi@ñóØòŠaŒŠóÔ@çb’bq@
@@@@ðmìì@”îìó÷@ì@Z@@@@@@@@ñìíàŠóÐ@”îìó÷@L@ãbäaímfi@ì@Ša†óä@æà@Z@@@@ì@Ša†óä@aí‚@ìím

ímfi@@@@ðmìì@_@oîbäa@Z@@@@@@@@@@@@@@@ñìíàŠóÐ@”îìó÷@L@ãbäaímfi@ì@Ša†óä@aí‚@ói@fÜói@Z
@@óàìínïi@æà@bò†@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@ìíàŠóÑîò†@@Z@@@@ñfq@ÚŽïóØ@Šóè

@@@@@@@póàbïÔ@ñˆûŠ@ðäbØóîômóyòŠbä@óÜ@pbÙi@ñŠb ŒŠ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ó’ü‚
@@@@@@@@@@@@óÜ@ñóØòŒŠóÔ@çbî@òìómbÙi@ãóØ@ÚŽîŠaŒŠóÔ@Šó@óÜ@ÛóîõŠaŒŠóÔ@bi@aìó÷@@@Šó@

@oŽî‹jÜóèN@
                                                           

 ) .١٥٦٣: (صحيح مسلم رقم ) ٥(
شرح صـحيح   ) أي يـمـد ويؤخر الـمطالبة   : ومعنـى ينفِّس   : (قال اإلمام النووي    

 ) .٧١ / ٦: (مسلم 
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٧ 

 عسراًنظر م أمن  (( : IH قال رسول اهللا      : قال )( وعن أبـي هريرة  
 .)٦()) ظله إالَّلَّأو وضع له أظله اهللا يوم القيامة حتت ظل عرشه يوم ال ِظ

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@ñý@ñŒŠóÔ@ñòìóäbåŽïè@n‚aì†@ðäaìŠòìbš@ÚŽïóØ@Šóè@
@@@@@@@@@@@ŒŠóÔ@óÜ@çbî@pbÙi@Ûóîìín“îûŠóä@oò†@ì@Ša†óä@@@@@@@óÜ@ì@oŽïåŽïÙ“ia†@ñóØò

@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@aìó÷@oŽî‹jÜóè@ñŠóI@@ñóyb
a†Šó“yóà@Hb²ò†@@@@@@@@@@ÙŽîˆûŠ@óÜ@òìóîü‚@ð’ŠóÈ@ñŠójŽï@‹Žîˆ@óm@@@ïè@óØ@a‡

@oŽïióä@•ŠóÈ@ñŠójŽï@béäóm@óîôä@ÚŽîŠójŽïN@
نطلب العلم  ي  ـ أنا وأب  خرجت( :ن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال          وع

فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب       ،  وا  كُِله ي حي من األنصار قبل أنْ    ـي هذا ال  ـف
 مـن   ي وجهك سـفعةً   ـي أرى ف  ـيا عم إن  : ي  ـفقال له أب   … IHرسول اهللا   

 تم أهله فسـلَّ  فأتيتامي مالٌي على فالن بن فالن احلرـ أجل كان ل    : قال  ، غضٍب
ـ ثَ :  فقلتال  : وا  قال؟   هو   م  ، ا فخرج عليبن  فْ له جفقلت له  ،ر  :قال؟  أبوك أين:  
ِمسأُ: فقلت  ،   أمي    صوتك فدخل أريكةَ   عـ إل خرجي  فقد علمت   فخرج   ،  أين أنت 
 كبِذكْ ال أَ  م ثُ كثُدح أنا واهللا أُ    :قال؟  ي  ـ من  على أن اختبأت   ملكـما ح : فقلت  ،  
خأُ  واهللا أنْ  شيت ثحدكِذ فأَ كبِع أَ  وأنْ  ، كدفَخِل فأُ كك   ،رسول اهللا    صاحب وكنت
IH   ، واهللاِ وكنت  اهللا    :قال؟  آهللا  : قلت  ،   اهللا    :قال؟   آهللا    : قلت   قال  ، عسراً م  ،

  قضاءً ت وجد  إنْ : فقال،   فمحاها بيده     فأتى بصحيفتهِ   :قال،   اهللا    :قال؟   آهللا    :قلت
 علـى    هاتني ووضع إصبعيهِ   يـ عين رص ب دهش فأَ  ، لٍّـي حِ ـف  أنت ي وإالَّ ـنقِضفأَ

 ِمعينيه وسـذن أُ عي  اهللاِ قلبه رسولَ  ى مناط ـي هذا وأشار إل   ـ قلب  هاتني ووعاه   IH 
  .)٧())…ي ظله ـ أو وضع عنه أظله اهللا فعسراًمن أنظر م((: وهو يقول 

                                                           
 ) .٩٠٩: (وصحيح الترغيب والترهيب رقم ) ١٣٠٦: (صحيح سنن الترمذي رقم ) ٦(

 ) .٣٠٠٦: (صحيح مسلم رقم ) ٧(
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@@ómaìZ@@@@@@@@@Œ@n‚@oò†@ói@üi@æîìíšŠò†@âØìbi@ì@æà@@@@ðÈŠó’@äa
@@@ñóØòŠó @ãóÜIŠb—äó÷H@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@‘óØ@ãóØóî@bu@L@ç‹·@ñòìó÷@”Žïq@a‡äbØò
@@@µn“îó @ñfqI@‹žî@íicH@@@@ðÜòìbè@ñ@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@@@ìíiIH@NNN@@@âØìbi

@pìì@ñfq@Z@@@L@âåïiò†@òìónmóàììŠ@ói@ðîòŠìím@ðäòŠ@æà@óàbà@ñó÷
@@ñìíàŠóÐ@Z@@@@@@ñý@ói@ãòŠbq@ÚŽî‹i@ðÜóiI@ðä⁄Ð@ñŠíØ@ðä⁄Ð@òìóîôàaŠóy@@H@@ìíi

@@@@@@@ìì@ì@†‹Ø@âàýó@ì@ñóØóäaŽï‚@ì@ÿbà@ñý@üi@bè@buI@Z@ç⁄Ð@H@@_@óîò‹ŽïÜ
@@çbïmìì@Z@@@@@@@@@@@”ïåà@ì@ãý@üi@ìíšŠò†@ñìín“îóŽïq@òŒbm@ðÙŽîŠíØ@b−ó÷@L@‹Žï‚óä

@@@pìì@âïŽïq@Z@@@@@@ðmìì@_@óîeíØ@óÜ@oØìbi@Z@@@@@@@ìbä@ón“îûŠ@óîüi@oïi@ñüm@ðäò†
@@@L@òìóáÙîa†@n“ïäa†@ñbŽïu@@@@ìì@”ïåà@@Z@@@@@@@üm@aŒò†@óÙäíš@ãý@üi@üšŠò†

@@@@@@@@@@pìì@âïŽïq@”ïåà@ì@ìíšŠò†@b−ó÷@L@oîeíØ@óÜ@Z@@@@@@@@@bä@òìónŽïq@ðÜbq@ìíi@ðš
@@@ðmìì@_@òìónîŠb“i@âŽïÜ@pü‚@Z@@@b−ó÷@ì@ãóØò†@üi@póÔ@æà@aí‚@ói@‡åŽîí

@@@@@@@@ûŠ†@ì@ãóÙi@a‡Üó @óÜ@oÔ@ãb‹m@aí‚@ói@‡åŽîí@L@ãóØbä@a‡Üó @óÜ@o’ûŠ†
@@@ì@òì@L@ãóÙi@@@@@@@@@@@@@@@L@ãóÙi@ñóäaìó›Žïq@ì@Šó@óàójîóä@ì@ãò‡i@fq@oäbºóq@ì@‡Èò

@@@@@@ñóibyó–@ì@ÿòìbè@üm@òì@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@@oîIH@@@@@@@@æà@aí‚@ói@‡åŽîí@òì@L@
@@@@@@@ðmìì@L@ãbäaím@fi@ì@Ša†óä@Z@@ìì@Z@@@@@@ðmìì@_@aí‚@ìím@Z@@@@@@@ìì@L@aí‚@ói@Z@@ìím

@@@@ðmìì@_@aí‚@Z@ìì@L@aí‚@ói@Z@ðmìì@_@aí‚@ìím@Z@ò†@b−ó÷@L@aí‚@ói@@ì@ŠónÐ
@@@@@@@@@@@@@@@@@ðmìì@ì@òìóîõ‹@ñü‚@ò†@ói@ì@båŽïè@ñóØòŒŠóÔ@ñòŠóqý@Z@@Šó ó÷

@òì@L@oŽïi@†aŒb÷@oä†Šó @üm@båï ó÷@òìòŠò‡ïi@aìó÷@òìónîò‡i@óØòŒŠóÔ@oïäaím
@@@@@@@@@@@@@@@@@ìì†Šóè@Šó@ón‚@ñó−óq@òì@@âïåïi@ãòìbš@ìì†@ãói@ãò†ò†@ðmóîb’

@@@@@ói@òì@@ñìbš@Šóè@@@@@@@@@@@ @ãŠòì@â’óÜ†@ãói@ì@ânïi@ãóîeí @ìì†@@@@@òì@@ìíjm‹
@@@@@@@@@@@@@óØ@@ðÜ†@Šó@üi@†‹Ø@ñòˆbàb÷@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@IH@@@@ñìíàŠóÐ@@Z@@Šóè
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@@@@oò†@ì@Ša†óä@ñý@ñŒŠóÔ@ñòìóäbåŽïè@n‚aì†@ðäaìŠòìbš@ÚŽïóØ
@@@@@@@@@@@@@oŽî‹jÜóè@ñŠó@óÜ@ì@oŽïåŽïÙ“ia†@ñóØòŒŠóÔ@óÜ@çbî@pbÙi@Ûóîìín“îûŠóä

@@@@@@@@óÜ@a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@aìó÷Iyóà@ñóyb@a†Šó“@H@@ómb²ò†
@òìóîü‚@ð’ŠóÈ@ñŠójŽï@‹Žîˆ@@@N 

 أو  عسراًي ظله فلينظر م   ـ اهللا ف  هـلَّـِظ ي  أنْ من أحب ((: وفـي رواية   
 .)٨())ليضع له

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ó’ü‚@ñfq@ÚŽïóØ@Šóè@I@@ñóyb
a†Šó“yóà@H@@@ðäaìŠòìbš@bi@aìó÷@òìóîü‚@ð’ŠóÈ@ñŠójŽï@‹Žîˆ@ómbƒïi
@è@n‚aì†@@@@@@@@@@@óÜ@bi@çbî@pbÙi@ìín“îûŠóä@oò†@ì@Ša†óä@ñý@ñŒŠóÔ@ñòìóäbåŽï

@oŽî‹jÜóè@ñŠó@óÜ@ì@oŽïåŽïÙ“ia†@ñóØòŒŠóÔN@
ـ   (( : IH قال رسول اهللا      : قال )(حذيفة  وعن    مالئكةُـتلقـت ال

ـ م  رجلٍ روحمأَ: فقالوا  ،   كان قبلكم    نلِْمعال    : قال  ؟ خري شيئاً ـ من ال  ت  ،
ـ   ي أنْ ـ فتيان  فآمر  الناس داين أُ  كنت  : قال  ، رـكَّذَت: قالوا    معسرـ ينظروا ال

 .)٩())جوزوا عنهـت:  قال اهللا عز وجل  :قال، موسر ـويتجوزوا عن ال

                                                           
 ) .٢٤١٩: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٨(

 .واللفظ لـمسلم ) ١٥٦٠: (سلم رقم وصحيح م) ٢٣٩١: (صحيح البخاري رقم ) ٩(
ين فضلُ إنظار الـمعسر والوضع عنه إمـا كل الد       : وفـي هذه األحاديث    : (قال اإلمام النووي    

فـي االستفاء ، سواء استوفـى من       الـمسامـحة فـي االقتضاء و    ليل ، وفضلُ  وإما بعضه من كثٍري أو ق     
ين ، وأنه ال يـحتقر من أفعال الـخري فلعله سبب السـعادة             الـوضع من الد   موسٍر أو من معسٍر ، وفضلُ     

 ففي هذه األحاديث من الترغيب    (: ، وقال اإلمام القرطبـي     ) ٧٠ / ٦: (شرح صحيح مسلم    ) والرحـمة
مه أو ظنها حرمت ـ غريةَرسين إذا علم ع    الد  رب ي قتادة يدل على أنَّ    ـوحديث أب ،  ما هو منصوص فيها     

 يوسر ، والوضع    ى أنْ ـتأخريه إل : معسر  ـ ال حاكم ، وإنظار  ـم تثبت عسرته عند ال    ـ ل عليه مطالبته وإنْ  
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ómaì@Z@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@ðmóîìíàŠóÐ@@Z@çbØón“î‹ÐIðyûŠ@H
@@@òíŽï÷@”Žïq@ñóäaìóÜ@ÚŽîìbïq@p‹ Šòì@çbî@@÷@L@ó@@@çbïmìì@b−@Z@@@@‹Žï‚@ïè@üm@bîb÷@@ì@

@@@@@@ðmìì@”îìó÷@_@òìì†‹Ø@póØbš@Z@@@@çbïmìì@L@‹Žï‚óä@Z@@@ðmìì@L@òìòŠóÙii@Z
@ì@ŠbÙmóà‚@ói@†‹Øò†@bàŠóÐ@b−ó÷@ì@ÚÜó‚@ói@a†ò†@ãŒŠóÔ@æà
@@@@@@@@@@@@@@ì@Ša†óä@ñý@ñŒŠóÔ@ñòìóäbåŽïè@n‚aì†@ðäaìŠòìbš@aìóØ@bØò‡äóàŠbØ
@@@@@@@@@@@@ð“ï’üqìbš@ì@ç‹i@”îìín“îûò†@ñ‹mb‚@ì@çóÙi@ìín“îûŠóä@oò†

@@@@ñìíàŠóÐ@L@çóÙifÜ@Z@@@@@@@@@@@ìíàŠóÐ@ðäbØón“î‹Ð@ói@•bäaím@ói@ì@òŠìó @ñaí‚@Z
@çóÙi@fÜ@ð’üq@ìbš@ì@çŠíji@ñfÜ@•òíŽï÷N@

@JóØbš@óÜ@óÙŽï’ói@pŠíØ@oò†@ì@Ša†óä@ñŠaŒŠóÔ@ói@òìóåmbè@ðîòŒóiZ@

مسع رسول اهللا خصوم بالباب عالية      : قالت   )رضي اهللا عنها  (عائشة  عن  
واهللا ال  : ستوضع اآلخر ويسترفقه يف شيء وهو يقول        هما وإذا أحدمها ي   ـأصوات
ي على اهللا ال يفعل     ـمتألـأين ال ((:  عليهما فقال    IHفخرج رسول اهللا    ،  افعل  
  .)١٠()) أنا يا رسول اهللا فله أي ذلك أحب :قال؟ معروف ـال

@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H@@@@@@@@@@@@ñŒŠói@Âäò†@ì@fàò†@óàò†@ïi@eí 
@@@@”Žïq@óÜ@ìíi@‘óØ@ìì†@@@@@@@@@@@@@@@ói@†‹Øò†@‹m@ñóØòìóÜ@ñaìa†@çbïÙŽïØóî@aìóØ@òìb Šò†@

@@@@@@@@@@@@@@@ÚŽïn’@†‹Øò†@fÜ@ñaìa†@ì@ñóØòŒŠóÔ@ñòìóä†‹Ø@aìa†@óÜ@oŽïi@çbïä@ì@ãŠóä@ì@ðîŒói
@@@@@@@@@@@@pìíîò†@”îìó÷@L@òìómbÙi@ãóØ@ñŠó@óÜ@ì@oŽïåŽïÙ“ia†@óØòŒŠóÔ@óÜ@Z@@@@ói@‡åŽîí

@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óîüi@L@ãóØbä@óàó÷@aí‚I@H@@@îüi@òìòŠò†@ón“îûŠ@@@@ñìíàŠóÐ@ì@çb
@Z@@@@@@@@L@pbØóä@óØbš@ì@‹Žï‚@óØ@paí‚ò†@aí‚@ói@‡åŽîí@aìóØ@ñòìó÷@óîeíØ@óÜ@aíØ

                                                                                                                                      
  :حا عنه الصحيفة وقال لهـمه حيث م  ـيمعنيني أبو اليسر لغر   ـوقد مجع ال   ،   ين عن ذمته  إسقاط الد : عنه  
  ) .٣٧٥ / ٣: ( تفسري القرطبـي )ي حلـ فأنت ف فاقض وإالَّ قضاًء وجدتإنْ

 ) .١٥٥٧: (صحيح مسلم رقم ) ١٠(
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@@@ðmìì@”îìó÷@Z@@@@@@@@@@çbîòìó÷@bi@ó’ü‚fq@ðäbïÙŽïàbØ@Šóè@bu@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷@âåà
@oŽî‹Žî‰jÜóèN@
J@@ñŠaŒŠóÔ@ì@ŒŠóÔ@ðäbØòŠòŠòŒ@ì@çbîŒ@ì@ðØbå‹m@Z 
Šó@ñŠaŒŠóÔ@ì@ŒŠóÔñ@Ü@ŠaŒŠóÔ@ñìbïq@@çbºóq@ì@ûŠ†@ó@ ـ  ١

@pbØò†Šò†@òìóä‡äbÙ’Z 
أكثر ما يتعوذ من     IHكان رسول    :قالت   )رضي اهللا عنها  (عائشة  عن  

ـ         : قلت  ،  م  ـمأثـمغرم وال ـال ؟ مغرم  ـيا رسول اهللا ما أكثر ما تتعوذ من ال
 .)١١()) حدث فكذب ووعد فأخلفمِرـ غَن مهـإن((: قال 

@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@Šbu@ŠûŒ@@@@@@@@@@@@óÜ@aí‚@ói@p‹ ò†@ñbäóq@ÚŽî
@@@@@@@ìì@”ïåà@L@ñŠbjäaìbm@ì@ñŠaŒŠóÔ@Z@@ñó÷@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@@@@@@@ðš@Šói@óÜ@òìó÷@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñìíàŠóÐ@_@ñŠaŒŠóÔ@óÜ@aí‚@ói@oî‹ ò†@bäóq@ÚŽîŠbu@ûŠŒ@Z@@@@Šóè@óÙäíš
@@@@@@@ì@‡Èòì@Šó ó÷@ì@pbØò†@ûŠ†@†‹Ø@ñóÔ@Šó ó÷@ìíi@ŠaŒŠóÔ@ÚŽïóØ

“ïäbºóqð@oŽïåŽïèbä@ñfu@ói@a†@N@
@@ŠóÐ@óÜ@òì@@@@q@a†ìí“Žïq@ñóØò†ìíà@ï@@@@@@ðmìì@óØòŠaŒŠóÔ@òìb@ZIŽ‚@žoï“@

@Ćçc@aì@c@İ‡yÚq@dÐ@đ‰ØŽiÚ@L@@Ćçcì@@c@đÈŽ‡Û@dÐ@đÝ‚ÑÚH@@@ómaì@@Z@@@@ãb‹m@aí‚@ói@‡åŽîí
@@@@@@@@@@@@@@@@@@óàójîóä@ì@ãò‡i@fq@oäbºóq@ì@‡Èòì@òì@L@ãóÙi@ûŠ†@ì@ãóÙi@a‡Üó @óÜ@oÔ

@ãóÙi@ñóäaìó›Žïq@ì@ŠóN@
@ñŠaŒŠóÔ@ŠaŒŠóÔ@ñìbïqð’ím@pójîóÌ@ì@pbØò†@ãón@ ـ  ٢

pbØò†@ÿłóy@ð“ïäa†a@ì@ç†‹Ø:  

                                                           
 ) .٥٤٥٤: (صحيح سنن النسائـي رقم ) ١١(
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١٢ 

ـ م((:  قـال    IH رسول اهللا    أنَّ )(ي هريرة   ـعن أب  ـ  لُطْ ي ـ الغن
 .)١٢())مـلْـظُ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ò†@óØ@òìóÙŽïóØ@çóîý@óÜ@ŒŠóÔ@ñòìóä†‹i@n‚@aì†
@óáÜìŒ@ì@ãón@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@oŽïäaíni@ì@oŽï›iNNN@

óØ@óäai@•òìó÷@òì@aìaí‚@ñŠójàóÍŽïq@IH@ðmóîìíàŠóÐ@@Z
)) يوم القيامة الـظُـلْـم ١٣())...ظُلمات(N@

@ómaì@Z@a‡îaì†@ñˆûŠ@óÜ@óîôÙîŠbm@ç†‹Ø@âÜìŒ@ì@ãónN@
  الواجِديـلَ((:  قال IH عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اهللا  و

١٤())وعقوبتهرضه  ِعلُّـِحي(. 
@@ómaìZ@@@@@@ñbäaím@óØ@ñóóØ@ìó÷@@@@@@@ì@òìóma‡îbä@ãłói@òìóma‡i@ŒŠóÔ@óîóè

@@÷@pb‚ò†@ñaì†@@@@@@@@@@@@@ça†@a@ì@ç‡äbÙ’@póÉàí@ì@ç†‹Ø@pójîóÌ@óàó@@@@óÜüm@ì@
@pbØò†@ÿłóy@ñòìóä‡äófÜN@

@@@@@@@@@@@óØ@òìóÙŽïóØ@çóîý@óÜ@ŒŠóÔ@ñòìóäa†@n‚aì†@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@òì
@@@@@@i@ì@ŠŒíÈ@fi@ói@ì@pbØò†@ðàó‚‹m@ãóØ@ãłói@ì@òìóma‡ïi@oŽïióè@ñbäaím@@ñaì†@íäbï

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ÚŽïØóî@aìó÷@pbØò†@Âäbà@ñŠó@ì@Âäbà@ñòäbq@ì@ðäbîói@ì@û‹àó÷@ì@pb‚ò†
@@@ðäbØòŠìó @óäaìbmIالـكبائـر@H@@@@@@@@@ói@oŽïiò†@ñfq@ì@òìa†@ãb−ó÷Iفاسـق@Hì@

@oŽî‹Ùi@”ïåv@ì@‡äói@ì@oŽî‹ÙjŽïÜ@ðmbÙ’@óØ@óîòìó÷@ñónîb’N@
S@@@@@îŠ@ñŠbšìì†@çbáÝíà@Šbu@ÚŽî‡äóè@ñŠaŒŠóÔ@ì@ŒŠóÔ@@@ç†Šaí‚@bj

@òìómbØò†Z@
                                                           

 ) .١٥٦٤: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٤٠٠(و ) ٢٢٨٧: (صحيح البخاري رقم ) ١٢(

 ) .٢٥٧٩: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٤٤٧: (ري رقم صحيح البخا) ١٣(

 ) .٤٣٧٣: (وصحيح سنن النسائي رقم ) ٣٦٢٨: (صحيح سنن أبـي داود رقم ) ١٤(
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١٣ 

@@@@@@@@@@a†òìa‹ìíä@ãó÷@ðîbmüØ@óÜ@óÜb‚@ãó÷@@@@ñ†Šìì@ói@@@òìóåîóØò†@çììŠ
Iإنْ شاء اهللا@HN@

@
ـ ٤   aí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H @Šó@óÜ@†‹Øò†óä@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä

ŠaŒŠóÔ@ñìì†‹à:  
ال يصلي على رجل مات      IHكان رسول اهللا    ((: قال  ) (عن جابٍر   

 .)١٥()) ...وعليه دين
@ómaìZ@q@aí‚@ñŠójàóÍŽïIH@Šó@óÜ@†‹Øò†óä@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä@

@óîaíji@ŠaŒŠóÔ@Šó ó÷@ìì†‹à@ñìbïqNNN@
ـ   (( IH رسـول اهللا     أنَّ )(ي هريرة   ـعن أب و ؤتى بالرجـل   كـان ي

 فـاءً  أنه تـرك و    ثَد ح  فإنْ من قضاٍء ؟   هل ترك لدينه     سألُ في ينى عليه الد  ـمتوفـال
 .)١٦()) ...وا على صاحبكمصلَّ:  قال للمسلمني وإالَّعليِه ى صلَّ

@@ómaìZ@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@@@@üi@båŽïèò†@çbîŠaŒŠóÔ@ñìì†‹à@ñìbïq@
@ñý@ì@@@@@@üi@òìín“Žïèfu@ói@ñòŠbq@ïè@bîb÷@†‹Øò†@ñŠbï‹q@”îìó÷

@@@@@@@@@@@ð’ói@óØ@òìín“Žïèfu@ói@ñò‡äòìó÷@óîa‹mìíi@ñfq@Šó ó÷@bu@_@ñóØòŒŠóÔ
@@@@@@@ò†@Šó@óÜ@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä@aìó÷@pbÙi@ñóØòŒŠóÔ@@@@ðäbäbáÝíà@ói@båï ó÷@†‹Ø

@ìíàŠóÐò†@Z@çóÙi@çbmóØóÜòìbè@Šó@óÜ@‰Žîíä@çbmü‚NNN@
مات رجلٌ ، فغسلناه    ((: قال  ) رضي اُهللا عنهما  (عن جابر بن عبد اهللا      و
لرسول اهللا       وكفناه ووضعناه ، وحنطناه IH       حيث توضع الـجنائز عند مقـام 

لعلَّ ":  عليِه فجاَء معنا خطًى ثُم قال         بالصالة IHنـا رسول اهللا    ثُم آذ جربيل ،   
                                                           

 ) .١٩٦٢: (صحيح سنن النسائـي رقم و) ٣٣٤٣: (صحيح سنن أبـي داود رقم ) ١٥(

 ) .١٠٧٠: (صحيح سنن الترمذي رقم ) ١٦(



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

١٤ 

 ، فقال رجلٌ منا يقالُ      نعم ، ديناراِن ، فتخلف    : ، قالوا   " على صاحبكم ديـناً ؟   
همـا  : "يقول  I@Hيا رسول اهللا هـما علي ، فجعل رسول اهللا          : له أبو قتادة    

 عليِه ، فجعل    نعم ، فصلَّى  : فقال  " عليك وفـي مالك والـميت منهما بريٌء ؟      
حتى كـان   " ما صنعت الديناران ؟   : "إذا لَـِقي أبا قتادة يقول      I@Hرسول اهللا   

اآلن حـني بـردت عليـِه       : "قد قضيتهما يا رسول اهللا ، قال        : آخر ذلك قال    
١٧())"جلده(. 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@çbü‚@çüi@ì@•üq@æÑØ@ì@çbà†Šü’@•óáŽï÷@ì@†‹à@ÚŽîìbïq@
@@@@çbàa†@a†óîbŽïu@ìóÜ@ì@†‹Ø@ä@b@üi@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@a‡Žïm@ñòŒbäóu@aìóØ@

@@@@@@@@@çb’bq@L@Þîu@ðäbnòì@ñbŽïu@ñý@óÜ@ìì†‹à@ñ‰Žîíä@ðä†‹Ø@üi@oŽî‹äò†a†
@aí‚@ñŠójàóÍŽïqçbàI@H@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ñòŒbäóu@ñ‰Žîíä@ñòìó÷@üi@òìò†‹Ø@Ša†b b÷@
@@@@bu@pbÙi@Šó@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@@@@@@@@ì@pbè@a‡äbáÜó @óÜ@ÚŽîìbäóè@‡äóš@

÷ó@@@ñìíàŠóÐ@b−@Z@@@@@@@@@@_@oŽïi@òìòŠó@ói@ñŒŠóÔ@çbmóØòìì†‹à@óÜòìbè@óîóäaìóÜ
@@çbïmìì@Z@@@@@@@@ŠójàóÍŽïq@óîüi@L@òŠaŒŠóÔ@Šbåî†@ìì†@fÜóiI@H@@@@@@ì@o‚@aì†@ñü‚
pbèóä@@@@@@@@a‹mìò†@ñfq@óØ@ÚŽîìbïq@b−ó÷@L@I أبو قتادة@H@@@ðmìì@Z@@@@ñŠójàóÍŽïq@ñó÷

@ãaìò†Šói@bu@L@æà@Šó@óÜ@òŠbåî†@ìì†@ìó÷@aí‚@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@
îò†@@ìíàŠóÑ@Z@@@@@@@@@@@üm@ñòŠbq@óÜ@oŽïiò†@ì@óîüm@Šó@óÜ@ðä†Ša‰i@òŠbåî†@ìì†@ìó÷

@ðmìì@_@ñfÜ@óîõŠóifi@•óØòìì†‹à@ì@òìónŽîŠ‡iZ@÷@L@fÜóió@b−
@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@ãaìò†Šói@òì@L@†‹Ø@óØòŒbäóu@Šó@óÜ@ñ‰Žîíä@
@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@@@ói@póîbjn’ói@Šó ó÷@I أبو قتادة@H@@ò†@ñfq@@@ìíàŠóÐ@Z

                                                           
وحسنه األلبانـي فـي صحيح الـجامع الصـغري    ) ٧٤ / ٦: (قي  والبيه) ٥٨ / ٢: (رواه الـحاكم   ) ١٧(

فتح الباري شرح صحيح البخاري     : وانظر  ) ٢٢٨٩: (وأصله فـي صحيح البخاري رقم      ) ٢٧٥٣: (رقم  
 ) .٥٩٠ ـ ٥٨٨ / ٤: (
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١٥ 

@†@ìì†@@@@@@@@@@@@@@ðmìì@a‡äbîŠbu@aì†@óÜ@íØòìbmóè@_@pbè@Šó@ói@çbïš@óØòŠbåî@Z@@ñó÷
@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@æàìì†Ša‰i@@@@L@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@@•IH@@@@ñìíàŠóÐ@@Z@@@@bnŽï÷@b÷

@òìóîìíi@ÚåŽïÐ@òìì†‹à@ìó÷@ŽïqN@
ين وفـي هذا الـحديث إشعار بصعوبة الد     : (قال الـحافظ ابن حجر     
  .)١٨() من ضرورة، وأنـه ال ينبغـي تـحمله إالَّ

@ómaìZ@@@@ì@ŒŠóÔ@aìóØ@oîóØò†@òìói@oóè@òìóîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@
@@@@@@@@@@@@@òìòŒŠóÔ@‹Žîˆ@ónîó£@pü‚@oŽïibä@òì@L@óŠíÔ@ì@póyòŠbä@‡äóš@ñŠaŒŠóÔ

@oŽïióä@a†ŠìŠòŒ@ì@oîíŽïq@ŠûŒ@ðmbØ@óÜ@þÝï÷N@
@òìónŽîŠ†ò†@üi@ñóØòŒŠóÔ@ðäbØóØbš@óÜ@ŠaŒŠóÔ@ñìì†‹àZ@ ـ ٥

من مات وعليه دينار    (( : IH قال رسول اهللا      :ل قا )(عن ابن عمر    
 .)١٩()) دينار وال درهممأو درهم قضى من حسناته ليس ثَ

@ómaìZ@èŠ†@çbî@ÚŽîŠbåî†@ì@oŽî‹·@ÚŽïóØ@Šóè@@ói@ñŒŠóÔ@ÚŽïàó
@@aìó÷@oŽïi@òìòŠó@@óØ@a‡ÙŽîˆûŠ@óÜ@L@òìónŽîŠ†ò†@üi@ñòŒŠóÔ@ìó÷@ðäbØóØbš@óÜ

@óîôä@ãóèŠ†@ì@Šbåî†N@
ـ ٦  @‹à@@@@ónŽïšbä@oŽïi@”î‡ïèó’@Šó ó÷@ŠaŒŠóÔ@ñìì†@ìbä

‹Žî‰ióä@üi@ñóØòŒŠóÔ@íØòìbm@òìó’óèóiŠ†@oŽîZ@
من (( :ـه قال   أنIH@رسول اهللا    عن   IH رسول اهللا    عن ثوبان مولـى  

جنة من الكـرب والغلـول      ـجسد وهو برئ من ثالث دخل ال      ـفارق الروح ال  
٢٠())ينوالد(. 

                                                           
 ) .٥٩٠ / ٤: (فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١٨(

 ) .٢٤١٤: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ١٩(

 ) .٢٤١٢: (وصحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٢٧٨٥: ( األحاديث الصحيحة رقم سلسلة) ٢٠(
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١٦ 

@@ómaìZ@@@@ÚŽïóØ@Šóè@I@@ @ì@ûŠðäbï@H@@@@@@ñŠóifi@ì@ñó’ý@óÜ@òìóîìíibïu
@@@@@@@@òìón’óèói@ónŽïšò†@aìó÷@o’@f@óÜ@ìíi@Z@@@@@@@@@@@ì@L@µäaŒ@ßŒóiü‚@ì@ðÜŒ@ïÐ

@ì@L@ðä†‹Ø@•óia†@”Žïq@Âäóu@ðmìóÙnò†@óÜ@ç†‹Ø@ñŒ†@ŒŠóÔN@
ـ  (( : IH رسول اهللا    قال:  قال   )(ي هريرة   ـعن أب و مؤمن ـنفس ال
ـينه حتمعلقة بد٢١()) عنهىقضى ي(. 

@ómaìZI@ðäbï @ì@ûŠ@H@ìói@òìa‹aíÜóè@ì@oòíîóq@Ša‡äbáï÷
@òìónŽîŠ†ò†@ñüi@íØòìbm@ðmóîŠó@óÜ@óØ@òìòŒŠóÔN@

حديث من الدالئل علـى أنـه ال يـزال          ـوهذا ال : (ي  ـقال الصنعان 
ـ       ،  ينه بعد موته     بد ميت مشغوالً ـال موت ـففيه حث على التخلص عنه قبل ال

 صـاحبه فكيـف     ىمأخوذ برض ـين ال وإذا كان هذا الد   ،  حقوق  ـوأنه أهم ال  
  .)٢٢()! ؟اًـ وسلبهباًـ ون غصباًذَِخما أُـب

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@ìì†‹à@ãaìò†Šói@óØ@ñòìó÷@Šó@óÜ@óîóÜói@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@
@@@@@@@@@@@@üi@óîa‡Žïm@ðäa‡äbè@óîüi@L@òìóîóØòŒŠóÔ@ói@ónòíîóq@ì@óÙîŠó‚@ðä†‹à@ñaì†

@@@@@@@@@@@ä‹ @”îŒŠóÔ@òì@L@ç†‹à@”Žïq@ŒŠóÔ@óÜ@ç†‹Ø@Šb ŒŠ@ü‚@@@@@@ðÔóy@ì@Óbà@æî
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ói@óØ@oŽïi@ÚŽïÜbà@ì@òŠbq@üi@óàó÷@Šó ó÷@bu@L@òìòìì†‹à@Šó@ói@óÙÜó‚@

@@@ŒŠóÔ@ói@ñóØóäòìb‚@ñ‡äóàaŒòŠ@@@@@oŽïi@a‹i@@NN@@@@@@@@@@oò†@ói@óØ@ñòìó÷@oŽïiò†
_@oŽïi@çüš@oŽî‹iò†@ðäłbm@ói@ì@ñŠa†ŠûŒ@ói@ì@æm‹ @aŠóóiNA@

ـ غي(( :  قـال  )(عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا           و  رفَ
 .)٢٣())يندـ ال إالَّ ذنٍبللشهيد كلُّ

                                                           
 ) .٢٤١٣: (وصحيح سنن ابن ماجه رقم ) ١٠٧٨: (صحيح سنن الترمذي رقم ) ٢١(

 ) .٩٢ / ٢: (سبل السالم شرح بلوغ الـمرام ) ٢٢(

 ) .١٨٨٦: (صحيح مسلم رقم ) ٢٣(
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@@ómaìZ@@@@@@@@@ŒŠóÔ@óÜ@béäóm@oŽïiò†@•ü‚@‡ïèó’@ðÙŽïäaìbm@ìíàóè@óÜ@aí‚@
@oŽïióäN 

  .))يندـال  إالَّ شيٍء كلَّرفِّكَي سبيل اهللا يـالقتل ف((: ويف رواية 
@ómaìZ@@@ñüè@ì@pòŠbÐóØ@ónŽïiò†@a†aí‚@ñìbåŽïq@óÜ@çìíi‡ïèó’@

î‹@oŽïióä@ŒŠóÔ@béäóm@ÚŽïäaìbm@ìíàóè@ñòìóå@N@
 قاعداً IHقال كان رسول اهللا      )(وعن حممد بن عبد اهللا بن جحش        

 خفض بصره فوضع يده علـى       م السماء ثُ  لَبجنائز فرفع رأسه قِ   ـحيث توضع ال  
نا وسكتنا قرتف ف :قال! سبحان اهللا سبحان اهللا ما أنزل من التشديد       : جبهته فقال   

ـ     : فقلنا   IH رسول اهللا    إذا كان الغد سألت   حىت  ،   ي ـما التشديد الذي نزل ف
م  ثُ لَِتم قُ م عاش ثُ  والذي نفسي بيده لو قتل رجل يف سبيل اهللا ثُ         ((: قال  ؟  ين  الد

 .)٢٤())ى يقضى دينهـجنة حتـ ما دخل اليندم قتل وعليه عاش ثُ
والـذي  ،  ين  الدسبحان اهللا ماذا أنزل من التشديد يف        ((: وفـي رواية   

 وعليه  لَِتقُ م أحيي ثُ  م ثُ لَِتقُ م أحيي ثُ  م يف سبيل اهللا ثُ    لَِت قُ  رجالً نفسي بيده لو أنَّ   
د٢٥())جنة حىت يقضى عنه دينهـ ما دخل الين(. 

@@ómaìZ@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@IH@@@ñòŒbäóu@aìóØ@ìíjn“ïäa†@a†óîbŽïu@ìóÜ@
@@@@@@@@@ŒŠói@ñŠó@b−ó÷@L@oŽî‹äò†a†@a‡Žïm@@@@@@@@@@ñìbš@b−ó÷@çbb÷@ìòŠói@òìò†‹Ø

@ðÜíŽïm@Šó@ón‚@ò†@ì@òìò†‹Ø@ãä@ñìòŒ@ìòŠóiIðäaìbšíŽïä@H@ì
@@@ðmìì@çb’bq@Z@@@@@@@@@ÛóîõŠíØ@ì@ãóØ@ìíàóè@óÜ@aí‚@üi@ñ†‹ fi@ì@ðØbq@NN@@òìó÷

@@@@@@@ðmóyòŠbä@ì@ñ‡äìím@óÜ@òíîŒóia†@ðš@A@@@@@@Âäò†fi@ì@æîbnóè@•óáŽï÷@b−ó÷

                                                           
 ) .١٨٠٤: (صحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٢٤(

 ) .٣٦٠٠: (و صحيح الـجامع الصغري رقم ) ٤٦٨٤: (صحيح سنن النسائي رقم  )٢٥(
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@@@@@@ï‹q@pbè@ðäbîói@óØ@bu@L@æîìíi@@@@óÜ@†‹Ø@ãŠb@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@IH@@@@çb¸ìì@ì@
@Z@@ñìíàŠóÐ@_@ñŒóia†@óØ@ìíi@ðš@óîômóyòŠbä@ì@ñ‡äìím@ìó÷@Z@@ói@pòŠbió

@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ÚŽîìbïq@Šó ó÷@ónò†@ói@à@ðäbï @óØ@ñóóØ@ìói@‡åŽîí@L@ìíi@ŒŠóÔ
@@@@@@@@@@@@@@b−ó÷@L@oŽîŠˆíÙi@b−ó÷@ì@òìónŽïji@ìì‡åîŒ@b−ó÷@ì@L@oŽîŠˆíÙi@a†aí‚@ñìbåŽïq

@ji@ìì‡åîŒ@@@@@ónŽïšbä@aìó÷@oŽïi@òìòŠó@ói@ñŒŠóÔ@ãłói@oŽîŠˆíÙi@b−ó÷@ì@òìónŽï
@òìónŽîŠ†ò†@üi@ñóØòŒŠóÔ@íØòìbmóè@òìón’óèói@ìbäN@

مائة درهم وترك   ـ أخاه مات وترك ثالث    أنَّ) (وعن سعد بن األطول     
 أنفقها على عياله فقال النيب        أنْ عياال فأردت IH  :))  إن أخاك محتبس ينـه  بد 

 دينارين أدعتهما امرأة ولـيس       فقال يا رسول اهللا قد أديت عنه إالَّ         ،  عنه فاقِض
  .)٢٦())حقةها مفأعطها فإن: قال ، ها بينة ـل

@@ómaìZ@@@@@@†óf@ì@†‹à@ãóØa‹i@ISPPH@@@@ðÙŽïäaŽï‚@ì@ðmaà@ói@ðàóèŠ†@
@@@@@@fq@îìa‡Žïq@ì@Ûóàín’@ói@ãò‡i@óîòŠbq@ìó÷@ânîì@”ïåà@L@o“ŽïéŽïuói

@@Žï‚@üi@ã‹Ùi@@@@”îŠójàóÍŽïq@L@ñóØóäaIH@@@ñìíàŠóÐ@@Z@@@@@ói@òìa‹Ø@‡äói@póØa‹i
@òìóîóØòŒŠóÔ@ñüè@@@@@@@ìì@L@òìòŠò‡i@ñóØòŒŠóÔ@óîüi@@Z@@ñó÷@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@

@@@@@@@@@@@@ñŒaí‚a†@ÚŽïmò‹Ðb÷@aìóØ@oŽïióä@Šbåî†@ìì†@béäóm@òìóîa†@üi@ãóØòŒŠóÔ@ìíàóè
@@@@@@@ñìíàŠóÐ@L@óîôä@ð’óÜói@ì@pbØò†@Z@@@@@@@Ôóy@Šó@óÜ@ìó÷@óÙäíš@eŠò‡ïi@@ì@ó

@pbØò†@oaŠN@
  : من الفقه ي حديث هذا الباب معاٍنـوف: (قال الـحافظ ابن عبد الـرب 

ى يقـع   ـ حت ينِهجنة من أجل د   ـ عن ال  سـحب ي مرَءـ ال ومنها أنَّ ... 
 .القصاص 

                                                           
 ) .٢٤٣٣: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٢٦(
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 .ي اآلخرة ـميت فـي الدنيا ينفع الـميت بعده فـ عن ال القضاَءومنها أنَّ
اء ـ إذا كان له وف     :ينهجنة بد ـ عن ال  سحبما ي ـميت إن ـ ال ومنها أنَّ 

ـ    ين فرض والوصية بالد ،  م يشهد عليه    ـ يوص به ول   مـول  جميع إذا ـ عنـد ال
حبس عن   وبعصيانه ذلك ي   م يوص به كان عاصياً    ـفإذا ل ،  ة  ـم يكن عليه بين   ـل
 ...جنة واهللا أعلم ـال

، جنة  ـ عن ال  حبس به صاحبه   هذا الذي ي   ينـدوقد تكلمنا على هذا ال    
 هم يوص به أو قدر على األداء فلم يؤدـ وفاء ولهـواهللا أعلم هو الذي قد ترك ل      

وأمـا  ،  م يؤده   ـومات ول أو فـي سفٍه    ي سرف   ـحق أو ف  فـي غري   أو أدانه   
 اهللا ال   م يترك وفاء فـإنَّ    ـ ومات ول  سٍرع وأ فاقٍةـ لِ ي حق واجبٍ  ـمن أدان ف  

حِبيسأنْ  على السلطان فرضاً    اهللا ألنَّ   شاء جنة إنْ ـ به عن ال   ه  ي   ؤدي عنه دـينه 
ملة الصدقات أو من سهم الغارمني أو من الفـيء الراجـع علـى              ـإما من ج  

 . )٢٧()مسلمني من صنوف الفيءـال
@J@ñŠaŒŠóÔ@ì@ŒŠóÔ@óÜ@òŠìó @ñaí‚@ói@æm‹ @bäóqZ@

اللـهم  (( :يقـول     كنت أمسعه كثرياً  IHأن النيب    )(عن أنس بن مالك     
جنب وضـلع   ـوالعجز والكسل والبخل وال   حزن  ـ وال مهـ من ال   بك ي أعوذُ ـإن
٢٨()) وغلبة الرجالينالد(. 

@@ómaì@Z@@@@@oïjàò†@ÚŽîŠbu@ŠûŒ@æà@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@ììŠóÑîò†@@Z
@@@@@@@@@îbäaímfi@ì@ðmóyòŠbä@ì@ñŠbjàóÌ@óÜ@ã‹ ò†fq@pbäóq@æà@óîaí‚ð@@@ðÜójàóm@ì@

ŠóÔ@ðŠíÔ@ì@ðØüå‹m@ì@ðÝîŒòŠ@ì@çaìbïq@ðäìíi@ÿaŒ@ì@Œ@N@

                                                           
 ) .٢٧٤ / ٤: (تفسري القرطبـي : ، وانظر ) ٢٣٩ ـ ٢٣٨ / ٢٣: (التمهـيد ) ٢٧(

 ) .٦٣٦٩: (صحيح البخاري رقم ) ٢٨(
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٢٠ 

ـ    IH رسول اهللا    أنَّ )(عن عبد اهللا بن عمرو      و هؤالء ـكان يدعو ب
 .)٢٩())...ين  من غلبة الد بكي أعوذُـاللهم إن((: الكلمات 

@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@ñbÈì†@ì@òìóîaŠbqò†@óäb’ìì@ãói@
@@@@ìíàŠóÑîò†@ì@†‹Øò†@Z@@@@@@@@@@@íi@ÿaŒ@óÜ@ã‹ ò†fq@pbäóq@æà@óîaí‚@@@@@ói@ŒŠóÔ@ðäì

@òìóàŠóNNN@
@@@@@@@@@@óØ@a†‹m@ðØóîò†ìíàŠóÐ@ìóÜ@òìa‹Ø@‘bi@•óàó÷@ñüèI@ó“÷bÈH@

oŽïjŽïÜ@ñaí‚@ñaŒòŠ@ðmóîìíàŠóÐ@Z@
يـا  : قلت ،  م  ـمأثـمغرم وال ـأكثر ما يتعوذ من ال     IHكان رسول   

ـ  ن م هـإن((: قال  ؟  مغرم  ـرسول اهللا ما أكثر ما تتعوذ من ال         حـدث   مِرـ غَ
 .)٣٠())ففكذب ووعد فأخل

@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@@@@@@@@@óÜ@aí‚@ói@p‹ ò†@ñbäóq@ÚŽîŠbu@ûŠŒ@
@@@@@@@ìì@”ïåà@L@ñŠbjäaìbm@ì@ñŠaŒŠóÔ@Z@@ñó÷@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@@@@@@@ðš@Šói@óÜ@òìó÷@

@@@@@@@@@@@@@@@@@ñìíàŠóÐ@_@ñŠaŒŠóÔ@óÜ@aí‚@ói@p‹ ò†@ñbäóq@ÚŽîŠbu@ûŠŒ@Z@@@Šóè@óÙäíš
@@@@@@ì@‡Èòì@Šó ó÷@ì@pbØò†@ûŠ†@†‹Ø@ñóÔ@Šó ó÷@ìíi@ŠaŒŠóÔ@ÚŽïóØ@

“ïäbºóqð@oŽïåŽïÙ“îò†@pa‡i@N@
حديث سد  ـستفاد من هذا ال   ي: مهلب  ـقال ال : (قال الـحافظ ابن حجر     

ي ـ الكذب ف  ـى ذريعة إل  ي الغالب ـين ألنه ف   استعاذ من الدIH   ألنه  الذرائع  
ـ  اه مقالـين عليه من ال   ي الوعد مع ما لصاحب الد     ـلف ف خـحديث وال ـال
ى ال يقـع يف     ـين االستعاذة من االحتياج إليه حت     اذة من الد   وحيتمل أن يراد باالستع    ،

ـ   رأيـت  م ثُ ...هذه الغوائل أو من عدم القدرة على وفائه حىت ال تبقى تبعته              ي ـ ف
                                                           

 ) .١٢٩٦: (امع الصغري رقم وصحيح الـج) ٥٤٨٨: (صحيح سنن النسائي رقم ) ٢٩(

 ) .٢٣٩٧: (صحيح البخاري رقم ) ٣٠(
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 ألنَّين وجواز االسـتدانة      بني االستعاذة من الد    ال تناقض  " :منريـحاشية بن ال  "
أين فمن الذي استعيذ منه غوائل الدِلدان وسمنها فقد أعاذه اهللا وفعل جائزاًم  ... 

ـ   ين الد أنَّ: منري  ـقال ابن ال  : وقال أيضاً    لُِّخـ ال ي ـ  بالد   وأنَّ  ، ِنـي
  .)٣١()ِهـخشى من غوائلما يـ منه ليست لذاته بل ِلاالستعاذة

                                                           
قال ( : الًئقاذكـر اإلمام القرطبـي أمثلةً على غَـوائل الـدين         : ò‡÷bÐ@،  ) ٧٧ / ٥: (فتح الباري   ) ٣١(

ـ  نـيالد(( :  عنه أنه قال   يِوور ))ِنـيدـ ال نـيـ ش ينالد : ())(النبـي   ـ هم   ـ ذَـ بالليـل وم  ةٌـلَّ
ي ـالزم ف ـ ال مهـغل القلب والبال وال   ما فيه من ش   ـ ل ةًـذلَّ وم يناًما كان ش  ـوإن:  قال علماؤنا    ))بالنهار

 مـن   دِعـما ي ـى حني أوانه ورب   ـ بالتأخري إل  ِهـتـنحمل مِ ـقائه وت ـ ل عندم  ـغريـقضائه والتذلل لل  
ـ ،  حلف له فيحنث ذلك     ـ أو ي  ب فيكذِ م بسببه ـ الغري ثُحدـخلف أو ي   في نفسه القضاءَ  هذا عليـه   ـول

يا رسول اهللا ما أكثر مـا تتعـوذ مـن           : ين فقيل له    مغرم وهو الد  ـم وال ـمأثـ يتعوذ من ال    كان السالم
ـ     ـ فرب  وأيضاً  ، )) الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف       إنَّ((  :فقال؟  مغرم  ـال م ـما قد مـات ول

قضـى  ى ي ـهنة يف قربه بدينه حت    ـمؤمن مرت ـنسمة ال ((  :ل عليه السالم  هن به كما قا   ـين فريت  الد يقِض
 )واهللا اعلـم  ،  ه  ـنقص كمال ـماله وت ـ ج بـِهذْـن ت ـيي الد ـشائن ف وكل هذه األسباب م   ،   ))عنه

  .)٤١٧ / ٣(: تفسري القرطبـي 
 :تـخريخ األحاديث التـي ذكرها اإلمام القرطبـي فـي قولِه هذا 

: سلسلة األحاديث الضعيفة والـموضوعة رقـم       [حديثٌ موضوع    ))ِنـيدـ ال نـيـ ش ينالد((/ أ  
 )] .٣٠٣٢: (، وضعيف الـجامع الصغري رقم ) ٤٧٢(

سلسلة األحاديث الضـعيفة  [حديثٌ ضعيف جداً  )) بالنهار ةٌـلَّذَـ بالليل وم  مـ ه نـيالد((/ ب  
 )] .٣٠٣٣: ( الصغري رقم ، وضعيف الـجامع) ٣٦١٩: (والـموضوعة رقم 

: حديث صحيح أخرجه البخـاري رقـم         )) الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف       إنَّ((/ ج  
)٢٣٩٧. ( 

حديث صحيح أورده اإلمـام      ))قضى عنه ى ي ـينه حت هنة يف قربه بد   ـمؤمن مرت ـنسمة ال ((/ د  
    وأصله ـنفس ال ((القرطبـي بـمعناه    صحيح سـنن الترمـذي رقـم        [)) نه ع ىقضمؤمن معلقة بدينه حىت ي :

إنَّ صاحب الدين مرتـهن فـي     ((:  ، أما الـحديث بلفظ      )]٢٤١٣: (وصحيح سنن ابن ماجه رقم      ) ١٠٧٨(
سلسـلة  : ، وانظـر    ) ١١٣٦: (ضعيف الترغيب والترهيب رقـم      [ فضعيف جداً    ))قربِه حىت يقضـى عنه دينه    

 )] .٥٥٧ / ٣: (األحاديث الضعيفة والـموضوعة رقم 
@êïjåm@@Z قول القرطبـي هذا لفائدتني اثنتني هـما ذكرت: 
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@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@ñbàóåi@óÜ@óîônî‹i@óØ@µåïiò†@ÚŽïî†í@óîò†ìíàŠóÐ@ãóÜ@
I@bØüè@ì@çbØbŽîŠ@m‹ @@çìíš@çaìbm@ìòŠói@ðäbØòŠ@O@@Ê÷aŠ‰Üa@‡Ž@H@@óÙäíš

ŠójàóÍŽïqI@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÚŽîŠbu@ŠûŒ@ñòìó÷@Šói@óÜ@ŒŠóÔ@óÜ@òìím‹ @aí‚@ói@ñbäóq@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@‡Èòì@ðäbåŽïèóäfu@ói@ì@ç†‹ØóÔ@óÜ@ç†‹Ø@ûŠ†@üi@óØóîüè@ì@bŽîŠ@ŒŠóÔ
@@@@@@@@@@@@@@@@L@òìóîŠó@ói@òŠaí@ñóÔ@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@óØ@ñòìó÷@ÿó @óÜ@a‡äbºóq

@@@óîóäaìóÜ@òì@@@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@æm‹ @bäóq@óÜ@oŽïi@î‹i@ŒŠóÔ@óÜ@æm‹ @bäóq@ói@oóióà
@@@@@@@@@@@@@@òìóäbqa‹‚@óàb−ó÷Šó@ãó÷@ìbä@ónŽîìóØóä@íØòìbm@ŒŠóÔ@ói@çìíi@îíŽïq
@@@@@@@@@@@@@@@@òìóäa†@ŒŠóÔ@Šó@óÜ@çìíi@bäaímfi@óÜ@æm‹ @bäóq@óÜ@oŽïi@î‹i@óîóäaìóÜ@çbî

@oŽïåŽïàóä@òìòŠó@ói@ŽîŠbï‹qŠói@íØòìbmNNN@
@@@óÜ@b−ó÷B  منريـبن ال حاشيةB@@@@ìíia‹ìíä@âïåïi@a†@Z@@@@çìí›ÜóéŽïm@ïè

@çaíŽïä@óÜ@óîôä@ÚŽïäìíi@óäaìó›Žïq@ìIŒŠóÔ@óÜ@æm‹ @bäóq@H@ìI@ŽïnìŠ†
ç†‹ØŒŠóÔ@H@@@@@@@@@@@@@@@óàb−ó÷Šó@óÜ@óîônî‹i@òìa fÜ@ñbäóq@óØ@ñòìó÷@óÙäíš

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@póàýó@ì@pbÙi@ŒŠóÔ@ÚŽïóØ@Šóè@bu@L@ŒŠóÔ@ðäbØòŠaíàóèbä@ì@ta‹‚
@Žïi@ìaŠŽîŠbq@@@@@@@@@@@@@@@aí‚@aìó÷@ç†‹ØŒŠóÔ@ñóäaŠaíàóèbä@ì@ta‹‚@óàb−ó÷Šó@ìóÜ@o

@òìa‡àb−ó÷@ìŠ†@ðØóîòìò†‹Ø@ì@pa†ò†@ñbäóqN@
@J@òìóäa†@ŒŠóÔ@üi@ç†‹Ø@bÈì†Z@

  :إذا أوى إىل فراشـه     كان يقول    هـأنIH ي هريرة عن النيب     ـعن أب 
 .)٣٢())...ي الدين ـ عناقِض … اللهم رب السماوات ورب األرض((

                                                                                                                                      
 . ـ االستئناس بـما ذكره من غوائل الـدين وآفاتـِه التـي صحت بـها األحاديث١
 ـ التنبيه على ما ذكره من األحاديث الضعيفة ، إذ ال يـجوز االسـتدالل بالضـعيف وال    ٢

 .رر عند الـمحققنييـجوز ذكره إالَّ مع بيان ضعفِه كما تق

 ) . ٥٠٥١: (صحيح سنن أبـي داود رقم ) ٣٢(
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ómaì@Z@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@ñbŽïu@Šó@ómóîbjn’û‹i@Šó ó÷@
@ìíàŠóÑîò†@ì@†‹Øò†@ñbÈì†@mìó‚@NNN@Z@ò‹Žî‰ji@üi@ãŒŠóÔ@óîaí‚NNN@

ي ـي عجزت عن مكاتبتـ إن : مكاتبا جاءه فقالأنَّ )(عن علي و
لو كان عليك مثل  IH رسول اهللا ننيهملَّ ععلمك كلماٍت أُ أالَ :فقال، ي ـفأعن
،  عن حرامك حاللكـي ِبـكفنا مالله: ((قل ،  أداه اهللا عنك اًـنـيل صبري دجب
 .)٣٣())ي بفضلك عمن سواكـوأغنن

@ ómaìZ@Šb ŒŠü‚@ ñ‡äóie‹ @ a‡îóØóäòìb‚@ ÿó @ óÜ@ óØ@ ÛóîóÝîüØ@
@ ìíjnói@ ðä†‹ØIعقد الـمكاتبة@ H@ çaŠa‡äbáï÷@ ñaìó“Žïq@ ñý@ üi@ pbè)علي 

(@ ðmìì@ ì@@ Za‡àbäaím@ óÜ@ æà@óîüi@ ãóØóäòìb‚@ ói@ ãò‡i@ óØòŠbq@ óîôä@
@ ñìíàŠóÐ@ ”îìó÷@ L@ óÙi@ âîŠbØìbè@ Z@óØ@ ãóØóä‹ŽïÐ@ oØóîó’ìì@ ‡äóš@ bîb÷

@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@ñòŒa‡äó÷@ói@Šó ó÷@aìóØ@òìíi‡Ø‹ŽïÐ@fq@à@I@ð‚b’
ió–@H@fÝi@L@òìóma‡i@ðmüi@aí‚@aìó÷@oŽïi@òìòŠó@ói@pŒŠóÔ@Z@
))اللهـي ِبـكفنا مي بفضلك عمن سواكـوأغنن، عن حرامك  حاللك((N@@

@ ómaì@ Z@òì@ L@ oäbØóàaŠóy@ ói@ ŠójàaŠói@ óÙi@ âÝîbÔ@ ÿłóy@ ói@ óîaí‚
@pü‚@óÜ@óu@ói@ŠójàaŠói@oäbØóØbš@ì@póáÉïä@óÜ@óÙi@ã‡äóàóÜìò†N@

@J@òìóäa†@ŒŠóÔ@ói@ç†‹Ø@çbàŠóÐZ@

@ó÷@ŒŠóÔ@@@ì@ómóäbà@@@@@üi@òìómbjïi@ŠaŒŠóÔ@ñìbïq@oŽïiò†@@@@@óÜ@ñóØóäòìb‚@
mbØ@@@@@@@@@@@@@@@Šóè@çbî@ìíia‹Ø@ñŠbî†@üi@ñòìóä†‹i@ðmbØ@Šó ó÷@a‡îü‚@ñìa‹Ø@ñŠbî†@ð

@@@@@@@@@@@@@oŽïióä@ñòìó÷@üi@pb‚óä@ñaì†@ónîíŽïq@aìó÷@òìómbjïi@ìíióè@ñbäaím@ÚŽïmbØ
@ŠbØ@ãón@çbî@ŠbÙmóäbï‚@óiN@

                                                           
األحاديـث   سلسـلة ، و ) ١٨٢٠: (صحيح الترغيب والترهيب رقم     و) ٣٥٦٣: (صحيح سنن الترمذي رقم      )٣٣(

 . )٢٦٦ : (رقم الصحيحة
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@ðmóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@Z} ا�َــاتِ إِلَــىواْ األَمأَن تُــؤد كُمرــأْمي ــه إِن اللّ
  .]٥٨ : سورة النساء[@}هاأَهلِ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@ì@òìóäò‡i@çbØómóäbàó÷@óØ@ñòìói@pbØò†fq@çbnäbàŠóÐ@aí‚
@çbïäbØóäòìb‚@üi@òìóä‹ŽïïiN@

@@@@ÛóîòŒa‡äó÷@Šó ó÷@buIÚŽïÌóÝióà@H@@@@@@@@@ónŽïiò†@aìó÷@pbji@ŒŠóÔ@ói@òŠbq
@@@@@@@@@@@@@@@@ñìa‹Ø@ñŠbî†@ðmbØ@óÜ@ì@oŽïióä@ŠbÙmóåï‚@oŽïiò†@ì@a‡ïä†Šó @óÜ@ÚŽïmóäbàó÷

@a‡îü‚@@@@a†Šó@ói@ñóîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@båï ó÷@ñóØóäòìb‚@üi@òìómbjïi
@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óØ@oŽïiò†@fuóifuIH@@ðmóîìíàŠóÐ@ŠaŒŠóÔ@ói@pòŠbió@

 :))ـإنهم ِرـ غَنحدث فكذب ووعد فأخلفم ((@N@
@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@pbØò†@ûŠ†@†‹Ø@ñóÔ@Šó ó÷@ìíi@ŠaŒŠóÔ@ÚŽïóØ@Šóè

Ù“îò†@pa‡i@”ïäbºóq@ì@‡Èòì@Šó ó÷@oŽïåŽïN@
@óØ@pbiò†@òìó÷@ìòŠói@çbáÝíà@ñŠaŒŠóÔ@ì@ŒŠóÔ@óàó÷@Šói@óÜ
@@@@a‡îŠbnÐí @ì@Ša†‹Ø@óÜ@çbØòììŠìì†@ì@ÖïÐbäíà@ðäbØóØbqbä@ómóÑï

@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óÙäíš@òìóma‡jäòŠIH@@@@ðmóîìíàŠóÐ@@ZII@@@ÖÐbåžáÜa@óîe@
@tþq@Zb‚@Žæđážmûc@aˆgì@L@ŽÒÝ‚c@Ž‡Èì@aˆgì@L@ŽlŽ‰Ø@t‡y@aˆgŽçHHISSHN@

@@ómaì@Z@@@@@@@@@óäbï@ììŠìì†@ì@ÖïÐbäíà@ðmóÑï@ì@óäb“ïä@Z@@@@ñóÔ@Šó ó÷
@@@@ì@L@pbØò†@ûŠ†@†‹Ø@@@@@@@@@æŽïÜói@ì@çbºóq@ì@‡Èòì@Šó ó÷@ò@@@@@@ì@oŽïåŽïÙ“îò†@pa‡i@

@pbØò†@póäbï‚@oò†@‹Žîˆ@óîa‹‚@ðmóäbàó÷@Šó ó÷@òì@L@Šó@ómbjîbäN@

                                                           
 ) .٥٩: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٣: (صحيح البخاري رقم ) ٣٣(
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٢٥ 

ي ِمثلُ لو كان لـ(( : )( رسول اهللا قال:  قال  )(ي هريرة   ـعن أب 
               هـدشيٌء ، إالَّ شيٌء أرص ثالثٌ منه علي رـمنـي أنْ ال يـباً ما يسرٍد ذَهأُح

 .)٣٤())ِلـديـٍن
@@ómaìZ@@@@@@@@@ñíŽïØ@ñòŒa‡äó÷@ói@Šó ó÷@I@‡yí÷@H@@@@@@@óîaíióè@ínÜb÷@ì@‹ŽîŒ

@@@@@@@þÝï÷@L@òìómóîbájŽïÜ@ð›ïè@ì@óîbjn“îû‹i@a†Šó@ói@ñˆûŠ@f@ìíióä@•üƒáŽïq
@ÚŽïn’@òìóäa†@ŒŠóÔ@üi@ã‹jïÜóè@óØ@oŽïióäN@

) (ين ، وما كان عليِه      فيِه االهتمام بأمـر وفاء الد    : (قال الـحافظ   
 .)٣٥()من الزهادة فـي الدنيا

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@ì@ñŠa†bÐòì@ñŠaíi@ói@óîa‡Žïm@ðäa†@ðä‹ @óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@
@@@@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@óØ@ñòìó÷@òì@L@ŒŠóÔ@ñòìóäa†IH@@@@@óÜ@òìíi@ñŠó@óÜ@

@bïäì†@óÜ@ç†‹ÙÜóè@o“q@ì@´îìóä@bïäì†N@@@
@J@òìóäa†@ŒŠóÔ@óØbš@ói)القضاء نسح(Z@

@óîaì@póåäí@@@@@@@@@@@ñòŒa‡äó÷@óÜ@oŽïi@‹mbîŒ@óØ@ñòìói@òìónŽîŠ‡i@ŒŠóÔ@ðØbš@ói@
@@@@@@@@@@@@L@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@ói@òìóma‡i@Øbš@ðÙŽîŠüu@óØ@ñòìói@çbî@óØòŒŠóÔ@ãłói

÷@òìó“Žïq@óÜ@oŽïia @xŠóà@ói@óàó÷@Šó ó÷bjîŠ@ói@oŽïiò†@aìóZ@@
ي على الـنيب    ـكان ل ((: قال  ) رضي اُهللا عنهما  (عن جابر بن عبد اهللا      

IH د٣٦())يـي وزادنـ فقضانين(. 
@ómaì@Zìíi@òìòŠójàóÍŽïq@ñý@ói@ãŒŠóÔI@H@ì@òìóàa†@ñóØòŒŠóÔ@bu@

@ãa†fq@ð“î‹mbîŒN@
                                                           

 ) .٢٣٨٩: (صحيح البخاري رقم ) ٣٤(

 ) .٧٠ / ٥: (فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٣٥(

 ) .٦١٥: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٣٩٤: (صحيح البخاري رقم ) ٣٦(
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٢٦ 

،  كـراً ِب IHاستسلف رسـول اهللا     ((: قال   )( رافـعي  ـعن أب و
ـ  :  فقلت،   هركْ أقضي الرجل بِ   ي أنْ ـ من الصدقة فأمرن   اءته إبلٌ فج  أجـد  مـ ل
  خيـار  فإنَّ اهـأعطه إيIH  ي  ـ فقال النب   ،  رباعياً  خياراً الًم ج ي اإلبل إالَّ  ـف

٣٧())ًهم قضاءالناس أحسن(. 
@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@@@@@@L@†‹Ø@ŒŠóÔ@ñìín“îóŽïq@ðÙŽî’ìì@

†ó–@ñ’ìì@çb’bq†@ì@pbè@üi@ñóÔò@óØ@ã†‹ÙŽïq@ðäbàŠóÐ@òìó÷@ñaì
@@@@@@@@ìì@L@ñóØóäòìb‚@ói@òìóàò‡i@ìín“îóŽïq@ðÙŽî’ìì@Z@@@a‡äbØò’ìì@ìbä@óÜ

@@L@oŽïióä@óÜb@Šaíš@ì@Ûbš@ñ’ìì@óÜ@óu@òìóîôåïióä@â›ïè@îŠójàóÍŽïq”@
IH@@@ñìíàŠóÐ@@Z@@@@@óÙäíš@eŠò‡i@ñóäaìóÜ@ÚŽïØóî@@@@óîóóØ@ìó÷@ÚÜó‚@î’bi

@ŒŠóÔ@óØòìóma†ò†@òíŽï’@æîØbš@ì@æî’bi@óiN@@
@@@óØ@òìímbè@a†‹m@ðÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@òì@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@

@@ðmóîìíàŠóÐ@Z))     كان لرجٍل على النبـي) (       يتقاضـاه من اإلبِل ، فجاءه ِسن
:  ِسنه فلم يـجدوا إالَّ ِسنـاً فوقها ، فقال          أعطوه ، فطلبوا  ) : (فقال النبـي   

  قال النبـي        : ، فقال   أعطوه ، أوفيتنـي أوفـى اُهللا بك) : (  كم إنَّ ِخيـار
٣٨())كم قضاًءأحسن(. 

جواز االقتراض واالستدانة ، وإنـما     : وفـي هذا الـحديث    : (قال النووي   
 .ين يستعيذُ باِهللا من الـمغرم وهو الد ((ة ، وكان   للـحاج)(اقترض النبـي 

    ستحبي ـهأجود         وفيه أن دـرمن قرٍض وغريِه أنْ ي يـنلـمن عليِه د
      ـمن الذي عليِه ، وهذا من الس ـة ومكارم األخالق ، وليس هو من قـرٍض        ن

جـر منفعـةً فإنه منهـي عنه ، ألنَّ الـمنهي عنه ما كان مشروطاً فـي عقد              
                                                           

 .واللفظ لـمسلم ) ١٦٠٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٣٩٣: (صحيح البخاري رقم ) ٣٧(

 .واللفظ للبخاري ) ١٦٠٠: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٣٩٣: (صحيح البخاري رقم ) ٣٨(
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٢٧ 

ـ             ه ، ويــجوز    القرض ، ومذهبنا أنه يستحب الزيادة فــي األداء عمـا علي
              عشرة فأعطـاه للـمقرض أخذها ، سواء زاد فـي الصفة أو العدد بأنْ أقرضه

 .)٣٩(" )خريكم أحسنكم قضاًء) : "(لعموم قوله ... أحد عشرة 
@ómaìZóîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@ðäbØò†í@óÜ@@Z@

@ãłói@L@ónìŠ†@ç†‹Ø@ŒŠóÔ@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@îíŽïq@Šói@óÜ@
óÙäíš@òìì†‹Ø@ñŒŠóÔŠójàóÍŽïq@I@H@ñŠaŒŠóÔ@óÜ@aí‚@ói@p‹ ò†@ñbäóq@N@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìóÜ@aìóØ@óîòìòŠó@ói@ñŒŠóÔ@óØ@ñóóØ@ìó÷@üi@ómóåäí@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•óàó÷@òì@L@ðmóîŠó@óÜ@óØ@ñóØóäòìb‚@üi@òìónŽî‹Žïi@Øbš@ì@’bi

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ðmóibi@óÜ@òì@L@çbØòŒûq@ì@çaíu@ón’ìòŠ@ì@póåäí@óÜ@óÙŽï’óiI@@Šóè
Š@oŽïåŽïi@ÚŽî†í@ÚŽîŒŠóÔóîbjî@H@ñeŠ@ì@òìa‹ØóÌò†óÔ@óàó÷@óÙäíš@óîôä

@@@@@@@@@@@@@@óîônî‹i@òìaŠ†óäfq@ñeŠ@ì@òìa‹Ø@óÌò†óÔ@óØ@ñòìó÷@óÙäíš@L@òìaŠ†óäfq
@@@@@@@óÜ@oŽî ò†@xŠóà@ói@óØ@ñòìóÜIñ‡ÔóÈ@H@@@@@•óáŽï÷@ðäìíšüi@òì@L@a†óØòŒŠóÔ

@óÜ@óØ@ñòìóÜ@òìónŽîŠ‡i@‹mbîŒ@a†òìóäa†ŒŠóÔ@ðmbØ@óÜ@ómóåäí@óØ@óîaì
@@@ìŠ†@òì@L@ðmóîŠó@@@@@@@@@@bu@L@oŽî‹iŠòì@óîò†bîŒ@ìó÷@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@üi@ó“ïn

@@@@@@@@@@@@@Ûóî@íØòì@Šóè@oŽïi@a†òŠbàˆ@óÜ@çbî@oŽïi@a†óØón’@ñòíŽï’@ì@Šüu@óÜ@óØò†bîŒ
@@ŠójàóÍŽïq@ñóØò†ìíàŠóÐ@Žïn“ @Šói@óÜ@óîaìI@H@ðmóîìíàŠóÐ@óØ@@Z

@òìóma†ò†@òíŽï’@æîØbš@ì@æî’bi@ói@ŒŠóÔ@óØ@óîóóØ@ìó÷@çbnåî’biN@
جافاة ـ ال ينبغي له م    ين من عليه د   أنَّ وفيه: (ـحافظ ابن حجر    وقال ال 

ـ ـمثل ال ـوفيه جواز وفاء ما هو أفضل من ال       …  حق  ـصاحب ال  ض رـمقت
  .)٤٠() … اتفاقاًنئٍذيي العقد فيحرم حـم تقع شرطية ذلك فـإذا ل

                                                           
 ) .١١٦ / ٦: (ح مسلم  شرح صحي)٣٩(
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٢٨ 

@@ómaìZ@@óØ@oŽïäóîó ò†@òìó÷@ò†ìíàŠóÐ@ãó÷@@Z@@@@ói@ñŒŠóÔ@ÚŽïóØŠóè
@ìíi@òìòŠó@a‡Ôóy@çòìb‚@ÿó @óÜ@oŽïi@×òŠ@ì@Ú’ìì@oŽïibä@aìó÷@NNN@
@@òì@@@òìóäa†@ŒŠóÔ@@@@@@@@@@@@@@ói@óØ@ñòìóÜ@Øbš@ì@’bi@ðÙŽïn’@ói@ónìŠ†

@@@@@@@@@@@@båï ó÷@òìóØóÜóàbà@ñbmòŠó@óÜ@oŽïia óä@xŠóà@ói@óàó÷@Šó ó÷@òìa‹i@ŒŠóÔ
@çbîbäaŒ@ñaŠüØ@ói@oŽïiò†@ãaŠóy@ómbØ@ìó÷N@

@J@òìóäa†@ŒŠóÔ@ðmbØ@ñ‹ÙîŒZ@

 نينـاً استلف منه حني غزا حIH      النيب   أنَّ )(بد اهللا بن ربيعة     عن ع 
  اهللاُ بـاركIH : ))  قال له النيب     مفلما قدم قضاها إياه ثُ    ،   ثالثني أو أربعني ألفاً   

 .)٤١())مدحـ والفاُء الوِفلَ السزاُءما جـ إنك وماِلك يف أهِلكلَ
@@ómaì@Z@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@ðmbØ@óÜ@I@óÌ@@æîóäíy@ñaŒH@@@@@çbî@ð@a†

@@@@@@@@@@@@@@ói@òìóîa†@ñóØòŒŠóÔ@òìóîaŠó @ÚŽïmbØ@çb’bq@L@†‹i@ŒŠóÔ@ói@fÜ@ñŠaŒóè@Þš
@@@@@@pìì@ñfq@b−ó÷@ì@ñóØóäòìb‚@Z@@@@@@@@@ì@òìónÜa‡åà@ì@ÿbà@ìbä@ómb£@póØòŠói@aí‚

ç†‹Ø@‘bqí@ì@ñŠa†bÐòì@óÜ@óîônî‹i@béäóm@ŒŠóÔ@’a†bqN@@
@J@óØbš@ói@ŒŠóÔ@ñòìóä†‹Ø@aìa†)الـ نسحبةطالَم(Z@

  حقاً  طالب نم((:  قال   IHرسول اهللا   أنَّ  ) (عن ابن عمر وعائشة     
 .)٤٢()) أو غري واٍف واٍففاٍفي عـ فهـيطلبفلْ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@@@@@@ñaìa†@bi@aìó÷@òìò†‹Ø@ðîü‚@ðÙŽïÔóy@ñaìa†@ÚŽïóØ@Šóè
@ðÜłóy@ì@ðØbq@ì@ðäaíu@ói@òìómbÙi@Z@ñìaìómbä@ói@çbî@òìóîa†@ñìaìóm@óiN@

                                                                                                                                      
 ) .٧٣ ـ ٧٢ / ٥: (فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٤٠(

 ) .١٧٥٧: (وصحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٢٤٢٤: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٤١(

 ) .٢٤٢١: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٤٢(
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٢٩ 

ـ  ِباِحص لِ  قال IHرسول اهللا    أنَّ   )(ي هريرة   ـأبعن  و :  حِقـ ال
))ـ حقك فذْـخ٤٣()) أو غري واٍف واٍففاٍفي ع(.  

@@ómaìZ@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@@@@ìíàŠóÐ@ðÔóy@çòìb‚@ói@@Z@@póØóÔóy
@ðÜłóy@ì@ðØbq@ói@òìòŠóji@Z@ìíi@ìaìómbä@çbî@ìíi@ìaìómN@

@ómaìóØ@Zìíi@ŠbÙmóäbï‚@óØòŠaŒŠóÔ@Šó ó÷@çòìb‚@oŽïiò†@aìó÷@
@@@@@@@òìómbji@ñü‚@ñóØóÔóy@béäóm@óØòŒŠóÔ}@@@@@ìíi@ìaìómbä@çbî@ìíi@ìaìóm@{@L

@@@@@óÙäíš@pbÙi@óîóÝÑ@ì@‹ŽîíØ@ŒŠóÔ@ìóÜ@póäbï‚@”îìó÷@oŽïibä@ãłói
@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïqIH@@@@ðmóîìíàŠóÐ@@Z))   ك ، والاألمانةَ إلـى من ائتــمن أد
خانك نم ـنـخ٤٤())ت(.  

@@ómaì@Z@÷@ìó÷@@@@@@@@@@@@@òì@L@ñóØóäòìb‚@ói@òìòŠò‡ïi@ómý@óÜ@óØ@ñómóäbàó
@oîìì†‹Ø@ŽðÜ@ðmóäbï‚@óØ@óØóà@”ïÙŽïóØ@óÜ@póäbï‚N@

@J@‹m@ðÙŽïóØ@Šó@üi@ŒŠóÔ@ñòìóånaí IóÜaíŽzÜaHZ@

  .)٤٥()ـةمـٍة إلـى ِذميِن من ِذلُ الدقْـن(هـي : الـحـوالـة 
ŒŠóÔ@ñòìóånaí @Z@Ô@ñòìóånaí @óÜ@óîônî‹i@ðä†Šó @óÜ@ŒŠó

@‹m@ðÙŽïóØ@ðä†Šó @Šó@üi@òìóÙŽïóØN@
@@@@@@@@@ìíióè@òìóÙŽïóØ@ñý@ói@pŒŠóÔ@Šó ó÷@NN@@@@@@@ñý@ói@ñŒŠóÔ@”îìó÷

@@@@ìíióè@òìò‹m@ðÙŽïóØ@NN@@@@@@@@@û‹i@ðmìì@a‡móØòŒŠóÔ@ñòìóä†‹Ø@aìa†@ðmbØ@óÜ@òì
@@@@ñý@óÜ@póØòŒŠóÔI@‘óØ@óä⁄Ð@H@@@@@@@ðmóîý@óÜ@ãŒŠóÔ@”ïåà@óÙäíš@òìò‹iŠòì

@Z@@÷@Šó ó÷@aìó÷@@ìóI@‘óØ@óä⁄ÐH@@@@@@@@ìíi@ìín“îûŠ@oò†@ì@bäaím@ói@ó@NN@@ŒŠóÔ@òì
                                                           

 ) .٢٤٢٢: (صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٤٣(

 ) .١٢٦٤: (صحيح سنن الترمذي رقم و) ٣٥٣٥: (اود رقم صحيح سنن أبـي د) ٤٤(

 ) .٢٢٥ ـ ٢٢٤ / ٣: (وفـقه السنة ) ٥٨٥ / ٤: (فتح الباري : انظر ) ٤٥(



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

٣٠ 

@@@@@@@†@oîû‹i@oŽïiò†@ìíióä@Šü‚@òŠbq@ì@‹ŽîíØ@@@@ìóÜ@póØòŒŠóÔ@ñaìaI@‘óØ@óä⁄ÐH@@ó
@ìó÷@ñý@üi@òìónŽîŠŒaí ò†@póØòŒŠóÔ@ì@òìónîóÙiN@

،  مـلْـي ظُ ـ الغن لُطْم((:  قال   IH رسول اهللا    أنَّ )(ي هريرة   ـعن أب 
 .)٤٦())ع أحدكم على مـِلـي فلْـيـتبعفإذا أُتِبـ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ò†@óØ@òìóÙŽïóØ@çóîý@óÜ@ŒŠóÔ@ñòìóä†‹i@n‚@aì†
@@@@@@@@@@@@@ÚŽïØóî@ñŒŠóÔ@Šó ó÷@òì@L@óáÜìŒ@ì@ãón@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@oŽïäaíni@ì@oŽï›i
@@@@@@@@@@@@@@@@bi@aìó÷@ìín“îûŠ@oò†@ì@bäaím@ói@ðÙŽïóØ@Šó@üi@òìóîaaí @òíŽï÷@óÜ

i@ñóØòŒŠóÔ@òìónŽîŽîíN@
@Jðä†Šaí‚@çbî@ñòìóäa†@ðmóïä@ói@ÚÜó‚@ñòŠbq@ðä†‹i@Z@

من أخذَ أموالَ النـاِس     ((:  قال   IHي  ـن النب  ع )(عن أبـي هريرة    
 .)٤٧())يريد أداءهـا أدى اُهللا عنه ، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهللا

@@ómaìZ@@@@@óà@ì@póïä@ói@pbji@ÚÜó‚@ðÜbà@ì@òŠbq@ÚŽïóØ@Šóè@@@ñòìóäa†@ói
@@@@@@@@@@@@@@@@ÚÜó‚@ðÜbà@ì@òŠbq@”ïÙŽïóØ@Šóè@òì@L@òìóma†ò†@ñüi@òŠìó @ñaí‚@aìó÷

@pbiò†@ñìbä@óÜ@òŠìó @ñaí‚@aìó÷@ñòìóäa†óä@óióà@ì@póïä@ói@pbjiN@
@@@@@@@@@òìóma†ò†@ñüi@òŠìó @ñaí‚@óØ@ñòìói@oóióà@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ

@o’@ìì†@óÜ@óîônî‹iZ@
@@@@@bb÷@üi@ñŠbØ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@@@@@@ìbä@ómb‚ò†@póØòŠói@ì@pbØò†@ç

@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@oŽïäaíni@íØòìbm@òìóîŠbØ@ì@”ï÷N@
@@@†@ì@ñŠa†óä@ñüè@ói@òìóîbà@Šó@ói@ñóØòŒŠóÔ@ì@†‹à@Šó ó÷@@@oò

ü‚@òŠìó @ñaí‚@aìó÷@òìóîômŠíØiò†@ñüi@ñŽî‰Žî‹äòìó÷@óØ@ñòìói@o@ò‡@
                                                           

 ) .١٥٦٤: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٢٨٧: (صحيح البخاري رقم ) ٤٦(

 ) .٢٣٨٧: (صحيح البخاري رقم ) ٤٧(
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Žïiò†@ñŒaŠ@íØòìbm@òìóma†ò†@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@’a†bq@oN@
@@@@@@@@@@ñìbä@óÜ@òŠìó @ñaí‚@óØ@ñòìói@oóióà@óäbîìíàŠóÐ@bèòìŠóè

@o’@ìì†@óÜ@óîônî‹i@pbiò†Z@
@@@@@@@@@@@@@@@@çbî@ñíŽî‰i@óØ@ñòìói@L@oŽïiò†@a†bïäì†@óÜ@ñóØóä†‹iìbä@óÜ@çbî@

@pbjiìbä@óÜ@ñü‚N@
@@@@@@@@@@@@pa‡i@ña@óØ@ñòìói@oŽïiò†@a†ˆûŠaì†@óÜ@ñóØóä†‹iìbä@óÜ@çbî@òì@

jŽïÜ@ñóØòŒŠóÔ@çòìb‚@ñóÜüm@ì@òìónŽïåŽïN@
نطق الـحديث بأنَّ اَهللا يؤدي عنه إما بأنْ يفـتح           (... :قال الـحافظ   

 ... عليِه فـي الدنيا ، وإما بأنْ يتكفَّل عنه فـي اآلخرة 
ظاهره أنَّ اإلتالف يقع له فـي الدنيا وذلك فــي          " : أتلفه اهللا "قوله  

 .ف عذاب اآلخرة الـمراد باإلتال: وقيل ... معاشِه أو فـي نفسِه 
فيِه الـحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب فـي         : قال ابن بطال    

٤٨(...)داينة وأنَّ الـجزاَء قد يكون من جنس العمل حسن التأدية إليهم عند الـم(. 
@@ómaìZ@@@@@@@@@@@@@@@@ðä†Šaí‚@óÜ@çbåŽïèŒaì@üi@óîa‡Žïm@ðäa‡äbè@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@

@@@a‡äbè@ì@L@ÚÜó‚@ðÜbà@ì@òŠbq@óÜ@óØbš@ói@ÚÜó‚@ñòìóäa†@ŒŠóÔ@üi@óîa‡Žïm@ð“ïä
@a‡ä†‹ØŒŠóÔ@ðmbØNNN@

أيـما رجـٍل   ((:  قال   IHن رسول اهللا     ع )( صهيب الـخري    وعن
د ـدينيجِميناً وهو م ـاهإي أنْ ال يوفيه اَهللا سارقاًع ٤٩())لَـِقـي(.  
@@ómaì@Z@@@@@@@@ì@ðmóïä@ì@oóióà@ì@pbÙi@ÚŽîŒŠóÔ@ÚŽîìbïq@Šóè@@@@@ói@òìóma‡îóä@óØ@oŽïia

@ói@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@ómb ò†@óØ@òìbïq@ìó÷@aìó÷@ñóØóäòìb‚@Œ†@oŽîŠ†‹Žïàˆò†N@
                                                           

 ) .٦٩ ـ ٦٨ / ٥: (فتح الباري ) ٤٨(

 ) .٢٤١٠ (:صحيح سنن ابن ماجه رقم ) ٤٩(
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J@òìómbòŠbØ@ñüè@ói@ñŠaŒŠóÔ@Z@@

@@@@@@@@@@@@@òìòŒŠóÔ@‹Žîˆ@ómìóØ@òìóÙŽïmbòŠbØ@ñüè@ói@ÚŽïóØ@Šó ó÷@@@aìó÷@
@@@@@@@@@@@@@oŽî‹Žî‰iò†@•ò‡äòìó÷@béäóm@ì@çóÙi@ñŠbØìbè@çbäbáÝíà@Šó@óÜ@ónîíŽïq

óÜ@óØ@óîóè@a‡îbäaím@N@@
ي عهد رسـول    ـ ف  رجلٌ يبِصأُ(( : قال   ) (خدريـي سعيد ال  ـعن أب 

تصـدقوا   : IH فقال رسول اهللا  ،   هـين د رـثُـمار ابتاعها فكَ  ـي ث ـ ف IHاهللا  
 ِهرماِئغـ ل  :IH فقال رسول اهللا      ، ينِه د  ذلك وفاءَ  فتصدق الناس عليه فلم يبلغْ    ،  عليه  
٥٠()) ذلكليس لكم إالَّم وـذوا ما وجدتخ(. 

@@ómaì@Z@@@@@@a†aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ðàò†Šó@óÜ@ÚŽîìbïqI@H@@pbè@ÚŽïmbòŠbØ
@@@@@@@@@@@@@@Šói@óÜ@L@Šó@ómìóØ@ñŠûŒ@ðÙŽîŒŠóÔ@óîüi@a‡ÙŽïàìíiìŠói@î‹Ø@óÜ@a‡îŠó@ói

@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@òìó÷I@H@ñìíàŠóÐ@Z@@ì@çóÙi@fq@ñóÔò†ó–@ì@‹Žï‚
@@@@@@@†‹Ø@fq@çbî‹Žï‚@ÚÜó‚@bu@L@çóÙi@ñŠbØìbè@@@@@@@ò‹Žï‚@ìó÷@ãłói@†‹Ø@çbîŠbØìbè@ì@

@@@@@@@@@@@@@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@òìó÷@ñaì†@L@†‹Øóä@ñìaìóm@ói@ñóØòŒŠóÔ@ð’óiI@H@@ói
@@@@@@ìíàŠóÐ@ðäbØòŒŠóÔ@çòìb‚@Z@@@@@@@@@@@@@•óàóÜ@óu@ì@çójïi@æåïjîò†@óØ@ñòìó÷

@óîôä@üi@çbm‹m@ð›ïèN@
محتاج ومن ـ ال والتقوى ومواساةُ رـ على البِ   التعاونُ هفي: (قال النووي   

 يعليه دـ ال وأنَّ،   على الصدقة عليه     حثُّـ وال نعِسمر  ـ  لُِّحـ ال ت مطالبت وال  ه 
وال سِ  مالزمته وفيه أن  … جنهمفلس ما  ـميع مال ال  ـى الغرماء ج  ـلإ يسلم   ه

 .)٥١()ترك للمفلس سوى ثيابه وحنوهاينهم وال يم يقض دـل
@ómaìZ@óØ@óîa‡Žïm@ñòìó÷@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@@Z@

                                                           
 ) .١٥٥٦: (صحيح مسلم رقم ) ٥٠(

 ) .٢١٨ ـ ٢١٧ / ١٠: (شرح صحيح مسلم ) ٥١(
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@@bØìbè@oŽïiò†@@@@@@@@@@@óÜ@ç†‹Ø@ñŽîŠbqü‚@ì@ñŠbØóØbš@Šó@óÜ@oŽî‹Ùi@Øóî@ñŠ
@ñŠbØóqa‹‚@ì@çaìbmN@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð“ïäa‡äbè@ì@oŽî‹Ùi@ŠaŒŠóÔ@ì@Ša†óä@ðmóàŠbî@ì@ñŠbØìbè@oŽïiò†@òì@
@ŠaŒŠóÔ@ì@Ša†óä@ói@ç†‹Ø@óÔò†ó–@ì@µ“‚ói@üi@óîa‡ŽïmN@

@@@@@ñŒŠóÔ@ñaìa†@óîôä@ÿłóy@ì@oìŠ†@bäaímfi@ì@Ša†óä@ñŠaŒŠóÔ@bèòìŠóè@
@oîóÙi@v@ì@‡äói@ì@oîìóÙi@ñaì†@ói@ì@òìónŽî‹ÙjŽïÜN@

@óîa‡Žïm@ð’òìó÷@bèòìŠóè@òì@@Z@ñóóØ@ìó÷@ðÙŽïäbàb@ì@ÿbà@ìíàóè@óØ
@@@@@@@@@@òìbàóä@òìónò†@ói@ð›ïè@óØI@ÝÐíà@H@@@@@@@@çbØòŒŠóÔ@çòìb‚@oò†@ónŽîŠ†ò†

@@@@@@@@@@@@@óÜ@óu@æÝŽïèbåŽïu@ói@üi@ð“ï›ïè@ì@oŽïibà@òìóîŠó@ói@çbîŒŠóÔ@íØòìbmÞuÃóiì@
@çbØóîôØòŠó@óîônîìa‡Žïq@óÜ@oŽïióä@ðäbØòíŽï’òìbè@ìN@

@J@ðmbØòŒ@bîb÷ŒŠóÔ_@oŽîŠ†bä@çbî@oŽîŠ†ò†@@

@òìó’ói@ìì†@ói@oŽïiò†@ìaŠ†@ŒŠóÔ@ói@ðäbàb@ì@Žßbà@ì@òŠbqZ@
Q@@@@@@@@@@ñ‡Žïàí÷@ì@óîóè@ðîòìóäa†@ñbäaím@óÙŽïóØ@ñý@óÜ@óØ@ÚŽîŒŠóÔ

@@oîóØò†@ð’òìóäa†@Z@@iò†@óÜbà@ì@òŠbq@ãó÷@aìó÷@oŽïI@@ì@òŠbq@çòìb‚
óØóäbàb@H@ÚŽïÜb@ìíàóè@üi@pa‡i@ñóØómbØòŒN@
R@@@@@Ša†óä@óÙäíš@óîôä@ðîòìóäa†@ñbäaím@óÙŽïóØ@ñý@óÜ@óØ@ÚŽîŒŠóÔ

@oîóØbä@ñòìóäa†@ñ‡Žïàí÷@ì@ò‹ŽîíØ@ŒŠóÔ@ðÙŽïóØ@ñý@óÜ@çbî@ómŠíØ@oò†@ì
@Z@óîôä@a‡Žïm@ðmbØòŒ@óÜbà@ì@òŠbq@ãó÷@aìó÷N@

 :  واإلفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رمحه اهللا  العلميةة للبحوثقالت اللجنة الدائم
ل وال ميكن الدائن استخالص     ماِطـراً أو كان مليئاً لكنه م     ِسعدين م مـإذا كان ال  (
ـ فال ت ... منهِهيِندقِبجب الزكاة على الدائن حىت يضد ين٥٢() ويستقبل به حوالًه(. 

                                                           
 ) .٩٠٦٩: (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء رقم الفتوى ) ٥٢(
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@@ómaìZ@@@@@@Ša†óä@óØòŠaŒŠóÔ@Šó ó÷@@@@@@@çbî@ìíi@bäaímfi@ì@pŠíØ@oò†@ì
@@@@@@@@@@@@ìíi@ìín“îûŠ@oò†@ì@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@ìíióè@ñbäaím@Šó ó÷@@@@@ŒŠóÔ@ãłói

@@ñóØòŒŠóÔ@ðäaímò‡îóä@•óØòŒŠóÔ@çòìb‚@òì@ìíi@Šó‚aì†@ì@‹ŽîíØ
@@pbÙiŠò†@ðò†@óÜ@ì@òìónŽïåŽïjŽïÜ@NNN@@ì@kuaì@òŒŠóÔ@ìó÷@ðäa†@pbØòŒ@aìó÷

óØòŒŠóÔ@çòìb‚@Šó@óÜ@óîôä@oîíŽïq@òìónŽî‹ ò†Šòì@ñóØòŒŠóÔ@íØòìbmóè@
@oŽïiò†@ŠórŽïm@a‡îŠó@ói@”ïÜb@ìN@

@@@@@@@@@@@@óØ@pa†bä@òŒŠóÔ@òìó÷@ðmbØŒ@ŠaŒŠóÔ@aìóØ@oïäai@•òìó÷@oŽïiò†@òì
@@@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ónîíŽïq@ì@kuaì@çbàb@ì@pòìŠó@ì@ÚÜíà@ðäòìb‚@óÙäíš@L@ðmóîý@óÜ

@òŒŠóÔ@óØ@òìó“îòìói@pa‡i@ñóØóäbàb@ì@ÿbà@ìíàóè@ðmbØòŒ@ñŠó@Šó@óÜ
@oŽî‹Ùi@fÜ@ð’òìóäa†@ñ‡Žïàí÷@ì@oŽïióè@ðîòìóäa†@ñbäaím@óØ@ÚŽîŠaŒŠóÔ@N@

@J@@@@@@@@@@@@@@oŽïiò†@aìó÷@†‹à@ñŠaŒŠóÔ@ói@pŠíØ@oò†@ì@Ša†óä@ðÙŽïäbáÝíà@Šó ó÷

@oŽî‹Žî‰ji@üi@ñóØòŒŠóÔ@póÜìò†@ñóåîŒó‚@óÜ@Z@

ينان  د ينالد(( IHرسول اهللا   قال  : قال  ) رضي اهللا عنهما  (عن ابن عمر    
      ومن مات وال ينوي قضاءه فذاك الـذي        ،   فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه

ـيمن حسناته ليس يومئٍذذُؤخ ٥٣()) وال درهم دينار(. 
@@ómaìZ@@@@@òŠüu@ìì†@ŒŠóÔ@@Z@@@@@@@@@@@@ðmóïä@ì@ñŠaŒŠóÔ@ói@oŽî‹·@ÚŽïóØ@Šóè

@óÜ@ã‹Žî‰iò†@ñüi@ì@ðäòìb‚@ó·ò†@æà@aìó÷@oŽïiìíi@ñóØòŒŠóÔ@ñòìóäa†I@žoïi

ßbáÜaH@@@@@@@@@@@@@@@ñóØòŒŠóÔ@ñòìóäa†@ðmóïä@ì@ñŠaŒŠóÔ@ói@oŽî‹·@ÚŽïóØ@Šóè@òì@L@
@@@@@@@@@@@ðäbØóØbš@òìò†‹Ø@óÜ@óØòŒŠóÔ@ñòŒa‡äó÷@ói@óØ@óîóóØ@ìó÷@òìó÷@oŽïiìíióä

@óîôä@ãóèŠ†@ì@Šbåî†@a‡móàbïÔ@ñˆûŠ@óÜ@óÙäíš@oŽî‹iò†N@

                                                           
 ) . ٣٤١٨: (وصحيح الـجامع الصغري رقم ) ١٨٠٣: (صحيح الترغيب والترهيب رقم ) ٥٣(



    @òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíyNNNNNNNNNNN 

 

٣٥ 

@@J@n‚@aì†ŒŠóÔ@óáÜìŒ@ì@ãón@ñóØóäòìb‚@üi@òìóä†‹i@Z@

ـ م((:  قـال    IH رسول اهللا    أنَّ )( هريرة   يـعن أب  ـ  لُطْ ي ـ الغن
 .)٥٤())مـلْـظُ

@@ómaì@Z@@@@@@@@@@@ò†@óØ@òìóÙŽïóØ@çóîý@óÜ@ŒŠóÔ@ñòìóä†‹i@n‚@aì†
@@@@@@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@oŽïäaíni@ì@oŽï›i]@@oŽïióä@”î‡äóàóÜìò†@ðš@Šó ó÷[@@ãón@

@óáÜìŒ@ìNNN@
@aìóØ@óäai@•òìó÷@òìaí‚@ñŠójàóÍŽïq@IHîìíàŠóÐ@@ðmó@Z

)) يوم القيامة الـظُـلْـم ٥٥())...ظُلمات(N@
@ómaì@Z@a‡îaì†@ñˆûŠ@óÜ@óîôÙîŠbm@ç†‹Ø@âÜìŒ@ì@ãónN@

@@@çóîý@óÜ@ŒŠóÔ@ñòìóäa†@n‚aì†@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@òì
@@@@@@@@fi@ói@ì@pbØò†@ðàó‚‹m@ãóØ@ãłói@ì@òìóma‡ïi@oŽïióè@ñbäaím@óØ@òìóÙŽïóØ

@@@@@@‹àó÷@ì@pb‚ò†@ñaì†@íäbïi@ì@ŠŒíÈ@@@@@@@@@@Âäbà@ñŠó@ì@Âäbà@ñòäbq@ì@ðäbîói@ì@û
@@@@@@@@ðäbØòŠìó @óäaìbm@óÜ@ÚŽïØóî@aìó÷@pbØò†Iالـكبائـر@H@@@@@@ñfq@ì@òìa†@ãb−ó÷

@ói@oŽïiò†Iفاسـق@H@pbØò†@ÿłóy@ðä†‹Ø@æv@ì@‡äói@ì@ç†‹Ø@pbÙ’@ìN@
ـ م "قولـه   : (قال الـحافظ ابن حجر      ـ  لُطْ ـ ـي ظُ ـ الغن " :   مـلْ
الـمطل أطلق ذلك للـمبالغة فـي التنفري عن       والـمعنـى أنـه من الظلم ، و     

من قدر علـى األداء     : ِه ولكن الـمراد به هنا      والغنـي مختلف فـي تعريف   ... 
والـمعنـى أنـه يـحرم على الغنـي القادر على       ... فأخـره ولو كان فقرياً     

 ...األداء أنْ يـمطلَ بالـدين بعد استحقاقِه بـخالف العاجز 

                                                           
 ) .١٥٦٤: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٤٠٠(و ) ٢٢٨٧: (صحيح البخاري رقم ) ٥٤(

 ) .٢٥٧٩: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٤٤٧: (صحيح البخاري رقم ) ٥٥(
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 عن الـمطل ، واختلف هل يعـد فعلـه          جرالـز: ـحديث  وفـي ال 
واستدل بِه على أنَّ    ...  ،   أنَّ فاعله يفسق  عمداً كبرية أم ال ؟ فالـجمهور على        

واستنبط منه أنَّ الـمعسر ال يحبس      ... العاجز عن األداء ال يدخلُ فـي الظلم        
@IUVHN@... )وال يطالب حتـى يوسر 

@@@J@n‚@aì†ŒŠóÔi@@ñóØóäòìb‚@üi@òìóä†‹@ì@ç†‹Ø@pójîóÌ

łóy@óØòŠaŒŠóÔ@ðäa†aÿpbØò†@Z@@

@@@m@ŠaŒŠóÔ@ðÙŽïóØ@Šó ó÷@@@@@@@@@@@@@@ðmóîý@óÜ@óØ@ñòŒŠóÔ@ìó÷@ìíióè@ñbäaí
@@@@@@@@@@@@@@@ŠŒíÈ@fi@ói@o‚ò†@ñaì†@ì@†‹Øò†@ðäbîói@ì@û‹àó÷@ì@òìóîa‡îóä@ì@òìóma‡ïi

@@@@@@@@@@@@oŽïÝi@ì@pbÙi@óØòŠaŒŠóÔ@ðmójîóÌ@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@üi@ónìŠ†@aìó÷@@ì@ãón
@@@@@@@@@@@@@@@@ñ‡äói@ì@ðäa‡åîŒ@ì@ióy@ì@pbÙi@ðmbÙ’@ó“ïnìŠ†@ì@òìì†‹Ø@âŽïÜ@ðáÜìŒ

@@@@@@òìónŽïåŽïifÜ@ðîü‚@ñóÜüm@ì@pbÙi@@@@@@ó“ïnìŠ†@bèòìŠóè@L@@@@ñ‹m@ðäbÙÜó‚
@ŒŠóÔ@ói@fäò†óä@ðäbîü‚@ðÜbà@ì@òŠbq@ñòìó÷@üi@òìómbÙi@Ša†b b÷fÜ@N@

  الواجدِ يـلَ((:  قال   IHن رسول اهللا     ع )(عن الشريد بن السويد     
ِعلُّـِحي رضهـ وعقوبت٥٧())ه(. 

@@ómaìZ@@@@@@@@@@@ì@òìóma‡îbä@ãłói@òìóma‡i@ŒŠóÔ@óîóè@ñbäaím@óØ@ñóóØ@ìó÷@
@@÷@pb‚ò†@ñaì†@@@@@@@@@@@@@ça†@a@ì@ç‡äbÙ’@póÉàí@ì@ç†‹Ø@pójîóÌ@óàó@@@@óÜüm@ì@

@pbØò†@ÿłóy@ñòìóä‡äófÜ@N@
أو يحذر   بأن يقول ظلمنـي      شكايته أي :  عرضه لُِّحـي: قال العلماء   

 . غريه منه كي ال يعطوه أموالـهم
                                                           

 ) .٥٨٨ ـ ٥٨٦ / ٤: (فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر ) ٥٦(

، وقد رواه البخـاري     ) ٤٦٨٩: (وصحيح سنن النسائي رقم     ) ٣٦٢٨(صحيح سنن أبـي داود رقم      ) ٥٧(
 ) .٧٨ / ٥: ( الفتح تعليقاً فـي صحيحه انظر
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 . وحبسه وتعزيره سجنهأي  : وعقوبته
واستـدلَ به على مشروعية حبس الـمــدين إذا        : (وقال الـحافظ   

علـى أنَّ   " : الواجد"كان قادراً على الوفاء تأديـباً لـه وتشديداً عليِه ، وبقولِه           
سحبال ي عسر٥٨()الـم( . 

Jíä@@ñŠó@óÜ@æm‹ @póîb’@ì@ŒŠóÔ@ïìZ@

@@ñaí‚@@@@@@@@@ói@ðäbàŠóÐ@a†Œûq@ðäb÷ŠíÔ@ðmóîb÷@æî‹m‰ŽîŠ†@óÜ@Šb †ŠòìŠóq
@@@@@@@@@@@@@@@@@aìó÷@Ûóîòìbà@üi@ÚŽïóØ@ói@a†@çbïÙŽîŒŠóÔ@Šó ó÷@aìóØ@òìì†‹Ø@çaŠa‡äbáï÷
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@Šó@óÜ@póîb’@ói@çóÙi@”ïóØ@ìì†@ì@æìíåïi@óîaì@Øbš@ì@’bi

Žïi@ŠûŒ@çbî@oŽïi@ãóØ@òŒŠóÔ@oZ@
يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُب            @{:قال اهللا تعالـى    

               لِلِ الَّـذِي عملْيو كْتُبفَلْي اللّه هلَّما عكَم كْتُبي أَن َكاتِب أْبالَ يلِ ودبِالْع كَاتِب كُمنيب     تَّـقِ اللّـهلْيو ـقـهِ الْحلَي
                       ـهلِيلِـلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَن ي تَطِيعسالَ ي ضَعِيفًا أَو ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيالَّذِي ع ئًا فَإن كَانيش همِن خَسبالَ يو هبر

 لَّم يكُو�َا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضَون مِن الشـهداء           بِالْعدلِ واستَشهِدواْ شهِيدينِ من رجالِكُم فَإِن     
أَن تَضِلَّ إْحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما األُخرى والَ يأْب الشهداء إِذَا ما دعـواْ والَ تَسـأَمواْ أَن تَكْتُبـوه صـغِريا                     

    ا إِلَـى أَجأَو كَبِري                           ةاضِـرح ةـارتِج واْ إِالَّ أَن تَكُـونتَـابَـى أَالَّ تَر�أَدةِ وادـهلِلش أَقْـوماللّـهِ و ـطُ عِنـدأَقْس لِـهِ ذَلِكُـم
تِـب والَ شـهِيد وإِن      تُدِيرو�َها بيـنكُم فَلَـيس علَـيكُم جنـاح أَالَّ تَكْتُبوهـا وأَشـهِدواْ إِذَا تَبـايعتُم والَ يضَـآر كَا                    

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهو وقٌ بِكُمفُس لُواْ فَإِ�َّه٢٨٢: سورة البقرة [}@تَفْع [.@
ي القرآن العظـيم    ـهذه اآلية الكريـمة أطول آية ف     (: قال الـحافظ ابن كثري     

… 
                                                           

  ) .٧٨ / ٥: (فتح الباري  )٥٨(
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٣٨ 

ــه  ‰Üa@bŽé₣îc@bŽî@ôĞáŽ₣à@ÞŽuc@ôÜg@æĆîŽ‡đi@âžnåŽîaŽ‡Žm@aŽˆg@aížåŽàe@Žæîđ{: فقول

@žëížjžnØbÐ{      معامالت مؤجلة أن   ـمؤمنني إذا تعاملوا ب   ـ هذا إرشاد منه تعاىل لعباده ال
وقد نبـه   ،  ها وأضبط للشاهد فيها     ـمقدارها وميقات ـيكتبوها ليكون ذلك أحفظ ل    

ÙđÜŽˆ@@@@@@@@ýc@ôŽäĆ†cŽì@đòŽ†bŽéş“ÝđÜ@žãíÔcŽì@đêÝÜa@Ž‡åđÈ@ÂŽÔc@Ćâ{: على هذا يف آخر اآلية حيث قال        

aížibŽmĆ‹Žm{ …   وقوله :}@žëížjžnØbÐ{       ـ … حفظ  ـ أمر منه تعاىل بالكتابة للتوثقة وال
وقال أبو سعيد والشـعيب     … فأمروا أمر إرشاد ال أمر إجياب كما ذهب إليه بعضهم           

 نسـخ   م ثُ ن زيد وغريهم كان ذلك واجباً     حسن وابن جريج واب   ـوالربيع بن أنس وال   
  والدليل على ذلك أيضاً    }žêŽnŽäbŽàc@ŽæđážmĆûa@ñđ‰Üa@İ†ŽüžïÝÐ@bć›ĆÉŽi@âÙž›ĆÉŽi@Žæđàc@ĆçhÐ@@@@@@@{: بقوله  

ـ   ـ ف الـحديث الذي حكى عن شرع من قبلنا مقرراً        م ينكـر عـدم     ـي شرعنا ول
 من   رجالً أنَّ: ((أنه ذكر    IHي هريرة عن رسول اهللا      ـعن أب … شهاد  الكتابة واإل 

ي إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بشهداء أشهدهم              ـبن
ي بكفيل ، قال كفى باهللا كفيال قال صدقت فدفعها          ـقال كفى باهللا شهيدا ، قال ائتن      

 وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري بسبعة مواضـع          )٥٩())…إليه إىل أجل مسمى     
  ...جزمـطرق صحيحة معلقا بصيغة المن 

ـ   }@ßĆ‡ŽÉÜbđi@ČkđmbØ@ĆâÙŽåĆïşi@kžnÙŽïÜŽì@@@{: وقوله تعاىل    حق وال  ـأي بالقسط وال
 .جر يف كتابته على أحد وال يكتب إال ما اتفقوا عليه زيادة وال نقصان ـي

متنع ـب أي وال ي فليكت}žêÝÜa@žêŽáÝŽÈ@bŽáØ@ŽkžnÙŽî@Ćçc@ČkđmbØ@ŽldŽî@ýŽì{: وقوله 
علمه اهللا  ذلك ، فكما    من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس وال ضرورة عليه يف             

وقـال  …من ال حيسن الكتابة وليكتـب       ـم يكن يعلم فليتصدق على غريه م      ـما ل 
 .جماهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب 

مدين ـأي وليملل ال  }@@ÖşnŽïÜŽì@₣ÖŽzÜa@đêĆïÝŽÈ@ñđ‰Üa@ÞđÝĆážïÜŽì@@@@žêşiŽŠ@ŽêÝÜa@@@@{: وقوله  
 أي  }bćøĆïŽ’@žêĆåđà@ĆŽƒĆjŽî@ýŽì@@@@@{،   وليتق اهللا يف ذلك       على الكاتب ما يف ذمته من الدين      

                                                           
 ) .٦٢٦١(و ) ٢٧٣٤(و ) ٢٤٣٠(و ) ٢٤٠٤(و ) ٢٢٩١(و ) ٢٠٦٣(و ) ١٤٩٨: (صحيح البخاري رقم ) ٥٩(
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٣٩ 

 عليـه بتبـذير     حجوراًـ م }bćéïđÑŽ@₣ÖŽzÜa@đêĆïÝŽÈ@ñđ‰Üa@ŽçbØ@çhÐ@@@@@{،   ال يكتم منه شيئاً   
 أما لعـي أو     }c@@@@@@@Žížè@şÞđážî@çc@žÊïđŽnĆŽî@ý@Ćì{  أي صغريا أو جمنوناً    }bÑïđÉŽš@Ćìc@{وحنوه  
 . }ßĆ‡ŽÉÜbđi@žê₣ïđÜŽì@ĆÞđÝĆážïÝÐ{موضع صواب ذلك من خطأه ـجهل ب

 أمر باإلشهاد مع الكتابة لزيادة      }ĆâÙđÜbŽuİŠ@æà@æĆîŽ‡ïéŽ’@aìž‡éĆ“ŽnĆaŽì@@@{: وقوله  
ما يكون يف األموال وما   ـ وهذا إن  }›ĆàaŽì@ČÞžuŽ‹Ð@æĆïÝžuŽŠ@bŽäíÙŽî@ĆâÜ@çhÐ@çbŽmcŽ@@@@@@{التوثقة  

… مرأتان مقام الرجل لنقصان عقل املـرأة        ـما أقيمت ال  ـوإن،  مال  ـيقصد به ال  
أما نقصـان   … ((: أنه قال    IHكما قال مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة عن النيب           

   .)٦٠())عقلها فشهادة أمرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل
 فيه داللة على اشـتراط العدالـة يف         }öaŽ‡Žé₣“Üa@Žæđà@ŽçĆíŽšĆ‹Žm@æşáđà@@@@{: وقوله  

 … الشهود 
 أن تضل إحـدامها     }õŽ‹Ć‚ÿa@bŽážèaŽ‡Ćyg@Ž‹ØŽ‰žnÐ@bŽážèaŽ‡ĆyĆg@şÞđ›Žm@çc@@@@@@{: وقوله  

ـ   ـيعين املرأتني إذا نسيت الشهادة فتذكر إحدامها األخرى أي حيصل ل           ما ـها ذكر ب
 …وقع به من اإلشهاد 

مام ـ هذا من ت}đêđÝŽuc@ôÜg@aćđjØ@ìc@aćđÍŽ–@žëĆížjžnÙŽm@çc@aĆížàdĆŽm@ýŽì{: وقوله 
ملوا ـحق صغريا كان أو كبريا فقال وال تسأموا أي ال ت          ـاإلرشاد وهو األمر بكتابة ال    

  .حق على أي حال كان من القلة والكثرة إىل أجلهـأن تكتبوا ال
 أي  }c@ĆâÙđÜŽˆ@@@@@@@@@@aížibŽmĆ‹Žm@ýc@ôŽäĆ†cŽì@đòŽ†bŽéş“ÝđÜ@žãíÔcŽì@đêÝÜa@Ž‡åđÈ@ÂŽÔ@{: وقوله  

 اهللا أي أعـدل     عند هو أقسط    هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجالً         
وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه مث رآه تذكر به الشهادة الحتمال أنـه                

 ال ترتابوا وأقرب إىل عدم      ى أنْ ـ وأدن  ، ا هو الواقع غالباً    كم  ينساه م يكتبه أنْ  ـلو ل 
   . التنازع إىل الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بال ريبةعندالريبة بل ترجعون 

                                                           
 .واللفظ لـه ) ٧٩: (وصحيح مسلم رقم ) ٣٠٤: (صحيح البخاري رقم ) ٦٠(



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

٤٠ 

ČbŽåžu@ĆâÙĆïÝŽÈ@ŽĆïÝÐ@ĆâÙŽåĆïŽi@bŽéŽäìž‹îđ‡žm@òŽ‹đšbŽy@òŽŠbŽvđm@ŽçíÙŽm@çc@ýg@@@@@@@@@@{: وقوله  

@bŽèížjžnÙŽm@ýc{     حاضر يدا بيد فال بأس بعدم الكتابـة ال نتفـاء           ـأي إذا كان البيع بال
 .احملذور يف تركها 

 قال ابـن    }ĆâžnĆÉŽîbŽjŽm@aŽˆg@aĆìž‡éĆ’cŽì@@@{: ى  ـفأما االشهاد على البيع فقد قال تعال      
روي عن جابر بن زيد وجماهد وعطاء والضحاك حنو ذاك وقال الشـعيب             … أيب حامت   

ŽæđážmĆûa@ñđ‰Üa@İ†ŽüžïÝÐ@bć›ĆÉŽi@âÙž›ĆÉŽi@Žæđàc@ĆçhÐ@@@@@@@@@@@@{:  منسوخ بقوله    حسن هذا األمر  ـوال

žêŽnŽäbŽàc{ . 
جمهور على اإلرشاد والندب ال على الوجـوب        ـ ال عندوهذا األمر حممول    

وقد رواه اإلمام أمحـد     ) (مة بن ثابت األنصاري     ـوالدليل على ذلك حديث خزي    
مة األنصـاري أن    ـ الزهري حدثين عمارة بن خزي     حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن     

ـ   ابتاع فرساً  IH النيب   أنَّ((  :IHعمه حدثه وهو من أصحاب النيب        ي ـ من أعراب
ي فطفـق   ـوأبطأ األعراب  IHمن فرسه فأسرع النيب     ـليقضيه ث  IHفاستتبعه النيب   

بتاعه حىت  ا IH النيب   ي فيساومونه بالفرس وال يشعرون أنَّ     ـرجال يعترضون األعراب  
فنادى  IHمن الفرس الذي ابتاعه النيب      ـي السوم على ث   ـ ف يـزاد بعضهم األعراب  

فقام الـنيب   ،   بعته    هذا الفرس فابتعه وإالَّ    بتاعاً م  كنت إنْ: فقال   IH النيب   يـاألعراب
IH    ي قال ـحني مسع نداء األعراب:  ـ  ؟   ليس قد ابتعته منك       أو ال : ي  ـقال األعراب

 IH فطفق الناس يلوذون بالنيب       ، بل قد ابتعته منكIH :    فقال النيب   ،  ما بعتك   واهللا  
ـ   شـهيداً    ملُـه:  يقول   يـفطفق األعراب ،  واألعرايب ومها يتراجعان     ي ـيشـهد أن

م يكـن   ـل IH النيب   ك إنَّ ـحوي: فمن جاء من املسلمني قال لألعرايب       ،  بايعتك  
ي ـومراجعة األعراب  IHمراجعة النيب   ـة فاستمع ل  مـ حىت جاء خزي    ،  حقاً يقول إالَّ 

 أنـا   مةُـ خزي  : قال  ، ي بايعتك ـ أن يشهدشهيداً   ملُـ ه  : يقول يـفطفق األعراب ،  
ـ   :مة فقال ـعلى خزي  IHفأقبل النيب   ،  أشهد قد بايعته       : فقـال   ؟  تشـهد  مـ ِب
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٤١ 

 )٦١())ادة رجلني مة بشه ـشهادة خزي  IHفجعل رسول اهللا    ،  بتصديقك يا رسول اهللا     
ما رواه اإلمامان احلافظ أبو بكر بـن مردويـه          ـولكن اإلحتياط هو اإلشهاد ل    … 
ثالثـة  ((: قـال    IH عن النيب    ) (عن أيب موسى  … حاكم يف مستدركه    ـوال

 ورجـلٌ ،  خلق فلم يطلقها    ـ له امرأة سيئة ال    رجلٌ: هم  ـيدعون اهللا فال يستجاب ل    
@.اهـ )  …)٦٢())دِهش ي فلم ماالً رجالً أقرضجلٌور،  يبلغ دفع مال يتيم قبل أنْ

@J@a†ŒŠóÔ@ŠójàaŠói@óÜ@æèòŠ@m‹ ŠòìZ@

@@óÜ@ónìŠ†@aìó÷@ŒŠóÔ@ói@ÚŽïóØ@ói@a†@ÚŽïn’@çbî@ÛóîòŠbq@Šó ó÷
@òìónŽïåŽî†@üi@póØòŒŠóÔ@íØòìbm@oî‹iŠòì@fÜ@èòŠ@a†òìó÷@ŠójàaŠóiZ@

@ðmóîìíàŠóÐ@Šb †ŠòìŠóq@ñaí‚@Z}إِن كُنــو  ــان ــا فَرِه واْ كَاتِبتَجِــد ــم ــفَرٍ ولَ لَــى سع تُم
              آثِـم ـا فَإِ�َّـههكْتُمـن يمو ةادـهواْ الشالَ تَكْتُمو هبر تَّقِ اللّهلْيو ا�َتَهأَم تُمِنالَّذِي اؤ دؤضًا فَلْيعضُكُم بعب أَمِن وضَةٌ فَإِنقْبم

  .]٢٨٣: سورة البقرة [@} تَعملُون علِيمقَلْبه واللّه بِما

@@ómaìZ@@@@@@@@@@óÜ@óØòŒŠóÔ@òìóîŒû†óä@çbmŠóìíä@ì@çìíi@a†ŠóÐó@óÜ@Šó ó÷@
@@@@@fÜ@ðÙŽïåèòŠ@bi@aìó÷@oŽïäìíi@bäbnäaíŽïä@@@@@@@@@çbnÙŽî‡äóè@Šó ó÷@òì@L@oŽî‹iŠòì

@@@@@@@@@@üi@òìónŽî‹Žïïi@óîý@ñóØómóäbàó÷@ñòìó÷@bi@aìó÷@çbnÙŽî‡äóè@óÜ@çìíi@µàó÷
ìb‚@@@@@@@@@@@@@ðÜ†@aìó÷@òìónŽîŠb“ïi@ÚŽïóØŠóè@ì@òìóäŠb’óà@ðmóîb’@òì@L@ñóØóäò

@óîbäaŒ@çbnäbØòìò†‹Ø@ói@•aí‚@ì@òŠbjäaìbm@N@@

                                                           
 ) .٤٦٤٧: ( رقم وصحيح سنن النسائي) ٣٦٠٧: (صحيح سنن أبـي داود رقم ) ٦١(

ثالثة يدعون فال يسـتجاب     ((: هذا الـحديث أخرجه محدثُ عصرِه اإلمام األلبانـي بـهذا اللفظ          ) ٦٢(
ـ  كان له على رجل مال فلم ي       ورجلٌ،  خلق فلم يطلقها    ـحته امرأة سيئة ال   ـ كانت ت  رجلٌ: هم  ـل ِهشد 

سلسلة األحاديث الصحيحة   [ ))}الَ تُؤتُواْ السفَهاء أَموالَكُم   و{:  آتى سفيها ماله وقد قال اهللا عز وجل          ورجلٌ،  عليه  

  .   )] ٣٠٧٥: (و صحيح الـجامع الصغري رقم ) ١٨٠٥: (رقم 
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٤٢ 

@‹ÑŽ@ôÝŽÈ@@@@@@{: يقول تعاىل   : (قال الـحافظ ابن كثري      ĆâžnåØ@çgŽì{  أي 
قال ابن  ،   يكتب لكم    }bćjđmbØ@aìž‡đvŽm@ĆâÜŽì@@@@{مسافرين وتداينتم إىل أجل مسمى      

 فرهن مقبوضـة أي      أو قلماً   أو دواةً  رطاساًجدوا قِ ـم ي ـ أو وجدوه ول    :اسعب
 …حق ـي يد صاحب الـ مقبوضة أي ففليكن بدل الكتابة رهانٌ

ي إذا ائتمن بعضكم بعضا فال بـأس أن ال تكتبـوا أو ال              ـوقال الشعب 
  .)…تشهدوا 

 اشـترى مـن     IHأنَّ النبـي   ((: قالت  ) رضي اهللا عنها  (وعن عائشة   
 .)٦٣())هودي طعاماً إلـى أجٍل ورهنـه درعـهي

@@ómaìZ@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@IH@@@@@@@@ŒŠóÔ@ói@ñ‹Ø@ÛóîóØóÜìíu@óÜ@ðä†Šaí‚@
@ñý@óÜ@æèòŠ@ói@†‹Ø@ñóØóäbÍÜóÔ@ì@Ûóîòìbà@üiN@

@J@@@òìóäa†@ŒŠóÔ@@@@@@@@@@@@@@ì@oŽï–òì@ñ‡äbîó fu@ói@Šó@ói@oŽî‹‚ò†@”Žïq

@ç†‹Ø@•óia†@paàZ@

ـ  إنَّ((: قال  ) ( علي   عن ـ  الد قضـى أنَّ   IHي  ـ النب  قبـل   نـي
 .)٦٤())الوصية

@@ómaìZ@@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@IH@@@@@ñòìói@òìì†‹Ø@ðäbàŠóÐ@ì@òìa†@ñŠbî‹i@
@@aìóØ@Z@@@@@@@@@@@@@ðä†‹Ø@fuóifu@Šó@ói@oŽî‹‚ò†@”Žïq@òìóäa†@ŒŠóÔ@ç†‹à@ñaì†

@ìì†‹à@Žï–òìN@
ـ      أنَّ((: قال   )(وعن سعد بن األطول      مائة ـ أخاه مات وتـرك ثالث

 أخـاك   إنَّ : IHفقال النيب   ،   أنفقها على عياله      أنْ فأردت،   ك عياالً درهم وتر 

                                                           
 ) .١٦٠٣: (وصحيح مسلم رقم ) ٢٥٠٩: (صحيح البخاري رقم ) ٦٣(

 ) .٢٧١٥: (وصحيح سنن امب ماجه رقم ) ٢١٢٢: (صحيح سنن الترمذي رقم ) ٦٤(
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٤٣ 

محتبفقال يا رسول اهللا       ،  عنه  بدينه فاقضِ  س  : قد أددينارين أدعتهما    عنه إالَّ  يت 
 .)٦٥())حقةها مـفأعطها فإن: قال ، ها بينة ـامرأة وليس ل

@ómaìZ@†óf@ì@†‹à@ãóØa‹i@ISPPHà@ói@ðàóèŠ†@@ì@ðma
@@@@@@@@@@@@@@@@ì@Ûóàín’@ói@ãò‡i@óîòŠbq@ìó÷@ânîì@”ïåà@L@o“ŽïéŽïuói@ð“ïÙŽïäaŽï‚

@@@@@@@@”îŠójàóÍŽïq@L@ñóØóäaŽï‚@üi@ã‹Ùi@fq@îìa‡ŽïqIH@@@ñìíàŠóÐ@@Z@póØa‹i
@@@@@@@@@@@@@@ìì@L@òìòŠò‡i@ñóØòŒŠóÔ@óîüi@òìóîóØòŒŠóÔ@ñüè@ói@òìa‹Ø@‡äói@Z@@ñó÷

@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@@@@@@@@@†@ìì†@béäóm@òìóîa†@üi@ãóØòŒŠóÔ@ìíàóè@@@@@@@aìóØ@oŽïióä@Šbåî
@@@@@@@@@ñìíàŠóÐ@L@óîôä@ð’óÜói@ì@pbØò†@ñŒaí‚a†@ÚŽïmò‹Ðb÷@Z@@@óÙäíš@eŠò‡ïi

@pbØò†@oaŠ@ì@óÔóy@Šó@óÜ@ìó÷N 
:  من الفقه    ي حديث هذا الباب معانٍ    ـوف: (قال الـحافظ ابن عبد الـرب      

 .)٦٦()…ى الدين ؤدـى يـ حتهم مرياثٌـق عليهم وال لـفَـن ال ي الورثةَمنها أنَّ
@J_@bjîŠ@ói@oŽïiò†@ça†@ŒŠóÔ@ÚŽïmbØ@@
@ói@pa‡i@ŒŠóÔ@ói@ÚŽïÜbà@çbî@òŠbq@ÚŽïÌóÝióà@@@@)الدائن(÷Šò†@ŒŠóÔ@Šó ó@ ـ  ١

@‹m@ðÙŽïóØ)الـــمديون(@ÚŽïuŠóà@ói@ñòìóäbåŽïè@n‚@aì†@ŠójàaŠói@óÜ@
@@@@@@@@@L@oŽïåŽïi@üi@ñ‹mbîŒ@ðÙŽïn’@çbî@Øbš@ðÙŽîŠüu@çbî@‹mbîŒ@ðÙŽïÌóÝióà@óØòŒŠóÔ

ìó÷@@@@@@@ói@oŽïiò†@óîóÜóàbà@òŠüu@ãó÷@aIbjîŠ@H@@@@@@@@oŽî‹mìò†@ñfq@a‡ÈŠó’@óÜ@ì@Z]  ربـا
@N]الفضل

@óäìí¹@üiZ@
@@I١٥٠,٠٠٠@H@@@@@pbiò†@ŒŠóÔ@ói@Šbåî†@ÚŽïuŠóà@ói@@@@@@@a†óàó÷@ŠójàaŠói@óÜ@

I١٥١,٠٠٠@HñóØóäòìb‚@ói@pa‡i)٦٧(.@
                                                           

 ) .٢٤٣٣: (ح سنن امب ماجه رقم صحي) ٦٥(

 ) .٢٣٧ / ٢٣: (الـتـمـهيـد ) ٦٦(
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٤٤ 

@@I١٥٠,٠٠٠@H@@Šbåî†]@@@óÜ@@@@@@@@ñŠaŒóè@Ûóî@ñóøïÐ@ì@Šüu[@@@@@ŒŠóÔ@ói@
@@pbiò†@ói@@ŽïuŠóàÚ@@@@@@@@a†óàó÷@ŠójàaŠói@óÜ@I١٥٠,٠٠٠@H@@@Šbåî†]@@@@@ì@Šüu@óÜ

wåŽïq@ì@oïi@ñóøïÐñŠaŒóè@[@ñóØóäòìb‚@ói@pa‡i@N@
@@I١٥٠,٠٠٠@H@@@@@@@@pbiò†@ŒŠóÔ@ói@Šbåî†@ói@@ÚŽïuŠóà@@@@@ŠójàaŠói@óÜ@

@@a†óàó÷I١٥٠,٠٠٠@H@@@@@@@@@@@@@@Ú“î‹à@ìì†@Ûòì@oŽïåŽïi@üi@ñ‹mbîŒ@ðÙŽïn’@ì@Šbåî†
@@@@@@@@@@oŽïÝi@ñòìó÷@Ûòì@pbÙi@üi@ðØóîóØbš@çbî@Z@÷@@@@@@@ãò†ò†@fq@pòŒŠóÔ@ãó@@ói

ÚŽïuŠóà@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÿó @óÜ@póØóÝïjàümü÷@ói@çbî@e‹Ø@ói@oîò‡i@âŽïq@póØòìíäb‚@
@óäìí¹@üi@ŠaŒbi@üi@oîój·@a‡mü‚NNN@

                                                                                                                                      
)٦٧ (@@ïjŽïm@Z@@@@@@@@@@@@@@@@Šó ó÷@bjîŠ@ói@oŽïiò†@Šóè@aìó÷@oŽïióä@a‡Žïm@ð“îŒŠóÔ@Šó ó÷@çbîómóÜby@ãó÷@@@@@ìì†@ìó÷@

@@@@@@@@@@@óÜ@oŽïi@î‹i@oŽî‹Øò†fq@ñŠü íÜb÷@aìóØ@ñón’I@Z@@@@@@@@@@@@@@ì@bàŠí‚@ì@üu@ì@ó @ì@òŠbq@ì@íîŒ@ì@çínÜb÷
eí‚@Híš@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@oŽïióä@a‡Žïm@ñŒŠóÔ@ì@oŽïi@oò†@ói@oò†@óØòìóåîŠü @óuŠóà@óÙä

@óäìí¹@üi@L@æi@åu@Ûóî@óÜ@Šó ó÷Z@
@@I@@@@òŠbq@ì@íîŒ@ì@çínÜb÷@H@@@@@òìóäaŠŠüØ@Øói@ói@Šó ó÷I@@@@@@@@çbî@L@oŽïi@çínÜb÷@ói@ŠójàaŠói@çínÜb÷

@@@@@@@@@i@ŠójàaŠói@çínÜb÷@çbî@L@oŽïi@íîŒ@ói@ŠójàaŠói@çínÜb÷@@@@@@@@@@@@@oŽïi@òŠbq@ói@ŠójàaŠói@òŠbq@çbî@L@oŽïi@òŠbq@ó@H
@oŽïi@oò†@ói@oò†@oŽïiò†@íÙÜói@oŽïióè@a‡Žïm@ñŒŠóÔ@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@oŽïibä@aìó÷N@

@@I@üu@ì@ó @H@òìóäaŠŠüØ@Øói@ói@Šó ó÷I@ŠójàaŠói@ó @çbî@L@oŽïi@üu@ói@ŠójàaŠói@ó 
@@@@@@@@@Žïi@üu@ói@ŠójàaŠói@üu@çbî@L@oŽïi@ó @óio@H@@@@@@íÙÜói@oŽïióè@a‡Žïm@ñŒŠóÔ@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@oŽïibä@aìó÷

@oŽïi@oò†@ói@oò†@oŽïiò†N@
@@I@bàŠí‚@ói@ŠójàaŠói@bàŠí‚@H@@@@a‡Žïm@ñŒŠóÔ@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@oŽïibä@aìó÷@òìóîaŠŠüØ@Šó ó÷

@oŽïi@oò†@ói@oò†@oŽïiò†@íÙÜói@oŽïióèN@
@@I@@@eí‚@ói@ŠójàaŠói@eí‚@H@@ìó÷@òìóîaŠŠüØ@Šó ó÷@@@@@@@@@@@@@a‡Žïm@ñŒŠóÔ@ÛóîòíŽï’@ïè@ói@oŽïibä@a

@oŽïi@oò†@ói@oò†@oŽïiò†@íÙÜói@oŽïióèN@
@@@@@@@@@@óÜ@ìíi@Œaìbïu@’@ìì†@ói@óØòìóåîŠü @Šó ó÷@ãłóiI@åuH@@@Ûòì@a†I@@@@@@ói@ŠójàaŠói@çínÜb÷

@@@@@@@@@@@@@@@@@@çínÜb÷@ói@ŠójàaŠói@bàŠí‚@çbî@L@bàŠí‚@ói@ŠójàaŠói@ó @çbî@L@üu@ói@ŠójàaŠói@òŠbq@çbî@L@ó @Hìó÷@a
@óîôä@a‡Žïm@ð›ïè@ì@bjîŠ@ói@oŽïibä@òŠü íÜb÷@ãó÷N 
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@@@@@@@@@@@@óØ@òìóîbàóåi@ì@óåï›åi@ãó÷@ñóäaìŠ@óÜ@æîójŽïm@•óàó÷@µäaímò†
@ðmóibi@óÜIbjîŠ@ì@ŒŠóÔH@òìa‹Ùbi@a†@Z@

@óäbîìíàŠóÐ@çbîbäaŒ@Z)ـفْـعاً فـهو ريباكُـلُّ قرٍضن ـرج (N@@
@@ómaì@Z@@@@ðÙŽî†ìí@ÚŽîŒŠóÔ@ìíàóè@@ìa @xŠóà@ói@@@@@oŽïåŽïi@a‡îü‚@ÿó @óÜ@

@óîbjîŠ@òìó÷@ñóØóäòìb‚@üiN@
 عبد اهللا    فلقيت مدينةَـ ال قدمت: ي موسى قال    ـبن أب  عن أبـي بردة  

على إذا كان لك    ،   فاٍشبـها   الربا    بأرضٍ كـإن(( : لـي   فقال )(م  بن سال 
 فال تأخـذه    ت قَ لَم أو ح   شعريٍ لَم أو ح  ٍنـبـ تِ لَمى إليك ح   فأهد اً حق رجٍل

وإنَّ من أبواب الربا أنَّ أحدكم يقرض القرض إلـى أجٍل ، فإذا بلغَ             [،  فإنه ربا   
 .)٦٨())]béïÐ@bàì@óÝşÜa@ÚÝm@ÖmbÐأتاه بـِه وبسلٍة فيها هدية 

@@ómaìZ@@@@@Ü@ì@óåî†óà@üi@bè@@@ói@ân“îó @eìóI  معبد اهللا بـن سـال@H@
@@@ìì@ñfqì@Z@@@@@@@@@@@@@bu@L@òì⁄iŠói@a‡ïŽïm@bjîŠ@óØ@oŽïuón“ïä@a‡ØóîõìòŒ@ìbä@óÜ@üm

@@@@@@@@@@@@@@ÚŽîŠbi@çbî@bØ@ÚŽîŠbi@”îìó÷@ì@ìíi@òìóÙŽîìbïq@Šó@ói@oÙŽîŒŠóÔ@ì@×óy@Šó ó÷
@@@@@@@@@@@@@@@@òìó÷@óÙäíš@oî‹ óåîŠòì@aìó÷@båŽïè@püi@õŠbî†@ói@ðÐóÜóÈ@ÚŽîŠbi@çbî@üu

@@ì@L@óîbjîŠ@@@@@@@@@@@@@@@@òíŽï÷@óÜ@ÚŽïØóî@óØ@ñòìóÜ@óîônî‹i@bjîŠ@ðäbØb Š†@óÜ@ÚŽïØóî@ò
@@@@@@@óØòŒŠóÔ@oŽïiò†@ìaìóm@óØòìbà@ÚŽïmbØ@L@Ûóîòìbà@üi@pa†ò†@ÚŽîŒŠóÔ
@@pü‚@üm@bu@óîa‡Žïm@ðØóîõŠbî†@óØ@a‡Øóîómóió@ÿó @óÜ@òìónŽïåŽïèò†

@óîa‡ïŽïm@óØ@•òìó÷@ì@óîómóió@ìóÜ@òŽîŠbriN@
: لـهذا الـحديث بقوله    " السنن الكربى "تابه  بوب اإلمام البيهقي فـي ك    

 ) .كلُّ قرٍض جـر منفعةً فهو ريـبا(

                                                           
 .والزيادة لـه ) ١٠٧٠٨: (والبيهقي رقم ) ٣٨١٤: (صحيح البخاري رقم ) ٦٨(



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

٤٦ 

 الربا  "يعنـي أرض العراق    "  بأرضٍ كـ إن : "قوله  : (وقال الـحافظ ابن حجر     
 .وهو علف الدواب "  ت قَلَم ح: "قوله ... أي شائع " فاٍشبـها 

ك رأي عبـد اهللا بـن سـالم ، وإالَّ           يـحتملُ أنْ يكون ذل   "  فإنه ربا    : "قوله  
ـما يكون رباً إذا شرطهإن ـهفالفقهاُء على أن٦٩() ، نعم الورع تركـه(. 

@@ómaìZ@@@@@@@ðäìíšüi@òìó÷@óîóäaìóÜ@I    عبد اهللا بن سـالم@H@@@@@båï ó÷@L@oŽïi
@@@@@@@@@@@@@@óØ@bjîŠ@ói@oŽïiò†@ÚŽïmbØ@òìó÷@çòìó÷@Šó@óÜ@çbîbäaŒ@@@@@oŽîi@xŠóà@ói@@L@

Ø@ñŽîŠbqü‚@ðÜói@oî‹ óåîŠòì@ì@oïåŽïjŽïÜ@ñŒaì@óØ@óîa†@òìóÜ@ç†‹N@
@@@@@@@@@@@’bi@çbî@‹mbîŒ@óØòŒŠóÔ@óÜ@òìóîü‚@çóîý@óÜ@óØòŠaŒŠóÔ@Šó ó÷@ómaìóØ
@@@@@@@@@@@@@ñòìóäbåŽïè@ñaì†@óÜ@çbî@a†óØòŒŠóÔ@ðmbØ@óÜ@çbî@ñóØóäòìb‚@üi@òìónŽî‹Žïi
@@@@@@@@@@@@@@@ÛóîóØbš@Šóè@ói@çbî@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@üi@†‹i@ñŠbî†@ói@ðÙŽïn’@a†óØòŒŠóÔ

@@îì@@@@@@@@@@@@@bjîŠ@ói@oŽïibä@óàó÷@aìó÷@òìóma‡i@óØòŒŠóÔ@çòìb‚@’a†bq@ÚŽî‡äóè
@@@@@@ðmóibi@‹Žîˆ@ónŽïšò†@óàó÷@óÙäíšI@@óØbš@ói@òìóäa†ŒŠóÔ@H@@@@‘bi@òìó“Žïq@óÜ@óØ

a‹Ø@@òìóØòŒŠóÔ@çòìb‚@çóîý@óÜ@òìa óä@xŠóà@ói@òìbmòŠó@óÜ@óÙäíšN@@@
  :bjîŠ@ói@oŽïiò†@ŒŠóÔ@ói@òìóåîŠü @òŠbq ـ ٢
@@ì@æî‹Øò†bîŒfi@ói@ŒŠóÔ@ói@òŠbq@ñòìóåîŠü @ì@´’û‹Ð@N/ أ 

@@@@@@@@@@@@@@ãó÷@aìó÷@ò†bîŒfi@ói@ìíi@ŒŠóÔ@ói@òŠbq@ñòìóåîŠü @ì@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@Šó ó÷
@ói@oŽïiò†@óîóÜóàbà@òŠüuIbjîŠ@H@oŽî‹mìò†@ñfq@a‡ÈŠó’@óÜ@ì@Z]ربا النسيئة[N@

@@@@@†ó@ÚŽïóØ@ñòìó÷@ÛòìI١٠٠@H@@@@@@@ì@‹m@ðÙŽïóØ@ói@oŽï’û‹Ñi@Šýû†
@†@†óòŠýû•óØ@@@@@@@ói@ŠójàaŠói@Šbî‹Ø@ña‹ibØ@ói@pa‡i@I١٥٠,٠٠٠@H@@L@Šbåî†

@@@@@ñaì†@Šbî‹Ø@ña‹ibØ@ãłói@@@@@@óÜ@óØó’û‹Ñi@óÜ@ñòìóäìíi@bïuI@@@@@ì@æî‹Ø@ðÝuóà

                                                           
 ) .١٦٦ / ٧: (فتح الباري ) ٦٩(
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a†óØóån’û‹Ð@H@@ói@@ÛóîòìbàI١٥٠@H@@@@@@@@@óØó’û‹Ñi@ói@âïÝóm@óØòŠbåî†@ŠaŒóè
oŽïi@”ïàóØ@ðÙŽî‹Žïà‰mbØ@‡äóš@óîòìbà@ìó÷@ðš@Šó ó÷@L@pbÙi@N@

@l@O@òìò†bîŒ@ói@ŒŠóÔ@ói@òŠbq@ñòìóåîŠü @ì@´’û‹Ð@ì@æî‹ØN@
†ó@ÚŽïóØ@ñòìó÷@Ûòì) ١٠٠ (@‹m@ðÙŽïóØ@ói@oŽï’û‹Ñi@ Šýû†

@ ŠaŒóè@ Ûóîìb−óqì†ó@ ói@ ŠójàaŠói)١٥١,٠٠٠ (ŒŠóÔ@ ói@ Šbåî†@ãłói@ L@
@ói@aìó÷@oŽï’û‹Ñïi@ñ‡Ôóä@ói@Šó ó÷I١٥٠,٠٠٠@H@pa‡îò†@Šbåî†N@

@ ómaì@ Zû‹Ð@ ì@ æî‹Ø@ Šó ó÷@ói@ Šýû†@ †ó@ aìó÷@ oŽïi@ ñ‡Ôóä@ ói@ óØóån’
@Ûóîìb−óqì†ó@ói@ aìó÷@pbjïi@ ŒŠóÔ@ ói@ Šó ó÷@ ãłói@ L@òŠbåî†@ ŠaŒóèb−óqì†ó

oï’û‹Ðò†@ñfq@Šbåî†@ŠaŒóè@@ŠójàaŠói@óÜ@oŽî‹ ò†@ŠòìfÜ@ñ‹mbîŒ@Šbåî†@ŠaŒóè@L
óØòŠbåî†@ŠaŒóè@b−óqì†ó@ñòìóäbåŽïè@n‚@aì†N@

I١٥٠,٠٠٠@=@١٠٠@H@ñ‡Ôóä@óiN@
I١٥١,٠٠٠@=@١٠٠@H@ŒŠóÔ@óiN@

òìím‹ @ü‚@óÜ@ñbjîŠ@Šüu@ìì†@•òŒaíŽï’@ãó÷@òì@Z@
@cO@الفضل ربا:@oŽî‹ ò†Šòì@ŽðÜ@ñ‹mbîŒ@Šbåî†@ŠaŒóè@óÙäíš@L@ò†bîŒ@ñbjîŠ@

óØòŠbåî†@ŠaŒóè@b−óqì†ó@ñòìóäbåŽïè@n‚@aì†@ŠójàaŠói@óÜN@
@@l@Oالنسيئة ربا: @@@@@@@@n’û‹Ð@ì@æî‹Ø@óÙäíš@L@´‚@aì†@ñbjîŠ@@@@ói@óØòŠbq@

@ìíi@ŒŠóÔN@
óàó÷@Šó@óÜ@•óÜói@Z@@

 الصرف عن )( أرقم بن وزيد عازب بن الرباء سألت : قال الـمنهال أبـي عن
 .)٧٠()) ديناً بالوِرق الذهب بيع عن)  (اهللا رسول نـهـى(( : يقول فكالمها ... ،

                                                           
 ) .٢١٨١ ـ ٢١٨٠ : (رقم البخاري صحيح) ٧٠(
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@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïq@ñóibyó–@ìì†@óÜ@†‹Ø@ãŠbï‹q)(I@الرباء 
@@H أرقم بن وزيد عازب نب òìóåîŠü òŠbq@ ñòŠbiŠò†IÓ‹—Üa@ NNN@ H@bu

@ çbîìíàŠóÐ@ çbïØìì†Šóè@ Z@ aí‚@ ñŠójàóÍŽïq)( æŽî‹Ø@Šbåî†@ n’û‹Ð@ ì@
IçínÜb÷@H@ãóèŠ†@óiIíîŒH@òìì†‹Ø@óÌò†óÔ@ñN@

  .ديناً أخرى بعملٍة عملٍة بيع حترمي على صريح دليل الـحديث فهذا
 فيما النسيئة ربا مـحتري يف نص وهو : ())األحكام إحكام(( يف العيد دقيق ابن قال
 .)٧١( )báéÈbánuý@À@óÝÈ@ò‡yaì@Z@ðèì@óî‡ÕåÜa ، بالوِرق الذهب وهو ، فيه ذكر

@ómaìZ@ì@ŒŠóÔ@ñbjîŠ@ŽïàaŠóy@üi@óäììŠ@ðÙŽïÔò†@óîò†ìíàŠóÐ@ãó÷@
@ óÜ@ óîônî‹i@ óØ@òìa‹Ø@‘bi@ a‡ïŽïm@ óØ@ñòìóÜ@´‚aì†IãóèŠ†@ói@ Šbåî†@ H@L

@ñòìóÜ@ óîônî‹i@ óØ@ a†üè@ Ûóî@ óÜ@ òìóä‹ ò†@ Ûóî@ çbïØìì†Šóè@ óÙäíš
@çbïØìì†ŠóèIçìaŠ†@ì@…‹ä@ì@òŠbqN@H@
 ، فخذوه بيٍد يداً كان ما : قال)  (النيب أنّ(( : أخرى رواية وفـي

 .)٧٢()) فردوه نسيئةً كان وما
@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïq)( ì@íîŒ@ì@çínÜb÷@n’û‹Ð@ói@pòŠbió@

bq@ðmóîìíàŠóÐ@òìóåîŠü @òŠZ@òì@L@ç‹jîŠòì@ónò†@ói@oò†@óØ@ñòìó÷@
@ç‹ óºŠòì@ì@òìóäóÙi@ðmòŠ@aìó÷@oŽî‹‚ò†@aì†@ì@òŒŠóÔ@ói@óØ@ð’òìó÷N@

 وقع ما : أي ))فخذوه بيٍد يداً كان ما(( : قوله ىـمعن: ( حافظـال قال
 فيه كمل يقع لـم وما ، فأمضوه صحيح فهو الـمجلس يـف التقابض فيه لكم

 .)٧٣( )فاتركوه بصحيح فليس التقابض
                                                           

 ).٥٤٢ / ٣ : (األحكام إحكام شرح يف العـدة) ٧١(

 ).٢٤٩٨ (و) ٢٤٩٧ : (رقم البخاري صحيح) ٧٢(

 ).١٩٩ / ٥ : (البخاري صحيح شرح الباري فتح) ٧٣(
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@ ómaìZ@a†óØòìóåîŠü @ ì@´’û‹Ð@ ì@ æî‹Ø@ ðïÝuóà@ óÜ@ óØ@ ñòìó÷@
@óØ@ñòìó÷@òì@L@Šóóäójïi@ì@ónìŠ†@òìó÷@oŽî ò†Šòì@oò†@ói@oò†

óà@ ìóÜ@ oŽî bäŠòì@ oò†@ ói@ oò†uóîôä@ oìŠ†@ òìó÷@ a†óïÝ@@ñŒaì
Øóà@óån’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ìó÷@ì@æåŽïjŽïÜ@çóN@

Øóî@ói@ŠójàaŠói@íîŒ@ì@çínÜb÷@ñòìóåîŠü @ì@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@@ ـ  ٣

@bjîŠ@ói@oŽïiò†@ŒŠóÔ@ói@òŠbq@ói@ŠójàaŠói@ìZ@

 @L@ bjîŠ@ ói@oŽïiò†@ ì@ óàaŠóy@ ŒŠóÔ@ ói@ íîŒ@ ì@ ‹ŽîŒ@n’û‹Ð@ ì@ æî‹Ø
@ŠóäòŠòŒ@oŽïiò†@óîüiñìaìóm@ói@óØòŠbq@ìíàóè@b−ó÷@oŽî‹ Šòì@Šbî‹Ø@óÜ@

î@óØò‹ŽîŒ@ói@oŽïiò†@çbîóØóån’û‹Ð@ì@æî‹Ø@båï ó÷@Šbî‹Ø@ói@pa‡i@óØòíîŒ@çb
@ói@oŽïiò†@a‡äbØóäb ŠŒbi@ Žßó @óÜ@ŠóäòŠòŒ@n’û‹Ð@ì@æî‹Ø@bèòìŠóè@L@bjîŠ

ŒŠóÔ@ói@Ûóä@oŽïi@ñ‡ÔóäN@
@òìónŽîŠüi@ñóØòìímbè@ŠbØói@óäüØ@ò‹ŽîŒ@ìíiaì@îì@oŽïmò‹Ðb÷@Šó ó÷@òì

†@òŒbm@ì@eíä@ðÙŽî‹ŽîŒ@ói@ì@oŽïi@çbØóî@ì@Øóî@ói@ŠójàaŠói@óØòìóåîŠü @oŽïiò
Šü @båï ó÷@L@ŒŠóÔ@ói@Ûóä@oŽïi@”ïnò†@ói@oò†îbjîŠ@ói@oŽïiò†@óØòìóåN@

@ŠbØói@ óäüØ@ ò‹ŽîŒ@ oŽïiò†@ òìóä†Šaí‚@ bjîŠ@ ìbä@ ónŽîìóØóä@ ñòìó÷@ üi@ bu
−ó÷@ L@oŽî‹ Šòì@ñ‡Ôóä@ ói@ñóØòŠbq@ ì@oŽï’û‹Ñi@ÚŽïäbØì†@ñý@óÜ@ñóØòìímbè@b

@ñ‹ŽîŒ@‹m@ðÙŽïäbØì†@óÜ@oŽïšò†@aìó÷@oŽî‹Ùi@òŒbm@ì@eíä@ñ‹ŽîŒ@ìíióè@îì@Šó ó÷
@æmìóØaì†@fi@ì@oò†@ói@oò†@ì@òŠbq@ói@oŽî‹Øò†@òŒbm@ì@eíäN@

ŠójàóÍŽïq@óÙäíš)  (ðmóîìíàŠóÐ : ))إالّ بالذهب الذهب تبيعوا ال 
 .)٧٤()) بناجٍز غائباً يعواتب وال ، ... بعض على بعضها تِشفُّوا وال ، مبثل مثالً

                                                           
 ).١٥٨٤ : (رقم مسلـم وصحيح ،) ٢١٧٧ : (رقم البخاري صحيح) ٧٤(



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@
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@ ómaì@ Z@bi@ òì@ L@oŽïióä@Ûóî@ ói@ ŠójäaŠói@þÝï÷@ ‹ŽîŒ@ ói@æ’û‹Ðóà@ ‹ŽîŒ
@ói@æ’û‹Ðóà@ìíióä@ò†bàb÷@ðè@òì@ L@oŽïióä@ ‹mbîŒ@çbî‹m@ñòìóÜ@çbïÙŽî‡äóè

@oŽïióä@ŒŠóÔ@ói@ì@oŽïi@oò†@ói@oò†@bi@ómaì@L@óîò†bàb÷@óØ@ñòìó÷@@@N@
 : الذهب يف ويدخل" : بالذهب الذهب : "هقول : (حجر ابن الـحافظ قال

 وخالٍص ، ومكسوٍر وصحيٍح ، ورديٍء وجيٍد ، ومنقوٍش مضروٍب من : أصنافه مجيع
 .)٧٥()اإلمجاع ذلك يـف لغريه تبعاً النووي ونقل ، ومغشوٍش

@ómaì@Z@çínÜb÷@ói@çínÜb÷@Z@òìónŽî‹ ò†@ÚŽïäínÜb÷@òŠüu@ìíàóè@Z@ðäínÜb÷@óÜ
ì@òŠbq@ói@ìa‹Ø@ì@Ûbq@òì@L@ìbÙ’@ì@Ïb@òì@L@ta‹‚@ì@Ûbš@òì@L@ìa‹Ø@”‚óä@

@ aìó“Žïq@ Ûòì@çbîbäaŒ@ñaŠüØ@ ì@ðäò‡Øóî@ ói@•óàó÷@ L@ ì⁄ÙŽïmIñììóä@ðàbáï÷@H
@òìì†‹Ø@ðbi@N@
 بيع : (الفوزان وصالـح العثيمني وابن باز وابن إبراهيم بن حممد الشيخ وقال

@) .والقبض الـحلول بشرط إال يصح ال aŠìÿa@óî‡ÕåÜa× هذهـب الذهب
@ ómaì@ Z@óàò†Šó@ ãó÷@ ñŒóÌbØ@ ñòŠbq@ ói@ ‹ŽîŒ@ ì@ çínÜb÷@n’û‹Ð

@ì@Ýuóà@çbàóè@óÜ@oŽïióä@oò†@ói@oò†@ðuŠóà@ói@þÝï÷@óîôä@oìŠ†
@a†óØòìóåîŠü @ì@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ñbŽïuN@

ói@@) بيـع التقسـيط   / û‹Ð@ì@æî‹Øói@) •ói@•ói@ñŒŠóÔ’´ ـ  ٤

óä@Šó@óån‚@ò†bîŒŠ@bjîŠ@ói@oŽïiò†@ñóØó‚Z@

@Šó ó÷@pa†ò†@ììŠ@ÚŽïmbØ@•óàó÷@óÜóáÈóà@ìì†@ói@Ûóàín’i’û‹Ñ@æ
@Šó ó÷@óäìí¹@üi@LIÛóîóuýóH@oŽïÜò†@aìó÷@oŽï’û‹Ñi@Z@

Q@ói@ñ‡Ôóä@ói@@I٣٠٠,٠٠٠@H@Šbåî†N@

                                                           
 ).٤٨٠ / ٤: ( الباري فتح) ٧٥(
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٥١ 

R@ói@ì@oîójïi@ŒŠóÔ@ói@Šó ó÷@òì@@IÂÔH•ói@•ói@ì@@âîóØó‚‹ä@
@ói@aìó÷@òìónïåŽïéi@üiI٣٥٠,٠٠٠@H@òŠbåî†N@

@aí‚@ ñŠójàóÍŽïq@ óÙäíš@ bjîŠ@ ói@ oŽïiò†@•óån’û‹Ð@ æî‹Ø@ òŠüu@ ãó÷@@@@@
I@ H@ ðmóîìíàŠóÐ@ Z)) أوكسهـما أو ـٍة ، فلـهيعباع بيعتني فـي ب نم

@.)٧٦())الـربا
@ómaì@Z@aìó÷@L@pbÙi@a†óÜóàbà@Ûóî@óÜ@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ìì†@ÚŽïóØ@Šóè

äbïåîàóØ@çbîð@çbî@oŽïiò†@üi@@‹m@ðØóîbmaì@ói@L@bjîŠ@Z@oŽïÜò†@•û‹Ñi@Z@ói
@ ói@ ñ‡ÔóäI١٠٠@ Hì@ L@ Šbåî†ò@ ói@”îŒŠóÔ@ ói@I١٥٠@ H@Šó ó÷@ bu@ L@ Šbåî†
@ ói@ Šbî‹ØI١٠٠@ H@ãłói@ L@ ónìŠ†@ aìó÷@ óîóØóàóØ@ ó‚‹ä@ óØ@oŽî‹Ùïi@ Šbåî†
@ói@Šó ó÷I١٥٠@H@bjîŠ@ói@oŽïiò†@aìó÷@ŒŠóÔ@ói@pbjïi@Šbåî†N@
@

ü‚ónaŠ@ðÙŽîŠbï‹q‡äóš@

ì@

ómóibi@ãó÷@ðîbmüØ@

@âŽïÜò†@óîòìóä†‹Ø@çììŠ@ãó÷@ñaì†@Z@
@÷ñû‹àó÷@ñŠaŒbi@ðäbØóÜóàbà@ì@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ñŠûŒ@òŠóè@ñóiŠûŒ@bîb@ ـ١

@ ñŠaŒbi@ ì@ “ @ ói@ çbäbáÝíàIòìóäóîŠü @ òŠbq@ H@ ìIçbØòŠóäòŠòŒH@ói@ ”î
ÿbà@ üi@ òìóäóibä@ bjîŠ@ðàóèŠói@ ì@ òìíióä@ ÿóÙŽïm@ñbjîŠ@ðmójîbm@çbïäbØóÜ‡åà@ ì@

___A@
                                                           

للوقوف على حكم بيع التقسيط علـى هـذا         : ، فائدة   ) ٢٣٢٦: (سلسلة األحاديث الصحيحة رقم     ) ٧٦(
فستجد ) ٤٢٧ ـ  ٤١٩ / ٥" : (السلسلة"العلماء فيه وأنه من الربا الـملعون فاعله راجع الشكل وأقوال 

 .فيه الكالم الشافـي والقول الفصل فـي هذه الـمسألة 



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

٥٢ 

@•óØóàłòì@Z@L@ómóibi@ãó÷@ñ‹åŽîí‚@ñünó÷@Šó@óåîó‚ò†} اها أَيي
  .]٨ : سورة املائدة[}@الَّذِين آمنواْ كُو�ُواْ قَوامِني لِلّهِ شهداء بِالْقِسطِ

@bîb÷@a†òŠb ˆûŠ ـ ٢ ãóÜ@ óØ@ ñóäaìó÷@ ñŠûŒ@ òŠóè@ ñóiŠûŒ@
@çbïÙÜó‚@ñŒŠóÔ@ì@çóØò†ŒŠóÔ@çòìb‚@ñŠbØóØbš@ì@çŠa†bÐòì@óîòìòŠó@ói

@ðäìíi@póyòŠbä@ì@ñŠaŽïi@ñóîbà@ómóäìíi@çbî@_@òìbš@”Žïq@óÜ@çbîóØòŒŠóÔ
_@çbØòŒŠóÔ@çòìb‚@

@ ãłòì@ Z@ñóiŠûŒ@ ñìbï’bä@ ì@ fuóibä@ ðmìóØíÜóè@ aŠ@ ói
@çòìb‚@ðäìíi@póyòŠbä@ì@ñŠaŽïi@ñóîbà@ómòìíi@òŠb ˆûŠ@ãó÷@ðäbØòŠaŒŠóÔ

çbØòŒŠóÔ@@ìó÷@bm@òìómòìímìóØfÜ@ðqa‹‚@ñŠóîŠb @ì@ŠaìóåŽîí’@ò‡äòìó÷@ì
@óÜ@ pbØò†@ ÚŽîŒŠóÔ@ ñaìa†@ ÚŽïäbáÝíà@ ÚŽïmbØ@ µåïiò†@ óØ@ ñónb÷
@ñŠbØüè@L@fàò‡i@pŒŠóÔ@óîôä@a‡àbäaím@óÜ@oŽïÜò†@ü‚ónaŠ@‹m@ðÙŽïäbáÝíà
@ðmìóØíÜóè@ ì@ ðîbÐòìfi@ üi@ òìóååŽîŠó ò†@ •ónŽîíÜóè@ ãó÷@ ðØòŠó

ibä@òŠb ˆûŠ@ãó÷@ðäbØòŠaŒŠóÔ@ñóiŠûŒ@ñìbï’bä@ì@fuóAAA@
@ói@ ـ٣ çbîü‚@ çŠóäòŠòŒ@ óØ@ñóäaìó÷@ ñŠûŒ@ òŠóè@ñóiŠûŒ@ bîb÷@

@óîbjîŠ@çbïäbØóÜóàbà@ñŠûŒ@òŠóè@ñóiŠûŒ@óØ@æŽïäbä@a†òìói@ça†@çbîü‚@ðäbàŒ
@ói@ ì@ ç‹Øò†@ ŒŠóÔ@ ói@”ïäínÜb÷@ ì@ òìómŠü ò†@ çínÜb÷@ ói@ çínÜb÷@ çaìó÷@ ì

†@”îŒŠóÔ___@æ’û‹ÑîA@
@ ãłòì@ Z@çbîü‚@ ðäbàŒ@ ói@ çbîü‚@ óØóîônaŠ@ óàó÷@ L@ ðÜói

@ñŠaí‚Šò†@ói@çò†ò†@•bjîŠ@ì@çü‚ò†@ bjîŠ@æäaŒò†@”ïØbš@ì@æåŽïØŠ‡îò†
@çbïäbØóÜa‡åà@ì@ÿbàAAA@



    @òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíyNNNNNNNNNNN 

 

٥٣ 

T@ŒŠóÔ@ói@çbØòìaŠ†@ì@òŠbq@çbØòŠü òŠbq@ñŠûŒ@òŠóè@ñóiŠûŒ@bîb÷@@
óÔ@ói@òŠbq@n’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ì@òìóäŠü bä@óîôä@ÿaŒ@ì@a‹Ù’b÷@ðØóîbàbï@ŒŠ

@ñŠaŒbi@Šó@óiI@òìóåîŠü @òŠbq@Oافنيسوق الـصر@H___A@
@ ãłòì@ ZŠó ó÷@ðàò†Šó@ ðäbØòŠü @ òŠbq@ ðmóÑï@ ç†Šaí‚@ bjîŠ@

IçbØbš@ ìbïq@ ì@ µÉibm@ H@ Ûòì@ oŽïi)سريين بن حممد و البصري حسنـال (
óäbîìíàŠóÐZ@) رباال ألكلةُ الصيارفة هؤالء ِإنَّ واِهللا ، من حبرٍب أَِذنوا قد هموإن 

@ .)٧٧() ...ورسولِه اهللا
@ómaì@ZŽîíå@çaìó÷@òì@L@çŠü‚@bjîŠ@óäaŠü @òŠbq@ìó÷@ aí‚@ói@oŽïi@‡

@ñóØòŠójàóÍŽïq@ì@aí‚@ói@ˆ†@òìì‡äbîó aŠ@çbïäóuIH@N@
@oŽïiò†@oŽïi@óàò†Šó@ìó÷@ðäbØòŠü @òŠbq@ðmóÑï@óàó÷@Šó ó÷@bu

àòŒ‹‚b÷@ðäbØòŠü òŠbq_@æŽïÝi@ðš@çbAA@
@âŽïÜò†@a†ómóibi@ãó÷@ðîbmüØ@óÜ@òìZ@

@Ûóîòìóån‚iZ@

@L@óØbå‹m@ŠûŒ@”îbjîŠ@ðä†Šaí‚@ì@óîóè@ñŠûŒ@ñb Šò†@ì@Šüu@bjîŠ
@çbb÷@ðÙŽîŠbØ@ç†Šaí‚@bjîŠ@óÜ@oäìíi@Šb ŒŠ@aìó÷@oŽïióä@aŒòŠb’@Šó ó÷@óîüi

@óîôä@a†óàò†Šó@ãóÜ@pójîbm@óiA@
@bjîŠI@٧٣@Hbm@ì@óîb Šò†@óîòŠìó @ŠûŒ@ðÙŽïäaìZ@

@aí‚@ñŠójàóÍŽïq)(@ðmóîìíàŠóÐ@Z ))أيسرها باباً وسبعون ثالثةٌ الربا 
 . )٧٨())أمه الرجل ينكح أن مثل

                                                           
 ) .٣٠٢ / ١: (تفسري ابن كثري ) ٧٧(

  /٤ ) : (١٨٧١ : (رقـم  الصحيحة األحاديث وسلسلة ،) ٣٥٣٩: ( رقم الصغري جامعـال صحيح) ٧٨(
٤٨٨  (. 



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

٥٤ 

@ómaì@Z@@ ŽðìbnÐóy@bjîŠI٧٣H@óîb Šò†@@Z@çbïåî‹m@Ûí@ì@æî‹m@çbb÷
@óØ@óîaì@òìó÷@Ûòì@ZpbÙi@a‡îŽí‚@ðÙîa†@Žßó @óÜ@ðïq@æŽîìa†@ì@båîŒ@ìbïq@N@

@@bjîŠ@ò‹mòŠìó @ŠûŒ@ðïq@æŽîìa†@ì@ç†‹Ø@båîŒ@óÜ@ç†Šaí‚Z@
@ aí‚@ñŠójàóÍŽïq)(@ ðmóîìíàŠóÐ@Z@))ربا درهم وهو الرجلُ يأكله 

@.)٧٩())زنية وثالثني ستٍة من أشد يعلـم
@ómaì@Z@bjîŠ@ói@óàóèŠ†@ìó÷@oŽïäa“ïi@ì@paíƒïi@ìbïq@óØ@bjîŠ@óÜ@ÚŽïàóèŠ†

@ì@çaìbm@aìó÷@L@òìì†‹Ø@ña‡îóq@óàóèŠ†@ìó÷@ðä†Šaí‚@ña@ì@ðqa‹‚@ì@óÜŽím
@óÜ@ò‹mbîŒ@ì@‡äímI@Z٣٦@Hça†@ãb−ó÷@@ðïq@æŽîìa†@ì@båîŒ@•ó’@ì@ðN@@

@@ðäbØòŠbÙîŠbØìbè@ì@Šü‚@bjîŠ@óÜ@òìa‹Ø@póåÈóÜZ@
a@‡jÈ@ñŠíØ@ñ‹ibu@)(@ðmóîìíàŠóÐ@Z@))اهللا رسول لعن)  (آكل 

@.)٨٠())سواء هم : وقال ، وشاهديه وكاتبه وموكله الربا
@ómaì@Z@aí‚@ñŠójàóÍŽïqI@H@óØ@ñóóØ@ìóÜ@òìì†‹Ø@ðmóåÈóÜ@Z@bjîŠ

@ paí‚ò†I@ Zالربا آكل@ HL@bjîŠ@ ñ†Šaí‚Šò†@ ói@ pa†ò†@ bjîŠ@ óØ@ ñòìó÷@ òì@
@ a†óØòŠŽí‚I@ Zموكله@ HL@ ‡äói@ óØ@ ñòìó÷@ òì@I‡ÔóÈH@ oŽïíäò†@ óØbjîŠ@ ñ@Z

Iكاتبهž@H@óØ@ñómóîb’@ìì†@ìó÷@òì@L@Šó@óÜ@çò†ò†@ðmóîb’@‡äóiI‡ÔóÈH@ñ
@bî†Šaí‚Šò†@ói@pa‡îò†@ñòìó÷@ì@ŠŽí‚@bjîŠ@çaíŽïä@óÜ@ a†óØbjîŠI@ZشاهديهH@L@

æäbØóî@a†bjîŠ@ðäaìbm@óÜ@çbîìíàóè@óäbàó÷@òìN@@
@ñóäaìó÷@ðÜbà@ì@çbä@ðä†Šaí‚@óØ@æäai@Ûbš@çbäbáÝíà@oŽïiò†@óîüi

@óÜ@ò‹m@ïq@ì@óàaŠóy@çóØò†@bjîŠ@ói@´’û‹Ð@ì@æî‹Ø@ì@óÜóàbà@óØ@ì@çbä

                                                           
  . )٣٩ /٣ ) : (١٠٣٣ : (رقم الصحيحة السلسلة و ، ) ٣٣٧٥ : (رقم الصغري اجلامع صحيح) ٧٩(

  .اإلثـم يف سواء هم : يعين) ١٥٩٨ : (رقم  مسلـم صحيح )٨٠(



    @òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíyNNNNNNNNNNN 

 

٥٥ 

@ ðÜbàIòiì@ ðÙîì@ H@ çbØó’û‹Ð@ A@ðÜbà@ ì@ çbä@ óÜ@ óÜ@ ó“î‹m@ïq@ íÙÜói
@ói@óØ@ñóäaìó÷IðÔþ‚ó÷@fi@ì@ðïq@æŽîìa†@H@çóØò†@a‡îóq@òŠbqAAA@

@çbmò‹Ðb÷@üi@ÛóîõŠb ˆüàb÷Z@

@óØ@ ò†aŒ@ ÿłóy@ ì@ çbáÝíà@ ðÙŽïmò‹Ðb÷@ ìíàóè@ Šó@ óÜ@ ónîíŽïq
Üb‚@ìì†@ãó÷@oŽïi@ñóØò†‹Žïà@óÜ@ñb b÷@oŽïšóä@†bî@óÜ@ñóZ@

Q@ói@ç†‹Ø@a‡îóq@ÿbà@ì@òŠbq@üi@ñóØò†‹Žïà@Šó@ómb£@Šb“Ð@oŽïibä@@
@ì@ñ‹ŽîíØ@ŒŠóÔ@Ûòì@oŽïi@”ïàaŠóy@ñbŽîŠ@ói@ðš@Šó ó÷@oŽïi@ÛóîòíŽï’@Šóè

@ç†Šaí‚@bjîŠA@
R@ì@ ×ŒŠ@ óØ@ ñòìói@ pbÙi@ ñóØò†‹Žïà@ ñŠb ˆüàb÷@ oŽïiò†@ íÙÜói@ @

@ñü‚@üi@ÿłóy@ñòŠbq@ì@ñŒûŠ@pbÙi@a‡îóq@ðÜa‡åà@ì@ÿbà@ìN@
@ÚŽïmbØ@óØ@oŽïi@çbåï“Žïq@ñómò‹Ðb÷@ìó÷@íØòì@ŽîíÜóè@oŽïiò†@òì
@ðäbØóÜa‡åà@üi@òìóäbåŽïè@ñíŽî‰i@ì@póibóØ@üi@ìíšò†Šò†@ÿbà@óÜ@ñóØò†‹Žïà

@pììò†@ñfq@Z)على الـجوع ِق اَهللا وال ـات ـنا نصبـرتأِتـنا بالـحرام ، فإن
 ـم، ولكن ال نطيقجهن نـار. ( 
@ ómaì@ Z@ñíŽî‰i@ ì@ ×ŒŠ@ ì@ òŠbq@ ì@ ói@ aí‚@ óÜ@ ãóØò†‹Žïà@ ñó÷

@ãłói@L@Žï‹i@Šó@óÜ@æî‹ ò†@ãaŠb÷@óáŽï÷@óÙäíš@L@òìóåŽïèóà@üi@çb¿aŠóy
@óîôä@çb½òŒû†@ñ‹ b÷@ñbäaímN@

@ðmóîìíàŠóÐ@òìímbè@a†‹m@ðÙŽïmóîaíîŠ@óÜ@òì@Z) ـِبوالـكَس ـاكإي
رام ، فإنعلى النـارالـح على الـجوع ، وال نصرب ـنا نصبـر. ( 
@ómaì@Z@óáŽï÷@óÙäíš@L@óji@ãaŠóy@ðmóibóØ@ñbîŠìì@çbàb÷@†ó@çbàb÷

@…òŒû†@ñ‹ b÷@Šó@óÜ@æî‹ bä@ãaŠb÷@ãłói@L@Žï‹i@Šó@óÜ@æî‹ ò†@ãaŠb÷N@



@òìóäa†ŒŠóÔ@ì@ç†‹ØŒŠóÔ@ì@ça†ŒŠóÔ@ðäbØóia†b÷@ì@âØíy@@@@@NNNNNNNNNNN@

 

٥٦ 

@ âŽïÜò†@ ”ïåà@ Z@òŒaíŽï’@ ãói@ b÷@ •óàò†Šó@ ãó÷@ ðäbmò‹Ðb÷@ ó Œü‚
ÿó @ óÜ@ çóîaíji@ì@ çbîˆ@ ð’ü‚@ ói@ †‹Øò†@ çbánóè@ ómbØ@ ìó÷@ L@ a‡äbïäbØò†‹Žïà@

@ìíiò†@ò†íb÷@‡äóš@çb¹bîˆ@ïi@çbàò†A@
@ŠójàóÍŽïq@ðäa‡äbè@ðäbØòŠbØüè@óÜ@óÙŽîŠbØüè@ãó÷@a‡ïnaŠ@óÜIH@üi@

@ ðmóîìíàŠóÐ@ óØ@ |Üb–@ ðmò‹Ðb÷@ naí‚@ Z))ْليتخذزوجةً... كم  أحد 
 .)٨١()) على أمر اآلخرة تعينهحةًـصال

@ ómaìZ@üi@ oŽî‹Žî‰jÜóè@ |Üb–@ ì@ Ûbš@ ðÙŽïmò‹Ðb÷@ òíŽï÷@ óÜ@ ÚŽïØóî@ bi@
@a‡îˆûŠ@aì†@ñŠaíi@óÜ@pbÙi@ñŠbØìbè@aìóØ@ðäbîˆ@Žï’óiìbè@ì@ŽîŠóìbèN@

@ðmóîìíàóÐ@bèòìŠóèZ ))٨٢( )) الدين بذاِتفاظفر(. 
@ ómaì@ Z@Ûòì@ ì@ ò‹Žî‰jÜóè@ ŠòìŠóq@ µîb÷@ ì@ Ša‡åî†@ ñŠóìbè
ÙŽïmìóÙnò†ò†ói@…‹ä@ói@ðpü‚@@ó£@N@
@òì@ðmóîìíàóÐ@bèòìŠóèZ ))ًاُهللا امرأةً صالـحة من رزقه ـهفقد أعان 

 )٨٣())باقـيعلى شطِر دينِه ، فليتِق اَهللا فـي الشطر ال
@ómaì@Z@ðmóàŠbî@aìó÷@ð“‚óifq@ðzÜb–@ðÙŽïmò‹Ðb÷@aí‚@ÚŽïóØ@Šóè

i@ òì@ L@ ñóØóåî†@ ñòíïä@ ðä†‹iòíŽîŠói@ Šó@ óÜ@ òìa†@ìóÜ@oŽïi@ aí‚@ óÜ@ b
@a‡î‹m@ñóØòíïäN@

@aìó÷@ìíióä@|Üb–@pò‹Ðb÷@Šó ó÷@ãłói@AAA@NNN@
@ŠbåÜa@Þèc@ßby@æà@đbi@žˆíÉäì@L@ßby@İÞØ@ôÝÈ@đ@ž‡ázÜbÐNNN@

 

                                                           
  .)٢١٧٦ : (رقم الصحيحةاألحاديث  سلسلة )٨١(
 ) .١٤٦٦: (وصحيح مسلم رقم ) ٥٠٩٠: (صحيح البخاري رقم  )٨٢(
 . )٦٢٥ : (رقم الصحيحةاألحاديث  سلسلة: ، وانظر ) ١٩١٦: (الترغيب والترهيب رقم صحيح  )٨٣(


