
وال ضرار: كتاب  اإلسالمية ال ضرر  ملعامالت  ا لذهبية يف  لقاعدة ا   ا
بن رجب: املؤلف   ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

حديث ) الَ ضَرَر وال ِضرار: (قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النىب  -رضى اهللا عنه  -عن أىب سعيد اخلدرى 
  .حسن

  .رواه ابن ماجه والدارقطىن، وغريمها مسندا
  .عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن النىب صلى اهللا عليه وسلم مرسال، فأسقط أبا سعيد)املوطأ(لك يف ورواه ما

  .وله طرق يقوى بعضها ببعض

  حديث أىب سعيد اخلدري

  .حديث أىب سعيد مل خيرجه ابن ماجه
اوردى عن عمرو إمنا خرجه الدارقطىن واحلاكم والبيهقى من رواية عثمان بن حممد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدر

ال ضَرَر وال ِضرار، َمن : (قال -صلى اهللا عليه وسلم  -بن حيىي املازىن عن أبيه عن أىب سعيد اخلدرى عن النىب 
  ) .َضارَّ، ضَرَّه اُهللا، َوَمن شَاقَّ، شقَّ اُهللا عليه

  ) .صحيح اإلسناد على شرط مسلم: (وقال احلاكم
  ) .ديتفرد به عثمان عن الدراور. (وقال البيهقى

  .عن عمرو بن حيىي عن أبيه مرسال) املوطأ(وخرجه مالك يف 
  ) .مل خيتلف عن مالك يف إرسال هذا احلديث: (قال ابن عبد الرب

  ) .وال يسند من وجه صحيح: (قال
  .مث خرجه من رواية عبد امللك بن معاذ النصيىب عن الدراوردى موصوال

  .ن حفظه وال يعبأ به، وال شك يف تقدمي قول مالك على قولهوالدراوردى كان اإلمام أمحد يضعف ما حدث به م
  ) .مسند(ال ضرر وال ضرار ) مل يصح حديث: (وقال خالد بن سعد األندلسى احلافظ

  حديث عبادة بن الصامت

حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن حيىي بن الوليد، عن . وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان
  ).ال َضرَر وال ضَِرار: (الصامت، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أنعبادة بن 

  .وهذا من مجلة صحيفة تروى هبذا اإلسناد، وهى منقطعة مأخوذة من كتاب، قاله ابن املديىن، وأبو زرعة، وغريمها
ىب حامت، والدارقطين هو أبن طلحة، وهو ضعيف، مل يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة، وابن أ: وإسحاق بن حيىي قيل

  .يف موضع
  .أيضا -من عبادة قاله الدارقطىن . إنه إسحاق بن حيىي بن الوليد بن عبادة، ومل يسمع أيضا: وقيل



  .عامة أحاديثه غري حمفوظة: وقال) الضعفاء(وذكره ابن عدى يف كتابه 
  .سدى عنه، وأبو عياش ال يعرفإن موسى بن عقبة مل يسمع منه، وإمنا روى هذه األحاديث عن أىب عياش األ: وقيل

  حديث ابن عباس

قال رسول اهللا : من وجه آخر من رواية جابر اجلعفى عن عكرمة عن ابن عباس قال -أيضا  -وخرجه ابن ماجه 
  ) .ال ضرَر وال ِضراَر: (صلى اهللا عليه وسلم

  .وجابر اجلعفى ضعفه األكثرون
  .مجاعة. داود بن احلصني عن عكرمة به وإبراهيم ضعفه وخرجه الدارقطىن من رواية إبراهيم بن إمساعيل عن

  .وروايات داود عن عكرمة مناكري

  حديث عائشة أم املؤمنني

وخرج الدارقطين من حديث الواقدى حدثنا خارجة بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أىب الرجال عن 
  ).ال ضرَر وال ضَِرار: (قالعمرة عن عائشة رضى اهللا عنها عن النىب صلى اهللا عليه وسلم 

  .والواقدي متروك، وشيخه خمتلف يف تضعيفه
  .عن القاسم عن عائشة رضي اهللا عنها -أيضا  -وخرجه الطرباين من وجهني ضعيفني 

  حديث جابر بن عبد اهللا

بن من رواية حممد بن سلمة عن ابن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع  -أيضا  -وخرج الطرباىن 
  ).ال َضرَر َوال ضِرار يف اِإلسالم: (حبان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وهذا إسناد مقارب، وهو غريب
من رواية عبد الرمحن بن مغراء عن ابن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن ) املراسيل(لكن خرجه أبو داود يف 

  .عمه واسع مرسال، وهو أصح

  حديث أيب هريرة

أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه : ج الدارقطين من رواية أيب بكر بن عياش قالوخر
  ).ال ضََرر وال َضرُورةَ، وال َيمَنَعنَّ أََحُدكم َجاَره أَن َيَضَع َخَشَبُه َعلَى َحاِئطِه: (قال -وسلم 

  .وهذا اإلسناد فيه شك
  .فوابن عطاء، هو يعقوب، وهو ضعي

  حديث عمرو بن عوف املزىن



ال ضَرَر : (وروى كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).وال ضَِراَر

  ).إسناده غري صحيح: (قال ابن عبد الرب
  ).الباب هو أصح حديث يف: (قلت كثري هذا، يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري يف بعض حديثه

  ).هو خري من مراسيل ابن املسيب: (وحسن حديثه إبراهيم بن املنذر احلزامى، وقال
  . وكذلك حسنه ابن أيب عاصم

  .وترك حديثه آخرون، منهم اإلمام أمحد، وغريه
  .فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب

  .الأن بعض طرقه يقوى ببعض، وهو كما ق -رمحه اهللا  -وقد ذكر الشيخ 
إذا انضمت إىل غريها من األسانيد اليت فيها ضعف : (وقد قال البيهقي يف بعض أحاديث كثري بن عبد اهللا املزىن

  ).قويت
إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غري من يأخذ عنه املرسل األول : (وقال الشافعي يف املرسل

  ).فإنه يقبل
  ).ديث املسند من رجل غري مقنعإذا كان احل: (وقال اجلوزجاىن

  .يعين ال يقنع برواياته، وشد أركانه املراسيل بالطرق املقبولة عند ذوي االختيار، استعمل، واكتفى به
  .هذا إذا مل يعارض باملسند الذي هو أقوى منه
  ).رَاَرالَ ضَرَر والَ ِض: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقد استدل اإلمام أمحد هبذا احلديث وقال

هذا احلديث أسنده الدارقطين من وجوه، وجمموعها يقوى، احلديث، وحيسنه، وقد : (وقال أبو عمرو بن الصالح
  ).تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا به

  .واهللا أعلم. إنه من األحاديث اليت يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غري ضعيف: (وقول أيب داود

  شواهد احلديث

َمن ضارَّ، َضارَّ اهللا به، َوَمن َشاقَّ، شَاقَّ : (حديث أيب صرمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -أيضا  -ويف املعىن 
  ).اهللا عليه

  .خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه
  ).حسن غريب: (وقال الترمذى

: عليه وسلم قالعن النيب صلى اهللا  -رضي اهللا عنه  -وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أيب بكر الصديق 
  ).َملُعونٌ َمن َضارَّ ُمؤِمناً أَو َمكَر بِه(

  الفرق بني الضرر والضرار يف اللغة

) إضرار: (بغري مهزة وروى) ضرار: (هذه الرواية الصحيحة) ال ضََرَر وال ِضرار: (وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم
  ).املوطأ(ويف بعض نسخ باهلمزة، ووقع ذلك يف بعض روايات ابن ماجه، والدارقطىن، بل 



  ).ال صحة هلا: (ضر وأضر مبعىن، وأنكرها آخرون، وقالوا: (يقال: وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال
مها مبعىن واحد، على وجه : (فمنهم من قال - ١فرق أم ال؟  -أعين الضرر والضرار  -واختلفوا هل بني اللفظني 

  ).التأكيد
  .واملشهور أن بينهما فرقا

أن الضرر نفسه، منتف يف الشرع، وإدخال : (، فاملعىن)الفعل: هو االسم ، والضرار: إن الضرر: (قيل مث - ٢
  ).الضرر بغري حق، كذلك

مبا ال (أن يدخل على غريه ضررا، : أن يدخل على غريه ضررا، مبا ينتفع هو به، والضرار: الضرر: (وقيل - ٣
  ).ملمنوع، كمن منع ماال يضره، ويتضرر به ا)ينتفع هو به

  .ورجح هذا القول، طائفة منهم، ابن عبد الرب، وابن الصالح
  ).أن يضر مبن قد أضر به، على وجه غري جائز. أن يضر مبن ال يضره، والضرار: الضرر: (وقيل - ٤

  احتراز واجب

  .إمنا نفى الضرر والضرار، بغري حق -صلى اهللا عليه وسلم  -وبكل حال، فالنىب 
  .إما لكونه تعدى حدود اهللا، فيعاقب بقدر جرميته -أ : ى أحد حبقفأما إدخال الضرر عل

  .أو كونه ظلم غريه، فيطلب املظلوم، مقابلته بالعدل، فهذا غري مراد قطعا -ب 
أن ال يكون يف ذلك غرض سوى الضرر بذلك : أحدمها: وإمنا املراد، إحلاق الضرر بغري حق، وهذا على نوعني

  .وحترميه الغري، فهذا ال ريب يف قبحه
  :وقد ورد يف القرآن النهى عن املضارة يف مواضع

  الضرار يف الوصية من الكبائر

  ).ِمن َبعِد َوَصيٍَّة يُوَصى بَِها أَو َدينٍ غََري ُمَضاّر: (منها يف الوصية قال تعاىل
ِسّتَني سَنة مثَّ َيحُضُرهُ  -َعّز وَجلّ  -إِنَّ العَبَد لََيعَملُ بِطَاَعِة اهللا : (املرفوع -رضى اهللا عنه  -وىف حديث أىب هريرة 

َوَمن َيعصِ اهللا َوَرسُولَُه َويتََعدَّ  -إىل قوله  -تِلَك ُحدُوُد اهللا : ( املَوُت فيضاّر يف الَوِصيَِّة، فََيدُخل النَّاَر، ثُمَّ تال
  )).ُحُدوَدُه ُيدِخلُه ناراً خاِلداً ِفيَها
  .وخرجه الترمذى وغريه مبعناه

  ).اإلضرار يف الوصية من الكبائر، مث تال هذه اآلية: (عباسوقال ابن 
تارة يكون بأن خيص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه اهللا له، فيتضرر بقية  -أ : واإلضرار يف الوصية
  .الورثة بتخصيصه
  ).، فَال َوصَّيةَ ِلوارٍثإِنَّ اهللا قَد أَعطى كُلَّ ِذى َحقًّ، حقّه: ( -صلى اهللا عليه وسلم  -وهلذا قال النىب 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وتارة بأن يوصى ألجنىب بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، وهلذا قال النىب  -ب 
  ). الثُلُثُ، والثلثُ كَِثري: (



أو مل  ومىت وصى لوارث أو ألجنىب بزيادة على الثلث، مل ينفذ ما وصى به إال بإجازة الورثة، وسواء قصد املضارة
  .يقصد

  .وأما إن قصد املضارة بالوصية، ألجنىب بالثلث، فإنه يأمث بقصده املضارة
إنه قياس مذهب : وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم ال؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أهنا ترد، وقيل

  .أمحد

  املرأة بني إهانة اجلاهلية وتكرمي اإلسالم

  .ومنها الرجعة يف النكاح
مَ فَأَمِسكُوُهنَّ َبَمعُروف أَو َسرَُّحوُهنَّ بِمعرُوٍف، َوالَ تُمِسكُوُهنَّ ِضراَراً ِلَتعَتدُوا، َوَمن َيفعل ذَِلَك فَقد ظَلَ(تعاىل قال 
  ).َنفَسُه

  ).َوُبُعولَُتهنَّ أََحقُّ بَِردَِّهنَّ يف ذَِلك، إِن أَرَاُدوا إِصالَحاً: (وقال تعاىل
  .ه بالرجعة املضارة، فإنه يأمث بذلكفدل ذلك على أن من كان قصد

وهذا كما كانوا يف أول اإلسالم قبل حصر الطالق يف ثالث، يطلق الرجل امرأته مث يتركها حىت تقارب انقضاء 
عدهتا مث يراجعها مث يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغري هناية، فيدع املرأة ال مطلقة وال ممسكة، فأبطل اهللا ذلك، وحصر 

  .مرات الطالق يف ثالث
وذهب مالك إىل أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدهتا مث طلقها من غري مسيس، إن قصد بذلك مضارهتا، بتطويل 

  .العدة، مل تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن مل يقصد ذلك، استأنفت عدة جديدة
  .ايةتبىن مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة والشافعى يف القدمي وأمحد يف رو: وقيل
تستأنف مطلقا، وهو قول األكثرين منهم أبو قالبة، والزهرى، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، يف اجلديد : وقيل

  .وأمحد يف رواية، وإسحاق، وأبو عبيد، وغريهم

  اإليالء تسكني لنوازع الشر

  وفرصة ملراجعة النفس

ر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته، فإنه ومنها يف اإليالء، فإن اهللا جعل مدة اإليالء للموىل أربعة أشه
  .يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إىل الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على االمتناع مل ميكن من ذلك

  .أهنا تطلق علية مبضى هذه املدة: أحدمها - ١: مث فيه قوالن للسلف واخللف
  .طالقأن يوقف، فإن فاء و إال أمر بال: والثاىن - ٢

، )حكمه حكم املوىل يف ذلك: (ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغري ميني مدة أربعة أشهر، فقال كثري من أصحابنا
  .وقالوا هو ظاهر كالم أمحد

إنه إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغري عذر، مث طلبت الفرقة، فرق بينهما، بناء على أن الوطء : (وكذا قال مجاعة منهم
  .واجب عندنا يف هذه املدة

واختلفوا هل يعترب لذلك قصد اإلضرار أم ال يعترب؟، ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غري عذر، فإنه 



  .يفسخ نكاحه مع اختالفهم يف تقدير املدة
  ).يفرق احلاكم بينهما: (ولو طال السفر من غري عذر، وطلبت امرأته قدومه، فأىب، فقال مالك وأمحد وإسحاق

  .تة أشهر، وإسحاق مبضى سنتنيوقدره أمحد بس

  احلقوق الثالثة

  .ومنها يف الرضاع
  ).الَ ُتَضارَّ وَاِلدةٌ بِوِلدَها، َوال مَولُوٌد لَُه بِولَِده: (قال تعاىل

  حق األم يف حضانة وليدها

  ).ذلكال مينع أمه أن ترضعه، ليحزهنا ب): (ال ُتضَارَّ َواِلدةٌ بَِوِلدَها: ( -تعاىل  -قال جماهد يف قوله 
  ).إذا رضيت مبا يرضى به غريها، فهى أحق به: (وقال عطاء، وقتادة، والزهرى، وسفيان، والسدى، وغريهم
  .وهذا هو املنصوص عن أمحد، ولو كانت األم يف حبال الزوج

  حق الزوج يف االستمتاع بزوجته

ن غريها، وهو قول الشافعى، إن كانت يف حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه إال أن ال ميكن ارتضاعه م: وقيل
  .وبعض أصحابنا

  .لكن إمنا جيوز ذلك ، إذا كان قصد الزوج به توفري الزوجة لالستمتاع ال جمرد إدخال الضرر عليها

  حق الطفل يف حسن التربية

األب إجابتها إىل  يدخل فيه أن املطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم) َوالَ مَولوٌد لَُه بَِولَِده: (وقوله تعاىل
  .ذلك

  .وسواء وجد غريها أو مل يوجد، هذا منصوص اإلمام أمحد
فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثرية، ووجد األب من يرضعه بأجرة املثل، مل يلزم األب إجابتها إىل ما 

  .أيضا -طلبت ألهنا تقصد املضارة، وقد نص عليه اإلمام أمحد 

  بيع املضطر

بيع وقد ورد النهى عن بيع املضطر، خرجه أبو داود من حديث على بن أىب طالب أنه خطب الناس ومنها يف ال
والَ َتنسَُوا الفَضلَ : (سيأتى على الناس زمان عضوض، يعض املوسر على ما يف يديه، ومل يؤمر بذلك، قال اهللا: (فقال
  ).م عن بيع املضطر، ويبايع املضطرون، وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل)َبينكُم

إِن كَانَ ِعندكَ َخٌري تعوُد به َعلَى أَخيَِك َوإالّ : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (وخرجه اإلمساعيلى وزاد فيه



  ).فال تزيده هالَكاً إِىل هالَِكه
  ).رورة ربابيع الض: (أيضا وقال عبد اهللا بن معقل -وخرجه أبو يعلى املوصلى مبعناه من حديث حذيفة مرفوعا 

  خيار الغنب

كيف هو؟ قال جييئك وهو حمتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة : سئل أمحد عن بيع املضطر فكرهه، فقيل له: قال حرب
  .بعشرين

  .إن ربح بالعشرة مخسة؟ فكره ذلك: قيل ألمحد: وقال أبو طالب
  .فباعه بغنب كثري مل جيز أيضا -حيسن أن مياكس وإن كان املشترى مسترسال ال 

  .اخلداع، وهو أن يغبنه فيما ال يتغابن الناس يف مثله، ببيعه ما يساوى درمها خبمسة: اخلالبة: قال أمحد
  .ومذهب مالك وأمحد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك

  مسألة التورق

بثمن إىل أجل يف ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ولو كان حمتاجا إىل نقد، فلم جيد من يقرضه، فاشترى سلعة 
  .ليأخذ مثنها فهذا فيه قوالن للسلف

  .أخشى أن يكون مضطرا: ورخص أمحد فيه يف رواية، وقال يف رواية

  مسألة العينة

  .فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على حترمي ذلك، وهو مذهب مالك وأىب حنيفة وأمحد وغريهم
  .الضرر يف البيوع التفريق بني الوالدة وولدها يف البيع، فإن كان صغريا حرم باالتفاق ومن أنواع

َمن فَرََّق بني الوالدِة وََوِلدهَا، فَرََّق اُهللا بينه وبني أََحبَِّته يومَ : (وقد روى عن النىب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ).الِقيامة

  .فإن رضيت األم بذلك، ففى جوازه اختالف
  .سائل الضرر يف األحكام كثرية جدا، وإمنا ذكرنا هذا على وجه املثالوم

  كل ابن آدم خطاء

  .والنوع الثاىن، أن يكون له غرض آخر صحيح
  .أو... مثل أن يتصرف يف ملكه، مبا فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إىل ضرر غريه -أ 

  .لكمينع غريه من االنتفاع مبلكه توفريا له، فيتضرر املمنوع بذ -ب 

  من حقوق اجلار يف دين اهللا



  .فأما األول، وهو التصرف يف ملكه مبا يتعدى ضرره إىل غريه
مثل أن يؤجج يف أرضه نارا يف يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، : فإن كان على غري الوجه املعتاد -أ 

  .وعليه الضمان
ال مينع من ذلك، وهو قول الشافعى : أحدمها: شهورانوإن كان على الوجه املعتاد، ففيه للعلماء قوالن م -ب 

  .وأىب حنيفة وغريمها
  .املنع، وهو قول أمحد، ووافقه مالك يف بعض الصور: والثاىن

  .أن يفتح كوة يف بنائه العاىل مشرفة على جاره - ١: فمن صور ذلك
  .أو يبىن بناء عاليا يشرف على جاره وال يستره، فإنه يلزم بستره - ٢

  .ه أمحد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعىنص علي
  ).جيتهد احلاكم يف ذلك، ومينع إذا ظهر له التعنت، وقصد الفساد): (احللية: (قال الروياىن منهم يف كتاب

  ).وكذلك القول يف إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر: (قال
جده مرفوعا حديثا طويال يف حق  وقد خرج اخلرائطى وابن عدى بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

  ).وال يستطيل بالبناء، فيحجب عنه الريح إال بإذنه: (اجلار، وفيه
  .ومنها أن حيفر بئرا بالقرب من بئر جاره، فيذهب مأوها، فإهنا تطم يف ظاهر مذهب مالك وأمحد - ٣
ال ُتضارُّوا يف : (اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : من حديث أىب قالبة قال) املراسيل(وخرج أبو داود يف  - ٤

  .، وذلك أن حيفر الرجل إىل جنب الرجل ليذهب مبائة)احلَفر
  .ومنها أن حيدث مبلكه ما يضر مبلك جاره من هز أو دق وحنومها - ٤

  .فإنه مينع منه يف ظاهر مذهب مالك وأمحد، وهو أحد الوجوه للشافعية
  .ثة وحنو ذلكوكذا إذا كان يضر بالسكان، كما له رائحة خبي

  ال تعسف يف استعمال احلق

ومنها أن يكون له ملك يف أرض غريه، ويتضرر صاحب األرض بدخوله إىل أرضه، فإنه جيرب على إزالته  - ٥
  . ليندفع به ضرر الدخول

من حديث أىب جعفر حممد بن على أنه حدث عن مسرة بن جندب أنه كانت له عضد من ) سننه(خرج أبو داود يف 
حائط رجل من األنصار، ومع الرجل أهله، فكان مسرة يدخل إىل خنله، فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه خنل يف 

أن يبيعه، فأىب فطلب إليه أن يناقله فأىب، فأتى النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النىب صلى اهللا 
: أمر رغبه فيه فأىب، فقال) فَهبه لَه، َولَك كَذا وكَذا: (لعليه وسلم أن يبيعه فأىب، فطلب إليه أن يناقله فأىب، قا

  ).اذَهب فَاقلع َنخلَُه: (، فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم لألنصارى)أَنَت ُمَضارُّ(
  .وقد روى عن أىب جعفر مرسال

نع من ذلك، كل ما كان على هذه اجلهة، وفيه ضرر مي:  -يف رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا احلديث  -قال أمحد 
  .فإن أجاب وإال أجربه السلطان، وال يضر بأخيه يف ذلك، وفيه مرفق له

أن رجال من : (وخرج أبو بكر اخلالل من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد اهللا بن سليط بن قيس عن أبيه



شق ذلك على صاحب األنصار كانت يف حائطه خنلة لرجل آخر، فكان صاحب النخلة ال يرميها غدوة وعشية، ف
ُخذ ِمنه : (احلائط، فأتى النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم لصاحب النخلة

  .الَ واِهللا: فَُخذ منه ِثنتني، قَال: ال واِهللا، قال: خنلةً ِممَّا يلى احلاِئطَ مكَان خنلِتك، قال
فردد عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، فَأََبى، فَأََمر رسولُ اهللا صلّى اهللا عليه  :قَالَ فهبها له قَالَ الَ واِهللا، قالَ
  ).وسلّم أَن ُيعطَيه خنلةً َمكَانَ خنلِته

: من رواية ابن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال) املراسيل(وخرج أبو داود يف 
إِنَّك تطأُ حَاِئطى إىل عذقك، فَأَنا أُعِطيك ِمثله يف َحائِِطك، : ط َرُجلٍ، فَكَلَّمه، فقالكَاَنت ألىب لُبابة َعذقٌ يف حاِئ(

ُخذ مِثلَ َعذِقك، فَحزَها إىل َماِلك، ! يا أَبا لُبابة: َوأَخرِجه َعىنَّ، فَأََبى َعلَيه، فَكَلّم النَّىب صلّى اهللا عليه وسلّم فيه فَقَال
اذَهب فاَخرج لَُه مِثلَ َعذِقه إىل حَاِئطه، ثُمَّ اضرب فوقَ : (َما أََنا بِفَاِعل، فَقَال: ، فَقَال)ُهواكفُف عن َصاحبَِك َما َيكَر

  ).ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَُّه ال ضََرَر يف اِإلسالمِ َوال ِضراَر
 ففى هذا احلديث والذى قبله إجباره على املعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر يف شركه، وهذا مثل

  .إجياب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ
على وجوب العمارة على الشريك املمتنع من العمارة، وعلى إجياب البيع إذا تعذرت  -أيضا  -ويستدل بذلك 

  .القسمة
  ).ال تعضية يف املرياث إال ما احتمل القسم: (وقد ورد من حديث حممد بن أىب بكر عن أبيه مرفوعا

  .واحلديث حينئذ مرسل، والتعضية هى القسمة: حزم، قال اإلمام أمحدوأبو بكر هو ابن عمرو بن 
ومىت تعذرت القسمة لكون املقسوم يتضرر بقسمته، وطلب أحد الشريكني البيع، أجرب اآلخر وقسم الثمن، نص 

  .عليه أمحد، وأبو عبيد وغريمها من األئمة

  املسلم بني كرم اإلميان واحلرص على ملكه

  .ع اجلار من االنتفاع مبلكه واالرتفاق بهوأما الثاىن، وهو من
  .فإن كان ذلك يضر مبن انتفع مبلكه، فله املنع، كمن له جدار واه، ال حيتمل أن يطرح عليه خشب

  .وأما إن مل يضر به، فهل جيب عليه التمكني وحيرم عليه االمتناع أم ال؟
للجار املنع من التصرف يف : أضر جباره، قال هنا ال مينع املالك من التصرف يف ملكه وإن: فمن قال يف القسم األول

  .ملكه بغري إذنه
  .املنع ههنا، وهو قول مالك: أحدمها - I: ومن قال هناك باملنع، فاختلفوا ههنا على قولني

أنه ال جيوز املنع، وهو مذهب أمحد يف طرح اخلشب على جدار جاره، ووافقه الشافعى يف القدمي، : والثاىن -ب 
  .و ثور وداود وابن املنذر وعبد امللك بن حبيب املالكى، وحكاه مالك عن بعض قضاة املدينةوإسحاق وأب

ال مينعنَّ أََحُدكُم َجاَره أَن : (عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضى اهللا عنه  -وىف الصحيحني عن أىب هريرة 
  ).ألرِمنيَّ بِها َبَني أَكَتاِفكُم! ها ُمعرِضني؟ وَاِهللامَاِلى أََراكُم َعن: (قال أبو هريرة) يغرِز َخَشبه علَى جِدَارِه
لتمرنَّ بِه َولو : (على حممد بن مسلمة أن جيرى ماء جاره يف أرضه، وقال -رضى اهللا عنه  -وقضى عمر بن خطاب 

  ). علَى َبِطنك



يف أرض جاره إذا أجراه وىف اإلجبار على ذلك روايتان عن اإلمام أمحد، ومذهب أىب ثور اإلجبار على إجراء املاء 
  .يف قىن يف باطن أرضه، نقله عنه حرب الكرماىن

  ال اشتراكية يف اإلسالم

  .ومما ينهى عن منعه للضرر، منع املاء والكأل
ال َتمنُعوا فَضلَ املَاِء، : (عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال -رضى اهللا عنه : عن أىب هريرة) الصحيحني(وىف 

  ).َألِلَتمنُعوا بِه الكَ
يا نىب اهللا، ما الشئ : قال) املاء: (يا نىب اهللا، ما الشئ الذى ال حيل منعه؟ قال: أىب داود أن رجال قال) سنن(وىف 

  ).أَن َتفعلَ اخلَري َخٌري لَك: (يا نىب اهللا، ما الشئ الذى ال حيل منعه؟ قال: قال) اِمللُح: (الذى ال حيل منعه؟ قال
  ).النَّاُس ُشَركَاُء يف ثَالثٍة، يف املَاِء َوالنَّارِ وَالكَِأل: (قال -اهللا عليه وسلم  أن النىب صلى -أيضا  -وفيها 

  .إن املاء ملك ملالك أرضه أم ال: وذهب أكثر العلماء إىل أنه ال مينع فضل املاء اجلارى والنابع مطلقا، سواء قيل
  .وهذا قول أىب حنيفة والشافعى وأمحد وإسحاق وأىب عبيد وغريهم

  .واملنصوص عن أمحد وجوب بذله جمانا، بغري عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع - ٢
  .ال جيب بذله للزرع: ومذهب أىب حنيفة والشافعى

  .وإذا كان بقرب الكأل، وكان منعه مفضيا إىل منع الكأل؟ -مطلقا  -هل جيب بذله : واختلفوا - ٣
  .أمحد ما يدل على اختصاص املنع بالقرب من الكأل على قولني ألصحابنا وأصحاب الشافعى، وىف كالم

  .وأما مالك فال جيب عنده، بذل فضل املاء، الذى ميلك منبعه وجمراه إال للمضطر، كاحملاز يف األوعية - ٤
  .بذل فضل املاء الذى ال ميلك -عنده  -وإمنا جيب 

وات، ومذهب أىب حنيفة وأمحد وأىب جيوز منع فضله إال يف أرض امل -كذلك  -وعند الشافعى حكم الكأل  - ٥
  .أنه ال مينع فضل الكأل مطلقا: عبيد
  .ال مينع أحد املاء والكأل إال أهل الثغور خاصة، وهو قول األوزاعى: ومنهم من قال - ٦

  .ألن أهل الثغور، إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم، مل يقدروا أن يتحولوا من مكانه، من وراء بيضة اإلسالم وأهله
  .فحمله طائفة من الفقهاء، على النهى عن االقتباس منها، دون أعيان اجلمر - I: لنهى عن منع الناروأما ا - ٧

  .ومنهم من محله على منع احلجارة املورية للنار، وهو بعيد -ب 
ولو محل على منع االستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها هبا، ملن يستدفئ هبا، أو ينضج عليها  -ج 

  .وحنوه، مل يبعد طعاما

  ال إقطاعية يف اإلسالم

وأما امللح، فلعله حيمل على منع أخذه من املعادن املباحة، فإن امللح من املعادن الظاهرة، ال ميلك باإلحياء وال  - ٨
  .باإلقطاع، نص عليه أمحد

إِنَّه بَِمنزِلِة املَاِء : َرسولَ اِهللا َيا: أقطع رجال امللح، فقيل له -صلى اهللا عليه وسلم  -أىب داود، أن النىب ) سنن: (وىف
  ).الِعدِّ، فانَتَزعُه ِمنه



  من مقاصد الشريعة رفع احلرج واملشقة عن العباد

أن اهللا عز وجل مل يكلف عباده فعل ما يضرهم ): ال ضَرَر( -صلى اهللا عليه وسلم  -ومما يدخل يف عموم قوله 
  .البتة

  .هم ودنياهم، وماهناهم عنه، هو عني فساد دينهم ودنياهمفإن ما يأمرهم به، هو عني الصالح لدين
 -أسقط الطهارة باملاء عن املريض، وقال  -أ  -، وهلذا  -أيضا  -لكنه مل يأمر عباده بشئ، هو ضار هلم يف أبداهنم 

  ).َما ُيرِيُد اُهللا لِيجعلَ َعليكُم ِمن حََرج: ( -تعاىل 
  ).يريد اهللا بكم اليسر، وال يريد بكم العسر: ( -تعاىل  -ال وأسقط الصيام عن املريض واملسافر، وق -ب 
  .وأسقط اجتناب حمظورات اإلحرام، كاحللق وحنوه، عمن كان مريضا، أو أذى من راسه، وأمر بالفدية -ت 
احلنيفيَّةُ : ؟ قاَلأَىُّ األَدَياِن أََحبُّ إِىل اهللا: قِيلَ لِرُسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (عن ابن عباس قال) املسند(وىف 

  ).السَّمحةُ
  ).إِنِّى أُرِسلُت بِحنيِفَّيٍة َسمحة: (عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال -ومن حديث عائشة رضى اهللا عنها 

إِّنه َنذَر : (رأى رجال ميشى، قيل له -صلى اهللا عليه وسلم  -عن أنس أن النىب ) الصحيحني(ومن هذا املعىن ما يف 
  ).إنَّ اهللا لغىن عن مشيه فلريكب: (، فقال)أن حيّج َماِشياً
  ).إِنَّ اَهللا لََغىن، َعن َتعِذيبِ َهذَا نفسَُه: (وىف رواية

إِنَّ : ( -عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن متشى إىل البيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) السنن: (وىف
  . )اهللا الَ َيصنُع بِشقاِء أخُِتَك َشيئاً فَلتركَب

  .ال يلزمه املشى، وله الركوب بكل حال: فمنهم من قال - I: وقد اختلف العلماء يف حكم من نذر أن حيج ما شيا
  .وهو رواية عن األوزاعى وأمحد

  .يصوم ثالثة أيام: وقال أمحد
  .عليه كفارة ميني: وقال األوزاعى

  .واملشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه -ب 
  .كب عند العجز، وال شئ عليه، وهو أحد قوىل الشافعىير: فقيل - ١: فإن عجز عنه

  .عليه مع ذلك كفارة ميني، وهو قول الثورى وأمحد يف رواية: وقيل - ٢
  .عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء وجماهد والليث واحلسن وأمحد يف رواية: وقيل - ٣
  .طاءيتصدق بكراء ما ركب، روى عن األوزاعى وحكاه عن ع: وقيل - ٤
  .يتصدق بقدر نفقته عند البيت: وروى عن عطاء - ٥
  .ال جيزيه الركوب بل حيج من قابل، فيمشى ما ركب، ويركب ما مشى: وقالت طائفة من الصحابة وغريهم - ٦

  .وعليه هدى، وهو قول مالك، إذا كان ما ركبه كثريا: وزاد بعضهم

  مساحة اإلسالم

: يه دين، ال يطالب به مع إعساره، بل ينظر إىل حال إيساره، قال تعاىلأن من عل -أيضا  -ومما يدخل يف عمومه 
  ).وإن كَانَ ذُو ُعسَرٍة، فََنظِرةٌ إِىل ميسََرة(



  ).إنَّ اآليةَ ُمخَتصةٌ بِدُيونِ الرَِّبا يف اجلَاِهلّية: (وعلى هذا قول مجهور العلماء خالفا لشريح يف قوله
  .واجلمهور أخذوا باللفظ العام

  .ف املدين أن يقضى، مما عليه يف خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه احملتاج إليه، وخادمه كذلكوال يكل
  . رمحة اهللا تعاىل -وال ما حيتاج إىل التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب اإلمام أمحد 
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