
 المرحلة الرابعة                              3أحاديث األحكام                         المحاضرة 

 من أحكام الوديعة:  السابعاحلديث 

ِه * َقاَل : } َمْن ُأوِدَع َوِديَعًة َفَليَْس َعَليِْه  ☺َعْن النَّبِيِّ  ¶َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعيٍْب َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ

 .1َماَجْه ، َوِِف إْسنَاِدِه َضْعٌف  َضََمٌن { َأْخَرَجُه اْبنُ 

تِي َيَضُعَها َمالُِكَها َأْو َنائُِبُه ِعنَْد آَخِر لِيَْحَفَظَها  ، َوِهَي َمنُْدوَبٌة إَذا َوثَِق ِمْن َنْفِسِه 2اْلَوِديَعُة ِهَي اْلَعْْيُ الَّ

ُ ِِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن ♀التَّْقَوى { َوَقْولِِه } َوَتَعاَوُنوا َعََل اْلِِبِّ وَ : بِاْْلََماَنِة لَِقْولِِه َتَعاََل  } ، َواَّلَلَّ

 .اْلَعْبُد ِِف َعْوِن َأِخيِه { ، َأْخَرَجُه ُمْسلٌِم 

ُه ، َوَخاَف اَْلَََلَك َعَليَْها إْن ََلْ َيْقَبْلَها .   َوَقْد َتُكوُن َواِجَبًة إَذا ََلْ َيُكْن َمْن َيْصُلُح ََلَا َغْْيَ

بَّاِح ، َوُهَو َمْتُ : )  قوله وٌك ، َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه ، َوِِف إْسنَاِدِه َضْعٌف ( ، َوَذلَِك َأنَّ ِِف ُرَواتِِه اْْلَُثنَّى ْبَن الصَّ

ارَ  َتْوَدِع َغْْيِ اْْلُِغلِّ َضََمٌن { ، ُقْطنِيُّ بَِلْفِظ } َليَْس َعََل اْْلُْسَتِعِْي َغْْيِ اْْلُِغلِّ َضََمٌن ، َوََل َعََل اْْلُْس  َوَأْخَرَجُه الدَّ

 .َوِِف إْسنَاِدِه َضِعيَفاِن 

ارَ  ارَ  َقاَل الدَّ َ اْْلُِغلُّ ، َوِِف ِرَواَيِة الدَّ ْيٍح َغْْيَ َمْرُفوٍع ، َوفُِّسِّ ُقْطنِيِّ بِاْْلَائِِن  ُقْطنِيُّ ، َوإِنَََّم ُيْرَوى َهَذا َعْن ُُشَ

 . ، َوقِيَل : ُهَو اْْلُْسَتِغلُّ 

                                                           

 .  5/397ينظر الكَلم عليه ِف البدر اْلنْي  1

الوديعة ما يتك عند اْلمْي وهي أخص من اْلمانة وَل بد هانه من تقدير ِف : "  1/173ِف حوايش سنن ابن ماجه  2

من أودع وديعة عند اْلمْي فهلك ِف يده بَل تعدي فَل ضَمن عليه ولكن هذا خمصوص بَم إذا كانت الوديعة الكَلم أي 

 " واشتاط الضَمن عَل اْلمْي باطل، بأجر 



َأنَّ اْلَوِديَعَة َأَماَنٌة ، َوِِف َبْعِضَها َمَقاٌل ، ╚ َوِِف اْلَباِب آَثاٌر َعْن َأِِب َبْكٍر َوَعِِلٍّ َواْبِن َمْسُعوٍد َوَجابٍِر 

ْْجَاُع َفِإنَُّه َوَقَع َعََل َأنَُّه َليَْس َعََل اْلَوِديَعِة َضََمٌن إَلَّ َما ُيْروَ  يِّ َأنَُّه إَذا َوُيْغنِي َعْن َذلَِك اْْلِ ى َعْن احْلََسِن اْلَبْْصِ

ُل بَِأنَُّه َمَع التَّْفِريِط  ََمَن َفِإنَُّه َيْضَمُن ، َوَقْد ُتَؤوَّ َط َعَليِْه الضَّ اْشَتَ
3. 

ِة َعََل اَِلْستِ و الَّ ، َوَيْكِفي اْلَقُبوُل  ْحَفاظِ اْلَوِديَعُة َقْد َتُكوُن بِاللَّْفِظ َكاْسَتْوَدْعُتَك ، َوَنْحِوِه ِمْن اْْلَْلَفاِظ الدَّ

ْسِجِد ، َوُهَو َغْْيُ ، َوَقْد َتُكوُن بَِغْْيِ َلْفٍظ َكَأْن َيَضَع ِِف َحاُنوتِِه ، َوُهَو َحاِِضٌ ، َوََلْ َيْمنَْعُه ِمْن َذلَِك َأْو ِِف اْلَْ  اً َلْفظ

ََلةِ َفََل  ا إَذا َكاَن ِِف الصَّ َهِة .ِْلَنَُّه ََل يُ ، ُمَصلٍّ ، َوَأمَّ  ْمِكنُُه إْظَهاُر اْلَكَرا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

إذا ُشط رب الوديعة عَل : " ـه 1،1405، دار الفكر ، بْيوت ، ط/ 7/281ِف اْلغني ♫ قال ابن قدامة  3

قال أمحد ِف اْلودع إذا قال أنا ضامن َلا فِّسقت فَل يشء عليه . ه أو قال أنا ضامن َلا َل يضمن اْلستودع ضَمن الوديعة فقبل

وابن     وهبذا قال الثوري و الشافعي و إسحاق ، وكذلك كل ما أصله اْلمانة كاْلضاربة ومال الرشكة والرهن والوكالة ، 

 " . كَم لو ُشط ضَمن ما يتلف ِف يد مالكه ، لزمه وذلك ْلنه ُشط ضَمن ما َل يوجد سبب ضَمنه فلم ي، اْلنذر 

 



 

 

 من السنة التوسط واَلعتدال ِف اْلمور احلديث الثامن:

َ َوَأثْنَى َعَليِْه َوَقاَل : َلِكنِّي َأنَا ُأَصِلِّ َوَأنَاُم ، َوَأُصوُم  ☺} َأنَّ النَّبِيَّ  ◙َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك * مَحَِد اَّللَّ

ُْسلٍِم َوُأْفطُِر ، َوَأتََزوَّ 
ِ
 .ُج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَليَْس ِمنِّي { ُمتََّفٌق َعَليِْه ( َهَذا اللَّْفُظ ْل

♀ إََل ُبيُوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ  4} َجاَء َثََلَثُة َرْهطٍ ◙ َولِْلَحِديِث َسَبٌب ، َوُهَو َأنَُّه َقاَل َأنٌَس 

ُْم َتَقالُّوَها ♀َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدتِِه  وا َكَأَّنَّ َفَلَمَّ ُأْخِِبُ
5  

ِ
َفَقاُلوا : َأيَْن َنْحُن ِمْن َرُسوِل اَّللَّ

ا َأنَا َفِإِّنِّ ُأَصِلِّ ال 6♀ َر َفَقاَل َأَحُدُهْم : َأمَّ َم ِمْن َذْنبِِه ، َوَما َتَأخَّ ُ َلُه َما َتَقدَّ لَّيَْل َأبًَدا ، َقْد َغَفَر اَّللَّ

ُج .َوَقاَل آَخُر :  ْهَر َوََل ُأْفطُِر ، َوَقاَل آَخُر : َوَأنَا َأْعَتِزُل النَِّساَء َفََل َأتََزوَّ  َوَأنَا َأُصوُم الدَّ

 
ِ
 َوَأتَْقاُكْم  ♀َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّ

ِ
َّ
ِ
 إِّنِّ َْلَْخَشاُكْم َّلل

ِ
إَليِْهْم َفَقاَل : َأنُْتْم ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا ؟ َأَما َوَاَّللَّ

 .احْلَِديَث { -َلِكنِّي َأنَا ُأَصِلِّ َوَأنَاُم ، َوَأُصوُم َلُه ، وَ 

                                                           

َكَذا ِِف ِرَواَية مُحَْيٍد ، َوِِف ِرَواَية َثابِت ِعنْد ُمْسلِم " َأنَّ  َقْوله ) َجاَء َثََلَثة َرْهط (: "  9/132قال احلافظ ِف فتح الباري  4

ة ، َوالنََّفر ِمْن َثََلَثة إََِل تِْسَعة ، َوُكل  ِمنُْهََم اِْسم َْجْع " َوََل ُمنَاَفاة َبْينهََم َفا ☺َنَفًرا ِمْن َأْصَحاب النَّبِي   ْهط ِمْن َثََلَثة إََِل َعرَشَ لرَّ

 . "ََل َواِحد َلُه ِمْن َلْفظه

إنَم جاء تفسْي الثَلثة بالرهط ْلنه بمعنى اجلَمعة فكأنه قيل ثَلثة : "  1/342وقال الكرماِّن كَم ِف مرقاة اْلفاتيح 

 " . والنفر من الثَلثة إَل التسعة، الفرق بْي الرهط والنفر أنه من الثَلثة إَل العرشة أنفس و

ُْم َتَقال وَها (: "   9/132قال احلافظ ِف الفتح  5 وَها  َقْوله ) َكَأَّنَّ م اْْلَْضُموَمة َأْي اِْسَتَقلُّوَها ، َوَأْصل َتَقال  بَِتْشِديِد الَلَّ

َا َقلِيَلةَتَقاَلُلوَها َأْي َرَأى كُ   ".ل  ِمنُْهْم َأَّنَّ

،  (( أي بيننا وبينه بون بعيد☺))أين نحن من النبي : " قوله :  2/609قال الطيبي ِف الكاشف عن حقائق السنن  6

َم مِ  ا عَل صدد التفريط وسوء العاقبةفإنَّ  ُ َما َتَقدَّ ن َذْنبَِك وَما ، وهو معصوم مأمون العاقبة واثق بقوله تعاَل: }لَِيْغِفَر َلَك اَّللَّ

َر{  ". َتَأخَّ



ِر بِالنَّْفِس ، ا ِْضَ
وَع ُهَو اَِلْقتَِصاُد ِِف اْلِعَباَداِت ُدوَن اَِلَّْنََِمِك َواْْلِ َوَهْجِر  َوُهَو َدلِيٌل َعََل َأنَّ اْْلرَْشُ

 ُ لََّة اْْل
ِ
ْأُلوَفاِت ُكلَِّها ، َوَأنَّ َهِذِه اْْل يَعُتَها َعََل اَِلْقتَِصاِد َوالتَّْسِهيِل َوالتَّيِْسِْي َوَعَدِم التَّْعِسْيِ اْْلَ َة َمْبنِيٌَّة َُشِ ِديَّ }   َحمَّ

ُ بُِكْم اْليُِّْسَ َوََل ُيِريُد بُِكْم اْلُعِّْسَ { ُيِريُد اَّللَّ
7 . 

يُّ  دُّ َعََل َمْن َمنََع اْستِْعََم  :  َقاَل الطََِّبِ يَِّباِت َمْأَكَلً َل احْلَََل ِِف احْلَِديِث الرَّ  . اً َوَمْلَبس ِل ِمْن الطَّ

يُّ ، َوِمنُْهْم ِمْن : َقاَل اْلَقاِِض ِعيَاٌض  َلُف َفِمنُْهْم َمْن َذَهَب إََل َما َقاَلُه الطََِّبِ َهَذا ِِمَّا اْخَتَلَف فِيِه السَّ

اِر ، َوَقْد َعَكَس ، َواْسَتَدلَّ بَِقْولِِه َتَعاََل } َأْذَهْبُتْم َطيِّبَ  ْنيَا { َقاَل : َواحْلَقُّ َأنَّ اْْلَيَة ِِف اْلُكفَّ اتُِكْم ِِف َحيَاتُِكْم الدُّ

يَِّباِت َفِإنَُّه  ♀َأَخَذ النَّبِيُّ  ِط ِِف ُمََلَزَمِة الطَّ ْفَرا ُط ِِف اْْلُُموِر ، َوَعَدُم اْْلِ بِاْْلَْمَرْيِن ، َواْْلَْوََل التََّوسُّ

ُبَهاِت َفإِنَّ َمْن اْعَتاَد َذلَِك َقْد ََل ََيُِدُه أَ ُيَؤدِّي إََل ال فُِّه َواْلَبَطِر ، َوََل َيْأَمُن ِمْن اْلُوُقوِع ِِف الشُّ َ َفََل َيْسَتطِيُع  اً ْحيَانتَّ

ِْبَ َعنُْه َفيََقُع ِِف اْْلَْحُظوِر َكََم َأنَّ َمْن َمنََع ِمْن َتنَاُوِل َذلَِك َأْحيَاًنا َقْد يُ  ْفِِض بِِه إََل التَّنَطُِّع ، َوُهَو التََّكلُُّف الصَّ

يُح َقْوله َتَعاََل } ُقْل َمْن َحرَّ  نَِّة اْْلَنِْهيُّ َعنُْه ، َوَيُردُّ َعَليِْه ََصِ تِي َأْخَرَج اْْلَُؤدِّي إََل اْْلُُروِج َعْن السُّ  الَّ
ِ
َم ِزينََة اَّللَّ

ْزِق  { َكََم َأنَّ اْْلَْخَذ بِالتَّْشِديِد ِِف اْلِعَباَدِة ُيَؤدِّي إََل اْْلََلِل اْلَقاطِِع ِْلَْصلَِها ، َوُمََلَزَمِة لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمْن الرِّ

                                                           

: أن ◙ أي حديث أنس   -ه وفي: "  24/182قال العَلمة ابن اْللقن ِف التوضيح لرشح اجلامع الصحيح  7

النكاح من سنن اْلسَلم. وِف التمذي أنه من سنن اْلرسلْي ، فَل رهبانية ِف ُشيعتنا، وأن من ترك النكاح رغبة عن السنة 

ن تركه من أجل أنه أرفق له وأعون عَل العبادة فَل مَلمة عليه، كَم قاله اْلهلب، إذ َل يرغب عن سنة فهو مذموم مبتدع، وم

 نبيه وطريقته.

وفيه: اَلقتداء باْلئمة ِف العبادة، والبحث عن أحواَلم وسْيهم ِف الليل والنهار، وأنه َل َيب أن يتعدى طرق 

 .دين والعبادة، وأنه من أراد الزيادة عَل سْيهم فهو )مقل( هبم ِف ال لُيـــقتدىاْلئمة الذين وصفهم اهلل 

: "خْي - ♠ -وِف اْلخذ بالعبادة بالتوسط والقصد أوَل حتى َل يعجز عن يشء منها وَل ينقطع دوَّنا لقوله 

 العمر، "  وعند داود وأتباعه أنه واجب ِف حق اْلائف. أي: العقد دون الدخول مرة ِفالعمل ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ 

: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وآخر احلديث يرد عليه، وأن اْلقصود به ول نكح أمة حلديث جز عن الطَّ فإن ع

وعند أكثر العلَمء  ومن قدر عَل غض بْصه وحتصْي فرجه فَل َيب عليه. الوطء، فكيف حيصل اْلقصود بالعقد باْلرأة؟

  ".أنه َل َيب 



ئِِض َمَثًَل ، َوَتْرُك النَّْفِل ُيْفِِض إََل اْلَبَطاَلِة ، َوَعَدِم النََّشاِط إََل اْلِعَبادَ  اْْلُُموِر  ِة َوِخيَارُ اَِلْقتَِصاِر َعََل اْلَفَرا

بَِقْولِِه } َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي { َعْن َطِريَقتِي َفَليَْس ِمنِّي " َأْي َليَْس ِمْن َأْهِل  ♀َأْوَسُطَها ، َوَأَراَد 

ْوِم َوَينَاَم لِيَقْ  ُ َعَليِْه َأْن ُيْفطَِر لِيَْقَوى َعََل الصَّ ْهَلِة َبْل الَِّذي َيَتَعْيَّ َوى َعََل اْلِقيَاَم ، َوَينِْكَح النَِّساَء احْلَنَِفيَِّة السَّ

، َوَطِريَقَتُه َأنَّ الَِّذي َأتَى بِِه ِمْن اْلِعَباَدةِ  ♀لِيُِعفَّ َنَظَرُه َوَفْرَجُه ، َوقِيَل : إْن َأَراَد َمْن َخاَلَف َهْدَيُه 

َأْهِل ِملَّتِي ِْلَنَّ اْعتَِقاَد َذلَِك ُيَؤدِّي إََل اْلُكْفِر َفَمْعنَى َليَْس ِمنِّي َأْي َليَْس ِمْن  ♀َأْرَجُح ِِمَّا َكاَن َعَليِْه 
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