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 اإلصالح بين الخصمين

  

َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل َقاَل النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلُو َفَوَجَد 
الرَُّجُل الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه َجرًَّة ِفيَيا َذَىٌب َفَقاَل َلُو الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ُخْذ َذَىَبَك ِمنِّي ِإنََّما 

اْشَتَرْيُت ِمْنَك اْْلَْرَض َوَلْم َأْبَتْع ِمْنَك الذََّىَب َوَقاَل الَِّذي َلُو اْْلَْرُض ِإنََّما ِبْعُتَك اْْلَْرَض َوَما ِفيَيا َفَتَحاَكَما ِإَلى 
َرُجٍل َفَقاَل الَِّذي َتَحاَكَما ِإَلْيِو َأَلُكَما َوَلٌد َقاَل َأَحُدُىَما ِلي ُغاَلٌم َوَقاَل اْْلَخُر ِلي َجاِرَيٌة َقاَل َأْنِكُحوا اْلُغاَلَم 

 اْلَجاِرَيَة َوَأْنِفُقوا َعَمى َأْنُفِسِيَما ِمْنُو َوَتَصدََّقا

 رواه البخاري و مسمم و غيرىما و المفظ لمبخاري

 :درجة الحديث 

:  حديث صحيح توفرت فيو شروط الصحة من اتصال السند و عدالة رواتو و ضبطيم و ىم عند البخاري
زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َىمَّاٍم َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَل َقاَل  َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ

 الحديث...النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ 

زَّاِق َحدَّثََنا َمْعَمٌر َعْن َىمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّو َقاَل َىَذا َما َحدَّثََنا  و ىم عند مسممَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
َأُبو ُىَرْيَرَة َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَذَكَر َأَحاِديَث ِمْنَيا َوَقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلُو َفَوَجَد الرَُّجُل الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه َجرًَّة ِفيَيا َذَىٌب َفَقاَل َلُو الَِّذي 
اْشَتَرى اْلَعَقاَر ُخْذ َذَىَبَك ِمنِّي ِإنََّما اْشَتَرْيُت ِمْنَك اْْلَْرَض َوَلْم َأْبَتْع ِمْنَك الذََّىَب َفَقاَل الَِّذي َشَرى اْْلَْرَض ِإنََّما 
ِبْعُتَك اْْلَْرَض َوَما ِفيَيا َقاَل َفَتَحاَكَما ِإَلى َرُجٍل َفَقاَل الَِّذي َتَحاَكَما ِإَلْيِو َأَلُكَما َوَلٌد َفَقاَل َأَحُدُىَما ِلي ُغاَلٌم َوَقاَل 

 اْْلَخُر ِلي َجاِرَيٌة َقاَل َأْنِكُحوا اْلُغاَلَم اْلَجاِرَيَة َوَأْنِفُقوا َعَمى َأْنُفِسُكَما ِمْنُو َوَتَصدََّقا

 شرح الحديث

 قال في فتح الباري بشرح صحيح البخاري

لكن , لم أقف عمى اسميما وال عمى اسم أحد ممن ذكر في ىذه القصة " اشترى رجل من رجل عقارا " 
المبتدأ إلسحاق بن " وفي ; أن الذي تحاكما إليو ىو داود النبي عميو السالم " المبتدأ لوىب بن منبو " في 
وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما . أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاتو فاهلل أعمم " بشر 

العقار في المغة المنزل والضيعة  (عقارا  ): قولو . وقع عند وىب لكونو أورده في ذكر بني إسرائيل 
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العقار : وأما عياض فقال , ويقال لممتاع النفيس الذي لممنزل عقار أيضا , وخصو بعضيم بالنخل 
والمعروف في المغة أنو مقول . وقيل متاع البيت فجعمو خالفا , وقيل المنزل والضيعة , اْلصل من المال 

فوجد  ): قولو . وصرح بذلك في حديث وىب بن منبو , باالشتراك عمى الجميع والمراد بو ىنا الدار 
خذ ذىبك فإنما اشتريت منك اْلرض ولم : فقال لو , الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فييا ذىب 

فاعتقد البائع دخول ما فييا , وىذا صريح في أن العقد إنما وقع بينيما عمى اْلرض خاصة  (أبتع الذىب 
وأما صورة الدعوى بينيما فوقعت عمى ىذه الصورة وأنيما لم . واعتقد المشتري أنو ال يدخل , ضمنا 

والحكم في شرعنا عمى ىذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري وأن , يختمفا في صورة العقد التي وقعت 
ويحتمل أنيما اختمفا في صورة العقد بأن يقول المشتري لم يقع تصريح ببيع , الذىب باق عمى ممك البائع 

والحكم في ىذه الصورة أن , والبائع يقول وقع التصريح بذلك , اْلرض وما فييا بل يبيع اْلرض خاصة 
لكن في رواية إسحاق , يتحالفا ويستردا المبيع وىذا كمو بناء عمى ظاىر المفظ أنو وجد فيو جرة من ذىب 

وأن البائع قال لو لما دعاه إلى أخذه ما , بن بشر أن المشتري قال إنو اشترى دارا فعمرىا فوجد فييا كنزا 
وعمى ىذا فحكم , فامتنع , ابعث من يقبضو وتضعو حيث رأيت : وأنيما قاال لمقاضي , دفنت وال عممت 

ال فإن عرف أنو من دفين , ىذا المال حكم الركاز في ىذه الشريعة إن عرف أنو من دفين الجاىمية  وا 
ن جيل فحكمو حكم المال الضائع يوضع في بيت المال , المسممين فيو لقطة  ولعميم لم يكن في , وا 

أي الذي كانت لو  (وقال الذي لو اْلرض  ): قولو . شرعيم ىذا التفصيل فميذا حكم القاضي بما حكم بو 
إنما بعتك : فقال الذي باع اْلرض " ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك ولفظو , 

والمراد باع " فقال الذي شرى اْلرض " فاْلكثر رووه بمفظ , ووقع في نسخ مسمم اختالف " اْلرضى 
إال إن ثبت أن : ووىميا القرطبي قال " فقال الذي اشترى اْلرض " ولبعضيم , اْلرض كما قال أحمد 

لكن في , ظاىره أنيما حكماه في ذلك " فتحاكما " وقولو , من اْلضداد كشرى فال وىم " اشترى " لفظ 
فإن ثبت ذلك فال حجة فيو لمن جوز , حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنو كان حاكما منصوبا لمناس 

فأجاز ذلك مالك والشافعي : وىي مسألة مختمف فييا , لممتداعيين أن يحكما بينيما رجال وينفذ حكمو 
بشرط أن يكون فيو أىمية الحكم وأن يحكم بينيما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البمد أم ال واستثنى 

وجزم القرطبي بأنو لم يصدر منو , وشرط أبو حنيفة أن ال يخالف ذلك رأي قاضي البمد , الشافعي الحدود 
نما أصمح بينيما لما ظير لو أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع , حكم عمى أحد منيما  فرأى , وا 

أنيما أحق بذلك من غيرىما لما ظير لو من ورعيما وحسن حاليما وارتجى من طيب نسميما وسالح 
فإن ثبت ىذا ارتفعت , أنيما تحاكما إلى كسرى " نصيحة المموك " ويرده ما جزم بو الغزالي في , ذريتيما 

ووقع في روايتو عن أبي ىريرة . المباحث الماضية المتعمقة بالتحكيم ْلن الكافر ال حجة لو فيما يحكم بو 
ألكما ولد  ): قولو " . لقد رأيتنا يكثر تمارينا ومنازعتنا عند النبي صمى اهلل عميو وسمم أييما أكثر أمانة " 
والمعنى ألكل , ْلنو يستحيل أن يكون لمرجمين جميعا ولد واحد , والمراد الجنس , ؟ بفتح الواو والالم  (

, بضم الواو وسكون الالم وىي صيغة جمع أي أوالد " ألكما ولد " منكما ولد ؟ ويجوز أن يكون قولو 
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بين في رواية إسحاق بن بشر أن  (فقال أحدىم لي غالم  ): قولو . ويجوز كسر الواو أيضا في ذلك 
أنكحوا الغالم الجارية وأنفقوا عمى أنفسيما منو  ): قولو . الذي قال لي غالم ىو الذي اشترى العقار 

وكأن , ىكذا وقع بصيغة الجمع في اإلنكاح واإلنفاق وبصيغة التثنية في النفسين وفي التصدق  (وتصدقا 
وكذلك , السر في ذلك أن الزوجين كانا محجورين  و إنكاحيما ال بد مع ولييما من غيرىما كالشاىدين 

. وأما تثنية النفسين فمإلشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك , اإلنفاق قد يحتاج فيو إلى المعين كالوكيل 
اذىبا فزوج ابنتك من ابن ىذا وجيزوىما من " وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يشعر بذلك ولفظو 

وأما تثنية التصديق فمإلشارة إلى أن يباشراىا بغير واسطة لما " ىذا المال وادفعا إلييما ما بقي يعيشان بو 
ووقع . وأيضا فيي تبرع ال يصدر من غير الرشيد وال سيما ممن ليس لو فييا ممك , في ذلك من الفضل 

 .واْلول أوجو واهلل أعمم " وأنفقا عمى أنفسكما " في رواية مسمم 

 اْلحكام 

         مشروعية اإلصالح بين الخصمين 

         توقي الحرام في البيع و الشراء و التحميل من الظمم و الحق 

          فيجوز لممتداعيين أن يحكما بينيما رجال وينفذ , ظاىره أنيما حكماه في ذلك " فتحاكما " قولو
فأجاز ذلك مالك والشافعي بشرط أن يكون فيو أىمية الحكم : وىي مسألة مختمف فييا , حكمو 

وشرط , وأن يحكم بينيما بالحق سواء وافق ذلك رأي قاضي البمد أم ال واستثنى الشافعي الحدود 
 .أبو حنيفة أن ال يخالف ذلك رأي قاضي البمد

          الحكم في شرعنا في مثل ذلك أن القول قول المشتري وأن الذىب باق عمى ممك البائع إن لم
يختمفا في صورة البيع  أما إذااختمفا في صورة العقد بأن يقول المشتري لم يقع تصريح ببيع 

فالحكم أن يتحالفا , والبائع يقول وقع التصريح بذلك , اْلرض وما فييا بل يبيع اْلرض خاصة 
فحكم ىذا المال حكم الركاز , وقال البائع ما دفنت وال عممت , ويستردا المبيع و لكن إن فييا كنز

ال فإن عرف أنو من دفين المسممين فيو  في ىذه الشريعة إن عرف أنو من دفين الجاىمية  وا 
ن جيل فحكمو حكم المال الضائع يوضع في بيت المال, لقطة    وا 

 


