
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة )سلسلة

 "فمهً"( الفٌسبون على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 المغصوب المال

 Fuad Hus إلى

 :السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 2الكرٌم شٌخنا

 العمارات من الكثٌر وهنان ٌهود، كٌان من مغصوبة اكله فلسطٌن رضأ نإف معروف هو كما

 فرادأل ٌهود دولة تُملّكها األراضً هذه وبعض الحمٌمٌون، أصحابها ٌُعرف ال المغصوبة واألراضً

 استئجار علً ُعرض ولد فلسطٌن فً أعٌش وأنا الخاصة، مشارٌعهم فٌها لٌستثمروا شركات أو

 فلسطٌن لرى إحدى فً مغصوبة أراض   على هوديٌ شخص ٌمتلكه مبنى فً تجاري( )محل عمار

 .ن(ومهجر او نو)الجئ ماإ معروفٌن غٌر األرض هذه وأصحاب

 ٌختلف هل معروفٌن غٌر نوالحمٌمٌ األرض أصحاب كان نإو العمار؟ هذا استئجار ٌجوز فهل

 جارا؟؟ئواست وشراء بٌعا بها تعاملال ٌجوز وال غصب ارض أنها على تعامل مأ الحكم؟

 .ٌدٌن على هللا وفتح العلم فً وبسطة الجسمفً  لوة وزادن الكرٌم شٌخنا فٌكم هللا وبارن

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 وتفصٌل ،الغاصب من استئجاره أو شراؤه ٌجوز فال لصاحبه ٌبمى المغصوب المال إن أخً ٌا

 2هو ذلن

 لَالَ 2 لَالَ  َسُمَرةَ، َعنْ  أحمد أخرج فمد ،وجده حٌث لصاحبه هو المغصوب أو المسروق المال إن

ُجلِ  ِمنَ  ُسِرقَ  إِذَا» 2 هللاِ  َرُسولُ  ٌْنِِه، َرُجل   بٌَِدِ  فََوَجَدهُ  َمتَاٌع، لَهُ  َضاعَ  أَوْ  َمتَاٌع، الرَّ  بِِه، أََحك   فَُهوَ  بِعَ

 ٌمول وكذلن لصاحبه، المسروق لالما أن فً النص وهذا «بِالثََّمنِ  اْلبَائِعِ  َعلَى اْلُمْشتَِري َوٌَْرِجعُ 

يَ  َحتَّى أََخذَتْ  َما الٌَدِ  َعلَى»  الرسول  فً وهذا. َحَسن   َحِدٌث   َهذَا ولال الترمذي أخرجه ،«تَُؤّدِ

 .المغصوب المال

 شبر   لٌِدَ  ظلم من» 2 لموله شدٌدا   إثما   والترف حراما   ارتكب فمد أرضا   اغتصب فمن وهكذا

 من أن أي. عنها هللا رضً عائشة حدٌث من مسلم أخرجه «أرضٌن سبع من طّوله األرض من
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 ٌستحك الّدنٌا وفً. اآلخرة فً علٌه ٌعالب إثما   ارتكب فمد كثر أو لل األرض من شًء أي اغتصب

 َعلَى» 2 لموله صاحبه، إلى فٌها، اغتصبه التً بحالته اغتصب، ما بإعادة وٌُلزم التعزٌر عموبة

يَ  تَّىحَ  أََخذَتْ  َما الٌَدِ   وضعه ٌَّرغ أو الغاصب ٌد فً المغصوب تلف وإذا. الترمذي أخرجه ،«تَُؤّدِ

 ٌضمن فإنه المغصوب الحٌوان ذبح أو المغصوب، المعدن صهر أو المغصوب، المماش خاط كأن

 .للغاصب لٌمته

 كذلن اشتبهت وإذا تستأجره وال تشتِره، فال مغصوب أو مسروق الشًء أن علمت فإذا وعلٌه

 بن الحسن عن الترمذي أخرجه «ٌَِرٌبُنَ  لَ  َما إِلَى ٌَِرٌبُنَ  َما َدعْ »2 ٌمول  فالرسول تشتره، فال

 .صحٌح" حسن حدٌث "هذا الترمذي ولال عنهما هللا رضً علً

 متأكدا   تكون أن المهم تعرف، لم أم صاحبه أعرفت سواء مغصوب أنه متٌمنا   دمت فما ولذلن

 عمدا   ٌعمد أن ٌستطٌع ل ثم ومن ٌملكه ل الغاصب ألن تستأجره أن لن ٌجوز فال مغصوب، أنه

 .معن

 فٌه لن هللا وٌبارن تستأجره، آخر عمار عن وابحث االستئجار، ذلن عن هللا فأغنان وعلٌه

 .معن وهللا علٌه، تأسف فال مغصوبال العمار ذلن كان ومهما والدنٌا، الدٌن فً لن خٌرا   وٌكون

 

 الرشتة وأب خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1431 اآلخرة جمادى 20

 م00/03/2010 الموافك

 :الفٌسبون على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-

 type=3&theater؟/779895582207515/.2207520000.1520527199

 :بلس غوغل على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/TNXbBWb5UHc 

 :توٌتر على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/971789426996207618 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1520527199./779895582207515/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1520527199./779895582207515/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/TNXbBWb5UHc
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/TNXbBWb5UHc
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/971789426996207618

