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 احلديٞ افثٚين وافثالثقن

 

 ة شؤون الملكيات العامة لكل الرعية  في رعاي

ًِٔدٍ  ـُ َش  ْب
ِ
َثَْٚ َظْبُد اَّللَّ ِْٔف  ...َحدَّ َِ  َصذَّ اهلُل َظ

ِ
ـِ َظبٍَّٚس، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اَّللَّ ـِ اْب َظ

َؿ: َِّ رِ "  َوَش ، َوافَّْٚ ََلِ َُ ، َواْف
ِ
ٚء ُٚء ذِم َثاَلٍث: ذِم امْلَ ـَ قَن ُذَ ُّ

، ورواه أبق 122 "اْدُْسِِ

{. وروى ابـ وثّْف حرامد ورواه  أنس مـ حديٞ ابـ ظبٚس وزاد ؾٔف }داوو

ثالث ٓ ُيًّْـ املٚء "مٚجٜ ظـ أيب هريرة أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

. وذم هذا دفٔؾ ظذ أن افْٚس ذـٜ ذم املٚء وافُأل وافْٚر، 123" وافُأل وافْٚر

ًٚ وهل أشامء وأن افٍرد ُيّْع مـ مُِٔتٓٚ. إّٓ أن ادالَحظ أن  احلديٞ ذـرهٚ ثالث

ِّٜ فِحديٞ. ؾٚحلديٞ مل يتوّـ ظِٜ، وهذا يقهؿ أن هذه  جٚمدة ومل َتِرد ِظ

إصٔٚء افثالثٜ هل افتل تُقن مُِٜٔ ظٚمٜ ٓ وصٍٓٚ مـ حٔٞ آحتٔٚج إفٔٓٚ. 

وفُـ اددؿؼ جيد أن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أبٚح املٚء ذم افىٚئػ وخٔز 
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د أن يّ تُِقه، وامتُِقه بٚفًٍؾ فسَل زروظٓؿ وبسٚتْٔٓؿ، ؾِق ـٕٚٝ فألؾرا

افؼـٜ فِامء مـ حٔٞ هق ٓ مـ حٔٞ صٍٜ آحتٔٚج إفٔف مَلٚ شّح فألؾراد أن 

ادسِّقن ذـٚء ذم ثالث: : }ظِٔف افهالة وافسالم يّتُِقه. ؾّـ ؿقل افرشقل

ُتستَْبط ظِٜ ء ومـ إبٚحتف ظِٔف افسالم فألؾراد أن يّتُِقا املٚ {،ذم املٚء...

ـٜ ذم املٚء وافُأل وافْٚر، وهل ـقٕف مـ مراؾؼ اجلامظٜ افتل ٓ تستٌْل  افؼا

َِِّٜ فُقهنٚ مـ مراؾؼ ظْٓٚ اجلامظٜ ر افثالثٜ وفُْٓٚ مً ـَ . ؾُٔقن احلديٞ َذ

 .ًٚ رء  ؾُؾُّ اجلامظٜ. وظذ ذفؽ ؾ٘ن هذه افًِٜ تدور مع ادًِقل وجقدًا وظدم

ًٚ شقاء أـٚن املٚء وافُأل وافْٚر  يتحَؼ ؾٔف ـقٕف مـ مراؾؼ ًٚ ظٚم اجلامظٜ يًتز مُِ

ؾؼ اجلامظٜ وفق ـٚن احلديٞ ومٚ مل ُيذـرأم ٓ، أي مٚ ُذـر ذم  . وإذا ؾَد ـقٕف مـ مرا

ًٚ بؾ يُقن مـ إظٔٚن افتل مُتِؽ  ًٚ ظٚم ؿد ُذـر ذم احلديٞ ـٚملٚء ؾٕ٘ف ٓ يُقن مُِ

ؾؼ اجل ًٚ. ووٚبط مٚ هق مـ مرا ًٚ ؾردي امظٜ هق أن ـؾ رء إذا مل يتقؾر فِجامظٜ مُِ

ًٚ ـٕٚٝ اجلامظٜ ـّجّقظٜ بٔقت صًر أو ؿريٜ أو مديْٜ أو دوفٜ تٍرؿٝ ذم ضِبف،  أي

يًتز مـ مراؾؼ اجلامظٜ ـّْٚبع ادٔٚه وأحراش آحتىٚب ومراظل املٚصٜٔ ومٚ 

 124صٚبف ذفؽ.

                                                           
 

ٕٔٗ
 النظام اإللتصادي: تمً الدٌن النبهانً. 


	32 Хадис



