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ABSTRACT 

Who studied the works of the pre-Islamic Al-Jahiliyyah, he will find that they had 

no learned sciences but were illiterate because of their instability. But the open 

nature in their hands gave them the innate mind. They knew the stars, their positions, 

the angles, and some simple medicine. They were intelligent and knowledgeable. 

The article on the exchange of money in which the people of ignorance treated and 

not created by Islam, but the people themselves have pictures of financial 

transactions as it is located in the Arab pre-Islamic, and the methodology of this 

article will be a method of analysis and criticism, To historical data collection. This 

article aims at the position of Islam as the position of a polite, reformed critic. What 

he saw as an interest in keeping him, and what he saw as harm or harm or contrary 

to the legitimate interest of preventing and depriving him, was one of the most 

important results of this article: The Jahiliyyah defined financial transactions and 

contracts as other societies, and that their treatment was laws that were not issued by 

a legislative authority but were customs and customs they took from the countries 

that lived next to them such as Syria, Yemen and Iraq. 
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 ملخص البحث

يني بسبب م  وا أ  علوم مكتسبة بل كان هلمكن املتأمل يف أعمال اجلاهلية املتعلقة باملعامالت قبل اإلسالم, جيد أنه مل ت
ا واألنواء ومواقيتها، فعرفوا النجوم ومواقعه عدم استقرارهم، لكن الطبيعة املفتوحة بني أيديهم أهدت إليهم العقل الفطري،

على صور التبادل يف قال هذا امل يف الباحث ركز وقد, زون بالذكاء وحضور البديهةكانوا يتمي  , و وبعض الطب البسيط
ملعامالت املالية  ا ولكن الناس أنفسهم لديهم صور من ,اإلسالمها مل ينشئاجلاهلية يتعاملون هبا و اليت كان أهل األموال 

واملنهج تدالل االسوستكون منهجية هذا املقال منهج التحليل والنقد و  اجلاهلي, كما هو املوجود يف اجملتمع العريب
، فما رأى بموقف اإلسالم موقف الناقد املصلح املهذ  , ويهدف هذا املقال إىل أن جلمع املعلومات التارخيية :التارخيي

, وقد كان من الشرعية منعه وحرمه املصلحةفيه مصلحة أبقاه، وما رأى فيه ضررًا أو يؤدي إىل الضرر أو ينايف حتقق 
هم كانت من اجملتمعات, وأن معاملت أن جمتمع اجلاهلية عرف التصرفات املالية والعقود كغريه أهم نتائج هذا املقال:

قوانني مل تصدر من سلطة تشريعية ولكنها كانت أعراف وعادات أخذوها من البلدان اليت كانوا يعيشون جبوارها مثل 
  الشام واليمن والعراق.
 , التهذيب.اإلسالم , اإلقرار,املعامالت, اجلاهلية ,أعمال: الكلمات المفتاحية
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 المقّدمة
نها ساروا عليها منها ما أقر ها اإلسالم وم عماالً قراءتنا ألحوال اجلاهلية التشريعة قبل اإلسالم, جند أن هلم أمن خالل 

بد ألن ملعامالت دين وتعفا عمال,ما هذ هبا ونق اها ومنها ما أبطلها, وإذا نظرنا إىل ما أقره اإلسالم وهذبه من هذه األ
يف كان العرب قد  , و ويكفل تربية الضمري الروحي والوازع الديين ات اإلميانالتمسك بأحكام التعامل املايل من مقتضي

م بالرقية والرهن وغريها من املعامالت األخرى كالتداوي فيما بينه واملضاربة الوكالةواإلجارة و السََّلم  يعرفون عقداجلاهلية 
, فجاء  ش املعامالت الربوية واالحتكار والغبطل أو  فأقر ها وهذ ب ما حيتاج اىل هتذيب, اإلسالمواحلجامة والَكي 

, وسأتطرق يف هذا الباب لألعمال املتعلقة باملعامالت اليت أقرها االسالم وهذهبا, مع األدلة اليت تثبت أن واالستغالل
البعض سوء الفهم من  :يف تكمن هذه الدراسة مشكلة فإن   وعليه, أهل اجلاهلية كانوا يتعاملون بتلك العقود واملعامالت

سالم ة, وهلذا فإن األعمال اليت كانت عند اجلاهلية حق ما دام واإلأن أعمال اجلاهلية كلها تربج وعصبية وتشريعات باطل
 قد أقرها واعرتف هبا, وهذا املقال قد قس مته إىل أحد عشر مبحثاً:

 عقد السََّلمالمبحث األول: 
ان يغطي هذا العقد ك قبل اإلسالم يف عصور اجلاهلية، وهذا دليل على أن موجوداً , وكان عقد مشروع قدمي السََّلم إن

التقدمي  :ةيف اللغ, والسََّلم منضبطاً  عقداً  جعلهو م هذا العقد حاجيات اجملتمع بشكل جيد، فلما جاء اإلسالم نظ  
 اً ، فاملبيع يسمى مسلم  آجاًل ، وللمشرتي يف الثمن والتسليم، ويف الشرع: اسم لعقد يوجب امللك للبائع يف الثمن عاجالً 

يَاأَيَُّها ﴿, قال اهلل تعاىل: (1)ملَ واملشرتي يسمى: رب الس   ,إليه به، والثمن يسمى: رأس املال، والبائع يسمى: مسلماً 

َسم ًّى فَاْكتُبُوهُ  كل معاملة كان أحد العوضني "كما قال القرطيب:   ن  ي  الدَّ و  (2)﴾الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ
 وقد بنيَّ  ,، والدين ما كان غائباً ، فإن العني عند العرب ما كان حاضراً ، واآلخر يف الذمة، نسيئة أي مؤجالً فيها نقداً 

َسم ًّى﴿ احلق:اهلل هذا املعىن بقوله  أشهد "خاصة، كما قال ابن عباس:  ملَ نزلت يف بيع السَّ الدَّين وآية , (3)"﴾إِلَى أََجٍل مُّ
نتُم بَِدْيٍن يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَِذا تََدايَ ﴿ ، مث قال:"أن السلف املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهلل يف كتابه، وأذن فيه

                                                           

  .م1983-هـ1403,لبنان -دار الكتب العلمية بريوت  ,120,اجلرجاين, علي بن حممد بن علي الزين الشريف, التعريفات (1)
 .282, آية:البقرةسورة ( 2)
دار الكتب  ,3/377,فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدينأبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن , القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (3)

 .م1964-هـ 1384,القاهرة -املصرية 
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َسم ًّى فَاْكتُبُوهُ  ما  ن بيعهنى عقد وإن كان  سالماإل, فبيع من البيوع اجلائزة باتفاق :ملَ السَّ عقد و , (5()4)﴾إِلَى أََجٍل مُّ
 ,للحرج بني الناس عاً م رفلَ ص مع ذلك يف بيع السَّ فقد رخَّ  ,وألنه يفضي إىل الشقاق ,ليس عندك ألنه غري مقدور عليه

 .(6)فإن صاحب رأس املال حمتاج إىل أن يشرتي الثمرة، وصاحب الثمرة حمتاج إىل مثنها قبل ظهورها، لينفقه عليها
عن ابن عباس , (7)هم عليه الرسول عليه الصالة والسالماجلاهلية وأقر  العرب يف  - ملَ عقد السَّ  -ه فرَ فقد عَ 

َلَف " املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث، فقال: صل ى اهلل عليه وسلمرضي اهلل عنهما، قال: قدم النيب  َمن  َأس 
ٍء َففيي َكي ٍل َمع ل وٍم َوَوز ٍن َمع ل وٍم إيىَل َأَجٍل َمع ل ومٍ  "فقد أقرهم  على هذا احلديث بقوله: ق السرخسيوقد عل  , (8)"يفي َشي 

م يف العادة مبا ليس لَ على أصل العقد وبني شرائطه، فذلك دليل جواز العقد وإمنا يقبل السَّ  صل ى اهلل عليه وسلمالنيب 
يع املعدوم أوىل فبمبوجود يف ملكه، والقياس يأىب جوازه، ألنه بيع املعدوم وبيع ما هو موجود مملوك للعاقد باطل، 

زن بضوابط الكيل والو  مل يكن منضبطاً  اجلاهليةم يف لَ السَّ عقد إن و  ,(9)بالبطالن ولكنا تركنا القياس بالكتاب والسنة
بذلك وعدم استغالل حاجة اآلخرين، وأن هذه القيود العملية واألخالقية أدخلها  وكذلك باألجل، وضبطه اإلسالم

اجلاهلية،  يف فجاءت الشريعة اإلسالمية جبواز هذا النوع من البيوع مع أنه كان معروفاً  ,ميعلى هذا العقد القد اإلسالم
 .إال أهنا اشرتطت شروطا للحكم جبوازه

 الرهن المبحث الثاني:
والديات إىل أن يقع دفعها، فرمبا رهنوا أبناءهم،  (10): فقد كانوا يرهنون يف احلماالتاجلاهلية الرهن شائع عندكان 

 أخذ رهائن من أبنائهم: أرادقال األعشى يذكر أن كسرى  ,(11)ورمبا رهنوا واحداً من صناديدهم

                                                           

 .282, آية:البقرةسورة  (4)
 -هـ 1403,دمشق، بريوت -املكتب اإلسالمي , 8/182,البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي, شرح السنة (5)

 .م1983
اهليئة العامة لشئون املطابع  1/486,جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر, الوسيط للقرآن الكرميالتفسري  (6)

 .م1993م=1973األمريية,
 بدون تاريخ., 56,خالد بن إبراهيم الصقعيب, شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي (7)
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2240رقم: 3/85,أبو عبداهلل البخاري اجلعفيالبخاري, حممد بن إمساعيل , صحيح البخاري (8)

 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
 .م1993 -هـ 1414 ,بريوت –دار املعرفة  ,12/124,حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة, السرخسياملبسوط,  (9)
مد رواس قلعجي  حامد صادق , حممعجم لغة الفقهاء حيمله من الغرم "كالدية وحنوها" عن الغري إصالحًا لذات البني,( احلمالة: بفتح احلاء، ما 10(

 .م1988 -هـ 1408,دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ,186,قنييب
َش رَاف وأكابر النَّاس,11(  بن فتوح بن يدي, ابن أيب نصر حممد بن فتوح بن عبد اهللاحَلمي , تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم ( الصناديد, األ 

 م.1995 – ه1415,مصر -القاهرة  -مكتبة السنة  ,383,محيد األزدي امليورقي
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 ليت ال أعطيه من أبنائناآ
 

 *** 

 

 (12)نًا فنفسدهم كمن قد أفسداً ه  ر  
الرهن يف اإلسالم وثيقة حلفظ , و (13)وين أبناءكمومن حديث كعب بن األشرف أنه قال لعبد الرمحن بن عوف: ارهن 

َوإِن ُكنتُْم ﴿ :تعاىلو  ، وهلذا يقول سبحانهعند الدَّينبدل الشهود وبدل الكتابة , ويعترب الرهن ين الذي على الراهنالدَّ 

ْقبُوَضةٌ  للمعامالت، وسداً للحاجات، وتوثيقاً شرع اإلسالم الرهن تيسرياً و  (14)﴾َعلَى َسفَرٍ َولَْم تَِجُدواْ َكاتِبًّا فَِرَهاٌن مَّ
باب  الرهن شأنه عظيم يف, فألصحاب احلقوق حىت يستوفوها من الرهن، حينما يعجز أصحاب الرهن عن الوفاء

سنة على مشروعية ل ت القد دف, أن جيعل شيء من متاع املدين بيد الدائن توثقة له يف دينه :الرهن, واملعامالت املالية
يقول صاحب د رر  ,فأقر هم على ذلك صل ى اهلل عليه وسلملناس يف اجلاهلية يرهنون، وجاء رسول اهلل الرهن، وقد كان ا

لك أي عث إىل الناس وهم يتعاملون بالرهن وقد أقرهم على ذب   صل ى اهلل عليه وسلمهو أنه  :وتقرير الرسولاحل كَّام: "
, (15)هنقد حصل إمجاع األمة على مشروعية الر فوإمجاع األمة:  ",بعد أن بعث بالرسالة مل مينع الناس من الرهن واالرهتان

ن  " :صل ى اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه عن أيب هريرة و  قال . (16)"ن م ه  َوَعَلي هي غ ر م ه  َله  غ   اَل يـ غ َلق  الرَّه 
صل ى فقال  ,ال إىل وقت كذا، وإال فالرهن لكويقولون: إن جئتك بامل -يف اجلاهلية  - إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون

ن "اهلل عليه وسلم ويف هذا رد على ما كان عليه العرب يف اجلاهلية من أن املرهتن كان يتملك الرهن  ,(17): "اَل يـ غ َلق  الرَّه 
ا يتعاملون بالرهن كانو وخنلص مما سبق أن أهل اجلاهلية  اإلسالم, فأبطله  إذا مل يؤد إليه ما يستحقه يف الوقت احملدد,

 .فجاء اإلسالم وأقره وهذ به كما مر  معنا

 الوكالةالمبحث الثالث: 
فقد كاتب "عبد  الرمحن بن عوف" "أميَة بن خلف" أن حيفظه يف صاغيته مبكة، وأن اجلاهلية, فت الوكالة عند ري ع  قد 

أال ترى إىل عبد  ,الوكالة معروفة يف اجلاهلية واإلسالم"و قال اإلمام القرطيب: , حيفظ "عبد الرمحن" صاغية "أمية" باملدينة
مية من حيفظهم، وأمية مشرك، التزم عبد الرمحن أل :ل أمية بن خلف بأهله وحاشيته مبكة أيالرمحن بن عوف كيف وكَّ 

                                                           

  ., بدون تاريخ8/2,ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو َبصرياألعشى, ديوان األعشى,  (12)

  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب 2/584,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, عاشورابن , التحرير والتنوير (13)
 .283, آية:البقرةسورة  (14)
 .م1991 -هـ 1411,دار اجليل ,2/62,علي حيدر خواجه أمني أفندي, درر احلكام يف شرح جملة األحكام (15)
 ,258 /13,حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بَد، التميمي أبو حامت الدارمي الب سيت, انب  بن حي ا, ابن بلبانصحيح ابن حبان برتتيب  (16)

 م.1993- ه1414 , بريوت,مؤسسة الرسالة, 5934رقم:
از الذهيبالذهيب, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن , تنقيح كتاب التحقيق يف أحاديث التعليق للذهيب (17) , دار الوطن ,2/107,عثمان بن قَامي 

 .م2000-هـ1421, الرياض
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ية أمكاتبت " ، قال:-رضَي اهلل عنه  -عبد الرمحن بن عوف عن  ,(18)"حفظ حاشيته باملدينة مثل ذلك جمازاة لصنعه
قال: ال أعرف الرمحن،   "، بأن حيفظين يف صاغييت مبكة، وأحفظه يف صاغيته باملدينة، فلما ذكرت الرمحنبن خلف كتاباً 

وكانوا يوكلون وكالء عنهم يف إجراء  ,(19). وذكر احلديث..عبد عمرو كاتبين بامسك الذي كان يف اجلاهلية، فكاتبته:
املنَّة  وملا جاء وفد "هوازن" إىل رسول اهلل، يسأله ,السلم، إذا كانوا خمولني العقود والتوقيع على العهود، وعلى شروط

عليه برد أمواهلم وسبيهم، سأل رسول اهلل من كان عنده من أصحابه من الناس من املقاتلني يف أمر رد السيب، فتنازلوا 
 :صل ى اهلل عليه وسلم عن حقهم فيه طيبًة لرسول اهلل، فقال رسول اهلل

َنا ع َرفَاؤ ك   ع وا َحىتَّ يـَر فـَع وا إيلَيـ  ، فَار جي ريي َمن  أَذيَن مين ك م  يفي َذليَك مميَّن  ملَ  يَأ َذن  رَك م ""إينَّا الَ َند  فرجع الناس , (20)م  أَم 
وكله مقبول وفيه أن  إقرار الوكيل عن م ,فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا، وقد طيبوا وأذنوا لرسول اهلل أن يرد السيب إليهم

، ففيها هن حماسنوجعلها م أقر مبدأ الوكالةو إلسالم , ولقد جاء ا(21)ألن العرفاء مبنزلة الوكالء فيما أقيموا له من أمرهم
, هرعاية مصاحل الناس، وسد حاجاهتم، ودفع احلرج عنهم، فقد تتوفر القدرة واخلربة والكفاءة عند إنسان دون غري 

، فإنه ال ميكن كل واحد فعل ما حيتاج إليه ,ة يف اجلملة، وألن احلاجة داعية إىل ذلكوأمجعت األمة على جواز الوكال
 .(22)فدعت احلاجة إليها

 الشفعةالمبحث الرابع: 
روفة يف من العقود اليت كانت مع ولذلك تعترب الشفعة ,فجاء اإلسالم وأقر ه حق الشفعة معروف من أيام اجلاهلية،

لوجود املصاحل املرتتبة على إجازهتا وحلها، وكذلك ترتب درء املفاسد على اعتبارها والعمل  ,اجلاهلية وأقرها اإلسالم
بسنة  ةروعمش الشفعة, و وقد أقرها اإلسالم ,حبق الشفعة يف شراء امللك، كالدور واألرض ةاجلاهليأهل وقد أخذ , هبا

َعةي يفي ك ل  َشريَكٍة  لمصل ى اهلل عليه وسول  اللَّهي َقَضى َرس  : "قالرضي اهلل عنه عن جابر  ، صل ى اهلل عليه وسلمالنيب  بيالشُّف 

                                                           

دار الكتب  ,10/376,أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين, القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب (18)
 .م1964-هـ 1384,القاهرة -املصرية 

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2301رقم: 3/98,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (19)
 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

عن السلطانية بإضافة ترقيم  دار طوق النجاة )مصورة, 2307رقم: 3/99,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (20)
 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 ,، املطبعة الكربى األمريية، مصر4/161:أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالنالقسطالين, , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (21)
  .هـ1323

هـ 1388 ,مكتبة القاهرة, 5/63,أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبليأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن , ابن قدامة, املغين (22)
 .م1968 -
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َذا بَاَع وملَ  يـ ؤ ذين ه  فـَه َو أَو  َحائيٍط، اَل حيَيلُّ َله  َأن  يَبييَع َحىتَّ يـ ؤ ذيَن َشرييَكه ، فَإين  َشاَء َأَخَذ، َوإين  َشاَء تـََرَك، فَإي  ملَ  تـ ق َسم  َربـ َعةٍ 
فتبني مما سبق أن أصل الشفعة كان موجوداً عند اجلاهلية، لكن مل تكن هبذه الطريقة اليت كانت عليها  ,(23)"َأَحقُّ بيهي 

يف اإلسالم، وإمنا كان هلا شروط وضوابط يف اإلسالم، واحلكمة منها والغرض منها دفع الضرر عن الشريك، وإزالة 
 ".ال ضرر وال ضرارحتت قاعدة: "الضرر عن الشريك، فهي تندرج 

 المضاربةالمبحث الخامس: 
مى وكانت قريش أهل جتارة يعطون املال مضاربة ملن يتجر به جبزء مس ,شائعة بني العرب زمن اجلاهلية كانت املضاربة

به يف  كان نظامًا معموالً   فالقراض, ب أحكامهاوهذ  , ذلك يف اإلسالم صل ى اهلل عليه وسلممن الربح، وأقر الرسول 
امة، فرتكه  يف املدينة، ونظر إليه على ضوء املصلحة والقواعد العصل ى اهلل عليه وسلم اجلاهلية، وظل حىت وجده الرسول 

كما هو يتعامل الناس به دون حرج، وهو موجود يف كتب الفقه اآلن على األسس اليت كان عليها يف اجلاهلية على 
الم، وصارت فبعض املعامالت الصاحلة اليت كانت يف اجلاهلية أقرَّها اإلس, قد أقر ه صل ى اهلل عليه وسلماعتبار أنَّ الرسول 

 .تشريعاً إسالمياً مساوياً بعد إقرارها
وأمجعوا  ,وال خالف بني املسلمني يف جواز القراض، وأنه مما كان يف اجلاهلية فأقره اإلسالميقول ابن رشد: "

ل املال على أنه يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال، أي جزء  ل الرج  الرج   على أن صفته أن يعطي
وضع ، وأن هذا مستثىن من اإلجارة اجملهولة، وأن الرخصة يف ذلك إمنا هي مل، أو نصفاً ، أو ربعاً كان مما يتفقان عليه ثلثاً 

ومل ينه عنه وهو  أقره صل ى اهلل عليه وسلموأن النيب  مشهوراً كان القراض يف اجلاهلية , وقال بن حزم: "(24)"الرفق بالناس
 ن النيبأ بدليلواملضاربة معمول هبا يف اجلاهلية,  ,(25)يف قريش وكانوا أهل جتارة وال عيش هلم إال منها يعلمه فاشياً 

ب لكن هذ  و  عامالتتاجر مبال خدجية يف اجلاهلية، وجاء اإلسالم ومل ينكر هذا النوع من امل صل ى اهلل عليه وسلم
ضي اهلل عنها ر يقول ابن هشام يف سريته: قال ابن إسحاق: وكانت خدجية بنت خويلد , أحكامه، فكانت سنًة تقريرية

، اراً جت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال يف ماهلا، وتضارهبم إياه بشيء جتعل هلم منه، وكانت قريش قوماً 
ه، ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إلي ى اهلل عليه وسلمصل  فلما بلغها عن رسول اهلل 

                                                           

  , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,4213, رقم:5/57,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (23)

 -هـ 1425, القاهرة,دار احلديث, 4/21,أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبابن رشد احلفيد, , بداية اجملتهد وهناية املقتصد (24)
 .م2004

, بريوت, دار اآلفاق اجلديدة ,2/95أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري:, ابن حزم, اإلحكام يف أصول األحكام (25)
 .بدون تاريخ
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 ه:إىل الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غريه من التجار، مع غالم هلا يقال ل فعرضت عليه أن خيرج يف ماهلا تاجراً 
, (26)، وخرج يف ماهلا، ذلك ومعه غالمها ميسرة، حىت قدم الشام صل ى اهلل عليه وسلم، فقبله منها رسول اهلل "ميسرة"

يف  والرفق قبل النبوة, "الشَّريَكةي واملضاربة, "أي: يف حبسن املعاملة صل ى اهلل عليه وسلمالسائب املخزومي له  وقد شهد
َاهيلي " :صل ى اهلل عليه وسلم عن السائب، قال للنيب اجلاهلية, َر َشرييٍك، اَل ت َداريييني يَّةي َفك ن تَ ك ن َت َشرييكيي يفي اجل  َواَل   َخيـ 

َاريييني  شريع لم ينههم عنها وأقرهم عليها، وهذا توثيق وتفاملضاربة قائمة والناس يتعاملون هبا جاء اإلسالم و  :نإذ ,(27)"ُت 
د أقرها اإلسالم طريقها، وقبالتقرير على وجودها واستمراريتها، ومع هذا احلال ال حنتاج إىل نصوص ألهنا مستمرة يف 

 على ما هي عليه.

 اإلجارة المبحث السادس:
وقد  ,االعمل هبالناس  وقد تعارف ,على العرف حلاجة الناس إليها مبني اً  استحساناً  اإلجارةأجاز جاء اإلسالم و  لقد

عث رسول اهلل وقد ب   (28)﴾فَآتُوُهنَّ أُُجوَرهُنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم ﴿ :تعاىل وبالسنة املطهرة, قال اهلل أجيزت بالكتاب
صل ى اهلل  فهم قائم على ذلك فأقرهم رسول اهللر  يؤاجرون ويستأجرون وع  يف اجلاهلية ، والناس  صل ى اهلل عليه وسلم

 ل النجارةف، مثرَ منهم من يشتغل يف احلي , واسعة تشمل نواحي متعددة من فروع االستئجاراإلجارة وعليه وسلم, 
قوافل، جل، مثل خدمة الواحلدادة والبناء وأمثال ذلك، ومنهم من يشتغل يف الزراعة، ومنهم من يستأجر ألداء أعمال ألَ 

بلغ من م واملاشية مقابل مغنبرعي الأحدهم كأن يقوم ,  أو حراسة زرع, وما شابه ذلك، فإذا انتهى األجل انتهى العمل
 .مال أو شيء آخر يتفق عليه

صل ى النيب  عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن, رعى غنم قريش على قراريطصل ى اهلل عليه وسلم ر ويَي أن الرسول  فقد
 م  ك ن ت  أَر َعاَها َعَلى قـَرَارييطَ "نـَعَ  فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "َما بـََعَث اللَّه  نَبييًّا إيالَّ َرَعى الَغَنمَ "قال:  اهلل عليه وسلم

لي َمكَّ  َه  ه ل من ذلك استئجار النيب "عبد اهلل بن أريقط" من "بين الديل"، مث من "بين عدي" ليكون هادياً و  ,(29)َة"ألي
كانوا يتبعون طريق   ألن أهل مكة, لطريق يوصله إىل يثرب، فساحل به وبأيب بكر وبعامر بن فهرية، حىت بلغ يثرب

                                                           

شركة مكتبة ومطبعة  ,1/187,188,عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدينابن هشام, , السرية النبوية البن هشام (26)
 .م1955 -هـ 1375,مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

فيصل عيسى  ,دار إحياء الكتب العربية, 2287رقم: ,2/768,اسم أبيه يزيدأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة , ابن ماجة, ةسنن ابن ماج (27)
 .م1952,البايب احلليب

 .6, آية:الطالقسورة ( 28)

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2262رقم: 3/88,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (29)
 .ه1422,فؤاد عبد الباقي(ترقيم حممد 
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َتأ َجرَ  :قالت عائشة رضي اهلل عنهاعن  "بدر" إىل املدينة، فأراد التخلص بذلك من تعقيبهم له ُّ "َواس  صل ى اهلل عليه   النَّيبي
ر يًتاوسلم ، مث َّ مين  َبيني َعب دي ب ني َعدييٍّ َهادييًا خي يلي ٍر َرج اًل مين  َبيني الد  ل ٍف يفي آلي الَعاصي ب ني َقد   ، َوأَب و َبك   َغَمَس ميَينَي حي

َلتَـي هيَما، َوَواَعَداه  َغاَر ثـَو ٍر بـَع َد َثاَلثي لَ َوائيٍل، َوه َو َعَلى دييني   َناه  َفَدفـََعا إيلَي هي رَاحي َلتَـي هيَما ك فَّاري قـ َري ٍش، فََأمي َا بيرَاحي  ُ َياٍل، فَأَتَا
ي رََة، َوالدَّلييل  الد  َة َوه َو َطرييق  لييُّ َصبييَحَة لََياٍل َثاَلٍث، فَار حَتَاَل َوان طََلَق َمَعه َما َعامير  ب ن  فـ َهيـ  َفَل َمكَّ ، فََأَخَذ هبييم  َأس 

" لي سفر الت جارة،  يف, خلدجية بنت خويلد بن أسد ,وآجر نفسه قبل النبوة وعمره إذ ذاك مخس وعشرون سنة, (30)السَّاحي
كانت و وكانت خدجية تاجرة ذات شرف ومال كثري وجتارة  تبعث هبا إىل الشام، فتكون عريها كعام ة عري قريش، 

 كما سبق.  جر نفسه قبل النبوة يف رعاية الغنمآفظ عنه أنه وإمنا حي  , (31)تستأجر

 الرقيةالمبحث السابع: 
ديغ، كانت هلم ون اللَّ رق  فكان أناس معروفون يَ  ,كانت معروفة عند العرب يف اجلاهليةو  الرقية قدمية يف تاريخ البشرية،

نها مشوبة لكن كانت رقاهم يف كثري م ومن العني وحنو ذلك، - لدغهامن  - ، يرقي بعضهم بعضاً هبا من العقربىرق
  قال: جلاهلية حديث عوف بن مالك األشجعياومما يدل على أن الرقية كانت موجودة يف  بكالم فيه من الشرك ما فيه

 بَأ َس بيالرَُّقى َما ملَ  َيك ن  ، اَل اع ريض وا َعَليَّ ر قَاك م  : "كيف ترى يف ذلك؟ فقالاهلل:   كنا نرقي يف اجلاهلية فقلنا يا رسول
ر ك   كانت موجودة يف اجلاهلية وأهنا كانت مشوبة بالشرك، وأهنم ملا سألوا قى  فواضح من هذا احلديث أن الرُّ , (32)"فييهي شي
عن الرقي واستمرار العمل هبا يف اإلسالم، طلب منهم أواًل عرض ما عندهم عليه ليميز  صل ى اهلل عليه وسلمالرسول 

 ، قال: -رضَي اهلل عنه  - عن جابر, و هلم الشرك من غريه
فقالوا:  هلل عليه وسلمصل ى افجاء آل عمرو بن حزم إىل رسول اهلل  ",َعني الرَُّقى صل ى اهلل عليه وسلمنـََهى َرس ول  اهللي "

َما أََرى " سول اهلل إنه كانت عندنا رقية نرقي هبا من العقرب، وإنك هنيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال:يا ر 
َفع ه   َفَع َأَخاه  فـَل يَـنـ  َتطَاَع مين ك م  َأن  يـَنـ  هذا احلديث هني عما فيه شرك من الرقى، وعلى هذا حيمل  , ففي(33)"بَأ ًسا، َمني اس 

ن الرقى من الشرك بدليل أهنم ملا عرضوا عليه ما عندهم م شيءيقر من الرقى ما ليس فيه  يث، وأنهالنهي الوارد يف احلد
رك من الرقي، وأكد من الش شيءمقرراً االنتفاع مبا ليس فيه  "َما أََرى بَأ ًسا: "أقرهم عليه وأباحه قائاًل هلم عندما مسعه

                                                           

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 3226رقم: 3/88,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (30)
 .ه1422,ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 ,3/161,عبد اهلل بن سعيد بن حممد عبادي الل حجي احلضرمي  املكي, وآله وسلممنتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول صلى اهلل عليه  (31)
 .م2005 -هـ 1426,جدة -دار املنهاج 

  , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,5862, رقم:7/19,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (32)

 .5861 , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,1586, رقم:7/19,مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريأبو احلسني , صحيح مسلم (33)
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َتطَاعَ َأن  يـَنـ  " :احلديث ذلك مبا قال يف َفع ه  َمني اس   ,ذون منهم الرقى والتعاويذوقد جلأ العرب إىل اليهود يأخ", َفَع َأَخاه  فـَل يَـنـ 
فهذه الرقى اليت كانت موجودة يف اجلاهلية، فما كان منها موافقاً للتوحيد قبله، وما كان منها خمالفًا له بدعاء غري اهلل 

ودية ترقيها ، دخل على عائشة ويه-رضَي اهلل عنه  -ق ن ابا بكر الصدي: أفقد ورد يف موطأ َمالك, عز وجل فإنه يرده
هم مل يغريوا ف, فإن التوراة تتضمن األخبار واألحكام وأيضاً الرقى ، أي التوراة غري احملرفة،(34)فقال: ارقيها بكتاب اهلل

ارف برقية املريض عوالبحث عن , يعرفون الرقى كانوا   هل اجلاهليةأن أوهذا كله يدل على , على فائدهتا الرقى حفاظاً 
ضَي اهلل عنه ر  -عن أيب سعيد اخلدري , عادة عربية ورد ذكرها يف حديث السرية الذين أتوا على حي من أحياء العرب

أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ  صل ى اهلل عليه وسلممن أصحاب النيب  أن ناساً  -
فجعلوا  ،قرونا، وال نفعل حىت جتعلوا لنا جعالً م من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم مل ت  هل معك لدغ سيد أولئك، فقالوا:

من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، وجيمع بزاقه ويتفل، فربأ فأتوا بالشاء، فقالوا: ال نأخذه حىت نسأل النيب  هلم قطيعاً 
مٍ َوَما أَد رَاَك أَنَـّهَ " ، فسألوه فضحك وقال:صل ى اهلل عليه وسلم وقد وردت كلمة  ,(35)"ا ر قـ َية  خ ذ وَها َواض ريب وا يلي بيَسه 

 الرقية يف كالم العرب, قال عروة ابن حزام:
 فما تركا من حيلة يعرفاهنا

 
 (36)وال رقية إال هبا رقياين ***

صل ى اهلل عليه  سولمبا أقره ر  :جواز الرقية مبا ليس فيه شرك مما كان موجوداً يف اجلاهلية أيمما سبق على  تبني  يوهكذا  
ر وثبت عنه ثتعاىل كالفاحتة واملعوذات وغريها مما فعله وأقر الناس عليه، وكذلك مبا أ  اهلل مما أخذه هو من كتاب  وسلم

من األذكار واألدعية اليت ثبت نسبتها إليه مما صح أو حسن من هذه اآلثار، فكل هذا جائز ومباح ومشروع ما دام 
 .قق به اخلري لعامة املسلمني، وسواء أكان ذلك من العني أو النظرة أو احل مَّة أو لدغ العقرب وما يف معناهاالنفع، ويتح

 الِحَجامةالمبحث الثامن: 
, ،وال زالت معروفة عند األعراب وأهل القرى واملدن إىل اليوميف اجلاهلية, معروفة  قد كانتقدمياً و ع ريفت إن احلجامة 

 عرف العرب الطب قبل امليالد بزمن طويل, وكان طبهم مقتصراً  , وقداملعروفة يف ذلك الزمن العالجاتمن ألوان وهي 

                                                           

 -هـ 1406 ,لبنان -دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ,11, رقم:2/943,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين, موطأ اإلمام مالك (34)
 .م1985

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5736رقم: ,7/131,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ,صحيح البخاري (35)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 -دار الفكر املعاصر  ,2/933,التاديل اجلر اوي, أبو العباس أمحد بن عبد السالم, خمتصر كتاب صفوة األدب وخنبة ديوان العرب - احلماسة املغربية (36)
  .م1991,بريوت
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رب هبذه ، وقد تأثر العشائعةوظلت هذه األعمال اجلراحية  ووصف بعض احلشائش والنباتات ي  على احلجامة والكَ 
د احلجامة والعمل ومما يدلُّ على وجو , به أمته العملية وانتشرت بينهم وجاء النيب ليقر ذلك العالج، ويعمل به ويوصي

 يفم كانت تتكرَّ   يشاً أن قر " عبد الرمحن بن أىب الزناد عن أبيه أنه قال أخربنا الثقة:والتداوي هبا يف اجلاهلية ما ورد عن 
احلجامة قال حكيم بن حزام: مما علمنا من طب العرب يف اجلاهلية ترك وقد  ,(37)...".اماجلاهلية عن كسب احلجَّ 

 .(38)وعن سعيد بن املسيب أنه يكره احلجامة للشيخ الكبري ويقول: تذهب بنفس الشيخ ,للشيخ
الذين  امنيومن احلجَّ  ,احلرف اليت شاعت بني الرقيق، وقد كان سادهتم يأخذون أجورهم منها احلجامة منو 

 ,(40)به اليت فيها دم الرسول تربكاً وقد حجم الرسول وشرب دم احملجمة  ،(39)ورد امسهم يف الكتب "سامل احلجام"
نصوص تعني  وجدت عند العرب يف اجلاهلية وال شعبياً  الشائعةاألحاديث النبوية أن احلجامة من الطرق العالجية  وتفيد

حيث عاصر كثري من  ،النبوي يف العهد االستطبابياتذات  ولكن يغلب على الظن أهنا استطباباهتا يف العهد اجلاهلي،
قد حجم الرسوَل رجل  امسه "أبو طيبة"، وأعطاه أجره عليه, عن أنس بن ف, من العهد اجلاهلي جزءاً  األوائلاملسلمني 

َله  َأن  فََأَمَر َله  بيَصاٍع مين  "، صل ى اهلل عليه وسلمحجم أبو طيبة رسول اهلل  ، قال:-رضَي اهلل عنه  -مالك   َُت ٍر، َوأََمَر أَه 
هي  دليل على جواز االحتجام وقوله حجمه أبو طيبة وامسه نافع وقيل دينار وقيل ميسرة موىل , فيه (41)"خي َف ف وا مين  َخرَاجي

: ن عباسعلى معىن اإلجارة وقال عبد اهلل ب "بصاع من ُتر صل ى اهلل عليه وسلمفأمر له رسول اهلل " :حميصة وقوله
شرع و فجاء اإلسالم  ,(42)مل يعطه إياه كان حراماً ولو   "فأعطى احلجام أجره صل ى اهلل عليه وسلماحتجم رسول اهلل "

 قال بن بط ال: ،وأجاز أجرة احلجام ال كما كان أهل اجلاهلية ال يأخذوهنا وأقرها احلجامة
حلجام، اجلاهلية كانت تتكرم عن كسب ا يف هنيه عنه على سبيل التنزه، ألن قريشاً و أن أجر احلجام حالل "

, ويقول (43)"وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسة وضعة، فأراد عليه السالم أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة

                                                           

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي, السنن الكربى (37) َرو جي دار الكتب العلمية، , 19522رقم: ,9/569,البيهقي, أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخل س 
  .م2003 -هـ  1424ن,لبنا -بريوت 

 ,19,أبو مروان عبد امللك بن َحبييب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب, العالج باألغذية واألعشاب يف بالد املغرب - خمتصر يف الطب (38)
 .م1998, بريوت,دار الكتب العلمية

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,14/152,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (39)
 .ه1415, بريوت,دار الكتب العلمية ,3/11,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, ُتييز الصحابةاإلصابة يف  (40)
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم , 2102رقم: ,3/63,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (41)

 .ه1422,فؤاد عبد الباقي(ترقيم حممد 
جبوار حمافظة  -مطبعة السعادة , 7/298,الباجي, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب, املنتقى شرح املوطإ (42)

 .ه1332,مصر

 .م2003 -هـ 1423الرياض,, الرشدمكتبة , 6/233,أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك, بن بطال, اشرح صحيح البخارى البن بطال (43)
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 أشار النيبقد و  ,(44)وهذا قول ابن عباس، قال: أنا آكله, ليحجمه، وأجره مباح وجيوز أن يستأجر حجاماً ابن قدامة: 
اس، عن النيب عن ابن عب, ، وأهنا من أنفع األدويةامما يعاجل هب احلجامة يف نصوص كثرية إىل أن سالمعليه الصالة وال

ى أ مَّيتي َعن  قال: "الش َفاء  يفي َثاَلثٍَة، يفي َشر طَةي حمي َجٍم، أَو  َشر بَةي َعَسٍل، أَو  َكيٍَّة بيَناٍر، َوأَنَا أَنـ هَ  صل ى اهلل عليه وسلم
 :ل ى اهلل عليه وسلمصيف اليافوخ، فقال النيب  صل ى اهلل عليه وسلمعن أيب هريرة، أن أبا هند، حجم النيب و  ،(45)ال َكي "

ن ٍد، َوأَن كيح وا إيلَي هي " ٍء مميَّا َتَداَوو َن بيهي َخيـ  "قال: و  "يَا َبيني بـََياَضَة أَن كيح وا أَبَا هي ، فَاحل يَجاَمة  إين  َكاَن يفي َشي  جامة فاحل, (46)"ر 
مشروعة ومسنونة وهلا فضل بشرط أن يوجد من يعرفها ويتقنها ويعرف مواضع احلجامة منها، وال جيوز أن يسلم نفسه 

  ., وقد أباح االسالم أخذ أجرة احلجام ال كما تكر مت عنها اجلاهليةملن يتطبب ومل يعرف منه طب

 الَكي   المبحث التاسع:
فظ احلياة، البشر حىت يف بداوهتا غريزة ح الطبيعية لدى اإلنسان، وأن جلماعات ن معاجلة املرضى وُتريضهم من األمورإ

وأن حاجتها لتسكني آالمها وأوجعها جتربها على البحث عن العالج الالزم ألدوائها وأوجاعها  فكان البد من أن 
يف  عربية البدوية القبائل الفقد ظهر وشاع طب من هذا القبيل بني ,ينشأ بينها نوع من الطب والعالج البدائي وقد كان

ا اإلسالم وهذهبما وعمل هبما ا مما أقرَُّ  والَكي   ,اجلاهلية, فمن هذه العالجات احلجامة وقد مر ت معنا, والَكي  بالنار ُو
، ولذلك ي  وإذا عجز الطبيب من إشفاء مريضه مبا عنده من وسائل جلأ إىل الكَ , يتداوون به يف اجلاهليةوا كانمما  بالنار 

وكان أهل اجلاهلية يرون أنه حيسم الداء بطبعه فيبادرون إليه قبل حصول االضطرار إليه , "الَكي  جاء: "آخر الدواء 
"، الَكي  "، و"آخر الطب الَكي  ومن األمثلة املشهورة القدمية حىت اليوم: "آخر الدواء , (47)ويعاجلون به أكثر األمراض

ا، مع امرأة خانت زوجه قد ذكر الزخمشري سبب ضرب "لقمان" له، وأورد له كالماً و  وأنه من أمثلة "لقمان بن عاد",
مها داللة على قد  لقمان بن عادويف نسبتهم هذه املعاجلة إىل ,(48)مع زوجها وكيف عرفه فأرشده إىل خيانتها له وكالماً 

 رتخباب بن األ: وقد ورد أن ,هموهي معاجلة ال زال األعراب يستعملوهنا يف مداواة أمراض عديدة عند ,عند العرب

                                                           

 ,مكتبة القاهرة, 5/399,398,أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي, ابن قدامة, املغين (44)
 .م1968 -هـ 1388

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5681رقم: ,7/123,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (45)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

تاين ,أبو داود, سنن أيب داود (46) س  دار الرسالة  ,2102رقم: ,441 /3,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس جي
  .م2009 -هـ  1430,العاملية

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,16/24,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (47)
 -دار الكتب العلمية  ,1/3,الزخمشري جار اهلل, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, املستقصى يف أمثال العرب (48)

 .426-97:1م:1988)العسكري,;م1987,بريوت
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لى قيل: إنه حاز ع ,مي، من تيم الربابذابن ح من األطباء طبيب يقال له: ركي ذ  قد و  ,(49)اتاكتوى يف بطنه سبع كي  
 ، وأنه ذكر يف شعر ألوس بن حجر، هو:يف الطب شهرة واسعة بني اجلاهليني

 ينفإنَّ  فـََهل  َلك م  فييَها إىَلَّ 
| 

***  

 

ميََ ط بيب   ذ  يَّ حي َا أع َيا الن طَاسي  امبي

 
 

 

:ري حىت ض   ميَي ذ  قال األلوسي: "كان للعرب حظ  ,(50)هو رجل من أطباء العرب ب بطب ه املثل، فقيل: اََطبُّ ميني اب ني حي
 ...وافر من معرفة الطب املبين يف غالب األمر على جتربة قاصرة على بعض األشخاص متواترة عن مشايخ احلي وعجائزه

وكذلك يف معاجلة اجلروح والعاهات, وقسم يعاجلون أدوائهم بالَكي  فيحصل هلم الربء مما يشكون بأقل زمن وأيسر 
..وقد كان يف اجلاهلية من العرب موسومون باحلذاقة, منهم "ابن حذمي" كان له قدم راسخة يف علم الطب, وله .وقت

يف معاجلة أمراض املفاصل،  ي  الكَ  عملَ واست  يقول جواد علي:  ,(51)"حذمي من ابن الَكي  يف  اطب فيقال فيه أطول باع,
وطريقتهم  ،وقد برع يف ذلك األعراب بصورة خاصة وهو معاجلة أخذ هبا أطباء أهل الوبر أيضاً  - الروماتزم -مثل الَرثـ َية 

, (52)وجع الرأسيف معاجلة اجلروح والقروح و  أيضاً  ي  عمل الكَ وقد است   ,اجلزء املريض حبديدة حمماة، أو حبجر حممى ي  هي كَ 
فلما جاء اإلسالم أباح الَكي  بالنار لقطع النزيف من اجلروح وعند الضرورة حني ال يكون الشفاء إال بالتداوي به, وإذا 

ىل وردت أحاديث كثرية يف مسألة الكي ، وقسمها أهل العلم إوقد  احتاج املريض إىل ذلك، وي رجى أن ينفعه اهلل به,
زَابي عَ "قال:  -رضَي اهلل عنه  -ما يدل على اجلواز، كحديث جابر : منها أقسام: أربعة َم اأَلح  َى أ ىَبٌّ يـَو  َحليهي ر مي َلى َأك 

 .(53)صل ى اهلل عليه وسلم" َفَكَواه  َرس ول  اللَّهي 
يقول:  ليه وسلمهلل عصل ى امسعت النيب  ما يدل على عدم حمبته له كحديث جابر رضي اهلل عنه قال : ومنها:

ر  َففيي َشر َطةي حمي َجٍم، أَو  شَ  ٍء مين  أَد وييَتيك م  َخيـ  ٍء مين  أَد وييَتيك م  َأو  َيك ون  يفي َشي  َعٍة بيَناٍر "إين  َكاَن يفي َشي  ر بَةي َعَسٍل، َأو  َلذ 

                                                           

 ,، املطبعة الكربى األمريية، مصر8/356:أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالنالقسطالين, , صحيح البخاريإرشاد الساري لشرح  (49)
  .هـ1323

 ;م1984=م1965,دار اهلداية ,31/449,مرتضى الزَّبيدي, حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيضي , تاج العروس من جواهر القاموس (50)
 –مؤسسة الرسالة، بريوت  ,3/1,حممد بن حممد حسن ش رَّاب, الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية "ألربعة آالف شاهد شعري"شرح 
  .م2007 - هـ1427,لبنان

, مطبعة دار السالم ,346-3/336,335,األلوسي, أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء, بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب (51)
 ه.1414ه=1413,بغداد = دار الكتاب املصري

 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,16/26,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم (52)
  بريوت, بدون تاريخ., دار األفاق اجلديدة ,5877, رقم:7/22,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (53)
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َتويَي" بُّ أَن  َأك  اَء، َوَما أ حي ما يدل على الثناء على تاركه كحديث عمران بن حصني قال نيب اهلل  ومنها:, (54)تـ َوافيق  الدَّ
َسابٍ ": صل ى اهلل عليه وسلم َنََّة مين  أ مَّيتي َسبـ ع وَن أَل ًفا بيَغري ي حي خ ل  اجل  ه م  الَّذييَن "م  يَا َرس وَل اهللي؟ قَاَل: ، قَال وا: َوَمن  ه  "يَد 

تَـر ق وَن َوعَ  تَـو وَن َواَل َيس  كحديث ابن عباس رضي اهلل   ي  ما يدل على كراهة الكَ  ومنها:, (55)"َلى َرهب يم  يـَتَـوَكَّل ونَ اَل َيك 
ر بَةي َعَسٍل، أَو  َكيٍَّة "الش َفاء  يفي َثاَلثٍَة، يفي َشر َطةي حمي َجٍم، َأو  شَ  قال: صل ى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس، عن النيب  ,عنهما

"بيَناٍر، َوأَنَا أَنـ َهى أ   فعله  وأحاديث هبذا يتم اجلمع بني األحاديث، فالنهي عنه يدل على كراهته،, و (56)مَّيتي َعن  ال َكي 
دليل ال معارض وغريه إال ب الَكي  فال جيب أن ميتنع من التداوي ب"قال ابن عبد الرب: , تدل على جوازه إذا احتاج إليه

  يرون بأساً أهنم ال وعليه مجهور العلماء ما أعلم بينهم خالفاً من اإلباحة مبا هو أقوى  الَكي  له وقد عارض النهي عن 
ل من الصحيح لئال يعتل فهذا الذي قيل فيه مل يتوك َكي  وقال ابن قتيبة: الَكيُّ نوعان:   ,(57)"عند احلاجة إليه الَكي  ب

ي يشرع اجلرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذ : َكي  والثاين ,اكتوى ألنه يريد أن يدفع القدر والقدر ال يدافع
 .(58)ألمر حمتمل فهو خالف األوىل ملا فيه من تعجيل التعذيب بالنار ألمر غري حمقق الَكي  التداوي به فإن كان 

النهي عن الَكي  م نصَّب على املغاالة يف الَكي  ودون وجود استطباب, وقد ذكر بعض  فيفهم من هذا أن
قبل  هنم كانواإمنا هنى عنه من أجل أ" بقوله: , وقد خلَّصها ابن األثرياألمور اليت حيتمل من أجلها هن يَي الَكي  العلماء 

مون أمره ويرون أنه حيسم الداء وإذا مل يكو العضو عطب وبطل فنهاهم إذا كان على هذا عظ  ي  االسالم يف اجلاهلية" 
وهذا أمر تكثر فيه  ,والدواء الَكي  ة له فإن اهلل هو الذي يربئه ويشفيه ال للشفاء ال عل ل سبباً عي الوجه وأباحه إذا ج  

إذا استعمل  لَكي  اشكوك الناس يقولون: لو شرب الدواء مل ميت ولو أقام ببلده مل يقتل وقيل: حيتمل أن يكون هنيه عن 
وجيوز , ةاوي والعالج عند احلاجعلى سبيل االحرتاز من حدوث املرض وقبل احلاجة إليه وذلك مكروه وإمنا أبيح للتد

والتوكل درجة  "هم الذين ال يسرتقون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون"أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل كقوله: 

                                                           

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5683رقم: ,7/123,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (54)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

 .546من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب, رقم:مسلم بن احلجاج, صحيح مسلم, اإلميان, باب الدليل على دخول طوائف  (55)

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة , 5681رقم: ,7/123,البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري (56)
 .ه1422,ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

وزارة , 24/65,أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب, بن عبد الرب, األسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين وا (57)
 .ه1387املغرب,, عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .ه1379, بريوت,املعرفةدار , 10/155,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, فتح الباري شرح صحيح البخاري (58)
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دويتهم يف أن تعيد أمته النظر يف استعمال أ صل ى اهلل عليه وسلمب رسول اهلل رغ  فقد  ,(59)أخرى غري اجلواز واهلل أعلم
 ليت ميارسون تطبيقها دون استشارة طبيب، وأن يبعدوا عنها املغاالت، وأن يقتصروا يفمثل الَكي  واحلجامة, ا, الشعبية

البد  :تطبيقها على جماالت معينة حيث تفيد، فنبههم إىل أن الدواء، إمنا يشفي بإذن اهلل تعاىل، إذا وافق الداء، أي
صل ى اهلل  عن جابر، عن رسول اهللفقد ورد ، قةدار وبطريقة موافمن تشخيص والبد من اختيار دواء مالئم يستعمل مبق

 أنه قال: عليه وسلم
اءي بـَرََأ بيإيذ ني اللَّهي َعزَّ َوَجلَّ " يَب َدَواء  الدَّ السالم ذكر األدوية الصالة و وأورد عليه  ,(60)"ليك ل  َداٍء َدَواء  فَإيَذا أ صي

ا طبيًا جيب أن إىل أن استعماهل هَ والعسل، فاعرتف بأن هلا فوائدها، ولكنه نب  الشعبية يف زمانه وهي احلجامة والكي 
ا دون مهلوذلك لشدة الشطط يف استعما قىيكون موافقًا للداء أي تابعًا لوجود استطباب، وكرر النهي عن الكي والرُّ 

أن اإلسالم جاء وأباح العالج بالَكي  على ما كان يف اجلاهلية لكنه هذَّبه, بأن جعل  ويتبني  مما سبق, مربر علمي
ن أالعالج بالَكي  سبباً للشفاء ال على ما كانوا يعتقدون به أن الَكي  هو الذي يشفي وحيسم الداء, ويتبني لنا أيضاً: 

وأما  ,اركهتركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تالفعل يدل على اجلواز وعدم الفعل ال يدل على املنع بل يدل على أن 
حىت تدفع الضرورة  الشفاء, وأن يؤخر العالج به إىل النهي عنه فإما على سبيل االختيار والتنزيه وإما عما ال يتعني طريقاً 

 .ي  كَ الإليه وال يوجد الشفاء إال به، ملا فيه من استعمال األمل الشديد يف دفع أمل قد يكون أضعف من أمل 

 الهبةالمبحث العاشر: 
لقد كان هناك نوع من أنواع اهلبات يتعامل هبا أهل اجلاهلية, عرف عندهم بالعمرى والرقىب, فجاء اإلسالم فأمضاها  

" العمرى والرقىب"وأما كهبة صحيحة, تأخذ حكم اهلبات فال جيوز الرجوع فيها, ويقول األسيوطي يف كتابه اجلواهر: 
" ض أو اإلبلأعمرتك هذه الدار أو األر "فقد كانت العرب يف اجلاهلية تستعمل يف مقصود اهلبة لفظني أحدُا قوهلم: 

ومثلها "الرقىب" نوعان من اهلبة، كانوا يتعاطوهنما يف  العمرى:, و (61)جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت :أي
كانوا يرقبون ف, أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري بقوله:اجلاهلية، فكان الرجل يعطى الرجل الدار أو غريها 

ته،  الشرع اهلبة، وأبطل الشرط املعتاد هلا، وهو الرجوع، ألن العائد يف هب فأقر, موت املوهوب له، لريجعوا يف هبتهم

                                                           

, 4/212,أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري, جمد الدين ابن األثري, النهاية يف غريب احلديث واألثر (59)
 .م1979 -هـ 1399 بريوت,, املكتبة العلمية

 .5871التداوي, رقم:( مسلم بن احلجاج, السالم, باب لكل داء دواء واستحباب 60)

, دار الكتب العلمية ,212,مشس الدين حممد بن أمحد بن علي بن عبد اخلالق ,املنهاجي األسيوطي, جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود (61)
 .م1996-هـ 1417 ,لبنان –بريوت 
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ونبههم , قبه من بعدهعبالعمرى ملن وهبت له ول صل ى اهلل عليه وسلمكالكلب، يقيئ مث يعود يف قيئه، ولذا قضى النيب 
 إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم لزوم هذا الشرط وإباحة الرجوع فيها فقال:  صل ى اهلل عليه وسلم

َرى  د وَها فَإينَّه  َمن  َأع َمَر ع م  َواَلك م  َواَل تـ ف سي ك وا َعَلي ك م  أَم  هذا , (62)َرَها َحيًّا َوَمي ًتا َوليَعقيبيهي"أ ع مي  يليلَّذي  َفهييَ "أَم سي
لكن  ,ما مل يصرح الواهب بأهنا للموهوب له ما عاش فقط، فاملسلمون على شروطهم، ويكون حكمها، حكم العارية

, (63)ال يرجع الواهب فيها وال بعد وفاة املوهوب له، ألن الوفاء بالوعد واجب، واإلخالف من صفات املنافقني احملرمة
ها فجاء ملفسرون أن هتب املرأة نفسها للنكاح وكان واجباً ملن و هيبت له أن يتزو جومما كانوا يَهيبونه يف اجلاهلية كما ذكر ا

عرتضة بني ﴾ مجلة مإِْن أََراَد النَّبِيُّ أَن يَْستَنِكَحَها﴿ :تعاىل قولهاإلسالم وهذبه فلم جيعله واجباً, ويدل على ذلك  
ال حاجة إىل ذكر إرادة نكاحها فإن هذا معلوم من  للتقييد إذ وليس مسوقاً  ﴾َخالَِصةًّ ﴾ وبني ﴿إِن َوَهبَتْ مجلة ﴿

عرف أهل  عليه كما كان معىن اإلباحة، وإمنا جيء هبذا الشرط لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجباً 
ا للرجل هوفائدة االحرتاز هبذا الشرط الثاين إبطال عادة العرب يف اجلاهلية وهي أهنم كانوا إذا وهبت املرأة نفس, اجلاهلية

تعني عليه نكاحها ومل جيز له ردها فابطل اهلل هذا االلتزام بتخيري النيبء عليه الصالة والسالم يف قبول هبة املرأة نفسها 
صحة هبة "العمرى" وأهنا من منح , يتبني مما سبق (64)له وعدمه, ولريفع التعيري عن املرأة الواهبة بأن الرد مأذون به

 سالم وهذهبا مبنع الرجوع فيها، ملا يف الرجوع من الدناءة والبشاعة.اجلاهلية اليت أقرها اإل

 الوصيةالمبحث الحادي عشر: 
 املصريني، وقدماء والصينيني، واهلنود، والفرس واليونانيني، الرومانيني، لدى اإلسالم، جميء قبل األمم لدى الوصية ع رفت
 للمال فهمهم باختالف األمم هذه عند ختتلف كانت ولكنها, واجلديد القدمي التشريع يف واليهود اجلاهلية وعرب

 تكن ومل الرغبة، مبقتضى يعمل أن املال فلصاحب املال، مالك حرية على يتفقون لكنهم, والورثة واملرياث والوصية
 وفق ,اإلسالم جميء قبل فيها شائعة كانت الوصية فكرة أن   جيد العربية اجلزيرة لتاريخ املتتبع فإن   ,معي نة بشروط مقي دة
، الوصية نظام قدمي، لكنه اقرتن يف بعض العهود بالظلم واإلجحاف, يقول وهبة الزحيلي: "خمتلفة وأهداف معي نة قواعد

فعند الرومان: كان لرب العائلة حق التصرف بطريق الوصية تصرفاً غري مقيد بشيء، فقد يوصي ألجنيب، وحَي ريم أوالده 

                                                           

 , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة ,4283, رقم:5/68,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, ( صحيح مسلم62(
مكتبة الصحابة، األمارات , 544,أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام, تيسري العالم شرح عمدة األحكام (63)

 .م2006 -هـ 1426,مكتبة التابعني، القاهرة -

- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,21/295,294,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, والتنويرالتحرير  (64)
  .م2000
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ى األمر إىل وجوب االحتفاظ لألوالد بربع مرياث أبيهم، بشرط أال يكونوا قد أتوا يف سلوكهم مث انته ,من حق املرياث
وعند العرب يف اجلاهلية: كانوا يوصون لألجانب تفاخرًا ومباهاة، ويرتكون , مع مورثهم ما يوغر صدره إيغارًا شديداً 

يستحفظون وصاياهم عند املوت إىل أحد يثقون به من وقد كان العرب يف اجلاهلية  ,(65)"األقارب يف الفقر واحلاجة
ى نزار بن فقد أوص, أصحاهبم أو كرباء قبيلتهم أو من حضر احتضار املوصي أو من كان أودع عند املوصي خرب عزمه

ي وقد وردت كلمة الوصية يف  ,(66)أن يبني هلم تفصيل مراده منها معد وصية موجزة وأحال أبناءه على األفعى اجلُر
 ار اجلاهلية.أشع

 يوصي ابنه: يعسقال جريبة بن أشيم الفق  
 يا سعد إما أهلكن فأنين

 
***  

 

 (67)أوصيك إن أخا الوصاة األقرب
 ,على الوصية وأمر هبا، فكانت معروفة متداولة منذ عهد بعيد من اإلسالم صل ى اهلل عليه وسلمحرص رسول اهلل وقد  

وصية ورثته وقرابته فال يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما يف النفوس من حرمة الوكان املرء يوصي ملن يوصي له حبضرة 
حلق امليت إذ ال سبيل له إىل حتقيق حقه، فلذلك استغىن القرآن عن شرع التوثق هلا  واحلرص على إنفاذها حفظاً 

ا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن  ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوتُ  ﴿قال اهلل تعاىل:  ،(68)باإلشهاد إِن تََرَك َخْيرًّ

ألن  ,استئناف ابتدائي لبيان حكم املال بعد موت صاحبه فإنه مل يسبق له تشريع (69)﴾بِاْلَمْعُروِف َحق ًّا َعلَى اْلُمتَّقِين
د تنبيه حيتاج فيها إىل مزي الوصية كانت معروفة قبل اإلسالم فلم يكن شرعها إحداث شيء غري معروف، لذلك ال

لتلقي احلكم، ومناسبة ذكره أنه تغيري ملا كانوا عليه يف أول اإلسالم من بقايا عوائد اجلاهلية يف أموال األموات فإهنم  
جاء اإلسالم فصحح وجهة الوصية قد و , (70)ما مينعون القريب من اإلرث بتوهم أنه يتمىن موت قريبه لريثه كانوا كثرياً 

احلق والعدل، فألزم الناس أصحاب األموال قبل تشريع املرياث بالوصية للوالدين واألقربني، فكانت الوصية  على أساس
َرَك ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِن تَ  ﴿ يف مبدأ اإلسالم واجبة بكل املال للوالدين واألقربني بقوله تعاىل:

                                                           

 .بدون تاريخ(, دمشق, دار الفكر, 7438،10,وهبة بن مصطفى الزَُّحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته (65)
  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,5/244,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, التحرير والتنوير (66)
  .م1948,القاهرة -مكتبة اخلاجني  ,135,اليمين ينشوان بن سعيد احلمري , احلور العني (67)
  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,5/243,عاشور التونسي حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن, ابن عاشور, التحرير والتنوير (68)
 .180, آية:البقرةسورة  (69)
  .م2000- هـ1420, بريوت,مؤسسة التاريخ العريب ,2/144,حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, التحرير والتنوير (70)
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ا اْلَوِصيَّةُ لِْلَوا وحينما نزلت آيات سورة النساء بتشريع  (71)﴾لَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحق ًّا َعلَى اْلُمتَّقِينَخْيرًّ
 املواريث تفصياًل، قيدت الوصية املشروعة يف اإلسالم بقيدين:

إينَّ اهللَ َقد  " :يف خطبة عام حجة الوداع صل ى اهلل عليه وسلمللوارث إال بإجازة الورثة، لقوله الوصية عدم نفاذ  :األول 
يََّة ليَواريثٍ  أما الوالدان فصار هلما نصيب مفروض من الرتكة، وصارت الوصية , (72)"أَع َطى ك لَّ ذيي َحقٍّ َحقَّه ، َفاَل َوصي

قاص الذي أراد اإليصاء و  لسعد بن أيب صل ى اهلل عليه وسلمحتديد مقدارها بالثلث: لقوله  :الثاني, مندوبة لغري الوارثني
، َوالثُـّل ث  َكثيري  ، إينََّك َأن  َتَذَر َوَرثـََتَك َأغ  " بثلثي ماله أو بشطره، إذ ال يرثه إال ابنة له: ر  مين  َأن  َتَذَره م  اَل، الثُـّل ث  نيَياَء، َخيـ 

, مينفذ تصرف املورث فيه إال مبوافقتهم ورضاهأما الزائد عن الثلث فهو من حق الورثة، ال  ,(73)"َعاَلًة يـََتَكفَّف وَن النَّاسَ 
لك الوصية اجلاهلية، ومن ذ يفكانت معروفة   اليتاملال  يفمما سبق: أن اإلسالم أقر أول األمر بعض نظم اخلالفة  ظهر

كانت لكفار إذا  أن املعامالت اليت عند او ال حيف فيه  عادالً  تشريعاً جعلت منها  اليتغري أنه أدخل عليها بعض القيود 
 .موافقة للشرع يؤخذ هبا

 
 

 مقالجدول لتلخيص ال
الذي أقره ل سيحتوي على مسمى العم, و حىت يسهل معرفته قالامل اضمون هذملخ صًا جدواًل ي عترب ملَ حنب أن نضع 

 , وهو كالتايل: وأصل العمل به يف اجلاهلية وموقف اإلسالم منه واحلكم الشرعي لهاإلسالم أو هذبه 
  
 المتعلقة بالمعامالتالجاهلية عمال أ

 الحكم الشرعي موقف اإلسالم منه أصله في الجاهلية مسمى العمل م

به اإلسالم بأن ضبطه بالكيل  ع رف قدمي . عقد الّسَلم1 هذ 
 والوزن وباألجل

 مباح وجائز شرعاً 

به اإلسالم بإبطال ُتل ك املرهتن  الع ر ف . الرهن2 هذ 
 للرهن

 مباح وجائز شرعاً 

                                                           

 .180, آية:البقرةسورة  (71)
فيصل عيسى  ,دار إحياء الكتب العربية, 2713رقم: ,2/905,أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد, ابن ماجة, ةسنن ابن ماج (72)

 .م1952,البايب احلليب
 , بريوت, بدون تاريخ.اجلديدةدار األفاق  ,4296, رقم:5/71,أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم (73)
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 مباحة أقر ها اإلسالم الع ر ف الوكالة .3

هذ هبا اإلسالم بأن جعل هلا شروط  الع ر ف . الُشفة4
 وضوابط

 مباحة

 مباحة أقر ها اإلسالم ع رف مشهور . المضاربة5

 مباحة أقر ها اإلسالم الع ر ف . اإلجارة6

 مباحة اً شركهذ هبا اإلسالم بأن ال تكن  تأث راً باليهود وعادة قدمية . الرقية7

هذ هبا اإلسالم بأن أباح للحج ام  حرفة وع رف قدمي . الحجامة8
 أخذ األجرة

 مباحة

به اإلسالم بأن جعله سبباً  غريزة وع رف مشهور قدمي  . الكيّ 9 هذ 
للشفاء ال على أنه يشفي وحيسم 

 الداء

 مباح عند احلاجة وقيل مكروه

شرط هذ هبا اإلسالم بأن منع  الع ر ف . الهبة10
 الرجوع فيها

 مباحة

هذ هبا اإلسالم بأن جعلها يف  ع رف ونظام قدمي . الوصية11
 الثلث فما دونه لغري الوارث

مندوبة يف وجوه اخلري وواجبة يف حق من عنده ودائع 
 أو عليه ديون

 الخاتمة
أعمال اجلاهلية اليت أقرها االسالم وهذهبا يف جانب املعامالت, خنلص إىل أن اإلسالم جاء فوضع قواعده وبعد معرفة 

وشروطه وحدوده, حىت يبقي على الصاحل النافع ويلغي الباطل الفاسد من تلك التصرفات, ومن ضروب املعامالت اليت 
ث يف وقد توص ل الباحوغريها مما ذكر يف هذا املقال,  أقرها اإلسالم وهذهبا: عقد السلم واملضاربة والرهن واإلجارة

 مقاله للنتائج التالية:
أن جمتمع اجلاهلية عرف التصرفات املالية والعقود كغريه من اجملتمعات, فبتلك القواعد والعقود يكون بقاء  .1

 الشخص واجملتمع, ألن احلياة العملية ال تقوم بدوهنا.
كانت حتكم حياة اجلاهليني ومعاملتهم قوانني مل تصدر من سلطة تشريعية ولكنها كانت أعراف وعادات أخذوها   .2

 من البلدان اليت كانوا يعيشون جبوارها مثل الشام واليمن والعراق.
, وكذلك دفع لأن اإلسالم مل يبقي على األعمال املتعلقة باملعامالت إال ليحافظ على حقوق العباد يف تلك األموا .3

 الضرر عن الغري يف تلك املعامالت. 
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 المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي. *
دار  ,أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري, ابن حزم, اإلحكام يف أصول األحكام. 1

 بدون تاريخ., بريوت, اآلفاق اجلديدة
املطبعة  ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالينالقسطالين, , إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 2

 . هـ1323 ,الكربى األمريية، مصر
, ار الكتب العلميةد ,أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد, بن حجر العسقالينا, اإلصابة يف ُتييز الصحابة. 3

 .ه1415بريوت,
دار , أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبد احلفيد, ابن رش, بداية اجملتهد وهناية املقتصد. 4

 .م2004 -هـ 1425, القاهرة,احلديث
مطبعة  ,األلوسي, أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب الثناء, بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب. 5

 ه.1414 ه =1413,بغداد = دار الكتاب املصري, دار السالم
دار  ,مرتضى الزَّبيدي, حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيضي , تاج العروس من جواهر القاموس. 6

 .م1984=م1965,اهلداية
, اريخ العريبمؤسسة الت, حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي, ابن عاشور, التحرير والتنوير. 7

 .م2000- هـ1420بريوت,
-هـ 1403,نلبنا -دار الكتب العلمية بريوت  ,اجلرجاين, علي بن حممد بن علي الزين الشريف, التعريفات. 8

  .م1983
ئة العامة لشئون اهلي ,جمموعة من العلماء بإشراف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر, التفسري الوسيط للقرآن الكرمي. 9

  (.م1993هـ =  1414) -م( 1973هـ = 1393, )املطابع األمريية
فتوح بن  احَلمييدي, ابن أيب نصر حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن, تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم. 10

 م.1995 – ه1415,مصر -القاهرة  -مكتبة السنة  ,محيد األزدي امليورقي
د الرب بن عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عب أبو, بن عبد الرب, االتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد. 11

 .ه1387املغرب,, وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية, عاصم النمري القرطيب
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ن عثمان بن الذهيب, مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ب, تنقيح كتاب التحقيق يف أحاديث التعليق للذهيب. 12
از الذهيب  .م2000 -هـ 1421, ضالريا, دار الوطن ,قَامي 

أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد , تيسري العالم شرح عمدة األحكام. 13
 .م2006 -هـ 1426,مكتبة التابعني، القاهرة -مكتبة الصحابة، األمارات , البسام

نصاري اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األأبو عبد , القرطيب, اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب. 14
  .م1964 -هـ 1384,القاهرة -دار الكتب املصرية  ,اخلزرجي مشس الدين

ن مشس الدين حممد بن أمحد بن علي ب ,املنهاجي األسيوطي, جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود. 15
  .م1996-هـ 1417 ,لبنان –بريوت , دار الكتب العلمية ,عبد اخلالق

لسالم اجلر اوي, أبو العباس أمحد بن عبد ا, خمتصر كتاب صفوة األدب وخنبة ديوان العرب - احلماسة املغربية. 16
  .م1991,بريوت -دار الفكر املعاصر  ,التاديل

  .م1948,القاهرة -مكتبة اخلاجني  ,اليمين ينشوان بن سعيد احلمري , احلور العني. 17
  .م1991 -هـ 1411,دار اجليل ,علي حيدر خواجه أمني أفندي, يف شرح جملة األحكام درر احلكام. 18
  .بدون تاريخ ,ميمون بن قيس بن جندل، من بين قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو َبصرياألعشى, . ديوان األعشى, 19

 ,ب العربيةدار إحياء الكت, يزيدأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه , ابن ماجة, ةسنن ابن ماج. 20
 .م1952,فيصل عيسى البايب احلليب

تاين ,أبو داود, سنن أيب داود. 21 س  دار  ,سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس جي
 .م2009 -هـ  1430,الرسالة العاملية

ردي اخلراساين، أبو بكر البيه البيهقي, أمحد بن احلسني بن علي بن موسى, السنن الكربى. 22 َرو جي دار , قياخل س 
  .م2003 -هـ  1424ن,لبنا –الكتب العلمية، بريوت 

 ,عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدينابن هشام, , السرية النبوية البن هشام. 23
 .م1955 -هـ 1375,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

 -إلسالمي املكتب ا, البغوي, أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي, شرح السنة. 24
 .م1983 -هـ 1403,دمشق، بريوت

 ,حممد بن حممد حسن ش رَّاب, شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية "ألربعة آالف شاهد شعري". 25
  .م2007 - هـ1427,لبنان –مؤسسة الرسالة، بريوت 
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, دمكتبة الرش, أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك, بن بطال, اشرح صحيح البخارى البن بطال. 26
 .م2003 -هـ 1423الرياض,

 بدون تاريخ. , خالد بن إبراهيم الصقعيب, شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي. 27
تميمي حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بَد، ال, انب  بن حي ا, برتتيب ابن بلبانصحيح ابن حبان . 28

 م.1993 - ه1414 , بريوت,مؤسسة الرسالة, أبو حامت الدارمي الب سيت
 دار طوق النجاة )مصورة عن, البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, صحيح البخاري. 29

 .ه1422,بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(السلطانية 
, بد الباقيحممد فؤاد ع, حتقيق: أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, صحيح مسلم. 30

  , بريوت, بدون تاريخ.دار األفاق اجلديدة
, دار املعرفة, علي بن حممد بن أمحدأبو الفضل أمحد بن , بن حجر العسقالينا, فتح الباري شرح صحيح البخاري. 31

 .ه1379بريوت,
 .بدون تاريخ(, دمشق, دار الفكر, وهبة بن مصطفى الزَُّحيلي, الفقه اإلسالمي وأدلته. 32
 .م1993 -هـ 1414 ,بريوت –دار املعرفة  ,حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة, السرخسي. املبسوط, 33
بيب بن أبو مروان عبد امللك بن َحبييب بن ح, غذية واألعشاب يف بالد املغربالعالج باأل - خمتصر يف الطب. 34

 .م1998, بريوت,دار الكتب العلمية ,سليمان بن هارون السلمي القرطيب
 -لمية دار الكتب الع ,الزخمشري جار اهلل, أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, املستقصى يف أمثال العرب. 35

 م.1987,بريوت
 -هـ 1408,دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ,مد رواس قلعجي  حامد صادق قنييب, حممعجم لغة الفقهاء. 36

  .م1988
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي , ابن قدامة, املغين. 37

 .م1968 -هـ 1388 ,مكتبة القاهرة, احلنبلي
 .م2001 - هـ1422,دار الساقي ,جواد علي, الدكتور املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم. 38
مطبعة  ,الباجي, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب, املنتقى شرح املوطإ. 39

 .ه1332,جبوار حمافظة مصر -السعادة 
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د بن حممد عبد اهلل بن سعي, ائل الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلممنتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مش. 40
 .م2005 -هـ 1426,جدة -دار املنهاج  ,عبادي الل حجي احلضرمي  املكي

 -دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ,مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين, موطأ اإلمام مالك. 41
  .م1985 -هـ 1406 ,لبنان
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