أخصر المختصرات
كتاب البيع وسائر المعامالت
شروط البيع


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل تعاىل :-كتاب البيع وسائر اؼبعامبلت
ينعقد دبعاطاة وبإهباب وقبوؿ بسبعة شروط :ػ
الرضا منهما ،وكوف عاقد جائز التصرؼ ،وكوف مبيع ماال ،وىو ما فيو منفعة مباحة ،وكونو فبلوكا
لبائعو ،أو مأذونا لو فيو ،وكونو مقدورا على تسليمو ،وكونو معلوما ؽبما برؤية أو صفة تكفي ُب السلم،
وكوف شبن معلوما ،فبل يصح دبا ينقطع بو السعر.
خبل وطبرا صفقة
وإف باع مشاعا بينو وبُت غَته ،أو عبده وعبد غَته بغَت إذف ،أو عبدا وحرا ،أو ّ
واحدة صح ُب نصيبو وعبده ،واػبل بقسطو ،و ٍ
ؼبشًت اػبيار.
وال يصح ببل حاجة بيع وال شراء فبن تلزمو اعبمعة بعد ندائها الثاٍل ،وتصح سائر العقود ،وال بيع
عصَت أو عنب ؼبتخذه طبرا ،وال سبلح ُب فتنة ،وال عبد مسلم لكافر ال يعتق عليو.
وحرـ ومل يصح بيعو على بيع أخيو ،وشراؤه على شرائو ،وسومو على سومو.
فصل :والشروط ُب البيع ضرباف:
صحيح :كشرط رىن وضامن وتأجيل شبن ،وكشرط بائع نفعا معلوما ُب مبيع كسكٌت الدار شهرا ،أو
مشًت نفع بائع كحمل حطب أو تكسَته ،وإف صبع بُت الشرطُت بطل البيع.
وفاسد :يبطلو ،كشرط عقد آخر من ٍ
قرض وغَته ،أو ما يعلق البيع كبعتك إف جئتٍت بكذا ،أو رضي
زيد.
وفاسد :ال يبطلو كشرط أف ال خسارة ،أو مىت نفق ،وإال رده وكبو ذلك.
وإف شرط الرباءة من كل عيب ؾبهوؿ مل يربأ.
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السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.
.
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت ،سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
نعرؼ أف علماء ىذه األمة اعتنوا بالعلوـ الشرعيةَ ،وأَْولَْوىا اىتمامهم ،وبينوا أف الشرع الشريف شامل

لكل ما وبتاج إليو من أمور الدين ،ومن أمور الدنيا ،وأنو ليس خاصا بالعبادات ،بل يدخل ُب ذلك
اؼبعامبلت ،ويدخل ُب ذلك العقود ،ويدخل ُب ذلك اعبنايات ،وما أشبهها ،فليس ىناؾ شيء وبتاج إليو
إال والشرع الشريف قد بينو ووضحو.
ٍب إف األولُت كانوا هبمعوف علم العقائد مع علم األحكاـ؛ وذلك ألف العقائد تعترب ىي أساس علم
العبادات ،وال تصح العبادات إال إذا صحت العقائد اليت ىي التوحيد الكوٍل ،والتوحيد العلمي ،كما فعل
البخاري حيث قدـ كتاب العلم ،وكتاب اإليباف قبل كتاب األحكاـ ،الطهارة وما بعدىا ،وكذلك فعل
مسلم حيث قدـ كتاب اإليباف ،وكذلك ابن ماجة حيث قدـ أيضا كتاب االعتقاد ،أو اإليباف.
ٍب إف كثَتا من العلماء أفردوا كتاب العقائد والتوحيد ،وجعلوه بكتب خاصة؛ وذلك ألنبيتو؛ وألنو ىبرج
اػببلؼ فيو من اؼبلة؛ فألفوا فيو مؤلفات خاصة مثل :كتاب "السنة" لئلماـ أضبد ،و"السنة" البنو عبد اهلل،
ُ
و"التوحيد" البن خزيبة ،و"التوحيد" البن منده ،و"السنة" البن أيب عاصم ،و"السنة" للخبلؿ ،و"اإليباف"
البن أيب شيبة ،و"اإليباف" أليب عبيد القاسم بن سبلـ ،و"اإليباف" البن منده ،و"الشريعة" لآلجري
وأشباىها.
وؼبا أهنم أخرجوا كتب العقائد بقي من الشريعة نوعاف :نوع ظبوه "األحكاـ" ،ونوع ظبوه "اآلداب"،
فأما اآلداب فإهنا :آداب اؼبسلم ُب إسبلمو ،فيما يتعامل بو مع إخوانو ،وفيما يتعامل بو مع جَتانو ،وما
أشبو ذلك.
وىذا النوع مستحسن عقبل ،ووارد شرعا ،ومع ذلك فإف أىل اعباىلية كانوا وببذوف العمل بو ،يبدحوف
أىلو؛ لذلك أخرج ىذا النوع ُب مؤلفات خاصة مثل" :األدب اؼبفرد" لئلماـ البخاري ،و"اآلداب" للبيهقي،
و"أدب الدنيا والدين" للماوردي ،و"اآلداب الشرعية" البن مفلح وما أشبهها ،يتكلموف فيها عن الفضائل
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كالصدؽ ،يعٍت :آداب األخبلؽ ،وحسن اػبلق ،وما يتصل بو ،وأضداد ذلك ،ذـ الكذب ،وذـ سوء
اػبلق ،وكذلك مدح الكرـ ،وذـ البخل ،ومدح األمانة ،وذـ اػبيانة ،وما أشبو ذلك ،فمنو ما يكوف معتمده
األحاديث كما فعل النووي ُب "رياض الصاغبُت" ،وكذلك اؼبنذري ُب "الًتغيب والًتىيب" ،ومنو ما يتعدى
إىل اآلثار واألشعار وما أشبهها ،كما فعل ابن حباف ُب "روضة العقبلء" ،وكل ىذا ال شك أنو علم مفيد،
وأف التأدب بو يفيد َمن تعلمو ،وزبلق بو ،ولكنو ال يضلل بو ،وال ىبرج من اؼبلة ،وإف كاف يبدح بو ُب
التزكية ،ويقدح ضده ُب العدالة ،وترد بو الشهادة ،وما أشبو ذلك.
فجعلوا ىذا العلم خاصا ،وفيو مؤلفات خاصة ،وأدرجو بعضهم ُب اؼبؤلفات العامة ،فالبخاري جعل ُب
كتابو (صحيحو) "كتاب األدب" ،وكذلك مسلم ،وكذلك أبو داود ،والًتمذي ،وكبوىم ،وأُفْ ِرد ىذا النوع
بكتب خاصة ،وما ذاؾ إال ألنبيتو ،والختبلؼ اآلراء فيو ،وما بقي إال األحكاـ اليت يتعلق هبا ُح ْك ٌم ِمن
صحة أو فساد ،وظبوا ىذا االسم بػ "علم األحكاـ" ،أو بػ "علم الفقو" ،وىو ما أُلف فيو ُب اؼبذاىب
األربعة وغَتىا ،وأكثر العلماء من التأليف فيو ُب كل مذىب ،وُب اؼبذىب اغبنبلي أوؿ من ألف فيو
األبواب "اػبرقي" صاحب اؼبختصر ،وقبلو الذين يؤلفوف يعتمدوف على أشياء خاصة ،كالذين كتبوا ُب
مسائل اإلماـ أضبد ،حيث قسموىا أو بوبوىا ،ولكنهم أضافوا إىل األحكاـ غَتىا.
وؼبا كتبوا ُب ى ذا النوع الذي ىو علم األحكاـ الفقهية قسموه إىل أربعة أقساـ :قسم العبادات ،وقسم
اؼبعامبلت ،وقسم اؼبعاقدات ،وقسم اعبنايات ،وبدءوا بقسم العبادات؛ ألهنا حق اهلل على العبيد؛ وألف
منها ما ىو فرض عُت؛ وألهنا حق اهلل تعاىل فبل بد من معرفتو.
ٍب إهنم قسموىا إىل أ ربعة أقساـ على ترتيب أركاف اإلسبلـ ،فبدءوا بالصبلةٍ ،ب الزكاةٍ ،ب الصياـٍ ،ب
اغبج ،ىذا ىو ترتيب أكثرىم ،وأضاؼ كثَت منهم اعبهاد ،وجعلوه ركنا سادسا كما فعل ابن قدامة ُب
"اؼبقنع" ،ومن تبعو من بعده ،فرتبوىا على ترتيب ىذه أركاف اإلسبلـ ،بدءوا بالصبلة إال أهنم قدموا شرطها
عليها ،وىو الطهارة؛ ألف الشرط يتقدـ اؼبشروط ،وانتهوا من الصبلة وما يتعلق هبا ،أغبقوا هبا أيضا اعبنائز؛
ألف أىم ما يُعمل ُب اعبنائز الصبلة على اؼبيت ،فأغبقوىا بالصبلة.
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وبعد ذلك ذكروا الزكاة؛ ألهنا قرينة الصبلة بكتاب اهلل ،وبعد ذلك ذكروا الصياـ ،فإنو الذي جاء ُب
األركاف بعد الصبلة ،والزكاة؛ وألنو فرض عُت على َمن ُكلف ،وبعد االنتهاء منو ذكروا كتاب اغبج؛ وذلك
ألنو من أركاف اإلسبلـ ،وأخروه؛ ألنو ال هبب إال ُب العمر مرة واحدة ،وال هبب إال على اؼبستطيع ،وبعد

ذلك ذكروا اعبهاد؛ ألف الصحيح أنو من فروض ا لكفاية ،وإف كاف قد يصل إىل فرض العُت ُب بعض
األحواؿ ،وؼبا انتهوا من كتاب العبادات وقسمها بدءوا ُب اؼبعامبلت؛ وذلك ألنو أىم شيء وبتاجو
اإلنساف ُب حياتو ربصيل القوت والغذاء الذي بو قواـ حياتو ،ومعلوـ أف اإلنساف ال بد لو من غذاء يتقوت
بو ،وىو األكل والشراب والكسوة وكبوىا ،وذلك يتوقف على ربصيل اؼباؿ والكسب.

وقد ُع ِرؼ أف أنواع الكسب كثَتة ،اؼبكاسب اليت يكتسب منها اؼباؿ فمنها :اغبَِرؼ اليدوية
كالصناعات من ِحدادة ،وقبارة ،ونساجة ،وحجامة ،وىي فئة ،ومثلها أيضا الصناعات اغبديثة ،وصناعات

األدوات واؼبكائن ،وما أشبهه ا ،وما ربتاج إليو من ىندسة وكبو ذلك ،فهذه من أنواع اؼبكاسب اليت ينشغل
هبا خلق كثَت ،ومنها أيضا اغبرؼ اليدوية مثل :البناء واغبفر ،والغرس ،والتكسب دبثل ذلك كخياطة
وغسيل وما أشبو ذلك ،ىذه أيضا من اؼبكاسب اليت يتكسب هبا.
وكذلك أيضا تربية اؼبواشي وتغذيتها ،والتكسب من ورائها ،وكذلك غرس األشجار واستثمارىا،
والتكسب من شبارىا أكبل وذبارة وما أشبو ذلك ،وكل ىذه تعرؼ بالتجربة ،ووبتاج ُب معرفتها إىل تعلم
مبادئها ،وليس ؽبا أحكاـ من األحكاـ اليت يُعرؼ هبا حل أو حرمة إال األشياء العامة من ربرَل الغش فيها

واػبيانة واؼبخادعة وخلف الوعد ،وما أشبو ذلك.

لكن أىم شيء ُب اؼبعاملة ىو البيع والتجارة؛ فلذلك اعتنوا هبذا النوع الذي ىو قسم التجارة ،فابن
ماجة ُب سننو قاؿ" :كتاب التجارات" ،والبخاري قاؿ" :كتاب البيوع" ،وكذلك مالك وأبو داود ومسلم
وغَتىم قالوا" :كتاب البيوع" ،وبعضهم قاؿ" :كتاب البيع" ،وسبب زبصيصهم واعتنائهم بالبيع أف فيو
ـبالفات ،وفيو شروط ،وفيو أخطاء كثَتة ،وتدخل الشرع ُب أموره فأحل أشياء ،وحرـ أشياء ،ففيو أنواع
الربا ،وفيو النهي عن الغرر ،وما أشبو ذلك.
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وال شك أف ىذا من أىم األمور اليت وبتاج إليها ،أي :من األمور اؼبهمة ُب ىذه اغبياة ،وال شك أف
الكسب اغببلؿ لو تأثَت ُب الغذاء ،وتأثَت ُب حفظ اغبياة الطيبة ،وأف الكسب اغبراـ لو أيضا تأثَت ُب
العبادت ،واؼبعامبلت؛ ولذلك ورد ُب حديث:



ال يدخل اعبنة غبم نبت على سحت  وُب رواية:

 كل غبم  -أو كل جسد -نبت على سحت فالنار أوىل بو
اليهود بو ،قاؿ تعاىل:



والسحت ىو اغبراـ الذي ذـ اهلل
أي :للحراـ ،وقاؿ تعاىل:



وفسر أكلهم ىذا بقولو ُب آية أخرى:



      

        

           فإف ىذا من السحت.
سبب لرد الدعاء ُب قولو:
وقد أخرب النيب  بأف أكل اغبراـ ٌ



ب ال يقبل إال طيباٍ ،ب
إف اهلل طي ٌ

ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يبد يديو إىل السماء يا رب ،يا رب ،ومطعمو حراـ ،ومشربو حراـ،
وملبسو حراـ ،وغذي باغبراـ؛ فأٌل يُستجاب لو؟!



يعٍت :أنو ؼبا تغذى باغبراـ رد الدعاء منو مع ذكر

األسباب الكثَتة اليت تكوف سببا ُب إجابة الدعاء ؛ فلذلك يتأكد على اؼبسلم أف يبتعد عن أكل اغبراـ،

وأف وبرص على أكل اغببلؿ  ،وال شك أف لو تأثَت عجيب ُب إجابة الدعاء.
ذكروا قبل كبو سبعُت أو شبانُت سنة أف رجبل ُب بعض القرى القريبة كاف ُمستجاب الدعوة ،يأٌب إليو
اؼبريض ،فينفث عليو؛ فيشفى بإذف اهلل ،ويدعو لو ،فيستجاب دعاؤهٍ ،ب إنو استُح ِ
ضر إىل ىذه الببلد،
ْ
وقيل :إنو يتعاطى سحرا أو كبو ذلك ،فلما اخترب أخرب بأنو ال يأكل إال حبلال ،وأف والده خلف لو بستانا
من كسب يده ،وأوصاه بأال يأكل إال منو ،وأنو توقف عليو ،فهو ينفق عليو ٍ
جبزء منو ،ويتغذى جبزء منو،
ويبيع بيعا صحيحا بعضو ،ويشًتي دبا يبيعو منو حاجاتو األخرى الضرورية.
ويشهد لذلك أيضا حديث ُب صحيح البخاري ،حكى النيب

 

أف رجبل رأى سحابة ،وظبع

صوتا فيها يقوؿ :اسق حديقة فبلف يقوؿٍ :ب إف تلك السحابة تقدمت قليبل ،وأمطرت ُب شعب ،فتبع
سيلو حىت وصل إىل حديقة ،وفيها رجل يصلح اؼباء ،فسألو فإذا ىو ذلك الرجل الذي ُِظبع اظبو من
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السحابة ،وأخرب بأنو يقسم إنتاجها ثبلثة أقساـ ،قسما يتصدؽ بو ،وقسما يرده فيها ينفق بو عليها ،فرضبو
ربو هبذا التصرؼ اغبَ َسن ،وأرسل ىذه السحابة لتسقي حديقتو



وكذلك أيضا ذكر لنا بعض مشائخنا ُب بعض القرى تأخر اؼبطر عن زمانو ،وخيف على بعض

األشجار والثمار الكساد أو اؼبوت واليبس ،ومل يقدروا على االستسقاء إال بأمر عاـ من اغبكومةٍ ،ب إف
أحدىم استسقى وحده ،ومعو أوالده وأخوه ،صلى ركعتُت ُب صحراء قريبة من بستانو ،وؼبا صلى ركعتُت
رفع يده ودعا ودعا وقلب رداءه أو كساءه ،وقلب أىلو أرديتهم ،ومل يبكث إال يوما واحدا حىت جاءت
سحابة ،وسقت بستانو حىت روي ،ووصل إىل جاره  ،ومل يسق إال طبس لببلتٍ ،ب وقف .
ىذا من آثار الغذاء الطيب ،من آثار الكسب اغببلؿ إجابة الدعوة ،وال شك أف كلما فشا اغبر ُاـ ،
وكثر تداولو كاف ذلك من أسباب رد األدعية ،وعدـ االستجابة ،وىكذا أيضا إذا فشت اؼبعاصي ،وكثرت
اؼبخالفات.
واغباصل أف الع لماء اىتموا ُب ىذه الكتب بالكسب اغببلؿ ،فذكروا شروط البيع  ،والشروط فيو،
واػبيار ،والربا ،والتحذير منو ،أو تنويعو ،وكذلك بقية اؼبعامبلت إىل أف ذكروا أنواع اؼبكاسب اليت وبصل
منها كسب اؼباؿ ،ومنها الفرائض ،والوصايا ،والعتق ،وبنهاية العتق يكوف قد انتهى قسم اؼبعامبلت اليت
فيها كسب اؼباؿ بأي طريق من الطرؽ ،وبعدما أف انتهوا من ىذا القسم عرفوا أف اؼبسلم إذا حصل على
قوتو  ،وعرؼ كيف يكسب اؼباؿ ،وعرؼ وجوه اؼبكاسب اؼبباحة ،فبل بد لو بعد ذلك من أمر آخر أال
وىو النكاح ،فإنو أيضا من الضروريات ُب ىذه اغبياة ،وإف مل تكن الضرورة إليو مثل الضرورة إىل الغذاء
الذي ىو القوت الذي ىو ضروري ُب كل يوـ مرة ،أو مرات.
ؼبا انتهوا من اؼبعامبلت بدءوا بالقسم الثالث ،وىو قسم النكاح ،ويسمى العقود واؼبعاقدات ،وأدخلوا
فيو اػبلع ،والطبلؽ ،واإليبلء ،والظهار ،واللعاف ،والعِ َدد ،والنفقات؛ ألهنا من سبامو ،وإف كانت ؽبا تعلق
بالقسم الثاٍل الذي ىو اؼبعامبلت ،وبعدما انتهوا من ىذا القسم ،فالعادة أف اإلنساف إذا سبت عليو النعمة

نعمة اؼبأكل ،واؼبشرب ،واؼبسكن ،واؼبلبس ،واؼبنكح -فبل بد أف يكوف عنده شيء من التعدي ،ال بد أفيتعدى ،طبع اإلنساف األشر ،والبطر ،واالعتداء على الغَت؛ فجعلوا بعد ذلك قسما رابعا ىو خاسبة أقساـ
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الفقو ،وىو قسم "اعبنايات" الذي ىو الشجاج ،والقصاص ،والديات ،وما يتصل هبا ،وكذلك اغبدود اليت
حددىا الشرع عقوبة على احملرمات ،كحد الزنا ،وحد السرقة إىل آخرىا ،وأغبقوا بذلك أيضا القضاء؛ ألنو
ِ
للحكم دبا أقر بو.
ال ُوبتاج إليو إال عند كثرة اعبنايات ،وكثرة اػبصومات ،وختموا باإلقرار الذي يكوف سببا
فهذه أقساـ الفقو ،ىكذا قسم فقهاء اغبنابلة ،لكن ىناؾ كثَت قدموا وأخروا ُب ىذه األقساـ من
اؼبتقدمُت واؼبتأخرين ،ولكل اجتهاده ،نعود فنقوؿ :البيع ىو أكثر ما يستعمل ُب اؼبكاسب ،وذكروا أف
اشتقاقو من الباع ،الباع ىو ما بعنا اليدين إذا مدتا ،ظبي بذلك ألف اؼبتبايعُت يبد كل منهما باعو يعٍت :يده
باألخذ واإلعطاء ،فالبائع يبد يده بالسلعة ،واؼبشًتي يبد يده بالثمن ،وعرفوه بأنو عقد أو معاملة ألخذ
شيء من السلع بثمن معلوـ ،والعقد واؼبعاقدة بُت اثنُت ،بُت اؼبشًتي والبائع ،وال بد فيو من الصيغة اليت
يصح هبا ،الصيغة ذكروا أف لو صيغتُت :ػ
صيغة قولية ،وصيغة فعلية ،القولية ىي اإلهباب والقبوؿ ،والفعلية ىي اؼبعاطاة من البائع أو اؼبشًتي.
فالصيغة القولية :أف يقوؿ البائع :بعتك ،ويقوؿ اؼبشًتي :قبلت ،بعتك الثوب بعشرة ،ويقوؿ اؼبشًتي:
قبلتو أو رضيت بو ،ىذه ىي العادة أنو ال بد من إهباب و قبوؿٍ ،ب ال بد أف يكوف اإلهباب ىو اؼبتقدـ،
وقيل :يصح تقدـ القبوؿ ،فإذا قاؿ -مثبل :-اشًتيت الكتاب منك بعشرة ،فقاؿ :قد بعتك ،صح ذلك
ولو كاف القبوؿ متقدما ،وكذلك إذا قاؿ :بعٍت ىذا الكتاب بعشرة فقاؿ :خذه هبا ،صح ذلك.
واختلفوا ُب تأخَت اإلهباب ،أو ُب تأخَت القبوؿ ،فلو -مثبل -أنو قاؿ :بعتك كتابا بعشرة ،سكت
اؼبشًتي ساعة أو ساعتُتٍ ،ب قاؿ :قبلت ،الصحيح أنو هبوز ذلك وينعقد ،وكذلك -مثبل -لو اشتَػغَل
بكبلـ األجنيب لو قاؿ :بعٍت ىذا الكتاب بعشرة ،فسكت البائعٍ ،ب انتقل إىل كتاب آخر ،فقاؿ :بعٍت ىذا
قبلت؛
اؼبصحف -مثبل -بعشرينٍ ،ب بعد ذلك قاؿ :قد بعتك األوؿ بعشرة ،فبل حاجة إىل أف يقوؿُ :
وذلك ألنو قد بدأ بسومو من قبلٍ ،ب ذكروا لو صيغة اؼبعاطاة ،صيغة فعلية ،وىي أف يبد إليو السلعة ،ويبد

الثمن إذا كاف قد عرؼ شبنها ،لو كاف مكتوبا على الكتاب شبنو ،أو على الكيس شبنو ،فمد الدراىم ،ومل
يتكلم ،فأخذىا البائع ،ومد إليو السلعة ،ومل يتكلم واحد منهما ،تسمى ىذه صيغة فعلية ،تستعمل ُب
األشياء اليت ُعرؼ شبنها.
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إذا أتيت إىل اػبباز فإنك تدفع إليو رياال ،ويبد إليك أربع عادة دوف أف يتكلم واحد منكما ،وىكذا
أيضا بقية اؼبعامبلت اليت ال وبتاج فيها إىل فباكسة ،أشباهنا معروفة ،ومثلها أيضا األجرة إذا كانت ؿبددة
أجرة السيارة إىل مكاف معُت فتسمى ىذه معطاة  ،ذكر أنو يشًتط لو سبعة شروط ،فأشار إىل أهنا ال بد
منها :ػ
الشرط األول :
الًتاضي منهما؛ لقوؿ النيب

 

إمبا البيع عن تر ٍ
اض



أي :ال يكوف إال عن تر ٍ
اض ،ىبرج

اؼبغصوب إذا أخذت منو سلعتو بدوف اختيار منو ،فإف البيع باطل؛ وذلك ألنو مل يسمح هبا ،ومل يرض
بذلك الثمن ،إما أنو حباجة إىل سلعتو ،سيارتو -مثبل ،-أو بيتو  ،أو ثوبو ،وإما أف الثمن قليل الذي بذلوه
لو؛ لذلك اشًتط الًتاضي ،قاؿ تعاىل:
     

        

أي :عن رضا من الطرفُت ،كذلك أيضا لو ألزـ اؼبشًتي وأكره ليشًتي ىذه

السلعة ،وأعبئ إىل شرائها ،وىو ال يريدىا ال ينعقد البيع ،فبل هبوز إكراه البائع ،وال إكراه اؼبشًتي ال بد من
الرضا؛ وذلك ألف اؼبكره ليس ـبتارا ،بل ملجأ إىل ذلك.
وقد اختلفوا ُب بيع التجزئة ،والصحيح أنو ال ينعقد إال إذا كاف ذلك للمسافر كما إذا كثرت الديوف
على إنساف ،وأكرىو اغباكم على بيع بيتو ،أو سيارتو -مثبل ،-أو سلع لضماف أداء َديْنِو ،فإف ىذا إكراه
حبق.
الشرط الثانى:
أف يكوف األخذ جائز التصرؼ ،سواء أف كاف ىو البائع أو اؼبشًتي  ،فإذا كاف سفيها ،أو صغَتا ،أو
ؿبجورا عليو ،أو فبلوكا فبل ينفذ تصرفو ،أجازوا الشيء اليسَت ُب الصغَت ،الصغَت الذي دوف العاشرة أو
كبوىا إذا جاءؾ -مثبل -برياؿ ،أو طبسة رياالت ،وطلب حاجة معروفة ،وأعطيتو ،فإف ىذا عادة ينقضي؛
ألنو ُب الغالب يتسامح فيو.
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وأما إذا جاء دباؿ كثَت كخمسُت ،أو مائة ،فاألصل أف أىلَو ال يولونو مثل ىذا فبل بد أنو أخذىا من
غَت رضا ،فبل هبوز أف ينفذ بيعو وشرائو ،وىكذا -مثبل -لو أخذ كيسا ،أو ثوبا لو قيمة ،أو كتابا لو قيمة،
وجاء بو ليشًتى فالعادة أف أىلو ال يوافقوف على توكيلو على ىذا ،فبل بد أف يكوف العاقد جائز التصرؼ،
يأتينا -إف شاء اهلل ُ-ب باب اغبجر مىت هبوز تصرفو؟.
الشرط الثالث:
كوف اؼببيع ماال ،وىو ما فيو منفعة مباحة ،فبل هبوز بيع ما ليس فيو منفعة ،أو فيو منفعة ،ولكنها
ؿبرمة مثل اػبمر الذي ذكره اهلل:

        

وكذلك إذا

كانت اؼبنفعة اؼبباحة ليست مباحة مطلقا ،كالكلب فإنو وإف كاف فيو منفعة اغبراسة ،أو الصيد ،لكنها
منفعة خاصة ؿبتاج إليها.
وكذلك اغبشرات ليس فيها منفعة ،فإذا كاف فيها منفعة خاصة ،فإنو هبوز بيعها مثل :بيع النحل ،فإنو
يستخرج منو العسل ،فيجوز بيعو ،وإف كاف من اغبشرات اليت ىي شبيهة بالذباب ،ومثل بيع دودة القذ،
فإف نسيجو يستعمل حريرا ينتج منو اغبرير ،مثلو مثل العنكبوت إال أنو أرؽ وألُت ،فيأخذ ىذا النسج،
وينسج منو ثياب لينة رفيعة الثمن ،فيجوز بيع نسجو ،وهبوز بيع الدود نفسو.
وأما بقية اغبشرات فبل هبوز بيعها ،وكذلك ما ال منفعة فيو ،الذي فيو منفعة مباحة ،ولو كاف حراـ
األكل مثل اغبمر ،اغبمار األىلي منفعتُو مباحة ،والناس وبتاجوف إليو للحمل عليو وركوبو عادة ،وإف كاف

متعارؼ عليو.
غَت مأكوؿ ،فبيعو
ٌ
الشرط الرابع:

كوف اؼببيع فبلوًكا للبائع ،أو مأذونا لو فيو ،ىبرج أف يبيع ما ليس ُب ملكو ،فبل يبيع شاة غَته ،وال بيت
غَته ،ولو كاف أخاه ألبيو وأمو إال إذا كاف موكبل مأذونا لو ُب البيع ،فإنو يقوـ مقاـ صاحب اؼباؿ ،وكذلك
ال يشًتي لغَته ،فلو أعطاؾ إنساف -مثبل -أمانة ألفا ،أو عشرة آالؼ اعتربىا أمانة ،وال تقل :سوؼ
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أشًتي لو بو سلعا ،أو أشًتي هبا أرضا ،أو دارا ،ولو كانت رخيصة ،أحفظها لو حىت تسلمها ،وال تقل :إف
ىذا أنفع.
وال هبوز لك أف تبيع شاة غَتؾ حىت ولو جاء إنساف ؿبتاج ،وسوؼ يدفع فيها شبنا كثَتا ،وتقوؿ:
أبيعها ألجل اؼبصلحة ،ألجل ىذه اؼبصلحة اليت ليس ؽبا نظَت ،فبل هبوز ذلك ،وما ذاؾ إال أنو ُب ىذه
اغباؿ قد ال يرضى ،قد تكوف حاجتو أشد إىل تلك الشاة ،أو إىل ذلك الثوب ،أو ذلك الكيس ،أو ما
أشبو ،فاغبفظ ؽبم أوىل.
لو -مثبل -اشًتيت شاة ،ونويتها لزيد بدرىم عندؾ لوٍ ،ب قبلها زيد ،أو كاف عندؾ لو دراىم ،وعرفت
أهنم حباجة إىل شاة ،ورأيت شاة مناسبة ،واشًتيت تلك الشاة بدرانبو ،فإف رضي فهي لو ،وإف سخط
لزمتك أنت ،وال يقبلها صاحبها البائع إال إذا أخربتو ،وقلت :إٌل اشًتيها من زيد ،وقد ال يكوف موافقا؛
ألنو غائب عندي لو دراىم ،فإذا مل يرضها فإف صاحبها يقبلها؛ ألنك أخربتو بأنك ال تشًتيها لنفسك،
وإمبا لغَتؾ ،إلنساف عندؾ لو ماؿ ،وىو مل يرض ،أما إذا كاف حاضرا ،واشًتيت دبالو ،وأقرؾ ،وانتهى العقد
 ،ففي ىذه اغبالة الساكت وىو يرى تصرفك ،الصحيح أنو يلزمو ذلك ،وإذا ًب البيع فليس لو الرجوع،
وليس لصاحبها أف يػُْلَزـ هبا.

واغباصل أف ىذا يعترب من الشروط اؼبشهورة ،وىو كوف البائع مالكا للعُت ،أو وكيبل لتلك العُت مأذونا

لو فيها.
الشرط الخامس:
القدرة على التسليمُ ،ىبرج ماذا؟ إذا كاف ال يقدر على تسليمو  ،فإنو ال يصح العقد ،مثلوا ببيع اعبمل
وىو شارد ،عادة أنو إذا شرد ال يستطيعوف اللحوؽ بو ،توجد عندىم اػبيل ،ولكن قد ال تدركو ،وقد تدركو
ولكن يغلب الفرس بقوتو ،ردبا صدمها وس قطت؛ من أجل ذلك قالوا :ال يباع وىو شارد ،يبكن ُب ىذه
األزمنة يدرؾ بالسيارات ،وإف كاف قد يسلك طريقا صعبة ال تسلكها السيارات ،إذا كانت فيها شعاب ،أو
أشجار ،وحجارة ،ومرتفعات ،ومنخفضات ،وىو اعبمل قد يصعد اعبباؿ ،قد يسرع السَت ،قد يصعد
اؼبرتفعات ،وال يهمو؛ فلذلك ال يصح بيعو حىت يقدر على تسليمو.
10

أخصر المختصرات
وكذلك أيضا العبد اآلبق اؽبارب ،ال هبوز بيعو أيضا ؛ ألنو غَت مقدور على تسليمو ،وىكذا أيضا بيع
ِ
ف الرجوع كالصقر -مثبل ،-والبازي ،والباشر اليت تعلم ألجل الصيد هبا ،منو إذا
الطَت ُب اؽبواء ،ولو أَل َ
طائرا ُب اؽبواء ،فالع ادة أنو ال يفهم ،إذا قيل لو :ارجع ما يدري ،وال يرجع ،وإف كاف أىلو يشَتوف إليو
كاف ً
إشارات فينزؿ هبا ،ولكن ليس ذلك مطردا؛ فلذلك ال هبوز بيع الطَت ُب اؽبواء ،وىكذا الطيور اؼبأكولة ،ولو

طبسا من ىذا اغبماـ
مر بك ضباـ ،أو كاف ُب طريقو ُب السماء ،فبل هبوز أف تقوؿ :أبيعك يا فبلف ً
سأرميها ،وأسقطها ،وليس ذلك ُب إمكانك ،وليس ذلك دبلكيتك ،ولو كنت معتادا أنك تصيب إذا
رميت ،فبل هبوز بيعو وىو ُب اؽبواء ،وكذلك السمك ُب البحر ،فالعادة أنو يكوف بعيدا ،وقد يهرب إذا نزؿ
عليو أحد يصيده ،فبل هبوز بيعو ُب ىذه اغباؿ ،ىذه أمثلة.
الشرط السادس:
أف يكوف معلوما ؽبما برؤية ،أو صفة تكفي ُب السلَم ،اؼببيع ال بد أف يكوف مرئيا ،أو موصوفا بصفة
توضحو ،فاؼبرئي ُب اعبمل تشاىده تنظر فيو ،ومثل الثوب تقلبو ،ومثل كذا ترفعو ،تنظر فيو ،ومثل الكتاب
تقلب ورقاتو وتعرفو ،فهذا بيعو صحيح بعد رؤيتو وتقليبو ،والغائب ال بد من صفتو وصفا دقيقا ،ال يكوف
معو اختبلؼ ،وصفا يكفي ُب السلَم.
يأتينا ُب السلم أنو ال هبوز السلم ُب األشياء اليت ال تنضبط بالوصف إف كانت ستدخلها صناعات
يدوية ،فعلى ىذا ال بد أف يكوف منضبطا بالصفة ،ثوب من صفتو كذا وكذا ،نوع القماش كذا وكذا ،طولو
كذا ،عرضو كذا شاة صفتها كذا ،ولوهنا كذا ،ظبينة ،وسط ،أو ىزيلة ،وسنها كذا وكذا ،كذلك -مثبل-
فيما ينضبط بالصفة من األحذية -مثبل ،-والكتب ،والرماح ،والسيوؼ ،واألقمشة بأنواعها ،واغببوب،
والثمار اليت توصف ،وتنضبط بالصفة كعشرين صاعا من بػُر من نوع كذا وكذا ،أو من سبر ال شك أف ىذه
تنضبط بالصفة.

الشرط السابع األخير :
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العوضُت ،والعوض ال بد أف يكوف معلوما للمتعاقدين ،فالثمن
كوف الثمن معلوما؛ وذلك ألنو أحد َ
ِع َوض يبذلو اؼبشًتي ،فبل بد أف يكوف معلوما ،معلوما بالعدد ،ومعلوما بالنوع ،فإذا كاف -مثبلُ -ب البلد

عمبلت ـبتلفة ،فيها -مثبل :-جنيو سعودي ،وجنيو مصري ،وجنيو سوداٍل ،فبل بد أف تقوؿ :دبائة جنيو
وتعينها ،وإذا كاف ُب البلد لاير سعودي ،ويبٍت ،وقطري ،فبل بد أف ربدد الرياؿ الذي تبيع بو من أي
العمبلت ىو ،وإذا كاف فيها -مثبل -دينار كوييت ،ودينار حبريٍت ،ودينار أردٍل ،فبل بد أف ربدد ألي
الدنانَت ىو.
وىكذا إذا كاف فيها عملتاف ـبتلفتاف ،فإذا كاف فيها دينار ،ودوالر ،فبل بد أف وبدد البيع بأيهما ،فبل
يقوؿ -مثبل : -دبائة ،ويسكت ،بل ال بد أف يبُت النوع دبائة دينار ،مائة دوالر ،مائة لاير ،وىكذا الثمن
هبب أف يكوف معلوما.
وكذ لك أيضا العدد أف يقوؿ :عشرين ،ثبلثُت ،مائة ،وما أشبو ذلك ،فبل يصح دبا ينقطع بو السعر،
أي :دبا تقف عليو السلع ،إذا قاؿ -مثبل :-أنا جلبت ىذه األكياس فخذ منها عشرة بالسعر الذي أبيع بو
ُب السوؽ ،ما ينقطع بو السعر ،يوجد خبلؼ ،ولعل األقرب أنو جائز إذا كاف السعر عادة معُت ،ومنعو
من ذلك ـبافة أف يكوف البيع ؾبهوال ،أو تكوف السعر ُب السوؽ متفاوتا ،فقد يبيع كيس دبائة ،وقد يبيع
كيس بتسعُت ،وقد يبيع آخر -مثبل -دبائة وعشرة؛ فلذلك ال بد أف وبدد السعر.
يقوؿ" :إذا باع مشاعا بينو وبُت غَته بغَت إذف شريكو ،أو باع عبده وعبد غَته صفقة واحدة ،أو باع
عبدا وحرا صفقة واحدة ،أو خبل وطبرا صفقة واحدة صح ُب نصيبو من اؼبشاع ،وُب عبده ،وُب اػبل
بقسطو ،و ٍ
ؼبشًت اػبيار" إذا مل يبع صاحبو القسم الثاٍل ،وتسمى ىذه مسائل تفريق الصفقة ،وىي اليت
تصح الصفقة ُب بعض البيع دوف البعض.
مثال :عندنا الصورة األولى :إذا كاف لكم أرض ؾبموعها شبامبائة ،مشًتكة بينك وبُت زيدٍ ،ب إنك
جاءؾ إنساف ،وقاؿ :بعٍت ىذه األرض دبائة ألف فبعتها دبائة ألف ،شريك ما وكلك ،وغائب مل وبضر ،ومل
يدري ففي ىذه اغباؿ إذا جاء شريكك ،وقاؿ :ال أوافق ،فإف اؼبشًتى يأخذ نصيبك ،وىو نصف األرض
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أربعمائة ، -أو يردىا ويقوؿ :ال أريد إال اعبميع ،لو اػبيار ُب ذلك ،وحيث إنك بعت نصيبك من ىذهاألرض ،فإف لشريكك أف يشفع عليك ،فيأخذ نصيبك ،ويعطيك الثمن الذي بعت بو.
احد مشًتؾ بينكما فبعتو ،وشريكك مل يقبل ،وإما
عبد و ٌ
كذلك إذا بعت عبدؾ وعبد غَتؾ ،إما ٌ
عبداف ،إنساف يريد أف يشًتي عبدين ،فبعت عبدؾ ،وعبد زيد صفقة واحدة -مثبل -بعشرة آالؼٍ ،ب
امتنع صاحب العبد من بيعو ،فإف اؼبشًتي لو اػبيار ،أف يأخذ عبدؾ ،أو أف يرد اعبميع ،ويقوؿ لك :ال
أريد إال االثنُت ،وكذا لو أخذ شاتُت مثبل ،شاة لك ،وشاة لزيد ،قاؿ :ال أريد إال شاتُت ،فبعت شاتك،
وشاة زيد ،ومل يرض زيد ،فإف البيع يصح بشاتك ،وال يصح بشاة زيد إال برضاه ،وإذا مل يرض فإف
للمشًتي اػبيار.
وكذلك لو باع ما ال وبل مع ما وبل :عبدا وحرا ،أو خبل وطبرا ،اغبر ال هبوز بيعو ،واػبمر ال هبوز
بيعها ،فإذا باعها -مثبل -بألف -مثبل -خبل وطبرا ،صح ُب اػبل؛ ألنو منتفع ،وىو مباح ،ومل يصح ُب
اػبمر ،وؼبشًت اػبيار ،لو كاف اؼبشًتي يعتقد أف كليها خل ،ووجد أف أحدنبا طبر.
يقوؿ" :وال يصح ببل حاجة بيع وال شراء فبن تلزمو اعبمعة بعد ندائها الثاٍل"؛ لقولو تعاىل:
        



       اؼبراد بالنداء النداء

الثاٍل الذي عند جلوس اإلماـ ،فإذا نودي للصبلة بالنداء الثاٍل حرـ البيع والشراء ،ومن باع واشًتى،
فالبيع باطل ،قاؿ تعاىل:



    أي :اتركوا البيع ،والنهي يقتضي الفساد.

استثٍت صاحب اغباجة إذا كانت اغباجة ملحة ،شديدة بأف يكوف -مثبل -ىو حباجة إىل ثوب يستًت
بو ُب الصبلة ،يفاجأ دبن يبيعو امرأة أو كبوىا ،فإنو يشًتي ذلك ويصح  ،وكذلك لو اشًتى -مثبل -طعاما
وكاف جائعا شديد اعبوع جاز شراؤه؛ ألنو مضطر ،أما َمن ال تلزمو اعبمعة كاؼبرأة والصغَت فإنو ال حرج ُب

بيعو أو شرائو بعد النداء.

أما سائر العقود فتصح ،عقد النكاح يصح بعد النداء -نداء اعبمعة ،-وكذلك عقد الوقف ،وعقد
اػبلع ،وعقد العتق؛ ألنو ليست ُب جنس البيع ،وال تدخل ُب مسماه ،ال يصح بيع ما يستعاف بو على
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معصية ،فإذا عرفت -مثبل -أف إنسانا يشًتي منك عصَت العنب ليعملو طبرا حرـ عليك بيعو ،أو يشًتى
منك عنبا ليعصره ويعملو طبرا حرـ عليك أف تبيعو؛ وذلك ألنو مساعدة لو على اؼبنكر ،واهلل تعاىل يقوؿ:
       

وكذلك السبلح ُب فتنة بُت اؼبسلمُت ،إذا عرفت -مثبل -أنو يشًتي منك ىذا السيف ليقتل بو
فح ُرـ عليك أف تبيعو ،وما ذاؾ إال أنو يقتل بو
مسلما ،أو ىذا الرصاص ،أو البارود ليقاتل بو اؼبسلمُت َ
بريئا ،فإذا بعتو أعنتو على منكر.
وكذلك ال هبوز بيع عبد مسلم على كافر إذا مل يعتق عل يو ،أما إذا عتق عليو كأبيو  ،أو أخيو  ،أو ابنو
فيصح ،إذا أسلم عبد وكاف سيده مسلما ،فإنو ال هبوز أف يباع على كافر إال إذا كاف الكافر فبن يعتقو إذا
اشًتاه؛ ألف العبد إذا اشًتاه أبوه عتق ،أو اشًتاه ابنو عتق ،أو اشًتاه أخوه أو عمو أو خالو يعتق عليو ،فأما
إذا كاف ال يعتق عليو لكونو ابن عمو -مثبل -أو ابن خالو فبل هبوز بيعو عليو؛ وذلك ألف فيو إىانة
للمسلم ،قاؿ اهلل تعاىل:

         

إذا توىل عليو وىو

مسلم  ،فبل بد أنو يؤذيو ،وال بد أنو يهينو ويبتهنو ،ويشق عليو.
يقوؿ " :وال يصح بيعو على بيع أخيو ،وشراؤه على شرائو ،وسومو على سومو" ،ورد ُب النهي قولو


ال يبيع بعضكم على بيع بعض





ال يبيع اؼبسلم على بيع أخيو  ،وال ىبطب على خطبة أخيو

 وصورة ذلك :إذا رأيت جارؾ باع ثوبا بعشرة ،أشرت إىل اؼبشًتي ،وقلت :رده وأف أبيعك مثلو بتسعة؛
فَتده ألجل رخص الثمن ،وكذلك لو رأيت جارؾ اشًتى شاة ،أو ظبنا ،وباعو ذلك اؼبالك ٍ
دبائة -مثبل،-
فأشرت إىل البائع ،وقلت لو :اسًتجع شاتك أو دىنك ،وأف أشًتيها منك بأكثر ،أنا أدفع
ٍب إنك رغمتو
َ

لك ُب الشاة مائتُت ،أو مائة وطبسُت ،وكذ لك ُب الدىن وكبوه ،ضبلو ذلك على أف استعاد تلك السلعة
طمعا ُب ىذا الثمن الذي زدتو عليو ،ال شك أف ىذا فيو ضرر للمسلم ،العلة ُب ذلك أنو يسبب العداوة

جازما،
والبغضاء بُت اؼبسلمُت؛ ألنك إذا أفسدت عليو صفقتو َح َقد عليك ،قد باع ىذا الثوب بعشرة بيعا ً
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وؼبا باعو أشرت إىل اؼبشًتي ،وقلت :إف أعطيك مثلو بتسعة فخذ ثوبك ،ورد عليو الدراىم ،وال يدري ما
السبب ،عرؼ أف السبب كونك أنت جاره ،ومع ذلك أفسدت عليو ىذا اؼبشًتي.
وكذلك أيضا الشراء على شرائو عرض عليو شبن ،فاشًتاه على شرائو عرض عليو ظبن فاشًتاه دبائة،
وقبل أف يتفرقا دعوت صاحب السمن ،وقلت :اسًتجعو السمن ،وأف أعطيك مائة وعشرة؛ فاستعاده ،ال
شك أف ىذا يعترب أيضا يعترب ضررا؛ ألنو قد جزـ على الشراء ،قد اشًتى -مثبل -ىذا السمن دبائة ،فأنت
أفسدت عليو العقد ،وطالبتو دبائة وزيادة؛ فتكوف بذلك قد أبطلت عليو ذبارتو ،أو أضررت بو.
واغبا صل أف ىذا أو وكبوه من صبلة ما جاء الشرع لينهى عنو ،يعٍت :األشياء اليت فيها ضرر للطرفُت،
والعلة ُب ذلك ما يسببو من العداوة والبغضاء ،واغبقد بُت اؼبسلمُت ،وإثارة الشحناء بأف يقوؿ :فبلف كلما
يت شيئا ؼبز صاحبو ،وزاد علَي ،أو اشًتاه من صاحبو بعدما اشًتيتو ،كلما بعت على أحد الزبائن
اشًت ُ
أشار إليو ،واجتذبو إليو ،فهو مضار ىب ،وبرص على أف يفعل كل ما يضرٍل ،ال شك أف ىذا فبا جاءت
الشريعة بالنهي عنو حىت يكوف اؼبسلموف إخوة متحابُت ُب ذات اهلل.
الشروط نقرأىا غدا ،ونكمل بعدىا -إف شاء اهلل.-
أقسام الخيار


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل تعاىل :-فصل :والشروط ُب البيع ضرباف :صحيح :كشرط رىن ،وتأجيل شبن،
وكشرط بائع نفعا معلوما ُب مبيع كسكٌت الدار شهرا ،أو ٍ
مشًت نفع بائع كحمل حطب أو تكسَته ،وإف
صبع بُت شرطُت بطل البيع.
وفاسد :يبطلو ،كشرط عقد آخر من قرض وغَته ،أو ما يعلق البيع كبعتك إف جئتٍت بكذا ،أو رضي
زيد.
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وفاسد :ال يبطلو ،كشرط إال خسارة ،أو مىت نفق ،وإال رده وكبو ذلك.
وإف شرط الرباءة من كل عيب ؾبهوؿ مل يربأ .
فصل :واػبيار سبعة أقساـ:
خيار ؾبلس ،فاؼبتبايعاف باػبيار ما مل يتفرقا بأبداهنما ُع ْرفا.
وخيار شرط ،وىو أف يشًتطا أو أحدنبا مدة معلومة.

وحرـ حيلة ،ومل يصح البيع ،وينتقل اؼبلك فيهما ٍ
ؼبشًت ،لكن وبرـ.
تصرؼ ُب مبيع وعوضو مدهتما إال عتق مشًت مطلقا ،وإال تصرفو ُب مبيع ،واػبيار لو.
وال يصح
ٌ
وخيار غنب ىبرج عن العادة لنجش أو غَته ،ال الستعجاؿ.
وخيار تدليس دبا يزيد بو الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية.
وخيار غنب وعيب وتدليس على الًتاخي ما مل يوجد دليل رضا إال ُب تصرية فثبلثة أياـ.
وخيار عيب ينقص قيمة اؼببيع كمرض وفقد عضو وزيادتو.
فإذا علم العيب ُخَت بُت إمساؾ مع أرش أو رد وأخذ شبن.

وإف تلف مبيع ،أو أعتق ولده وكبوه تعُت أرش ،وإف تعيب أيضا خَت فيو بُت أخذ أرش ورد مع دفع

أرش ،ويأخذ شبنو.
وإف اختلفا عند من حدث فقوؿ ٍ
مشًت بيمينو.
وخيار زبيَت شبن ،فمىت باف أكثره أو أنو اشًتاه مؤجبل ،أو فبن ال تقبل شهادتو لو ،أو بأكثر من شبنو
ٍ
فلمشًت اػبيار.
حيلة ،أو باع نصفو بقسطو ،ومل يبُت ذلك
وخيار الختبلؼ اؼبتبايعُت ،فإذا اختلفا ُب قدر شبن أو أجرة ،وال بينة ،أو ؽبما حلف بائع ،ما بعتو
بكذا ،وإمبا بعتو بكذاٍ ،ب ٍ
مشًت ما اشًتيتو بكذا ،وإمبا اشًتيتو بكذا ،ولكل الفسخ إف مل يرض بقوؿ
اآلخر ،وبعد تلف يتحالفاف ،ويغرـ مشًت قيمتو.

وإف اختلفا ُب أجل أو شرط و كبوه ،فقوؿ ٍ
ناؼ ،أو عُت مبيع ،أو قدره فقوؿ بائع.
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ويثبت للخلف ُب الصفة ،وتغَت ما تقدمت رؤيتو.
فصل :ومن اشًتى مكيبل وكبوه لزـ بالعقد ،ومل يصح تصرفو فيو قبل قبضو.
ووبصل قبض ما بيع بكيل وكبوه بذلك مع حضور ٍ
مشًت أو نائبو ،ووعاؤه كيده ،وصربة ومنقوؿ بنقل،
وما يتناوؿ بتناولو ،وغَته بتخلية.
واإلقالة فسخ تسن للنادـ.
فصل :الربا نوعاف.
بدأ بالشروط ،وصبعها شرط ،وُب اللغة العبلمة ،ومنها قولو تعاىل:

     

أي:

عبلمات الساعة ،وُب االصطبلح عند الفقهاء ،الشرط :إلزاـ أحد اؼبتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما لو فيو
منفعة ،ويتضح باألمثلة اليت تأٌب -إف شاء اهلل ،-وذكر أف الشروط ُب البيع نوعاف :نوع صحيح ،ونوع
باطل ،والباطل ينقسم إىل نوعُت :نوع يبطل العقد ،ونوع يبطل الشرط وحده ،وذكروا أف الذي يصح ثبلثة
أنواع:
األول :شرط مقتضى العقد.
والثاني :شرط البائع.
والثالث :شرط اؼبشًتي ،فنعرؼ قبل ذلك أف الشروط األصل أنو صحيحة ،ودليل ذلك اغبديث
اؼبشهور قولو

 

اؼبسلموف على شروطهم ،إال شرطا أحل حراما ،أو حرـ حبلال



فدؿ على أف

الشروط كلها معتربة إال إذا خالفت الشرع.
يت منك
مثال :شرط مقتضى العقد ،وىو مل يذكر ىنا لو اشًتط شرطا ال أنبية لو ،كأف يقوؿ :اشًت ُ

الثوب بشرط أف ألبسو ،أو أىديو ،أو لولدي ،واشًتيت منك الدابة بشرط أف أسبكن من حلبها ،أو من
ركوهبا إذا كانت مركوبة ،أو من ذحبها إذا كانت فبا يؤكل ،واشًتيت منك الدار بشرط أف أسكنو ،أو أُ َجره،
أو أُ ْس ِك َن فيو أوالدي ،كل ىذا ال حاجة إليو؛ ألنك إذا ملكتو فلك التصرؼ ،إذا ملكت الكتاب فلك أف
تسجلو ،ولك أف تقرأ فيو ،ولك أف تعَته ؼبن يقرأ فيو ،ولك أف تبيعو ،ولك أف تورثو من بعدؾ ،فقد ملكتو،
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وإذا اشًتيت الثوب فقد ملكتو؛ فلك أف تلبسو ،ولك أف تكسوه أحد أوالدؾ ،أو من تريد ،ولك أف تبيعو،
أي :دخل ُب تصرفك.
ىذا النوع األوؿ يسمونو شرط مقتضى العقد؛ ألف العقد يقتضي ملكية اؼبشًتي للسلعة ،ويقتضي
ملكية البائع للعوض ،الثمن الذي بذلتو للبائع قد دخل ُب ملكو  ،ىذه الدراىم شبن ىذا الثوب ،أو الكيس
قد ملكها ،فلو حرية التصرؼ كيف يشاء.
شهرا،
أما من شروط البائع ،فالبائع قد يكوف ؿبتاجا للسلعة ،يقوؿ :بعتك البيت بشرط أف أسكنو ً
يعٍت :أنو حباجة إىل سكناه ىذه اؼبدة ،أو سنة -مثبل -فلو ذلك ،بعتك السيارة بشرط أف تبقى معي طبسة
أياـ ،أنقل عليها رحلي ،أو كبو ذلك ،فهذا شرط لو فيو مصلحة ،إذا قاؿ :بعتك الكتاب بشرط أف
أستعَته منك ؼبدة طبسة أياـ ،أقرأ فيو أو كبو ذلك ،فيشًتط البائع منفعة ُب اؼببيع ،وتكوف تلك اؼبنفعة
مباحة ،أما إذا كانت ال تباح فبل هبوز.
شهرا أو يوما ال هبوز؛ وذلك ألهنا ؼبا انتقلت من
فلو قاؿ :بعتك األََمة بشرط أف سبكنٍت من وطئها ً
ملكو حرـ عليو وطؤىا كعتقها -مثبل ،-وكذلك أيضا الشروط اليت فيها شيء فبا يدخل ُب اغبراـ ،ومنو إذا
نفعا؛ فيكوف ربا ؼبا ورد ُب بعض األحاديث
قاؿ :بعتك الشاة بشرط أف تقرضٍت مائة ،فإف ىذا قرض جر ً

 كل قرض جر منفعةً فهو ربا  فهذه الشروط باطلة.

الشروط اليت من قبل اؼبشًتى ،إما صفة ُب اؼببيع ،وإما خدمة من البائع ،فالصفة مثاؽبا أف يقوؿ:

اشًتيت منك العبد بشرط أف يكوف كاتبا ،فإف ىذه الصفقة تزيد ُب قيمتو ،واألمة بشرط أف تكوف بكرا،
والدابة بشرط أف تكوف نببلجة ،أو ذات لنب ،فهذا وكبوه فبا فيو مصلحة ،فبا فيو منفعة للمشًتي؛ ألهنا إذا
فقدت ثبت لو اػبيار ،فإذا اشًتى الدابة ومل هبد فيو اللنب استحق ردىا ،أو -مثبل -وجدىا شرودا ،وقد
اشًتط أف تكوف نببلجة يعٍت :مذللة ،فإف ىذا أيضا يفوت عليو منفعة ،وكذلك إذا اشًتط صفة ُب اؼببيع
لو فيها منفعة ،كذلك أيضا من الشروط اليت للمشًتي إذا اشًتط على البائع خياطة الثوب أو تفصيلو.
اشًتيت منك قطعة ىذه القطعة القماش بشرط أف تُػ َفصلَها أو زبيطها ،فإف ىذا فيو مصلحة
للمشًتي.
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يت
كذلك -أيضا -من الشروط اليت للمشًتي إذا اشًتط على البائع خياطة الثوب ،أو تفصيلو ،اشًت ُ
منك ىذه القطعةَ القماش بشرط أف تفصلها ،أو بشرط أف زبيطها ،فإف ىذا فيو مصلحة للمشًتي،
َ
اشًتيت منك ىذه اغبزمة بشرط أف توصلها إىل اؼبنزؿ ،أو بشرط أف تُ َكسر ىذه األعواد أو ىذا اغبطب،

ذلك -أيضا -فيو مصلحة للمشًتي.

يت منك ىذا الكيس بشرط أف ربملو إىل سيارٌب  ،أو إىل
وىكذا إذا اشًتط عليو ضبل الكيس ،اشًت ُ

بييت ،وال شك أنو يزيد ُب الثمن مقابل أجرة إيصالو؛ وذلك ألف العادة أف ىناؾ قيمتُت قيمة الكيس،

أنت ،والكيس الثاٍل
وأجرة إيصالو إىل اؼبنزؿ ،فمعلوـ ً -
مثبل -أنك إذا اشًتيت كيسُت ،كيس ستحملو َ
مثبل -نصف كيلو ،ال
مثبل -عن اؼبستودع ىذا يبعد عن ً -
سيحملو البائع معك إىل منزلك الذي يبعد ً -
شك أنو سيزيد عليك الكيس الذي وبملو ،ولكن يعترب ىذا شرطًا ،يعٍت :اشًتطت أف وبملو ،واغباصل أف
ىذه شروط صحيحة.
ٍب قالوا :إف َصبَع بُت شرطُت بطل البيع ،وقد أشكل ىذا األمر؛ ألنو ورد ُب اغبديث  أنو  هنى

أشكل على كثَت
عن ربح ما مل يضمن  وعن شرطُت ُب بيع   ،ال شرطاف ُب بيع  فهذا اغبديث َ

من العلماء ،فتوقف كثَت منهم ،وتورعوا عن ىذه الشروط ،ورد -أيضا -حديث بلفظ هنى عن بيع وشرط

 ،ومع ذلك الصحيح أهنا ذبوز الشروط اليت من مصلحة البيع.
جابرا باع صبلو إىل النيب  واشًتط ضببلنو إىل اؼبدينة  أي :اشًتط
وقد ثبت ُب الصحيح  أف ً

أف وبمل رحلو ،وىذا شرط ُب مصلحة البائع جابر ،فهو دليل على جواز الشرط ،أي :جنسها إذا كاف
فيها مصلحة ،والشرع ال ينهى عن شيء فيو مصلحة ،وليس فيو مضرة ،فإذا جاءنا ىذا اغبديث  :ال
شرطاف ُب بيع  نلتمس لو صورة تنطبق عليو ،فيحمل على شرطُت باطلُت؛ وذلك لقولو ُ ب حديث
عائشة  :كل شرط ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل ،وإف كاف مائة شرط



ويراد بكتاب اهلل شرع اهلل ،أي :كل شرط ـبالف لشرع اهلل فهو باطل ،فعلى ىذا إذا قاؿ :اشًتيت
منك الدابة بشرط أف تكوف نببلجة ولبونًا فهل ىذاف شرطاف؟ الصحيح أنو جائز ،اؽبمبلجة :اؼبذللة،
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واللبوف :ذات اللنب ،واؼبعٌت أهنا يشًتط فيها صفة فيها منفعة ،صفة ينتفع هبا ىذا اؼبشًتي ،فبل ؿبظور من
ذلك.
وكذلك على الصحيح لو قاؿ :اشًتيت منك ىذا القماش بشرطُت :أف تفصلو ،وأف زبيطو ،فهذا من
مصلحة اؼبشًتي ،وال ؿبظور ُب ذلك ،خبلفًا ؼبا فهمو كثَت من الفقهاء ،وكذلك لو قاؿ :اشًتيت منك
اغبطب بشرط أف ربملوٍ ،ب تكسره ،فهذاف -أيضا -من مصلحة اؼبشًتي؛ وذلك ألنو قد يشق عليو ضبلو
وتكسَته ،فلو ُب ذلك مصلحة ،وال ؿبظور ُب ذلك..
فعلى ىذا كيف وبمل حديث



ال شرطاف ُب بيع



؟ وبمل على أف اؼبراد :الشرطاف الفاسداف

مثبل كما سيأٌب -أف ال خسارة عليو ،أو يشًتط أف الوالء لو،
اللذاف ينافياف مقتضى العقد ،كأف يَشًتط ً -
أو ما أشبو ذلك ،شروط تناُب مقتضى العقد ،يبكن أف يدخل ُب ذلك -أيضا -الشروط الربوية اليت توقع

ُب احملظور من الربا وكبوه.
واغباصل أف ىذا النوع ،أو ىذه األنواع شروط صحيحة سواء كانت شروط مقتضى العقد ،أو شروطا
شهرا ،أو ضببلف البعَت إىل موضع معُت ،أو من اؼبشًتي كحمل اغبطب وتكسَته ،
من البائع كسكٌت الدار ً
ِ
كرا،
وخياطة الثوب وتفصيلو ،وكذلك صفات اؼببيع ككوف العبد كاتبًا ،أو خصيا ،أو ً
مسلما ،واألمة ب ً
والدابة نببلجة أو لبونًا ،وىكذا الصفات ُب اؼببيع.
مثبل:-
أما الشروط الفاسدة فمنها :شروط تناُب مقتضى العقد ،وىذه تفسد العقد  ،فإذا قاؿ ً -
أحدا يقرأ فيو ،ماذا أنتفع بو ،وما حاجيت
بعتك الكتاب بشرط أال تقرأ فيو ،وال تبعو ،وال تُعِره ،وال سبكن ً

فيو؟ ،بعتك البيت بشرط أال تسكنو ،وال تؤجره ،وال تسبلو ،وال تبعو ،ىذه شروط تفسد العقد ،وىكذا

بقية أنواع االنتفاع؛ ألنك -مثبل -ما اشًتيت الثوب إال لتلبسو ،أو لتهبو ،أو لتبيعو ،فكيف يبنعك من
ذلك ؟! ما اشًتيت -مثبل -ىذا الطعاـ إال لتأكلو ،أو لتتصدؽ بو ،أو تطعمو ضيفك ،أو أىلك ،فكيف
يشًتط عليك منعك من ذلك؟ ىذا يناُب مقتضى العقد.
كذلك -أيضا -من الشروط ما يبطل الشرط ،ويصح العقد ،مثلوا دبا ورد ُب اغبديث أنو -عليو
السبلـ -قاؿ  :كل شرط ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل ،وإف كاف مائة شرط ،قضاء اهلل أحق ،وشرط
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اهلل أوثق ،والوالء ؼبن أعتق  ورد ذلك ُب قصة بريدة ؼبا شرط أىلها أف الوالء ؽبم ،وىم ما أعتقوىا،
الوالء ؼبن أعتق





فإذا قاؿ :بعتك العبد بشرط أال تعتقو ،وال تستخدمو ،وال تبعو ،أو بشرط أنك إذا

أعتقتو فلي الوالء ،فمثل ىذا شرط باطل ،العقد صحيح والشرط باطل.
وىكذا ُب الرىن لو قاؿ :اشًتيت منك -مثبل -ىذه األكياس ،ورىنتك ىذا السبلح بشرط أنك ال
تبعو إذا َحل الديْن ،أو قاؿ -مثبل :-إذا حل الدين ،ومل توؼ فالسبلح لك ،ىذا كلو شرط باطل ،البيع

صحيح ،والشرط باطل ،ماذا يفعل ،يبيعو إذا جاء الدين ،ويستوُب دينو من شبنو ،وبقية الثمن لصاحبو ،ورد

ُب اغبديث



ال يغلق الرىن من صاحبو الذي رىنو ،لو غنمو ،وعليو غرمو  ىذه أمثلة ؽبذه الشروط

ما يصح منها  ،وما ال يصح.
ننتقل بعد ذلك إىل باب اػبيار ،وىو ُب اللغة :التخيَت بُت شيئُت ،إذا قاؿ -مثبل :-اخًت ىذا وىذا،
عند الفقهاء طلب خَت األمرين من اإلمضاء أو الرد.؛ وذلك ألف البيع قد يقع ُب حاؿ عجلةُ ،ب ىذه
اغباؿ قد يندـ اؼبتعاقداف ،فإذا ندـ كاف ُب إمكانو الرد ،وإذا مضت اؼبدة مل يتمكن من الرد؛ فلذلك ُش ِرع

اػبيار.

ذكر أنو أقسام ،ولكنو ذكره ثمانية:
القسم األول  :خيار اجمللس ،أي :مكاف موضع العقد ،سواء كانا جالسُت ،أو واقفُت ،أو راكبُت أو
ثالث لكل منهما ،دليلو قولو
ماشيُت ،ما داما ؾبتمعُت ،فإف اػبيار ٌ
صبيعا ،أو ىبَت أحدنبا صاحبَو ،فإف خَت أحدنبا صاحبَو فقد وجب البيع ،وإف تفرقا بعد أف تبايعا
وكانا ً
 

فقد وجب البيع



البيعاف باػبيار ما مل يتفرقا،

فسبب ذلك أنك -مثبل -قد تشًتى السلعةٍ ،ب يتبُت لك أهنا عندؾ ،فتقوؿ :مل

وبصل تفرؽ ،فخذ سلعتك ،ورد درانبي ،أو -مثبل -تبيع السلعةٍ ،ب يتبُت أنك حباجة إليها ،فتقوؿ :رد
علَي سلعيت ،وخذ درانبك ،فإٍل ال أستغٍت عنها ،فهذا سبب شرعية خيار اجمللس ،وىذا فبا جاء بو الشرع،
ومل يكن معروفًا قبل اإلسبلـ إال أهنم كانوا إذا تبايعوا ،وتعاقدوا ،فإنو قد يندـ أحدنبا ،ويطلب اإلقالة.

فاغباصل أف ُب ىذا دليل على شرعية ىذا النوع ،وكذلك -مثبلُ -ب كل عقد من العقود اليت ُب معٌت

البيع ،مثالو :إذا جئت -مثبل -جبنيو ،وطلبت من الصَتُب ربويلو إىل دراىم ،فقاؿ :أشًتيو منك خبمسمائة
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وطبسُت ٍ ،ب َسلم لك قيمة اعبنيوٍ ،ب تذكرت أف فبلنا يشًتيو بستمائة فندمت ،وقلت :رد علَي جنيهي،
وخذ درانبك ،كبن ال نزاؿ ُب اجمللس ،يلزـ ذلك يرده عليك.

وىكذا اإلجارة لو استأجرت من اؼبكتب دارا بعشرة آالؼ ؼبدة سنة أو نصفها ،وبعدما سلم لك
اؼبفاتيح قبل أف تتفرقا ،وقد أعطيتو األجرة أو نصفها تذكرت أنك مغلوب ،وأنو يوجد فبلف أرخص منها،
وأهنا ال تساوي إال شبانية ،ندمت ،وقلت :رد علَي درانبي ،وخذ مفاتيح دارؾ ال حاجة يل فيها ،يصح
ذلك ،وىكذا -أيضا -العكس لو أف صاحب اعبنية ندـ ،وقاؿ :أنا اشًتيت منك اعبنيو خبمسمائة
وطبسُت ،وأنا أعرؼ أنو ٍ
غاؿ ،ال أريده ،رد علي درانبي ،أو أنا حباجة إىل درانبي ،وال حاجة يل باعبنيو.
وكذا صاحب البيت إذا أجر بعشرةٍ ،ب بعد ذلك تذكر أنو يساوي اثٍت عشر ،فقاؿ :ندمت ال أؤجره
هبذا رد علَي مفاتيحي ،وخذ درانبك ،ندـ بعدما ًب العقد ،هبوز ذلك ،وىكذا يكوف ُب السلَم ،وىكذا -
أيضاُ -ب الشركات ،وىكذا ُب الصلح الذي ىو دبعٌت البيع ،وما أشبهها ،ىذا النوع خيار اجمللس مىت
وبصل لزوـ البيع؟
بالتفرؽ أي :باألبداف ،أي :أف يتفرقا ،فإذا اشًتى -مثبل -كيسا ،وضبلو على سيارتوٍ ،ب ركب سيارتو،
ومشى -مثبل -عشرة أمتارٍ ،ب ندـ ،ورجع ،وقاؿ :خذ كيسك ،لزـ البيع ،ال يتمكن؛ وذلك ألنو حصل
التفرؽ ،وكذلك لو ندـ البائع بعدما ركب اؼبشًتي سيارتو ،ومشى عشرة أمتار أو كبوىا ندـ البائع ،وأدركو
ندمت رد علَي أكياسي ال يستطيع ،وجب البيع.
أو اتصل بو ىاتفيًا ،وقاؿُ :

إذف :التفرؽ ىو التفرؽ باألبداف ،ىذا ىو الصحيحٍ ،ب خالف ُب ذلك اؼبالكية واألحناؼ ،وتكلفوا ُب

أحدا يعمل بو ُب
رد ىذا اغبديث ،فاإلماـ مالك رده بأنو ـبالف لعمل أىل اؼبدينة ،وقاؿ :ال أعرؼ ً
اؼبدينة ،وُب مشائخنا ،وقد خالفو كثَت من العلماء ُب زمانو وبعده ،وذكر ابن أيب ذئب أنو حديث مشهور،
وأنو معروؼ موثوؽ معموؿ بو ُب البلد  ،وابن أيب ذئب من علماء قريش من أىل مدينة  ،فعرؼ بذلك أف
ىذا الدليل كونو ـبالفا لعمل أىل اؼبدينة غَت صحيح .
كذلك أتباع مالك الذين قلدوه ،وسبسكوا أنو ليس ىناؾ خيار ؾبلس ،تكلفوا ُب صرؼ اغبديث عن
ظاىره ،فقالوا :اؼبراد بالتفرؽ التفرؽ باألقوؿ ،وال شك أف ىذا خبلؼ الواقع؛ وذلك ألهنما قبل األقواؿ ال
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يسمياف متبايعُت ،الرسوؿ



قاؿ" :البيعاف" ،فقبل أف يقوؿ :بعٍت ،وقبل أف يقوؿ :بعتك ىل يسمياف

بيعاف؟ فهذا صرؼ للنص عن ظاىره ،كذلك -أيضا -يقاؿ :أعذارىم عن ىذا اغبديث غَت سديدة ،وال
عذر عن العمل هبذا اغبديث.
أما القسم الثاني من أقسام الخيار :خيار الشرط ،إذا اشًتط ؽبما ،أو ألحدنبا مدة معلومة ولو
طويلة ،فإنو الزـ ،وال بد من ربديد اؼبدة ،فيقوؿ -مثبل :-اشًتيت السيارة بعشرين ألفا ،ويل اػبيار،
أستشَت مدة يوـ أو يومُت أو أسبوع ،اشًتيت منك البيت ،ويل اػبيار مدة شهر أحبث عن جَتانو -مثبل،-
وأحبث عن صفاتو اػبفية ،عن أسسو -مثبل ،-وعما فيو من عيوب ،فلي اػبيار ىذه اؼبدة ،إف شهرا -
أسبوعا.
مثبل -أو كبوه ،يصح ذلك ،ال بد أف وبدد فيقوؿ :شهرا ىبلليا ،أو
ً

شهرا ،أحبث ىل أجد
وكذلك -أيضا -قد يكوف البائع ىو الذي يشًتط ،بعتك الدار ،ويل اػبيار ً
سكنًا بثمنها أـ ال؟ فيكوف لو اػبيار مدة شهر أو أسبوع… يسمى ىذا خيار الشرط ،يصح لكل واحد

منهما ،فيقوؿ -مثبل :-بعتك السيارة بعشرين ألفا ،ويل اػبيار ؼبدة أسبوع ،فيقوؿ :اشًتيتها ،ويل اػبيار
مدة عشرة أياـُ ،ب ىذه اغباؿ لو ندـ البائع ،واؼبشًتي يريدىا ،فإهنا ترد ،لو ندـ اؼبشًتي ،والبائع يريد
التنفيذ ،فإهنا ترد ،من ندـ منهما ،وطلب فسخ البيع ،فإنو يستحق ذلكٍ ،ب يصح ُب البيع.
ويصح ُب الصلح الذي ىو دبعٌت البيع ،ويصح ُب السلم وُب اإلجارة :إذا قلت -مثبل :-استأجرت
أسبوعا جاز ذلك ،فإف ندمت ُب ىذه اؼبدة ،وإال لزـ العقد -عقد
يوما أو
ً
منك ىذه الدابة ،ويل اػبيار ً
اإلجارةُ ،-ب ىذه اؼبدة -مدة األسبوع -وكبوىا اؼبِْلك للمشًتي ،ومع ذلك ال يتصرفاف ُب ىذا اؼببيع ،ال
يتصرؼ اؼبشًتي وال يتصرؼ البائع ،يبكن أف هبوز للبائع إذا شرط أف يسكنها لو ذلك مع أف لو اػبيار،
ويبكن أف للمشًتي يتصرؼ ،فَتكب السيارة -مثبل -للتأكد من سبلمتها ،وؼبعرفة سرعتها ،أو ؼبعرفة ما
ربملو ،أو -مثبل -هبرب الدابة إذا كانت مركوبة ،هبرهبا ماذا ربمل؟ وهبرب لبنها ماذا يكوف؟ ىل فيها لنب
كثَت أـ ال؟
يصح ذلك ،لو أف يلبس الثوب ليقيسو أو ما أشبو ذلكُ ،ب ىذه اؼبدة لو اهندمت الدار ،فإهنا من
يوما فإهنا
ضماف اؼبشًتي؛ ألنو الذي اشًتاىا ُب ىذه اؼبدة ،وأجرهتا ُب ىذه األياـ إذا كانت تؤجر ً
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للمشًتي ،البا ئع قبض الثمن فلو جعلو ُب سلع ،وربح فيها ُب ىذين اليومُت أو ُب ىذا األسبوع ،فالربح
للبائع ُب ىذا الثمن؛ ألنو قبض على أنو ِملك لو ،فاؼبِلك ُب العُت للمشًتي ولو أجرهتا ،ولو -مثبل-
ولدت الشاة اليت فيها خيار ،فإف الولد يكوف للمشًتي ويدفعها ُب البيع ،ولو أف وبلبها -مثبلُ -ب ىذه
اؼبدة؛ ألنو يعلفها ،واػبراج بالضماف ...إىل آخر ما يتعلق بذلك.
أما النوع الثالث من أنواع الخيار وىو خيار الغبن  ،الغَ ْنب يبكن أف يكوف لو ثبلثة أسباب:

أوًل  :تلقي الركباف فيشًتي منهم ويغلبهم ،ؽبم اػبيار ،إذا نزلوا إىل األسواؽ ،فرأوا أنو قد غبنهم.
والثاني :اعبهل بالسلع يأٌب -مثبل -إىل صاحب الدكاف ،فيقوؿ :بكم ىذا الثوب؟ بكم تبيعو؟
فيقوؿ :كم تبذؿ؟ فيقوؿ :عشرة .فيقوؿ :ال أبيعك .فيقوؿ :أحد عشرة .فيقوؿ :ال .فيقوؿ :اثنا عشرة.
فيقوؿ :ال ،وال يزاؿ يزيده ،يعتقد أنو صادؽ ،ماذا يسمى ىذا؟ اؼبسًتسل الذي ال وبسن أف يباكس ،ومنو
أيضا -لو زاد عليو البائع ،بعض الباعة يعتقد أف كل واحد يباكس ،فإذا جاءه اعباىل قاؿ :السلعةبعشرين ،الثوب -مثبل ،-ىذا القائل يشًتي منو بعشرين ،وال يباكسو ،وال يراجعوٍ ،ب يتبُت أنو باع الذي
قبلو بأحد عشر ،أو باثٍت عشر ،أو خبمسة عشر ،فيقوؿ :زاد علي الربع أو الثلث فلي اػبيار.
الصورة الثالثة :زيادة الناجش إذا عرض -مثبل -السيارة للبيع باؼبزاد العلٍت  ،وإنساف يرغبها ،فجاء
إنساف ال يريد شراءىا ،ولكن يريد نفع البائع ،وجعلو يزيد عليك ،كلما قلت -مثبل :-عشرة آالؼ ،قاؿ:
بأحد عشرة .فإذا قلت :ب اثٍت عشر .قاؿ :بثبلثة عشر .فإذا قلت :بأربعة عشر .قاؿ :أنا أشًتيها خبمسة
عشر ،وىو ال يريدىا  ،وإمبا يريد زيادة الثمن لنفع البائع ،فإذا تبُت للمشًتي أنو غنب  ،وأف سبب الغنب
زيادة ىذا الناجش ،فإف لو اػبيار ،ويقوؿ :عرفت أهنا ال تساوي ىذا ،وإمبا ظننت أف ىذا الذي يزيد
صادؽ ،وأنو عازـ على شرائها ،وتبُت يل أنو ما أراد إال إغرائي ،ونفع البائع.
ىذه ثبلث صور ،يعٍت :تلقي الركباف ،زيادة اؼبسًتسل ،وزيادة الناجش ،ىذا ىو الغنب  ،يبكن أف
يكوف ىناؾ غنب يسَت ،إذا كاف الغنب -مثبل ،%5 -أو  ،%4وما أشبو ذلك بتسامح ُب مثل ىذا ،أما إذا
كاف الغنب الثلث ،أو الربع ،أو شيئا كثَتا -مثبل -ال يتسامح فيو ،يعٍت :ألف -مثبلُ -ب السيارة ،وىي ال
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تساوي -مثبل -إال أربعة آالؼ ،فزاد بألف ،أو ما أشبو ذلك ،ال شك أف ىذا كلو فبا يناُب اؼبصلحة ،وفبا
يناُب النصيحة ،الواجب أف البائع ينصح للمشًتي ،ينصح للمشًتين ،ويبُت ؽبم اغبقائق ،وال يغلبهم.
كثَت من الباعة يأخذوف أمو ًاال ال ربل ؽبم هبذا ،الواجب أنو يبيع على ىذا ،وىذا سواء ،يأتيو -مثبل-
العارؼ بالسلع ،فيقوؿ :لو بكم ىذه العمامة ؟ يعرؼ أنو عارؼ ،فيقوؿ لو :بعشرين ما يزيد عليوٍ ،ب يأتيو
اعباىل فيقوؿ :بكم ىذه ا لعمامة؟ فيقوؿ :بأربعُت .فيقوؿ :أسقط عٍت ،فيقوؿ :أسقط عنك طبسة ،وإذا
رآه -مثبل ** -قاؿ :أسقط عنك أو عشرة ،فيبيعها بثبلثُت ،يبيعها ىذا للحاذؽ العارؼ بعشرين ،وىذا
اآلخر بثبلثُت ،فيكوف قد أضر هبذا اعباىل ،الواجب أف يسوي بينهما ،وأف ينصح ؽبذا اعباىل ،وىكذا
يكوف ُب صبيع السلع.
ٍ
دبظهر غَت ما ىي عليو ،مثلوا بثبلث:
أما النوع الرابع :خيار التدليس ،التدليس ىو إظهار السلعة
كتصفيف شعر اعبارية وذبعيدىا ،وصبع ماء الرحا ،وإرسالو عن عرضها ،ومثلوا -أيضا -باؼبصراة اليت صبع
غشا إذا أظهر السلعة دبظهر حسن ،وباطنها غَت حسن،
لبنها ُب ضرعها يسمى ىذا تدليسا ،وىذا يعترب ً
كثَتا ،ويسمى غشا ،داخل ُب الغش.
وبدث ىذا ً
فثبت



أف النيب



بلبل ،ما ىذا يا صاحب
مر على بائع طعاـ -بر -فأدخل يده ،فأصابت ً

الطعاـ؟ قاؿ :أصابتها السماء- .يعٍت :اؼبطر -قاؿ :ىبل جعلتو أعبله كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا
ظاىرا ،أما إذا كاف اؼبتندي باطنا ،فإذا جاء يكيل
 اعترب ىذا غشا ،يعٍت :كاف عليو أف هبعل العيب ً
وتدليسا.
أدخل الصاع حىت يأخذ من ذلك الرطب ،وهبعلو ُب اؼبكياؿ ،وال يتبطن فيو اعترب ىذا غشا
ً
وكذلك -مثبل -إذا جعل أعلى الزنبيل شيئا جيدا من القهوة -مثبل -أو من اؽبيل ،وأسفلو رديء ،فإنو

يعترب ىذا -أيضا -غشا؛ ألنو إذا جاءه اعباىل أخذ لو من األسفل ليخلطو ويلتبس عليو.
كذلك -مثبل -بائع اللحم الذي يبيع بالوزف ،إذا أظهر اللحم األضبر أماـ اؼبشًتي ،وأخفى عنو
تدليسا،
العظم ،أو العصب ،وإذا جاء ليزف أخذه ،وجعل ىذا من أسفل ،ال شك أف ىذا يعترب -أيضاً -

كثَتا.
وكل ىذا واقع ً
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مررت مرة بالذين يبيعوف األعبلؼ ،وإذا عندىم أعبلؼ قد بقيت طبسة أياـ ،وقد يبس أعبلىا ،أما
وسطها فإنو ال يزاؿ نديا ،فإذا ىو وبل اػبيط عنهاٍ ،ب يأخذ اليابس الذابل ،وهبعلو ُب الوسطٍ ،ب هبعل
ُ

الشيء الندي الذي ال يزاؿ رطبًا نيئًا من األعلى ،فنصحتو وقلت لو :ىذا غش  .فقاؿ :ما ىذا غش ،ىذا
صبيعا سواء،
أماـ البائع وأماـ اؼبشًتي ،يقوؿ :فقلت :فإف اؼبشًتي ال ينظر إال إىل ىذا الظاىر ،ويعتقد أنو ً

فقاؿ :ىذا كلو أمامكٍ ،ب قاؿ :إف -مثبل -ىذا **اؼبشكل عليك إذا ربسس أسفلو ،فإنك تفك خياطتو
اليت ُب الوسط ،وذبعل األسفل ُب الوسط أليس ىذا غشا؟ فقلت :ليس كذلك؛ ذلك ألنو الرطب الذي
يشًتي ال بد أنو يقلبو ،فيعرؼ أنو رد أسفلو إىل أعبله خببلؼ ىذا***.
فاغباصل ينتبو ؼبثل ىؤالء ،يبيعوف الفواكو -مثبل -كالطماطم ،فيجعلوف األعلى صاغبًا ،وكذلك الذين

يبيعوف التفاح أو كبوه هبعلوف أعبله صاغبًا ،وأسفلو رديئًا إذا كاف ُب أسطاؿ أو ُب كراتُت ،ىكذا باعة
الرطب وما أشبهها ،ال شك أف ىذا داخل ُب الغش ،فإذا عثر على ذلك ،فإف لو اػبيار ،إذا تبُت أنو قد
دلس عليو ،فإف لو اػبيار.
الفقهاء مثلوا بتسويد شعر اعبارية إذا كاف يبيع جارية ،يعٍتَ :أمة قد ابيض شعرىا من الكرب ،فيسوده

حىت يتوىم من يشًتيها أهنا شابة ،ىذا -أيضا -غش ،أو هبعده ،والتجعيد ىو أف تعاِب كل شعرة إىل أف
تنعقد على أصلها ،الشعر اعبعد ىو اؼبتعقد ،يوىم أهنا شابة أو كبو ذلك.
كذلك صبع ماء الرحا وإرسالو عند عرضها ،الرحى قديبا :حجر يركب على حجر ،وهبعل القمح ُب
وسطو حىت تدور وتطحنو ،الذي يدور هبا ىو اؼباء ،هبعلوف ُب ىذه الرحى خروؽ ،خرؽ ىذا فيو خشبة ُب
لوح ،وخرؽ أمامها ػبشبة ُب اللوح وىكذا ،وىذه األلواح ؽبا أطراؼ ُب وسط اؼباء ،اؼباء الذي يبر مع ىذا
اجملرى ،يعٍت :مع الساقي يبر فَتفع ىذا اللوح ،فإذا دفعو شيئًا استدارت الرحى شرب كذا شربٍ ،ب جاء اللوح

الذي بعده ،فيدفعو اؼباء ،فاستدارت كذا شرب إىل أف تستدير ،فإذا كاف جر اؼباء جيدا ،فإف استدارهتا تكوف

بسرعة ،تدور بسرعة ،فيجمعوف اؼباء -مثبلُ -ب خزافٍ ،ب إذا عرضوىا للبيع أطلقوا اؼباء بقوة ،فإذا رآىا
اؼبشًتي ،وجدىا تدور بسرعة ،فيزيد ُب الثمن ،يعتقد أف ىذه عادهتا ،وىكذا مثلوا هبذه األمثلة ،على كل
كثَتا ،أنواعو متكاثرة.
حاؿ ال شك أف ىذا كلو غش ،وأف الغش ً
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النوع الخامس ،القسم الخامس من أقسام الخيار ىو خيار العيب :تعريفو :ما ينقص قيمة اؼببيع
كمرض وفَػ ْق ِد عضو وزيادتو ،ىكذا يبثلوف ،واألمر أىم من ذلك.
العيب :ىو ما ينقص قيمة اؼببيع ،فإذا -مثبل -اشًتى الثوب ،وبعد ما اشًتاه وجد فيو خرقًا أو خروقًا
استحق الرد؛ ألف ىذا عيب ،وكذلك إذا اشًتى الكيس ٍب وجد فيو دابة -مثبل -قد أفسدتو ،أو وجد فيو
يضا.
بعَتا ،ووجده أعور ،أو وجده مر ً
أخبلطا من شعَت أو كبوه ،اعترب ىذا عيب فلو رده ،أو اشًتى ً

كذلك -مثبل -إذا اشًتى شاة ووجدىا مصراة ،أو قد حبس لبنها ُب ضرعها يومُت ،أو ثبلثة أياـ إال

عوضا عن
أف اؼبصراة ورد أف اػبيار فيها ثبلثة أياـ ،وأنو إذا ردىا يرد معها صاعُت طعاـ ،من سبر أو كبوه ً

اللنب الذي كاف فيها وقت شرائو ؽبا.

فأما إذا كانت مريضة ،فإف لو اػبيار ،أو عوراء -مثبل ،-أو عرجاء ،فإف لو اػبيار ،ىا ىنا اػبيار
تصدعا ُب اغبيطاف اعترب ىذا عيبًا ،وإذا وجد األرض سبخة ،وىو يعتقد أهنا
للمشًتي ،فإذا وجد ُب البيت
ً

طيبية قاؿ :ال تصلح للغرس وال للزرع اعترب ىذا عيبًا فلو أف يردىا ،ىكذا صبيع العيوب إذا وجد -مثبل-

متكسرا ،فإف ىذا -أيضا -عيب فلو أف يرده ،فاغباصل أف العيب ما ينقص
ُب اإلناء خروقًا ،أو وجده
ً
قيمة اؼببيعُ ،ب ىذا النوع -خيار العيب -عرفنا أمثلة.
وذىب بعضهم إىل أف اػبيار على الًتاخي ،ولعل األقرب أنو على الفور ،إذا علم اؼبشًتي بالعيب ،فلو
اػبيار بُت أمرين :أف يقبض األرش ،أو يرد اؼببيع ،األرش :ىو قيمة ما بُت الصحة والعيب ،قيمة ما بُت
صحيح ومعيب ،فيقوؿ -مثبل :-أنا اشًتيت الشاة دبائة ،وذحبتها ألضياُب ،وتبُت أف فيها عيبا ،مريضة أو
ياال ،وأنا اشًتيتها دبائة،
كبو ذلك ،واآلف فاتت كم مائة تساوي وفيها ذلك اؼبرض؟ قاؿ :تساوي شبانُت ر ً
والفرؽ اػبمس ،يرد عليو اػبمس.
وىكذا لو ماتت عند اؼبشًتي ،وتبُت أف موهتا بسبب اؼبرض ،فيقاؿ :كم قيمتها مريضة ؟ وكم قيمتها
سليمة ؟ فينظر الفرؽ فيدفعو البائع للمشًتي  ،وىكذا لو أمسكو ،لو قاؿ -مثبل :-إٌل لبست الثوب ،وقد
صحيحا ؟ قيمتو عشروف ،كم قيمتو هبذه
استعملتو فوجدت فيو خروقًا أو سبزقًا ،واآلف قد لبستو ،كم قيمتو
ً
العيوب ؟ خبمسة عشر ،الفرؽ بينهما الربع يسمى ىذا األرش ،قسط ما بُت قيمة الصحة والعيب .
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وال هبوز ُب ىذه اغبالة أف يستعملو ،وقد عزـ على رده ،إذا عزـ على رده ،فإنو يوقف استعمالو،
مستعمبل،وكاف مركوبا ،أو كاف مشروبا ،أو ما أشبو ذلك،
ملبوسا ،ويوقفو إذا كاف -مثبل-
ً
فيخلعو إذا كاف ً

وإذا كاف قد أكل من الكيس:مثبل -فإنو يتوقف ويقدر ما أكلو ،ويقوؿ :أكلت منو ربعو أو ثلثو أو ما
أشبو ذلك ،وال أريد الباقي ،خذه -أيها البائع -ألنك خدعتٍت فلو أف يرده ،ويأخذ الثمن ،أو يبسكو
ويأخذ األرش.
وىنا وبصل االختبلؼ إذا قاؿ -مثبل -البائع :ىذا العيب حصل عندؾ ،أنت الذي خرقت الثوب ،أو
أنت الذي كسرت الزجاج -مثبل -أو تصدع عندؾ ،أو ىذه الدابة ما عرجت إال عندؾ ،وما فقئت عينها
إال عندؾ ،واؼبشًتي يقوؿ :بل ىذا قدَل ،بل ىو قبل أف أشًتيهاُ ،ب ىذه اغباؿ اغبكم ىو أنو وبلف
اؼبشًتي أنو اشًتاىا وفيها ىذا العيب؛ يقولوف :ألف األصل أف العيب يكوف قديبًا ،ووبلف اؼبشًتي أٍل
اشًتيتها وفيها ىذا اؼبرض ،أو فيها ىذا التكسر ،أو ُب اعبدار ىذا التصدع ،فثم حينئذ لو أف يرده ،ولو أف
يأخذ األرش ،وإذا -مثبل -تلفت العُت ،فإهنا من ضماف اؼبشًتي ،ويرد البائع عليو القسط الذي بُت
الصحة والعيب ،يعٍت :األرش ،أرش العيب.
كذلك إذا وجدت قرينة تدؿ على أف العيب عند أحدنبا عمل هبا ،فإذا كاف اعبرح يسيل عرؼ بأنو
حدث عند اؼبشًتي ،وإذا كاف -مثبل -بياض ُب العُت عرؼ أنو عند البائع ،وإذا وجدت بينة ألحدنبا
عمل هبا ،سواء تشهد بأنو قدَل ،أو أنو حادث عمل بالبينة ،وال يستعمل اليمُت إال عند عدـ البينة،
واؼبلك ُب ىذه اغباؿ للمشًتي إال أنو إذا عزـ على الرد ،فإنو يتوقف عن استعماؽبا -كما ذكرنا.-
بقية األقساـ ،بقي عندنا خيار التقدير ،وخيار االختبلؼ ،وكذلك -أيضا -ما وبتاج إىل حق توفيو
نؤجلها ،ونستمع إىل بعض األسئلة.
خَتا -مراعاة ألحواؿ بعض األئمة أف
أحسن اهلل إليكم فضيلة الشيخ ،إف رأى فضيلتكم -جزاؾ اهلل ً

يتوقف عن الشرح بعد اآلذاف مباشرةٍ ،ب يقضي بقية الوقت لؤلسئلة.
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س :ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما حكم ما يتعامل بو بعض شركات األلباف وغَتىا هبعلوف
البضاعة عند صاحب التموينات فما باعو فلو الربح  ،وما انتهت مدة صبلحيتو تسًتجع الشركة ما فسد
من البضاعة ؟.
ج :ال بأس بذلك ،هبعلوه عنده كأهنم يقولوف :إنو وديعة عندؾ الذي تبيعو ىو لك ،ونأخذ شبنو،
والذى ال تبيعة يبقى عندؾ بدوف أف سبضي مدتو يعترب كأنو وديعة.
س :وىذا يقوؿ :ما حكم تأجَت السيارة الذي ينتهي بالتمليك؟ وكيف ينطبق ذلك على حديث



ال شرطاف ُب بيع  ؟.
ج :يذكر أف حديث  ال شرطاف ُب بيع



لو عدة ؿبامل ،ومع ذلك فإنو قد عمل بظاىره كثَت

من العلماء حىت أف بعضهم توقف فيما إذا شرط البائع شرطًا ،وشرط اؼبشًتي شرطًا ،فقاؿ :ظاىر اغبديث
يدخل فيو  ال شرطاف ُب البيع  ومع ذلك ىذه اؼبسألة قد كثر السؤاؿ عنها ،الشركات اآلف وقعوا ُب
ىذا النوع ،وأهنم قالوا :نبيعك السيارة -مثبل -بسبعُت ألفِ ،
تؤد إلينا كل شهر ثبلثة آالؼ ،وإذا انتهت
ىذه اؼبدة ،وأديت السبعُت ألف سلمنا لك وثائق السيارة ،وقبل ذلك تكوف لنا كأهنا ملك لنا ،وإذا
عجزت عن التسليم ،أو تركت شيئًا من األقساط ،فإننا ننتزع منك السيارة ،وتكوف األقساط اليت وصلت
إلينا كأجرة عن استعمالك ؽبا ،يعرب عن ذلك بأنو تأجَت ينتهى بالتمليك.
كثَتا من الذين يشًتوف ال يسددوف األقساط ُب حينها ،بل يًتاكم عليهم
وسبب ذلك أهنم جربوا أف ً

أقساط وتتأخر ،فاضطروا إىل أف يأخذوا السيارة ،ويقولوف :ما وصل إلينا فإنو أجرة عما مضى ،وأتوقف إىل
اآلف ،أما عبنة اإلفتاء فما أصدروا فيها فتوى صارمة ،ولكنهم يفتوف أف ىذا ال هبوز ،يفتوف عليو فتاوى
شفهية ،ويعللوف بأنو ال يصدؽ عليو أنو أجرة وال أنو بيع.
صحيحا ،وتقوؿ ؽبم :ىي
ؿبتاجا إىل شراء ىذه السيارة ،فإنك تشًتيها شراء
ً
كبن نقوؿ :إذا كنت ً
رىنكم ،فإنو هبوز رىن اؼببيع على شبنو وغَته ،وإذا كانت رىنا ؽبم ،وحلت أقساطهم ومل ِ
تف فإهنم يبيعوهنا،
ويأخذوف بقية أقساطهم ،ويردوف عليك الباقي ،فإف الرىن ٍ
باؽ على ملك الراىن لقولو ُب اغبديث  :ال
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يغلق الرىن من صاحبو الذي رىنو لو غنمو ،وعليو غرمو  ىذا ىو الذي يتمشى عليو األمر أنو يشًتيها،
وهبعلها رىنا ؽبم.
س :أحسن اهلل إليكم ،ما معٌت قوؿ اؼبؤلف" :وإف تعيب -أيضاُ -خَت فيو بُت أخذ أرش ،ورد مع دفع

أرش وأخذ شبنها"؟.

ج :ىو يقوؿ ُب خيار العيب :إذا عتق العبد أو تلف فإنو من ضماف اؼبشًتي ،وإف زاد فيو عيب يعٍت:
كاف فيو -مثبل -عيب واحدٍ ،ب أضيف إليو عيب آخر فتحققنا أف فيو عند البائع ،وعيب جديد عند
اؼبشًتي ،ففى ىذه اغبالة ليس لو إال األرش ،أرش العيب القدَل ،وأما العيب الذي حدث عنده فإنو من
فعلو ،لكن لو اختار اؼبشًتي أف يرده ،ويدفع أرش العيب الذي حدث عنده وقبل ذلك البائع فلو ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اشًتيت خروفا من بائع أغناـ ،وؼبا ذىبت إىل اؼبسلخ وذحبتها وجدت
مرضا ،وصادرهتا إدارة اؼبسلخ ،وأعطيت ورقة تفيد دبرضها إىل البائع ،فلما ذىبت إىل البائع وأخربتو
هبا ً
وأعطيتو الورقة قاؿ :تكوف قيمتها بيٌت وبينك ،نصفها علي ،ونصفها عليك ،فما حكم ذلك؟.
ج :إذا كانت ال تصلح لؤلكل فلو ذلك ،لو الثمن كلو ،لكن يبكن أهنا تصلح لغَت األكل ،فاغباصل
أنو ُب ىذه اغباؿ ردبا أنو ذحبها ووجد أهنا ال تصلح لؤلكل ،وأهنا مريضة ،وأف من أكل منها تسمم أو
مرض ،وصادرهتا البلدية ،فالصحيح أنو يرجع بالثمن.
س :أحسن اهلل إليكمُ ،ب بعض األحياف نشًتي الكتب ،وبعد ذلك قبد بعض الورقات بيضاء ،ويبتنع
البائع من استبداؿ الكتاب ،فما حكم ذلك؟.
ج :ال شك أف ىذا عيب ،وأف عليو أف يقبلها ويبدؽبا بغَتىا من السليم ،أو عليو أف يدفع األرش عن
تلك األوراؽ البيضاء.
س :يقوؿ :ىل يقوـ الشيك مقاـ النقد ُب القبض والصرؼ؟.
ج :ىذا فيو خبلؼ ،ورجحت ىيئة كبار العلماء أف ذلك جائز ،وعقب عليو أكثر اؼبشايخ؛ وذلك
ألف الدراىم تعترب أوراقا ،والشيك -أيضا -يعترب ورقا ،ولو كاف الشيك ال يصلح إال عند البنك ،واألوراؽ
تصلح عند صبيع البقاالت والناس ،ولكن ؼبا كاف يعترب وثيقة مأمونة حصل هبا القبض.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا سبت اؼببايعة عن طريق اؽباتفٍ ،ب وضع كل من البائع واؼبشًتي
السماعة ،وندـ أحدنبا ،فهل هبوز لو الرد؟.
ج :ال شك أف ىذا شيء جديد ،ما تكلم عليو العلماء قديبًا ،البيع باؽباتف ،والقواعد تقتضي أنو
وبصل التفرؽ حبيث إنو لو
وبصل لزوـ البيع بانتهاء اؼبكاؼبة ،بأف يضع كل منهما السماعة من يده حبيث
ُ
تكلم بعد ذلك من وجهتو ما ظبعو فينقطع اػبيار.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا أردت بيع سيارة هبا عيب ،ومل أرد إخبار اؼبشًتي بذلك من باب
إسباـ البيع ،فما اغبكم مع العلم أٍل طلبت منو فحص السيارة؟
غشا ،مر بنا صبلة نسينا أف نتكلم فيها ُب آخر الشروط ،وىو قولو ُب ضماف
ج :وىذا يعترب -أيضاً -

اجملهوؿ أنو ال يصح":إف شرط الرباءة من كل عيب ؾبهوؿ مل يربأ" ،صورةُ ذلك أف يقوؿ :أشًتي السيارة،
وإذا كاف فيها عيب أو عيوب فبل تلحقٍت بشيء ،أنا بريء من ىذه السيارة والعيوب اليت فيها ،ىي أمامك
افحصها ،وال تطالبٍت بشيء فبا فيها ،ىذا معٌت شرط الرباءة من كل عيب ؾبهوؿ مل يربأ ،فبل بد أف يوقفو
على العيوب اليت يعرفو فيها ،فيقوؿ :أعرؼ فيها -مثبل -ىذا العيب ُب العجبلت ،وىذا العيب ُب اؼباكينة،
وىذا العيب ُب كذا ،ىذا ىو الذي أعرؼ ،وإذا كاف فيها شيء ال نعرفو ،فبل تسألٍت عما ال أعرؼ.
فأما إذا علم -مثبل -أف ُب اؼباكينة عيبا ،فقاؿ :تشًتيها على أهنا معيبة ُب اؼباكينة ،ومعيبة ُب مقدمها،
ومعيبة ذيلها ،ومعيبة ُب عجبلهتا ،ومعيبة ُب كذا وكذا ،وأخذ يعدد ،اؼبشًتي يعرؼ أهنا ليست كذلك ،أهنا
ظاىرا -سليمة ،ويعتقد أهنا سليمة فيزيد ُب الثمن ،فهذا -أيضا -خيانة ،كالذى -مثبل -يعرض شاة
 ًفيقوؿ :اشًتي ىذه الشاة على أهنا عوراء وعرجاء ومريضة دبرض كذا ،ومريضة ٍ
جبرب ،ومريضة بكذا وكذا،
احدا من ىذه العيوب،
يعدد عشرين عيبًا ،واؼبشًتي يعلم أهنا ليست كلها فيها ،والبائع يعرؼ أف فيها و ً
فأخفاىا عن اؼبشًتي يعترب ىذا -أيضا -غشا ،يستحق أف يردىا بذلك العيب.
واجب على البائع أف ىبرب بالعيوب اليت يعرفها ،وأما العيوب اليت ال يعرفها فيتنصل منها ،ويقوؿ :إف
كاف فيها شيء فبل أعرفو ،فإذا أقدـ على ذلك العيب فليس لو الرد بو ،وإذا وجدت عيوب أخرى فلو الرد
هبا  ،إذا كنت تعرؼ هبا عيوبًا فبل بد أف زبربه ،ولو مل يسألك.
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تبعا للشرط ،فهل يقدـ
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :بالنسبة ػبيار الشرط إذا رجع اؼبشًتي ُب بيعو ً

شهرا؟.
للبائع مقابل ما استفاد بو من السلعة كما لو استخدـ السيارة ً
ج :ذكروا أنو ال هبوز ُب حالة الشرط أف ينتفع هبا أحد منهما -مثبل ،-ال هبوز ذلك أف تلبس الثوب،
وقد اشًتطت اػبيار ،وال أف تركب السيارة ،وقد اشًتطت اػبيار ،بل ال تستعملها إال بعد أف ذبزـ بالشراء،
فإذا تصرؼ اؼبشًتي ،فإف ذلك دليل على الرضا ،فتصرؼ اؼبشًتي يسقط خياره ،فإذا تصرؼ فيهاٍ ،ب ردىا
فللبائع أف يطالبو بذلك ،فيقوؿ :أنت سودت ِ
القدر -مثبل ،-أو أنت دنست الثوب للبسك لو -مثبل،-
أو الكتاب بقراءتك فيو -مثبلٍ ،-ب رددتو فأعطٍت أجرتو ،أو أعطٍت عوض ما حصل فيو.
س :أحسن اهلل إليكم ،توجد بعض العبارات عند الباعة مثل :قوؽبم البضاعة اليت تباع ال ترد؟.
تاما قبل أف هبزـ بالشراء ،وإذا فحصها ووجدىا سليمة
ج :على اؼبشًتي أف يقبلها ،وأف يتفقدىا ً
تفقدا ً

أقدـ على ذلك ،فليس لو بعد ذلك أف يردىا وقد اشًتط عليو؛ ألنو أقدـ على الشراء مع علمو بأهنا معيبة
مثبل ،-ورأى ما فيها من العيوب أو كبوىا ،لكن قد يقاؿ ُب خيار الغنب :أنو إذا غُنب غبنًا ىبرج عنالعادة ،فإف لو أف يرد إذا كاف ذلك فبا ال يتسامح فيو.
س :أحسن اهلل إليكم ،فضيلة الشيخ يقوؿ :ىل هبوز أف أشًتي س ًلعا من أسواؽ أمريكا -مثبل-
بواسطة اإلنًتنت ،وأف أبيعها ُب أسواؽ الياباف -مثبل -بواسطة ىذه الشبكة ،وأنا ُب بيىت مل أسافر ،ومل
أذىب ،فإذا كانت اإلجابة بعدـ اعبواز فما ىي احملاذير ُب مثل ىذا البيع؟ وما نصيحتكم فيما قد فعل مثل
ىذا الفعل؟.
كثَتا ،وفيو هني ،وأنو
ج :ال شك أف ىذا وبدث ً



هنى أف تباع السلع حيث تبتاع حىت يعود التجار

إىل رحاؽبم  ،ويأتينا ُب الفصل الذي بعد اػبيار ما وبصل بو القبض ،وبصل القبض دبا بيع بالكيل ،وما بيع
بالوزف وزنًا ..إىل آخره ،فنقوؿ :إذا اشًتيت السيارة -مثبل -بواسطة اؽباتف أو كبوه ُب دولة ،فبل بد أف
توكل َمن يستلم ىذه السيارات ووبجزىا ،وال هبوز لك أف تبيعها ال على قريب ،أو بعيد حىت ربجز لك

ورباز على جانب.
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وكذلك -أيضا -لو اشًتيتها باؽباتف ُب معرض من اؼبعارض ُب الرياض ،فبل تبعها حىت ترسل من
يستلمها ،من يستلم مفاتيحهاٍ ،ب ينقلها من مكاف إىل مكاف ،ىذا ىو الذي جاء بو الشرع ،وسبب ذلك
أف تدخل ُب اؼبلكية؛ ألهنا قبل ذلك ليست ُب ملكيتك ،حبيث أهنا لو تلفت لتلفت على البائع خببلؼ ما
إذا قبضت ،فجعل الفاصل بُت انتقاؽبا من البائع للمشًتي حيازهتا ،فقبل اغبيازة إذا تلفت فعلى البائع ،أو
رخصت فعلى البائع ،أو غليت فعلى البائع ،وبعد اغبيازة تدخل ُب ملك اؼبشًتي فلو غنمها وعليو غرمها.
س :السؤاؿ األخَت :ىذا طلب من أحد اإلخوة يقوؿ :أحس برغبة شديدة ُب طلب العلم ،واغبضور
لدراسة دروس ىذه الدورةٍ ،ب أحس بفتور شيئًا فشيئًا حىت أقلع عن اغبضور ،فما نصيحتكم يل جزاكم اهلل

خَتا؟.
ً
ج :ال شك أف الرغبات تتفاوت ،وننصحك بأف تواصل ُب ىذه اغبلقات ،وأف تستمر فيها؛ ألنك
ربصل على خَت كثَت ،ربصل على فوائد ،وربصل على علوـ ،وكذلك ربصل على أجر ،تذكر اغبديث



علما سهل اهلل لو طر ًيقا إىل اعبنة  تذكر قولو ُب اغبديث  :إف اؼببلئكة
من سلك طر ًيقا يلتمس فيو ً

رضا دبا يصنع
تضع أجنحتها لطالب العلم ً
بشيء من الكسل أو التثاقل عليك أف تعزـ وأف ذبزـ على اؼبواصلة ،وتبتعد عما يعوقك عن ذلك ،وتستعيذ


ننصحك باؼبواصلة ،وإذا أحسست -مثبلُ -ب نفسك

باهلل -تعاىل ،-واهلل اؼبعُت ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على ؿبمد.

تابع الخيار


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
مؤجبل ،أو فبن ال تقبل
قاؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل تعاىل :-وخيار تقدير شبن فمىت باف أكثر ،أو أنو اشًتاه ً

ٍ
فلمشًت اػبيار ،وخيار الختبلؼ
شهادتو لو ،أو بأكثر من شبنو حيلة ،أو باع بعضو بقسطو ومل يبُت ذلك
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اؼبتبايعُت ،فإذا اختلفا ُب قدر شبن أو أجرة وال بينة أو ؽبما حلف بائع :ما بعتو بكذا ،وإمبا بعتو بكذاٍ ،ب
ٍ
مشًت :ما اشًتيتو بكذا ،وإمبا اشًتيتو بكذا ،ولكل الفسخ إف مل يرضى بقوؿ اآلخر ،وبعد ثبلث يتحالفاف،
مشًت قيمتو ،وإف اختلفا ُب أجل أو شرط وكبوه فقوؿ ٍ
ويغرـ ٍ
ناؼ ،أو عُت مبيع ،أو قدره فقوؿ بائع،
ويثبت للخلف ُب الصفة ،ولتغَت ما تقدمت رؤيتو.
مثيبل وكبوه لزـ بالعقد ،ومل يصح تصرفو فيو قبل قبضو ،ووبصل قبض ما بيع بكيل
فصل :ومن اشًتى ً
وكبوه بذلك مع حضور مشًت أو نائبو ،ووعاؤه كيده ،وصرة ومنقوؿ بنقل ،وما يتناوؿ بتناولو ،وغَته بتخلية،
واإلقالة فسخ تسن للنادـ.
فصل :الربا نوعاف :ربا فضل ،وربا نسيئة ،وربا الفضل وبرـ ُب كل مكيل وموزوف بيع جبنسو متفاضبل
مطلقا بشرط قبض قبل تفرؽ ،ال مكيل جبنسو وزنا ،وال
يسَتا ال يتأتى ،ويصح بو متساويا ،وبغَته ً
ولو ً
عكسو إال إذا علم تساويهما ُب اؼبعيار الشرعي.
وربا النسيئة وبرـ فيما اتفق ُب علة ربا الفضل كمكيل دبكيل ،وموزوف دبوزوف -مثبل -إال أف يكوف
الثمن أحد النقدين فيصح ،وهبوز بيع مكيل دبوزوف ،وعكسو مطلقا ،وصرؼ ذىب بفضة وعكسو ،وإذا
افًتقا متصارفاف :بطل العقد فيما مل يػُ ْقبَض.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
عندنا ُب باب اػبيار ،عرفنا أف اػبيار طلب خَت األمرين من اإلمضاء أو الرد،؛ وذلك ألف البيع قد
يقع صدفة أو بغتة بدوف ٍ
ترو؛ فيندـ أحدنبا؛ فيكوف لو اػبيار ُب رد السلعة أو اسًتجاع السلعة ،تارة يندـ
البائع؛ فيتأسف على البيع ،وتارة يندـ اؼبشًتي؛ ويتأسف على الشراء؛ فلذلك ُجعِل ىذا اػبيار لرد البيع أو
لتمكنو.
ذكرنا أف خيار اجمللس من أنواع اػبيار ،وأنو يثبت ما مل يتفرقا ،فإف ندـ البائع اسًتد السلعة ،وإف ندـ
اؼبشًتي اسًتد الثمن ،وإذا تفرقا أو أسقطاه ،فإنو يسقط ،فلو قاؿ البائع :بعتك وال خيار يل ،البيع قد لزـ
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ألفا ،وال خيار يل من
من اآلف ،ولو قبل التفرؽ انعقد البيع ،ولو قاؿ اؼبشًتي :اشًتيت السيارة بعشرين ً
اآلف ولو ندمت فبل ترد علَي ،لزـ البيع.
كذلك خيار الشرط أف يشًتطاه ُب صلب العقد مدةً معلومة ،ولو طويلة تارة يشًتطو كل منهما
شهرا ،فيقوؿ :اشًتيتو دبائة ألف ،ويل اػبيار شهرين ،فإذا ندـ
فيقوؿَ :
بعتك البيت دبائة ألف ،ويل اػبيار ً

البائع ُب ىذا الشهر اسًتد البيت ،ورد الثمن ،وإف ندـ اؼبشًتي -البائع ما ندـ -رد البيت ،وقاؿ :أعطٍت
قيمتو ،تارة يكوف اػبيار لو ٍ
احد ،ويقوؿ البائع -مثبل :-بعتك دبائة ألف ،وال خيار يل ،فيقوؿ اؼبشًتي :يل
شهرا.
شهرا ،وتارة يقوؿ اؼبشًتي :ال خيار يل ،فيقوؿ :البائع يل اػبيار ً
اػبيار ً
يقوؿ ُب صفحة  " :666وحرـ حيلة ،ومل يصح البيع" ،وصورة ذلك أف يشًتي البيت -مثبل -دبائة
شهرا ،ليسكنو ُب ىذا الشهر ،فإذا مضى الشهر وىو قد
شهرا ،فيقوؿ :يل اػبيار ً
ألف ،وقصده أف يسكنو ً

بعتك البيت
سكنو رد البيت ،وقاؿ :ندمت ىذه حيلة من اؼبشًتي ،كذلك حيلة من البائع لو قاؿ البائعَ :
ٍ
شهرا ،استلم اؼبائة ألف ،وقصده أف ينتفع هبا ُب ىذا الشهر أف يستأجر هبا ويربح هبا
دبائة ألف ،ويل اػبيار ً
صد هبذا العقد إال حيلة ،ىذا البيع إذا
-مثبل ،-وؼبا مضى الشهر قاؿ :رد علَي بييت ،وخذ درانبك ما قَ َ

كاف هبذه اغبيلة فبل يصح.

اؼبْلك مدة اػبيارين ؼبن؟ ينتقل اؼبْلك مدة اػبيارين للمشًتي ،ولو كاف -مثبل -حيلة فاؼبلك للمشًتي؛
ُ
ُ
دارا مؤجرة ،ولو شبن النخل إذا كاف اؼببيع لو شبر ،ولو لنب الشاة إذا
وؽبذا تكوف لو أجرة الدار ،إذا كاف اؼببيع ً
كانت ىي اؼببيع ،أو -مثبل … -وعليو -أيضا -نفقة الشاة ،أو نفقة اعبمل ،عليو علفها؛ وذلك ألف
اؼبلك لو ،فاؼبلك مدة اػبيارين للمشًتي ،ولو مباؤه اؼبنفصل ،فلو ولدت الشاة ُب مدة خيار شرط ،إذا
كانت خيار الشرط -مثبل -شهرا ،فالولد للمشًتي ،وإذا ماتت ذىبت على اؼبشًتي ،وإذا اهندـ اعبدار
إصبلحو على اؼبشًتي ،اؼبلك مدة اػبيارين للمشًتي.
والدراىم ُب يد البائع لو سرقت منوٍ ،ب ندـ اؼبشًتي فإنو يردىا ،وال يقوؿ :سرقت ألنو قبضها
ؼبصلحتو ،فرحبها لو وخسارهتا عليو ،فهي شبن دخل ُب ملك البائع ،والسلعة دخلت ُب ملك اؼبشًتي ،فهذا
دليل أهنا انتقل كل منهما إىل اآلخر ،فإذا حصل الندـ وفسخ البيع ففي ىذه اغباؿ يرجع كل منهما إىل
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مالو ،فلو -مثبل -اهندـ البيت إذا ندـ اؼبشًتي ،فإف كاف ُب البيت عيب ومل ىبربه ،فإنو يستحق الرد ،وإف
مل يكن فيو عيب ،بل جاءه -مثبل -مطر ،أو سيل ففي ىذه اغباؿ اؼبطالب بو اؼبشًتي ليصلحو إذا أراد
سليما.
سليما فبل بد أف يرده ً
رده؛ وذلك ألنو ُب ىذه اغباؿ ملكو ،استلمو ً

"وال يصلح تصرؼ ُب مبيع وعوضو مدهتما" أي :مدة اػبيارين ،خيار الشرط ،وخيار اجمللس ،ال يصح

تصرؼ ُب بيع وعوضو ،وتصرؼ البائع -مثبل -إذا قاؿ :اؼبلك يل ُب ىذه الدار ،فلي أف أىدـ ىذا اعبدار،
ويل أف أغَت ىذه الزاوية ،ليس لك التصرؼ ،وكذلك اؼبشًتي لو قاؿ :يل اػبيار أريد أف أزيد فيها كذا ،أريد
أف أصلح فيها كذا ُب الدار -مثبل -ليس لو ذلك ،إال إذا كاف اػبيار للمشًتي وحده ،فتصرفو دليل على
قبولو ،وإسقاط الشرط.
فلو -مثبل -أنو سبل البيت ،واػبيار لو لزـ العقد ،وأصبح البيت موقوفا ،فليس لو الرد بعد ذلك؛ ألنو
وقفا ،ولو كتب على الكتاب أنو وقف هلل -تعاىل -لزـ البيع،
تصرؼ فيو ،وأخرجو عن ملكو حيث جعل ً

ومل يتمكن من الرد.

وقفا ،وندـ البائع
وإذا كاف اػبيار للبائع ،فبل هبوز لو التصرؼ وال يصح ،فلو كتب على الكتاب ً
اسًتده وأبطل الوقفية ،وكذلك لو كاف اؼببيع بيتًا ووقفو ،وكذلك لو كاف اؼببيع شاة فباعها اؼبشًتي مل يصح
البيع؛ ألف عبلقة البائع مل تنقطع ،فبل بد أف يسًتدىا إذا ندـ ،فبل يصح أف يتصرؼ فيها اؼبشًتي حىت

تنقضى مدة اػبيار.

كذلك العوض ،لكن ال يتصرؼ ُب العوض إذا كاف معينًا ،العِ َوض اؼبعُت كأف يقوؿ -مثبل :-إف
بعتك الشاة هبذا الكيس ،شاة بكيس ،اؼببيع ىو الشاة ،والثمن ىو الكيس ،فأنت -أيها البائع -ال
تتصرؼ ُب الكيس ،وأنت -أيها اؼبشًتي -ال تتصرؼ ُب الشاة حىت تنقضي مدة اػبيار ،إذا كاف ىناؾ
خيار شرط ،ىذا معٌت عوضو ،ال يتصرؼ كل منهما فيما صار إليو ،أما إذا كاف العِ َوض دراىم فالدراىم
يقوـ بعضها مقاـ بعض ،لو أف يتصرؼ فيها.
كذلك العوض ،لكن ال يتصرؼ ُب العوض إذا كاف ُم َعيػنًا ،العِ َوض اؼبعُت كأف يقوؿ -مثبل -إف بعتك
فأنت -أيها البائع -ال تتصرؼ ُب
الشاة هبذا الكيس ،شاة بكيس ،اؼبيبيع ىو الشاة ،والثمن ىو الكيسَ ،
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الكيس ،وأنت -أيها اؼبشًتي -ال تتصرؼ ُب الشاة حىت تنقضي مدة اػبيار ،إذا كاف ىناؾ خيار شرط،
ىذا معٌت عوضو ال يتصرؼ كبل منهما فيما صار إليو.
أما إذا كاف العِ َوض دراىم ،فالدراىم يقوـ بعضها مقاـ بعض ،لو أف يتصرؼ فيها إذا قاؿ -مثبل:-
اشًتيت الشاة هبذه اؼبائة ،ورقة واحدةٍ ،ب ندـ بعد ذلك اؼبشًتي ،وقاؿ :رد علي درانبي ،أعطيتك ورقة فئة
مائة ،فقاؿ :الورقة صرفتها ،أو تصرفت فيها ،ولكن خذ عشر ورقات فئة عشرة يقبلها ،أو خذ ورقتُت فئة
طبسُت يقبلها؛ وذلك ألنو ال فرؽ بُت ىذه وىذه ،استثنوا تصرؼ اؼبشًتي ُب العبد إذا أعتقو ،إذا أعتقو
اؼبشًتي عتق على الصحيح؛ وذلك ألف الشريعة تتشوؼ إىل العتق.
والقول الثاني :أنو ال ينفذ ،وال يعتق ،وما ذاؾ إال أنو تصرؼ ُب شيء ليس ـبتصا بو ،ردبا البائع
يقوؿ :رد على عبدي ،فإذا قاؿ :أعتقتو ،كيف تعتقو وأنا قد اشًتطت أف يل اػبيار؟ أنا ندمت وال أستغٍت
عن عبدي ،فيكوف العتق ُب ىذه اغباؿ الغيا ،أما إذا كاف اػبيار للمشًتي ،وقاؿ :اشًتيت العبد بألف،
ويل اػبيار شهراٍ ،ب أعتقو ،والبائع ما لو خيار عتق.
وكذلك تصرؼ اؼبشًتي إذا كاف اػبيار لو -لو وحده ،-فإنو يصح ،فلو ذبح الشاة سقط خياره ،وال
يصح لو أف يذحبها ،والبائع قد اشًتط اػبيار ،أما إذا كاف البائع ما لو خيار ،واػبيار للمشًتي ،اشًتى
الشاة دبائةٍ ،ب إنو شرط اػبيار طبسة أياـ ،وذبح الشاة ُب اليوـ الثاٍل بطل خياره وسقط ولزـ البيع.
ذكرنا النوع الثالث خيار الغنب وىو أنو لزيادة الناجش ،وكذلك اؼبسًتسل ،وكذلك تلقي الركباف،
استثنوا اؼبستعجل ال خيار لو ،لو أف إنسانا دخل السوؽ مستعجبل  ،وؼبا دخل السوؽ اشًتى شاة على
عجل ،وزاد عليو صاحبها ،أو اشًتى كيسا على عجل ،مثبل :الكيس دبائة ،واشًتاه دبائتُت ،أو دبائة
وطبسُت ؼباذا تستعجل؟ ؼبا ال تسأؿ واحدا واثنُت ،أو تسأؿ الناس؟ ىذا رآؾ مستعجبل وزاد عليك ،فأنت
باستعجالك أخطأت فبل خيار لك.
ذكرنا -أيضا -خيار التدليس الذي يزيد بو الثمن كالتصرية ،التصرية ىي أال ربلب الشاة يومُت أو
ثبلثة ،إذا رآىا اؼبشًتي ظن أهنا ذات لنب كثَت ،فزاد ُب شبنهاٍ ،ب تبُت أهنا مصراة ،وأف ىذا اللنب لنب يومُت؛
فَتدىا وصاعا من سبر بعد اليوـ الثالث.
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كذلك خيار الغنب ،يكوف خيار الغنب على الًتاخي ،وكذلك خيار العيب ،والتدليس على الًتاخي ما
مل يوجد دليل الرضا إال ُب التصرية ثبلثة أياـ ،فإذا -مثبل ،-وجد الثوب ـبرقاٍ ،ب إنو طواه ،وقاؿ :ىذا ال
يصلح ،ورده بعد يومُت ،يلزـ البائع قبولو ،فإذا قاؿ :ؼباذا مل ترده ُب اليوـ األوؿ؟ يقوؿ :ما سبكنت ما
لبستو ،وأشهدت عليو أنو ذو عيب.
وكذلك خيار الغنب إذا اشًتى السيارةٍ ،ب وجد أنو مغبوف بزيادة الناجش أو اؼبسًتسلٍ ،ب ؼبا اشًتاىا
ورجع عرؼ أف فيها غبنا يعٍت :نصف الثمن أو ثلث الثمن ،أوقفها قاؿ :ال حاجة يل فيها ،ومل يردىا إىل
بعد يومُت أو ثبلثة أياـ يلزـ البائع قبوؽبا ،فاػبيار على الًتاخي ال على الفور.
وكذلك خيار التدليس ،التدليس ذكرنا أنو الذي يظهر السلعة دبظهر الئق ُب ىذه اغبالة ،إذا عرؼ أهنا
مدلسة فبل يلزمو أف يردىا ُب اغباؿ ،لكن إف وجد دليل الرضا بأف استعملها :لبس الثوب ،أو طبخ ُب
القدر -مثبل ،-أو استمر ُب حلب الشاة أكثر من ثبلثة أياـ -وىي مصراة مثبل ،-أو ركب السيارة
واستعملها ،أو سكن ُب الدار مع كونو مغبونا ،أو ما أشبو ذلك ،فإف ذلك دليل على الرضا يسقط خياره،
أما اؼبصراة فإنو ال يبسكها أكثر من ثبلثة أياـ إذا أمسكها أكثر فهو دليل الرضا.
عرفنا -أيضا -خيار العيب أنو ما ينقص قيمة اؼببيع كمرض ،وفقد عضو وزيادتو ،وكل عيب ينقص
الثمن ،فاػبروؽ ُب الثوب أو ُب القدر عيب ،واػبراب ُب السيارة ،أو التصدع ُب اغبيطاف ،أو ُب السقف
عيب -أيضا ،-ونقص أوراؽ من اؼبصحف أو من الكتاب عيب ،وىكذا فكل خلل ُب السلعة ،فإذا
اشًتى شاة ووجدىا عوراء أو مريضة أو عرجاء فهذا عيب ،لو اػبيار ،فإذا علم العيب ،فلو اػبيار بُت
األمرين :إما أف يردىا ويأخذ الثمن ،وإما أف يطالب باألرش.
ما األرش ؟ قسط ما بُت قيمة الصحة والعيب ،فإذا قاؿ :كم يساوي ىذا الكتاب وىو سليم ؟
يساوي -مثبل -عشرة ،واآلف فيو نقص أو فيو بياض كم يساوي؟ يساوي :شبانية ،يرد عليو اػبمس ،كم
تساوي ىذه الشاة وىي سليمة؟ تساوي :مائة ،كم تساوي وىي عوراء؟ تساوي :شبانُت ،يرد عليو اػبمس ،
وىكذا ىذه الزيادة تسمى األرش.
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وإذا تلف اؼببيع تعُت األرش ،إذا -مثبل -ذبح الشاة أو ماتت ،أو احًتؽ الثوب تعُت األرش؛ وذلك
ألنو ال يبكن رده ،وإف تعيب -أيضا -خَت بُت… مثبل :كانت الشاة فيها عورٍ ،ب إهنا عند اؼبشًتي
أصيبت عينها الثانية ،وأصبحت عمياء ،عيب عند البائع ،وعيب عند اؼبشًتيُ ،ب ىذه اغباؿ -أيضا-
ىبَت بُت أخذ أرش ،ودفع أرش ،لك اػبيار ،إما أف تأخذ أرش العُت اليت كانت عند البائع  ،وإما أف ترد
الشاة وترد معها أرش العُت اليت صارت عندؾ ،أو أرش الكسر الذي حدث عندؾ ،وتأخذ الثمن ،وإف
اختلف عند من حدث ،إذا قاؿ البائع :ىذا الكسر عندؾ ،قاؿ اؼبشًتي :بل قبل أف أشًتيها ،فإف القوؿ
قوؿ اؼبشًتي وبلف إف اشًتيتها ،وهبا ىذا العيب إذا مل يكن ىناؾ بينة.
عندنا السادس :خيار التخبَت ،التخبَت بالثمن أي :اإلخبار ،كثَت من اؼبشًتين ُب الشراء على شبن
اؼبشًتي ،على شبن البائع ،فيقوؿ :كم اشًتيت ىذه الكتب؟ فيقوؿ :اشًتيت الكتاب بثمانية ،فيقوؿ :أنا
أفيدؾ ريا ال أشًتيها بتسعةٍ ،ب تبُت أف اؼبشًتي اشًتى الكتاب بستة ،وأنو كذب ،وقاؿ :اشًتيتو بثمانية
يثبت اػبيار؛ ألنك اشًتيتها أنت بتسعة على أف ىو أخذ ُب الكتاب رياال ،وال شك أف ىذا ىو الفائدة فبا
قالو ،فإذا كذب عليك وقاؿ :اشًتيتها بثمانية ،وَب اغبقيقة ىو اشًتاىا بستة ،فإف لك اػبيار إذا باف أنو زاد
عليك ،باف التحذير أكثر.
وبدث ىذا كثَتا إذا … يقوؿ :إذا اشًتى إنساف غنما وجاء إليو آخر وقاؿ :أف أفيدؾ ُب كل شاة
عشرة ،أو قاؿ -مثبل :-أشركٍت أنا أدخل معك بالشراكة ُب ىذه الغنم أو ُب ىذه األكياس ،وكذب عليو
وقاؿ :الشاة دبائة ،أ و الكيس دبائة ،فأعطاه ُب كل شاة عشرة فائدة ،أو ُب كل كيس ،أو اشًتؾ معو وأخذ
نصف الغنم ،أو نصف األكياسٍ ،ب تبُت أف البائع كذب عليك ،وأنو اشًتاىا بثمانُت كل شاة ،أو كل
كيس بثمانُت ففي ىذه اغباؿ للمشًتي اػبيار؛ ألنو تبُت أنو أكثر ،تبُت أف الثمن أكثر فبا اشًتاه ،أنو
أخربه بأكثر ،كيف تشًتي بثمانُت؟ وتقوؿ :إٍل شاري دبائة ،أخطأت ىذا ما ىاودتك إال على إنك
اشًتيت باؼبائة ،أعطيت ُب كل شاة ،وُب كل كيس عشرة  ،فاشًتيت منك الكيس دبائة وعشرة ،وتبُت
عندما حبثنا أنك اشًتيت الكيس بثمانُت فاػبيار يل ،رد علي درانبي ،يبكن أف يصطلحا ،ويقوؿ :أسقط
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عنك العشرين اليت أنا زدهتا ،أنا اشًتيتها بثمانُت ،يصَت الثمن بتسعُت بدؿ ما ىو مائة وعشرة إذا تراضيا
على ذلك جاز.
كذلك -أيضا -إذا مل ىبربه أنو مؤجل ،إذا كاف الثمن مؤجبل إذا قاؿ -مثبل -بكم اشًتيت الغنم؟
فقاؿ :اشًتيتها دبائة كل شاة أو ا ألكياس ،وىو صادؽ ،ولكن اشًتاىا بثمن مؤجل وبل بعد سنة ،فأنت
اعتقدت أنو اشًتاىا بثمن النقد ،فأعطيتو فائدة ُب كل كيس عشرة ،وؼبا علمت بأف الثمن مؤجل ،واؼبؤجل
عادة يزاد فيو لو كاف نقدا لكاف الكيس بثمانُت ،ولكنو اشًتاه دبائة ألجل األجل ،ما معو دراىم ،واشًتاىا
دبائة ؼبدة سنة ،ففي ىذه اغباؿ ماذا نفعل؟ الصحيح أف للمشًتي اػبيار يردىا ،ويأخذ درانبو.
بعض العلماء يقوؿ :يؤجل على اؼبشًتي ،إذا كاف الثمن مؤجبل يؤجل على اؼبشًتي ،فقد يقوؿ :أنا ال
أعرفك يا مشًتي فكيف أؤجل عليك؟ أو يقوؿ اؼبشًتي :أنا ال حاجة يل ُب التأجيل ،أنا درانبي موجودة،
ال أحب الدين ،ففي ىذه اغباؿ لو اػبيار ،إما أف يسقط عنو ،فيقوؿ :شبنها حالة شبانوف ،وأنت اشًتيتها
دبائة ألجل األجل فبعنيها بثمانُت ،وأعطيك فائدة ،ىذا ىو خيار التخبَت.
كذلك إذا تبُت أنو اشًتىا فبن ال تكوف شهادتو لو ،فلو اػبيار؛ وذلك ألف العادة أنو يزيد ُب الثمن
ألجل مصلحة ولده ،إذا قاؿ :بكم اشًتيت الغنم أو األكياس؟ فقاؿ :كل كيس دبائة ،أعطيتو ُب كل
كيس ،أو ُب كل شاة فائدة عشرةٍ ،ب اتضح أنو اشًتاىا من ولده ،أو اشًتاىا من أبيو ،وزاد ُب الثمن
ؼبصلحة والده ،أو ؼبصلحة ولده ،ما تساوي إال شبانُت ،ولكن قاؿ :الزيادة عند ولدي ،أو عند والدي ال
هتم فأخربه ،وقاؿ :نعم أشًتيها دبائة ،وىو صادؽ ،ولكن ما اشًتاىا إال ؿباباة ،اشًتاىا من ولده ؼبصلحة
الولد ،أو ؼبصلحة الوالد أو األخ ،أو كبو فبن ال تقبل شهادتو لو ،أو اشًتاىا من زوجتو ،وزاد ُب الثمن ومل
ىبربؾ ،فإذا أخربؾ فلك اػبيار.
إذا قاؿ :اشًتيتها دبائة وىو صادؽ ،ولكنها ال تساوي إال شبانُت؛ ألنو زاد ُب الثمن ألجل مصلحة
ولده أو والده أو كبونبا؛ فيثبت اػبيار للمشًتي واغباؿ ىذه ،أو اشًتاىا بأكثر من شبانُت حيلة ،يكوف ىذه
حيلة ،إذا قاؿ -مثبل :-أف فبلنا التاجر حباجة إىل بيتك ىذا ،فأنا سوؼ أشًتيو منك ،أشًتيو منك
خبمسمائة ألف وال يساوي إال أربعمائة ،حىت أذىب إىل ىذا التاجر ،وأقوؿ :أبيعك -مثبل -برأس مايل،
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أو أبيعك بفائدة طبسُت ألف أو مائة ألف ،وأحلف لو أٍل اشًتيتو خبمسمائة ،وأنا صادؽ ،والبيت ما
يساوي إال أربعمائة ،ولكن وبتاؿ حىت يربح من ىذا التاجر الذي ما يضره وال يهمو بذؿ اؼباؿ لكثرة أموالو،
فهذا -أيضا -حيلة ،فإذا اتضح للمشًتي أنو حيلة فإنو يسًتد الثمن ويرد اؼببيع ،أو يشًتيو دبا يساويو.
ُع ِرؼ بذلك كل حيلة ال تنفذ  ،اغبيل ؿبنة يلجأ إليو كثَت من احملتالُت يقوؿ بعضهم:

واحتل على حل العقود وفسخها *** من أصلهــا وذاك لإلشــكال
إًل علـى المحتال فهو طبيبـها *** يا محنـة األديـان للمحتــال

فحل العقود يعٍت :حل ىذا العقد بُت اثنُت -مثبل -أو فسخو ىذا يصعب ،لكن يأتوف حبيل من ىنا
ومن ىناؾ ،كذلك لو باع بعضو بقسطو من الثمن ،ومل يبُت ذلك فللمشًتي اػبيار.
أحيانا يشًتي غنما كل شاة -مثبل -دبائة ،وىي زبتلف بعضها يُسوى طبسُت ،وبعضها يسوى مائتُت،

فبيع دبائتُت ودبائتُت وطبسُت ودبائة وشبانُت ،وإذا بقي رديئها ،وجئت إليو حلف لك أنو اشًتاىا كل شاة
دبائة وىو صادؽ ،ولكن باع خيارىا ،ومل يبق إال رديئهاُ ،ب ىذا اغباؿ الزـ أف ىبرب ،ويقوؿ :نعم إف
اشًتيتها كل شاة دبائة ،ولكن بعت بعضها بقسطو ،بعتها دبا تيسر.
وىكذا -أيضا -يفعل كثَت من الذين يبيعوف ُب الفواكو واػبضار وكبوىا ،يشًتي -مثبل -البطيخ -
اعبح -كل حبة -مثبل -بثبلثةٍ ،ب يبيع بعضها بعشرة ،وبعضها بثمانية ،وبعضها بسبع ،وبعضها خبمس،
يبيع خيارىا ،يأٌب إليو آخر إذا بقي عنده رديئها ،فيحلف أنو اشًتى كل واحدة بثبلثة ،وىو صادؽ ،ولكن
ما أخرب باغبقيقة يقلده ويصدقو ىذا ،ويقوؿ :اشًتيت منك برأس مالك ،وأعطيك فائدتو لاير ُب كل حبو،
ُب ىذه اغباؿ لو اػبيار إذا تبُت أنو مل يب ُت لو ،مل يقل :ىذا رديء ما اشًتيتو ،بعتو منو بعشرة ،وبعت منو
بعشرين ،وىذا الباقي قد يساوي الواحدة إال رياال أو ريالُت أو نصف لاير ،فاغباصل أف ُب ىذه األشياء
اػبيار.
النوع السابع أو القسم السابع :خيار الختبلؼ اؼبتبايعُت ،فإذا اختلف ُب قدر الثمن ،أو أجرة الدار،
أو عُت مبيع ،وال بينة ،أو لكل واحد منهما بينة ،ؽبما بينتاف ،عند ىذا بينة وعند ىذا بينة ،وتعارضت
البينتاف وتساقطتا فبل بد من اغبلف ،وبدث -مثبل -أنو يشًتي الدار ،وإذا اشًتاىا ****عند ذلك
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ىبتلفاف ،فيقوؿ البائع :بعتك بستمائة ،ويقوؿ اؼبشًتي :بل خبمسمائة ،وليس ىناؾ بينة ،وليس ىناؾ
وثيقة.
استأجرت الدار -مثبل -بعشرة آالؼ ،فقاؿ :بل خبمسة عشر ألف،
وكذلك األجرة إذا قاؿ -مثبل:-
ُ

وليس ىناؾ وثائق ،وليس ىناؾ بينةُ ،ب ىذه اغباؿ ال بد من التحالف فيتحالفاف ،ويبدأ البائع باغبلف؛
وذلك ألنو العارؼ باألصل ،ىو صاحب السلعة ،وىو العارؼ ،يعٍت :يعرؼ -مثبل -أنو عادة ال يبيع
الشاة إال دبائتُت ،وىذا يقوؿ :أشًتيتها منك دبائة ،عادة أنو ال يبيع الكيس إال دبائة ،وىذا يقوؿ :أشًتيتو
منك خبمسُت ،ففي ىذه اغباؿ وبلف البائع ،يشتمل حاؽبا على نفي وإثبات ،فيقوؿ :واهلل ما بعتك كبشي
دبائة ،وإمبا بعتك دبائتُت ،يشتمل على نفي وإثبات ،يبدأ بالنفي :ما بعتك دبائة ،وإمبا بعتك دبائتُت -مثبل-
 ،ما بعتك البيت بأربعمائة ،وإمبا بعتك خبمسمائة  ،وكذلك لو كاف إهبارا ،ما أجرتك بعشرة ،وإمبا أجرتك
خبمسة عشر.
وكذلك إذا كاف اػببلؼ -مثبلُ -ب عُت اؼببيع ،إذا اختلفا فقاؿ :بعتٍت النعجة ،فقاؿ ،بل بعتك
الكبش فيحلف ،ويقوؿ :ما بعتك النعجة األنثى ،وإمبا بعتك الذكر -الكبش ،-فيشتمل حلفو على نفي
يرض اؼبشًتي بيمينو حلف مرة ثانية اؼبشًتي ،فيحلف عند ذلك ويقوؿ :واهلل ما اشًتيتو
وإثبات ،فإذا مل َ

دبائتُت ،وإمبا اشًتيتو دبائة ،واهلل ما استأجرتو خبمسة عشر ،وإمبا استأجرتو بعشرة ،وىكذا تشتمل -أيضا-
يبينو على نفي وإثبات ،ويبدأ بالنفي أو يقوؿ :واهلل ما اشًتيت الكبش ،وإمبا اشًتيت النعجة ،فتشمل على
نفي وإثبات ،ووبلف البائع ما بعتو بكذا ،وإمبا بعتو بكذاٍ ،ب وبلف اؼبشًتي ما اشًتيتو بكذا ،وإمبا اشًتيتو

بكذا.
ٍ
"ولكل الفسخ إف مل يرض بقوؿ اآلخر" ،فإف مل يوافق البائع على البيع دبائة فلو أف يقوؿ :رد علَي
كيسي ،رد علَي نعجيت ،رد علَي بييت ،إف رضي اؼبشًتي ،وقاؿ :قبلتو دبائة وطبسُت ،قبلت الكبش بدؿ
النعجة ،قبلت اإلهبار خبمسة عشر ألف رضي فإف لو ذلك ،فاغباصل أنو إذا ربالفا ،حلف البائع ٍب حلف
اؼبشًتي ،فإهنما يفسخاف العقد.

42

أخصر المختصرات
إذا كانت السلعة تالفة يتحالفاف ،ويغرـ اؼبشًتي القيمة ،يعٍت :قد تتلف عند اؼبشًتي ،ذبح الشاة -
مثبل ،-واختلفا ُب قيمتها ،البائع يقوؿ :مائتُت ،واؼبشًتي يقوؿ :مائة ،وىذا قد ذحبها وأكلهاُ ،ب ىذه
اغبالة تقدر كم قيمتها؟ شاة صفتها كذا وكذا يا أىل النظر كم تقدروىا؟ يغرمها اؼبشًتي دبا تساوي.
إذا اختلفا ُب صفتها فقاؿ البائع :إنو شاة ظبينة أو لبوف ،وقاؿ اؼبشًتي :بل ىزيلة ،وليست حامبل،
وليست لبونا ،القوؿ قوؿ الغارـ وىو اؼبشًتي ،وكذلك سائر ما ىبتلفاف فيو ،فإذا قاؿ اؼبشًتي :الثوب
احًتؽ ،وفيو عيوب ،وفيو خروؽ ،وشبنو -مثبل -عشرة ،فقاؿ البائع :بل شبنو طبسة عشر ،وىو سليم ،وليس
فيو خروؽ ،وليس فيو عيوب ،ففي ىذه اغباؿ اؼبشًتي يقوؿ :بعشرة ،والبائع يقوؿ :خبمسة عشر ،والثوب
قد احًتؽ ،أو قد سبزؽ ،واختلفا -أيضاُ -ب العيوب اليت كانت فيو ،واختلفا ُب صفتو َمن القوؿ قولو؟
القوؿ قوؿ اؼبشًتي؛ ألنو غارـ ،فيقدر بقيمتو اليت يقدرىا هبا ،ويصفو هبا اؼبشًتي.
ٍ
األجل -مثبل -إذا أف قاؿ :إٍل
"وإف اختلفا ُب أجل أو شرط وكبوه ،فقوؿ ناؼ" ،قوؿ َمن ينفيوَ ،
اشًتيت البيت مؤجل ؼبدة شهر أو ؼبدة سنة ،فقاؿ البائع :بل حاؿ ،ليس ىناؾ أجل ،الثمن حاال ،القوؿ
قوؿ من؟ قوؿ من ينفيو ،قوؿ البائع؛ ألنو ٍ
ناؼ.
َ
َ
وكذلك لو -مثبل -قاؿ :إف قاؿ البائع :بعتك -مثبل -البيت بشرط أف أسكنو شهرا ،وأنكر ذلك
اؼبشًتي ،وقاؿ :بل البيع ناجز ،وليس ىناؾ شرط ُب ىذه اغباؿ ،القوؿ قوؿ من ينفي الشرط.
اختلفا ُب أجل يعٍت :وكذلك لو اختلفا ُب ربديد األجل ،فالبائع يقوؿ :أجل الديْن ستة أشهر،
واؼبشًتى يقوؿ :اثنا عشر شهرا ،فالقوؿ قوؿ من؟ قوؿ البائع أنو ستة أشهر؛ ألنو ٍ
ناؼ للزيادة؛ وألف األصل
ِحل اآلجاؿ ،أو ِحل اؼببيعات ،وعدـ تأجيلها ،اغباصل أنو إذا اختلفا ُب أجل أو شرط ،فالقوؿ قوؿ من
ينفيو.
وكذلك إذا اختلفا ُب عُت اؼببيع أو قدره ،القوؿ قوؿ البائع ،اختلفا ُب عُت اؼببيع ،ذكرنا قبل قليل أهنما
ىبتلفاف ُب عُت اؼببيع ،فيقوؿ -مثبل -البائع :بعتك الذكر ،ويقوؿ اؼبشًتي :اشًتيت األنثى ،أو -مثبل-
يقوؿ :بعتك ىذا البيت الذي ىو دور ،فيقوؿ :ال ،بل بعتٍت ىذا البيت الذي ىو من دورين ،ففى ىذه
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اغباؿ القوؿ قوؿ البائع؛ ألنو ىو اؼبالك ،فيحلف أٍل ما بعتو مثل ما تقدـ ،وبلف ما بعتو ىذا البيت ،وإمبا
بعتو ىذا البيت ،ما بعتو ىذه األنثى ،بل بعتو الذكر ،ىذا اختبلفهم ُب عُت اؼببيع.
وكذلك إذا اختلفا ُب قدره ،فإذا قاؿ -مثبل :-بعتٍت الكيسُت دبائة ،فقاؿ :بل الكيس ،وَب ىذه اغبالة
القوؿ قوؿ البائع ،فيحلف ما بعتو كيسُت ،وإمبا بعتو كيسا ،تقدـ إذا اختلفا ُب قدر الثمن.
ذكر ىناؾ -أيضا -قسما ثامنا" :ويثبت للخلف ُب الصفة ،وتغَت ما تقدمت رؤيتو" مثبل :باعك شاة
بالوصف ،أبيعك شاٌب من صفتها كذا وكذا ،أهنا ظبينة وكبَتة ولبوفٍ ،ب إذا جاء وجدىا ـبتلفة ،ليست
الرب ،بر جيد
ظبينة ،أو ليست كبَتة ،أو ليست لبونا ،أو -مثبل -أبيعك -مثبل -ذلك الكيس الذي فيو ُ
ٍ
صاؼ ليس فيو خلط وال رداءة ،وؼبا رأيتو وجدتو ـبتلفا ،وجدتو أنو رديء ،وأف فيو شعَتا ،أو فيو ترابا ،أو
ما أشبو ذلك يثبت اػبيار للخلف ُب الصفة.
ىناؾ أشياء تباع بالوصف مع أنو ال هبوز بيعها بالوصف ،لكن ُب ىذه األزمنة يبكن أف هبوز مثل:
اؼبنازؿ ،يعٍت :قد تشًتي البيت ،وأنت ما رأيتو ،ولكن يضعوف لو ـبططا ،ويقولوف :ىذا الدور أرضي فيو
كذا وكذا منزؿ ،وأساسو من كذا ،ونوع الببلط من كذا ،وارتفاع السقف كذا ،وسعة اؼبنزؿ كذا وكذا مًتا،
أو كذا وكذا سم ،ومرافقو كذا وكذا ،وأبوابو من كذا ،ومكيفاتو من كذا ،يرظبونو؛ فتتصوره كأنك تراهٍ ،ب إذا
دخلتو تغَتت الصفة ،تغَتت عما وصف لكُ ،ب ىذه اغبالة يثبت اػبيار.
كذلك -أيضا -لو رأيتو رؤية سابقةٍ ،ب تغَت ،رأيتو قبل شهر ،رأيت اعبمل وىو ظبُت ،ولكن ظننت
أنو ٍ
باؽ على ظبنو ،فإذا ىو قد ىزؿ؛ فعند ذلك يثبت لك اػبيار ،أو -مثبل -دخلت البيت قبل شهر أو
قبل شهرين وىو مهيأ وؿبسن ،وؼبا رأيتو اشًتيتو بنصف ،ورأيتو بعد شهر شهر فإذا ىو -مثبل -قد تكسر
ببلطو ،أو تكسرات جدرانو -مثبل ،-أو انقلعت أصباغو ،أو ما أشبو ذلكُ ،ب ىذه اغباؿ يثبت اػبيار.
انتهينا من أقساـ اػبيار ،القسم الذي بعده عنوانو :قبض اؼببيع وتصرفو فيو ،بأى شيء وبصل القبض؟
ومىت يصح التصرؼ؟.
يقوؿ" :من اشًتى مكيبل وكبوه لزـ بالعقد ،وال يصح تصرفو فيو قبل قبضو".
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كلمة "كبوه" يدخل فيها ما يباع بالوزف وبالعد وبالزرع ،فاؼبكيبلت مثل اغببوب عادة أهنا تباع بالكيل،
فإذا اشًتيت كومة طعاـ سبر أو بُر أو أرز اشًتيتها ،قلت :اشًتيت صبيع ىذه الصربة ،وكل صاع خبمسة
وتفرقتما ،والرب ال يزاؿ ُب مكانو ،أعطيتو الثمن أو بعض الثمن ،مىت يصح لك أف تتصرؼ فيو؟ إذا قبضتو،
بأي شيء وبصل القبض؟ بالكيل ،وىكذا ال يصح لك أف تبيعو حىت تستوفيو.
ورد َب اغبديث:



من ابتاع طعاما فبل يبيعو حىت يستوفيو



بأي شيء يتم استيفاؤه؟ بالكيل،

واغبديث  هنى عن بيع الطعاـ حىت هبري فيو الصاعاف ،صاع البائع وصاع اؼبشًتي



مثبل :إف قلت :اشًتيت منك ىذه الصربة كم ىي؟ قاؿ :أنا قد كلتها ،وإذا ىي مائة صاع ،تقوؿ :أنا
ال أقبلها إال بالكيل ،فتكيلها -مثبل -لنفسك ،فإذا كلتها دخلت ُب ملكك ،جاء إنساف آخر يشًتي ال
يشًتيها بكيلك ،بل ال بد من كيل آخر ليحصل ما بيع بالكيل كيبل ،يبكن إذا كاف اؼبشًتي الثاٍل
يشاىدؾ وأنت تكتاؽبا من البائع األوؿ أف يعطيك فائدة ويشًتيها منك ،ولكن ال بد من حيازهتا.
ورد ُب حديث عن ابن عمر أنو قاؿ:



اشًتيت زيتا ُب السوؽ فأتاٍل رجل ،وأعطاٍل فيو فائدة

أعجبتٍت ،فأردت أف أضرب على يده ،وإذا رجل خلفي يقوؿ :ال هبوز ،فالتفت فإذا زيد بن ثابت ،فقاؿ:
إف رسوؿ اهلل  هنى أف تباع السلع حيث تبتاع حىت وبوزىا التجار إىل رحاؽبم  فلذلك ال بد أف تقبض
مرتُت ،يقبضها البائعٍ ،ب يقبضها اؼبشًتي.
وىكذا -أيضا -م ا يوزف ،فإذا كاف زبرة حديد واشًتيتها أو كباس أو صفر أو رصاص وكبو ذلك فبا
يباع بالوزف ،كومة اغبديد تسمى زبرة اغبديد قاؿ تعاىل:



     صبع زبرة ،وكومة الرب

مثبل -أو الشعَت أو الذرة أو الدخل أو األرز تسمى صربة ،اغبديد يباع بالوزف ومثلو مثبل -والصوؼ-والقطن واللحوـ تباع بالوزف ،فإذا رأيت -مثبل -كومة غبم وقلت :أنا أشًتي -مثبل -كيلو -مثبل-
خبمسة ،مىت يدخل ُب ملكك؟ ال يدخل إال بالوزف ،تأٌب باؼبيزاف وتزنو ،فإذا وزنتو دخل ُب ملكك ،وصح
لك التصرؼ فيو.
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كذلك ما يباع بالعدد ،وإذا -مثبل -أتيت إنساف وعنده كومة من كرع -مثبل -وقلت اشًتيت منك
عشرة ،كل واحدة برياؿُ ،ب ىذه اغباؿ ال بد من عده ،وال يدخل ُب ملكك إال بعد العدد ،وىكذا -
مثبل -ما يذرع ،إذا اشًتيت اإلنساف -مثبل -أطواؿ مطويات على عود أو كبوه من القماش ،كل مًت
بعشرة ،مىت يصح لك أف تبيع فيها؟ إذا ذرعتها ،ال بد أف تقبضها بالذرع.
يقوؿ" :وبصل قبض ما بيع بكيل كيلو ،وما بيع بالوزف وزنا ،وما بيع بالعد عددا ،وما بيع بالذرع ذرعا،
وال بد من حضور اؼبشًتي أو نائبو -يعٍت :وكيلو ،-ووعاؤه كيده" ،لو أرسل لك األكياس ،وقاؿ :كِْل َها،
واجعلها ُب ىذه األكياس ،كِ ْل ىذه الصربة ،فوعاؤه كيده ،يعٍت :كأنو قبض ذلك حيث إنو أرسل الكيس،
فكلتها -مثبل -وأشهدت عليها.

يقوؿ" :وصربة ومنقوؿ قبضو -بأي شيء؟ بالنقل -بنقلو" قبضو بنقلو ،الصربة كومة طعاـ ،وإذا بيعت
جزافا ،فبل تباع حىت تنقل من مكاهنا ،يعٍت :قد يباع الشيء جزافا ،يعٍت :كومة -مثبل -من خضار ،من
طماطم ،أو من بصل ُب ىذه اغباؿ قد يقوؿ :اشًتىا صبلة جزافا ،كيف يتم النقل؟ وكيف يتم القبض؟
بتحويلها من مكاهنا.
وكذلك كل ما ينقل قبض األكياس بنقلها من زاوية إىل زاوية ،كذلك ما يتناوؿ بتناولو ،قبض الكتاب
يعٍت :يبده إىل اؼبشًتي ،بتناولو فيدخل ُب ملكو ،قبض ما ال ينقل كالعقار والبستاف أو البيت قبضو
بتخليتو.
يقوؿ" :واإلقالة فسخ تسن للنادـ" تسن يعٍت :تستحب ،ورد فيها حديث أف النيب



قاؿ  :من

أقاؿ نادما بيعتو أقاؿ اهلل عثرتو  ؛ وذلك ألف اإلنساف -مثبل -قد يشًتي الشيء ،أو يبيع الشيءٍ ،ب
يندـ؛ فيأٌب إىل الطرؼ الثاٌل ،ويقوؿ :أقلٍت فإنٍت قد ندمت ،فيسن أف يقبل ذلك ،وأف يقيلو ُب البيع ،إذا
بعت -مثبل -دارؾٍ ،ب تبُت أنك ال تستغٍت عنها ،وقد استلمت الثمن ،وندمت على ذاؾ ،وجئت إىل
اؼبشًتي وقلت :إٍل قد ندمت ،وتبُت أٍل خاطئ ُب ىذا البيع أقلٍت أقاؿ اهلل عثرتك ،يستحب أف يقيلك
ويرد عليك بيتك.
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وىكذا العكس لو أف اؼبشًتي ندـ ،اشًتى البيت -مثبل -خبمسمائة ألفٍ ،ب ندـ ،وتبُت أنو ال حاجة
ٍ
مستغن عنو ،أو أنو كثَت الثمن ،فجاء إىل البائع ،وقاؿ :قد ندمت أقلٍت خذ بيتك،
لو إليو ،أو أنو -مثبل-
ورد علَي درانبي ىل يلزـ البائع؟ ال يلزمو ،ولكن يستحب ،يستحب لو ذلك؛ ألف البيت قد دخل ُب ملك
اؼبشًتي ،والثمن قد دخل ُب ملك البائع ،وكل منهما صح لو التصرؼ فيما صار إليو ،فقبولو لئلقالة يعترب
تساؿبا منو ،وليس ببلزـ.
بيعا
كذلك اختلف ىل اإلقالة بيع أو فسخ؟ والراجح أهنا فسخ؛ ألنو رد للبيع األوؿ ،وليست ً

مستأنفا ،ىناؾ َمن يقوؿ :إهنا تعترب بيعا ،وإنو اشًتى منك البيت ،يعٍت :ىو -مثبل -باعك البيت
خبمسمائة ألفٍ ،ب ؼبا ندمت قبلو منك ،وأعطاؾ اػبمسمائة ألف ،فكأنو اشًتاه منك خبمسمائة ،ويًتتب
على ذلك مسائل ما ذُكرت ىنا.
نتوقف ىا ىنا ،واهلل أعلم.
نستمع األسئلة.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىنا سائل يقوؿ :إذا اشًتيت سيارة خبمسُت ألف لاير ،وجاءٍل رجل وقاؿ :لك
ألف لاير ،وأخرج من ىذه السيارة ،والسيارة ُب نفس اؼبعرض مل أحركها ومل آخذىا إىل رحايل ،مع العلم أنو
سيعطي اػبمسُت ألف إىل البائع األوؿ ىل ىذا صحيح؟.
ج :ال بد أنك قبل أف تبيعو تقبضها ،وحيث إهنا فبا ينقل ،فقبض اؼبنقوؿ بنقلو ،ربركها من موضعها،
وتنقلها من مظلة إىل مظلةٍ ،ب بعد ذلك تبيعو بربح أو خبسراف.
س :وىذا يقوؿ :انتشر أخَتا مشروع تقسيط العقار عن طريق شركة الراجحي ،فهل عملهم ىذا
صحيح ؟.
ج :ال بأس بذلك التقس يط ُب العقار فهو كالتقسيط ُب غَته ،كالتقسيط ُب السيارات ،والتقسيط ُب
الثبلجات؛ ألف األمتعة وما أشبهها… اإلنساف -مثبل -قد ال هبد الثمن دفعة واحدة ،فيأٌب إىل الشركة،
أو يأٌب إىل التاجر ،ويقوؿ :أريد أف تبيعٍت قطعة أرض أو عمارة ،وشبنها أقساط ،أعطيك كل شهر قسط
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كألف أو طبسة آالؼ أو كل سنة عشرة ألف أو مائة ألف ،ويسمى ىذا بيع باألجل ،واألجل يصح أف
يكوف آجاال.
إذف ال مانع ،وكما لو احتجت -مثبل -إىل ثبلجة أو غسالة ،واشًتيتها -مثبل -بألف ،وقلت :أسلم
لك كل شهر مائة على أقساط ،هبوز.
س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :إذا كانت العُت سواء مكيبل أو معدودا ،ويكوف معلوـ الوزف أو اؼبكيل،
مثل أف يكوف ىذا الكيس بو  45ؾ -مثبل ،-أو تكوف ىذه البضاعة معروفة ُب العدد ،وؽبا عدد ؿبدد
متعارؼ عليو عند التجار ،فهل هبب علي أف أعده أو أوزنو ،أـ يُكتفى بالتعارؼ عليو؟.

ج :األكياس تعد وتباع بالعدد إذا كانت موزونة مكتوب عليها وزهنا فبل حاجة إال أف يُفتح كل كيس،

ٍب يكاؿ أو يوزف ،اؼبعروؼ أهنا معروفة ،بيعها ينتقل من كوهنا مكيلة إىل كوهنا معدودة ،وىكذا -مثبل-
األطواؿ ُب األقمشة ،مكتوب على كل واحدة عدد األمتار ،فتباع ىذه بالعدد ،ولكن حيث إهنا من صبلة
ما ينقل يعٍت :قبضها بنقلها ،بتحويلها من زاوية إىل زاوية.
فإذا اشًتيت -مثبل -عشرة أكياس ،كل كيس دبائة ،وأنت تريد أف تبيعها على مستدين -مثبل -كل
كيس دبائة وعشرين ،فبل تبيعها عليو حىت ربوزىا ،حىت تنقلها من زاوية إىل زاوية ،أو من الدكاف -مثبل-
الطريقٍ ،ب بعد ذلك تبيعها ،ويكوف ىذا ىو القبض.
س :وىذاف سؤالف من النساء األوؿ سائلة تقوؿ :فضيلة الشيخ عبد اهلل -أحسن اهلل إليك -زوجي
هبربٍل على مشاىدة التليفزيوف ،وكبن معاشر النساء نفنت باؼبذيعُت واؼبمثلُت ،كما أنكم تفتنوف بالنساء،
فهل أعترب عاصية وآشبة إذا مل أطع زوجي ،وجزاكم اهلل خَتا؟.
ج :ال طاعة ؼبخلوؽ ُب معصية اػبالق ،فإذا كانت ىذه الرؤية تسبب فتنة ،أف اؼبرأة إذا نظرت إىل
ىؤالء الرجاؿ اؼبذيعُت قد يكونوف -مثبل -من الشباب ،وقد يكونوف ُب غاية اعبماؿ ،فبل شك أف ىذا
يثَت الشهوة ،وأنو يدفع إىل الفتنة وإىل الفحشاء ،وكبو ذلك.

48

أخصر المختصرات
صح يح أف الشباب إذا نظروا إىل اؼبرأة ،ولو بواسطة الشاشات فإف ذلك يكوف فتنة ،فتنة يفنت كثَت من
الشباب ،وكذلك تفتنت اؼبرأة إذا نظرت إىل صورة ىذا اإلنساف حىت ذُكِر لنا كثَتا أف إذا رأتو ُب الشاشة
تقوـ وتقبل الشاشة ،ال شك أف ىذا من أسباب الفتنة ،عليها أال تطيع زوجها ُب ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذه سائلة أخرى تقوؿ :ىل يبدأ الصف من اؼبنتصف من خلف اإلماـ،
واألفضلية لليمُت؟ وىل اليمُت أفضل من الشماؿ بالنسبة للصفوؼ ،وجزاكم اهلل خَتا؟.
ج :األصل أف الصفوؼ تبدأ من الصف ،وأف يبنو الصف أفضل من يسرتو ،ولكن القرب من اإلماـ
أفضل إذا كاف -مثبل -عن يبُت اإلماـ عشروف ،وعن يساره عشرة ،فنفضل عن يساره للقرب من اإلماـ.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :ما حكم العربوف اؼبدفوع مقدما إذا فشلت الصفقة ،ىل ىي
من حق البائع إذا رجع اؼبشًتي عن الشراء أـ يسًتدىا اؼبشًتي ،وجزاكم اهلل خَتا؟.
ج :إذا كاف ؽبما اػبيار ،أو لواحد منهما فإنو يرده ما قبضو فبا يسمى عربونًا ،أو مقدمة شبن ،وأما إذا

كاف البيع الزما ،ما ليس فيو خيار ،فإهنما يصطلحاف على أنٍت أقبل منك رد البيع ،ولكن الثمن الذي
أتاٍل يل أو أجرة العقار يتفقاف؛ ذلك ألف البيع قد لزـ ،أما إذا مل يكن الزما ،بل فيو خيار فإنو يرد الثمن
كلو دبا فيو العربوف.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،لدي منزؿ للبيع ،وقلت لصاحب العقار أريد عن ىذا
اؼبنزؿ مائة ألف لاير صافيا ،والباقي لك ،وصاحب العقار باع اؼبنزؿ دبائة وعشرين ألف لاير ،ومل ىبرب صاحب
العقار ىل ىذا العمل جائز ،وجزاكم اهلل خَتا؟.
ج :يبكن أف هبوز حيث إنو رضي باؼبائة ألف ،ولكن األوىل أنو ىبربه ،ويقوؿ :اؼبنزؿ يساوي أكثر من
مائة ،أنا بعتو دبائة وعشرين ألف ،وأجرٌب -مثبل -إمبا ىي طبسة آالؼ أو ستة آالؼ اليت ىي اؼبعتاد ،أو
ألفُت ونصف عند بعضهم ،يعٍت :ربع العشر أو طبس العشر ،فاغباصل أنو إذا باع بأكثر فاألوىل أف ىبرب
اؼبالك ،ويقوؿ :بعتو دبائة وعشرين ،فلو ظبحت يل بالعشرين وإال أخذت أجرٌب اليت ىي ربع العشر أو
نصف العشر ،والباقي لك فإنك أنت صاحب اؼباؿ.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،لو تلف اؼباؿ أو السلعة مدة خيار اجمللس أو الشرط ُب
يد البائع أو اؼبشًتي بغَت تفريط وال ٍ
تعد ،فما اغبكم؟ ىل يضمن؟.
ج :الصحيح أف ىذا على اؼبشًتي إذا كاف ُب مدة اػبيار ،يعٍت :خيار الشرط ،وأما خيار اجمللس
فالعادة أنو مل يتم قبضو ومل يتفرقا؛ فيذىب على البائع ،فإذا كاف أحدنبا تسبب ُب إتبلفو ،فإنو يغرمو،
وكذلك لو أتلفو أجنيب فإنو يغرمو ،يغرـ ذلك اؼبتلف.
س :أحسن اهلل إليك ،ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،أريد السفر قريبا -إف شاء اهلل -ألحد اؼبدف
اجملاورة ،ويل أقارب يبلكوف بعض اؼبنكرات مثل أشرطة الغناء والدش وغَتىا ،فهل هبوز سرقة ىذه اؼبنكرات
ٍب كسرىا؟
ج :عليك النصيحة أف تنصحهم ،وأف ربذرىم ،وأف تبُت ؽبم ،وأما كونك تسرقهم فأنا أرى أف ُب
ذلك مفاسد ،أهنم ال بد أهنم وبصل منهم شيء من الفتنة ،ومن القتاؿ ،ومن التأديب ،ومن الشكيات
واؼبرافعات ،وما أشبو ذلك ،فإذ مل يقبلوا النصيحة نرى أنك تعتزؿ تلك اؼبساكن الذي فيها ىذه اؼبنكرات.
س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :ما رأيكم فيما يفعلو بعض الباعة عند الشراء فيقوؿ للمشًتي :اذىب
وامض ُب السوؽ ،وأي ؿبل ذبد السلعة فيو فسأنزؿ لك طبسة رياالت عن آخر سعر ،أو عن آخر شبن؟.
ج :يصح ذلك ،ولكن ينبغي أنو ال وبملو على ذلك ،بل يقل :ىذا الذي أف أبيعو ،والذى يبيع ليغري
لست مسئوال عنو ،وىذا يفعلو كثَت ،يقوؿ -مثبل :-عندي أنت تشًتي -مثبل -عشرين كيسا ،وأف أبيع
دبائة ،ولكن اذىب ،وانظر ُب األسواؽ شبن ىذا وىذا وىذا وىذا ،فإذا وجدت أف أحد منهم يبيع خبمسة
وتسعُت بعتك أنا بتسعُت ،وىكذا لعل ذلك جائز.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :من وجد ُب السلعة عيبا فردىا إىل البائع ،فقاؿ البائع :أرد عليك
األرش ،فرفض اؼبشًتي إال أف يرد القيمة كاملة ،ورد السلعة إىل البائع ،فهل ىو ـبَت بُت رد السلعة أو
األرش؟.
ج :نص على ذلك صاحب الكتاب يقوؿ" :إف البائع يلزمو ما يطلبو اؼبشًتي ،فإف طلب اؼبشًتي
األرش أعطاه األرش ،وقاؿ :أمسك السلعة ،ويل الثمن ،وإف طلب الرد ،والفسخ فلو ذلك" فاػبيار
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للمشًتي يقوؿ -مثبل :-وجدت الكتاب ناقصا فبل أريده ناقصا ،أعطٍت الثمن ،وتارة يقوؿ :سأقبلو ،ولكن
أعطٍت قيمة اػبلل ىذا النقص ،نقص صفحات -مثبل -أو غياهبا ينقصو الربع أو اػبمس أعطٍت الربع أو
اػبمس الذي ينقصو اػبيار للمشًتي.
س :أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :اشًتيت خبور دبائة وثبلثُت لاير ،ولكنٍت كتبت عليو مائتُت وثبلثُت لاير،
ٍب قمت باغبراج عليو حىت وصل إىل مائيت لاير فبعتو هبذه القيمة فهل علي شيء؟.
ج :ال شك أف عليك؛ ألف الناس إذا رأوا ىذه الكتابة اعتربوا أنك صادؽ ،وزادوا فيها ،فهذا يعترب
تدليسا ،عليك أف تكتب الثمن اغبقيقي ،يبكن إذا كاف ىناؾ تكلفة ،إذا -مثبل -أنك اشًتيت السلعة
الكيس:مثبل -بثمانُتٍ ،ب إنك أجرت َمن وبملو خبمسةٍ ،ب استأجرت لو ـبزنا خبمسة ،فأصبح بتسعُت،

من العلماء َمن يقوؿ :عليك أف زبربه تقوؿ :شبنو شبانوف ،وأجرتو كذا ،وأجرتو كذا ،زبرب بذلك حقيقة،
ومنهم َمن يقوؿ :هبوز لك أف ُذبمل ،وتقوؿ :إف قيمتو تسعوف عن الذي تكلف بو ،وىذا ىو الذي عليو
أكثر الناس.

أحسن اهلل إليكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
ربا الفضل


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،والصبلة والسبلـ على نبيا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قاؿ رضبو اهلل -تعاىل :-فصل :الربا نوعاف :ربا فضل ،وربا نسيئة.
فربا الفضل وبرـ ُب كل مكيل وموزوف بيع جبنسو متفاضبل ولو يسَتا ال يتأتى ،ويصح بو متساويا،
وبغَته مطلقا بشرط قبض قبل تفرؽ ،ال مكيل جبنسو وزنا وال عكسو إال إذا علم تساويهما ُب اؼبعيار
الشرعى.
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وربا النسيئة :وبرـ فيما اتفق ُب علة ربا فضل كمكيل دبكيل ،وموزوف دبوزوف نساءً ،إال أف يكوف الثمن

أحد النقدين فيصح.

وهبوز بيع مكيل دبوزوف ،وعكسو مطلقا،وصرؼ ذىب بفضة ،وعكسو.
وإذا افًتقا متصارفاف بطل العقد فيما مل يقبض.
فصل :وإذا باع دارا مشل البيع أرضها ،وبناءىا ،وسقفها ،وبابا منصوبا ،وسلما ورفا مسمورين ،وخابية
مدفونة ،ال قفبل ،ومفتاحا ،ودلوا ،وبكرة وكبوىا ،أو أرضا مشل غرسها وبناءىا ،ال زرعا ،وبذره إال بشرط،
ويصح مع جهل ذلك.
ؼبشًت ،وجزة ولقطة ظاىرتاف لبائع ما مل يشًتطو ٍ
وما هبز أو يلقط مرارا فأصولو ٍ
مشًت.
ومن باع لببل تشقق طلعو ،فالثمر لو مبقي إىل جذاذ ما مل يشرطو ٍ
مشًت ،وكذا حكم شجر فيو شبر

ٍ
باد ،أو ظهر من نوره كمشمش ،أو خرج من أكمامو كورد وقطن ،وما قبل ذلك ،والورؽ مطلقا ٍ
ؼبشًت.

قطع
وال يصح بيع شبر قبل بدو صبلحو ،وال زرع قبل اشتداد حبو لغَت مالك أصل أو أرضو ،إال بشرط ٍ
إف كاف منتفعا بو ،وليس مشاعا ،وكذا بقل ورطبة وال قثاء وكبوه إال لقطة لقطة ،أو مع أصلو ،وإف ترؾ ما
شرط قطعو بطل البيع بزيادة غَت يسَتة إال اػبشب فبل ،ويشًتكاف فيها.
وحصاد ،ولقاط وجذاذ على ٍ
مشًت ،وعلى بائع سقي ،ولو تضرر أصل.
وما تلف سوى يسَت بآفة ظباوية فعلى بائع ما مل يبع مع أصل ،أو يؤخر أخذ عن عادتو.
وصبلح بعض شبرة شجرة صبلح عبميع نوعها الذي ُب البستاف ،فصبلح شبر لبل أف وبمر أو يصفر،
وعنب أف يتموه باؼباء اغبلو ،وبقية شبر بدو نضج ،وطيب أكل ،ويشمل بيع دابة عذارىا ومقوادىا ونعلها،
وقن لباسو لغَت صباؿ.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
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الفصل األوؿُ :ب الربا ،والفصل الثاٍلُ :ب بيع األصوؿ والثمار.
فنبدأ بالربا.
الربا ُب اللغة الزيادة ،يقاؿ :ربا ىذا الشيء يعٍت :زاد ،قاؿ اهلل -تعاىل:-

    

   يعٍت :ربت :زادت بالنبات ،وارتفعت عن مستواىا ،وكذلك قاؿ تعاىل:
  

 

الربوة :اؼبكاف اؼبرتفع الذي زائد عن مستوى األرض ،ىذا تعريفو ُب اللغة ،وُب الشرع :الربا

زيادة ُب شيء ـبصوص ،يعٍتُ :ب أشياء ـبصوصة.
والربا قد حرمو اهلل -تعاىل ،-وورد الوعيد الشديد ُب ربريبو ،فمن ذلك قوؿ اهلل -تعاىل:-



              

صرع يبشي قليبلٍ ،ب يُصرع،
يعٍت :توعدىم بأهنم ُب اآلخرة يقوـ أحدىمٍ ،ب يسقط مثل اجملنوف الذي يُ ْ
ىكذا شبههم بالذى يتخبطو الشيطاف من اؼبس يعٍت :الذي قد المسو مس من اعبِن ،فالعادة أنو يبشيٍ ،ب
يُصرعٍ ،ب يقوـ فيمشيٍ ،ب يسقط ،فهكذا يقوموف إذا بعثوا أكلة الربا.

ُب بعض اآلثار أهنم يعرفوف بانتفاخ بطوهنم ،وورد ُب حديث ظبرة الذي ُب البخاري ذكر الرؤيا اليت

ذكر أنو مر برجلُت :أحدنبا :يسبح ُب ماء ،واآلخر :يسبح ُب دـ ،واآلخر على طرفو عنده حجارة كلما
أتى إليو فتح فمو وألقى فيو حجارة ،حجرا أو حجارة ،وفسره بأنو آكل الربا كأنو يأكل من ىذه اغبجارة.
اتفق العلماء على أن الربا من كبائر الذنوب ،واستدلوا على ذلك-:
أوًل  :بالوعيد الشديد ُب القرآف قاؿ اهلل -تعاىل:-

       

                 أي:
عاد إىل تعاطيو ،ومل يتب منو ،واستعملو ،وأكلو فإنو متوعد هبذا الوعيد الشديد
ٍ   ب قاؿ تعاىل:



  

           أي :اتركوا ما

بقي من الربا إف كنتم مؤمنُتٍ ،ب قاؿ:
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بعض السلف أنو يقاؿ آلكل الربا يوـ القيامة :قم حارب اهلل ورسولو ،أي :كأنو قد استعد أف وبارب اهلل
ورسولو ،وماذا يفعل؟ وماذا تنتهي بو قوتو ُب ىذه احملاربة؟.
ويقوؿ اهلل -تعاىل:-

          

وال

شك أف النهي يدؿ على التحرَل ،وقد ورد الوعيد عليو ُب اغبديث الذي ُب الصحيح عن جابر وغَته أف
النيب   لعن آكل الربا ،وموكلو ،وشاىديو ،وكاتبو ،وقاؿ :ىم سواء  فاللعن دليل على التحرَل ،أنو
حرـ التعاوف عليو ،فالشاىداف ؼبا شهدا على ىذا اغبراـ ،وأكداه بشهادهتما دخبل ُب الوعيد ،والكاتب ؼبا
علم بأنو ربا ،وكتبو دخل ُب الوعيد ،واآلكل ىو الذي يتعاطاه ويرحبو ،واؼبوكل ىو الذي يسببو حىت يدخلو
على اآلكل ،أي :عليهم الوعيد.
كذلك ثبت أنو  عده من السبع اؼبوبقاتُ ،ب اغبديث الذي ُب الصحيح عن أىب ىريرة  :اجتنبوا
السبع اؼبوبقات ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ،وما ىن؟ قاؿ :الشرؾ باهلل ،والسحر ،وقتل النفس اليت حرـ اهلل إال
باغبق ،وأكل الربا ،وأكل ماؿ اليتيم ،والتويل يوـ الزحف ،وقذؼ احملصنات



فجعلو من صبلة ىذه

احملرمات ،وظباىا موبقات يعٍت :مهلكات.
القصاص ،ولو كانت يعٍت :أسانيدىا
ورد فيو أحاديث فيها وعيد شديد ،ولكن يظهر أهنا من أحاديث ُ

مقاربة ،مثل اغبديث الذي فيو " :درىم ربا أشد إشبا من سبع أو ست وثبلثُت زنية " ىذا اغبديث إسناده
القصاص الذين يقصوف ويتساىلوف ُب الرواية.
مضطرب ،ولكن يظهر أنو من أحاديث ُ

وكذلك حديث آخر بلفظ " الربا سبعوف حوبا أو ست وسبعوف حوبا أىوهنا مثل أف ينكح الرجل أمو

القصاص يعٍت :يظهر أهنا ليست صحيحة؛ وذلك ألف ىناؾ قصاصا كانوا
" ىذا -أيضا -من أحاديث ُ
يأخذوف ما وجدوا فردبا يسمعوف اغبديث من أحد العامة فَتونو وهبعلونو حديثا فيسمعو َمن يرويو ،ويصدر
بو ،وبكل حاؿ الوعيد شديد.

وصحح بعضهم بعض ىذه األحاديث ُب منظومة ابن عبد القوي الدالية اؼبشهورة يقوؿ فيها:
وإياك إياك الربا فلدرىم *** أشـد عقابا من زناك بنهد
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يعٍت :أخذا من ىذا اغبديث ،ولكن يكفي أنو من السبع اؼبوبقات إىل آخر ما ورد فيو.
ذكر أف الربا نوعاف :ربا ففضل ،وربا نسيئة ،وربا الفضل أخف؛ وذلك ألف فيو خبلؼ عن بعض
السلف ،قد روي عن ابن عباس وغَته أهنم أباحوا ربا الفضل ،ولكن ذكروا أف ابن عباس رجع عنو ،وإف
كاف قد تبعو على ذلك بعض تبلميذه وقالوا بقولو ،وذكر بعضهم أنو مل يرجع عن إباحتو ،واستدؿ لو
حبديث رواه أسامة ُب الصحيح  :ال ربا إال ُب النسيئة  أو  :إف الربا ُب النسيئة  فأخذوا من
ىذا أنو ال وبرـ ربا الفضل ،ولكن ضبلو بعضهم بقولو" :ال ربا أشد ،وال ربا أعظم من ربا النسيئة".
بدأ بربا الفضل ،ربا الفضل اختار ىنا أنو ُب كل مكيل وموزوف بيع جبنسو متفاضبل ،وبرـ ربا الفضل،
وبرـ ُب كل مكيل وموزوف بيع جبنسو متفاضبل ولو يسَتا ال يتأتى ،يعٍتُ :ب اغباشية قاؿ" :كتمرة بتمرتُت"
ىكذا اختار ،وىو اؼبشهور عن اإلماـ أضبد أنو كل مكيل وموزوف ،يعٍت :أف ِعلة الربا الكيل والوزف ،يعٍت:
كل ما يكاؿ أو يوزف فإنو يعترب ربويا أي :ربا فضل مثالو :يعٍت :كل مكيل بيع جبنسو فبل بد أف يكوف
متساويًا ،وال يصح متفاضبل.

الرب والشعَت والذرة والدخل
عندنا اؼبكيبلت ىي ما كاف أىل اؼبدينة يبيعونو بالكيل كالتمر والزبيب و ُ
واألرز ،وكذلك ما ليس قوتا يعٍت :ما كاف مكيبل ،ولو مل يكن قوتا مثل :القهوة واؽبيل والقرنفل والزقببيل،

وكذلك ما ليس:أيضا -دبأكوؿ وال مطعوـ كزىر الورد ،والصابوف التايد اآلف ،وكل ما كاف يباع بالكيل.
بصاع وحفنة ،وال
يقولوف :ال هبوز صاع بُر بصاعُت بُر ،ىذا ربا ،وال صاع شعَت بصاعُت ،وال صاع بُر ٍ

ذكر أنو  :جاء إىل النيب  بتمر جيد فسألو أكل سبر
صاع سبر بصاعُت ،ال هبوز ىذا ،ودليلو أف ببلال َ
خيرب ىكذا؟ فقاؿ :ال يا رسوؿ اهلل ال ،واهلل إننا نشًتي الصاع من ىذا بالصاعُت ،والصاعُت بالثبلثة.
فقاؿ :أَوْه أَوْه عُت الربا ال تفعل ،بع اعبمع بالدراىمٍ ،ب اشًت بالدراىم جنيبو



إذا أردت أف تشًتي سبرا جيدا ،وعندؾ سبر رديء ،فالتمر الرديء تبيعو بدراىمٍ ،ب تشًتي بالدراىم سبرا

جيدا من الذي تريد ،فأما أف تقوؿ :يا صاحب اعبيد أعطٍت صاعا بصاعُت ،أو صاعُت بثبلث ،أو صاعُت
بأربعة فهذا عُت الربا ،ال هبوز ،ىكذا ورد ىذا اغبديث ،وقد ذُكِر -أيضاُ -ب حديث ُعبادة أف النيب 
قاؿ  :الذىب بالذىب ،والفضة بالفضة ،والرب بالرب ،والشعَت بالشعَت ،والتمر بالتمر ،واؼبلح باؼبلح مثبل
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دبِثل ،سواء بسواء ،يدا بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربا ،فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا
كاف يدا بيد



فنص ُب ىذا اغبديث على ستة أهنا ربوية ،أنو ال يباع سبرا بتمر إال مثبل دبثل ،وال يباع برا برب إال مثبل
دبثل ،ولو اختلفت القيمة ،معلوـ أف القيم زبتلف؛ وذلك ألف ىناؾ نوع من التمر جيد ٍ
غاؿ رفيع الثمن
كالذى يسمى بالسكري أو نبت السيف ،شبنو رفيع ،وأف ىناؾ سبرا رخيص كالذى يسمى باػبضل -مثبل-
 ،أو بالصفر أنو رخيص قد يكوف الكيلو من ىذا بعشرين من السكري ،والكيلو من ىذا برياؿ أو بريالُت،
ال شك أف ىذا دليل على أنو ولو تفاوتت قيمتو فإنو ال هبوز بيع بعضو ببعض إال مثبل دبِثل.
وإذا أراد إنساف عنده سبر -مثبل :-سبر براٍل أو صيحاٍل أو عجوة أو كبو ذلك ،وأراد أف يشًتي سبرا
آخر ،فإنو يبيع التمر الذي عنده بدراىمٍ ،ب يشًتى بالدراىم من التمر الذي يريده جيدا أو رديئا ،فأما أف
يقوؿ :أعطٍت صاعا بصاعُت فهذا ربا ،أو صاعا بصاع ونصف فهذا ربا -كما ُب حديث ببلؿ الذي
ذكرنا.-
الرب ىبتلف -أيضا -ىناؾ بر يسمى الصمم ،وبر اظبو الشارعي ،وبر اظبو اغبب -اغبُباب،-
ومثلوُ :
وبر اظبو اللقيٍت ،وأنواع ىذه زبتلف -أيضا -قيمتها فيكوف بعضها صاعو بأربعة ،وبعضها صاعو بستة،
وبعضها صاعو بثبلثة ،فإذا كاف اإلنساف عنده بُر رديء ،ويريد أف يشًتي جيدا باع الرديء بالدراىم ،
واشًتى بالدراىم جيدا ،وكذلك بالعكس ،وال يقوؿ :أعطٍت صاعا بصاعُت ،أو صاعُت بثبلثة ،بل ىذا من
الربا مثبل دبِثل ،ولو اختلفت القيمة إذا كاف االسم واحدا ،ىذا سبر ،وىذا سبر ،ولو كاف ىذا نوع ،وىذا
نوع.
تعرفوف -مثبل :-أف االسم يعم سبر ،ولكن كلمة سبر ربتها أنواع يسمى -مثبل -السلج نوع -مثبل-
الرب
والروحاٍل نوع -مثبل -والنيفي نوع ،والصفري نوع ،واعبميع سبر يسمى جنس ،فاعبنس سبر ربتو أنواع ،و ُ
جنس يسمى بُر ،ويسمى قمح ،ويسمى حنطة كل ىذه مسميات السم واحد ،ولكن ربتو أنواع -كما

ذكرنا -فيقاؿ :الصمم نوع ،والشارعي نوع ،وأشباه ذلك ،فإذا أراد أف يشًتي نوعا بنوع فبل هبوز إال مثبل
دبِثل.
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الرب والشعَت والتمر واؼبِلح ،واختلف العلماءُ ىل
واغبديث ذكرنا أف فيو ستة وىي :الذىب والفضة و ُ
يُلحق هبا غَتىا ،أو ال يُلحق هبا غَتىا؟ ذىب ابن حزـ والظاىرية أنو ال يلحق هبا غَتىا ،بل يقتصر على
ىذه الستة ،وال هبوز أف يلحق هبا غَتىا.


واغبديث ذكرنا أف فيو ستة ،وىي :الذىب ،والفضة ،والرب ،والشعَت ،والتمر ،واؼبلح.
اختلف العلماء ىل يلحق هبا غَتىا ،أو ال يلحق هبا غَتىا؟
ذىب ابن حزـ وال ظاىرية أنو ال يلحق هبا غَتىا ،بل يقصر على ىذه الستة  ،وال هبوز أف يلحق هبا
غَتىا ،واعبمهور قالوا :يلحق هبا غَتىا ،ويقاس عليها ،فإنو ما ذكر ىذه الستة إال ليلحق هبا غَتىا.
واختلفوا ما السبب الذي قبعلو علة ،حىت نلحق بو ما كاف مثلو ؟
فاإلماـ أضبد وأبو حنيفة قالوا :كل ما يكاؿ أو يُوزف فإنو يلحق بالستة  ،وجعلوا علة الربا :الكيل
والوزف .
ىكذا اختار اإلماـ أضبدُ ،ب ىذا السطر يقوؿُ :ب كل مكيل وموزوف  ،كل مكيل ال يباع جبنسو إال
مثبل دبثل ،وكل موزوف ال يُباع جبنسو إال مثبل دبثل.

اؼبكيبلت ُب العهد النبوي ىي :اغببوب ،والثمار ،والسوائل ،ىذه كلها مكيبلت.
مثبل :التمر مكيل ،والدىن مكيل يباع بالكيلو  ،واللنب مكيل  ،واألرز مكيل  ،والقهوة مكيل ،

والقرنفل والزقببيل ،وكذا ما ليس دبطعوـ ،وما ليس بقوت مثل :اغبلب ،والرشاد -حب الرشاد ،-وما
يسمى باغبب اغبار ،وأشباىها ىذه كلها تباع كيبل -تباع بالكيل ،-فعلى ىذا تكوف ربوية.
فبل هبوز أف يباع حب الرشاد -مثبل -صاعا بصاع ونصف ،يعٍت :رشاد برشاد ،أو اغبلب؛ صاع
بصاع وربع ،ما هبوز إال مثبل دبثل .
وكذلك القهوة؛ لو كاف عندؾ قهوة رديئة ،وأردت أف تشًتي جيدة ،فبل تبعها إال مثبل دبثل؛ صاعا
بصاع  ،وإذا أردت اعبيدة فإنك تبيع الرديئة بالدراىمٍ ،ب تشًتي بالدراىم جيدة فبا تريد ،وىكذا …*
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مثبل يتفاوت منو ما ىو جيد وما ىو رديء  ،فإذا أراد أف يشًتي جيدا ،وعنده رديء ،باع الرديء
بالدراىم ،واشًتى بالدراىم جيدا .
أما أف يقوؿ :أعطٍت صاعا بصاعُت من ىذا الرديء ،فبل هبوز ،يدخل ُب الربا  ،يدخل ُب ذلك كل
اؼبكيبلت قديبا ،الدىن -مثبل -كاف يباع بالكيلو ،ولكن ىبتلف أصلو يرجع فيو إىل أصلو ؛ فدىن الغنم
يسمى جنسا ،فبل يباع منو صاع بصاعُت ،أو صاع بصاع ونصف من دىن الغنم ،الغنم ضأف ومعز جنس
واحد  ،وأما دىن غنم ودىن إبل ،فإنو ىبتلف ،فيجوز أف يباع صاع من دىن الغنم بصاعُت من دىن
اإلبل ،وذلك ألنو ليس مثلو؛ ىذا لو أصل ،وىذا لو أصل ،ولكن ال بد أف يكوف يدا بيد  ،ال بد من
التقابض .
وكذلك يقاؿ ُب األلباف ،أي :لنب اإلبل أقل -يعٍت :أرخص -من لنب الغنم ،فيجوز أف يباع صاع من
لنب الغنم بصاع ُت من لنب اإلبل ،ولكن يدا بيد ،وأما لنب غنم بلنب غنم فبل بد فيو من شرطُت :ال بد من
التماثل  ،وال بد من التقابض؛ صاع بصاع .
وكذا يقاؿ ُب نتيجتو الذي ىو مثبل األقط يباع أيضا كيبل  ،فبل هبوز أف يباع أقط الغنم إال صاعا
بصاع ،أو صاعُت بصاعُت ،مثبل دبثل  ،وهبوز صاع من أقط الغنم بصاعُت من أقط اإلبل  ،وذلك
الختبلؼ األصل .
وكذلك يقاؿ ُب اؼبكيبلت أيضا  ،ولو كاف كيلها غَت معتاد .يقولوف :إف البصل يباع بالكيل ُب األصل
 ،فعلى ىذا ال يباع إال صاعا بصاع  ،ولو اختلف اؼبسمى ،ولو كاف ىذا طويبل ،وىذا عريضا -مثبل -يباع
صاعا بصاع  ،ومن كاف عنده رديء باعو بدراىم  ،واشًتى جيدا بالدراىم  .فهذه أمثلة للمكيل .
أما اؼبوزونات :اؼبوزوف :ىو الشيء ال يتأتى كيلو مثل :اللحوـ؛ تباع بالوزف  ،ولكنها أجناس فلحم
الغنم جنس ،وغبم البقر جنس  ،وغبم اإلبل جنس ،وغبم السمك جنس  ،وغبم الطيور جنس.
من العلماء من قاؿ :إهنا عدة أجناس ،يعٍت مثبل :غبم الدجاج جنس  ،وغبم اغبماـ جنس  ،وغبم
العصافَت جنس ،وغبم اغبُبارى جنس  ،ومنهم من قاؿ :إهنا كلها جنس ،فعلى ىذا ىي تباع بالوزف ،فبل
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هبوز أف يُباع -مثبل -كيلو غبم بقر بكيلوين غبم بقر ،ولو كاف ىذا ظبينا ،وىذا ىزيبل؛ ألف االسم واحد:
غبم بقر.

وكذلك غبم الغنم ال فرؽ على الصحيح بُت الضأف واؼبعز ،كبلنبا جنس؛ فعلى ىذا ال هبوز أف يباع
كيلو غبم بكيلوين غبم من الغنم  ،ولو كاف ىذا ظبينا دظبا ،وىذا ىزيبل؛ من كاف عنده غبم ىزيل وأراد
ظبينا باع اؽبزيل بالدراىم ،واشًتى بالدراىم ظبينا  ،فأما أف يقوؿ :أعطٍت كيلو بكيلوين فهذا عُت الربا،
وهبوز أف يشًتي مثبل كيلو غبم غنم بكيلوين غبم إبل؛ ألنو أرخص ،وألنو جنساف :ىذا جنس ،وىذا
جنس.
ٍب كلمة اللحم خاصة باللحم األضبر؛ غبم الظهر ،وغبم الفخذ ،وغبم العضد ،وأما البواطن فإهنا
أجناس أيضا؛ فالكبد جنس  ،والطحاؿ جنس ،والرئة جنس  ،والكلية جنس  ،والقلب جنس  ،واألمعاء
جنس  ،والكرش جنس  ،ىذه أجناس ال تتفق  ،فعلى ىذا هبوز أف يباع مثبل اللساف بالقلب ،ولو اختلف
الوزف ،وذلك ألهنا متفاوتة .ىذا من اؼبوزونات.
اللحوـ موزنات ذكرنا أف بعض العلماء جعلها أربعة ،فقاؿ :السمك جنس  ،والطيور جنس  ،وهبيمة
األنعاـ جنس  ،والصيد جنس  ،وبعضهم اعتربىا أجناسا ،وىذا ىو األقرب؛ اإلبل جنس  ،والبقر جنس ،
والغنم جنس  ،والظباء جنس ،واللحوـ جنس مثبل ،وكذلك الطيور ولو تفاوتت؛ يعٍت :يقاؿ :غبم الدجاج
جنس ،وغبم اغببارى جنس إىل آخره  ،إالّ أهنا إذا تقاربت فإهنا تكوف جنسا؛ فالبقر والغنم ...الضأف واؼبعز
جنس ،والبقر واعبواميس جنس  ،واإلبل والبخاٌب جنس .ىذا نوع من اؼبوزونات.
اؼبوزونات كثَتة؛ فمن اؼبوزونات مثبل :القطن ،واغبديد ،والنحاس ،والصفر ،والرصاص ،والصوؼ،
والشعر ،وأشبو ىذه ،ىذه ما تباع با لكيل ،إمبا تباع بالوزف ،فبل بد فيها من التماثل؛ فإذا باع قطنا بقطن
فبل بد أف يكوف كيلو بكيلو ،ولو اختلفت القيمة ،وإذا باع مثبل صوفا بصوؼ فبل بد أف يكوف مثبل دبثل ،
إذا باع حديدا حبديد فيكوف مثبل دبثل  ،وإذا باع رصاصا برصاص فيكوف مثبل دبثل.
فهذه ىي الربوية عند اإلماـ أضبد ،يقوؿُ :ب كل مكيل وموزوف ىبرج ما ال ،أي :ما ال يكاؿ وال يوزف؛
الذي ال يكاؿ وال يوزف إما اؼبعدود ،أو اؼبزروع فمثل ىذا ليس بربوي.
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فيجوز أف تبيع شاة بشاتُت ،وبعَتا ببعَتين؛ فقد روي أف عليا  باع صببل لو يسمى :عصيفَتا بعشرين
بعَتا إىل أجل ،وذ لك الرتفاع قيمتو ،فيجوز فيهما النساء وهبوز فيو التفاضل ،وهبوز أف يبيع عبدا بعبدين ،
وفرسا بفرسُت  ،وشاة بشاتُت؛ ألهنا ال تكاؿ وال توزف ما دامت حية .
وكذلك ما يباع باألعداد وكبوىا؛ هبوز أف تبيع جلدا جبلدين أو بعشرة جلود  ،هبوز أف تبيع مثبل ثوبا
بثوبُت أو خبمسة ثياب ،وهبوز بو أيضا النساء ،وهبوز أف تقوؿ مثبل :أبيعك ىذا الثوب بثوبُت جديدين
تعطنيهما بعد شهر ،أو بعد عاـ ،ال بأس باؼبفاضلة  ،وال بأس بالنساء.
ومثلو أيضا ما يباع بالعدد إف كانوا يبيعوف اػبضار بالعدد ال بالوزف؛ التفاح مثبل والبيض يباع بالعدد،
ال يوزف وال يكاؿ ،فعلى ىذا هبوز أف تبيع بيضتُت بأربع ،وأف تبيع تفاحتُت بأربع ،أو مثبل أترجتُت بثبلث،
أو بطيختُت بثبلث ،أو -مثبل -القرع ،والباذقباف والكوسة ،واػبيار ،والطروح …  ،وكذلك أيضا ما يباع
بالسرة كاػبس ،والفجل ،وأشباىها ،ىذه ليست مكيلة وال موزونة ،فيجوز التفاضل فيها ،يعٍت :واقع الناس
كذلك عند اغباجة أف تبيع حبة حببتُت من القرع ،أو من الباذقباف ،أو ما أشبو ذلك؛ ألف ىذا يباع
بالعدد.
وإذا قلت :إف التفاح -اآلف -يباع بالوزف  ،وكذلك الربتقاؿ ،وكذلك مثبل الفواكو ،نقوؿ :إف العربة
باألصل ،يبكن أف يكوف بعضها -اآلف -قديبة يباع بالكيل؛ الصغَت مثبل مثل :اؼبشمش ،واػبوخ ،والتُت.
ىذا يلحق باؼبكيبلت غالبا؛ ألنو مكيل ،يكيلوف اؼبشمش بالصاع  ،وكذلك اػبوخ ،والتُت كما إهنم
يكيلوف الزبيب ،فاغباصل أف الثياب -مثبل -هبوز بيع ثوب بثوبُت ،أو ذراع بذراعُت ،ولو من قماش واحد،
وهبوز فيو النساء؛ أف يبع ثوبُت خبمسة ثياب مؤجلة ،ال بأس بالنساء فيو  ،وال بأس بالتفاضل.
ٍب عرفنا أف ىذا ىو اختيار اإلماـ أضبد ،أنو يرى أف الربا ىبتص دبا يكاؿ ويوزف ،وأما اإلماـ مالك فإنو
يرى أف العلة ُب الربا ىي القوت؛ كل شيء يصلح قوتا ،أو يصلح بو القوت فإنو ربوي ،وإال فليس بربوي،
ويلحق بذلك ما كاف قوتا ،فيقوؿ ورد الشرع بأربعة من القوت :الرب ،والشعَت ،والتمر ،واؼبلح؛ ألنو يصلح
بو القوت ،فيجعل مثبل الرز ربوي؛ ألنو قوت .
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كذلك الدىن والذرة؛ ألنو قوت ،ويلحق بذلك ما يصلح هبا القوت ،أو ما يتبع القوت ،فيقوؿ مثبل:
اػبضار يصلَح هبا القوت ،فعنده أف الطماطم ربوي ،وكذلك القرع؛ ألنو يصلح بو القوت ،أو ىبلط بو،
وكذلك صبيع ما وبتاج إىل طبخ ،حىت مثبل اعبذر ،والبيض يكوف قوتا  ،وكذلك أيضا الفواكو يعٍت :العنب،
والزبيب يصبح قوتا ،وهبمع مع القوت.
فعلى ىذا -على مذىب مالك -أنو ال هبوز بيع … إال مثبل دبثل؛ القرع ،وال األترج إال مثل دبثل؛
ألنو يصبح قوتا .
وكذلك صبيع الفواكو :التفاح عنده قوت؛ ألنو يبكن أف يكوف قوتا ،اؼبوز عنده قوتا؛ ألنو يصلح أف
يقتات فيكوف أيضا ربويا  ،وأما ما ليس بقوت كالقهوة ،ومثبل :اؽبيل فإنو ليس بقوت  ،وكذلك القرنفل،
وكذلك اغبلب ،وحب الرشاد ،وما أشبو ذلك  ،فهذه عند مالك ليست ربوية؛ هبوز أف تبيع صاعا من
القهوة بصاعُت ،أو صاعا من اؽبيل بصاعُت إذا كاف يدا بيد؛ ألهنا ليست قوتا ،وليست فبا يصلح بو
القوت .ىذا قوؿ مالك.
يقوؿ :اللحوـ قوت؛ فجميع اللحوـ عنده ربوية ،وأما اغبديث فليس بربوي ،وذلك ألهنم اختلفوا ُب
العلة ُب الذىب والفضة؛ فاإلماـ أضبد وأبو حنيفة يقوؿ :العلة فيهما كوهنما موزوٍل جنس ،أهنما يوزناف؛
الذىب يباع بالوزف ،والفضة تباع بالوزف ،فيلحقوف هبما الرصاص؛ ألنو يباع بالوزف ،واغبديد يباع بالوزف
مثبل  ،والشنيدر يباع بالوزف ،والصفر يباع بالوزف ،كذلك -أيضا مثبل -الصوؼ والقطن وما أشبو ذلك،
ىذه تُباع بالوزف فأغبقناىا بالذىب والفضة.

وأما اإلماـ مالك فيقوؿ :العلة ُب بالذىب أنو أشباف ،والعلة ُب الفضة أهنا أشباف ،فلذلك نلحق هبا ما

كاف شبنا ،فنلحق هبا ما يسمى -اآلف -باؽبلل ،ونل حق هبا أيضا األوراؽ النقدية؛ ألهنا أشباف جبميع أنواعها،
فبل تباع إال جنسها جبنسها إال مثبل دبثل؛ ال يباع لاير برياالت عربية سعودية إال مثبل دبثل ،ولو كاف مثبل
ىذا متمزؽ ،وىذا صحيح ،فبل يباع إال لاير برياؿ ،أو طبسة خبمسة ،إال إذا اتفق االسم ،واختلفت القيمة
مثبل  ،فيجعل العلة ُب الذىب والفضة كوهنما أشبانا للسلع.
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أنت مثبل إذا قلت :بكم ىذا الكتاب؟ فيقولوف مثبل :بعشرة ،أي :رياالت ،دؿ على أهنا أشباف ،أي:
قيم للسلع ،فيجعل العلة ىي األشباف؛ فعند اإلماـ مالك هبوز ُب -مثبل -اغبديد أف يباع بكيلوين ،أو
القطن أف يباع كيلو بكيلوين؛ ألنو ليس قوتا ،وليس أشبانا .فالعلة عنده القوت.
اإلماـ الشافعي يقوؿ :العلة ىي الطعم ،الطعم عنده ىو العلة ،والعلة ُب الذىب والفضة الثمنية أيضا
كما قالو مالك ،فعند اإلماـ الشافعي أيضا أف الصوؼ ،والقطن مثبل  ،واغبديد بأنواعو ،والرصاص ليس
ربويا؛ ألنو ليس مطعوما ،وألنو ليس أشبانا.
وعند اإلماـ الشافعي أف كل شيء يطعم ،ولو مل يكن قوتا فإنو ربوي ،وما ليس دبطعوـ فإنو ليس
بربوي ،فنأٌب بأمثلة:
مثبل فنقوؿ :عندنا مثبل اغبنة ،ىذا ما ىو ربوي عنده -عند اإلماـ أضبد-؛ ألنو مكيل ،وليس ربويا
عند الشافعي؛ ألنو ليس دبطعوـ ،وال عند اإلماـ مالك؛ ألنو ليس بقوت  ،وكذلك مثبل زىر الورد ليس
ربويا إال عند اإلماـ أضبد؛ ألنو يكاؿ ،ألنو مكيل.
وكذلك مثبل الصابوف ،الذي يغسل بو ليس ربويا؛ ألنو ليس دبطعوـ عند اإلماـ الشافعي ،وليس بربوي
بوي عند اإلماـ أضبد ،وكذلك مثبل
عند مالك؛ ألنو ليس بقوت  ،ولكنو فبا يشبو ما يكاؿ ،فهو ر ٌ
األشناف ،الذي كانوا يغسلوف بو ،ربوي عندنا ،دوف اإلماـ مالك والشافعي .
كذلك مثبل النورا اليت يُطلى هبا ،وما أشبهها ،ىذه ربوية عندنا  ،وليست ربوية عند الشافعي؛ ألهنا
ليست دبطعومة ،وال عند اإلماـ مالك؛ ألهنا ليست بقوت .أما مثبل القهوة ربوية عندنا ؼباذا؟ ألهنا مكيلة،
وربوية عند الشافعي؛ ألهنا مطعومة وليست ربوية عند مالك؛ ألهنا ليست قوتا ،وكذلك مثبل الزقببيل،
واغبلب ،وحب الرشاد ،والقرنفل ،واغبب اغبار وما أشبهها ىذه ربوية عند الشافعي؛ ألهنا مطعومة ،وربوية
عندنا؛ ألهنا مكيلة ،وليست ربوية عند مالك؛ ألهنا ليست قوتا .فهذه تعليبلت األئمة فيما ىو ربوي ربا
فضل.
نعود فنقوؿ :إذا بيع مكيل دبكيل ،أو موزوف دبوزوف فبل بد فيو عندنا من شرطُت :التماثل صاع بصاع،
أو كيلو بكيلو ،والتقابض يدا بيد ،وال ذبوز الزيادة فيو ،ولو يسَتا كتمرة بتمرتُت  ،أو حفنة حبفنتُت ،ال
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نساء وال حالّة ،فبل يصح إال متساويا؛ صاع بصاع ،أو كيلو بكيلو ،أو حفنة حبفنة ،أما إذا بيع بغَته فإنو
يصح  ،يصح إذا بيع بغَته بشرط :قبض قبل تفرؽ؛ صورة ذلك :بر بشعَت ،ماذا يشًتط فيو ؟
يشًتط فيو التقابض دوف التساوي ،فتقوؿ مثبل صاع بر بصاعُت شعَت هبوز ،ولكن ال بد من التقابض
يدا بيد؛ ألنو قاؿ ُب اغبديث:



فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كاف يدا بيد



مثبل :صاع زبيب بصاعُت سبر ،ماذا يشًتط فيو ؟ يشًتط فيو التقابض دوف التساوي -صاع بصاعُت هبوز-
؛ ألنو قد يكوف الزبيب أغلى ،فيقاؿ  :صاع بصاعُت سبر هبوز ذلك ،ىذا معٌت قولو :وبغَته مطلقا ،يعٍت:
وهبوز بغَته ،يعٍت :أف يباع مكيل دبوزوف ،أو أف يباع جنس بغَت جنسو؛ ألنو قاؿ ىناؾ :بيع جبنسو تفطن
لكلمة جنسو ،سبر بتمر جنس جبنس ،وأما سبر بزبيب فإنو جنس جبنس آخر ،ليس جبنسو ،ما بيع جبنسو.
فاشًتط فيما إذا بيع بغَت جنسو التقابض قبل التفرؽ ،ولو حصل التفاوت :صاع بصاعُت.
ٍب ذكروا أنو ال هبوز أف يباع اؼبكيل جبنسو وزنا ،وال عكسو؛ فيقولوف مثبل :التمور مكيلة ،فبل يباع سبر
وزنا بتمر كيبل  ،وذلك لعدـ ربقق التساوي ،فبل يباع مكيل جبنسو إال كيبل ،وال موزوف جبنة إال وزنا ،فبل
يباع مكيل مثبل صاع سبر بكيلوين سبر؛ ألننا نتحقق التماثل ،أو صاع زبيب بثبلثة كيلو زبيب ما هبوز ،ال
يباع إال كيبل ،والصحيح أنو هبوز وزنا؛ ألف الوزف أضبط باؼبثلية ،فيجوز أف يباع مثبل كما ىو واقع الناس،
أف التمر أصبح موزونا ،وأف الزبيب أصبح موزونا ،وأف الدىن أصبح موزونا ،فيجوز أف يباع مثبل كيلو
بكيلو -سبر بتمر ،-ولو اختلف النوع ،كيلو بكيلو .
ولذلك قاؿ :وال عكسو إال إذا علم تساويهما ُب اؼبعيار الشرعي.
اؼبعيار الشرعي ُب اؼبكيبلت ىو الصاع ،وُب اؼبوزونات ىو ما يعرؼ بالرطل قديبا ،ما يعرؼ -اآلف-
بالك يلو ،ىذا اؼبعيار الذي تقدر بو ىذه اؼبقدراتٍ ،ب نعرؼ أهنم توسعوا ُب ذكر األمثلة ،فلذلك قالوا :ال
بد من التحقق ُب التماثل .
ثبت  أنو  سئل :ىل يباع الرطب بالتمر؟ فقاؿ :ىل ينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا :نعم  ىو
يعرؼ أنو ينقص؛ ألنو إذا كاف رطبا ففيو ىذه الرطوبة ،وىذا الدبس ،فإذا يبس وجف خف وزنو ،وخف
كيلو -فلذلك قاؿ :ال يباع إال مثبل دبثل .يعٍت :ال يباع الرطب باليابس؛ لعدـ ربقق التساوي ،أما الدقيق
63

أخصر المختصرات
مثبل فيباع وزنا وال يباع كيبل؛ ألف العادة أنو إذا طحن انتشرت أجزاؤه ،فأنت مثبل تأٌب بالصاع من الرب
تطحنو  ،وإذا كل تو وجدتو قد زاد أصبح صاعا وربعا ،أو صاعا وثلثا ،ففي ىذه اغباؿ ال يباع صاع دقيق
بصاع بر؛ لعدـ التساوي إال بالوزف.
الوزف ربقق إذا بيع مثبل كيلو دقيق بكيلو بر فبل بأس بذلك ،وكذلك أيضا العصَتات أيضا بأصوؽبا؛
ودبس التمر يلحق -أيضا -بالتمر ،فبل يباع
فعصَت العنب يعترب مثل العنب ،فبل يباع إال جبنسو مثبل دبثلُ ،

دبسا بدبس إال متساويا متماثبل ،أما إذا خرج عن صنعتو فالصحيح أنو هبوز التفاضل فيو ،مثالو :اػببز،

اػببز إذا خبز أصبح غَت مكيل  ،وال موزوف أصبح يباع بالعدد ،ولو أف ىناؾ من يوزنو؛ ففي ىذه اغباؿ
هبوز أف تشًتي رغيفا برغيفُت ،ولو كاف أصلهما بُر  ،وهبوز فيو النساء أيضا ،هبوز أف تقوؿ :بعٍت رغيفا

وأعطيك رغيفُت غدا.

يعٍت :الرغيف الذي ىو الواحدة من اػببز ،وكذلك -أيضا -إذا كاف -مثبل -خبزة كبَتة ،تقوؿ :بعٍت
ىذه الكبَتة بأربع صغَتات ،أو بثبلث هبوز ذلك ،وذلك ألنو خرج عن أصلو ،أصبح غَت مكيل وال
موزوف ،أصبح يباع بالعدد كما ىو مشاىد ،وأما إذا كاف باقيا على أصلو ،أو ؿبلقا بأصلو مثبل كالعصَت
والدبس وكبوه ،فإنو باؽ على ما ىو عليو .
انتهينا من ربا الفضل نأٌب إىل ربا النسيئة:
ربا النسيئة :ىو ربا اعباىلية الذي ورد فيو الوعيد الشديد؛ كاف أىل اعباىلية إذا كاف عند إنساف لك
دين إف كاف عندؾ إلنساف دين؛ مثبل :عشرة آالؼ .جاء إليك ،وقاؿ :أعطٍت ديٍت ،وإال زدت عليك فيو
وأخرتك ،يعزروف بذلك فيو بقوؽبم :إما أف تعطي ،وإما أف تريب  ،إما أف تعطيٍت ديٍت الذي ُب ذمتك ،
وإما أف تريب .ما معٌت تريب ؟
أي :نزيد ُب الدين ،ونزيد ُب األجل ،يقوؿ :الدين عشرة آالؼ قبعلو طبسة عشرة ألفا ،ونؤخرؾ سنة،
فإذا سبت السنة جاء إليك ،وقاؿ :يل عندؾ طبسة عشرة ألفا ،إما أف تعطينيها وإما أف أزيدؾ وأؤخرىا،
فيؤخرؾ سنة وهبعلها مثبل عشرين ألفا ،فإذا ىلت العشروف جاء وقاؿ :أعطٍت العشرين وإال زدتك زدت
فيها ،وأجلتك سنة ،فيجعلها مثبل ثبلثُت ،ويقوؿ :أؤخرىا سنة ،فإذا حلت الثبلثوف جاء ،وقاؿ :أعطٍت
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الثبلثُت ،وإال زدت فيها ،وأؤخرؾ فيجعلها أربعُت ،وىكذا تتضاعف  ،ىذا معٌت قولو:

  

    

وؼبا جاء اإلسبلـ وإذا ىنا أناس عندىم عشرات األلوؼ ،وىي ربا فجاء اإلسبلـ ُب إبطاؽبا؛ فقاؿ النيب
قدمي ،وأوؿ ربا أضعو ربا العباس  فوضع الربا الذي كاف
  كل ربا من ربا اعباىلية موضوع ربت ّ
العباس يتعاطاه عند كثَت من اؼبرابُت ،وأنزؿ اهلل -تعاىل -قولو:

     

     

إذا كاف رأس مالك عشرة آالؼ ،شبن السلع اليت أنتجتها فاقتصر عليها ،والزيادة اليت ضاعفتها إىل أف
وصلت إىل أربعُت ،أو مائة ألف كل ىذه أسقطها ،ليس لك إال رأس مالك ىذا ما كانوا يتعاملونو.
النساءه ىو التأخَت :نسأه يعٍت :أخره ،قاؿ -تعاىل:-



       نسيء

اعباىلية الذي ىو تأخَت ربرَل بعض الشهور احملرمة ،وقرأ بعض القراء قوؿ اهلل -تعاىل:-

   

     أي نؤخرىا .فالنسأ ىو التأخَت ،ومعٌت ذلك أهنم يقولوف :نؤخرؾ باؼبطالبة ونزيد ُب
الدين ،أي :الدين الذي ىو عشرة  ،ننسأه أي نؤخرهٍ ،ب قبعلو زائدا عما كاف عليو ،فلذلك وبرـ ربا
النسيئة فيما اتفق ُب علة ربا الفضل كمكيل دبكيل ،وموزوف دبوزوف نساءة.
ذكرنا ُب ربا الفضل أنو ال هبوز ف يو النساء إذا كاف جنسا جبنس ،أو اتفق ُب العلة ،إذا اتفق ُب علة
واحدة؛ فمثبل :شعَت برب إف صاع بصاعُت ،ماذا يشًتط فيو؟ يشًتط فيو التقابض ،وال هبوز فيو النساء،
ومثبل كيلو غبم غنم بكيلوين غبم إبل هبوز ،ولكن ال بد فيو من التقابض ،ال هبوز فيو النساء  ،وذلك ألف
العلة فيو واحدة ،وىو أف ىذا موزوف وىذا موزوف .
وكذلك مثبل إذا بيع حديد أو رصاص بلحم ،ماذا يشًتط فيو؟ يشًتط فيو التقابض ،وال هبوز فيو
النساء ،وبوز التفاضل ،وال هبوز التفرؽ قبل التقابض ،فيحرـ ربا النسيئة فيما اتفقا ُب علة ربا فضل،
كمكيل دبكيل ،يعٍت :بر بشعَت ،ال هبوز النساء ،يعٍت :التأخَت ،بل صاع بصاعُت ،وموزوف دبوزوف،
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كحديد بقطن ،أو حديد بلحم ،أو غبم بقطن أو بصوؼ ،موزوف دبوزوف ،ال هبوز إال يد بيد ،ال هبوز
نساء.
استثنوا إذا كاف الثمن أحد النقدين ،عندنا أف النقود العلة فيها الوزف ،يعٍت :الرياالت؛ الرياالت قديبا
من فضة واعبنيهات من الذىب ،قديبا كانوا يتعاملوف بالدراىم فضة مضروبة ،أو بالذىب الذي ىو الدنانَت
مضروبة ،وُب ىذه اغباؿ هبوز النساء إذا كاف الثمن أحد النقدين ،يعٍت :من النقود ،فيجوز مثبل أف تشًتي
غبما بدراىم غائبة ،أو تشًتي قطنا مثبل بدراىم غائبة ،أو تشًتي قطنا غائبا ،أو غبما غائبا بدراىم
حاضرة ،وىو ما يسمى بالسلم ،فلو منع ذلك انسد السلم ُب اؼبوزونات ،هبوز بيع مكيل دبوزوف ،وعكسو
مكيل دبوزوف هبوز ،وعكسو موزوف -يعٍت -دبكيل جائز مطلقا ،ىناؾ ما يتعلق بالصرؼ؛ ألف فيو … إف
شاء اهلل غدا .
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا السائل يقوؿ :إذا ذىب أحد ليصرؼ طبسمائة لاير ،فلم هبد عنده إال
ثبلشبائة لاير .فقاؿ :خذ الثبلشبائة ،وارجع بعد مدة وخذ اؼبائتُت .فهل يعترب ىذا صحيحا ؟
ج :هبوز ذلك ،وذلك ألهنا اسم واحد ،وال فرؽ بينها؛ طبسمائة ورقة واحدة ،أو طبس ورقات ،أو
عشرة ورقات القيمة واحدة ،وال تفاوت بينها ،فبل حرج ُب كونو مثبل يعطيك -اآلف -ثبلشبائة ،ترجع إليو
بعد يوـ أو يومُت يعطيك الباقي.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :ما يتعلق بالبضائع الكبَتة اليت تكوف ُب الثبلجات ،يصعب نقلها من
مكاهنا؛ لوجود مشقة .فهل يكفي قبض الدراىم ،وأخذ اؼبستند على بيعها؟
ج :ال بأس كأهنا إذا كانت -مثبلُ -ب أماكن ثقيلة ،فإذا قبضها ،إذا باع مثبل من ىذه الثبلجة ،أو
من الثبلجات الكبَتة فتبقى ُب ملك البائع ،لو تلفت لذىبت على البائع ،لو فسدت لذىبت على البائع،
ولكن يكوف قد انعقد سبب البيع ،فبل هبوز لو أف يرجع؛ لكوف البيع قد انعقدٍ ،ب ال هبوز للمشًتي أف
يبيعها وىي ُب الثبلجة؛ اشًتى مثبل مائة كرتونة ،مثبل من التفاح ،أو من البطاطا ،أو مائة كيس من
البصل ،ولكنها ال تزاؿ ُب الثبلجة ،فبل هبوز أف يتصرؼ فيها ،أف يقوؿ :البيع قد انعقد ،وقد وجب لوجود
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التفرؽ ،ولكن ليس لك -أيها اؼبشًتي -أف تتصرؼ فيها قبل أف تقبضها ،وإذا تلفت فإف ذىاهبا على
البائع؛ ألهنا ال تزاؿ ُب مستودعو ،وال تزاؿ ُب ثبلجتو.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :لدي أسهم ُب شركة ،وأريد أف أبيعها على شخص مؤجل بسعر أكثر
من سعرىا اغبايل .فهل ىذا جائز ؟
ج :ال هبوز إذا كاف مثبل أهنا دراىم ،أما إذا كانت سلعا فبل بأس ،يعٍت مثبل :شركة صناعية تنتج
مصنوعات ،ولك فيها مثبل سهم واحد ُب األلف ،فلك أف تبيع حاال بثمن ناقض ىذا السهم ،ولك أف
تبيعو دبؤجل ،وذلك ألنك سبلك ىذا اعبزء ،الذي ىو واحد من األلف من ىذه الشركة .
وكذلك أيضا إذا كانت الشركة زراعية ،عندىا مثبل أراض زراعية ،وعندىا رشاشات ،وماكينات،
وحصادات ،وما أشبو ذلك ،ولك فيها شراكة تقوؿ :يل ُب ىذه الشركة سهم واحد ُب األلف ،أو عشرة ُب
حباؿ أو دبؤجل؛ ألف ىذا ليس بربوي.
األلف ،أو واحد ُب اؼبائة ،فتبيع نصيبك منها ّ
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ  :عندي سبر رديء ،وأريد أف أشًتي بوزنو سبر جيدا ،على أف أدفع الفرؽ
بُت النوعُت .فهل ىذا جائز ؟
ج :غَت جائز ،وتسمى ىذه مسألة ُمد عجوة؛ ُمد عجوة ودرىم بدرنبُت ،أو ُمد عجوة ودرىم دبُد
عجوة ودرىم ،أو ُمد عجوة ودرىم دبُدي عجوة ،ىذا مسألة ما روي  أف فضالة بن عبيد اشًتى قبلدة
فيها ذىب وخرز ،اشًتاىا باثٍت عشر دينارا .فقاؿ النيب  ال تباع حىت تفصل  يعٍت :حىت يباع الذىب

بوزنو ،ويباع اػبرز بقيمتو.
س :أحسن اهلل إليكم . ،وىذه سائلة تقوؿ :ما حكم ما تفعلو بعض النساء من بيع ذىب بذىب ُب
نفس احملل ،مع التفاضل ُب البيع؟ نرجو التنبيو؛ ألف ىذه مسألة منتشرة.
ج :صحيح منتشرة ،ولعلنا نأٌب إليها -إف شاء اهلل -غدا ُب الصرؼ ،ونبُت حكمها ،وكيفية الوجو
… ،يعٍت :فيها تفصيل.
س :وىذا يقوؿ :أحسن اهلل إليكم  .ما حكم بيع تسع رياالت معدنية بعشرة رياالت ورقية؟

67

أخصر المختصرات
ج :ورد فيها أو وقع فيها خبلؼ بُت اؼبشايخ ،ولعل اعبواز أقرب ،وذلك لوجود االختبلؼ ،وألنو إذا
كاف يدا بيد فبل بأس ،وألف ىناؾ فروؽ بُت الرياالت الورقية ،والرياالت اؼبعدنية ،والرياالت الفضية ،ولو
كاف االسم واحد.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :انتشر ُب ىذه اآلونة األخَتة بطاقة اؽباتف بدال من العملة النقدية،
وىي فئات وبعض الناس فئة طبسُت خبمسة وطبسُت ،أو فئة عشرين خبمسة وعشرين .فهل ىذا جائز؟
ج :لعل ىذا جائز؛ ألف ىذه الورقة ليست مثل الرياالت ،لو أتيت إىل البقاؿ ،وقلت :أعطٍت هبذه
الورقة اليت ىي بطاقة اؽباتف ما يعطيك و… هبذه الدراىم ،إمبا تصلح للهاتف فقط ،فبل جرـ أنو هبوز
مثبل أف يبيعها ،يذىب مثبل إىل اؽباتف ،ويأخذ منهم بطاقتُت مثبل دبائتُت أو بطاقتُت دبائةٍ ،ب يبيعهما
بفائدة ال بأس.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :ما الراجح -حفظكم اهللُ -ب علة ربا الفضل؟
ج :ال أستطيع أف أجزـ بشيء ،ولكن اإلماـ أضبد استدؿ بأف ُب حديث عبادة ؼبا ذكر األربعة ،قاؿ:
وكذلك اؼبيزاف .أو وقاؿُ :ب اؼبيزاف مثل ذلك ،فأخذ منو أف العلة ىي الكيل والوزف ،وأما البقية فإهنم عللوا؛
فالشافعي أخذ حبديث ربيعة الذي فيو هنى عن بيع الطعاـ بالطعاـ إال مثبل دبثل ،فقاؿ :كل شيء مطعوـ
فإنو ربوي ،ولكل اجتهاده ،والفتوى على أف العلة عندنا ىي الكيل والوزف.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :إف الكيل والوزف -أحيانا -ال ينضبط؛ ألف ما كاف مكيبل ُب بلد قد
يكوف معدودا ُب بلد آخر ،فهل يرجع ُب ذلك إىل العرؼ؟
ج :ذكروا أف اؼبرجع ُب الكيل إىل اؼبدينة زمن النيب



وُب الوزف إىل مكة ،ورد ُب ذلك حديث ُب

سنن أيب داود  :اؼبكياؿ مكياؿ اؼبدينة ،واؼبيزاف ميزاف مكة  واألشياء اليت ما كانت موجودة ُب ذلك
الزماف -يعٍتُ :ب اؼبدينة ومكة -تلحق دبا يقارهبا ُب الببلد األخرى ،وقد أحصوىا ذبدوف مثبل ُب حاشية
الشيخ ابن القاسم على الروـ ،كذلك ُب حاشية العنقري أحصاء عاـ ؼبا ىو مكيل ،وؼبا ىو موزوف.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :ابتلينا باستبلـ رواتبنا من البنوؾ ،وُب حاؿ الزحاـ يبر علينا وقت صبلة
اؼبغرب -مثبل ،-فتغلق األبواب للحفاظ على  ، ...فهل ذبوز الصبلة ُب البنك؟
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ج :ليس ىناؾ زحاـ ،وُب اإلم كاف أنك تؤخره حىت تصلي ،فالصبلة أقدـ ،فبل هبوز لك مثبل أف
تقوؿ :إذا ذىبت أصلي فاتٍت الًتتيب ،بل ارجع ،ولو -يعٍت :اذىب وصل -ولو أصبحت ُب ترتيب آخر،
فالصبلة أقدـ.
س :أحسن اهلل إليك  .كثر التساؤؿ حوؿ مسألة الفرؽ بُت اؼبكيل واؼبوزوف .أحسن اهلل إليك.
ج :قلن ا :إف اؼبكيبلت ىي اغببوب والثمار ،وكذلك اؼبائعات ،وأما اؼبوزنات ىي اليت ال يتأتى فيها
الكيل مثل :اللحوـ واغبديد والقطن ،وما أشبو ذلك ،واؼبعدودات ىي اليت تباع بالعدد -غالبا -مثل:
البطيخ بأنواعو :اعبح ،واؽبندوة ،والقرع ،والباذقباف ،وما أشبو ذلك.
وكانوا -أيضا -يبيعوف باألعدد :التفاح ،واألترج ،والليموف ،والربتقاؿ ،واؼبوز ،وما أشبو ذلك .ىذه
يرجع فيها إىل اإلحصاء ،يعٍت :مذكورة ُب كتب الفقهاء أف ىذا مكيل ،وىذا مكيل ،وىذا موزوف.
س :أحسن اهلل إليك  .يقوؿ :التمر أنواع كثَتة ،ومع ذلك ال هبوز التفاضل؛ ألنو يدخل ربت مسمى
واحد وىو التمر ،فلماذا جاز ُب اللنب والدىن؟
ج :وذلك؛ ألهنا ترجع إىل أصوؽبا؛ التمر اظبو سبرٍ ،ب أيضا أصلو لبلة ،فاألصل لبلة ،وأما ىذه فهذه
أصلها ناقة ،وىذا أصلو بقرة  ،وىذا أصلو شاة؛ الشاة تطلق على الغنم ،يعٍت :على الضأف واؼبعز ،فلذلك
سارت اللحوـ أجناسا ،واأللباف أجناسا ،واألدىاف أجناسا.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وأصحابو أصبعُت .
ربا النسيئة


ِ
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا ؿبمد ،وآلو ،وصحبو أصبعُت .قَ َاؿ َ-رضبَوُ اللوُ
تَػ َع َاىل :-وربا النسيئة وبرـ فيما اتفقا ُب علة ربا فضل؛ كمكيل دبكيل وموزوف دبوزوف نساء إال أف يكوف
الثمن أحد النقدين فيصح ،وهبوز بيع مكيا دبوزوف وعكسو مطلقا  ،وصرؼ ذىب بفضة وعكسو ،وإذا

افًتقا متصارفاف بطل العقد فيما مل يقبض.
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فصل
وإذا باع دارا مشل البيع أرضها ،وبناءىا ،وسقفها ،وبابا منصوبا ،وسلما ورؼ مسمورين ،وخابيتا
مدفونة ال تطلى ،ومفتاحا ،ودلوا ،وبقرة ،وكبوىا  ،أو أرضا مشل غرسها وبناءىا ال زرع وبدره إال بشرط،
ويصح مع جهل ذلك ،وما ُهبز ،أو يلقط مرارا ،فأصولو ؼبشًت وجزة ولقطة ظاىرتاف لبائع ما مل يشرطو
مشًت ،ومن باع لببل تشقق طلعو ،فالثمر لو مبق إىل جداد ما مل يشرطو ٍ
مشًت ،وكذا حكم شجر فيو شبر
باد ،أو ظهر من نَوره كمشمش ،أو خرج من أكمامو كورد وقطن ،وما قبل ذلك ،والورؽ مطلق ؼبشًت ،وال

يصح بيع شبر قبل بدو صبلحو ،وال زرع قبل اشتداد حبو لغَت مالك أصل أو أرضو ،إال بشرط قطعو إف

كاف منتفعا بو ،وليس مشاعا.
وكذا بقل ،وربة ،وال قثاء وكبوه إال لقطة لقطة ،أو مع أصلو ،وإف ترؾ ما شرط قطعو بطل البيع بزيادة
غَت يسَتة إال اػبشب فبل ،ويشًتكاف فيها ،وحصاد ولقاط وجداد على مشًت ،وعلى بائع ثقيل ،ولو تضرر
أصل ،وما تلف سوى يسَت بآفة ظباوية ،فعلى بائع ما مل يبع مع أصل ،أو يؤخر أخر عن عادتو.
وصبلح بعض شبر شجرة صبلح عبمع نوعها الذي ُب البستاف؛ فصبلح شبر لبل أف وبمر ،أو يصفر،
وعنب أف يتموه باؼباء اغبلو ،وبقية شبر بدو نضج ،وطيب ،وأكل ،ويشمل بيع دابة عزارىا ،ومقودىا،
ونعلها ،وقن لباسو لغَت صباؿ .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.


اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
ذكر أف الربا نوعاف؛ تقدـ …  ،وأشرنا أيضا إىل ربا النسيئة ،وأنو كاف ربا اعباىلية؛ فيقوؿ :وبرـ ربا
النسيئة فيما اتفقا ُب علة ربا الفضلُ ،ب كل جنسُت اتفقا ُب علة ربا الفضل ،اتفقا ُب العلة ،ولو مل يكونا
من جنس واحد ،فيحرـ فيهما النساء ،صورة ذلك :ال تبع صاع سبر بصاعُت زبيبا نساء ،هبوز يدا بيد؛
صاعا بصاعُت  ،صاع زبيب بصاعُت سبر ،هبوز يدا بيد ،وذلك الختبلؼ اعبنس  ،ولكن ال هبوز نساء؛
ألف ُب حديث عبادة  :فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبعوه كيف شئتم ،إذا كاف يدا بيد  فيعم بيع
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كل جنسُت اتفقا ُب علة ربا الفضل ،أي :إذا كاف مكيلُت؛ الرب مكيل ،والشعَت مكيل ،اتفقا ُب العلة وىي
الكيل ،فبل يباع أحدنبا باآلخر إال يدا بيد ،إذا بيع بر بشعَت يشًتط شرط واحد ،وىو التقابض ،وال
يشًتط التماثل .
فيجوز أف تبيع طبسة أصواع بُر بعشرة أصواع شعَت ،ولكن يدا بيد ،ال هبوز النساء ،ال هبوز أف تقوؿ:

أعطيك -اآلف -طبسة أصواع بر ،وتعطيٍت بعد عشرة أياـ عشرة أصواع شعَت  ،ال هبوز ذلك؛ ألف العلة
واحدة ،وىو أف ىذا مكيل ،وىذا مكيل .
وكذلك بقيت اؼبكيبلت؛ فمثبل :صاع من اؽبيل خبمسة أصواع من القهوة هبوز ،ولكن يدا بيد ،وال
هبوز أف تقوؿ :أعطيك -اآلف -صاعا ىيبل ،وتعطيٍت بعد عشرة أياـ ،أو عشرين يوما طبسة أصواع من
القهوة ،ال بد أف يكوف يدا بيد .
وىكذا بقيت اؼبكيبلت ،حىت ولو تكوف من القوت؛ فمثبل :اغبلب ،أو الشرميز الذي ىو اغببة
السوداء مكيل ،مكيل عندنا ،ومطعوـ عند الشافعي ،فهو ربوي؛ فإذا قلت مثبل :أعطيك -اآلف -صاعا
من اغببة السوداء ،وتعطيٍت بعد طبسة أياـ صاعُت من اغبلب ،أو من اغبلف الذي ىو الرشاد ،أو ما
يسمى باغبب اغبار ،أو ما أشبهو فبل؛ ألف العلة واحدة؛ وىو أنو مكيل دبكيل .
وكذلك أيضا إذا اتفق ُب الوزف ،إذا كاف ىذا موزوف وىذا موزوف ،وكاف ىذا جنس وىذا جنس؛
فمثبل :اللحوـ موزونة ،فإذا قاؿ :أعطيك -اآلف -كيلو غبم غنم ،وتعطيٍت غدا أو بعد غدا كيلوين غبم
إبل ،ال هبوز .أما إذا كاف يدا بيد كيلو بكلوين هبوز؛ إذا كاف يدا بيد ،ولو تفاوت؛ ألف ىذا جنس وىذا
جنس .وىكذا مثبل إذا قاؿ :أعطيك كيلو غبم ظبك ،بكلوين غدا ،أو بعد غدا غبم دجاج ال هبوز إال يدا
بيد .
فيجوز فيو التفاضل ،وال هبوز فيو النساء ،وكذلك مثبل إذا قاؿ مثبل :رطل أو عشرين جراـ ذىب دبائة
جراـ فضة ،هبوز يدا بيد  ،وال هبوز فيو النساء ،وكذلك حديد بنحاس هبوز فيو التفاضل ،وال هبوز فيو
النساء؛ إذا بعت مثبل كيلو حديد بكلوين كباس ،هبوز يدا بيد ،وال هبوز أف يكوف نساء؛ ألف العلة واحدة،
وأشبو ذلك كالقطن مثبل بالصوؼ؛ إذا بيع مثبل رطل قطن ،أو كيلو قطن بكلوين صوؼ ،أو بالعكس،
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هبوز يدا بيد ،وال هبوز نساء ،ولو -مثبل -بعد اعبلوس بنصف ساعة .ىذا ما نقولو ربا النسيئة ،وبرـ فيما
اتفق ُب علة ربا الفضل؛ عندنا مثبل اللحم والقطن ،ما العلة فيهما؟ الوزف ،فبل يباع قطن حبديد إال يدا
بيد ،وال يشًتط التماثل .
وكذلك مثبل الرصاص بالنحاس العلة فيهما ما ىي؟ الوزف فبل يباع رصاص بنحاس إال يدا بيد ،هبوز
التفاضل ،وال هبوز النساء ،يعٍت :التأخر .
وكذلك ما ذكرنا ،لو عرفنا مثبل أف الفلفل والزقببيل العلة فيهما واحدة ،وىي الكيل ،فيباع أحدنبا
باآلخر متفاضبل ،وال هبوز النساء ،ال بد أف يكوف يدا بيد ،مكيل دبكيل ،يعٍت مثبل :ىيل القهوة ال هبوز
إال يدا بيد ،موزوف دبوزوف ،حديد برصاص ال هبوز نساء ،إال إذا كاف الثمن أحد النقدين فإنو هبوز ،وذلك
للضرورة ،إذا كاف الثمن أحد النقدين .
النقود ىي الدراىم تصنع من الفضة ،والدنانَت تصنع من الذىب ،يعٍت :الدرىم قطعة صغَتة من
الفضة ،يتعاملوف هب ا .النصاب منها مائة درىم كما ىو معروؼ ،وتساوي بالرياؿ السعودي ستة وطبسُت
الرياؿ الفضي ،وتساوي بالرياؿ الفرنسي اثنُت وعشرين رياال فرنسيا ،والرياالت الفرنسية والسعودية موجودة
عند الصيارفة .ىذا مقدار الدرىم  ،الدرىم العريب.
وأما الدينار ،فالدينار قطعة من الذىب ،صغَتة أيضا  ،وتساوي أربعة أسباع اعبنيو السعودي .اعبنيو
السعودي مصنوع من الذىب ،واؼبوجود -اآلف -عند الصيارفة أربعة أسباعو دينار ،ولذلك قالوا :نصاب
الذىب باعبنيو السعودي :أحد عشر جنيها وثبلثة أطباس اعبنيو ،أحد عشر جنيها وثبلثة أطباس ،مع أهنا
بالدينار عشرين دينارا ،فيعرؼ بذلك الفرؽ بُت اعبنيو ،وبُت الدينار العريب .النقود دراىم ودنانَت .
وكذلك أيضا الفلوس قطع صغَتة من النحاس تسمى :فلوسا ،وىي أيضا نقود ،يشًتى هبا األشياء
الرخيصة ،وشبيهة دبا يسمى عندنا باؽبلل؛ اؽبلل قطع صغَتة من النحاس توجد ُب البنوؾ ،وعند الصيارفة،
ىي أيضا من النقود ،ويتعاملوف أيضا بقطع صغَتة من النحاس اظبها :دواميق ،واحدىا دامق ،اؽبلس ستة
دوامق .ىذه ىي النقود  ،النقود اؼبضروبة.
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ٍب يعرؼ أف الذىب أوؿ ما يستخرج من األرض ـبتلط ،يكوف فيو أخبلط من كباس ،ومن حديد،
ومن تراب ماذا يسمى قبل أف يصفى ؟ يسمى :تربا قبل أف يصفى ُ ،ب ىذه اغباؿ هبوز بيعو بفضة ،وال
هبوز بيعو بذىب ،وذلك لعدـ ربقيق اؼبساواة؛ ألف مثبل إذا كاف ربع كيلو من الترب ،ال ندري كم خلطو من
النحاس؟ وكم خلطو من الًتاب ؟ فبل بد أف يصفى  ،ماذا تسمى تصفيتو ؟
تسمى سبكا؛ السباؾ :ىو الصائغ عندنا ،الذي يصوغ أو يصفي ،يقوؿ الشاعر:
ســبكناه ونحســبو لجينــا *** فألفى الكير عن خبث الحديد
السبك :ىو التصفية ،تصفية ذلك الترب ،يدخل ُب الكَتٍ ،ب وبمى عليو فيذوب  ،يذوب اغبديد ُب
جانب ويتجمد ،ويذوب الذىب ويتجمد ما فيو ،ويتبقى الًتاب واغبجارة ما تذوب ،فيعرؼ بذلك مقدار
ما فيو من النحاس ،وما فيو من الًتاب ،وما فيو من الذىب.
اللجُت اسم للذىب فالعرب تسميو عبينا ،وُب قوؿ الشاعر:
عيـون مـن لوجين شاخصات *** بأحذاق ىي الذىب السبيك
فإذا صفي الذىب من ىذا اػبلط ماذا يسمى ؟ يسمى :مسبوكا "سبكناه وكبسبو عبينا" يعٍت :أدخلناه
الكَت حىت نسبكو ،فإذا صار قطعا من ذىب ظبي سبائك ،يعرفوهنا يقولوف :سبائك الذىب ،يعٍت :قطع
الذىب اػبالصة من اػبلط ،ففي ىذه اغباؿ إذا كاف مسبوكا صافيا من األخبلط ،فإذا بيع بذىب فبل بد
أف يكوف مثبل دبثل  ،وإذا بيع بفضة فبل بد أف يكوف يدا بيد ،إذا بيع دبوزف .
وكذلك إذا بيع مثبل وىو سبائك حبديد ،أو بقطن ،أو بنحاس ،فبل بد أف يكوف يدا بيد ،وذلك ألف
العلة واحدة ،وىي كوف ىذا موزونا ،وىذا موزونا ،فالصائغ يأخذ ىذه السبائكٍ ،ب يصوغها ،هبعلها مثبل
صوغ؛ الصوغ :ىو ما يلبس ،يعٍت :يصوغها خواتيم ُب األصابع  ،يصوغها أسورة ُب األيدي  ،يصوغها
قبلئد ُب الرقاب  ،يصوغها أقراطا ُب األذف ،ففي ىذه الفائدة يعٍت :مصوغا ،فإنو أيضا على اؼبشهور ال
يباع إال مثبل دبثل ،يعٍت :وزف ذىب يوزف ذىب ،يعٍت :ىذا مصوغ  ،وىذا مسبوؾ ،ال يباع إال مثبل دبثل،
وزنا بوزف ،يدا بيد.
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وإذا بيع وىو مصوغ بدراى م فبل بد من التقابض قبل التفرؽ ،ال هبوز فيو النساء ،وذلك ألف العلة
واحدة ،وىو أف ىذا موزوف ،وىذا موزوفٍ ،ب يضرب بعد ذلك ،يضرب دنانَت ،أو يضرب جنيهات ُب ىذه
اغباؿ ماذا يسمى ؟ يسمى :مضروبا؛ ذبدوف مكتوبا على الرياؿ :ضرب ُب مكة اؼبكرمة ،أو ضرب ُب كذا
وكذا ،يعٍت  :جعل على ىذه اغبالة ،اليت ىي كونو نقدا ،فإذا كاف مضروبا ظبي :نقدا ،وأما إذا كاف مصوغا،
أو مسبوكا ،أو تربا ،فبل يسمى نقدا؛ النقد :ىو الذي ضرب دراىم إذا كاف من فضة ،أو دنانَت إذا كاف من
ذىب ،أو جنيهات اآلف ،ورياالت فضية .
فبهذا يعرؼ الفرؽ بينهما ،فاغباصل أف العلة ُب الذىب والفضة كوهنما موزوٍل جنس؛ فإذا بيع ذىب
بفضة فبل بد أف يكوف يدا بيد ،وال هبوز فيو النساء ،واألدلة عليو كثَتة منها ما ُب حديث عبادة أنو قاؿ:


إذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم ،إذا كاف يدا بيد



وُب حديث



أف عمر ظبع

طلحة جاءه رجل ،ومعو دنانَت ،فعرضها عليو؛ ليشًتيها بدراىم ،فاشًتاىا ،تفاوضا ،واتفقا على الثمن ،وأف
يعطيو البعض ،وقاؿ :الباقي آخر النهار ،إذا جاءتٍت جارييت ،أو خادمي ،أو خازٍل  ،ظبع ذلك عمر بن
اػبطاب  فقاؿ :واهلل ال تفارقوه حىت تستلم؛ ألف النيب  هنانا عن بيع الذىب بالفضة إال يدا بيد



ومن الدليل عليو أيضا :حديث عبد اهلل بن عمر قاؿ  :كنا نبيع اإلبل بالبقيع ،فنبيع بالدراىم
ونأخذ بالدنانَت ،ونبيع بالدنانَت ونأخذ الدراىم ،فسألنا النيب



فقاؿ :ال بأس ما مل تفًتقا وبينكما شيء

 فإذا كاف راس اؼباؿ من النقدين اؼبضروبُت جاز النساء ،والناس ُب حاجة إىل ذلك؛ فأنت مثبل تشًتي
عشرة كيلو غبم ،وليس معك شبن ،معلوـ مثبل أف اللحم موزوف ،وأف الدراىم موزوف ،فلذلك موزوف دبوزوف
يقوؿ :ال بد أف يكوف يدا بيد؛ ألف العلة واحدة ،ولكن ؼبا كاف أحد النقدين ،وىو الثمن من اؼبضروب،
يعٍت :من النقدين تسومح ُب ذلك ،فجاز أف يكوف الثمن غائبا.
دراىم مثبل :مائة تشًتي هبا عشرة كيلو غبم ،أو عشرة كيلو حديد ،أو قطن أو ما أشبو ذلك.
ويأتينا أيضا ُب السلم أنو هبوز ُب اؼبوزونات ،السلم :ىو كوف الثمن حاضرا واؼبثمن غائبا ،فيجوز ُب
اؼبوزونات ،مع أف العلة واحدة ،فتقوؿ إلنساف مثبل :أشًتي منك بذمتك مائة رطل حديد؛ كل رطل
خبمسة ،أعطيك الثمن اآلف ،وتعطيٍت األرطاؿ بعد سنة ،أو نصف سنة ،يسمى ىذا :سلما  ،ومع ذلك
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الدراىم علتها الوزف ،واغبديد علتو الوزف  ،وكذا القطن واللحم وما أشبو ذلك ،فيجوز إذا كاف أحد
العوضُت من النقدين اؼبضروبُت .انتهينا فبا يتعلق بالنساء.
يقوؿ :إذا بيع مكيل دبوزوف جاز مطلقا ،وذلك لعدـ االتفاؽ ُب العلة هبوز فيو النّساء ،فيجوز أف تقوؿ

مثبل :أشًتي منك عشرة أصواع بر خبمسة كيلو غبم ،ولكن ال بد أف يكوف أحد العوضُت حاضرا ،لئبل
يكوف بيع دين بدين ،ال هبوز بيع الدين بالدين؛ فإذا قلت مثبل :أعطٍت عشرة أصواع بر ،شبنها طبسة كيلو
غبم ،طبسة كيلو غبم ما ىي عندي ،آتيك هبا غدا ،أو بعد طبسة أياـ ،أو بعد شهرا هبوز ذلك؛ ألف ىذا
مكيل ،وىذا موزوف؛ اللحم موزوف ،والرب مكيل ،فلما اختلفت العلة جاز النساء .
لكن ال هبوز أف يكوف العوضاف غائبُت؛ ألنو ورد أنو  قاؿ  :ال يباع الدين بالدين  هنى عن
بيع الكالئ بالكالئ ،يعٍت :الغائب بالغائب  ،فبل بد أف يكوف أحد العوضُت حاضر؛ إذا كانت مثبل الرب
حاضرا واللحم غاب ،أو بالعكس.
كذلك صرؼ ذىب بفضة ،الذىب جنس والفضة جنس ،ولكن العلة فيهما ما ىي؟ العلة عندنا
الوزف ،كوهنما موزٍل جنس .فصرؼ الدراىم بالدنانَت ،أو بيع الذىب بالفضة اتفق ُب علة واحدة ،وىي
الوزف ،فبل هبوز أف يباع أحدنبا باآلخر إال يدا بيد.
معلوـ أف الذىب أغلى من الفضة ،فإذا صرفت مثبل رياالت فضة ،يعٍت :جنيو مثبل خبمسمائة لاير
فضة أو دبائة لاير فضة ،فبل بد من التقابض قبل التفرؽ؛ ألف العلة فيهما واحدة وىي أف ىذا موزوف وىذا
موزوف .وعند األئمة اآلخرين أف ىذا شبن ،وىذا شبن ،يعٍت :نقد ،أهنما من النقود اليت تستعمل قياما
بالسلع ،تقدر هبما السلع ،وقد وبتاج اإلنساف مثبل إىل صرؼ ،وال هبد الصَتُب الثمن كامبل.
اغبيلة ُب ذلك إذا قاؿ مثبل :أشًتي منك ىذا اعبنيو خبمسمائة ،ولكن ما وجدت -اآلف -إال مائة
وطبسُتُ ،ب ىذه اغباؿ ال هبوز التصرؼ إال بعد التقابض ،لكن إذا كنت ؿبتاجا إىل ىذه اؼبائتُت وطبسُت
حاجة ضرورية تًتؾ اعبنيو عنده ،وتقوؿ :اعبنيو عندؾ أمانة ،وىذه اؼبائتُت وطبسُت اعتربىا نقدا ،أو قرضا
منك ،واعترب اعبنيو رىنا عندؾ ،وإذا أتيتك بعد غد ،وقد وجدت الدراىم أحاسبك على ما ُب ذميت من
اؼبائتُت واػبمسُت ،وتعطيٍت بقية قيمة اعبنيو ،تتصارؼ تصارفا جديدا فإذا جئت غدا ،وإذا اعبنيو قد رخص
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ال يساوي إال أربعمائة وطبسُت ،فيقوؿ :اآلف يساوي أربعمائة وطبسُت ،عندؾ يل مائتُت وطبسُت وبقي لك
مائتُت ،خذ ىذه اؼبائتُت بقيتها ،نتصارفو من اآلف ،تصارفنا من األمس ال يعترب ،ذلك ألنو مل وبصل
التقابض من الطرفُت ،حصل من طرؼ واحد ،يبكن أف يعترب ىذا ،ويبكن أف يعترب شيء آخر ،وىو أف
تقوؿ :اآلف صارفتٍت على نصف ا عبنيو ،والنصف الثاٍل أمانة عندؾ ،وال تتصرؼ ،فيو فإذا جئتو بعد غد،
وإذا السعر قد البفض فإنو يعطيك قيمة نصف اعبنيو الذي قد أعطاؾ نصفو ،بالغة ما بلغت ،إذا النصف
أصبح ال يساوي إال مائة وطبسة وعشروف ،يقوؿ :اآلف اعبنيو ما يساوي إال أربعمائة وطبسُت ،وعندي لك
نصف جنيو؛ النصف األوؿ قد قبضتو قيمتو ،فأعطيك قيمة النصف الباقي الذي ىو مائتاف وطبسة
وعشروف .
وىكذا لو ارتفع السعر ،وأصبح يساوي ستمائة ،فإنك تقوؿ :عندؾ يل ستمائة ،وقد وصلٍت منك
مائتاف وطبسوف ،مائتاف وطبسوف قيمة النصف ،والنصف الباقي كم قيمتو ؟ ثبلشبائة ،وباسبك على ثبلشبائة،
وال وباسبك على النصف األوؿ ،أنت قبضت نصف اعبنيو مائتُت وطبسُت ،والنصف الباقي زادت قيمتو،
فأصبح يساوي ثبلشبائة ،يعٍت :أصبح يساوي اعبنيو ستمائة ،فيعطيك قيمة النصف الذي عنده ،يصح
ذلك.
ويكثر ُب ذلك أيضا بيع الذىب :معروؼ مثبل أف الذىب علتو الوزف وأف الفضة علتها الوزف ،فاتفق
ُب العلة ،فلذلك ال يباع الذىب بفضة إال يدا بيد ،فعلى ىذا إذا احتجت مثبل إىل شراء ذىب ،وطلب
من أصحاب الذىب ما قيمتو ىذا ؟ مثبل مائتُت جراـ من الذىب مصوغة قبلئد ورشارش ،وما أشبهها،
حسب اعبراـ مثبل دبائة ،فهذه اؼبائيت جراـ أصبحت مثبل عشرين ألفا .
ويدخل ُب ذلك -أيضا -بيع الذىب ،معروؼ -مثبل -أف الذىب علتو الوزف ،وأف الفضة علتها
الوزف ،فاتفقا ُب العلة ،فلذلك ال يباع ذىب بفضة إال يدا بيد ،فعلى ىذا إذا احتجت -مثبل -إىل شراء
ذىب ،وطلبت من أصحاب الذىب ما قيمتو -مثبل -مائيت جراـ من الذىب مصوغة قبلئد أو رشارش أو
ما أشبهها حسب اعبراـ -مثبل -دبائة .
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فهذه اؼبائتُت مائيت جراـ أصبحت -مثبل -عشرين ألفا ،ففي ىذه اغباؿ ما وجدت إال عشرة آالؼ
عشرة اآلالؼ قيمة طبسُت جراما ،اػبمسُت الباقية يكتبها ُب ذمتك ذىبا ،فيقوؿُ :ب ذمة فبلف طبسُت
جراما ذىب مصوغة من عيار كذا وكذا ،وال يقوؿ :عشرة آالؼ ،بل يقوؿ :طبسُت جراما ،وىكذا إذا أتيتو
بعد غد أو بعد طبسة أياـ ،وإذا السعر قد البفض ،فإنك رباسبو خبمسُت جراما على سعرىا وقت القضاء،
وكذلك لو ارتفع رباسبو وقت القضاء على سعرىا وقت تسليم الثمن ،ال على سعرىا باألمس أو قبل
األمس.
ويسمى ىذا صرفا بعُت وذمة ،دبعٌت أف ُب ذمتك أو عندؾ لو طبسُت جراما معروفة ،وتريد اآلف أف
تقضيو شبنها ،اقضو كأنك تشًتيها منو اآلف تقوؿ :أشًتي منك طبسُت جراما اآلف بقيمتها عينا وذمة ،وال
ربسب على شبنها باألمس؛ وذلك ألنو يصَت دينا ،يعٍت :ذىب بفضة ،وأحدنبا غائب؛ وؽبذا يقوؿ :إذا
افًتؽ اؼبتصارفاف بطل العقد فيما مل يقبض ،ىذا مثاؿ لو افًتؽ اؼبتصارفاف بطل العقد ،فيما مل يقبض يعٍت:
مثلنا أنك قبضت مائتُت وطبسُت نصف جنيو ،وبقي النصف الذي ىو مائتاف وطبسوف ،ال تكتب ُب
ذمتك مائتُت وطبسُت ،بل اكتب ُب ذمتك نصف جنيو ،أو عندي لفبلف نصف جنيو بطل العقد ُب
النصف ،وصح العقد ُب النصف .
وكذلك أيضا ُب مثالنا ىذا ُب الذىب :إذا قلنا -مثبل -إنك حباجة إىل أف تشًتي عشرين جراـ أو
مائة جراـ ،وتقوؿ -مثبل :-كل جراـ دبائة ،ومل ذبد إال نصف القيمة ،فالباقي تكتبو عندؾ جرامات،
وتقوؿ :عندي لفبلف عشرين جراما أو عشرة جراـ من الذىب الذي مل يقبض شبنو تعده أمانة عندؾ إذا
أتيتو غدا رباسبو على سعر الغد أي على سعر وقت إحضار الثمن ال على سعرىا باألمس ،فهذا معٌت
قولو :بطل العقد فيما مل يقبض .
أما الذين يستبدلوف ذىبا قديبا بذىب جديد ،فبل بد ُب ىذه اغباؿ أف يبيعوا الذىب القدَل بالدراىم،
ٍب يشًتوف بالدراىم ذىبا جديدا ،والعادة أف أىل الذىب يفرقوف بينهما ،فيشًتوف -مثبل -الذىب القدَل
اعبراـ خبمسة وأربعُت ،ويبيعوف الذىب اعبديد اعبراـ خبمسُت أو طبسة وطبسُت .
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ُب ىذه اغباؿ صاحب الذىب يشًتي منك الذىب القدَل ،فيقوؿ :ىذا الذىب القدَل اشًتيتو اعبراـ
خبمسُت أو خبمسة وأربعُت ،قيمتو أربعة آالؼ أنت تريد ذىبا جديدا ،عندي لك اآلف أربعة آالؼ ،تشًتي
مٍت بعتك ،فإذا قلت :نعم أشًتي منك ىذا الذىب اعبديد وزنو ،وإذا قيمتو طبسة آالؼ رباسبو على
األربعة اليت ُب ذمتو شبن الذىب القدَل  ،وتزيده األلف الذي ىو شبن الزائد الذي ىو شبن اعبديد أو الزيادة
على شبن اعبديد ،فيكوف قد حاسبتو على ما ُب ذمتو ػ من شبن اعبديد ػ من شبن القدَل وعلى شبن اعبديد .
وأما أف يكوف ذىب بذىب ومعو زيادة ،فبل هبوز فإذا قاؿ -مثبل :-أنا أشًتي منك ىذا الذىب هبذا
الذىب ،وأعطٍت زيادة ىذا -مثبل -وزنو مائة جراـ ،ولكنو مستعمل ،وىذا وزنو مائة جراـ ،ولكنو جديد،
فيأخذ القدَل ،ويعطيك اعبديد ،ويقوؿ :أعطٍت معو زيادة مع الذىب أعطٍت ألفا أو طبسة آالؼ ،ىل
هبوز؟ ىذا ال هبوز ذىب بذىب وزيادة ،ال هبوز بأف يشًتي الذىب القدَل بدراىم ،إما أف يدفعها لك
وتشًتي منو أو من غَته ،وإما أف يبيعك ورباسبو على ما ُب ذمتو لك من شبن الذىب القدَل يقع الناس ُب
أخطاء مثل ىذا ىا ىنا -أيضا -نعرؼ أف الفضة ال يتعامل هبا اآلف ،وإمبا يتعاملوف باألوراؽ ،وقد اختلف
العلماء كثَتا ُب ىذه األوراؽ ىل ىي يعٍت :ذىب ننزؽبا منزلة الذىب أو ننزؽبا منزلة الوثائق واألسناد؟ .
وأكثرىم على أهنا أسناد ليست ذىبا ،وإمبا ىي مثل الوثائق ،ولذلك ال تستعملها أو ال زبرجها
اغبكومات والدوؿ إال إذا كاف عندىم ؽبا رصيد ،فإذا مل يكن ؽبا رصيد فبل قيمة ؽبا ،فعرؼ بذلك أهنا مثل
الوثائق واألسناد اليت تقوـ مقاـ ما جعلت بدال عنها ،كاف بعض اؼبشائخ هبعلها نقودا حىت ُب الزكاة،
فيقوؿ :إهنا قائمة مقاـ الفضة ،فإذا كاف نصاب الفضة ستة وطبسُت ،فنصاهبا -أيضا -من األوراؽ ستة
وطبسوف ،من كاف عنده ستة وطبسوف ،فإنو غٍت ال ربل لو الزكاة ،ويعترب -مثبل -أف ىذا نصاب ستة
وطبسُت لاير ورؽ يعترب عليو زكاة ،ىكذا كاف يرى ذلك الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي -رضبو اهلل -ولكن
األكثروف على الفرؽ بُت األوراؽ النقدية وبُت الدراىم الفضية ،وكذا الدراىم اؼبعدنية.
وقد جرى أيضا أسئلة عن صرؼ الرياالت الورقية بالرياالت اؼبعدنية بزيادة ،فهل هبوز ذلك أـ ال؟
فبعض اؼبشايخ تشددوا ،قالوا :ال هبوز ومنهم الشيخ عبد الرزاؽ -رضبو اهلل -فيقوؿ :ىذه رياالت اظبها
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لاير ،ولو كانت أوراقا ،وىذه رياالت اظبها رياالت ،ولو كانت معادف ،وىذه اظبها رياالت ،ولو كانت من
فضة ،يكتبوف على كل واحد منها :إنو لاير .
ىذه فضة وىذه معدف وىذه ورؽ ،فبل هبوز أف يباع بعضها ببعض إال متماثبل مثبل دبثل ،عشرة بعشرة،
والذين قالوا :إف الرياالت الورقية تعترب أسنادا أجازوا اؼبفاضلة بينها وبُت الرياالت اؼبعدنية والرياالت الفضية
.
وذلك ألهنا أغلى عند العامة ،العامة يفضلوف الرياالت الفضية على اؼبعدنية ،ويفضلوف اؼبعدنية على
الورقية ،ىذا معروؼ عند العامة ،وسبب ذلك أف الرياالت اؼبعدنية تبقى أكثر من بقاء الرياالت الورقية؛
الورقية عرضة للتلف ،كما يقوؿ بعضهم ُب إنساف وبثو على حفظ اؼبتوف وعدـ االعتماد على الكتب فيقوؿ
فيها:
الماء يغرقها والنار تحرقها *** والفأر يخرقها واللص يسرقها
يعٍت :أف ىذه األوراؽ عرضة للتلف كثَتا ما  ...ينصرؼ بعض الذين خزنوا أوراقا ُب زوايا نسوىاٍ ،ب
أكلتها األرضة ،وتلفت تلف عليهم مئات األلوؼ ،ؼبا تركوا ىذه الزوايا ،لو كانت من الفضة أو من اؼبعدف،
ما أتى عليها التلف يعٍت :ما أكلتها األرضة ،ومشاىد أيضا أنو إذا بطل التعامل بالرياالت الفضية أمسك
يعٍت :صرفت أو صيغت حليا خواًب من فضة ،وأسورة من فضة كذلك أيضا الرياالت اؼبعدنية ،إذا بطل
التعامل هبا أمكن أهنا تصاغ ،إما أواٍل ،وإما عملة أخرى ،فينتفع هبا. ،
وأما الرياالت الورقية إذا بطل التعامل هبا ،فليس ؽبا إال اإلحراؽ ،ال ينتفع هبا ،بل ربرؽ فمن ىذه
الوجوه ،الراجح أنو هبوز اؼبفاضلة ُب الصرؼ يعٍت :إذا كاف اإلنساف  ...برياالت معدنية ،يعٍت :عمبلت
اؽبواتف وكبوىا أنو هبوز أف يدفع زيادة ،يدفع للذي يصرؼ عن -مثبل -يشًتي تسعة بعشرة ،وأيضا فإف
الرياالت اؼبعدنية ال توجد عند كل أحد ،إمبا الذي يريدىا يذىب -مثبل -إىل اؼبؤسسات ،أو إىل بعض
البنوؾ ،ردبا أنو يستأجر سيارة بعشرين ذىابا وإيابا أو بأربعُتٍ ،ب إذا كاف معو -مثبل -أربعة آالؼ من
األوراؽ من فئة طبسمائة -مثبل -قبضها بيده ،فإذا حوؽبا إىل معادف أصبحت كيسا ردبا ال وبملو إال واحد
قوي أو اثناف ،فيكوف غبملها مئونة فيكوف ىذه اؼبئونة وىذا التعب مربرا ُب أنو يبيع التسعة بعشرة .
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وأيضا ىناؾ حاجة ليس كل أحد هبد أف يستطيع أف يذىب لصرفها يعٍت- :مثبل -كذلك أيضا
بالنسبة إىل صرؼ عملة بعملة ىذا أيضا وبصل فيو تساىل فمثبل :عندنا الرياؿ السعودي ،وىناؾ ُب قطر
لاير قطري ،وُب اليمن لاير يبٍت ،كلها اظبو لاير ،ولكن زبتلف القيمة ،فيجوز اؼبفاضلة وال هبوز النسأ ،فإذا
صرفت رياالت سعودية برياالت قطرية جاز التفاضل ،ومل هبز النسأ ،بل ال بد أف يكوف يدا بيد ،تسلم
وتستلم وىكذا أيضا بغَت رياالت .
مثبل :الدوالر األمريكي مستعمل ُب صبيع الدوؿ غالبا ،فإذا أردت أف ربوؿ رياالت فضية رياالت
سعودية إىل دوالرات أمريكية ،فبل بد من التقابض ،التفاضل معروؼ أف الدوالر أغلى من الرياؿ ،ففي ىذه
اغباؿ هبوز التفاضل ،ولكن ال هبوز الن َساء ،بل ال بد أف يكوف يدا بيد ،سواء اتفق االسم كرياؿ سعودي
برياؿ قطري ،أو مل يتفق كرياالت سعودية بدوالرات أمريكية أو جبنيهات مصرية -مثبل -أو بدنانَت كويتية

مثبل -كلها ال بد فيها من التقابض .إذا صرؼ ىذا هبذا إذا أردت -مثبل -أف ربوؿ ىذا الدينار الكوييت إىل رياالت سعودية ،فإنك تستلم
وت سلم ُب ؾبلس العقد ،ولو اختلفت القيمة بعد يومُت ،فإنو يرجع إىل اختبلؼ القيمة ،فمثبل :أنك قلت
مثبل -عندي ىذا الدينار الكوييت أريد أف تعطيٍت بو رياالت سعودية فقاؿ -مثبل :-بعشرة ،ولكن مل هبدإال طبسة ،أعطاؾ طبسة ،ماذا يكتب ُب ذمتو؟ يكتب ُب ذميت نصف دينار كوييت لفبلف إذا جئتو من
الغد ،وإذا الرياؿ قد نقصت قيمتو ،فأصبح -مثبل -الدينار يساوي اثٍت عشر رياال ،أو ارتفعت قيمتو
فأصبح الدينار يساوي شبانية ***.
ُب ىذه اغباؿ يعطيك صرؼ النصف بسعر اليوـ ،إف كاف قد البفض يعٍت :البفضت قيمتو أصبحت
تطالبو بستة ،وإف كاف قد ارتفع أصبحت تطالبو -مثبل -بثمانية تطالبو بنصف الثمانية ،وىكذا ال بد إذا
انصرفت إحدانبا باألخرى أف يكوف يدا بيد ،وأما إذا أردت نقلو إىل ببلد أخرى ،ففي ىذه اغباؿ إذا
أردت -مثبل -أف ترسل ىذه الرياالت -مثبل -عشرة آالؼ لاير ترسلها -مثبل -إىل باكستاف أو إىل مصر،
فباك ستاف عندىم الروبية ومصر عندىم اعبنيو ُب ىذه اغباؿ تودعها عندىم وديعة ،ويعطوؾ سندا ،وتأٌب
إىل فرعهم الذي ُب مصر ،وتقوؿ :إف عندكم يل عشرة آالؼ لاير سعودي أعطوٍل صرفها بسعر اليوـ ،ال
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بسعرىا ُب الرياض ،فتتفق معهم على سعرىا بذلك اؼبكاف ،وؽبم أف يزيدوا عليك ،وذلك ألهنم نقلوىا لك
من الرياض إىل مصر أو إىل باكستاف مثبل .
وهبوز أف تصرفها -مثبل -فتقوؿ :ىذه الرياالت أريد ربويلها إىل جنيهات مصرية أو إىل روبيات
باكستانية ،فيعطونك الصرؼ يدا بيد ،يعطونك اعبنيهات اؼبصرية ،فتستلمها أو الروبيات -مثبل -أو
الدنانَت ،فتستلمها ،وإذا استلمتها ربوؽبا عندىم أو عند غَتىم إىل مصر أو إىل الباكستاف أو إىل الشاـ أو
إىل اليمن ،وإذا حولتها ،فإف ذلك جائز ،ولو أخذوا عليك أجرة عن نقلها ننتهي من الصرؼ .
نبدأ ُب بيع األصوؿ والثمار ،وىو سهل يعٍت :تصوره يكفي فيو فيسمى ىذا بيع العقار ،العقار ىو
ا لذي ال ينقل يعٍت :بيع الدار والبستاف واألرض يسمى عقارا؛ ألنو ال يبكن نقلو ،فالعقار إذا كاف دارا إذا
بعتو ىذه الدار ماذا يدخل ُب البيع تدخل األرض ،ويدخل البناء ،اغبيطاف -مثبل -ويدخل السقف الذي
يظلها وتدخل األبواب اؼبنصوبة ،ويدخل السلم عادة أف السلم يصَت ُم َسمر ،قد يكوف من خشب ،وقد
يكوف من حديد ،ولكن يسمرونو ُب األرض ػ وبفروف  ...ألصلو -مثبل -وبفروف ألعبله ُب اعبدار،

وهبعلونو قائما مقاـ الدرج ،فيكوف داخبل ُب البيع .
أما إذا مل يكن مسمرا ،بل ينقل من مكاف ؼبكاف ،فبل يدخل ُب البيع ،وكذلك الرؼ ،الرؼ اؼبسمر،
عادة أهنم يسمروف خشبة ُب الزاوية -مثبل -خشبتُت أو ثبلثاٍ ،ب هبعلوهنا مكانا لرفع بعض األقمشة أو
بعض األواٍل فهذا ػ الرؼ ػ األخشاب اليت ىي مسمرة ىذه مربوط عليها ُب الباب أو ُب اؼبزار تدخل ُب
البيع.
واػبابية اؼبدفونة اػبابية :عبارة عن شبو خزاف أو شيء وبفر لو ُب األرضٍ ،ب هبعل فيو شيء ىبزف ،إما
مثبل -ما يسمى بػ ...شبيو باألزيار يغلق بابوٍ ،ب هبعل فيو ماء غبفظو -مثبل -أو كبو ذلك ،قد تكوفمن طُت أو من جلود ذبعل ُب جوؼ األرض تدفن .
والضابط أف كل شيء مسمر ،فإنو يدخل ُب البيع ،ولو كاف يبكن قلعو كما ُب ىذه األزمنة ،ففي ىذه
األزمنة يبكن أف يقلع الباب ،ويركب ويبكن أف تقلع النافذة زجاج النوافذ وتركب ،ولكن األصوب أهنا مركبة
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للبقاء ففي ىذه األزمنة يدخل الشيء الثابت الشيء اؼبسمر ،فعندنا -مثبل -األنوار أي الكهربائية تدخل
ُب البيع ذلك ألهنا مسمرة ومثبتة ،وكذلك اؼبكيفات اؼبسمرة أيضا تثبت .
أما إذا كانت تنقل من مكاف ؼبكاف ،فبل تدخل ُب البيع ،وال يدخل كل شيء يبكن نقلو ،مثل :الفرش
والكنب ،ىذه ما تدخل ُب البيع؛ ألنو يبكن نقلها ،وكذلك الثبلجة والغسالة وأدوات اؼبطبخ واألواٍل وما
أشبهها ،ىذه ال تدخل ،كالوف القفل ال يدخل ،وذلك ألنو يبكن نقلو ،ال قاؿ :قبل أف توجد الكوالُت
ىذه ،ىذه تعترب مسمرة ُب الباب ،وأما قديبا فالقفل يعلق وكقفل اغبقائب وكبوىا ،فيقوؿ :ىذا ال يدخل
ذلك؛ ألنو يبكن نقلو .
وأما اؼبفتاح فإنو تابع للقفل ،فإف كاف القفل ينقل ،فاؼبفتاح تابع لو ،وإف كاف القفل مثل ىذه األقفاؿ
ا لكوالُت ،فإنو تابع لو ويدخل ،وكذلك أيضا قديبا كانت األبواب فيها ما يسمى بالوزرا والوزرا أيضا لو
مفتاح .
والصحيح أف اؼبفتاح تابع للوزرا ،الدلو :إذا كاف فيها بئر وعليها دلو ،فالدلو ما يدخل؛ ألنو ينقل
وكذلك البكرة ،البكرة شبيهة الدراجة يعٍت :توضع على طرؼ على أعلى البئر تسمى عند العامة ...احملالة،
وعند البوادي اعبارة و ...تسمى البكرة اليت يكوف ؽبا أسناف ،ويوضع عليها اغببل ،وذبر عليها الدالء ،ىذه
أيضا تنقل؛ ألهنا معقودة حبباؿ ،وإذا كاف اؼببيع أرضا ،فإنو يدخل ُب البيع .
يدخل فيو القرار قرار األرض ،وكذلك ما فيها من الغرس إذا كاف فيها غرس ،الغرس مثل الشجر الذي
لو ساؽ كالنخل والتوت والرماف والتُت واألترج والتفاح واؼبوز يعٍت :الذي يقوـ على ساؽ ىذا يسمى غرسا،
ويدخل ُب ذلك أيضا اؼبباٍل إذا كاف فيها حجر مبنية -مثبل -أما إذا كاف فيها زرع فبل يدخل ُب البيع إال
إذا اشًتطو ،وكذلك بذره إذا كاف فيها بذر ،فهذا البذر على الذي بذره ،وىو البائع إال إذا اشًتط ذلك
اؼبشًتي ،كذلك أيضا يصح مع اعبهل ،يعٍت :ولو كاف جزر مدفونا ُب األرض ،فإنو يعفى عنو ،يعفى عن
جهالتو ،فإذا اشًتطو اؼبشًتي دخل ُب البيع .
أما إذا كاف فيها شيء هبذ ويلقط مرارا مثل الربسيم؛ فأصولو للمشًتي واعبذة الظاىرة للبائع ،وكذلك
إذا كاف يلقط إذا كاف -مثبل -يلقط مرارا كالباذقباف والطماطم فهذه اعبذة أو ىذه اللقطة اؼبوجودة اليت قد
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نضجت للبائع يأخذىا والباقي للمشًتي اعبذة يعٍت :مثل جذة الربسيم ،واللقطة مثل لقطة الطماطم أو
لقطة الباذقباف أو الكوسة -مثبل -أو البامية .
األشياء اليت تلقط إذا ظهرت ،فإذا كانت ظاىرة فهي للبائع إال إذا اشًتط ذلك اؼبشًتي غبديث



اؼبسلموف على شروطهم  فتدخل ُب البيع بقية الباب مع باب السلم نقرؤه غدا إف شاء اهلل.
س :ىذه سائلة تقوؿ :إهنا معلمة وراتبها وهلل اغبمد أكثر من راتب زوجها تقوؿ :وإذا فإف زوجي ال
يقدر على توفَت ما كبتاجو فأنا -مثبل -عندما أريد السفر إىل مكة اؼبكرمة ،فإف زوجي ال يقدر براتبو أف
يسافر معي ،فإذا فأنا أساعده وأقوؿ لو :سوؼ أقرضك على أف تسافر -مثبل -أو نشًتي أثاثا للبيت ،وإذا
قدرت عليو ُب الشهر اؼبقبل ترده علي ،فهل ىذا يا شيخ يدخل ُب اغبديث  :أي قرض جر نفعا فهو
ربا ؟



ج :ال يدخل ُب ذلك أصل أف الزوجُت كبيت واحد يتسامح فيما بينهما ال شك أهنا تساعد زوجها
وتعطيو وتقرضو وكبو ذلك وال حرج ُب ذلك إذا قالت :أقرضك على أف تصحبٍت كمحرـ يل يعٍت :أو -
مثبل -أدفع األجرة عنك أو ما أشبو ذلك ،إذا كاف ؽبا دخل أكثر من دخل زوجها ،وقد تراضيا على ذلك
فلها أف تعطيو وؽبا أف تقرضو.
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،أحسن اهلل إليكم ،كبن ُب ىذا العصر قد انقرضت تلك الدنانَت واعبنيهات،
وقد ال يعرؼ الكثَت التعامل معها ُب ىذا العصر ،وقياسها على الرياالت السعودية ،ومثاؽبا ُب العمبلت
اغبديثة ،ؼباذا ال يكوف ىناؾ مؤلفات فيما كبن عليو اآلف؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :كتب العلماء كثَتا فيما يتعلق هبذه العمبلت نشرات نشرت ُب ؾبلة البحوث ،وكذلك أيضا ُب
غَتىا قد أكثروا إذا فذكروا يعٍت :ما جاء من االختبلؼ ،ىل ىي أسناد -مثبل -أو ىي نقود قائمة مقاـ
النقود فمن تتبعها وجدىا.
س :أحسن اهلل إليكم ،،ىذا يقوؿ :ما حكم استخراج شهادات الصوامع ،ال من أجل الزراعة وإدخاؿ
اغببوب بواسطتها ،ولكن من أجل بيعها على اؼبزارعُت أو شراء القمح من اؼبزارعُت بقيمة أقل وإدخاؽبا إىل
الصوامع.
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ج :كل شيء فيو كذب أو تزوير ننهى عنو ،فكونو -مثبل -يتخذ ؽبذه شهادة ،وىو ال يريد أف يزرع
أو -مثبل -يراجع ويقوؿ :أعطوٍل فإف عندي أرضا ،وأريد أف أزرعها ،وال يريد ذلك يعترب ىذا كذبا ،فبل
هبوز ذلك إال ؼبن عزـ على الزراعة -مثبل -أو عنده ما يقدر بو

      

س :ىذا سائل كتب أربعة أسئلة ويقوؿ :إف الرجا عرضها ألنبيتها بالنسبة لو ولغَته ،يقوؿ :لدي بعض
احملبلت التجارية أبيع فيها اؼببلبس ،ولدي بعض التساؤالت حوؿ زكاة ىذه احملبلت .
أوال :ىل أحصي البضاعة وما ربصل من أمواؿ أـ البضاعة فقط إلخراج الزكاة؟.
ج :ال شك أف من عنده أمواؿ أنو يزكيها إذا حاؿ اغبوؿ ،وإذا كاف تاجرا -مثبل -فإف ربح التجارة
داخل ُب رأس اؼباؿ ،ولو مل يتم حوؿ للربح أو لؤلرباح ،فمثبل :إذا كاف متجره فيو عند ابتدائو عشرة آالؼ،
وعنده أمواؿ أخرى -مثبل -ودائع ُب البنك أو ُب بيتو -مثبل -مقدارىا عشرة آالؼ ،والعشرة اليت اذبر هبا
ؼبا ًب سنة ،وإذا ىو قد ربح ػ ُب طواؿ ػ ُب أشهر السنة عشرة آالؼ -مثبل -يزكي ثبلثُت ألفا ،العشرة اليت
ىي عنده من قبل كرأس ماؿ ،والعشرة اليت قد أودعها ،والعشرة اليت ىي ربح هبمع ىذا إىل ىذا.
س :وسؤالو اآلخر يقوؿ :ىل أحصي اؼباؿ وقيمة البضاعة من أوؿ السنة أـ عند سباـ اغبوؿ؟.
ج :عند سباـ اغبوؿ يقدر السلعة بقيمتها اإلصبالية إذا ًب اغبوؿ ،فيقدر كم قيمة ما عنده من األكياؿ
أو قيمة ما عنده من األطواؿ أو قيمة ما عنده من األغذية -مثبل -بسعرىا اغبايل ٍب ىبرج زكاهتا.
س :أحسن اهلل إليك ،السؤاؿ الثالث يقوؿ :ىل أحصي قيمة البضاعة حبسب ما اشًتيتو أـ حبسب ما
أبيعو؟.
ج :حبسب ما تساويو اآلف سواء كاف أقل من قيمة الشراء أو أكثر ،ما تساويو اآلف بيعو البيع اجململ.
س :السؤاؿ األخَت يقوؿ :يكوف علي دين نظرا لشراء بعض البضائع بالدين ،فهل يدخل الدين ُب
الزكاة أـ أستثنيو من الزكاة؟
ج :أىل الدين يزكوف دينهم ،وأنت تزكي ما عندؾ من اؼباؿ ،وتعترب أو تسقط قدر الدين من اؼباؿ
الذي عندؾ إذا كاف أىلو يعرفوف أف عندؾ رأس ماؿ فإهنم يزكوف دينهم.
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س :أحسن اهلل إليك ،ىذا سائل يقوؿ :اشًتيت سيارة بطاقة صبركية وذلك باؼبؤجل ،وكتبت العقد
وذىب البائع ،وذىبت أنا وبعت السيارة من معرض آخر بعد أف أخذت اؼبفتاح من البائع ،وشغلت
السيارة ُب مكاهنا ،ولكن مل أحرؾ السيارة من مكاهنا ،فهل ىذا العقد صحيح علما أنو ال يبكن رد السيارة
ُب حالة بطبلف ىذا العقد ...؟.
ج :ال شك أنك أخطأت حيث مل ربوؿ السيارة من مكاهنا وقبضها يكوف بنقلها هنى أف تباع السلعة
حيث تبتاع ،فبل بد أف تنقلها وربوزىا من مكاف إىل مكاف ،ومن معرض إىل معرض ،وبكل حاؿ حيث أنو
ال يبكن ،ال تعد ؼبثل ذلك إذا كاف ال يبكن ردىا.
س :أحسن اهلل إليك ،يق وؿ :يعمل بعض الناس ُب ىذه األياـ بتجارة العمبلت ،أي :أنو يذىب ىذا
اليوـ للبنك ويشًتي -مثبل -الدوالر األمريكي دببلغ معُت وال يستلم اؼببلغ بل يستلم سندا بذلك أو قسيمة
إيداع ُب حساب وُب اليوـ اآلخر يقوؿ :يبيعو دببلغ -مثبل -أعلى قليبل عن طريق نفس البنك وبنفس
السند وىو ال يستلم شيئا فهذا العمل جائز ؟.
ج :ما هبوز ،البنوؾ قصدىم من ىذا تشجيع ىؤالء الذين يودعوف عندىم أمواال طائلة ،يقولوف :أودع
عندنا مائة ألف أو ألف ألف ،وكبن نتصرؼ لك ُب ىذا الشيء الذي ىو بيع العمبلت مع أنو ليس ىناؾ
قبض ،فَتيدوف بذلك إبقاء ىذه الودا ئع عندىم حىت يستفيدوا منها ،ىبشوف أنو يأخذىا ويعطيها ؼبكاف
آخر أو كبو ذلك يشجعونو ُب نظرىم على إبقائها حىت تستمر ،ويأخذوف أرباحها نقوؿُ :ب ىذه اغباؿ ال
بد من الصرؼ إذا -مثبل -صرفتها ،يعٍت :قلت -مثبل :-عندي مائة ألف لاير أو اصرفوىا يل بدوالرات ،
فبل بد أف ي كوف يدا بيد يسلموف لك الدوالرات ،وتسلم ؽبم الرياالت ٍ ،ب إذا أردت أف تبيعها غدا بربح
أو خبسراف أف تبيع الدوالرات ،فلك ذلك ،ويكوف أيضا البيع يدا بيد .
ىناؾ بعض اؼبشايخ رخصوا ُب قبض ما يسمى بالشيكات ،وجعلوا قبض الشيك قائما مقاـ النقد،
وكأهنم يقولوف :إف ىذا فيو تسهيل على الناس فيما إذا كاف حباجة إىل شيء كثَت ،ويستحيي أو يعجز عن
ضبل ىذا اؼباؿ معو ...فيأٌب أف يكتب فيو شيء ،فيدخل ُب ذلك إذا اشًتى إنساف ذىب دبائة ألف،
ويقوؿ :ليس من العقل أف أضبل مائة ألف معي ،وأسلمها لصاحب الذىب ،أعطيو شيك على رصيدي
85

أخصر المختصرات
الذي ُب البنك  ،فيكوف ذىبا بنقد أو ما يقوـ مقاـ النقد ،وكذلك أيضا ُب ىذه اؼبصارفة إذا انصرؼ ؽبم
يعٍت :أعطاىم الرياالت اليت ىي مائة ألف ،وأعطوه شيك -مثبل -فيو ثبلثوف ألفا من الدوالرات أو كبو
ذلك قيمتها ،فؤلف ىذا يكوف قائما مقاـ التفرؽ.
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :فضيلة ا لشيخ ،أال تروف أنبية ترجيح أحد اؼبذاىب ُب علة الربا لشدة
اغباجة إىل ذلك ُب كل وقت ،وما مدى صحة من رأى أف العلة مطلق الثمنية علة للربا وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ذكرنا أف ىذا قوؿ اعبمهور إف الذىب والفضة العلة فيهما الثمنية ،فعلى ىذا ال تكوف اؼبوزونات
اليت ليست مطعومة ،وال قوتا ال تكوف ربوية ،يعٍت :هبوز بيع اغبديد بعضو ببعض متفاضبل ،وكذلك
النحاس والقطن والغزؿ والصوؼ وما أشبو؛ ذلك ألهنا ليست قوتا ،وليست مطعومة ،إمبا ىي موزونة .
وىذا على القوؿ بأف العلة ىي الثمنية ،ولكل اجتهاده كبن نتورع أف نقوؿ :إف ىذه ىي العلة ،وذلك
لكثرة اػببلؼ لقوة اػببلؼ بُت العلماء.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
بيع األصول وبيع الثمار
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-ومن باع لببل تشقق طلعو ،فالثمر لو مبقى إىل جذاذ ما مل يشرطو مشًت،
وكذا حكم شجر فيو شبر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من أكمامو كورد وقطن ،وما قبل ذلك
والورؽ مطلقا ؼبشًت ،وال يصح بيع شبر قبل بدو صبلحو ،وال زرع قبل اشتداد حبو لغَت مالك أصل أو أرضو
إال بشرط قطع ،إف كاف منتفعا بو ،وليس مشاعا ،وكذا بقل ورطبة ،وال قثاء وكبوه إال لقطة ،لقطة أو مع
أصلو ،وإف ترؾ ما شرط قطعو بطل البيع بزيادة غَت يسَتة إال اػبشبة فبل .
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ويشًتكاف فيها وحصاد ولقاط وجذاذ على مشًت ،وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل ،وما تلف سوى
يسَت بآفة ظباوية ،فعلى بائع ما مل يبع مع أصل ،أو يؤخر أصل عن عادتو وصبلح بعض شبرة شجرة صبلح
عبميع نوعها الذي ُب البستاف .
فصبلح شبر لبل أف وبمر أو يصفر وعنب أف يتموع باؼباء اغبلو وبقية شبر بدو نضج وطيب أكل،
ويشمل بيع دابة عذارىا ومقوهتا ونعلها ،وقن لباسو لغَت صباؿ .
فصل :ويصح السلم بسبعة شروط أف يكوف ،فيما يبكن ضبط صفاتو كمكيل وكبوه ،وذكر جنس
ونوع ،وكل وصف ىبتلف بو الثمن غالبا وحداثة ،وقدـ وذكر قدره ،وال يصح ُب مكيل وزنا ،وعكسو وذكر
أجل معلوـ كشهر ،وأف يوجد غالبا ُب ؿبلو ،فإف تعذر أو بعضو صرب أو أخذ رأس مالو ،وقبض الثمن قبل
التفرؽ ،وأف يسلم ُب الذمة فبل يصح ُب عُت وال شبرة شجرة معينة ،وهبب الوفاء موضع العقد ،إف مل
يشًتط ُب غَته ،وال يصح بيع مسلم فيو قبل قبضو وال اغبوالة بو وال عليو وال أخذ رىن وكفيل بو ،وال أخذ
غَته عنو.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو  ،اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
ذكرنا أف ىذا الفصل ُب بيع األصوؿ ،وُب بيع الثمار ،وأف األصوؿ يدخل فيها بيع األرض ،وما يلحق
هبا وبيع الدار ،وما يلحق هبا وبيع البستاف ،وما يلحق بو ،فإذا باع البستاف وفيو لبل أو شجر وذلك
الشجر قد أخرج شبرتو ،فالثمرة للبائع ،وحده ُب النخل أف يتشقق الطلع .
معروؼ أف النخل أوؿ ما ىبرج شبره ُب أكماـ ،وتسمى صبار ،فهذه األكماـ إذا خرجت بعد خروجها
بأسبوع أو بعشرة أياـ تتشقق ،وإذا تشققت تدلت الشماريخ ،فإذا رآىا أىل النخل ،قد تشققت بادروا
إليها ،ولقحوىا ،والتلقيح ىو التأبَت ،ورد ُب اغبديث أنو  قاؿ  :من باع لببل قد أبر ،فثمرتو للبائع إال
أف يشًتط اؼببتاع



التأبَت ،ىو التلقيح عادهتم إذا تشققت الكوافَت ىذه ،تشقق الكافور بادروا وقطعوا

الكافور ،ولقحوه التلقيح اؼبعروؼ ،ؼباذا مل يدخل ُب البيع؛ ألف العادة أف صاحبو قد تعب عليو سنة ،قد
سقاه وتعب عليو .
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فإذا رأى شبرتو ،فإف نفسو قد تعلقت بو ،فإذا باع األرض والنخل مل يدخل الثمر ،بل يبقى للبائع مبقى
إىل أف هبذه .
فهذا إذا مل يشًتطو اؼبشًتي ،إذا قاؿ اؼبشًتي :ال أشًتي إال والثمر يتبع الشجر ،صح ذلك وكذا حكم
كل شجر فيها شبر بادي يعٍت :كل شجر قد بدا شبره ،إذا بيعت األرض وفيها ذلك الشجر ،فالثمر للبائع،
فالعنب إذا تدلت العناقيد؛ ألف العنب شبره ليس ُب كوافَت ،وليس ُب أغلفة ،بل تتدىل ىذه العناقيد ،وتكوف
صغَتة جدا كحب الدخنٍ ،ب بعد ذلك تكرب شيئا فشيئا إىل أف تبلغ النضج ،ففي ىذه اغباؿ تكوف للبائع
إذا تدلت العناقيد ،وكذلك شجر التفاح -مثبل -إذا كاف فيو شبر قد بدا ،ولو صغَتا أو الربتقاؿ أو األترج
أو اػبوخ أو اؼبشمش مثبل .
وكذلك شجر الطماطم والباذقباف والقرع والدباء الذي نوع من القرع والبطيخ بأنواعو ،كل ىذه إذا
كانت الثمرة ،قد بدت ولو صغَتة ،فبيع األصل ،فإهنا ال تتبعو ،بل تكوف للبائع إال بشرط .
وما ظهر من نوره كمشمش ،النور ىو الزىر يعٍت :فيو بعض األشجار تبدو أزىاراٍ ،ب يتساقط الزىر ٍب
تبدو الثمرة األترج تبدو أزىارهٍ ،ب تتساقط ،واؼبشمش يبدو زىرهٍ ،ب تتساقط أوراؽ الزىرةٍ ،ب تبدو اغببة ُب
مكاهنا وغَتىا كثَت من الذي يبدو ُب نوره ،نوره يعٍت :زىره ،أو خرج من أكمامو نوره أيضا يكوف ُب
أكماـ كالورد ،فإذا كاف ُب أكمامو ،فإنو للمشًتي ،وإذا تشققت األكماـ ،فإنو للبائع .
القطن ىبرج ُب أكماـ صغَتة مثل الرماف ،ولكن بعدما ينضج أو بعد ما يقرب تتشقق تلك األكماـ،
وإذا تشققت فإهنا حينئذ للبائع ،وقبل أف تتشقق تكوف للمشًتي إال بشرط أما ما ال تتشقق كالرماف،
فالرماف لو نور ،فهذا يعٍت :تبدو صغَتة ػ حبة الرماف ػ ضبل الرماف ٍب بعد ذلك يكرب ،ولكن يبقى ُب غبلفو،
وال يؤخذ منو إال بعد ما يقطع ،ووبفظو فهو دبجرد ما تتدىل حبات الرماف تكوف للبائع ،وإذا مل يظهر إال
بعد البيع فهي للمشًتي ػ ما ظهر من ػ ما تشقق من أكمامو كالورد والقطن والتفاح ،وما أشبهو ،فاألصل
أهنا تكوف للبائع ،إذا ظهرت ،وعرفت ،وأما ما داـ أهنا مل تظهر ،فاألصل أهنا للمشًتي ،وما قبل خروج
الثمر ،يتبع الشجر ُب البيع كذلك أوراقو ،األوراؽ ورؽ العنب -مثبل -وورؽ الربتقاؿ وورؽ التُت وورؽ
األترج ىذه األوراؽ تابعة للبيع ،تكوف للمشًتي .
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ىذا آخر ما يتعلق ببيع األصوؿ ،بقي بيع الثمار الثمرة ،قد تباع وحدىا شبرة ىذه النخلة شبرة ،ىذه
العنب ة شبرة ىذه التفاحة أو ىذه األترجة ،مىت هبوز بيعها ومىت ال هبوز بيعها؟ يشًتط ُب بيعها بدو الصبلح
وقبل بدو الصبلح ،ال يصح البيع ،من كانوا يبيعوف النخل ،وىو ما يزاؿ بسر صغَت ،يبيعوف الثمرة يأٌب
اؼبشًتي ،ويقوؿ :اشًتيت شبرة ىذه النخلة ،وىي ال تزاؿ حبات صغَتة ،يعٍت :ردبا أهنا قد أبرت ،وخرج ىذا
التأبَت فإذا باعها ٍب جاء اغبصاد أو اعبذاذ أو الصراـ ،وجد هبا عاىات ،فيصيبو رزاز ،ويصيبو قتاـ ،ويصيبو
غبار ،فيحصل الًتافع ،وربصل الشكايات ،ووبصل االختبلؼ ،فالبائع يلزـ اؼبشًتي أنت اشًتيتو ،واؼبشًتي
يقوؿ :كيف أقبلو ،وقد أصابو ىذا القتاـ ،أو ىذا الغبار عاىات تصيب النخل شبر النخل ،فلما كثر ترافعهم
هني عن البيع إال بعد بدو الصبلح.
حىت ال يقعوا ُب ىذا االختبلؼ ،فبل يباع شبر النخل إال بعد بدو صبلحو ،وكذلك بقية الثمار شبر
العنب شبر التوت شبر الزيتوف وشبر اػبوخ أو اؼبوز يعٍت :كل ىذه الثمار إذا بدا صبلحها وأمنت من العاىة
جاز بيعها ،وأما قبل ذلك فبل هبوز ؼباذا؟ ـبافة أف تصيبها عاىةٍ ،ب يندـ اؼبشًتي ،أو ـبافة أف يبيعها البائع
رخيصة ،فيندـ البائع ،يعٍت :وبصل اختبلؼ بينهما بعتها ،أعتقد أهنا غالية؛ ألٍل رأيت حباهتا صغَتة واآلف
قد أصبحت مرتفعة الثمن ،وقد أصبحت غالية فبل أريد البيع ،أو يقوؿ :اشًتيتها أعتقد أهنا سليمة ،وأهنا
ستنفع ،واآلف أصابتها ىذه العاىات ،فبل أريدىا فإذا بدا صبلحها فاألصل أهنا غالبا تكوف مأمونة أف
يصيبها عاىة .
"وال زرع قبل اشتداد حبو" ؼباذا؟ ألنو قبل ذلك عرضة لآلفات ،فقد يصيبو برد فيجف إذا كاف -
مثبل -ػ ُب ػ ال يزاؿ ُب سنبلو أخضر ،أو مل ىبرج السنبل ،يقوؿ :بعتك ىذا الزرع ،وىو ال يزاؿ أخضر ،ال
هبوز إال بشرط القطع ُب اغباؿ ،إذا قاؿ :بعتك ىذا الزرع الذي مل ىبرج سنبلو بشرط أف تقطعو كعلف
هبوز ذلك ،إذا كاف ينتفع بو كعلف للدواب ،فيقطعو ُب اغباؿ ،فأما بيع الرب الذي فيو ،فبل يصح حىت
يشتد حبو ،وذلك ألنو إذا اشتد حبو أمن من العاىات ،وقبل االشتداد يبكن أف يصيبو َبرد أو يصيبو ْبرد،

أويصيبو سيل ،أو -مثبل -يظمأ ينقطع اؼباء عنو فيكوف ظمؤه سببا ليبسو ،فبل يثمر أو ال يثمر إال قليبل،

أما بعد ا شتداد اغبب ،ما بقي إال اغبصاد ،فإنو قد أمن العاىة ،هبوز بيع الزرع أخضر ؼبالك األصل أو
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ؼبالك األرض ،فإذا كاف األصل زرع إلنساف أو األرض اليت فيها الزرع إلنساف والثمر آلخر جاز بيع الزرع
قبل اشتداد حبو ؼبالك األصل أو ؼبالك األرض .
فمثبل :إنساف استأجرؾ لتسقي ىذا النخل وىذا التُت وىذا العنب وؼبا ػ اشتد بدأ ػ ؼبا ظهر الثمر ؾبرد
ظهوره ،وأنت لك الثمر أو لك نصفو جاز أف تبيعو على مالك األصل ،وتقوؿ :بعتك نصييب من ىذا
النخل ولو كاف بسرا ولو كاف حبات صغَتة كحبات العنب أو الرماف أو كبوه هبوز بيعو ؼبالك األصل،
وكذلك استأج ر أرضا ،وبعد ما زرعت فيها وظهر الزرع ولو قليبل بعتو على مالك األرض ،بعت الزرع وىو
ال يزاؿ أخضر أو فيو سنبل ،لكنو ال يزاؿ مل يشتد هبوز بيعو على مالك األرض ،وكذلك هبوز بيع الزرع
ألجنيب بشرط القطع إذا كاف منتفعا بو ،هبذ زرعو أخضر كعلف للدواب ،فإذا انتفع بو جاز بيعو إذا كاف
منتفعا بو بشرط أيضا ،وىو أف ال يكوف مشاعا .
اؼبشاع ىو اؼبشًتؾ بُت اثنُت ،وليس ملك أحدنبا متميزا ،بل كل واحد منهما لو نصف ىذا الزرع ،فبل
هبوز أف يبيع أحدنبا نصيبو قبل أف يشتد حبو ،ولو بشرط القطع؛ وذلك ألنو قد يبنع صاحب النصف
الثاٍل؛ فيقعوف ُب خبلؼ .
يقوؿ" :وكذا بقل ورطبة" البقل ىو األوراؽ اليت تؤكل ورقا كما يسمى باػبس ،وأوراؽ الفجل وأوراؽ
اعبرجَت ،ىذه تسمى بقوال ،هبوز بيعها إذا كانت تقطع ُب اغباؿ ،وإذا كانت ينتفع هبا فيجوز بيعها ،واغباؿ
ىذه بشرط أف تقطع ُب اغباؿ ،وأما ؼبن يبقيها فبل هبوز ،الرطبة :اسم من أظباء القت الذي ىو الربسيم لو
عدة أظباء ويسمى الفصة والقصة ،ويسمى القضب ،فيذكر ُب القرآف:

    

فهو يسمى برسيم علفا وبصد للدواب ،فهذه الرطبة هبوز بيعها ؼبن هبذىا ُب اغباؿ ،وأما القثاء فهو ما
يسمى ...بطروخ ىذه اليت ت شبو اػبيار تؤكل ال ربتاج إىل طبخ ،تؤكل ىكذا ،فهذا القثاء أيضا يؤخذ من
شجره ،فيجوز بيعو لقطة لقطة ،كأف تكوف -مثبل -كلما ظهر ىذا القثاء أو ىذه البامية -مثبل -أو ما
يسمى بالكوسة ،تقوؿ :بعتك ىذه اللقطة اؼبوجودة دبائة ،فيأخذىا ُب اغباؿ  ،وال يًتكها تكرب ـبافة أف
زبتلط بغَتىا فبا يكوف للبائع ،فتكوف لقطة لقطة ،كلما بدت ىذه اللقطة باعها ؼبن يقطعها ُب اغباؿ ،أو

90

أخصر المختصرات
يبيعها مع أصلها مع أصل ىذا الشجر الذي ىو -مثبل -يلقط شبره لقطة لقطة  ...فاعبس:مثبل -أو ما
يسمى باؽبنادو أو القرع أو الباذقباف أو الطماطم الذي أخذه لقطة لقطة ،كلما اضبر -مثبل -ونضج باعو
على من يقطعو ُب اغباؿ ،وإف ترؾ ما شرع قطعو بطل البيع بزيادة غَت يسَتة .
لو -مثبل -أنو باعو ىذا -مثبل -القرع ،وىو متوسط تركو حىت كرب أو باعو الطماطم  ،وىو صغَت
بشرط القطع وتركو حىت كرب بطل البيع ،وىكذا لو باع  ...اعبس وىو صغَت وتركو اؼبشًتي حىت كرب بطل
البيع؛ وذلك ألنو اشتبو بشيء ال يستحقو؛ ألف ىذه الزيادة اليت ليست يسَتة من ملك البائع ،فاؼبشًتي
تعمد تركو حىت اختلط دبا ليس لو ،أما إذا كاف الزيادة يسَتة ،يعٍت :تركو يوما أو يومُت .
العادة أف الزيادة تكوف يسَتة ،ويكوف ُب ىذه اغباؿ يشًتكاف فيها يشًتؾ البائع واؼبشًتي ُب ىذه
الزيادة ،الزيادة تكوف للبائع ،واؼبوجود وقت البيع يكوف للمشًتي ،فيشًتكاف فيها استثنوا من ذلك اػبشب
كخشب األثل أو السدر أو ما أشبهو ،األصل أهنا زيادهتا سهلة؛ ألهنا قد تبقى -مثبل -سنة ال تزيد إال -
مثبل -شربا أو نصف شرب أو ذراع ،يعٍت :سيما بعدما تكرب .
إذا اشًتى الزرع بعد ما يشتد حبو ،اغبصاد على اؼبشًتي؛ ألنو ملكو حصاده يعٍت :قطعو باؼبنجل ،وُب
ىذه األزمنة باغبصادة اؼباكينة اليت ربصده ،اغبصاد على اؼبشًتي؛ ألنو عايل ملكو ،وكذلك اللقاط ،لقط
ىذا الثمر يعٍت :أجرة اللقاطُت على اؼبشًتي إذا كاف -مثبل -وبتاج إىل لقط كالطماطم أو الباذقباف،
فاللقاط على اؼبشًتي ،وكذلك اعبذاذ الذي ىو الصراـ على اؼبشًتي أيضا ،أما البائع فعليو أف يسقي
األصل ولو تضرر ،على البائع سقي ولو تضرر األصل ،ولو تضرر الثمر فإذا باع -مثبل -ىذه النخلة ،وقد
بدأ صبل ح شبرىا ،فالبائع يقوؿ :ما بعتك إال الثمرة ،الشجر يل أنا أصل أسقي شجري فإذا قاؿ اؼبشًتي:
ال تسقيو؛ فإنو قد يهبض قد يفسد الثمر ،فاؼبشًتي ليس لو إال الثمر ،فبل يبنعو من سقي أصل شجره ،أيا
كاف الشجر ،كشجر العنب والرماف وكبوه .
يعٍت ،ذكر بعضهم أف سقي الشجر شجر النخل قد يضر بالثمر فليس للمشًتي أف يبنع البائع من
سقي شجره؛ ألنو ملكو ،يقوؿ :ما تلف بآفة ظباوية ،فعلى البائع إال الشيء اليسَت ،إذا كاف التلف شيئا
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يسَتا ،فعلى اؼبشًتي ،وأما إذا كاف تلفا كبَتا بآفة ظباوية ،فعلى البائع ،ما مل يبع مع أصل ،أما إذا باع
شجر الثمرٍ ،ب تلف بآفة ظباوية ،فإنو يذىب على اؼبشًتي .
وىكذا -مثبل -لو أف اؼبشًتي أخر اعبذاذ عن عادتو ،فتلف فإنو على اؼبشًتي ،ماذا تسمى ىذه
اؼبسألة تسمى مسألة وضع اعبوائح اعبائحة اؼبصيبة اليت تصيب الثمر ،وقد اختلف فيها العلماء ،فاإلماـ
أضبد ذىب إىل وضع اعبوائح ،ومل يعمل بذلك أكثر األئمة ،قالوا -مثبل :-إذا باع ىذه الثمرة ُب ىذه
النخلة أو النخبلت بعد ما بدا صبلحها ،ففي ىذه اغباؿ إذا قدر -مثبل -جاءىا جراد أو ...جزع ،وأكل
الثمرة ،أو جاءىا برد ،وأسقط الثمرة ،فعلى من تذىب ،فيو قوالف ذىب أضبد إىل أهنا على البائع يتحملها
البائع ،وذىب األئمة اآلخروف إىل أهنا على اؼبشًتي؛ ألف البائع يقوؿ :بعتك الثمرة ،وخليت بينك وبينها،
واستلمت الثمن كامبل ،ومل أمنعك ،وأصبحت الثمرة ملكا لك .
وىذا األمر ليس بيدي ،آفة ظباوية ،ليس باستطاعيت أف أرد أمر اهلل تعاىل ،فكيف أربملها وقد بعتها،
وقد أقدـ عليها ذلك اؼبشًتي .
ذىب اإلماـ أضبد إىل أهنا على البائع ،واستدؿ حبديث أنو



قاؿ:



لو بعت من أخيك شبرة،

فأصابتها جائحة ،فبل وبل لك أف تأخذ من ماؿ أخيك شيئا ،مب تأخذ ماؿ أخيك بغَت حق؟  حديث
صحيح .
وذىب بعضهم إىل أف ىذا اغبديث ورد قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صبلحها ولعل ىذا ىو
األقرب أنو خاص دبا كانوا يتعاملوف بو قبل أف ينهوا فكاف أحدنبا يبيعو ،وىو أخضر ويبيعو ،وىو بلح
صغَتٍ ،ب تصيبو عاىة ،فيقوؿ :إذا أصابتو عاىة ،فأنت أيها البائع تتحمل ،ال تأخذ من اؼبشًتي شيئا؛
ألنك أنت صاحب الشجر ،وىذه الشجرة من صبلة شجرؾ ،وأنت عادة تتحمل ،وأنت عادة أنك متعرض
ؽبذه اآلفات؛ لقولو تعاىل:

     

وقد أخرب اهلل تعاىل دبا أصاب شبار أصحاب اعبنة الذين ذكروا ُب سورة القلم ُب قولو:

 

          يعٍت :تلك الثمار أصبحت كأهنا
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مصرومة ،يقوؿ :وصبلح بعض شبر شجرة صبلح عبميع نوعها الذي ُب البستاف نعرؼ ،قد ذكرنا ُب باب
الربا أف اللحم أو التمر جنس ربتو أنواع ،فنوع -مثبل -يسمى الصفري ،ونوع يسمى اػبضري ،ونوع
يسمى السكري ،ونوع يسمى اإلبراىيمي أو اؼبيهي ،وما أشبهها فإذا بدا صبلح شجرة من الصفر جاز
بيعها بيع بقية الصفري الذي ُب ىذا البستاف؛ ألف العادة أنو يتقارب نضجو ،ىذا معٌت قولو عبميع نوعها
الذي ُب البستاف ،ال عبميع التمر ،ال عبميع النخل ،فإف بعضو -مثبل -قد يتأخر كما يسمى خبصاب،
وما يسمى -مثبل -بالفلق قد يتأخر نضجو ،فلذلك ال يكوف إال صبلحا لذلك النوع ،ال عبميع اعبنس .
وإذا كاف -مثبل -عنب أنواعا :منو ما يكوف أسود ،ومنو ما يكوف أخضر ،فصبلح بعضو يعٍت :صبلح
بعض األخضر صبلح عبميعو ،ما عبلمة صبلح شبر النخل؟ أف وبمر أو يصفر؛ وذلك ألنو أوؿ ما ىبرج
يكوف أخضر كلوف األوراؽ أوراؽ الشجر غالبا يكوف أخضر ،وال يزاؿ أخضر إىل أف يقرب من النضجٍ ،ب
ينقلب فبعضو يكوف أصفر ،وبعضو يكوف أضبر كما ىو مشاىد ،فإذا اضبر ما يكوف أضبر أو أاصفر ما
يكوف أصفر جاز بيعو ،وصار ذلك عبلمة على بدو صبلحو ،وأما العنب فإنو يبقى على لونو ،أكثره يبقى
على لونو ،وبعضو ينقلب أسود ،بدؿ ما يكوف أخضر ينقلب أسود عند نضجو ،فإذا انقلب أسود ،فإنو قد
نضج جاز بيعو .
والذي يبقى على خضرتو عبلمة نضجو أو بدو صبلحو أف يتموه باؼباء اغبلو ،ماؤه أوال ماّب شديد
اؼبلوحةٍ ،ب إذا بدا نضجو انقلب لونو رباليا ،وأما بقية الثمار ،فعبلمة صبلحها بدو النضج وطيب األكل
أف يبدو فيو النضج ،ويطيب أكلو يعٍت :يبدو فيو عبلمة النضج -مثبل -األترج ينقلب أصفر .
وكذلك -أيضا -الربتقاؿ ينقلب أصفر ،عبلمة على أنو قد بدا صبلحو ،وكذلك الزيتوف وما أشبهو إذا
طاب أكلو وبدا في و النضج جاز بيعو ،أغبق هبذا بعض األشياء اليت ليست شبارا ،وليست عقارا بيع الدابة
إذا باع دابة -مثبل -ناقة فالبيع يدخل فيو عذارىا ومقودىا ونعلها؛ وذلك ألنو عادة ربتاج إليو ،كانوا
هبعلوف ُب فم البعَت صببل أو ناقة عباماٍ ،ب يقودوهنا بو يسمونو العذار ،فيدخل ُب البيع ،وكذلك حبل
يقودوهنا بو ويسمونو خطاـ ،تقاد بو ،فهذا اػبطاـ واللجاـ ،يتبعها ُب البيع .
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وكذلك أيضا النعل -مثبل -اػبيل هبعلوف ؽبا حذاء ،وبعض الدواب كالبقر -مثبل -واغبمر ربتاج إىل حذاء
يقي حوافرىا من اغبفا واغبصى ،فنعلها يتبعها ،أما إذا باع عبد ،العبد آدمي واإلنساف عادة يكوف لو ثياب،
فإذا كانت ثياب اعبماؿ اليت يلبسها للجماؿ ُب اؼبناسبات ،فهذه ما تتبعو ُب البيع ،وأما الثياب العادية
اليت يلبسها عادة ُب االشتغاؿ وما أشبهو ،فإهنا تدخل ُب البيع.
السلم وشروطو
نبدأ ُب السلم يعرفوف السلم بأنو عقد على موصوؼ ُب الذمة مؤجل ،عقد على موصوؼ ُب الذمة
مؤجل ،بثمن موصوؼ ُب الذمة مؤجل بثمن مقبوض دبجلس العقد ،ىكذا عرفو ُب زاد اؼبستقنع ،ويعرفو
بعضهم بأنو ما عجل شبنو وأخر مثمنوُ ،ب حديث ابن عباس قدـ النيب  اؼبدينة ،وىم يسلموف ُب الثمار
السنة والسنتُت ،فقاؿ النيب   من أسلف ُب شيء ،فليسلف ُب كيل معلوـ ووزف معلوـ إىل أجل معلوـ


ما أكثر ما كانوا يسلفوف أو يسلموف ُب الثمار ،وكذلك ُب الزروع وكبوىا ،وبتاج صاحب النخل أو
صاحب العنب إىل ماؿ إىل نقود ،فيأٌب إىل التاجر -مثبل -ويقوؿ :أبايعك ُب ذميت مائة صاع من التمر
أعطيكها بعد طبسة أشهر أو بعد سنة ،وكل صاع برياؿ تسلم يل الثمن اآلف ،لو كاف التمر موجودا اآلف
لكاف شبنو كل صاع بريالُت ،ولكن أنا ؿبتاج أف أبيعو رخيصا؛ ألٍل ؿبتاج إىل الثمن ،فينتفع صاحب النخل
حيث يأخذ دراىم مقدمة ،يشًتي هبا -مثبل -علفا لدوابو ،أو يعطي منها أجرة العماؿ ،ينفق منها على
عيالو ،فإذا صرـ النخل أعطى ذلك التاجر مائة الصاع ،وصاحب التجارة يربح يبيع الصاع بريالُت فيحصل
لو ربح ،وىذا ُب صاحب النخل وكذلك -مثبل -صاحب الزرع ،إنساف يريد أف يزرع ،وليس عنده مادة
يبكن عنده البئر وعنده األرض وعنده -مثبلُ -ب ىذه األزمنة اؼباكينة أو األدوات -مثبل -الرشاش الذي
يسقى بو -مثبل -أو عنده بعض األدوات دوف بعض ،فهو حباجة -مثبل -إىل بذور وحباجة إىل أجرة
عماؿ ،وحباجة إىل نفقة على عيالو ،فيأٌب إىل التاجر ،ويقوؿ :أبيعك مائة صاع ُب ذميت ػ عند ػ مؤجلة إىل
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وقت اغبصاد بعد طبسة أشهر أو بعد سنة كل صاع بريالُت ،لو كاف موجودا لكاف سعر الصاع أربعة -
مثبل -ولكن غباجيت أبيعو بريالُت ،فَتبح اؼبشًتي حيث إنو عند اغبصاد إذا قبضها يبيع الصاع بريالُت بدؿ
ما اشًتاه برياؿ ،وينتفع اؼبشًتي ،ينتفع البائع فكل منهما لو يعٍت :فائدة ىذا حقيقة السلم ،يصح بسبعة
شروط:
الشرط األوؿ أف يكوف فيما يبكن ضبط صفاتو كمكيل وموزوف ،ىذا الشرط األوؿ مكيل وموزوف
ومعدود ومذروع ،يبكن ضبط صفاتو أخرجوا ما ال ينضبط بالصفة ،وعرفوه بأنو ما تدخلو الصناعات
اليدوية؛ وذلك ألنو ىبتلف كانت الصناعة قديبا يدوية ،ومعلوـ أهنا زبتلف ،فالذي يصنع السكاكُت ،ال
هبعلها متساوية ،بل ىذه أكرب من ىذه ،وىذه أحد من ىذه وىذه فيها -مثبل -حديد قوي ،وىذه
ضعيف ،وكذلك -مثبل -الذي يصنع القدور زبتلف يكوف بعضها أكرب من بعض ،وبعضها أقوى ،وىكذا
الذي ىبيط الثياب ،عادة أهنا ال تتساوى ،فيكوف ىذا أطوؿ أو ىذا أوسع ،أو ما أشبو ذلك فيقولوف :ال
يصح.
يصح بسبعة شروط:
الشرط األول :أف يكوف فبا يبكن ضبط صفاتو .
كمكيل وموزوف ،ىذا الشرط األوؿ ،مكيل وموزوف ومعدود ومذروع يبكن ضبط صفاتو ،أخرجوا ما ال
ينضبط بالصفة ،وعرفوه بأنو ما تدخلو الصناعات اليدوية؛ وذلك ألنو ىبتلف ،كانت الصناعات قديبا
يدوية.
ومعلوـ أهنا زبتلف ،فالذي يصنع السكاكُت ال هبعلها متساوية ،بل ىذه أكرب من ىذه ،وىذه أحد
من ىذه ،وىذه فيها مثبل حديد قوي ،وىذه ضعيف .
وكذلك مثبل الذي يصنع القدور ،زبتلف ،يكوف بعضها أكرب من بعض وبعضها أقوى ،وىكذا الذي
ىبيط الثياب ،عادة أهنا ال تتساوى ،يكوف ىذا أطوؿ ،أو ىذا أوسع أو ما أشبو ذلك ،يقولوف :ال يصح
السلم فيما ىبتلف ،الذي تدخلو الصناعات اليدوية ،أما ُب ىذه األزمنة ،فقد أصبحت الصناعات
باؼباكينة ،وأصبح االختبلؼ يسَتا أو ليس ىناؾ اختبلؼ ،اؼبصنوعات اآلف تصنع باؼباكينات ،والتجار
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اآلف يسلموف فيها ،فيتفقوف مثبل مع شركات منتجة ،ويقدموف ؽبم الثمن ،أو نصف الثمن ووبددوف ؽبم
مدة ،فيبيعوهنم .
أصبحت ىذه األدوات كلها يصح السلم فيها؛ ألهنا ترتبط بالصفة ،فيسلموف مثبل ُب القدور ،ويعرفوف
أرقامها مثبل ،رقم كذا ،سعره كذا ،يعٍت :نشًتي منكم أيها الصناع ،يعٍت :اؼبصانع نشًتي القدر مثبل
بعشرين ،أقدـ لكم الثمن ويأتينا بعد نصف سنة ،إذا بعتو مثبل بثبلثُت ،يعرؼ ده رقم كذا ،رقم كذا
بعشرين ،ورقم كذا بعشرة ،ورقم كذا خبمسة ،وكذلك أيضا األباريق ،أصبحت معروفة منوعة تنضبط
بالصفة ،ويصح السلم فيها ،وكذلك السخوف أصبحت أيضا يعٍت :معروفة ،وكذلك كل شيء تدخلو
الصناعة أصبحت الصناعة فيو باؼباكينة ،يسلموف فيها اآلف ،يسلموف فيو ،مثبل اؼببلعق ،ألف أو مائة ألف،
كل طبس مثبل برياؿ أو بريالُت ،وكذلك ُب السكاكُت صغَتا أو كبَتا يسلموف فيها ،حىت مثبل ُب األمواس
واإلبر ،وما أشبهها .
يسلموف ُب الصغَت وُب الكبَت ،فإف جاز ذلك ألجل أهنا أصبحت تنضبط بالصفة ،ىذه ُب
اؼبصنوعات ،وكذلك أيضا ُب سائر اؼبصنوعات يسلموف اآلف ُب األحذية ،باألوؿ كاف اػبراز يشكلها بيده،
ٍب ىبرزىا بيده دبخراز ،فيقع فيها اختبلؼ ،تكوف ىذه أثقل ،وىذه أكرب وىذه أصغر ،ال هبوز السلم فيها؛
ألهنا زب تلف ،وأما اآلف فأصبحت أرقاما ؿبددة ،األحذية ليس بينها مثبل اختبلؼ أصبل ،وكذلك أيضا
الثياب اليت تصنع باؼباكينات اآلف ،أصبحت مقاسات معينة ،أما اليت يفصلها اؼبفصلوف وىبيطوهنا ،فإهنا
تدخلها صناعات يدوية ،فأما اليت زباط باؼباكينة ،يعٍت :تفصيلها وعملها باؼباكنة ،فهذه يصح السلم فيها،
لعدـ االختبلؼ فيما بينها ،فأصبح اآلف يسلموف حىت ُب اؼباكينات الكبَتة ،مضخات اؼباء ،يسلموف ُب
السيارات ،مع كربىا إذا كانت تنضبط بالصفة ،فمثل ىذا جائز لعدـ احملظور ،فقديبا منعوا من ذلك لكونو
لكونو ىبتلف ،واآلف أصبح االختبلؼ فيو يسَتا ،ىذا الشرط األوؿ .
الثاني :ذكر جنس ونوع ،وكل وصف ىبتلف بو الثمن غائبا ،وحداثة وقدـ ،ىذا الشرط الثاٍل .
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ما الفرؽ بُت اعبنس والنوع ؟ تقدـ ذلك ُب باب الربا ،أو ُب الربا أف اعبنس ما لو اسم خاص ربتو
أنواع ،يعٍت :يشمل أنواعا ـبتلفة ،ما لو اسم خاص يشمل أنواعا ،وأف النوع ما لو اسم خاص يشمل
أشخاصا ،فيتضح باؼبثاؿ كما تقدـ .
فكلمة التمر ،جنس أو نوع ؟ جنس ،وكلمة الربٍل واػبضري والسكري نوع ،نوع من جنس ،فإذا أسلم
ُب سبر ،فبل يقل التمر ،بل يذكر اعبنس أنو سبر ،ويذكر النوع أنو خضري أو أنو منيفي أو أنو عجوة ،يذكر
النوع ،حىت ال وبصل اختبلؼ ،ذكر اعبنس والنوع ،وكذلك مثبلف اغبنطة ،اغبنطة جنس أو نوع ؟ جنس
ربتو أنواع ،نوع يسمى  ،...ونوع يسمى الشارعي ،ونوع يسمى اغبباب ،وأنواع فإذا أسلم ُب اغبنطة ،فبل
بد أف يذكر النوع ،يذكر اعبنس أنو بر ،ويذكر النوع أنو شارعي مثبل ،أو أنو اعبيٍت أو ما أشبهو ،ذكر
اعبنس والنوع ،وكل وصف ىبتلف بو الثمن ،إذا كاف ىناؾ أوصاؼ فبل بد أف يذكرىا ،مثبل األرز جنس
وربتو أنواع ،نوع مثبل يقاؿ :ىذا مصري ،وىذا ىندي ،وىذا باكستاٍل ،يعٍت :يسمى باسم بلده بشاور
مثبل أو كبوىا ،ال شك أف ىذا ال بد من ضبطو  ،كل وصف ىبتلف بو الثمن ،كذلك اغبداثة والقدـ ،ال
بد أف يذكره ،أف يكوف مثبل جديد كالتمر مثبل إذا اشًتطو أنو ىبتلف بالقدـ وباغبداثة ،ويفضل اعبديد من
التمر األرز مثبل قد يفضل القدَل ،فبل بد أف يذكره ،ىل ىو جديد أـ قدَل ،اغبداثة والقدـ حىت ال يكوف
االختبلؼ .
الشرط الثالث :ذكر قدره بكيل أو وزف أو عد أو زرع ،فيكوف مثبل مائة صاع أو مائة كيلو ،وكذلك
أيضا ،إذا كاف مكيبل فبل يكوف موزونا ،ىذا ،ىكذا ذكروا  ،ال يصح دبكيل موزوف ،وال ُب موزوف كيبل،
ولكن لعل الصواب أنو هبوز وزف ما ىو مكيل ،والناس اآلف يسلموف فيهما كيبل ،بالكيلو ،الزرع مثبل
أصبح مكيبل بالكيلو ،فيجوز -مثبل -أف يكوف اشًتيت منك ُب ذمتك ألف كيلو ،كل كيلو مثبل برياؿ،
تعطينيها مثبل ُب وقت كذا ،وكذا .
ثم الشرط الرابعِ :ذ ْكر أجل معلوـ ،ال بد أف يكوف مؤجبل بأجل لو وقع ُب الثمن ،فبل يصح حاال؛
ألف األصل أنو مؤجل ،لو كاف حاال حاضرا ما احتاج إىل أف يسمى سلما ،فإذا كاف الرب عنده فإنو يبيعو
ويدفعو للمشًتي ُب حينو ،كذلك التمر وكبوه ،فبل بد أف يكوف مؤجبل ،فبل يسمى سلما إال إذا كاف
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مؤجبل بأجل لو وقع ُب الثمن ،حبيث يزاد فيو ألجل الثمن ،ألجل األجل ،فبدؿ ما يكوف الصاع بريالُت،
يشًتي الصاع برياؿ؛ ألنو غائب ينتظره إىل أف يأٌب أجلو ،فقدره بعضهم بشهر ،وقدره بعضهم بأكثر،
والصحيح أنو ال حد لو ،بل إذا كاف األجل لو وقع ُب الثمن يزاد ُب الثمن ألجلو صح ،فبل يصح حاال
يصح إذا كاف شيئا يأخذه معو كل يوـ فيصح ،كل يوـ مثبل أف تتفق مع اػبباز الذي يبيع األربع برياؿ،
فتقوؿ :أنا أشًتي منك اػبمسة برياؿ ؼبدة ستُت يوما أو تسعُت يوما ،أعطك الثمن اآلف ،أعطيك تسعُت
رياال نقدا على أف تعطيٍت كل يوـ طبس ،أنا حباجة إليها كل يوـُ ،ب ىذه اغباؿ يصح؛ وذلك ألنو مؤجل،
وإف كاف األجل متعددة كل يوـ تأٌب ،ويعطيك طبسا إىل أف تتم تسعُت يوما ،وقد أعطيتو الثمن مقدما،
وىكذا مثبل لو اتفقت مع القصاب الذي يبيع اللحم ،اللحم مثبل غنم يبيع الكيلو مثبل بعشرة ،فتقوؿ :أنا
أشًتيو بثمانية ،أشًتي منك مائة كيلو ،أنقدؾ الثمن اآلف ،كل كيلو بثمانية ،أسلمها لك حاال وآخذ كل
يوـ منك كيلو إىل أف أًب مائة يوـ ،فمثل ىذا هبوز ،ويسمى سلما مؤجبل ،ولكن األجل متعدد .
الشرط الخامس :أف يوجد غالبا ُب ؿبلو أي وقت حلولو .
وذلك يعرؼ بالعادة ،فمثبل الرطب ال يوجد ُب الشتاء ،وكذلك العنب وكبوه ،فإذا أسلم ُب رطب ُب
الشتاء لن يصح؛ ألنو غَت موجود ،وكذلك العنب وكبوه ،وىكذا -أيضا -إذا أسلم ُب شيء يتعذر وجوده
ُب وقت اغبلوؿ ،لو قدر أنو أسلم فيو ُب وقت حلولو ،ولكن تعذر إما أصابتو آفة ظباوية ،أو مل هبده مل
هبد شيئا أو تعذر بعضو ،ففي ىذه اغباؿ لو اػبيار أف يصرب أف يصرب إىل السنة القادمة مثبل ،أو يطالب
برأس مالو ،ليس لو إال ذلك ،وال يقوؿ :أعطٍت بدلو الذي عندؾ اآلف .
مثبل :يل مائة صاع أبيعكها على أف تعطيٍت شبنها كل صاع بريالُت ،ولو كنت اشًتيتو برياؿ؛ ألنو لو
وجد صار بريالُت ،فبل هبوز وليصرب إىل أف يعطيو ،أف يعطيو السنة القادمة أو يأخذ رأس مالو .
الشرط السادس :قبض الثمن ُب ؾبلس العقد ،أي :أف يقبض الثمن ُب اجمللس قبل أف يتفرقا  .ؼباذا ؟
لئبل يكوف بيع دين بدين ،قد ورد ُب اغبديث هنى عن بيع الكالئ بالكالئ  .الكالئ ىو الغائب .
فبل هبوز أف يؤخر الثمن أف يؤخر الثمن ،بل يستلم الثمن ُب اجمللس ،ويكتب ُب ذمتو اؼبهلة .
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الشرط السابع :أف يكوف السلم ُب ا لذمة ،فبل يصح ُب عُت وال شبرة ُب شجرة معينة ،بل يقوؿُ :ب
ذميت دليل ذلك ،ذكر جابر وغَته من الصحابة ،قاؿ :كاف يأتينا أنباط من أنباط الشاـ فنسلفهم ُب اغبنطة
لشهرين أو ألربعة أشهر  .يقوؿ الراوي :فقلت :ىل ؽبم الزروع ؟ فقاؿ :كنا نسأؽبم يأتوف هبلبوف الرب،
فيقوؿ أحد التجار :أشًتي منك ُب ذمتك مائة صاع ،تأتٍت هبا بعد شهرين أو ثبلثة أشهر ،يستلم الثمن ٍب
يذىب ىذا النبطي ،يعٍت :من الزارعُت يشًتيها مثبل ،يشًتيها منو الصاع برياؿ .
وىناؾ يشًتى الصاع بنصف لايرٍ ،ب يأتػي إليك هبا ُب بلدؾ ،وتبيع الصاع بريالُت ،أنت اشًتيتو برياؿ،
وىو اشًتاه بنصف لاير ،وأنت بعتو بريالُت ،فكل منهم منتفع ،لو قاؿ -مثبل :-ال أبيعك ،ال أشًتي منك
إال من شبرة ىذه النخلة ،فبل هبوز  .ؼباذا ؟؛ ألهنا قد يشتد شبرىا ،وقد ال تنبت ،وكذلك لو قاؿ :ال أقبل إال
من شبر ىذا البستاف ،أو من زرع ىذه األرض ال هبوز ،بل يكوف ُب ذمتك يل مائة صاع ،سواء زرعت أو مل
تزرع ،إذا حل األجل ،فإنك ربضر يل اؼبائة صاع ،تشًتيها أو ربسبها أو ما أشبو ذلك ،ىذا معٌت قوؽبم:
إنو ال يصح ُب عُت وال ُب شبرة شجرة معينة ـبافة أهنا ال وبصل ؽبا شبر ،ما باقي ُب الباب ---نقرأه غدا
إف شاء اهلل .
س :أح سن اهلل إليك فضيلة الشيخ ،يقوؿ :نستلم رواتبنا من البنك ،ويتم استبلـ الشيكات ُب يوـ
ثبلثة وعشرين من الشهر ،ولكن ال يتم الصرؼ إال ُب يوـ طبسة وعشرين ،فيقوـ البعض بصرفو من
مؤسسات صرؼ قبل مدة استحقاقو مقابل مبلغ وقدره طبسوف رياال ،ىبصم من اؼببلغ اؼبوجود ُب الشيك .
فهل ىذا العمل صحيح ؟ .
ج :غَت صحيح ذلك؛ ألنو ماؿ دباؿ متفاوتا دراىم حاضرة بدراىم غائبة أقل منها  .ويقوؿ مثبل:
أعطٍت ثبلثة آالؼ ،مثبل وطبسمائة أعطيكم بعد يومُت ،ثبلثة آالؼ وطبسمائة وطبسُت ،فَتبح اػبمسُت
رياال ُب يومُت ،ال شك أف ىذا ربا ،ىذه زيادة دراىم بدراىم أكثر منها ،فيكوف ىذا ربا ،يصرب ويتحمل
والصرب يومُت أو يقًتض غباجتو حىت وبل ويسلم من الربا ،ويأتيو راتبو كامبل .
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :ما معٌت قوؿ اؼبؤلف :إال اػبشبة ،فبل ويشًتكاف فيها؟ .
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ج :كلمة إىل اػبشب ىنا ،صبلة معًتضة ،وأما قولو :فيشًتكاف فيها يريد بو ،يشًتكاف ُب الزيادة إذا باع
مثبل البطيخ وىو صغَت ٍب تركو اؼبشًتي ،وؼبا تركو زاد يشًتكاف ُب ىذه الزيادة  .أما اػبشب فإنو زيادتو
يسَتة .
س :أحسن اهلل إليكُ .ب قوؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل :-وعلى بائع سقي ،ولو تضرر أصل أال ىبالف ىذا
قوؿ النيب   ال ضرر وال ضرار  ؟.
ج :ال ىبالفو ،وما ذاؾ إال أنو مطالبا منو ملزـ بسقي شجرة ،ويقوؿ :إف الشجر يل ،وسوؼ أسقيو،
وأنت اشًتيت مٍت ،شبرة إف شئت فاصرمها ُب اغباؿ ،وإف شئت فاتركها حىت تنضج ،يتم نضجها فكوٍل
أتضرر ؼبصلحتك ،ىذا علي ضرر  .الشجر إذا مل يسقو فيو تضرر وضمر.
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :قلتم :إف األئمة انقسموا أو اختلفوا ،من إذا تلف الزرع ،أو إذا أتلف
الزرع آفة ظباوية ،فاإلماـ أضبد يقوؿ :على البائع  .فما ىو دليل القائل بالقوؿ اآلخر ؟ .
ج :دليلهم أو أدلتهم عموـ اؼببايعات ،ؼبا أنو -عليو السبلـ -رخص ُب بيعو ،وقاؿ :ال يباع الثمر حىت
يبدو صبلحو ،ىذا دليل على أنو دخل ُب ملك اؼبشًتي هنى أف تباع الثمار حىت يبدو صبلحها ،هنى البائع
واؼببتاع ،فدخل بدو الصبلح ُب ملك اؼبشًتي ،فإذا أصابت ىذه اعبائحة ذىبت عن اؼبشًتي ،واؼبشًتي قد
قبضها بالتخلية ،والبائع قد استلم الثمن ،قد انقطعت عبلقتو هبا ىذا دليل كل منهم .
س :أحسن اهلل إليكم ... ،كثر معٌت ىذا السؤاؿ ،يقوؿ :اشًتيت سيارة ،واشًتطت أف أجرهبا ؼبدة
أسبوع ،فبعد يومُت تعطلت السيارة لتفريط من اؼبشًتي ،فمن ىو الذي يتحمل تلف السيارة  .البائع أـ
اؼبشًتي ؟ واهلل يرعاكم .
ج :إذا كا ف لك اػبيار ُب طبسة ىذه األياـ ُب ذبربتها ،فإذا كاف تعطلها بسبب آفة داخلية فيها ،فإنك
تردىا وتعطلها على البائع  .أما إذا كاف التعطل بسبب منك أنك مثبل خاطرت هبا ،أو أسرعت أو انقلبت
معك أو حدث منك هتور و  ...أو تفريط ،أو ما أشبو ذلك إىل أف حصل ىذا اػبلل ،فإنك أنت الذي
تضمن حىت ولو رددت السيارة .
س :أحسن اهلل إليكم ... ،ىذا السؤاؿ من النساء تقوؿ ىذه السائلة:
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فضيلة الشيخ  .أحسن اهلل إليكم :زوجي يسافر بنا سنويا للسياحة ُب أحد الببلد اليت تباع فيها
اػبمور ،ويكثر فيها التربج والسفور ،والحظت على أبنائي وبناٌب اكبراؼ أخبلقي ونبذ للحجاب وقتل
للغَتة ودفن للحياء؛ لذلك فقد عصيتو ُب ىذا العاـ ُب مسألة السفر ،ومنعت أبنائي وبناٌب من السفر،
أرجو توجيو النصيحة وىل أنا آشبة ؟ .
ج :أحسنت ىذه اؼبرأة ؼبا فعلت من االمتناع ال شك أف األسفار إىل تلك الببلد اليت يكثر فيها التربج،
وتباع فيها اػبمور واؼبنكرات أهنا وسيلة من وسائل االكبراؼ ،فأوالده إذا رأوا مثبل ىذه اؼبنكرات زبلقوا هبا،
وىاف أمرىا عندىم ذكورا وإناثا ،ففي ىذه اغباؿ نرى أهنا على خَت إذا عصتو؛ ألنو ال طاعة ؼبخلوؽ ُب
معصية اػبالق ،وعليها نصحو وعلى من يعرفو أيضا أف ينصحو ،وأف وبذره من ىذه األسباب ،وُب اؼبملكة
من اؼبنتزىات ما يغنيو عن السفر الذي يكلفو أمواال ،الذي يسبب ما يقع فيو ىو وأوالده .
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ :استلفت من شخص مبلغاُ من اؼباؿ ؼبدة سنةٍ ،ب أعطيتو بعضو،
والبعض اآلخر أنفقتو ،أو أنفقتو ُب التجارة مع أف الشخص الذي استلفت منو ،قاؿ :مىت ما توفر اؼببلغ
معك ،فأنت فأت بو ،فهل هبوز االنتفاع هبذا اؼببلغ ،أو ورده على صاحبو ،وجزاكم اهلل خَتا .
ج :يعٌت يطالبك بو ،وقاؿ :إنك مباح أف تتصرؼ فيو إىل أف يتوفر لديك ،فلك أف تتجر بو ورحبو
وخسرانو عليك ،واعتربه كدين ُب ذمتك ،فأما إذا ما اتفقت معو على أف يكوف مضاربة ،فيكوف لو مثبل
جزء من الربح ،فاعتربه كمضاربة ،واعترب أف خسرانو عليو ورحبو بينكما .
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :يوجد ُب السوؽ أنواع من اؼبناديل يوضع ُب داخل اؼبنديل نقودا ،فيباع
ىذا الكارتوف خبمسة وستُت رياال ،وىناؾ منا ديل من نفس النوع ليس فيها نقودا تباع بستُت لاير علما بأف
الكارتوف الذي بداخلو نقود ،ال نعرؼ ىل بداخلو نقود أو ال ،فيشًتيو اإلنساف ،وىو ال يعرؼ ،فهل ىذا
جائز ؟.
ج :ما أراد بذلك إال اجتبلب أمواؿ الناس ،اجتبلب أمواؽبم يعٍت :مثبل ُب واحد منها خبمسة رياالت،
وأ رادوا بذلك أف يشًتي مثبل ىذه الكراتُت ،حىت وبظى بواحد ردبا ال يكوف فيها إال واحد أو اثنُت ،نقوؿ:
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إف ىذا خطأ من ىذه الشركة اليت جعلتو ُب داخل ىذه اؼبناديل ،وأف عليها أال تتسبب إىل اجتبلب أمواؿ
الناس دبثل ىذه اغبيل  .اإلنساف الذي حباجة إىل شراء ىذه اؼبناديل يشًتيها على حاجتو.
س :أحسن اهلل إليكم .. ،يقوؿ :قلتم بأف اؽبدايا اليت تقدمها احملبلت التجارية ال ذبوز؛ ألهنا تغري
الناس بارتياد ىذه احملبلت ،ولكنو أليس شكل احملل ونظافتو والدعاية اؼبوجودة فيو كلها تغري الناس بارتياد
ىذا احملل ،فكيف نقيس ىذا على ذاؾ ؟.
ج :معلوـ أهنم ما قصدوا إال مصاغبهم اػباصة مل يقصدوا نفع الشعوب وال نفع األفراد ،ولو أرادوا
ذلك لتصدقوا هبذه اؽبدايا ونفعها  .وألنفقوىا ُب وجوه اػبَت ،ولكن أرادوا بذلك أف يشتهر متجرىم ،وأف
يتحدث الناس هبم ،ويكوف ذلك كالدعايات اليت يعلم عنها ،وأرادوا ثانيا أف يتهافت الناس إذا تسامعوا
هبذه اؽبدايا وكبوىا هتافتوا من كل مكاف ،فتكلفوا وذبشموا اؼبشقة ،وبذلوا أمواال حىت يصل إليها ،فيشًتي
منهم الناس أمواال كثَتة يرحبوف فيها عشرات أمثاؿ تلك اؽبدايا ،فنحن نقوؿ :ال تشجعهم على ىذه
الدعايات ،وعليك أف تشًتي فبا تيسر لك ،وال تتكلف ُب تشجيعهم ،فردبا أف ىذه اؽبدايا ال ربصل لك،
وتكوف تكلفت تكلفا زائدا دبجيئك من بعيد ،فاقنع دبا ترزؽ ،واقتصر على ما تيسر  .أحسن اهلل إليكم
وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
أحكام القرض
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-وهبب الوفاء موضع العقد ،إف مل يشرط ُب غَته ،وال يصح بيع مسلم فيو قبل
قرضو وال اغبوالة بو وال عليو ،وال أخذ رىن وكفيل بو ،وال أخذ غَته عنو.
فصل :وكل ما صح بيعو صح قرضو إال بٍت آدـ ،وهبب رد مثل فلوس ومكيل وموزوف ،فإف فقد قيمتو
يوـ فقده وقيمة غَتىا يوـ قبضو ،ووبرـ كل شرط هبر نفعا ،وأف يوفاه أجود أو أىدى إليو ىدية بعد وفاء
ببل شرط فبل بأس .
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فصل :وكل ما جاز بيعو جاز رىنو ،وكذا شبر ،وزرع مل يبد صبلحهما  ...من دوف ولده وكبوه ،ويلزـ
ُب حق راىن بقبض ،وتصرؼ كل منهما فيو بغَت إذف اآلخر ،باطل إال عتق راىن ،وتؤخذ قيمتو منو رىنا،
وىو أمانة ُب يد مرهتن ،وإف رىن عند اثنُت ،فوَب أحدنبا أو رىنو ،فاستوَب من أحدنبا انفك ُب نصيبو،
وإذا حل الدين ،وامتنع من وفائو ،فإف كاف أذف ؼبرهتن ُب بيعو باعو ،وإال أجرب على الوفاء أو بيع الرىن،
فإف أىب حبس أو عذر ،فإف أصر باعو حاكم ،ووَب دينو ،وغائب كممتنع ،وإف شرط أال يباع إذا حل
الدين ،أو إف جاءه حبقو ُب وقت كذا ،وإال فالرىن لو بالدين ،مل يصح الشرط ،وؼبرهتن أف يركب ما يركب،
ووبلب ما وبلب بقدر نفقتو ،ببل إذف ،وإف أنفق عليو ببل إذف راىن مع إمكانو مل يرجع ،وإال رجع باألقل
فبا أنفقو ،ونفقة مثلو إف نوى ،ومعار ومؤجر ومودع كرىن ،وإف خرب فعمره رجع بآلتو فقط .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو  ،اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت نبينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
انتهينا من شروط السلم ،وىذه الشروط السبعة زائدة على شروط البيع ،السبعة اليت ُب أوؿ البيع ،ال
بد منها ىنا ،ال بد من الًتاضي بينهما ،وال بد من أف يكوف العاقد جائز التصرؼ ،وال بد أف يكوف اؼببيع
ماال ،وال بد أف يكوف مقدورا على تسليمو ،وال بد أف يكوف الثمن معلوما ،وال بد أف يكوف اؼببيع معلوما
إىل آخر ما تقدـ .
ذكر ىنا أنو هبب الوفاء موضع العقد إف مل يشًتط ُب غَته .
وذلك ألهنما عندما تعاقدا كاف األصل أنو يسلم اؼببيع ُب اؼبوضع الذي تعاقدا عليو صورة ذلك ،إذا
تعاقد مثبل ُب الرياض واؼبزارع ُب القصيم أو األفبلج أو ُب اإلحساء ،إف جاء صاحب الزرع أو صاحب
التمر ،واشًتيت منو ُب ذمتو مائة صاع أو مائة كيلو ربل بعد نصف سنة ،ودفعت إليو الثمن ،إذا حل
الوفاء ،فعليو أف يأٌب بو على بعَته ،أو على سيارتو ليحضره لك ُب موضع العقد ،أيُ :ب البلد الذي
تعاقدوا عليو ،وذلك ألف ىذا ىي العادة أف اؼببيع يسلم ُب زمن أو ُب مكاف التبايع ،ىكذا ذكروا أنو يسلم
ُب وقت التعاقدٍ ،ب نعرؼ أنو هبوز شرطو ُب غَته ،فلو قاؿ البائع :بشرط أف ترسل إيل ُب اإلحساء من
103

أخصر المختصرات
يستلم التمر إف جاز ذلك أو قاؿ صاحب اؼباء ...مثبل أو األفبلح أو اػبر ج :أنا ال أنقلو أرسل من
يستلمو ُب البلد الذي أنا فيو نقلو صعب علي ،فإف اؼبشًتي يرسل من يستلمو ،أما لو تعاقدا -مثبلُ -ب
صحراء برية أو تعاقدا ُب عبة حبر ،فبل بد أف وبددا موضع الوفاء؛ ألنو ليس ؿبل الوفاء ُب عبة البحر،
فيحددا أين يكوف الوفاءُ ،ب البلد الفبلنية سواء كانت بلد اؼبشًتي أو بلد البائع،انتهت ىذه اؼبسألة .
مسألة ثانية :ما حكم التصرف في المسلم فيو قبل قبضو ؟.
ال هبوز وذلك ألنو يدخل ُب ملك اؼبسلم اؼبشًتي إال بالقبض ،وقد ذكرنا أف القبض ُب صبيع اؼببيعات
شرط لصحة التصرؼ ،فمن اشًتى شيئا بالكيل ،فبل يتصرؼ فيو إال بعد كيلو ،ومن اشًتى شيئا بالوزف،
فبل يتصرؼ فيو إال بعد وزنو ،ىكذا ما ُب الذمة ،فإذا اشًتيت ُب ذمة ىذا اؼبزارع مائة صاع أو مائتُت ربل
مثبل ُب رجب ،إف سلمتو شبنها ،اآلف كل صاع بريالُتٍ ،ب بعد شهر ،أو نصف شهر جاءؾ إنساف ،وقاؿ:
بعٍت دينك الذي ُب ذمة فبل ف الذي ىو مائة صاع ،والذي وبل ُب رجب ىل تبيعو؟ .ال تبعو قبل قبضو،
وذلك ألنو ال يزاؿ من ضماف اؼبشًتي الذي ىو اؼبزارع إيل أف تقبضو ال يزاؿ ُب ذمة البائع إىل أف يستوفيو
اؼبشًتي ،فيدخل ُب ملكيتو .
ومن التصرؼ أيضا اغبوالة بو أو اغبوالة عليو ،إذا فرضنا مثبل أف صاحب الدراىم اظبو سعد ،وصاحب
الرب وبل ُب رجب ،فصاحب الدراىم إف جاءه إنساف يطالبو قاؿ:
الزرع أو النخل اظبو سعيد ،التمر مثبل أو ُ
عندؾ يل مائة صاع ،أوفٍت فهل يقوؿ :أحيلك على سعيد ،فإف عنده يل مائة صاع ربل ُب رجب ،ال

يصح؛ ألنو ما دخلت ُب ملكو ،ما دخل ُب ملك س عيد لسعد إال بالقبض ،فبل وبيل عليها غريبا إذا حلت
إذا جاء رجب ،وحلت ُب ذمة سعيد ،وجاءه سعد ،وقاؿ :أوفٍت مائة صاع ،فقد حلت فقاؿ سعيد:
أحيلك على خالد ،فإف عنده يل مائة صاع  .ىل يصح ؟ ما يصح؛ وذلك ألهنا الذي ُب ذمة خالد ما
دخلت ُب ذمة سعيد ،فبل تدخل ُب ذمتو إال بالقبض ،فبل وبيل عليها ،قبل قبضها ،وقبضها يكوف
بالكيل.
أجاز بعض العلماء اغبوالة إذا حددت ،وقاؿ :إف قبض كل شيء حبسبو .
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وإف احملاؿ يكوف كالوكيل ،أي :إذا جاءؾ -مثبل -يستوفيك قاؿ :أعطٍت مائة صاع ُب ذمتك ،فقد
ىلت ،فكأنك توكلو ،وتقوؿُ :ب ذمة خالد يل مائة صاع ،أو مائة كيلو ،وكلتك تستلمها ،فلعل ىذا ال
مانع منو ،وذلك لقياـ الوكيل مقاـ اؼبوكل يقوؿ :وال يصح أخذ رىن وكفيل بو ؼباذا ؟ قالوا :ألف دين الرىن
عرضة للفسخ كيف يكوف عرضة قد ال يتيسر .
ذكر ُب الشرط اػبامس الذي يوجد ُب السطر السادس يقوؿ :فإف تعذر أو بعضو صرب أو أخذ رأس
مالو  .أخذ رأس مالو دليل على أف دين السلم عرضة للفسخ ،وإذا كاف عرضة للفسخ فليس ىو دين ثابت
ليس ىو مثل قيمة اؼببيع .
ما داـ أنو ليس لو إذا تعذر إال رأس مالو ،فهو دليل على أنو عرضة للفسخ ،فإذا كاف كذلك فليس لو
أف يطلب رىنا ،وال أف يطلب كفيبل؛ أل ف الرىن والكفيل إمبا يصح التزامو بالشيء الذي ال يتأٌب عليو
الفسخ .
يبكن أف نقوؿ :يصح الرىن والكفيل على رأس اؼباؿ .
أنت دفعت إليو -مثبل -مائتُت من الدراىم على أف يعطيك مائة صاع ُب رجبٍ ،ب زبشى -مثبل-
أنو يباطل ،إما أنو ال يعطيك مائة الصاع ،وإما أنو ال يقدر على ذلك ،فتقوؿ :أعطٍت رىن ،أنا سلمتك
مائتُت ،أو أعطٍت كفيبل ،إذا مل تعطٍت مائة صاع ،فعلي األقل رأس اؼباؿ ،إذا جاء رجب ،ومل تزرع ،ومل
تغرس:مثبل ، -فعلى األقل رأس اؼباؿ الذي ىو مائتُت ،فالصحيح أنو هبوز أخذ رىن يعٍت :أو كفيل حىت
يوفيو إذا حل ،إما نفس الدين الذي ىو مائة الصاع ،وإما رأس اؼباؿ الذي ىو مائتا لاير.
فالرىن وثيقة ترىنٍت -مثبل -ىذا البعَت أو ترىنٍت ىذا السيف ،إذا حل الدين ُب رجب أبيع البعَت ،إذا
مل توفٍت وآخذ درانبي ،آخذ درانبي اؼبائتُت أو الكفيل وبضر يل الدين الذي ىو مائة صاع .
قولو :وال آخذ غَته ألف ،صورة ذلك إذا حل اؼبائة صاع ،وأنا ما زرعت والرب غايل ،وليس عندي مائة
صاع ،وال أستطيع أف أشًتيها لك ،ولكن أعطيك بدؽبا سبرا أو شعَتا أو ثيابا بدؿ مائة الصاع ،فهذا يصح
؟ ،ال يصح؛ وذلك ألنو تصرؼ فيو قبل قبضو ،إذف فليس لك إال رأس اؼباؿ الذي ىو اؼبائتاف أو تصرب .
انتهينا من باب السلم ،الذي بعده ..
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باب القرض
القرض تعريفو :دفع ماؿ ؼبن ينتفع بو ويرد بدلو .
ويكوف القصد منو اإلنفاؽ والتوسعة على اؼبستقرض ،والعادة أنو ال يقًتض إال من حاجة ،اؼبقًتض
الذي يأتيك ويقوؿ :أقرضٍت ،العامة يعربوف عنو بالسلف ،سلفٍت ألف لاير أو سلفٍت عشرة آصع من الرب أو
سلفٍت -مثبل -عشرة أذرع من القماش الفبلٍل ،ىذا ىو القرض ،ورد فيو حديث ذكر ُب " بلوغ اؼبراـ "
وغَته:



ما من مسلم يقرض مسلما مرتُت إال كانت كصدقة ،عليو مرة أي لو أجر الصدقة



فإذا

أقرضتو مائتُت فكأنك تصدقت عليو دبائة ،مع أنو سوؼ يرد لك اؼبائتُت؛ ألهنا دين ،قرض ،سَتدىا عليك،
ولكن لك أجر؛ ألنك وسعت عليو حىت قاؿ بعض العلماء :وإف أجر القرض أعظم من أجر الصدقة،
وذلك ألف اؼبستقرض ؿبتاج ،ال يأٌب إليك ويقوؿ :أقرضٍت ،إال وقد اشتدت حاجتو ،فهو ُب حاجة شديدة
حبيث أنو ال يستطيع أف يشًتي حاجتو ،ىذه ال هبد ؽبا شبنا ،فكاف إقراضو توسعة عليو ،يدخل ُب قوؿ
النيب   من يسر على معسر يسر اهلل عليو ُب الدنيا واآلخرة  فاؼبقرض ؿبسن ُب اؼبقًتض .
وليس القرض ،االستقراض ،ال يعد مسألة ال يعد من اؼبسألة اؼبنهي عنها اليت ورد فيها اغبديث  :ال
تزاؿ اؼبسألة بالرجل حىت يأٌب يوـ القيامة وليس على وجهو مزعة غبم  إمبا يستقرض وال يلحقو عيب،
ؼباذا ؟ ألنو قد تشتد بو حاجة ،يبكن أف يكوف لو دين تأخر وفاءه فيستقرض حىت وبل الدين ،يبكن أف
يكوف نزؿ بو ضيف واحتاج إىل إكرامو ،فبل بد أف يستقرض إىل أف يأتيو مالو الغائب أو كبو ذلك ،فعرؼ
بذلك أف القرض االستقراض ليس من التسوؿ اؼبنهي عنو .
ما الذي يصح قرضو ،والذي ال يصح ؟ كل ما صح بيعو صح قرضو إال بٍت آدـ ،يصح أف تقرضو كل
شيء يصح بيعو ،تقرضو -مثبل -شاة أو كبشا ،ويرد عليك مثلو ،تقرضو بعَتا ويرد عليك مثلو ،تقرضو
ثوبا ،تقرضو -مثبل -صاعا من طعاـ ،من بر فَتد مثلو ،من شعَت من سبر ،وىكذا لو أقرضتو -مثبل-
نقودا ،فَتد مثلها رياالت أو دوالرات أو دنانَت أو جنيهات أو روبيات أو ما أشبهها ،عليو أف يرد مثلها .
وىكذا كل األشياء اليت ينتفع هبا وسبلك ،أما األشياء اليت ال سبلك ،فبل يصح قرضها ،واليت ال يصح
بيعها ،تقدـ ُب أوؿ البيع أنو ال يصح بيع الكلب ،فبل يصح قرضو ،وكذلك اغبشرات فبا ال يصح قرضو،
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استثنوا ىناؾ من اغبشرات دود القز والنحل؛ وذلك ألنو ينتفع بنسيجو -مثبل -وينتفع دبا ىبرج من النحل
من بطوهنا ،فهذا يصح قرضو؛ ألنو يبلك ،دود القز وكذلك النحل ،وأما النجاسات فبل يصح بيعها ،وال
يصح قرضها ،ولو كاف فيها منفعة ،األظبدة -مثبل -اليت وبكم بأهنا طاىرة هبوز ،هبوز قرضها وبيعها ،يعٍت:
صاحب اؼبزرعة قد وبتاج من جاره -مثبل -إىل عشرة من األظبدة اليت تسمد هبا األرضُ ،ب ىذه اغباؿ إذا
اقًتضها رد مثلها؛ وذلك ألهنا فبا يصح بيعو ،وأما إذا كانت قبسة كروث اغبمر ،وذلك من النجس ،فبل
يصح بيعو وال يصح قرضو ،استثنوا بٍت آدـ اؼبماليك ،أي ال يصح أف يقرض عبدا ،وال أف يقرض أمة؛
وذلك ألنو قد يقًتض أمة ليطأىا ٍب يردىا ،ومعلوـ أنو ال وبل الوطء إال بعقد أو دبلك يبُت ،فإذا كاف -
مثبل -أنو س يستقرض األمة ٍب يردىا ،فإنو قيل إهنا تدخل ُب ملكو ،فإنو يرد بدؽبا ،وىذا قد ال يتأٌب فباثل
ؽبا من كل وجو ،فلذلك ال يصح قرض اآلدمي العبيدٍ ،ب ىل القرض يتأجل ؟ .
معلوـ أف الذي أقرضك أحسن إليك ،ما ربح ُب بيعو وال ربح ُب قرض وال استفاد من ذلك ،وإمبا
وسع على اؼبقًتض ،فإذف ىذا القرض يعترب حاال غَت مؤجل ،لو -مثبل -أنو أقرضك ألفٍ ،ب طلبو منك
بعد يوـ  .حق عليك الوفاء ،ألنو ما ربح عليك ،لكن لو أجل القرض ،فينبغي لو أف يفي بوعده ،لو قاؿ
مثبل : -أقرضك األلف ،وأمهلك مدة شهر ،فطلبو قبل الشهر ،نقوؿ لو :لك حق؛ ألنك ما رحبت،ولكن ننصحك أف توُب بوعدؾ ،أنت قد أمهلتو شهرا ،فليس لك أف تضايقو  .اصرب إىل أف يبضي ىذا
الشهر الذي أمهلتو ،وأخرتو فيك ،فهذا ىو الصحيح أف ينبغي لو أف يوُب بالوعد ،إذا وعده أال يضايقو
قبل ذلكٍ ،ب ذكرنا ُب تعريف القرض أنو دفع ماؿ ؼبن ينتفع بو ويرد بدلو ،وىذا دليل على أنو يبلك
القرض ،يبلك اؼباؿ الذي اقًتضو ،ىبرج من ملك اؼبقرض ،ويدخل ُب ملك اؼبقًتض ،فيصبح لو التصرؼ
فيو ،فإذا اقًتض شاة خرجت من ملك اؼبالك األوؿ ،ودخلت ُب ملك اؼبقًتض ،فلو أف وبلبها ،ولو أف
هبزىا ،ولو أف يذحبها ،ويثبت بدؽبا شاة مثلها ُب ذمتو فباثلة ؽبا ،دخلت ُب ملكو ،ومعلوـ أيضا أنو مىت
قبض العُت اؼبقرضة ،فتلفت ُب يد اؼبقًتض ،فإهنا تذىب عليو ،وليست كاألمانة ،بل يرد بدؽبا إذا تلفت،
فلو أقرضك إنساف ألفا ،وؼبا خرجت بو سرؽ منك الدين ثبت ُب ذمتك ،أنت الذي تغرـ ىذا األلف،
يذىب عليك؛ ألف صاحبو أثبتو ُب ذمتك ،عند الرد يرد اؼبثل ،يرد اؼبثل ُب اؼبثليات ،ويرد القيمة ُب غَت
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اؼبثليات ،الفلوس اليت تسمى اؽبلل يرد مثلها ،وإف بقيت عنده اليت استقرضها ردىا بعينها ،واؼبكيل -مثبل-
 ،إذا اقًتض صاعا من بر أو صاعا من ملح ،فإنو يرد مثلو ،وكذلك اؼبعدود ،وبدث كثَتا بُت اعبَتاف ،إهنم
يقًتضوف أشياء فبا يتسامح فيها ولو كانت يعٍت :متقاربة .
وقد ال تكوف متماثلة ،فيقًتضوف -مثبل -لطعامهم من الطماطم -مثبل -أو الباذقباف أو من القرع ما
يصلحوف بو طعامهم ،وكذلك يقًتضوف من العلب ،من الصابوف -مثبل -أو اؼبناديل الذي ىم حباجتها
يقًتضوف ويردوف بدؽبا .
والتفاوت بينهما يسَت ،ىذا يرد مثل اؼبثلي ،واؼبوزوف كذلك ،فإذا اقًتض منو -مثبل -قدر كيلو من
اللحم من غبم اإلبل رد مثلو أو من غبم السمك رد مثلو ،أو دجاجة رد مثلها ،فإف عدـ اؼبثل قدر أنو ما
وجده ،فرجع إىل القيمة ،مىت يقومها يوـ الفقد .
مثبل :أقرضك مائة كيلو من التمر السكري -مثبل -وؼبا طلبها مل يوجد ىذا النوع من التمر ،ففي ىذه
اغباؿ لو قيمتو ،فمىت يقوـ نفرض -مثبل -أنو أقرضك ُب احملرـ ،وقيمة السكري -مثبل -الكيلو بعشرة،
وطلبو منك ُب شهر رمضاف وعدـ ،ولو وجد لكانت قيمتو آخر ما فقد -مثبل -الكيلو بعشرين ،ترد عليو
العشرين الكيلو بعشرين؛ وذلك ألنو وقت الطلب وقت وجوب الدفع ،وقت وجوب الوفاء ،يكوف لو قدر
مثبل -وبدث كثَتا أف بعض الناس يعٍت :الذين من خارج الببلد يقًتضوف منك -مثبل -ألف لاير وىوسوداٍل -مثبلُ -ب ذلك الوقت كاف الرياؿ يساوي اثنُت جنيو سوداٍل وؼبا مكث بعد ذلك طبس سنُت
قاؿ :أعطٍت األلف لاير فأنت تقوؿ ُب ىذا الزماف :ما عندي إال جنيهات سودانية ،اعبنيو اآلف قيمتو عشر
ما كانت عليو ُب ذلك الزماف ،الرياؿ يساوي عشرة أو عشرين من اعبنيو ،فماذا أعطيك ،أنت اآلف تطلب
قيمتو ،تكوف قيمتو يوـ فقده أو يوـ طلبو ُب ىذه اغباؿ نقوؿ :ىو أقرضك ألف لاير ،فرد عليو األلف أو
قيمة األلف عند الطلب ،ولو كانت قيمتو ُب ذلك الوقت -مثبل -ألفُت جنيو ،واآلف قيمتو عشرة آالؼ أو
أكثر أو أقل ،رد عليو قيمة ما أقرضك؛ ألنو موجود ،وىكذا -مثبل -لو اتفق االسم ،يعٍت :إف كاف بعض
اإلخوة اليمنيُت أقرض أحد أصدقائو ألف لاير سعودي ،وذلك اؼبقًتض حوؽبا ثبلثة آالؼ لاير يبٍتٍ ،ب بعد
طبس سنُت طالبو ُب اليمن ،وقاؿ :أعطٍت ألف لاير سعودي ،فقاؿُ :ب ذلك الوقت كانت تساوي ثبلثة
108

أخصر المختصرات
آالؼ ،أعطيك ثبلثة آالؼ لاير يبٍت ُب ىذا الوقت تساوي -مثبل -مائة ألف أو قريبا منها ،فنقوؿ :أعطو
ألف لاير سعودي ،أو قيمتها من الرياؿ اليمٍت؛ وذلك ألف على اؼبقًتض أف يرد مثل ما أقرض ،أو قيمتو
وقت اإلعواذ أو وقت الطلب ،أما ما ليس لو مثل ،فيعرض بقيمتو يوـ قبضو ،وبعض األشياء قد ال يوجد
لو مثل يعٍت :مثل بعض الفواكو إذا اقًتض -مثبل -بعض البطيخ أو بعض الفواكو واػبضار وما أشبو ذلك،
ال يوجد ؽبا مثل ،فَتد قيمتها يوـ الطلب عندما طلبك كم قيمتو ؟ .
قيمتو ألف أو نصف األلف أما إذا طلبو منك ُب بلد آخر ،إذا -مثبل -أقرضك ُب الرياض ألفا ،وطلبو
ُب مكة تقضيو ؟؛ ألنو ليس ُب ضبلو مئونة ،أما إذا أقرضك -مثبل -عشرة كيلو سبر ُب الرياض ،وطلبو منك
ُب اإلحساء فهل ترده ؟ ترده؛ ألنو خفف عليك ،فقيمتو ُب اإلحساء قد تكوف أرخص ،فلو كاف األمر
بالعكس يعٍت :أقرضك ُب اإلحساء عشرة كيلو ،وطلبها منك ُب الرياض ،فإنك تعطيو قيمتها ُب اإلحساء،
ألنو إذا أعطيتو ىا ىنا فكأنك نقلتها لو ،وأسقطت عنو أجرهتا ،قد تكوف قيمتها ىنا أكثر من قيمتها
ىناؾ ،فلذلك قالوا :إذا كانت ُب بلد القرض أرخص ،فإنو يعطيو قيمتها .
يقوؿ :ووبرـ كل شرط جر نفعا :كل قرض جر نفعا فهو ربا ،يبكن أف اؼبقًتض يشرط على اؼبقرض،
فيقوؿ -مثبل :-أقرضك -مثبل -عشرة آصع ُب الرياض بشرط أف تقضينيها ُب القصيم أو ُب اغبجاز ،أراد
بذلك أف تسقط عنو أجرة نقلها ،فهذا شرط جر نفعا فبل هبوز ،وكل قرض جر منفعة فهو ربا ،ويدخل ُب
ذلك صبيع اؼبنافع ،فلو كاف -مثبل -أقرضك طبسة آالؼ بشرط أف تعطيٍت سيارتك طبسة أياـ أستعملها،
فهذا قرض جر منفعة ،وبدث ُب بعض الببلد أف إنسانا يقرض إنسانا -مثبل -مائة ألفٍ ،ب يقوؿ لو:
أعطٍت مزرعتك أستغلها حىت ترد علي قرضي ،يأخذ مزرعتو أرضو وبئره -مثبل -وماكنتوٍ ،ب يستغلها يزرعها
ويغرس فيها ،ويأخذ غلتها ،وقد تبقى -مثبل -طبسة سنُت أو عشر ،وىو يستغلها ويقوؿ لو :ال أسلمها
لك إال إذا رددت علي اؼبائة ألف اليت ىي قرض من أين أردىا ؟ أعطٍت ورد علي أرضي حىت أستغلها
وأعطيك من غلتها ،فهذا قرض جر منفعة ،وقد ال يسمونو قرضا ،إمبا يسمونو -مثبل -دينا ،و-مثبل -ولو
قاؿ :أقرضك مائة بشرط أف تبيعٍت :الشاة دبائة ،والشاة تساوي مائة وعشرين ،فقد يكوف ؿبتاجا إىل
مائتُت ،وشاتو تساوي -مثبل -مائة وعشرين ،فيقوؿ :نعم أبيعك الشاة دبائة ،ألجل اقراضك يل مائة
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أخرى؛ ألٍل ؿبتاج ،نقوؿ :ىذا قرض جر منفعة فهو ربا ،ىا ىنا يسأؿ عن صبعية يفعلها اؼبوظفوف الذين
يكونوف ُب دائرة واحدة ،كمدرسة -مثبل -أو إدارة خاصة إذا دخلت السنة اجتمعوا على أهنم وبسب كل
واحد منهم من راتبو -مثبل -ألف أو ألفُت ،فيجمعونو إذا ىي عشروف ألفا أو ثبلثوف ،فيعطوف ُب الشهر
األوؿ واحداٍ ،ب هبمعوهنا ُب الشهر الثاٍل ،ويعطوهنا آخرٍ ،ب يعطوهنا ُب الشهر الثالث ثالثا ،إىل أف تدور
عليهم ُب سنة أو ُب سنتُت ،ويسموهنا صبعية اؼبوظفُتُ ،ب ىذه اغبالة ،ىل ىذه اعبمعية جائزة أـ ال ؟
منعها بعض اؼبشايخ منهم صاّب بن فوزاف وغَتهٍ ،ب عرضت على ىيئة كبار العلماء ،فأصدروا فيها فتوى
باعبواز .
وقالوا :إف اعبمهور األكثر ،األكثرية من أعضاء اؽبيئة وافقوا على ذلكٍ ،ب إف البعض الذين خالفوا ،مل
يوقعوا كتبوا :أنا ـبالف ،أو أنا متوقف ،ومل يعتربوا خبلفهم ،عللوا بأهنا فيها منفعة ،وليس فيها منفعة
للمقرض ،وإمبا اؼبنفعة للمقًتض ،ففيها مصلحة كأهنم يقولوف :أنت يا ىذا حباجة إىل أف يعطيك -مثبل-
ُب ىذا الشهر ثبلثُت ألفا تؤسس منزلك -مثبل -أو توُب دينا حاال عليك ،لو مل نعطك القًتضت أو
الستدنت ،فتضررت بالدين .
وُب الشهر الثاٍل يكوف اآلخر أشد حاجة؛ فنعطيها الثاٍل ،وىكذا فكل واحد يقرضك شهراٍ ،ب إذا
جاءتو النوبة رد عليو ما اقًتضو ،فكأنو أقرضهمٍ ،ب ردوه عليو ،فبل يكوف فيها زيادة ،وال يكوف فيها منفعة
للمقرض ،وإمبا اؼبنفعة لبعض اؼبقًتضُت ،ال لكلهم ،فبل تدخل ُب قرض جر منفعة ،يقوؿ :وإف وفاه أجود
جاز ذلك إذا مل يكن ىناؾ شرط .
ورد



أنو



استسلف من رجل بكرا فجاءه يستوفيو فلم هبد إال حيارا رباعيا ،فأعطاه وقاؿ :إف

خَتكم أحسنكم وفاءا



البكر ولد الناقة الذي قد ًب لو سنة ،واألنثى بكرة هبذا احتاج النيب  مرة إىل ىذا البكر ،فأقرضو ىذا
الرجل بكرا وأعطاه رباعيا ،والرباعي مسن أكرب من البكر ،البكر :ابن سنة ،الرباعي :كأنو ابن ثبلث سنُت،
فهذا دليل على أنو هبوز الوفاء بأحسن ،فإذا -مثبل -أقرضك شاة متوسطة وأعطيتو شاة أحسن منها ،فبل
بأس ،وىكذا لو أقرضك ثوبا يعٍت :متوسطا ،وأعطيتو ثوبا جديدا من غَت شرط ،فبل حرج ُب ذلك إذا
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أعطاه أجود ،وكذلك إذا أىدى لك بعد الوفاء ،فإنك تقبل اؽبدية إذا مل يكن ىنالك شرط ،أقرضتو -
مثبل -ألفا أو عشرة آالؼ ،وبعدما أوفاؾ أىدى إليك ثوبا أو فاكهة أو أقطا أو ظبنا يعٍت :شيئا فبا يهدى
عادة وأنت ما اشًتطت عليو اعتبار ذلك مكافأة لك عندما أحسنت إليو ،ال بأس بقبوؿ ذلك ،إذا مل يكن
ىناؾ شرط .
انتهينا فبا يتعلق بالقرض ،الذي بعده ىو ..
أحكام الرىن
الرىن الرىن ىو ُب اللغة الثبوت ماء راىن يعٍت :راكد ،ولزوـ الشيء يسمى رىنا لزومو مكانو ،قاؿ
تعاىل:

               

وُب اغبديث  :كل غبلـ مرهتن بعقيقتو



وعرفوا الرىن بأنو توثقة عُت بدين يبكن استيفاؤه منها أو من شبنها ،وجعلوىا من الوثائق ،توثقة عُت
بدين .
معروؼ أف الدين ىو ما يكوف ُب الذمة ،الشيء الذي ليس دبعُت ،الدين -مثبلُ -ب ذمتك مائة لاير
أو ألف لفبلف نسميها دينا؛ ألهنا ليست عينا ،ليست معينة ،إذا أعطيتو -مثبل -من فئة طبسمائة أعطيتو
من فئة العشرة ،فإنو يقبل ذلك ،وال يقاؿ :إف ىذا أف يعطيٍت من كذا وكذا كل ىذا جائز ،يقوؿ :توثقة
عُت بدين ،العُت ىي الرىن إذا رىنتو -مثبل :-ىذا الكيس فهو عُت أو رىنتو ىذا البعَت ،أو ىذه األرض
أو ىذا البستاف ،أو ىذه الدار ،أو ىذه الشاة ،فهذه عُت معينة وثيقة بدين ،يبكن استيفاء الدين منها ،لو
قدر -مثبل -أنو قاؿ :أقرضٍت طبسة آصع من األرز ،وأرىنك ىذا الكيس من األرز ،ىذا الكيس ما أحب
أنٍت آخذ منو شيئا -مثبل-؛ ألنٍت أريد أف أبيعو عند اغبلوؿ أو كبو ذلك ،وال أحب أف آخذ منو ،أقرضتو
طبسة آصع ،أو بعتو بعتو -مثبل -طبسة آصع -مثبل -مائة أو كبو ذلك .

111

أخصر المختصرات
فاغباصل أنو إذا حل الدين ،فإما أف يبيع ىذا الكيس فستوُب درانبك أو تستوُب -مثبل -دينك ،وإما
أف تأخذ دينك منو طبسة آصع ،تأخذ من الكيس طبسة آصع .
يقوؿ :كل ما جاز بيعو جاز رىنو ،كل ما جاز بيعو جاز رىنو ،حىت اؼبماليك هبوز رىن العبد ،وهبوز
رىن األمة؛ وذلك ألنو هبوز بيعها ،وىناؾ ما هبوز رىنو دوف بيعو ،تقدـ أنو ال هبوز بيع الثمر ُب رءوس
النخل إال إذا بدا صبلحها.
يعٍت :بيع ،ولكن الرىن هبوز ،فيجوز أف تقوؿ :رىنتك شبرة ىذه النخلة ،وىي ال تزاؿ بسرا ،وذلك؛
ألنو قد يكوف الدين ال وبل إال بعد طبسة أشهر ،فإذا حل الدين ،وإذا البسر قد صار رطبا أو سبرا ،فيجوز
بيعو ،وكذلك -مثبل -لو قاؿ :رىنتك ىذا الزرع ،وىو ال يزاؿ عسفا ،ال يزاؿ نابتا صغَتا ،معلوـ أنو ال
هبوز بيع الزرع إال بشرط القطع ُب اغباؿ ،وال هبوز بيع اغبب ُب سنبلو إال بعدما يشتد ،ومع ذلك هبوز
رىنو؛ وذلك ألنو ُب العادة يبكن تأخَته إىل أف يشتد اغبب ،فعند ذلك هبوز البيع ،شبر يعٍت :كالنخل،
والعنب ،وزرع مل يبد صبلحهما ،هبوز رىنهما ،وال هبوز بيعهما ،وال هبوز بيع القن دوف ولده ،يعٍت :إذا
كاف عند اإلنساف -مثبل -أمة فبلوكة ،وؽبا ولد فبلوؾ صغَت ،فهل هبوز بيع األمة دوف ولدىا ؟ أو هبوز بيع
الولد دوف أمو ؟ ال هبوز ،يقوؿ ُب اغبديث  :من فرؽ بُت والدة وولدىا فرؽ اهلل بينو وبُت أحبتو



ومع ذلك هبوز رىن األمة دوف ولدىا ،هبوز رىن الولد دوف أمو ،وإذا حل الدين ،فإننا نقوؿ لو :بعهما
صبيعا ،وأوؼ الدين وال تبيع الذي فيو الرىن ،وإذا بيعا فثمن األمة يأخذه الغرَل ،وشبن الولد يأخذه السيد
الذي ىو الراىن .
ىل الرىن عقد ًلزم أو عقد جائز أو فيو تفصيل ؟ .
يقولوف :الزـ ُب حق الراىن ،وجائز ُب حق اؼبرهتن ،فاؼبرهتن -مثبل -لو قاؿ :أرىن يل الكيسٍ ،ب رىنتو
الكيس مل تقدر أف ترجع ،وال تقوؿ :رد علي كيسي حىت توَب الدين ،أما ىو فلو رده عليك وقاؿ :وثقت
بك ووثقت بذمتك ،وال حاجة يب إىل وثيقة ،فأنا راض بذمتك ،وخذ كيسك مىت حل ديٍت أوفٍتُ ،ب ىذه
اغباؿ هبوز .
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يعٍت :يصَت الزما ُب حق الراىن ،وغَت الزـ ُب حق اؼبرهتن مىت يلزـ ؟ ىل يشًتط القبض ؟ كثَت من
العلماء  ، ...اشًتطوا القبض .


مىت يلزـ ؟ ىل يشًتط القبض ؟ كثَت من العلماء قالوا يشًتط القبض ،فبل يلزـ إال بالقبض ،فإذا قلت
مثبل :-رىنتك عشرة أكياس اليت عندي ُب بييت ،مل يقبضها اؼبرهتن ،فإنك تقدر على بيعها ،أما إذااستلمها وأودعها ُب بيتو أو ُب ـبزنو ،فإنك ال تقدر على بيعها ،حىت توُب الدين ،أو تباع ويوَب الدين
منها ،الدليل قولو تعاىل:



            فدؿ على

أنو ال بد من قبضها ،فلو -مثبل -أخرجو اؼبرهتن إىل الراىن بطل اللزوـ  .فلو قاؿ -مثبل -الراىن :أنا
رىنتك الكتاب الفبلٍل ،وأنا ؿبتاج إليو أعطنيو أطالع فيو ،وأقرأ فيو ،فدفعتو إليو بطل الرىن ،وجاز لو أف
يبيعو ،أو قاؿ -مثبل :-أعطٍت السيف؛ ألقاتل بو بطل رىنو ،وجاز لو أف يبيعو .
وآخروف قالوا :ال يشًتط القبض ُب ىذه األزمنة ،يكتفوف بقبض الوثائق وكبوىا ،فإذا رىنو السيارة،
قاؿ :أعطٍت رقمها الذي يسمى االستمارة ،فيقبض وثيقتها ىذه حىت ال يتمكن من بيعها؛ ألنو يقوؿ:
الرىن يبقى -مثبل -نصف سنة ،فهل من اؼبصلحة أف نعطل السيارة واقفة نصف سنة أو سنة ؟ ليس ىذا
من اؼبصلحة ،نستغلها ،فإف إيقافها ينقص قيمتها .
وىكذا -مثبل -لو رىنك دارا ،فهل من اؼبصلحة أف تغلق الدار سنة أو سنتُت حىت يوفيك الدين ؟
ليس من اؼبصلحة إضاعة منفعتها ،بل عليو أف يؤجرىا أو كبو ذلك ،فعرؼ بذلك أنو ال يشًتط القبض،
بل يكفي قبض الوثيقة قبض ما يسمى حبجة االستحكاـ أو ما أشبهها .
يقوؿ :ال يصح تصرؼ الراىن وال تصرؼ اؼبرهتن ُب العُت اؼبرىونة إال استيفاء للمنفعة كما ذكرنا .
فبل هبوز للراىن أف يبيع العُت اؼبرىونة؛ ألنو يبطل حق اؼبرهتن ،وال يصح للمرهتن -أيضا -أف ينتفع هبا،
فبل يلبس الثوب اؼبرىوف -مثبل -وال يستعمل األشياء اؼبرىونة استعماال يضر هبا ،يقولوف :إذا كاف الرىن فبا
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ىبشى فساده ،فإنو يباع فلو رىنو شيئا يفسد كالفواكو وكبوىا ،فلو أف يبيعها ووبتفظ بثمنها أو يقبضو من
دينو.
التصرفات مثل :البيع واؽببة والوقف ،فلو قاؿ الراىن :قد وقفت ىذه الدار بطل الوقف ،وكذلك لو
قاؿ :قد وقفت ىذا الكتاب اؼبرىوف ،أو ىذه األسلحة اؼبرىونة بطل الوقف؛ ألنو تعلق هبا حق للغَت،
وكذلك اؽببة ،لو قاؿ :وىبتك الكيس الذي عند فبلف رىنا مل تصح اؽببة وأشباه ذلك ،استثنوا من ذلك
العتق  .ىل يصح إذا كاف الرىن عبدا ؟ أعتقتو الراىن ،ىل يصح العتق أـ ال ؟
يقوؿ :عتق الراىن يصح وتؤخذ قيمتو منو رىنا ،والقوؿ الثاٍل أنو ال يصح؛ وذلك ألنو تعلق بو حق
للغَت ،تعلق بو حق للمرهتن ،ف كيف يبطل حق غَته ؟ لو كاف عنده قيمة ألوَب الدين ،إذا أعتقو من أين
تؤخذ القيمة ؟ قد يقوؿ :ما عندي شيء أرىنو أو أدفعو كقيمة ،ولكنهم قالوا :تؤخذ قيمتو ولو أمتعة ،إف
كاف عنده عبد آخر جعل بدلو إف كاف عنده -مثبل -سيارة أو دواب تستعمل من األنعاـ أخذ رىنا
مكانو ،والقوؿ الثاٍل :أنو ال يصح بيعو الرىن إذا كاف يشًتط قبضو ،فإنو أمانة عند اؼبرهتن أمانة ُب يده،
فليس ،لو تلف عنده ذىب على الراىن ،إذا تلف فإنو يقع من ضماف الراىن .
كما أف منفعتو للراىن ،فلو أجر البيت فأجرتو للراىن ولو احتاج -مثبل -إىل أجرة فهي على الراىن،
إذ ا كاف الرىن بعَتا فعلفو على الراىن ،وإف كاف استثٌت إذا كاف مركوبا ،وكذلك أجرة الراعي على الراىن،
وإذا كاف الرىن -مثبل -أكياسا ؿبتاجة إىل ـبزف ،فاستأجر لو ـبزنا ،فاألجرة على الراىن ،وإذا زاد فزيادتو
للراىن ،وإذا ولدت الشاة فولدىا رىن معها ،وشبرة شجرة رىنا معها ،وأجرة الدار رىن معها ،وإذا نقص
فنقصو على الراىن .
وىكذا وإف رىن عند اثنُت ،فوَب أحدنبا انفك ُب نصيبو فإذا -مثبل -رىن شاة عند اثنُت اشًتى من
ىذا ثيابا ،واشًتى من ىذا طعاما ،وقاؿ :الشاة رىن عندكمٍ ،ب إنو أوَب واحدا منهما جاز أف يبيع نصف
الشاه؛ وذلك ألنو أوَب نصفها انفك ُب نصيبو .
كذلك العكس إذا كانت -مثبل -شاة الثنُت ،وجاء إليك ،وقاؿ :ىذه شاتنا وكبن حباجة فاشًتى
أحدنبا -مثبل -طعاما دبائة ،واشًتى اآلخر ثيابا دبائة ،وقاؿ نرىنك ىذه الشاة اليت ىي بيننا نصفُت ،أوَب
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أحدنبا نصيبو جاز أف يأخذ أو أف يتصرؼ ُب نص ف الشاة ،وكذلك لو كاف فبا ينقسم ،لو رىنك كيسا،
أحدنبا -مثبل -اشًتى فواكو ،والثاٍل اشًتى غبما ورىنك ىذا الكيس ،وىو بينهما نصفُت ،فأوَب أحدنبا
دينو ،وقاؿ :أعطٍت نصفي ،فإنك تقسمو وتعطيو نصفو ،والنصف الثاٍل يبقى لآلخر .
بقية الباب نقرأه معا بعدين ،إف شاء اهلل تعاىل .
س :أحسن اهلل إليكم ! ،ىذا سائل يقوؿ :البعض يقرض خادمو ،أو يقًتض خادمة من صديقو لو
ؼبدة ثبلثة أشهر أو أربعة أشهر نظرا غباجتو إليها ،واستغناء كفيلها عنها ،فهل ىذا جائز ؟.
ج :اػبادمة ىذه ليست من فبلوكة وإمبا ىي مؤجرة ،فهي كاألجَت فأنت -مثبل -تستأجر إنسانا،
فيسمى األجَت اػباص ،كما يأتينا ُب باب اإلجارة مدة شهر ىبدمك بألفٍ ،ب قد تستغٍت عنو لسفر
أسبوعا ،فتؤجره تقوؿ :يا فبلف أجرتك خادمي ىذا ىبدـ عندؾ -مثبل -وإف مل يكن فبلوكا دبثل خدمتو
عندي هبوز ذلك ،أو تعَته تقوؿ لصديقك :زبدـ عندؾ ىذه اػبادمة ،ىذه األجَتة أو ىذا األجَت وقت
حاجتكٍ ،ب تردىا إيل ،ويكوف عملها عنده ُب العمل الذي ربسنو وتعملو عندؾ بشرط األمانة وبشرط أال
يكوف ىناؾ خطأ .
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :ىل هبوز رىن العُت اؼبرىونة ؟ .
ج :يقوؿ العلماء ُب تعليل ذلك :اؼبشغوؿ ال يشغل إذا كانت مرىونة ،فبل ترىن مرة ثانية حىت
للمرهتن ،فلو -مثبل -أف خالدا ارهتن ىذا الكيس من زيد دبائة ،والكيس:مثبل -كيس قهوة قد يساوى
طبسمائة أو كيس حيل فصاحبو استداف -مثبل -من راشد مائة أخرى ،وقاؿ :رىنتك الكيس الذي عند
خالد ُب ىذه اغباؿ الكيس انشغل باؼبائة األوىل اليت ػبالد ،يقولوف :اؼبشغوؿ ال يشغل ،فبل يرىنو عند آخر
قد تعلقت بو الديوف األوىل ،ولو كاف يقاوـ ذلك .
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :ىل هبوز إعارة كلب صيد ؟ .
ج :اإلعارة ذبوز يأتينا ...ذكروا ُب باب الغصب ،أنو إذا غصبك كلب صيد ،فإنو يرده ويكوف
استحقاقو لو كلب الصيد الذي ىو ُب يده أملك بو؛ ألنو صاحبو ،ولو أف يعَته ،وأما اإلجارة والبيع فبل .
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س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :علي دين عشرة آالؼ لاير مؤجلة ،وقلت لصاحب الدين :أعطيك
تسعة آالؼ نقدا ،وتساؿبٍت ألفا فهل ىذا جائز ؟
ج :يأتينا ىذا ُب باب اغبجر ويسمونو مسألة ضع وتعجل إذا وجدت الدين قبل أف وبل أجلو ،فهل
هبوز لك أف تقضيو قبل حلوؿ أجلو ويسقط عنك بعضو ؟ .
ُب ذلك خبلؼ ،واألقرب أنو جائز وال يسمى بيع أجل ،كما يقوؿ ذلك من منعو ،وإمبا يكوف ىذا
من باب اإلسقاط ،كأنو أسقط شيئا من الدين ،وكأنو أحسن إليك هبذا اإلسقاط .
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :ىل يصح أف أمتنع عن إقراض من جاءٍل ليقًتض مٍت ،وأنا أعلم أنو
سوؼ يدفعها ُب حراـ ؟ .
ج :نعم لك أف سبتنع من إقراضو ،ومن الصدقة عليو ،إذا عرفت -مثبل -أنو يدفعها ُب حراـ يشًتي
آالت مبلهٍ -مثبل -كأفبلـ أو أجهزة يغلب عليها اغبراـ ،وكذلك يشًتي طبرا أو دخانا فبل تقرضو .
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :اقًتضت من شخص ألف جنيو سوداٍل قبل طبس سنوات ،وكانت
مبلغا ؿبًتما آنذاؾ ،واآلف ال تساوي شيئا ،فهل أردىا لو ألف جنيو سوداٍل ،أـ أقارهنا بالعمبلت األجنبية
اليت مل تتغَت قيمتها ؟.
ج :تردىا كما اقًتضت ،إذا اقًتضت -مثبل -ألف جنيو سوداٍل ترد ألف جنيو سوداٍل؛ ألنو ال يزاؿ
االستعماؿ ؽبا جاريا ،ولو أهنا نقصت قيمتها بالنسبة إىل الرياؿ السعودي .
س :ىذا سؤاؿ طويل أقرأه كما ورد ،يقوؿ :أنا شاب متزوج ،ولدي أوالد ،وقد اشًتيت منزال ُب خارج
الرياض بعد ديوف وأسبلؼ وبيعي سيارة وغَتىاٍ ،ب انتقلت إىل الرياض لظروؼ عملي ،واستأجرت منزال
بأحد عشر ألف لاير ،وؼبا أردت أف أؤجر اؼبنزؿ الذي اشًتيتو ُب بلدي ،قاؿ والدي :سوؼ أستأجر منك
البيت .قلت :ال بأس وخصمت نصف قيمتو ،ومضى اآلف ما يقارب السنتُت ،ومل يعطٍت رياال واحدا مع
أنو متوفر عنده ،ولكنو يصرفو ُب أمور كمالية كفرش وغَته ُب أقل من سنة ،وقد يصرفو ُب أمور ؿبرمة
كشراء دش وغَته ،وكل ىذا ليس ُب اؼبنزؿ الذي فيو والدٌب ،بل منزلو اآلخر؛ ألنو متزوج من أخرى ،ونظرا
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لقلة مرتيب وحاجيت إىل اؼباؿ وراتيب ضعيف ،فهو ألفا لاير ،فبل يكفيٍت للمعيشة ،فكيف دبن عليو ديوف
أخرى ؟ واإلهبار حاؿ علي فبماذا تنصحونٍت ؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :أنت ومالك ألبيك ،ننصحك بأف تطلب منو برفق ،تقوؿ :يا والدي ،إنٍت حباجة ،فأريد أف أبيع
ىذا البيت ،وأوُب منو ديٍت -مثبل -وأدفع منو حاجاٌب ،أو -مثبل -أؤجره ،وأطلب من اؼبؤجر أف يدفع يل
األجرة؛ أل ستأجر هبا ُب الرياض أو ُب غَت ذلك ،تطلب منو برفق؛ ألف الوالد لو أف يبلك ،ويتملك من ماؿ
ولده األشياء اليت ال تتعلق هبا حاجة الولد ما مل يضره أو وبتاجو .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ذكرًب العلة ُب عدـ إقراض األمة ،فما ىي العلة ُب إقراض العبد ؟
ج :قالوا :ألنو قد ال يوجد مثلو ،يقولوا :إنو يبلك للقرض ،فقد ال يوجد مثلو سواء؛ ألف اآلدمُت
ىبتلفوف ،ىبتلفوف -مثبلُ -ب السن ،وىبتلفوف ُب األخبلؽ ،وىبتلفوف ُب الديانة ،وىبتلفوف ُب األمانة وما
أشبو ذلك .
أحسن اهلل إليكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
أحكاـ الضماف واغبوالة
أحكام الضمان
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-وإذا حل الدين وامتنع من وفائو فإف كاف أذف ؼبرهتن ُب بيعو باعو ،وإال أجرب
على الوفاء ،أو بيع الرىن ،فإف أىب حبس أو عزر ،فإف أصر باعو حاكم ،ووَب دينو وغائب كممتنع ،وإف
شرط أال يباع إذا حل الدين ،أو إف جاءه حبقو ُب وقت كذا ،وإال فالرىن لو بالدين مل يصح الشرط،
وؼبرهتن أف يركب ما يركب ،ووبلب ما وبلب بقدر نفقتو ببل إذف .
وإف أنفق عليو ببل إذف راىن مع إمكانو مل يرجع ،وإال رجع باألقل فبا أنفقو ،ونفقة مثلو إف نوى ومعار
ومؤجر ومودع كرىن ،ولو خرب فعمره رجع بآلتو فقط .
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فصل :ويصح ضماف جائز التصرؼ ما وجب أو سيجب على غَته ،ال األمانات ،بل التعدي فيها،
وال جزية وشرط رضاء ضامن فقط ،ولرب حق ،ولرب حق مطالبة من شاء منهما ،وتصح الكفالة ببدف من
عليو حق مايل ،وبكل عُت يصح ضماهنا ،وشرط رضاء كفيل فقط ،فإف مات أو تلفت العُت بفعل اهلل -
تعاىل -قبل طلب برئ ،وذبوز اغبوالة على دين مستقر ،إف اتفق الديناف جنسا ووقتا ووصفا وقدرا ،وتصح
خبمسة على طبسة مع عشرة ،وعكسو ،ويعترب رضا ؿبيل وؿبتاؿ على غَت مليء .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل  ،اغبمد هلل رب العلمُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قد عرفنا أف اغبكمة من شرعية الرىن التوثق لصاحب الدين حىت إذا حل دينو ،ومل يوفو الراىن سبكن
من بيع الرىن ،وأخذ دينو من شبنو ورد اغبديث الذي قاؿ فيو :ال يغلق الرىن من صاحبو الذي رىنو لو
غنمو ،وعليو غرمو ،يعٍت :أف الرىن ال ىبرج من ملك الراىن ،بل ىو باؽ ُب ملكو ،فلو غنمو ،وعليو غرمو،
غنمو يعٍت :فائدتو إذا أجر الرىن لو كاف سيارة أو بيتا ،فإف األجرة للراىن ،وكذلك لو كاف لو شبرة ،يعٍت:
ضبل شجر مرىوف أو ولد هبيمة مرىونة ،فإنو للراىن؛ ألنو مل ىبرج عن ملكو ،وكذلك عليو غرمو ،فعليو
أجرة ـبزنو إذا احتاج إىل خزانة كاألكياس:مثبل. -
وعليو نفقتو وأجرة الرعاة وكبوىم ،لو غنمو وعليو غرمو  .فإذا حل الدين ،فإف اؼبرهتن يطالبو ،ويقوؿ:
أوَب الدين ،فإذا امتنع من الوفاء ،وأصر ومل يوؼ أو عجز عن الوفاء فبل ىبلو ،إما أف يكوف الراىن قاؿ
للمرهتن :إذا حل الدين ،ومل أوفك فلك أف تبيع الرىن ،وتستوُب دينك ،فيبيعو ،ويأخذ دينو ،ويرد باقي
الرىن باقي شبنو على الراىن ،وكذلك إذا كاف قد وكل وكيبل أف يبيعو عند حلوؿ الدين ،يبيعو الوكيل ويعطي
اؼبرهتن دينو ،ويعطي بقيتو للراىن؛ ألنو عُت مالو ،وكل يستحق ما يستحقو ،فيبيعو ذلك الوكيل ،فإف امتنع
من بيعو ،ومل يأذف للمرهتن ،ومل يوكل ففي ىذه اغباؿ يتدخل اغباكم ،فيجربه على الوفاء أو بيع الرىن ،إما
أف توُب دينك ،وتأخذ عُت مالك الذي ىو الرىن ،وإما أف تبيع عُت اؼبرىوف ،وتوُب الدين من قيمة الرىن
 .فإذا أىب (امتنع من البيع وامتنع من الوفاء وامتنع من التوكيل) تدخل اغباكم حينئذ فحبسو أو عزره
بتأديب أو كبوه إىل أف يوُب دينو ،أو يبيع العُت
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فإف أصر ،ومل يتأثر باغببس تدخل اغباكم ،وباعو ووَب الدين اغباكم ُب ىذا اؼبوضع ىو القاضي،
ومعلوـ أف القاضي ُب ىذه األزمنة ليس ىو الذي يتوىل ذلك بنفسو غالبا ،ولكنو وبكم فيقوؿ :بصفة فبلف
أصر على عن الوفاء ،امتنع عن الوفاء ،وامتنع عن بيع عُت الرىن ،وامتنع من التوكيل على بيعو ،فقد
حكمت ببيعو واستي فاء الدين للمرهتن الذي ينفذه ىو األمَت ،يعٍت :الذي إليو التنفيذ ،أمَت البلد يقوـ
بتنفيذه ،فيبيعو ويوَب الدين ،ووبفظ شبنو ،وبفظ بقية شبنو لصاحبو وىو الراىن .
يقوؿ" :وغائب كممتنع" :إذا كاف الراىن غائبا بعيدا حبيث أنو ال يدرى ،أين ىو متغيب أو مستخف
أو بعيد ،ال تصلو اؼبكاؼبات واػبطابات ،وحل الدين وفيو رىن ،فالشرع هنى عن الضرر ،وال شك أف اؼبرهتن
سيتضرر بتأخَت وفائو حقو ،فللحاكم أف يتدخل ووبكم ،حكمت ببيع العُت اؼبرىونة غبلوؿ الدين ،ولغيبة
اؼبالك  .فإذا حكم بذلك ،فالذي ينفذه األمَت ،أمَت البلد الذي يكوف منفذا لؤلحكاـ .
ذكر بعد ذلك أنو يوجد ىناؾ شروط ،ولكنها شروط باطلة ،فإذا شرط أال يباع إذا حل الدين،
فالشرط باطل  .ؼباذا رىن ؟ ما رىن إال وثيقة .
وإذا كاف وثيقة فإنو ُب ىذه اغباؿ يكوف ىذا عند حلوؿ الدين يباع ،فكونو يقوؿ :بشرط أنو ال يباع
رىنتك -مثبل -ىذه األكياس ُب مائة لاير بشرط أنك ما تبيعها ،أو ىذا التمر -مثبل -أو ىذا الكتاب أو
ىذا الثوب أو ىذا الكيس بشرط أنك ما تبيعو ،إذا حل الدين ،ما الفائدة ؟.
ىذا شرط باطل إذا حل الدين ،فإنو يباع ،إذا امتنع من الوفاء ،كذلك لو شرط إف جئتك حبقك ُب
وقت كذا ،وإال فالرىن لك مقابل الدين ،فالشرط -أيضا -باطل؛ وذلك ألف الرىن باؽ ُب ملكية الراىن،
فكونو يقوؿ :الرىن لك بدينك ىبالف النص الذي ذكرنا ،وقولو ُب اغبديث:
صاحبو الذي رىنو ،لو غنمو وعليو غرمو



ال يغلق الرىن من



فبل يبلكو اؼبرهتن ،ولو أنو مقابل الدين ،لكن -مثبل -لو كاف الرىن ثوبا ،وحل الدين ،والدين -مثبل-
بعشرين ،وؼبا حل الدين ،ومل يوفو عرض للبيع باؼبزاد العلٍت ،فاشًتاه اؼبرهتن ،وقاؿ :أشًتيو ،ما زاد أحد عليو،
اشًتاه بدينو الذي ىو عشروف ،أو أكثر أو أقل جاز ذلك؛ ألنو ما عرض للبيع إال للمزيد ،فاؼبرهتن رأى أنو
أحق بو أو أنو يساوي ىذه القيمة .
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بعد ذلك يقوؿ :وللمرهتن أف يركب ما يركب ،وأف وبلب ما وبلب بقدر نفقتو ببل إذف.
ىذه مسألة خبلفية ذىب إىل ىذا اإلماـ أضبد أنو يركب البعَت اؼبركوب ،ووبلب الشاة اليت فيها لنب إذا
كانت مرىونة مقابل نفقتو إذا كاف ينفق على البعَت وعلى الشاة .
واستدؿ حبديث صحيح مروي عند البخاري واإلماـ أضبد ،ولفظو :أف النيب  قاؿ  :الظهر يركب
إذا كاف مرىونا ،ولنب الدر يشرب إذا كاف مرىونا ،وعلى الذي يركب ويشرب النفقة  فاإلماـ أضبد قاؿ:
ال عذر لنا ُب ترؾ ىذا اغبديث .
فإنو حديث ثابت حديث صحيح ُب صحيح البخاري ،فكيف ال نعمل بو؟ وأما األئمة الثبلثة
فخالفوا ُب ذلك ،وقالوا :ال يركبو إال بأجرة مثلو ،وال وبلب الشاة اؼبرىونة أو البقرة إال بأجرة مثلها ،فيقولوف
ُب ىذا اغباؿ :إذا أنفق على البعَت حسب النفقة عليو ،حسبها وزادىا ُب الدين ،فقاؿ :إٍل دفعت أجرة
الراعي -مثبل -كل شهر ثبلثُت ،وإٍل اشًتيت لو علفا ،كل شهر بثبلثُت ،فهي ستوف يضيفها إىل دينو إذا
باعو ،فإنو يأخذىا أو يطلبها من الراىن ،فإذا احتاج وركبو ركب البعَت -مثبل -حسب أجرتو ركبتو -مثبل-
من كذا إىل كذا ،وأجرة مثلو طبسوف أو مائة ،فيسقطها من دينو أو يسقطها من النفقة ،فهكذا ذكروا إذا
كاف مركوبا الذي يركب -مثبل -إذا كاف الرىن بعَتا قد… يركبونو ،ال هبدوف ما يركبونو غَته ،قبل وجود
اؼبراكب اعبديدة ،كذلك ،مثل اغبصاف ،وكذلك اغبمر األىلية ،يعٍت :اإلبل واػبيل واغبمر والبغاؿ ىذه
تركب ،وكذلك األدوات كالسفن واؼبزاريق ،فإهنا تركب ،فإذا ركبها فإنو وبسب ؽبا أجرة ،ويسقطها من دينو،
ىذا عند األئمة الثبلثة ،وأما عند اإلماـ أضبد ،فإذا كاف ينفق على الفرس أو على اغبمر والبغاؿ أو على
البعَت ،فركبو فإف ركوبو يكوف مقابل النفقة ،وإذا كاف ينفق على الشاة أو البقرة أو الناقة ،وفيها لنب ،فيقوؿ
اإلماـ أضبد :يشرب لبنها ،ويكوف مقابل النفقة .
فاألئمة يعملوف باغبديث الذي ذكرنا  :ال يغلق الرىن من صاحبو ،لو غنمو وعليو غرمو  فغرمو
النفقة عليو ،وغنمو لبنو أو أجرة ركوبو ،واإلماـ أضبد جعل ىذا مستثٌت ،وقد برر بعضهم مذىب أضبد،
وقاؿ :إنو إذا كاف الرىن يشًتط قبضو أف يكوف ُب يد اؼبرهتن فإذا كاف من اإلبل فهذه اإلبل فيها منفعة
الناقة فيها لنب -مثبل -والبعَت يركب فبل تضيعوا ىذه اؼبنفعة ،ال تضيع بل وبرص على استغبلؽبا ،وقد يشق
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عليو أف يستأذف اؼبالك ،كلما أراد أف يشًتي ؽبا علفا يذىب ،يستأذنو وال هبوز تركها ببل علف؛ وذلك
ألهنا ؿبًتمة إذا مل تعلف ،فإهنا سبوت ،وكذلك -أيضا -إذا كاف فيها ركوب ،فإنو ال يضيع منفعتها ،فيكوف
إنفاقو بقدر ركوبو ،ركوبو وإنفاقو متقارباف ،يركب البعَت ،وينفق عليو وكذلك ذوات اللنب ينفق على البقرة أو
الناقة ،ويشرب لبنها ،وتكوناف متقاربتُت ،وكذلك الشاة ينفق عليها ،ويشرب لبنها ،ويكوف اللنب مقاربا
ألجرهتا لعلفها وكبو ذلك ،ولكل اختياره ،وكل منهم عمل حبديث فاإلماـ أضبد عمل حبديث خاص وقاؿ
ىذا ىبصص األحاديث العامة ،وحديث:
مرىونا





الرىن يركب إذا كاف مركوبا ،ولنب الدر يشرب إذا كاف

الرىن يركب إذا كاف مرىونا ،ولنب الدر يشرب إذا كاف مرىونا وعلي الذي يشرب ويركب

النفقة ،فبل عذر على العمل هبذا اغبديث .
يقوؿ :وإف أنفق على الرىن ببل إذف الراىن مع إمكانو مل يرجع.
إذا كاف الرىن وبتاج إىل نفقة ،كما لو كاف -مثبل -ليس فيو منفعة أنفق عليو ببل إذف الراىن ،إذا كاف
مثبل -الرىن -مثبل -ثور ،والثور ال يركب وال وبلب ولكن احتاج إىل النفقة العلف أنفق عليو ببل إذف معإمكاف أف يستأذنو فإنو ال يرجع ،فإذا أذف لو الراىن ،وقاؿ أنفق عليو واحسب علي نفقتو ،فأخذ يعد عليو
كل يوـ ينفق عليو برياؿ علف ،فإنو يرجع بو على الراىن ،وأما إذا مل يستأذف مع قدرتو على االستئذاف،
فبل يرجع ،بل يذىب عليو ما أنفقو؛ وذلك ألنو أنفقو ضباية ؼبالو ،يقوؿ :لو مل أنفق عليو فإنو سيموت،
وإذا مات ضاع مايل أنا ما حسبتو إال كوثيقة ،لعلو إذا حل ديٍت أبيعو ،وأستوُب من شبنو ديٍت ،وىكذا -
مثبل -إذا أنفق على الرىن ،وىو ليس حيوانا ،لو كاف الرىن -مثبل -شجر وبتاج إىل سقى ،فأنفق عليو مع
إمكاف استئذاف الراىن ،فبل يرجع وكذلك لو كاف الرىن -مثبل -شيء يقرب خرابو كاػبضار -مثبل-
فباعو ،ففي ىذه اغباؿ يبيعو إذا خشي أف ىبرب ،ووبتفظ بثمنو يبيع الفواكو ،ويبيع اػبضار ىبشى أهنا
تتلف .
وكذلك لو كاف الرىن -مثبل -أكياسا ،وكانت ُب مستودع بأجرة ،فإف األجرة على الراىن ،فلو خشي
أف ىذا اؼبستودع يسقط فأتى بعماؿ ونقلوه من ىذا اؼبكاف إىل مكاف آخر ،إىل مكاف مأموف أف يسقط،
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ففي ىذه اغباؿ عليو قبل ذلك أف يستأذف الراىن ،ويقوؿ :ائذف يل أف أنقلو آٌب بعماؿ ،وأٌب حبمالُت
ينقلونو حىت ال يذىب ،أخشى عليو من سيل -مثبل -أو من غرؽ أو من ىدـ .
فإذا نقلو ،ومل يستأذف اؼبالك ،فبل أجرة لو ،وال يرجع هبذه النفقة ،أما إذا مل يقدر على االستئذاف ،كاف
الراىن بعيدا -مثبل -ال يبكن استئذانو أو جاء أمر باغت ،جاء سيل -مثبل -وكاف ال بد أف ينقل ىذه
اؼبتاع ُب ىذا اؼبستودع إىل مكاف آخر قبل أف يسقط أو قبل أف يدخل عليو السيل ،أو وقع حريق -مثبل،-
وخشي أف ينالو ،فنقلو إىل مكاف آخر ،استأجر عماال ُب ىذه اغباؿ يرجع ،بأي شيء يرجع ؟ .
يرجع باألقل فبا أنفق أو من أجرة اؼبثل أو نفقة اؼبثل ،فإذا قاؿ :إٍل استأجرت عماال خوؼ اغبرؽ
والغرؽ دبائتُت حىت ال يتلف اؼباؿ نظرنا ،وإذا أجرة النقل العادية ،ال تزيد عن مائة نقوؿ :إنك تسرعت ،لو
طلبت من ينقلو دبائة لوجدت ،فأنت تسرعت ،فلك مائة ،وإف وجدنا أنو ال ينقل مثلو إال بثبلشبائة ،وقد
نقلو دبائتُت ،فليس لو إال اؼبائتاف ،وال تقوؿ :إف ىؤالء يستحقوف ثبلشبائة؛ ألنك ما دفعت إال مائتُت .
ٍب ُب ىذه اغباؿ -أيضا -ال يرجع إال بالنية ،إذا أنفق ،ومن نيتو أف يرجع إىل الراىن ،وأما إذا مل ينو
فبل حق لو ُب الرجوع .
يقوؿ بعد ذلك :ومعار ومؤجر ومودع كرىن ،يعٍت :مع النية ،العارية -مثبل -ليس ؽبا أجرة ،صاحبها
ؿبسن إليك ،يعٍت :أعارؾ -مثبل -كتابا ،وؼبا أعارؾ أنفقت عليو ،الكتاب -مثبل -أعاركو ،وىو أوراؽ
متفرقة ،ولكنك أنفقت عليو ،من رتبو ،ومن أصلح ما فيو من األخطاء ،ومن خاطو ومن غلفو بغبلؼ جيد
حىت ال يبلى ،فهذه النفقة على ىذا الكتاب ال ترجع فيها إال إذا مل يبكنك أف تستأذف ،إذا كاف صاحبها
الراىن غائبا ،وخشيت أنو إذا بقي تأكلو األرضة -مثبل -أو أنو يتمزؽ أو يتلف ،فأردت أف تنفق عليو حىت
يبقى ،ومل تقدر على استئذاف اؼبالك ،وىو عارية عندؾ ،فأعطيتو اجمللد ،فجلده لك أف ترجع ،إذا كنت
ناوي الرجوع ،بأي شيء ترجع ؟ .
باألقل فب ا أنفقتو أو من أجرة اؼبثل ،فإذا كاف الناس هبلدوف الكتاب بعشرين ،وأنت جلدتو بثبلثُت ليس
لك إال العشرين ،وإذا كانوا هبلدوف بعشرين ،وأنت وجدت من جلده بعشرة ،ليس لك إال العشرة؛ ألهنا
اليت أنفقتها ،وىكذا -مثبل -عارية احتاجت إىل نفقة أعارؾ إنساف -مثبل -شاة ربلبها ٍب انتهت ،انتهى
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اللنب الذي فيها ومل ذبد صاحبها لًتدىا إليو ،وأنفقت عليها ،أجرة الراعي وقيمة العلف ،فإف نويت أف
ترجع ،فلك الرجوع ،وإف مل تنو تربعت بالنفقة ،فليس لك الرجوع ،وإذا نويت الرجوع فبل ترجع إال
باألقل ،باألقل من نفقة اؼبثل أو ما أنفقتو ،فإذا كاف نفقة اؼبثل ُب الشهر عشرة ،وأنت أنفقت عشرين،
ليس لك إال عشرة ،وإذا كاف نفقة اؼبثل عشرة ،وأنت أنفقت طبسة ليس لك إال اػبمسة .
وكذلك اؼبؤجر ،فلو -مثبل -استأجرت سيارة ؼبدة يومُت ،وبعدما استأجرهتا -مثبل -احتاجت إىل
تغيَت زيت -مثبل -أو احتاجت إىل غسيل أو إىل تشحيم -مثبل ،-احتاجت إىل أدوات ،ففي ىذه اغباؿ
ال تنفق عليها إال بإذف الراىن ،فإف مل تقدر على إذنو ،إف أنفقت وأنت تقدر فبل أجرة لك ،وإف مل تقدر
على استئذانو ،فإنك تستحق إما ما أنفقتو ،وإما أجرة اؼبثل ،األقل منهما ،وىكذا الوديعة اليت يودعها
عندؾ إنساف لتحفظها ،فإذا أنفقت عليها ،أنفقت على الشاة الوديعة ،أو أنفقت على الكتاب أو أنفقت
على الرب -مثبل ،-خشيت عليو األكلة الدابة ،فطحنتو -مثبل -أو اشًتيت لو أكياسا ربفظو -مثبل ،-أو
نقلتو -مثبلُ -ب الشمس حىت سبوت الدابة اليت فيو وخسرت عليو -مثبل -عشرة ،إف كنت نويت ،فإنك
ترجع ،وإف كنت مل تنو فبل ترجع ،ويكوف الرجوع مثل ما ذكرنا باألقل فبا أنفقتو أو من أجرة اؼبثل .
يقوؿ بعد ذلك :لو خرب الرىن فعمره رجع بآلتو فقط .
إذا كاف الرىن دارا فعمره ،ركب عليو أبوابا ونوافذ -مثبل -وعمره بببلط ،أو بلنب ،بلبنات بلوؾ ،أو لنب
الطُت اؼبعروؼ ق ديبا ،ففي ىذه اغباؿ يرجع بآلتو فقط ،يرجع باللنب البلوؾ أو الطُت ،ويرجع بالببلط إذا
أمكن قلعو وعدـ تأثره ،ويرجع باألبواب وبالنوافذ -مثبل -وباألنوار واؼبكيفات وما أشبهها ،وبالفرش
والكنب وما أشبهها يرجع بعُت مالو ،فإذا قاؿ أنا أعطيت العماؿ ،أعطيتهم أجرة على ىذا ،ليس لك
ذلك ،ال تعمره إال بإذف اؼبالك .
انتهينا من باب الرىن  .الفصل الذي بعده فيو ثبلثة أبواب ،باب الضماف وباب الكفالة وباب اغبوالة،
صبعها ُب فصل واحد لتقارهبا .
الضماف :مشتق من الضمن ،كوف شيء ُب ضمن شيء يعٍتُ :ب صبلتو ،يعرفونو بأنو التزاـ جائز
التصرؼ ما وجب على غَته وما قد هبب ،التزاـ جائز التصرؼ ،يعٍت :ىو اغبر اؼبكلف الرشيد ،ما وجب
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على غَته من األمواؿ وكبوىا وما قد هبب ،فإذا قاؿ -مثبل -لصاحب البقالة :دين فبلف الذي لك أنا
أضمنو ،أنا ضامن لو ،إذا مل يوفك فاطلبٍت أو قاؿ لصاحب البقالة -مثبل :-ما أخذ منك فبلنا أو استداف
فأنا ضمُت بوُ ،ب ىذه اغباؿ يصح الضماف ،يكوف ضمانا ،عرفنا أنو ال بد أف يكوف جائز التصرؼ ،وىو
اغبر اؼبكلف الرشيد ،فبل يضمن الصغَت وال يضمن السفيو ،وال يضمن اؼبملوؾ ،ال شك أف الضامن يقاؿ:
إنو يكلف نفسو ،وأنو قد يتأثر ،قد يتضرر؛ ألف الضامن إذا مل يوؼ اؼبضموف عنو فإنو يطالبو صاحب
اؼباؿ ،فيقوؿ لو :إما أف يوفيٍت اؼبضموف عنو ،وإما أف توفيٍت ،فديٍت أنت الذي ضمنتو ،قد يعجز اؼبضموف
عنو فيكلف الضامن ،ويقاؿ :إما أف تضمن وإال حبست ،فاغباصل أف ىذا وكبوه فبا يدؿ على أف الضماف
فيو ـباطرة ،وقد يؤدي إىل حبس الضامن ،ولذلك ذكر العنقري ُب حاشيتو على الدر بيتا يقوؿ:
بعـض الضمـان بصاد الصك ملتصق *** فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط
فكم من ضامن تعرض للحبس مع أنو ؿبسن ،أحسنت إىل رفيقي وصديقي ،وقاؿ :اضمٍت ُب دين
علي فاستحييت منو فضمنتو ،قد يكوف الدين كثَتا ،وكنت أعهده صاحب وفاء ،وأعهده من أىل األمانة،
ّ
ولكن أخلف ظٍت ،ىرب بالدين الذي ُب ذمتو ،أو عجز أصبح مفلسا ال يستطيعُ ،ب ىذه اغباؿ يرجعوف

إىل الضامن ،ويقاؿ :أنت الذي التزمت بوفاء الدين ،فيقوؿ ىنا :يصح ضماف جائز التصرؼ .
عرفنا أنو اغبر اؼبكلف الرشيد ،فبل يضمن العبد؛ ألنو ليس لو ماؿ ،وال يضمن اجملنوف؛ ألنو ال يتصرؼ
وال الصغَت؛ ألنو غَت مكلف ،وال احملجور عليو الذي ليس لو ماؿ ،أو مالو ؿبجور عليو ،وال السفيو الذي
ؿبجور عليو لسفهو .
ما وجب :أي :ما قد ثبت من الدين ،وما سيجب أي :ما سوؼ يأخذه ،يعٍت :تقوؿ -مثبل-
لصاحب الدكاف :دينك الذي لك أنا أضمنو ،والذي سوؼ يأخذه فبلف أنا أضمنو ،يقوؿ :وال يصح وال
يشًتط ضماف األمانات ،بل التعدي فيها ،ضماف األمانات ال حاجة إليو ،األمانة ىي الوديعة ،الذي
يودعها صاحبها عند من وبفظها ،سواء كانت من النقود أو من غَتىا ،فإذا أودعت عند إنساف ألفا فبل
ربتاج إىل ضماف ،ال تقل أودعك بشرط أف تأتيٍت بضمُت ،فإنو سيقوؿ :أنا متربع حبفظها ،فكيف أضمنها
؟ وكيف آٌب بضمُت ؟ لو تلفت عندي ،وأنا ما فرطت فيها ،فإٍل ال أضمنها ،أنا ال مصلحة يل من
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حفظها ،أحفظها لك تربعا ،فإف أردت ذلك وإال فأودعها عند غَتي ،وكذلك -مثبل -لو أودعت عند
إنساف أكياس:مثبل -طعاـ أو ثيابا أو قدورا أو أواٍل فهو متربع حبفظها ،وبفظها لك ؾبانا ،وديعة ،أمانة،
فكيف تقوؿ :ائتٍت بضمُت يضمنها يل إذا تلفت عندؾ ،ىو يقوؿ :خذىا ال تودع عندي شيئا إذا كنت
سوؼ تضمنٍت أو تطلب مٍت ضمينا ،فبل يطلب ُب األمانات؛ ألهنا إذا تلفت فبل تضمن ،إال ُب حالتُت،
إذا فرط أو تعدى ،التفريط :اإلنباؿ والتعدي :االستعماؿ ،فهذا اؼبودع حفظ الوديعة ُب حرز مثلها ٍب
سرقت أو احًتقت ال ضماف عليو ،لكن إف فرط ،ترؾ األبواب مفتوحة فجاء لص ،وأختطفها ،فهذا
التفريط يضمن بو -مثبل -أو أودعتو شاة -مثبل -فأنبلها وافًتسها السبع يضمن؛ ألنو ُب ىذه اغباؿ فرط،
وُب ىذه اغباؿ لك أف تطلب ضمينا ،فتقوؿ :ائتٍت بضمُت عن التفريط وعن التعدي .
التعدي :ىو االستعماؿ ،فإذا -مثبل -ركب السيارة أو أعطى مفاتيحها -مثبل -ألحد األوالد ،وىي
مرىونة أو مودعة ،مودعة -مثبلٍ -ب حصل عليها حادث ،وتكسرت فإنو يضمنها اؼبودع ،وُب ىذه اغباؿ
لصاحبها أف يطلب ضمينا ،ائتٍت بضمُت ،إنك إذا استعملتها أنت أو أحد أوالدؾ أنك تغرـ قيمتها ،أو
تغرـ إصبلحها ،وىكذا -مثبل -لو لبس ثوب أو حل وكاء الدىن -مثبل -فاىراؽ أو فتح بابا -مثبل-
على اؼبخزف ،فدخلت الدواب البقر وكبوىا فأكلت من ىذه الوديعة من الرب أو التمر -مثبل -أو طبخ ُب
القدر فاحًتؽ -مثبل ،-ففي ىذه اغباؿ يضمن ،وُب ىذه اغباؿ لصاحبها أف يطلب ضمينا ،فيقوؿ :اعطٍت
ضمينا عن التعدي فيها ،وكذلك ال تضمن اعبزية اليت ىي ضريبة تؤخذ على الذمي من اليهود أو النصارى
أو اجملوس ،تؤخذ منهم اعبزية ،ولكن ىل يقاؿ لصاحبها ائتنا بضمُت ؟ ال يلزـ ،ؼباذا ؟ ألف اعبزية تسقط
عن الفقَت ،كما ذكر ُب كتاب اعبهادٍ ،ب يشًتط رضا الضامن فقط ،الضامن متربع فيشًتط رضاه ،فبل
هبوز إجباره على الضماف ،بل ال يضمن إال برضاه وموافقتو ،أما اؼبضموف عنو ،فبل يشًتط رضاه ،اؼبدين لو
قاؿ -مثبل :-ال أرضي أف فبلنا يضمن يل ،وفبلف -مثبل -سامل قاؿ :أنا أضمنو ولو مل يرضى ،فقد يقوؿ:
ما أحب أف يكوف لو منة علي ،فبل أحب أنو يضمنٍت ،ولكن صاحب اؼباؿ إف قاؿ :ال أطلقك إال بضمُت
فجاء سامل -مثبل ،-وقاؿ :أنا أضمنو ولو مل يرضى ،رضي الضامن ،ورضي اؼبضموف لو ،ومل يرض اؼبضموف
عنو صح الضماف ،ولرب اغبق مطالبة من شاء منهما صاحب الدين لو أف يطالب اؼبضموف عنو ،ولو أف
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يطالب الضامن ،وذلك ألف اغبق استهلكو اؼبضموف عنو ،وربملو الضامن ،فإذا حل الدين جاء إىل
اؼبضموف عنو قاؿ :حل الدين ُب ذمتك ،أعطٍت ديٍت ،فإذا ماطل وأخر الوفاء ،أو كاف معسرا رجع إىل
الضامن ،وقاؿ :أنت ضمنت ديٍت وفبلف ما أوفاٍل ،أطالبك؛ ألنك التزمت بالوفاء ،تقوؿ :إذا مل يوفك،
فإٍل أوُب عنو ،فلو مطالبة من شاء منهما ،وإف مات اؼبضموف عنو ،إذا مات اؼبضموف عنو ،فإف أوَب ورثتو
فلو مطالبتهم ،ولو مطالبة الضامن ،ولو مات الضامن فلو أف يطالب ورثتو ،ويقوؿ :إف مورثكم ضمن ديٍت
عند فبلف ،وإذا قاؿ -مثبل -للضامن :أعفيتك من الضماف ،فهل يسقط الدين ؟ ما يسقط؛ ألف الدين
ُب ذمة اؼبضموف عنو ،أما إذا قاؿ للمضموف عنو :أعفيتك من الدين ،أبرأتك منو فإنو ال يطالب الضامن،
إذا سقط الدين الذي ُب ذمة اؼبضموف عنو ،فبل حاجة إىل الضماف ،إذا برئت ذمة اؼبضموف عنو برئت ذمة
الضامن ،وأما إذا أبرأ الضامن ،فإف اؼبضموف عنو يبقى مطالبا ،انتهى من الضماف بعده الكفالة ،وىي التزاـ
إحضار من عليو حق مايل ،التزاـ ببدف من عليو حق مايل ،من جائز التصرؼ .
الكفالة تتعلق باألبداف ،وأما الضماف فإنو يتعلق بالذمة ،اغبقوؽ اليت تلزـ اإلنساف ،إما أف تكوف
حقوقا مالية ،وإما أف تكوف حقوقا بدنية ،فاغبق اؼبايل مثل الديوف واألمانات والعواري ،وكبو ذلك ،فإذا
قاؿ -مثبل :-أعرٍل -مثبل -الثوب أو القدر ،أطبخ فيو ،أو السيارة أركبها ،أو البعَت أركبو ،أو الشاة أحلبها
عارية فقاؿ :أريد منك كفيبل ،فيصح؛ وذلك ألف ىذا حق مايل ،فلو -مثبل -أف الكفيل عجز عن إحضار
اؼبكفوؿ ،فإنو يطالب ،يقاؿ :إما أف ربضر لنا السيارة اليت ضمنت إحضارىا أو صاحبها ،وإما أف تغرـ
قيمتها أو كذلك القدر أو الثوب ،وما أشبو ذلك يطالبونو ،إما بإحضار اؼباؿ ،وإما بالغرامة ،وإما بإحضار
اؼبستعَت ،أو اؼبستدين ،أحضر غريبنا حىت تربأ ،وإال طالبناؾ دبا عليو ،أما إذا كاف عليو حق بدٍل ،فبل تصح
الكفالة ،اغبق البدٍل ىو أف يكوف عليو -مثبل -عليو حد ،حد قذؼ آلدمي ،أو حد جلد لزنا -مثبل -أو
حد -مثبل -سرقة قطع يد ،فقاؿ أو حد قصاص ،سوؼ يقتل ،النفس بالنفس ،فقاؿ :من يكفلٍت ؟
أمهلوٍل أذىب يوما أو يومُت حىت أوصى أو أعهد أو كبو ذلك من يكفلٍت ،فهل يصح أف يكفلو أحد ؟
ما يصح؛ ألنو -مثبل -لو مل وبضره الكفيل ،فهل يقتل الكفيل ؟ ونقوؿ :النفس بالنفس ،الكفيل ليس ىو
اعباٍل ،وىل نقطع يده ،ونقوؿ :أحضره ،وإال قطعنا يدؾ ،الكفيل ليس ىو السارؽ .
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فبل هبوز الكفالة ُب اغبقوؽ البدنية يعٍت :عرفنا -مثبل -حد الزنا وحد القصاص وحد السرقة وحد
القذؼ وحد اػبمر ،ىذه حدود تتعلق بالبدف ،فليس ألحد أف يكفل صاحبها؛ ألهنا ال تأخذ إال من ذلك
اعباٍل ،وأما الديوف واألمانات والعارية ،فإهنا أمواؿ فيصح الكفالة فيها ،فيقوؿ :أنا أكفلك ُب دينك .
أنا أكفلك ُب عاريتك ،أنا أكفلك ُب العُت اليت استأجرىا فبلف ،إما أف أحضر ذلك اؼبكفوؿ أو
أحضر دينك -مثبل -أو أحضر أداتك اليت استعارىا أو استأجرىا أو أغرمها .
تصح الكفالة ببدف من عليو حق مايل ،كلمة حق مايل زبرج اغبق البدٍل كما ذكرنا ،وبكل عُت يصح
ضماهنا ،بكل عُت يصح ضماهنا ،ما مثالو ؟ العارية فإهنا مضمونة فلو -مثبل -استعار منك قدرا يطبخ
فيو ،وأتلفو غرـ ،فإذا قلت :ال أعَتؾ إال إذا أتيت يل بكفيل ،فإف الكفيل إما أف يأٌب بالعُت اؼبضمونة
كالقدر -مثبل -أو الثوب ،وإما أف يغرمها وكذلك اؼبغصوب ،لو اغتصب إنساف -مثبل -منك شاة أو
صببل ،فجاء إنساف وقاؿ :أنا كفيل ،أحضره ،أحضر ذلك الغاصب ،أو أحضر اعبمل أو الشاة ،جاز
كفالتو ،إذا مل وبضرهُ ،ب ىذه اغباؿ يضمن قيمة البعَت أو قيمة الشاة أو الثوب أو القدر ،يضمنو .
يقوؿ" :وشرط رضا كفيل" :الكفيل :متربع ،فيشًتط رضاه ،وأما اؼبكفوؿ الذي ُب ذمتو اغبق ما يشًتط
رضاه ،وأما اؼبكفوؿ لو صاحب اغبق فبل يشًتط -أيضا -رضاه إذا كاف الكفيل مليئا وقادرا ،فإف مات برئ
الكفيل ،ألنو يقوؿ  :أنا أحضر لك زيدا؛ لتأخذ دينك من ذمتو ،مات زيد أحضره جثة ؟ أحضر جنازتو ؟
برئ الكفيل؛ ألنو ما التزـ إال بإحضاره حيا ،أو تلفت العُت بفعل اهلل -تعاىل -قبل الطلب برئ ،العُت -
مثبل -الشاة ماتت ،وىو ما فرط فيها أو كذلك غرقت أو احًتقت ،وكذلك الثوب احًتؽ ،حريق عاـ،
برئ الكفيل واغباؿ ىذه .
أحكام الحوالة
بقى اغبوالة ،مشتقة من التحوؿ ،وىو أف يتحوؿ فبلف من كذا إىل كذا ،وتعريفها أهنا نقل الدين من
ذمة إىل ذمة ،يبلحظ التايل رقم اثنُت وأربعُت صفحة مائة وستة وسبعُت ،يقوؿ :أي :ال يصح الضماف ُب
األمانات كالوديعة والشركة وا ؼبضاربة  .ىذا صحيح إهنا أمانات فبل يصح ضماهنا ٍ .ب قاؿ :وال يصح
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ضماف التعدي ُب األمانات ،وىذا خطأ ،بل التعدي مضموف ،ألنو إذا تعدى ُب األمانة فإنو يضمنها،
فالتعدي مضموف ،ويصح أف يطلب كفيبل أو ضمينا .
يقوؿ" :ذبوز اغبوالة على دين مستقر" :اغبوالة رغم أهنا نقل الدين من ذمة إىل ذمة ،دؿ عليها قوؿ
النيب   يل الواجد وبل عرضو وعقوبتو ،وإذا أتبع أو من أتبع على مليء فليتبع  وُب حديث آخر:
 مطل الغٍت ظلم  ،ومن أحيل على مليء فليحتل



فصورة ذلك إذا كاف لك دين عند عمرو ،وعليك دين لزيد ،فجاء زيد يطالبك ،فقلت :يل دين عند
عمرو أحلتك عليو لتقبضو وفاء عٍت ،لتقبضو ُب الدين الذي علي لك ،فبل مانع يسمى ىذا حوالة .
عمرو سيدفع دينك إما لك وإما لوكيلك ،فكأنك وكلت زيدا على أف يقبضو ،قلت :اقبضو واستوفو،
اقبضو ودعو من دينك الذي علي ،ىذه ىي اغبوالة .
ولها شروط:
الشرط األول  :أف يكوف الدين مستقرا ،الدين احملاؿ عليو دين مستقر ،أما إذا مل يكن مستقرا ،فبل
تصح اغبوالة عليو ،مثالو :صداؽ اؼبرأة قبل الدخوؿ ،عرضو للفسخ ،يبكن أف يسقط نصفو بالطبلؽ ،أو
كلو بالفسخ أو بالعيب أو كبو ذلك ،فليس ؽبا أف ربيل عليو ،لو جاءىا غرَل ،وقالت :أحلتك على زوجي
قبل أف يدخل يب تقبض منو صداقي ،الدين ىا ىنا غَت مستقر ،الذي ىو الصداؽ ،مثاؿ ثاٍل دين
الكتابة ،العبد الذي يشًتي نفسو من سيده بثمن مؤجل يثبت ىذا الدين ،ولكن غَت مستقر ،فلو كاف
سيده -مثبل -عنده دين لك ،فجئت تطالبو ،فقاؿ أحلتك على دين الكتابة الذي عند عبدي سعيد ،ال
يصح؛ ألف سعيدا يبكن أف يعجز ،ويعود قنا :ومثلوا -أيضا -برأس ماؿ السلَم ،أو بدين السلم أنو عرضو
للفسخ ،فبل تصح اغبوالة إال على دين مستقر .
الشرط الثاني :أف يتفق الديناف جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ،فإذا كاف أحد الدينُت دراىم واآلخر دنانَت
ُب ىذه اغباؿ يبكن أف يقاؿ :إنو يصح ،ويكوف صرفا بعُت وذمة ،ولكن أكثرىم يقولوف :ال يصح؛ ألف
الدينُت ـبتلفُت ،وكذلك لو كاف الدين -مثبل -عندؾ سبر وعند زيد لك بر ،فبل ربيل بالرب على التمر لعدـ
اتفاؽ الدينُت ،وكذلك الوقت ،الوقت -مثبل -دينك قد حل ،الذي ُب ذمتك ،والدين الذي لك ما حل،
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فبل تقل :أحلتك بدينك على زيد بديٍت على زيد ،ودينك على زيد ال وبل إال بعد سنة أو نصف سنةُ ،ب
ىذه اغباؿ ال تصلح اغبوالة ،ال بد أف يكونا حالُت ،كذلك وصفا ،إذا كاف -مثبل -أحد الدينُت من جنس
واآلخر من جنس ،يعٍت :أحدنبا -مثبل -سبر برٍل واآلخر سبر عجوة ،مل يتفقا ُب الوصف ،أو دينك -
مثبل -الذي ُب ذمتك ذىب ،والذي لك فضة ال بد أف يتفقا وصفا ،وكذلك قدرا ،فبل ربيلو -مثبل-
بعشرة على طبسة؛ ألنك ما أعطيتو حقو إال ُب ىذا اؼبثاؿ ،يقوؿ :تصح خبمسة على طبسة من عشرة ،إذا
كاف الدين ىو طبسة الذي ُب ذمتك لو طبسة ،ودينك عشرة ،فتقوؿ :أحلتك خبمستك على طبسة من
الذي يل ،وتبقى اػبمسة باقية عند اآلخر ،فيأٌب إليو ،ويقوؿ :أحالٍت فبلف خبمسة عليك أنت عندؾ
عشرة ،يدفع لو طبسة ،وكذلك عكسو ،إذا جاءؾ وقاؿ :عندؾ يل عشرة ،فقلت :نعم أحلتك خبمسة منها
على زيد ،هبوز ذلك ،واػبمسة الباقية تبقى ُب ذمتك .
الشرط الثالث :رضا احمليل؛ وذلك ألنو ىو صاحب اغبق ،ىو الذي ُب ذمتو الدين ،فبل بد أف
يرضى ،فبل تأٌب إىل غريبو وتقوؿ :أعطٍت ديٍت الذي عندؾ وفاء عن فبلف ،فهو يقوؿ :ىل أحالك علي ؟
إذا ما أحالك فبل أعطيك؛ ألنو ال يرضى .
الشرط الرابع :رضا احملتاؿ على غَت مليء...
الشرط الثالث :رضا احمليل؛ وذلك ألنو ىو صاحب اغبق ،ىو الذي ُب ذمتو الدين فبل بد أف يرضى
 ،فبل تأٌب إىل غريبو وتقوؿ :أعطٍت ديٍت الذي عندؾ وفاء عن فبلف  ،فهو يقوؿ :ىل أحالك علي ؟ إذا ما
أحالك فبل أعطيك؛ ألنو ال يرضى.
الشرط الرابع :رضا احملتاؿ على غَت مليء ،ال بد أف يكوف احملاؿ عليو مليئا .فمن أحيل على مليء
مثبل أنو ليس من الذين
فليحتل ،اؼبليء :ىو القادر على الوفاء  ،قالوا :مليء دبالو ومليء ببدنو ،فإذا كاف ً
كبَتا ،ال يبكن شكايتو ،وال يبكن ـباصمتو ،وال يبكن
أمَتا ً
ئيسا أو وز ًيرا أو ً
يبكن أخذ اغبق منو ،بأف كاف ر ً
أحدا أف يطلب منو ُ ،ب ىذه اغباؿ ال يقاؿ :إف اغبوالة عليو جائزة .
انتهينا من اغبوالة ،واهلل أعلم.
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س :أحسن اهلل عليكم  ،ىذا سائل من خارج الببلد وصل سؤالو عرب جهاز اغباسب اآليل يقوؿ:
انتشرت ُب اآلونة األخَتة طرؽ عدة لزراعة الشعر  ،ومن ىذه الطرؽ طريقة تعتمد على وضع شعر طبيعي
فباثبل للشعر اؼبتساقط من حيث اللوف وطبيعة الشعر ،ويتم
مكاف شعر متساقط حيث يكوف ىذا الشعر ً
علما بأف الشعر
اغبصوؿ على ىذا الشعر فبا يسمى ببنك الشعر  ،وىو شبيو دبا يعرؼ اليوـ ببنك الدـ ً ،

اؼبزروع يتم تثبيتو باستخداـ شبكة ،وىي عبارة عن طبقة شفافة فباثلة للوف بشرة الرأس وينفذ من خبلؽبا

خَتا ! .
اؼباء واؽبواء  ،أفيدوٍل جزاكم اهلل ً

ج :نرى أنو ال هبوز؛ وذلك لكثرة األحاديث اليت لعن فيها الواصلة واؼبستوصلة  ،الواصلة اليت تصل

شعر الناس  ،واؼبستوصلة اليت تطلب  ،وتقوؿ يا فبلنة أوصلي شعري بشعر ،فيدخل اعبميع ُب اللعن،
مثبل يبكن
والعياذ باهلل  ،واللعن ال يكوف إال على كبَتة  ،ولو كاف أنو فباثل للشعر األصلي ،ولو كاف أنو ً
وتدليسا.
غشا
تثبيتو وزرعو وترسيخو ً
مثبل ُب جلدة الرأس ،فإف ىذا يعترب كلو ً
ً

س :أحسن اهلل إليكم ،،وىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ما حكم شراء عجبلت السيارات اعبديدة

من صاحب ؿبل يبيع عجبلت جديدة ،ويستبدؿ قديبة جبديدةٍ ،ب وبسب قيمة العجبلت القديبة  ،ويدفع
لو الفرؽ  ،ما حكم ىذا العمل ؟
ج :ال بأس بذلك؛ ألهنا ليست ربوية ؛ ألهنا تباع بالعدد ،فبل حرج ُب أف يشًتي القديبة مثبل
بعشرين ،ويبيع اعبديدة دبائة أو دبائتُت  ،ىبصم منها شبن القدَل .
س :أحسن اهلل إليكم ، ،يقوؿ :لو رىن رجل سيارة بعشرين ألفا لدين خبمسة عشر ألفا وؼبا حل
الدين ،وامتنع الراىن من الوفاء ،وأريد بيع الرىن  ،فصار سعره قد نقص فصار بثبلثة عشر ألفا ،فما العمل
ُب ىذه اغبالة ؟
ج :ليس لو إال ما تباع بو ،تباع السيارة بثبلثة عشر ألفا ،يأخذىا اؼبرهتن ويطالبو ببقية الدين.
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :توُب رجل ولو ولداف وبنت وخلف بيتًا ،ومل يرث االبن األكرب ،والبنت

شيئًا ؼبدة عشر سنُت؛ وذلك ألف االبن األصغر يسكن ُب ىذا البيت ،وىم غَت راضُت بذلك  ،فهل عندما
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يباع البيت يعطى االبن األكرب والبنت دوف االبن األصغر؛ ألنو عاش ُب البيت ؼبدة عشر سنُت؟ وفقكم اهلل
.
ج :ال شك أهنم ؽبم حق ُب أجرتو ُب ىذه اؼبدة  ،يعٍت الذين ما سكنوه يطالبوف الذي سكنو بأجرتو؛
ألف ؽبم حقا فيو ،من حيث إهنم من الورثة.
س :أحسن اهلل إليكم ، ،وىذا يقوؿ :ؼبن تكوف أرباح األسهم اؼبرىونة ُب دين ،وكذلك ؼبن تكوف
الزيادة ُب رأس ماؿ الشركة ،أي :األسهم اإلضافية  ،ىل ىي للراىن أو للمرهتن ؟ وفقكم اهلل.
ج :قد ذكرنا اغبديث:



ال يغلق الرىن من صاحبو



فأرباح األسهم تكوف للراىن ،إف قبضها

اؼبرهتن استوفاىا من دينو ،وكذلك مثبل زيادهتا ونقصها ،كل ذلك على الراىن رخصها أو غبلؤىا ،كل ذلك
من نصيب الراىن .
س :أحسن اهلل إليكم ، ،يقوؿ :رجل رىن أرضو وقاؿ للمرهتن :إذا مل أستطع الوفاء بالدين فاألرض
لك  ،وىذا الرجل توُب ومل يستطع الوفاء بالدين ،باإلضافة إىل أف األرض قيمتها أقل من الدين ،فأخذ
أيضا  ،فقسمت األرض على ورثة اؼبرهتن ،وبعد
اؼبرهتن األرض ،ومل يتصرؼ فيها ،ولكنو توُب بعد فًتة ً
سنوات تقارب العشرين سنة ،أتاىم أبناء الراىن يطالبوف باألرض ،واألرض قد قسمت بُت الورثة  ،والنظاـ
خَتا .
اؼبوجود ُب ىذه البلدة نظاـ قبلي ،ال يطبقوف الشريعة ،فما نصيحتكم ؽبؤالء ؟ وجزاكم اهلل ً

ج :نرى أهنا تقدر ُب ذلك الزماف الذي أخذىا اؼبرهتن قبل وفاتو  ،يقدروهنا ،ينظر كم قدرىا ؟ ٍب

ربسب من الدين الذي ُب ذمة الراىن ،فإذا كانت أقل من الدين ،فإنو يأخذىا كلها ،ويطالب الورثة ببقية
الدين ،فإ ف كانت أكثر من الدين ،فإف البقية يردىا على الورثة ،فهي كما ذكرنا ما خرجت من ملك
الراىن.
س :أحسن اهلل إليكم ، ،وىذا يقوؿ :قلتم ُب مثاؿ :إف الثور ال يركب وال وبلب ،فهل عدـ الركوب؛
لنهي شرعي أـ لعدـ وجوده ُب ىذه الديار ؟ ألننا ُب ببلدنا نركب الثور ،وكبمل عليو ،وىو أفضل من
اغبمار واعبمل ُب وقت األمطار الكثَتة  ،أفيدونا مأجورين .

131

أخصر المختصرات
ج :ورد ُب حديث:



والركوب ،وإمبا خلقنا للحرث

رجبل كاف قد ركب بقرة وأف اهلل أنطقها وقالت :ما خلقنا للحمل
أف ً



فهو عادة أف البقرة والثور ال يركب ،وإذا كاف ُب بعض الببلد يركب،

يبكن أهنم مل هبدوا غَته .
س :أحسن اهلل إليكم ، ،سائل يقوؿ :صاحب اؼبكتب العقاري يأخذ أحيانا مائيت لاير ،ويقوؿ :ىذه
للماء  ،فإف كانت الفاتورة أقل أخذناىا ،وإف كانت أكثر دفعناىا عنك  ،فما اغبكم ُب ذلك ؟ أفتونا
مأجورين.
كثَتا ،فنأخذ عليك
ج :يعتربىا يعٍت كحرز ً
مثبل يقوؿ مثبل :إف اؼباء قد تسرؼ فيو وتصرؼ منو شيئًا ً

ىذه اؼبائة أو اؼبائتُت مبسكها  ،فإذا خرجت الفاتورة وفيها اؼبائتاف أو أقل أخذناىا ،يعٍت حسبناىا فبا عندنا
وأعطيناؾ الباقي ،وإف كاف فيها أكثر طالبناؾ بالزيادة .
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ونفعنا بعلمكم  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
الصلح
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-فصل :والصلح ُب األمواؿ قسماف  ،أحدنبا على اإلقرار ،وىو نوعاف ،
الصلح على جنس اغبق ،مثل أف يقر لو بدين ،أو عُت ،فيضع أو يهب لو البعض ،ويأخذ الباقي ويصح
فبن يصح تربعو بغَت لفظ صلح ببل شرط.
فبيع.
الثاٍل :على غَت جنسو ،فإف كاف بأشباف عن أشباف
ٌ
فصرؼ  ،وبعرض عن نقد وعكسو ٌ

القسم الثاٍل :على اإلنكار بأف يدعي عليو ،فينكر أو يسكتٍ ،ب يصاغبو فيصح ،ويكوف إبراء ُب

وبيعا ُب حق مدع ،ومن علم كذب نفسو فالصلح باطل ُب حقو.
حقوً ،

فصل :وإذ ا حصل ُب أرضو أو جداره ،أو ىوائو غصن شجرة غَته ،أو غرفتو لزـ إزالتو ،وضمن ما تلف

بو بعد طلب  ،فإف أىب مل هبرب ُب الغصن ولواه ،فإف مل يبكنو فلو قطعو ببل حكم  ،وهبوز فتح باب
الستطراؽ ُب درب نافذ  ،ال إخراج جناح وساباط وميزاب ،إال بإذف إماـ مع أمن الضرر.
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وفع ل ذلك ُب ملك جار  ،ودرب مشًتؾ حراـ ،ببل إذف مستحق ،وكذا وضع خشب إال أال يبكن
تسقيف إال بو ،وال ضرر  ،فيجرب ،ومسجد كدار ،وإف طلب شريك ُب حائط ،أو سقف اهندـ شريكو
للبناء معو  ،أجرب كنقض خوؼ سقوط ،وإف بناه بنية الرجوع رجع ،وكذا هنر وكبوه.
ومن مالو ال ي في دبا عليو حاال  ،وجب اغبجر عليو بطلب بعض غرمائو ،وسن إظهاره ،وال
فصلَ :
يبطل تصرفو ُب مالو بعد اغبجر ،وال إقراره عليو ،بل ُب ذمتو ،فيطالب بعد فك حجر ،ومن سلمو عُت
ماؿ جاىبل اغبجر أخذىا إف كانت حباؽبا ،وعوضها كلو باؽ ومل يتعلق هبا حق للغَت ،ويبيع حاكم مالو
ويقسم و على غرمائو ،ومن مل يقدر على وفاء شيء من دينو ،أو ىو مؤجل ربرـ مطالبتو وحبسو ،وكذا
مبلزمتو ،وال وبق مؤجل َبفلَس ،وال دبوت إف وثق الورثة برىن ُْؿبَرز ،أو كفيل مليء  ،وإف ظهر غرَل بعد

القسمة رجع على الغرماء بقسطو .

السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو  ،اغبمد هلل رب العاؼبُت  ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت،
نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
ذكر ُب الفصل األوؿ الصلح  ،وُب الفصل الثاٍل ما يلحق بالصلح من االصطبلح على الطرؽ وما
أشبهها ،يقولوف ُب تعريف الصلح :معاقدة يتوصل هبا إىل إصبلح بُت اؼبتخاصمُت  ،وقد حث اهلل -
تعاىل -على الصلح ُب آيات عامة ُ ،ب أماكن عامة ،وأماكن خاصة  ،فمن العموـ قوؿ اهلل -تعاىل:-
    

اهلل -تعاىل-



أي :احرصوا على أف تصلحوا ما وبدث بينكم أي :بُت إخوانكم  ،وقاؿ

               

   

فجعل ىذا من اػبَت :اإلصبلح بُت الناس  ،وقد أمر اهلل -تعاىل -باإلصبلح بُت اؼبتقاتلُت.
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قاؿ اهلل -تعاىل:-

         

       

إىل قولو:



ىذا صلح بُت متخاصمُت يؤدي هبما ذلك اػبصاـ

إىل القتاؿ ،أو إىل النزاع فيسعى اؼبسلموف ُب اإلصبلح بينهما.
وذكرنبا اهلل باألخوة



    أي :صبيعهم ولو تقاتلوا فإهنم ال ىبرجوف بذلك عن

األخوة  ،األخوة اإليبانية ،فاحرصوا على اإلصبلح بينهما  ،وذكروا كبل باألخوة اإلسبلمية  ،باألخوة الدينية
 ،فإهنم مىت تذكروا ىذه األخوة رجعوا عما ىم عليو  ،وحرصوا على أف يصطلحوا فيما بينهم  ،سيما إذا
كاف الشقاؽ والنزاع على أمور دنيوية  ،ال أنبية ؽبا .
أيضا ذكر اهلل الصلح بُت الزوجُت ُب قولو -تعاىل:-
كذلك ً

     

              يعٍت :إذا حصل شقاؽ
ونزاع فأراد اؼبسلموف اإلصبلح بُت الزوجُت بعثوا اغبكمُت  ،وبرص اغبكماف على أف يصلحا بينهما ،
ويوفق اهلل بينهما.
فهذا من حرص الشريعة على اإلصبلح العاـ ،واإلصبلح اػباص  ،وكذلك قوؿ اهلل -تعاىل:-

 

               

صلحا" والصلح خَت  ،يصطلحاف على إسقاط بعض اغبقوؽ حىت
وُب قراءة" :أف يَص َ
اغبَا بينهما ً
أيضا
تأتلف القلوب ،فتسقط الزوجة ً
مثبل بعض حقها إذا خشيت أنو يبيل عنها أو يطلقها  ،وكذلك ً
يسقط الزوج بعض حقو إذا رأى منها نفرة ،وخشي أف تنشز عنو ،ويتدخل بينهما أولياؤنبا حىت يصطلحا.

ومن فوائد الصلح أف اهلل -تعاىل -أباح فيو الكذب للمصلحة  ،فقاؿ النيب   ال يصح الكذب
إال ُب ثبلث :اغبرب  ،واإلصبلح بُت الناس ،وحديث الرجل زوجتو وحديث اؼبرأة زوجها



فأباح الكذب إذا أراد اإلنساف أف يصلح بُت اثنُت  ،يأٌب إىل ىذا ويقوؿ لو :إف صاحبك يريد اػبَت،
تأتلف القلوب ،وأف تتبدؿ البغضاء باؼبودة واحملبة،
ويريد الصلح ،وإنو قد ندـ على ما فعل  ،وإنو ؿبب ْ
ألف َ
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أيضا ُب الصلح ويقوؿ لو مثل ذلك حىت يتقاربا
وإنو قد تنازؿ عن بعض حقوٍ ،ب يأٌب إىل الثاٍل ويػَُرغبو ً
ويصطلحا وتزوؿ بينهما العداوة.
ال شك أف ىذا من حيث العموـ ،البعض ىذا معقود للصلح ُب األمواؿ  ،والغالب أنو وبصل بو نزاع
وشقاؽ ،وبصل شقاؽ بُت اثنُت ،ووبصل بغضاء وشنآف ،ووبصل تقاطع وتشاجر ،وقد يدوـ اؽبجراف مدة
أشهرا أو سنُت مع أف األصل ُب ذلك
طويلة ،قد يتهاجر األخواف ،أو األقارب ،ويبقى يعٍت :متهاجرين ً
أمور دنيوية ال تساوي ىذا التهاجر.
فالواجب أف يُصلح بينهما  ،أف يسعى ذوو الوجاىة ويصلحوا بينهما  ،ولو أف يتحملوا أمو ًاال ؽبؤالء،

أو ؽبؤالء  ،كما ُب حديث قبيصة بن ـبارؽ ؼبا َربَم َل َضبَالة فأتى النيب  يستعينو فقاؿ  :يا قبيصة إف

اؼبسألة ال ربل إال لثبلثة :رجل َربَمل َضبَالة …



يعٍت :أف قبيصة رأى قبيلتُت بينهما عداوة ،وبينهما قتاؿ ،أو ما يقرب من القتاؿ فجاء إىل ىؤالء ،

فقاؿ ماذا تنقموف ؟ فقالوا :إهنم أخذوا مالنا وأهنم قتلوا منا كذا وكذا .فقاؿ :أنا أربمل ما أخذوه من اؼباؿ،
وأنا أربمل الديات اليت تدعوهنا عليهم.
ٍب جاء إىل اآلخرين ،فقاؿ ؽبم :ماذا تنقموف ؟ فقالوا :إهنم هنبوا منا  ،وإهنم جرحوا ،وإهنم قتلوا،
فيقوؿ :أنا َأربَمل ما تدعوف بو ،فهذا الذي ربمل ؽبؤالء وؽبؤالء ،وبل لو أف يأخذ من الزكاة ،ويدخل ُب
الغارمُت ،وما ذاؾ إال ألنو مصلح ،مصلح وؿبسن

    

ف
   ولو ُكل َ

ف ذلك بو  ،فلذلك ُجعل لو حق ُب الزكاة ،وأدخل ُب الغارمُت .
ألج َح َ
أف يدفع من مالو ْ

يقولوف :الغارموف قسماف :غارـ إلصبلح ذات البُت ،وغارـ لنفسو ،يعٍت :مدين غباجات نفسو

حقا ُب الزكاة اؼبفروضة ،الذي عندنا ىنا الصلح ُب
الضرورية ،فقدموا الغارـ إلصبلح ذات البُت وجعلوا لو ً
األمواؿ  ،وأما الصلح ُب الدماء فذكروه ُب كتاب القصاص.
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فالصلح ُب األمواؿ قسماف :صلح على إقرار ،وصلح على إنكار  .الصلح على اإلقرار ىو أف يعًتؼ
حبقك  ،يقوؿ :نعم  ،أنا معًتؼ أف لو عندي ماؿ ،إما دين ،وإما قرض وإما قيمة متلف  ،أنا الذي
ىدمت جداره  ،أو قطعت شجره ،أو أنا الذي استقرضتو ،عندي لو ماؿ.
فهذا ذكروا أنو نوعاف  ،صلح على جنس اغبق ،وصلح على غَت جنس اغبق  ،قد يقوؿ :نعم  ،أنا
مثبل من الضياع ،أو أنا
أعًتؼ أف عندي لو غنما أو عندي لو إببل  ،ولكن يل فيها حق  ،أنا أنقذهتا ً
علفتها ،أو حفظتها مدة طويلة ،فلي فيها حق.
مثبل ،أو اإلبل يقوؿ :ما وكلتك ربفظها ،وال وكلتك تنقذىا ،أعطٍت دوايب وأوالدىا،
صاحب الغنم ً
فيتنازعا ف ،ففي ىذه اغباؿ يسعى أىل اػبَت للصلح بينهما ،فإذا قالوا :لك نصفها أيها احملسن الذي
مثبل علفك وحفظك ،فلك جزء منها ،ىذا
حفظتها ،لك ربعها لك واحدة منها مقابل تعبك ،ومقابل ً
صلح على جنس اغبق.
مثل أف يقر لو بدين يعٍت :بدراىم  ،دين أو بعُت مثل أف يقر لو هبذه األغناـ  ،ىذا عُت ،عُت ماؿ ،
أو يقر لو هبذه األكياس ،ويقوؿ :نعم ىذه األكياس لو ،ولكٍت وجدهتا ُب ّبريّة وخفت عليها أف تسرؽ،
فنقلتها على سيارٌب ،وأتيت هبا من مكاف بعيد فلي حق فيها.
صاحبها يقوؿ :ما وكلتك تنقلها ،وأنا أعرؼ مكاهنا ،وأعرؼ أهنا ُب مكاف مأموف ،فلماذا تنقلها؟
فيتنازعاف ،ىذا يقوؿ :ال حق لك فيها؛ ألنك ذبرأت ونقلتها  ،وىذا يقوؿ :يل حق فيها؛ ألٍل نقلتها؛
حقا.
وألٍل أنقذهتا  ،أنقذهتا من الطيور ً
مثبل ،وأنقذهتا من اللصوص ،وأنقذهتا من الدواب  ،فيدعي فيها ً

فالصلح صفتو :أف يضع لو من الديْن ،أو يهب لو البعض ،ويأخذ الباقي  ،اؼبدين يقوؿ :صحيح
ألفا ،ولكنو غلبٍت وزاد علي ُب الثمن ،أو أف فيها شبهة ،فاؼببايعة فيها شبهة ،شبيهة
عندي لو ً
مثبل عشروف ً
بالربا أو بيع الغرر ،أو ما أشبو ذلك فيدعى شبهة فيها ،عشرة آالؼ يصطلحاف ويقوؿ :أضع عنك ألفُت،

وأعطٍت الباقي شبانية اآلالؼ.
صلحا عن َديْن مع اإلقرار ،مقر بالدين ،ولكن يدعي أف لو حقا أو أف لو شبهة فيدعي:
يُسمى ىذا ً

أنك غلبتٍت حيث بعتٍت غاليًا ،أو أنك خدعتٍت حيث أوقعتٍت ُب شيء ،ال فائدة فيو ،ومدحت السلعة،
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بيعا مشتبها ،فيو شيء من الشبهة ،وىو أف ىذا البيع ،إما بيع
وىي ليست جيدة ،أو ً
مثبل أنك بعتٍت ً
ؾبهوؿ ،وإما بيع قبل قبض ،أو ما أشبو ذلك.
فاغباصل أنو يدعي شبهة ،ففي ىذه اغباؿ يصطلحاف على إسقاط شيء من ذلك الدين ،وكذلك
مثبل ،أو ثيابًا ،وأقر بأف لو عندي ىذه
إببل اعًتؼ أهنا لو أو
أكياسا ً
العُت مثلنا للعُت ،من ادعى غنما أو ً
ً

مثبل فيقوؿ :صحيح أنا تركتها ُب ذلك اؼبكاف ،وسأعود
العشرة الثياب ،ولكٍت وجدهتا ساقطة ،وأخذهتا ً
عليها فيدعي شبهة.
فاغباصل أف اإلقرار بالدين يعٍت :بأمواؿ نقود ،واإلقرار بالعُت ىو أف يقر لو هبذه األغناـ ،أو هبذه
اإلبل ،أو هبذه األكياس ،أو هبذه الثياب ،أو هبذه القدور ،أو ما أشبو ذلك ،فالصلح ُب ىذه اغباؿ أف
يضع عنو شيئًا من الدين  ،أعطٍت ألفُت ،وأسقط عنك األلف ،أعطٍت شبانية ،وأسقط عنك ألفُت ،أو يهب

لو :وىبت لك ىذه الشاة وأعطٍت الباقي ،وىبت لك ىذه البعَت وأعطٍت الباقي  ،وىبت لك نصف كيس،

وىبت لك ثوبا ،ويأخذ الباقي فيصح.
يشترط لهذا الصلح شروط:

الشرط األول  :أف يكوف اؼب ِ
سفيها أو ؾبنونًا فبل يصح صلحو؛
صالح فبن يصح تربعو ،فإذا كاف اؼبالك ً
َُ
مثبل بألف ،أو بألفُت ،أو بشاة،
وذلك ألنو ؿبجور عليو ،ال يصح أف يتصرؼ ،وال أف يتربع ،وىذا قد تربع ً
أو ناقة فبل هبوز ،ال بد أف يكوف فبن يصح تربعو ،من ىو؟ اغبر اؼبكلف الرشيد  ،ضده اؼبملوؾ ،ال يصح
تصرفو فبل يصح تربعو  ،الصغَت ال يصح تربعو ،اجملنوف ال يصح تربعو ،السفيو ال يصح تربعو.
الشرط الثاني :أال يكوف بلفظ الصلح ،بل بلفظ اإلسقاط  ،بلفظ اإلبراء  ،أبرأتك من نصف الدين،
مثبل
أو ثلثو أسقطت عنك كذا وكذا ،فبل يكوف بلفظ الصلح؛ ألف ظاىره إذا كاف بلفظ الصلح إف كاف ً
فيو شيء من اإلجبار  ،يقولوف :يشًتط أال يكوف بلفظ الصلح ،بل بلفظ اإلبراء ،أو اؽببة ،أو الوضع أف
يضع عنو كذا.
الشرط الثالث :أال يشًتطو  ،أال يكوف شرطًا  ،صفة ذلك أف يقوؿ :ال أقر لك بدينك ،إال إذا
أسقطت عٍت نصفو أو ربعو ،ىو يقوؿ :أنا أعًتؼ أف عندي لك عشرة آالؼ ،ولكن ليس لك بينة ،وليس
137

أخصر المختصرات
عندؾ وثيقة ،وأنا سوؼ أجحدؾ ،وأنكر ىذا الدين ،إذا أتينا عند القاضي ،فبل أقر بذلك  ،وال أعًتؼ
عند الشهود ،وال أكتب علي وثيقة إال إذا أسقطت عٍت نصفو  ،أو ثلثو ،أو ربعو ،أو عشره.
فيقوؿ :سوؼ آٌب بشهود ،واعًتؼ أماـ الشهود بالدين الذي ىو عشرة آالؼ ،وأنا أسقط عنك منو
مثبل أو ألف ،ولكن تلتزـ باالعًتاؼ ،أنا ما عندي بينة ،وال كتبت عليك ،وثقت بذمتك ،وثقت
ألفُت ً
بأمانتك ،وأعطيتك ديٍت ومايل ،ومل أشعر بأنك ستجحدٍل.
فيقوؿ :أنا أ جحدؾ ،ولكن ما أعًتؼ أماـ الشهود إال إذا أسقطت عٍت النصف ،أو الثلث ،أو ما
أشبو ذلك ،فيقوؿ :سوؼ آٌب بالشهود ،وأعًتؼ أمامهم أف عندؾ يل عشرة أو أف عندؾ يل ىذه األمانة
ألفا أو شاة أو
ً
مثبل ،أو ىذه األغناـ ،أو ما أشبهها ،أعًتؼ أماـ الشهود ،وفيما بيٍت وبينك أعطك منها ً
ما أشبو ذلك ،فجاء بالشهود واعًتؼ وكتبوا شهادهتم  ،أٍل مدين ؽبذا بعشرة آالؼ ،أو أف ىذه األغناـ
لو ،أو أف ىذه األكياس ،أو ىذه األعياف أهنا ملكوٍ ،ب قاؿ :ولكنو التزـ أف يعطيٍت منها كذا وكذا مقابل
االعًتاؼ.
اؼبالك يقوؿ :أنت ال تستحق؛ وذلك ألنك خائن ،فحي ث إنك مل تعًتؼ إال بعد أف التزمت لك
ت ديٍت أماـ ىذين الشاىدين باعًتاؼ منك ،فبل حق لك فيما وعدتك
بذلك ال تستحق شيئًا اآلف ،وثػ ْق ُ
 ،ما وعدتك إال ألجل أف تعًتؼ ،فيقوؿ :كيف تعدٍل ،وكيف زبلف ما وعدتٍت ،ما وعدتك إال ألجل

أنك تقر أماـ الشاىدين ـبافة أنك ذبحد  ،ىذه شروط ىذا الصلح .
يقول :الشرط األول  :أف يكوف فبن يصح تربعو .الشرط الثاٍل :أال يكوف بلفظ الصلح .الشرط
الثالث :أال يبنعو حقو بدونو  ،أال يقوؿ :ال أعًتؼ لك إال بشرط أف تعطيٍت منو كذا ،ىذا صلح على
بعض اغبق وصلح على جنس اغبق ،يعٍت على إسقاط شيء من الدراىم ،أو شيء من األغناـ أو ما أشبو
ذلك.
النوع الثاني :صلح على غَت جنسو ،وصلح على غَت جنس اغبق  ،بل على جنس آخر ،فإذا كاف
مثبل الدين دراىم ،فقاؿ :أنا ال أجد الدراىم ولكن أصطلح معك على دنانَت ،ال أجد الرياالت ،ولكن
ً
نصطلح على جنيهات.
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يقوؿ :إف كاف بأشباف كاألشباف فصرؼ؛ وذلك ألف الرياالت أشباف  ،واعبنيهات أشباف فسيكوف صرفًا،
يدا بيد  ،قلنا :بلى ،ولكن يصح الصرؼ عن دين عن نقد بذمة  ،يعٍت
وإذا قلت :أليس الصرؼ يكوف ً
الصرؼ يصَت عينا بذمة.

دليلو حديث ابن عمر يقوؿ  :كنا نبيع الدراىم



أي :نبيع اإلبل بالبقيع



نبيع بالدراىم

ونأخذ الدنانَت  ،ونبيع بالدنانَت ونأخذ الدراىم  فأقرىم النيب -صلى اهلل علية وسلم -وظبى ىذا صرفًا
بعُت وذمة ،فهو يقوؿ :نعم عندي لك مائة ألف ،ولكن أصطلح على أف أعطيكها ذىبا جنيهات.
ففي ىذه اغباؿ يصَت صرفًا فبل بد أف يكوف بسعر يومو ،وال بد أف يتقابضا قبل التفرؽ ،إذا قالوا:
مثبل مائة األلف ،نقدرىا بعشرين جنيو  ،سلم اعبنيهات اآلف ُب اجمللس قبل التفرؽ ،فيكوف ىذا
نقدر ً
مثبل
أيضا لو اصطلحا على نقد آخر غَت النقد السعودي ،فإذا قاؿ عندي لك ً
صرفًا بعُت وذمة  ،وكذلك ً
مثبل ستة آالؼ دوالر ،فيصَت
عشرة آالؼ ،ولكن نصطلح على أف أعطيكها دوالرات ،على أف أعطيك ً

أيضا صرفا ،فبل يتفرقاف إال بعد التقابض كما ىو شرط ُب الصرؼ.
ىذا ً

أيضا
بيعا ،ىذا ً
بيعا ،أو بنقد عن عرض فإننا نسميو ً
بعرض عن نقد ،فإننا نسميو ً
أما إذا كاف الصلح َ

صلح  ،وصورة ذلك إذا اعًتؼ وقاؿ :نعم عندي لك مثبل ألف لاير ،ولكن ال أجده ،نصطلح على أف
أعطيك ىذه األكياس من األرز ،من البُػّر  ،أف تأخذ مٍت عشرة أكياس ،أو شبانية أكياس عن األلف،
بيعا.
نسمي ىذا ً
مثبل عكسو :إذا قاؿ :صحيح عندي لك مائة صاع من الرب  ،وال أجدىا نصطلح على أف
وكذلك ً

بيعا ،كأنو قاؿ:
أعطيك شبنها من الرياالت ،قيمة كل صاع ً
مثبل رياالف ،أعطيك مائتُت نسمي ىذا ً
أيضا ً

مثبل أبيعك مائة صاع
مائة الصاع اليت ُب ذميت بعنيها ،بعنيها دبائتُت ،دبائيت لاير ،أو يقوؿ بالعكس يقوؿ ً
عن اؼبائتُت اليت ُب ذميتُ ،ب ذميت لك مائيت لاير وال أجدىا ،ولكن أبيعك مائة صاع من الرب ،فيسمى ىذا
صلحا ،ولكنو ُب اغبقيقة بيع.
ً

139

أخصر المختصرات
مثبل :أبيعك مائة صاع عن اؼبائتُت اليت ُب ذميت ُ ،ب ذميت لك مائيت لاير ،وال
أو يقوؿ بالعكس يقوؿ ً
مثبل:
صلحا ،ولكنو ُب اغبقيقة بيعٍ ،ب لو قاؿ ً
أجدىا ،ولكن أبيعك مائة صاع من الرب ،فيسمى ىذا ً
ألفا وال أجدىا ،ولكن أبيعك ،أو أعطيتك بدؽبا نصف ىذه األرض.
عندي لك طبسوف ً
ىذه األرض بيٍت وبُت زيد نصفُت ،خذ نصفي خبمسُت األلف الذي لك أَ ْخ ُذ َىا َ ،علِ َم زيد لو أف
يشفع فيقوؿ :شريكي أعطاكها عن طبسُت ألف  ،وأنا أشفع عليك؛ ألٍل شريك ،خذ اػبمسُت ألف اليت
أنت ادعيت هبا أو اشًتيتها هبا ،وتكوف األرض كلها يل ،هبوز ذلك.
القسم الثاني :الصلح على اإلنكار :
صلح اإلنكار أف يدعي عليو زيد ،يأتيك إنساف ،ويدعي عليك دينا  ،فيقوؿ :عندؾ يل طبسة آالؼ،
أبدا ما عندي لك شيء ،وإما أنك تقوؿ :ال أتذكر  ،نسيت
أنت ال تتذكر ،إما أنك ً
مثبل تنكر ،وتقوؿً :

ال أذكر أف عندي لك شيئا ،ال لاير وال طبسة.

الصلح ُب ىذه اغباؿ من اؼبدعى عليو ،كأنو يشًتي ظبُْ َعتَوُ ،فيقوؿ :أنت اآلف تدعي علي خبمسة
آالؼ ،وأنا ال أتذكرىا ،أشًتي ظبُْ َعيت ،ال يقاؿ :إف فبلنا جحد دينا عليو ،أو ال أتعرض للمرافعات ،وال

للشكاوى ،وال للمحاكم ،أشًتي ظبعيت ،أنت اآلف تدعي علي خبمسة ،أنا أعطيك أربعة واظبح يل.
يسمى ىذا صلحا على إنكار ،دبعٌت أنو كاف ُمْن ِكًرا ،ولكن يشًتي ظبعتو ،ففي ىذه اغباؿ يصح  ،بأف
يدعي عليو فينكر ،أو يسكتٍ ،ب يصاغبو فيصح .اؼبدعى عليو إما أنو نسي  ،وإما إنو أنكر ،وىو يعلم أنو
ال شيء عليو ،فعن د ذلك اصطلحا ألجل قطع اؼبنازعات ،يقولوف :يكوف ُب حق اؼبدعى عليو إبراء ،وُب
بيعاُ ،ب حق اؼبدعي بيع.
حق اؼبدعي ً

فمثبل لو ادعى عليك بألف ،وقلت :ال أذكر شيئًا ،ولكن خذ ىذا البعَت عن دعواؾ ،أخذ البعَت،
ً
وكأنو اشًتاه منك باأللف؛ ألهنا أقصى ما يدعي ألف ،وؼبا ذىب بالبعَت وجده أعور أو مريض ،فلو أف يرده

سليما ،وتبُت أنو معيب فبل أقبلو.
ويقوؿ :أنا اشًتيتو منك  ،أخذتو عن األلف ،ولكن تبُت ،حسبتو ً

مثبل ُب مثالنا الذي سبق لو ادعى عليك بعشرة آالؼ،
فإف فسخ الصلح -واغباؿ ىذا -وكذلك ً

وأنت منكر ،ولكن تشًتي ظبعتك ،فقلت :أعطيك نصف األرض اليت بيٍت وبُت زيد بعشرة آالؼ ،فلما
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قبض األرض شفع عليو شريكك الذي ىو زيد ،وقاؿ :أنت تدعي أنك اشًتيتها بدينك ،دينك عشرة
آالؼ ،واآلف أنا شريكو.
فأنا سوؼ أنتزعها وأعطيك عشرة اآلالؼ اليت أنت تدعيها ،ال تدعي أكثر من عشرة آالؼ ،فكأنك
اشًتيت نصف ىذه ا ألرض بدينك ،الذي ىو عشرة آالؼ خذه وأعطٍت األرض حىت تكوف األرض كلها
يكا ،أحب أف تكوف األرض كلها ساؼبة يل ،فلو أف يشفع؛ وذلك ألف اؼبدعي يدعي
يل؛ ألٍل ال أرضى شر ً
أنو اشًتاىا عن دينو الذي ىو عشرة آالؼ.
وإذا كاف يدعي أنو اشًتاىا ثبتت الشفعة ،وأما اؼبدعى عليو فإهنا تكوف إبراء ،إبراء لذمتو ،فبل رد وال
شفعة ،فلو مثبل ادعى عليك نصف البعَت ،أو نصف األرض ،وؼبا ادعاه قلت :سوؼ أعطيك طبسمائة
عن دعواؾ ُب ىذا البعَت ،أعطيتو طبسمائة وذىب ،وجدت البعَت بعد ذلك أعور ،وىو ملكك ،فهل لك
أف تسًتد اػبمس؟
ليس لك ذلك ؛ ألنك ما اشًتيت البعَت .البعَت تدعي أنو ملكك  ،وإمبا زبلصت من دعواه ،أردت
زبلصا
بذلك أف ينقطع النزاع ،ففي ىذه اغباؿ ليس لك أف تسًتد اػبمسمائة ،بل إمبا دفعتها إبراء لذمتك ً

من اؼبرافعة.

مثبل نصف أرضك  ،نصف أرضك
مثبل لو ادعى عليك نصف األرض ،قاؿ :لو ادعى عليك ً
وكذلك ً
ىذه أو ثلثها يل  ،فلما ادعى عليك أعطيتو عن دعواه مثبل عشرة آالؼ ،وقلت :أشًتى ظبعيت خذ عشرة
آالؼ واظبح يل علم شريكك  ،فهل لو أف يشفع ؟ فيقوؿ :أنت اشًتيت ىذه األرض ،ما لو شفعة ؛
وذلك ألنو يقوؿ :ما اشًتيت ىذه األرض  ،األرض أرضي ،ولكن ىذا الذي ادعى علي وضايقٍت أعطيتو
ىذه العشرة؛ لتنقطع الدعوى؛ ولتنقطع اػبصومة ،واألرض يل ليس لو فيها شيء  ،فبل تثبت الشفعة واغباؿ
ىذا .
يقوؿ" :فمن علم كذب نفسو فالصلح باطل ُب حقو" سواء اؼبدعي أو اؼبدعى عليو إذا كذب  ،فإف ما
مثبل أف
أخذه حراـ  ،ىذا اؼبدعي إذا كاف كاذبًا جاء إليك ،وىو يعلم كذب نفسو وأنو مبطل ،وإمبا أراد ً
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تعطيو ،كاذب عليك ،وقاؿ :عندؾ يل دين عشرة آالؼ ،أو أنا أدعي عليك بنصف ىذا البعَت ،أو بنصف
ىذه الدار  ،فاشًتيت ظبعتك ،وأعطيتو طبسة آالؼ ،أو أعطيتو شاة ،أو كبو ذلك؛ لينقطع النزاع.
ال شك أنو أكل حر ًاما ،ألنو يعرؼ كذب نفسو ،فما أخذه حق ،وكذلك والعكس اؼبدعى عليو الذي

أنكر ،لو كاف عاؼبا بصدؽ اؼبدعي ،ولكنو قاؿ :ىذا إنساف ليس عنده بينة ،وسوؼ أجحده ،وإذا جحدتو
ً
أعطيتو نصف مالو الذي يدعيو ،أو ربعو حىت يًتؾ يل الباقي ،أنا أعرؼ أف عندي لو عشرة آالؼ ،ولكن
سوؼ أجحدىا ،حىت يقنع خبمسة آالؼ ،أو بثبلثة آالؼ .ىذا حراـ إذا كنت تعًتؼ ُب باطن األمر ،
أنت اآلف أعطيتو نصفها الباقي ،حراـ عليك؛ ألنك جحدتو ،وأنت تعلم أنو ؿبق ُب دعواه  ،ىذا ما يتعلق
بالصلح .
أحكام الجوار
الفصل الذي بعده تابع للصلح ،ويسمى أحكاـ اعبوار ،وأحكاـ اؼبتجاورين واؼبشًتكُت ُب بعض
األعياف يقوؿ" :إذا حصل ُب أرضو ،أو جداره ،أو ىوائو غصن شجرة غَته ،أو على غرفتو لزـ إزالتو" .
مثبل على األرض،
اعبَتاف قد يكوف بينهما شجر ،فهذه الشجرة قد يبتد غصنها ،يعٍت :إذا كانت سبتد ً
مثل النبات القرع والبطيخ ،فامتد الغصن حىت صار ُب أرض جارؾ ،فعليك أف تزيلو؛ ألنو شغل أرض
مثبل ،أو
مثبل ،أو غصن السدر ً
جارؾ  ،وكذلك الشجر الذي يكوف على ساؽ إذا تدىل عسيب النخلة ً
الرماف أو األترج تدىل على جارؾ شغل ىواء جارؾ؛ ألنو يبلك أرضو ،ويبلك ىوائها ،لزمك أف تزيلو.
وكذلك لو امتد على جدار جارؾ ،وكذلك لو امتد على سطح الغرفة  ،أو دخل من نافذة من النوافذ
ُب الغرفة غصن شجرة جارؾُ ،ب ىذه اغباؿ على صاحب الشجرة أف يزيل ذلك الغصن ،وإذا أتلف شيئًا،
مثبل أف عروؽ الشجرة امتدت ربت اعبدار ،وسقط من أجلها ،فعلى اعبار صاحب
فإنو يضمنو  ،فلو ً
الشجرة بناء ذلك اعبدار.
بعضا منو ،فإنو يغرـ ما
وكذلك لو البرؽ لو أف غصن الشجرة خرؽ اعبدار ،أو أتلف شيئًا منو ىدـ ً

أتلفو ،ال بد قبل ذلك أف صاحب األرض يطالبو ،أما إذا سكت عنو ،فإنو يعترب قد أذف لو فيطالبو قبل
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ذلك ،ويقوؿ :أزؿ ىذا الغصن ،أو اقطع ىذا العِْرؽ الذي امتد ُب أرضي ،فإذا امتنع فإنو يزيلو يَػْل ِوه ،فإذا مل

يلتوي ومل يزؿ ،فلو أف يقطعو.

يقولوف :إذا أىب مل هبربه بالغصن ،ولواه ،فإف مل يبكنو فلو قطعو ،وال وبتاج إىل حكم حاكم؛ ألنو
ضرر ،والضرار يُزاؿ ،ىذا كل ما يتعلق بالغصن ويلحق بو العرؽ.

بعد ذلك يقوؿ" :وهبوز فتح باب الستطراؽ ُب درب نافذة" االستطراؽ يعٍت :الدخوؿ منو واػبروج

منو ،ويكوف ىذا ُب الدرب النافذ  ،الدرب النافذ :ىو الذي لو َم ْد َخل من كل جهة ،يدخل من شرؽ،
ويدخل من غرب ،يعٍت :أنو نافذ ،وأما غَت النافذ ،فهو الذي لو هناية ،ليس بنافذ بل هنايتو مسدودة.
ىذا الدرب إذا كاف جدارؾ عليو ،على طريق مسلوؾ  ،هبوز لك أف تفتح بابًا آخر أنت قد فتحت

عليو الباب األوؿ  ،هبوز لك أف تفتح بابًا ثانيًا ؛ وذلك ألنك سبلك اؼبرور معو ،ولو كاف الناس يبروف منو،
خاصا
فتحك ىذا الباب ال يضايق الناس؛ ألنك فتحتو على جدار من جدارؾ؛ وعلى طريق مسلوؾ ليس ً

بأحد؛ وليس ألحد أف يطالبك دبنعو؛ ىذا فتح الباب لبلستطراؽ.

"ال إخراج جناح وساباط وميزاب إال بإذف إماـ مع أمن الضرر" اعبناح ىو أف يبد على جداره شبو
مظلة ويسقفها وينتفع هبواء الطريق فيقوؿ :ىذا الطريق ال أضيقو ،ولكن أنا حباجة إىل أف أمد أخشايب
مثبل ،أو أمد الصبة ،وآخذ من اؽبواء مًتا  ،أو مًتا ونصف  ،أسقفو وأنتفع بو أتوسع بو ُب داري  ،يسمى
ً
جناحا ،ويسمى روشنًا .
ىذا ً

أيضا أهنم
فبل هبوز ذلك إال بإذف اإلماـ ،أو بإذف مسئوؿ ُب ىذه األزمنة اؼبسئوؿ ىم البلدية  ،والعادة ً

مثبل أف أصحاب العمارات هبعلوف الدور األرضي على حد
يأخذوف على أصحاب العمارات  ،تعرفوف ً
جناحا،
مًتا أو كبوه  ،فهذا اؼبًت يسمى ً
اؼبأذوف ؽبمٍ ،ب الدور الثاٍل يبدوف الصبات ،فتأخذ من الطريق ً
ويسمى روشنًا ،فيؤخذ عليهم مقابل ذلك وال يضيق الطريق.

نازال حبيث لو مرت سيارة الصطدمت بو ،فإنو ال وبق لو ،وأما
أما إذا كانوا يضيقوف الطريق بأف كاف ً

مثبل طبسة أمتار مع أنو طريق نافذ  ،فيتفق صاحب ىذا
الساباط فهو تسقيف الطريق كلو إذا كاف الطريق ً
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اعبدار ،وصاحب ىذا اعبدار على أف يسقفوا الطريق فيقوؿ :أنا أبٍت على الطريق غرفة  ،وأنت تبٍت عليو
غرفة  ،وأجعل صبيت على جدارؾ وجداري ،وأنت كذلك فهل ؽبم ذلك ؟
موجودا ،ويبكن أف اؼبباٍل القديبة ُب داخل البلد
موجودا ُب القرى ،ومنها ىذه البلد  ،كاف
قديبًا كاف
ً
ً

مثبل ،أو
موجودة ذبد أف الطريق مسقوؼ كلو ،وأف فوؽ الطريق الناس يبروف فوؽ الطريق
مسقفا غرفة ً
ً
غرفتُت يسمي ىذا ساباطًا ،فبل هبوز؛ ألنو سبلك لشيء مشًتؾ ،وىو ىواء ىذا الطريق الذي ىو للمارة ،إال
بإذف اإلماـ ،فيجوز بإذف اإلماـ.
وأما اؼبيزاب الذي يصب معو السيل يسمى ثعباف ،أو مسعب ،وىذا ضروري للناس ،إذا جاء السيل،
وصب من الدار أنو يصب على الطريق ؛ فلذلك ىل هبوز جعل ىذه اؼبيازيب تصب ُب الطريق؟ هبوز بإذف
اإلماـ ،إذا مل يكن فيها ضرر.
وأما إذا كاف فيها ضرر  ،أو مل يأذف فيها اإلماـ ،فبل هبوز ُب ىذه اغباؿُ .ب ىذه األزمنة ،تعرفوف أهنم
هبعلوف ىذه اؼبواسَت اليت تتدىل اليت سبتد من السطح إىل األرض ،وال يكوف فيها ضرر ،وأما اؼبيازيب اليت
سيبل  ،أو
مياىا وإما ً
تصب ُب وسط الطريق فإنو قد يكوف فيها ضرر ،غَت أف اؼباشي قد تصب عليو إما ً
كبو ذلك ،فيتضرر اؼبشاة ،فإذا أذف فيها اإلماـ ،ومل يكن فيها ضرر لسعة الطريق جاز.

مثبل أف يسمطوا طرؼ السطح إىل أف يصل إىل األرض؛ لينصب اؼباء من
وأما إذا تضرروا ففي إمكاهنم ً
السطح مع ذلك اؼبكاف اؼبسمط الذي ينصب معو ؿبفور ُب وسط اعبدار إىل األرض ،فبل وبصل بذلك
أيضا منع
ضرر  ،ىذا كلو فيما إذا كاف الدرب ً
نافذا؛ وذلك ألنو مشًتؾ بُت اؼبسلمُت ،فبا يلحق بذلك ً

أخذ شيء من الطريق؛ وذلك ألف الطريق مشًتؾ قبد أف بعض الناس يأخذوف من الطريق مثبل مًتا

عتبات ،ثبلث عتبات ُب الطريق.
ضايق الناس ىذه العتبات اليت تأخذ
اسعا ،وقد تُ َ
وىذا خطأ  ،الطريق مشًتؾ بُت الناس ،ولو كاف و ً
اسعا
مًتا ،وردبا يصطدـ فيها إنساف ،وردبا أيضا تصطدـ فيها سيارة؛ فلذلك تزاؿ ،لكن إف كاف الطريق و ً
ً
كثَتا ،فبل بأس بذلك ،سيما إذا كاف ىناؾ أرصفة ُب أطراؼ الطريق ال وبصل مضايقة على أىل السيارات
ً

وكبوىم.
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مثبل كبو ذراع ،ذراع اليد  ،وهبعلونو كالكراسي ،ويسمونو حبس
إف كانوا قديبًا يأخذوف من الطريق ً
ْ
اسعا ،وإال فاألصل أنو إذا
اعبمع حبوس ،هبلسوف عليو كما هبلسوف على الكراسي ،وىذا إذا كاف الطريق و ً

ضيقا فبل هبوز.
كاف ً

ٍب يق وؿ" :وفعل ذلك ُب ملك اعبار حراـ إال إذا أذف ببل إذف مستحق" فبل هبوز لو ُب ملك اعبار أف

جناحا أو ميزابًا أو ساباطًا؛ وذلك ألنو سبلك ؼبلك الغَت؛ إذا كانت ىذه األرض اليت فتحت عليها
ىبرج ً
ملك جارؾ  ،وكذلك الدرب اؼبشًتؾ الذي تقدـ الدرب النافذ ،وأما الدرب اؼبشًتؾ فهو الذي أعبله ينتهي
جناحا ،إال بإذف اؼبستحق ،إذا أذف لو األىل كلهم
مسدود آخره ،فبل هبوز أف يفتح فيو بابًا أو ساباطًا أو ً
أو الذين يطرقونو.

أما الذين ال يأت إليهم ،فإهنم ال ضرر عليهم ،فإذا كاف ىذا الطريق  ،الدرب اؼبشًتؾ فيو طبسة أبواب
من ىنا ،وطبسة أبوا ب من ىناؾ  ،طبسة دور ،وهنايتو مسدودة ُب الباب الثالث ،أراد أف هبعل دكة أو
جناحا ،أو ميزابًا فمن الذي يبنعو ؟ يبنعو الذي وراءه،
هبعل ساباطًا أي :صاحب البيت الثالث ،أو هبعل ً
وأما الذين قبلو ،فليس ؽبم أف يبنعوه ،فإذا أذف لو أىل البيتُت اللذين ُب أقصى الطريق فإنو هبوز لو.

يقوؿ" :وكذا وضع خشب ،ال يبكن التسقيف إال بو ،وال ضرر فيجرب" ورد فيها ىذا اغبديث اؼبشهور
عن أيب ىريرة:



ال يبنعن جار جاره أف يغرس خشبػة ُب جداره ٍ ،ب يقوؿ أبو ىريرة :ما يل أراكم عنها

معرضُت ،واهلل ألرمُت هبا بُت أكتافكم



مثبل مل يقدر أف يسقف ،أي يضع
يعٍت :هبذه السنة .فإذا ً

السقف إال على جدار جاره ،فليس للجار أف يبنعو دبوجب ىذا اغبديث ،إذا مل يتضرر اعبدار وكبوه،
مبلصقا ؼبسجد ،واضطر إىل أف يضع خشبًا على جدار اؼبسجد
يقوؿ :ومسجد كدار ،لو كاف بيتو
ً
مضطرا ،فإنو ال يبنع من ذلك.
ً

يقوؿ" :إف طلب شريك ُب حائط ،أو سقف اهندـ ،طلب شريكو للبناء معو أجرب" .إذا كاف اعبدار

مثبل ال
بُت اثنُت ،واهندـ وطلب أحدنبا من اآلخر أف يشاركو بعمارتو ،أجرب عليو فإنو يتضرر؛ ألنو يصَت ً
فاصل بينهما فيجرب على أف يساعده ،وكذلك السقف إذا كاف السقف بُت اثنُت ،واهندـ السقف ،وطلب
أحدنبا من اآلخر أف يساعده ،فإنو هبرب على عمارتو على عمارة ىذا السقف.
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ع أو السقف تصدع  ،وخيف أنو
صد َ
وكذا نقض خوؼ سقوط .إذا كاف ىذا اعبدار بينهما وقد تَ َ
أحدا  ،ففي ىذه اغباؿ إذا طلب أحدنبا وقاؿ :ىلم ننقض ىذا
ينهدـ  ،وإذا اهندـ تضرر ،أو أتلف ً

نفسا  ،أو
اعبدار ،ونبنيو من جديد ،فإنو هبرب عليو؛ وذلك ألهنم لو تركوه ً
مثبل ٍب سقط ،وأتلف على أحد ً
ما دوف النفس فإهنما يضمنانو؛ وذلك ألهنما يعلماف بأنو خطر؛ وال يتبلفياف ذلك اػبطر.

صبيعا؛ وكذا هنر وكبوه ،إذا كاف
إذا بناه أحدنبا بنية الرجوع على شريكو رجع؛ ألف نفعو ملك ؽبما ً
بينهما ساقي يبشي معو اؼباء ،فتعطل  ،وكبلنبا يسقي معو فَػ َع َمَرهُ أحدنبا ،أو أصلحو رجع على اآلخر بنية

الرجوع  ،واهلل أعلم.

أرضا ،وأنا ُب طَْور اإلحياء اآلف،
كنت قد أحييت ً
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا السائل يقوؿ :إذا ُ
ماال حىت يسكت عٍت ،وأال ىبرب عٍت ،وأال يكيد يل ،فهل أعطيو من اؼباؿ ؟
فجاءٍل من يطلب ً
ج :ال هبوز ُب ىذه اغباؿ سبلك شيء إال من جهة رظبية ،إذا كاف أنو مالك ؽبذه األرض ،أو أنو سابق
ماال ،ال
إليها ،وعنده إذف فيها ،فلو أف يتملكها  ،فكأنو يقوؿ :ال تفضحوٍل ،وال تشتكوٍل ،وأعطيكم ً
هبوز ؽبم أف يأخذوا ىذا اؼباؿ ،وال هبوز لو أف يدفع ،وال هبوز لو أف وبيي األرض إال بإذف رظبي .
كثَتا تقوؿ بعض النساء :ربضر ؽبذا
أحسن اهلل إليكم س :فضيلة الشيخ ىذا السؤاؿ تكرر من النساء ً

اؼبسجد غبضور دروس ىذه الدورة ،وقد تصادؼ أف تصاب باغبيض ،وتقوؿ :إف ُب اؼبسجد ُب مؤخرة
اؼبسجد ُب مصلى النساء يوجد مكاف ىو نعم داخل سور اؼبسجد ،ولكنو ال يصلى فيو ؛ ألنو مكاف ؼبرور
الناس؛ ولوضع األحذية -أعزكم اهلل -فتقوؿ :ىل هبوز ؽبا أف ذبلس ُب ىذا اؼبكاف رغم أهنا حائض،
وتستفيد من الدروس ؟
ج :ورد هني اغبائض أف تدخل اؼبسجد ،ولعل ذلك خوؼ تلويثها ولذلك إذا أمنت التلويث فإنو
جائز ،فقد أذف النيب  لعائشة أف تناولو طبرة من اؼبسجد يعٍت :سجادة كاف يصلى عليها  قالت :إٍل
حائض .قاؿ :إف حيضتك ليست ُب يدؾ



وإذا كاف كذلك فبل بأس أف ذبلس ُب ىذا اؼبكاف الذي

ليس ىو ؿبل صبلة ،إمبا ىو مثبل ؿبل وضع أحذية وما أشبهها .
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س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا السائل يقوؿ :أعمل ُب إحدى الوظائف وجاءٍل أحد فقضيت لو حاجة
ُب اؼبؤسسة اليت أعمل فيها ٍ ،ب بعد ما التقيت بو أىدى إيل ىدية  ،فهل تلك اؽبدية من الرشوة ؟ أفتونا
مأجورين.
أيضا مل تقض حاجتو؛ ألجل أف يهدي
ج :ال بأس بذلك إذا مل تكن ً
قاصدا ؽبا ؽبذه اؽبدية ،وكذلك ً

أيضا ما أىدى إليك لتقدمو على غَته ،وإمبا أراد مكافأتك على فعل فعلتو ،فبل بأس بذلك.
إليك ،وىو ً

أحسن اهلل إليك س :يقوؿ :جبوار منزيل أرض خبلء فوضعت فيها مظلة للسيارة بدوف استئذاف

صاحب األرض ،فهل علي إٍب ُب ذلك ؟
ج :ال بأس بذلك حىت يأتيك صاحبها ويأمرؾ بإزالة ىذه اؼبظلة؛ ألنك ال سبلك هبا.
أحسن اهلل إليكم س :يقوؿ :لو وضع شيئًا بإذف اإلماـ ،ولكنو يضر باؼبارة  ،فهل للمتضررين اؼبطالبة

كثَتا ؟
أو إزالة الضرر مع العلم بأف ىذا وبصل ً

ج :نعم ،ولو كاف بإذف اإلماـ؛ ألف اإلماـ قد يستأذف ُب أشياء ظاىرىا أهنا صاغبة ،ولكن إذا كاف

مثبل ،أو من األرض ،أو
فيها ضرر فبل هبوز  ،فيطالبوف بإزالة ذلك الشيء الذي فيو ضرر من الطريق ً
كبوىا.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يلزـ من يغتسل للجنابة أف ينزع العُت الصناعية عند اغتسالو أـ ال ؟
مثبل ضرورية  ،نعم .
ج :ال يلزـ إذا مر اؼباء عليها فإهنا قد تكوف ً
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل تدخل السيارات اؼبرىونة ُب حكم ما يركب بنفقتو الذي ورد ُب
اغبديث ؟
ج :ال تدخل؛ ألهنا ليست … يعٍت النفقة ضرورية ؽبا خببلؼ هبيمة األنعاـ ،فإهنا إذا تركت ال نفقة
عليها ىلكت.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما حكم الكفالة اغبضورية اؼبعموؿ هبا حاليًا ؟
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ج :جائزة؛ ألف الكفالة كما تقدـ ىي التزاـ إحضار ىذا اإلنساف عند حلوؿ الدين ،أو اغبق الذي
عليو  ،حق اؼبالية .فإذا أحضره برئ الكفيل.
أحسن اهلل إليكم س :يقوؿ :ظبعت أف األرض اؼبوىوبة أو اؼبوروثة ال ذبب فيها الزكاة ،حىت ولو نويت
للبيع  ،فهل ىذا صحيح ؟
جُ :ب ذلك ذكر الفقهاء أنو إذا وجبت لو أرضٍ ،ب نواىا للزكاة مل تصل ؽبا حىت يبيعها ضمنا،
مثبل ،من العلماء من
فيجعلها للتجارة  ،نواىا للتجارة وكبوىا  ،مل تصل للتجارة ،وال يبدأ حوؽبا حىت يبيعها ً
يقوؿ :إذا باعها أخرج زكاة سنة واحدة.
أحسن اهلل إليك س :يقوؿُ :ب ىذه األياـ يكثر بيع اغببحب ،وذلك بشرط أف يكوف على السكُت،
فما حكم ذلك ؟
مثبل ،فإذا شقو وجده غَت
ج :ال بأس بذلك؛ وذلك ألنو شيء خفي ،فبل يعرؼ نضجو ،إال بعد شقو ً
ناضج فلو أف يرده .
س :أحسن اهلل إليكم ،شخص مد ين طالبو صاحب الدين ،وال يوجد لديو ماؿ  ،وقاؿ لو :أزوجك
إحدى بناٌب بقيمة ىذا الدين فهل ىذا جائز ؟
ج :ال شك أف اؼبهر من حق الزوجة  ،ولكن والدىا لو حق أف يتملك من مهرىا ما ال يضرىا ،فعلى
ىذا إذا كاف سوؼ يعطيها شيئًا من حقها والبقية يسقطو من دينو فبل بأس بذلك.

دائما
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يل أخت زوجتها قبل أربعة أعواـ من رجل ضعيف الدين ،فكنت ً

أنصحو وأوجهو إىل اػبَت ،وقد تفاجأت اليوـ أنو قد أدخل الدش ُب بيتو ،وأخيت لديها اآلف ثبلثة أطفاؿ
أصبل  ،فبماذا تنصحونٍت ؟ وجزاكم
منو ،وأخيت يوـ كانت عندنا مل تر التلفاز؛ ألنو مل يكن موجود لدينا ً
خَتا .
اهلل ً

ج :عليكم نصيحتو وربذيره ،ومن ربذيره أنكم سوؼ تأخذوف أوالده  ،أو رباولوف فسخ النكاح

هتديدا لو ،وإف كنتم ال تقدروف على ذلك عادة  ،لكن تدعوا اهلل أف يهديو ويعفو عنو.
ً
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رجبل بٌت عمارة وجعل ُب الدور األوؿ جناحا بدوف استئذاف من والة
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿً :
األمر  ،فماذا عليو أف يفعلو اآلف ؟
ج :إذا كاف ُب داخل سوره فبل حرج عليو ،وأما إذا كاف ىذا اعبناح على الطريق فبل بد أنو يأخذ عليو
إذنا ،وإذا كاف ُب مدينة من اؼبدف اؼبشهورة فبل يسمح لو إال بعد بعد إذف ،وبعد إخراج ـبطط لذلك اؼببٌت
وموافقة عليو ،وبعدما يسمى بالفسخ وما أشبو ذلك .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل هبوز صبلة النساء ُب البيت صباعة ؟
ج :ال بأس بذلك؛ ألهنن إذا اجتمعن وصلت هبن إحداىن فبل مانع  ،ال مانع
س :وىل ذبوز صبلة النافلة ُب البيت صباعة ؟
ج :ال حرج ُب ذلك ،كما صلى النيب  بابن عباس ُب ليلة من الليايل نافلة .
س :أحسن اهلل إليكم ىذا سائل أرسل سؤالو على شكل أبيات يقوؿ-:
يا شيخ نبغـي منـك بعض نصائح *** لشــبابنا حـتى يسـيروا للـعال
فلقـد أتـوا للـدرس ملء قلوبهم *** حبا لعلم الشرع فـما للقلب سـال
لـكن نخـاف عليهـم أن يفـتروا *** فـالدرب صعب كالمسير على الفال
صبيعا ،على أف قبد وقبتهد ُب مثل ىذه الدورات ،وأف
ج :جزاه اهلل خَتا  ،على كل نتناصح فيما بيننا ً

نواظب عليها ،وأف كبرص على أف نتزود منها:

علوما نافعة ،علوما شرعية دينية .
أوًل :أف فيها ً

يوما أو كبوىا .
وثانيا  :أهنا مدة قصَتة  ،عشرين ً

وثالثا  :أف عندنا فراغا ووقتا متسعا  ،فبل نضيعو ُب ؽبو وال نفرط ُب مثل ىذه األياـ.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم  ،ونفعنا بعلمكم  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد  ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
أحكام الحجر
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ِ
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت ،قَ َاؿ َ-رضبَوُ اللوُ
تَػ َع َاىل" :-فصل :ومن مالو ال يفي دبا عليو حاال  ،وجب اغبجر عليو ُب طلب بعض غرمائو ،وسن إظهاره،
وال ينفذ تصرفو ُب مالو بعد اغبجر ،وال إقراره عليو ،بل ُب ذمتو فيطالب بعد فك حجر  ،ومن سلمو عُت

ماؿ جاىبل اغبجر أخذىا ،إف كانت حباؽبا  ،وعوضها كلو باؽ  ،ومل يتعلق هبا حق للغَت ،ويبيع حاكم مالو
ويقسمو على غرمائو  ،ومن مل يقدر على وفاء شيء من دينو ،أو ىو مؤجل ربرـ مطالبتو وحبسو ،وكذا
مبلزمتو ،وال وبل مؤجل َبفلَس ،وال دبوت إف وثق الورثة برىن ؿبرز ،أو كفيل مليء  ،وإف ظهر غرَل بعد
القسمة رجع على الغرماء بقسطو.

فصل :ووبجر على الصغَت واجملنوف والسفيو؛ غبظهم ،ومن دفع إليهم مالو بعقد أويل رجع دبا بقي ال ما
تلف ،ويضمنوف جناية وإتبلؼ ما مل يدفع إليهم.
رشيدا أو ؾبنونًا ٍب عقل ورشد انف ك اغبجر عنو ببل حكم  ،وأعطي مالو ال قبل ذلك حباؿ ،
ومن بلغ ً

وبلوغ ذكر بإمناء أو بتماـ طبسة عشرة سنة ،أو بنبات شعر خشن حوؿ قبلو ،وأنثى بذلك وحبيض،
وضبلها دليل إمناء ،وال يدفع إليو مالو حىت ىبترب دبا يليق بو ويؤنس رشده ،وؿبلو قبل بلوغ.
والرشد ىنا إصبلح اؼباؿ بأف يبيع ويشًتي فبل يغنب غالبًا  ،وال يبذؿ مالو ُب حراـ ،وغَت فائدة ،ووليهم

حاؿ اغبجر -األب ٍ ،ب وصيو ٍب اغباكم  ،وال يتصرؼ ؽبم إال باألحظ ،ويقبل قولو بعد فك حجر ُبمنفعة  ،وضرورة ،وتلف ،ال ُب دفع ماؿ بعد رشد إال من متربع ،ويتعلق دين مأذوف لو بذمة سيد  ،ودين
غَته ،وأرش جناية قن ،وقيم متلفاتو برقبتو
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،



اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت

نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
الفصل األوؿ يتعلق دبن وبجر عليو؛ ألجل الدين .والفصل الثاٍل يتعلق دبن وبجر عليو؛ ألجل قصر
النظر  ،فاغبجر على األوؿ ؼبصلحة الغرماء ،واغبجر على الثاٍل ؼبصلحتو ىو  ،يعٍت لئبل يفسد مالو ،
اغبجر على األوؿ إذا كاف مدينًا.
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والدين يعم قيم السلع ،وعوض اؼبتلفات ،ويعم أيضا الدين بصداؽ اغباؿ  ،أو ما أشبهو  ،وقد ورد
التحذير من التهاوف بالديوف ،ديوف الناس اليت تتعلق بالذمة  ،ورد أنو  قاؿ  :من أخذ أمواؿ الناس
يريد أدائها أدى اهلل عنو  ،ومن أخذىا يريد إتبلفها أتلفو اهلل



مثبل  ،أو أخذىا ليتجر فيها وىو يريد إتبلفها أتلفو اهلل  ،وإف كاف
قرضا ً
يعٍت :من أخذىا دينًا أو ً
ناصحا وفقو اهلل ألدائها ،وال شك أف الدين غرـ يتعلق بذمة اإلنساف ،ولذلك قاؿ اهلل -تعاىل :-
ً
           

    اؼبغرموف

ىم اؼبدينوف.
يعٍت يقوؿ:

     

تتكلموف وتقولوف:



يعٍت :زرعكم ،

    

أي:

        فدؿ على أف الغرـ من صبلة ما يتأمل

ألجلو ،وكذلك ورد أنو  كاف يستعيذ ُب آخر صبلتو  ،فيقوؿ  :اللهم إٍل أعوذ بك من اؼبأٍب واؼبغرـ ،
فقيل لو :ما أكثر ما تستعيذ من اؼبغرـ؟ فقاؿ :إف الرجل إذا غرـ حدث فكذب ووعد فأخلف



وىذا حق ،إف اإلنساف إذا كاف عليو دين ،وجاءه صاحبو اضطر إىل أف يكذب ويقوؿ :سأوفيك بعد
قليل ،أو سأعطيك فيكذب بذلك ،أو يعده شهرا ،أو نصف شهرٍ ،ب ال يستطيع فيخلف الوعد ،وقد عد
النيب --صلى اهلل عليو وسلم --خلف الوعد ،والكذب من خصاؿ اؼبنافقُت ،فعلى ىذا يستعاذ باهلل من
اؼبغرـ  ،أي :من ربمل ديوف الناس وحقوقهم.
ولذلك ورد أنو  قاؿ ؼبا رأى أحد قاؿ  :ما أحب أف يل مثل أحد ذىبًا يأٌب علي ثبلثة أياـ
وعندي منو دينار إال دينار أرصده لدين  يعٍت :لوفاء دين.
ِ
ت ُب سبيل اهلل  ،ىل يػُ ْغ َفر يل؟ فقاؿ :إف قتلت
وثبت أف ً
رجبل قاؿ يا رسوؿ اهلل  :أرأيت إف قُتْل ُ
مقببل غَت مدبر غفر اهلل لكٍ ،ب قاؿ :إال الدين  ،فإف جربيل أخربٍل بو  أي:
صابرا ؿبتسبًا ً
ُب سبيل اهلل ً
ال تغفره الشهادة ُب سبيل اهلل؛ وذلك ألنو حق آلدمي ،وحقوؽ اآلدميُت مبنية على اؼبشاحة واؼبضايقة ،فبل

بد من قضائها ال بد أهنا تؤخذ من حسناتو إذا مات وىو مل يوفها مفرطًا.
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فيعٍت حقوؽ اآلدميُت ال بد من وفائها ،وىو من الديواف الذي ال يغفر اهلل منو شيئا ُ ،ب اغبديث
الذي ُب اؼبسند أف النيب --صلى اهلل عليو وسلم --قاؿ:



الدواوين ثبلثة :ديواف ال يغفره اهلل وىو

الشرؾ باهلل  ،وديواف ال يعبأ اهلل بو وىو ظلم اإلنساف نفسو ،وديواف ال يًتؾ اهلل منو شيئًا وىو مظامل العباد
فيما بينهم القصاص ال ؿبالة



وإذا عرؼ ىذا  ،فإذا اإلنساف عليو دين  ،وعنده ماؿ  ،فإنو يؤمر بوفائو ،يكلف أف يعطي الناس
ظلما ،ورد فيو قوؿ النيب --صلى اهلل عليو وسلم:--
حقوقهم ،وال هبوز لو أف يؤخر الوفاء  ،يعترب ذلك ً

 مطل الغٍت ظلم



يل
اؼبطل :التأخَت  ،يعٍت تأخَته للوفاء ظلم منو ألصحاب األمواؿ  ، ،وُب حديث آخر  ،قاؿ َّ  
الواجد وبل عرضو وعقوبتو  الواجد :القادر على الوفاء  ،وليو :يعٍت تلويتو ألصحاب اغبقوؽ ،وعدـ
إيفائها ،وعدـ إعطاء الناس حقوقهم  ،وبل عرضو وعقوبتو  ،عرضو :شكواه ،وعقوبتو :حبسو؛ وذلك ألنو
أخر اغبق عن أصحابو ،فلهم أف يرفعوا بأمره ،وؽبم أف يشتكوه إىل من يأخذ حقهم منو.
فإذا كاف مالو بقدر دي نو ،أو أكثر حرـ عليو التأخَت ،ومل هبز حبسو ،بل يكلف ويؤمر بأف يعطي الناس
ما ُب ذمتو ؽبم  ،حىت تربأ ذمتو  ،وحىت يعطي كل ذي حق حقو  ،فإف أخر ذلك فلهم شكواه ،وؽبم
مثبل ما يساوي عشرة آالؼ ،أمتعة،
عقوبتو  ،أما إذا كاف عنده ماؿ ،ولكن مالو أقل من دينو ،عنده ً
وعروض ،ونقود  ،وسلع ،والديوف اليت ُب ذمتو تساوي عشرين ألفاُ.
ففي ىذه اغباؿ وبجز عليو  ،أي يبنع من التصرؼ ُب ىذا اؼباؿ الذي ُب يده ،ويبنع الناس من أف يبيعو
كيسا ،وال ثوبًا،
أحد ،أو يشًتي منو ،فتوقف أموالو اليت ُب يده فبل يبيع شيئًا منها ،ال شاة وال ً
بعَتا ،وال ً

قدرا ،يعٍت كل ما ُب يده.
وال ً

صر ديونو اليت ُب ذمتو .وإذا
فيقاؿ :ال أحد يشًتي منو  ،وال أحد يبيعو ،يعٍت :يبيعو بدين ُْ ،
ورب َ
مثبل عشرين ألف كلها حالة ،وأىلها يطالبوف هبا ،ففي ىذه اغباؿ وبجر عليو  ،إذا طلبوا
أحصرت ،وكانت ً

وقالوا :احجر يا حاكم  ،امنعو أف يتصرؼ ُب مالو  ،يسن إعبلف اغبجر  ،إظهاره وإشهاره ،وإعبلنو ،
حىت يتوقف الناس عن البيع عليو ،أو عن الشراء منو.
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كيسا  ،أو شاة ما نفذ البيع ،بل يرد
وال ينفذ تصرفو ُب مالو بعد اغبجر ،بعدما وبجر عليو لو باع ً
البيع ،ويقاؿ :ال هبوز لك أف تبيع ،وال هبوز لكم أف تشًتوا منو ،وكذلك ال يقبل إقراره عليو ،فلو قاؿ
مثبل ،وىذه األكياس ألخي ،وليس يل منها شيء فبل يقبل
مثبل :ىذه الشاة لزوجيت ،وىذا البعَت أليب ً
ً
ذلك؛ إذ األصل أف ما ُب يده ،فإنو ملكو.
أما إذا اعًتؼ ُب ذمتو ،قاؿ :نعم ُب ذميت لزيد مائة ،وُب ذميت ػبالد مائتاف ،فاعًتافو بعد اغبجر
يثبت ،ولكن ىؤالء الذين اعًتؼ ؽبم ال يعطوف من ىذه األمواؿ اؼبوجودة ـبافة أنو ما أراد باالعًتاؼ إال
إضرار ىؤالء الغرماء ،أف يريد إضرارىم حيث اشتكوه ،وحيث كلفوا اغباكم فحجر عليو ،فهذا ببل شك أنو
ضرر عليو  ،وضرر على غرمائو  ،فيحجر عليوٍ ،ب تصفى أموالو.
قد ثبت أف معاذ بن جبل -رضى اهلل عنو -كاف يتصرؼ ،وكاف مع ذلك جو ًادا سخيًا كريبًا  ،فكاف

ينفق ما عنده وينفق األمواؿ ،فكثر دينو وقلت أموالو ،فعند ذلك طلب النيب --صلى اهلل عليو وسلم--
من غرمائو أف يضعوا عنو ،أو يسمحوا عنو  ،فلو كانوا تاركُت ألحد شيئًا لًتكوا ؼبعاذ لشفاعة النيب -صلى

اهلل علية وسلم.-

ولكنهم امتنعوا بأهنم ذوو حاجة  ،وبأف أمواؽبم عو ٍار أو بضائع لغَتىم  ،أو شركات ،أو ألموات أو
أليتاـ ،فلم يضعوا شيئًا ،ومل يتساؿبوا عنو بشيء ،فعند ذلك صفى النيب  أموالو اليت ُب يده كلها وباعها،

ووزعها على الغرماء بالنسبةٍ ،ب بعد ذلك أراد أف َْهببُػَره فبعثو على الزكاة واعبزية.

ؼبا بعثو إىل اليمن؛ ليصيب من سهم العاملُت عليها ،بعثو عبُْبػَرانو على ما حصل منو ،فهذا دليل على

أف من كثر دينو ،فإف ألىل الدين أف يبنعوه من التصرؼ بواسطة اغباكم ،وأف للحاكم أف يبنعو من أف
يتصرؼ ُب أموالو اليت بيدهٍ ،ب هبمعها  ،ويعرضها للبيع ويبيعها ىنا من؟ من سلمو ،من وجد مالو عنده
بعينو مل يتصرؼ فيو ،فإنو أوىل بو ،يأخذه برأس مالو.
جاىبل باغبجر أخذ عُت مالو إذا كانت حباؽبا وعوضها  ،وعوضها كلو باؽ ومل
"ومن سلمو عُت ماؿ ً
يتعلق هبا حق للغَت".
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فهاىنا مسألتاف :األوىل من باعو مالو قبل اغبجر بدين ٍ ،ب حجر عليو ،وتلك العُت اليت باعها موجودة
ُب ملكو ،فإنو أحق هبا ،بشروط:
الشرط األول  :أال تتغَت صفتها .
الشرط الثاني :أال يقبض من شبنها شيئًا .

الشرط الثالث :أال يتعلق هبا حق للغَت .
موجودا .
الشرط الرابع :أف يكوف البائع
ً

موجودا .
الشرط الخامس أف يكوف اؼبشًتي
ً

مثبل كيس قهوة  ،نفرض أنو بألف دينار ،وبعد نصف
تتضح ىذه بالتمثيل ،فنقوؿ :إذا اشًتى منك ً

شهر حجر عليو ،وؼبا حجر عليو ،وإذا الكيس موجود ُب ملكو ،فإنك تقوؿ :أنا أحق بو؛ ألنو عُت مايل ،
آخذه برأ س مالو ،فإذا قاؿ الغرماء اآلخروف :بل كبن نشاركك ُب قيمتو ،وشاركنا ُب بقية اؼباؿ ،فإف لك
اغبق ُب أف تطالب بعُت مالك ،فتقوؿ ىذا الكيس مايل أنا الذي بعتو ما تغَتت ،لو مل وبجر عليو إال بعد
موتك ،مل يكن لورثتك اؼبطالبة.
مثبل أنو أدخلو احملامص فحمص فإنو يكوف قد تغَتت
أيضا مل يتغَت ،لو ً
كذلك تقوؿ :ىذا الكيس ً
مثبل لو رىنو عند زيد ،فإنك ال تستحق الرجوع فيو؛ وذلك ألف
حالتو ،فبل تستحق الرجوع فيو ،وكذلك ً
حق زيد تعلق بو حيث قد رىنو بدين آخر ،فبل تستحق الرجوع فيو ،بل يكوف دينك كسائر الغرماء،
كذلك لو مات اؼبشًتي ،ووجدت ع ُت مالك عنده ،عند ورثتو فأنت أسوة الغرماء؛ ألف غريبك قد مات،
فليس لك إال ما للغرماء  ،فظهرت بذلك ىذه الشروط.
مثبل كيس حنطةٍ ،ب إنو طحنو ،تغَتت ىيئتو وصورتو،
مثبل لو غَت عُت اؼببيع ،لو كاف اؼببيع ً
وكذلك ً
فيكوف البائع أسوة الغرماء ،ليس لو إال مثل ما ؽبم ،يباع الكيس مع بقية مالو ،ويكوف اؼبشًتي أسوة
الغرماء.
مثبل ،وقبرىا أبوابًا ،فإنو قد تغَت  ،أو اشًتى أقمشة وخاطها
أيضا لو َغيػَرهُ  ،لو اشًتى خشبًا ً
وكذلك ً

ثيابًا ،فإهنا قد تغَتت ،تغَتت صفتو فبل يكوف صاحبو أسوة الغرماء ،فبل بد من ىذه الشروط اػبمسة:
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موجودا  .وكوف اؼببيع مل يتغَت .وكوف الثمن باقي مل يقبض منو
موجودا .وكوف اؼبشًتي
كوف البائع
ً
ً
رخيصا.
شيئا .وكونو مل يتعلق بو حق للغَت .سواء كاف ىذا اؼببيع غاليًا أو ً
ألفا  ،ومل يعطك من شبنها شيئًا ،بل شبنها دينٍ ،ب أفلس
لو كاف ً
مثبل سيارة اشًتاىا منك دينًا بستُت ً

وحجر عليو ،طالب بسيارتك ،وقل :أنا أحق هبا برأس ماؽبا ،وال أكوف أسوة الغرماء؛ ألنك إذا كنت أسوة
الغرماء فبل تعطى إال مقدار ما حل من الدين ،الدين اؼبؤجل ال تعطى من عوضو شيئًا.
مثبل إذا رىنها عند آخر ،فإنو تعلق هبا حق الراىن ،فبل تستحق الرجوع فيها ،فبل
كذلك ىذه السيارة ً
موجودا .وال بد أف تكوف السيارة مل تتغَت ،ما صدـ
موجودا ،وال بد أف يكوف اؼبشًتي
بد أف تكوف أنت
ً
ً

مثبل ،وال غَت شيئًا من عجبلهتا ،أو شيئًا من أدواهتا ،وال بد أال تقبض شيئًا من الثمن ،وال بد أال
هبا ً
يرىنها.
ورد ُب ذلك اغبديث أنو  قاؿ  :من وجد عُت مالو عند أحد قد أفلس فهو أحق بو



أي:

مثبل لو أعطيتو ،بعتو عينًا مالية ،ومل تَ ْد ِر أنو ؿبجور عليوٍ ،ب علمت
بثمنو  ،عند إنساف قد أفلس  ،كذلك ً

بعد ذلك فلك أف تسًتدىا.

لك أف تستعيد تلك العُت ،وتقوؿ :أنا جاىل  ،ما علمت بأنو ؿبجور عليو ،وعُت مايل موجودة ،
مثبل ،أو كيسي موجود  ،يعٍت :أنك أحق بو؛ ألنك جاىل باغبجر ،فتأخذىا إذا كانت
سيارٌب موجودة ً
مثبل ،أو
باقية حباؽبا  ،وإذا كاف شبنها كلو باؽ ُب ذمتو ،عوضها باؽ ،وإذا مل يتعلق هبا حق للغَت ما رىنت ً
كبو ذلك فبا يذكروف ُب تعلق حق الغَت ،كاعبناية  ،ولكنها خاصة بالعبد دوف البعَت ،والشاة ،والسيارة
وكبوىا .
إصبعا ،أو شج
عبد ً
فيقولوف :إذا اشًتى منك ٌ
مثبل بعشرة آالؼٍ ،ب إف العبد جرح إنسانًا ،أو قطع ً
مثبل إلنساف فهذا قد تعلق بو حق للغَت ،وىو صاحب اعبناية  ،اجملٍت عليو،
إنسانًا ُب رأسو ،أو أتلف شاة ً
فبل تكن أنت أحق بثمنو ،وال ترجع فيو؛ ألف صاحب اجملٍت عليو يقوؿ :ىذا العبد ىو الذي جٌت علي ،
فديٍت ُب ذمتو ،أو أرش جناييت ُب ذمتو  ،فبل ترجع فيو ،ىذا مثاؿ.

155

أخصر المختصرات
بعَتا ؛ ٍب إف ىذا البعَت رفس إنسانًا فقتلو ،فهل يكوف صاحبو اجملٍت عليو ،
أما إذا كاف اؼببيع شاة أو ً

أحق بثمن البعَت ،أو أحق بالبعَت ؟ يقوؿ :ىذا البعَت ىو الذي قتل أخي أو ابٍت ،ليس كذلك ؛ وذلك ألف
البعَت غَت مكلف؛ لقوؿ النيب   العجماء جبار  أي :ىدر.
مثبل  ،فهل يقولوف :كبن أحق هبا من
مثبل -لو دخلت حرث قوـ فأكلت الزرع ً
وكذلك الشاة ً -
الغرماء؛ ألهنا أكلت زرعنا ،نقوؿ :ليس كذلك  ،ولكن صاحبها يغرـ لكم ما أفسدتو ،وتكونوف أنتم أسوة
مثبل السيارة  ،فإذا بعتو سيارة ،بستُت ألفاُ دينًا؛ ٍب إنو صدـ هبا إنسانا فمات؛ أو صدـ
الغرماء ،أيضا ما ً
جدارا؛ فهل يقوؿ ورثة ذلك اؼبيت :كبن أحق بالسيارة اليت صدمت ولدنا ؟
هبا شجرة؛ أو ً

ليس كذلك؛ ألف السيارة صباد ال تتحرؾ  ،إمبا الذي وبركها ىو الذي يغرـ  ،فهو الذي يغرـ الدية،

مثبل ،أو قيمة الشجرة؛ فلذلك ال يلحق دبثل جناية العبد؛ ألف العبد مكلف
وىو الذي يغرـ قيمة اعبدار ً
عاقل.
يقوؿ بعد ذلك" :ويبيع اغباكم مالو ويقسمو على غرمائو" ،أي :بقدر حصصهم ،فإذا أحصى اؼباؿ
ألفا كلها حالة ،ننظر نسبة اؼباؿ إىل نسبة الدين،
الذي صفاه ،ووجده عشرة آالؼ ،ووجد الديوف ثبلثُت ً
ألفا،
الثلث ،فكل واحد منهم يعطى ثلث دينو ،فالذي لو ثبلشبائة يعطى مائة ،والذي لو ثبلثة آالؼ يعطى ً

والذي لو ألف وطبسمائة يعطى طبسمائة ،وىكذا .

وبذلك وبصل اؼبساواة بينهم ،وبصل النقص عليهم كلهم  ،لو قاؿ واحد منهم :أنا ديٍت قدَل من عشر
سنُت ،وىؤالء دينهم جديد ما أخذه إال من سنة ،أو من نصف سنة.
أيضا أنو ال هبرده من
اعبواب :اعبميع سواء ،كلهم حقهم قد حل ،فيستووف ُب ىذا اؼباؿ ٍ ،ب معلوـ ً

مثبل شبامبائة ألف تقوؿ :يبيعو ويشًتي لو
مثبل عنده بيت يساوي ً
كل مالو ،بل يًتؾ لو بيتًا يسكنو ،إذا كاف ً

بيتًا دبائتُت أو بثبلشبائة يكنو ،ويقوؿ :ىذا بيت الفقراء.

أما أف تسكن ُب ىذا البيت الذي بثمامبائة ،أو دبليوف ىذا بيت أثرياء وأغنياء ،وأنت فقَت  ،فيشًتي

مثبل سيارة قيمتها
بيتًا دبائتُت أو بثبلشبائة يسكنو فيو ،ويقسم البقية الزائدة على الغرماء ،إذا كاف عنده ً
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ألفا ،ولو مستعملة،
ألفا ،أو بعشرين ً
ألفا يبيعها ،وإذا قاؿ :أنا ال أستغٍت  ،يشًتي لو سيارة بثبلثُت ً
شبانوف ً

ويقوؿ ىذه سيارة الفقراء ،ال تشًتي سيارة األثرياء األغنياء.

مثبل عدد من الصحوف ،وعدد
أيضا متاع بيتو ،إذا كاف عنده شيء زائد يبيعو ،فإذا كاف عنده ً
وكذلك ً

من القدور ،وعدد من الكئوس ،وعدد من األفرشة ،الفرش وما أشبهها ،يًتؾ لو الشيء الضروري ،ويبيع
أيضا يًتؾ لو الشيء الذي ىو حباجة إليو ،يعٍت حباجة إىل غسالة ،أو ماكينة
البقية ويقسم شبنها ،وىكذا ً

خياطة إذا كاف خياطًا ،أو ثبلجة صغَتة مثبل بقدره ،أو ما أشبو ذلك حىت يربئ ذمتو.

مثبل ،إذا كاف ىو صاحب حرفة ترؾ لو آلة حرفتو  ،فإذا كاف خياطًا ترؾ آلو
إذا كاف ىو عنده ً
اػبياطة ،وقاؿ :تَ َكسب وأنِْفق على نفسك ،وأَو ِ
غساال  ،فكذلك إذا كاف
مثبل ً
ؼ بقية دينك  ،إذا كاف ً
ْ
َْ
ْ
مثبل بَػناءا ترؾ لو آلة بنائو اليت يشتغل هبا ويبٍت ،وىكذا بقية اغبَِرؼ.
حجاما ترؾ لو آلة حجامتو  ،إذا كاف ً
ً
مثبل يشرب لبنها،
مثبل صاحب ماشية فيبيع من ماشيتو ما يستغٍت عنو  ،يًتؾ لو ُغنَػْي َمة ً
أما إذا كاف ً

ويبيع من نسلها إىل أف يوُب دينو ،وىكذا  ،فاغباصل أف ىذا دليل على عظم شأف الدين؛ ألنو حق آدمي؛
ولذلك كاف النيب  يستعيذ منو ،فيقوؿ ُب الدعاء اؼبأثور  :اللهم إٍل أعوذ بك من اؽبم والغم ،واعبنب
والبخل ،والكسل واؽبرـ ،وسوء األخبلؽ ومشاتة األعداء ،وضلع الدين وقهر الرجاؿ  ضلع الدين :يعٍت
ضرره ونبو وأثره.
يقوؿ" :ومن مل يقدر على وفاء شيء من دينو  ،أو ىو مؤجل ربرـ مطالبتو ،ووبرـ حبسو وكذا
مبلزمتو".
وبذلك يعرؼ أنو يبكن أف يقسم الناس بالنسبة للدين ثبلثة أقساـ:
القسم األول :من مالو أكثر من دينو.
والقسم الثاني :من مالو أقل من دينو.
والقسم الثالث :من ليس لو ماؿ .ليس عنده قدرة على الوفاء ،ال ماؿ عنده.
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فإذا كاف مالو أكثر من دينو ،أو بقدر دينو ،فبل وببس ،وال وبجر عليو ،ولكن يكلف أف يوَب دينو،
وإذا كاف مالو أقل من دينو حجر عليو بطلب غرمائو ،وإذا مل يكن لو ماؿ مل وبجر عليو؛ وذلك ألنو
معسر ،بل يؤمر بأف يتكسب ،وبأف وبًتؼ إىل أف هبمع ما يوُب دينو ،ويسد حاجتو.
والدليل قولو -تعاىل:-



         النظرة يعٍت :التأخَت ،أنظره

يعٍت :أخره إىل ميسرة ،وال وبل لكم أف تطالبوا وىو معسرٍ ،ب ُب ىذه األزمنة يكثر الذين يتحملوف
الديوفٍ ،ب يدعوف اإلعسار ،وإذا ادعوا اإلعسار ،أخذوا يتسولوف ،وأخذوا يطلبوف من األثرياء ،ومن
األمراء ،وكبو ذلك.

وال شك أف كثَتا منهم ليسوا صادقُت بل أىل ِحيَل ،فلذلك القضاة إذا ادعى اإلعسار ال يقبلوف منو

مثبل نصف سنة ،أو سنة ،أو كبوىا عرؼ بذلك
إال بعد سجنو ،فيدخل السجن فإذا صرب ُب السجن ً
صدقو ،وقبل ذلك ال بد أف يبحث عن ملكو ماذا يبلك ؟ ىل عنده عقار يستغٍت عنو ؟ ىل لو رصيد،
وحساب ُب أحد اؼبصارؼ؟
ماال ؟ أي :عندىم لو أمواؿ وديوف ،ال بد أف القاضي يستفصل ويبحث ،
ىل لو غرماء يطلب منهم ً
فقَتا،
وكذلك ً
أيضا الذين يدفعوف إليهم شيئًا من الزكوات تربأ ذمتهم  ،إذا أعطى اإلنساف زكاتو ؼبن يعتقده ً
ولو كاف ُب نفس األمر غنيا ،فإنو يعترب قد برئت ذمتو؛ ألف الغارمُت ؽبم حق ُب الزكاة ،جعلهم اهلل من
صبلة أىل الزكاة.
أيضا كثَت من الناس يستدينوف أمو ًاال كثَتة ٍب يسرفوف
فبل بد للقضاة أف يتثبتوا وأف يتحققوا  ،كذلك ً

فتجدىم يبنوف مباٍل فاخرة يصرفوف عليها مئات األلوؼ مع إمكاف االقتصاد ،فاألوىل بالقاضي مع ىؤالء
مثبل
مثبل مليونا  ،أو أكثر وتشًتي لك عمارة ً
أف يكلف أحدىم ،ويقوؿ :نبيع عمارتك ىذه اليت تساوي ً
بثبلشبائة ،أو كبوىا ونوُب الدين ،فأنت قد أسرفت  ،أخذت أمواؿ الناس وصرفتها ُب ىذه الزينات ،وُب
ىذه األنواع اليت زخرفت هبا ىذا البناء.
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فهذا يعترب من اإلسراؼ  ،فبل يقبل منو ،وال يقوؿ :اسجنوٍل حىت توُب عٍت اغبكومة ،أو ما أشبو
ذلك ،بل على القاضي أف يتثبت  ،وأف ال يصدؽ كل من يدعي .فقد يكوف ىناؾ كثَت من احملتالُت ،ظهر
لبعض القضاة حيل كثَت منهم:
مثبل طبسمائة ألف ،وأنا سوؼ
مثبل إىل إنساف ويقوؿ :لعلك تشتكيٍت وتدعي أف ُب ذميت لك ً
يأٌب ً
أعًتؼ ،أعًتؼ عند القاضي ،بأهنا ثابتة وبأهنا قيمة سيارات ،أو قيمة مواد بناء ،أو ما أشبو ذلك ،فإذا
ثبتت ُب ذميت أدعي بعد ذلك اإلعسار ،فإذا ادعيت ال يضرٍل إذا سجنت نصف سنةٍ ،ب دفعت اغبكومة
مثبل أربعمائة ،أو كبوىا اقتسمتها أنا وأنت .ظهرت
مثبل أو دفع األثرياء ،أو دفع من صندوؽ الرب ثلثها أي ً
ً
ىذه حيل كثَت منهم ؛ فلذلك القضاه عليهم أف يتثبتوا.
فإذا ثبت أف ىذا مدين ،وأنو ليس عنده شيء يوُب بو دينو قل أـ كثر فإنو معذور ،وال هبوز حبسو،
مؤجبل ،فبل هبوز مطالبتو؛ ألف األجل حق
ولكن يؤمر بأف يوُب دينو مهما استطاع  ،كذلك إذا كاف الدين ً
لو ،وال هبوز حبسو ،وال ذبوز مبلزمتو حىت وبل.
مثبل ،وعليو دين مؤجل ،فبل هبوز ألصحاب اؼبؤجل أف يطالبوا حبقوقهم ،ويقولوف :أعطونا
إذا أفلس ً
من مالو الذي تقتسمونو ،فإف ديننا ثابت  ،نقوؿ :دينكم مؤجل إف حل قبل أف تقسم األمواؿ أخذًب
نصيبكم ،قسطكم  ،وإف قسم قبل اغبلوؿ فبل  ،فليس لكم مع ىؤالء شيء.
كذلك من مات وعليو دين مؤجل  ،فليس وبل ،يبقى إىل أف وبل  ،ولكن لو خاؼ أصحاب الدين
اؼبؤجل أف الورثة يقتسموف األمواؿ ،ويقولوف :ما عندنا شيء لك ،فبل بد أف يطالبهم ،ويقوؿ ؽبم :إما أف
مؤجبل ،أو تعطوٍل بعضو ،وأسقط بعضو على قوؿ من أجاز " :أسقط وتعجل" ،
تعطوٍل ديٍت  ،ولو كاف ً
أو تأتوٍل بكفيل يكفل يل حقي  ،ويضم نو عند حلولو أو برىن أتوثق منو ،فإذا وثق الورثة برىن ؿبرز ،ؿبرز
يعٍت :كاؼ بقدر الدين فإنو هبوز ،أو كفيل مليء يعٍت يضمنو.
يقوؿ" :وإف ظهر غرَل بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطو".
لو اقتسموا ،وبعدما اقتسموا ،تبُت غرَل يطالبو بدين سابق ،وقاؿ :عنده يل دين ،وىذه وثائقي ،فإنو
يرجع على الغرماء بقسطو  ،إذا كاف مثبل قسطو أنو لو العشر يأخذ من كل واحد منهم عشر ما دفع إليو.
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ىذا الفصل الذي يتعلق بالدين واغبجر عليو  ،أما الفصل الذي بعده فهو اغبجر على السفهاء.
"وبجر على الصغَت واجملنوف ،والسفيو؛ غبظهم  ،أي :ؼبصلحتهم ؛ وذلك ألهنم ال وبسنوف التصرؼ،
فيمنعوف من التصرؼ ُب األمواؿ والدليل قولو تعاىل:
  

       

أي :ال تعطوىا ؽبؤالء السفهاء فإهنم يفسدوهنا؛ ألهنم ال يفكروف وال يعرفوف اؼبصاّب ،إذا

سلطوا على األمواؿ أتلفوىا.
مثبل عمره طبس سنُت أعطيتو مائة أو طبسمائة مثبل فإنو ال يدري قيمتها
طفبل ً
مثبل إذا أعطيت ً
أنت ً
ردبا يشًتي هبا حلوى ،أو لعبة  ،أو كبو ذلك .يعجب هبذه القيمة ،وال يفكر ُب قيمتها؛ فلذلك ال
يسلطوف على األمواؿ ،وكذلك اجملنوف ،فاقد العقل؛ ألنو ال يدري ما قيمة ىذا اؼباؿ ،وكذلك السفيو ولو
كبَتا.
كاف ً
ىناؾ من يبلغ عشرين ،أو ثبلثُت سنة ،وىو سفيو ناقص العقل ناقص التصرؼ ،ال وبسن أف يتصرؼ
مثبل ،ويبزؽ ما يقدر عليو
فيقاؿ :ىذا سفيو ،إذا سلط على األمواؿ أتلف ،فيذبح ما يقدر عليو من الشاة ً
وف من التصرؼ ،ولو كانت
رخيصا ،وال يبايل بذلك فمثل ىؤالء يبُْنَػ ُع َ
من األكيسة ،أو يشًتى غاليًا ،ويبيع ً
األمواؿ أمواؽبم ،فاؼبصلحة تعود إليهم.

ومن دفع إليو مالو بعقد ،أو بغَت عقد رجع دبا بقي ال ما تلف.
مثبل ثوبًا رجع بو؛ وذلك ألهنم مل يؤذف ؽبم أف يشًتوا  ،فشراؤىم ىذا يعترب َس َفها ،أو
فإذا باعهم أحد ً

كيسا ،أو كبو ذلك  ،فليس ؽبم حسن التصرؼ ،فإذا تلف شيء منو فبل يرجع؛ ألنو
باعهم ً
مثبل ً
قدرا ،أو ً

احدا ،وبقى واحد  ،فإنو
سلطهم على مالو ،وإف بقى منو شيء فإنو يرجع فيو ،فلو باعهم ثوبُت أحرقوا و ً

مأكوالٍ ،ب أكلوا بعضو ،وبقى بعضو كفاكهة أو كبوىا ،فإنو يرجع دبا بقي.
يرجع بالباقي ،أو باعهم ً

أما ما تلف فإنو يذىب عليو؛ ألنو سلطهم على مالو .أما اعبناية فيضموف ،ولكن ربملها العاقلة إذا
مثبل لو قاد سيارة وصدـ هبا إنسانا ،فإف العاقلة ربمل ذلك ،
بلغت الثلث وكبوه ،ولو كانت صغَتة  ،فهذا ً
مثبل.
جدارا أو شجرة ،فإف عاقلتو وأىلو يغرموف؛ ألهنم سلطوه على ىذه السيارة ً
أقاربو  ،وكذلك لو صدـ ً
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سبلحا،
أو أخذ سكينًا ،وطعن هبا إنسانًا فإهنم يغرموف؛ ألهنم مأموروف أف وبفظوه ،وال يعطوه
ً
مثبل دخل السفيو أو اجملنوف بيت أناسٍ ،ب
فيضمنوف اعبناية ،ويضمنوف إتبلؼ ماؿ من مل يدفعو ؽبم ،فلو ً
أتلف فيو شيئًا  ،أحرقو ،أو مزقو ،أو أراؽ شيئًا من األطعمة ،أو األدىاف فإنو يضمن؛ ألف وليو مكلف بأف
يأخذ على يديو ،ووبفظو حىت ال يدخل بيوت الناس.

رشيدا أو ؾبنونًا ٍب عقل ورشد انفك اغبجر عنو ببل حكم ،وأعطي مالو ال قبل ذلك
يقوؿ" :من بلغ ً

حباؿ" .

يعٍت :مىت يدفع إليو مالو؟ هبذين الشرطُت :البلوغ ،والرشد  ،أو العقل ،والرشد ،فإذا كاف ؾبنونًاٍ ،ب
صغَتا فبلغ ورشد دفع إليو مالو ،والدليل قولو تعاىل:
عقل ورشد دفع إليو مالو ،وإذا كاف ً
             

 

ذكر أف لذلك

شرطُت-:
األوؿ" :بلغوا"  ،بلغوا النكاح يعٍت :بلغوا سنا يقارب النكاح فػ

    

بعد أف

تبتلوىم ،ابتلوا اليتامى يعٍت :اختربوىم فيما يناسبهم ،فإذا عقل ورشد ،أو بلغ ورشد ُدفِ َع إليو مالو
           



وال وبتاج إىل حكم حاكم ؛ بل

جملرد بلوغو ورشده يدفع إليو مالو؛ ألنو أحق بو؛ وأما قبل ذلك فبل ولو بلغ عشرين أو ثبلثُت سنة؛ ألنو ال
يزاؿ سفيها.
بأي شيء وبصل البلوغ ؟
مثبل باستمناء
البلوغ ُب الرجل وبصل بثبلثة أشياء :باإلمناء أي :باإلنزاؿ  ،إذا احتلم فأنزؿ ،أو أنزؿ ً
أو كبوه ،فقد بلغ لقولو تعاىل:

     

الثاٍل :سباـ طبس عشرة سنة؛ غبديث ابن عمر يقوؿ:



عرضت على النيب  وأنا ابن أربع عشرة

سنة فلم هبزٍل  ،وعرضت عليو يوـ اػبندؽ- ،أي :يوـ اػبندؽ -وأنا ابن طبس عشرة فأجازٍل
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أو بنبات شعر خشن حوؿ قُػبُلو ،يعٍت :الشعر اػبشن حوؿ الفرج عبلمة على البلوغ ُب الرجل ،وُب
اؼبرأة ،وىبرج الشعر الرقيق ،قد يوجد ُب األطفاؿ شعر رقيق ال يكوف عبلمة على البلوغ.
ذكر عطية القرظي قاؿ:



عرضنا على النيب

خلي سبيلو ،فكنت فبن مل ينبت فخلي سبيلي



يوـ بٍت قريظة فكاف من أنبت قتل ،ومن مل ينبت



يعٍت :يكشفوف عن عوارهتم فينظروف من أنبت فيقتل ،يلحقونو بالرجاؿ  ،األنثى كذلك بلوغها باإلنزاؿ
أيضا باغبيض ،إذا حاضت فهو عبلمة
 ،إف احتلمت فأنزلت ،أو بتماـ طبس عشرة ،أو باإلنبات ،وتزيد ً

على البلوغ؛ لقوؿ النيب   ال يقبل اهلل صبلة حائض إال خبمار  يعٍت :صبلة من قد حاضت.

وكذلك اغبمل فهو دليل على اإلنزاؿ ،إذا ضبلت حكم ببلوغها من حُت علوقها باغبمل ،فهو دليل
على أهنا بلغت.
يقوؿ" :وال يدفع إليو مالو حىت ُىبْتََرب دبا يليق بو ،ويؤنس رشده" وؿبلو قبل البلوغ ىبترب ،والدليل قولو

تعاىل:



مثبل فيما يناسبو،
   ابتلوىم يعٍت اختربوىم دبا يليق هبهم ،فيخترب ولد التاجر ً

مثبل ىبترب برعيو
يعطى شيئًا يتجر بو فيُػْنظَر ،فإذا عرؼ رشده ،فإنو يدفع إليو مالو ،وكذلك ولد البدوي ً
الغنم واإلبل وكبوىا ،وحفظو ؽبا.
وىكذا صاحب اغبرث ينظر ُب سقيو للحرث وما أشبهو .وىكذا كل إنساف ُىبْتََرب دبا يناسبوُ ،ىبْتََرب دبا

يليق بو ،يقوؿ :وال يدف ع إليو مالو حىت ىبترب دبا يليق بو ويؤنس رشده  ،وؿبلو قبل البلوغ ،أي :قرب البلوغ
 ،االختبار قرب بلوغو.
الرشد ُب قولو:

 

فاسدا ُب دينو؛ ألف
    ىو الصبلح ُب اؼباؿ  ،ولو كاف ً

اغبجر عليو إمبا ىو ُب مالو ،مىت يعرؼ أنو صاّب ُب مالو ،مصلح مالو ،إذا باع واشًتى فلم يغنب غبنًا
رخيصا وال يشًتي غاليًا ،وال يبذؿ مالو ُب حراـ ،أو ُب غَت
ً
فاحشا ،ال يغنب غالبًا ُب بيع وال شراء ،ال يبيع ً
مثبل ،وال يشًتي شيئًا يتلف ويلعب بو  ،كنفط وكبو ذلك فبا يتلف ببل
فائدة  ،فبل يشًتي آالت مبلىي ً

162

أخصر المختصرات
فائدة  ،بل وبفظ مالو ،وال يبذلو ُب أشياء ؿبرمة ،وال ُب ـبدرات ،وال مسكرات وال ُب منهيات ،من فعل
كثَتا.
ذلك فإنو سفيو ،ولو كاف مالو ً
مثبل ،فإف أباه
يقوؿ :ووليهم -حاؿ اغبجر -األب ؛ وذلك ألنو أوىل ،فإذا كاف الطفل لو ماؿ من أمو ً
ىو الويل ،ىو وكيلو ،وىو وصيوٍ ،ب بعد ذلك وصي األب ،إذا أوصى الوالد أف فبلنًا وصي على أطفايل،

فيكوف ىو الوصي ،وكيل األبٍ ،ب اغباكم إذا مل يكن ىناؾ وصي.

وللحاكم أف ينظر َمن ىو األقرب ،واألشفق عليو من أخ ،أو قريب أو كبو ذلك ،الويل يتصرؼ ؽبم ُب

أمواؽبم ،ولكن ال يتصرؼ إال باألحظ  ،إال دبا فيو اغبظ ؽبم  ،فبل يبيع إال إذا رأى مصلحة ُب البيع ،وال
يشًتي ؽبم إال شيئًا يتحقق فائدتو ومصلحتو.

ٍب يعترب أمينًا على ىذه األمواؿ ،فيقبل قولو بعد فك اغبجر ،فيقبل قولو بأنو تلف من اؼباؿ كذا ،أو

أنفقت منو كذا ،أو بعت منو كذا ،أو اضطررت إىل كذا وكذا؛ ألنو مأموف ُب اؼبنفعة اليت بذؽبا ،وُب
مثبل إىل البيع ،أو ما أشبو ذلك ،فإذا قاؿ :بعت شاتو ،أو بعت بعَته ألنفق عليو ،أو
الضرورة اليت أعبأتو ً
رأيت مناسبة لبيعها ،لو مل أبعها لفات اؼبوسم ،أو ما أشبو ذلك.
أما ُب دفع اؼباؿ فبل يقبل إال ببينة؛ لقولو تعاىل:

        

متربعا باغبفظ ،فأما
متربعاً ،
فإذا دفع بغَت شهود وجحد اليتيم فإنو -واغباؿ ىذه -يغرـ الويل إال إذا كاف ً

مثبل  ،أو مل يدفعو.
إذا كاف وبفظ بأجرة فيغرـ ما تلف ً

بعد ذلك تكلم على دين العبد ،إذا كاف العبد مأذونًا لو فاستداف؛ فإف دينو يتحملو سيده ،مأذوف لو

ُب ذمة السيد ،وأما إذا مل يأذف لو؛ فإنو يتعلق برقبتو ،فيصَت صاحب الدين يطالب ،ويقوؿ :ىذا العبد ُب
رقبتو يل كذا وكذا مائة ،أو ألف ،وكذلك لو استودعو شيئًا.
إذا استودع عند العبد شيئًا فأتلفو ،فإنو يطالب العبد ،ويقوؿ لسيده :إما أف تفديو وإال فأنا شريك لك
جرحا فإف اجملٌت عليو يقوؿ لسيده :إما أف
فيو ،وكذلك أرش جنايتو  ،العبد إذا جٌت على إنساف شجة ،أو ً
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يكا لك  ،يكوف ديٍت أرش اعبناية ُب رقبة ىذا العبد ،وكذلك قيمة متلفة إذا
تفديو وتعطيٍت  ،وإال أكوف شر ً
أتلف شيئًا ،أتلف العبد شيئًا تعلق برقبتو ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ، ،ىذا سائل يقوؿ :ما ىو ضابط حجر األبناء على أبيهم ؟

مثبل حالة ال يفقو
ج :األبناء  ،األصل أهنم وبًتموف آبائهم ،لكن لو بلغ سن التخريف  ،بلغ األب ً
فيها ،فإف ؽبم أف يبنعوا الناس ،ويقولوف :ال تشًتوا منو وال تبيعوا عليو ،فإنو ال يفهم وإنو ال يفقو اؼبصلحة؛
فلهم أف يبنعوه ،ولكن يعلن ذلك القاضي  ،يعٍت يكوف ذلك بواسطة القاضي حىت ال أحد يتعامل معو إال
على بصَتة.
مثبل ،ووجدت قرينة
س :أحسن اهلل إليكم ، ،يقوؿ :لو أقر احملجور عليو بأف ىذا اؼباؿ اؼبعُت ألخيو ً
على ذلك  ،ما اغبكم ؟
كثَتا
ج :إذا وجدت قرينة عمل هبا ،فيكوف ىذا اؼباؿ ؼبن أقر بو ،لكن إف كانت حيلة فبل تقبل منو ً ،
ِ
مثبل ،ىذه اإلبل أليب ،ليس يل شيء
ب يقوؿ :ىذا الشاة المرأٌب ً
من احملجور عليهم ،أو اؼبدينوف إذا طُل َ
منها ،يريد بذلك التخلص من ىؤالء الغرماء ،فبل يقبل إال ببينة أو بقرائن.

س أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ :رجل توُب وعليو دين قرابة اؼبليونُت وداره لو بيعت تساوي قرابة مليوف
ومائتُت ،وليس فيو سوى الزوجة وأربعة أبناء  ،فهل للغرماء أف يطالبوا ببيع البيت ؟
ج :يرفع األمر إىل القاضي  ،ال يباع إال بأمر القاضي؛ وذلك ألف ىذا شيء تعلق بذمة ىذا اؼبيت،
فبل بد أهنم يسعوف ُب إبراء ذمتو ،إما ببيع داره إذا كانوا يستطيعوف أف يستأجروا  ،ينظر القاضي ُب أمرىم.
س أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ :ىل صحيح أف حد العاقلة إىل جدي اػبامس ؟
ج :يعربوف عنهم بأهنم األقارب ،ويبكن أهنم إىل اػبامس ،وردبا إىل العاشر ،إذا كانوا متقاربُت وكانوا
أسرة متساعدين.
س :ما حكم من أخذ من الزكاة وىو مديوف بدين يستطيع أف يسدده كل شهر ؟
ج :ال وبل لو ،إذا كاف يستطيع إال إذا شدد عليو أىل الدين ،وقالوا :ال لبلي سبيلك إال أف تعطينا
اآلف ،ومل يوافقوا على التسديد شهريًا .
164

أخصر المختصرات
س:ىل للمحجور عليو أف يطلب فبن حجروا عليو أف يبهلوه بأف يتجر بأموالو حىت يسددىم ؟
مثبل يثقوف بأنو إذا اذبر هبا ربحٍ ،ب حصل من أرباحو ما يعطيهم أمواؽبم كلها ،لو
ج :لو ذلك إذا كاف ً
مثبل أهنم أخذوا األمواؿ ما حصل ؽبم إال نصف ديوهنم ،وىو ذو حرفة ومعرفة ،إذا اذبر ربح ُب ىذه
ً
باحا ،وبصل منها على وفاء ديونو.
السنة ،أو كبوىا أر ً

ماال ودينًا  ،فوفينا عنو دينوٍ ،ب جعلنا الباقي ُب بناء
س :أحسن اهلل إليكم ، ،يقوؿ :يل جد توُب وترؾ ً

مسجد ،وبعد أربع سنوات من ذلك جاء رجل يطلب جدي دينا مع علمو ُب تلك اؼبدة دبوت جدي ،ومل
يأت وجاء بأوراؽ ليست موثقة ،فما العمل ُب ىذه اغباؿ ؟
ج :ال بد من إثباهتا عند القاضي يراجعو ،يرفع أمره إىل القاضي فتدعوف عليو بأنو مل يتقدـ ىذه اؼبدة
 ،وىو يشاىد أننا نوُب ديونو ،وأننا صرفنا بقية تركتو ُب مسجد ،وأف ىذه األوراؽ ليست موثقة ،وللقاضي
أف ينظر ُب القرائن.
س :أحسن اهلل إليكم ، ،يقوؿ :يل دين عند أحد األثرياء ،وذلك أف سائقو صدـ سيارٌب ،فقاؿ يل:
أقسط لك نصف راتب السائق ،خبلؿ طبس سنوات ،أو أعطيك نصف اؼببلغ  ،فهل هبوز عملو ىذا ؟
مثبل أف تطالب السائق ،ولكن إذا عرفت بأف السائق ليس عنده
ج :هبوز ذلك إذا رضيت أنت ،لك ً
تربعا منو .
شيء  ،فلك أف ترضي بنصف مرتبو ،ولك أف ترضي بنصف األرش يقدمو لك ً

س :أحسن اهلل إليكم ، ،يقوؿ :انتشرت ُب ىذه األزمنة اؼبتأخرة أجهزة إليكًتونية ،وىي مشتملة على

ألعاب مسلية لؤلطفاؿ ،غَت أهنا تشتمل على بعض الصور ،لبعض ذوات األرواح ومنها أفبلـ كرتوف  ،وقد
تسامح فيها كثَت من األخيار من أجل حفظ أوالدىم وألجل مصاّب أخرى  ،فهل ىذا جائز ؟
ج :ال شك أهنا داخلة ُب اسم الصور ،ولكن حيث إهنا ليست ثابتة إمبا ىي ُب األفبلـ اليت يبكن
مثبل ،والتسجيل عليها أشياء فيخف أمر الصور فيها ،وحيث إهنا زبتص باألطفاؿ الذين دوف سن
مسحها ً
التمييز ،أو كبوه يعٍت :ربفظهم عن العبث الذي ال بد ؽبم منو  ،فلعلو يتسامح فيها ولكن ال يتوسع فيها
توسعا حبيث أهنا تبذؿ فيها أمواؿ طائلة ،أو أهنا تشغل عن ما ىو أىم منو .
ً
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :وبدث بيننا خبلؼ وجدؿ بسبب اختبلؼ الفقهاء والعلماء ُب بعض
اؼبسائل الفقهية ،فما ىو دور العامي مثلنا حياؿ ذلك ؟
ج :ال شك أنو يوجد خبلؼ كبَت بُت العلماء ،ولكن الواجب على العامة أف يأخذوا بأقواؿ العلماء
اؼبعتربين ،فَتجعوف إىل العلماء اؼبعتربين ُب زماهنم  ،أو إذا نقل ؽبم عن علماء السلف الذين ىم ؿبل قدوة
يقتدوف هبم .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :شخص وكلو آخر باستثمار مالو ،وظبح لو بسد حاجتو منو إف أراد ،
مثبل للوكيل ،حبيث يسجلها لصاّب اؼبوكل بقيمة شبانُت ألف
ويرغب الوكيل بشراء سيارة بقيمة سبعُت ألف ً
 ،فهل هبوز ذلك ؟
ج :ال بد من أخذ إذف اؼبوكل ؛ ألف ىذه قيمة رفيعة ،فإذا كاف ؼبصلحة اؼبوكل أنو يتجر ُب مالو ،وأنو
حباجة إىل سيارة ؼبتابعة الغرماء ومتابعة التجارة ،واإليراد والتصدير ،وما أشبو ذلك  ،وظبح بذلك اؼبوكل
جاز ذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :جاءتٍت حوالة من أحد اإلخوة واستلمتها بالعملة اليت توجد ُب البلد ،
فهل دفع اؼببلغ بالعملة اليت حوؽبا ىو أـ بالعملة اليت استلمتها ُب بلدي ؟
مثبل مائة دوالر ،أريد صرفها
ج :هبوز ذلك ويكوف صرفا بعُت وذمة ،يعٍت :كأنو يقوؿ :عندكم لنا ً
بقيمتها ُب اغباؿ برياؿ سعودي مثبل  ،فيجوز ذلك على ما ُب حديث ابن عمر ُب قولو  :كنا نبيع
اإلبل بالبقيع ،فنبيع بالدراىم ،فنأخذ الدنانَت وبالعكس فقاؿ



ال بأس ما مل تفًتقا وبينكما شيء



فتستلم منهم العوض ُب اغباؿ.
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :أمي أرضعت ولد أخيت الكبَت ،وىو معروؼ شرعا أنو أخو خالو من
الرضاع ،ولكن إخوة خالو الذين أصغر منو ومل يرضعوا من أمي اليت ىي جدهتم ،ىل هبوز أف أزوجهم من
بناٌب أـ ال ؟ أفتونا.
ج :هبوز ذلك ،الذي ال تزوجو ىو الذي رضع مع أمك  ،وأما إخوتو فبل يتأثروف برضاع أخيهم.
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س :ىذا يقوؿ :سؤاؿ مستعجل ،ومشكلة أسرية يقوؿ :ولد خايل سوؼ يتزوج بعد أياـ ،وعلمنا بأنو
سوؼ يأٌب بفرقة من النساء  ،تزعم أهنا تستخدـ اإلطار فقط ،وىذه الفرقة سوؼ ربيي ساعات طويلة من
الفرح وغَت ذلك ،وإف ىذه الفرقة اشًتطت أف تأٌب بسبعة آالؼ لاير ،وأنا رفضت طلب والدٌب إىل آخر
السؤاؿ يقوؿ :فهل ىذا جائز ؟
ج :ال هبوز سبكُت ىؤالء الذين يلعبوف ىذا اللعب اؼبشتبو أو احملرـ  ،أو اللعب دبا يسمى بالطار ،أو ما
أشبهو  ،ال بأس باستعماؿ الدؼ ،على ما ورد ُب اغبديث:



أعلنوا النكاح واضربوا عليو بالدؼ



وشيء من النشيد اؼبباح ،فأما ىذه األجهزة الكثَتة ،أو ما أشبهها أو اؼبلهية أو السهر الطويل فبل هبوز.
أحسن اهلل إليكم  ،وأثابكم ونفعنا بعملكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
الوكالة


اغبمد اهلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-فصل :وتصح الوكالة بكل قوؿ يدؿ على إذف ،وقبوؽبا بكل قوؿ ،أو فعل داؿ
عليو.
وش ِر َط كوهنما جائزي التصرؼ  ،ومن لو تصرؼ ُب شيء  ،فلو توكل وتوكيل فيو.
ُ

وتصح ُب كل حق آدمي ال ظهار ،ولعاف وأيباف ،وَب كل حق هلل يدخلو النيابة.
ِ
فسخها.
وىي وشركتو ،ومضاربتو ،ومساقاتو ومزارعتو ،ووديعتو ،وجعالة عقود جائزة ل ُكل ُ
بيع و ٍ
كيل لنفسو ،وال شراؤه منها ؼبوكلو وولده ووالده ومكاتبو كنفسو ،وإف باع بدوف
وال يصح ببل إذف ِ
شبن مثل ،أو اشًتى بأكثر منو صح وضمن زيادة ،أو نقصها ووكيل مبيع يسلمو ،وال يقبض شبنو إال بقرينة ،
ويسلم وكيل الشراء الثمن ،ووكيل خصومة ال يقبض ،وقبض ىباصم.
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والوكيل أمُت ال يضمن إال ٍ
بتعد أو تفريط ،ويقبل قولو ُب نفيهما وىبلؾ بيمينو كدعوى متربع رد العُت،
أو شبنها ؼبوكل ال لورثتو ،إال ببينة.
فصل
معلوما؛
والشركة طبسة أضرب :شركة عناف ،وىي أف وبضر كل من عدد جائز التصرؼ من مالو ً
نقدا ً

معلوما.
ليعمل فيو كل على أف لو من الربح جزءا مشا ًعا ً

الثاٍل :اؼبضاربة ،وىي دفع ماؿ معُت معلوـ ؼبن يتجر فيو ،جبزء معلوـ مشاع من رحبو ،وإف ضارب
آلخر فأضر األوؿ حرـ  ،ورد حصتو ُب الشركة ،وإف تلف رأس اؼباؿ ،أو بعضو بعد تصرؼ ،أو خسر ُجِ َرب
من ربح قبل قسمة.
كيل اآلخر
الثالث :شركة الوجوه ،وىي أف يشًتكا ُب ربح ما ،يشًتياف ُب ذفبهما جباىيهما ،وكل و ُ
وكفيلو بالثمن.
الرابع :شركة األبداف ،وىي أف يشًتكا فيما يتملكاف بأبداهنما من مباح كاصطياد ،وكبوه أو يتقببلف ُب
ذفبهما من عمل كخياطة.
فما تقبلو أحدنبا لزمهما عملُوُ ،وطولبا بو ،وإف ترؾ أحدنبا العمل ٍ
لعذر أو ال  ،فالكسب بينهما،
ِ
ِ
مقاموُ بطلب شريك.
ويلزـ َمن ُعذ َر أو مل يعرؼ العمل أف يُقيم َ

اػباـ شركة اؼبضاربة ،وىي أف يفوض كل إىل صاحبو ،كل تصرؼ مايل ،ويشًتكا ُب كل ما يثبت ؽبما،

نادرا ،وكلها جائزة ،وال ضماف فيها ،إال بتعد أو تفريط
وعليهما وتصح  ،فتصح إف مل يُ ْدخبل فيهما كسبًا ً
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو .



اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت

نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
الفصل األوؿ :يتعلق بالوكالة ،والفصل الثاٍل :يتعلق بالشركة .
الوكالة مشتقة من وكلت الشيء إىل فبلف يعٍت فوضتو إليو.
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ويعرفوهنا بأف الوكالة استنابة ِ
جائز التصرؼ مثلَو فيما تدخلو النيابة  ،استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما
تدخلو النيابة .استنابو يعٍت :أقامو مقامو ،وصروبها أف يقوؿ :وكلتك ،أو أنبتك أو فوضت إليك ،أو قم
مقامي ُب كذا.
وسبب شرعيتها أف اإلنساف قد ال يقدر على قضاء حوائجو كلها بنفسو ،فجاز لو أف يوكل غَته،
فيوكلو ليبيع سلعتو ،ويوكلو ليشًتي لو ِسلَ َعو ،ويوكلو ليخاصم ُب دين لو ،أو حق ويوكل لقبض ديونو ،أو
صبعها فيقوـ اؼبوكل مقامو ُب ما وكلو فيو ،وقد كاف النيب  يوكل بعض أصحابو ،فيوكلهم لقبض الزكوات
وىم العماؿ.
ال شك أنو وكلهم ليقبضوا الزكاة وليفرقوىا ،فهذا توكيل ،وكذلك ورد أنو قاؿ لرجل  :إذا أتيت ،أو
وسقا من التمر ،فإف طلب منك آية فضع يدؾ على ترقوتو
قاؿ :ائيت وكيلي فبلف ليعطيك ً



ما كاف

ىناؾ وثائق وال أختاـ ،فكأنو قاؿ :من جاءؾ يطلب من ىذا التمر ،وقاؿ :إنٍت أرسلتو فبل تعطيو حىت

يضع يده على ترقوتك  ،العظم الذي بُت النحر والكتف  ،جعل ىذا عبلمة.
فهو دليل على أنو كاف يوكل أصحابو يقبضوف الزكوات ،ويفرقوهنا بإذنو ،وكذلك روى أنو َ وك َل
عروة البارقي أف يشًتي لو شاة بدينار فاشًتى لو شاتُت بدينار  ،وباع إحدانبا بدينار ،وجاءه بشاة ودينار
فدعا لو بالربكة فكاف لو اشًتى الًتاب لربح

فيو 

وكذلك وكل ُب حديث زيد بن خالد وأيب ىريرة ُب قصة العسيب  ،قاؿ  :اغدو يا أنيس إىل امرأة
ىذا  ،فإف اعًتفت فارصبها



فوكلو ُب إثبات ىذا اغبد ،ووكلو ُب إقامتو الذي ىو الرجم ،فيدؿ على أف

ىذا كلو جائز.
مثبل أف الوالية يعٍت :والية ىذه اؼبملكة ربت والية اؼبلك ،وال يستطيع أف يباشر كل األعماؿ
معلوـ ً
بيده  ،فوكبلؤه يعتربوف نوابًا ،وؽبم أف ينوبوا ،فالوزراء وكبلء ،وقد وكلوا ُب كل دائرة من يقوـ مقامهم ،فهذا

موكل ُب ىذا النوع من اؼبعامبلت ،وىذا موكل ُب الصرؼ لكذا وكذا  ،وىذا موكل ُب القبض من كذا

وكذا.
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أيضا ُب تنفيذ اغبدود ،وُب
وىؤالء القضاة موكلوف ُب إثبات اػبصومات ،وكذلك اؼبنكلوف موكلوف ً
تنفيذ اػبصومات والدعاوي وأشباه ذلك ،ىذا من حيث العموـ.
ؿبتاجا إىل الوكالة ،فأنت م ًثبل حباجة إىل شراء ،وأنت
أما من حيث اػبصوص فإف كبل منا قد يكوف ً

كيسا ،أو كبو ذلك ،أو توكل من يبيع شاتك ،أو يبيع دارؾ ،أو ما
منشغل فتُػ َوكل من يشًتي لك ثوبًا ،أو ً
أشبو ذلك ،ويقوـ ىذا الوكيل مقاـ اؼبوكل .

ال شك أف ىذا وكبوه دليل مشروعية الوكالة ،وأف الناس حباجة إليها  ،ال يستغنوف عن أف يوكل
أحدىم ُب حاجاتو.
عرفنا الوكالة :استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما تدخلو النيابة .يأتينا شروطها:
أوال الصيغة .ىل يشًتط ؽبا صيغة ؟ يقوؿ :تصح الوكالة بكل قوؿ يدؿ على اإلذف ،تصح بكل قوؿ
ً
يدؿ على اإلذف ،فإذا قاؿ :وكلتك ،فهذا يدؿ على اإلذف ،فوضت إليك يدؿ على اإلذف ،أنبتك ،أنت
كيسا ،ىذه كلها ِصيَغ تدؿ على
نائب عٍت ،أنت تقوـ مقامي ،اذىب فبع ىذه السلعة ،اذىب فاشًت لنا ً
اإلذف.
أوال الصيغة  ،ىل يشًتط ؽبا صيغة؟ يقوؿ :تصح الوكالة بكل قوؿ يدؿ على
يأتينا أي شروطها ً -
اإلذف  ،تصح بكل قوؿ يدؿ على اإلذف فإذا قاؿ :وكلتك ،فهذا يدؿ على اإلذف ،فوضت إليك يدؿ على
اإلذف أنبتك  ،أنت نائب عٍت ،أنت تقوـ مقامي ،اذىب بع ىذه السلعة ،اذىب فاشًت لنا كيسا ،ىذه
كلها صيغ تدؿ على اإلذف ،ؼبا يفهم من الصيغ ،تصح بكل قوؿ يدؿ على اإلذف.
القبوؿ :ىل يشًتط لو عبارة؟ ال يشًتط  ،فلو قاؿ :إف شاء اهلل ،أو سأفعل ،أو حبا وكرامة ،أو أىبل
وسهبل  ،أو قبلت منك ىذا التوكيل ،جاز ذلك كلو ،فبل حاجة إىل أف وبدد كلمة خاصة ،يقوؿ فيها:
قبلت ،أو ما أشبو ذلك.
قبوؽبا بكل قوؿ ،أو فعل ،لو ما تكلم .لو قلت لو :بع ىذا الكيس .فسكت ،ولكنو ضبلو على سيارتو،
ودخل بو السوؽ ،وباعو فذلك قبوؿ ،أو قلت :لو اذىب فاقبض َديٍْت من زيد ،فسكت وذىب ،وقاؿ
لزيد :أنا وكيل ُب قبض الدين الذي عندؾ ،يصح ذلك ويكوف ىذا داال على القبوؿ.
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"ش ِر َط كوهنما جائزي التصرؼ" الذي ال هبوز تصرفو مثل اؼبملوؾ ليس لو تصرؼ ُب نفسو ،وال
يقوؿُ :

ُب غَته ،لكن يصح لسيده أف يوكلو ،كذلك السفيو ال يصح تصرفو ُب مالو ،كما تقدـ فبل يصح توكيلو،
وال يصح توكلو.
كذلك الصغَت ،كذلك اجملنوف ،فكوهنما جائزي التصرؼ ىبرج ىؤالء األربعة ىبرج  ،اؼبملوؾ ،والصغَت،
واجملنوف ،والسفيو ؛ فإف ىؤالء ال يصلح أحدىم أف يوكل ،وال يصلح أف يكوف وكيبل ،فبل يتوكل وال يوكل؛
ألهنم ال تصرؼ ؽبم ُب أمواؽبم ،فكذا ُب غَت أمواؽبم.
كيبل ،وال يقاؿُ :م َوكل؛ ألهنا
ٍب اصطبلح الفقهاء على أف اؼبالك يسمى موكبل ،وأما النائب فيسمى و ً

قد تشتبو ُب الكتابة موكل وموكل ،فيشتبو ُب الكتابة ،فإذا رأيت كلمة "ميم واو كاؼ الـ" فاقرأىا موكل،
وال تقرأىا موكل ؛ ألف اؼبوكل عربوا عنو بالوكيل؛ ألنو الذي ورد ُب القرآف

     

فالوكيل ىو النائب عن غَته ،يقوؿ :إذا قيل :ماذا يصح التوكيل فيو ؟ يصح التوكيل ُب كل شيء يصح
التصرؼ فيو ،ومن لو تصرؼ ُب شيء فلو توكل ،وتوكيل فيو ،كل شيء يصح تصرفو فيو ،فإنو يصح أف
يكوف وكيبل ،وأف يكوف موكبل.
فمعلوـ أف اإلنساف يتصرؼ ُب مالو فيبيع منو ،ويهب ،ويشًتي  ،ويتصدؽ ،ويُ َسبل ،وإذا كاف كذلك،

فلو أف يوكل :وكلتك يا زيد تُ َسبل بييت الفبلٍل ،تكتب وثيقتو عند القاضي ،وكلتك ربرر ىذا البيت ،أي:

ُزبْ ِرج لو وثيقة.

وكلتك تبيع ىذه األرض اليت ىي ملكي ،أو ىذه السلعة ،وكلتك تتصدؽ من مايل بألف ،أو نصفها،

وكلتك تعطي فبلنا ،أو هتدي إىل فبلف شاة ،أو ثوبا ،فأنت تتصرؼ ُب مالك ،فلك أف توكل فيو ،ويدخل
مثبل الزوج بعيدا أرسل لك
ُب ذلك أيضا العقود؛ فيصح مثبل أف الزوج يوكل ،وأف الويل يوكل ،فإذا كاف ً
وكالة ،وقاؿ :أنت وكيلي ُب تزوج بنت فبلف فتحضر أنت فيقوؿ ويل البنت :زوجت موكلك فبلنا ابنيت.
فتقوؿ :قبلتها ؼبوكلي فبلف يصح ذلك.
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وىكذا أيضا الويل يوكلك مثبل  ،فتقوؿ للزوج زوجتك بنت موكلي فبلنة بنت فبلف ،فيقوؿ :قبلتها،
وقد يوكبلف معا ،يوكل الزوج ،ويوكل الويل فيقوؿ :مثبل وكيل الويل :زوجت موكلك فبلنا فبلنة بنت موكلي
فبلف  ،فيقوؿ وكيل الزوج قبلت زواج فبلنة ؼبوكلي فبلف.
يصح أيضا ُب الطبلؽ فيصح أف يوكلك ُب طبلؽ امرأتو ،فتقوؿ :اشهد يا فبلف وفبلف أٍل طلقت
فبلنة بوكالة زوجها يل ،حيث وكلٍت على طبلقها يصح ذلك ،وىكذا اؼبخاصمات الناس اآلف يوكلوف
ويسمى الذين يوكلونو باسم ؿباـ ،وىذا احملامي وكيل عن فبلف ،فيأخذ ما عند موكلو من اغبجج ٍب وبتج
عند القاضي ،ويقوؿ :حجيت كذا وكذا اليت احتج هبا ؼبوكلي ،موكلي عنده من البينات كذا ،وكذا .
ىذا وكي ل أيضا ُب اػبصومة ،فاغباصل أف الوكالة تصح ُب كل شيء يبلك التصرؼ فيو ،وتصح ُب كل
حق آدمي ،حقوؽ اآلدميُت يعٍت :يدخلها التوكل ،والتوكيل فمن حقوؽ اآلدميُت :األمواؿ ،والعقود،
والفسوخ  ،فيوكل ُب البيع ،ويوكل ُب الشراء ،ويوكل ُب القبض ،ويوكل ُب اػبصومات ،وما أشبو ذلك.
ٍب استثنوا ما ال يصح التوكيل فيو ،قاؿ :ال ظهار ،ولعاف ،وأيباف  ،ىذه ال يصح التوكيل فيها ،فبل
يصح أف يقوؿ :وكلتك تظاىر من امرأٌب تقوؿ :يا فبلنة أنت على فبلف كظهر أمو ال هبوز ؼباذا؟ ألف
الظهار حراـ قاؿ اهلل -تعاىل:-

          

            

إذا كاف منكرا وزورا فبل تتوكل فيو ،إذا وكلك فقاؿ :اذىب إىل امرأٌب ،وقل :إف فبلنا يقوؿ :أنت علي
كظهر أمي .فقل :ال أقوؿ ىذا ،ال أفعلو؛ ألف اهلل ظباه زورا ،فبل أوكل ُب منكر ،وال أتوكل ُب زور.
الثاٍل :اللعاف ،ال يصح التوكيل فيو ؼباذا؟ ألنو يقًتف بو شهادات وأيباف ودعاء  ،اللعاف ذكره اهلل -
تعاىلُ -ب القرآف ،ونسبو إىل الزوجُت قاؿ:

        

            

فبل يصح التوكيل فيو ،فبل يقوؿ :يا فبلف اذىب فاشهد عٍت والعن نفسك عٍت؛ ألف الزوج يقوؿ :لعنة
اهلل علي إف كنت من الكاذبُت ،ويقوؿ :أشهد باهلل أف امرأٌب ىذه زانية  ،وأٍل ؼبن الصادقُت أربع مرات.
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وكذلك اؼبرأة تقوؿ :أشهد باهلل إنو ؼبن الكاذبُتٍ ،ب تقوؿ :غضب اهلل عليها إف كاف من الصادقُت ،فبل
هبوز أف يكوف موكبل ُب اللعن ،وال ُب الغضب؛ ألف ىذا دعاء على النفس ،وال يقوؿ :مثبل لعنة اهلل على
فبلف إف كاف من الكاذبُت ،ىذا شيء يتعلق بالضمَت ،فبل هبوز التوكل فيو.
كذلك مثبل األيباف ،ال هبوز التوكل فيها ؼباذا ؟ ألف اغبالف يستحضر عظمة الرب عند اغبلف ،فبل
يقوؿ :يا فبلف وكلتك ربلف عٍت إذا توجهت إليك يبُت ُب خصومة ،إذا قاؿ القاضي :البينة على اؼبدعي
واليمُت على من أنكر ،احلف يا ُمْن ِكر  ،أنت الذي أنكرت عليك اليمُت ،فبل يقوؿ :وكلتك يا فبلف
ربلف عٍت ؼباذا؟
ألف اغبلف يتعلق باستحضار عظمة احمللوؼ بو ،فالذي وبلف باهلل  ،أو بصفة من صفات اهلل عندما
وبلف يستحضر عظمة اهلل ،فيحملو ىذا االستحضار على أف يعًتؼ باغبق ،وعلى أف ال يتجرأ على
اغبلف كاذبا ويستحضر أنو إذا حلف كاذبا ،فإف عليو عقوبة شديدة ،كقولو   من اقتطع ماؿ امرئ
مسلم بيمُت ىو فيها كاذب لقي اهلل وىو عليو غضباف



فاغباصل أف اليمُت ال تدخلها النيابة ،وال وبلف أحد عن أحد ،يقوؿ" :وُب كل حق هلل تدخلو النيابة"
أي :من العبادات ما تدخلو النيابة ،فيجوز التوكيل فيو ،فتوكلو يػُ َفرؽ صدقتك ،أو زكاتك ،توكلو يفرؽ كفارة

النذر ،أو كفارة اليمُت ،تقوؿ :يا فبلف علي يبُت ،إطعاـ عشرة مساكُت ،وكلتك تطعمهم ىذه الدراىم،
تشًتي طعاما وتطعمهم.
وكلتك على ذلك ،هبوز كذلك ،مثبل تعطيو زكاة مالك يفرقها .وكلتك تفرؽ ىذه الزكاة على اؼبساكُت
الذين تعرفهم ،وتعرؼ استحقاقهم ،وكذلك كفارة اليمُت ،وكفارة النذر ،ىذه من األمور اؼبالية ،ىناؾ من
العبادات ما يصح التوكل فيو خاصة اغبج والعمرة.
وردت اإلنابة فيهما فيجوز أف يوكل العاجز ،ويقوؿ :يا فبلف خذ ىذه النفقة ،وحج عٍت أو حج عن
أيب اؼبيت ،وكلتك ربج عٍت ،أو عن أيب ،أو تعتمر ،وذبعل عمرتك عن أيب ،أو عن أخي تعطيو نفقتو،
فهذه ىي اليت يصح فيها التوكيل من العبادات.
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وأما غَتىا فبل يصح التوكيل فيها ،بقية العبادات ال يصح أف يػُ َوكل فيها ،ذكر يل بعض اإلخواف الذين

يظهر أنو مر على بعض الشباب اؼبتهورين ،فقاؿ ؽبم :اذىبوا إىل اؼبسجد ،أدوا الصبلة معي مع اعبماعة ،
فقالوا بعبارهتم :أنت بالنيابة ،يعٍت :كأهنم يقولوف :صل عنا.
ىذا من االستهزاء ،ال شك أف الصبلة عبادة بدنية ،ال يصح التوكل فيها ،ال يصح أف يصلي أحد عن
أحد؛ ألهنا عبادة تتعلق بالبدف ،وال تسقط عن اإلنساف إال إذا أداىا بنفسو ،وإذا عجز ؼبرض ،فإهنا تسقط
عنو ،إذا مل يستطيع أدائها؛ لشدة اؼبرض ،أو إلغماء ،أو ما أشبو ذلك.
وكذلك الصياـ عبادة بدنية ،ظبعت أيضا إنسانا رأيتو كبَتا ،يبكن أنو يدعي أنو مسافر ،وؼبا شرب من
اؼباء ،والناس ينظروف ،فأنكر عليو بعضهم ،فقاؿ :ىذا ما صاـ ،فقاؿ ذلك :أراؾ تصوـ عٍت ،أو أنت
تصوـ عٍت ،ويظهر أنو … أرى أنو أراد بذلك االعتذار ،لو قاؿ :إنٍت مسافر كاف أقرب إىل عذره.
مع أنو إذا كاف ُب البلد فبل وبل لو أف يُظْهر األكل أماـ الناظرين ،أماـ الناس إذا كاف مفطرا ،ويدعي

أنو مسافر فعليو أف يبسك ،وال يأكل وال يشرب إال خفية؛ ألف الناس يستنكروف منو أكلو ُب رمضاف،
إعبلنا أو شربا ،وبكل حاؿ فالعبادات البدنية ال هبوز التوكل فيها ،عرفنا ما يصح التوكيل والتوكل فيو.

حكم الوكالة أهنا عقد جائز ،هبوز للوكيل أف ىبلع وكالتو يقوؿ :وكلٍت فبلف على بيع سلعتو ،واشهدوا
أٍل ال أريد ىذه الوكالة ،وكلٍت على قبض دينو مثبل ،أو على قبض مكافأتو ،واشهدوا أٍل ال أقبضها ،ومروه
أف يوكل غَتي ،فيجوز للوكيل أف يعزؿ نفسو مىت أراد.
وكذلك اؼبوكل هبوز أف يعزؿ وكيلو ،وقد تكوف الوكالة ؿبددة ،يعٍت :بعض الزمن ،يوكل يقوؿ مثبل :يا
فبلف أنت وكيل على سقي ىذه األغناـ  ،أو سقي ىذه األشجار حىت يأٌب زيد من سفره ،فإذا جاء بطل
توكيلك مثبل ،أو :أنت وكيل على أوالدي ،تنفق عليهم من أمواؽبم إىل أف يبلغ الكبَت منهم سن الرشد،
ويكوف رشيدا ،فنتفسخ وكالتك ،ويكوف الوكيل واحدا منهم.
ىذه تكوف وكالة مؤقتة يعٍت :إذا قدـ زيد انفسخت وكالتك ،وصار ىو الوكيل ،أو إذا بلغ فبلف ورشد
فهو الوكيل ،وتنفسخ وكالتك ،يوكل أحد اؼبوصُت مثبل أخاه ،ويقوؿ :حىت يبلغ ابٍت ويرشد.
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فالوكالة عقد جائز يصح أف ىبلع نفسو ،ويصح أف ىبلعو اؼبوكلٍ ،ب لو تصرؼ قبل أف يبلغو اػبلع ،فإف
تصرفو نافذ ،فلو مثبل وكلو؛ ليطلق امرأتو ،وؼبا وكلو ذىب الوكيل إىل احملكمة ،وقاؿ :ىذه وكالة من فبلف ،
وكلٍت على تطليق امرأتو.
ندـ اؼبوكل فقاؿ :اشهدوا أٍل خلعتو عن ىذه الوكالة ،ولكن الوكيل ذىب إىل القاضي ،وأصدر صكا
بالطبلؽ قبل أف يبلغو اػبرب أنو ـبلوع ،ففي ىذه اغباؿ ال شك أنو ينفذ الطبلؽ؛ ألنو ما بلغو خرب العزؿ
إال بعد ما كتب الطبلؽ مثبل.
وىكذا يقاؿ ُب البيع ،لو قاؿ مثبل :وكلتك تبيع بييت مثبل خبمسمائة ٍ ،ب ندـ اؼبالك ،وقاؿ :من لقي
فبلنا فليخربه أٍل قد عزلتو ،ومل يلقو أحد إال بعد البيع ،وبعد قبض الثمن ،وبعد كتابة الوثيقة ،ثبت البيع؛
ألنو تصرؼ وىو ُم َفوضَ ،وُم َوكل.

الشركة أيضا عقد جائز ،شركة العناف ،وشركة اؼبضاربة تأتينا ُب الفصل الذي بعده ،كبلنبا عقد جائز،

يعٍت :يتمكن أحد الشريكُت أف ىبلع الشركة ،وأف يطلب القسمة ،وكذلك اؼبساقاة واؼبزارعة ُب الفصل
الذي بعد ىذا الفصل.

اؼبساقاة أف يقوؿ :اسق ىذا النخل سنة بنصف الثمرة ،أو بربعها  ،يصح أف ىبلعو قبل أف يػُثْ ِمر

النخل ،ويعطيو أجرة مثلو.

وكذلك اؼبزارعة :ازرع ىذه األرض ،ولك نصف الزرع ،يصح أف ىبلعوٍ ،ب يعطيو أجرة ما أنفقو.
وكذلك الوديعة إذا أودع عندؾ إنساف مثبل ألفا وديعة ،يصح أف يأخذىا بعد ساعة ،أو بعد يوـ،
وكذلك اعبعالة ،إذا قاؿ :من بٌت ىذا اعبدار فلو مائة ،يصح أف يقوؿ :رجعت عن ذلك؛ وذلك ألنو مل
يتفق مع واحد ىذه كلها عقود جائزة ،لكل واحد فسخها.
يقوؿ" :وال يصح على الوكيل أف يبيع على نفسو ،أو يبيع على ولده  ،أو على أبيو ،أو على مكاتبو،
وكذلك ال يشًتي من نفسو ،وال من أبيو ،أو ابنو ،أو مكاتبو".
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صورة ذلك إذا قاؿ :وكلتك تبيع ىذه الدار ،أو ىذه السيارة ،أو ىذا الكيس ،أو ىذه الشاة .وكلك
تبيعها ،معٌت ذلك أنك تدخل هبا السوؽ ،وتظهر من يشًتي ىذه الشاة ،أو ىذا البعَت ،أو ىذا الكيس،
فهل تقوؿ :أنا أوىل بو ،أشًتيو لنفسي؟
ي
لس ِو َ
ال هبوز؛ ألنك متهم بالتساىل ،فقد يقوؿ :اشًتاه لنفسو ،لو أنو دخل بو السوؽ أو صرب عليوَ ،
أكثر  ،باعو رخيص ،باع بعَتي أو سيارٌب برخص ،باعها على نفسو ،اشًتاىا لنفسو.
وىكذا إذا بعتو على ولدؾ ،أو على والدؾ ،أو على مكاتبك ،يعٍت :اؼبكاتب الذي اشًتى نفسو من
سيده بثمن مؤجل ،ال يزاؿ عبدا  ،ما بقي عليو درىم ،فبل يصح للوكيل أف يشًتي الشاة لنفسو ،بل يبيعها
على غَته ،أو يشًتي السيارة لنفسو ،إذا وكلك تبيع ىذه السيارة ،فبل تبعها على نفسك ،أو ما أشبو
ذلك؛ ـبافة التهمة.
وىكذا الشراء ال هبوز أيضا إذا قاؿ :وكلتك تشًتي يل كيسا ،فبل تقوؿ :عندي أكياس ،أبغي أشًتي
لو من نفسي إال بقرينة ،إذا كاف ىناؾ داللة تدؿ على اإلذف ،أو قرينة ،فإف قاؿ مثبل :بعٍت من نفسك ،أو
كيسا ،أو ثوبًا أو شاة من غنمك ،أو كبو ذلك مثل ىذا يعترب قرينة.
تاجرا أعطٍت ً
بصفتك ً

فأما إذا سكت ،وقاؿ :اشًت يل كيسا ،اشًت سيارة صفتها كذا وكذا اشًت يل ثوبًا ،اشًت يل شاة ،فبل

تشًت من نفسك ،وال تشًت من أبيك ،وال من ابنك ،وال من مكاتبك؛ ألنك قد تزيد ُب الثمن ،قد يصَت
الكيس مثبل دبائة  ،فتحسبو عليو دبائة وطبسة ،أو كبو ذلك ،فيدخلك الشك.
فاغباصل أف الوكيل ال يشًتي من نفسو ،وال يبيع على نفسو ،وولده مثلو ،وأبوه مثلو ،ومكاتبو مثلو،
يقولوف :وإف باع بدوف شبن اؼبثل ،أو اشًتى بأكثر منو صح وضمن زيادة ،أو نقصا.
صورة ذلك إذا قاؿ مثبل :بع ىذه الشاة ُب السوؽ تساىلت ،وبعتها مثبل دبائتُت ،ومثلها يساوي
ت مائتُت وطبسُت ،بعتها ألدٌل السوؽ ،أو بعتها ألوؿ من سامها ،البيع
لس ِويَ ْ
مائتُت وطبسُت ،لو صربت َ
صحيح  ،ولكن تضمن النقص؛ ألهنا تساوي مائتُت وطبسُت ،وبعتها دبائتُت تضمن النقص عليك.
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أما إذا مل يتسامح تعطيو مائتُت وطبسُت ،ىذه ىي اليت تساويو ُب األسواؽ ،ويقاؿ :كذلك ُب الشراء،
إذا وكلك أف تشًتي لو شاة ،والغنم اليت سباثلها تساوي مائتُت ،ولكنك اشًتيت من أدناىم ،وبدوف مراجعة
اشًتيت دبائتُت وطبسُت.
الناس يشًتوف دبائتُت ،وأنت تشًتي دبائتُت وطبسُت ،دليل على أنك متساىل ،إما أنك تريد اغبظ
لذلك البائع ،وإما أنك
متساىل ،فعليك أف تدفع ىذه الزيادة ،يقوؿ :الناس يشًتوف دبائتُت ،أنا ما أدفع إال مائتُت ،اػبمسُت
الزائدة عليك يا وكيل؛ ألنك تساىلت.
وىذا يفيد أف الوكيل عليو أف هبتهد ُب النصح ؼبوكلو ،سواء كاف بأجرة أو بدوف أجرة ،معلوـ أنو إذا
قاؿ لك :بع الشاة ،ولك اثنُت ُب اؼبائة  ،اثنُت ُب اؼبائة من شبنها ،أنك سوؼ ربرص على أف يزيد الثمن
حىت تبيعها مثبل بأربعمائة ،وبصل لك أجرتك شبانية مثبل ،وإذا بعتها مثبل بثبلشبائة ما وبصل لك إال ستة ،
سوؼ ربرص على ذلك.
مثبل ،فلك عليها مثبل عشرة ،أو
وىكذا مثبل إذا قاؿ :وكلتك تشًتي يل شاة  ،ولك أجرة إذا شريتها ً
كبو ذلك ،فإنك مأمور بأف تنصح لو ،وأف ذبتهد ُب شراء الرخيص ،وال تشًتي برفيع الثمن؛ لئبل تضره؛
ألنك وكيل وأمُت.
صا
فاغباصل أف الوكيل إذا تساىل فاشًتى غاليا صح الشراء ،وضمن الزيادة ،وإف تساىل وباع رخي ً

صح وضمن النقصٍ ،ب يقوؿ :وكيل البيع يسلمو؛ وال يقبض الثمن إال بقرينة ،إذا قاؿ مثبل :وكلتك تبيع
ىذه الدار ،أو ىذه األرض ،فأنت وكيل على أي شيء ؟ على البيع ،تسلم وثائق األرض ،ومفاتيح الدار.
أما الثمن فقد ال يأمنك عليو ،يأمنك على البيع ،وال يأمنك على الثمن  ،فبل تقبض الثمن ،إال إذا
كاف ىناؾ قرينة ،مثبل إذا قاؿ :بع ىذه الغنم ُب ىذا السوؽ ،يأتيك أعرايب ويأتيك حضري ويأتيك جاىل
ويأتيكٍ ،ب تبيع ؽبذا شاة ،وؽبذا شاتُت ،فليس لك أف تًتؾ الثمن ُب ىذه اغباؿ ،تقبض الثمن؛ ألنك لو مل
تقبضو لذىب عليو؛ ألنو ال يعرؼ ىؤالء الذين يشًتوف .فهذه قرينة تدؿ على أف الوكيل يقبض الثمن.
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فاغباصل أنو ُب العادة وكيل على تسليم اؼببيع ،ال على قبض الثمن  ،باألخص إذا كاف اؼبشًتي
معروفا ،إذا قاؿ :وكلتك تبيع ىذه الشاة على زيد ،أو تبيع ىذا البعَت على عمرو ،أو تبيع ىذا البيت على
خالد ،فبل تقبض الثمن ،إمبا تسلم اؼببيع ،وأما إذا قاؿ :بعو ُب السوؽ ،فإنك تقبض الثمن.
أما الوكيل ُب الشراء فإنو يسلم الثمن؛ وذلك ألنو غالبًا ما يشًتي إال  ،وقد أعطي شبنا ،ما يوكلك
أحد تشًتي لو إال بثمن ،إال إذا كاف الشراء من إنساف يعرفو ،فتذىب إىل التاجر ،وتقوؿ :فبلف وكلٍت أف
أشًتي لو منك طبسة أكياس ،أو طبسة أثواب ،ومل يعطٍت الثمن.
يعرفو فيقوؿ :أىبل وسهبل  ،فبلف معروؼ عندي ،ال حاجة أف أفرض عليو تسليم الثمن مقدما،
فيعطيك السلع كالثياب ،وكبوىا ،ولك أف تقوؿ :الثمن يدفعو صاحبو لك.
أما إذا سلم لك الثمن ،وقاؿ :خذ ىذه اؼبائة ،فاشًت هبا كيسا أو ثيابا  ،فإنك تسلم الثمن ،وتقبض
السلع اليت اشًتيت.
يقوؿ" :ووكيل اػبصومة ال يقبض ،ووكيل القبض ىباصم" ؼباذا ؟ الوكيل ُب اػبصومة إذا قاؿ للمحامي:
وكلتك زبلص ديٍت الذي ىو عشرة آالؼ ،أو مائة ألف من فبلف ،أنت وكيل على أي شيء ؟ على
اػبصومة فتخاصمو إىل أف يثبت اغبق.
فأما قبض الدين فبل تقبضو إال إذا وكلك على ذلك ،إذا قاؿ :اقبض بعدما زباصم ويثبت اغبق ،أنت
وكيل على اإلثبات ،وتأٌب بالبينات ،وتأٌب بالوثائق عند القاضي ،وتأٌب بالقرائن ،فإذا ثبت اغبق ،واعًتؼ
بو ،ومل يكن لو عذر فبل تقبض منو شيئا ،بل صاحبو ىو الذي يأٌب ويقبضو؛ ألنو قد ال يأمن عليو أحدا
فهذا؛ وكيل اػبصومة ىباصم وال يقبض.
وأما وكيل القبض ،فلو أف ىباصم إذا قاؿ مثبل :وكلتك تقبض ديٍت من زيد جئت إىل زيد ،وقلت :أنا
وكيل من فبلف ،فيمتنع أف يسلم لك ،فإنك زباصمو ترفع أمره إىل القاضي ،وتطلب منو أف وبكم عليو،
وتقوؿ :إف فبلنا أعطاٍل وكالة أف أقبض دينو من ىذا الرجل ،وىذا الرجل امتنع أف يعطٍت ،وقد ترافعت
إليك أيها القاضي فاحكم عليو ،ومره أف يسلم ُب ىذه اغباؿ ،ىباصم ويقبض.
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يقوؿ" :والوكيل أمُت ال يضمن إال بتعد أو تفريط" معلوـ أنو مأموف على ىذا اؼباؿ الذي دفع إليو ،فلو
قلت مثبل :إنك أعطيتو مائة؛ ليشًتي هبا ٍب إهنا ُس ِرقت منو أو تلفت منو فبل يضمن؛ ألنو ما فرط ،أمُت،

وكذلك لو وكلتو يبيع شاة ما قبض الثمنٍ ،ب ذىب يعٍتُ :سرؽ منو فإنو ال يضمن إال إذا تعدى ،أو فرط.

التعدي االستعماؿ إذا لبس الثوب مثبل فتخرؽ  ،فإنو يضمن أو مثبل أنبل ،أنبل الشاة اليت وكلتو

يبيعها أو وبفظها ،فافًتست فإنو يضمن ىذا التعدي والتفريط ،ويقبل قولو ُب نفيهما ،وبلف أنٍت ما
فرطت ،وأنٍت ما أنبلت ،وأنٍت ما تعديت ،ويقبل قولو ُب اؽببلؾ ،إذا قاؿ مثبل :احًتؽ الثوب ،ماتت
الشاة ،ىلك البعَت ،خربت السيارة.
يقبل قولو بيمينو ُب اؽببلؾ كدعوى متربٍع رد العُت ،أو شبنها ؼبوكل اؼبتربع ىو الذي تربع حبفظ ىذه
الشاة ،فادعى أنو ردىا إىل صاحبها ،أو أنو رد شبنها إىل صاحبها ،يقبل قولو بيمينو ،أما إذا ادعى أنو ردىا
إىل الورثة ،فبل يقبل إال ببينة ،فإذا قاؿ :أعطيتك شبن الشاة اليت وكلتٍت ،فأنكر صاحب الشاة حلف الوكيل
أنو أعطاه وسلمو ،وأما إذا قاؿ :أعطيتكم يا ورثتو شبن الشاة الذي وكلٍت أبوكم ال يقبل إال ببينة انتهينا من
الوكالة.
نبدأ ُب الشركة  ،الشركة مشتقة من االشًتاؾ الذي ىو االجتماع ،يعرفوهنا بأهنا اجتماع ُب استحقاؽ
أو تصرؼ ،ىذا تعريف الشركة من حيث العموـ :اجتماع ُب استحقاؽ أو تصرؼ ،ذكر أهنا طبسة أدرب:
األوؿ شركة العناف :ؼباذا ظبيت؟ لتساويهما من حيث التصرؼ ،ومن حيث رأس اؼباؿ ،مثل تساوي
اؼبتسابقُت على فرسُت ،عادة اؼبتسابقُت على اػبيل يبسك كل واحد منهما بعناف فرسو ،فإذا تساويا ،
تساوت أَ ِعنتِ ِه َما ،فسميت شركة العناف بذلك.
وىي أف وبضر كل من عدد جائز التصرؼ من مالو نقدا معلوما؛ ليعمل فيو كل على أف لو من الربح
جزءا مشاعا معلوما ىذه شركة العناف فأوال تصح بُت اثنُت ،وبُت ثبلثة ،وبُت أربعة ،وردبا إىل عشرة ،وإىل
مائة ،أو أكثر  ،أو أقل ،وإذا كانوا كلهم يشتغلوف ُب الشركة ،فإهنم يكوف الربح بينهم على قدر النسبة اليت
يعملوهنا.
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احدا أو العامل غَتنبا ،فالربح على ما يشًتطانو  ،فلو مثبل دفع ىذا مائة ألف وىذا
وإذا كاف العامل و ً

طبسُت ألفا ،ولكن صاحب اػبمسُت يعمل ُب ىذه الشركة ُب التجارة عشر ساعات ،وصاحب اؼبائة يعمل
طبس ساعات ،واتفقوا على أف الربح بينهما مع أف رأس ماؿ أحدنبا أكثر جاز ذلك ،ويكوف بينهما
نصفُت ،تصح الشركة ىذه كما ىو مشاىد ،شركة ُب ذبارة هبمعوف رأس اؼباؿٍ ،ب يبيعوف ،يشًتوف سلعا
صغَتة ،أو كبَتةٍ ،ب يبيعوف ،ويرحبوف.
صغَتة ولو م ثبل الكئوس واػبردات واإلبر والسكاكُت واؼببلعق ،وما أشبهها ،أو كبَتة كسيارات أو
ماكينات مثبل ،أو ثبلجات ،أو ما أشبو ذلك ،يبيعوف منها ويشًتكوف ،فيكوف الربح على ما شرطاه.
كذلك شركة اؼبزارعة ،إذا اشًتؾ دفع ىذا مائة ألف ،وىذا مائة ألف ،وىذا مائة ،وأحيوا أرضا مثبل ،أو
اشًتوىا ،واشًتوا ماكينات ومضخات ورشاشات ،وحصادات مثبل ،وأدوات ،ففي ىذا اغباؿ إذا زرعوا فإف
الزرع يكوف بينهم على قدر ما يشًتطونو ،وما أشبو ذلك كذلك.
أيضا الشركة ُب الشركة اؼبعمارية ،إذا اشًتكوا مثبل على أف يشًتوا أدوات العمارةٍ ،ب يعملوف على ما
يتفقوف عليو من الربح.
فاغباصل أف شركة العناف إذا أحضر واحد منهم رأس مالو ،ىذا مائة ألف ،وىذا طبسُت ،وىذا
عشرين ،واتفقوا على أف يتجروا فيها ،ىذا يعمل أكثر ،وىذا يعمل أقل ،فبل بد أف يكوف كل منهم جائز
التصرؼ ،فبل يدخل فيها سفيو ،وال ؾبنوف ،وال صغَت ،وال ؿبجور عليو ،ويكوف رأس اؼباؿ من النقود
اؼبعلومة ،ىذا مثبل مائة ألف لاير سعودي ،وىذا مثلها.
نقودا غَت سعودية أف يدفع ىذا مثبل طبسُت ألف دوالر ،وىذا عشرين ألف
هبوز أف يكوف أيضا ً
دوالر ،وما أشبو ذلك؛ ليعمل فيو كل منهما على أف يكوف الربح بينهما ،ولكن لكل منهما جزء مشاع
معلوـ ،فيقوؿ :يل نصف الربح ،ولك نصفو ،أو يل ثلثو ،ولك ثلثاه بصفتك أكثر ماال ،أو ما أشبو ذلك،
وال هبوز أف يشًتط ألحدنبا شيئا معينا ،فبل يقوؿ مثبل :لك كل شهر مائة؛ ألهنم قد ال يرحبوف إال ىذه
اؼبائة ،أو مثبل لك ربح ىذا الشهر ويل ربح الشهر الذي بعده ال هبوز ذلك.
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الضرب الثاٍل من الشركة :شركة اؼبضاربة مشتقة من الضرب ُب األرض ،وىو السفر قاؿ اهلل -تعاىل-
            

تعاىل:

          

يعٍت :إف سافرًب وقاؿ

ظبيت بذلك؛ ألف الغالب أف

التاجر يسافر؛ ألجل التجارة؛ ليستجلب سلعا  ،هبلبها على راحلتو ،مثبل يشًتيها من ىناؾ رخيصةٍ ،ب
وبملها فيبيعها ُب البلد الثاٍل بثمن أرفع ،فَتبح ُب ذلك ،فيكوف لو جزء من الربح ،ولصاحب اؼباؿ جزءا
من الربح.
تعريفها" :دفع ماؿ معُت معلوـ ؼبن يتجر فيو جبزء معلوـ مشاع من رحبو" ىذه  ،أف يكوف رأس اؼباؿ
من واحد ،والتصرؼ لواحد؛ وذلك ألنك قد تكوف ؿبسنًا للتجارة قادرا على أف تشًتي ،وعلى أف تبيع،
وعلى أف تربح وتعرؼ كيف يكوف الربح ،ولكن ليس عندؾ رأس ماؿ ،فتأٌب إىل أحد التجار الذين عندىم
أمواؿ كثَتة زائدة عن تصرفهم ،فتتفق معهم على أف يعطيك ألفا ،أو مائة ألف على أف تتجر فيها ،فيكوف
باعا على حسب ما
منك االذبار والبيع والشراء ومنو رأس اؼباؿ ،والربح بينكما  ،تارة نصفُت أو أثبلثًا أو أر ً

يتفقاف عليو.

كثَتا من الناس عندىم أمواؿ مرصودة مل وبتاجوا إليها ُب
وىذا فبا وبصل بو تنمية لؤلمواؿ؛ ألف ً
التصرؼ ،وآخروف ال هبدوف ماال يتصرفوف فيو ،فيكوف من ىذا االذبار ،ومن ىذا رأس اؼباؿ ،فيحصل ؽبذا
اضا.
اضا كأهنم أقرضوه يعٍت أعطوه اؼباؿ يسمى قر ً
ربح ،وؽبذا ربح ،ال شك أف ىذا جائز ،ويسمى قر ً

اضا إلنساف يشًتط عليو يقوؿ:
وقد عمل بو كثَت من السلف ،كاف حكيم بن حزاـ إذا أعطى مالو قر ً

أف ال ذبعل مايل ُب كبد رطبة ،يعٍت :ال تشًت بو مثبل هبائم ،فإهنا قد سبوت ،وكذلك ال تنزؿ بو واديًا ،فقد

حبرا ـبافة أف يغرؽ ،يشًتط عليو
يأٌب إذا اشًتيت ً
مثبل ً
سلعا يأتيك سيل فيحملو ويذىب ،ال تركب بو ً
شروطا.

181

أخصر المختصرات
كثَتا ،يعٍت
وذكر أف عبد اهلل بن عمرو ،وعبيد اهلل جاءا مرة من العراؽ ،وكاف أمَت العراؽ قد صبع ماال ً

لبيت اؼباؿ ،من اعبزية ومن اػبراج  ،فأعطاه عبد اهلل وعبيد اهلل ،وقاؿ :ادفعاه إىل أبيكما؛ ألنو من بيت
كثَتا.
اؼباؿ ،فاشًتيا بو حنطة وضببلىا على رواحلهما ورحبا فيها رحبًا ً
فقاؿ أبونبا  أعطوٍل رأس اؼباؿ والربح ،فإنو ما أعطى كل واحد من اعبيش ،ما أعطى إال أنتما،
فقاؿ عبيد اهلل :إنو لو خسر لدفعناه كلو ،ولو تلف لدفعناه ،عبد اهلل سكت.

اضا ،فأخذا منو نصف الربح ،فجعلوه قراضا ،وال بد أف
ٍب اتفق بعض الصحابة على أف هبعلوه قر ً
يكوف رأس اؼباؿ معلوما حىت إذا انتهت الشركة رد رأس اؼباؿ إىل صاحبو ،ويقتسماف الربح ،وال بد أف يكوف
الربح بينهما جبزء معلوـ مشاع ،فبل يقوؿ مثبل :يل ربح السفرة إىل الشاـ  ،ولك ربح السفر إىل اليمن ،بل
يقوؿ ُب كل سفرة :يل نصف الربح ،ولك :نصفو ،أو يل ثلثو ،ولك ثلثاه.
يقوؿ" :وإف ضارب آلخر فأضر األوؿ حرـ ورد حصتو ُب الشركة" يعٍت مثبل :أعطيتو مائة ألف ،وىذه
تكفيو ألي تصرؼ ،ولكن أخذ مائة ألف من آخر ،واذبر هبا ال شك أهنا تشغلو ،إف ىذه اؼبائة الثانية تقلل
من إنتاجو ،فيضر ا ألوؿ ،ففي ىذه اغباؿ يقولوف :حصتو من اؼبضاربة الثانية يردىا ُب ربح اؼبضارب األوؿ،
أوال إال وأنت تريد أف يعمل جبهده ،وبكل ما يستطيعو،
ويقتسمها مع اؼبضارب األوؿ؛ ألنك ما أعطيتو ً
واآلف قد صرؼ بعض جهده لآلخر.
أما إذا مل يضر فبل حرج يعٍت :ألنو مثبل قد يقوؿ :أنت أعطيتٍت عشرة آالؼ ،واشًتيت هبا ثيابًا،
والدكاف واسع ،أخذت من الثاٍل عشرة آالؼ ،واشًتيت هبا أحذية ،فهذا ال يشغلٍت ،ال يشغلٍت بيع
األحذية عن بيع الثياب ،فبل حرج عليو ،واغباؿ ىذه.
فإف تلف رأس اؼباؿ أو بعضو بعد التصرؼ ،جرب من الربح ،قبل القسمة ،وكذلك لو خسر يعٍت لو
مثبل أنو عزؿ رأس اؼباؿ ،وعزؿ الربح قبل القسمة ،قاؿ :سأجعل الربح ُب ثياب ،وأجعل رأس اؼباؿ ُب
أكياسٍ ،ب خسر ُب رأس اؼباؿ الذي ُب األكياس ،هبرب من الربح الذي ُب الثياب
نقف على ىذا ،ونكملو غدا إف شاء اهلل.
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س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل يقوؿ :نقرأ ُب بعض الكتب أف صفات اهلل -جل وعبل -من
اؼبتشابو ُب القرآف فهل ىذا صحيح ؟
جُ :ب ىذا تفصيل ،التفصيل أف نقوؿ :إف آيات الصفات من احملكم ،اهلل تعاىل ذكرىا بألفاظ فصيحة
معلومة ،يفهمها العرب ،ويفسروهنا ويعرفوف مدلوؽبا ،وما تدؿ عليو ،وؽبذا تفسر وتًتجم وتفهم ،فمعانيها
الظاىرة اؼبتبادرة ىذه ليست من اؼبتشاهبة.
أما كنو الصفة وماىية الصفة وكيفيتها ،ومن أي شيء ىي؟ ىذا ىو الذي من اؼبتشابو ،فمثبل اهلل -
تعاىل -ذكر العرش مع أف العرش ـبلوؽ  ،ولكن ال ندري ما ىي ماىية العرش ،ىل ىو من حديد ؟ىل
ىو خشب؟ ىل ىو من خبار؟ ىل ىو من تراب؟ ىل ىو من طُت؟
ما أخربنا اهلل -تعاىل -بشيء من ذلك ،فبل هبوز لنا أف لبوض ُب ذلك ،نقوؿ :العرش ال شك أنو
سرير عظيم ،خلقو اهلل -تعاىل -واستوى عليو ،فهذا ُب ـبلوؽ مل نقدر أف نعرؼ ماىيتو ،ومن أي شيء
ىو ،فبطريق األوىل ما يتعلق بالصفات.
اشتهر أف اؼبشركُت سألوا النيب



وقالوا :أخربنا عن ربك يا ؿبمد أىو من ذىب ،أىو من فضة ،أىو

من جوىر ؟ أىو من كذا وكذا ؟ أليس ىذا تكلف ؟ نقوؿ :نثبت هلل -تعاىل -ذاتا ،ولكن كيفية الذات
وماىيتها نتوقف ُب ذلك يكوف ىذا من اؼبتشابو ،ىذا ىو القوؿ ُب صفات اهلل تعاىل.
س :أحسن اهلل إليكم ،،ويقوؿ :ونقرأ أيضا ُب بعض الكتب أف ُب القرآف ؾبازا  ،فهل ُب اؼبسألة
خبلؼ؟ وما ىو القوؿ الراجح ،وىل ُب ذلك خطر على العقيدة ؟
ج :ىذا اشتهر عن األصوليُت ،وعن اؼبتكلمُت أف كبلـ العرب ينقسم إىل حقيقة وؾباز ،وال زبلو كتب
األصوؿ عن تقسيم الكبلـ إىل حقيقة وؾبازٍ ،ب توسعوا ُب اجملاز ،فحملوا آيات الصفات على اجملاز فقالوا:
يد اهلل ؾباز عن قدرتو ،واستواؤه ؾباز عن ملكو ،وعرشو ؾباز عن اؼبلك ،وما أشبو ذلك ،فتوصلوا بإثبات
اجملاز إىل نفي حقائق الصفات.
ٍب خالف ُب ذلك كثَت من احملققُت ،وتكلم عن ذلك ابن القيم -رضبو اهللُ -ب الصواعق اؼبرسلة ،وقبلو
أيضا شيخو شيخ اإلسبلـ ،وقالوا :إف كبلـ العرب كلو حقيقة ،وإف القرآف كلو حقيقة  ،ليس فيو ؾباز؛ ألف
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اجملاز ىو الذي يصح نفيو؛ فلذلك لبتار ما اختاره ابن القيم أنو ليس ُب القرآف ؾباز ،وأنو ليس ُب اللغة
ؾباز ،ىذا ىو الذي ىبتار ،حىت ال يتوصلوا إىل إثبات اجملاز ،ال يتوصلوا بإثباتو إىل نفي الصفات ،وإبطاؿ
داللتها وإبطاؿ معانيها.
س :يقوؿ ىل هبوز ما يفعلو بعض احملامُت من الدفاع عن بعض الناس ،ولو كاف ىؤالء الناس ؾبرمُت،
واحملاموف يعلموف ذلك ،ولكن يدافعوف عنهم ألجل اؼباؿ؟
ج :حراـ عليهم ،إذا علمت بأف ىذا ـبطئ ،فحراـ عليك أف تتوكل لو ،وربامي عنو؛ ألجل مصلحة
يعطيكها ،وإذا علمت بأف دعواه عليو ،وأنو ظامل ُب قضية ،وأنو ليس لو حق ،فعليك أف تنصحو ،وتقوؿ:
ال أتوكل لك ،فإٍل أعرؼ بأنك ـبطئ ،أو أنك ظامل.
س :أحسن اهلل إليك يقوؿ  :إذا اشًتط أحد الشركاء عدـ فسخ الشركة إال بعد زمن فهل يصح ىذا؟
ج :ال شك أف ذلك جائز ،فمثبل خاؼ أنو يفصلها ،فيتضرر ،وأهنم ذكروا أف الشركة عقد جائز؛
لكل واحد منهما فسخها ،لكن اؼبسلموف على شروطهم.
س :أحسن اهلل إليك  ،ىل هبوز للذين يقوموف بالتحريج ،اغبراج على السيارات ،ىل هبوز ؽبم الشراء
ألنفسهم ؟
ج :الصحيح أنو هبوز إذا سامح اغباضروف كلهم ومل تزد ،وصلت إىل ىذا اؼبقدار ،فزاد احملرج مثبل
عليهم ،ومل يزد أحد عليو ،فبل بأس إذا قاؿ :أنا آخذىا بعشرين ألفا ،فهل أحد يزيد فلم يزد ،فبل بأس
يكوف ىو من صبلة الزائدين ،خببلؼ ما إذا وكلو ليبيعها فباعها على نفسو.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا وكل شخص شخصا بتزويج ابنتوٍ ،ب قاـ اؼبوكل بتزويج ابنتو لرجل،
وقاـ الوكيل بتزويج نفس البنت لرجل آخر فأيهما يبضى؟
ج :ذكروا ىذا ُب النكاح ،أوال نقوؿ ال بد أنك إذا وكلت على التزويج تعُت الزوج ،تقوؿ :وكلتك
تزوج فبلنا ،وإذا ك نت مثبل بعيدا ،وقلت :أنت وكيل على ابنيت ،أو على ابنة أخي إذا جاءؾ كفء ،فإنك
تزوجو ففي ىذه اغباؿ مسألة "إذا زوج ولياف" كأخوين مثبل ،يقولوف :اغبق لؤلسبق  ،من سبق فهو الزوج،
ينظر أيهما أسبق؟ أما إذا وقعا معا فإهنما يبطبلف ٍب زبتار أحدنبا .
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يصح للوكيل أف يوكل غَته ؟
ج :ىذا ذكروه ُب الكتب ،قالوا :ليس للوكيل أف يوكل؛ ألف اؼبوكل ما رضي إال بك ،فليس لك أف
توكل غَتؾ ،لكن إذا فوضك فقاؿ :لك أف تفعلو بنفسك أو تنيب غَتؾ ،فإذا جعل إليو فبل حرج ُب
ذلك.
س :وىذا يقوؿ :ىل ألحد أف يكوف وكيبل عن اؼبدعي واؼبدعى عليو ُب نفس القضية ؟
ج :ال يتصور ىذا؛ ألنو ُب الغالب إذا وكلو ىذا ،ووكلو ىذا فبل بد أنو سيحكم لنفسو ،وُب ىذه
اغباؿ ال يتصور ،وباألخص ُب الدعوى ،وأما ُب غَت ذلك ،فإنو يصح  ،يصح مثبل أف يوكلك إنساف على
تزويج ابنتو  ،ويوكلك آخر على تزوهبها لو  ،فتقوؿ :اشهدوا أٍل زوجت فبلنة لفبلف وأٍل قبلتها عنو،
طرُب العقد.
ويسمى ىذا تويل ْ

كالوكيل ُب الشراء يوكلك واحد لتشًتي شاة ،ويوكلك آخر لتبيعها فتقوؿ :اشهدوا أٍل اشًتيت ىذه

الشاة اليت وكلٍت صاحبها ،وبعتها على فبلف الذي وكلٍت للشراء ،فتكوف وكيبل للبائع ووكيبل للمشًتي.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى أىلو وصحبو أصبعُت.
الشركة


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل" :-الثالث شركة الوجوه ،وىي أف يشًتكا ُب ربح ما يشًتياف ُب ذفبهما
جباىيهما ،وكل وكيل اآلخر وكفيلو بالثمن.
الرابع :شركة األبداف ،وىي أف يشًتكا فيما يتملكاف بأبداهنما من مباح كاصطياد وكبوه ،أو يتقببلف ُب
ذفبهما من عمل كخياطة ،فما تقبلو أحدنبا لزمهما عملو ،وطولبا بو ،وإف ترؾ أحدنبا العمل لعذر أويل
فالكسب بينهما ،ويلزـ من عذر ،أو مل يعرؼ العمل أف يقيم مقامو بطلب شريك.
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اػبامس شركة اؼبفاوضة ،وىي أف يفوض كل إىل صاحبو كل تصرؼ مايل ويشًتكا ُب كل ما يثبت ؽبما
وعليهما ،وتصح إف مل يدخبل فيهما كسبا نادرا ،وكلها جائزة ،وال ضماف فيها إال بتعد ،أو تفريط .
فصل :وتصح اؼبساقاة على شجر لو شبر يؤكل ،وشبرة موجودة جبزء منها ،وعلى شجر يغرسو ،ويعمل
عليو حىت يثمر جبزء من الثمرة  ،أو الشجر ،أو منهما ،فإف فسخ مالك قبل ظهور شبرة ،فلعامل أجرتو ،أو
عامل فبل شيء لو ،وسبلك الثمرة بظهورىا ،فعلى عامل سباـ عمل إذا فسخت بعده ،وعلى عامل كل ما فيو
مبو أو إصبلح وحصاد وكبوه.
وعلى رب أصل حفظ وكبوه ،وعليهما بقدر حصتيهما جداد ،وتصح اؼبزارعة جبزء معلوـ فبا ىبرج من
األرض بشرط علم بذر  ،وقدره وكونو من رب األرض.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،



اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت

نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت ،ذكر أف الشركة طبسة أضرب :أشهرىا شركة العناف  ،وىي اليت ذبري
كثَتا؛ وذلك ألف اإلنساف دبفرده قد يكوف عنده ماؿ قليل ،وال يستطيع أف يعمل فيو عمبل كثَتا ،فإذا
اشًتؾ اثناف أو ثبلثة أو عشرة ،أو مائة ،كل واحد منهما دفع ماالٍ ،ب اشًتكوا ُب التصرؼ ،كاف ذلك سببا
لكثرة األرباح ،وكثرة الناتج من أرباح ىذه الشركة.
يفعلوف ذلك إما ُب ذبارة  ،كأف هبمعوا مثبل مائة ألف أو ألف ألفٍ ،ب يتجروف فيها ،ويرحبوف غالبا
أرباحا مناسبة ،أو زائدة سواء كانت ذبارهتم ُب أشياء صغَتة أو كبَتة ،ففي ىذه اغباؿ يكوف الربح على ما
شرطاه.
كذلك إذا اشًتكا ُب صناعة ،صبعا رأس اؼباؿٍ ،ب اشًتكا ُب مصانع ُب أدوات صناعة ،تصنع أشياء
كبَتة أو صغَتة ،العادة أيضا أهنا يكوف ؽبا إنتاج ،وكذلك أيضا إذا جعبله ُب زراعة ،بأف اشًتكواٍ ،ب اشًتوا
أدوات الزراعة اليت ينتجوف هبا اؼبزروعات من اغببوب والسماد ،وما أشبو ذلك ،فيكونوف شركاء ُب النتاج،
أو ما أشبو ذلك.
الشركات اآلف كثَتة :شركات ذبارية ،وشركات معمارية  ،وشركات زراعية ،وشركات مفاوضة صناعية،
أو ما أشبهها ،اؼبسانبة فيها جائزة ،واختلفوا ُب بيع السهاـ ،اإلنساف مثبل اشًتؾ ُب شركة مثبل كشركة
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"سابك" اليت ىي صناعية منتجةٍ ،ب احتاج فهل لو أف يبيع سهامو اليت ُب ىذه الشركة ،أو شركة النقل
مثبل ،أو شركة األلباف ،ىذه الشركات ال شك أهنا تنتج ،وأهنا تسوؽ إنتاجها  ،ويكوف إنتاجها فيو أرباح
يرحبوف كثَتا.
الصحيح أنو إذا كانت النس بة معلومة جاز البيع فهم عادة ىبربوف برأس اؼباؿ عندما يفتحوهنا ،أو
يبتدئوهنا ،فيقولوف :رأس اؼباؿ مائة مليوف ،أو ألف مليوف ،أو رأس اؼباؿ نصف مليوفُ ،ب ىذه اغباؿ تعرؼ
نسبة اؼبسانبُت ،فلو كاف لئلنساف سهم من ألف سهم ،أو من مائة ألف ،لكاف معروفا ،فيقوؿ :بعتك
سهم ي الذي ىو واحد ُب األلف ،أو واحد ُب األلفُت .هبوز ذلك ال حرج ُب ذلك؛ ألنو يصبح شيئا
معلوما.
والذي اؼبعاملة اؼبتشبهة ال هبوز بيعها ،مثل اؼبسانبات ُب البنوؾ ؛ وذلك ألف البنوؾ غالبا أعماؽبا
ربوية ،فيها ربا؛ فلذلك اؼبسانبة فيها ال ذبوز ،وكذا شراء األسهم ،وإف كاف هبوز اإليداع فيها ،إيداعا
عاديا ،وإذا قيل :إف الشركات الكبَتة ،الشركات التجارية ،أو الشركات الصناعية ،أو اؼبعمارية مثبل أو
الزراعية ،أو شركات الكهرباء مثبل ،أو النقل أو اإلنتاج إهنا تودع أمواؽبا ُب البنوؾ ،وتأخذ عليها أرباحا.
فيقاؿ :إف ىذه األرباح جزء يسَت بالنسبة إىل إنتاجها ،فقد يكوف إنتاجها مثبل مائة مليوف ،ويكوف
الذي تأخذه من البنوؾ ما يساوى ربع مليوف ،أو كبوه فعلى ىذا اؼبعتاد أهنم ُب كل سنة يقسموف األرباح،
ففي ىذه اغباؿ ال بأس أف اؼبساىم فيها يأخذ سهمو من ىذه األرباح ،وحيث إف فيها ىذه الشبو بعض
اؼبشايخ يقوؿ :يتصدؽ بربعو أو عشره.
كبن نقوؿ :يكفيو لو تصدؽ بربع العشر؛ ألنو أكثر من اعبزء الذي يأخذ من الربا ،فعلى ىذا يصح بيع
ىذه األسهم وشراؤىا؛ وذلك ألهنا شيء معلوـ معُت ؿبدد معروؼ النسبة؛ يعرؼ أف لك ُب ىذه الشركة
كذا وكذا من النسبة واحد ُب األلف؛ أو واحد ُب األلفُت ،فأنت ما تبيع إال نصيبك ،واؼبشًتى ينزؿ
منزلتك ُب استحقاؽ ما تستحقو من األرباح.
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وأما جعلها ذبارة  ،فأرى أف ذلك مكروه ،فكثَت من الناس يشًتي السهاـ ُب ىذه الشركة ،مثل شركة
الراجحي ،فإذا ارتفع السعر باعها ٍ ،ب بعد أياـ  ،أو بعد شهر وبس بأهنا نزؿ السعر ،فيشًتي سهاما  ،وال
يزاؿ كذلك ،وال شك أهنم يتعرضوف للخسراف كثَتا ،فقد يشًتيها على أهنا رخيصةٍ ،ب تزداد رخصا.
وعلى كل حاؿ أجاز العلماء بيع األسهم  ،إذا كانت معلومة ،وليس فيها شيء من الشبهة ،وأجازوا
أخذ أرباح السهاـ من الشركات الكبَتة  ،ولو كانت تودع ُب البنوؾ ،أو تقًتض من البنوؾ ،ويتصدؽ دبا
يظنو الغالب أهنم ىبربوف إذا سأؽبم اؼبساىم ما قدر الربح أو الفوائد اليت دخلت عليكم من البنوؾ؟ فإذا
قالوا :واحد ُب األلف ،أو واحد ُب اؼبائة تصدؽ بو أو زاده احتياطا ،فأخرجو وتصدؽ بو ،والبقية ال بأس
هبا.
العادة أف الش ركاء يشتغلوف بأبداهنم ،فيكوف من ىذا اؼباؿ والبدف  ،ومن ىذا مالو وبدنو ،ومن ىذا
مالو وبدنو ،يشًتكوف صبيعا ُب العمل  ،ويشًتكوف ُب اؼباؿ ،لكن الشركات الكبَتة تأخذ السهاـ فقط ،وتأٌب
بعماؿ أجانب يعملوف ؽبا ُب قيادة السيارات ،وُب تشغيل اؼباكينات مثبل ،وَب تسويق اإلنتاج ،وما أشبو
ذلك ،وبتاجوف إىل عماؿ.
ذكر بعضهم أف شركة "سابك" تربح ُب كل سنة كبو ثبلشبائة مليوف ،أو أربعمائة مليوف ،وأهنا تصرؼ
اعبميع ُب إعاشات العماؿ  ،وَب األدوات ،وما ربتاج إليو الشركة ،ويبقى كبو العشر ،أو نصف العشر من
اإلنتاج يوزع على اؼبسانبُت ،فب ا يدؿ على أهنم يستغرقوف أكثر اإلنتاج ،وال يبقى إال جزء يسَت منو ىو
الذي يوزع على اؼبسانبُت.
كذلك أيضا الشركات الزراعية يعٍت :هبمعوف مثبل رأس ماؿ كثَتٍ ،ب يشًتوف األدواتٍ ،ب وبرثوف
ووبفروف اآلبار ويشًتوف اؼبضخات ويستجلبوف األدواتٍ ،ب يبدءوف ُب اإلنتاجٍ ،ب بعد التصفية ال شك
أهنم يرحبوف فيوزعوف األرباح على اؼبسانبُت ،وال شك أيضا أهنم ىبسروف أجرة عماؿ ،وكذلك إصبلح
اؼباكينات ،ومصاريف الكهرباء ،وما أشبو ذلك فيسددوف ذلك من اإلنتاج ،والباقي يوزع على اؼبسانبُت،
وىكذا بقية أنواع الشركات.
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أما الشركات ُب العمارة فهي تدخل ُب شركة األبداف ،وأما شركة اؼبضاربة فقد عرفنا أهنا خاصة بأف
يكوف اؼباؿ من واحد ،والعمل من آخر؛ وذلك ألنو قد يكوف عند اإلنساف وقت فراغ ،وال هبد ماال  ،وىو
يستطيع أف يتجر فيعطيو اآلخر ماال ،ويقوؿ :مٍت اؼباؿ ،ومنك العمل ،ففي ىذه اغباؿ يتجر هبذا اؼباؿ ُب
األدوات اليت تناسبو ُب أطعمة ،أو ُب مشروبات مثبل ،أو ُب أكسية ،أو أحذية ،أو أدوات ،أو سيارات ،أو
أواٍل ،أو كبو ذلك.
والربح بينهما على ما شرطاه ،سواء للعامل الربع ،أو النصف ،أو الثلث ،أو ما أشبو ذلك  .وإذا قاؿ:
الربح بيننا ،ففي ىذه اغباؿ يكوف بينهما نصفُت  ،وإذا قاؿ :لك الربع ،أو لك الثلث ،أو لك الثلثاف ،فإنو
يكوف الباقي لآلخر ،وإذا اختلفا ؼبن اعبزء اؼبشروط ،فاألصل أنو للعامل؛ ألف اؼبالك لو ربح مالو ،فإذا اتفقا
على أف اعبزء اؼبشروط ثلث ،قاؿ العامل :الثلث لك يا صاحب اؼباؿ ،وقاؿ اؼبالك :الثلث لك يا عامل،
ويل الباقي .
فاؼبشروط للعامل ،ىذا ىو األصلٍ ،ب قد يكوف أيضا ُب غَت ذبارة يكوف إنساف متفرغ ،ووبسن
الصناعة فيقوؿ :أعطٍت ماال  ،وأنا اشًتي أدوات صناعية ،وأنتج والربح بيننا ،فلو مثبل أنو أعطاه واشًتى
مطابع ،وقاؿ :الربح بيننا وصح ذلك ،ىذا يطبع مثبل ،وىذا منو رأس اؼباؿ ،أو اشًتى مثبل أدوات خياطة،
ىذا منو اػبياطة ،وىذا منو اؼباؿ ،الربح بينهما مثبل ،وىكذا بقية الصناعات.
أو اشًتى -مثبل -أدوات خياطة .
ىذا منو اػبياطة ،وىذا منو اؼباؿ ،الربح بينهما -مثبل ،-وىكذا بقية الصناعات اليدوية ،وما أشبهها.
اؼبصانع اآلف تقوـ على أهنا شركات ،إما أف تكوف مسانبة ،وإما أف يكوف رأس اؼباؿ كلو من واحد ،والعمل
من اآلخر ،والناتج يكوف بينهما ،وىكذا أيضا الزراعة ،لو قاؿ :منك اؼباؿ ،ومٍت األرض ،اؼباؿ فبكن
نشًتي بو مكائن ،ونشًتي بو رشاشات ،ونشًتي بو بذورات ،وكبفر بو ،و نستأجر بو عماال ،وأنا علي
االحًتاؼ واالشتغاؿ ،وإذا حصل النتاج ،فهو بيننا نصفُت ،هبوزذلك أيضا ،ويكوف من اؼبباح اؼبعتاد ،والربح
يكوف بينهما على ما شرطا .
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لو قدر -مثبل -أنو ربح لنصف السنة كاف رأس اؼباؿ عشرين ألفا ،وُب ر نصف السنة رحبا عشرين
ألفاٍ ،ب إنو عزؿ رأس اؼباؿ ،وقاؿ :اجعل رأس اؼباؿ ُب فواكو ،واجعل األرباح ُب أطعمة ُب أرز وُب سبر -
مثبل ،-وُب شاىي أو قهوةٍ ،ب قدر أف رأس اؼباؿ كسد الذي ُب فواكو أو ُب خضروات ،وخسرُ ،ب ىذه
اغباؿ هبرب من الربح .
الربح اآلف عشروف ألفا ،وقد جعلو ُب ىذه األدوات ُب األطعمة وُب األكسية ،هبرب رأس اؼباؿ من
الربح ،ما مل يقسم ،هبوز ُب كل سنة أف يقتسما ،لو -مثبل -أنو ُب السنة األوىل صفى األرباح إذا ىي
عشروف ألفا ،فاقتسماىا كل واحد عشرة ،وكاف رأس اؼباؿ عشروف ألفا ،نستكمل هبا عاما جديداٍ ،ب خسر
رأس اؼباؿ ،ذىب عليو ما معو ،لو قدر أنو أشًتى هبا أغناماٍ ،ب قدر أهنا ماتت األغناـ ،تذىب على
اؼبالك؛ وذلك ألنو أمُت ،فهو يقوؿ :ذىب علي تعيب ،وذىب عليك مالك ،فبل أغرـ شيئا يذكر أف
بعضهم يشًتط ،ويقوؿ :رأس مايل ال ينقص ،وال يضيع منو شيء ،ولو خسرت ،فإنك تغرمو من مالك .
وىذا شرط يناُب مقتضى العقد؛ وذلك ألف الغارـ مؤسبن؛ ألنو ُب األصل أخذ ذلك ؼبصلحة اعبميع،
لكن إذا اشًتط عليو شروطا ،ومل يف هبا أو عمل خببلفها ،فإنو يضمن.
ذكرنا باألمس أف حكيم بن حزاـ كاف يعطيها لو مضاربةٍ ،ب يشًتط فيقوؿ :ال ذبعل مايل ُب كبد
رطبة :ال ذبعلو ُب حيواف؛ ألف اغبيوانات قد يأٌب عليها اؼبوت ،فيذىب باؼباؿ ،وال تنزؿ دبايل ُب واد ،ؾبرى
سيل ـبافة أف يأٌب سيل ،فيحملو فيضيع مايل ،وال تركب بو حبر ـبافة أف هتيج األمواج فيلقى مايل ُب البحر
.
إذا شرط عليو مثل ىذه الشروط ،ولكنو ما وَب هبا فإنو يضمن ،إذا تلف اؼباؿ ،أو تلف بعضها أو
خسر ،وكذلك لو تلف اؼباؿ قبل أف يبدأ ُب التصرؼ ،فأنو يذىب عليو ما معو .
عندنا شركة الوجوه ،ظبيت بذلك؛ ألنو يشًتكاف ُب اعباه ،اعباه يسمى الوجو ،إذا كاف -مثبل -أنا يل
جاه عند ىؤالء التجار ،وأنت لك جاه عند اآلخرين ،فهلم أستدين من ىؤالء ،وأنت تستدين من ىؤالء،
وقبمع ما أخذناه ،ونصرفو ونسوقو ،وما رحبنا فهو بيننا ،نقضي منو الديوفٍ ،ب نشًتؾ بعد ذلك ُب األرباح،
وننميها ،فيسمى ىذا شركة الوجوه .
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يشًتياف ُب ذمتيهما جباىهما ،اعباه ىو الوجوه ،إذا كاف اإلنساف لو جاه عند الناس ،وثقوا بو ،وأعطوه،
أعطوه بدوف أف يدفع ؽبم الثمن ،أعطوه من ماؽبم دينا أو قرضا أو كبو ذلكٍ ،ب ال بد أف يبيز ىذه الشركة،
وال يدخل عليها شيئا ليس منها ،فإف أدخل فيها كسبا نادرا ،فإهنا تبطل؛ وذلك ألهنا مبنية على اؼبساواة .
لو قدر أف أحدنبا اشًتى أكثر أحدنبا صار لو وجو ،فاستداف مبلغ طبسُت ألفا ،والثاٍل حصل على
عشرة اآلؼ ،وصبعها ستُت ألفا ،وتصرؼ فيها بالبيع والشراء والتنمية ،سواء ُب ذبارة -مثبل -أو ُب حرث
أو ُب بناء ،أو ما أشبو ذلك .
الربح بينهما؛ وذلك ألف كبل منهما جاء دبا يقدر عليو ،واستداف وبذؿ وجهو عند التجار وعند
األثرياء ،وحصل على ما حصل عليو ،ولو تفاوتا ،لكن لو اتفقا على أف من أتى باألكثر ،فلو ربح أكثر
جاز ذلك كما جاء رأس اؼباؿ .
إنو -مثبل -لو قاؿ :أنا أتيت خبمسُت ألفا وأنت أتيت بعشرة ،فيكوف يل -مثبل -ثلثا الربح ،ولك
الثلثُ ،ب ىذه اغباؿ هبوز" ،اؼبسلموف على شروطهم" .
وكذلك أيضا لو تفاوتا ُب العمل ،لو أف أحدنبا يشتغل عشر ساعات ،واآلخر طبس ساعات ،أحدنبا
يشتغل النهار كلو ،واآلخر يشتغل طبس ساعات من الليل ،جاز أف يتفاوتا ُب الربح ،ويقوؿ :بصفيت أكثر
منك عمبل يل ثلثا الربح ،ولك الثلث ،هبوز ذلك إذا اتفقا عليو ،لو كاف أحدنبا أذكى من اآلخر ،وأعرؼ
بتسويق السلع ،وأعرؼ بالتجار وبتصريف اؼباؿ ،واشًتط لنفسو أكثر ،فاؼبسلموف على شروطهم .
ٍب يقوؿ :وكل واحد منهما وكيل اآلخر وكفيل عنو بالثمن ،وأصحاب الديوف يطالبوف ىذا ،ويطالبوف
ىذا؛ وذلك ألهنما هبتمعاف ُب ىذا اؼباؿ ،صبعاه ُب دكاف واحد ،وُب مستودع واحد ،فأصحاب الديوف
صاحب اػبمسُت ألفا يطالبهما معا ،فيطالب صاحب العشرة ،ويقوؿُ :ب شركتكم ىذه يل دين ،واستدنتم
مٍت طبسُت ألفا ،أعطٍت؛ ألنك أحد الشركُت ،وكذلك صاحب العشرة يطالب اآلخر ،ولو أنو ليس ىو
الذي اقًتض منو ،فكل منهما وكيل عن اآلخر ،كما أهنما يتصرفاف بالوكالة إذا غاب أحدنبا ،فإنو يبكن
تصرؼ اآلخر ُب ىذا اؼبلك ،إذا باع -مثبل -ىذا الكيس بيعو صحيح ،نصفو لو ملكا ،ونصفو لشريكو،
وشريكو قد وكلو ،فيمكن تصرفهما فيو حبكم ملكو ُب نصيبو ،وحبكم الوكالة ُب نصيب شريكو ،وإذا أوَب
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أحدنبا دينا عن اآلخر ،فإنو تربأ  ،تربأ ذمة اؼبوُب ،ويسلم وليس لو أف يطالب اآلخر ،ويقوؿ :أنت الذي
اقًتضت أو استدنت مٌت .
الضرب الرابع شركة األبداف:
وىي أف يشركا فيما يبتلكاف بأبداهنما من مباح كاصطياد وكبوه ،أو يتقببلف ُب ذفبهما من عمل
كخياطة وكبوىا .ؼباذا ظبيت؟؛ ألنو ليس معهما رأس ماؿ ،وإمبا يشًتكاف ُب األبدافُ ،ب أبداهنما ،ذكر ابن
مسعود يقوؿ :اشًتكت أنا وعمار وعبد الرضبن بن عوؼ فيما نكتسب يوـ بدر ،فجاء عبد الرضبن
بأسَتين ،ومل أجئ أنا وعمار بشيء ،أشرؾ بينهما النيب  ىذه شركة أبداف .
وتصح ُب الكسب اؼبباح باألبداف ،وُب األعماؿ البدنية ،فإذا اشًتكا ُب اغبشيش ىو الذي قطع
النبات ،وىو أخضر -مثبل -أو يابس وبيعو ،ىذا معو منجل وبش بو ،وىذا معو كذلك وبمبلنو -مثبل-
على ظهورنبا أو على دابتيهما أو على سيارهتما أو يبيعاف ،أو اشًتكا ُب اغبطب ،وبتطبافٍ ،ب وبمبلنو،
ويبعانو ،كل واحد منهما هبمع ما يقدر عليو من اغبطب أو اشًتكا ُب الصيد ،من اؼبباح كصيد الظباء -
مثبل -أو صيد ضبر الوحش أو الوعوؿ أو األرنب أو الضب أو كبو ذلك ،االصطياد من اؼبباح ،أو اشًتكا
ُب صيد اعبراد وكبوه ،كل منهما هبمع ُب أو ٍاف ىذه األواٍل اليت هبمعوف فيها إف صحت ىذه الشركة .
وىكذا أيضا إذا تقببل ُب ذفبها ُب ذمتيهما أعماال كخياطة ،ويشًتكاف ُب فتح دكاف ىبيطاف فيو
باألجرة يعٍت يستأجراف الدكاف -مثبل -ويشًتياف األدوات كاؼباكينات ،ماكينات اػبياطة وما أشبهها.
وكذلك لو اشًتكا ُب تغسيل الثياب ُب مغسلة ،ىذا يغسل من جانب ،وىذا يغسل من جانب ،أو ىذا
عليو التغسيل ،وىذا عليو الكي ،أو اشًتكا ُب صنعة مباحة كحجامة -مثبل -أو حياكة أو حبلقة ،كما ىو
مشاىد أف اغببلقُت يستأجروف دكانا ،ووبلق كل واحد منهم ،ويشًتكاف ُب الكسب بينهم .
أو اشًتكا ُب البناء ،يعٍت :يبنياف للناس باألجرةُ ،ب بناء عمارات أو منازؿ عادية أو -مثبل -أسواؽ أو
مساجد أو مدارس ،يشًتؾ صباعة ،ويأخذوهنا مقاولة -مثبل -أو كبو ذلكٍ ،ب يعطوف عماؽبم ما
يستحقوف ،والبقية يقتسمونو بينهم ،يصح ذلك .
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وكذلك لو اشًتكا ُب حرث كالعماؿ الذين يشًتكوف ُب سقي لبلٍ ،ب يصرمونو ويبعونو ،ويعطوف
أي معمل يعمل ،فنشاىد أىل الورش -
صاحبو نصيبو ،ويشًتكاف ُب الباقي ،وكذلك لو اشًتكا ُب معملّ ،

مثبل -يكونوف شراكة ،وأىل النقل سيارات األجرة وسيارات النقل أو القبلبات وما أشببها ،قد يكونوف
شركة .
فاغباصل أف شركة األبداف شركة يكثر االحيتاج إليها ،ويكثر وقوعها ُب الناس ،والناس على ما
يتعارفوف فيو ،وٍب لو أف إنسانا أعطى -مثبل -كيسو ليطحن عند ىؤالء الطحانُت جاز لو أف يطالب الثاٍل؛
ألهنما مشًتكاف ُب ىذا الطاحوف ،وأعطاه -مثبل -خبزه ليخبزه ،أيُ :ب فرف ،فجاز أف يطلبو من الثاٍل،
يقوؿ :أعطيت شريكك كيس دقيق كي ىببز ،فأنت مطالب بو؛ إلنك وإياه شريكاف ،أو-مثبل -أعطاه
سيارتو؛ ليصلحهاُ ،ب ىذه الورش وغاب صاحبو الذي أعطاه ،فإنو يطالب يطلب سيارتو ،أو يطلب
إصبلحها من اآلخرين ،فيقوؿ :أقبزوىا ،فإنكم سواء ُب ىذا اؼبكاف ُب ىذا اؼبصنع .
أعطى ثوبو واحدا ،وجاء ومل ىبطو ،يطالب اآلخرين خبياطتو ،ويقوؿ :أنتم سواء ُب ىذا اؼبكاف ،فعليكم
أف تنجزوه ،أعطاىم -مثبل -خشبا؛ لينجره بابا أو حديدا؛ ليصلحو بابا ،فإنو يطالب كل واحد منهم
بإقباز ىذا العمل ،وال يقولوف :إنك لست صاحبنا ،أو لسنا الذين أخذنا منك ىذا العمل ،بل عليهم أف
ينجزوا ىذا العمل الذي يتقبلو واحد منهم؛ ألهنم كلهم معتمدوف ُب ىذا اؼبكاف ،ىذا معٌت قولو :فما تقبلو
أحدنبا لزمهما عملو ،وطلبا بو .
تقبل واحد -مثبل -أف يبٍت ىذا اعبدار ،فأصحاب اعبدار يطالبوف الثاٍل ويطالبوف الثالث ،ويقولوف:
أقبزنا ما التزمت بو ،إذ تقبل الواحد منهم -مثبل -حفر ىذه البئر يطالب اعبميع أف وبفروىا ،وأف ينجزوا
ىذا اغبفر ،وىكذا لو أعطى الثوب واحدا ،فلو أف يطالب الثاٍل بإقباز خياطتو أو بإقباز غسلو أو كبو
ذلك ،ويطالب كل منهما دبا تقبلو اآلخر .
يقوؿ" :وإف ترؾ أحدنبا العمل لعذر أو لغَت عذر فالكسب بينهما"؛ وذلك ألهنما متفقاف على أف
الكسب بينهما ،فلو قدر أف أحدنبا زبلف يوما ،أو سافر يوما ،أو أياما ألمر عارض ،والبقية يشتغلوف ُب
ىذه الورش -مثبل -أو ُب ىذه العمارة ،فإف الكسب بينهم صبيعا؛ وذلك ألهنم مستووف ُب أهنم استأجروا
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ىذا اؼبكاف ،وتقبلوا ىذه األعماؿ ،والعادة أهنم يتساؿبوفُ ،ب من غاب يوما أو يومُت ،يعذرونو ال سيما إذا
كاف لو عذر ،وقد يتغيب كسبل -مثبل -أو تعاجزا ،ال شك أيضا أنو معذور ،يعٍت :والكسب بينهما،
ولكن لو اتفقا على أف من غاب ،فإنو ينوب من يقوـ مقامو لزمو ،سيما إذا سافر سفرا بعيدا ،أو مرض
مرضا مزمنا أو طويبل ،فإف عليو أف ينوب مكانو.
وإذا احتاج أحدنبا من الشركة أخذ شيئا ،فإنو يكوف قرضا حىت يقتسما فيخصم من نصيبو يقوؿ:
ويلزـ من عذر أو مل يعرؼ العمل أف يقيم مقامو بطلب شريك ،إذا كاف -مثبل -مريضا ،أو انشغل بعذر،
فقاؿ شريكو :اؼبكاف وبتاج إىل عماؿ ،فعليك أف تقيم مقامك من يعمل؛ فإف العمل مشروط بيننا .
كبن صبيعا نعمل يكوف الكسب بيننا ،يلزمو أف يأٌب بعامل على حسابو ،ويعطيو أجرتو من نصيبو ليقوـ
مقامو.
وىكذا لو مل يكن وبسن الصنعة ،يعٍت :قد ال وبسن بعضهم اغببلقة -مثبل -أو اػبياطة ففي ىذه
اغبالة ال بد فبن يقوـ مقامو إذا طالبوه ،إذا قالوا لو :أنت ال ربسن ىذه الصنعة ،ال ربسن الطباعة أو
التسجيل -مثبل -إذا كاف مسجبل ،وال ربسن اغبياكة ،وال ربسن النجارة ،فأنت اآلف اشًتكت معنا عمبل
بدنيا ،وال تشتغل كبن الذين نشتغل ُب ىذه األمور اؽبندسية ،وكبوىا يلزمو أف يقيم من يقوـ مقامو ُب
العمل الذي يعجز عنو أو الذي ال وبسنو إذا طالبو بذلك شركاؤه .
الضرب اػبامس شركة اؼبفاوضة :وىي أف يفوض كل إىل صاحبو كل تصرؼ مايل ،ويشًتكاف ُب كل ما
يثبت ؽبما وعليهما ،فتصح إف مل يدخبل هبا كسبا نادرا ،كأف شركة اؼبفاوضة تعم صبيع الشركات صبيع
الشركات اؼبتقدمة .
وصورهتا :أف ينضم كل واحد إىل اآلخر ،فيقوؿ :كبن شركاء ُب اؼباؿ الذي بأيدينا ،وكبن شركاء ُب
الكسب الذي نكسبو ،بأب داننا ،وكبن شركاء فيما نتدينو بذفبنا ،وكبن شركاء فيما كبصل عليو من اؼبباح،
من الكسب اؼبباح من صيد أو ما أشبو ذلك ،كل واحد يفوض اآلخر ،فيقوؿ :فوضتك فيما وبصل ،وفيما
ذبده ،ويقوؿ :اآلخر أنا فوضتك ،فيفوض كل منهما إىل صاحبو كل تصرؼ ،ويعم ذلك أيضا التصرؼ
الذي تد خلو النيابة ،ولكن ال هبوز أف يفوضو ُب كل شيء ربت تصرفو؛ ألنو لو قاؿ ذلك لتسلط عليو،
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فقد يطلق زوجتو ،ويقوؿ :إنك فوضتٍت ،ويهتك عرضو ،ويقوؿ :أنت فوضتٍت ،ويهب أموالو ،ويتصدؽ هبا،
ويقوؿ :إنك فوضتٍت ،أنا مفوض من فبلف ،إمبا التفويض فيما ىو معتاد أف يفوضو أحدنبا إىل اآلخر،
فكأف ىذه شركة تعم صبيع أنواع الشركة اليت يبكن أف تدخل ُب اسم شركة ،يفوض كل منهما إىل صاحبو
كل تصرؼ مايل .
ففي ىذه اغباؿ ينفذ تصرفو كوكيل ،فيبيع من ماؿ من فوضو ،ويشًتي لو -مثبل ،-ويضارب دبالو،
ويتاجر بو ،ويزارع بو ،ويتجر فيو حبسب العادة ،فيكوف شريكا ُب كل ما يبلك ،ويكوف مفوضا ُب كل ما
يبلك .
يشًتكاف ُب كل ما يثبت ؽبما ،وعليهما ويشًتكاف ُب كل ما يثبت ؽبما ،لو أىديت إىل أحدنبا ىدية
صارا شريكُت فيها ،أو صاد أحدنبا صيدا صارا شريكُت فيها -مثبل ،-أو ربح أحدنبا ُب ذبارة ُب بيع
صارا شريكُت فيها .
وكذل ك أيضا إذا لزـ أحدنبا شيء ،فإهنما يدفعانو ،فلو أتلف أحدنبا أحرؽ أحدنبا ثوبا -مثبل -أو
أفسده ضمناه صبيعا ،وكذلك كل ما يتلفو أحدنبا أو استداف أحدنبا دينا ،فإهنما صبيعا يقوماف بقضائو،
ولصاحب الدين أف يطالب من يشاء منهما ،لكن ال يدخبلف فيها كسبا نادرا .
إذا أ دخبل فيها كسبا نادرا ،فإهنا ال تعترب ،أو يكوف ىذا الكسب النادر مثل للكسب النادر بلقطة أو
كنز أو مَتاث ،فتفسد ،ويكوف لكل منهما ربح مالو وأجرة عملو؛ وذلك ألنو إذا وجد أحدنبا لقطة،
وعرفها وصار ؽبا قيمة ،وملكها ،فهذا ماؿ زائد ،وكذلك -مثبل -لو مات قريب أحدنبا؛ فورث منو مائة
ألف ،أو كبوىا ،فهذا اؼباؿ كسب نادر ،فبل يكوناف شريكُت فيو .
ٍب يقوؿ :وكلها جائزة ،وال ضماف فيها إال بالتعدي أو التفريط ،قد عرفنا الفرؽ بُت اعبائزة والبلزمة ،إف
اعبائزة ىي اليت يلزـ األخذ فيها ،وال يتمكن من فسخ البلزمة ،أما اعبائزة ىي اليت هبوز فسخها  .المساقاة
وننتقل إىل اؼبساقاة :تصح اؼبساقاة على شجر لو شبر يؤكل ،وعلي شبرة موجودة جبزء منها ،وعلي شجر
يغرسو ،ويعمل عليو حىت يثمر جبزء من الثمرة ،أو من الشجر أو منهما .
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ىذا تعريف اؼبساقاة :مشتقة من السقي؛ وذلك ألف أىم ما يعملو اؼبساقي ىو إخراج اؼباء من اآلبار
وإصبلح األهنار واعبداوؿ حىت تشرب األشجار .
فمثالو :إذا كاف لو لبل وعجز عن سقيو ،فقاؿ آلخر :اسقو ،والثمرة بيننا ،اسقو والثمرة بيننا ،اسقو
وزبره -مثبل -ولقحو واصرمو ،ولك نصف الثمرة أنا الذي غرستو ،وعملت عليو حىت نبت ،وأشبر ،ولكٍت
اآلف منشغل ،عاجز عن سقيو ،فيكوف من ىذا السقي ،ومن ىذا الشجر ،ودليل ذلك ؼبا فتحت خيرب،
سبلك اؼبسلموف شجرىا وأرضها .
اؼبسلموف منشغلوف بالقتاؿ وباعبهاد ،فاتفق النيب  مع اليهود الذين ىم أىلها أف يعملوا فيها بنصف
الثمرة ،يعملوا ُب سقيها وحرثها وترتيب وتلقيح وصراـ ،وؽبم نصف الثمرة ،فدؿ ذلك على جواز اؼبساقاة،
وليس خاصا بالنخل ،بل على غَت النخل كشجر العنب والتوت والرماف واػبوخ واؼبشمش والطماطم،
وكذلك أيضا الفواكو ،مثل البطيخ بأنواعو والتفاح بأنواعو ،وما أشبو ذلك .
ىذه أيضا يصح أف يساقى عليها ،كذلك لو أف الثمرة موجودة ،قد بدت شبرة الشجر ،وعجز صاحبها
عن إسباـ بقيتها ،فقاؿ لعامل :لك ربعها على أف تسقيها حىت تثمر أو تنمو ،أو حىت تنضج ،وعلى أف
ذبذىا -مثبل -أو تلتقط ىذه الثمرة اؼبوجودة كشجر األترج -مثبل -أو الباذقباف ،هبوز ذلك ولو جزء منو
ما شاء .
وكذلك لو قاؿ -مثبل :-ىذه األرض ،وأنا أشًتي لك الشجر ،اغرس الشجر ،واسقو ،ىذه البئر،
اسقو ،أخرج اؼباء ،واسق الشجر إىل أف يثمر ،وإذا أشبر فهو بيننا :يل نصفو ،ولك نصفو -مثبل ،-أو الثمرة
بيننا ،يل نصفها ،ولك نصفها ،أنا مٍت األرض ،ومٍت الشجر ،ومٍت اآلبار ،وأنت منك العمل عمل يديك،
يصح ذلك أيضا ،ويكوف جبزء مشاع  ،وال هبوز أف يشرط لو شبرة شجرة معينة ،ال يقوؿ -مثبل :-يل شبر أو
سبر السكري -مثبل -ولك سبر الصهيب ،أو يل شبر ىذه الشجرات األربع .
ؼباذا ال هبوز ؟ ألهنا قد تثمر ىذه ،وال تثمر األخرى ،وقد تكوف إحدانبا أكثر شبرة من األخرى،
فيحصل بذلك الضرر والغنب على أحدنبا.
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أما إذا قاؿ :لك الربع أو الثلث أو النصف من صبيع الثمرة ،رفيعها ووضيعها ،غاليها ورخيصها ،إف
صح ذلك فيكوف جبزء من الثمرة كنصفها أو جبزء من الشجر بأف يقوؿ -مثبل :-إذا أشبر فلك نصف
الشجر ،أو منهما لك نصف الثمر ،ولك نصف الشجر ،شجري الذي لك نصفو نصف شبرتو ،وشجرؾ
لك ،أو ما أشبو ذلك .
قد تقدـ أف اؼبساقاة واؼبزارعة عقد جائز ،لكل منهما فسخو ،العامل قد يفسخ واؼبالك قد يفسخ ،فإذا
فسخ العامل فقط أسقط حقو ،لو قدر -مثبل -أنو اشتغل وسقى شهرا أو نصف شهرٍ ،ب تركو؛ فإنو
يكوف قد أضر بصاحب الشجر ،فبل شيء لو؛ ألنو يقوؿ :أنا اتفقت معك على أف تسقيو حىت يثمر،
وأنت اآلف تركتو ،ولن تسقو فبل شيء لك ذىب تعبك وعملك .
أما إذا فسخ اؼبالك عندما ظهرت الثمرة أو عندما قبل أف تظهر الثمرة يعٍت سقاه -مثبل -نصف سنو
قبل أف يظهر شبر النخلٍ ،ب طرده اؼبالك لغَت سبب ،فإنو يعطيو أجرة مثلو ،يعٍت :عن كل شهر كذا وكذا .
فأما بعد ظهور الثمرة ،فإنو يستحق منها؛ وذلك ألهنا إذا ظهرت ،وقدرت -مثبل ،-فإف لو إذا نصيبو
منها ،حىت ولو منعو اؼبالك ،وسبلك الثمرة بظهورىا ،وقد ذكرنا فيما تقدـ أنو إذا باع النخل بعد أف يقدر،
فإف الثمرة للبائع ،وىا ىنا يقوؿ :سبلك الثمرة بظهورىا ،يعٍت :يبلكها العامل؛ ألنو عمل حىت ظهرت الثمرة،
فعلي العامل سباـ العمل إذا فسخت بعده عليو أف يتمم العمل ،وإذا طرده اؼبالك مل يسقط حقو من ىذه
الثمرة ،العامل ما لو من أنو يعمل بيده ،فكل ما فيو مبو الثمرات ،أو إصبلحو ،فإنو يلزمو فعليو تركيب،
وعليو اللقاح ،وعليو اعبذاذ ،وعليو اغبصاد ،وعليو السقي ،وعليو الزبر ،وعليو حرث األرض ،وعليو إصبلح
ؾباري اؼباء ،وعليو إصبلح األدوات اليت يبشي معها اؼباء ،ويكوف أيضا على حسب االتفاؽ .
ولو اتفقا على أف اؼبالك يدفع قيمة اؼبشًتوات كلها ،فلو ذلك وعلي رب األرض حفظو ،يعٍت :إذا
اهندـ -مثبل -جدار ،أو انقطع الشباؾ ،فعليو إصبلحو ،أو اهندمت البئر فعليو حفظها ،أو كذلك أيضا
خربت اؼباكينة ،فعليو إصبلحها ،وإذا كانا شريكُت ،فعليهما بقدر حصتيهما ُب اعبذاذ ،إذا ما بقي إال
حصاد الزرع ،يقوؿ :على نصف اغبصاد وعليك نصفو -مثبل -إف اتفقا على أف اغبصاد على العامل
واعبذاذ عليو ،لزمو ذلك ،وإف اتفقا أف اغبصاد على العامل واعبذاذ عليو لزمو ذلك .
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المزارعة
أما اؼبزارعة فهي زرع األرض إذا كاف إلنساف أرض صاغبة للزراعة ،وفيها -مثبل -بئر ،وعليها ماكينة،
فإنو واغباؿ ىذه فقد وبتاج إىل من وب رثها ومن يزرعها ،يتفق مع العامل عليك أف زرعها ،ولك جزء من
شبرىا ،لك نصف الثمرة أو ربعها أو ما أشبو ذلك هبوز ذلك أيضا ،فإف خيرب فيها مزارع أيضا ،وكاف كثَت
من الصحابو ؽبم أرض ،فكانوا يكروهنا جبزء فبا ىبرج منها كثلث أو ربع أو كبو ذلك .
وال هبوز أف يقوؿ :لك زرع ىذه البقعة ،ويل زرع ىذه البقعة ،ىذا ال هبوز ماذا يسمى؟ اؼبخابرة،
ويسمى أيضا احملاقلة ،وقد ورد النهي عن اؼبخابرة ،وال شك أنو النهي ألجل أو ـبافة أف يكوف فيو شيء
من الغنب على أحدانبا ،ال بد أف يقوؿ :لك ثلث أو الربع أو العشر أو الثلثاف فبا ىبرج من األرض ،ووبدد
األرض اليت مسافتها كذا وكذا ،ووبد ما يبذر يبذر فيها برا -مثبل -أو رزا أو شعَتا أو ذرة ،يبذر فيها
مسافة عشرين باعا أو مائة باع ،اختلفوا ىل يكوف البذر من رب األرض؟ أو يكوف من العامل على روايتُت
.
والصحيح أنو هبوز أف يكوف من رب األرض ،وأف يكوف من العامل البذر ،ولكن ال هبوز أف يقوؿ:
آخذ بذري بعد اغبصادٍ ،ب نقتسم الباقي ،بل يقتسماف اعبميع سواء كاف البذر من اؼبالك أو من العامل
ننتهي من ىذا واهلل أعلم.
س :أحسن اهلل إليك ،ىذا السائل يقوؿ :فضيلة الشيخ :ما يفعلو الناس اليوـ من استقداـ عامبل،
ووضعو ُب ؿبل ذباري ،ويقوؿ :أنا أعطيو كل شهر طبسة أالؼ لاير وما ذاد فهو لك ،فهل جائز ؟
ج :مضطروف إىل ىذا يقولوف :إننا نضطر إىل أف نأخذ منهم شيئا معلوما؛ وذلك ألهنم يقولوف :عادة
إف العامل ال يؤسبن كثَتا ،فقد يبيع -مثبلُ -ب اليوـ خبمسمائة ،وهبحد منها مائة أو أكثر أو أقل ،فيقولوف:
من اؼبصلحة أف نأجره أف قبعل اؼبكاف كأنو مؤجر .
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أما قواعد الشرع ،فإهنا ال تبيح ذلك ،يعٍت :عادة؛ ذلك ألنو يؤجره الدكافٍ ،ب البضائع قد تكوف
البضائع رأس ماؽبا عشرين ألفا ،أو طبسُت فيقوؿ :أجرتكها ،قد يكتب عليو أهنا بيدؾ كذا و كذا ،قد
يرتفع السعر عند عزلو -مثبل -فيتضرر العامل إذا كاف شراؤؾ ؽبا -مثبل -الكيس دبائة ،وؼبا أردت أف تعزلو،
قلت :أعطيتٍت الدكاف دبا فيو ،فيو -مثبل -عشرين ثوبا ،وفيو كذا وكذا ،ووبتاج إىل أف يشًتيها ،قد يرتفع
السعر ،قد ينخفض ىذه نري السعر أنو ال هبوز ،وأف اإلنساف عليو أف هبلب أناسا مأمونُت موثوقُت ،وإذا
مل يأت هبم فعليو أف يباشر األعماؿ بنفسو .
س :أحسن اهلل إليكم ،،أيضا ما يفعلو أصحاب سيارات األجرة الليموزين ،حيث إهنم يطالبوف السائق
بإعطائهم مائيت لاير يوميا ،سواء توفر ذلك أو مل يتوفر ؟ .
ج :ىذا أخف؛ ألنو يعترب أجرة ،الناس يؤجروف السيارات ،اآلف إنساف ال هبد سيارة ،يستأجر سيارة
مثبل -كل يوـ دبائة أو كل ساعة بكذا وكذا ىذا يكوف من باب األجرة .س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :لدي سهم ُب إحدى الشركات ،أريد أف أبيع ىذا السهم على شخص
بثمن مؤجل أكثر من سعره اغبايل فهل ىذا جائز ؟
ج :أري أنو ال هبوز؛ وذلك ألنو بيع دين بدين ،السهاـ ما قدرت والثمن ما قدرت .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :لو اشًتؾ اثناف ُب عمليتُت ـبتلفتُت -مثبل -شخص يعمل ُب اػبياطة،
واآلخر ُب اغبدادة ،فهل ىذه الشركة من شركة األبداف ؟ .
ج :هبوز ذلك إذا كاف -مثبل -اشًتكا ىذا خياط ،وىذا غساؿ ال بأس بذلك .
س :أحسن اهلل إليكم ،،ذكرت -يا شيخنا -أنو ال هبوز ربديد شبر شجرة معينة وقلت ُب اؼبساقاة :إنو
هبوز أف يقوؿ :لك أف تلتقط شبر شجرة معينة فما الفرؽ بينهما ؟ .
ج :األصل أف اؼبساقاة تكوف على جزء معلوـ بالنسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر ،فبل هبوز أف يقوؿ
مثبل -اؼبالك :يل النوع كذا ،ولك نوع كذا يل -مثبل -شبر النبت ،ولك شبر الثلج ،ال هبوز ذلك؛ ألفىذه قد تثمر ،وىذه قد ال تثمر -مثبل ، -وأما إذا اتفقا على النسبة أف لك الربع من الشجر كلو أو الثلث
فذلك جائز .
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س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :كبن ثبلثة شركاء ،نعمل على سيارة نقتسم الربح بالتساوي ،علما بأف
السيارة ملك للسائق ،وليس لو سوى نصيب واحد منهم ،فحدث حادث للسيارة فمن يتحملو؟.
ج :أرى أنو يتحملو الذي كاف يقودىا سواء ىو اؼبالك أو غَته؛ ألنو اؼبتسبب فيها .
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :كيف نزكي اؼبسانبات العقارية ،واليت مكثت أكثر من طبس سنوات،
وال نعلم مصَتىا ؟ .
ج :ىذا يعترب من اؼباؿ غَت اؼبقدور عليو ،كثَت من ىذه اؼبسانبات ُب األراضي يبقى عشر سنُت أو
عشرين سنة ال يقدر أصحاهبا على أف يتصرفوا فيو ،فلو صار ربت أيديهم ،فلو أمر بأف يزكي عن كل سنة
الستغرقت زكاتو أكث ر من قيمتو أو أكثر من أرباحو ،فأرى أنو يعترب كاؼباؿ اؼبفقود يزكى إذا قدر عليو عن
سنة واحدة .
س :أحسن اهلل إليكم ،،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما حكم االشًتاؾ ُب معمل للتصوير ؟ .
ج :ال شك أف كل عمل يكوف حبلال أو حراما حبسب ذلك العمل سواء فرديا أو شركة ،فإذا اشًتكا
مثبلُ -ب فتح دكاف غبلق اللحى ،كاف الكسب حراما؛ ألف العمل حراـ ،وىكذا إذا اشًتكا ُب بيع أشرطةغناء ُب فتح دكاف ألشرطة الغناء ،ىذا منو -مثبل -الثمن ،وىذا منو التسويق كاف الكسب حراما ،وىكذا
أيضا التصوير الذي ليس بضروري -مثبل -يعترب أيضا كسبا حراما وأشباه ذلك .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :فضيلة الشيخ :ما حكم شركات التأمُت اؼبوجودة اآلف ؟ .
ج :ال هبوز االشًتاؾ فيها ،يسموهنا تعاونية ،وليس ذلك ،بل ىي ذبارية ،و قد صدرت الفتاوى من
اللجنة الدائمة وغَتىا بأنو ال هبوز اؼبسانبة فيها ،ال هبوز أف يؤمن على نفسو ،وال على ذبارتو وال على
أوالده ،وال على سكنو وال على سيارتو ،وال عربة دبن أباح ذلك ،وما ذاؾ إال ألهنم غالبا يقصدوف بذلك
نفع أنفسهم ،والكسب من وراء اؼبسانبُت .
سبب اؼبنع أوال :الغرر؛ وذلك ألنو قد يدفع ؽبم -مثبل -أمواال كل سنة يدفع ألفا أو ألفُت ،وال وبتاج
إليهم يبض ي عليو عشر سنوات ،وىو ال وبتاج إليهم ،وال يردوف إليو شيئا من ىذا اؼباؿ ،ولو أهنم قد
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يقولوف :إذا مل وبتج إلينا ُب السنة األويل ،فبل تدفع شيئا ُب السنة الثانية ،يريدوف بذلك ترغيب الناس بأف
يستمروا معهم .
األمر الثاٍل :أنو قد يكلفهم ،فقد يدفع -مثبل -ألفا أو ألفُتٍ ،ب يعمل حادثا يكلفهم عشرات
األلوؼ ،فيأخذ ما ال يستحق ،وذكر أيضا أف كثَتا من الذين يؤمنوف ىباطروف ،فتجد أحدىم يركب
األخطار بالسيارات وكبوىا ،وإذا قيل لو :ترفق ،قاؿ :قد أمنت ..الشركة تدفع عٍت ،فيتسبب ُب إزىاؽ
أرواح وُب إتبلؼ أمواؿ.
س :أحسن اهلل إليكم  ،،يقوؿ :فضيلة الشيخ ،لدى والدي أمواؿ ،فهل يعامل البنُت والبنات ُب العطية
للذكر مثل حظ األنثيُت حاؿ اغبياة؟.
ج :العطية إذا أعطى والد أوالده ،فإنو يعدؿ بينهم غبديث النعماف:
أوالدكم





اتقوا اهلل و اعدلوا بُت

فالصحيح أنو يقسم بينهم على قسم القرآف للذكر مثل حظ األنثيُت؛ ألف الصحابة كانوا

يقسموف على قسم القرآف ،لكن األشياء اليت وبتاجها أحدىم ،ال يلزمو أف يعطي اآلخر مثلها ،فإذا
احتاجت اؼبرأة -مثبل -لكسوة دبائتُت ،فبل يقوؿ :نعطي األوالد أربعمائة -مثبل -كسوة الولد -مثبل-
ستوف أو سبعوف ،وكذلك -أيضا -إذا احتاجت إىل حلي خبمسة آالؼ أو بعشرة ،فبل يلزـ أف يعطي
األوالد ضعفها؛ ألف ىذه حاجات خاصة .
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما معٍت( اعبذاذ )؟ .
ج :الصراـ يعٍت جذ النخل ،وجذه يعٍت صرـ القنواف اليت فيها التمر يعٍت قطعها باؼبنجل وكبوه .
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ورفع قدركم ،وصلى اهلل وعلي نبيننا ؿبمد وعلي آلو وصحبو أصبعُت .
اإلجارة
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على نبيننا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-فصل :وتصح اإلجارة بثبلثة شروط :معرفة منفعة وإباحتها ومعرفة أجرة إال
أجَتا وظئرا بطعامهما وكسوهتما ،وإف دخبل ضباما أو سفينة أو أعطى ثوبو خياطا أو كبوه ،صح ،ولو أجرة
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مثل ،وىي ضرباف :إجارة عُت ،وشرط معرفتها وقدرة على تسلمها ،وعقد ُب غَت ظئر على نفعها دوف
أجزائها واشتماؽبا على النفع ،وكوهنا ؼبؤجر أو مأذوف لو فيها .
وإجارة العُت قسماف :إىل أمد معلوـ ،يغلب على الظن بقاؤىا فيو .
الثاٍل :لعمل معلوـ كإجارة دابة لركوب أو ضبل إىل موضع معُت ،الضرب الثاٍل :عقد على منفعة ُب
الذمة ُب شيء معُت أو موصوؼ ،ويشًتط تقديرىا بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة ،وشرط معرفة ذلك
وضبطو وكوف أجَت فيها آدميا جاىز التص رؼ ،وكوف عمل ال ىبتص فاعلو أف يكوف من أىل القربة ،وعلى
مؤجر ما جرت بو عادة وعرؼ ،كزماـ مركوب ،وشد ورفع وحط ،وعلى ٍ
مكًت كبو ؿبمل ومظلة وتعديل كبو
بالوعة أف تسلمها فارغة ،وعلى ٍ
مكر تسليمها ،كذلك فصل :وىي عقد الزـ ،فإف ربوؿ مستأجر ُب أثناء
اؼبدة ببل عذر ،فعليو كل أجرة ،وإف حولو مالك ،فبل شيء لو .
وتنفسخ بثبلث :معقود عليو ،وموت مرتضع ،وانقبلع ضرس ،أو برئو وكبوه ،وال يضمن أجَت خاص
ما جنت يده خطأ ،وال كبو حجاـ وطبيب وبيطار عرؼ حذقهم إف أذف فيو مكلف ،أو وليو أو ويل غَته،
ومل ذبن أيديهم ،وال راع ما مل يتعد أو يفرط ،ويضمن مشًتؾ ما تلف بفعلو ،ال من حظو وال أجرة لو،
واػباص من قدر نفعو بالزمن ،واؼبشًتؾ بالعمل ،وذبب األجرة بالعقد ما مل تؤجل ،وال ضماف على
مستأجر إال بتعد أو تفريط والقوؿ قولو ُب نفيهما
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو .
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت ،نبينا ؿبمد وعلي آلو وصحبو أصبعُت
.
ىذا الفصل أو الفصبلف ،يتعلق باإلجارة ،يعرفنا اإلجارة بأهنا عقد على منفعة مباحة من عُت معينة أو
موصوفة ُب الذمة أو عمل مباح بعوض مباح عقد على منفعة مباحة ،من عُت معينة أو موصوفة ُب الذمة
أو عمل مب اح بعوض مباح ،العقد ال يكوف إال بُت اثنُت :عاقد وىو اؼبالك ،أو عاقد يعٍت اؼبالك ،وكذلك
العاقد الثاٍل ،وىو اؼبستأجر واؼبعقود عليو ،وىو اؼبنفعةٍ ،ب يعرفوف اإلجارة بأهنا بيع اؼبنافع ،واغباجة داعية
إليها؛ وذلك ألنو ليس كل أحد يستطيع أف وبصل ما وبتاجو من االستعماؿ ،فيحتاج إىل أف يستأجر،
202

أخصر المختصرات
ويقاؿ -أيضا : -إف حاجتو ال تدوـ ،بل تنقض ُب يوـ أو ُب سنة أو كبو ذلك؛ فلذلك وبتاج إىل أف
ٍ
مستغن عن
يستأجر العُت؛ لينتفع هبا ويدفع أجرهتاٍ ،ب يردىا إىل مالكها اؼبالك يكوف عنده أعياف ،ىو
استعماؽبا ُب خاصة نفسو ،فيؤجرىا ؼبن ينتفع هبا ،ويدفع أجرة ،وترد إىل اؼبالك بعد االستغناء من اؼبنافع
اليت فيها .
ذكر أنو يشترط لها ثالثة شروط:
األول معرفة اؼبنفعة.
والثاني إباحة اؼبنفعة.
والثالث معرفة األجرة.
ىذه شروط ال بد منها ُب صحة اإلجارة ،فمعرفة اؼبنفعة معروؼ أف ىناؾ أشياء منفعتها ظاىرة كالدار
مثبل -إذا استأجرىا ،فإف اؼبنفعة السكٌت ،يستأجرىا ليسكن فيها مدة ؿبددة ،وقد يستأجرىا ليجعلهاـبزنًا لتجارتو أو كبو ذلك ،فإذا استأجرىا ؽبذا الغرض؛ فإنو يستوُب ىذه اؼبنفعة .

فإف استأجرىا للسكٌت ،فبل هبوز -مثبل -أف هبعلها مستودعا للدواب للبقر وللغنم وللحمر وللخيل؛

وذلك ألهنا تفسدىا حبوافرىا ،وتلوثها بالروائح :الروث وكبوه ،وال يستأجرىا وهبعلها -مثبل -مصنعا من
اؼبصانع اليت يكثر فيها الدؽ بالسنداف أو باغبجارة الثقيلة اليت تزلزؿ اغبيطاف وتتصدع منها وما أشبو ذلك.
وإذا استأجرىا للسكٌت فيسكن فيها من تتحملو ،فإذا كانت تتحمل -مثبل -عشرة ،فبل يسكن فيها
عشرين أو ثبلثُت؛ ألهنم خبروجهم وصعودىم ونزوؽبم يؤثروف على بنائها ،قد يؤثروف على أرضيتها وفرشها
وحيطاهنا وما أشبو ذلك ،فبل يسكنها إال ما تتحمل ،كذلك أيضا إذا استأجر الدار وكبوىا فبل يسكنها
من يتضرر اعبَتاف منهم .
فاغب اصل أف سكٌت الدار منفعة مباحة ،وسكٌت اؼبخزف منفعة مباحة ،ىبزف فيو ذبارتو ،وكذلك سكٌت
الدكاكُت معروؼ أنو إيداع البضائع فيها ،وفتحها لبلذبار فيها ،وما أشبو ذلك ،كذلك سكٌت اػبيمة
وبناؤىا ،واالستغبلؿ فيها منفعة .
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الزرايب والسجاد والفرش تستأجر ألف تفرش فرشا عاديا ،هبلس عليها جلوسا عاديا ،وال هبوز -مثبل-
أف تفرش ُب الشمس اليت تفسدىا ،وال أف تتعرض لئلحراؽ أو ما أشبو ذلك .
استئجار السرر والكراسي للجلوس عليها والنوـ عليها ،وما أشبو ذلك .استئجار القدر أو اإلبريق
للطبخ فيو ،معلوـ أنو ال يستأجر اال ليطبخ فيو ،وإذا استأجره -مثبل -ليجعلو زينة ،فإنو ليس من اؼبرافق
اليت يتجمل هبا مثبل ،استئجار الثوب ليلبسو ،وكذلك ما يُلبس كالنعل وكبوه ،وىكذا فبل بد أف تكوف

األجرة معروفة كسكٌت ٍ
دار وضبل إىل موضع معُت ،إذا استأجر السيارة فبل بد أف وبدد ما وبملها أف وبمل

عليها كذا وكذا كيلو أو كذا طن ،وأف وبدد اؼبسافة ،أسَت عليها من كذا إىل كذا من الرياض إىل مكة أو ما
أشبو ذلك .
وكذلك أيضا اػبدمة ،معلوـ -مثبل -أنو اذا استأجر خادما ،فبل بد أف وبدد نوع اػبدمة ،فبل يكلفو
أف وبمل األشياء الثقيلة ،يستأجره -مثبل -إلصبلح طعاـ أو إلصبلح فرش مثبل ،إصبلح القهوة أو قيادة
سيارة أو تنظيفها وتوسيدىا ،أو سقي حديقة مثبل ،أو إخراج قمامة من اؼبنزؿ ،يعٍت خدمة يقدر عليها
اؼبستخدـ ،فإذا استأجره فبل يكلفو ما ال يطيق ،فإذا كانت خدمتو -مثبل -متواصلة ،كالذى يعمل
ذلك
َ
ُب دكاف ،أو الذي يعمل ُب بستاف ،أو الذي يرعى دواب ،فبل يكلفو أكثر من ذلك يعٍت -مثبل -إذا كاف
يستطيع ،فيكلفو ما يستطيع ،كأف ىبدـ عشر ساعات ،أو ثنيت عشرة ساعة إذا مل يكن العمل شاقا ،ويروبو
بقية الوقت .
وكذلك إذا استأجر معلما ،فالتعليم يكوف عند قدره ،يعلمو -مثبل -يعلم األوالد -األطفاؿ -كل يوـ
عشر ساعات أو كبوىا ،وقد تكوف اؼبنفعة -مثبل -على شيء معُت كأف يقوؿ :كلما حفظوا جزءًا فلك
أجرة كذا وكذا ،كلما حفظوا بابا من العلم أو تعلموا بابا ،فأجرتك كذا .
وُب اغباصل أنو ال بد من معرفة اؼبنفعة اليت تستغل من تلك العُت ،وُب كل عُت منفعة؛ فاستئجار
الكتاب ليس للزينة ،وإ مبا للقراءة فيو وكذا اؼبصاحف ،واستئجار السكُت ليس للزينة ،وإمبا ليقطع هبا -
مثبل -واستئجار الساعة ليستخدمها وقت حاجتو إليها كذا وكذا ،واستئجار السيارة للحمل عليها ال
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ليتجمل هبا ،استئجار اؼبصباح ليوقده ُب الليل -مثبل -إذا كاف ؿبتاجا إليو ،وكذلك استئجار مكيف ليتربد
فيو ،كل شيء منفعتو ؿبددة ومعروفة .
ثم ذكر الشرط الثاني وىو اإلباحة :إباحتها ذكر عندكم التعليق األشياء اليت ال تباح يقوؿ :فبل
تصح اإلجارة على الزنا والزمر والغناء وال على التياترو ،يعٍت الضرب باألدوات اليت فيها مبلىي األوتار وما
أشبهها ،وال على النياحة ،وال على إهبار الدار أو اغبانوت لبيع اػبمر أو القمار ،سواء شرط ذلك ُب العقد
أـ ال؛ ألف ىذه ؿبرمة شرعا ،فكونو -مثبل -يستأجر األمة ليزٍل هبا ،ولو كانت فبلوكة يعٍت :فبلوكة لغَته،
يقوؿ :أجرٍل ىذه األمة مدة شهر أستمتع هبا ،أو يقوؿ :للمرأة أجريٍت نفسك لفعل الزنا ىذا حراـ،
وأجرهتا حراـ ،قد حرمها النيب  بقولو  :مهر البغي خبيث أو سحت  مهر البغي :يعٍت :ما يبذؿ
للبغي الزانية ،مقابل سبكينها من الزنا هبا ،فهذه اؼبنفعة ؿبرمة ،وكذلك الزمر ،يعٍت :اؼبزامَت اليت ينفخ فيها،
ويكوف ؽبا صوت ،وكذلك استئجار الطبوؿ ليتلذذ هبا ،فإهنا أيضا ملحقة باؼبزامَت اليت ىي ؿبرمة ،واستئجار
اؼبغٍت أو اؼبغنية يعترب أيضا منفعة ؿبرمة ،كانوا قديبا يعلموف األمة الغناء ،فإذا تعلمت الغناء ،وصارت مطربة
ومغنية ارتفع شبنها ،وزيد فيها عند البيع إذا قيل :إهنا مغنية فكاف العلماء وبرموف ىذة الزيادة ،ويقولوف:
لبائعها ال تبعها على أهنا مغنية ،بعها على أهنا ساذجة جاىلة ،ال تعرؼ شيئا ،فإذا بعتها وزيد ُب شبنها
ألجل غنائها ،فإف تلك الزيادة ؿبرمة عليك ،فإذا كاف ىذا ُب بيعها ،فكذلك ُب إجارهتا.
فالذين -مثبل -يؤجروف أنفسهم للطرب والغناء والتلحُت والفن وما أشبو ذلك ىذه األجرة حراـ،
واستئجار اؼبغنُت واؼبطربُت وكبوىم حراـ ،ما يدفع ؽبم حراـ وظباع أصواهتم حراـ ،الغناء جبميع أنواعو :سواء
األشرطة :أشرطة الكاسيت ،أو أشرطة الفيديو اليت فيها شيء من الغناء والطرب ،وما أشبهو يعترب حراـ
تأجَتىا ،كما أنو حراـ بيعها .
وكذلك أدوات اللهو واللعب ،يعٍت :األدوات اليت تستعمل للطرب ،يعٍت :الطبوؿ اليت تضرب ُب
األفراح وكبوىا ،يستثٌت ما رخص فيو ،وىو الدؼ الذي رخص فيو؛ لقولو -عليو السبلـ:-
النكاح واضربوا عليو بالدؼ





اعلنوا

وىو الذي ختم جهة منو ،ومل ىبتم الثانية ،أما الطبل ،فإنو ـبتوـ من

اعبهتُت إذا ضرب ظبع لو طنُت مطرب؛ فلذلك ال هبوز بيع الطبوؿ وما أشبهها ،وال هبوز إجارهتا .
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وكذلك استئجار النائحة ،ىناؾ نائحات نساء يعرفن كيف النياحة ،تعلمن الندب والنياحة والصياح
وتعداد ؿباسن اؼبيت كقوؽبم :واؿبمداه ،واإبراىيماه ،وامطعماه ،وامكسياه ،أو واأخواه ،واولداه ،فعلهن ىذا
يسبب اغبزف والبكاء والصراخ ،فأجرهتن واستئجارىن ؿبرـ ،كذلك استئجار الدار أو اغبانوت لبيع اػبمور؛
وذلك ألنو إذا حرـ ضبلو ،فإنو ربرـ أجرتو ،والذين يؤجروهنم ال شك أهنم شركاء ؽبم ُب ىذا اإلٍب يدخلوف
ُب قولو:

       

وىكذا تأجَته على من وبلق اللحى ،فإف ذلك ؿبرـ ،األجرة فيو أما إذا كاف وبلق الرأس:مثبل -فبل
بأس؛ ألف حلق الرأس من اؼبباحات ،كذلك اػبياطُت إذا كانوا مثبل :اػبياط ىبيط للنساء الثياب الضيقة،
دخل أيضا ُب الوعيد ،فإذا استأجر عليو اػبياط ،فعليو أف يشًتط عليو أال ىبيط الثياب الضيقة وال الشفافة
وال القصَتة اليت ترتفع ،أو يتبُت منها شيء من أعضاء اؼبرأة .
وكذلك أيضا الثياب بالنسبة للرجاؿ الزائدة اليت هبا إسباؿ ربت الكعبُت ،فهذه أجرهتا ؿبرمة ،فإذا
استأجره اػبياط اشًتط عليو أف ال يعمل ىذه األ عماؿ ،وىكذا أيضا إذا استأجره للبيع ،فيشًتط عليو أال
يبيع أجهزة األغاٍل كاألشرطة احملرمة ،وكذلك أدواهتا احملرمة كالطبوؿ وما أشبهها وىكذا .
كذلك الذين يستأجروهنا للعب اللعب احملرـ ،ىناؾ من يعمل ما يسمى باسًتاحاتٍ ،ب يؤجروهنا على
أناس يشربوف هبا اػبمور ،أو يشربوف فيها الدخاف والشيش وما أشبهها ،ويلعبوف هبا طوؿ ليلهم ما يسمى
بالزقبهة أوبالبلوط ،يعٍت :باألوراؽ ىذه اليت ىي ؽبو ،وكذلك يلعبوف فيها إىل آخر الليل ،ويًتكوف الصلوات
اؼبغرب وعشاء وفجرا ،فنرى أف ىؤالء قد أعانوىم على اإلٍب والعدواف فينتبو ؼبثل ذلك .
داخل ىذا ُب اإلباحة ،ال بد أف تكوف العُت مباحة واؼبنفعة مباحة ،وال يشًتط أف تكوف العُت اليت هبا
اؼبنفعة نفسها إمبا يشًتط إباحة اؼبنفعة .
فمثبل :اغبمار ال يؤكل ،ولكن يؤجر للحمل عليو ليحمل عليو أو لَتكب وما أشبو ذلك ،وأما إذا
كانت العُت مباحة الثمن ،يعٌت :كركوب اػبيل واغبمر واألواٌل ،فإنو يصح التأجَت ؽبا ،العُت اليت ال تباح
منفعتها ،وال يباح شبنها ،كالكلب ال يصح تأجَته.
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طبرا ،وىكذا أيضا ال يؤجر عليو إذا كاف يعمل
وتقدـ أنو ال يصح أف يباع -مثبل -العصَت ؼبن يعملو ً

طبرا كقدور -مثبل ،-أو أدوات وقود كآالت الطبخ والوقود الذي ىو البوتاجاز ،ال هبوز تأجَته على من
يستعُت بو على عمل احملرـ .
الشرط الثالث :معرفة األجرة ،أي :تسمية األجرة؛ وذلك ألهنا أحد العوضُت اؼبستأجر يستوُب
اؼبنفعة ،واؼبؤجر يستحق األجرة ،فبل بد من تسمية األجرة ـبافة أف يكوف ىناؾ اختبلؼ ونزاع ،يؤدي اىل
ا لضرر ،يؤدي اىل النزاع الطويل؛ لذلك ال بد من تسمية األجرة ،كثَتا ما تركب -مثبل -سيارات األجرةٍ ،ب
يقع اختبلؼ إذا مل تسمي األجرة ،فيطلب منك -مثبل -ثبلثُت ،وتقوؿ :ال تستحق إال عشرين أو عشرة،
اؼبسافة قليلة ،والزمن قليل ،وىكذا أيضا قد وبسن الظن -مثبل -إذا استأجر فرشا كقطع الزيل ،وال يدفع
أجرة ،وعند احملاسبة يطلبوف منو أكثر ،يقولوف :كنا نؤجرىا بكذا وكذا ،وكذا كنا نؤجر األباريق ،بكذا
ونؤجر القدور بكذا ،فيطلبوف منو أكثر؛ ولذلك يقاؿ :إف تسمية األجرة َب العقد أوىل حىت ينقطع النزاع،
وحىت ال وبصل اختبلؼ .
يصح َب األجَت والظئر بطعامهما وكسوهتما ،األجَت اػبادـ ،يعٍت قد يكوف ىناؾ بعض الفقراء الذي
يعجز أحدىم عن ربصيل لقمة العيش ،يعجزعن أف هبد ما يقوت نفسو أو ما يسًت بو عورتو ،فيقوؿ :أنا
أقنع أف أخدمك دبجرد إطعامي وكسوٌب ،فيصح األجَت اػبادـ بإطعامو وكسوتو ،قد يقاؿ :إف ىذا ىبتلف،
فيقاؿ :االختبلؼ قليل ،فيقاؿ -مثبل :-إف بعض اػبداـ ال يشبع إال بثبلثة أرغفة ،وبعضهم يكفيو رغيف
واحد َب كل وجبة مثل ىذا يتسامح فيو .
والعادة أف التفاوت بسبب كثرة العمل ،فإذا كاف يشتغل شغبل متواصبل كثَتا ،فبل يستنكر عنو إذا أكل
رغيفُت أو ثبلث أرغفة ،أو أكل كثَتا ،وإذا كاف عملو يسَتا ،يعمل وىو جالس ،أو هبلس أكثر الوقت،
فالغالب أنو ال يأكل كثَتا .
واغباصل أف ىذا فبا يتسامح فيو ،ولو وقع فيو اختبلؼ ،كذلك أيضا الكسوة
والعادة أف التفاوت بسبب كثرة العمل ،فإذا كاف يشتغل شغبل متواصبل كثَتا ،فبل يستنكر عنو إذا أكل
رغيفُت أو ثبلثة أرغفة ،أو أكل كثَتا ،وإذا كاف عملو يسَتا ،يعمل وىو جالس ،أو هبلس أكثر الوقت،
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فالغالب أنو ال يأكل كثَتا ،واغباصل أف ىذا فبا يتسامح فيو ،ولو وقع فيو اختبلؼ ،كذلك أيضا الكسوة،
قد يكوف لكثرة مزاولتو األعماؿ وبتاج إىل كسوة كل شهرين ،وبعضهم قد تكفيو الكسوة نصف سنة أو
سنة كاملة ،فلذلك يتسامح ُب ذلك ،فاألجَت اػبادـ يستأجر بطعامو .
وكذلك الظئر ،عرفها ُب اغباشية بأهنا اؼبرضعة إذا استؤجرت بطعامها وكسوهتا ،صح اإلهبار ،يعٍت:
كثَتا ما تكوف اؼبرأة عاجزة عن إرضاع ولدىا ،فتستأجر لو ظئرا أي :مرضعة ،فهذه اؼبرضعة قد تكوف فقَتة
يعجزىا ربصيل القوت ،فتقنع بالطعاـ والكسوة ،فتقوؿ :أنا أرضع لكم ولدكم ،ولو كاف الرضاع ىبتلف،
يعٍت :رضاع الكبَت قد يرضع منها كثَتا والصغَت أقل.
ولو كاف أيضا الطعاـ ىبتلف قد تكوف إحدى اؼبرضعات تأكل كثَتا ،وبعضهن تقنع أو تشبع بقليل.
فهذا أيضا فبا يتسامح فيو.
يقوؿ" :وإف دخل ضباما أو سفينة ،أو أعطي ثوبو كخياط أو كبوه صح ،ولو أجرة اؼبثل"؛ ألف ىؤالء
عادة معروؼ األجرة عندىم .
اغبمامات ىي أماكن تؤجر لبلستحماـ ،بيوت تؤجر ُب الببلد الباردة ،يعٍتُ :ب الشاـ ،وُب مصر وُب
العراؽ بيوت ربت األرض ،وفيها ضبامات يعٍت :مستحمات ،وفيها ماء ساخن ،يدخلها اإلنساف،
ويستحم يغسل بدنو بذلك اؼباء اغبميم ،فمثل ىؤالء األجرة معروفة عندىم ،فبل حاجة إىل أف كل من
دخل يكتب األجرة إذا كاف أجرتو طبسا كل من دخل قد يكتبوهنا أيضا ،يكتبوف على البوابة :إف أجرة
االستحماـ طبسة أ و عشرة أو عشرين ،فبل حاجة إىل أف كل واحد يقف ،وكذلك إذا ركب سفينة معتادة
من قطر إىل قطر ،ومن بلد إىل بلد تًتدد ،ربمل الركاب ،فهذه أيضا قد تكوف معروفة األجرة معتادة؛ ألهنا
تًتدد دائما ،فبل حاجة دائما أف كل من ركب يأخذ معو األجرة ،وكذلك أيضا يلحق هبا السيارات
والطائرات والباخرات والقطارات؛ فإهنا وسائل نقل حديثة.
واؼبسافة ؿبددة .مسافة القطار مثبل من الرياض إىل اإلحساء أو إىل الدماـ معروفة ،أنو كل راكب
ؿبددة قيمة إركابو ،أهنا بكذا وكذا  .وكذلك السيارات النقل من الرياض إىل مكة أو إىل جدة أو الطائف
قد يكوف أيضا معروؼ األجرة عندىم .فبل حاجة إىل أف كل راكب يشرط عليهم أو يشارطهم بأجرة كذا
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وكذا  .وأما الببلد اليت ليست مأىولة دائما  .إذا استأجر مثبل من الرياض إىل برية معروفة ،قد يكوف الطريق
فيها غَت مسفلت ،فبل بد أف يسمي األجرة ،سواء استأجر ركابا يعٍت :أجر ركابا يركبوف كل راكب بكذا،
أو أجر سيارتو ؼبن وبمل عليها .
أما الثياب يعٍت :األصل أيضا أف اػبياطُت معروفة أجرة اػبياطة عندىم ،فيقولوف الثوب التاـ أجرتو
بكذا ،وثوب الطفل أجرتو بكذا ،والسراويل أجرتو بكذا ،والقلنسوة أجرهتا بكذا ،يعٍت :أجرة اػبياطة،
وكذلك البنطلوف مثبل أ و اعببة ،أو ما أشبو ذلك ،كل شيء خياطتو ؿبددة عندىم ،فمثل ىؤالء ال حاجة
إىل أف يتعاقد عند كل واحد .
أغبق باػبياط الدالؿ :الذي يدؿ على السلع ،يدلك على -مثبل -من تستأجر منو ،أو يدلك على من
تبتاع منو أو زبطب منو خطبة نكاح ،يسموف الداللُت واغبمالُت ،الذين وبملوف على ظهورىم أجرهتم -
أيضا -على الكيس كذا وكذا من الدكاف إىل السيارة أو ما أشبهها ،وكذلك اغببلقُت ،اغببلؽ -أيضا-
غالبا أنو يكتب أجرة اغببلقو ،أهنا بكذا وكذا حلق الرأس أو كذلك قصو باؼباكينة ،وكذلك الصباغ الذين
يصبغوف األواٍل أو يصبغوف الثياب ،وكذا القصاب الذي يسمى اؼبطرز الذي يصلح القلنسوة ،ويدقها،
ويصلح النقوشات ،ىؤالء يلحقوف باػبياط .
ذكر أن اإلجارة ضربان:
أوًل  :إجارة العُت.
والثاني :عقد على منفعة ُب الذمة .
اإلجارة تنقسم إىل ىذين الضربُت  .فإجارة العُت ىي أف يتعاقد على استيفاء اؼبنفعة من ىذه العُت اليت
ىي معينة أو موصوفة ُب الذمة .
مثبل :إذا كاف فيها منفعة ،فإهنا تصح إجارهتا .
فأوًل :يشًتط معرفة العُت ،وإف كانت غَت معينة ،فبل بد أف توصف وصفا دقيقا  .فإذا استأجر منو
دارا ،فبل بد أف يراىا ،ويكفي أف توصف لو وصفا كامبل يقاؿ- :مثبل -سعتها كذا وكذا مًتا مربعا ،وارتفاع
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سقفها كذا ،وفيها من الغرؼ كذا ،وفيها من اؼبستحمات كذا ،وكذا الصهاريج وكبوىا ،وفيها من اجملالس
كذا ،ومن السطوح كذا ،ويذكر نوع بنائها ونوع ببلطها ،وما فيها من اؼبرافق واؼبكيفات وما أشبو ذلك .
فإذا وصفت وصفا دقيقا صح عقد اإلجارة عليها ،وإف مل يرىا .
وكذلك إذا استأجر دابة للركوب ،فبل بد أف توصف لو أف يوصف لو الفرس ،أنو قوي ،وأنو ظبُت ،وأنو
ثابت ،وأنو مذلل ،أو توصف لو الدابة يعٍت :الناقة أو اعبمل ،وكذلك اؼبراكب اعبديدة .
توصف لو السيارة اليت يريد أف يستأجرىا يوميا أو إىل مكاف معُت أهنا تتحمل كذا ،وأهنا من نوع كذا
وكذا ،وىكذا إذا استأجر ثوبا ،ومل يره صح أف يوصف لو بأنو ثوب من صوؼ أو من قطن ،طولو كذا،
جديد أو مستعمل ،استأجر -مثبل -كتابا ليقرأ فيو ،استأجر قدرا ليطبخ فيو ،استأجر كأسا ليشرب فيو أو
ما أشبو ذلك ،فبل بد أف يعرفو معاينة أو يوصف لو وصفا دقيقا .
الشرط الثاني :القدرة على التسليم  .فبل يصح أف يؤجره صببل شاردا ،وال عبدا آبقا؛ ألنو ال يقدر
على تسليمو ،أما إذا كاف ُب اإلمكاف القدرة عليو  .قد يصح على أف يدركو -مثبل -الشارد على السيارة
أو اؽبارب اآلبق يدركو ،ويقبض عليو ،بأف كاف ُب ؿبيط ،فبل بأس بذلك القدرة على التسليم .
الشرط الثالث :العقد على النفع دوف األجزاء ،عرض على نفعها دوف أجزائها إال ُب الظئر ،عرفنا أف
العقد على شيء من أجزائها ،وىو لبنها ،ويلحق هبا أيضا ذوات اللنب ،يصح أف تستأجر شاة ،ربلبها مع
أف اؼبنفعة جزء من أجزائها أو البقرة أو الناقة أف تستأجر ألجل لبنها ،يشرب لبنها ،وتكوف األجرة عليو؛
وذلك ألف التفاوت فيو يسَت ،فأما بقية األدوات ،فإف األجرة تكوف على النفع ،ال تكوف على األجزاء؛
وذلك ألف األجزاء هتلك باالستعماؿ .
فمثبل :ال يقوؿ :أعطٍت أجرٍل ىذا الكيس ،كيس بر -مثبل -آلكل منوٍ ،ب أرده ،فإف ىذا ال يسمى
انتفاعا بالعُت ،بل استهبلكا ؽبا ،وكل شيء يهلك باالستعماؿ ال يستأجر ،فبل يستأجر -مثبل -التفاح
ألجل أف يؤكل -مثبل ،-أو كبوه ،وال الطيب ألجل أف يتطيب بو كالعود يتطيب بو؛ ألنو يتلف
باالستعماؿ ،أجاز بعضهم استئجاره للشم ،إذا كاف لو رائحة عطرة ،يقوؿ -مثبل :-ىذا التفاح رائحتو
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عطرة ،أجرنيو يوما ،أمشو أتلذذ بشموٍ ،ب أرده عليك بأجرة كذا وكذا ،مثل ىذا يقاؿ فيو منفعة ،ولكن
ليست مقصودة عادة؛ وذلك ألف األصل أنو يؤكل .
مثبل :الشمع معلوـ أنو إذا أوقد فيها فإهنا تتلف ،الشمعة .فهل هبوز استئجارىا ألجل أف يوقدىا ؟ ال
هبوز؛ وذلك ألهنا تتلف باالستعماؿ ،وهبوز استئجار السراج ،ويكوف الوقود على اؼبستأجر  .هبعل فيو
وقودا ،وىو اعباز -مثبل -اعبديد أو ما أشبو ذلك ،فيستأجر اؼبكيف ليتربد بوٍ ،ب يرده ،أو يستأجر األنوار
الكهربائية ،يستنَت هبا يوما -مثبلٍ -ب يردىا ،فهذه منفعتها مباحة ،أو يستأجر -مثبل -اؼبكرب أو يستأجر
اؼبسجل يسجل فيوٍ ،ب يرده كل ىذه منافعها مباحة ،واألجرة على اؼبنفعة ال على األجزاء ،إذا كاف يتلف
أو ىبلولق جاز ذلك .
معلوـ -مثبل -أف الثوب ىبلولق إذا لبس ،ولكن صاحبو يأخذ أجرة على ىذا اللباس  .منفعة الثوب
باللباس ،ومنفعة اغبذاء -مثبل -باللباس ،منفعة الفرش باعبلوس عليها  .اإلجارة تكوف على نفعها ال على
أجزائها .
كذلك شرط رابع :وىو أف تكوف تلك العُت فيها منفعة  .فيها منفعة مقصودة أو منفعة مباحة
مقصودة ،فإذا كانت ال تشتمل على منفعة ،فبل تؤجر ،ال فائدة فيها ،فمثبل سيارة خربة ال تصلح أف
يركب فيها ،أو أف يقودىا قائد ىذه ال منفعة فيها ،كذلك صبل ىزيل ال وبمل ،وال يبكن أف ينتفع بو ُب
ضبل وال ُب ركوب ،على أي شيء يستعمل ليس ىو ؿبلوب وال مركوب؛ فبل فائدة ُب تأجَته ،وكذلك -
مثبل -إذا استأجر أرضا سبخة؛ ليزرعها ما يبكن ليس فيها منفعة ،وال تزرع؛ ألف األرض السبخة ال تنبت
نباتا؛ لقولو ُب اغبديث  :إمبا ىي قيعاف :ال سبسك ماء ،وال تنبت كؤل



واغباصل أهنا ال بد أف تكوف فيها منفعة ،الدار فيها منفعة للسكٌت -مثبل ،-والدابة اليت تركب فيها
منفعة ،والثوب فيو منفعة ،والقدر فيو منفعة ،واػبيمة فيها منفعة ،فأما الذي ال منفعة فيو ،فبل تصح
إجارتو.
الشرط الخامس :كوهنا للمؤجر أو مأذونا لو فيها ،أي :ال بد أف يكوف مالكا لتلك العُت ،أو مرخصا
لو ُب تأجَتىا ،فبل يؤجر كتاب غَته ،وال قدر غَته ،وال بيت غَته أو سيارة غَته ،ولو رأى ُب ذلك
211

أخصر المختصرات
مصلحة ،لو رأى إنسانا -مثبل -ؿبتاجا إىل استئجار سيارة ،وسوؼ يدفع أجرة رفيعة كثَتة ،ورأى أف جاره
عنده سيارة واقفة ،وأنو ليس حباجة ؽبا ىذا اليوـ أو ىذه األياـ .
فهل يقوؿ :أذبرأ على جاري ولو كاف غائبا ،وآخذ مفاتيح سيارتو ،وأعطيها ىؤالء بأجرة رفيعة؛ نظرا
ؼبصلحة جاري؟ ،ليس كذلك .وذلك ألنو غَت مأذوف لو إال إذا كاف ىناؾ إذف عاـ بأف قاؿ -مثبل -لو
جاره :ميت رأيت مصلحة مناسبة فبل مانع من أف تتجرأ على ما ىبتص بنا ،ولك اغبرية ُب ذلك ال بد أف
يكوف مالكا للعُت ،أو موكبل مأذونا لو فيها .
ىذه تتعلق بأجرة العُت اليت فيها منفعة ،وىي الضرب األوؿ .
ذكر بعد ذلك أن إجارة العين قسمان:
إجارة إلي أمد معلوم ،يغلب على الظن بقاؤىا فيو  .والثاني :لعمل المعلوم.
والغالب أف الذي إىل أمد تكوف ُب بعض اآلجاؿ اليت تستغل غلتها ومنفعتها ،وهبوز أف تكوف اؼبدة
طويلة ،ولكن يفضل أال تطوؿ طوال ىبتلف بو السعر ،يعٍت :رأين ا أناسا أجروا دكاكُت مدة عشرين سنة،
أجر ىذا الدكاف مدة عشرين سنة ،وكل سنة -مثبل -بعشرة آالؼٍ ،ب ُب ىذه اؼبدة ارتفع السعر أو
البفض ،فصار جَتانو يؤجروف -مثبل -خبمسُت ألف ،وىو بعشرة آالؼ مدة عشرين سنة ،فيتأسف،
ويقوؿ :ىذا من الغنب ،كوٍل أجرتو عشرين سنة فارتفع السعر ،وكذلك أيضا العكس ،كثَت من الناس
استأجروا أماكن ؼبدة -مثبل -عشرين سنة أو ثبلثُت سنة ،وردبا مائة سنةٍ ،ب نزؿ السعر أو ارتفع ،فصار
الناس يؤجروهنا بعشرة ،وىو ؿبسوب عليهم بعشرين أو بثبلثُت فيندـ ،ففي ىذه اغباؿ األوىل أف ال تكوف
اؼبدة طويلة  .ذكروا أف ىنا ؾ أوقافا ُب بعض الببلد ،وأهنا أجرت مائة سنة ،كل سنة يقولوف :بعشرين صاعا
من الرب وعشر زاف من التمر بعد ما طالت اؼبدة صار مثلها يؤجر بعشرين ألفا ،وبثبلثُت ألفا ،وىو ال يزاؿ
يستغلها هبذا الشيء الزىيد  .فلذلك كانوا ما يؤملوف ارتفاع األسعار ،وتقدمها ُب كثَت من اؼبدف ،يكره أف
تؤجر مدة طويلة ،وبتمل فيها تغَت السعر بزيادة ،فيغنب اؼبؤجر أو بنقص فيغنب اؼبستأجر.
ٍب يقوؿ" :القسم الثاٍل تأجَت العُت لعمل معلوـ".
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تأجَت اإلٌنساف -مثبل -لعمل معلوـ كأف يستأجره لبناء حائط أو غبفر بئر أو لسقي لبل أو شجر ،فبل
بد أف يكوف العمل معلوما  .أف تكوف اػبياطة -مثبل -معلوـ نوعها كذا وكذا أو معتادا  .يكوف البناء من
كذا وكذا من اللنب أو من البلوؾ أو ما أشبو ذلك .
ومثل أيضا بإجارة دابة لركوب إيل موضع معُت ،أو غبمل إيل موضع معُت ،ومثلها أيضا السيارة ،وُب
ىذه اغباؿ ال ربدد اؼبدة ،الغالب أهنا زبضع لعمل صاحبها الذي ىو قائد السيارة ،أو سائق البعَت .
فأحيانا يستأجر السيارة من الرياض إيل القصيم ليحمل عليها متاعو أو أىلو أو كبو ذلك  .فيبقى ُب
الطريق يومُت يسَت بتؤدة ،وأحيانا يقطعها ُب ثبلث ساعات .
فاغباصل أف ىذا عمل معلوـ  .استأجرتك ربمل ىذه البضاعة من الرياض إيل القصيم دبائة أو ألف،
سواء وصلت ُب يوـ أو وصلت ُب طبسة أياـ أو ُب عشرة ،وىذا عمل معلوـ .ضبل ؼبتاع أو ركوب على
دابة أو على سيارة أو ما أشبو إيل موضع معُت  .هبذا انتهينا من الضرب األوؿ وىو إجارة العُت.
الضرب الثاني :العقد على منفعة ُب الذمة ُب شيء معُت أو موصوؼ  .منفعة ُب الذمة ،يعٍت:
خياطة الثوب منفعة ُب الذمة ،وبناء اعبدار منفعة ُب الذمة ،حفر البئر منفعة ُب الذمة ،وكذلك حرث
األرض وبذرىا -مثبل ، -تلقيح األشجار تلقيح النخل أو كبوه ،جذاذىا وصرامها منفعة ُب الذمة ،حصاد
ىذا الزرع ،لقاط ىذا الثم ر منفعة ُب الذمة ،يعٍت :تستأجره على أف يعمل لك ىذا العمل بأجرة معينة،
تقوؿ استأجرتك ربصد ىذه البقعة من الزرع ،سواء حصدىا ُب يوـ أو ُب عشرة أياـ أو ُب ساعة دبائة أو
بألف ،ىذه منفعة ُب الذمة  .منفعة يبذؽبا لك أو تبٍت ىذا اعبدار -مثبل -طولو كذا وظبكو كذا ،وعرضو
كذا بأجرة معينة  .وإذا خشيت -مثبل -أنو يتبلعب بذلك ،فلك أف ربدد لو مدة ،فتقوؿُ :ب ظرؼ
طبسة أياـ أو شهر أو سنة ،إذا مل تفعل ذلك ،فإنك متساىل ،ونضرب عليك أجرة عن تأخَتؾ وكبو
ذلك.
كما تفعل ذلك -مثبل -الشركات اليت تتقبل بناء الدور -مثبل -أو اؼبساجد أو اؼبدارس أو اؼبشاريع
الكبَتة ،أو تتقبل إصبلح الطرؽ وصيانتها وتنويرىا أو ما أشبو ذلك  .كل ىذه منفعة معلومة ُب الذمة،
يأٌب هبا ذلك اؼبستأجر ،وال بد أف تكوف ُب شيء معُت أو موصوؼ  .الشيء اؼبعُت أف تقوؿ -مثبل:-
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الطبخ ُب ىذا القدر أو ُب قدر كذا وكذا  .ىذه منفعة معينة من ىذه العُت ،وكذلك أيضا العمل إذا
استأجرت الطحاف ليطحن لك ىذا الكيس ،ىذه منفعة ُب الذمة ،يطحنو بكذا ،والغساؿ يغسل ثوبك
بكذا ،والقصار يقصره بكذا وكذا .
والدباغ يدبغ لك ىذا اعبلد بكذا وكذا ،واغببلؽ وبلق رأسك بكذا وكذا ،ىذه تسمى عقدا على
منفعة ،منفعة ُب الذمة ُب شيء معُت أو موصوؼ .
الشيء اؼبعُت أف تقوؿ -مثبل :-منفعة ُب ىذه السيارة ،وىو اغبمل عليها ،واؼبوصوؼ منفعة ُب -
مثبل -خيمة كذا وكذا غَت معينة  .ال يقوؿ :اػبيمة الفبلنية ،تبنيها يل ُب اؼبكاف كذا وكذا أسكنها .إذا كاف
موصوفا ،يشًتط تقديرىا بعمل أو مدة تقديرىا بعمل ،كاػبياط يقدر عملو باػبياطة ،وكذلك يقدر باؼبدة .
يقاؿ -مثبل :-مدة شهر تبٍت ىذا اعبدار أو كبو ذلك  .يشًتط معرفة ذلك وضبطو  .معرفة اػبياطة ونوعها
ومعرفة اعبدار ومقداره وارتفاعو وما أشبو ذلك .
ذكر أنو يشًتط معرفة اؼبنفعة معرفة ذلك وضبطها ،يعٍت :نوع اػبياطة وجنسها وصفتها وارتفاع اعبدار
ونوع اؼبادة اليت يبٍت هبا .
كذلك يشًتط كوف األجَت فيها آدميا جائز التصرؼ .األجَت العادة أنو من اآلدميُت ،لكن قد يستعُت
بالبهائم وكبوىا ،فاغبفر مثبل ال يكوف إال باآلدمي الذي ينزؿ ُب البئر ووبفرىا ،لكن إخراج الًتاب واغبجر
قد وبتاج إىل آلة ،وبتاج -مثبل -إيل دابة يعلق فيها الدلو ،وىبرج اؼباء أو الًتاب ،ولكن األصل أف الذي
تعاقدوا معو آدمي ،كذلك أيضا البناء ،األصل أنو يتواله اآلدميوف ،ولكن قد وبتاجوف قد يستعملوف
األدوات  .ىذه الرافعة اليت ترفع اللنب إىل السطح -مثبل -أو إىل اؼبكاف الرفيع أو اغبيطاف  .األدوات أو
اؼباكينة اليت ترفع الطُت أو ما أشبهو ،اليت تصب الصبة فوؽ السطوح ىذه أدوات ،وإف مل تكن آدمية ،فإف
الذي يستعملها آدمي .
وشرط أيضا كوف العمل ال ىبتص صاحبو أف يكوف من أىل القرىب ،فإف كاف العمل من أىل القرىب مل
هبز التأجَت عليو؛ وذلك ألف القرب تتقرب هبا إىل اهلل تعاىل ،وقد ثبت أنو  قاؿ لرجل  :وازبذ مؤذنا
ال يأخذ على أذانو أجرا



فبل هبوز أف يستأجر على عمل من األعماؿ الصاغبة ،فبل يستأجره على أف
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يصلي ،فيقوؿ :استأجرؾ على أف تصلي ىذه الصبلة لك أجرة على الصبلة ،أو لك أجرة على الصياـ -
مثبل ،-أو لك أجرة على اآلذاف أو على اإلمامة أو على اػبطابة أو على التعلم تعلم القرآف وكبو ذلك .
فمثل ىذا أعماؿ يبتغى هبا وجو اهلل ،ومن عملها للدنيا فسد أجره ،فبل هبوز أف يكوف العمل فبا يبتغى
بو وجو اهلل تعاىل .
ذكرنا أنو يصح أف يستأجر من وبج عنو أو يعتمر عنو ،ولكن ذلك األجَت ال يعمل العمل ألجل
األجرة ،وإمبا يأخذ اؼباؿ ألجل العمل ،فيحج ألجل اغبج ال ألجل النقود اليت تبذؿ لو ،حىت ال يبطل
عملو ،ويكوف فبن عمل عمبل دينيا ألجل مصلحة دنيوية ،وىكذا بقية القربات وبقية الباب نكملو غدا إف
شاء اهلل .
أحسن اهلل إليكم .
س :ىذا السائل يقوؿ :ما حكم استئجار الشعراء ُب ليلة الزواج؟ .
ج :إذا كاف الشعر مباحا إف جاز ذلك ،ولكن يكره ؽبم أف يأخذوا األجرة .قد روي أنو -صلي اهلل
عليو وسلم -أباح الصوت والغناء اؼبباح قاؿ :ىبل أرسلتم من يقوؿ:
أتيناكم أتيناكم *** فحيونـا نحـييكم
يعٍت :أف مثل ىذا من صبلة ما يباح ُب ليايل الزواج وكبوه ،فأما ما يفعل ُب كثَت من الزواجات فبا
يسمونو اؼبراد الذي يكوف فيو ىجاء ،ويكوف فيو سب ،وفيو عيب ،وفيو أيضا سهر طويل ،وفيو تغنج
وسبايل ومديح فيو مبالغة وذـ فيو مبالغة فبل هبوز ذلك .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ىناؾ من يؤجر االسًتاحات ،ويضعوف فيها الدشوش ،ويقولوف :إف عدد اؼبستأجرين سوؼ
يقل كثَتا إذا مل نضع ىذا اعبهاز ،وكبن لبرج جزءا من الدخل كصدقة للتكفَت عن ذلك ،فهل عملهم ىذا
جائز؟.
ج :غَت جائز؛ وذلك ألف ىذه الدشوش آالت تفسد األخبلؽ ،وتدعو إىل الفساد ،ولو أهنا عمت
وطمت ،فنقوؿ :أخرجوىا واقنعوا دبا يرزقكم اهلل تعاىل من الرزؽ اغببلؿ .
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أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ما حكم الرواتب اليت يستلمها األئمة واؼبؤذنوف ؟.
ج :هبوز أف هبعل للمؤذنُت من بيت اؼباؿ رزقا ،اؼبؤذنوف واألئمة واػبطباء واؼبعلموف واؼبقرئوف وكبوىم
إذا كاف يصرؼ ؽبم رزؽ من بيت اؼباؿ ال مانع من ذلك ،وأما أف يفرضوا على أىل اؼبسجد فبل هبوز .سئل
اإلٌماـ أضبد عن رجل قاؿ :أصلي بكم بكذا وكذا ،قاؿ :أسأؿ اهلل العافية ،ومن يصلي خلف ىذا؟ .
أحسن اهلل لكم .
س :يقوؿ :ىل هبوز استئجار اسًتاحة فيها دشوش ،ولكنٍت ال أستخدمها وىل ُب ذلك إعانة ؽبم على
اإلٍب والعدواف ؟ .
ج :نرى أف ىذا إعانة ؽبم ،أطلب غَتىا فبا ىي ساؼبة من ىذا ،والعادة أيضا أهنم يزيدوف فيها ألجل
ىذه األجهزة ،فستجد أرخص منها وأحسن منها .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :استأجرت اسًتاحة ؼبدة سنة ،فهل هبوز يل أف أؤجرىا باليوـ من باب االستثمار؟.
ج :هبوز  .ذكروا أنو هبوز تأجَت اؼبؤجر ؼبن يقوـ مقامو ،ال بأكثر منو ضررا ،فإذا استأجرت البيت -
مثبل -أو العمارة أو الشقة مدة سنةٍ ،ب استغنيت عنها ُب نصف السنة ،فلك أف تؤجر بقية مدتك.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :ىل هبوز بيع البيت اؼبؤجر أثناء فًتة تأجَته؟ ،وىل للمالك اعبديد إخراج اؼبستأجر ؟ .
ج :هبوز ،ولكن ال يبلك إخراج اؼبستأجر يشًتطوف على اؼبشًتي أنو ال ىبرج ىذا اؼبستأجر؛ ألف ىذا
اؼبستأجر قد ملك اؼبنفعة مدتو اليت اتفقوا عليها معو ،فليس ؽبم إلزامو باػبروج  .إف خرج من نفسو فبل
بأس.
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :انتشرت ُب اآلونة األخَتة ؿببلت تسمى مقهى اإلنًتنت ،أي :أف الشخص وبضر إىل
اؼبقهى ،ويراسل باإلنًتنت  .ردبا يراسل ناسا ال يعرفهم من الرجاؿ والنساء ،ويقضوف أوقاتا طويلة  .فما
حكم تأجَت احملبلت ؽبؤالء وما حكم استئجارىا؟.
ج :ال شك أف اؼبقاىي وبصل فيها الفساد الكبَت ،ففيها شرب الدخاف وشرب الشيشة اليت انتشرت
بسببها  .وكذلك أيضا وجود أجهزة الدشوش فيها.
زيادة على ما ذكر السائل من ىذه األجهزة ،أجهزة اإلنًتنت اليت يتمكن من أف يتكلم فيها من يريد،
وأف يتصل فيها دبن يريد من خارج البلد وداخلها ،فيتفق مع امرأة بعيدة أو قريبة أو ما أشبو ذلك ،وال شك
أف ىذا سبكُت أىلو منو ال هبوز ،وكذلك أيضا اإلتياف إىل ىذه األماكن وتشجيع أىلها ال هبوز.
أحسن اهلل إليكم.
س :ويقوؿ :ما ىو رأيكم ُب تأجَت ؿببلت لبيع وتشغيل األلعاب اإللكًتونية؟ وجزاكم اهلل خَتا .
ج :إذا كانت األدوات ىذه ال شك أف فيها مصلحة ،وفيها منفعة يعٍت- :مثبل -أجهزة اؼبسجبلت
واؼبذياع وما أشبهو ،ىذه فيها خَت وشر ،إذا كاف ىذا الذي استأجرىا أو الذي يعملها أو يكوف أجَتا عند
من يصلحها  .أهنا خاصة باألشياء اؼبباحة اليت فيها منفعة ،ولو كانت قد تستعمل للشر ،فلعلو يتسامح
فيها أما إذا كانت خالصة للشر فبل ذبوز.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :وبدث عندنا ُب اؼبنطقة اعبنوبية ،ويكثر ما يسمى بالعرضة الشعبية ،ويستخدـ فيها ما
يسمى بالزير  .كما أف فيها قصائد معظمها يعتمد على الكذب وعلى الكبلـ البذيء فما حكم ذلك ؟.
ج :نرى عدـ حضورىا ،األوىل أهنم يبنعوف من إعبلهنا ،ويبنعوف أيضا من إظهار ىذا الذي يسمى
بالزير أو الطبل أو ضرب الطبوؿ أو ما أشبهها من احملرمات ،فننصح بعدـ حضورىا  -ومن لو قدرة على
أف يبنع أىلو أو أقاربو يبنعهم ،واألوىل أيضا أف يرفع إىل مراكز اؽبيئات أف يأخذوا على أيديهم ويقللوا من
ىذا اؼبنكر.
أحسن اهلل إليكم .
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س :ما حكم تأجَت العمارات على الشركات األجنبية واليت أغلب من يعمل هبا من النصارى؟.
ج :نرى أنو ال بأس ذلك؛ ألًل دخلوا كعماؿ ،وال بد ؽبم من مساكن ،وؽبم عهد ،وؽبم أماف فيدخلوف
ُب قولو:

       

يعٍت :إذا دخل ،يدخلوف أيضا ُب أىل

العهد وأىل الذمة  .فمثل ىؤالء ال بد من نزوؽبم .وقد ورد أيضا ُب بعض األحاديث ذكر اعبار الكافر .
قولو ُب اغبديث  :إف اعبَتاف ثبلثة :جار لو حق ،وجار لو حقاف ،ولو ثبلثة حقوؽ



فذكر أف اعبار الذي لو حق ىو الكافر لو حق اعبوار ،فدؿ على أنو هبوز إسكاهنم وإقرارىم ،ولكن
الدولة أو اغبكومة تتعهد عليهم أال يظهروا شعائر دينهم ،وأال يعملوا ما ىبالف تعاليم الببلد اإلسبلمية .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ما حكم تأجَت الذىب كما وبدث اآلف عندما تتزوج اؼبرأة ،فإف زوجها يستأجر ذىبا لليلة
الزواج فقط؟.
ج :جائز ذلك ،ذكر العلماء أو بعضهم ؼبا حبثوا ُب زكاة الذىب ،قالوا :إذا كاف معدا للكراء أو
للتأجَت ،فإف فيو الزكاة .فدؿ على أنو هبوز تأجَته ،ومعتاد أف فيو منفعة ،ولو كانت منفعة ُب اعبماؿ والزينة
فبل مانع من استئجاره.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :بعض الناس يقولوف :كبن نؤجر االسًتاحات ،ونشًتط على اؼبستأجرين عدـ وضع الدشوش
أو فبارسة احملرمات .فهل يكفي ىذا إلبراء الذمة ؟.
ج :يكفي ،ولكن ال بد من متابعتهم ،وإذا تابعوىم ،ورأوا أهنم خالفوا ذلك ،فإف عليهم إخراجهم
وقطع مدة اإلهبارة .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :انتشرت ُب ىذه اإلجازة اؼبسابقات الثقافية ،واليت تباع ُب كتيب بريالُت أو خبمسة رياالت
وكبو ذلك ،فما حكم شرائها؟ مع العلم أننا ال نشًتي إال من أجل اعبائزة ،وىل يدخل ذلك ُب الغرر؛
ألنٍت ال أعرؼ ىل أربح أو أخسر؟.
ج :ينظر ُب اؼبقاصد من وراء ذلك ،فإذا كانت ىذه اؼبسابقات علمية ،يعٍتُ :ب ىذا الكتيب -مثبل-
ذكر أسئلة وطلب اعبواب عليها ،وذكر فوائد فالذي يشًتيو ما يضيع ،يستفيد منو ويبقى منتفعا بو بقية
حياتو ،فبل مانع ،ال سيما إذا كانت تكلفتو قليلة ،يعٍت :يباع بسعر التكلفة  .ال مانع من الدخوؿ ُب ذلك
هبذا الشرط .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿُ :ب بعض الدوؿ إذا استأجر الرجل شقة -مثبل ،-فإف صاحب الشقة ال يستطيع إخراج
اؼبستأجر حسب األنظمة ُب الدولة ،وال يستطيع رفع اإلهبار عليو أبدا  .فما حكم ذلك اإلهبار ؟ وما
اغبكم لو اشًتط اؼبستأجر ليخرج من الشقة مبلغا معينا؟.
ج :ال شك أف ىذا ـبالف للشرع ؛ وذلك ألف العُت ملك صاحبها ،فبل هبوز أف يبلكها اؼبستأجر ،أو
يصَت أحق هبا ؛ ألف األنظمة والقوانُت اليت يفرضوهنا ،ويعملوف هبا ُب كثَت من الببلد ال شك أهنا ظلم،
فنقوؿ :إف اإلنساف عليو أف يعرؼ حرمة ماؿ غَته .لقولو ُب اغبديث  :ال وبل ماؿ امرئ مسلم إال عن
طيب نفس منو  فإذا كانت نفسو غَت طائبة ،فبل تسكن فيها إال برضاه وبأجرة اؼبثل.
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :أدخلت سيارٌب ُب ورشة إلصبلحها ،واتفقنا على ألفي لاير ،واؼبدة بعد شهر ،ومضى
الشهر ا ألوؿ والثاٍل ،وقلت لو :خبلؿ أسبوع إف خرجت ،وإال لن أدفع لك رياال واحدا ،فتأخر ٍب
أصلحها ،وأخذت السيارة ومل أعطو شيئا فهل على شيء ؟.
ج :ال شيء عليك؛ ذلك ألنك تعطلت -مثبلُ -ب ىذين الشهرين وسبعة أياـ وزيادة  .يبكن أنك
صرفت ُب تنقبلتك واستئجارؾ أكثر من األلف  .فهو ال شك أنو أخطأ عليك ُب ىذه اؼبدة .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :لدينا خادمة ،ووالدي ال يدفع ؽبذه اػبادمة راتبها  .فهل آخذ شيئا من مالو بدوف علمو،
وأدفعو للخادمة علما بأنو قادر؟ .
ج :قد يكوف فعلو ىذا خوفا أهنا هترب أو ما أشبو ذلك ،أو يريد حفظو ؽبا حىت هبمعو ؽبا دفعة
واحدة عند سفرىا ،حيث إهنا ال ربتاج إليو ُب ىذه اؼبدة  .وأنت عليك أف تستفصل منو عن السبب الذي
ألجلو منعها ،معلوـ أنو حراـ تأخَت أجرة األجَت ،ورد ُب اغبديثِ  :
أعط األجَت أجره قبل أف هبف
عرقو  ورد أيضا وعيد شديد للثبلثة الذين يعذهبم اهلل :رجل إستأجر أجَتا فاستوَب منو العمل ،ومل يعطو
أجره  .وإذا رأيت أنو ال يعطيها ،وأنو يبنعها ،وال يريد مصلحة ؽبا ،فعليك أف تعطيها أجرهتا من مالو ،ولو
مل يعلم بذلك .
أحسن اهلل إليكم .
تابع اإلجارة

ِ
 . اغبمد هلل رب العاؼبُت  .وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت  .قَ َاؿ َ-رضبَوُ
اللوُ تَػ َع َاىل : -وعلى مؤجر كل ما جرت بو عادة وعرؼ  .كزماـ مركوب وشد ورفع وحط  .وعلى مكًت كبو
ؿبمل ومظلة وتعديل كبو بالوعة إف تسلمها فارغة ،وعلى مكر تسليمها كذلك .

فصل :وىو عقد الزـ ،فإف ربوؿ مستأجر ُب أثناء اؼبدة ببل عذر فعليو كل األجرة ،وإف حولو مالك
فبل شيء لو .
وتنفسخ بتلف معقود عليو ،وموت مرتضع وانقبلع ضرس أو برئو ،وكبوه ،وال يضمن أجَت خاص ما
جنت يده خطأ ،وال كبو حجاـ وطبيب وبيطار عرؼ حذقهم ،إف أذف فيو مكلف أو ويل غَته ،ومل ذبن
أيديهم ،وال راع ما مل يتعد أو يفرط .
ويضمن مشًتؾ ما تلف بفعلو ال من حرزه ،وال أجرة لو ،واػباص من قدر نفعو بالزمن واؼبشًتؾ بالعمل
 .وذبب األجرة بالعقد ما مل تؤجل ،وال ضماف على مستأجر إال بتعد أو تفريط ،والقوؿ قولو ُب نفيهما .
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فصل :وذبوز اؼبسابقة على أقداـ وسهاـ وسفن ومزاريق وسائر حيواف أو بعوض إال على إبل وخيل
وسهاـ ،وشرط تعيُت مركوبُت واربادنبا وتعيُت رماة وربديد مسافة وعلم عوض وإباحتو وخروج عن شبهة
قمار .واهلل أعلم .
فصل :والعارية سنة ،وكل ما ينتفع بو مع بقاء عينو نفعا مباحا تصح إعارتو إال البضع وعبدا مسلما
ٌ

لكافر ،وصيدا وكبوه حملرـ ،وأمة وأمرد لغَت مأموف ،وتضمن مطلقا دبثل مثلي  .وقيمة غَته يوـ تلفو  .ال إف
تلفت باستعماؿ دبعروؼ كخمل منشفة ،وال إف كانت وقفا ككتب علم إال بتفريط ،وعليو مئونة ردىا ،وإف
أركب منقطعا هلل مل يضمن.
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو .


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو

أصبعُت.
قد عرفنا شروط اإلجارة  .معرفة اؼبنفعة كسكٌت الدار وإباحتها ،كوف اؼبنفعة مباحة ،ومعرفة األجرة،
وأف اإلجارة ضرباف :إجارة عُت ،وعقد على منفعة ،وأف اؼبنفعة ىي ما يتقبلو األجَت ُب ذمتو كأف يلتزـ
خي اطة ثوب ،أو بناء حائط ،أو طحن خبز ،أو دبغ جلد ،أو خرازة قربة ،عمل معُت ُب الذمة  .يشًتط
تقديرىا بعمل أو دبدة  .كبناء دار وخياطة ،شرط معرفة ذلك وضبطو ،وشرط كوف األجَت آدميا جائز
التصرؼ ،وشرط كوف العمل ال ىبتص صاحبو أف يكوف من أىل القربة؛ ألف القربات يتقرب هبا إيل اهلل،
وال يؤخذ عليها أجر ٍ .ب ذكر بعد ذلك ما يلزـ اؼبؤجر ،وما يلزـ اؼبستأجر .فاؼبؤجر إذا أجر دابة ،والتزـ أف
يسوقها -مثبل -إذا استأجره إنساف ،فعليو ما جرت بو العادة والعرؼ ،كالزماـ للمركوب ،اغببل الذي يقاد
بو البعَت ،وشد يعٍت :رفع اؼبتاع حىت يشده عل ى ظهر البعَت ،وحط إذا أنيخ البعَت فاألجَت اؼبؤجر ىو الذي
وبط الرحل ،وأما اؼبكًتي ،فعليو احململ واؼبظلة ،كانوا إذا استأجروا بعَتا لركوب امرأة فيو عملوا ؽبا ؿبمبل
ومظلة ،وتسمى عمارية يعٍت :إذا كانت فوؽ البعَت ،وتسمى ىودجا زبتفي فيو اؼبرأة إذا ركبت على البعَت،
وقد هبعل على البعَت ىودجاف عن يبينو وعن يساره ،كل واحد فيو امرأة تدخل ُب وسطو ،وال يراىا أحد،
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وُب ىذه األزمنة اؼبكري اؼبؤجر ىو قائد السيارة -مثبل -ىو الذي عليو وقودىا ،وعليو إصبلحها إذا
خربت ،وعليو قيادهتا ،وأما حط الرحل وشده وتنزيلو ،فالعادة والعرؼ أنو على صاحبو اؼبكًتي ،ومثل ذلك
مثبل -إذا كاف العادة أنو يظلل السيارة إذا احتيج إيل تظليل ،فإنو على حسب الشروط والعادات ،وإذااستأجره -مثبل -لبناء حائط ،فالعادة أف اؼبواد على اؼبستأجر ،اؼبواد يعٍت :اللنب والطُت واألظبنت واغبديد
واألدوات الكهربائية تكوف على صاحب اؼباؿ اؼبؤجر .
وأما األجَت الذي ىو العامل فعليو األدوات ،عليو -مثبل -األخشاب اليت يصب عليها ،وعليو
األدوات اليت يرفع هبا أو ما أشبو ذلك .
مثل اآللة اليت ترفع البلوؾ إيل السطح ،ومثل اػببلطة اليت زبلطو وتصبو فوؽ السطح -مثبل .
ىذه على األجَت العامل على حسب العرؼ والعادة ،وكذلك أيضا إذا استأجره غبفر ،فإف األدوات
على األجَت على العامل ىو الذي يأٌب باغبفار  .يأٌب -مثبل -باغبباؿ وبالزنابَت اليت ىبرج هبا الًتاب
وباألدوات اليت وبفر هبا األرض على حسب العادة ،وىكذا إذا استأجره ػبياطة ،فاؼباكينة على اػبياط،
وكذلك لطحن ،اؼباكينة اليت تطحن على العامل ،وىكذا .
عادة أهنم إذا كاف ُب الدار بالوعة ،وىي ما يسمى اآلف بالبيارة ،فإهنا يسلمها صاحب الدار فارغة
يفرغها من اؼباء واألوساخ اليت فيهاٍ ،ب األجَت أيضا إذا انتهى من األجرة ،وأراد الرحيل فإنو يفرغها أيضا،
يعٍت :ينزح ما فيها من اؼباء الذي حصل بسببو ،وكذلك أيضا الكنيف الذي عادة أهنم هبعلونو ؿببل لقضاء
اغباجة إذا تسلمو فارغا ،فإنو يفرغو عند خروجو من الدار .
وكذلك قمامة الدار إذا تسلمها وىي نظيفة ،فبل بد أنو ىبرج ما فيها من القمامة.
بعد ذلك ما حكم اإلجارة؟ عقد الزـ ،ال هبوز فسخو ،مثل عقد البيع ،فإنو عقد الزـ ،ولكن فيو
خيار اجمللس كما تقدـ ُب البيع ،فإذا تعاقدا على أف يستأجر الدار بعشرة آالؼ اتفقا على ذلك وسلم
األجرةٍ ،ب ندـ أحدنبا ُب اجمللس ،فإنو يبلك الفسخ ،فيقوؿ :رد علي درانبي ،يبكن أف أحصل على
أحسن من ىذا ،أو يقوؿ خذ درانبك ،ورد علي اؼبفاتيح يبكن أف أحصل على أجرة أحسن ،أو أنا ؿبتاج،
وىكذا أيضا خيار الشرط  .إذا اشًتطو -مثبل -يومُت أو ثبلثة أياـ سواء اشًتطو اؼبؤجر أو اؼبستأجرٍ ،ب
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بدا ألحدنبا فلو أف يفسخ ،ولكن إذا اشًتطو مدة طويلة ،فبل هبوز إال إذا كانت تنقضي قبل ابتداء مدة
اإلجارة ،فلو كاف البيت -مثبل -فيو مستأجر ،وتنقضي مدتو بعد شهرٍ ،ب استأجرتو أنت ،وقلت :يل
اػبيار ىذا الشهر ،وقاؿ اؼبالك :يل اػبيار ُب ىذا الشهر صح ذلك ،فلكل منهما أف يفسخ ُب ىذه اؼبدة
قبل أف ىبرج اؼبستأجر ،وأما أف يكوف البيت فارغا ،ويتسلم مفاتيحو ،ويقوؿ :يل اػبيار شهرا ،فهذا ال
هبوز .ؼباذا ؟
ألنو يضيع على اؼبالك مدة  .يضيع عليو شهرا كامبل فيذىب عليو بدوف أجرة  .ولو استأجره -مثبل-
سنة إحدى وعشرين ،وقاؿ :يل اػبيار التسعة أشهر ىذه الباقية ،أو العشرة أشهر إال قليبل ،فلو ذلك.
وسبب ذلك أهنا ال تنقص من اؼبدة اليت استأجرىا؛ ألهنا تنقضي مدة الشرط قبل أف تبدأ مدة اإلجارة
 .فعرؼ بذلك أف اإلجارة عقد الزـ ميت حصل االفًتاؽ ،ومل يكن ىناؾ شرط مل يتمكن أحدنبا أف
يفسخو إال إذا أذف لو اآلخر ،وأقالو فلو -مثبل -سكنو اؼبستأجر شهراٍ ،ب انتقل وتركو ،وكانت اإلجارة
سنة لزمتو أجرة ال باقي ،لزمتو أجرة أحد عشر شهرا اليت مل يسكنو فيها  .يطالبو اؼبالك ،ويقوؿ العقد قد
كمل ،وقد انتهى بيٍت وبينك سنة بعشرة آالؼ أعطٍت عشرة اآلالؼ ،واصنع بالبيت ما تصنع  .اسكنو أو
اتركو مغلقا ،أو أجره أو أسكن فيو من تريد ،فالبيت ملكك ُب ىذه السنة ،فإف تغاضى صاحب الدار،
وأقالو ،ورد عليو أجرة الباقي ،فهو أفضل  .أما لو -مثبل -سكنو ،استأجره بعشرة آالؼٍ ،ب سكنو -مثبل-
أحد عشر شهراٍ ،ب إف اؼبالك أخرجو واستكرىو ،أخرجو كرىو ،فإنو يطالبو باألجرة كاملة ،ولو ما بقي لو
إال شهر يطالبو باألجرة كاملة ،ال يستحق عليو شيئا إذا حولو اؼبالك قبل سباـ اؼبدة ،فبل شيء للمالك ،ولو
يبق إال أقل اؼبدة ،وما ذلك إال أنو ملك البيت ىذه السنة  .فليس لو أف ىبرجو قبل سبامها .
مل َ

ويقاؿ كذلك ُب سائر األعياف اليت تؤجر كخيمة -مثبل -استأجرىا شهرا ،وؼبا بقي طبسة أياـ جاء

صاحبها وقاؿ :ىاهتا  .فللمستأجر ا ؼبطالبة باألجرة كلها ،وال يقوؿ :أعطٍت أجرة طبسة األياـ ،بل لو
األجرة كاملة؛ ألنو يضطر إىل أف يستأجر أخرى بقية ىذه اؼبدة ،وكذلك لو استأجر -مثبل -قدرا ليطبخ
فيو مدة يوـ ،وُب نصف اليوـ جاء صاحبو ،وانتزعو فبل يستحق أجرة ،وإذا استأجره يوما ،واكتفى منو
بثبلث ساع ات ،ورده فلصاحب القدر أف يطالب باألجرة كاملة ،يقوؿ :وتنفسخ بتلف معقود عليو ،إذا -
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مثبل -استأجر البعَت ليحمل عليو أو ليثٍت عليوٍ ،ب إف البعَت مات ،وكانت اؼبدة شهرا ،فمات ُب نصف
الشهر انفسخت اإلجارة ُب الباقي .
وكذا لو استأجر أرضا ،وفيها بئرٍ ،ب إف البئر نشف ماؤىا ،ومل يبق فيها ماء انفسخت اإلجارة ُب
الباقي؛ ألف اؼبستأجر يتضرر يبوت شجره ،ففي ىذه اغباؿ يعطيو نصف األجرة ،إذا كانت نصف اؼبدة قد
مضت ،وكذلك إذا استأجروا ظئرا مرضعة ترضع طفبل ؼبدة سنتُت ،وبعد سنة أو بعد أشهر مات الرضيع
انفسخت اإلجارة ُب الباقي؛ ألهنا استأجرت إلرضاع ،ومل يبق ىناؾ مرتضع .
وكذلك مثل أيضا انقبلع ضرس إذا اتفق مع الطبيب بأجرة -مثبل -مائة على أف يقلع ىذا الضرس،
ٍب إف صاحبو -مثبل -قلعو بيده ،فبل أجرة لو واغباؿ ىذه؛ وذلك ألنو ما بقي عمل يعملو الطبيب،
وكذلك لو أحس بربئو برئ الضرس فقاؿ :ال حاجة يب إىل قلعو ،فقد برئ ،وأشبو ذلك ،إذا مل يبق حاجة
إىل تلك العُت اؼبؤجرة بكل حاؿ ،لو مات أحد األجَتين ،فإهنا ال تنفسخ ،فلو استأجر الدار ،وسبت
األجرة ،وقبل أف يسكنها مات اؼبستأجر ،ورثتو يقوموف مقامو يؤجروهنا أو يسكنوهنا ولو مات اؼبؤجر .
مات اؼبؤجر الذي ىو اؼب الك ،وقاؿ الورثة :كبن حباجة إىل بيتنا مل يبلكوا ذلك ،يبلك اؼبستأجر أخذىا ،ولو
مات اؼبالك ،ولو امتنع الورثة ،فبل تنفسخ دبوت أحدنبا.
بعد ذلك ذكر أف األجَت ينقسم إىل قسمُت :أجَت خاص وأجَت مشًتؾ ،والفرؽ بينهما أف األجَت
اػباص ىو الذي سبلك منفعتو اليوـ كلو أو الشهر كلو أو السنة كلها ،ال يعمل عند غَتؾ ،قد استأجرتو
لعمل ،ويعم ذلك كل األعماؿ اليت يستأجر ؽبا العماؿ ،فإذا استأجرتو شهرا لبناء ُب بيتك ،فإنو يعمل
عندؾ ىذا الشهر ،وال يعمل عند غَتؾ إال إذا عمل ُب وقت الراحة -مثبل ،-إذا اتفقتما أف يعمل عندؾ
كل يوـ عشر ساع ات ،وتروبو أربعة عشر ساعة ،فلو أف يعمل فيها لنفسو أو لغَته ،وىكذا إذا استأجرتو
خياطا أنت الذي أسست اؼبكاف ،واشًتيت مكائن اػبياطة على أف يعمل فيها -مثبلُ -ب النهار سبع
ساعات ،وُب الليل طبس ساعات -مثبل ،-فإنو يعترب أجَتا خاصا يعمل عندؾ باألجرة اليت يأخذىا من
أصحاب الثياب لك ،وأنت تعطيو مرتبا ،حىت ولو مل يأتو أحد لو بقي يوما أو أياما ما جاءه عمل ما عنده
عمل ،فراتبو يبشي .
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وىكذا إذا استأجرتو راعيا عند غنمك أو إبلك ،فهو أجَت خاص أو استأجرتو عامبل ُب حرثك يسقي
اغبرث مثبل  ،ووبرث األرض ،ويلقح ويشمس ويصرـ وهبز ووب صد ،ويبشي اؼباء ال يعمل إال عندؾ ،فإنو
أجَت خاص ،وىكذا بقية األعماؿ اليدوية وكبوىا ،فإذا استأجرت دكانا -مثبل -للحبلقة حبلقة
الرءوس:مثبل -واستأجرتو ليحلق ،فاألجرة لك ،ولو راتبو ،أو كذلك اؼبغسلة -مثبل -مغسلة سيارات أو
مغسلة ثياب ،يعمل عندؾ بالشهر ،فإنو يكوف أجَتا خاصا أو ُب ورش إصبلح السيارات ،أنت الذي
استأجرت الورش ،وأنت الذي عندؾ األدوات ،وىو يعمل بيده يصلح ىذه ،ويصلح ىذه ،الذي يدفعو
أىل السيارات لك ،وىو لو مرتبو ،يعترب ىذا أجَتا خاصا ،وىكذا بقية األعماؿ اليدوية اليت يبكن أف
يستأجرىا اإلنساف.
يقوؿ :ىذا األجَت اػباص ال يضمن ما جنت يده خطأ ،لو -مثبل -أخطأ ُب تفصيل الثوب ،فبل
يضمن إف كاف -مثبل -ىبيط لك ثيابا زبتص بك أنت أو -مثبل -أخطأ ُب سقي األشجار ،فمات
بعضها ،فبل يضمن ما تلف بيده ،وىكذا -مثبل -إذا كاف يصلح لك -مثبل -الساعات ،وأخطأ وخربت
واحدة  -الساعات اليت يصلحها لك أنت  -فإنك ال تضمنو .
وىكذا بقية األعماؿ لو أحرؽ الثوب الذي يكويو ،والثياب لك ،ال يضمن ما جنت يده خطأ.
وكذلك ال يضمن اغبجاـ الذي عرؼ حذقو وإحسانو للحجامة ،فلو -مثبل -أنو ؼبا حجم إنسانا تسمم
اعبرح ،ومات ذلك احملجوـ ،فبل يضمن اغبجاـ؛ ألنو معروؼ ومشهود لو بالذكاء وباغبرص ،وكذلك
الطبيب إذا تطبب ،وىو مشهود لو بالطب ،ومعروؼ وقدر -مثبل -أنو مات ذلك اؼبعاِب أو عاب أحد
أعضائو  .عاِب العُت -مثبل -فعميت ،أو عاِب األذف فصمت ،أو عاِب يدا فشلت ،أو عاِب لسانا فشل،
أو ضرسا فانقلعت .
األضراس أو ما أشبو ذلك ،فبل ضماف عليو إذا عرؼ حذقو ،وأما إذا كاف غَت حاذؽ ،فإنو يضمن .
تذكروف حديثا ورد ُب ذلك  :من تطبب ومل يعرؼ بطب فهو ضامن  إذا كاف ليس أىبل للتطبب،
وليس أىبل للعبلج ،وليس لو مؤىبلت العبلجٍ ،ب إنو عاِب عينا أو عاِب صدرا -مثبل -أو ظهرا أو يدا أو
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قدما ،فحصل شلل أ و حصل فقد حاسة البصر أو حاسة الكبلـ أو حاسة شم ،أو فقد عضوا كعُت أو
إصبع ،فإنو يضمن .
وكذلك البيطار ،وىو طبيب الدواب الذي يعاِب الدواب ،يسمى بيطارا يعٍت :ىناؾ من يتخصصوف
لعبلج البقر أو اإلبل أو اػبيلٍ ،ب وبصل منهم أنو يكوف حاذقاُ مدربا عارفا ،فيحصل أف الشاة سبوت -
مثبل -أو أف الفرس تتعيب بسبب عبلجو ،فبل يضمن إذا كاف حاذقا -مثبل -معروفا بشرط أف يأذف ؽبم
ُب العبلج الويل أو إنساف مكلف .
فلو -مثبل -أف أحدىم تتطبب ُب طفل مل يأذف فيو أبوه تطبب ُب طفل أخذ الطفل ،وأخذ يعاعبو،
ولو كاف حاذقا ،ومل يأذف أبوه ،وال وليو فإهنم يضمنوف؛ وذلك ألنو ال وبق لو أف يعاعبو بغَت إذف وليو ،أما
إذا كاف اؼبريض مكلفا فردا بالغا رشيدا ،وطلب من الطبيب أف يعاعبو ،فإنو يعترب عبلجو إذنا فيو ،فبل
يضمن الطبيب .
وىكذا كل من يعمل عمبل مأذونا فيو ،فمثبل :اػبتاف لو عرؼ حبذقو ،وقطع بعض الذكر خطئا ،فبل
يضمن إذا كاف حاذقا ،اغببلؽ -مثبل -إذا جرح الرأس ،وحصل تسمم ُب تلك اعبروح ،أو حصل اؼبوت،
فإنو ال يضمن إذا كاف معروفا بإحساف الصنعة ،وكذلك لو خرج ُب اإلنساف مثبل خوارج ،خروج يعٍت:
النفوؽ اليت تكوف ُب البدفٍ ،ب تطبب بيطار -مثبل -أو طبيب ،وشق اعبلد ليشق تلك اػبروجٍ ،ب تسمم
اعبرح ،فإنو ال يضمن إذا كاف من أىل اغبذؽٍ ،ب اشًتط أيضا أال ذبٍت أيديهم ،أما إذا جنت اليد يعٍت:
تعدت ،فإنو يضمن .
فمثبل :اغبجاـ معروؼ من حجامتو أنو هبرح جروحا يسَتة ،ولكن لو قدر أنو بالغ ُب اعبرح ،فشق
اعبلد إىل أف وصل -مثبل -إىل العظم ،فهذه جناية ما جرت ،وكذلك الطبيب والبيطار لو قدر -مثبل -أنو
عمل جناية فيها شيء من التعدي ،فإنو يضمن.
يقوؿ" :وال راع ما مل يتعد أو يفرط" ،الراعي :راعي الغنم أو اإلبل أو البقر أجَت خاص ،يعمل
باألجرة ،فبل يضمن لو عدا الذئب -مثبل -وافًتس شاة ،فبل يضمن ،وكذلك لو جاء إليو لصوص
وغصبوه ،فأخذوا من الدواب شيئا ،ومل يقدر على مقاومتهم ،فإنو ال يضمن أما إذا تعدى أو فرط ،فإنو
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يضمن ،قد عرفنا أف التعدي االستعماؿ ،وأف التفريط اإلنباؿ ،فإذا -مثبل -تعدى بأف ربط -مثبل -شاة
ليحلبها ،فجاء السبع ،ومل تستطع اؽبرب ،فإنو يضمن؛ ألنو قيدىا ،وكذلك لو ضبل على البعَت أكثر فبا
يطيق ،فإنو يضمن .
وىكذا لو فرط ،لو ناـ وضاعت الدواب ،ناـ وتركها تذىب ،فضاعت وافًتست ،فإنو يضمن؛ ألف
ىذا تفريط .
األجَت الثاٍل األجَت اؼبشًتؾ :اؼبشًتؾ ىو الذي يعمل ألكثر من واحد ،فهذا يشًتؾ الناس ُب منفعتو
تعرؼ -مثبل -أف اػبياطُت اػبياط يأتيو ىذا بثوب وىذا بسراويل -مثبل ،-وىذا بقلنسوة ،وىذا بفانيلة،
وىذا بكوت ،يعمل لعدد :ىذا أجرة الثوب بكذا ،وأجرة السراويل بكذا ،وأجرة القلنسوة بكذا عن
اػبياطة.
ومثلهم أيضا :الغساؿ يأٌب ىذا بثيابو؛ ليغسلها ،وىذا بعمائمو ،وىذا بسراويبلتو ،وىذا وىذا ،فيشًتؾ
ُب نفعو أكثر من واحد ،ومثلو كل من يعملوف باألجرة الدباغوف واػبرازوف ،فيأٌب ىذا جبلده ليخرز لو قربة،
وىذا ليخرز لو سقاءا ،وىذا جرابا ،خراز -مثبل ،-وكذلك -مثبل -اغبذاء الذي يعمل لؤلحذية ،يأتيو ىذا
جبلد ،يقوؿ :اعمل يل حذاء ،وىذا وىذا ،وكذلك اػببازوف ،يأتيو ىذا -مثبل -بعجينو ليخبزه ،وىذا
بعجينو ليخبزه -مثبل ،-وكذلك الطحانوف ،يأتيو ىذا حبنطتو وىذا حبنطتو وىذا بكيسو يسمى ىؤالء
مشًتكوف األجَت اؼبشًتؾ الذي يشًتؾ ُب منفعتو أكثر من واحد.
اؼبشًتؾ يضمن ،يضمن ما تلف بفعلو  .فلو -مثبل -أنو مزؽ الثوب ؼبا فصلو  .مزقو يعٍت :رأي أنو
ؿبسن -مثبل -فأخذ يشقو باؼبطراز من ىنا ،ومن ىنا ،فأصبح غَت صاّب ،فإنو يضمن ،وكذلك لو أحرؽ
اػببز أنبلو -مثبل ،-وأحرقو ،ومل يصلح لؤلكل ،فإنو يضمن ،وىكذا -مثبل -اعبزاروف ،الطباخوف إذا طبخ
مثبل ،-وأضاعو ،فإنو يضمن ،كثَتا ما نسمع أف إنسانا يأتيو -مثبل -بكبش ،ويقوؿ :اطبخو فيذحبوويطبخوٍ ،ب يأتيو آخر ،فيعطيو كبشك -مثبل ،-ويضيع عليك ،أو -مثبل -ىبطئ فيعطي ىذا ذبيحة ىذا،
وىذا ذبيحة اآلخر يضمن واغباؿ ىذه .
وىكذا مثبل اعبزاروف والطباخوف إف طبخ مثبل ،وأضاعو ،فإنو يضمن .
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كثَتا ما نسمع أ ف إنسانا يأٌب مثبل بكبش ،ويقوؿ :اطبخو أو اذحبو واطبخو ٍب يأتيو آخر ،فيعطيو
كبشك مثبل ،ويضيع عليك ،أو مثبل ىبطئ ويعطي ىذا ذبيحة ىذا ،وىذا ذبيحة ىذا ،يضمن واغباؿ
ىذه.
وىكذا لو طبخو ولكنو أخطأ ُب طبخو إما أنو تركو نيئا ،وإما أنو أحرقو ،وبقي غَت مستساغ ،فيضمن
واغباؿ ىذه.
يسمى ىذا أجَتا مشًتكا .وكذلك أصحاب الورش إذا استأجره ليصلح سيارتو ،ولكنو خرهبا بأف ركب
فيها ما ليس بصاّب ،أو مثبل استعملها للنظر ،فتلف منها شيء من أدوات بفعلو ،فإنو يضمن ،وىكذا بقية
العماؿ الذين يعملوف باألجرة بأماكنهم .
فاغباصل أف ىذا يسمى األجَت اؼبشًتؾ  .فما تلف بفعلو فإنو يضمنو إذا أفسد مثبل اعبلد الذي
يدبغو ،أو الذي ىبرزه أفسده ،فإنو يضمنو ،أما ما تلف من حرزه فإنو ال يضمنو .
فلو مثبل :احًتؽ بيت اػبياط يعٍت :دكانو ،فإننا ال نضمنو صبيع ما احًتؽ؛ ألنو ما فرط ،أو جاءه
لصوص ،وسرقوا ما فيو ،فإنو ال يضمن .
مثبل احًتقت الورش وهبا سيارات ،فإهنم ال يضمنوف ،ولكن ىل يعطوف األجرة ؟ ال أجرة لو؛ ألنو ال
يستحق األجرة إال إذا سلم العُت الذي استؤجر ألجلها .
وىا ىنا ما سلم الثوب ،احًتؽ الثوب أو سرؽ قبل أف يغسلو مثبل ،أو قبل أف ىبيطو ،أو احًتؽ اػببز،
احًتؽ اؼبخبز كلو ،احًتقت اؼباكينة ،ماكينة الطحاف ال يضمن ،ولكن ال يستحق أجرة .
عرفنا اػباص من قدر نفعو بالزمن ،واؼبشًتؾ بالعمل من قدر نفعو بالزمن ،ىذا أجَت خاص ،يعٍت:
بالشهر ،لك ُب الشهر ألف ىذا يسمى أجَتا خاصا ،يعمل عندؾ يصلح ،يطبخ ،أو يصلح قهوة مثبل ،أو
يقود سيارة ،أو يغسلها مثبل ،أو ىبدـ ُب البيت لسقي حديقة مثبل أو ُب قيادة ،أو ُب خدمة ،أو ما أشبو
ذلك يعترب أجَتا خاصا .
وىكذا لو كاف يعمل لك يعمل لك ُب بستاف أو راعيا يرعى الغنم قدر نفعو بالزماف ،كل يوـ لك كذا،
كل شهر لك كذا ،حىت ولو كاف ُب ىذه األياـ جالسا ،وأما اؼبشًتؾ فيقدر نفعو بالعمل ،يعٍت كلما
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خطت الثوب فلك كذا ،كلما غسلتو فلك كذا ،كل سيارة تصلحها فلك كذا ،أي :إف قلت :ىذه السيارة
إصبلحها أو غسيلها مثبل بعشرة أو مائة يقدر نفعو بالعمل  .ومثلو أيضا :من يعمل عمبل بدوف ربديد
مدة ،إذا قلت مثبل :لك على ىذا اغبائط مائة سواء عمره ُب يوـ أو ُب شهر ،إذا قلت لو ذلك ،فإف ىذا
يقدر نفعو بالعمل .
يقوؿ :وذبب األجرة بالعقد ما مل تؤجل أجرة العامل يستحقها بالعقد ،ىذا ىو األصل ،فإذا تعاقد
اثناف على حفر ىذه البئر أو على بناء ىذا اعبدار مثبل ،أو على خياطة ىذا الثوب ،أو إصبلح ىذه
السيارة ،أو على سكٌت ىذه الدار ،فإف ىذا العقد يستحق بو األجرة ،من حُت يتم العقد ذبب األجرة
بالعقد ما مل تؤجل أو تقسط ،فاؼبسلموف على شروطهم .
يعٍت ىا األزمنة العادة أنو ُب ىذه الببلد إذا استأجر دارا دفع نصف األجرة مقدما ،والنصف الثاٍل بعد
نصف سنة ،يعٍت ُ :ب مبدأ النصف يسلم نصف األجرة ،يصبح ىذا عرفا ُب بعض الببلد ،يدفع أجرة السنة
كلها مقدما قبل أف يسكن الدار ،وىذا ىو األصل أنو يبلك اؼبالك األجرة بنفس العقد ،وإف اتفق على
تأجيلو على أف يؤجلو كل شهر يعطيو قسطا جاز ذلك ،وإف منعو وقاؿ ال أعطيك حىت تنتهي من العمل
ـبافة التهاوف والتأخَت ،فلو ذلك ،يعٍت :مثبل أجَت مشًتؾ إذا قاؿ مثبل :زبيط ىذا الثوب ُب يومُت ،فقاؿ:
أعطٍت األجرة ،أخشى إذا أعطيتك أف تتساىل ويبقى عندؾ الثوب أسبوعا أو عشرة أياـ ،فأمسكو حىت
تنتهي منو مثبل بسرعة ،أو إصبلح ىذا الباب ،قبارة ىذا الباب أو إصبلح ىذا الباب من حديد أو ىذه
النافذة مثبل ُب أربعة أياـ ،فإذا منعو من األجرة حىت ينهي العمل فلو ذلك .
إذا قاؿ :ال أسلمك األجرة ـبافة التساىل ،فلو ذلك .
واغباصل :أف األجرة ُب األصل أهنا سبلك بالعقد ما مل تؤجل ،وإف كاف مقدرا بالعمل ،فإهنا تكوف عند
هناية العمل ،وتذكروف اغبديث الذي ذكرناه باألمس ،قولو



أعطوا األجَت أجره قبل أف هبف عرقو

 وذلك ألنو عرؽ جبينو ،وألنو عمل يده ،فبل هبوز تأخَت أجرتو عنو .
نسمع أف كثَتا من أىل اؼبؤسسات وكبوىم يؤخروف أجرة العماؿ ،فيستأجر العماؿ مثبل كل عامل
بستمائة وبثمامبائة يعمل وف لو ٍ .ب يبضي عليهم شهراف وثبلثة أشهر أو طبسة أشهر ،وردبا أكثر ،وىو ال
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يعطيهم أجرهتم ،وردبا يعطيهم كل شهر مثبل طبسُت رياال  .يقوؿ :غباجتكم الضرورية  .ؼباذا ال تعطيهم ؟
يقوؿ :أخشى أف يهربوا  .إهنم جاءوا على كفاليت وربت مسئولييت  .وقد هبدوف من يغريهم ،ويقوؿ :أنا
أعطيكم ُب الشهر ألفا أوألفا ومائتُت ،فيأخذىم علي ،ويعملوف عنده بدوف رخصة ،فأنا أحبس األجرة .
فاعبواب أف ىذا حراـ عليك  .أنت تعرؼ أهنم فقراء  .ما جاءوا إال لفقرىم وحاجاهتم ،وقد يكوف
وراءىم أرامل وعوائل وذريات حباجة إىل من ينفق عليهم  .وقد يكونوف أيضا مدينُت ،وقد يكوف أحدىم
يستدين حىت يأٌب إىل ىذه الببلد  .ردبا أنو يقًتض أو يستدين ألفا أو طبسة آالؼ حىت يعطيها صاحب
اؼبكتب ،فحراـ عليكم أف تؤخروا أجرهتم ،وأنتم تعلموف حاجتهم .
وإذا ىربوا فإهنم ال يقدروف على العمل ،فجوازاهتم عندكم قد أمسكتموىا ال يقدروف على اؽبرب ،وال
على السفر إال هبا ،وقد أكدت اغبكومة على اؼبنع أف يعمل أحد عند غَت كفيلو ،ومن عثر عليو يعمل عند
غَت كفيلو فإنو يستحق اعبزاء.
فلذلك أنت آمن أف يهربوا ،وأنت ظامل بتأخَت أجرهتم عنهم  .أعطهم أجرهتم شهريا كما ىو الفرض
واالتفاؽ بينك وبينهم ،يقوؿ" :وال ضماف على مستأجر إال بتعد أو تفريط"  .والقوؿ قولو ُب نفيهما .
تعرفوف أف العُت اؼبستأجرة أمانة عند اؼبستأجر ،فإذا تلفت فإنو ال يضمنها .
فإذا استأجر ثوبا ليلبسو فتلف فبل يضمنو ،أو حذاء ليلبسو أو قدرا ليطبخ فيها مثبل أو مسحاة ليحفر
هبا ،أو سكينا ليقطع هبا مثبل أو فأسا ليقطع هبا شجرا مثبل .
أو مثبل موسى ليحلق بو ،استأجره فإنو أمانة ُب يده .فإذا تلف فبل ضماف عليو إال بتعد أو تفريط ،قد
عرفنا التعدي على االستعماؿ والتفريط اإلنباؿ  .فإذا مثبل استعمل السكُت ُب غَت ما استعملت لو  .لو
مثبل أنو أخذ يقطع هبا خشبا بالسكُت أو يقطع هبا حجارة ،أو كذلك الفأس اليت استأجرىا ليقطع شجرا
 .ولكنو أخذىا ليقطع هبا حجارة فتكسرت ،فإنو يضمن؛ ألف ىذا تعد  .وكذلك اإلنباؿ إذا أنبل الفأس
أو اؼبسحاة مثبل ُب الطريق ،فسرقت فإنو يضمن  .والقوؿ قولو ُب نفيهما ،فيحلف أنٍت ما فرطت  .وأنٍت
مل أتعد.
انتهينا من باب اإلجارة .
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المسابقة
الفصل الذي بعده يقاؿ لو :باب السبق أو السباؽ ،اؼبسابقة  .ؼباذا جعلت مع اؼبعامبلت ؟ .
بعض العلماء هبعلها مع اعبهاد؛ ألهنا تدرب على اعبهاد  .ولكن ؼبا كاف ىناؾ ما فيو عوض منها
جعلت ىا ىنا ليعلم مىت وبل العوض ومىت ال وبل ؟ .
السبق :ىو اؼبسابقة ،والسبَق :ىو العوض ،أي :اعبائزة اليت تدفع للسابق تسمى سبقا .

فاؼبسابقة ذبوز على األقداـ  .أف يتسابق اثناف على قدميهما ليعلم من ىو السابق منهما .

ورد ُب حديث عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت  :سابقت رسوؿ اهلل



فسبقتو  .فلما ركبٍت

اللحم سابقتو فسبقٍت فقاؿ :ىذه بتلك  كاف ذلك ُب غزوة من الغزوات ُب ليلة من الليايل كأهنم كانوا
منفردين ُب مكاف بعيد عن اعبيش  .فأخذ يتدرب ،وىذا أيضا يدؿ على حسن العشرة مع الزوجة ،أنو
جاراىا ىذه اجملاراة  .اؼبسابقة على األقداـ يعٍت :العدو .
كذلك أيضا اؼبصارعة  .كوف أحدنبا هبرب نفسو ىل يصرع اآلخر أـ ال ،فيها أيضا تدرب على
النشاط والقوة أف يتجارياف ُب اؼبصارعة ُب بعض األحاديث أنو -عليو السبلـ -صارع ركانة  ،رجبل يقاؿ
لو :ركانة  ،فاؼبصارعة أيضا فيها اختبار القوة والنشاط كما أف اؼبسابقة فيها تدرب على سرعة اعبري على
األقداـ ،كذلك أيضا اؼبسابقة على السفن البحرية ،يعٍت :قد تكوف إحدانبا أقوى جريا من األخرى،
فيتجارى اثنتاف ،وينظر أيهما أسبق ،وإف كاف قديبا أف السفن ذبري بالرياح ،وإذا سكنت الرياح سكنت ُب
البحر لقولو تعاىل

          

وأما ُب ىذه األزمنة فاؼبراكب البحرية فيها مكائن تدفعها تندفع هبا ُب عبة البحر ،فقد يكوف بعضها
أقوى من بعض وأسرع سَتا ،فيجوز السباؽ على السفن واؼبراكب البحرية واؼبزاريق ،اؼبزراؽ ىو أيضا زورؽ
يكوف ُب البحر ،مركب صغَت يركب فيو أربعة أو طبسةٍ ،ب هبعلوف لو مثل اػبرقة تدفعها الريح ،فالزورؽ ىذا
أيضا من اؼبراكب البحرية .
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وكذلك أيضا السباؽ على اغبيوانات ،يصح السباؽ على اإلبل واػبيل والبغاؿ واغبمر ،يعٍت :أهنا صبيعا
تركب ويتسابق عليها ،واغبكمة ُب ذلك أيضا تدريبها على سرعة السَتٍ ،ب ال هبوز السباؽ بعوض إال ُب
ثبلثة :اإلبل واػبيل والسهاـ ،وُب حديث ابن عمر أف النيب   سابق بُت اػبيل اؼبضمرة واػبيل اليت مل
تضمر



وكاف ابن عمر فيمن سابق ،إف كانوا يضمروف اػبيل يعٍت :يطعموهنا طعاما كامبل كبو ثبلثة

أشهر أو أربعة أشهر حىت تسمن وتقوى ٍب يقطعوف العلف عنها ثبلثة أياـ حىت ىبف ما ُب بطنهاٍ ،ب
يطعموهنا شيئا يدفع عنها اعبوع ،فتصَت خفيفة وقوية ،وإذا انطلقت فقد تسعى كبو اثٍت عشر ميبل ،اؼبيل
قريب من كيلو ونصف أو كيلوين إال ربع يعٍت :وىي ذبري واػبيل اليت مل تضمر ما ذبري إال كبو ثبلثة
كيلوٍ ،ب تقف أو كيلوين .
واغباصل أنو سابق بُت اػبيل ،فدؿ على صحة السباؽ ،واغبكمة ُب ذلك تدريبها على السَت؛ ذلك
ألنو يقاتل عليها ،فإذا كانت قد تدربت ،فإف صاحبها الذي ركبها هبريها حىت تصل إىل ما يريد أف ذبري
فيو ،وحىت تلحق األعداء ،وحىت تدرؾ األعداء اؽباربُت ففي ذلك تدريب ؽبا ،وكذلك على اإلبل أيضا
يسابق عليها ،ويصح العوض ؼبن سبق على بعَته ،فلو ىذا العوض الذي ىو مائة أو ألف أو جوىرة أو كذا
وكذا لعوض.
وكذلك السهاـ  .السهاـ اليت ىي الرمي ،ما لوحظ أيضا أف الرمي سنة تعلمو ،ثبت أنو  قاؿ:
ارموا بٍت إظباعيل فإف أباكم كاف راميا  فيسن تعلم الرمي ،وفسر النيب  قولو تعاىل:



  

     فقاؿ  :أال إف القوة الرمي أال إف القوة الرمي  يعٍت :من صبلة القوة تعلم
الرمي ،وكاف الرمي قديبا بالسهاـ ،السهم الذي ينحت من عود سلم أو من عود ظبر ،فيجعل لو رأس
ؿب ددٍ ،ب هبعل لو قوس ،ويرمى بو ،يذىب كبو مائيت ذراع أو ثبلشبائة على األكثر ،ويضرب الرمية فينفذ
فيها فيتدرب على الرمي ،ومثلو أيضا األسلحة اعبديدة .
ذكروا في المسابقة شروطا:
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الشــرط األول :تعيُت اؼبركوبُت بأف يقوؿ :السباؽ على ىذه الفرس وىذه الفرس .فرسك الفبلنية،
وفرسي الفبلنية .
الثانــي :اربادنبا؛ وذلك ألف اػبيل تنقسم إىل أقساـ :اػبيل العربية ،وىو الذي أبوه وأمو من اػبيل
العربية ،وما يسمى بالرباذين الذي أحد أبويو ليس بعريب ،فبل بد أف يكوف من العربيُت أو من غَتنبا،
اربادنبا .
الشرط الثــالث :ربديد اؼبسافة ،ربديد اؼبسافة أف يكوف بدء السباؽ من ىذا اؼبكاف وهنايتو إىل ذلك
اؼبكاف ،وكذلك ُب العلم بالعوض أف يعُت العوض ،وىو أف يقوؿ :من سبق فلو مثبل مائة أو ألف ،وكذلك
أيضا ال بد أف يكوف مباحا ،فبل يقوؿ :من سبق فلو زؽ طبر مثبل أو شيء مغصوب أو كبو ذلك .
يشًتط أيضا أال يكوف شبيها بالقمار ،القمار الذي ىو اؼبيسر ،ىو أف يكوف ىناؾ شبو لعب ،ويكوف
من قامر أخاه ،أخذ منو ماال بغَت حق ،اللعب باؼبيسر ،اللعب بالبالوت مثبل وباألوراؽ ،أو ما شابو ذلك
ىذا العوض الذي يؤخذ عليو حراـ ،ملحق باؼبيسر .
كذلك أيضا ُب الرمي ال بد من تعيُت الرماة ،الرمي يكوف من فبلف وفبلف ،فبل بد من ربديد ومن
تعيُت األقواس اليت يرمى هبا أو السبلح الذي يرمى بو ،السبلح اعبديد ،إذف كل ذلك فبا يشًتط ُب
اؼبسابقة .
نقف على باب العارية نقرؤنبا بعد غد إف شاء اهلل .
س :ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ -حفظك اهلل -ما حكم لو اتفق فريقاف أو قسماف بأف من فاز
ُب ىذه اللعبة أو ُب ىذه اؼبسابقة؟ ،فإنو يأخذ من اؼبهزوـ مبلغا من اؼباؿ وبدده اعبميع ؟.
ج :األصل أف ىناؾ شروطا ال يصح العوض إال ُب اؼبسابقة على اػبيل واإلبل أو الرمي ،لكن رخص
بعض اؼبشايخ ُب اؼبسابقات اؽبادفة ،يعٍتُ :ب العلوـ الشرعية ،أف يقاؿ مثبل من أجاب على ىذه األسئلة
فلو كذا ،أو من كتب ُب ىذه اؼبسألة مثبل ورقتُت أو ثبلث ورقات ،فلو كذا ،ويكوف ُب ذلك حث للكتاب
على البحث ُب الكتب وعلى القراءة ومعرفة اؼبراجع ،وما أشبو ذلك ففي ذلك فائدة.
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وإذا كاف العوض إما مثبل من متربع ،وإما من بيت اؼباؿ فبل مانع ،وأما إذا كاف العوض من أحدنبا،
فإف أكثر العلماء أغبقوه بالقمار .
أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :ما ىو ضابط معرفة حرص الطبيب وكبوه ؟ وذلك لعدـ معرفة اؼبريض أو وليو بذلك لكثرة
األطباء باؼبستشفيات ،وبعض األطباء يتلف بعض أعضاء اؼبرضى ،فهل لذلك ضابط ؟ حفظكم اهلل.
ج :يعرؼ بالشهرة ُب ىذه األزمنة ،يعرؼ باؼبؤىل وباػبدمة ،أف معو شهادات على أنو درس ،قد درس
ىذا الطب ُب مدرسة كذا وكذا ،ؼبدة عشر سنُت أو سبع أو كبو ذلك ،وكذلك أيضا أنو كذلك قد عمل
باؼبستشفيات ؼبدة كذا وكذا ،وأنو معروؼ ذبربة وحرصا ،يعرؼ ذلك بالتجربة .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :بالنسبة للمدارس األىلية بعضهم يشًتط ُب العقد أال يعطي اؼبدرس دروسا خصوصية من
اؼبدارس أو غَتىا ،فهل ىذا الشرط صحيح ؟ ولو خالف اؼبدرس ُب ذلك ،فهل يعترب اؼباؿ الذي وبصل
عليو اؼبدرس من الدروس اػبصوصية حراـ أـ ال ؟ .
ج :نعم يعترب :والسبب ُب ذلك نظرة الوزارة إىل أف كثَتا من اؼبدرسُت ،وباألخص اؼبتعاقدوف ال
ىبلصوف التدريس ُب الفصوؿ بأف يدرسوا ،ولكن ال ينصحوف للطبلب ،فيبقى الطالب ملتبسا عليو بعض
اؼبنت ،وال يعرؼ كيف يتخلص منو ،فيحتاج إىل أنو يستأجر ىذا اؼبدرس ليعلمو ُب بيتو دروسا خصوصية،
فيكتسب اؼبدرس من الطبلب ُب الدروس اػبصوصية زيادة على مرتبو من اؼبدرسة ،فيحصل من ذلك خلل
وتقصَت من اؼبدرسُت ،فمنعت اغباؿ ىذه ُب ىذه الفًتة أف يتوىل أحد اؼبدرسُت الدروس اػبصوصية ،ومثل
ذلك أيضا األطباء .
منع الطبيب الذي يعمل ُب اؼبستشفيات اغبكومية أف يفتح لو عيادة خاصة ؼباذا ؟ .
ـبافة أال ينصح للمعاعبُت اؼبراجعُت ليحملهم على مراجعتو ُب عيادتو ليكتسب من ىنا ومن ىنا .
فمن خالف واغباؿ ىذه ،فإنو يعترب ـبطئا ،وما أخذه حراـ .
أحسن اهلل إليكم .
234

أخصر المختصرات
س :فضيلة الشيخ :السائق أجَت خاص ،فهل يضمن لو صدـ بالسيارة ؟ وىل يغرـ السيارة الثانية أـ
على الكفيل لو ذلك؛ ألف كثَت من الناس ىبصم قيمة ما فسد من السيارتُت من راتب السائق؟ .
ج :ال شك أنو إذا كاف متسببا فإنو يضمنو إذا كاف غَت حاذؽ ُب القيادة ،أو مثبل هتور وخاطر ،أو
عمل ما يسمى دبجاكرة أو تفحيط فبا يسبب االصطداـ مثبل أو االنقبلب ،فإنو واغباؿ ىذه يضمن ،وإذا
كاف اػبطأ مشًتكا ،فإنو يقسم بينهما ،يقسم بُت السائقُت .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :بعض مغاسل الثياب تشًتط أال تضمن الثوب حاؿ تلفو أو فقده إال بنصف قيمتو أو
كبوىا ،فهل يصح ىذا الشرط ؟ .
ج :شرط ىبالف الشرع ،نقوؿ :إذا أفسد الثوب سواء غساؿ أو خياط ،أفسده بعملو ،فإنو يضمنو،
وأما إذا سرؽ من دكاف ،فإنو ال يضمنو ،ولكن ال أجرة لو .
أحسن اهلل إليكم:
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،لو أٍل استأجرت عامبل لكي ينظف منزيل على أف يتقن النظافة ،ولكنو مل
يتقن النظافة ،فهل هبوز يل أف أنقص شيئا من األجرة مقابل عدـ إتقانو أو عدـ إعطائو األجرة أصبل ،ألنو
مل يلتزـ بالشرط .
ج :ال شك أف العمل يوصف كما البدء بو ،فيبُت لو أف عملك كذا وكذا ،النظافة مثبل تغسل كذا أو
تعمل كذا ،أو تزيل كذا وكذا ،فإذا كاف بينهما شروط ،ومل يوؼ هبا فبل أجرة لو حىت يوُب ذلك العمل .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :استأجرت منزال ؼبدة سنة ٍب أردت اػبروج من اؼبنزؿ بعد ستة أشهر ،فأردت أف أؤجر اؼبنزؿ
ُب الستة أشهر الباقية ،فهل وبق لصاحب اؼبنزؿ أف يبنعٍت مع العلم أنو مل يكن ىناؾ اتفاؽ مسبق على
ىذا األمر ؟ .
ج :ليس لو أف يبنعك  ،فلك أف تعطيو أجره بقية السنة ،وسبلك اؼبنزؿ بقية سنتك ،سواء أجرتو أو
أغلقتو أو سكنتو أو أسكنت فيو أحد أىلك .
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أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ىل يقاس على اإلبل واػبيل السيارات كما قيست األسلحة اعبديدة على السهاـ ؟ .
ج :الظاىر أهنا ال تقاس ،سبب ذلك ،أهنا ليست عادة فبا يتدرب عليها للقتاؿ ،قد يكوف مثبل
اإلسراع هبا فيو شيء من اؼبخاطرة ،تؤدي إىل حوادث ،نرى أهنا ليست مثل اإلبل واػبيل .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ما حكم السباقات اليت ذبري بُت اغبيوانات ،كصراع الديكة ،وسباؽ اغبماـ ؟ .
ج :ىذه ال ذبوز ،وال هبوز أف يؤخذ فيها عوض ،قد ورد أيضا النهي عن اللعب باغبماـ ،وُب باب
اآلثار أف رأى رجبل يتبع ضبامة فقاؿ" :شيطاف يتبع شيطانة"  ،فبل هبوز اللعب هبا وال أخذ العوض على
لعبها أو ما أشبو ذلك .
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :إذا كاف لعب الورؽ والبالوت ليس على عوض ،وال يكوف فيو تضييع للواجبات أو وقوع ُب
احملرمات ،فما حكمو؛ ألف ىذا يقع كثَتا ،وجزاكم اهلل خَتا ؟ .
ج :ننصح بًتؾ ذلك؛ ألنو من اللهو ،داخل ُب قولو.        :
وال شك أف ؽبو اغبديث كل شيء يشغل عن اػبَت ،وال شك أف ىذا اللعب بالبالوت وما أشبهو أنو
يشغل عن قراءة القرآف ،وعن ربفظو مثبل وعن تعلم العلم النافع ،وعن ذكر اهلل تعاىل وعن االشتغاؿ
بالتجارة النافعة أو باألمانة احمليدة  ،أو عن التدرب على األعماؿ اؼبفيدة عن تعلم صنعة مفيدة ،أو ما أشبو
ذلك ،فنرى أف االنشغاؿ دبثل ىذا من ؽبو اغبديث فبل هبوز ولو كانوا وبافظوف على الصبلة ،وال تفوهتم
صبلة ،ولو كاف عندىم فراغ .
نقوؿ :اشغلوا فراغكم بالعلم النافع والعمل الصاّب .
أحسن اهلل إليكم .
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س :يقوؿ :أجرت منزال ،واشًتطت عليو أف وبافظ على الصبلة ،وأال يضع دشا ُب البيت ،فوافق على
الشرط ،وبعد مدة أخل بالشرط ،فهل يل فسخ العقد ،وىل لو أف يطالبٍت دبا دفع من النقود ؟ .
ج :نعم لك فسخ العقد؛ ألف اؼبسلمُت على شروطهم ،وأما ما مضى من اؼبدة ،فإنك تستحقو ،وترد
عليو بقية أجرة اؼبدة اليت مل يسكن فيها  .أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :ما حكم قبض شيء من راتب العامل بقدر التذكرة؛ ألف بعض العماؿ بعد أف يأٌب من
بلده للعملٍ ،ب هبلس ستة أشهر مثبل يرفض العمل ،ويقوؿ :أريد أف أسافر ،وال يوجد عنده قيمة التذكرة؛
ألنو أرسل صبيع مرتباتو إىل أىلو ُب اػبارج ،فما حكم إذا أمسكت عليو قيمة التذكرة حىت إذا رفض العمل
اشًتيت لو التذكرة من مرتبو ليسافر ؟ .
ج :ال بأس بذلك إذا كاف ىذا الشيء معروفا عندىم ،أف وبسب عليو قيمة التذكرة لَتكب ووبفظها،
ويقوؿ :عندي لك كذا وكذا ألف ألفاف ثبلثة آالؼ تكفي لتذكرتك ،إذا طلبت الرجوع قبل أف تنتهي
مدتك اشًتيت تذكرة هبا ،وإف أسبمت اؼبدة أعطيتك أجرتك وتذكرتك عليها.
أحسن اهلل إليكم .
س :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل هبتمع وصف األجَت اػباص ،واألجَت اؼبشًتؾ ُب ؿبل واحد ،بأف يكوف
مثبل ؿبل اػبياطة ،فيعترب اػبياط أجَتا خاصا لصاحب احملل وعاما لسائر الناس ؟ .
ج :يعترب األجَت الذي يعمل لك أجَتا خاصا ،وتعترب أنت أجَتا عاما ،فإف الناس الذين يأتوف إليك
أنت صاحب اؼبتجر ،أنت صاحب الدكاف مثبل اػبياط ،فأنت أجَت مشًتؾ ،وعاملك الذي يعمل لك كل
شهر بألف مثبل أجَت خاص لك .
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم وأفادنا بعلمكم ،وصلى على آؿ ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
العارية
بػسػم اهلل الػرحػمػن الػرحػػيم
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واغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
قَ َاؿ َ-رِضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىل :-والعارية سنة ،وكل ما ينتفع بو مع بقاء عينو نفعا مباحا تصح إعارتو إال البضع
وعبدا مسلما لكافر ،وصيدا وكبوه حملرـ ،وأمة وأمرد لغَت مأموف ،وتضمن مطلقا دبثل مثلي وقيمة غَته يوـ
تلف ،ال إف تلفت باستعماؿ دبعروؼ كخمل منشفة ،وال إف كانت وقفا ككتب علم إال بتفريط ،وعليو
مئونة ردىا ،وإف أركب منقطعا هلل مل يضمن .
فصل :والغصب كبَتة ،فمن غصب كلبا يقتٌت أو طبر ذمي ؿبًتمة ردنبا ال جلد ميتة وإتبلؼ الثبلثة
ىدر .
وإف استوىل على حر مسلم مل يضمنو ،بل ثياب صغَت وحليو ،وإف استعملو كرىا أو حبسو ،فعليو
أجرتو ِ
كق ّن ،ويلزمو رد مغصوب بزيادتو ،وإف نقص لغَت تغَت سعر فعليو أرشو ،وإف بٌت أو غرس لزمو قلع .
وأرش نقص وتسوية أرض واألجرة ،ولو غصب ما اذبر أو صاد أو حصد بو فمهما حصد بذلك فلمالكو،
وإف خلطو دبا مل يتميز ،أو صبغ الثوب فهما شريكاف بقدر ملكيهما ،وإف نقصت القيمة ضمن .
فصل :ومن اشًتى أرضا فغرس أو بٌتٍ ،ب استحقت وقلع ذلك رجع على بائع دبا غرمو ،وإف أطعمو
لعامل بغصبو ضمن آكل ،ويضمن مثلي دبثلو وغَته بقيمتو ،وحرـ تصرؼ غاصب دبغصوب ،وال يصح عقد
وال عبادة ،والقوؿ ُب تالف وقدره وصفتو قولو ،وُب رده وعيب فيو قوؿ ربو ،ومن بيده غصب أو غَته
وجهل ربو ،فلو الصدقة بو عنو بنية الضماف ،ويسقط إٍب غصب .
ومن أتلف ولو سهوا ؿبًتما ضمنو ،وإف ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفتو مطلقا ،وإف كانت بيد
راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.


اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ اؼبرسلُت نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت

.
الفصل األوؿ :يتعلق بالعارية ،واشتقاقها من العري؛ ألهنا عارية عن العوض عن أجرة وعن شبن،
وتعريفها :أهنا إباحة عُت ؼبن ينتفع هبا ويردىا ،وىي سنة أي :إعارهتا سنة؛ وذلك ألف فيها توسعة على
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اؼبسلمُت ،حيث إف اإلنساف تبدو حاجتو ُب أمرٍ ،ب ال حاجة لو دائما ،وإمبا حاجتو يوما أو شهرا أو كبو
فشرع أف يعَته من ىو واجد لتلك العُت حىت يقضي شغلو وحاجتو هبا ٍب
ذلكٍ ،ب يستغٍت عن تلك العُتُ ،

يردىا .

يقوؿ :وكل ما ينتفع بو مع بقاء عينو نفعا مباحا تصح إعارتو إال البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا
وكبوه حملرـ وأمة وأمرد لغَت مأموف ،والبقية تصح إعارتو إذا كاف نفعا مباحا .
وبتاج اإلنساف مثبل إىل مطالعة كتاب ،وليس ؿبتاجا لو دائما ،فيستعَته من مكتبة أو صديق لو يقرأ فيو
ٍب يرده ،يسن إعارتو ،وؼبن أعاره أجر ،وكذلك وبتاج مثبل لثوب يتجمل بو أو ؼبشلح يتجمل بو مثبل ُب ليلة
زفاؼ أو كبوه ،وليس حباجة إليو دائما ،فتعَته ليتجمل بو ُب تلك الليلة ٍب يرده ،وال تبقى حاجتو دائما لو،
وبتاج إىل قدر يطبخ فيو يوما أو شهرا أسبوعا إذا كاف مثبل مسافرا ،أو ُب قرية ليس لو فيها أىل ،فيستعَت
منك قدرا يطبخ فيو ،أو إناء يشرب بو أو سراجا يستضيء بو ،أو صحنا مثبل يأكل فيو ،فتعَته .
فاإلعارة ُب ىذه اغباؿ سنة ،ولو أجر ،وُب منعها إٍب إذا كاف مستغنيا عنها .
وقد فسر قوؿ اهلل تعاىل:



    أف اؼبراد منع العارية مع االستغناء عنها .

إذا احتاج إنساف إىل دلوؾ ليجتذب بو من البئر ،أو إىل قربتك ليجتذب هبا ماء لبيتو مثبل ،أو إىل قدر
ليطبخ فيو يوما أو كبوه ،فتسن إعارتو ،ويكره منعو ـبافة اإلٍب واغباؿ ىذه .
وألنو ال وبتاج دائما إىل ىذه السلع ،فهو إمبا حاجتو عارضة .ىذا ىو السبب ،وإال فمن حاجتو غَت
عارضة العادة أنو يشًتيها ليتملكها؛ ألنو يقوؿ :أشًتيها فقد أحتاجها ُب السنة مرة أو مرتُت .
مثبل ىو حباجة مثبل إىل مسحاة ليحفر هبا ،أو زنبيل ليستعملو ُب اغبفر مثبل ،أو منجل ليقطع بو
حشيشا أو كبوه ،أو فأس يقطع هبا حطبا وما أشبو ذلك ،فإعارتو فيها فضل وفيها أجر .
وكذلك كل ما فيو منفعة مع حاجة احملتاج إليو ،يشًتط أف تكوف اؼبنفعة مباحة ،فإذا كانت اؼبنفعة
ؿبرمة ،فبل هبوز إعارتو؛ ألنو إذا أعاره صار شريكا لو ،فبل هبوز أف تعَته طببل ليغٍت بو أو يضربو ،وال عود
ملهاة مثبل وال شطرقبا .

239

أخصر المختصرات
وكذلك آالت الغناء كأشرطة الغناء اؼباجن وأفبلـ الفيديو وكبوه اليت فيها صور ؿبرمة إذا طلب أف
تعَته ،أَ ِعرٍل ىذا الفيلم ،فإنك تكوف آشبا ،حيث إنك تساعده على ىذا اؼبنكر ،وىكذا إذا عرفت أنو
يستعَت منك ألجل معصية ،إذا استعار منك سيفا ليقتل بو مسلما ،أو ليضرب بو ،أو رصاص بندقية مثبل
ليصيد هبا ،وىو ؿبرـ ،أو يرمي هبا مسلما بريئا ،أو استعار قدرا ليصنع فيو طبرا ،وأنت تعرؼ ذلك منو ،أو
استعار شطرقبا للعب عليو أو بو ،وكذلك لو استعار موسى ليحلق بو غبيتو ،أو ليحلق بو اللحى ،فإف ىذا
ال هبوز؛ ألنو مساعدة لو على اؼبنكر واهلل تعاىل يقوؿ:

       

وىكذا احملرـ اقتناؤه ؿبرـ أيضا إعارتو ،فكتب الضبلؿ ؿبرـ اقتناؤىا وؿبرـ إعارهتا؛ ألنو يضل هبا غَته،
واجملبلت اػبليعة ؿبرـ اقتناؤىا ،وؿبرـ إعارهتا؛ وألهنا تضل خلقا كثَتا .
فنتفطن لقولو ىا ىنا" :ينتفع بو مع بقاء عينو" نفعا مباحا ،تطبخ ُب القدر ،والقدر ال يتغَت ما طبخ
فيو أو تشرب ُب الكأس مثبل أو ذبلس على الكنبة أو تلبس الثوب يوما أو كبوه أو تأكل ُب القدر أو
تستضيء بالسراج عينو باقية ،وفيو منفعة ،وىذه اؼبنفعة مباحة مع بقاء عينو ىبرج ماذا ؟ .
ىبرج ما ال ينتفع بو إال بإتبلؼ عينو كالشمعة ،معلوـ أهنا تفٌت باالستعماؿ ،وكذلك الكيس ،مثبل
الطعاـ ال يعار؛ ألنو يفٌت باالستعماؿ ،وإمبا يسمى قرضا إذا أقرضتو كيسا ليأكلو ،فإنو يرد بدلو كما تقدـ
ُب باب القرض .
ٍب استثنوا البضع ،ال هبوز مثبل أف تعَت جاريتك اؼبملوكة ؼبن يطؤىا؛ ألف البضع الوطء ال يباح إال دبلك
يبُت أو بنكاح صحيح ،وىذا ليس دبوجود؛ ألنو ملك غَته .
أما إعارهتا للخدمة إذا كاف عندؾ خادمة أعرهتا لتخدـٍ ،ب يردوهنا كشغل يدوي ،فبل بأس بذلك .
وكذلك العبد إذا أعرتو ؼبن يستخدمو ،فبل مانع من ذلك ،ىبدـ عندىم قيادة سيارة مثبل أو تغسيل
سيارة ،أو سقاية حديقة مثبل أو إصبلح طعاـ أو إصبلح قهوة ،أو تنظيف أواف أو تغسيلها أو تغسيل
ثياب ،عبدا فبلوكا ؽبم ،أو خادما أنت أملك بو ،فتع َته ويستثٌت إذا كاف كافرا فبل هبوز أف تعَته عبدا
مسلما ؼباذا ؟
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ألنو يهينو وأنو يستذلو وىو كافر ،وألف الكافر ال والية لو على اؼبسلم .
قاؿ اهلل تعاىل:

         

أي :سيطرة وقوة وتسلطا ،ليس لكافر سلطة على اؼبسلم؛ وؽبذا إذا أسلم العبد ،وىو عند كافر كلف
الكافر بإعتاقو ،أو ببيعو أو هببتو ،أي :بإخراجو من ملكو حىت ال يبقى ذليبل عند كافر .
"وصيدا وكبوه حملرـ" ،ال هبوز أف تعَته صيدا؛ وذلك ألف الصيد ؿبرـ على احملرـ ،ؿبرـ عليو إمساكو،
وؿبرـ عليو ذحبو.
قاؿ تعاىل:
وقاؿ:

       

         

فلذلك ال هبوز ،وىكذا ال هبوز أف تعَته شيئا يبطل إحرامو ،فبل تعَته قميصا يلبسو ،وأنت تعرؼ أنو
ؿبرـ ،احملرـ ال هبوز أف يلبس قميصا ،وكذلك إذا كاف ؿبرما ،وطلب منك مثبل موسى وبلق بو ،وأنت تعرؼ
أنو ؿبرـ ،فبل تعَته ىذا اؼبوسى؛ ألنو ؿبرـ عليو اغبلق .
وكذلك مقراض يقلم بو أظافره ،وىو ؿبرـ ،ؿبرـ عليو تقليم األظفار ،ويقوؿ" :وأمة وأمرد لغَت مأموف"،
أي :ال هبوز إعارة األمة إلنساف غَت مأموف عليها ،ال يؤمن أف يطأىا ،وكذلك األمرد يعٍت :إذا كاف شابا
فبلوكا ،وىو صبيل ىبشى أف يفعل بو فاحشة اللواط ،فبل هبوز أف يعار ،وأما إذا كاف مأمونا يقصد بذلك
استخدامو فبل مانع .
العارية مضمونة إذا تلفت ،ودليل ذلك حديث صفواف بن أمية ؼبا عزـ النيب



على غزوة ىوازف ُب

حنُت طلب منو عارية دروع -الدروع اليت يلبسها اؼبقاتل -ثبلثُت درعا فقاؿ- :قبل أف يسلم  -أغصبا
يا ؿبمد ،فقاؿ :بل عارية مضمونة



نستعَتىا ليلبسها اؼبقاتلوف ،وتضمن إذا تلفت ،ونردىا إذا بقيت،

فاستعار منو ثبلثُت درعا ،وىذا دليل على جواز اإلعارة من غَت اؼبسلم إذا كاف غباجة .
وال شك أف الذي يعَتىا للمجاىدين يكوف لو أجر ،إذا استعار منك سيفا يقاتل بو الكفار أو رؿبا
مثبل أو قوسا أو درعا أو جوشنا مثبل ،أو ؾبنا يلبسو على رأسو أو حذاء ،فإف اؼبعَت يكوف شريكا لو ُب
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األجر ،وكذلك أيضا األسلحة اعبديدة يصح إعارهتا للمجاىدين ،ويكوف شريكا ؽبم ُب األجر :الدبابات،
والسيارات ،والقاذفات ،والبندقيات  ،والرشاشات وما أشبهها يصح إعارهتا ،ويكوف للمستعَت أجر القتاؿ
هبا ،وللمعَت أجر ُب ذلك ،إذا تلفت فإنو يضمنها ،يضمنها دبثل مثلي وقيمة غَته يوـ تلف ،اؼبثلي يضمن
دبثلو ،وغَت اؼبثلي ي ضمن بقيمتو يوـ تلفو ،فاؼبثلي الذي يوجد لو مثل ،فيقاؿ مثبل ىذا الكأس يوجد أمثالو،
استعاره فانكسر أعطو كأسا مثلو ،فإنو موجود يضمن دبثلو أو مثبل ىذا الكتاب احًتؽ توجد الكتب،
توجد الكتب الذي تضمن مثلو تشًتي لو كتابا ،وتعطيو إياه وىذا الثوب ،وىذا اغبذاء مثبل ،وىذا القدر،
وىذا الصحن يعٍت :ؽبا أمثاؿ ،فيضمن اؼبثلي دبثلو ،وأما غَت اؼبثلي فهو الذي زبتلف أجناسو .
مثبل :اعبلود كالقربة والسقاء واؼبزادة ىذه عادة أهنا زبتلف قل أف يوجد مثلها مساويا ،أف يوجد قربة
مساوية ؽبذه أو مزادة مثبل أو ظرؼ مساو ؽبذا الظرؼ .
وكذلك األ شياء اليت كانت تصنع باليد كقدور النحاس واألباريق القديبة ،وىذه يقل غالبا أف يوجد
مثلها مساويا ،فكيف تضمن ؟ تضمن بقيمتها .
أي وقت تقوـ؟ تقوـ يوـ التلف ،اليوـ الذي تلفت فيو ،تقوـ كم تساوي تلك القربة ؟ كم يساوي
ذلك القدر الذي تلف على يد فبلف ؟ .
كم يساوي ذلك القميص الذي ال يوجد لو نظَت ُب ىذه األزمنة ؟ .
يساوي عشرة ،أعطو عشرة قيمتو يوـ تلف" ،ال إف تلف باالستعماؿ دبعروؼ كخمل منشفة" :إذا
تلف باستعماؿ ،فإنو ال يضمن .
فمثبل :أذف لك أف تلبس الثوبٍ ،ب إف الثوب من آثار اللبس العادي من غَت تشديد بلي وزبرؽ فبل
يضم ن ،وكذلك اؼبنشفة اليت ينشف هبا األيدي مثبل بعد الغسيل أو بعد الوضوء ،فإذا ذىبت طبلها من
آثار اؼبسح ،واػبمل أىداهبا اليت فيها ذىبت اػبمل ،فإهنا ال تضمن؛ ألنو مأذوف فيو ،قد أذف لك بأف
تتمسح هبا مدة شهر أو كبوه ،فذىاب ىذه اػبمل مأذوف فيو ،وكذلك لو اسود القدر من الطبخ فيو مأذوف
فيو ،فبل يضمن .
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وىكذا لو تثلم وجو اؼبسحاة من آثار اغبفر مأذوف لك فيو أف تستعملها ُب اغبفر ،أو تشقق الزنبيل
من آثار اغبمل فيو .
واغباصل :أنو إذا تلف باستعماؿ -استعماؿ دبعروؼ -فبل ضماف ،وأما إذا استعملها استعماال غَت
معروؼ ،فإنو يضمن كيف يكوف االستعماؿ غَت معروؼ؟ إذا استعملها استعماال زائدا عما ىي عليو .
فلو مثبل أنو أخذ يضرب بالفأس حجارة مثبل يكسرىا هبا ،فتثلمت الفأس ،وتكسرت أو اؼبسحاة
مثبل :وبفر هبا أرضا حجرية كاف من آثار ذلك أف تكسر وجهها ،يضمن واغباؿ ىذه؛ ألف ىذا ليس ىو
اؼبعروؼ ،اؼبع روؼ أنو يقطع بالفأس اػبشب ،واػبشب ال يكسرىا ،وكذلك اؼبسحاة وغَتىا وبفر هبا
األرض السهلة ،وكذلك اؼبنجل الذي يسمونو احملش يقطع بو اغبشيش وكبوه ،فإذا قطع بو اغبجارة فتثلم،
فإنو يعترب قد تعدى فيضمن .
يقوؿ" :وال إف كانت وقفا ككتب علم" ىذه ال تضمن أيضا؛ ألنو مأذوف ُب استعماؽبا ،الكتب
اؼبوقوفة ُب اؼبكتبات يوجد كتب مكتوب عليها وقف فيستعَتىا اإلنساف؛ ليقرأ فيها ،فلو قدر مثبل أهنا
تلفت عنده ،فإهنا ال تضمن؛ وذلك ألنو مأذوف ُب استعماؽبا ،فتلفها عنده كتلفها ُب اؼبكتبة إذا استعملت،
لكن ال هبوز أف يستعملها استعماال غَت مأذوف فيو ،بأف يستعملها غَت رافق هبا ،بل -مثبل -يلقيها على
األرض ،أو يرمي هبا رميا سيئا ،أو يعرضها للشمس مثبل ،أو لؤلطفاؿ ُب ىذه اغباؿ يضمن ،وعليو مئونة
ردىا ،إذا كانت ربتاج إىل مئونة ،فإهنا على اؼبستعَت ،فلو مثبل احتاج إىل ضباؿ ،كما لو استعار مكيفا ثقيبل
رده عليو كمستعَت ،أجرة الذي وبملو من بيت اؼبعَت إىل بيت اؼبستعَتٍ ،ب من بيت اؼبستعَت إىل بيت اؼبعَت،
أجرتو على اؼبستعَت مئونة ردىا ،وكذا كل شيء لو مئونة إذا كاف ثقيبل كما لو استعار فرشا ثقيبل ليفرشها
ُب حفل أو كبوه ،كما لو استعار خياما ليستظل هبا ُب مناسبة وكبوىا ٍب انتهى منها ،فأجرة الرد على
اؼبستعَت؛ ألنو أخذىا ؼبنفعتو .
"وإف أركب منقطعا هلل مل يضمن" :صورة ذلك ،إذا رأيت إنسانا منقطعا ُب برية ،وتصدقت عليو
وأركبتو دابة ،أركبتو بعَتا مثبل ،أو فرسا ،أو ضبارا ،أو بغبل ،أو مثبل وثقت بو ،وأركبتو ُب سيارة سلمت
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مف اتيحها لوٍ ،ب إهنا خربت أو تلفت الدابة ،وىو مل يفرط ،فإنو ال يضمن؛ وذلك ألنك ؿبسن ،وتطلب
األجر ،فليس لك أف تكدر أجرؾ ،وتبطلو بتغريبو فإنك ؿبسن إليو.
انتهينا من العارية.
الغصب
الفصل الذي بعده ،الفصبلف ُب الغصب .
الغصب :ىو االستيبلء على حق غَته قهرا بغَت حق ،وكلمة االستيبلء أوسع من األخذ  ،إذا عرفو
بعضهم بأنو أخذ ماؿ الغَت ظلما ،نقوؿ :قد يكوف ىناؾ غصب من غَت أخذ كما لو أخرجو من من بيتو
ظلما ،واستوىل على بيتو أو على مزرعتو أو على أرضو من غَت أف يقبضها ،فإف ىذا يسمى غصبا ،وىكذا
مثبل إذا طرده من ماشيتو إبلو أو خيلو أو بقره ،فإنو يعترب استوىل عليها ،فيعترب مغتصبا .
يصح الغصب لكل شيء يبكن ملكو قاؿ تعاىل:
 

       

أي :يغتصبها من أىلها ،يتسلمها ،ويطرد أىلها ،يدؿ على أف الغصب ىو األخذ أو االستيبلء

على ماؿ الغَت أو حق الغَت.
الغصب والنهب كبَتة من الكبائر ورد أنو  قاؿ  :وال ينتهب رجل هنبة يرفع الناس إليها أبصارىم
حُت ينتهبها وىو مؤمن  يعٍت :ينتهبها من صاحبها والناس ينظروف يعٍت :شبو غصب .
وُب اغبديث الصحيح:



من اغتصب شربا من األرض بغَت حق طوقو من سبع أرضُت



دليل

على أنو من كبائر الذنوب.
ٍب يقوؿ" :من غصب كلبا يقتٌت أو طبر ذمي ؿبرمة ردنبا ال جلد ميتة" :وذلك ألف الكلب اؼبقتٌت
صاحبو أحق دبنفعتو؛ ألف اهلل تعاىل أضافو إىل أىلو ُب قولو تعاىل:
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فهذا الكلب الذي دربتو وعلمتو فتعلم ،وأصبح يعرؼ ،ويصيد الصيد ،فأنت أملك بو ،فإذا جاء
إنساف واغتصبو قهرا بغَت حق نقوؿ لو :رده إىل صاحبو ،فهو أوىل بو ،وأنت تعترب غاصبا ،وىكذا اػبمر
ؿبرمة ،وىي بأيدي اليهود ؿبًتمة ،ال هبوز مثبل أف تدخل بيوهتم ،وتشقق الظروؼ اليت هبا اػبمر .
واحًتامها معناه إقرارىم عليها ،فإف من دينهم شرب اػبمر ،يروف ذلك جائزا ،ويقروف ذلك إال أهنم ال
يظهروف بيعها ُب ببلد اإلسبلـ ،وال يظهروف شرهبا ،وال ىبرجوف وىم سكارى ،ولكن نعرؼ أهنم يصنعوهنا
ُب بيوهتم ،وهبتمعوف ،فيشربوهنا .
فلو دخل إنساف مثبل ،واغتصب ذؽ طبر أو دنا فيو طبرٍ ،ب ذىب بو ،أمر برده؛ ألف ىذا من االعتداء
على اؼبعاىدين ،واؼبعاىدوف ؽبم احًتاـ ،ورد الوعيد  :من قتل معاىدا مل يرح رائحة اعبنة  اؼبعاىدوف
وأىل الذمة ؽبم ذمة ،وؽبم عهد فَتد الكلب ،ويرد اػبمر احملًتمة .
وأما غَت احملًتمة ،فبل يردىا ،غَت احملًتمة ىي اليت أظهرىا صاحبها ُب األسواؽ ،فإهنم إذا أظهروىا ،فبل
حرمة ؽبا ،بل تتلف .
"ال جلد ميتة" :قد عرؼ ُب جلد اؼبيتة اػببلؼ ىل يطهر بالدباغ أـ ال؟ ،والراجح عندنا أنو يطهر،
وأنو إذا طهر يستعمل ُب اليابسات وُب ا لرطب وُب اؼبائعات ،وإذا كاف كذلك فالصحيح أنو فبلوؾ ،وأنو
مباح االنتفاع بو ،وأنو عُت مالية تباع وتستبدؿ ،فعلى ىذا إذا كاف مدبوغا ،فإنو يرده ،وكذلك إذا كاف
يصلح أف يدبغ ،فإنو يرده أيضا .
"وإتبلؼ الثبلثة ىدر" يعٍت :ال ضماف فيو إتبلؼ الثبلثة الكلب واػبمر واعبلد .
قد عرفنا أف الراجح ُب اعبلد أنو مضموف ،فإذا مات الكلب أو أىراؽ اػبمر ،فبل ضماف ،ألنو ال قيمة
ؽبا .
يقوؿ :وإف استوىل على حر مسلم مل يضمنو ،بل ثياب صغَت وحليو؛ وذلك ألف اغبر ال قيمة لو ،وال
شبن لو ،فلو مثبل استوىل غصبا على إنساف حر ،واستوىل عليو حبسو عنده ،أو أوقفو عنده ،وقدر مثبل أنو
مرض ومات فبل دية عليو ،وال ضماف عليو؛ ألنو ليس لو قيمة خببلؼ العبد إذا استوىل على العبد ،فمات
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عنده ،فإنو يضمنو بثمنو ،إذا استعمل ىذا اغبر كرىا ،أكرىو مثبل على أف يبٍت عنده ،أو وبفر عنده أو إذا
استعملو ُب نسيج ،أو ُب حجامة أو ُب ىندسة مثبل .
أو ُب سقي حرث أو ُب رعي إبل ،استعملو ُب عمل وأكرىو حىت اشتغل ذلك العمل عليو أجرتو؛
وذلك ألف أجرتو متقومة  ،منافعو متقومة .
واإلنساف عادة ال يعمل عند غَته إال بأجره ،فإذا استعملو كرىا فعليو أجرتو ،وىكذا إذا حبسو ،وأضاع
عليو منفعتو ،فعليو أجرتو .
يقوؿ :أنت حبستٍت شهرا أو أسبوعا ،ولو مل تكن حبستٍت لكنت أتكسب وأحًتؼ وأشتغل ،وأحصل
على مصلحة ،فأنت ضيعت علي ىذا الزماف ،يطالبو بأجرتو ،أما إذا كاف صغَتا ،فإنو يضمن ثيابو .
"وحليو" إذا اغتصب مثبل طفبلٍ ،ب بليت ثيابو عليو ضماف ثيابو ،اغتصب مثبل جارية عليها حلي،
وأمسكها عنده ،وىي حرة ليست فبلوكة ،وضاع حليها الذي عليها ،خواتيم أو أسورة أو أقراط ،فإنو
يضمن ذلك اغبلي ،أما إذا كاف قنا فبلوكا ،فإنو يضمنو ،فإف مات القن عنده ضمنو بقيمتو ،وإف حبسو،
فعليو أجرتو ،وإف استعملو كرىا ،فعليو أجرتو؛ وذلك ألف القن متقوـ ،فهو كما لو غصب شاة ،فماتت
فإنو يضمنها؛ ألهنا متقومة ،ولو مل يكن ظلمها ،لو ماتت دبرض حدث عليها ،وكذلك بقية الدواب صغَتة
أو كبَتة .
فلو غصب دجاجة ،وماتت ُب يده ضمنها بقيمتها أو غصب بعَتا كجمل أو ناقةٍ ،ب ماتت عنده إما
بتفريط كأف أنبلها ،وأجاعها أو ضب ل عليها ،أو ماتت عنده مرضا ،فإنو يضمن اعبميع؛ وذلك ألهنا متقومة
.
"ويلزمو رد اؼبغصوب بزيادتو ،وإف نقص لغَت تغَت سعر ،فعليو أرشو" يعٍت :يلزمو رد اؼبغصوب شرعا،
وبكم عليو إذا غصب شيئا أف يرده ،ورد ُب اغبديث:



ال وبل ألحدكم أف يأخذ ماؿ أخيو ومن أخذ

عصا أخيو ،فلَتدىا  أخذ العصا بغَت حق ،فإنو يردىا ،فإف زاد فإنو يرده بزيادتو متصلة أو منفصلة.
الزيادة اؼبتصلة :إذا غصب شاة ىزيلة ظبنت عنده ردىا ،ولو كانت تساوي مثل الثمن األوؿ مرتُت،
وكذلك إذا غصب بستانا ليس فيو ضبل ٍب ضبل الشجر ،النخل أواألعناب أوالتُت يرده حبملو اؼبوجود،
246

أخصر المختصرات
وكذلك لو غصب شاة حائبل أو بقرة ضبلت عنده يردىا حبملها؛ ألنو عُت ماؿ اؼبغصوب منو فَتده ،ولو
غرـ عليو أضعافو ،لو قاؿ :مثبل أنا الذي أنفقت على ىذه الشاة أنا الذي استجلبت ؽبا فحبل حىت طرقها،
أنا حفظتها مدة ورعيتها ،وأعطيت الراعي أجرتو كذا وكذا ،فيقاؿ :أنت ظامل وليس لعرؽ ظامل حق،
فعليك ردىا بزيادهتا ،وال تستحق شيئا .
وكذلك لو غَتىا عما كاف عليو ،لو غصب مثبل قطنا فنسجو ثوبا ،فإنو يرده كما ىو يعٍت :قطنا ،وقد
يقاؿ :إنو يستحق أجرة النسيج ،وكذلك لو غصب خشبا وقبره أبوابا ،فيجب رده؛ وذلك ألنو عُت ماؿ
اؼبغصوب منو أو غصب بيضا ،فأصبح فراخا ،فإنو يرده ،ولو قاؿ :أنا ما غصبت إال بيضا أرد عليو بدلو
يقاؿ :ىذا عُت ماؿ اؼبغصوب يلزمك أف ترده ،ولو أنفقت عليو ما أنفقت إذا غصب مثبل تربا ،يعٍت :ذىبا
ُب ترابوٍ ،ب صفاه ،وأصبح صافيا مسبوكا ،فإنو يرده ،وال شيء لو أجرة السباكة ،وكذلك لو صاغو حليا،
فإنو يرده ،وال حق لو ُب أجرة الصائغ أو أجرتو إذا كاف صائغا ال حق لو؛ ألنو تصرؼ ُب ملك غَته ،إذا
غصب قطعة قماشٍ ،ب فصلها وخاطها ثيابا ،فإنو يردىا ،ولو غرـ عليها أضعاؼ شبنها .
وما ذاؾ إال أنو تصرؼ ُب شيء ال يبلكو ليس لك حق ُب ىذا التصرؼ ،تصرفك تصرؼ فضويل ،فبل
تستحق منو شيئا .
وىكذا لو باعها يلزمو اسًتجاعها ،إذا باع شاة مغصوبة أو سيارة مغصوبة ،فالبيع باطل ،ألنو تصرؼ
ُب ملك الغَت .
وىكذا لو جعلها صداقا المرأة تزوجها أصدقها ىذه السيارة اؼبغصوبة أو ىذا البعَت أو ىذه القطعة من
الذىب أو القم اش اؼبغصوب ،فإنو يردىا ويعطي اؼبرأة صداقا بدؿ ىذه األشياء اليت أصدقها ،وىكذا لو
وىبها إلنساف لزـ اسًتجاعها ،لو مات مثبل الغاصب ،فعلى الورثة أف يردوا األعياف اليت يعرفوف أهنا غصب
إىل مالكها إذا كاف معروفا يردوهنا عليو؛ وذلك ألهنا ملك ذلك الرجل اؼبعروؼ عندىم ،فبل وبل ؽبم أف
يستمتعوا هبا ،وىم يعرفوف أهنا ظلم ،وإذا نقص اؼبغصوب ،فعليو ضمانو ،عليو أرشو .
فلو -مثبل -ىزلت الشاة أو العبد ،فإف عليو ضماف ذلك النقص يقاؿ :قيمتها ؼبا اغتصبها ،وكانت
ظبينة ثبلشبائة ،واآلف قيمتها مائة بسبب اؽبزاؿ ،فإنو واغباؿ ىذه يضمن النقص .
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أو مثبل :كربت ؼبا اغتصب الشاة كانت مسنةٍ ،ب صارت عنده بعد ذلك كبَتة السن ،ذىبت ثناياىا،
فإنو يضمن نقصها .
وإذا نقص اؼبغصوب فعليو ضمانو :عليو أرشو ،فلو -مثبل -ىزلت الشاة أو العبد ،فإف عليو ضماف
ذلك النقص .يقاؿ :قيمتها ؼبا اغتصبها -وكانت شبينة -ثبلشبائة ،واآلف قيمتها مائة؛ بسبب اؽبُزاؿ ،فإنو -

واغباؿ ىذه -يضمن النقص.

أو مثبل :كربت .ؼبا اغتصب الشاة كانت مسنة ،وصارت عنده بعد ذلك كبَتة السن ،يعٍت :قد ذىبت
ثناياىا ،فإنو يضمن نقصها ،يقدر قيمتها يوـ أخذىا ،ويوـ ردىا ،ويضمن الفرؽ بينهما.
أما إذا كاف النقص بسبب تغَت السعر ،فبل ضماف .فلو -مثبل -اغتصب سيارة ُب وقت السعر مرتفع،
كانت عندما اغتصبها قيمتها شبانوف ألفاٍ ،ب إنو بقيت عنده ،ومل يستعملها وردىا ،وؼبا ردىا كانت ال
ِ
يسمى باؼبوديل .أما
تساوي إال ستُت ،نقصت الربع -فعليو ضماف نفسها ،إذا كاف النقص بسبب قدـ ما ُ
إ ذا كاف بسبب رخص األسعار فبل يضمن ،ال يضمنها إذا كاف النقص بسبب السعر .مثالو :اغتصب
أرضا ،وقيمتها ُب ذلك الوقت مائة ألف ،وبعد سنة أو نصف سنة ،رخصت األراضي ،فصارت ال تساوي
إال طبسُت.
يقوؿ :ىذه أرضك ،ما تصرفت فيها ،نقصها ليس بسبيب ،إمبا ىو نزوؿ األسعار ،فاغباصل أنو يضمن
الناقص ،إال إذا كاف بسبب تغَت السعر .وإذا زادت ،زاد السعر ردىا بزيادة السعر .فلو غصبها ،وقيمتها
عشروف ألفا ،وؼبا ردىا ارتفع السعر ،وكانت تساوي أربعُت ألفا ،يردىا وال يطالب بشيء .وإذا كاف فيها
علي داري مدة شهر ،أو مدة
منفعة أضاعها ،فإف صاحبها يطالب دبنفعتها تلك اؼبدة ،فإذا قاؿ :عطلت ّ

سنة تركتها مقفولة ،كنت أستغلها :أسكنها أو أؤجرىا -فعليو أجرهتا تلك اؼبدة اليت أضاعها على صاحبها
.
يقوؿ " :وإف بٌت أو فرش ،لزمو قلع وأرش نقص وتسوية أرض واألجرة " أي :لزمو أربعة أشياء .دليل
ذلك قولو   ليس لعرؽ ظامل حق  وىذا عرؽ ظامل ،غصب األرض ،وؼبا غصبها ،بٌت فيها بنايات
وغرس فيها أشجارا ،بغَت حق ،وؼبا اسًتجعها صاحبها طالبو .فيقوؿ لو :عليك أف تقلع ىذه اؼبباٍل ،اليت
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بنيتها بغَت إذف ،ولو غرـ أضعافو ،ولو كاف بناؤىا -مثبل -كلفو مائة ألف ،واؽبدـ قد يكلفو مائة أخرى -
ىدـ البناء ،وقلع األشجار اليت غرسها ُب ىذه األرض -يلزمو أف يقلعها من أصلها ،ويلزمو أيضا أرش
نقصها .يقاؿ :ؼبا اغتصبها كانت أرضا مستوية ،وكاف فيها طعمها ،وكاف فيها طينها ،ولكنو نقصها؛ ؼبا أنو
غرس فيها.
فهذا الغراس امتص طعم الطُت الذي فيها ،وامتص طعم األظبدة اليت فيها ،نقصت قيمتها ،عليك أرش
النقص .قيمتها ؼبا كانت قبل أف تغصب مائة ألف ،واآلف قيمتها طبسوف ،عليك النصف -نصف القيمة-
 .عليو أيضا تسويتها ،عندما يقلع األشجار يكوف فيها حفر ،يأٌب -مثبل -باؼبساحات فيمسحها حىت
يسويها ،كما كانت .عليو أيضا أجرهتا ،إذا بقيت عنده سنة ،أو عشر سنُت فإنو يطالبو بأجرهتا ،أجرة كل
سنة -مثبل -عشرة آالؼ ،أو عشروف ألفا ،فيلزمو أربعة أشياء :القلع وأرش النقص وتسوية األرض
واألجرة.
لو قاؿ صاحبها :أنا أقنع هبذا الشجر الذي غرستو فيها ،وأرى أف قلعو إفساد ،وأنو تكلفة ،وأف فيو
مصلحة -بقاءه-؛ ألن و قد أشبر ،أو قارب أف يثمر ،أرى أف فيو مصلحة ،اتفقا على إبقائو .وؼبا أبقاه طالب
الغاصب ،وقاؿ :أعطٍت مقابل تعيب ،فأنا قد اشًتيت ىذه اعبذوع -مثبل -بكذا وكذاٍ ،ب اشًتيت اؼبضخة،
وحفرت ؽبا ُب ىذا اؼبكاف ،وجلبت الغراسُت فغرست ،ىكذا أيضا عملت عليها إىل أف قربت من الثمر.
ؽبما أف يتفقا على إبقاء ىذا الشجر ،وىذه اؼبباٍل ،اليت بٌت فيها ،ويقدر لو قيمتو ،ولكن يطالبو بأجرهتا
عن السنة اليت مضت.
يقوؿ" :ولو غصب ما اذبر بو ،أو صاد بو ،أو حصد بو ،فمهما حصل بذلك فلمالكو " يعٍت :لو -
مثبل -أنو اغتصب ألف لايرٍ ،ب اذبر هبا سنتُت أو ثبلث سنُت ،فزادت ىذه األلف أصبحت عشرين ألفا؛
فإف الربح كلو مع رأس اؼباؿ للمغصوب منو ،يرده؛ ألنو ربح مالو ،ىذا مايل وىذا ربح مايل ،أنت تصرفك
تصرؼ فضويل؛ فبل تستحق شيئا  .وكذلك إذا اغتصب -مثبل -رصاصا وبندقيةٍ ،ب صاد هبا صيدا ،فإف
الصيد أيضا لصاحب البندؽ؛ وذلك ألنو حصل بعُت مالو ،وأنت أيها الغاصب معتد.
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أو حصد بو ،يقوؿ " :فمهما حصل بذلك فلمالكو"  .إذا غصب -مثبل -فأساٍ ،ب قطع هبا حطبا،
أو غصب منجبل -احملش -وحصد بو حشيشا ،يعٍت :حصل بو حشيشا ،أو حصد بو زرعا ،الصحيح ُب
ىذه اغباؿ ،أف اغبشيش للغاصب ،وكذلك اغبطب ،ولكن عليو أجرة الفأس ،وعليو أجرة اؼبنجل.
كما أنو غصب سكينا ،وذبح هبا شاة ،فالشاة للغاصب؛ ألهنا من غنمو ،وعليو أجرة تلك السكُت،
اليت ذبح هبا .فاغباصل أنو إذا كاف من مباء عُت اؼبغصوب فإنو لو .وأما إذا مل يكن عُت مالو ،وإمبا ىو
شيء حصل بو ،فإنو للغاصب؛ ذلك ألف اغبشيش من اؼبباح .الغاصب -مثبل -سافر إىل الرب ،وقطع ىذا
اغبشيش ،الذي ىو من اؼبباح ،وصبعو وضبلو على بعَته ،أو على سيارتو ،فهو ملكو ،وإف كاف ذلك اؼبنجل
ملك غَته ،إمبا نقوؿ :عليو أجرتو.
وىكذا أيضا كل ما وبصل بو على غَته ،إذا استأجره إنساف ليحصد معو زرعا ،واؼبنجل الذي معو
ليس لو ،بل مغصوب فاألجرة للغاصب .صاحب الزرع يقوؿ :لك ُب كل يوـ طبسوف رياال ،ربصد معي
من ىذا الزرع ،أجرة اؼبنجل -مثبلُ -ب اليوـ طبسة أو أربعة؛ ألف احملش قيمتو رخيصة ،الصحيح أنو يكوف
ملكا للغاصب ،وإمبا أجرة اؼبنجل وكبوه على الغاصب.
يقوؿ" :وإف خلطو دبا ال يتميز ،فهما شريكاف بقدر ملكيهما" الذي ال يتميز مثل :لو غصب حنطة،
ٍب طحنها وخلطها بدقيق غَتىا ،أصبح ال يتميز .كذلك لو غصب اغبنطة ،أو األرز وصبو بأحواض فبلوءة
من اغبنطة أو من األرز ،غصب دقيقا فخلطو بدقيق غَته ،أو غصب دقيق حنطة ،وخلطو بدقيق شعَت،
وأصبح ال يتميز ،فهما شريكاف .يقوؿ :دقيقك أو حنطتك ُب ىذا الكيس الذي فيو غَته ،كم الذي لك
يا ىذا؟ وكم الذي لك يا ىذا؟ فإذا قاؿ ىذا :يل طبسة ،وقاؿ ىذا :يل طبسة عشر ،فهو بينهما أثبلث،
بينهما بقدر ملكيهما.
ولو صبغ الثوب ،أو اغتصب -مثبل -قطنا وصبغو ،فهما شريكاف :ىذا منو الصبغ ،وىذا منو القطن.
معلوـ أيضا أنو ال يبكن -بعد أف يصبغ -إزالة الصبغ؛ ألنو ينصبغ بو ،فيكوناف شريكُت ،ىذا بقدر شبن
الثوب ،وىذا بقدر شبن الصبغ .وكذلك لو نسجو ،ىذا عليو أجرة النسيج ،لكن ُب ىذه اغباؿ يقولوف :إنو
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تصرؼ ُب ملك غَته؛ فَتده كما كا ف .وقد ذكروا أنو إذا قبر اػبشبة ،أو صار اغبب زرعا ،أنو يرده وأرش
نفسو ،أو غصب نوى وأصبح شجرا ،أو ما أشبو ذلك فَتد بدلو ،إذا مل يبكن رده.
وإف نقصت القيمة ،ضمن  .إذا -مثبل -كاف قطنا نظيفا ،قيمتو رديئة ،وؼبا صبغو نقصت قيمتو ،فعليو
رده وعليو ضماف النقص .وكذا لو غصب دىنا وخلطو بزيت ،ونقصت قيمتو ،وأصبح ال يتميز ،ففي ىذه
اغباؿ أيضا يرد بقدره ،ويرد النقص أو يكوناف شريكُت بقدر ملكيهما .
الفصل الثاٍل نقرؤه غدا إف شاء اهلل .
س :ما رأي فضيلتكم فيما وبصل كثَتا ،من التحدي بُت اثنُت أو أكثرُ ،ب مسألة أو كبوىا فيقوؿ
أحدنبا :إذا كاف األمر كما قلت فعليك ذبيحة ،ويلزمو هبا  .فهل ىذا جائز ؟
ج :ىذا قد يدخل ُب القمار إذا كاف كثَتا ،وقد يتساىل فيو إذا كاف يسَتا ،كطعاـ أو كبوه ،ولكن تركو
أوىل إذا مل يًتتب على ذلك مصلحة .أما إذا كاف فيو مصلحة يعٍت :كمسابقات علمية ،عليها جوائز؛
تشجع اؼبتسابقُت على البحث وكبوه ،فجائز ىذا .
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ ما رأيكم فيمن ينكر على من يبيع بعد األذاف اؼبساويك ،وكبوىا .ىل
ىذا ؿبل إنكار ؟
ج :نعم .ينبغي أف الباعة -إذا ظبعوا األذاف -أغلقوا متاجرىم ،حىت بائع السواؾ وكبوه ،يبيعو بعد
الصبلة ،أو قب ل األذاف .فإذا ظبع اؼبؤذف ،فإنو يطوي متاعو ،ويذىب إىل اؼبسجد .ومع ذلك إذا مل تقم
الصبلة ،ومل يتضايق الوقت ،فالبيع صحيح إذا حصل .
س :أحسن اهلل إليكم . ،يقوؿ  :أنت ومالك ألبيك  ىل تقاس األـ على األب ُب ىذا اغبكم
؟
ج :ىذا ىو الصحيح؛ ألف األـ أحد األبوين؛ وألف اهلل تعاىل عندما يذكر األبوين ىبص األـ بالذكر،
كقولو:
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              ويدؿ على عظم حقها
.
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :ما معٌت قوؿ اؼبصنف" :وإف أركب منقطعا هلل مل يضمن" ؟
ج :ذكرنا أنو إذا وجد إنسانا منقطعاُ ،ب الطريق -ابن سبيل -مل يستطع أف يصل إىل بلده ،فأركبو
ضبارا -مثبل -أو فرسا أو بعَتاٍ ،ب إف ذلك اؼبركوب تلف ربتو ،انكسر مثبل ،أو مات ،فبل ضماف على
ذلك الراكب؛ ألنو أركبو هلل .
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :ما رأيكم فيما وبصل ،حيث إف اإلنساف إذا أركب شخصا معو ُب
سيارتوٍ ،ب حصل حادث ،ومات ىذا اؼبنقطع ،فإف الذي أركبو يتحمل ديتو ؟
ج :إذا كاف متسببا ،إذا كاف عليو نسبة من اػبطأ ،يعٍت :أنو ارتكب خطأ لسرعتو -مثبل -أو تعرضو
للتلف ،أو استعمل السيارة وليست سليمة ،بل فيها عيوب فبا سبب اغبوادث ،أو هتور بسرعة زائدة؛
فجعل عليو نسبة من اػبطأ ،فإف يضمن من تلف معو ،ولو كاف أركبهم هلل .
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :ما الفرؽ بُت الغصب والسرقة ؟
ج :معلوـ أف الغصب أخذ بقوة وعبلنية وجرأة ،وبقوة وقدرة ،قوة من الغاصب ،يقهر هبا اؼبغصوب
فيغلبو .أما السارؽ فإنو يأخذ على حُت غفلة ،يكسر األبواب ُب وقت الغفلة أو النوـ ،يتسلق اغبيطافٍ ،ب
يدخل ُب الدور ،ويأخذ من األمتعة على حُت غفلة من األىل ،وعلى غرة ،فهذا ىو السارؽ .
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :إذا سرقت البهائم ُب البادية ،يطلبها صاحبها ،قد يستمر أياما أو
شهورا ،فإذا ربصل على السارؽ ،فهل يضمن السارؽ مصاريفهم ُب ىذا الشهر؟
ج :يطالبو إذا كاف أنو أخذىا -مثبل -من زريبتو وساقها ،فإنو يطالبو دبصاريفو اليت أنفقها ُب طلبها،
وكذلك أيضا منفعتها ،إذا حلبها ُب ىذه اؼبدة -ذلك السارؽ أو الغاصب -يطالبو بقيمة ما أخذ منها.
س :أحسن اهلل إليكم .،قُلتم :بأف من منع العارية ،وىو مستغن عنها؛ فإنو يأٍب؛ لقوؿ اهلل تعاىل:
   



والسؤاؿ :بعض اإلخوة -وفقهم اهلل -يطلبوف من بعضهم إعارهتم بعض
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الكتب ،واألشرطة الدينية ،ولكنهم يتهاونوف ُب ردىا ،وردبا ال يردوهنا؛ فبا هبعل البعض إذا جاءه اؼبستعَت
بالكتب أو األشرطة ،يرفض إعارتو .فهل يدخل ُب ىذه اآلية ؟
ج :ال يدخل .إذا كاف اؼبعَت ؿبتاجا إىل ىذه الكتب ،أو ىذه األشرطة ،وكاف اؼبستعَت معروفا
بالتساىل ،وتأخَت الرد؛ فيفوت على اؼبعَت مصلحة،إذا احتاج إىل كتابو ،أو إىل ذلك الشريط ،مل هبده،
وكاف عند اؼبستعَت ،وطالت مدتو فلو أف يبنعو .فيقوؿ :أنت ال تصلح أف تُعار؛ ألننا حباجة إىل كتبنا ،وأنت
تُطيل بقاءىا عندؾ ،بقي عندؾ ذلك الكتاب شهرا أو أشهرا ،وفوتت علينا الفوائد ،فلو أف يبنعو ،وىو ؿبق

واغباؿ ىذا؛ وذلك ألف اؼبستعَت عليو أف يردىا ُب الوقت الذي طُلب منو .إذا حدد لو يوـ فبل يزيد عليو،
أو يوماف أو أسبوع .فأما كونو يهملها ويقوؿ :ليسوا حباجة فإف ىذا . +

س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :يوجد أرض عند أحد األقارب ،مساحتها اثناف كيلو ُب واحد كيلو ،
فقاؿ يل :أريد أف أعطيك نصف األرض ،بشرط أف ربيي األرض ،وتضع فيها رشاشُت على مساحة
األرض ،وأف تشبك على األرض ،وتستخرج عليها صكا .ما حكم ىذا اؼبوضوع؟ أفتونا مأجورين.
ج :إذا كانت ملكا لذلك اؼبالك الذي قد ملكها ،أو إقطاعا يعٍت :أقطعها من اغبكومة ،فلو أف
يتصرؼ -ىو واألجَت -على ما يريدوف .إذا قاؿ :لك نصفها بشرط كذا وكذا -كما ذكر ُب السؤاؿ-
فاؼبؤمنوف على شروطهم .
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :نستخدـ آالت التصوير ،اليت ُب عملناُ ،ب عملنا؛ لتصوير بعض األوراؽ
اؼبتعارؼ عليها مثل :بطاقات األحواؿ وغَتىا ،مع موافقة الرئيس اؼبباشر .فهل ُب ذلك بأس ؟
ج :ينبغي أال يتوسعوا ُب ىذا؛ ألف ىذه األجهزة أجهزة حكومية ،اشًتيت للمصلحة -ؼبصلحة اإلدارة
اليت ىو فيها -فبل تستعمل إال فيما ىو من خصائص اؼبوظفُت ،يعٍت :من خصائص األعماؿ .فأما
اغباجات اػبصوصية ،فبل ينبغي أف يتوسع ُب ذلك .لكن إذا كاف ذلك نادرا ،مرة ُب حياتو -مثبل -وبتاج
إىل تصوير حفيظتو -مثبل -أو شهادة لو ،فلعل ذلك يتسامح فيو.
أحب أف أُنبو اإلخوة إىل أنو وزعت استبانة على أرفف اؼبصاحف؛ رغبة -إف شاء اهللُ -ب الرقيدبستوى الدورة إىل األفضل ،اؼبرجو من اإلخوة -جزاىم اهلل خَتا -التعاوف ُب ذلك ،وتعبئة االستبانة .وفق
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اهلل اعبميع ؼبا وببو ويرضى ،وجزى اهلل شيخنا خَت اعبزاء ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو
أصبعُت .
الغصب والضمان


ِ
اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت .قَ َاؿ َ-رضبَوُ
اللوُ تَػ َع َاىل : -فصل :ومن اشًتى أرضا ،فغرس أو بٌتٍ ،ب استحقت وقلع ذلك ،رجع على بائع دبا غرمو،
مثلي دبثلو ،وغَته بقيمتو ،وحرـ تصرؼ غاصب دبغصوب.
وإف أطعمو لعامل بغصبو ،ضمن  +ويضمن ّ

وال يصح عقد وال عبادة ،والقوؿ ُب تالف وقدره وصفتو قولو ،وُب رده وعيب فيو قوؿ ربو ،ومن بيده

غصب أو غَته ،وجهل ربو؛ فلو الصدقة بو عنو بنية الضماف.
ويسقط اسم غصب .فمن أتلف -ولو سهوا -ؿبًتما ضمنو ،وإف ربط دابة بطريق ضيق ،ضمن ما
أتلفتو مطلقا ،وإف كانت بيد راكب ،أو ٍ
قائد أو ٍ
سائق ،ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها.
فصل :وتثب الشفعة فورا ؼبسلم تاـ اؼبلكُ ،ب حصة شريكو ،اؼبنتقلة لغَته بعوض مايل ،دبا استقر عليو
وشرط تقدـ ِملك شفيع ،وكوف شق مشاعا من أرض؛ ذبب قسمتها .ويدخل غراس وبناء تبعا ،ال
العقدُ ،
شبرة وزرع ،وأخذ صبيع مبيع.

فإف أراد أخذ البعض ،أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثبلثا ،أو قاؿ ٍ
ؼبشًت :بِعٍت أو صاغبٍت ،أو

أخربه عدؿ فكذبو وكبوه سقطت .فإف عفا بعضهم ،أخذ باقيهم الكل أو تركو ،وإف مات شفيع قبل ٍ
طلب
بطلت ،وإف كاف الثمن مؤجبل أُخذ مليء بو ،وغَته بكفيل مليء .ولو أقر بائع بالبيع ،وأنكر ٍ
مشًت ثبتت.
فصل :ويسن قبوؿ وديعة ؼبن يعلم من نفسو األمانة ،ويلزـ حفظها ُب حرز مثلها ،وإف عينو رُهبا فأحرز
ٌ
ٍ
مودع ُب ردىا إىل رهبا أو
بدونو ،أو تعدى أو فرط ،أو قطع علق دابة عنها بغَت قوؿ ضمن ،ويُقبل قوؿ َ
غَته بإذنو ،ال وارثو .وُب تلفها وعدـ تفريط وتعد وُب اإلذف .وإف أودع اثناف مكيبل أو موزونا يقسم،
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ؼبودع ومضارب ومرهتن ومستأجر ،إف غصبت
فطلب أحدنبا نصيبو لغيبة شريك أو امتناعو ُسلم إليو ،و ٍ
العُت اؼبطالبة هبا .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو .
الفصل األوؿ :يتعلق ببقية الغصب .ذكر :أنو " إذا اشًتى أرضا وغرس فيها أو بٌت فيهاٍ ،ب استُحقت
وقلع ذلك ،رجع على بائع دبا غرمو"  .صورة ذلك :إذا اشًتيت أرضا ،ودفعت الثمنٍ ،ب غرست فيهاٍ ،ب
بنيت فيها بناءٍ ،ب جاء صاحبها وقاؿ :األرض أرضي ،مغصوبة مٍت ،والذي غصبها ىو الذي باعك ،فبل
حق لك وال حق لو فانتزعها ،وؼبا انتزعها كلفك أف تقلع غرسك ،وكلفك أف هتدـ بناءؾ.
وذلك ألنو ثبت ملكو لؤلرض ،واستحقها وانتزعها ،ففي ىذه اغباؿ ،صاحب الغرس وصاحب البناء
يرجع على من باعو دبا غرمو ،يرجع دبا تكلف بو ،فيقوؿ للبائع :أنت كلفتٍت وأنت خدعتٍت ،وما علمت
أنك مغتصب أو منتهب ،فاألرض قد أخذت مٍت ،وقد ُىدـ بنائي وقُلع غرسي ،فعلى الغاصب الذي باعو
أف يغرـ تكلفتو ،ولو كانت مئات األلوؼ؛ ألنو غره.

يقوؿ بعد ذلك" :وإف أطعمو لعامل بغصبو ضمن آكل" .صورة ذلك :إذا غصب كيسا من ٍبر أو كبوه،
وؼبا غصبو أعطاؾ ذلك الكيس ،وأنت تعلم أنو مغصوب ،وأنو ملك فبلف ،أُخذ بغَت رضاه -الضماف على
من ؟ الضماف على اآلكل ،الغاصب عليو اإلٍب ،اؼبغصوب منو يطالب الغاصب؛ ألنو الذي اعتدى وأخذ
الكيسٍ ،ب إف الغاصب يرجع على اآلكل ،ويبكن أف اؼبغصوب منو يطالب الغاصب.
وإذا وجدت العُت عند اآلكل ،انتزعها اؼبالك منو ،سواء أكانت ىبةً أو بيعا أو ما أشبو ذلك .فمثبل:

الغاصب غصب شاةً ،وأىداىا لزيد ،أو باعها على زيد ،وزيد يعلم أهنا مغصوبة ،جاء صاحبها ينتزعها من

زيد ،فإف ذحبها زيد فعليو قيمتها ،وإف ولدت عند زيد ،فهي وولدىا ملك لصاحبها ،يردىا ىي وولدىا،
فإف كاف قد بذؿ فيها شبنا ،رجع بالثمن على الغاصب؛ ألنو خدعو.

وال شك أنو إذا علم بأهنا مغصوبةَ ،ح ُرـ عليو أف يقبلها :كيف أقبلها وىي ِملك فبلف؟ أنا أعرؼ أنك

ىبة وال صداقا وال خلعا وال عطية وال إرثا ،ال أقبلها ،ىي ملك فبلف الذي
غصبتها .ال أقبلها ،ال بيعا وال ً

مل تطب نفسو ،أخذت منو غصبا.
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إذا تلف اؼبغصوب ،وطالب صاحبو ،فإنو يُضمن .كيف يضمن؟ يضمن إذا كاف مثليا دبثلو ،وإذا كاف

غَت مثلي بقيمتو .اؼبثلي :ىو اؼبكيل واؼبوزوف وما أشبهو ،إذا غصب ظبناٍ ،ب طالب صاحبو ،يرد عليو ظبنو،
ولو كاف قد أتلفو واستهلكو .إذا غصب برا أو أرزا ،موجودا يشًتي لو بدلو ،إذا كاف قد أكلو .وكذلك إذا
غصب قماشا ،يرد عليو مثلو؛ ألنو موجود .ولو غصب أيضا زيتا ،أو كبوه أو عسبل يرد عليو مثلو؛ ألنو
موجود.
أما غَت اؼبثلي ،فَتد قيمتو يوـ أتلفو ،أو يوـ طالب بو صاحبو  .غَت اؼبثلي :اؼبصنوعات اليت تدخلها
اليد الصناعية ،كالسكاكُت واػبناجر والقدور و ِ
القرب واألسقية واألحذية  .قديبا كانت تصنع باليد
وتتفاوت ،تكوف ىذه القربة أكرب من ىذه -مثبل -وىذا اعبلد أحسن من ىذا ،وىذا اغبذاء أفضل من ىذا
مثبل -ما تتساوى عادة ؛ فلذلك تضمن بقيمتها.وكذلك أيضا هبيمة األنعاـ ،إذا غصب شاة ،فالغنم أيضا تتفاوت ،يصعب أف يوجد فباثل ؽبا ،سواء ُب
ظبنها وُب كربىا وُب لوهنا وظبنها؛ فلذلك عليو قيمتها .عرفنا أف ُب ىذه األزمنة الغالب أهنا تتقارب.
األحذية تتقارب ،وكذلك الثياب اليت تصنع وزباط باؼباكينة تتقارب ،والكتب اليت طبعت طبعة واحدة
متقاربة ،القدور والصحوف واألباريق واألقبلـ والسكاكُت واؼببلعق -مثبل -الغالب أهنا ال تفاوت بينها،
حيث إهنا تصنع دباكينة فبل تفاوت بينها .فيضمن ِ
القدر دبثلو من أي نوع ،ويضمن السكُت دبثلها،
ويضمن البساط دبثلو ،والثوب دبثلو ،واػبيمة دبثلها؛ لتقارهبا وعدـ التفاوت بينها.
يقوؿ" :وحرـ تصرؼ غاصب ؼبغصوب" وذلك؛ ألنو حراـ إمساكو ،فإذا كاف حراما عليو إمساكو ،حرـ
عليو تصرفو ،وال يصح العقد .فلو غصب ثوبا ،وباعو فالبيع باطل .ولو غصب أرضا وسبلها ،بطل الوقف.
ولو غصب -مثبل -جارية وزوجها ،بطل الزواج .ولو غصب -مثبل -أمتعة ،وتصدؽ هبا ،لو غصب
أطعمة ،وأكياسا وكبوىا ،بطلت الصدقة ،ولصاحبها أف يسًتدىا إذا كانت موجودة.
فتصرفو باطل :تصرفو بالبيع ،وباؽببة وبالوقف وبالعتق -لو غصب وأعتق -وبالصداؽ -لو غصب شيئا
وجعلو صداقا -صداقا المرأة تزوجها -كأقمشة أو كبوىا ،فبل يصح العقد .يقوؿ" :وال عبادة"  .ذكر ُب
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اغباشية بعض ا ألمثلة على العبادة ،أهنا ال تصح ،فإذا بٌت األرض مسجدا ،وىي مغصوبة ،فإنو ال يصح،
ولصاحبها أف يهدـ اؼبسجد ،وإف تراضوا على أف يعطوه شبن األرض ،ويبقى اؼبسجد فهو أفضل .
وكذلك ،لو غصب صببل ،وحج عليو ،أو سيارة وحج عليها ،أو جاىد عليها ،مل يصح جهاده .أو
غصب ماء وتوضأ بو ،مل يصح وضوءه وال اغتسالو بو .وكذلك بقية العبادات ،لو أخرجو -مثبل -كفارة
عن ٍ
نذر ،أو عن يبُت ،مل يكفو ،ولن تقبل منو ،ىذا ىو القوؿ اؼبشهور ،اإلماـ أضبد يرى أنو ال يصح اغبج
ٍ
دباؿ مغصوب ،أو دباؿ حراـ ،وأف عليو أف وبج حجة أخرى ،وُب ذلك يقوؿ بعض الشعراء:
إذا حججـت بمـال أصلو سحت *** فمـا حججـت ولكن حجت العير
ًل يـقـبل اهلل إًل كل صــالحة *** مــا كل من حج بيت اهلل مبرور
ذىب األئمة الثبلثة إىل أنو يأٍب ،ولكن اغبج صحيح ،حبيث ال يؤمر أف يُعيده؛ ألنو أدى اغبج
ومناسكو ببدنو ،وإمبا اؼباؿ وسيلة .ولعل ىذا ىو األقرب ،أنو يصح اغبج ،ويسقط الفرض ،ولكنو يأٍب.
ومثلو :إذا غصب ماء فتوضأ بو ،أو اغتسل بو من جنابة ،فهل يرتفع اغبدث؟ اإلماـ أضبد يرى أنو ال
يرتفع؛ وذلك ألنو معصية ،فكيف هبمع بُت طاعة ومعصية؟ والصحيح القوؿ الثاٍل ُب اؼبذىب ،أنو يصح
وىو قوؿ أكثر العلماء -أف اغبدث يرتفع ،ولكنو يأٍب بالغصب؛ ألنو يأٍب بالغصب حىت لو أراقو .لو أراؽاؼباء الذي غصبو أٍب ،وكذلك لو شربو أو باعو ألٍب ،فالعبادة ال تعلق ؽبا بذلك .
وكذلك ،لو غصب دارا ،وصلى فيها ،فهل تصح صبلتو؟ الرواية اؼبشهورة لئلماـ أضبد ال تصح صبلتو،
والقوؿ اآلخر أهنا تصح ،حبيث إذا تاب ال يُؤمر باإلعادة؛ وذلك ألنو أدى الصبلة كما أُمر ،فبل حاجة إىل
أف يعيدىا ،ونقوؿ لو :جلوسك ُب ىذه الدار إٍب ،واستمتاعك هبا واستعمالك ؽبا إٍب ،وعليك ذنب

الغصب ،وعليك ذنب االستعماؿ -استعمالك ؽبا -وسواء أغلقتها ،أو سكنتها أو أجرهتا ،أو أسكنت
فيها فقراء -مثبل -صدقة منك ،ال يقبل اهلل تعاىل صدقتك ،فأنت آٍب ،حيث إنك تصرفت ُب ماؿ إنساف
معصوـ بغَت حق .فعلى ىذا ال يؤمر بإعادة الصلوات اليت صبلىا ُب ىذه الدار ،ولكنو يأٍب .
وكذلك لو صلى ُب ثوب مغصوب ،فالرواية اؼبشهورة أهنا ال تصح صبلتو ،والقوؿ الثاٍل أهنا تصح مع
اإلٍب ،يقاؿ :أنت آٍب بلبس ىذا الثوب ،سواء لبستو ُب صبلة ،أو لبستو ُب نوـ ،أو لبستو ُب يقظة ،أو
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لبستو ُب سوؽ ،أو لبستو ُب بيت ،أنت آٍب الستعمالك لو ،ولكن ال دخل للعبادة ،فتصح الصبلة
والوضوء ،والصبلة ُب الدار ،وما أشبو ذلك .
يقوؿ " :والقوؿ ُب تا لف وقدره وصفتو قولو " وذلك ألنو غارـ .فإذا غصب شاة ،وماتت فقاؿ
صاحبها :إهنا ظبينة ،وقاؿ ىو :بل ىي ىزيلة ،فالقوؿ قوؿ الغاصب؛ ألنو غارـ .وكذلك لو قاؿ :إنك
غصبت مٍت نعجة ،فقاؿ :بل غصبت منك كبشا ذكرا ،أو قاؿ :غصبت بقرة ،فقاؿ :بل ثورا ،أو قاؿ:
غصبت مٍت ناقة ،قا ؿ :بل صببل ،أو قاؿ :غصبت مٍت ثوبُت ،قاؿ :بل واحدا ،وىي تالفة ،قد تلفت ىذه
الدابة ،أو ىذا اؼبتاع ،القوؿ قوؿ من؟ القوؿ قوؿ الغاصب؛ ألنو ضامن.
ظبط ،القوؿ قولو.
القوؿ ُب عينو -مثبل -ذكر أو أنثى ،وُب قدره ثوب أو ثوباف ،وُب صفتو جديد أو ٌ
إذا قاؿ- :مثبل -إنو مستعمل ،فقاؿ صاحبو :بل جديد ،وأما ُب رده والعيب فيو فالقوؿ قوؿ صاحبو ،إذا
قاؿ :رددت عليك الكيس الذي غصبتو ،والثوب الذي أخذتو منك بغَت حق ،فقاؿ :مل ترده ،وبلف
صاحبو أنو ما رده ،ولو شبنو أو لو بدلو؛ وذلك ألف األصل عدـ الرد ،اعًتؼ بالغصب وادعى الرد ،فبل
يقبل قول و بالرد إال ببينة ،فإذا مل تكن بينة ،حلف صاحبو  .وكذلك ،إذا ادعى أنو معيب ،إذا قاؿ- :
مثبل -الثوب ُـبرؽ ،والقدح متصدع ،والشاة عوراء ،وأنكر صاحبو وقاؿ :بل سليم ،ليس فيو شيء من ىذه
العيوب ،القوؿ قوؿ صاحبو ،فيحلف أنو سليم.
يقوؿ " :ومن بيده غصب ،أو غَته وجهل ربو ،فلو الصدقة بو عن صاحبو ،بنية الضماف ،ويسقط إٍب
الغصب " وبدث كثَتا أف اإلنساف يكوف عنده َدين ،وينسى صاحبو يقوؿ :أنا استدنت من صاحب دكاف

بعشرة ،ولكن نسيتو ،وال أدرى أين ىو؟ ال أدرى من ىو؟ نقوؿ :تصدؽ بو ،واجعل أجره لصاحبو ،فإف

وجدتو بعد ذلك ،فخَته بُت األ جر ،وبُت الضماف ،أخربه بأنك تصدقت هبا ،فإف اختار أجرىا فلو أجرىا،
وإف قاؿ :اضمنها فتضمنها ،واألجر يكوف لك -أجر تلك العُت اليت تصدقت هبا -ىذا معٌت أنو يتصدؽ
بو بنية الضماف أي :يضمنو إذا جاء صاحبو.
وجهل
وىكذا الودائع ،أودع عندؾ إنساف ثوبا ،أو كيسا أو سبرا أو كتابا أو خيمة أو بساطا ،ومل يأتُ ،

صاحبو وال تدري ما اظبو ،أو تعرؼ اظبو ،ولكن ال تدري أين ىو؟ وطالت اؼبدة ،وأيست من أف يرجع
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إليك -فتصدؽ بو ،واجعل أجره لصاحبو ،وإذا قُدر أنو أتاؾ ،ولو بعد عشر سنُت ،أو عشرين ،فإنك ُزبَته
بُت أجر تلك الصدقة وبُت غرامتها -غرامة العُت -ويكوف األجر لك.
يقوؿ " :ومن أتلف ؿبًتما ضمنو ،ولو سهوا " من أتلف ؿبًتما فعليو الضماف ،ولو كاف اإلتبلؼ سهوا
أو خطأ ،فإذا صدـ شاة فإنو يضمنها؛ ألهنا ؿبًتمة ،أو اصطدـ ُب جدار فهدمو فعليو الضماف- ،مثبل -أو
انصدـ ُب شجرة فقلعها فعليو ضماهنا .وىكذا لو شق ظرفا -مثبل -خطأ ،بأف رمي بسكُت ،فأصابت
قربة ،أو ظرفا فيو ظبن ،فإنو يضمن ما تلف فيو .
وكذلك بقية األمواؿ ،إذا أتلفها بإحراؽ أو بإغراؽ أو ما أشبو ذلك ،فلو -مثبل -أنو طرد شاة،
فسقطت ُب بئر فماتت ضمنها .ووبدث كثَتا -قديبا -أف هبد الراعي -مثبل -شاة ضالة ،فيأٌب هبا مع
غنم صاحبو ،فإذا وجدىا صاحبو -صاحب الغنم -فإف عليو إمساكها ،إىل أف يأٌب رهبا ،وال هبوز لو
طردىا ،فلو طردىا فافًتست ضمنها ،وبفظها إىل أف هبيء صاحبها ،وتكوف كاللقطة؛ ألف ُب اغبديث
تلحق  فإمبا ىي لك أو ألخيك أو للذئب  وكذلك بقية ما كاف ضاال.
"ومن أتلف -ولو سهوا -ؿبًتما ضمنو" كلمة ؿبًتما يعٍت :ما لو قيمة ،ما يضمن وما لو شبن .فيُخرج

ماذا ؟ أي :ما ليس يل دبحًتـ ،إذا أتلف -مثبل -صورا خليعة فبل يضمن؛ ألهنا غَت ؿبًتمة ،أو أتلف
آالت ؽبو ،كطبوؿ أو عود ؽبو أو شطرنج أو أشرطة غناء أو أفبلـ خليعة ،إذا أتلفها -فبل قيمة ؽبا وال
ضماف عليو؛ ألهنا غَت ؿبًتمة ،وألنو ال قيمة ؽبا تُضمن هبا ،ولو أف صاحبها يبذؿ فيها ماال ،يعٍت نقوؿ:
إف اؼباؿ الذي يأخذه أىلها حراـ.

فالذين يسجلوف أشرطة ،فيها صور خليعة -صور نساء متربجات مثبل -أو صور -يعٍت -شيء ال
ُحرمة لو فإنو هبب إتبلفها  .وكذلك الصور ُب اجملبلت -اجملبلت اليت يصور فيها صور خليعة -ال شك أف

إتبلفها يعترب امتثاال ،فبل قيمة ؽبا ،وال ُحرمة ؽبا ،وال تضمن  .وكذلك أيضا اآلالت :األعواد -مثبل-
الرباب والطنبور والطبوؿ ،وآالت الغناء ،وما أشبو ذلك ،ىذه غَت ؿبًتمة؛ فبل قيمة ؽباَ ،من أتلفها فبل

ضماف عليو .
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يقوؿ " :وإف ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفتو مطلقا" ؛ وذلك ألف الطريق ليس ملكو ،فإذا ربطها
بطريق ضيق ضمن ما أتلفتو مطلقا ،كذلك السيارات ،لو أوقفها بطريق ضيق ،فعثر هبا إنساف ،فتكسر -
مثبل -أو ُشج وجهو ،فإف صاحبها يضمن ،وىكذا لو أوقفها بزاوية خفية ،فجاء سائق سيارة أخرى على
غفلة ،فاصطدـ هبا فمات أو ربطمت سيارتو ،فإف صاحب السيارة اليت أوقفها يضمن أيضا ،وىكذا كل ما

يتلف هبا فإنو يضمن .ذكر أف إنسانا أوقف سيارتو ُب ٍ
ظلٍ ،ب إف طفبل سقط من السطح على سطح تلك
السيارة ،فمات فضمنو صاحب السيارة ،ولعل ىناؾ قرائن أيضا سببت ضمانو .
وكذلك -مثبل -لو حفر بئرا ،أو حفرة ُب طريق ضيق ،فعثر هبا إنساف فمات ،أو تكسر ضمن
صاحب اغبفرة؛ ألنو أخطأ باغبفر ُب ىذا الطريق ،أو أبقى فيو حجارة ،كاغبجارة اليت يُبٌت هبا ،سدت
الطريق أو أكثره ،فعثر فيها إنساف ،فإنو يضمن .ذكر الدابة كمثاؿ " :إذا ربط دابة بطريق ضيق" ذكرىا
كمثاؿ ،وإال يدخل ما يُلحق هبا .تكلم أيضا على ما تفسده الدابة ،من اغبرث ،ورد ُب تفسَت قوؿ اهلل
تعاىل            :النفش ىو :األكل منو ليبل .فقالوا:
إذ ا دخلت الدواب ليبل ،كغنم أو بقر أو إبل أو ضبر أو خيلُ ،ب حرث ،وأكلت منو ،أفسدت الزرع -
مثبل -أو أفسدت البطيخ وكبوه ،فإف أىلها يضمنوه.
وذلك ألف عليهم حفظها بالليل؛ ألف عادة أىل الدواب أف يبسكوىا ،ووبفظوىا ليبل ،وال يًتكوىا
تعيث ،يطلب منهم إمساكها ُب الليل ،فإذا مل يبسكوىا ضمنوا ما أتلفتو ليبل ،وأما ُب النهار ،فالعادة أف
أصحاب الدواب يطلقوف سراحها لًتعى ُب النهار ،إببل وخيبل وغنما ،وأف أىل اغبرث وبفظونو ُب النهار،
فيكونوف حولو ،فإذا غفلوا عنو فبل ضماف ،إذا غفل أىل اغبرث ،فأكلت منو الدواب فبل ضماف عليو؛
ألهنم تساىلوا حبراسة حرثهم.
ٍب يقوؿ " :وإف كانت ُب يد راكب أو قائد أو سائق ،ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها" ؛ وذلك
ألف العادة أنو يتصرؼ ُب مقدمها ،فإذا -مثبل -عضت إنسانا أو وطئتو خبفها دبقدمها أو دبؤخرىا ضمن؛
ألنو يبلك قيادهتا ،كاف يسوقها ،فإنو وبرفها ىنا أو ىنا .كذلك ،إف كاف فيها خطاـ يقودىا باػبطاـ،
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وكذلك إذا كاف راكبا عليها ،العادة أنو وبمل عصا وأنو يوجهها بالعصا من ىنا ومن ىنا ،فإذا كانت بيد
راكب أو قائد يقود خبطامها أو سائق خلفها يسوقها ضمن جناية مقدمها ،إذا عضت أحدا -مثبل -أو
وطئتو أو رفستو بيدىا فإنو يضمن  ،وال يضمن مؤخرىا ،فإذا نفحت بذنبها ،إذا قرب منها إنساف ،فنفحتو
بذنبها ،فأصابت عينيو -مثبل -أو وجهو ،فبل غرـ على صاحبها؛ ألنو ال يتصرؼ ُب مؤخرىا ،وكذا لو
رؿبتو برجلها ،إذا نفحتو برجلها فبل ضماف على صاحبها .انتهى باب الغصب .
الشفعة
وبعده الشفعة :مشتقة من الشافع الذي ىو العدد الزوج ،الواحد يسمى وترا ،واالثناف تسمى شفعا،
االثناف شفع واألربعة شفع والستة والثمانية والعشرة وكبوىا ،األعداد إما وتر ،وإما شفع لقولو تعاىل:



    فالشفع ىو العدد الزوج ،ىذا اشتقاقها .
تعريف الشفعة :أهنا استحقاؽ انتزاع حصة شريكو فبن انتقلت إليو ٍ
بعوض ٍ
مايل بثمنو الذي استقر عليو
ٍ
بعوض ٍ
مايل بثمنو
العقد .ىكذا تعريفها ُب زاد اؼبستقنع :استحقاؽ انتزاع حصة شريكو فبن انتقلت إليو
الذي استقر عليو العقد .ويتضح باألمثلة -كما سيأٌب إف شاء اهلل -صورة ذلك :إذا كاف لئلنساف أرض،
ومعو شريك فيها ،األرض بُت اثنُت ،كل واحد منهما لو نصفها ،والنصف مشاع ،ليس ؽبذا جنوهبا وىذا
مشاؽبا ،بل كل بقعة منها فهي بينهما ،اشًتياىا صبيعا -مثبل -دبائة ألف ،ىذه األرض صبيعا بينهما نصفُت.
باع أحدنبا نصفو على زيد ،وؼبا باع علم شريكو ،جاء إىل زيد وقاؿ :أنت اشًتيت نصيب شريكي،
الشركاء.
اشًتيتو بستُت ألفا ،أنا أحق بو ألٍل ال أحب ُ

الشركاء قد يتضايق
الشركاء؛ ألف ُ
اشًتيتها بستُت ألفا ،خذ درانبك ،وأنا أحق بو ،حىت أسلم من ُ
بعضهم ببعض  .قاؿ اهلل تعاىل           :فبل أحب أف
يكوف يل شريك فيها ،أحب أف تبقى يل كلها خالصة ،وأنت ليس عليك ضرر ،أنت دفعت الثمن الذي

261

أخصر المختصرات
ىو ستوف ألفاُ ،خذه كامبل ،وال ضرر عليك ،ذبد غَتىا هبذا الثمن أو بنحوه ،فيكوف الشريك أحق
بانتزاعها بالثمن الذي اشًتاىا بو زيدٍ .ب ال بد ؽبا من شروط:
الشرط األول :أف يبادر بأخذىا فورا ،وال يؤخر الطلب؛ وذلك ألنو قد يتضرر اؼبشًتي ،فقد يتصرؼ
فيها ،فبل بد أف يكوف فورا ،ساعة ما يعلم أف شريكو باع ،يذىب إىل اؼبشًتي ،ويقوؿ :إٍل شافع ،أو
يُشهد من حولو :اشهدوا أٍل قد شفعت ُب حصة شريكي اليت باعها على زيد .

الشرط الثاني :أف يكوف الشريك مسلما .فإذا كاف كافرا ،فبل شفعة لو على مسلم ،فلو كاف أحد

الشريكُت كافرا ،باع اؼبسلم على مسلم ،أراد الكافر أف ينتزعها من اؼبسلم ،ويقوؿ :أنا شافع عليك ُب
حصة شريكي ،فبل ُيبكن؛ وذلك ألنو ال يعلو على اؼبسلم ،اإلسبلـ يعلو وال يُعلى عليو ،فبل شفعة لكافر

على مسلم ،وحىت لو كانا كافرين ،لو كانت الشركة بُت كافرين ،فباع أحدنبا على مسلم ،وأراد الكافر

الثاٍل أف يشفع ال شفعة لو .
الشرط الثالث :سباـ اؼبلك .فإذا مل يكن اؼبلك تاما ،فبل شفعة كيف يكوف تاـ اؼبلك؟ إذا كاف ملكها
إرثا ،أو ملكها ىبة ،أو ملكتها اؼبرأة -مثبل -صداقا بعد الدخوؿ ،أو ملكها الزوج -مثبلُ -خلعا ،أو
ملكها شراء ،أو ملكها صبيعا باإلحياء -ففي ىذه اغباؿ لو الشفعة .أما إذا مل يكن اؼبلك تاما فبل شفعة،
صورة ذلك :إذا ملكت اؼبرأة قبل الدخوؿ ،قبل أف يدخل هبا ،أعطاىا نصف ىذه األرضٍ ،ب باع شريكها
فبل شفعة ؽبا؛ ألنو يبكن أف يطلقها قبل الدخوؿ ،فإذا طلقها اسًتجع نصف األرض ،فبل يكوف ؽبا شفعة
.
وىكذا أيضا ،إذا مل يكن اؼبلك تاما ،إذا كانت األرض ؾبرد إقطاع ،أف اػبليفة أو اؼبلك أقطع ىذه
األرض ،اليت ىي -مثبل -مائة ُب مائة لزيد وعمرو ،وؼبا أقطعه ما ال يبلكاهنا ،إال بعد الغرس فيها أو بعد
سقيها ،أو بعد البناء فيها ،باع أحدنباُ ،ب ىذه اغباؿ مل يكن اؼبلك تاما.
ُ
ٍ
بعوض مايل دبا استقر عليو العقد" أيا كانت اغبصة ،فلو كانت
يقوؿُ " :ب حصة شريكو اؼبنتقلة لغَته
قليلة ،فلو كانت األرض بُت اثنُت :أحدنبا لو تسعة األعشار ،والثاٍل لو العشر ،باع صاحب التسعة
األعشار ،صاحب العشر لو الشفعة ،لو أف يشفع على اؼبشًتي ،ولو تعدد اؼبشًتي ،لو كاف اؼبشًتي -
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مثبل -عشرة كل واحد اشًتى منها قطعة ،فلصاحب العشر أف يشفع على اعبميع ويقوؿ :أنا أحق ألٍل
شريك .
وكذلك لو كاف العكس ،لو كاف الذي باعو صاحب العشر ،فلصاحب تسعة األعشار أف يأخذ ىذا
ٍ
ٍ
بعوض ٍ
بعوض غَت
مايل ،أما إذا كاف
العشر ،ويضمو إىل ُملكو ويعطي اؼبشًتي شبنو ،ىذا إذا كاف االنتقاؿ

ٍ
مايل ،فبل شفعة .ما صوره ذلك؟ لو -مثبل -األرض بُت اثنُت مشًتكةٍ ،ب إف أحدنبا تزوج امرأة ،وقاؿ:
صداقك نصف ىذه األرض اليت بيٍت وبُت خالد ،وؼبا أصدقها أراد خالد أف يشفع ،ىل لو شفعة ؟ ليس لو
شفعة ماذا يدفع ؟ ألف شريكو دفعها مقابل النكاح ،فبل يقوؿ :أيها اؼبرأة ،إٍل أشفع عليك ،وأعطيك زوجا
بدؿ ىذا الزوج ،ليس لو ذلك ،وذلك ألهنا أخذتو مقابل ىذا الزوج -مقابل االستمتاع هبا -ىذا مثاؿ .
مثاؿ ثاٍل :قتل العمد ،إنساف -مثبل -قتل رجبل عمدا ،فقاؿ أولياء القتيل :سوؼ نقتلك النفس
بالنفس ،أو تعطينا ىذه األرض ،بالغة ما بلغت ،فقاؿ :خذوا األرض قيمتها مائة ألف أو مائتاف أو ثبلث
مائة ،ىل أخذوىا بعوض مايل؟ ما أخذوىا إال عوضا عن دـ صاحبهم ،فهذا ِعوض ليس دباؿ ،فليس فيها
شفعة .ىذا تعريف ىذه الشفعة .
يشترط لها شروطا:
الشرط األول  :تقدـ ملك الشفيع على البيع ،ىبرج ماذا؟ ىبرج ما إذا ملكاىا سواء ،فليس ألحدنبا
شفعة على اآلخر ،فإذا اشًتى زيد وعمرو أرضا ،اشًتياىا سواء على أهنا شراكة بينهما ،وكل منهما دفع
نصف الثمن ،فهل ألحدنبا شفعة على اآلخر؟ ليس ألحدنبا شفعة؛ ألهنما ملكاىا دفعة واحدة ،اشًتياىا
سواء .
الشرط الثاني :كوف الشقص مشاعا ،ىبرج ماذا ؟ ىبرج ما إذا كاف الشقص متميزا ،فلو قسماىا
نصفُت وقاؿ :لك النصف األيبن ،ويل النصف األيسر ،تراضيا على ذلك ،ففي ىذه اغباؿ ،إذا باع أحدنبا
فبل شفعة .ؼباذا ؟ ألنو سبيز ُملك أحدنبا .تذكروف اغبديث الذي ُب بلوغ اؼبراـ ،وُب غَته ،قولو أف النيب



وصرفت الطرؽ فبل شفعة  إذا كانت األرض
 قضى بالشفعة ُب كل ما مل يقسم فإذا وقعت اغبدود ُ

مائة مًتٍ ،ب اقتسماىا ،وجعبل رسوما ،ىاىنا طبسوف مًتا ،وىاىنا طبسوف مًتا :أنت يا ىذا أبوابك من
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اعبنوب ،وأنت يا ىذا أبوابك من الشماؿ ،وىذا اغباجز بيننا حواجز ترابية -مثبل -أو رسوـ ،باع أحدنبا
فبل شفعة؛ ألهنا وقعت اغبدود وصرفت الطرؽ ،فلم يكن اؼبلك مشاعا.
الشرط الثالث :كوهنا أرضا ذبب قسمتها .ىذا فيو أيضا خبلؼ ،ىناؾ قسمة األرض ،قالوا :إهنا
تنقسم إىل قسمُت :قسمة إجبار ،وقسمة تراض ،فقسمة اإلجبار إذا كانت األرض واسعة ،إذا قُسمت مل
يتضرر أحدنبا ،كانت األرض -مثبل -مائة مًت ،فإذا قسمت أمكن صاحب اػبمسُت مًتا أف يزرع فيها،
وأف وبفر ،وأف يبٍت ،وأف يغرس في ها ،فهي ال ضرر فيها .فهذا إذا طلب القسمة ألزـ ،ألزـ الثاٍل بأف يقسم
معو.
أما ما ال يقسم إال بضرر ،فيسمى :قسمة تراض  .فإذا كاف بينهما -مثبل -دكاف ،عرضو مًتاف،
وطولو ثبلثة أمتار ،طلب أحدنبا أف يقسم نصفُت ،يقوؿ اآلخر :علي ضرر يبقى مًتا وردبا ينقصو اعبدار،
ماذا يُفيد ؟ ىذا ال أسبكن من االنتفاع بو ،فبل يقسم إال بالًتاضي ،إف تراضيا فلهما ذلك ،فأما إذا مل
يًتاضيا ،فبل ُ .ب ىذه اغباؿ ىل ُب ىذا الدكاف شفعة إذا باع أحدنبا نصفو؟ الصحيح أف فيو شفعة ،ولو
مل ذبب القسمة؛ وذلك ألف الضرر فيو أشد ،دكاف واحد عرضو مًتين ،باع أحدنبا نصفو ،فاآلخر يقوؿ:
أنا أحق ،حىت يكوف الدكاف يل كلو  .وكذلك -مثبل -بيت -منزؿ -إذا كاف عرضو ستة أمتار ،وطولو
سبعة أمتار أو شبانية ،وىو مشًتؾ بُت اثنُت أو بُت ثبلثة ،وطلب أحدنبا نصيبو قسمة ،ما يقسم إال
بالًتاضي ؛ ألنو لو قُسم فسد ومل يُنتفع بو .فالصحيح أنو إذا باع أحدنبا نصيبو ،ثبتت الشفعة.

إذا بيع البستاف ،بيعت األرض يعٍت :البستاف بُت اثنُت نصفُت ،باع أحدنبا نصفو ،باع ىذه األرض

وفيها غراس وفيها بناء ،يدخل تبعو ،يدخل الغراس والبناء تبعو ،وذلك ألنو معلوـ أنو لبلستقرار ،أنو للدواـ،
اإلنساف إذا بٍت دارا فالعادة أنو ليس مؤقتا ،فإنو يقوؿ :ىذه داري طوؿ حياٌب ،ومن اشًتاىا ،فإنو يقوؿ:
أسكن فيها طوؿ اغبياة ،ليست مؤقتة .
وكذلك إذا غرس فيها شجرا يبقى ،كنخل -مثبل -أو ليموف أو رماف أو كبوه ،العادة أيضا أنو يبقى،
ليس كمثل الذي يبوت بسرعة ،كبطيخ أو كبوه ،ففي ىذه اغباؿ الغراس والبناء -إذا شفع الشافع-
انتزعهما ،من اؼبشًتي وأعطاه شبنو ،إذا باع شريكو نصف األرض ،دبا فيها من البيوت ودبا فيها من
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األشجارٍ ،ب شفع الشافع ،انتزعها ودخلت اؼبباٍل وكبوىا" .ال شبرة وزرع" يعٍت :إذا باعها وفيها شبر ،فالعادة
كما تقدـ -أنو للبائع  .وكذلك الزرع لبائع ++قطع إىل اغبصاد  ، +إال إذا اشًتطو اؼبشًتي .تقدـ ىذاُب األصوؿ والثمار .
الشرط الرابع :أخذ صبيع اؼببيع .أف الشفيع يأخذ اؼببيع كلو ،ال يأخذ جزءا منو ،بل يأخذه كلو ،صورة
ذلك :إذا كانت األرض أثبلثا :أحدنبا لو ثلثاىا ،واآلخر لو ثلثٍ ،ب إف صاحب الثلثُت باع ثلثيو على زيد
علي ضرر ،الثلث ال يكفيٍت ،يلزمو
 .صاحب الثلث قاؿ :أنا أشفع ،ولكن ال أريد إال ثلثا ،اؼبشًتى يقوؿّ :
يقوؿ :إما تأخذ الثلثُت فإف اشًتيت الثلثُت صبيعا ،وإال أف تتنازؿ عن الشفعة .يلزـ بذلك ،يلزـ بأف يأخذ

صبيع اؼببيع .فإف عجز ،وأراد أخذ البعض ،أو عجز عن بعض الثمن ،بعد إنظاره ثبلثا ،بطلت شفعتو.
فإذا قاؿ :أنا ال أربمل الثلثُت ،يكفيٍت الثلث ،بطلت شفعتو ،أو قاؿ :أنا شافع ُب الثلثُت ،صاحيب باع
ثلثيو بأربعُت ألفا ،وأنا أريد أف أشفع ،ولكن ال أجد إال ثبلثُت ألفا ،أمهلٍت .يبهل ثبلثة أياـ ،فإف عجز
فإنو يرد الثمن ،يرد الثمن إليو وتبطل شفعتو؛ ألف اؼبشًتي عليو ضرر ،يقوؿ :أنا دفعت أربعُت ،فإذا مل
علي ويضيع .
يعطٍت شبٍت كلو يذىب ّ

فيقاؿ :أنت أيها الشفيع ،إما أف تدفع األربعُت كلها ،وإال تتنازؿ عن الشفعة ،لك ثبلثة أياـ ،فإذا

عجزت فبل شفعة لك .وكذلك لو قاؿ للمشًتي :أنت اشًتيت من شريكي بأربعُت ألفا ،بعٍت ىذا
الشقص الذي اشًتيتو خبمسُت ألفا مؤجبل ،أو صاغبٍت بنصفو أو بثلثو ،بطلت شفعتو؛ وذلك ألنو مل يبادر
بالشفعة ،قد ورد ُب اغبديث  :الشفعة كأىل +البِقاؿ  يعٍت :عليو أف يبادر هبا .وُب حديث آخر:
 إمبا الشفعة ؼبن واثبها  يعٍت :بادر بطلبها دوف تأخَت ،وىكذا لو جاءه عدؿ -إنساف عدؿ -وقاؿ:
إف شريكك قد باع شقصو بأربعُت ألفا فكذبو ،وقاؿ :كذبت .وليس من عادة ىذا اإلنساف الكذب،
فكذب العدؿ الذي أخربه ،أو تواترت إليو األخبار بأف صاحبو قد باع ،فلم يطلب الشفعة ،سقطت
ّ
شفعتو.
وإف عفا بعضهم ،أخذ باقيهم الكل أوترؾ ،صورة ذلك :إذا كانت األرض بُت ثبلثة ،أحدنبا لو
نصفها ،واآلخر لو ثلثها ،والثالث لو ُسدسهاٍ ،ب باع صاحب الثلث ،فإذا باع صاحب الثلث ،فصاحب
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النصف يقوؿ :أنا أريد الشفعة ،ولكن ال أشفع إال ُب سدس صاحب السدس يقوؿ :أنا ال أريد الشفعة،
اؼبشًتي يقوؿ :ال أقدر أف أجزئ ىذا القسط ،إما أف تأخذه كلو ،أو تًتكو كلو .
وىكذا -مثبل -لو باع صاحب النصف .فإذا قاؿ صاحب الثلث :يكفيٍت سهماف أضمهما إىل
الثلث .فقاؿ اؼبشًتي :ال أقبل ،إما أف تأخذ النصف كلو ،الذي أنا اشًتيتو ،وإال أف تتنازؿ عن الشفعة،
صحيح إما أف تأخذ اعبميع ،وإما أف تًتؾ اعبميع .
" وإف عفا بعضهم ،أخذ باقيهم الكل أو ترؾ " صورة ذلك :إذا كانت األرض بُت ثبلثة :أحدنبا لو
نصفها ،واآلخر لو ثلثها ،والثالث لو سدسهاٍ .ب باع صاحب الثلث ،فإذا باع صاحب الثلث ،فصاحب
النصف يقوؿ :أنا أريد الشفعة ،ولكن ال أشفع إال ُب سدس .صاحب السدس يقوؿ :أنا ال أريد الشفعة.
اؼبشًتي يقوؿ :ال أقدر أف أجزئ ىذا القسط ،إما أف تأخذه كلو ،أو تًتكو كلو.
وىكذا -مثبل -لو باع صاحب النصف .فإذا قاؿ صاحب الثلث :يكفيٍت سهماف أضمهما إىل الثلث
 .فقاؿ اؼبشًتي :ال أقبل ،إما أف تأخذ ا لنصف كلو الذي أنا اشًتيتو ،وإال أف تتنازؿ عن الشفعة .صحيح،
إما أف تأخذ اعبميع ،وإما أف تًتؾ اعبميع .أما إذا طلب الشريكاف الشفعة ،فإنو بينهما على قدر ُملكيهما.
اثناف لو ٍ
إذا فرضنا -مثبل -أف األرض ستةُ أسهم ،ثبلثةٌ لو ٍ
احد ،و ِ
احد ،والسادس لواحد .فباع صاحب

الثبلثة ،فأراد اعبميع -صاحب السهمُت وصاحب السهم -الشفعةَ ،كيف نقسمها بينهما؟ على قدر
سهامهما :لك يا صاحب السهمُت سهماف ،ولك يا صاحب السهم سهم ،تصبح أنت يا صاحب
السهمُت سبلك الثلثُت ،وتصبح أنت يا صاحب السهم سبلك الثلث ،فيقسم بينهما على قدر ملكيهما.
فإف ترؾ أحدنبا الطلب ،صاحب السدس قاؿ :ال أريد الشفعة ،أُ ِلزَـ صاحب الثلث أف يأخذ اعبميع

أو يًتؾ اعبميع ،وكذلك العكس ،لو قاؿ صاحب السدس الذي أشفع  .وقاؿ صاحب الثلث :ال أريد

الشفعة .أُ ِلزَـ بأف يأخذ اعبميع أو يًتؾ اعبميع؛ لئبل يتضرر اؼبشًتي .ىذا معٌت قولو " فإف عفا بعضهم أخذ
باقيهم الكل أو ترؾ ".

" وإف مات شفيع قبل ٍ
طلب بطلت " يعٍت :قبل اؼبطالبة ،فإهنا تبطل شفعتو ،وال تثبت لورثتو؛ وذلك
ِ
حادث بعد اؼبشًتي.
لكهم
فم ُ
ٌ
ألف الورثة ملكهم متجدد .قد ذكرنا أنو ال بد أف يكوف اؼبُلك سويًاُ ،
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أخذ الشفيع بو مؤج ًبل ،إذا كاف مليئا ،وغَت ِ
ٍ
بكفيل مليء ،فإذا باع
اؼبليء يأٌب
مؤجبل َ
وإف كاف الثمن ً
ً

مؤجلة ؼبدة سنة ،الشفيع قاؿ :أنا شافع باألربعُت ولكن كيف آخذىا
أحدنبا نصيبو -مثبل -بأربعُت ألفا
ً

وىي مؤجلة؟ إف كنت مليئًا يا شفيع ،فإنك يؤجل عليك الثمن ،ال تدفعو إىل سنة .وإذا مل يكن مليئًا ،بل

فقَتا ،فبل شفعة لو إال إذا َوثق ٍ
بكفيل مليء.
كاف ً

يقوؿ" :ولو أقر البائع بالبيع وأنكر اؼبشًتي ثبتت " ؛ وذلك ألهنا إمبا ثبتت بإقرار البائع ،فإذا قاؿ
ألفا على ز ٍ
يد ،فقاؿ زيد :أنا ما اشًتيت .فقاؿ الشريك :أنا شافع ،يا
البائع :أنا بعت نصييب بأربعُت ً

ألفا ،ويكوف اؼبلك يل .ثبتت الشفعة.
ألفا ،خذ األربعُت ً
شريكي أنت أقررت باألربعُت ً

الفصل الذي بعده :يتعلق بالوديعة ،نؤجلها .بقي عندنا :الوديعة وإحياء اؼبوات واعبعالة واللقطة.
س :أحسن اهلل إليك .ىذا سائل يقوؿ :فضيلة الشيخُ ،ب ىذا اليوـ ،قبل صبلة العشاء ،يقوؿ:

صليت اؼب غرب ،وأنا ُب الركعة الثانية ،تذكرت بأٍل لست على طهارة ،وتيقنت بذلك ،وحينما أردت ُ -ب
صبلة اؼبغرب يقوؿ -وتيقنت وحينما أردت اػبروج تذكرت بأف ورائي صفوفًا كثَتة من اؼبصلُت ،وزبطيهم
فيو مشقة؛ فأسبمت صبلٌب ،وأنا متيقن بأٍل لست على طهارة .فماذا أفعل اآلف؟

ج :تعيد الصبلة ،إذا سبكنت بعد ذلك ،إذا سلم اؼبصلوف زبرج سر ًيعا ،وذبدد الوضوء ،وتعيد الصبلة

اليت صليتها بغَت وضوء.

مستودعا بأجرة ،مقدارىا عشرة آالؼ لاير للسنة،
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :شخص استأجر
ً
واشًتط عقد إهبار ؼبدة عشر سنوات ،بعد سنتُت أراد اؼبؤجر أف يلغي العقد .ىل أطالبو بإهبار عشر
سنوات؟

ج :إذا كاف العقد بينهما ؿبكما ،عشر سنوات كل ٍ
سنة بكذا وكذا ،وقد اتفقا على ذلك ،فليس

للمالك أف يُ ِلزَمو بفسخ العقد؛ ألنو قد ًب العقد بينهما ،سواءً دفع القيمة ،أو كانت القيمة واألجرة على

أقساط ،فإف تنازؿ لذلك اؼبستأجر فإنو من نفسو ،يعٍت :هبوز لو أف يتنازؿ ،وإف أصر فليس للمالك إلز ُامو

بالتنازؿ.
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رجل يدعي أف لو مبلغًا من اؼباؿ ،وال
س :يقوؿ :أحسن اهلل إليكم .توُب والدي ،وبعد شهرين ،أتى ٌ

مقدما،ومل يكمل عملو وقد ػ
يوجد معو بينةٌ ،ووجدت ُب أوراؽ والدي أنو مل يكمل عملو ،وأنو أخذ مبلغًا ً

رديت على ىذا الرجل وقلت لو :أحضر بينةً .واآلف أجد ُب نفسي أنٍت أعطيو اؼباؿ ويذىب الشك
يقوؿ ػ ُ

حبثت عنو فلم أجده .فماذا أفعل؟
علما أف الرجل ُ
مٍتً ،

أيضا إذا كاف أبوؾ
ج :كما ظبعنا ،تتصدؽ عنو ،تكوف الصدقة عنو مضمونةٌ إف وجدتو بعد ذلك ،و ً

ربئ ذمةَ
ولكن األوىل أف تُ َ
منعو؛ ألنو مل يكمل عملو فبل حق لو؛ ألنو ال يستحق األجرة إال بإسباـ العملْ ،
أبيك.
ِ
ماؿ .فهل وبق يل أف أعتربه من الزكاة؟
ب مٍت ٌ
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿُ :غص َ
عادة ليس من أىل الزكاة؛ لظلمو -مثبل -وقد يكوف غنيًا ال ربل
ج :ال وبق لك؛ ذلك ألف الغاصب ً
لو الزكاة .إف عرفت الغاصب لك مطالبتو وأخذ ِ
اؼباؿ منو ،وإف مل تعرفو فسوؼ ذبده ُب اآلخرة.
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :احًتؽ مستودع للدخاف؛ وكاف ذلك بسبب سوء التوصيبلت ؼبستودعي
أوال.
علما أف اغبريق بدأ ُب مستودعنا ً
اجملاور لو .فهل علي ضماف ذلك؟ ً

عاما ،فإنو قد وبًتؽ عدة ـبازف ،عدة دكاكُت ،بسبب
ج :ليس عليك ،إذا كاف ىذا اغبريق حر ًيقا ً
حر ٍيق واحد ،وىذا ليس باإلمكاف.
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :أحد اإلخوة أتى إيل  ،وأنا أصلي السنة الراتبة بعد صبلة اؼبغرب ،فطرح
سواكو أمامي على األرضٍ ،ب مر من أمامي ،من وراء السواؾ .فهل عملو ىذا صحيح؟
ج :ال يكفي ىذا .إف أراد أف يكوف السواؾ سًتة ،األوىل أنو هبعل بينو وبُت قدميك كبو ثبلثة أذرع،
ويبر من وراء ذلك.
غنم ُب مزرعة شخص؛ فأتلفت مزرعتو ٍب حذر أصحاب الغنم
س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :دخلت ٌ

من ذلك ،وتكرر إتبلؼ مزرعتو ،فأخرب أصحاهبا أنو سوؼ يضع السم ُب اؼبزرعة .فوضع السم ،فأكلت
الغنم وماتت .فهل يغرـ؟
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وهنارا
ج :ال شك أنو يغرـ .ذكرنا أف ما أتلفتو الغنم ليبل ،فإنو يضمن صاحبها؛ ألنو َ
فرط ُب حفظهاً ،
ظلما منو ،وعليو غرـ ما
ال ضماف عليو؛ ألف أصحاب اغبرث فرطوا ُب اغبفظ .فوضعو ؽبذا السم يُعتربُ ً

عمدا ألف البهائم هبائم ؟
تلف؛ بسبب السم الذي وضعو ً

س :أحسن اهلل إليك .يقوؿ :ما حكم الصبلة ُب األرض اؼبسورة -اليت عليها ٍ
سور-يسهل الدخوؿ

كثَتا ُب السفر.
هبا؟ وىذا وبصل ً

ج :ال ،ال يػُ َع ُد غصبًا .ألف كوهنا -مثبل -مسورة  ،وصاحبها ال ينتفع هبا ،وجاء -مثبل -مسافروف
ووجدوىا مسورة ،ولو كاف عليها باب -مثبل -وفتحوا فيها ،وصلوا فيها ،أو -مثبل -استظلوا هبا ،أو اكتَػنّوا
هبا عن نظر الناس:ال يػُ َع ُد ىذا غصبًا ،وال تُػ َع ُد صبلهتم باطلة.

س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :فضيلة الشيخ لوالدي أرض ،ومل يعلم إال وقد بٍت فيها باػبطأ ،حيث
بيعت من قِ ِبل اؼبكتب العقاري -خطأً -باألرض اجملاورة ؽبا ،فما حكم ذلك؟ وىل هبوز الطلب من
صاحب البناء أف يهدـ بناءه؟
ج :أو تتفقوف على الثمن -إذا كاف قد بٌت فيها -تتفقوف على الثمن ،فهو أفضل من ىدـ البناء الذي
قد يكوف كلفو عشرات األلوؼ أو مئات األ لوؼ ،ويدفع إليكم الثمن .وصاحب األرض الذي أخذ الثمن
يردىا ،ويبيع األرض األخرى.
أحسن اهلل إليكم  ،وأثابكم  ،ونفعنا بعلمكم  ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت
.
الوديعة
 اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت .
ِ
ٍ
ويلزـ حفظها ُب حرز
فصل :ويُ َس َن قبوؿ وديعة ؼبن يعلم من نفسو األمانةُ ،
قَ َاؿ َ-رضبَوُ اللوُ تَػ َع َاىلٌ :-
ٍ
ض ِم َن.
علف دابة عنها بغَت قوؿَ ،
مثلها ،وإف عينو رهبا فأحرز بدونو ،أو تعدى أو فرط ،أو قطع َ
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يط ٍ
قوؿ مود ٍع ُب ردىا إىل رهبا ،أو غَته بإذنو ال وارثو ،وُب تلفها وعدـ تفر ٍ
وتعد ،وُب اإلذف.
ويُقبَ ُل ُ ُ َ
وإف أودع ِ
مكيبل أو موزونًا يقسم ،فطلب أحدنبا نصيبو لغيبة شر ٍ
ؼبودع
يك أو امتناعوُ ،سلِ َم إليو .و ٍ
اثناف ً
ُ
ِ ِ
ومضار ٍ
العُت اؼبطالبةُ هبا.
ب ومرَهت ٍن
ومستأج ٍر ،إف ُغصبت ُ
َ
ََ
ٍ
معصوـ ،ملكها .ووبصل حبوزىا ٍ
فصل :ومن أحيا أرضا منفكةً عن االختصاصات ِ
وم ِ
منيع،
لك
حبائط ٍ
ً
ٌ
ماء ال تزرع إال بو ،أو قطع ٍ
أو إجر ِاء ٍ
بئر ،أو غرس ٍ
ماء ال تزرع معو ،أو حفر ٍ
شجر فيها ،ومن سبق إىل
ُ ُ
ِ
باعبلوس فيها ،ما بقي متاعو ،ما مل يضر.
أحق
طر ٍيق و ٍ
اسع ،فهو ُ
فصل :وهبوز جعل ٍ
عمبل ولو ؾبهوال ،ال كرد ٍ
طة ،وبناء ٍ
عبد ولَُق ٍ
حائط .فمن
شيء معلوـ ؼبن يعمل ً
ٌ
ُ
فعلو بعد علمو استحقوٍ ،
ولكل فسخها .فمن عامل ال شيءَ لو ،ومن جاعل لعامل أجرة عملو ،وإف عمل
غَت م ٍ
متاع ُب ٍ
ِ
عمبل ببل ٍ
حبر ،أو
إذف ،فبل شيء لو .إال ُب
جعل أو معد ببل ٍ
ربصيل ٍ
عد ألخذ أجرة لغَتهً ،
ُ
فبلة ،فلو أجر مثلو .وُب ٍ
دينار أو اثنا عشر درنبًا.
رقيق ٌ
ٍ
ك ببل تعريف .الثاٍل:
كرغيف
فصل :واللقطةُ ثبلثةُ أقساـ :ما ال تتبعو نبة أوساط الناس،
ٍ
وشسع ،فيملَ ُ
ٌ
وإبل ٍ
كخيل ٍ
الضواؿ اليت سبتنع من صغار السباعٍ ،
وبقر ،فيحرـ التقاطها ،وال سبلك بتعريفها .الثالث :باقي
األمواؿ ،كثمن ومتاع وغنم وفصبلف وعجاجيل ،فلمن أمن نفسو عليها أخذىا.
ِ
حوال كامبل ،وسبلك بعده حكما ،ووبرـ تصرفو
وهبب حفظها ،وتعريفها ُب ؾبامع
الناس:غَت اؼبساجدً -
فيها قبل معرفة وعائها ،ووكائها وعفاصها وقدرىا وجنسها وصفتها .ومىت جاء رهبا ،فوصفها لزـ دفعها
إليو .ومن أُخذ نعلو وكبوه ووجد غَته مكانو ،فلقطة.
طفل ال يُعرؼ نسبو وال ِرقو ،نبذ أو ضل إىل التمييز .والتقاطو فرض كفاية ،فإف مل يكن معو
واللقيطٌ :
شيء ،وتعذر بيت اؼباؿ ،أنفق عليو عاؼبا بو ببل رجوع .وىو مسلم إف وجد ُب ٍ
بلد يكثر فيو اؼبسلموف ،وإف
ُ
أقر بو من يبكن كونو منو أغبق بو" .
السبلـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو  ،اغبمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
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ٍ
ودع الشيء إذا
الفصل األوؿ يتعلق بالوديعة .وىي :األمانة اليت تودع عند إنساف ليحفظها ،مشتقةٌ من َ

اؼبود ِعَ ،وَد َعوُ أي تركو .قرأ بعض القراء قولو تعاىل:
تركو ،ألهنا مًتوكةٌ عند َ

     

  أي :ما تركك.
أكياسا -مثبل -أو أقمشةً -يريد أف
ٍب يسن أف يقبَلها .إذا جاء إنساف يودع عندؾ وديعة -دراىم أو
ً

ربفظها حىت وبتاجها -أو أطعمةً أو مواشي -وأنت تعلم من نفسك األمانة ،فإنك ربفظها ،سواء ٍ
بأجرة
ً

داخل ُب قولو:
أو ً
تربعا .واؼبتربع لو أجر؛ ألنو ٌ

      

فمن وثق من نفسو باألمانة ،فإنو وبفظها ُب حرز مثلها" ،يلزـ حفظها ُب حرز مثلها" أي :ما ربرز فيو
 .معلوـ أهنا -إذا كانت جواىر أو ُحليا أو نقودا -أهنا ربفظ ُب الصناديق اليت يقفل عليها ،ما يسمى اآلف
 ،+أو ما أشبهو.

يعٍت :أنو يقفل عليها ،ووبفظها؛ ألهنا تتبعها اؽبمم ،وردبا تناوؽبا اعبهلة والسفهاء وكبوىم ،عبثوا هبا.
"وإف عينو رهبا فأحرز بدونو ،فإنو يضمن ".فإذا قاؿ :احفظها ُب جيبك .فحفظها ُب كمو ،أو ُب يده فإف
وحرزا من اعبيب ،فيضمنها واغباؿ ىذه؛ ألنو تساىل.
اليد أقل حفظًا ً
وإذا قاؿ :احفظها ُب الصندوؽ فحفظها -مثبلُ -ب ٍ
رؼ أو روز ٍنة  ،فإنو يضمن؛ وذلك ألف ىذا أقل
من حرزىا .وإذا كانت غنما -مثبل -وقاؿ :احفظها ُب الزريبة ،فًتكها ُب الطريق؛ ُِ
فافًت َست -مثبل-
ً
ضمنها؛ لتساىلو ُب حفظها .وكذلك إذا قاؿ :احفظ ىذه األكياس ُب اؼبستودع ،فًتكها خارج اؼبستودع ُب
داخل السور أو كبوه ،فإنو يضمن" .يلزـ أف وبرزىا ُب حرز مثلها".
"كذلك يضمن إذا تعدى أو فرط ".التعدي :االستعماؿ .إذا لبس الثوب -مثبل ،-أو فتق اػبتم أو
اغبزاـ ،إذا حل حزاـ الس ِ
من -مثبل -فاىراؽ ،أو حزاـ الكيس فعبثت بو دابة أو طفل ،يعترب متعديًا.
الباب مفتوحا ،فدخل األطفاؿ فعبثوا هبا أو أخرجوىا ،أو أنبل الدابة ُب
وكذلك إذا فرط -أنبلها -ترؾ َ
الطريق فضلت.
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"وكذلك لو قطع العلف ".إذا كانت دابة فإهنا ال تعيش إال بالعلف ،فإذا قطع العلف عن الشاة -
ضمن؛ ألهنا ال بد ؽبا من طعاـ ،ينفق عليها فبا أعطاه صاحبها .صاحبها -
مثبل -أو عن البقرة أو البعَتَ ،
عادة -قد يعطيو نفقة ،قد يقوؿ لو :خذ ىذه النفقة ،ىذه نفقة ؽبا ،مائة لاير ،أنفق عليها- ،مثبل -أو
ً

طبسة ،وقد يقوؿ لو :أنفق عليها واحتسب ،وأنا أعطيك ما خسرتو.
أما لو رخص لو صاحبها فقاؿ :ال تنفق عليها اتركها تأكل بنفسها ،تأكل من اغبشيش وكبوه فًتكها
فهزلت -مثبل -أو ماتت ،فإنو ال يضمن .إذا قاؿ لو صاحبها -إذا قاؿ :ال تطعم الدابة وال تسقها .لكن
جوعا أو ظمأً ،فإف من رآىا -ولو كاف أجنبيًا -عليو أف يعلفها ويزيل عنها
ال شك أنو يأٍب ،إذا رآىا سبوت ً

الظمأ وكبوه ،ولو مل تكن فبلوكةً لو ،بل لو مل تكن فبلوكة.

بغي ،فنزعت موقها -يعٍت خفها -فنزلت ُب البئر،
تذكروف قولو   بينما كلب يطيف ببئر ،رأتو ٌ

وسقتو؛ فغفر اهلل ؽبا -بغي -قالوا :وى ل لنا صدقة ُب ىذه الدواب أو أجر؟ قاؿُ :ب كل كبد رطبة أجر.


"ويقبل قوؿ اؼبودع ُب ردىا إىل رهبا أو غَته بإذنو ".اؼبودع :اؼبوكل على حفظها .فإذا قاؿ :رددهتا إليك،
أو وكلتٍت أف أردىا إىل فبلف فرددهتا بأمرؾ .أنكر صاحبها ،القوؿ قوؿ اؼبودع؛ ألنو أمُت فبل يضمن" .ال
وارثو" وارث اؼبودع؛ وذلك ألنو إذا مات اؼبودع ،وجاء وارثو وقاؿ :إف أيب قد ردىا عليك .فبل يقبل إال
ببينة؛ ألنك ما ائتمنتو إمبا ائتمنت أباه -مورثو -يقبل قولو ُب تلفها ،وعدـ التفريط والتعدي ،وُب اإلذف.
تآكل -مثبل-
فإذا قاؿ :ماتت الشاة حتف أنفها ،أو احًتؽ الثوب ،أو سرؽ اؼبتاع ،أو اىراؽ أو َ
مأموف موثوؽ ،يقبل قولو بعدـ
العث ،أو كبو ذلك ،تلفت ،فإنو يقبل قولو؛ ألنو
ٌ
ُ
اعبلد ،أو الثوب أكلو ُ
التفريط .إذا قاؿ صاحبها :إنك فرطت ،إنك أنبلت الشاة حىت افًتست .فادعى أنو ما أنبل ،فالقوؿ قولو.

وكذلك لو ادعى أنك تعديت ،أنك لبست الثوب ،أو فككت حزاـ الدراىم -مثبل -أو حزاـ الطعاـ،
أو الدىن حىت اىراؽ ،أو أخرجتو حىت تسلط عليو األطفاؿ أو الطَت أو الدواب ،أنت تعديت -القوؿ
قولو ،أنو ما تعدى وال فرط.
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وكذلك ُب اإلذف .إذا قاؿ :أذنت يل أف أستعملو ،أذنت يل أف أقًتض من الدراىم ،أذنت يل أف
قبل قولو ُب اإلذف.
أتصدؽ منها ،أو أذنت يل أف أعَتىا ،أو أذنت يل أف أعطيها لفبلف -يُ ُ

لم
يقوؿ " :وإف أودع اثناف ً
مكيبل أو موزونًا يُقسم ،فطلب أحدنبا نصيبو ُب غيبة شريك أو امتناعوُ ،س َ
إليو ".صورة ذلك :إذا أودعك اثناف كيس بُر ،أو أرز ،أو ظبن أو -مثبل -سبر ،وقاؿ :ىذا بيننا نصفُت ،كل
منهما لو نصفو ،فجاء أحدنبا وقاؿ :أنا ؿبتاج ،وشريكي ُب ىذا الكيس أو ُب ىذا الظرؼ غائب ،فأعطٍت

نصييب .لك أف تعطيو؛ ألنو طلب حقو.
حاضرا ،ولكن امتنع وقاؿ :ال حاجة يل اآلف ُب ىذا الكيس،
وكذلك لو كاف صاحبو -شريكو-
ً
لست حباجة إىل ىذا األرز ،وال إىل ىذا السمن .فإنو يُعطَى صاحبو -شريكو -نصيبَو ،يقسم نصفُت

باؼبكياؿ أو باؼبيزافٍ ،ب يُعطى نصيبو .اؼبكيل مثل :األدىاف واأللباف .وكذلك -مثبل -اغببوب والثمار ،ىذه
تقدـ أهنا مكيلة .واؼبوزوف :إذا كاف بينهما -مثبل -قطن أو صوؼ ،يعٍت :شيء يوزف .قسم بينهما ،وأعطي
ىذا نصيبو ،وبقي نصيب اآلخر حىت يأٌب.
يقوؿ " :وؼبودع ومضارب ومرهتن ومستأجر مطالبة الغاصب إذا ُغصبت العُت اؼبودعة " .إذا أودع
إنساف كتابًا ،وغصبو واحد ،فإف لك حقا أف تطالب بو ،فإذا قاؿ :الكتاب ليس لك ،أو الكيس
عندؾ
ٌ
ليس لك ،أو البعَت ليس لك .فقل :إنو أمانة عندي ،إنو مودع أودعو عندي ،وأنا وكيل على أف أحفظو.

فلك أف تطالب الغاصب حىت تسًتجعو.
ألفا ،وقاؿ :اذبر فيها والربح بيننا .تُسمى مضاربة
وكذلك اؼبضارب.
ٌ
إنساف -مثبل -أعطاؾ عشرين ً
ألفا ،أو عوضها .من اؼبطالب؟ من
اضا ،أنت منك العمل وىو منو اؼباؿ .غُصبت ىذه العشروف ً
وتسمى قر ً
الذي يطالب ؟ أنت الذي تطالب الغاصب .ؼباذا؟ ألهنا أمانة عندؾ ،فتطالب الغاصب ،حىت يعيد إليك

ما أخذه من ىذا اؼباؿ الذي ىو وديعة عندؾ .لك فيو حق وىو بعض الربح ،ولصاحبو حق ،فأنت اؼبوكل.
سيفا ،غصبو غاصب ،من الذي
كذلك اؼبرهتن .إذا رىن عندؾ إنساف -مثبلً -
كيسا أو ً
شاة أو ً
يطالب الغاصب؟ تطالبو أنت أيها اؼبرهتن ،ولو كاف غَت ُملكك ،ولو كاف ذلك الغاصب قريبًا للمالك .لو
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قاؿ :ىذا البعَت بعَت أخي؛ فأنا أحق بو،أو بعَت ابن عمي ،أو كيس جاري وقرييب .فغصبو منك بغَت حق،
فإنك تطالبو.
أوال :أنو وديعة عندؾ ،وثانيًا :أنو وثيقة ،قبضتو وأمسكتو حىت وبل دينك ،وتبيعو إذا مل يوفك الراىن.
ً

أيضا مطالبة الغاصب ،أيًا كانت العُت اؼبؤجرة .فلو -مثبل -أنك استأجرت بيتًا،
وكذلك اؼبستأجر :لو ً
إنساف فغصبك وأخرجك ،فإنك تطالبو .أو استأجرت كتابًا فغصب منك ،فلك اؼبطالبة ،ولو مل يكن
فجاء ٌ
بقرة ربلبها ،فالغاصب
بعَتا تركبو أو ً
الكتاب لك .أو -مثبل -استأجرت ً
سيارة تركبها ،فغصبت منك .أو ً
يطالبو اؼبغصوب منو ،إذا كانت مستأجرة عنده؛ ألهنا أمانة عنده.

الوديعة واؼباؿ اؼبضارب والعُت اؼبرىونة والعُت اؼبستأجرة ،كلها وديعة ،وكلها أمانة عند من ىي ُب يده،
فإذا غصبها غاصب فلو مطالبة ذلك الغاصب .انتهينا من الوديعة.
إحياء الموات
الفصل الذي بعده :يتعلق بإحياء اؼبوات :وىي األرض اؼبنفكة عن االختصاصات وملك معصوـ.
وتسمى مواتًا؛ ألهنا أرض ميتة ،أرض ليست ألحد ،فمن أحياىا ملكها .اختلف :ىل يشًتط إذف اإلماـ؟
اط إذف اإلماـ ،وكذلك رواية عن أضبد.
أو ال يشًتط ؟ فاؼبشهور عن اإلماـ أيب حنيفة اشًت ُ

نظرا إىل كثرة من يغلب عليهم اؽبلع ،وكذلك
وُب ىذه األزمنة ،يًتجح عدـ اإلحياء إال بإذف اإلماـ؛ ً
ٍ
أيضا قد وبصل فيها شقاؽ ونزاع ،إذا مل تكن بإذف اإلماـ؛
االستكثار ،فيأخذوف ما ليسوا حباجة إليو ،و ً
شًتط فيو إذف اإلماـ.
فلذلك العمل ُب ىذه الببلد على أف اإلحياء يُ ُ
"األرض اؼبنفكة عن االختصاصات " يعٍت :ىناؾ ما يسمى باألرض اؼبختصة يعٍت- :مثبل -الببلد

حباجة إىل مراع ،وحباجة إىل مرتفقات ،فتسمى ىذه خصائص البلد ،فليس ألحد أف وبييها؛ ألنو يضر
دارا ،وكاف حباجة إىل األرض اليت أماـ بيتو -موقف مناخو،
بأىل البلد .وكذلك ً
أيضا اإلنساف إذا بٌت ً
وملقى كناستو ،أو موقف سيارة -فليس ألحد أف يضايقو ،فتسمى ىذه اختصاصات.
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"وكذلك إذا مل يكن هبا ملك ؼبعصوـ" .اؼبعصوـ :ىو اؼبسلم والذمي .فإذا كاف فيها ملك لذمي -ولو
مسلما ،فبل وبل
كافرا -مل سبلك باإلحياء؛ ألنو قد ملكها ذلك اؼبعصوـ .وبطريق األوىل ،إذا كاف ً
كاف ً
ألحد أف وبييها.
أيضا ُب اإلحياء ُب دار اغبرب .إذا كاف -مثبل -األرض ُب دار حرب ،ليست ُب دار
ٍب اُختُلف ً
إسبلـ ،يعٍت :أىل تلك البلد ؿباربوف للمسلمُت ،فسبق إنساف وأحياىا ،فإف قيل إنو ال يبلكها؛ وذلك أهنا
ال سبلك إال باالغتناـ ،ال سبلك إال بأخذىا كغنيمة ،فإذا مل تكن غنيمةً فبل وبصل اإلحياء .والقوؿ الثاٍل:
أنو يبلكها ولو كاف ُب أرض حرب .والعمل على أنو يبلكها إذا أحياىا إحياءً شرعيًا .ويكوف ذلك من صبلة

ما وبوزه اؼبسلم كغنيمة ،يأخذىا من ببلد احملارب.
وإذا قيل بأي ٍ
أرضا.
شيء وبصل اإلحياء؟ ُب ىذه الببلد وبصل ما يسمى باؼبَِن ِح :أف ُيبنح
ُ
اإلنساف ً
أرضا ؼبن وبييها.
إقطاعا :أف يُقطع اإلماـ ً
قديبًا يسمى ً
أرضا  .يعٍت :قاؿ لو :ىذه األرض لك،
أبيض بن ضب ٍاؿ  أف النيب  أقطعو ً
كما ُب حديث َ
اغرس فيها واستغلها ،فيكوف ىذا اؼبقطع أحق هبا ،فإما أف وبييها ،وإما أف يتحجرىا ،وإما أف يعجز عنها.
ُ
والدولة ُ-ب ىذه األزمنة -إذا منحت ،تشًتط أنك ربييها ُب ثبلث سنُت -مثبل -أو طبس أو ست،
ربدد لو مدة ،فإذا مل وبيها فإنو يستحق أف تنزع من و ،وتعطى ؼبن وبييها ،حىت تستغل ،فإهنا فيها منفعة
تستغل منفعتها .فمن أمسكها وتركها مواتًا عشرات السنُت ،فقد أضاع منفعتها؛ فلذلك ال بد من ربديد

مدة.

جدارا من صبيع اعبهات .ىذا اعبدار ال بد أف
ثم أوًل " :أف وبوزىا حبائط منيع" .يعٍت :يبٍت عليها ً

منيعا ،حبيث ال تدخلها الغنم وال البقر وال الكبلب ،يردىا ىذا اعبدار ،فمن أحاط عليها حائطًا فقد
يكوف ً

أحياىا ،واستحق أهنا تبقى ُب ملكو ،واعترب قد عمرىا.
الثاني" :إجراء ٍ
ماء ال تزرع إال بو ".إذا -مثبل -أجرى عليها ماءً ،فإهنا ُسبلك هبذا .العادة أف الزراع
يبذروف ٍب هبروف ا ؼباء ،وعادة أنو هبري مع سواقيُ .ب ىذه األزمنة ،يقوـ مقامو ما يسمى بالرشاش ،يعترب
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سببًا ُب التملك .فإذا بذر فيها -مثبلٍ -ب رشها هبذا الرشاش ،الذي وبيا بو الزرع ،ملكها وصار أحق هبا،
ىو ووارثو من بعده.

"أجرى إليها ماء ".لو أجرى اؼباء -مثبل -من مسافة ثبلثة كيلومًتات ،ولكن مع سواقي ،إىل أف وصل
إليها وزرعها ،ملكها .وأما أف يأٌب ٍ
دباء -مثبلُ -ب قرب ،أو ُب ٍ +ب يصبو عليها فبل يبلك ،فبل يبلكها
واغباؿ ىذه؛ وذلك أنو يؤدي إىل أف كل أحد يأٌب بقربة ويصبها ُب مكاف ،ويقوؿ ملكت ىذه البقعة!
فبل بد أف هبري اؼباء ،إما مع ٍ
ساؽ  ،أو مع ما يسمى باؼبواسَت األجراـ؛ ألنو يبشي على وجو األرض.
أيضا ما زرعو على الطل ،أو على اؼبطر ،ال يبلكها؛ وذلك ألنو ما أجرى إليها ماءً ،بل اؼباء الذي
وال وبيا ً
سقاه هبا من السماء ،ماء السماء ،فبل يبلكها واغباؿ ىذه .ولكن يكوف أحق هبا ما داـ زرعو باقيًا.
أرض قر ٍ
ماء ال تزرع معو" لو جاء إىل ٍ
يب من األهنار أو من البحرٍ ،ب حبس اؼباء
كذلك "لو قطع ً

مستنقعا فحبس اؼباء عنها ومنعو ،فإنو يبلكها واغباؿ ىذه؛ ألهنا قبلو ال تصلح أف تزرع،
الذي فيها ،كانت
ً
مستنقع ،قطعة حبر ،أو قطعة هنر .فإما أنو -مثبل -دفن ذلك اؼبستنقع ،وإما أنو حجز اؼباء الذي ينمد
إليها من البحر أو من النهر ،فيملكها بذلك.
بئرا فإنو يبلك حريبها" .ورد ُب حرَل البئر خبلؼ :فمنهم من يقوؿ :حرَل البئر مد
"كذلك إذا حفر ً
ِ
بئرا جديدة ،وإذا كانت
رشائها ،ومنهم من يقوؿ :حريبها طبسةٌ وعشروف ذر ً
اعا من كل جانب ،إذا كانت ً
اعا من كل جانب.
قديبةً فحريبها طبسوف ذر ً
اعا   .العادية:
اعا ،والعادي طبسوف ذر ً
ورد ُب ذلك حديث  :للبئر البدي طبسةٌ وعشروف ذر ً
البئر القديبة .إذا وجدت بئرا قديبةً قد اندفنت ،وليست ٍ
أحدٍ ،ب إنك أحييتها ،حفرهتا من
ألحد وال يعرفها ٌ
ً
أعبلىا حىت أخرجت ماءىا وحىت وصلت إىل قعرىا -فإف ؽبا حريبًا -يعٍت ضبى -من كل ٍ
جانب ،طبسوف
اعا.
ذر ً
عادة أهنا تزرع ،فذىب بعضهم إىل أف حريبها ثبلشبائة ذراع من كل جانب ،إذا
وأما البئر الزراعية ،اليت ً

كانت للزرع ،خببلؼ ما إذا كانت لسقي الدواب ،أو االمتياح -يعٍت االرتواء منها -فإنو يكفيها طبسة
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اعا ،قد
وعشروف أو طبسوف .وإذا كانت ال تكفي لعمقها ،يعٍت :كاف عمقها -مثبل -وىي بدية عشروف ذر ً

اعا.
يكوف عمقها طبسوف ذر ً

آبارا ُ-ب مشاؿ اؼبملكة -عمقها أكثر من ستُت باعا -ليس ذراعا -وأف ىناؾ بئرا أيضا عمقها
قد رأينا ً

باعا .ففي ىذه اغباؿ حباجة إىل أف يكوف ضباىا مد رشاىا.
قريب من تسعُت ً

عادهتم أهنم هبتذبوف اؼباء بالدالء ،والدلو معلق ُب رشاء -حبلٍ -ب يربطوف طرؼ اغببل ويضعونو على

البكرةٍ ،ب يربطونو على دابة -بعَت مثبل -وُب ىذه األزمنة على سيارة ،هبتذب الدلو من البئر إىل أف ىبرج،
فردبا يكوف طوؿ الرشاء كبو ثبلشبائة ذراع ،أو قريبًا منو؛ فلذلك ىي حباجة إىل مد رشاىا.

شجرا
فاغباصل أف من حفر البئر إىل أف وصل إىل اؼباء ،فإنو يبلكها ويبلك حريبها .وكذلك إذا غرس ً
فيها ،فبا ال يعيش إال بالغرس ،يعٍت :أخرج اؼباء من البئر ٍب غرسو حوؽبا ،ملك ما غرسو كما يبلك ما

زرعا ولو مائة باع ،ملك.
زرعو ،إذا أخرج اؼباء وزرع بو ً

غرسا وسقاه من ىذه البئر ،أو جلب إليو ماء من ٍ
بئر بعيدة ،وسقى ذلك الغرس،
وكذلك إذا غرس ً
ً
كبطيخ وقرٍع
أيضا الشجر الذي ال يقوـ على ساؽ،
ٍ
ً
ترجا أو فبا  ...أو كذلك ً
لببل -مثبل -أو تينًا أو أُ ً

وكبوه.

اسع ،فهو أحق باعبلوس فيو ما بقي متاعو ،ما مل يضر".
يقوؿ بعد ذلك " :ومن سبق إىل طر ٍيق و ٍ
ىناؾ من وبتاج ،يكوف معو بضاعة سهلة ،ووبتاج إىل أف يبسط بساطًا ،وينشر عليو بضاعتو ،ويعرضها
للباعة للمشًتين.
فإذا كاف الشارع واسعا ،وجاء إنساف ،وبسط بساطو ُب جانب من ىذا الطريق ،وترؾ فيو متاعوُ ،ب
صندوؽ -مثبل -ثقيل ،أو كبو ذلك ،كلما أصبح نَ َشَر بضاعتو ،فهو أحق بذلك اؼبكاف؛ ألنو سبق إليو ولو
طالت مدة بقائو فيو.

نح من قبل البلدية ،إذا أعطتو البلدية قطعةً وقالت :أنت تستحق ىذه القطعة ،ابسط
وكذلك إذا ُم َ
فيها بساطك وانشر فيها بضاعتك ،حىت تستغٍت عنها ،أو ذبد ما تستأجر بو دكانًا ،فإنو أحق هبذا اؼبكاف،

ولو طالت اؼبدة.
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الجعالة
عمبل
معلوما ؼبن يعمل لو ً
الفصل الذي بعده يتعلق باعبعالة .اعبعالة :عرفها ىنا بقولو " :أف هبعل شيئًا ً

ؾبهوال بعوض معلوـ ".وُب ىذه النسخة يقوؿ " :ال كرد عبد " .البلـ زائدة ،كرروا البلـ ُب
معلوما أو ً
ً
ؾبهوال كرد عبد".
ً
"ؾبهوال" فهي زائدة ،الصواب "ولو ً
يعٍت :من أمثلة العمل الذي ذبعل عليو اعبعالة ،رد ٍ
عبد آبق ،ورد لقطة ،وبناء حائط .ىذه أمثلة
ُ
للجعالة معناه :أنو ال يتفق مع إنساف لو اتفق معو لكانت إجارة ،ولكن يقوؿ :من بٌت يل ىذا اعبدار فلو
مائة ،أو من رد شاٌب اليت ىربت أو اليت ضاعت فلو عشرة ،أو من رد اللقطة اليت فقدهتا -دراىم -مثبل-
عبل .ال أنو
سيفا -من أتى هبذه اللقطة فلو مائة أو فلو عشرة .نسمي ىذا جعالة أيُ :ج ً
كيسا أو ً
أو ثوبًا أو ً
أجرة.

متربعا.
فمن عمل ىذا العمل استحقو ،من فعلو بعد علمو استحقو .وأما من فعلو قبل علمو فإنو يعترب ً
فلو -مثبل -وجدت شاة ٍ
فبلف ضالة ،وعرفتها وأتيت هبا ،وأنت ما علمت ،فلما أتيتو ذُكر لك أنو قد
جعل ؼبن أتى هبا عشرة ،ال تطالب هبذه العشرة؛ وذلك ألنك متربع ،وؿبسن ُب إتيانك هبا.
متربعا ،فليس لك
وكذلك -مثبل -لو سقط منو كيس ،وعرفت أنو كيس فبلفٍ ،ب أتيتو بو ،اعتربت ً
متربعا ،قبل أف يأتيك
اؼبطالبة ،ال تطالب بقولك :إنو أعطى من أتى بالكيس عشرة ،أو طبسة؛ العتبارؾ ً
أو قبل أف تعلم.

وىكذا لو -مثبل -قاؿ :من حفر ىذه البئر إىل اؼباء فلو ألف ،من بٌت ىذا اعبدار وأقامو على صفة
كذا وكذا فلو مائة أو طبسمائة .فعلم بذلك إنساف أو صباعة وعمروه وبنوه ،فإهنم يستحقونو .إذا كانوا
عمبل ،استحق زيادة.
صباعة اقتسموا اعبعل بينهم على حسب أعماؽبم ،إذا كاف بعضهم أشد وأكثر ً
الزما ،فلو أف يفسخ ،لو أف يقوؿ:
ىذه ىي اعبعالة .ما حكمها؟ حكمها أهنا عقد جائز ليس ً
عقدا ً
قد رجعت ،ال أعطي من رد ضاليت أو لقطيت شيئًا ،أنا الذي سوؼ أطلبها ،وال أعطي شيئًا على بناء
اعبدار ،أنا الذي سأبنيوُ .ب ىذه اغباؿ ،إذا فسخ فإنو ال شيء ؼبن فعلها بعد الفسخ.
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لكن لو فعلها بعد علمو ،وقبل أف يصل إليو خرب الفسخ ،علمت -مثبل -أنو جعل ؼبن رد بعَته
عشرة ،ووجدت البعَت وأقبلت بو ،وؼبا أقبلت جاءؾ أناس وقالوا :إنو قد رجع ،وقاؿ ال يرده أحد ،اتركوا
البعَت يرعى بنفسو .ولكنك قد أتيت بو تستحق بقدر عملك ،كما لو أتيت بو إىل البلد قبل أف تعلم أنو
أبطل اعبعالة.
الزما ،فلو أف يفسخ ،لو أف يقوؿ :قد رجعت ،ال
ما حكمها؟ حكمها أهنا عقد جائز ليس ً
عقدا ً
أعطي من رد ضاليت أو لقطيت شيئًا ،أنا الذي سوؼ أطلبها ،وال أعطي شيئًا على بناء اعبدار ،أنا الذي
سأبنيوُ .ب ىذه اغباؿ ،إذا فسخ فإنو ال شيء ؼبن فعلها بعد الفسخ.

لكن لو فعلها بعد علمو ،وقبل أف يصل إليو خرب الفسخ ،علمت -مثبل -أنو جعل ؼبن رد بعَته
عشرة ،ووجدت البعَت وأقبلت بو ،وؼبا أقبلت جاءؾ أناس وقالوا :إنو قد رجع ،وقاؿ ال يرده أحد ،اتركوا
البعَت يرعى بنفسو .ولكنك قد أتيت بو فتستحق بقدر عملك ،كما لو أتيت بو إىل البلد قبل أف تعلم أنو
أبطل اعبعالة.
جدارا طولو كذا فلو مائةٍ .ب إف إنسانًا بٌت ربع اعبدار
وكذلك لو -مثبل -أف إنسانا قاؿ :من بٌت يل ً
أو ثلثوٍ ،ب ترؾ البقية ،ال يستحق شيئا؛ ألنو مل ِ
يأت دبا ُجعلت اعبعالة عليو .أما لو بٌت نصفو أو ثلثوٍ ،ب
ً
جاء صاحب اعبدار وقاؿ :رجعت ،ال أبذؿ لو شيئًا.

ففي ىذه اغباؿ ،ي لزمو أف يعطي العامل أجرة عملو ،إف بٌت نصف اعبدار فلو نصف اعبعالة ،وإف بٌت

ثلثو فلو ثلثها ،وىكذا .إذا فسخ اعبعل فللعامل أجرة ما عملو.
عمبل ببل جعل ،أو ٍ
معد ببل إذف فبل شيء لو  ".ؼباذا؟
يقوؿ " :وإف عمل غَت ُم َع ٍد ألخذ أجرة لغَته ً
متصدعا ،فهدمتو وأقمتو ،ومل هبعل عليو شيئًا ،أو -مثبل -رأيت بعَته ىاربًا
ألنو عملو متربعا .رأيت جداره
ً

شاردا ،فرددتو ،ومل هبعل عليو شيئًا .ىل تستحق شيئًا؟ ليس لك جعالة ،وال تستحق؛ ألنك متربع هبذا
ً
العمل.
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أو -مثبل -رأيت ثوبو متسخا ،فغسلتو أو كويتو ،وىو مل هبعل أجرة أو جعالة ،فبل تستحق شيئًا؛
ألنك متربع .وكذا لو سقيت إبلو ،رأيت إبلو وردت على ٍ
ماء وىي ظمأى ،وسقيتها ،وىو مل هبعل أجرة وال
ْ

جعالة ؼبن سقاىا ،فبل شيء ؼبن سقاىا؛ ألنو متربع.

متربعا.
ىذا معٌت " وإف عمل غَت معد ألخذ أجرة لغَته ً
عمبل ببل ُجعل فبل شيءَ لو  ".وذلك العتباره ً

من خاط ثوبًا ببل جعل ،أو غسلو ببل جعل -مثبل -أو طحن دقيقو ببل جعل ،يعٍت :ما أمر بو ،أو رد
جعبل-
جعبل -أو نسخ كتابو -مثبل -ببل جعل -مل يكن قد جعل ً
بعَته ببل جعل -مل يكن قد جعل ً
متربعا ،فبل شيء لو.
عترب ً
فكل من فعل ذلك اُ َ
وكذلك "معد ببل ٍ
عدا للجعالة ،ولكن فعلتو بدوف إذنو فبل شيء لك .يعٍت :ما أذف
إذف " إذا كاف ُم ً
لك أف ربفر بئره ،ولو قلت -مثبل -أخشى أف يبوت حرثو أو شجره؛ فأحفره حىت يكوف فيها ماء -مثبل-
أو أحصد زرعو بدوف أف يأذف يل ومل هبعل جعالة ،أحصده حىت ال تأكلو الطَت أو الوحوش والدواب،
فليس لك جعل؛ وذلك ألنو ما أذف لك.
متاع من حبر أو فبلة فلو أجرة مثلو" ىذا مستثٌت- .مثبل -إذا سقط متاعو ُب حبر -
" إال ُب ربصيل ٍ
سقط منو -مثبل -كيس ُب حبر -فأنقذتو ،أو متاع -أواٍل أو كبوىاُ -ب حبر فأنقذتو ،ففي ىذه اغباؿ لك
أجرة اؼبثل.
كيسا لو ُب صحراء ،وعرفت أنك إذا مل تأخذه فإنو
وكذلك ُب فبلة ُ-ب صحراء -وجدت -مثبلً -
شاة -مثبل -عرفت أنك إذا مل تنقذىا
سيلتقط ،سيأخذه اللصوص وكبوىم ،أو وجدت -مثبل -ضالة لوً ،
ماتت أو افًتست ،فتستحق -تشجيعا لك -على ىذا أجرة اؼبثل.
يقوؿ " :وُب رقيق دينار أو اثنا عشر درنبا ".يعٍت :العبد إذا ىرب .ورد عن بعض الصحابة أهنم قدروا
فيو أجرة رده ،دينارا أو اثٍت عشر درنبًا ،إذا أبق وجاء بو إنساف إىل صاحبو .الدينار يقدر بأربعة أسباع
اعبنيو السعودي ،والدراىم ،اثنا عشر درنبًا ُ-ب ذلك الوقت -ىي مقابل الدينار.
اللقطة
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الفصل الذي بعده يتعلق باللَُقطَِة.

ماؿ
اللقطة :يقولوف ُب تعريفها :أهنا ماؿ أو ـبتص ضل عن ربو ،وتتبعو نبة أوساط الناس .يعٍتٌ :

وجدتو ساقطًا ُب أرض ،تتبعو نبة أوساط الناس؛ وذلك ألهنم قسموا الناس إىل ثبلثة أقساـ :قسم ضعاؼ
النفوس ،لو سقط منو -مثبل -لاير الىتم بو ورجع يطلبو ،ولو سقط منو -مثبل -رغيف -خبزة -لذىب
يطلبها ،وغبزف ؽبا ،وجعل ينادي من وجدىا .فهؤالء القسم -يعٍت -طََرؼ.
والقسم الثاني :رفيعةٌ أنفسهم ،ال يهمهم لو ضاع من أحدىم مائة أو مئات ،ما نبو ذلك وال اىتم
بطلبها؛ وذلك لكثرة مالو -مثبل -وعزة نفسو ،فهؤالء قسم.
والقسم الثالث :الوسط -أوساط الناس:يعٍت :عوامهم .ىؤالء -مثبل -إذا سقط من أحدىم خبزة مل
يهتم هبا ومل يسأؿ عنها ،أو -مثبل -قضيب -عصا -مل يهتم بذلك ،أو سبرة أو كبوىا مل يهتم هبا ،ففي
ىذه اغباؿ عرفنا ما الذي تتبعو نبة أوساط الناس.
أوساط الناس  :مثبل -إذا سقط من أحدىم عشر رياالت رجع يتتبع أثره ويسأؿ :من وجدىا؟ أو -
مثبل -عشروف ،أو ثوب قيمتو عشرة أو كبو ذلك ،غالبًا أنو ال يهتم ؼبا دوف ذلك ،ال يهتم بالرياؿ أو
الريالُت أو ما أشبهها ،وال يهتم باػببزة أو باغببل أو كبو ذلك.
فاغباصل :أف األشياء اليت ال تتبعها نبة أوساط الناس ال ربتاج إىل تعريف ،ال وبتاج إىل أف يعرفها ،بل
خص لنا ُب التقاط اغببل والسوط بدوف تعريف.
من وجدىا ملكها .وقد ورد أف بعض الصحابة قالواُ :ر َ
ت ُب اغبديث الصحيح  أف النيب  وجد سبرة ُب الطريق فرفعها ،وقاؿ :لوال أنٍت أخشى أف تكوف
وثبَ َ
من الصدقة ألكلتها



فهو دليل على أهنا ال ربتاج إىل تعريف .سبرة أو كسرة سبر ،أو كسرة خبز ،أو ما أشبو ذلك -فمثل ىذه
ال تعرؼ.

قسم ال تتبعو نبة أوساط الناس ،كرغيف أو سوط أو عصا أو ِش ِسع
قسموا اللقطة إىل ثبلثة أقساـٌ :

يعٍت :سَت النعل أو ما أشبو ذلك ،فهذه ال َتعرؼ.القسم الثاٍل :الضواؿ اليت سبتنع من صغار السباع،
كخي ٍل وإبل وبقر ٍ
وضبر وكبوىا ،فهذه ال تلتقط وال سبلك بتعريفها.
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ورد اغبديث  أف النيب  سئِل عن اللقطة فقاؿ :اعرؼ عفاصها ووكاءىا ٍب عرفها سنةً ،فإف جاء

يوما من الدىر فوصفها فأعطها لو ،فقيل:
صاحبها ،وإال فهي لك أو فاستنفقها ،ومىت جاء صاحبها ً
فضالة اإلبل؟ فغضب وقاؿ :ما لك وؽبا؟ معها سقاؤىا وحذاؤىا ،ترد اؼباء وتأكل الشجر حىت يأتيها رهبا،
فقاؿ :فضالة الغنم؟ فقاؿ :خذىا فهي لك أو ألخيك أو للذئب



السبُع -الذئب وكبوه -وكذلك البقر فإهنا سبتنع من
فيقاس على اإلبل اػبيل ،ألهنا هترب فبل يدركها َ
الذئاب العادية ،إما بأهنا تنطحو أو تعضو وال يقدر على افًتاسها غالبًا ،لكن قد تفًتس يفًتسها اثناف أو
ثبلثة ،وكذلك اإلبل قد هبتمع عليها ثبلثة من الذئاب أو أربعة.
فالحاصل :أن الضوال ثالثة أقسام:
قسم ال تتبعو نبة أوساط الناس ،فهذا ال يلتقط ،يعٍت :ال يعرؼ إذا التقط ال وبتاج إليو.
والثاني :ما يبتنع بنفسو ،يبتنع من صغار السباع ،كاػبيل واإلبل والبقر ،فيحرـ التقاطها ،وال سبلك
بالتعريف ،ولو عرفها عشر سنُت.
الثالث :بقية األمواؿ كاألشباف :الدراىم والدنانَت واؼبصاغ -اغبلي :ذىب أو فضة -واألمتعة يعٍت:
معزا -والفصبلف،
كاألقمشة -مثبل -والفرش واألكسية والقدور واألواٍل ،والدواب :الغنم -ضأنًا أو ً
الفصبلف :ىي أوالد اإلبل الصغار ،والعجاجيل :أوالد البقر ،صبع عجل.
فهذه ؼبن أمن نفسو عليها أخذىا ،إذا وجدىا فإنو يأخذىا إذا أمن نفسو عليها ،وأما إذا مل يأمن نفسو
عليها فبل يأخذىا .وعليو وبمل اغبديث  ال يؤوي الضالة إال ضاؿ



ويتأكد إذا خاؼ عليها .إذا خاؼ على الشاة أهنا تفًتس ،أو خاؼ -مثبل -على الدراىم أهنا تلتقط،
يلتقطها من ىبفيها ،وكذلك إذا خاؼ على بقية اؼبتاع ،كحقيبة -مثبل -يعرؼ أف صاحبها سوؼ يأٌب
قريبًا ،وأنو إذا مل يأخذىا اختطفت ،ففي ىذه اغباؿ وبفظها.

يقوؿ ":فلمن أمن نفسو عليها أخذىا " .يعٍت :التقاطها .وأما إذا مل يأمن نفسو ،وخشي أف نفسو

تطمع فيها ،وىبفيها وىو يعرؼ أىلها ،أو ال يعرفها ،فإنو -واغباؿ ىذه -يعترب ظاؼبا بأخذىا ،بل عليو أف
ً
يًتكها ليأخذىا من وبفظها.
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ٍب إذا أخذىا فعليو حفظها ،وال هبوز لو إنباؽبا؛ وذلك ألهنا دخلت ُب عهدتو ،وإذا أنبلها فإنو
فافًتست ،فإنو يضمنها؛
يضمن .فلو -مثبل -أنو أتى بالشاة ،وأدخلها مع غنموٍ ،ب بعد ذلك أخرجها ُ
وذلك ألهنا دخلت ُب ضمانو ،فعليو أف وبفظها.
وكذلك -مثبل -لو أخذ اغبقيبة -مثبل -أو اعبراب ،أو الكيسٍ ،ب جاء بو إىل بيتوٍ ،ب رده إىل مكانو
فإنو يضمن؛ وما ذاؾ إال أنو أزاؿ مكاهنا اليت كانت فيو ،أزاؽبا من موضعها ،ردبا أف صاحبها جاء بعدؾ
فلم هبدىا وأيس منها ،فإذا ردىا فإنو يضمن.
كامبل .كما ُب
حوال ً
هبب بعد ذلك تعريفها .التعريف :ىو النداء عليها ُب ؾبامع الناس:غَت اؼبساجدً -
كامبل أي :سنةً ىبللية .ينادي عليها ُب األسواؽ،
حوال ً
حديث زيد بن خالد  يقوؿٍ :ب عرفها سنة ً 
وأبواب اؼبساجد ،وال يذكر صفتها كلها.

فإذا كانت دراىم قاؿ :من فقد النقود؟ من فقد الدراىم؟ وال يقوؿ :من فئة مائة أو من فئة طبسمائة.
فإذا جاء صاحبها فإنو ال بد أف يصفها ،أهنا من فئة لاير أو من فئة طبسة- ،مثبل -وأهنا ُب خرقة -مثبل-
أو ُب "بوؾ" أو ما أشبو ذلك.
يصف عفاصها أي :خرقتها اليت ىي فيها .وكذلك إذا كانت حليًا فيقوؿ :من فقد اغبلي؟ اغبلي إذا

جاء صاحبو قاؿ :صفو لنا .فإف قاؿ -مثبل :-قبلئد أو أسورة أو خواتيم أو أقراطًا ،إذا وصفها ،وصف
عددىا ،كم ىي؟ وزنتها ،وىكذا -أيضا -يذكر جنسها ،إذا كانت -مثبل -أطعمةً ،أي نوع من الطعاـ؟
من األرز ،من أي نوع؟ من التمر ،من أي نوع؟ من الثياب ،طوؽبا وعددىا؟ فبل بد أف يذكر ذلك ،الذي

يأٌب ويصفها.
حكما .أي ُوب َك ُم بأهنا لو .من ىو؟ يعٍت:
حكما ،يبلكها بعد ذلك ً
ٍب بعد ما يبضي اغبوؿ يبلكها ً
اؼبلتقط .ألف ُب اغبديث  إف جاء صاحبها وإال فهي لك 
يدخلها ُب مالو ،ولكن بعد أف يكتب أوصافها ،إف كانت من الدواب :من الغنم أو من أوالد البقر أو
أوالد اإلبل ،فإنو يذكر أوصافها :لوهنا وسنها عندما وجدىا ،وإف كانت من الدراىم ،كتب أوصافها ُب
دفًت -مثبل .-وكذلك بقية أوصافها وكبوه.
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وبرـ تصرفو فيها قبل معرفة ذلك؛ لقولو عليو الصبلة والسبلـ:



اعرؼ عفاصها ووكاءىا ٍب عرفها

 وعاؤىا :اػبرقة اليت ىي فيها إف كانت دراىم ،وكذلك إف كانت حليًا ،وكذلك نوع الكيس .ووكاؤىا
يعٍت :اػبيط الذي تربط بو .وعفاصها يعٍت :اإلناء اليت ىي فيو .العفاص :ىو الوعاء أو اػبرقة.

وقدرىا يعٍت :عددىا ،مائة أو ألف أو كبو ذلك ،وجنسها :أهنا من فئة مائة أو من فئة طبسُت أو من
فئة مائتُت ،وجنسها .وكذلك وصفها ،وال يلزـ أف يعرؼ أرقامها يعٍت :نفس العمبلت اآلف كل ورقة ؽبا
رقم ،ولكن ال يستحضر اإلنساف أرقامها ،مىت جاء صاحبها فوصفها لزـ دفعها إليو ،ولو بعد عشر سنُت
أو عشرات.
ٍب يقوؿ ":ومن أخذ نعلو ووجد غَته مكانو فلقطة " .وكذلك من أخذ ثوبو ُب ضباـ أو كبوه ،فوجد
ولكن ُب ىذه اغباؿ إذا ربقق أ ف صاحب ىذه النعل ىو الذي أخذ نعلو ،فإنو يأخذ
ثوبًا غَته فإنو لقطةْ .
قدر نعلو من ىذه النعاؿ ،وإذا كانت متقاربة أو متساوية فإنو يلبسها ،إىل أف هبيء صاحبها.
الباب الذي بعده باب اللقيط .نقرؤه بعد الصبلة إف شاء اهلل.
بسم اهلل ،واغبمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو.
قرأنا أربعة أبواب ُب ىذه الليلة :باب الوديعة ،وباب إحياء اؼبوات ،وباب اعبعالة ،وباب اللقطة .مل
نتوسع بذكر األمثلة؛ لضيق الوقت ،وبقي عندنا باب اللقيط .وقبل أف نبدأ فيو نعلق بعض التعليق على
اللقطة.
ما يتعلق بالتعريف؛ وألنبية اؼبوضوع .كثَت من الناس يلتقط اللقطة ٍب يكتمها ؼبدة -مثبل -شهر أو
شهرين أو أشهرٍ ،ب بعد ذلك يسأؿ ويقوؿ :وجدت لقطة .كيف أعرفها؟ نقوؿ لو :قد أخطأت؛ وذلك
ألنك كتمتها ُب ىذه اؼبدة.
صاحبها يهتم هبا ُب األسبوع األوؿ ،وُب الشهر األوؿ ،ويتسمع األخبار ،فإذا مل يسمع من ينشدىا
أيس منها وظن أهنا سرقت ،وأف الذي أخذىا ىبفيها وال يبديها ،فالواجب أنو يبدأ ُب
وال من يػُ َعرفُهاَ ،
التعريف من اليوـ األوؿ الذي وجدىا فيو ،ففي األسبوع األوؿ يعرفها ُب كل يوـ مرتُت أو ثبلث مرات.
يكوف التعريف ُب األسواؽ ،وُب اجملتمعات ،وعند أبواب اؼبساجد.
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وإذا مل يقدر فإنو يؤجر من يعرفها ،وأجرهتا تكوف منها .فيقوؿ- :مثبل -يا فبلف عرؼ لقطة من ذىب
أو من نقود أو ما أشبو ذلك .ففي األسبوع األوؿ يعرفها كل يوـ مرتُتٍ ،ب ُب األسبوع الثاٍل يعرفها كل
أسبوع مرتُتٍ ،ب بعد ذلك يعرفها بقية السنة ُب كل
يوـ مرة ،وُب الثالث كل يومُت مرة ،وُب الرابع كل
ٍ
أسبوع مرة ،كيوـ اعبمعة -مثبل. -
يبكن أف يكتفي باإلعبلنات ُب ىذه األزمنة ،يعلن عنها ُب الصحف ،ويعلن عنها ُب اإلذاعة اؼبرئية
واؼبسموعة ،ويكوف ذلك فبا يلفت انتباه صاحبها لتتبع اإلعبلنات .وكذلك -أيضا -يكوف التعريف ُب
األماكن القريبة من مكاهنا الذي سقطت فيو ،إذا وجدىا ُب السوؽ فإنو يعرفها ُب ىذا اؼبكاف ،وما قرب
منو.
كثَتا ما يسقط من السيارات -السيارات الناقلة -يسقط منها بعض
وإذا وجدىا ُب طريق ،كالذي ً
األمتعة ،فتحتاج إىل تعريف ،ففي ىذه اغباؿ يعرفها ُب األماكن اليت يظن أهنا صاحبها يهتم هبا ،ويأٌب إىل
ذلك اؼبكاف.
أشهراٍ ،ب بدأ يعرفها ،ىل يبلكها بعد السنة؟ نقوؿ :ال يبلكها .بل تكوف
شهرا أو ً
فهذا الذي كتمها ً

عنده كأمانة ،أو يدفعها إىل بيت اؼباؿ ،أو إىل القضاة أو ما أشبو ذلك.

ويستثٌت من ذلك -أيضا -لقطة اغبرـ .ورد فيها ما يدؿ على آكدية تركها ،ال تلتقط لقطتها ،وإذا
لكا لصاحبها ،فإف مل يوجد فإهنا توضع ُب رتاج الكعبة ،يعٍت:
التقطت فإهنا ال سبلك ،بل تبقى -يعٍتُ -م ً

ُب مصلحة البيت اغبراـ ،لئبل يُتهاوف هبا.

اللقيط

أما الباب الذي بقي عندنا ،وىو باب اللقيط" :طفل ال يعرؼ نسبو وال رقو ،نبذ أو ضل إىل سن
كثَتا ما تزٍل اؼبرأة ،وإذا وضعت نبذت
التمييز ".والغالب إذا نبذ أنو ليس ابن رشدة ،الغالب أنو ابن زناً .

طفلها ُب طريق -مثبل -أو ُب مسجدٍ ،ب ىناؾ من يأخذه ويربيو ويتوىل حضانتو.
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طفبل ضجر منو أىلو وال يريدونو ،يريدوف أف يضمو من يلقاه،
فاللقيط قد يكوف ابن عهر ،وقد يكوف ً
عمدا ،وإما أنو تاه وضل.
وكذلك قد يَضل من أىلو ،وال يعرؼ أىلو ،فإما أنو نُبذ يعٍت :طرحو أىلو ً

فبيزا فإنو يُ ِ
ب عن نفسو ،إذا
كثَتا ،أما إذا كاف ً
عر ُ
والعادة أنو إذا ضل فإهنم يهتموف بو ،ويسألوف عنو ً

بلغ السابعة فاألصل أنو يتكلم ،ويعرب عن نفسو ،ويسمي نفسو ،ويعرؼ أباه ويعرؼ أىلو ،فبل يكوف -
واغباؿ ىذه -لقيطًا ،بل وبفظ إىل أف هبده أىلو ،أو يصف مكاف أىلو.
التقاطو فرض كفاية؛ ألف أخذه من مصلحتو ـبافة أف يهلك؛ ألنو إذا مل يؤخذ تعرض للهبلؾ ،لعدـ
رجبل جاء ٍ
ضاال ُب بري ٍة -إىل عمر بن
بطفل -وجده ً
معرفتو ؼبصلحة نفسو ،فمن وجده فإنو يأخذه .ورد أف ً

اػبطاب  فقاؿ عمر" :عسى الغوير أبؤسا" -مثل يضرب ؼبن جاء ٍ
تائها
خبرب عجيب -فأخربه بأنو وجده ً
ضاال ،فقاؿ عمر :لك والؤه وعلينا نفقتو.
أو ً

معٌت ذلك :أننا ننفق عليو من بيت اؼباؿ ،والؤه يعٍت :حضانتو وتربيتو وحفظو عليك أنت ؿبتسبًا ،وإذا

عاجزا فإنو يوكل بو بأجرة من وبضنو ،وينفق عليو ويربيو ،كما ُب ىذه الببلد ،ىناؾ
مل وبتسب أو كاف ً
حضانة ؼبثل ىؤالء ،وكذلك -أيضا -ىناؾ من يتوىل تربيتهم وتنشئتهم وتدريسهم ،وتعليم من ليس لو والد،
أو ال يعرؼ والده.
فهذا اللقيط ال يعرؼ نسبو ،أنو ابن فبلف ،وال يعرؼ ىل ىو رقيق أـ حر؟ فالتقاطو فرض كفاية.
ماال،
فإف مل يكن معو شيء ،وتعذر بيت اؼباؿ" ،أنفق عليو عامل بو ،ببل رجوع" تارةً أىلو هبعلوف معو ً
صرة فيها دراىم ،هبعلوف معو أكسية أو كبوىا ،حىت
شاة لَتتضع منها ،أو هبعلوف معو ً
يربطوف معو -مثبلً -
ينفق عليو من تلك النفقة ،فما وجد قريبًا منو أو معو فإنو لو ،ينفق عليو منو.

فإف مل يوجد معو شيء أُنفق عليو من بيت اؼباؿ؛ ألف بيت اؼباؿ ؼبصاّب اؼبسلمُت ،فإف مل يتيسر ،فعلى

من علم حالو أف ينفق عليو ،يلزـ من علم حالو من اؼبسلمُت الذين يقدروف أف ينفق عليو بقدر ما وبتاجو،
وليس لو أف يرجع على أحد ،بل هبعل ذلك من باب االحتساب .يعترب أخذه فرض كفاية ،وتعترب النفقة
عليو فرض كفاية.
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يقوؿ " :وىو مسلم إف وجد ُب بلد يكثر فيها اؼبسلموف ".وبكم بإسبلمو؛ وذلك ألف األصل ُب
األوالد أهنم ولدوا على الفطرة ،فإف كانت الببلد كلها أىل ذمة فإنو يلحق هبم ،وإف كاف األكثروف ىم
اؼبسلمُت ،أو فيها مسلموف كثَت حكمنا بأنو مسلم.
ٍب وبكم -أيضا -بأنو حر ،وال هبوز أف وبكم برقو؛ ألف األصل اغبرية ،اغبرية ُب اؼبسلم .وإف أقر بو
حرصا على
من يبكن كونو منو أغبق بو ،إذا جاء إنساف وقاؿ :ىذا ولدي .كاف ذلك فبكنًا ،فإنو يلحق بوً ،
اتصاؿ نسبو ،حرصا على أال يكوف ؾبهوؿ النسب.

وإف ادعى أنو فبلوكو ،وأنو ولد من أمتو ،وكاف ىناؾ دالئل فإنو يعترب فبلوًكا لو ،ولو كاف ابن زنا ،إذا
رقيقا لسيدىا؛ ألف الولد يلحق أمو ُب اغبرية والرؽ.
كانت أمة -مثبل -فبلوكةً إلنساف وزنت ،فولدىا يكوف ً

وإذا تداعى فيو أكثر من واحد ،كل واحد يقوؿ :ىذا ابٍت .قُدـ من معو بينة .الذي معو شهود
يشهدوف أنو ابنو فإنو يقدـ ،وإذا مل يكن مع أحدنبا بينة ،عرض على القافة .فمن أغبقتو القافة بو غبق بو.
أناس عندىم قوة نظر وقوة فكر ،إذا رأوا األثر -مثبل -علموا
والقافة :ىم الذين يعرفوف الشبو ،ىناؾ ٌ

أف ىذا أثر فبلف ،أو أنو قريب منو ،أو أنو قريب من فبلف وكذلك -أيضا -إذا رأوا إنسانًا قالوا :ىذا قريب

أو أخ لفبلف بن فبلف .فهؤالء القافة ال شك أهنم يعترب قوؽبم ،إذا جربت إصابتهم.

وقد دؿ على ذلك قصة ؾبزز اؼبدعبي ،فإنو مر على أسامة بن زيد ،وزيد بن حارثة ،وقد غطيا
ُ
رءوسهما ،وبدت أرجلهما .فقاؿ :إف ىذه األقداـ بعضها من بعض ،وظبع ذلك النيب  فسر بذلك .وكاف
بنو مدِب فيهم قبيلة يعرفوف الشبو ،ويعرفوف األثر.
وكاف أسامة بن زيد أسود البشرة ،وأبوه زيد بن حارثة أبيض مشربًا حبمرة ،فطعن بعض الناس ُب نسبو

وقالوا :ليس ابنًا لو .فعند ذلك ؼبا رآنبا ؾبزز وقاؿ :إف ىذه األقداـ بعضها من بعضُ .سَر بذلك النيب
ألف أسامة ِحبو وابن حبو؛ لَتد بذلك طعن الذين يطعنوف ُب نسبو.



فإذا عرض ىذا اللقيط على القافة ،وعرض الرجبلف اللذاف يدعياف أنو ولدنبا ،فمن أغبقتو القافة بو
غبق بو ،فإف اختلف القافة عرض على واحد فأغبقو بأحدنباٍ ،ب عرض على الثاٍل فأغبقو باآلخر ،ففي
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قرعُ بينهما .وعلى كل حاؿ ،ىذا دليل على عناية الشرع دبصاّب
ىذه اغباؿ قيل :إنو ىبَت بينهما .وقيل :يُ َ

اؼبسلمُت.

لتقط وأحسن إليو ،وبكم بأنو مسلم ،وال هبوز أف يلحق بالكفار ،إذا كانت
ٍب ىذا اللقيط الذي أُ َ
ببلده فيها مسلموف ،ولو كاف اؼبسلموف قليبل ،وكذلك -أيضا -يعتٌت بو فَتىب تربية صاغبة ،تربية حسنة،
دبعٌت :أنو يرىب على اإلسبلـ ،وعلى معرفة دين اإلسبلـ ،ولو كاف الببلد فيها نصارى أو يهود أو مشركوف
أو كبو ذلك.
حىت ينشأ على الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها؛ ألف اهلل -تعاىل -فطر الناس على اإلسبلـ؛ وألف كل
مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانو أو ينصرانو .فاألصل أنو مولود على الفطرة ،ورد ُب اغبديث قولو
ت عليهم ما أحللت ؽبم
فحرم ْ
 قاؿ اهلل -تعاىل :-إٍل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطُتَ ،





رىب األوالد على الفطرة اليت فطروا عليها ،أي :على
ومعٌت حنفاء يعٍت :على الفطرة اغبنيفية .فهكذا يُ َ

اإلسبلـ .وكذلك -أيضاُ -ب ىذه األزمنة يتساءؿ كثَت من الذين يربوهنم؛ وذلك ألنو إذا نشأ ىذا الطفل
الذي ىو لقيط فبمن يلحق؟
ال بد أف يلحق نسبو بإنس اف؛ ألنو إذا مل يعرؼ من أبوه؟ وال من أسرتو وقبيلتو؟ فقد تضيق نفسو ،وقد
يتعقد ُب حياتو ،وال يدري من ىو؛ لذلك ىبًتعوف لو اظبًا -يعٍت -اظبًا مناسبًا ينطبق عليو ابن فبلف بن
فبلف ،إذا كاف -مثبل يعٍت -يصلح أف ينسب إليو.
بعيدا ،أو ما أشبو ذلك ،ويبكن
بعيدا ،ابن نوح .ولو كاف ً
كأف يقاؿ :ابن إبراىيم .ولو كاف إبراىيم أبوه ً

أف ينسب إىل أب قريب ،إذا كاف البلد أىلها ؿبصوروف ،فإنو يبكن أف يكوف من قبيلة كذا :من قبيلة
يربوع ،أو من قبيلة حنظلة :ابن حنظلة ،ابن رباب ،ابن تيم ،وىكذا حىت ال يتعقد ،وهبعل لو أب وأسرة
وكبو ذلك.
تعاليم اإلسبلـ ،يُعلم ما يفقو بو ،وما يعرؼ بو كيف يعبد ربو ،فَتىب على أركاف
تربيتو بالتعليم ،يػُ َعلم َ

اإلسبلـ ،وعلى تعاليم تلك األركاف ،ويعلم ثبلثة األصوؿ ،وما يتصل هبا ،فهذا وكبوه دليل على عناية
الشرع دبا يتميز بو عن سائر األدياف ،الذين ال يعتنوف هبؤالء اللقطاء ،بل يلقوهنم وال يهتموف هبم.
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سبيز اإلسبلـ حبرصو على أال يكوف ىناؾ من يضيع نسبو ،أو من يهمل فيتضرر بو ،إذا كاف اإلسبلـ
يأمر باإلحساف إىل البهائم -ذكرنا قبل قليل أنو ال هبوز إنباؿ البهائم حىت سبوت ،مع القدرة على إنقاذىا-
فكيف ببٍت اإلنساف؟ نتوقف ىاىنا ،واهلل أعلم.
س :أحسن اهلل إليكم .،فضيلة الشيخ ،ىذا سائل يقوؿ :أنا أشتغل ُب ؿبل ذباري ،ويأتيٍت الزبوف
ياال .فبعض الناس يشًتيها بدوف نقاش ،وبعضهم
فيسأؿ عن سعر السلعة ،فأقوؿ لو- :مثبل -خبمسُت ر ً
ياال .فما حكم ىذا؟ أو ىل يلزمٍت أف أبيع الناس كلهم
يناقش ُب السعر فيأخذىا مٍت -مثبل -بأربعُت ر ً
بسعر واحد؟
ج :نعم ،اؼبختار أنك تبيعهم ٍ
بسعر واحد ،السعر الذي ىو متوسط؛ ألنك إذا -مثبل -قلت :إف
الثوب خبمسة عشر .وقد جاء إىل من قبلك ووجده بعشرين ،فإنو سوؼ يشًتيو منك .إذا جاءؾ إنساف،
وماكسك وراجعك إىل أف اشًتاه خبمسة عشر ،وجاء إنساف آخر ،ومل يراجع واشًتاه بالعشرين ،فقد زدت
على ذلك اعباىل .كاف األوىل أف ذبعل سعرؾ واحدا.
كثَت من الباعة يزيد فيقوؿ ُب الثوب- :مثبل -خبمسة وعشرين .عذره :أٍل إذا قلت خبمسة عشر لن
يقبل ألوؿ مرة ،بل ال بد أف يباكس .وىذا غَت صحيح ،العادة أف الواحد إذا أراد الشراء يسأؿ عدة
سعرا.
دكاكُت ،فيشًتي من أرخصهم ً
س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :ما حكم لقطة اغبرـ اليت ال تتبعها نبة أوساط الناس؟ وىل اغبرـ ىو
خَتا.
اؼبسجد اغبراـ أو منطقة اغبرـ كلها؟ وجزاكم اهلل ً
ج :إذا كانت ال تتبعها نبة أوساط الناس كرغيف أو حبل صغَت -مثبل -أو عصا ،فبل مانع من
التقاطها ،اغبديث الذي قاؿ فيو  :وال تلتقط لقطتها



يريد بذلك- :يعٍت -اللقطة اليت تتبعها نبة

أوساط الناس .اغبرـ عبارة عن حدوده احملددة اآلف ،وىي اليت ال هبوز قطع الشجر فيها ،وال هبوز تنفَت
الصيد فيها ،وىى ؿبددة بأعبلـ مبينة ،فما كاف وراءىا فإنو ليس من حدود اغبرـ.
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س :أحسن اهلل إليكم .،يقوؿ :رجل ذىب ليصطاد ُب اعبنوب ،وىو من سكاف الرياض ،فوجد ُب
أحد األمكنة شاة ُب الطريق العاـ ،ليس عندىا أحد ،فأخذىا معو إىل الرياض ورباىا ،وؽبا عنده اآلف مدة
طويلة .فهل هبوز لو بيعها أو أكلها؟
ج :عرفنا أف الشاة -واحدة الغنم -أهنا عرضة للضياع ،وعرضة للسباع ،وعرضة للهبلؾ؛ فلذلك ال
تًتؾ ،إال إذا ظُن أف صاحبها يأٌب قريبًا ،إذا ظن أنو قريب ،وأمن عليها اػبطر ،وأمن الذي يأخذىا أنو
يأمن نفسو عليها ،ففي ىذه اغباؿ يفضل أنو -حيث إنو مل يعرفها -أنو يتصدؽ بقيمتها ،يتصدؽ هبا
حيث إنو فرط ُب التعريف.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
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