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كتاب البيع
مقدمة

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء
واؼبرسلٌن ،نبيينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعٌن.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل : -كتاب البيع ،وىو معاوضة اؼباؿ باؼباؿ بغرض التملك،
ويصح بإرناب وقبوؿ ،بعتك واشرتيت وحنوه ،وباؼبعاطاة حنو :أعطين هبذا ،فتعطيو ما يرضيو .ولو
شروط:
أف يرتاضيا بو ،فلو أكره بغًن حق مل يصح ،وأف يكوف العاقد مكلفا رشيدا ،لكن يصح من
السفيو بإذف وليو ،وبغًن إذنو يف اليسًن ،وأف يكوف ماال منفعتو مباحا لغًن حاجة ،مملوكا للعاقد
أو مأذونا فيو ،مقدورا عليو ،معلوما برؤية أو صفة بثمن معلوـ.
ويصح بيع اعبوز واللوز يف قشريو ،وما مأكولو يف جوفو ،ال بيع عصًن ؼبن سنمره ،أو سالح يف
فتنة ،أو غبريب ،أو من تلزمو اعبمعة بعد ندائها.
وال يصح بيعو على بيع أخيو وال شراؤه على شرائو ،وال الصربة إال قفيزا ،واغبيواف إال ضبلو أو
شحمة وال بيع حصاة ومنابذة وما فيو غرر وال عبد مسلم لكافر وال مكيل أو موزوف ،قبل
قبضو ،أو شراء سلعة باعها نسيئة ومل تتغًن بأقل مما باعها نقدا ،وإف باع ما رنري فيو الربا نسيئة
مل رنز أف يشرتي بثمنو قبل قبضو ما ال رنوز بيعو بو نسيئة.
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السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

أشرؼ المرسلين ،نبيينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

نعتذر عن تأخرنا في ىذا اليوـ ،بعد ىذا اليوـ -إف شاء اهلل -سوؼ نبدأ في الساعة الرابعة والربع أو نحو

ذلك ،نعرؼ أف كتب الحنابلة -رحمهم اهلل تعالى -متقاربة ولكن تختلف باختبلؼ العبارات عن صيغة الكبلـ،
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أو باالختصار ،وإف كاف االختصار قد يكوف فيو شيء من اإلخبلؿ بالمعنى وعدـ الوضوح ،واحتياجو إلى

إيضاح بضرب األمثلة ،ولكن مع ذلك ىي متقاربة ،فمن قرأ مثبل عمدة الفقو استفاد منو ما يستفيد من غيره من

قرأ المحرر لمجد الدين أبي البركات استفاد منو كما يستفيد من غيره ،ومن قرأ الهداية ألبي الخطاب محفوظ
الكلوذاني وجد فيو ما يجده في غيره ،وكذلك من قرأ كتب اإلماـ ابن قدامة ،كالهادي والمقنع ،يجد فيهما أيضا

الذي يجده في غيرىما.

وىكذا أيضا في الشروح؛ فإف الشروح متقاربة العبارة التي تجدىا في الروض المربع تبحث عنها في شرح

المنتهى وتجدىا بنصها وتبحث عنها في شرح الكشاؼ وتجدىا بنصها.

وعلى ىذا فإف قراءة ىذه الكتب التي تعتبر كتكرار إنما ىو ألجل أف ترسخ المسائل في ذىن القارئ ،ثم

نعرؼ أيضا أف المسائل التي يطرقونها لم يكن لكل منها دليل ،يعني منقوؿ كحديث مرفوع أو أثر عن الصحابي،

ولكن أكثرىا قياسات ،وأكثرىا تمشيا على القواعد األصولية التي أصلوىا فإنهم لما ذكروا األصوؿ ،وذكروا

القواعد ذكروا ما يتفرع عنها من ىذه األمثلة ،فتارة يذكروف القاعدة ويذكروف ما يدخل فيها ،اقرءوا مثبل قواعد

ابن اللحاـ ،وقواعد ابن رجب حيث إف القاعدة قد يكثر فيها نحو عشرين مسألة أو نحوىا ألجل أنو يجمع ذلك

الفرع أو تلك القاعدة.

ومثبل غير ذلك كتب األصوؿ أصوؿ الفقو فإنهم إذا أصلوا أصبل فإنهم يذكروف عليو أمثلة ،وتلك األمثلة -ببل

شك -تكوف داخلة في ذلك األصل ،فيعمد الذين يكتبوف في الفروع ،ويأخذوف كل مسألة يجدونها داخلة في
قاعدة أو في أصل من األصوؿ ويذكرونها في بابو ،ويأخذوف مسألة ثانية من قاعدة أخرى وىكذا ،ومن ذلك ما

ذكروه في ىذا الباب الذي ىو كتاب البيع وما بعده.

ونعرؼ أف العلماء األولوف قسموا كتابة الكتب إلى خمسة أقساـ:

القسم األوؿ  :يتعلق بالعقائد ،فيقد مونو ،ثم بعد ذلك يذكروف العبادات فيأتوف بها ،ثم المعامبلت ،ثم العقود

وما يتصل بها ،ثم الجنايات ،ىكذا كاف األولوف ،تجدوف البخاري بدأ باإليماف ألنو العقيدة ،ثم بعد ذلك بدأ
بالعبادات ،وبعد ما انتهت بدأ بالبيوع وىكذا.

وكذلك مسلم بدأ باإليماف ،ثم بالعبادات ،ثم بالمعامبلت ،وىكذا الدارمي ،وىكذا أيضا ابن ماجو ،كل منهم

يبدأ بالعقيدة ،ثم بعد ذلك يأتي على العبادات.
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ولكن لما كانت العقي دة مما يكفر المسلموف من خالف فيها أفردوىا بالتأليف ،أي جعلوىا في كتب مستقلة،

وجعلوا الباقي يتعلق باألحكاـ ،الكتب الفقهية ىي التي فيها ىذه األحكاـ ،وبدءوا بالعبادات؛ وذلك ألف

العبادات حق اهلل ،فبل بد أف يُهتَم بها ،وال بد أف تلقى اىتماما؛ حرصا منهم على أداء حق اهلل.

ولما انتهوا من العبادات كاف أىم شيء عند اإلنساف المكسب الذي بو يحصل على الماؿ ،فإنو ال يستغني

عن الماؿ الذي يقوت بو نفسو ومن تحت يده ،فذكروا بعد العبادات المكاسب ،التي ىي المعامبلت ،ولم

يتعرضوا للصناعات؛ لقلة الخبلؼ فيها ،وألف األصل فيها اإلباحة ،ولكن تعلمها يعتبر دراسة أو خراسة ،سواء
الحرؼ الجديدة ،كعلم الكهرباء والسباكة وما أشبهها ،أو الحرؼ المتقدمة ،كعلم النجارة والحدادة والخرازة

والدباغة والخياطة والحبلقة والحجامة وما أشبهها ،فإنها كلها من الحرؼ التي يتكسب بها والتي ال غنى للناس

عنها ،وفعلها من فروض الكفاية.

ولو أف الناس كلهم امتنعوا من أف يحجموا لتضرر الناس ،ال بد لهم من حجامين ،ولو كانت الحجامة بشعة أو

مذمومة ولو أنهم امتنعوا من الحبلقة لتضرر الناس ،فكاف ال بد من الحبلقين الذين نحتاج إليهم لحلق الرأس

ونحوه.

وكذا لو امتنعوا من الدباغة ،وإف كانت الدباغة في ىذه األزمنة أصبحت تعمل بالماكينات ومثلو ،وكذلك

الخرازة ،وقد أصبحت أيضا تعمل الماكينات وما أشبهها ،وكذلك الحدادة ،عمل الحديد ،وقد أصبحت أيضا
تعمل باألجهزة ،وإف كاف ال بد فيو من العمالة اليدوية.

ىكذا النجارة وكذلك بقية الحرؼ ،وىكذا الحرؼ الجديدة ،يعني علم الكهرباء وعلم ما يسمى بػ -وإف كاف

قديما -ما يسمى بعلم الكيمياء والفيزياء واألحياء وعلم السباكة وما أشبهها ،فإف ىذه أيضا تُتخذ حرفا يتكسب
بها أىلها ،فكثير وكثير الذين يشغلونها ويجدوف بها دخبل يغنيهم عن غيرىا من الحرؼ.

وكذلك أيضا ىناؾ الحروث ال تحتاج أيضا إلى تعلم ،وإنما تحتاج إلى خبرة ،غرس األشجار ،وحفر اآلبار،

وإخراج الماء بالنضح ،وسقي األشجار ،وزرع األرض وحرثها ،وتعاىد األشجار ،ىذا أيضا حرؼ كثير من الذين
يعملوف فيها ويجدوف فيها كسبا يناسبهم ويستغنوف بو.

وكذلك أيضا االشتغاؿ بالمواشي؛ فإف ال بوادي يشتغلوف بتربية المواشي ،يسيروف خلفها
ويتتبعوف مواطن القطر لمواشيهم من إبل أو غنم ونحوىا ،يتتبعوف بمواشيهم األثر التي فيها

رعي
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وىذا الماشي فيها معيشتهم ،فإنهم يشربوف من ألبانها،

ويأكلوف من لحومها ،وينسجوف من صوفها ،أي ينسجوف من أصوافها وأوبارىا وأشعارىا أثاثا
وبيوتا من الشعر يستخفونها يوـ ظعنهم ويوـ إقامتهم ،وأكياسا ينسجونها أيضا ،وفرشا يجلسوف
عليو وما أشبو ذلك ،فيكوف فيها أيضا غنى لكثير من الناس إذا تعلموىا استغنوا ونفعوا غيرىم،

فيأخذوف ألنفسهم ما يستعملونو ،وكذلك أيضا ما يبيعونو وينتفعوف بثمنو ،فيشتروف بثمنها ما

يحتاجوف إليها من األشياء التي ال يعملونها وال يعتملونها.

قبل س تين أو سبعين سنة ما كنا نعرؼ ىذه الماكينات وال ىذه اآلالت التي ىي تصنع األجهزة ونحوىا ،فكاف

البوادي عائشين على مواشيهم ،إذا جاء الربيع فإنهم يحلبوف ويعملوف السمن واألقط ويبيعوف منو ما ينفعهم،
ويتغذوف باللبن ،قد يبقوف مثبل نصف سنة أو ثلث سنة وقوتهم اللبن ،أو اللبن واألقط ،وقد يشتروف شيئا من

التمر ألجل أف يأتدموا بو وىكذا.

أما أىل القرى فإنهم أيضا يعيشوف على حروثهم ،فيأكلوف منها يأكلوف من البر الذي ينتجونو ،ومن التمر

الذي ينتجونو أيضا ،ويأكلوف من الخضار والفواكو التي يحصلوف عليها من تلك الغراس ،وكذلك أيضا تعمل

نساؤىم ويعمل رجالهم ،فالرجاؿ يعملوف ىذه الحباؿ التي يفتلونها ،منها ما يبيعونو ،يأخذوف الليف من النخل،
ومنها ما يعملونو كالرشاء للدالء وللغروب وما أشبهها.

النساء يعملن أيضا بأيديهن ،يعملن من سعف النخل ،ومن الخوص ،يعملن الزنابيل التي تستعمل ،والفرش

التي ىي حصر يجلس عليها ،وكذلك يعملوف األغطية ،أغطية األواني من الخوص ،وكذلك الفرش التي يحتاجوف

إليها ،والخواف ،وتسمى السفرة وغيرىا ،وال يشتروف شيئا ،بل يبيعوف من ىذه األدوات ويستعملونها ويغنوف

أنفسهم ،يبيعوف من التمور ومن الحبوب ما يحتاجوف إليو في شراء بعض األواني وما أشبهها ،وفي شراء األكسية

والثياب وما أشبهها ،ىذه كانت حالتهم.

عندىم الحدادوف الذين يعملوف الحديد ،الحداد ىذا قد يعمل السيوؼ ،يعني يصنع السيف ،ويصنع قرابو،

ويصنع الخناجر التي قد تستعمل في القتاؿ ونحوه ،ويصنع السكاكين ،وىكذا أيضا يصنع الفأس ،ويصنع

 - 1سورة طه آية .45 :

5

شرح كتاب التسهيل في الفقو
ا لفواريغ التي يحتاج إليها ،ويصنع المنجل الذي يقطع بو يسمى المحش الذي يقطع بو الحشيش ،الذي
يحصدوف

6

شرح كتاب التسهيل في الفقو
............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

بو الزروع وىكذا أيضا يصنع القدور ،يأتي بحديد فيصبو إلى أف يصنعو قدورا ،وقد يستوردونو من الببلد التي

تنتج النحاس ونحوه ،وىؤالء أيضا يعيشوف وينفعوف غيرىم.

وكذلك النجاروف ونحوىم الذين يصلحوف األبواب والنوافذ التي تسد بها األبواب وينجروف أيضا ما يسمى

بالبكرة أو المحالة التي تنصب على العدة وتُعلق عليها األرشية في الغروب ونحوىا .وىكذا أيضا الخرازوف الذين
يخرزوف األحذية ،فيخرزوف القرب ،ويخرزوف األسقية وما يحتاج إليو ،وكذا المزادات وما أشبهها ،فلم يكونوا

يستوردوف من الخارج شيئا من ىذه األشياء ،بل إنتاجهم يغنيهم.

ىكذا ولكن لما أف أىل الخارج ابتكروا ىذه الصناعات التي ابتكروىا وعملوىا صارت ىذه الماكينات تصنع

ىذه األشياء ،فلم يعودوا يحتاجوف إلى الحدادين إال قليبل ،الحدادوف الذين يصنعوف األدوات قديما ،القدور

اآلف تستورد ومثلها جميع الصناعات التي تستورد ،صغيرا كاإلبر والمبلعق ،أو كبيرا كالسيارات وما أشبهها،

أصبحت تستورد ،وكثير من الدوؿ لما رأوا أف ىذه الدوؿ التي تصنع ىذه الصناعات أنها دوؿ كافرة قالوا :ال بد

أف نستغني عن الدوؿ الكافرة فنتعلم ىذه الصناعات ،فنحن أولى بأف نتعلمها ،وال تردنا عن ديننا ،إذا تعلمناىا

وصرنا نعمل ال تشغلنا عن صبلتنا وصيام نا ،وال تشغلنا عن عباداتنا وعن حجنا وجهادنا ،فؤلجل ذلك نجح كثيرا
من الدوؿ اإلسبلمية في الصناعة ،وصاروا يغنوف أنفسهم ،وقد يرسلوف إلى غيرىم ،ولكن ال تزاؿ الدوؿ الكبيرة

الكافرة ،كالصين والروس والياباف وأميركا وفرنسا ،ال تزاؿ ىي التي احتكرت ىذه المصانع الكبيرة ،وإذا استغنى
المسلموف بالصناعات فإنهم يجب عليهم مقاطعة تلك الصناعات التي ترد من الكفار ،حتى ولو كانوا ذميين؛

ألف في التعامل معهم تقوية لهم ،بحيث إنهم يأخذوف تلك األمواؿ التي يبيعوف بها للمسلمين ويتقووف بها ،وقد

يتقووف بها على الدعوة إلى أديانهم الباطلة ،أو على اضطهاد من بينهم أو من حولهم من المسلمين ،أو على

تقوية الدوؿ الكافرة التي تحارب المسلمين.

كثير من ىذه المصانع وجدت في ىذه البلد ولكنها حتى اآلف لم تستغن عن استيراد األدوات ونحوىا من

الببلد األخرى حتى استيراد األوراؽ ،األوراؽ صناعتها يسيرة ،وتحتاج إلى شيء من الخبرة أو العمل ،ومع ذلك
تصنع في ببلد عربية وفي ببلد إسبلمية ،ولكن لعل أف ىذه الدولة تستغني عنها بإنشاء مصانع تغني عن

استيرادىا ،وكذلك أيضا المصانع الكبيرة التي تنتج غالبا أف إنتاجها يكوف ألشياء يكثر استعمالها مثل ما يسمى

بالببلستيك وما يستخرج منو فإنو مما يحتاج إليو ،ولكن األولى االىتماـ بما ىو أكبر منو.
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ال تزاؿ ىذه الدولة تستورد ،وإف كاف قد وجد فيها بعض المصانع ،حتى صناعة األقبلـ يحتاج إليها بكثرة،

بحيث وجدت فإنها تغني بكثير ،وصناعة مثبل أعواد الكبريت تغني عن استيراده ودفع أثمانها لغيرنا ،سواء إف

كانوا مسلمين أو غير مسلمين ،فإذا اىتم المسلموف بمثل ذلك رجي أنهم يغنوف أنفسهم ويستغنوف عن الببلد
األخرى.

ىذه الحرؼ تعلمها من فروض الكفاية ،ذكر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -ذكر أنو لو احتيج إلى

حرفة من الحرؼ وتعطلت القرية أو المدينة وجب على اإلماـ أف يلزـ طائفة أف يعملوىا ،يلزـ طائفة ويقوؿ :أنتم

يا ىؤالء اعملوا حبلقين ،فإف الحبلقة ضرورية ،وأنتم يا ىؤالء اعملوا دباغين فإنها من الضرورات ،وأنتم يا ىؤالء
اعملوا حجامين ،وأنتم يا ىؤالء كونوا خرازين ،وأشباه ذلك ،حتى تكتفي الببلد ،وحتى ال يتعطلوف ،فليس كل

أحد يحسن أف يحلق نفسو أو يحلق ولده ،فبل بد من التعلم ،وكذلك بقية الحرؼ.

اقتصر الفقهاء على كتاب البيع ،ولعل السبب أنو أكثر ما يكوف فيو التعاطي ،فدولتنا ىذه يغلب عليهم أمراف:

إما الوظائف الحكومية أو الشركة ،أي الوظيفة في حكومة أو شركة ،أو تعاطي التجارة ،أما المواطنوف فيقل أنهم

يتعلموف الحرؼ إال ما شاء اهلل ،نسأؿ ويسألنا كثير من ىؤالء يستقدموف العمالة :لماذا ال تُشغّلوف من الوطنيين،

فيقولوف إنهم ال يقبلوف ،أو أنهم ال يصلحوف ،نحن نستورد من الخارج وقد نعطي العامل ثبلثة آالؼ أو أربعة

آالؼ أو ما أشبو ذلك ،وال نجد من يقبل ذلك من المواطنين ،المواطن يحرص على أف يعمل في وظيفة ولو كاف
مرتبها قليبل ،يعني كثيرا من الشباب ،يعملوف بألف ونصف ،بألف وثمانمائة ،وىو قادر على أف يعمل عند

المؤسسات أو الشركات أو ما أشبهها بأكثر من ذلك.

وىكذا أيضا لو مشيت على أكثر ىذه الدكاكين التي فيها بضائع كثيرة ،فقل أف تجد فيها مواطنا ،بل الذين

فوضو صاحب المحل وطلب منو شيئا
يبيعوف فيها من ىؤالء العمالة بعضهم يتقاضى ألفين أو ثبلثة ،وبعضهم قد ّ
شهريا ،يقوؿ لو :أنت تعمل في ىذه المطعم أو ىذا المعمل ،معمل خياطة ،وأعطني كل شهر ألفين ،أقنع بذلك،
والباقي لك ،فهو يجد ويجتهد ،وقد يحصل كل شهر على خمسة آالؼ ،أو على عشرة آالؼ في المواسم،

ويحصل على شيء كثير.

لو أف شباب المسل مين الذين يتسكعوف وال يجدوف عمبل ،وال يجدوف وظائف ،أنهم قاموا مقاـ ىؤالء العمالة

لكاف ىذا خيرا لهم.
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أوال  :أنهم أىل أمانة -إف شاء اهلل -بخبلؼ ىؤالء العمالة ،فإنهم غالبا يخونوف ،فكثيرا ما يشتكي أىل

المحبلت أنهم يستقدموف عامبل من أي دولة ،ويفوض إليو أمر ىذا الدكاف أو نحوه ،ثم يجده قد خاف ،ثم يأتي

رأس السنة وكاف رأس الماؿ مثبل مائة ألف ،ومع ذلك كل يوـ يقوؿ :إني بحاجة إلى كذا ،فيعطيو ليشتري ،يقوؿ:
يبق فيو من السلع إال خمسين ألفا ،أين ذىبت باقي السلع التي رأس مالها
بعد تماـ سنة جردنا المحل وإذا لم َ
مائة ألف؟ فيقوؿ :ىذا ىو الموجود ،ىذا دليل على أنهم يخونوف.

وىناؾ مثبل الذين يبيعوف الدواجن ونحوىا يشتكوف إلينا ويقولوف :إنهم أيضا يخونوف ،فيبيع الدجاج مثبل يبيع

بسبعة وال يدفع إال خمسة ،ويقوؿ :ىذا ثمنها ،أو يقوؿ :ىذه ماتت وقد أكل ثمنها أو ما أشبو ذلك ،وكذلك

أيضا الخياطوف والغسالوف ،ال تجدىم إال عمالة نادرا ،والكواية ونحوىم ال تجدىم إال عمالة ،يحصلوف على

مبالغ ،الخياط في المواسم قد يحصل في الشهر على عشرين ألفا فوائد ،إذا كاف صاحب المحل قاؿ لو :أعطني
كل شهر ألفين والبقية لك ،فيحصل على شيء كثير من ىذه الخياطة وكذا ما أشبهها.

ال شك أف ىذا من الحرماف ،كوف شباب البلد وشباب المسلمين يبقوف معطلين ،يتخرج أحدىم من ثانوية

ويجلس ينتظر وظيفة ،يتخرج ىذا حتى من جامعة ويجلس سنوات ينتظر عمبل ،وال يرضى إال أف يكوف في عمل
حكومي ،ويذكروف أف بعض الدوائر تقوؿ إنو اآلف قد تقدـ إلينا ألفاف ،كلهم يطلبوف وظائف ،كثير من الدوائر

يتقدـ إليهم ىؤالء الشباب ألجل أف يحصلوا على وظيفة ،ويبقوف عند أىليهم ،يبقى عند والده ،ينفق عليو أبوه
ويمتنع عن تزويجو ويقوؿ :ال أزوجك إال أف تغني نفسك ،فيبقى عزبا يصل عمره إلى الثبلثين أو ما فوؽ الثبلثين

وىو ال يريد إال وظيفة.

معلوـ أف الوظائف الحكومية محصورة ،وأف الشباب الذين يدرسوف يكونوف عشرات األلوؼ ،لو أُحصي الذين

يدرسوف في المرحلة الث انوية لبلغوا الذين ينجحوف من آخر مرحلة الثانوية قد يكونوف عشرات األلوؼ ،وىكذا
أيضا الذين يتخرجوف من الجامعات يبلغوف عشرات األلوؼ ،فأين يذىب أولئك إذا كانت الوظائف التي تحدث

مثبل نحو ألفين أو خمسة آالؼ مجموعها بكل سنة؟ فماذا يفعل الباقوف؟

يذىب بعضهم إلى شركات ،وىذه الشركات غالبا الذين يديرونها ليسوا وطنيين ،الغالب أنهم مستقدموف

ومستخدموف ،ويذىبوف أيضا إلى العمل في ما يسمى بالمستشفيات األىلية ونحوىا ،وال يوجد فيها إال قلة من

الوطنين ،تدخلها وتجد فيو مثبل ألف عامل ذكورا وإناثا ،كلهم مستقدموف ،كلهم عمالة.
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فهذا ال شك أنو من الحرماف ،لو أف الوطنيين يتقدموف بدال من ىؤالء ويقولوف :نعمل ونغني أنفسنا ونتوقف

ألجل وظيفة حكومية ،لكاف ذلك خيرا لهم.

وبكل حاؿ فإننا نقوؿ :إف وجوه المكاسب كثيرة والحمد هلل ،وإف الذين يستقدموف ىؤالء العمالة أف عليهم

يعرضوا ىذه األعماؿ على أبناء الوطن حتى يجدوا من يقوـ بها؛ فإنهم غالبا أىل األمانة وأىل الثقة .الحكومة

اآلف ما تتتبع إال أىل البيع ،الذين يبيعوف في األسواؽ أو في المحبلت األخرى ،تمنعهم وتقوؿ :ال تتولوا ىذا،

دعوه للوطنيين ،ويسمى السعودة ،ولكن يتعلل التجار الكبار بأنهم ال يجدوف من الوطنيين من يعمل بمثل عمل

ىؤالء ،فيقولوف :إننا ندفع لهؤالء شهريا ألفا أو أقل من ألف ،ولكن ىذا خير من البطالة ،فهذا ىو الواجب على

المسلم عندما يحتاج إلى أف يعمل ويتكسب لنفسو ،ويغني نفسو عن التكفف وعن الحاجة إلى غيره.

نشاىد إذا حصل زواج شاب ،واحتاج إلى تكملة لصداقو ولتكلفتو يأتي إلى غيرنا ويقوؿ :اشفعوا لي عند

فبلف حتى أكمل نصف ديني حتى أجمع ما أكمل لي مهري وحاجتي ،ويشتكي إلى أنو يحتاج إلى أجرة سكن

وإلى أثاث سكن ،وإلى قيمة سيارة يتنقل إليهم ،وقبل ذلك إلى صداؽ يدفعو في تكلفة زواجو.

لماذا ال تغني نفسك بأف تشتغل بحرفة من الحرؼ أو في مؤسسة ولو في شركة ،أو تعمل أيضا في شيء من

التجارة ولو لم يكن معك رأس ماؿ؟

يذكر بعضهم أنو دخل بعض الذ ين تسببوا ،دخل ورأس مالو ثبلثوف رياال ،وصار يشتغل في بيع الفواكو

والخضار ،وصار كل يوـ يحصل على ما يقوتو ،على خمسين أو على ستين أو نحو ذلك ،إلى أف كاف معو رأس
ماؿ ،وىكذا أيضا الذين يبيعوف في ما يسمى بالخراج ،يدخل وليس معو شيء ،ويبيع باألجرة ،ويحصل على ما

يس د حاجتو وحاجة عيالو ،يحصل كل يوـ على خمسين أو على مائة أو ما أشبو ذلك ،فيكوف بذلك قد أغنى
نفسو عن ىذا التكفف.

النبي  قاؿ  :ألف يأخذ أحدكم حبلو فيأتي بحزـ من حطب فيبيعها فيكف وجهو عن الناس خير لو من
أف يسأؿ الناس أعطوه أو حرموه  ولما  جاءه رجل يستجدي ويسأؿ قاؿ لو :ماذا تملك؟ فذكر لو أنو
يملك حلسا وقدحا ،فقاؿ :ائتني بهما ،فباعهما بدرىم ونصف درىم ،فأعطاه ذلك وقاؿ :ىذا نصف الدرىم
تشتري بو اآلف قوتا ألىلك ،والدرىم اذىب واشتر بو فأسا وحببل واذىب فاحتطب وبع ،وال تأتني إال بعد عشرة

أياـ ،فاشتغل بالحطب ،معو حبل ومعو فأس ،الفأس يكسر بها الحطب ،والحبل يحزمو ويحملو على ظهره
ويبيعو ،فيبيع كل يوـ بدرىم أو بدرىم ونصف ،حزمة أو حزمتين أو نحو ذلك ،فاستغنى بذلك عن التكفف 
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وىكذا الحرؼ اليدوية كثيرة ،ولو كاف فيها شيء من الدناءة ،لما اتصل بي أحد الشباب وذكر أنو متعطل عن

العمل ،ىاتفيا قلت لو :يا أخي ،اعمل كما يعمل ىؤالء العمالة المستقدمة ،العمالة في المملكة قد يكونوف

علي ىذا وكأنو ال يعرؼ إال
مليونين أو أكثر ،وكلهم يعيشوف ،وكثير منهم يغنوف أنفسهم ويغنوف أوالدىم ،فعاب ّ

حرفة واحدة ،فقاؿ :أتريد أف أقوـ بغسل السيارات؟! فقلت :أتريد أف تتكفف الناس وتقوؿ :أعطوني من ماؿ

اهلل ،كونك تغسل السيارات بأجرة تحصل كل يوـ أو كل شهر على شيء تكف بو نفسك أولى من أنك تتكفف

الناس ،وىكذا أيضا.

جعلنا ىذا كمقدمة لما نحس بو من كثرة البطالة وكثرة المتعطلين من الشباب الذين ال عمل عندىم ،والذين

يشتكوف بأنهم بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ،وكأنو ليس عندىم مصدر إال الوظائف الحكومية وما أشبهها،

فنقوؿ :إف المكاسب كثيرة.

كتاب الب يع  ،قالوا :إنو مشتق من الباع ،الباع ما بين اليدين عند مدىما؛ ألف كبل من المتبايعين يمد باعو

لؤلخذ واإلعطاء ،البائع يمد يده بالسلعة ،والمشتري يمد يده بالثمن ،فسمي بيعا ،ويجمع على بيوع ،عرفو بقولو:

معاوضة الماؿ بالماؿ لقصد أو لغرض التملك ،معاوضة يعني جعل أحد المالين عوضا لآلخر ،الباء ىاىنا تدخل
على الثمن عند معاوضة الماؿ بالماؿ ،فالماؿ األوؿ ىو السلعة ،والماؿ الثاني الذي فيو الباء ىو الثمن .

والغالب أف الثمن يكوف من النقود التي تستعمل ،وكانت النقود ىي الذىب والفضة والنحاس ،فمن الذىب

تصنع الدنانير ،ومثلها في ىذه األزمنة الجنيو ،الذي من الذىب ،ومن الفضة تصنع الدراىم ،ومنها في ىذه
األزمنة الرياالت ،ومن ذلك أيضا ما يصنع من المعدف الذي يسمى القروش ،واحدىا قرش ،وما يصنع أيضا من
النحاس ،وما يسمى أيضا الهلل ،وقديما يسمى البياز ،واحدىا بيزة ،وكانت تصنع في عماف ،وكانت كثيرا ما

يستعملها أىل ىذه المملكة ،وال يزاؿ عندىم ما يسمى بالبيزة ،ولكنهم يجعلونها بيسة بالسين بمنزلة الهلل عندنا

.

ولكن كلمة بالماؿ تصدؽ على كل عوض ولم يكن من النقود ،فإنو يجوز بيع غير النقود بغير النقود ،فيجوز

أف تقوؿ :بعني ىذا القميص بهذه العمامة أو بهذه العمامتين ،فيكوف القميص ىو السلعة ،والعمامة ىي الثمن،

كما تقوؿ :بعني ىذا القدر بهذا الصحن ،أنت محتاج إلى القدر ،وىو عنده زيادة ليس بحاجة إليها ،والقدر قد

يفيده ،إما أف يستعملو وإما أف يبيعو ،فيكوف القدر ىو الثمن ،وقد يكوف الثمن أيضا دينا ،وقد يكوف عينا،

وذكروا لذلك صورا أوصلوىا إلى تسع صور:
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معينة
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الورقة ،فليس لو أف يبدلها؛ ألنو قد عينها ،بعتك ىذه الشاة بهذه الورقة ،أي بهذا الخمسمائة ،يسمى ىذه عين

بعين ،وكذلك كل ما كاف معينا إذا قاؿ  :بعتك ىذه األرغفة بهذا الرياؿ عين بعين ،أو ىذه العمامة بهذه الخمسة

عين بعين ،وقد يكوف الثمن من غير النقود ،بعتك ىذا القميص بهذا الحذاء ،ىذا أيضا عينا بعين .الثاني  :وإف
كاف أحد العوضين أو العوض الذي ىو الثمن غائبا فإنو يسمى عينا بدين ،إذا قاؿ :ىذا الثوب بعشر في ذمتك،

عشرة رياالت ،عين بدين.

الثالث  :عين بمنفعة ،إذا قاؿ :بعتك ىذا الثوب بخدمتي ىذا اليوـ ،تخدمو مثبل ،تعمل طباخا أو تعمل في

القهوة أو قائدا أو حارسا ،ىذا يسمى عينا بمنفعة ،ىذه ثبلثة .

الرابع المثمن ىو الذي سميناه عينا ،وثبلثة إذا كاف المثمن دينا ،كأف يقوؿ :بعتك ثوبا دينا آتيك بو بعد يوـ

بخمسة تسلمها ،ىذا دين بعين.

الخامس  :إذا كانت السلعة غائبة والثمن غائبا ،كأف تقوؿ مثبل :ثوب في ذمتي بعشرة في ذمتك دين بدين،

لكن ال بد أف يحضر أحد العوضين قبل التفرؽ حتى ال يكوف من بيع الكالئ بالكالئ ،ألنو منهي عن ذلك ،نهى

عن بيع الكالئ أي الغائب الدين.

السادس  :دين بمنفعة ،إذا قاؿ  :أريد أف -مثبل -تحمل لي ىذا الكيس إلى بيتي بعشرة في ذمتي بعد يوـ،

يسمى ىذا منفعة بدين.

السابع  :إذا كانت المنفعة ىي المثمن ،كأف تقوؿ :اخدمني بحمل ىذا المتاع بعشرة ،يسمى ىذا منفعة بعين

بهذه العشرة .

الثامن  :منفعة بدين ،أي حمل كيس بعشرة في الذمة.

التاسع  :منفعة بمنفعة ،إذا قاؿ :احمل كيسي إلى بيتي وأوصلك وأنقلك بسيارتي إلى بيتك.

ىكذا عين بعين ،عين بدين ،عين بمنفعة ،دين بعين ،دين بدين بشرط الحلوؿ والتقابض قبل التفرؽ ،دين

بمنفعة ،منفعة بعين ،منفعة بدين ،منفعة بمنفعة ،ومثل لها في الروض المربع وفي غيره.

فهو معاوضة بماؿ لقصد التم لك يخرج إذا كاف قصده االنتفاع المؤقت إذا قاؿ مثبل  :بعني ىذا الكتاب

عشرة أياـ برياؿ ثم أرده إليك ىل ىذا تملكو ما تملكو وإنما أخذه أجرة فبل يكوف تملكا إال إذا قصد أنو ينتقل

إليو ،الثمن
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ثم ذكروا أف لو صيغتاف  :صيغة قولية وصيغة فعلية :

الصيغة ىي الكبلـ الذي يصوغو البائع والمشتري حتى يحصل بذلك التبايع فمن البائع بعتك ،أو أعطيتك

برياؿ ،أو خذه بثبلثة ،أو سمحت لك بو بعشرة ،وال يشترط أف يقوؿ كلمة بعتك ،بل ما يقوـ مقامها .المشتري
يقوؿ :أخذتو أو قبلتو ،أو وافقت على أخذه ،أو رضيت بهذا ،يسمى ىذا قبوال ،فمن البائع اإليجاب بعتك أو
وافقت على ثمنو بكذا ،أو ىو لك برياؿ ،أو ما أشبو ذلك ،واإليجاب صيغة قولية ،أما القبوؿ فإنو من المشتري

اشتريتو ،أخذتو أو قبلتو ،أو وافقت على أخذه أو رضيت بهذا ،أو ما أشبو ذلك ،فهذه ىي الصيغة القولية.

والصيغة الفعلية  :الصيغة الفعلية ىي المعاطاة دوف أف يحصل كبلـ ،فإذا دفعت إال الخباز رياال وأعطاؾ مثبل

خبزة كبيرة أو ثبلثا أو أربعا ورضيت بذلك ،فهذه صيغة ،ولكنها فعلية ،ما تكلم أحد منهما ،ىذا دفع وىذا دفع،

ولم يتكلموا ،فيكوف ىذا جائزا.

وىكذا لو كتب على الكيس مثبل قيمتو كما يحصل في الذين يبيعوف األدوية في الصيدليات ،فإذا أخرج لك

الدواء ،ورأيت ثمنو مكتوبا ،ودفعت لو الثمن ودفع لك الدواء دوف أف تتكلم ودوف أف يتكلم ،ىذه ىي الصيغة
الفعلية ،ويجوز تقديم القبوؿ على اإليجاب والعكس ،يجوز أف يقوؿ المشتري :اشتريت ىذا الجهاز بخمسين،
فيقوؿ قد بعتك ،يعني يتقدـ كبلـ المشتري على كبلـ البائع؛ ألنو ليس ىناؾ تعبد ،إنما ىي عادات ،بعتك ىذه

من البائع ،اشتريت ىذا من المشتري ،المعاطاة أعطني بهذا خبزا ،أعطني بهذه المائة كتبا أو ثيابا متساوية،

فتعطيو ما يرضيو إذا فعل ذلك فإف ىذا ينعقد بو البيع بحيث إنو ليس فيو تأبد.
ثم ذكروا لو شروطا :

الشرط األوؿ  :أف يتراضيا بو ،فلو أكره بغير حق لم يصح؛ لقوؿ النبي   إنما البيع عن تراض  عن
رضا فإذا أكره البائع على البيع أو أكره المشتري فبل يجوز وال ينعقد ،اهلل تعالى يقوؿ:

    

 )1(     أي يرضى كل من المتعاقدين ،اإلكراه بغير حق يبطل العقد.
وأما اإلكراه بحق فإنو جائز ،مثالو :إذا كاف على إنساف دين ،وطلب منو الغرماء ،وامتنع مماطبل ،فإف للحاكم

بيع مالو أو إكراىو على بيعو حتى يسدد الديوف ،فإذا كاف عنده أمواؿ زائدة عن حاجتو ،إذا كاف عنده داراف
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ليس بحاجة إال إلى واحدة ،أو سيارتاف مثبل ،أو عنده أمتعة زائدة عن حاجتو ،فإذا أكره على بيع شيء منها فإف

للحاكم أف يلزمو بهذا البيع ،ىذا ىو الشرط األوؿ ،ولعلنا نقف على الشرط الثاني :أف يكوف العاقد مكلفا.

ىذا سائل يقوؿ :إف في كبلمك نوع من القسوة علينا كمقيمين مسلمين ؟ إذا كنتم مقيمين مسلمين فبل

نحسدكم ،ولكم مجاؿ في األعماؿ -إف شاء اهلل -تعبدوف اهلل وتصلوف ،وتخافوف اهلل ،وال تغشوف طلبا للرزؽ،
ونقوؿ :ليس كل العمالة على ىذه الحاؿ ،فإف الكثير والكثير غير مسلمين ،وىم الذين تحصل منهم الخيانة،

ولكم طلب الرزؽ ،ونقوؿ" :المؤمنوف أخوة ال فرؽ بين أسود وأحمر إال بالتقوى" ال نمنع ،وأنتم ال تمنعوف عن
العمل ،والنبي  يقوؿ   :دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض  وتعميم العمالة بالغش ال نقولو ،إنما
يوجد ىذا ،ولكن نقوؿ :إف ىؤالء العمالة أكثرىم ال يحتاج إليو ،وإنما يأتوف ألجل أف يعملوا ،وقد يفسدوف

باألخص إذا لم يكونوا مسلمين أو كانوا مبتدعين.
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شروط البيع

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ اؼبرسلٌن ،ونبيينا
ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعٌن.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل  -يف كتاب البيع :وأف يكوف العاقد مكلفا رشيدا ،لكن
يصح من السفيو بإذف وليو وبغًن إذنو يف اليسًن ،وأف يكوف ماال منفعتو مباحا لغًن حاجة،
مملوكا للعاقد أو مأذونا فيو ،مقدورا عليو معلوما برؤية أو صفة بثمن معلوـ ،ويصح بيع اعبوز
واللوز يف قشريو ،وما مأكولو يف جوفو ،ال بيع عصًن ؼبن سنمره أو سالح يف فتنة أو غبريب أو من
تلزمو اعبمعة بعد ندائها ،وال يصح بيعو على بيع أخيو وال شراؤه على شرائو ،وال الصربة إال
قفيزا ،واغبيواف إال ضبلو أو شحمو ،وال بيع حصاة ومنابذة وما فيو غرر وال عبد مسلم لكافر،
وال مكيل أو موزوف قبل قبضو ،وال شراء سلعة باعها نسيئة ومل تتغًن بأقل مما باعها نقدا ،وإف
باع الذي رنري فيو الربا نسيئة مل رنز أف يشرتي بثمنو قبل قبضو ،ما ال رنوز بيعو بو نسيئة.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ

المرسلين نبيينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

تقدـ من شروط البيع التراضي لقولو   إنما البيع عن تراض . 

الشرط الثاني  :أف يكوف العاقد مكلفا رشيا ،لكن يصح من السفيو بإذف وليو ،وبغير إذنو في اليسير.

المكلف ىو البالغ الرشيد الحر ،الحر يخرج العبد؛ ألنو ال يتصرؼ في مالو ،وليس لو ماؿ ،وال يتصرؼ في ماؿ
خرج الصغير الذي دوف البلوغ لم يتكامل عقلو ،ولم ِ
يدر المصلحة ،ولذلك
سيده إال بإذف سيده ،وأما البالغ فيُ ِ
ال يسلط على الماؿ ،قاؿ اهلل تعالى           :

()1

يعني

األمواؿ التي جعلها اهلل قياما لئلنساف ال يسلط عليها السفهاء؛ ألنهم ال يميزوف ،وألنهم ال يعرفوف المصلحة،

فؤلجل ذلك قد يفسدونها فيشتروف بثمن غاؿ ،ويبيعوف برخص ،ويشتروف ما ال فائدة فيو كالمبلىي ،آالت اللهو

والمحرمات
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وما أشبهها ،ويبذلوف الماؿ في غير ما فيو مصلحة.

الواقع في ىذه األزمنة أف ىذا قد يقع حتى من البالغين ،فأنت مثبل إذا ذىبت إلى ما يسمى بالمبلىي وجدت
األماكن مزدحمة بهؤالء الذين ليس لهم حاجة إال مجرد إضاعة الماؿ ،وىكذا كثير من األشياء التي تسمى مبلهٍ
أو ألعاب أو ما أشبو ذلك ،فالذين يتعاطوف مثل ىذا يسموف سفهاء:

      

. )1(    
اشترط في إعطائهم بعد ذلك البلوغ والرشد:
  

()2

          

ذكروا أنو يجوز في الشيء اليسير ،والعادة أف الشيء اليسير يتسامح فيو ،وأف أىلو مثبل قد

يعطونو رياال أو ريالين أو خمسة ،وأنو يشتري بها من أقرب مكاف ما يتلهى بو أو ما يلعب بو ،فمثل ىذا يتسامح

فيو ،أما إذا جاءؾ وأنت صاحب بقالة ومعو خمسوف أو مائة فليس لك أف تخدعو؛ ألنو سفيو ،فكثيرا ما يأخذ
المائة ويظن أنها مثل العشرة أو مثل الخمسة ،فيأتي إلى من يخدعو ويعطيو حلوى مثبل أو يعطيو لعبة أو تفاحة أو

نحو ذلك ،ويأخذ ىذه المائة أو ىذه الخمسين ،ىذا غرر ،وىذا غلط ،حراـ أف يخدع الصبي ،فقد يجد مثل

ىذه النقود أو يأخذىا ويعتقد أنها سواء.

كذلك المجنوف ،ناقص العقل ،ال يجوز أف يُعطَى شيئا من الماؿ يفسده؛ وذلك ألنو ليس لو عقل يحجزه
ويمنعو من التصرؼ الذي ال يفيد ،فإنو قد يفسد األمواؿ ويسرؼ في إنفاقها وال يدري ،وأما إذا كاف بالغا عاقبل
حرا رشيدا فإنو ال يمنع من أموالو ،ومع ذلك يمنع من السفو ،ويمنع من اإلسراؼ واإلفساد ،حتى ولو كاف ثريا؛

ألف ىذه األمواؿ محترمة ،فلذلك ال يجوز إفسادىا في األشياء التي ال أىمية لها أو األشياء المحرمة ونحوىا.

قرأت في بعض النشرات أف عالما سأؿ تبلميذه :ما تقولوف في إنساف يأخذ كل يوـ درىما ويلقيو في البحر؟

فقالوا :ىذا مجنوف ،قاؿ :ومن أجن منو؟ قالوا :ال أحد ،قاؿ :شارب الدخاف ،إنو كل يوـ يحرؽ مثلو ،يحرؽ
درىما أو أكثر ،وليتو يحرقو فقط ،ولكن يحرؽ نفسو ،فدؿ على أف ىؤالء سفهاء ،ولكن إنهم مبتلوف والعياذ
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يسيرا ،ولكن يطلب كذا وكذ ا وكذا حتى يجتمع عليو ما قيمتو مائة أو ثمانوف ،يأكل من ىذا قليبل ومن ىذا
قليبل ،والبقية يلقيو ،وحيث إف صاحب المطعم قد أخذ ثمنو فإنو ال يعتبر بالباقي ،وال يأتي إليو من يرغبو ،فيلقيو

مع القمامة ،ىذا أيضا من اإلفساد ،ولو كانوا عقبلء ،فالعاقل البالغ الرشيد ىو الذي يصح تصرفو ،ولكن يُػ ْنػ َهى

عن اإلفساد واإلسراؼ.
السفيو إذا أُ ِذف لو فإنو يصح وال سيما إذا كاف ذكيا ،فقد يكوف ابن سبع أو ابن عشر ومعو ذكاء وفطنة وقوة،

يستطيع أف يتصرؼ التصرؼ الذي ال يستطيع أف يتصرفو إال الرجل البالغ ،فيصح ،وكذلك إذا تصرؼ في شيء

يسير ،فإف ذلك جائز.

الشرط الثالث  :أف يكوف المبيع ماال منفعتو مباحة لغير حاجة ،ال بد أف يكوف ذلك المبيع فيو منفعة ،وأف

تكوف منفعتو مباحة ،منفعتو إذا كانت مباحة لغير حاجة فإنو يسمى ماال ،وما ليس بماؿ ال يجوز أف يتعاقد عليو،
وىو المحرـ شرعا ،والذي ال قيمة لو ،والذي يجب إتبلفو على أىلو ،فإف الخمر ليس لها قيمة ،يجب إتبلفها،
ولو كانت ماال عند أىلها ،ولو بذلوا فيها أمواال طائلة فإنها ال قيمة لها ،وقد جاء في الحديث أف النبي  العن

في الخمر عشرة   :لعن الخمر ،وبائعها ومشتريها ،وشاربها وساقيها ،وعاصرىا ومعتصرىا ،وحاملها
والمحمولة إليو ،وآكل ثمنها  ويلحق بذلك جميع المحرمات.

ذكر لنا أف بعض المشايخ انتدب كقاض إلى إحدى دوؿ الخليج ،اإلمارات ،فكانوا يأتوف إليو يتخاصموف في

ثمن الدخاف ،أو في زرع الدخاف ،ويأتوف إليو يتخاصموف في شيء من الخمر التي يستبيحونها ،قاؿ :ىذه ال
ِ
المدعى عليو أف تتملك شيئا من ىذا ،فلم يقنعوا،
المدعي ،وال يجوز لك أيها
حكم لها عندنا ،وال شيء لك أيها
َ
فعند ذلك قاؿ إلى المسئولين إلى األمير أو وزيره ىذه ال حكم لها عندنا ،وال ثمن لها ،فإذا كانت الخصومة في
جهة فبل تحيلونهم إلينا ،فإننا سنبطلها ونبطل التعامل بها ،فرضوا بذلك وصاروا يصلحونهم فيما بينهم ،فهذا ال

قيمة لو الدخاف.

ومثلو آالت المبلىي ،الطبوؿ واألعواد ،أعواد الغناء وأشرطة األغاني ،وكذلك األفبلـ الخليعة المليئة بالصور

الخليعة ،وكذلك المجبلت الخليعة وما أشبهها ،ىذه ال تسمى ماال ولو كاف فيها منفعة ،لكن منفعتها محرمة،

فثمنها حراـ ،ال يجوز بيعها ،وال يجوز تأجيرىا ،وال يجوز استعمالها ،وثمنها حراـ.

وأما ما فيو منفعة مباحة فإنو جائز ،المنفعة المباحة لغير حاجة كالحمر األىلية ،الحمار دابة مسخرة ،يُركب

ويُحمل عليو ويتنقل عليو ،فثمنو حبلؿ ولو كاف لحمو ال يؤكل ،أما إف كاف منفعتو بقدر الحاجة كالكلب فإنو ال
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يباع؛ ألف منفعتو غير مباحة ،أو مباحة بقدر الحاجة ،ككلب الصيد والماشية والحرس ،يعني حارسا ،ومع

ذلك ثمنو حراـ عند الجمهور؛ لقوؿ النبي   ثمن الكلب خبيث ،ومهر البغي خبيث ،وحلواف الكاىن
خبيث  جعلها كلها خبيثة ،ومعلوـ تحريم مهر البغي -أي الزانية -أنو محرـ أشد تحريم ،فما كاف مقرونا
بو فإنو يعطى حكمو ،فإذا كاف فيو منفعة مباحة ،مثل الدؼ الذي يست عمل لؤلفراح ،فإنو جائز ،وثمنو حبلؿ،

وأما المنفعة المحرمة فإف أجرتها حراـ.

أجرة الراقصات والدقاقات والمغنيات ىذه أجرة حراـ ،وكذلك أجرة المغنين ،كثير من الذين يستعملوف الغناء

ويطربوف لو يدفعوف للمغنين أمواال طائلة ،فمثل ىؤالء يأكلوف سحتا؛ ألنها منفعة محرمة ،ىذا معنى قولو" :أف
يكوف ماال منفعتو لغير حاجة" ىذا ىو الشرط الثالث.

الشرط الرابع  :أف يكوف مملوكا للعاقد أو مأذونا لو فيو ،ىكذا ألف اإلنساف ال يتصرؼ في ملك غيره بغير

إذنو ،فليس لك أف تبيع شاة جارؾ ،ولو رأيت مصلحة ،لو رأيت مثبل إنسانا مضطرا إلى ذبيحة ،وجارؾ عنده

رخص لك جارؾ في بيعو ،فليس لك بيعو؛ ألف ىذا بيع ما
كبش ،وىذا المضطر يشتريو بأكثر من ثمنو ،وأنت ما ّ
ليس مملوكا لك ،وتصرؼ في ملك الغير ،فيكوف محرما ،يعني تصرؼ في ملك غيره.

وىكذا ليس لك أف تبيع بيتو ،وال بستانو ،وال طعامو ،وال غير ذلك مما يملكو ،فاحفظو لو إذا كاف وديعة،

ولو رأيت غبطة أو مصلحة ،أما إذا رخص لك ووكلك في البيع فإنك تبيعو بما أذف لك فيو كما يأتي -إف شاء

اهلل -في باب الوكالة ،ىذه أربعة شروط.

الشرط الخامس  :أف يكوف مقدورا عليو ،يعني يقدر على أف يسلم السلعة المبيعة للمشتري ،وضده ما ال

يقدر عل يو ،وقد مثلوا بأمثلة ،فبل يجوز بيع الجمل الشارد ،وال العبد اآلبق ،وال الطير في الهواء ،وال السمك في
الماء ،وال المغصوب الذي ال يقدر على أخذه من الغاصب؛ وذلك ألف البائع ال يقدر على تسليمها للمشتري،

ففي ذلك غرر.

ولو قاؿ المشتري :بعني وأنا أسأؿ السبب ،العبد الذي أبق يمكن أنو اآلف في ببلد بعيدة أو قريبة ال ندري،

يمكن أنو في جدة مثبل ،أو أنو في مصر ،أو أنو في تونس ،فكيف تبيعو وأنت ال تدري أين ىو؟ والمشتري

يخاطر ،لكن لو قُدر أف المشتري يعرؼ مكانو وكتمو فإف ذلك ال يجوز.
لو قاؿ المشتري :بِ ْعنِيو بمائة سواء أدركتو أو فات عليك؛ والمشتري يعرؼ مكانو ،يعرؼ أنو قريب مثبل أنو
في القصيم أو في األفبلج وأنو قريب ،وكتم ذلك على البائع ،حراـ عليو؛ ألنو قد تكوف قيمتو مثبل خمسمائة
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ويشتريو بمائو ،فيكوف بهذا ظلما ،أما إذا كانت ال يعلم مكانو فبل يجوز أف يشتريو وكذلك مثبل الجمل الشارد،
عادة أنو إذا شرد ال يستطيعوف أف يدركوه إال إذا رموه بالسهاـ فأثبتوه ،ولكن مع ذلك إذا كاف يمكن إدراكو في

ىذه األزمنة  ،يمكن إدراكو على السيارات؛ فإنها أسرع منو ،أو على الخيل فإنها أسرع منو ،ولكن قد ال يطيقو
صاحب الفرس؛ ألنو قد يرفسو ،أو قد يرفس الفرس فتصرع؛ فؤلجل ذلك إذا كاف يمكن إدراكو على سيارة فرده

جاز بيعو؛ ألنو مقدور عليو.

وكذلك السمك في الماء ،إف كاف في البراؾ معل وـ أنو ال يخرج من ىذه البراؾ أو ىذه الحفر جاز بيعو ،وأما

إذا كاف في لجة البحر فليس لو بيعو؛ ألنو قد يبيعو ويظن أنو يقدر عليو ألنو مشاىد يراه ،ولكن قد يهرب إذا أراد

أف يطلبو المشتري.

وكذلك الطير في الهواء حتى لو ألف الرجوع؛ ألف ىناؾ طيور تألف الرجوع كالصقر إذا ُدعي فإنو ينزؿ إلى

من دعاه ،ولكن لما كاف بهيمة ،أي ال يفهم ،إذا قيل لو ارجع ال يفهم معناه ،فإنو ال يباع إال إذا كاف مقدورا

عليو ،أو كاف في مكاف محجور ،كأف كاف في غرفة ليس لها منافذ ،فيجوز بيعو؛ ألنو كالمقدور عليو ،ىذا ىو

الشرط الخامس.

الشرط السادس  :أف يكوف المبيع معلوما ،برؤية أو صفة ،فإذا باعو وىو لم يره ولم يوصف بصفة توضحو

فإنو قد يُغبَن ،فبل بد أف يكوف المبيع معلوما ،فلو باع جمبل غائبا وكاف من صفتو كذا وكذا؛ أنو سمين ،وأنو كبير،
وأنو ذلوؿ ،ثم وجده المشتري بخبلؼ ما و ِ
صف ،فلو الخيار ،وكذلك لو وصف ش ًاة فبل بد أف يكوف الخيار
ُ
للمشتري؛ ألف الصفة ال تنضبط.
وكذا لو باع دارا بصفة ،فالصفة ال تميزىا ،ال تتميز إال إذا دخلها ولو صوروىا ولو رسموا مدخلها ومخرجها،

فكل ذلك ال يجوز ،وما ذاؾ إال أنها تختلف بالصفة ،فكل شيء يختلف بالصفة ال يجوز بيعو إال برؤية أو بصفة
تميزه ،أما إذا كاف معلوما جنسو ال يتغير فإنو يجوز ،فإذا باع غيابا ورأى واحدا منها الباقيات مثل ىذا القميص،

أو مثل ىذه العمامة ،أو مثل ىذا الحذاء ،فإف وصف الواحد يكفي عن وصف الباقي ،فهذه صفة تميزه.

وكذا أيضا الرؤية ،إذا رآه رؤية واضحة فإنو يقبل ،إذا رآه وميزه ،دخل الدار وعرؼ غرفها ،وعرؼ إساءتها،

وعرؼ مادتها أنها من حجارة ،أو من لبن ،أو من أسمنت أو نحو ذلك ،فهذه رؤية كافية يصح البيع بعدىا ،ىذا

ىو الشرط السادس.
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الشرط السابع واألخير  :أف يكوف الثمن معلوما ،الثمن أحد العوضين ،وإذا كاف ىو أحد العوضين فبل بد أف

تعامل بها،
يكوف معلوما ،وذلك بتسمية النوع ،نوع النقود التي يتعامل بها ،فإذا كاف بمائة وفي البلد نقود ،يعني يُ َ

لم يصح حتى يقوؿ بمائة دينار -مثبل -كويتي ،أو بمائة دينار بحريني ،أو مائة دينار أردني ،يميزه؛ ألنها تتفاوت
في القيمة.

وكذلك إذا قاؿ :بمائة لاير ،والبلد فيها رياالت ،لم يصح حتى يقوؿ رياال سعوديا أو رياال قطريا أو رياال يمنيا؛

عرؼ النوع.
وذلك ألنها تتفاوت في القيمة ،فبل بد أف تُحدد ىذه القيمة ،وال بد أف يُ َ

وىكذا إذا قاؿ :بمائة جنيو ،ولم يقل جنيها مصريا ،أو جنيها سودانيا ،ال بد من التمييز ،أو قاؿ بمائة ليرة،

ولم يقل سورية أو لبنانية أو تركية ،ال بد من التحديد ،وإذا قاؿ بمائة وسكت ،واختلفوا ،فقاؿ ىذا بمائة لاير،

وقاؿ ا آلخر مائة دوالر ،ففي ىذه الحاؿ يرد البيع؛ وذلك ألف الثمن غير مميز وغير محرر ،فبل بد من تحديد
الثمن.

وىكذا إذا كاف بثمن مجهوؿ أو يمكن جهالتو ،مثالو أف يقوؿ :بعتك بما سوؼ أبيع بو ،ىذا أيضا فيو خطأ،

وفيو غرر ،يدخل مثبل بغنم ويبيع بعضها بمائتين ،وبعضها بسبعمائة أو بألف ،فبل تدري ،ىو قاؿ :بما أبيع بو ،باع
بكذا وباع بكذا ،فبل بد أف يكوف بيعو عليك معلوما ،وىكذا الذين يبيعوف البطيخ الجح مثبل يقولوف :خذ ىذه

الواحدة أو العشر بما سوؼ أبيع بو في السوؽ ،فيأتي إلى السوؽ ويبيع بعضها بنصف درىم ،ويبيع بعضها

بعشرين ،فتكوف متفاوتة.

فبل بد أف يكوف بيعو عليك بثمن محدد ،ال بثمن مجهوؿ؛ ألف الجهالة تؤدي إلى الخصومة ،فقولو :أبيعك

بما أبيع بو أو بما ينقطع بو السعر ،يعتبر مجهوال أو بو جهالة.

عفى عن ذلك إذا كانت السلع ال تفاوت بينها ،مثل الثياب التي لها أرقاـ ،يعني :الكبير لو رقم،
قد يُ َ
والمتوسط لو رقم ،والصغير لو رقم ،وجاء مثبل بمائتي ثوب ،أو بثبلثمائة ،كلها سواء ،وكلها رقمها واحد ،وأعطاؾ

منها عشرة ،ودخل السوؽ وباعها جملة ،فإف ىذا ليس فيو جهالة.

وكذلك األكياس من أرز أو بر أو بن أو سكر ،إذا كاف وزنها واحدا ،وأعطاؾ منها واحدا أو اثنين فإنو إذا باع

يحسب عليك بوسط ما باع ،فبل يلزمو أف يبيعك أو يحاسبك بأرخص شيء وال بأغلى شيء ،غير ىذا أنها ال

تتفاوت ،وأنها تباع بسعر موحد.
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وجوده وعدـ الغرر في ذلك فاألقرب أنو يصح ،خصوصا في ىذه األزمنة؛ ألنو يمكن االتصاؿ بو ىاتفيا في تلك

اللحظة ،فيُسأؿ كم بعت أكياسك ،وكم بعت ثيابك ،وكم بعت قدورؾ ،فيخبر ،فيكوف ذلك معلوما.

ىذه سبعة شروط :األوؿ التراضي ،والثاني تكليف العاقد ،والثالث المنفعة في الماؿ ،والرابع القدرة عليو،

والخامس الملكية  ،والسادس معلومية العين المبيعة ،والسابع معلومية الثمن.

بيع الجوز واللوز ونحوه في قشره

ثم فصل في أشياء قد يقاؿ إنها مجهولة وال يمكن معرفتها ،ولكن الضرورة تبيح أف تباع ،من ذلك بيع الجوز

واللوز في قشريو ،فهذا الجوز الذي عليو غبلؼ يُكسر ويؤكل ما في جوفو من الحب ،وكذلك اللوز ،وكذلك ما

يسمى بالسيسباف وما أشبهها فإنو في أغلفة ،وقد يقولوف :إف تكسير األغلفة يعرضو ألكل السوس والدابة ،وقد

يقولوف :إنو يكلفهم؛ فلذلك يبيعونو في قشره.

ومثلو القهوة ،فإنها تكوف في القشر ،فيبيعونها؛ حيث إف تكسير أغلفتها وقشرىا قد يكلف ،فلذلك يبيعونها

كذلك وىي في قشرىا لعدـ القدرة أو للمشقة.

وكذلك الحب في سنبلو ،فهناؾ من حب البر ما يبقى في سنبلو إذا ُحصد وديس يبقى في سنبلو ،ومن
الحكمة في ذلك أال تأكلو دابة األرض ،أال تأكلو الدواب ،ما داـ مغلفا في قشره ،أي في سنبلو ،كما ذكر اهلل

تعالى في قولو -تعالى -عن يوسف  )1(             :فهل
يجوز بيعو في ىذا السنبل؟ الصحيح أنو يجوز؛ وذلك ألنو غالبا معروؼ كميتو ،ويباع بالوزف ،أو يباع بالكيل ،فبل

مانع من ذلك.

كذلك ما نأكلو بجوفو مع أنو قد ال يرى ،وقد يكوف فاسدا ،ولكن إخراجو من قشره قد يعرضو للفساد،

فمثبل البطيخ على أعبله قشرة ،سواء الجح مثبل أو ما يسمى بالحندوه أو الخربز أو الشماـ ،ىذه عليها قشرة،
يشفونو لفسد عليهم كثير ،فالمشتري
وقد يكوف الداخل فاسدا ،وقد يكوف صالحا ،ولو أنهم ال يبيعونو إال بعد ما ّ
يشتريها على أنها صالحة ،فإذا وجدىا فاسدة فأتى بها فلو ردىا ،أو لو استرجاع الثمن.

 - 1سورة يوسف آية .54 :
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وكذلك مثبل الرماف ،حبو دوف ىذا الغبلؼ ،وقد يكوف ناضجا ،وقد يكوف فاسدا ،وقد يكوف غير ناضج؛

فؤلجل ذلك يجوز بيعو؛ وما ذاؾ إال أنو ال يمكن إزالة األغلفة؛ ألنو يتعرض للفساد ،فيباع وىو في قشره

للضرورة.

واختلفوا في بيع ما كاف األصل منو مختفيا في األرض ،ىل يجوز بيعو وىو في األرض قبل قلعو أو ال يجوز؟
ٍ
ٍ
مختف في األرض،
مختف في األرض وال يدرى ما كبره وصغره ،وكذلك البطاطس
فمنع ذلك األكثروف ،البصل

فصو مخفي في األرض؛ فؤلجل ذلك أجاز بيعو بعض
وال يدرى ما صبلحو أو عدـ صبلحو ،ومثلو الجزر والفجل ّ

فصا من البصل أو حبة من البطاطس عرفوا
العلماء للحاجة إلى ذلك ،وألف العادة أنو ال يتفاوت؛ إذا أخرجوا ّ
بذلك نوعية الباقي ،ولكن كثير من العلماء َمنعوا من بيعو ألنو مجهوؿ ،ولعل البيع جائز فيما إذا كانا عارفين عادةً

وكاف ىناؾ حاجة.

صور من البيع المنهي عنو

صورا ال يجوز البيع فيها ،فبل يجوز بيع عصير لمن يخمره؛ ألف ذلك تعاوف على اإلثم
وذكر بعد ذلك ُ
والعدواف ،فإذا عرفت أف ىذا يصنعو خمرا ،يأخذ ىذا العنب أو الشعير أو الذرة ويطبخو ويجعل معو ما يسبب
كونو خمرا لشدة حبلوتو ،فإف ىذا حراـ ،ال تتساعد معو فتكوف شريكا لو في ىذا الذنب ،ىذا بيع العصير،

عصير العنب ،أو عصير فواكو  ،ولو لم تكن تخمر عادة ،كعصير البرتقاؿ أو عصير تفاح أو غيره من العصائر،

تعلم أنو يشتريو وأنو يخمره.

الثاني  :بيع سبلح في فتنة ،الفتنة :القتاؿ بين المسلمين ،إذاكاف ىناؾ قتاؿ بين المسلمين فبل يجوز أف تبيع على من يحارب أخاه

المسلم ،سواءكاف الذي يحاربو عدوا لك أو صديقا ،ال يجوز لك أف تبيع على ىذا ،فإذا قلت :إف ىذا سوؼ يحارب أعداءنا فنبيعها
حتى يريحنا من شرىم ،حراـ ذلك؛ ألف ىذا مسلم وىذا مسلم ،وىذه القبيلة مسلمة وىذه القبيلة مسلمة ،وأنت بالحياد ،ليس لك أف

تعاوف ىذا وال ىذا ،ال تعاونهم بالرجاؿ وال تعاونهم باألمواؿ ،وال تعاونهم باألسلحة؛ ألف في ذلك فتكا بالمسلمين ،إال ما ذكره اهلل من
قولو تعالى      :

()1

بعد قولو             :

 )2(      فأما ما داـ الطائفتافكبلىما ّتدعي أف الحق معها ،ونحن نعرؼ أنو قتاؿ فتنة ،فبل يجوز أف يُمدوا بالسبلح.
 - 1سورة الحجرات آية .2 :
 - 9سورة الحجرات آية .2 :
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وال بيع سبلح لحربي ،أي :لكافر يحارب المسلمين إذا كاف حربيا؛ ألف الكفار ينقسموف إلى أربعة أقساـ:

الذمي الذي يؤدي الجزية ،ىذا ال يُقاتل.
الثاني :المعاىد .الثالث :المستأمن.
الرابع :الحربي.

فالحربي ىو الذي بيننا وبينو حرب ،يقاتل المسلمين ،فبل يجوز لك أف تبيع لو سبلحا يقاتل بو ،يقاتل إخوانك

المسلمين.

كذلك أيضا يقوؿ :وال بيع من تلزمو الجمعة بعد ندائها؛ لقوؿ اهلل تعالى:

     

 )1(         فالبيع بعد النداء يكوف باطبل؛ ألنو مخالف للنهي الذي نهى اهلل
تعالى فيو مخالفا لو؛ وألنو يشغلو عن ذكر اهلل ،واهلل -تعالى -أمر باإلسراع إلى ذكره:
   

()2

    

والمراد بندائها النداء الذي عند المنبر ،إذا جلس اإلماـ أو الخطيب على المنبر فإف عند

ذلك الوقت يقوـ المؤذف فيؤذف ،فإذا ابتدأ في األذاف دخل وقت النهي عن البيع ،أما النداء األوؿ فإف الذي أمر

بو عثماف في خبلفتو لما رأى أف الناس يتخلفوف ،فأمر أف يؤذّف لهم حتى إذا سمعوا األذاف األوؿ استعدوا

للصبلة وتركوا األعماؿ.

ثم يقوؿ" :ب عد ندائها"" ،ندائها" ىنا للجمعة ،وألحقوا بها أيضا بقية األوقات ،إذا أقيمت الصبلة أو قربت من

حرـ
إقامتها حرـ بعد ذلك البيع ،وإذا لم يكن ىناؾ جماعة فيحرـ إذا تضايق الوقت ،إذا تضايق وقت المكتوبة ُ
البيع وحرمت اإلجارة ،وحرـ الشراء ونحو ذلك؛ ألف كلمة البيع يدخل فيها اإلجارة ،ألف اإلجارة بيع المنافع.
وكذلك السلم والصلح الذي بمعنى البيع وما أشبو ذلك؛ وألف اهلل -تعالى -قاؿ:

    

 )3(           فمدحهم بأنهم ال ينشغلوف بالتجارة والبيع عن ذكر اهلل

 - 1سورة الجمعة آية .2 :
 - 9سورة الجمعة آية .2 :
 - 3سورة النور آية .34 :
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وعن إقاـ الصبلة ،فإذا كاف في وقت مكتوبة فإنو ال يجوز البيع والحاؿ ىذا ،بل يُنكر على من يبيع أو يشتري،
وأباحوا ذلك للضرورة إذا كاف إنساف مضطرا إلى أكل ولم يجد من يبيعو وقت األذاف -أذاف الجمعة أو أذاف

المكتوبة إال في ىذا الوقت الضيق -فإف لو شراءه ليسد جوعتو؛ ألنو قد ال يطمئن في صبلتو ،وال يقبل عليها
وىو شديد الجوع ،وىكذا.

وأما عقد النكاح وعقد الوقف وعقد العتق ونحو ذلك؛ فهذا يصح؛ وذلك ألنو ال يدخل في مسمى البيع ،وال

يصح بيعو على بيع أخيو ،وال شراؤه على شراء أخيو ،ىذا أيضا من المنفيات ،قاؿ النبي   ال يبع أحدكم

على بيع أخيو ،وال يخطب على خطبة أخيو  صورة البيع إذا رأيت جارؾ باع ثوبا بعشرة ،إذا رأيت المشتري
وأشرت إليو :إني أبيعك بتسعة ،فلما دعوتو استجاب لك وقاؿ :ينزؿ عني لاير ،فقاؿ لصاحب الثوب األوؿ :خذ
ثوبك ال أريده ،ما السبب؟ يكتمو وىو يعلم أنك الذي أفسدت ىذا العقد ،فبل يجوز ذلك أيا كانت السلعة ،إال

إذا كاف في المزاد العلني ،الذي ىو -مثبل -المناقصة ،فإف ذلك جائز.

فلو عرض شراء سيارة ،إف الجهة الفبلنية ترغب في سيارة ،فأيكم يبيعها أرخص؟ فقاؿ ىذا :عندي بستين،

فقاؿ اآلخر :عندي بثمانية وخمسين ،فقاؿ آخر :عندي بخمسة وخمسين ،وما زالوا يتناقصوف ،فهذه مناقصة
علنية ال مانع منها.

ومثلو أيضا المزايدة صورتها أف يقوؿ :من يشتري ىذه السيارة بالمزاد العلني؟ فقاؿ ىذا بخمسين ،فقاؿ

اآلخر :عندي بخمسة وخمسين ،فقاؿ اآلخر بستة ،وما زالوا يزيدوف حتى أوصلها آخرىم إلى ستين ،ىذا جائز؛

وذلك ألنو بيع بالمزاد العلني.

إنما الممنوع إذا كاف جارين في دكانيهما ،وكلما جاءؾ إنساف ليشتري منك ،وبعتو قطعة بعشرة ،أشار إليو

جارؾ أنها عندي بتسعة ،بعتو بعشرين كحذاء ونحوه ،أشار جارؾ عندي بتسعة عشر حتى يفسخ البيع معك،
لماذا نُهي عن ذلك؟ ألنو يسبب العداوة بينهما ،أنت إذا رأيتو كلما بعت شيئا أفسد عليك بيعك تحقد عليو،

وإذا حقدت عليو فإنو يحقد أيضا عليك ،وتقع المقاطعة التي نُهي عنها؛ فإف النبي 

في ىذا الحديث نهى

عنها بقولو  :ال تقاطعوا وال تهاجروا وال تدابروا وال تناجشوا ،وال يبع بعضكم على بيع بعض  فدؿ على
أف ىذا يسبب المقاطعة والمدابرة؛ ألنو سيحقد عليك وىو أيضا سيعمل معك كما عملت معو.
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إذا جاءؾ إنساف وقاؿ :أشتري منك ىذا الحذاء ،فقلت بعشرين ،أشار إليو :عندي بثمانية عشر ،فتقوؿ :ىذا

يأخذ الزبائن مني ،كلما جاءني زبوف أخذه ،وىو يقوؿ كذلك أيضا ،فتقع المقاطعة ،وىي -في الحقيقة -مما

ينافي ما جاء بو الشرع الذي جاء باألمر باأللفة والمودة بين المسلمين.

الحديث جاء بالبيع ،والشراء مثل البيع؛ ألف كبل منهما يسمى بيعا؛ لقولو   البيعاف بالخيار  يعني

البائع والمشتري؛ وذلك ألف كبل منهما باع ،قد ذكرنا أف البيع سمي بذلك من الباع؛ ألف كل واحد منهما يمد
باعو لؤلخذ واإلعطاء ،فالشراء مثل البيع ،ملحق بو ،فبل يجوز أف يشتري على شراء أخيو.

وصورة ذلك :إذا رأيتو اشترى حاجة محتاجا إليها ،ككيس مثبل أو طعاـ أو لباس محتاجا إليها ،وجئت إلى

صاحبها في زمن الخيار وقلت :أنا أزيدؾ على فبلف ،أنت بعت لفبلف الكيس بخمسين ،أنا أشتريو باثنين

وخمسين ،أو قلت -مثبل -كيس القهوة بعتو بمائتين ،أنا أزيدؾ ،أزيدؾ مثبل عشرة أو عشرين ،أو كذلك إذا
اشترى مثبل كيس طعاـ محتاجا إليو أو ثوبا محتاجا إليو فتأتي البائع وتقوؿ :إنك بعتو رخيصا ،أنا أشتريو بزيادة،

بعتَو بعشرة أنا أشتريو بأحد عشر ،أو باثني عشر ،وذلك في زمن الخيار.

في ىذه الحاؿ يحرـ ذلك ،يحرـ أف يشتري على شراء أخيو ،فبل يجوز بيعو على بيع أخيو ،وال يجوز شراؤه

على شراء أخيو ،العلة واحدة ،وىي :أنها تسبيب العداوة والبغضاء ،بين المسلمين.

صور مما ال يجوز بيعو ألجل الغرر

ذكروا بعد ذلك صورا مما ال يجوز بيعو ألجل الغرر :فمن ذلك أف يقوؿ :بعتك ىذه الصبرة إال قفيزا ،الصبرة:

الكومة مما يباع ،يعني قد يأتي بالبر ويجعلو أكواما ثم يبيعو صبرة صبرة ،وقد يأتوف بالتمور ويجعلونو أكواما،

والعاد ة أنهم يعزلوف كل نوع ،فيعزلوف الثلج ويجعلونو كومة ،والصفري كومة ،والخضري كومة ،والسكري كذلك،
ثم يجيء إنساف ويقوؿ :بعني ىذه الصبرة .فتقوؿ :بعتك ىذه الصبرة كل قفيز بدرىم أو كل رطل بريالين.

الرطل :مكياؿ بقدر ثلثي الكيلو ،أو قريب من ثبلثة أرباعو ،يكيلوف بالرطل ،كذلك القفيز ىو الحفنة من

الطعاـ ،فإذا قاؿ :بعتك الصبرة إال قفيزا فمعناه أنو باعو شيئا مجهوال ،وذلك ألنا ال ندري كم عدد الصبرة وقد
استثنى منها بعضها ،فقد تكوف مثبل قفيزين ،الباقي ،أو قفيزين ونصفا ،فيكوف مجهوال ،والجهالة والغرر منهي

عنو.
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القفيز ىو المكياؿ الذي كانوا يكيلوف بو ،ذكروا أنو قدر الصاع أو أكثر ،وقاؿ بعضهم :إنو قدر ثمانين رطبل،

فسبب النهي عن بيع القومة أو الصبرة إال قفيزا الجهالة؛ ألف الباقي قد يكوف مجهوال.

مما نهي عنو بيع الحيواف إذا استثنى منو شيئا مجهوال ،إذا قاؿ :بعتك ىذا الكبش إال شحمو ،الشحم

مجهوؿ ال يُدرى مقداره ،ىل ىو قليل أو كثير ،ألنو يدخل فيو شحم الطرب وشحم اإللية وشحم الظهر وشحم

الكلى ،فبل يُدرى ما مقداره ،فيكوف استثنى شيئا مجهوال من شيء معلوـ.
القلب وشحم ُ

واالستثناء من المعلوـ يصيره مجهوال ،استثناء المجهوؿ من المعلوـ ،كذلك إذا قاؿ :بعتك ىذه النعجة إال

حملها ،ىي حامل حملها مجهوؿ ال يدرى أحي ىو أـ ميت ،ال يدرى أىو ذكر أـ أنثى ،ال يدرى ىو واحد أو

اثناف أ و أكثر ،فيكوف مجهوال ،فالمجهوؿ يتعذر بيعو ،فبل يجوز بيعها حتى تضع ،إذا وضعت جاز أف يبيعها ىي
وحملها ،و جاز أف يخرج الحمل ألنو أصبح معلوما ،وأف يخرج النعجة ألنها أصبحت معلومة.

يقوؿ" :وال بيع الحصاة" الحصاة ورد النهي عنها  ،أف النبي  نهى عن بيع الحصاة  فمثّل لها
بعضهم وقاؿ :أف يقوؿ أرمي بهذه الحصاة على ىذا القطيع ،فأي شاة أصابتها الحصاة اشتريتها بمائة أو مائتين،
ىذا غرر ،فقد تصيب شاة ىزيلة ،وقد تصيب شاة سمينة ،وقد تصيب متوسطة ،والثمن قد يكوف قليبل ،وقد

يكوف كثيرا.

قد يقوؿ :أي شاة تصيبها الحصاة أشتريها منك بخمسمائة ،وىذا كثير ،يظن أنو سوؼ يصيب شاة سمينة

ولكن يعكس األمر فيصيب ىزيلة ،وكذلك قد يقوؿ أدفع مائتين في أي شاة تصيبها ىذه الحصاة ،البائع يظن
أنها تصيب صغيرة ولكنها أصابت كبيرة ،المشتري يظن أنها تصيب كبيرة فأصابت صغيرة أو أصابت ىزيلة ،فكل

ذلك يرد ألنو جهالة.

نقف على المنابذة وما بعدىا ،ونواصل القراءة في ىذا الباب إف شاء اهلل.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :قوؿ المؤلف" :أف يكوف منفعتو مباحة لغير حاجة" ،ما معنى ىذا الكبلـ؟

ج :ىذا يتضح بالمثاؿ الذي ذكرنا ،ذكرنا أف الحمار فيو منفعة لغير المحتاج ولغير المضطر فيجوز بيعو ،وأف

الكلب فيو منفعة ولكنها للحاجة فبل يجوز بيعو ،وأشباه ذلك.

س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل يقوؿ :إذا قاؿ لي رجل :أنا عندي سيارات تأتي من أمريكا إف كنت تريد منها

شيئا أعطني قيمتها قبل أف تصل إلى الميناء ،وإف وصلت قبل أف تعطيني قيمتها ىي ليست لك ،فما حكم ىذا
البيع؟
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ج :قد يدخل ىذا في بيع السلم؛ ألف السلم -كما سيأتي إف شاء اهلل :-بيع غائب موصوؼ بثمن مقبوض،

فإذا قاؿ :أنا سوؼ أورد سيارات من دولة كذا ،ففي ىذه الحاؿ إذا اشتريت منو واحدة معلومة موصوفة ودفعت
لو الثمن فإف العقد الزما ويكوف صحيحا.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا يقوؿ :ساىمت بمبلغ وتأخرت التصفية لمدة أربع سنوات ،فهل على المدة

الماضية زكاة ،علما بأني لم أكن أستطيع سحب أي مبلغ خبلؿ ىذه المدة؟

ج :حيث إنو بيده شركة وأنك ال تستطيع أف تقبضو ال زكاة فيو ،فإف كانت الشركة تعمل في التجارة -توريد

وتصدير -فهي التي مطالبة بالزكاة ،تخرج الزكاة من رأس الماؿ ومن األرباح ،وإف كانت الشركة تبيع قطع أراضي
أو أدوات عمارة أو أدوات زراعة أو مكائن صناعة فبل زكاة فيها حتى يردوىا عليك ،أو يعطوؾ األرباح ،وإذا

أعطوؾ األرباح فإنك تخرج زكاة األرباح.

س :أحسن اهلل إليكم ،ذكرتم أف ثمن الكلب حراـ ،وذكرتم حديث رسوؿ اهلل  في ذلك ،فما حكم كلب

الصيد أو الحراسة؟

ج :حراـ حتى ولو رخص بو ،وإنما قاؿ رسوؿ اهلل   من اقتنى كلبا إال كلب صيد أو ماشية أو حرث،
نقص من أجره كل يوـ قيراط  ثم جاء الحديث الذي أشرنا إليو  :ثمن الكلب خبيث ،مهر البغي خبيث،

ُحلواف الكاىن خبيث  فجاء بها متساوية ،وقاؿ ابن عباس -رضي اهلل عنهما  -إذا جاءؾ يطلب ثمنو
فامؤل كفو ترابا 

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من ليبيا يقوؿ :السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،إماـ مسجد يحفظ

القرآف وقراءتو باألحكاـ وىي جيدة وىو ملتزـ دينينا وخلقيا ،والحقيقة أنو قد اجتهد كثيرا في حفظ كتاب اهلل،

ولكنو يضرب الدؼ ويحضر بعض بدع العامة ما يسمى "الحضرة" وىي ضرب الدؼ البندير أماـ البيوت وأماـ

جمع من عامة الناس بدعوى البركة والوالية وىم يستغيثوف باألولياء ويقوموف ببعض الخوارؽ كأكل النار والزجاج

وضرب الحديد في أجسامهم ،وىذا اإلماـ يشارؾ في ىذا.

وكذلك يقوـ العامة بإقامة عيد ألحد قبور األولياء ويذبحوف لو ويحضر جمع من الناس وتقاـ الحضرة وكافة

أنواع االستغاثة والتوسل بأرواح األولياء ،ويكوف ذلك في يوـ محدد بحضرتو؟

ج :إف وجد غير ىذا اإلماـ فبل يصلى خلفو؛ ألنو يعمل ىذه البدع ويشارؾ فيها ،ولكن قد يقولوف :إف ىذا

أفضل من غيره؛ ألف الذين سواه كلهم أشد منو معصية ،أو أكثر منو ذنبا أو بدعة ،فالحاصلة أنهم إذا كانوا
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يجدوف من ىو تقي ،من ىو عامل بالخير بعيد عن مثل ىذه المحرمات فبل يجوز لهم الصبلة خلف ىذا الذي

يعمل ىذه األعماؿ.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :إذا باع شخص آلخر مجموعة من جنس واحد واكتفى بوصف

أحدىا أو رؤيتو ثم ظهر أف بعضها ال تنطبق عليها المواصفات بعد البيع ،فهل للمشتري الخيار في الجميع ،أـ

يأخذ بدؿ ما لم يطابق الوصف فقط؟

ج :نعم ،لو الخيار في األفراد التي لم ينطبق عليها ذلك الوصف؛ وذلك ألنو يعتبر مغبونا ،أو وجد فيها

عيوبا ،فلو كانت الثياب كلها على رقم واحد ،ولكن وجد في بعضها خروقا أو فتوقا فإف لو الخيار ،أو القدور

على رقم واحد ،وجد في بعضها كسورا أو عطبا أو نحوه فإف لو الخيار في أف يمسك أو يرد أو يطالب باألرش.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :كسر األشرطة الغنائية والمجبلت المحرمة أو سرقتها ،حيث يقوؿ :لقد

سرقتها لنفسي ثم تبت ىل أغرـ قيمتها أـ ال؟

ج :إذا كانت أشرطة غنائية أو أفبلما أو صورا محرمة فبل قيمة لها ،سواء اشتراىا أو سرقها ،فلو اشتراىا وقاؿ

أعطني ألني بعتك ،فإنو ال يستحق شيئا ،وحيث إنك تبت فإنك ال تعد لمثل ىذا ،ال لسرقة وال لشراء أو نحو

ذلك.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :ىل يجوز استئجار سيارة األجرة التي تسمى اللموزين بعد نداء الجمعة

الثاني؟

ج :نعم يجوز إذا كاف المسجد بعيدا ،إذا سمعت المؤذف وأنت بعيد فلك أف تستأجرىا حتى توصلك إلى

المسجد بسرعة ،أما استئجارىا وترؾ المسجد فبل يجوز.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ  :ىل يجوز البيع داخل فناء المسجد -في الحوش مثبل -الخاص

بالمسجد كبيع المساويك ونحوىا؟

ج :ال ،إنو يتسامح في ىذا قبل اإلقام ة ،ولكن يكوف في خارج المصلى؛ يعني الذي يصلى فيو ،فلو كاف عند

األبواب أو التوسعة.

س :أحسن اهلل إليكم ،ذكرتم -حفظكم اهلل -أنو يجوز بيع الدؼ ألف منفعتو مباحة ،مع العلم أف بعض الناس

قد يستخدمو في أمور محرمة فكيف يكوف القياس حاؿ ذلك؟

32

شرح كتاب التسهيل في الفقو
............................................................................................................
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

ج :إذا كانت اآللة نافعة أباحها الشرع فبل عبرة بمن يستعملها في غير ما أباح اهلل ،فإف كل شيء ممكن أف

يستعمل فيما حرـ اهلل ،مثبل البر الذي يصنع منو الخبز قد يستعملو أناس فيما حرـ اهلل ،في أطعمة محرمة أو

نحو ذلك ،فالعبرة باإلباحة الشرعية.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من طاجكستاف يقوؿ :في ببلدنا إذا ذبح تارؾ الصبلة ذبيحة ىل يجوز لي

األكل منها ،علما أنو جاىل بحكم تركو للصبلة؟

ج :إذا كاف ُمصرا على أمر ي كفره كترؾ الصبلة فبل يباح ما ذبحو ،أما إذا كاف غير مصر إنما يترؾ أحيانا ثم

بعد ذلك يتوب لعلو يباح.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :سماحة الشيخ ،إذا كانت الصبرة معلومة القدر والقفيز كذلك ،فكيف

يكوف الحاؿ؟

ج :إنما إذا لم يكن معلوما قدرىا ،ىذا الذي يكوف استثناء القفيز يصيرىا مجهولة.

س :أحسن اهلل إليكم :ما ىو الضابط في تعريف الجهالة والغرر التي يحرـ معها البيع أو اإليجار تعريفا جامعا

مانعا؟

ج :الجهالة :ىي عدـ تصور الشيء على ما ىو عليو ،فلو قاؿ لك قائل :أبيع كساء ومن صفتو كذا وكذا،

وأنت ال تعرفو ولم تعرؼ جنسو فإنو عندؾ مجهوؿ ،وىكذا لو قاؿ :أبيعك حذاء من صفتو كذا وكذا وأنت ما
رأيت جنسو وأنك ال تتصوره .فالجهالة :ىي أال يتصور المشتري ذلك المبيع ،وإنما ُوصف لو والوصف غير
دقيق.

س :سائل -سماحة الشيخ -يقوؿ :صليت صبلة الظهر وبعد االنتهاء ذىبت ألداء السنة -النافلة -فجاء

رجل وصف بجانبي ليصلي فريضة الظهر ،وكنت أنا في الركعة الثانية من نافلتي فقلبت النية إلى فريضة وصليت
بو الفريضة كنوع من الصدقة عليو ،فهل فعلي ىذا صحيح أـ ال؟

ج :صحيح ،ولكن ال تقلب نفسك ،ال تقلب صبلتك فريضة ،إنما اقلبها نافلة لك وىي فريضة عليو ،يعني

صبلتو فريضة وصبلتك نافلة ،وتصح صبلة المفترض خلف المتنفل.
أحسن اهلل إليكم ،وصل اهلل على محمد.
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بيع المنابذة والمبلمسة

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبٌن والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلٌن ،أما بعد ،فيقوؿ
اإلماـ البعلي -رضبو اهلل -تعاىل يفكتاب البيع:
"وال رنوز بيع منابذة وما فيو غرر ،وال عبد مسلم لكافر ،وال مكيل أو موزوف قبل قبضو ،وال شراء سلعة باعها
نسيئة ومل تتغًن بأقل مما باعها نقدا ،وإف باع ما رنري فيو الربا نسيئة مل رنز أف يشرتي بثمنو قبل قبضو ما ال رنوز
بيعو بو نسيئة.
باب اػبيار :يثبت ؽبما يف اجمللس ومدة معلومة شرطاىا وخيار الغنب والتدليس ،ويرد مع اؼبصراة عوض اللنب
صاع سبر ،وسنًن يف اؼبعيب إف مل يعلمو وقت العقد بٌن الرد واإلمساؾ مع األرش ،ولو تعذر الرد فلو األرش.
وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحتو كصفة يف الثمن أو اؼبثمن صحيح ،ويفسخ بفواتو ،وإف علق
البيع أو شرط عقدا آخر أو رىنا ؿبرما أو ؾبهوال أو ما ينايف العقد فباطل ويف العقد رواية.
ويصح شرط نفع البائع يف اؼببيعكحمل اغبطب وجزؿ الرطبةكشرط البائع نفع اؼببيع مدة تعلم ،وال يصح صبع
شرطٌن من ذلك.
ويصح بيع العربوف ،ومىت اختلفا يف قدر الثمن ربالفا وتفاسخا ويبدأ بيمٌن البائع ،وإف أخرب بثمن اؼببيع فزاد
رجع عليو بالزيادة وحطها من الربح أو النقص يف اؼبواضعة ،وإف غلط على نفسو خًن اؼبشرتي بٌن الرد وإعطائو ما
غلطو ،ومىت اشرتاه مؤجال أو ممن ترد شهادتو لو أو باعو بعد صفقة ال ينقسم شبنها عليها باألجزاء ومل يبينو وقت
زببًنه بالثمن فللمشرتي اػبيار".
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

أشرؼ المرسلين نبيينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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جاء النهي عن بيع الغرر ،أف النبي 

نهى عن بيع الغرر ،أي :كل شيء فيو غرر فبل يصح بيعو ،ومن ذلك

المنابذة والمبلمسة ،ورد النهي بخصوصها ،وفسرت المنابذة بأف يقوؿ :كل ثوب نبذتو إليك فهو لك بكذا.
والثياب تختلف :منها قصير وطويل ،وجديد وقديم ،ومنها َخلِق وجديد فربما يخطف ثوبا قيمتو ثبلثة وينبذه
عليو فيكوف قيمتو في األصل عشرة ،أو قيمتو عشرة ويأخذه بثبلثة ،فيكوف ذلك ضررا على أحد المتبايعين.

أكثر ما يمثلوف بالثياب ،أف يقوؿ :أي ثوب نبذتُو إليك ،أي ثوب نبذتَو إلي ،وقد يمثلوف بغير ذلك من السلع

فإف السلع كثيرة كاألمتعة مثبل أو األواني أو األحذية أو األدوات المستعملة أو ما أشبو ذلك.

وأما المبلمسة فاشتقاقها من اللمس ،وأف يقوؿ مثبل :أي ثوب لمستو آخذه بعشرة ،إذا كانت الثياب مختلفة

ووقعت يده على ثوب يساوي عشرين إذا أخذه بعشرة أضر البائع ،إذا كاف يساوي ثبلثة وأخذه بعشرة أضر

المشتري ،وما أشبو ذلك.

وىكذا كل ما فيو غرر؛  مر النبي  على رجل يبيع طعاما تمرا أو برا وقد نشره فأدخل يده فأصابت بلبل
-رطوبة -فقاؿ ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟ قاؿ :أصابتو السماء -أي المطر -قاؿ :ىبل جعلتو أعبله كي يراه

الناس -يعني :ىذا الرطب ،من غش فليس مني  كأنو يقوؿ :إنك إذا أردت الكيل فإنك تكيل لو من ذلك
الرطب ،فتكوف بذلك قد خدعتو.

فيعم ذلك كل من يخفي شيئا من سلعتو فيو نقص أو غرر أو عيب ،فإنو بذلك يكوف قد خدع اآلخر ،فكل ما

فيو غرر فإنو يُنهى عنو.

وقد كاف أىل الجاىلية يتعاملوف بمعامبلت فيها غرر ،فورد النهي عنها ،فمنها بيع حبل الحبلة ،وصورتو :أف

يقوؿ بعتك ولد ولد ىذه الشاة أو ىذه الناقة ،إذا حملت ثم ولدت أنثى ،ثم حملت األنثى فولدت فإف لك ولد

الولد ذكرا أو أنثى حيا أو ميتا ،واحدا أو عددا وىذا فيو غرر.

وكذلك بيع الحب في سنبلو ال يُدرى ىل ىو جيد أو رديء ،وكذلك بيع التمر في رءوس النخل قبل أف يبدو

صبلحو؛ ألنو غرر.

"وال يجوز عبد مسلم لكافر"؛ لقوؿ اهلل -تعالى          :

فإف الكافر إذا اشترى ذلك العبد المسلم أىانو وحكره وأذلو وعذبو وربما يفتنو إلى أف يكفر؛ فلذلك ال يباع
 - 1سورة النساء آية .151 :
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عليو ،إال إذا كاف يعتق عليو كولده أو أبيو أو أخيو أو نحوه من أقاربو؛ فإنو إذا اشتراه وملكو عتق ،وإذا عتقو

فإنو يتصرؼ لنفسو حرا ،فأما إذا كاف يبقى في ملكو فبل يجوز.

إذا أسلم العبد الكافر وىو في ملك الكافر فإنو يُلزـ إذا كاف تحت والية المسلمين أف يزيل ملكو عنو ،بأف

يبيعو لمسلم أو يهبو لمسلم أو يعتقو؛ لئبل يبقى ىذا الرقيق المسلم تحت والية كافر ،وقد يقولوف :إنو سبب في

أف كثيرا من العبيد الذين عند الكفار يسلموف ألجل التخلص أو ألجل زواؿ الرؽ عنهم.

ونقوؿ :نعم ،إف ىذا قد يكوف سببا في إزالة الرؽ عن ىؤالء المماليك الذين كانوا كفارا ثم أسلموا تحت والية

كافر ،فيكره الكافر ويقهر :إما أف تبيعو وإما أف تعتقو وإما أف تهبو وال يبقى تحت واليتك.

بيع المكيل والموزوف
ذكر بعد ذلك :أنو "ال يباع مكيبل أو موزونا قبل قبضو" ،المكيل :ىو مثل الحبوب والمائعات ىذه مكيلة،

حتى ما يوزف عادة كالتمر يكاؿ؛ وذلك ألنهم ال يكنزونو فيبيعونو بالصاع ،وكذلك الزبيب يبيعونو بالصاع بالكيل،
وىكذا أيضا الحبوب :البر والشعير واألرز والذرة ونحوىا ىذه تباع بالكيل ،فإذا اشتريت شيئا بالكيل فبل تبعو

حتى تقبضو ،وقبض المكيل أف تكيلو ،إذ جاء في حديث  :ال يباع المكيل حتى يجري فيو الصاعاف ،صاع

البائع وصاع المشتري . 

معنى ذلك :أنك إذا وجدت كومة صبرة من البر أو من التمر أو نحوىما واشتريتها كلها فبل تتصرؼ فيها حتى

تكيلها؛ وذلك ألنها ال تزاؿ في ضماف البائع ،لو تلفت قبل أف تكتالها لضمنها البائع؛ ألنها لم تقبض وألنها لم
تخرج عن ملكو ،فإذا اكتلتها في أكياسك أو اكتلتها ونقلتها من ىذه البقاع على بقعتك فلك بعد ذلك أف تبيع

منها ،وال تبع أيضا إال بالصاع إذا كانت مكيلة.

وفي ىذه األزمنة يقل استعماؿ الصاع ،ويكوف الوزف بدلو ،األشياء التي كانت مكيلة أصبحت موزونة حتى
الشعير والبر واألرز وما أشبو ذلك ،فإذا كانت توزف فبل تتصرؼ فيها إال إذا كررتها بالوزف ،فتقوؿ للبائعِ :زف ىذه
الصبرة وأنظرؾ أف تساوي ،فإذا دخلت في ذمتك بالوزف فإنك بذلك تتصرؼ فيها :إما أف تأكل منها وإما أف

تهدي منها وإما أف تبيع منها؛ ألنها دخلت في ملكك بالكيل.

الذي يباع بالوزف ىو الذي ال يمكن كيلو ،اللحوـ تباع بالوزف ،يعني جميع أنواع اللحوـ :لحم السمك ولحم

الطير ولحم بهيمة األنعاـ ولحم الصيد ،ىذه كلها تباع بالوزف ،فإذا اشتريت ىذه اللحوـ المكومة فليس لك أف
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تبيعها وال أف تهدي منها إال بعد ما تكتالها ،ولو بقيت في مكانها وخاست فإنها تكوف للبائع ،لك أف تتركها

وتقوؿ :تغيرت ،وىكذا لو احترقت أو سرقت فإنها من ماؿ البائع ما لم تقبضها أنت.

المكيل بالكيل والموزوف بالوزف ،وىكذا أيضا المعدود بالعد إذا كانت تباع بالعدد ،مثل :حزـ األعبلؼ ومثل

حبات الجح والبطيخ ىذه تباع بالعدد ،ما دامت غير معدودة لك فبل يصح لك أف تبيعها حتى تقبضها بالعدد

وتعرؼ عددىا عشرين حبة أو مائة ،فإذا دخلت في ملكك فلك التصرؼ فيها كما تشاء ،فهكذا يجوز -والحاؿ

ىذه -بيعها بعدما تقبضها.

يقوؿ" :وال مكيل أو موزوف قبل قبضو" ،ولم يذكر المعدود ولم يذكر المزروع وكلها كذلك ،ال يبيعها إال بعدما

يعد المعدود ويزرع المزروع.

بيع العينة
يقوؿ" :وال يصح شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا" ماذا تسمى؟ تسمى العينة؛ وذلك
ألف عين السلعة خرجت إلى البائع ،ورجعت إليو ،باعك مثبل ىذه السيارة بثمانين ألفا َدينا ،ثم قاؿ :أنت سوؼ
تبيعها وأنا أحق بها ،أشتريها منك بستين ألفا ،رددت سيارتو عليو وأعطاؾ ستين ألفا وكتب في ذمتك ثمانين،

أليس ىذا ربا؟

ثمانوف مؤجلة سوؼ تدفعها وأنت ما قبضت إال ستين ،فكأف الستين بثمانين ،دراىم بدراىم ،ذُكر أف ابن
عباس سئل عن إنساف اشترى حريرة بمائة مؤجلة ،ثم ردىا على البائع بستين نقدا ،فقاؿ ابن عباس دراىم بدراىم

أكثر منها دخلت بينهما حريرة ،أي :ىذه الحريرة وىذه السيارة جعلت حيلة ألف يعطيك دراىم ويكتبها عليك

بأكثر منها ،وىذا عين الربا.
ولهذه المسألة شروط:

الشرط األوؿ  :أال تتغير السلعة ،أما إذا استلمت السيارة وصدمت بها ونقصت قيمتها ،أو اشتغلت بها مثبل

سنة نقصت قيمتها ،فبهذه الحاؿ للبائع أف يشتريها بأقل؛ وذلك لنقصها ،وكذلك لو تغيرت بعمل ،بأف باعك
عشرين كيسا من البر ،ثم إنك طحنتها ولما طحنتو زادت قيمتها ،ثم إنو اشتراىا منك ،أنت اشتريتها مثبل بعشرين

ألفا ،ىذه الحنطة ،ولما اشتريتها بعشرين ألفا مؤجلة أعطيتها صاحب الطحن وطحنتها وخسرت عليها مثبل ألف
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أجرة الطحن ،ثم عرضتها للبيع فجاءؾ البائع فاشتراىا منك بنقص ألفين أو ثبلثة آالؼ ،ىذا يجوز؛ ألف العين

بدؿ ما ىي بر أصبحت دقيقا.
تغير ت َ

وىكذا ل و عمل فيها عمبل ،مثبل :اشترى أقمشة ،يعني لفات أقمشة ،مائة قطعة ،كل واحدة بمائة ،مجموعها

لما اشتراىا دينا فصلها كلها وخاطها وأصبحت ثيابا ،ثم إنك أنت البائع اشتريت
مائة بمائة عشرة آالؼ ،فهذه ّ

ىذه الثياب بتسعة آالؼ نقدا ،يجوز ذلك ألنها تغيرت عينها بدؿ ما كانت لفائف وأقمشة أصبحت ثيابا مفصلة،

ىذا شرط.

الشرط الثاني  :أال يكوف قد قبض الثمن ،مثاؿ ذلك إذا اشتريت سيارة دينا بسبعين ألفا وُكتبت في ذمتك ،ثم

إف السيارة بقيت عندؾ سنة أو نحوىا ،وىي لم تتغير ،ولكن وجدت الماؿ الذي ىو سبعوف ألفا ودفعتو إلى

صاحب السيارة وعرضت ها بعد ذلك للبيع فاشتراىا منك بستين ألفا ،يجوز ذلك؛ ألنو قد وصلتو قيمتها.

وىكذا مثبل شرط ثالث  ،وىو أف يشتريها بأقل من ثمنها الذي باعها بو ،فإذا اشتراىا بأكثر فلو ذلكن مثالو

اشتريت أكياس القهوة أو الهيل ،اشتريت الكيس دينا بمائتين وُكتب في ذمتك لو ،قيمة ىذه األكياس كل كيس
بمائتين ،وارتفع السعر وصار الكيس يساوي مائتين وعشرين نقدا ،فبعتو عليو الكيس بمائتين وعشرة أو عشرين

نقدا ودفعها لك ،ربحت حينئذ ،اشتراىا بأكثر مما باعك ،فهذا أيضا جائز.

وشرط رابع  :أف يكوف البائعاف لم يتغيرا ،أما إذا بعتها ألخيو ،السيارة التي باعكها لك بثمانين جاءؾ أخوه

وقاؿ :أنا أشتريها منك بسبعين نقدا ،فإف ذلك جائز لتغير أحد المتعاقدين ،وكذلك أيضا لو أنك وىبت السيارة
ألخيك وأخوؾ أراد بيعها وجاء البائع األوؿ الذي باعكها بثمانين واشتراىا من أخيك بسبعين فهذا جائز ،ىذه

شروط مسألة العينة.

ثم ا لخبلؼ فيها مع الشافعية الذين أباحوىا وقالوا :إذا كاف يريد بيع السلعة فسواء باعها على البائع أو على

غيره؛ ألنو ال غرض لو الستعمالها ،إنما يريد ثمنها وىي مسألة التورؽ؛ فؤلجل ذلك نُهي عنها من باب الرفق بو،

وإال فاألصل الجواز ،وىذا عند الشافعية.

ثم الدليل على منعها أوال :حديث عن ابن عمر أف النبي  قاؿ  :إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر

ذال ال ينزعو حتى ترجعوا إلى دينكم  فذكره لبيع العينة يدؿ
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللو عليكم ً
على ذمو ،وإف كاف ال يحرـ الرضا بالزرع ونحو ذلك ،ولكن ما خص بيع العينة إال دليبل على المنع منو ،والذين
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أباحوىا قالوا :إف ىذا للكراىة فإف اتباع أذناب البقر ليس حراما ،واتخاذ الزرع ليس حراما فكذلك العينة ال

تكوف حراما.

ومن األدلة على تحريمها أحاديث أـ ولد زيد دخلت على عائشة وكاف قد أولدىا -يعني كسرية -ثم بعد ذلك

أعتقها ،وصار لها ماؿ وصارت تتصرر وتبيع وتشتري ،فقالت لعائشة :إني بعت على زيد غبلما بثمانمائة إلى

العطاء ،واشتريتو منو بستمائة نقدا" يعني قالت :أنت اآلف بحاجة إلى ماؿ أبيعك ىذا العبد بثمانمائة -إلى

العطاء -وحيث أنك تريد أف تبيعو حتى تتصرؼ في ثمنو أشتريو منك بستمائة فكأنها أعطتو ستمائة بثمانمائة
مؤجلة ورجع عليها عبدىا.

فقالت لها عائشة :بئس ما بعت وبئس ما اشتريت ،أخبري زيدا أنو قد أبطل جهاده مع رسوؿ اهلل  إال أف
يتوب".

أنكرت عليها أنها باعتو بثمانمائة مؤجلة ثم اشترتو بستمائة نقدا فكأنها اشترتو بستمائة نقدا ،فكأنها قالت:

خذ ىذه الستمائة وأعطني عند العطاء ثمانمائة ،أنكرت عليها عائشة.

الشافعية أجابوا عن ىذا الحديث فقالوا :إف زيد بن أرقم صحابي مشهور وال يمكن أف يتعاطى ما ال يجوز،

أخبر باألسواؽ وبالعمل فيها من عائشة ،فليست عائشة عارفة بما يجري في األسواؽ ،فلو كاف ىذا البيع
وإنو ُ
محرما لما خفي على زيد بن أرقم ،فهو أعلم بما يتعاملوف بو ،وعائشة إنما ذكرت ذلك من باب االجتهاد ،ولم

تذكر أنو مرفوع ،ولم تقل :قاؿ النبي  فرجحوا فعل زيد على كبلـ عائشة.
والجواب :أف عائشة ىي أـ المؤمنين وزوج النبي  وىي ممن يعرؼ سنتو معرفة تامة.
فبل يمكن أف تفتي بهذه الفتوى التي فيها وعيد ،وأنو يبطل جهاده إال وعندىا علم.

وبكل حاؿ لهم مناقشات في ذلك ،ىذا معنى قولو :شراء سلعة كسيارة ،باعها نسيئة يعني مدة سنة بثمانين

ولم تتغير؛ يعني ما تغيرت صفتها بصدـ أو نحوه ،فبل يشتريها بأقل؛ أي بستين ،أقل مما باعها بها نقدا ،فإنها
تكوف عادت عليو سلعتو ،وكتب في ذمة المشتري األوؿ ثمانين ،وإنما قبض منو خمسين أو ستين.

ذكر بعد ذلك مسألة أخرى :وإف باع ما يجري فيو الربا نسيئة لم يجز أف يشتري بثمنو قبل قبضو ما ال يجوز

بيعو بو نسيئة ،ىذه مسألة قد يكوف فيها خفاء ،وقد يقع الناس فيها بكثرة.
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يأتينا -إف شاء اهلل -أف ربا الفضل عند اإلماـ أحمد يجري في المكيل والموزوف ،وال يجري في غيرىما؛ ال

يجري في سائر ما ال يكاؿ ،يجوز بيع الثوب بالثوبين ،والفرس بالفرسين ،والناقة بناقتين ،وال يكوف ىذا ربا،
ويجوز من
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الحباؿ ونحوىا عشرة أذرع بعشرين ذراعا من الحباؿ ،ويجوز قدح بقدحين ،وإناء بإناءين ،كأس بكأسين ،أو
بأكثر أو بأقل ،ىذا ال يجري فيو الربا ،وىكذا.

أما الذي يجري فيو الربا فمثل المكيل والموزوف؛ فإذا اشتريت منو مثبل ثبلثمائة صاع من البر ،ثم لما اشتريتها

مؤجلة ثبلثمائة صاع بستمائة أو بتسعمائة لاير ،بقيت في ذمتك وحل األجل ،ولم تجد الدراىم ولكن وجدت
عندؾ تمرا أو شعيرا أو أرزا ،وقلت لصاحب الدراىم :عندي من الدراىم قيمة البر ثمانمائة أو بتسعمائة لاير قيمة

ذلك البر ،اشتر مني ىذا التمر أو ىذا الشعير أو ىذا األرز ،فهل يجوز ذلك؟ ال يجوز؛ ألف من شرط االثنين

اللذين في علة أنهما ال يباعاف إال يدا بيد ،كما ذكروا ذلك في باب الربا ،مع جواز االختبلؼ في الكمية.

صورة ذلك :إذا بعت تمرا ببر ،التمر عشروف صاعا والبر عشرة ،فبل بد أف يكوف يدا بيد ،أف تحضر التمر

وتحضر البر وتقوؿ ىذه العشرة بهذه العشرين عشرة آصع بعشرين صاعا يدا بيد ،مع اختبلؼ الجنس ،ولكن

العلة واحدة؛ ىذا مكيل وىذا مكيل ،ال يباع إال يدا بيد ،فأنت اآلف اشتريت في ذمتك صاعا من البر ،وجاءؾ
يطلب ثمنو تسعمائة لاير ،فبل تبعو برا ،وال تبعو شعيرا ،وال أرزا ،وال قهوة ،وال زبيبا ،وال قرنفبل ،وال سكرا ،وال
دىنا بثمن ذلك البر ،ال تبعو ،لماذا؟ ألنك تبيعو ربويا بربوي من غير تقاض ،والربوي إذا اتفقت فيو العلة ال يباع

إال يدا بيد -كما مثلنا -ىذه اآلصع من البر بهذه اآلصع من التمر يدا بيد.

فهمنا إذا باع ما يجري فيو الربا نسيئة -يعني مثل البر -لم يجز أف يشتري بثمنو قبل قبضو ما ال يجوز بيعو

بو نسيئة ،النسيئة الغائب؛ يعني باعك -كما مثلنا -مائة صاع بثبلثمائة صاع نسيئة؛ يعني غائبة ،فبل تشتر بثمنها
أي بثبلث المائة قبل قبض الثبلثمائة ال تشتر بها ما ال يجوز بيعو كالتمر أو األرز ،وما ال يجوز بيعو بو نسيئة،

وفي الغد -إف شاء اهلل .. -إذا أتينا باب الربا.

باب الخيار
خيار المجلس
وصل ذكر بعد ذلك باب الخيار ،يُعرفونو بأنو" :طلب خير األمرين من اإلمضاء أو الرد"؛ يعني من االختيار؛

وذلك ألف البائع قد يندـ ،أو قد يرى عيبا أو نحو ذلك ،أو قد يستغني عن ىذه السلعة؛ فؤلجل ذلك لو الخيار

حتى يتمكن من الرد ،أو من اإلمضاء ،ذكر أنو يثبت لهما -أي للبائع والمشتري -في المجلس ويسمى خيار
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ماشيين،

42

شرح كتاب التسهيل في الفقو
............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

إذا تبايعا فلكل منهما الخيار؛ لقوؿ النبي   البيعاف بالخيار ما لم يتفرقا ،وكاف جميعا  أو يخير أحدىما
صاحبو ،فإف خير أحدىما صاحبو فقد وجب البيع ،وإف تفرقا بعد أف تبايعا ،ولم يطلب أحدىما الفسخ ،فقد

وجب البيع.

البيع عقد الزـ ،من العقود التي ال يقدر أحد المتبايعين على ردىا؛ أي بعد تماـ العقد ،ال يقدر على ردىا إذا

تم البي ،كذلك يكوف لو الخيار ،لكل من البائع والمشتري ،ما داما جميعا ،وىذا أثبت العمل بو اإلماـ أحمد

والشافعي ،ولم يعمل بو م الك وال أبو حنيفة ،وجعبل البيع الزما ال يقدر على فكو وال على رده ،سواء ندـ البائع

أو ندـ المشتري ،ولكن ثبتت فيو أحاديث ،حديث عن ابن عمر -عبد اهلل -وحديث عن حكيم بن حزاـ

وغيرىما ،بهذا اللفظ  :البيعاف بالخيار ما لم يتفرقا . 

وىكذا جاءت ىذه األحاديث؛ وتأوله ا المالكية انتصارا لمالك لما لم يعمل بها ،وعذر مالك أنو ال يعرؼ

ذلك عند أىل المدينة ،يقدـ عمل أىل المدينة على األحاديث ،مع أنو روى الحديث عن نافع عن ابن عمر
مرفوعا ،ذكره في كتابو الذي ىو الموطأ ،ومع ذلك لم يعمل بو.

المالكية يقولوف :إف المراد بالتفرؽ التفرؽ باألقواؿ ،يعني ما داما متساومين يسوـ ويسوـ ويعرض يعرض ،فإذا

قاؿ :بعتك ،قاؿ :قبلت؛ عدوا ىذا تفرقا ،ىذا أمر عجيب وتكلف ،تكلف في رد السنة ،فإنهما قبل العقد

واإليجاب ال يسمى متبايعاف ،وليس ألحدىما ملك في ماؿ اآلخر ،فبل يسمى متبايعاف إال إذا حصل العقد:

بعتك قبلت ،ىذا ىنا يسمى بيّعاف ،وبكل حاؿ أنهم تكلفوا في رد ىذا الحديث.

ثم نقوؿ قد عمل بو الصحابة مع طوؿ المجالسة ،مع طوؿ الجلوس ،وذلك أف قوما كانوا في غزو ،فوقف

عليهم رجل على فرس ،فساوموه فرسو فباعها وقبض ثمنها ،ولكنو بات معهم ،ولما أصبح أراد أف يذىب بفرسو

ون دـ ،فقالوا لو :قد بعتنا .فقاؿ :ال حاجة لي في بيعها .فترافعوا إلى أبي برزة األسلمي؛ فردىا عليو ،وقاؿ :إذا لم
يكن قد فارقكم فلو الحق في رد البيع ،ولو أنو ناـ معكم ،ولو أنو أكل معكم ،فبل يسقط حقو من الرد.

ذكر عن اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل -لما نقل ىذا الحديث من الموطأ تعجب وقاؿ" :ال أدري ىل اتهم نفسو

أو اتهم نافعا؟ وال أقوؿ :إنو اتهم ابن عمر .يعني ىل اتهم نفسو عندما حدث بهذا الحديث ،قاؿ :يمكن أني
غلطت ،يمكن أني أخطأت ،أو اتهم شيخو نافعا؟ مما يدؿ على أف ىذا الحديث قد أنكر تركو على اإلماـ

مالك.
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ىذا خيار المجلس ،يثبت في البيع ،إذا باع كيسا وندـ البائع وندـ المشتري -قبل التفرؽ -فلهما الخيار،

وكذلك الصرؼ؛ لو صرؼ جنيها مثبل بثبلثمائة قبل التفرؽ ندـ أحدىما ،فإنو -والحاؿ ىذه -يصح بيعو؛ يعني

إذا ندـ البائع أو ندـ المشتري ،فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ،سواء صاحب الجنيو أو صاحب الدراىم.
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ويثبت في اإلجارة؛ يعني لو استأجرت مثبل بيتا بعشرة آالؼ ،ثم ندـ صاحبو قبل التفرؽ فلو الخيار ،وكذلك

لو ندمت أنت قبل التفرؽ فلك الخيار ،حتى يتم التفرؽ ،ويثبت في السلم دوف سائر العقود ،يثبت للبائع الصلح

بمعناه ،والصرؼ ،والسلم ،واإلجارة ،دوف سائر العقود.

يعني العقود الواجبة؛ يعني كالوقف ،ال خيار فيو ،وعقد النكاح ال خيار فيو ،وأما العقود الجائزة فبل حاجة فيها

إلى خيار؛ الوكالة يقدر أف يفسخا ولو بعد شهر ،وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والمضاربة ال خيار فيها؛

يعني ال حاجة إلى الخيار.
وأقساـ الخيار ثمانية:

األوؿ :خيار المجلس ،والثاني :خيار الشرط ،والثالث :خيار الغبن ،والرابع :خيار التدليس ،والخامس :خيار

ال معيب ،والسادس :خيار التخبير ،والسابع :خيار االختبلؼ في الثمن أو في المثمن ،والثامن :خيار الخلف في
الصفة ،ىكذا ذكروىا ثمانية.

خيار الشرط

ومنها خيار الشرط؛ لقولو 

 المسلموف على شروطهم ،إال شرطا أحل حراما أو حلل حراما  ؛

الشرط ىو" :اشتراط أحد المتبايعين على آخر ما لو فيو منفعة" ،فإذا شرط الخيار فإف لو ذلك ،سواء البائع أو
المشتري ،فقد يندـ ىذا في مدة الخيار وقد يندـ ىذا ،فإذا باعك بيتا وقلت :لي الخيار شهرا ،ثم بحثت عن

الجيراف ،وبحثت عن أساس الدار ،وبحثت عن مادة بنائو ونوع ذلك ،واتضح لك أنو غير مناسب بسبب الجيراف

ونحوه ،بعد نصف شهر قلت :إني استخرت ،وإني ال أريده ،رد علي ثمني؛ يجوز ذلك.

وىكذا لو اشتريت سيارة وقلت :لي الخيار خمسة أياـ في تجريبها ،ولما جربتها بعد ىذه المدة ما صلحت؛

رددتو وقلت :أنا قد اشترطت ،رد علي دراىمي وخذ سيارتك ،وىكذا لو اشتريت شاتا فيها لبن ،ثم إنك
اختبرتها ،اشترطت لك الخيار ولم يعجبك لبنها ،أو بقرة ولم يعجبك لبنها ،فإف لك الخيار في ىذه المدة ،شهرا

أو نصف شهر أو نحو ذلك ،ىذا يسمى خيار الشرط.

وقد يندـ البائع ،إذا كاف لو الخيار وندـ استرجع سيارتو أو داره ،إذا قاؿ :أنا أبيعك الدار بمائتي ألف ،ولكن

لي الخيار لمدة شهر ،بحث فلم يجد دارا غيرىا ولم يجد ،ورأى أنها أنسب وأفضل؛ فعند ذلك استخار وقاؿ:
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وبدأ يبحث عن سيارة ،بحث ولم يجد ،فرجع إليك وقاؿ :ما وجدت ،رد علي سيارتي وخذ ثمنك؛ وذلك ألني

ظننت أف أجد بهذا الثمن أحسن منها؛ فلو ذلك وترد عليو ثمنو ،ىذا يسمى خيار الشرط.

وىكذا في اإلجارة :لو استأجرت مثبل ىذه الدار ،استأجرتها شهر جمادى الثانية ،أنت اآلف بقي على جمادى

الثانية نحو اثنين وعشرين يوما ،فقاؿ المؤجر :أجرتك ىذا الشهر بألف ،ولكن لي الخيار بقية ىذا الشهر ،أو

قلت أنت :لي الخيار بقية ىذا الشهر ،فندمت فلك أف تطلب الدراىم وتقوؿ :دارؾ لك ،وىو أيضا كذلك لو أف

يندـ ويرد عليك دراىمك ،ويقوؿ :ال أستغني عن داري؛ ىذا خيار الشرط.

والملك في ىذه المدة للمشتري ،مدة الخيارين ،إال في اإلجارة فإنها ال تستوفى قبل تماـ العقد ،فلو اشتريت

منو شاة أو ناقة ،ودفعت لو الثمن ،وقاؿ :لي الخيار خمسة أياـ؛ فلمن يكوف لبن ىذه الناقة أو ىذه الشاة؟
يكوف للمشتري؛ ألنها في ملكو في ىذه المدة ،وكذلك ما يحصل منها ،مثبل إذا كاف المبيع عبدا فنفقتو عليك

أيها المشتري ،واستخدامو لك تستخدمو في مدة الشهر ،وىكذا أجرة الدار إذا اشتريت الدار بمائة ألف واشترط

لك ال خيار شهرا وأجرتو ىذا الشهر فأجرتو ىذا الشهر ،فاألجرة لك ،لكن إذا ندـ نصف الشهر ترد عليو أجرة
النصف اآلخر التي لم تستحقها ،ويرجع إليك ثمنك.

وكذا الثمرة إذا اشتريت منو بستانا ،نخبل وعنبا وتينا وزيتونا ورمانا ،اشتريتو وقاؿ :لي الخيار شهرا ،أو قلتو

أنت ،وفي ىذه المدة -قبل أف يسترده -صرمت بعض النخل ،أو اقتطفت بعضو ،أو اقتطعت بعض الرماف ،أو
التين أو العنب؛ فإنها لك مقابل تصرفو في دراىمك ،ىو اآلف يتصرؼ في دراىمك ،ربما أنو يربح فيها؛ فلك في
ىذه المدة أف تأكل من ىذا الشجر ،من ىذا الرماف أو العنب أو نحو ذلك ،ولك أف تبيع منو ما يجوز بيعو وما
بدا صبلحو ،فإذا ندـ واسترد منك البستاف ال يطالبك بما أكلت أو بما اقتطعت من ىذا الثمر ،وال تطالبو بربح

دراىمك؛ فهذا يسمى خيار الشرط.

خيار الغبن
الثالث :خيار الغبن ؛ ذكروا منو إذا كاف الغبن بزيادة ثلث ،إذا اشتريت الثوب بخمسة عشر والناس يشترونو

بعشرة ،ارجع إليو وقل :غبنتني ،بعتني ما يساوي عشرة بخمسة عشر ،خدعتني ،أنا جاىل بالسلع ،وال أعرؼ
ىذه الحيل ،فكيف تخدعني وتكذب علي؟ رد علي دراىمي وخذ ثوبك ،أو رد علي ما زاد ،الزيادة التي ىي

خمسة ردىا علي ،ىذا يسمى خيار الغبن.
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ذكروا لو ثبلث صور :تلقي الركباف ،وزيادة الناجش وزيادة المسترسل.

تلقي الركباف وردت فيو أحاديث ،الركباف ىم الجلب ،إذا وافاىم إنساف قبل أف يدخلوا األسواؽ ،واشترى

منهم غنما أو إببل ،أو اشترى منهم مثبل فواكو من الجح ونحوه قبل أف يدخلوا األسواؽ ،وىم ال يدروف أنها
غالية ،واشتريت منهم برخص وخدعتهم؛ فإذا قدموا السوؽ فلهم الخيار إذا علموا بأنك غبنتهم ،وكذلك من

صوره بيع الجاىل ،الجاىل إذا جاء إلى البائع وقاؿ :بعني ىذا الثوب .فقاؿ :كم تدفع؟ فقاؿ الجاىل :عشرة.
فقاؿ :ال .فزاده فقاؿ :إحدى عشر ،ثم قاؿ :اثني عشر ،ثم قاؿ :ثبلثة عشر ،وأخذ يسترسل يظنو صادقا ،فبدال
ما ىو باثني عشر اشتراه بسبعة عشر أو اشتراه بعشرين؛ ألنو جاىل بالسلع وظن أف صاحبها صادؽ ،فزاد فيها

واسترسل ،ثم تبين أنو قد غبنو بهذا الغبن؛ ففي ىذه الحاؿ لو أف يسترده ،أو يسترد الزيادة.

كذلك أيضا زيادة الناجش ،والنجش حراـ ،ذكره النبي  مع المنهيات؛ لقولو  :ال تقاطعوا وال تدابروا
وال تنافسوا وال تناجشوا  فإذا -مثبل -قدمت سيارة لتباع بالمزاد العلني ،وكاف ىناؾ ناجش يزيد في السلعة
وىو ال يريدىا ،فبدؿ ما ىي تساوي عشرين ألفا أخذ يزيد؛ ألنو أصغر راغبا ،فقاؿ :بأحد وعشرين ،فقلت :أنت

باثنين ،فقاؿ :بثبلثة ،فقلت :بأربعة ،قاؿ :بخمسة ،فقلت :بستة ،قد تصل إلى ثبلثين ،وىي ال تساوي إال
عشرين؛ لما رأيتو يزايدؾ ظننت أنو صا دؽ يريدىا ،وىو إنما يريد أف يغرؾ أو ينفع البائع ،فإذا علم بأنك ال تزيد
توقف عن الزيادة ،إذا وصلت إلى ثمانية وعشرين علم أنك ال تزيد؛ ألنك قد عرفت بأنها ال تساوي فتوقفت،
فقالوا :بعناؾ بثمانية وعشرين ،ثم تحققت بأنها ما وصلت إال بسبب ىذا الناجش؛ لك الخيار ،ترجع إليهم

وتقوؿ :بحثت وىي ال تساوي إال عشرين ،وأف ىذا الذي زايدني إنما يريد أف ينفعكم وال يريد إال أف يغرني ،وأنو

ليس لو غرض بهذه السيارة ،ىذا ىو خيار الغبن.

خيار التدليس
الرابع :خيار التدليس :التدليس ىو من الدلسة التي ىو إظهار الشيء بمظهر حسن ،ومثلوا لو بأمثلة ،وقد ال
تكوف معروفة في ىذا الزماف ،ولكن يمكن أف يلحق بها غيرىا ،مثبل يقولوف :كتسويد شعر الجارية إذا عرض
جارية للبيع ،وقد ابيض شعر رأسها سوده؛ يريد أف يزيد الناس في ثمنها ويظنونها شابة ،فهذا حراـ؛ ألنو تدليس،

وكذلك مثلوا بجمع ماء الرحى وإرسالها عند أرضو ،الرحى عبارة عن حجرين متساويين في التدوير وتدور ،ىذه
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الرحى على الماء ،إذا أرادوا أف يطحنوا القمح فإنهم يجعلونو في فرض لها ،ثم يجعلوف للرحى ألواحا تديرىا
المياه؛ بمعنى أنو جاء ىنا لوح ينغمس طرفو في الماء ،واآلخر ىناؾ لوح ،والثالث كذلك ،فإذا أرسلوا الماء بقوة
دفع ىذا اللوح بسرعة؛ ثم جاء اللوح الثاني ودفعو ،ثم جاء اللوح الثالث ودفعو ،فبل تزاؿ تدير بسرعة ليظن

المشتري أف ىذه عاداتها ويزيد في ثمنها ،وإنما ىذا بجمع مائها حتى كثر.

ولكن من أمثلة التدليس التصرية؛ المصراة يقوؿ :يرد ماء المصراة عوض اللبن صاع تمر ،ىذا من خيار

التدليس؛ إذا أراد أف يبيع الشاة أو الناقة أو البقرة ترؾ حلبها يومين ،فإذا جلبها ورآىا الناس وإذا أخبلفها مليئة

بهذا اللبن ،فيزيدوف في ثمنها ،وإذا حلبوىا في اليوـ التالي وجودىا قد نقصت فتيقنوا بأنها قد غُش بها ،وأنها
مصراة ،وتسمى محفلة؛ فلهم الخيار ،وإذا أرادوا ردىا ردوا معها صاع تمر ،وىذا الصاع ثمن اللبن الذي معها،

سواء كاف يساوي صاعا أو يساوي أكثر أو أقل؛ وذلك ألف اللبن الذي معها ملك للبائعين ،وأما لبن اليوـ الثاني
والثالث فإنو ملك للمشتري؛ وذلك ألنو مقابل علفو ومقابل حفظو ،ومقابل ما لو ماتت وىي عنده فإنها من

ضمانو؛ لقوؿ النبي 

 الخراج بالضماف  ولو قدر مثبل أنو احتفظ بذلك في ثبلجة اللبن األوؿ ،ثم

حلبها في ا ليوـ الثاني والثالث ،ورد ذلك اللبن لما ردىا ورأى أنها محفلة ،رده بحابلو وقاؿ :ىذا لبنك الذي
أخذتو في شاتك خذه وخذ شاتك فبل بأس ،وأما إذا شربو فإنو يرد معها صاع تمر؛ يعني قدر كيلوين ونصف من

التمر مقابل ذلك اللبن ،وىذا معروؼ أنو ليس مثل اللبن؛ وليس مثل قيمة اللبن ولكنو من باب الصلح.
وألغز بعض العلماء لغزا في ذلك فقاؿ:

 ضمانا ببل مثل وعن قيمة خبل

سألتك ىل من موضع أوجبوا لو





ىو ىذا ىو حليب المصراة ليس صاع التمر قيمة لو وليس مثبل لو ،ولكنو مصالحة.
التدليس يحصل كثيرا يحصل في الباعة ،ويكوف ذلك من الغش ،مررت بالذين يبيعوف األعبلؼ البرسيم ،وإذا

عنده حزـ قد زوت وخزى ظاىرىا وكاد أف يلبس أي ييبس ،وال يقبلها أحد فعمد إلى ربط حزامها ،وأدخل ذلك

اليابس الزاوي في جوفها ،وجعل أعبلىا -الذي كاف في الوسط -جديدا لو لمعاف؛ يريد بذلك أنها تُشترى
بسرعة ،إذا رأوىا ظنوا أنها فس دت في ىذه الساعة ،فقلت لو :إف ىذا من التدليس .فقاؿ :ليس بتدليس ،أنا
أبيعها وىم ينظروف إليها .أنكرت ذلك ولكنو لم يقبل ،وأمثاؿ ذلك كثير؛ ىذا ىو التدليس.
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خيار العيب

الخامس :خيار العيب :خيار العيب ىو ما ينقص قيمة المبيع ،فإذا وجد أف الشاة مريضة ،أو وجدىا عوراء ال

تصلح لؤلضحية مثبل ،أو وجد في السلعة عيبا كخروؽ في الثوب ،أو خروقا في القدر أو في اإلبريق ،يعني عيب

ينقص قيمة السلعة؛ فالعادة والواجب على البائع أف يبين العيوب ،ويقوؿ :أنا بريء من ىذا العيب ومن ىذا
العيب إذا لم يبينو فإنو قد خدع المشتري ،فللمشتري الخيار؛ يخير في المعيب إذا لم يعلمو وقت العقد ،يخير

بين الرد واإلمساؾ مع األرش ،إذا تعذر الرد فلو األرش.

فإذا مثبل تعذر الرد بأف ذبح الشاة ووجد فيها عيوبا ولكنو أكلها ،يُنظر كم ينقصها ىذا العيب؟ ىذا المرض

الداخلي كم ينقصها؟ فإذا قالوا :ينقصها الربع أو الثلث أو الخمس؛ فإف المشتري يطالب البائع بهذا النقص

ويقوؿ :إف فيها عيبا ،وأنت لم تبينو لي ،أما إذا كانت الشاة موجودة فإف لو الخيار؛ إما أف يقوؿ أعطني قيمة
العيب ،ربع الثمن أو خمسو أو سدسو ،أو خذ شاتك ورد علي دراىي ،لو ذلك.

وىكذا إذا وجد خروقا في الثوب وقاؿ :إني قد لبستو ،وقد استمتعت بو ،وقد رفوت تلك الخروؽ ،في ىذه

الحاؿ لو أف يطالب باألرش ،األرش قيمة العيب ،كم ينقصو ىذا العيب وىذه الخروؽ؟ ينقصها رياال ريالين،

أعطني األرش ،أما إذا لم يرض وقاؿ :ثوبك ما لبستو وال يزاؿ جديدا ،وال أقنع بهذا ،رد علي دراىمي؛ فلو ذلك،

ىذه أمثلة من الخيار.

يعني مر بنا اآلف خمسة ،وىي :خيار المجلس ،خيار الشرط ،خيار الغبن ،والرابع خيار التدليس ،والخامس

خيار العيب ،والبقية نكملها غدا -إف شاء اهلل -واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،أخ سائل من العراؽ يقوؿ :انتشر في ببلدنا في ىذه األياـ -والعياذ باهلل -بكثرة ،تجد

الكثير من الناس من يعمل بالربا؛ إذ يبدلوف الفئة النقدية ذات العشرة آالؼ دينار بفئة نقدية ذات ستة آالؼ

دين ار أو سبعة ،والسؤاؿ اآلخر ىل يجوز أف نحوؿ العملة العراقية فئة العشرة آالؼ دينار إلى مائة وأربعين ألفا،
يقوؿ :أشتري مائة دوالر بمائة وأربعين ألف دينار؟

ج :نرى أنو ال يجوز إذا كانت العملة واحدة ،عندنا اآلف إذا تمزقت الورقة فئة مائة أو فئة مائتين تذىب إلى

ال مؤسسة ويبدلونها لك ،على أنها أصبحت ال تصلح للمعاملة ،وأما عندىم فإذا كاف ىناؾ إبداؿ فبل يجوز
التفاضل ،ال يجوز أف يقوؿ ىذه الورقة متمزقة التي مثبل خمسة دنانير أعطني بها ثبلثة دنانير أو ال أعطيك إال

ثبلثة؛
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ال يجوز ذلك ألنها عملة واحدة ،أما إذا اختلفت القيمة ،يعني دينار عراقي مثبل يعني رخيص بدينار كويتي رفيع

فيجوز التفاضل.

س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل يقوؿ :لو أصيبت السلعة أو تلفت في مدة الخيار من يضمنها؟

ج :في مدة الخيار تكوف من ضماف البائع؛ ألنو إذا كاف تلفها بسبب العيب فهو الذي يضمنها ،وأما إذا

تلفت بسبب االستعماؿ ،استعملها المشتري ،فإذا تلفت فإنها من ضمانو وحينئذ يطالب باألرش.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :رجل يعمل مندوب مبيعات ،ويذىب إلى الشركات ،ويبيع عليهم أجهزة

كهربائية ال يملكها ،ويشتري لهم بعد أف يقبض منهم الثمن ،فهل يصح ذلك أـ ال؟

ج :في ىذه الحاؿ يبيعهم من غير جزـ ،يقوؿ :أنا أحضرىا لكم بكذا ولكم الخيار؛ فيكوف بيعا معلقا ،إذا

كاف واثقا بأف األكياس موجودة ،البر موجود ،التمر موجود ،القهوة موجودة ،وكذلك أيضا قطع الغيار إذا باعها
قبل أف يقبضها ،موجودة فإذا باعها ولم يقبضها ففي ىذه الحاؿ لهم الخيار.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :أنا مساىم في استمارات في بعض الشركات ،ىل الزكاة في نهاية الحوؿ

تكوف على رأس الماؿ واألرباح أـ مع األرباح فقط؟

ج :الزكاة على رأس الماؿ واألرباح ،ربح التجارة يتبع رأس الماؿ ،لو أف إنسانا بدأ التجارة ورأس مالو ألف،

ولما تمت السنة وإذا عنده عشرة آالؼ ،يزكي عشرة اآلالؼ.

س :أحسن اهلل إليكم ،وآخر يقوؿ :نرجو من فضيلتكم التكرـ ببياف كيفية أداء زكاة الماؿ الذي دخل في عقد

مضاربة ،بعد أف حاؿ عليو الحوؿ؟

ج :ىو ما ذكرنا؛ أنت مثبل عندؾ عشرة آالؼ ،وأنت ال تحسن التصرؼ ،ورأيت إنسانا يحسن التصرؼ؛

تقوؿ :خذ ىذه العشرة تاجر فيها بنصف الربح ،ابتدأ يتاجر فيها من شهر محرـ ،ولما كاف شهر ذي الحجة وإذا

العشرة قد ربحت عشرين ،وإذا عنده ثبلثوف ألفا ،منها ربح ذي القعدة وربح شواؿ وربح رمضاف وربح شعباف،
يجمعها كلها وإذا ىي ثبلثوف ألفا؛ عشرة رأس الماؿ وعشروف أرباح ،يزكي الثبلثين.

س :أحسن اهلل إليكم ،نرجو من فضيلتكم إعادة شرح قوؿ المؤلف  -رحمو اهلل تعالى" :-وال شراء سلعة

باعها نسيئة" مع ذكر المثاؿ.

ج :ذكرنا المثاؿ ،ولعلو قلنا :ولعلو يتضح ذلك إذا دخلنا باب الربا ،إذا أتينا باب الربا ،مثلنا بما إذا باعك

مائة صاع من البر بثبلثمائة لاير مؤجلة ،ولما حلت فقاؿ :أعطني ثبلثمائة .قلت :ما عندي ،ولكن عندي ىذا
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الشعير أو ىذا األرز أو ىذا الذرة ،خذه عن الثبلث مائة؛ ما يجوز ألنو كأنو باعك مائة صاع بمائة وعشرين

صاع شعير ،متفاوتين ،بين ىذا وبين ىذا سنة أو سنة ونصف ،فيكوف باعك قبل من دوف تقابض ،وبيع الشعير

بالبر ال بد أف يكوف يدا بيد ،وكذلك التمر بالزبيب ،وكذلك التمر بالقهوة ،ال بد أف يكوف يدا بيد.
س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :أحسن اهلل إلي ،ىل ىناؾ شروح على كتاب التسهيل؟

ج :ال أذكر شيئا ،ولكن شروحو كشروح الكتب التي غيره ،ما جاء بجديد ،فشرح الزاد يكفي عنو؛ ألف جميع

المسائل التي فيو ما خرجت عن الزاد ،وكذلك شرح العمدة ،وكذلك شرح المنتهى.

س :أحسن اهلل إليكم ،يكتب على بعض السلع ال ترد وال تستبدؿ ،فهل يتعارض ىذا مع الخيار؟

ج :إذا شرطت أف لك الخيار ولو كتبوا ،وأما إذا اشتريت ولم تشترط الخيار فليس لك خيار إال خيار العيب.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :أقرضت أحد األخوة في غير ىذا البلد مبلغ ستين ألف جنيو

إسترليني قبل عشر سنوات ،وكاف قد استلم آنذاؾ مائتين وتسعين ألف لاير سعودي مثبل ،واآلف صارت قيمة

المبلغ ثبلثمائة وستي ن ألف لاير ،ما ىي القيمة التي تجب عليو ردىا لي ىل ىي مائتين وتسعوف أـ ثبلثمائة

وستوف؟

ج :إذا كاف الجنيو موجودا -الجنيو اإلسترليني -يرد عليك مثل ما أخذ منك قدرا ونوعا ،وإذا تعذر يرد

عليك قيمتو اآلف.

س :أحسن اهلل إليكم ،اشتريت سيارة بمبلغ من الماؿ وأردت أف أبيعها ،فاكتشفت أف البائع -وىو معرض

للسيارات -زاد علي في الثمن عن مثيبلتها في السوؽ بما يقارب ثمانية آالؼ لاير ،وأنا أجهل قيمتها حقيقة،
وأعدتها للمعرض لكي يبيعها لي ،فقاؿ :إنها ال تصل إلى المبلغ أقل بثمانية آالؼ لاير عما باعها بو لي ،فهل من

حقي محاجة ىذا المعرض؟ أو ماذا يلزمني في ذلك؟

ج :لك ذلك إذا تحققت بأنك مغبوف ،وأنو غبنك بهذا الغبن الذي ال يخرج عن العقد ،تطالبو وتثبت ذلك الغبن.

س :أحسن اهلل إليكم ،جئت مسافرا من خارج الرياض ،وأعلم أني سأجلس مدة الدورة ثبلثة أسابيع ،فهل لي

أف أقصر الصبلة أـ ال؟

ج :لي س لك ذلك ،أكثر ما ذكروا أربعة أياـ ،أنت عازـ أف تقيم واحدا وعشرين يوما فبل تقصر.
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وخمسين ألف لاير ،وتحسب علي بقيمة خمسة وسبعين ألف لاير ،فما حكم ذلك ،علما بأني لم أستلم السيارة

إلى اآلف؟
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ج :إذا كانوا يملكوف السيارة وخيروؾ ،وقالوا ىذه السيارة في ملكنا ،قيمتها اآلف خمسوف ونبيعك مؤجلة

بسبعين كل شهر بكذا وكذا ،أجاز لك ذلك ولو كانوا بنوكا.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ يقوؿ :ىل جميع أنواع البيوع ال تصح قبل فقبضها؟ وأرجو أف توضح
الشرط الثاني من شرط ِ
العينة.
ج :لعلك تراجع الكتاب مرة ثانية وبإمكانك أف تتضح لك شروط البيع ،وكذلك أيضا شروط العينة ،ذكروا من

شروط العينة أف تكوف العين واحدة ،وأف يكوف البائع األوؿ ىو المشتري الثاني ،أف يكوف المشتري الثاني ىو

البائع األوؿ ،وأال تتغير صفة السلعة ،وأف يشتري بأقل من ثمنها الذي باعها بو ،فإذا تمت ىذه الشروط فإنها ال

تجوز.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يدخل خيار البيع بشروطو في ما حرـ بيعو كالدخاف وغيره؟

ج :المحرمات ال قيمة لها ،وال تدخل في ىذه األبواب؛ ألنو محرـ بيعها ومحرـ ثمنها.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :انتشر بين الناس ما يسمى بمسألة التيسر ،حيث يوكل الشخص البنك أو

ما يقوـ مقامو ،ثم يشتري لو سلعة باألجل ،ثم يبيعها نقدا ،وفي كثير منها ال يدري المشتري أو وكيلو السلعة ،وال

يقبضها في أوراؽ ومستندات فقط؟

ج :ال بد من القبض ،ذكرنا أنو ال بد أف يقبض السلعة قبل أف يتصرؼ فيها ،وقبض المكيل بالكيل ،والموزوف

بالوزف ،والمعدود بالعد ،والمذروع بالذرع ،وما يتناوؿ بتناولو ،وما ال ينقل قبضو بتخليتو ،فبل يجوز أف يتصرؼ

فيها قبل القبض.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا السائل سأؿ قبل قليل يسأؿ عن أنو سلف شخصا مائتين وتسعين ألف لاير،

يقوؿ :ال يمكن رد ىذا المبلغ إال عن طريق التحويل ،فكم القيمة التي يرجعها لو ما يقابل ثبلثمائة وستين ألف

لاير مثبل؟

ج :ىي في الحقيقة قيمة ىذا الجنيو اإلسترليني ،إف وجدت الجنيو فإنك ترده؛ ألنك اقترضت جنيها فترد

جنيها بنفسو ،وإال فإنكما تصطلحاف على قيمتو اآلف سواء من الرياالت السعودية أو الدوالرات أو من الدنانير،

تتفقاف على قيمتها اآلف.

س :أحسن اهلل إ ليكم ،البعض من الناس اآلف إذا أراد أف يبيع سيارتو أدخلها فيما يسمى التلميع؛ ليكوف لونها

ساطعا ،فهل ىذا من التدليس أـ ال؟
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ج :ىذا من التدليس ،وكذلك الذين يبيعوف اإلبل يغسلوف جلدىا بالصابوف ويلمعونها ويجملونها ،فإذا رآىا من
يرغب في الجماؿ زاد في ثمنها.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يجب تحديد المدة في خيار الشرط أـ تكوف مطلقة؟

ج :ال بد أف تحدد ،وأف تكوف معلومة عند كل منهم.

س :وسائل يقوؿ :سماحة الشيخ ،ما حكم وسم اإلبل بالنار على خدودىا؟

ج :الناس اآلف معروؼ أنهم يميزوف أمبلكهم بالوسم ،فيجوز وسم اإلبل تحت الخد؛ يعني تحت األذف أو

خلف األذف أو في العنق ،ووسم الغنم في الرقبة أو في األذف وما أشبو ذلك.
أحسن اهلل إليكم ،وصل اهلل على محمد.
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الشروط في البيع

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،ا غبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ اؼبرسلٌن ،قاؿ
اإلماـ البعلي  -رضبو اهلل تعاىل :-
وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحتو كصفة يف الثمن أو اؼبثمن صحيح ،ويفسخ
بفواتو وإف علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رىنا ؿبرما أو ؾبهوال ،أو ما ينايف العقد فباطل ،ويف
العقد رواية ،ويصح شرط نفع البائع كحمل اغبطب وجز الرطبة ،كشرط البائع نفع اؼببيع مدة
تعلم ،وال يصح صبع شرطٌن من ذلك.
ويصح بيع العربوف ،ومىت اختالفا يف قدر الثمن ربالفا وتفاسخا ،ويبدأ بيمٌن البائع ،وإف
أخرب بثمن اؼببيع فزاد رجع عليو بالزيادة وحطها من الربح أو النقص يف اؼبواضعة ،وإف غلط على
نفسو خًن اؼبشرتي بٌن الرد وإعطائو ما غلطو ،ومىت اشرتاه مؤجال أو ممن ترد شهادتو لو ،أو باعو
بعد صفقة ال ينقسم شبنها عليها باألجزاء ،ومل يبينو وقت زببًنه بالثمن؛ فللمشرتي اػبيار.
باب الربا :يشرتط يف بيع مكيل دبكيل وموزوف دبوزوف اغبلوؿ ،والقبض يف اجمللس ال التماثل
إال أف يتحد جنسهما ،وجنس ما لو اسم خاص يشمل أنواعا ،وفروع األجناس أجناس وإف
اتفقت األظباء ،وال تصح ؿباقلة ومزابنة إال يف العرايا فيما دوف طبسة أوسق ؼبن بو حاجة ،وال
شبن معو ،وال غبم حبيواف ومرجع الكيل والوزف عرؼ اغبجاز وإال موضعو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

أشرؼ المرسلين نبيينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين:

ذكروا شروط البيع الس بعة التي ال يصح إال بها ،ثم ذكروا الشروط في البيع ،فيتفطن القارئ للفرؽ ،ما الفرؽ

بين شروط البيع والشروط فيو؟ فتقوؿ :شروطو مستلزماتو التي ال يصح إال بها ،وأما الشروط في البيع فهي ما

يشترطو أحد المتعاقدين أو كبلىما على اآلخر ،ويعرفونها بأنها إلزاـ أحد المتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما لو فيو
منفعة ،كأف يقوؿ البائع :أبيعك بشرط أف أسكن في الدار شهرا ،لو فيو منفعة ،يلتزـ بها المشتري ،أو يقوؿ
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المشتري :أشتري منك ىذا الثوب بشرط أف تخيطو ،لو فيو منفعة ،أو أشتري ىذا الحطب أو ىذا الكيس بشرط

أف توصلو إلى بيتي ،أف تحملو على ظهرؾ أو على سيارتك إلى البيت ،لك فيو منفعة فألزمتو بسبب العقد منفعة

لك ،أو ألزمك ىو بسبب العقد شيئا لو فيو منفعة.

ثم أنو قسموىا إلى أقساـ -الشروط في البيع -فقالوا :الشروط في البيع ثبلثة أقساـ :شرط ىو مقتضى

العقد ،وشرط يصح فيو البيع والشرط ،وشرط ال يصح فيو البيع أو ال يصح الشرط وحده؛ فمقتضى العقد ال

يحتاج إلى اشتراطو ما يحتاج إلى أنو يقوؿ :أشتري البيت بشرط أف أسكنو ،أو بشرط أنني أقدر على تأجيره،

أشتري الكيس بشرط أف نأكل منو ،ىذا لغو ال حاجة إليو ،أو يقوؿ البائع :أبيعك بشرط أف تسلمني الثمن ،وأف

أملك الثمن ،وأف أقدر على التصرؼ فيو؛ ىذا أيضا لغو ألف ىذا معروؼ عند المتبايعين.

فكل شرط من مقتضى العقد فإنو صحيح ولو لم يذكره ،لو قاؿ اشتريت الكتاب بشرط أف أملكو؛ ىذا من

مقتضى العقد ،بشرط أف أقدر على القراءة فيو ،أو اشتريت السيارة بشرط أف أملك تأجيرىا أو ركوبها ،ىذا أيضا

من مقتضى العقد.

وأما الذي من مصلحتو فإنو أف يشترط صفة في المبيع أو في الثمن ،وىذا صحيح ،فإذا اشترط أف الثمن مثبل

م ن الرياالت السعودية ،اشترط أف تدفع لو من فئة المائة فلو شرطو؛ ألنو قد يكوف من +عليو أو من فئة

الخمسمائة فلو شرطو ،أما إذا لم يشترط فلو اشتريت خمس شياه ،كل شاة بخمسمائة أعطيتو لواحدة فئة خمس

وأعطيتو للثانية فئة مائتين ورقتين بمائة ،وأعطيتو للثالثة فئة مائة وأعطيتو للرابعة فئة خمسين ،وأعطيتو للخامسة
فئة عشرين فهل يردىا؟ ال يردىا ،لكن لو اشترطت عليو أف تكوف كلها من فئة الخمسمائة فإف ىذا الزـ؛ ألنو لو

فيو مصلحة ،أو من فئة العشرين كلها ،فيها مصلحة ىذا شرط في الثمن.

أما الشرط في المثمن صفة فيو ،فلو اشترط مثبل أف الشاة لبوف ،فيها لبن فلو شرطو ،يذكروف شروطا قد ال

تتصور اآلف ككوف العبد كاتبا أو مسلما أو ذا صنعة ،وكوف األمة بكرا وما أشبو ذلك ،وكوف الدابة إمبلجة ،الدابة
مثل الفرس والحمار تكوف إمبلجة ،يعني سريعة السير ،فلو شرطو ،وإذا لم يوجد فلو الفسخ وىكذا لو اشترط

صف ة في الطعاـ ،ولم توجد ككوف اللحم لحما سمينا وجده ىزيبل أو سالما من العصب العظاـ ،وجده لم يسلم،
وكوف البر نقيا من تراب أو من شعير؛ فيكوف -والحاؿ كهذه -لو شرطو ،إذا لم يجد

الشرط فلو الفسخ ،فهذا شرط لو فيو مصلحة فهو صحيح ،وإذا لم يوجد الشرط فلو الفسخ ،ىذا معنى

يفسخ بفواتو.
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يقوؿ " :وإف علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رىنا محرما أو مجهوال ،أو ما ينافي العقد؛ فباطل " ،ىكذا

البيع الم علق صورتو أف يقوؿ :بعتك إف رضي فبلف ،وفبلف ال ندري أين ىو ،يمكن يرضى ويمكن أال يرضى ،أو
بعتك إذا قدـ فبلف ،وال ندري متى يقدـ ،أو بعتك إذا جاء رأس الشهر ،وال ندري ىل تبقى السلعة إلى رأس

الشهر أو تتلف؛ فهذا بيع معلق.

البيع -والحاؿ ىذه -باطل ،ال بد أف يكوف البيع منجزا ،ىذا معنى إذا علق البيع ،ثم قاؿ :أو شرط عقدا

آخر ،إذا شرط عقدا آخر بطل البيع ،صورتو -وإف كاف ىذا واقعا بين الناس :-ما أشتري منك ىذه العمارة إال
أف تشتري مني ىذه األرض ،عقد مع عقد ،أو ال أبيعك ىذه الشاة بمائة إال إذا أقرضتني معها مائة ،أو ال أبيعك
ىذه الشاة بثبلث مائة إال إذا صرفت لي ىذا الجنيو بأربعمائة ،علق عقدا بعقد؛ ففي ىذه الحاؿ ال يجوز لماذا
ألنو قد يبيعو برخص أو قد يشتري منو برخص ،كأنو يقوؿ :أشتريها وإف كنت لست بحاجة ،أو أبيعها ألني

بحاجة ،أبيعو العمارة ألني بحاجة ،وأشتري منو األرض وإف كنت مستغنيا عنها ،فكأنو يقوؿ :األرض تساوي مائة،
والعمارة تساوي خمسمائة ،أشتري منك العمارة بخمس على أف تشتري مني األرض بمائتين ،فيلزمو ،فيكوف في
ذلك ضرر على صاحب العمارة ،أو إنو يقوؿ :الجنيو يساوي ثبلثمائة وقد فرضو علي بخمسمائة ،ال يشتري منو

الشاة إال إذا اشتريت منو أو صرفت لو الجنيو بأربعمائة وأنو ال يساوي إال ثبلث ،فهذا عقد ،ىذا معناه "شرط
عقدا آخر".

أو رىنا محرما أو رىنا مجهوال فإف العقد يبطل ،إذا شرط رىنا محرما ،والرىن المحرـ مثل رىن غير المملوؾ،

اإلنساف ال يتصرؼ في ملك غيره ،فلو قاؿ :ارىني عمارة والدؾ ما أملكها ،ىذا الرىن المحرـ ،أو ارىني أرضا

في مكاف كذا وكذا ،ال أدري ما ىي ،مجهوؿ ،وكذلك رىن شيء مجهوؿ لم يُعلم ،كأف يقوؿ :ارىني متاع بيتك
وأثاثو ،مجهوؿ؛ فيبطل العقد كلو ألف الرىن مجهوؿ ،أو ألف الرىن محرـ ،وىكذا لو اشترطت رىنا محرما

كخمور أو مخدرات أو آالت لهو ،يعني آالت الغناء ونحوىا؛ فإنو ىذا يبطل العقد

أو شرط ما ينافي العقد أو ما يبطل معو العقد ،العقد يبطل مع بعض األشياء التي ال يصح البيع معها ،فإذا قاؿ:
أبيعك الدار بشرط أنك ال تسكنها ،وال توقفها ،وال تؤجرىا ،وال تهبها ،إذف ما فائدة ىذا ،كأنها ما دخلت في

مل كي ،ال أقدر على سكنى وال توقيف وال على رىن وال على ىبة وال على تأجير؛ فهذا ينافي مقتضى العقد ،ىذا
باطل لكن ىناؾ رواية في األخير أنو يصح ،ويبطل العقد إذا قاؿ :بشرط أنك ال تبيعها وال تنزلها وال تؤجرىا وال
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تسبلها ،الرواية أف البيع صحيح والشرط باطل؛ ألنو شرط ينافي كتاب اهلل وكل شرط ليس في كتاب اهلل فهو

باطل ،وإف كاف مائة شرط.

الشروط الصحيحة ذكرنا أمثلة لها قريبا ،يقوؿ " :ويصح شرط نفع البائع في المبيع ،انتفاع البائع في المبيع

ذكرنا منو إذا قاؿ :بعتك الدار أسكنها شهرا أو شهرين ،بعتك الشاة أو البقرة أحلبها شهرا أو شهرين ،بعتك

الحطب بشرط أنك تكسره أو تحملو ،بعتك الكيس بشرط أنك توصلو إلى منزلي أو تحملو على سيارتي أو ما

أشبو ذلك ،ىذا شرط صحيح.

"وجز الرطبة" :الرطبة ىي كل النبات الذي يجز ثم ينبت ،مثالو كالبرسيم ،إذا شراه وشرط على البائع أف

يحصده ،ومثل ورؽ البصل والكراث إذا شرط أنك تحصده ،أنك أنت الذي تجزه ،فإف ىذا شرط صحيح ،شرط

ال ينافي مقتضى العقد ،وكذلك إذا اشترى ثمن النخل واشترط عليك الصراـ فهذا شرط صحيح ،أو اشترط في
الزرع بعدما اشتد سنبلو ،اشتد الحب في السنبل ،واشترط عليك أنك تحصده أو أنك تدوسو وتصفيو ،فإف ىذا

شرط من مصلحة العقد.

كذلك ذكرنا أف البائع لو أف يشترط نفعا في المبيع مدة معلومة ،نفعا في المبيع أيا كاف ذلك النفع ،إذا كاف

مم ا ينتفع بو ،إذا اشتريت سيفا واشترط أف يقاتل بو في ىذه المعركة ،أو خنجرا أو اشتريت سكينا وشرط عليك

أنو يذبح بها أضحيتو ،أو اشتريت منو ثوبا وشرط أنو يلبسو يتجمل بو في ىذا االحتفاؿ ،أو اشتريت بيتا وشرط

أنو يسكنو شهرا مدة معلومة ،أو سيارة وشرط عليك أنو يستخدمها عشرة أياـ حتى يجد غيرىا؛ الحاصل أنو
منفعة في المبيع ،إذا كانت المنفعة معلومة والمدة معلومة فإنو يجوز.

وأما إذا كانت مجهولة فبل يجوز ،ال يقوؿ مثبل :بيدي سيارة حتى أردىا عليك ،فقد تبقى معو عشرين يوما أو

خمسين يوما ،في ىذه المدة قد تتعطل وقد يخرب بها شيء؛ فؤلجل ذلك ال تصح إال مدة معلومة ،وكذلك

أيضا إذا كاف يحمل عليها شيئا معلوما ،أما إذا كاف يحمل عليها فوؽ العادة فإف ذلك قد يعطلها ،وىكذا الدابة

وقت استعمالها كالجمل ونحوه ،فإذا اشترط أنو يركبو لمدة معلومة فبل بأس؛ استدلوا بذلك بحديث  :جابر
واشترطت حمبلنو إلى المدينة  فهذا شرط معلوـ.
أنو اشترى من النبي  جملو قاؿ جابر:
ُ

أوال أف الراحل مشاىد ،يمكن أف يكوف ىناؾ كيس أو خرج فيو شيء من المتاع أو نفقة ،وكذلك جابر يركبو،

فالمنفعة مشاىدة والمدة معلومة ،فيجوز أف يشترطا ،أما إذا لم تكن المدة معلومة ،أرده متى شئت ،أو لم

59

شرح كتاب التسهيل في الفقو
............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

يحدد ما يحمل عليو ،ربما يحمل عليو فوؽ طاقتو؛ فؤلجل ذلك ال يصح ،ال يصح إال إذا كاف النفع معلوما

والمدة معلومة.

يقوؿ" :وال يجوز جمع شرطين بذلك"؛ ىكذا جاء في الحديث ،أنو  قاؿ  :ال يحل سلف وبيع ،وال
شرطاف في بيع ،وال بيع ما ال يملك  وقد أشكل ىذا على كثير من العلماء ،وال شرطاف في بيع ،بل ورد
النهي عن شرط واحد  :أف النبي  نهى عن بيع وشرط  أشكل العمل بهذه األحاديث.
أوال  :حديث  المسلموف على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرـ حبلال . 

ثانيا  :حديث جابر اشترط حمبلف البعير ،وأقره على ذلك النبي  -صلى اهلل عليو وسلم".

ثالثا  :إبطاؿ الشروط التي ال يقرىا الشرط  :ما باؿ رجاؿ يشترطوف شروطا ليست في كتاب اهلل ،كل شرط

ليس في كتاب اهلل فهو باطل ،وإف كاف مائة شرط . 

رابعا  :ىذا الحديث أنو  قاؿ  :ال يحل سلف وبيع ،وال شرطاف في بيع ،وال بيع ما ال يملك  وقد
تفاوتت األفكار وتفاوتت العلوـ في ىذه الشروط ،فاختلفوا ،ذكر أف رجبل جاء إلى بعض العلماء وقاؿ :ما

الحكم في رجل باع بيعا وشرط فيو شرطا؟ فقاؿ ذلك العالم :يصح البيع والشرط واستدؿ بقصة جابر ،ثم جاء
إلى آخر فسألو :ما الحكم في رجل باع بيعا وشرط فيو شرطا؟ فقاؿ البيع صحيح والشرط باطل ،واستدؿ

بحديث عائشة  :كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل  ثم جاء إلى آخر فقاؿ لو :البيع باطل والشرط
باطل ،البيع كلو باطل ،واستدؿ بحديث  :نهى عن بيع وشرط . 

ولعل الجمع بين ىذه األحاديث أف المراد بالشرط الشرط الذي ينافي مقتضى العقد ،أو الشرط الذي

يخالف شيئا من أمور الشرع ،كاشتراط أولئك الذين باعوا الجارية أف يكوف نفعها ووالؤىا لهم  ،وإنما

الوالء لمن أعتق  وكذلك اشتراط أال يتصرؼ في المبيع ،أال يبيعو أو ال يهبو أو ال يعتقو ،وإذا أعتقو
فالوالء لو ،أو أف يفعل ذلك بشرط أنك ال تسكن البيت بل عليك أف تسبل ،بشرط أنك ال تسكنو بل
عليك أف تبيعو ،بشرط أنك ال تسكنو وال تؤجره بل بشرط أنك تهبو؛ فهذه ىي الشروط التي تخالف

مقتضى ال عقد ،سواء كانت واحدة أو عددا.

فأما إذا كانت صفة في المبيع فإنها جائزة ،اشترط مثبل أف ىذه الناقة مذللة وذات لبن؛ يعني يمكن ركوبها

وحلبها ،ىل ىذه شرطاف أو صفتاف؟ إنما ىي صفتاف للمبيع ولكن اشترط وجودىما ،فبل بأس بذلك؛ ألف لو

مصلحة ،وبحاجة إلى ركوبها وبحاجة إلى حلبها ،فلو مصلحة ،وىذا ال ينافي مقتضى األمر.
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فأما  وال شرطاف في بيع  فحملو بعض العلماء -كابن القيم -على أف يبيعو السلعة بشرط أف يكوف

الثمن مؤجبل ،وبشرط أف يبيعو إياىا بثمن حاؿ ،وىو مسألة العينة ،ىكذا حملو بعضهم ،وكذلك أيضا الحديث

الذي فيو  :من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا  ؛ بيعتاف في بيعة أي في عين واحدة  ،فلو
أوكسهما  أي أقلهما ،أقل الثمنين ،أو يقع في الربا ،ىكذا فإذا كاف كذلك بأف باع ىاتين البيعتين فإنهما
شرطاف في بيع.

وأما إذا احتاج إلى عدة شروط فالصحيح الجواز؛ أنت تأتي مثبل ىؤالء الخياطين وعندىم األقمشة وتشتري

منهم قطعة قماش ،خمسة أمتار أو ستة فتقوؿ بشرطين :بشرط أف توصلها ،وبشرط أف تخيطها ،ىل يجوز ذلك

أـ ال؟ الفقهاء يقولوف :ال يجوز؛ ألنهما شرطاف في بيعة .والصحيح الجواز.

وكذلك إذا اشتريت حطبا في السوؽ وقلت للبائع :أشترط عليك أوال أف توصلو إلى البيت ،وأشترط عليك

ثانيا أف تكسره ،ىل يجوز ذلك؟ الفقهاء منعوه؛ ال يجوز ذلك ألنهما شرطاف في بيع ،والصحيح جواز ذلك؛

ألنها من مصلحة العقد.

بيع العربوف
الع َربوف -والصحيح أنو لو شرط أف العربوف لك إذا لم آتك بالثمن فإنو
الع ْربوف -ضبطو بعضهم َ
ويصح بيع ُ
ِ
العقار ويقوؿ :اشتريت منك ىذه القطعة بمائة ألف،
يملك ذلك ،يكثر السؤاؿ ويكثر الخبلؼ ،يأتي رجل إلى

وىذه ثبلثة آالؼ مقدم ا ىي العربوف .فيقوؿ البائع :إف جئتني في خمسة أياـ أو في عشرة أياـ وإال فالعربوف لي.

معنى ذلك إذا لم تتم في البيع وبعد خمسة أياـ إذا جاءني من يشتري بعتو؛ ألنك تأخرت ،لو شرطو؛ وذلك ألنو

يرد عليو الزبائن ،إذا جاءه من يريد الشراء قاؿ ىذه األرض قد بعتها
في خمسة ىذه األياـ أو عشرة ىذه األياـ ّ

وقد وصلني من ثمنها ثبلثة آالؼ وأنا أنتظر الباقي ،مضت خمسة أياـ مضت عشرة أياـ ،وأنت ما راجعتو؛ في
ىذه الحالة ىو في حاجة ،جاءه من يبذؿ لو ثمنو فيها فلو أف يبيعها ،سواء بمثل ثمنك أو بأكثر أو أقل ،أما

الخمسة أو الثبلثة التي أعطي تو فإنها ملكو؛ وذلك ألنو لو طالبك بالثمن كلو ألصابك ،وألنو جاءه عدد يشتروف

وردىم النتظارؾ ،فيصح بيع العربوف.
ويستاموف ّ

إذا اشترى شيئا واستأجره ودفع بعض الثمن قاؿ :إف تم العقد حسبنا ىذه الثبلثة ،وإال فهذا العربوف لك وأنا

أبحث عن غيرؾ؛ ىذا يتعلق بالشروط في البيع.
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باقي أقساـ الخيار
خيار االختبلؼ
رجع بعد ذلك إلى أقساـ الخيار ،قد ذكرنا أف الخيار ثمانية أقساـ؛ تقدـ منها :األوؿ خيار المجلس ،الثاني

خيار الشرط ،الثالث خيار الغبن ،الرابع خيار التدليس ،الخامس خيار العيب ،ىذه خمسة.

السادس خيار االختبلؼ ؛ االختبلؼ بين البائع والمشتري ،االختبلؼ إما أف يكوف في عين المبيع ،وإما أف

يكوف في قدر الثمن ،فإذا اختلفا ،وقاؿ :أنا اشتريت منك النعجة .فقاؿ :ال ،ما بعتك إال الكبش .واختلفا ،ففي

ىذه الحاؿ يتحالفاف ويرد المبيع ،كذلك إذا اختلفا في الثمن ،فقاؿ البائع :بعتك بألف .وقاؿ المشتري :بل

بنصف األلف ،بعتني بنصف األلف .يتحالفاف ويرد المبيع ،ىذا معنى قولو :إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا

وتفاسخا ،انفسخ العقد.

عند التحالف يُبدأ بيمين البائع؛ وذلك ألنو صاحب الماؿ ،وألنو العارؼ بقيمة المبيع ،والعارؼ أيضا بعين
المبيع ،فيُبدأ بيمينو ،إال أف يكوف للمشتري بينة ،شهود يشهدوف عليو ،فإنو والحاؿ ىذه لو أف يقدـ البينة ،عند

التحالف تشتمل كل يمين على نفي وإثبات ،يُبدأ بيمين البائع ،وتشتمل يمينو على نفي ثم على إثبات ،فيحلف:
واهلل ما بعتو النعجة ،وإنما بعتو الكبش" ،ما بعت" ىذا نفي" ،إنما بعت" ىذا إثبات ،وكذلك يحلف واهلل ما بعتو

بخمسمائة وإنما بعتو بألف ،ىذه ىي يمين البائع.

بعد ذلك إذا لم يقبل المشتري فإنو أيضا يحلف وتشتمل يمينو على نفي وإثبات ،فيحلف :واهلل ما اشتريت

الكبش وإنما اشتريت النعجة ،أو يقوؿ :واهلل ما اشتريتو بألف وإنما اشتريتو بخمسمائة ،وتشتمل يمينو على نفي

وإثبات ،وإذا تحالفا انفسخ البيع ورجع كل منهما في ما لو ،فيقوؿ :شاتك لك ودراىمي لي ،وال بيع بيننا.

وىكذا ذكر أف عبد اهلل بن مسعود كاف في العراؽ وكاف يجبي األمواؿ :جزية وخراج وعشر ،جمع من ذلك رقيقا،
مماليك لبيت الماؿ ،فباعها على األشعث بن قيس ،باعها بأربعة آالؼ أو نحوىا ،وأرسل من يأتيو بالثمن ،فقاؿ

األشعث ما اشتريتها إال بثبلثة ،فلما اختلفا ،قاؿ ابن مسعود :إف شئت حدثتك بما سمعت من النبي  فحدثو
اداف  ؛ فرضي بذلك األشعث ،ورد
بقولو   إذا اختلف المتبايعاف فالقوؿ ما يقوؿ رب السلعة ،أو يتر ّ

العبيد.
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فهذا حديث فاصل ،أف القوؿ ما يقولو رب السلعة؛ ألنو ىو المالك ،ولوال ذلك لقلنا :البينة على المدعي،

عليك بينة أيها البائع ،واليمين على من أنكر ،ولكن لما جاء ىذا الحديث كاف فاصبل ،ىذا ىو الخيار السادس.

خيار التخبير بالثمن
الخيار السابع  :إذا أخبر بثمن المبيع فزاد ،رجع عليو بالزيادة أو حطها من الربح أو النقص في المواضعة،
عندنا حطها ،ولعل الصواب حظها ،ىذا يسمى خيار التخبير ،صورتو لو أتيت إلى الذي يبيع مثبل أقمشة ،كهذه

العمائم الشمر ،وقلت لو :أنا أريد ألف عمامة ،وأنت عندؾ عشرات األلوؼ ،ولكن أخبرني بثمنها الذي اشتريتها

بو وأنا أعطيك ربحا في كل واحدة .ثم إنو قاؿ :نعم ،أنا اشتريتها بعشرين .فأعطيتو الربح أربعة في كل واحدة،

وتبين أنو كذب عليك ،وأنو اشتراىا بعشرة الواحدة ،ففي ىذه الحاؿ ما العمل؟ تُ َحط الزيادة ويحط حظها من
الربح ،الزيادة عشرة وحظها اثناف ،أنت قلت :إني أربحك في العشرة ريالين ،فكأف رأس مالها عشروف وجعلتها

بأربعة وعشرين ،فلما تبين أنو اشتراىا بعشرة فإف لك الخيار بين أف تردىا عليو وبين أف تحط ما زاده ،وتحط

حظو من الربح؛ فتكوف الواحدة باثني عشر؛ ألف رأس مالها عليو عشرة وأنت زدتو في العشرة ريالين ،وفي

العشرين أربعة ،يسمى ىذا خيار التخبير ،أي :اإلخبار.

وكذلك لو قاؿ :إني اشتريتها بعشرين .فقلت لو :اآلف نزؿ السعر ،وأنا أنزؿ عنك ريالين ،أشتريها بثمانية

عشر .نزلت في العشرة واحدا ،ثم تبين أنو اشتراىا بعشرة ،فكم ينزؿ عنك؟ ينزؿ عنك عشرة ،وحظها من
المواضعة ،فتكوف بكم؟ بتسعة؛ ألنك نزلت لو في كل عشرةٍ رياال ،فنزلت في العشرين ريالين ،وتبين أنها بعشرة،
فيكوف في العشرة ينزؿ لاير؛ أي بتسعة ،ىذا يسمى خيار التخبير.

ويثبت في أربعة :في الشركة ،والمواضعة ،والمرابحة ،والتقبل؛ مثالو :جئت إليو وقد اشترى مائة كيس من البر،

جاءه أربعة؛ أحدىم قاؿ :أريد الشراكة ،عندؾ اآلف ألف كيس أريد أف أكوف شريكا لك ،فقاؿ :الكيس بمائة،
فدفعت لو قيمة نصف األلف ،أصبحت شريكا والكيس بمائة ،جاء آخر فقاؿ :أريد أف أشتري منك بربح ،فقاؿ:

رأس مالي مائة في الكيس ،ولكن أريد الربح عشرة ،فأعطاه ثمن عشرين كيسا ،الكيس بمائة وعشرة ،جاء آخر
فقاؿ :أريد أف أشتري منك برأس مالك ،فقاؿ :رأس مالي مائة ،وأنزلك كمنزلتي ،فأعطاه عشرين كيسا على أف

رأس الماؿ مائة ،ثم نزؿ السعر ،وجاءه رابع ،وقاؿ :اآلف نزؿ السعر ،بكم اشتريت ىذه األكياس ،أسقط عني من

ثمنها ،فقاؿ :اشتريت الكيس بمائة ،أسقط عنك عشرة.
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مواؿ؛ يعني كأنو ّواله رأس الماؿ ،والرابع مو ِ
فاألوؿ شريك ،والثاني مربح ،أعطاه ربحا ،والثالث ٍ
اضع؛ كأنو
ُ

وضع عنو ،الشركة والمرابحة والمواضعة والتولية ،إذا تبين أنو كاذب ،وأنو اشترى الكيس بثمانين ،فماذا نفعل؟

الذي أصبح شريكا ودفع في الكيس مائة شريك ،أصبح شريكا في ألف كيس ،يرد عليو ُخمس ما دفع ليكوف
شريكا ،الذي أربحو؛ قاؿ :الكيس بمائة ،قاؿ :أنا أشتريو بمائة وعشرين ،يرد عليو ما زاد عليو ،يقوؿ :الكيس

بح فيها الخمس ،يضيف إلى الثمانين خمسها؛ ألنو أضاؼ إلى المائة خمسها ،الذي باعو
بثمانين ،ولي أف أر َ
برأس الماؿ ،ويسمى التولية ،يرد عليو الثمانين التي زادىا عليو ،وىكذا الذي وضع عنو عشرة أو عشرين يرد
عليو تلك ا لزيادة التي زادىا عليو ،ىذا ىو التخبير ،يقوؿ :إف أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليو بالزيادة ،وبحظها
من الربح ،أو النقص في المواضعة.

يقوؿ :وإف غلط على نفسو ُخيّر المشتري بين الرد وإعطائو ما غلط فيو ،يقوؿ :إذا جاءه قاؿ :أنا قلت لك

رأس مالي مائة في الكيس ،وأنا قد غلطت ،تبين لي أف رأس الماؿ مائة وعشرين ،وأنا بعتك مثبل برأس الماؿ ،أو

صدقو بأنو قد غلط فللمشتري الخيار؛ إما أف
بعتك بربح معلوـ ،أو بعتك بخسراف معلوـ .ففي ىذه الحاؿ إذا ّ
يرد عليو األكياس أو  ،+وإما أف يعطيو ما غلط فيو ،أنت تبين أنك صادؽ ،وأنك قلت :رأس مالي ثمانين ،وتبين

أف رأس مالك مائة ،خذ ىذه الزيادة ،العشرين ،وخذ حظها من الربح ،أو ّنزؿ عني حظها من المواضعة.

بعد ذلك يقوؿ :إذا اشتراه مؤجبل فإنو يخبر ،إذا اشترى ألف كيس كل كيس بمائة ،ولكن مؤجلة لمدة سنة،

وجئت إليو وقلت :أشركني .فقاؿ لك :نصفها ،أنت معي في النصف .،ودفعت لو النصف الذي ىو على أف
الكيس بمائة ،ما أخبرؾ بأف الثمن مؤجل ،لو كاف نقدا لكاف الكيس بثمانين أو تسعين ،ولكن زادوا عليو ألف
الثمن غائب ،وال أخبرؾ بالتأجيل ،فلك الخيار؛ إما أف يؤجل الثمن عليك ،وإما أف يبيعك بأقل؛ ألف الثمن

المؤجل يُزاد فيو.

يق وؿ :ثانيا لو اشتراه ممن ال تقبل شهادتو لو ،فإف لك الخيار؛ ألنو قد يزيد ،إذا كاف الذي باعو األكياس ولده أو
أبوه وقد زاد لو ،يقوؿ :الزيادة عند ولدي ما تضيع ،أو الزيادة عند والدي ،الكيس يساوي ثمانين وأنا أشتريو

بمائة ،ىذه الزيادة لولدي ،جئت إليو وقلت :أشركني ،حلف لك أنو اشترى الكيس بمائة ،وىو صادؽ ،فلو.
علمت أنو اشتراه من ولده أو والده ،وأف بهذا الثمن محاباة؛ لما دفعت لو ولما أشركتو ،ولما طلبت الشركة؛ في

ىذه الحاؿ لك الخيار إذا اشتريت منو برأس الماؿ أو بربح أو بخسراف.
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كذلك لو باعو بعض الصفقة التي ال ينقسم ثمنها عليها باألجزاء ،ولم يبين وقت تقييده بالثمن ،فللمشتري

الخيار ،كثيرا ما يحدث مثل ىذا؛ يشتري مثبل أغناما ،كل شاة بأربعمائة ،وىي متفاوتة ،ثم إنو يبيع فيها ،باع
بسبعمائة وباع بثمانمائة وباع بستمائة وباع بخمسمائة ،ولما بقي عنده الهزاؿ والصغير جئت إليو ،فقاؿ :أبيعك

برأس مالي ،رأس مالي أربعمائة في كل واحدة ،وقد صدؽ ،ولكن ما أخبرؾ بأنها متفاوتة؛ ففي ىذه الحاؿ لك

الخيار ،إذا علمت بأ نو باع لك نقوتها ،فلك الخيار إذا قلت :بعني برأس مالك ،قاؿ :بأربعمائة ،مع أنها تساوي
إال مائتين؛ ألنها ذىبت نقوتها أو خيارىا.

وتأتي مثبل إلى الذي يبيع البسر ،ويحلف لك أنو اشتراىا بخمسة ،ىو قد اشترى ثبلثمائة ولكنها متفاوتة،

فباع بعشرة وباع بخمسة عشر وباع بث مانية وباع باثني عشر ،وبقي السقط أو الرديء الذي ال يساوي إال رياال أو
ريالين ،وحلف لك ،وقاؿ :خذ برأس مالي ،أبيعك برأس مالي وال أربح عليك ،في ىذه الحاؿ لك الخيار؛ ألنو
باع صفقة ال ينقسم ثمنها عليها باألجزاء ،لو قسمت الثمن عليها باألجزاء ما انقسم ،بل ىذه بعشرة وىذه

بريالين ،يعني ما تقسم الثمن عليها ،يعني ما تتساوى ،ولم يبين وقت تخبيره بالثمن ،عندما أخبرؾ ما قاؿ :إنها

متفاوتة ،فللمشتري الخيار.

انتهى باب الخيار ،عندنا باب الربا ،نقرأ فيو يسيرا ،ونؤجل باقيو إلى غد إف شاء اهلل.

باب الربا
حكم الربا

الربا ال نتكلم عن حكمو ،وال عن الوعيد فيو؛ ألف ذلك معروؼ من السنة والقرآف ،ولكن ننبو على أف الوعيد

الذي جاء في باب األحاديث أنها من أحاديث الوعيد ،وأف فيها ضعفا ،يعني الحديث الذي يقوؿ فيو  :درىم ربا
القصاص ،ولو أف إسناده
أشد من ست وثبلثين زنية  ىذا من أحاديث الوعيد ،غير صحيح أنو من أحاديث ّ

حسن ،وكذلك الحديث الذي يقوؿ فيو  :الربا سبعوف حوبا ،أىونها مثل أف ينكح الرجل أمو ،وإف أربى الربا

استطالة الرجل في عرض أخيو  ىذا أيضا حديث ،وإف كاف مشهورا ،ولكن ىو من أحاديث القصاص ،ولكن
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()1

إلى قولو:

    

. )2(      
ونعرؼ أف ىذا الوعيد ىو في ربا النسيئة ،وىو ربا الجاىلية الذي ذكر في قوؿ اهلل -تعالى:-

 

 )3(         ؛ وذلك ألنو إذا كاف على إنساف دين جاء إليك أيها
المدين ،وقاؿ :عندؾ لي خمسة آالؼ ،أعطني وإال زدت عليك .فيقوؿ :ما عندي .يقوؿ :إذف أمهلك سنة

وأجعلها سبعة .فيكتبها سبعة آالؼ ،فإذا جاءت السنة اآلتية :أعطني السبعة وإال جعلتها عشرة؛ فترضى ألنو ما

عندؾ ،فيكتبها عشرة ،جاءؾ بعد سنة :أعطني العشرة وإال كتبتها خمسة عشر ،فتقوؿ :ما عندي ،فيكتبها خمسة
عشر ،بعد سنة يأتي إليك فيقوؿ :إما أف تعطي وإما أف تربي .فتقوؿ :ما عندي .فيقوؿ :خمسة عشر بعشرين.

وىكذا إلى أف تصل إلى عشرات األلوؼ ،أصلها خمسة ،ولكن كل سنة تزيد ،ىذا معنى أضعافا مضاعفة ،ىذا
عليك ظلم.

ولذلك إذا تاب يقوؿ اهلل -تعالى )4(             :-؛ رأس
مالك خمسة آالؼ ،بقية الزيادات ىذه ال مبرر لها ،اقنع برأس مالك ،وإذاكاف قد دفع إليك فاقنع بو وال تأخذ زيادة ،فإف الزيادة محرمة،
وكذلك إذا لم يجد فأمهلو )5(           :وال تكلفو على االستدانة من غيرؾ؛ فإف ذلك ضرركبير.
وىذا ىو الواقع من كثير ،إذا كاف لو عليك عشروف ألفا جاء إليك وشدد عليك ،أعطني ،أنت معسر ،تذىب إلى
آخر وتقوؿ :أعطني عوض عشرين ألف سلعة ،فيعطيك سلعة تساوي عشرين ويكتبها عليك بثبلثين لمدة سنة،

تبيعها بعشرين وتسدد األوؿ ،يأتيك صاحب الثبلثين بعد سنة ،ويقوؿ :أوفني وإال شكوتك وإال حبستك ،فتضطر
إلى أف تذىب إلى آخر ،وتطلب منو سلعة قيمتها ثبلثين ،فيكتبها عليك بأربعين؛ فتبيعها بثبلثين وتسدد

 - 1سورة البقرة آية .944 :
 - 9سورة البقرة آية .942 :
 - 3سورة آل عمران آية .131 :
 - 5سورة البقرة آية .942 :
 - 4سورة البقرة آية .981 :
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صاحب الثبلثين ،بعد سنة تحل عليك األربعوف يأتيك صاحبها ويلجئك ،فتضطر إلى أف تشتري من ثالث سلعة

قيمتها أربعوف ،فيكتبها عليك بستين أو خمس وخمسين ،وىكذا تتراكم ،حتى ذكر أف بعضهم وصلت إلى

مبليين بهذا السبب ،نقوؿ :إف ىذا ظلم ،وإف عليو اإلنظار. )1(           :
وحيث إف ىناؾ أناس يتبلعبوف بأمواؿ الناس رأت الحكومة أف ىذا الذي تراكمت عليو الديوف يُخاؼ أنو
متبلعب ،وأنو يأخذ ىذه األمواؿ ويفسدىا ،أو أنو يخزنها ،فقالوا :ال بد من سجنو ،فإف صبر على السجن سنة

أو عشرة أشهر تبين أنو عاجز ،يعطى صك إعسار ،وإف لم يتبين ،لم يصبر على السجن تبين أنو قادر ،أو كاف
عنده أمواؿ ،عنده قطع أر ٍ
اض ،أو عنده أمواؿ أودعها باسم زوجتو ،أو نحو ذلك؛ فإنو يفدي نفسو وال يقبل
السجن ،ويوفي مما عنده ،ىذا ىو الحكمة في سجنو؛ حتى يتبين أنو مصيب أو غير مصيب.
ما فصلنا في باب الربا ،لعلنا غدا -إف شاء اهلل -نفصل فيو ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :رجل أراد أف يبيع سيارتو ،وقبل بيعها قاـ بفصل العداد الذي يحسب

كم سارت السيارة ،فما حكم ىذا العمل؟

ج :ىذا غش؛ ألنو يوىم أنها ما مشت إال مثبل عشرة آالؼ ،وىي قد مشت خمسين ألفا؛ حيث أف العداد

مفصوؿ ،فبل يجوز ذلك.

س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل خارج ىذه الببلد ،يقوؿ :لدينا إشكاؿ في تحويل األمواؿ من المملكة إلى

ببلدنا ،فإننا نقوـ بإعطاء ىذه المبالغ لشخص يقوـ بتحويلها إلى الببلد؛ علما بأننا نعطيو بالرياؿ وىو يسلم

بالدينار ،دوف مقابضة يدا بيد؟

ج :يجوز التحويل مثبل بالرياؿ ثم ىناؾ يتحاسبوف بالدوالر أو بالدينار أو بالجنيو أو بالليرة وما أشبو ذلك،

وصورتو :إذا كاف معك مثبل عشرة آالؼ لاير ،وتريد أف ترسلها إلى أىلك في الشاـ ،فتعطيها للبنك ،ويعطيك

البنك مثبل سند عشرة آالؼ لاير ،وترسل السند إلى أخيك في سوريا ،ويذىب إلى البنك ويقوؿ :أعطوني عشرة

آالؼ لاير ،ما عندنا؟ عندنا الليرة .فتقوؿ أعطوني قيمة العشرة آالؼ الليرة في ىذه الساعة .ينظروف كم قيمتها

ويسلموف لك قيمتها ،أو كذلك إذا أعطيتها أحد المسافرين ،ولما أعطيتو العشرة صرفها في ىذه الببلد عند

 - 1سورة البقرة آية .981 :
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الصيارفة ،صرفها بالليرة ،وذىب إلى أىلك ،وقاؿ لهم :ىذه عشرة آالؼ صرفتها ،وىذا مبلغها بالليرة ،أو جاء

إلى الصيارفة ىناؾ وصرفها بالليرة.

س :أحسن اهلل إليكم ،بعض الشركات التجارية تشترط -من أجل الحصوؿ على تخفيض معين -أف يبلغ

سقف مشتريات المشتري مثبل مبلغا وقدره خمسوف رياال ،يشتري بخمسين رياال حتى يحصل على تخفيض

مقداره مثبل عشروف رياال؟

ج :ىذه التخفيضات جائزة؛ قد يعملونها ألجل جلب الناس وما أشبو ذلك ،ىذا يسمى "المنافسة بين

ينزؿ ،يقصد أف الناس يقبلوف عليو ،فلو ذلك.
الباعة" ،كل منهم ّ

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :بعض الفقهاء يقولوف :إف من األصناؼ الربوية اختبلؼ الجنس ،فمثبل

ذىب وبر ،فيجوز التفاضل والنساء ،فما وجو ىذا القوؿ؟ وما ىو الراجح في ىذه المسألة؟

ج :يأتينا -إف شاء اهلل -في الربا أف ىذا جائز ،وإف لم يكن يدا بيد؛ وذلك ألف اإلنساف يحتاج إلى أف

يشتري طعاما ،وىذا الطعاـ ليس عنده ثمن ،فمائة كيلو تمر بمائة لاير غائبة ال بأس بذلك ،أو بدنانير من ذىب ال

بأس بذلك ،وأما مائة صاع أو كيلو من التمر بخمسين صاعا من البر أو من األرز ،ما يجوز إال يدا بيد ،وأما تمر
بتمر -ولو تفاوتت القيمة -ال يجوز إال مثبل بمثل يدا بيد ،وأما مثبل لحم بدراىم فيجوز إذا كانت الدراىم
موجودة واللحم مؤجل.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يدخل في حكم البيع المنهي عنو بعض الناس إذا أراد شراء عمارة مثبل فإنو يقوؿ:

أشتريها منك بخمسمائة ألف لاير ،وأدفع لك ضمن قيمتها أرض بسبعمائة ألف وسيارة بمائتي ألف ،والباقي

أُعطيكو نقدا مثبل؟

ج :منع الفقهاء من ذلك إذا كاف شرطا :ما أبيعك العمارة إال إذا بعتني األرض والسيارة ،أو ما أشتري منك

العمارة إال إذا اشتريت مني السيارة ،فهذا شرطاف في بيع ،ولكن الصحيح إباحة ذلك ،فبل مانع منو.

س :أحسن اهلل إليكم ،بعض البائعين يضع في بعض بضائعو ىدايا بمثابة جوائز لشراء ىذا الشيء ،ويضع ثمنا

عاليا لهذه البضاعة مثبل ،فهل ىذا داخل في البيع المنهي عنو ،أـ أنو مجرد كذب؟

ج :منهي عنو ،وما ذاؾ إال أنو يزيد في الثمن ،إذا رأى أف ىذا اللبن مثبل كسد عنده ،فقاؿ :نجعل معو سلعة

أخرى أو رياال أو نحو ذلك ،ونبيعو بثمن عاؿ؛ فهذا ال يجوز ،وأما إذا أضاؼ إليو سلعة أخرى بقدر الزيادة فبل

بأس.
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-ىي بقدر الزيادة -أحسن اهلل إليكم -وإف كاف المشتري يعلم بذلك- .إذا كانت بقدر الزيادة ،يريد بذلك

أنها تشترى منو ىذه وىذه ،يعني ىذه العلب التي يضيفوف إليها مثبل علبة أخرى تمشيها يجوز إذا كانت بقدر

الزيادة.

س :أحسن اهلل إليكم ،إذا اشترى رجل من رجل دابة ،واشترط أف يركبها شهرا ،وخبلؿ ىذه المدة ماتت

الدابة ،فمن يضمنها؟

ج :قيمتها عند المشتري؛ وذلك ألف عليو الضماف ،للحديث  :الخراج بالضماف 

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يجوز أف يشترط في المبيع مدة معلومة بصفة مستمرة ،كأف يبيعو سيارة مثبل

ويشترط استعمالها يوما من كل شهر؟

ج :الظاىر أنو ال يجوز؛ وما ذاؾ إال أنها انتقلت من ملكو إلى ملك البائع ،في ىذه الحاؿ يستأجرىا،

وتختلف األجرة باختبلؼ الزماف ،إذا احتاج إليها يقوؿ :أجرنيها كل يوـ ثبلثين في الشهر ،فيتفقاف على األجرة

كل مرة.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ أرجو من فضيلتكم التكرـ ببياف زكاة الماؿ الذي أعد لتقسيط األجهزة الكهربائية ،مع العلم أنو إذا توفر

مبلغ مباشرة يشترى بو أجهزة أخرى ،فكيف نحسب ذلك؟

ج :إذا حاؿ الحوؿ على ىذا الماؿ فإنو يُزكى ،ىذا إذا بلغ النصاب ،وإف اشترى بو مثل ىذه األجهزة قبل أف يجوؿ الحوؿ سقطت

زكاتو ،إال إذاكانت ىذه األجهزة للبيع ،يعرضها للبيع ،فإف في قيمتها الزكاة ،أما إذاكانت لبلستعماؿ ،مثل مكائن الخياطين ونحوه ،فبل

زكاة فيها.

س :أحسن اهلل إلي كم ،ذكرتم أف من أنواع البيوع بيع دين بدين ،وأحسب أنكم قلتم في ىذا النوع:

إنو بشرط التقابض قبل التفرؽ ،فهل من توضيح ،أحسن اهلل إليكم؟

ج :نعم ،إذا بعت ىذه الشاة ،بعت شاة غائبة ،ولكنها موصوفة ،شاة غائبة بثبلثمائة غائبة ،ىذا دين

بدين ،فإف حضرت الشاة قبل التفرؽ صح البيع وأصبح الثمن دينا ،وإف حضرت الثبلثمائة قبل التفرؽ
والشاة بعيدة صح البيع ،وأما إذا تفرقا ،ما أحضرت الشاة وال أحضرت الثبلثمائة ،فبل يصح البيع.

س :أحسن اهلل إليكم ،أيهما أصح في الشروط المنافية لمقتضى العقد :بطبلف العقد ،أـ بطبلف

الشرط؟
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وأما إذا لم يكن فيو إكراه وكاف فيو اختيار ،فبطبلف الشرط.
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س :أحسن اهلل إليكم ،إذا قاؿ المشتري للبائع :أشتري منك سيارة بشرط أف تأخذ من القيمة سيارة

أخرى ،والباقي أدفعو لك نقدا ،فرضي البائع ،فما حكم ذلك؟
ج :إذا لم يكن البيع فيو إلجاء وإكراه الناس يفعلوف ذلك.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على محمد

واهلل أعلم وصلى اهلل على محمد
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ربا الفضل

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ اؼبرسلٌن ،أما بعد.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل :-باب الربا
يشرتط يف بيع مكيل دبكيل وموزوف دبوزوف اغبلوؿ ،والقبض يف اجمللس ال التماثل إال أف يتحد
جنسهما ،واعبنس ما لو اسم خاص يشمل أنواعا ،وفروع األجناس أجناس وإف اتفقت األظباء،
وال تصح ؿباقلة ومزابنة إال يف العرايا فيما دوف طبسة أوسق ،ؼبن بو حاجة وال شبن معو ،وال غبم
حبيواف ،ومرجع الكيل والوزف عرؼ اغبجاز وإال موضعو.
باب بيع األصوؿ والثمار :من باع أرضا دخل غراسها وبناؤىا ال زرع ال زنصد إال مرة ،ولو
تبقيتو إىل حصاده ،وما زنصد مرة بعد أخرى فأصولو للمشرتي ،وجزتو الظاىرة للبائع ،ويدخل
يف الدار األرض والبناء وما يتصل هبا ؼبصلحتها ،ومن باع خنال قد أبر فثمرتو للبائع مبقى ما مل
يشرتطو اؼبشرتي ،وكذا سائر الشجر إذا بدا شبره.
وال تباع شبرة قبل بدو الصالح ،وال الزرع قبل اشتداده إال أف يشرتط القطع ،وال الرطبة والبقوؿ
إال كل جزة ،وال القثاء وحنوه إال كل لقطة ،إال أف يبيع أصلو ،ويرجع على البائع باعبائحة ،وبدو
الصالح يف النخل أف زنمر أو يصفر ،والعنب أف يتموه ،وباقي الثمر أف يبدو نضجو.
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السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

محمد وعلى آلو وصحبو.

فالمؤلف ىاىنا اختصر في الربا ،واقتصر على ىذه الجمل ،ولكنها تحتاج إلى تمثيل ،واقتصر على ربا

عرؼ في اإلسبلـ ،وأنو ال شك في تحريمو ،وفي ربا
الفضل؛ وذلك ألف ربا النسيئة ربا واضح تعرفو الجاىلية ويُ َ

الفضل
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خ بلؼ قديم عن ابن عباس وعن غيره ،أفرادا من الصحابة ،ولكن األحاديث صحيحة في تحريم ربا الفضل ،وقد
وردت األدلة الصريحة ،وروي عن ابن عباس أنو تراجع عن قولو ،وقاؿ آخروف :إنو لم يتراجع.

ثم ربا الفضل اتفق على أنو في الستة األصناؼ التي في حديث عبادة ،وىي قولو   الذىب بالذىب،
والفضة بالفضة ،والبر بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمر ،بالتمر والملح بالملح ،مثبل بمثل سواء بسواء يدا بيد،

فمن زاد أو استزاد فقد أربى  ىذا أشهر حديث ورد في ذلك ،وجاء في حديث عن ببلؿ  :أنو أتى النبي
 بتمر جنيب -يعني :تمر جيد -فقاؿ :أكل تمر خيبر ىكذا؟ قاؿ :ال ،إنا لنشتري الصاع من ىذا بالصاعين،
والصاعين بالثبلثة .فقاؿ :ال تفعل ،بع الجمع بالدراىم ،ثم ِ
اشتر بالدراىم جنيبا . 

فذىبت الظاىرية إلى أف الربا ال يكوف إال في األصناؼ الستة؛ وذلك ألنهم ينفوف القياس؛ فلذلك توقفوا على

األصناؼ الستة ،فيجوز ع ندىم أف يباع صاع رز بصاعين ،وصاع قهوة بصاعين ،وصاع زبيب بصاعين ،أو صاع
ذرة بصاعي ذرة ،أو دخن صاعا بصاعين ،أو زيت صاعا بصاعين ،أو كذلك سائر األشياء ،ىذا عند الظاىرية.

وأما عند الحنابلة والحنفية فألحقوا بهما ،ألحقوا بالستة كل ما يباع بالوزف أو يباع بالكيل ،جعلوا ىذه ربوية،

فالذي يباع بالكيل مثل :األرز ،العدس ،الفوؿ ،الذرة ،والدخن ،وكذا المائعات كاللبن والدىن والزيت وما أشبهو،

فبل يباع بعضو ببعض إال مثبل بمثل ،ولو اختلفت القيمة ،فبل يباع األرز باألرز إال مثبل بمثل ،ويدا بيد ،يعني:

يشترط فيو الحلوؿ والتقابض والتماثل.

وقد يقاؿ :إف ىذا قليل الفائدة ،فنقوؿ :إف ىناؾ من يحتاج ،فإذا كاف ىناؾ أناس عندىم من األرز المصري

جاءىم ىدية أو شراء ،وضاقوا بو وال يريدونو ويريدوف أف يبدلوه باألرز الهندي مثبل ،فنقوؿ :صاع بصاع ال زيادة،
صاع رز مصري بصاع رز باكستاني مثبل أو ىندي ببل زيادة ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،وىكذا مثبل القهوة،
قد يكوف عنده قهوة فردية ويريد بدلها قهوة يمنية ،وصاحب القهوة اليمنية أيضا يريدىا فردية ،فنقوؿ :أي ال بد

أف تكوف صاعا بصاع ،أو كيلو بكيلو ،مثبل بمثل يدا بيد بدوف تفاوت ،وإذا لم يجد صاحب القهوة الفردية يبيعها

بالدراىم ويشتري بالدراىم برية مثبل ،وبذلك يسلم من الربا.

وكذلك سائر المكيبلت :المكيبلت ىي الحبوب ،وكذلك األدىاف والسوائل ،ىذه كلها تباع بالكيل أصبل،

ولو أصبحت في ىذه األزمنة تباع بالوزف ،يعني حتى اآلف األرز والبر يباع بالوزف ،وقد كاف يباع بالكيل بالصاع
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أو بالمد ،ولكن العبرة بما كاف عليو في عهد النبي  أنو كاف يباع بالكيل ،فالدىن يبيعونو بالكيل ،وكذلك اللبن
يبيعونو بالك يل ،والزيت يباع بالكيل ،والقرنفل والزنجبيل والرشاد ،والحلب والحبة السوداء ،الحبوب كلها
وبذورىا ،حتى بذور ما ليس بقوت ،مثل بذر البرسيم ،يعني حبو الذي يبذر أو ينبت وغيره؛ فكل ىذه مكيلة ،فبل

يباع بعضها ببعض إال بهذين الشرطين :التماثل صاع بصاع ،والتقابض يدا بيد.

وكذلك يقاؿ في غيرىا ولو تفاوتت األنظار ،ولو اختلفت القيمة ،معلوـ مثبل أف الرز بعضو أغلى من بعض،

بعضو يساوي الصاع ثمانية وبعضو يساوي خمسة ،وإذا كانت الرغبات مختلفة ،فمن كاف الذي عنده األرز الذي

بثمانية وأراد أف يبدلو بالذي بخمسة ،فنقوؿ :صاع بصاع ،صاعاف بصاعين بدوف زيادة ،فمن زاد أو استزاد فقد
أربى.

وكذلك الموزونات :الموزونات أيضا تباع مثبل بمثل ويدا بيد ،الموزونات ما مثالها؟ ىي التي ال يتصور كيلها،

فإف كاف يتصور كيلها فإنها مكيلة ،مثل البصل يباع بالكيل ،يمكن كيلو ،وأما الذي ال يتصور كيلو فمثل اللحم

يباع بالوزف ،وكذلك األصواؼ ،الصوؼ والوبر والقطن ،وكذلك الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهها ،ىذه
تباع بالوزف؛ وحيث أنها تباع بالوزف فإنها ربوية ،فبل يباع من لحم اإلبل كيلو بكيلوين ،ولو أف أحدىما سمين

واآلخر ىزيل ،بل ال بد كيلو بكيلو ،كيلوين بكيلوين بدوف زيادة ،ىذا معنى قولو" :مثبل بمثل يدا بيد".

وىكذا القطن مثبل بمثل يدا بيد ،والصوؼ ،والحديد والرصاص وما أشبهها ،إذا بيع بعضو ببعض فإنو يكوف

مثبل بمثل يدا بيد؛ تمشيا على األحاديث ،فإف فيها قولو   وال تبيعوا غائبا منها بناجز  ؛ والغائب ما

غاب عن مجلس العقد ،والناجز الموجود في المجلس ،فبل بد فيها من التماثل ومن التقابض ،يعني إذا كانت
متماثلة ،وال بد من التماثل يعني صاعا بصاع ،أو كيلو بكيلو ،ىذا التساوي ،والتقابض أف يكوف ىذا حاضرا

وىذا حاضرا.

ودليل اإلماـ أحمد وأبي حنيفة أنو جاء بحديث عبادة لما ذكر البر والشعير والتمر والملح ،قاؿ بعد ذلك:

وكذلك الميزاف ،أو وقاؿ في الميزاف مثل ذلك ،فدؿ على أف الوزف ىو المعتبر ،فالذي يوزف ىو اللحوـ والحديد

واألصواؼ وما أشبهها ،فهذه أيضا ال يباع الجنس إال بمثلو مع التقابض.

وذىبت الشافعية إلى أف الذي يلحق بها ىو المطعوـ ،عندىم كل ما كاف مطعوما فإنو يلحق بهذه الستة،

فجعلوا الربا فيما كاف مطعوما ،أي ما كاف يؤكل أو يشرب دوف ما ال يطعم وال يؤكل ،فمثبل األشناف عندىم ليس
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والصابوف يكاؿ ،وأما مثبل القهوة والقرنفل والهيل والزنجبيل ،وكذلك الحلب والحبة
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السوداء ونحوىا ،فهذه ربوية عندنا ألنها تكاؿ ،وربوية عند الشافعية ألنها تطعم ،فنحن جعلنا كل مكيل ربويا،

وىم جعلوا كل مطعوـ ربويا ،أي ما يمكن أف يؤكل سواء مفردا أو غير مفرد أو معو غيره.

وعند الشافعية أف الخضار والفواكو ربوية أيضا ،فبل يجوز بيع الجح بالجح عندىم إال مثبل بمثل ،ونحن

نجيزه مع التفاضل ألنو ال يكاؿ وال يوزف ،يع ني في العادة ،وىم يقولوف :إنو مطعوـ ،فكل مطعوـ عندىم فإنو
ربوي ،وكذلك األترج ال ربا فيو عندنا ،يباع أترجة بأترجتين ،أو رمانة برمانتين ،أو تفاحة بتفاحتين ،أو برتقالة

ببرتقالتين ،أو بيضة ببيضتين؛ ألنو يباع بالعدد فبل يوزف ،عندنا ال ربا فيو ألنو يباع بالعدد ،وعند الشافعية فيو

الربا؛ ألنو مطعوـ ،ألنو يطعم ،فألحقوا كل مطعوـ بالربوي ،أي بالستة أو باألربعة التي ذكرت في الحديث.

ىكذا وال ربا عندىم في الحديد ،وال في القطن وال في األصواؼ؛ ألنها ليست مطعومة ،ونحن نجعل فيها

الربا ألنها موزونة ،فنحن جعلنا كل ما يوزف ربويا ،فبل يباع كيلو من الصوؼ بكيلوين ،أو كيلو من الحديد

بكيلوين؛ ألنو موزوف ،وىم يجيزوف ذلك ألنو ليس بمطعوـ ،ولم يجعلوا العلة ىي الوزف كما جعلناىا نحن ،ىذا

قوؿ الشافعية.

أما قوؿ المالكية فجعلوا العلة ىي القوت ،قالوا :العلة في األربعة القوت وما يصلح بو القوت؛ معناه أف البر

يصلح قوتا والتمر والشعير ،وأما الملح فإنو يصلح بو القوت ،أي يصلح بو الطعاـ ،فجعلوه تابعا؛ ألنو منصوص
عليو في حديث عبادة ،مذكور ،يعني نفس القوت نفس الملح ،فلما أنهم اختاروا أف العلة ىي القوت قالوا:

نلحق بو الملح؛ ألنو إصبلح لؤلقوات ،فعندىم ما ليس بقوت ليس بربوي ،فالقهوة والهيل والزنجبيل والقرنفل،

الح ْلب والحبة السوداء والرشاد ،وما أشبو ذلك ال ربا فيها عند المالكية
وكذلك السكر والشاىي ،وكذلك ُ
المالكية؛ ألنها ال تصلح قوتا ،ما ىناؾ أحد يجعل عشاءه قرنفبل أو غداءه ،أو يجعل عشاءه سكرا أو شاىيا،

فجعلوىا ليست ربوية؛ ألنها ليست قوتا.

وجعلوا مثبل القرع والجح والحندوه ربويا؛ ألنو يصلح أف يكوف قوتا ،يعني قد ال يجد إال قرعا ويأكلو ويسد

جوعتو ،قد ال يجد إال طماطم أو بصبل ويصلحو ويأكلو ويكوف غذاء ،وقد يكوف غذاؤه لحما حتى لحم سمك
أو لحم دجاج أو لحم عصافير ،فيجعلوف ىذه كلها ربوية؛ ألنها أقوات ،أي تصلح أف تكوف غذاء ،وتكوف قوتا.

ىذا قولهم فيما يلحق باألربعة؛ ألف البر والشعير والتمر قوت ،والملح يُصلَح بو القوت ،فقيل لهم :الحطب

يصلح بو القوت ،يطبخ بو ،فهل فيو ربا؟ فقالوا :ىذا إصبلح خارجي ،أي :ال يؤكل الحطب ،إنما يوقد بو،

بخبلؼ الملح فإنو يؤكل ويصلح بو ،يصلح بو الطعاـ ،وألحقوا بو أيضا األبازير التي يخلط بها الطعاـ ،والتي تغير
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لونو؛ وذلك ألنو يصلح بها القوت ،فجعلوىا من الربوي ،فالربوي عندىم القوت وما يصلح بو القوت ،ما ليس
بقوت فإنو ليس ربويا ،فمثبل القهوة والشاي والهيل والسكر والقرنفل عندنا ربوية ،لماذا؟ ألنها تكاؿ ،عند

الشافعية ربوية ،لماذا؟ ألنها تطعم ،عند المالكية ليست ربوية ،لماذا؟ ألنها ليست قوتا.

كذلك الجح والقرع والباذنجاف والطماطم والتفاح والبرتقاؿ والموز ليست ربوية عندنا ،لماذا؟ ألنها ال تكاؿ،

طعم ،وربوية عند المالكية ،لماذا؟ ألنها قوت؛ ألنها تصلح قوتا ،ىكذا
ولكنها ربوية عند الشافعية ،لماذا؟ ألنها تُ َ

الفرؽ بين ىؤالء ،يعني بين ىذه المطعومات وما أشبهها.

يقوؿ ىاىنا :يشترط في بيع مكيل بمكيل الحلوؿ والقبض في المجلس ،مكيل بمكيل ،الحلوؿ والقبض في

المجلس ال التماثل إال أف يتحد جنسهما ،ىذا نوع آخر ،إذا بيع مكيل بمكيل فلذلك شرط واحد ،وىو

التقابض ،التقابض في المجلس ،وال يشترط التماثل إال إذا اتحد الجنس ،إذا بيع تمر بذبيب فماذا يشترط؟
التقابض دوف التماثل؛ وذلك على اختبلؼ الجنس ،فيجوز أف تبيع صاع زبيب بصاعي تمر؛ ألف ىذا من العنب

وىذا من النخل ،ولكن ال يجوز التفرؽ قبل القبض ،بل يلزـ االتحاد ،يلزـ الحلوؿ ،أف تقوؿ :بعتك ىذا التمر

بهذا الزبيب ،كبلىما حاضر ،كذلك صاع بر بصاعي شعير ،يجوز ولكن ال بد من الحلوؿ والتقابض ،أف تحضر
الشعير وتحضر البر ،وتقوؿ :بعتك ىذا الشعير بهذا البر يدا بيد ،أف يكوف حاال ،وأف يقبض في المجلس.

وكذلك إذا قلت مثبل :صاع بر بخمسة أصواع ملح ،ال بد من الحضور ،يكوف ىذا حاضر وىذا حاضر ،ىذا

معنى قولو :الحلوؿ والقبض في المجلس ال التماثل ،يعني ال يشترط التساوي ،إال أف يتحد جنسهما ،وىكذا

الموزوف إذا قلت :أبيعك مثبل كيلوين من الحديد بعشرة كيلو من القطن ،كيلوين بعشر ما يشترط التماثل ،ولكن

ما الذي يشترط؟ يشترط التقابض ،القبض في المجلس ،تقوؿ :ىذا الحديد بهذا القطن ،وما أشبو ذلك.

الموزوف بالموزوف إذا كاف مختلفا فبل بد أف يكوف يدا بيد ،وال يشترط التماثل إال أف يتحد جنسهما ،يعني إال

أف يكوف جنسهما واحدا ،مثل تمر بتمر ،اتحد الجنس ،فهاىنا يشترط شرطاف :التقابض والتماثل مثبل بمثل يدا

بيد ،أو شع ير بشعير ال بد من األمرين ،اتحد الجنس ،مثبل بمثل يدا بيد ،أو ملح بملح مثبل بمثل يدا بيد ،ولو
تفاوتت القيمة ،لو ارتفعت قيمة أحدىما لو كاف ىذا النوع من الرز الصاع بعشرة وىذا الصاع بخمسة ،فبل بد أف

يكوف مثبل بمثل ،وأف يكوف يدا بيد.
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وكذلك التمر؛ التمر لوكاف أحدىماكيلوه بعشرين ،واآلخركيلوه برياؿ ،وبيع ىذا بهذا فبل بد أف يكوف صاعا بصاع ويدا بيد ،ال يجوز

فيو التفرؽ قبل القبض ،وال يجوز فيو التفاوت والكثرة ،ذكرنا حديث ببلؿ :كاف وكيبل للنبي  على تمر خيبر ،ولما جمعوا التمر
النبي  بتمر جيد ،فجاء إلى أناس عندىم تمر جيد ،فقاؿ :أعطوني صاعا
وإذا فيو حشف وفيو تمر رديء ،فأراد أف يأتي َ

بصاعين أو صاعين بثبلثة آصع ،تمرا بتمر مع التفاوت ،ولما استغربو النبي  أخبره بأننا نشتري الصاع من ىذا
بالصاعين ،فقاؿ :ىذا عين الربا ،فعند ذلك أخبره :إذا أردت الجيد فبع الرديء بدراىم واشتر بالدراىم جيدا

.

الجنيب ىو الجيد" ،بع الجمع" الجمع التمر المخلوط" ،بالدراىم ثم اشتر بالدراىم جنيبا" يعني جيدا؛ فدؿ

ذلك على أنك إذا قلت :أعطني كيلو بكيلوين من التمر أف ىذا ربا ،ولو كاف أحدىما أفضل ،إذا كاف ىذا مثبل
سكريا الكيلو بعشرين ،وىذا خضريا الكيلو بنصف لاير ،فإنو ال بد أف يكوف مثبل بمثل ،قد يوجد من يفضل

الخضري ىذا على السكري ولو كاف السكري أكثر قيمة وأرفع ،فبل بد أف يكونا مثبل بمثل.

وكذلك أيضا البر يتفاوت ،ىناؾ نوع  ،+ونوع اللقيمي ونوع الشارعي ونوع الحب الحباب ،ىذه تتفاوت،

يكوف بعضها الصاع بعشرة ،وبعضها الصاع بخمسة ،وإذا كاف كذلك فبل بد -إذا أراد من ىذا بهذا -التماثل

والتقابض ،إذا كاف عندؾ من الشارعي وتريد اللقيمي فبل بد أف يكوف صاعا بصاع ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

وكذلك األرز تتفاوت قيمتو ،الرز المصري والرز الياباني والباكستاني والهندي ،ولكل واحد منهم قيمة تخالف

قيمة الثاني ،فإذا أردت أف تبيع رزا برز فإنك تبيعو مثبل بمثل سواء بسواء دوف زيادة ،وإذا أردت الجيد فإنك

ت بيع الرديء الذي عندؾ بالدراىم وتشتري بالدراىم جيدا ،وإال فإنك تقع في الربا ،ويسمى ىذا ربا الفضل.

الجنس ما لو اسم خاص يشمل أنواعا ،عندؾ ما الفرؽ بين الجنس والنوع؟ الجنس الذي تحتو أنواع مختلفة،

يعني ىذا نوع وىذا نوع ،واسمو واحد ،االسم يشملو ،مثل التمر ،إذا رأيت مثبل سكريا قلت :ىذا تمر،

والخضري :ىذا تمر ،والصفري :ىذا تمر ،والنبت :ىذا تمر ،واإلبراىيمي :ىذا تمر ،والعجوة تمر ،والليفي مثبل

تمر ،وأشباىهم ،كلها تسمى تمرا ،ولكن تحتها ىذه األنواع ،عندؾ تمر؟ قاؿ نعم ،ما نوعو؟ فيقوؿ :نوعو نبت،

نوعو صفري ،نوعو ُسلج ،ففرؽ بين الجنس وبين النوع.

الجنس ما لو اسم خاص يشمل أنواعا ،عندؾ أرز؟ يقوؿ نعم ،األرز اسم عاـ يسمى جنسا ،تحتو أنواع ،ما نوع

األرز الذي عندؾ؟ عنده األرز المصري والباكستاني والياباني والهندي وأشباىها ،وىي تختلف قيمها ،تختلف
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القيمة فيها؛ فهذا يسمى جنسا؛ تحتو أنواع ،يعني كل نوع معروؼ باسمو ،عندؾ بر؟ عندي بر ،ما نوعو؟ نوعو

شارعي نوعو حب الحباب ،نوعو اللقيمي ،نوعو اإلفريقي مثبل ،نوعو الكندي ،اسمو بر أو اسمو قمح أو اسمو

حنطة ،ولكن تحتو أنواع ،فهذا يسمى جنسا؛ تحتو أنواع.

وكذلك الزبيب تحتو أنواع أيضا ،منو الزبيب األسود واألحمر واألشعل وما أشبو ذلك ،فاسمو زبيب وتحتو

أنواع ،وكذلك كل ما يشمل أنواعا ،فبل يباع التمر بالتمر ولو اختلف النوع إال مثبل بمثل ،عندنا مثبل العجوة قد
يباع الكيلو بمائة ،والسكري قد يباع بثبلثين الكيلو ،والنبت يمكن أف يصل إلى عشرة أو خمسة عشر للكيلو،

وىناؾ أنواع غير مرغوبة ،كالخضري والسلج ونحو ذلك ،تكوف رخيصة ،ومع ذلك ال يباع إال بالمثل ،ال يباع

التمر بالتمر إال مثبل بمثل ولو اختلف النوع ،إذا كاف الجنس واحدا.

وفروع األجناس أجناس -وإف اتفقت األسماء -نمثل باللحوـ ،اللحوـ أجناس :فلحم اإلبل جنس ،ولحم

الغنم جنس ،ولحم البقر ،ولحم الطيور ،ولحم السمك ،ىذه أجناس ،ومع ذلك فإف تحتها أنواعا ،إذا ذبحت

الناقة فإف لحم الرقبة جنس ،ولحم العضد جنس ،ولحم الظهر جنس ،ولحم الفخذ جنس؛ فبل يباع ىذا إال مثبل
بمثل؛ ألنو جنس ،وإف كاف تحتو أنواع ،وكذلك لحم الغنم؛ لحم الرقبة ،ولحم الظهر ،ولحم الكتف ،ولحم

الفخذ كلو من جنس واحد ولو كاف أنواعا ،فبل يباع إال مثبل بمثل.

وأما إذا اختلف الجنس فبل بأس بالتفاضل؛ أف تقوؿ مثبل :أريد كيلو لحم غنم بكيلوين من لحم اإلبل ،يجوز

ولكن ال بد من التقابض يدا بيد ،وكذلك كيلو لحم دجاج بكيلوين لحم إبل ،أو كيلو لحم سمك بكيلوين لحم

إبل أو لحم غنم ،يجوز ولكن ال بد من التقابض قبل التفرؽ ،أف يكوف يدا بيد ،وأما ما ليس بلحم فإنو أجناس،

فيجوز ولو من حيواف واحد.

أو من جنس واحد ،يجوز أف تقوؿ :بعني كيلو من لحم الغنم بكيلوين من الكرش ،من الكروش أو من

األمعاء؛ ألنها ما تسمى لحما ولو كانت من الغنم؛ ألف فروع األجناس أجناس فالحم األحمر جنس ،إذا ذبحت

الشاه اعزؿ اللحم األحمر ،وقل :ىذا ج نس ،واعزؿ الكليتين وىي جنس ،والقلب جنس ،والكبد جنس،
والطحاؿ والرئة واألمعاء والكرش والمصارين واللساف ،ىذه أجناس ،يجوز بيع بعضها ببعض؛ فيجوز أف تبيع

كيلوين من األمعاء بكيلو من لحم القلب أو من الكليتين أو نحو ذلك ،أو من اللحم األحمر ،عندؾ مثبلً ثبلثة

كيلو من األمعاء ومن المصارين ومن الكرش ،وال رغبة لك فيها ،ورأيت إنسانا عنده لحم زائد من لحم الفخذ
ونحوه ،فتبادلوا ،ثبلثة كيلو من القروش بكيلو من لحم الظو،ر ولكن يدا بيد؛ ألنو العلة فيو واحدة ،وىو الوزف.
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وىكذا مثبل األكارع يجوز أف تبيع عشرة أكارع من الغنم بكيلو لحم ،أو بكلوة ،أو بكبد ،أو بلساف ،أو بألسن؛

فيجوز ذلك ألنها أجناس ،فروع األجناس أجناس ،وكذلك أيضا نمثل بغيرىا ،منها مثبل الحنطة يتفرع عنها فروع،

وفيها خبلؼ ،مثبل الحنطة إذا طحنت ىل يجوز بيع صاع من دقيق الحنطة بصاع من الحنطة التي ما طحنت؟

األصل أنو ال يجوز؛ وذلك ألف الدقيق فرع من فروع الحنطة ،وأجاز ذلك بعضهم؛ ألنو خرج عن اسم الحنطة،

أصبح يسمى دقيقا.

وكذلك السويق؛ السويق ىو أنهم يأخذوف السنبل ،سنبل الحنطة ،ويطبخونو في قدر ،قدر ساعتين أو ثبلث

ساعات ،سنبل ،وبعد ذلك ينشفونو ويجففونو ثم يسحقونو ويذىبوف بما فيو من السفير واألغلفة ،ثم يسحقونو ثم
بعد ذلك يأكلونو بدوف طبخ ،بل يصبوف عليو ماء ويأكلونو ،يسمى السويق ،ىذا أيضا خرج عن كونو حنطة أو

بر؛ فلذلك يجوز بيعو بالحنطة ،أف تقوؿ :الصاع سويق بصاعين حنطة؛ وذلك ألنو خرج عن كونو حنطة بعد ىذه
العملية.

ىذا معنى فروع األجناس أجناس ،وإف اتفقت األسماء ،مثالو أيضا طحين الشعير بطحين البر يجوز فيو

التفاضل وال يجوز فيو التفرؽ ،كما يجوز أف تبيع صاعا برا بصاعين شعيرا يدا بيد ،فكذلك يجوز أف تبيع دقيق

الشعير بدقيق البر مع التفاضل ،وال بد من التقابض ،فروع األجناس أجناس ،فهذه أمثلة في فروع األجناس،

المؤلف اقتصر على ىذه التعريفات.

وقولو :موزوف بموزوف عندنا -عند الحنابلة والحنفية -أف الذىب والفضة المذكورة في الحديث العلة فيهما

الوزف ،كونهما موزوني الجنس؛ ولذلك ألحقنا بهما الموزونات ،ألحقنا بهم اللحوـ والحديد واألصواؼ وجعلنها

ربوية ،وأما عند الشافعية والمالكية فالعلة فيهما الثمنية ،أنها أثماف؛ ولذلك ال ربا عند المالكية والشافعية في

الحديد وال في الصوؼ والقطن؛ ألنها ليست قوتا ،ال تصلح أف تكوف قوتا ،وال أنها مطعومة ،ولكن يحلق

بالدراىم والدنانير يلحق بها القروش والهلل ،وتسمى قديما الدوانيق ،وتسمى الفلوس؛ الفلوس جمع فلس ،وىو
قطعة من حديد أو من نحاس يتعاملوف بها؛ فهذه ربوية ،يعني الفلوس والقروش والهلل عندىم ربوية؛ ألف العلة
فيها الثمنية ،وىي تصلح أف تكوف أثمانا ،بمعنى أف السلعة تقوـ بها ،أي كما أف ىذا الثوب يقوـ بخمسة دراىم،

فكذلك يقوـ بعشرين فلسا أو بمائة أو بمائتي ىللة أو نحو ذؿ،ؾ فعندىم الفلوس والهلل والقروش ربوية؛ ألنها

قيم وأثماف ،كما أف الدراىم والدنانير أثماف ،ىكذا جعلوا العلة.
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وأما الحنابلة فجعلوا العلة الوزف؛ ألنو جاء في حديث عبادة أنو -عليو السبلـ -لما قاؿ  :الذىب

بالذىب ،وا لفضة بالفضة ،والبر بالبر ،والشعير بالشعير ،والملح بالملح ،والتمر بالتم،ر مثبل بمثل يدا بيد ،قاؿ
بعد ذلك :وكذلك الميزاف  وفي رواية" :وقاؿ في الميزاف مثل ذلك" ،وليس المراد بالميزاف الذي لو كفتاف،
وإنما المراد الموزوف الذي يوضع فيو .وإذا عرفنا ىذه الربويات فما ليس كذلك فإنو ال ربا فيو؛ فيجوز بيع ثوب

بثوب أو بثوبين أو بثبلثة ،ويجوز بيع ذراع بذراعين من األقمشة ،ولو كاف مسماىا واحدا ومتقاربا ،ولو كاف ىذا

أبيض وىذا أبيض ،ألنها تباع بالذراع ،وكذلك المعدودات عندنا؛ المعدود الذي يباع بالعدد إف كاف مطعوما أو

قوتا فهو ربويا عند الشافعية والمالكية ،وليس ربويا عندنا ألنو يباع بالعدد ،كالبطيخ والقرع والباذنجاف وما أشبو
ذلك ،وإذا كاف يمكن كيلو كالبصل فإنو ربا ،وما ال يباع بالكيل يباع بالعدد كتفاح وموز وما أشبهو فإنو ربوي

عندىم ،وليس ربويا عندنا ألنو يباع بالعدد.

اختلفوا ف ي الحيواف؛ ىل يباع شاة بشاتين ،بعير ببعيرين ،فرس بفرسين؟ األقرب أنو يجوز في ذلك أنو يجوز،

ولكن مع ذلك ورد فيو حديث أنو نهى عن بيع الحيواف بالحيواف نسيئة؛ يعني غائبا ،ىذا حديث مشهور ،ولكن
خالفو حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،أمره النبي  أف يجهز جيشا يعني غزو نافلة اإلبل ،وبقي أناس
ما لهم مراكب ،ما لهم رواحل ،فكاف يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة  ؛ يأتي إلى إنساف عنده إبل:

بعني ىذا البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة بعد نصف سنة أو عشرة أشهر ،بعني ىذا الجمل بجملين بعني ىذه

الناقة بناقتين ،أقرىا النبي  ف دؿ على أف الحيواف الحي ليس ربويا يجوز فيو التفاضل ويجوز فيو أيضا النسأ -

التأخير -إذا جازت النسيئة جاز بيعو حاضرا متفاضبل ،قد يكوف عندؾ جمل فاره ،مرغوب عند الناس ،يأتي
إليك ناس ويقولوف :بعنا ىذا البعير بخمسة أبعرة ،يجوز ذلك ،األبعرة تشاىدىا ،وىذا جمل لو أىميتو ولو جمالو.

المحاقلة والمزابنة
المؤلف ىنا ما ذكر الصرؼ ،ولعلو يذكر في موضع آخر ،يقوؿ :وال تصح محاقلة ومزابنة؛ المحاقلة مشتقة

من الحقوؿ ،والحقوؿ يسمونها األشراط ،أف يبذر في مكاف ثم يرفع جوانب ذلك المكاف من جهاتو األربع ،حتى

يهتدر الماء ويمتلئ فيو ،فيسمى ىذا حقبل ،فإذا كاف عنده ىذا الزرع الذي ىو أخضر ،وقاؿ إلنساف :أبيعك ىذا
الحقل بعشرة آصع من البر؛ ىذا مجهوؿ ،ىذا الحقل قد يموت ،وقد يغرؽ ،وقد تأكلو الدواب ،أو يتلفو البرد

82

شرح كتاب التسهيل في الفقو
أو الجراد ،وإذا سلم فقد يكوف عشرين صاعا وقد ال يكوف إال خمسة آصع ،فيكوف فيو غبن؛ فلذلك جاء النهي
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المحاقلة التي ىي بيع الزرع بحب من جنسو ،سواء برا أو شعيرا أو دخنا أو ذرة ،ما داـ زرعا فإنو مجهوؿ

جنسو ،مجهوؿ نهايتو.

كذلك المزابنة مشتقة من الزبن ،الذي ىو الدفع ،ومنو سمي الزبانية خزنة النار؛ ألنهم يدفعوف أىل النار فيها

دفعا شديدا ،فهذه المزابنة يكثر فيو الخبلؼ؛ فذلك كل منهما يدفع صاحبو أو يدافعو ،بيع ثمر النخل على

رؤوسها بالتمر كيبل ،بيع العنب أي ثمر ال عنب وىو ال يزاؿ في الشجر بالزبيب ،لماذا نهي؟ ألنو ال يدرى ىل

تصلح ىذه الثمرة أـ ال ،إذا جاءؾ إنساف وقاؿ :بعني ىذه التمرة بهذا التمر الذي في ىذا الكيس؛ ال يجوز ذلك

إال ما استثنى ،بعني ثمرة ىذه العنبة بهذا الزبيب الذي في ىذا الكيس؛ ىذه مزابنة ،كانوا يتبايعونها ،فإذا نضجت

ىذه الثمرة كانت أكثر من ذلك الكيس ،فغلب صاحب النخلة ،أحيانا تتساقط الثمرة أو يأكلها جراد أو يصيبها

برد أو تصيبها أمراض ،فبل يصلح منها إال ربع الكيس ،أو ال يصلح منها إال القليل ،فيغلب صاحب الكيس،

يظن أنها تأتي بكيسين أو نحو ذلك فيغلب؛ فؤلجل ذلك نهي عن بيع ثمر النخل على رؤوسها بالتمر كيبل،
ونهي عن بيع ثمر العنب في شجره بالزبيب كيبل ،بل ال بد أوال من عصرانها ثم بيع بعضها متساويا.

بيع العرايا

وال يباح بيع الرطب بالتمر ،فقد  سئل النبي 

عن بيع الرطب بالتمر ،فقاؿ :أينقص الرطب إذا يبس؟

قالوا :نعم؛ فنهى عن ذلك  معلوـ أنو ما داـ رطبا يكوف كبيرا الرطبة ،وإذا صارت تمرا جفت وضمرت
وصغرت أو خف وزنها ،فبل يكوف متساويا ،تمر بتمر سواء وزنا أو كيبل ال يكوف متساويا؛ فبل يباع إال رطب

برطب مثبل بمثل ،تمرا بتمر مثبل بمثل ،وال يباع في رؤوس النخل بتمر؛ مخافة أنو ينقص أو ال يصلح.

قولو" :ومزابنة إال في العرايا"؛ أي فيما دوف خمسة لمن بو حاجة وال ثمن معو ،العريا في األصل النخل الذي

يقتطف في نخلو ،يأكل رطبا ،إذا اشتريت من إنساف ثمر نخلة تسمى عرية؛ ألنها تقتطف إلى أف تبقى شماريخها

عارية ليس فيها شيء ،ويسموف ما يمنح منها عرايا؛ لما أف رجبل كاف عنده نخل ،وركبو دين ،أخذوا يلومونو فأخذ

يتمدح بأنو يعير؛ يعني يعطي ،يقوؿ في أبياتػػو:
فليسػت

بسػمحػاء

وال

 ولكػن عػرايػا فػي السنين الجوانح

رجبي ػػة
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يتمدح بأنو في السنين الجوانح -أي المجدبة -يعطي ىذا عرية ،وىذا عرية ،وىذا عرية؛ يعني منيحة من نخيلو؛

توسعة على ىؤالء في السنين الجوانح -أي المجدبة -فهكذا العريا.

معنى ذلك أنها تباح العرية ،مثالو إذا كاف عند اإلنساف تمر من تمر العاـ الماضي ،ونضجت ىذه النخيل،

وأحب أف يطعم أىلو من الرطب ،وعنده ىذا التمر القديم ،وليس عنده دراىم؛ فيأتي إلى صاحب النخل،

ويحضر معو كيسا أو كيسين ،ويقوؿ :بعني بهذا الكيس تمر نخلة ،قنوا أو قنوين أو قنواف نخلة كاملة ،فيتفقاف

على ذلك ،اشترطوا لذلك خمسة شروط:

الشرط األوؿ :أف تكوف النخلة ثمرىا دوف خمسة أوسق  ،الوسق ستوف صاعا ،مجموع ذلك ثبلثمائة صاع،

دونها ولو بصاع؛ وذلك ألف الغالب أنو ال يأكل أكثر من ثبلثمائة صاع في مدة وجود الرطب ،فاقتصر على أقل

من خمسة أوسق.

الشرط الثاني :لمن بو حاجة؛ أف يكوف محتاجا إلى الرطب ،أما إذا لم يكن بو حاجة إلى الرطب فبل يجوز.
الشرط الثالث :أال يكوف معو ثمن؛ ما معو الدراىم يشتري بها ىذه القنواف ،إنما ىنده ىذا التمر القديم.

الشرط الرابع :الوزف؛ يوزف التمر ويقدر وزف أو كيل ىذه القنواف.

الشرط الخامس :التقابض؛ أف يحضر التمر في أكياسو في اصل النخلة ،فيقوؿ البائع :بعتك ثمرة ىذه النخلة

بهذه األكياس أو بهذا الكيس.

ىذه خمسة شروط :أف تكوف دوف خمسة أوسق ،وأف يكوف محتاجا إلى الرطب ،وأال يجد الدراىم ،وأف تقدر

القيمة وزنا أو كيبل ،التمر يوزف أو يكاؿ ،ويقدر يخرس التمر الذي في النخلة ،والشرط الخامس :الحلوؿ

والتقابض؛ أف يحضر التمر في أصل النخلة ،فيقوؿ :ىذه بهذا ،ىذه شروط العواري.

بيع اللحم بالحيواف
ذكر بعد ذلك أنو ال يحل بيع لحم بحيواف إذا كاف من جنسو؛ وذلك للتفاوت ،أما إذا كاف من غير جنسو فبل

مانع ،قد ذكر أف قوما نحروا جزورا ،فجاءىم رجل ومعو كبش صغير ،فقاؿ :أعطوني بهذا الكبش من لحم ىذه
الجزور .ومعهم أبو بكر فأعطوه بقدره ،قالوا :يمكن ىذا الكبش الصغير أنو وزف مثبل ثمانية كيلو أعطوه ثمانية

كيلو من لحم ىذه الناقة أو ىذه الجزور ،فإذا كاف من غير الجنس يجوز.
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أما أف يقوؿ :أريد من لحم الغنم بهذه الشاة ،بهذا الكبش ،عندكم لحم غنم أعطيكم ىذه الشاة وأعطوني من

لحم ىذا الغنم ،ال يجوز؛ ألنو لحم بجنسو ،ولو كانت الشاة قائمة ،وكذلك لو جاءىم بعجل بقرة ،ولما جاء بو
قاؿ :أعطوني بهذا العجل من لحم ىذه البقرة الذي ذبحتموىا ،ال يجوز ،أما إذا كاف من غير جنسها ،بعجل بقرة

يعطى من لحم إبل أو من لحم غنم يجوز ذلك.
وقد ذكرنا أيضا إنو يجوز حيواف بحيواف أكثر منو ولو اتحد الجنس ،نقل عن علي  أف باع جمبل لو يقاؿ

لو عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل؛ فدؿ ذلك على أنو يجوز التفاضل في الحيواف ،وأنو أيضا يجوز النسأ،

التأخير.

يقوؿ" :ومرجع الكيل والوزف إلى عرؼ الحجاز ،وإف لم يوجد فموضعو" ،جاء في ذلك حديث أف النبي 

قاؿ  :الكيل كيل المدينة والوزف وزف مكة  ؛ فننظر في األشياء التي توزف في مكة ،فنجدىم يزنوف

اللحوـ ،ويزنوف الحديد ،وأكثر ما يبيعوف بالوزف ،فنعتبر ما كاف موزونا عندىم نعتبره من الموزونات ،وننظر أيضا

أىل المدينة ،ونجدىم أكثر ما يبيعوف بالكيل ،بالصاع وبالمد وما أشبو ذلك ،فما كاف يبيعونو بالوزف أو بالكيل
اعتبر موضعو ،واألشياء التي ما عرفت عندىم ننظر في مخرجها؛ إذا وجدت أشياء في مصر أو في الشاـ أو في

إفريقيا ،وليست موجودة في الحجاز ،فمردىا إلى موضعها الذي ىي فيو إف كانت موزونة أو كانت مكيلة ،نكتفي

بهذا.

س :أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم خيرا ،سائل يقوؿ :ما ىو الضابط في التفريق بين ما يكاؿ ويوزف ،حيث كثرت

األسئلة حوؿ ىذا الموضوع سماحة الشيخ؟

ج :إذا عرفنا أف العلة عندنا الكيل والوزف نظرنا إلى تعريف الفقهاء ،فقالوا :الحبوب والتمور ىذه مكيلة

والمائعات مكيلة ،وأما الموزوف فهو الذي ال يتأتى فيو الوزف؛ اللحوـ والحديد واألصواؼ والقطن وما أشبو ذلك
ىذه موزونة ،والثياب والحباؿ ىذه مذروعة ،تباع بالذرع ،والحيوانات والفواكو ىذه معدودة ،تباع بالعدد وما

أشبهها؛ البير التفاح األترج الموز الجح والحندوه ،ىذه تباع عادة بالعدد ،ومثلها أيضا الطماطم وما يشبهها من

الخضار وما أشبهها ،القثاء وما كاف كذلك ،األشياء التي يمكن كيلها مثل الجزر الفجل الطماطم -إذا جفف

ويبس -تباع بالكيل.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ،ما ىو اختبلؼ الصحابة -رضي اهلل عنهم -في ربا الفضل؟ وىل

إجماع العلماء يعتد بو ،وىو من الشريعة أي اإلجماع؟
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ج :الذين أباحوا ربا الفضل استدلوا بحديث عاـ عن أسامة أف النبي 

قاؿ  :إنما الربا في النسيئة 

؛ فعند ذلك أباح ابن عباس التفاضل إذا كاف يدا بيد ،فأباح أف تبيع صاع التمر بصاعين ،وصاع الزبيب بصاعين

إذا كاف يدا بيد؛ عمبل بهذا الحديث.

الفقهاء والعلماء أجابوا عنو فقالوا :ال ربا أشد وآكد وأوضح من ربا النسيئة ،وإال فقد جاء ربا الفضل في

األحاديث الكثيرة.

س :أحسن اهلل إليكم ،ذكرتم -رعاكم اهلل -في درس سابق شروط العينة ،ومن تلك الشروط أال يكوف قد

قبض الثمن ،فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك.

ج :لو اشتريت سيارة بثمانين ألفا ،ثم إنك أوقفتها عندؾ سنة ،ولم تتغير ،وفي ىذه السنة أوفيت الثمانين ألفا

لصاحبها ،ثم عرضتها للبيع فاشترىا صاحبها بسبعين ألفا يجوز ذلك؛ ألنو قد قبض دراىمو األولى.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ بعض المؤسسات تقوـ بإعطاء بذور البرسيم للمواطنين بالكيلو ،ولكن الدفع

يكوف ليس في نفس الوقت ،وكذلك حبوب القمح الدفع للمشتري ال يكوف في نفس الوقت.

ج :إذا كاف أنها تباع بدراىم فبل مانع من ذلك ولو كانت تباع اآلف بالوزف ،البذورات التي تباع عند الذين

يبيعوف البذور يبيعونها بالوزف اآلف ،ولو كانت مكيلة؛ يعني بذر الجح أو حب الجح الذي يؤكل حبو ،وكذلك

أيضا بذر الحندوه والشماـ وما أشبو ذلك مما تسمى بذوره بذورا؛ ال بأس ببيعها بالدراىم ،ولو مؤجلة.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما قولكم -أداـ اهلل فضلكم -في الجمع بين شرطين في البيع؟ وكيف نجمع بين

األدلة؟ وما صورة المسألة؟

ج :على األرجح أف ىذا الحديث يراد بو مسألة العينة ،أف يشترط ىذا ثمنا زائدا ،وأف يشترط أف يبيعو عليها

بأقل ،فيكوف ذلك شرطين محرمين ،وأما الشروط التي من مصلحة العقد فالصحيح أنو ال بأس بها.

س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل يقوؿ :عندي مزرعة من النخيل ،وأبيع التمر وىو ناضج على رأس النخيل وآخذ

الثمن ،أما المشتري فيترؾ التمر في رؤوس النخيل إلى نهاية األسبوع ،ثم يأتي ويأخذ التمر؟

ج :يأتينا -إف شاء اهلل -أنو يج وز بيعها بعد صبلحها ،إذا بدا صبلحها ،كما في الباب الذي بعده ،وإذا بدا

صبلحها وبعتها وفي في قنوانها فالمشتري لو أف يتركها حتى تنضج ويقتطفها ،ولو أف يتركها حتى تتمر ثم

يصرمها ،ىذا إذا كاف اشتراىا بدراىم ،أما إذا اشترىا بتمر وتركها حتى صارت تمرا فإف ذلك ال يجوز؛ ألنو تبين
أنو ليس محتاجا إلى الرطب.
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س :أحسن اهلل إليكم ،وسائل من نيوزلندا يقوؿ :في بلدنا يكوف الليل قصيرا جدا ،حيث تغرب

الشمس قرابة الثانية عشرة وتطلع قرابة الثالثة ،فهل يجوز لنا الجمع بين المغرب والعشاء؛ ألنو إذا
انتظرنا إلى وقت العشاء فلن نناـ إال ثبلث ساعات؟ وىل يحق لنا قصر الصبلة ،حيث سنمكث ستة

أشهر تقريبا ،أفتونا مأجورين.

ج :يحاولوف بقدر االستطاعة أنهم يفرقوف بين الصبلتين -أي بين العشائين  -ولو شيئا يسيرا ولو

ساعة أو نصف ساعة ،وإذا شق ذلك عليهم وصار الجمع أرفق بهم ،حتى يعطوا أنفسهم حظها من

الراحة والنوـ؛ فلهم أف يجمعوا ،وأما القصر فليس لهم القصر؛ ألنهم يقيموف في ببلدىم.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على محمد.
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باب بيع األصوؿ والثمار
بيع الدور وما يدخل فيها
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلٌن ،نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو
أصبعٌن ،قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل:-
باب بيع األصوؿ والثمار :من باع أرضا دخل غراسها وبنائها ال زرع ال زنصد إال مرة ،ولو تبقيتو إىل
حصاده ،وما زنصد مرة بعد أخرى فأصولو للمشرتي وجزتو الظاىرة للبائع ،ويدخل يف الدار األرض والبناء وما
يتصل هبا ؼبصلحتها ،ومن باع خنال قد أبر فثمرتو للبائع مبقى ما مل يشرتطو اؼبشرتي ،وكذا سائر الشجر إذا بدا
شبره ،وال تباع شبرة قبل بدو الصالح ،وال الزرع قبل اشتداده ،إال أف يشرتط القطع ،وال الرطبة والبقوؿ إال كل
جزه ،وال القثاء وحنوه إال كل لقطة إال أف يبيع أصلو ،ويرجع على البائع باعبائحة ،وبدو الصالح يف النخل أف
زنمر أو يصفر ،والعنب أف يتموه ،وباقي الثمر أف يبدو نضجو.
باب :السلم نوع من البيع وشرطو ،إمكاف ضبط صفاتو كاؼبيكل واؼبوزوف ،وأف يصفو دبا سنتلف بو الثمن
ظاىرا ،وأف يقبض شبنو يف اجمللس ،وكونو يف الذمة بأجل معلوـ يعم وجوده عند ؿبلو ،معلوـ القدر دبعياره،
ويعٌن موضع الوفاء إف مل يصلح موضع العقد لو ،وال يتصرؼ فيو قبل قبضو إال باإلقالة ،ولو أسلم شبنا يف
جنسٌن مل يصح حىت يبٌن شبنكل جنس ،ويصح قرضكل ما يسلم فيو ،وشنلكو بقبضو ،وال يؤجلكاغباؿ،
ويرد اؼبثل يف اؼبثلي والقيمة يف غًنه ،وال رنوز شرط ما ينتفع بو اؼبقرض ال وثيقة ،وال تقبل ىدية مل ذبر هبا
عادة.

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل ،والصبلة والسبلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو ومن سار على نهجو.
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األصوؿ ىي ما لو فروع ،فمن ذلك الدور؛ ألف لها أصوال وىي األساس ،ولها فروع وىي العمد والحيطاف

والسقف ،ومن األصوؿ الشجر؛ ألف لها أصوال ،وأصل الشجرة ساقها ،ولها فروع وىو أغصانها ،وأما الثمار فهي

كل لو حكم.
ثمر الشجر ،الشجر إذا بيع فإما أف تباع أصولو ،وإما أف تباع ثماره ،و ٌ

الثمرة ىي نتيجة الشجر؛ أي ما يؤخذ من الشجر عند ينوع ثمرتو ،قاؿ اهلل -تعالى : -

 )1(       وقاؿ -تعالى:-

 

          

 )2( ويقوؿ -تعالى )3(       :-؛ فالشجر لو ثمر عادة يقصد ذلك الثمر إما
يأكلو اإلنساف ،وإما يأتدـ بو ،وإما يتداوى بو ،وإما يكوف للحيوانات.

بدأ باألرض إذا باع أرضا ،فماذا يدخل في األرض؟ إذا باع ىذه األرض وفيها غرس ،فإف الغرس يدخل في

البيع ،الغرس الذي يكوف باقيا ،غرس نخل أو أترج أو غرس رماف أو تين أو برتقاؿ ،الغرس الذي لو أغصاف،

وعادة يكوف لو ثمار ،فيدخل في البيع؛ وذلك ألنو متمكن في ىذه األرض ،عروقو ممتدة في ىذه األرض،

فيدخل في بيعها ،وكذلك البناء إذا كاف ف يها بناء دخل في البيع ،فتدخل الدور المبنية من الطين أو من الحجارة
ونحوىا في المباني الجديدة تدخل في البيع؛ وذلك ألنو ال يمكن نقلها.

أما بيوت الشعر فبل تدخل ،كذا الخياـ؛ وذلك ألنو يمكن نقلها كما ىو ظاىر ،إنما المباني الثابتة

التي ال يمكن نقلها إال بهدمها ،وإذا ىدمت فسدت؛ أي فسد بناؤىا ،وغالبا ال يمكن االنتفاع بلبنها

وطينها ونحو ذلك.

"ال زرع ال يحصد إال مرة" :إذا كاف فيها زرع ال يحصد إال مرة لم يدخل؛ وذلك ألف الزارع زرعو وسقاه فهو

ينتظر أف يستحصد ،برا أو شعيرا أو ذرة أو دخنا ،فمثل ىذا ال يحصد إال مرة ،إذا أثمر وأشتد سنبلو حصد وال

يبقى ،ىذا ىو األصل ،وإذا باعها وفيها زرع فالزرع يبقى إلى أف يستحصد ويكوف للبائع؛ ألنو تعب عليو ،وألنو

 - 1سورة األنعام آية .22 :
 - 9سورة األنعام آية .151 :
 - 3سورة النحل آية .64 :
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ىو الذي زرعو وحرثو ،فيتركو إلى الحصاد ،وعلى المشتري أف يمكنو من السقي ،ولو أنو اشترى البئر ومائها

فاف البئر دخلت في ملك ىذا المشتري ،ولكن ال بد من سقي ىذا الزرع إلى أف يستحصد.

ىناؾ ما يحصد مرة بعد مرة فهذا أصولو للمشتري والجزة الظاىرة للبائع ،مثل البرسيم ،ويسمى القضب في

قولو -تعالى     :-

()1

فالقضب الذي ىو ىذا القت يحصد ثم ينبت ،ثم يحصد ثم

ينبت ،ثم يحصد ثم ينبت ،والغالب أنهم ما يريدوف إال أوراقو ىذه وأعواده كعلف للدواب؛ فإذا باع ىذه
األرض وفيها ىذا القضب فاف ىذه الجزة الظا ىرة ،سواء كانت شبرا أو ذراعا للبائع؛ ألنو العادة أنو تعب
عليها حتى نبتت ،وما بعدىا من الجزات النابتة للمشتري ،وعلى البائع أف يبادر بجزىا؛ وذلك ألنو يشغل

ببقائها ملك المشتري ،فيبادر بجزىا ،وإف كانت تحتاج إلى أف يسقيها فإنو يمكنو من سقيها من ىذه البئر التي
باعها أو من غيرىا.

وأما الشجر الذي يلقط مرة بعد مرة فإف اللقطة الظاىرة للبائع وغيرىا للمشتري؛ فعندؾ مثبل الطماطم يلقط

ثم يثمر ثم يلقط ويثمر ،فهذه اللقطة الظاىرة التي فيو عند البيع للبائع ،وعليو أف يبادر بالتقاطها حتى ال يشغل

ملك غيره ،وىكذا مثبل الباذنجاف والقرع وما يسمى بالكوسة ،وكذلك القثاء والخيار؛ ىذه عادة أنها تلقط لقطة
ثم تثمر وتلقط ،ثم تثمر وتلقط ،فهذه اللقطة الظاىرة عليو أف يبادر بها بلقطها البائع؛ ألف ما ينبت بعدىا يكوف

للمشتري .منها ما يكوف لقطو وىو صغير أفضل وأحسن ،مثل البامية يلقط وىو صغير قبل أف يكبر ،وكذلك مثل
الكوسة ونحوه ،صغارا أفضل ،فيبادر ويلقطها صغارا وال يترؾ منها شيئا ،وال يقوؿ :أتركها أسبوعا أو نحو ذلك،

عليو أف يلتقط ملكو حتى يفرغ ملك غيره.

وأما ما يمكن نقلو فإنو للبائع إال أف يشترطو المشتري ،في ىذه األزمنة يكوف السقي على المضخات ،ىذه

الماكنة التي تشغل وتضخ الماء ،وتخرجو من جوؼ البئر ،فهذه األصل أنها تنقل؛ فتكوف للبائع ،ولكن يعمل

بالعادة؛ فإذا كاف الناس اعتادوا أنها للمشتري فإنو على المعتاد؛ وذلك ألنهم غالبا يركبونها على صبات
ويسمرونها ،فتكوف مسمرة في األرض ،فتكوف كأساس الدار ،فتتبع المبيع يعني تدخل في ملك المشتري ،فإف
اشترط البائع أني سوؼ أنقلها ،أو أنقل ىذه األدوات؛ يعني مثل الرشاش الذي يسقوف بو الزرع وما أشبهو ،ىذا

الرشاش يمكن نقلو؛ وذلك ألنهم يقدروف على أف يفكوه وينقلوه من أصلو -آلة تستدير على األرض ترش عليها
 - 1سورة عبس آية .92-98 :
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وتسقيها -لكن إذا جرت العادة أنو يدخل في البيع دخل فيها ،كما إذا جرت العادة أف المضخة التي ىي
الماكينة تدخل في البيع فإنو يعمها.

ذكر بعد ذلك بيع الدار؛ إذا باع دارا يعني مبنية بالطين واللبن أو بالحجارة واإلسمنت ،فإف ىذه الدار األصل

أنها ثابتة في األرض ،فيدخل األساس وتدخل الحيطاف ،وتدخل العمد ،وتدخل الصبات التي ىي كالسقف،
وتدخل أيضا األشياء الثابتة فيها والتي ال يتم انتفاعها إال بها ،فتدخل األبواب ألنها يغلق بها عليها ،وتدخل
النوافذ ىذه الفتحات التي تكوف في الحيطاف تدخل في البيع؛ ألنو ال يتم البيع إال بها ،وكذلك أيضا األنوار؛

ألنها مثبتة ومسمرة وأسبلكها داخلة في الصبات التي فيها ،فتدخل في البيع.

وأما األشياء التي يمكن نقلها فبل تدخل إال باشتراطها ،مثل المكيفات العادة أنها تنقل من مكاف إلى مكاف

فهي للبائع ،إال إذا اشترطها المشتري فإنها تدخل ،أو جرت العادة أف ىذه المكيفات أيا كانت من ىذه
المكيفات التي تجعل في وسط الحيطاف ،كهذه المكيفات ،أو التي تسمر في الجدار فوؽ ،أو التي تركب في

أماكن لها تسمى الصحراوية أو الفريوف أو ما أشبو ذلك؛ فهذه األصل أنها تنقل فتكوف للبائع ،إال إذا
جرت العادة أنها تكوف للمشتري وأنها تبقى في أماكنها في ىذه الحاؿ تبقى ،وأما المراوح السقفية
الكهربائية فاألصل أيضا أنها مركبة ومسمرة فتدخل في البيع؛ ألنها تابعة للبناء ،والعادة إنها ال تنقل وال

تغير إال إذا خربت أو ما أشبو ذلك.

وأما الفرش فالعادة أيضا أنها ال تدخل؛ ألف أىلها يطوونها ثم يفرشونها عادة فتكوف عادة للبائع ،وىكذا

السرر والكراسي ،وما يسمى بالموكيت ،وما يسمى بالكنب؛ ىذه األصل أنها تنقل فتكوف للبائع ينقلها معو،

ويخلي البيت والمشتري يشتري بدلها.

وىناؾ اآلف ما يسمى بالرفوؼ في المطابخ ،فهذه مسمرة في العادة أنهم يسمرونها وأنهم يثبتونها ،ففي ىذه

الحاؿ تدخل في البيع تكوف للمشتري؛ ألنها من مصلحة الذر ،وألنها ثابتة ،ومثلها األوتاد التي تعلق عليها

األمتعة المسمرة في الحيطاف ،وكذلك أيضا أغطية الخزانات أرضية أو سطحية؛ ألف ىذا الخزاف ال بد لو من
غطاء فتدخل في البيع؛ ألنها من مصلحتها ،كما تدخل أبواب البيوت.

أما البقية فبل تدخل ،البائع ينقل أمتعتو ،ينقل أوانيو ومواعينو وفرشو وغرفو غرؼ النوـ ودواليبو إذا لم

تكن مسمرة ،أما إذا كانت مسمرة وثابت ة في الحيطاف الدواليب فإنها تدخل تكوف للمشتري ،بخبلؼ
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إذا كانت موضوعة وضعا فإنها للبائع ينقلها ،ىذا معنى "وما يتصل بها لمص لحتها"؛ معنى يتصل بها أي

أنو مسمر فيها.

بيع الشجر وعليو ثمر
ذكر بعد ذلك بيع الشجر ىل يتبعو الثمر أو ال يتبعو؟ إذا باع نخبل قد أبر فثمرتو للبائع مبقى إال أف يشترطو
المشتري ،وكذلك سائر الشجر إذا بدا ثمره ،فقولو   :من باع نخبل قد أبر فثمرتو للبائع إال أف يشترطو
المشتري  ؛ وذلك ألف البائع تعب عليو وسقاه طواؿ السنة وزبره ،وحرثو وتعب عليو إلى أف بدت ثمرتو؛
فتعلقت نفسو بهذه الثمرة التي تعب عليها أكثر السنة ،فإذا باع األصوؿ فإف العادة أنو ال يسمح بهذه الثمرة،

فتكوف للبائع ،إال إذا اشترط ذلك المشتري ،ويبقى ذلك الثمر ولو ثبلثة أشهر ،إذا باعو وىو بلح صغير قد

تشقق ،فإنو قد يحتاج إلى بقائو ثبلثة أشهر أو أربعة أشهر حتى يكوف تمرا أو رطبا ،فبعد ذلك يجزه البائع ويخلي

شجر المشتري.

ومعنى قد أبر أي قد لقح ،العادة أنو إذا تشقق الطلع ،طلع ىذه الشجرة النخل إذا تشقق قطعوا الغبلؼ

الذي يسمى بالكافور ،ثم جاءوا ببلح من الذكر وجعلوه في أثناء ىذه العرؽ الذي من النخل ،وعقدوه عليو خيط

يسموف ذلك التلقيح؛ وبذلك أي بذلك التلقيح تصلح الثمرة ،يكوف كتلقيحها ،فإذا كانت قد أبرت ،يعني تشقق

الطلع ،تشقق ىذا الكافور ،ثم عمدوا إليو وأبروه ،فمعنى ذلك أف الثمرة قد ظهرت للعياف يشاىدونها ،فهذه

الثمرة الظاىرة تعلق قلب صاحبها بها ،فتكوف للبائع ما لم يشترط ذلك المشتري ،وتبقى في رؤوس النخل إلى

أف تستصرـ فيصرمها البائع ويخلي الشجرة لصاحبو.

ولما جاء ىذا النص في النخل ألحقوا بو غيره ،ألحقوا بو بقية الثمار ،فإذا تدلت عناقيد العنب وباع شجره

فهذه العناقيد ،ولو إنها كحب الخردؿ ،تكوف للبائع؛ ألنو تعب عليها ،إال إذا اشترط ذلك المشتري ،وكذلك إذا

ظهر ثمر التين أو الزيتوف أو األترج أو الرماف فإف ثمره يكوف للبائع الذي رأى ثمره باديا ،ولما رأى ثمره تعلقت

نفسو بو فباعو ،باع الشجر ،فيبقى لو ىذا الثمر.
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بيع الثمار دوف األصوؿ
ىذا في بيع األصوؿ ،أما بيع الثمار وحدىا ،قد يحتاج فيبيح بعض الثمر دوف األصوؿ؛ في ىذه الحاؿ متى

يجوز بيع الثمار؟ ال يجوز إال إذا بدا صبلحها؛ وذلك ألنهم كانوا يبيعوف ثمر النخل وىو بلح عندما يكوف
صغيرا ،ثم إنو إذا جاء الحصاد وجد المشتري فيو عاىات ،وجده قد أصابو جذاـ أو أصابو غبير أو أصابو فساد،

فيكثر ترافعهم وتكثر شكايتهم ،ويتعرض المشتري للخسراف؛ لذلك  نهى النبي 

بدو صبلحو  وغالب ثمر في ذلك الوقت ىو النخل.

عن بيع الثمر قبل

وسئل أنس -راوي الحديث -ما بدو صبلحو؟ فقاؿ :أف يحمار أو يصفار؛ يعني أف النخل أوؿ ما يبدو يكوف

أخضر وبسرا وبلحا ،يكوف أخضر ،وإذا قرب من النضج فبعضو ينقلب أحمر وبعضو ينقلب أصفر ،فالصفري

والثلج وكذلك أكثر النخيل تكوف أصفر ،والخضري -وىو نوع من النبت األسود -ينقلب إلى أحمر ،وما يسمى

بالحبل ونحوه فهذا ينقلب لونو أحمر ،فإذا أصفر ىذا بعد ما كاف أخضر وأحمر -ىذا بعد خضرتو -فالعادة أنو

يؤمن عليو الفساد؛ فيجوز بيعو والحاؿ ىذه.

وعلى البائع أف يسقي النخل سواء تضرر الثمر أو كاف ذلك من صبلحو ،عليو أف يسقي النخل إما لصبلح

الثمر ،وإما لصبلح الشجر كالعادة ،قد يبقى شهرا بعدما يباع يحتاج النخل إلى سقي في ىذا الشهر ،فللبائع أف

يسقي أصولو؛ ألنو ملكو ولو تضرر الثمر ،بعض أىل الن خيل ال يسقونو إذا بدا فيو الرطب ،ويقولوف :إننا إذا

سقيناه فإنو يشب وتطوؿ النخلة بالسقي ،وإذا شبت وطالت فإف ىذا الماء يتجاوز ىذه القنوا،ف ويسقي فرعها
وتبقى ىي في الجذع الذي قد تجاوزه الماء ،وإذا بقيت فإنها قد تقرب من الخراب ،يسمى اإلىضاب،

أىضبت النخلة يعني فسد ثمرىا ورطبها ،وبعضهم يقوؿ :إف سقيو أفضل لو ،ولعلو يختلف باختبلؼ
أنواع النخيل.

وال تباع ثمرة قبل بدو صبلحها ،وال الزرع قبل اشتداده ،إال أف يشترط القطع؛ إذا قاؿ :أنا اشتريو وىو بسر

وأقطعو في الحاؿ جاز ذلك؛ ألنو قد يحتاج إليو كعلف مثبل أو قد يوجد من يشتريو بلحا ،فإذا باعو بشرط القطع
جاز ذلك ،وكذا الزرع إذا قاؿ :أنا اشتريو وىو ال يزاؿ أخضر قيل :نعم ،ولكن بشرط أف تحصده ،قد يقوؿ:
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إني بحاجة إلى حصاده ولو قبل أف يشتد ،ولو قبل أف يسنبل؛ لعلف الدواب ،فإذا اشتراه بشرط الحصاد في

الحاؿ جاز ذلك ،ولكن عليو أف يبادر بحصاده حتى ال يطوؿ ،وحتى ال يشغل ملك البائع.

يقوؿ" :وال الرطبة والبقوؿ إال كل جزة"؛ قد تطلق الرطبة على كل ما يباع ورقو ،فمثبل البرسيم رطبة ،والكراث

والبصل وما يسمى بالخس ونحوه مما يباع ورقو ،ففي ىذه الحاؿ إذا بيع فإنو يباع لقطة لقطة أو جزة جزة،

الرطبة تباع رطبة رطبة يعني جزة جزة؛ يعني كل جزة يقوؿ :بعتك ىذا الرطبة -ىذا البصل ،ىذا الكراث ،ىذا

الخس ونحوه -على أف تجزه في الحاؿ وال تتركو ،وكذلك القثاء على أف تلقطو بهذه الحاؿ في ىذه اللقطة
الموجودة ،فأبيعك على أف تلقطو في الحاؿ ،لقطة ىذا الطماطم ،أو لقطة ىذا البازنجاف ،أو لقطة ىذا البطيخ،

أو ىذا القرع في ىذه الحاؿ ،أو كل ما يلقط لقطة كالقثاء والخيار ،فيبادر المشتري ويلقط اللقطة التي اشتراىا
وال يتركها؛ ألنو إف تركها نمت وأيضا تولد غيرىا من سائر الثمر ،فيختلط ما باعو بما لم يبعو ،فبل بد أف يلتقطو

المشتري الرطبة والبقوؿ.

البقوؿ ىي ما يؤكل ورقة؛ يعني من الثمار ما يؤكل ورقة كالفجل ،ورقو يؤكل ،وما يسمى بالكزبرة وما أشبهو،

وكذلك الخس ونح وه ،وىذه تسمى بقوال ،تباع جزة جزة ،القثاء والذي يسمى أطروح ومثلو الخيار ،ىذا أيضا
يباع لقطة لقطة ،إذا باعو فإف على المشتري أف يلقطو في الحاؿ ،ىذه الثمرة الموجودة ،يبادر فيلتقطها وال يتركها

حتى تختلط بغيره ،كل لقطة إال إذا باع األصوؿ ،وقد عرفنا أف األصوؿ إنما تباع إذا كانت تبعا لؤلرض ،أما إذا
باع األصوؿ دوف األرض فإنو ال بد أف يلزمو بأف يقتلعها أو يحدد لها مدة.

مسألة الجوائح
قولو" :ويرجع على البائع بالجائحة"؛ ىذه مسألة الجوائح ،ومعنى ذلك أف اإلنساف إذا اشترى ثمرة ثم أصيبت

بتلف؛ يعني أكلها جراد أو أفسدىا برد أو أسقتطها رياح عواصف ،يعني تلفت بآفة سماوية ال صنع لآلدمي فيها،

فماذا يفعل المشتري؛ ىل يرجع إلى البائع ،ويقوؿ :أعطني ثمنها ألني ما انتفعت بها ،فإني اشتريتها وأعطيتك

الثمن ولم أنتفع بها ،حيث أصابها ىذه اآلفة أو ال يرجع؟ لو رجع قاؿ البائع :أنا ما فرطت ،أنا قد بعتك والثمرة

موجودة ،وقد صح بيعها ببدو الصبلح ،وأنا تلفت علي أيضا نخيلي أو أشجاري الباقية فأتحمل ىذا التلف ،كما
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أنن ي تحملت تلف ىذه البواقي ،وأنا قد بعتك بيعا صحيحا ،وقد أقدمت على الشراء ،وقد قبضت منك الثمن
كامبل ،وقد تفرقنا وحصل التفرؽ ولزـ البيع؛ فكيف أرد عليك الثمن وما لي سؤاؿ وال لي سبب في إتبلفها؟

قوالف في المسألة :اختار األماـ أحمد أنو يرجع على البائع بالجائحة؛ وذلك ألنو ورد فيو حديث  :أف

النبي 

أمر بوضع الجوائح  حديث صحيح ،وكذلك قاؿ   :إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها

جائحة فبل تأخذ من أخيك شيئا ،بم تأخذ ماؿ أخيك بغير حق؟  ؛ ىذاف حديثاف ،والخطاب في قولو" :ال

ارض بما أصابك وما أصابو؛ يعني
تأخذ" للبائع؛ يعني رد عليو دراىمو ،أو إذا كنت لم تستلم الدراىم فبل تأخذَ ،
رد عليو دراىمو أو ال تطلبها منو؛ وذلك ألنو دفع لك ولم ينتفع ،فرد عليو رأس مالو ىذا مقتضى ىذه األحاديث.
والذين قالوا -وىم الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي -قالوا :ال يرجع المشتري ،واستدلوا بأحاديث منها

قصة الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينو ،فقاؿ النبي   :تصدقوا عليو فتصدقوا ،فلم يوؼ أو
لم يبلغ وفاء ما عليو؛ فقاؿ  ألىل الدين :خذوا ما وجدتم ،فليس لكم إال ذلك  ولم يقل لو :ارجع على
صاحب النخل ،ثمار ابتاعها ولما ابتاعها كثر دينو ،حيث إنها كسدت؛ إما أنها فسدت وىي في أصولها ،وإما أنو

بعد صرامها فسدت وكسدت ،ىذا حديث.

وىناؾ حديث آخر  :أف رجبل باع آخر ثمرا ،فلما باعها خسر ذلك المشتري؛ إما لكساد وإما لفساد،

فقيل للبائع :أسقط عنو ،فحلف أني ال أسقط ،فبلغ ذلك النبي 

فقاؿ :حلف أال يفعل خيرا  ؛ فهذا

الحديث دليل على أنو ال يرجع على البائع؛ ألنو لو كاف يرجع ما احتاج إلى أنو يحلف أال يضع عنو شيئا.

فالمسألة فيها حديثاف مع الذين يقولوف ال يرجع ،وحديثاف مع الذين يقولوف يرجع ،وىو اإلماـ أحمد؛ فؤلجل

ذلك كيف نفعل ،لعل الراجح القوؿ بأنو ال يرجع ،وأف الجائحة يتحملها المشتري ،كما أف البائع يتحمل البقية
من ثمره ،وأنو ال يرجع ،وفي ىذه الحاؿ كونو ال يرجع يكوف كأسوتو.

وكيف نجيب عن الحديثين اآلخرين؟ نحملهما على أف ىذا كاف قديما قبل أف ينهى عن بيع الثمار قبل

صغير كحب الدخن ،فتقع فيو ىذه اآلفات،
صبلحها؛ وذلك ألنهم كانوا يشتروف النخل ثمره بلح ،والعنب وىو ً

ففي ىذه الحاؿ لعلو إف بعت ألخيك ثمرة فأصابتها جائحة فبل تأخذ منو شيئا ،فيكوف العمل على قوؿ

الجمهور :أنو ال يرجع ،وأنو يذىب على البائع ما تلف من نخلو ،وعلى المشتري ما تلف من ثمره.
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بيع الثمر قبل بدو صبلحو
بعد ذلك قاؿ" :وال تباع ثمرة قبل بدو الصبلح" ،ما عبلمة بدو الصبلح؟ متى يكوف الشجر قد بدا صبلحو؟

ذكرنا حديث أنس لما قيل :ما بدو الصبلح؟ قاؿ أف يحمار أو يصفار  ،بدو صبلح النخل أف يحمر بعضو أو

يصفر بعضو؛ منو ما يكوف أصفر ثم يكوف رطبو أحمر ،ومنو ما يكوف أحمر ثم يكوف رطبو أسود ،في ىذه الحاؿ

يجوز بيعو ،وأما العنب فمتى يجوز بيعو؟ إذا بدا صبلحو؛ فمنو ما يكوف أسود ينقلب أسود ،فذلك عبلمة بدو
صبلحو ،ومنها ما يبقى على كونو أخضر ،فبدو صبلحو أف يتموه حلوا بدؿ ما يكوف ماؤىا حامضا شديد
الحموضة ،إذا نضج انقلب إلى حلو؛ يعني انقلب حاليا ،فذلك بدو صبلحو أف يتموه حلوا.

أما باقي الثمار فعبلمتو إذا بدا نضجو ،التين إذا بدأ النضج فيو ،والرماف إذا علم بأنو صلح لؤلكل ،وكذلك

مثبل الخوخ واألترج والموز وسائر الثمار إذا بدا صبلحو بأف طاب أكلو أو بدأ يأكل منو.

باب السلم

نقرأ في باب السلم بعضو:

ما يصح فيو السلم

السلم :عقد على موصوؼ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد؛ عقد يعني معاقدة بين اثنين ،والمبيع

موصوؼ في الذمة ،يعني ينضبط بالصفة ،وال بد أف يكوف مؤجبل ،وال بد أف يكوف معلوما ،وال بد أف يكوف الثمن

معلوما ،وال بد أف يكوف الثمن مقبوضا بمجلس العقد ،عقد على موصوؼ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس

العقد ،ىذا تعريفو ،وشرعيتو ألجل المصلحة ،مصلحة البائع ومصلحة المشتري؛ وذلك ألف البائع قد يحتاج إلى
دراىم ،وإذا احتاج ما عنده شيء إال أف عنده ثمر شجر أو ثمر زرع ،وثمر الشجر قد يبقى سنة أو نصف سنة أو

عشرة أشهر.

وكذلك الزرع ،فيقوؿ للتاجرِ :
اشتر مني في ذمتي أربعمائة كيلو من التمر من نوع كذا وكذا ،أبيعكها اآلف

رخيصة ،تعطيني دراىم ثمنها أنتفع بهذه الدراىم ،الكيلو مثبل برياؿ إذا جذذت وصرمت أعطيكها أربعمائة كيلو

تبيعها بريالين ،أو تبيعها برياؿ ونصف فتربح ،أنا أربح حتى أنتفع بالدراىم أشتري بها حاجاتي ،وأعطي عمالي

ونحو ذلك ،وأنت تربح بدراىمك حيث تربح بكل لاير نصفو ،أو الرياؿ ريالين ،أو ما أشبو ذلك.
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ىكذا تكوف ،ىذه مصلحة لبلثنين ،كذلك أيضا صاحب الزرع قد يبقى خمسة أشهر وصاحبو في حاجة إلى

الدراىم يشتري بذرا ،يشتري أسمدة ،يصلح أدواتو ،يشتري عدتو ،يشتري ما يسمى محروقات ،فيأتي إليك
وعندؾ دراىم ،الدراىم لست بحاجة إليها ،أبيعك في ذمتي خمسمائة كيلو من البر الصافي ،كل كيلو برياؿ ،أو

برياؿ إال ربعا ،تعطيني الدراىم أنتفع بها ،وإذا حصدنا أعطيناؾ خمسمائتك تربح فيها تبيع الكيلو بريالين أو

برياؿ ونصف ،فأنا أنتفع بهذه الدراىم ،وأنت تنتفع حيث تربح في دراىمك ،ىذا يسمى سلما؛ وذلك ألف

المشتري يستلم الدراىم والبائع يستلم القمح عند حلولو ،فكل منهما استلم ،ىذا سلّم وىذا سلّم.
و يصح السلم في كل شيء ينضبط بالصفة ،حتى ما تدخلو الصناعة ،قديما منعوا ما تدخلو الصناعة؛ ألنو ال

ينضبط بالصفة؛ ألف الصناعة يدوية ،وأما اآلف فإف الصناعة بالماكينات ،والعادة أف المصنوعات ما تتغير ،فؤلجل

يسلموف اآلف مع الشركات المنتجة الكبيرة ،يسلموف في كبير المصنوعات وفي صغيرىا ،ولكنهم يخطئوف
ذلك ْ

في شرط ،وىو عدـ قبض الثمن كلو في مجلس العقد ،التجار اآلف وأصحاب المؤسسات الكبيرة ،وأصحاب
الشركات الكبيرة اآلف يتفقوف مع الشركات الكبرى ،في الياباف مثبل أو غيرىا من الدوؿ التي تصنع ،فيقولوف:

نشتري منكم سيارات ،ندفع لكم اآلف نصف الثمن ،كل سيارة بكذا ،بيعونا رخيصا ألنا

نقدـ لكم الثمن ،وإذا تمت صناعتها أعطيناكم بعض الثمن ،وإذا أرسلتموىا وأرست عندنا فإننا نعطيكم تماـ

الثمن ،فإذا أرست في الميناء سلموا إليهم بقية الثمن.

الواجب أنهم يعطونهم الثمن كلو مقدما؛ ألف ىذا شرط من شروط السلم ،وىكذا أيضا في المصنوعات

األخرى في كبيرىا وصغيرىا ،يسلموف فيها ،يسلموف حتى في السكاكين ،السكاكين ونحوىا ،وحتى في المبلعق

يتقاولوف مع ىذه الشركة على أنّا نشتري منكم عشرين ألف سكين أو مائة ألف من نوع كذا وكذا ،نسلم لكم
الثمن أو نسلم لكم بعض الثمن ومائة ألف أو مائتي ألف ملعقة من نوع كذا وكذا ،أو خمسة آالؼ قدر من نوع
كذا وكذا ،أو عشرين ألف كأس من نوع كذا وكذا ،أو مثبل خمسين ألف صحن أو إبريق ،يعني سائر ىذه

المصنوعات التي تصنع في الببلد الخارجية.

وىكذا لو صنعت في نفس الوطن فإنهم يأتوف إلى الشركة المنتجة ،ويقولوف :نقدـ لكم مثبل ثمن مائة ألف

نعل أو خف من نوع كذا وكذا ،خ ذوا الثمن مقدما ،من نوع كذا الذي ينضبط بالصفة وال يختلف؛ ألنو صنع

ماكينة ،وإذا حل -يعني بعد خمسة أشهر -تسلمونها لنا ،فهذا يسمى سلما ،تنتفع الشركة ألنها تنتفع بالدراىم،
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تعطيو عمالها وتشتري بها أدوات ،وينتفع التاجر ألنو يشتريها برخص ويربح فيها ،فكل منهما يكوف رابحا،

يصح ذلك في كل شيء ينضبط بالصفة.

واآلف أغلب المصنوعات ما تختلف ،بخبلؼ ما كاف قديما ،منعوا السلم في األحذية؛ ألنها تصنع باليد ،وفي ِ
القرب

ونحوىا وفي األقمشة؛ ألنها تخاط باليد ،تختلف ،وفي القدور وفي سائر المعادف؛ ألنها تصنع باليد ،وفي األواني التي

تصنع باليد :األباريق والدالؿ وما أشبهها ،قالوا :ال يجوز السلم فيها ،وفي األسطاؿ ،السطل الذي يصنع باليد؛ ألنها

تختلف وال تنضبط بالصفة ،ولكن اآلف أصبحت منضبطة بهذه الماكينات التي ال يكوف فيها أية اختبلؼ.

األقمشة اآلف التي تستورد -السرويبلت والتبانات والفانيبلت والقمص -معروفة بالرقم ،نوع القماش كذا والمقاس

كذا وكذا ،ورقمها كذا وكذا ،لو وزنتها ىذا بهذا ما رجح أحدىما على اآلخر ،وكذلك أيضا األحذية لو وزنت الحذائين

ما رجح أحدىما على اآلخر ،مما يدؿ على دقة الصناعة ،فلماذا ال يجوز السلم فيها؟ أما قديما فإنها تختلف وتتفاوت،
وأما اآلف فإنها أصبحت منضبطة دوف تفاوت ،وقد ذكروا أف من شروط السلم أف يوصف وصفا دقيقا بحيث ال يكوف

فيو اختبلؼ؛ ألنو إذا كاف فيها اختبلؼ حصل بين المتبايعين نزاعات ،ىذا مخالف للصفة ،وىذا ليس بالمطلوب وما

أشبو ذلك ،فيكوف ذلك سببا على النزاعات والمخالفات.

فالحاصل :أف السلم في ىذه األزمنة جائز قديما ،ما كنا نعرؼ السلم إال في التمور وفي الحبوب ،وأما اآلف

فإنهم يسلموف في وكبير وصغير ،فيسلموف في اإلبر ويسلموف في السيارات والمضخات والماكينات وما أشبهها،
ويسلموف فيما بينها في األباريق وفي القدور وفي جميع األدوات التي تستورد يدفعوف الثمن.
ْ

يأتينا أف من شروطو أف يدفع الثمن كامبل في مجلس العقد ،لماذا؟ حتى ال يكوف بيع دين بدين ،نقرأ شروطو

غدا إف شاء اهلل.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :قلتم -حفظكم اهلل -باألمس :وفروع األجناس أجناس ،ومثلتم لذلك بالكبد

والطحاؿ والكرش ،فهل لحم اليد والفخذ والرقبة أجناس مختلفة أـ فروع من جنس؟ أرجو توضيح ىذه المسألة.

ج :الصحيح أنو لحم ،لحم الذراع والعضد والظهر والفخذ والرقبة ىذا كلو لحم ،بخبلؼ الكبد فإنها جنس

والكلية جنس ،والقلب جنس ،والرئة جنس ،واللساف جنس ،والكرش والمصارين ىذه أجناس.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يجوز بيع حيواف حي بميت لحما؟
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ج :ذكر في الكتاب أنو ال يجوز ،فيقوؿ ىاىنا في الربا :وال لحم بحيواف ،في آخر باب الربا ،ومثلنا بما إذا

اتفق الجنس ،يعني سخلة بلحم غنم وعجل بلحم بقر ،فصيل بلحم إبل ،وأما إذا اختلف الجنس فبل بأس ،كما

ذكرنا قصة أبي بكر لما جاءه رجل ومعو كبش وىم يذبحوف جزورا ،فأعطوه بذلك الكبش من لحم تلك الجزور؛

الختبلؼ الجنس.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :لدي مشروع تربية دواجن وأريد بيعها لمن يأخذ كل الكمية ويسوقها لحسابو،

ولكن يوجد مسئوؿ في شركة مسوقة وبيده القرار ،يريد عمولة مقابل مجهوده في إقناع صاحب الشركة ،والفائدة

لنا ولهم ،فهل يجوز ذلك أـ ال؟

ج :إذا كاف ىو عامل في ىذه الشركة فالشركة ىي التي تعطيو أجرتو ،وأما إذا كاف أنو يعمل عمبل زائدا على

توقيت الشركة التي يعمل عندىا ،ثم إنك رأيت أنو عمل عمبل زائدا وبذؿ جهدا فلك أف تعطيو مقابل جهده
زيادة على ما يأخذه من راتبو عند الشركة.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ :ىل يصح التغليب في الحكم على بدو الصبلح لعلة كثرة الشجر أو

النخل ،وىل إذا رضي المشتري يتحمل تبعة ذلك؟

ج :ما فصل المؤلف ،ولكم أف تراجعوا الكتب التي تفصل ،ىم يقولونك :إف النخل أنواع ،جنس تحتو أنواع،

فإذا بدا الصبلح في واحدة من السلّج ،جاز بيع السلّج الذي في ذلك البستاف ،أو في واحدة من الصفري جاز

بيع ثمر الصفري كلو ،وال يباع النبت مثبل ،وال يباع ثمر الخضري ،أو النيفي أو الروثاف؛ وذلك ألنو صبلح ىذا

ال يكوف صبلحا لغيرىا من األنواع.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اشتريت أرضا زراعية بمليوف لاير ،وقلت للبائع :أسلمك المبلغ يعينك وتستأجر

األرض مني بخمسين ألف لاير سنويا ،يبدو أنو أعطاه نصف المبلغ والباقي خمسين ألف لمدة عشر سنوات،

يقوؿ :ىل ىذا جائز أـ ال؟

ج :يجوز إذا حصل التراضي ،إذا حصل الرضا بين المتبايعين ولم يكن شرطا ،أما إذا قاؿ :ال أشتري منك إال

إذا استأجرت مني فنرى -والحاؿ ىذه -أف ىذا شرط يخالف مقتضى العقد.

س :أحسن اهلل إليكم ،الصورة التي ذكرتم عن صنيع التجار في السلم ،الذين ال يدفعوف فيو تماـ المبلغ

مقدما ،ىل يجري عليو ويسري أحكاـ السلم أـ ال حاؿ الخبلؼ؟
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ج :ىو في الحقيقة سلم ولكن أخلوا بشرط وىو دفع الثمن ،وكأنهم يقولوف :إف ىذا مستأجر ،إننا

استأجرناىم ليعملوا لنا ىذا العمل ،وإال فإنو جاء في الحديث  :نهى عن الكالئ بالكالئ  وىذا الكالئ
ىو الغائب ،بيع شيء غائب بثمن غائب ،ولكن كأنهم تسامحوا ألجل أنهم يدفعونو على أقساط.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :لو أف رجبل عنده نخيل وىذه النخيل مشهورة بالجودة ،وباع سلما من ثمرتها ما

يقارب ثبلثمائة كيلو بخمسة آالؼ لاير ،وأصيبت ىذه النخيل بجائحة ،أو حصلت على ثمر رديء ،فأصبحت

قيمتو ثبلثمائة كيلو ما يقارب ثبلثة آالؼ لاير ،فما ىو العمل ىل يرجع على صاحب البستاف بالنقص أـ ال؟

ج :يأتينا -إف شاء اهلل -أف السلم يكوف في الذمة ،أي ال يكوف في معين ،فإنو يقوؿ :أشتري منك في ذمتك

ألف كيلو تمر من نوع كذا وكذا ،لو تلف نخلك كلو تشتري لي من غيرؾ ،ما يلزـ أف تعطيني من ىذه التمر ،ومن

ىذه النخلة ،وىذه النخلة ،ال يجوز ،لو قاؿ :ال تعطني إال من ىذه النخلة وىذه وىذه فإف ذلك ال يجوز؛ ألف
ىذه النخيل قد ال تثمر ،وقد تتلف وتصيبها جائحة؛ فيكوف السلم في الذمة ،فمثل ىذا إف كاف اشترط أنك ال

تعطني إال من بستانك فإف الشرط باطل ،يعطيو في ذمتو.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :استأجرت منزال باثني عشر ألف لاير سنويا ،فلما قضت ستة أشهر أتى صاحب

العقار وقاؿ :أعطني الباقي .قلت لو اصبر علي ثبلثة أشهر وأعطيك بدؿ الستة ثمانية ،فهل يجوز؟

ج :نرى أنو ال يجوز ،وأنو شبيو بالذين يقولوف :إما أف تعطي وإما أف تربي ،يعني إذا حل الدين جاء صاحبو

وقاؿ :أعطني ديني وإال أمهلتك وزدت عليك ،فهذه الزيادة ربا.

س :يسأؿ بعض االخواف عن قدومو إف شاء اهلل السبت القادـ في نفس الموعد وال يتأخر.

ج :بقية األياـ نأتي الساعة الرابع والربع  .أحسن اهلل إليكم.
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شروط بيع السلم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلٌن ،نبينا ؿبمد وعلى آلو
وصحبو أصبعٌن ،قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل -يف باب السلم" :وشرطو إمكاف ضبط
صفاتو كاؼبكيل واؼبوزوف ،وأف يصفو دبا سنتلف بو الثمن ظاىرا ،وأف يقبض شبنو يف اجمللس وكونو
يف الذمة بأجل معلوـ يعم وجوده عند ؿبلو ،معلوـ القدر دبعياره ،ويعٌن موضع الوفاء إف مل
يصلح موضع العقد لو ،وال يتصرؼ فيو قبل قبضو إال باإلقالة ،ولو أسلم شبنا يف جنسٌن مل يصح
حىت يبٌن شبن كل جنس ،ويصح قرض كل ما يسلم فيو وشنلكو بقبضو ،وال يؤجل كاغباؿ ،ويرد
اؼبثل يف اؼبثلي والقيمة يف غًنه ،وال رنوز شرط ما ينتفع بو اؼبقرض ال وثيقة ،وال تقبل ىدية مل
ذبر هبا عادة.
باب الرىن :يصح يف كل ما رنوز بيعو مع اغبق وبعده ،ال قبلو يف وجو بدين ثابت الزـ وىو
أمانة ،وإدنا يلزـ بالقبض واستدامتو ،فال ينفذ تصرؼ الراىن بغًن عتق ،وتأخذ قيمتو فتجعل
رىنا ،وال ينفك شيء منو إال بأداء الكل ،وللمرهتن أف يركب وزن لب بقدر علفو ،ولو جىن عليو
فاجملين عليو أحق برقبتو ،فلو فداه سيده فهو رىن حبالو ،وإف جين عليو فاػبصم مالكو ،وما
قبضو بسببو رىن كنمائو وكسبو ،فإذا حل الدين فامتنع الراىن من الوفاء أجربه اغباكم ،وإال باعو
وقضي دينو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

محمد وعلى آلو وصحبو ،ذكرنا أف السلم ىو ما عجل ثمنو أجل مثمنو ،أف يبيع شيئا غائبا بثمن حاضر،

والمصلحة فيو تعود للطرفين ،فالبائع ينتفع بالثمن لحاجتو إليو ،والمشتري يشتري شيئا رخيصا يبيعو بربح ،اشتراه
رخيصا؛ وذلك ألنو مؤجل.
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فمثالو أف يشتري إنساف خمسمائة كيلو من البر ،كل كيلو برياؿ ،يقدـ ثمنو اآلف وال يقبضو إال بعد نصف

سنة ،وإذا قبضو يبيع الكيلو بريالين ،فيربح ،الذي أخذ الدراىم انتفع بها ،والذي قبض البر ربح فيو ،ويسمى
أيضا سلفا ،وىو لغة القرآف في قولو -تعالى           :-

( )1؛ أي أنكم قدمتم الثمن ،وىو األعماؿ الصالحة ،وحصلتم على المثمن الذي ىو ىذه الثمرات في الجنة.
ذكروا للسلم سبعة شروط:

الشرط األوؿ :إمكاف ضبط صفاتو ،أف يكوف مما ينضبط بالصفة ،كالمكيل والموزوف ،فبل يصح في ما ال

ينضبط بالصفة ،وكاف الذي ال ينضبط بالصفة ىو الذي تدخلو الصناعة اليدوية ،قديما كانت األشياء المصنوعات
تصنع باأليدي؛ كالسيف والسكين والخنجر والفأس ،تصنع باليد ،والقدر والصحن وسائر األواني واألبواب

والنوافذ ،وكذلك أيضا المخيط كالقميص والسراويل ،تصنع باأليدي ،واألحذية والقرب والجراب والكيس ،تصنع

باأليدي ،واألواني الكبيرة ونحوىا كاألسطاؿ ،تصنع باأليدي وتختلف؛ فلذلك قالوا :ال يصح السلم فيها؛ وذلك
الختبلفها عادة.

اآلف يقل االختبلؼ فيها ،ذكرنا باألمس أنها تنضبط بالصفة؛ ألنها أصبحت تصنع بالماكينة ،وال يكوف ىناؾ

فرؽ بين ىذا الحذاء وىذا الحذاء ،وال بين ىذا القد ر وىذا القدر وىذا اإلبريق وىذا اإلبريق ،بل ىذه الملعقة
وىذه الملعقة وىذه اإلبرة أو اإلبرة األخرى مثبل ،والسكاكين وجميع المصنوعات اآلف ،كالفؤوس والفناجين وما

أشبهها والكئوس كلها ،واآلف يصح السلم فيها؛ وذلك ألنها ال تتفاوت وتعرؼ باألرقاـ وتعرؼ بالماركات التي
تنتجها ،والناس اآلف يسلموف فيها ،كبيرة كالسيارات وصغيرة كاإلبر ،يشترونها من الشركة التي تنتجها قبل أف تتم

صناعتها.

ال خبلؼ أف المكيل والموزوف يصح السلم فيو؛ البر والشعير والذرة والدخن واألرز مكيل ،وكذلك التمر

والزبيب والزيتوف ،وكذلك المائعات مثل األدىاف واأللباف ونحوىا يصح السلم فيو؛ وذلك ألنها منضبطة وال

تتفاوت ،وكذلك الموزوف يصح السلم فيو ،كالحديد والقطن واللحوـ بأنواعها ،يصح السلم فيها إذا كانت

منضبطة ال تتفاوت.
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الشرط الثاني :أف يصفو بما يختلف بو الثمن ظاىرا؛ أي ال بد من وصف دقيق ،فيقوؿ من تمر كذا وكذا ،من

تمر العجوة ،من تمر الصيحاني ،من نوع البرحي ،وأشباه ذلك من البر الكندي أو الشارعي أو اللقيمي أو ما

أشبو ذلك ،ال بد أف يصفو  ،وىكذا أيضا المصنوعات ،ولكن المصنوعات التي ال تتفاوت يكفي أف يقوؿ :من
صناعػة كذا ،من صناعة الياباف أو من صناعة الصين ،أو نحو ذلك؛ ألنها ال تتفاوت.

الشرط الثالث :أف يطلب الثمن في المجلس؛ أي في مجلس العقد يدفع الثمن كامبل ،المجلس الذي

يتعاقدوف فيو ،فيسلم ا لثمن كامبل حتى ال يحصل التفاوت والتباعد ،وإذا تفرقا قبل قبض الثمن فبل ينعقد البيع؛
وذلك ألنو يكوف بيع دين بدين ،وقد ورد أف النبي   نهى عن بيع الكالئ بالكالئ  الكالئ ىو الغائب،
فاشترط التقابض ،أف يقبض البائع من المشتري ثمن ذلك المسلم فيو في مجلس العقد.

الشرط الرابع :أف يسلم في الذمة ،فبل يسلم في األعياف؛ ألف األعياف قد تتغير وقد ال تنتج ،فبل يقوؿ:

اشتريت منك في ذمتك خمسمائة كيلو من زرع ىذه المزرعة ،أو خمسمائة من تمر ىذا البستاف ،ال تعطني إال

ؤمن أف تنعدـ ثمرتو ،أو تصيبها جائحة ،وحينئذ يتضرر
من ىذا البستاف أو من تمر ىذه البلدة ،لماذا؟ ال يُ َ
المشتري ،بل يقوؿ :في ذمتك ،إف أثمر نخلك وإال تخرج لي من غيره ،إف أنتج زرعك وإال تخرج لي من غيره،
ىذه المائة أو المئات تتقبلها في ذمتك ،تلتزـ بها في الذمة وال تجعلها في غيرىا ،وال نلتزـ أف تكوف في ىذه

األعياف؛ مخافة أف ت نقطع ثمرة ىذه األعياف أو أال ينتج ىذا الزرع ،أو أف تصيبو آفة سماوية ،وحينئذ يتعطل أو

يتضرر المشتري ،بخبلؼ ما إذا كاف في الذمة ،ذكروا ىذا حتى في التعريف" :عقد على موصوؼ في الذمة

مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" ،فذكروا أنو في الذمة.

الشرط الخامس :األجل ،ال بد أف يكوف مؤجبل بأجل معلوـ ،أما إذا كاف حاال فبل يسمى سلفا وال سلما ،بل

ال بد أف يكوف مؤجبل بأجل لو وقع في الثمن؛ وذلك ألف المشتري يشتريو رخيصا بدؿ ما يكوف الكيلو برياؿ

يشتريو برياؿ إال ربع؛ لكونو غائبا يصبر وينتظر إلى أف يقبضو باألجل ،بعد سنة أو نصف سنة أو نحو ذلك،

يجوز أف يكوف حاال في شيء يأخذونو منو في كل يوـ.

مثالو لو تتفق مع الخباز الذي يبيع أربعة خبز برياؿ ،فتقوؿ لو :أنا أشتري منك خمسمائة خبزة كل خمس

برياؿ ،أقدـ لك الثمن اآلف ،أدفع لك مائة لاير بخمسمائة على أف تعطيني كل يوـ خمس ،ولمدة مائة يوـ ،فهو

ين تفع بالمائة مقدما ،وأنت يحصل لك الرخص بدؿ ما يبيع لك األربع برياؿ يكوف لك أنت خمس برياؿ ،فهذا
جائز؛ وذلك ألنو مؤجل لمدة مائة يوـ.
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كذلك أيضا لو اتفقت مع بائع اللحوـ الذي يبيع اللحم مثبل الكيلو بعشرة ،لحم الغنم مثبل ،ولحم اإلبل

الكيلو بثمانية ،فاتفقت على أف يبيعك كيلو لحم الغنم بثمانية أف تشتري منو مائة كيلو وتدفع لو ثمنها بدؿ ما

يبيع غيرؾ الكيلو بعشرة يبيعك إياه بثمانية ،مائة كيلو كل يوـ تأخذ منو كيلو لمدة مائة يوـ؛ فهذا جائز ألنو
مؤجل ،ىو يريد أف ينتفع بدراىمك التي قدمت ،وأنت تشتري منو رخيصا ،يبيع غيرؾ بعشرة وأنت بثمانية؛ ألنك

قدمت الثمن ،فبل يصح السلم حاال؛ ألف الحاؿ ال فرؽ بينو وبين ما دفع ثمنو وقبض.

الشرط السادس :أف يعم وجوده عند محلو ،فبل يسلم في شيء يتعذر وجوده؛ وذلك ألنو إذا تعذر تضرر

المشتري ،مثاؿ ذلك :لو أسلم في الرطب في الشتاء ،الشتاء ال يوجد فيو ،أو في العنب ،لو أسلم في العنب في
الشتاء فإنو ال يتواجد إال في الصيف ،وىكذا أيضا لو أسلم التمر في ببلد ال ينبت فيها التمر وال ينمو فيها،

كجنوب المملكة واليمن ال يتواجد فيها التمر ،فبل يصح أف يسلم فيو إال إذا كاف المشتري شترط عليو أف

يسلمو في الببلد التي يتواجد فيها كالمملكة ،أو التزـ البائع أف يحضره وينقل لو على سيارة أو سيارات ،فإذا كاف

ذلك المبيع ال يتواجد وقت الحلوؿ ،أو ال يتواجد في الببلد التي حصل العقد فيها ،فبل يصح السلم؛ بل ال بد

أف يعم وجوده عند محلو.

الشرط السابع :معرفة قدره بمعياره.

ذكر قدره بكيل معلوـ أو وزف معلوـ أو عد أو ذرع مما يباع بالعد أو الذرع أو الوزف أو الكيل ،ال بد أف

يقوؿ :مائة كيلو أو مائة صاع أو خمسمائة كيلو ،وكذلك أف يقوؿ :مثبل مائة ذراع من القماش كذا وكذا ،أو مائة
ذراع أو مائة متر من الحباؿ ،وىكذا أيضا إذا كاف يباع بالعدد كمائة بيضة من الدجاج الذي نوعو كذا ،وأشباه
ذلك ،فإف ىذا ينضبط بالعدد ،ال بد أف يكوف العدد معلوما ،يعني مقداره ،بكيل أو وزف أو عد أو ذرع ،فهذه

شروطو سبعة شروط ،وتوجد محترزاتها في الشروح كالروض المربع ونحوه:
الشرط األوؿ :أف يكوف مما ينضبط بالصفة.

الشرط الثاني :أف يصفو بما يختلف بو الثمن ظاىرا.

الشرط الثالث :أف يقبض ثمنو في المجلس.

الشرط الرابع :أف يكوف في الذمة.

الشرط الخامس :أف يؤجلو بأجل معلوـ.

الشرط السادس :أف يكوف مما يتواجد ،أي يعم وجوده.
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الشرط السابع  :أف يكوف معلوما قدره أو وزف أو كيل أو عد أو زرع.

ثم يعين موضع الوفاء إف لم يصلح موضع العقد لو ،موضع الوفاء ال بد أف يحدده ،فيقوؿ :محل الوفاء في

محل العقد ،إذا تعاقدا في بيت المشتري فإف البائع يحضر األرز مثبل أو الذرة ،ولو كانت ثقيلة ،يحضر الثياب

أو يحضر الكئوس واألواني ونحوىا إلى بيت المشتري ،ىذا ىو األصل ،أف مؤونة حملو وإحضاره على البائع،

حضر لو.
وأف المشتري ال يتكلف ،بل تُ َ

أما إذا كاف محل العقد ال يصلح محبل للوفاء ،كما لو تبايعا في برية ،أو تبايعا وىم في لجة البحر في سفينة،

ال يحل البحر محبل للوفاء ،في ىذه الحاؿ ال بد أف يحددا الموضع ،بشرط أف توفيني في البلد الفبلني أف

تحضر السلعة لي في المكاف الفبلني ،ىذا ىو المعتاد.

كذلك أيضا ال بد أف يُرجع في ذلك إلى العرؼ ،الناس في ىذه األزمنة يتسامحوف ،فالمشتري يأتي إلى البائع

في نخلو ويقبض منو المبيع ،أو في مزرعتو ،وال يكلفو أف يأتي إليو في بيتو من باب التسامح ،وإف كاف األصل أف

الوفاء يكوف في موضع العقد ،في الموضع الذي يتفقاف فيو؛ أي يتعاقداف فيو.

ثم يقوؿ :وال يتصرؼ فيو قبل قبضو إال باإلقالة؛ وذلك ألنو لم يتم قبضو ،وتعرفوف أنو  نهى عن بيع السلع
التي تبتاع حتى تُقبَض ،فالمشتري إذا كاف في ذمتك لو مائة صاع أو خمسمائة كيلو ،فليس لو أف يبيعو عليك،

وال أف يبيعو على زيد أو عمرو حتى يقبضو ويستوفيو ،فبل تباع السلعة حتى تقبض ،وحتى تُستوفَى ،استثنوا من

ذلك اإلقالة التي ىي التنازؿ عن المبيع ،إذا جاءؾ صاحب المبيع وقاؿ :أنا بعتك في ذمتي ألف كيلو من التمر
أو البر ،واآلف ندمت ،أريد أف تقبض دراىمك ،أقلني بيعتي ،يجوز أف تُِقيلو ولك أجر ،كما قػاؿ النبي  :
من أقاؿ نادما بيعتو أقاؿ اهلل عثرتو  ؛ فاإلقالة ىي قبوؿ ندـ النادـ.

لو أسلم ثمنا في جنسين ال يصح حتى يبين ثمن كل جنس ،إذا أسلم ثمنا في جنسين ،الجنس مالو اسم

خاص يشمل أنواعا ،فمثبل إذا أسلم أعطاؾ مثبل ثبلثة آالؼ لاير ،وقاؿ في بر وفي تمر ،البر جنس والتمر جنس،

فبل يصح حتى يبين مقدار البر ومقدار التمر ،وقيمة كل كيلو مثبل من ىذا ومن ىذا؛ وذلك ألنو قد يتعذر أحدىا

وال يعلم مقدار الثمن ،فبل بد أف يقوؿ مثبل :ثبلثمائة أو ألف في التمر وألفاف في بر ،التمر من نوع كذا ،من نوع
السكري مثبل ،أو من نوح الخصاب ،أو النبت ،أو نحو ذلك ،كل كيلو برياؿ ،وألفاف في بر نوعو كذا وكذا ،من

نوع الشارعي مثبل أو الحب الصافي أو نحو ذلك ،ال بد أف يعين ثمن كل صاع أو كل كيلو حتى إذا تعذرا

أحدىما رجع بثمنو؛ ألنو إذا لم يبين ثمن الكل حصل االختبلؼ عند تعذر أحدىما..
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انتهينا من باب السلم ،وبعده باب القرض.

باب القرض
القرض ىو إبا حة عين لمن ينتفع بها ويرد بدلها ،أو دفع عين مباحة لمن ينتفع بها ويرد بدلها ،وقد سمى اهلل
-تعالى -الصدقات قرضا في حقو         :

()1

في عدة آيات ،وصفة

القرض أف يأتي إليك إنساف محتاج ،فيقوؿ :أقرضني مائة لاير ،أقرضني خمسة آصع بر ،أقرضني عشرين كيلو

وأرد بدلها ،وتثبت في ذمتي .إذا أقرضتو فإف لك أجر؛ وذلك ألنك وسعت عليو ،ويسرت أمره ،وقد يقع
تمرّ ،

في حرج وفي شدة  ،ومن يسر على معسر يسر اهلل عليو في الدنيا واآلخرة  وفي الحديث  :ما من
مسلم يقرض مسلما مرة إال كانت صدقة عليو ،أو ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إال كصدقة عليو مرة .

ومعنى ذلك أنك إذا أقرضتو ألفا ثم ردىا عليك ،ثم جاءؾ مرة أخرى فأقرضتو ألفا ثم ردىا عليك؛ فلك أجر

من تصدؽ بألف ،أقرضتو ألفا ثم ألفا فلك أجر صدقة األلف ،ويرى بعض العلماء أف القرض أفضل من الصدقة؛

وذلك ألنو ال يستقرض إال المحتاج الذي تمسو حاجة شديدة؛ يأتي إليك ويقوؿ :أقرضني مائة أو ألفا ،أو يقوؿ
وأرد بدلها؛ ألني مضطر اآلف ،أو أقرضني خمسين
مثبل :أقرضني ثوبا وأرد بدلو ،أو أقرضني عشرين صاع تمر ّ
فرجت عنو كربة من كرب
كيلو من البر أو من األرز ،أسد بها حاجتي اآلف ،وسوؼ أجمعها لك وأردىا .فأنت ّ

الدنيا ،ويسرت عليو؛ فلك أجر على ىذا العمل.

فالقرض :دفع ماؿ لمن ينتفع بو ويرد بدلو ،إذا استلمو فإنو يملكو كما يملك بقية أموالو ،يثبت بدلو في ذمتو

كدين.

يصح قرض كل ما يسلم فيو ،لماذا؟ ألنو ينضبط بالصفة ،وال يصح قرض ما ال ينضبط بالصفة قديما ،التي

تدخلها الصناعات اليدوية ال يصح السلم فيها فكذا القرض؛ ألنهما يختلفاف ،فلو أقرضو قربة ثم رد عليو قربة
فقد يقوؿ ىذه القربة أصغر ،وىذه القربة أقدـ ،فهي قديمة وقربتي جديدة؛ فبل بد أف يكوف مما ينضبط بالصفة،

وكذلك أيضا ذكرنا أف المصنع تدخلها الصناعة ،فبل يقرضو سكينا وال سيفا وال كأسا مما تصنع باأليدي ،وأما إذا
كانت تصنع بالماكينة وال تختلف فإنو يصح قرضها؛ ألف ثمنا وجنسها موجود متواجد.

 - 1سورة البقرة آية .954 :
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ويملكو بقبضة؛ إذا قبضو فإنو يملكو ويثبت بدلو في ذمتو مما يقبضو؛ بمعنى أنو حينما يتم قبضو يدخل في

ملك المستقرض ،ىذه اآلصع التي سلمها دخلت في ملكو ،فلو تلفت فإنو يرد بدلها؛ وذلك ألنها تلفت في

قرض؛ فإنو يثبت بدلو
ملكو ،وكذلك لو سرقت أو احترقت ،أو تكسرت الكأس أو اإلبريق ،أو تمزؽ الثوب ُ
الم َ
في ذمتو من حين يقبضو ،وال يؤجل؛ وذلك ألف المقرض فعل خيرا ،أقرضك ألفا ،ىذا القرض تبرع منو ،ما ربح

عليك ،فبل يؤجل ،بمعنى أنو حاؿ ،القرض حاؿ؛ ألف التأجيل إنما يكوف في مقابل زيادة ،التأجيل مثبل إذا باعك

الكتاب الذي يساوي عشرة باثني عشر مؤجلة لمدة سنة أو نحوىا ،أو باعك الشاه التي تساوي خمسمائة باعك
بست مائة مؤجلة لمدة سنة.

فالعادة أف الثمن المؤجل يزاد فيو ،وأما ىذا القرض فإنو مار بح عليو ،إنما وسع عليك فبل يتأجل ،بل يثبت

الحاؿ ال ي تأجل ،لو كاف عليك دين ألف ،ثم إنو حل في شهر جمادى األولى،
بدلو في الذمة حاال ،كما أف
ّ
أجلتكو مثبل إلى شهر ذي القعدة ،فهل يتأجل؟
وجاءؾ صاحبو وقلت لو :أمهلني فيو نصف سنة ،فلو قاؿ :نعمّ ،

الحاؿ ال يتأجل ،لو طلبو بعد يوـ أو بعد أسبوع لزمك أف تدفعو ،ولو أف تستقرض من غيره ،ولو أف
ال يتأجل،
ّ

تستدين؛ ذلك ألنو طالبك بحقو في محلو.

وىكذا القرض لو أعطاؾ مثبل ألفا وقاؿ :ىذه قرض ،ثم قاؿ لك :ال أطلبو منك إال في رمضاف ،أو ىو مؤجل
عليك إلى ذي الحجة ،ثم بدت لو حاجة ،وجاء يطالبك بعد أسبوع أو بعد شهر ،ىل ترده؟ ما انتفع وال ربح

عليك ،إنما أعطاؾ إياه عينا ولم يعطك قيمة ،وال زاد عليك ،فلك أف ترده عليو ،ولو أف تستقرض من فبلف أو

الحاؿ ال يؤجل.
فبلف ،ىذا معنى قولو :وال يؤجل ،كما أف ّ

المثلي :ىو الذي لو مثل موجود متوفر ،إذا أقرضك ثوبا
عند الرد يرد المثليات بالمثليات ،والقيمة بغيرىا،
ّ
ووجد لو جنس ترد عليو ثوبو ،إ ذا أقرضك صاعا من بر ىذا لو مثل ،البر متواجد ،ترد عليو صاعا مثل صاعو،
وىكذا أيضا إذا أقرضك صاع أرز ،وىو متواجد ،ترد عليو مثلو ،إذا أقرضك رياالت سعودية ترد عليو مثلها،

وأشباه ذلك في كل ما لو مثل ،ىذا معنى أنو يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرىا ،القيمة في غير المثلى.

غير المثلى الذي ال يوجد لو مماثل على حده ،فلو أقرضك كبشا بربريا مثبل أو نعيميا ،ولم يوجد مثلو ،فإنك

ترد قيمتو؛ وذلك ألنو ال بد من رد القرض فبل يفوت على صاحبو فترد عليو مثل ما أعطاؾ أو قيمة ما أعطاؾ،

تنظر كم يساوي ىذا الكبش؛ ألنو لم يكن متواجدا ،وأنت بحاجة إلى أف ترد عليو قرضو ،فإذا وجدت أنو يساوي
مائتين ادفع إليو القيمة.
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وكذلك من غير المثلى ،ما ليس لو مثل معتاد يقوـ مقامو إال في مكاف آخر ،فلو استقرضت منو في مصر

ألف جنيو مصري ،وجئت إلى المملكة ،ولم يجد األلف جنيو ،في ىذه الحاؿ يرد عليك قيمتو في الحاؿ ،يسأؿ
عن قيمة الجنيو المصري في ىذا البلد ،فإذا أُخبر بأف قيمة مثبل ألف جنيو بألف ومائة لاير دفعها لك في الحاؿ،

وال يتبقى بينكما شيء.

ىذا ما يرد في المثليات ،وكذلك سائر العمبلت المتفاوتة ،فإذا أقرضك مثبل ألف دوالر ،عند الرد ما وجدت

المثلي فيها ،كم يساوي الدوالر ،كم تساوي األلف
فتقومو وترد عليو
الدوالر ،ولكنك وجدت الرياؿ السعوديّ ،
ّ
دوالر ،ترد عليو مثلها ،ىذا معنى المثلي في المثليات والقيمة في غيرىا.
وال يجوز شرط ما ينتفع بو ُ ِ
بي وغيرىما  :كل قرض جر
المقرض ،ذكر عن كثير من الصحابة -منهم علي وأُ ّ
منفعة فهو ربا  وروي مرفوعا من طريق علي  :كل قرض جر نفعا فهو ربا  ولكن في إسناده الحارث

األعور وىو كذاب ،كما ذكر ذلك الشعبي ،ولكن معناه صحيح ،وإذا ثبت عن جملة من الصحابة فإف ذلك دليل

على أنو مشهور ،والمراد أف المقترض يريد األجر في اآلخرة ،وال يريد منفعة دنيوية ينفعو فيها ذلك المستقرض،

فيسأؿ أجره من عند اهلل -تعالى -فبل يفسده بشرط منفعة.

مثاؿ ذلك :لو قاؿ :أنا أقرضك ألف بشرط أف تبيعني ىذا الكبش بأربعمائة ،مع أنو يساوي خمسمائة ،ولكن

صاحبو محتاج إلى ألف أو محتاج إلى ألف وأربعمائة ،فيضطر إلى أف يبيعو لك رخيصا ألنك أقرضتو ،وأنت ما
أقرضتو إال ألجل أف تربح في ىذا الكبش ونحوه ،فاجتررت منفعة في ىذا القرض ،قرض جر منفعة ،ىذه المنفعة

ىي أنو باعك رخيصا.

كذلك لو قاؿ :بعني ىذا الكبش الذي يساوي خمسمائة ،بعنيو بأربعمائة وأنا أقرضك مع األربعمائة أربعمائة؛

باعك رخيصا ألجل أنك تقرضو ،أو أقرضك أربعمائة وأصرؼ لك ىذا الجنيو بثبلثمائة ،الجنيو يساوي أربعمائة

ولكنك أخذتو بثبلثمائة وباعك ألنو بحاجة إلى ىذا القرض ،فهو قرض جر منفعة ،واإلنساف الذي يريد اآلخرة
واألجر األخروي يجعل عملو صالحا ،وال يبطلو بهذه الشروط ،حتى جاء في حديث  :أف اإلنساف إذا تصدؽ

بصدقة فأركبو صاحبها مجانا بطل أجره  فلو مثبل أف إنسانا رأيتو محتاجا ،فتصدقت عليو بعشرين أو ثبلثين

كيلو من ا لتمر ،ثم إنو أركبك على سيارتو من مكاف كذا وكذا إلى مكاف كذا ،فهل يجوز أف تركب معو؟ ال يجوز
ذلك؛ وذلك ألنو قد يتغاضى عن األجرة ألجل أنك أقرضتو أو تصدقت عليو ،فيكوف ىذا قرضا جر منفعة أو

صدقة جرت منفعة ،فالذي يتصدؽ ويريد األجر األخروي ال يريد المصالح الدنيوية.
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يقوؿ :ال يجوز شرط ما ينتفع بو المقرض ،إال وثيقة ،ال بأس بالوثيقة ،إذا قاؿ :أنا أقرضك خمسة آالؼ أو

مائة ألف ،ولكن بشرط أ ف ترىنني ىذا البيت ،أف تعطيني وثيقتو وحجة حتى أتوثق؛ ألني أعطيتك ىذا القرض
الكبير ،مائة ألف أو ثمانين ألفا ،وأخشى أنك ال تسددني ،وأخشى أف تموت ولك غرماء كثيروف يطالبوف فيضيع
علي جهدي ،فيضيع علي مالي ،فارىني بيتك بحيث أف أكوف عند البيع أحق بثمنو ،حتى أستوفي ،ىذا معنى

الوثيقة؛ ألنها توثق عند البائع.

يقوؿ :وال تقبل ىدية لم تجر بها عادة؛ وذلك ألف المقرض يريد األجر ،فبل يجوز لو أف يقبل ىدية من

المستقرض ،ولو يسيرة ،لو أىدى إليك ثوبا أو نعبل أو كتابا أو فاكهة أو تمرا أو نحو ذلك ال تقبلها؛ ألنو قد

يقصد بذلك أف يكا فئك على قرضك بهذه الهدية ،وأنت تريد األجر األخروي ،واألجر األخروي خير من الدنيا

وما عليها ،فبل يجوز لك -والحاؿ ىذه -أف تقرضو ثم تقبل منو ىذه الهدية التي تفسد أجرؾ.

رخصوا في ذلك بعد الوفاء ،إذا أوفاؾ ،أقرضتو مثبل عشرة آالؼ ،ثم إنو ردىا عليك دوف أف تشدد عليو ،ودوف

أف تطالبو بقوة ،ردىا عليك من يسر ،ورأى أف يكافئك ،فأىدى إليك لبنا أو تمرا أو سمنا أو 

فاكهة ،أو أىدى إليػك كتابا أو عمامة أو نحو ذلك لمكافئتك ،ورد أنو 

قاؿ  :من صنع إليكم معروفا

فكافئوه ،فإف لم تجدوا فادعوا لو حتى تروا أنكم قد كافأتموه .

وىكذا أ يضا إذا كانوا قبل ذلك يتهادوف ،قبل أف تقرضو ،أقرضتو عشرين ألفا ،وىو قبل ذلك يهدي إليك من

العنب ،ويهدي إليك من الرطب ،ويهدي إليك من الصيد ومن اللحوـ ،وأنت أيضا تهدي إليو من الكتب،

وتهدي إليو من األشرطة ،وتهدي إليو مثبل من الثياب ونحو ذلك ،وكل منكم يهدي إلى اآلخر ،فهي عادة جارية

بينكما ،ال بأس بذلك ،ىذا ما يتعلق بالقرض.

باب الرىن
ما يجوز رىنو
ذكر بعد ذلك الرىن ،وىو من باب التوثق ،التوثق للديوف والتوثق لؤلمواؿ ،مشتق من الرىوف الذي ىو

الثبات ،تقوؿ رىن الماء في ىذه البقعة ،يعني استقر وثبت ،ويسمى كل ما يقبض مدة أو نحوىا إلى حين يسمي
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رىنا ،قاؿ اهلل -تعالى :-

         

 ،)1(  وقاؿ:

       

. )2(   
وتعريف الرىن :توثقو عين بدين يمكن استيفاؤىا منها أو من ثمنها ،التوثقة ىي الوثيقة التي يتوثق بها

صاحب الماؿ ،وىذه العين ىي المرىونة؛ يعني كأف يقوؿ :ىذا السيف وثيقة عندؾ حتى أعطيك دينك

أو تأخذه ،أو تبيعو وتأخذ من قيمتو ،ىذ ا السيف أو ىذا الخنجر أو ىذه المنطقة ،أو ما أشبو ذلك مما يجوز

بيعو ،يجعلو كوثيقة عنده حتى يجتذبك محبة مالك أال يباع على أف تدفع ثمنو ثم تأخذ رىنك.

كل ما يجوز بيعو يجوز رىنو ،وما ال يجوز بيعو ال يجوز رىنو ،فأـ الولد ال يجوز رىنها؛ ألنها اتفق األئمة على

أ نها ال تباع ،األمة التي وطئها سيدىا ثم إنها ولدت منو ولدا ،واستمر في وطئها حتى ولدت منو ولدا أو أوالدا،
فبل يجوز رىنها؛ ألف المرتهن إذا حل الدين ولم ِ
يوؼ فإنو يبيع ذلك الرىن حتى يستوفي ،وأـ الولد ال تباع مثبل؛
وكذلك المنافع التي ال يجوز بيعها ،ككلب الصيد أو كلب الحرب أو كلب الماشية؛ ال يجوز رىنو ألنو ال يجوز

بيعو.

استثنوا من ذلك ما نُهي عن بيعو لسبب ،مثل :بيع الزرع األخضر ،ما يجوز ،وبيع التمر وىو أخضر ال يجوز،

ولكن يجوز رىنو ،رىنتك ىذا التمر الذي في النخل الذي ال يزاؿ بسرا ،رىنتك إياه بألف أو بألفين الذي ىو
دينك علي؛ ألف الرىن عادة يبقى عند المرتهن خمسة أشهر أو أربعة ،وفي ىذه المدة ينضج التمر ويكوف رطبا

ويكوف تمرا ،فباإلمكاف إذا حل الدين أف يبيع من ىذا التمر الذي في رؤوس النخل قد نضج ،وكذلك الزرع

األخضر ،إذا كاف عنده لك عشروف ألف لاير ،ولو زرع ال يزاؿ أخضر ،فكتب لك أني قد رىنت لك ىذا الزرع،

دينك يبقى أربعة أشهر ،وفي ىذه المدة يستحصد الزرع ،فيجوز بيعو -والحاؿ ىذه -بعدما يشتد حبو ،كما تقدـ

ال يباع الزرع حتى يشتد.

يقوؿ :يصح في كل ما يجوز بيعو مع الحق أو بعده ،مع الحق يعني مع الدين ،أو بعده ،فإذا اشترى منك

أطعم ة وأمتعة بألف ،وفي الحاؿ في نفس اليوـ رىنك سيفا ،وقاؿ :ىذا رىن باأللف؛ ففي ىذه الحاؿ يصح
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الرىن ،كذلك أيضا لو أنك أعطيتو سلعة قيمتها خمسة آالؼ ،ولما مضى شهر أو شهراف خفت أال يوفيك،

فقلت :أعطني
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رىنًا .فأعطاؾ ىذا السيف أو ىذه الخناجر كرىن ،أو ىذا البعير كرىن ،بعدما استداف منك بعشرة أياـ أو شهر،

يصح ذلك.

ىذا ىو معنى قولو :مع الحق وبعده ،الحق ىو الدين ،أف يكوف الرىن معو ،تسلمو ويسلم لك الرىن ،ويكوف

بعده أيضا ،أي بعد ما يثبت الحق في ذمتو مدة قصيرة أو طويلة ،إلى قبلو في أحد الوجوه ،يعني ىل يجوز أف
يعطيك السيف في شهر ربيع الثاني ،ويقوؿ :ىذا رىن ،سآخذه في الجمعة األولى ،فتقبض السيف ،وإذا جاء

الجمعة األولى مثبل استداف منك ،قبض منك دينا ،اشترى أطعمة وأكسية وأحذية وأوني ومواشي ونحو ذلك؟

لعل األقرب أنو يجوز؛ ألنو إحدى الروايتين.

يقوؿ" :بدين ثابت الزـ"؛ الرىن ال بد أف يكوف بدين ،أي ال بمنفعة ،فلو قلت مثبل :أعمل عندؾ في حفر بئر

أو بناء حائط وأعطني رىنا بأجرتي ،ىل يلزمو أف يعطيك قبل أف تحفر ،وقبل أف تبني ونحو ذلك؟ حقك إلى
اآلف ما ثبت؛ ألنو ال يلزـ إال بالعمل ،فبل بد أف يكوف الدين ثابتا في الذمة ،وأف يكوف الزما ،يلزـ الوفاء بو،

بخبلؼ ما لم يثبت فبل يلزـ أخذ الرىن بو.

صورة ذلك :دين الكتابة ،إذا باع عبده بعشرين ألفا ،وقاؿ :بعتك نفسك بعشرين ألفا ،تكتسب وتؤدي إلي،

ولكن أعطني رىنا ،الدين إلى اآلف ليس مستقرا ،يمكن أف العبد يعجز ويعود قنا ،فكيف تطلب رىنا في دين ما

ثبت وال استقر؟

ومثاؿ ثاف :الصداؽ قبل الدخوؿ ،إذا عقد على المرأة وجعل مهرىا عشرين ألفا ،فهل تطلب في ىذه

العشرين رىنا؟ لها أف تطلب بنصف ذل ك؛ ألنها لو طلقت ملكت النصف ،وال تطلب بالنصف الباقي؛ ألنو
يمكن أف يطلقها قبل الدخوؿ ،وإذا طلق قبل الدخوؿ لم تستحق عليو إال النصف ،فبل يكوف الدين ثابتا ،فبل

تطالبو برىن.

يقوؿ وىو أمانة ،أمانة في يد المرتهن ،إذا تلف فإنو ال يضمنو ،فلو رىن عنده شاة فأكلها السبع فبل يضمن؛

ألنها أمانة ،أو ماتت حتم أنفها فبل يضمنها المرتهن.
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ما حكم الرىن؟ الرىن الزـ في حق الراىن ،وجائز في حق المرتهن ،وال يلزـ إال بالقبص؛ معنى ذلك أنو إذا

رىنت عنده مثبل شاة أو جمبل وقبضو ،فأردت أف ترجع فيو ما تقدر ،أنت الذي سلمتني ىذا الرىن ،واهلل -
تعالى -يقوؿ )1(      :واآلف قد قبضت ىذه الشاة فهي مع غنمي ،أو ىذا السيف فهو في
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بيتي ،فبل تقدر أف تسترده ،لو تبرع ىو وأخرجو إليك زاؿ اللزوـ؛ ألنو وثق بك ،يقوؿ :أنا واثق بك ،واآلف ال
أحتاج إلى رىن ،خذ سيفك أو خذ شاتك أو خذ أكياسك؛ فأنا واثق بك ،فبل حاجة لي إلى رىن ،فليس ببلزـ

في حق المرتهن ،ولكنو الزـ في حق المالك ،البلزـ ىو الذي ال يقدروف على فسخو.

واستدامتو؛ أي :يلزـ باالستدامة ،استدامة القبص ،فإذا رده إلى الراىن زاؿ لزومو ،حتى ولو كاف مؤقتا ،لجاء

إليك وقاؿ :أنا في حاجة إلى قدر ألطبخ فيو ،فأعطيتو قدره المرىوف ،أو قاؿ :إنو ثوبي الذي أصلي فيو الجمعة

أو العيد ،فأعطيتو ثوبو ،في ىذه الحاؿ يبطل كونو رىن عندؾ ،لو منعو بعد ذلك لم تملك استرجاعو ،فإف رجعو

إليك عاد لزومو ،فاستدامة القبض شرط ،فإف أخرجو إلى الرىن بطل.

التصرؼ ال يجوز ،الملك في ىذه المدة للراىن ،الملك مدة ما كاف في يد المرتهن ،فإف الملك للراىن؛

وذلك ألنو عين مالو ،وال ينفذ تصرؼ في غير العتق ،فلو قاؿ :سبّلت البيت المرىوف ،أو تصدقت بهػػذا البر أو

الغ ؛ ألنو تصرؼ في
األرز المرىوف تصدقت بو ،أو بعت السيف المرىوف قبل أف يحل الدين ،فهذا التصرؼ ٍ
شيء تعلق بو حق المرتهن ،المرتهن يمتنع عن ذلك ويقوؿ :كيف تزيل ملكك منو وقد تعلق بو حقي،
تعلق بو ديني؟ فكيف تزيل م لكو؟ فالملك يكوف ثابتا ملكك فيو ،ولكن حق المرتهن متعلق بو.

صححوا عتقو ،إذا أعتق عبدا مرىونا فقيل :إنو يصح العتق؛ ألف النفوس تتشوؽ إلى العتق وتؤخذ قيمتو

وتجعل رىنا مكانو.

ولكن قد يقاؿ :إف الراىن مفلس ما عنده قيمة ،فمن أين يدفع القيمة؟ فلعل الصواب :أنو ال يصح عتقو ألف

فيو إبطاؿ حق الغير.

إذا كاف الرىن مثبل كيسين من بر أو أرز والدين مائتين ،فأعطاؾ مائة وقاؿ :أعطني أحد الكيسين ،يلزمك أو

ال يلزمك ؟ ال يلزمك؛ ألف دينك مائتاف تعلق بهذين الكيسين ،فما داـ أنو بقي من المائتين ولو خمسة أو عشرة

فلك أف تمتنع أف ترد عليو شيئا منها.

ىذا معنى "ال ينفك شيء منو إال بأداء الكل" ،سواء كاف الرىن متعددا أو غير متعدد ،فلو رىنك شاتين في

أربعمائة ،ودفع أوفاؾ مائتين وقاؿ :أعطني إحدى الشاتين ،ما يلزمك .أو رىنك كيسا فيو قهوة مثبل ،رىنو

بأربعمائة والكيس يساوي ستمائة ،وقاؿ :أعطني نصف الكيس ،ال يلزمك إال تبرعا منك ،فبل تعطو الكيس حتى

يوفي الكل ،واهلل أعلم ،نقف ىنا.
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س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :سماحة الشيخ ،ىل من السلم االتفاؽ مع ورشة نجارة لصنع أبواب أو

دواليب من السلم؟

ج :صحيح إف ىذا إجارة ،لكن إذا كانت المواد واألدوات من العامل صدؽ عليو أنو شبيو بالسلم ،ولكن فيو

فيقرب أنو إجارة ،فلو قلنا :إنو سلم للزـ تقديم الثمن ،وىنا ال يدفعوف الثمن كلو .
أنو عمل يعملو ُ

س :أحسن اهلل إليكم ،وكذلك بالنسبة لمحبلت خياطة ثياب الرجاؿ أننا نفصل ثيابا ونسلم بعض قيمتها أو

بعض بعضها حتى االستبلـ.

ج :يعد أيضا إجارة يعني تستأجره على أف يخيط لك كذا وكذا من الثياب ،فاألصل أنها أجرة ،أما إذا قلت:

أنا أشتري منك في ذمتك مائة ثوب من نوع كذا وكذا مقاسها كذا وقماشها كذا وكذا ،وأدفع إليك الثمن مقدما
وتدفعها لي بعد شهرين أو بعد خمسة أشهر ،فهذا يسمى سلما.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ،نرجو توضيح قوؿ المؤلف  -رحمو اهلل  " :وأف يصفو بما يختلف بو

الثمن ظاىرا" .

ج :صرؼ السلم يع ني أف يصرفو إلى غيره ،فإذا كاف بما يختلف بو الثمن فبل يجوز ،يعني قولو" :وأف يصفو "

أي :يصف األعياف بما يختلف بو الثمن ظاىرا ،وصورة ذلك أف يقوؿ :السلم في بر ثم يصف البر ،حتى يعينو

حتى ال يختلفا؛ فإف البر يختلف بو الثمن ظاىرا.

فثمن ىذا النوع كذا وثمن ىذا النوع أرخص وثمن ىذا أرخص ،وكذلك التمر يصفو بما يختلف بو الثمن ظاىرا

يقوؿ :إنو من نوع السكري أو من نوع النبت أو من نوع السلج مثبل أو الصفري ،فيصفو بما يختلف بو الثمن .

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ،ىل إقراض الشخص المسلم كالكافر ،خصوصا إذا كانت حاجة

ماسة.
الكافر ّ

معاى ًدا ورأيت أنو بحاجة ومن الموفين بعهودىم وأقرضتو فلك ذلك ولك أجر على
ج :إذا كاف ذلك الكافر َ

توسعتك عليو ،أما إذا كاف من المحاربين أو من الكافرين المعاندين فنرى أنو ال يقرض.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :نحن في دائرة حكومية وتأتي ىدايا من العمبلء مثل ساعة وتقاويم عليها اسم

الشركة التي أىدتها ويوزعونو على كل موظف ،فهل يجوز لنا أخذه ووضعو على مكاتبنا أـ ال ؟
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ج :إذا كانت جميع الشركات يهدوف لكم فبل بأس ،وأما أنو يهدي لكم شركة واحدة يريدوف أنكم تتعاملوف

معهم وال تتعاملوف مع غيرىم ،فنرى أنكم ال تقبلوف ذلك إذا شرطوا عليكم ،وأما إذا لم يشرطوا وقلتم نأخذ ىذه

الهدايا التي أىدوىا لنا تبرعا منهم بدوف أف نطلبها ونعاملهم كمعاملة غيرىم ال نخصهم بأف نخفف عنهم
المقاوالت ،وال أف نتغاضى عنهم عن الشروط ،وال نفضلهم على غيرىم فإذا كاف كذلك جاز قبولها .
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل نرد َدين العملة بوقت استدانتها أو بوقت حلولها؟

ج :العمبلت تختلف باختبلؼ الببلد التي ىي فيها ،ولكن لها في كل بلد قيمة أو ما يقوـ مقامها ،فترد

بسعرىا في تلك البلد التي ىي فيها ،مثبل أقرضتو رياالت سعودية وطلبتها منو في مصر فإنو يعطيك قيمتها

بالجنيو المصري ،وكذلك بالعكس وما أشبهو .

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :صليت أمس صبلة العصر مع إماـ ولم ألحق معو أيّة ركعة ،ثم قمت

وقضيت ما علي ،وفي الركعة الثانية نسيت الركوع وسجدت مباشرة وأكملت صبلتي ،ثم سجدت للسهو فهل

فعلي صحيح أـ أعيد الصبلة ؟

ج :غير صحيح؛ ألنك تركت ركنا في تلك الركعة وإذا تركت ركنا أو تركت ركنين :تركت الركوع وتركت الرفع،

ومن ترؾ ركنا بطلت ركعتو ،وحيث إنها طالت المدة فإنك تعيد الصبلة .

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ ىل ستقاـ لسماحتكم ىذه السنة دورة في حفر الباطن أـ ال ؟

واحدا ،الدورات التي يعني طويلة ىي دورة في حائل لمدة ستة أياـ،
ج :محاضرات فقط نأتي إليهم يوما ً
وكذلك في الخميس ،أما البقية يوـ أو يومين .
أحسن اهلل إليكم وصلى اهلل على محمد .
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االنتفاع بالرىن
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل رب العاؼبٌن والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلٌن ،نبينا ؿبمد وعلى آلو
وصحبو أصبعٌن .
قاؿ اإلماـ البعلي  -رضبو اهلل تعاىل  -يف باب الرىن " :وللمرهتن أف يركب وزنلب بقدر
علفو ،ولو جىن عليو فاجملين عليو أحق برقبتو ،فلو فداه سيده فهو رىن حبالو ،وإف جين عليو
فاػبصم مالكو ،وما قبضو بسببو رىن كنمائو وكسبو ،فإذا حل الدين فامتنع الراىن من الوفاء
أجربه اغباكم ،وإال باعو وقضى دينو .
باب الضماف :إدنا يصح من جائز التصرؼ برضاه ،وال يعترب كوف اغبق معلوما وال واجبا إف
آؿ إىل الوجوب ،وال يصح ضماف أمانة إال أف يضمن تعديو ،ولو مطالبة من شاء ،ولو أبرأ
األصيل برئا ال عكس ،ويرجع دبا أدى ناويا للرجوع ،وتصح كفالة بدف من عليو دين ألحد فإف
مل زنضره لزمو ما عليو إال إف مات .
باب اغبوالة :يربأ هبا احمليل ،وشرطها اتفاؽ الدينٌن جنسا وصفة وحلوال وتأجيال ،وكوهنا على
دين مستقر برضا احمليل ال احملتاؿ إف أحالو على مليء".
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

أشرؼ المرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين .

الرىن قد يكوف حيوانا كما يكوف متاعا؛ الحيواف مثل :الشاة ،والبقرة ،والبعير جمبل أو ناقة ،والحمار،

والفرس ،وما أشبهها ،وأما األمتعة فمثل :الثياب ،والسيوؼ ،والخناجر ،والسكاكين ،والمناجل ،والقدور ،وما
أشبهها.

008

شرح كتاب التسهيل في الفقو
فبالنسبة لؤلمتعة :ال يجوز للمرتهن أف ينتفع بها؛ وذلك ألف الرىن أمانة في يده ،فبل يلبس الثوب المرىوف،

ويقوؿ :إنو وثيقة عندي ،وال يطبخ في قدر مرىوف ،وال يحش بمنجل مرىوف يقطع بو حشيشا أو نحوه ،وال

يحتطب بفأس مرىوف ،وال نحو ذلك من األمتعة التي تكوف مرىونة؛ وذلك ألنو أمانة في يد المرتهن .
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األمانة ىي التي تكوف وديعة بحيث أنو ال يستعملها وبحيث أنها لو تلفت لم يغرمها ،فلو احترؽ الثوب

المرىوف أو ُسرؽ فبل يضمنو المرتهن ،سواء كاف عند المرتهن أو عند وكيل رضي بو الراىن والمرتهن ،وكذلك لو
ماتت الشاة المرىونة لم يضمنها ،وكذلك لو تلف أو فسد الشيء المرىوف .

لكن إذا عرؼ بأنو سيفسد فإف عليو أف يبادر إلى قبضو ،يبادر إلى إصبلحو إذا خاؼ عليو الفساد ،فإذا رىنو

خضارا أو فواكو ما يمكن أنها تبقى وتستمر فإف عليو أف يبيعها حتى ال تفسد ويقبض ثمنها من دينو أو يحفظو

لصاحبها ،وكذلك إذا كاف الرىن -مثبل -لحما يخشى أف يخيس فإف عليو أف يصلحو بأف يبيعو ويحتفظ بثمنو .

(مؤنة الرىن)
وإذا كاف الرىن دابة واحتاجت إلى علف فإف عليو أف يعلفها إما أف يعطيها من يرعاىا؛ بقرة أو فرسا أو ناقة

أو نعجة ،يعطيها من يرعاىا ويراجع صاحبها باألجرة؛ وذلك ألنها دابة ضعيفة ال يمكن أنها تستغني عن الطعاـ

والعلف ،وليست ذات لساف تتكلم وتقوؿ :أعطوني أو نحو ذلك فيكوف المرتهن التي ىي في يده مؤتمنا عليها،
بحيث أنو لو تركها تموت وىو يقدر على تعليفها ضمنها ،وأما إذا تلفت بأف افترسها ذئب أو ماتت بمرض فبل

يضمنها ،وىكذا بقية الدواب.

ولكن ىل لو أف يركب البعير أو الفرس أو الحمار المرىوف إذا كاف ينفق عليو؟ وىل لو أف يحلب الشاة أو

البقرة المرىونة إذا كاف يعلفها ؟ في ذلك خبلؼ :ورد في ذلك حديثاف حديث بلفظ  :الظهر يُركب إذا كاف
مرىونا ،ولبن الدر يشرب إذا كاف مرىونا ،وعلى الذي يركب ويشرب النفقة  رواه البخاري عن أبي ىريرة.

عمل بهذا الحديث اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -لصحة الحديث وعدـ العذر في ترؾ العمل بو ،ولكن يكوف

ذلك بقدر علفو ،فإذا كاف اللبن مثبل في الشاة أو البقرة يساوي كل يوـ مثبل رياال ،والعلف الذي يعلفو يساوي

رياال فإنو يأخذه ،وإذا كاف في أحدىما زيادة يسيرة فإنو يتسامح فيها .

وىكذا أيضا إذا كاف يرعاىا ويعطي الراعي أجرة على رعاية ىذه البقرة أو ىذه الناقة أو ىذه النعجة فإنو يكوف

الحليب بمقدار أجرتها التي يدفعها للرعاة والسقاة ونحوىم.

فالمرتهن قد يدفع أجرة للراعي وقد يحتاج إلى سقيها وىذا السقي يكلف ،وقد يشتري لها علفا ،وىذا العلف

أيضا قد يكلف وإذا كاف كذلك فمن المشقة عليو أف يحسب كل شيء أف يحسب قيمة علفها يوـ كذا وسقيها

يوـ كذا وكذا ورعايتها يوـ كذا وكذا ،من المشقة عليو أف يحصي ذلك.
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وىكذا أيضا قد يشق عليو أ ف يحتفظ باللبن أو يرسلو إلى صاحبها ،قد يكوف صاحبها بقرية أخرى ،وقد يشق

عليو أيضا أف يبيعو كل يوـ أو أف يقدر ثمنا فتسومح في ذلك ،وجعل اللبن مقابل النفقة ىكذا جاء في ىذا

الحديث في البخاري وذىب إليو اإلماـ أحمد.

أما األئمة الثبلثة فلم يعملوا بهذا الحديث ،وقالوا :إف الرىن أمانة لصاحبو الذي يملكو ،وإنك أيها المرتهن ال

يجوز لك أف تنتفع بو ،فبل تركب البعير وال الفرس وال الحمار أو األتاف ال تركبو إال بأجرة ،وكذلك ال تحلب

الشاة أو البقرة إال إذا عددت ذلك من َدينك.

إذا أخذت ذلك الحبلب وقدرتو وأسقطتو من دينك؛ ألنو أمانة في يدؾ فبل تنتفع بو كما ال يجوز لك أف

تسكن الدار المرىونة بدوف أجرة وال أف تطبخ في القدر المرىونة ،وال أف تأكل في الصحن المرىوف أو تطبخ في

اإلبريق ونحو ذلك ،فكذلك ال تستعمل ىذه األعياف المرىونة التي ىي أمانة في يدؾ .

واستدلوا بحديث لفظو  :ال يغلق ال رىن من صاحبو الذي رىنو ،لو غنمو وعليو غرمو  ىذا الحديث

أيضا صحيح  لو غنمو وعليو غرمو  غنمو :يعني فائدتو ومنفعتو ،غرمو :يعني ما ينفق عليو ،ولكن ىذا عاـ،
ونرى أنو مخصص ،مخصص بالحديث اآلخر الذي فيو  :الظهر يركب إذا كاف مرىونا ،ولبن الدر يشرب إذا

كاف مرىونا ،وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .

في ىذه األزمنة قد يستغنى عن ركوب البعير ،وكذا ركوب الحمار وركوب الفرس ،ومع ذلك قد ينفق عليها

أنفقت على رىنك كذا وكذا ويرجع بو مع الدين ويضيفو إليو،
فعلى ىذا يحصي النفقة ويحاسب صاحب الرىن؛
ُ
وإذا انتفع بو فإنو يحاسبو أيضا ويقوؿ إني انتفعت بو ،يعني :طبخت في القدر أو حفرت بالفأس أو حزمت

بالحبل أو حششت بالمنجل وىذه أجرتو  لو غنمو وعليو غرمو .

وأما اللبن فلعلو يكوف مقابل العلف إذا كاف يعلف الشاة أو يعلف البقرة ،ويكوف مستثنى من عموـ حديث:

 ال يغلق الرىن من صاحبو الذي رىنو  يعني :ال يؤخذ منو ال ينغلق عليو بل ىو ملكو .

ثم يقوؿ" :ولو جنى فالمجني عليو أحق برقبتو " إذا جنى الراىن فالمجني عليو أحق برقبتو ،يتصور ىذا في

العبد إذا كاف مرىونا ثم إنو قطع إصبع إنساف أو قطع يد إنساف أو فقأ عينو ،ففي ىذه الحاؿ الذي قُطعت يده

يكوف لو حق في ىذا العبد ،ىذا العبد تعدى علي أو تعدى على ولدي فأنا أحق بو ،يملك أنو يبيعو ويأخذ من
ثمنو أرش الجناية ،حتى ولو استغرقت قيمتو كلها لو استغرؽ األرش قيمتو ،لو قدرت يد ذلك الحر بخمسين

ألفا ،ونظرنا وإذا قيمة العبد عشروف ألفا؛ فإنو ليس لو أكثر من ذلك.
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نقوؿ لصاحب اليد :خذ ىذا العبد املكو بجنايتو عليك ،أو بعو وانتفع بثمنو أو تصرؼ فيو ،فليس لنا أف

نفديو بأكثر من ذلك .

بقرا أو إببل ،ثم إف تلك اإلبل أو تلك البقر أو الغنم رعت في زرع قوـ وأفسدت
أما إذا كاف المرىوف مثبل ً

زروعهم وخضارىم فهل لهم أف يطالبوا بها ويقولوا :ىذه التي أفسدت زرعنا نحن أحق بها؛ ألنها جنت علينا

فنحن أحق بها حتى نأخذ عوضا عما أفسدتو؟
صحيح أف ما أفسدتو يطالِبوف بو الم الك الذي يملكها ،فيقولوف غنمك نفشت في حرثنا ونحن نياـ في الليل
كاف عليك أف تحفظها ،أو بقرؾ أو إبلك ،فيقوؿ :إنها كانت مرىونة عند فبلف ،وكاف عليو أف يحفظها فهذه وما

أفسدتو والحاؿ ىذه يتعلق بها ،فيقاؿ للمرتهن :أنت الذي فرطت في حفظها فعليك أف تدفع أرش ما أفسدتو؛

ألنها جنت وأنت الذي كنت السبب ،ولو إذا لم يكن مفرطا أف يدفع قيمة ذلك الحرث من ثمنها إذا باع ىذه

الغنم أو ىذه البقر.

"المجني عليو أحق برقبتو" ،ذكر ىنا يقوؿ" :وإف جنى عليو" لعل الصواب" :وإف جنى العبد فالمجني عليو

أحق برقبتو" .

وكذلك إذا جنت البهيمة كالغ نم أو البقر ونحوىا ،فلو فداه سيده فهو رىن بحالو ،إذا فداه سيده إذا قاؿ:

أنت أيها المجني عليو قُطع إصبعك فأنا أفديو بديتو عشرة آالؼ ويبقى عبدي في ملكي ،يبقى رىنا ،وىكذا لو

قلع سنا فالسن ديتو خمسة آالؼ أو خمس من اإلبل ،ففي ىذه الحاؿ أيضا لو أف سيده فداه ودفع دية السن

فإنو يبقى رىنا مكانو.

وأما إذا قاؿ :أنا ال أفديو فإف صاحب السن أو صاحب اإلصبع أو األنملة لو حق في ىذا العبد ،إذا بيع فإنو

يكوف حقو مقدما على دين المرتهن.

"وإذا ُجني عليو فالخصم سيده" إذا جني على العبد فإف الذي يخاصم سيده ،فلو مثبل قُطعت إصبع العبد

المرىوف أو قطعت أذف الشاة المرىونة أو كسر عظم من أعضائها أو فقئت عين البقرة المرىونة فمن الذي يطالب
؟

المالك وليس المرتهن؛ ألف المرتهن حقو ثابت في الذمة ،حتى ولو ماتت ىذه الشاة المرىونة حقو ثابت في

الذمة ،أو مات ذلك العبد أو الجمل المرىوف فإف المرتهن حقو ثابت ،ولكن ىذا الجاني يخاصمو المالك،
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فيقوؿ :أنت
َ
َ

أنك تدفع األرش أي تدفع الدية ،فالخصم سيده .
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(زيادة الرىن ونقصو)
" وما قبضو بسببو رىن كنمائو وكسبو " :إذا قُدرت عين العبد التي فقئت بخمسة آالؼ ،فهذه الخمسة ىل

يأخذىا الراىن ؟ ال يأخذىا ،بل تكوف عند المرتهن؛ ألف المرتهن يقوؿ :العبد وثيقتي وقد نقصت قيمتو بهذه

أرشا ،فهذا األرش يكوف رىنا عندي إذا حل الدين آخذ ديني منو ،إذا كاف
الجناية ،وأنت أيها المالك أخذت ً
يكفيني وإال بعنا العبد وأخذنا بقية ديننا من قيمتو.
وىكذا لو كاف الرىن شاة وفقئت عينها فمالكها يطالب ذلك الجاني :ادفع لي أرش عين الشاة؛ إنها نقصت،

أنت الذي جنيت عليها ،فإذا دفع لو -مثبل -أرشها مائة ،فهذه المائة تكوف رىنا معها ،أو دفع كيس بر ،قاؿ:

ىذا أرش ىذه العين ،أو ىذه الرجل التي انكسرت من ىذه الشاة أو البقرة أرشها كيس بر يأخذه المالك ويجعلو

رىنا مع العبد أو مع الشاة أو نحوىا ،إذا حل الدين يأخذ المرتهن دينو من ذلك النماء أو من ذلك األرش .

وىكذا نماؤه وكسبو فإنو يكوف رىنا معو ،النماء ىو الزيادة ،تكوف متصلة وتكوف منفصلة :فالمتصلة كسمن

الشاة إذا كانت الشاة عندما رىنتها ىزيلة تساوي مائة ،ثم إنها سمنت وصارت تساوي مائتين ،فهل يقوؿ الراىن:

ليس لك إال نصف ثمنها يا مرتهن ؟
نقوؿ :كلها رىن قبل ِسمنها وبعده؛ وذلك ألنها عين واحدة فبل تنقسم ،فزيادتها بهذا السمن إف كانت بسبب
المرتهن أنو علفها ورعاىا فلو أف يطالب صاحبها بالعلف ،وإف كانت بما رعتو من األعشاب في المفادي ونحوىا

فليس لو اختصاص ،فهذه الزيادة تكوف رىنا معها ،إذا بيعت فإنو يأخذ دينو من كمالها .

كذلك أيضا من النماء الثمرة؛ لو أف الرىن نخل وأثمر ذلك النخل قبل حلوؿ الدين ،أو عنب فأثمر ،أو تين،

أو أترج ،أو برتقاؿ ،فهذه الثمرة تكوف رىنا مع أصولها ،وليس للراىن أف يجذىا ويقوؿ :إنما رىنتك العروؽ ،أو

ال شجر دوف األغصاف؛ ألف ىذا نماء العين المرىونة ،فتكوف الثمرة رىنا كلها إال إذا سمح ذلك الراىن أو
المرتهن.

ىذا في النماء؛ قد يكوف الرىن مثبل شاة يعني نعجة أو عنز أو بقرة ،فتحمل في مدة الرىن وتلد ولدا ذكرا أو

أنثى ،واحدا أو عددا فهذا الولد أيضا نماء منفصل ويبقى أيضا معها كرىن يبقى رىنا مع أمو حتى ولو كبر قبل أف

يوفي الدين؛ ألنو نماء عين مرىونة .

وىكذا -أيضا -الكسب إذا كاف الرىن عبدا واكتسب بمدة الرىن بأف كاف عامبل ،يعني حدادا أو نجارا أو

خياطا فاكتسب بعملو فكسبو يكوف للراىن ولكنو يبقى رىنا عند المرتهن ،ونفقتو على الراىن يعطي المرتهن
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نفقتو مدة بقائو ،ولو مات فإف الدين ال يسقط؛ ألف الدين متعلق بالذمة ،وإذا مات فكفنو على الراىن؛ ألنو عين

مالو .
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أجره وقبض تلك األجرة
وإذا كاف الرىن بيتا أو دكانا فأجرتو رىن معو ،سواء كانت أجرتو شهريا أو سنويا ،فإذا ّ

فإنها تكوف رىنا؛ وذلك ألنها كسب ذلك الرىن .

(بيع الرىن)
يقوؿ " :وإذا حل الدين فامتنع الراىن من الوفاء أجبره الحاكم ،وإال باعو وقضى دينو " وذلك ألف الرىن
وثيقة أمسكها المرتهن حتى يتوثق من مالو ،فإذا حل الدين فإنو يطالب الراىن أوفني ديني فإنو قد حل ،فإذا لم
يقدر أو أصر وامتنع وىو قادر فإف كاف قد أذف لو وقاؿ :أذنت لك أف تبيع الرىن فللمرتهن أف يبيعو ويأخذ دينو

منو ويرد بقية ثمنو إلى الراىن.

أما إذا امتنع الراىن من البيع ،وامتنع أف يأذف للمرتهن ففي ىذه الحاؿ يجبره الحاكم ،يقوؿ :إنك قد جعلتو

وثيقة فبل بد أنك تبيعو ،فإذا أصر وامتنع عن أف يبيعو فإف للحاكم أف يبيعو ويقضي الدين ،فإما أف يوفي الدين

وإما أف يأذف للمرتهن في بيعو ،وإما أف يرفع األمر للحاكم فيجبره يقوؿ :بع رىنك ،وإما أف يوكل الحاكم من
يبيعو ،ىكذا على ىذا الترتيب .ومباحث الرىن كثيرة وىذا ملخصها.

(باب الضماف)
(تعريف الضماف)
باب الضماف :الضماف مشتق من الضمن؛ ألف ذمة الضامن دخلت في ذمة المضموف عنو ،يعني كأف الذمتين

صارتا واحدة تضمنت ىذه األخرى.

تعريف الضماف  :التزاـ جائز التصرؼ ما وجب على غيره وما قد يجب ،التزاـ يعني تعهده بو فيقوؿ الضامن

للمضموف لو :أنا أضمن لك حقك الذي تعطيو فبلف ،أو أنا ضامن لدينك الذي على فبلف فبل تطالبو فإني ضامن

لو متى حل فإني إما أف آخذه منو وإما أف أدفعو لك.

فالضامن كأنو متبرع ولو كاف يتعرض للخطر ،الضامن قد يتعرض للخطر قد يرافعو إلى القاضي ،وقد يودع

السجن ،إذا كتب :أنني ضامن دين فبلف إذا لم يوفو ألتزـ أف أدفعو ،فكتب ذلك في صك عليو ثم حل الدين

ولم يوفو المضموف عنو ،فإنهم يطالبوف الضامن ،وقد ال يجد فيحبسونو؛ ولذلك يقوؿ بعضهم:
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ضمنت فحاء الحبس في الوسط
 فإف
ضاد الضماف بصػاد الصك ملتصق
َ
يعني ضاد الضماف ،الضماف أولو ضاد وإذا كتب الضماف في صك فإف صاد الصك ملتصق بضاد الضماف،


ضمنت فإنك تتعرض للحبس ،فحاء الحبس في الوسط أي :استعد لذلك فإف المضموف عنو قد يكوف
فإف
َ
عاجزا وقد تكوف أنت عاجزا ،وقد يكوف بعيدا وأنت قريب ،فالضامن قد يتعرض للحبس وقد يتضرر يتعرض
ً

للغرامة ونحو ذلك.

يقوؿ" :إنما يصح من جائز التصرؼ برضاه"  :جائز التصرؼ ىو الحر المكلف الرشيد ،أو الحر البالغ العاقل

الرشيد" ،فالحر" يخرج العبد؛ ألف العبد ال يضمن؛ وذلك ألنو ليس لو ماؿ حتى ولو أعطاه سيده ماال فإف ذلك

الماؿ ملك لسيده.

"البالغ" يخرج الصغير؛ ألف الصغير ال يملك وال يتصرؼ" ،العاقل" يخرج المجنوف" ،العاقل الرشيد" يخرج

السفيو ،الحر البالغ العاقل الرشيد ىذا ىو جائز التصرؼ.

فمن تصرفو أف يضمن ،أف يقوؿ لصاحب الدين :أنا أضمن دينك الذي عند فبلف حيث أنو عاجز مثبل في

ىذا الوقت ،فإذا لم يقدر على وفائو فإنك تطالبني وأنا أدفع لك إذا لم يدفعو صاحبو ،إذا لم يدفعو ذلك المالك
الغريم.

(شروط الضماف)
فذكروا للضماف شروطا:

الشرط األوؿ  :أف يكوف جائز التصرؼ ،بمعنى أنو يكوف حرا بالغا عاقبل رشيدا.

الشرط الثاني  :قولو" :برضاه" ؛ وذلك ألنو قد يكوف متبرعا ،وإذا كاف متبرعا فإنو ال بد أف يرضى ،فبل يجوز

إكراىو حتى ولو كاف قريبا ،ال يقوؿ :اضمن أخاؾ يجبره الحاكم مثبل أو يجبره صاحب الدين اضمن أخاؾ إلجاء
وإكراىا ،قد يقوؿ :أخي يتصرؼ لنفسو وأنا أتصرؼ لنفسي فبل تجبرني على أنني أضمنو؛ ألنو حر لنفسو وتصرفو

لنفسو تصرؼ كامل ،يعني تصرؼ بالغ رشيد ،فبل يجبره على أف يضمن على أخيو يضمن على ابن أخيو أو نحو
ذلك ،وحتى أباه وحتى ابنو إذا كاف منفصبل عنو فبل بد من رضا الضامن.

وأما المضموف لو فإنو ىو المطالب ،فبل بد من رضاه وقناعتو فقد ال يقنع بهذا الضامن ،قد يقوؿ :ما أرضى

ضمانك؛ وذلك ألنك مماطل؛ وألنك غير وفي ،أريد ضامنا غير ىذا ،لو ذلك فبل بد من رضا صاحب الحق؛
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ىذا الذي قاؿ :أنا أضمن فبل آمن عليو أف يكوف مماطبل أو أف يهرب إذا حل حقي أو أال يكوف قادرا على

الوفاء.

وأما المضموف عنو فبل يشترط رضاه ،وذلك ألف الضامن خفف عنك إذا كاف عليك دين وطلب صاحبو من

يضمنك وجاء زيد من الناس وضمنك ورضيو صاحب الماؿ ،فبل يشترط رضا المضموف عنو؛ ألنو نفعك وألنو

خفف عنك.

يرى بعض العلماء أنو يشترط رضاه أيضا ألنو قد يقوؿ :أنا ال أرضى ِمنة فبلف ال أحب أنو يكفلني أو يضمنني

فتكوف لو علي منة فلو ذلك ،ولكن إذا لم يخش من ىذا فإنو ال يشترط رضاه .

(أركاف الضماف)
أركاف ا لضماف أربعة :الضامن ،والمضموف لو ،والمضموف عنو ،والحق المضموف .الحق المضموف :ىو الدين،

والمضموف لو ىو مالك الدين  ،والمضموف عنو ىو المدين ،والضامن ىو المتحمل.

يقوؿ " :وال يعتبر الحق معلوما وال واجبا إف آؿ إلى الوجوب " معناه :أنو يصح ضماف المجهوؿ إذا آؿ إلى

العلم؛ وذلك ألنو قد يحتاج إلى أف يعطيو شيئا دوف أف يحدد لو ،فيقوؿ :أنا أضمن ما يستدينو منك ىذا الرجل،

أنا ضامن لو ،أنت ال تدري ىل يستدين ألفا أو عشرة آالؼ أو خمسة رياالت ال تدري.

فؤلجل ذلك يصح أف تقوؿ :أنا أضمن كل ما أخذه منك ،أعطو وأنا ضمين ،إذا طلب منك كل يوـ كذا وكذا،

أنت صاحب بقالة إذا طلب منك صاحبي ىذا كل يوـ فأنا الضمين ،احسبو فإف أوفاؾ وإال فطالبني سواء كاف
حاال أو مؤجبل ،ىذا ال يعتبر كوف الحق معلوما أي بل يجوز أف يكوف ذلك الحق مجهوال ولكن مآلو إلى العلم.

كذلك ال يشترط أف يكوف واجبا إذا آؿ إلى ال وجوب ،صورة ذلك أف يكوف دينا ولكن لم يكن قد وجب

صداؽ المرأة قبل الدخوؿ لم يكن واجبا؛ ألنو قد يطلق قبل الدخوؿ فلو
ولكن مآلو إلى الوجوب ،مثاؿ ذلكَ :
أف يحيل ،أي :فلو أف يحيل ولها أف تطلب الضماف إذا آؿ إلى الوجوب ،فتقوؿ :أنت سميت لي عشرة آالؼ

أريد كفيبل أو وكيبل يضمنها لي عند الحلوؿ ،فيقوؿ زيد :أنا أضمنو وإف كاف لم يجب فإنو قد يطلق قبل

الدخوؿ ،فإذا طلق قبل الدخوؿ فليس لها إال النصف ،والبقية يرجع إلى الزوج ،الدين ،المهر ،المهر يؤوؿ إلى

الوجوب بالدخوؿ وإف كاف يسقط نصفو.
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وكذلك -أيضا -دين الكتابة يؤوؿ إلى الوجوب ،ومع ذلك يطلب ضامنا ،السيد إذا باع عبده نفسو بعتك

نفسك بعشرة آالؼ فأد إلي كل شهر ألف أي في عشرة أشهر تؤديها كلها ،ولكن قاؿ :أريد ضامنا ،فجئت بزيد

من الناس وقلت :اضمني لسيدي؛ ألنو طلب ضامنا مخافة أني ال أوفيو.

وأنت واثق من ىذا العبد فتقوؿ للسيد :أنا قد ضمنتو ،ضمنتو بهذا الماؿ ولو كاف الماؿ غير واجب ألنو

يمكن أف يرجع قنا إذا عجز عن أداء الدين الذي ىو دين الكتابة ،عاد قنا :يعني مملوكا ،فالعبد مملوؾ المكاتب
ما داـ عليو من كتابتو درىم .وىذا معنى " :ال يعتبر كوف الحق معلوما " كما مثلنا بما يأخذه اإلنساف من البقاؿ.

" وال واجبًا إف آؿ إلى الوجوب " مثلنا أيضا بمهر المرأة قبل الدخوؿ وبدين الكتابة؛ ألنو يؤوؿ إلى الوجوب

وكذلك بأجرة العامل يؤوؿ إلى الوجوب؛ ألنو يعمل عنده كل يوـ ،فقد يقوؿ العامل :إنني ال أثق بك يا صاحب
العمل ،ولكن اضمن لي من يعطيني أجرتي أخشى أنك تجحدني أو تماطل بي.

(انتفاء الضماف)
يقوؿ " :ال يصح ضماف أمانة إال أف يضمن تعديو " األعياف التي يقبضها اإلنساف قد تكوف مضمونة عليو وقد

تكوف غير مضمونة ،العارية -كما يأتينا إف شاء اهلل -مضمونة إذا تلفت عند المستعير ،فلو -مثبل -استعار منك

كأس زجاج أو كؤوس زجاج ،ثم إنها تكسرت ولو عن غير عمد فإنو يغرمها ،ىذا خاص باألمانة التي ىي العارية،

جاء في الحديث  العارية مؤداة  

ولما استعار النبي 

تلك الدروع من صفواف قاؿ "عارية

مضمونة  أخذوا من ذلك أف العارية وحدىا ىي التي إذا تلفت يضمنها المستعير .

المودع متبرع بحفظها ،لو قلت
يقوؿ " :وال يصح ضماف أمانة إال أف يضمن تعديو " الوديعة لست كالعاريةَ ،

لو مثبل :احفظ ىذا الكيس كيس بر فإنو متبرع يحفظو بحرز مثلو ،فإذا قاؿ :احفظ فقلت مثبل :أنا أحفظو وأضعو

في مستودع عندي ،ىل لو أف يقوؿ :أعطني كفيبل ؟

ليس لو ذلك؛ ألنك فاعل خير ،أنت متبرع فليس لو أف يقوؿ :أعطني كفيبل بهذه العارية ،أي بهذه األمانة أو

بهذه الوديعة ،إنما المضموف التعدي فيها ،فإذا كاف كذلك فلو أف يطلب ضمينا ويقوؿ :أعطني ضمينا أنك ال

تتعدى فيها ال تطبخ في القدر ،وال تلبس الثوب ،وال مثبل تحتطب بهذا الفأس ،أو تحش بهذا المحش ،أو تقص

بهذا المقص مثبل ،أو تخيط على ىذه الماكينة ماكينة خياطة ،أو تستعمل ىذا الراديو أو غيره ،أخشى أنك

تتعدى ،فإذا
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تعدى فإف الضامن يضمن تعديو ،يقوؿ الضامن أنت تخشى أنو يلبس الثوب أو يطبخ في القدر أنا أضمن ذلك

وإف فعل فإني أدفع أجرتو ،ىذا معنى التعدي أف يضمن تعديو .

فرط؛ التعدي :أف يستعمل األمانة ،والتفريط :أف يهملها .
ذكروا أف األمانة تضمن بأمرين :إذا تعدى أو ّ

قولو " :ولو مطالبة من شاء " من الذي لو ؟ صاحب الدين لو أف يطالب أحد االثنين فيأتي إلى المدين ويقوؿ:

الدين في ذمتك أعطني ديني؛ فإنو قد حل  ،إذا كاف مؤجبل فقد حل ،فبل بد أف تدفع لي ديني ،ولو أف يرجع إلى
الضامن ويقوؿ :أنت الذي ضمنت ديني وأنت الذي سببت في أني أترؾ ذلك المدين يذىب ،فالدين قد حل
فعليك أف تدفعو لي أو تطلبو من ذلك المدين ،الحاصل أف ديني قد حل فبل بد من دفعو لي منك أو من

المضموف لو من المضموف ،لو مطالبة من شاء منهما .

يقوؿ " :ولو أبرأ األصيل برئا " من المراد باألصيل ؟ المدين ،إذا أبرأ المدين ،إذا جاء إلى المدين قاؿ :في

ذمتك لي عشرة آالؼ ،وأنا أعرؼ أنك معسر واآلف قد أبرأتك نويتها كصدقة فهل يطالب الضامن ؟ ال يطالبو؛

وذلك ألنو قد أسقط حقو فإذا أبرأ المضموف عنو المضموف أبرأ األصيل برئا برئ االثناف :الذي عنده الحق

والضامن.

" وال عكس " أي إذا أبرأ الضامن لم يبرأ المضموف؛ وذلك ألف الحق في ذمتو ،فإذا أتى إليك وقاؿ :أنت

ضمنت حقي عند زيد واآلف أنا قد وثقت بزيد ،وقد عرفت أنو سيعطيني وال يماطلني فقد أبرأتك من ىذا
الضماف وال حاجة لي بضمانك وال بمطالبتك ،فهل يبرأ المضموف عنو ؟

ال يبرأ؛ وذلك ألف الحق تعلق بذمتو ولو أف مثبل أبرأ أحدىما فإنو ال يبرأ إال إذا أبرأ المدين ،فإذا أبرأ الضامن

جاء إلى المضموف عنو وقاؿ حقي في ذمتك ،فإذا قاؿ :إنو قد ضمنو فبلف فطالبو يقوؿ :إني قد أبرأتو وعرفت
أنك مأموف وموثوؽ فحقي في ذمتك عليك أف تقضيو لي إنما أبرأت فبلنا رفقا بو وثقة مني بأنك أنت الذي

تؤدي الحق.

يقوؿ :ويرجع بما أدى ناويا للرجوع من الذي يرجع ؟ الضامن إذا جاءه صاحب الحق وقاؿ :أنت ضمنت

ديني فإما أف تحضر المدين حتى يعطيني وإما أف تعطيني في ىذه الحاؿ إذا كاف قد نوى الرجوع ،فإف لو أف

يرجع إذا دفع الضامن ،وقاؿ :دينك عشرة آالؼ خذىا مني وأنا سوؼ أحاسب صاحبها رجع إلى المدين وقاؿ:
أنا ضمنت عنك عشرة آالؼ وقد جاءني صاحبها واآلف دفعتها لو فأعطني ألني ما دفعتها متبرعا إنما عزمت

على أني سأطلبها منك.
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فإذا تحقق بأنو غير متبرع ،وإنما أوفى عن غريمو وعن رفيقو الذي عليو ىذا الدين ،فإنها ال تسقط بل يطالب

المالك ،يعني ذلك ألف ذلك الدين في ذمة المضموف عنو ،وىو الذي أخذه ،وىو الذي ملك ذلك الماؿ،

الكيس الذي أخذه أو المتاع فهو الذي استغرؽ واستهلك ذلك الدين.

"فللذي أوفى عنو متبرعا مطالبتو" يعني الضامن ،الضامن جئت إليو وقلت :أنت ضمنت حقي ،فقاؿ :أنا

أدفعو ون يتي الرجوع فيرجع إلى المدين ،ويقوؿ :أنا أديت عنك خمسة آالؼ أعطنيها فإني ما تبرعت بذلك ،إذا
كاف ناويا الرجوع.
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عندنا ثبلثة :زيد في ذمتو خمسة آالؼ ،وعمرو ىو صاحبها ،وبشر ىو الذي ضمنها ،فلما حلّت جاء عمرو

إلى بشر وقاؿ :إف زيدا ما أداني وال أوفاني خمسة اآلالؼ ،وأنت الذي ضمنتها ،فقاؿ :بشر خذىا وأنا أرجع إلى

زيد لما أنو دفعها قاؿ :يا زيد أنا دفعت عنك خمسة اآلالؼ التي أنا ضمنتها فأعطني ،فيقوؿ :أنا أعطيك ،الدين
بدؿ ما كاف لفبلف فإنو أصبح لك؛ ألنك أوفيت عني.

(باب الكفالة)
ذكر بعد ذلك الكفالة.
وتصح كفالة ببدف من عليو دين ألحد ،فإف لم يحضره لزمو ما عليو ال إف مات.

الكفالة ذكروا أنها تتعلق باألبداف ،تتعلق بالبدف بمعنى أنو يقوؿ :أنا أكفل ىذا الشخص إذا طلبتو أحضرتو

إليك في أية وقت ،أنا أكفلو أف أحضره فهي تتعلق بمن عليو حق مالي ألحد ،وأما الذي عليو حق بدني فإنو ال

يكفل؛ وذلك ألنو ال يمكن استيفاؤه من الكفيل ،وقد يقاؿ مثل ذلك أيضا في الضماف.

والفرؽ بين الضماف والكفالة :أف الضامن ال يبرأ من ضمانو إال إذا أوفي الدين ،وأما الكفيل فإنو يبرأ من

الكفالة إذا أحضره؛ ألنو يقوؿ :أنا كفلتو كفالة حضور فعلي أف أحضره وأسلمو لك ،وأنت بعد ذلك تطالبو ،فإذا

قاؿ :أحضر كفيلك فقد حل الدين ثم إنك لم تحضره لزمك دينو.

يقوؿ :أنت الذي فرطت في حقي أنا ما تركتو إال ألجل أنك كفلتو ،فإما أف تحضره وإما أف تدفع ديني ،في

ىذه الحاؿ يدفع الكفيل ويرجع على المكفوؿ .

"ال إف مات" ،إذا مات المكفوؿ فإنو ال يلزمو شيء ال يلزـ الكفيل ،أحضره لك ،وقد مات ،أحضر لك

جثمانو!! مات ،أنا ما كفلت إال شخصو ،عينو ،أحضره لك ،وإذا مات فإني ال يلزمني شيء ،ىذا ىو معنى
الكفالة.

وأما إذا كاف عليو حق بدني فإنو ال يجوز ،ال يجوز فيو الكفالة وال الضماف ،وما ذاؾ إال أنو ال يستوفى ذلك

الحق من بدف الكفيل والضمين ،إذا كاف الذي عليو الحق قاذفا ،قذفك إنساف وثبت عليو حق لك ،أف يجلد

ثمانين جلدة ،وقاؿ :أمهلني حتى أذىب وأرجع إليك بعد كذا وكذا ،فهل تطلب كفيبل ؟
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ال تصح الكفالة؛ ألنو إذا لم يحضر ما تقدر أف تجلد الكفيل ،الكفيل ما قذفك الحق ىنا حق بدني ،وكذلك

حق القصاص ،لو أف إنسانا قطع إصبعك مثبل وطلبت منو القصاص )1(      ،ثم إنو قاؿ:
أمهلني يوما أو شهرا أو نحو ذلك ،فهل تطلب كفيبل ؟

ال يكفل؛ ألنو -مثبل -إذا لم يأت إذا لم يحضره فهل تقطع إصبع ذلك الكفيل ؟ ال يمكن؛ ألنو ما جنى

عليك ،وأرفع من ذلك حد القصاص ،لو أنو قتل ابنك ،ولما وجب عليو القصاص ،قاؿ :أمهلني ،فهل يقوؿ :أنا

آتي بضمين أو بكفيل يكفلني ،قد يهرب وال يُدرى أين ىو ،وإذا كاف كذلك ىرب ولم يعلم أين مكانو فهل يقتل
ىذا الكفيل أو ىذا الضمين قصاصا ؟ ال ذنب لو.

عرفنا بذلك أنها ال تجوز إال فيمن عليو حق مالي ،الحق المالي َدين أو أرش جناية أو أرش معيب أو قيمة

متلف؛ مثبل أنو قطع شجرتك ويغرـ قيمتها مائة أو ألفا ،أو ىدـ جدارؾ وغرـ مائة أو ألفا ،أو أحرؽ ثيابك وغرـ

قيمتها مائة أو نحوىا ،يصح أف تطلب منو ضمينا وتطلب منو كفيبل .ىذه أحكاـ تتعلق بالضماف والكفالة.

يسمى الضمين ضمينا وكفيبل وحميبل وزعيما ،الزعيم يقاؿ :إنو الزعيم الغارـ ،وقد ذكر في القرآف في قولو

تعالى :

        

 ،)2(  وكذلك قوؿ اهلل -تعالى:

  

 )3(    أي :غارـ وكفيل ،ونحو ذلك.
نؤجل باب الحوالة إلى ما بعدىا ،واهلل أعلم .

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :اشتريت سيارة على أقساط شهرين ،ومن ثم بعتها لمدة سنة ،وبعد مضي سنة

وأربعة أشهر قبضت المبلغ وقدره اثنين وخمسين ألف لاير ،فهل علي زكاة ،علما بأنني دفعت خبلؿ ىذه المدة
تسعة أقساط ،أفتوني مأجورين؟

ج :عليك زكاة في باقي ما دفعتو ..في باقي ىذا الدين قيمة ىذه السيارة؛ وذلك ألف الدين الذي عليك ال

تسقطو من ثمنها؛ ألنو أقساط ما حلت ،أما إذا كاف قد حل عليك شيء من األقساط ولم توفو فإنك تسقطو من

قيمة ىذه السيارة وتزكي الباقي .
 - 1سورة المائدة آية .54 :
 - 9سورة يوسف آية .49 :
 - 3سورة القمم آية .51 :
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :كيف ال نجبر االبن على ضماف أبيو؟ وماذا عن حديث  :أنت ومالك ألبيك  ؟

ج :نعم ،ال شك أف االبن يملك ماال مستقبل ،وأف الوالد ال يجوز لو أف يضر ولده وأف يأخذ شيئا من مالو

الذي يضره ،وكذلك االبن يتوسع في ماؿ أبيو ،ومع ذلك ليس لو أف يتصرؼ في ماؿ أبيو وأف يستقل بو؛ فؤلجل
ذلك يضمن كل منهما اآلخر .

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ،ىناؾ قصة مشهورة أف عمر بن الخطاب  -رضي اهلل تعالى عنو  -قبل

كفالة أحد الصحابة في رجل قتل آخر حتى يذىب القاتل إلى أىلو ،ولو لم يعد فإف ىذا الصحابي يُقتل! ىل
تصح ىذه القصة ،وكيف ىي ؟
ج :قرأت ىذه القصة في بعض الكتب التي ال تعتني باإلسناد ،ومع ذلك فإنها لم يذكرىا أحد من المحققين

الذين ترجموا لعمر والذين يرووف القصص والوقائع باألسانيد ،فالظاىر أنها قصة باطلة.
-أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد.
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باب الحوالة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبٌن والصالة والسالـ على أشرؼ اؼبرسلٌن ،أما بعد..
جنسا
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل " :باب اغبوالة :يربأ هبا احمليل وشرطها اتفاؽ الدينٌن ً
وصفة وحلوال وتأجيال ،وكوهنا على دين مستقر برضا احمليل ال احملتاؿ إف أحالو على مليء" .
"باب الصلح :يصح مع اإلقرار بأف يهبو بعض دينو إف مل يكن بشرط ممن شنلك التصرؼ،
ومن غًنه إف عجز ،وىو على بعضو ىبة أو إبراء وعلى غًنه بيع أو إجارة ،وال يصح عما ال
يؤخذ العوض عنو ،ويصح مع اإلنكار إف مل يعلم أحدذنا كذب نفسو فمن علم بطل يف حقو،
وىو بيع يف حق اؼبدعي إبراء يف حق اآلخر ،وإدنا يضع خشبو على جدار جاره وشريكو مع
اغباجة إف مل يضر بو ،وصاحب العلو يسرت نفسو عن األسفل " .
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السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،ذكر الحوالة ،و الحوالة مشتقة من التحوؿ الذي ىو النتقاؿ من حاؿ إلى

حاؿ .

تعريفها عندىم :نقل الدين من ذمة إلى ذمة؛ إذا كاف لك دين وعندؾ دين ،لك دين عند زيد وفي ذمتك دين

لعمرو ،فجاءؾ عمرو يطالبك بدينو فقلت قد أحلتك على زيد؛ فإف لي دين عليو فإنو يتحوؿ ويذىب إلى ذلك

الرجل ويقوؿ أحالني عليك فبلف .

دليلها من الحديث قوؿ النبي   : -مطل الغني ظلم ،وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل  وفي

رواية  :إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع  يعني قيل لو :اتبع فبلنا ،وفيها تخفيف في المطالبة فإذا أحاؿ
إنساف على دين لو فإف المحاؿ يلزمو القبوؿ إذا كاف أحيل على مليء .

ثم ذكروا شروطها أربعة :المحيل  ،والمحاؿ ،والمحاؿ عليو  ،والمحاؿ بو ؛ فالمحاؿ بو :ىو الدين الذي في

ذمة ىذا وذمة ىذا ،والمحيل :ىو المطلوب أوال ،والمحاؿ عليو :ىو المطلوب ثانيا ،والمحاؿ :ىو الطالب.

036

شرح كتاب التسهيل في الفقو
............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ 

يعني :نفرض أنهم ثبلثة :فمثبل خالد لو دين على زيد ،وزيد لو دين على سعد ،نبدأ بخالد جاء خالد إلى زيد

وقاؿ :اقضني ديني يا زيد ،فقاؿ زيد :إف لي دينا عند سعد ،فأحيلك عليو لتقبضو عن دينك الذي في ذمتي،

فخالد يذىب إلى سعد :أحالني عليك زيد بدين عندؾ لو.

سعدا أف يوفي ،وذلك ألنو يلزمو وفاء الدين الذي في ذمتو سواء لصاحب الدين أو لوكيلو ،وخالد ىاىنا
فيلزـ ً

كالوكيل ،وكلو صاحب الدين الذي ىو زيد فيلزـ سعدا أف يدفع الدين الذي في ذمتو لصاحبو أو لوكيلو ىذه

تسمى الحوالة.

" ويبرأ بها المحيل " المحيل الذي ىو في مثالنا "زيد" يبرأ بها وليس لخالد أف يطالبو بعد ذلك؛ فإنو يقوؿ:

قد أحلتك على ملي وقد قبلت الحوالة.

لكن إف أحالو على فقير ،وىو لم يدر فلو أف يرجع على المحيل ويقوؿ :إف الذي أحلتني عليو لم يقبل

الحوالة أو لم يقضني أو كاف معسرا ،فأنا حقي في ذمتك فحينئذ يلزـ زيدا وفاء الدين ،وىو يطالب سعدا

بوفاء دينو ولو تأخر .

ذكروا أف للحوالة شروطا منها :اتفاؽ الدينين ،إذا كانا متفقين جنسا ووصفا وحلوال وتأجيبل ،اتفاؽ الدينين

جنسا أف تحيلو بدارىم على دراىم ،إذا كاف الدين الذي في ذمة زيد دراىم ،والذي في ذمة سعد دراىم فإنو

يحيلو عليها ،دراىم على دراىم.

وأما إذا اختلفا كأف كاف أحدىما دنانير واآلخر دراىم ،فإنو ال يجوز إال إذا تصارفا ،إذا جعبل ذلك صرفا .

كذلك في ىذه األزمنة تختلف العمبلت فيحيلو بدراىم رياالت سعودية على رياالت قطرية ،مثل ىذا ال

يصح؛ وذلك الختبلؼ القيمة ،واختبلؼ الجنس ،ولو اتفق االسم ىذا لاير وىذا لاير.

وكذلك لو أحالو بجنيو مصري على جنيو سوداني ،فإف الجنس يختلف ،فبل تصح الحوالة ،أو بليرة

سورية على ليرة تركية ،الجنس مختلف ولو كاف االسم متفقا ،أو بدينار كويتي على دينار بحريني ال يصح،

وإف كاف االسم متفقا .

وبطريق األولى إذا أحالو على ما ىو مختلف ،إذا أحالو برياالت سعودية على دوالرات أمريكية وما أشبهها،

المحاؿ عليو قيمة الرياالت بالدوالر أو بالجنيو وما
فإف ىذا ال يجوز ،ولكن في ىذه الحالة يقوؿ لو :اطلب من ُ
أشبهو ،فيطلب القيمة ويكوف صرفا بعين وذمة ،فيقوؿ :عندكم لنا أو أحلنا عليكم بألف لاير سعودي ،فيقولوف:

الرياؿ السعودي معدوـ عندنا وماذا نفعل؟ نصرفها لك ،ننظر كم قيمة األلف الرياؿ
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بالجنيو المصري ،ونعطيك قيمتها في الحاؿ نقدرىا أنها مثبل بتسعمائة وخمسين جنيها ندفعها لك في الحاؿ،

ويسمى ىذا صرفا بعين وذمة .

وال يجوز التفرؽ إال بعد التقابض ،ودليل ذلك حديث عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -قاؿ  :كنا نبيع

اإلبل بالبقيع ،فنبيع بالدراىم ونقبض الدنانير ،ونبيع بالدنانير ونقبض الدراىم ،فسألنا رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو

وسلم ،فقاؿ :ال بأس أف تُقبض بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء .

ىكذا أخبر بأنو ال بد أف يتقابضا ،فإذا كاف لك مثبل عشروف ألف لاير ،وأحالوؾ على ببلد أخرى وقاؿ أىلها:

ليس عندنا إال دوالرات ،فبل بد أف تعرؼ قيمة عشرين ألف لاير من الدوالرات وتقبضها في الحاؿ وال تتفرقا قبل

القبض.

وإذا قالوا :ما عندنا اآلف إال ثمن عشرة آالؼ ،قدروا عشرة اآلالؼ بأنها ثبلثة آالؼ ونصف ،فقالوا :الباقي

عندنا عشرة آالؼ وال يقولوف الباقي لك ثبلثة آالؼ ونصف األلف دوالر ،بل يبقى الباقي عشرة آالؼ لاير ،فإذا

جمعوىا بعد شهر أو نصف شهر وجئتهم فإنهم يعطونك بالسعر الذي في ذلك الوقت ،أي بسعر الدوالر في
ذلك اليوـ وقت القضاء ال بسعره في اليوـ األوؿ أو في القضاء األوؿ.

فإذا كانت قد زادت أصبحت عشرة اآلالؼ تساوي ثبلثة آالؼ وسبعمائة فإنهم يعطونك ىذا المبلغ أو

أصبحت رخصت ال تساوي إ ال ثبلثة آالؼ وثبلثمائة فليس لك إال ذلك ،أي تصرفها بحينها ىذا "اتفاؽ الدينين
جنسا".
ً

"واتفاقها صفة" :فبل يحيل صحيحة على مكسرة ،وال بالعكس كانوا يكسروف الدرىم نصفين ألجل أف

يتعاملوف بو ،وإذا كسر نصفين نقص ثمنو ،فإذا كاف لك عند إنساف مائة درىم صحيحة وعند فبلف لو مائة

مكسرة ،فبل تقبل؛ ألنها تكوف أنقص ،وكذلك بالعكس لو كاف دينك مائة مكسرة ودينو مائة صحيحة فلو أال

يحيلك؛ ألف في ذلك ضررا أو غبنا على أحدىما .

"واتفاقهما حلوال وتأجيبل" فبل يحيلك على دين مؤجل إذا جئت تطالبو بدين حاؿ ،يعني تقوؿ :ديني حاؿ في

نصف جماد ى األولى ،فقاؿ :لي دين عند زيد ولكنو ال يحل إال في شواؿ ،ففي ىذا ضرر عليك؛ ألنك قد
يطوؿ انتظارؾ متى يحل بعد أربعة أشهر بعد خمسة أشهر وأنا ديني حاؿ ،ال تُ ِحل إال على دين حاؿ ،كما أف

المحاؿ بو دين حاؿ.
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وأما المؤجل فكذلك إذا جئتو تطالبو بدين مؤجل فليس لو أف يعطيك ويقوؿ ال تطالبني بدين قبل حلولو،
فالدين الذي في ذمتي مؤجل ،فإذا قلتِ :
الحاؿ ،يقوؿ :ديني الحاؿ أستطيع أف آخذه وأنتفع
أحلني على دينك ّ

بو ،ودينك مؤجل فبل تطالبني بو إال بعد حلولو.

"ويجوز إذا تراضيا وكاف ذلك ثابتا ذلك الدين" تسمعوف في ىذه األزمنة أف أىل الصوامع يبيعوف القمح على

الصوامع الحكومية يبيعوف الكيلو برياؿ ونصف مثبل ،ولكن يبقى سنتين وربما ثبلث أو أربع سنوات ،ثم إف بعض

أىل الزروع يكونوف محتاجين ،فهل لهم أف يأخذوا البعض؟ يجيء أحدىم بالشيك الذي فيو -مثبل -ثبلثمائة
ألف لاير ،ولكنو ال يدري متى تصرؼ فيقوؿ لك :أعطني مثبل مائتي ألف وأحيلك على ما عندىم لي ،فبل يجوز

ذلك.

وذلك ألنو بيع دراىم بدراىم يعطيك مأتي ألف ويقبض ثبلثمائة ألف وىذا ربا نسيئة .
ولكن بعضهم يحتاؿ ويشتري سلعا من التجار ويقوؿ أشتري منك ماكينات أو حراثات أو حصادات وأشتريها

بثمن رفيع ،وأحيلك على ما لي عند الصوامع ،ىذه المعدات ثمنها نقدا مائتاف وخمسوف ،وأنا أشتريها منك

لحاجتي بثبلثمائة وأحيلك على ديني الذي عند الحكومة ،اشتريتها بثبلثمائة وديني ثبلثمائة ولكني ال أدري متى
تصرؼ ،وأنت تتقبلها وتتنظر حيث إنك ربحت في ىذه المعدات ،يجوز ذلك؛ ألنها إحالة على دين ثابت.

وىكذا -أيضا -لو اشتريت من إنساف حاجات ،اشتريت منو أقمشة وأحذية واشتريت منو أطعمة من األرز

ومن التمور واش تريت منو قهوة وما يصلحها وسكر وما أشبو ذلك قيمتو نقدا مائتاف وخمسوف ،ولكن لما لم تدفع
لو جعل قيمتها ثبلثمائة ،وقلت :أحيلك على ديني الذي في الصوامع فتحيلو ويقبضو بعد سنة أو بعد سنتين أو

أقل أو أكثر ،وذلك جائز .

فالحاصل أنهم قالوا :ال بد أف يتفقا في الحلوؿ والتأجيل ،وىاىنا قد اتفقا في التأجيل؛ فإنك اشتريت ىذه

المعدات بثمن مؤجل وأحلتو على دين مؤجل فيجوز ذلك للحاجة.

وأما ىؤالء الذين يقولوف :أعطونا مائتين وخمسين واقبضوا ثبلثمائة؛ فإف ىذا ال يجوز ألنو دراىم بدراىم ولو

كانت األخيرة مؤجلة.

ومن شروطها أف تكوف اإلحالة على دين مستقر بخبلؼ ما إذا كاف الدين عرضة للفسخ فإنو ال يحاؿ عليو وال

يحاؿ بو ،يمكن أف تجوز الحوالة بو ،نذكر مثاال ليتضح المقاؿ:
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بها؟ جاءىا من يطالبها بدين ب ثبلثين ألفا ،فقالت :أحيلك على زوجي الذي تزوجني ولم يدخل ،إذا جاءؾ

المحاؿ تقوؿ:
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الدين غير مستقر؛ وذلك ألنو ربما يحصل الطبلؽ ،وإذا حصل الطبلؽ ما ملكت إال نصفو وربما يحصل عيب
فيها ،وإذا حصل عيب فبل تستحق علي شيئا ،فكيف تحيل علي والدين غير مستقر؟ يمكن أف ينفسخ فبل بد أف

يكوف الدين مستقرا.

وذكروا من أمثلتو -أيضا -دين الكتابة؛ العبد الذي يشتري نفسو من سيده بدين؛ بعني نفسي بعشرة آالؼ

أدفع لك كل سنة أو كل شهر ألفا ،جاءه غريب وقاؿ :عندؾ لي خمسة آالؼ حالة فقاؿ أحيلك على عبدي

ليعطيك عشرة آالؼ أو خمسة آالؼ ،فإنو قد اشترى نفسو ،ىل تصح الحوالة؟

ال تصح؛ وذلك ألف الدين غير مستقر ،يمكن أف العبد يعجز ويعود عبدا ..يعود قنا؛ فإنو متى عجز عن

األداء فإنو يعود قنا مملوكا ،فهذا إحالة على غير ثابت وعلى غير مستقر .

ويمثلوف لو -أيضا -بثمن السلم أو بمثمنو وقالوا :مثبل إذا اشتريت في ذمتك من زيد خمسة آالؼ كيلو بر،

تحل بعد نصف سنة ثم بعد ذلك جاءؾ إنساف يطالبك ببر في ذمتك ،وقاؿ :في ذمتك لي ألف أو خمسمائة

كيلو من البر فتقوؿ :أحيلك على زيد فإف عنده لي خمسة آالؼ كيلو ،يقوؿ زيد :الدين عرضة للفسخ يمكن أال
أجد وإذا لم أجد رددت عليو رأس مالو ،يمكن أال تثمر ىذه السنة الزروع أو نحو ذلك ،فهذا دين غير مستقر،

فبل يحاؿ إال على دين ثابت مستقر.

الشرط السادس  :رضا المحيل ؛ وذلك ألنو مالك العين مالك الماؿ ،فبل يحيل إال برضاه ،لكن لو جاءه

الدائن وقاؿ لو :عندؾ لي ألف ،وأنت تطالب فبلنا ألفا ،فإما أف تعطيني وإما أف تحيلني ،فقاؿ :ال أعطيك وال
أحيلك فرفعك إلى الحاكم ،الحاكم يجبرؾ ،ويقوؿ :الحق ثابت في ذمتك ،وحقك ثابت عند فبلف فلماذا ال

توفيو الحق الذي في ذمتك أو تحيلو؟

فيلجئك ويكرىك إما أف تدفع وإما أف تحيل فإذا لم تجد أكرىك على أف تحيلو على دينك الذي عند فبلف،

ولو قلت :إني مطالب بديوف كثيرة وإني بحاجة إلى ذلك الدين الذي لي ،قد أحتاجو مثبل في قوت ألىلي أو في

حاجات ضرورية ،فإنو ينظ ر في حالتك فيلجئك ويلزمك إذا كنت تستغني عن ذلك الدين فيصح اإلكراه والحاؿ
ىذه.

وأما المحتاؿ فبل يشترط رضاه إذا أحالو على مليء ،بل يلزمو أف يحتاؿ ويذىب إلى ذلك المحاؿ إليو

إذا كاف مليئا ،فإف أحالو على إنساف يظنو مليئا ،ولكن ماطلو وأخبره فإنو والحاؿ ىذه لو أف يرجع على

المحيل
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ويقوؿ :أحلتني على فقير أو أحلتني على مماطل ،ال بد أف تكوف اإلحالة على مليء ،فإذا أحالو على مليء

فبل يشترط رضاه.

المليء :ىو الذي يكوف مليئا بمالو وبقولو وببدنو ،مليء بهذا كلو؛ المليء بمالو :الذي عنده ماؿ يقدر أف

يوفي المحتاؿ ،عنده أمواؿ زائدة عن حاجتو ونفقتو فيقبل المحتاؿ.

أما المليء بقولو :فهو الذي يكوف سهل الجانب الذي يكوف كبلمو لينا ويكوف سمحا على ما جاء في

الحديث  :رحم اهلل رجبل سمحا إذا باع ،سمحا إذا اشترى ،سمحا إذا قضى ،سمحا إذا اقتضى .

أما إذا كاف المحاؿ عليو شرسا سيئ القوؿ حقودا غضوبا ،أو كاف سبابا شتاما ،كلما جئتو فإنو يفظع في القوؿ

ويقوؿ :ال تشدد ،لماذا أحالك علي؟! ال أقبل ،أنت مشدد في ىذه الحاؿ ،لك أف ترجع إلى المحيل وتقوؿ :إنو

إف كاف غنيا ولكنو سيئ الخلق .

وأما المليء ببدنو :فهو الذي تستطيع مقابلتو إذا أردت ذلك بخبلؼ من ال تقدر على مقابلتو فإنو والحاؿ

ىذه لك أف تمتنع ،فلو أحالك على ملك من الملوؾ ،الملك دونو ُحجاب ودونو حراس ،متى تأتيو ومتى
تكل مو ..أو كذلك وزير من الوزراء الكبار ،أو أمير من األمراء الذين لهم جاه ولهم مكانة ،ال يستطيع آحاد الناس

أف يجالسهم ،وال يستطيع أف يأذف لو وال يستطيع أف يدخل عليهم ،أو كذلك على ثري من األثرياء الكبار الذين

عندىم أمواؿ طائلة ولكنهم يكثر غيابهم وتكثر أسفارىم وتكثر اشتغاالتهم وتكثر اختصاصاتهم؛ فلك والحاؿ
ىذه أال تقبل ،وأف تقوؿ :إف ىذا ال يمكن مقابلتو .انتهينا من الحوالة.

باب الصلح
الصلح على اإلقرار
ذكر بعدىا باب الصلح ،والصلح ،مشتق من الصبلح الذي ىو صبلح األحواؿ واستقامتها ،تعريفو عندىم:

معاقدة يتوصل بها إلى إصبلح بين متخاصمين.

سميت معاقدة؛ ألف فيها عقد وىو أنو يعقد معو عقدا كما يعقد المتبايعاف ىذه المعاقدة يتوصل بها إلى

إصبلح بين متخاصمين ،أي :إلى قطع خصومة ونزاع؛ فقد يكوف نزاعا يؤدي إلى شقاؽ ،يؤدي إلى قتاؿ وإلى
تهاجر وتقاطع وإلى خصومات ومرافعات ،والصلح خير .

042

شرح كتاب التسهيل في الفقو
.................................................................................................... ........
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ 

وقد أمر اهلل -تعالى -بالصلح في مواضع كثيرة فأمر بالصلح بين المتقاتلين
    

()1

    

إلى قولو         :

()2

وفي ىذه

الحاؿ إذا تدخل إنساف وأصلح بين ىذين المتخاصمين أو بين ىؤالء المتقاتلين وتحمل حمالة فإنو يعطى من

الزكاة كما ىو مشهور .

كذلك أمر اهلل بالصلح بين الزوجين ،قاؿ اهلل -تعالى:

        

 )3(           فيذىب الحكماف ويجمعاف الزوجين ويحرصاف على
الجمع بينهما وعلى التوفيق حتى تزوؿ تلك الخبلفات ،وترجع األحواؿ إلى ما كانت عليو.
ويجوز الصلح بين الزوجة وزوجها على إسقاط شيء من الحقوؽ ،ونزؿ في ذلك قولو -تعالى:

  

                 

()4

 -وفي

قراءة" :أف يصالحا" -قيل :إنها نزلت في سودة إحدى أمهات المؤمنين لما أسنت خافت أف يطلقها النبي 
واصطلحت معو على أف تهب يومها لعائشة .

فيجوز للمرأة إذا خافت فراؽ زوجها لها أف تقوؿ لو :أبقني وأنا أتنازؿ عن ليلتي لضرتي ،أو أعطيك ليلتي أو

أسمح عنك أال تقسم لي كما تقسم لنسائك أو نحو ذلك ،أو أتنازؿ عن النفقة أو عن المبيت أو ما أشبو ذلك،

يسمى ىذا صلحا بين الزوجين .

وقد أمر اهلل -تعالى -بالصلح في عدة آيات ،قاؿ -تعالى:

          

 )5(         فاإلصبلح بين الناس يعم جميع أنواع الصلح ،وكذلك قوؿ
 - 1سورة الحجرات آية .2 :
 - 9سورة الحجرات آية .11 :
 - 3سورة النساء آية .34 :
 - 5سورة النساء آية .198 :
 - 4سورة النساء آية .115 :
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اهلل -تعالى             :

()1

ىذا ونحوه دليل على

فضل اإلصبلح؛ وذلك ألف المتخاصمين قد يتقاطعاف ويتهاجراف وتطوؿ مدة المقاطعة.
والمقاطعة بين المسلمين حراـ؛ قاؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :ال تقاطعوا وال تدابروا وال تهاجروا 

كل ذلك حث لهم على أف يكونوا متآخين؛ ولذلك قاؿ لهم  :وكونوا عباد اهلل إخوانا  وورد أيضا أف
المتهاجرين ال ترفع أعمالهما يقوؿ المبلئكةِ :
"أنظروا ىاتين حتى يصطلحا" أي :حتى يصلحا حالهما.
موضوع الباب الصلح في األمواؿ ،وأما بقية األنواع فإنها تدخل في الصلح ،ولكن الباب في الصلح في

األمواؿ ذكروا أنو يصح مع اإلقرار ويصح مع اإلنكار ،أي :أنو ينقسم إلى قسمين :صلح إقرار وصلح إنكار.

فأما صلح اإلقرار :فهو أف يعترؼ بدينك وبحقك ،ولكن يقوؿ :إنك غني وأنا فقير ،أو إنك تحب الخير

وتفعلو فأريد منك أف تتغاضى عن بعض حقك وتقنع ببعضو ،تهب لي بعض الدين ،ففي ىذه الحاؿ الدين مثبل

مائة ،فتصطلح معو على أف يعطيك نصفو ،فإذا أعطاؾ فإف ىذا صلح ويسمى صلح إقرار.

ويقاؿ :إنو أيضا صلح على إسقاط ،ىب لي مائة من دينك ،ىب لي مثبل ثلثو ربعو ،وأعطيك الباقي يجوز

ذلك إف لم يكن بشرط .

ما معنى إف لم يكن بشرط؟ أي إذا لم يشترطا أو إذا لم يكن شرطا بأف يقوؿ :ال أعطيك دينك إال إذا وىبت

لي بعضو ،أشترط عليك أني ال أوفيك إال أف تسقط عني نصف الدين أو ربعو أو عشره ،فهذا حراـ على ذلك

المماطل إذا كاف غنيا قادرا.

أعرؼ منو بالحيل وسوؼ أماطلو وأؤخره إلى أف يسقط عني ربع الدين أو عشر
قد يقوؿ :أنا أقوى منو ،وأنا َ

الدين ،ففي ىذه الحاؿ لو أف يعطيو حقو ،وال يجوز أف يماطلو ،ويقوؿ :ال أعطيك حتى أصطلح معك على جزء

منو تسقطو عني .

يقوؿ" :ممن يملك التصرؼ" أي ىذا اإلسقاط يكوف ممن يملك التصرؼ وىو كما تقدـ :الحر ،البالغ،

العاقل ،الرشيد ،ىكذا فإذا كاف صاحب الدين الذي يطالب حرا بالغا رشيدا عاقبل ،وقاؿ :أنت محتاج ،أسقطت

عنك عشرة في المائة أو عشرين في المائة؛ فإنو يجوز والحاؿ ىذه ،ويسمى ىذا صلح إقرار؛ ألنو يملك

التصرؼ فالماؿ مالو يسقط منو ما يشاء ،وأما من ال يملك التصرؼ فيصح إذا عجز .
 - 1سورة األنفال آية .1 :
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وصورة ذلك أف تكوف وكيبل لماؿ يتيم ،وىذا الماؿ دينتو على فبلف ،ولما حل الدين جئت إليو ،فقاؿ :أسقط

عني عشرة في المائة أو عشرين أو نحو ذلك ،فهل لك ذلك؟

لك ذلك إذا عجزت عن االستيفاء ،أما إذا كاف مليئا وأنت تقدر على أف تطالبو فإنك ال تسقط شيئا من ماؿ

اليتيم؛ ألنك ال تملك التصرؼ فيو ،ال تتصرؼ فيو إال باألصلح ،وأما إذا قلت :ىذا مماطل والماؿ ماؿ يتيم،

وإذا تركتو فقد يضيع ،فكيف إذًا أكوف أنا مسئوال وأنا سببا في ضياع ىذا الماؿ الذي لهؤالء اليتامى ،ولكن "ما

درؾ كلو ال يُترؾ ُجلو" ،أنا آخذ منو ولو نصفو أو ثلثيو أو ثبلثة أرباعو الذي أقدر عليو ،فيصطلح معو على
ال يُ َ

نصفو أو ما قدر عليو .

يقوؿ( :وىو على بعضو ىبة أو إبراء وعلى غيره بيع أو إجارة) :في ىذه العبارة شيء من الغموض ،لعل فيها

شيء من التغير ،والعبارة السليمة ،فإنهم يقولوف كما في "زاد المستقنع" ( :وىو للمدعي بيع يرد معيبو ،ويفسخ
الصلح ،ويؤخذ منو بشفعة ،وعلى اآلخر إبراء ،فبل رد وال شفعة) فيكوف قولو" :وىو على بعضو" لعل المراد على

نفس المدعى عليو ..على نفس أحدىما.

فالمدعي يدعي أنو بيع ،يقوؿ :إنني أخذتو عما في ذمتو تخليصا ،فلو قاؿ :عندؾ لي بعيراف ،فقاؿ :نعم،

ولكن ال أعطيك إال واحدا فرضي المدعي وأخذ بعيرا ،ولما أخذه وذىب بو وجده أعور أو مريضا ،ففي ىذه
الحاؿ يرده ،ويقوؿ :أنا اتفقت معك على بعير سليم واآلف أعطيتني بعيرا مريضا ،فخذه وأعطني سليما ،ىذا معنى

"يُرد معيبو ويؤخذ منو بشفعة" .

صورة ذلك :إذا قاؿ :أنا أدعي عليك مائة ألف ،فقاؿ :أنا ال أعطيك إال نصفها ،فنصف ىذه األرض لي،

أرض مشتركة بيني وبين زيد فخذىا ،األرض ما تساوي مثبل إال خمسين ألفا ،ودينك مائة ألف ،فإذا كاف كذلك

وقلت آخذىا ،علم زيد الذي ىو شريكو فقاؿ :أنت أخذت نصف األرض عن مائة ألف أنا أشفع فخذ المائة

ألف فإني أحق بها؛ ألني شريك ،فهذا معنى أنو يكوف بيع؛ ألف البيع ىو الذي يكوف فيو الشفعة ،فإذا تبين أف

األرض التي اشتريتها بدينك أنها مشتركة فلصاحبها أف يعطيك ثمنك ويأخذىا بالشفعة .

وأما نفس المدعى عليو فإنو إبراء أو ىبة ،وألجل ذلك ال يؤخذ منو بشفعة ،فلو مثبل أنو قاؿ :إني أدعي

عليك ىذا البعير الذي أخذتو مني ،فقاؿ  :البعير بعيري ،ولكن أعطيك مائة أو ألفا واترؾ بعيري لي ،فأخذتو ،ثم
إنو عثر على عيب في البعير فهل لو أف يطالبك ويقوؿ :وجدت البعير عائبا؟
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ليس لو ذلك؛ لماذا؟ ألنو منكر أف البعير لو ،وإنما أعطاؾ حتى يسلم من الخصومة ،فليس لو أف يسترجع ما

أعطاؾ.

ومثل ذلك لو أتيتو وقلت :إني أطالبك بنصف ىذه األرض إنها أرضي أو بثلثها ،واألرض فيها شريك أيضا

يملك ثلثها وىو زيد فقاؿ صاحبك :ىذه األرض لي وال شيء لك ،ولكن أعطيك مائة ألف عن دعواؾ ،فعلم
زيد ،فهل لو أف يشفع ويقوؿ :أنت اآلف بعت نصف األرض أو ثلثها على ىذا المدعي يقوؿ :ال شفعة لك أنا

منكر دعواه األرض لي أنت لك نصفها ولي ثلثاىا وىذا المدعي ليس لو شيء وإنما دفعت ذلك ليتخلص من

دعواه فبل تشفع علي؟ ى ذا يسمى ىبة ىذا الماؿ الذي أعطاؾ ،ويسمى إبراء وعلى غيره وىو المدعي بيع أو

إجارة .

يقوؿ( :وال يصح عما ال يؤخذ العوض عنو) ىكذا ذكروا "ال يصح عما ال يؤخذ العوض عنو" قد تقدـ مثاؿ

ذلك في الربا ،وصورة ذلك إذا قاؿ :أنا أدعي عليك مثبل بخمسين صاع من البر ،فقاؿ :أنا أقر بذلك ولكن

أعطيك عنها ستين صاع من البر ،فهل يصح ذلك ويكوف تنازال عن البر؟ ال يصح ذلك؛ ألف الشعير
بالبر ال يباع إال يدا بيد ،وىاىنا أحدىما غائب واآلخر حاضر ،وىذا معنى "ال يصح عما ال يؤخذ

العوض عنو" .

وىكذا بقية المكيبلت ،إال إذا كانا من جنس واحد ونوع واحد ،فإنو يكوف إسقاطا ،فإذا قاؿ :عندؾ لي مائة

صاع من البر فدفع لك ثمانين صلحا ،جاز ذلك وكأنو أسقط عنك الباقي ،كأنك أسقطت عنو عشرين صاعا أو

نحو ذلك ،ىذا ىو صلح اإلقرار .

الصلح على اإلنكار
ذكر بعد ذلك "صلح اإلنكار" أف يأتي إلى إنساف ويدعي عليو ويقوؿ :عندؾ لي ألف ،المدعي عليو يقوؿ:

ليس عندي وال أذكر أنك تطالبني بشيء بل أنا بريء وال أذكر في ذمتي لك وال لغيرؾ ىذا الماؿ.

في ىذه الحاؿ يصح الصلح إف لم يعلم أحدىما كذب نفسو ،فإذا علم أحدىما كذب نفسو فإنو حراـ عليو،

فإذا قلت مثبل :ما عندي لك شيء وأنت عارؼ ،أف عندؾ لو ألفا ولكن ما ىناؾ وثيقة وال ىناؾ بينة ولم تقر
بذلك وجحدتو وأنت تعرؼ ،عند ذلك قاؿ :آخذ بعض حقي أعطني ولو بعض حقي أعطني ولو مثبل نصفو
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الخمسمائة فإف ىذه الخمس الذي جحدتها حراـ؛ حيث أنك أنكرت شيئا تعرفو ،فهذا الصلح في حق ذلك

المدعي صحيح ،وفي حق المدعى عليو الجاحد باطل؛ ألنو كذب .

وىكذا لو كاف العكس ،لو إنساف جاء إليك وقاؿ :عندؾ لي ألف وىو كاذب يعرؼ أنو كاذب وأنك بريء،

فأنكرت ذلك ثم شدد عليك وأخذ يهددؾ ،فقلت :أنا أشتري عرضي ال أحب المرافعة وال أحب المداعات وال

كنت عالما بأنو كاذب ،ولكن أدفع لو عن دعواه ىذه ،أف تدعي عليو ألفا
أحب الذىاب إلى المحاكم ولو ُ
أعطيك خمسمائة وأرحني وال تطالبني ،أخذ خمس المائة وىو يعلم أنو كاذب ،حراـ عليو .ظلمك وادعى
عليك ظلما.

وفي ىذه الحاؿ ىذا الصلح حراـ على من يعلم أنو كاذب ،وأما إذا كاف المدعي متيقن بصحة مالو في

ذمتك ،ويعرؼ أف دينو ثابت ولكنك أنكرت نسيانا وطوؿ جهل ،ولما أنكرت قلت أنا أعطيك ىذا المبلغ ،فإف
كاف دوف حقك فإنك تسمح لي بالزائد ،وإف كاف فوؽ حقك فإني أسمح لك بالزائد ،أشتري سمعتي وال أظهر
سوءا بين الناس .فمثل ىذا أيضا يصح إذا كاف المدعي متيقن والمدعى عليو منكر ولكنو جاىل ،يقوؿ :يمكن

ولكني ال أذكر يمكن أني نسيت .

أما من علم كذب نفسو فإنو في حقو باطل ،ثم ىذا الصلح بيع في حق المدعي أيضا وإبراء في حق اآلخر،

وإذا كاف بيعا فإنو يرد معيبو ويفسخ الصلح ويؤخذ منو بالشفعة؛ ألنو يدعي أنو اشتراه ،فمثبل ادعى عليك مثبل
بخمسة آالؼ ،ولما ادعى بخمسة آالؼ قلت :أنا أصطلح معك وأدفع لك ىذا البعير عن دعواه ،ولما ذىب
بالبعير وجده عائبا ،فلو أف يرده ويقوؿ :ما أعطيتني بعيرا سليما ،الصلح بطل ،أنا على دعواي .

كذلك لو أنو ادعى عليك بخمسين ألفا ،ثم إنك قلت :ال أذكر شيئا ولكن خذ نصف ىذه األرض التي

تساوي ثبلثين ألفا ،خذىا عن دع واؾ حتى أسلم من ىذه الدعوى وأحافظ على سمعتي ،فأخذ نصف األرض،

وعلم الشريك فجاء إليو وقاؿ :أنت أخذت نصف األرض التي أنا شريك فيها ،أنا شافع عليك فيقوؿ :أدعي

بحقي خمسين ألفا ،واألرض ال تساوي إال ثبلثين وال أدفعها لك إال بديني كلو فيقوؿ الشريك :خذ خمسين ألفا؛
أل ني ال أحب أف يكوف لي شريك في ىذه األرض أريد أف أشفع حتى ال يكوف لي شريك ،فهو في حق المدعي
بيع ،وفي حق اآلخر إبراء .
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اإلب راء في حق المدعى عليو ،فلو مثبل في مثالنا في القسم األوؿ جاءؾ وادعى عليك ناقة ،وقاؿ :ىذه الناقة

لي وأنكرت وأنت تعرؼ أنها ناقتك ولكن قلت خذ مني ألفا قطعا لدعواؾ ،ثم تبين أف الناقة معيبة ال تساوي إال

خمسمائة فهل تطالبو وتقوؿ :أنا أعطيتك ألفا عن تلك الناقة التي تدعيها وقد تبين فيها عيب ،رد علي األلف؟

ليس لك ذلك؛ إنما دفعتها براءة للذمة ،ال أنك مقر بأنها لو فهو إبراء ،فبل رد ،وكذلك -أيضا -ال شفعة لو

أنو قاؿ :أدعي عليك نصف ىذه األرض التي ىاىنا ،فقلت :ليست لك ،بل األرض لي أنا وشريكي ،ولكن خذ

ىذه عشرة اآلالؼ قطعا لدعواؾ ،فهل لشريكك أف يشفع عليك؟ ال شفعة لو؛ ألنك ما دفعتها إال ألجل إبراء

الذمة .

أحكاـ الجوار
انتهى ما يتعلق بالصلح ،وذكر بعده شيئا من أحكاـ الجوار؛ وذلك ألف الجيراف قد يكوف بينهما شيء من

الخصومات ،فيحتاجاف إلى اإلصبلح ،فمن ذلك متى يضع خشبو على جدار جاره أو شريكو؟ مع الحاجة؛ لقوؿ
النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :ال يمنعن جار جاره أف يغرس خشبو في جداره  ثم يقػوؿ أبو ىريرة  :ما
لي أراكم عنها معرضين ،واهلل ألرمين بها بين أكتافكم أو بين أكنافكم .

كأنهم تثاقلوا ذلك ،ويقوؿ أحدىم :أنا الذي بنيت ىذا الجدار وتعبت عليو ،فكيف أُمكن جاري على أف

يضع عليو خشبا؛ فإف ىذه الخشب قد تضعفو وقد تكوف سببا في انهياره ،أف يقولوا :يلزمك أف تمكنو إذا كاف

محتاجا ،إذا لم يمكن التثقيف إال بو فمكنو من أف يضع خشبتو وال ضرر عليك.

وأما إذا كاف ىناؾ ضرر على الجدار فالضرر يزاؿ وكذا فبل يضعو إال عند عدـ الضرر .

في ىذه األزمنة الجيراف عادة يشتركوف في إقامة الحائط الحاجز بينهم يدفع ىذا نصف تكملتو وىذا نصف

تكملتو فيصير الجدار مشتركا ،يجوز لكل منهما أف يضع عليو سقفا ،ويسموف ذلك المباناة.

ولكن إذا كانوا يسقفوف عليو حيطانا مرتفعة دورين أو أكثر ،فالعادة أنهم يبنوف إلى جانب الجدار جدارين

متبلصقين وفيهما الصابات ،ثم ىذا يصب على جداره وىذا يصب على جداره حتى يكوف ذلك أقوى ،بحيث ال
يكوف الجدار الذي عرضو مثبل عشرة سنتي أو عشرين سنتي عليو صبتاف فإف ذلك قد يضعفو ،ومع ذلك إذا

احتاج أحدىم إلى جدار جاره ليضع عليو صبة فليس لو منعو.
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يعني وجدت في ىذه األزمنة ىذه الصبات التي ىي من حديد وأسمنت بدؿ ما كانت من خشب وجريد

وطين ،فصار الجدار فيو تحمل؛ وذلك ألنو يقاـ إقامة قوية .

كذلك ذكروا بعد ذلك إذا كاف ىناؾ اثناف بينهما دار مشتركة؛ أحدىما لو الدور األرضي والثاني لو الدور

األعلى ،ثم إنو حصل تصدع في السقف الذي ىو بينهما ،ىذا السقف أرضية األعلى وسقف األسفل ،إذا تصدع

سقط األعلى وسقط أيضا على األسفل فماذا يفعبلف؟

يشتركاف في إصبلحو ،معلوـ أف األعلى قد يحتاج إلى نقل بنائو كلو ،حيطانو وسقفو األعلى ،ثم بعد ذلك

يصلحاف ىذا السقف ،أما الدور األرضي فإف حيطانو قائمة ،وكذلك أساس حيطانو فهو ال يحتاج إلى ىدـ

الحيطاف ،وال إلى ىدـ الصبات فيقولوف :إنما أشترؾ معك في صبة ىذا السقف؛ ألنو يظلني وألنو يحملك
فيشتركاف في ذلك ،ويقوؿ صاحب العلو عليو أف يستر نفسو عن األسفل يستر نفسو وذلك بأف يعمل مثبل

حواجز وتسمى األحدية حتى يستر نفسو.

وكذلك أيضا يرفع النوافذ حتى ال يطلع على األسفل ألف كبل منهما ببيت مستقل انتهينا من ىذا الباب نواصل

غدا بعده باب الحجر.

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،سائل يقوؿ :لي عند شخص دين سبعة آالؼ لاير ،وآلخر علي ألفين ،وآلخر

ألف لاير ،ىل لي أف أحيلهما على من عليو ثبلثة لي أـ ال؟

ج :يجوز ذلك؛ ألنو ال يؤثر الفاضل جاءؾ صاحب األلف وقلت :أحلتك على ألف من ديني الذي على

فبلف ،ثم جاءؾ صاحب األلفين فقلت ،أحلتك على ألفين من ديني الذي على فبلف.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وصلى اهلل على محمد.
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باب الحجر
حجر الفلس
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل رب العاؼبٌن والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلٌن ،نبينا ؿبمد وعلى آلو
وصحبو أصبعٌن.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل :-باب اغبجر :من لزمو دين فلغرشنو منعو من سفر مل
يتعٌن إف حل يف غيبتو ال إف وثقو ،ويأمره اغباكم بوفاء اغباؿ ،فإف أىب حبس ،فإف أصر فلو
عقوبتو أو يبيع مالو ويقضي دينو ،فلو ادعى العسرة ومل يكن دينو عن عوض وال عرؼ لو ماؿ أو
صدقو غرشنو خلي سبيلو ،وإال حبس إىل أف يقيم بينة.
ومن قل مالو عن الديوف وسأؿ غرماءه اغبجر عليو أجاهبم اغباكم إىل ذلك ،وتعلق حقهم
بعٌن مالو دوف ذمتو ،لكن إف جىن شارؾ اجملين عليو الغرماء مث يبيع مالو ،ويرتؾ لو ما تدعوا إليو
اغباجة.
ويبدأ بأرش جناية العبد الذي أقل من قيمتو أو قدرىا ،مث دبن لو رىن ،مث من وجد متاعو
بعينو ومل يأخذ من شبنو شيء ومل يزد زيادة متصلة ومل يتعلق بو حق ثاين أخذه إف كاف اؼبفلس
حيا ،ويقسم الباقي بٌن باقي الغرماء بقدر ديوهنم ،وينفق عليو وعلى من تلزمو نفقتو إىل أف
يقسم ،ولو وجب لو حق بشاىد فأىب أف زنلف مل يكن للغرماء أف زنلفوا .
فصل  :وال زنل اؼبؤجل بفلس وال دبوت إف وثق الورثة ،ومن دفع مالو إىل صيب أو ؾبنوف أو
سفيو فهو اؼبتلف لو ،ومىت عقل أو بلغ رشيدا دفع إليو مالو بغًن حاكم وإال فهو ربت حجر
األب مث وصيو مث اغباكم ،وال يتصرؼ إال دبا فيو حف وال يشرتي لنفسو من مالو وال يبيعو إال
األب ،ويأذف ؼبن ميز ليختربه وال يأكل إال عند اغباجة والرشد الصالح يف اؼباؿ ،وزنصل البلوغ
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السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،الحجر في اللغة :المنع من الشيء ،ومنو التحجير الذي ىو حجز شيء عن

أف يتصل بغيره ،الحجر ىاىنا منع اإلنساف من التصرؼ في مالو لحظو أو لحظ غيره ،وينقسم إلى قسمين :حجر

سفو ،وحجر فلس.

وبدؤوا ىاىنا بحجر الفلس ،وىو :المفلس الذي عليو ديوف كثيرة أكثر من مالو الموجود معو ،بمعنى أنو

استداف وكثرت ديونو وقل مالو أف يوفي تلك الديوف التي في ذمتو ،وذكروا لو ثبلث حاالت:

الحاؿ األولى أف يكوف مالو مثل دينو فهاىنا يؤمر بأف يوفي وال يحجر عليو ،وكذا إف كاف دينو أقل من مالو

فإنو يؤمر بأف يوفي دينو ،وإذا كاف دينو أكثر من مالو فإنو يحجر عليو ،يعني إما أف يكوف مالو أكثر ،وإما أف
يكوف مالو مساويا ،وإما أف يكوف مالو أقل ،فالذي يحجر عليو ىو الذي تكثر ديونو ويقل مالو ،ثم إف الغرماء

يطالبوف الحاكم ويلزمونو أو يأمرونو بالحجر عليو .

الغرم اء :ىم أىل الديوف الغارـ المدين والغريم صاحب الدين ،فإذا كاف على اإلنساف دين لو كاف مؤجبل مثبل

وأراد المدين أف يسافر فإف للغرماء منعو من سفره حتى يحين وفاء الدين.

"إف حل في غيبتو يكوف لغريمو منعو من سفر إف لم يتعين" ما معنى (يتعين) ؟ يعني :يصير السفر فرضا عليو،

أي فرض عين كما إذا كاف الجهاد فرض عين عليو؛ فإنو والحاؿ ىذه يسافر ولو حل الدين ،وكذلك إذا تعين

عليو السفر للهرب من أعداء أو نحو ذلك ،وإذا تعين عليو السفر للهجرة بأف كاف من الذين تجب عليهم الهجرة

من ببلد الكفر ،فالسفر المتعين ال يردونو عنو ولو حل الدين بعد ذلك.

أما إذا لم يكن السفر متعينا ولم يكن فرضا عليو فإنهم يمنعونو ،إال إذا عرؼ بأف الدين بعيد األجل ،إذا كاف

سوؼ يحج ويرجع في شهر محرـ أو في شهر ذي الحجة ،والدين ال يحل إال في ربيع فبل يمنعونو ،أما إذا كانوا

يخافوف أف يطوؿ سفره وتحل ديونهم فلهم أف يمنعوه .

"إال إذا وثق" ،التوثيق برىن أو كفيل أو ضمين ،فإذا قاؿ :ىذا رىن ،فإف حل دينكم ولم أحضر فبيعوا ىذا

الرىن لم يمنعوه من السفر ،أو قاؿ :ىذا ضمين إف حل الدين قبل أف أحضر وأرجع فإنكم تطالبوف ىذا الضمين
أو ىذا الكفيل ،ففي ىذه الحالة ال يمنعونو ،يتركونو للسفر إذا وثق برىن أو كفيل .
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إذا حلت الديوف وجب على صاحبها الوفاء وذلك ألف أىلها أحق بها فإذا حلت وىو غني فبل يحل لو

التأخير ،قاؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :مطل الغني ظلم  مطلو :يعني تأخيره ،وقاؿ -صلى اهلل عليو
وسلم  :لي الواجد يحل عرضو وعقوبتو . 

الواجد :ىو الذي يقدر على الوفاء ،يجد ماال ،ولَيو :يعني تأخيره ،الوفاء وىو واجد يحل عرضو وعقوبتو يحل

لهم أف يرفعوا أمره ويحل ل هم أف يتكلموا فيو بغيبتو؛ وذلك ألنو عرض نفسو ألف يؤخر الوفاء وىو قادر ،يأمره
الحاكم أف يوفي الدين الحاؿ الذي قد حل ،وأما المؤجل فبل يطالبونو بو قبل أجلو وال يؤمر بوفائو ،فإف األجل

حق لو .

فإف أبى حبسو الحاكم ،أوال يقوؿ لو :أوؼ دينك ،وثانيًا :إذا أصر وىو قادر ُحبس إلى أف يوفي ،وإذا أصر

استحق العقوبة بحبس أو بجلد أو بتنكيل أو نحو ذلك ،أو يبيع مالو ،يتدخل الحاكم ويبيع ىذا الماؿ فيبيع إف
كاف عنده سيارات أو كاف عنده مثبل دور أو أراض أو ماشية أو أثاث زائد عن حاجتو ،يتدخل الحاكم ويبيع

أموالو ،ويقضي ديونو.

وإذا ا دعى اإلعسار ،فإنو يقبل منو إذا قامت القرينة بشرط أال يكوف دينو عن عوض ،أما إذا كاف دينو عن

عوض ،ماذا فعلت بذلك العوض؟ دينك اشتريت بو أرضا أين تلك األرض ،دينك اشتريت بو غنما ،أين تلك

الغنم؟ دينك -مثبل -اشتريت بو إببل أو اشتريت بو منزال ،فأين ذلك العوض؟ ال بد أف تدلنا عليو حتى يباع
وتوفى بو الديوف .

وىكذا إذا عرؼ لو ماؿ ،إذا كاف لو دخل أو كاف لو سابق ثروة ،أي :كاف عنده تجارة ،وكاف لو رصيد في أحد

البنوؾ ثم ادعى اإلعسار ،أين ذىب رصيدؾ؟ وأين ذىبت أموالك؟ عندؾ قبل ذلك إبل أو بقر أو غنم أين

ذىبت وعندؾ أمتعة أين ذىبت؟ قد عرؼ أنك ذو ماؿ ففي ىذه الحاؿ ال يقبل قولو :إني معسر .

وصدقو غريمو في أنو معسر فإنو والحاؿ ىذه ال يجوز
أما إذا لم يكن دينو عن عوض ،ولم يعرؼ لو ماؿ ّ

حبسو بأف يترؾ قاؿ اهلل -تعالى:

     

التأخير،
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أي :إذا تحقق بأنو معسر ال يجد الوفاء ليس عنده وفاء ولو لبعض دينو فبل يجوز التعرض لو بل ينظر 

 )1(     إلى أف يجد ،وسيجعل اهلل بعد عسر يسرا .
كذبو الغريم أو الغرماء فإف للحاكم حبسو إلى أف يقيم بينة ،والعادة
أما إذا لم يصدقو غريمو ،ادعى أنو معسر و ّ

أنو إذا حبس مثبل سنة أو نصف سنة فإنو ال يصبر؛ ألف في حبسو منع لو عن التكسب ،وقد يكوف في

حبسو منعو من التجارة التي كاف يتعاطاىا ،أو فصلو عن وظيفة إف كاف في وظيفة؛ فؤلجل ذلك ال يصبر على

الحبس بل يقوؿ :عندي ماؿ ،الماؿ الذي عندي في كذا وكذا.

وذلك ألف ىناؾ من يحتالوف ،فإذا كاف لو رصيد في أحد البنوؾ كتبو باسم امرأتو أو باسم أحد أخوتو حتى إذا

نظر في الرصيد لم يكن لو شيء ،فإذا حبس لم يصبر على الحبس فحينئذ يخبر ويقوؿ :إف عندي كذا وكذا ،أو

سأوفي ديني من الرصيد الذي باسم امرأتي أو باسم ولدي أو باسم أخي لتبطل ىذه الحيلة

ولو كل من ادعى إعسارا خلي سبيلو لتبلعب كثير بأمواؿ الناس فيحبس إلى أف يقيم بينة على حاجتو

وإعساره ،وحينئذ يصدؽ ويعمل بالبينة .

يقوؿ" :فإف كاف مالو أقل من الديوف الذي في ذمتو فإف لغرمائو أف يسألوا الحاكم حتى يحجر عليو ،فإذا

سألوه أجابهم الحاكم إلى ذلك إذا كثر دينو وقل مالو وخاؼ غرماؤه أنو يتلف أموالو" يتلفها وإذا أتلفها يبقى

الغرماء ليس لهم شيء ،فيقولوف للحاكم :احجر عليو وبعد الحجر ال يتصرؼ في مالو الذي كاف يتجر فيو ثم

يحصيو الحاكم ويصفيو ثم يقسمو على الغرماء بقدر ديونهم ،يتدخل الحاكم حيث إف ديونهم تعلقت بعين مالو

ولم تتعلق بذمتو .

األصل :أف الديوف تتعلق بالذمة؛ وذلك ألنو يأخذ األمواؿ في ذمتو ،ولكن إذا كثرت الديوف عند ذلك قاؿ

الغرماء :احجر عليو في ىذا الماؿ ،كاف لو مثبل أمتعة وكاف لو مواش وكاف لو قطع أرض زائدة عن سكنو فيقوؿ
الحاكم :إما أف توفي وإما أف نحجر عليك.

بعد الحجر لو قاؿ :إني في ذمتي زيادة عن ىؤالء فبلف وفبلف وفبلف الذين أحصيت ديونهم وإذا ىي مثبل

مائة ألف جاء واعترؼ أف غيرىم لو أيضا مائة أخرى فبل يقبل تصديقو إال إذا جاء أولئك ببينة ،وأما إقراره على

ىذا الماؿ الذي حجر عليو فيو فإنو ال يقبل إقراره عليو .
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وكذلك لو قاؿ :ىذه الناقة ليست لي وإنما ىي المرأتي وكذبو الغرماء فإنها تباع مع جملة مالو ،وىكذا إذا قاؿ :ىذه

الثياب أو ىذه األواني عارية من آؿ فبلف فبل يقبل منو بل تباع ،ولكن يكتب اعترافو بأف الحلي الفبلني ليست لو وإنما
ىو آلؿ فبلف ،واعترؼ بأف القدور ليست لو وإنما ىي آلؿ فبلف وقد بيعت ووفي بها دينو.

ويطالب بعد فك الحجر أف يجمع حتى يوفي لآلخرين الذين اعترؼ بو لهم ،سواء اعترؼ لهم بدين أو بعين؛ لئبل

يحصل التبلعب ،فإنو إذا رخص لهم فقد يتبلعبوف بحقوؽ الناس ،قاؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :من أخذ

أمواؿ الناس يريد أدائها أدى اهلل عنو ،ومن أخذىا يريد إتبلفها أتلفو اهلل  جزاء عادال وعقوبة على فعلو.

بمعنى :أنو إذا كاف يريد التبلعب فإف اهلل يعاقبو وتفسد عليو أموالو ،وأما إذا عرؼ أنو يسرؼ مثلو في النفقة

أو أنو يتصدؽ بغيره ،وعنده أمواؿ فإف لهم الحق -أيضا -أف يحجروا أو يطلبوا الحجر عليو .

روي  أف معاذ بن جبل  كاف سخيا وكثير الصدقة ،وكاف يستدين فكثر دينو ،ولما كثر دينو طلب

النبي 

إلى غرمائو أف يتنازلوا عنو أو يسقطوا عنو شيئا من الدين ،فأبوا ،ولو كاف أحدا تقبل شفاعتو في معاذ

لقبلوا شفاعة النبي  فعند ذلك حجر على معاذ ولما حجر عليو.

صفى أموالو التي كاف يتّجر بها ،وأدواتو التي كاف يستعمل بها ،ثم باعها ،ثم قسمها على الغرماء  يمكن

أنو وجدىا نصف الدين ،فمن كاف لو -مثبل -مائة أعطاه خمسين ،ومن كاف لو عشرة أعطاه خمسة ،أعطى كبل
منهم نصف حقو؛ ألف الماؿ نصف الديوف ،ثم بعد ذلك بعثو إلى اليمن ليجبر كسره ،وليصيب بعمالتو ،جعلو

عامبل بمعنى أنو أحد العماؿ الذين يجلبوف الصدقات ،الزكوات والجزية ونحو ذلك ،ويأخذ مقابل ذلك السهم..

سهم العاملين.

فهذا دليل على أنهم إذا سألوا الحجر فإنو يحجر عليو ،ومتى حجر عليو فإف األمواؿ التي بيده ال يتصرؼ

فيها ،وال يقبل اعترافو ألحد بشيء منها ،بل تتعلق حقوقهم بذلك الماؿ مع بقائها في ذمتو؛ ألف ذمتو ىي

األصل ،لكن ىذه األمواؿ ال يتصرؼ فيها ،فبل يبيع منها وال يستعملها إلى أف تصفى.

إال إذا جنى فإف المجني عليو يشارؾ الغرماء؛ وذلك ألف الجناية تعلق حقها ببدنو ،فلو قطع إصبع إنساف فإف

مقدر أو ليس فيها مقدر فإف ذلك
المقطوع إصبعو يشاركهم في ذلك الماؿ ،أو جرحو -مثبل -شجة فيها ّ
المجروح يشاركهم في ذلك الماؿ ،ولعل المراد الجناية على البَ َدف.
وأما إذا جنى على ماؿ فإنو يتعلق في ذمتو ،فلو أنو فقأ عين شاة إلنساف أو كسر رجلها فصارت تعرج ،فإف

صاحب الشاة ال يشارؾ الغرماء إال بعد الحجر ،أي بعد فك الحجر ،أما إذا كانت الجناية على بدف بجرح أو
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طرؼ فإف المجني عليو يشارؾ الغرماء.

بعدما يحجر عليو يبيع الحاكم ما لو ،أي كل ما يمكن أف يستغني عنو ،ثم يترؾ لو ما تدعو إليو الحاجة ،يترؾ

لو األشياء الضرورية ،فيترؾ لو بيتا يكنو ىو وأوالده  ،ويترؾ كسوتهم ،ويترؾ األواني التي يشربوف منها ،القربة التي
يشربوف منها ،القدر الذي يطبخوف فيو ،وأشباه ذلك ،ىذه ال تباع؛ وذلك ألف فيها ضررا.

وإذا كاف صاحب حرفة ترؾ حاجتو التي يحترؼ بها ،فإذا كاف خياطا ترؾ لو ماكينة الخياطة ،وإذا كاف مثبل

كوايا ترؾ لو ذلك ،وإذا كاف غساال ترؾ لو آلة التغسيل يتكسب منها ،وإذا كاف خرازا أو دباغا أو حبلقا أو
حجاما أو نجارا أو حدادا فإنو يترؾ لو آلتو؛ ألف بها يعيش ،بها -بإذف اهلل -يتكسب الماؿ ،فلو باعوىا فمن

أين يتكسب؟

إذا باعوىا وتركوه صفر اليدين فماذا يفعل؟ كيف أتكسب وأوفي بقية الدين؟ وكيف أتكسب وأنفق على نفسي

وعلى عيالي وقد أخذتم أدواتي وأخذتم أدوات حرفتي؟! يتركوف لو ما تدعو الحاجة إليو.

وبعد أف يصفوا أموالو يبدءوف بأرش جناية العبد ،إذا كاف في تركتو عبد ،وىذا العبد قد جنى ،شج إنسانا شجةً
في رأسو أو في وجهو ،أو جرحو في بدنو ،فإف صاحب الجناية -المجني عليو -يقوؿ :أنا أحق بهذا العبد حتى

آخذ أرش جنايتو علي.

يُنظَر إف كانت جنايتو أكثر من قيمة العبد ُدفع العبد إليو ،إذا قاؿ :إنو فقأ عيني ،نظرنا وإذا قيمة العبد ال
تساوي إال عشرة آالؼ ،والعين ديتها خمسوف ألفا ،فإننا نقوؿ لذلك المفقوءة عينو :ليس لك إال العبد خذه
بأكملو ،إف أردت أف تستخدمو أو أردت أف تقتص منو ،صاحبو سيده يقوؿ أنا ال أفديو بأكثر من قيمتو ،قيمتو

بدأ بأرش جناية العبد األقل من قيمتو أو قدر الجناية.
عشرة آالؼ خذه ،يُ َ

إذا كانت قيمة العبد عشرة آالؼ وجنايتو خمسة آالؼ فإنو تدفع لو الجناية التي ىي خمسة آالؼ ،والعبد

بقية ثمنو إذا كانت قيمتو عشرة فبقية ثمنو تقسم بين الغرماء ،يكوف المجني عليو مقدما عليهم ،وال يقولوف:

يقسم عليو كما يقسم علينا؛ ألف جنايتو تعلقت بهذا العبد ،وال يقاس عليو غيره من الحيوانات كما تقدـ.

فإذا تعلق دينو مثبل بالذمة ،ثم كاف لو دواب ،وتلك الدواب نفشت في حرث قوـ وأفسدت عليهم بما قيمتو

خمسة آالؼ وقيمة الدواب عشرة آالؼ فبل يقولوف :نحن أحق بالغنم حتى نأخذ قيمتها.

نقوؿ :بل أنتم أسوة الغرماء ،إذا بيعت الغنم وبيع المتاع ونظرنا وإذا الديوف بما فيها من أرش ذلك الزرع فإننا

نقسمها بينهم ،ونجعل أىل الزرع كأىل الدين ،بعدما يعطى صاحب األرش أرشو ينظر َمن لو رىن فيقدـ،
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فإذا كاف بعض أىل الدين قاؿ  :أنا رىني السيارة ،والسيارة مثبل قيمتها خمسة عشر ألفا ،ورىنها عشرة آالؼ،

فإنها إذا بيعت يعطى عشرتو كاملة.

وال نقوؿ :إنك مع الغرماء؛ ألف دينو تعلق بهذه العين فيعطى دينو كامبل ،فإذا لم ِ
يف فإف بقية دينو مع

الغرماء ،إذا بيعت السيارة مثبل بثمانية آالؼ ،األلفاف الباقياف لو يكوف مع جملة الغرماء في بقية الدين.

ثم من وجد متاعو بعينو ولم يأخذ من ثمنو شيئا ولم يزد زيادة متصلة ،ولم يتعلق بو حق ثاف أخذه إف كاف

المفلس حيا ،ذكروا أربعة شروط أو خمسة ،يتصور ىذا في إنساف اشترى سيارة من إنساف دينا ،ولما اشتراىا

أفلس بعد ذ لك ،ثمنها عشروف ألفا ،ولما أفلس توارد الغرماء ،فقاؿ :ىذا لي عشرة آالؼ ،وقاؿ ىذا :لي
عشروف ألفا ،وقاؿ ىذا :لي خمسة عشر ،وقاؿ ىذا :لي ثبلثوف.

إذا جمعنا الديوف وإذا ىي مائة ألف ،وإذا أمتعتو الباقية ال تساوي إال أربعين ألفا ،ولكن عندنا ىذه السيارة

التي اشتُريت بعشرين ألفا دينا فصاحبها أحق بها؛ ألنو وجد عين مالو عند إنساف مفلس.

فإذا قاؿ الغرماء :نحن نشاركك ،نبيعها مع متاعو ونشاركك فإف لو الحق أف يمتنع ويقوؿ :عين مالي موجودة،

فأنا أحق بها ،ففي ىذه الحاؿ يكوف أحق بعين مالو.

فإذا كاف قد قبض نصف الثمن ،ىذا شرط ،اشترطوا أال يقبض من الثمن شيئا ،إذا كاف قد قبض نصف الثمن

أو ربع الثمن فإنو في الباقي أسوة الغرماء.

الشرط الثاني " :أف ال تزيد العين زيادة متصلة" ،صورة ذلك :إذا كاف المبيع شاة فإنها إذا سمنت أو حملت

فبل يكوف صاحبها أسوة الغرماء ،إذا قاؿ :ىذه شاتي بعتها عليو بخمسمائة دينا ،وشاتو موجودة!

نقوؿ :إنك لما بعتها كانت حائبل واآلف زاد ثمنها بسبب كونها حملت ،أو كانت ىزيلة واآلف قد زادت قيمتها

لما أنها سمنت ،فبل تستحقها وحدؾ ،بل تُػبَاع الشاة وتكوف أنت أسوة الغرماء ،أما إذا لم تزد ،سيارة مثبل ما
تزيد زيادة متصلة ،فإنها تبقى لو ويستحقها وال يشاركو فيها الغرماء ،يأخذىا.
الشرط الثالث " :أف ال يتعلق بها حق ثاف" ،فلو أف صاحبها المفلس رىن السيارة عند زيد ،رىنها مثبل بعشرة

آالؼ وأفلس ،وجاء صاحبها وقاؿ :ىذه سيارتي موجودة فأنا أحق بها ،فإف المرتهن يقوؿ :أنا أحق بها؛ فؤلنها

وثيقتي في ديني فإذا بيعت فأنا آخذ ديني كامبل ،وال أرخص لك أنك تأخذىا وقد تعلق بها ديني.

الشرط الرابع " :أف يكوف المفلس حيا" ،أما بعد موتو فإنها تتعلق بها حقوؽ بقية الغرماء ،ىذا على المشهور

عند أحمد ،أما الشافعي فيقوؿ :لو أخذىا ولو بعد موت المفلس؛ ألنها عين مالو ،فهكذا ىذه شروط أخذىا:
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الشرط األوؿ أال يقبض من ثمن الشاة شيئا.

الشرط الثاني أف ال تزيد الشاة زيادة متصلة ،أما إذا زادت زيادة منفصلة بأف ولدت فإف ولدىا يكوف للغرماء

والشاة يأخذىا صاحبها ،أما إذا كانت سمنت أو حملت فإنو ال يأخذىا.

الشرط الثالث أال يتعلق بها حق ثاف ،يعني كأرش الجناية أو رىن ،الشرط الرابع حياة المفلس ،وإذا جمع

أموالو -أمواؿ المفلس -وصفها فإنو يقسمها ،يقسم ما بقي منها بين باقي الغرماء على قدر ديونهم.

عرفنا أنو يعطَى ،أي صاحب الجناية يقدـ ،ويُعطَى صاحب الرىن ،يقدـ ،وصاحب العين الموجودة يأخذىا إذا

تمت الشروط ،بقية الغرماء يجمع أموالو من عين أو نقود ثم يصفيها ثم يقسمها على الغرماء على قدر ديونهم،

إذا أحصيت ا لديوف وإذا ىي مائة ألف ،وأحصي الماؿ وإذا ىو أربعوف ألفا ،معناه أنو خمس الديوف ،كل واحد
منهم يعطيو خمسي حقو ،فالذي لو عشرة يعطيو أربعة ،والذي لو مثبل عشروف يعطيو ثمانين ،وىكذا.

وإف كانت الديوف ضعف الماؿ ،الديوف مائة ألف والماؿ خمسوف ألفا ،فإف كل واحد يعطيو نصف دينو،

ويبقى بقية الدين في ذمة الغريم ،وينفق عليو وعلى من تلزمو نفقتو إلى أف يقسم ،ماداـ أف الماؿ لم يقسم فإنو

ينفق عليو نفقة الفقراء ،يعطيو ما يشتري بو خبزا وأدما أو مثبل تمرا أو نحو ذلك مما يسد فاقتو وفاقة أوالده،

وإذا قسمت األمواؿ على الغرماء فإنو يقوؿ :اكتسب وتسبب حتى تجمع ما توفي بو ديونك.

ولو وجب لو حق بشاىد فأبى أف يحلف لم يكن للغرماء أف يحلفوا ،صورة ذلك :إذا قاؿ :عند فبلف لي
عشروف ألفا ،ثم جاء إلى ذلك الغريم :عندؾ لي عشروف ألفا والغرماء يطالبونني يقولوف ليِ :
أوؼ ،ويقولوف:

اقبض العشرين ألفا التي عند فبلف ،جهزىا ذلك الرجل ،وقاؿ :ما عندي لك شيء ،وجد شاىدا يشهد بثبوت
ىذه العشرين ،قيل لو :اآلف وجدت شاىدا احلف مع الشاىد حتى تؤخذ ىذه العشروف ،ونقسمها على غرمائك،

امتنع ،نكل ،وقاؿ :ال أحلف؛ ألني أتوقى ذمتي ،وال أحلف على شيء أخشى أال يكوف صحيحا.

الغرماء يقولوف لو احلف حتى تحصل لنا ىذه العشروف ،وىو امتنع من الحلف ،فهل للغرماء أف يحلفوا حتى

تؤخذ ىذه العشروف التي ثبتت بشاىد واحد؟ ليس لهم أف يحلفوا؛ وذلك ألف تورعو وتركو الحلف يدؿ على أنها
فيها شك يمكن أنها ليست ثابتة ،وأف ىذا الشاىد الذي شهد بثبوتها قد غوي ،يمكن أنو قد استوفاىا ،استوفى
ىذه الديوف ،فبل يجوز لهم أف يحلفوا ،قد يقولوف :نريد أف نحلف حتى تحصل ىذه العشروف ونتقاسمها .ليس

لكم الحلف فأنتم لستم أىل المطالبة.
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حلوؿ الدين المؤجل
بعد ذلك يقوؿ :فصل" ،وال يحل المؤجل بفلس وال بموت إف وثّق الورثة" ،فإذا كاف اإلنساف عليو دين ،وىذا

الدين ال يحل إال في شهر ذي الحجة ،أي :بعد سبعة أشهر أو نحوىا ،ثم أفلس اآلف وجاء الغرماء -أىل الديوف

الحالة -وقالوا :أعطنا ،فإف الحاكم يجمع أموالو ويصفيها ويبيعها ويعطي أىل الديوف الحالة ،فإذا جاء صاحب
الدين المؤجل وقاؿ :أعطوني ،إذا بعتم أموالو من أين يعطيني؟

نقوؿ :ال شيء لك؛ وذلك ألف دينك بقي عليو سبعة أشهر فبل دين لك وال حق لك حتى يحل دينك ،إذا

حل فلك أف تطالبو ،أنت قد رضيت ،رضيت بهذا الدين ،رضيت أف تؤخر دينك سنة أو سنوات ،فالدين المؤجل
حق لذلك المفلس ،والحق يملك صاحبو المطالبة بو ،ىذا مثاؿ الدين على المفلس إذا كاف مؤجبل.

وىكذا الدين على الميت ال يحل إذا مات بل يبقى دين الغرماء ولكنو يتحوؿ إلى ذمة الورثة ،وتبرأ ذمة

الميت إذا تحملوا ذلك وقبلهم الغرماء ،فبل يحل ،لكن قد يقوؿ الغريم :أخشى أنهم يأكلوف التركة ويتقاسمونها
قبل أف يحل ديني ،فأريد وثيقة وال أثق بذممهم ،فبل بد أف يوثقوا إما بغارـ ،أف يقوؿ أحدىم :أنا أغرـ لك دينك

في ذمتي ،أنا أغرمو وأدفع لك إذا حل دينك ،وتبرأ ذمة الميت.

وإما أف يقولوا :ىذا البيت رىن لك ،اقبض وثيقتو أو حجتو ،إذا حل الدين ولم نعطك فإف لك أف تبيعو وتأخذ
دينك من قيمتو .ىذه السيارة رىن لك وخذ استمارتها إذا حل دينك ولم نوفِك فإننا نبيعها لك وتأخذ دينك من

قيمتها وال تمنعنا من التصرؼ في مالنا وفي تركة أبينا.

أما إذا لم يوثقوا فإف لو منعهم ،بأف يقوؿ :ال تتصرفوا في ىذه التركة اتركوىا إلى أف يحل ديني ولو بعد سنة

أو سنتين ،فإذا حل ديني فأوفوني وحينئذ تقتسموف أو تتصرفوف في تركتكم.

يتساءؿ كثيروف عن دين البنك العقاري :ىل يحل إذا مات الميت ،وىل يتعلق الدين بذمة الميت؟

الجواب :أنو كسائر الديوف المؤجلة؛ ألنو إذا حل فإنو يؤدى في حياة العامر ،وإذا مات فإنو يتحوؿ في ذمة

الورثة ،وذلك ألف البنك توثق بالصك الذي ىو صك ىذه العمارة ،وجعلو وثيقة لو بحيث أنو إذا حل الدين كلو

ولم يوفو فإف لو أف يبيع ذلك العقار أو تلك الدار ويأخذ دينو من قيمتها ،فبل شغل لو بالذمة ،إنما شغلو بمن
يملك ىذا العقار وقد أمسك ىذا العقار ،أمسك صكو.
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ففي ى ذه الحاؿ ال يحل الدين بالموت ،بل يلتزـ الورثة الوفاء ،فكلما حل قسط يوفونو ،وليس عن أبيهم،

أبوىم أوفى في حياتو ،ولكن عنهم؛ ألنهم أصبحوا مطالبين بهذا الدين ،فكل ما حل قسط عن كل سنة أوفوه عن

أنفسهم ،ولهم أف يقولوا :للبنك حولو إلى ذمتنا ،نخشى أف ذمة والدنا مشغولة ،نخشى أنها تكوف مشغولة بذلك

الدين ،ىذا ىو األفضل.

وكذلك أيضا إذا كاف الميت معسرا ثم إنو مات وعليو دين إلنساف ،ألف أو عشرة آالؼ أو مائة ألف ،ولما

مات وكاف معسرا فإف صاحب ىذه الديوف يحولها في ذمة الورثة ،يقوؿ :التزـ يا فبلف أف يكوف ديني في ذمتك

حتى تبرأ ذمة الميت إذا تحملها إنساف ،يدؿ على ذلك قصة أبي قتادة  جيء برجل ميت ليصلي عليو النبي



سأؿ ىل عليو دين ،قالوا :ديناراف ،فتأخر عن الصبلة عليو ،فقاؿ أبو قتادة :ىما علي يا رسوؿ اهلل فصل

عليو  ،صلى عليو ،لقيو بعد يوـ ىل أوفيت عن الميت؟ فقاؿ مات أمس ،فلقيو بعد يومين أو ثبلثة فقاؿ ىل

أوفيت عنو؟ قاؿ نعم ،قاؿ اآلف بردت عليو جلدتو .

مما يدؿ على أف أىل الورثة أف يتحملوا الدين وأف يبقى الدين في ذممهم إذا كاف مؤجبل حتى تبرأ ذمة

الميت ،وإف كاف حاال حرصوا على الوفاء في أقرب وقت.

"ومن دفع مالو إلى صبي أو مجنوف أو سف يو فهو المتلف"؛ وذلك ألف ىؤالء ضعفاء ال يعرفوف قدر الماؿ وال

فائدتو ،فإذا دفع مالو إلى صبي فالصبي أتلفو ،أضاعو مثبل ،أو أحرقو ،دفع إليو خمسمائة لاير ،الصبي ال يعرؼ
قيمتها ،ألقاىا في النار ،فهل يضمن ذلك الصبي؟ ال يضمن ،تذىب على صاحبها؛ ألنو المتعمد عرؼ بأف ىذا

صبي ال يعرؼ وال يفرؽ ،فعليو والحاؿ ىذه أف يتركو وال يطالب وليو.

وىكذا المجنوف فاقد العقل؛ فإنو ال يحسن التصرؼ؛ وذلك ألنو مرفوع عنو القلم ،فإذا سلطو إنساف على

مالو فأتلفو فبل ضماف على المجنوف ،وأما إذا لم يسلطو ولكن تجرأ ذلك المجنوف فذبح شاة لغيره ،أو كذلك
ىتك سترا أو أحرؽ متاعا وصاحب المتاع قد احتفظ بو ،فالمطالبة ىاىنا على عاقلة ذلك المجنوف أو ذلك

الصبي؛ وذلك ألف عليهم أف يحتفظوا عليو وأال يتركوه يتسلط على أمواؿ الناس.

فإذا تركوه يتسلط فإنهم يغرموف ،فإذا كاف أكثر من الثلث فإنو على العاقلة الذين ىم أقارب الميت إلى الجد

السادس أو السابع ،فإف كاف أقل من الثلث فإنو يغرمو وليو أو يدفع من مالو.
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الحجر بالسفو
السفيو :ىو الذي ال يحسن التصرؼ بأف يشتري بغبلء ويبيع برخص ،ويبذؿ الماؿ فيما ال فائدة فيو ،ولو كاف

مما قد يتسلى بو األوالد ونحو ذلك ،إذا كاف مثبل يشتري ما يسمى بالطعطعاف أو ما يسمى بالتفاخ الذي يلعب

بو األطفاؿ أو كذلك الزنجفة أو أوراؽ اللعب البلوة والقيراف أو ما أشبو ذلك ،فإف مثل ىذه األصل أنها سفو،
وأف الذي يشتريها يدؿ على أنو سفيو.

وىكذا أيضا إذا كاف يسرؼ في األكل ،إذا كاف يكفيو عشرة دراىم عشرة رياالت في األكل في المطعم
ولكنو أكل بثبلثين ،يعني أح ِ
ضر لو فواكو ولحوـ ومنوعات ونحو ذلك وأكل منها بعضها ثم البقية ألقوه مع
ُ

القمائم ،ال شك أف ىذا سفو وأف مثل ىذا ال يُمكن من أموالو ،قاؿ اهلل تعالى:

    

.)1(         
أي :يكوف عليهم ولي يحفظ لهم أموالهم ويرزقهم منها ،يعني طعاما وقوتا ،ويشتري لهم الكسوة العادية دوف

إسراؼ أو زيادة ،وأما أنو يعطيهم أموالهم ولو كانوا يملكونها فإف ىذا تعريض لئلتبلؼ ولو كانت أموالهم.
يقوؿ :إذا عقل أو بلغ رشيدا دفع إليو مالو بغير إذف حاكم ،ما الدليل؟ قوؿ اهلل -تعالى:
            
    

()3

()2

ثم قاؿ :

  

   

وقبل أف تدفع إليو أموالو يُختبر ،فإذا رؤي أنو سفيو فإنو ال يدفع إليو أموالو،

والسفيو ىو الذي ذكرنا ،ولو بلغ العشرين ،ولو بلغ الثبلثين ،ماداـ السفو معو ال يدفع لو إال بعد الرشد؛ لقولو:
. )4(          
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لكن اختلف فيما إذا كاف ذكيا في حفظ الماؿ عارفا بأىميتو يحفظو ويصرفو في مصارؼ حسنة ،ولكن أنو سفيو

في الدين ،بمعنى أنو يتساىل في الصبلة ويسمع األغاني مثبل ويخالط السفهاء ،أو يشرب دخانا أو يشرب خمرا
أو نحو ذلك من القوادح ،فهل ىو سفيو؟ ليس بسفيو ،إنما السفو ىو عدـ حفظ الماؿ ،والرشد ىو الصبلح في

الماؿ )1(       ،يعني :صبلحا في األمواؿ.
أما إذا لم يرشد ولم يعقل وبقي على سفهو فإف أموالو تحفظ عليو ،وال يجوز أف تدفع لو؛ ألنو يفسدىا ،ثم إذا

عرؼ بأنو سفيو فأموالو يحفظها لو والده ،إذا ورث ماال من أمو مثبل ،أو جاءتو أمواؿ ىبات دخلت عليو ىذه

األمواؿ من ىبة أو عطية أو نحو ذلك فإف أباه ىو الذي يحفظو ،فإذا عدـ األب -أصبح يتيما -من الذي يقوـ

مقاـ األب في حفظ أمواؿ ىذا الصبي؟

وصي األب ،عند احتضاره عادة يقوؿ :أوصي فبلنا أخي أو ابني أو عمي أو خاؿ أوالدي أف يكوف حافظا

ألمواؿ ىؤالء اليتامى بعدي ،فالوصي يقوـ مقاـ األب؛ ألنو ّنوبو عنو ،إذا لم يكن ىناؾ وصي.
مات األب فجأة ولم ِ
يوص ،فإف الحاكم ىو الذي يتولى ذلك ،يتولى التصرؼ وحفظ األمواؿ ،معلوـ أف

الحاكم ال يمكن أف يتصرؼ في أمواؿ مائة ألف يتيم أو ألف ألف ،ال بد أنو يُوكل ،فإما أف يوكل القضاة،

يقوؿ :أنت القاضي مفوض في حفظ أمواؿ اليتامى ،والقاضي أيضا ال يقدر على أف يتولى ويتصرؼ في

أموالهم.

فعلى ىذا فإنو في ىذه الحاؿ يُوّكل عما أو خاال أو نحو ذلك ،ىذا الوصي الذي عنده ىذه األمواؿ ال
يتصرؼ لهؤالء اليتامى والمجانين إال بما فيو الحظ ،بما فيو حظو ،وإذا جاءت تجارة ولكن يمكن أف تكوف

فاسدة فبل يساىم فيها ،فبل يساىم إال في شيء فائدتو محققة لهؤالء اليتامى.

وإذ ا طلب منو بدين فبل يدفعو إلى مفلس أو إلى من يخاؼ إفبلسو وإنما يدفعو دينا إلى ثقة يعرؼ بأنو يوفيو

إذا حل ،وإذا كاف ىناؾ سلع عرضت فإنو يشتري ما فائدتها أكثر عادة.

إذا عرؼ مثبل أف ىناؾ إبل وغنم مجلوبة وأف الغنم أكثر رواجا فيشتري بماؿ اليتيم من ىذه األغناـ؛ ألنها

أكثر رواجا وألنها غالبا التي تبقى أو التي تكوف فيها فائدة.
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بخبلؼ اإلبل فإنها تهمل وتضيع وتهزؿ ونحو ذلك ،فبل يتصرؼ لليتيم إال بما فيو الحظ لنفسو ،وال يشتري

لنفسو من ماؿ اليتيم وال يبيع عليو من مالو إال األب ،فإف األب يقوـ مقاـ ولده ،فإذا كاف لليتيم شاة أو نحوىا

يريد بيعها لينفق عليو فبل يبعها لنفسو؛ ألنو متهم ،يقوؿ :أشتريها وأنفق عليو من ثمنها؛ ألنو متهم ،لكن يبيعها
على غيره ،وينفق على اليتيم.

وكذلك ال يبيع عليو إذا كاف عنده ماؿ ،ماؿ مثبل خمسة آالؼ ،ورأى أف أقرب ما يتنامى الغنم ،فقاؿ أشتري

بخمسة اآلالؼ لهذا اليتيم من غنمي ،أشتري لو من غنمي وأجعلها لو ،ال يشتري من غنمو؛ ألنو متهم بالتسامح

أو بالتساىل ،ويستثنى من ذلك األب ،األب عادة أنو يشفق على ولده ،فلو أف يبيع على نفسو ولو أف يشتري
من نفسو ،وأما الوصي وسائر األوصياء ولو كانوا إخوة أو أخواال أو أعماما فبل يبيع أحدىم على نفسو وال يشتري

من نفسو.

يقوؿ :ويأذف لمن ميز أف يختبره إذا بلغ مثبل عشر سنين يأذف لو في البيع ويأذف لو في الحرفة ليختبره باختبار

ما ىو في محيطو وفي مجتمعو ،فإف كاف من أصحاب الحرث اختبره في كيفية السقي وفي كيفية الزرع وفي كيفية

الحصاد وما أشبو ذلك ،وإذا كاف من أىل الغنم اختبره في رعيها وفي حفظها ونحو ذلك ،وإذا كاف حدادا اختبره

في مبادئ الحدادة أو نجارا أو دب اغا أو خبازا أو نحو ذلك ،اختبره في ىذه الحرفة ليعلم أنو تدرب على ذلك
ولو كاف صغيرا ،ىذا ىو االختبار واالبتبلء  )1(    ابتلوىم يعني اختبروىم.
"وال يأكل إال عند الحاجة" ،قاؿ اهلل -تعالى:


()2

           

صورة ذلك :إذا كاف عندؾ ماؿ يتيم ،وىذا الماؿ لما رأيت أنو يفسد أو يذىب رأيت أف تتاجر فيو ،ثم

إنك أخذتو تتاجر فيو ،تشتري سلعا وتبيع وتشتري وتبيع وتربح ،الربح كلو لليتيم؛ ألنو نماء مالو ،ولكن إذا

احتجت أنت فلك إحدى حالتين :أف تأخذ من مالو ما يسد حاجتك بقدر حاجتك وبقدر كفايتك ،أو أف تأخذ
بقدر أجرتك كما يأخذ غيرؾ بقدر أجرتو.

مثاؿ ذلك :إذا مثبل كاف رأس مالو عشرة آالؼ وأخذت تتّجر فيها ،وفي كل شهر تربح فيها خمسة آالؼ،

وأنت فقير ،ويكفيك لسد حاجتك ألف ،فإنك تأخذ ألفا ،وأربعة آالؼ تجعلها مع رأس ماؿ اليتيم ،فإف كاف ال
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يكفيك إال ثبلثة آالؼ ،لو كاف الماؿ عند غيرؾ ألخذ نصف الربح ألفين ونصف كل شهر ،يعني أجرتو وربحو في
كل شهر ،فبل تأخذ إال أجرة مثلك ألفين ونصف ،وال تقل ما تكفيني أنا أحتاج إلى ثبلثة أو إلى أربعة.
فاقتصر على
نقوؿ :لو كاف عند غيرؾ لما زاد عن ألفين ونصف ،فأنت لما أخذت األلف صرت غنيا،
ْ

ذلك  

 )1(           أي :يقتصر على أخذ أجرتو بالمعروؼ ،ال يأكل
إال عند الحاجة.

يقوؿ :والرشد :الصبلح في الماؿ ،قد ذكرنا أف الرشد :ىو الصبلح في الماؿ ،ضد السفو ،الذي يشتري

بغبلء ويبيع برخص ،ويشتري األدوات التي ال فائدة فيها ،يشتري المبلىي ونحو ذلك ،ىذا يسمي سفيها ،وإذا

رشد في الماؿ فإنو رشيد.

"يحصل البلوغ باالحتبلـ أو نبات شعر خشن حوؿ قبلو ،أو تماـ خمس عشرة سنة ،وتزيد الجارية بالحيض

والحمل" ،اهلل تعالى يقوؿ.)2(      :
ذكر العلماء عبل مات البلوغ :فمنها االحتبلـ؛ ولذلك قاؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :ال يُػ ْت َم بعد

احتبلـ  أي أف اليتيم إذا احتلم فقد زاؿ عنو اسم اليتم ،فإذا احتلم -االحتبلـ المعروؼ الذي ىو اإلنزاؿ
معو عادة -فإنو والحاؿ ىذه يحكم بأنو بلغ.

ثانيا :نبات الشعر الخشن حوؿ الفرج ،ودليلو حديث عطية القرظي -من بني قريظة -يقوؿ  :عرضنا على

النبي  يوـ قريظة فكاف من أنبت قُتل ،ومن لم ينبت خلي سبيلو  يكشفوف عن مئزره ،يكشفوف إزاره
وينظروف إلى عورتو ،فإذا كاف قد أنبت الشعر عرفوا أنو بلغ فيجعلونو مع الرجاؿ ويُقتل ،وإذا لم يكن قد أنبت
يجعلونو مع الصبياف فيكوف سبيا ،فكاف عطية ممن لم ينبت فخلي سبيلو.

"أو تماـ خمس عشرة سنة ،دليلو حديث عبد اهلل بن عمر ،قاؿُ  :ع ِرضت على رسوؿ اهلل  يوـ أُحد

وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ،وعرضت عليو يوـ الخندؽ وأنا ابن خمس عشرة فأجازني  فجعل ىذا حدا

بين الصغير والكبير فدؿ على أنها من عبلمات البلوغ.
 - 1سورة النساء آية .6 :
 - 9سورة النساء آية .6 :
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األنثى تبلغ أيضا بهذه الثبلث ،قد تحتلم وإف كاف ذلك نادرا ،وينبت عندىا الشعر الخشن ،وتتم خمس

عشرة سنة ،وتزيد بالحيض والحمل ،فإذا حملت عرفنا أنها قد بلغت؛ ألف الحمل ال يكوف إال عن إنزاؿ ،وإذا

حاضت فإنو عبلمة البلوغ؛ لقوؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :ال يقبل اهلل صبلة حائض إال بخمار  يعني
صبلة من قد حاضت ،فدؿ على أف ذلك من عبلمات البلوغ ،نكتفي بهذا ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،سائل يقوؿ :عندنا في أفريقيا من يسلم ألحد أقاربو الذين يأتوف إلى البلد ،أي

قصده المملكة ،يقوؿ :يسلف لو مليوف سيف مثبل ويقوؿ لو :تسدد لي بالرياؿ السعودي فيحدد لو أربعة آالؼ

أو خمسة آالؼ سعودي فما حكم عملنا ىذا؟

ج :ال بد أف يكوف السلم برأس ماؿ معلوـ ،وأف يكوف من النقدين المضروبين من الدراىم أو الدنانير ،وقاـ

مقامهما األوراؽ النقدية ،فبل بد أف يكوف السلم بالعملة المحددة ،إذا كانوا يتعاملوف بالدوالر فإنهم يجعلوف رأس

ماؿ السلم دوالرات ،وكذا إذا كاف بالدينار ،وإذا كاف بالدرىم أو ما أشبو ذلك ،حتى إذا تعذر الوفاء في المسلم

فيو رجع إلى رأس الماؿ.

س :أحسن اهلل إليكم ،أنا صاحب ّبقالة منذ ست سنوات ،واألربع سنوات األولى كانت البقالة غير رابحة
والسنتاف األخيرتاف رابحة وهلل الحمد ،ولم ِ
أزؾ خبلؿ السنوات الست جهبل مني بالحكم ،فما يجب علي اآلف؟

ج :ال تسقط الزكاة ،عليك أف تعرؼ كم بضاعتك في السنوات األربع ،يعني تجرد البضاعة وتحسبها تقدر

مثبل أنها عشروف ألفا فتزكيها ،زكاتها خمسمائة كل سنة ،الزكاة عن السنوات األربع ،إذا كاف قدرتها بعشرين

ألف ،وإف قدرتها بعشرة آالؼ فزكاتها مائتاف وخمسوف ،وىكذا السنتاف األخيرتاف ،قدر كم السنة ،كم البضاعة
التي أنت تشتريها للبيع ،وال تحسب األدوات التي تستعمل ،يعني الكراسي والفرش والدواليب والرفوؼ ونحو

ذلك.

س :أحسن اهلل إليكم ،جاءني أحد العماؿ فقاؿ لي :إف عندي محبل في نشاط كذا وكذا فقط ،أريد منك أف

تصرح لي ىذا المحل من الغرفة التجارية بثبلثين رياال كل ثبلث سنوات وأعطيك كل شهر مبلغا وقدره كذا؛

بحيث أف المحل العامل ليس لي فيو شيء ،فاألدوات عليو والبضائع عليو ،فقط علي أف أخرج لو تصريح محل

على حسابي الخاص كل ثبلث سنوات ،فهل يجوز أف آخذ من ىذا المحل راتبا شهريا أـ ال؟

ج :الشرع ال يمنع من ذلك ،ولكن لما كانت الدولة تمنع من ذلك ىؤالء العاملين أرى أنو يتقيد بذلك

للمصلحة التي تراىا الحكومة.
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س :أحسن اهلل إليكم ،إذا نقصت العين كأف ىزلت الشاة فهل يأخذىا صاحبها األوؿ ويعوض بباقي مالو ،أـ

ماذا؟

ج :كأنو يريد الحجر ،الحجر إذا نقصت العين فإنو لو أف يأخذىا برأس مالو ،يقوؿ :أنا بعتو شاة بخمسمائة

ولم يعطني شيئا وشاتي موجودة ولكن أقبلها ولو كانت ىزيلة.

س :أحسن اهلل إليكم ،أحيانا يعلق على باب من أبواب المساجد من الداخل إعبلف في حفل تحفيظ قرآف أو

غيره ،ويزيل اإلعبلف بعبارة "برعاية مؤسسة كذا أو شركة كذا" فهل ىذا يجوز أـ ال؟

ج :أرى أنها تكوف في خارج المسجد إذا كاف فيها دعاية إلى شيء من األمور الدنيوية.

س :يقوؿ :أتانا رجل وقاؿ لي :على أبيكم مبلغ وقدره كذا بعد وفاة أبي -رحمو اهلل -بدوف وثائق فماذا

نعمل؟

ج :لكم أال تقبلوا إال إذا كاف ىناؾ وثائق إال إذا صدقتموه وعرفتم أنو من أىل الورع.

س :أحسن اهلل إليكم ،كثيرا ما نسمع أف زيدا من الناس يريد شراء منزؿ من عمرو ،فيقوؿ لو البائع :أبيعك

الدار شريطة أف تتحمل في ذمتك تسديد البنك العقاري ما بقي لو من أقساط فما صحة ىذا الشرط؟

ج :رخص في ذلك البنك ،يجوز ذلك ولكن بإذف من البنك؛ ألنو قاؿ :إذا مضى على عمارتو سنتاف فإف

لصاحبها أف يبيعها وعلى المشتري أف يتوث ق من سداد أقساط البنك في حينها ،ويبقى الملك ،يطالب الثاني ال
يطالب األوؿ.

س :أحسن اهلل إليكم ،لو زاد دينو عن مالو ولو راتب وطلب تقسيط الدين على راتبو ولم يوافق أصحاب

الدين على ذلك ،فهل يحجر عليو عند طلبهم أـ ال؟

ج :ليس لهم إال ذلك ،إذا لم يكن لو ماؿ إال ىذا المرتب ،فإنهم يقتنعوف بو ويقسم بينهم ولو طالت المدة،

لكن عليو أف يبذؿ السبب ،عليو أف يحترؼ وعليو أف يتسبب ليوفي الدين بسرعة.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :نأمل إيضاح العبارات التالية ولو باختصار وىي في باب الصلح ،وىي قوؿ

المؤلف -رحمو اهلل" -وىو على بعضو ى بة أو إبراء ،وعلى غيره بيع أو إجارة ،وال يصح عما ال يؤخذ العوض
عنو".

يرد معيبو ويفسخ الصلح
ج :قد ذكرنا مثاال ،وكلمة "بعضو" كأنها محرفة ،وأف الصواب على المدعي بيع ّ
ويؤخذ منو بشفعة ولآلخر إبراء فبل رد وال شفعة.
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س :أحسن اهلل إليكم ،ما رأي سماحتكم في اعتبار الخط سترة للمصلي.

ج :جاء فيو أحاديث ،والظاىر أنو يصلح للعمل بو ،حديث في مسند اإلماـ أحمد وفي السنن عن أبي ىريرة:

 من لم يجد فليخط خطا  واستحب اإلماـ أحمد أف يكوف الخط كالهبلؿ يعني مقوسا.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم وصلى اهلل على محمد.
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باب الوكالة
ما تصح فيو الوكالة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ المرسلين ،نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين .قاؿ

اإلماـ البعلي -رحمو اهلل تعالى:

باب الوكالة :تجوز في كل ما يناب فيو إذا كانا مما يصح ذلك منهما ،وىي عقد جائز ،وتبطل بموت وفسخ

وجنوف وحجر لسفو ،وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقاة والحوالة والمسابقة.

والوكيل أمين ،لكن لو قضى بغير بينة ضمن ،ال بحضرة الموكل ،وتصح بكل قوؿ يدؿ على اإلذف ،وكل قوؿ

أو فعل يدؿ على القبوؿ متراخيا وفورا بجعل وغيره ،فيفعل ما تناولو لفظا أو عرفا ،وال يوكل فيما يتولى مثلو ،وال

يشتري من نفسو وال يبيعها إال بإذف وإف اشترى ما لم يأذف لو فيو وقف على اإلجارة إال لزمو.

ب اب الشركة :ىي أربعة أنواع :شركة عناف بماليهما وبدنيهما ،وشركة وجوه يشترياف بجاىيهما ،وشركة مضاربة

ماؿ واحد وبدف اآلخر ،وشركة األبداف ،والربح في كل على ما شرطاه ،والوضيعة على قدر الماؿ ،وال يتعين

لواحد دراىم وال ربح شيء معين.

وكذا المساقات والمزارعة وإنما يتصرفاف على وجو الحظ ،وال يبيع نساء إال بإذف ،ولو دفع دابتو ليحمل

عليها وما حصل بينهما جاز.

باب المساقاة :تجوز في كل شجر لو ثمر يؤكل بجزء منو معلوـ ،وكذا المزارعة بجزء من الزرع سواء كاف

البذر منهما أو من أحدىما ،وعلى العامل ما جرت العادة بو ،وعلى رب الماؿ ما فيو حفظو.

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على

خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

باب الوكالة :الوكالة مشتقة من الوكل الذي ىو التفويض ،ومنو التوكل الذي ىو عبادة هلل ،كأف العبد يوكل ربو

في كل أموره ،ويكل إليو بقية أو جميع األعماؿ.

الوكالة في الشرع :استنابة جائز التصرؼ غيره ،أو استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما تدخلو النيابة ،االستنابة

آخر جائز التصرؼ فيما
معناىا التفويض ،استنابة جائز التصرؼ ،وىو الحر البالغ العاقل الرشيد" ،مثلو" يعنيٌ :

تدخلو النيابة.
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وىكذا يقوؿ المؤلف :تجوز في كل ما يناب فيو ،أي :في كل ما يمكن أف ينيب غيره فيو ،وأما الذي ال تصح

النيابة فيو فبل تصح الوكالة فيو ،مثالو :ال يوكلو فيقوؿ :احلف عني ،وكلتك تحلف عني؛ فإف الحلف يقتضي

الضمير ،وال يوكل أحدا أف يحلف عنو ،ومثل العبادات البدنية ،فبل يقوؿ :وكلتك تصلي عني؛ فإف الصبلة عبادة
بدنية ،وال وكلتك تصوـ عني ،ال يصح ذلك؛ ألنها عبادة بدنية ،وال يقوؿ :أخرج زكاتي من مالك ،وكلتك تزكي
عني من مالك؛ ألف الزكاة تتعلق بالماؿ ،وىكذا ال يقوؿ :وكلتك تقسم بين زوجاتي مثبل؛ ألف ىذا شيء يختص

بالزوج وما أشبو ذلك.

وأما الذي تدخلو النيابة فهو كل شيء يمكن أف ينوب اإلنساف عن غيره فيو ،الحج تدخلو النيابة ،يوكل من

يحج عن ميتو ويحج عنو إذا كاف معاقا وما أشبو ذلك ،فإف ىذا مما تدخلو النيابة ،وكذلك الوكالة في البيع،

وكلتك تبيع داري ،وفي الشراء وكلتك لتشتري لي بيتا أو شاة ،ىذا تدخلو النيابة.

وكذلك النكاح والطبلؽ ،يقوؿ الولي :وكلتك تزوج ابنتي إذا جاءؾ كفء ،يكوف وكيبل في التزويج ،أو يقوؿ

الزوج :وكلتك تقبل عني ،إف فبلنا سيزوجني فأنت وكيلي تقبل لي ،فالولي يقوؿ :زوجت موكلك فبلف بن فبلف

ابنتي أو ابنة أخي ،وأنت تقوؿ :قبلتها لموكلي فبلف ،فيقوـ قبولك مقاـ قبوؿ ذلك الزوج.

وىكذا أيضا الطبلؽ ،إذا وكلك أف تطلق ا مرأتو فتقوؿ :بموجب توكيل فبلف أف أطلق فاشهدوا أني قد طلقتها

من ذمتو ،توكيل في الطبلؽ ،ويقع الطبلؽ.

وىكذا التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامتها ،دليلو قصة األسير الذي قاؿ :إف ابني كاف عسيفا عند ىذا
فزنى بامرأتو ،وّكل النبي  رجبل يقاؿ لو أنيس ،وكلو في إثبات ذلك الحد وفي إقامتو ،اذىب يا أنيس إلى امرأة

ىذا فإف اعترفت فارجمها ،وّكلو في االعتراؼ حتى يثبُت الحد ،وكلو في إقامة الحد الذي ىو الرجم .ووكل
الجماعة في رجم ماعز لما قاؿ :ارجموه ،وفي رجم الغامدية والجهنية لما أنها اعترفت أمر برجمها ،فهذا ونحوه

توكيل في إثبات الحدود.

ويصح التوكيل في النفقة ،وكلتك تنفق على أوالدي مدة غيبتي نفقة الوسط ،فإذا أنفق عليهم فإنك تحاسبو

وتعطيو ما أنفق ،وكذلك الوكالة في الوقف وكلتك تؤجر ىذا الوقف وتقبض أجرتو ،وكلتك تفرؽ أجرتو ،وكلتك

تفرؽ زكاة مالي ،ىذه زكاة وكلتك تفرقها على المستحقين ،وكلتك تؤجر أرضي أو تؤجر سيارتي أو تؤجر عمارتي
باألجرة ،وكلتك تخاصم خصمي ىذا ،وكلتك تقبض ديوني التي عند فبلف وفبلف أو عند غرمائي وأشباه ذلك.
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وأما األشياء المحرمة أو المنهي عنها فبل ،فبل يقوؿ :وكلتك تظاىر لي من امرأتي؛ ألف الظهار منكر من القوؿ

وزور ،وال يقوؿ :وكلتك تبلعن امرأتي إذا كاف بينهما لعاف؛ ألف اللعاف فيو شهادة ودعاء ونحو ذلك ،يجوز

التوكيل في حمل الشهادة ،عندي شهادة لفبلف وكلتك تؤديها عني ،ويسمى الشهادةُ على الشهادة.

والحاصل أف الوكالة من المرافق؛ وذلك ألف اإلنساف قد يعجز عن تولي كثير من األمور فجاز لو أف ينيب

غيره ممن فيو األىلية والكفاية ،إذا كانا ممن يصح ذلك منهما ،ال يوكل سفيها وال مجنونا وال طفبل ال يميز،

وكذلك الصغير ال يوكل؛ وذلك ألف ألنو مولى عليو ،والمجنوف والمملوؾ ألنو مملوكة عليو منافعو ،فيقوؿ :إذا

كانا -الضمير يعود على الموكل والوكيل -ممن يصح ذلك منهما ،أي ممن يصح ذلك األمل ،البيع والشراء

والنكاح والطبلؽ واإلثبات والخصومة ونحو ذلك.

وىي عقد جائز ،بمعنى أن ها ليست الزمة ،العقد الجائز ىو الذي يتمكن كل منهما من فسخو ،فلو وكلك

على أف تخاصم زيدا وبعدما التزمت بذلك ندمت فقلت :اشهدوا بأني انفسخت من وكالتي لو لما فيها من

الكلفة ،حتى ولو كاف بأجرة ،لو قاؿ :وكلتك تخاصمو حتى تحصل الدين ولك ربع الدين أو لك ُعشره ،ثم إنك
ندمت فإنك تخلع نفسك ،يجوز لك أف تتنازؿ عن ىذه الوكالة وتتركها.

وكذلك الموكل لو أف يخلع الوكيل ويعزلو متى شاء ،إني وكلت فبلنا يقبض ديوني اشهدوا أني عزلتو ،فليس لو

حق في قبضها ،إني وكلتو في أف يطلق امرأتي اشهدوا أني عزلتو ،فينعزؿ من حين عزلو.

وليس لو أف يتصرؼ بعد علمو بالعزؿ ،وأما إذا تصرؼ قبل علمو ولو بعد العزؿ فإنو ينقض تصرفو ،حتى في

الطبلؽ ،إذا قاؿ وكلتك تطلق امرأتي ثم إنو عزلك في يوـ السبت وطلقتها في يوـ األحد بشهود وجاءؾ الخبر

يوـ االثنين أنو قد عزلك ،وقع الطبلؽ؛ ألنو ما جاءؾ الخبر إال وقد أوقعت الطبلؽ وأنت في ذلك اليوـ مفوض
وعندؾ الوكالة ولم ِ
يأت ما يبطلها ،وأما إذا طلقتها بعدما جاءؾ الخبر فإنو ال ينفذ؛ ألنك لست وكيبل مفوضا
بعدما جاءؾ الخبر بالفصل ،بفسخ وكالتك ىذا معنى أنها عقد جائز .

مبطبلت الوكالة
وتبطل بموت وفسخ وجنوف وحجر ،إذا مات أحدىما بطلت ،فإذا مات الوكيل فليس لورثتو أف يعملوا بهذه
الوكالة ،إذا قالوا :أبونا وكيل على بناء ىذه العمارة ،وقد مات أبونا فنحن نستمر في عمارتها؟
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فالجواب :ال يصح؛ وذلك ألف صاحبها وكل أباكما لثقتو فيو ومعرفتو أنو كفء ،وقد ال يثق فيكم ،فبل تتولوا

شيئا بعد موت أبيكم إال إذا جدد الوكالة لكم ،وىكذا إذا وكلو على بيع حتى ولو على بيع يسير ،لو وكلو على

بيع عمارة أو وكلو على بيع دجاجة فإنو إذا مات الوكيل فبل يقوـ أوالده مقامو بل تفسد الوكالة ،وصاحب الملك
يوكل غيره ،وإف رأى أف يوكل أوالد الوكيل فلو ذلك.

وىكذا تبطل بموت الموكل الذي ىو المالك؛ وذلك ألف ورثتو قد ال يرضوف بهذا الوكيل الذي رضي بو

مرضي عند أبيهم ،وقد
أبوىم؛ فؤلجل ذلك يجددوف الوكالة لهذا الوكيل بعد الموت أو يوكلوف غيره؛ ألف الوكيل
ّ
ال يكوف مرضيا عندىم ،فبل بد من تجديد الوكالة بعد موت ذلك الموكل ،يجدده ورثتو أيا كاف ذلك.

معلوـ أف الناس يتفاوتوف ،فإذا وكلت محاميا لخصومة ثم مات ذلك المحامي ،فهل ينتقل التوكيل إلى أوالده،

معلوـ أنهم يتفاوتوف ،فقد يكوف أوالده ليس لهم قدرة على المخاصمة وال على المحاماة؛ ألنهم لم يعرفوا ذلك،
فؤلجل ذلك تبطل الوكالة في الخصومة بموت الوكيل وبموت الموكل.

وتبطل أيضا بجنونو ،إذا جن أي ذىب عقل الوكيل أو عقل الموكل بطلت الوكالة وانتقلت إلى اآلخرين،

انتقلت إلى الورثة ،فالورثة يعني أولياء ذلك المجنوف سواء كاف وكيبل أو موكبل ،يقولوف :إف الموكل قد اختل عقلو
وليس لو تصرؼ ،واآلف خلعنا ذلك الوكيل وأنبنا غيره منابو.

إذا كاف كذلك فإنها تبطل ،وكذلك إذا جن الوكيل ،فإف الموكل يقوؿ :وكلتو لما كاف عاقبل ،واآلف قد اختل

عقلو ،فليس لكم يا ورثتو أو يا أقاربو أف تتصرفوا مثلو فيما وكل فيو ،فإني لم أوكل إال ىو ألىليتو.

"وتبطل بحجر لسفو" ،كما تبطل لجنوف تبطل للحجر إذا سفو ،السفو في التصرؼ ،يعني تقدـ في الحجر أنو

يحجر على السفيو ،قاؿ تعالى )1(       :ذكرنا أف السفيو ىو الذي يبيع برخص أو
يشتري بغبلء أو يصرؼ أموالو في حراـ أو يصرفها فيما ال فائدة فيو ،فهذا سفيو ،فإذا سفو ذلك الوكيل أو سفو

الموكل الذي ىو المالك -يعني :ضعف عقلو لكبر أو خرؼ أو مرض أو ضعف عقل -فإف الوكالة تنفسخ
ويكوف ألىلو أف يجددوىا للوكيل أو يوكلوا غيره.

وال تبطل بحجر فلس ،إذا حجر عليو لكوف مفلسا فإف المفلس عقلو سليم ،ىو حر جائز التصرؼ إال أنو منع

من تصرفو في مالو ألجل الغرماء كما سبق.
 - 1سورة النساء آية .4 :
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يقوؿ :وكذا كل عقد جائز ،العقد الجائز ىو الذي يتمكن كل منهما من إبطالو ،والعقد البلزـ ىو الذي ال

يتمكن من إبطالو بعد التعاقد ،كالبيع بعد التفرؽ عقد الزـ ال يقدر البائع وال المشتري على إبطالو بعد لزومو،

وكالنكاح عقد الزـ إذا تمت شروطو وتم اإليجاب والقبوؿ فإنو ال يتمكن من الفسخ ،لو ندـ الولي أو ندمت
الزوجة ،لم يملك الفسخ إال أف يطلق الزوج باختياره ،وكذلك مثل الوقف ،الوقف عقد الزـ ال يجوز فسخو ،متى

قاؿ ىذه الدار وقف وأثبت ذلك بشهود فإنو عقد الزـ ال يقدر على إبطالو.

أما العقد الجائ ز فإنو يقدر على إبطالو ،الشركة عقد جائز؛ ألنها اختيار من الشريكين ،فمتى طلب أحدىما

القسم فلو ذلك ،المزارعة وىي إعطاء األرض لمن يزرعها بجزء منها عندىم أنها عقد جائز ،وإف كاف ىناؾ من

يجعلها عقدا الزما ،المزارعة والمساقاة ،المساقاة درء شجر مغروس لمن يعمل فيو ولو جزء من الثمرة ،عقد

جائز ،معنى أف للعامل أف يتركو ويقوؿ ال حاجة لي في ىذا السقي ،وال في ىذا الزرع.

ويجوز أيضا للمالك أف يخرجو ويقوؿ :اخرج وال تستمر في عملك ،وىذه أجرتك على ما مضى ،والحوالة

وىي نقل دين من ذمة إلى ذمة كما تقدـ عقد جائز ،والمسابقة ،المسابقة على الخيل أو اإلبل أو الرمي بعوض

عقد جائز ،يجوز أف يخلع نفسو أيهما أراد.

الضماف في الوكالة
كذلك يقولوف" :الوكيل أمين" بمعنى :أنو مأموف على ما في يده؛ وذلك ألف الوكيل أخذه محسنا عادة ومتبرعا

ليقضي حاجة أخيو ،ليقضي دينو أو يقبض ديونو التي على الناس أو يخاصم في ذلك ،أو وكلو مثبل ليقوـ مقامو
في بيع أو شراء فهو محسن ومتبرع؛ فؤلجل ذلك يكوف أمينا ،األمين ىو الذي ال يغرـ إال إذا فرط أو تعدى.

علي
التفريط اإلىماؿ والتعدي باالستعماؿ ،إذا وكلو يقضي دينو ،قاؿ :خذ ىذه الدراىم أعطها فبلنا عن دين ّ
لو ،أخذ ألفا مثبل ثم قضاىا بدوف بينة ،وجحد الغارـ ،أي جحد الدائن ،في ىذه الحاؿ يغرـ الوكيل ،يغرمو؛ لماذا
ألنك ما أشهدت ،أو ما أمرتو أف يكتب وثيقة ،وعلى ىذا فإنك تغرـ؛ حيث إنك لم تُ ِ
شهد إال إذا سلمها بيد
الموكل ،إذا قاؿ :أنا سلمت األلف للغريم وأنت حاضر ،أنت الذي ما طلبت الشهود وال طلبت وثيقة استبلـ،

فيكوف التفريط منك أيها الموكل.
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فالحاصل أنو يغرـ إال في حالتين ،إذا أشهد أو كاف الموكل حاضرا ،إذا أشهد فبل يغرـ ،وإذا كاف الموكل

حاضرا فبل يغرـ؛ وأما إذا قضوا بدوف بينة وبدوف حضور الموكل ،فإنو يعتبر متساىبل فيغرـ ،وال يغرـ ما تلف

بيده ،فلو وكلو على بيع شاة فماتت قبل أف يبيعها ،فبل يغرـ ،أو وكلو على ثوب ليبيعو ،فطارت بو الريح ،أو

اختطف منو ،أو احترؽ أ و سرؽ ،وىو لم يفرط ،فإنو ال يغرـ ،أما إذا فرط بأف ترؾ الثوب في مكاف بارز مثبل،
على صخرة في السوؽ ،وذىب وتركو ،ثم سرؽ فإنو ،والحاؿ ىذه يغرـ؛ ألف ىذا إىماؿ ،وكذلك لو لبس الثوب

فتشقق ،فإنو يعتبر غارما؛ ألنو تعدى وكذلك يغرـ إذا فتح بابو وترؾ الباب مفتوحا ،ودخل لص فاختطف الثوب،

أو دخل ذئب وافترس الشاة ،فإنك تغرـ أيها الوكيل؛ ألنك مفرط والواجب االحتفاظ بأمواؿ الناس ،وعدـ

التفريط فيها .

ما تنعقد بو الوكالة
تصح الوكالة بكل قوؿ يدؿ على اإلذف ،وبكل قوؿ أو فعل يدؿ على القبوؿ ،متراخيا وفورا ،وليس ىناؾ لفظ
معين يقتصر عليو ،أية لفظ يتكلم بو الموكل يصير إجابة لو قاؿ :وكلتك ،أو قاؿ :فوضتك أو أنبتك أو أنت
مكاني ،أو افعل كذا بدلي أية إمارة تصح إجابة ،وأما الوكيل فإنو قد ال يشترط أف يتكلم ،فإذا قاؿ مثبل :اقبض

ديني من فبلف ،وقمت وقبضتو بدوف أف تقوؿ سمعا وطاعة ،أو أىبل سهبل ،أو أنا موافق لذلك ،أو أنا أفرح

بمنفعتك ،أو قبلت ىذه الوكالة ،أو وافقت عليها ،يصح بكل قوؿ أو فعل يدؿ على القبوؿ ،حتى لو لم يتكلم،
لو قاؿ :بع ىذه الشاة ،فأخذتها وذىبت بها والناس ينظروف ،وبعتها أو قاؿ :خذ ىذه الدراىم مائة أو

ألف اشتر لي بو شاة أو غنما ،فأخذته ا ولم تتكلم ،وذىبت واشتريت بو مطلوبا ،فإف ىذا يصح ويكوف

ىذا ىو القبوؿ.

وال يشترط الفور بل يجوز التراخي ،فلو وكلك وقبلت ،ولكن ما قمت بالعمل إال بعد شهر ،فإف العمل

صحيح ،وىكذا أيضا وكلك في أوؿ الشهر ،ولم تقل :قبلت إال بعد نصف شهر ،فإف القبوؿ يعتبر؛ وذلك ألنها
ليست من العبادات التي يشترط لها ألفاظ معينة ،فإذا قبل الوكيل متراخيا بعد يوـ أو بعد أياـ ،سواء

بالفعل أو بالقوؿ ،فإنو يصح ،وبالطريق األولى إذا قبل فورا ،ساعة ما قاؿ :وكلتك ،قاؿ :قبلت ،فإف
الوكالة تصح .
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الوكالة بأجر
يصح التوكيل بجعل ،أي بأجرة ،وكلتك تشتري لي غنما ،ولك على كل رأس خمسة ،وكلتك تبيع ىذه

األغناـ ،ولك على كل شاة خمسة ،يجوز ذلك ،وكلتك تخاصم فبلنا عنده لي دين ،وإذا خاصمتو وحصلت على

الدين ،فإف لك عليو ربعو أو عشره ،أجرة لك على مخاصمتك ،فيصح التوكيل بجعل ،أي بأجرة ،وكذلك بغير
أجرة ،يعني تبرعا ،فيفعل ما تناولو لفظا أو عرفا ،أي ما تناولو التوكيل لفظا أو عرفا ،يفعلو الوكيل ،فإذا وكلك في

البيع ،فإنك تقتصر عليو على البيع ،إذا قاؿ :وكلتك تبيع ىذه العمارة ،فهل تؤجرىا وتقوؿ التأجير بيع المنافع،
ال تؤجر؛ ألنو ما وكلك إال على البيع ،فإف المستأجر إذا بيعت ،يقوؿ :أنا أحق بها؛ ألني استأجرتها سنة ،وإذا

علم بذلك المشتري فسخ البيع ،وقاؿ :أنا أريدىا من اآلف ،فبل يوكل إال في حد ما يتناولو اللفظ أو العرؼ.

العرؼ ىو العادة ،يعني عادة الناس ،عادتهم أنهم يفعلوف ما يتناولو العرؼ ،وما يكوف عادة متعارفا بينهم ،ولو

لم يكن موافقا للغة ،فإذا قاؿ مثبل :اآلف وكلتك تشتري لي شاة ،ثم إنو اشترى لو تيسا ،فهل يقبل؟ الشاة عند

العامة األنثى من الضأف ،وال شاة عند العرب الواحدة من الغنم ،يعني العنز تسمى شاة ،والتيس شاة ،والنعجة
شاة ،والكبش شاة ،كل واحدة اسمها شاة ،ولكن عند العامة العرؼ أف الشاة ىي النعجة؛ فؤلجل ذلك ال يكوف

ممتثبل ،وكذلك لو قاؿ :وكلتك تشتري لي بعيرا ،إذا وكلك تشتري لو بعيرا ،فاشتريت لو ناقة ،فهل يكوف ىذا قد
امتثل؟ العرؼ عند الناس أف البعير ىو الجمل الذكر من اإلبل ،وأما عند العرب فإف البعير يصدؽ على الناقة

والجمل ،فبل بد أف يتقيد بالعرؼ.

العامة مثبل عندىم كلمات قد ارتكزت في أفهامهم ،في أذىانهم ،إذا تناولها الكبلـ فإنهم يمشوف عليها ،مثاؿ

ذلك كل مة الثوب ،لو وكلك تشتري ثوبا ،فاشتريت لو سراويل رده عليك ،وقاؿ :ليس ىذا ىو الثوب ،مع أنو
ثوب عند العرب ،العرب تسمي كل قطعة من اللباس ثوبا ،ومنو في الحديث  يحرـ في ثوبين أبيضين نظيفين

 قالوا :ثوبين ،فسموا الرداء الذي على الظهر ثوبا ،وسموا اإلزار الذي على العورة ثوبا ،فإذا كاف كذلك فإنك
ترجع إلى العرؼ ،كل ما يتناولو لفظا أو عرفا ،يفعل الوكيل كل ما يتناولو التوكيل.

توكيل الوكيل غيره وال يوكل فيما يتولى مثلو؛ وذلك ألنو قد تختلف األعماؿ ،إذا كاف ذلك العمل أنت تتولى
مثلو ،يعني فإنك ال تتوكل ،فإذا وكلك أنت بهذه الشاة ،فهل تقوؿ :وكلتك يا فبلف على ما وكلني فيو زيد ،ال

توكل؛ وذلك ألنو رضيك ،ولم يرض فبلنا ،إذا كانت قادرا على البيع ،وكذلك إذا وكلك أىل الخصومة ،إذا
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وكلك على الخصومة ففي ىذه الحاؿ نرى أنك ال توكل ،إذا كنت قادرا على المخاصمة ،وما ذاؾ إال أنو عرؼ

أنك قادرا على أف تخصم ىذا المدعى عليو ،تخصمو وتخلص حقي ،فما وكلتك إال لمعرفتي بأنك أىل ،فبل

توكل غيرؾ ،فإني ما رضيت إال أنت.

أما إذا كاف ىذا ال يتواله غيره ،فلو أف يوكل ،فلو مثبل أف أحد األمراء وكل أخاه أميرا ،على أف يشتري لو مثبل

لحما أو خبزا ،أو بصبل أو فاكهة ،العادة أف ىذا األمير لمنزلتو ال يتولى ذلك ،بل يرسل خادمو ،ويقوؿ :اشتر

ىذه األغراض ،وال يقوؿ األمير الموكل للوكيل لماذا وكلت غيرؾ؟ فإنو يعتذر ويقوؿ :أنا مثلي ال أتنازؿ أف أدخل

األسواؽ التي فيها غوغاء ،وأماكس صاحب اللحم مثبل ،وأماكس صاحب الطماطم ،ونحو ذلك ،أنا أترفع عن
مثل ذلك ،وقد وكلت خادمي ،يجوز ذلك؛ ألف ىذا ال يتناولو ،أو ال يفعلو عادة ،مثل ىذا األمير ،أو ىذا الوزير،

أو ما أشبو ذلك ،فالحاصل أف الوكيل يفعل الشيء الذي وكل فيو ،وال يفعل غيره ال يوكل غيره ،إال إذا كاف يترفع
عن مثل ذلك.

شراء الوكيل وبيعو من نفسو
وال يشتري الوكيل من نفسو ،وال يبيع على نفسو ،إال بإذف؛ وذلك ألنو متهم ،إذا وكلك أف تشتري لو كيسا،

فبل تقل أشتري لو من دكاني ،فإنو قد يتهمك بأنك بعت عليو غاليا؛ ألف لك مصلحة ،فعليك تشتري من غيرؾ،

إذا كاف ذلك موجودا ،إال إذا أذف لك ،وقاؿ :وكلتك تشتري لي كيسا أو أكياسا ،أو ثيابا أو نعاال ،وإذا كانت

موجودة عندؾ ،فإنك تعطينيها من نفسك من مالك ،من دكانك ورضيت بذلك منك ،فإف ىذا جائز ،وما ذاؾ إال
أنو عرؼ أنو ال يزيد عليو ،وأما إذا خاؼ ،قاؿ :يمكن يزاد علي؛ ألنو صاحب مصلحة ،أراد الخير لنفسو ،فبل

يشتري من نفسو.

وال يبيع على نفسو ،إذا وكلك أنت لتبيع عليو الشاة ،فبل تشترىا أنت ،يمكن أف ىذه الشاة إذا اشتريتها

يتهمك ،ويقوؿ :إنها تساوي أربعمائة ،واشتراىا لنفسو بثبلثمائة ،فبل يجوز ،إال إذا كانت في المزاد العلني ،إذا

ذىبت بها إلى السوؽ ،أيا كانت ،سيارة أو دجاجة ،وبيعت بالمزاد العلني ،ثم إنك فرضت السوـ ،زدت فيها

على ما وقفت عليو ،لك والحاؿ ىذه ،لك أف تشتريها لنفسك؛ ألف الناس عرفوا أنك اشتريتها بأكثر مما سامح
غيرؾ ،زدت على آخر من سامح ،ىذا جائز.
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وىكذا أيضا أي ال تبعها على ولدؾ ،وال على أبيك؛ ألنك متهم ،وال تشتري من ولدؾ ،إذا وكلك أف تشتري

لو شاة أو ثوبا أو نعبل ،وعند ولدؾ دكاف ،فبل تشتري من ولدؾ ،وال والدؾ؛ مخافة أف يتهمك ويقوؿ :اشترى

بغبلء؛ نظرا لمصلحة ولده؛ أو لمصلحة أبيو ،إال أذف لك.

تجاوز الوكيل حدود الوكالة
يقوؿ :وإف اشترى ما لم يأذف لو فيو ،وقف على اإلجازة ،وإال لزـ لو أنو أعطاؾ مثبل دراىم ثم إنك اشتريت

بهذه الدراىم قبل أف يأذف لك ،اشتريت غنما ،أو اشتريت إببل ،أو اشتريت خيبل ،أو اشتريت أطعمة ،أو أكسية

أو برا أو تمرا أو زبيبا ،وىو ما أمرؾ أف تشتريو لو ،إنما جعل عندؾ كوديعة أو نحو ذلك ،فإف ىذا يرجع إلى

اإلجازة ،فإذا أجازؾ وقاؿ :قد رضيت بما شريتو منى ،وىذا مما يكوف فيو خير ،وفيو مصلحة؛ فلذلك يجوز،
وأما إذا قاؿ :ال أريد ىذه السلعة التي اشتريت ،ال أريد ىذه الغنم ،ال أريد ىذه األرض ،ال أريد ىذه األطعمة

ماذا نفعل؟ تلزمك؛ ألنو عقد الزـ ،فأنت أيها الوكيل تلزـ بذلك ،وترد عليو دراىمو.
في الوكالة مباحث طويلة ،ولكن ىذه ملخصها ،بعد ذلك باب الشركة .

باب الشركة
شركة عناف
الشركة :ىي تشارؾ اثنين أو أكثر في تصرؼ في ماؿ أو نحوه ،يعرفونها بأنها اجتماع في استحقاؽ أو

تصرؼ ،اجتماع اثنين أو جماعة ،في استحقاؽ شيء يكوف شراكة بينهما ،أو في تصرؼ بينهما ،وتارة يكوف ىذا
االشتراؾ قهريا ،كالورثة إذا مات مورثهم ،فإنهم يشتركوف في التركة ،ىذا لو سهم ،وىذا لو سهماف ،ونحو ذلك

ىذه شركة قهرية.

ذكر أف الشركة أربعة أنواع ومنهم من جعلها خمسة.

األولى :شركة عناف.

والثانية :شركة وجوه.

والثالثة :شركة مضاربة.
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والرابعة :شركة أبداف وىناؾ شركة خامسة ،وىي شركة التفويض أو المفاوضة ،وىذا االشتراؾ سببو القدرة على

التصرؼ  ،فإف الواحد قد يعجز عن التصرؼ والماؿ القليل ،قد ال يربح صاحبو ،إذا كاف ماال قليبل فؤلجل ذلك
إذا اشترؾ مع غيره وكاف في الماؿ فضبل فإنو يحصل ربح .

شركة عناف :العناف في األصل ىو الرسن الذي تقاد بو الفرس ،يقاؿ قادىا بعنانها ،الحبل الذي يربط في

رأسها ،فإما أف يمسكو الراكب وإما أف يمسكو السائق أو القائد ،والعادة أنو إذا كاف راكبا ،فإنو يمسس ؾ عناف

فرسو ،وإذا كاف يتسابقاف ،فالعادة أف كبل منهما يحرص على أف يكوف سابقا ،فإذا تساويتا ولم تفضل إحداىما

األخرى ،وكاف عناف كل واحدة محاذيا لعناف األخرى ،سميتا فرسي عناف ،وىذا مما يضرب بو المثل كثيرا،
فيقاؿ :فبلف وفبلف كفرسي رىاف ،يعني في تسابقهما باألعماؿ ،ىم على حد سواء ،فبلف وفبلف على حد سواء

في المسابقة ،فهذا معنى شركة العناف.

شركة العناف من ىذا ماؿ ،ومن ىذا ماؿ ومن ىذا عمل ومن ىذا عمل كل منهما يدفع ويعمل؛ وذلك ألنو قد

يقوؿ :أنا عندي ماؿ ،ولكنو قليل ،ال يأتي ببضائع مربحة ،وأنت عندؾ ماؿ كذلك ،وثالث عنده مثبل كذلك،

وربما رابع وخامس ،فيجتمعوف بأموالهم ،ويكوف مجموع الماؿ يمكن أف يتاجر فيو ،وىو يقوؿ :إف مالي خمسة

آالؼ ،وال يمكن أف أتاجر فيو؛ وذلك ألف التجارة تحتاج إلى استئجار دكاف ،وتحتاج إلى تأثيث ،وإلى رفوؼ،
ثم تحتاج بعد ذلك إلى بضائع نشتريها ،ثم نبيعها ،ولكن إذا اشتركت معي أنت بخمسة ،وفبلف بخمسة ،وفبلف
بخمسة ،جمعنا خمسين ألفا ،كاف ذلك رأس ماؿ ،أو يقوؿ :إنو كلما كثر رأس الماؿ ،كثرت الفائدة ،فمني مثبل

مائة ألف ،ومنك مائة ألف ،نشتري بها بضائع ،ونستأجر من ينقلها ،ونستأجر لها مستودعا ،نشتري مثبل سيارة
ننقل عليها من رأس الماؿ ،وىكذا فيكوف تصرفهم غالبا فيو الفائدة .

وقد يكوف من أحدىما ،أو عمل أحدىما أكثر ،يقوؿ أحدىما أنا ال أستطيع أعمل أوؿ النهار ،وأنت تستطيع،

فإذا كاف كذلك فربحنا لي ثلثو ولك الثلثاف؛ ألنك أكثر عمبل ،أنت تعمل من الصباح من الساعة السادسة مثبل
إلى المساء ،إلى الساعة التاسعة ،أو الساعة الحادية عشرة ،كما ىو مشاىد ،وأما أنا فبل أعمل إال

في آخر النهار ،أو في أوؿ الليل ،فأجعل لك زيادة ،لي الخمساف ،ولك ثبلثة أخماس ،أو لك الثلثاف ،ولي

الثلث ،إذا تراضيا فإنو جائز ،ويكوف ذلك ألجل المصلحة.

وال بد أف يكوف الماؿ معلوما ،حتى إذا فسخاىا ،رجع كل منهما بمالو ،فهذا يقوؿ :أنا ما عندي إال عشروف،

وىذا يقوؿ :أنا عندي ثمانوف ،الجميع مائة ،فإذف يقولوف :نعمل فيها ،أنت عملك كثير -صاحب العشرين،-
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وأنا عملي قليل -صاحب الثمانين ،-وألجل ذلك يكوف الربح بيننا نصفين ،كل سنة نقتسم الربح بالغ ما بلغ
قليبل أو كثيرا ،ففي ىذه الحاؿ يجوز ،ولو تفاوت رأس الماؿ ،ولو تفاوت العمل ،ولكن يتفقاف على كيفية قسمة

الربح ،ىكذا شركة األبداف .

شركة وجوه
بعدىا شركة الوجوه ،وذلك إذا اشتريا وليس معهما رأس ماؿ ،ولكن يشترياف من الناس ،والناس يعرفونهما،

التجار يثقوف بهما ،ويقولوف :نبيعكم وتع قبوننا من أرباحكم ،فيشتروف من ىذا مثبل أقمشة بقدر عشرين ألفا ،ومن
ىذا أحذية بقدر عشرين ألفا ،ومن ىذا أكسية مخيطة ،ومن ىذا أواني قدور أو أباريق ،أو نحو ذلك ،ويجتمع
معهم بضاعة قدر ثمنها مائة ألف ،فيشتغلوف بالبيع وكلها دين يعني زاد أىل الدين عليهم؛ ألجل أنهم لم

يقضوىم ،لم يدفعوا لهم ،ففي ىذه الحاؿ يكوف ىذا الدين في ذمتيهما ،وتكوف ىذه البضاعة في ملكيهما،
فيبيعوف ويربحوف وينفقوف على أنفسهم ،ويقتسموف ،ويكوف من آثار الربح أيضا أف يسددوا ديونهم التي عندىم

للناس.

ىذه تسمى شركة الوجوه ،يشتركاف بجاىهما في الذمة ،وبعد ذلك يتصرفاف فيو ،ولو لم يكن معهما رأس ماؿ

عند االبتداء.

شركة مضاربة
الثالث :شركة مضاربة ،ماؿ واحد وبدف اآلخر ،أحدىما منو الماؿ ،واآلخر منو العمل ،قد يكوف عندؾ مثبل

أمواؿ ،عندؾ مائة ألف أو مئات ،ولكنك لم تتفرغ لتنميتها ،بل تعطيها من ينتفع بها ،كأىل البنوؾ ،ينتفعوف
وأنت ال تنتفع ،ففي ىذه الحاؿ ماذا تعمل؟ في ىذه الحاؿ تأتي إلى زيد :يا زيد أنت متفرغ ،وأنت تحسن
العمل ،ولكن ما عندؾ ماؿ ،أعطيك ىذا الماؿ وتشتغل فيو ،وتتاجر فيو المتاجرة التي تربح فيها ،ولي نصف

الربح ،مقابل مالي ،ولك نصف الربح مقابل عملك ،أو يكوف الربح لي ثلثو ،ولك ثلثاه ،فإنك قد تتعب ،قد
تسافر ،وتستأجر سيارات مثبل ،وتجلب السلع من أماكن بعيدة ،من داخل المملكة ،أو من خارجها ،وتستأجر
دكانا مستودعا ،وتدفع أجرتو من األرباح ،وتتعب وربما أنك تسهر إلى نصف الليل ،وأنك تقوـ في أوؿ النهار،

وأنك تتقلب في ىذه التجارة ،وأنك تشتغل وتحترؼ فلك الثلثاف ،ولي الثلث.
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أو يكوف األمر بالعكس ،عملك يسير ،ومني رأس الماؿ ،لي الثلثاف من الربح ،ولك الثلث أقنع بو ،أنت

متعطل ،وليس عندؾ عمل ،فرحت لما أنو عرض عليك ىذا الماؿ ،وقلت :سوؼ أشتغل فيو ،ولو لم يحصل لي

إال الثلث ،فإف فيو الكفاية فهذه ىي المضاربة ،وتسمى القراض.
وسميت مضاربة؛ ألف العامل يسافر غالبا ،كما قاؿ تعالى:
   

()1

      

فالضرب في األرض ىو السفر ،وإذا قدر أنهما خسرا ،فإف العامل ما يضمن ،إذا كاف أمينا؛

ألنك أعطيتو مالك ألمانتو ،سواء كاف ذلك الخسراف بسبب ظاىر أو خفي ،ولكن مع ذلك عليك أف تحتاط،
ذكر أف حكيم بن حزاـ يعطي بعض النا س ،يعطيهم ماال كمضاربة ،ثم إذا أعطاىم يشترط شروطا؛ ألنهم
يسافروف ،فيقوؿ :أشترط عليك أال تجعل مالي في كبد رطبة ،يعني ال تجعلو في قن عبيد ،وال تجعلو في مواش،

القن يمكن أف يهرب ،ويمكن أف يمرض ،ويمكن أف يموت ،وكذلك المواشي ،يمكن أنها تفترس ،يمكن أنها
تضيع ،ويشرط ويقوؿ :ال تنزؿ بمالي في ٍ
واد ،مخافة أف يأتي السيل فيحتملو ،إذا جعلت ىذه البضاعة جعلتها
في أطعمة ،في أكياس من األرز ،أو من البر ،ونحو ذلك ،أو من األقمشة ،ونزلت في واد ،وجاء السيل واحتملو،

فإنك تعتبر مفرطا ،يعني حيث تسببت في ىذا .

فالحاصل أف المضارب عليو أف يحتاط في ىذه المضاربة ،وال يجوز لو أف يفرط ،بل يعمل بقدر ما يستطيع،

فإذا قدر أنو خسر ،فإنو ال يضمن ،وإذا جاءه صاحب الماؿ ،وقاؿ :كيف أتلفت مالي ،يقوؿ :أنا ما أتلفتو،

ولكن ىذا قضاء اهلل ،قدر اهلل تعالى على ىذه المواشي أنها تموت ،أو قدر على ىذه األطعمة أنها تحترؽ ،أو
أنها تفسد وتكسد ،أو أنها تكوف قديمة وال تروج ،اشتريت بو أرزا أو تمرا ،أو زبيبا أو شعيرا ،ظننت أنو يروج،

ولكن كتب لو الخفقاف ،وكتب لهذه البضاعة الكساد ،وىذا أمر اهلل أنا ذىب علي تعبي ،أنا أتعب في ىذا الماؿ

من سنة ،أو من سنوات ،وأنت ذىب عليك مالك دوف أف تتعب ،فإذا خسر فبل ضماف عليو .

شركة أبداف
الرابعة :شركة األبداف ،وىي أف يشترؾ فيما يكتسباف بأبدانهما ،ليس معهما رأس ماؿ ،ولكن عندىما قدرة

على الكسب بالماؿ ،فيشتركاف في أية عمل يعمبلنو ،اثنين أو ثبلثة أو أربعة ،إذا كاف يشتغبلف بأيدىما ،يشتغبلف
 - 1سورة المزمل آية .91 :
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مثبل في الببلط ،ويكوناف شريكين ،يشتركاف في التبييص أو في الدىاف ،أو يشتركاف في الكهرباء ،يعني مد

المواسي،ر وتركيب األدوات ونحوىا ،يشتركاف في السباكة وما أشبهها ،وىكذا أيضا يشتركاف في النجارة ،أو في

الحدادة أو في الخياطة ،ويكوف كل منهما وكيبل عن اآلخر ،يتقبل األعماؿ ،يأتي إلى المؤسسات ،ويقوؿ :إف
عندنا عمل وقدرة على العمل ،فيتفق مع ىذه المؤسسة على أف يعمل لهم ىذا العمل ،الذي ىو بناء ىذه

العمارة ،مثبل أو إصبلح ىذا الفاسد ونحوه ،أو إصبلح ىذه السيارة ،إذا كانا في ورشة أو نحوىا.

ذكروا أيضا أنها تصح في األعماؿ البدنية ،أف يشتركا فيما يحصبلف ،في قطع الحشيش ،يحش ىذا وىذا،

ويبيع ،في قطع الحطب وجلبو ،يحتطباف ثم يجلباف الحطب ويبيعانو ،ويكوف الثمن بينهما؛ ألف كل واحد منهما
يعمل يشتركاف في الصيد ،سواء صيد البر ،أو صيد البحر ،كل منهما ينصب شبكتو ،ويصيد ما جمعو بينو

وبينهما ،يبيعانو ويقتسماف الثمن ،كذلك ذكروا أنهما يشتركاف في التلصص على ديار الحرب ،إذا كاف ىناؾ ببلد
محاربة ،فالببلد الحربية يج وز النهب من أمبلكهم ،فإذا تلصصوا على ببلد الحرب ،فوجدوا لهم مواشي أخذوىا،
وجدوا لهم أمتعة أخذوىا ،فإف ذلك جائز ،ويكوف من باب االكتساب ،ىذه تسمى شركة األبداف.

شركة مفاوضة
وأما شركة المفاوضة :فإنها التوكيل ،أف يقوؿ كل منهما :فوضت إليك جميع ما أنا فيو ،فوضت إليك جميع

ما أملك أف تتصرؼ فيو ،لكن يكوف تصرفو في الشيء المعقوؿ بيع أو شراء ،أو قبض أو ما أشبو ذلك.

يقوؿ :الربح في الكل على ما شرطاه ،إذا شرطا أف ىذا لو الثلث ،وىذا الثلثاف ،أو كانوا ثبلثة ،وقالوا :الربح

بيننا أثبلثا ،أو كانوا أربعة ،واتفقوا على أنو الرب ح بينهم بالسوية ،فإف كاف أحدىما أكثر ماال و أكثر عمبل ،فقالوا:

لك النصف ،ولنا لكل واحد الربع ،يجوز ذلك ،وإذا كاف أحدىما مثبل عملو أكثر ،مثبل أنو يملك سيارة ،فهو

الذي يقودىا ،فهو الذي يستجلب عليها البضائع ،يسافر عليها ،ويجلب البضائع ،التي يريدوف بيعها ،ويشاركوف
أيضا في البيع ،وما أشبو ذلك ،فلو قاؿ :بصفتي أنا الذي أسافر كثيرا ،بصفتي أقود السيارة ،بصفتي ىذه
سيارتي ،أشتغل بها في ىذه الشركة ،أريد أف تعطوني أكثر منكم ،فإذا قالوا :لك الخمساف ولنا ثبلثة أخماس

رضوا بذلك.
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كانت شركة مضاربة ،فمن أحدىما الماؿ ،ومن أحدىما العمل ،أحدىما ما دفع ماال ،فإف كانت شركة عناف،

فكل منهما

082

شرح كتاب التسهيل في الفقو
.................................................................................................... ........
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ 

دفع ماال ،فإذا خسرت البضاعة ،إذا كاف رأس الماؿ مائة ألف ،وتصرؼ بها سنة وخسرت ،وما بقي إال ثمانوف،

وىذا دفع خمسين ،وىذا دفع خمسين ،نقوؿ :تحمل يا ىذا من الخسارة عشرة ،وتحمل يا ىذا عشرة.

يقوؿ :وال يتعين لواحد دراىم ،وال ربح شيء معين؛ وذلك ألنها تقتضي المساواة ،فلو قالوا :أنت يا ىذا نعطيك
من األرباح ألفا ،والباقي لنا ىل يجوز؟ ال يجوز .وذلك ألنو قد ال تربح إال ألفا ،فيكوف الباقوف ليس لهم شيء،

وقد تربح عشرين ألفا ،وإذا ربحت عشرين ألفا أعطوه ألفا ،وأخذوا تسعة عشر ،ىذا ببل شك يعتبر غبنا ،ويعتبر

ضررا.

وال ربح شيء معين؛ ألنو قد يربح أكثر من غيره ،فلو قالوا مثبل :نحن نشتري في دكاننا أقمشة وأحذية وثيابا،

ونحن ثبلثة ،أنت يا ىذا لك ربح األقمشة ،وأنت يا ىذا لك ربح األحذية ،وأنت يا ىذا لك ربح األكسية ،ىل

يجوز؟ ىم جمعوا الماؿ ،الماؿ مثبل مائة ألف ،واشتروا بثلثها كذا ،وبثلثها كذا ،ال يجوز ،بل الربح من ىذا وىذا
وىذا بينهم؛ ألنو قد يكوف ربح األقمشة أكثر فيغبنهم ،وقد ال يربحوف مثبل في األحذية ،لعدـ الرغبة فيها،

فيكوف أحدىما مغبونا ،يكوف الذين غيره أكثر منو ماال وحظا ،فهذا معنى قولو :فبل ربح شيء معين .

يقوؿ :وكذا المساقاة والمزارعة ،وتأتينا في الباب بعده ،يعني ال يجوز ازرع أرضي ،بنصف الزرع ،ولكن لي

زرع ىذا الشرب ،ولي زرع ىذا الجدوؿ ،ولي زرع ىذه البقعة ،ىذا أيضا ال يجوز؛ وذلك ألف ىذه قد تكوف

كثيرة ،والباقي قد يكوف ثمره قليبل ،فيتضرر أحدىما ،وكذلك المساقاة ،إذا قاؿ :اسق ىذا النخل إلى أف يثمر
ماذا أستحق؟ لك ثلث الثمرة ،وال يجوز أف يقوؿ :لك ثمرة ىذه النخلة وىذه النخلة وىذه النخلة ،أو يقوؿ :لك
النصف ،إال أف ىذه النخلة وىذه لي ،ليس لك فيها شيء لماذا؟ ألنها قد تثمر كثيرا ،وقد تثمر قليبل ،فيتضرر

أحدىما ،ىذه المساقاة والمزارعة.

وال يتصرفاف إال على وجو األحر ،كل منهما يحرص على أف يكوف تصرفو بما فيو ربح ،وبما فيو فائدة ،وال

يخاطراف بالماؿ؛ ألف ذلك يضر بشركائهم .

وال يبيع نساء إال بإذف ،النساء ىو المؤجل ،يقولوف :ال يبيع بالمؤجل إال أذف أصحابهم ،بقية الشركاء ،إال إذا

كاف ذلك معتادا عندىم ،أف يبيع السيارة بأقساط بدؿ ما قيمتها ،خمسوف يبيعها بستين بزيادة عشرة ،مقابل ىذه

األقساط ،أو كذلك يبيع ىذه الثبلجة ،بدؿ ما تكوف بألفين يبيعها بألفين وخمسمائة مؤجلة ،فيها الخمس فإف

ذلك جائز إذا اتفقوا على ذلك.
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ولو دفع دابتو ليحمل عليها ما حصل بينهما جاز ،صورة ذلك أف يكوف مستغنيا عن سيارتو ،أو عن دابتو

قديما ،أو يقوؿ :خذ السيارة يا فبلف ،واحمل عليها باألجرة ،وما حصلت من األجرة فهو بيننا ،أنت الذي
تتقاوؿ ،وتستأجر العماؿ للتحميل والتنزيل ،وأنت الذي تسافر ،وتقطع المسافات ،فلك نصف األجرة،
ولي نصف األجرة ،مقابل أجرة سيارتي ،يجوز ذلك من ىذا العمل ،ومن ىذه السيارة ونحوىا ،نكتفي

بهذا واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :سماحة الشيخ يوجد كتاب اسمو نيل المراـ بنظم متن الزاد للعبلمة السعد

بن عتيق -رحمو اهلل ،-وىو كما تعلموف عبارة عن منظومة نظمها لزاد المستقنع ،فهل تحتوي جميع مسائل
الزاد؟ وأيهما أفضل لطالب العلم؟

ج :حدث الفقهاء على نظم الفقو ،ومن أوسع من نظمو ابن عبد القوي ،في كنز الفوائد ،مطبوعا في مجلدين،

ثم إنو اختصره بعض مشايخ أئمة الدعوة في ىذا الكتاب ،الذي سماه نيل المراـ فهو مفيد الغالب أنو أخذ

مسائل الزاد ونظمها.

س :أحسن اهلل إليكم ،نحن شركاء في محل لبيع المبلبس ،وأحدنا يقوـ باإلشراؼ على المحل ،وبعمليات

البيع والشراء؛ ولهذا اتفقنا على نعطيو على أربعة آالؼ لاير شهريا ،مقابل مجهوده ،فهل يجوز ذلك؟ أـ أنو يعتبر

من باب تعيين الدراىم لواحد المذكور في الباب؟

ج :نرى أنو إف كاف أجرة ،أنكم استأجرتموه كعامل جاز ذلك ،وأما إذا كاف يعمل بالنسبة ،ولو زيادة ،فبل

ي جوز ،إذا كاف يعمل في ىذا المقهى ،أو في ىذا المطعم أو في ىذا المتجر ،ولو نصف الربح ،أو ثلثو أو ربعو،
ولو مع ذلك زيادة ألف أو ألفين ،فإف ىذا ال يجوز.

س :أحسن اهلل إليكم ،شخص توفي وقاؿ ألوالده :ىذه الشقة اجعلوىا صدقة جارية ،فلما توفي أراد األوالد

يبيعوا ىذه العمارة ،ولكن كيف يفعلوف بهذه الوصية؟ أي الشقة في وسط العمارة ،ىل يجوز لهم أف يأخذوا قيمة
ىذه الشقة ويجعلونها في وقف ،كجزء من بناء مسجد ونحوه؟

ج :يجوز ،إذا كاف ذلك يشق عليهم ،إذا كانت ىذه الشقة في وسط ىذه العمارة ،في ىذه الحاؿ يجوز أنهم

يقتسمونها ،ويقدروف قيمتها ،ويجعلونها في وقف خاصا كدكاف مثبل لو إيجار أو نحوه.

س :أحسن اهلل إليكم ،بعض الناس قد يوكل شخصا لشراء حاجة ،ثم يقوـ الوكيل بشرائها مثبل بعشرة ،ويأتي

بها للذي وكلو ،ويقوؿ :ادفع اثني عشر بفاتورة وغيرىا ،ويعتبر ىذه الزيادة حق لو لتعبو ،أو شيء من ىذا؟
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ج :ليس لو ذلك؛ ألنو متبرع إال إذا كاف بأجرة ،مر بنا أف الوكالة تصح بأجرة ،فعلى ىذا يقوؿ :أعطني أجرة

على عملي ،على تعبي ،إذا اشتريت بعشرة ،فأعطني تعبي على ذلك اثنين أو نحوىا.

س :أحسن اهلل إليكم ،يطلب مني مدير المدرسة شراء بعض األغراض للمدرسة ،فيعطيني صاحب المحل

ىدية لي ،ىل أخذىا مع العلم ،أف أجرة الذىاب إلى المحل ال يعطيني إياىا المدير ،وكذلك أجرة تحميل

األغراض ،وكل ىذا يتم بواسطة سيارتي الخاصة ،وخارج الدواـ؟

ج :نرى أنو لك ذلك ،ال شك أف صاحب الدكاف يعطيك ليرغبك ،حتى تشتري منو دوف غيره ،فأنت عليك

أف تؤدي األمانة ،ال تشتري منو ،وأنت تعرؼ من ىو أرخص منو ،أو من ىو أحسن منو ،فبل تقوؿ :ىذا أشتري

منو؛ ألنو يهديني ،ولو كانت سلعتو غالية ،ولو كانت سلعتو رديئة.

س :أحسن اهلل إليكم ،إذا اشتريت مثبل السيارة ،وأنا لم أرىا ،وبعتها وأنا أيضا لم أرىا ،فما حكم ىذا الشراء

والبيع؟

ج :إذا كانت موصوفة وصفا دقيقا ،فإف ذلك جاز ،فإف السيارات وإف كانت صناعتها يدوية ،لكنها أصبحت

تضبط بالوصف فيجوز ذلك.

س :أحسن اهلل إليكم ،اليوـ في صبلة الظهر رجل أخرس فاتتو الصبلة ،فلما كبر جاء رجل بجنبو ثم جاء آخر

وقدموه عليهم كإماـ لهم ،وكنت وراءىم وكاف يرفع من الركوع ويسجد وىم ال يزالوف راكعين ،فعلموا بحالو
فكانوا يتحروف رفعو فأحيانا يرفعوف قبلو فهل صبلتهم صحيحة؟ مع العلم أنهم شكوا في إعادتها.
ج :يظهر أنو ما قلب نفسو إماما ،وأنو باؽ على أنو منفرد ،فإذا كاف ذلك نرى أنهم يعيدوف.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىل صيد البر المحمي ،صيد حبلؿ أـ حراـ؟

ج :نرى أنو غير حبلؿ ،إذا كانت الدولة حجرتو ،ومنعت أحدا أف يصيد فيو ،فطاعة والة األمر واجبة.

س :أحسن اهلل إليكم ،صليت مع أشخاص متأخرين في الصبلة في المسجد ،فقمت بعد ما انتهوا من

الصبلة؛ ألنو بقي علي ركعتاف ،فأتى جماعة أخرى فقدموني إماما ،فما حكم صبلة الذين أميتهم؟

ج :ال يصح؛ ألنك صليت أوال مأموما ،ثم قمت وصليت منفردا ،ثم قلبت نفسك إماما ،ىذه التقلبات تكاد

أف تفسد الصبلة.

أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على محمد.
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باب المساقاة والمزارعة والمغارسة

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد.
قاؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل تعاىل :-باب اؼبساقاة
ذبوز يف كل شجر لو شبر يؤكل جبزء منو معلوـ ،وكذا اؼبزارعة جبزء من الزرع ،سواء كاف البذر منهما ،أو من
أحدذنا ،وعلى العامل ما جرت العادة بو ،وعلى رب اؼباؿ ما فيو حفظو.
باب إحياء الموات
من أحيا أرض داثرة ،مل يعلم ؽبا صاحب معصوـ ،فهي لو بأف يعمرىا ،دبا تتهيأ بو دبا يراد منها ،كالتحويط
وسوؽ اؼباء ،وقلع أحجارىا وأشجارىا اؼبانعة من زرعها وغرسها ،وإف حفر بئ ار فيها فوصل إىل اؼباء ملك حرشنها،
منكل جانب طبسٌن ذراعا يف العادية ،ونصفو يف البدية ،وال شنلك ما قرب من عامر وتعلق دبصاغبو ،وال معدناه
ظاىرة ،ومن جعل على شيء جعال معلوما ،فمن عملو بعد بلوغو اعبعل استحقو.
باب اللقطة
ىي على ثالثة أدرب ،أحدىا ما تقل قيمتو وال تتبعو اؽبمة ،فيملك بغًن تعريف ،الثاين اغبيواف اؼبمتنع بنفسو
من صغار السباع ،فال شنلك وال يربأ من أخذه إال أف يدفعو إىل اإلماـ ،الثالث ما عدا ذلك ،فيجوز أخذه ؼبن
أمن نفسو ،ورنب تعريفو حوال يف ؾبمع الناس ،فإف عرؼ وإال فهو كسائر مالو بعد أف يعرؼ صفتو ،فمىت جاء
طالبو فوصفو ودفعو إليو ،أو مثلو ،وإف ىلك بال بينة ،ولو تلف يف حوؿ التعريف بال تعد ،فال ضماف عليو ،وإف
كاف مما يتلف أو زنتاج معونة ،فلو أكلو أو يبيعو قبل اغبوؿ مث يعرفو.
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السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

بسم اهلل الرحمن الرحيم .

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين ،نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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يذكروف اإلجارة والمساقاة والمزارعة والمغارسة متقاربة ،فتجوز المساقاة والمزارعة والمغارسة ،المساقاة إذا

كاف ىناؾ شجر كنخل أو عنب أو تين ،أو أترج أو خوخ أو رماف ،الشجر الذي لو ساؽ يقف على ساؽ ،يسمى

سقيو م ساقاة ،يمكن أف صاحبو عجز عن سقيو ويخشى أنو يموت ،فيقوؿ آلخر :اسق ىذه الزرع ،ىذا الشجر،

ىذا الشجر المغروس ،ولك نصف الثمرة ،ولك ثلثها ،منك السقي ،ومني المؤونة ،فيكوف العامل يشتغل

بالسقي ،أحيانا تكوف آلة السقي من العامل ،يأتي بالنواضح ،وبالدالء وبالغروب ،وباألدوات األرشية ،والبكرات
والدراجات وما أشبهها ،فيقوؿ :أف أسقيو وآخذ نصف الثمرة ،أو ثلثها أو ثلثيها ،يسمى ىذا مساقاة؛ وذلك ألف

أىلو قد يتعبوف ويشق عليهم سقيو ،وىذا قد يكوف متفرغا فيشتغل بسقيو يجوز ذلك .

في ىذه األزمنة العامل ما عليو إال شغل يده ،وأما المالك فإنو ىو الذي مثبل يحفر اآلبار ،إذا اندفنت

ويعمقها إذا احتاجت ،وكذلك عليو المضخات الماكينات ،وعليو وقودىا المحروقات ،وعليو إصبلحها إذا
خربت ،وعليو قطع غيارىا إذا احتاجت إلى ذلك ،ومع ذلك قد يكوف نصيبو النصف ،أو الثلث أو نحو ذلك

لحاجتو إلى ىؤالء العماؿ ،وعجزه ىو وأىلو وأوالده عن العمل ،وكثير من أوالد المزارعين والحراثين وأىل

البساتين ،رضوا بالكسل ،ورضوا بالخموؿ ،وعادوا ال يشتغلوف شيئا إال ما قل ،وكانوا قبل خمسين أو ستين سنة

ال يحتاجوف إلى عماؿ ،بل أىل النخيل ىم الذين يشتغلوف فيها ،وأما اآلف فإنهم أوالدىم إما اشتغلوا بوظائف

حكومية ،ولو كانت قليلة ،وإما جلسوا بدوف عمل أحدىم يمكن أنو يدخل ،ويقوؿ :يا عامل افعل كذا يا عامل،
افعل كذا ،الحاصل أف ىذا ما يدؿ على ضعف الهمم .

سألت أحد أىل النخيل في األحساء ،فذكر أننا عندما أقوياء ،كنا نحن الذين نعمل فيها ،فنحرث األرض،

ونصلح الطرؽ ،ونلقح ونركب ونقطع األشواؾ ونسقي ونصرـ ،وكنا أقوياء ،وأما اآلف فسألتو :أين أوالدكم؟
بلهجتو قاؿ :دشروىا يعني أىملوىا ،فهكذا يحتاج إلى جلب عماؿ يعملوف على ىذه النخيل .

فتجوز المساقاة إذا كاف الشجر لو ثمر يؤكل ،مثل التمر والعنب والرماف والخوخ ،والتين واألترج والبرتقاؿ

والموز ،وما أشبهها بجزء منو معلوـ لك ربعو ،ولك ثلثو ونحو ذلك ىذه المساقاة .

أما المغارسة يكوف لك أرض ،وفيها ماء وفيها آبار ،ولكنك ال تقدر على العمل فيها ،فتتفق مع العامل،

وتقوؿ :مني األرض ،ومني الغرس أشتري لك جذوع الغرس ،وأنت تغرسها ،وتسقيها مني البئر ،ومني األدوات
المضخات والماكينات وإصبلحها ،فيغرس ىذا الشجر ،ويعمل عليو حتى يثمر بجزء من الثمرة ،الجزء عادة

يكوف للعامل ،وقد يتأخر الثمر ،النخيل قد تتأخر أربع أو خمس سنوات ما حملت بعد ذلك تحمل ،العنب
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يحمل في أوؿ سنة ،وكذلك التوت والرماف والزيتوف ،واألترج والبرتقاؿ ونحو ىذه ،الغالب أنها تحمل في

السنة األولى ،ثم في السنوات بعدىا يزداد حملها ،وتزداد أغصانها امتدادا ،فهذا يسمى مغارسة ،مني األرض

والشجر ومنك غرسها وسقيها ،مني اآلبار وأدوات السقي ،ومنك تسقي بها ومنك تشغيلها ،وتصريف الماء

وإصبلح الطرؽ ،وحفر السواقي ،ىذه مغارسة وتصح بجزء من النخل ،أو من الشجر ،بأف يقوؿ اعمل عليو ،وإذا

أثمر فإنا نقتسمو ،أعطيك جزأه األيمن ،ولي جزأه األيسر ،أو يشتركاف في الثمرة.

وأما المزارعة ،فإف الزرع ىو الذي يحصد في السنة مرة ،فيحتاج إلى السنة بعدىا إلى زرع آخر ،البر والشعير

والذرة والدخن ،ىذه عادة أنها تزرع ثم بعد زرعها ،إذا استحصدت حصد الزرع ،ثم يزرع في السنة الثانية ،مكانو

فقد يك وف عندؾ أرض ،ولك فيها آبار ،وعليها مثبل ما يسمى بالرشاش ،الذي يدور حولو ويرشها ،أو كذلك
ماكينة تخرج الماء ،وتجمع الماء في خزاف مرتفع ،ثم بعد ذلك يفرغ ويمشي مع سواقي ،ويسقي ذلك الزرع،

وعادة يكوف الزرع إذا كاف يسقى لماكينة أو للنواضح ،أنو يجعل حقوال وأشرابا ،فمنك الزرع يعني منك األرض،

ومنك البئر ،ومن العامل الشغل ،أنو يشغل الماكينة ،ويشغل الرشاش ىذا ،وكذلك أيضا يصلح طرؽ الماء،
ويعمل عليو إلى أف يستحصد ،ولو جزء من الزرع يحدد الجزء ،لك ربعو لك خمسو ،أو ما أشبو ذلك ،البذر

يكوف منهما ،مني نصف البذر ومنك نصفها ،أو يقوؿ :المالك البذر مني ،أو يقوؿ :العامل لي البذر ،وأستحق
زيادة ،يعني كالثلث بدؿ الربع ،إذا قمت أنا بالبذر ،فيتفقاف على أف البذر من واحد منهما ،أو من كليهما .

فيقوؿ :على العامل ما جرت العادة بو ،فهو الذي يسوؽ النواضح ،إذا كاف السقي على النواضح التي ىي بقر

أو نحوىا ،أو يشغل الماكينة ،ويجعل فيها وقودىا المحروقات ،وىو الذي يصلح مجاري الماء ،وإذا امتؤل البئر
يفجره إلى غيره ،وعادة أنو ىو الذي يحصد ،عندما كانوا يحصدوف بالمنجل ،يحصدوف الزرع ،يحشونو كما

يحش الحشيش النابت ،وفي ىذه األزمنة ،وجدت ىذه الحصادات ،التي تحصد الزرع ،ثم فيها أيضا صفايات

تصفي البذر ،وتخرج التبن ،فإذا كانت أجرتها على المالك ،فإنو يأخذ زيادة على العامل .

كذلك صاحب الماؿ ،عليو ما فيو حفظو ،يقوـ بحفظ ملكو ،إذا انهدمت الحيطاف ىو الذي يقيمها ،وإذا

انهدمت البئر فهو الذي يقيمها أيضا ،يقيم ىذه البئر أو إذا اندفنت يحفرىا ،إذا غار الماء يحفره ،وكذلك إلى

أف يحصل ما يكوف سببا لبقاء الملك .
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باب إحياء الموات
كيفية اإلحياء

عندنا باب إحياء الموات ،الموات ىي األرض المنفكة عن االختصاصات ،وملك معصوـ ،التي ليست خاصة
لفبلف ،وليست ملكا لفبلف ،كلمة معصوـ يدخل فيها أي يعم ،المعصوـ الذي ىو المسلم ،والمعصوـ الذي ىو

الذمي ،فبل بد أف تكوف ىذه األرض ليس فيها اختصاص لفبلف ،وال ملك لفبلف ،واالختصاص مثل اإلقطاع،

الحكومات تقطع بعض األفراد ،وتسمى اآلف منح ،فيقولوف :منحناؾ يا فبلف ىذه األرض ،أرضا زراعية ،أو أرضا

سكنية ،فهذه ىي المنح واإلقطاع ،فإذا كانت ىذه األرض قد أقطعت لفبلف فبل يملكها من أحياىا ،وإذا كانت

قد ملكها ىو أو أبوه أو أجداده ،فبل تملك باإلحياء ،ال بد أف تكوف سالمة من االختصاص ،وسالمة من الملكية

من ملك معصوـ .

وتكوف داثرة ال يعلم لها صاحب معصوـ ،إذا أحيا أرضا داثرة ،يعني ميتة ليس فيها عبلمات ،ال يعلم لها

صاحب معصوـ ،فإف من أحياىا فهي لو ،من أحياىا ملكها ،أما إذا كاف فيها عبلمات ،أنها قد أحييت وجد فيها

آبار ،ولو كانت اآلبار قد اندفنت ،وجد فيها آثار غنى القصور ،ولو كانت القصور قد تهدمت ،فإنها ال تملكك
بل الذي يعتدي عليها يعتبر معتديا على حق مسلم ،ويعتبر ظالما ،وىو معنى قولو   ليس لعرؽ ظالم حق
 يعني إنساف غرس عرؽ شجرة في أرض ظلما ،فبل حق في ىذه األرض التي غرس فيها وىو ظالم .

وفي الحديث يقوؿ 

 من أحيا أرضا في غير حق مسلم فإنو يملكها  ىكذا في غير حق مسلم،

فإذا كاف في حق مسلم ،فإنو ال يملكها ،وما ذاؾ إال أنها مملوكة قبلو ،وليس لو أف يحييها ويعتبر نفسو قد
أحياىا؛ ألنو قد ملكت قبلو .

كيفية اإلحياء ،أوال أف يأمرىا بما تتهيأ بو لما يراد منها ،يأمرىا إف كاف يريد السكنى ،فيبني فيها بناء يصلح

للسكنى ،ولو غرفة واحدة يسقفها ،يصدؽ عليو أنو قد أحياىا ،وىكذا أيضا إذا أرادىا مزرعة أحاط عليها

حيطاف ،ىذه الحيطاف تستدير حولها بحيث أنها ال تدخلها األدباش ،يعني الحائط يعني أرضو مثبل خمسة أذرع،
أو أربعة أذرع ،تمنع البهائم كالغنم ونحوىا من دخولها ،يعتبر قد ملكها في ىذه األزمنة ،يعملوف ما يسمى

بالعقم ،وىو أف يرفعوا فوقها ترابا يدير حولها يرتفع نحو متر ونصف أو قريبا منو ،فالدواب ونحوىا ال تستطيع
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أف تصعده الرتفاعو فيكوف ىذا قائما مقاـ الحائط وأما ما يسمى بالشبك ،فإنو ال يملك ألنو ينقل؛ وألنو يقطع؛

وألنو يطوى فبل يكوف إذا أحاطها بشبك ،فبل يكوف قد ملكها .

كذلك أيضا مما يملكها سوؽ الماء إليها ،إذا كانت ليس فيها ماء ولكنو ساؽ الماء إليها مع ٍ
ساؽ مع

جدوؿ ،ولو مثبل من خمس كيلو جاء بهذا الماء ،معها في ىذه الحاؿ أيضا إذا وصل الماء إليها وزرعها وسقاىا

ملكها بهذا الماء ،وال يملكها لو ج اء الماء محموال ،لو جاء بالماء في وايت مثبل ،وصبو فيها وزرع فيها ،وصار
يسقيها بهذا الوايت ،ال يسمى مالكا ،وكذلك لو زرع فيها ونبت الزرع بالمطر ،وىو ما يسمى بالبعل البعوؿ،

وكذا لو غرس شجرا ،ونبت ذلك الشجر وأثمر من المطر ،وىو ما يسمى بالعيثري ،فإف ىذا ال يملكها؛ ألف ىذا

الماء الذي جاء بو في الوايت أو في براميل ،أو في قرب ،ال يملك فبل بد أف يجلب الماء مع ساؽ ،أو يحفر

فيها ،ويخرج الماء ويسقي فيها من مائها ىي ،فإف ذلك يكوف ملكا لو .

ومن إحيائها إذا قلع أحجارىا وأشجارىا التي تمنع من زرعها وغرسها ،يعني إذا وجد فيها غابات كبيرة ،ثم إنو

قلع شجر العضاة ،وقلع األحجار التي كانت تمنع من حرثها ،سواىا حتى صارت صالحة للزرع ،ففي ىذه الحاؿ

يصلح أف تكوف ملكا لو؛ ألنو قد فعل فيها ما يكوف سببا في إحيائها .

ويملكها أيضا إذا حفر فيها بئرا ووصل إلى الماء ،فإنو يملك البئر ويملك حريمها ،حريمها يعني حماىا من

كل جانب خمسين ذراعا في العادية ،ونصفو في البادية ،العادية القديمة إذا وجد في األرض بئر قديمة ،يمكن
أنها بعد عاد ،قوـ ىود أو بعد ثمود قوـ صالح ،أو يعني ألناس قد بادوا ،وقد ىنوا وقد أتى عليها مئات السنين،

ولكنو حفرىا إلى أف وصل إلى الماء ،فهذه البئر لها حريمها ،خمسوف ذراعا من كل جانب ،من كل جانب من
جوانبها األربع خمسوف ذراعا ،وذلك بذراع معتاد ،قدروه بأربع وخمسوف سنتي الذراع المعتاد .

وأما إذا كانت جديدة ابتناىا ىو ،ابتدأىا فهي بدية ،فإف حريمها خمسة وعشروف ذراعا ،من كل جانب ،جاء ىذا

في حديث أف حريم العادي خمسوف ذراعا ،والبدي خمسة وعشروف ،وفي حديث آخر حريم البئر مد رشاىا،
الرشاء ىو الحبل الذي يربط بو الدلو ويدلى ،فإذا كاف الرشاء يعني طولو عشروف ذراعا ،فإنو يجعل حولها

عشروف ذراعا من كل جانب ،وإذا كاف الذراع أطوؿ فإنو يزاد؛ ألنو ذكروا بعض اآلبار في الشماؿ ،أف عمقها
قالوا :إف عمقها أربعة وتسعوف باعا يعني بالباع الذي ىو مد اليدين ،يمكن أنو قريب من ثبلثة أذرع ونصف ،ىذه

عمقها ،ومن المعلوـ أنها تحتاج إلى الرشاء الذي يجر ،كانوا قديما يدلوف الدلو ،وإذا امتؤل يمسكو واحد قوي أو

اثناف ،ثم يجرونو على البقرة ،المحالة يجرونو إلى أف يصلوا إلى منتهى المكاف المحدد ،وىناؾ من يتلقفو ويصبو،
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فمعنى ذلك أف ىذه البئر قد يكوف حريم ها إذا كاف مد رشاىا قريبا من ثبلث مائة وستوف ذراعا ،ما يدؿ على أنو

أولى أف يقاؿ حريم البئر مد رشاىا.

واآلف يسقوف على السيارة ،يربطوف فيها الدلو ،أو الدالء الكبيرة في مؤخر السيارة ،والقائد قد ركبت الحباؿ

على ىذه البكرات ،فيجرىا بالسيارة يعني يسير إلى أف تخرج الدالء ،ثم يتوقف ويلقفونها ،ويصبوف الدالء ،ثم

بعد ذلك يرجع إلى قفاه ،إلى أف تصل الدالء وىكذا ،فبل بد أف يكوف لها حريم ،فحريمها مد رشاىا .

يقوؿ :وال يملك ما قرب من عامر ،وتعلق بمصالحو؛ وذلك لحاجة أىلو إليو ،ال يملك باإلحياء ،القرية تحتاج

إلى متسعات ،الش عاب التي حوؿ القرية يحتاجوف إليها ،ترعى فيها غنمهم وبقرىم ،وىم سكاف ال يستطيعوف أف
يتنقلوا كما تتنقل البوادي ،فؤلجل ذلك لو جاء إنساف وقاؿ :ىذا الشعب أنا أحييو؛ ألنو ليس ألحد ،فلهم أف

يمنعوه ،ويقولوف :ىذا مرعى دوابنا ،إذا أحييتو فأين تذىب دوابنا؟ أغنامنا وأبقارنا ونحوىا ،يمنع ألنو يتعلق
بمصلحتو .

ومثل ذلك مجاري الماء السيوؿ ونحوىا ،ال تملك أيضا؛ وذلك ألف الذي يملكها سوؼ يمنع جريانها،

وجرياف الماء معها ،بحيث أنهم يتعطلوف ،أىل الحروث ونحو ذلك ،وأيضا الذي يحييها ال بد أنو إذا جاءت

السيوؿ ،فإنها تحمل متاعو وتفسد عليو بنيانو؛ فؤلجل ذلك ال يتعرض لها .

كما ذكر أف رجبل رأى من نفسو قوة ،فنزؿ في وسط الوادي أو قريبا منو ،ومد بناءه عليو ،مد بناءه في وسط

الوادي ،فزاره أحد أقاربو فقاؿ :نعم المكاف إال أنك ضيقت على جارؾ ،فقاؿ :أبدا ليس لي جيراف أضايقهم،

فقاؿ :جارؾ ىذا الوا دي ،ظن أنو قد تحصن ،جاء الوادي يجري جريانا كبيرا ،فحمل بناءه كلو ،فأصبح أثرا بعد
عين؛ فؤلجل ذلك ينصح أال ينزؿ قرب األودية .

وكذلك أيضا اإلنساف إذا بنى دارا ،أو أحاط حائطا على المزرعة ،يجعل أماـ بابو متسعا ،ىذا المتسع ينيخ

فيو إبلو ورواحلو ،وفي ىذه األزمنة يكوف موقفا لسياراتو ،فبل يملك لو جاء أحد يريد أف يملكو ،فلو أف يمنعو،

وما يحتاج إليو من ملقى كناساتو وقمامتو ،وما أشبهها ،فإف ذلك من مصلحتو فليس ألحد أف يتجرأ عليو ويملكو

.

"وال معدنا ظاىرا" أي وال يملك المعدف الظاىر؛ ألنو للمسلمين ،ينتفعوف بو جميعا فبل يختص بو أحد ،سواء

كاف ذلك المعدف ثمينا أو رخيصا ،المعدف في األصل ىو الذي يعدف في األرض ،يعني يثبت فيها ،يقاؿ عدف
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منها شيء مما ينتفع الناس بو ،حتى ولو كاف رخيصا ،كالجص الذي يأخذونو ،ويبيضوف بو الحيطاف ،فإذا كاف في

ىذه األرض جص ،يكرأونو ثم يحرقونو ثم يكسرونو ،فإنو ال يجوز أف يختص بو أحد .

وكذا معدف الملح ،الممالح المعروفة ،ال يجوز ألحد أف يختص بها ،بل ىي لمن احتاج إليها ،إذا كانت عين

يأتي الماء من السماء ،ثم بعد مدة لشدتها ولملوحتها ،ينقلب الماء والتراب ملحا ،ينتفع الناس بو ،وىكذا لو

كاف بها معدف كحوؿ مثبل ،أو معدف رصاص ،أو معدف حديد ،أو معدف نحاس ،أو معدف صفر ،أو معدف شيء
من المعادف التي ينتفع بها ،حتى ولو فضة أو ذىبا ،فإنها تكوف للمسلمين عموما .

وىكذا أيضا المعادف العادية ،اآلف وجدت ىذه المعادف الجديدة ،كاآليل والبتروؿ والنفط ،ونعيش بها ،ىذه

المعادف وجدت أيضا جديدة ،فإذا عثر عليها إنساف ،فإنو ال يملكها ،بل من احتاج إليها أخذ منها ،لكن إذا

احتاجت إلى تعب ،فإنو يكوف أحق بها من أخرجها وتعب فيها ،مثل اآلف البتروؿ النفط والقطراف الزفت
وأشباىها ،ىذه ما تخرج إال بعد تعب؛ فؤلجل ذلك يكوف الذين يستخرجونها أحق بها ،وال تكوف عادية يعني

للناس ،وىكذا أيضا لو عثر على معدف في نخلو ،بين نخبلتو التي أحاطها ،فإنو ال يدخل أحد حائطو وبيتو إال

بإذنو ،ال يجوز أف يتجرأ أحد على دخوؿ منزلو ،أي بدوف إذف .

الحمى واإلقطاع
ومما ذكروا ىنا حكم الحماء ،الحماء الذي يحميو اإلنساف ،ويمنع غيره من الرعي فيو ،عادة أف الملوؾ

يجعلوف لهم حمى ،كما قاؿ النبي 

 أال وإف لكل ملك حمى ،أال وإف حمى اهلل محارمو  فيجوز

للملوؾ أف يجعلوا لهم أرضا محمية ،أي إذا نبت بها النبات يحمونها لدوابهم ،وألغنامهم ولخيولهم ونحوىا،
وبقيت األرض على الناس على المواطنين ،يحمونها ىذه التي ىم بحاجة إليها ثبت  أنو  حمى النقيع 

وحمى عمر 

المسلمين .

الربدة ،وكذلك غيره من الصحابة حموىا لمصلحة المسلمين ،ولكن ال يجوز أف يضيقوا على

ومما يتكلموف فيو اإلقطاع ،ثبت  أنو  أقطع أبيض بن حماؿ -أحد الصحابة -أقطعو أرضا ،ثم ذكر لو
أف تلك األرض فيها عد يحتاجو الناس  العد ىو الماء الذي يتوارده الناس ،إذا كاف مشتركا بين الناس فبل
يجوز ألحد أف يختص بو ،بل يكوف بين المسلمين عموما ،وال يختص بو فبلف دوف غيره .

قاؿ 

 الناس شركاء في ثبلث في الماء والكؤل والنار  الكؤل ىو العشب ،الناس شركاء فيو ،معناه
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األراضي
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الواسعة التي في البراري ،الناس شركاء فيها ،وكذلك المياه ثبت  أنو  نهى عن بيع نقع الماء . 
الماء يعني نقع الماء الذي في البئر ،وكذلك أيضا نهى عن بيع فضل الماء ،وقاؿ   ال يمنعن أحدكم

فضل الماء ليمنع بو الكؤل  يعني يقوؿ :أمنع الناس ال يجدوف من ىذه البئر ،مع أف ىذه صحراء وليس ىو
بحاجة إلى مائها؛ ألف بها ماء عميق ،يكفي لسقي شجره ،يكفي لسقي دوابو ،فيقوؿ :أمنع الناس؛ حتى ال يرعوا

أرضي التي قد حميتها؛ ألنهم إذا وردوا ىذا الماء فإف دوابهم وأغنامهم تأكل ىذا المرعى  ،ال يمنعن أحدكم
فضل الماء ،ليمنع بو الكؤل . 

ومما يتعلق بالحماء ،تقسيم ماء السيل ،إذا جاء السيل فإنو يسقي بو األدنى فاألدنى ،وذلك لقضية الزبير،

كاف ىناؾ رجبل من األنصار لو نخل وبستاف ،فيأتيو سيل الحرة ،الحرة الشرقية ،يأتيو ويكوف ىو أوؿ من يمر بو
فيسقي نخلو ،ثم يفجره على من بعده ،ثم إف النبي  أقطع الزبير قطعة أرض ،ثم إف الزبير أحياىا وغرس فيها،
وكانت ىي األقرب إلى ذلك السيل ،إذا جاء السيل حجره الزبير وسقى بو ،فغضب ذلك األنصاري ،وقاؿ :أنا

صاحبو أنا أقدـ منك ،أنا أسقي بو من عدة سنين ،وأنت أرضك ومكانك جديد ،فخلو لي وال تسق بو قبلي ،فإني
أنا أقدـ منك ،فقاؿ الزبير :أنا أقرب إليو ،عند ذلك ترافعوا حكم النبي  للزبير؛ ألنو أقرب ،وقاؿ  :اسق
يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارؾ  فقاؿ األنصاري :يا رسوؿ اهلل أف كاف ابن عمتك ،اتهم النبي  أنو جار
في الحكم؛ ألنو كاف ابن عمة النبي  غضب  وقاؿ للزبير  :اسق يا زبير ثم احبس الماء؛ حتى يبلغ إلى
الجدر ،ثم أرسل الماء إلى جارؾ  فاستوفى للزبير حقو ،فدلنا ذلك على أف األقرب ىو األحق ،الذي ىو
أقرب إلى مجرى السيل ىو أحق ،سواء كاف متقدما أو متأخرا .

باب الجعالة

ذكر بعد ذلك الجعالة ،وغيره يجعلوف لها بابا ،ولكنو اقتصر وجعل لها ىنا سطرا وبعض سطر ،من جعل على

شيء جعبل معلوما ،فمن عملو بعد بلوغو الجعل استحقو ،أف يجعل شيئا معلوما ،أو أجرا معلوما لمن يعمل لو
عمبل معلوما ،أو مجهوال ،مدة معلومة أو مجهولة ،ىكذا يعرفوف الجعالة ،كبناء حائط ،أو حفر بئر ،أو رد ضالة،

أو رد لقطة ،أو حفظ آبق ،أو ما أشبو ذلك ،فإنو إذا فعلو بعد إذنو بالجعل فإنو يستحقو.
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فإذا قاؿ :جعلت على بناء ىذا الحائط خمسين ،فإف من بناه بعد ذلك استحق الخمسين ،وإف اشترؾ بو
جماعة وبنوه ،قسمت بينهم أو قاؿ مثبل :من حفر لي ىذه البئر إلى أف يصل إلى الماء ،فلو كذا وكذا ،فلو
خمسوف أو مائة ،أو نحو ذلك ،فإنو والحاؿ ىذه ،إذا حفرىا استحقها ،وإف كانوا مجموعة استحقوىا ،اشتركوا
في الحفر فيقتسمونها .
وىكذا لو قاؿ من رد عبدي اآلبق فلو خمسوف ،أو لو عشرة ،فمن رده يستحقها ،ىذا يسمى جعالة ،وىكذا

من رد علي لقطتي ،ضاع مني نقود أو متاع ،من جاء بو فلو كذا ،من جاء بو استحق ذلك الجعل ،قريبا وجده أو

بعيدا ،من أتى بضالتي يعني شاة فقدت ،أو بقرة أو ناقة ،من جاء بها فلو مائة ،أو لو خمسوف ،يسمى ىذا جعبل،

ويسمى عملو عمل الجعل ،أي طلب الجعالة ،وىو عقد جائز ،يجوز فسخو؛ وذلك ألنو تعامل مع عدـ معين،
ليس مع إنساف بعينو.

أما إذا كاف مع إنساف بعينو ،فإنو يسمى إيجارة ،إذا قاؿ مثبل :استأجرتك أف تبني ىذا الجدار بمائة ،ىذا

يسمى إيجارة ،وإذا قاؿ :من بنى ىذا الحائط فلو مائة ،ما يسمى أجرة بل يسمى جعالة ،واإليجارة عقد الزـ،

العقد رغب فسخو ،بخبلؼ الجعالة فهي عقد جائز ،يعني أنو يجوز فسخو ،فإذا فسخو قبل أف يعمل العامل ،فبل

شيء للعامل ،أنا قلت :من بنى جداري فلو مائة ،وأنتم ما بنيتموه اآلف ،لقد ألغيت ىذه الجعالة ،أما إذا عملوا
بعضو قبل أف يتراجع ويفسخ ،فإنهم يستحقونو بقدر ما عملوا ،يقولوف :أنت ما رجعت إال بعد ما بنينا نصف

الجدار ،أو حفرنا نصف البئر ،فيقوؿ :أعطيكم أجرة أتعابكم ،أعطيكم ما جعلتموه لي ،يعني نصفا أو ثلثا أو

نحو ذلك .

وبعد ذلك ذكروا باب اللقطة ،قبل ذلك نعرؼ أف النبي  كاف يقطع األرض لمن يحييها ،أخذوا من ذلك
أنو ال يجوز إحياء األرض إال بإذف اإلماـ ،وىو ما يكوف عليو إقطاع ،فإنو أقطع الزبير تلك األرض التي من
الحرة ،وأقطع أبيض بن حماؿ ،وأقطع غيره؛ فؤلجل ذلك يترجح قوؿ بعض العلماء ،أف األرض ال تملك إال

باإلقطاع ،الذي ىو المنح ،ىذا قوؿ أبي حنيفة ،وأما األئمة فإنهم يروف أف من أحياىا ملكها ،بإذف اإلماـ أو
عدمو ،العمل اآلف على أنو يحتاج إلى إذف اإلماـ؛ ألنو إذا أخذوه بدوف إذف ،وبدوف منح أو إقطاع ،فإنهم قد

يأخذوف ماال محترما ،أو ماال لمعصوـ ،وقد يأخذ بعضهم أكثر مما يستحق ،ويعطل الناس عن إحياء ىذه

األرض ،التي يمكن إذا حرثت أف ينتفع الناس بها .
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فلذلك الفتوى اآلف على أنو ال بد من إذف اإلماـ ،في اإلقطاع وفي المنح ونحوىا ،قليلة سكنية أو كثيرة

زراعية ،الفقهاء حددوا الزراعية ،أنها إذا حفر بئرا للزرع فلو حماىا ثبلثة مائة ذراع ،من كل جانب ثبلث مائة
ذراع؛ وذلك ألف الزرع في ذلك الوقت كاف على اإلبل والبقر ،ويكتفوف بالشيء اليسير ،وأما في ىذه األزمنة

فبعد وجود المضخات ،وبعد وجود ىذه الرشاشات وما أشبهها ،فإف األصل أنها تحتاج إذا أقطع إلى مساحة ،قد
يقوؿ :ال يكفيني إال نصف كيلو من كل جهة بقدر ىؤالء الرشاشات ونحوىا فلو ذلك .

فعرؼ بذلك أف األرض اآلف لما أنها أصبحت حكومية ،فبل تملك إال بإذف اإلماـ ،إما باإلقطاع أو بالمنح

ونحوىا ،وأف من منح أرضا يشترطوف عليو أف يعمرىا في ثبلث سنين ،أو خمس سنين ،وإذا لم يعمرىا ولم

يحيها ،فإنو يستحق أف تنزع منو ،وأف تمنح لغيره؛ حتى ينتفع بها؛ ألنو إذا عطلها بقيت منفعتها ضائعة .

باب اللقطة

لقطة ما تقل قيمتو
باب اللقطة ،وىي ماؿ أو مخ تص ضل عن ربو ،وتتبعو ىمة أوساط الناس ،ما الفرؽ بين الماؿ والمختص؟
الماؿ ما يتموؿ ،ويمكن بيعو ،والمختص ما لصاحبو بو خصوصية ،وإف لم يكن ماال ،ولقد تقدـ في أوؿ البيع،
في شروط البيع ،يتقدـ أف من شروط البيع أف يكوف المبيع ماال ،وىو ما يجوز االنتفاع بو بكل حاؿ ،فإذا لم

يكن ماال ،فبل يجوز بيعو ،وال يجوز كذلك أيضا ،وال يسمى ماال .

وأما المختص فيدخل فيو الشيء الذي لفبلف بو خصوصية ،مع أنو ال يباع ،ككلب صيد ،ال يجوز بيعو ،ولكن

إذا ضل عن ربو وجدتو ،فأنك ترده عليو ،وكذلك جلد ميتة قبل الدبغ ،إذا عرفت بأنو لفبلف ،لكنو سقط ،فلك

أف ترده عليو؛ ألف ىذا لقطة .

ثم ذكروا أف اللقطاء على ثبلثة أضرب ،أحدىا ما تقل قيمتو وال تتبعو الهمة ،فيملك بغير تعريف ،ودليل ذلك

أنو 

سئل عن العصا والحبل يجدىا اإلنساف ،فقاؿ  :ينتفع بو وال يعرفو  إذا وجدت عصا من جريد

مثبل أو من سلم ،فإنك تعرؼ أف صاحبها ال يرجع من مكاف بعيد ،فلك أف تنتفع بها ،أو وجدت قطعة حبل،
يعني كذراع أو ذراعين ،العادة أنو إذا سقط من إنساف فإنو ال يرجع يطلبو ،فهذا ال تتبعو ىمة أوساط الناس .
وكذلك ثبت أنو  وجد تمرة في الشارع في الطريق فرفعها وقاؿ   :لوال أف أخشى أف تكوف من الصدقة

ألكلتها  التمرة ال تتبعها ىمة أوساط الناس ،فيجوز تملكها ،بدوف أف يعرفها ،وىكذا كل قطعة كل شيء ال
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تتبعو الهمة ،أنو ي عذر من وجده أف يأخذه ،إذا وجد مثبل رغيفا ساقطا ،فإنو يرفعو؛ وذلك ألنو نعمة ،فليس لو أف
يتركو على األرض ،وإذا أخذه فإنو يملكو وال حاجة إلى أف يعرفو .

يقوؿ :تتبعو ىمة أوساط الناس ،يعني الناس يمكن أف يقسموا ثبلثة :ضعفاء الهمة ،وىم الذين فقرىم شديد،

ىؤالء يمك ن إذا سقط منهم تمرة ،يرجع يطلبها ،أو سقط منهم مثبل خرقة منديل أو نحوه ،فإنو يطلبها ويرجع
ويتتبعها ،وىؤالء ال يلتفت إلى ىمهم ،وال إلى الشيء القليل منهم ،القسم الثاني األثرياء واألمراء ونحوىم ،لو

سقط من أحدىم مائة أو مائتاف ،ما اىتم بها ،وال رجع يطلبها ،وال أعلن عنها ،وال اىتم بها؛ ألنها ال تضره ،ولو

ألفا أو أكثر ،أما القسم الثالث فهم أوساط الناس ،عادة إذا سقط من أوساط الناس لاير فإنو ال يرجع يطلبو ،وال
يقوؿ :من وجد لي رياال ،لو قالو باألسواؽ ألنكر عليو الناس ،فقالوا :أنت وأموالك كثيرة مع ذلك تهتم بهذا

الرياؿ ؛ فلذلك ال يلتفت لمثل ىؤالء ،وإنما الوسط أوساط الناس ،أوساط الناس إذا سقط منو لاير أو رياالف أو
خمسة أو سقطت منو سلعة تساوي ىذا المقدار ،فإنو ال يطلبها ،وال يهتم منها ،وأما إذا سقط منو خمسوف أو

عشروف ،فإنها تهمو؛ ألف لها وقع فبل بد أنو يطلبها ،أو يرجع يتتبع أثره ،رجاء أف يجدىا ،فهذه ما تقل قيمتو ،وال

تتبعو الهمة ،يملك بغير تعريف .

لقطة الحيواف
الثاني الحيواف الممتنع بنفسو ،من صغار السباع ال يملك ،ال يبرأ من أخذه إال أف يدفعو إلى اإلماـ ،أو يعرفو

حتى يجد صاحبو ،مثل اإلبل والبقر والخيل وما أشبهها ،العادة أنها تمتنع من الذئاب ،الذئاب وما أشبهها الذئب
والضبع والكبلب العاقرة ونحوىا ،ىذه تمتنع منها البقر واإلبل والخيل ونحوىا ،ففي ىذه الحاؿ إذا وجدىا ال
يتعرض لها سئل النبي  عن ضالة اإلبل فغضب وقاؿ   :ما لك ولها معها سقاؤىا ،يعني بطنها ،وحذاؤىا

يعني أخفافها ،ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاىا ربها  جعل ذلك في ىذه اإلبل ،وكذلك تلحق بها ضالة
البقر ،فبل يجوز التقاطها ،العادة أف البقرة ال تذىب بعيدا ،والعادة أنها ترجع من نفسها ،وأنها ترجع إلى معلفها،

فبل يجوز ألحد أف يلتقطها .

يرخص في أوالدىا؛ يعني ألنها قد تفترس ،ولد الناقة يسمى فصيبل ،وولد البقرة يسمى عجبل ،وولد الشاة

يسمى سخلة ،فهذه ال شك أنها ال تمتنع ،يعني الفصيل يعني ال يمتنع من السبع ،وكذلك العجل؛ وذلك لصغره،
فكثيرا ما يفترس ،لكن عادة إذا كاف مع أمو ،فإف أمو تحميو ،البقرة أو الناقة تحميو ،وال يقدر الذئب على أف
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يتجرأ عليو ،يمكن أف يفترسو األسد؛ وذلك ألف األسد شديد القوى ،وأنو عسوؼ ،وأنو شديد العدو ،وكذلك

النمر ،ولكن العادة أنها قليلة األسود والنمور ونحوىا ،وأف الشائع الموجود بكثرة ىو الذئاب.

ىذا ال يملك إذا وجد من اإلبل أو البقر وأخذه معو ،فإنو يضمنو إذا أضاعو ،إذا أىملو وأضاعو ،وال يبرأ من

أخذه إال أف يدفعو إلى اإلماـ ،يعني إلى أمير البلد ،أو واليها ،وىكذا لو أخذ شيئا من الغنم ودخل في مالو ثم
أطلقو ،فإنو يضمنو ،رجل كاف لو غنم في زريبة ،ثم إف أوالده وجدوا معها شاة ،ليست لهم ،فقاؿ :أخرجوىا في

ظلمة الليل ،أخرجوىا ولما أخرجوىا افترست ،فحكم عليو بغرامتها؛ وذلك ألنو عرضها للذئاب ،وكاف عليو أف

يحفظها حتى يسلمها إلى أىلها ،أو يسلمها إلى القاضي ونحوه ،فأما كونو دخلت مع غنمو ،وأىلها يمكن أنهم
طلبوىا فلم يجدوىا ،ولما دخلت مع غنمو أضاعها فأخرجها ،فإنو يضمن ،ال تبرأ ذمتو إال إذا دفعها إلى اإلماـ .

لقطة النقود وغيرىا
القسم الثالث :ما عدا ذلك ،تروف أف اللقطة ثبلثة أضرب ،األوؿ ما قيمتو قليلة ،والثاني الحيواف الممتنع من
السباع ،الثالث ما عدا ذلك ،يدخل في ذلك النقود بأي نوع ،الرياالت أو الدوالرات أو الدينارات ،أو غيرىا من

النقود ،يدخل في ذلك أيضا أمتعة أطعمة وجدتها ،أو وجدت أمتعة يعني أواني أو أكسية ،أو أحذية لها قيمة،

فإذا التقطها فبل بد من التعريف .

ىل األفضل أنك تأخذ اللقطة أو أنك تتركها ،إذا كنت آمنا نفسك على أنك واثق بأنك سوؼ تعرفها التعريف

الكامل ،وأنك تضمن نفسك أال تتعدى عليها ،ففي ىذه الحاؿ األولى أنك تأخذىا؛ ألنك إذا تركتها قد يأخذىا
من يجحدىا ،وكذلك إذا خفت عليها نفسك ،أنك نفسك تضعف ،وتقوؿ :أنا بحاجة إلى ىذا األلف أو األلفين،
أو المائة والمئات ،أنا بحاجة أنفقو على نفسي ،وبعدما أجد أرده كتمتو ،وبقيت سنة وأنت كاتما لو ،صاحبو تطلع
في طواؿ ىذه السنة ،تطلع أف أحدا ينبو عليو ،وأف أحدا ينشد ىذه الضالة ،مضت السنة ،وىو لم يجد لم يجده

من يعرفها ففي ىذه الحاؿ تكوف ضامنا لها وال تدخل في ملكك .

وكذلك أيضا الذي ال يبادر بتعريفها ،األصل أنو يبدأ بتعريفها من وقت العثور عليها ،وال يؤخره بل يبادر

بذلك ،يجب التعريف حوال في مجامع الناس المجتمعات ،وال يعرفها في المساجد ،ولكن يقف عند الباب عند
باب ىذا المسجد ثم يقوؿ :مثبل من لو ضالة وجدت قبل شهر ،أو نصف شهر أو يومين ،أو نحو ذلك ولو أف
يبين جنسها ،من لو ضالة من النقود ،وال يقل من الرياالت وال الدوالرات ،أو الجنيهات وال الدنانير من النقود،

099

شرح كتاب التسهيل في الفقو
............................................................................................................
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ 

يعرؼ الناس النقود أنها األثماف ،وإف كانت من غيرىا ،قاؿ :من فقد ماال من األقمشة من األكسية ،وال يقل

قميصا وال سراويل ،وال إزار بل يقوؿ قماش؛ ألنو إذا سمع ذلك انتبو صاحبها .

فيبقى سنة يعرؼ عند أب واب المساجد ،األسبوع األوؿ كل يوـ مرة مرتين ثبلث مرات مرة في ىذا المسجد،

ومرة عند المسجد الثاني ،الذي في الحي الفبلني ،أو ما أشبو ذلك إلى أف يتم أسبوع أو أسبوعين ،بعد ذلك

يبدأ يعرؼ في األسبوع مرتين أو ثبلثا ،وفي األسواؽ والنوادي ،والمجتمعات والطرؽ ونحوىا ،من فقد لقطة من
نوع كذا من نوع النقود ،من نوع القماش ،من نوع األواني ،من نوع الفرش وما أشبو ذلك ،فهكذا يكوف نهايتها،

يعني إلى أف يتم شهرين ،وىو يعرؼ كل أسبوع ،كيوـ الجمعة ويوـ الثبلثاء .

بعد ذلك لو أف يعرؼ كل شهر مرة أو مرتين ،إلى أف يتم سنة ،إذا جاءه من يدعيها فبل بد أنو يسألو ،متى

فقدت لقطتك ،ما نوعها إذا قاؿ :إنها رياالت ،من أي فئة؟ ىل من فئة الخمسين ،أو من فئة المائة ،أو من فئة
المائتين ،أو من فئة خمسمائة ،يذكر لو وكم عددىا ،ىل ىي خمسمائة؟ أو ست أو ألف أو أكثر أو أقل ،وإذا

قاؿ :إنها أمتعة ،ما ىي إذا قاؿ :إنها قدر إنو صحن إنو إبريق ،إنو كذا وكذا مما ينتفع بو .

وىكذا إذا قاؿ إنو قماش ،سألو ىل ىو قميص أو عمامة أو سراويل ،أو فانيلة أو نحو ذلك ،فبل بد أف

يستفصل ،وإذا لم يأتيو من يعرفها طواؿ الحوؿ ،فإنو يدخلها في مالو وتكوف كسائر أموالو ولك،ف في حديث
زيد بن خالد سئل النبي  عن اللقطة فقاؿ   :اعرؼ عفاصها ووكاءىا وعددىا ،ثم عرفها سنة ،فإف جاءؾ

صاحبها وإال فهي لك  عفاصها الخرقة التي توضع فيها ،اعرؼ اكتب أنها مثبل فيها شرطة بيضاء أو حمراء،
أو سوداء أو صفراء ،وأف طوؿ الخرقة كذا وكذا شبرا أو شبرين ،وعرضها كذا وكذا .

كذلك أيضا اعرؼ وكاءىا ،الخيط الذي تعقد بو ،اعرؼ عددىا ولونها ،إذا كانت نقودا ،فإنك تقوؿ مثبل إنها

من فئة خمسمائة ،من فئة مائتين ،من فئة مائة من فئة خمسين ،من فئة عشرة أو خمسة أو لاير أو عشرين أو
نحو ذلك ،أنها دنانير ،دنانير بحرانية أو كويتية أو عراقية ،ونحو ذلك إنها دوالرات أمريكية ،إنها ليرات مثبل

لبنانية ،وىكذا تكتبها .

تحتفظ بهذا الكتاب فصاحبها قد ال يأتي إال بعد سنوات ،إذا جاءؾ صاحبها فإنك تدفعها إليو ولو بعد

سنين ،وإال قبل ذلك ،وبعد الحوؿ تكوف من جملة مالك ،في مدة الحوؿ ال يجوز لك أف تتصرؼ فيها ،بل

تبقيها فبل تطبخ في القدر ،وال تلبس الثوب ،وال تأكل في الصحن ،مثبل ،وال تعمل فيها شيئا يتلفها ،فبل تأكل
من األرز وال
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توق د الشمعة مثبل ،وال تستعمل األدوات مثبل األنوار ونحوىا ،بل تبقى عندؾ كوديعة ،وإذا تمت السنة ،ولم يأت
أحد فإنك تدخلها في جملة مالك ،تكوف كسائر مالك بعد أف تعرؼ صفتها .

يقوؿ :متى جاء طالبو فوصفو فدفعو إليو ،فإذا جاء صاحبو ،فقاؿ :ضل مني كتاب ،أو سقطت مني نعاؿ ،أو

ضل مني قميص أو سراويل ووصفو ،فإنو يدفعو إليو ولو كاف قد أنفق عليو يطالبو ،بما أنفق عليو عند المعرؼ،

إذا قاؿ :أنا أعطيت المعرؼ عشرة أو مائة ،الذي ينادي عند األبواب فهو الذي كاف سببا في أنك أتيت لتطلبو؛

ألنك سمعت من يعرؼ ،فعلى ىذا إذا جاء ووصفها ،،فإنو يدفعها إليو وإال فإنها كسائر مالو بعد أف يعرؼ

صفتها.

ومتى جاء طالبو ووصفو دفعو إليو أو مثلو ،إف ىلك لو أنو ىلك ،فإنك تدفع مثلو فإذا استعملت الثوب فبلي

فإنك تعطيو ثوبا مثلو ،أو استعملت الكتاب فتمزؽ أعطو مثلو ،أو مثبل لبست الحذاء واستمتعت بو ونحو ذلك،
أو أك لت األرز أنت وأىلك ،أو البر ونحوه تلف ،فإنك تدفع إليو مثلو وال حاجة إلى بينة؛ وذلك ألف بينتو
وصفو ،فإذا كاف ىذا الوصف ،إذا كاف وصفا دقيقا ،فإنو يملكو إذا كاف وصفا دقيقا ،يعرؼ بأنو مالكو أنو ىو

الذي يملكو ،وصف لك أنواع النقود ،ووصف لك عددىا ،فبل تقل ائتني ببينة ،قد ال يكوف قد ال يجد بينة،

يشهد أف ىذا مالو؛ ألنو ىو أعلم بمالو ،فيكوف ىو الذي يملكو .

يقوؿ :لو تلف بحوؿ التعريف ،ببل تعد فبل ضماف؛ وذلك ألنو يعتبر في حوؿ التعريف أمانة ،فلو احترؽ

الثوب أو الكتاب ،أو مثبل تحطم الزجاج بدوف تفريط ،منو فإنو ال يضمن بل يعتذر ،ويقوؿ :صحيح أنا وجدت

كئوسا ،واحتفظت بها ،ولكن سقطت من بعض األوالد بدوف تفريط ،وتكسرت ونحن ما تعمدنا ،وجدت ثيابا

واحترقت ،أو سرقت ،فهو معذور ،وال ضماف عليو ،وأما بعد الحوؿ؛ فؤلنها تدخل في ملكو ،وإذا دخلت في

ملكو فإنو يضمنها؛ ألنو خلطها مع مالو سواء ك انت مأكولة ،كأكياس أكياس بن أو بر ،أو أرز أو نحو ذلك،
خلطها مع مالو ،إما في تجارتو ،صار يتاجر بها ،وإما مع طعامو جاء ليأكل منها ،فإنو يضمنها إذا جاء صاحبها .

وإف كاف مما يتلف أو يحتاج إلى معونة ،أكلو أو باعو قبل الحوؿ ثم يعرفو؛ ألف تركو يؤدي إلى فساده ،فإذا

وجد مثبل بطيخا ،فالبطيخ األصل أنو يفسد ،ما يبقى إال مدة يسيرة ،أو قرعا أو باذنجانا أو طماطم ،أو حتى

بصبل؛ ألنو يفسد إذا مضى عليو مدة ،يعني الحاصل الشيء الذي ال يبقى ،حتى ولو لحما أو نحوه ،وجده في

ىذه الحاؿ ،إذا تركو فإنو يفسد ،لو أف يأكلو ويكتب أوصافو ،ولو أف يبيعو ،ويكتب أوصافو ،ثم بعد ذلك يبدأ
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بالتعريف ،ويحتفظ بالقيمة ،قيمتو كذا وكذا ،وقد أكلتو؛ ألني خشيت عليو الفساد ،وىذه قيمتو ،إذا عرفو وجاءه

صاحبو ،فإنو يدفعو إليو ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :قلتم -حفظكم اهلل :-ويجوز مساقاة على جزء من الشجر ،فيقوؿ لك

الجهة اليمنى ،ولي الجهة الشماؿ ،أشكل علي ذلك ،كأف فيو غرر ،فقد يثمر شق دوف شق ،وىو معارض

للحديث ،نهينا عن الحديث غير واضح ،لكن فيو إشكالو.

ج :يكوف ىذا بعد أف يثمر ،يعني ىذا الشجر اغرسو في ىذه األرض ،واسقو إلى أف يثمر الشجر ،وينبت

نخبل أو زيتونا ،أو رمانا ،وإذا أثمر ونبت اقتسموه ،فيقتسمونو فيقوؿ :لك ىذا ولي ىذا ،أو لك ىذا ولي ىذا،

على حسب تراضيهما ،يستهماف على ذلك بالقرعة ،أو بالتراضي.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا أقطعت أرضا من الدولة للسكنى ،وأعطيت إياىا للسكنى ،فبعتها فهل يجوز

لي ذلك أـ ال؟

ج :في األصل في ىذه األزمنة ،أف ىذه المنح أنها تمليك ،أنها للملكية ،يقطعونو ولو كاف اإلنساف عنده

سكن ،يقولوف :من باب اإلرفاؽ بو ،فيملكها باإلقطاع.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :إذا ملكت أرضا بإحياء شرعي ،فهل لي أف أقتل كل بهيمة تعتدي على زرعها،

أو نحو ذلك؟

ج :ال شك يذكروف ذلك في باب الغصب ،أنو إذا جاءت البهائم في الليل ،فإف أىلها يضمنوف ،وإذا جاءت

في النهار فبل ضماف عليهم  ،إذا جاءت في الليل فلصاحب الزرع أف يعقلها يقيدىا ،ويربطها إلى أف يأتي أىلها،
فيطالبهم بما أفسد يعني أفسدت عليهم.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل يقوؿ :ىل يكفي أف أعرؼ اللقطة في الصحف والمجبلت ،في أقل من

سنة ،أـ يشترط أف أعرفها بنفسي؟

ج :يكفي ذلك ،ولكن ليس الصحف مقروءة لكل أحد ،ولكن مع الصحف أيضا التعريف في األسواؽ ،وال

بد من سنة.

س :أحسن اهلل إليكم ،إذا وجدت فراشا جديدا ساقطا في طريق سيارات مزدحما ،فأخذتو ،ولو تركتو ألتلفتو

السيارات ،ثم دفعتو إلى أحد العماؿ الفقراء كصدقة ،فما حكم ذلك؟
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ج :األولى أنك أيضا تعرفو؛ ألنو ال بد أف يكوف لو أىل ،فتقوؿ :عند باب المسجد ،أو في األسواؽ ،إنو من

سقط منو متاع صاحب سيارة ،سقط منو بعض المتاع ،فمن كاف صاحبو ،فإنو يأتي إلى مكاف فبلف ،أو يتصل

بالهاتف الفبلني.

س :أحسن اهلل إليكم ،وشخص نما تجارتو على بيع الدخاف ،ثم صار اآلف عنده عقارات وتجارة كبيرة ،وىو

قد تخلص من الدخاف الذي قد أسس تجارتو عليو ،فماذا يعمل اآلف؟

ج :ننصحو بأف يكثر من الصدقات ،يكثر من صدقات مالو ،ورجاء أف يكوف ذلك مطهرا لما سبق.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على نبينا محمد.
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باب اللقيط
تعريف اللقيط

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبٌن والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء واؼبرسلٌن ،نبينا ؿبمد
وعلى آلو وصحبو أصبعٌن ،أما بعد:
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل :-باب اللقيط ،وىو الطفل اؼبنبوذ ،مسلم إف وجد يف بلد فيو مسلم يولد
ؼبثلو ،وما وجد عنده أو قريبا منو ،فلو نفقتو منو وإال من بيت اؼباؿ ،وحضانتو لواجده إف كاف عدال ،ولو وجده
متنقل ،أو من يرد نقلو إىل البادية مل يقر معو ،ومن ادعاه غبق بو نسبا ال دينا ،ولو ادعاه صباعة وتساووا ،أري القافة
فلحق دبن أغبقوه بو ولو بالكل ،وإال مًناثو وديتو يفء ،واهلل تعاىل أعلم.
باب السبق ،ال رنوز جبعل إال يف خف وحافر ونصل ،فإف كاف من غًنذنا فهو ؼبن سبق ،وإف كاف من
أحدذنا فسبق ،أو جاءا معا أحرزه اؼبخرج ،وإف سبق اآلخر أخذه ،فإف أخرجا معا جاز ؿبلل كافيهما ،فإف
سبقهما أحرز سبقهما ،وإف سبق أحدذنا أحرز سبقو ،وأخذ سبق صاحبو ،وال بد ممن ربديد اؼبسافة والغاية،
واإلصابة وصفتيهما وعدد الرشق ،وإدنا تكوف اؼبسابقة على اإلصابة.
باب الوديعة ،وىي أمانة ال تضمن بغًن تعد ،مثل أف زنفظها بدوف حرزىا ،أو رنحدىا وحنو ذلك ،فإف قاؿ:
ما لك شيء مث ادعى ردىا ،أو تلفها قبل ،خبالؼ ما أودعتين شيء ،والعارية مضمونة إف مل يتعد ،وذبوز يف كل
منفعة ال بضع ومسلم لكافر ،ويرجع ما مل يأذف بشغلو بشيء يضر بو إف رجع.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،صلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين نبينا محمد ،وعلى آلو
وصحبو أجمعين ،لما ذكر اللقطة ذكر بعدىا اللقيط ،وىو طفل ال يعرؼ نسبو ،وال رقو ،نبذ أو ضل ،وأخذه

فرض كفاية ،وذلك حفاظا على األنفس؛ ألنو بشر وآدمي ،وحرمة اآلدمي واحترامو واجب على المسلمين جميعا،

وواجب أيضا على غير المسلمين ،والعادة أنو إذا كاف صغيرا يحكم بإسبلمو ،ولو كاف ابن غير رشدة ،الغالب أنو

يكوف ابن زنا .
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المرأة عادة قديما ،إذا زنت أخفت نفسها ،ثم إذا ولدت فهذا الولد إذا ولد حيا ،فإنها تلقيو في أحد المساجد،

أو في أحد الطرؽ؛ ليأخذه من ىو موكل بذلك ،ويحضن وىذا ىو الواجب لمن وجده ،وال يجوز لها أف تجمع

بين كبيرتين ،يعني بعضهن -والعياذ باهلل -تقتل ولدىا ،إذا ولدت من الزنا ،فتجمع بين كونها زنت وحملت
وقتلت ،وبعضهن تخشى من اإلثم الكبير ،فتلفو في خرقة ،وتلقيو في طرؼ طريق ،أو في أحد المساجد؛ حتى

يحتضن ،وإلى اآلف أماكن حضانة لهؤالء اللقطاء ،يلتقطونو ثم يحتضنونو ،ويربونو ويعلمونو ذكرا كاف أو أنثى ،إلى

أف يشب ،ويشب وىو ال يعرؼ لمن ىو ،ولكن يسمونو باسم مناسب ،وينسبونو نسبا مناسبا ،حتى يعرؼ بهذا

النسب ،وحتى ال يتعقد إذا لم يعرؼ من ىو نسبو ،والناس حولهم يعرفوف أنسابهم .

وأحيانا يكوف طفبل كبيرا ،يعني ابن سنة أو سنتين ،أو ربما أف أىلو يتبرموف من النفقة عليو؛ لضيق حالتهم

وفقرىم وفاقتهم ،فيلقونو في بلدة ،أو في قرية من القرى ،وإذا وجد فإنو يجب على من وجده أف يحتضنو ،وأف
يصلح حالتو وال يجوز تركو يموت ،والناس ينظروف ،بل يؤخذ ويحتضن وينفق عليو .

وىكذا أيضا قد يوجد ف ي البراري ،أف بعض األعراب يتبرموف من أوالدىم إذا كثروا ،فإذا انتقلوا من مكاف

تركوا طفبل لهم ،أو أطفاال على طريق المارة ،ورحلوا وتركوه ،وإذا مر أحد من عابري السبيل وجدوا ىذا الطفل،

فهل يجوز لهم تركو ،ال شك أف تركو تعريض لو للموت ،وتعريض أف تأكلو السباع؛ لذلك ال بد من أخذه احتراما
لؤلنفس ،فهؤالء العابروف والمسافروف يأخذونو ويحتضنونو ويربونو ،ولهم على ذلك أجر؛ ألنهم أحيوا نفسا ،وقد

قاؿ اهلل تعالى:

               

 )1(       ىكذا أخبر تعالى ،أف من أحيا نفسا متعرضة للموت ،فكأنما أحيا
الناس جميعا ،فلهم أجر على إحياء ىذه النفس التي ىي متعرضة للموت .

وإف كانت اآلية عامة للكبير والصغير ،ولكن الكبير عادة أنو يتكلم ويطرؽ األبواب ،ويعرؼ نفسو ويحرص

على إنقاذ نفسو ،وأما الطفل الصغير فإنو عرضة إلى الضياع ،فهو اللقيط .

وحكمو أنو مسلم إذا وجد في بلد فيها مسلموف ،ولو لم يكن بها إال مسلم واحد كبير يولد لمثلو ،إذا كاف

أىل البلد كلهم كفارا إال رجبل مسلما ،وذلك المسلم بالغ عاقل يمكن أف يولد لمثلو ،فيؤخذ ىذا الطفل ويربى
على أنو مسلم ،معلوـ أنو ال يعبر عن نفسو؛ لصغره لو قيل :لو لمن أنت ؟ يعني من أبوؾ؟ ىل أنت مسلم أو

 - 1سورة المائدة آية .39 :
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كافر؟ ال يتكلم لصغره ،فبل جرـ ال بد أنو يحكم بإسبلمو؛ ألنو األصل لقوؿ النبي   كل مولود يولد على
الفطرة  يعني على فطرة اإلسبلـ لقولو تعالى              :

( )1فيحكم بأنو مسل م ،ويحكم بأنو حر؛ ألنو ىو األصل ،ولو كاف في البلد إماء كثير مملوكات ،مع أف العادة أف
المملوكة ىي التي ال تبالي بفعل الزنا ،أو أف سيدىا يكرىها على ذلك ،كما ذكر في العهد النبوي ،أف بعض

المنافقين يرسل أمتو ويقوؿ :اذىبي فابغي لنا ،يعني يكرىها أف تكوف بغيا ،مقابل أنها تجلب لو مهر البغي ،الذي
ىو محرـ ،نهى اهلل تعالى عن ذلك بقولو          :

()2

ال

تلجئوىن وتلزموىن بالبغاء ،الذي ىو الزنى .

فهكذا إذا صار في البلد نساء من األحرار ،فإف ىذا الطفل يحكم بحريتو ،وال يقاؿ إف أكثر الزنا في اإلماء

والمملوكات ،بناء على األصل ،إذا وجد ىذا اللقيط فما وجد معو أو عنده أو قريبا منو ،فإنو لو؛ وذلك ألف

الذين يضعونو قد يضعوف معو ماال ،صرة من نقود في اللحاؼ الذي جعل عليو ،صرة يعني دراىم أو دنانير ،أو

حليا أو شيئا لو قيمة ،إذا وجد معو في لحافو أو فراشو ،فإنو لو ،وإذا أخذ فإنو ينفق منو عليو ،وأحيانا يربط معو
شاة من ضأف أو معز ،وتكوف لو ويرضع من لبنها ،إذا كاف فيها لبن .

وكذلك ما وجد قريبا منو مدفونا ،فإنو يكوف لو ،يحكم بأنو لو ،وأف أىلو وضعوا ذلك حتى ينفق عليو ،ينفق

عل يو منو ،فإذا لم يوجد معو شيء ،فإف النفقة عليو من بيت الماؿ ،روي أف رجبل من الصحابة وجد لقيطا منبوذا،
مضروب لمن يكوف جاء بما فيو ريبة ،فلما
مثل
ٌ
جاء بو إلى عمر بن الخطاب  فقاؿ :عسى الغوير أبأساٌ ،
أخبر بأنو لم يلتقطو ،يعني خاؼ أنو التقطو يريد أف يسترقو ،فلما أخبر بأنو عدؿ ،وليس من الذين يختطفوف

األطفاؿ ،عند ذلك قاؿ عمر 

خذه ونفقتو علينا ،ووالؤه لك ،يعني أنك كولي ووكيل وننفق عليو ،فأمر

بإخراج نفقة لو من بيت الماؿ؛ ولهذا قاؿ :وحضانتو لواجده إف كاف عدال ،ذلك الرجل الذي جاء بهذا اللقيط،

ما دفعو إليو عمر حضانتو ،إال بعد أف تأكد من عدالتو ،وبعد أف عرؼ أنو ثقة ،وأنو عدؿ ،ىذا ىو السبب ،فإذا
كاف عدال موثوقا ،فإنو يكوف أولى بحضانتو.

 - 1سورة الروم آية .31 :
 - 9سورة النور آية .33 :
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أم ا إذا كاف الواجد مما يتنقل ،يعني كثير األسفار ،ففي ىذه الحاؿ يأخذه الوالي ويعطيو من يحتضنو ،من

يحضنو من المسلمين ،ىاىنا دار لمثل ىؤالء ،يحضنوف فيها وينفق عليهم من بيت الماؿ ،إلى أف يشبوا ،فإذا

كاف ذلك الواجد متنقبل من بلد إلى بلد ،وكثير األسفار ال يستقر في بلد ،فإنو يؤخذ منو ويجعل بيد إنساف أمين
ثابت مستقر .

وىكذا إذا كاف البلقط أو الواجد بدويا ،يتنقل من بلد إلى بلد ،أو من برية إلى برية ،يتبع غنمو أو إبلو ،فبل

يقر في يده ،بل يجعل في يد من يصونو ،ومن يحافظ عليو ومن يربيو .

أحكاـ اللقيط
ومن ادعاه لحق بو ن سبا ال دينا ،إذا جاء إنساف وقاؿ :ىذا ولدي ،يعني قد تركتو في المكاف الفبلني ،فحرصا

على اتصاؿ نسبو ،يلحق بو ،ويكتب أنو ابن فبلف ،ىكذا ذكروا يلحق بو نسبا ،حتى يتصل نسبو ،وال يبقى

مجهوؿ النسب ،فإف الشرع يحرص على اتصاؿ النسب ،وعدـ ضياع نسبو؛ ليعرؼ من ىو ابنو أنك ابن فبلف،
الذي من األسرة الفبلنية ،من القبيلة الفبلنية ،حتى يثبت قلبو وال تضعف نفسو .

وال يلحق بو دينا ،إذا كاف ذلك المدعي غير مسلم ،إذا كاف يهوديا أو نصرانيا ،أو مجوسيا أو بوذيا أو

ىندوسيا ،أو شيوعيا أو قبوريا ،فبل يقر معو على دينو؛ ألنو حكم بأنو مسلم فإسبلمو ثبت عندنا ،فبل ينتقل إلى

دينا غير دين اإلسبلـ ،وإذا ادعاه جماعة ،فقدـ صاحب البينة ،جاء إنساف من اثنين ببينة يشهدوف أنو ىو ولد

على فراشو من زوجتو أو أمتو ،وأنو ضل منو فإنو يلحق بو .

فإف تساووا يعني كل منهم جاء ببينة ،أو لم يكن لهم بينات ،واشتبو األمر ففي ىذه الحاؿ يعرض على القافة

الذين يعرفوف الشبو ،ىناؾ أناس عندىم ذكاء ومعرفة قوية بالشبو ببشرة اإلنساف ،وعروقو وطولو وقصره ،وما إلى
ذلك ،فيقولوف :ىذا الطفل ابن ىذا الرجل ،وأنت يا الثاني دعي ،فليس ىو لك ،ىذا إذا لم يترجح أحدىما

ببينة ،أو لم يتنازؿ أحدىما عن الدعوة ،فإنها لمن ألحقتو القافة بو .

ذكر أف جماعة اثنين أو ثبلثة زنوا بامرأة ،ولما حملت كاف ذلك في الجاىلية ،فتداعوا الولد كل يقوؿ :إنو

لي ،وىي تعترؼ أف كل منهم وطئها ،وأنها حملت وال تدري أليهم ،فعرض على قافة ،فعند ذلك شك القافة،
وقالوا فيو شبو بالثبل ثة أو باثنين ،فتعجب عمر أيخلق من ماء اثنين؟ فقالوا :اشتركوا فيو ،اشترؾ ىذاف االثناف أو
الثبلثة في ىذا المولود ،إذا خلق من مائهما ،فألحقو عمر بهما ،وتعجب من ذلك أنو كيف يكوف ىذا .
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األطباء اآلف ينكروف ،ويقولوف :ال يمكن أف يخلق من اثنين؛ ألف الحيوانات المنوية ىي التي يحصل -بإذف اهلل-
لقاح البويضة من واحد من تلك الحيوانات ،سواء كاف لهذا ،أو لهذا ،أو لهذا ،فبل يمكن أف يكوف من اثنين،

ولكن إذا أقر ذلك عمر ،وأقر ذلك أولئك القافة ،فإف ذلك ليس بمستحيل .

يقوؿ :وميراثو إذا لم يجده أحد ،ولم يعرؼ ،ميراثو وديتو فيء ،إذا لم يكن لو أوالد ،فإف ميراثو لبيت الماؿ،

وكذلك ديتو ،إف قتل تكوف لبيت الماؿ؛ ألنو ال وارث لو .

باب السبق
فائدة السباؽ

انتهينا من باب اللقيط ،باب السبق كلمة السبق يراد بها المسابقة على األقداـ ،أو على الخيل ،أو على
الحمر ،أو على اإلبل ،أو المسابقة بالرمي ،أو المسابقة بالسفن ،أو في ىذه األزمنة بالسيارات ،أو بالدرجات،
ِ
المتسابقين ،بأف يتبرع أحد
يعني السباؽ ،وأف السبق بفتح الباء ،فإنو العوض الذي يجعل ألولئك المتسابقيَن أو
الحاضرين بمائة أو مائتين أو نحوىا ،ويقوؿ :ىذه للسابق ،ىذه الدراىم للسابق؛ ألجل أف كل منهما يحفزه ذلك
على أف يتدرب على السباؽ؛ وذلك ألف في السباؽ فائدة ،سواء السباؽ على األقداـ ،أو السباؽ على الخيل،

أو على اإلبل أو نحوىا .

فائدتو أوال تقوية العضبلت والبدف ،بحيث أنو يكوف صلبا قويا شديدا ،إذا قهر فإنو يغلب من يريد قهره ،وفي

ذلك فائدة.

وفائدة ثانية ،وىي أف يستعد للحاؽ ،إذا انهزـ عدوه ،وكاف جيدا في السير ،فإنو يسبق القوـ حتى يدرؾ ذلك

الهارب ،وإذا أدركو أوثقو إلى أف يأتي القوـ الذين بعده أو قتلو .

وكاف من جملة السابقين أو السباؽ من الصحابة سلمة بن األكوع ،في باب األحاديث أف بعض العدو أغاروا

على صرح المدينة ،ولما أغاروا عليو نهبوه ،وىم قوـ كفار ،ولم يرىم إال سلمة ،فرفع صوتو بقولو :يا صباحاه،
يعني المسلمين؛ لينبههم حتى يدركوا صرحهم ،ثم إنو كاف راميا ،فصار خلف أولئك المحاربين ،وكلما قرب؛ لقوة
سيره رماىم بقوسو ،فتركوا بعض الصرح ،ثم أدركهم فرماىم إلى أف تركوا الصرح ،ثم بعد ذلك صار يرميهم
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ويتركوا بعض أمتعتهم تخفيفا ويهربوف ،ولكنو مع ذلك يدركهم ،وكلما تركوا شيئا من األمتعة جعل عليها حجارة

حتى يعرفها المدد الذين يأتوف بعده ،فهذا دليل على أف اهلل تعالى أعطاه قوة .

 وفي غزوة حنين لما كاف المسلموف متوجهين إلى حنين من مكة ،ونزلوا منزال ،أي جاءىم عين للمشركين

جاسوس أناخ بعيره ،وقلب النظر فيما معهم وأكل معهم ،ثم قاـ مسرعا وركب بعيره ،وأسرع السير فعرفوا أنو
جاسوس للمشركين ،فقاؿ  أدركوه كاف أسبقهم سلمة ،فاشتد في أثره راجبل إلى أف أمسك بخطاـ بعيره وأناخو
وقتلو ،فقاؿ  من قتلو قالوا :ابن األكوع ،قاؿ  :لو سلبو أجمع . 
فهكذا فائدة السباؽ الذي يتدرب على السبق وقد ثبت  أنو  سابق عائشة فسبقها مرة ،أو فسبقتو لما

كانت صغيرة ،ثم سابقها بعد ذلك فسبقها ،وقاؿ :ىذه بتلك . 

وتسمى أيضا المصارعة؛ لما فيها من التدرب والتمرف على تقوية العضبلت ،وتقوية الجسم ،فإف اإلنساف قد

يبتلى بمن يصارعو من الكفار ،أو من األعداء ،فإذا كاف متدربا على ذلك ،فإنو يصرع من صارعو ،ويتغلب

عليهم ،فهكذا تكوف فائدة السباؽ.

السباؽ على جعل

وال يصح بجعل إال في ثبلثة ،قاؿ النبي 

 ال سبق إال في نصل أو خف أو حافر  النصل ىو

السهاـ ،وكانوا يرموف بالسهاـ أيهم يصيب السهم ،فإنو يستحق الجعل ،ينصبوف لهم ىدفا كعظم أو لوح أو نحو
ذلك ،نحو مائة ذراع أو قريبا منو ،ثم يرمونو بالسهاـ ،السهاـ يقطعونها من أعواد العضاة ،ويحددوف رأس السهم،

حتى يكوف كرأس الم خيط ،ويجعلوف الطرؼ الثاني متشعبا؛ حتى يندفع بذلك الوتر ،ثم يجعلونو بذلك الوتر،

ويجروف طرفي ذلك القوس الذي ىو كنصف دائرة ،يجرونو بهذا الذي يسمى الوتر ،فإذا تقارب طرفاه أطلقوه،

لوى ،فإذا اندفع فإنو يدفع
فهذا السهم يندفع؛ وذلك ألنو إذا تقارب اندفع بقوة ،كما يندفع الحديد الذي يُ َ
السهم ،وأقصى ما يصل إلى أربعمائة ذراع.

فالحاصل أنهم إذا رموا بهذه السهاـ ،فإف الجعل للمصيب ،الذي يصيب ىذا الهدؼ ،فكاف النبي 

يحثهم على التعلم ،ولما مر بقوـ ينتصلوف -يعني :يرموف -قاؿ  :ارموا بني إسماعيل فإف أباكم كاف راميا

 وفسر قوؿ
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اهلل تعالى :

                         

 )1(  قاؿ  :أال إف القوة الرمي ،أال إف القوة الرمي  يعني تعلموا الرمي على أي اآلالت،
وليس على القوس فقط ،الذي كاف يُرمى بو قديما ،فقد وجدت ىذه البندقيات التي يرمى بها ،والتي قد يذىب

السهم نحو ألف متر أو أكثر ،ووجدت المدافع التي أيضا يتعلم عليها ،والتي ىي شبيو بالمنجنيق القديم،

ووجدت ىذه األسلحة الجديدة :الرشاشات والمسدس ونحوه والشوذاف ،وكذلك أيضا المصفحات والمدرعات
وما أشبهها ،تدخل في قولو   ارموا بني إسماعيل فإف أباكم كاف راميا . 

وأنو يستحب الرمي ،يستحب تعلم الرمي لما فيو من التدرب ،التدرب على األسلحة التي يحصل بها النكاية في

األعداء ،النكاية في إصابتهم وفي ضربهم ،فهكذا يتعلم الرمي ،وقاؿ 

 من تعلم الرمي ثم تركو فهو نعمة

كفرىا  أو كما قاؿ ،إف ىذا النصل ،وأما الحافر فهو الخيل ،السباؽ على الخيل مشروع ،وقد قاؿ ابن
عمر   سابق الرسوؿ  بين الخيل المضمرة والتي لم تضمر ،وجعل أمد التي ضمرت إلى نخل بني زريق
من ثنية الوداع ،إلى نخل بني زريق التي ضمرت جاء أمدىا إلى كذا  المضمرة ىي التي تعلف إلى أف تسمن،
وينبت لحمها وتقوى عظامها ،ثم قبل يوـ السباؽ بيومين يقطعوف عنها العلف إلى أف تضمر ،ويذىب ما في بطنها

قوتها فإذا انطلقت في الميداف كانت خفيفة؛ بحيث أنها قد تسير
وتكوف خفيفة ،ثم بعد يعلفونها قوتا يمسك على ّ
نحو ثبلثين كيلو أو أربعين سيرا شديدا وىي لم تتعب ،فهذه جعل لها اثني عشر ميبل ،يعني أكثر أو قريبا من ثبلثين

أو أربعين كيلو.

وأما التي لم تضمر التي ب طونها كبيرة فإنها ثقيلة فجعل لها ميبل واحد ،قريبا من كيلوين إال ربعا ،فهكذا

السباؽ على الخيل؛ وذلك ألف الخيل قديما ىي التي يسابق عليها ،وىي التي يقاتل عليها ،وىي التي تصبر على

القتاؿ ،وتعرؼ الكر والفر ،وكانوا يكثروف من اقتنائها ويمدحونها ،ويشترونها بأثماف رفيعة ،حتى قاؿ بعض

الشعراء:
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فهكذا يقاسمونها المعيشة ،ما يدؿ محبتهم لها ،وإف كاف في ىذه األزمنة زىد فيها كثير.

وأما الخف فالمراد بو اإلبل ،أي السباؽ على اإلبل؛ وذلك ألنها تحمل كثيرا ،فهي أكثر ما يقوى على

األحماؿ ،قاؿ تعالى )1(              :وىي أيضا مما
يقاتل عليو ،يركبونها في القتاؿ ويسيرونها وإف كاف سيرىا ليس سريعا كسير الخيل ،ولكنهم يقاتلوف عليها ،فهكذا

السباؽ ،يسابق عليها ،وإذا سبق فإنو يستحق الجعل.

يقوؿ :الجعل يسمونو السبق ،إذا كاف متسابقاف اثناف فيتبرع باألجرة واحد خارج عنهما ،فيقوؿ :تسابقا أيكما

سبق فلو مائة ،ىذا جائز؛ وذلك ألف السبق الذي ىو العوض تبرع بو إنساف من الخارج ،فيقوؿ :أيكما سبق فلو

ىذه المائة ،أو ىذه المئات ،ىذا إذا كاف من غيرىما ،فمن سبق فهو لو.

يقوؿ :أحيانا يكوف العوض من أحدىما ،يعني مثبل الكبير قاؿ :أنا أدفع مائتين ،ىذه سبق ،ىذه أجرة ،فإذا

دفع مائتين فإما أف يسبق ىو أو يسبق صاحبو ،فإف سبق الدافع فإنو لو ،يعني إذا قاؿ :أنا أدفع مائة ومائتين،

فق ّدر أنو ىو الذي سبق -ىذا الدافع -أخذ ذلك العوض ،أخذ ذلك الماؿ ،فإف وصبل معا لم يتقدـ أحدىما
ُ
يُعبّر عن ذلك بقولو :جاءا كفرسي رىاف ،فرسي رىاف الذي أحدىما محاذ لآلخر لم يتقدـ ولو بخطوة ،فلمن
السبق في ىذه الحاؿ؟ للمخرج ،إذا جاءا معا فهو للمخرج ،وإذا سبق المخرج فهو لو ،أما إذا سبق اآلخر

الذي ما أخرج فإف السبق أيضا لو ،بمعنى أنو يستحقو؛ ألنو سبق ،ولو أنو ما أخرج شيئا ،وال يكوف قمارا؛ ألنو

دفع ألجل فائدة.

يقوؿ :فإف أخرجا معا جاز محلل يكافيهما ،معنى ذلك أنهما اثناف ،أخرج ىذا مائة وىذا مائة ،في ىذه الحاؿ

يحتاجوف إلى ثالث ويسمى المحلل ،فإذا دخل معهما ثالث فإنهما يتسابقاف ،إذا سبق ىذا المحلل فهو لو ،وإذا
سبق أحدىما فهو لو ،يعني ىما اثناف ،من ىذا مائة ومن ىذا مائة ،وىذا ثالث دخل معهما ،سبق ىذا الثالث

الذي ما دفع ،يأخذ العوض ،سبق واحد من الذين دفعوا يأخذ مائتو ومائة اآلخر ،وىكذا لو سبق الثاني يأخذ
مائتو ومائة الثاني؛ وذلك ألف ىذا العوض جعل لمن سبق.
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وال بد من تحديد المسافة ،ذكرنا أف النبي  حدد المسافة للمضمرة ،اثني عشر ميبل ،والتي لم تضمر ميل،
وإذا كاف السباؽ على اإلبل ،فبل بد أيضا من تحديد مسافة ،تبدأ من كذا إلى كذا ،ويركب واحد بعيره ،وينطلقوف

سواء ،عندما يشار إليهما باالنطبلؽ على الخيل أو اإلبل ،فإذا انطلقوا نظر الذين في طرؼ الميداف أيهما يأتي

أوال ،وكتب أف السبق أو السابق أو فبلف على جمل أو على فرس أو نحو ذلك.

ذكر أنو كاف للنبي  ناقة يقاؿ لها القصواء ،وكانت ال تُسبَق ،فجاء أعرابي على قعود فسبقها ،فشق ذلك

على الصحابة ،كيف سبقت القصواء؟ فقاؿ النبي   أنو ال ينبغي شيء أف يرتفع إال وضعو اهلل  يعني ال

بد أف يكوف لكل شيء مرتفع أف يكوف ىناؾ ما يضعو ،دؿ على أنو كاف إذا سابق على تلك الناقة ،فبل بد من

تحديد مسافة ،المسافة ىي الطريق ،وال بد أف تحدد الغاية ،ولعل المراد بالغاية الهدؼ ،الهدؼ الذي يُػ ْرمى

ويسمى النصل الذي ينصبونو ،كعظم مثبل كتف بعير أو نحوه ،أو لوح أو نحو ذلك ،ينظروف أيهم يصيبو ،وال بد
أف تحدد اإلصابة ،يقاؿ :أيكم أصابو أكثر ،فإذا أصابو فبلف بأربع ،وأصابو فبلف بثبلث ،فإف العوض لؤلكثر.

يقوؿ :وصفتيهما :أي صفة الغاية وصفة اإلصابة ،صفة الغاية أف يقاؿ ىذا الهدؼ عظم لوح حجر ثوب أو

نحو ذلك ،واإلصابة أف يقاؿ :يصاب في أعبله أو يصاب في وسطو أو نحو ذلك ،وعدد الرشق ،الرشق ىو

الرمي ،يعني السهاـ ،عدد السهاـ التي يرمي بها ،وفي ىذه األزمنة الرصاص ،وتسمى أيضا الطلقات ،عدد
الطلقات التي يطلقها ويرمي بها ،فيقاؿ :لك يا ىذا خمس طلقات ِ
ارـ بها ،فإال أصبت وإال انتقل إلى غيرؾ،
عدد الرشق.
وىكذا أنت أيها الثاني لك خمس ،ال بد أف تستويا َ

يقوؿ :إنما تكوف المسابقة على اإلصابة ،يعني حقيقة أف اإلصابة ىي التي يستحق بها العوض الذي ىو

السبق ،إذا قالوا :من أصابو ألوؿ مرة استحق السبق ،فإذا قالوا إنا كلنا سوؼ نصيبو ،فنقوؿ :من أصابو اثنتين
فهو أحق ،فإذا قالوا :من أصابو ثبلثا ،إذا كانوا يصيبونو مرتين ،فإنما تكوف المسابقة على العدد ،على عدد

اإلصابات.

في ىذه األزمنة أيضا انشغلوا بالمسابقات الرياضية ،كما يعبروف عنها ،وتسمى أيضا المباريات ،وىذه جائزة

في الجملة ،يعني اللعب بالكرة قد كاف معروفا قديما ،ذكروا في ترجمة أحد السبلطين السلطاف محمود بن

سبكتكين ،ذكر ابن كثير في ترجمتو قاؿ :وكاف -رحمو اهلل -كثير اللعب بالكرة ،حتى أنو يأخذىا وىو على

الفرس ثم يرمي بها في الهواء ،ثم يركب الفرس إلى أف يصل تنزؿ ويتلقفها وىو على فرسو قريبة أو بعيدة ،وىكذا
يضرب بها األرض ،فإذا ضرب بها األرض ارتفعت ،صار خلفها إلى أف يمسكها إذا ارتفعت.
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وي قوؿ :اهلل أعلم بالنيات ،إنني ما نويت بذلك اللهو ،وإنما نويت بذلك التدرب ،التدرب ،وتدريب الفرس

على السير نحو الهدؼ ،وما أشبو ذلك ،ولكن ىذا يختص بالذين يكونوف في الميداف ،فهؤالء ىم الذين

يكتسبوف قوة ونشاطا ،وتقوية أعضاء وأعصاب وتدربا على الكر والفر ،وعلى قوة السير وعلى قوة الثبات،

بخبلؼ الذين ينظروف إليهم سواء ،يقابلونهم في تلك الميادين أو يشاىدونهم في الشاشات ،فإنهم خاسروف ،ال

فائدة لهم إال مجرد إضاعة األوقات ،وال بأس بما يدفع للفائزين ،وذلك تشجيعا لهم على أنهم كانوا أقوى وأقدر

على اإلصابة ونحو ذلك.

باب الوديعة

ذكر بعد ذلك باب الوديعة ،مشتقة من ودع الشيء إذا تركو ،قاؿ اهلل تعالى )1(      :قرأىا
بعض القراء     

()2

وفي األحاديث ذكر الوديعة وأنها أمانة ،سميت بذلك؛ ألنها متروكة عند

المودع ،ويعم ذلك كل ما يحتاج اإلنساف أف يودعو عند غيره ،ويدخل في ذلك النقود ،تحتاج إلى إيداعها لمن
َ
يحفظها؛ مخافة أف تضيع أو تختلس أو تسرؽ ،أو تنهب أو تغصب منك ،فتجعلها عند رفيق لك؛ ليحفظها

سواء تبرعا أو بأجرة ،ويعم ذلك بقية األعياف ،إذا أودعت عنده دابة كشاة أو ناقة ليحفظها ،أو أودعت عنده

متاع ا ككيس طعاـ أو نحوه ،أو ثيابا أو أواني كقدور أو نحوىا ،فإنها تعتبر أمانة ،أمانة عنده ،وإذا تلفت فإنو ال

فرط.
يضمنها؛ ألف يده يد أمانة ،فبل يضمنها إال إذا تعدى أو ّ
التعدي االستعماؿ ،والتفريط اإلىماؿ ،فإذا استعملها لبث الثوب مثبل فتخرؽ ،أو طبخ في القدر ،أو كسر
ختم النقود ،كانت مختومة وأخذ منها ولو ردىا ،أو ركب البعير بغير إذف صاحبو ،فتلف ىذا التعدي ،وأما

التفريط فهو اإلىماؿ ،إذا وضع النقود مثبل على منصة فإنو يعتبر مهمبل ،وكذلك لو فتح الباب وخرجت الشاة،

أو تركها تسرح بدوف راع فأكلها السبع ،فإف ىذا إىماؿ ،أو فتح بابو الذي فيو ىذه الوديعة ،فدخل لص واحتمل

كيس تمر أو بر أو نحو ذلك ،صدؽ عليو أنو مفرط ،عليو أف يحفظها في حرز مثلها ،فإف حفظها بدوف حرزىا
فإنو ٍ
متعد أو مفرط.
 - 1سورة الضحى آية .3 :
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وكذلك إذا جحدىا فإنو يعتبر أيضا مفرطًا أو متعديا ،في ىذه الحاؿ إذا ثبت فإنو يضمنها ،عليو أف يحفظها،

فإذا كانت نقودا أقفل عليها في الصناديق ،أو حليا فإنها تحفظ في الصناديق التي في داخل البيوت ،وإف كانت

أمتعة يعني كأكيا س بر أو طعاـ ،أو ثياب أو أجهزة أو أدوات ،أو معدات أو قدور أو أحذية ،فإنو يحفظها في
الح َجر ،ويقفل عليها أبواب الحجر ،يجعلها في صفطة أو نحو ذلك ،ويقفل عليها ،وإال فإنو مفرط ،إذا
داخل ُ
ترؾ باب الحجرة مفتوحا ،فإذا جحدىا ثم جاء صاحبها ببينة اعتبر أيضا ضامنا ،لو قاؿ :نعم اآلف أعترؼ ولكنها

تلفت ،فإف عليو الضماف.

إذا قاؿ :ما لك عندي شيء ،ليس لك عندي شيء اآلف ،اعتُبِر صادقا؛ وذلك ألف قولو :ما لك عندي شيء،

يعني اآلف ما عندي لك شيء ،فإذا جاء صاحبها ببينة ،قاؿ :نعم أنا قلت لك :ما عندي لك شيء اآلف ،ولكنها

قد تلفت قبل ذلك ،احترقت مع غيرىا أو سرقت مع غيرىا ،أو افترست مع غيرىا من األغناـ ،أو طارت بها ريح
أو نحو ذلك ،ففي ىذه الحاؿ يصدؽ إذا قاؿ :ما لك عندي شيء ،ولو قاؿ ذلك ،ثم ادعى أنو ردىا ،أو ادعى

تلفها ،فإف قولو صحيح؛ وذلك ألف قولو :ما لك ما لك عندي شيء ،يعني في تلك الحاؿ أنني قد رددتها إليك،

أو أنها قد تلفت فليس لك عندي اآلف شيء ،فهو صادؽ.

أما إذا قاؿ ما أودعتني ،ما أودعتني شيئا وال أعرفك ،وال دخلت بيتي وال دخل بيتي لك شيء أبدا ،ثم بعد

ذلك ثبتت ببينة ،ثم قاؿ :إنها قد تلفت ،إنها قد احترقت أو سرقت ،إني قد رددتها إليك ،فهل يقبل ىذا؟ ال
يقبل؛ وذلك ألنو مكذب لنفسو؛ ألف قولو :ما لك عندي شيء ىذا صحيح ،أما قولو :ما أودعتني ،وال أعرفك،

وال دخل بيتي لك شيء فهذا كذب؛ ألنو أقر بعد ذلك أنك قد أودعتني ،ولكنها تلفت ،فبل يقبل قولو بالتلف إال

ببينة.

لعلنا نقف على العارية فإنها مخالفة للوديعة في الحكم ،ونقرأ معها غدا إف شاء اهلل ،اإلجارة.

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،سائل يقوؿ :أنا طالب حصلت على الشهادة الثانوية وذلك بطريقة غير شرعية،

وىي دفع مبلغ من الماؿ إلى المدرسين ،وبعد أخذي للشهادة بسنة تبت إلى اهلل 
الشهادة ،أفيدونا جزاكم اهلل خيرا.

علي بهذه
فما يترتب ّ

ج :نرى أنك تعتبرىا الغية ،وأنك تعيد الدراسة ،يعني تذاكر ثانوية ليلية أو نهارية حتى تحصل على شهادة

صحيحة ،ىذه ىي التوبة ،وال تعتبر ىذه الشهادة مؤىبل لك؛ ألنها ليست صحيحة فبل تعمل بها كمؤىل.
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س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ما حكم الصبلة في المبلبس التي يوجد فيها صور إنساف أو حيواف أو

غير ذلك؟

ج :الصبلة صحيحة ولكن يعتبر آثاما ،يعني في استصحابو ،وال نقوؿ إنو يعيد ،وعليو مع ذلك أف يزيل أثرىا،

يغسلها أو يمحوىا حتى ال يبقى بها أثر.

س :أحسن اهلل إليكم ،في بعض الببلد عندنا من يبيع ولده مخافة عليو من حكاـ الببلد؛ ألنهم ال يسمحوف

لو باإلنجاب أكثر من ولد مثبل ،فإف زاد باع ىذا الولد ،فهل يجوز للمسلم شراءه ،وىل يؤجر على ىذا إف رباه

على صبلح ،خاصة أف أىلو كفار ،ولو تركو لكاف كافرا لكفر أىل البلد ،ثم إذا جاز ذلك ىل يعتبر حرا أـ عبدا.

ج :ال شك أف ىذا حراـ ،يعني بيعو وىو حر ،ولكن إذا نويت أنك تنقذه من الكفر وأنك تنقذ أباه أيضا من

التعذيب ،فبل بأس أنك تشتريو صورة ظاىرية  ،وتربيو على أنو حر ،وال يحل لك أف تتملكو إال أف تعتبره كخادـ،
إذا كبر تعطيو أجرتو أو أجرة مثلو.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ،كثر في اآلونة األخير مقولة بعض الناس :إف اإلسبلـ يسمح بحرية

التعبد ،فما معنى ىذه الكلمة؟ يسمح بحرية التعبد ،اإلسبلـ.

ج :يسمح بحرية التعبد ،كأنو يريد أف يكوف حرا لنفسو ،يفعل ما يشاء ،ويخرج من العبودية هلل ،ويسمي ذلك

حرية ،معنى أنو يقوؿ :إف أولئك الكفار في الببلد األخرى حرروا أنفسهم من العبادة ،ومن التعبد هلل ،وصاروا
بذلك يتصرفوف كما يشاءوف ،ولم يتقيدوا بتعاليم الشريعة ،فأباحوا ألنفسهم الفواحش ،والسرقة والقتل والزنى

والربا ونحو ذلك ،فهذه عبارة قبيحة ،يعني إذا كاف يريد أف يتحرر من العبودية هلل.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما ىي مكانة إعطاء العوض والجوائز في المسابقات العلمية والثقافية من ىذا

الحديث؟

ج :الظاىر أنها ال تدخل في المسابقة ،ولكن تدخل في التشجيع على األعماؿ الصالحة ،إذا كانوا يقولوف

مثبل تسابقوا في حفظ القرآف ،فأيكم حفظو سريعا فإف لو كذا وكذا مكافأة أو تشجيعا ،أو كذلك تسابقوا في
حفظ السنة ،فأيكم تفوؽ على غيره فلو كذا وكذا ،ىذه من التشجيع على األعماؿ الصالحة.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يقاس في مسألة المحلل في السباؽ غير المذكور مثاؿ سباؽ في السباحة :يضع

شخصين ماال ،ثم يشارؾ فيو ثالث ،ولم يضع ماال وىكذا ،فهل يصح القياس عليو في األلعاب الموجودة في

ىذا الزماف أـ ال؟
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ج :السباحة أيضا مما يشرع التعلم لها؛ ألنو يحتاج إليها ،حتى أف بعض الملوؾ قاؿ لمعلم أوالده :علم

أوالدي الرمي والعوـ؛ فإنهم يجدوف من يرمي عنهم وال يجدوف من يعوـ عنهم ،العوـ ىو السباحة ،فإذا بُذؿ
شيء لذلك الذي يتعلم فبل بأس بذلك.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل ال بد من نقل البضاعة من مكانها بعد قبضها ،ثم إذا كاف ىناؾ مشقة في

نقلها مثل كومة البطيخ أو أكياس األرز وغيرىا ،فما الحكم؟

ج :يظهر أنو ال بد من نقلها إذا كانت في مكاف يختص بذلك البائع كالمستودع ،وأما إذا كاف في مكاف

مشترؾ كاألسواؽ التي يأتي إليها الجالبوف ،وىذا يجعل مثبل الجح كوما في ىذا المكاف ،والقرع يكوف في ىذا

المكاف ،ومثبل البصل في ىذه المكاف ،والباذنجاف في مكاف آخر ونحو ذلك ،فإذا اشتراه إنساف فإنو ال بد من

عدده حتى يتم البيع ،إال إذا عرؼ عدده واعترؼ بو فبل حاجة إلى نقلو والمشتري يبيع بمكانو.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه عدة أسئلة تقوؿ :ىل ىناؾ شرح من كتب الفقو من ضمنها كتاب البيوع خاصة

مع أمثلتها الكثيرة ،كأنو يقوؿ تصور المسائل بكثرة األمثلة في الكتاب.

ج :صحيح ،الفقهاء رحمهم اهلل يمثلوف كثيرا ،يعني إذا جاءوا إلى المسألة الذين يتوسعوف ،ولعل من أوسع من

كشاؼ القناع ،وىكذا الذين يتوسعوف.
يمثل النووي في المجموع ،شرح المهذب ،وكذلك البحوتي في ّ

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة تقوؿ ىل ثبت أف النبي  لما خرج إلى مكة بعد اإلحراـ عند الحج أنو

لبد رأسو ب الحناء ،وإذا ثبت ىذا ىل كاف يمسح عليو أثناء الوضوء ،أـ أنو كاف يتيمم ،تقوؿ :وىل المشاط الذي
تضعو المرأة فوؽ رأسها يشابو الحناء أـ ال؟

ج :في حديث أنو  قاؿ  :إني لبدت رأسي وقلدت ىديي ،فبل أحل حتى أنحر  كاف رأسو قد طاؿ
يمكن أنو يصل مثبل إلى شحمة األذف أو إلى المنكب فخاؼ أنو ينتشر ويدخلو غبار فلبده ،يعني جعل عليو ما
يعرؼ بالصمغ الذي يمسك الشعر بعضو في بعض ،أو الدبس الذي إذا يبس التبد ،وأما أنو جعل عليو الحناء
فلم يذكر ذلك ،المرأة إذا جعلت الحناء على رأسها وتلبد على الرأس وشق عليها أف تغسلو وجاء وقت الصبلة
أجزأ المسح عليو ،من فوقو.

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا سائل من القصيم يقوؿ :لدى امرأتي قبلدة من ذىب منذ عشر سنوات لم

تلبسها وتود بيعها لكن الزوج رافض ،وخبلؿ ىذه المدة لم تدفع زكاتها فماذا تفعل؟
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ج :عفا اهلل عما سلف في المدة الماضية إذا باعتها ،أو من اآلف تزكي ،ىذا إذا كانت قادرة ،أما إذا كانت

فقيرة وليس عندىا إال ىذه القبلدة فبل نكلفها أف تبيعها وتخرج زكاتها.
أحسن اهلل إليكم وصلى اهلل على محمد .
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باب العارية
ضماف العارية

بسم اهلل الرضبن الرحيم،

اغبمد هلل رب العاؼبٌن والصالة والسالـ على أشرؼ اؼبرسلٌن نبينا ؿبمد

وعلى آلو وصحبو أصبعٌن ،أما بعد:
قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل تعاىل :والعارية مضمونة إف مل يتعدى ،وذبوز يف كل منفعة ال بضع ،ومسلم
لكافر ،ويرجع ما مل يأذف بشغلو بشيء يضر بو إف رجع.
باب اإلجارة ،إدنا تصح على منفعة مباحة معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية دبدة معلومة مع بقاء العٌن من
مالك متصرؼ أو مأذوف لو متمكن من التسليم ويستويف اؼبنفعة ودوهنا بنفسو ودبثلو بأجرة وغًنىا ال
دبخالف ،وتعترب معرفة الراكب والدابة وتوابعهما برؤية أو صفة ،وقدر اغبمل بكيل أو وزف ومعرفة األجر،
والعرؼ كالتقدير يف أجرة طًن وضباـ وسفينة وخياط وطعاـ أجًن وحنوه
فصل
ويستحق األجر واؼبنفعة بالعقد ما مل يؤجل األجرة اؼبعينة يف الذمة حىت يسلمو ،ويضمن األجًن
اؼبشرتؾ ما تلف بعملو ال من حرزه واػباص ما تعدى فيو وال ضماف على حاذؽ بغًن جناية ،وىي الزمة
تنفسخ بالتلف واإلتالؼ وغرؽ األرض وانقطاع ماء ،ال جبنوف أو موت من لو وارث ،وؽبما الفسخ
باتفاقهما وخبوؼ عاـ من مانع من النفع ،ولو ذباوز اؼبسافة أو زاد لزمو ما ظبى ،وأجرة مثل بالزائد
وضماف العٌن إف تلفت ،وىي أمانة فيقدـ قولو يف نفي للتفريط ،وقوؿ اؼبؤجر يف الرد ويف قدر األجرة
واؼبدة وإباؽ العبد والدابة وموهتما تردد.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو .

بسم اهلل الرحمن الرحيم .

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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العارية مشتقة من العري؛ ألنها عارية من العوض ،إباحة نفع عين لمن ينتفع بها ويردىا ،وىي من المرافق ومن

محاسن األخبلؽ؛ وذلك ألف اإلنساف قد يحتاج إلى آلة ينتفع بها إلى وقت معين وتنقضي حاجتو؛ فلذلك إذا

طلبها من صاحبو أو أخيو ،وبذلها لو فإنو محسن حتى يكفيو عن شرائها؛ ألف حاجتو قليلة وقتا محددا ،ثم

تنقضي حاجتو ،وليس بحاجة مستمرة حتى يشتريها؛ فلذلك تندب اإلعارة ويحصل المعير على األجر.

فمثبل :إذا كاف غريبا في بلد وسكن في شقة أو نحوه ،ولم يكن فيها آالت ،يستعير قدرا ليطبخ بو ،أو

سجادة ليصلي عليها ،أو صحنا ليأكل فيو ،أو إبريقا ليشرب فيو ،أو قدحا أو كأسا أو نحو ذلك؛ ألف إقامتو

قليلة ،يوماف أو نحوىما ،فإذا طلب من يعيره فإنو يندب لذلك ،يندب أف يعيره ،وقد دؿ عليها من القرآف ذـ من
منعها في قولو تعالى:



 )1(        فالماعوف ىو العارية التي يستعيرىا

ثم يردىا ،فالذين يمنعوف ذلك ،وىو زائد عندىم ،ويعلموف أف المستعير عادة يردىا ،وال يتلفها لو أجر على
ذلك ،فبل جرـ ذـ اهلل الذين يمنعوف ،ودؿ على أنو يثيب الذين يعيروف.

وكذلك قد يكوف اإلنساف في سفر ،أو يريد سفرا فيحتاج إلى آلة سفر ،قديما كانوا يسافروف على اإلبل،

يحتاج إلى أف يستعير بعيرا أو حمارا يركبو أو بردعة ،وىي التي تجعل على ظهر الحمار ،أو رحبل وىو األشدة

التي تجعل على ظهر البعير ،أو قربة ليحفظ فيها ماءه ،أو قدرا يطبخ فيو ،أو إبريقا أو دلة أو فناجين؛ ألنو قد

يحتاج إلى ذلك في السفر ،ويستغني عنو في الحضر ،فيقوؿ لصاحبو تفضل علية بإعارة ىذا؛ ألني لست بحاجة

علي؛ فيعيره تفضبل منو ،ويكوف بذلك محسنا عليو.
إلى شرائها ،واإلجارة قد تصعب ّ

ويقع أيضا مثبل في ىذه األزمنة ،الشاب إذا تزوج من عادتو ،أنو يلبس مشلحا يتميز بو ،وىذا المشلح إنما

يحتاجو في تلك الليلة ،وليس بحاجة إلى أف يشتريو ثم يلقيو وال يلبسو بعد ذلك ،فإذا استعاره ،إذا طلب منك
أف تعيره وتفضلت عليو فإنك تريحو من أف يشتريو بألف أو بألفين؛ ألنو حاجتو يسيرة ،ويوجد بعض الجمعيات

الخيرية التي تعير مثل ىذا ،وكذلك الثوب للعروس تستعيره ليلة ،إما من الجمعية ،ىناؾ جمعيات خيرية يفصلوف

مثل ىذه المشالح ليستعيرىا ليلة الزفاؼ ،وكذلك في ثياب النساء التي تتجمل بها ليلة الزفاؼ ،تستعيرىا تلك

الليلة ثم تردىا ،ففي ذلك مصلحة وفي ذلك راحة؛ ألف الحاجة ال تستمر إنما ىي ليلة واحدة.

وكانوا أيضا يعيروف الحلي الذي تتحلى بو العروس ليلة الزفاؼ ،مثل الخواتيم في األصابع ،وكذلك اإلسورة

وتسمى غوايش ،التي في الذراع ،والقبلئد والرشارش التي تكوف في الركبة تستعيرىا؛ ألف حاجتها إنما ىي ليلة،
 - 1سورة الماعون آية .4-6 :
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ويصعب عليهم شرا ئها لغبلئها وارتفاع قيمتها ،وىكذا إذا استعار مثبل لحاجة عارضة ،استعار فأسا ليحتطب بها،
أو استعار منجبل ليحصد بو زرعو ،أو ليصرـ بو نخلو أو استعار مسحاة؛ ليحتشر بها في وقت محتاجا إليها ،أو

استعار مثبل آلة البناء؛ ليستعملها كالمخفض والمسحاة واألدوات ونحوىا.

وىكذا آالت الحرب ،كانوا أيضا ،يستعيروف السيف على القتاؿ ،أو الرمح أو القوس أو البندقية اآلف،
واستعار النبي  الدروع من صفواف بن أمية قبل أف يسلم ،فاستعار منو ثبلثين درعا لما أراد أف يغزو إلى حنين،

فقاؿ صفواف :أغصبا يا محمد ،قاؿ  :بل عارية مضمونة  ىكذا فهذه العارية للمعير أجر ،وعلى المستعير

أف يحافظ عليها ،وإذا تلفت فإنها مضمونة.

يقوؿ ىنا :والعارية مضمونة إف لم يتعد ،الصحيح أنها عارية سواء تعدى أو لم يتعد ،فالواو ىنا مقدرة ،سقطت

يتعد ،يعني يضمنها سواء تعدى أو لم يتعد ،يعني ورود األحاديث بأنها مضمونة،
الواو ،والعارية مضمونة وإف لم َ
واستثنوا من ذلك إذا تلفت فيما استعيرت بو ،الشيء الذي يتلف باالستعماؿ ،إذا استعار مثبل منشفة ليتنشف

كب منقطعا ،يعني وجد إنسانا منقطعا في
بها ،ومن آثار االستعماؿ ذىبت خمولها ،ذىاب خموؿ المنشفة ،أو أر َ

الطريق فأركبو بعيرا أو دابة فإذا تلفت فإنها ال تُضمن ،وذلك ألنو أراد األجر.

ما تجوز فيو العارية

يقوؿ :وتجوز في كل منفعة ال بضع .كل ما فيو منفعة فإنو تباح عاريتو ،ويستثنى من ذلك البضع ،يعني البضع

ىو فرج المرأة ،فبل يجوز إعارتو ،لو كاف عنده أمة مملوكة فلو أف يعيرىا لمن تخدمو ،يعيرىا كخادمة ،والناس

اآلف يعيروف الخدامات التي تخدـ ،ويقولوف :عليكم أف تستخدموىا في األشغاؿ اليدوية ،والمملوكة ال يجوز أف

يعيرىا لمن يطؤىا؛ ألف البضع ال يباح إال بملك يمين أو بنكاح.

وال يجوز أف يعير عبدا مسلما لكافر ،إذا كاف عندؾ عبد مملوؾ مسلم ،وطلبو كافر عارية فبل يجوز ،وما ذاؾ

إال أنو يهينو عادة؛ وألف فيو خدمة الكافر ،والمسلم ال يكوف تحت والية الكافر ،قاؿ تعالى:
 )1(      ولو كاف ذلك الكافر قريبا للمسلم ،ولو كاف جارا لو.
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صاحب العارية أملك بها ،فمتى طلبها وجب ردىا عليو في تلك الحاؿ؛ ألنها عين مالو ،إال إذا طلبها في

حالة حرجة ،فليس لو طلبها ،فلو طلبها طلب الحلي م ثبل أو ثياب الجماؿ للزوجة بعد الدخوؿ في ليلة الزفاؼ
فليس لو ذلك ،أو أعاره مثبل حمارا يركبو وطلبو في الطريق في البرية ،فإف رده عليو بو ضرر كبير؛ ألنو إذا أخذه

بقي ذلك مسافرا منقطعا في الطريق ،يؤدي ذلك إلى ىبلكو.

وىكذا لو أعاره سفينة وطلبها منو في لجة البحر ،ماذا يفعل بمتاعو ورجالو؟! يزجهم في البحر ،ال شك أف

ىذا ضرر ،وىكذا لو طلب القدر وىو يطبخ ،فيو لحمو أو أرزه أو طعامو فإنو يضره؛ ألنو ماذا يفعل بو إذا لم

يكن عنده إال ىذا القدر يطبخ فيو ،فماذا يفعل في طعامو؟ عليو أف يتركو إلى أف يفرغ من الطبخ وأشباه ذلك،

ىذ ا معنى يرجع ما لم يأذف بشغلو بشيء يضر بو إف رجع ،يرجع يعني المعير ،ما لم يأذف بشيء يشغلو ،إذا كاف
طلبو وىو في شغلو بشيء ،يعني كالقدر في الطبخ ،والسفينة في لجة البحر ،والحمار في البرية وما أشبو ذلك.

وىكذا لو أعاره ثوبا ،وقاؿ :أعرني حتى أشتري ،اشترى ثوبا وجعلو عند الخياط ،قاؿ الخياط :إنما أفرغ لو

بعد خمسة أياـ أو بعد يوـ ،فليس لك أف تنزع ثوبو الذي عليو وتتركو عريانا ،فإف في ذلك ضررا ،أما إذا كاف ال

يضره رجوعك ،يعني طلبت مثبل محتاجا قلت :أنا محتاج إلى ىذه الفأس ألقطع بها ،وقطعك لحشيش أو حطب

ليس من الضروريات ،أنا محتاج إلى ىذا المنجل ألحش بو أو ألحصد بو زرعي ،وزرعك في اإلمكاف أف تؤخره
ولو يوما أو أياما ،أنا محتاج إليو ألصرـ بو نخلي ،ونخلك باإلمكاف أف يبقى يوما أو أياما ،فإذا طلبو فإنك ترده؛

ألنو جاء في الحديث  على اليد ما أخذت حتى تؤديو  أي حتى ترده إلى مالكو ،فهو أمانة عندؾ.
مباحث العارية طويلة ولكن المؤلف اقتصر على ىذا الجزء ألنو أىم.

باب اإلجارة
تعريف اإلجارة

باب اإلجارة  :اإلجارة ىي عقد على منفعة مباحة ،من عين معينة ،أو موصوفة في الذمة ،بأجرة معلومة ،أو

عمل معلوـ بأجرة معلومة .العقد ىو ما يكوف بين االثنين على منفعة كسكنى الدار ،سكنى دار ،الدار معلومة أو
موصوفة ،واألجرة معلومة ،كركوب دابة أو سيارة ،السيارة معلومة واألجرة معلومة ،أو خدمة معلومة ،كخدمة

إنساف ،أو خدمة مملوؾ ،أو ما أشبو ذلك ،وكذلك أيضا عمل معلوـ كحفر بئر ،وبناء جدار ،وحصاد زرع،
وجذاذ نخل وما أشبو ذلك ،واألجرة ال بد أف تكوف معلومة.
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تصح على منفعة مباحة ،منفعة مثبل كخدمة مباحة ،ىذه المنفعة خدمة أو نحوىا ،ويصح استئجار األعياف التي

فيها منفعة ،فيصح استئجار السيف ليقاتل بو؛ ألف ىذه منفعة ،أو الدرع ليلبسو بأجرة معينة ،أو النعل للبسو

بأجرة معينة؛ ألف منفعتو مباحة ،أو القدر ليطبخ بو؛ ألنها منفعة معينة ،وكذلك إذا كاف فيو منفعة وإف كانت
تستهلك كاستئجار دابة فيها لبن ليحل ب لبنها ،أو فيها ركوب ليركبها ،ىذه أجرة على منفعة مباحة وتلك المباحة
معلومة ،معلومة عرفا ،منفعة الدار ىي السكنى ،منفعة البعير ىي ركوبو وكذلك منفعة السيارة ىي ركوبها والحمل

عليها ،منفعة القدر الطبخ فيو ،منفعة الصحن األكل فيو ،منفعة الكيس جعل شيء فيو مما يحتاج إليو ،منفعة

الثوب أو النعل لبسهما ،ىذه منافع من ىذه العين ولو كانت صغيرة ،منفعة الكأس ليشرب فيو عادة ،منفعة

المخيط ليخيط بو ،وكذا اإلبرة ،منفعة الملعقة ليأكل بها ،منفعة السكين ليحز بها ،أو ليقطع بها.

فيصح استئجار ىذه كلها ،حتى ولو تشاىدوف أف بعض أىل الحفبلت يستعيروف المبلعق ويستعيروف

السكاكين ،سكاكين الخضرة يستعيرونها ثم يردونها ،يستعيروف الفرش ليفرشوىا ،يستعيروف الخياـ وإذا لم يتيسر
عارية فأجرة ،إذا لم يجدوا من يعيرىم يطلبونها بأجرة ،حتى ولو ملعقة يقولوف :نستأجر منك مائة ملعقة بكذا

وكذا ،نستأجر منك مائ ة سكين ،إذا كنت ال تعيرنا فنعطيك أجرة مائة سكين أو نحوىا ،نستعير منك خيمة أو

أخياما نستأجرىا ،إذا كنت ال تعير فنعطيك أجرة ،يستأجروف حتى األنوار التي تُرّكب في أسبلؾ ليلة أو نحوىا،
يستأجروف الكراسي والكنب ونحوىا في ليلة احتفاؿ ،أو ما أشبو ذلك ،وقطع الزلي يستأجرونها.

فكل شيء فيو منفعة فإنو يستأجر ،تدفع فيو األجرة ،ولكن ال بد أف تكوف األجرة مباحة ،فإذا كانت محرمة

فإنها ال تجوز واألجرة حراـ ،فإذا استعاروا الطبوؿ للغناء فإنها محرمة ،أو كذلك استعاروا أشرطة األغاني

ومسجبلتها فإف األجرة حراـ ،أو استعاروا أو استأجروا المزامير ،المزامير التي يزمر بها فإف استعارتها حراـ،

وإجارتها حراـ ،واألجرة التي عليها حراـ ،أو استأجروا مغنيا مطربا فإف أجرتو حراـ ،وما يأخذه حراـ ،وكذلك بقية

المحرمات لو استأجروا أواني يشربوف فيها الخمر ،أو يخمروف فيها فإنها حراـ ،األجرة عليهم أيضا حراـ ،أو

استأجروا مجبلت ىابطة ،فيها صور عارية وما أشبهها ،فإف األجرة حراـ ،وىكذا األفبلـ الخليعة ونحوىا،
وأشرطة الغناء أجرتها حراـ ،ال بد أف تكوف اإلجارة مباحة.

شروط اإلجارة
وال بد أف تكوف معلومة وأف يستعملها بقدرىا ،فإذا استأجر الدابة أو السيارة ،فبل يحمل عليها أكثر من

طاقتها؛ ألف ذلك ضرر عليها ،وضرر على المالك ،ال بد أف تكوف محددة ،وكذلك إذا استأجر أجيرا ،فإذا
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استأجره للعم ل ،فبل بد أف تحدد المدة ،أنك تشتغل كل يوـ عشر ساعات ،أو اثنتي عشرة ساعة ،وما أشبو
ذلك ،فبهذه الحاؿ ال بد أنو يحدد المدة ويحدد األجرة.

ومعرفتها تكوف بالمشاىدة ،أو بالوصف أو بالرؤية أو بالعرؼ ،فإذا استأجر دابة فبل بد أف يراىا ،حتى ال

تكوف ىزيلة ،والسيارة أي ضا ال بد أف يراىا حتى ال تكوف خربة ،والدار ال بد أف يراىا مخافة أف تكوف متصدعة،
والمدة أيضا معلومة يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك ،المدة التي يستأجرىا فيها.

وال بد أف تبقى العين ،ال بد من بقاء العين ،أما الشيء الذي يفنى فإنو ال يستأجر ،فإذا قاؿ مثبل :أستأجر

منك ىذا التفاح حتى أتجمل بو ،وأرده عليك ،فمثل ىذا ليس من العادة تأجيره؛ ألنو ما ينتفع بو إال باألكل ،ال

بالتجمل ،وكذلك لو استأجر مثبل عطرا ،وقاؿ :أستأجره حتى أشمو ثم أرده وال أستعملو ،فإف ىذا ليس مما

يؤجر؛ ألف منفعتو باستهبلكو ،وكذلك ال يجوز استئجار الخبز لؤلكل؛ ألنو يفنى ىو ال للتجمل بو؛ ألف منفعتو
باألكل ،أو األرز ونحوه منفعتو باألكل ،أو الزيت الذي كانوا يسرجوف بو السروج؛ ألنو يفنى باستعمالو ،أما إذا

استأجر قنديبل أو سراجا يجعل فيو الزيت ،ثم يسرجو ليكفي؛ ليكوف نورا فإنو جائز ،وتكوف األجرة للسراج ال

للزيت؛ ألف الزيت يفنى ،وأشباه ذلك ،ىذا معنى :مع بقاء العين ،إذا كانت العين تفنى باالستعماؿ فإنها ال تؤجر.

ويشترط أف يكوف المؤجر مالكا للعين متصرفا فيها ،أو مأذونا لو بالتصرؼ ،فبل يجوز أف تؤجر دار فبلف ،وال أف
تؤجر دابتو وال ثوبو وال قدره؛ وذلك ألنك ال تتصرؼ في ملك غيرؾ ،حتى ولو رأيت فِ ْرطو ،وحتى لو رأيت أنو
غير محتاج ،غير محتاج لهذه الدار ،تقوؿ :فبلنا أخلى داره وسافر ،يمكن أال يرجع إال بعد شهرين ،وىذا
مستأجرا يمكن أف يدفع في الشهر ألفا أو نحو ذلك ،ال يجوز إال المأذوف لو ،فإذا كاف مأذونا لو كوكيل ،أعطاؾ

مفاتيحها ،أو أعطاؾ مفاتيح السيارة ،وقاؿ :إذا رأيت من يستأجر فأجر ،فبل كذلك.

ويشترط أف يتمكن من التسليم ،فإذا لم يتمكن فبل يصح ،فبل يؤجر العبد اآلبق الهارب ،وال الجمل الشارد،

وال الطير في الهواء ،الطير الذي يصاد بو؛ وذلك ألنو غير مقدور عليو ،لو قلت يا طير انزؿ أو يا بهيمة ،وإنو

ينزؿ عادة إذا عرؼ أىلو الذين ربوه ،وكذلك الجمل الشارد ،قد ال تقدر على تسليمو ،فبل بد أف تكوف قادرا
على التسليم.

يقوؿ :ويستوفي المنفعة ودونها ،أي بنفسو وبمثلو ،أي بأجرة وغيرىا ال بمخالف ،المنفعة أنت تملكها ،فلك

أف تستوفيها بنفسك ،أو ب مثلك بأجرة أو بغيرىا ،منفعة الدار السكنى ،استأجرت الدار مثبل بألف كل شهر،
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مننت عليو ،وقلت :يا زيد إني ُأم ّن عليك أو أتصدؽ عليك بسكنى ىذه الدار شهرا ،فإني قد دفعت أجرتها،
ورأيت أني لست بحاجة إليها ،أسكنتَو فيها بدوف أجرة فإنك تملك ذلك؛ وذلك ألنك اشتريت المنفعة ،منفعة
ىذه العين ،فسواء استوفيت المنفعة بنفسك ،أو أجرتها على من عملو مثلك ،أو من ىو دونك في المضرة ،أو
كذلك مننت بها على أحد كصدقة فإف ذلك كلو جائز؛ وذلك ألنك تملك المنفعة.

وأما إذا كانت مضرة اآلخر أكثر منك فبل يجوز ،فبل يجوز أف تؤجرىا لمن يجعلها مأوى بقر؛ ألف البقر قد

يكسر الببلط ،وقد يفسدىا بما يكوف فيها من روثو وزبلو وأبوالو ونحو ذلك ،وكذلك ال تؤجرىا على من يعمل
فيها محرما ،الذي يجعلها بيتا للفجور ،فإف ىذا حراـ ،أو يجعلها مأوى لقطاع طريق ،فإف ىذا حراـ ،أو يجعلها

محبل الجتماع على فساد ،على غناء وخمر وزمر ،فبل يجوز ذلك؛ ألنك تساعده على ىذه المعاصي ،فيستوفي

المنفعة أو دونها ،يعني لو أنك ما نزلت إال في حجرة بنفسو ،يعني أنت المستأجر لك أف تسكن الدار كلها ،أو

تسكن بعضها ،وبمثلو ،لك أف تسكن فيها واحدا ضرره مثل ضررؾ ،ال بأكثر ،وتؤجرىا يعني بأجرة أو تسكنو

بغير أجرة.

وقولو " :ال بمخالف" يعني :ال تؤجرىا على مخالف ،على من يضرىا ،لو مثبل أنو جعلها مستودعا للتمور

والحبوب ،وإذا كاف كذلك ،فإنها تدخلها الفئراف ،وتحفر في أساسها ،ويدخلها النمل ،وقد يحفر فيها تحت

الببلط؛ ألنو يتغذى بهذا الدبس أو بهذا التمر ،ويسيل من التمر دبس ،ويلتصق بها وقد تتشربو أرضها ،فيكوف
بذلك ضررا ،فهذا مخالف ،أي ال يجوز؛ ألف صاحبها ال يرضى بضرر.

يقوؿ" :وتعتبر معرفة الراكب" ىذا الراكب على فرس أو حمار ،أو بغل أو بعير ،يعتبر معرفتو ،فيقوؿ مالك:

الدابة أين الراكب؟ فإذا كاف الراكب واحد ،فالعادة أف البعير يتحملو ،وكذلك الحمار ،وأما أف يركب عليو اثناف،

كالذين يجعلوف عليو ىودجين ،فإف ذلك قد يضر البعير سيما إذا كاف ىزيبل ،فبل بد أف يكوف راكبا إال إذا رضي

المالك براكبين.

ومعرفة الدابة ،ال بد أنك تنظر إليها لئبل تكوف ىزيلة ،أي ال تستطيع أف تركبها ،وال تحمل مثلك وال مثل

عرؼ التوابع ،كم يتبعك أيها الراكب؟ يتبعك ىذا الكيس ،وىذا الخرج ،وىذه القربة ،وىذه
متاعك ،وال بد أف تُ َ
األدوات التي أنت بحاجة إليها ،ففي ىذه الحاؿ يعرفها ،أما إذا ما رآىا فيمكن أنك تأتي بو من كبير قد ال يطيقو

البعير ،فبل بد من معرفة توابعهما ،إما بصفة وإما برؤية ،فتقوؿ :أستأجر ىذا البعير ،وأحمل معي ىذا المتاع
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الذي تراه وال أزيد عليو ،أو تصفو لو :معي خرج فيو كذا ،ومعي قربة ومعي كيس فيو كذا وكذا من الطعاـ ،ال

بأس.

وال بد من معرفة قدر الحمل ،أي قدر ما يحمل عليها إما بكيل أو وزف ،فتقوؿ :إني أحمل عليها ملحا،

الملح ثقيل فبل بد أف يحدد ،أف يقاؿ مثبل :عشروف صاعا من الملح ،أو كذلك جص ،الجص كذلك ثقيل ،فبل

بد أف تحدده بالكيل أو بالوزف ،وكذلك إذا كنت تحمل عليها برا تحدده ،أنقل عليها برا من مكاف كذا إلى مكاف
كذا ،مائة صاع أو نحو ذلك ،أو أرزا أو تمرا ،ال بد من ذكره بالكيل أو الوزف.

كذلك ال بد من معرفة األجر؛ حتى ال يحصل اختبلؼ ،كثيرا ما يحصل الخبلؼ بين المؤجر والمستأجر ،إذا

لم يسمى األجر ،إ ذا لم يحدد ،فمثالو :إذا استأجرت عامبل فبل بد أف تحدد أجرتو ،وتحدد عملو مخافة

االختبلؼ ،أو استأجرت سيارة كسيارات األجرة ،فبل بد أنك تحدد األجرة حتى ال يحصل اختبلؼ ،وتحدد

المسافة أو الزمن فتقوؿ :أستأجرؾ نصف ساعة ،أو أستأجرؾ عشرة كيلو بأجرة كذا ،بخمسة أو بعشرة أو

بعشرين أو نحو ذلك.

يقوؿ" :والعرؼ كالتقدير" العرؼ يعني ما تعارؼ الناس عليو ،فإنو مثل التقدير ،يعني :إف لم يحدد وإف لم

يقدر؛ وذلك ألف الناس تعارفوا على بعض األشياء ،وإف لم يكن ىناؾ نص ،مثبل سيارات األجرة قد صار عندىم

عرؼ ،أف استئجاره مثبل من المطار إلى ىذا الحي قدروا أنها بخمسين ،شيء معتاد فبل حاجة إلى تحديده،

وكذلك إذا قدرت مثبل أجرة ليموزين من ىنا إلى البطحاء بعشرة مثبل ،أو إلى النسيم بعشرين ،فإف ىذا الشيء

أصبح معتادا ،عرفا متعارفا عليو.

إجارة الطير
ىنا يقوؿ :في أجرة طير ،كأنو يقوؿ :إف الطير قد يؤجر ،الطير الذي يصاد بو كالصقر ،وإف كاف تأجيره قد ال

يكوف معتادا ،في غير ىذا الكتاب يذكروف بدلها طبيب ،أجرة طبيب؛ وذلك ألف الطبيب قد حدد األجرة ،يقوؿ

حددت األجرة الكشفية بكذا ،قد يكتب ذلك فيكوف عرفا ،أو حددت اإلبرة بكذا ،أو حددت التحاليل بكذا،

أو حددت الكش فية على الباطنية ونحوىا ،أو أجرة شق ىذه القرح أو نحو ذلك ،فيكوف قد حدد األجرة ،فبل
حاجة إلى تعاقد معو ،يعني :كل واحد يأتي من المرضى يكوف معلوـ الكشف ،كشفيتك بكذا واإلبرة بكذا

والحبوب بكذا والتحاليل وما أشبو ذلك ،ىذه كلها ال حاجة إلى تسميتها في كل مرة.

228

شرح كتاب التسهيل في الفقو
 ............................................................................................................
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

وذكروا الحمامات؛ حمامات في العراؽ وفي مصر في الببلد الباردة ،وكانت توجد أيضا في تبوؾ وفي دومة

الجندؿ في الببلد الباردة ،صفتو أنهم يحفروف حتى يصلوا إلى الماء الذي في األرض عادة يكوف ساخنا ،وقد

يسخنونو يحفروف نحو ستة أمتار ثم يسقفوف ثبلثة أمتار ،وال يكوف لها نوافذ ،ثم يجعلن لها درج ،ثم يسقفوف
ثبلثة األمتار األخرى التي علي وجو األرض ،فإذا جاء الذي يريد أف يغتسل أو يتنظف أو يستحم وينظف جسده

فإنو ينزؿ -مثبل -عشر دراجات إلى أف يصل على الدور األوؿ ،بعد ذلك يجلس قليبل؛ ألف المكاف شديد
الحرارة ،ثم ينزؿ أيضا إلى الدور الذي بو ماء الذي بو المياه ،ويكوف بو أماكن لبلستحماـ ،ولكنو مظلم قبل

وجود الكهرباء ،ال يقدروف على أف يضيئوه ،وال يصل إليو ن ور الشمس وال غيره؛ ولما كاف مظلما كاف الذين
يدخلونو قد يصطدـ بعضهم ببعض ،وعادة أنهم يكونوف عراة ،قد يمس بعضهم عورة بعض ،والحصيلة أنها كانت

متوفرة وإلى اآلف متوفرة يعني في الشاـ ونحوه للحاجة الماسة إليها ،وليس الحماـ كحمامات البيوت اآلف تسمى

مراحيض ،وتسمى ُكنُػ ًفا .

فهذا الحماـ قد حددوا األجرة؛ أف كل من دخل واستحم سواء بقي ساعة أو ساعات أف عليو من األجرة كذا

وكذا ،إال أنهم يحددوف قدر الماء أنك تغتسل بقدر صاع صاعين خمسة آصع يحددونها فيكوف ذلك بأجرة

محددة.

كذلك السفينة؛ السفينة محددة مسافتها ،ومحددة كل راكب ،ومحددة أجرة تلك األمتعة التي يحملها فبل

حاجة إلى تحديد ،وال حاجة إلى تقدير لهذه األدوات ونحوىا ،فيركب وال حاجة إلى أف يفرض ،ومثلها أيضا

الشاحنات اآلف والسيارات التي تنقل ،أو -مثبل -الحافبلت التي تنقل الركاب من ىنا -مثبل -إلى مكة ،فإنها

محددة فبل حاجة إلى تحديد األجرة.

وخياط الخياط أيضا قد تكوف أجرتو معلومة على قدر طوؿ الثوب أو قصره؛ فبل حاجة إلى أف يحدد األجرة

معو ،وكذلك طعاـ األجير -إذا كاف ىناؾ أجير -وىو الذي يعمل بأجرة ،ويكوف طعامو على صاحبو فبل بد من

تحديد الطعاـ أف يقوؿ :طعامك معروؼ ال أزيدؾ على ىذا وال أنقصك عن ىذا ،لك األكل -مثبل -في وقتين
غداء وعشاء وما أشبو ذلك ،فمثل ىذا ال يحتاج إلى تحديد األجرة.
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األجرة في اإلجارة
انتهى مما يتعلق باألجير وما عليو ،بعد ذلك متى تستحق األجرة؟ متى يستحق األجير أجرتو؟ يكوف ذلك

بالعقد ،بمجرد العقد يستحق األجر ،وتستحق المنفعة مجرد ما يحصل العقد تملك أنت سكنى الدار ،ويملك
ىو مائة أو ألفا أجرة ىذه الدار ،يستحق ذلك بالعقد ،تملك أنت منفعة ،وركوب ىذه الدابة أو ىذه السيارة،

ويملك ىو -مثبل -عشرة أو مائة التي ىي أجرتها بمجرد العقد لو أف يطالبك إال إذا كاف ىنا عرؼ .

العرؼ اآلف أف األجرة يدفع نصفها؛ يعني نصف أجرة الدار عند أوؿ العقد ،والنصف الثاني عند نصف السنة

الثاني ما لم يؤجل األجر إذا أجلت األجرة المعينة في الذمة؛ فإنها تتأجل إلى حلوؿ األجل ،فإذا قاؿ المستأجر:
بشرط أني ال أدفع لك األجرة إال بعد شهر أو بعد خمسة أشهر فرضي بذلك المؤجر؛ فليس لو المطالبة قبل

حلوؿ األجل ،وكذلك أيضا المنفعة ،قد يقوؿ المالك :أجرتكها -مثبل -شهرا بشرط أنك ال تنزلها إال بعد يوـ أو
بعد يومين أو ما أشبو ذلك وىكذا ،فإذا أجل وقت للمنفعة أو لؤلجرة فإنو يتأجل.

ذكروا أف األجير ينقسم إلى قسمين األجير الخاص واألجير المشترؾ ،ومباحث ىما كثيرة حتى أف بعض الكتاب

رسالة ماجستير تتعلق باألجير الخاص واألجير المشترؾ وما على كل واحد منهما .

األجير المشترؾ ىو الذي يشترؾ في نفعو كثيروف ،الخياطوف -ىؤالء -والغسالوف والكوايوف ىؤالء أجراء

مشتركوف ،تستأجره ليخيط لك ثوبا قميصا ،ويستأجره ىذا يخيط لو سراويل ،ويستأجره ىذا يخيط لو قلنصوة،

ويستأجره ىذا ليخيط لو فانيلة أو ليخيط لو تُػبانا ،فيشترؾ مجموعة في نفعو فيسمى أجيرا مشتركا فمثل ىذا ىل

يضمن أو ال يضمن؟ يقولوف :إنو يضمن ما تلف عنده حتى ولو لم يفرط فإذا -مثبل -أعطيتو ثوبك ليغسلو ولكنو
أضاعو فإنو يضمن ،أو أعطيتو الكواي فأحرقو فإنو يضمن ،أو أعطيت ىذا ثوبك ليخيطو إذا قاؿ ضاع أو قاؿ

سرؽ فإنو يضمن ذلك إال إذا كاف ىناؾ حدث عاـ بأف احترؽ الدكاف كلو ،ولم يكن ىناؾ سبب ،فإنو والحاؿ
ىذه ال ضماف عليو ،فما تلف بعملو فإنو يضمنو ،وما تلف من حرزه إذا -مثبل -أنو ُس ِر َؽ الدكاف أو احترؽ فإنو

ال يضمنو.

األجير الخاص ىو الذي تختص بمنفعتو ،ال يشترؾ في منفعتو غيرؾ ،استأجرتو ليبني لك ىذا الجدار كل يوـ

بمائة ،أو استأجرتو ليحفر لك ىذا البئر كل يوـ -مثبل -بخمسين ،أو ليحصد زرعك ،أو ليسقي نخلك ،أو
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أنت
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الذي تختص بمنفعتو بحيث إنو ال يعمل عند غيرؾ ،وال بد أنها تحدد المنفعة ،فيقوؿ :نفعي أنني طباخ عند

القهوة أو عند الطعاـ فبل تكلفو بأف يكوف حفارا أو نحو ذلك ،إذا قاؿ :نفعي أنني قائد للسيارة وال تكلفني غير

ذلك ،أي :ال تكلفني أني أطبخ أو أني أحفر أو أخيط أو نحو ذلك ،يسمى ىذا أجيرا خاصا فبل يضمن إال ما

تعدى فيو.

الضماف في اإلجارة
إذا تعدى ظهر من التعدي فإنو يضمن صورة التعدي أنو -مثبل -أمرتو أف يغسل ثوبك ولكنو مزقو أمرتو أف

يكويو ،وليس بحاذؽ ثم أنو أحرقو ،أو كذلك يقود سيارتك ،ولكنو تجاىل واصطدـ بها ،وعد ذلك منو تفريطا،

فإنو يضمن أو أحرؽ الطعاـ الذي يعملو أىملو حتى احترؽ فإنو يضمن ألنو يعتبر تفريطا وتعديا .

يقوؿ وال ضماف على حاذؽ بغير جناية ،يعني إنساف حاذؽ في صنعتو ثم إنو حصل منو خلل فهل يضمن أـ

ال يضمن؟ ال يضمن إذا كاف معروفا حذقو؛ فالطبيب -مثبل -الذي يكوف حاذقا في الطب لو أنو أخطأ وأعطى
المريض دواء اجتهادا ولم يكن ذلك الدواء صالحا فزاد المرض أو مات ال يضمن ذلك الطبيب.

وكذلك البيطار الذي ىو طبيب الدواب إذا عرؼ بأنو حاذؽ ،ولكنو أخطأ مرة وماتت الدابة أو مرضت فإنو ال

يضمن؛ ألنو حاذؽ وعارؼ ،وكذلك راعي الغنم إذا عدى الذئب على شيء وافترسو وىو ما فرط ،فإنو ال يضمن

أما إذا ناـ:

ومػن

رعػى

غنمػا

بأرض

 وناـ

مسبعة

عنها

تولى

رعيها

األسد



فإذا ناـ عن الغنم فافترستها السباع فإنو يضمن؛ ألنو فرط أو أبعد عنها ،ولم يراقبها فإنو يضمن؛ ألنو متساىل

ومفرط.

وكل صاحب صنعة ال يضمن إال إذا تعدى ،فالحبلؽ -مثبل -إذا جرح الرأس عرؼ بأنو ليس بحاذؽ فإنو

يضمن ،وأما إذا كانت الجراح يسيرة ،وقد يكوف سببها أف الرأس فيو حفر فإنو ال يضمن ،وختاف األطفاؿ إذا كاف

عارفا فإنو ال يضمن إذا ختن وتسمم الجرح ،أما إذا تعدى وقطع شيئا من الحشفة فإنو يضمن ،يعني تبين أنو

ليس حاذقا فهؤالء إذا عرؼ حذقهم فإنهم ال يضمنوف إال إذا تعدوا أو جنت أيديهم ،إذا جنت يد ختاف أو

الحبلؽ أو نحو ذلك أو القصاص الذي يقصر الثياب أو الخياط بأف أخطأ في تفصيلو ،أو أخطأ في خياطتو

فمثل ىذا جناية ليست معتادة فيضمنوف.
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فسخ اإلجارة
اإلجارة عقد الزـ ال يتمك ن من فسخو إذا لزـ ،تقدـ أف البيع الزـ إال أنو ال يلزـ إال بعد التفرؽ ،كذلك

اإلجارة عقد الزـ ال ينفسخ إال بالتقايض ونحو ذلك ،عقد الزـ لكن تنفسخ بالتلف واإلتبلؼ ،إذا تلفت العين
المتأجرة إذا مات البعير المؤجر -مثبل -أو تمزؽ الثوب المؤجر ،فإنها تنفسخ أو انهدمت الدار المؤجرة فإنها
تنفسخ فيما بقي سواء تلفت بقضاء اهلل ،أو أتلفها صاحبها ،أو أتلفها إنساف آخر ،فإنها تنفسخ.

وكذلك إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت أو انقطع ماؤىا ،أنا استأجرتها ألزرعها ،ولكن األرض صارت اآلف

مستنقعا فكيف أزرعها؟ تنفسخ اإلجارة بالباقي أو غار الماء من أين أزرع؟ ومن أين أسقي أعطني أجرة ما بقي.

وال تنفسخ بالجنوف لو ُجن المستأجر فإف وارثو يقوـ مقامو ،إذا ُجن الذي استأجر سيارة أو استأجر دارا أو

استأجر ثوبا إذا ُجن فإف وارثو يقوـ مقامو ،وكذلك إذا مات المستأجر إذا كاف لو وارث فإنو يقوـ مقامو ،أو تأجر
تكوف أجرتها للورثة ،ولهما الفسخ باتفاقهما إذا جن أو مات وتراضيا علي الفسخ يسمى ذلك إقالة .

وتنفسخ أيضا لخوؼ عاـ يمنع من النفع إذا كاف ىناؾ خوؼ في ىذه البلدة ،وأىل ىذه البلدة جلوا وانتقلوا

أنا مستأجر ىذه الدار سنة ولم أنتفع بها إال شهرا ،وأنا سأىرب مثلما ىربوا؛ ألني أخشى من العدو في ىذه

الحاؿ تنفسخ فيرجع باألجرة .

إذا استأجرىا لمسافة وتجاوز المسافة فإنو يحاسبو على ما زاد ،أنت استأجرت سيارة من الرياض إلى الخرج،

ولكنك تجاوزت الخرج -مثبل -وصلت إلى حرر وصلت إلى األحساء أعطني زيادة على ما حددت لك؛ ألنك

تجاوزت المسافة وزدت عليها فيلزمك ما سميت ،ويلزمك أجرة المثل للزائد ،نقوؿ -مثبل :أنت استأجرت إلى

الخرج -مثبل -تسعين كيلو ،وسرت -مثبل -بعدىا عشرين ،أعطني أجرة المثل لهذه العشرين ،أو تجاوزتها إلى
خمسين أو إلى سبعين أعطني أجرة الزائد ىذا معنى لزمو أجرة ما سمى وأجرة المثل للزائد وضماف العين إف

تلفت.

أما لو تلفت في األجرة المحددة فبل تضمن لو أف الدابة تكسرت ،يعني :فجرت وتكسرت في الطريق إلى

الخرج أو السيارة خربت في طريقك إلى الخرج ،فإنك ال تضمن ،ولكنك تجاوزتها -مثبل -إلى الصحنة -

مثبل -أو إلى الحوطة ثم إنها خربت فإنك تضمن ،أطالبك بأجرة الزائد ،وأطالبك بما حصل عليها من الخراب
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وأما إذا لم يتعدى ما زاد على الحمل وال زاد على المسافة وال زاد على المنفعة المباحة المنفعة المقدرة ،فإنو

ال يضمن ،وتكوف أمانة في يده ىذا الثوب أمانة في يدؾ استأجرتو ألجل أف تلبسو ىذا الكأس أمانة في يدؾ

ا ستأجرتو ألجل أف تشرب فيو فإذا سرؽ أو احترؽ أو انكسر بغير تفريط وال تعدي فإنك ال تضمنو ،وكذلك لو
انهد مت الدار أو نفقت وتلفت الدابة فإنك ال تضمن؛ ألنك دفعت أجرة .

اختبلؼ المؤجر والمستأجر

يقدـ قولو في نفي للتفريط إذا قاؿ صاحبها :إنك تهورت وأسرعت حتى حصل ىذا الخراب القوؿ قولك أنك

ما تهورت وأنك ما جاسرت -مثبل ،وأنك ما فحطت ،وأنك ما عملت شيئا يكوف سببا لخراب السيارة ،القوؿ
قولك مع اليمين ،فإف جاءت بينة تشهد بالتفريط والتعدي فإنو تقدـ البينة.

يقدـ قوؿ المؤجر في الرد إذا ادعى المستأجر أني رددت عليو ثوبك أو قدرؾ أو كأسك ،فقاؿ المؤجر:

حاشا ما رددت علي ولم يكن ىناؾ بينة ،حلف المؤجر وطالبك بقيمتها ،وكذلك إذا اختلفتما في قدر األجرة

أنت تقوؿ األجرة مائة ،وىو يقوؿ مائة وخمسوف يحلف المؤجر؛ ألنو المالك وألنو العارؼ بمتاعو وبعملو ،يقدـ

قولػو إذا لم يكن ىناؾ بينة ،وكذلك إذا اختلفوا في المدة ،إذا اختلفوا في المدة أنت تقوؿ :استأجرت ركبت

معك إلى المدينة بمائتين -مثبل ،وىو يقوؿ إلى مكة بمائتين وخمسين ،فالقوؿ قولو؛ ألنو صاحب المادة

وصاحب العمل .

يقوؿ :والمدة وإباؽ العبد والدابة وموتهما تردد أف يقبلوا ،إذا قاؿ :إف العبد أبق أو إف الدابة شردت ،أو إف

العبد مات ،أو إف الدابة ماتت ،ففي ىذه الحاؿ يتردد في ذلك ،فإف قامت بينة فإف العمل بها ،وإال فإف القوؿ

قوؿ المالك أنك فرطت حتى ىرب أو حتى ماتت أو شردت أو نحو ذلك ،فأحكاـ اإلجارة أيضا الطويلة

اختصرىا المؤلف ىاىنا ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،سائل يقوؿ :سماحة الشيخ لماذا استثنى صاحب زاد المستقنع الدار ونحوىا

في قولو :ويشترط في العين المؤجرة معرفتها رؤية أو صفة في غير الدار ونحوىا ؟

ج :ألف العادة أف الدار تصرفها باأليدي ،والعادة أنها ال تقبل الوصف توصف لك سعتها وغرفها ونحو ذلك

وال تتصورىا إال إذا دخلتها؛ فلذلك قالوا ال بد من رؤية الدار المؤجرة والمبيعة.
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في أجرة طير وحماـ وسفينة وخياط وطعاـ أجير؟
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ج :عندؾ -مثبل -أجير استأجرتو أجيرا خاصا ،وشرط عليك طعامو ،فإنك تطعمو الطعاـ المعتاد فبل يفرض

عليك أف تشتري لو لحما -مثبل -كلحم سمك أو لحم كبش أو نحو ذلك ،وال أف تحضر لو أنواع الطعاـ كذا

وكذا بل الطعاـ المعتاد ىذا شيء عرؼ بالعرؼ كما ذكرنا في أجرة الطبيب أنها عرفت بالعرؼ ،وكذلك

البيطار ،وكذلك أجرة سيارة األجرة يرجع فيها إلى العرؼ ،فطعاـ األجير يرجع فيو إلى العرؼ.
س :أحسن اهلل إليكم ،األجير المشترؾ ال يضمن ما تلف من حرزه ما مثاؿ ذلك ؟

ج :ذكرنا أف األجير المشترؾ مثل الخياط ىذا يأتيو بقميص ،وىذا يأتيو بقلنصوة ،وىذا يأتيو بفانيلة ،وىذا

يأتيو بسراويل ،وىذا يأتيو بتُباف ونحو ذلك ،يشتركوف في نفعو ،فمعنى ذلك لو أنو فصل ىذا تفصيبل خاطئا ومزقو
نقوؿ اضمن ،ولو أف الكواء كواه وأحرقو نقوؿ عليك الضماف ،ولو أنو لما فصل ىذا الثوب أخطأ في تفصيلو
بزيادة أو بنقصاف ،فأصبح غير صالح للبس عليو الضماف ىذا األجير المشترؾ.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يجوز لمن يجد اللقيط أف ينسبو إلى نفسو خاصة ،ونحن في ىذه األياـ نخرج

جوازا وبطاقة شخصية ،وال بد أف يكوف فيها اسم الشخص رباعيا ؟

ج :في ىذه األزمنة جعلت الحكومة دار الحضانة لهؤالء اللقطاء ،ولكن يأتي إليهم ،يأتي إلى تلك الدار رجل

لم يولد لو فيقوؿ :أعطوني لقيطا أربيو ألنفعو وآلخذ األجر ،يجوز في ىذه الحاؿ أف ينسبو إلى نفسو ،يعني:

بالوالء يعني أنني أحسنت إليو ،ولكن ال يكوف حكمو حكم الولد الصلب .

س :أحسن اهلل إليكم ،ما معني قوؿ صاحب الروض المربع :وال أجرة لمن أعار حائطا ،ثم رجع حتى يسقط ؟

ج :فلو -مثبل -أنك استأجرت ىذا الحائط ووضعت عليو خشبك ،ثم قاؿ صاحبو :أعطني األجرة فليس لك

أجرة إال إذا سقط الحائط ثم أعيد بناؤه ،فلك أف تطلب أجرة ثانية .

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ ما معنى قوؿ المصنف -رحمو اهلل :-ويرجع ما لم يأذف بشغلو بشيء يضر بو إف

رجع في باب العارية ؟

ج :في باب العارية ،إذا أعرتو -مثبل -دابة ليركبها وجئت إليو وىو في الصحراء ،فليس لك أف تأخذىا

وترجع ؛ ألنك تضره في ىذه الحاؿ ،أو أعرتو سفينة فليس لك أف تطلبها منو وىو في لجة البحر ،أو أعرتو
قميصا ليلبسو ،ومعلوـ أف لو قميص عند الخياط ،وليس عليو شيء فليس لك أف تنزع ثوبك ىذا وتتركو عريانا،

اتضح باألمثلة ،ونحن قد ذكرنا ىذا الشرط.
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س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وسائل يقوؿ :ذكرتم أف حريم اآلبار الزراعية ثبلث مائة ذراع ،وقد ذكر

المؤلف ىنا أنها خمسين ذراعا للعادية ،فكيف نجمع بين ذلك ؟

ج :ىناؾ فرؽ بين بئر البادية الذين يحفرونها ألجل سقي الدواب ما حفرت قبلهم ،حريمها خمسة وعشروف

ذراعا ،والبئر العادية عثروا على بئر قديمة يمكن أنها من مئات السنين ،والعادة أنها عميقة فيحفرونها ،وفي ىذه

الحاؿ يكوف لها حريم خمسين ذراعا ،وىناؾ من يحفروف بئرا زراعيا يريدونها للزرع ال لسقي الدواب ،فحريمها
ثبلث مائة ذراع من كل جانب ،وفي ىذه األزمنة قد ال يكفيها قد تحتاج -مثبل -إلى كيلو من كل جهة فحريمو

بقدر حاجتها.

س :أحسن اهلل إليكم ،إذا حجر شخص أرضا وتركها ببل إحياء ،كأف أحاطها من جوانبها بعقم ،ثم جاء آخر

فأحياىا ،فمن ىو األحق بها من صاحبها؟

ج :أوال إذا أحاط ىذا الذي أحاطها بالعقوـ يقاؿ إنو متحجر ،وأنو ىو أحق بها ىو ووارثو من بعده ،فليس

ألحد أف يتعدى عليها ،وثانيا لو قدر أنو طاؿ عدـ االنتفاع ،وطلبها من يريد إحيائها فهو أحق بها ،وليس لؤلوؿ

أف يمنعها؛ ألنو يقاؿ لو :أنت عطلت منفعتها .

س :أحسن اهلل إليكم ،يستأجر كثير من الناس في ىذه األياـ بالذات نساء للضرب بالدؼ أو الطبوؿ في

حفبلت األعراس ،فما حكم ذلك؟ وما حكم دفع الماؿ لهن ؟

ج :نرى أف ضرب الدؼ مباح ولكن بدوف أجرة ،وكذلك أيضا النشيد في األعراس لقولػو  :أال أرسلتم من

يقوؿ :أتيناكم أتيناكم  إلى آخره ،النشيد جائز ولكن ال يكوف في ذلك غناء وطرب ونحو ذلك ،واألجرة على
الطبوؿ حراـ فبل يجوز ،وأما التي تضرب الدؼ فبل يجوز لها أف تشترط ،ولكن يعطونها من قبلهم تبرعا شيئا

يقابل مجيئها وتعبها.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :أنا شريك مع شخص في شركة ،واشترطت أنو في حاؿ دخوؿ مستثمرين آخرين

من قبلي أف لي زيادة على حقي من رأس ماؿ عشرة بالمائة نظير ذلك ،فهل لي حق في ىذا الشرط أـ ال ؟

ج :إذا التزموا بذلك فالمسلموف على شروطهم وال مضرة في ذلك وال جهالة؛ ألنك أنت السبب في إدخاؿ

ىؤالء المشاركين ،وىم ينفعهم كثرة المشاركين .

س :أحسن اهلل إليكم ،وىذه سائلة تقوؿ :سكنت في منزؿ جديد ،وكنت أصلي لغير القبلة ،ولم أعلم ذلك

إال بعدما سكنت فيو بثبلث سنوات ؟
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ج :كاف األولى أف اإلنساف إذا سكن أنو يتحقق من القبلة ،وإذا كاف االنحراؼ شيئا يسيرا فإنو ال يضر

الفقهاء ،ذكروا أف الذي يصلي لغير قبلة البلد أنو يعيد ،ولكن إذا طالت المدة فإنو يعفى عنو ،والمدة ىنا طويلة

ثبلث سنين فيعفى عن ذلك.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وصلى اهلل على سيدنا محمد .
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كتاب الغصب
حكم الغصب

بسم اهلل الرضبن الرحيم
اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ اؼبرسلٌن.
أما بعد:
فيقوؿ اؼبؤلف -رضبو اهلل تعاىل :كتاب الغصب
وىو االستيالء على ماؿ غًنه ظلما فيلزمو رده بزيادتو وأجرة مثلو ،وأرش نقصو وعليو أرش ما
جىن ،فلو خاط بو جرح ؿبرتـ أو ؿبرـ فالقيمة ،ولو دفع بو سفينة فحىت ترسو ،ولو تعدى وأتلف
فمثلو يف اؼبثلي وإال قيمتو ،مث إف قدر عليو بعد رده وأخذ القيمة ،ولو زاد بثمن أو صنعة ،مث
نقص ال بسعر ضمنها ولو طحنو أو نسجو أو زرعو أو صار فرخا ،أو اذبر فيو فهو ودناؤه لربو،
ولو خلطو دبا ال يتميز من جنسو فعليو مثلو منو ،ودبتميز لزمو زبليصو وبغًن جنسو فمثلو من
حيث شاء ،ولو غرس األرض أو بناىا قلع وطم اغبفر ،وإف زرع خًن مالكها بٌن أخذه بعوضو
أو تركو باألجر ،ولو وطئ حد ولزمو اؼبهر وولده رقيق ،وكذا مشرت علم ،وغًن العامل عليو اؼبهر
وقيمة ولده واألجر ،ويرجع بذلك على الغاصب.
باب الشفعة
وىي أف يستحق انتزاع حصة شريكو ممن اشرتاىا بشرط كوهنا شقصا مشاعا من عقار أو ما
يتصل بو سبكن قسمتو ،انتقل بعوض يأخذه كلو دبثل شبنو إف كاف ذا مثل وإال بقيمتو ،وإف
اختلفا يف قدره وال بينة فقوؿ اؼبشرتي ،ومىت أخذه وفيو غرس أو بناء للمشرتي أعطاه قيمتو ،إال
أف يشاء اؼبشرتي قلعو من غًن ضرر ،وإف كاف فيو زرع أو شبرة ظاىرة فهي للمشرتي مبقاة إىل
حصاده ،ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم ،فإف تركها أحدىم مل يكن لآلخرين إال أخذ الكل أو
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الرتؾ ،وإف عجز عن بعض الثمن بطلت ،كما لو تأخر عن الطلب بغًن عجز كغيبة أو حبس أو
مرض أشهد بو أو صغر فحىت يكرب.
وال ذبب لكافر على مسلم ،فإف مل يعلم حىت تبايعو ثالثة أو أكثر فلو مطالبة من شاء ،ولو
باع شقصا وسيفا أخذه حبصتو.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػ ػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ذكر باب الغصب

وعرفو بأنو االستيبلء على ماؿ غيره ظلما

االستيبلء أعم من األخذ؛ وذلك ألنو قد يستولي عليو ،وىو في يد صاحبو بمعنى أنو يغصبو في دار ويخرجو

ولو لم يسكنها ،ولو لم يأخذ مفاتيحها ،وكذلك يغصبو أرضا ولو لم يزرعها ،ولو لم يبعها ،ولو لم يسكنها ،وإنما

يمنع صاحبها من التصرؼ فيها.

الغصب حراـ وذلك ألنو قهر صاحب الماؿ ،وأخذ مالو بغير حق ،وقد ذكره اهلل تعالى في

مثل قولو تعالى                                                :

() 1

يعني:قهرا،

فالغصب ىو قهر اإلنساف وقسره وإلزامو على دفع ماؿ لو يأخذه الغاصب ،سواء كاف ذلك

الماؿ عقارا أو منقوال ،العقار األرض والدور والبساتين بمعنى أنو يخرج صاحبو منو

ويستولي عليو ،وإف استولى عليو فقد يستثمره يأخذ ثمرة النخل والشجر أو يزرع في

األرض ،ويأ خذ زرعها أو يؤجر الدور ويأخذ أجرتها ،وقد ينتفع بها ،ىو يسكن الدار ويسكن
البستاف ،ويأكل من الثمار ويزرع األرض ويسمى غاصبا .
وكذلك المنقوؿ مثل الدواب يستولي على إبل أو بقر أو خيل أو غنم أو شيء من الحيواف كدجاج ونحوه مملوكا
لصاحبو أو بيض الدجاج أو بيض األوز ونحوه فيسمى غاصبا ،وإذا أخذ منو شيئا فحراـ ،إذا حلب ذات اللبن
حراـ ،وإذا ركب ما يركب فحراـ ،وإذا ذبح من أوالدىا فحراـ ،وكذلك إذا أخذ جزتها شعرا أو صوفا ونحوه

 - 1سورة الكهف آية .42 :
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أو انتفع بجلودىا فإف ذلك كلو حراـ عليو؛ ألنو استولى على ملك غيره بغير حق ويسمى غاصبا وظالما .

االنتفاع بالمغصوب
وىكذا أيضا انتفاعو باألعياف يلزمو أجرتها إذا طبخ في القدر ،أو لبس الثوب ،أو استعمل األسلحة -مثبل-

استعمل ها في صيد أو نحوه فإنو ظالم وعليو أجرتها ،لكن إذا صاد بالقوس الصيد لو وعليو أجرة القوس ،وكذلك
عليو بدؿ السهاـ إذا رمى بالسهاـ والرصاص فالصيد لو فإنو أثر عملو ،ولكن قيمة السهاـ وقيمة الرصاص وأجرة

البندقية وأجرة الثوب عليو ،وإذا غصب منجبل وقطع بو حشيشا فعليو أجرة المنجل والحشيش لو ،وإذا غصب
فأسا فقطع بها حطبا فعليو أجرة الفأس حتى ولو لم يستعملها والحطب لو ،وإذا غصب شبكة -وىي التي يوضع

فيها الحشيش -فإف الحشيش لو وعليو أجرة الشبكة ،وىكذا لو عطل الدار ،غصب دارا وأخرج أىلها ولم
يسكنها ولم يؤجرىا عليو أجرتها.

يلزمو رد المغصوب بزيادتو يعني زيادة متصلة أو زيادة منفصلة ،وإذا غصب شاة ىزيلة وسمنت ىذه الزيادة

متصلة عليو أف يردىا بزيادتها ،وال يقوؿ :إنها سمنت عندي؛ ألنها العين مغصوبة ،وأف يدؾ يد ظالم ،وال يعطى

أجرة علفو وال أجرة حفظو؛ ألنها لو ماتت لضمنها كلها ،وكذلك لو غصب عبدا جاىبل فتعلم ،تعلم صنعة صار
حدادا أو قصارا أو نجارا أو غساال أو خياطا ،يلزمو رده وال يطالب بأجرة التعليم؛ ألنو من غير إذف ،ومن غير

ترخيص من صاحبو.

وأما الزيادة منفصلة فإنو يردىا أيضا ،فثمر الشجر إذا غصب شجرا كنخل رماف وتوت وزيتوف وخوخ ومشمش

مما في و ثمر ،أثمر ىذا الشجر فإذا قاؿ :أنا الذي سقيتو حتى أثمر ،نقوؿ :يدؾ يد ظالم ،ال أجرة لك ،يرد
البستاف بثمنو ،وإذا غصب غنما فولدت -ىذا من المنفصل -يردىا ،ويرد أوالدىا جميع أوالدىا؛ وذلك ألنهم

نتجوا من ىذه العين المغصوبة ،وال يقوؿ :إنهم نتجوا في ملكي :فإننا نقوؿ :ال ملك لو ،ىذا ما نقوؿ يلزمو رده

بزيادتو .

ويلزمو أجرة مثلو ولو لم يستغلو ،فإذا كانت السيارة تؤجر ،ولكنو أوقفها سنة أو نصف سنة يلزمو أجرتها ىذه

المدة ،ويلزمو أجرة الدار ولو أغلقها ،وذلك ألنو ضيع على صاحبها منفعتها ،فتعرض على أىل المعرفة يقاؿ :كم

تساوي ىذه الدار؟ أجرة الشهر بمائة ،الشهر بألف ،يدفعها الغاصب ىذه أجرة المثل .
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ضماف المغصوب
ويلزمو أرش نقصو إذا نقص في ملكو ،فلو تصدعت الحيطاف في يد الغاصب فعليو أجرة ىذا التصدع ،ولو

انهدمت فعليو أجرتها ،ولو اندىمت في البئر فعليو أجرة حفرىا ،ولو انقلع شيء من الشجر في البستاف فعليو
أجرة رده أو أجرة مثلو ،إذا كاف كامبل ولو تخرؽ الثوب فعليو أجرتو وأرش نقصو ،ولو تعيبت الشاه انفقأت عينها

وانكسرت رجلها عليو أجرة النقص؛ ألف يده ظالمة فبل بد أف يرد العين كاملة ىذا معنى أرش نقصو.

يقوؿ :وعليو أرش ما جنى ،يتصور ىذا في العبد إذا جنى العبد وىو في يد ذلك الغاصب ضرب إنسانا أو فقأ

عينا أو قطع إصبعا أو شج أو جرح فإف أرش الجناية على الغاصب وال يقاؿ إنو على العبد؛ وذلك ألف العبد في
ذلك الوقت ليس تحت والية سيده ،وإنما ىو تحت يد الغاصب فهو الذي أبعده عن سيده ،أو ىو الذي تسبب

أنو جنى ،ولو انهدـ الجدار من ىذه الدار وأتلف إنسانا أو أتلف حيوانا فإف أرش ىؤالء الذين ماتوا أو تعيبوا على

الغاصب؛ وذلك ألنو منع صاحبو من االستيبلء عليو ،وإال فإنو يمكن أف ينقض الجدار ويجدده ولو أف الغنم -
مثبل -أو اإلبل راعت في زرع قوـ بالليل وأخذ عليها عوض ،فإف األرش على الغاصب؛ وذلك ألنو الذي أىملها،
ىذا معنى قولو :وعليو أرش ما جنى .

يقوؿ :ولو خاط بو جرح محترـ أو محرـ ،فالقيمة إذا غصب -مثبل -خيوطا ولما غصبها خاط بها جرح

إنساف محترـ ،يعني :أسبلؾ فخاط بها ىذا الجرح ،فإف ذلك الجرح ال يفتق خياطتو؛ ألنو محترـ ،ولكن أنت

الغاصب عليك قيمة ىذه األسبلؾ أو قيمة ىذه الخيوط ،وال نخرجها من ىذا الجرح المحترـ ،أو من ىذا

الجرح المحرـ الذي لو حرمة ،وإنما عليك القيمة يلزـ القيمة الغاصب قيمة السلك وقيمة الخيط.

يقوؿ :لو دفع بو السفينة فحتى ترسي السفينة عادة تحتاج إلى شراء ينصب على جهة الريح السفن الشراعية

لو غصب شراعا ودفع بو سفينة فهل لصاحب الشراء أف ينتزعو والسفينة في لجة البحر ليس لو ألنو قد يسبب

غرؽ ىؤالء المحترمين فبل يطالب بو وال يرده إال إذا أرست على الساحل فبعد ذلك يطالب .

يقوؿ :ولو تعدى وأتلف فمثلو في المثلي وإال فقيمتو ىذا الغاصب إذا تعدى وأتلف شيء فعليو مثل المثلي،

وقيمة المتقوـ فإذا أغرؽ أكياسا فيها طعاـ كتمر أو بر أو أرز ،أغرقها في البحر أو زراىا في الريح وطارت بها أو
أحرقها أو أكلها أو أعطاىا من يأكلها ،فماذا يجب على الغاصب؟ مثلها؛ ألنها متوفرة األرز موجود بأنواعو ،والبر
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كذلك والشعير والذرة والتمر ،عليو أف يرد مثلها لوجوده وعدـ تعزره ،لكن إف تعزر ،وكاف في مكاف ال يوجد

فعليو قيمتها في مكانها.

وإذا كانت غير مثلية فإف عليو القيمة ،قيمة غير المثلي إذا أتلف -مثبل -قربة ال يوجد لها مثل ،أو سقاء ال

يوجد لو مثل ،أو كبشا ال يوجد لو مثل ،أو قدرا -مثبل -أو ثوبا من نوع خاص ال يوجد ما يماثلو ،ماذا يجب
على الغاصب الذي أتلفو القيمة ،يطالب بقيمة ما أتلف ،ىذا معنى إذا تعدى ،يعني :تجرأ وأتلف ،أتلف كيسا،

فمثلو أتلف كبشا ،فقيمتو المثلي ىو الذي يوجد لو مثيل كالمكيل والموزوف ،غير المثلي الذي يتعذر أو أف يوجد

مثلو مماثبل مساويا .

يقوؿ :ثم إف قدر عليو بعد رده وأخذ القيمة ،إذا قدر -مثبل -على ذلك الكبش رد الكبش وأخذ القيمة،

وقاؿ :أنا غصبت منك كبشا ،ثم إف الكبش ضاع وقد أعطيتك قيمتو ،واآلف وجدناه فهو ىذا خذ كبشك ورد
علينا دراىمنا أو سقاءؾ أو جلدؾ أو قربتك أو حذائك أو ثوبك الذي كنا قد غرمناه ،اآلف وجدناه بعينو نرده
عليك ،وتعطينا ما دفعنا يقوؿ :إف قدر عليو باف رده وأخذ القيمة التي قد استلمها المغصوب منو .

نماء المغصوب

ولو زاد بثمن أو صنعة ثم نقص ال بسعر ضمن الزيادة ،صورة ذلك إذا تعلم صنعة زادت قيمتو بنصف الثمن

ثم نسي الصنعة نقصت قيمتو ،كانت قيمتو عندما اغتصب ألف ،وتعلم صنعة وصار يساوي ألفين ،ونسي الصنعة
وعاد إلى األلف رده يرد معو قيمة الصنعة ،وما ذاؾ إال ألنو منعو من بيعو ،ولو رده عليو وقت معرفتو الستفاد من

تلك الصنعة قبل نسيانها.

مثاؿ آخر لو اغتصب كبشا ىزيبل ثم سمن الكبش ثم عاد إلى ىزالو ،فإنو يرده ويرد نقصو بعد أف ىزؿ ،قيمتو

عندما غصبو ثبلثمائة ،وسمن حتى يساوي ستمائة ،وىزؿ حتى يساوي ثبلثمائة ،ورده وقاؿ :رددتو ىزيبل كما

أخذتو ىزيبل ،فالجواب :أنك منعت صاحبو من االنتفاع بو عندما كاف سمينا ،فعليك رد الناقص الذي ىو نقصو
بعدما ىزؿ.

ىذا معنى لو زاد بثمن :يعني :كسمن الكبش ،أو صنعة للعبد؛ تعلم حدادة أو نجارة أو صرافة -مثبل -تعلم

حسابا ثم نسيو نقص فيرد الزيادة ،إال زيادة السعر فإنو ال يردىا؛ ألنها ليست من صنعو ،مثالو إذا غصب الغنم

وىي رخيص ة في وقت قد رخصت ،الكبش يساوي مائتين ،والتيس مائة ،والعنز مائتين ،والنعجة ثبلثمائة ،ثم إنها
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ارتفع سعرىا ،ارتفع حتى صارت النعجة تساوي ألفا ،وصار الكبش يساوي خمسمائة ،في ىذه الحاؿ إذا ردىا

ىل يغرـ؟ معنى ما نقص في السعر ،ال يغرـ وما ذاؾ إال أف السعر ارتفاعو وانخفاضو ليس بسببي ،وإنما ىو من

اهلل ،إف اهلل ىو المسعر القابض الباسط .

يقوؿ :ولو طحنو فهو ونمائو لربو أو نسجو أو زرعو ،إذا كاف المغصوب برا أو شعيرا ثم إنو طحنو ،كانت قيمتو

قبل الطحن عشرين ،وزادت قيمتو إلى ثبلثين بعد أف كاف مطحونا ،البر والشعير ال يأكل عادة وال يخبز إال إذا

كاف مطحونا في ىذه الحاؿ زيادتو لمالكو ،وليس للغاصب شيء ،فإذا قاؿ :إني دفعت أجرة الطحن ،ليس لك

شيء ألف يدؾ يد ظالمة .

أو نسجو إذا غصب غزال أو صوفا أو قطنا ثم نسجو خيوطا أو حاكو لباسا ،يعني :عملو لباسا كالذي يفرش

ويجلس عليو ،أو الذي يلتحف بو وزادت قيمة الغزؿ أو القطن ،فإنو ال يرد معو شيئا ،وال يطالب بشيء ،لو قاؿ:
قيمتو قبل أف أغزلو كانت مائة واآلف يساوي ثبلث مائة ،يدؾ يد ظالم فبل شيء لك .

يقوؿ :أو زرعو يعني :غصب برا وزرعو في األرض ،ونبت إذا كاف في أرض سيده ،في أرض صاحب الماؿ -

صاحب الحبوب -فإف الزرع لو وإال فإف الزرع لصاحب األرض ،وعلى الغاصب قيمة ما غصب من البذر ونحوه،
أو صار الحب زرعا ،والبيضة فرخا ،والنوى غرسا ،فإنو يرده إذا غصب بيضا ،وأفرخت عنده وتاب أو ظهروا
عليو ،يقوؿ :ىذه فراخ بيضكم خذوىا ،فإنها عين مالها لم أنتفع منها بشيء ،في ىذه الحاؿ يردىا كما كانت يرد

الفراخ إذا صار الحب زرعا رده.

وكذلك إذا غصب -مثبل -نوى التمر ثم غرسو فنبت ،وأصبح نخبل فإنو لسيده لمالك النوى ،أو اتجر فيو

بمعنى أنو غصب ألفا ،وصار يتاجر فيها يشتري بها أحذية أو أكسية فما تمت السنة إال وذلك األلف عشروف

ألفا ،فالمالك يقوؿ :ىذا نماء ملكي لو ،ذلك يطالبو باأللف وبأرباح األلف التي وصلت إلى عشرين؛ وذلك ألنو

نماء عين مالو فيرده وربحو ويرد البيض يرد بدلو الفراخ ،ويرد الزرع بدؿ تلك الحبوب ذلك البر الذي اغتصبو،

ويرد النخل بدؿ النوى .

وإذا نبت ذلك النوى أو نبت ذلك الزرع ،وكاف في أرض مغصوبة ،البذر غصبو من زيد واألرض غصبها من

عمرو ،فإذا رجع يقاؿ عليك يا غاصب أجرة ىذه األرض ،وأما الزرع فإنو لزيد؛ ألنو اغتصب بذره منو ،فإف
تراضى صاحب األرض وصاحب البذر على أف يبقى ىذا البذر ،وىذا الزرع في ىذه األرض ،البذر مغصوب

واألرض مغصوبة ،ردىا ذلك الغاصب ،فإف كاف نقص أحدىما فإف عليو أرش النقص ،وإال فإنهما يتراضياف،
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فيقوؿ الغاصب :ىذا بركم في ىذه األرض ،وىذه أرضكم اصطلحوا عليها ،إذا اصطلحوا حصدوا الزرع لك يا

صاحب األرض نصفو ولي أنا صاحب البذر نصفو ،وال شيء لك يا غاصب .

وإف خلطو بما ال يتميز من جنسو فعليو مثلو منو ،إذا غصب من زيد برا خمسة آصع ،وغصب من خالد تسعة

آصع ،وخلط ىذا بهذا ولم يتميز مجموعو أربعة عشر صاعا ،فنقوؿ :ىذا بينك يا زيد وخالد بينكما ،إما أف تأخذ

يا زيد خمسة األصواع ،وإما أف تشتركا في قيمتو ،ولكل واحد منكما قسطو ،ىذا إذا خلطو بما ال يتميز ال يمكن
التخليص؛ ألف إذا خلطو ال يمكن أف نعرؼ البر الذي من زيد والذي من خالد ،ال نميزه وال نعرفو فما علينا إال

أف نقوؿ :ىذا بينكما ،إما أف تقتسماه ،وإما أف يأخذ كل منكم نصيبو ،وإما أف تبيعاه وتقتسما ثمنو .

إذا خلطو بمتميز لزمو تمييزه وتخلي صو ،فلو غصب من زيد شعيرا ومن خالد برا ،يلزمو أف يميز ىذا من ىذا،

يميزه -مثبل -بأف يزروه في الريح ،فإف الشعير خفيف فتميزه أو يميز بالمنخل ،العادة أف النساء البلتي يعرفن إذا
أصلحنو بالمنخل فإف الشعير يكوف في مقدمة البر ويعزلونو ،وال يبقى منو شيء ،فالحاصل أنو يلزمو تخليصو .

ومما قد يتخلص لو خلط دىنا بلبن ،فالعادة أنو يتميز؛ ألف الدىن يطفو فوؽ اللبن فيميزه ،ويقوؿ ىذا لبنك

يا خالد ،وىذا دىنك يا سعد ،يتميز فيرد على كل منهما عين مالو- ،مثبل -الزيت والدىن قد يتميز ،وقد يصعب
تمييزه ،فإذا غصب من ىذا دىنا ،ومن ىذا زيتا -زيت الزيتوف ونحوه -في ىذه الحاؿ يلزمو تمييزه ،وإذا ميزه

يرد على ىذا حقو وىذا حقو.

غصب أرضا وزرعها أو بناىا
يقوؿ :لو غرس أرضا أو بناىا لزمو القلع وطم الحفر .

يقوؿ :وبغير جنسو فمثلو من حيث شاء إذا كاف ال يتميز إذا خلطو بغير جنسو ،ومع ذلك لم يتميز ،فإف عليو

مثلو من حيث شاء ،يعني :غصبت مني عشرة كيلو من الزيتوف ،أعطني مثلها سواء كانت موجودة وقد خلطتها أو

قد أتلفتها ونحو ذلك ،كذلك أيضا إذا غصب برا وخلطو ببر ولم يتميز ىذا من ىذا ،غصبت مني خمسة آصع

ردىا علي من ىذا أو من ىذا .

إذا غرس األرض أو بناىا قلع الغراس وطم الحفر لزمو ذلك إذا طالبو صاحبها وقاؿ :اقلع غرسك ،النبي 
يقوؿ   :ليس لعرؽ ظالم حق  اقلع غرسك وال أقبلو وال يبقى منو شيء ،لزمو أف يقلعو ،ولزمو أف يسوي
الحفر التي حفرىا ألجل ذلك الغراس يسويها حتى تستوي األرض ،وصاحب األرض يطالب باألجرة إذا بقيت
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عندؾ خمس سنين أعطني أجرتها ،وإذا نقصت أعطني أرش الناقص ،فيطالبو بكل ذلك يلزمو أف يقلع الغراس،
وأف يسوي الحفر ،وأف يدفع أجرة األرض التي استغلها ،وأف يدفع أرش النقص ،أرضي قبل أف تزرعها أو قبل أف
تغرسها كانت تساوي مائة ألف ،واآلف وبعد غراسك فيها وبعد حرثك لها ال تساوي إال ثمانوف ألفا ،يدفع
الغاصب أجرة النقص .
يقوؿ :إذا زرع في األرض خير مالكها بين أخذه بعوضو أو تركو باألجر ،إذا غصب أرضا وزرعها نبت الزرع لو

قلنا لو :اقطعو كاف في ىذا إفساد ،فنقوؿ لصاحب األرض :إما أف تأخذ الزرع وتعطيو قيمة البذر ،وإما أف تترؾ

الزرع عنده ،وتطالبو بأجرة األرض وبأرش نقصها ،لك الخيار -أيها المالك ،أرضك -مثبل -تساوي مائة ألف،

غصبها وزرعها ،وىذا الزرع -مثبل -ينقصها العشر ال تساوي بعد ذلك إال تسعة األعشار من ثمنها ،فلك أف
تطالب بنقصها وبأجرتها وتترؾ الزرع فيها إلى أف يحصد أي بأجرة مثلها ،فالحاصل أنو إذا زرعها خير مالكها بين

أخذه بعوضو أو تركو باألجرة ،يقوؿ :آخذه ،آخذ ىذا الزرع وأعطيك ثمن بذرؾ وثمن تعبك ،أو ال حاجة لي في

زرعك ،ولكن اتركو في األرض واسقو ،وعليك أجرتو ،أجرة األرض وأجرة الماء أو ما أشبو ذلك .

غصب أمة ووطئها
ولو وطئ حد ولزمو المهر ولده رقيق ،معناه :إذا غصب أمة ووطئها فقد وطئ ملك غيره؛ فيلزمو إقامة الحد

عليو ،إف كاف بكرا فمائة جلدة وتغريب عاـ ،وإ ف كاف ثيبا فالرجم ،وإذا حد بمائة جلدة فإف عليو المهر؛ ألنك
وطئت ىذه الجارية وعليك مهرىا ،ما يساوي يعني :مهرىا أي :مهر أمثالها ،إذا كاف مهر ىذه الجارية وىي بكر

خمسة آالؼ ،وىي ثيب ألفاف دفع أجرة المثل ،يعني :يسمى مهرا ،ويسمى أجرة لها حيث غصبها ووطئها .

إذا حملت منو بقي فولده رقيق ،وال يقوؿ :إف ىذا ولدي ىذا ولد يتبع أمو؛ ألف األمة يتبعها ولدىا فيلزمو أف

يرده معها ،ويكوف رقيقا ويكوف لمالكها.

ولو غصب أمة واشتراىا منو إنساف ،وذلك اإلنساف عالم بأنها مغصوبة فوطئها ذلك المشتري الحد على

العالم ،يحد ذلك المشتري ،أنت تعلم أنها مغصوبة ،فكيف تشتريها وىي مغصوبة وليست مملوكة ،وأنت تعلم
أنها إذا كانت غير مباحة لك حرـ عليك وطؤىا فعليك الحد ،وليس لك ولد بل الولد يتبع أمو ويكوف رقيقا تابعا
لؤلمة ،يقوؿ :وكذا ٍ
مشتر علم إذا اشتراىا إنساف وىو يعلم أنها مغصوبة ووطئها فعليو الحد وولده رقيق وعليو مهر
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المثل ،يردىا ويرد معها مهرىا ،ويرجع إلى البائع الغاصب ،ويقوؿ :عرفت الشاة ،واآلف أخذوىا مني ،فأعطني

رأس مالي .

يقوؿ :وغير العالم عليو المهر وقيمة ولده ،واألجر لو أف إنسانا رأى أمة مغصوبة وجاء إلى سيدىا وقاؿ:

زوجنيها فإني تحل لي األمة نكاحها ،فإذا زوجها وىو غير عالم أي :زوجها بهذا الرجل في ىذه الحاؿ عرفت

وجاء أىلها وانتزعوىا وأخذوىا من ذلك الزوج ،أنت -أيها الزوج -ال حق لك ،ارجع على من خدعك يرد عليك
مهرؾ؛ ألنها مستحقة فبل شيء لك ،إذا فعل ذلك يرجع على الغاصب ويقوؿ :يا غاصب بعتني ما ليس لك،

بعتني شاة مغصوبة ،أو أمة فيطالبو حتى يرد عليو رأس مالو .

أما إذا كاف المشتري ليس عالما ،وإنما يعتقد أنها ليست مملوكة للغاصب ،ثم إنو وطئها فعليو مهر وعليو

قيمة ولده إذا ولد لو ولد ،فإنو يطالب بتحريره والذين يدفعوف ثمنهم ىم الغاصبوف ،الغاصب يطالب ،ويقاؿ:
أنت غصبت وإذا غصبت ثم زوجت ىذه المغصوبة على إنساف يعلم فإننا نطالب ذلك العالم أف يدفع لها مهرا،

وإذا ولد يدفع لها قيمة ولدىا  ،وأف يدفع معها أجرتها ،وكل ذلك للغاصب ،الغاصب إذا فداىا إذا قاؿ :خذوىا
وخذوا مني قيمة الولد ،وخذوا مني أرش البكارة يرجع بذلك على الغاصب؛ ألنو اآلثم ،وألف المشتري مخدوع .

باب الشفعة

ما تجوز فيو الشفعة
بعد ذلك باب الشفعة ،وىي أف يستحق انتزاع حصة شريكو ممن اشتراىا بشرط كونو شقصا ،اشتراىا من

عقار والشفعة شرعت إلزالة الضرر عن الشركاء ،وصورة ذلك :إذا اشترؾ اثناف في أرض لكل منهما نصفها

أحدىما في ذلك الوقت ال يقدر على شرائها كلها ،فإذا اشترى نصفها والحاؿ ىذه فإف صاحبها األوؿ أو شريكو
ينتزعها ويقوؿ :أنا أحق بها بثمنها .

إذا كانت األرض -مثبل -مساحتها مائة متر طوال ومائة متر عرضا اشترياىا بمائتي ألف ،ولما اشترياىا بقيت

عنهما ما عمرت وال زرعت ،أحدىما باع شقصو ،باع نصفو ،باعو على زيد ،علم الشريك ،وقاؿ :يا زيد أنا أحق

بها بالثمن؛ وذلك ألني أملك النصف وليس نصفي محددا ،نصفي في جميع األرض كل متر منها لي نصفو
مشاعا على المشاع ،أي :شائعا ،ملكي في ىذه األرض لم يكن متميزا ،وحيث إف شريكي قد باع فخذ رأس
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مالك ،وال أنقصك شيئا ،فخذ رأس الماؿ ،واتركني أملك النصفين حتى ال أتضرر بالشركاء ،فإف الشركة بها ضرر

كما قاؿ تعالى. )1(           :
ىذه ىي الشفعة أف يستحق انتزاع حصة شريكو ،شريكو باع نصفو ،أو باع ثلثو ،أو باع عشره ،القسط الذي

باعو شريكو لصاحبو أف يشفع ،ويقوؿ :شريكي باعك نصف ىذه األرض أو ربعها أو سدسها ،خذ دراىمك واترؾ
األرض كلها لي ،ينتزعها ممن اشتراىا ،يعني :يأخذىا من المشتري بشرط كونها شقصا مشاعا وبشرط أف تكوف

من عقار.

الشقص ىو جزء من الشيء ،أي :شقصو يعني :نصف األرض ،ثلثاىا ،ربعها ،عشرىا ،نصف العشر ،ولو -

مثبل -واحد في المائة ،فإنو يعتبر شريكا ،لو أف لو نصف العشر أو عشر العشر ثم باع شريكو فلو أف يأخذىا،
ويكوف أحق بها من المشتري .

ذكروا أف الشفعة ال تكوف إال بالعقار؛ العقار ىو األرض والبيوت والبساتين سميت بذلك ألنها ال تنتقل من

مكانها فهي باقية في مكانها ،وأما المنقوؿ فيقولوف ال شفعة فيو ،المنقوؿ ىو الذي ينقسم- ،مثبل -إذا كاف

بينهما كيس باع أحدىما نصفو فبل شفعة ،وإنما لك يا صاحب النصف.

الذي ينقسم -مثبل -إذا كاف بينهما كيس ،وباع أحدىما نصفو فبل شفعة ،وإنما لك يا صاحب النصف أف

تطلب القسم ،نقتسم ىذا القسم بيننا ،بيني أنا المالك وبينك أنت الشفيع ،ثم يتبع الشقص ما يتصل بو،

الشقص يعني األرض المشتركة مشاعة ،قد يكوف فيها شجر ،والشجر متصل إلى اآلف بهذه األرض ،فيتبعها في

الشبهة ،ىذا معنى ما يتصل بو.

ويشترط أف يكوف مما تمكن قسمتو ،األرض الواسعة يمكن قسمتها لك النصف األيمن ولي النصف األيسر،

األرض الواسعة يمكن أيضا أف تقسم ،البستاف الواسع يمكن أف يقسم ،فإذا كاف يمكن قسمة تلك األرض التي

جزءا ،أي :باع منها نصيبو سواء الثلثين أو نصف العشر فإنو يحصل فيها الشفعة.
باع منها ً

يقولوف :إف الذي ال تمكن قسمتو ال شفعة فيو ،والصحيح أنو فيو ،فإذا كاف دكاف -مثبل -عرضو متر وطولو
متراف ،وىو بين اثنين وباع أحدىما نصيبو فهل يشفع اآلخر ،يقولوف :ال شفعة؛ ألنو ال تمكن قسمتو إال
بالتراضي ،وقد ذكروا أف القسمة نوعاف :قسمة التراضي وقسمة اإلجبار ،إذا كانت الدار -مثبل -عرضها
 - 1سورة ص آية .95 :
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عشرة أذرع ومبني عليها ،وطولها خمسة عشر ذراعا مبنيا عليها ،وىي بين اثنين إرثا أو شراء أو ىبة ،باع
أحدىما ،فهل ألحدىما أف يشفع للذي لم يبع ،ذكروا أنو ال يجوز؛ وذلك ألنها ال تقسم إال بضرر ،فقسمها
نصفين فيو ضرر ،يكوف ألحدىما -مثبل -خمسة أمتار ولآلخر -مثبل -الباقي فيكوف في ىذا ضرر.
األولى أف الشفعة تجوز فيما فيو ضرر ،الذي ال تمكن قسمتو إال بتحمل أو بضرر ،فهو أولى إذا كاف
ولعل ْ

ىذا الدكاف عرضو متر وطولو متراف ،وأراد قسمتو إذا قسماه يكوف ألحدىما -مثبل -نصف متر ماذا ينفع؟ ال

يستفيد منو ،فؤلجل ذلك الصحيح أنها تثبت في ما ال تمكن قسمتو.

يقوؿ :أو ما يتصل بو ،يعني :كثمر كشجر تمكن قسمتو كاألرض الواسعة انتقل بعوض ،يعني :انتقل إلى

المشتري بعوض ،بعوض مالي ،أما إذا كاف عوضو غير مالي فإنو ال يشفع وذلك ألنو ال يقدر على تثمين ذلك

الشيء الذي ليس بعوض ،مثالو :إذا أراد أف يتزوج وليس عنده ماؿ وقاؿ :أصدقت نصف ىذه األرض أو نصف

ىذا الدكاف ،فهل في ىذ ه الحاؿ إذا باعت نصفها إذا حصل ىذا الشفع ،أي :الشفيع ،ليس لو شفعو ،لو قاؿ

علي بغير عوض مالي ،إنما جعلت مهرا
الشريك :أنا شافع -أيها المرأة -أعطيك ثمنها ،فإنها تقوؿ :أنا دخلت ّ
في مقابل االستمتاع ،فبل شفعة لك؛ ألف العوض ىو المرأة ،وال مثل للمرأة.

ومثاؿ آخر :المرأة لها شقص في أرض ،ثم إنها خالعت زوجها وقالت :اخلعني ولك نصف ىذه األرض ،قَبِل
ذلك ،فهل لك أف تشفع؟ ليس لك؛ وذلك ألف العوض غير مالي.
يقوؿ :بعوض يأخذه كلو بمثل ثمنو إف كاف ذا مثل وإال فبقيمتو ،يأخذه يعني :الشفيع ،القيمة التي دفعها

الشفيع ،الشفيع اشترى ثلثك بعشرين ألفا من ىذه األرض ،فعلم الشفيع فقاؿ :أنا آخذ نصف ىذا الشقص حراـ
وال يمكن ،إما أف تأخذ الثلث كلو وإال فإنك عاجز وال شفعة لك ،ال بد أف الشفيع يأخذ القسط كلو ،ولو كاف

بمائة ألف أو ألف ألف ،عبلوة أنو يأخذه بجميع الثمن ،فلو باع األرض -مثبل -بمبليين ،باع نصفو بمبليين،
عشرين مليونا أو نحوه ،وكاف ىناؾ شريك في ىذه األرض ،ولما أنو علم ذلك الشريك الذي -مثبل -لو العشر

أو لو نصف العشر في ىذه األرض ،فقاؿ :أنا الشفيع ،وأنا مستعد أف أدفع عشرين مليونا ،لو ذلك ألف سهمو ال

يزاؿ شائعا في األرض ،فلو أف يشفع ويدفع ثمن ذلك المبيع ،ولو أف شريكتو قليلة ما لو إال العشر أو عشر

العشر ،ولكن مستعد أف يأخذىا كلها.

أما إذا قاؿ :أنا آخذ ربع المبيع ،الشقص الذي بيع بعشرين مليونا ما عندي إال خمسة مبليين ،ىل لو ذلك؟
ليس لو فيقاؿ خذه كلو ،أيِ :
اشتره كلو أو اتركها كلها ،ثم ال بد أف يدفع الثمن ،فإف قاؿ :أنا ما عندي اآلف
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الثمن سقطت شفاعتو ،الثمن يدفعو إذا كاف مثليا ،وإف كاف الثمن غير مثلي فإنو يدفع قيمتو ،فلو أف المشتري

اشتراىا بمائة من اإلبل ،واإلبل ال يوجد لها مثل ،الشفيع يقوؿ :أيها المشتري أنت دفعت مائة من اإلبل أنا
أعطيك قيمة األرض التي قدرت بهذه اإلبل ،فإذا كاف ىناؾ ِمثل كدراىم وإال رجع إلى القيمة.

االختبلؼ في الشفعة
وإذا اختلفا في قدره وليس ىناؾ ب ينو فقوؿ المشتري ،إذا قاؿ الشفيع :أنت اشتريت بثمانين ألفا ،فقاؿ :بل

بمائة ألف ،فالقوؿ قوؿ المشتري؛ ألنو راغم عن يمينو ،إذا شفع وفيو غرس أو بناء للمشتري دفع قيمتو إال أف

يشاء الشفيع إال أف يشاء مشتريو بغير ضرر ،فلو أف المشتري لما اشترى ىذا الشقص غرس فيو ،وبنى فيو وأثمر

الشجر والشريك غائب علم بعد ذلك ،وقاؿ :أنا شافع ما علمت بهذا البيع ،وقامت البينة الصادقة على أنو ما

علم -بعيد مثبل -ولم يعلم بالشفعة ،ففي ىذه الحاؿ لو الشفعة ،وفيها غرس أو فيها بيوت قد عمرىا المشتري،

الشفيع يقوؿ :أعطيك قيمة غرسك وأعطيك ما أنفقت على ىذه البيوت واتركو لي ،وأعطيك رأس مالك الذي
دفعت عندما اشتريت ،أما إذا قاؿ المشتري :أنا أريد غرسي ،أنا أختار كؤله ،فلو ذلك يأتي المشتري بعماؿ،

ويأخذ ىذه الشجرات ويغرسها بأرضو أو يهدموف ىذا الجدار أو ىذه البيوت ويأخذ أنقاضها ،ويعمر بو في مكاف

آخر ،الحق لو.

يقوؿ :ومتى أخذه ،متى أخذه :ىي غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمتو إال أف يشاء المشتري كؤله من غير

ضرر ،أي :من غير ضرر على األرض ،وإذا كاف بها زرع أو ثمرة ظاىرة فهي للمشتري باقية إلى حصاده؛ وذلك
ألف المشتري غرس ،أو فيها غرس وأثمر ،فهذه الثمرة أنا تعبت عليها فتبقى إلى الحصاد أو إلى الجناف وأنا

آخذىا ،زرعت ىذه األرض ،ونبت الزرع وىي في ملكي في ذلك الوقت وشفعت علي وتريد أخذ األرض ،الزرع

يبقى إذا استحصد حصدتو ،فهي للمشتري ُمبقاة إلى حصاده.

وإف تعددوا فعلى قدر سهامهم ،لو كاف الملك بين ثبلثة ،أحدىم لو النصف ثبلثة أسهم ،والثاني لو الثلث

سهماف ،والثالث لو السدس سهم ،باع صاحب الثلث ،ولما -باع -باع على زيد -مثبل -بعشرين ألفا ،ولما باع
علم الشركاء ،علم صاحب النصف وعلم صاحب السدس ،فقاؿ صاحب السدس :أنا آخذ سدس ىذا الثلث،

قيل لو :ال تأخذه ،إما أف تأخذه كلو وإما أف تتركو ،إذا جاء صاحب النصف وقاؿ :أنا آخذه كلو لو ذلك إذا

تشاحوا ،صاحب السدس شافع وصاحب الثلث شافع ،يقسم بينهما ،يقسم ىذاف السهماف على أربعة ،لك يا
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صاحب السدس نصف سهم ،ولك يا صاحب النصف سهم ونصف ،بعد ذلك تصبح األرض أرباعا بعدما كانت

أسداسا ،يصبح صاحب السدس يملك الربع ،وصاحب النصف يملك ثبلث أرباع.

تعدد الشفعاء
إذا تعددوا فعلى قدر سهامهم ،وإف تركها أحدىم لم يكن لآلخرين إال أخذ الكل أو الترؾ ،إذا قاؿ -مثبل-
صاحب السدس :أنا ال حاجة لي في الشفعة ،صاحب النصف يشفع ،يأخذىا كلها ،حتى يكوف لو خمسة

أسداس ،وصاحب السدس ليس لو إال سدسو ،إذا قاؿ صاحب النصف :أنا ال حاجة لي في الشفعة ،وشفع

صاحب السدس وقاؿ :أنا أريد نصف سهم ،فليس لو ذلك ،بل إما أف تأخذ السهمين كليهما وإال فاتركو ،حتى
ال يتضرر المشتري ،ىذا إذا تركها أحدىم لم يكن لآلخرين إال أخذ الكل أو الترؾ ،إذا عجز الشفيع عن بعض

الثمن بطلت؛ ألف ذلك فيو ضرر على المشتري.

المشتري اشترى نصف ىذه األرض بمائة ألف ،وأنت تريد الشفعة ،ولكن ما عندؾ ثمن بطلت شفعتك ،أو

قلت -مثبل :أنا أشفع في نصفها ،ال شفعة لك في النصف ،أو قلت -مثبل :أمهلوني سنة ،أمهلوني نصف سنة،
ليس لك ذلك؛ ألف فيها ضرر على ىذا المشتري ،فبل يدري أتبقى لو أو ال تبقى ،ىذا معنى إف عجز عن بعض

الثمن بطلت ،كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد بو ،أو بصغر حتى يكبر ،إذا

قاؿ :أنا غائب ،ما علمت بهذا البيع أنا في ببلد بعيده ،باع شريكي وأنا غائب ،ولما علمت بعد سنة أو بعد

سنتين أشهدت ،اشهد يا فبلف وفبلف أني شافع في ىذه األرض التي باع نصفها شريكي ،أني شافع في نصف
المبيع ،لو ذلك ولو بقي سنين.

وكذلك لو كاف مريضا ولم يتمكن من الشفعة وأشهد ،اشهدوا أني شافع؛ إني اآلف مريض ال أقدر على أف آتي

إلى المشتري وأقوؿ :أعطني حصتك؛ ألني قد شفعت ألني شريك للبائع ،وكذلك لو كاف سجينا وال يتمكن من

الخروج حتى يشفع ،ولكن ىؤالء بإمكانهم أف يوكلوا :أنت يا فبلف وكيل أخرج حقنا واسترد قسطنا وأخبر بأني

شافع وادفع للمشتري الثمن وذلك لعذري ،فأنا سجين أو مريض أو عاجز أو غائب.

إذا كاف الشريك صغيرا ،الصغير ال يعرؼ حكم الشفعة وال متى يشفع ،فإنو يمهل إلى أف يكبر فإذا كبر فلو

حق الشفعة ،وإذا كاف لو ولي موكل فإنو يشفع إذا رأى أف المصلحة في الشفعة لهذا الوكيل ،وال شفعة لكافر
على مسلم ،إذا كاف الشريك كافرا ،األرض مشتركة بين مسلم وكافر ،ثم باع المسلم على مسلم ،وجاء الكافر
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وقاؿ :أنا شريك أشفع في ىذه األرض ،ال شفعة لك؛ ألنك لست على ديننا ،البائع مسلم ،أنت لست

بمسلم فبل شفعة لك ،فبل شفعة لكافر على مسلم ،اإلسبلـ يعلو وال يعلى.

إذا لم يعلم الشريك حتى تبايعوا ثبلثة أو أكثر فلو مطالبة من شاء ،صورة ذلك :إذا باع أحدىما نصف األرض

مائة في خمسين متر ،ثم إف الذي باعها يعني الشريك باعها بمائة ألف ،ثم بعد ذلك رخصت فباعها المشتري

بخمسين ألفا ثم بعد ذلك ارتفعت فباعها الثاني بمائة وخمسين ،ثم بعد ذلك علم الشريك وقاؿ :أنا شافع ،اآلف

أنا ما علمت ،فبأيهم يشفع؟ ىل يشفع على صاحب الخمسين؟ أـ على صاحب المائة؟ أـ على صاحب المائة

والخمسين؟ يقولوف :لو الخيار.

ولعل األقرب أنو يشفع على األخير؛ ألنو ىو الذي في يده وىو الذي ينتزعو ،أما الباقوف فقد تصرفوا فيما

صار إليهم ،والذين قالوا :لو الخيار قالوا :اآلف حصل ثبلث بيعات؛ البيعة األولى بمائة ألف ،والبيعة الثانية
بخمسين ألفا ،والبيعة الثالثة بمائة وخمسين ألفا ال شك أنو إذا خير يختار خمسين ألفا ،يقوؿ :أنا شافع عليك يا
صاحب خمسين ألفا الذي اشتريتها بخمسين ألف خذىا ،ثم ينتزعها من صاحب المائة وخمسين ،وإذا انتزعها

أعطاه الخمسين ،وقاؿ :ارج ع بالباقي على الذي باعك على صاحب الخمسين يعطيك الزيادة ،أو ارجع إلى
صاحب المائة الذي ىو المالك.

ولكن أكثر العلماء على أنو يشفع على األخير ،يقوؿ :ولو باع شقصا وسيفا أخذه بحصتو ،إذا باع الشريك

قسطو من ىذه األرض باعو بمائة ألف وسيفا ،سلم السيف وسلم مائة ألف ،وعلمت -أيها الشريك -وقلت :أنا

علي -مثبل ،تبيعها وعليها
شافع ،في ىذه الحاؿ ألف األمر بالعكس ،ىو أف يكوف لك نصف أرض وتبيعها ّ
سيف ،عندي نصف أرض وعندي سيف ،أبيعك بمائة ألف جنيو ،علم شريكك فقاؿ :أنا شافع ،فقاؿ المشتري:
أنا ما شريت األرض وحدىا أنا شريت أرضا وسيفا بمائة ألف ،فالشفيع يقوؿ :نقدر قيمة السيف وقيمة األرض

وأعطيك قيمة األرض ،والسيف لك؛ ألف السيف ليس بو شفعة ،ىكذا ذكروا أحكاـ الشفعة أيضا المتفرعة ولكن

اختصرىا المؤلف كما سمعنا ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :ىل يأخذ السارؽ أحكاـ الغاصب أـ ال؟

ج :ال ،السارؽ يطالب بالعين وال يطالب بنمائها لو نمت أو أثمرت؛ فإنها بيده كأنو غارـ يرد قيمتها أو عينها.
س :أحسن اهلل إليكم ،ما الفرؽ بين الجرح المحترـ والجرح المحرـ؟
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ج :يقوؿ :إذا كاف ىذا الجرح جرحا -مثبل -في مسلم وخاطوه بهذا الخيط ،ومن الضرر عليو أف ينزع ىذا

الخيط فهذا جرح محترـ في إنساف مسلم ،وأما الجرح المحرـ فهو الجناية ،إذا جنى إنساف على إنساف وجرحو

جرحا محرما ،ثم إنو خاطو بهذا السلك أو الخيط ،الجرح المحترـ الذي كاف بسبب حاجة أو نحو ذلك،
والجرح المحرـ الذي بسبب جناية.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما معنى قوؿ المؤلف" :وبغير جنسو فمثلو من حيث شاء" .
ج :إذا خلطو من غير جنسو فإنو يغرـ مثلو من أي ِمثل ،وصورة ذلك :إذا خلطو ببر ثم إنو أرد أف يرده ،فإما

أف يرده من ىذا البر أو من بر آخر ،خلطو بجنسو فيغرـ مثلو ،وصلو منك خمسة آصع ،وخلطها بهذه األحواض

التي بها ىذا البر الذي ىو من جنسو لك خمسة آصع من ىذا أو من ىذا.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :لماذا لم يتطرؽ العلماء -رحمهم اهلل تعالى -في باب الغصب في مسألة

مشهورة بينهم ،وىي حكم الصبلة في الدار المغصوبة؟

ج :يذكروف ذلك بأماكنو ،يذكروف ذلك في حكم الصبلة ،الصبلة قالوا :ال بد لها من بقعة ،وال بد أف تكوف

البقعة حبلال؛ فبل يصلي في أرض مغصوبة ،وال يصلي في ثوب مغصوب ،وما يتعلق بذلك ،ىذه تُذكر في أبوابها.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىل للمجاور -وإف لم يكن شريكا -حق الشفعة؟

ج :في ذلك خبلؼ ،والصحيح أنو إذا كاف ىناؾ بينهما فاصل فبل شفعة لو ،إذا كاف بينهما جدار ،جاء
الحديث "أنو  قضى بالشفعة فيما لم يقسم ،فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرؽ فبل شفعة ،الجار إذا لم يكن

لو شركة فبل شفعة لو ،أما إذا كاف الجدار الذي بينهما مشتركا أو بينهما -مثبل -بيارة مشتركة أو بينهما -مثبل-
بئر مشترؾ يرتوياف منو معا ،فصاحب ىذه الدار وصاحب ىذه الدار بينهما شفعة ،وأما إذا لم يكن ىناؾ شراكة

فليس لو شفعة.

س :أحسن اهلل إليك ،إذا فرط المرت هن في الرىن ،إذا كانت إببل أو غنما ثم أكلت زرع رجل آخر ،فهل

يضمن الماؿ؟

ج :الصحيح أنها تتعلق بالعين ،الغنم -مثبل -أو اإلبل إذا أفسدت الحرث ليبل ،فإف صاحب الحرث يأخذ ما

أفسدتو من قيمتها سواء كانت مرىونة أو كانت مسروقة أو كانت مملوكة.

س :أحسن اهلل إليكم ،ي قوؿ :كنت جالسا فأخذني النوـ ولم أسمع إقامة الصبلة حتى كلمني أحد اإلخوة؛

فقمت مباشرة إلى الصف ولم أتوضأ ،فماذا علي؟
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ج :في الصحيح أف نوـ الجالس إذا كاف متمكنا ال ينقض الوضوء؛ ألنو لو استغرؽ لسقط.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل على محمد.
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باب الوقف
ما يجوز فيو الوقف

بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبٌن ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء
واؼبرسلٌن ،نبينا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعٌن.
قاؿ اإلماـ البعلي -رضبو اهلل تعاىل :-باب الوقف
إدنا رنوز يف عٌن رنوز بيعها وينتفع هبا دائما مع بقائها ،وعلى بر أو معروؼ بالقوؿ أو بالفعل
الداؿ ،وال يباع إال أف يتعطل نفعو فيشرتى بثمنو ما يقوـ مقامو ،كالفرس اغببيس ،ويرجع فيو
ومصرفو وشروط و إىل لف واقفو ،فلو وقف على ولده مث على اؼبساكٌن الذكر واألنثى بالسوية
وعلى صباعة ؿبصورين يعم بالسوية ما مل يفضل بعضهم ،وإال جاز زبصيص واحد بو والتفضيل.
باب اؽببة
وىي سبليك يف اغبياة بال عوض ،تصح بإرناب وقبوؿ ومعاطاة ،وتلزـ بالقبض بإذنو ،وال يرجع
غًن أب ،ويقسم بٌن أوالده على قدر إرثهم ،وال رنوز التفضيل بغًن سبب ،ويلزـ أخذه أو جربه،
ولو سبلك ما شاء من ماؿ ولده إف حازه ومل تتعلق حاجة االبن بو ،ومل سنص بو ولده اآلخر ،وال
يطالب أباه حبق أبدا ،وأعمرتك داري وىي لك سبليك وسكناىا لك عارية.
ػػػػػػػػػػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين ،نبينا محمد ،وعلى آلو

وصحبو أجمعين.

الوقف تحبيس األثر وتسبيل المنفعة ،العين التي فيها منفعة يتبرع بها على أنها ال تباع وال توىب ولكن

ينتفع به ا؛ وليس ألحد اختصاص بها وال تملك ،وإنما ىي وقف على من وقفت عليو وبأي عمل ،وأفضلو
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وقف المساجد؛ ألنها بيوت اهلل ،وألنها بها ذكره وعبادتو ،فوقفها يعتبر من أفضل القربات؛ حيث يُصل ى

فيها

        

 )1(  وكذلك وقف أدواتها فإنها أيضا مما

يشار إليو.

ومن ذلك الفرش الموجودة اآلف وقفها عمل صالح ،وكانوا قبل نحو خمسين سنة يصلوف على األرض أو على

بطحاء يجلبونها لتكوف نظيفة ،ثم بعد ذلك وجدت الحصر التي تستقدـ من األحساء ،المداد واحدىا مدة،

فكانت ىي الفرش وكاف يشتريها المحسنوف ويفرشونها للمصلين ،فيكوف ذلك وقفا ،ثم جاءت ىذه الفرش التي

من الصوؼ والقطن ونحوه ،وىي أيضا مما يوقف ويسبل ويحتسب الذين يوقفونو األجر في ذلك.

وكانوا قبل خمسين سنة ونحوىا يوقفوف المراوح اليدوية ويجعلونها في المسجد ،يتروح بها المصلوف قبل

وجود الكهرباء ونحوىا ،ثم وجدت المراوح السقفية فصار كثير من المحسنين يشترونها ويركبونها في المساجد،

ويجعلونها وقفا يرجوف بذلك األجر ،ثم جاءت أيضا المكيفات الصحراوية ،ثم المكيفات األخرى الجديدة،
وكلها يعتبرونها وقفا ،يرجوف راحة المصلين ،فإذا أوقف فرشا فإف وقفو الزـ ليس لو أف يرجع فيو ،وكذلك إذا

أوقف مراوح أو أوقف مكيفات أو أوقف األنوار الكهربائية فإنها تخرج من ملكو ويستمر أجره.

وقديما كانوا يوقفوف السرج يقوؿ أحدىم :أجرة ىذا البيت في سراج على المسجد ،السراج يوقد من الزيت

أو يوقد من الشحم ،وكذلك القنديل ،يحتسبوف بذلك األجر؛ إلنارة المساجد في ذلك الوقت قبل وجود

الكهرباء وىذه األنوار ،فهي على حسب حاؿ أىلها الذين يوقفونها ،ال يزاؿ يوجد وثائق مذكور فيها أنو أخرج
ثلثو في ىذا البيت وجعلو في سراج للمسجد ،كاف السراج قديما يوقد بالزيت ،ثم بعد ذلك كاف يوقد بالجاز

المعروؼ إلى أف جاءت الكهرباء واستغني عنو ،فيسألوف يقولوف :ماذا نفعل بهذا الوقف الذي في سراج ،فنقوؿ

لهم :اصرفوه على مسج د في كهرباء ،يعني :إذا كانت الكهرباء تكلف اإلنارة فادفعوىا من غلة ىذا الوقف ،من
غلة ىذا البيت.

كذلك أيضا كانوا يوقفوف اآلبار قبل وجود ىذه المواسير واألجراـ ،يحفروف بئرا إلى جانب المسجد لمن يتوضأ أو

يغتسل ،ويوقفوف الدالء ،يجعلوف عليها الدلو ،ويجعلوف عليها البكرة التي يعلق عليها الغشاء ويجر بها ،ويجعلوف ذلك
إجاره فيو دلو للمسجد ،الدلو الذي ىو عبارة عن حبل طويل يصل إلى
وقفا ،ىذه البئر وقف على المسجد ،ىذا البيت ُ
 - 1سورة النور آية .36 :
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الماء ،وكذلك أيضا عبارة عن جلد ينفتح ويمتلئ من الماء ثم يجتذبونو ،ويصبونو أيضا في برؾ للمتوضئين ،وفي حجر
منحوت يعلق أو يرفع ويُجعل فيو ماء لمن يغتسل ،ىذا كلو يرجوف بو األجر ،يوقفونو ألجل األجر.

وكانوا أيضا يوقفوف األدوات التي ينتفع بها ،وال يزاؿ أناس يذكروف أف عندىم أوقافا ،قديما كانوا يوقفوف ويسبلوف

الرحى التي يُطحن عليها ،عبارة عن حجرين مدورين ،يعني :دائرتو نحو خمسين أو ستين سم ،ولكنها مدورة ،وفوقها
حجر آخر فيدور األعلى حتى يطحن الطحين الذي ىو الدقيق ،فيركبونها ويبنوف لها بيتا صغيرا ويجعلونها وقفا ،يأتي

أىل الحنطة ويطحنوف عليها ،فتكوف ىذه وقفا يرجوف أجرىا ،أي :قبل وجود ىذه الماكينات.

كذلك أيضا يوقفوف القدور الكبيرة التي يطبخ فيها ،فليس كل أحد يملك قدرا يطبخ فيو إذا جاءه ضيف

وجاء لو بذبيحة أو نحوىا يذىب إلى أولئك الذين ع ندىم ىذه األوقاؼ فيأخذ ىذا القدر يطبخ فيو ثم يرده،

وكذلك يوقفوف ويسبلوف الصحوف لمن يأكل فيها ويُجعل فيها الطعاـ بعد طبخو ،ىذه أيضا مما كانوا يسبلونو
لعدـ أو قلة من يجدىا أو يملكها.

وكذلك يوقفوف كثيرا مما ينتفع بو ،ففي ىذه الحاؿ نقوؿ :إف ىذا الوقف يُرجى لصاحبو استمرار األجر؛ ألنو

ينفع المسلمين بهذه العين الموقوفة صغيرة ولو -مثبل -مبلعق لؤلكل أو إبرا للخياطة أو كبيرة كدار يسكنها

عمل بر؛
الضعفاء والمساكين أو مساجد أو أرضا يجعلها مقبرة أو نحو ذلك ،فكل وقف يجري أجره لصاحبو َ
ولذلك يكتب في وصيتو أجرة ىذا البيت أو ىذا الدكاف في أعماؿ البر ،أي :فيما ينفع الميت.

وفي المدف كالرياض وفي القرى أوقاؼ ،بيوت وقفها أىلها ولما وقفوىا صارت أعماال خيرية ،واآلف كانوا

يدخلونها على وزارة الشئوف اإلسبلمية واألوقاؼ ،الوزارة تستغل -مثبل -ىذه النخلة أو ىذه النخبلت الموقوفة

وتصرؼ ثمرته ا للمستحقين ،وكذلك تأخذ أجرة ىذا الدكاف الموقوؼ أو ىذه الشقة أو ىذه العمارة وتضيفها إلى
ما عندىا وتصرؼ في وجوه الخير ،إال إذا كاف الذي أوقفها جعل فيها شيئا خاصا فإنها تتركها في يد الواقف أو

بيد الناظر والوكيل.

صواـ أو ضيافة الضيف،
إذا قاؿ :وقفت ىذا البيت وجعلت فيو أضحية ،وجعلت فيو حجة ،وجعلت فيو تفطير ُ
أو ينزؿ فيو الطارؽ والمستضعف ونحو ذلك؛ فإف الوزارة ال تأخذه بل تتركو بيد الوكيل الذي وكلو

صاحب الوقف ،والوكيل يخرج من أجرتو ما أمر بو ،فيخرج األضحية -مثبل -سنويا والحجة سنويا أو مرة

واحدة أو كل خمس سنين ،وىكذا أيضا يخرج منو تفطير الصواـ في رمضاف أو في غيره ،وضيافة الطارؽ وابن
السبيل ،كل ذلك داخل في األعماؿ الخيرية.
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ثم ال شك أف صاحبو يقصد العمل الخيري من ىذه العين ليستمر األجر ،وقد دؿ على ذلك قوؿ النبي 



إذا مات بن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع بو ،أو ولد صالح يدعو لو  فالصدقة
الجارية ىي األوقاؼ ،إذا جعل أجرة ىذه الدار صدقة يتصدؽ بها على الضعفاء واألقربين صدقة جارية ،أو
أجرت ىذا الدكاف أو أجرة ىذه األرض إذا زرعت يصرؼ أجرتها في وجوه الخير ،أو ثمرة ىذه النخبلت ،تصرـ

ثم تجعل في وجوه البر ويتصدؽ بها على الضعفاء والمستضعفين ونحوىم ،وكذلك بقيت األعماؿ الخيرية التي

يكوف فيها أجر.

يقوؿ :إنما يجوز الوقف في عي ن يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها ،الذي ال يجوز بيعو ال يجوز وقفو،

فبل يقوؿ  -مثبل :سبلت ىذا الكلب ،كلب صيد؛ ألنو ال يجوز بيعو ولو كاف فيو منفعة ،لو كاف يصيد أو كاف

يحرس أو نحو ذلك فإنو ال يجوز بيعو ،وكذلك وقف األمة إذا كاف عنده أمة مملوكة لو ولكنو وطئها واستولدىا
وأصبحت أـ ولد ،ال يجوز بيعها وال يجوز وقفها؛ وذلك ألنو إذا مات تحررت ،فمن أجل ذلك تبقى على

وقفيتها ،تبقى على عبوديتها إلى أف يموت فتتحرر.

وكذلك -مثبل -العبد المكاتب انعقد سبب عتقو ،فليس لو أف يسبلو وذلك ألنو انعقد السبب الذي يكوف بو

حرا؛ وأل نو والحاؿ ىذه ال يقدر على أف يرده رقيقا إال إذا عجز بنفسو ،وكذلك بقية األعياف التي ال يجوز بيعها،

أي :ال يملكو كالعين المرىونة؛ ألنو ال يقدر على بيعها؛ وألف حق المرتهن قد تتعلق بها فليس لو أف يقفها؛ ألنو

إذا وقفها تعطل حق المرتهن ،وإذا كاف يجوز بيعها جاز وقفها صغيرة كملعقة أو كأس يوقفو أو قربة أو برادة

يوقفها أو كبيرة كسيارة يوقفها لنقل الطبلب؛ طبلب التحفيظ أو طبلب العلم أو لنقل الحجاج العاجزين ،أو

كجعلها سببل.

وكذلك أسلحة كفرس يقاتل عليو أو يحج عليو ،إذا أوقفو ذلك ،كما في حديث خالد بن الوليد 
النبي -صلى اهلل عليو وسلم:



لما قاؿ

إنو قد احتبس أدراعو وعتاده في سبيل اهلل  كاف عنده أدراع جعلها وقفا،

والدرع ىو الجوشن الذي يلبس في القتاؿ ،وكذلك العتاد ،يعني :عنده سيوؼ جعلها وقفا ،وعنده مغافر –التي
تلبس على الرأس -ورماح وخناجر وأقواس وسكاكين ونحوىا ،ىذه قد أوقفها وجعلها للمجاىدين يقاتلوف عليها
ثم يردونها.

259

شرح كتاب التسهيل في الفقو
فهذا دليل على جنس الوقف في مثل ىذه األعياف التي يكوف نفعها ظاىر ،والتي يُنتفع بها مع بقاء عينها ،ينتفع بها

دائما ،القربة كانوا يسبلونها ويملئونها في المساجد لمن يشرب فينتفع بها إلى أف تصير شنة ،قامت مقامها ىذه البرادات

التي تبرد الماء
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ينتفع بها مع بقاء عينها ،يُشرب من الماء الذي تبرده ،يكوف ىذا عمل بر ،وىكذا أيضا لو وقف مضخة لمن يحتاج إليها،
حفر بئرا وجاء بهذه المضخة ،الماكينة التي تخرج الماء ،وجعل عليها أيضا مشرعة ،وىي الجابية التي يجمع بها الماء،

وأخرج الماء من ىذه البئر بهذه المضخة ،وصبو في ىذه المشرعة لتشرب منو اإلبل التي ترد وىي ظمأى واألغناـ
ونحوىا ،فلو أجر على ذلك؛ ألف ىذه البئر يجوز بيعها ،ولكنها اآلف أصبحت موقوفة فبل يجوز بيعها.

وكانوا أيضا يوقفوف الكتب والمصاحف ،ويوجد كثير من الكتب التي ىي قديمة مخطوطة لها سبع مائة سنة

أو ألف سنة وىي محفوظة فيها ىذه العلوـ ،مكتوب عليها أف ىذا الكتاب وقف لوجو اهلل ينتفع بو لمن يحتاجو،

وم ن كاف عنده فبل يمنعو أف يقرأ فيو المحتاج ،وكذلك أيضا الكتب المطبوعة يكتب عليها أنها وقف ،ومن كانت
عنده ال يجوز أف يبيعها؛ ألنها بالوقف أصبحت وقفا هلل تعالى.

الموقوؼ عليو
ذكر أنو على بر ،أي :الوقف يكوف على بر ،أي :على األعماؿ الخيرية؛ ولذلك يقولوف :إنها في عمل البر،
أو في أعماؿ البر التي ال يكوف فيها منكر ،أما إذا كاف بها منكر فبل يجوز ،فهناؾ -مثبل -اآلف بيوت األفراح،
فهناؾ كثير من الذين أوقفوىا للمتزوج الذي يكلفو استئجار البيوت األخرى ،ولكن ال يجوز أف يكوف فيها منكر،

فإذا كاف يجتمع فيها اختبلط رجاؿ ونساء ،أو فيها رجاؿ يدفوف أو يلعبوف أو يغنوف ،أو فيها من يتبادلوف كئوس

الخمر  -مثبل ،أو يشربوف الدخاف علنا ونحو ذلك من المحرمات فإنها ال تجوز ،أي :ال يجوز وقفها والحاؿ
ىذه ،بل الواجب على المسؤوؿ والوكيل عليها أف يمنعوىم من ىذه المنكرات.

ال بأس بضرب الدؼ فيها إلعبلـ النكاح ،وال بأس بشيء من الصوت أو من الغناء الذي فيو تحية أو ترحيب

أو مديح مباح ،فإذا كاف فيها منكر فإنو يزاؿ.

وكذلك جميع المعاصي ال يجوز الوقف عليها ،فلو قاؿ :أجرة ىذا البيت يُشترى بها مجبلت من المجبلت

الخليعة للمكاتب -مثبل -أو لؤلفراد فهذا وقف على منكر ،فبل يجوز الوقف عليو ،ولو قاؿ :يُشترى من غلة
بيتي آالت المبلىي ،يعني :الطبل والعود واألفبلـ الخليعة واألشرطة الماجنة ،ال يجوز ذلك؛ ألف ىذا منكر،
وىكذا لو قاؿ :سبلت ىذا الطبل على من يلعب بو؛ نقوؿ :ىذا منكر فبل يجوز؛ وذلك ألنو وقف على حراـ.
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على إثم ،اهلل تعالى يقوؿ )1(              :وكذلك على
بر أو على معروؼ ،المعروؼ :إيصاؿ الخير ل بعض المستحقين ،فإذا قاؿ :ىذه الدار وقف على المستضعفين
من أوالدي ،أو على المطلقة من بناتي تسكنها بدوف أجرة ،أو على أقاربي ذوي الحاجة أو تقسم أجرتها على

الذين يستأجروف من أقاربي ،يُعتبر ىذا معروفا؛ ألنو أسدى إلى أقاربو شيئا من المعروؼ فيكوف بذلك محسنا.

يقوؿ" :بالقوؿ أو الفعل الداؿ عليو" ال يشترط لها صيغة معينة بل أي قوؿ داؿ عليو فإنو يصير وقفا ،فإذا قاؿ:

وقفت ىذا الدكاف أو حبستو أو سبلتو أو حرمتو بحيث ال يباح أو أبّدتو لوجو اهلل أو حرمت بيعو أو تصدقت بو صدقة
باقية ال تباع وال توىب ،اللفظ الذي يدؿ على أنو قد أوقفو يصبح بو وقفا ،وإف كانوا ذكروا أف لو صيغة صريحة أو
صيغة كناية ،فقالوا الصريحة :وقفت وحبست وسبلت ،وأما الكناية :تصدقت وأبّدت وحرمت.

وكذلك الفعل الداؿ عليو ،لو رأينا إنسانا جاء إلى أرض في وسط بلد وبنى فيها مسجدا ووجو محرابو إلى

المسجد وبنى منارة وركب أ بوابو وفتحها في أوقات الصبلة ،عرفنا أنو قد سبلو ولو لم يقل سبلت ىذا المسجد،
بنائو ٍ
كاؼ ،بناه ووجهو إلى القبلة ،وفتح أبوابو عرؼ الناس أنو مسجد فبل حاجة إلى أف يتكلم بو ،وكذلك لو
أحاط أرضا وجعل لها أبوابا ،ثم حفر قبورا وأذف للناس أف يدفنوا موتاىم عرفنا أنو قد سبلها وجعلها وقفا،

وكذلك لو رأيناه -مثبل -جعل ىذه النخبلت ،فتح الباب وأذف لمن يدخل ويأكل من ىذه النخبلت ،عرفنا بأنو
قد سبل ثمرتها وما أشبو ذلك.

بيع الوقف
يقوؿ :وال يباع إال أف يتعطل نفعو ،فيشترى بثمنو ما يقوـ مقامو كالفرس الحبيس ،إذا تعطل نفعو فإنو يباع

ويشترى بثمنو ،ىناؾ أناس يكوف عندىم أوقاؼ ويكوف الوقف على معين ،بأف يقوؿ :ىذا البيت وقف على

فرقو ،وال يحبس من أجرتو شيئا ،ومع مر
المستضعفين من أوالدي ،فيتولى وكيلو أحدىم وكلما قبض أجرتو ّ
السنين يتصدع وينهدـ وتعدـ منفعتو ،ثم بعد ذلك يتعطل ،بيوت من الطين موقوفة يمكن لها ثبلثوف سنة وىي ال

يبق فيها منفعة.
ينتفع بها ،وقد سقطت ولم َ

المسؤوؿ ىو الوكيل ،أنت أيها الوكيل تقبض أجرتها من خمسين سنة ،ولما أنها خربت تركتها ،لماذا ،لما كاف

فيها أجرة تحبس من أجرتها شيئا تصلح بو ما يخرب منها ،لما كاف فيها منفعة وأنت تأجرىا ولما خربت أضعتها
 - 1سورة المائدة آية .9 :

263

شرح كتاب التسهيل في الفقو
 ............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

وأىملتها وحرمت صاحبها من األجر ،فيقولوف اآلف خرب البيت ماذا نفعل؟ فيو وقف ،نصفو أو ثلثو أو كلو

وقف ،ول كن ما عندنا شيء نعمره بو إنك قد فرت وأىملت؛ وذلك ألنك لما كاف فيو نفع أكلت النفع ،أكلت
األجرة وتركتو ،ولما تعطل تركتو يتعطل.

يجوز والحاؿ ىذه أف يعمره من مالو عمارة جديدة ،ثم يؤجره ويأخذ نفقتو من إجارتو حتى يستردىا ،ثم بعد

ذلك يصرؼ أجرتو في وجوه الخير التي عينها ذلك الواقف وعيّن الوكيل عليها ،وىذا ما فعلو بعض المصلحين
لما رأى أنو خرب عمره من مالو دكانا أو دارا ،وصار يؤجرىا ويقوؿ :إني أنفقت عليها مائة ألف أو مائتين ،واآلف

إجارىا -مثبل -ثبلثوف ألفا أو نحوىا فآخذ إجارىا لمثل سبع سنين أو نحوىا ،وبعد ذلك أجعل غلتها كلها في
الوجوه التي عينها ذلك الواقف ،ولكن إذا تعطل وعرؼ بأنو ال يُرغَب فإف لو بيعو.

كذلك أيضا كثير من المزارع فيها وقف ،يقوؿ صاحبها :ىذه األرض ثلثها وقف لي ،إذا زرعت فإنكم تخرجوف أجرة

الثلث وتصرفونها في كذا وكذا على الفقراء أو على المستضعفين أو على المجاىدين ونحو ذلك ،ثم يقولوف انقطع الماء
أو غار ،وبعد تحصيلو ،أو ال نقدر على إخراجو إال بكلفة شديدة بحفر آبار عميقة ،ففي ىذه الحاؿ أيضا إذا عرؼ أنها
تعطلت يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يقاربها ،وإذا كاف الثمن قليبل بحيث أنو ال يقاوـ شيئا ال يأتي ولو بدكاف صغير فإنو

يساىم بها في بناء مسجد صغير -مثبل -أو في بناء مدرسة خيرية ،أو يتصدؽ بو على ذوي الحاجة.

كاف من األوقاؼ الخيل ،يقولوف :ىذا الفرس حبيس في سبيل اهلل ،فإذا لم يكن ىناؾ غزو ،توقف الغزو ولم

يعد ينتفع بذلك الفرس فإنو يباع بإذف القاضي ويصرؼ ثمنو في سبلح ،في شيء ينفع في الغزو.

األوقاؼ التي ىي عقار كالدكاكين والبيوت القديمة والمزارع إذا تعطلت منفعتها ال تباع إال بإذف القاضي،

يرسل لها ىيئة أو يقف عليها ،وإذا وقف عليها فحينئذ يقف عليها ثم يقرر ىو أو الهيئة أنها ال يعود نفعها ،إما

رجع فيو ومصرفو وشروطو إلى لفظ
لصغر أرضية الدار إلى جانب بيوت كبيرة أو نحو ذلك فيحكم ببيعها ،ويُ َ
واقفو ،يرجع في الوقف إلى كبلـ الواقف.

والعادة أنو يكتبو في وصيتو أو يكتبو وىو حي :أنني قد وقفت ىذه الدار التي تقع في مكاف كذا وكذا ،وأني

قد جعلت الوكيل عليها فبلنا ،وقد جعلت فيها كذا وكذا من المصرؼ أضحية حجة سراج تفطير صائم نظافة
مسجد قِربة للمسجد أو ما أشبو ذلك يُرجع فيو إلى لفظ واقفو ويُرجع في وكيلو إليو ،إذا قاؿ :وكلت عليو ابني
فبلف ثم من بعده ،وكثيرا ما يقوؿ :جعلت الوكالة للصالح من أوالدي ،جعلت النظر فيو للصالح من أوالدي ،أو
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الذي يحفظو ،يحفظ -مثبل -الكتب وينظفها عن التلف ،ويحفظ القدور عن +التهكم ونحوىا ،ويحفظ -مثبل-
الرحى عن أف تفسد ،ويحفظ السرج عن أف تخرب وما أشبو ذلك.

وىكذا أيضا يشرؼ على النخل الموقوؼ أو على الشجر ،ويوكل عليو من يسقيو بأجرة منو إذا لم يكن ىناؾ

ما يعطي العماؿ أعطاىم منو ،فيقوؿ :اعملوا ولكم نصف الثمرة أو ثلثها ،والباقي يتصدؽ بو أو يعطيو من

النصف الواقف عليو.

شروط الوقف
يشترط الواقفوف شروطا ،ويتأكد العمل بتلك الشروط ،لكن إذا كانت مخالفة للشرع فإنها ال يُعمل بها،
يمكن سمعتم في كتب الفقو قوؿ الفقهاء ،شروط الواقف كشروط الشارع ،الشارع المشرع الذي ىو اهلل ،أي:

يجب العمل بشروط الواقف كما يعمل بشروط الشارع الذي ىو الخالق ،لكن ىذا فيو نظر؛ وذلك ألف شروطو

خص بو الذكور ويحرـ منو اإلناث ،وىذا
قد تكوف مخالفة ،فقد يكوف فيها ظلم ،قد يقوؿ -مثبل :ىذا الوقف يُ ّ

جور ،ولو قاؿ مثبل :إف اإلناث يتزوجن ليقوـ بحقوقهن األزواج ،فالجواب أنهن قد يحتجن ،فبل بد أف يجعل لهن

كما يجعل للرجاؿ.

وىكذا لو قاؿ :غلة ىذا الوقف ي خص بها فبلف وفبلف ،مع أنهما قد يكوناف من األغنياء ،سواء من أقاربو أو

غيرىم ،ويُحرـ منو فبلف وفبلف مع أنهما قد يكوناف من المستحقين ،ولكن لنفسانية بينو وبين ىذا الشخص
وىؤالء فبل يجوز مثل ىذا الشرط ،بل يكوف شرطا مخالفا للشرع.
وىكذا أيضا إذا جاءنا بشروط محرمة  ،إذا قاؿ :تجعل منزال لقطاع الطريق ،أو يسكنها أىل المبلىي ،واللعب

أو يُجعل غلتها في أشرطة غناء أو في أعواد يُلهى بها ،مما يتلهى بها ،أو يجعل من غلتها ثمن أفبلـ خليعة أو
مجبلت ىابطة أو نحو ذلك ،فهل يعمل بهذا الشرط؟ ىذا شرط يخالف مقتضى الشرع ،فبل يجوز الرجوع إليو

إال إذا كاف موافقا للشرع.

الوقف على األوالد
يقوؿ :لو وقف على ولده ثم على مساكين فهو للذكر واألنثى بالسوية ،إذا قاؿ :ىو وقف على ولدي" ،ولده"

يعم الذكر واألنثى ،فكلهم ولده ،يعني :كلهم داخلوف في اسم الولد ،فمن العلماء من يقوؿ :إنو يعطيهم
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األولى ،ومنهم من يقوؿ :سو بينهم ،اجعلوا ىذا الوقف بينهم بالسوية وال يفضل ذكر على
بقدر الحاجة وىذا ىو ْ

أنثى ،ولما كاف قصد الوقف األجر -واألجر في الفقير أكثر -اختير أنو يُخص بها الفقراء دوف األثرياء ،ولو كانوا
قد يقولوف نحن نريد ،نقوؿ لهم :أنتم عندكم ذخائر ،عندكم أمواؿ ،عندكم ثروات ،وال تحل لكم الزكاة ،وال تحل

لكم الصدقات ،وإذا كاف كذلك فالواقف ما أراد إال األجر ،والصدقة على األغنياء ال أجر فيها ،فاستغنوا أنتم،
ِ
استغن أغناؾ ربك بالغنى ،يعني :تعفف ،وإذا تصبك خصاصة فتحمل.

فنقوؿ :إنو إذا شرط أف يسوى بين الغني والفقير من أوالده ،فإف ىذا الشرط قد ال يعمل بو ،خصوصا إذا

علمنا أف الفقير شديد الحاجة ،أف لو -مثبل -أربعة أوالد ،اثناف أثرياء واثناف فقراء ،فنزيد للفقراء حتى نسد

خلتهم ،وأما أنتم -أيها األغنياء -فنعطيكم شيئا من الفضل ،وال نعطيكم كما نعطي الفقراء لشدة حاجتهم ،ىذا
ىو الصحيح ،وإف كاف الفقهاء -ومنهم المؤلف -يقوؿ :الذكر واألنثى بالسوية.

أما إذا كاف عين مساكين :فالمساكين ىم ذوو الحاجة ،الذين تحل لهم الزكوات والكفارات ،فإذا كاف عندنا عدد

كبير من المساكين حرصنا على أف نسوي بينهم وأف نعطي الذكر كاألنثى؛ ألف حاجتهم سواء ،ىذا على المساكين،

وكذلك لو كثر ىؤالء المساكين ولم نستطع اإلتياف عليهم ففي ىذه الحاؿ نختار أشدىم فاقة ونخفف عنهم ،نعطيهم

بقدر كفايتهم دوف أف نكلف عليهم ،دوف أف نكلف على الوكيل ،ونقوؿ :يلزمك أف تعمم ،فإف في ىذا تكليف شديد،

فقد يكوف في البلد -مثبل -ألف بيت ،مع أف الواقف غلتو قد تكوف -مثبل -خمسة آالؼ لاير أو عشرين ألف،
فألف بيت ىل يمكن االستقصاء لهم بهذا المبلغ؟ نخص بو الذين نعرفهم من شدة الحاجة.

يقوؿ :وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية ،إذا كاف الوقف على جماعة محصورين فإنو يعمهم ويسوي بينهم،

كبل.
ولو كاف بعضهم أخص حاجة من بعض؛ ألف الواقف أراد تعميمهم ً

ىناؾ عبارات تمر علينا في األوقاؼ :إذا قاؿ غلة ىذه العمارة ألوالدي الذكور واإلناث ثم ألوالدىم -أوالد

الذكور -ثم ألوالد أوالدىم ،ولما مات كاف لو -مثبل -خمسة أبناء وخمس بنات ،فغلة ىذه العمارة ولو كانت
مائة ألف تكوف بين ىؤالء األوالد العشرة ،خمسة وخمس ،يسوى بينهم ،توزع بينهم على قدر السوية ألنو أراد

إرفاقهم وأراد رحمتهم ،ولو كاف بعضهم ثريا ،وال تنتقل إلى أوالدىم حتى يموتوا كلهم ،فإذا مات واحد من

يبق إال
األوالد ولو أوالد فليس ألوالده شيء بل يكوف ألعمامهم وعماتهم ،وىكذا لو مات الثاني والثالث ولم َ

واحد أو واحدة فإف غلة البيت كلها تكوف لهما ،فبل تنتقل إلى البطن الثاني إال بعد انتقاؿ وموت البطن األوؿ،

ما داـ موجودا من أوالده واحد أو واحدة ،فإنو ال حق للبطن الثاني الذين ىم أوالد األوالد.
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ثم إف كثيرا يخصوف أوالد الذكور دوف أوالد اإلناث ،وىذا قد أنكره بعض العلماء ،إذا كاف غلة وقف فإف البنت

قد تكوف محتاجة ،وإذا ماتت ولها أوالد ذوو حاجة فإف لهم حق فيما كانت أمهم تستحقو ،ولكن يقولوف :إنهم

أجانب من أسر بعيدة فبل يمكن أف ندخلهم مع أوالدنا ،فيكوف البنت لها ما دامت حية وبعد موتها ال شيء لورثتها
األولى أنو يعطيها حقها كامبل ،ويكوف حقها بعدىا ألوالدىا.
الذين ىم أجانب ،ومع ذلك ْ

يقوؿ :وعلى جماعة المحصورين يعم بالتسوية ،يعمهم كلهم ويسوي بينهم ،ثم يقوؿ ما لم يفضل بعضهم ،إذا

قاؿ :يُفضل ذو الحاجة جاز؛ ألف الموصي نص على أىل الحاجة ،كمن ال يجد أجرة سكنو يُعطى من أجرة ىذه

العمارة أجرة سكنو ،وإذا احتاج أحد منهم للزواج وكاف عاجزا فإنو يُزود حقو أو يعطى زيادة حتى تخف عنو
المؤونة ،وال يشق عليو العزوبة ،فيُزوج منها األعزب -مثبل ،ويدفع أجرة المستأجر لمنزؿ أو نحوه ،ويدفع منها

حاؿ ،ويطلق منها السجين من أقاربو إذا كاف سجينا في دين وما أشبو ذلك.
المدين إذا كاف عليو دين ّ

فإذا فضل بعضهم وقاؿ :أعطوا األعزب حتى يتزوج ،أو أعطوا من يستأجر حتى يستغني ،أما إذا كانوا قبيلة

ستقصوا ففي ىذه الحاؿ يجوز التفضيل ،يجوز أف يفضل بعضهم الوكيل ،ويجوز أف يخص
كبيرة فبل يمكن أف يُ َ
بو واحد ،التفضيل أف يفضل ىذا على ىذا ،والوكيل ىو المسؤوؿ ،إذا عرؼ أف الموقف ما أراد إال األجر فعليو

والحاؿ ىذه أف يقصد األجر ،ومعلوـ أنو إذا أعطى الفقير فهو أفضل وأكثر أجرا من إعطاء المسكين ،وإعطاء

المسكين أفضل من إعطاء الغني ،وإعطاء الغني المتعفف أفضل من إعطاء الغني الموسر ،فكلما كانت الحاجة
أشد كاف األجر أكثر.

وإال جاز تخصيص واحد بو والتفضيل ،يعني :إذا لم ينص على التسوية وعرؼ بأف قصده الرحمة بهم ففي

ىذه الحاؿ يجوز تخصيص واحد أو اثنين؛ ألنهم أشد حاجة فيرفع عنهم دينهم ويطلقوف إذا كانوا سجناء في

دين ،ويزوج أوالدىم إذا كانوا عاجزين عن تزويجهم أو ما أشبو ذلك.

باب الهبة
تعريف الهبة

ذكر بعد ذلك باب الهبة وىي تمليك في الحياة ببل عوض" ،تمليك في الحياة" كلمة "الحياة" يخرج

الوصايا ،فإنها تمليك بعد الموت؛ وذلك ألنو بعد الموت قد تألفت حقوؽ الورثة بمالو فؤلجل ذلك ال يصح لو

أف يخرج أكثر من الثلث ،أما إذا كاف في الحياة فلو أف يُملك ،وىبتك يا غبلـ ىذه الشاة ،الموىوب لو عالم

بها ،قبضها دخلت في
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ملكو ،وىبتك ىذا الكتاب ،يدخل في ملكو ،أو قاؿ :وىبتك ىذا الثوب ،أي :قبضو فدخل في ملكو ،ىذا ىو

التمليك ،يعني :ملكتكو ،أعطيتكو ببل عوض ،ال أريد منك عوضا.

ىذا ىو التمليك يعني ملكتكو ،أعطيتكو ببل عوض ،ال أريد منك عوضا ،لو كاف ىناؾ عوض لكاف بيعا حتى

ولو كاف عوضا غير مالي ،لو أعطى زوجتو أرضا كمهر لها فبل تسمى ىبة ألنها تسحقو بكونها زوجتو ،وكذلك لو

طلب عليها عوضا ،فإنها ال تسمى ىبة تبرر.

أقساـ الهبة
قسموا الهبة إلى قسمين :ىبة تبرر ،وىبة ثواب ،فهبة الثواب ىي التي يقوؿ صاحبها خذ ىذه الفاكهة وأريد المكافأة

عليها ىذه الهبة ىبة ثواب أو أعطني عليها ثوبا أو نعبل ،أو إبريقا أو سكينا أو منجبل ،ففي ىذه الحاؿ تكوف ىبة ثواب،

أي :صاحبها طلَب عوضا ماليا ،فبل تسمى ىبة تبرر .أما ىبة التبرر فإنو يقصد بذلك المحبة والقربة؛ لقولو 



تهادوا تحابوا فإف الهدية تسل السخيمة  فالهدية تذىب وحر الصدر كما جاء ذلك في الحديث.

وحر الصدر يعني ما في الصدر من البغضاء ومن الحقد إذا أىدى إليك وأنت تبغضو انقلبت البغضاء محبة

ومودة ،وىكذا ،كذلك ىبة التبرر ،األصل أنو يريد بها صدؽ األخوة وصدؽ المودة والمحبة ،فأما ىبة الثواب

فهي التي يشترط لها أجرا ،يعني يقوؿ :أعطني عوض ىذه الهدية مائة أو ألفا ،أو أعطني بدؿ ىذه الهبة ىبة مثبل
لحم أو فاكهة أو خبز أو طعاـ أو ما أشبو ذلك ،يقوؿ :وىبتها لك ولكن أريد المكافأة ،أف تعطيني بدلها ثوبا أو

سراويل مثبل أو كيس أرز أو نحو ذلك ،فهذه ىبة ثواب إذا لم يُػثَب عليها فلو الرجوع ،أف يقوؿ أعطني ىبتي؛

حيث أنك ما كافأتني عليها.

فالهبة ىاىنا ىدية ىي الهبة في الحياة ،تمليك في الحياة ببل عوض ،تصح بإيجاب وقبوؿ ومعاطاة وتلزـ

بالقبض بإذنو ،اإليجاب من الواىب والقبوؿ من الموىوب ،فالواىب يقوؿ :وىبتك ىذا الكأس أو ىذه الكؤوس،

أو أعطيتك أو أىديت لك ىذا الكتاب أو ىذه الكتب أو ىذا اإلبريق أو حتى شيئا يسيرا ولو ىذا السواؾ،

وىبت لك ىذا السواؾ ونحوه ،فإف ىذا كلو يسمى ىبة ويسمى ىدية.

وأما القبوؿ فإنو من الموىوب فيقوؿ :قد قبلتها ،وتدخل في ملكو بالقبض ،وكذا المعاطاة التي ىي مد

الواىب يده ومد الموىوب يده ،إذا لم يتكلم ودفع إليو ىدية وأخذىا ذلك الموىوب لو دؿ ىذا القبض على

التراضي
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وعلى أنها ىبة ،ىكذ ا تصح باإليجاب والقبوؿ ،اإليجاب من الواىب والقبوؿ من الموىوب ،وبالمعاطاة التي ىي
أف يمد يده بالعطية ويمد اآلخر يده بالهبة ،فبذلك تكوف ىبة ،وتلزـ بالقبض بإذنو.

قبض الهبة
متى تكوف الهبة الزمة؟ إذا قبضها المتهب بإذف الواىب ،إذا قاؿ :قد وىبتك تلك الشاة ،ثم إنو تركها ولم

يقبضها إال بعد يومين أو ثبلثة فبل بد من تجديد الهبة؛ ألنو يخاؼ أنو تراجع ،يخاؼ أنو رجع في تلك الساعة.

وال بد أف يكوف القبض بإذف الواىب ،الموىوب يقبضها وبعدما يقبضها تكوف الزمة ،وليس فيها خيار إذا مد

لك الهدية ،أىديت لك ىذه الهدية ،مددت يدؾ وأخذتها ،أدخلتها مثبل في جيبك إذا كانت نقودا ،أو كذلك
أعطيتها ولدؾ أو خادمك ليحفظها أصبحت الزمة ،لو قاؿ :رجعت في ىديتي ،أعطني ىديتي ،ال أريد المهاداة،

فبل يجوز لو ،بل حراـ عليو.

تذكروف قوؿ النبي 



العائد في ىبتو كالعائد في قيئو  أو



ليس لنا مثل السوء ،العائد في ىبتو

كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئو فيأكلو  القيء ىو التطريش أو االستفراغ الذي يخرج من البطن ،فالكلب إذا
أكل وأكثر وامتؤل بطنو فإذا أراد أف يخفف تقيأ مما في بطنو ،نصف ما أكلو أو ثلثو ،فإذا تركو بعد ساعات

ينقلب ريحو خائسا شديدا ،ثم مع ذلك يرجع ويأكلو؛ فلذلك قاؿ   ليس لنا مثل السوء ،العائد في ىبتو

كالعائد في قيئو  أي :كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئو فيأكلو ،فهي تلزـ بالقبض.

وال يرجع غير األب ،األب يجوز لو أف يرجع في ىبتو؛ وذلك ألف الولد وما يملك لوالده؛ ألجل ذلك إذا

وىب لولده شيئا كبيرا أو صغيرا ،إذا وىبو سيارة وكتبها باسم الولد فللوالد أف يتراجع ،وكذلك لو وىبو شقة أو
عمارة كالفيبل ونحوه ثم أراد الوالد أف يتراجع فإف لو ذلك :يا ولدي أنا وىبت لك في ذلك الوقت وظننت أنو ال

يأتيني أوالد ،واآلف قد كثر أوالدي وبلغوا مبلغ الرجاؿ ،فأريد أنك ترد علي ىذه الشاة أو ىذه األرض أو نحوىا،

يملك ذلك ،ففي الحديث  :أنت ومالك ألبيك . 

عطية األوالد
ذكر عطيةَ األوالد أف الوالد عليو أف يسوي بين أوالده في العطية وال يفضل بعضهم إال لسبب ،ال يجوز
التفضيل ،يقسم بين أوالده على قدر إرثهم ،إذا كاف يعطيهم مثبل دراىم ليست تمليكا ،فإذا أعطى الذكر عشرة
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آالؼ فاألنثى نصفها؛ ألف ىذا ىو قدر إرثهم ،وإذا قسم عليهم قطعا أرضية فإذا أعطى الولد مثبل الذكر أعطاه

ستمائة يعطي األنثى ثبلثمائة ،أي :نصف الستمائة ،وىكذا.

وأما ما داموا تحت واليتو فإنو يعطيهم بقدر حاجتهم ،فلو اشترى لؤلنثى مثبل حليا بعشرين ألفا فبل يعطي الذكور مثل

ذلك ،ال يقوؿ :أعطيت ىذه األنثى عشرين ألفا وأعطي االبن أربعين؛ ألف ىذا كحاجتو ،الحلي خاص بالنساء ،وإذا اشترى

لهم كسوة وكانت كسوة الذكور على أربعين رياال -الكسوة الكاملة -أو خمسين ،وكسوة األنثى بمائتين ،فبل يقوؿ :أعطي
الذكور بدؿ ذلك؛ ألف ىذا من حقوقهم ،يعني الحقوؽ التي يستحقونها ،على والديهم أف يقوموا بكسوتهم.

فبل يجوز لو أف يفضل بعضهم على بعض بل يقسم بين أوالده على قدر إرثهم ،إال إذا كاف ىناؾ سبب ،فلو

كاف أحدىم مثبل ضريرا وجعل معو خادما يقوده فبل يقوؿ كل واحد منهم أعطني خادما؛ ألف ىذا بحاجة إلى من

يقوده ،وكذلك أيضا إذا مثبل الذكور احتاج أحدىم إلى سيارة يدرس عليها ويذىب ويجيء فبل تقوؿ األنثى:
أعطني مثلو ،أو أعطني نصف سيارة؛ ألنو أعطاه لحاجتو.

وىكذا الحاجات العارضة ،وكذلك التزويج ،إذا بلغ أحدىم احتاج إلى التزويج ،فإنو يزوجو ،اآلخروف صغار

فبل يقوؿ :أعطيهم مثلما أعطيت ىذا الذي زوجتو ،ىذا الذي زوجتو وخسرت عليو ستين أو سبعين ألفا،

واآلخروف أعطيهم مثلو ،قد يكوف بعضهم رضيعا وقد يكوف بعضهم فطيما ،يقوؿ :أنا أوطن نفسي من بلغ منهم
فإني أعطيو ما يتزوج بو أسوة بإخوتهم الذين زوجتهم ،ىذا ىو السبب.

كذلك من األسباب :المكافأة ،كثير من اآلباء يكوف عنده ستة أبناء فيذىبوف في األعماؿ كالعسكرية مثبل أو

في وظائف حكومية ،ويبقى اثناف يخدماف والدىما ،يسقياف حرثو وشجره ،أو يسقياف إبلو وغنمو أو يشتغبلف معو

في تجارتو في توريد وتصدير أو في بيع وشراء ،وفي قبض للخصومات والمخاصمات ،أو في تصليح نعلو،

فيقوؿ :ىذاف الولداف قاما بخدمتي وقاما بمشاركتي في تجارتي ،أو في حرفتي ،واألربعة الذين قبلهم انشغلوا
بأنفسهم وصاروا يكتسبوف ألنفسهم ،فهؤالء الذين خدموني وخدموا الماؿ لهم حق أكثر من غيرىم ،يجوز لو

ذلك ،أف يعطيهم مقابل تعبهم ،أو يكتب لهم شقصا أو سهما ،يقوؿ :أعتبر أف ىذا الولد أو ىذين الولدين شركاء
لي في ىذه التجارة فإنهم الذين يستوردوف ويصدروف ويروجوف ويعلنوف ويحاسبوف ويبيعوف ويشتروف ويواظبوف
على ذلك ،فأرى أنهم شركاء ،فأجعل ىذه التجارة شراكة بيني وبينهم ،أكتب لهم نصفها ولي نصفها ،وأشباه

ذلك.
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أخذه أو جبره ،يلزمو أخذ الزائد ،ي قوؿ :يا ولدي أنا أعطيتك خمسين وإخوانك العشرة رد علي الزائد ،فإنو ال
يستحقو ،إنك لست مستحقا لو وحدؾ ،فكلكم سواء في البر ،وكلكم متساووف في الطواعية ،فيسترده أو يجبره

أو يقوؿ :أنا أعطيت ىذا خمسين ،أنا أعطي كل واحد تماـ خمسين ،يعطي ىؤالء ىذا أربعين وىذا أربعين؛ حتى
يساووا صاحب الخمسين ،ىذا معنى الجبر ،يلزـ أخذ ذلك الزائد ،أو جبر ذلك المنقوص.
ولو تملك ما شاء من ماؿ ولده إف حازه ،ىذا دليلو قولو   أنت ومالك ألبيك  فيجوز للوالد ،ولو كاف

ولده قد حاز أمواال ،يجوز لو أف يأخذ من ماؿ ولده ما ال يضر الولد وال يحتاجو الولد ،فبل يأخذ سيارتو التي ال

يجد غيرىا ،وال يخرجو من بيتو ويقوؿ استأجر يا ولدي أنا أحق منك بدارؾ ،وإف كنت أنت الذي أنرتها ،وال

يأخذ طعاـ عيالو ،إذا كاف يطعم أوالده من ىذا الكيس يأخذه ويتركهم ال طعاـ عندىم؛ ألف في ىذا ضرر ،وفي

الحديث



ال ضرر وال ضرار



فبل يأخذ الشيء الذي تعلقت حاجة األوالد بو ،وال يأخذ الشيء الذي

يضرىم ،وأما إذا كاف الماؿ لم يحزه ،يعني ال يزاؿ في حيازة الوالد فإف لو أف يأخذه.
كذلك يشترط ألخذه شروطا:

الشرط األوؿ  :أال تتعلق حاجة الولد بو كبيت يسكنو أو دابة يركبها أو يحلبها.

الشرط الثاني  :أال يأخذ من ولد ويعطي ولدا ،فإف ىذا كالتفريق بينهم ،لقوؿ النبي   ىبل سويت بينهم

 وقولو  :ال أشهد على جور  لمن فضل بعض أوالده ،وقولو  :أتحب أف يكونوا لك في البر سواء؟

قاؿ :نعم ،قاؿ فأرجعو  فبل يأخذ من ولد ويعطي ولدا ،ىذا الشرط الثالث.

الشرط الراب ع  :أال يكوف ذلك في مرض موت أحدىما ،يعني في حالة مرض الموت؛ ألنو حينئذ تتعلق بو

حقوؽ الورثة ،االبن لو ورثة كأوالده تعلقت بو حقوقهم ،وكذلك زوجتو وأمو ونحوىم ،فليس للوالد أف يأخذ من
ماؿ ولده إذا كاف مريضا ،إذا كاف الولد مريضا أو كاف الوالد مريضا؛ ألف كبل منهم قد تعلقت حقوؽ ورثتو بذلك

الماؿ ،ىذا معنى "وال يخص بو ولده اآلخر" ،يعني ال تتعلق بو حاجتو ،حاجة االبن ،وال يخص بو ولدا آخر ،وال

يكوف ذلك في مرض الموت.

وىل للولد أف يطالب أباه بالدين ،يقوؿ :يا والدي إني قد أقرضتك مائة أو ألفا؟ ال يطالب أباه بدين أو بحق؛

وذلك ألف األب يحق لو التملك من ماؿ ولده.
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العمرى والرقبى
ذكر بعد ذلك ىذه العبارة :إذا قاؿ :أعمرتك داري وىي لك ،فإنو تمليك ،وأما إذا قاؿ :أعمرتك داري

سكناىا لك ،فهي عارية.

تسمعوف في األحاديث ذكر العمرى والرقبى ،وكانت موجودة في الجاىلية ،أف يقوؿ أرقبتك ىذه الدار أو ىذه

األرض ،أعمرتك ىذه الدار ،فما معنى العمرى والرقبى؟ كأنو يقوؿ ىي لك عمرؾ ،أو ىي لك ما عشت فصاحبها
يراقبو ،يراقب و إلى أف يموت فيستردىا ،فتسمى عمرى؛ ألنو يملكها عمره ،وتسمى رقبى؛ ألنو يراقب وفاتو ،فهذا
معنى العمرى والرقبى.

فإذا قاؿ :أعمرتك داري وىي لك فإنها تمليك ،يكوف قد ملكها ،وأما إذا قاؿ أعمرتك داري وسكناىا لك

فبل تكوف تمليكا ،ولكنها تكوف عارية ،متى طلبها فلو أف يرجع فيها ،يقوؿ أنا أعطيتكها عمرؾ واآلف ما قصدت

المعير ،فإنها تكوف لورثتو من
إال أنها تسكنها حياتك ،إذا استغنى عنها فإنو يردىا ،أو طلبها صاحبها أو مات ُ

بعده ،نكتفي بهذا واهلل أعلم.

أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ ،نرجو إفادتنا في سيارة وضعت وقفا في مكتب تعاوني للدعوة واإلرشاد،

فهل يجوز أف تباع ويُزاد على مبلغها ويشترى أحدث منها للحاجة أـ ال يجوز؟

ال يجوز إال بإذف الذي وىبها ،الذي أوقفها يريد أف يستمر أجره ،فإذا كاف موجودا فيستأذف ،ويقاؿ :إننا

بحاجة إلى أوسع منها ،فلعلك أف تأذف لنا نبيعها.

س :أحسن اهلل إليك م ،إذا ربيت ولدي أو ابنتي على المنهاج الصحيح ىل يعتبر كل عمل صالح يقوماف بو

بعد وفاتي صدقة جارية أو علم ينتفع بو ولو لم يدع لي دعاء خاصا؟

ج :يثاب الوالد على ىذه التربية والوالدة والمربي والمعلم ،يثابوف على ذلك ،في حياتهم أو موتهم ،وينتفع بذلك

العلم ،العلم الذي علمهم ،يدخل في حديث  :أو علم ينتفع بو  وأما أنو يثاب على كل عمل ،فليس على ذلك
دليل.

س :أحسن اهلل إليكم ،كاف عندي مصحف برواية ال أقرأ بها ،فاستبدلتو بمصحف من مصاحف المسجد مما

ىو على الرواية التي أقرأ بها ،فهل ىذا الفعل جائز؟ وماذا علي إذ أف الفترة طويلة؟

ج :ال شك أنو قصد بذلك االنتفاع بها ،إذا أخذت من المسجد مصحفا لتقرأ بو وال تبيعو وال تتملكو وال

يكوف في تركتك جاز ذلك ،سواء جعلت بدلو أو لم تجعل.
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ج :ليس لو الرجوع ،إذا وقف شيئا ليس لو الرجوع ،حتى ولو زاؿ االنتفاع بو ،لو ىدـ المسجد وكاف بو مراوح

أو مكيفات أو دواليب فصاحبها ال يرجع إليها بل تنقل إلى مسجد آخر.

س :أحسن اهلل إليكم ،سافرت سفرا كنت أظن أني لن أرجع إلى بلدي وكاف لي كتب فاتصلت على أحد

زمبلئي وقلت لو أف يتصدؽ بكتبي وأف يوقفها في مسجد أو غيره ،ولكني رجعت بعد أشهر ووجدتو لم يتصدؽ
أو لم يتصرؼ فيها ،فجعلتها عندي وىي اآلف مع كتب أخرى جديدة ال أميزىا ،فما الحكم فيها ،وىل يعتبر

مضى عليها الوقف أـ أنها ال تزاؿ في ملكي؟

ج :إذا لم يخرجها فإنها لم تخرج من ملكك ،ال تزاؿ في ملكك؛ ألنها ال تكوف وقفا إال إذا كتب عليها أنها

وقف ،وجعلت في مكتبة خيرية مثبل ،وحيث أنها لم تزؿ باقية في بيتك فإنها لم تخرج عن الملك.

س :أحسن اهلل إليكم ،سائل يقوؿ :من جعل في النخيل طُعما وأضحية وقف هلل ،فهل األضحية إذا صنعت

يجتمع عليها أبناؤه وأحفاده ،علما أنهم ليسوا فقراء ،أـ يتم توزيعها على الفقراء ،والطعم ما ضابطو وما حده

وقيمتو ،وكيف يعمل بو ألنو في الوصية مبهم ،ثم إذا كاف النخيل ميت ال ينتج وليس مؤجرا فليس منو دخل كيف

ألبنائو إخراج الطعم واألضحية ،ىل يخرجونها من أموالهم ،أرجو اإلفادة؟

ج :كثيرا ما يقوؿ بعض الواقفين في ىذا النخل طعم ،أو في ىذا الزرع طعم ،ويريد بالطعم ضيافة للضيف

ونحوه ،فيخرج منو ولو في كل سنة مرة أو مرتين ،وكذلك يكوف فيو أضحية فتخرج األضحية في السنة مرة كما

ىو معروؼ ،فهذه األضحية يعمل بها كأضحية اإلنساف الحي ،يتصدؽ منها ويهدي منها ويطعم أىلو ،كما في
الحديث أنهم يأكلوف ثلثا ويهدوف ثلثا ويتصدقوف بثلث ،فبل مانع من أف يجتمع عليها أبناؤه وأحفاده ولو لم

يكونوا فقراء ويأكلوف منها ،ولكن ال بد أف يطعموا منها شيئا.

أما إذا قاؿ :في نخلي أو في بيتي طعم ،فالطعم ضابطو أنو صدقة ،إما على عابر السبيل الذي يكوف طارقا،

وإما على الفقراء من أىل البلد ،يخرج منو كل سنة ولو مائة أو ألفا يشتري بو طعاما للمستحقين ،فهذا ضابطو

وحده ،ولو شيئا قليبل على حسب غلة ذلك الوقف ونحوه ،فيعمل بو -يعني :بهذا الطعم -بقدر الحاجة ،بقدر
ّ
االستطاعة إذا كاف مبهما.

إذا كاف النخل قد مات وتعطل وال ينتج شيئا وال يؤجر ،وليس لو دخلُ ،عرض على القاضي فإما أف يأمر من

يعمره بنصفو أو بثلثو :يا فبلف ،اعمر ىذا النخل ولك نصف الثمر أو نصف النخل ،أو إذا رأى أنو متعطل فإنو

يبيعو ،يبيعو على من يعمره ويجعل ثمنو في مثلو ،كما ذكر ذلك ،فإذا كاف أوالده يقدروف على أف يعمروه فإنهم
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يعمرونو ويخرجوف الطعم واألضحية ،وال يكفي إخراجها من أموالهم ،إخراجها من أموالهم يعتبر تبرعا منهم،

ولكن ىو يريد أف يكوف في وقفو ىذا شيئا من الصدقة.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :يوجد في المسجد عندنا مكيفات قديمة ،فقمنا بشراء مكيفات جديدة وأخرجنا

المكيفات القديمة وقمنا بتوزيعها على بعض المساجد واألسر المحتاجة ،فهل فعلنا ىذا صحيح وماذا علينا؟
ج :صحيح إف شاء اهلل؛ وذلك ألف القصد أف ينتفع بها ،فإذا وجدتم فقراء ومساجد ينتفعوف بها جاز.

س :أحسن اهلل إليكم ،رجل حبس أرضا على أوالده الذكور واإلناث ،إال إنو اشترط أنو إذا ماتت األنثى من

بناتو فليس ألوالدىا شيء ،أما الذكور فإف أوالدىم يرثوف في ىذه الوصية ويأخذوف منها.

ج :يقولوف :إف أوالد األنثى أجانب ،وإننا نريد أف تكوف في القربى ،فإف وقف أبي طلحة جعلو في القربى،

والقربى ىم األقارب في النسب ،فلعل ذلك جائز.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما المقصود بقوؿ المؤلف -رحمو اهلل تعالى" -ويرجع فيو" في الجملة التي

مقامو كالفرس الحبيس ويرجع فيو".
تقوؿ" :وال يباع إال أف يتعطل نفعو فيُشترى بثمنو ما يقوـ َ

ج :يرجع في الوقف إلى لفظ الواقف ،يرجع في مصرفو ويرجع في شروطو إلى لفظ الواقف ،أي :إذا أشكل

علينا رجعنا إلى لفظ الواقف.

قدـ أخي للحصوؿ على أرض منحة ،وبالرغم من أنو لم يحصل على شيء حتى
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿّ :

اآلف إال أنو وىبها لي ثم رجع بعد أياـ ،فهل تصح الهبة في ىذه الصورة أـ ال؟

ج :ما تصح وال تلزـ إال بالقبض ،إذا خرجت األرض وحددىا ،وقاؿ :وىبتها لك ،فإنو حينئذ ال يملك

الرجوع.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ والدي -رحمو اهلل -قاؿ لي :أعط أحد إخوتك ماال ليسدد قرض البنك

العقاري ،مبلغا وقدره ثبلثمائة ألف لاير ،ولكن لم يسدد واحتفظ بالمبلغ ،وعندما علمنا وقد قلنا للوالد بأف يأخذ

الماؿ بعدما علمنا بعد سنوات فقاؿ :إنو ال يريد الفضيحة ،وكاف الوالد يعلم منذ أخذ الماؿ.

ج :في ىذه الحاؿ لو أف يسترده ،يقوؿ :يا ولدي ما أعطيتك ىذا المبلغ إال -لسبب -لتوفي الدين؛ وحيث

أنك ما أوفيت فليس لك حق دوف إخوتك ،لو أعطيتك لطالب كل واحد أف أعطيو ثبلثمائة ،فإما أف تسدد الدين

وإما أف ترده.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :قرأت في حاشية (تيسير العزيز الحميد) أف موضع صنم البلت قد بني عليو مسجد،

فكيف نوفق بين ىذا والنهي الوارد في حديث خارجة بن شهاب حين  قاؿ رجل للنبي  إني نذرت أف أذبح ببوانة،
ثم استفسر منو النبي -عليو الصبلة والسبلـ :-ىل فيها صنم يعبد ،أو عيد من أعياد الجاىلية  إلى آخره أو كما
قاؿ عليو الصبلة والسبلـ؟

ج :ما بُني ىذا المسجد إال بعد مدة وبعد انقطاع أثر البلت وبعد نسيانها ،بني ىذا المسجد الذي يقاؿ لو

مسجد ابن عباس بالطائف المسجد الكبير ،وىو بعيد في الحدود عن مكاف البلت.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم وغفر لكم وصلى اهلل محمد.
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كتاب الوصايا
حكم الوصية

بسػم اهلل الػرضبن الػػرحيم ،اغبمػد هلل رب العػػاؼبٌن ،والصػالة والسػػالـ علػى أشػػرؼ األنبيػاء واؼبرسػػلٌن،
نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعٌن.
قاؿ اإلماـ البعلي  -رضبو اهلل تعاىل:
كتػاب الوصػػايا ،سػػن ؼبػػن تػػرؾ خػًنا الوصػػية بػػاػبمس ،فتصػػح ممػػن شنلػك التػػربع ولػػو أخػػرس ومميػزا أو
سػػفيها وخبطػػو ربػػت رأسػػو ،ولكػػل مػػن تصػػح ىبتػػو ،وللحمػػل إف عػػدـ وجػػوده حاؽبػػا ،وبكػػل مػػا فيػػو
نفػػع مبػػاح ،وباؼبعػػدوـ ،ودبػػا ال يقػػدر عليػػو ودبػػا ال شنلكػػو وبغػػًن مع ػػٌن ،ودبثػػل أحػػد ورثتػػو ولػػو مث ػػل
أقلهػػم ،فػػإف ظبػػاه فلػػو نصػػيبو مضػػموما إىل اؼبسػػألة ،فلػػو مػػع ابنػػٌن وبنػػت السػػدس ،وجبػػزء أو حػ أو
نصيب أو شيء ،ويعطوه ما شاءوا وبسهم لو سدس.
فصػػل :وزبػػرج الواجبػػات مػػن رأس اؼبػػاؿ فػػإف وصػػى هبػػا مػػن الثلػػث زوحػػم أصػػحاب الوصػػايا،
وقيػػل :يبػػدأ بػػو ،وتصػػح إىل كػػل عػػدؿ بكػػل مػػا رنػػوز للموصػػي فعلػػو ،ولػػو وصػػى بػػأكثر مػػن
الثلث أو لوارث وقف على إجازة الورثة ،ويعترب الثلث وكونو وارثا عند اؼبوت ،وذبمع اغبرية
يف بعض العبيد بالقرعة إف عجز ثلثو ،كما سن رج هبا من أشكل ،وتصح بكل مالو حيث ال
وارث ،واؼبنجػػزة يف مػػرض موتػػو اؼبخػػوؼ أو كػػاؼبخوؼ كحالػػة التحػػاـ اغبػػرب وىيجػػاف البحػػر
والطػاعوف والطلػػق وتقدشنػو لقصػػاص ،إف اتصػػل هبػم اؼبػػوت وصػػية ال يف أربعػة أحكػػاـ :كوهنػػا
الزمة ،ويبدأ باألوؿ عن د ضيق ثلثو والوصية خبالفو ويسوى بػٌن األوؿ واآلخػر ،ومنهػا كوهنػا
تنفيذ ،ويعترب ردىا وقبوؽبا من حينها والوصية حٌن اؼبوت.
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،صلى اهلل وسلم على أشرؼ المرسلين نبينا محمد وعلى آلو

وصحبو أجمعين.

الوصايا جمع وصية ،مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلتو؛ وذلك ألف الموصي وصل حياتو بما بعد الموت ،والمراد

به ػػا التب ػػرع بش ػػيء بع ػػد الم ػػوت أو اإلخب ػػار أو اإليص ػػاء لمع ػػين بش ػػيء ،واألص ػػل فيه ػػا ق ػػوؿ اهلل -تع ػػالى -ف ػػي آي ػػات
المواريث )1(           :ولكن قاؿ علي  إف الدين قبل الوصية ،ولو ذكرت الوصػية
قبلو ،وما ذاؾ إال أف تقديم الوصية ألنها تبرع ،وأما الدين فإنو حق على الميت فيقدـ وفاؤه ألنو قد استوفاه الميت

في حياتو.

وقػػد كانػػت الوصػػية واجبػػة فػػي أوؿ األمػػر ،ودليلهػػا قولػػو تعػػالى:

        

                
                     

()2

كانت في ىذه اآلية واجبة قبل أف تفػرض المواريػث ،فكػاف أحػدىم إذا حضػره المػوت قػاؿ :قسػموا مػالي ،أعطػوا
والدي كذا ،وأعطوا ولدي كذا ،وأعطوا ابنتي كذا ،فيقسم مالو ويوزعو في حاؿ حياتو ،ولما نزلت آية المواريث كاف

فيها تحديد أىل الفروض وتحديد الورثة باآليات التي فصلت فيها حقوقهم ،فنسخت ىذه اآليات الوصػية للورثػة،

فقاؿ النبي   إف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو فبل وصية لوارث . 

فالورثػة الػػذين ىػػم أقػػارب قػػد فصػػلت أنصػػباؤىم ،وقػػد ذكػػر اهلل مػػا لكػػل مػػنهم مػػن ىػػذه الوصػػية مػػن ىػػذا المػػاؿ( :الػػزوج

والزوجة واألب واالبن واألـ والبنت واألخ واألخت )...وسائر األقارب ذكرىم اهلل -تعالى -وذكر حقوقهم .فبعد ذلك
نسخت الوصػية للػوارث ،ولكػن أبػيح إذا كػاف بػإذف الورثػة ،إذا أوصػى ألحػد ورثتػو اشػترط إذف البقيػة ،بقيػة الورثػة،

فإذا لم يأذنوا فبل تنفذ ،وأبيح للميت التبرع بثلث المػاؿ أو أقػل ،ودليػل ذلػك الحػديث المشػهور بلفػظ  :إف

اهلل تصدؽ علػيكم عنػد وفػاتكم بثلػث أمػوالكم زيػادة فػي أعمػالكم  معنػاه :أنػو يجػوز لػو أف يخػرج ثلػث مالػو،
وىذا الثلث يصرؼ في أعماؿ البر ،يكوف في األعماؿ الخيرية زيادة في أعمالو ،فيوصي فيو بما يريد ،كأف يوصي

فيػػو بأضػػحية سػػنوية أو بحجػػة مػػثبل ،أو بصػػدقة علػػى ذوي القربػػى أو صػػدقة فػػي أوقػػات المضػػاعفة كالصػػدقة فػػي
 - 1سورة النساء آية .11 :
 - 9سورة البقرة آية .189-181 :
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روي عػػن أبػػي بكػػر  أنػػو قػػاؿ  :أوصػػي بػػالخمس ،رضػػيت لنفسػػي بمػػا رضػػي اهلل لنفسػػو  يعنػػي فػػي قػػوؿ
اهلل تعالى  )1(     يعني :خمس الغنيمة ،فيقوؿ أوصي بػالخمس ،وال يجػوز بػأكثر مػن الثلػث
لحػػديث سػػعد لمػػا عػػاده النبػػي  وىػػو مػػريض قػػاؿ  :يػػا رسػػوؿ اهلل ،إنػػي امػػرؤ ذو مػػاؿ وال يرثنػػي إال ابنػػة،

أفأتصػػدؽ بثلثػػي مػػالي- ،أي :بػػالثلثين -قػػاؿ :ال ،قلػػت فالشػػطر ،قػػاؿ :ال ،قلػػت :فالثلػػث ،قػػاؿ :الثلػػث والثلػػث

كثير؛ إنك أف تذر ورثتك أغنياء خيػر مػن أف تػذرىم عالػة يتكففػوف النػاس  فػدؿ ذلػك علػى أنػو إذا كػاف ورثتػو

فقراء فإنو يكره لو أف يوصي بشيء من مالو فورثتو أحػق بمالػو؛ وذلػك ألنهػم أىلػو وأقاربػو ،وألنػو فػي العػادة يجمػع
الماؿ ليغنيهم من بعده عن الناس.

فإذا كاف ورثتو فقراء وىو فقير استحب لو أف يتػرؾ الوصػية وأف يخلػف المػاؿ كلػو لورثتػو ليسػد خلػتهم ،ومػع

ذلك لو أوصى فإف وصيتو تنفذ ؛ ألنو يملػك التبػرع بالثلػث ،وروي عػن ابػن عبػاس -رضػي اهلل عنهمػا  -قػاؿ:
 وددت لو أف الناس غضوا من الثلث إلى الربع ،فإف النبي  قاؿ :الثلث والثلث كثير . 
كتابة الوصية

ثم ورد األمر بكتابة الوصية مخافة أف يفجأ األجل ،في حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما -قاؿ :قاؿ النبي


ما حق امرئ مسلم لو شيء يريد أف يوصي فيو يبيت ليلتين إال ووصيتو مكتوبة عنده





فكاف ابن عمر

يقوؿ :لم أبت إال ووصيتي مكتوبة عندي ،ولكن يجوز تغيير الوصية ،يجوز الزيادة فيها والنقص؛ وذلك ألنها ال
تنفذ إال بعد الموت ألنها أمر بالتصرؼ بعد الموت ،فإذا بدا لو أف يغير فيها فإف لو ذلك ،بخبلؼ الوقف فإف
الوقف ال يغير بعد لزومو ،وأما الوصية فلو أف يزيد فيها وأف ينقص منها وأف يغير منها بما تجدد لو.
يقػوؿ ،ىاىنػػا "سػػن لمػػن تػػرؾ خيػرا الوصػية بػػالخمس" أخػػذه مػػن اآليػػة الكريمػػة:

     

 )2(     المراد بالخير المػاؿ الكثيػر ،المػاؿ يسػمى خيػرا؛ وذلػك ألف الفقػر ضػرر وشػر ،فالمػاؿ
يسمى

 - 1سورة األنفال آية .51 :
 - 9سورة البقرة آية .181 :
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خيرا ،كما قاؿ تعػالى:



 )1(      أي لحػب المػاؿ ،يقػوؿ :إنػو يسػن الوصػية بػالخمس،

وإذا نقػص فأوصػػى بالسػدس أو بػػالثمن أو بالعشػػر فلػو ذلػػك؛ ألف لػػو التصػرؼ فػػي مالػػو ،وال تزيػد علػػى الثلػػث ألف

الحق قد تعلقت بو نفوس الورثة ،ىذا الماؿ تعلقت بو حقوقهم ،والوصية بأكثر من الثلػث فيػو إضػرار علػيهم ،فػبل
جرـ ،جاز أف يوصي بالثلث فأقل ولو كاف ثريا ،ولو كانت عنده أمواؿ طائلة ،قد يكوف النصف الػذي يتركػو للورثػة

أو الربع يسد حاجاتهم ويزيد ،ولكن حدد الشرع لو الثلث فليس لو أف يزيد عليو ،وإذا زاد اشترط إذف الورثة.
ماذا يشترط في ذلك الموصي؟ يشترط لو شروطا:

شروط الموصي

األوؿ :أف يكوف ممن يصػح تبرعػو ،مػن ىػو؟ الحػر البػالغ الرشػيد ،وإف كػاف يسػتثنى مػن ذلػك بعػض االسػتثناءات،
فالمجنوف ال يصح تبرعو وال تعتبر وصيتو؛ وذلك لفقد التمييز ،لفقد العقل ،كذلك الصغير الذي ال يميػز ال تصػح

وصيتو ،استثنوا األخػرس إذا فهمػت إشػارتو أو كتػب ذلػك بخطػو ،األبكػم الػذي ال يػتكلم قػد تفهػم إشػاراتو ،يشػير
إشػارات يفهمهػػا الحاضػروف أو يكتػػب ألنػو قػػد يػتعلم الكتابػػة فيكتػب ،فػػإذا كػاف لػػو معرفػة بالكتابػػة وكتػب اعتبػػرت

وصيتو ،وإذا أوصى باإلشارة وفهمت إشارتو اعتبرت وصيتو.

أما الصبي إف كاف دوف التمييز فبل تصح وصيتو ،وإذا كاف مميزا -يعني :مدركا -فإنو تصح وصػيتو ،ذكػر أف شػابا
ابن عشر أو ابن اثنتي عشرة سنة حضره الموت وىو في المدينة وورثتو في الشاـ ،ولو عمة في المدينػة وىػي التػي

حضنتو وربتو ،ومعلوـ أنها ال ترثو ولكن لما كانت ذات فضل عليو أمر بأف يوصي لها ،فأوصى لها ببئر اسػمها بئػر

جشم ،فأنفذ عمر  وصيتو لهذه العمة ،وبقية تركتو أخذىا أقاربو الذين في الشاـ ،وتلػك البئػر يقػوؿ ولػدىا :إنػو
باعها بثبلثين ألف درىم ،فػاعتبرت وصػيتو ولػو كػاف دوف البلػوغ؛ ألنػو مميػز ،وىػذا معنػى قولػو :تصػح ممػن يملػك

التبرع ولو أخرس أو مميزا أو سفيها أو بخطو تحت رأسو ،فإذا كاف أخرس أو مميزا أو سفيها ولكن تُفهم إشارتو،
ويعرؼ ،فإنها تعتبر وصيتو ،وكذلك إذا وجدت وصيتو بخطو تحت رأسػو أي تحػت وسػاده بخطػو المعػروؼ قبلػت

تلك الوصية؛ ألنو عمل بالحديث  :إال ووصيتو مكتوبة عنده . 

تصح ممن تصح ىبتو ،ق ولػو ىنػا" :ولكػل مػن تصػح ىبتػو" محتمػل أف المػراد الموصػي ،أو أف المػراد الموصػى لػو،
الموصي ىو المتبرع والموصى لو ىو المخصوص بالوصية الذي وىبت لو ،والغالب أنهم إنما يشػترطوف ذلػك فػي

الواىب وفي
 - 1سورة العاديات آية .8 :
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الموصي كأنو يقوؿ :الػذي ال تصػح ىبتػو ال تصػح وصػيتو ،مػن ىػو؟ ىػو مثػل المحجػور عليػو الػذي أموالػو قليلػة ال
تفػػي بديونػػو ،أو المجنػػوف الػػذي ال يعقػػل ،أو الصػػغير الػػذي دوف التمييػػز ،فمثػػل ىػػؤالء ال تصػػح ىبتػػو وال تصػػح

وصيتو ،فإذا بلغ سن التمييز صحت ىبتو فتصح وصيتو.

الفقهاء يذكروف ما يتعلق بالوصية:

أركاف الوصية

األوؿ  :الموصي ،وىو المتبرع.

الثاني  :الموصى لو الذي يعطى من الماؿ بعد الموت.
الثالث  :الموصى بو الذي ىو الماؿ الذي يتبرع بو.

رابعا  :الموصى إليو الذي ىو الوكيل ،يوكلو على توزيع تركتو وعلى حفظ وصيتو وعلى تنميتها ونحو ذلك.

ثم ذكروا من تصح الوصية لو :تصح الوصية للحمل وتصح الوصية بالحمل ،الوصية للحمل أف يقوؿ إذا كاف مػثبل

مريضا :إذا مت فأعطوا ىذا الحمل الذي في بطن عمتي أو خالتي مائة من تركتي ،وصية للحمل ،ال يػدرى ىػذا الحمػل

حي أو ميت ،ال يدرى ذكر أـ أنثى ،ال يدرى واحد أو عدد ،ولكن إذا ولد وىو حي ذكرا أو أنثى نفذت الوصية واشترط

أف يعلم وجوده حاؿ الوصية ،يعني :أف يتحقق أنو قد تخلق ،أنو قد صار نطفة أو علقة ،فأما إذا قاؿ :إذا حملت عمتي
أو خالتي فأعطوىا ،أو إف كانت حامبل فأعطوىا من تركتي مائة أو ألفا لحملها ،وتبين أنهػا فػي تلػك السػاعة حائػل لػيس
في بطنها شيء ،فبل تنعقد ىذه الوصية إال إذا علم أف الحمل موجود حالة عقد الوصية.

قالوا :وتصح الوصية بالحمػل ،فيقػوؿ مػثبل :حمػل ىػذه الشػاة أو ىػذه البقػرة أو الناقػة إذا مػت فهػو لزيػد ،أو فهػو

الب ن أخي ،وصية بحمل ،ولكن كاف الحمل موجودا ،تحقق أف تلك الناقة أو الفرس حامػل فتصػح الوصػية وتعطػى
لذلك الذي عين أخ أو ابن أخ أو نحوه ،وكذا بحمل الشجر ،إذا قاؿ :حمػل ىػذه النخلػة ولػو كػاف بسػرا إف مػت

قبل جذاذه فأعطوه ابن أخػي أو ابػن عمػي أو ابػن خػالي ،وصػية بحمػل ،وإف كػاف بسػرا ال يصػح بيعػو؛ وذلػك ألنػو
اليضر بقاؤه ،إف نضج الحمل وىػو حػي وقطعػو لػم يبػق للموصػى لػو شػيء ،وإف مػات وىػو فػي رؤوس النخػل فإنػو

يملكو الموصى لو ،ىذا معنى للحمل ،يعني قالوا :تصح الوصية للحمل ،وتصح الوصية بالحمل.

"وتصح بكل ما بػو نفػع مبػاح" ،أي :تصػح الوصػية بكػل شػيء فيػو نفػع مبػاح حتػى كلػب الصػيد ،لػو قػاؿ :إذا مػت

فكلب الصيد ىذا أعطوه ابن أخي أو ابن عمي ،الوصية صحيحة ،أو جلد ميتة قبل الدبغ ألنو ينتفع بو بعد الػدبغ

283

شرح كتاب التسهيل في الفقو
فنفعػو مبػاح ،وكػذلك كػل مػا ينتفػع بػو ،فلػو قػاؿ :أوصػػيت فػي ىػذا المصػحف أو فػي ىػذه الكتػب بعػد مػوتي البػػن

عمي

284

شرح كتاب التسهيل في الفقو
 ............................................................................................................
ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

أو ابػػن خػػالي ،فػػإف نفعهػػا مبػػاح وىػػو القػراءة فيهػػا ،النفػػع المبػػاح أف ينتفػػع بهػػا مػػع بقائهػػا ،مػػثبل :كالوصػػية ِبقػػدر أو
بصحن أو بإبريق أو بكأس ينتفع بو ،أو ب ُف ُر ٍ
ش يفترشها أو بخيمة يستظل بها ،أو بمظلة أو بخشب يسػقف عليهػا،
أو مثبل بأشػياء جديػدة ،بسػيارة يوصػي بهػا البػن أخيػو ونحػوه ،أو لمكيفػات يكيػف بهػا منزلػو مػثبل ،يعنػي :األعيػاف

التي ينتفػع بهػا ،وكػذلك التػي تفنػى باالسػتمتاع ،إذا مػت فهػذه األكيػاس أعطوىػا ابػن أخػي أو ابػن عمػي ،وإف كػاف

نفعها بأكلها أف يؤكل منها حتى تنفد ،فهذا معناه :بكل ما فيو نفع مباح.

وتصػػح بالمعػػدوـ؛ وذلػػك ألنػػو إف قُػػدر عليػػو ،يعنػػي :إف حصػػل ،وإال فالموصػػى لػػو ال يتضػػرر ،إذا قػػاؿ :بمػػا تحمػػل
أمتي أو بما تحمل شاتي أو بما تحمل شجرتي ،في وقت الكبلـ كاف معدوما ،ما فػي الشػجرة حمػل ،وال فػي بطػن

األمػة وال فػي بطػن الشػػاة أو الناقػة حمػل ،ولكػن يقػػوؿ :أوصػوا لػو بحملهػػا متػى حملػت ،فػإف قُػػدر أنهػا مػا حملػػت
حتى مات فإف الماؿ للورثة؛ ألنو لم يحصل لو شيء لهذا الموصى لو ،ىذا معنى "الوصية بالمعدوـ".

"وبمػا ال يقػدر عليػػو" تصػح الوصػية فيمػػا ال يقػدر عليػػو ،وإف كػاف ال يبػاع وال يػػؤجر ،فػإذا قػاؿ :أوصػػيت لػو بجملػػو
الشػػارد أو بعبػػده اآلبػػق أو بػػالعين المغصػػوبة التػػي عنػػد فػػبلف اغتصػػبها منػػي ،ىػػذا ال يقػػدر عليػػو ،ولكػػن أنػػت أيهػػا

الموصى لو ال ضرر عليػك إف حصػلت لػك ىػذه وقبضػت مػثبل العبػد اآلبػق أو الجمػل الشػارد نفعػك ،وإال فإنػو ال

ينفعك وال يضرؾ ،إذا لم يحصل فبل ضرر عليك ،ىذا معنى" :وبالمعدوـ وبما ال يقدر عليو".

"وبما ال يملكو" أي :يصح بالشيء الذي ال يملكو ،كأف يقوؿ مثبل :إذا مت فاشتروا البن عمي شاة فبلف أو

بيت آؿ فبلف ،يصح ذلك وإف كاف ال يملكو؛ ألنو إذا مات فيقدروف على شرائو بأي ماؿ قليل أو كثير ،ثم

يعطونو الموصى لو ،الموصي أوصى وىو ال يملكو ،ولكن في اإلمكاف ملكو ،فإف تيسر وملكو في حياتو أو ملكو

ورثتو بعد وفاتو حصل ذلك لهذا الموصى لو ،وإف لم يحصل لو لم يتضرر؛ ألف ىذا تبرع.

"وبغير معين" تصح الوصية بغير معين ،يعني :ال يشترط التعيين ،مثالو :إذا قػاؿ :أعطػوه شػاة مػن الغػنم لػم يعينهػا،
أو أعطوه نخلة من البستاف ،أعطوه واحدة من اإلبل ،ما خصػص ،فيعطونػو مػا ينطبػق عليػو االسػم ،يعطونػو واحػدة

يصدؽ عليها أنها شاة أو عبد أو نخلة ،وال يشترط التعيين؛ ألف الوصية تبرع بعد الموت.

يصح الوصػية بمثػل أحػد ورثتػو ،ويكػوف لػو مثػل أقلهػم ،فػإف سػماه فلػو نصػيبو مضػموما إلػى المسػألة ،إذا قػاؿ :ابػن ابنػي
ىذا ال يرثني حيث مات أبوه قبلي ،فأنا أوصي لو بمثل نصيب أحد أعمامو ،فإنو يسػوى بأعمامػو ،إذا كػاف للميػت ثبلثػة

أوالد ،ولو ابن ابن ال يرثػو ،فػإف ابػن االبػن ىػذا فػي ىػذه الحػاؿ يسػوى بأعمامػو ،يعطػى نصػيب أبيػو ،ىػذا الوصػية بمثػل
نصيب أحد أوالده ،وإف لم يعين وقاؿ :أعطوا أخي أو ابن أخي مثل أحد ورثتي ،فيعطى مثل أقلهم.
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إذا قاؿ مثل أحد ورثتي ننظر أقلهم ونعطيو مثلػو ويكػوف مضػموما إلػى المسػألة ،مثالػو :إذا كػاف لػو زوج وبنػت وابػن
ابػػن ،ألػػيس المسػػألة مػػن ثمانيػػة ،المسػػألة إذا قلنػػا :زوجػػة وبنػػت وابػػن ابػػن ،الزوجػػة لهػػا الػػثمن ،واحػػد مػػن ثمانيػػة،

والبنػػت لهػػا النصػػف ،والبػػاقي البػػن االبػػن وأخػػوه يشػػاركهم فيعطػػى مث ػل أقلهػػم ،أقلهػػم ىاىنػػا الزوجػػة ،فيعطػػى مثػػل
نصيب الزوجة مضموما إلى المسألة ،يعنػي :مثػل نصػيبها مػن رأس المػاؿ ،يعنػي :ثمػن يضػاؼ إلػى المسػألة فتقسػم
من تسعة ،للموصى لو تسع ،ويبقى ثمانية ،للزوجة واحد وىػو ثمػن البػاقي ،والبػاقي يكػوف للبنػت وابػن االبػن ،ىػذا

إذا أوصى بمثل أحد ورثتو فلو مثل أقلهم ولو أقل قليل.

لػػو كػػاف عنػػدنا مػػثبل بنتػػاف وأـ وزوجػػة وأخػػت فػػإف األخػػت نصػػيبها ثلػػث الػػثمن ،فػػإذا أوصػػى بمثػػل واحػػد مػػن الورثػػة
وجدنا أقلهم األخػت ،تػرث تعصػيبا ثلػث الػثمن فيعطػى مثػل مػا ألقلهػم ،مثػل أقلهػم نصػيبا ،وىػو ثلػث الػثمن ،فػي

ىذه المسألة البنات لهما الثلثاف ستة عشر ،واألـ لها السدس أربعة ،ىذه عشروف ،والزوجة لهػا الػثمن ثبلثػة ،بقػي
عندنا ثلث الثمن واحد ،نعطيو األخت ونعطي األخ من األب أو ابػن األخ الموصػى لػو مثػل نصػيب األخػت ،ثلػث

الثمن ،فتقسم المسألة من خمسة وعشرين سهما.

فإف سماه فلو نصيبو مضموما إلى المسألة ،إذا سمى ذلك الجزء قاؿ :بمثل نصػيب زوجتػي ،بمثػل نصػيب أختػي،
فػإف لػػو نصػيبو مضػػموما إلػػى المسػألة ،وضػػرب مػثبل :إذا كػػاف لػػو ابنػاف وبنػػت ووصػي ،ننظػػر فػػي أقػل الورثػػة البنػػت،
نقسم الماؿ فنقوؿ :االبن لو سهماف ،واالبػن الثػاني لػو سػهماف ،والبنػت لهػا سػهم ،والموصػى لػو مثلهػا ،لػو سػهم،

فيكوف ل و السدس ،يكوف الموصػى لػو والبنػت سدسػاف ،واالبػن سدسػاف ،واالبػن الثػاني سدسػاف ،ىػذا معنػى قولػو:
مع ابنين وبنت السدس؛ ألنو أقل األنصباء ،إذا قػاؿ :مثػل نصػيب أحػد الورثػة يعطػى مثػل أقلهػم وىػو البنػت ،وإذا

أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء ولم يحدد فإف لو ما شاءوا ،يعطونو ما شاءوا.

وبسػهم لػو سػدس ،إذا أوصػى بسػهم فإنػو يعطػى سدسػا ،روي ذلػػك عػن إيػاس بػن معاويػة قػاؿ :السػهم عنػد العػػرب
السدس ،أما إذا قاؿ :أعطوه جػزءا مػن المػاؿ ،يعطونػو مػا شػاءوا ،ولػو مػثبل مائػة أو مػائتين أو كيسػا أو نحػوه؛ ألف

المورث ما أوصى بحد ،بل قاؿ :أعطوه جزءا ،الماؿ يمكن تجزئتو ولو إلى ألف جزء ،فيعطى جزءا منػو ،إذا قػاؿ:
أعطػػوه حظػػا ،ولػػم يبػػين يعطونػػو مػػا يصػػدؽ عليػػو أنػػو حػػظ ،إذا قػػاؿ :أعطػػوه نصػػيبا مػػن مػػالي  -نصػػيبا مػػن مػػالي -
يعطونو ولو ربع الربع ،ولو ثمن الثمن ،أعطوه شيئا من مالي" ،شيئا" يصدؽ على أي شيء ،حتػى ولػو أعطػوه مػثبل

ملعقة أو سكينا يصدؽ عليو أنو شيء ،يعطونو ما يشاءوف.
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وأما كلمة سهم فاألكثروف على أنها السدس ،وإف كاف العامة ال يفرقوف وال يعرفوف ىذا االصطبلح ولكن مع
ذلك يعطونو ما كاف معروفا عند العرب أف السهم ىو السدس.

الوصية من الحقوؽ المتعلقة بالتركة
فػػي الفصػػل بعػػده "تخػػرج الواجبػػات مػػن رأس المػػاؿ" ،الواجبػػات التػػي فػػي ذمتػػو يخرجونهػػا مػػن رأس المػػاؿ ،مثػػل

الوصايا يخرجونها من رأس الماؿ إذا كانت لمعين مثبل أو نحوه ،قبل قسمة التركة على الورثة ،وأمػا الواجبػات فػي
الذمة فإنهػا تخػرج مػن رأس المػاؿ ،الػديوف ،فػي ذمتػو لفػبلف ألػف ،ولفػبلف ألفػاف ،ولفػبلف خمسػة ،فهػذه واجبػات

وحقوؽ لآلدميين ،حقوؽ اآلدميين مبنية على المشاحة والمضايقة ،ففي ىذه الحاؿ تقسم على الورثة ،يقسم على
الورثة التركة ،بعدما تصفى الحقوؽ وبعدما توفى الديوف وبعدما تسدد الكفارات ،إذا كاف بذمتو كفػارة ،كفػارة يمػين
أو كفارة عتق عن واجب من الواجبات التي يجب بها العتق ،فإنها تُخرج من رأس الماؿ كلو.
وىكذا أيضا النذور إذا كاف قد نذر ولم ِ
يوؼ واحتاج ىذا النذر إلى ماؿ فإف الماؿ الذي ىو كفػارة ىػذا النػذر ،أو

إخراج ىذا النذر ،فإنها كلها من رأس المػاؿ ،فػإف وصػى بهػا مػن الثلػث ُزوحػم أصػحاب الوصػايا ،وقيػل :يبػدأ بهػا،
إذا قاؿ :أخرجوا ثلث تركتػي ،وأعطػوا منػو زيػدا ألفػا ،وعمػرا خمسػة آالؼ ،وسػعدا عشػروف ألفػا ،ثػم قػاؿ :والبػاقي

أخرجوه في الوصية ،وقاؿ مع ذلك :في ذمتي نذر ،وفي ذمتي تحرير رقبة ،عن ظهار أو نحوه ،أخرجػوه أيضػا مػن
الثلػث ،نظرنػػا وإذا الػػديوف مػػثبل خمسػػوف ألفػػا ،وإذا الكفػػارة عشػروف ألفػػا ،الكفػػارات كلهػػا ،وإذا الثلػػث مػػا بلػػغ إال

خمسة وأربعػين ألفػا ،والحقػوؽ زادت علػى سػتين ألفػا ،الػديوف والكفػارات ونحوىػا ،كػذلك أيضػا الوصػايا ،فيػزاحم

أصحاب الوصايا.

وقيػل :يقػػدـ مػػا كػاف عليػػو مػػن حقػوؽ اهلل -تعػػالى -وىػػي الواجبػات :كالكفػػارات والنػػذور واأليمػاف التػػي مػػات ولػػم
يكفرىا ،فإنها تخرج من الثلػث ،فػإف لػم ِ
يكفهػا الثلػث ُرجػع علػى التركػة ،رجػع أصػحاب ىػذه الحقػوؽ والواجبػات
إلى التركة التي ىي رأس الماؿ ،إذا فرضػنا أف الوصػايا ثبلثػوف ألفػا ،والكفػارات عشػروف ألفػا ،والثلػث ثبلثػوف ألفػا،
فهل نبدأ بالكفارات التي ىي عشػروف ألفػا مػن الثلػث أو نبػدأ بالوصػايا؛ ألنػو رفػق بفػبلف وقػاؿ :أعطػوه ألفػا وفبلنػا

أعطػوه خمسػػة آالؼ وفبلنػػا أعطػػوه عشػػرة آالؼ مػػن بػػاب الرفػق بهػػم ،فمػػاذا نقػػدـ؟ ىػػل نقػػدـ الكفػارات أو نقػػدـ

الوصايا؟ كأنو يختار أنها تقدـ على الديوف؛ ألنها بذمتو.
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الواجبػػات مثػػل الكفػػارات والزكػػوات والنػػذور واجبػػات فػػي الذم ػة ،فػػإذا كانػػت واجبػػات فػػي الذمػػة فإنهػػا تقػػدـ علػػى
الوصايا :الذي أوصى لبشػر بمائػة ،وأوصػى لسػعد بػألف ،وأوصػى لبكػر بعشػرين ألفػا ،نعػرؼ بأنهػا تبرعػات ونقػوؿ:
وفاء الذي في ذمتو للناس أو التزـ بو أولى من الوصايا؛ ألف الوصايا تبرع ،أعطوا بشرا خمسػة آالؼ ،أعطػوا بكػرا

خمسة آالؼ ،ىذا يعتبر تبرعا ،فبل يزاحم التي في ذمتػو ،التػي ىػي حقػوؽ اآلدميػين ،والتػي ذكػروا أنهػا مبنيػة علػى

المشاحة والمضايقة.

شروط الموصى إليو

يقوؿ بعد ذلك" :وتصح إلى كل عدؿ بكػل مػا يجػوز للموصػي فعلػو" ىػذا يتعلػق بالموصػى إليػو ،الموصػى إليػو ىػو

الوكيل الذي يوكلو ،فيقوؿ :أوصيت إلى فبلف ليقضػي دينػي ،نظرنػا وإذا ىػو لػيس عػدؿ ،فػبل يكػوف أىػبل للوصػية،
أوصيت إلى فبلف يكفر عني الكفػارات التػي فػي ذمتػي ،نظرنػا وإذا ىػو غيػر عػدؿ ،يمكػن أنػو كػاف عػدال فػي حيػاة
المػػورث وبعػػد موتػػو تغيػػر وأصػػبح فاسػػقا ،أصػػبح يتػػرؾ الصػػبلة وأصػػبح يشػػرب الخمػػور وأصػػبح يسػػمع األغ ػػاني

والمبلىي وما أشبهها ،فنقوؿ :ال بد أف يكوف الوصي عدال ،إذا كاف عدال حالة الموت ولكن فسق بعد ذلػك فػإف
للقاضي أف يعزلو وأف يعين بدلو.

يقوؿ" :بكل ما يجوز للموصي فعلو" وىذا أيضا قد تقدـ في قولو" :ممن يملك التبرع وبما فيو نفع مباح"،

الموصى بو ىو ما يجوز للموصي فعلو ،في حياتو ىو الذي ينفق على ورثتو فلو أف يوصي إلى أخيو ويقوؿ :أنفق
على ورثتي من بعدي ،يصح ذلك ألف أخاه مثبل ثقة ومأموف ،وألف الموصي قد يملك التبرع ،أو يجوز لو فعل

ىذه الكفالة وىذه الحضانة ونحوىا.

فالموصى إليو :ىو العدؿ الموثوؽ الذي يؤمن على ىذه الوصية ماال أو عيػاال أو مواشػي ،والموصػي ىػو الػذي يجػوز أف
يتصرؼ في الماؿ ،يجوز لو أف يوصي بما يجوز لو فعلو من النفقػة علػى أوالده وتنميػة أمػوالهم ،ومػن المطالبػة بحقػوقهم

التي عند اآلخرين ،أو كذلك الوصية بحفظ أو استيفاء ديونو ومخاصمة غرمائو وكل ما لو أف يفعلو في حياتو.
الوصية بالزائد على الثلث
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سبيل اهلل ،إذا لم يجز الورثة فإف الوصية ال تصح؛ وذلك ألف الحق لهم ،يعني :فيما زاد على الثلث ،فلهم أال
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يوافقوا ،لكن لو وافقوا في حياة أبػيهم مػن بػاب االحتػراـ ،لػو قػاؿ لهػم أبػوىم :يػا أوالدي أنػا ثػري وعنػدي أمػواؿ،

واألمواؿ التي أخلفها تشػبعوف منهػا ،يمكػن أنهػا تكفػيكم وتكفػي أوالدكػم وأحفػادكم ،فأنػا أوصػي بالثلػث ،فوافَقػوا
في حياتو رفقػا بوالػدىم ،وبعػد موتػو رجعػوا وقػالوا :ال نسػمح إال بمػا قػدره اهلل .ىػل يصػح رجػوعهم؟ يصػح؛ وذلػك

ألنهم إنما يملكوف الماؿ بعد الموت ،ما داـ مورثهم حيا فإنهم ال يتصرفوف في مالو ،فهػو اآلف أوصػى وىػو حػي،

ولما أوصى استباحهم فأباحوه ،ولما مات قػالوا :اآلف دخػل المػاؿ فػي ملكنػا ،فلػم ينفػذوا منػو إال الػذي أباحػو اهلل
أال وىو الثلث ،فما زاد على الثلث ،فإنو لنا وملكنا ،لهم ذلك.

وىكذا لو أوصى بأكثر من الثلث ،أو أوصى لوارث ،أوصػى ألحػد الورثػة وقػاؿ :يػا أوالدي ،أخػوكم ىػذا ىػو الػذي

نفعني وخدمني ،وىو الذي اشتغل معي في تجارتي وفي حرفتي أو في حرثي ،أو كاف حافظا لماشيتي ونحو ذلػك،
فأنا أوصي لو بربع الماؿ أو بثلث الماؿ ،فلهم الرجوع ،إذا وافقوا لهم الرجوع في ذلك بعد الموت.

فالحاصل :أف ما زاد على الثلث أو ما كاف لوارث يوقف على إجازة الورثة ،يقاؿ :إف أجػازوه فإنػو يعتبػر ،وإال فإنػو
ال يعتبر ،لكن يقوؿ :يعتبر من الثلث ،يعني ىذا الماؿ الػذي تبػرع بػو وأوصػى فقػاؿ :أعطػوا ولػدي مػن مػالي زيػادة

علػػى ميراثػػو ألفػػا أو مائػػة ألػػف ،يعتبػػر مػػن الثلػػث إذا كػػاف لغيػػر وارث ،وأمػػا إذا كػػاف لػػوارث فإنػػو يوقػػف علػػى إجػػازة

الورثة ،ويعتبرونو أيضا من الثلث ،سواء كاف زائدا على الثلث أو أنو لوارث ،ولكن إذا أجازوا أكثر من الثلث ،فإنػو
يعتبر إذا أجازوه من رأس الماؿ.

ىنػاؾ مػػثبل مػػن يوصػػي ولػػو مػػاؿ كثيػػر بمعػػين فيقػوؿ ألوالده ،أو يكتػػب فػػي وصػػيتو :أنػػا غنػػي وعنػػدي أمػػواؿ طائلػػة،

واآلف أنا أتبرع بعد موتي لفبلف بمائة ألف ،أحد أقاربو ،تبرع لو بمائة ألف علػى أنػو يملػك مبليػين ،ولكػن كسػدت
أموالو وفسدت وخسر ،ولما مات لم يكن في ملكو إال مائة ألف ،ففي ىذه الحاؿ ىل تعطى كلها لذلك الػوارث،
أو لذلك الذي تبرع لو وىو أجنبي ،ىػو تبػرع بمائػة ألػف ،ونظرنػا إلػى التركػة كلهػا مائػة ألػف ،فنقػوؿ :نعتبػر الثلػث

ثبلثة وثبلثين ألفا ،وثلث ألف ،باعتبار الموت ،عندما مات ثلث تركتو ثبلثوف ألفػا وثبلثػة آالؼ وثلػث ألػف ،فهػذا
ىو الثلث الذي يملكو ،وكونو أوصى بمائة ألف كاف ذلك لما كاف غنيا ،عنده مليوف أو مبليين ،واآلف ما عنده إال

ىذه المائة التي أوصى بها لفبلف.

وقػػد يوصػػي بػػأكثر ،قػػد يقػػوؿ :إذا مػػت أعطػػوا فبلنػػا مائػػة ،وفبلنػػا مائػػة ،وفبلنػػا مػػائتين ،وفبلنػػا عشػرين ومائػػة ونحػػو
ذلك ،ثم يعيش حتى تكسد أموالو وحتى يخسر وال يبقى لو من أموالو إال مائة ألف أو نحوىا ،فنقوؿ :إف الثلث

291

شرح كتاب التسهيل في الفقو
 ............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

يعتبر عند الموت ،ال يعتبر عند ذلك الوقت الذي تبرع فيو بهػذه التبرعػات؛ ألف الثلػث إنمػا يكػوف حالػة المػوت،

نحسب الثلث في حالة الموت ،أما قبل خمس سنين كاف ثلثك كثيرا ،واآلف ثلثك قليل.

وىكذا لو قاؿ :إذا مت فأعطوا فبلنا مائة ألف ،وكاف ذلك الوقت فقيرا ،ما عنده إال ثمانوف ألفا ،ولكػن رزقػو اهلل ،وكثػر
مالو ،ولما مات كاف عنده مبليين ،فإنو تنفذ الوصية ،فإذا قالوا :إنو عندما كتبو كاف رأس مالو مائة وعشرين ألفا ،وقد تبرع

بمائة ألف ،معنى ذلك أنو في ذلك الوقت متعمد أف يضر الورثة وال يبقي لهم إال سدس التركة وخمسة أسداسها أعطاىا
لفبلف .الجواب :نعم في ذلك الوقت لو مات لحجر عليو ،ولما أعطي ذلك المتبرع لو إال ثلػث المائػة والعشػرين ،وأمػا

اآلف فقد زادت أموالو ،وصلت إلى مليوف أو مبليين ،نعطي ىذا الموصػى لػو مائػة ألػف كاملػة ،أو مائػة وعشػرين ألفػا ،أو

ثبلثمائة ألف؛ ألنها ال تخل باقتصاده ،وألنها قليلة بالنسبة إلى أموالو ،وألف الورثػة يرثػوف أكثػر مػن ثلثيهػا ،ىػذا معنػى
قولو" :يعتبر الثلث عند الموت" ،يعني نحسب الثلث بأنو ثلث التركة عند الموت.

ويعتبر كونو وارثا عند الموت ،فمثاؿ ذلك لو قاؿ :إذا مت فأعطوا أخي من تركتي عشرين ألفا؛ ألنو ال يرثني ،حيث
أف لي ولد ،مات ولده قبل أف يموت ،ولما مات ولده ثم مات بعد ذلك ورثو أخػوه ،فهػل نعطيػو ىػذه الوصػية؟ مػا

نعطيو؛ ألف العبرة بكونو وارثا أو غير وارث العبرة بالموت ،وىاىنا حالة الموت كاف وارثا ،فليس لو إال ميراثو لهذا

الحديث  :إف اهلل قد أعطػى كػل ذي حػق حقػو -يعنػي :مػن الميػراث -فػبل وصػية لػوارث  وعكػس ذلػك،
مثالػو إذا قػاؿ :إذا مػػت فػأعطوا أخػي مائػػة ألػف ،وكػاف أخػػوه فػي ذلػػك الوقػت وارثػا ،ثػػم إنػو ولػد لػػو فحجبػو ولػػده،
ُح ِجب أخوه وأصبح ال يرث ،فهل نعطيو تلك الوصية؟ نعطيو إذا كانت تخػرج مػن الثلػث ،ىػذا معنػى قولػو :يعتبػر
الثلث عند الموت ،ويعتبر كونو وارثا عند الموت.
يقػػوؿ" :وتجمػػع الحريػػة فػػي بعػػض العبيػػد فػػي القرعػػة إف عجػػز ثلثػػو" ،تجمػػع فػػي واحػػد مػػنهم بالقرعػػة ،دليػػل ذلػػك

حديث عن عمراف بن حصين  :أعتق رجل ستة أعبد لو عند الموت لم يكن لو ماؿ غيرىم ،فجزأىم النبػي 
ثبلثا وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرؽ أربعة  فػدؿ ذلػك علػى أنػو ال يصػح أف يعتػق أكثػر مػن الثلػث ،إذا كػاف لػو

ػرد إلػى ملػك
عبيد قيمتهم أكثر من الثلث ،فبل يصح أف يعتق إال بقدر الثلث ،وإذا أعػتقهم صػح ردىػم ،جػاز أف يُ ّ

الورثة ،ويعتق منهم بقدر الثلث بالقرعة ،ىذا معنى "تجمع الحرية فػي بعػض العبيػد بالقرعػة إف عجػز ثلثػو" ،أمػا إذا

كانوا يخرجوف من الثلث فإنهم يعتقوف ،لو نظرنا في بقية أموالو ،وإذا ىي تساوي قيمة ىذه العبيػد مػرتين أو أكثػر

فإنهم يعتقوف كلهم إذا أوصى بعتقهم.
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وكذلك لو أعتق ثلثهم ،لػو قػاؿ مػثبل :إذا مػت فػأعتقوا ثلػث عبيػدي ،فػإنهم يجمعػوف فػي واحػد ويقػرع بيػنهم ،إذا

كاف لو ثبلثة أعبد وأوصى بأف يعتق ثلثهم فنقػرع بػين الثبلثػة ونقػوؿ :الواحػد الػذي تصػيبو القرعػة ىػو الػذي يعتػق،
والبقيػة يبقػوف فػػي الملػك ،ىػذا معنػػى أنهػا تجمػع وصػػية بعػض العبيػد بالقرعػػة إذا عجػز ثلػثهم ،كمػػا يخػرج بهػا مػػن

أشكل ،يخرج بها من أشكل إذا قاؿ :أعتقوا واحدا من عبيدي ،كل من العبيػد يقػوؿ :أنػا أنػا ،فيُق َػرع بيػنهم ويعتَػق
واحد منهم ،كما لو طلق واحدة من نسائو ولم يعين فإنها تعين بالقرعة ،ىذا معنى قولو :يخرج بها من أشكل.
الوصية بجميع الماؿ

يقػػوؿ" :وتصػػح بكػػل مالػػو حيػػث ال وارث" ،أي :تصػػح الوصػػية بجميػػع المػػاؿ إذا لػػم يكػػن لػػو ورثػػة ،إذا قػػدرنا أف

إنسػػانا حضػػره األجػػل ولػػيس لػػو أوالد وال أحفػػاد وال أعمػػاـ وال أخػػواؿ وال أقػػارب وال أباعػػد وال عصػػبة بعيػػدوف أو
قريبوف ،فإنػو لػو أف يوصػي بجميػع مالػو؛ ألنػو مػا منػع مػن أكثػر مػن الثلػث إال لحػق الورثػة ،واآلف لػيس ىنػاؾ ورثػة،

فيصح أف يوصي بكل مالو.

العطية المنجزة

ذكر بعد ذلك العطية المنجزة ،إذا كاف في مرض موتو المخوؼ أو كالمخوؼ ،فإنها توقف على الموت ،إذا أوصى ،إذا

أعطى في مرض موتو ،في مرض موتو المخوؼ قاؿ :أعطوا فبلنا مائة ،أعطوا فبلنا ألفا ،أعطوا فبلنا عشرة آالؼ ،أعطوا
فبلنا مائة ألف ،وىو مريض ،ىل نعطيهم وىو مريض؟ ما نعطيهم ،بل نترؾ األمر ،فإف شفي فإنو يعطيهم ،إذا شفي وزاؿ
ذلك المرض فإنو يعطيهم ولو كل مالو ،وإف توفي فإننا نعطيهم من الثلػث ،إذا خرجػت ىػذه العطايػا مػن الثلػث نفػذناىا،

وإال فإنها ال تنفذ إال بقدر الثلث ،ىذه المنجزة ،يعني :العطايا المنجزة في مرض موتو المخوؼ.
أو ما يلحق بالمخوؼ ،ما مثالو؟

أوال :التحاـ الحرب ،إذا تبلقى الصفاف وىم متكافئاف ،الكفار والمسلموف ،وتبلقيا ،ثم إنػو قػاؿ :يػا فػبلف وفػبلف،
أعطوا أخي كذا ،وأعطوا ابن أخي كذا ،وأعطوا عمػي ،وأعطػوا خػالي ،فهػذه تلحػق بالعطيػة ولكػن ال ننفػذىا إال إذا

أمن ،فما داـ أف القتاؿ ملتحم فإننا نخشى أنو ال يبقى لو شيء ،نخشى أنو يموت وتتعلػق الحقػوؽ بتركتػو ،حقػوؽ
ورثتو.

ثانيا :ىيجاف البحر ،إذا كاف في لجة البحر ،ويخاؼ الغرؽ ،في ىذه الحاؿ لو قاؿ في تلك الحاؿ :يا أخي،

أعطوا من تركتي عمي فبلف وابن عمي فبلف وخالي وابن خالي ،فهل نعطيهم؟ ما نعطيهم؛ ألنو يخشى أف يموت،

يخشى
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أف يحصل الغرؽ بهذه السفينة عندنا ىيجاف البحر ،فإذا مات بذلك الحاؿ فبل يعطوف إال من الثلث ما لم تُ ِجز
الورثة ،فإذا أمن ونجوا من البحر فعند ذلك يكوف ىو الذي يتصرؼ.

ثالثا :الطاعوف ،المرض ،الوباء الذي كاف قديما يصيب كثيرا من الناس ويموت فيو العشرات والمئات واأللوؼ ،فإذا

وقع الطاعوف في بلده ،فقاؿ :أعطوا فبلنا ألفا ،وأعطوا فبلنا عشرة آالؼ ،وأعطوا فبلنا مائة ألػف مػن مػالي ،فهػل

نعطيهم في مثل تلك الحاؿ؟ ما نعطيهم إال إذا زاؿ الطاعوف؛ مخافة أف يموت والحقوؽ قد تعلقت بالتركة.

والطلق خاص بالمرأة ،إذا أخذىا الطلق الذي ىو الوالدة ،ويخشى أنها تموت ،وإف كاف ذلك قليبل ،ولكن الحالة

شديدة ،فإذا قالت وىي في تلك الحاؿ :أعطوا أختي كذا من مالي ،وأعطوا عمتي ،وأعطػوا خػالتي مػن مػالي ،فػبل

يعطوف في تلك الحاؿ؛ مخافة أنها تموت ،فيعود إلى الثلث.

رابعا أو خامسا إذا قدـ لقصاص ،الذي وجب عليو القصاص وعرؼ بأنو مقتوؿ ،في ىذه الحاؿ معلوـ أنو قد

أيس من الحياة ،فإذا قاؿ :أعطوا أخي من مالي ألفا ،وابن أخي ألفين ،ونحو ذلك ،فبل نعطيهم في تلك الحاؿ،
فإذا مات أو قُتِل يُعطَوف على ما يأتي.
يقوؿ :إف اتصل بهم الموت فإنها ال وصية ،يعني :التحاـ الحرب وىيجاف البحر والطاعوف والطلق والتقديم
للقصاص إذا اتصل بهم الموت فتبرعاتهم وصية ،إذا تبرع أحدىم في تلك الحاؿ فإنها وصية ال تنفذ إال بعد

الموت ،ولكن إذا نفذت فإنها تخالف الوصية تكوف عطية ،لكنها تخالف الوصية في أربعة أشياء ،في أربعة أحكاـ:
األوؿ :كونهػػا الزمػػة ،الوصػػية ليسػػت الزمػػة والعطيػػة الزمػػة؛ ألف الوصػػية يجػػوز لػػو أف يتراجػػع فيهػػا ،وأمػػا ىػػذه فإنهػػا

عطية ،وقد تكوف مكافأة ،فتكوف الزمة ىذا خبلؼ للوصية.

الثاني :أنػو يبػدأ بػاألوؿ فػ األوؿ عنػد ضػيق الثلػث ،بخػبلؼ الوصػية فػإنهم يسػتحقونها جميعػا ،ويتسػاووف فيهػا عنػد
ضيق الثلث ،صورة ذلك إذا قاؿ في يوـ السبت وىو مريض :أعطوا ابن أخي ألفا ،ثم في يػوـ األحػد قػاؿ :أعطػوا
عمي خمسة آالؼ ،ثم في يوـ االثنين قاؿ :أعطوا ابن أخػي ثمانمائػة -ابػن أخػي الثػاني -فػي يػوـ الثبلثػاء :أعطػوا
خالي ألفين ،نظرنا وإذا ىم األربعة ،وإذا مجموع الوصايا لهػم ثمانيػة آالؼ ،وإذا الثلػث ال يقػوـ بكفػايتهم ،الثلػث

خمسػػة آالؼ والوصػػايا ثمانيػػة ،كيػػف نفعػػل؟ ن ػرتبهم ،نعطػػي صػػاحب يػػوـ السػػبت ،نبػػدأ بػػو ،ثػػم بعػػده صػػاحب يػػوـ

األحد ،ثم بعده إف بقي شيء فصاحب يوـ االثنين ،فإذا فنيت فالذي في يوـ االثنين والػذي فػي يػوـ الثبلثػاء لػيس

لو شيء ،وذلك ألنو مسبوؽ.
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الوصية ليست كذلك ،الوصية يسووف فيها ،لو أنو مثبل أوصى في سنة أربعمائة وعشرين لفبلف بخمسػة آالؼ ،ثػم

فػػي سػػنة إحػػدى وعش ػرين أوصػػى آلخػػر بػػألفين ،وفػػي سػػنة اثنػػين وعش ػرين أوصػػى آلخػػر بخمسػػة آالؼ ،وفػػي سػػنة
ثبلث وعشرين أوصى آلخػر بخمسػة آالؼ ،ففػي ىػذه األحػواؿ إذا مػات فإننػا نسػوي بيػنهم إذا ضػاؽ الثلػث

نجمػع ألػػوفهم ،أنػ ت يػا ىػػذا القػػديم لػػك ألفػاف ،وأنػػت الػػذي بعػده لػػك خمسػػة ،وأنػػت الػذي بعػػده لػػك ثبلثػػة،
وأنت الذي بعػده لػك خمسػة ،جمعناىػا وإذا ىػي عشػروف ،ولكػن الثلػث فإنمػا ىػو عشػرة فلكػل واحػد مػنكم
النصف ،وال يقل صاحب أربعمائة وعشرين أعطوني؛ ألنػي أنػا المتقػدـ ،ثػم يقػوؿ الػذي بعػده :أنػا الػذي أليػو،

نقوؿ :كلكم سواء ألنكم تستحقوف الوصػية بػالموت ،والمػوت حصػل سػنة أربعمائػة وعشػرين ،فنسػوي بيػنكم
ونقسػػم المػػاؿ علػػى قػػدر عطيػػاتكم إذا ضػػاؽ الثلػػث ،ىػػذا معنػػى أنػػو فػػي العطيػػة يبػػدأ بػػاألوؿ عنػػد ضػػيق ثلثػػو،

والوصية بخبلفو بل يسوى بينهم ،ىذا الثاني.

الثالث ،يقػوؿ :يسػوى بػين األوؿ واآلخػر ىػذا فػي الوصػية ،وأمػا فػي العطيػة فيقػدـ األوؿ ،الثالػث :أف العطيػة

تنفيػذ ،وأمػػا الوصػية فإنهػػا تبػػرع ،يعنػي مػػن الػػوارث ونحػوه ،ومعنػػى كونهػػا تنفيػذا أنهػػا تنفيػػذ لهػذه العطيػػة التػػي

تبػػرع بهػػا الموصػػي ،وإذا كانػػت تنفيػػذا فإنػػو يتبعهػػا نتاجهػػا ونحػػوه ،فمػػثبل إذا قػػاؿ وىػػو مػػريض :ىػػذه الشػػاة
أعطوىا زيػدا ،ثػم بعػد يػوـ ىػذه الناقػة أعطوىػا سػعدا ،وعػاش مػثبل سػتة أشػهر ،وولػدت الشػاة وولػدت الناقػة،
فهػػل ولػػدىا يتبعهػػا أو ال يتبعهػػا ،ويكػػوف للورثػػة؟ الصػػحيح أنػػو يتبعهػػا ،وذلػػك ألف العطيػػة تنفيػػذ ،وأمػػا الوصػػية

بما زاد عن الثلث فإنها تبرع من الوارث.

يقوؿ" :ويعتبر رد ىا وقبولها من حينها" ،مثالو :إذا قاؿ في يوـ السبت :أعطوا زيدا ىذه الشاة ،فقاؿ زيػد :قبلتهػا،
دخلت في ملكو من يػوـ السػبت ،فػإذا قػاؿ :رددتهػا ،فإنهػا تكػوف للورثػة ،وولػدىا يتبعهػا فػي القبػوؿ أو الػرد ،ىػذا

معنى قولو :يعتبر ردىا وقبولها من حينها ،والوصية إنما تملك حين الموت ،وإذا ملكػت الوصػية فإنهػا بعػد القبػوؿ
أو بعد الموت يتبعها نماؤىػا ،فلػو أنػو قػاؿ :ىػذه النخلػة بحملهػا أعطوىػا زيػدا ،وىػو مػريض ،مػات الموصػي فإنهػا

لزيد وحملها تبع ،حتى ولو صرـ حملها ،حملها لزيد.

وكػذلك ولػد الشػػاة لزيػد ولػػو ولػدت فػي حياتػػو فإنهػا إذا قبلهػػا فػي حياتػػو فػي ذلػك الوقػػت دخلػت فػػي ملكػو ،وأمػػا

صػرمت
الوصية فبل يتبعها غلتها ،إذا قاؿ مثبل :إذا مت فأعطوا ىذه الشػجرة أو ىػذه النخلػة لزيػد ،ومػات بعػد أف ُ
فهل ثمرتها لزيد؟ ال تكوف لو؛ ألنها ما دخلت في ملكو إال بعد الموت ،واهلل أعلم.
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س :أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،سماحة الشيخ :أشهد عمي على وصػية جػاء فيهػا :أنػو أوصػى أف يقػوـ ابنػو بإرسػاؿ
مبلغ سنوي إلى جهة خيرية في أفريقيا ويعطػى ابنػو مقابػل جهػده مبلغػا مقػدرا سػنويا ،فهػل ىػذه وصػية لػوارث؟ ومػا

حكمها وما حكم شهادتي؟

ج :ال بأس بها ،وذلك كأجرة؛ كأنو يقوؿ :يعطى جرة أتعابو وأجرة عملو على تنفيذ ىذه الوصية.

س :أحسن اهلل إليكم ،ذكػرتم أنػو يجػوز للوالػد أف يوصػي ويهػب ابنػو الػذي كػاف يعمػل معػو فػي مزرعتػو أو مػا شػابو
ذلك دوف بقية األبن اء الذين لم يعملوا معو ،فهل تجوز ىذه الهبة إذا كانت ستؤدي إلػى شػحناء وقطيعػة بػين االبػن

واألبناء اآلخرين أـ ال؟

ج :عليو في ىذه الحاؿ أف يفرض لو راتبا ويقوؿ :ابنػي ىػذا جعلػت لػو مرتبػا مقابػل تعبػو ،وأنػت يػا ابنػي الثػاني قػد
فارقتني واشتغلت في وظيفتك ،فهذا االبن الذي اشتغل في تجارتي أو في ماشػيتي يكػوف شػريكا لػي ،أو يكػوف لػو

مرتب مقابل عملو ،فبل يكوف ذلك جورا.

س :أحسن اهلل إليكم ،سماحة الشيخ :نرجو إعطاءنا مثاال في قوؿ المؤلف" :بما ال يقدر عليو"؟

ج :لو أوصى بجمل شارد أو أوصى بعبد آبق صحت الوصية ،ولو كاف ال يقدر في تلك الحاؿ؛ ألنو إف قدر فيما
بعد فإف الوصية نافذة ويأخذىا ،وإف لم يقدر وىرب العبد ولم يعرؼ فإنو ال يضره شيء.

س :أحسن اهلل إليكم ،توفي أبي ولو وصية واتفقت أنا وأخوتي على أف نخرجها من الراتب الذي سيمشي لو بعد
وفاتو ،ىل يجوز ذلك أـ ال؟

ج :األصل أف الوصية تكوف من الماؿ ،فإذا كاف لو وصية بأقل من الثلث أو بالثلث أخرجت من الماؿ ،وإذا

كانت األمواؿ ليس لها نتيجة مثبل ،يعني األرض معطلة وكذلك العقار ليس لو غلة ،واتفقتم على أف تضحوا لو

مثبل أو تحجوا عنو أو توفوا عنو الديوف من رواتبكم تبرعا أو ترجعوف إلى الغلة بعد ذلك فلكم ذلك.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىل يصح أف يوصي شخص لقريبو غير الوارث بماؿ على الرغم من أنو قد يستخدمو في
شراء محرـ؟ وىل للورثة منع إنفاذ ىذه الوصية أـ ال؟

ج :األصل أنو ال يصح ،الشيء الذي يستعاف بو على محرـ ،إذا علمت بأنو يشرب بو دخانا أو مخدرات فبل
تساعده



 )1(       وعليكم -الورثة -منع ىذه الوصية ،وأما كونو محتاجا ولو

كاف عنده شيء من الفسوؽ والمعصية نرى أنو ال بأس بذلك من باب المهاداة لعلو أف يتوب.
 - 1سورة المائدة آية .9 :

295

شرح كتاب التسهيل في الفقو
 ............................................................................................................

ػ ػ ػػ ػػ ػػ ػػ ػػ

س :أحسن اهلل إليكم ،يتعامل أخي مع أحد البنوؾ الربوية ،وأعطوه قسيمة شراء من محل ألماس بمبلغ ألفي لاير،
علما أنها دوف اتفاؽ مسبق؟

ج :إف كاف تعاملو إما أنو يودع عندىم وىم ينتفعوف بهذه األمواؿ التي يودعها ،وذلك ببل شك فيو مساعدة لهم،
ولما ساعدىم بهذه الودائع أرادوا أف يعطوه ىذه للتشجيع ىذه القسيمة ونحو ذلك ،حيث أنو محتاج إلى

اإليداع عندىم وال يقدر على أف يتخلص منهم ،فإنو مأزور ،ولكن ال مانع من أخذ ىذه القسيمة وال تعتبر ربا في

حقو.

س :أحسن اهلل إليكم ،ما ىو الواجب على المرأة أثناء محادثتها الرجاؿ في الهاتف وغيره ،سواء
لبلستفتاء أو لغيره؟

ج :عليها أال تخضع بالقوؿ ،كما قاؿ تعالى:



 )1(         ولكن

تتكلم بالكبلـ المعتاد الذي ليس فيو خضوع وليس فيو تغنج ،وتتكلم بقدر الحاجة ،وإذا رأت أف ىذا الذي
يكلمها عنده شيء من ترقيق الكبلـ أو الغزؿ أو المعاكسة فعليها قطع الكبلـ.

أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،وصلى اهلل على محمد.

 - 1سورة األحزاب آية .39 :
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الوصية لؤلقارب
بسػم اهلل الػرضبن الػػرحيم ،اغبمػد هلل رب العػػاؼبٌن ،والصػالة والسػػالـ علػى أشػػرؼ األنبيػاء واؼبرسػػلٌن،
نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو أصبعٌن.
قػػاؿ اإلمػػاـ البعلػػي رضبػػو اهلل تعػػاىل :وفصػػلر ولػػو وصػػى لقرابتػػو فللػػذكر واألنثػػى مػػن ولػػده وقرابػػة أبيػػو
وإف ع ػػال ،وألق ػػرب قرابت ػػو االب ػػن واألب سػ ػواء ،واعب ػػد واألخ سػ ػواء ،ولؤلب ػػوين أوىل م ػػن أخ ألب،
وأىػػل بيتػػو وقومػػو ونسػػبائو كقرابتػػو ،واألز والعػػزب مػػن ال زوج لػػو ،واألرامػػل مػػن فػػارقهن الػػزوج ،وال
يػػدخل كػػافر يف قرابتػػو وأىػػل قريتػػو ،وبنػػو فػػالف إف كػػانوا قبيلػػة اػػل اإلنػػاث وإال فػػال ،والدابػػة والشػػاة
لل ػػذكر واألنثػػى ،والطب ػػل والقػػوس للمب ػػاح ،وقػػوس النشػػاب إف مل يك ػػن قرين ػػة إىل غ ػػًنه ،فل ػػو تع ػػدد
فالقرعػػة ،وجًنانػػو أربعػػوف جػػارا مػػن كػػل جانػػب ،ولعقػػيب ونسػػلي وولػػد لػػدي يشػػمل ولػػد اإلنػػاث،
والوقف كالوصية يف ىذا.
وفصلر وال تصح دبحرـ ،وال ؼبن ال شنلػك كبهيمػة وملػك وميػت ،فلػو وصػى ؽبمػا فالكػل للحػي إف
علػػم موتػػو ،كمػػا لػػو وصػػى لزيػػد وهبيمػػة ،وتبطػػل برجوعػػو وبيعػػو وحنػػوه ورىنػػو وإحبال ػو وخلػػط بغػػًن
متميػػز ،وضػػعف الشػػيء مثلػػو مػرتٌن ،وضػػعفاه ثالثػػة أمثالػػو ،ودبثػػل نصػػيب ثالػػث لػػو كػػاف لػػو الربػػع،
ودبثػػل نصػػيب خػػامس لػػو كػػاف إال مثػػل نصػػيب سػػادس ،لػػو كػػاف فقػػد أوصػػى بػػاػبمس إال السػػدس
فتصح من اثنػٌن وسػتٌن ،فعلػى ىػذا ،وإف وصػى لػو بثلػث معػٌن أو بػو فاسػتحق ثلثًػا فلػو البػاقي ،أو
بثلث ثالثة فاستحق اثناف أو مات فلو ثلث الباقي ،واهلل أعلم.

ػػػػػػػػػػػ

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.

بسم اهلل والحمد هلل ،والصبلة والسبلـ على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو.
الوصػػية أي :ىػػي مػػا يػػأمر بػػو بعػػد موتػػو مػػن مػػاؿ يتبػػرع بػػو أو مػػن عػػين يملكهػػا ،وتصػػح للقرابػػة إذا أوصػػى لقرابتػػو،
فالقرابػػة ىػػم أقاربػػو ،وفػػيهم األجػػر ،لقػػوؿ النبػػي   صػػدقتك علػػى الفقيػػر أو صػػدقتك علػػى المسػػكين صػػدقة،

وعلى
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ذي القربى اثنتاف :صدقة ،وصلة  . واإلنساف قد يميل إلى أقاربو من باب الػرحم ومػن بػاب الشػفقة ومػن بػاب
الصلة ،يصلهم في حياتو ،ويعطيهم ويوسع عليهم؛ يلتمس بذلك األجر ،ىكذا أيضا يوصي لهم بعد موتو من باب
صلة الرحم؛ لقوؿ النبي   الرحم معلقة بالعرش تقوؿ :مػن وصػلني وصػلو اللػو ،ومػن قطعنِػي قطعػو اللػو 

وفي الحديث اآلخر  :يقوؿ اهلل  أنػا الػرحمن خلقػت الػرحم وشػققت لهػا مػن اسػمي ،فمػن وصػلها وصػلتو،
ومن قطعها قطعتو  فمن صلة الرحم الهدية إليهم في الحياة ،والتوسعة عليهم ،وإطعػامهم وإكػرامهم ،وزيػارتهم

واستزارتهم ،ومجالستهم ومؤانستهم ،ىذا كلو داخل في صلة الرحم.

كػػذلك أيضػػا مػػن الم ػراد بػػالرحم أو القرابػػة؟ األكثػػروف علػػى أنهػػم إلػػى الخػػامس ،مػػثبل الميػػت مػ ٍ
ػوص وأوالده وأبػػوه
وأوالد أبيػػو ،وجػػده وأوالد جػػده وأوالدىػػم ،وجػػد أبيػػو وأوالده وأوالدىػػم وإف نزلػػوا ،وجػػد جػػده وأوالده وإف نزلػػوا،

ىؤالء ىم أولو القربى.

النبي  كػاف يعطػي ذوي القربػى ،الػذين فػرض اهلل لهػم فريضػة مػن الفػيء ومػن الخمػس ،قػاؿ اهلل تعػالى:
 )1(           وقاؿ تعػالى:

  

       

 )2(      وقػػاؿ تعػػالى )3(       :فػػذو القربػػى الػػذي لػػو قرابػػة،
فيعطي ىؤالء أوالده وإف نزلوا ،إخوانو وأبناءىم ،أبناء إخوانو وإف نزلوا؛ ألنهم أبناء أبيو ،كذلك أعمامو وأبنػاء عمػو

وأبناؤىم وإف نزلوا؛ ألف أعمامو أبناء جده ،كذلك أعماـ أبيػو الػذين ىػم أبنػاء جػد أبيػو وأبنػاؤىم وأبنػاء أبنػائهم وإف

نزلوا ،كذلك أعماـ جده وأبناؤىم وإف نزلوا.

وىػػا ىنػػا يسػػوى بػػين الػػذكر واألنثػػى إذا أوصػػى لهػػم بوصػػية فتقسػػم علػػيهم بالسػػوية ،فػػإذا قػػاؿ :أجػػرة ىػػذا الػػدكاف
ألقاربي أو لقرابتي أو لذوي القربى مني ،دخل فيػو إلػى الخػامس أوالد جػد جػده ،ىػؤالء ىػم قرابتػو ،وإف علػوا وإف
نزؿ أوالدىم ،وأما إذا قاؿ ألقرب القرابة ،إذا قاؿ :ثمرة ىذه النخلة ألقرب القرابة ،أقرب القرابة اثناف :األب
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واالبػػن؛ وذلػػك ألنهػػم أقػػرب إليػػو ،فػػاألب ىػػو والػػده واالبػػن ىػػو ولػػده ،فػػإذا قػػاؿ :ألقػػرب قرابتػػي ،قُسػػم بػػين األب
واالبن على حد سواء.
وإذا قاؿ :لمن بعدىم ألقرب قرابتي ومن يليهم ،فالذين يلونهم الجػد واألخ؛ ألنهػم يتسػاووف ،يسػتووف فػي اإلرث
على القوؿ المشهور أف الجد واألخ يشتركاف في اإلرث ،فالجد ىو الذي يلي األب ،واألخ ىو أيضا من يدلي

بػػاألب ،األخ معلػػوـ أنػػو يتفػػاوت ،أخ شػػقيق وأخ ألب ،فػػإذا قػػاؿ :ألخػػي وأطلػػق ،ثمػػرة ىػػذه النخلػػة ،وأجػػرة ىػػذا

الدكاف ،اختص بو األخ ألبوين فاألخ ألبوين أولػى مػن األخ ألب؛ وذلػك ألنػو يػدلي بقػرابتين ،ويكػوف ذلػك مقػدما
في الميراث ،فهكذا مقدـ في الوصية.

إذا قاؿ :أجرة ىذا الدكاف ألىل بيتي ،من المراد بأىل بيتػو؟ ىػم أقاربػو ،يعنػي :إلػى الجػد الخػامس ،يعنػي :أوالده وأوالد

أبيو ،وأوالد جػده ،وأوالد جػد أبيػو ،وأوالد جػد جػده وإف نزلػوا ،يصػدؽ علػيهم أنهػم أىػل البيػت ،فػالنبي  قػاؿ :
إف الصدقة ال تحل لنا أىل البيت  منع منها إلى بني ىاشم ،منع منها ذريتو ،وذرية أبيػو وإف لػم يكػن لػو ذريػة،
وذرية عبد المطلب وذرية ىاشم ،وجعل ىؤالء ىم أىل البيت ،أىل بيتو.

كػذلك القػػوـ ،إذا قػػاؿ :أوصػػي بهػػذا المػػاؿ لقػػومي ،مػػن المػراد بقومػػو؟ أقاربػػو إلػػى الخػػامس أو إلػػى الرابػػع إف كػػانوا
كثيرين؛ ألنهم عادة ىم الذين يتعصبوف لو ،وىم الذين يحمونو ،ويغاروف عليو ،ىؤالء يقاؿ لهم :قومو.

وكػػذلك إذا قػػاؿ :نسػػباؤه ،النسػػباء مػػنهم؛ النسػػباء ىػػم األقػػارب يعنػػي :إخ وانػػو وبنػػو إخوانػػو ،وأعمامػػو وبنػػو
أعمامو ،وأعماـ أبيو وبنو أعماـ أبيو ،وأعماـ جده وبنو أعماـ جده ،وبنوىم وبنػو بنػيهم ،ىػؤالء ىػم النسػباء،

الواحد نسيب .والقرابة بينهم قرابة نسب ،ىذا ىو النسب ،لكن في ىػذه األزمنػة يتعػارؼ النػاس أف النسػيب

ىػػو أخػػو الزوجػػة أو قريػػب الزوجػػة ،أقػػارب الزوجػػة يػػدعوف نسػػباء ،ولكػػن فػػي اللغػػة أنهػػم أصػػهار ،النسػػب ىػػم
األقارب في الوالدة ،واألصهار ىم أقارب الزوجة ،قاؿ اهلل تعػالى:

        

. )1(   
فالنسب ىم إخوانػو وأعمامػو وبنػوىم ،والصػهر ىػم إخػواف زوجتػو وأعمامهػا وأخوالهػا وأقاربهػا ،وىػؤالء كلهػم لهػم قرابػة،

قرابة نسب وقرابة مصاىرة ،يعني :أف ىؤالء مصاىرة ،أي بينهم قرابة بالصهر ،لكن إذا كاف الموصي عاميػا ال يفػرؽ بػين

نسب وصهر ،ويعتقد أف النسيب ىو أخو الزوجة أو قريبها ،ففي ىذه الحاؿ يعمل بكبلمو ،إذا قاؿ :ثمرة ىذا
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النخػل أو أجػرة ىػػذا الػدكاف ألقػػاربي وأنسػابي ،فإنػػو فػي ىػػذه الحػاؿ يغلػػب علػى الظػػن أنػو أراد باألنسػػاب أقػارب الزوجػػة

فيعطوف؛ ألنو نص على أنو ألقاربو الذين ىم أخوانو وأعمامو ،وألنسابو الذين ىم إخواف زوجتو.

إذا خػػص بعػػض المسػػتحقين ،فإنػػو والحػػاؿ ىػػذه يخصػػص ،فػػإذا قػػاؿ :يػػزوج منهػػا األعػػزب ،األعػػزب ىػػو الػػذي لػػم
يتزوج ،وإذا قػاؿ :تنفػق علػى العػزاب واأليػامى ،فمػن المػراد بػالعزاب ،ومػن المػراد باأليػامى؟ العػزاب ىػم الػذين لػم
يتزوجوا ،واأليامى النساء البلتي لػم يتػزوجن ،قػاؿ اهلل تعػالى:



 )1(    األيػامى ىػن البلتػي

لسن عندىن أزواج ،فقد يخص فيقوؿ :ثمرة ىذه النخلة تفرؽ على األيػامى مػن أقػاربى ،فتعطػى منهػا فبلنػة األيػم،

وفبلنة األيم ،وقد تسمى أيضا أرملة ،أي تعطى منها ،فيكػوف ذلػك سػببا فػي صػلة أقاربػو الػذين ىػم مسػتحقوف ،أو
قػػاؿ :تقسػػم بػػين األيػػامى والعػزاب ،فػػي ىػػذه الحػػاؿ يعطػػى منهػػا العػزاب؛ ألنهػػم قػػد يكونػػوف بحاجػػة ،ويعطػػى منهػػا

األيامى البلتي لسن في ذمة زوج.

أما األرامل فهن المطلقات ،األرملة ىي المطلقة أو المتوفى عنهػا ،يعنػي قػد فارقهػا زوجهػا أو مػات عنهػا ،إذا خػص وقػاؿ:

ىذا لؤلرامل ،كلمة األرامل تختص بالنساء ويدخل فيها الرجاؿ ،ولو كاف الرجل ليس متزوجا ،وإنما يقاؿ :لو أعزب.
وأما قوؿ بعض الشعراء يخاطب أحد األثرياء:

فمػ ػ ػ ػ ػ ػػن لحاج ػ ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػ ػ ػػذا األرم ػ ػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ ػػذكر

ض ػ ػ ػ ػػيت حاجتهػ ػ ػ ػ ػػا
ى ػ ػ ػ ػػذي األرام ػ ػ ػ ػػل ق ػ ػ ػ ػػد ق ّ

فسمى نفسو أرمبل ،ولكن لما قاؿ" :ىذي األرامل" دؿ على أنو يعني النساء عند اإلطبلؽ ،ولو كاف الرجل يقاؿ لو أرمل
ّ

لما أكده بقولو :الذكر ،فدؿ على أنو ال يسمى أرمبل إال بالمجاز ،إال بالتوسع ،وإال فاألرامل يختص بالمطلقات.

وال يدخل كافر في ق رابتو وأىل بيتػو ،إذا كػاف لػو قريػب كػافر ،فإنػو ال يػدخل فػي الوصػية ،إذا قػاؿ :أوصػي لقػومي،
أوصي لقرابتي ،بهذا النخل ،أو بهذا الثمر أو بهذه الغلة ونحوىا وفػيهم كػافر فػبل حػق لػو ،سػواء أوصػى لقرابتػو أو

أوصى لقومو أو أوصى لنسبائو وفيهم ىذا الكافر فبل يػدخل؛ وذلػك ألف اهلل قطػع الصػلة بينػو وبيػنهم بقولػو تعػالى:


 )2(            يعن ػ ػ ػػي :إذا ك ػ ػ ػػانوا كف ػ ػ ػػارا ف ػ ػ ػػبل

توالوىم ،ولو كانوا أقارب ،ولقولو تعالى:
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 )1(            دؿ ذلػػك علػػى أنهػػم ال يوالػػوف ،ولػػو كػػانوا
أقارب؛ ألف اإلسبلـ فرؽ بيػنهم ،اإلسػبلـ ميػز بػين الكػافر والمسػلم ،فػبل يػدخل الكػافر فػي لفػظ "قرابتػي" وال فػي

لفظ "أىل قريتي" ،إذا أوصى ألىل قريتو وبهم كفار فبل يعطػى الكفػار ،ولػو كػانوا فقػراء؛ ألنػو ال حػق لهػم وال أجػر

فيهم.

ما تحمل عليو ألفاظ الوصية

إذا قػػاؿ :وصػػيتي لبنػػي فػػبلف ،فػػإف كػػانوا قبيلػػة كبيػػرة دخػػل فػػيهم اإلنػػاث ،وإف كػػانوا أسػػرة أو أىػػل بيػػت لػػم يػػدخل

اإلنػاث ،بػل يخػتص بالػذكور؛ ألف كلمػة بنػي تخػتص بالػذكر ،البنػوف ىػم الػذكور والبنػات ىػن اإلنػاث ،فقولػو :لبنػي
سعيد ،إذا كاف بنو سعيد أىل بيت ،أو قريبين ،سعيد جدىم أو جد أبيهم ،فإذا أوصى ألوالد سعيد أو لبني سػعيد
دخل فيهم اإلناث ،إذا كانوا قبيلة كبيرة دخل فيهم اإلنػاث ،كػأف يقػوؿ :أوصػي لبنػي غطفػاف ،قبيلػة ،أو لبنػي بكػر

بن وائل ،أو لبني تغلب ،أو لبني دارـ ،لبنػي أسػد ،قبائػل كبيػرة ،فهاىنػا يػدخل اإلنػاث؛ ألنػو إذا قيػل لهػذه المػرأة:
ممن؟ فإنها تقوؿ :من بني تميم ،أو من بني أسد أو من بني لؤي ،أو نحو ذلك ،فتدخل في القبيلة ،وأما إذا كانوا

أسرة فإف كلمة بنين تختص بالذكور.

إذا أوصى بدابة فقاؿ :أخرجوا من مالي دابة صدقة ،أو أعطوا ابن أخي دابة كصدقة ،اصطلحوا على أف الدابة اسم
لما يركب من ذوات األربع ،فالواحدة من اإلبل التي تركب تسمى دابة ،وكذلك الفرس والحصاف ،وكذلك الحمار

واألتاف والبغل ونحوه ،ىذه تسمى دابة اصطبلحا ،وأما في اللغة فػإف الدابػة كػل مػا يػدب علػى األرض ،فػإذا قػاؿ:

أخرجوا من مالي دابة أو أعطوا فبلنا دابة ،اختصت بالمركوب من ذوات األربع.

كلمة الشاة ،الشاة تعم الذكر واألنثى من الضأف والمعػز ،ىػذا فػي اللغػة ،لغػة العػرب أف الواحػدة مػن الغػنم تسػمى

شػػاة ،ذكػػورا وإناثػػا مػػن ضػػأف أو معػػز ،ثػػم إنهػػم بعػػد ذلػػك يفصػػلوف ويقولػػوف :األنثػػى مػػن الضػػأف نعجػػة ،والػػذكر مػػن

ا لضػأف كػبش ،واألنثػى مػن المعػػز العنػز ،والػذكر مػن المػػاعز تػيس ،وبػذلك يكػوف قػػد تميػز الػذكر واألنثػى ،فأمػػا إذا
قالوا :شاة ،فإف الشاة تعم الواحدة من الغنم ذكورا وإناثا ،لكن في ىذه األزمنة أنها تغيػر االسػتعماؿ ،فالعامػة اآلف

لو قلت إلنساف :ىل عندؾ شاة؟ يقوؿ :ما عندي شاة ولكػن عنػدي عنػز ،أو عنػدي خػروؼ ،فػبل يطلػق الشػاة إال

عامي اختصت النعجة.
على النعجة ،ال يعرفوف إال النعجة ىي الشاة ،فإذا أوصى بشاة وىو ّ
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إذا أوصى بطبل أو بقوس فإف الطبل يطلػق علػى الطبػل الػذي يلعػب بػو ويغنػى بػو ،ويطلػق علػى الػدؼ الػذي يبػاح،

فإذا أوصى بطبل من مالو فإنو يختص بالمباح الذي ىو الدؼ ،ويمنع الطبل المحػرـ ،وكػذلك القػوس ،القػوس ىػو

الذي يرمى بو ،فإذا أوصى بقوس اختص بما يباح.

يقوؿ :إذا أوصى بقوس نشاب ،األصل أف القوس ىو الذي ترمى فيو النشاب ،النشاب ىي السهاـ المحددة التػي

يرمى بها.

فالطبل يختص بالمباح ،والقوس يختص بقوس النشػاب الػذي يُرمػى بػو الصػيد ،أو فػي القتػاؿ ونحػوه ،إذا لػم يكػن
ىناؾ قرينة تصرفو إلى غيره ،فإف كاف ىناؾ قرينة ُعمل بها؛ وذلك ألف األقواس تختلف ،فإذا تعدد ولم يكن ىناؾ
قرينة فإنها تستعمل القرعة بين ىذا وىذا ،بين قوس النشاب وقوس السهاـ وما أشبو ذلك.

إذا أوصػى لجيرانػو فمػن يػػدخل فػي الجيػراف؟ ذكػػروا أنػو يػدخل فيػو أربعػػوف دارا مػن كػل جانػػب ،ولعػل ذلػك خػػاص
بالزمن األوؿ ،عندما كانت الدور قصيرة وصغيرة ،يعني تكوف الػدور متبلصػقة ،الػدار يمكػن عرضػها خمسػة أمتػار،
تكػػوف دارا ،خمسػػة فػػي خمسػػة ،فمعنػػى ذلػػك أف الػػدارين تكونػػاف عشػػرة أمتػػار ،وأربػػع دور تكػػوف عش ػرين مت ػرا،
وأربعين دارا تكوف مائتي متر ،يعني جيرانو مائتا متر من الجنوب ،مائتا متر من الشماؿ ،مائتاف من الشرؽ ،مائتػاف
مػػن الغػػرب ،ىػػذا تقػػديره ،ولكػػن اجعلوىػػا بالػػدور ،أربعػػوف مػػن ىنػػا وأربعػػوف مػػن ىنػػا ،وأربعػػوف شػػرقا وأربعػػوف غربػػا،
لكنفػػي ىػػذه األزمنػػة حيػػث إف الػػدار الواحػػدة قػػد تكػػوف عش ػرين مت ػرا ،أو ثبلثػػين وربمػػا أربعػػين ،الػػدار الواحػػدة إذا
كانت عشرين مثبل ،عشرة الدور تكوف مائتين ،فمعنى ذلك أنو ثمانمائة متر مػن كػل جانػب ،وال شػك أف ىػذا قػد
ال يسمى جارا ،الذي بينك وبينو ثمانمائة متر ،وذلك لبعده.

فلعػل الصػػواب أف الجػار ىػػو الػذي بينػػك وبينػو مائتػػا متػر أو علػػى األكثػر ثبلثمائػػة متػر ،وىػػو الػذي يجمعػػك وإيػػاه

مسجد غالبا ،فإذا أوصى لجيرانو شمل ثبلثمائة متر من كل جانب.

إذا أوصػػى لعقبػػو أو لنسػػلو أو لولػػد ولػػده ففػػي اللغػػة أنػػو يشػػمل اإلنػػاث ،إذا قػػاؿ :إيجػػار ىػػذا الػػدكاف لعقبػػي،

كلمػػة "عقبػػي" يػػدخل فيهػػا أوالده وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده ذكػػورىم وإنػػاثهم ،وكلمػػة "نسػػلي" يػػدخل

فيها أيضا ذكورىم وإناثهم؛ ألنهم جميعا من نسلو ،فيدخلوف فػي ىػذا اللفػظ ،وكػذلك إذا قػاؿ :لولػدي وولػد
ولدي دخل فيو أيضا اإلناث ما لم يكونوا بعيدين؛ وذلك ألنهم من ولد الولد ،وأما إذا قاؿ :ألوالدي
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وأبنػػاء أوالدي أو ألبنػػاء ذريتػػي فإنػػو يخػػتص بػػالوارثين؛ ذلػػك ألف ابػػن البنػػت ال يػػرث ،فيخػػتص بالػػذين يرثػػوف،

وىم أبناء األبناء ونحوىم.

ىكذا يكوف في الوصية ،والوقف كذلك ،الوقػف كالوصػية فػي ىػذا كلػو ،إذا خصصػو لم ثػل ىػذا ،أوق فػت

ىذه الدار وجعلتها ألىل قريتي ،أو لب ني فبلف أو لؤلرامل أو ل قػومي ،أو لؤليػم أو لل عػزاب ،أو للقبيلػة أو
لب نػػي ف ػػبلف أو لجيرانػػي أو لعق ب ػػي أو لنسػػبي أو ألوالد أوالدي ،فإن ػػو ي عػػم م ػػا ذكػػر ف ػػي الوصػػية ،الوق ػػف

كالوصية في ىذا.
الموصى بو

الفصل الذي بعده يتعلق بوصية الموصى بو والموصى لو :الموصى بو ىػو المػاؿ ،والموصػى لػو ىػو اإلنسػاف ،فهػل

تصح الوصية بمحرـ؟

ال تصح الوصية بمحرـ؛ ألف ذلك من التعاوف على اإلثم والعدواف على ما نهى اهلل تعالى عنػو؛ فػإذا أوصػى بػآالت
لهػػو فػػإف ذلػػك ال يجػػوز ،إذا قػػاؿ :أوصػػي لفػػبلف بطبػػوؿ أو بأشػػرطة غنػػاء أو بػػأفبلـ خليعػػة ،مػػن األفػػبلـ فػػيلم كػػذا

وكذا ،فهل تنفذ ىذه الوصية؟ ال تنفذ؛ ألنها إعانة على الحراـ.

وكذلك لو قاؿ :ىذه الدار أوصيت بها أف تكوف محبل لصػناعة الخمػور ،أو لػيجلس فيهػا أىػل الشػراب ونحػوىم،
أو جعلهػػا وقفػػا علػػى فعػػل الفػػواحش ،فػػإف ىػػذا ال ينفػػذ؛ ألنػػو مسػػاعدة علػػى محػػرـ ،وكػػذلك لػػو قػػاؿ :علػػى قطػػاع
الطريق وعلى البغاة وعلى المشركين ونحوىم ،أو قػاؿ :علػى طبػع المجػبلت الخليعػة ،أو علػى مػثبل كتػب اإللحػاد
أو كتػب المحػرـ ،يعنػي :حتػى لػو نسػخ التػوراة ونسػػخ اإلنجيػل؛ ألنهػا مغيػرة ومحرفػة فػبل يجػوز الوقػف عليهػػا ،وال
يجوز شراؤىا وتسبيلها ،وكذلك لو قاؿ :على بناء الكنائس؛ ألنهػا معابػد النصػارى ،علػى بنػاء الصػوامع والػديارات
التي ىي أماكن اليهود والنصارى ،فبل يجوز الوقف على مثل ىذا؛ ألنها محرمة.
الموصى لو

وال يجػػوز الوصػػية لمػػن ال يملػػك ،البهػػائم ال تملػػك إال أف يكػػوف علفػػا لهػػا ،فػػإذا قػػاؿ مػػثبل :ىػػذه الػػدراىم لهػػذه

الفرس ،أو لهذه الشاة ،فإنو يقبضها من يملكها ،الذي يملك ىذه الفػرس ،فػإف كانػت الفػرس مسػبلة موقوفػة علػى
الجهاد فإف ىذه الدراىم التي جعلت لهػا يأخػذىا النػاظر والوكيػل عليهػا يجعلهػا كعلػف ،علػف لهػذه الفػرس الػذي

يُقاتَل عليو ،وأما أف الفرس تملك فبل ،الفرس ال تملك؛ ألنها بهيمة.
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وىل يجوز الوقف على الجن أو على المؤمنين من الجن ،أف يقوؿ مثبل :ثمرة ىذه النخلة وقف علػى الجػن ،علػى

ػف علػػى
الجػػن المسػػلمين فػػي ىػػذا البلػػد؟ لػػيس كػػذلك؛ ألنهػػم ال يملكػػوف كملػػك اإلنػػس ،وىك ػذا لػػو قػػاؿ :وقػ ٌ

المبلئكة ،ىذا النخل وقف على المبلئكة ،المبلئكة ليسوا كالبشر ال يملكوف ،وىكذا لو قاؿ :وقف على السػادة
األموات أو األولياء األموات ،ىل يحوز ذلك؟

ال يجػوز؛ ألن هػػم أ مػػوات ،والم يػػت ال يملػػك كمػػا يملػػك الحػػي ،إن مػػا الػػذي يملػػك ىػػم األح يػػاء ،فػػبل يصػػح
الوقف على األموات ،يمكن كما تقدـ أنو يوقف على حفر القبور ،أف يقوؿ :أجرة ىذا الدكاف على ىذه
المقبرة ،يحفر بها قبور ،يعني :أجرة الحفارين ونحػوىم ،كمػا يوقػف علػى الحػانوت ،ي قػوؿ :ىػذا الػدكاف
أجرتو في تحنيط الموتى وفي أكفانهم ،وفي أجرة المغسلين وفي أجرة من يحمل هػا وفػي أجػرة مػن يح فػر
لها ،فأما أف يقوؿ :لخدمة األموات أو لتسريج القبور مثبل أو إلنارتها ،والنبي   لعن زوارات القبور
والمتخذين عليها المساجد والسرج  فلما كاف كذلك لم يصح الوقف ولم تصح الوصية إلنارة القبور
وال إلسراجها وال للبناء عليها ،وال لمن يعكف حولها وال لمن يطوؼ بها وال لمن يدعوىا؛ ألف ذلك من
وسائل الشرؾ ،فبل يجوز الوقف على مثل ىذا وال الوصية ،على كل من ال يملك.
لػػو أوصػػى لميػػت ،إذا أوصػػى لحػػي وميػػت وىػػو يعلػػم أف فبلنػػا قػػد مػػات ،إذا قػػاؿ مػػثبل :أوصػػي بػػأجرة ىػػذا

الػػدكاف لفػػبلف وفػػبلف ،ويعلػػم أف أحػػدىما ميػػت ،يكػػوف الجميػػع للحػػي؛ ألف ا لميػػت ال يملػػك إال أف يكػػوف
لورثتو من بعده ،فأما إذا كاف يعرؼ أنو ميػت فػإف المػاؿ يصػرؼ كلػو للحػي ،وىكػذا لػو قػاؿ مػثبل :أجػرة ىػذا
ال ػػدكاف لزي ػػد ولف ػػرس ف ػػبلف أو لبعي ػػر ف ػػبلف ولزي ػػد ،البعي ػػر م ػػا يمل ػػك ،إذا أعطيت ػػو م ػػثبل ال ػػدراىم أوراق ػػا فه ػػل

يأخذىا؟ ال يأخذىا ،ال يعرؼ أنها نافعة؛ فؤل جل ذلك تكوف ىػذه الػدراىم لئلنسػاف الحػي العػارؼ العاقػل وال

يعطَى للفرس وال للبعير شيء ،لو أوصى لزيد وبهيمة.
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مبطبلت الوصية

فق د ذكرنا أف الوصية تب طػل بإب طػاؿ الموصػي لػو ،فػإذا أوصػى ثػم تراجػع فػإف الوصػية تب طػل ،وذلػك ألن هػا
تبرع في الحياة ،فقبل الموت ،يعني :تبرعا في الحياة لما بعد الموت ،فإذا تراجع فلو ذلػك ،فلػو قػاؿ:

إذا مت فهذه الفرس أعطوىا أخي ،ثم إنو باعها بالح يػاة بطلػت الوصػية ،أو قػاؿ :إذ ا مػت فػأعطوا عمػي
ألفا من ىذه الدراىم ،ثم إنو أنفق الدراىم واشترى بها دارا أو نحوه ،بطلت الوصية ويسمى ىػذا رجوعػا

فتبطل برجوعو وتبطل ببيعو ونحوه ،إذا باع الفرس أو باع الدار التي أوصى بها بطلت الوصية ،وكذلك لو

رىنها ،لو اشترى سلعا من إنساف وقاؿ :رىنتك الدار ،وكػ اف قػد قػاؿ :إذا مػت فأعطوىػا فبلنػا ،ولكنػو رىنهػا
تعل ػػق ح ػػق الم ػػرتهن به ػػا ،ف ػػإذا م ػػات وى ػػي مرىون ػػة ،وق ػػاؿ الموص ػػى ل ػػو :أن ػػا أس ػػتحقها ،وق ػػاؿ الم ػػرتهن :أن ػػا

أسػتحقها ،فمػن الػذي يقػدـ؟ المػرتهن ألنػػو قػد جعلهػا وثيقػة فػي دينػػو فتبػاع ،ويعطػى المػرتهن دينػو منهػػا ،وإف
بقي شيء أعطي للموصى لو.

وتبطػػل باإلحبػػاؿ ،اإلحبػػاؿ ىػػو الحمػػل ،فػػإذا أوصػػى بهػػذه الجاريػػة وقػػاؿ :إذا مػػت فهػػذه األمػػة المملوكػػة أعطوىػػا

عمي ،ثم إنو وطئها في حياتو فحملت وولدت أو مات وىي حامل ،فهل تُعطَى لعمو؟ بطلت الوصية ،أصػبحت أـ

ولد ال يجوز بيعها ،بل تعتق من رأس الماؿ.

وتبطػل إذا خلػط الموصػى بػو بمػا ال يتميػز ،فػإذا كػاف عنػده مػثبل كػيس فيػو بػر ،ىػذا البػر إذا مػت فػأعطوه أخػي أو
عمي ،وقبل أف يموت أخذ الكػيس وأفرغػو فػي حػوض مػآلف بالحػب ،فمعنػى ذلػك أنػو أبطػل الوصػية؛ وذلػك ألنػو

خلطها بما ال يتميز ،فاألوؿ كاف كيسا ،واآلف أصبح مع غيره ،قد يكوف في الحوض عشرة أكياس.

الوصية بمثل نصيب وارث أو ضعفو يقوؿ :وضعف الشيء مثلو مرتين ،إذا أوصى بضعف ميػراث امرأتػو ،إذا قػاؿ:
أعطوا أخي ضعف ميراث امرأتي ،وكاف لو بنت ولو زوجة ،الزوجة ترث الػثمن ،ففػي ىػذه الحػاؿ ،كػم نعطػي أخػاه؟

نعطيػو مثػل ميػراث الزوجػة مػرتين ،أي الػػثمن والػثمن ،فيكػػوف لػو الربػع ،فنعطػػي الزوجػة سػهما ،ونعطػػي البنػت أربعػػة

أسهم وىي النصف ،ونعطي أخاه الػذي أوصػى لػو الربػع الػذي ىػو سػهماف ،ويبقػى سػهم يأخػذه العاصػب ،ىػذا إذا
أوصى بضػعفِ ،
فضػعف الشػيء مثلػو مػرتين ،وضػعفاه ثبلثػة أمثالػو ،إذا قػاؿ :أوصػي ألخػي بضػع َف ْي ميػراث امرأتػي،
ضعفيو ،فيعطى مثلو ثبلث مػرات ،ففػي مثالنػا نقسػم المػاؿ ثمانيػة ،فللبنتػين النصػف أربعػة ،وللزوجػة الػثمن واحػد،
ولؤلخ ثبلثة أمثاؿ نصيب الزوجة ،وىو ثبلثة أثماف؛ ألف ضعفي الشيء مثلو ثبلثة مرات.
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إذا أوصى بمثل نصيب ثالث لو كاف لو الربع ،لو كاف فلو الربع بمثل نصيب ثالث ،إذا كاف لػو أوالده ثبلثػة فقػاؿ:
أعطوا أخي مثل نصيب أحد أوالدي ،أوالده ثبلثة ،فكم نعطي األخ؟ نعطيو مثل نصيب أحدىم ،وتصح من أربعة،
فيكػوف ألخيػػو الربػػع ،وألوال ده الثبلثػػة كػػل واحػد الربػػع؛ وذلػػك ألف اهلل أمػػر بتقػػديم الوصػية علػػى الميػراث فػػي قولػػو
تعػػالى:



 )1(         وىاىنػػا أوصػػى بمثػػل نصػػيب أحػػد الورثػػة وىػػم ثبلثػػة ،فيكػػوف

األوؿ مثل نصيب أحدىم ،فيقسم الماؿ أربعة فلو سهم ،ولكل واحد من األوالد سهم.
أما إذا كانوا خمسة فأوصى بمثػل نصػيب أحػدىم ،فػإف لػو السػدس ،بمثػل نصػيب خػامس لػو كػاف إال مثػل نصػيب

سػػادس ،فيكػػوف قػػد أوصػػى بػػالخمس إال السػػدس ،الحاصػػل أنػػو إذا كػػاف أوالده خمسػػة وقػػاؿ :أوصػػي ألخػػي بمثػػل

نصيب أحد أوالدي ،فإف لو مثل نصيبهم مضموما إلى أنصبائهم ،فتُجعل ستة ،فلو السػدس والحػاؿ ىػذه ،أي :لػو
نصيب مثل نصيب واحد منهم فيعطى نصيب سادس.

لػو كػاف قػػد أوصػى بػػالخمس إال السػدس ،إذا أوصػى بػػالخمس إال السػدس صػػحت مػن اثنػين وسػػتين ،إذا قػاؿ :لػػو
الخمس إال السدس ،معنى ذلك أنو ال يكوف ىناؾ نصيب إال من اثنين وستين؛ ألنا إذا قسػمنا الخمػس علػى سػتة
ونزلنػا مػن واحػد منهػا خمسػػو احتػاج إلػى عػدد فتصػػح مػن اثنػين وسػتين ،أوصػػى بػالخمس إال السػدس ،فتصػح مػػن

اثنين وستين.

وعلى ىذا ...إذا وصى لو ِ
بثلث معين ،بثلث معين أو بو فاستحق ،اسػتحق ثلثًػا فلػو البػاقي ،أوصػى لػو بثلػث معػين
أو بػو فاسػػتحق ،مػػثبل أوصػػى لػػو بثلػػث ىػػذا البيػت ،ثػػم إف البيػػت ظهػػر مسػػتحقا ،ظهػػر لػػو مالػػك أو مػرتهن أو نحػػو
ذلك ،ففي ىذه الحاؿ ماذا يعطى؟ فلو ثلث الباقي ،يعني :نفرض أنو أوصى لو بثلث ىذا البيػت ،وأف البيػت ظهػر

مستحقا ،فيكوف لو ثلث من الباقي ،يعني :باقي التركة إف وجػدت ،فػإذا أوصػى بثلػث ثبلثػة واسػتحق اثنػاف أو ماتػا

فلو ثلث الباقي.

إذا أوصػػى بثلػػث ثبلثػػة ،صػػورة ذلػػك إذا قػػاؿ :لػػو ثلػػث مػػا يػػرث ىػػؤالء الثبلثػػة ،أوالده مػػثبل ثبلثػػة وأوصػػى لػػو بثلػػث

أنصبائهم ،ثم قدر أنو مات اثناف قبل الميت وبقي واحد ففي ىذه الحاؿ لػو ثلػث البػاقي ،يعنػي :مػا بقػي إال واحػد

فيستحق ثلث ما بقي ،كأنو أوصى لو بثلث التركة ،والميت ال يوصي بأكثر من الثلث.
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