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  )Gات الصوتية من ا�حاا�ذكرات تم تفريغها سما?

  إعداد طالب وطاHات *ية ال(يعة                          
  انتساب مطور
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  ) كتب اهللا أجر X من عمل V إعدادها وجعلها U صدقة جارية (
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  ����מ�د�����                ����
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور
 وتم ت  

ً
  لوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات      

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )عة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال�ي  (                          
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  ا�قدمـــــة
  .. و\ آu وصحبه، وبعد sمد بسم اهللا الرrن الرحيم، اqمد هللا، وصn اهللا وسلم \

،xُمر ون
ُ
ف، وأ

{
 وفرضت عليه فرائض، وألزم بإلزامات، منها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما اإلنسان R هذه اqياة قد ُ	

منفعة u، ومصلحة وراحة 5دنه، وما �د منه  فيه ىR جبلته و� فطرته أنه �رص \ ما ير يتعلق بالعادة، وجعل اهللا
 .ي�ه، وما �صل عليه منه مشقة وصعوبة تنعما، وتثذا، وينفر عما

ضارة، وقد يكون  األشياء الضارة فيعتقدها نافعة، وبعض األشياء ا�افعة ي;cها يعتقدها ولكن قد �H عليه بعض
ا<علم اTي يصبح به �رفا �ا ينفعه و�ا ي�ه، فيتجنب ما فيه  ر خفيا أو تدر�يا، وهذا ما �عل ا�سلم �اجة إ�ال�

  .بص�ة ويق[، ويفعل ما فيه ا�فع عن معرفة وعلم متحقق ال�ر عن

�عرف ماu وما ، ت ألجلها ال�يةوال جرم أن أهم ما يهم اإلنسان ا<فقه بما خلق ألجله، وهو عبادة اهللا تعا�، ال� أوجد
  .�من �م الشيخ عبد اهللا ا��ين رrه اهللا تعا�.أ. عليه

  .ها هنا مذكرة الفقه للمستوى الرابع �يعة لالنتساب ا�طور ـ ا<عليم عن بعد
ا�ربع للشيخ منصور  وال� ي�ُح فيها األساتذُة الفضالء؛ كتاب الروض، و� عبارٌة عن تفريٍغ qلقاِت ا�نهج الصوتية

  :و ا�قسمة ¤<ا£ ، ا5هو¢ رrه اهللا تعا�
  عبد اهللا العمرا¨. د)  §¦(إ� ) ¥(اqلقات من 
  .سليمان ا�لحم. د) §©(إ� ) ¥¦(اqلقات من 

  .أما ا�نهج ا�قرر للمستوى الرابع �يعة فهو يبدأ من باب ال�وط R ا5يع وينتx  بباب ا�ساقاة
qقت 

ُ
  .¬دول يب[ sتويات ا�قرر لg حلقةوأ

  .وما ¤ن من نقص فهو من أنفسنا، فما ¤ن من فضل فهو من اهللا عز وجل
  
  

  قام بإعداد هذه ا�ذكرة إخوانكم وأخواتكم                             
  من طالب وطا5ات جامعة اإلمام                                 

  )lموعة عمل مذكرة الفقه(                                    
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  )Q(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  .الفرق ب[ �وط ا5يع وال�وط R ا5يع تعريف ال�وط R ا5يع  �
  .أنواع ال�وط الصحيحة أقسام ال�وط R ا5يع  �
  )اش;اط عقد R عقد  اجتماع عقدين R عقد  تعدد ال�وط( مسائل متفرقة  �
  .قراءة R الكتاب �

  باب ـ ال(وط ^ اHيع ـ
  .هو إلزام أحد ا�تعاقدين اآلخر بسبب العقد ما u فيه منفعة : تعريف ال(وط ^ اHيع* 

يع± أن يُلزم أحد ا�تعاقدين اآلخر R هذا العقد اTي تم ا<عاقد عليه ،ماu فيه منفعة، مثل تأجيل اhمن مثًال، أو أن 
  .أو مثل أن يكون هناك ضامن، أو صفة R ا�بيع أو ³و ذلك يكون هناك رهن ،

هذه ال�وط ´تلف عن �وط ا5يع ال� درستموها R ا�ستوى ، أو ال�وط R العقد، موضوعنا هو ال�وط R ا5يع
  .اhالث

ان ،وغ�ها من مثل الرضا، ومثل أهلية ا�تعاقدين، وأن تكون السلعة واhمن معلوم: �وط ا5يع كما تذكرون �
  .أما موضوعنا R هذه اqلقة هو ال�وط R ا5يع، تلك � �وٌط للبيع ، ال�وط 

  :الفرق بb cوط اHيع وال(وط ^ اHيع * 

  ال(وط ^ اHيع  bوط اHيع  م

Q  

ألنها ؛أن �وط ا5يع � �وط من وضع الشارع 
مثل الرضا ب[ ،استُنبطت من الكتاب والسنة 

  .ومثل أهلية ا�تعاقدين و³و ذلك،ين ا�تعاقد

أما ال�وط R ا5يع فx من وضع ا�تعاقدين، يع± ما يتفق 
 xا5يع، ف R ا�قصودة بال�وط xالعقد، ف R عليه العاقدان
من وضع ا�تعاقدين، وTلك تس· بال�وط ا�علية ،أي ما 

 R ا5يع
ً
  .�عله ا�تعاقدان �طا

/  
�وط لصحة ا5يع، يع±  من الفروق أن تلك

  .الرضا و³وه �وط لصحة ا5يع
وهذه ليست �وط للصحة، وºنما �وط لإللزام با5يع،أي 

  .إذا أو� بهذه ال�وط فيلزم العقد

  .هناك فروق أخرى لكن هذه أبرز الفروق ب[ �وط ا5يع وال�وط R ا5يع
  :وط R ا5يعقسمان رئيسان لل�: أنواعه و أقسام ال(وط ^ اHيع* 

  .و�وط فاسدة، �وط صحيحة
  .وهناك تفصيل R ½ نوع 

  : أنواع ال(وط الصحيحة* 
  :ذكر الشيخ ا5هو¢ رrه اهللا R كتابه الروض ا�ربع ثالثة أنواع لل�وط الصحيحة

Q  / يعHا gط مقتb  / بمثل u من: و مّثلhقابض وحلول ا�  .ا
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  أيÀ بيع مقتضاه أن يكون اhمن
Á
هذا ، فا5ائع يقبض اhمن وا�ش;ي يقبض السلعة.وأن يقبض ا�ش;ي السلعة، حاال

 ، فكونه يش;طه R العقد من باب ا<أكيد وا5يان ،فهذا ال بأس به، �ٌط صحيح، مقتÂ ا5يع
ً
  .وأن يكون اhمن حاال

  .لضامن ا�عmc الرهن ا�عmc أواومّثل u بمثل   /  bط ما lن فيه مصلحة العقد /  /
م اhمن R الوقت ا�حدد، فإن هذا من  

À
فلو مثًال باع سلعة بثمن مؤجل ،واش;ط أن يكون هناك رهن، حÄ يضمن تسل

  .كذلك لو اش;ط أن يكون هناك كفيل أو ضامن؛ فإن هذا من ال�وط الصحيحة، ال�وط الصحيحة
 من األمثلة 

ً
  .يدها ،فإن هذا من ال�وط الصحيحةمعينة، ير لو اشoط صفًة ^ ا�بيعأيضا

 ^ مبيع  /  1
ً
 معلوما

ً
 ^ مبيع، bط بائع نفعا

ً
  .وbط مشoٍنفعا معلوما

Uفإن هذا من ال�وط الصحيحة :مثا ،
ً
 واش;ط ُسكناها شهرا

ً
فكث� من ا�اس إذا باع بيته مثًال �تاج إ� أن ، لو باع دارا

  فقال بعتك هذا ا5يت، يبحث عن بيت آخر 
ً
فهذا �ط ، Èمسمائة ألف مثًال، واش;ط السكR Ç هذا ا5يت شهرا

  .صحيح
Êًال  صn اهللا عليه وسلمأنه باع ا�É (ما جاء R صحيح ا5خاري ومسلم R حديث جابر بروايات متعددة؛  :دvله

من مÍنه اTي هو فيه إ� ا�دينة،  ، يع± أنه اش;ط أن �مله ا�مل)اش;ط rُالنه(و� لفظ ، )واش;ط ظهره إ� ا�دينة
  .فهذا �ط من ال�وط الصحيحة

 
ً
، واش;ط أن �مله معه إ� مÍن مع[ ،فهذا �ط ، و� ا�قابل لو اش;ط ا�ش;ي \ ا5ائع �طا

ً
مثًال لو اش;ى منه حطبا

 من ال�وط الصحيحة،أو اش;ى منه هذا اqطب واش;ط أن يكÎه،صحيح
ً
  .فهذا أيضا

vد :له دrى من نبطٍي ُجْرَزة حطٍب : "ما رواه اإلمام أoلها، أن �مد بن مسلمة اش| V وشارطه"  
  .و ُجْرَزة اqطب بمعÇ ُحزمة اqطب، وا�بطي هو الرجل من بالد األنباط

 R مبيع
ً
  .فهو اش;ى منه ُجْرَزة اqطب وشارطه \ أن �ملها ،فهذا �ط مشٍ; نفع معلوما

  .تفرقةمسائل م* 
 واحداً " |ُل ا]طِب أو تكس~ِه: "مسألة مهمة نفهمها من �م ا�ؤلف أنه قال _

ً
 يُفهم منه أنه ال يرى إال أن يكون bطا

  .وهذا القول األول 
 �ديث 

ً
 يُفسد حÄ ال�ط الواحد استدالال

ً
، فهذا اqديث ضعيف ال يُستدل به )ن� عن بيٍع وbط: (Èالف من أيضا

لكنهم R ا�قابل ال يََرون جواز تعدد ، ويرون صحة ال�ط الواحد، وTلك اqنابلة ال يََرون االستدالل به، به وال ُ�تج
 باqديث الصحيح، قول ا�É ، ال�وط

ً
وال بيع ما ، وال bطان ^ بيع، ال �ل سلف وبيع: ( صn اهللا عليه وسلماستدالال

  .واية ابن ماجة، وروى اqديث ال;مذي وغ�هكما R ر)  وال ربح ما لم تضمن، ليس عندك
 Éاهللا عليه وسلمفاستدلوا �ديث ا� nطان ^ بيع(  صb وال  ( 

ً
\ عدم جواز تعدد ال�وط وºنما �وز إذا ¤ن �طا

 فقط
ً
  .واحدا

أنه �وز : ما من ا�حقق[وهو رواية R ا�ذهب واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغ�ه: القول اhا¨ R ا�سألة
  .فيجوز تعدد ال(وط، وأن األصل ^ ال(وط الصحة ، تعدد ال(وط 

  كيف يناقشون االستدالل بهذا ا]ديث؟
مثل ، فهو مفÎّ، معناه ال�طان الثان يؤديان إ� الربا كبيوع العينة)  وال bطان ^ بيع( وأما االستدالل �ديث : قالوا
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 R عن بيعتان xطان ^ بيع مثل بيعان ^ بيع: " قال ابن القيم، بيعةا�bمسألة اش;اط "  و R هÎكما سنف، Îهو مف 
ً
إذا

  .عقٍد R عقد
 Éبعموم قول ا� 

ً
ا�سلمون V : ( صn اهللا عليه وسلمأما تعدد ال�وط فهو جائز، وال يقتÔ \ �ط واحد، استدالال

  )  bوطهم
  ، ومسألة اشoاط عقٍد ^ عقد، ومسألة اجتماع العقود، عندنا مسألة تعدد ال(وط

  .� ال� معنا اآلن أن يكون هناك أك0 من �ط R العقد: مسألة تعدد ال(وط 
� ال� درستموها R ا�ستوى اhالث ،عندما �تمع مثًال عقد ا5يع واإلجارة R عقد واحد، : مسألة اجتماع العقود 

وهو جائز، لقول Êهور أهل العلم، وهو جائز ، فهذا من باب اجتماع العقود، "األخرى بألف بعتك داري وأّجرتك: "مثل
  .\ ا�ذهب

\ أن ، فهو ما سندرسه إن شاء اهللا اqلقة القادمة؛ مثل أن يقول بعتك داري بكذا :مسألة اشoاط عقد ^ عقد  
قول ا�مهور ال  Vوهو ، الفقهاء اش;اط عقد R عقد أو ما يسميه، فx من العقود ا�تقابلة، تبيع± األخرى بكذا

  .وسنأخذ إن شاء اهللا عرض اGالف R ا�سألة، وÖرير sل الÕاع فيها بإذن اهللا ، �وز
بينما \ ، ال �وز تعدد ال(وط ،و�نما �وز bط واحد ^ العقد ا�سألة ال� معنا اآلن � تعدد ال(وط، V ا�ذهب

  )  ا�سلمون b Vوطهم: (سلموصn اهللا عليه استدالٍال بعموم قول ا�É ،وهو الراجح أنه �وز تعدد ال(وط القول اhا¨
  قراءة ^ الكتاب* 

  :سنجمع مع ال�ح قراءة الكتاب حÄ نفهم عبارات ا�ؤلف
uكتابه الروض ا�ربع بدأ ا5اب بقو R ه اهللا تعا�rا5يعيع± "  وال(ط هنا: " ا�ؤلف ر R هذا ا5اب باب ال�وط R ، "

و�ل ا�عت� منها : "قال، وهو ا<عريف اTي أخذناه " وال(ط هنا إلزام أحد ا�تعاقدين اآلخر بسبب العقد ماU فيه منفعة
ر ذك، قسمان أو نو�ن" و�ل ا�عت� منها ُصلب العقد و� Gبان: "Tلك قال، فما بعد العقد غ� معت�" صلب العقد

Uمنها صحيح وهو : " ذكر األول منها فقال،يع± ال�وط منها �وط صحيحة ومنها فاسدة" منها صحيح: "األول منهما بقو
" يع± ما يقتضيه ا5يع  "أحدها bط مقتg اHيع:وهو ثالثة أنواع "، وهو تعريف �م ×ذه ال�وط " ما وافق مقتg العقد

�قابض وحلول اhمن، فال يؤثر فيlالعقد gلك أسقطه ا�صنف " ه ألنه بيان، وتأكيد �قتT ، وا�صنف هو اإلمام
مؤلف الزاد هو اإلمام اqّجاوي؛ وTلك نقول هو . ألن ا5هو¢ رrه اهللا ي�ح كتاب زاد ا�ستقنع، اqجاوي صاحب الزاد

من باب ا<أكيد ،فهو من باب Öصيل فال�ط األول لم يذكره ألنه ، يع± لم يذكر إال �طان، أسقطه ا�صنف، ا�صنف
فوجود الراهن ا�ع[ هذا من مصلحة " bط ما lن من مصلحة العقد؛ lلرهن ا�عc أو الضامن ا�عc:اhا9 "، اqاصل

. فهذا من ال�وط الصحيحة، فهو من مصلحة ا�ش;ي، "و�تأجيل اhمن أو بعضه إ� مدة معلومة"، أحد العاقدين 
 "، ا�ؤلف بدأ يمثل بأمثلة من عÔه "  ا�بيعو�(ط صفٍة ^"

ً
 ، " ككون العبد lتبا

ً
 واش;ط أن يكون ¤تبا

ً
اش;ى رقيقا

 هذه صفة يريدها 
ً
 أو خّياطا

ً
 أو مسلما

ً
فهذه الصفات إذا اش;طها R العبد اTي اش;اه ؛فإنه �ب أن تتوفر فيه  أو خصّيا

والفهد "، يع± سهلة الس� "وا ابة همالجة"، ألنه Hتلف اhمن "را أو �يضواألمة بك"، ؛ألنه عقد العقد \ هذا األساس
ومثله R وقتنا اqاØ لو اش;ط أن تكون السيارة ذات الصفات الÍملة، أو . فتصح هذه ال�وط "  أو ¡وه صيوداً فيصح

فهذه من ، يعت�ها ا�اس وتؤثر R اhمناللون ا�ع[ ،أو تكون اآللة بقوة ستة أو ثمانية ،أو غ� ذلك من الصفات ال� 
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  .ال�وط الصحيحة R العقد
أو أرش " ، لفوات ال�ط أوفوات الصفة، u خيار الفسخ" و�ال فلصاحبه الفسخ، فيلزم العقد فإن و¢ بالّ(ط: "قال ا�ؤلف
أرش . من األبواب ومنها هذا ا5اباإلرش ذكره الفقهاء R عدد ، يع± يُبÚ \ اTي اش;اه ويأخذ أرش الصفة" فقد الصفة

فة بـ ، هو الفرق بc القيمتc: فاألرش، فقد الصفة، أو أرش العيب، أو أرش فوات ال�ط ) §§¥(فلو ¤نت السلعة بالص}
فة بـ ، ريال  ) §¦(فيكون اإلرش وهو الفرق ب[ الصفت[ ، ريال) §Û(وبدون الص}

ً
  .فيعطيه الع�ين. رياال

  .فيأخذ الفرق بينهما وهو ع�ين اTي هو أرش فقد الصفة ) §§¥(وبدون عيب بـ ) §Û(ة معيبة بـ كذلك لو ¤نت السلع
  .لو سألك مثال م¦ يتعc اإلرش؟  فتقول  عند تعذر الّرد 

  .يع± إذا استُهلك ا�بيع مثًال تعذر الرد فيتع[ اإلرش" و�ن تعذر رٌد تعc أرش" : قال
 وغ�ه من " فبان أV منها فال خيار و�ن bط صفةً :" وهناك حالة أخرى

ً
 و خياطا

ً
؛ فÍن ¤تبا

ً
 ¤تبا

ً
يع± اش;ط عبدا

  .هذه الصفات أ\، فإنه ليس u خيار، فقد جاءته صفة أ\ وزيادة.الصفات
ن ¡و أ،bط بائع نفعا معلوما ^ مبيع غ~ وطء ودواعيه  "يع± ا�وع اhالث من ال�وط الصحيحة  "واhالث" : قال

¯ال  ����أنه باع ا® (ا روى جابر لمِ  ،و|الن اHع~ أو ¡وه ا�بيع إ� موضع معc،يشoط اHائع سكª ا ار أو ¡وها شهرا 
ألÝ اGطاب وهما من علماء  "واالنتصار"، للقاÞ أÝ يعn "واحتج ^ ا�عليق ،متفق عليه )واشoط ظهره إ� ا�دينة

 واشoط وقفها عليه وV عقبه ذكره ^ ا�بدعب("اqنابلة رrهما اهللا؛ 
ً
  .من كتب اqنابلة "اء عثمان من صهيب أرضا

 " ومقتضاه صحة ال(ط ا�ذكور"
ً
مثًال لو " وHائٍع إجارةُ و�?رةُ ما استثª"، يع± أن يكون هذا ال�ط بهذه الصفة صحيحا

 ،ثم لم َفُعد R حاجة إ�ها ،فله أن 
ً
استثناها بمقتÂ العقد، ، يع�ها أو يهبها أو يؤجرها ألنها ملكهاش;ط سكÇ اàار شهرا

جرة ا�ثل U."�ط R العقد
ُ
  "و�ن تعذر انتفاعه بسبب مشoٍ فعليه أ

 فقال u ا�ش;ي
ً
فتعذر عليه ، أريدك أن ´رج من ا5يت اآلن، ال أنا احتاج ا5يت اآلن: مثًال لو اش;ط سكÇ اàار شهرا

جرة ا�ثل، نفعة ال� استثناهاأن ينتفع بهذه ا�
ُ
) §§§§¦¥(فلو ¤نت هذه اàار تؤجر R السنة بـ، فعn ا�ش;ي أن يدفع u أ

  .ألن هذه منفعة استثناها بمقتÂ العقد، يعطيه ع�ة آالف) §§§§¥(فالشهر هذا يكون بـ
 ^ مبيع، كحمل ا]طب ا�بيع إ� م"

ً
 معلوما

ً
تالحظون عبارة " وضٍع معلوم، أو تكس~هأو bََط ا�شoى V اHائع نفعا
إذا بc نوع ، أو خياطة اhوب ا�بيع أو تفصيله."معناه أنه يرى ال�ط الواحد فقط، ا�ؤلف rل اqطب أو تكس�ه

أن �مد بن مسلمة اشoى من نبطٍي ُجْرَزةَ حطٍب وشارطه V : (واحتج أ|د ³لك بما رواه هو" ا²ياطة أو ا�فصيل
 áا يؤيد االستدالل بصحة هذا ال�ط؛ أن تكييف هذا " وألنه بيٌع و�جارة فاHائع lألج~: "قال ا�ؤلف ،)|لها

ً
أيضا

وليس ، كما سبق معنا أن اqنابلة وغ�هم من ا�مهور، يرون جواز اجتماع العقود، العقد أنه بيع وºجارة ،فا5ائع ¤ألج�
أن ا�ش;ي باعه اqطب، وا5ائع استفاد من rل اqطب، ،ل هذه ا�سألةاش;اط عقد R عقد، يرون اجتماع العقود مث

فهو اش;ى اqطب واستأجره qمل هذا ، " وألنه بيع و�جارة ،فاHائع lألج~"بمعÇ أنه استأجره، فهذا معÇ قول ا�ؤلف
  .اqطب أو تكس�ه فهو بيع وºجارة، هذا تكييف العقد 

يع± اTي يبيع اqطب، بدل ما أذهب معك إ� ا�Íن "   أخذ أجرته ،ولو بال عذر جازو�ن تراضيا V: "ثم قال ا�ؤلف
فهذا كما ، اTي اش;طته عã؛ هذا بالعادة قيمته âسة رياالت أو ع�ة رياالت مثًال ،خذها بدل أن أrل لك اqطب

  .ألنها تقبل ا�عاوضة، يقول ا�ؤلف جائز
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وا�وع اhا¨ ، تذكرون أن ا�وع األول �ط مقتÂ ا5يع"  من غ~ ا®وعc األولcو�ن ¯ع بc ال(طc: "قال ا�ؤلف
و�ن ¯ع بb cطc من غ~ : "وTلك قال، هذه ال�وط R ا�ذهب ال بأس أن تتعدد، �ط ما ¤ن من مصلحة العقد

من غ� ا�وع[ األول[ ،فإنه ال إذا ¤نت " بطل اHيع، ا®وعc األولc؛ كحمل حطب وتكس~ه، وخياطة ثوب وتفصيله
لِما روى أبو داود، والoمذي عن عبد اهللا بن عمر، عن ا®  :"ود�لهم ما ذكره ا�ؤلف، �وز تعدد ال�وط عند اqنابلة

حديث حسن : قال الoمذي) وال bطان ^ بيع، وال بيع ما ليس عندك، ال �ل سلف وبيع: (أنه قال صµ اهللا عليه وسلم
فبعموم هذا اqديث؛ أخذوا  بمفهومه، أن ال�طان ال �وز أن يكونا ) وال bطان ^ بيع(والشاهد فيه كما سبق " صحيح
أما القول اhا¨ كما مر معنا ، وهذا القول األول ال يرون تعدد ال(وطفثلك اqنابلة ، أما ال�ط الواحد فيجوز، R العقد

بل إن األصل R ال�وط ، أنه �وز تعدد ال(وطالم وابن القيم وبعض ا�حقق[؛ وهو رواية R ا�ذهب واختيار شيخ اإلس
 Éاهللا عليه وسلمالصحة لعموم قول ا� nوطهم: ( صb V وطهم(أو ) ا�سلمونb الرواية ) ا�سلمون عند R كما

  .األخرى

  )/(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  .حاالت مسألة اش;اط عقد R عقد ا خالف مقتÂ العقد م: ا�وع األول من أنواع ال�وط الفاسدة �
�  äالة األوqعقد  مناقشة أقوال ا R مسألة اش;اط عقد R ما ذكره ا�ؤلف.  

  :ا®وع األول من أنواع ال(وط ال(وط الفاسدة* 
 Q  /  العقد gاط عقد ^ عقد(وهو ما خالف مقتoاش.(  
" bط فاسد يبطل العقد: "ع لل�وط الفاسدة بدأ األول منها �ا أبطل العقد فقالوقد عرض ا�ؤلف R كتابه ثالثة أنوا 

 R عقد ،مثل أن يش;ط R ا5يع عقدا آخر ،كعقد بيع أو إجارة أو سلف أو سلم أو مساقاة أو ³و 
ً
وذكر أنه اش;اط عقدا

ت لكم أن مسألة اش;اط عقد R عقد وقد وّضح، ذلك،وهذه ا�سألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة اش;اط عقد R عقد
مسألة تعدد ال�وط مرت معنا ،كما أنها ´تلف عن مسألة اجتماع عقدين R عقد، ´تلف عن مسألة تعدد ال�وط

، وا�ذهب ) ا�سلمون عند bوطهم: (صn اهللا عليه وسلم  لعموم قول ا�É أن الراجح أنه �وز تعدد ال(وط،وعرفنا 
  .الواحد، وال �وز ال�طان، بينما هذه ا�سألة ال� معنا اآلن ´تلف، فx مسألة اش;اط عقد R عقد أنه �وز ال�ط

Uدارك بكذا، : أن يقول بعتك داري بكذا \ أن تبيع± دارك بكذا، أو أن تقول: مثا åبعتك داري بكذا \ أن تؤجر
  أنواع العقود ا�ا�ة ا�رcبة، هذه ا�سألة مشهورة عند الفقهاء  وهو ما يمكن أن نطلق عليه العقود ا�تقابلة، و� نوع من

 *c�  :بمسألة اشoاط عقد ^ عقد سنتحدث عنها ^ حا
äالة األوqانية، حكم ال(ط: اhالة اqحكم العقد: وا   
أن تبيع¹ دارك بعتك داري بكذا V ": مثل أن يقول و� حكم ال(ط ^ مسألة اشoاط عقد ^ عقد: ا]الة األو¸

، فنتبع هذا ا�نهج R عرض ا�سائل اGالفية، فنحرر sل اGالف، بأن نذكر  "بكذا
ً
فنحتاج إ� Öرير sل اGالف أوال

  .sل االتفاق ،ثم بعد ذلك يتضح �ا sل اGالف
  : فتحرير sل اGالف R مسألة اش;اط عقد R عقد

ه ال �وز اش;اط عقد السلف بعقد ا5يع ،كما أنه ال �وز اش;اط عقد ا5يع بعقد اتفقوا \ أن رrهم اهللا–أن الفقهاء  -
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 هذه ، السلف 
ً
، أنه ال �وز اش;اط عقد السلف R عقد ا5يع ،كما أنه ال �وز اش;اط عقد ا5يع  �ل اتفاق با�حريمإذا

 Éعقد السلف، وا�راد بعقد السلف يع± عقد القرض، لقول ا� Rا nطان ، ال �ل سلف وبيع: ( هللا عليه وسلمصb وال
وTلك اتفق الفقهاء \ أنه ال �وز اش;اط عقد سلف R عقد بيع ،كما أنه ال �وز اش;اط ) إ� آخر اqديث... ^ بيع

 ذريعة إ� الربا، فيقرضه ويبيعه ما يساوي ثمانمائ
ً
قرضه مثال بألف، فيكون قد ا ةعقد بيع R عقد سلف، وذلك ألنه أيضا

، وباعه ما يساوي ثمانمائ
ً
�أخذ منه ألف[، وهذا هو الربا ،كما ذكر ذلك ابن القيم  ةبألف، وcأنه أقرضه ألف وثمانمائ ةألفا

  .رrه اهللا تعا�
  :إذاً اختلف الفقهاء ر|هم اهللا ^ مسألة اشoاط عقد ^ عقد فيما عدا السلف واHيع V ثالثة أقوال  -

 lن نوع هذا العقد: القول األول
ً
وهذا هو قول Êهور الفقهاء من اqنفية ، أنه ال �وز اشoاط عقد ^ عقد مطلقا أيا

، عن بيعت[ R بيعة وهذا حديث حسن ُ�تج به صn اهللا عليه وسلماستدلوا بنx ا�É : والشافعية واqنابلة ،د�لهم 
  .هذا هو القول األول. تفÎ ا5يعتان R بيعة، باش;اط عقد R عقد: فقالوا

  جوهذه العقود � " ُجص مشنق: "،Êعوها R قو×م أنه ال �وز اجتماع سبعة عقود أو ستة عقود مع اHيع: القول اhا9
  ، للنÍح  ن، لل�cة  ش، للمساقاة  م، للÔف  ص، للجعالة 

  .للِقراض، وزاد بعضهم غ�ها ق
ا5يع ،سواء ¤ن بصيغة االجتماع ،أو بصيغة االش;اط، وهذا هو ا�شهور عند ا�الكية، فهذه العقود ال �وز اجتماعها مع 
  . أن X عقدين متضادين ال �وز اجتماعهما: والقاعدة، ود�لهم أن هذه العقود بينها تضاد

أبيع : "لكية قال به ابن العرçوهذا قول عند ا�ا، �وز اشoاط عقد ^ عقد ،ما لم يؤد¾ إ� �رم lلربا والغرر: القول اhالث
ْجَوَز منه: "ويقول ابن العرç" ال �وز: "وقال أبو حنيفة" داري بكذا \ أن تبيع± عبدك بكذا �وز

َ
وهذا هو " وال èء أ
 قول عند اqنابلة، واختاره شيخ اإلسالم، وابن القيم رحم اهللا ا�ميع

ً
  .رأي ابن العرR ç ا�الكية، وهو أيضا

  . أن األصل ^ العقود اإلباحة: وقالوا د�لهم، قول اhالث �وز اش;اط عقد R عقدإذا ال
   :للحالة األوäمناقشة األقوال * 

وهو قول Êهور أهل العلم اTين استدلوا بعموم ا�x عن بيعت[ R بيعة \ Öريم اش;اط عقد R  /  مناقشة القول األول
  . عقد

ألول اTين استدلوا بعموم ا�x عن بيعت[ R بيعة، أن ا�x عن ا5يعت[ R بيعة ×ا تفس�ات نقول مناقشة أدلة القول ا
  .متعددة، تصل إ� سبعة تفس�ات أو أك0

  : تفس~ات بيعتc ^ بيعه
ذلك  أن يقول بعتك بع�ين نسيئة أو بع�ة نقدا، بمعÇ أن يتفرقا دون أن يستقر العقد \ واحد منهما، كما ذكر: 

فا<فس� R قول  بعتك بع�ين نسيئة أو بع�ة نقدا، هذا هو قول أهل الغريب والسلف من الصحابة وغ�هم ، ال;مذي
  ".�يث يتفرقا ولم يستقر العقد \ واحد منهما: "فÎوا بهذا، وقال ال;مذي

  باش;اط عقد R عقداش;اط عقد R عقد فهذا فÎه بعض الفقهاء أو Êهور الفقهاء :من ا<فس�ات :
أنه بيوع العينة ،وهذا فÎه شيخ اإلسالم ،أن بيوع العينة ½ ما أدى إ� الربا أو ما تُوُِصل به إ� الربا، : من ا<فس�ات:

، فهذه الرواية ال� تفرد بها �ê بن )من باع بيعتc ^ بيعة فله أو�سهما أو الربا: (بد�ل الرواية األخرى عند أÝ داود
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cالرواية ا�شهورة ز {Îبيعة(ريا، ُيَف ^ cواحتج بها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغ�هما من أهل )ن� عن بيعت ،
: العلم، فالسنة تفÎ السنة ،وبذلك رجحوا أن معÇ بيعت[ R بيعة ا5يعتان اللتان تؤديان إ� الربا، بداللة الرواية األخرى

 فهذا ا�àل اTي استدلوا به ). أي أو أن يقع R الربا   أو الرباـ أي أنقصهما ـ  له أو�سهمامن باع بيعتc ^ بيعة ف(
ً
إذا

أرجحها هو ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية :وهو ا�x عن بيعت[ R بيعة، تُناقش بأن ا5يعت[ R بيعة u تفس�ات متعددة 
ألن اش;اط عقد R ، قهاء R تفس� ا5يعت[ R بيعة باش;اط عقد R عقدبمعÇ أنه ال ُ�تج بقول الف. رrه اهللا تعا�

وال يؤديان إ� الربا ،ليس هناك ربا، إذا قلت بعتك داري ، عقد،هما عقدان عوضهما معلوم، واألصل R ا�عامالت اإلباحة
 ½ R هذه ا�عاملة، والعوض معلوم R منهما؟بكذا \ أن تبيع± دارك بكذا، أين الربا  

  وأن قاعدة أن ½ عقدين متضادين، إن ب[ هذه العقود تضاد: قول ا�الكية؛ قالوا /  مناقشة القول اhا9
  .ال �وز اجتماعهما

م : وا�ناقشة ¿ذا القول
î
أن هذه القاعدة ال� ذكرها ا�الكية صحيحة ؛لكن ما ذكروه من الفروع \ هذه القاعدة ال يَُسل

 بينهما تضاد، وا5يع عقد الزم، ا�عالة مثال عقد غ� الزم أن: هم قالوا، ×م
ً
إن الÔف �ب فيه ا<قابض قبل : وقالوا. إذا

 بينهما تضاد، ا<فرق، بينما ا5يع ال �ب فيه ا<قابض
ً
  .إذا

ا<ضاد مثل أن بينما ، هذا نوع من االختالف R بعض األحÍم ال يوجب ا<ضاد، وال يمنع من االجتماع: و� اqقيقة نقول 
بعتك هذه السلعة بألف ووهبتها لك مثال ، فهذا تضاد ألن ا×بة تمليك بغ� عوض، وا5يع تمليك بعوض، : يقول مثال
  .بينهما تضاد

يكون فيه تضاد R األحÍم واآلثار ؛ألن الصيانة ، أو أن �تمع عقدان مثل بيع وºجارة مثال \ ع[ واحدة R نفس الوقت
، ألن هذا u أحÍم وهذا u أحÍم، هل � \ ا�ؤجر أو \ ا5ائع أو \ ا�ش;ي؟ هنا تضاد ب[ العقدين مثال والضمان

مثل ا�عالة مثًال  بينما ما ذكره ا�الكية من فروع. فاجتماعهما \ ع[ واحدة R وقت واحد، يلزم منه ا<ضاد R األحÍم
  .وºنما هو من باب االختالف R بعض األحÍم، ضادعقد غ� الزم وا5يع عقد الزم ال يوجب ا<

 ïلص R هذه ا�سألة 
ً
، أنه �وز اشoاط عقد ^ عقد ما لم يؤد¾ إ� �رم أن الراجح من األقوال هو القول اhالثإ� إذا

  أما القول األول، وهو قول Êهور أهل العلم من الفقهاء ،فهو ُمناقش ألن . lلربا والغرر
به من ا5يعت[ R بيعة، استدالل عن نx بيعت[ R بيعة، ُمناقش بأن ا<فس� الصحيح أو الراجح، ليس هو  ما استدلوا

  وcذلك ما استدل به ا�الكية فيما اشتهر عنهم من ا<ضاد ب[ هذه العقود ، اش;اط عقد R عقد
م ×م، ا<فريع \ ما قرروه وأصدروه من قاعدة

î
ن الراجح هو أنه �وز اشoاط عقد ^ عقد ما لم يؤد¾ و Áلص إ� أ. ال يَُسل

  .إ� �رم
  .حكم العقد : ا]الة اhانية 

  ؟ول ا�مهور فهل يفسد العقد أو اللكن بناء \ القول بفساد ال�ط وهو ق، بناء \ قول جواز ال�ط فإن العقد صحيح 
  :اختلف الفقهاء V قولc ^ ا�ذهب

  .،يع± أن ال�ط فاسد ويبطل العقد؛ ألن ا�x يقتñ الفساد  أنه يُبطل العقدعليه ا�ؤلف  كما مð:  القول األول
 : والقول اhا9

ً
   صn اهللا عليه وسلم ،واستدلوا �ديث بريرة أن ا�É أنه ال يبطل العقدوهو الرواية R ا�ذهب أيضا

وهو وهذا هو القول اhا9 صحح العقد مع فساد ال�ط  سلم صn اهللا عليه و فا�É) خذيها واشÂo ¿م الوالء: (قال



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ١١ - 

 

  األقرب واهللا تعا� أعلم
  :قراءة ^ الكتاب* 
بقوU ومنها  والÃب اhا9 من ال(وط أشار إvه: "فقال :ما ذكره ا�ؤلف ^ هذه ا�سألة و� مسألة اشoاط عقد ^ عقد* 

أن الفاسد هو ما ينا^ مقتg "يذكر معÇ الفاسد  من ال�وط R ا5يع يع± يفÎ أو " فاسد وهو ما ينا^ مقتg العقد
أحدها يبطل العقد من أصله ،lشoاط أحدهما V اآلخر عقدا آخر، يبطل العقد من أصله : وهو ثالثة أنواع: "قال" العقد

ن و غ~ه ،و�bة ،وهو ،lشoاط أحدهم V اآلخر عقدا آخر، كسلف، أي سلم، وقرض، وبيع، و��اره، و Æف للثم
أنه ال : "يع± وهو تفس� للبيعت[ R بيعة قاu اإلمام أrد ، قال R اqاشية لِما تقدم" بيعتان ^ بيعة ا�نÈ عنه قاU أ|د

أنه  وهنا يش� إ� sل االتفاق، أن الفقهاء اتفقوا \" �ل سلف وبيع ،وقال الوزير وغ~ه اتفقوا V أنه ال �وز بيع وسلف
 ، ال �وز بيع وسلف

ً
نò عن سلف وبيع؛ : "قال ابن القيم. وهو أن يبيع الرجل السلعة \ أنه يُسِلَفه سلفا، أو يقرضه قرضا

؛ �أخذ ةبألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائ ةألنه ذريعة إ� أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة، تساوي ثمانمائ
م ألنه ذريعة إ� الربا، قد ال يتحقق الربا؛ لكنه ذريعة، وذريعة قوية إ� الربا أن " ربامنه ألف[، وهذا هو ع[ ال ، يع± ُحر}

وهو بيعتان ^ بيعة، ا�نÈ عنه، "وقال R اqاشية األخرى . يش;ط عليه أن يسلفه ويبيعه، فيحابيه R اhمن ويقع R الربا
أو�سهما أو الربا ،وهذه الرواية اhانية ،وفÉه أ|د بما تقدم ،ورجح غ~ أي ^ حديث ن� عن بيعتc ^ بيعة، وفيه فله 

  . وهذا هو ا<فس� اTي ذكرته عن أهل الغريب" واحد أنه بيع بثمن واحد بأحد اhمنÊ cتلفc كما تقدم
) وبيع وال bطان ^ بيعال �ل سلف (ألنه جاء R اqديث " ا5يعتان R ا5يعة هو ال�طان R ا5يعة: "وقال ابن القيم
ة ، مؤجلة ةأن ا5يعتان R بيعة هو ال�طان R بيعة، فإنه إذا باعه السلعة بمائ: "فيقول ابن القيم

ّ
ثم اش;اها منه بثمان[ حال

 ،وقد مÂ، فهذا هو تفس� العينة، أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل. ،فقد باع بيعت[ R بيعة
ً ّ
 ثم يش;يها áن باعها بأقل حاال

 ، تفس� بيوع العينة وا<ورق R ا�ستوى اhالث
ً ّ
  .فأن يبيعه السلعة بثمن مؤجل، ثم يش;يها áن باعه بأقل حاال

 R مثل أن يكون هناك صاحب سيارات أو معرض سيارات، باع السيارة بست[ ألف، بعد سنت[، ثم قال بدل أن تبيعها
 ،فيكون قد باعه السلعة ريال أو ألف ريال، أ ةالسوق و´Î فيها âسمائ

ً
ة، نقدا

ّ
نا اش;ي منك السيارة بأربع[ ألف حال

 
ً
، فهذا هو بيع العينة ا�حرم، اTي ال �وز، كما جاء R أحاديث ..بست[ ألف مؤجلة، ثم اش;اها منه بأربع[ ألف نقدا

ت[ ألف مؤجلة بعد سنت[ ،ثم يش;يها أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل ،باعه السيارة بس، ا�x عنه ،وcما درستموه أيضا سابقا
، فكأنه باعه أربع[ بست[ مؤجلة

ً
، يش;يها منه بأربع[ نقدا

ً ّ
وهذا هو الربا Èالف ا<ورق؛ ا<ورق العادي ، منه بأقل حاال

ول ثم ذهب إ� السوق وباعها إ� طرف ثالث، ليس هو ا5ائع األ، أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل، باعه السيارة بست[ ألف
ورجح غ� واحد، جواز ا<ورق ب�ط أن ال يكون هناك تواطؤ ؛ألن ، ،فهذه مسألة ا<ورق، ال� اختلف فيها أهل العلم

فإذا ¤ن ا<ورق تورقا �ديا ،مثل الصورة ، أو كما �صل R ا<ورق ا��Ô أن يوó ا5نك R تسييل السلعة، ترجع السلعة
 ، جلا�عتادة ،أن يبعه السلعة بثمن مؤ

ô
والراجح فيه واهللا أعلم، هو جواز فهذا هو ا�ورق ، ثم يبيعها لطرف ثالث بثمن حال

، إذا لم يكن هناك تواطؤ ،ولم يكن هناك حيلة ،فإذا لم يكن هناك عالقة بc األطراف، وÌنت األطراف ثالثة ا�ورق
  .فإنه �وز ذلك

، فيبيعه بست[  أما العينة و� ال� ذكرها اآلن هنا فx أن يبيعه سلعة
ً ّ
بثمن مؤجل ،ب�ط أن يش;يها منه بأقل حاال

، فهذا هو العينة
ً ّ
فا5يعتان R بيعة أدت هنا إ� الربا، وهذا معÇ �م ابن القيم R هذه ، مؤجلة، ثم يأخذها منه بأربع[ حاال
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ًة فهو قد  ةا5يعتان R بيعة هو ال�طان R بيعة فإنه إذا باعه السلعة بمائ: "ا�سألة ،قال
î
مؤجلة ،ثم اش;ها منه بثمان[ حال

  ".باع بيعت[ R بيعة ،فإن أخذ اhمن الزائد أخذ بالربا ،وºن أخذ با�اقص أخذ بأوcسهما يع± أقلهما

  )1(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  .ا¨مسائل ذكرها ا�ؤلف للنوع اh فاسد وال يُفِسد العقد : ا�وع اhا¨ من ال�وط الفاسدة �
  .قراءة R الكتاب ماال ينعقد معه ا5يع أو ماال ينعقد معه العقد : ا�وع اhالث من ال�وط الفاسدة �

  :ا®وع اhا9 من ال(وط الفاسدة* 
يع± بمعÇ أنه فاسد ؛لكن العقد يكون صحيحا، فهو �ط فاسد لكن يصح ، فهو اTي ذكر أنه فاسد وال يُفِسد العقد

  :Tلك بأمثلة معه العقد ،ومّثل
  بمعÇ أنه سيتاجر R هذه ا5ضاعة، ب�ط أنه ، مثل أن يبيعه السلعة ويش;ط ا�ش;ي أن ال خسارة عليه 

 ÎH ال.  
 بمثال 

ً
بمعÇ أنه إن مð ودرج R السوق وباع منه، وºال فإنه يرده، ومن ال�وط ، وهو أن نفق ا�بيع وºال رده: ومّثل أيضا

 أن يبيعه ال
ً
 .سلع،ة ويش;ط عليه أن ال يبيعها ،يقول بعتك هذه السلعة أو السيارة ب�ط أنك ال تبيعها أيضا
 .أو أن يبيعه السلعة ب�ط أن ال يهبها 

 Çأنه يصح من باب، بمع Çفهذه األمثلة من ال�وط  ذكر ا�ؤلف أنها من باب ال�وط الفاسدة؛ لكنها ال تفسد العقد، بمع
، و�ط عليه أن ال يبيعها، أن ال�ط فاسد، يع± ال يلزمه ذلك؛ ألن هذا õالف �قتÂ العقد أنه لو باعه السيارة 

فمقتضاه أنه يمكن أن يستخدمها أو أن يبيعها أو ، فمقتÂ العقد أن يتملك السيارة ويتÔف فيها ا<Ôفات ا��وعة
 Âفات؛ ألن هذا هو مقتÔ>العقد ، ا�لكيةأن يهبها أو أن يع�ها أو غ� ذلك من ا Âمقت Rومثل هذه ال�وط تنا.  

 
ً
 �عيا

ً
و\ ½ ، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا ¤ن هناك غرض صحيح R مثل تلك ال�وط، فإنه يصح، ما لم ´الف حكما

 Éاهللا عليه وسلم حال فمثل هذه ال�وط �وط فاسدة يصح معها العقد، لعموم قول ا� nط ليس ^ ( – صb X
  . ولغ� ذلك من األدلة ال� سنتعرض ×ا إن شاء اهللا تعا�)  اب اهللا فهو باطلكت
؛ بمعÇ بعتك هذه السلعة ب�ط أن تُسلم اhمن "بعتك \ أن تَنُقَد¨ اhمن إ� ثالث"إن قال  : مسائل ذكرها ا�ؤلف* 

م اhمن فال بيع بيننا ،هذا من ال�وط ا، خالل ثالثة أيام
{
لصحيحة، فإن جاء باhمن R وقته وºال فيحق u فسخ فإن لم تُسل

و\ ½ ، وºنما من باب تعليق الفسخ، مثل اGيار، ووّجه بعض أهل العلم ذلك، أنه ليس من باب تعليق العقود ذلك، العقد
 إن قال بعتك \ أن ترهنَنَيه بثمنه وºال تفعل فال بيع بيننا 

ً
  .حال فهو من ال�وط الصحيحة، وأيضا

: قال، هذه من ا�سائل ا�همة، وال� ×ا تطبيقات R الوقت اqاØ، و� مسائل مشهورة  :مسألة رهن ا�بيع V ثمنه -
بعتك \ أن ترهننيه بثمنه، يع± بعتك ا5يت مثال بعد أن تسدده خالل سنت[ أو ع� سنوات أو âس سنوات حسب ما 

يع± ا5يت يكون مرهون £ ، يضمن السداد، قال \ أن ترهننيه بثمنهلكن حÄ ، باعه بيعا مقسطا أو مؤجالً ، يتفق 
وºن لم يسدد اhمن ال يكون u ،وºنما يفك الرهن بمعÇ يباع . فإن سدد اhمن فك الرهن، بثمنه ،يع± حÄ تسدد اhمن

 هذا ا5يت مباع ،فيكون يع±، وبعد ذلك يسدد منه اàين، فإن زاد فهو مباع، الرهن ،كما ستأخذونه بإذن اهللا تعا�
والصحيح أن هذه مسألة صحيحة، وهذا ال�ط من ، لصاحبه، وºن نقص فهو مل÷م بسداد اàين، هذا معÇ هذه ا�سألة
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 ،بعض ال�وط ا�ختلف فيها ،  ال�وط الصحيحة
ً
 عرضا

ً
هذه أمثلة للنوع اhا¨ من ال�وط الفاسدة ،ثم ذكر ا�ؤلف أيضا

b وط صحيحةوالراجح فيها أنها.  
  :ا®وع اhالث من أنواع ال(وط الفاسدة* 

uعليه ا�ؤلف، هو ما عّ� عنه بقو ðيع أو ما ال ينعقد معه العقد،: حسب ما مHفهذا مثل أن يقول  ما ال ينعقد معه ا
ف أن هذا من بمعÇ أنه ُفَعلق العقد \ �ط R ا�ستقبل، وقد مð ا�ؤل، بعتك إن جاء زيد، أو بعتك إن رÞ زيد

  .فx من ال�وط الفاسدة ال� ال ينعقد معها العقد، ال�وط الفاسدة ،ال� ال ينعقد معها العقد ؛ألنها لم تالِق sالً 
 أنه مÄ ما ¤ن ا<عليق معلوما، فإنه �ط صحيح لعموم قول ا�É: والرواية اhانية R ا�ذهب واختارها شيخ اإلسالم 

الراجح ^ هذه ا�سألة، أن مثل هذا ا�عليق إن lن تعليقا ، وهذا هو ) ا�سلمون b Vوطهم(  – صn اهللا عليه وسلم
ق العقد \ èء R ا�ستقبل، فهذا من  بÍء معلوم،

ّ
قال بعتك مثال إن دخل شهر sرم èء معلوم، ليس فيه جهالة، فعل

فهذه مسألة تعليق العقد \ �ط R ا�ستقبل، وال�  ة،ال�وط الصحيحة، خالفا \ ما مð فيه ا�ؤلف R هذه ا�سأل
  .أنها من ال�وط الفاسدة ال� ال ينعقد معها العقد –رrه اهللا تعا�  ذكر ا�ؤلف 

إن جئتك �قك ـ يع± باàين اTي لك ـ وºال فالرهن اTي عندك أو اTي : وهذا مثال آخر Hتلف عن ا�ثال األول، قال 
ا�ؤلف مð \ أن مثل هذا ال�ط ال يصح ؛ألنه من َغلَق اàين . الرهن اTي اتفقنا عليه؛ فالرهن لك وضعته عندك أو

لكن هذا من الصيغ ا�ختلف ، وهذا أحد ا<فس�ات R َغلَق اàين ، ،وقد جاء أنه ال يغلق الرهن من صاحبه اTي رهنه
فهذا د�ل أيضا \ جواز مثل هذه " جئتك وºال فالرهن لكإن : "وقد جاء عن اإلمام أrد أنه رهن نعله وقال، فيها

إذا فهذا ا�وع اhالث من أنواع ال�وط الفاسدة .وأن هناك من األئمة من فعل ذلك وفÎه بذلك ،مع ورود األمرين،الصيغة
                               .وهو ماال ينعقد معه ا5يع 

  قراءة ^ الكتاب* 
  .Ä تتضح ا�سائل أك0 وحÄ نعرف أسلوب ا�ؤلف R عرض هذه ا�سائل وسنقرأ R الكتاب ح

وقد ذكره "يع± �ط فاسد يصح معه ا5يع؛ ألنه يتøم اآلن R ال�وط الفاسدة  "اhا9 ما يصح معه اHيع": قال رrه اهللا
 Uَط أن ال خسارة عليه: بقوbَ َط أن ال خسارة عليه أوو�"هذا من األمثلة ال� مرت معنا قبل قليل  "و�نbَ م¦ نفق  ن

نقول هذا �ط فاسد، Èالف بعض ا�سائل ، يع± إن راجت أو نفقت أو استطاع أن يبيع ا5ضاعة وºال رده "ا�بيع و�ال رده
منه ال� قد تشتبه؛ مثال بعض ا�حالت اآلن يوضع عندها األ5ان أو ا�رائد، بنسبة تسويق معينة، بمعÇ أن اللù اُش;ي 

أغلبه؛ ا5اû يُرجع إ� صاحبه، أو ا�رائد نفس الúء اُش;ي منها ف;جع إ� صاحبها، ويأخذ صاحب ا�حل نسبة، هذه 
ا�سألة ´تلف عن هذه ا�سألة ؛ألن اqاصل R بيع األ5ان وا�رائد و³وها ،أنه ¤لُمسوق وليس ¤�ش;ي ×ذه السلع، 

و ما زاد وانتهت مدته فإنه يُرجعه إ� ، ناس، ا<موينات مثال، يضعها أمام ا�اس فيش;ونهافا�حل اTي يبيع هذه األشياء لل
لكن  هذه جائزة ال إشÍل فيها؛ ، فهذه السمÎة أو الوساطة يأخذ عليها نسبة، صاحبه األصã ،ويأخذ نسبة \ التسويق

ا R اqقيقة sل خالف، بمعÇ أنه سيكون sل إن راجت ا5ضاعة وºال ردت؛ هذ، اإلشÎل ^ أن يكون اHيع مoددا
ال ، إن الواقع غ� ما : ال، إن السوق مزدهر ويمكن أن تمú فيه ا5ضاعة، واآلخر يقول: خالف ب[ ا�تعاقدين؛ هذا يقول

 فهذا من ال�وط الفاس، فهو مظنة للخالف، واألصل R العقد أن يكون باتا الزما ال يعلق بمثل هذا، ذكرت
ً
دة ال� إذا

u أنه ال اعتبار ×ذا ال�ط، يصح معها العقد؛ لكن ال�ط يكون ال اعتبار Çبمع.  
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هذا Öكم .. بمعÇ قوu بعتك هذه السلعة ب�ط أنك ال تبيعها وال يعتقهولو �طه "  أو bط أن ال يبيع ا�بيع: " قال
وقد ذكرت لكم أن ، " وال يهبه وال يعتقه: "قال ، ؛ألن األصل R اإلنسان إذا اش;ى سلعة أن يكون u ا<Ôف فيها

لكن األصل أن مثل هذه ال�وط تمنع تمام ، إن ¤ن u غرض صحيح واتفق \ ذلك فال بأس: بعض أهل العلم يقول
فهذا Hالف حكم �ý كما سيأü " أو bط إن اعتق فالوالء U، أي للبائع"R العقد، فx تناR مقتÂ العقد ، ا�لكية

يع± سواء ¤ن اTي اش;طه هو ا5ائع أو اTي " أو bط اHائع V ا�شoي أن يفعل ذلك أي أن يبيع ا�بيع أو يهبه و ¡وه"
من اشoط bطا ليس ^ كتاب (لقوU عليه السالم  "َنَطل ال(ط وحده"اش;ط هو ا�ش;ي فاqكم R � اqال[ واحد 

  .بمعÇ ليس R حكم اهللا أو R �ع اهللا ،وليس معناه أنه ليس R القرآن ) اهللا فهو باطل، و�ن lن مائة bط
^ حديث بريرة أبطل صµ اهللا عليه وسلم  ألنه "وا5يع صحيح؛ ، R قصة بريرة، أن ا�É أبطل ال�ط مع صحة العقد

إال إذا bََط اHائع "، ا5يع فهذا د�ل ×ذا ا�وع من أنواع ال�وط أن ال�ط فاسد مع صحة"  ال(ط ولم يبطل العقد
 "و�تشوف الشارع إ� العتق ، يع± إ£ Gصوصية العتق ، "العتق

ً
" إال إذا bط اHائع العتق V ا�شoي فيصح ال(ط أيضا

وهو من أنواع ال�وط " و�� ا�شoي V العتق إْن أباه،والوالء U فإن أÆ أعتقه حاكم، و�ذا bط رهن فاسد"، 
  .لو رهن âرا مثال".كخمر ،و Ñهول وخياٍر أو أجل Ñهولc و¡و ذلك فيصح اHيع ويفسد ال(ط"ة الفاسد

فهذا من ال�وط الصحيحة وليس من ال�وط  "و�ن قال اHائع بعتك كذا بكذا V أن تنقد9 اhمن إ� ثالث vاٍل مثالً "
و�ال تفعل ذلك فال بيع بيننا وقبل "رهن بثمنه ،رهن السلعة بثمنها ومر معنا ما يعنيه ال "أو V أن ترهَننَيه بثمنه"الفاسدة 
يع± مثله مثل مسألة اGيار خيار ا�جلس، أو خيار  "صح اHيع وا�عليق كما لو bط خيار"أي إذا وافق ورÞ " ا�شoي

واGيار كما هو معلوم ، يار فx قريبة جدا من مسألة اG كما لو bط ا²ياروهو هنا يريد خيار ال�ط ، ال�ط و³و ذلك
 Éاهللا عليه وسلم جائز لعموم قول ا� nوطهم( صb يع± بعتك إ� ثالث، إن  "وينفسخ إن لم يفعل")  ا�سلمون عند

  ".ينفسخ اHيع "أي لم يسلم اhمن " إن لم يفعل": جئت± باhمن خالل ثالثة أيام، فا5يع تام، وºال ينفسخ قال
هذا تعب� "واhالث ماال ينعقد معه اHيع:"قال. وننتقل إ� ال�ط اhالث كما مð عليه ا�ؤلف، اhا¨انتهينا من ال�ط 

يع± سواء ¤ن ا<عليق  "و�ذا تعليق القبول، ¡و بعتك إن جئت¹ بكذا، أو إن رÒ زيد بكذا:"مّثل u بأمثلة قال.ا�ؤلف
أو يقول الراهن للمرتهن، إن جئتك Ôقك ^ �ِله ".. يضا بأمثلة أخرى مثّل أ. R إ�اب أو ا<عليق R القبول هذه أمثلة

ال يغلق الرهن ( السالم  لقوU عليه"هذا ما مð عليه ا�ؤلف R هذا القول R ا�سألة .. "،و�ال فالرهن لك، ال يصح اHيع
ُق الرهن بمثل هذه الصيغة، "رواه األثرم وفÉه أ|د بذلك)  من صاحبه

َ
þَل
. إن جئتك �قك s Rله وºال فالرهن لك ففÎ غَ

ألن هذه تقال ت�� " X بيع علق b Vط مستقبل غ~ إن شاء اهللا" يع± مثله \ ما مð عليه ا�ؤلف "و�ذا X بيع"
 أعلم، واqنابلة تفردوا ¬وازه وهو الراجح واهللا V أنه ال يصح بيع العربون،وا�مهور " وغ~ بيع العربون"وليس تعليقا 

 ،
ً
لفعل عمر، وبيع العربون مشهور عند ا�اس، أن يش;ي السلعة ويعطيه جزء من اhمن، فيقول مثال، اش;ى منه أرضا
 أو بعد غد حسب ما يتفقان 

ً
وأعطاه مثال ألف ريال أو âسة آالف ريال عربون، إثبات أنه جاد R ال�اء، \ أنه غدا

Äيه حà يTمن، \ أنه سيش;يه عليه، يع± �مع ا�ال اhا ûمسة آالف من ، يسدد باGفإن اش;اه فهذه األلف أو ا
وºن . فيسدد باû تسعة وتسع[ ألفا فيكون من اhمن، هذه ألف ريال عربون: ألف فقال ةفلو األرض مثال بمائ، اhمن

للحظات، ¤ن هناك عدد مثال من ألنه q Rظة من ا، َسحب وتراجع عن هذا ا5يع، فهذا العربون يكون من حق ا5ائع
لكن هذا الرجل �ا ¤ن جادا R �ائه أعطى عربونا يثبت ، اTين سيش;ون، فهو فوت عليه فرصة ا5يع لغ� هذا الرجل
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ا�ذهب عند اqنابلة جواز العربون ،لفعل عمر بن . لكنه لم يستطع السداد ،فيفوت عليه هذا العربون، جديته R ال�اء
قال وهو الراجح أنه �وز بيع العربون لفعل عمر رÒ اهللا عنه من ال�وط الصحيحة خالفا 5اû ا�ذاهب  وهو،اGطاب
معناه أن هذا ال�ط ،وهو تعليقه \ èء R ا�ستقبل فيه مسائل ، وهو اآلن احتاج أن يستث± "هذا استثª: "ا�ؤلف

ثم فÎ " وغ~ بيع العربون": يخ اإلسالم وال ³تاج إ� استثناء، قالوالقول اhا¨ أنه يصح قول ش، مستثناة منه \ ا�ذهب
ويقول إن أخذُت ا�بيَع أتممت "يع± عقد العقد ويدفع بعده شيئا ، "بعد العقد شيئا بأن يدفع"اآلن بيع العربون ما هو 

مثل ما مثلنا  "اhمن و�ال فهو لك ويقول إن أخذُت ا�بيع أتممت"يع± العربون اTي دفعته يكون لك  "اhمن، و�ال فهو لك
 
ً
يع± فهذا العربون " و�ال فهو لكالتسعة وتسع[ إن أخذُت ا�بيع أتممت :"فقال.أعطاه ألف ريال وبÚ تسعة وتسع[ ألفا

فُروي عن نافع بن عبد اqارث أنه اش;ى ": ،قال R اqاشية فيصح لفعل عمر رÒ اهللا عنهاTي أعطيتك إياه يكون لك 
أي èء :تذهب إ�ه؟قال:قيل ألrد"دار السجن من صفوان، فإن رÞ عمر وºال فله كذا وcذا ،يع± عربون لعمر

ال يصح ، الرواية األخرى وهو مذهب مالك،والشاف�،واختاره أبو :وعن ابن عمر أنه أجازه،وعن أrد.أقول؟هذا عمر
ا�قصود أن هذه من ا�سائل ا�ختلف فيها ويستدل . وننò عن بيع العرب: والبن ماجة.وهو القياس: اGطاب،وقال ا�وفق

فيصح لفعل عمر رÒ اهللا عنه وا�دفوع :"قال، و الراجح فيها فعل عمر ابن اGطاب رÞ اهللا عنهفيها �ديث ضعيف، 
وbط ^ اHيع  و�ن باعه شيئا"يع± اإلجارة مثل ا5يع R صحة أخذ العربون فيها " للبائع، إن لم يتم اHيع، واإلجارة مثله

بعتك هذه السيارة وأش;ط ال�اءة من ½ عيب، أو يسميها ببعض :هذا يفعله بعض ا�اس فيقول"ال�اءة من X بيع Ñهول
األلفاظ اàارجة R سوق السيارات و³وها، فيقول خذها كومة حديد مثال، فيها ½ العيوب، أو أ¨ اش;ط عليك أن أكون 

و�ن باعه شيئا وbط ^ اHيع ال�اءة من X عيب Ñهول، :"فا�ؤلف ذكر هنا أنه ال يَ�أ قال، يهابريء من ½ العيوب ال� ف
لم ي�أ اHائع فإن وجد ا�شoي با�بيع عيبا فله ":إن ¤نت مثال ا�كينة تالفة، فأنا بريء منها ؛قال ا�ؤلف"أو من عيب كذا

بعد اHيع فال يسقط بإسقاطه قبله وان سÖ العيب أو  اإلبراءما يثبت ألنه إن)" أوا5يع(أي يثبت u خيار العيب"ا²يار
يا فالن هذه السيارة فيها هذا العيب وفيها هذا العيب وفيها هذا العيب، :يع± إن قال"أبرأه ا�شoي بعد العقد برئ

فهذا جيد أن ،ش;ي السيارةوºفصاح وºعالم للمش;ي قبل أن ي،هذا نعم فيه توضيح وتبيان: نقول، وتش;يها بهذه العيوب
أما إن أبرأه من ½ عيب lهول، فإنه ال ، و\ ذلك فيصح مثل هذا،ُفْعِلمه بهذا العيب وهذا العيب ويش;يها بهذا االتفاق

و\ ½ حال فإنه ال �وز u أن ي�ئه من ½ عيب ،وهناك رواية إن ¤ن ال يعلم فإنه يصح ،وºن ¤ن يعلم فإنه ال يصح، يصح
  .أو ال يصح مثل هذا ال�ط ويثبت u اGيار وهذا أدق،ولlه

  )R( ا]لقة
  ـ واإلقالة ا�بيع وقبض ا²يار باب ـ

  :ا]لقة هذه �تويات
   أقسامه وذكر تعريفه: اGيار �
  .ا�جلس خيار :وقيل ا�جلس R للمتبايع[ اGيار: األول القسم �
   ال�ط خيار: اhا¨ القسم �
   ا5اب ذاه R ا�همة ا�سائل من �
  .الكتاب ^ قراءة �
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  :أقسامه وذكر تعريفه: ا²يار *
üذكره يأ R ا�ا�ة ا�عامالت عقود R وليس مصدرا ؛ألن اختيار ا�صدر منه اختيارا اختار مصدر اسم وهو و³وه، ا5يع.  

 أو وºتمامه ا5يع إمضاء ±يع اإلمضاء إما األمرين خ� طلب هو أو، الفسخ وأ اإلمضاء إما األمرين أحد اختيار :ومعناه
 أو يوم[ أو يوم مدة اGيار ويش;ط سلعة يش;ي أو، ا�جلس R دام ما اGيار u فيكون السلعة يش;ي أن: ومثاU .الفسخ
   .ثالثة

 إ� ذلك من أك0 إ� غ�ه وأوصلها ،أقسام ثمانية إ� ا�ؤلف أوصلها ،األنواع من عدد اآلن سنأخذ كما :أقسام وا²يار
 أنواع من وغ�ها الغù وخيار ا<دليس وخيار الع[ وخيار ال�ط وخيار ا�جلس خيار منها ،أك0 أو قسما ع� âسة
 ب[ الرضا ا5يع �وط من أن عرفنا وقد، االرض تمام فيه أيضا وهو، ال�يعة sاسن مناGيار  وم�وعية ،اGيار

 اqكيم فالشارع، بÎعة أو فجأة أو بغتة يأü أحيانا ا5يع ألن، الرضا متما فيحقق ا×دف هذا �قق فاGيار، عاقدينتا�
 هذا R ويفكر يتأمل الوقت من فسحة لإلنسان يكون حÄ ،استعجال وعدم تروي R ا�اس �كون ؛اGيار هذا �ع
 وظاهرة واضحة اGيار وعيةفم� كب� بمبلغ كب�ا عقدا العقد ¤ن فإذا، كب�ا أو يس�ا عقدا ¤ن سواء، عقده اTي العقد
 قد األرض وهذه ريال؛ مليون أو ألف سبعمائة أو ألف âسمائة بقيمة، العقاري ا�كتب R وهو أرضا اش;ى مثال فلو،فيه
 بدا ثم القطعة هذه �يت مثال قال فلو،اGيار فله ا�جلس R دام فما ،يش;يها أن يريد ا�كتب R اآلن وهو ،قبل من رآها
u ي من أك� مبلغها ألن إما،تناسبه الأنهاTا أقل مساحتها أو ،يستطيع اá دام فما ،ا��رات من ذلك غ� أو، �تاجه R 

 أن الرجولة من ليس يقول فبعضهم ،القطعة هذه يش;ي بأن رجُ�  وال لزميُ  وال، باألبدان يتفرقا حÄ اGيار u فإن ا�جلس
 أو، ا�جلس R دام ما اGيار u وºنما ،ينب� ال فهذا، األلفاظ ببعض رجهُ�  فيبدأ ،�ائك عن ت;اجع أو �مك عن ت;اجع
 ،��ه أو بألفاظ عليه ويتلفظ و�رجه بال�اء ويلزمه بعضهم فيأü ،السلع من سلعة أي يش;ي أن يريد السوق R ¤ن

 أن شك ال، إ�اء ا5يع \ فيلجئه ذلك ³و أو، وال�اء ا5يع R خ�ة عنده ليس أنه أو، حياء عنده الشخص ¤ن إذا خاصة
  . تنب� ال ال� األسا�ب من هذا
   :ا²يار أنواع
  .ال�ط وخيار ا�جلس خيار اهللا شاء إن ا�حاØة هذه R فنأخذ، آخره إ�، الع[ وخيار، ال�ط وخيار، ا�جلس خيار

  : س�جلِ ا خيار وقيل سا�جلِ  ^ للمتبايعc ا²يار: األول القسم *
Çن بمعÍن يع± ا<بايع مÍن أي ،ا�لوس مÍي ا�Tن سواء، ا5يع عقد فيه يتم ا¤ R ن أو مكتب¤ R ن أو السوق¤ R 
 لم ما با²يار اHّيعان(  صn اهللا عليه وسلم   ا�É لقول ،ا�جلس R داما ما للمتبايع[ اGيار فيثبت ،ذلك غ� أو sل

 .  اqديث هذا بداللة)  يتفرقا
ً
 ُعرْ  تفرقا فإذا ، ا�جلس R داما ما للمتبايع[ اGيار يثبت إذا

ً
 ،ا5يع يلزم فإنه بأبدانهما فا

 ُعرْ  باألبدان ا<فرق أنه  اهللا رrه ا�ؤلف عليه مð ما الصحيح الضابطفيها؟ الضابط ما ا�فرق مسألة
ً
 جعل وقد، فا

 ا<فرق أن عرفنا إذن. الراجح خالف وهذا باألبدان وليس باألقوال ا<فرق به دا�را ا<فرق أن الفقهاء وبعض ا�الكية
  .باألقوال وليس باألبدان ا<فرق هو ا�عت�
 يكون األحÍم من كث� وcذلك ،العرف هو الضابط ،تفرقا ا�اس عّده ما نقول ؟باألبدان ا�فرق ^ الضابط ما فإذن

 ما ½، الُعرف أيضا فيها الضابط ا�سألة هذه ومثل، الُعرف فيه الضابط القبض وهو الÎقة q¤ Rرز، العرف فيها الضابط
  . العرف فيه فالضابط اللغة أو بال�ع �دد لم
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  :ال(ط خيار: اhا9 القسم *
 قال ،أك0 أو ثالثة أو يوم[ أو يوم �دة اGيار £ وقال، مثال سيارة فاش;ى ،ا�جلس خيار R دام ما معلومة مدة يش;ط أن

 لم ما طالت ولو �وز أنه ا�قصود، أيام بثالثة حدده الفقهاء وبعض ،ا�ذهب R اGالف إ� إشارة ،طويلة ولو مدة:  ا�ؤلف
  .سيأü كما حيلة ا�دة تكن
 فبعض ،عليها ا<عاقد تم ال� الصفقة طبيعة وحسب ،عليه يتفقان ما حسب أك0 أو يوم[ أو يوم �دة اGيار اش;اط �وز

 اش;ى فهو ،جوانبها Êيع من ا�سألة يدرس حÄ مثال أيام ع�ة إال يكفيها ال الصفقات وبعض ،يوم يكفيها الصفقات
 لعموم ،الصحيحة ال�وط من وهو ،اGيار أنواع من أيضا فهذا، lهولة مدة تكن ال معلومة مدة اGيار واش;ط السلعة
 معÇ ما"قرض ^ ل~بح حيلة عقد ^ يكن لم ما:  "قال)   bوطهم عند ا�سلمون: (   صn اهللا عليه وسلم  ا�É قول
 األحÍم من ألن، قرض R ل�بح وسيلة اGيار يكون ال أي "قرض ^ ل~بح حيلة عقد ^ يكن لم ما: "ا�ؤلف قول

 R ل�بح حيلة اGيار ¤ن إذا نهأ ا�سألة؛ هذه خصوص R باختصار هذا إ� وأش�، ربا فهو منفعة جر قرض ½ أن ا�تقررة
 R هو اGيار هذا لكن اGيار فاش;ط، ا5يت £ دÀ رُ تَ  اhمن لك رددت ما مÄ وقال ،ألف ئةابم بيته باعه لو:  مثالً  قرض
 هو هذا ألن. آالف وع�ة ألف ئةام وأوفيك، ألف ئةام أقرض± u: يقول أن يستطيع ال ألنه، قرض R ل�بح حيلة عقد
 جر اTي القرض من هذا ألن ؛اàار سكÇ ومنفعة، ألف ئةاا� وأعطيك ألف ئةام أقرض±: يقول أن يستطيع وال، باالر
 
ً
 إ� ترد اhمن لك رددت ما مÄ أ¨ \ ،ألف ئةابم ا5يت هذا بعتك:وقال ،اqيلة هذه فا´ذ ،ذلك يفعل أن يستطع ال، نفعا

  .يصح فال قرض R ل�بح حيلة عقد R هو اTي اGيار �ط فهذا ،ف;ةال هذه R ا5يت بسكÇ هو وينتفع ،ا5يت
  : اHاب هذا ^ ا�همة ا�سائل من *
 ا²يار ب(ط لكن سلعة اشoى هو ،السلعة ملكية يكون �ن ،ال(ط وخيار ا�جلس خيار ا²يارين مدة ^ الِملك ـ
  الِملك؟ يكون �ن ال(ط خيار أو ا�جلس خيار سواء،

 يكون ا²يارين مدة ^ الِملك أن أعلم واهللا الراجح وهو ا�ؤلف عليه مð اTي لكن :أقوال V خالفية لةا�سأ
oل ما يللمشv ل ؟ تفريعاته � وما ا�àقول ا Éاهللا عليه وسلم   ا� nعبدا باع من: (  ص Uمال و Uإال للبائع فما 

 قال العبد مع اTي ا�ال R ال	م وºنما يعَ نِ  العبد ألن العبد R ليس ال	م. سألةا� R األدلة أحد هذا)  ا�بتاع يشoطه أن
 بمجرد ،باش;اطه ا�ش;ي أو للمبتاع صار أنه اàاللة وجه)  ا�بتاع يشoطه أن إال للبائع فماU مال وU عبدا باع من: (

  .ال�ط خيار R للمش;ي يكون الِملك إذن ،u ملÍ صار اش;اطه
 V ا�فريعات ما والضمان جاGرا بقاعدة واالستدالل با<فريعات ويتضح" bط X يشمل عمومه ^ وهو: "ا�ؤلف قال 

 \ ت;تب فقهية فروع هناك.  للمش;ي يكون ا�دة هذه R لكالمِ  أن و� ؟ا�سألة هذه V يoتب ماذا أو ؟ا�سألة هذه
  : منها األساس هذا
Q  .قسم[ إ� تقسيمه يمكن ماءوا� : ا®ماء  :  
 ووh¤ àمرة ا�نفصل ا�ماء إذن،للمش;ي ا�دة هذه R ا�لك أن تقرر هلكِ مِ  نماء ألنه للمش;ي ويكون:ا�نفصل ا®ماء -أ

 نماء ألنه للمش;ى يكون ا�نفصل ا�ماء فهذا ،وàت الشاة أن أو أثمرت الشجرة مثال لو ،للمش;ي يكون الشاة
  .بالضمان اGراج لقاعدة تطبيقا ،u ا�ماء يكون فإنه ،لضمنه تلف لو أنه كما،ملكه

�عذر": قال ا5يع ردî  أو رجع لو حالة R للبائع يكون أنه ا�ؤلف عليه مð اTي :ا�تصل ا®ماء -ب Uلة هذه" انفصاÊ 
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  .ا5اب هذا R ا�سائل من
  الكتاب ^ قراءة* 

 ا�زء وهو اGيار باب عن سيتحدث ا5اب هذا R إذن" واإلقالة ا�بيع وقبض ا²يار باب: " قال  تعا� اهللا رrه  ا�ؤلف
. األك0 ا�سائل فيه ذكر اTي هو اGيار فباب، واإلقالة القبض أحÍم ا�بيع قبض عن أيضا وسيتحدث، ا5اب هذا R األك�
 طلب أي"،  اختار مصدر اسم فاGيار مصدر أو مصدر سما نقول أن ب[ الفرق وعرفنا "اختار مصدر اسم:  ا²يار: "قال
  : أقسام ثمانية وهو والفسخ اإلمضاء من األمرين خ~

 ^ سا�جلِ  خيار يثبت ،ا�بايع مÎن هنا وا�راد ا�لوس مÍن يعÇ ا�لوس موضع الالم بكÉ.  سا�جلِ  خيار:  األول
 ،اآلخر أحدهما ~¾ Ûُ  أو ¯يعا وÌنا يتفرقا لم ما با²يار منهما واحد فÚ الرجالن تبايع إذا: (  يرفعه عمر ابن ]ديث ،اHيع
 أشياء هناك" الكتابة اHيع من يستثª لكن. عليه متفق) اHيع وجب فقد ذلك V فتبايعا اآلخر أحدهما خ~m  فإن

 ا5ائع مثال، العقد طر� تو� R مÍن ال ألنه" العقد طرÝ وتوÜ الكتابة اHيع من يستثª لكن"، ا5يع عقد من مستثناة
 ألنه" ال(اء قبل تهيÔ mر¾  اعoف أو عليه يعتق من وbاء. "ا�ؤلف عليه مð ما هذا العقد طر� وتو� ،واحد وا�ش;ي
 يثبت زمةالال العقود أو ا�عاوضات عقود ½ نقول ،العقود من ا5يع مثل يعÇ" بمعناه الصلح وHÌيع. "اqالة R حرا أصبح
 عنه صا]ه ثم عc أو بدين أقر لو كما ،بمعناه الصلح وHÌيع"، ³وها أو اإلجارة عقد أو ا5يع عقد مثل ،اGيار فيها

 وا¿بة الoاÒ وقسمة: "قال، معاوضة عقد أنه \ فكيî يُ  حاالته بعض R أنه منها، أنواع \ يأü الصلح يعÇ" بعوض
V يع من نوع ألنها" با5يع أي هب تلحق أيضا وهذه" عوضHو�بيٍع ،ا  

ً
 قالوا وTا، ا5يع عقد مثل اإلجارة فعقد" إجارة أيضا

R يع أشبهت معاوضة عقد ألنها"،  ا�نافع بيع �: تعريفهاHف و�ذا اÞال  mخيار أما؛ا�جلس خيار فيهما فيثبت" ملَ والس 
 R ا<قابض فيه يش;ط والÔف، مدة فيه ال�ط خيار أي نهأل، ا�ؤلف عليه مð ما حسب يثبت فال سيأü كما ال�ط
 ال ألنه؛ والسلم الÔف أيضا هفي فيثبت ا�جلس خيار وأما، ا�جلس R ا�ال رأس قبض فيه يش;ط السلم كذلك، ا�جلس
 العقود سائر ندو ،¿ما اHيع �ناول والسلم الÞف و�ذا"، ا�جلس R دام ما ا�جلس R هو وºنما، تفرق عليه ي;تب

 ßن معناهما ^ ومن ا�تبايعc من ولÚ ،ا�عاوضات عقود R يثبت فإنما .والضمان ،والرهن ،والوقف ، وا]والة،  �lساقاة
 مÎن من" بأبدانهما ُعرفا يتفرقا لم ما هنا ا�ؤلف ذكره اTي الضابط هو هذا إذن" بأبدانهما عرفا يتفرقا لم ما ،ا²يار تقدم

 R يكون أن لكم ذكرت ما مثل عÔنا و� ،ووقته عÔه حسب أمثلة يذكر اآلن بدأ" واسع مÎن ^ lنا فإن، ا�بايع
 فإن: "أقرأها األمثلة بعض ذكر هنا وا�ؤلف، وهكذا منه Hرج بأن sل R يكون أن أو منه Hرج بأن، مثال عقار مكتب

 ،وبيوت Ñالس ذات كب~ة دار ^ lنا و�ن، خطوات لصاحبه مستدبرا أحدهما يمÍ فبأن كصحراء واسع مÎن ^ lنا
 صعد فإذا صغ~ة دار ^ lنا و�ن ةٍ فm ُص  ¡و إ� أو" غرفة إ� غرفة من واسع بيت R يع±" بيت إ� بيت من يفارقه فبأن

 أيام ع�ة أو أيام بعةأر و� سفينة R العقد يكون قد" كب~ة سفينة ^ lنا و�ن افoقا فقد منها خرج أو السطح أحدهما
Äيار ينقطع مGنا و�ن:"ا�ؤلف ذكر كما بأن ينقطع ؟اl ^ نا إن أعالها أحدهما فبصعود كب~ة سفينةl وبالعكسأ أسفل، 
 ولو العقد بمحل بأبدانهما Hقائهما ،تفرقا يعد لم كحائط Ôاجز بينهما حجز لو،و منها أحدهما فبخروج صغ~ة lنت و�ن

 من هذه "أي ا²يار  نفياه و�ن" وا�Íن الزمان اختلف مهما ُعرفا باألبدان ا<فرق 	ه ذلك R الضابط يع±" ا�دة طالت
 أي أسقطاه أو"  اGيار سقط نفياه إن يع± "العقد بمجرد لزم ،بينهما خيار ال أن V تبايعا بأن اGيار نفيا يع± ا�سائل
 :لصاحبه قال أو ا�تبايعc أحد أي أحدهما أسقطه و�ن ،بإسقاطه فسقط اقدللع حق ا²يار ألن ،سقط العقد بعد ا²يار
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o؛ هو خياره سقط ،اخ àالف ²ياره إسقاط منه �صل لم ألنه اآلخر خيار وبá صاحبه "  
 �رم يقول ،الغرفة من خرج �يت قال ما بمجرد، العقد لزوم R يعجله أن �رم يعÇ" الفسخ خشية الفرقة و�رم": قال

 أنه \ sمول هذا ،العقد يتم حÄ   عنهما اهللا رÞ  خطوات يمú ¤ن أنه عمر ابن عن ورد ما، الفسخ خشية الفرقة
 R يعجله ال حÄ الفسخ خشية الفرقة Öرم إذن ، يستقيله أن خشية يفارقه أن u �ل ال أنه هو وا�x.  ا�x يصله لم

 و�ذا âنونه ال" أحدهما بموت اGيار ينقطع ،يورث ال يعÇ أنه ا�وت مسألة" حدهماأ بموت ا²يار وينقطع"،  القرار ا´اذ
 و�ذا" االش;اط مقتÂ هذا العقد ويلزم ،اGيار ينقطع إذن أيام اhالثة ا�دة مضت ،أيام ثالثة مثال اش;ط لو" مدته مضت
  " .خالف بال اHيع لزم تقدم كما تفرقا بأن" با<فرق ا�جلس خيار R ال	م هذا "تفرقا بأن مدته مضت

 خيار مدة ^ بعده أو العقد صلب ^ ا²يار ا�تعاقدان يشoط أي يشoطاه بأن ال(ط خيار: من أقسام ا²يار اhا9 القسم"
 ;طاش اhا¨ ا�وم R ،أيام ثالثة اGيار اش;ط ال�ط أو، ا�جلس خيار مدة R أو العقد صلب R ¤ن سواء يعÇ" ا�جلس
 ولو معلومة مدة اش;ط ال(ط أو ا�جلس خيار مدة ^ بعده أو العقد صلب ^" إذن وهكذا أيام âسة أو أيام أربعة
 السالم عليه لقول سيأü كما حيلة تكن لم ما طويلة ولو معلومة مدة اش;اط يصح أنه ا�ؤلف عليه مð ما هذا "طويلة

  ). bوطهم V ا�سلمون : (
 اش;ط قال لو" Ñهول أجل إ� وال لالش;اط sل ال؛ العقد لزوم بعد أي العقد لزوم بعد اشoاطه يصح وال" : مسائل وهنا
 وقد" اHيع يصح وال فيحرم قرض ^ ل~بح حيلة عقد ^ وال"، جهالة فيه ألن يصح ال هذا مدة يذكر ولم ال�ط خيار
 أي، وابتداؤها" – تعا� اهللا رrه  قاسم ابن حاشية R موجود هو وأيضا ال�ح R قرض R ل�بح حيلة عقد تفس� أخذنا
 لزم يفسخ ولم ا²يار مدة أي مدته مضت و�ذا ،طاشoُ  حc فمن و�ال ،العقد ^ طbُ  إن ،العقد من ا²يار مدة ابتداء
 قطع أي قطعاه أو" ا5يع ميلز فإنه ا�دة ومضت أيام ثالثة اش;ط ،ال�ط خيار R هنا ال	م اGيار مدة مضت إذا" اHيع

 من معناه R ¤ن وما  "اHيع ^ ال(ط خيار ويثبت يشoطاه لم لو كما اHيع لزمو" اGيار بطل أي" بطل ا²يار ا�تعاقدين
 أو عc عن بعوض lلصلح اHيع بمعª أي" بعوض ا×بة ا5يع بمعÇ يع±" بمعناه وا¿بة والقسمة والصلح" ا�عاوضات عقود
 وال: "قال أخرى، مسألة إ� ننتقل. "ا³مة ^ اإلجارة وÝ اHيع من أنواع ألنها ،اhواب وهبة الoاÒ وقسمة ،به مقر دين
 R ا<قابض ×ما يش;ط أنه تقدم كما والسلم فالÔف" و�فالة وضمان مَ لوسَ  كÞف ذكر ما غ~ ^ ال(ط خيار يثبت

 ألحدهما bطاه و�ن و�يلc ولو للمتعاقدين bطه ويصح"، ا<قابض �ط هوو ال�ط هذا تيفو}  اGيار واش;اط ا�جلس
 تراضيا فكيفما ¿ما ا]ق ألن؛ وحده ا²يار U وثبت"، يصح فهذا ا�ش;ي أو للبائع لواحد اGيار ¤ن لو" صح صاحبه دون
 بعدها ما يدخل فال ،الغاية النتهاء إ� نأل" الليل أو الغد أول أي" بأوU ويسقط، صح الليل أو الغد إ� bطاه و�ن ،جاز به

 "lلطالق، سخطه ومع ،اآلخر صاحبه غيبة مع ولو الفسخ ا²يار U �ن و�وز، وقتها بدخول يسقط صالة و��، قبلها فيما
Çن لو يع¤ Äتراضوا ألنهم؛ بالفسخ راض غ� ¤ن أو ،موجود غ� اآلخر ح R يار فيثبت ،اش;اطه \ ا5دايةGن ا� u 
 يكون؟ �ن ا�لك مسألة هذه" للمشoي ا�جلس وخيار ال(ط خيار أي، ا²يارين مدة ا�بيع ^ لكوالمِ "، اGيار

 من: (  -  السالم عليه - لقوU" ألحدهما أو ¿ما ا²يار lن سواء"، للمش;ي يكون ا�لك أن ا�ؤلف مð إذن، للمش;ي
 وهو ،باشoاطه للمبتاع ا�ال فجعل"، اàاللة وجه فهذا.  مسلم رواه)  ا�بتاع يشoطه أن إال للبائع فماU مال وU عبدا باع
 ا�نفصل ا�بيع نماء أي نماؤه وU" القول هذا \ ي;تب ما هذا "نماؤه ا�شoي أي وU ،ا²يار بيع فشمل، بيع X ^ ?م

: (  ]ديث، ضمانه ^ ا اخل ملكه نماء ألنه ،بعد خاهفس وU ،ا²يارين مدة ^ و�سبه"، منفصل نماء فاhمرة "hlمرة
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�عذر ؛الفسخ مع العc يتبع فإنه" ،اàابة سمنت لو" نمَ lلس¾  ا�تصل ا®ماء وأما.  الoمذي صححه)  بالضمان ا²راج 
،Uف يصح وال و�رم انفصاÞعوضه ^ وال، ا�بيع ^ أحدهما ت cفال، اآلخر إذن بغ~ ا²يارين مدة ^ أي فيها ا�ع 
 زمن ا�عc اhمن ^ اHائع يتÞف وال، U آجره كأن"، ×ما اGيار ألن "معه إال اHائع إذن بغ~ ا�بيع ^ ا�شoي يتÞف
 ا<Ôف ¤ن إذا" ا�بيع äربة بغ~ ا�Þف lن إذا هذا عينا به منه استأجر كأن، معه أو ا�شoي بإذن إال ا²يارين
 يبطل لم Hنها قدر vعلم دابة وحلب، س~ها vنظر دابة كر�وب �جربته بها تÞف فإن" ،ذلك يصح فإنه ا�بيع <جربة
  . "خياره

  )0( ا]لقة
 وخيار ا<دليس وخيار الغù خيار: اGيار أقسام بقية ونستكمل، ال�ط وخيار ا�جلس خيار ا�اضية اqلقة R أخذنا
  .العيب

  :ا]لقة هذه �تويات
   الغù خيار: الثاh القسم �
  . ا<دليس خيار: اGيار أقسام من: الرابع القسم �
   العيب خيار هو:اGيار أقسام من :اGامس القسم �
  .ا�حاØة هذه R ا�ؤلف ذكره ما، الكتاب R قراءة �

  :الغæ خيار: اhالث القسم* 
ùديعة هو والغGا R مس[ سلعة يش;ي مثال �يث ؛ا5يعÈ و� ئةابم سلعة يش;ي أو، مثال ع�ين الإ تساوي ال و� 

  ،بيعه R مغبونا الشخص هذا فيعت�، السوق R يُباع áا بأك0 اش;ى فيكون، âس[ إال تساوي ال
ùي ا�عت� الغTا u يارGا�اس عّده ما هو: ا R ا<جار عّده فما ،غبنا ا<جار عّده وما، غبنا عرفهم R فهو غبنا عرفهم 
ùء أما، غúإذاف ،فيه فيُتسامح اليس� ال ùيثبت فإنه غ u خيار ùالغ.  
 :واhاhة ا®اجش زيادة:واhانية الر�بان à¾ لَ تَ :األوä الصورة فذكر: ا�بايع ^ الغæ فيها �صل ا�ؤلف ذكرها صور ثالث

  . معناها سأب[ صورة ½ و� سoسلا�
 ا�دينة سوق R ا�دينة إ� القرى من السلع �لبون اTين للسلع ا�ا5ون هم رcبانوال :الر�بان لà¾ تَ  و�:  األو¸ الصورة

 ويش;ون، فيتلقونهم السوق يدخلوا أن قبل ،ا�اس بعض يأü ا�ا5ون فهؤالء ،السوق إ� األغنام �لبون ا5ادية أهل أو،
 وأو�ك السوق سعر يعرفون أو�ك ألن ؛السوق سعر من بأقل منهم يش;وا أن ذلك R فالغالب، السوق دخو×م قبل منهم

 عن ا�x جاء وTلك ،السوق أهل \ أيضا السعر ويرفعون ال�اء هذا R فيغبنونهم بأقل منهم فيش;ون ،عنه بعيدون
 من أ اTي لبا�ا أ وºذا ) بلَ ا�َ  تلقوا ال( :  لفظ و� ) الر�بان تلقوا ال( :  صn اهللا عليه وسلم   ا�É قول R ذلك

 ألنه ؛اGيار فله ،بأك0 تباعال� باعها قبل دخوu السوق  سلعته أن ووجد ،السوق أ إذا ذلك ³و أو ا5ادية من أو القرية
R الة هذهqن ما مثل، معا�ة تطبيقات أيضا الصورة و×ذه، مغبونا أصبح ا¤ R بان تل�يُ  السابقcوغ�هم ا�زارع[ الر، 

  . اqكم نفس تأخذ السلع من سلعة ألي ا�ا5ون أو لقواتُ  لو الوقت هذا R ارعونا�ز كذلك
 وقد ا�اجش هو هذا ،�اءها يريد ال وهو ،ا�ساومة عند السلعة سعر R يزيد من وا�اجش :ا®اجش زيادة:اhانيةالصورة 

 ½، ا�ساوم[ ب[ جاء اTي الشخص فهذا ) تناجشوا ال( :  صn اهللا عليه وسلم   ا�É قول R ذلك عن ا�x جاء
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 ا5ائع مصلحة يريد وºنما ها؛ء�ا يريد ال وهو السلعة R يزيد ناجش هناك يكون عندما R سعرها،السلعة R يزيد
  . الغù خيار u يثبت ذلك u تب[ إذا بذلك فإنه ،به تباع أن ا�ف;ض السعر من أ\ بسعر فيش;ي
 R ا�فاوضة �سن ال ،يماكس �سن وال بالقيمة ا�اهل وهو، واطمأن استأمن اTي وا�س;سل:oسل�سا: اhاhة الصورة
، الغù خيار u أيضا يثبت فإنه غù إذا ،يماكس �سن وال القيمة �هل الصفة بهذه هو اTي الشخص فهذا، ال�اءو ا5يع
 ال أخرى صور وهناك. )خديعة ال يع¹ خالبة ال فقل تبع إذا( الرجل ذلك صn اهللا عليه وسلم   ا�É أرشد كما

Ôيار يتعلق ما هذا ،الصور هذه \ تقتÈ ùخيار أن أيضا ا�ؤلف ذكر وقد الغ æالغ V èاoال، Çأنه بمع Äتب[ ما م 
ùيثبت فإنه الغ u يارGا R ذلك .  

 حÄ شيئا �H بمعÇ دلسفيُ ، لمةالُظ  و� اàُلسة من مأخوذ وا<دليس : ا�دليس خيار: ا²يار أقسام من :الرابع القسم *
، اGيار به يثبت فال يؤثر ال اTي ا<دليس أما، اhمن R يزيد القيمة R يزيد اTي ا<دليس هو: فيه والضابط ، سعره يزيد
   .ا<دليس خيار u بتيث ،ا�دلس الúء هذا اش;ى �ن يثبت، القيمة به وتزيد اhمن به يزيد اTي ا<دليس لكن
  :ليسدا< خيار \ اqاØ العR Ô بأمثلة نمثل
  .ا<دليس أنواع من نوع هذا ،فأخفاها عيوب بها السيارة أن لو 
 \ عالمة يكون اTي اàخان Hرج ال حÄ اhقيل ا�وع من بزيت فأ ،ا�كينة أو ا�حر�ت تالفة مثال السيارة أن لو 

  .با�اس وا<غرير والغش ا<دليس من نوع فهذا ،خروجه بدون ثالثة أو يوم[ تستمر حÄ، مثال ا�كينة تلف
 من أيضا نوع فهذا ،السوق R بيعه عند نشيطا يكون حÄ مقوية اإبرً  أعطاه ،ا�ريض اqيوان مثال أعطى لو كذلك 

  . ا<دليس
لب ال حÄ عليها ربط Çيع ،اqديث R جاء كما ،واإلبل الغنم أ� لو أيضا حÄ وهكذا 

ُ
Ö ]إذا ثم، ثالثة أو يوم  إ� أ

  . ا<دليس من أيضا نوع فهذا ا�وم حليب هو هذا أن ا�اس فيظن ،كث� حليب فيها فإذا السوق
  :العيب خيار: ا²يار أقسام من ا²امس القسم *

 العيب وهذا ،عيبا فيها أن للمش;ي تب[ ثم ةسلع باع فإذا ،اhمن يُنِقص اTي العيب فيه الضابط نقول أيضا العيب خيار
 أن بعد u تب[ وºنما، قبل من بذلك يعلم يكن لم وهو ،العيب خيار للمش;ي يثبت اqالة هذه R فإنه ،اhمن ينقص
 هيمسك أن أراد فإن ،العيب خيار اqالة هذه u R فيثبت ،مشهور نوع وهو ،اGيار أنواع من أيضا فهذا، السلعة اش;ى

 ،ع�ون واhمان[ ئةاا� ب[ فالفرق، فبثمان[ معيبا ¤ن وºذا ريال ئةابم وسليما صحيحا ¤ن إذا أنه بمعÇ، ذلك فله رشهبأ
 ،ا�ثال هذا R هنا الع�ون وهو الفقهاء يذكر كما األرش يأخذ أن فله، ذلك فله ا�بيع ويمسك يأخذها الع�ون فهذه
Úأو، السلعة \ وُيب u ي وهو، ا5يع فسخ خيارTاآلن عنه نتحدث ا .  
ûيار أنواع باGاهللا شاء إن سنأخذها ا R ةØالقادمة ا�حا Äالكتاب وح R تتم الفائدة نقرأ .  

  الكتاب ^ قراءة *
 "العادة عن Ûرج غبنا ا�بيع ^ غæ إذا":  قال فÎه ثم "الغæ خيار ا²يار؛ أقسام من اhالث": ـ اهللا رrه ـ ا�ؤلف قال
 فÎه الُعرف؟ أو العادة إ� نلجأ �اذا، العادة عن Hرج غبنا ،اGيار به يثبت اTي الغù ضابط أنه لكم ذكرت اTي فهذا

 هل ؟ذلك ^ الضابط هو ما :قائل يقول قد، بربع وال بنصف وال بثلث ال يع± "بتحديده ال(ع يرد لم ألنه":  قال ا�ؤلف
 الفقهاء بعض عند الضابط هذا ؟الضابط هو هذا هل بست[ تباع و� ،بتسع[ أو ئةابم ;ىاش مثال ؟القيمة ثلث هو
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 هو بما ُ�دد وºنما، ³دده فال بتحديده ال�ع يرد لم عندما، الصحيح وهذا والعرف العادة الضابط قال ا�ؤلف لكن؛
 مثال السوق R يباع áا أك0 أنها السوق R يباع ما وºنما ،بكذا اش;اها أنه ا�قصود وليس، غù أنه عليه ومتعارف معتاد

 غبنا ا�اس عده ما بالغù ا�راد أن ا�سألة R مهمة نقطة فهذه بكذا فباعها بكذا اش;اها أنه ال ،با�صف أو اhلثب
 R ينحÔ ال نهأ ذكرت كما"صور ثالث وU"،العرف إ� فيه جعفرُ  بتحديده ال�ع يرد لم ألنه ؛السوق R ا�اس يبتاعه فيما
 -صµ اهللا عليه وسلم   -  لقوU الر�بان تلà إحداها"،  الغù فيها �صل هأن فيها الغالب اhالث هذه لكن ،اhالث هذه
 أ إذا ؛تلÚَ المُ  باعها ال� السلعة صاحب أ إذا  ) با²يار فهو السوق سيده أé فإذا فاشoى تلقاه فمن ا�لب تلقوا ال: ( 

  . مسلم رواه باGيار وفه السوق
 اhانية إذن  "مواطأة بال ولو ال(اء يريد ال ا³ي" هو و ا�اجش يع± فÎّه ثم  "ا®اجش بزيادة: بقوU إvها ا�شار واhانية"

 يريد ال وهو، السلعة R يزيد اTي هو ا�اجش يع± ،مواطأة بال ولو �اء يريد ال اTي ،ا�اجش بزيادة: بقوu إ�ها ا�شار
 .نيوع� ئةابم يقول هذا ثم ،وع�ة ئةابم فيقول ئةابم :ا�اس يقول، �اءً  يريد ال اTي بأنه ا�ؤلف فÎه وذلك ،�اءها

 ا®اجش بزيادة بقوU إvها ا�شار اhانية"  إذن ،السعر زيادة يريد وºنما ال�اء يريد ال وهو وهكذا [وثالث ئةابم :يقول هو
 يقول ،¤ذب وهو كذا أعطيت ا�جش أنواع من يع±  "lذب وهو كذا أعطيت ومنه ،مواطأة بال لوو bاء يريد ال ا³ي
 أنواع من فهذا"  ا�شoي �غرير lذب وهو"  كذا أعطيت ومنه ا�جش من نوع فهذا ،يكذب وهو ئةابم م± سيمت مثال

  . ا�حرم واGداع ا<غرير
 وال القيمة لهِ جَ  من وهو" : قال فÎه ا�س;سل الغù خيار فيها يثبت ال� الصور نم يع±.  "وا�سoسل بقوU ذكرها اhاhة"

:  يقول الصور هذه R يع±  "إمساك مع رشأ وال ا²يار U ثبت æغُ  فإذا ؛واستأنس اطمأن إذا اسoسل إن ،يماكس �سن
  . اGيار u فيثبت الغu ù تب[ ما مè" Äالoا V وخياره حكمه �رم والغæ"  الغù خيار R  "إمساك مع رشأ ال"
 به يزيد بما فيثبت الضابط وهذا"اhمن به يزيد بما فيثبت لمةالُظ  و� لسةا ê  من ا�دليس خيار:  ا²يار أقسام من الرابع"

 أمثلة يذكر اآلن وا�ؤلف" وäعيده ا�ارية شعر كتسويد"اhمن به يزيد بما فيثبت ،اhمن يزيد اTي ا<دليس يع±، اhمن
R الرقيق بيع R ا�ارية شعر كتسويد":  قال كذلك الشعر جعد أو السعر تزيد م�ة هذا فإن الشعر سود إذا أنها ،وقته 

ع، السبط ضد وهو جعدا جعله أي ،وäعيده  يع±"  للبيع عرضها عند و�رساU ،الرë به تدور ا³ي ا�اء أي ،الرë ماء ̄و
 ذلك أن ا�شoي فيظن"  ا<دليس من نوع وهذا  "ذلك حc الرë دوران اشتد حبسه بعد أرسله إذا نهأل" قوية آلة أنها

 اGيار u ثبت ا<دليس u وتب[ اش;اها بعدما جربها إذا  "ا²يار U ثبت ا�دليس U تبc فإذا ،اhمن ^ فìيد ?دتها
 فمن ،والغنم اإلبل تÞوا ال( :  يرفعه -رÒ اهللا عنه  – هريرة أí ]ديث، األنعام بهيمة عG ^ اللæ تÞية و�ذا"

 V ا�دليس وخيار.  عليه متفق)  تمر من وصا? ردها شاء و�ن أمسك شاء إن، �لبها أن بعد ،ا®ظرين á~ فهو ابتاعها
èاoاة إال الÞعلم منذ أيام ثالثة فيخ~ ا]ديث ^ جاء كما، ا� cحلبها إن سليم تمر صاع مع دور ،رشأ بال إمساك ب، 

  . ا�ذهب R قول وهذا"  ÔاU اللæ رد ويقبل ،فقيمته ا�مر عدم فإن
 يؤثر، العيب حكم R لكنه؛ عيبا يكون ال قد العيب بمعÇ وما يع± "بمعناه وما العيب خيار ا²يار أقسام من ا²امس"

 ما أو مثله هو وما يع± ،بمعناه هو وما للعيب ا�ؤلف عقده القسم هذا إذن، السلعة قيمة R يؤثر أو بالسلعة االنتفاع \
 اTي اليس� العيب أما  "?دة ا�بيع قيمة نقصيُ  ما" الضابط عن نتøم واآلن ضابطه يع±  "العيب أي وهو"  حكمه R هو
 R يؤثر اTي العيب R ال	م كنل ؛مثال مستعملة ¤نت إذا سلعة منه ´لو ال قد ،خيار به يثبت ال فهذا القيمة نقصيُ  ال
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 كتشفيُ  ال حÄ خاص نوع من زيتا فيها فوضع ،مثال تالفة السيارة مكينة ¤نت إذا األمثلة لكم Øبُت  ما مثل، السلعة
نيط نقصامُ  عرفهم ^ ا�جار عده فما، ?دة ا�بيع قيمة قصينُ  ما وهو"،  أيام بعد إال العيب هذا

ُ
  "فال ال وما به ا]كم أ

 لم إذا و، ا5يوع lاالت من lال أي R ،ا�جال هذا R ا�Gة أهل وهم أدرى ألنهم ؛القيمة ينقص أنه ا<جار عرف فا�عت�
 هذا كمرضه العيب، و³وه اqيوان يع± "كمرضه والعيب":  قال عÔه من أمثلة ي�ب بدأ اآلن ا�ؤلف. فال كذلك يعدوه
" الرقيق زنا و زيادتهما أو وسن كأصبع عضو وفقد ،ا]يوانات ¯يع ^ حاالته ¯يع V كمرضه":  قال، اhمن ينقص عيب
 الرقيق ¤ن إذا "وïقته أمة أو عبد من ع(ا بلغ إذا الرقيق وزنا":  قال، العيوب من هو أيضا باهللا والعياذ الرقيق زنا ألن

 به باالنتفاع Hل ألنه ؛عيب أنه شك ال هذا ،ربيه كونه ،هربه يع±" و�باقه، مسكرا وbبه"،  العيوب من فهذا يÎق
 أو العيوب من ا�ؤلف عده"ا�عتاد عمله بيمينه يعمل ال أعÉ و�ونه"،العيوب من هذا كذلك  "الفراش ^ وبوU" وخدمته

 نوع أيضا أنه شك ال هذا، يع0 اqصان أو ا�مل كون"مر�وب وعðة ،كب~ ذكر ختان وعدم"العيوب من الوقت ذلك R عد
 اTي بصاحبه يشق أنه شك ال هذا،فيقف يمú أن يريده يتحرك ما الطريق R يقف أنه"¡وه و وحرنه"،العيوب أنواع من

 ويأخذ يرده أن يستطيع أنه بمعÇ، العيب خيار u يثبت فإنه ذلك u تب[ فإذا ،سعره يقل ،العيوب أنواع من نوع هذا، يقوده
 ال� العيوب أنواع من أنواع هذه ½  "وقرع وñف وطرش وخرس وحول ـ را�ة منه Hرج ـ وáر":  قال أيضا، اhمن
  و|ل".  اGيار بها فيثبت اhمن تنقص

َ
 ،العيب حكم R � ال� األمثلة من هذا "عرفا مبيعة دار ^ ما نقل مدة وطول ةمَ أ

 ،بالعيوب يلحق اTي أو ،العيوب أنواع من عنو هذا، جدا طويلة ستكون فيها نقليُ  ال� ا�دة لكن؛ عيبا اàار R ليس
 ا�شoي علم ذاإ"  فاqكم. السلعة بهذه االنتفاع \ يؤثر، العيب حكم R هو وºنما اqقيقة R عيبا ليس الúء فهذا

 ا�تبايعc ألن":  قال رش؟األ يأخذ �اذا ا<عليل؛ هذا يع± "تراضيا ا�تبايعc ألن ؛شاء إن رشهأب أمسكه العقد بعد العيب
 ومع ،اhمن من جزء يقابله منه جزء فÚ"،  ا�بيع Êيع مقابلة R ريال ئةام يع± "ا�بيع مقابلة ^ العوض أن V تراضيا
:  قال، رشاأل يعرف ا�ؤلف اآلن " رش؟األ يأخذ �اذا تعليل وهذا" رشاأل وهو ببدU الرجوع فله ،ا�بيع من جزء فات العيب

 من بينهما ما قسط ويؤخذ معيبا ثم ـ مثال ئةابم ـ صحيحا ا�بيع فيقوم والعيب الصحة قيمة بc ما سطق رشاأل أي وهو"
 وºنما اثن[ يقل لم اثن[ يكون رشاأل يع± "اhمن áمس رجع بثمانية ومعيبا بع(ة صحيحا مو¾ قُ  فإن" مّثل ا�ؤلف "اhمن
 بثمانية ومعيبا بع(ة صحيحا مو¾ قُ  فإن" : قال. ا�ؤلف ذكر كما ساGم � ع�ة من اثن[ اqقيقة R وهو ،اGمس قال
  " كث~ا أو lن قليال اhمن áمس رجع

  )ò( ا]لقة
  :ا]لقة هذه �تويات
  .ا�ؤلف ذكرها ال± األربعة األمانة بيوع أنواع عرض /   اhمن �ببتخ اGيار وهو اGيار أقسام من السادس القسم
  .القبض ألحÍم الكتاب R قراءة /   القبض و� ا5اب نفس  R مسألة /   الكتاب R قراءة

  .اhمن بتخي~ ا²يار وهو :ا²يار أقسام من السادس القسم *
 بيع و�، األمانة ببيوع الفقهاء عند ا�شهور، األمانة بيوع R ذلك ويتأ ، أك0 أو أقل اhمن بان ما مÄ ا�ؤلف ع� كما

 فيقول، مثال ا5ائع أمانة هو ا�رجع فيها يكون ال� األمانة ببيوع وا�راد ،ا�واضعة وبيع ال�cة وبيع ا�ةا�ر وبيع ا<و�ة
 فخذها، ئةابم اش;يتها أو، وع�ة ئةابم فخذها ،ئةابم اش;يتها أو ،ئةابم فخذها ،ئةابم السلعة هذه اش;يت: مثال ا5ائع

 يثبت فإنه ذكر ما خالف تب[ ما مÄ، األمانة بيوع ُسميت Tلك؛ الúء هذاب تكلم اTي أمانة فيها فا�رجع، بتسع[
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  .اqالة هذه R اGيار
   :ا�ؤلف ذكرها �ال األربعة األمانة بيوع أنواع عرض* 

  .وال�cة ا<و�ة وبيع ا�واضعة وبيع ا�را�ة بيع و� األمانة بيوع من أنواع
Q  /ة بيعvِْو� هذا، بثمنها السلعة فيو�ه ،ريال ئةابم خذهاف ،ريال ئةابم السلعة هذه اش;يت فيقول ،ماu برأس يبيعه أن: ا
  .ا<و�ة معÇ هو
ُ  أن: ال(�ة /  /  ي�cه السعر بنفس ،Èمس[ نصفها خذ فيقول، ألف ئةابم أرض اش;ى فمثال ،بقسطها السلعة c Rه�ِ ي

 نوع � ال� ال�cة معناه فهذا، السعر بنفس ا�صف R م� فادخل ،ئةام Èمس ا�; األرض هذه اش;يت قال أو ،فيها
  .العقود من عقد � ال� ذلك غ� أخرى مواضع R تطلق فال�cة وºال ،األمانة بيوع أنواع من
 برأس يبيعه أن و� ،ا�تقدمc الفقهاء عند ا�راÔة و�نما ،ا�عا�ين عند ا�را�ة ليست هنا بها وا�راد :ا�راÔة بيع /  1

 هو هذا: يقول، معلوم ربح فالع�ة، وع�ة ئةابم السلعة هذه فأبيعك ،ئةام السلعة هذه مال رأس فيقول ،معلوم وربح ا�ال
 فهذا، مثالً  وâسة ئةابم فخذها ،ئةابم اش;يتها أو، وع�ة ئةابم فخذها ،ئةابم اش;يتها وºنما ،غ�ه ربح عندي ليس رب�
  .األمانة بيوع أنواع من نوع هذا. فقط ا�قدار هذا هو السلعة هذه R رب� أقول يع± ا�را�ة بيع هو
R  / ُت  يع±، بتسع[ خذها، ئةابم يتها;شا السلعة هذه: قال فلو، ا�واضعة بيع السابقة الصورة يقابل :ا�واضعة بيعÎخ 

 معلوما يكون معينا مقدارا السلعة من فيضع، âسة فيها خÎُت  ،وتسع[ Èمسة خذها، ئةابم هذه أو ع�ة فيها
  .اGسارة حالة R أو الربح حالة R أكان سواء، األمانة بيوع من أيضا فهذا.للطرف[

 هذا يثبت ا]الة هذه ^ فإنه الصور؛ هذه ^ الواقع خالف تبc أو صادقا يكن لم أنه بعد فيما تبc لو األربعة األنواع هذه
 ا�بيع R ا<Ôف و�، مستقلة مسألة إ� ذلك بعد أنتقل ثم ا�وع هذا اhمن،نقرأ �ببتخ ياراG، ا²يار أنواع من ا®وع
 فصال عقد ،واإلقالة والقبض اGيار باب عن سيتøم أنه ا5اب أول R ا�ؤلف تكلم عندما، القبض باب وهو القبض بعد
R يار من ا�وع بهذا يتعلق ما أوال سنأخذ ،اإلقالة معه أتبع ثم القبضGبعده ما إ� ذلك بعد ننتقل ثم ا .  

  الكتاب ^ قراءة* 
 أو أقل اhمن بان م¦ اhمن ~ببتخ اHيع ^ خيار ا²يار أقسام من ـ ا�ؤلف ذكر كما ـ السادس": اهللا رrه ا�ؤلف قال
ðا أكß ة ^ األربعة أنواعه ^ ويثبت ،به أخ�vو� بيع و� ال(�ة وÝ ،ا�ال برأس عبي و�:  "قال، ا<و�ة فÎ ثم  "ا
 نصفها R السلعة هذه R م� أدخل قال أنه لك مثلت ما ومثل "نصفه إ� ينÞف وأ�bتك، اhمن من بقسطه بعضه
 وÈ  ."Ýمس[ نصفها خذ ئةماب السلعة هذه اش;ى" اhمن من بقسطه بعضه بيع و� ال(�ة وÝ":  قال، السعر بنفس
 مع "رهكُ  درهما ع(ة X ^ أربح أن V قال و�ن". الفقهاء عند با�را�ة ا�راد هو هذا "معلوم وربح بثمنه بيعه و� ا�راÔة

 كرهها لكنه ،ربوية صيغة � ال� ،ع� بأحد ع�ة بعتك :مثل صيغة كأنها، للصيغة كرهه ا�ؤلف لكن واحد ا�ؤدى أن
 ع�ة ½ R أربح أن \:قال وºن معلوم وربح بثمنه بيعه و� ا�را�ة و� ،صحيحة ا�عاملة هذه ¤نت وºن ،الصيغة �جرد
 بد وال" ا�واضعة معÇ هو هذا"  معلوم وخÉان ماU برأس بيعه و� ا�واضعة وÝ" ، فقط الصيغة �جرد يع± ،رهكُ  درهما

 ذكره وما ،يصح لم فات فإن ،اHيع ةلصح bط ذلك ألن ؛ا�ال رأس وا�شoي اHائع معرفة من األربع الصور أي ¯يعها ^
  .  "óمه آخر إ�...  م¦ أنه وا�ذهب ،ا�ذهب R رواية وهو،ا�قنع فيه عَ بِ تَ  األربع الصور ^ ا²يار ثبوت من

 ا�ذهب R القول يذكر اهللا رrه ا5هو¢، ا�� R اGالف يعرض ما نادرا وهو اGالف يعرض اهللا رrه ا5هو¢ فاآلن
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 ا�قنع فيها تبع ا�ؤلف ألن ؛كرذَ  ال� اqالة هذه مثل R، اآلخر القول يذكر ثم القول يذكر اqاالت بعض و� ،يلهوتعل
 قال ،ا�ذهب R يع± "رواية وهو ا�قنع فيه تبع األربع الصور ^ ا²يار ثبوت من ـ الزاد صاحب يع± ـ ذكره وما":قال

 خيار وال مواضعة ^ وينقصه مراÔة ^ قسطه طوُ� ، الزائد حط أقل ا�ال رأس بان م¦ أنه وا�ذهب":  اهللا رrه ا5هو¢
 ا<غرير من نوع فيها �صل أخرى مسألة عن ا�ؤلف تكلم ثم "بينة بال ا�ال رأس ^ غلطا بائع دعوى تقبل وال للمشoي
 بثمن السلعة اش;ى يع±" شهادته لقبَ تُ  ال ßن اشoى أو مؤجل بثمن السلعة اشoى و�ن":قال ا5يوع هذه مثل R واGداع
 ا<غرير من نوع هذا يقول، وثالث[ ئةابم اآلن خذها، وع�ين ئةابم عã هذه فالن يا: قال، وع�ين ئةام مثال مؤجل
 فسعرها با<قسيط سلعة اش;يت إذا ،أ\ سعره يكون ا�ؤجل اhمن أن ومعروف ،مؤجل بثمن السلعة اش;ى ألنه ؟�اذا
 من نوع هذا ،مؤجلة وع�ين ئةابم اش;اها لكنه ؛وع�ين ئةابم اش;اها نعم هو ،أ\ فسعرها مؤجلة سلعة اش;يت ؛أ\

 ßن اشoى أو مؤجل بثمن السلعة اشoى و�ن":  قال ،الصور من مثله R هو فيما أو ،اآلن ا�ؤلف يذكره اTي وهذا ،ا<غرير
 أو حيلة ثمنه من بأكð شيئا اشoى أو"،  sاباة هناك يكون أنه هؤالء R الغالب  "وجتهوز وابنه كأبيه U شهادته تقبل ال

 ½ "للمشoي ذلك يبc ولم ،به اشoاها ا³ي اhمن من بقسطها الصفقة بعض باع أو فات موسم أو ôصه لرغبة أو �اباة
�دليس والرد اإلمساك بc ا²يار فلمشoٍ  للثمن ~هبô ^" للمش;ي [تبُ  لم ا�عاملة هذه صاحبت ال� اqيثيات هذهl" 
 خيار وال �شoيV ا يؤجل أنه ،مؤجال اhمن بان إذا فيما وا�ذهب" ، وا<غرير ا<دليس من نو� ا�وع هذا أصبح كأنه
 اش;يتها أنا:قال ،لمش;يل [î تبُ  لم، ا�عاملة R حيثيات هناك ¤ن إذا أنه ا�قصود "وا�نت� اإلقناع ^ كما الÃر لزوال
 مؤجلة أنها للمش;ي يب[ ولم، مؤجلة اش;اها اqقيقة R وهو ،وثالث[ ئةابم خذها أو وع�ين ئةابم خذها وع�ين ئةابم

 لكنه وع�ين ئةابم اش;اها بالفعل أنه ينفعه وال اGيار فيه يثبت وا<غرير ا<دليس أنواع من نوع هذا نفإ ،نقدا وليست
  .مؤجلة وع�ين ئةابم ااش;اه
 أنه لو فمثال، الصفة R للخلف اGيار أو ا�ملة R ا�تبايع[ اختالف G¤ Rيار اGيار أنواع بعض ذكر بعد فيما ا�ؤلف
 الصفة فاختلفت، أسود لونها أو أصفر لونها وºذا جاء عندما ثم، أبيض مثال لونها السيارة هذه خذ: قال السلعة u وصف

 ¤ن فإذا ،فاسد أو صحيح �ط لفوات اGيار ذكر اqاشية و� ،الصفة R للخلف اGيار u فيثبت ،اhمن R يؤثر وهذا،
 R غرض اش;طه اTي لصاحبه ال�ط هذا ألن �اذا؟ ،فاسد أو صحيح ال�ط هذا ¤ن سواء ا�عاملة R �ط هناك

 نكت� ا�ؤلف ذكرها ال� اGيار أنواع من Êلة هذه. فاسدا ال�ط ¤ن لو حÄ، اGيار u يثبت فإنه ،فات فإذا ،اش;اطه
  .منها كرذُ  بما
  . القبض و� اHاب نفس  ^ مسألة *

 ا5يع يثبت فإنه سلعة باعه،ويلزم ا5يع يثبت فإنه ،الصيغة وتمت ،والقبول اإل�اب وتم ،وتعاقدا تبايعا إذا وا�ش;ي ا5ائع
 وا�ؤلف ،سلعة اش;ى إذا أنه بمعÇ ،يقبضها ح¦ السلعة هذه ^ ا�Þف U وز� ال أنه و� مسألة هنا لكن؛ويلزم
 ½ R � أو ؟الطعام R � أو؟وا�وزون ا�كيل R � هل ،طويل خالف فيها وا�سألة، ¤ألطعمة وا�وزون با�كيل خّصها
  .عند قراءة الكتاب  عنها ال	م ذكر سيأü ؟èء
  :و�قل سلعة اإلنسان يش;ي عندما

ً
 من لكن ؛u ملÍ صار الطعام وهذا ،ا5يع لزم فإنه الطعام هذا اش;ى عندما، طعاما

 اش;ى صاحبه، الرياض R وصاحبه جدة R الطعام: مثالً  قال لو، يقبضه حÄ فيه ا<Ôف u �وز ال أنه ا�تقررة األحÍم
 أن ذلك بعد يستطيع ثم، ويستلمه يقبضه حÄ فيه فيتÔ أن u �وز ال هذا صاحبه لكن، u ملÍ أصبح الطعام هذا
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 ال ربما، هذا R كث�ة حكم هناك ألن ،ويكتاu يقبضه حÄ فيه ا<Ôف u �ز لم أنه الشارع حكمة من وهذا ،يبيعه
  باعه اTي يطمع ربما، u يسلمه أن u يتيÎ ولم لشخص باعه فيكون ،قبضه من يتمكن

ً
 فالنا أن يعلم مثالً  فعندما، أوال

  .ا�تبايع[ ب[ خالف هناك فيصبح يسلمه فال، يطمع ربما باعه اTي السعر من أ\ بسعر بضاعته يبيع بدأ
  الكتاب ^ قراءة* 

 كيف يع± "قبضه به �صل وما ،قبضه قبل ا�بيع ^ ا�Þف ^ فصل":  ـ تعا� اهللا رrه ـ ا�ؤلف قال: القبض أحÎم
  عد فما ،الُعرف هو القبض R فا�عت� ،العرف فيه ا�عت� ضهاقب السلعة أن وسيأü ؟يقبض

ً
 R ³تاجه Tلك ؛قبض فهو قبضا

Ôالع Øاqك� بالقبض يس· فيما ،اqالقبض أو ،ا R و�ة السلعàية ا5طاقة تك� هل السيارة أو ،مثال اcا�مر R 
 مقام ويقوم، قبض أنه \ ا�اس تعارف ما، الُعرف هو به فا�عت� ،³تاجه، ا<طبيقات من ذلك وغ�، ؟ال أو ؟قبضها
 ألن "و¡وه مكيال اشoى ومن":  ا�ؤلف قال، فيه ا<Ôف u يصح ذلك وبعد ،القبض حكم يأخذ بذلك فإنه ،القبض
:  قال ) طعاما ابتاع من(  اqديث نص من أخذا ،القبض فيها يش;ط ال السلع وباû ،فقط و³وه ا�كيل R أنه يرى ا�ؤلف

 هناك يكن ولم يع±  "خيار ال حيث بالعقد ولزم اHيع صح، وا�زروع وا�عدود ا�وزون وهو و¡وه مكيال اشoى ومن"
 حوالة أو رهن أو إجارة أو هبة أو ببيع فيه تÞفه يصح ولم":  قال ؟ الفصل هذا Hص اTي اqكم هو وما العقد R خيار
 أو هبة أو ببيع فيه تÞفه يصح ولم":  قال ا5اب، هذا R ا�ؤلف عليه يؤcد أن ريدي اTي اqكم هو هذا" يقبضه ح¦

 لفظ و�" . عليه متفق) يستوفيه ح¦ يبعه فال طعاما ابتاع من: ( السالم عليه لقوU ،يقبضه ح¦ حوالة أو رهن أو إجارة
 ابن قال.  بالكيل يأخذه حÄ أي) يكتاU ح¦(:  و�سلم ، إÊا� اإلسالم شيخ وحÍه ،)يقبضه ح¦: ( اqاشية R كما

 وال يع± ، )مثله إال غ�ه أحسب وال(:  قال  عنهما اهللا رÞ  عباس ابن قول هذا) مثله إال غ�ه أحسب وال(:  عباس
 مثل ثلهام السلع ½ R أنه، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار أيضا هو وهذا، السلع ½ R فهو، مثله إال الطعام غ� أحسب
 ، )مثله إال غ�ه أحسب وال(: عباس ابن قال، بالكيل يأخذه حÄ أي )يكتاU ح¦: (و�سلم إÊا� الشيخ وحÍه.  الطعام
 هذا R  عنهما اهللا رÞ   عباس ابن قول يؤيد áا وهذا ،نكرة شيئا لفظة الحظ فهنا،" شيئا اش;يت إذا: "وألrد
 تبتاع حيث �مة هنا والسلع )السلع تباع أن نò(: داود وألÝ. )تقبضه ح¦ تبعه فال يئاش اشoيت إذا(: وألrد.  اqديث
Äعلة: "وغ�هما القيم وابن الشيخ قال رحا×م، إ� ا<جار �وزها ح xوال� العلة يب[ وهنا ا� � Çكمة بمعqا R هذا 

مه عن ا�ش;ي عجز أو، مهتسلي عن ا�ش;ي عجز القبض؛ قبل ا5يع عن ا�x علة ،ا�وضع
ّ
 عن ا5ائع يعجز فربما،تسل

  قد ا5ائع ألن ؛السلعة تسلم عن ا�ش;ي ويعجز ،السلعة تسليم
{
 قد،ربح قد ا�ش;ي رأى إذا سيما ال، يسلمه ال وقد مهيسل

 من �ط انتقاص وبأي اqجج من حجة بأي ،ا�بيع رد R يس� فإنه ،ربح قد رآه إذا ا�ش;ي تسليم عن ا5ائع يمتنع
 وهذا ،بأك0 يبيعه حÄ �اذا؟، ا5يع هذا يرد أن اإليمان ضعيف هو من �اول ،اqيثيات من حيثية فوات بأي أو ،ال�وط

 وفق \ معاملتهم و� ا�اس بيعات R األمور تس� حÄ ؛ا�اس عن األطماع هذه مثل قطع الشارع وTلك ،الطمع من
  . الب�ية األطماع هذه مثل فيه توجد ال ،sكم نظام
 R احتيال أو ¬حد إما ،ا5يع رد R يس� فإنه، ربح قد ا�ش;ي رأي إذا سيما ال ،يسلمه ال وقد يسلمه قد ا5ائع ألن: قال

 لم ما ربح عن با�x تأكد أيضا هذا أن إ� يش� اإلسالم شيخ فإن، أيضا يضمن لم ما ربح عن با�x وتأكد، الفسخ
 من Êلة هذه يع±. يضمن لم ما ربح عن با�x فيتأكد ،ضمانه R يدخل أن قبل باعه ثم ،ا�ش;ي يستلمه لم ألنه ؛يضمن

 الúء من ا<مكن هو معلوم هو كما والقبض. ا<Ôف قبل القبض اش;اط من اqكمة توضح ال� مكَ واqِ  ا<عليالت
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 حÄ اش;اها ال� السلعة هذه R ا�ش;ي تÔف يصح ال بضالق وهذا. بسطه ضد بيده فقبضه ،البسط ضدوهو ، اqيازة أو
 أو هبة أو ببيع ،فيه تÞفه يصح ولم": قال ا�ؤلف �م إ� نرجع.  فيها تÔفه يصح اqالة هذه R فإنه قبضها فإذا ،يقبضها
 ويصح.عليه متفق) هيستوفي ح¦ يبعه فال طعاما ابتاع من:(السالم عليه لقوU ،يقبضه ح¦ حوالة أو رهن أو إجارة
  ".به ووصية ،خلع وعوض،مهرا وجعله ،عتقه

 بيع أو ،بالعد بعد بيع أو ،بالوزن بوزن بيع أو ،بالكيل بكيل بيع ما قبض و�صل":  قال ؟ القبض �صل بمَ :مسألة أخرى
:  يرفعه عثمان ديث]" اTرع أو العد أو الكيل فيها حصل ال� األشياء هذه قبض به �صل بما فهذا  "ا³رع بذلك بذرع

 حق عليه من استنابة ويصح، نائبه أو مستحق حضور وbطه.  أ|د اإلمام رواه) فاكتل ابتعت و�ذا Úِ فَ  بعت إذا(
 Hتلف أيضا وهذا  "باذل V و¡وه ادوعدm  انووزm  الكيm  ومؤونة" ا�ؤونة، تكون من \ يع±" كيال ومؤونة ،للمستحق
 õٌ أمc حاذٌق õٌ ناقد يضمن وال" ا�ش;ي \ يكون وقد ا5ائع \ ا�ؤونة نيكو قد، الُعرف باختالف

ً
 أثناء حصل لو "خطأ

  أمينا حاذقا و�ن مثال اTهب R ا�قد يع±
ً
 ينقل وما ص�ة ^ القبض و�صل"  عرضا ا�ؤلف ذكرها ا�سألة هذه خطأ

،  وا�قود األثمان القبض R العرف يع± فهذا "بتناوU انثمواأل �واهرl يتناول فيما القبض و�صل ،بنقله وحيوان كثياب
 با<خلية العقار فقبض"  بال حائل بتخليته قبضه ،الشجر V واhمرة lلعقار ذكر ما غ~ أي وغ~ه ،ذلك فيه العرف إذ"
  . قبض فهو قبضا ا�اس عده فما وهكذا ،بالكيل ا�كيل وقبض،با�د بالقبض األثمان وقبض،

  )ö(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  )قراءة R الكتاب  /  اqكمة من Öريمه  /  حكمه /  أنواعه  /  تعريفه( الربا 
  ـ باب الرباـ 

ما دل ا�àل  إال ،األصل R العقود ا�ا�ة الصحة واإلباحةو، األصل R ا�عامالت اإلباحة وقد تقرر أن ،نبدأ R باب الربا
ذات كسب  ،دخلت ا�عاملة فإنها تعت� معاملة sرمة وºذا ،والربا هو من أعظم ا�حرمات ،\ Öريمه ¤لربا و الغرر

   .خبيث
  .أي علت } اْهَ÷mْت َوَرَبْت { كما قال تعا�  ،واالرتفاع هو الزيادة وا�مو :الربا ^ اللغة* 
  :تعريفات الرباR بتعريفات متعددة حسب اختالف ا�ذاهب  فر} عُ  :وÝ االصطالح 

  .كما هو عند ا]نابلةبأشياء õصوصة  ف بأنه الزيادةر} فعُ  _
  كما هو عند ا]نفيةباàين  ف بأنه الفضل اGا£ عن العوضر} وعُ  _
  .ورد ال�ع بتحريمها ،õتص بأشياء،ونسأ R أشياء  ،هو زيادة R أشياء:قال ،صاحب الكشافوعرفه  _
  بأشياء ورد ال�ع Ö Rريمها  ة فهو زيادة R أشيا ونسأ R أشياء õتصأنه Êع نوý الربا الفضل والنسيئ وتالحظون 

 وتالحظون أنه Êع ربا اàيون وربا ،õصوصة والزيادة \ اàين بمقابل األجل أنه الزيادة R أشياء عرفه بعض ا�عاÆين _

  . جلاألة \ اàين R مقابل والزياد فهو قال الزيادة R أشياء õصوصة ،أو ربا اàيون وربا ا5يوع ،الفضل
ألحد  R اqقيقة هذا ا<قسيم هو تقسيم .الفقهاء يقولون ربا الفضل وربا النسيئة الربا با<قسيم ا�شهور عند :أنواع الربا* 

  .أنواع الربا وهو ربا ا5يوع
يمكن أن  ،R باب القرض هنالفصل والفصول القادمة أو ما ستأخذو أن نقسم الربا حسب ما سندرسه R هذا ºذا أردناو 
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  .ربا ا يونو ربا اHيوع : هماcقسمc رئيس إ�نقسمه 
  .ا�قرر وهو اTي سندرسه R هذا، ربا النسيئةو فضلربا ال:  وينقسم إ� نوعc يوعربا اH هو /  ألولا®وع ا

وهذا هو ربا .ا ين ما lن سببهفيو لقرضاربا ا يون فيما lن سببه :  وينقسم إ� نوعc هو ربا ا يون /  وا®وع اhا9
 فلما حل ،أو مثال باعه سلعة مؤجلة إ� أجل،فهذا سببه القرض  ،ألفا ومائة ا uكما لو أقرضه ألفا \ أن يرده،ا�اهلية 
نتحدث عن  ، وسوف وهذا من أنواع الربا ،رå أزدكظنأ :ا�دين أو يقول u،تقñ وºما أن ترç ما أنإ :اàائن قال u األجل

  .ربا ا5يوع بقسميه ربا الفضل والنسيئة 
وقد تضافرت األدلة من الكتاب والسنة  ،كبائر ا³نوب وهو من ا�عقول،و اإل¯اعو السنةو بالكتاب �رم :الربا حكم* 

  :واإلÊاع \ Öريمه
َْيَع وََحرmَم الر¾ { :R قوu سبحانه كما : من القرآن _

ْ
Hا ُmاهللا mَحل

َ
 َكَما {:هوقال سبحان.}َباوَأ

m
 َفُقوُموَن إِال

َ
َبا ال ُكلُوَن الر¾

ْ
ِيَن يَأ

m
ا³

َمس¾ 
ْ
ْيَطاُن ِمَن ال mُطُه الشmِي َفَتَخب

m
َدقَاِت {:وقال سبحانه.}َفُقوُم ا³ mالص úَِبا َوُيْر ال�  قةوحا�م فالربا من ا5يوع}َفْمَحُق اهللاmُ الر¾

َدقَاِت َفْمَحُق {اGبيث � من الكسب mالص úَِبا َوُيْر   }اهللاmُ الر¾
َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنcَِ {:قال اهللا كما ِيَن آََمُنوا ايmُقوا اهللاmَ َوَذُروا َما بàََِ ِمَن الر¾

m
فêَها ا³

َ
َذنُوا Ôَِْرٍب ِمَن ) öý/(يَا ك

ْ
فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا فَأ

 ُيْظلَُمونَ اهللاmِ َوَرُسوUِِ َو�ِْن تُبُْتْم فَ 
َ
 َيْظلُِموَن َوال

َ
ْمَوالُِكْم ال

َ
  .}لَُكْم ُرُءوُس أ

 اجتنبوا السبع: (كما R قول ا�É صn اهللا عليه وسلم  ،وÖريم أكله ،الربا أحاديث كث�ة دلت \ Öريم :السنةÝ و _

كل الربا آ لعن(: قال  عليه وسلمصn اهللا ن الرسولأوجاء R اqديث ، )كل الرباآ(يع± ا�هلÍت وذكر منها ) ا�وبقات
 )ةشد من ستة وثالثc زنيأدرهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم ( :ويروى ،\ الربا ½ من أ�ن) وموñه وÌتبه وشاهديه

وغ�ها من األحاديث ال�  ،وعقوبته باآلخرة وغ�ها من األحاديث الكث�ة ال� دلت \ عذاب آكل الربا ،والعياذ باهللا
اإلنسان  هذا الربا بهذا ا<حريم الكب� هو ما سندرس أحÍمه حÄ ال يقع .وÖريم أكله من أكل الربا التشنيع\ دلت 
  است�أ  ينه فقد مشتبهات فمن اتþ الشبهاتأمور وبينهما  ا]الل بc وا]رام بc: (فا�É صn اهللا عليه وسلم قال ،فيه

وذكر منها  )ح¦ يسأل عن أربع ا عبدتزول قدم نل: (وجاء R اqديث ) راموقع ^ ا] ومن وقع ^ الشبهات هوعرض
ه ؟ عن هذا ا�ال اTي اكتسبه من أي lال اكتسب فسيسأل اإلنسان يوم القيامة )وعن ماU من أين اكتسبه وفيما أنفقه(
   ؟خبيث والعياذ باهللا أو من حرام وcسب ؟هو من حاللأ

  .غ� واحد من أهل العلم با ونقل اإلÊاعدل \ Öريم الر :اإل¯اعو _
ألن الربا فيه ؛من ا�عقول \ Öريمه  وذكروا األدلة، من Öريم الربا ةاqكم فذكر أهل العلم ،دل \ Öريمه :وا�عقول _

 وناس،للظلم 
{
ل
ُ
واآلثار  ،جتماعيةاال اآلثار،واآلثار االقتصادية،سواء ¤نت \ الفرد أو ا�جتمع،الربا  فت مؤلفات R آثارك

   .وظلم للناس استغالل هوcونه في ،الكسل واGمولإ� كونه يدعو  ،األخالقية
  :هناك حكم كث~ة ا]كمة من �ريم الربا * 
رأى شخصا فرجل يمú :  جرمه تدل \ بشاعة الربا وعظم السياق، ها R هذاردروى عن اإلمام مالك يمكن أن نويُ  

فالرجل عندما رأى هذا الشخص اTي يعرفه ،يقفز يريد أن يمسك القمر  ،القمر يمسكيد أن يتطاول ير ،õمورا سكرانا
إن ¤ن  ،زوج� طالق :قال ى،اTي يزدر ورآه R هذا ا�نظر القبيح ،الصورة ا�شينة عندما �ب اGمر و� أم اGبائث بهذه

فذهب  ،ربما يكون هناك èء فتطلق الزوجة:الا ذهب جاء R نفسه قموعند ،ذهبهناك èء أشد Öريما من اGمر ثم 
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اإلمام مالك لم يتعجل R ف ،يستفتيه وعندما ذهب لإلمام مالك وطرح عليه ا�شøة والقضية يريد أن،مام مالكاإل إ�
R  ر يتعلقألن هذا األم؛من الغد  تعال إ£u:  î وºنما قال ،العلم الراسخ[ R العلم أهل رصانةوهذا أيضا د�ل \  ،الفتوى

فأرجعه إ� بعده إ� ثالثة أيام وبعد ثالثة أيام  بعد ذلك جاءه من الغد ،Öل u الزوجة أو ال Öل u الزوجة ،طالق ونكاح
وسلم R هذه اhالثة  �اذا ؟ قال أل¨ قرأت كتاب اهللا وسنة نبيه صn اهللا عليه !نعم زوجتك تطلق:  جاءه الرجل فقال اإلمام

ِيَن آََمُنوا ايmُقوا اهللاmَ َوَذُروا َما بàََِ {: كما R قوu سبحانه، ه�رب هألن اهللا آذن في؛أشد Öريما من الربا  ولم أجد ،أيام
m
فêَها ا³

َ
يَا ك

 cََِبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمن َذنُوا Ôَِْرٍب ِمَن اهللاmِ َوَرُسوUِِ َو�ِنْ ) öý/(ِمَن الر¾
ْ
 َيْظلُِموَن  فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا فَأ

َ
ْمَوالُِكْم ال

َ
تُْبُتْم فَلَُكْم ُرُءوُس أ

 ُيْظلَُمونَ 
َ
فهناك  ،مام مالك من استقراء للمحرمات والكبائروما توصل إ�ه اإل ،عظم جرم الربا وهذه القصة تدل \ }َوال
   .وهو الربا شد من اGمرأ

  :قراءة ^ كتاب* 
إذا ´لفت ،بنقد  ألن الÔف كما سيأü بيع نقد ؛الÔف مع أحÍم الرباÊع أحÍم  "الربا والÞف باب" :ا�ؤلف قال 

لكن ا�ؤلف  ؛بنقد فهو بيع نقدٍ  ،اTهب والفضة وا�قود الÔف،وºال فالÔف خاص با�قود  ،بعض ال�وط وقع R الربا
فإنه R هذه  ،واحد نت من جنس¤<قابض مثال أو الزيادة إذا ¤ ،´لفت بعض ال�وط إذا ألنه ؛الربا ذكر أحÍمه R باب
َماَء { :الزيادة لقولة تعا� :وهو لغة ،ورقصالربا م ،باب الربا والÞف:"قال ا�ؤلف،اqالة يقع R الربا

ْ
َا َعلَْيَها ال

ْ
نَْز®

َ
فَإَِذا أ

واإل¯اع V "ء õصوص زيادة è R ف الربا بأنها�ؤلف هنا عرّ  "زيادة ^ �ء Êصوص:وb?  ،أي علت }اْهَ÷mْت َوَرَبْت 
 وليس R ربا ،ورد اختالف عن الصحابة R ربا الفضل فقط ،اختالف R ربا الفضل بهذه ا�ناسبة أذكر أنه ورد، "�ريمه

وروي عن أسامه بن زيد وزيد  وثبت رجوعه عنه،روي عن ابن عباس  ،وºنما R ربا الفضل فقط،النسيئة أو غ�ه من أنواع 
 ثم استقر ،وبعضهم رجع ،R بعض نسبتها إ� بعضهم نظر،اهللا عليهم  ر وغ�هم من الصحابة رضوانبن األرقم وابن عم

ا�جموع  R والسب� وا�ووي رrه اهللا .بن عباسوبعضها صحت ولكنهم رجعوا ¤،نسبة ال تصح ال فبعضها اإلÊاع،
  .يمكن أن ترجعوا إ�هو.ل R الروايات R هذا فّص 
  .)نسيئةالال ربا إال ^ (برواية صحيحة  لوااTين خالفوا استد 

üة القادمة  الروايات األخرى كما سيأØمر(با�حا�با�مر وا�لح  ا³هب با³هب والفضة بالفضة والشع~ بالشع~ وا
هذه الرواية  بسواء فنص \ أنه يكون مثال بمثل سواءً ) فقد أر� فمن زاد أو اس÷اد ،يدا بيد،بسواء  با�لح مثال بمثل سواءً 

وهذه الرواية يمكن أن تناقش  ،الفضل جائز معناه أن ربا، R النسيئة الأخذوا منها أن الربا ال يقع إ ،إال R نسيئة ال ربا
  ،منها فهذه الرواية نصت \ أنه ال ربا إال R النسيئة سأقتÔ \ بعض، كبعدد من ا�سال

   :أوجه فنقول �اب عنها من
ال �لم  :كما تقول العرب ،أشد وأغلظ من ربا النسيئة أنه ال ربا ،ن هذا sمول \ أنه الربا األشد واألغلظأ /  الوجه األول

   .لكنه العالم األك0 علما ؛هناك علماء غ�ه مع أن ،R ا5تة إال زيد
\ Öريم ربا الفضل  دلتفx با�نطوق  ،R ا�وضوع نص ،باده وأÝ سعيداألحاديث كما R حديث عُ  أن /  الوجه اhا9

  ،هذه با�نطوق ، )من زاد أو اس÷اد فقد أر�فبسواء  مثال بمثل سواءً (
ُ
 ،خذ منه جواز ربا الفضل با�فهوموهذا اqديث أ

  . أن ا�نطوق مقدم \ ا�فهوم عند األصوcv متقرروcما هو 
ب[ ذهب  ةمبادل ¤ن هناكاذابمعÇ أنه أو الصنف[، نس[sمول \ اختالف ا� ،ال ربا إال R النسيئة أن /  الوجه اhالث
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من  اأما إذا ¤ن ،صنف[الفهو sمول \ اختالف ا�نس[ أو  ،وºنما ال ربا إال R النسيئة ،فال يكون هنا ربا فضل،وفضة 
إذا ¤ن ذهب  ،ممثلما ذكرت لك،لكن هذا اللفظ sمول \ اختالف ا�نس[  ،فضل وربا نسيئة جنس واحد فيقع ربا

فهذه الرواية  ،يقع ربا الفضل وºنما يقع فقط ربا النسيئة  فهنا ال[ õتلف[¤ن بر وشع� أو ¤ن بر وتمر صنف وفضة أو
 .أخرى ¤لنسخ وغ�ه لكن اقتÔ \ هذه اhالثة أوجههناك  .sمولة \ ا�نس[

وباû .بن عباس رÞ اهللا عنه رجع عن قوu اف،Êاع اإل وبعض ذلك استقر،ناقش بهاتال� يمكن أن  ههذه بعض األوج
فوقع اGالف R هذه  ،الفضل واستقر اإلÊاع \ Öريم ربا ،أو أنهم رجعوا إ� ذلك ،يثبت النسبة إ�هم إما أنه لم الصحابة

  .ئر اTنوبوأيضا كونها كب�ة من كبا ،فاإلÊاع \ Öريمها الربا أنواعوأما باû  ،ا�سألة وهو ربا الفضل
َبا{: زيادة ^ �ء Êصوص واإل¯اع V �ريمه لقوU تعا� : وb?"قال ا�ؤلف   وغ�ها من األدلة ال�  " }وََحرmَم الر¾

  "لكم أيضا  هاذكرها صاحب اqاشية وال� ذكرت
5اب إال أنه عرفه هنا ثم آخر ا R فصالu  عقداآلن بدأ ا�ؤلف R أحÍم الÔف هنا وسي،  "بنقد بيع نقدٍ  : والÞف

 للنقوديطلع صوت  "^ ا�ìان تصويتهماوهو ، س� به لÞيفهماقيل  ،بنقد والÞف بيع نقدٍ " :قال ،سيعرض إ�ه فيما بعد
الÔف وستأü  هذا ما يتعلق بتعريف،  "عدم جواز ا�فرق قبل القبض و¡وهت،من مقتg اHيا? ا عنموقيل النÞافه"

وربا ،ربا بيوع وربا ديون  اكما ذكرت لكم أن أنواع الرب ،ثم بدأ ا�ؤلف بعد ذلك R أنواع الربا ،ا5ابأحÍمه R آخر 
ذكرت لكم هو الربا  وربا الفضل كما.وهو هنا يتحدث عن ربا الفضل،ربا فضل وربا نسيئة : قسم[ ا5يوع ينقسم إ�

 ومثاu أن يبيع مثال مائة جرام ذهب بمائة "الربويc ا�تفقc جنسااHدلc  هو الزيادة ^ أحد: وربا الفضل "بمعÇ الزيادة 

فهذا  ،أو بمائة وع�ين ة،بمائة وع� أو ،أو يبيع مائة صاع بر بمائه وâسة ة،أو يبيع مائة صاع تمر بمائة وع� ة،وع�
مائة  همثال لو باع ،يالت أو حيثياتلعولو ¤ن هناك ت ،أي صنفا ربويا بزيادة،الربا  أن يبيعه صنفا يدخله ،مثال لربا الفضل

 
ً
،ذهب هأو باع ،�وز فإن هذا ال ،من ا<مر الرديء صاع من ا<مر ا�يد بمائة وع�ين صا�

ً
مائة جرام ذهب من عيار  ا

 ثمانية ع� بتسع[ جرام
ً
وºنما �ب  ،ألن يكون هناك فضل أو يكون هناك زيادة ؛فهذا ليس م�را ،األ\ من العيار ا

 كون هناك تساويي أن
ً
ال  	هافهذه األمور ، قديم أو جديد كما أنه ال ع�ة بكونه ،وال ع�ة با�ودة والرداءة ،وتماثالً  ا

 ال� وردت R اqديث الستةواألصناف الربوية ،الربوية فيجب ا<ماثل والتساوي  وºنما إذا ¤ن من األصناف ،ع�ة فيها

ا³هب با³هب والفضة بالفضة وال� بال� (  كما R حديث عباده وأÝ سعيد � اTهب والفضة وال� والشع� وا<مر
  .. انتò  )بسواء مثال بمثل سواءً  والشع~ بالشع~ وا�مر با�مر

  )ý( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة

  وÖته مسائل  /   الفضل وبيان العلة الربوية فيه أحÍم ربا �
 .قراءة R الكتاب �

  :ن العلة الربوية فيهالفضل وبيا أحÎم ربا* 
  .اHدلc الربويc ا�تفقc جنسا أحد^ الزيادة  :ربا الفضل كما سبق هو

Uالزيادة ،فهذا ينطبق عليه أنه ربا فضل  ،مثال بمائة وع�ة جرام من ذهب مائة جرام ذهب، ذهب بذهب متفاضالً  : مثا
   . ع� أو ا<مر أو ا�لحمثل اTهب أو الفضة أو ال� أو الش،ا5دل[ الربوي[  R أحد
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 R الشخص أن تتم مبادلة ذهب بذهب أو بر  فإذا رغب ،يع± من جنس واحد،حد ا5دل[ الربوي[ ا�تفق[ جنسا أالزيادة
 ،وهذا قديم حÄ لو ¤ن هذا أجود أو هذا جديد؛وال �وز أن يكونا متفاضل[ ،متماثل[ ب� أو ³و ذلك فيجب أن يكونا

  هذا هو ربا الفضل  إذا ،ة والقدمدّ كما أنه ال ع�ة با�ِ  ،دة والرداءةال ع�ة با�و
معÇ ذلك أنهما إذا لم يكونا متفق[  ،با�نس �رم ا<فاضل R ½ بدل[ ربوي[ متفق[ لعموم األدلة، وحكمه أنه �رم

  )يدا بيد يعوا كيف شئتم إذا lنإذا اختلفت هذه األصناف فبف: (ود�له ةبادل ذهب بفض كما لو،با�نس �وز ا<فاضل 
ا³هب با³هب والفضة : (الرسول صn اهللا عليه وسلم  جاءت R حديث عبادة وأÝ سعيد كما R قول :األصناف الربوية
صناف ف)  والشع~ بالشع~ وا�مر با�مر وا�لح با�لح بالفضة وال� بال�

ً
با�ص عليها فيما بيع  جاءت السنةال� هذه ستة أ

 ،هذا يدل \ أنه �ب ا<ماثل )بسواء مثال بمثل سواءً (R اqديث  جاء هألن ؛�ب فيها ا<ماثل وا<قابض،نها ¬نسه م
R ديث  وجاءqفضة بفضة أو بر ب� أو ³و  فإذا تمت مبادلة ذهب بذهب أو ،وهذا يدل \ وجوب ا<قابض )يدا بيد(ا
   .الشخص R ربا الفضلهذا يتحقق ا<ماثل فإنه يكون قد وقع  لم وºذا ،فإنه �ب فيه ا<قابض وا<ماثل ،ذلك

cدلHإذا قلنا ا cالة ربوي[ وال يلزم أن،ا5دالن الثان يمكن أن يقع فيهما الربا  :معناها :الربويqهذه ا R ؛يكونا 
  .  ربوي[فهذين بدل[ ،áا يدخله الربا ¤Tهب والفضة وºنما يطلق الفقهاء هذا اللفظ \ ما ¤ن

  إ� غ~ها ؟  هنا مسألة هل يقتÞ الربا V األصناف الستة أم أنه يتعداها _
¤ن هناك قياس البد أن يكون  إذا نهأوا�علوم  ؟يع± هل هناك قياس \ هذه األصناف الستة؟ هل يمكن أن نقيس

 :أرÌن القياس أربعألن ؛هناك علة 
  ا�قيس عليه األصل �
  والفرع ا�قيس �
   ةوالعل �
 .. وحكم األصل �

ً
  .لألصل وعلة جامعة هناك مقيس و مقيس عليه وحكمٌ  أربعة أر�ن فالبد من أن يكون إذا

R الة  : األصول العلة كما ستدرسونهاqمثل هذه ا R كم� وصف جامع منضبط ومناسبqمثل الربا ،<حريم ا R  أو
  .بÇ عليه اqكميُ أو وصف ظاهر منضبط  ،للتحريموصف مناسب  ،اGمر أو ³و ذلك

أن  نعرفتكون علة جامعة للقياس حÄ  فإنها ،هذه العلة إذا استطعنا إما أن تكون منصوصة أو استطعنا أن نستنبطها
 ا�سألة و� هل يقتÞ الربا V األصناف الستة أم يتعداها إ� غ~ها ؟ V الفقهاء اختلفوا ^ هذه .قياس صحيحالقياس 

cقول:  
  :وأصحاب هذا القول فريقان، غ~ها أنه يقتV Þ األصناف الستة وال يتعداها إ�يقولون  /  /  القول األول 

، أهل الظاهروهؤالء كما هو معروف هم ، بها دÀ تَ عْ وال يرونه من األدلة ال� فُ  ةال يرون القياس حج :الفريق األول _
  ،ا�ص جاء بستة أصنافف\ ذلك و ،وال يعت�ون القياس حجة الظاهرية يقفون عند ظواهر ا�صوص

ً
 ال يتعداه إ� إذا

  .غ�ها
لكن �ا ¤نت  ؛يرون أن القياس حجة ؛غ�ها وهم القائلون أنه ال يتعداها إ� ،من أصحاب هذا القول :الفريق اhا9 _

متعدية  ال تكون العلة قالوا ،لم يستطيعوا استنباط علة،فاضطربت األقوال فيها  ،كث�ا ختلف فيها اختالفاالعلة �مضة اُ 
ومن هؤالء اإلمام الصنعا9 ر|ه اهللا  ،األصناف الستة غ� معÇ ذلك أنه ال يتعدى اqكم إ�، العلة قاÆةوºنما تكون 
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  .تعا�
تÞ يرون أن الربا ال يق:  وا]نابلة وهو قول ¯هور أهل العلم من ا]نفية وا�الكية والشافعيةR ا�سألة  /  /  hا9القول ا

  .Ôجية دvل القياسغ~ها  V األصناف الستة و�نما يتعداها إ�
وسنعرض إ� أقوا¿م باختصار ^ حا�c أو ، V وجه ا²صوص اختالفا كث~اواختلفوا ^ استنباط العلة ^ هذه ا�سألة 

cاألصناف األربعة ألنهم؛ قسم R ا�قدين وذكروا العلة R إذ ،�ثوا أو ذكروا العلة 
ً
عندنا اTهب والفضة وال� الشع�  ا

وا<مر  ثم نبحث R باû األصناف األربعة ال� والشع� ،ا�قدين اTهب والفضة فنبحث أوال العلة R ،وا<مر وا�لح
  :وا�لح

اختلفوا R العلة  ،أبرزها ثالثة أقوال،فالفقهاء اختلفوا فيها \ أقوال  و� العلة الربوية ^ ا³هب والفضة :ا]الة األو¸ _
لعلة ال� من أجلها حرم الشارع ا ما،ا<فاضل R مبادلة ذهب بذهب أو بمبادلة فضة بفضة  <حريما�ناسب  صفلوا ما

  هذه ا�عاملة أو هذا ا<بادل ؟ 
  :واختلفوا V أقوال ثالثةالفقهاء R استنباط هذه العلة  اجتهد

Q- قالوا ألن األحاديث  ،الوزن قالوا إن العلة � ،هذا هذا قول ا]نفية وا]نابلةوإن العلة � الوزن  قالوا :القول األول
قالوا  ،R ا��ان وغ� ذلك من األلفاظ ال� جاءت با�ص \ الوزن وcذلك،جاءت بلفظ الوزن اTهب باTهب وزنا بوزن 

 فيجري  مطعوما ¤ن أو غ� مطعوم، ،نسه¬ بيعومقتÂ هذا القول أنه �ري الربا R ½ موزون  ،العلة فيها الوزن إذا
 R ديد  ،موزون بيع ¬نسه ½الرباqمتفاضال عند  ،فال �وز مبادلة حديد �ديد ،�ري فيه الربا \ هذا القول،مثل ا

 فقالوا إذ ،وغ�ها من ا�وزونات،وغ�ها من ا�عادن ال� توزن  ،وا�حاس اqنفية واqنابلة
ً
ونه موزون فك ،العلة � الوزن ا

هذه ف ،وال �ري فيما عدا ذلك مطعوما ¤ن أو غ� مطعوم،موزون بيع ¬نسه  و\ ذلك �ري الربا R ½ ،ا�نس هو العلة
R ا�قدين قالوا العلة �  إذا هذا هو القول األول R مسألة العلة الربوية،عليها اqنابلة و اqنفية  � العلة ال� نص

  .الوزن
 قالوا إن العلة � غلبة، وعند بعض الفقهاء الشافعيةوهذا قول عند ،اhمنية  قالوا أن العلة � غلبة :9القول اhا -/

و\  ،فما ¤ن ثمنا غلبا فهو العلة R هذه ا�سألة ة،فوجدناها أثمان �5 ،اTهب والفضةا�قدين فقالوا تأملنا R  ،اhمنية
ن هذه العلة إوبذلك ف ،ألننا إذا �ثنا ال  د ثمنا �5ا غ� اTهب والفضة ؛تتعدى اTهب والفضة ذلك فالعلة قا�ة ال

   يقاس بها،علة  ومعÇ أنها قا�ة يع± أنها ال تصلح أن تكون ،قا�ة
   .و\ هذا ال يقاس \ غ� اTهب والفضة ،تكون متعديةو
اTهب  ؛ألن¤ن ثمنا فهو علة  ½ ما ،� مطلق اhمنالعلة  ،R هذه ا�سألة قالوا إن العلة � اhمن :اhالث القول -1

 ،فهذه الصفات R اTهب والفضة � صفات األثمان،ا<بادل من خالu  قيم به ويتمتمقياس للسلع ومعيار  ووالفضة ه
�قدية R مثل األوراق ا ،الربا فإنه يكون ثمنا �ري فيه ،وبأي شg من األشÍل ،وجد ثمن بأي زمان من األزمنة فمÄ ما

 ؛فاألوراق ا�قدية � ثمن و³وها،من خال×ا ا<بادل R ا5يوع  و� ال� يتم ،� مقياس للسلع تأصبح ،هذا الوقت
ً
 إذا

بالرياالت واàراهم باàراهم  مثل الرياالت،نه �ب فيه ا<قابض وا<ماثل إفما ¤ن من جنس واحد ف ،الربا �ري فيها
العمالت إذا ¤نت من جنس واحد � أثمان ينطبق عليها ما ينطبق \  فهذه ،نيهاتا�نيهات با�واàنان� باàنان� أو 

ا�ذهب واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  هو أيضا رواية ^ ،وهذا القول اhالث وهو أن العلة � اhمنية ،والفضة اTهب
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 ،ا�سألة وهناك Ôث ¿يئة كبار العلماء ^ هذه،اhمنية واألقرب منها واهللا أعلم هو هذه ثالثة أقوال، وغ~ه من العلماء
  .الربوية ^ ا®قدين أنها اhمنية إذا الراجح واهللا أعلم ^ مسألة العلة ،ويرجح أن العلة � اhمنية

  وا�لح  العلة الربوية ^ األصناف األربعة و� ال� والشع~ وا�مر :اhانية ا]الة _
 ،كث�ة أوصلها بعضهم إ� أك0 من ع�ين قوال حيث اختالف الفقهاء \ أقوال ،ألة أك0هنا اGالف R هذا ا�س

هذه  فاالختالف R ،فقهاء ا�الكية وغ�هممن وغ�ه من أهل العلم ذكروا كذلك  ،أقوال R ا�جموع ذكر ع�ة الُسب�و
 اختلفوا اختالف؛ك�أا�سألة 

ً
  ا

ً
  .؟ ال� � ال� والشع� وا<مر وا�لح ربعةفيما � العلة R األصناف األ كب�ا

  :أبرز هذه األقوال أربعة 
Q- األصناف األربعة � الكيل  :األول القول R وجاء ،وا<مر وا�لح وجدنا أنها مكيلة إذا تأملنا ال� والشع�،أن العلة

¤ن  بيع ¬نسه مطعوما،با R ½ مكيل ري الر�ومقتÂ هذا القول أن  وا]نابلة هذا قول ا]نفيةأيضا ا�ص \ الكيل 
مثل ما ع�  :ومثال ا�كيل غ� ا�طعوم.مطعومة مثل األرز أو اTرة هذه مكيالت :مثال ا�كيل ا�طعوم ،أو غ� مطعوم

 نأ ،و\ ذلك هذا مقتÂ القول بأن العلة � الكيل ،لكنها غ� مطعومة تمكيال فهذه األشنان أو اqِنا أو ا�ُصا�ؤلف ب
أو ³و  ا�صأو مكيل غ� مطعوم ¤qنا أو ،�ري الربا R ½ مكيل بيع ¬نسه مطعوما ¤ن ¤ألرز أو اTرة أو ³و ذلك

  .العلة � الكيل اqنفية واqنابلة قالوا أن هو قول قولالفهذا ذلك، 
و\ ذلك �ري الربا R  ،فإن العلة � الطعم والشع� وا<مر وا�لح قالوا أن العلة � الطعم إذا تأملنا ال� :القول اhا9 -/
مثل ا5يض  :وا�طعوم غ� ا�كيل ،¤ألرز أو اTرة :طعوم ا�كيلا�ف،مطعوم بيع ¬نسه مكيال ¤ن أو غ� مكيل ½

 افعيةوهذا القول للش،و�ري فيها الربا \ هذا القول  ،تباع بالعد مثال وºنما ،والفواكه وا�Gوات فهذه ليست مكيالت
  .الطعم� العلة R هذا األصناف األربعة  أن
 وcذلك،وهو يدخر يع± يب� مدة طويلة ،فال� مثال قوت للناس ،القوت و االدخار قالوا أن العلة �: القول اhالث - 1 

 وهذا تضييق ،وتإذا العلة � الق ،فهذه أقوات، وا�لح وا<مر قوت يقتات ا�اس عليه،الشع� R وقت من األوقات ¤ن قوتا
 ،قرب إ� األمثلة ال� وردت R نص اqديثأألن هذا ،½ مكيل وºنما األقوات  ½ مطعوم وليس R فليس R ،أيضا للعلة

¤�Gوات ،وال �ري R غ� األقوات  ،¤ألرز واTرة و³و ذلك،و\ ذلك فيجري الربا R ½ قوت ، وهذا قول ا�الكية
  .وºذا العلة � القوت وهذا قول ا�الكية،وºنما تذهب بÎعة ،ات وال تدخروالفواكه فهذه ليست أقو

R- بة من وصف[  :عالقول الرابcبة وليست ،ما اجتمع فيه الكيل والطعم من جنس واحد،قالوا أن العلة مرcإذا العلة مر
الكيل  هاألرز اجتمع في :مثل .لةالكيل والطعم من جنس واحد فهو ع هقالوا ما اجتمع في، العلة مرcبة من وصف[ ،منفردة
وهذا فيه تضييق àائرة العلة أو ا�عامالت الربوية  ،وما لم �تمع فيه فليس علة،الكيل والطعم هو�Tرة اجتمع في،والطعم

ة �تاج وال;جيح R هذه ا�سأل ،إذا هذه أربعة أقوال R العلة الربوية ،^ ا�غ¹ ةاختاره ابن قدام وهذا قول عند ا]نابلة،
 واألقرب من هذه األقوال واهللا أعلم هو القول اhالث ،والوقت ال يتسع Tلك ،إ� معرفة األدلة ومناقشات بشg أوسع

   .والرابع � أقرب األقوال واهللا وأعلم
  :قراءة ^ الكتاب* 

وربا  ،قسم إ� ربا بيوع وربا ديونsاØة سابقة أن الربا ين وأخذنا R "والربا نو?ن ربا فضل وربا نسيئة" :قال رrه اهللا
و�رم ربا الفضل ^ X  "اàرسوهو موضوع يع± هذا  ،ربا الفضل وربا نسيئة كما ذكر ا�ؤلف :إ� قسم[ ا5يوع ينقسم
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األصناف  ا�ؤلف م� V أن العلة الكيل ^ ،وهو قول اqنابلة إذا ا�ؤلف مð \ علة الكيل "مكيل بيع âنسه
 âنسه مطعوم و�رم ربا الفضل بكل مكيل بيع" م� V الوزن ^ ا®قدينيأ� أنه ،وساألربعة

ً
lن lل� أو غ~ه  ا

إذا هو تكلم اآلن العلة � الوزن وأن العلة �  "lلسكرمطعوما lن  X موزون بيع âنسهÝ و"من األصناف   lألشنان
]ديث عباده بن  لكتان ،أو ال l lلسكر نسه مطعوما lنوX Ý موزون بيع â"مررنا عليه بشg واضح  الكيل وقد

والشع~ بالشع~ وا�مر با�مر وا�لح با�لح مثال بمثل يدا بيد  ا³هب با³هب والفضة بالفضة وال� بال�( الصامت مرفو? 
تكون  يع± ال ،مثلثال بونص \ أنها البد أن تكون مِ  ،اqديث نص \ األصناف الستة إذا " رواه أ|د ومسلم )

 ذكر باqاشية ألنه غ� "وال ربا ^ ماء" :قال، كون هناك تقابضيبمعÇ أنها البد أن ،والبد أن تكون يدا بيد  ،متفاضلة
 ا Öتاج إ�وهنا مسألة مشهورة وطويلة أيض "لصناعته كفلوس ،ال يوزن عرفا وال فيما" متمول وألن الكيل فيه غ� ظاهر

 يع± خرج "كفلوس لصناعتهيوزن عرفا  ال ال يدخل فيما"رض إ�ها ا�ؤلف عرضا عندما قال أنه لكن ع ؛ل أك0يفصت
لصناعته ال يوزن عرفا  وال فيما"آخر ا�ؤلف نص \ هذا قال  نأخذه من منطلق فلوسلكن ال	م R ال بصناعته؛
القول الراجح هو  نما�و ؛يس هو القول الراجحوعرفنا أن هذا القول ل ،و� الوزن عند اqنابلة فأخرجه عن العلة "كفلوس
والراجح أن العلة � اhمنية  ،×ذه العلة و� اhمنية ،فيدخلها الربا افإذا ¤نت الفلوس R وقت من األوقات أثمان اhمنية

،Vنت أثمانا  وl ،ذلك فيجري الربا ^ الفلوس إذا	نت راl إذا ªنتبمعÌعل أثمانا ة و ðيه ا�ؤلف أنه ال و\ ما م
عن العلة ال� ذكرها ا�ذهب  فخرج" كفلوس لصناعتهوال فيما ال يوزن عرفا "قال  ،الوزن يدخلها الربا لعلة ا�ذهب و�

وال ^ " ،وهذا قول ا�مهور يع± حÄ لو خرج بالصناعة فإن هذا ال يؤثر \ أن يكون فيه العلة "ذهب وفضة غ~"قال 
ُ  يكبيض وجوز و�ب فيه أ"الكيل  ألن العلة R ا�ذهب � "زنمطعوم ال يكال و ال يو شoط ^ بيع مكيل أو موزون ي

با�جلس لقوU عليه  من ا�انبc"هذا اqكم ال�ý أنه �ب مع ا<ماثل القبض  "والقبض ا]لول وâنسه مع ا�ماثل
وهذه مسألة نُر!  "ةنسه وزنا ولو تمرة بتمركيال فال يباع â وال يباع مكيل âنسه إال) يدا بيد(السالم فيما سبق 

  .اqديث عنها R ا�حاØة القادمة ان شاء اهللا


(ا]لقة (  
  :�تويات ا]لقة

  ضوابط R الربا �
   العرايا هوو ةا�حاقلة ومسألة ا�زابنة وما استث± من ا�زابن �
  .قراءة R كتاب �

وعرفنا من أحÍم ربا الفضل أنه عند مبادلة أي  ،وا<مر وا�لح والشع�تعرضنا إ� العلة الربوية R اTهب والفضة و� ال� 
أنه :فقالوا ،ا<ماثل بدقة قحقوذكر الفقهاء ضوابط حÄ يت؛فيجب فيهما ا<قابض وا<ماثل ،من جنس واحد بدل[ ربوي[

¬نسه إال  مكيل :يباع مثال فال،R ا�عيار ال�ý با<قدير u البد عند مبادلة ربوي بربوي من جنس واحد أن يكونا
وما عرف ،ألن الكيل هو معياره ال�ý ؛وºنما نبيعه بالكيل ،ب� ال نبيعه بوزن هيباع وزنا فمثال ال� عند مباد< فال ،كيال

Tي ا�قدار ا فإن الوزن قد Hتلف عن ،ا عندما نزن األرز مثال أو ال�ألنن ،ا<ماثل فيه معياره ال�ý فإنه ال يتحقق فيه
من باب أوä  كوcذل ،ألن هذا هو معياره ال�ý؛ وال يكون بالوزن؛فعn ذلك يوزن بالكيل ،يكون فيه الكيل بالصاع

ذلك فال بأس أن  ب� أو ³و بيع تمرٌ  وبشع� أ كما لو بيع برٌ  ؛أما إذا اختلف ا�نس ،ا<ماثل ألنه البد من ،أال يباع جزافا
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وºنما  ،ألنه ال يش;ط ا<ماثل R بيع جنس[ õتلف[؛اqال ا<ماثل  �اذا ؟ ألننا ال ³تاج R هذه،زافا يباع وزنا أو كيال أو جُ 
أما إذا اختلف  ،بأرز أو ³و ذلك يش;ط عند مبادلة بدل[ ربوي[ من جنس واحد ك� ب� أو شع� بشع� أو أرز ا<ماثل
يع± أنه ال يش;ط إال ) بيعوا كيف شئتم إذا lن يدا بيداألصناف ف فإذا اختلفت هذه(كما جاء R اqديث ،الصنف 
  .ألن ا�نس õتلف؛وأما ا<ماثل فال يش;ط  ،فقط ا<قابض

استنبطوها من عدد ة ،و\ ذلك فرعوا فرو� كث� .أن ا�هل با�ماثل lلعلم با�قابض :الفقهاء ومن الضوابط ال� ذكرها* 
ينقص أ(فعندما سئل ا�É صn اهللا عليه وسلم فقال  ،عن بيع الرطب با�ابسكما R ا�x  ،من ا�صوص ال� وردت

  الرطب وا�ابس ،  )فال إذاً  :قال .نعم :قالوا ؟الرطب إذا يبس
 ألنه ال يتحقق ؛ال يباع رطب بيابس،وفعn ذلك فال يتم مبادلة يابس إال بيابس ،ألنه إذا يبس Hف؛ال يتحقق فيه ا<ماثل 

ألننا  ؛ال يتحقق فيه ا<ماثل ،بر بدقيق بر مثال حب ،وcذلك اàقيق باqب، فاضلا�هل با<ماثل ¤لعلم با<و ،فيه ا<ماثل
  .ا�هل با<ماثل ¤لعلم با<فاضل وهكذا :والقاعدة تقول ،ة هل ا<ماثل بدق

  :العرايا هوو ةا�زابن ¹ منا�ؤلف مسألة ا�حاقلة ومسألة ا�زابنة وما استثُ  ن ا�سائل ا�همة ال� ذكرهام _
من  يع± �بô  ،بمثله هسنبلR وغ�ه � بيع اqب ا�شتد  وجاء تعريفها كما ذكر ا�ؤلف ،� مأخوذة من اqقل :ا�حاقلة _

هذه � مسألة ف ،سنبله ب� قديمR مشتد  إذا تمت مبادلة حب؛ب� قديم ه¤ل� إذا ¤ن R سنبل .مثله أو من جنسه
مسألة  إذا هذه � )ا® صµ اهللا عليه وسلم ن� عن بيع ا�حاقلة(ا�حاقلة أن  جاء ا�x عن بيع وقد، ا�حاقلة
  .باعه ب� قديم هوهو R سنبل ،سنبلهR مشتدا  كما لو باع برا،سنبله �ب من جنسه R و� بيع اqب ا�شتد  ،ا�حاقلة

R  �ب  ومعلوم أنه .فاضلوا�هل با<ماثل ¤لعلم با<،  زم با<ماثلال  ةهذه اqال ألننا R ال äوز :حكمها فهذه ا�سألة
  .ا<ماثل و� مثل هذه اqالة ال نتحقق من ،بمثل ب� أن يكون مثالً  مبادلة برٍ 

 ةبنوهو اàفع وا�زا ،مأخوذة من الزبن ،ا�اس يتدافعون عند ا<عامل بها ¤ن ،مأخوذة من الزبن وهو اàفع:ا�زابنة ومثلها _
  ،رؤوس ا�خل بتمر قديم أو تمر يابس بيع الرطب R،� بيع اhمر با<مر،

ً
إذا  ،بيع الرطب R رؤوس ا�خل بتمر يابس إذا

  )ن� عن بيع اhمر با�مر ،ةن� عن بيع ا�زابن أن ا® صµ اهللا عليه وسلم(قد جاء R اqديث ،وهذه مسألة ا�ز ابنة 
ً
 إذا

  .وقد جاء ا�x عنه، بتمر رطب تحقق ا<ماثل R بيعيفال  ا�نÈ عنهال ا�سألة من ا�سائ هذه
  . مسألة العرايامسألة مشهورة و� ة ث± من هذه ا�سألة و� ا�زابنستُ اُ 

  ،ا�نx عنه ةا�زابن و� مستثناة من بيع زةئجا :فالعرايا _
ً
 اث± منهواستُ  ،من صور ربا الفضل ةصور ةا�حاقلة وا�زابن إذا

فال  ،مثل ربا الفضل للحاجةR إنما جاء االستثناء  ،القروض وليس من ربا النسيئة أو ربا ،و� العرايا من ربا الفضل ةحال
 ، بالضوابط ال� ذكرت كما سيأü يستدل بها إال

ً
بضوابط  ةأو من ا�زابن أو ربا الفضل من الربا ةالعرايا #وز و� مستثنا إذا

  .حينئذ فإذا لم تتحقق هذه الضوابط فإنه ال �وز ا<عامل بها وال تكون مستثناة ،ابطالبد أن تتحقق هذه الضو،
ل وا�خل كيال خرصا بما يؤ � بيع الرطب R رؤوس :كما جاء تعريفها بعدد من الكتب الفقهية العرايا ؟ ما � العرايا
  ،إ�ه يابسا

ً
إذا أتوا مثال Hرصون اhمار إلخراج الز�ة  ا�Gة وهذا اGرص مشهور عند أهل،يع± ïرص أو نقدرخرصا

  .اGرص هذا هو، ا�خلة كذا صاع و� هذه ا�خلة كذا صاع مثال فإنه يقدر R هذه
ً
إذا أراد أن يبيع رطبا برؤوس  إذا

يما لو ف يقدر هذا الرطب اTي R رؤوس ا�خل،ويقدره فيما لو ¤ن يابسا ،Hرص الرطب ا�خل R مسألة العرايا فال بد أن
يع±  ،¤ن يابسا بمثله من ا<مر ثال سيبيع مائة صاع من الرطب فيما لوم، زافا¤ن يابسا بمثله من ا<مر كيال معلوما ال جُ 
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 إذ ،أخرى من ا<مر ا�ابس القديم بمائة صاٍع 
ً
 و� بيع الرطب R رؤوس ا�خل خرصا بما يؤل إ�ه ،هذه � مسألة العرايا ا

  .كيال معلوما الُجزافا بمثله من ا<مر يابسا
  :وäوز هذه ا�سألة و� مسألة العرايا بضوابط

ألن ما ¤ن أك0  تكون فما دون âسة أوسق ،والوسق هو ستون صا� كما هو معلوم،دون âسة أوسق أن يكون فيما _¥
  .ة أوسق¤نوا sتاج[ يكون فيما دون âس ألنه جاء R األحاديث أنهم؛لحاجة لمن âسة أوسق ال يكون 

   .يكون sتاجا للرطبوأن  _¦
  .أج�ت للحاجة حاجة إ� هذه ا�بادلة وºنما � الفنقد يش;ي به ألنه لو ¤ن معه نقد يش;ي  وأيضا ليس معه _$
  .يكون R ا�خل للتخلية بينه وبينه وا�خل أو الرطب اTي،ا<قابض ¤<مر بكيله و _%
 
ً
وقد جاء ت  ،من مسائل ربا الفضل ةمسألة ا�زابنوcذلك عندنا  ،الفضل ئل ربامن مسا�  مسألة ا�حاقلةعندنا  إذا

 إذا ذكروا ضابط ،والفقهاء عندهم فقه دقيق،للحاجة  لعرايابيع اR ورخص  ،بتحريمها األحاديث
ً
فإنهم يل÷مون بهذا  ا

و� موضع آخر R باب آخر لعلنا ،لحاجة من ا�سائل ا�رخص بها ل وTلك ا5هو¢ رrه اهللا ذكر هذه ا�سألة وأنها ،الضابط
لم يكن sتاجا قد يأخذ الشخص  �اذا؟ ألننا تبينا أنه يبطل دخذ فإن العقؤرcت ولم تُ إذا تُ  ةذكر أن العري ،نأü عليه

 ،sتاجمعناه أنا تبينا أنه غ�  ،مرتبعض اqاالت قد ي;ك بعض العرايا حÄ ت و� ،من هذا وهذا وهذا ثم يتاجر بها ةالعري
 لو ¤ن sتاج
ً
فا�É  ،يريدون أن يأكلوا كما يأكل ا�اس كما � حال ا�فر اTين جاءوا إ� ا�É صn اهللا عليه وسلم ا

R اهللا عليه وسلم رخص ×م nيثيات صqالة ،و� مثل ذلك ا�وقف ،مثل تلك اqتلك ا R و� مثل ذلك،فرخص ×م 

 ذكروا إذا أنهم ،عند الفقهاء  وهذا فقه دقيق u، أنه ال يرخص اهمعنفتاج إذا تبينا أنه غ� s،الوضع للحاجة 
ً
فإنهم  ضابطا

تلك  إجازة تR Ô فتوى أو Rقفإنه البد أن ية،معاملة R هذا الوقت اqاØ للحاج و\ ذلك فلو أبيحت يل÷مون به،
وهذا  ،تكون فتوى �مة �ميع ا�اسال و،ا�سألةهذه  ومن لم يكن sتاجا فإنه ال #وز u ،ا�سألة \ من ¤ن sتاجا
  .عليه أيضا إن شاء اهللا R موضعه  فقه دقيق عند الفقهاء سننبه

  قراءة ^ الكتاب* 
 أن ا�ال الربوي أو اTي،وهذا اTي ذكرته R بداية هذه ا�حاØة " كيال وال يباع مكيل âنسه إال": قال ا�ؤلف رrه اهللا

 ،معياره ال�ýب¬نسه فال بد أن يكون  إذا تمت مباد<ه،ب والفضة وال� والشع� وا<مر وا�لح يدخله الربا ¤Tه
  خولف فيه معياره ال�ý  وما،بالوزن فا�كيل يكون بالكيل وا�وزون يكون

بتمرة  ولو تمرة ،نافال يباع âنسه وز ،وال يباع مكيل âنسه إال كيال"اآلن قال  كما سيذكر ا�ؤلف ،تحقق فيه ا<ماثلي ال
والفضة بالفضة وزنا ،ا³هب با³هب وزنا بوزن  (:لقوU عليه السالم ،فال يصح كيال ،âنسه إال وزنا وال يباع موزونٌ ،

 وهذا تعليل و ألن ،من حديث عباده بن الصامت ثرمرواه األ )والشع~ بالشع~ كيال بكيل،وال� بال� كيال بكيل،بوزن
 فاضليع± ا�هل با<ماثل ¤لعلم با< فاضلlلعلم با� وا�هل به ،ال(� ال يتحقق فيه ا�ماثل هما خولف معيار و ألن

 فÎنا سواءً ،ا�وزون  ولو كيل ا�كيل أو وزن" فاضلأن ا�هل با<ماثل ¤لعلم با<،R هذا ا5اب  أو ضابط،وهذه قاعدة ،
ال  قاربإذا ¤ن با<قدير ا� ،هذا من باب أوä "جنسه جزافا أي بعض مكيل أو ا�وزون ببعض من،وال يباع بعضه  ،صح
تقدم ما لم يعلما  �ا ،يع± هذه الكومة بهذه الكومة،فكذلك ال يصح أن يكون جزافا  ،با�كيل مثال وهو الوزن وز،�

باعه  لوف"ف صاع مثال ر مثال بألف صاع مثال وهذه بألقدî تُ  فهذه ،نها كيلت من قبل مثال،أ ا�عيار ال(�^ تساويهما 
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حديد بأخرى من  من برةزُ  و�ذا .صح و�يلتا فÎنتا سواءً ،هما وتساويهما أو تبايعاهما مثال بمثللَ يْ كَ  وعلم،بأخرى ُصْ�ةً 
ألنه اختلف ا�نس  "اhالثة أي الكيل والوزن و ا�زافت وحديد بنحاس جاز،بشع~ فإن اختلف ا�نس ك�ٍ  ،جنسهما

ألنه أصال ال  ؛اàقة R ا<ماثل ف ا�نس فال �تاج إ�لفإذا اخت ،إال فيما ¤ن من جنس واحد طوهذا الضابط ال يش;
إذا اختلفت هذه األشياء : (لقوU عليه السالموا�زاف  R هذه اqالة جازت اhالثة أي الكيل والوزن،يش;ط ا<ماثل

ورد معÇ ا�نس  ،اآلن يعرف ا�نس،  وا�نس :يقول ا�ؤلفثم  رواه مسلم وأبو داوود) lن يدا بيد فبيعوا كيف شئتم إذا
وهكذا  وا�ني� ال�& والسكري ،مثل ا<مر جنس فيه أنواع يع± "وا�نس ماU اسم خاص يشمل أنوا?"عدة مرات قال 

قال  ،به و ا�قصودهذا ه ،R باب الربا ا�نس فهذا معÇ ا�نس إذا قلنا ،وفيه أنواع وهكذا، ال� أيضا جنس، فيه أنواع 
الشامل ألشياء Êتلفة  هو:وا®وع  ،بأنواعها فا�نس هو الشامل ألشياء Êتلفة ،ماU اسم خاص يشمل أنوا?: وا�نس"

 فÚ نوعc ،وا®وع األخص،وا�راد هنا ا�نس األخص"R بعض اqاالت  "وبالعكس وع جنساا®وقد يكون  ،بأشخاصها

 ا<مر �هما يطلق عليه تمر  يع± نو�ن سكري وبر& اجتمعا باسم خاص وهو "اسم خاص فهو جنس^ اجتمعا 
ً
ا<مر  إذا

 وفروع األجناس lألدِ " :ثم عرض إ� مسألة أخرى قال "ملحشع~ وتمر ومن  ه بقوU ك� و¡وهلَ وقد مثّ "هو ا�نس 
ّ
ة ق

األجناس lألدقة و األخباز  وفروع"ذا جنس يع± دقيق ال� مثال ودقيق الشع� هذا جنس وه "واألدهان أجناس واألخباز
فدقيق ا]نطة  ،وجب أن تكون هذه أجناسا،أجناسا  هذه lنت أصول فلما ،ألن الفرع يتبع األصل؛و األدهان أجناس 

بناءا \ أن  "واللحم أجناس باختالف أصوU" :ثم أيضا عرض مسألة أخرى قال "و�ذا اHوا ،جنس ودقيق ا³رة ،جنس
 R ا�سألة السابقة ،زlألخبافÎن أجناسا  ، أجناس� ألنه فرع أصول؛واللحم أجناس باختالف أصوU "قال ، وزن اللحم ي

باختالف أصوU  و�ذا اللæ أجناس ،وهكذا،و]م اإلبل جنس، و]م اHقر وا�واميس جنس ،واحد عز جنساوالضأن وا�
ة فيجوز لقَ االسم وا²ِ ^ ألنها Êتلفة  ؛والرئة واألكارع أجناس الطحالvة و واللحم والشحم والكبد والقلب واأل .�ا تقدم

يصح بيع ]م Ôيوان  وال،متفاضال "يع± ال يش;ط ا<ماثل فيجوز بيع جنس منها بآخر " بآخر متفاضال منها بيع جنٍس 
اللحم  دوقصلك ا]يوان موالصحيح أنه إذا lن ذ "جنسه ال يصح بيع ]م Ôيوان من"وهذه مسألة و� أنه  "من جنسه

 يع¹ كما لو باع ]م،
ً
ألن العلة غ~ ؛منها اللحم فال تدخل وأما إذا لم يكن مقصودا،ها اللحمئبشاة القصد من bا ا

ألن الشاة إذا لم تكن مقصودة اللحم ليس فيها  ة؛هذا معدود وهذا موزون أو هذا مطعوم وهذا ليس فيه عل ،متحققة
   ربوية علة Hlع~ ليس فيه علة

وال يصح بيع ]م Ôيوان من " :العلة الربوية قال و يع± لعلنا نتøم عن ذلك أك0 عندما نتøم عن أحوال األموال مع
 :ا�سيب �ا روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن ،يصح بيع ]م Ôيوان من جنسه وال"قصود اللحم ا�يع±  "جنسه

*حم ضأن ببقرة ،اللحم Ôيوان من غ~ جنسه  ويصح بيع )ن بيع اللحم با]يوانأن ا® صµ اهللا عليه وسلم ن� ع(
 وهذا ينطبق عليه قاعدة " بدقيقهكُ�  ب¾ وال �وز بيع ح ،لو بيع بغ~ مأكول كما ،وال جنسه فجاز ،ألنه ليس أصله؛

�عذر التساوي ،قهيبدقيقه وال سو ك� وال �وز بيع حب" : قال ،R مثل هذه ا�سألة فاضلا�هل با<ماثل ¤لعلم با<، 
 ك� ال �وز بيع حب� "اàقيق ينت� بالصاع فيمأله وcميته أك� فقال ،اàقيق  واqب مع"ألن أجزاء ا]ب تنت( بالطحن 

 وºنما يبيع دقيق "بدقيقه وال سويقه �عذر التساوي
ً
 بدقيق متساوي ا

ً
 أو يبيع برا ب� حب ،و� الطحن ا�عومةR  ا

ً
لكن  ،ب� ا

R  يقول حÄ لو اجتهدنا أن يكون "وال سويقه �عذر التساوي،ك� بدقيقه بيع حب�  وال �وز" :ال يبيع حبا بدقيقه قال
ألن أجزاء ا]ب تنت( التساوي  يتعذر ة وهذا صاع وهذا صاع ال نتحقق ذلك ألننا  هل ا<ماثل بدق،الصاع 
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كما لو ،ألنه ال يش;ط ا<ماثل  "ا]ب بدقيق أو سويق من غ~ جنسه صح و�ن بيع" وا®ار قد أخذت من السويق،بالطحن
يع± أن يكونا  ،وcذلك ال يش;ط ، بدقيق شع� �وز �اذا ؟ ألن ال� والشع� �وز مباد<هم متفاضال برٍ  حُب  بيع مثال

لعدم اعتبار ،غ~ جنسه صح و�ن بيع ا]ب بدقيق أو سويق من" ،فال من جنس واحد اأما إذا ¤ن ،مثله حبا أو دقيقا
أشÍل ا�طبوخات ا�ؤلف  ا×ريسة عندما تطبخ أو أي شg من "l]نطة با¿ريسة،بمطبوخه  ئةوال بيع نيõً ،التساوي إذا
ألن العلة ما اجتمع ،فإنها ال تعت� من العلة  ،بالصنعة عن االسم أنها إذا خرجتمن يرى وهناك من الفقهاء ،مð \ هذا
R هذه  ةفيها عل ليس ،ةفإذا خرجت بشg آخر كخ( أو مطبوخ فإنها خرجت أن تكون فيها عل ،والطعم فيها الكيل

لت العلة حÄ لو تغ� شøه اا�ؤلف مð \ أنها ماز لكن ،رواية ^ ا�ذهب وهو األقرب واهللا أعلم هوهذاqالة 
أجزاء  تعقدا®ار  ألن بالنشا،أو ا�²  ،ا¿ريسةو]نطة l هة بمطبوخئال بيع ني" :قال ،³و ذلك بصناعته بكونه مطبوخ أو

بمشوبه  هوال بيع خالص ،وعنب بعص~ه ش~ج،سمسم بوله بعص~ كزيتون بزيت أصوال بيع  ،تساويالفال �صل  ،طبوخا�
اللæ  بيعو�ذا ، إال أن يكون ا²لط يس~ا ،شoطالنتفاء التساوي ا�،áالص مشوب  ولæ ،فيها شع~ áالصة ةحنط،ك
ا�ؤلف  ذكر "بعضه ببعض السنبوسكوالفالوذج و ـ � نوع من أنواع اqلوياتوـ وال بيع ا¿ريسة وا]ريرة  لكشك،با

وال " : قال، ةالعلة الربوي عن ´رجومð أيضا \ القول أنها لم  ،تصنع من ال� أو غ�ه أمثله من عÔه للمطبوخات ال�
كبيع  ـ نه ال يبيع الرطب با�ابسأيتحقق فيه ا<ماثل وهو  وهذا أيضا ال ـ يع رطبه بيابسةوال ب ،بيع نوع منها بنوع آخر

ل عن ئاهللا عليه وسلم سُ  أن ا® صµ( :و أبو داود عن سعد بن أí وقاص،والعنب بالزبيب �ا روى مالك،الرطب با�مر
بدقيقه إذا  الربويأي دقيق  ،و�وز بيع دقيقه )كفن� عن ذل،نعم:قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا،بيع الرطب با�مر

  انتò ..  "حدهما با®قصانأألنهما تساويا حال العقد V وجه ال ينفرد  ،ا®عومة^  استويا

  )�Q(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  .حاالت أربعأحوال األموال أو األصناف ا�ا�ة مع العلة الربوية هناك  /  تعريفه وأحÍمه : ربا النسيئة
  .الكتابR  قراءة

  : ربا النسيئة تعريفه وأحÎمه* 
ينقسم إ� قسم[ وهما ربا الفضل وربا النسيئة  وربا اHيوع ،وربا ديون قد عرفنا أن الربا ينقسم إ� قسم[ ربا بيوع

 . عرض ربا الفضل تعريفه وأحÍمه وسبق

 . c علةً هو ا�أخ~ ^ أحد اHدلc الربويc ا�تفق :ربا النسيئة

uةذهب بفض: مثا  
ً
أو ذهب بذهب  ،أو بر بتمر بعد شهر ،أو بر بشع� بعد شهر ،يع± بعد أسبوع أو بعد شهر،متأخرا

 
ً
 Öاد العلة مناÖاد ا�نس يكون فيه او،Öاد العلة ااTي يش;ط ف ،أيضا والعلة ا�نس اÖدوهو ربا نسيئة ألنه ، متأخرا

äاد ا�نس والعلة متأخر ال، فمبادلة فضة بفضة  باب أوÖتم مبادلة ذهب بفضة بعد مدة  فلو.�وز فهو من ربا نسيئة ال
 .من ربا النسيئة أيضاوcذلك مثل مبادلة بر بتمر متأخرا فذا .ولم يكن تقابض فإن هذا من ربا النسيئة

منية اhفاTهب علته  ،ب ب�مثل ذه ختلفت العلةاإذا  ،ختلفت فهذه أحوال أخرىاأو أن العلة ،إذا لم يكن هناك علة 
 البد أن تتحد العلة . -إذا اÖد ا�نس وال� علته الطعم مع الكيل

ً
 بال � R هذه اqالة- حÄ يكون القياس صحيحا

 .ا<قابض وا<ماثل
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<ماثل �ب ا<قابض وا ال اqالة هذه R،أنه لم يكن هناك علة R هذا ا�ال أو الصنف أو ا5دل أي نعدمت العلة اإذا 
وذكر  ،ألن ا�ص جاء \ األصناف الربوية؛يمكن أن يقاس عليها  ألنه ال توجد علة ،وºنما �وز ا<بادل دون قيود

و�ب ا<قابض إذا  ،واحد ا<قابض وا<ماثل إذا ¤نت من جنس فيها فيجب ،يقاس عليها ما هو مثلها R العلة العلماء أنه
 يمكن أن يقاس \ األصل أما إذا لم يكن ،¤نت من جنس[ و�نت العلة واحدة

ً
 . هناك علة فمعناه أنها ليست فر�

 :حاالت أربعأحوال األموال أو األصناف ا�اvة مع العلة الربوية هناك * 

 ويقتñ ،أو شع� بشع�ة،بذر أو ذر،رزأرز بأأو ،أو بر ب�،أو فضة بفضة،ذهب بذهب :مثاu :�اد ا�نسا :ا]الة األو¸
يع± عند ا<بادل  ،وا<ماثل �ب ا<قابض :R اTهب وا�نس واحد، فاqكم منيةاhالعلة  ،Öاد العلةاا�نس  داÖا

ا³هب ( :وا�àل حديث عبادة وأÝ سعيد رضوان اهللا عليهم ،وا<ماثل �ب ا<قابض هذهب بذهب أو فضة بفضة فإن
فقد  اس÷ادفمن زاد أو . بمثل ويداً بيد  مثالً  ا�مر با�مر وا�لح با�لحوالفضة بالفضة وال� بال� والشع~ بالشع~ و با³هب
  )أر�

ً
 .وا<قابض نص \ ا�ثليةهذا اqديث  إذا

واTهب جنس والفضة جنس  ذهب بفضة �هما فيها علة ثمنية :مثاu ختالف ا�نسامعناه و اد العلة�ا :ا]الة اhانية
�ب  اqالة وهذه ،ا�نس õتلفو و� الكيل والطعم بر بتمر العلة واحدة :مثاuمنية و� اhولكن العلة واحدة  ،آخر

 اختلفتإذا (ود�له اqديث السابق إ� آخر اqديث  ،ا<ماثل و�وز ا<فاضل وال �ب ،فيها ا<قابض فقط دون ا<ماثل
 .بيد  إذا ¤ن يدايع± متفاضًال ومتماثالً .  )فبيعوا كيف شئتم إذا lن يدا بيد األصناف ههذ

ذهب ب� أو  :مثاõ، uتلفة لكن العلة ،يعÇ هناك علة ربوية R � ا5دل[ أو الصنف[ :ختالف العلةا:ا]الة اhاhة
حكمه R ،يوجد علة لكن العلة õتلفة  ،علته الطعم مع الكيل وال� ،منيةاh علنه اTهبف ،ذهب بأرز أو ذهب بتمر

  ،و�وز النسيئة لبمعÇ أنه �وز ا<فاض ،وال ا<ماثلا<قابض  ذلك ال �ب
ً
أن األصل  :د�له. ربا النسيئة ال يدخل R إذا

جامعة يمكن أن يقاس عليها الفرع \ األصل، األصل هو  ال يوجد علة،د�ل با<حريم هنا R ا�عامالت اإلباحة ولم يرد
� هذه اqالة ال توجد علة و ،وما يقاس عليها إذا وجدت علة ،الربا بوجود ا<قابض وا<ماثل R أصناف sددة Öريم
 .فيه أشبه ما ال علةفاختالف العلة  ،ختل �ط من �وط القياساف،جامعة 

يقاس  ال يوجد علة اTي تمت ا�بادلة به، معÇ ذلك  R هذا ا�ال أو الصنف ال يوجد علة  :نعدام العلةا :ا]الة الرابعة
ال مكيلة  ا،اhياب ال علة فيه :مثاu ،ئة�وز ا<فاضل والنسي ألصل اTي هو األموال الربوية، \ ذلكعليها هذا الفرع با

  :ومثاuوال مطعومة وال ثمن ،  موزونةوال 
ً
 ال تنطبق عليه العلة اqيوان ليس مطعوما

ً
 إذا
ً
 أو ثمنا

ً
ومثل  ،وليس موزونا

سواء ¤ن هناك  �وز فيه ا<بادل متفاضًال أو متماثالً  :،اqكم R ذلكةوالسيارة 	ها ليس فيها علة ربوي الكتاب وا�وال
  نباHع~يببيع اHع~  أن ا® صµ اهللا عليه وسلم أمر(  :د�له .تقابض أو لم يكن

َ
 هنا ؛بع� ببع�ين )الصدقة لِ جَ إ� أ

بيع وليست قرضا،وأيضا جازت ألنه اليوجد لة ألنها مع ذلك جازت ا�عام،الصدقة هذا فيه نسيئة  و�º أجل ،ا<فاضل فيه
  .علة تمنع بيع ا5ع� ببع�ين ا� أجل

  الكتاب^  قراءة*                                          
^ بيع X جنسc " :قال ؟ما ضابطه ،"ء با�د وهو ا�أخ~فصل و�رم ربا النسيئة من النسا": قال ا�ؤلف ـ رrه اهللا تعا� ـ

وهذا  ،والكيل باألصناف األربعة ،باTهب والفضة نالوز ربا الفضل � قررنا فيما سبق أن وقد "^ علة ربا الفضل ااتفق
ðا�ذهب  م R مينة،عليهhا³هب والفضة ا cالراجح أن العلة ^ الصنف، Ýاألصناف األربعة ما اجتمع معه الطعم  و
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ليس أحدهما أي أحد " وعرفنا أن هذا خالف الراجح   "الكيل والوزن و�"  :وتكملة ا�ؤلف. مع الكيل من جنس واحد
cلك  "نقداً  ا�نسTاستثناءوالقول ا�رجوح يكون فيه  ،حتاج ا�ؤلف أن يستث±او  

ً
فهنا  ،يرد يرد عليه ما حÄ ال ؛�5ا

Çلك او استثT ن أحدهما" حتاجl أنه \ الضابط أن؛مع ا جاز هن "ساءنقداً يع¹ كحديد بذهب أو فضة جاز النَ  فإن 

 او�ال ال"  ؟�اذا ،العلة وزن
ً
ويش;ط R رأس مال السلم أن  ،السلم باوسنأخذ R ب  "نسد باب السلم ^ ا�وزونات �Hا

 لَ سْ والمُ  ،يكون R ا�جلس
ً
 R السّ  فإذا ،م فيه مؤخرا

ً
 أن يكون ا�وزون مؤخرا

ً
 معناه أننا نمنع السّ  ،لم¤ن áنو�

ً
مع  ملإذا

  ،وجود اإلÊاع \ جواز السلم R ا�وزونات
ً
إال "  :االستثناءحتاج ا�ؤلف إ� او،ختلت العلة ا إذا،ولو ¤ن رأس مال نقدا

أصبحت  الفلوس إذا ¤نت را*ة يع± ،وهذا صحيح "فيه ا]لول والقبض فيشoط،بنقد )أي را	ة( Æف فلوس نافقة
  :فيش;ط فيها ا<قابض تكملة للمؤلف ،R باب الفلوس صبحت العلة \ الراجح اhمنيةفأ ،ايتم ا<بادل به ،بمثابة ا�قد

هنا عرض ا�ؤلف قول اخر ^ ا�سألة و� ا®� ومعناه انه اليشoط "وتبعه ^ اإلقناع،ال:ابن عقيل وغ~ه ختاراو"
ألنه يتøم R بيع ½  "  ولو من جنسcوا�وزونc �كيلlc" مّثل ا�ؤلف، ذلك،فعرض ا²الف بشÚ بسيط وÊتÞ جدا

هو اآلن يتøم R ضابط ربا النسيئة بعد أن ذكر " ولو من جنسc �كيلc وا�وزونR "lc علة ربا الفضل  اتفقاجنس[ 
ربا ^ بيع X جنسc اتفقا ^ علة : " قال، بعض ا<فصيالت اليس�ة وا�ستثناة ؛لكنه رجع إ� �ح ربا النسيئة وضابطه

cولو من جنس cوا�وزون cكيل�l، اد (  فإذا بيع بر بشع~" وهنا حالة ا�اد العلة وا�نس" الفضلÖهذا من حالة ا
واال\ الراجح ، \ قول ا�ؤلف أن العلة R اqديد وا�حاس هو الوزن ( أو حديد بنحاس)  العلة مع اختالف ا�نس

  "العقد و�ن تفرقا قبل القبض بطل ،ا�فرق بض قبلعت� ا]لول وا�قااُ " )ليس فيها علة
ً
أل يش;ط  بطل العقد :اqكم إذا

وا�راد به  )فبيعوا كيف شئتم يدا بيد األصنافهذه  اختلفتإذا  (: ملقوU عليه السال ا<قابض R مبادلة مكيل بموزون
أو  و�ن باع مكيالً بموزون"  العلة ختالفاو� وهذه اqالة اhاhة ال� ذكرت لكم  "مكيالً بموزون و�ن باع ،القبض
لعدم )وهذا هو ا<عليل( ألنهما لم �تمعا ^ أحد وص� علة ربا الفضل؛ اءُ سوجاز النm  ،جاز ا�فرق قبل القبض ،عكسه

و� اqالة ( وما ال كيل فيه وال وزن) العلة اختالفو� ، مثل ال علة فيه ( با]يوان أشبه اhيابوجود علة جامعة 
بن  اهللا ألمر ا® صµ اهللا عليه وسلم عبد ؛hlياب وا]يوان �وز فيه النساء )\ رأي ا�ؤلف العلة انعدامو� لرابعة ا

و�ذا جاز  ،رواه أ|د وا ار قط¹ وصححه"الصدقة فÎن يأخذ اHع~ باHع~ين إ� إبل ،عمرو أن يأخذ V قالئص الصدقة
cو¸أ ^ ا�نس الواحد ف� ا�نس".  

 )QQ(ا]لقة 

 :�تويات هذه ا]لقة

  أحÍم الÔف �
  قراءة R الكتاب  �
  ا�حاقلة وا�زابنة  �
 .�حة موجزة عن الربا  �

 وأمثل ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو مثل العمالت اqا�ة دراهم برياالت هو بيع نقد بنقد :الÞف: أحÎم الÞف* 
 .فهذا اسمه الÔفأو دنان� جنيهات 

لو ¤نت العمالت ذهب بذهب أو ف ،وا�ماثل يشoط فيه ا�قابض إذا lنت العمالت من جنس واحد Þفشoط ^ الي
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أصبحت  وºذا لم يكن هناك تماثل، ا<قابض وا<ماثل ،برياالت؛ فيش;ط فيه �طان ¤نت دارهم بدراهم أو رياالت
شهر، أو رياالت بدراهم  ؤجلة بعد أسبوع أوم وºن ¤ن هناك تأخ� كدراهم بدراهم، بطل الÔفيو ربا فضلا�عاملة 

 . الÔف ويبطل ربا نسيئةمؤجلة هذا 

cنت العمالت من جنسl طأو رياالت بدنان�  كرياالت بدراهم أما إذاoقابض يش�ألن ؛بمعÇ أن ا<ماثل ال يُش;ط  ا
 ،فيش;ط ا<قابض فقط،ع اختالف ا�نس Öاد العلة م،وقد عرفنا اqالة اhانية من اqاالت الربويه � اا�نس õتلف 

فإنه  ،أما إذا ¤ن هناك تأخ�) يدا بيد إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتمف: (لقول الرسول صn اهللا عليه وسلم
  .ال �وز ا<أخ� ويبطل عقد الÔف

 والقبض اqك� إذا ¤ن يُعت� قبض 
ً
¤ن هناك إيداع مبا� R اqساب  لو كما ،R العرف يأخذ حكم القبض اqقيÚ ا

  . ا<قابض اq+ فهذا يقوم مقام ،وÖقق اإليداع بالفعل،
 .وقبض ½ شئ �سبه أي �سب مايقتضيه العرف والعادة فا�قود بتناوu وهكذا و³ن نتøم R الÔف عن ا�قود

  قراءة ^ الكتاب*                                             
 :آخر �اGة ^ باب الرباهذه  و 

قبل قبض الÚ أي X العوض ا�عقود  -ا�جلس كما تقدم ^ خيار - فoق ا�تصارفان بأبدانهمااوم¦ "قال رrه اهللا  
cعض منه  أو قبل قبض ،عليه ^ ا�انبHعض ،بطل العقد فيما لم يقبض،اHأو ا Úن الl ط ؛سواءb لصحة  ألن القبض

 هذا  "العقد
ً
ـ وهذا نص R موضوع  ) بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا ا³هب( لقوU صµ اهللا عليه وسلم هو اqكم إذا

م�ل أحدهما  ولو مشيا إ� ،وال يÃ طول ا�جلس مع تالزمهما" والÔف ـ ثم قال رrه اهللا  اTهب والفضة وا�قود
 "ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد ،هوقبض الو�يل قبل مفارقة موñه ا�جلس كقبض موñ ،مصطحبc صح

هذه اàراهم أو اàنان� إذا " با�عيc ^ العقد وا راهم وا نان~ تتعc"قال رrه اهللا R مسألة أخرى R باب الÔف  
الفية و� اG هذه مسألة مشهورة R باب الÔف وهذه من ا�سائل،.. R العقدتتع[ با<عي[  ،تعينت فإنها تتع[ بذلك

األقرب خاصة مع وجود ا®قود ا]ديثة ال� يقوم بعضها  وهذا هووالقول اآلخر أنها ال تتع[ با<عي[  ،قوÜ ا�ذهبأحد 
 .مقام بعض

وهذا من آثار قول أن  _األعواض فال تبدل فوجب أن تتعc كسائر ،ألنها عوض مشار إvه ^ العقد: "ا�ؤلف عللثم 
و�ن وجدها مغصوبة بطل العقد  ،لوقوع العقد V عينها؛بل يلزم تسليمها إذا طولب بها ، _c التبدلا راهم تتعc با�عي

، 
ً
و إن وجدها معيبة من جنسها  ،إن لم �تج لوزن أو عد ،فمن مال بائع فت قبل القبضو�ن تلِ  ،�lبيع إذا ظهر مستحقا

و�ال فله أخذه ^  ،قدا V مثلc كدرهم فضة بمثلهإن تعا،أمسك بال أرش  ،ا³هب والسواد ^ الفضة lلوضوح ^
  ،وجدها معيبة من غ~ جنسها و�ن،أو رد العقد للعيب  ،و�ذا بعده من غ~ ا�نس، ا�جلس

ً
كما لو وجد ا راهم ¡اسا

  . تò رrه اهللا تعا� من هذه ا�سألةان."غ~ ما سU Ö ألنه باعه؛بطل العقد ،

هناك قول آخر أجاز أن يأخذ ا�سلم الربا من  ألن" و�رم الربا بc ا�سلم وا]رr"úه اهللا بدأ بمسألة أخرى وقال ر 
 çرqا 

ً
 مرسل هو حديثو،فيه راوي lهول  ،وهذا اqديث ضعيف)  ربا بc ا�سلم وأهل ا]رب ال (�ديث  استدالال

 وال ُ�تج به
ً
 الربا sرم ب[ ا�سلم[ ، أيضا

ً
أخذ با<حريم ب[  وا�ؤلف ،ذلك أهل حرب وغ� ،غ�هم[ فيما بينهم أو بإذا

  العامة، ال�Ôة ا�سلم واqرç لعموم األدلة
ً
بأن يأخذ  وا³ي قال به بعض ا]نفيةال ربا R ذلك آخر  لقول وهو خالفا
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 بذلك اqديث الضعيف ا]رú ا�سلم زيادة من
ً
و �رم الربا "  : تعا�وقال رrه اهللا  لعموم ما تقدم من األدلة استدالال

cن بl سيد ورقيقه و�ذا cبدار إسالم أو حرب �ا تقدم إال ب 
ً
 فشي ا�سلمc مطلقا

ً
 ئاٍ V U آخر دنان~ فقضاه دراهم شيئا

 "R ا�صارفة R مة هذه مسألةTي ،اTين اàنان� فأصبح يعطيه دراهم  سبق يع± اàف،عليه ¤ن باÔفإن ¤ن ي  ½ R
سب سعر اàرهم باàينار Tلك و� ر،½ مرة دينا ¤ن يقضيه،درهم §§§¥إذا ¤ن اàين اTي عليه  بمعÇ ،هذا الصحيحمرة 

R ½  ة¤ن هناك مصارف يع± إذا –" فإن lن يعطيه X درهم Ôسابه من ا ينار صح"قال رrه اهللا .ا�وم فهذا صحيح
بذلك ."فصارفه بها وقت ا�حاسبة لم �ز ألنه بيع دين بدين،بعد  م �اسباو�ن لم يفعل ذلك ث" ثم قال  –يقول صح ة، مر

 .وهناك أشياء لم نقرأها ومنها ا�حاقلة وا�زابنة. انتò باب الربا

و� بيع  "وال يصح بيع ا�حاقلة" : ا�ؤلف قال ،ه� بيع اqب ا�شتد R سنبله �ب من جنس ا�حاقلة: ا�حاقلة وا�زابنة* 
بر مشتد R  إذا ¤ن" ويصح بغ~ جنسه" قال رrه اهللا  ،بر مشتد R السنبل ب� قديم مثل،سنبله ¬نسه R �شتد اqب ا

ا<ماثل وعدم ا<فاضل إنما  واش;اط ،با<ماثل ¤لعلم با<فاضل ألننا عرفنا ا�هل ؛سنبله بشع� أو بر بتمر فإن هذا يصح
R ا�. واحد الا�نس  يكون R ذلك �وزفإذا ¤ن nنس[ فال يش;ط ا<ماثل أصًال فع . 

ال يصح بيعها وال �وز  ةوا�زابن. ةتعريف ا�زابن ذاهو "بيع ا�زابنة و� بيع الرطب V ا®خل با�مر وال"قال رrه اهللا  -
 خإال ^ العرايا بأن بيعه " رrه اهللا  ثم قال ،للنx عن ذلك

ً
 _^ مادون �سة أوسق، الً بمثل ما يؤول إvه إذا جف كي ،رصا

وال ثمن معه  ،lنوا �تاجc يريدون أن يأكلوا كما يأكل ا®اس كما جاء ^ ا]ديث أنهم،�حتاج لرطب  _وهذه الضوابط
و� ا<مر  ةا�خل با<خلي يكون ا<قابض R ف� Áل بتخليته وÝ ا�مر بالكيل ،وا�قابض قبل ا�فرق وللب(ط ا]
وال تصح " ثم قال رrه اهللا .  "باvد وُيتناول وما µÛ بينه وبينه لقبض يكون حسب الُعرف فما يُقبضألن ا –بالكيل 
  . فيما ورد به ا�ص وهذا رأي ا�ؤلف أن العرايا ال تصح إال" ^ بقية اhمار و�نما خاصة با�مر العرايا

أي مع أحد   وال يباع ربوي âنسه ومعه" تعا� وقال رrه اهللا مد عجوة ودرهم:بمسألةلة مشهورة عند الفقهاء أمس -
العوضc  أو مع أحد" :أو بر ب� ثم قال )وا<مر هو العجوة( ربوي بربوي مثل ا<مر با<مر يع±" من غ~ جنسه العوض[ 

  فلو ¤نت مبادلة،بمعÇ مد تمر معه درهم بمدي تمر " من غ~ جنسهما
ً
ثًال بمثل ، إذا ¤ن متمر بتمر لÍن هذا صحيحا

وقد ورد ما ينò عن ذلك كما سيأR ü  ،عجوة ودرهم مدسألة م هذه،ºذا ¤ن تمر ودرهم بصاع تمر ودرهم بصاý تمر و
 ارrه اهللا  ثم قال ،اqديث

ً
�ا روى أبو داود عن "  ودرهم أو بمد ةكمد عجوة بدرهم أو درهمc أو بمدي عجو" ستكماال

 
ُ
دنان�  ةعسب رجل بتسعة دنان� ذهب أو ابتاعها ،فيها ذهب وخرز ةعليه وسلم بقالد  صn اهللاو¢ ا�Éقبالة بن عبيد قال أ

 هذه �ي ربو ابتاعيع±  
ً
ح¦  ،ال( فقال ا�É صn اهللا عليه وسلم  ا�سألة  بربوي من جنسه ومعه من غ� جنسه إذا

فإن lن ما مع " تعا�  ثم قال ا�ؤلف رrه اهللا.  بينهما قال فرده حÄ م�  حÄ تتحقق من ا<ماثل يع± )  تمì بينهما
 "كخ� فيه ا�لح بمثله جيد  استثناء�وز وهذا أي ال يؤثر R اqكم  يع± غ� مقصود يع± أنه  الربوي يس~ا ً ال يُقصد

أي  ،_هذا مثال آخر V ماال �وز_وىن بال ريباع تم و ال" مهفوجوده كعد.. ال يُقصد R ا<بادل  ا�لح اTي R اG( ألن ..
فإنه ال  ـ ثم باع ا�مر وا®وى با�مر بتمر ونوى ،و�ذا لو نزع ا®وى ،ليس من جنسه أحدهما V ما الشتمالتمر فيه نوى ب

 ويباع صوف بشاة ذات لæ ،ويباع لæ ،ألن ا�مر ا³ي فيه ا®وى غ~ مقصود ؛نوى ويباع ا®وى بتمر فيهـ  �وز

 ،هو اللù بالشاة R هذه ا�بادلةألن ا�قصود ؛مقصود غ� ù اTي R الشاةلن الإف ،يع± يباع لù بشاة ذات لù.. "وصوف
 R ودرهم  عجوة مدمسألة إذاً #وز هذه ا�عاملة وال تدخل . 

ً
ألن الكمية من الصوف  "يباع الصوف بشاة ذات صوف" أيضا
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قال  ،ألن ما مع الربوي غ� مقصود ؛إذاَ #وز هذه ا�عاملة ،ا�بادلة اة غ� مقصود RR الش يوالصوف ا�T مقابل الشاة ، 
يع± بيعت اàار ال�  "صح بذهب بذهب ßوه سقفها مثل كدارٍ  ،ا®واة ^ ا�مر واللæ والصوف ^ الشاة غ~ مقصود ألن"

أو  ثمرة بمثلها يهاعللة بمثله أو بنحاس و ï كذا درهم فيه ³اس ،مقصود سقفها áوه باTهب بذهب صح ذلك ألنه غ�
  .ثمر 

وتمٍر معق� وبر� بإبراهي�  ،بيضاءب كحنطة |راء وسوداء،ويصح بيع نو� جنس بنوعه " ثم قال R مسألة أخرى  -
 هذا ألن ؛�وز ذلك ،بصاع تمر صق� ومني�،اآلن صاع تمر خالص وسكري  ةا�شهور من ا<مور نقول مثالً "  وصيحا9

 
ً
V ـ  ثمار م أهلألنه ـ الكيل لعرف ا�دينة أو مرجع ومردê  "ثم قال رrه اهللا . صاع وهذا صاع وال ي� أن يكون õلوطا
 ا روي عن عبد اهللا بن عمر عنلمِ  ،ألن مكة ¤نوا أهل #ارة "الوزن لعرف مكة عهد الرسول صµ اهللا عليه وسلم ومرجع

ا�دينة ومكة R أي هناك ـ ما ال عرف U  و" : قال،)  ة�كيال مكيال ا�دينة وا�ìان مìان مكا(  ا�É صn اهللا عليه وسلم
عت� ^ موضعه؛ ألن ماال ُعرف U ^ ـ 
ُ
يع± مثل أحÍم القبض ،يُرجع فيها  "رزlلقبض وا]،العرف  فيه إ�ال(ع يرجع أ

  .يها إ� الُعرفوcذلك أحÍم اqرز ¤لÎقة يُرجع ف إ�  أحÍم الُعرف،
  ربا ديون و ربا بيوع: عرفنا أن الربا ينقسم إ� نوع[:�حة موجزة عن الربا* 

  ،ئةابألف وم ألف ،قرض مثل ربا القرضالما ¤ن سببه  /  ربا اàيون
ً
  ئةاألف ومه \ أن يسدد يقرضه ألفا

 ،رçقال يا فالن إما أن تقñ وºما أن تُ ،األجل  ا حلوعندم ،¤ن باعه سلعة باألجل كما لو اàين ¤ن سببه ما/  وربا اàيون
  .ةفهذا هو ربا ا�اهلي ل،R اàين مقابل أن أزيدك R األج أن ترç بمعÇ تزيد بمعÇ إما أن تقñ اآلن وºما

لفضل وربا ا<قسيم ا�شهور ا�عروف اTي ورد با�ص أيضا وهو ربا ا إ�وعرفنا أنه ينقسم  /  ا�وع اhا¨ ربا ا5يوع
  النسيئة

 : ربا الفضل
ً
وفضة بفضة متفاضًال فهذا هو ربا ، مثل ذهب بذهب، هو الزيادة R أحد ا5دل[ الربوي[ ا�تفق[ جنسا

وعرفنا أنه �ب ا<ماثل وأن ا�هل با<ماثل ¤لعلم با<فاضل، فلو ¤نت هناك ُص�ة من ال� بُص�ة أخرى من . الفضل
بمعÇ ، وcذلك ا�ؤلف ذكر أنه ال �وز إال بمعياره ال�ý، ولم نعرف الكيل بالضبط فإنه ال �وز ال�أو بكومة من ال�، 

  .أنه إذا ¤ن مكيًال ¤ل� فالبد أن يكون ا<ماثل R الكيل فال يكون بالوزن وهكذا
  :وu أربع حاالت و�  هو ا<أخ� R أحد ا5دل[ الربوي[ ا�تفق[ علةً  :ربا النسيئة

Öاد ا�نس، اد العلة اÖوانعدام العلة، واختالف العلة، وا. 
ذهب بذهب �ب أن يكون  ه#وز ألن هذه ا�عاملة ال ¥¦ار يجرام ع§-بـ Û¥ار يجرام ذهب ع§§¥ما حكم بيع   /  أمثلة

  .ءة ع�ة با�ودة والردا ال و مثماثالً 
 .ال �وز ألنه يش;ط ا<قابض ،هذا من ربا النسيئة ،صاع تمر بعد شهر §©©صاع تمر بـ  §§© 

 .سيئة صاع شع� بعد أسبوع ال �وز ألنه ربا ن§§©صاع بر بـ  §§© 

  علة فيه ال هجوال ¬وال[ هذا جائز ألنوهكذا  
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  )/Q(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  مسائل  وÖتها أسا�ب ا5نك أو ا�Ôف R ا<عامل /  بعض أحÍم ا�عامالت ا�Ôفية ا�عا�ة 
  
 :بعض أحÎم ا�عامالت ا�Þفية ا�عاÆة* 

و� تتعامل R اإلقراض  ،عدد من اGدمات×م م د} قَ � ا�نشآت ال� يودع ا�اس أموا×م àيها ويُ  ./  أو اHنوك ا�صارف 
 واالق;اض

 :حل وا]رمةللا�صارف V نوعc بالنسبة 

Q  / مصارف إسالمية . 

 . أو ربوية مصارف تقليدية  /  /

وهناك خدمات تستقل ،� ا�صارف  وهناك خدمات تقدمها ،سنتøم عن ا�عامالت ال� #ري R تلك ا�صارف بنوعيها
بعد أن عرفنا أحÍم ا5يع  وسنعرف اqكم ال�R ý ½ منها ،ا5نوك الربوية وخدمات تستقل بها،بها ا5نوك اإلسالمية 

 . والربا

  : ^ تلك اHنوكنأخذ أبرز ا�عامالت 

 :ال� تتعلق به وÊلة من ا�سائل ،وا<كييف الفقu x، اqساب ا�اري أو الودائع ا�ارية :أوال 

 ،وبدون أي قيود \ السحب ،يسحبها R أي وقت ويستطيع العميل أن ،� األموال ال� توضع àى ا5نك: الودائع ا�ارية
ساب اÖqت الطلب أو  الودائعتس· الودائع ا�ارية أو .  وقت يطلبها مÄ شاء وا5نك ُملزم بأن يعطيها للعميل R أي

 � جاريسُ  ،اريا�
ً
، بأن يُوضع راتبه أو أي مال R هذا اqساب حÄ ُ�فظ ،ويستطيع أن ألنه متحرك ليس ثابت ا

ً
 أو جامدا

ً
ا

  .وم ا�عا� أوا�ديد ×ذه اqسابات واستحسن بعضهم تسمية الودائع باqساب ا�اري حسب ا�فه .يسحبه مÄ شاء
 .و� الوقت اqا£ تطورت وسائل السحب عن طريق بطاقات الÔاف اآل£ أو دف; شيÍت أو غ�ها

 V أقوال الفقهاء نر�ز ،V �سة أقوال أو أكð القانونيون ختلف العلماءا /  ة وcيفيتهحقيقة اqساب ا�اري الفقهي
  : ذه ا�سألة يمكن أن يكون \ قول[× وºن عرض اGالف :الفقهاء قالوا ،اTي �ثوا R ا�سألة

ا5نك يكون مق;ض وأنت  ،حقيقة اqساب ا�اري أنه قرض يع± أنه مقرض ا5نك ،أنكðاألوهو قول : القول األول   أ
 : مقرض وذلك ألمرين

د رُ القرض هو دفع مال �ن ينتفع به ويَ ف ،بيعة القرضوهذه ط ،هلصاqتثمره يستهلكه ويس ،ا5نك يتÔف R هذا ا�ال ـ¥
uبد.  
 . فهذه الصفات موجودة R اqساب ا�اري،ا5نك يل÷م برد ا�ال R أي وقت ويضمن رده  ـ أن¦

  . R الفقه اإلسال. الوديعةكما � حقيقة  حقيقة هذه ا�عاملة أنها وديعةأن  وهو قول بعض ا�عاÆين: القول اhا¨  ب
  . قالوا ألن القصد من ذلك اqفظ ،� مال أمانة توضع àى الشخص اآلخر �حفظها /  اإلسال. والوديعة R الفقه

وºذا تÔف فيها أصبحت مضمونة  ،أما الوديعة فال �وز ا<Ôف فيها ،نوقش هذا القول بأن ا5نك يتÔف فيها
 :قالوا عندنا أمران،حاب القول اhا9 أص ما أثارهV ذلك وقد يُشÚ  ،فأصبحت بمثابة القرض،
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 حÄ نقرضه ¥
ً
 . أن ا5نك ليس فق�ا

فال ينطبق  ،بينما القرض من عقود اإلرفاق ،هأن الشخص عندما يذهب إ� ا5نك ليس قصده اإلرفاق وال اإلحسان إ� ¦
  .عليه هذا القول

 V هذين األمرينوا�واب:  
ً
وcما أن  ،ال يُسلم أن القرض ال يكون إال للفق� كث�، أنه عنده مال،كون ا5نك ليس فق�ا

  .ضعيف ستداللا وهذا ،حÄ يتوسع R ا<جارة ،áكن أن الغ± يأخذ مال،الفق� يأخذ مال 
يقصد حفظ إنما يقصد اإلرفاق للبنك  وال للبنك، عندما يذهب الشخص قد يُلبس \ الكث�، اhا¨ لالستداللوبالنسبة 

،uض؟هذا \ تكييفه بالقر فهل يؤثر ما   
ويثاب عليه إذا  ،أن يكون لإلرفاق ،القرض قالوا ألن اإلرفاق هو األصل R،بأن هذا ال يؤثر :القول األول أصحابأجاب 

 ،فهذه الصفة اإلرفاق ليست من لوازمه ،رج القرض عن موضوعهفإن هذا ال Hُ  ،لكن إذا قصد حفظ ماu،قصد اإلرفاق
 ختل ولاأنه لو  �يث

ً
¤ن ا�اس  ،بن العوام رÞ اهللا عنه ما جاء R ا5خاري أن الزب� هود�ل ،م توجد ال يكون قرضا

 )فإ9 أخ� عليه الضياع،ولكنه سلف ،ال(:�ودعوها أمانة عنده فيقول ،يأتون إ�ه �ودعوا أموا×م عنده
ً
منه رÞ  تور�

 يع± قرض، اهللا عنه
ً
؛والصحاÝ سماه سلفا

ً
 ،لم يكونوا يقصدوا اإلرفاق بالزب�،أموا×م  ك القوم حفظمع أن قصد أو�ا

 إ� تلك
ً
 R تكييف ا�سألة \ القرض،األموال  والزب� لم يكن sتاجا

ً
 سمات القرض ،فهذا د�ل مفيد جدا

ً
 ،موجودة إذا

يه منفعة فهو ومعروف ½ قرض ف ،قرض هو أقرب إ� أن يكون ا]ساب ا�اري إذاً ،لوديعة لم ينطبق ابينما صفات 
 : بد أن نأخذ R اqسبان أحÍم القرض فال ،وºذا كيفنا هذا العقد بأنه قرض،ربا

إذا ¤نت  ،هو جائز ومنها ما هو sرم منها ما ،وسنأخذ تفصيل هذه ا�نافع ،أن ال يكون هناك منافع عوض عن هذا القرض
 . ا�نفعة م�وطة وºذا لم تكن م�وطة

 *Þنك أو ا�Hب اvعامل مع أصحاب ا]سابات أسا� : هناك أربع أساvب مشهورة،ف ^ ا

حكمه . �ذب العمالء ×ذا اqساب  و� الغالب تكون الفوائد قليلة   يمنح ا5نك صاحب اqساب ا�اري فوائد /  ¥
 عن القرض والفوائد ربوية؛�رم 

ً
  .ألنه مقابل القرض وعوضا

ألن  ؛حكمه جائز .واGدمات ال� يقدمها  مثل دف; الشيÍت ،العمالة اإلدارية لمقابا5نك يأخذ من العميل رسوم  /  ¦
 . فاHنك هنا أج~، اهذه الرسوم أجرة V األعمال ال� يعمله

  ،أن ال يعطي ا5نك العميل فوائد /  $
ً
 . ضوابط أخرى كتملتام¦ ما  ؛حكمه جائز.وهذا هو الغالب ،وال يأخذ رسوما

 ا5نك ال يأ /  %
ً
فإذا  ،ألن اHنك U أن يأخذ الرسوم ؛حكمه جائز. إال إذا قل الرصيد عن مبلغ مع[من العميل خذ رسوما

ن هذا عمل غ� أخالû أن يأخذ من أشخاص وي;ك آخرين إ:بعضهم قال لكن ،أخذ من اHعض وترك اHعض فله ذلك
أن بالعقد نتقلت او ،معاوضة أصبحت ا�سألة هألن ،رأى �ريم مثل هذاوبعض ا�عا�ين . ،. ا�عاملةبينهم R  ويم�

 إ� أن يكون معاوضة
ً
 .يكون قرضا

 :مسائل ^ ا�عامل مع اHنوك* 

 ما حكم أن ا5نك يعطي العميل هدايا؟ _

رّ 
ُ
يل العمو، الوفاء Ôف فهو R مدة قبلا�ألن العميل ما دام عند ؛ا×دية للمقرض قبل الوفاء  مسألة ج \هذه ا�سألة ´

 ؛أنه ال �وز أن يعطي ا�قرض للعميل هدايا ولكن الراجح ،وهذه فيها خالف ،ض;ا5نك مقو ،رضكما عرفنا أنه مق



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ٤٦ - 

 

  أما إذا lن سببها،بسبب القرض
ً
فهذا  نشأ سبب جديد بينهم ،كصهارة وجوارأو ،غ~ ذلك يع¹ ا�هادي بينهم معروفا

إنك ( R ا5خاري  منها ما جاء،د�ل ذلك آثار كث�ة عن الصحابة .  �وزا¿دية القرض فإنه ال  ولكن إذا lن سبب ،جائز
فال تقبله  ـ أشياء يس�ة ـأو |ل شع~  |ل تæ أو |ل قت�  إvك ىأهدفحق  لك V رجلفإذا lن  الربا بها فاٍش  بأرض

أعطاهم هدايا، فإن هذه ا�سائل ربا وال  ، أن ا5نك إذا أعطى العمالء، أو العمالء ا�م�ينمسائل الربا هذه من) فإنه ربا
 . ا×دايا ألصحاب اqسابات ا�ارية �وز للبنك إعطاء أنه ال ،رات عدد من ا×يئات ال�عيةاوصدرت قر #وز ، 

هذا ال  ،إسال. وأعطاه هدايا R بنكأو عقد مشارcة  عقد مضاربةمثال، االستثماريةأما إذا أعطى أصحاب اqسابات 
  .ع،أما عقد القرض R اqساب ا�اري فإنه ال �وز للبنك إعطاء العميل هداياعقد بي عقد مشارcة أوR نه أل؛بأس به 

مع أن هذه ا5طاقة واàف;  ،مقابل مسألة أن ا5نك يعطي العميل دف; شيÍت وبطاقة �اف R بعض اqاالت دون _
  ؟القرض ا�نفعة ا�حرمة Rمن فهل هذه ،يكلف ا5نك

  ؟أو ليس فيها شبهة شبهةا�عاملة فهل هذه ،دون مقابل ودف; الشيÍت العميل مقرض وانتفع ببطاقة الÔاف ألن 
  .الكراهة ¦ وليس فيها شبهة ا�واز ¥ :ختلف ا�عاÆون V قولc ا
  :جها \ ما يأü وخرّ  وهو ا�واز وليس فيها شبهه األول واهللا أعلمهو القول والراجح  

 � من،أو يأخذ هذه األشياء دون مقابل  ،العميل ا�تمثلة R ´فيض ا<�Íف إن ا�نفعة ال� يأخذها /  يل األولا<عل :قال

 .مسألة السفتجة R مثل ا�ش;cة ا�نفعةوالفقهاء رrهم اهللا �ثوا ،باب ا�نفعة ا�ش;cة 

\ ا�ق;ض  ش;ط ا�قرضاو )qمل هذا القرض مؤونةأي ( مؤونة فإذا ¤ن qمله  ،� وفاء القرض R بت آخر :ةوالسفتج
و�ن  بذلك، بل ¤ن ا�قرض u نفع ،ا�قرض وال ا�ق;ض ال يتحملها ا�ؤونةلكن ¤نت  ؛أن يكون الوفاء R بت آخر

 . فإنها تكون جائزة ة،مش;c وا�نفعةف	هما منتفع  ،ا5ت اآلخر ض ينتفع بالوفاء Rا�ق;

بمعÇ أن هذه ، زائدة¤نت ا�نفعة إضافية وليست  ،أيإذا ¤نت ا�نفعتان إضافيت[: للفائدة ا�ش;cةنافع واqديث عن ا�
 للمق;ض R الوفاء R ذلك اإلضافية و� ا�نفعة

ً
ف	هما منتفع بهذه ،ا5ت  الوفاء R بت آخر يقابلها منفعة إضافية أيضا

 فتتقابل ا�نافع ةفإذا ¤نت بهذه الصور"  األصلية ا�نفعة" ذات القرض  تقابل يةاإلضاف ا�نفعةوليست  ،اإلضافية ا�نفعة

؛ ألنها من باب ا�صالح يرى ا�واز وشيخ اإلسالم عند �مه عن السفتجة، ها جائزةإن:يقول ابن قدامةTلك  ؛وا�صالح
ا�سألة ال� معنا \  فُخرجتفع بهذه ا�نفعة، ف	 الطرف[ منت.وا�نافع ال� ال يرد ال�ع بتحريمها كما ذكر ابن قدامة

فهذه منفعة بالنسبة للبنك إضافية ليست .فا5نك منتفع والعميل منتفع فإذا أخذ العميل ا5طاقة و³وها من ا5نك،هذه 
وºنهاء مقابل القرض اTي أعطاه العميل، فهذه منفعة للبنك نفسه، فx اش;cت مع منفعة العميل كونه يستعملها للÔف 

 . عملياته، وبذلك نقول ان هذا ا�ظام جائز، من وجود بطاقات ودف; شيÍت

مثل ما لو أن ا�ق;ض ،وما ¤ن من هذا القبيل فإنه �وز ،لسداد القرض،وسيلة للسداد  �أن هذه ا�نفعة  /  ا<عليل اhا¨
فتجوز من هذا  ،ذلك السداد وا�قرض يu Îو عاàف فx وسيلة من وسائل ،ا�قرض يu Î ذلك ،أوأراد أن يسدد القرض

 يتضح أن ا5طاقة أو دف; الشيÍت � من قبل .ا�لحظ
ً
 مسألةال� خرجت \  ا�نفعة اإلضافية ا�ش;cة ا�ائزة،إذا
  .و� جائزة ةالسفتج

  ا5نك إذا ¤ن :لة اإليداع R ا5نكأمن ا�سائل مس _
ً
،وليس R اqساب ا�اريR اqساب  ما حكم اإليداع،ربويا

  : ختلف ا�عاÆون V قولcا .اآلجل
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ألنه  السعودية؛ا ائمة ^ ا�ملكة العربية  وبهذا أفتت اللجنة ،R ا5نوك الربوية جاري ال �وز اإليداع أو فتح حسابـ ¥
 . من ا<عاون \ اإلثم والعدوان

،ا5نك الربوي ما دام اqساب جاري �وز اإليداع R، اهللا بن |يد وغ~ه ¯لة ا�عاÆين منهم الشيخ عبد ـ¦
ً
بمعÇ أنه ال  ا

َْك { :بقوu تعا� استدلوا ،يأخذ عليه فوائد َvِهِ إ َمْنُه بِِقنَطاٍر يَُؤد¾
ْ
ِكَتاِب َمْن إِن تَأ

ْ
ْهِل ال

َ
فنصت اآلية \ أن  ، ةاآلي} .....َوِمْن أ

معناه أنه �وز اإليداع àى ا5نك  )رهن درعه عند يهودي( مليه وسلوcذلك الرسول صn اهللا ع ،أهل الكتاب يُؤتمنون
  .الربوي

من باب اإليداع والوديعة  ُذكر R اآلية وcذلك ما حصل من ا�É صn اهللا عليه وسلم ن مابأ ا vالن نوقش هذان
ا5نوك أن ا5نك يتÔف فيه وينتفع  نما اTي �صل Rيب ،فيه ال يُتÔفمال يودع و� وديعة  ،اqقيقية R الفقه اإلسال.

فهذا فيه  ،مال ا�Ôف من رأس% §-تمثل  اتا�عا�ين أن ا�ال اTي يودع àى ا5نك من أموال اqساب وذكر بعض،به 
واز اإليداع ^ اHنك الربوي ج مبعد وغ~هما من العلماء، عثيمc بن باز وابنا³لك أف¦ الشيخ  ؛إ�نة كب�ة \ الربا

   .هذا هو الراجحو،

  )Q1(ا]لقة 
 :�تويات هذه ا]لقة

  :تتمة مسائل معاÆة ^ أحÎم ا�صارف
   اqسابات اآلجلة، أو الودائع اآلجلة �
  مسألة السندات  �
  صكوك االستثمار  �
  .مسألة خصم األوراق ا�ا�ة �

 :ا]سابات اآلجلة، أو الودائع اآلجلة *

�Ôساب ا�اري هو من صور االق;اض ا�qأن ا5نك يق;ض، فا�اسا Çودعون أموا×م أو قرضون ا5نك، يُ يُ  ، بمع
 هذا من صور االق;اض ا��Ô، كذلك الووا5نك مُ  قرض،يضعوها R هذه اqسابات، فالعميل مُ 

ً
 ع اآلجلة �دائق;ض، إذا

غ� ثابتة ،أو ث�ة، وتس· وديعة بمسميات ك أو تس· الودائع اhابتة، تس·،ا��Ô، الودائع اآلجلة  االق;اضمن صور 
 ودائع ادخار وتس· ودائع توف�  متحرcة، أو حساب آجل، فهذه الودائع اآلجلة

ً
 وغ�ها من ا�سميات الكث�ة،تس· أيضا

 .ال� يمكن أن تس· بها

و×ا  نك إ� أجلالسحب،يع± أموال توضع àى ا5 �يث يكون عليه قيود R ،أنه مال يوضع àى ا5نك:مفهومهاالودائع 
  .أنواع

 :أنواعها

إ� ثالثة أشهر، أو إ� ستة أشهر أو إ� سنة  ، كما لو ¤ن ا�ال يوضع àى ا5نكالودائع إ� أجل معc ثابت /  ا®وع األول
ثابت، أجل sدد  إ� أجل طويل، هذه الودائع R الغالب أنها توضع إ� أوأو إ� أجل متوسط  أو إ� سنت[، إ� أجل قص�

 يأخذ العميل مقابل ذلك فائدة دورية تزيد بازدياد
ً
 هذا  ،األجل وأيضا

ً
لو ¤نت ثالثة أشهر أو ستة أو سنة أو هكذا، إذا

 \ أن العميل ال يأخذ الودائع إال أنواع الودائع اآلجلة وهو الودائع إ� أجل مع[ ثابت، متفق عليه، يُتفق ا�وع األول من
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 .بعد ستة أشهر مثالً 

وال يمكن أن يسحبه إال  ،ا�ال عند ا5نك ، يع± أن العميل يضع هذاودائع ب(ط اإلخطار، بمعª اإلشعار /  ا®وع اhا9
أي  قال ال يمكن أن تسحبها إال أن تشعرنا قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبلعليها، يُ  بعد إخطار ا5نك بف;ة معينة متفق

 .مدة يتفقان عليها

يس�ة، تس· ودائع االدخار، بمعÇ أنها  وهذا R َمبالغ أحيانا تكون ،أو االدخار ودائع تسÖ ودائع ا�وف~ /  ا®وع اhالث
 من ا�ال ويُدخر R الصندوق، يس· صندوق ادخاري، ويل÷م ا5نك برده وضمان Hُصم من الراتب مثًال ½ شهر مبلغ

 .ر�ه، أو ضمان الفوائد ال� تكون عليه

أن ا�ال يب� àى ا5نك مدة معينة، وا5نك يل÷م برده، ويل÷م برد فائدة :هو مفهومهاتعددة تتجدد باستمرار، وهناك صور م
 .عليها

وا5نك مق;ض، وهذا بقول �مة فقهاء  ، فالعميل مقرض،هذه الودائع � من صور الربا، ومن صور اإلقراض الربوي
Ôهذا الع R ]الفوائد ا�حرمة الودائع من أن هذه � ،ا�سلمR ائمةàا�ملكة و�  ، وبه أفتت ا×يئات، هيئة اللجنة ا

 شُ 
ً
ف  بهات إلباحةمÔ و� غ�ها من اàول، وظهرت R ا�قابل أيضا

ّ
ل
ُ
هذا ا�وع من الفوائد ا5نكية \ هذه الودائع، وأ

R مؤلفات كث�ة  ُqالرد \ دحض شبهات من أا R قبة السابقة، ع�ات الكتبR و� شبهات  باح الربا،Øاqا Ôالع
، ال يتسع الوقت إ� عرضها وتفنيدها

ً
 .ألنها شبهات ضعيفة وليست شبهات قوية ؛ضعيفة جدا

، �وز أخذ فوائد مقابل اإليداع ^ الودائع اآلجلة أنه ال: وهو الودائع اآلجلة وأخذ الفوائد عليها ،فا]كم ^ هذه ا�سألة
R العقود با�قاصد  أو ودائع توف� أو غ�ها من ا�سميات، ألن الع�ة ادخارأو آجلة أو ودائع  سواء سميت ودائع ثابتة

ودائع ،تس· أنها � القرض بفائدة، فx من ا�عامالت الربوية ا�حرمة وا�عا¨ ال باأللفاظ وا�با¨، وحقيقة هذه ا�عاملة
  .�اريساب ااq جامدة أو ودائع ثابتة ألنها ال تتحرك مثل

Èالربح مضمون،وليست من باب أنها قرض بفائدة،ألن رأس ا�ال:تكييفها الفق 
ً
ألن الصناديق ؛االستثمار مضمون،وأيضا

أموال توضع R تلك الصناديق ويُستثمر بها R أي :الو�لة بأجر � االستثمارية R مثل الصناديق ا�بنية \ ا�ضاربة أو \
lال العقارات مثًال، أو l Rال  ، الصندوق مثًال يعلن عن أن هذا النشاط Rعنها الصندوق األنشطة ال� يعلن نشاط من

الصندوق، فيدخل  اàو�ة، أو R أي lال من lاالت ا<جارة ال� تَُ�ز ألصحاب هذا األسهم ا�باحة، أو l Rال السلع
 ± \ أنه إذا ¤نت هناك أرباح فستوزع بالطريقةونظام هذا الصندوق مب، قالعميل \ أنه سيساهم R هذا الصندو

للعميل لكن صاحب ا5نك اTي يدير  لإلدارة، أو أن األرباح 	ها% §¦مثًال من األرباح للعميل، و % §Û:ا<ا�ة
، أما الصندوق u نسبة عمولة مقابل اإلدارة،

ً
إذا خÎ  و�لة بأجر مقابل إدارته،إذا ربح الصندوق فإنه سيأخذ العميل ر�ا

R هذا الصندوق هو 
ً
اqقيقة استثمار حقيÚ قابل للربح وقابل للخسارة،  الصندوق فإن اGسارة سيتحملها العميل،إذا

% §¦وقد يربح  %§¥الصناديق أن تكون فيها أرباح، لكن � أرباح غ� sددة، وقد يربح مثًال  والغالب R مثل هذه
 lال االستثما% §$وقد يربح 

ً
 مهارةوحسب أيضا

ً
ا�دير ×ذا الصندوق وخ�ته، إ� غ� ذلك من العوامل  ر وحسب أيضا

، وال مقدار الربح ا�عروفة l Rال
ً
، وال رأس ا�ال مضمونا

ً
 الربح ليس مضمونا

ً
أيضاً sدداً، إذاً هذه #ارة  ا<جارة، إذا

  اآلجلة ال� � رأس ا�ال مضمون حقيقية، واستثمار حقيÈ ،Úالف الودائع
ً
هذا  والربح أو الفوائد الربوية مضمونة، إذا

ابن ا�نذر وابن عبد ال� وابن قدامة وشيخ  كما نقل اإل¯اع،من باب القرض الربوي اTي أÊع ا�سلمون \ Öريمه 
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رض، سواء ^ الق العلماء ا³ين نقلوا اإل¯اع V أنه ال �وز أن يكون هناك اشoاط زيادة اإلسالم ابن تيمية وغ~هم من
V حسب ا�فصيالت ال� نص عليها  معنوية أو غ~ ذلك lنت هذه الزيادة زيادة نقدية أو منفعة، سواء lن عرضية أو

 .الفقهاءءس

ظاهرة، بمعÇ أنه يضع ألف ويأخذ ألف ومائة بعد  ا�قصود أن ا�نفعة ا�وجودة R الودائع اآلجلة � منفعة نقدية مادية
 .ومائت[ بعد سنة، فهذه تدخل R باب الربا ا�حرم ألفستة أشهر أو يأخذ 

  :مسألة السندات *
معلوم، السندات يتم ا<عامل بها  قد يصدر سندات للعمالء حÄ يش;وا هذه السندات، ويضمن ×م رأس ا�ال وربح ا5نك

 أوراق ما�ة إذا قيلاألوراق ا�ا�ة � عبارة عن ورقة ما�ة، و:العا�ية، هذه السندات R األسواق ا�ا�ة و� ا5ورصات
ال� يتم تداو×ا R األسواق ا�ا�ة أو R ا5ورصات � األسهم  ، فاألدواتالسنداتو األسهم: فتنقسم إ� قسم[ رئيس[ هما

 .واألسهم سنتحدث عنها إن شاء اهللا R ا�حاØات القادمة والسندات،

فx شهادة بدين، أو وثيقة بدين، يل÷م فيها الُمصِدر اTي  تمثل وثيقة بدين، � عبارة عن ورقة ما�ة السندات:تعريفها
ُ هذا ا�ال بربح معلوم أصدر السند برد ويكون ما هو مدون R  ش;ى بتسع[، وقد يكون االكتتاب مثال R سندات ت

u السند بعد سنة أو بعد ستة أشهر أو بع هذا السند بمائة، فيكون اش;ى تسع[ \ أن تسدد R د ا�دة ال� موجودة
 هذه � ا�عامالت ال�االسند بتسع[ والسند هذا يساوي م بزيادة، فيأخذ

ً
 من صور االق;اض  ئة بعد سنة، إذا

ً
� أيضا

 فإنها تفضل أن تقدم السندات \ األسهم، ،أو ال�cة احتاجت إ� تمويل ا��Ô، بمعÇ أن ا�Ôف إذا احتاج إ� تمويل،

سيكون u حقوق ال��ء  ،�يك R ال�cة ألن السهم أو صاحب السهم سيكون �يك R هذه ا�نشأة، R ا5نك، أو ا؟�اذ
R أرباح، ف�احم ال��ء uنما وºاصية، وGخاصيته أن �لب  أرباحهم و� صالحياتهم، بينما السند ال يكون فيه هذا ا

دون أن يشارcه صاحب السند R حقوق  ،�cة أو غ� ذلك ¤ن بنك أو ا<مويل أو ا�ال اTي Öتاجه ا�نشأة سواء
 .ال��ء ا�ساهم[ أو حقوق

 السندات � أوراق ما�ة، � عبارة عن وثيقة بدين يل÷م فيها المُ :حكمها
ً
للسندات بدفع ا�بلغ مع فائدة  ردِ ْص إذا

د  مثل ما لو اش;ى السند، العميل اش;اه،sددة îبمائة، بتسع[ ويُسد uالربوية  إذاً هذه ا�عاملة بهذا الوضوح من ا�عامالت
  .، ألنه اش;ى تسع[ بمائة، و� عبارة عن قرض بفائدةا�حرمة

 � من:ا�كييف الفقÈ الصحيح ¿ذه السندات
ً
  أنها قرض بفائدة sددة،إذا

ً
 sرما

ً
 .قبيل القرض اTي جّر نفعا

معاي� هيئة ا�حاسبة من معاي�  ، وقد صدرتسالمية أو صكوك االستثمار� الصكوك اإل :اHديل عن هذه السندات
 اإلسالمية، صدر قرار ا�جمع الفقx اàو� بأن الصكوك اإلسالمية وصكوك ا�ؤسسات ا�ا�ة اإلسالمية بمعيار للصكوك

 ،رات من ا�جامع اàو�ةفيها قرا االستثمار وصكوك ا�ضاربة وصكوك اإلجارة � بديلة عن السندات، السندات صدر
السندات  �نظمة ا�ؤتمر اإلسال. بتحريم السندات الربوية، وا�جامع األخرى حرمت كمجمع الفقه اإلسال. اàو� ا<ابع

 .السندات الربوية، بينما صكوك االستثمار فاعت�وها بديًال عن

إذا أرادت منشأة مثًال أن تمول  ك لعقد إجارة،� مبنية \ أساس عقد �ý، مثل أن يكون الص :صكوك االستثمار* 
 مثال أو عمارة أو مبÇ أو �cة أو

ً
 مصنع برجا

ً
مثًال  أو ³و ذلك، فإنها تضع u دراسة متÍملة، وترصد u م�انية �فرض ا

كتتاب R �اء ريال مثًال أو بألف ريال، ثم تفتح اال مائة مليون، توزع هذه ا�ائة مليون \ شg سندات، ½ سند بمائة
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 ريع لg شخص حصة R هذه ا�نشأة أو R هذا ا�بÇ، هذا ا�بÇ يؤجر ويكون u هذه الصكوك، �يث يكون
ً
، صاحب ا

حسب نسبته R هذه ا�نشأة، ويمكن تداول هذا  الصك �صل \ ريع ثابت من هذه األجرة ال� يتم اqصول عليها
 ا<داول

ً
هذا  ليس ،ات ا�عا�ة للصكوك اإلسالمية يشوبها èء من اإلشÍالت ال�عيةا<طبيق.الصك، فله م�ة أيضا

 موضع بسطها، ا�جمع الفقx اإلسال. ا<ابع �نظمة ا�ؤتمر
ً
�ث مسألة  ،R الشارقة هاإلسال. R دورته األخ� أيضا

 الصكوك اإلسال الصكوك اإلسالمية
ً
االستثمار � بديل عن  مية أو صكوكواإلشÍالت وحدد اإلشÍالت الواردة عليها، إذا

 أن إبراز الصكوك
ً
 أØّ بالصكوك اإلسالمية،  السندات، لكن أحب أن أش� أيضا

ً
اإلسالمية كبديل عن السندات تماما

 أداة استثمار،أن اإلسالمية األصل  ألن الصكوك
ً
فينب� أن ال نضع الصكوك  ال تكون أداة تمويل فقط وºنما � أيضا

حÄ ال يؤدي بصكوك االستثمار إ� أن تكون ،خصائص السندات  كوك االستثمار بديًال تماما عن Êيعاإلسالمية ص
 أو
ً
 .فيها sا¤ة كب�ة للسندات الربوية قريبة جدا

ألنها عبارة عن قرض  صورة من صور الربا ا�حرم � صورة من صور االقoاض ا�ÝÞ و� السندات الربوية /  ا²الصة
  .تةبفائدة ثاب

أجازتها ا�جامع  جائزة، فÈ صيغة مثل صكوك اإلجارة وصكوك ا�ضاربة أو غ�ها من الصيغ االستثمار أما صكوك
 .أن يتم فيها إصدار صكوك االستثمار ال�عية وصدر ×ا معيار �ý باإلجراءات ال� يمكن ،الفقهية

 :فيقصد بها ثالثة أنواع و�الصطالح إذا قيل األوراق ا<جارية R ا :مسألة خصم األوراق ا�جارية* 

  .واGصم يكون R مثل الورقة ال� فيها دين،مثل الكمبيالة ،السند ألمر السند اإلذ9 أو ووالشيك–ةالكمبيال
ألف ريال، فقال حرر  فيطلبه مثًال مائة ،، مثًال شخص تعامل مع شخص آخر ببيع آجلوثيقة àين مؤجل � /  الكمبيالة
ُ ا�ستحِ  يع± ورقة حسب صيغة معينة فيها اسم£ كمبيالة   ستحق فيه ا�بلغق وفيها ا�بلغ وفيها ا<اريخ اTي ي

حرر £ كمبيالة بهذا اàين، هذا  ،كمبيالة بهذا اàين اTي أطلبه منك، فأنا أطلب منك مثًال مائة ألف ريال حرر £:فقال
 ×ذا

ً
 ،ا<اريخ تكون بعد سنة من هذا،حرر u كمبيالة مثًال بمبلغ مائة ألف اàين، في توثيق لتين وهذا جيد وجائز توثيقا

لكنه دين بعد سنة، قد يرغب  ؛فهو يستحق هذا ا�بلغ ،اTي هو موعد حلول هذا اàين، إذا حرر u هذه الكمبيالة بعد سنة
� بمائة ،اآلن للبنك  ما أريد أن أذهبوºن ،ال أريد أن أنتظر سنة ¤ملة:قال.لعج} الكمبيالة R أن يُ  هذا اàائن اTي معه
  وهو يأخذ ا�ائة، هذه  Hصم منهاألف آخذ منه تسع[ 

 وحÄ عند الغرب يسمون بنوك اGصم، يع± ،رىا�عاملة #ُ
 .الكمبياالت، بنوك متخصصة R خصم الكمبياالت متخصصة R خصم

يع± دائن ومدين وبنك خاصم Hصم هذه  ثل هذا ا�ثال،إذا ¤نت ثالثية األطراف م /  ا]كم ال(� ^ هذه ا�عاملة
تكييفات  قوا هذه ا�سألة، وºال هناكقاTين ح ،وا�عا�ون كيفوها بأحد تكيف[ ،فإن هذه ا�عاملة �رمة ،الكمبيالة

  :كث�ة، لكن ا<كييفات الراجحة R هذه ا�سألة � أحد تكيف[
 أن تكون قرض إما  /  ¥

ً
هذه الكمبيالة مقابل الزيادة،فهو  فهو قد اق;ض،أن ا5نك عندما يأخذ الكمبيالة بفائدة، بمعÇ  ا

لة هنا ُمقرِض والعميل مق;ض R هذه الصورة،فالعميل اق;ض تسع[ معجî  أخذ تسع[ مقابل أن يأخذها مائة،فا5نك
ا اق;اض بزيادة، وهذه الزيادة مائة، فهذ،يسددها بعد سنة  ،الكمبيالة مقابل أن يسددها فيما يملك من هذه ،اآلن

 ا5نك u �وط واحتياطات معينة
ً
وTلك �دد نسبة حسب  ،حÄ يقبل هذه الورقة R ا�دين وحاu،م�وطة،طبعا

� من صور اإلقراض ا��Ô،فا5نك  ،بصورة �مة بهذه الصفة اqيثيات ال� تكون R تلك الواقعة،لكن ا�قصود أنها
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  .هو الفائدة ال� ب[ الفائدت[ اTي يربح هذا الفرق
إ� أن تكون هذه ا�عاملة من ا�عامالت  بعضهم كّيفها بأنها بيع àين، ا�قصود � ا<كيف[ صحيح، و0هما يؤدي /  ¦

  .الربوية
دائن  ب[ ل � تكونع وتعجّ إنها ´تلف، ألن َض  .ال:نقول ل؟ع وتعجm ا�عاملة � من باب ضَ  أليست هذه :قد يقول قائل

، بمعÇ أن ا�دين لو والقول الراجح فيها أنها جائزة ،لوتعجّ  عفهذه مسألة ضَ  ،فلو lنت ا�عاملة بc ا ائن وا�دينومدين، 
ل، يع± ضع وتعجّ  عجيل، فهذه مسألة َض عأن يكون هناك خصم مقابل ا< ،أو اàائن طلب من ا�دين ،طلب من اàائن
فإنها من مسألة  ،طرف[، فإذا ¤نت ا�سألة ب[ دائن ومدين فقط ب[ دائن ومدين، فx ب[ل ا�بلغ، فهذه من اàين وتعجّ 

ا�سألة أنها جائزة، ألنها  لكن الراجح R هذه ؛ل، وا�سألة خالفيةع وتعجّ و� مشهورة بَض  ،اàائن وا�دين الصلح ب[
وغ�ها  " لع وتعجّ َض " سألة مبحوثة باآلثار الواردة فيها مقابل ا<عجيل، وا� \ وضع بعض اàين ،صلح ب[ اàائن وا�دين

 .األدلة \ هذا األساس مبحوثة R غ� هذا ا�وضع من

  دائن: لكن ا�سألة ال� معنا و� خصم األوراق ا<جارية � ب[ ثالثة أطراف
ُ
ّرج، ومدين وبنك خاص، وعرفنا أنها ´

  .املة من ا�عامالت الربويةهذه ا�ع و0 ا<خر�[ يؤديان إ� أن تكون

 )QR(ا]لقة 

  :�تويات هذه ا]لقة
  :صور اإلقراض ا��Ô تتمة

 مسألة اإلجارة ا�نتهية با<مليك /    االئتمانيةا5طاقات 

يُقرض العميل R هذه ا�سألة ال� سنتحدث عنها ا�وم، و�  بمعÇ أن ا5نك هو اTي:من صور اإلقراض ا�ÝÞ تتمة
* الÔاف، Èالف موضوعنا ا�وم وهو  كبطاقة ،االئتمانية، وقد أخذنا أو أ�نا إ� ا5طاقات ا�Ôفية بوجه �م تا5طاقا

 .اHطاقات االئتمانية

  :أوالً الفرق بc اHطاقات االئتمانية وبc بطاقة الÞاف 
سحب ا�بالغ ال� R حسابه R أي  àى ا5نك،فيعطيه ا5نك بطاقة يمكنه جاري يكون العميل u حساب :بطاقة الÔاف
نقاط ا5يع،نقاط ا5يع �  تتيح للعميل أن يسحب السحب ا�قدي من بطاقات الÔاف،ويش;ي بها من و�وقت يشاء،

  .خصائصها وهذه �،ا�قاط أو األجهزة ال� àى ا�حالت ا<جارية
ثَت R ا�جامع الفقهية R عدد ،فيها �وث ودراسات :بطاقة االئتمان أو ا5طاقة االئتمانية أما ِ�ُ 

ً
من اàورات،  وأيضا

 ) اTي أخذ هذه ا5طاقة(أداة تمنح صاحبها  :فÈ بعد ا<عريفات الكث�ة ال� R هذه ا5طاقة،،ومفهومها العام 
ً
 سقفا

 
ً
 .نه من السحب ا�قدي وال�اء ع� نقاط ا5يعك} تمُ  ،ائتمانيا

ً
أو يعطيها ا5نك � أداة يمنحها ا5نك للعميل  إذا

  للعميل،تمنح هذا
ً
 ائتمانيا

ً
 يع± حد،العميل سقفا

ً
ا�قدي بهذه ا5طاقة  �يث يستطيع العميل السحب ،من اإلقراض ا

 ُ ا5طاقة االئتمانية u حساب،يع± بمعu Ç رصيد R  ش;ط أن يكون صاحب هذهوال�اء ع� نقاط ا5يع،ال ي
  u، هذا هو مفهوم االئتمان،بمعÇ أن ا5نك يعطي العميلáا يتيحه ا5نك  اqساب،وºنما يسحب

ً
 أو تمويًال أو قرضا

ً
ائتمانا

  حسب التسميات،وºنما ا�فهوم واحد،فx أداة
ً
 ائتمانيا

ً
 من قدرته \ السحب  ،تمنح صاحبها سقفا

ً
 معينا

ً
بمعÇ حدا

بطاقة إقراض،فا�Ôف يقرض العميل  يع± ،مانوال�اء ع� نقاط ا5يع،هذه ا5طاقة بهذا ا�فهوم � بطاقة ائت ا�قدي
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 من ا�ال،يتحدد هذا ا�بلغ حسب
ً
وهذا  خره من ا�واصفات والضوابط ال� يش;طها ا5نكآوضع العميل وقدرته و�º  مبلغا

  ...اليدخل R دراستنا الفقهية، اما ما يدخل R دراستنا الفقهية هو مفهومها وعالقتها ا<عاقدية
� العالقات ا<عاقدية R بطاقات االئتمان، ثالث أو أربع أو âس أو أك0، نم هناك عدد :عاقدية ^ هذه اHطاقةالعالقات ا

  :العالقات األساسية ثالث عالقات أساسية R هذه ا�نظومة من ا�عاملة
  .ا5نك وصاحب ا5طاقة أو حامل ا5طاقة عالقة ب[ /  ¥
َ  وا<اجر عالقة ب[ صاحب ا5طاقة /  ¦   .ش;ي منهاTي ي
 .تعاقدية سأتعرض إ�ها باختصار عالقة ب[ ا5نك وا<اجر، فهذه ثالث عالقات /  $

أو ا]امل ¿ا ا³ي ُمنح هذه  ،القابل ¿ذه اHطاقة والعميل ،ِدر ¿ذه اHطاقة� العالقة بc اHنك الُمْص :العالقة األو¸
  .اHطاقة أو ا³ي أخذ هذه ،اHطاقة

ألن ا5نك يتيح للعميل أن يسحب ا�بلغ  ؛وهذا واضح ، العالقة عقد قرض،c اHنك والعميل � عالقة إقراضفالعالقة ب
وºنما يسحب  ا5يع دون أن يكون للعميل رصيد، يع± ال يش;ط أن يكون R رصيده مال، ا�قدي أو يش;ي ع� نقاط

يش;ي فإنه بذلك يكون اق;ض من أو يسحب العميل  ماألف، أك0 أو أقل، فعند §$ألف،  §¦آالف،  §¥إ� سقف مع[ 
 ا5نك مقرض والعميل مق;ض. ا5نك

ً
 .إذا

إ� أي sل من ا�حالت ا<جارية سيجد عنده  ، عندما يذهب� بc العميل ا]امل ¿ذه اHطاقة وا�اجر:العالقة اhانية
ا�هاز اTي àى  عندما يضع ا5طاقة R جهاز ا<اجر، أو ا<اجر، ما العالقة ب[ العميل نقطة بيع، هذه ا�قطة تكون àى

 يش;ي وا<اجر يبيع، أو إذا ¤نت R فندق مثًال أو sل تأج� ، العميلالعالقة كما هو واضح عالقة بيع وbاءا<اجر؟ 

قة عالقة فتكون العال ،ا<جارية ، R الغالب أنها تكون R ا�حالتسوف تكون عالقة إجارة أو حسب وصف العقد
 .عقد ا5يع أو \ عقد اإلجارة بيع، ا�قصود أنها تكون عالقة واضحة إما \

ا5نك ويتفق مع ا<اجر \ أن يضع هذا ا�هاز عند ا<اجر، أو أن  ، عندما يأüك وا�اجرن� بc اH:العالقة اhاhة
ا5نك يأخذ R الغالب نسبة من  وخاصة أن،وعالقة يطلب من ا5نك أن يضع هذا ا�هاز àيه، هناك اتفاق بينهما  ا<اجر

 معروف
ً
يكون ا�بيعات عندها أك0 من  ،ا�حالت ا<جارية ال� àيها أجهزة حÄ أن ،ا<اجر R ½ سحبة، وهذا أيضا

 ،�ملون األموال بشg مستمر حÄ لو ¤نت R نفس ا<خصص، ألن ا�اس قد ال،ال� ال يكون عندها أجهزة  ا�حالت
 أو قد تكون هناك مبالغ
ً
فيكون �اؤه من ا�حل اTي àيه جهاز أوä عنده من أن يذهب ويأü ، كب�ة ال �ملها العميل ا

 ما العالقة بينهما؟وcذلك للبنك،  ،أو يÔف ا�قود، ا�قصود أنها تتيح للتاجر أيضاً �áات ومصالح با�قود

 ا اختالف^ ا]قيقة هذه العالقة اختلف ا�عاÆون فيه
ً
ا�كييفات وصلت إ� أكð من سبع  جداً، ح¦ إن اً كث~ ا

  .تكييفات
عليها  أي عميل يأتيك ببطاقة :فكأن ا5نك يقول للتاجر أن العالقة عالقة ضمان، أعلم لكن أقرب هذه ا�كييفات واهللا 

لم يسدد فإن ا5نك يسدد  لو أن العميل فإ¨ u ضامن، بمعÇ ،هذا الشعار أو بهذه ا�واصفات فاقبل منه ال�اء
 .إ� قرض،ا�قصود أن العالقة ب[ ا5نك وا<اجر عالقة ضمان عنه،فالضمان R بعض اqاالت يؤول

وا�طبيق ،^ اHنوك الربوية /  فا�طبيق األولا5طاقات االئتمانية تُطبق بتطبيق[ R الغالب، :ا]كم الفقÈ ¿ذه اHطاقة
 .سالمية^ اHنوك اإل /  اhا9
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 :ا®وع األول
ً
أو العميل \ ذات القرض تكون  أن ا5نك يأخذ فوائد من صاحب ا5طاقة:ا�طبيق ^ اHنوك الربوية ?�يا

 فإن ا5نك يأخذ من صاحب ا5طاقة فوائد ،فوائد يس�ة،ويأخذ فوائد \ ا<أخ�،بمعÇ إذا تأخر العميل عن السداد

لستة أشهر،ُمتفق \ هذه  أوأو ألربعة أشهر، لشهرين، نه ُمِنح سقف ائتما¨ �دة معينةتأخ�ية \ تأخ�ه R السداد،أل
  ا�دة، بعد هذه ا�دة

ُ
Öعليه فوائد،هذا ا�وع من  سب فوائد تأخ�ية،إذا لم يسدد العميل خالل هذه ا�دة فإن ا5نك �سب

 عن القرض،أو الفوائد،ألن ا®وع �رم هذاا5طاقات كما قررت ا�جامع الفقهية وغ�ها،
ً
 الفوائد \ ذات القرض عوضا

R ا<أخ�ية � من أنواع الربا،فالفوائد ا<أخ�ية � تدخل:ñوهو ربا ا�اهلية ا�عروف،فهذا  إما أن تق،çِما أن تُْرºو
 عن القرض ا�وع من الفوائد أو هذا

ً
،أو \ ا<أخر R ا�وع من ا5طاقات ال� تأخذ هذه الفوائد \ ذات القرض عوضا

 .وال �وز للمسلم أن يتعامل بها ،الربا ا�حرم هذه من أنواع ،السداد،الزيادة R اàين مقابل األجل

hنوك اإلسالمية: ا9ا®وع اHفوائد \ ذات القرض، وال يؤخذ فوائد تأخ�ية،  هذه ا5طاقات ال يؤخذ عليها:بطاقات  ى ا
الرسوم، سواء ¤نت بمبلغ  ه ا5طاقة، وºنما يؤخذ رسوم، و´تلف ا5نوك اإلسالمية R أخذ هذههذ وºنما إذا تأخر فإنها تُقفل

إذا ¤نت بمقدار ا<øفة الفعلية، : ال #وز إال R حالة واحدة:نقول مقطوع أو غ�ه حسب تطبيقات ا5نوك، فهذه الرسوم
حÄ أخذ رسوم، ألن الرسوم R هذه اqالة  أنه ال �وز ،ال�قرر ذلك Ñمع الفقه اإلسال� ا�ابع �نظمة ا�ؤتمر اإلس كما

بمعÇ  ا�قرض، الرسوم R بطاقة الÔاف إن كنتم تذكرون ¤نت R جانب ا�ق;ض، رسوم R جانب تتضح الفكرة أك0
، والرسوم أو

ً
ا الشبهة وºنما ا�نافع R جانب ا�ق;ض ليست فيه أن ا5نك هو ا�ق;ض R بطاقة الÔاف ويأخذ رسوما

ا�قرض ففيها  ا�نافع أو الفوائد ال� تكون R جانب ا�قرض، إذا ¤نت الرسوم R جانب الشبهة تكون R الرسوم أو
فيُتحرى R ا�نافع، هنا � من الرسوم إذا  ،القرض سببهاليس  � من ا�نفعة ا�ش;cة أو منفعة لالشبهة فيُتحرى فيها، ه

رسوم \ بطاقة االئتمان  معناه أنها دخلت R ح� اqرام، و\ ذلك فإن أخذ،لية فT xات القرض الفع زادت عن ا<øفة
اHطاقة  إذاً äوز هذهالفعلية فقط، ما زاد عن ا<øفة الفعلية فإنه ال �وز،  أن يكون بمقدار ا<øفة ،�ب أن يُتحرى فيه

  ، كيف Öسبفعليةب(ط أن تكون الرسوم ال� تؤخذ بمقدار ا��فة ال
ً
ا<øفة الفعلية؟ هذا يطول ال	م عليه، وأيضا

سب هذها ،خرهو يدخل R ´صص آ
ُ
Ö فة الفعلية،  5طاقة من ا�احية الفنية وا�حاسبية وغ�ها، لكن البد أنø>ا

 .بمعÇ أن تكون الرسوم تُقدر بمقدار ا<øفة الفعلية

إشÍل فيها، بالنسبة للعالقة ب[ ا5نك  اقة وا<اجر فx عالقة بيع و�اء الحامل ا5طو بالنسبة للعالقة ب[ العميل 
 بأن أخذ األجرة \ وا<اجر هو يأخذ عمولة ُخر}جت \

ً
الضمان  أنها عمولة سمÎة أو غ� ذلك من ا<خر�ات، علما

لة Öرم،أما إذا لم يؤل الضمان إ� R هذه اqا فإنه،مسألة õتلف فيها،وبعض ا�عا�ين قال إذا آل الضمان إ� قرض 
أن ترجعوا  يمكن ،ذات الضمان،و\ ½ حال فهذه مسألة خالفية،�ثتها ا�جامع الفقهية فال بأس أن يؤخذ \ ،قرض

 .فقد فّصل القول R ذلك ،إلسال.ا إ�ها l Rلة ا�جمع الفقx ا<ابع �نظمة ا�ؤتمر

 :R هذا الوقت ا�عا�مسألة أخرى � من ا�سائل ا�شهورة 

�ثنا اش;اط عقد R عقد،أو اجتماع عقد R عقد،  وهو أننا ،ألن ×ا عالقة بهذا ا�نهج:مسألة اإلجارة ا�نتهية با�مليك* 
  وºن ¤نت إ� باب اإلجارة أقرب منها إ� هذا ا5اب، لكنها وردت ،ا�سألة فناسب أن نأخذ هذه

ً
من و� ، عندنا أوال

  .�تاجون من سيارات ومساكن و³و ذلك ال� يكون فيها تمويل لألفراد بما ،شهورةا�سائل ا�
  جارة ا�نتهية با<مليك ×ا صوراإل

ً
بشg ¤مل،  من Öرير مسائلها لم يُنتهَ ،متعددة، ×ا مسميات متعددة، أحÍمها أيضا
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 .صار شديد، نتعرض ×ا باختت lمعية وقرارات من هيئات �عيةالكن صدرت فيها قرار
  .� عقد \ منفعة ع[ يتبعه تمليك <لك الع[:اإلجارة ا�نتهية با�مليك :تعريفها

 /   اإل�ار الساتر للبيع خاصة R نشأتها /   با<مليك اإلجارة مع الوعد /  اإلجارة ا�نتهية با<مليك : تس· هذه اإلجارة
  .ذلك من التسميات ا<مويلية أو ما يس· بعقود الل�نغ، وغ� اإلجارة

 ^ تكييفها هذه اإلجارة
ً
فيعقد بعقد اإل�ار ا�نتx با<مليك،  شخص يريد أن يأخذ سيارة:مثال ذلك :اخُتلِف أيضا

مثال  عقد إجارة، هذه اإلجارة إذا سدد ¤مل األقساط فإنه يتملك هذه السيارة، هذا فيذهب إ� ا�عرض أو ال�cة فيعقد
 .األقساط فإنه ينتx هذا با<مليك إذا سدد ¤مل،مليك، بمعÇ أنه يعقد عقد إجارة لإلجارة ا�نتهية با<

cقول V ما تكييفه؟ اخُتلِف ^ تكييفه:  
و�  حÄ وºن سميت إجارة، وTلك تس· اإل�ار الساتر للبيع، ف� اqقيقة بيع ،بيع تقسيطإنها عقد  واقال /  القول األول

 .يها أحÍم اإلجارةق علطبّ الظاهر إجارة، ويُ 

سداد ¤مل األقساط، فx من باب اإلجارة  حقيقية معلقة \ �ط، هذا ال�ط هو إجارةال، إنها : قالوا /   القول اhا9
 .أعلم هو القول اhا9 وهو أنها إجارة واألقرب واهللا�علقة \ �ط، 

  ، وTلك إطالق حكم واحد عليها قد sرم ما هوها هذه ا�سألة ×ا صور،فمن صورها ما هو جائز ومن
 
ً
  .ال يكون دقيقا

   :ا�نتهية با�مليك فمن صور اإلجارة
Q-  

ً
، وºجارة تنتx با<مليك بعوض رمزي أو بثمن رمزي - 1، حقيÚ وºجارة تنتx با<مليك بِِعوٍض  -/،  إجارة تنقلب بيعا

R- جارة مع الوعدºإجارة مع ا<خي� -0، با<مليك و،�Hُ ±نهاية ا�دة العميل يع R  ب[ استمرار اإلجارة أو إ�دة الع[ أو
  .الع[ أن يش;ي هذه

 عن
ً
حÄ تكون السيارة باسمها، وºذا لم ،بيع ا<قسيط  R الغالب أن ال��ت تلجأ إ� اإلجارة ا�نتهية با<مليك بدال

وهذا من أسباب �وء  ات، إلخ من األمورسحب السيارة، حÄ تسلم من عدد من اإلجراء يسدد العميل فإنها تستطيع
 .ال��ت ×ذا العقد

عقد اإلجارة وعقد : أنه اجتمع فيها عقدان وهو عقد اإلجارة ا�نتهية با<مليك، وتالحظون ؟ما ا]كم الفقÈ ¿ذا العقد
R وقت  ، وºذا ¤نواحدة، وقد يكون هذا االجتماع R وقت واحد، وقد يكون R وقت[ ا5يع، وهذا االجتماع \ ع[

 .R ا5يع واحد قد ي;تب عليه ا<ضاد ب[ العقود، وهذا 	ه درسناه R ال�وط

  :ا]كم الفقÈ للصور اhالث األو¸
Q- عقد 

ً
 ثمنإجارة تنتx با<مليك بعقدو-1،حقيÚ إجارة تنتx با<مليك بِِعوٍض عقد-/، إجارة تنقلب بيعا

  .رمزي
�ريم هذه الصور اhالث، ألنها من  Vرار هيئة كبار العلماء وcذلك ا�جمع الفقx اàو� كما يدل عليه ق األنواع اhالثة

واآلثار،  العلماء، كذلك ألنه ي;تب \ االجتماع تضاد ب[ العقدين R األحÍم كما قررت هيئة كبار باب بيعتc ^ بيعة
R هذه اqاالت تكون \ ! الصيانة \ من تكون؟ م،اإلجارة ×ا أحÍم وا5يع u أحÍ !فهل هو مستأجر أو مشoي؟

أن يكون \  أن تكون \ ا�ؤِْجر، كذلك الضمان يكون هنا \ ا�ستأجر مع أنه ا�ف;ض مع أنها ا�ف;ض ،ا�ستأجر
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ألحÍم واآلثار، أن ب[ هذين العقدين تضاد R ا ،هو ا�àل وهذا!! ا�ؤجر، ففيه تضاد R األحÍم هل هو مش;ي أو مستأجر
 .sرمة وTلك هذه الصور

cاألخ~ت cللصورت Èا]كم الفق:   
R- جارة مع الوعدºإجارة مع ا<خي�  -©، با<مليك و ..  

  .منفصل[، فهو إجارة حقيقية طول ا�دة ألن العقدين ؛كما قرر ا�جمع الفقx اàو� تانجائزهاتان الصورتان 

  )Q0(ا]لقة 
  :قة�تويات هذه ا]ل

   بيوع ا<قسيط �
  كذلك بيوع ا�را�ة لآلمر بال�اء �

  :بيع ا�قسيط* 
 إ� مدة معلومة،عقد \ مبيع حال بثمن مؤجل :بأنه ر¾ف هذا العقدعُ 

ً
ويكون اhمن اTي هو  ، يكون اhمن مقسطا

 
ً
  .العوض معلوما

Uالسيارة ويسدد ا�بلغ \ أقساط، \ سنة  ويستلم هذه السيارة ويتملك هذهها يش;يفشخص يريد أن يش;ي سيارة،  :مثا
،وهو من أنواع 

ً
سواء ¤ن اhمن مؤجًال �هاية ا�دة أو  ، فيكون اhمن مؤجًال،ةلجيوع اآلا5أو سنت[،½ شهر يدفع قسطا

 \ أشهر أو حسب ما يتفق
ً
ع بي عليه ا�تعاقدان، والغالب اآلن أن يكون ا<قسيط \ أشهر، هذا هو مفهوم مقسطا

 .عقد \ مبيع حال بثمن مؤجل: ا<قسيط

لم و îعقد الس R مة مؤجل  عكس بيع ا<قسيط، تدرسونTا R لم هو بيع آجل بعاجل، أو هو عقد \ موصوف îعقد الس R
  .مقبوض l Rلس العقد بثمن
 
ً
لمإذا mبيع الس: R ،من حالhقسيط بيعالسلعة مؤجلة وا�لم هو بيع آجل بعاجل،بينماالسلعة حالة واhمن مؤجل، إ:ا îالس 

ً
 ذا

 .األيام ط هو بيع �جل بآجل،هذا هو بيع ا<قسيط ا�شهور وا�عروف R هذهيبيع ا<قس

أن بيع ا�قسيط  ،ا5يوع هو R هذا ا5اب األصل R ا5يوع اإلباحة والصحة، وهذا ا�وع من أنواع ما حكم هذا اHيع؟
فêَها{ : ، لعموم قوu سبحانه وتعا�أنه بيع صحيح ،واألرÌن إذا lن مكتمل ال(وط ،األصل فيه

َ
 إَِذا تََدايَنُتم  يَا ك

ْ
ِيَن آَمُنوا

m
ا³

 �Öَسêَجٍل م
َ
 أ
َ
ُتُبوهُ  بَِديٍْن إِ�

ْ
عليها دين R اTمة، ويدل عليه  فهو نوع من أنواع ا�داينات وا5يوع اآلجلة ال� ي;تب}  فَاك
  .مادامت مكتملة ال�وط واألر�ن ،العقود وا5يوع تدل \ جواز ال� لسنةعموم األدلة من الكتاب وا

بيعت[ R بيعة، ألن بيع  بأن بيع ا<قسيط هو من نوع ا�عاÆين منهم الشيخ األHا9 ر|ه اهللا بعض خالف ^ هذا
 بأربع[ ألف مث ا<قسيط يكون فيه سعر حال وسعر مؤجل، فيكون سعر

ّ
وسعرها مؤجل بست[  ،الً السيارة مثًال حاال

  بعتك بع�ين نسيئة: تفس� أحد ا<فس�ات كما سبق 5يعت[ R بيعة أن يقول ألف، وعند السلف
ً
  .أو بع�ة نقدا

نعم يكون من  ،لم يستقر العقد \ واحد من السعرين وا�واب عن ذلك أن ما ورد عن السلف R هذه الصيغة هو إذا
R بيعة، بينما R ]أو تش;يها  د ا<قسيط نعم يُعرض \ العميل، يقول إما أن تش;ي السيارة بأربع[ ألفعق بيعت 

ً
نقدا

فال  ،أما إذا لم يستقر ففيه جهالة R اhمن R هذه اqالة بست[ مؤجل، لكن الواقع أن يستقر العقد \ واحد منهما،
، بينما الواقع أنه يستقر وُيوّق  يكون العقد

ً
مقسطة \ األشهر ا<ا�ة وتُذكر،  بأن ا�بلغ هو ستون ،عميلع عقد مع الجائزا
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 ال يدخل R بيعت[ R ،فالعقد استقر
ً
ال إشÎل  فإذاً هذا العقد من العقود الصحيحة ا�ائزة ال�.بيعة وال إشÍل R ذلك إذا

  .وال شبهة فيها
 استكمال ال�وط اGاصة R ا5يع، لكن نرcزب:لكن �وز ب(وط

ً
ال�وط ال� قد �صل فيها نوع من  \ هذه عد أيضا

  :اGلل R بعض اqاالت
 للسلعة ال� تباع با<قسيط، يع± تكون ال�cة ال� أن /  ال(ط األول

ً
Íط مالكة يتبيع للعميل با<قس يكون ا5ائع مال

 
ً
Íيكون من باب بيع ما ال يملك فإنه ال �وز ألنه،للسلعة، فإذا لم يكن مال. 

 للسلعة، فال �وز u ا<Ôف /  اhا9ال(ط 
ً
 ، فيهاحÄ يقبضها  أن يكون قابضا

ً
وباعها قبل أن  ،×ا ألنه لو لم يكن قابضا

 .قبل قبضه، وقد مر معنا أن هذا ال �وز هذا يدخل R ا<Ôف R ا�بيع، ويقبضها

هذا مثل إذا انتهت مدة السنت[ ولم يستطع العميل  ،لزيادِة األجل يع± R نهاية ا�دةأال يُزاد R اhمن  /  ال(ط اhالث
إما أن تقñ : ا�اهلية وهو ربا ،نزيدك R األجل وتزيد R اhمن، نقول هذا نوع من أنواع الربا :فتقول u ال�cة ،أن يسدد

 الأال يزاد R اhمن عند انتهاء ا�دة مقابل ا وºما أن ترç، فهذا ال �وز، وTلك نقول من ال�وط
ً
 لزيادة R األجل، طبعا

 أن السعر قد يكون أربع[ أو ست[، هذا عند
ً
بداية العقد ال إشÍل فيه، ألن ا�ؤجل يكون R  يلتبس هذا بما ذكرناه أوال
 
ً
  الغالب عند ا<جار قديما

ً
أن اآلجل  ،وغ�ه ذكرها الÍسا¨ ،أن ا�ؤجل أك0 من اqال، وهذا معروف، نصوص كث�ة ،وحديثا

 من خ�
ً
العاجل، هذا R بداية العقد، لكن ال	م اآلن عند نهاية العقد،  من العاجل، بمعR Ç أن يكون اآلجل أك0 ثمنا

R السعر فهذا ال �وز، أو كما  أزيدك R األجل وتزيد¨ :العقد \ سعر مؤجل و� نهاية العقد تقول ال�cة يع± استقر
وهو  ،ا5نك حÄ يسدد هذا ا<مويل، ا�قصود أن هذا من صور قلب اàين ر نفسأن يعطيه تمويل آخ ،تفعل بعض ا5نوك

 .وهذا باختصار عن ا5يع با<قسيط وحكمه وال�وط ال� البد أن تتوفر فيه .الربا ا�اهلية اTي ال �وز من صور

 :بيع ا�راÔة لآلمر بال(اءمسألة * 
ذكره الفقهاء، ذلك ا�وع Hتلف عن هذا  ون أننا أخذنا بيع ا�را�ة اTيوهذا العقد يتعامل به ا5نوك بشg كب�، وتذكر

، إذا اhمن ب~خيار بتخ: اGيار إن كنتم تذكرون R أحد أنواع اGيار أو ا�وع السادس ا�وع، عندما كنا نتحدث R أقسام
من أنواع بيوع األمانة، ومنها بيع ا�را�ة وهو أربعة أنواع  بان اGيار أقل أو أك0، وذكرت R ذلك ا�وضع أن الفقهاء ذكروا

خذ  برأس ا�ال وربح معلوم، ذلك اTي ذكره الفقهاء هو R بيع ا�را�ة ال� � بيع السلعة
ُ
نوع من أنواع بيوع األمانة، أ

 هذه ا�عاملة ا�عا�ة فيها ربح وفيها توضيح ل من بعض صفاتها ما هو R هذه ا�عاملة
ً
فx  ،لسعر األسا3ا�عا�ة، إذا

لآلمر بال�اء ×ا كيفية ´تلف عن تلك الكيفية،  تنطبق R هذا اال#اه فقط، أو بهذا ا�قدار فقط، ولكن بيع ا�را�ة
ا�عا� فيه نوع ربح، فيه  ا�عاملة ´تلف عما ذكره الفقهاء، لكنها تتشابه معها R كون هذا ا5يع وطرق R إجراء هذه
 تتشابه معه R هذا ا�قدار  لرأس ا�ال وا<�Íف ال� تكونمرا�ة وفيه ذكر 

ً
أنها بيع بالربح معروف ،مع رأس ا�ال، إذا

، فx  لكن ا�را�ة اآلمر بال�اء ×ا كيفيتها و�وطها وآ�اتها ال� تكون .ماu رأس
ً
اختلفت عما ذكره الفقهاء أوال

 .عقد Hتلف عنه

   بيع ا�راÔة لآلمر بال(اء
 قيل بيع ا�را�ة أن يأü عميل u رغبة R �اء سيارة :Uمثا

ً
 مثًال، فيذهب لل�cة ويأمرها أن تش;ي هذه السيارة، إذا

 العميل عنده رغبة R �اء سيارة، فيذهب لل�cة ويأمرها أن
ً
تش;ي تلك السيارة ذات ا�واصفات ا�حددة، أو  لآلمر، إذا



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ٥٧ - 

 

بالضبط، فيقول  ا ¤نت السلعة بيت مثًال يقول ا5يت R هذا ا�وضع، و�دد u موضعأو إذ ا�وجودة R ا�عرض الفال¨،
السيارة، أو دراسة وضع هذا ا5يت أو هذه األرض، ومن ثم  أريد أن تش;وا £ هذا ا5يت، فتقوم ال�cة بدراسة وضع هذه

 أو أ تقوم ال�cة أو
ً
 أو ³و ذلك،ا5نك ب�اء هذه السلعة، سواء ¤نت سيارة أو بيتا

ً
ومن ثم تبيعها  ،تتملكها وتقبضها رضا

اش;ت  بثالثمائة ألف تبيعها \ العميل بأربعمائة ألف إ� ست سنوات مثًال، أو \ العميل بربح، اش;ت األرض مثالً 
 العميل بمائة وأربع[ ألف وتبيعه \،ا5يت وتبيعه عليه، أو اش;ت السيارة مثًال بمائة ألف 

ً
 وست[ ألف أو مائة ا

ً
، حسب ا

مفهوم بيع ا�را�ة لآلمر بال�اء،  عليها، يتحدد فيه ا�بلغ ويتحدد فيه ا�دة، و�مل �وط العقد، هذا هو ا�دة ال� اتفقوا
العميل  ألن) لآلمر بال�اء(أو ا�Ôف يربح \ العميل فوق ما اش;اه، وسميت  ألن فيه ربح، ال�cة) بيع مرا�ة(س� 

  .وهذا فرق ب[ ا�را�ة وبيع ا<قسيط نك ب�اء هذه السلعة، ا5نك ليست عنده أصًال هذه السلعة،يأمر ا5
  :الفرق بc بيع ا�راÔة لآلمر بال(اء وبc بيع ا�قسيط

  بيع ا�قسيط  بيع ا�راÔة لآلمر بال(اء  م

Q  

ا�را�ة لآلمر بال�اء ال تكون السلعة  بيع
ال�cة ل�اء هذه  أو مÔفللموجودة،وºنما يذهب 

  .السلعة ومن ثم يبيعها با<قسيط

ط ا�Ôف أو الُمقس} و أ بيع ا<قسيط تكون ال�cة
  .يملك السلعة، عنده السلعة، فيبيعها با<قسيط

/  

مثًال،  u رغبة R �اء سيارة عميال كونأن ي
ويأمرها أن تش;ي هذه  لل�cة للمÔف أو فيذهب
  .السيارة

ا�عرض أو ×ذه ال�cة ال� àيها  ذايذهب العميل ×
  .هذه السيارات فيش;يها با<قسيط مبا�ة

رى بأحد طريقتc هذه.. نعود 5يع ا�را�ة لآلمر بال�اء 
ُ
ä ا�عاملة:  

ِزمة، و�ما أن
ْ
ِزمة، إما أن تكون ا�واعدة ُمل

ْ
ا5نك  ألن ا�واعدة موجودة R هذه ا�عاملة، العميل يذهب إ� تكون غ~ ُمل

ويعده أن يبيعها u، فا�واعدة أساسية، وTلك  ويقول اش; هذه السيارة وأعدك أن أش;يها منك، كذلك ا5نك يش;يها
  .العقد اا�واعدة، بعضهم يطلق عليه بيع ا�واعدة ألن ا�واعدة أساسية R هذ يس· هذا العقد يس· بيع

واألكV ð أنها ال تكون جائزة إذا lنت  ا�عاÆون فهذه اختلف فيها،cإذا lنت ا�واعدة ملزمة للطرف/  ا]الة األو¸
اش;اها ينسحب العميل،  ا5نك يريد أن يضمن حقه، ربما يأمر العميل ب�اء السلعة، فإذا ا5نك ، ألنا�واعدة ملزمة

، يأü اثنان معهم أرض،  فيخÎ ا5نك تÔيف هذه السلعة، ربما يكون هناك
ً
هذه األرض بعيدة مثًال وال Öايل أيضا

ُ  تساوي وهذا سيش;يها، فإذا اش;اها ا5نك  سوقها عليه، فيذهب إ� ا5نك ويقول اش;يها،القيمة ا�ذكورة ولم �د من ي
 هذه فيكون هذه خسارة عليه، ا5نوك R الغالب تلجأ إ� أن تكون ،تسويق انسحب ذلك، فيكون ا5نك بذلك ال يستطيع

 ا5نك ال يرغب R أن يذهب إ�  حÄ ال تقع R مثل هذا اإلشÍل اTي ي;تب عليه خسائر،مة لزِ ا�واعدة مُ 
ً
مادية، أيضا

يأخذ سلعة  يفعل ذلك، لكن ال يريد أن يذهب ألن هذا يكلفه مبالغ ما�ة، وºنما يريد أن ا�يدان،مع أنه ا�ف;ض أن
وعللوا  ،فإن هذه ا�عاملة إذا lنت ملزمة فإنها ال äوزو³لك سعرين،ويل÷م العميل ب�ائها ويبيعها u،يأخذ الفرق ب[ ال

ببيعها، والعميل يل÷م ب�ائها قبل  يكون باع ما ال يملك، وهو R اqقيقة تعليل واضح، أن ا5نك عندما يل÷م ذلك بأنه
 ال �ل:(x عن بيع ما ال يملكالعميل السلعة قبل أن يتملكها، وقد جاء ا� أن تُش;ى السلعة، فيكون ا5نك قد باع
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ليس عندك يع± ما ليس R ملكك،  وما) كدوال بيع ما ليس عن،سلف وبيع، وال bطان ^ بيع، وال ربح ما لم تضمن
ا�قصود أن هذه الصورة � من صور بيع ما ال يملك، .كما قال ا5غوي وغ�ه وهذا R بيوع األعيان ال R بيوع الصفات

 .مة يكون باع السلعة قبل أن يملكها، وهذا ظاهر R هذه الصورةا�لزِ فا5نك با�واعدة 

السيارة وتملكها وتقبضها، ومن ثم  فيش;ي ا5نك أو تش;ي ال�cة ،للطرفc  أن يكون الوعد غ~ ملزمٍ  /  ا]الة اhانية
 غ� ملزم u، بمعÇ أنه لو أراد أنب�ائها، فيكون الوعد اTي ذكره العميل  تطلب من العميل أن يش;ي السلعة ال� أمر

، ،فيه ^ هذه ا]الة نقول هذا عقد صحيح جائز ال إشÎلينسحب فيتيح u ا5نك ذلك، 
ً
  V الراجح أيضا

ً
ألن هناك أيضا

 من أنواع بيع ما  من خالف وخرّجه \ بعض أقوال
ً
 فجمهور  يملك، لكن إذا لم يكن الوعدال ا�الكية R أنه أيضا

ً
ملزما

 قرارات ا�جامع الفقهية ¬وازا
ً
مة أو ¤نت لزَ هذه اqالة، و� إذا ¤نت ا�واعدة غ� مُ  �عا�ين، وبذلك صدرت أيضا

R يار، فإنهGبا  
ً
يش;يها العميل وºما أن  ومن ثم إما أن ،ألن ا5نك تملك هذه السلعة؛هذه اqالة يكون ا5يع صحيحا

 هذه اqالة جائزة ر بال�اء Rيبيعها إ� غ� العميل، وال ي� األم
ً
 .بداية العقد، ال يؤثر \ صحة العقد،إذا

  .غ~ ا�لزمة جائزة إذاً ا]الة األو¸ ا�واعدة ا�لزمة ال äوز، وا]الة اhانية ا�واعدة
  ؟ما ا�خرج ال(� 

 ذكرهأيو ،هناك õرج �ý درسناه
ً
ا�وقع[،  كره ابن القيم R كتابه إعالماإلمام الشاف� رrه اهللا R كتابه األم، وذ ضا

�دة يوم[ أو ثالثة، يش;ي ب�ط  ،السلعة باGيار هذا ا�خرج أن يش;ي ا5نكõرج �ý جيد R مثل هذه ا�سألة، 
ن مثًال، فإنه يطلب م ، فإذا اش;ى ب�ط اGيار �دة ثالثة أيام)ا�سلمون b Vوطهم: (لعموم اGيار، وهذا �ط جائز

وتمت الصفقة وأبطل ا5نك خياره،  ،العميل السلعة انتò ا�وضوع العميل أن يش;ي السلعة ال� أمر ب�ائها، فإذا اش;ى
يملك هذه األداة ال�عية و�  الصفقة، بمعÇ أن العميل انسحب، R هذه اqالة فا5نك يملك خيار ال�ط، إذا لم تتم

 ، وبذلك ال ÎH ا5نك وال ي;تب عليه ال÷ام من ا5نكه اTي اش;اها من األصã خيار ال�ط فيعيد السلعة إ� ا5ائع

 .õرج جيد R هذا وهذا.بتسويق هذه السلعة \ شخص آخر

مة ال� يكون فيها إلزام فx من باب بيع ما ال يملك،وهذه ا�سألة و� بيع ا�واعدة ا�لزمة إ� لزِ بينما ا�واعدة المُ 
هذه ،السلف استخدم فيها ا<لفيق ب[ األقوال الفقهية،ا<لفيق وتتبع الرخص áنوع عند من ا�سائل ال� الفائدة، هذه

  .ا<لفيق مة � من بابلزِ ا�سألة و� إجازة بيع ا�را�ة مع ا�واعدة المُ 
  كيف هذا ا�لفيق؟

مة، لزِ المُ  ، وأخذنا من قول ا�الكية جواز ا�واعدةالشافعية جواز بيع ا�را�ة أخذنا من قول: اTين أجازوا هذه ا�عاملة لقا
 نأخذ من قول الشافعية وا�الكية جواز بيع

ً
 \ ا�واعدة ا�لزمة، مع أن  ،ا�را�ة لآلمر بال�اء أو الوعد ا�لزم، إذا

ً
بناءا

ل حاالت ا<�ع و³وها، وليس R R حاالت، مث زملِ الشافعية ُ��ون بيع ا�را�ة دون إلزام، وا�الكية أجازوا الوعد المُ 
 
ً
  ا�الكية R هذه الصورة ا�رcبة  مثل هذه اqالة، وأيضا

  كث�ة أن ا5يع اTي يكون فيه إلزام بهذه الصورة هو من باب بيع  ال ُ��ونها، ا�الكية نصوا R نصوص
يملك،نص ال ;يها منه فهذا من باب بيع ما يش ونصوا \ هذه الصورة باTات،أنه إذا أمره ب�اء سلعة \ أن،يملك ما ال

 ا�الكية
ً
R مثل هذه الصور مع  ينصون \ أن بيع ا�را�ة لآلمر بال�اء مع ا�واعدة،أو األمر بال�اء عليه ا�الكية،إذا

R  يلزم الوفاء بالوعد يقولون ¬واز الوعد ا�لزم أو بصحة الوعد ا�لزم وأنه مة فينصون \ أنها sرمة، لكنهملزِ ا�واعدة المُ 
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يع لكن مع عدم اإللزام، بل إن ا5يرون جواز  مسائل، منها مسألة ا<��ت، ليست فيها مثل هذه ا�سألة، والشافعية
  باGيار،  الشاف� نص \ أن ا�خرج يكون

َق ب[  ،يرون ا�واز بالصورة ا�ر�بة إذاً ال الشافعية يرون ا�واز بالصورة ا�ر�بة، وال ا�الكية îلكن بعض ا�عا�ين لف
 .صورة ال يقول بها ال ا�الكية وال الشافعية ،وقول الشافعية قول ا�الكية

 من الفوائد أن هذه ا�عاملة من أجازها با�را�ة ا�لزمة � من صور
ً
�يث أنه ليس أحد من ،ا<لفيق ب[ أقوال الفقهاء  إذا

  .بة اqادثةالصورة ا�رc الفقهاء يقول ¬وازها \

  )Qò(ا]لقة 
 :هذه ا]لقة �تويات

  )حكم ال�اء /  تنبيهات  /  األسهم ( -:تتمة اqديث R أحÍم ا�عامالت ا�ا�ة ا�عا�ة
 .األسهم والسندات: األسواق ا�ا�ه أو ا5ورصات فيها أدوات يتم تداو×ا و� :األسهم*  

��ت تكون االش;اك  بعض ال��ت تطرح لالكتتاب أو ة،ت ال�cحصة شائعة R موجودا:األسهم بمفهومها العام
ز ،مساهمة

، السوق اhانوية يمكن تداول هذه األسهم وبيعها R السوق األو�ة ثم R، ال��ت إ� أسهم موجودات هذهأ #ُ
 
ً
 ،مالك ×ذه األسهم يكون،أو يش;ي Êلة من األسهم  عندما يأخذ العميل أو الشخص اTي يرغب R االستثمار سهما

 .موجودات ال�cة من شائعةفيكون u حصة 

ل ملكيته qصة شائعة R صاR موجودات مث} تُ ، بأنه صك قابل للتداول يع± ورقة ما�ة -:إذاً يمكن تعريف السهم
 يملك  أو االتصاالت؛فإنه مثًال c� Rة من ال��ت ك�cة سابك،عندما يتملك شخص �جموعة من األسهم .ال�cة

ً
إذا

قتناء السهم أو زاد سعره امثًال شخص ال يرغب R  ،تداول هذه األسهم يتم، هذا هو مفهوم السهم، حصة R هذه ال�cة
  .يمكن أن يعرض هذا السهم للبيع ويريد بيعه مثالً 

نيفهم إ� يمكن تص ها�وجود وا�عمول به أن ولكن ،حقيقًة ^ السوق كث~ةيمكن تصنيف ا�تداولc إ� أصناف 
cصنف:- 

Q  /  ًإما أن يكون مستثمرا .  

 أو متاجراً  /  /
ً
 .و�ما أن يكون مضاربا

أنه يش;ي R هذه ال�cة  بمعÇ. فا�ستثمر هو �ا يقت± السهم بقصد اqصول \ ريعه ، يسÖ ا�ستثمر :الصنف األول
 ةكما أن الشخص يش;ي عمار، اqصول \ ريعه وºنما يريد ،ا5يع وليس عنده رغبة R ،وهذه ال�cة من عدة ��ت

 يريد أن يساهم c� Rة ،إ�ار دوري و�صل \
ً
 R هذه ال�cة ويس· ،فهو أيضا

ً
و�صل \ الريع اàوري  ،مستثمرا

  .رباحألعند ال�cة توزيع إذا ¤ن  ،ستة أشهر أو ½ سنة سواء ¤ن ½ ثالثة أشهر أو ،اTي توزعه هذه ال�cة
غرضه أن يش;ي السهم للربح من فروق  وºنما ،ليس عنده غرض R هذا الريع ،يس� ا�ضارب أو ا�تاجر :نف اhا9الص

باع  )§¥¥(وºذا زاد ،) §§¥(ثم يش;ي سهم آخر بـ ، باع السهم) §5(فإذا زاد إ�  ،)§4(بمعÇ أن يش;ي السهم بـ  ،األسعار
ملكيته يوم أو يوم[ أو شهر أو شهرين ثم  وºنما يب� R، قر \ سهم مع[يع± أنه ال يست ،وهكذا فهو مضارب،السهم 
  .يبيع
 :تنبيهات áصوص األسهم* 
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هناك أسواق أو استثمارات تكون فيها  و .االقتصادية نود ا<نبيه إ� أن األسهم ��ة ا�خاطرة وهذه من ا�احية الفنية أو _
اإلسهام R سوق  فإنه ال �وز u ،م أو مال لوقفييت ،لو ¤ن عنده مال ،خصفهذا يتضح من ش ،منخفضة õاطرة متوسطة أو

  ،�£ ا�خاطرة
ً
أو  ،بينما هناك lاالت ضئيلة ا�خاطرة، R ا�ضاربة توليس و� حاالت معينة،إال بضوابط مشددة جدا

 ليس فيها
ً
 .ويستثمرفيها فيجوز u أن يساهم ، ةõاطرة �� �5ا

Tلك حصل R سوق ، درايةàيه  وليس، ةفال �وز u أن يسهم وهو ليس àيه خ� ،ؤتمن \ ماuكذلك الشخص م _
 .هذا السوق بسبب جهل ا�تداول[ بطبيعة ،األسهم مشا½ كث�ة

 هذا السوق R طبيعته أنه �£ ا�خاطرة ، وTلك بعض ا�عا�ين حÄ من
ً
مثل ال�ير  ،ع�ين سنةمن أك0  ،قديم إذا

 هذا القول نقول، ع القمارانوأا�تاجرة أو ا�ضاربة R األسهم � من  ه من العلماء ا�عا�ين؛ ذكروا أنوغ�
ً
أنه ليس  طبعا

حÄ عند الغربي[ يرون أن  ،من أنواع القمار هعدأ منأن هناك ،لكن أريد أن أوصل هذه ا�علومة . \ وجه اإلطالق 
 .فيه مقامرات كث�ة

ال�  ،والغربي[ أعده من أنواع ا�قامرات àرجة أن بعض ا�عا�ين من ا�سلم[ ،السوق �£ ا�خاطرةفا�قصود أن هذا 
  .فهو ليس àيه خ�ة Ö Rليل هذا السوق ،يش;ي وال يدري هل يربح أو ال يربح ألنه ة؛فيها õاطرة ��كون ي

 هناك تÔفات Öصل من ا�تداول[ _
ً
السوق أو ا<العب R األسواق ا�ا�ة أو  س� با<العب Rفيما ي أو õالفات، أيضا

شفافية  هذه األنواع من ا<Ôفات ا�حرمة ال� ال #وز وºنما يكون ا<داول بكل ½ ،ا�جش أو ا<غرير اTي �صل
 .ح ليس lال حديثنا لكن ننبه ×اوبكل وضو

 :Hتلف باختالف ال��ت:حكم bاء األسهم* 

فهذه ال��ت ال�  ،و� األك0 وهللا اqمد ،ا�باح ا<عامل ا�باح واألنشطةبهناك بعض ال��ت تتعامل  /  ا®وع األول
بالربا أو  كذلك ال يتم تمويل هذه ال��ت،الزراعة أو الصناعة وغ�ها من األنشطة األنشطة  مثل ،تتعامل بأنشطة مباحة

 � تقرض اإلقراض الرِ  ،اإلقراض الِربوي
ً
ودائع �جلة أو غ�ها من  Rتستثمر فائض السيولة  �يث أنها ،بويوال أيضا
 هذه ال�cة كما يطلق عليها بعضهم با�قية ،الربا  األدوات ال� ي;تب عليها

ً
ال�cة #وز اإلسهام  وهذه،) ا�باحة ( إذا

  . ألن األصل R العقود اإلباحة ؛شÍل فيهاإفيها وال 

ال��ت اGارجية ال� الغرض منها  كما R بعضاqرام ،أنشطتها الغرض منها  ،ا�حرمة � ال��ت /  ا®وع اhا9
 اتفاق ،وهذه ال �وز باالتفاق، هذه ال��ت أصل نشاطها sرم،ا5نوك الربوية  أو حÄ ،ا�تاجرة R اGمور أو ا<بغ

R ال;ست مثًال للمؤسسات ، ال��ت ات ×ذهيضعون مؤ� ،حÄ عند الغربي[ مؤ�ات،اإلسهام فيها  ال�وز ا�عا�ين
 وهذه ضوابط ،ال يكون àى ال�cة متاجرة R ا<بغ أو R اGمور أو ³و ذلك يضعون من ا�ؤ�ات أن ،ا�Gية الغربية

 . ةR أمور sرم فال �وز اإلسهام،وcذلك عندنا R ال�يعة هذه األمور sرمة ، عندهم ةإنساني

  ة،و� اqالة ال� ك0 فيها ا�قاش و� ال��ت ا�ختلط /  ا®وع اhالث
ً
الفقهاء �ثوا هذا ا�وع بتفصيالت عميقة جدا

بúء من  ¤ل��ت الزراعية وغ�ها؛ لكنها تتعامل،ا�ختلطة ال� أصل نشاطها مباح  ال��ت. �سن الرجوع إ�ها
لكنها تتعامل  ؛نشاطها مباح هذه ال��ت ال� أصلبفائدة، واالق;اض مثل اإلقراض بالفائدة ،بشg يس�  ،حرماتا�
³رر sل اGالف ثم ..  خالف ب[ العلماء ا�عا�ين هذه sلواالق;اض بفائدة، مثل اإلقراض بالفائدة  ،عض ا�حرماتبب

  . واألدلة أتعرض لألقوال
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   -:�رير �ل ا²الف

 . وال� أصل نشاطها مباح فإنها #وز ،طها sرم ال #وزتفق ا�عا�ون \ أن ال��ت ال� أصل نشاا -

 \ أن ا<عامل بالربا وا<عامل با�حرمات ال �وز مطلقاا -
ً
وأن lلس اإلدارة آثم عند إقراره ا<عامل باإلقراض ،تفقوا أيضا
ألن  ؛ثم Tلكآلس اإلدارة لكن ا�تفقون \ l، هذا sل آخر ،�وز u أو ال �وز لكن ا�ساهم هل؛بفائدة واالق;اض 

لكن اGالف هل الُمَساِهم ب�cة  ؛sرم ةالربا وcث� ما قليلºنو ،جائزبا ال أحد يقول أن قليل الر ،sرم ةقليل الربا وcث�
 .هذا اTي وقع فيه اGالف ،ا�حرمات �وز أو ال �وز تتعامل بúء من

 اتفقوا \ أن ا�ساهم ال �وز u االنتف -
ً
 من سهمه هذا ،اع بالكسب ا�حرمأيضا

ً
ال  ،الúء اليس� عندما يكون جزءا

 هم متفقون \ أنه �ب عليه ا<خلص، �ب عليه ا<خلص وºنما ،�وز للمساهم أن ينتفع به
ً
 حÄ اTين قالوا ،إذا

 قالوا البد أن يكون بضوابط ثم.ه �ب عليه ا<خلص أنقالوا  ،با�واز
ً
هذا Öرير sل . لضوابطختلفوا R هذه اا أيضا

 .اGالف

 :اختلف ا�عاÆون V أقوال كث~ة أبرزها قوالن

يع± ال��ت ال�  ،R ال��ت ا�ختلطة ا�تاجرة بتحريم اإلسهام سواء lن بطريقة االستثمار أووهو القول  /  القول األول
 :متالزم[ واستدلوا بد�ل[ ،تتعامل ببعض ا�حرمات هاولكن ،أصل نشاطها مباح

َبا َفْمَحُق اهللاê {: تعا�قوu ك، هو عموم األدلة اàالة \ Öريم الربا ¥ ر¾
ْ
 {: وقوu تعا�} ، ال

ْ
 ايmُقوا

ْ
ِيَن آَمُنوا

m
فêَها ا³

َ
  يَا ك

ْ
اهللاm َوَذُروا

 َcِْؤِمن êَبا إِن ُكنُتم م ) رجل وهو يعلم أشد من سٍت وثالثc زنيةال ربا يأكله  درهم: (وحديث،  5Û¦ا5قرة}َما بàََِ ِمَن الر¾
 .ا�شنعة وا�شددة l Rال الربا  من األحاديث ذلكوغ�

R ا<Ôفات، فإذا تعاملت ال�cة بúء من  فيد ا�ساهم مثل يد ال�cة،\ الو�لة هو قالوا أن مبÇ ال�cة ا�ساهمة  ¦
فال ، يسهم  يستطيع أن الألنه  R ذلك ؛ألنه يستطيع أن ال يوó ا�حرمات فما تتÔف به ال�cة يكون ا�ساهم موó ×ا

  . يكون مو0ً ×ا R هذه ا<Ôفات
ً
يكن u  حÄ لو لم ،ا �ري من تÔفات \ ال�cة فهو يعامل ا�ساهم بهم إذا

وهو  ،يساهم ن الو يرغب أه، ال قدرة uبمعÇ  ،يد R u ذلك اليقولون ا�ساهم يع± اTين يقولون با�واز . تÔف فيه 
 وبذلك ال يطوè uء من هذه ،هو يستطيع أن ال يساهم فيجيبون عليهم فيقولون ،بالربا تتعامل ال�cة ن اليرغب أ

و�ذلك اختيار عدد من  ،وا¿يئة ال(عية lلرابطة،قرار ا�جامع الفقهية  وبه صدر.. وهذا القول قال به األك0  ،الشبهة
 .وعدد من اHاحثc ،صcا] لشيخ صالحوا ،ابن باز ا�عاÆين lلشيخ

ا�تاجرة R ال��ت ا�ختلطة لكن بضوابط و�ب  يقول �وز اإلسهام باالستثمار أو، القول با�واز بضوابط /  القول اhا9
�وز : با�واز؛ قالوا اواTين قالو،قر بأن الربح ا�اتج عن كسب ا�حرم يدخل للمساهم القول[ ال يُ  يع± أن �، !ا<خلص

 .يع± يتخلص من الكسب ا�حرم ،راإلسهام لكن ُفَطه} 

 :وهؤالء \ فريق[

ðوليس �اجةأسواء ¤ن �اجة وفريق آخر يقولون ، يرون أنه �وز للحاجة فريق وهم األك .  

 القول اhا¨ 
ً
 :قول �وز بضوابط أبرز أد<هميإذا

Q- ل، ا]اجةÕل مÕاجة تqاجة تدعو .فهو عفو ها<حرز عن وأن ما لم يمكن ،ةر�والة وأن اqقالوا ا 
ً
 ،إ� اإلسهام إذا

 قد واqاجة
ً
  ،وقد R إ�اد تمويل  ال�cةأو حاجة  االستثمار،R  اهمتكون حاجة ا�س طبعا
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حاجة أو ليس �اجة،  تمويالت كث�ة موجودة؛ ولكن اإلسهام R ال�cة هل هو الطريقة،و�اب بأن هناك بهذهال #د إال 
Hتلف باختالف األماكن ، واTين يرون ا<حريم قالوا أنه ليس هناك حاجة، فهناك lاالت أخرى من lاالت االستثمار، 

يمكن لإلنسان أن يسهم فيها ،ثم إنه ال ي;تب \ هذه اqاجة ضيق وعنت با�سلم، فإنه وºن لم يساهم لن ي�ه ذلك 
 . بúء 

 
ً
  . أن قليل اليس~ ا�ختلط ال يؤثر فهو غ~ مقصود -/ من أد<هم أيضا

قالوا أن ال�cة ا�ساهمة ×ا شخصية  ،هذا القول بالشخصية االعتبارية لل(�ة منبدvل وهو للفريق اآلخر  -1استدلوا 
 ال�،فتÔفات ال�cة ال تنسب إ� ا�ساهم  ،ا�ساهم هذه الشخصية مستقلة عن شخصية ،اعتبارية

ً
 شخصية اcة ×فإذا

قالوا أنه يمكن أن  منعوا اTين،والقول  هذا ا�àل ألصحاب هذا ،اعتبارية مستقلة ال تنسب هذه ا<Ôفات إ� ا�ساهم
وهناك د�ل استدل . وأحيل الطالب إ� ا5حوث R هذه ا�سألة لالس÷ادة ،ا�سألةك ينازعون R أصل هذه و�وأ،ال يساهم 

و  §¥$×م قرارات منها  ،ل�cة الراج� ةوالقائلون با�واز منهم ا×يئة ال�عي؛القائلون با�واز مبه أصحاب هذا القول وه
%Û©  هذا ا�وضو عليالت\ أبرز ا�ناقشات وا< احتوتهذه القرارات Rُ�ثت هذه ا�سألة من أك0 من ع�ين سنة؛ ، ع

 من �م  لكن ا�اس اهتموا بها مع ظهور األسهم من قبل أربع سنوات
ً
�قصود أن اTين قالوا با�واز هيئات ا، � ©¦%¥تقريبا

 بنا الشيخ وcذلك.واألوä ترcه  اإلباحةنه يرى أفقد روي  ،ابن عثيم[ رrه اهللا من أبرزهم الشيخ ،وcذلك أفراد ة،�عي

 .وغ�ه من ا�عا�ين واستدلوا بهذه األدلة  منيع

R-  اهللا عليه : قالوا µهود ^ مزارعةأن ا® صvرج منها وسلم شارك اÛ اهللا، خي� بشطر ما nص Éعليه وسلم فقالوا ا� 
R ة شارك ا�هودcة فيها نوع من ،وا�هود هم أهل ربا ،نوع من أنواع ا�شارcاالختالط وا�شار.  

  ،نقول ا vل هذا غ~ صحيح
ً
و� مشارcة  ،ح خالطه sرمالÕاع هو è Rء مبا ألن sل ؛هو R غ� sل الÕاع :أوال

والعمل  ،األرض من ا�سلم[¤نت  ا�شارcة ألن ؛è Rء مباح ليس فيه أي sرم هو ا�هود ا�É صn اهللا عليه وسلم مع
 هذا ا�àل R غ� sل الÕاع،ا�عاملة  يتعاملون R أمورهم األخرى بالربا ال يؤثر \ هذه cونهمو ،من ا�هود

ً
 . إذا

ألن هذه  ؛فx ´تلف عن هذه ا�سألة ،ربوية مويالتيتعاملون بالربا أو جلبوا ا5ذور بت وا¤ن مض صحته أنهو\ فر
ّمل \ ا�ساهم ا�سألة ا<�Íف

ُ
Ö Øاqا Ôالع R ة يع± ،ا<مويلية مثل الفوائد الربويةcمل \ ال�Ö،  تلك R بينما

 من الربا فxللو حصل أنه لو مو
ً
   الوا بذورا

ُ
Öةcوبذلك تتضح أنه ال ينب� أن نستدل بهذا ،امففرق كب� بينه ،مل \ ال� 

عليه وسلم شارcهم R أمر مباح ليس فيه  لكن ا�É صn اهللا ،ولو ¤ن استدل به وºنما نقاش ،اqديث \ هذا ا�وضوع
ا5حوث ال�  R هذا R ةس÷ادالب إ� االأدعوا الط و ،ال;جيح بل نأخذ نبذه عن هذا و³ن هنا لسنا بصدد، اختالط 

  . قول با�واز وu أد<ه اqاجة وقول با<حريم :لكن عندنا قوالن . ´صصت ودرست هذا ا�وضوع

وأن ال يتجاوز االق;اض ا�حرم  ،من اإليراد %©قالوا أن ال يتجاوز اإليراد ا�حرم  :الضوابط ال� ذكروها من قال با�واز
 واختلفوا  ،ن ا�وجودات ال�cةم% §$و أ% ©¦

ً
 R هذه الضوابط  اختالفا

ً
Êلة  ن هذهكوهذا ليس موضع بسطها ل،كث�ا

  . R حكم اإلسهام R ال��ت ا�ختلطة ةموجز
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  )Qö(ا]لقة 
 :�تويات هذه ا]لقة

   ا�ا�ة ا�عا�ة نستكمل ا<طبيقات �
   ا<أم[ �
  أنواعه  �
 .حكمه �

 *cأم�  :ا
 العقود ال منهو 

ً
رrه  –إال ما ذكر عن ابن �بدين  ولم يكن u ذكر عند الفقهاء بهذه الصيغة ا�عا�ة ،� نشأت حديثا

 ،للتأم[ عند ذكره رrه اهللا  –ال� وردت عند الفقهاء R حاشية ابن �بدين  و� من أوائل ا�صوص، R حاشيته –اهللا 
وا<أم[ u أنواع  ،العقد هو من العقود ا�عا�ة اهذ ،د ا�سلم[نت�ت ووجدت R بالاو ،ا<أم[ اصناعة هذ تثم تطور

  .متعددة وlاالت متنوعة
و� حال ،ن uؤمî ال�cة با<عويض للمُ  مقابل أن تل÷م ،دوري سطن u بدفع قؤمî أن يقوم العميل المُ  مفهوم ا�أمcو 

بتعويضه عن ما حصل u  ;ميم هذا اqادث أوبهذه ال�cة يع± تقوم ؛حصول خطر أو حادث حسب ما هو متفق عليه
ا<أم[ \ هذه  قسط مقابل ةوهو ¤ن يدفع ½ سن،ا<أم[ \ السيارة حصل حادث بالسيارة  فإذا ¤ن ،من حادث
 سواء ¤ن تأم[ \ سفينة أون u بقيمة إصالحها مî ا�ؤَ  أو تعويض،فإن هذه ال�cة تقوم بإصالح هذه السيارة  ،السيارة
ما هو جائز  منه، هذا مفهوم ا<أم[ بشg �م ،أو \ األشخاص سواًء ¤ن \ األØار، أو غ� ذلك من ا�جاالتطائرة 

 . ومنه ما هو sرم

 - :هناك ثالثة أنواع للتأمV c وجه العموم* 
  ا<أم[ االجتماý  -$  ا<أم[ ا<عاوå -¦  ا<أم[ ا<جاري ¥

Q_ جاري�وهو العميل عند حصول حادث ،ن u ا�ؤمî  بتعويض،وهو ال�cة  ،نعقد ب[ طرف[ يل÷م فيه ا�ؤم} هو :ا�أمc ا
ن u ب;ميم اqادث اTي �صل R ،u أي lال من . احتما£  ،مقابل أن يل÷م ا�ؤم}

ً
 دوريا

ً
وذلك أن العميل يدفع قسطا

ن إ بل،وهو أحد أر�ن ا<أم[  ،وتالحظون أن اGطر موجود،ةاوضا<جاري وهو عقد مع هو مفهوم ا<أم[ اهذ. ا�جاالت
وهو ما �تمل  ،ألنه lهول العاقبة،عقود الغرر يصنفون ا<أم[ ضمن ،القانوني[ اTين �ثوا موضوع ا<أم[ بشg كب�

وهذا من علم  ل u حادثوربما ال �ص ،ربما �صل u حادث ،ن \ سيارةون اإلنسان يؤم} فك.حدوثه وماال �تمل حدوثه
 ،فهذه األمور احتما�ةأو طائرة؛ قد تصل وقد التصل ، كمصنع أو سفينة،وcذلك ا<أم[ \ أي èء من األشياء ،اهللا

 . واGطر أحد أر�ن ا<أم[ األساسية

cأم� _:ختلف العلماء V قولc مشهورينا ا�جاري وحكم ا

أن ، ي صدرت به قرارات ا�جمعات الفقهية وقرار هيئة كبار العلماء R ا�ملكةواT وهو القول ا�شهور : القول األول
  دخله الغرر فيكون ة،وهو عقد معاوض ،أقواها أنه من عقود الغرر، بعدد من األدلة استدلوا ،ا�أمc ا�جاري �رم

ً
 ،فاسدا

هذا اqادث قد  ،شخص عن حادث سيارة تعوض فال�cة ال� مثالً  ،دخله الغرر ةألنه عقد معاوض؛العقد ال يصح  اوهذ
،ألف)  §§§§$( يكون 	ف ال�cة 

ً
وقد ال  ألن اqادث قد �صل ؛يه نوع غررفف ،والعميل لم يدفع إال مثًال âسة آالف ا
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جود فالغرر مو ،فيها أّمن حادث طوال هذه السنوات ال� وال �صل u ،) §§§§¥( أو ) §§§©(R ا�قابل قد يدفع العميل ،�صل 
،ùالغ 

ً
 دواست، موجود أيضا

ً
 è Rء كث�؛أن فيه ربا  لوا أيضا

ً
 يس�ا

ً
عليه  لكن هذا ا�àل ؛ألن العميل يدفع شيئا

 . الغرر هو األدلةى ووأق.بقصد الربا  ةفال يتجه أن يكون عقد معاوض ،مناقشات

وu كتاب جيد R هذا ا�وضوع  rه اهللا ر – من أشهرهم الشيخ مصط� الزرقاء ،قال به بعض ا�عا�ين :القول اhا9 
  .عدد من ا�عا�ين هوتبع ،جائزا�جاري ا�أمc  أنويب[  ،يب[ فيه حكم ا<أم[،

  :قياسية والشيخ استدل باألدلة كث~ة *ها
 اTين منعوا وهم األك0،\ ا<حريم  وليس هناك ما يدل ،استدل بأن األصل R ا�عامالت اإلباحة ¥

ً
يرون أن الغرر  ،طبعا

وهذا العقد فيه ، د�ل \ Öريم الغرروقد ورد  ،واألصل R العقود اإلباحة ما لم يدل د�ل \ ا<حريم، يؤدي إ� ا<حريم
  . بل هو قائم \ الغرر ،غرر

أصابك خطر  فإن ،سلك هذا الطريق فإنه آمن اُ  :الفقهاء مثل ما ذكر بعض ،قياسات مثل بعض الفروع الفقهيةباستدل ¦
  .فهذا فرع من الفروع استدلوا به ¬واز ا<أم[ ،فأنا أكون ضامن أعوضك

وليس هناك  ،ألن هذا مت�ع با<عويض ؛ألن هناك فرق ب[ هذا الفرع وا<أم[ ؛ا�àل مناقش أن هذا :واTين منعوا قالوا
 îمبلغ دفعة ا�ؤمR u الفرع هذه ن R الصورة  xصورة ا<أم[ هناك مبلغ عوض  ،والضمان مقابل ا<عويض،الفق R بينما

هذا الطريق فإنه آمن فإن أتاك خطر  سلكاُ مسألة  ؛ففيه فرق ب[ ا�سأ<[ ،ا<أم[ أو ا<عويض أو ضمان ا<عويض عن
 قاسوه \ نظام العاقلة باإلسالم  .فرق بينهماف ،ا�عا� العÔ وب[ مسألة ا<أم[ R،فإن± ضامن 

ً
 قاسوهو،أيضا

ً
\  أيضا

�ث و ،أحيل الطالب إ� كتاب الشيخ مصط� ويمكن أن،مناقشة  هاوغ�ه من األدلة ال� 	 ،الوعد ا�لزم عند ا�الكية
 الرسائل العلمية ال� تبع،وهذين ا�وضوع[  اTين �ثوا،هيئة كبار العلماء 

ً
 ،ا<جاري ذلك و�ثت مسألة ا<أم[ تأيضا

�وهو عقد ،ألن فيه غرر  ؛ال �وز ا�عامل بها ال�،أمc ا�جاري هو من أنواع العقود ا�حرمة وخالصة القول أن ا
  .متقرر ال �وز أن يدخل فيها الغرر وعقود ا�عاوضة كما هو ،معاوضة

 إذا طبقنا أحÍم الغرر \ هذا
ً
Öريم  صل هوبمعÇ أن األ ،فإنها تشمله فيما هو أصالة وما هو تبع ،ا�وع من العقود طبعا

  لكن إذا ¤ن ،ألن الغرر يؤثر فيه ؛عقد ا<أم[ ا<جاري إذا ¤ن أصالة
ً
ماال يغتفر R  وابعفإنه يُغتفر R ا< ،ا<أم[ تبعا

 ما ،غ�ها
ً
  و�وز تبعا

ً
  .ال �وز استقالال

 ال�cة تمنح موظفيها تأمين مثل ما لو ¤نت،يمكن تطبيق هذه القاعدة \ بعض الفروق 
ً
وليس أساسية  �ة إضافيةكم ا

،u أسا3 راتب يع± ا�وظف،  
ً
  نقول هذا ا<أم[ بالنسبة للموظف جاء،ومن �áاتها أن يأخذ تأمينا

ً
فيجوز مع أنه  ،تبعا

 يُ 
ً
 تعاونيا

ً
  طلب من ال�cة أن ال تُؤمن إال تأمينا

ً
 ن #اريؤم} وال ت ،صحيحا

ً
للموظف جاء  لكن بالنسبة؛بالنسبة لل�cة ا

 هذا ا<
ً
 ماال �وز ،أم[ تبعا

ً
  فنقول �وز تبعا

ً
إذا أن يكون ا<أم[  هبعض ا�عا�ين هذا الفرع وهو u وج ذكر.استقالال

 بضوابط
ً
الط ^ بعض اHتان ال�  مثل ا�أمc ،الغرر ^فإنه يغتفر ،إذا lن للحاجة كذلك . معينة فإنه �وز جاء تبعا

فيجوز ألن العقد عقد  فهنا ا]اجة ملحة، من خالل ا�أمc الط يستطيع إال وال ،يكون تكلفة العالج ?vة جداً 
ربا  إال فيما ذكر R العرايا جاز من ربا الفضل وليس من ،�وز للحاجة وال لغ�ه ألن الربا ال ،غرر وليس عقد ربا

 العقد اTي معنا اآلن هو عقد غرر وليس عقد ربا، بينما  ،النسيئة
ً
 فإن األصل هو أنه ال �وز ،حÍم الغرريطبق عليه أ إذا

  أيا<عامل مع ��ت ا<أم[ أصالة 
ً
 ؛أساسا

ً
هذه ×ا وضع خاص  ،تكون للحاجة أو،لكن بعض الفروع تكون تبعا
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  . ا<أم[ ا<جاري أنه sرم وºنما األصل R عقد ،وال يكون لg أحد،Hتلف 

  .صورة واحدة ليس u ،وu تطبيقات كث�ة ،نوع آخر من أنواع ا<أم[:  ا�أمc ا�عاو� _/
وهذا ا<عاون ،يتعاونوا فيما بينهم ،أو أفراد ال�  أن يكون فيه تعاون ب[ أفراد األ6ة ،القديمة همن أشهر تطبيقات _

ِ�¾ َوا�mْقَوى { ،sمود 
ْ
 ال

َ
Vَ نيان (وفيه تفريج وتكاتف و ،} َوَيَعاَونُواHl األدلة ال� تدل \  ها منوغ� ) ا�سلم للمسلم

  .سلم[ فيما بينهما�تعاون 
_ Éا� Ôع R األشعري[ هناك حوادث \ Éا� Çاهللا عليه وسلم أث nص، Éحديث األشعري[ قال ا� R  اهللا nص

¯عوا ما ـ  لغزوالنساء أرامل R ا بعض أصبحت ـ ^ الغزو أو قل طعام عيا¿م ارملوأإذا إن األشعريc (   :عليه وسلم
 هذا ا<Ôف هوف ،هذا هو حديث األشعري[ ا�شهور )فهم م¹ وأنا منهم ةبالسوي قتسموه بينهماعندهم ^ إناء واحد ثم 

ýفل االجتماÍ>نوع من أنواع ا.  
 شي تا5يوت قدم مع أن بعضما ُ�مع من ا5يوت و ،من أنواع ا<عاون االجتماýو _

ً
 كث� ئا

ً
 شي تدموبعض ا5يوت ق ا

ً
 ئا

 يس�
ً
،وبعض ا5يوت لم تقدم شي، ا

ً
 ن هذا العقدأللكنه مغتفر  ،نقول هذا حاصل ؟فنقول هل فيه تفاوت وغرر R هذا ئا

، R مثل ما حصل R حديث األشعري[ و� بعض األو�ة همبناه \ ا<Íفل وا<�ع اTي هو ا<أم[ ا<عاوR å صور
  . قوم و�ن يقوتنا ويطعمنا R ½ يوم تمرةالغزوات؛ أنه Êع ما R مزاود ال

 فإنهم يتعاونون R ذلك،مثًال األطباء إذا حصل حادث أو مشøة ما أصحاب مهنة صور هذا من _

 R الوقت اqاØ ما يس· بصندوق العائلة _
ً
مع فيه األموال هذا الصندوق ُ�  ،صندوق اتكون األ6ة الواحدة × ؛أيضا

أو حصل حادث ألحدهم أو حصل خطر لشخص من األشخاص أو  ،أحد يريد الزواج م إذا ¤ن هناكث ،½ أفراد األ6ة من
  .بينهم ا�بدأتطبق هذا  يتعاونوا فيما بينهم وcث� من األ6 همفإن ،حسب ما هو موضح بالصندوق ،³و ذلك مرض أو

وخاصة R ،حوادث وغ�ها  ألن فيها ،qياةألن اGطر موجود R هذه ا ؛فكرة ا<أم[ ا<عاوå؛ هذه الفكرة طبعا تطورت
عدد  ازديادوcذلك  ،5عد ا�سافات وا5تان وتشتت األ6 فيها ،وليس فيه ال;ابط كما هو R السابق ،الوقت ا�عا�

 ، سا�ا
ُ
  .قوم بهذا اàور وتدب� هذا األمر<نشأت هذه ال��ت Tلك أ

نشئت
ُ
Hتلف  العقد ونظامه هذه ال��ت ´تلف R تطبيقاتها حسب طبيعة ،ا<أم[ ا<عاوå أو ا<Íفã ��ت و أ

  .تدير ا<أم[ ا<عاوå فهذه ال��ت ال� تطورت بصورة واضحة وأصبحت.اqكم 
 ،احتما£  أوهو تعاون ب[ lموعة من األشخاص يع;ضهم خطر مع[ :ا�أمc ا�عاو� بأنه و³لك يمكن أن نعرف

  .ا اGطر فيتعاونون ل;ميم هذ
،بأخذ األقساط من هؤالء األشخاص، ومن ثم تقوم بإدارة  � ال� تدير هذا ا<عاون ال�cة فأصبحت ،تطور هذا ا�فهوم

بمعÇ أنه إذا حصل لواحد من هؤالء األشخاص أو من آالف األشخاص خطر احتما£، مثل وجود حادث . العملية ا<أمينية 
تدخل R بنود هذا الصندوق، فإن هذه ال�cة تقوم ب;ميم اqادث اTي حصل، وتقوم سيارة أو lال من ا�جاالت ال� 

 .باستثمار األموال لصالح الصندوق 

 
ً
تقوم هذه  ،و�ء ا<أم[ وأصبح هناك و�ء نسميه ،ا<عاوåو� ا<أم[ أصبح عندنا صورة جديدة من صور ا<أم[  إذا

 R ا ،ال�cة بإدارة و�ء ا<أم[
ً
 إذا وجد عندنا و�ء للتأم[، متعددةجد تطبيقات ا�عا� ×ذا ا<طبيق وُ  <طبيقطبعا

ا�ت�ع[ اTين ت�عوا ×ذا الو�ء  حللصا ، وتكونuلك د فيه فهو مجو وهذا الو�ء ما ،ووجد عندنا �cة تدير هذا الو�ء
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  . واش;cوا R هذا الو�ء

تل÷م بتعويض األشخاص ا�ش;c[ بهذا  بمعÇ أنها ،الو�ء لصاqها �ال�cة هنا تدير هذا ،هناك تطبيقات أخرى 
الفائض  بمعÇ أن ،تل÷م بتعويض األشخاص ا�ش;c[ بهذا الو�ء لكن لصاqها � أنها أي، لكن لصاqها � ،؛الو�ء

  . من هذا الو�ء يكون ×ذه ال�cة

 هذا ا<Ôف من ال�cة و
ً
 ن سمته تأمينºطبعا

ً
 نيتعاو ا

ً
 ،ألنه ال÷ام با<عويض عن اGطر ؛،#اري فهو R اqقيقة تأم[، ا

 حÄ ،ويكون الربح لصالح ال�cة
ً
 لو س� تعاوني إذا

ً
 لكن ا<أم[ ا<عاوå با�فهوم ،فهو تأم[ #اري R اqقيقة ا

لكن  ؛ستثماراتاالاح إلدارة ويكون ×ا أرب ،ويكون ×ا أجرة لإلدارة،ا<عاوå وا<Íفã أن ال�cة فقط تكون مديرة
 من الفوارق ا�همة .وºنما من صالح ا�ش;c[،ال�cة  الفائض من هذا ا<أم[ ليس من صالح

ً
 أن العالقة ب[ :وأيضا

 ،الصندوق R هذا رإال بما هو متواف،Êيع اqادث  ال يرمم هبمعÇ أن،من الو�ء للمت�ع  ال÷اما�ت�ع والو�ء ليس فيه 
با�فهوم  لكن R ا<أم[ ا<عاوå ؛R عقد ا<أم[ ا<جاري تل÷م با<عويض الÍمل ألن ال�cة،رق أسا3 ف ذاوه

فإنه يرمم u نصف  ،لو لم يوجد إال نصف اqادث بمعÇ أنه ،الصحيح يل÷م u بما هو موجود ومتوفر R هذا الصندوق
   .ث ا�وجودة اآلنقسط ل;ميم اqواداللزيادة  أو يدý األشخاص ،اqادث

فx تدير ، والعالقة ب[ ال�cة والو�ء عالقة إدارة، األشخاص والو�ء � عالقة ت�ع ا�قصود هو أن العالقة ب[
  .الو�ء العمليات ا<أمينية كما أنها تدير األموال وتستثمرها لصالح هذا

 هناك فرق ب[ مفهوم ا<أم[ ا<عاوå ومفهوم ا<أم[ ا<جا 
ً
فنقول \ ذلك أن مفهوم ا<عاوå هو عقد ت�ع كما  ،ريإذا

أو  ،وسلم وادث ال� حصلت \ عهد ا�É صn اهللا عليهاqكما هو حاصل R ،\ ا�هد  أو Hرج ،فاتيهو أحد ا<كي
 Hُا<عاون R ة ب[ األفرادcة ،رج \ ا�شارcعالقة مشار xوتعاون ف،  

ً
ت�ع وتعاون بأنها  اناههذه العالقات سواء كيف إذا

وبذلك  ،وجائزة x تطبيقات صحيحةف ،\ بعض ا<طبيقات R عهد ا�É صn اهللا عليه وسلم أو خرجت ،ومشارcة
  . ا<عاوå أخلص إ� الفرق ب[ عقد ا<أم[ ا<جاري وعقد ا<أم[

  :الفرق بينهم باختصار

 هو عقد معاوضة دخله غرر فÍن /  عقد ا�أمc ا�جاري
ً
  .sرما

 ،فر عند الفقهاءمغت وفيه غرر لكن الغرر R عقود ا<��ت،هو عقد ت�ع/  ا�أمc ا�عاو� عقد
ً
كما لو وهب شخصا

   .فx جائز ألنه عقد ت�ع هبة ال يدري ما �،فيه جهالة؛ لكنه جائز ألنها ت�ع؛أو وهبه èء قد �صل وقد ال �صل

  )Qý(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

   /  ريف األصول تع �
  .قراءة R الكتاب و�ح مسائل �

  ـ باب األصول واhمارـ 
  .نوه Êلة من ا�سائل استنبطوها من ا�صوص ال�عيةوضمî  ،هذا ا5اب واعقد – رrهم اهللا –الفقهاء 

  .ما يتفرع عنه غ�ه يقصدون باألصولو*
 عقدوا ،وقالوا باب األصول واhمار،أصل  والشجرأصل  وcذلك األرض؛فاàار أصل،اàور واألراÞ والشجر: مثل بذلك
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  .مسائل 5حث أحÍم �عية تتعلق باhمار
R  وتدخل،يع± إذا باع أصًال كدار أو أرض أو شجر هناك أشياء تتبعه R ا5يع موضوع هذه اqلقة يتعلق ببيع األصول

  .ا5يع وهناك أشياء ال تدخل
وTلك فإن أحÍم ال�يعة  ،حÄ ال �صل هناك خالف ب[ ا�تعاقدين 5ابعقدوا مثل هذا ا –رrهم اهللا  –الفقهاء 

فإذا باع  ،ال يدخل مافيما يدخل R ا5يع ويحÄ ال �صل بينهم خالف ف،األحÍم لضبط تعامالت ا�اس  ذكرت هذه
؛دار
ً
 R هذا الوقت ا

ً
 رض ال� عليها اàار تدخل ضمناأل وأ ،للمش;ي أرض هذه اàار فإنه يدخل R العقد بالنسبة،باع بيتا

ً
ا

R ار ،مشمولة بهذا العقد ألنها ؛هذا العقدàا R زان :كذلك يدخلGوالعلوي  األبواب وا�وافذ وا�كيفات وا ãالسف
بينما هناك أشياء ال ،هذا ا5يت من ا�ظالت للسيارات و³و ذلك وó ما هو متصل ومثبت R،هذا ا5يتبواإلنارة ا�تصلة 

 مثالً ، اليدخل الشخص داره  يبيع عندمافال يدخل R عقد ا5يع  ،ا5يع عندما يتم بيع هذه اàار أو ا5يت Rتدخل 
كذلك  ،وال يدخل األوا¨ R هذا ا5يع ،باالش;اط إال ألنها منفصلة السيارة ال� داخل ا5يت ال تدخل R عقد ا5يع 

 باع دار ن إذاإذ. الفرش واألثاث
ً
وال يدخل فيها  ،من مصاqهاو ما يصدق عليه اسم اàار áا هو متصل بها ½ فإنه يشمل ا

هذا يصح ،فيها  من أثاث داخالً  ش;ط أن يكون األثاث وó ما فيهاأ:قالفا�ش;ي  هإال إذا اش;ط عنها هو منفصل ما
  .هذا االش;اطب
  قراءة ^ الكتاب* 

باب :"قال،حÄ يتضح �ا أسلوبه واألمثلة ال� ذكرها R عÔه –هللا رrه ا –ا5هو¢  ذكره مااآلن اقرأ هذه ا�سائل في
  "وا�راد هنا ا ور واألرض والشجر ،عنه غ~ه عيتفر ¯ع أصل وهو ما: األصول ": ثم عرف األصول فقال   "األصول واhمار
باألصول R هذا ا�وضع  لكن ا�راد؛و� غ�ها من العلوم ×ا تعريف  ،األصول R الفرائض ×ا تعريف ألن؛قال ا�راد هنا 

أو وهبها ، اً إذا باع دار) بدأ بمسألة ( وواحد اhمر ثمرة ،وجبال  كجبل ،واhمار ¯ع ثمر"،  "ا ور واألرض والشجر  "  :قال
ما يدخل مشموالت العقد و يعدد أهنا بد (. "شمل العقد أرضها ،وهبها أو رهنها أو وقفها أو أو� بها سواء بعقد اHيع أو،

األرض وفÎه حÄ يستث±  ،أي إذا ¤نت األرض يصح بيعها ( أرضها شمل العقد :قال )R هذا العقد وما يتبع هذا العقد
فا5ناء ( ها وسقفهاءبنا وشمل )للمسلم[ رها عموقفهذه األرض ألن (  فال فإن لم �ز كسواد العراقِ ) بيعها ال� ال يصح

ألنها  ؛فهذه ا<عليالت ال� يذكرها ا�ؤلف مفيدة جدا( ا ار ا داخالن ^ مسÖمألنه )والسقف داخالن R مس· اàار
½ ما هو داخل R مس· اàار فهو ،من الضوابط  هذاف "ألنهما داخالن ^ مسÖ ا ار):"ا5اب فذكر هنا ضوابط R هذا
وتكون ،بمÍن من األهمية� الفقهاء  ها� يذكروهذه ا<عليالت ال ،ضابط R هذا ا5اب أنه ونستفيد منه ،داخل R ا5يع

أو Hرج  ،غ�ه من الفروععليه  ويقاس فيستفاد منها R هذا الفرع اTي ذكره، ،R بعض اqاالت أشبه بالضوابط R ا5اب
الرف وشمل اHاب ا�نصوب وحلقته والسلم و"داخالن R مس· اàار  ألنهما ،عليه غ�ه من الفروع R الوقت ا�عا�

 R طحن اqب ال� و³وه R  يستخدمها ا�اس والر7 "ةا�نصوب وا²ابية ا�دفونة والرë أي اàرج - ا�سمورين
ً
قديما

الغالب  ا<حتا¨ R فالر7 ،فوقا¨ ورÖ7تا¨  ر7وسيأü اآلن أن هناك  ،ا5يت Rة و� من األشياء األساسي ،الغالب
ا�نصوبة ألنه متصل بها  ا�دفونة الرë وا²ابيةسمورين وشمل السلم والرف ا�"ت العلوي غ� ثاب والر7 ،مثبت

  :ذكر ضابط آخر  والرف والر7 هذا الúء مثل السلم "�صلحتها
  ،½ ما هو متصل بها �صلحتها فهو داخل فيها

ً
وهذا تعليل نستفيد أنه  "ألنه متصل بها �صلحتها" : قال هذا ضابط آخر إذا



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ٦٨ - 

 

 R ار �صلحتها ،هذا ا5ابضابطàي ير8 عليه وهو مثبت هذا متصل باTا5يع فالرف ا�سمور أو السلم ا R يدخل 
ً
. إذا

 لو باع £ شخص دار ،R العÔ اqاØ مثالً 
ً
بواب وا�وافذ وÊيع باعها أ وقلع Êيع ا�كيفات وÊيع األ ثم بعد أن، ا

ش;يها بما أاàار  يش;أعندما  ن±�اذا ؟ أل ،نقول هذا غ� صحيح،ر ا�با¨ فقطهذه يع± اàا ،هذه � اàار:وقال ،رةإلناا
لم يتفق أو اتفاق فإذا  يكون هناك ما لم يش;ط أو. �قق فيها الغرض  ما هو داخل R مصلحتهاو ،هو يدخل بمسماها
 .�جع إ� العرف؟ فاàار  اُختلف فيه هل متصل أو منفصل مع اأن م أسا3وهذا ضابط  ،للعرف يش;ط فهو راجع

 العرف هو من القواعد األساسي
ً
  ةإذا

ً
ما تعارف ا�اس عليه هل هو متصل بها أو منفصل ف�جع فيه إ� .R هذا ا5اب أيضا

 . العرف

اqيطان ال� تدخل R مس·  مثلكأنه  "أشبه با]يطان ويتحقق فيه الغرض ،ألنه متصل بها وداخل ^ مصلحتها"قال 
لو ¤ن  "وما فيها من شجر وعرش"، ألنه أساR 3 اàار  ؛وهنا أشار إ� ا�عدن ا�امد ،و�ذا ا�عدن ا�امد ال إشÍل،باàار 

 يعدد اآلن ،من نصيب ا�ش;ي ، و�مس· ا5يع فx تدخل Ø R،لة R وقتنا اqاظهناك ïل أو أشجار أو عريش مثل ا�
واآلن بدأ يعدد األشياء ا�نفصلة ال� ال  ـ" من ك� مدفون أو حجر مدفون يهاودع فمدون ما هو "أشياء ال تدخل فيها 

أما اآلن فهو ال يدخل اàار إال  ،كما هو R عÔه "حومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتا"تدخل منها ـ 
R ه  بهذا ا�فتاح لكن هذاÔومعدن جاري و ماء نبع وحجر "عëا "فوقا9 ر R غ~  ألنه "لغالب غ� ثابت قالألنه

   باالش;اطغ� متصل ال يدخل R العقد إال  وما ¤ن –وهذا ضابط ألنه غ� متصل  "وUانتمتصل بها واللفظ ال ي
 أو ا�تلفظ بها مثل الطاحونة lنت الصيغةولو " قال . وهذا ضابط فيما ال يدخل . يش;ط  واللفظ ال يتناوu ألنه لم

 .دخل الفوقا¨ ¤<حتا¨" مل ¯يع أجزائهافهو يش ا�عÞة

 أو وهبها أو وقفها أو رهنها أ�و" قال  ونوع آخر من األصول و� األراÞ، اآلن R مثال آخر أبد
ً
أو�  و أقر أون باع أرضا

شمل العقد  :قال ،بعتك هذه األرض يشمل:قاللو  وºنما ،أو اح;ازات ،أي ال �تاج أن يضع ضوابط بها ولو لم يقل Ôقوقها
ال لو ¤ن باعه هذه األرض، وفيها شجر وفيها بناء، فيشمل هذا العقد هذه األرض بما فيها من شجر وبناء،"هاءغرسها وبنا
 رضأأنا بعتك :ويقول،هذا الشجر أو ا�خل ألنه ال يدخل R ا5يع  يأü ويقلع

ً
بما فيها من غرس  ألنه باعهاال؛:؛ نقول  ا

 ويتخذان للبقاء و�ذا إن باع و¡وه بستان: "ةاqاشيR قال  ،وجرى العرف بذلكوهذا تعليل  ألنهما من حقوقها ءوبنا
ً
لو  "ا

 باع مزرعة أو بستان
ً
 هذا هو ،ألنه اسم لألرض والشجر البستان اسم لألرض ال� فيها شجر. اqكم  اهذ فإنه يأخذ ا

إذا ¤ن "  لألرض والشجر وا]ائط ألنه اسم"ال ق ،فيشمل األرض وما فيها من شجر و³و ذلك،البستان R عرف ا�اس 
 ألن بعض الزروع Öصد" ك� وشع~و�ن lن فيه زرع ال �صد إال مرة " يدخل فيهففيها حائط أو سور R هذا البستان 

 ¤ل�سيم مثالً ،  ةمر
ً
� بَ فلبائع و¡وه مُ ك� وشع~  فما lن �صد مرة واحدة":قال،وبعض الزروع Öصد مراراþأول وقت  إ �

 ،رم¤ن s Rنفرض أن ال�اء  "بال أجرة"�صده عند وقت اqصاد ،عند أول وقت أخذه �صده  ،نصيبه يكون من "أخذه
 ه شهرؤفبقا ،ا¨اhول أو األ واqصاد يكون R صفر أو R ربيعٍ 

ً
ما لم مشo،  هما لم يشoط" أجرةتب� بال  أو شهرين ا

  ،باالش;اط امتلكه،فهو u ه اش;ط فإذا "هذا الزرع ا�ش;ييش;ط 
ً
 .وºن ¤ن �ز مرارا

 
ً
اراً كرطبة رو�ذا lن �ز م،اHائع  �ز مرة واحدة يكون من نصيب"الزرع  إذا ¤ن اqالة األوä :هو ذكر حا<[ إذا

 أصوUف ،و وردو�ذا ¡،وباذ"ان ) ا²يار ( مراراً lلقثاء  أو يلقط ¤ل�سيم و³وه علف اàواب منالرطبة ،وبقول
واللقطة الظاهرتان عند اHيع للبائع  وا�زة"  قال،فيه  إشÍلفx ¤لشجرة فهذا ال  ،تراد للبقاء واالستمرار ألنها "للمشoي
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و�ذا زهر تفتح مثله : واللقطة الظاهرتان عند اHيع للبائع وا�زة :عندما باع البستان بدأ ال�سيم أو القثاء يطلع، فيقول،
و�ن  ـ يقصد ا�زة  و³وهاـ ا]ال وV اHائع قطعها ^" ،أحÍمهب� وستأü أا�ؤبر بمعÇ ا<لقيح هو ا< "برؤمر ا�hألنه l؛

ويثبت ا²يار  ،مشoي الشجر إذا اشoطه ـ وا<أب� هو ا<لقيح ـ اشoط ا�شoي ذلك صح ال(ط وÌن hl Uمر ا�ؤبر
  .إال أن يش;طه ا�ش;يا�سائل تكون للبائع  وهذه " وثمرة �شoي ظن دخول ما ليس U من زرع


Q(ا]لقة (  
  :�تويات هذه ا]لقة

  مسائل R باب األصول واhمار  �
 اhمر قبل بدو صالحه اqاالت ال� �وز فيها بيع �

  :مسائل ^ باب األصول واhمار* 
  .نه إذا لم يكن يعلم أن هذه األشياء ال تدخلأمسألة و� ـ 

واعتقدت ،هذا البستان  إ¨ اش;يت:أو قال ،واعتقدت أن األثاث داخل R ا5يع مثالً ،أنا اش;يت اàار :مثال ا�ش;يقال 
 بناء \ أن هذه ،وºنما دفعت هذا اhمن ،ا�عدات ال تدخل R هذا ا5يع عتقد أن هذهأم ،لأن هذه ا�عدات داخلة R ا5يع

نه يثبت u إف ،يعلم هذا الúء نه الأأو ذكر  نه لم يكن يعلمأR هذه اqالة إذا ثبت نقول  ،األشياء داخلة R هذا ا5يع
Gخيار ،يارا u أن Çه اهللا تعا� وهذا ما ،الفسخ يع± بمعrي" : قال ،ع� عنه ا�ؤلف رoظن دخول ما ويثبت ا²يار �ش 

 " ليس U من زرع وثمر
ً
ليس U من  ويثبت ا²يار �شo ظن دخول ما": وقال رهذا من ا�واضع ال� يثبت فيها اGيا إذا

  RوحÄ " وجودهما كما لو جهل ،زرع وثمر
ً
ذكرها ا�ؤلف R مثل  لةأخر مسآيتøم عن  نيع± هو اآل،ا�زة مثل أيضا

 ،الظاهرة عند ا5يعقطة لأو ال،ا�زة الظاهرة عند ا5يع ،عند ا5يع  الظاهرة ،كما ذكر ا�ؤلف،ال� قلنا تكون للبائع  ،ا�زة
;ى البستان بناء \ اشو ،بمبلغ مع[ وقدرها ،ورأى اhمار كث�ة R هذا ،هذا ا�ش;ي فعندما جاء مثالً  "للبائع �"  :قال

نا أغ� داخلة ف فتب[ أنها،ننت أن هذه اhمار 	ها داخلة R ا5يع ظ أنا:فقال .ا�وجودة فيه البستان واhمرة الكث�ة ،السعر
R هذا  حÄ ال يش;ي إال وهو راٍض  ،اGيار R مواضع كث�ة ثبت لإلنسانأوال�ع  ،فنقول نعم يثبت u اGيار .مت�ر اآلن

  ،خالف يقع هناك ال� الحظنا األحÍم ال� وردت R هذا ا5اب حÄ ال ،كمال ال�يعة فهذا من ،ا<عاقد
ً
ثبوت  وأيضا

  .ا<عاقد  R ااك كمال الرضحÄ يكون هن،اGيار R بعض ا�واضع 
وهو  األصول،من  أصلاآلن تكلم R "تشقق طلعه ومن باع أو هب أو رهن Áال": فصل قال ا�ؤلف رrه اهللا تعا� 

 ا�خل كما هو معلوم يتشقق عند قرب "رمن باع Áال تشقق طلعه ولو لم يؤبّ و" :قال،و\ اGصوص R ا�خل ،الشجر 

 أي ه أناطه با<أب�أنوسيأü اqديث  ؛الطلع فلو باع ا�خل بعد أن تشقق ،اهللا سبحانه وتعا� حÄ يلقح بأمر،ا<لقيح 
 ،وُيرى ألنه áا ينضبط ويعرف ولو لم يؤبره يكفيه التشقق أن\ ـ القول[ R ا�ذهب  دأحوهو ـ ا�ؤلف مð  ،ا<لقيح

 \ ðوهو ،نه �صل بالتشققأفا�ؤلف م üديث كما سيأqه أنالرواية األخرى  ،اختارها شيخ اإلسالم ،األخرى الرواية وا
 "  :ا�ص وقال كما هو ظاهر ،مناط با<أب�

ً
ومن باع : "لاآلن ال	م R ا�خل اTي تشقق قا "ومن باع Áالً  ومن باع أرضا

بعد التشقق بالنسبة للطلع  ïالً  أن من باع،اqكم  هذا هو،بائعلفاhمر ل،يع± ولو لم يلقح  "رتشقق طلعه ولو لم يؤبّ  Áالً 
ال�R ý هذه  هذا هو اqكم ،ر \ القول اآلخر وهو R ملكهأبّ أو ُ ،ألنه تشقق وهو R ملكه "عفإن اhمر يكون للبائ"

 "إال أن يشoطه ا�شoي"فاhمر اTي سيحصل يكون للبائع  قح أو بعد أن تشققذا باع ا�خل بعد أن لُ إيع±  ،ا�سألة
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من نصيب ا�ش;ي إال  وليس ،أن هذا اhمر اTي سيحصل بإذن اهللا تعا� هو من نصيب ا5ائع ،ال�ý ا هو اqكمفهذ
  .إذا اش;طه ا�ش;ي

 :التشقق قال نه يك�أا�ؤلف مð \  ،وخالف R ا�ذهب ،خالف ب[ الفقهاء ؟با<أب� لكن هل الع�ة بالتشقق أو 
ولو لم يؤبر فاhمر "إشارة إ� اGالف القوي R ا�ذهب  كما هو معلوم)  ولو(  "و لم يؤبرومن باع Áال تشقق طلعه ول"

� Hائع مُ þم  "ا�ذاذ إ� بÔي و¡وه"يع± إ£ أن #ذ وتoطه مشoإال أن يش"  uاهللا عليه وسلم لقو nال  من ابتاع( صÁ
  متفق عليه)  تاعإال أن يشoطها ا�ب ،فثمرتها لثي باعها ،رؤبّ بعد أن تُ 

ً
 ،ا�لقيح وا�أب~:"قال ،ظاهر ا�ص أناطه با<أب� إذا

 بالتشقق �الزمته H� U وا]كم منوط ،و�نما نص عليه ^ ا]ديث ،ه ا�لقيحأنفÉ ا�أب~ 
ً
هذا توجيه ا�ؤلف رrه اهللا  "ا

 اqكم ،صقرب إ� ظاهر ا�ألÍن ، يناط اqكم با<أب� فعالً  ولو قيل بأنه ،تعا�
ً
ب}  نه إذا باعأإذا

ُ
 ،را�خل وقد تشقق أو ك

و�ذا " .هذا هو اqكم ال�ý اTي نص عليه اqديث،ا5ائع  فاhمرة ال� ستحصل ستكون من نصيب ،\ القول اآلخر
فإن  ،يةووص áالف وقف،أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع "سواء ¤ن با5يع أو با�صاqة  يع± "با®خلõَ لو صالحَ 

برت أو لم تؤبّ " وصيةيع± R الوقف وال "اhمرة تدخل فيهما
ُ
و�ذلك شجر العنب وا�وت والرمان  ،كفسٍخ لعيٍب وغ~هِ  ،رأ

بعد ،فإذا بيع و¡وه  ،من X شجر ال ق( V ثمرته ،يع¹ مثل ا�c و¡وه ،والرمان وغ~ه كجمì"  :قال يع± لو بيع "وغ~ه
�lشمش  ،و�ذا ما ظهر من نوره ،آخر اً إذا lن العقد عقد ،و¡وه إذا lن العقد عقد بيع ،لبائع و¡وهlنت ل،ظهور اhمرة 

 ،ااHوهكذا  ،lلورد واHنفسج والقطن ا³ي �مل ^ X سنة،الف غال هوÊع كم و ،من أكمامه وما خرج ،وا�فاح
وذكره ×ذه األشياء بمثابة تشقق ،ألنه �صل فيه ا<لقيح  ؛لعن ذلك 	ه بمثابة تشقق الطأل "يع¹ الشجر والغرس و¡و ذلك

 أيع± هذا اآلن ذكر اqكم األسا3 ويفÎه  ،وما قبل ذلك ،الطلع
ً
 ،التشقق ^ الطلع أي قبل ،ما قبل ذلك" :قال ،يضا

يع± إذا باعه قبل  "^ ¡و الورد والقطن والورق فلمشoٍ  وا²روج من األكمام ،والظهور ^ ¡و العنب وا�وت وا�شمش
 ،اqكم مقتÂ هذا،فيكون للمش;ي  ،وما هو R حكم التشقق ،أو باع هذه ا�زرو�ت قبل التشقق باع ا�خل ،التشقق

�فهوم اqديث السابق R  ،قبل ذلك فلمشٍ; و³وه وما،فما قبله يكون للمش;ي  ،¤ن بعد التشقق يكون للبائع إذا
خل أي ماعدا ا� ،وما عداه فبالقياس عليه ،د كونها للبائع با<أب�فقّي ) ر فثمرتها للبائع تؤبّ  أنبعد  من باع Áالً ( ا�خل 

قد يتشقق  ،بعضه وال يتشقق 	ه R ا�خلة الواحدة ن تشقق سوف تكون هناك حاالت يتشققºو ،هذا فبالقياس عليه
Hائع فهو  ،ولو من نوع واحد ،أو ظهر بعض ثمره تشققن �و" قال  ،اآلن سيعرض هذه األحÍم فهو،بعضه وقد ال يتشقق 

 ٍoبستان واحد " وغ~ه �ش R قلم يتشق وتشقق بعض ا�خل وبعضه،يع± إذا ¤ن، R اشية أي  قالqو"اº ن تشقق طلع
 ولو ¤ن من نوع ،ولو ¤ن ما تشقق أو ظهر بعضه من نوع واحد، فما ظهر للبائع و³وه ،ا�خل أو ظهر بعض ثمر الشجر

  ،واحد
ً
هذا R "قال ا�وفق وغ�ه  ".األيدي باش;اكأدى إ� Øر  ،ألنه إذا لم  عل الg للبائع؛لم يتشقق با�تشقق �ا إqاقا
لم يتبعه ا�وع  وºال ،ألن الظاهر أنه يتقارب ويتالحق فيختلط ،من الشجر  يع± نوع واحد من اhمار أو "ا�وع الواحد

ن تشقق أو �و" قال ا�ؤلف ،ه يتشقق فيتشقق معه غ�هأنالغالب  ن ا�وع الواحد Rأل؛ب وغ�ه ولم يفرق أبو اGطا ،اآلخر
الواحدة بعضه تشقق وبعضه  إذا ¤ن R الشجرة إال ^ شجرة، وغ~ه �شoٍ  ،ولو من نوع واحد فهو Hائع ظهر بعض ثمره

  "فالH Úائع و¡وه ،gحكمه ال يأخذ ،خذ تشقق ا5عضأفالg ي ،فالH Úائع و¡وه ،ال
 ،يع± بعض هذا الشجر للمش;ي ،حكمنا إن بعض هذا الشجر وبعضه hمرمادمنا  ...ولÚٍ  "قال ىR مسألة أخر أبد _  

أخذاً بأن  ،إذا تتشقق بعضه فجميعه للبائع أنهواألو¸ وعرفنا أن ا�سألة خالفية  ،وبعضه للبائع \ حسب �م ا�ؤلف
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Úل يأخذ حكم الðقال  وما لم يتشقق فللمش;ي ،نه إذا تشقق بعضه فما تشقق فللبائعأ ،عليه ا�ؤلف كن \ ما م "
àالس Úٍء للمش;ي  ."ولè ء للبائع وبهè سيكون هذا ا�لك به،Äالُعلق ح xهذه ا�رحلة  ،تنت R ولو "قال àالس Úٍول
لكن R  ؛�قق مصلحته ألنه "ولو تÃر اآلخر" قال ،جر اGاص به منهما ا5ائع وا�ش;ي سÚ الش يع± لg "تÃر اآلخر

ألن ال�يعة جاءت بدفع  ؛فهذا هو األوä ،ال يكون هناك Øر \ أن ،اqقيقة 	ما ¤ن هناك إصالح ب[ ا�اس وتفاهم
وقدم  ،qالة u السÚا لكنه يرى R مثل هذه ؛وهذا مستصحب عند ا�ؤلف ،)ال Gر وال Gار( السالم قال عليه ،ال�ر

أن ال ،فاألوä هو هذا  ،يكون هناك خالف أو Øر أن الأو أمكن لكن نقول 	ما ¤ن هناك  ؛خرمصلحته \ Øر اآل
 ،قد يت�ر وليس هناك خالف ،بدون خالف R بعض اqاالت روقد يكون هناك Ø ،نيكون هناك Øر \ اآلخري

ألن  ؛حÍم ا�تعلقة باhمريذكر بعض األ اآلن" وال يباع ثمر قبل بدو صالحه":قال، ا�ؤلف يقصد R مثل هذه اqالة فربما
  ،حÍم ا�تعلقة باألصولوا�ؤلف رrه اهللا ذكر Êلة من األ ،باب األصول واhمار ،هذا ا5اب معقود

ً
  سواء ¤ن دارا

ً
 أو أرضا

 أو شجر
ً
يصح بيع  نه الأيع± "وال يباع ثمر قبل بدو صالحه":قال.حÍم ا�تعلقة باhماراآلن يذكر بعض األ،¤�خل و³وه  ا

يلون ،مثل ا�خل حÄ �مر أو يصفر :وصالحه حÄ ،اqكم ال�ý اTي جاء R اqديث هذا،اhمر حÄ يبدو صالحها 
ذلك قد ال  ما قبلو ،معناه أن هذا اhمر صالح و�وز بيعه فإذا طاب لألكل،يطيب لألكل  أيبد ،rرأصفر أو أيصبح لونه 
لو ¤ن R مرحلة ما قبل ،ال يأمن أن تأتيه اآلفات ؛كما علل ا�ؤلف قال ال يأمن الفساد" يأمن العاهة ال":قالة،يأمن العاه

فيكون قد اش;ى ،ه قد ال يأمن العاهة واآلفاتأنا�رحلة R الغالب  فهذه،R مرحلة كونه بÎُا ،قبل ا<لوين  ما ،ا�ضج
 ش

ً
ُ�ز بيع اhمار حÄ يبدو  نه لمأفمن حكمة الشارع ،ويصل �رحلة ا�ضوج  ،لم يكتمل أو لم ينضجات أو آف فيه يئا

 وهو \ بينة يش;ي،حÄ يش;ي اإلنسان وهو \ بينة،صالحها 
ً
 ال يش;ي شي،ثمرا

ً
فيحصل ،يصلح  قد يصلح وقد ال ئا

 هناك 
ً
مثل هذه  أن �عت ،فهذا من كمال ال�يعة ،أو عدم رضا ب[ ا�تعاقدين ،أو �صل هناك Øر ،خالف أيضا
ألنه  ؛اqكم ال�ý هذا هو "قبل بدو صالحه وال يباع ثمر" : قال .ال� تكون فيها مصالح للبائع وا�ش;ي ،األحÍم

 حÄ يبدو فيه نx عن بيع اhمار ق عليهفمت) ح¦ يبدَو صالحها ن� اHائع وا�بتاع ن� عن بيع اhمار(عليه السالم 
وال ت;تب عليه  ،يصح لم يبدَو صالحه فإن هذا العقد فاسد ال فإذا تم عقد بيع hمر "وا®È يقت$ الفساد" :قال ،صالحها
�ا روى  ،اشتداد حبه وال يباع زرع قبل ،كذلك مثل اhمر اqب "وال يباع زرع قبل اشتداد حبه" قال ه،ثارآأحÍمه و

بيع ا®خل ح¦ يزهو وعن بيع السنبل ح¦ يبيض ويأمن  ن� عن(سول اهللا عنهما أن ر مسلم عن ابن عمر رÒ اهللا
قثاء و¡وه ال وبقل و وال تباع رطبة" :قال،رطبة مثل ال�سيم و³وه  ،وال تباع رطبة وبقل ،وا�شoي ن� اHائع )العاهة

مð  هذا \ ما" منه معدوم وما �دث،مستور مغيب  ^ األرض ن ماأل ؛أي منفردة عن أصو¿ا ،كباذ"ان دون األصل
ال يصح u "  :قال .يع± سيش;ي هذا ال�سيم R هذه األرض "ال تباع الرطبة دون األصل"  :قال ،عليه ا�ؤلف R ا�ذهب

 منفرد أي ،ذكر ا�ؤلف مثل ما "هو مغيب R األرض أو سيش;ي ما ،دون األصل
ً
^ األرض مستور  ألن ما"عن أصوu  ا

 واختاره ،خرآوهناك قول  ،مð عليه ا�ؤلف هذا ما "³lي �دث من اhمرة،بيعه  فلم �ز ،منه معدوم وما �دث ،مغيب

R اqاشية ،ا�ؤلف ¤Tي �دث من اhمرة قال،فلم �ز بيعه  ،أن مثل هذا �وز وليس من باب بيع ا�عدوم ،شيخ اإلسالم
ال ،�وز  ال حد من الصحابة أن بيع ا�عدومأسنة رسول اهللا وال عن  الR كتاب اهللا و ليس:قال ،ذكر ا�ؤلف قول ابن القيم

 إف:"قول ا�ؤلف. ترجعوا إ�ه إ� آخر �مه رrه اهللا فيمكن أن،خاص معÇوال ب،بلفظ �م
ُ
بيع اhمر قبل بدو صالحه ن أ

Uهذه ا�سألة  ،بمسألة أخرى أاآلن بد ".بأصو R مر قبل بدو نه الأاألصلhالصالح لكن هناك حاالت �وز  �وز بيع ا
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  .فيها
  :هناك عدة حاالت �وز فيها بيع اhمر قبل بدو صالحه ؟اhمر قبل بدو صالحه ما ا]االت ال� �وز فيها بيع* 

بُ ن إف" : قال: ذكرها ا�ؤلف  /  ا]الة األو¸
ُ
باعه  ،صالحه يع± باع البستان وهو لم يبدُ  "يع اhمر قبل بدو صالحه بأصوUأ

uالة يصح بيع ،بأصوqمر ف� هذه اhاذا ؟ ،ا�  
ً
 أ ،وcما هو معلوم من القواعد ،ألنه أصبح تبعا

ً
�وز  ال ما نه �وز تبعا

 
ً
   .وهذا اhمر تابع u يعَ �اذا ؟ ألن األصل نِ  ،اqالة فإنه �وز R هذه ،فإن بيع اhمر قبل بدو صالحه مع أصوu ،استقالال

بيع"  قال /   ا]الة اhانية
ُ
أي استثناه  ،مستثÇ ¤ن اhمر مثالً  لو فيما ،يع± باع اhمر �الك األصل "�الك أصلهما اأو أ

بيع نإف"ا�ش;ي ثم باعه �الك أصله مثال 
ُ
بيع قثاء و¡وه اأ

ُ
 "�الك أصلهما أو أ

ً
 أصلهما،�الك  ابيعأ إذا:"هذه اqالة اhانية إذا

بيع ؛يعصح اH،صلهأأو أبيع قثاء و¡وه مع 
ُ
بيع مع األرض، مع الشجر ألن اhمر إذا أ

ُ
  دخال،والزرع إذا أ

ً
هذه القاعدة  تبعا

 " فلم يÃ احتمال الغرر،اHيع ^ دخال تبعا
ً
  ماال �وز وهذا من تطبيقات هذا أنه �وز تبعا

ً
  استقالال

 ،إال إذا باع اhمرة قبل بدو صالحها.لكمالفقد حصل التسليم للمشoي V ا ،�الك األصل او�ذا أبيع"قال  /  ا]الة اhاhة
 " فيصح إن انتفع بهما،ا]ال  ب(ط القطع ^ ،أو الزرع قبل اشتداد حبه

ً
فيما يصح بيعه من اhمر قبل  هذه اqالة اhاhة إذا

 مال وºتالف ×ذهإذا ¤ن ال يُنتفع به فهو هدر لل ،به االنتفاعáا يمكن  يع ب�ط القطع R اqال و�نن أبُ إ ،بدو صالحه

 يريده علف لكن إذا ¤ن يُنتفع به كما لو ¤ن مثالً  ؛ا�عمة
ً
فمثل هذه ؛¤ن áا يُعÔ ويستفاد من عص�ه مثالً  أو ،وابتل ا

  ،ف� هذه اqالة #وز ب�ط القطع R اqال ،R �ائه R هذه اqالة ةاqاالت بعض ا�اس u مصلح
ً
هناك ثالث مسائل  إذا

كما ذكر ،أو بيعت ب�ط القطع R اqال  ،أو �الك األصل ،إذا بيعت مع األصل ،بيع اhمر قبل بدو صالحه ستثنيت مناُ 
أو  ،وهذا مأمون فيما يقطع، ألن ا�نع من اHيع ²وف ا�لف وحدوث العاهة ؛نتفع بهماافيصح إن تعا�  ا�ؤلف رrه اهللا
  .ذا وهك ةفجز ةواHقول جزة موجود ةإال إذا باع الرطب

  )�/(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  .تتمة مسائل R باب األصول واhمار
 .تتمة مسائل ^ باب األصول واhمار* 

_ uه اهللا تعا� توقفنا عند قوrمر قبل بدو صالحه ،و�ن باعه "رhأو القثاء و¡وه مطلقا،حبه أو الزرع قبل اشتداد،أي ا، 
ستثÇ او،يع± اqكم أنه ال يصح بيع اhمر قبل بدو صالحه  "�ا تقدم اHيع لم يصح،أي من غ~ ذكر قطع وال تبقية

إذا بيعت بدون  قال ا�ؤلف طيب ،أو ب�ط القطع R اqال ،أو �الك األصل،إذا بيعت مع األصل  ،ا�ؤلف ثالث مسائل
�ا  لم يصح اHيع ،عه ذلك ب(ط اHقاءأو با،اHيع �ا تقدم  لم يصحفاqكم كما ذكر ا�ؤلف أنه  ،هذه اqاالت ا�ستثناة

حÄ يبدو  ،األدلة ال� تدل \ أنه ال يصح بيع اhمر قبل بدو صالحه طبعا تقدمت صالحه وشoى ثمراً لم يبدُ اأو  ،تقدم
 " تهبطل اHيع بزياد،بدا صالحه  وتر�ه ح¦ ،صالحه ب(ط القطع ولم يبدُ  أو اشoى ثمراً " نò ا5ائع وا�بتاع  صالحها

اhمر  أنا أريد أن اش;ي:لكن لو جاء شخص وقال ؛إذا اش;اه ب�ط القطع R اqال يع± اqالة اhاhة ال� ذكرها أنه �وز
وترcه حÄ ؛ثم لم يقطعه R اqال فاش;اه ،وسأقطعه R اqال أنا سأش;يه:قال ،صالحه معلوم أنه ال �وز بيع اhمر قبل بدو} ،

وي;cه حÄ  ،بدو صالحه وذريعة إ� أن يش;ي اhمر قبل ،ذها حيلةا´الغالب R مثل هذه اqالة أنه  ف� ،ينضج ويطيب
 ال يُستثÇ إال R اqاالت ،يبدو صالحه فيُمنع

ً
كما ذكر  فإذا اش;اها ب�ط القطع مثالً  ،اhالث ال� ذكرها ا�ؤلف إذا
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ُ�عل ذلك ذريعة إ� bاء اhمرة  %ال،تر�ه ح¦ بدا صالحه بطل اHيع و" هذه اqالة ال يصح قال R ترcها فإنه ا�ؤلف ثم
 ثم ترcها فسنعرف أن هذا ¤ن ،وهذا واضح يع± أنه لو اش;اها بهذه الطريقة"وتر�ها ح¦ يبدو صالحها،قبل بدو صالحها

زرع أخÃ بيع و�ذا "مثل ذلك  يع± ،وcذا ،ثم ي;cه حÄ يبدو صالحه ،حيلة وذريعة R أن يش;ي اhمر قبل بدو صالحه
كما "و¡وها  من قثاء،ظاهرة لَْقطةشoى اأو  ةأو رطب،جزة ظاهرة من بقل أو اشoى ،ثم تُرك ح¦ اشتد حبه،ب(ط القطع

%ال يُتخذ " يع± عبارة ا�ؤلف قال،وحيلة  �ال يتخذ ذريعة، بطل اHيع اثم تر�ها فنمتاألمثلة السابقة ال� مرت معنا  �
 ،شتبهااو وحصل معه آخر ،أو اشoى ما بدا صالحه من ثمر ،بغ~ bط القطع،والقثاء و¡وها  ة V بيع الرطبة و¡وهاحيل

  ائلا�س وهذه قدمه ^ ا�قنع وغ~ه والصحيح أن اHيع صحيح،بطل اHيع
ً
  أيضا

ً
 ،يذكر ا�ؤلف اGالف فيها ما ال� نادرا

بدا صالحه من ثمر  يع± قال لو اش;ى ما "والصحيح أن اHيع صحيح"  :جح قالا�ؤلف ر .ا�سألة فذكر اGالف R هذه
و�ن علم "بمعÇ يؤخذ �كمه  "والصحيح أن اHيع صحيح: "شتبها بطل ا5يع قالاصالحه و ودُ بيع± لم ي ،خرآوحصل معه 

 ،مثل هذه األمور ة بالصلح بينهما Rاqادث انتòبمعÇ  "و�ال اصطلحا،واHا للمشoي،للبائع قدر اhمرة ا]ادثة ُدفع
 ما:يع± قد يقول قائل"  والفرق بc هذه وال� قبلها،ولم يتعذر تسليمه ،بغ~ه  اختلط عيوال يبطل اHيع ألن ا�ب" :قال
  ".تقدم اôاذه حيلة b Vاء اhمرة قبل بدو صالحها كما" ؟لفرق بينهماا

نها أو ،وهذا تقدم معنا أحÍم العرايا "عرية رطبا اشoىن �و"قال  ،ن ا�سائلهذه مسألة م ،طيب و�ذا اشoى ُرطب عرية _
 :العرايا أن:قلنا ،مستثناة من ا�زابنة

ً
 بما يؤول إ�ه الرطب يابس بيع اhمر R رؤؤس ا�خل خرصا

ً
ا<مر كيال  بمثله من ا

 
ً
 ال جزافا

ً
فيجوز ×م أن يبيعوا  ،وعندهم تمر قديم ،رطبأكل ال وهم sتاجون إ� ،فأو�ك اTين ليس àيهم نقد ،معلوما

R رؤؤس ا�خل  ا<مر القديم بالرطب، 
ً
 بكيٍل معلوم فيما ¤ن دون âسة خرصا

ً
أوسق ب�ط ا<قابض  بما يؤول إ�ه يابسا

 .� صورة من صور ربا الفضل وتقدم ال	م عليها ال� ،هذه ا�سألة مستثناة من ربا الفضل أو من ا�زابنة،

R بعض اqاالت قد تُش;ى من  ه\ أن يريد أن يدلل ا�ؤلف ،يع± هناك أبيحت للحاجة ،ذا ا�وضع أ بها ا�ؤلفR ه
 الربا وتقدمت صورتها ^أنها بيع عرايا ،وعرفنا معÇ عرية  "أو اشoى ُرطبا عرية "قال ا�ؤلف رrه اهللا تعا� ة،غ� حاج

 أي صا "مرتتف�oها فأ"كما تقدم معنا 
ً
نا عدم للحاجة إ� أكل الرطب فإذا أتمر تبيّ  ألنه إنما جاز؛بطل اHيع "رت تمرا

از ا�سألة  عندما،وهذا من الضوابط اàقيقة ا�يدة ال� ذكرها الفقهاء رrهم اهللا .  "ال سواء lن الoك لعذر أو،ا]اجة 
ُ#

 إذا ¤ن sتاج ،ةباqاج الضابط R جوازها مقيد، ا�سائل R أي مسألة من ،للحاجة
ً
  .فيجوز مثل العرايا ا

الشخص وهذا  ربما أنه اش;ى من هذا الشخص وهذا "ا�مر ح¦ يتمر تبينا أنه غ~ �تاج إن ترك" قال ا�ؤلف رrه اهللاـ 
  ،الشخص للتجارة وليس للحاجة

ً
  ؛لألكل R ذلك الوقت لم يكن sتاجا

ً
أنه  نافلما تبيّ  ،ألكله مبا�ة ألنه لو ¤ن sتاجا

¬واز األسهم ا�ختلطة  لو قيل R العÔ اqاØ مثالً  مثالً  ،\ ذلك مثلها مثل غ�ها من ا�سائل، غ� sتاج فإنه ال �وز
 البد أن نطبق،فهذا معيار وضابط  ،للحاجة

ً
 فإنه ال �وز u ،الضابط بمعÇ أنا إذا تبينا أن هذا الشخص غ� sتاج إذا

الضابط فيها اqاجة فالبد أن يكون عندنا  فهذه من الضوابط وºذا قلنا أن ،سهم ا�ختلطة مثالً اإلسهام وا�شارcة R األ
تبينا أنه غ�  إنا" àيهم هذا ا�عيار اàقيق قال ،رrهم اهللا ¤ن عندهم هذا ا�عيار والفقهاء ،معيار <طبيق هذا الضابط

  .طيفة R هذا ا5اب ال� ذكرها ا�ؤلف رrه اهللا تعا�لال وائدفهذه من الف "sتاج إن ترcها حÄ تثمر فإن ا5يع يبطل
U صالح ^ اhمرة واشتد  أي ظهر ما،و�ذا بدا  ،اhمرة وما حدث معها V ما سبق للبائع لفساد اHيع أي ،والÚ" قال _

أي تبقية اhمرة إ� ،ا�بقية وجاز بيعه ب(ط  ،أي من غ~ bط ،مطلقا كر من اhمرة وا]بأي بيع ما ذُ ،ا]ب جاز بيعه 
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وU ،للمشoي تبقيته إ� ا]صاد وا�ذاذ و" ثم ذكر ا�ؤلف رrه اهللا ،ألمن العاهة ببدو الصالح،والزرع إ� ا]صاد،ا�ذاذ
 "السà أي إ� إ� ذلك احتاجبسà الشجرة ا³ي هو عليها إن  ،ويلزم اHائع سقيه ،وU بيعه قبل جذه،قطعه ^ ا]ال 

و�ن تÃر  فلزمه سقيه،عليه تسليمه lمالً  ألنه �ب،لو لم �تج إvه او�ذ،حصل ذلك ه مسألة تفصيلية فيما لووهذ
àالف ما إذا باع األصل وعليه ثمر للبائعب، وُ�� عليه إن أ ،األصل بالسá،ي فإنه ال يلزمoفإنه ال يلزمأي  "ا�ش 

  .ألن اHائع لم يملكها من جهته اا�شoي سقيه
 " ـ

ُ
  و�ن تلفت ثمرة" : قال،إ� مسائل أخرى تتعلق با�وائح  انتقلاآلن  "بدو صالحها بيعت بعدو�ن تلفت اhمرة أ

ُ
بيعت أ

ن تلفت ثمرة أبيعت بعد �و،اTي �وز فيه ا5يع  بيعت R الوقتو أ، يع± R الوقت اTي �وز فيه ا5يع ،بعد بدو صالحها
u ا5يع فيه  يع± R الوقت اTي �وز "إنما باع اhمرة بعد بدو الصالح"ت بدون األصل بيع يع± "بدو صالحها دون أصلها

لكنه لم يستفد منها  ،اش;اها R الوقت اTي يصح ا5يع فيه يع± "تلفت بعد بدو الصالح وقبل ا�ذاذ ،وان جذاذهاأقبل "
يع±  ،ماال صنع آلد� فيها و� ،من اهللا سبحانه وتعا�يع± بآفة  "بآفة سماوية"تلفت R هذه ا�رحلة  ،بأن جذها وأخذها
و³و ذلك بأمر اهللا  .والعطش،وا]ر،lلريحماال صنع لآلد. فيها  لكن ،د. سيضمن هذا اآلد.آلو ¤ن ا<لف من 

بعد "و اش;ى اhمر باhمن \ ا5ائع ه يرجع V اHائعبينه وبينها  ãَ يع± بعد أن خُ  "رجع ولو بعد القبض"وتعا�  سبحانه
أن (فيه حديث  ألنه ورد ]ديث جابرا5ائع  نه يرجع \إ:فا�ؤلف رrه اهللا يقول "تلفت بدو الصالح وقبل أوان ا�ذاذ ثم

  ،رواه مسلم) ا® أمر بوضع ا�وائح
ً
م ن ِحكَ وهذا مِ  "ا�خلية ^ ذلك ليست بقبض تام ألنو"  :علل بأن قال وأيضا

م هذا أحÍ وا�É أمر بوضع ا�وائح وهذا من ،فإنه يرجع باhمن \ ا5ائع،يستفيد منها  لفت قبل أنأنها إذا ت ،ال�ع
  .ا5اب

 الúء يس� ¤ن "فات V ا�شoي ،ال ينضبط و�ن lن ا�الف يس~اً "  :قال _ 
ً
V ما  "و�ن أتلفه أي اhمر ا�بيع"ال يؤثر  ا

ومطاHة اHائع بما دفع من  "ا5يع ويعود u اhمنأي فسخ  ،بc الفسخ ،R �õ هذه اqالة  مشoٍ ~¾ خُ ،اHائع  تقدم آد� ولو
مñ وسآخذ ما أتُلف من اTي أتلفه يع± أن أأريد  أنا :يع± قال، ا�تلف واإلمضاء أي اHقاء V اHيع ومطاHة ،اhمن
H�  ه " البستان ا®وع ا³ي ^ ولسائر ،صالح ¿اة وصالح بعض ثمرة الشجر"ب[ هذا وهذاrعليه ا�ؤلف ر ðهذا ما م

 ،يشق:عتبار أنا نعرف ½ شجرة صلحت أو ال قالاوهذا صحيح يع± " ^ ا�ميع يشق الصالح اعتبارألن "قال  ،اهللا تعا�
ن� عن بيع (م ألنه عليه السال ؛تصفر وأ أن �مر" :قال ؟هو ما عالمته ما "وبدو الصالح ^ ثمر ا®خل"واqكم لألغلب 
السالم  ن� ا® عليه(س أنلقول ) يتموه حلواً  وÝ العنب أن.تصفر وأ�مر :قال ؟وما زهوها:قيل ألنس ،)اhمر ح¦ تزهو

�فاح واHطيخ أن يبدَو فيه ا®ضج  وÝ ،قاU ^ ا�بدع ،رواه أ|د ورواته ثقات) عن بيع العنب ح¦ يسودl مرhبقية ا
^ ¡و  والصالح ،متفق عليه) ن� عن بيع اhمرة ح¦ تطيب(ألنه عليه السالم  ؛الصالح المة بدوفهذا عويطيب أكله 

كيف نعرف سيسأل سائل ،أك0 من موضع  يتعلق باhمار حÄ يبدو صالحها R يع± هو ذكر أحÍم فيما"أن يؤ' ?دة قثاء
 و� غ�ه ما ذكر من أمثلة وهو أن يبدو صالحه ،يصفر مثل ا�خل أن �مر أو ا�ؤلف ذكر R ؟الصالح ما ضابطه اأنه بد

  ،ويطيب لألكل
ً
 "Ý حب أن يشتد ويبيّض أو يبيضو"  :قال أيضا

 ،R مسائل أخرى  أاآلن بد "ومن باع عبدا"
ً
  ،بيتا من باع، تالحظون أنه ذكر من باع أرضا

ً
 ،أو دارا

ً
½ هذه ،من باع شجرا

 ،أصول 
ً
 مثل ما ،عت� هذا الرقيق الُمش;ى كأنه أصل من األصولايع±  ؟عالقته باHاب ما ،اآلن يذكر قال ومن باع عبدا

 
ً
  لو باع دارا

ً
  أو أرضا

ً
  ،أو شجرا

ً
 تالحظون عالقة هذه  ،األحÍم أخذ نفس،ورد فيه حديث ي ،وردت فيه سنة وقد أيضا

ً
إذا
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 ،هو يأخذ أحÍمها وºنما ،ألرض والبستانوهو ليس أصال حقيقًة مثل الشجر وا، بخر ا5اآو� مسألة ذكرها R  ،ا�سألة
 
ً
لو بيع الرقيق ما اTي يدخل وما  ،حÍم الرقيقأال� تتعلق ب فعقد ا�ؤلف R نهاية ا5اب هذه ا�سائل، يع± أصل حكما
 ]ديث ابن عمر مرفو "يإال أن يشoطه ا�شo،فماH Uائعه  ،ومن باع عبداً أو أمًة U مال : "قال ؟اTي ال يدخل

ً
من باع ( ?

 من باع عبداً وU مال فماH Uائعه إال أن يشoطه (\ هذا اqكم قال  هذا اqديث نص ) عبداً وU مال فماH Uائعه

أي العلم با�ال وسائر  "العبد اُشoُط علمه ا³ي مع ،أي ا�شoي ا�ال،فإن lن قصده "رواه مسلم  أي ا�شoي )ا�بتاع
 أشبه ما لو ضم إvه عين "ع مقصودألنه مبي"bوط اHيع 

ً
يع± أنه  "ا�ال و�ال يكن قصده"كأنه اش;ى سلعة وسلعة  أخرى ا

  وºنما يكون ،فال يشoط b Uوط اHيع،لم يكن قصده ا�ال 
ً
 " وصح bطه ولو lن Ñهوالً " تبعا

ً
أشبه  ،ألنه دخل تبعا

 عندما يبيع دار يع± ،أساسات ا]يطان
ً
 أو بيت ا

ً
القواعد  ،اqديثة مثل اآلن القواعد R ا5يوت ،اqيطان lهولةفأساسات  ا

فهذا معÇ �م  ،جاز ألنها تبع ×ذا ا5اب ،ومدفونة مع ذلك فهذه قواعد R األرض ال ترى ،� األساسات للحيطان وا�با¨
R مال العبد كيف يتم  صليف أاآلن بد "أشبه أساسات ا]يطان وسواء lن مثل اhمن أو فوقه أو دونه" :قال ،ا�ؤلف

  ."رده معه،غ~ها ثم رده بإقالة أو،و�ذا bط مال العبد "ا<عامل معه 
يع±  "العبد ا�بيع للبائع وثياب ا�مال ال� V" :أو اTي هو R حكم األصل قال،تتعلق بهذا األصل  مسألة أخرى _

وثياب ا�مال ال� V " :قال إنما تلبس R ا�ناسبات مثالً ،R العادة  أو ال� ال تلبس ،ال� تتخذ للتجمل،ثياب ا�مال 
وºنما ال  ،يع± ال تدخل مع الصفقة "العبد وال يتعلق بها حاجة" هذا ضابط "ألنها زيادة V العادة:"قال،ا�بيع للبائع  العبد

داخلة  تكون للمش;ي فx،العبد  يع± اhياب ال� �دة ما يلبسها "العادة للمشoي وثياب لبس"يتعلق بها حاجة العبد 
  .العادة ببيعها معه �ريان ،وهذه الضوابط R هذه ا�سألة،وداخلة R ا5يع ،R ا�بيع 

 او _
ً
  ،ثم ذكر العبد وهو R حكم األصل ،والشجر يع± عندما ذكر اàار والبستان ،إ� اàواب نتقل أيضا

ً
ذكر اàواب  أيضا

 كفرس � ويشمل بيع دابة" :قال،
ً
،يع± إذا باع فرس "ونعالً  اً دقوَ ومِ ،اما

ً
 ، يعت� هذا الفرس R حكم األصل ا

ً
 إذا باع فرسا

 " :قال ،ال يشمله فما اTي يشمله الفرس وما اTي ،R مزرعة فباع هذه الفرس
ً
ألن هذا  "ويشمل بيع دابة كفرس �اما

 فرس إذا باع ،هذه األمور تدخل R هذا ا5يع½  "×ذا الفرس، داً ونعالً قوَ ومِ "الفرس  اللجام �تاجه من يقود
ً
أو دابة و³وها  ا

قليل تكلم عن بيع الرقيق قال ثياب ا�مال ال تدخل R  كذلك قبل، فما ¤ن من مصاqها وُ�تاج إ�ه يكون كذلك ،
  .العادة فإنها تدخل ا5يع وأما ثياب

  )Q/(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  مقدمة اàكتور شارح اqلقات  �
  )�وطه ـ ال�ط األول/  مسائل R السلم  /  حكمه  /  تعريفه (لّسلم ا �

  :�Q-0/مقدمة ا كتور شارح ا]لقات من * 
وينتx بباب ا�ساقاة  ،يبدأ من باب ال�وط R ا5يع،فا�نهج كما هو معلوم R ا�ستوى الرابع ،نبذة õتÔة عن ا�نهج

حد أهذا توä تدريسه  ،ب ال�وط R ا5يع \ نهاية باب بيع األصول واhماروالقسم األول من ا�نهج من با ،وا�زارعة
وما بعده من األبواب إ� نهاية باب ا�ساقاة  ،نا فسيكون تدري+ يبدأ من باب السلمأما أو،ا�شايخ الفضالء

اTين تولوا ،من حاشية ا�شايخ  االستفادةمع  ،هو كتاب الروض ا�ربع ،وا�رجع ا�عتمد للطالب R هذا ا�نهج،وا�زارعة
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مع ´ريج األحاديث ؛الغصن إبراهيموالشيخ  ،والشيخ خاà ا�شيقح ،اهللا الطيار وهم الشيخ عبد ،Öقيقه وا<عليق عليه
وبعض ،وºن كنا قد نزيد بعض ا�سائل  ،فكث� من ا�علومات ال� ستذكر R ال�ح � موجودة R هذه اqاشية أيضا،

  :ونبدأ مستعين[ باهللا جل وعال  ،ا لم يكن موجودا R اqاشية�ِ ،بعض ا<فصيل و ،ا<عليقات
لَم ـ mـ باُب الس  

يعÇ أن الغالب R استعمال " الّسلم هو لغُة أهل ا]جاز: "يقول ا�ؤلف، ويطلق بلفظ السلف، يطلق بلفظ الّسلم :الّسلم* 
يع± أن الغالب \ أهل العراق أن " والسلف لغة أهل العراق: "قال ،أهل اqجاز، أن يطلقوا لفظ الّسلم \ هذه ا�عاملة

، و×ذا قال ا�É ، يطلقوا \ هذه ا�عاملة لفظ السلف
ً
من أسلف فليسلف ( �وهذا باعتبار الغالب ولكنه ليس مضطردا

( ديث روي برواياتفإن اq، ومع ذلك استعمل لفظ السلف \ بعض الروايات، حجازي �وا�É )إلخ .. ^ كيل معلوم
م رأس ا�ال R " وس� سلما لتسليم رأس ا�ال ^ ا�جلس"والّسلم ) منها من أسلم ومنها من أسلف

{
أي أن ا�ش;ي يسل

  .ا�جلس،كما سيأü عند تعريف الّسلم R االصطالح
: م[ منها ،واهللا جل و\ يقولو×ذا يُقال سلف األمة، يطلق \ ا�تقد، ألن السلف هوا ا�تقدم"  سلفا �قديمه "وس�
ُبوا ُ*ُوا{ َbَْوا  

ً
ْسلَْفُتمْ  بَِما َهنِيئا

َ
يmامِ  ِ̂  أ

َ ْ
َاvَِةِ  األ

ْ
  .يع± بما قدمتم. %¦اqاقة} ا²

 * 
ً
  :تعريف السلم لغة واصطالحا

وس� ، lلس العقدس� الّسلم سلما ؛ألن رأس ا�ال يسلم R ، بمع± التسليم: والّسلم لغة، بمع± ا<قديم :السلف لغة
  .سلفا ؛ألن رأس ا�ال يقدم l Rلس العقد

فال يصح ^ عc كهذه ( ^ ا³مة)ينضبط بالصفة ( وهو b? عقد V موصوف: "يقول ا�ؤلف :السلف ^ االصطالح
 أو  لو فرضنا أن شخصا مزار� أراد أن يزرع :مثال الّسلم" بثمن مقبوض بمجلس العقد) بأجل معلوم(مؤجل ) ا ار

ً
برا

 أو غ� ذلك، فإن ذلك �تاج منه إ� مؤونة ما�ة، فيحتاج إ� نقود من أجل أن �رث،ومن أجل أن يش;ي 
ً
شع�ا

و³و ذلك من األشياء ، ا5ذور،ومن أجل أن يش;ي بعض ا�واد ال� تستخدم ¤لعالجات و³وها للبذور والزروع واألسمدة
هذا الشخص ، ب9، وقد �تاج إ� �اء بعض ا�عدات الستخراج ا�اء وما أشبه ذلك وأيضا قد �تاج إ� حفر، ال� �تاجها

يأü إ� شخص  ؟ فماذا يصنعا�زارع؛ إذا لم تكن عنده هذه ا�قود، فهو اآلن يريد ا�قود ؛ولكن ا�قود ليست عنده، 
u ذا : عنده نقود فيقولcصفته كذا و 

ً
\ أن يكون الصاع بع�ة رياالت ، مثالً أسلمه لك بعد أربعة أشهر .. أبيعك برا

  .تُسلم £ القيمة اآلن وأسلمك ال� بعد أربعة أشهر، مثالً 
ألن ا�زارع يقول ، ا�وصوف R اTمة هوا الُ� " هو عقد V موصوفة ^ ا³مة": يقول /  تطبيق ا�عريف V هذه الصورة

 صفته كذا وcذا
ً
مه لك بعد أربع أش، أبيعك بُرا

{
 "بثمن مقبوض بمجلس العقد": ثم قال" مؤجل: "وTلك قال ا�ؤلف، هروأسل

 u لس العقد ،وا�زارع يسلمl R لس العقد، فا�ش;ي يسلم للمزارع القيمةl R ي هو رأس مال الّسلم، يسلمTمن اhفا
  .مقبوض l Rلس العقد، القيمة مؤجل بثمن اTي هو، فهو عقد \ موصوف R اTمة اTي هوا الُ� ، الُ� بعد أربعة أشهر

  .اإل¯اعو السنةوالكتاب وقد دل \ جوازه ، فإن الّسلم جائز، إذا توفرت bوطه :حكم السلم* 
فêَها يَا{:فقول اهللا جل وعال أما الكتاب

َ
ِينَ  ك

m
  ا³

ْ
  بَِديٍْن  تََدايَنُتم إَِذا آَمُنوا

َ
َجٍل  إِ�

َ
�  أÖَسêُتُبوهُ  م

ْ
وجه االستدالل و، اآلية}...  فَاك

و×ذا . ألن الُ� R ا�ثال اTي Øبناه مؤجل فهو دين، والُمْسلَم فيه دين، ،أن اهللا جل وعال أباح اàين، وأمر بتوثيقه بالكتابة
ه اهللا R كتابه ثم قرأ : "قال ابن عباس رÞ اهللا عنهما

ّ
  . اآلية...)يا أيها(أشهد أن السلف ا�ضمون إ� أجل قد أحل
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من أسلف ^ �ء، فليسلف ^ كيل معلوم،ووزن معلوم ،إ� أجل : (قال �فما ثبت R الصحيح أن ا�É  نةوأما الس
�ا قدم ا�دينة وجدهم يُْسِلفون R اhمار واqبوب  �وقد ¤ن الّسلف أو الّسلم معروف، فإن ا�É . متفق عليه )معلوم

  .ديث فأجازه ولكنه ضبطه بوضع �وٍط uاq)من أسلف ^ �ء:(�السنة والسنت[،ثم قال الرسول 
لَم إذا توافرت �وطه وأ¯ع العلماء îجواز الس \ .  

  :مسائل ^ الّسلم* 
  :فنقول أر�ن الّسلم âسة � مسألة أرÌن الّسلم ما �؟

Q  /ي يدفع ا�قد :الُمْسلِمTرأس ا�ال، ا.  
  .اTي يبيع الُ� R ا�ثال السابق هنا يس· الُمسلَم إ�ه، فة ا�ؤجلةهو الشخص اTي يبيع السلعة ا�وصو: الُمْسلَم إvه/  /
  .وهو الُ� R ا�ثال السابق أي ا�وصوف R اTمة :الُمْسلَم فيه/  1
R  / لَم mلس العقد: رأس مال السl R م

ّ
  وهوا ا�قد اTي يَُسل

  .ال� � اإل�اب والقبول :الصيغة /  0
      موضوع الّسلم ما � فائدة الّسلم ؟من ا�سائل ا�تعلقة ب

  .نقول الّسلم u فائدة تعود \ ا5ائع وتعود \ ا�ش;ي
  :أما ا�شoي  

ً
ل السلعة بثمن أقل من سعر السوق �5ا: فإنه يستفيد، أوال ، ألنه يدفع ا�قد معجًال القيمة �اذا ؟.أنه �ص}
م السلعة ا�وصوفة مؤجلةً 

ّ
وºال فإنه إذا ¤ن يتمكن من أن  يش;ي ـ أي ، تاج للنقد فسيبيعه برخصفا5ائع s، ويتسل

وأيضا من .ا�ش;ي ـ و يأخذ السلعة اآلن ،فال حاجة أن يش;ي السلعة موصوفة R اTمة وال يتسلمها إال بعد مدة
ل ال� ، أن ا�ش;ي يضمن السلعة عند حلول األجل:فوائده أو ا<مر أو الشع� أو غ� أو يضمن أنه بعد أربعة أشهر سيحص}

وهو ال يدري عند حلول األجل كيف تكون األحوال، قد يقل هذا ا�وع من السلع، وقد ترتفع قيمته ، ذلك بهذه القيمة
              .                               و³و ذلك؛ لكنه إذا اش;اه اآلن ،R هذه اqالة يضمن Öصيله عند حلول األجل، هذا بالنسبة للمش;ي

  :وأما بالنسبة للبائع
ً
بتحصيل ا�قود،فهو اآلن ليس عنده نقود، ويريد أن يزرع مثال، : فيستفيد أيضا، فيستفيد أوال

فهو ، أنه َضِمن تÔيف بضاعته اآلن: ويستفيد أيضا، مع أنه لن يسلم الُمثَْمن إال مؤجالً ، فيستفيد Öصيل ا�قد �جالً 
وu . وهذا يشجعه \ أن يستمر R الغرس و� الزراعة و� اqرث و³و ذلك، يع ا�حصول من اآلنيقول أنا اآلن ضِمنت ب

  .     فوائد أخرى نكت� بما ذكرناه منها 
¤ن يقول بع± برا صفته كذا وcذا، تُسلمه إ£ : يع±" ويصح الّسلم بألفاظ اHيع؛ ألنه بيع حقيقة:  "قال ا�ؤلف رrه اهللا 

ألنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع ا³ي  ،بلفظ الّسلم و السلف"، أشهر بنقد ،أسلمه لك اآلن، فهذا بلفظ ا5يعبعد أربعة 
 "ب(وط سبعة، زائدة b Vوط اHيع": قول ا�ؤلف. ألن هذين اللفظ[ موضو�ن ×ذا العقد"  و أجل مثمنه،عجل ثمنه

ثم قال بأنها زائدة \ �وط ، صحته الّسلم يقول ا�ؤلف َ� سبعةانتقل ا�ؤلف إ� بيان �وط صحة الّسلم، ف�وط 
إذا أضفنا �وط ا5يع ا� �وط السلم، حينئذ نقول يصح بيع السلم، ، ف�وط ا5يع سبعة، و�وط السلم سبعة، ا5يع 

: وط ا5يع؛ مثالً لكن هذا ال	م الHلو من نظر؛ ألن بينهما تداخل R بعض ال�وط ،فبعض �وط السلم تغ± عن �
معÇ هذا أن يكون الُمْسلَم فيه معلوما، ومن �وط ا5يع أن يكون . ّسلم فيه وصفته ونوعهال�ط اhا¨ ذكر قدر ا�

 ب[ هذين ال�ط[ èء من ا<داخل، و� هذه العبارة èء من ا<جوز
ً
  . ا�بيع معلوما، إذا



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ٧٨ - 

 

  :bوط السلم* 
ألن ما ال يمكن ضبط صفاته ،ال� Ûتلف اhمن باختالفها اختالفا كث~ا ظاهرا ،انضباط صفاته": قال: ال(ط األول
يع± أن يكون الُمْسلَم فيه áا  انضباط صفات الُمْسلَم فيه،إذا ال�ط األول " فيف$ إ� ا�نازعة وا�شاقة،Ûتلف كث~ا

أسلف من ( �قول ا�É :هذا ال�ط، أوال تنضبط صفاته، �اذا ؟ أو ما ا�àل \ اش;اط هذا ال�ط ؟ ا�àل \
األمر اhا¨ أن الُمْسلم فيه موصوف . قال R كيل معلوم ووزن معلوم )فليسلف ^ كيل معلوم ووزن معلوم إ� أجل معلوم

حل األجل وجاء فإذا ، فإذا ¤ن áا ال تنضبط صفاته، فإنه R هذه اqالة يؤدي إ� ا<نازع ب[ الُمْسِلم والُمْسلَم إ�ه، ومؤجل
م u مبيعا:الُمسِلم إ� الُمسلَم إ�ه،وقال

î
م £ ا�بيع؛فسل

{
ليست هذه صفة ا�بيع ال� اتفقت أنا وºياك :فقد يقول ا�ش;ي.سل

فإذا لم يكن الُمْسلَم فيه áا تنضبط صفاته ،فإنه R هذه اqالة يؤدي ذلك إ� . بn؛ فيحصل اGالف: ويقول ا5ائع، عليها
  . قة وا�نازعة ب[ ا5ائع وا�ش;يا�شا

بمكيل أي كمكيل، من  حبوب وثمار وخل ودهن ولæ ": يقول ا�ؤلف كيف نعرف بأن الُمْسلَم فيه ßا تنضبط صفاته؟
يع± ذكر ثالثة أمور تنضبط صفاتها؛ ا�كيالت  "ومذروع". إ� آخره" و¡وها، وموزون من قطن وحرير وصوف و¡اس

فاqبوب مثال ¤لُ� والشع� واTرة والعدس والفول و³و ، نقول هذه األشياء áا تنضبط صفاتها، رو�توا�وزونات وا�ذ
وا�وزونات مثل اqرير والقطن وا�حاس واqديد . هذه مكيالت يصح فيها الّسلم ؛ألنها تنضبط صفاتها، ذلك من اqبوب

قمشة واqبال واGيوط و³وها هذه تنضبط صفاتها، فيصح فيها وا�ذرو�ت ¤أل. فهذه موزونات تنضبط صفاتها، و³و ذلك
  . أما ما ال تنضبط صفاته فال يصح فيها الّسلم. الّسلم

وسيأü �ا أن ما تنضبط صفاته كR 0 هذا الزمان ،باعتبار ا<قنية اqديثة R الصنا�ت، فصارت كث� من ا�صنو�ت 
  . قد ضبطتها بمواصفات معينة ال ´تلف، فهذا áا يصح فيه الّسلم ا�ديدة تنضبط ؛ألن ا�صانع ال� أنتجتها

  )//(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  تتمة ما يتعلق بال�ط األول  �
 ال�ط اhا¨ وما يندرج Öته من مسائل  �

  .ال�ط اhالث  �
  :تتمة ما يتعلق بال(ط األول* 

  .إما بالكيل و�ما بالوزن و�ما با³رع -يهأي الُمْسلَم ف -انضباط صفاته : ذكرنا قبل أن ال�ط األول
وأما ا�عدود ا�ختلف ": فقال رrه اهللا، ثم مّثل ا�ؤلف بما ال تنضبط صفاته ،فال يصح فيه السلم، لعدم انضباط الصفات

لَم فيه الختالفه بالصغر والك� mلفواكه ا�عدودة كرمان ،فال يصح السl ،تلف،وال يمكن تقديô قول ألنهاHÌرها با]َِزم، و
و�Ìلود ألنها ôتلف،وÌلرؤوس واألكارع ألن أكð ذلك العظام وا�شافر،وÌألوا9 ا�ختلفة الرؤوس،وÌألوساط lلقماقم 

  .إ� آخر �مه " واألسطال الضيقة الرؤوس الختالفها و�Ìواهر.
 ا�عدودات إذا ¤نت õتلفة ،منها صغ� وcب�، ¤لفواكه ال يصح الس

ً
فإذا حل األجل ،لم فيها، وذلك ألنها ما ال تنضبطإذا

هذه � :بل كب�ة اqجم،أو يقول:ويقول ا5ائع، هذه صغ�ة اqجم:فيقول ا�ش;ي.يأü الُمْسلَم إ�ه وهو ا5ائع ،يأü بعدد
  .فx ال تنضبط ،¤لرمان وا5طيخ وال�تقال وا<فاح و³و ذلك .ال� وقع عليها العقد واآلخر يقول ال
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يكون ا<فاوت بينها ، بعض الفواكه اآلن يأü \ حجم sدد مثل كرتون برتقال أو كرتون تفاح: لو أمكن ضبط صفاته
؛ 
ً
قد يقول أحدهم يصح،واآلخر يقول ال يصح قد ´تلف بالطعم من اqامض واqلو وما  فهل يصح الّسلم فيها؟يس� جدا
لم فيهفا�قصود أن ماال يمكن ضبطه فال يص.. أشبه ذلك mوما يمكن ضبطه فيصح فيه السلم، ح الس.  
واألوا¨ حقيقة Öتاج <فصيل، ألنها قديما تصنع ،واألوا¨ إذا ¤نت õتلفة، ا�لود؛ ألنها تتفاوت ،والرؤوس ذلك:مثل ذلك

 و بعضها حسب مادة الصنع،وبعضه
ً
 وبعضها صغ�ا

ً
ا صافية أو صناعة يدوية، وا<فاوت بينها كب�، فمنها ما يكون كب�ا

  .فمثل هذا ال ينضبط..õلوطة بغ�ها 
lنت V الطريقة بعد ثالثة أشهر ِصفتها كذا وcذا؛ فنقول إذا  قأعطيك ألف ريال \ أن تعطي± أوا¨ وأباري:لو قال مثال

  .ألنه �صل اختالف ب[ ا5ائع وا�ش;ي فيها، القديمة،أي تصنع باvد فال تنضبط وال يصح السلم فيها
فإذا ¤نت ، ما اvوم فاألوا9 تُضبط، فÈ تصنع بمصانع بضوابط �ددة من حيث ا]جم وال�oيب ومن حيث الصنعةأ

  .¤ألباريق مثال أو األجهزة وغ�ها، جديدة ومعروفة، فيصح السلم فيها؛ ألن الع�ة بانضباط الصفات، وهنا أمكن ضبطها
فمثل هذا ال ، بعض قطعه قد تكون أصã، أو مقت أو من صنعة ´تلفمثل الكمبيوتر  ،لو ¤ن ا�هاز ´تلف ترcيباته
  .يصح فيه السلم؛ ألنه ال ينضبط

وأيضا ا�غشوشات أي ا�خلوطات بغ�ها إذا ¤ن اGلط ، أيضا اqيوان اqامل ،ال يصح السلم فيه؛ ألن اqمل lهول
 ال يصح فيها السلم

ً
  . مقصودا

 م": قال ا�ؤلف
ً
  "قصودة غ~ متمìة ،lلغاvة وا®د وا�عاجc ال� يتداوى بهاوما �مع أخالطا

. ¤لطيب ا�رcب من أخالط، ال تنضبط ،فقد يكون العود أ\ من نسبة الورد فتختلف ا�ودة. هذي ال يصح السلم فيها
لكن إذا ،نه ال ينضبطومثل ذلك األبازير، ال� Hُلط فيها أك0 من èء، إذا ¤ن ½ خلط مقصود ،فال يصح فيه السلم؛ أل

 ،مثل ما تنتجه بعض ال��ت
ً
 أن هذه ال�cة تنتج هذا الطيب ،وهو õلوط بعدة أشياء ،¤ن ذلك منضبطا

ً
إذا ¤ن معروفا

وال�cة معروفة ومشتهرة بضبط منتجاتها وموثوقة ،فال مانع ، ،إذا ¤نت هذه األشياء منضبطة، بالنسب نسبة الورد والعود
  . نضبطمن السلم ألنه م

 من أمرين أو ثالثة ؛لكن أحد هذه األخالط غ� مقصود: أما إذا ¤ن اGلط غ� مقصود
ً
 مرcبا

ً
مّثل ا�ؤلف . إذا ¤ن شيئا

ويستخرج من الكرش èء يوضع مع ا�ù، حÄ يغلظ ويشتد، فهذه اإلنفحة غ� ، و� الكرش "æ�l فيه اإلنْفحة"
فهنا ال مانع من السلم فيه ألن اGلط غ� مقصود . لو أن ا�ù يغلظ بغ�ها ،لم توضعوºنما �غلظ ا�ù، و، مقصودة Tاتها

  .Tاته
  "ذكر ا�نس وا®وع:  "قال: ال(ط اhا9* 
 ظاهراً ،*ونه وقدره وبته وحداثته وقِدمه"

ً
 "أي جنس الُمْسلم فيه، ونوعه، و' وصف Ûتلف به أي بسببه اhمن اختالفا

تمر أو بر، ويب[ ذكر ا�وع ،¤<مر يب[ :وهذا ال�ط اhا¨ أنه البد أن يذكر ا�نس، فيقال:ول ا�ؤلفيق. وما أشبه ذلك
؛ألن ا<مر أنواع ،فلو ذكر ا<مر فقط وقّدره ،ولكن لم يذكر نوعه، فإن ا5ائع وا�ش;ي .. نوعه ¤لسكري أو ال�& 

  .سيختلفان عند التسليم
اhمن ،كما لو أن اللون يؤثر باhمن، إذا ¤ن أصفر يكون سعره أ\، وºذا ¤ن أسود يكون وcذلك ذكر األوصاف ا�ؤثرة ب

  ..وهكذا. سعره أرخص مثال
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وºذا ¤ن تمرا . ألن صنا�ت ا5الد ´تلف وتتفاوت، وcذلك ا5ت، إذا ¤ن ا5ت يؤثر ،كأن يقول من صنعة ا�ابان مثالً 
 ،فال ُ�تاج إ�ه، ا ¤ن ذلك مؤثرافيذكر أنه من sصول ا5ت الفال¨، إذ

ً
وcذلك حداثة الُمْسلم فيه . أما إذا لم يكن مؤثرا

  .وهل هو من sصول هذا العام أو ا�اÞ، وقدمه
وا�àل \ االش;اط؛ قال عليه الصالة . ألنه ال يؤثر وال يسبب اGالف R الغالب، أما ماال يؤثر R اhمن فال ُ�تاج Tكره

وأيضا ألن الُمْسلم فيه موصوف،  )ن أسلف ^ �ء فليسلف ^ كيل معلوم ،ووزن معلوم، إ� أجل معلومم(: والسالم
  .و� اTمة، ومؤجل، فإذا جاء وقت التسليم، ولم يكن قد ُضبط، فإنه �صل اGالف ب[ ا5ائع وا�ش;ي

فيقول مثال تعطي± أجود نوع من ا<مر،  "حÞوال يصح bط األردأ أو األجود ألنه ال ين": يقول ا�ؤلف رrه اهللا تعا�
وºنما يقول من ا�وع ا�يد أو .فما من جيد إال هناك أجود منه، ألنه ال ينضبط. مثال أجود نوع من السكري هذا ال يصح

  . فهذا ال يصح ألنه ال ينضبط) بدون ِمْن ( أما قول أحسن نوع أجود نوع . الفاخر أو من أحسن األنواع
  .وعلل بنفس ا<عليل أي �تمل وجود األردأ منه، ال يصح اش;اط األردأ" لك األردأكذ" : وقال
  "ألنه ال ينحÞ إذ ما من رديء أو جيد إال و�تمل وجود أردأ أو أجود منه: "قال

فال ، دههناك أردأ منه أري:ألن ا�ش;ي لو !ء u بتمر رديء ،فلن يقول ويظهر واهللا أعلم أن اشoاط األردأ ال حرج فيه
  .يقع خالف فيه  ب[ ا5ائع وا�ش;ي بعكس اش;اط األجود

  ،..يع± يصح قول جيد، رديء، فاخر، من أحسن األنواع  "بل يصح bط جيد ورديء":  قال
ط، اآلن حل األجر فجاء الُمسلَم إ�ه بما وقع عليه ال�" فإن جاء الُمسلَم إvه بما bط للمسلِم لزمه أخذه": ثم قال ا�ؤلف

u ü بما وقع عليه العقد ، فنقول R هذه اqالة يُلزم الُمسِلم بأخذ ما أو¢ u به، \ نفس الصفة ال� وقع عليها العقد
ُ
ألنه أ

م فيه، من نوعه ولو قبل �ِله أي حلوU وال Gر ^ قبضه،لزمه أو جاءه بأجود منه، أي من ا�سلَ " : قال. وليس u أن يمتنع
لو أن ا�سلم إ�ه أü بأجود áا وقع عليه العقد، من نفس ا�وع ،كأن يأü  "بما تناوU العقد،وزيادة تنفعه أخذه؛ ألنه جاءه

أي قال u بعد أربعة أشهر ، لكن لو جاءه قبل اqلول. فنقول يُلزم الُمسِلم بقبوu. بتمر أجود áا وقع عليه العقد وزيادة
فننظر إن ¤ن يلحقه Øر من أخذه R اqال، فإنه ، ان؛ أ u بما وقع عليه العقدفبعد ما مÂ شهر، تسلم £ ا<مر أو ال�

R هذه اqالة ال يلزمه األخذ، وu أن ال يقبل إال R وقت األجل ا�حدد، كأن يكون تمٌر �تاج إ� حفظ وليس عنده ما 
  .وفيه زيادة تنفعه. وا�عجل خ� من ا�ؤجل، خذوºن ¤ن ال يلحقه Øر فإنه يلزمه األ.. �فظه به ،وºذا ترcه فسد أو 6ق

   فله أخذه ،أو بغ~ نوعه من جنسه"يع± أقل áا وقع عليه الوصف"و�ن جاءه بدون ما ُوصف":قال
كذلك لو جاءه بغ� ا�وع من نفس ا�نس؛ لو اتفقوا \ . فال حرج، فله أن يقبل ألن اqق u وقد رÞ باألقل "وال يلزمه

جاء u بتمر من نوع بر& ـ من نفس ا�نس لكن من غ� ا�وع ـ فال حرج أن يأخذه لكنه ال ، الصتمر من نوع خ
  .وu أن يُطالب بما وقع عليه العقد، يُلزم بذلك

لو وقع العقد بتمر، فأ u بشع� أو بُ� أو بزبيب ـ اختلف ا�نس ـ فال �وز u " و�ن جاءه âنس آخر لم �ز U قبوU": قال
  .)من أسلف ^ �ء فال يÞفه إ� غ~ه(: لقوu صn اهللا عليه وسلم، uقبو
 فله رده و�مساكه مع األرش": قال

ً
u أن يرد السلم، ويطالب بما وقع عليه العقد، أو  "و�ن قبض الُمْسلم فيه فوجد فيه عيبا
 ، هو قسط ما ب[ ثمن الصحة والعيب واألرش ،يطالب باثمن، وu أن يُمسكه مع األرش

ً
م معيبا îوُيَقو 

ً
م صحيحا îيع± ُفَقو

  .ويؤخذ الفرق بينهما وذلك هو األرش
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   "ذكر القدر" :من bوط صحة السلم: ال(ط اhالث* 
  ِزنة :أو يقول، صاع من ا<مر أو ال�) مائة(أنî الُمْسلم فيه مثًال :بأن يقول وزن أو بكيل "ذكر الَقْدر"
  .د أو غ�ه من ا�وزوناتكيلٍو من ا�حاس أو اqدي) مائة (

وال شك أن معرفة القدر ال  ) معلوم أجل إ� معلوم ووزنِ  معلوم كيلِ  ^ فليسلف �ء ^ أسلف من( : د�ل هذا ال�ط
  .وا�سلم فيه مبيع فال بد من معرفته، بد منه، فمن �وط صحة ا5يع ،معرفة قدر ا�بيع

  با³رعوcذلك معرفته 
ً
 كأن يقو، إذا ¤ن مذرو�

ً
 أو ذرا�

ً
أما ، والبد أن يكون الكيل بúء يُعهد وُيعرف، ل âس[ م;ا
 
ً
 صح الّسلم دون ا�عيc": قال ا�ؤلف. إذا ¤ن مكيًال غ� معلوم؛ فإن ذلك ¤�هل به، ال يفيد شيئا

ً
فلو  "و�ن lن معلوما

  .qالأ بمكيال آخر بمقدار نفس ا�كيال اTي ُحدد R العقد، فإنه يك� R هذه ا

  )1/(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  )السادس  /  اGامس  /  الرابع  /  تتمة اhالث ( استكمال �وط السلم 
  lن و�ن": ا�ؤلف قال ثم ":قدره ذكر" وهو اhالث ال(ط عن نستكمل ا]ديث* 

ً
 إذا يع± "ا�عيc دون ملَ السm  صح ،معلوما

  الكيل ¤ن
ً
  Tرعا þًأو معلوما الوزن أو معلوما

ً
  فإذا ا�كيل، من [عُ  ما يلزم ال ا<عي[،يع± دون السلم فيصح ،معلوما

ُ
 üأ

 بإناء فأ ،الصاع عليهم تعذر فلو ،صاع مائة:قال فإذا ،معروف صاع فمثالً  ذلك، فيك� الغرض نفس �قق آخر  بمكيل
  . أمكن دوق ،القدر ضبط ا�قصود ألن ذلك، ك� ،به u فÍن ،الصاع u يتسع �ا يتسع
  ا�كيل ^ أسلم و�ن": قال

ً
 يكون أنه:يقول يع± "�ُز فلم به مقّدر هو ما لغ~ قّدره ألنه يصح، لم كيالً  ا�وزون أوÝ وزنا

 ا�وزونات قُّدرت أو بالوزن ا�كيالت قُّدرت إذا أما بالوزن، ا�وزونات قدر ومعرفة ،بالكيل ا�كيالت قدر معرفة، ا�عرفة
  . يصح ال فهذا بالكيل

  ؟ والوزن الكيل بc الفرق ما
  .للثقل مقياس فهو /  الوزن أما اqجم، يقيس هو ا�د أو فالصاع ،للحجم مقياس هو /  الكيل
 تمر بصاع نأü قد أن الوزن،بمعR Ç متفق[ الكيل R اتفقا شيئ[ ½ وليس به، توزن ال� ا�ادة ثقل يقيس مثالً  فالكيلو
  .ذلك لغ� أو õتلف ا�وع ألن أو، هذا من أجود هذا الوزن،ألن R وHتلفان تمر وبصاع

  وا�وع ا�نس كون مع حÄ أيضا لكن الوزن، R ا<فاوت R إشÍل ال  ا�وع اختلف إذا
ً
 R يتفاوتان أنهما إال واحدا

 ا<مر من الصاع اهذ يكون قد ال�، من آخر صاع من أثقل ال� من الصاع هذا يكون قد ،مثال الُ�  وTلك الوزن،
 واهللا  يظهر ا³ي ولكن الوزن، R متفق[ الكيل R اتفقا شيئ[ ½ فليس آخر، سكري تمر من صاع من أثقل السكري

 ،وضبطه ا�قدار معرفة هو هنا ا�قصود ألن ،لمالّس  ^ بالكيل ا�وزونات أو بالوزن ا�كيالت تقدير من مانع ال أنه أعلم
  .معروف والكيل معروف والوزن، ومعهودة معروفة الوسيلة ¤نت إذا ،ذلك ك� وسيلة بأي أمكن فإذا
ُ  ال� الربويات ،الربا R معكم مرت ال� ا�سألة عن ´تلف ا�سألة وهذه  بيع �وز ال مكيلة ¤نت إذا ،ا<ماثل فيها ش;طي
  ببعض بعضها

ً
 بغ� فتقديرها ،ا<ماثل Öقق من البد كهنا ألنه كيًال، ببعض بعضها بيع �وز فال موزونة ¤نت وºذا،وزنا

 أو بكيل ا�قدار ضبط أمكن فإذا ،ا�قدار ضبط ا�قصود  ألن ،ي� فال هنا ا<ماثل،أما معه يتحقق ال، ×ا ال�ý ا�عيار
  .ذلك صح وزن
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  ا�كيل ^ يُسلَم أن �وز أنه فالصحيح
ً
  .كيالً  ا�وزون ^ أو وزنا

 معلوم كيٍل  ^ فليسلف �ء ^ أسلف من: ( والسالم الصالة عليه ا® لقول ،معلوم أجل كرذِ ":الرابع ال(ط قال* 
، لمالسّ  يكون أن يصح فال ،ذلك \ وبناًءا)معلوم أجٍل  إ� معلوم ووزنٍ 

ً ّ
  :ألمور �اذا؟حاال

  ). معلوم أجل إ�( qديث -:األولاألمر 
  ونهcواTمة، R موصوف \ عقد هو لمالسّ  أن -: اhا9 األمر

Á
  كونه مع يتفق ال حاال

ً
  .ضاأي ومؤجل اTمة و� موصوفا

 يبيع قد مثالً  ا�زارع ألن،عنده ليس ما اإلنسان بيع من شبه فيه لمفالسّ  للحاجة،وºال أبيح إنما لمالسّ  أن -: اhالث األمر
 بيع من شبه ففيه ،السوق من يهويش; يذهب وربما ،بعد يزرعه م، لعنده ليس وال� ،أشهر أربعة بعد سيسلمه اTي الُ� 

بيح عنده،ولكنه ليس ما اإلنسان
ُ
  يذكر ،العلم أهل بعض ¤ن ال�وط،وºن � ال� بضوابط وُضبط ،للحاجة أ

ً
 ب[ فروقا

بيح لمالسّ  أن ا�قصود لكن،ا�سألة هذه R نتوسع أن نريد ال عنده،ولكن ليس ما اإلنسان بيع ب[ و ،لمالسّ 
ُ
 فإذا للحاجة أ

  فيه ملَ سْ لمُ ا ¤ن
ً
  فليبعه ،إ�ه ا�سلَم عند اآلن موجود  فيه ما�سلَ  ¤ن إذا، حاجة فال حاال

ً
  ال معينا

ً
 وºنما ،اTمة R موصوفا

üبكذا عليك أبيعها السلعة هذه ويقول به يأ.  
  ."مؤجل ا³مة ^ موصوف بيع معناه ألن ؛ومعناه اسمه عن Ûرجه ا]لول وألن":ا�ؤلف قال و×ذا
 إن وال، سبق �ا حاالً  أسلم إن لمالّس  يصح فال كشهر، ?دة، اhمن ^ وقعٌ  U األجل يكون أن عت�يُ ":ا�ؤلف يقول أيضا
  . "و¡وه كيوم قريب أجل إ� وال ،وا�ذاذ ا]صاد كإ� Ñهول أجل إ� أسلم
  :أمور ثالثة ال�ط بهذا يتعلق أي ،أمور ثالثة باألجل يتعلق يع±

Q  / مؤجالً  فيه لَمْس المُ  ونيك أن البد.  
  األجل يكون أن البد /  /

ً
  األجل ¤ن فلو) معلوم أجل إ�: (وسلم عليه اهللا صn لقوu:معلوما

ً
 إ� أو اqصاد كإ� lهوال

  .يصح لم ذلك ³و أو اqاج قدوم إ� أو ا�ذاذ
 ليس ولكن، متقارب اqصاد وقت ألن قالوا ،ذلك أجاز من فمنهم، العلم أهل من خالف وا�ذاذ باqصاد ا<حديد و�
  ذلك

ً
  ،يطول قد ا�ذاذ وقت أيضا يطول، قد اqصاد وقت ألن ،اإلطالق \ صحيحا

ً
 ،وقت R اhمار بعض ذُ�  ما فكث�ا

 بأن:يقول قد وا5ائع؛ا<عجيل يريد فا�ش;ي ،وا�ش;ي ا5ائع ب[ اGالف فيقع ،أك0 أو شهر �دة بعضها جذاذ ويتأخر
  وأنا،قائما يزال ال ذا�ذا

ُ
  .وا�ش;ي ا5ائع ب[ خالف فيقع ا�وسم نهاية R لك سلمأ

  األجل ¤ن إن أما سنة، بعد شهرين بعد شهر بعد لك أسلمه يقول كأن:اhمن ^ وقع U يكون أن البد األجل أن /  1
ً
 يس�ا

  ا<أجيل ¤ن إذا، اqال لمالسّ  معR Ç ألنه  ؛يصح ال ذلك فإن يوم[ أو يوم نصف أو كيوم، اhمن u R وقع ال
ً
 يؤثر ال يس�ا

R منhال ¤لسلم فهو اqال لمالسّ  أن �ا سبق وقد، اqيصح ال ا.  
  ليس ؛أوä ألنه ؛اqال R لمالسّ  جاز ا<أجيل مع لمالسّ  جاز إذا أنه: العلم أهل بعض وقال

ً
 أن سبق كما بل ،نظري R وجيها

  فيه لمسْ المُ  ¤ن فإذا ،للحاجة أبيح لمالسّ 
ّ
  باعيُ  بل ،اTمة R باعيُ  وأن بالوصف باعيُ  أن إ� حاجة فال ،حاال

ً
  .معينا

 حرج ال ذلك فإن، و¡وهما و]م كخ� معلومة أجزاء يوم X منه يأخذه �ء ^ يسلم أن إال":  رrه اهللا تعا� ا�ؤلف قال
  ."فيه
 خذ:u فيقول ،qم بائع مع أو ،مثالً  خباز مع إنسان مثال يتفق كأن ،اوتةمتف ألوقات يقبض فيه لمسْ المُ  ¤ن إذا يقول يع±
  .مؤجل فيه لمسْ المُ  عندنا ،يصح فهذا، وهكذا ،اللحم من كيلوين يوم ½ تعطي± أن \ ريال ألف أعطيك أنا
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 ا�وم األلف يعطيه دق يع± ،اhمن R وقع u ليس أجله العقد بعد قبضيُ  ما أن؛ا�سألة ×ذه ا�ؤلف إيراد سبب لكن
 .كيلوين تعطي± غدا:ويقول،

ً
 العقد إ� يُنظر ألنه ؛يغتفر هذا نقول ،اhمن R وقع u ليس فيه األجل ،الغد R يعطيه ما إذا

   .ذلك إ� تدعو اqاجة وألن ،اhمن R وقع u األجل وlموع ،بمجموعه
  ^ �Hا فيه ا�سلَم يوجد أن": قال:ا²امس ال(ط* 

¾
 يكون أن يش;ط يقول يع±."حلوU وقت أي ا]اء بكÉ ه�ِل

  �اذا؟ األجل، حلول عند �5ا يوجد áا، فيه ا�سلَم
 سال يصح ال اqالة هذه R فإنه ،األجل حلول عند يوجد ال ¤ن إذا أما ،تسليمه من يتمكن حينئذ ألنه

ّ
 <عذر فيه مل

 عنبا ¤ن إذا وcذلك تسليمه سيتعذر فهنا ،الصيف Ç� R الرطب ،لشتاءا R باطَ رُ  مثال فيه ا�سلَم يكون كأن ،تسليمه
  .كذلك الشتاء R طريا
 هذه خذ يقول كأن ،تعيينه أما ،اTمة R موصوف فيه ا�سلم ألن ؛فيه لَمسْ المُ  تعي[ يصح ال أنه ال�ط بهذا يتعلق وáا
  :ألمور يصح، ال ا]الة هذه مثل ^ فنقول ا�خلة، هذه rل من صاع ئةام بها تعطي± ،ريال ألف

 من: ا�هودي فقال مس·، تمر R دنان� ا�هود من رجل إ�ه أسلف ،وسلم عليه اهللا صn ا�É أن ورد أنه ـ األولاألمر 
 رواه) مسÖ أجل إ� مسÖ كيل ولكن،فال فالن ب¹ حائط من أما( : وسلم عليه اهللا صn ا�É فالن،فقال ب± حائط
  .ةماج ابن

  .ذلك يناR وا<عي[، اTمة R موصوف بيع لمالسّ  ألن،لمالسّ  معÇ يناR ذلك أن ـ اhا9 األمر
 يكون ال ولكن ،Öمل وقد ،ا�خلة هذه Öمل ال قد ،يتلف قد،ا�ع[ الúء هذا ينقطع أن يؤمن ال أنه ـ اhالث األمر
  .لمسّ ال يصح ال فحينئذ، العقد R الوصف عليه وقع ما \ rلها
  فيه يوجد �ل إ� أسلم فإن": رrه اهللا تعا� ا�ؤلف قال

ً
 رتعذّ  أو ،السنة تلك اhمار �مل لم كأن، فيه الُمسلَم فتعذر ،�Hا

 آخر إ� "..ا�الف اhمن عوض أي عوضه أو ا�وجود اhمن ويأخذ ،ا�تعذر اHعض ^ أو الÚ ^ الفسخ أو الص� فله ،بعضه
  .قال ما

  يسلمه أن \ وºياه هو اتفق ناآل يع±
ً
 تلك ا�خيل Öمل لم كأن، ا<مر تعذر األجل حّل  �ا أي ،فتعذر وcذا كذا صفته تمرا

 وهو للمش;ي نقول اqالة هذه R فإنه ،العقد عليه وقع اTي الوصف \ يأِت  لم rلها ولكن ،rلت أو ،السنة
 ما اآلن فيقول يفسخ، أو،يتيÎ أن إ� أو،القادمة السنة rل إ� نتظرأ:وتقول تص� أن إما العقد، فسخ أو الص� لك:ِلمسْ المُ 
  .اhمن وأس;د العقد أفسخ فأنا ،�صل لم العقد عليه وقع
  .العقد عليه وقع ما Êيع أي ،ا�ميع ا�تعذر ¤ن إذا هذا
  يكن لم اqمل ولكن ،ا�خيل rلت أي ،ا5عض ا�تعذر ¤ن إذا أما

ً
 هذه R فإنه ،العقد عليه وقع اTي داربا�ق، ¤فيا

 ،ا�تعذر ا5اR û ويفسخ ،ا�وجود يقبض أن وu العقد، عليه وقع ما <غطية يك� ما يتيÎ حÄ ،وينتظر يص� أن u اqالة
  دفعه  اTي اhمن ويأخذ

ً
  . بقسطه ا�تعذر عن عوضا

  اhمن ا�شoي هو ا³ي لِمْس المُ  يقبض أن: السادس ال(ط* 
ً
 من: ( والسالم الصالة عليه ا�É لقول. العقد Ñلس ^ تاما

  :ال�ط هذا \ وا�àل .فليعِط  أي) اqديث... فليسلف �ء ^ أسلف
َ فسُ  ،قدم يع± أسلم من وcذلك م،قدّ  يع± أسلف) �ء ^ أسلف من: ( وسلم عليه اهللا صn ا�É قول ـأوالً  {�  

ً
 ألن سلما

  . األول ا�àل هذا العقد لسR l يقدم ا�ال رأس
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ً
 مال رأس أيضا أجلنا فإذا ،مؤجل اTمة R موصوف ،فيه ا�سلَم ألن باàّين، اàّين بيع من لÍن ا<أجيل فيه جاز لو أنه ـ ثانيا
  .ئبالÍل الÍلئ بيع عن وسلم عليه اهللا صn ا�É نò وقد ،بدين دينا بعنا، لمالسّ 
 ُ   يكون أن ا�ال رأس R أيضا ش;طوي

ً
  يكون أن فيه ا�سلم R اش;طنا كما، معلوما

ً
 ،الوصف و� القدر R معلوما

  يكون أن ا�ال رأس R أيضا فيش;ط
ً
 لو أما ا�جلس، من ا<فرق قبل القبض يكون أن والبد ،الوصف و القدر R معلوما

  . ذلك يصح ال فإنه يتفرقا حÄ أّخر
 قاعدة هذه ."ا�أجيل bطه من لمالسَ  ألن اآلخر ^ أحدهما إسالم �وز ال ،يهماف النسأ حرم مالc و'": ا�ؤلف قال

  أن يع± لمالسّ  باب من استثنائية
ّ
 هذه � ماالقاعدة، هذه فيه توجد فيما إال ،صفاته تنضبط áا سبق فيما يصح سلمال

  القاعدة؟
 لمالّس  ألن اآلخر ^ أحدهما إسالم �وز ال ا<أخ�ـ � والنسيئة ا<أخ� هو النسأ ـ "فيهما النسأ حرم مالc 'و"  :قال
  .ا�أجيل bطه من
 اش;ط وا�نس العلة R اÖداوºذا  ا<أجيل، �وز وال القبض طاشُ;ِ  ،العلة R اÖدا إذا:الربوي[ أن الربا باب R لكم سبق

  .لا<ماث دون القبض اش;ط ا�نس دون العلة R اتفقا وºذا ا<ماثل، و القبض
  ،وا<ماثل ا<قابض اش;طنا ،بتمر كتمر وا�نس العلة R فقاات

ً
 R واختلفا العلة R اÖدا وºذا النسأ، مرُ َ�ْ  ا<قابض إذا

 اqالة هذه R فيجوز، õتلف ا�نس لكن، واحدة العلة هنا، بُ�  تمر مثل ،ا<فاضل و�وز، فقط ا<قابض اش;طنا ،ا�نس
  .أي ا<أجيل النسأ مرُ وَ�ْ  ،ا<فاضل

  :وهنا باختصار

  حكم السلم  مثال  حالة ا�بادلة بc األصناف الربوية  م

Q   وا�نس العلة ^ ا�داإذا  
  ذهب بذهب 
  أو تمر بتمر

  :ال �وز ألنه
  يش;ط ا<قابض وا<ماثل 

  واختلفا ^ ا�نس العلة ^ ا�دا إذا  /
  ذهب و فضة 
  أو تمر و بر

  :ال �وز ألنه
  وال يش;ط ا<ماثل يش;ط ا<قابض 

  ذهب و بر  ا�نس ^ واختلفا العلة ^ اختلفا و�ذا  1
  :�وز ألنه

  ا<قابض وال �ب ا<فاضل �وز

  وتعطي± ،اآلن بر صاع ئةام أعطيك أنا:لشخص قال شخصا أن لو ُ� بِ  ربُ : اآلن القاعدة
ً
  برا

ً
 ثالثة بعد اTمة R موصوفا

  �اذا؟ ذلك �وز ال:قلنا،صاع ئةام مقداره ،أشهر
،نس �وز ال بال� ال� بيع ألن

ً
 بمثل مثال قال أن إ� بال� وال� بالفضة والفضة با³هب ا³هب:(وسلم عليه اهللا صn لقوu أ

 صاع ئةام أشهر ثالثة بعد وتعطي± ،اآلن بر صاع ئةام سأعطيك أنا:لشخص قال شخصا أن لو ،بتمر بر أيضا) بيد يدا
  �اذا؟ ذلك �وز ال:فنقول،تمر
،نس بال� ا<مر بيع �وز ال ألنه

ً
 األصناف هذه اختلفت فإذا:( وقوu) بيد يداً :(وسلم عليه اهللا صn ا�É لقول ،مؤجالً  أي أ

 اآلخر ^ أحدهما إسالم �وز ال فيهما النسأ حرم مالc فÚ"  :ا�ؤلف قول معÇ فهذا) بيد يداً  lن إذا شئتم كيف فبيعوا
  "ا�أجيل طهb من لمالّس  ألن
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  )R/(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  ) ال�ط السابع(تتمة �وط الّسلم  �
  .مسائل متعلقة بالّسلم �

 ا�قبوض غ� R بطل يع±"عداه فيما بطل، اHا قبض  قبل افoقا ثم ،ا�جلس ^ اhمن من اHعض قبض و�ن":ا�ؤلف قال
  .ا�قبوض R وصح،
ُ  أن: ملالّس  صحة bوط من السابع ال(ط*    . ا³مة ^ مسلِ ي
 سابق �ط R إ�ها اإلشارة سبقت ا�سألة هذه ،"تسليمها أوان قبل تلفت ربما وشجرة،ألنها كدار ع[ٍ  R لمالسّ  يصح فال
، يكون أن يصح ال بأنه وقلنا ،هناك واستطردنا ،مؤجالً  فيه ا�سلَم كون اش;اط وهو،

ً
 R هنا عليها نص وا�ؤلف معينا

  فيه ا�سلَم يكون ال أن يع± هنا باTمة مع[،ا�قصود غ� يع± "ا³مة ^ يسلم أن": لقا ،ال�وط
ً
  .معينا

  :ال(ط هذا اشoاط V وا vل
 صn قال فالن، ب± حائط من: ا�هودي فقال مس·، تمر R دنان� يهودي إ�ه أسلم وسلم عليه اهللا صn ا�É أن من أوالًـ
  ).مسÖ أجل إ� مسÖ كيل ولكن ،فال فالن ب¹ حائط من أما:وسلم عليه اهللا

  .مع[ بيع وهذا، اTمة R موصوف بيع لمالسّ  لم،ألنالسّ  معÇ يناR ذلك أن ـ اhا9 األمر
  فيه ا�سلَم ¤ن للحاجة،فإذا أبيح إنما لمالسّ  أن ـ اhالث األمر

ً
  معينا

ً
 ،لمللسّ  الوصف سبيل \ بيعه إ� حاجة فال ،وموجودا

  يباع وºنما
ً
  بيعا

ً
 .باتا

 ¤الستثناء، ألنه وذلك ،ا5يع �وط إ� ا�ضافة، السبعة ال�وط هذه و� ،كث�ة بقيود ديِ قُ  و×ذا ،ا5يع من أضيق لمفالسّ 
   القياس؟ وفق غ~ V أو،القياس وفق V جار هو هل ،خالف ا�سألة و�

 R أو معينة شجرة R أو معينة دار R أسلم إذا يصح فال ذلك \ وبناءفيها، نطيل أن نريد ال ،العلم ألهل �م sل مسألة
  . األوان قبل يتلف قد فيه لَمسْ المُ  ألن ؛معينة شجرة rل
  :مسائل ^ الّسلم* 
ُ  وال":قال:مسألة ذكر مÍن الوفاء   أوفيك:فيقول؛الوفاء مÍن للمش;ي ا5ائع يذكر أن يلزم ال يع±"الوفاء مÎن ذكر شoطي
R نÍألن،كذا م Éا� nووزن معلوم كيل ^ فليسلف �ء ^ أسلف من:(فقال ذكر بل، يذكره لم وسلم عليه اهللا ص 

  .ب�ط ليس أنه \ فدل ،ا�Íن يذكر ولم)معلوم أجل إ� معلوم
  الوفاء؟ يكون فأين الوفاء مÎن يُذكر ولم العقد وقع إذا

 فيه وقع اTي ا�Íن R التسليم يقتñ العقد غ�ه،ألن R الوفاء ;طيش لم إذا ،العقد موضع الوفاء يكون نقول
  تسلم± أن \ ،ا�ال من ا�بلغ هذا خذ :u فقال ؛القصيم R ¤نوا لو العقد،فمثالً 

ً
 R مثالً  فلقيه ،أشهر أربعة بعد برا

 يأخذه أن يلزمه ال، اqالة هذه R فنقول ،القصيم R ال،أريده :وقال ،ا�ش;ي فرفض، ال� أسلمك حÄ تعال :u وقال،مكة
R ،العقد وقوع ألن مكة R القصيم ، ñالتسليم يكون أن يقت R ن نفسÍي ا�Tالعقد عليه وقع ا ،uيأخذه أن و R 

  .ذلك يلزمه ال لكن ،غ�ه
"Uط أن وoتسلمه يقول ،يع±"العقد �ل غ~ ^ الوفاء يش £ R أو مكة R ذلك \ تراضيا إذا حرج ال فهنا ،ا�دينة.  
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 R مسافرين وºياه هو مثال يكون فيه،كأن التسليم يُعهد ال أو ،للتسليم يصلح ال مÍن R وقع العقد ¤ن إذا لكن
  يصلح ال العقد مÍن فهنا ،الطائرة R لمالسّ  عقد فيقع ،الطائرة

ً
  يُب[ أن البد فهنا ،للتسليم مÍنا

ً
  . للتسليم مÍنا

 الصالة عليه ®هيه قبضه، قبل غ~ه أو عليه هو �ن فيه لَمْس المُ  بيع يصح وال":ا�ؤلف يقول: لم فيه قبل قبضهبيع الُمسْ 
  "قبضه قبل الطعام بيع عن والسالم

 لم إذا ،أشهر ثالثة بعد لك يسلمه <مر ريال ألف أعطيته، تمرا منه اش;يت ،شخص مع اتفقت أنت فيه،اآلن ا�سلَم بيع
  :إما Hلو ال هذا ؟ال أو شخص V تبيعه أن لك �وز هل مرا< هذا تقبض

 .عليه هو من غ� \ تبيعه أن لك،وºما ا5ائع \ أي ،عليه هو من \ تبيعه أن
 .عليه هو من غ� \ وال عليه هو من \ ال قبضه قبل فيه لَما�سْ  بيع يصح ال بأنه  العلم أهل Êهور فمذهب

Q  / أن ،وغ�ه دداو أبو رواه �ا Éا� nفه فال �ء ^ أسلف من: (وسلم قال عليه اهللا صÞديث) غ~ه إ� يqم واøفيه مت 

  .اhبوت حيث من

 دفع اTي ا�ش;ي واآلن ،)قبضه قبل ا�بيع بيع عن ن�( :وسلم عليه اهللا صn ا�É أن من:وغ�ه الصحيح R ثبت ما /  /

  .ا�x عموم R فيدخل ،قبضه قبل باعه فقد ،ا<مر باع فإذا ،ا<مر يقبض لم ريال ألف

 اإلنسان يربح أن نò يع±،) ضمنيُ  لم ما ربح عن ن�( :وسلم عليه اهللا صn ا�É أن من:وغ�ه داود أبو رواه �ا وأيضا /  1

 ،وتلف يقبضه لم فإذا بض،بالق ،ا�ش;ي هو  اTي ،ا�سِلم إ� ينتقل إنما ،فيه ا�سلَم وضمان ضمانه، R يدخل لم èء من

 بألف اش;اه ا�ثال R،يقبضه لم وهو باعه هنا ،ا�ش;ي هو اTي ،ملِ ا�سْ  أن فلو إ�ه، ا�سلَم هو اTي ا5ائع \ يتلف فإنه

 ،نيضم لم فيما ربح قد فيكون ،يقبضه لم ألنه ،ضمانه R يدخل لم وا<مر ،فيها ربح ةا�ائ هذه ،ةومائ بألف باعه لو ،ريال

  .يُضمن لم ما ربح عن وسلم عليه اهللا صn ا�É نò وقد

  :و� لكم سبقت أخرى بمسألة متعلقة ا�سألة وهذه خالف، ا�سألة و�
  .خالف فيها العلم وألهل قبضه؟ قبل بيعه �وز ال اTي ما مسألة 

  ).قبضه قبل الطعام يعب عن ن�( :� ا�É بالطعام،ألن خاص ذلك أن:قال من العلم أهل من :القول األول
 ^ ا�شهور هو وهذا ،ذرع أو عد أو وزن أو كيل من ،تقدير إ� �تاج بما خاص بأنه: قال من العلم أهل ومن :القول اhا9

 . ا�ذهب

 �مة فا�صوص ا�صوص، لعموم قبضه،وذلك قبل بيعه �وز ال èء فg؛èء ½ R �م أنه: قال من ومنهم :القول اhالث
 ،وغ�ه الطعام يعم، سلع �م وهذا) رحا¿م إ� ا�جار ها�وز ح¦، تبتاع حيث السلع بيع عن ن�( :�ا�É أن:منها
  .تقدير إ� �تاج ال وما تقدير إ� �تاج ما ويعم
) يقبضه ح¦ أو يستوفيه ح¦ يبعه فال اطعام ابتاع من: (حديث راوي ماعنه اهللا رÞ عباس ابن أن ،األدلة من وأيضا

  .وغ�ه الطعام يشمل، �م ا�ص بأن يقول يع±) مثله إال èء ½ أحسب وال: قال
 ربح من سبق،وألنه ،�ايُقبض ح¦ بيعه �وز ال �ء X أن وهو األقرب هو القول وهذاالعموم، \ تدل أخرى أدلة وهناك

  . يُضمن لم ما ربح عن  �ا�É نò دوق يضمن لم فيما يربح فإنه، وربح يقبضه أن قبل باعه إذا ألنه؛ يضمن لم ما
 واهللا يظهر وا³ي."هبته تصح ال بأنه":  قال عنه، ا�عاوضة و\ ،عليه اqوالة و\ ،به اqوالة و\ ،فيه ا�سلَم هبة مسألة 
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 فيها سامحيتُ  توا<��، ت�ع ا×بة ألن ؛عليه هو من لغ~ أو ،عليه هو �ن أكانت سواء ،صحيحة فيه ا�سلَم هبة أن ،أعلم
  . ا�عاوضات R تسامحيُ  ال ما ،الغرر حيث من
  به؟ ا]والة كيف فيه، با�سلَم اqوالة تصح ال يع± "به ا]والة وال": قال
ت �ا،أشهر ثالثة بعد £ تسلمه وcذا كذا صفته بتمر ،ريال ألف أعطيتك أنا مثالً 

ّ
 وقلت؛إ�ك أتيت ،أشهر اhالثة حل

  اشخص تطالب شخص،أنت \ با<مر حو<± ،شخص \ حو<±ف ،ا<مر أعط±:لك
ً
 أطا5ك اTي الوصف نفس \ تمرا

  .يصح ال هذا بأن:ا�ؤلف فيقول. به فحو<±، به
 إ� اذهب u:وأقول ،عليك فأحوu ،بتمر يطا5± آخر شخص وهناك ،با<مر أطا5ك اآلن عليه،أنا اqوالة"عليه ا]والة وال"

  ا<مر همن وخذ ،فالن
ً
   ذلك بأن:ا�ؤلف فيقول،لك ذم� R اTي ا<مر عن بدال

  .يصح ال
   مستقر، ديٍن  \ إال تصح ال اqوالة أن ،اqوالة باب R �ا سيأü ألنه ؛تصح ال عليه اqوالة :ا�عليل؟ ما

  ليس فيه وا�سلَم
ً
  دينا

ً
  .للفسخ رضةعُ  ألنه ؛مستقرا

) غ~ه إ� يÞفه فال �ء ^ أسلف من: (ذكره سبق اTي اqديث R جاء وقد ه،عن معاوضة فألنها ،به اqوالة وأما
  .�م فيه واqديث

 فالن إ� اذهب:u فيقول، ذمته R اTي ا<مر يعطيه ما بدل ،غ�ه إ� �فه أنه فمعناه ،شخص إ� به uحوّ  إذا بأنه فيقول 
  .لك ذم� R اTي ا<مر بدل تمرا منه وخذ
   ين به والكفيل الرهن أخذ يصح وال": قال: رهن مسألة ال 

ّ
 ال:يقول"عمر وابن عباس وابن ع� عن كراهيته رويت لمال

  كيف؟ ،الكفيل وال السلم بدين الرهن يؤخذ أن يصح
 دوأري،أشهر ثالثة بعد £ ا<مر بتسليمك أثق ال أنا:قلت ولك±،أشهر ثالثة بعد £ تسلمه <مر ريال ألف أعطيتك أنا اآلن
  تعطي± أن منك

ً
  .به الرهن أخذ هذا الرهن، من أستو� فإ¨ با<مر تأتِن  لم إذا رهنا

 ،عنك يسدد الضامن فإن ،األجل حلول عند با<مر تأتِن  لم إذا ،بضامن ت±ائ:لك قلت الضامن، أو به الكفيل أخذ كذلك
  �اذا؟يصح،  ال ذلك بأن ا�ؤلف فيقول
 لم إذا ألنك؛ غ�ه إ� �فه إ� يؤدي قد والرهن)   غ~ه إ� يÞفه فال �ء ^ أسلف من: ( اqديث R سبق �ا .١

  ،قيمته من وأستو� الرهن سأبيع أ¨ فمعناه ،£ تسدد
ً
 إ� فسأذهب £ تسدد لم إذا ،الضامن غ�ه،كذلك إ� �فته أنا إذا

  . غ�ه إ� u �ف فهذا ،العقد عليه وقع اTي با<مر ت±ائ أو £ سدد أو أعط± u وأقول ،الضامن
: ا�ؤلف قال و×ذا .عمر وابن عباس وابن عã عن ذلك روي ،Tلك عنهم اهللا رÞ الصحابة بعض لكراهة وأيضا .٢
 من وال،الرهن عc من فيه سلَمالمُ  استيفاء يمكن والم،الغري من االستيفاء تعذر عند ثمنه من لالستيفاء الرهن وضع إذ"

، ويصح بيع دين مستقر كقرض ، أو ثمن مبيع �ن هو عليه ب(ط قبض عوضه غ~ه إ� Þفهي أن من حذراً ،الضامن ذمة
  .هذا ما يتعلق بال�ط السابع " ^ ا�جلس

 ،u تهبه أن فيصح ،شخص \ دين لك ¤ن إذا يع± "لغ~ه �وز وال،عليه هو �ن دين X هبة وتصح": ا�ؤلف قال 
   ،ا�ؤجل ا5يع سببه أو ،القرض سببه مثالً  اàين ن¤ سواء ،اàين سبب عن ا�ظر بÔف

  .لك أهبه أن فã ريال بألف أطا5ك عليه،أنا هو �ن تهبه أن األسباب،فيصح من ذلك أشبه ما أو ،األجرة سببه أو
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  :العلم أهل بc خالف �ل ا�سألة وهذه.عليه هو من لغ� اàين أهب أن �وز ال يع± "لغ~ه �وز وال": قال
 �وز ال فكذلك، قبضه قبل ا�بيع بيع �وز ال ا5يع أن كما قالوا ا5يع، \ وقاسوه ،ذلك يصح ال:قال من العلم أهل فمن ـ

  .لغ�ه يهبه أن u يصح فال ذلك \ وبناء ،اàين يقبض لم اàائن ألن ،عليه هو من لغ� اàين هبة
 قياس ،ا5يع \ ا×بة ا�نع،وقياس \ اàال ا�àل وجود لعدم ،هعلي هو من لغ~ ا ين بوهَ يُ  أن يصح أنه الصحيح ولكن

. فيها الغرر ي� فال، فيها الغرر فيه ويتسامح ت�ع عقد فx ا×بة وأما ،الغرر فيه منعويُ  معاوضة عقد ا5يع الفارق،ألن مع
 يصح لم، بع�ة جيR É ما بعتك لو أما ،لك معلوم غ� جيR É ما ¤ن وºن، ا×بة صحت ،جيR É ما مثالً  وهبتك أ¨ فلو
  جيR É ما ¤ن إذا ،ذلك

ً
 ¤ن ولو الúء هبة من مانع فال ا×بة ا5يع،وأما R وباhمن با�بيع العلم من فالبد .لك lهوال

 
ً
  .يتوقعه áا أقل ا�وهوب ¤ن لو بما يت�ر وال ،منتفع u ا�وهوب ألن ؛lهوال

: مثال يع± القبض، R ا�ستحق يستنيب أن فيصح، حق عليه إنسان يع± "للمستحق ا]ق ليهع من استنابة وتصح": قال 
 فأنا ،فالن من حÚ أقبض بأن تفوض± أو تستنيب± أو فتو:± ،مستحق وأنا، اآلن اqق عليك أنت ،ريال بألف أطا5ك أنا

 فالن من عã اTي حقك قبض R ع± وcيل تأن:فتقول ،األلف £ سدد لك وأقول إ�ك آü، اqق عليك وأنت، مستحق
  .ا<وcيل من يمنع ما هناك ليس ألنه؛ اqالة هذه R ا<وcيل من حينئذ حرج فال، قللمستحِ  اqق عليه من وóّ  فهنا،

  )0/(ا]لقة 
  ـ ضرْ القَ  باُب  ـ

  :�تويات ا]لقة
 : القرض �

ً
  تعريفه لغة واصطالحا

 حكمه  �

  الضابط فيه  �

  �وط صحته  �
   صيغته �
  .مسائل R القرض �

  .ذلك R إ�ه و�سن ،ا�سلم ألخيه يقرضه بما يت�ع ضالُمقرِ  أن وذلك ،اإلحسان وعقود ،ا<��ت عقود من والقرض
 أن وذلك ،به قطعيُ  ألنه ؛مقراضا ا�قراض �سُ  ومنه ،قطعه أي كذا قرض..القطع من مأخوذ :اللغة ^ القرض وتعريف* 

  . للُمق;ض �عطيه uما من شيئا يقتطع الُمقرض
 تمليك � ريةاالع ألن،ريةاالع رجHُ  مال دفع:فقو×م. بدu ويرد به ينتفع �ن مال دفع:القرض:صطالحاال ^ تعريفه* 

  .بد×ا يرد وال ،u ا�وهوب يتملكها ا×بة ألن ؛ا×بة Hرج بدu ويرد:وقو×م.القرض Èالف، منفعة
 حق R حكمه عن Hتلف ،الُمقرض حق R فحكمه..  Hتلف حكمه ولكن ،ةا�مل ^ جائز فالقرض: القرض حكم* 

 { :وعال جل اهللا قول ذلك \ وا�àل ،وم(وع إvه مندوب الُمقرض حق R فهو..  الُمق;ض
ً
ِي ُفْقرُِض اهللاm قَْرضا

m
مmن َذا ا³

 َكثَِ~ةً َواهللاê َفْقبُِض وَ 
ً
ْضَعافا

َ
ُ أ
َ
U َفُيَضاِعَفُه 

ً
ِْه تُرَْجُعونَ َحَسنا

َ
vِذلك \ ويدل ©%¦ا5قرة} يَبُْسُط َو� R قول السنة Éا� nص 

  مسلما يقرض مسلم من ما( وسلم عليه اهللا
ً
  .وغ�ه ماجة ابن أخرجه اqديث هذا) مرة كصدقة lن إال مرتc قرضا

 حق R حكمه عن هذا، بدu يس;د فإنه، القرض Èالف ،بد×ا اإلنسان يس;د ال الصدقة ألن؛ القرض من أعظم والصدقة
  . الُمقرض

 ويقول، اqاجة عند أخيه إ� يأü اإلنسان كون يع± ،ا�كروهة ا�سألة من وليس ، مباح فهو: الُمق;ض حق R حكمه وأما
u:±تصل وقد ،مكروهة فا�سألة ،ا�سألة من ذلك ليس،أقرض R ةا�سأل من ليس القرض ولكن ،للتحريم األحوال بعض 



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ٨٩ - 

 

 ،وسلم عليه اهللا صn ا�É يق;ض لم ا�كروهة ا�سألة من ¤ن ولو ،اق;ض وسلم عليه اهللا صn ا�É ألن ؟ �اذا ا�كروهة
 حتاجا إذاف، حرج فال ا�سلم أخيه من ق;ضاو أحتاج إذا نعم ،ا�اس من االق;اض R يتوسع ال أن للمسلم ينب� ولكن

  .القرض حكم R هذا ،الوفاء \ قدري أن ظنه \ يغلب و�ن ذلك إ�
 يصح بيعه يصح ما ½ أن: هو ذلك R فالضابط، قرضهايُ  أن لإلنسان يصح ال� األشياء � ما أي: قرضه يصح ما ضابط* 

،  قرضها فيصح بيعها يصح ،و³وها والعقارات وا�راكب ¤ألثاث والعروض ،قرضها فيصح بيعها يصح ا�قود فمثال ،قرضه
 ½ ،و³وها األقط ومن الشع� ومن الزبيب ومن ال� ومن ا<مر من ¤�كيالت ،وغ�ها ا�أكوالت من نقوالتا� وcذلك
 استسلف وسلم عليه اهللا ص�É nوا .أشياء من ذلك وغ� ،والزيوت والفضة اTهب وcذلك ،قرضه فيصح، بيعه يصح ذلك
  ..  اqيوان اق;اض صحة \ ذلك دلف، اإلبل أسنان من سن وهو ،بكرا

ªالقاعدة هذه من يستث:   Çيصح ال ذلك ومع، بيعهم يصح ألنه؛ العبيد هنا بهم ا�قصود آدم وبنو.  آدم بنو ذلك من يستث 
 إ� يفñ قد ذلك وألن ،أيضا:قالوا ،�دة بها يرتفق ال� األشياء من هو وال ،ال�ع R ينقل ولم ،عهديُ  لم ذلك ألن .قرضهم

  اإلنسان يق;ض أن
َ
 ردها ثم بها واستمتع ق;ضهاا فربما ،يم[ ملك فصارت، ملكها ق;ضهاا إذا ألنه ،يردها ثم فيطأها ةمَ األ

  .مفسدة وهذا،
 وهو ،بكرا استسلف وسلم عليه اهللا صn ا�É أن:وقالوا ،واإلماء العبيد من آدم ب± اق;اض أجاز من العلم أهل ومن 

 :قالوا ،بالعمومات أيضا واستدلوا ،الوصف هذا عليه يصدق ما ذلك ويشمل ،اqيوانات اضاق; جواز \ ذلك فدل ،حيوان
 يoتب لم إذا، آدم ب¹ قرض من مانع ال أنه ،أعلم واهللا يظهر وا³ي..  د�ل إ� �تاج اTي فهو العمومات هذه خصص ومن
V يطأها أن من يؤمن حينئذ ألنه؛ �رم ي³ األمة قرض و�ذلك ،العبيد من ا³كور قرض ذلك ومن ،مفسدة ذلك 

 اإلنسان يقoض بأن، ا�فسدة هذه إ� يف$ قد ألنه؛ يصح ال ذلك أن يظهر فا³ي، ا�حارم لغ~ اإلماء قرض وأما ،ف~دها
  .يردها ثم يطأها ثم أمة
  : القرض صحة bوط* 
 س�د ا�ق;ض ألن، صفته وعرفت قدره عرف قد ا�قرض الúء يكون أن البد أي... وصفته القرض قدر معرفة /  ¥

 ب[ والÕاع للشقاق ذلك ويؤدي ،ا5دل جهالة إ� ذلك فسيؤدي ،ووصفه قدره معروفا القرض يكن لم فإذا، ا5دل
   .والُمق;ض ضالُمقرِ 

 �عهت يصح واTي..  ت�عه يصح ال شخص من يصح فال ،ت�ع القرض ألن وذلك ،ت�عه يصح áن ضالُمقرِ  يكون أن /  ¦
 ذلك \ اءنوب .و�ه u يأذن أن إال الصÉ من القرض يصح ال ذلك \ وبناء ،ماR u ا�تÔف الرشيداqر  العاقل ا5الغ
 ألنه ؛السفيه من القرض يصح وال ،سيده u يأذن أن إال العبد من القرض يصح وال ،ا�جنون من القرض يصح ال أيضا

 ،و³وهم الوقف وناظر ا�تيم كو� بالوالية غ�ه مال R يتÔف áن القرض يصح وال ،يتÔف أن u وليس ،عليه sجور
 ت�ع هذا ألن؛ ا�تيم مال من يقرض أن ا�تيم لو� فليس ،أموا×م \ أو�اء هم من مال من يقرضوا أن ×م ليس فهؤالء

. لليتيم فيه مصلحة ال وا<�ع ،با�صلحة يما�ت مال R يتÔف أن تقتñ الوالية ألن ،ا�تيم مال من يت�ع أن u وليس،
  .بالوالية هعن يتÔف وºنما ،الوقف يملك ال ألنه ،عليه فقِ وُ  ما غ� R ،منه يت�ع أن الوقف �اظر ليس وcذلك

  .قرضه صح بيعه صح فما ،قرضه يصح ما ضابط بأنه ،ذكره سبق وهذا بيعه يصح فيما القرض يكون أن /  $
 اللفظ هذا ألن ؛كذا أقرضتك:يقول بأن، القرض بلفظ يصح القرض بأن:ا�ؤلف فيقول، صيغ ×ا دالعقو:القرض صيغة* 
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 أسماء من ألن ؛كذا أسلفتك: يقول كأن السلف بلفظ أيضا ويصح،ال�ý القرض إ� ا#ه أطلق فإذا ،للقرض موضوع
 هذا يستخدمون ا�اس زال وما ،ضالقر \ يطلق وقد ،�حه سبق اTي لمالسّ  \ يطلق قد والسلف،السلف القرض
 هذه خذ يقول كأن، القرض معÇ أدت إذا ،أخرى بألفاظ يصح وcذلك. كذا أسلفتك يقول أو ،كذا أسلف± ويقول، اللفظ
  .القرض معÇ هو هذا فإن ،بد×ا ورد بها انتفع، فآال الع�ة

  :مسائل ^ القرض* 
 �ن مال دفع بأنه القرض تعريف R وسبق ،ا�ق;ض يملكه فالقرض "بةl¿ بقبضه القرض ويملك": قال ا�ؤلف رrه اهللا 

 م¦ لكن؛ ا�ق;ض ملكه قد فالقرض ،نفسه القرض يرد أن يلزمه وال ،ملكه أنه معناه بدu يرد كونه. بدu ويرد به ينتفع
 والقرض ا×بة لعقدينا من واحد ½ ألن ،القرض فكذلك ،بالقبض تملك ا×بة أن كما ¤×بة،بالقبض يملكه يملكه؟
  ...  بالقبض إال يملك فال ،ت�ع
 ألن، ضالُمقرِ  من سلعة بالقرض يش;ي أن للُمق;ض يع±.  "مقرضه من به ال(اء وU" :رrه اهللا تعا� ا�ؤلف قال 

 يملك ق;ضالمُ  أن \ وبناء ،ُمقرضه غ� من أو ُمقرضه من به يش;ي أن u .u ملÍ فصار ،القرض ملك قد ا�ق;ض
  أقرضَت  لو: فمثال ،u ملك هو بل، ق;ضا ما ع[ يرد أن يلزمه ال ا�ق;ض فإن، بالقبض القرض

ً
 من صا� âس[ شخصا

 ما صفة نفس \ ب� لك وأ ،فذهب اق;ضت، ما عã رد: u وقلت إ�ه أتيت فلو، ملكه إ� ال� هذا انتقل هنا:نقول،الُ� 
 ملÍ وصار ،بالقبض القرض ملك ألنه؛ ذلك يلزمه ال هنا فنقول .م± اق;ضته اTي ال� أريد، ال: أنت فقلت ،منك ق;ضا
u ،يTيستقر وا R ا .الع[ وليس ا5دل هو ذمتهáرد يلزمه ال أنه ،القرض يملك ا�ق;ض كون \ ي;تب و cما ع 
   .R ا�ثليات والقيمة R القيميات ا�ثل:  أن ا5دل، وسيأüا5دل هو ذمته R يثبت واTي، اHدل رد فقط يلزمه بل، قoضا
  ا�ق;ض ذمة R يثبت القرض بأن:يقول يع±."الُمقرض أجله ولو حاالّ ": قال رrه اهللا تعا� 

ً
 به يطا5ه أن فللُمقرض ،حاال

Äبالقرض الُمق;ض يطالب أن فللُمقرض ،شاء م Äدالغ من ¤ن فلما، ا�وم أقرضه: فمثال ،شاء م عã  رد: u وقال إ�ه آ
 آالف ع�ة أقرض±:قال لو حÄ يعÇ "أجله ولو" : ا�ؤلف قال ،يمتنع أن للُمق;ض ليس اqالة هذه R فإنه ،القرضبدل 
 :فقال ،القرض عã رد: u وقال الُمقرض جاء أسبوع مñ بعد ثم. شهر مدة قرض آالف الع�ة هذه خذ: u فقال ،شهر مدة
 R األجل يلزم ال �اذا.. �اذا؟.. "يمتنع أن U وليس الرد يلزمه الُمقoض" أن هنا ا�ؤلف فيقول .شهر �دة يت±أعط أنت ،ال

 إذا فيماـ  الصورة حيث من القرض كيف؟؟. "lلÞف األجل فيه فمنع ،ا�فاضل من فيه نعمُ  عقد ألنه"  :قال ؟ القرض
 وقلت ،ا5يع وجه \ ريال آالف ع�ة أعطيتك لو اآلن مثال يع±..  النسيئة ربا صورة يطابق قدـ  الربوية األموال R ¤ن
 وسلم عليه اهللا صn ا�É ألن ؛�وز ال هذا:نقول،اآلن تعطي± وأنت ،شهر بعد أنا أعطيك،ريال آالف ع�ة بع±: لك
 ع�ة شهر بعد إ£ وترد آالف ةع� أعطيك أنا ،القرض R لكن ،ذلك �وز فال )بيد يدا بمثل مثال با³هب ا³هب(:قال

 وقعت فx هنا أما، الربا فيها فحرم ،ا�عاوضة وجه \ ا�بادلة وقعت هناك ألن...؟ هناك �ز ولم هنا جاز �اذا ،ريال آالف
 ؛جاز ولكنه ،النسيئة ربا صورة يطابق الصور بعض R فالقرض ،ا�عاوضة سبيل \ وليست ،وا�عروف ،اإلحسان سبيل \
  .ا5يوع R القصد عن Hتلف فيه القصد نأل

 ،ريال آالف ع�ة أقرضك أنا:لك قال شخصا أن فلو ،الفضل فيه يمنع فإنه ،كذلك القرض ¤ن إذا:نقول..ماذا؟ ثم طيب
   ،الفضل منها فمنع ،وربا حرام ،ذلك �وز ال نقول.  وâسمائة آالف ع�ة، سنة بعد £ تردها أن \
 ألنه ؛حرج فال اش;اط بدون ا<أجيل وقع إذا أما ،فيه ا<أجيل أالنس اش;اط من يع±"فيه أالنس من يمنع": أيضا وقال 
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   "�وز ال ذلك بأن": ا�ؤلف يقول ،الُمق;ض به ينتفع أن أجل من القرض R األصل هو
 ،األجل حلول قبل به يطالب أن u وليس ،ذلك يلزمه فإنه ،أجال للقرض جعل إذا الُمقرض أن إ� العلماء بعض وذهب

ِيَن { :وعال جل كقوu ،والعهود بالعقود الوفاء وجوب \ اàالة ا�صوص عموم منها ،بأدلة ذلك \ ستدلوااو
m
فêَها ا³

َ
يَا ك

ُعُقودِ 
ْ
 بِال

ْ
ْوفُوا

َ
 أ
ْ
َعْهدِ { :سبحانه وقوu }آَمُنوا

ْ
 بِال

ْ
ْوفُوا

َ
 بعد إال يطالب فال ،عهدا أو عقدا نفسه \ جعل قد الشخص وهذا }وَأ

ñذلك ،ا�دة هذه مcقول و Éا� nا�سلمون(  وسلم عليه اهللا ص V وطهمb  (فال ،ا�دة هذه نفسه \ �ط قد وهذا 
 بما وي÷وجأ ،أق;ض بما ويش;ي يذهب �يث ،ا<Ôف R يتورط قد الُمق;ض أن آخر وأمر .حلو×ا قبل يطالب أن u �وز

  . األجل حلول قبل رده يستطيع ال به ولبُط  إذاف، ذلك ³و أو، أق;ض
  . األجل حلول قبل به يطالب أن U وليس ،ذلكب لزميُ  فإنه ،مدة نفسه b Vط إذا الُمقرض أن أعلم واهللا واألقرب

  )ò/( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة

  :القرض مسائل تتمة �
   الُمق;ض فردها موجودة الع[ ¤نت إذا:مسألة �
  .القرض R نفعةا� اش;اط :مسألة �

  :القرض مسائل تتمة* 
 ما ع[ ذمته R يثبت وال ،ا5دل هو ،الُمق;ض ذمة R يثبت اTي وأن ،بالقبض يملك القرض بأن ا�اضية اqلقة R قلنا
  . ا5دل رد يلزمه إنما، الع[ يرد أن يلزمه فال ،ق;ضا
  ¤ن إن ،القبول يلزمه حينئذ ضرِ ا�قُ  فإن ،الُمقoض فردها، موجودة العl cنت إذا:مسألة *

ً
 ،ق;ضا ما ع[ ¤ن ولو ،مثليا

..  ا5دل ذمته R ثبت اTي هو نقول. ق;ضتا ما ع[ عã ترد ال ،ا5دل عãّ  دفرُ  ،ا5دل £ ثبت إنما أنا:يقول أن u وليس
 �يث، ختلفا أو بيّ عَ يَ  إذا أما .ا�ثل رد نم أبلغ فهذا ،تتغ� لم قائمة موجودة نفسها الع[ ¤نت فإذا ،ا�ثِل  مثُل  هو وا5دل
 اآلن وأنت ،سليما ءالú هذا أقرضتك أنا: يقول أن u بل. بالقبول الُمقرض يُلزم ال اqالة هذه R فإنه، حاu وتغ�ت نقص
 وî قَ تَ مُ  ¤ن إذا أما.ألنه ملكه باالق;اض ؛مالك ع[ هو:يقول أن للُمق;ض وليس. أقبله فال معيبا عã ترده

ً
 ليس يع±، ما

 هنا وا5دل. ا5دل هو الُمق;ض ذمة R يثبت اTي ألن ؟ �اذا بالقيمة يطالب أن u بل ،القبول يلزمه ال الُمقرض فإن مثليا
  : با�ثال هذا ويتضح ثلالمِ  وليس ،القيمة هو

 إ�ك أتيت ثم، أيام ثالثة �دة عندك تأن وأبقيتها ،ال� من صاع ئةام أقرضتك أ¨ فلو..  مثã، ال�: فمثال ،للمث� مثال
 يؤثر R السعر؛ يتعيب أن دون ،م± أنت ق;ضتها اTي ،ال� عãّ  فرددت ،القرض بدل عãّ  ترد أن أريدك لك وقلت،

ً
 عيبا

لزم حينئذ فإ¨
ُ
 من بلغأ وهذا ء،الú ع[ وجد وقد ،ا�ثل هو ذمتك R ثبت اTي ألن.. �اذا؟ .أمتنع أن £ وليس بالقبول أ

  .مثله رد
 ،هذه سيارتك أقرض±:وقلت ،إ£î  أتيت لو يع± ،مستعملة سيارة الُمقَرض ءالú ¤ن لو: فمثال، ا�تقوم أو للقي� مثال
 تتفاوت مستعملة سيارة ½ ألن ؛مطابق مثل ×ا يوجد ال ألنه �اذا؟. متقومة ا�ستعملة والسيارة.. مستعملة السيارة وهذه

 ئةام ×ا مطابقة بسيارة تأü أن يمكن فال ،ذلك و³و واqداثة ،القدم حيث ومن ،ا�ودة حيث ومن ،الستعماال حيث من،
R ذلك من قريبا أو ئةاا�، xيثبتف.. متقومة ف R وقلت ،إ�ك أتيت ،أيام ع�ة بعد أ¨ فلو ،ا5دل ـ أيها ا�ق;ض ـ ذمتك 
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 فرفضت ،السيارة عãّ  ترد أن أردت أنت أنك فرضنا فلو. السيارة وليس ارةالسي قيمة هو هو؟ ما اHدل..  ا5دل عãّ  رد لك
،ألف ثالث[ قيمتها ¤نت م± ق;ضتهاا يوم السيارة،  السيارة أريد ال، ال:وقلت، أنا

ً
 âسة وصارت القيمة نزلت واآلنا

 هو القرض وقت ذمتك R ستقرا ياT ألن ؛القيمة عîã  ترد أن عليك �ب بل، القبول يلزم± ال فحينئذ، ألفا وع�ين
   .القيمة هو القي� وبدل ا5دل ،القيمة

 ا�وم صاع ئةام أعطيتك لو ،مثال ال� ف�، القيمة رد حينئذ يلزمك ال فإنه ،القيمة ختلفتا )ا�ثال األول(  ا�ثR ã ¤ن لو
 نزل لو حÄ القبول يلزم± اqالة هذه R نهفإ ،م± ق;ضتها اTي ال� نفس عã فرددت ،أيام ع�ة بعد بها طا5تك ثم،

 ،الرد وقت ال القرض وقت تعت� والقيمة،  ا�تقوم وقيمة ا�ثل مثل وهو ،ا5دل هو ذمتك R ستقرا ما أن سبق �ا، سعره
Çألف ثالث[ قيمتها ¤نت إياها أقرضتك يوم السيارة أن بمع 

ً
  ...ريال ألف ثالثون £ ذمتك R فيثبت، ا

 ،مثله عîã  ترد شهر بعد أنك:£ وقلت، زبيبا أقرضتك فمثال ،ا�ثل تعذر ولكنه، مثليا القرض ¤ن لو بمعÇ ،ا�ثل رتعذ ولو
   .القيمة إ� ننتقل اqالة هذه �ف هنا تعذر،. السوق R الزبيب يوجد لم شهر بعد ثم

 .ا<عذر أي ،اإلعواز وقت هو /  اhا¨ الوقت. القرض وقت هو /  األول الوقت.  أوقات ثالثة عندنا  ؟ م¦ تكون القيمة
  . الرد وقت هو /  اhالث الوقت
 ا<عذر وقت أي "اإلعواز وقت القيمة تعت�" :ا�ؤلف يقول ؟ الرد وقت أم ا�عذر وقت أم القرض وقت قيمته نعت� فهل
 أن يوم لقيمةا إ� انتقلنا ؟ القيمة إ� نتقلناا م¦.. ا�ثل هو الُمق;ض ذمة R ا�ستقر أن القرض وقت R األصل ألن �اذا؟..

 وقت R وال، القرض وقت R ال ،ا<عذر وقت R القيمة فنعت�. اإلعواز وقت أو ا<عذر وقت ؟ ا�ثل تعذر وم¦.. ا�ثل تعذر
  .الرد

  رد العc وا�ثل والقيمة ^ القرض:مسألة
  وقت تقدير القيمة  مةالقي     العc       ا�ثل      يلزم ^ ا³مة  مثال  

  يلزم ا�ثل  مثل عc القرض  بر   مث�
يقبل إذا لم يكن 

  معيبا
 cإذا تعذر الع

  وا�ثل
  وقت ا�عذر

  يلزم القيمة  قيمة عc القرض  سيارة    قي�
ال يلزم قبول 

cالع  
  وقت القرض  تلزم القيمة

  ... القرض ^ ا�نفعة اشoاط :مسألة* 
 \ يش;ط أن للمقرض �وز ال لكن .. بالقرض للُمق;ض �سن فالُمقرض .وºحسان رفاقإ عقد هو سبق كما القرض
  .³وه أو u خدمة تقديم أو ،الُمق;ض أمالك من ءبú انتفا� أو ،القرض R زيادة ا�نفعة هذه ¤نت منفعةسواء ا�ق;ض

 ألف ع� ث±ا عã تردها أن ب�ط لكن؛ آالف ع�ة أقرضك:للُمق;ض قال الُمقرض أن فلو 
ً
  : نقول، ا

 ب�طأو ، أسبوع مدة ستخدمهاا سيارتك تعطي± أن ب�ط لكنريال، آالف ع�ة أقرضك:ا�قرض قالأو ،ذلك �وز ال
 ال�وط من ذلك أشبه ما أو ،ا�هاز هذا £ تصلح أن أو ،ا�تاع هذا £ Öمل أنأو ب�ط ،ثالثة أو يوم[ بيتك تسكن± أن
،gط إذا ما وهو األمر وهذا ،#وز وال حرام ال�وط هذه فoا�قرض اش V ضoل وليس ،باإل¯اع �رم هذا، نفعا ا�ق� 

 أو عمل بذل أو منفعة أو زيادة منفعة ا�قoض V ا�قرض يشoط أن بتحريم يقولون العلماء X، العلم أهل بc خالف
  .ذلك غ~
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  :األدلة V �ريم هذا ال(ط
 ا�عروف سبيل \؛ ألنه جاز لكنه ،النسيئة ربا صوره بعض R يطابق صورته R ،سبق كما رضالق أن: األول ا vل

  الُمق;ض \ الُمقرض ش;طا فإذا ،واإلحسان
ً
  ،نفسه نفع به قصد إنما ،اإلحسان به يقصد لم أنه هذا معÇ؛ نفعا

ً
 نتقلا فإذا

  يعطي أن إلنسان �وز ال ا�عاوضات وباب، ا�عاوضات باب إ� فOده، معاوضة كونه إ� ،إحسانا كونه من
ً
 ع�ة إنسانا

  ع� إحدى منه ويس;د آالف
ً
  .ألفا

   آثار و�)  ربا فهو نفعا جر قرض X أن( وفيها ،موقوف وبعضها مرفوع بعضها ،آثار :اhا9 ا vل
  .سبق اTي العام لألصل مؤيدة و�، بعضا بعضها يعضد لكن ؛مقال من ´لو ال

  :مثل ،العلم أهل من كث�ون اإلÊاع نقل وقد، ذلك \ العلماء أÊع فقد اإلÊاع:الثاh ا vل
 به الُمق;ض \ الُمقرض ش;طا فإذا، قربة القرض ألن ،ذلك \ اإلÊاع نقلوا 	هم ،وغ�هم قدامة وابن ال� عبد ابن
 هذه الزيادة اش;اطو،الربوية األموال R والزيادة ،الربا Öريم وهو األصل إ� فُرد.معاوضة كونه إ� قربة كونه من نقله، نفعا

 مال غ� R ¤ن وºذا،األدلة من سبق فلما ربوي مال R ¤ن فإذا،ربوي مال غ� R أو ربوي مال R القرض ¤ن سواء، sرمة
  .نفسه نفعو العوض به قصد يكون، واإلحسان ا�عروف به قصديُ  ¤ن ما فبدل ،موضوعه عن Hرجه فألنه ؛ربوي

 قد يع±، بينهما عر� اتفاق هناك ليس يع± ،ةأمواط وال ،�ط دون ،للُمقرض ا�فع ببذل الُمق;ض بدأ إذا ما الصور من 
  ال(ط يكون

ً
  يكون وقد ،كذا تعطي± أن \ أو كذا £ ترد أن \ أقرضك u يقول بأن ،لفظيا

ً
 بينهم يكون كأن ،عرفيا

 أو ب�ط ¤ن فإذا.. أقرضتك áا أفضل عãّ  ترد فإنك ،أقرضتك ما ½ أ¨ \ ،عر� أو ،ضم± اتفاق أو ،سابق تعامل
  .�وز ال ذلك فإن سبق فكما ةأبا�واط

   :حا�c من Ûلوا ال فهنا ةأمواط وال bط بال lن إذا

 £ أتيت ،الوفاء عند جاء افلم ريال آالف ع�ة أقرضتك أنا: فمثال، بعده أو الوفاء عند ذلك يكون أن : األو¸ ا]الة
 وا�àل ،بعده أو الوفاء عند و�نت مواطأة وال �ط بدون أنها دام ما ،ذلك من مانع ال فهنا ،هدية ومعها ،آالف بع�ة أنت
 ما وسلم عليه اهللا صn ا�É من يقتñ الرجل فجاء، كرابَ  رجل من استسلف ؛وسلم عليه اهللا صn ا�É أن ذلك \
  خيارا إال  د لم:فقالوا )أعطوه(: وسلم عليه اهللا صn ا�É فقال ،منه ق;ضا

ً
   د لم يع± ،رباعيا

Á
 اTي السن مثل سنا

ق;ض
ُ
  وجدنا وºنما ،أ

Á
 فإن رباعيا خيارا أعطوه:(وسلم عليه اهللا صn ا�É فقال،ق;ضا اTي السن من وأفضل أ\ سنا

 ذلك ودل ،منه ق;ضها áا أفضل هو ما عليه يردوا أن أمرهم والسالم لصالةا عليه ا�É فهنا ) .قضاءً  أحسنكم خيار�م
  .ةأمواط وال ب�ط يكن لم فهو جائز ذلك أن \

 يُقرضه أن أجل من يعطيه ال فهو ،القرض انتò قد، الوفاء بعد أو الوفاء عند ¤ن إذا وألنه الوفاء عند ¤ن أنه اhا¨ واألمر
   .القرض اقتضاء عنه يؤخر أن لأج من يعطيه وال ،ابتداءً 
   :أحوال من األمر Hلوا ال، ف مواطأة وال �ط عن ليست أيضا و�، الوفاء قبل ا×دية هذه تكون أن : اhانية ا]الة

 قبل بينهما موجودا ¤ن �ا استمرارا ا×دية هذه و�نت ،القرض قبل موجودا وا�ق;ض ا�قرض ب[ ا<هادي يكون أن /  ¥
 � وºنما ،القرض أجل من ليست ا×دية هذه ألن ؛ا×دية هذه منه يقبل أن من حينئذ ذلك ^ حرج ال فهنا ،القرض
أقرض أحدهما اآلخر، فال  ثم ،ومستمر قديم تهادي بينهما صديق[ أن فرضنا لو يع±.. القرض قبل موجودا ¤ن �ا استمرار

  .بأس أن يستمر هذا ا<هادي؛ ألنه ليس من أجل القرض
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 �وز ال اqالة هذه ف� ،القرض بعد بينهما حدثت وºنما ،القرض قبل بينهما جارية ليست ا×دايا هذه تكون أن /  ¦
 فأهدى،قرضا أخاه أحدكم أقرض إذا( وسلم عليه اهللا صn ا�É إ� يرفعه أنس qديث ،الُمقoض هدية يقبل أن للُمقرض

 و� ماجه ابن رواه اqديث وهذا)  ذلك قبل وبينه بينه جرى يكون أن إال لهيقب وال ير�بها فال، ا ابة V |له أو إvه
 فإذا ،فا� فيها الربا بأرض إنك(: بردة ألÝ قال أنه عنه اهللا رÞ سالم ابن اهللا عبد حديث و�.. العلم ألهل �م سنده
 qديث وأيضا... ا5خاري رواه )الربا من ذلك فإن تقبله فال ،شع~ أو علف أو تæ |ل إvك فأهدى دين رجل V لك lن
 )X ذكره سبق وقد)  ربا فهو نفعا جر قرض  ..  

    . ا<فصيل هذا إ� Öتاج الُمق;ض ×دية الُمقرض قبول أن اqاصل
  :حا<[ R إالفال #وز  القرض قبل بينهما جارية ليست ا×داياإذا ¤نت 

 فقال ،ومنته عليه ا�قرض بإحسان أحس أق;ض �ا ا�ق;ض أن لو اآلن.. بمعÇ :أك0 أو بقدرها عليها مÍفأته ينوي أن /  ¥
  ثم ،سأقبلها ولكن، خاطره كÎت رددتها إن قال وا�قرض ،بهدية u فأ ،أكافأه أن أريد

ُ
 القيمة R تماثلها هدية u هديأ

  .حرج فال أك0 أو مقدارهاب عليها مÍفأته ينوي أنه دام ما. حرج ال اqالة هذه R فنقول ،أك0 أو
 فأنا، نفسيته \ وأثرت خاطره كÎت ا×دية عليه رددت لو :الشخص هذا يقول بأن :دينه من احتسابها ينوي أن /  ¦

 فوجد ا×دايا هذه حسب إذا فمثال ،القرض من وحسمتها ،ا×دايا هذه قيمة حسبت ،يسدد جاء وºذا ،منه ا×دايا هذه سأقبل
 ×دية ا�قرض قبول من حرج ال اqالة هذه ف�، فقط آالف تسعة منه يأخذ ،آالف ع�ة والقرض ،األف بلغت قد أنها

  .ا�ق;ض
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ö/( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة
  )بعض �وطه /  أر�نه  /  حكمه  /  تعريفه ومثاu ( الرهن  /   القرض مسائل R تتمة اqديث

 طالب إذا فيما تتعلق ا�سألة هذه "مثلها أي األثمان هلزمت ،آخر بت ^ بها فطاHه، اناأثم قرضهأ ن�و": ا�ؤلف يقولـ 
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 فقال ،مكة R فلقيه ،الرياض R أقرضه أنه فرضنا لو مثال يعÇ، القرض بت غ� آخر ببت القرض يوفيه أن ا�ق;ض قرضالمُ 
u:ض لزميُ  فهل. القرض £ سددoيسدد بأن ا�ق U ^ ؟فيه تفصيلال أو مكة:  

 نإف، ذلك أشبة ما أو نقدية أوراق أو دراهم دنان� ذهب ا�قود ،األثمان مثل /  مؤونة ]مله ليس lن إن :القسم األول
 وألن ،فلزمه ،Gر غ~ من ا]ق قضاء هنأمك ألنه": قال ؟ �اذا.   القرض بت غ~ ^ ولو، يسدد أن حينئذ يلزمه ا�ق;ض
 حينئذ فيلزمه ،Øر يلحقه أن دون ،القرض بت غ� R اqق يؤدى أن يمكنه يقول يعÇ "الÃر ت*ناف ،ôتلف ال القيمة
 ال اqالة هذه R فإنه ،Øر يلحقه ¤ن إذا أنه، ا<عليل هذا وظاهر.   الوفاء يلزمهف مؤونة qملها ليس األثمان فهذه. الوفاء
 أجد ال أو،باالق;اض أت�ر وأن؛مثال وأق;ض أذهب أن وأحتاج ،�م ليست األثمان أن:مثال قال لو كما.  القضاء يلزمه
   .السداد يلزمه ال اqالة هذه R فإنه؛يقرض± من

   سيارة أو برا أو تمرا مثال القرض ¤ن لو كما، نقل إ� �تاج يعÇ /  مؤونة ]مله lن ما :اhا9 القسم
 أنا يقول �يث ،القيمة ا]الة هذه ^ يلزمه بأنه :ا�ؤلف فيقول ،مؤونة �إ �تاج أو نقل إ� �تاج áا ذلك غ� أو أثاثا أو

 من أك� الوفاء ببت قيمته أو ،rل إ� �تاج ا�ثل ألن؛ ا<øفة عã زادت ،با�ثل لك üآ أن أردت وºن ،ا�ثل م� ليس
 الرياض R منك اق;ضت أنا يقول أن uبل  ،طلبال مÍن R ا�ثل رد يلزمه ال اqالة هذه R أقول أنا، القرض بت R قيمته

  .الرياض R لك وأسدد،
 مكة إ� الرياض من ال� £ Öمل وأ ،ال� £ تش;ى أن أطا5ك ال أنا ،القرض ببت قيمته أعط± الُمقرض قال لو لكن

 هذه R أقول أنا،القرض بت نفس R ال� قيمة نفس أعط± ،ال� اش;يت، الرياض إ� ذهبت إذا أنت وºنما ،إياه وتعطي±،
  .  األمر هذا R يلحقه Øر ال ألنه ؛ذلك يلزمه اqالة

 لعدم ،ا�ثل يلزمه فإنه، أنقص القرض ببت القيمة lنت فإن ،أنقص ،القرض ببت قيمته تكن لم إن": ا�ؤلف قالـ 
 ،الرياض R قيمته مثال ال� يعÇ، أك0 الطلب وببت ،أنقص القرض ببت قيمته ال� ¤ن إذا. ا�ؤلف يقول يعÇ.. "الÃر
 R بأنه: ا�ؤلف فيقول.  الطلب بت � ال� مكة R به فطا5ه ،رياال ع� اثنا الطلب ببت وقيمته ،رياالت بع� الصاع
 صوابه": وقال ،الروض صاحب تعقبه و×ذا، وهم فيها ا�ؤلف من العبارة هذه ولكن ،ا�ثل u يدفع أن يلزمه اqالة هذه
ðأك، ªالقرض ببت قيمته تكن لم إن يع ðنت فإن. أكl القرض ببت القيمة ðر لعدم ا�ثلمثل  لزمه، أكÃال" .Çيع 

 فلقيه ،رياالت بع� مكة و� ،رياال ع� باث± الرياض R اق;ضه اTي ال� صاع ¤ن لو :أقول أنا، السابقة لةأا�س نعكس
R وقال ،مكة u:أنه:ا�ؤلف فيقول، ال� £ سدد R الة هذهqيسدد أن يلزمه ا u ببت قيمته ب[ الفرق ألنه �اذا؟ برا 

 ببت قيمته lنت إذا ا�قصود أن هو. هذا R الروض صاحب مع الصواب ا�ؤونة، مقابل تكون ،القرض ببت وقيمته ،الطلب
  يكون لقيمةا R الفرق أن من ،سبق �ا ،أنقص ا�قصود وليس ،أكð القرض

ً
 هو اTي ا�ؤلف ولعل ،اqمل مؤونة عن بدال

 القرض ببت قيمته تكن لم إن"  :وقال، موهِ  ولكنه ،انقص الطلب ببت قيمته تكن لم إن: يقول أن أراد ،الزاد صاحب
  ."انقص

  
  
  
 إنسان أن لو :مسألة 

ً
  ع�ة ولك ئةام £ اق;ض:إلنسان قال ا

  ..الدكتور صححها من وجهني بعبارتني خمتلفتني لكن هلما نفس املعىن :توضيح

 نقصأ الطلب ببلد قيمته تكن لم إن=   أكثر القرض ببلد قيمته إن لم تكن
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 ا�سألة هذه. يصح ا�ؤلف فيقول.. "جاهه من بذU ما مقابل ^ ألنها.  صح، ع(ة ولك ئةام + اقoض + قال و�ذا"  :قال
   :و� مسألة دقيقة وÖتاج إ� انتباه تفصيل فيها، ع�ة ولك ،ئةام £ اق;ض u قال إذا ،تفصيل فيها

 يعÇ ،القائل هو حقيقة فا�ق;ض  ،و�يال يكون إن إما £ اق;ض u قيل اTي الشخص هذا يكون أن إما: األو¸ الصورة
 إ£î  زيد من ينتقل فا�ال،أنا هو حقيقة ا�ق;ض ،ع�ة وأعطيك ،ئةام منه £ اق;ض زيد إ� اذهب:لك وأقول إ�ك آ أنا
 جاه أو جهد أو عمل من بذ<ه ما مقابل R هو تأخذه ما ويكون .الصورة هذه ^ حرج ال هناف ،فقط ع± وcيل وأنت ،أنا
  .  فيه حرج ال ذلك ½، بأجر و�لة أو

 ،ع�ة وتأخذ ،تقرض± ثم ،زيد من �فسك وتق;ض أنت تذهب أن ، تقرض± ثم �فسك أنت تق;ض أن :اhانية الصورة
  ..�وز فال، نفعا جر قرض وهذا ،ع�ة زيادة وتأخذ ،تقرض± حينئذ ألنك ؛�وز ال فهذا
 فالن ولكن،ئةام فالن من اق;ض أن أريد أنا ،لشخص شخص قال لو.. "�ز لم ،ذلك لك و ،فيها اضم¹ قال ولو"  :قال

 ألنه ؛�وز فال بأجر تضمنه أن أما ،حرج ال lانا تضمنه:اqالة هذه R قولن،  تضم± أن أنت منك فأريد؛ضامنا مÇ طلب
 ا�ق;ض سداد عدم عند التسديدب يل÷م الضامن ألن ،قرض إ� يؤول الضمان ألن �اذا؟، الضمان \ األجر خذأ �وز ال

 إ� ذلك فيؤدى، القرض إ� يؤول والضمان؛الضمان \ أخذ األجر فأخذه ،عنه للمضمون ضاُمقرِ  فيكون سدد فإذا عنه
  .�وز ال القرض عن العوض وأخذ ،القرض عن العوض أخذ

  ـ الرهن بابـ 
 *Uالرهن تعريفه ومثا:  

 نعمة ويقال، �رى ال راكدا راهن ماء يقال،واqبس واàوام اhبوت بمعÇ:اللغة ^ طلقيُ  وهو ،ا<وثيق عقود من والرهن
  .بكسبه sبوس يع±}َرِهcٌ  َكَسَب  بَِما اْمرِئٍ  êXُ {:تعا� قوu ومنه ،مستقرة ¤نت إذا راهنة

  . ثمنها من أو منها استيفاؤه يمكن ،بع[ يندَ  توثقة فهو :ال(ع ^ الرهن تعريف
   :هنمثال V الر

 واhمن؛ريال ألف Èمس[ ،سلعة أبيعك أن م± وطلبَت  إ£ّ  جئَت ، مؤجل بثمن ،سلعة شخص \ باع شخصا أن لو اآلن -
 من مع[ ءúب، وثيقةب، برهن ±ائت ولكن ،£ تسدد  ال قد حÚ؟ يضمن من لكن ؛أبيعك أنا:لك فقلت،سنة �دة مؤجل
 هو هذا .باàين وثيقة جعلناها ال� ،الع[ من االستيفاء من أتمكن فإ¨، جلاآل حلول عند £ تسدد لم إذا �يث، األموال
                                             .. الرهن

 لم  فإذا ،ينباàَ  وثيقة يكون ا5يت أن أي ،بيتك عندي ارهن:لك فأقول ،سنة إ� ريال ألف Èمس[ سيارة بعتك أنا -  
ُ  ا5يت باعيُ  أن باإلمÍن إنهف ،األجل حلول عند تسدد   .الرهن صورة � هذه سيأü تفصيل \، ثمنه من القيمة و;ستَ وت

 ألف âسون هو اTي "يندَ  توثقة" :ةمثلاأل هذه \ ا<عريف تطبيق 
ً
 يمكن" ا5يت � ال� "الع[" السابق ا�ثال R ا

 تمرا الرهن و ثمرا اàين ¤ن لو يعÇ ،نيْ اîà  جنس من لرهنا ¤ن إذا ، منها استيفاؤه يمكن "ثمنها من أو منها استيفاؤه
 كما، يناàَ  جنس غ� من الرهن ¤ن إذا فيما ،اhمن من ؤهاستيفا يمكن أو ،نفسها العc جنس من اàين استيفاء فيمكنه،

  ...الرهن تعريف هذا.  ذلك غ� أو سيارة أو بيت والرهن ألف âسون يناàَ  ،ا�ثال R سبق
  ُكنُتمْ  َو�ِن{:  وعال جل الرب قولل ؛جائز فهو :كمهح* 

َ
Vَ  ٍَولَمْ  َسَفر  

ْ
ُِدوا

َ
ä  

ً
ْقُبوَضةٌ  فَرَِهانٌ  lَتِبا mم{  

وهذا �يح R جواز ) درعه ورهنه طعاما يهودي من اشoى( وسلم هعلي  اهللا صn ا�É أن من الصحيح[ R ثبت áاو
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  .ا�ملة R هنالر جواز \ العلماء Êعأ وقد.. الرهن 
  ُكنُتمْ  َو�ِن{ :قال وعال جل اهللا نوأل ،اTهن R يرد قد إشÍل هاهنا :مسألة

َ
Vَ  ٍَولَمْ  َسَفر  

ْ
ُِدوا

َ
ä  

ً
ْقُبوَضةٌ  فَرَِهانٌ  lَتِبا mفجعل }م 

   ؟ ا]Ã ^ شأنه فما؛السفر حال ^ الرهن
 الرهن أن الصحيح ولكن، ال�ط هذا بظاهر تمسÍ ،فقط السفر R ي�ع إنما الرهن أن إ� ،قلة وهم العلماء بعض ذهب
.. اqكم R قيدا يكون ال فإنه الغالب õرج خرج وما ،الغالب õرج خرج ال�ط هذا ألن ؛السفر و¢ ا]Ã ^ سائر
 {:  وعال جل اهللا قول فثلك، مواضع R نآالقر R ورد قد وهذا

َ
  َفَتَياتُِكمْ  تُْكرُِهوا َوال

َ
Vَ َِغاء

ْ
Hَرْدنَ  إِنْ  ا

َ
  أ

ً
نا êَص

َ
 هذا نإف }�

 \ إكراهها �وز  فإنه ا<حصن ترد لم إن نهاأ ذلك معÇ وليس،ا<حصن يردن الفتيات أن ،الغالب õرج خرج ال�ط
م ِ̂  الالmِ�  َوَرَبائُِبُكمُ {:وعال جل اهللا قول وcذلك ،ا5غاء

ُ
 أن من، الغالب õرج خرج ،حجورcم R الالü:قال}ُحُجورِ�

 R أو اqجر R أكانت سواء ،Öرم الربيبة بأن فقالوا، القيد بهذا العلم أهل Êهور يأخذ ولم ،�5ا اqجر R تكون الربيبة
 :قال.. السفر R الÍتب تيÎ عدم الغالب ألن ؛السفر R هنا وذكر، غ�ه و� السفر R م�وع فالرهن هنا وcذلك. غ�ه
  ُكنُتمْ  َو�ِن{

َ
Vَ  ٍَولَمْ  َسَفر  

ْ
ُِدوا

َ
ä  

ً
 R يتيÎ أيضا الرهن بغ� اqقوق وتوثيق، فيه يتيÎ الÍتب فإن ،ا�q فÈال  }lَتِبا

�qا أك0 ،اá Îيتي R الرهن إ� فيحتاج ،السفر R ك0أ السفر   
  .قيدا ذلك يعت� وال
 بأن، والقبول باإل�اب يكون، العقود كساري الرهن يعÇ.. "عليهما يدل ßا أو قبول و إ�اب بدون يصح وال": قال
 ،�قك وثيقة ءè هذا:يقول أو ،العبارات من ذلك أشبه ما أو كذا اره±:يقول أو.منك ارتهنت:هذا ويقول،رهنتك:يقول
 وثيقة ا�ال هذا:قال لو،الرهن بلفظ يأِت  لم ولو ،ذلك فيك� الرهن معÇ يفيد بما أ إذا ،الرهن بلفظ يÔح لم ولو

 هذه R نهإف ،الرهن معÇ \ يدل áا ،ذلك أشبة ما أو ،منه فاستو� لك أسدد لم إذا ،عندك حبسها ا�ال هذا:قال وأ؛�قك
  . يك� اqالة

  . أرÌن �سة صيغةالبالرهن ا�وثق ينوا َ مرهونة عcأو مرهون مرتهن راهن:الرهن أرÌن* 
 يلزم ال�ط نأل ؛	ها �وطه توفرت إذا إال يصح ال ،�وط u �ا�ةا العقود من عقد وó ،�وط u الرهن: الرهن bوط
  ... ا��وط حينئذ يتخلف فإنه لم يوجد،  ال�وط من واحد أيو.ا��وط عدم ال�ط عدم فإذا،العدم عدمه من
 وا�نس القدر معرفة ،اàين بها وثق ال� الع[ أو ،الرهن قدر معرفة يعÇ /  وصفته وجنسه هقدر معرفة ::األول ال(ط* 

   .وا�رتهن الراهن ب[ ا<نازع إ� ذلك أدى، lهوال ¤ن فإذا ،باqق وثيقة الرهن هذا ألن �اذا؟ والصفة
 الراهن ألن وذلك .الرشيد ،ا]ر، العاقل ،اHالغ هو ا<Ôف وجائز /  ا�Þف جائز الراهن يكون أن:: اhا9 ال(ط* 

وهو من اجتمعت (ا<Ôف جائز يكن لم فإذا ،منها اqق واستيفاء بيعها R اqق ويعطيه ،ونةا�ره الع[ \ ا�رتهن يسلط
 ½ ألن ؛السفيه من وال ا�جنون من وال العبد من ال و الصÉ من الرهن يصح فال ،اqق هذا يملك لم)فيه الصفات األربعة

  . ا�ال R ا<Ôف \ غ�ه يسلط أن u فليس، تÔفه �وز ال هؤالء من واحد

  )ý/( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة

  .مسائل R الرهن /  ) اhالث ـ الرابع ـ اGامس( تتمة �وط الرهن 
  :تتمة bوط الرهن
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  .فيه U مأذونا أو للمرهون مالÎ الراهن يكون أن:: اhالث ال(ط* 
 حق u يثبت ا�رتهن الرهن، هذا \ ا�رتهن سيسلط ألنه �اذا؟ ، عليه دين R رهنا يملكه ال شيئا �عل أن لإلنسان فليس
 فإذا ،ءالú هذا يملك ال والراهن ،حقه ويستو� ،الرهن هذا سيبيع حينئذ ا�رتهن نإف ،اqق عليه من يسدد لم فإذا ،فيه
 u R أذونام أي ،ذلك u R مأذونا راهنال ¤ن إذا إال ،ذلك \ غ�ه تسليط يملك ال أن أحرى فهو ،يملك ال اإلنسان ¤ن
 عã ثبت أنا:u وقلت ،زميلك إ� أتيت لو ، حرج ال فهنا ،ا�ع� بإذن ،ل�هنه u شيئا يستع� يملكه،كأن ال شيئا يرهن أن
 نره أجعله حÄ ،الفال¨ ملكك أو ،الفالنية السلعة فأعرå ،أرهنه شيئا عندي وليس؛برهن وطو5ت دين

ً
 حرج ال فهنا، ا

R الة هذهqإذا ا Þا�الك ر.  
 ا�ؤلف مع نس� لكن ،¤ملة يذكرها أن األوä و�ن، ذلك بعد ال�وط بقية \ ال	م وأجل ،�وط ثالثة هنا ا�ؤلف ذكر
Äللمتابع ارتب ذلك يكون ح.  

  :ما يصح رهنه
  "ابيعه �وز عX c ^ يصح" :ا�ؤلف رrه اهللا تعا� قال
 ذإ

ً
 كذلك R القرض، قرضه يصح بيعه يصح ما، القرض R قلنا كما. رهنه يصح بيعه �وز ما ،رهنه يصح ما ضابط هذا ا
 ،ا�رهونة الع[ قيمة من واالستيفاء ا<وثيق هو الرهن من ا�قصود ألن ؛ذلك و³و والعقارات نقوالتوا� ا�قود رهن فيصح،

 ا]ق مع الرهن ويصح: "قال.  شيئا الرهن من يستفد لم ،بيعها  يصح ال ¤نت فإذا ،بيعها إ� حتاجفن ،السداد عدم عند
 بألف السلعة هذه بع±:الرهن،يقول يكون اàين به يثبت اTي العقد R يع± ،اqق ثبوت مع الرهن يصح يع±  "وبعده

  .اqق مع ثبت رهن هذا ذن،إباàين رهنا الع[ هذه واجعل،
 حينئذ يلزم فال ،باàين رهنا ا�ش;ي من طلب ا5ائع إن ثم ،رهن وال ا5يع وثبت ا5يع حصل لو يع± :بعده ويصح 

 بعد باàين وثيقة �عل أن رÞ وقد u اqق ألن ،يثبت حينئذ الرهن نإف، رهنا وجعل رÞ إذا لكن و ،رهن ا�ش;ي
 وألن ،اqق ثبوت قبل تثبت فال ،وثيقة الرهن ألن، ذلك يصح ال:ا�ؤلف يقول؟ا]ق ثبوت قبل الرهن يصح هل لكنثبوته،
 اTي باأللف السلعة هذه أرهنك:يقول كأن،ذلك صحة إ� العلماء بعض وذهب ،يسبق ال متأخر تابع وا<ابع، تابع الرهن

  سيثبت نماºو،بعد يثبت لم اàين فهنا ،غدا ستقرضنيه
ً
 ،اللزوم ^ ا�سألة أن أعلم واهللا يظهر ا³ي ، u سابق والرهن، غدا

 ،يثبت فانه ،سابقا به تكلم ا³ي، الرهن استصحاب V، ا ين ثبوت وقت ^ القرائن دلت إن :نقول ؟ال أم ذلكب لزميُ  هل
  ،الغد من جاء ثم ،أقرضك ال ،ال:ا�قرض فقال ،كذا وأرهنك،ألفا أقرض±:قال لو يع± ،فال و�ال
 أنهم العرفية، \ أو �ةاqا أو اللفظية القرينة دلت إن نقول ال؟ أم يثبت الرهن من باألمس قاU ما فهل ،أقرضك نعم:وقال

 u عالقة ال ،مستأنف عقد هذا نأو اإلعراض، \ القرائن أو اqال دل إن وأما ، يثبت نهإف ،الرهن Tكر مستصحبون
  .يثبت ال حينئذٍ  الرهن نإف ،األول ا<فاوضب

  :قالفيُ  ،�طا يكون أن، رهنه صح بيعه صح ما بأن ا�ؤلف قول يكون أن ويمكن
  .�وط أربعة ذكرنا حينئذ ونكون  :بيعه يصح فيما الرهن يكون أن :: بعالرا ال(ط *
  ا ين يكون أن::  ا²امس ال(ط* 

m
  قا�وث

ً
 بدل ،القرض:مثل ،للفسخ عرضة ليس اTمة R مستقرا أي ثابتا ومعÇ : ثابتا

 اإذ اأم ، ذلك أشبه وما ،ثابت دين هذا ،األجرة بدل:ومثل ثابت دين هذا، ا�ؤجل ا�بيع ثمن:ومثل .ثابت دين هذا القرض
  !بالرهن نوثقه فكيف اàين يثبت لم فإذا ،وثيقة الرهن به،ألن الرهن أخذ يصح ال نهإف، ثابت غ� اàين ¤ن
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   :اhابت غ~ ا ين صور ومن
 ،نفسه يعجز أن Íنهمإب العبد ألن ؟ اذا�، ثابت غ� لكنه ؛دين هذا، ا�Íتب \ يثبت اTي الكتابة فدين ،الكتابة دين 

               .ثابت غ� دين فهو بالرق، وير>

 عمد، شبه أو      خطأ القاتل عصبة هم اTين العاقلة ،ا]لول قبل العاقلة V ا ية :اhابت غ� اàين صور من أيضا 
 والحتمال ،العفو الحتمال ،ثابت غ� دين اqلول قبل � عليهم، قسطوتُ  اàية عليهم وزعتُ  ،ا�قتول دية يتحملون هؤالء
 �تاج فال ثابت غ� دين فهذا ،ذلك أشبه وما ،العاقلة R يدخل فال ،بعضهم يفتقر أن والحتمال 	هم، أو أحدهم يموت أن
  .      توثيق إ�

 ةالسلع هذه أبيعك: قال سلعة باعك إنسانا أن بلغ للغ�، مستحق ا�بيع أن تب[ لو فيما بها وا�قصود ،ا�بيع عهدة أيضا 
 أن يتب[ أن ربما:أنت فقلت ،فأعطاك السلعة، فخذ ا�ائة ألف وأعط± السلعة منك، ي أش; أنا نعم:قلت ،ألف بمائة

 لك ليست السلعة أن تب[ لو فيما ،رهنا أريد ؟ حÚ £ يضمن من ،لك ليست السلعة أن تب[ فإذا ،لك ليست السلعة
 ا�بيع أن يتب[ ال قد ألنه ؛ثابت غ�، ا�بيع فوات بسبب اhابت اàين ألن؛ يصح ال اهذ:نقول،الرهن من حÚ استوفيت،

 عرضة وليس مستقرا أي ،ثابتا اàين يكون أن ،الرهن  صحة �وط من نهأ فا�قصود ، وهكذا ا5ائع لغ� مستحق
 . يصح ال حينئذ الرهن نإف ،ا<مثيل سبق كما، ثابٍت  وغ� مستقرٍ  غ� اàين ¤ن إن أما ،للفسخ

  :مسائل ^ الرهن* 
   منها العقود، فقط جهة من يلزم الرهن"فقط الراهن حق ^ بالقبض الرهن ويلزم": ا�ؤلف رrه اهللا قال
 هو ما ومنها،و�لو�لة األقوال بعض R ¤ل�cة، الطرف[ من جائز هو ما ومنها و�إلجارة، ¤5يع ،الطرف[ن م الزم هو ما

 وليس ،للمرتهن الرهن R اqظ ألن ؟�اذا،¤لرهن،ألن الرهن يلزم R حق الراهن فقط، طرف من جائز، طرف من الزم
لزمك  رهنت إذا:نقول وºنما ،اqق u اTي با�رتهن اإلØار، إ� ذلك ألدى؛ يفسخه أن حقه R �وز بأنه قلنا فلو ،للراهن
 أن فيصح u اqق ألن؛ حقه R جائز فهو للمرتهن بالنسبة أماالرهن، بفك أو اqق بسداد إال تفسخ أن لك وليس الرهن،
  .حقه عن يتنازل
 رضأ مثل مش;ك، ملك من جزء لإلنسان ¤ن فإذا ،ا�تم� غ� ا�ش;ك ءالú هو: وا�شاع "ا�شاع رهن ويصح"  :قال

  األرض هذه من نصيبه �عل أن هؤالء أحد من فيصح، اhلث يملك واحد ½، تقسم ولم، ثالثة يملكها
ً
  .رهنا

   :قبضه قبل ا�بيع رهن حكم
  .بيعه صح ما هو، رهنه يصح ما ضابط أن أيضا �ا قبضه،وسبق قبل ا�بيع بيع �وز ال هأن �ا سبق
 لقب ا�بيع رهن �وز"  :ا�ؤلف يقول ؟ال أو رهنه يصح ال ذلك V وبناء ،يصح ال قبضه قبل ا�بيع بيع نأب اآلن نقول فهل

....  "و¡وه ا�كيل áالف، بيعه يصح ألنه ،وغ~ه بائعه عند، وغ~ه ثمنه V ،وا�زروع وا�عدود وا�وزون ا�كيل غ~ ،قبضه
  . لخإ

 ال وما رهنه يصح بيعه يصح ما أن و� ،عنده القاعدة نفس \ جرى ا�ؤلف،بيعه �وز بما  اqكم أناط ،ا�ؤلف أن يع±
 قبل بيعه �وز ال ،روعذا� و وا�عدود وا�وزون ا�كيل من ا�بيعات من تقدير إ� تاج� ما أن قرر أن u وسبق،فال يصح
   وهو قبضه قبل بيعه �وز ما رهنه،أما �وز ال ذلك  \ وبناء،قبضه

 سبق ؛هقبض قبل بيعه �وز فيما اGالف \ لةأا�س أدرنا ،وºذا ا�ؤلف رأي ،هذا رهنه يصح ال نهإف، تقدير إ� �تاج ال ما
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 ا�بيع R جعله من ومنهم ،مبيع ½ R �ما جعله من ومنهم بالطعام، ذلك خص من منهم ، أقوال ثالثة فيها لةأا�س أن �ا
  .السابقة لةأا�س \ متفرعة ا�سألة فهذه ،ا�ذروع و وا�عدود وا�وزون ا�كيل وهو تقدير إ� �تاج اTي
  "هنهر يصح ال بيعه �وز ال وما"  :قالـ 

 تسديد عدم عند منه يستو; وثيقة يكون أن به يقصد، الرهن من سبق ا� ،رهنه يصح فال بيعه يصح ال الوقف:مثل
 bط بدون ولو ،الصالح بدو قبل األخÃ والزرع اhمرة إال":قال رهنه، من حينئذ فائدة فال ،بيعه يصح ال ¤ن فإذا،اqق

  "القطع
  .ا]ال ^ القطع ب(ط ،إال صالحها يبدو ح¦ ا®خل رؤوس V اhمرة بيع �وز ال نهأ لكم سبق

  
ً
 هذه ا�ؤلف: يقول لكن بيعها، �وز ال ألنه ؛صالحها يبدو ح¦ اhمرة رهن يصح ال :فنقول ةدالقاع بهذه خذناأ لو إذا

 أمر و×ذا،اhمار تصيب �ال اآلفات أي ،العاهة من األمن لعدم صالحها بدو قبل اhمرة بيع عن ا�x ألن ؛تستثÇ ا�سألة
Éاهللا عليه وسلم  ا� nوهنا ا�وائح، بوضعص R ألنه،يضيع ال ا�رتهن حق نإف ،وتلفت بعاهة أصيبت أنها فرضنا لو، الرهن 
 الرهن،وcذلك بطل ماتت ذاإف ،تموت أن sتمل اàابة؛دابة رهنه لو ما مثل ،فقط الرهن يبطل اTي وºنماالراهن، بذمة متعلق
 ال ما أن القاعدة، من مستثÇ هذا ويكون،ولو لم يشتد حبه الزرع ورهن ،صالحها بدو قبل اhمرة رهن يصح:نقول هنا

 يشتد حÄ اqب بيع من وا�نع ،صالحها بدو قبل اhمرة بيع من ا�نع نأ هو: االستثناء وسبب، رهنه يصح ال بيعه يصح
 متعلق ألنه يضيع ال ا�رتهن حق نإف آفة،ب أصيب نهأ فرضنا لو وهنا ،هةالعا أو اآلفة منأ لعدم هو إنما ؛السنبل R اqب
  . تموت أن sتمل اàابة نإف، دابة رهنه لو ا�دين،كما وهو رتهن،ا� بذمة

  هل يلزم الرهن بالعقد؟
   الرهن:قال من العلماء فمن،العلم أهل ب[ خالف sل ا�سألة هذه "بالقبض إال الرهن يلزم وال":قال
ْقُبوَضةٌ  فَرَِهانٌ { : وعال جل لقوu  ،بالقبض إال الراهن لزمي ال mم{  

 \ ا�سلمون: (صn اهللا عليه وسلم وقال، والعهود بالعقود بالوفاء أمر اهللا ألن؛ بالعقد الرهن يلزم:قال من العلماء ومن
ع�ة  أقرض±:قال فإذا، بالعقد ميلز الرهن أن يرون ،ا�الكية مذهب ^ ا�شهور وهو األقرب هو القول وهذا )�وطهم
  .السيارة يقبض لم ولو يلزم الرهن نإف ،وأقرضه قبلت:قال،السيارة هذه أرهنك و ،ريال آالف
 ذلك \ وبناء ،بالقبض إال يلزم ال الرهن أن يرى ا�ؤلف، ا�ؤلف قول \ مب± هذا  "اللزوم ^ bط واستدامته"  :قال

 �ط فليست اhا¨ ولالق \ أما و، �ط فاالستدامة
ً
  .ا

  "لزومه زال باختياره الرهن إ� أخرجه نإف:"قال 
ً
  .سبق ما \ مب± هذا أيضا

 وسلم عليه اهللا صn ا�É ولقول، بالعقود الوفاء R الواردة ا�صوص لعموم ،بالعقد يلزم انم�و بالقبض يلزم ال نهأ اصل]فا
  إال bوطهم V ا�سلمون(

ً
  .) حالالً  حرم أو حراما أحل bطا


/( ا]لقة(  
  :�تويات ا]لقة

  .مسائل متعلقة بالرهن
  :تتمة مسائل متعلقة بالرهن* 
 وال الرهن يبيع أن للراهن فليس ،الرهن R ا�رتهن وال الراهن تÔف ينفذ فال :الرهن ^ وا�رتهن الراهن تÞف: مسألة -
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 أو هبة أو وقف أو ببيع الرهن R يتÔف أن للمرتهن ليس cذلكو،ذلك أشبه وما به يتصدق  أن وال يقفه أن وال يهبه أن
  .ذلك غ�
فيه ،ولو  يتÔف أن u فليس ،الرهن يملك ال ¤ن وºذا ،الراهن ملك \ باق الرهن وºنما، الرهن يملك ال ا�رتهن ألن وذلك
 جعله ألنه وذلك،ا�رتهن حق به تعلق قد نهإ ،إال الرهن يملك ¤ن نºو هوف الراهن وأما ينفذ، ال نهإف فيه هتÔف نإف فعل
 �إ ذلك ألدى؛ الراهن فيه تÔف فلو منه، اàين ونسدد ونبيعه ،الرهن إ� نرجع ،اàين يوفî  لم إذا �يث، لتين وثيقة

 R ا�رتهن تÔف ينفذ ال وcذلك،الرهن R الراهن تÔف ينفذ ال فثلك،الرهن R ا�رتهن حق تفويت �ºو، الوثيقة بطالإ
أذن فإن ا<Ôف ينفذ حينئذ ألن اqق ×ما  فإذا.ا<Ôف R ألحدهما أن يأذن لآلخر ولكن؛ا<عليل من سبق �ا ،الرهن

  .وقد تراضيا \ ذلك
 بالع[ حق u تعلق قد منهما واحد ½ ألن؛ا�رتهن وال الراهن بالرهن ينتفع ال ،معطلة تب� ا�نافع نإف:للمنافع بالنسبة 

 قال كما، ا�رتهن بيد مقبوضا الرهن يكون أن ا�ف;ض ألن ؛يرcبها أن للراهن فليس، سيارة مثال الرهن ¤ن ،فإذاا�رهونة
ْقُبوَضةٌ  فَرَِهانٌ {:تعا� mت مقبوضا فكونه}مÖ ا�رتهن يد ،Rذلك، الراهن به ينتفع أن يناcألن ؛ينتفع أن للمرتهن ليس و 
 نإف، ذلك \ تراضيا إال إذا،االنتفاع من ذلك إ� وما ،السيارة يرcب أو ،اàار يسكن أن u فليس، u ملÍ ليس الرهن
  .االنتفاع حينئذ جاز عليه تراضيا فإذا ،×ما اqق
  الرهن ¤ن فلو ،الرهن إ�ه �تاج بما القيام من الراهن يمنع أن نللمرته وليس

ً
 الرهن ¤نأو  ،وتلقيح سÚ إ� �تاج ،شجرا

 من ا�ؤلف استثÇ الرهن، يصلح بما القيام من الراهن يمنع أن للمرتهن ليس نهإف ،وºطعام ومداواة عالج �إ �تاج، حيوانا
  أو عبدا ا�رهون ¤ن لو، ينفذ بأنه:فقال ،العتق ،الرهن R الراهن تÔف

َ
 تÔف ينفذ اqالة هذه R نهإف ،الراهن فأعتقه، ةً مَ أ

  .اإلثم مع الراهن
 ،الكفارة تقتñ ال� األعمال من كث� R كفارة العتق جعل وTلك ،u ويتشوف ،العتق R يرغب شارعال ألنف ينفذ أنه اأم

 وسلم عليه اهللا صn ا�É أن الÎاية وا<غليب، الÎاية \ مب± العتق العتق،وألن R يرغب الشارع أن \ د�ل وهذا
ه ، إن lن U مال قدر ثمنه ، يقام قيمة عدل ، ويعطى Ìbؤه من أعتق ß ^ U Ìbلوك ، وجب عليه أن يعتق *( :قال

،هذا معÇ العتق مب± \  العبد ½ R العتق ينفذ ذلك ومع،العبد من نصيبا عتقأ إنما فهو)حصتهم وµÛ سبيل ا�عتق
 يكونون عبيده نإف:قالوا، اواحد ينوِ  ولم ،عبيد u و�ن، حر عبدي:قال لو:قالوا ،ا<غليب \ كذلك مب±هو ايضا ،والÎايا

  راراأح
ً
 الراهن ولكنالعبيد، R العتق أو اqرية لبتغُ  قد يكون القول هذا \ لكن ؛خالف ا�سألة و� ،Êيعا

: نقول حقه،ولكن R يؤثر، u فعتقه، لرهنبا وثيقة األمة أو العبد جعل قد وهو ،ا�رتهن حق R يؤثر تÔفه ألن ؟ �اذا،يأثم
 وهو، بدu فلزمه ،الرهن R حقه ا�رتهن \ أبطل مÍنه،ألنه رهنا العبد قيمة �عل أن ؤمريُ  الراهن لكن العتق ينفذ
  .ةالقيم

  :منفصالً  يكون وقد ،متصال يكون قد وا�ماء الرهن، نما فإذا :ا®ماء الرهن مسائل ومن -
 هنإف متصال ا�ماء ¤ن وºذا، متصل نماء هذا نإف ،صنعة العبد وcتعلم،متصل نماء هذا نإف ،ا5هيمة نمَ كسِ :فا�تصل -

  .الرهن عن وفكه تمي�ه يمكن وال متصل ألنه ؛بالرهن ملحق
 عبدا الرهن ¤ن ،إذا العبد وcكسب ،منفصل نماء نهإف، الشجرة وثمرة ،فوàت ،بهيمة الرهن ¤ن إذا ،¤لوà:وا�نفصل -

  .منفصل نماء الكسب فهذا ،وcسب العبد فا#ر
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 ألنه ؛بالرهن ملحق نهإ:قال من العلماء فمن، فهو sل خالف ب[ أهل العلم ؟يلحق ا®ماء ا�نفصل بالرهن أم الأما هل  
 وذهب منفصال، أم متصال ¤ن سواء أجزائها من كأنه، بها لحقفيُ  ،الرهن ع[ من حادث ا�ماء وألن تابع، وا<ابع ،تابع
 فال ،مستقل ا�نفصل ا�ماء ألن ؛ا�نفصل ا�ماء دون العقد وقت R اموجود ¤ن بما Hتص الرهن أن إ� العلماء بعض

 نإف ،وàت ثم ،شاة:مثال الرهن ¤ن فإذا ،بالرهن لحقيُ  ال ا�نفصل ا®ماء أن وهو،أقرب القول هذا ولعل ،بالرهن لحقيُ 
 ا�ال دون، بالعبد Hتص لرهنا نإف ،ماال وحصل العبد تكسب ثم، عبدا الرهن ¤ن وºذا ،الوà دون بالشاة Hتص الرهن
  .وهكذا

  
  :تكون من V الرهن مؤونة مسألة: ا�سائل من 

 ¤ن وºذا وbبه؟ أكله يكون من فعµ ،و�ب أكل إ� �تاج نهإف ،حيوانا مثال الرهن ¤ن فإذا مؤونة، إ� �تاج قد الرهن
èأجرة إ� حفظه �تاج وقد؟ يكون من \ فحفظه، حفظ إ� �تاج ء ،nفظ أجرة تكون من فعq؟ ا   

 اهللا صn ا�É قول ذلك \ ويدل ،عليه مؤونته فتكون ،الراهن لكمِ  \ باق الرهن ألن ،الراهن \ 	ه ذلك أن وا�واب
 واqديث ،ا�ؤونة فيه تدخل غرمه عليه فقوu)  غرمه وعليه غنمه U رهنه ا³ي بصاحبه الرهن قلغيَ  ال(  : وسلم عليه
 ا�ستقبل R عليه ال	م سيأü،الرهن يغلق ال:قول ومعÇ ،متصل حسن إسناده اàارقط± وقال ،±طواàارق لشاف�ا رواه
  .الراهن \ يكون ذلك ½ و³وه خزن وأجرة و�ب أكل من الرهن مؤونة أن تعا�،اqاصل اهللا شاء إن
  :يقتñ ا�رتهن يد R ةأمان الرهن وcون :ا�رتهن يد ^ أمانة الرهن أن: ا�سائل من 

 وال وتصان Öفظ أن األمانات شأن هذا ألن ؛يفرط أو فيه يتعدى أن u �وز وال ،الرهن حفظ عليه �ب ا�رتهن أن /  أوال
   . عليها يتعدى وال فيها يفرط
 
ً
 ¤ن إذا:فمثال ،فرط أو تعدى إذا ،إال يضمن ال ا�رتهن نإف ،ا�رتهن يد Öت تلف لو الرهن أن :أيضا ذلك يقتñ /   ثانيا
 ا�Íن R �فظها لم �يث ،فرط قد ا�رتهن ¤ن إذا ننظر مثال،فهنا 6قت نأب ،فتلفت ،عنده ا�رتهن فحفظها ،شاة الرهن
 áا أك0 اàابة \ rل نأب تعدى لو وcذلك فرطت، ألنك ؛الضمان عليك اqالة هذه R فنقول،فÎقت، فيه Öفظ اTي
 ،الراهن إذن دون انتفع فإذا ،بالرهن ينتفع أن �رتهن ليس ا�نافع ألن؛ استعما×ا u �ق ال هأن مع ،ملهااستع أو ،Öمله
  .تعديا ذلك فيعت�
 وذلك الراهن، إذن بغ� ¤ن إذا ،تعدي االستعمال نفس ألن ،Öمل ما مقدار عليها rل لو حÄ ،يضمن نهإف ذلك \ وبناء
  .عا�ودِ  بإذن الوديعة قبض قد عا�ودَ  أن كما ،الراهن إذنب الرهن قبض قد ا�رتهن ألن
  ؟وا�فريط ا�عدي بc الفرقا م:قائل يقول قد
 ال�ية R أرسلها وºنما ،�دة فيه Öفظ فيما �فظها فلم، شاة الرهن ¤ن نهأ لو قلنا فمثال ،اqفظ R يكون ا<فريط فنقول 

 تفريط هذا اqالة هذه R فنقول ،فيه مثلها �فظ ال� اqظ�ة R يضعها نأو أ، �فظها راع مع ي;cها أن دون، فÎقت
  .فيضمن

 فيستعملها استعما×ا R اqق u يكون أو،استعما×ا R اqق u وليس يستعملها نأك ،االستعمال R فيكون ا<عدي وأما
ُ  ما متجاوزا   .تعديا يعت� فهذا ،ذلك ³و أو تستحمل áا أك0 عليها �مل أن مثل ،فيه ستعملت

 اàين ¤ن لو:مثال،حاu \ اàين يب� بل ،اàين من شيئا يسقط ال :منه �ء أو الرهن بهالك يسقط ال هأن: ا�سائل من 



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ١٠٣ - 

 

ء è وال اàين يسقط وال ،اàين عليه وجب من ذمة R ،حاu \ باق اàين فنقول، ا5قرة فماتت ،بقرة والرهن ،ريال ألف
 ما يوجد ولم ،الرهن تلف فيه يؤثر فلم ،الرهن تلف قبل اTمة R ثابت اàين ألن ؛منه èء بهالك وال ،لرهنا بهالك منه

ñوقال ،حيوانا أو عبدا إنسان إ� إنسان دفع لو كما فهو ،سقوطه يقت u:يوان هذا خذqمن دينك واستوِف  ،بعه ا 
 سقوط أو ا ين سقوط موته V يoتب فهل ،اàائن من تفريط وال تعد دون اqيوان فمات اàائن الشخص هذا فأخذه؛ثمنه
  .ال:ا�واب ؟ منه ء�
 أن عن انفك اàين بعض نأب نقول وال :ا ين âميع رهنا يعت� الرهن من اHا نإف الرهن بعض تلف لو هأن: ا�سائل من -

 ناقة بقيت ،ا�اقت[ إحدى فماتت ،ناقت[  هنالر و�ن ،ريال âسة آالف اàين ¤ن لو :ذلك مثال ،بالرهن موثقا يكون
   بالرهن؟ موثقا اآلخر ونصفه ،مات قد مقابله ألن؛ برهن موثق~ غ نصفه فيكون،قسمc إ� يقسم ا ين نقول فهل ،واحدة
 أن عن يناà من ءè ينفك وال ،اàين ¬ميع رهن ا5اقية فا�اقة ،الرهن من بÚ بما موثق اàين نقول وºنما ، ال:ا�واب
 أن لو فمثال ،اàين <غطية ¤فيار فصا ،الرهن من بÚ ما سعر زاد لو بما ذلك ثرأ ويظهر ،الرهن من بÚ بما موثقا يكون
 قيمة من اàائن u يسدد لم إذا ،حقه يستو� أن اàين فلصاحب ،ريالâسة آالف  سعرها فصار ،سعرها زاد ا5اقية ا�اقة
 اàين من ا5اû وأما ، ريال ألفان وâسمائة ا�اقة هذه ثمن من تأخذ أن يقول أن ا�اقة بلصاح وليس ،ةً ¤مل ةا�اق

 تلف R اàين من ءè ينفك وال، اàين Êيع من وثيقة فهو الرهن من بÚ ما ، ال:فنقول ، برهن موثق غ� مرسال فيكون
èا الرهن أكان سواء ،الرهن من ءá ا ¤ن أو ل،اإلب من كمجموعة، قسمته تقبلá سواء فاألمر قسمته تمكن ال.  

  )�1( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة

  .تتمة مسائل R الرهن
  :ا�لف ^ وا�رتهن الراهن اختلفا إذا امفي قوU قبليُ  من ،الرهن مسائل من 

 هذه R فنقول .ذلك أشبه ما أو أخفيته وºنما ،يتلف مل:الراهن وقال ،الرهن تلف قد:ا�رتهن قال نأب، ا<لف R اختلفا فإذا
 R قوu قبليُ  أن أمينا كونه مقتÂ وأن ،أم[ ا�رتهن نأب ا�اضية اqلقة R �ا سبق هألن ا؟�اذ ،ا�رتهن قول قبليُ  اqالة
 ما أو يأكله أو يبيعه أو Hفه لم تلف و نهأ \ ،باqلف يطلبه أن للراهن يع± ،بيمينه ذلك يكون ولكن ،ا<لف دعوى
 ا5ينة معه من بقول يؤخذ نهإف، يعارضها ما هناك وليس ناهضة بينة وجدت إذا ماأ ،بينة يوجد لم فيما إذا وهذا ،ذلك أشبه
  .ا�رتهن أو الراهن أكان سواء
 لو،فمثال الظاهر، اqادث وجود \ ا5ينة بإقامة يكلف اqالة هذه R نهإف ،ظاهر �ادث ا<لف ا�رتهن اد= إن لكن
 السوق R حصل اTي اqريق R تلف:،قال؟تلف أين:قال،تلف بn:قال،يتلف لم:الراهن فقال ،الرهن تلف:هنا�رت قال
 ا<لف اد= لو وcذلك،اqريق هذا وجود \ ببينة يطا5ه أن فللراهن، إثباته للمرتهن يمكن ،ظاهر حادث هذا فنقول،

 بإثبات يطا5ه أن حينئذ فللراهن، إثباتها يسهل ال� ظاهرةال اqوادث من ذلك بغ� أو بعواصف أو شديدة بريح أو بسيل
 ا5ينةب يطالب ، وºنماالظاهر باqادث تلفت نفسها الع[ أن \ تدل ببينة يأü أن يلزمه ال ولكن،الظاهر اqادث هذا

 أن أي ،اqادث هذا R تلفت العينة هذه تكون ،أن صعب ذلك نإف فيه، تلفت نفسها الع[ أن \ ال ،نفسه باqادث
 ا<فريط عدم R ا�رتهن قول ويقبل ظاهر، ألنه إثباته عليه فيسهل الظاهر اqادث أما، شاق أمر ذلك \ ا5ينة إ�اد

 6ق:قال؟تلف كيف:قال، الرهن تلف قد:ا�رتهن ،فقال الرهن عã رد:للمرتهن وقال ،اàين سدد اآلن الراهن وا<عدي،
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 يقبل اqالة هذه R:فنقول، عîã  ج�ا 6ق ولكنه ؛ �دة فيه �فظ فيما حفظته وºنما ،أفرط لم:قال،فيه فرطت أنت  :قال،
uذلك.  يفرط لم ألنه ، بيمينه قوcيقبل و uقو R لم أنا:قال إذا ، ا<عدي عدم  îنهإف ،تعديت بل:الراهن فقال ،أتعد R هذه 
  .قوu يقبل اqالة

 بسيارة يأü نأب الراهن ا�رتهن فطالب ،سيارة الرهن ¤ن فلو :äوز الرهن ^ لزيادةا أن ،بالرهن ا�تعلق ا�سائل من 
 فرهنه âس[ ألف ريال، يناàّ  ¤ن لو ي�،يع± فال، توثيق زيادة هذا ألن؛ ذلك فله بذلك الراهن رÞ إذا فنقول ،أخرى
 بما إال الراهن �� ال هنا ،أخرى بسيارة تأü أن أريد ،يناàّ  لسداد تك� ال السيارة قيمة:للراهن قال ا�رتهن إن ثم ،سيارة
  . ذلك فله األوä السيارة مع رهنا أخرى سيارة فجعل بذلك رÞ لو العقد،لكن وقت R الرهن من حصل
س[ ألف â اàين ¤ن لو فمثال، األول بالرهن قث} وُ  اTي ،يناR  ّà زاديُ  أن يصح ال نهأ أي  "ينا ّ  ^ الزيادة دون" :قال

 فقال ،آخر دين بسببها وجب وا�رتهن الراهن ب[ أخرى معاملة فنشأت مائة ألف ريال، قيمتها فرضا ،األرض ريال،والرهن
 ينباàّ  رهنا األرض فنجعل السابق ينواàّ  ،يناàّ  ×ذا يك� األول الرهن :فقال ا�ديد، ينلتّ  برهن ائت± :للراهن ا�رتهن
ُ  ال وا�شغول، األول ينباàّ  شغل قد األول الرهن ألن:قال ؟�اذا هذا يصح ال ا�ؤلف فيقول.  دا�دي وباàين السابق  ،شغلي
 إال يك� فال، سعره يقل آخر وقت يأü ثم،معه آخر وàين ،األول يناàّ  <غطية ¤فيا وقت R يكون قد األول الرهن وألن

 عن الرهن فك بم�لة تراضيهما ويكون، مانع فال ذلك V تراضيا إذا أنهما أعلم واهللا يظهر وا³ي ،األول يناàّ  <غطية
  .ذلك V يoاضيا أن ب(ط لكن ¯يعا، ينcلتّ  äديده ثم ،األول ينا ّ 
 لتسديد ¤فيا الرهن ¤ن لو حÄ، ذلك u فليس ،Êيعا باàين[ رهنا الرهن يكون أن \ ا�رتهن الراهن �ُ�  أن أما
 ّàيع ين[اÊسمائة قيمتها األرض ¤نت لو سبق، كما اâ ألف ،  ّàألف مائة ينوا ، ّàالرهن ولكن ،ألف مائة اآلخر ينوا 

 قد ا�رتهن حق ألن؛ Êيعا ين[باàّ  رهنا األول الرهن يكون أن \ ا�رتهن �� أن للراهن فليس، ينباàّ  شغل األول
   .واحد دين <غطية إال الرهن يك� فال،�تتغ قد األسعار نأب سبق و�ا ،األول بالرهن تعلق
 وال ،الوفاء ا�دين يلزم:أوال ،يناàّ  حل إذا هأن نستفيد ؟منه نستفيد ا³ي ما الرهن ناآل :ينا ّ  حل إذا مسألة ا�سائل من 

) وعقوبته عرضه لُ�ِ  ،ظلم الغ¹ مطل( :وسلم عليه اهللا صn ا�É لقول ،السداد \ قادرا ¤ن إذا ،ا�ماطلة u #وز
  :أحوال من األمر Hلو ال فهنا ،برهن موثقا يناàّ  و�ن، السداد عن ا�دين امتنع فإذا ،والتسويف ا<أخ� هو وا�طل
 رهن األرض هذه:u قال، اhمن من واالستيفاء السداد عدم عند ا5يع R للمرتهن أذن قد الراهن يكون أن /  األو¸ ا]الة
 ّàسداد وقت جاء فإذا ،ينبا  ّàأذن أي ،ثمنها من واستوف األرض فبع لك أسدد ولم ،ينا ،u حل إذا فحينئذ  ّàينا 

  .  الراهن \ ا5اû ويرد ،ثمنه من ويستو� ،الرهن يبع أن فللمرتهن
 فبع يناàّ  حل اإذ u يقل ولم ،باàّين رهن هذا فقط:u قال وºنما ،ا5يع R للمرتهن الراهن يأذن ال أن /   اhانية ا]الة

 نºو ،الرهن ينفك وحينئذ ،ونعمت فبها فعل نإف، السداد \ ا�دينَ  اqاكمُ  �ُ� :اqالة هذه R فنقول، اhمن من واستوف
 وعزره اqاكم حبسه ،يفعل لم نºو، ونعمت بها، فعل نإف ،قيمته من يناàّ  ووفاء ،الرهن بيع \ اqاكم أج�ه ،يفعل لم
 اqال هذه R اqاكم نإف ثمنه، من ويوف الرهن يبع ولم يناàّ  يوف لم ،أ� و امتنع نإف ،يفعل حÄ هعزر أو حبسه أو،
 ال الرهن قيمة ¤نت وºذا ،ملكه ألنه الراهن \ يرد نهإف ،الرهن قيمة من بÚ وما ،الرهن قيمة من يناàّ  ويو� الرهن عييب،

   .برهن موثق غ� مرسال دينا ويكون ،هناالر ذمة R يب� بÚ فما ،يناàّ  لسداد تك�
ْقُبوَضةٌ  فَرَِهانٌ { : تعا� لقوu ا�ؤلف رأي \ ،بالقبض لزميَ  الرهن أن �ا سبق :؟ الرهن يكون اين: ا�سائل من  mنإف }م 
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Þت  الرهن يكون أن الراهن رÖ فذلك، ا�رتهن يد u ،وºت الرهن فيكون ،يرَض  لم نÖ الرهن نيكو أن اتفقا من يد 
 الرهن فيجعل ،ذلك أشبه ما أو ،فيه تتÔف أن أو ، الرهن عã تفسد أن وأخð ،فيك أثق ال أنا الراهن قال فإذا ،يده Öت
 ا5الغ وهو ،ا<Ôف جائز يكون أن يده Öت الرهن علُ�  اTي الشخص ذلك يكون أن ب�ط ،ذلك فلهم ،فالن يد Öت
 ، فالن يد Öت الرهن يكون أن اتفقا إذا ،ا�رتهن قبض مقام  قائما الشخص هذا قبض ويكون ،الرشيد اqر العاقل
  .ا�رتهن قبض مقام يقوم قبضه نإف، الشخص هذا فقبضه

 ب�ط ،باàين رهنا السيارة هذه أجعل أنا:قال :ا ين حل إذا الرهن يبيعه ال أن ا�رتهن V الراهن bط إذا :ا�سائل من -
 العقد مقتÂ ناRي �ط وó، العقد مقتÂ يناR �ط ألنه ؟�اذا .فاسد ال�ط هذا:فنقول ،لك ددأس لم إذا باعتُ  ال أن
 �طا �ط فقد ،يبيعه ال أن �ط فإذا ،ثمنه من و�واستُ  الرهن بيع ا�دين يسدد لم إذا أنه مقتضاه من والرهن ،فاسد فهو
  . ا5يع R ال�وط، باب R معكم مر كما، باطل فهو العقد مقتÂ يناR �ط وó ،العقد مقتÂ ينا<

 لك ليس لكن ؛ينباàّ  رهنا السيارة هذه اجعل أنا:قال ،ثمنه من دينه يستو� ال أن اش;ط لو الفاسدة ال�وط من كذلك
 لم ذاإ الرهن يباع أن العقد مقتÂ ألن ؛العقد مقتÂ يناR ألنه؛ فاسد ال�ط هذا أيضا فنقول، ثمنها من دينك تستو� أن

  . ويستو; اàين يسدد
 قول، فاسد ال�ط هذا أن \ وا�àل ،لك فالرهن وºال كذا وقت R �قك جئتك إن :يقول أن  الفاسدة ال�وط من كذلك
  : صورتان U الرهن قلَ غَ ) غرمه وعليه غنمه U رهنه ا³ي صاحبه من الرهن قغلَ يَ  ال( :وسلم عليه اهللا صn الرسول

 والرهنâس[ ألف ريال، يناàّ  ¤ن لو مثال :الراهن V ج�ا التسديد عدم عند الرهنَ  ا�رتهنُ  يتملك أن :الصورة األو¸
 وهو الراهن يسدد لم ،شعبان ¥ جاء فلما شعبان، ¥ R األجل أن فلنف;ض ،األجل حل حÄ، اàين صاحب فانتظر ،أرض
 ،£ األرض رجعأف مس[ ألف ريالاG أعطيك انأ ،لك ملÍ ليست:الراهن فقال اآلن، £ ملك األرض:ا�رتهن فقال ،ا�دين
؛ الراهن \ ج�ا منه بدال فالرهن تسد لم وأنت ،£ فاألرض £ تسدد ولم حل اàين أن دام ما ،لتين بدل الرهن،ال:قال
 وعليه غنمه U رهنه ³يا صاحبه من الرهن يغلق ال(: وسلم عليه اهللا صn الرسول قول R داخل وهو الرهن قلَ غَ  من فهذا
  ) غرمه
 ج�ا اàين عن عوضا الرهن يأخذ أن للمرتهن ¤ن ،ذمته R ما يؤد}  لم إذا الراهن أن ،ا�اهلية R موجودا األمر هذا ¤ن وقد
  )الرهن يغلق ال(  :فقال ذلك وسلم عليه اهللا صn ا�É فن� ،الراهن \

 وºال ،حلوu وقت R يع± ،sله R  �قك جئتك إن:الراهن يقول أن :اهنالر من ب(ط ذلك يكون أن :الصورة اhانية
 لم وأنا ،شعبان ¦ جاء فإذا ،شعبان ¥R �ل اàين:الراهن فقال ، أرض والرهن، âس[ ألف ريال اàين نأب:قلنا ،لك فالرهن
 ألنه ؛ذلك يصح ال قال من فمنهم ، ا�تع اهللا ر|هم العلماء فيها اختلف ا�سألة فهذه ،يناàّ  بدل األرض فخذ لك أسدد
 ،بذلك الرهن غلق فÎ نهأ: أrد اإلمام عن وروي، وغ�ه عمر ¤بن، الصحابة بعض عن ذلك روي وقد ،الرهن غلق من
  .لك فالرهن وºال كذا إ� باàراهم جئتك إن:قال

 وهو اqق صاحب نأل؛ الرهن بذلك الرهن يتملك أن للمرتهن نأو ،الرهن غلق من ليس ذلك أن إ� العلماء بعض وذهب
 حرم أو  حراما أحل bطا إال bوطهم V ا�سلمون(  عليه اهللا صn ا�É قال وقد ،نفسه \ �طه اTي هو، الراهن
  )حالالً 

 واهللا يظهر اTي ولكن، تعا� اهللا رrه القيم ابن نÔه اTي هو ،با�واز والقول، يصح ال ذلك نأ علمأ واهللا واألقرب
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  :ألمور يصح ال ذلك نأ أعلم
  .الصحابة بعض بذلك الرهن غلق فÎ كما ،الرهن غلق R داخل نهأ :األول األمر
 فالرهن ،األجل حلول عند اàين أسدد لم إذا :يقول كأنه الراهن أن وذلك ،ا�ستقبل R �ط \ معلق بيع نهأ :اhا9 األمر
 ؛ا�ستقبل R أمر \ ا�عاوضات عقود وتعليق، ألف باGمس[ ليكع مبيعة تكون األرض يع± باàين، عليك مبيع

 إن:قال إن ا�ثال R فمثال ،ال�ط حصول عند اqال يكون كيف درىيُ  ال ألنه ؛غرر بيع ألنه áنوع ذلك أن \ ا�مهور
 مساوية الرهن قيمة هل يندر ال سنة بعد ،سنة بعد إال �ل ال اàين أن فرضنا لك،لو فالرهن وºال sله R �قك جئتك

 قيمة تÕل قد األجل حلول عند ولكنه ،ف�> يناàّ  من أفضل الرهن أن اآلن يعتقد هذا أن فربما، ؟أك0 أو أقل أو ينلتّ 
، الراهن ملك V يبþ الرهن نأو، يصح ال ذلك أن أعلم واهللا فاألقرب الوقت، ذلك R با5يع ير> فال يناàّ  عن الرهن

 �بس نهإف يفعل مل نإف، اHيع V �� نأب سبقت ال� اإلجراءات فتتخذ يفعل لم نإف ،ا ين بتسديد الراهن ملزيُ  ولكن
  . الرهن قيمة من ا ين ويسدد الرهن يبيع حينئذ ا]اكم نإف يفعل لم نإف ،يبيع ح¦ ويعزر

  )1Q( ا]لقة
  : �تويات هذه ا]لقة

  .بالرهن ا�تعلقة ا�سائل تتمة بعض
  : بالرهن ا�تعلقة األحÎم من* 

   منهما؟ قوU يقبل ا³ي فمن وا�رتهن الراهن بc خالف وقع إذا مسألة ما _
 R فإنه ا5ينة، وجدت ،فإذا ا5ينة إ� ينظر أن:،أوال ذلك R ،واألصل كث�ة صور R يقع قد وا�رتهن، الراهن ب[ واGالف

  .يعارضها ما يوجد ولم ناهضة ا5ينة ¤نت إذامعه، ا5ينة ¤نت من بقول يؤخذ اqالة هذه
  

ً
 ،من مع األصل R ننظر تساقطت ،وحينئذ تعارضت إذا ا5ينات فإن ،متعارضة ا5ينات ¤نت أو ،بينة تكن لم إذا أما:ثانيا
  :باألمثلة ذلك ،ويتضح بيمينه قوu نقبل فإننا األصل، وفق \ جاريا �مه ¤ن فمن

  :ا ين قدر ^ وا�رتهن الراهن اختلف لو ما ذلك من *
 ،شاة مثال والرهن، ألف اàين اآلن عندنا يع± ،بألف رهن هو بل :يقول وا�رتِهن ،بمائة رهن الرهن بأن:يقول فالراهن 

 قول يقبل بأنه:ا�ؤلف ؟يقول قوu يقبل ،فمن باأللف رهن � يقول وا�رتهن ،األلف من بمائة رهن الشاة هذه يقول فالراهن
   ؟ �اذا بيمينه، راهنال

 قرينة هناك تكون أحيانا بيمينه؛لكن قوu يقبل فإنه األصل، وفق \ �مه ¤ن ومن بالزائد، الرهن عدم األصل ألن
 ا5هيمة ¤نت إذا فمثال،اàّين لقيمة مقاربة الرهن قيمة ¤نت إذا ا�رتهن،ما قول ترجح ال� القرائن فمن،ا�رتهن قول تُرجح
  باأللف رهن الراهن:ا�رتهن فقال،ألف واàّين ف،أل قيمتها

ً
 اqال داللة األلف،فهنا من بمائة رهن ال،هو: الراهن قال،Êيعا

 القرائن ألن القرائن؛ إ� فلننظر اqال، هذه مثل R اإلطالق \ الراهن قول نأخذ ال أن فينب�،ا�رتهن �م صدق \ تدل
   .بهجان وتقوي ا�رتهن قول أحيانا ترجح

 لو اآلن ،الرهن قدر R االختالف ا�سألة هذه اàّين، قدر R االختالف السابقة ا�سألة R :الرهن قدر ^ االختالف مسألة* 
 � الشات[ ال ،إحدى :الراهن وقال ،عليك اTي باàّين رهن �هما الشاتان :ا�رتِهن ،فقال للراهن شاتان ا�رتهن عند ¤ن

 هو اTي الزائد R الرهن وجود عدم األصل ألن ،الراهن قول نقبل اqالة هذه R:فنقول،عندك وديعة رىاألخ ،والشاة الرهن
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  .بينة للمرتهن يكن لم إذا بيمينه الراهن قول فيقبل ،فيها ا�ختلف الشاة
 هذه R فإننا !يدك Öت الزال ،عîã  ترده لم، ال :الراهن عليك،وقال رددته أنا:ا�رتِهن قال لو :الرد ^ االختالف مسألة*

 قد بأنه ُمِقر اآلن هو .دعواه بمجرد ذمته ت�أ ،فال به ذمته فُشغلت اqق، قبض قد ا�رتِهن ألن الراهن؛ قول نقبل اqالة
 ألن الراهن؛ قول فنقبل،ذمتك و� يدك Öت الزالت �،  ال :يقول والراهن، ردها أنه يّدý ثم ،الراهن من الع[ قبض
  .ظاهر بأمر إال ت�أ فال بالرهن، ُشِغلت قد ا�رتِهن مةذ أن األصل

 :قال ،آالف Èمسة السلعة هذه بع± :وقال شخٍص؛ إ� شخص جاء اآلن :لغ~ه ملك الرهن أن الراهن أقر إذا مسألة* 
  أريد :ا5ائع فقال، مؤجل اhمن ولكن :ا�ش;ي فقال، أبيعك

ً
   ا�ش;ي فذهب ،رهنا

 ،الرهن نبيع أن نريد: قلنا،  èء عندي ليس :قال ،سدد :u قلنا األجل حلî  �ا .باàّين رهن هذا ذخ :u برهن،وقال وأ
 يقبل ال فنقول ،تبيعوه حÄ £ ملك ليس فهو غ�ي، من استعرته أو عندي، وديعة لغ�ي، ملٌك  الرهن ،£ ليس الرهن :قال
 فلو أن ،الرهن فك بعد بإقراره يؤاخذ ولكنه ،قوu يقبل فال �رتِهن،ا حق إبطال عليه ،ي;تب اqال هذه R إقراره ألن قوu؛

 ،£ أنها أقررت ألنك :قال، ؟ �اذا :قال ،الع[ هذه أعط±:وقال إ�ه فأ باألمر سمع u، الع[ هذه أن اّد= اTي الشخص
 ،الرهن فك بعد بإقراره يؤاخذ فهو ذلك، نفعهي ال :فنقول ،اàّين ويسدد الع[ تباع أن من أْسلَم أن أجل من أقررت إنما :قال

 إبطال ا�رتهن \ قوu ألن ،ا�رتهن \ قوu يُقبل وال نفسه، \ قوu فيُقبل ،ا�رتِهن هو اTي غ�ه \ قوu يُقبل ال ولكنه
 \ ،ُ�� اàين سدد أن R الرهن، فك ،بعد به مؤاخذته تكون و ،به مؤاخذ فإنه نفسه \ إقراره وأما ،بالرهن ا�رتهن qق
  . بها يطالب أن بالع[ u اع;ف �ن اqالة هذه R ،فإنه الرهن وانفك اàين سدد فإذا اàين، سداد

 بهيمة يسكنه؟أو أن u هل بيتا يرcبها؟أو أن للمرتهن فهل. سيارة ا�رهونة الع[ ¤نت لو :ا�رهونة بالعc االنتفاع مسألة*
  .ذلك؟ أشبه ما �لبها؟أو أن u هل
  :أحوال من األمر Ûلو ال فإنه تفصيل هذا ^:نقول
 أن £ فائذن ،معطالً  سيب� ا5يت اآلن:للراِهن ا�رتِهن يقول بأن ،الراهن بإذن االنتفاع يكون أن /  األو¸ ا]الة

 إال حرج، ال خدمها،فنقولاست أن £ فائذن يدي، Öت مقبوضة ستب� السيارة:قال حرج،أو ال اqالة هذه R:أسكنه،فنقول
 سبق وقد القرض، R ا�نفعة اش;اط إ� يؤدي ألنه ال�ط؛ هذا �وز ال اqالة هذه R فإنه، القرض اàّين سبب ¤ن إذا فيما
 شخص إ� شخص جاء القرض، اàّين سبب ¤ن باإلÊاع،فإذا sرم R القرض ا�نفعة اش;اط أن القرض، باب R �ا

 هذه سيارتك أريد:تريد؟قال اTي ما:قال رهنا، عندي اجعل لكن أناأقرضك؛:فقال ريال ألف س[â أقرض±:وقال
 ،اجعل± يدي Öت ستب� السيارة مادام:ا�رتهن عندك،فقال رهنا اجعلها السيارة هذه طيب:عندي،فقال رهنا ،اجعلها

 اàّين سبب يكن لم إذا باإلÊاع،أما sرم كوذل القرض، R نفع اش;اط ألنه �وز؛ وال ذلك، يصح ال:فنقول،استخدمها
 حرج ال فهنا برهن شخص؛فطولب ذمة R حق عليه ترتب إتالف مؤجلة،أو مؤجل،أو أجرة بيع سببه ¤ن لو كما القرض،

R ذلك .  
  :أحوال من األمر Hلو ال فهنا: الراهن إذن بغ~ بالرهن ا�رتهن انتفاع يكون أن /  اhانية ا]الة

Q  /الرهن ونيك أن  
ً
 هذه R فنقول حليب، ذات شاة أو بقرة أو ناقة ¤ن الرهن لو ،كما يُر�ب أو ُ�لب حيوانا

  .عليه ينِفُق  ما بقدر اqلب، أو بالرcوب اqيوان بهذا ينتفع أن للمرتِهن:اqالة
 تنفق ما بقدر حليبها، من وتأخذ Öلبها، أن لك ا�رتِهن أيها:ماء،فنقول إ� وÖتاج،علف إ� Öتاج بقرة:الرهن فمثال
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  الرهن ¤ن لو كذلك،عليها
ً
  أو خيالً  أو Êالً  الرهن لو ¤ن ،يرcب حيوانا

ً
 إنفاقه بقدر يرcبه أن للمرتِهن:بغًال،فنقول أو rارا

 ّ را ولæ،مرهونا lن إذا بنفقته يُر�ب الظهر(:قال وسلم عليه اهللا صn ا�É أن ا5خاري رواه ،ما ذلك \ عليه،وا�àل
 الظاهر، هو بمقتضاه والقول هو ثابت، سبق كما اqديث هذا)ا®فقة ويَ(ب يَر�ب ا³ي وV،مرهونا lن إذا بنفقته ُ�لب
 يَرcب أن وال َ�لب أن للمرتِهن ليس أنه يرى من العلم أهل العلم،فمن أهل ب[ خالف با�سألة ¤ن وºن

 ومنها)حرام عليكم وأموالكم دماءكم إن(:وسلم عليه اهللا صn ا�É ولق :منها أدلة ¬ملة ذلك \ إالبإذن،ويستدلون
 ال(:وسلم عليه اهللا صn ا�É قول ومنها.عليه متفق)بإذنه إال أخيه شاة امرؤ �لæ ال(:وسلم عليه اهللا صn ا�É قول
 مقيداً  فيكون بالرهن، خاص نص وهذا ?مة، نصوص هذه أن يظهر ا³ي ولكن)منه نفس بطيب إال مسلم امرئ مال �ل

  . العامة للنصوص
  الرهن يكون أن /  /

ً
َمة الرهن ¤ن لو كما ،ُ�لب وال يُر�ب ال لكنه حيوانا

َ
  الرهن ¤ن أو،þً أ

ً
  الرهن أو ¤ن،عبدا

ً
 ليس حيوانا

  . للرcوب يستخدم وال حليب فيه
 اهللا صn ا�É قال ،كما u ومنافعه للراهن ملك هنالر ؛ألن بالرهن ينتفع أن u ليس ا�رتِهن أن \ العلم أهل من ا�مهور
َمة اس;ضاع العلماء بعض استثÇ لكن ؛) ُغرمه وعليه ُغنمه U(:وسلم عليه

َ
 حليب؛فإنها ذات األمة ¤نت إذا ،األ

  . وا�حلوب ا�رcوب اqيوان \ قياسا نفقتها، بقدر تُس;ضع
 الرهن يكون ؛كأن �لب وال ير�ب ال حيوان ،وليس و�لب ير�ب حيوان ليس ،أي حيوانا ليس الرهن يكون أن /  1

 إن(سبقت ال� السابقة ا�صوص لعموم الراهن؛ بإذن إال بالرهن ينتفع أن للمرتهن ليس سيارة؛فهنا الرهن يكون أو دارا
 وعال جل اهللا قول َوcذلك)منه نفس بطيب إال مسلم امرئ مال �ل ال(وَ )حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم

  َوالَ {:
ْ
ُكلُوا

ْ
ْمَوالَُكم تَأ

َ
َاِطلِ  بَْيَنُكم أ

ْ
Hا5قرة}...بِا¥ÛÛ  

  . ا�صوص من ذلك غ� إ�
  :  Hلو من فال الرهن اqيوان \ اإلنسان أنفق إذا :الرهن ا]يوان V ا�رتِهن أنفق إذا مسألة*

 ال إ�ه؛وهو وºحسانا به رrة اqيوان \ أنفق لو طلقا،كمام يرجع ال فإنه الرجوع نية أن ينفق عليه بغ�/  ا]الة األو¸
  . يرجع ال اqالة هذه R فإنه اqيوان، صاحب \ الرجوع يريد
  .با�فقة مالكه \ وسأرجع عليه، سأنفق أنا يقول الرجوع؛كأن بنية عليه ينفق أن /  اhانية ا]الة
  :ال أو áكنا ا�الك استئذان يكون أن إما Hلو ال فهنا
 ،منه تفريط االستئذان، إمÍن مع استئذان دون عليه إنفاقه ألن يرجع؛ ال اqالة هذه R فإنه يستأذن، ولم áكنا ¤ن فإن

uمفرطا يكون أن ،وأما الرجوع ينوي ال مت�� يكون أن إما دائر، فحا .  
 R ويدخالن ا�سجد من وºياه Hرج ،وقت ½ أو يوميا ا�ار يرى وهو ،جاره حيوانات \ باإلنفاق قام إنسانا لو يع±

 فقال با�فقة، وطا5ه إ�ه جاء شهر بعد ثم ،حيواناتك \ سأنفق أنا:u يقل لم أو منه، يستأذن لم ذلك ومع، وهكذا ا�سجد
  .مفرط ألنه يرجع أن u ليس:اqالة هذه R فنقول م±؟ تستأذن لمْ  لِمَ  عليها؟ باإلنفاق أمرك من:اqيوانات صاحب

 هذه ألن وذلك يرجع، اqالة هذه R ،فإنه الرجوع بنية �ب؛وأنفق اqيوانات صاحب لو أن كما االستئذان؛ تعذر إذا أما
 رطب كبد ذات X ^(  وسلم عليه اهللا صn ا�É قال وقد ،<لفت ترcت فلو ا�فقة، إ� �اجة ،و� ُحرمة ×ا اqيوانات

 وأنفق ربها �ب ،إذا ا�ستأجرة اàواب و� العواري  و� الودائع R وهكذا ..ويرجع  ينفق ذفحينئ متعذر واالستئذان ) أجر
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 عنها، �ب ثم حيوانات عنده إنسان هناك ¤ن لو أنه بمعÇ ،سبق ما \ عدمه من بالرجوع اqكم ،فيكون شخص عليها
 ال أنفق إن ،السابق ا<فصيل \ اqالة هذه R فنقول عليها، باإلنفاق شخص فقام عليها، باإلنفاق استئذانه يمكن ولم
  . يرجع فإنه االستئذان، تعذر وهنا الرجوع، ينوي وهو أنفق وºن يرجع، ال فإنه الرجوع ينوي
 أنفقه اTي ا�قدار كم ننظر أن بمعÇ ،ا�ثل نفقة من أو أنفق ßا باألقل يرجع:نقول ؟ به يرجع ا³ي ا�قدار ما لكن
  .به  يرجع ،فإنه أقل lن األمرين فأيمثلها؟ \ تنفق ال� قةا�ف وcم عليها؟
 تُرcت إن اqيوانات هذه:قلت اآلن وأنت وترcها، فسافر ،حظ�ة R الغنم من مائة عنده جارك لو أن اآلن :ذلك صورة
 جاء فلما،إل6افا من بúء عليها تنفق كريم؛فأصبحت وأنت ،با�فقة طا5ته رجع ،فإذا عليها حرمة؛فسأنفق و×ا ماتت

 ،ريال ألف ع�ين :مثالً  أنت فقلت كم؟ :قال ،اqيوانات هذه \ أنفقت ما أعط±:u فقلت هو، جاء الشهر، R نهاية
 فنسأل كم؟ الشهر، R مثلها \ ينُفق فيما ننظر:اqالة هذه R فنقول ا�فقة، هذه عليها أنفق ال أنا ،!كب� مبلغ  هذا :قال
 زاد وما، فقط آالف ع�ة يعطيك:فنقول ريال؛ آالف ع�ة الشهر R عليها ينفق:قالوا فإذا ،ا�واè رçمُ  من ا�Gة أهل
 قدرة عندي ليس:فقلت اقتصدت، ،أنت بالعكس األمر ¤ن وºذا،اqاجة عن زائدا �فته ألنك نفسك؛ \ ضيعته فقد
 أعط±:قلت ح� فلما ريال، آالف سبعة بمقدار عليها فأنفقت عليها، اإلنفاق R فاقتصدت كث�ة، نفقة عليها أنفق أن

 أنه ا]اصل .أنفقت ما مقدار إال لك ليس ،ال :نقول،ريال آالف ع�ة مثلها \ تنفق ال� ا�فقة ألن ريال؛ آالف ع�ة
   .ا�ثل نفقة من أو أنفق ßا باألقل يرجع

  )/1(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  وÖته مسائل ) صيغه /  حكمه  /  تعريفه ( الضمان 
  الضمان ـ ـ باب                                        

 أيضا ،وسيأü الضمان هنا منها نذكر الرهن،وأيضا منها ذكرنا ا<وثيق، عقود أن �ا ،سبق ا<وثيق عقود من أيضا هو والضمان
  . الكفالة

 ذمة ألن أو ،عنه ا�ضمون ذمة R ضمن تدخل الضامن ذمة ن؛أل ا<ضمن أومن الضمن، من مشتق بأنه قيل :لغة : الضمان* 
  . الضامن ذمة تتضمن عنه ا�ضمون

  لو أن اآلن يع± ،�ب قد وما غ�ه \ وجب قد ما هو ال÷ام : االصطالح ^ و
ً
 اqق صاحب فقال حق، ذمته R ثبت إنسانا

u:أنت تسدد لم إذا يسدد أن يل÷م الضامن هذا ضامنا، منك أريد، 
ً
 وجب اqق أن فاألصل غ�ه، \ وجب ما ماال÷ هو إذا

 ال÷ام وcذلك ،غ�ه \ وجب ما ال÷ام فهو يسدد، إذا لم عنه ا�ضمون عن التسديد ال÷م الضامن وهذا عنه، ا�ضمون \
   .ا�ستقبل R ذلك توضيح سيأü كما أيضا، ضمانه فيصح ،ا�ستقبل R �ب ؛لكن اآلن �ب لم èء يع± �ب قد ما
  .واإلÊاع والسنة الكتاب جوازه \ دل وقد جائز، :حكم الضمان* 
  بَِع~ٍ  ِ|ُْل  بِهِ  َجاء َولَِمن. ..{ وعال جل اهللا فقول: الكتاب من

ْ
نَا
َ
 فالزعيم ضامن، أو كفيل به وأنا ، أي ¦5يوسف} زَِقيمٌ  بِهِ  وَأ

  .الضمان R تستخدم ال� األلفاظ من
 من الضامن،وأيضا هو:والزعيم)  �رم الزعيم( :قال وسلم عليه اهللا صn ا�É أن من وغ�ه داود أبو هروا ما :السنة ومن
 عليه اهللا صµ ا® فقال ¬نازة، أو¢ وسلم عليه اهللا صn ا�É أن وذلك عنه؛ اهللا رÞ األكوع بن سلمة حديث السنة
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 الصالة عليه فقال ،ال :وفاًء؟ قالوا ترك هل:قال ،ثالثة أو ديناران نعم :قالوا دين، ؟يع¹ �ء عليه هل( وسلم
 اهللا صµ ا® عليه فصµ ،ا يناران اهللا،ع�ّ  رسول يا:فقال عنه اهللا رÒ قتادة أبو فقام) صاحبكم V صلوا(:والسالم
 بما ال÷م أنه الضمان، معÇ ذا،وه بتسديدهما ال÷م يع± اàيناران، عîã  قتادة أÝ قول فالشاهد القصة، آخر إ� .وسلم عليه
  . غ�ه \ وجب
   .ا�سائل بعض R اختلفوا وºن ا�ملة R الضمان جواز \ العلماء أÊع فقد: اإلÊاع وأما
 بما أو �قك أو ضم[ بدينك أو دينك حقك،أو ضامن أنا:قال إذا ضم[ أو ضامن بلفظ يثبت فالضمان:الضمان صيغة* 
R يل أنا :قال أو قبيل أنا :قال أو كفيل أنا :قال أو يمزع أنا :قال أو ذمتهr، ½ ذلك، الضمان ألفاظ من هذهcال÷م:قال لو و 

  . .ذلك  أشبه ما أو أضمنه أو أÖمله أو يسدد لم إذا حقك بسداد
 جائز أن �ا سبق وقد ،ا<Ôف جائز من إال يصح فال بمال؛ ال÷ام الضمان ،ألنا�Þف جائز من إال الضمان يصح وال

 العبد؛ من الضمان يصح ال ذلك \ وبناء األربعة، األوصاف هذه به وُجدت من الرشيد، العاقل ا5الغ اqر هو ا<Ôف
 من وال ا�جنون من وال الصÉ من الضمان يصح ال ،وcذلك هنا صاqة غ� وذمته بالتسديد يل÷م حu Ä مال ال ألنه

  . السفيه
  :مسائل ^ الضمان* 
  .أمواu من أك0 ديون عليه ¤نت من هو :ا�فلس  ا�فلس؟ من الضمان صحي هل _

 صاqه فذمته ،ذمته دون R ماu عليه ُحجر ،وا�فلس R اTمة ال÷ام الضمان ألن ا�فلس؛ من الضمان نعم،يصح:نقول
  .جراq باب �اR سيأü كما،عنه اqجر فك ،بعد بذلك يُطالب ثم،غ�ه يضمن أن فله،لالل÷ام

 ا�ضمون يطالب أن u ،منهما شاء من يطالب أن اqق لصاحب أن الضمان \ ي;تب؟الضمان V يoتب ا³ي ما _
uة إ� أنت ذهبت لو:فمثال،الضامن يطالب أن عنه،وc� بضامن ائت فقالوا با<قسيط سيارة تش;ي أن وأردت ،تقسيط، 
 أن و×ا ،عنه ا�ضمون أنت تطا5ك أن ا<قسيط فل�cة اàّين حل إذا وضمنك، زيد ا�اس،وأ من زيد إ� فذهبت
  �اذا ؟ ،الضامن هو اTي زيدا تطالب
 :قال وسلم عليه اهللا صn ا�É وألن ،منكما شاء من ُمطا5ة اqق صاحب فَملَك ،ذمتك و� ذمته R ثبت اqق ألن
  .العلم لأه Êهور قول هو وهذا،فيغرم الضامن هو والزعيم )�رم الزعيم(

 أن u ليس،عنه ا�ضمون من حقه استيفاء u يتيÎ لم إذا إال الضامن، يُطالب أن اqق لصاحب ليس قال من العلماء ومن
   �اذا ؟ عنه ا�ضمون من حقه استيفاء u يتيÎ لم إذا إال الضامن يُطالب
 يُستو� فال ،الوثيقة بمÕلة الضامن ،وألن األصل وجود مع الفرع إ� يُلجأ فال ،أصل عنه وا�ضمون فرع الضامن ألن :قالوا
 لم إذا فيما كبديل، وُضع وºنما ،اTمم <عدد يُوضع الضمان لم وألن ،عنه ا�ضمون هو اTي األصل، وجود مع الوثيقة من

Îق استيفاء يتيqيلجأ فإنه عنه، ا�ضمون من ا R الة هذهqقالوا،الضامن إ� ا  
ً
 يذهب أن حونيستقب ا�اس وألن:أيضا

 ويلزم باqق يطالب أن ينب� فال sُسن، الضامن ألن ،عنه ا�ضمون من حقه أخذ تيÎ مع الضامن، إ� اqق صاحب
 ليس وهو أنه وقوة، وجاهه U القول وهذا،منه األخذ فيتيÎ موجود، باàّين حقيقة انتفع اTي عنه ا�ضمون أن مع ،بالسداد
 ا�ضمون من حقه استيفاء يتيÉ لم إذا نعم ،عنه ا�ضمون من حقه استيفاء تيÉ مع الضامن يطالب أن ا]ق لصاحب

  ). �رم الزعيم( وسلم عليه اهللا صn ا�É لقولمنه، حقه ويأخذ الضامن إ� يذهب ا]الة هذه ^ فإنه عنه،
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 برئ إذا فيما الضامن ي�أ:فنقول الضامن؟ ي�أ بم :الضامن ذمة برئت إذا عنه ا�ضمون ذمة أن :الضمان مسائل من _
 أو وفاء اqق، صاحب بوفاء أو باqق، ساsتك:،قال اqق صاحب أبرأه لو بإبراء، ،فإما عنه ا�ضمون برئ إذا عنه، ا�ضمون
 والضامن أصل عنه ا�ضمون ألن �اذا ؟ ي�أ اqالة هذه R الضامن فإن عنه، ا�ضمون برئ فإذا غ�ه، \ حوu ،بأن �والة

 فال تبع، الضامن ألن الضامن؛ ذمة ب�اءة ت�أ ال عنه ا�ضمون ذمة أن أي العكس، الفرع،ال برئ األصل برئ ،فإذا عفر
 نف+ أحرجت اqقيقة فالن؛وأنا ضمنت أنا:×م ،وقال ا<قسيط �cة إ� أ  الضامن لو أن يع± ا<ابع، ب�اءة ا�تبوع ي�أ

 عنه، ا�ضمون ذمة R باû فاqق الضمان، من أبرأناك:فقالوا الضمان، هذا من ؤوåت� أن فأريد اqرج، R نف+ وأوقعت
 حديث R سبق ألنه عنه؛ للمضمون الضامن معرفة تعت� ال عنه، للمضمون الضامن معرفة تعت� وال ي�أ، ال عنه ا�ضمون
 والسالم الصالة عليه ا�É منه يستفÎ ولم اàّين، عليه اTي الرجل ضمن عنه، اهللا رÞ قتادة أبا أن األكوع بن سلمة
 عن يسأل لم والسالم الصالة عليه ا�É ألن السابق؛ اqديث u R للمضمون معرفته تعت� ال وcذلك ال ؟ أو يعرفه هل

 وºنما ،u نا�ضمو وال عنه ا�ضمون رضا يعت� ال ،وألنه أو ال اàائن يعلم قتادة أبو ¤ن هل ندري وال هو، من اàّين صاحب
 ير> أن فالبد بالتسديد، باالل÷ام مت�ع فهو رضاه، فاش;ط ذمته R اqق R يل÷م الضامن ؛ألن الضامن رضاه يعت� اTي
 بأن u ا�ضمون ير> ،فربما تتفاوت اTمم ؛ألن u ا�ضمون رضا يش;ط:قال من العلماء ومن ،منتفع فهو u ا�ضمون ،أما

 وال فالن، يضمنه بأن ير> أنه فربما منîة، تلحقه و�ال اآلخر، فالنا الضامن يكون بأن ير> ،وال فالنا الضامن يكون
  أن من يعلم �ا فالن، يضمنه أن ير>

ً
  . ذلك أشبه ما أو عليه، يم� قد فالنا

  شيئا يضمن أن يصح ،أن العلم إ� آل إذا ا�جهول ضمان يصح :قالوا
ً
 بع لشخص شخص يقول ن،كأ العلم إ� آل إذا lهوال

 لك ¤ن لو يع± ،العلم إ� يؤول ولكنه الضمان وقت l Rهول فهذا عãّ، مضمون فهو ذمته R ثبت ما و باàّين، فالن \
 باàّين يش;ي أن يريد فالن أتاك إذا القريب ا<جاري ا�حل لصاحب فقلت باàّين، ال�اء إ� �تاج قد ا�ار ،وهذا جار
  . ذلك يصح فهنا عãّ، مضمونا فهو ذمته R بتث وما فبعه،

 و³و ا�ؤجرة األعيان ومثل ال��ت أموال ومثل الودائع مثل فاألمانات ؟ال أو ضمانها يصح هل األمانات ضمان :مسألة _
  أو  ضمانها يصح فهل يده، Öت �؟ من بيد أمانات أو من؟ Öت أمانات هذه،ذلك
   :صيلتف ا�سالة هذه R يصح ؟نقول ال

  لو أن يقول بأن ؛يصح ال مطلقا ضمانها:ا]الة األو¸
ً
 ائت± للموِدع:ا�وَدع فقال شخص عند وديعة يودع أن أراد شخصا

  �اذا ؟ صحيح غ� الضمان هذا :فنقول تفرط ولم تتعدî  لم أو فرطت أو تعديت ،سواءً  مطلقا الوديعة رد يضمن بضامن،
   عنه ا�ضمون ¤ن فإذا عنه فرع والضامن يفرط، ولم يتعدî  لم إذا دعا�و يضمنها ال أمانة، الوديعة ألن
  .أوä باب من فالضامن يضمن، ال

 ضمن فيها فرطت أو عليها تعديت إن أنك \ بضامن ائت± يقول كأن: فيها ا�فريط أو ا�عدي يضمن أن : اhانية ا]الة
،Úت � من \ مضمونة ألنها حينئذ؛ الضمان يصح فنقول حÖ ذلك مثل وقل ،فرط أو تعدى إذا يده R ]لو ا�ؤجرة، الع 
  أن

ً
 فنقول سا�ة، السيارة رد يضمن بضامن ائت± لكن أؤجرك؛ أنا:ا�ؤجر فقال شخص، من سيارة يستأجر أن أراد شخصا

 فيها ا<فريط أو ا<عدي يضمن أن ،أما هذا يصح ال: نقول ؟ا�ستأجر يفرط يتعدm ولم لم ولو مطلقا، يضمن هل ننظر:
  .ا<عليل من سبق �ا فيصح،

 وسدد الضامن فذهب يسدد، لم وا�طلوب اàّين، حل إذا ألنه :فال و�ال يرجع فإنه الرجوع بنية ا ين الضامن قg إذا _
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 مÕلة مÕل ألنه يرجع؛ ال فإنه الرجوع ينوي ال ¤ن ؛فإن ال أو الرجوع ينوي سدد �ا أنه أما اqالة هذه R:فنقول اàّين،
 ومثل ،منه فيأخذ عنه ا�ضمون \ يرجع ثم يسدد، أنه الضمان مقتÂ ألنه؛ يرجع فإنه الرجوع، ينوي ¤ن إن وأما ا�ت�ع،
 دينا غ�ه عن أدى شخص ½ يع± ز�ة، ³و غ� واجبا دينا غ�ه عن مؤدٍ  ½ وcذلك الكفالة، باب R �ا سيأü الكفيل ذلك
 يرجع فإنه الرجوع بنية ¤ن وºن ،يرجع ال فإنه الرجوع نية بغ� ¤ن فإن ال أو الرجوع بنية يكون أن اإم Hلو ،فال واجبا
  أن مثال فرضنا لو يع±

ً
 ال فإنك الرجوع نية بغ� ¤ن إن:فنقول عنه، وسدد شخص فذهب يسددها، لم أجرة عليه شخصا

 بإذن الضمان عن ´تلف ألنها تفصيل؛ ا�سألة R ¤ن وºن ،وتطا5ه ترجع الرجوع بنية ¤ن تطا5ه،وºن وال عليه ترجع
 أن وأما إذن، بغ� والوفاء الضمان يكون أن وºما بإذن، والوفاء الضمان يكون أن أما صور، فيها يع± ال، أو بإذن والوفاء
 ،وهو ا�سالة هذه أن فلنعرف ا<فاصيل، هذه R اàخول نريد ال ولكن العكس؛ أو إذن، بغ� والوفاء بإذن الضمان يكون

 ¤ن إن وأما ا�ت�ع، بمÕلة يكون وºنما يرجع ال فإنه الرجوع ينوي ال ¤ن ،فإذا ذمته R واجبا حقا غ�ه عن أدى من أن
 هذه R فإنه ذمته، R وجب نذًرا أو، كفارة أو، ز�ة غ�ه عن أدى من أن يع± زÌة ¡و غ~:قال .يرجع فإنه الرجوع ينوي
 بعد؛تعرف Hرجها لم ز�ة عليه #ب فالنا أن تعرف أنت مثال. يرجع لم أو الرجوع نوى سواءً  مطلقا، عليه يرجع ال اqالة
 فالن إ� تذهب أن تنوي وأنت فالن، عن ز�ة أنها نية \ ريال ألف فأعطيته فق�ا ا�سجد R ريال؛فرأيت ألف ز�ته أن

 نية، إ� Öتاج الز�ة ألن ؟ �اذا عليه ترجع ال اqالة هذه R ،فإنك يو:ك لم األمر، هذا R يفوضك لم وهو باأللف، وتطا5ه
 لم اآلن هو لكن ز�ة،نعم ريال ألف فأعطه فق�ا وجدت إذا لك:قال .و:ك أو فوضك لو هو ينوِ  لم عليه وجبت ومن

 أن لك فليس ذلك \ ،وبناء يئاش يستفد لم فهو ذمته، ي�ئ ال فإخراجك ز�ة، هذه أن اإلخراج عند ينوِ  ولم يفوضك،
 sظور ارتكاب أو ذلك، غ� أو ظهار، كفارة أو يم[، كفارة كفارة إنسان \ وجب ،لو الكفارات R كذلك ،عليه ترجع
 عليه؛ ترجع أن نية \ عنه وذ�ت أنت فذهبت ذلك، غ� أو شاة ذبح أو إطعام ذلك، أشبه ما أو اإلحرام، sظورات من

 ينوِ  لم وهو نية إ� �تاج األمر هذا ألن عليه؛ ترجع أن لك فليس يفوضك لم إذا نوى،أما ألنه فنعم؛ فوضك ن¤ إن :فنقول
 ولو حÄ غ�ك عن قضيته إذا نية إ� �تاج أنما اqاصل ا�ذر وcذلك عليه، ترجع حÄ شيئا يستفد فلم ذمته ت�أ فال

  بذلك يستفد لم ألنه ترجع ال فإنك منه، تفويض دون الرجوع نويت
ً
  .نيته لعدم ذمته ت�أ لم حيث شيئا

 )11(ا]لقة 

  :�تويات ا]لقة
  )بعض األحÍم ا�تعلقة فيها /  حكمها  /  تعريفها (الكفالة 

  ـ الكفالة ـ                                         
  . ان والكفالةالرهن والضم: الكفالة من عقود ا<وثيق،وذلك أن عقود ا<وثيق ا�شهورة ثالث

  .يقال تكّفل بكذا، إذا Öمله وال÷م به، بمعÇ ا<حمل واالل÷ام: الكفالة ^ اللغة* 
أن ، وهذا اإلنسان موصوف بأنه رشيد، بمعÇ أن يل÷م إنسانٌ ، ال÷ام رشيٍد، إحضار من عليه حق ما£ لربه:  ^ االصطالح

  .qق، \ حسب االتفاق R عقد الكفالةيل÷م بإحضار شخص ثبت عليه حق ما£، ��ه لصاحب ا
ال،لن : فقلت أنت، ليس م� èء، اترc± وآü �قك غدا: فقال، سدد £ اqق:لو حّل دين لك \ شخص، فقلت u:فمثال

Úتوفي± ح Äك حcه وأنا ال÷م بإحضاره غدا: فقال شخص. أترcأي أنه ال÷م بإحضاره، فهذه كفالة، اتر.  
أما الكفيل ، لضمان ال÷ام باqق نفسه، بمعÇ أن الضامن يل÷م الوفاء باqق إذا لم يسدد ا�ضمون عنها. وليست ¤لضمان



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ١١٣ - 

 

الضمان ال÷ام باqق نفسه، . فهذا هو الفرق ب[ الضمان والكفالة، فهو يل÷م بإحضار الشخص اTي وجب عليه اqق
�عل هذين العقدين، الضمان والكفالة، �علهما R باب والفقهاء بعضهم . والكفالة ال÷ام بإحضار من وجب عليه اqق

والضمان ال÷ام، إما أن يكون ال÷ام باqق، وºما أن يكون ال÷ام بإحضار من ، باب الضمان ،فيدِخل الكفالة:واحد، فيقول
وأما ، عليه اqقباب الو�لة، ويدخل فيها ضمان اqق، وضمان إحضار من وجب :وبعضهم يع� بالو�لة، فيقول، عليه اqق

وا�قصود بأن الضمان ال÷ام ، اqنابلة فجعلوا باب[ أو فصل[، فصال R الضمان، وفصال R الكفالة، وا�سألة اصطالحية
  .بأداء اqق نفسه ،وأما الكفالة فx ال÷ام بإحضار من وجب عليه اqق

قَاَل لَْن {: يه الصالة والسالم ألوالده، بشأن أخيهمواألصل فيها قول اهللا جل وعال، حÍية بما قاu يعقوب عل :حكمها* 
ا آتَوْهُ مَ  mن ُ�َاَط بُِكْم فَلَم

َ
تُن¹ِm بِِه إِالm أ

ْ
َأ
َ
�َن اهللا¾   م¾

ً
ْرِسلَُه َمَعُكْم َح¦m تُْؤتُوِن َمْوثِقا

ُ
 َما َغُقوُل أ

َ
Vَ êْوثَِقُهْم قَاَل اهللا

فهذا ال÷ام ،  بأن يأتوا بأخيهم ،ويردوه معهم ، إال أن يأü أمر ال حيلة ×م فيهفطلب منهم موثقا من اهللا. 44يوسف}َو�ِيٌل 
وبنيام[ هنا ليس ، ولكن قد يَرَُد \ هذا ا�àل ،أن يقال بأن الكفالة ال÷ام بإحضار بدن من عليه اqق. بإحضار ا5دن

  .عليه حق، فليست من الكفالة االصطالحية
وهذا �م، الزعيم يطلق \ ) الزعيم �رم(اqديث اTي سبق معنا R الضمان وهو حديث  من األدلة \ صحة الكفالة

فليس ½ إنسان يستطيع Öمل اqق ، وألن اqاجة قائمة إ� الكفالة، الضامن، ويطلق \ الكفيل، فتدخل فيه الكفالة
  .دى ذلك إ� Öريج ا�اس واالشقاق عليهمفلو لم تَُجþُْز الكفالة أل،نفسه، ولكنه يستطيع Öمل إحضار من عليه اqق 

أو يؤ@ بعبارة تدل \ أنه يُقصد به إحضار الشخص ، لكنها تضاف إ� ا5دن، وتنعقد الكفالة بما ينعقد به الضمان*
ا أو م، أو مل÷م بإحضاره، أو أنا متحمل،أو أنا قبيل بإحضاره ، أو أنا ضامن أن أح�ه، أنا كفيل بإحضاره:نفسه، فيقول
  .أشبه ذلك

خذ:  "قال ا�ؤلف 
ُ
ما لو جاء :مثل،وا�قصود أن يضمن ا<عريف به،هذا يس· ضمان ا�عرفة" به و�ن ضمن معرفته أو أ

ولو ذهبت لم أستطع ، أنا أبيعك، ولكن أنا ال أعرفك: فقال، بع± إ� أجل:أقرض±، أو قال:شخص إ� شخص، وقال
يؤخذ بهذا ،ويكون ال÷امه بتعريفه :فنقول، عرفته ،أو أنا أضمن تعريفك بهأنا أضمن م: فقال شخص، استيفاء حÚ منك

لزم بما لزمه؛يع± �ا حّل اàّين، ذهب صاحب اqق إ� 
ُ
خذ به وأ

ُ
أو با<عريف به ،فإن فعل فقد أدى ما عليه، وºن لم يفعل أ

أو ال أستطيع ،أو ال أعرف عنوانهذهب، وال أعرف اسمه، :أين صاحبك؟ قال:قال،ا�تكفل بمعرفة من وجب عليه اqق
وهذا الشخص، ، فيطالب بالتسديد هو؛ ألنه ضمن ا<عريف به، يؤخذ بما وجب عليه:فنقول، دال<ك عليه، أو ما أشبه ذلك

وهو اTي غّره، فيتحمل ما ي;تب \ ، اTي هو صاحب اqق ،لم يتعامل مع هذا الشخص، إال بناء \ ضمان هذا الشخص
  .ذلك

  ح الكفالة؟م¦ تص
ما لو : مثل، يع± إذا ¤ن R ذمة شخص ع[ مضمونة، فتصح كفا<ه، والكفالة تصح ببدن ½ من عليه ع[ مضمونة ـ

ال أترcك حÄ تأü بها : قال، دع± آتيك بها غدا: قال. ائت بالع[، ال: وقال، فامسك به صاحب الع[، غصب شخص عينا
  .فتصح الكفالة حينئذ، من إحضاره لك غدااترcه وأنا أض: فجاء شخص وقال، اآلن

، أو أن يستأجر إ� أجل ،أو ما أشبه ذلك، كأن يق;ض أو أن يش;ي إ� أجل، وcذلك تصح الكفالة ببدن ½ من عليه دين ـ
  .فيضمن إحضاره عند حلول اàّين أو l Rلس ا<قاÞ أو ما أشبه ذلك
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  :ما ال تصح الكفالة فيه
فمن ذلك أن الكفالة ال تصح ببدن من عليه حد، يع± لو وجب \ ، بيان أمور ال تصح بها الكفالة ثم انتقل ا�ؤلف إ� ـ

اترcوه، وأنا أتضمن أو أتكفل أو ال÷م بإحضاره، إذا أردتم إقامة اqد عليه، :فجاء شخص وقال، إنسان حد ،كحد الزنا مثال
   �اذا ؟فنقول ال تصح الكفالة بذلك، 

وألن ا�قصود من الكفالة أن يل÷م اإلنسان بقيام ، ، ولكن هذا اqديث ضعيف) ال كفالة ^ حد(  ألنه ورد فيه حديث
وهذا غ� متأٍت باqد، فإنه لو لم ��ه فليس �ا أن نقيم اqد \ الكفيل ؛ألن ، ما وجب \ الشخص إذا لم ��ه

وبعض ، أنا أتكفل بإحضاره:كفالة R اqدود ،كأن يقولالكفيل لم �صل منه ما يوجب اqد، وبناًء \ ذلك فال تصح ال
  .أهل العلم أجاز الكفالة باqدود، �ن ¤نت u سلطه ،�يث يستطيع اإلحضار

فُحبس ، وأيضا ال تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لو وجب \ إنسان قصاص إما R ا�فس، وºما فيما دون ا�فس ـ
ال :أطلقوا 6احه ،وأنا أتكفل لكم بإحضاره مÄ ما أردتم، فنقول:اء شخص وقالفج، حÄ يأü موعد االقتصاص منه

ألننا لن نقيم القصاص عليه هو؛ألنه لم Öصل ، يصح هذا، �ا سبق، من أنه لو لم ��ه، فإننا ال نستفيد شيئا من الكفالة
ال يمكن استيفاء ه من ": و×ذا قال ا�ؤلف، هسدد عن:وهذا Èالف ا�ال؛فا�ال إذا لم ٌ�� ا�كفول، قلنا u، منه جناية
  "غ~ ا�ا9

 عقد \ امرأة، وأراد أن تذهب معه، مثًال قبل أن يدخل بها ـ
ً
أراد ، وcذلك ال تصح الكفالة بإحضار الزوجة، فلو أن إنسانا

u أو أنا ال أضمن أو ال ، تلمها اآلنأريد أن اس، ..ال: فقال، نسلمها لك غدا أو نلحقك بها غدا: فقالوا، من أهلها أن يسلموها
ال يصح ذلك، والعلة � ما سبق؛ ألن :فيقول ا�ؤلف، أنا أتكفل لك بذلك: فجاء شخص وقال، أثق بأن تسلموها £

 ، ا�قصود من الزوجة ال يُستو; من غ�ها
ً
إذا لم :اA إال أن يل÷م با�هر، �يث يقول، فالكفيل إذا لم ��ها لم نستفد شيئا

  .فهذا رجع إ� كونه ضمانا، ال إ� كونه كفالة، �وها فأنا ال÷م لك بدفع الصداق�
تعال اشهد م�، : وcذلك ال تصح الكفالة بإحضار الشاهد، فلو أن إنسانا عنده شهادة، فأمسك به صاحب اqق، وقال  ـ

ة؛ ألنه لو لم �� أو لم ��ه ،فإن ال تصح الكفال:فنقول، اترcه، وأنا أتكفل لك �ضوره l Rلس اqكم: فقال شخص
والكفيل ليس شاهدا ،لم �� ، الكفيل لن يؤدي الشهادة ال� سيؤديها الشاهد ؛ألن الشهادة تكون عن علم ومشاهدة

، أنه إذا lن يمكن استيفاء ا]ق من الكفيل صحت الشهادة فالقاعدة ^ هذا. وهكذا R مسائل.. الواقع حÄ يشهد عليها 
l ا�كفول، فإن الكفالة حينئذ ال تصح ؛ألنه ال فائدة من وراء الكفالةو�ذا Ã� ن لم �صل ا]ق من الكفيل إذا لم.  

يعت� أن يكون الكفيل راضيا بالكفالة ؛ألن الكفيل يل÷م بإحضار هذا الشخص، وقد تؤول ، ويعت� رضا الكفيل ـ
أما ا�كفول به ،فال يعت� ، ك ال تصح الكفالة إال من جائز ا<ÔفوTل، الكفالة إ� ضمان ،كما سيأü فال �� \ ذلك

أطلقوا 6اح فالن، أخرجوه من السجن، وأنا ال÷م لكم بإحضاره، فقال :إذا قال، رضاه، ا�كفول بإحضاره ال يعت� رضاه
ال نعت� رضا ا�كفول به، :فنقول، ! ال تل÷م £، أو ال تل÷م ×م ،أو ليس لك وصاية عã ّ، أو ما شأنك R هذا األمر:ا�كفول

وهذا مذهب ا�مهور، ومن العلماء من قال ، وcذلك ال يعت� رضا ا�كفول u ؛ألنه صاحب اqق.وºنما ا�عت� رضا الكفيل، 
  . يعت� رضا ا�كفول u؛ ألن اqق u فاعت� رضاه 

  
   بم ي�أ الكفيل؟
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 تكفل بإحضار شخص فبم ي�أ من 
ً
  :الكفالة ؟ نقول ي�أ بأمور لو أن إنسانا

Q  /وقد مات هذا الشخص ،فسقط إحضاره بموته،ألنه ال÷م باإلحضار،لو مات ا�كفول فإن الكفيل ي�أ.  
كأن ، ي�أ الكفيل بتلف العc ،ال� ُكفل، هذا الشخص، من أجل أدائها ،إذا lن ا�لف بفعل اهللا جل وعال/  /

مها:يكون عنده بهيمة فقال:مثال
{
ـ لو استعار منه بهيمة، \ أن العارية مضمونة مطلقا \ قول ا�ؤلف ـ لو استعار ، £ سل

 :أد}ها £ ا�وم،فقال:منه بهيمة فقال
ً
ال أترcك حÄ تؤديها £ ا�وم ،فأ شخص وتكفل ،ال : فقال، دعها أؤد}ها غدا

ضار الشخص اTي وجبت ا5هيمة R ذمته، أنا أح�ه لك غدا، ما تكفل بإحضار ا5هيمة، تكفل بإح:قال، بإحضاره
ألنها غ� مضمونة عليه، مادام أنها ، فماتت ا5هيمة بفعل اهللا جل وعال، يع± ليست بفعل اآلد.، فإن الكفيل حينئذ ي�أ

لفت بفعل أما إذا ت، تلفت بغ� فعل اآلد. وºنما بفعل اهللا جل وعال، فإنها ال تُضمن، و� بمÕلة ما لو مات ا�كفول نفسه
  .ا�تلف، فإن ا�تلف اTي هو اآلد. يضمن، اآلد.، فإن اآلد. يضمن

م ا�كفول نفسه،أو قال الكفيل/  1
ّ
 أن أحÃه ^ Ñلس ا�قاÒ ،فجاء ا�كفول وحÃ بنفسه،:ي�أ الكفيل بما إذا سل

  .فنقول R هذه اqالة ي�أ ؛ألن األصيل ـ وهو ا�كفول ـ قد أدى ما عليه
R  /م الكفيل ا�كفول بمحل العقد وقد حل ا]قي�

ّ
ح�ه إذا حل اàّين، :يع± اآلن تكّفل قال، أ الكفيل بما إذا سل

ُ
أنا أ

أنا تكفلت لك بإحضاره فخذه واستلمه اآلن، : وقال، و�ا حّل اàّين أمسك به وأ به إ� صاحب اqق، فأنا ال÷م بإحضاره
، ، وال Øر \ صاحب اqق R قبض اqق R اqال، فإنه R هذه اqالة ي�أ الكفيلفإذا أح�ه بمحّل العقد واألجل قد حّل 

وcذلك لو . أما إذا أح�ه قبل حلول األجل ،فإن الكفيل ال ي�أ؛ ألن ا�كفول ال يستطيع استيفاء اqق قبل حلول األجل
كما لو أح�ه ، qق من استيفاء حقهأح�ه عند حلول األجل أو بعد حلول األجل؛ لكن \ حال ال يتمكن صاحب ا

  . "وليس َعّم يد حائلة ظا�ة": و×ذا قال ا�ؤلف، ��ة من u سلطة، يمنعه من أن يستو� اqق، áن وجب عليه اqق
ومÂ زمن يمكن إحضاره فيه، فإن ، حل األجل ولم ��ه الكفيل، لو تعذر إحضار ا�كفول مع اqياة،ا�كفول اآلن & ـ

، يع± لو ¤ن اآلن عليه ع�ة آالف، فحينئذ �ب عليه أداء ما عليه من اqق، ة ا5دنية تنقلب إ� ضمانالكفال
فمÂ الشهر، ولم ��ه مع اإلمÍن، بكونه حيا أو وُجد وقت ، أقرضه ع�ة آالف، وأنا ال÷م بإحضاره بعد شهر:وقال

هذا إذا لم ، 5ه بالتسديد ،ويقول سدد الع�ة آالف أنتيتمكن من إحضاره فيه ولم يفعل؛ فإن صاحب اqق u أن يطا
أنا أضمن إحضاره فقط ،فإن لم أستطع إحضاره ألي سبب ،فإ¨ ال أÖمل اàّين، فإنه R هذه :يش;ط ال�اءة منه، بأن يقول

  ..وبهذا نكون انتهينا من ال	م R باب الكفالة. اqالة ال تنقلب الكفالة إ� ضمان

  )1R( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة

  ) ¦ـ ¥�وطها  /  بعض األحÍم ا�تعلقة فيها /  حكمها  /  تعريفها ( اqوالة 
  ا]والة ـ ـ باب                                      

  .أخرى ذمة إ� ذمة من اqق Öول ألنها ،وذلك ا<حول من مشتقة : وا]والة لغة* 
 تكون بأن وذلك، أخرى ذمة إ� ذمة من اàّين نقل أو اqق أخرى،نقل ذمة إ� ذمة من اqق نقل:االصطالح ^ و�

  يطالب الشخص وهذا، مثال ريال آالف بع�ة شخص تطالب
ً
 ينقل أي ،عليه فيحولك، ريال آالف بع�ة آخر شخصا

  .اqوالة معÇ هو فهذا ،هو يُطا5ه اTي الشخص ذمة إ� ذمته، و� به ُمطا5ا هو كونه من اqق
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  . واإلÊاع السنة:  فيها األصل وا]والة *
حيل ،و�ذا ظلم الغ¹ مطل(  وسلم عليه اهللا صn ا�É فقول السنة أما

ُ
 و�ذا( آخر لفظ و�)  فليحّتل م�ء V أحدكم أ

 من ( أrد وعند الصحيح[ R وهذه)  فليتبع م�ء V أحدكم اُتبع و�ذا(  رواية و�)  فليحّتل م�ء V أحدكم اتبع
حيل

ُ
  .) فليحّتل م�ء Ô Vقه أ

  . با�ملة باqوالة القول \ العلماء وأÊع
  �:قال من ومنهم، اqق تنقل بأنها:قال من العلماء من با]ق؟ ا�طاHة تنقل أو نفسه، ا]ق تنقل � هل :ا]والة أثر أما
  .باqق ا�طا5ة تنقل أنها
  . أخرى ذمة إ� ذمة من باqق ا�طا5ة نقل :قال وبعضهم.  أخرى ذمة إ� ذمة من اqق نقل :قال بعضهم ا<عريف R و×ذا

 ،فالن من عãّ  اTي حقك فاستو� اذهب أو ،فالن \ بدينك اتبعتك أو، فالن \ أحلتك:يقول بأن: ا]والة وتنعقد
  .ذلك أشبه وما �ق هو يطا5ه لشخص
  ،)ا ين وهو(  به وُ�ال ،عليه وُ�ال ،)ُ�تال( u يُقال وقد .ُ�الو ُ�يل:أرÌنها وا]والة
   به ُ�الو عليه ُ�الو ُ�الو ُ�يل: وصيغة 
 فالن \ فأحلت± لتسدد¨ إ�ك أتيت فإذا ،بع�ة ا�اس من زيدا تطالب وأنت ،ريال آالف بع�ة أطا5ك فأنا :وصيغة
  .ذلك أشبه ما أو اتبعتك أو أحلتك لفظ � ال� والصيغة ،هب sُال واàين ،عليه sُال وزيد ،sُال وأنا، sُيل فأنت

  : ب(وط إال تصح ال وا]والة* 
   �اذا؟ .للفسخ عرضة وليس اTمة، R ثابتا ،أي مستقرا كونه ومعÇ مستقرا، دينا عليه ا�ُحال يكون أن:األول ال(ط
 مستقر، غ� عليه الُمحال \ اTي اàّين ¤ن ،فإذا عليه الا�حُ  إ� با�طا5ة با<وجه ا�ُحال يُلزم أن تقتñ اqوالة ألن

مرت فأنا يت�ر، الُمحال فإن يثبت، أال ويمكن ينفسخ أن يمكن
ُ
 السالم الصالة عليه ا�É ألن زيد؛ إ� أÖول بأن أ

  زيدٌ  ¤ن إذا زيد إ� أÖول أن �� مأمور فأنا)  فليحتل م�ء V أحيل من( قال
ً
 زيد ذمة R اTي اàّين ¤ن فإذا ،مليئا

 ،ذلك أشبه ما أو انفسخ أو يثبت لم اqق:قال اqق سدد:u زيد،وقلت إ� ذهبت إذا فربما أت�ر فإن± يسقط، أن يمكن
  .كتابةٍ  مال V ا]والة تصح فال ذلك \ وبناءً 

 ،ويعطي ألف بع�ين نفسه ،يش;ي مقسط بمبلغ السيد من نفسه العبد يش;ي أن عبده،\ مع السيد يتفق أن:الكتابة
   �اذا ؟ كتابة مال \ اإلنسان ُ�ال فال مثال، ألفا شهر ½ سيده العبد
  �اذا ؟ يسقط أن يمكن مستقر، غ� دين الكتابة مال ألن
ز بالرق، ير> أن u العبد ألن   . العبودية \ أب� أن أريد أنا اàين، أسدد ال أنا:ويقول نفسه، وُيعج}
- cا]والة تصح ال ذلكو V ،هذا �ا سبق وقد مستقر، غ� دين ألنه فيه، الُمسلَم السلم R ذلك، السلم، بابcتصح ال و 

يل أن ×ا فليس دين، عليها و�ن ا�هر، ×ا ،وس� بها يدخل ولم عليها، عقد إذا ا�رأة. دخول قبل صداق V ا]والة
ُ
Ö 

 يثبت ال أن الحتمال مستقر، غ� اàخول قبل الصداق ألن الصداق؛ من قكح خذ u وتقول زوجها، \ اàين صاحب
ف أن والحتمال جهتها، من الفرقة ¤نت لو ،فيما بالøية îخول، قبل طلقها لو فيما جهته، من الفرقة ¤نت لو فيما يتََنصàا 
 اثنان تبايع ،فإذا ا²يار مدة ^ ثمن V ةا]وال تصح ال وcذلك، عليه اqوالة تصح فال مستقر، غ� دين فهو ذلك؛ أشبه وما

 ينفسخ فربما مستقر، غ� اhمن ألن اGيار؛ مدة R اhمن \ �يل أن للبائع ،فليس أيام ثالثة مدة اGيار واش;طا سلعة،
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 لو كما مستقرا اàّين ¤ن إذا أما ا�ستقر، غ� اàّين \ اqوالة صور من صور وهذه ،وهكذا اhمن يثبت فال ا5يع، عقد
 اqوالة فإن ذلك، أشبه ما أو اGيار، مدة انتهت وقد مبيع ثمن ¤ن أو فيها، ا�نفعة استوفيت قد أجرة ¤ن أو قرض بدل ¤ن
R ال هذاqصحيحة ا .  
 دين ال شخص \ اqق، u من اqق، عليه وجب من أحال يع± "وÌلة فÈ عليه دين ال من V أحاU و�ن" :ا�ؤلف قال _

 و�لة فهذه بمال، زيدا تطالب ال وأنت زيد، \ فحو<± سدد،:لك وقلت إ�ك فأتيت ريال، آالف بع�ة أطا5ك عليه،أنا
  ماذا ؟ R و�لة.

 وا]والة" قالوا ،زيد إياه أقرضك áا حÚ زيد،واستو� من لك اق;ض أن R و:ت± كأنك بمعÇ االق;اض؛ R و�لة � قالوا
V Uمال لإلنسان ¤ن أو حق إلنسان ¤ن إذا "^ االستيفاء إذن الوقف أو ا يوان ^ ما R يوانàا.  

 اàيوان، يس· السجل وهذا تسجل، ¤نت ا�ال، بيت من للناس تُعطى ال� األعطيات ¤ن قديما، ¤ن ما:باàيوان ا�قصود
 اهللا رÞ عمر دوîن ا�اس ك0 فلما ا�اس، لقلة وذلك م،وأعطياته ا�اس أسماء �B ديوان هناك ليس األمر أول R ¤ن
 فإن السنة، من مع[ بوقت جاء أو مال، ا�ال بيت R صار ،فإذا واستحقاقاتهم ا�اس أسماء فيه وسجلت اàواوين، عنه

 بيت R حق لإلنسان ¤ن فإذا اàيوان، هذا R مرصود هو ما حسب \ ا�ال بيت من وأعطياتهم حقوقهم يعطون ا�اس
 لتولة عمال أ ز مثال مقاول ،مثل مستقر ثابت دين هذا ا�ال بيت يطالب و�ن عمال أ ز ليس:دينا؛فمثال وليس ا�ال
 األمر و� يعطيها ال� لألعطيات بالنسبة لكن ثابت؛ حق هذا ألن حوالة؛ هذه ا�ا�ة مثال، وزارة \ شخصا حّول ،ثم

عطيات هذه ذلك، أشبه ما أو با�ناخ أو �هةبال اآلن يعرف ما مثل للناس،
ُ
 لو� ألن ا�ال؛ بيت \ مستقرة ديون ليست أ

 من ا�وع هذا \ شخصا حّولت بها،فإذا القيام عن ا�ال بيت عجز إذا أو ،ذلك R ا�صلحة رأى إذا يقطعها أن األمر
عطيات،

ُ
 \ أحولك أنا:£؛قال سدد:فقال �ق، يطا5ه شخص ءسنة، وجا ½ نهاية R مثال؛يستلمها �هة u إنسان يع± األ

 وال عنه، تستو� بأن لك أذن الشخص هذا ¤ن يع± االستيفاء، R إذن هذه :،فنقول السنة نهاية R استلمها ال� ال�هة
 استقرار ا�عت� وºنما !فيه ا�ُحال اàين استقرار يعت� وال مستقر، غ� اàّين ألن ال، اqق، من ذمته ت�أ �يث حوالة تعت�
 اàخول قبل زوجته الزوج أحال إذا فمثال ي�، ال ذلك ألن استقراره؛ يعت� ال فإنه فيه ا�ُحال اàّين أما عليه، ا�ُحال اàين

 أن لو يع± شخص، \ ثابت u دين \ الزوجة حّول والزوج به، sُال هذا اàخول، قبل الصداق هو اآلن اàّين صح، يع±
 \ ،فحّو×ا ريال آالف ع�ة ا�هر ×ا ،وس· بها يدخل ولم امرأة \ عقد ثم ريال، آالف ع�ة شخصا أقرض الزوج

 اàخول قبل الصداق هو اTي به، ا�ُحال اàّين لكن مستقر؛ هذا عليه، ا�ُحال اàّين فعندنا منه، اق;ض اTي الشخص
 العبد يش;ي أن \ العبد مع السيد اآلن، اتفق أحال السيد اTي هو �Íتبا أن لو كذلك،ي� ال هذا مستقر، غ� ،دين
عطيك:ألف ريال،وقال بع�ين السيد من نفسه

ُ
 شهرا شخص عند وعمل العبد العبد،ذهب يقوu ريال، ألف شهر ½ أ

 أجرة، عليه فا�ُحال ل،ريا بألف شهرا عنده عملت فقد الفال¨، الشخص \ أحيلك أنا للسيد العبد قال ثم ريال، بألف
 ا�Íتب من السيد يطلبه ما هو اTي به الُمحال لكن مستقر؛ دين وهو العبد عمل و� منفعة، عليه ا�ؤجر استو� وقد
األول  ال�ط هذا. هذا ي� ال مستقر غ� دين به فا�ُحال مستقر، دين ا�ستأجر من ا�Íتب يطلبه وما مستقر، غ� دين
  . عليه الُمحال يناàّ  استقرار وهو

  �اذا؟ عليه الُمحال واàّين به ا�ُحال اàّين يع± ،اّ ينc اتفاق ا]والة صحة bوط من:  اhا9 ال(ط
  : أمور R يتفقا أن البد:قالوا
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Q  / ين ¤ن فإذا:ا�نس ^ يتفقا أنàّي اTين يكون أن فالبد دنان�، به أطا5ك اàّي اTزيدا، به تطالب ا Tهو يا 
 أطا5ك كنت لو ذلك ومثل ،حينئذ اqوالة تصح فال بدنان�، أطا5ك وأنا بدراهم، تطا5ه كنت لو أما دنان�، عليه الُمحال
 أو استيفاًء، كونها من انقلبت ألنها يصح؛ ال ذلك فإن مثال، مÔية ¬نيهات تطا5ه شخص \ فأحلت± سعودية، برياالت
 الرياالت بدل أعطيت± أو دراهم، اàنان� بدل فأعطيت± بعت±، اآلن كأنك فصار بيعا، ونهاك ،إ� اqق الستيفاء طريقة

  . األول ال�ط هذا وهكذا جنيهات،
 ¤نت لو أما بم�وبة، م�وبة أو بصحاح، صحاح تكون أن فالبد بمكÎة، ¤لصحاح:قالوا الوصف ^ يتفقا أن /  /

 نقود:منها قديما ا�قود ألن قديما؛ ا�قود \ يصدق وهذا يصح، ال فهذا بةم�و غ� بنقود م�وبة أو بمكÎة صحاح
 السلع 5عض يناسب منه ا�زء يكون حÄ أجزاء؛ إ� يكÎونه اàرهم R مثال ¤نوا ،يع± مكÎة نقود:صحيحة،ومنها

 أجزاء إ� و�زئونه كÎونهفي ،قيمة ذات نفسها ا�ادة ألن كÎ؛ لو حÄ قيمة فله فضة، من درهم فضة، من هو ،يع±
 اàينار، قيمة ،أو اàرهم قيمة تبلغ ال السلع بعض تكون قد السلع، بعض قيمة الصغ�ة األجزاء هذه تناسب حÄ صغ�ة؛
  . الوصف R عليه الُمحال واàّين به الُمحال اàّين يتفق أن البد أنه ا�قصود ا<كس�، إ� فيلجئون

 بع�ة أطا5ك عليه،فأنا الُمحال اàّين حلول لوقت به،مطابقا ا�ُحال اàّين حلول وقت يكون ،بأن بالوقت االتفاق /  1
 صفر واحد Ö Rّل  آالف ع�ة \ أحلت± لو أما sرم، واحد Ö Rّل  آالف ع�ة \ فتُحيل± sرم، واحد Ö Rّل  آالف

  . ذلك يصح فال sرم، واحد قبل يع± قبله، أو ذلك بعد أو
R  / يل± آالف، بع�ة أطا5ك فأنا القدر ^ االتفاق

ُ
Ö \ شخص \ أحلت± لو ،أما آالف بع�ة أنت تطا5ه شخص 

  .ذلك يصح فال آالف، بتسعة تطا5ه
  . القدر و� الوقت و� الوصف و� ا�نس R األربعة األمور هذه R االتفاق من البد إذا
 ،فتخرج الفضل فيها ا�طلوب لصار االختالف، مع ُجو}زت فلو ¤لقرض، إرفاق هاألن:قال بتعليل، ال�ط ×ذا علل ا�ؤلف 

 آالف، بع�ة أطا5ك أنا يع± ا�اس، مع ا<عامل وتسهيل واإلحسان لإلرفاق �عت اqوالة يقول يع± موضوعها، عن
 \ هو إنما تطا5ه، اTي أنت ،وºنما زيد أطالب ما أ¨ مع زيد، إ� أÖول بأن ألزم فكوå £، تُسدد اTي أنت أنك األصل
 أو õتلفا الوقت يكون أو õتلفا ا�نس يكون ،بأن الفضل مع ُجو}زت فلو بينهم، ا<عامل وتسهيل با�اس، اإلرفاق وجه

 اإلرفاق بها قصدي أكون ما بدل أ¨ بمعÇ الفضل، منها ا�طلوب لصار õتلفا، الوصف يكون أو õتلفا القدر يكون
 من فانتقلت به، أطا5ك اTي اàّين من أك0 منه سآخذه اTي اàّين ¤ن إذا لكن زيد؛ إ� أÖول أقول أنا سان،واإلح
 أي مطلقا، ذلك منع من العلم أهل فمن،  العلم أهل ب[ خالف sل ال�ط ،وهذا معاوضةً  كونها إ� وºحسانا إرفاقا كونها
 أعلم واهللا يظهر وا³ي، بعضها R أجازها من ومنهم ا�ذكورة، األربعة وصافاأل هذه من èء R االختالف مع اqوالة منع
 أنا:مثال ،ذلك أشبه ما أو ا�سا�ة وجه V اإلسقاط،أو وجه V ذلك lن إذا حرج، فال âوازها قيل لو الصور بعض أن

سقط وأنا زيد، \ فتُحيل± بتسعة، زيدا تطالب ،وأنت آالف بع�ة أطا5ك
ُ
 أر> أنا:أقول أنا حرج ال فهنا ألف، عنك أ

سقط آالف، تسعة زيد من آخذ أن
ُ
  عنك وأ

ً
 أسقطت أ¨ جهة زيد؛ومن \ Öولت أ¨ جهة من جهت[، من sسن ،فأنا ألفا

،فهذه عنك
ً
 ذاوبه األمر، هذا R ال	م إلطالة يتسع ال وا�جال مناقشة، sل فx الصور بقية وأما ،فيها حرج ال الصورة ألفا
  . أÊع[ وصحبه اu و\ sمد نبينا \ وسلم اهللا وصn اqلقة هذه انتهت تكون
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  )10( ا]لقة
  :�تويات ا]لقة

  .بعض ا�سائل فيها /  األثر ا�;تب عليها  /  اqوالة  �وط تتمة
 الفاضل، يؤثر وال: قال،الوقت و� القدر و� ا�نس و� الوصف R اàين[ اتفاق وهو اhا¨ ال�ط سبق فيما ا�ؤلف ذكر
 R جانب أو به الُمحال جانب R أكان سواءً  الزائد، الفاضل يؤثر فال األربعة، األمور هذه R متفقان اàّين[ أن مادام

 أطا5ك أنا ،âسة \ ع�ة من Èمسه أحال  "صح �سة V ع(ة من áمسة أحال فلو"  :ا�ؤلف فيقول ،عليه الُمحال
 ذمتك، R يب� زيد؛وا5اû بذمة ال� اGمسة ،\ الع�ة من Èمسة أحولك:£ ،فقلت Èمسة زيدا تطالب أنتو بع�ة،

 ،صح ع(ة من �سة á Vمسة أحال لو و�ذلك القدر، R متفقان عليه والُمحال به الُمحال اàّين ألن حينئذ؛ حرج فال
Çمسة، أطا5ك أ¨ بمعÈ تطالب وأنت  

ً
 ذمة R ال� الع�ة من âسة \ ذمتك، R ال� باGمسة فحو<± بع�ة، زيدا

يِْن  اàين[ ألن ذلك؛ ي� ال فهنا زيد، َ
î
Tوالة وقعت عليهما أو وقع اqمتفقان ا R ،والفاضل ا�قدار ûبا \ uلربه حا 

 الُمحال ذمة إ� ا]ق نقلت bوطها اجتمعت بأن ا]والة صحت و�ذا :ا�ؤلف قال عليه، الُمحال أو الُمحيل ¤ن ،سواءً 
 أو �طل تعذر أو ا]ق استيفاء أمكن سواءً  Ôال ا�ُحيل V الرجوع الُمحتال يملك فال ،ا]والة بمجرد الُمحيل وبرئ عليه
ه سوف ألن،ألن �وط اqوالة لم تكتمل بعد�اذا؟ ا�ؤلف قّدم هذا ال	م واألوä به أن يؤخره  ـ، غ~ها أو موٍت  أو فلٍس 

Tا سنس� \ ما سار عليه ا�ؤلف؛ ألن فهم ، ولكنه قّدم األثر ا�;تب \ اqوالة قبل تتمة ال�وط،يذكر بقية ال�وط 
 و lتمعة �وطها ¤نت بأن اqوالة، صحت إذا أنها :ا]والة V مoتب األثر إذاً  ا�سألة ال يتوقف \ فهم ال�وط ـ

 \ فحو<± بع�ة، زيدا تطالب وأنت بع�ة أطا5ك عليه،أنا الُمحال ذمة إ� الُمحيل ذمة نم اqق تنقل فإنها موجودة،
 ذمتك وت�أ زيد، ذمة إ� ذمتك من اqق ينتقل فحينئذ بعضها، وسيأü منها شيئا سOى ال� ال�وط واجتمعت زيد،

 بسبب أو زيد موت بسبب إما أتمكن؛ لم أم دزي من اqق استيفاء من تمكنتþً ،سواء عليك أرجع أن £ وليس باqوالة،
 £ سدد:u وقلت زيد، إ� وذهبت ال�وط، واجتمعت زيد \ ،حو<± األسباب من ذلك بغ� أو فلسه بسبب أو áاطلته
 وقت ¤ن مال، عنده يكن لم أفلس ،أو áاطالً  فصار حاu تغ�ت ثم áاطل، غ� اqوالة وقت R ¤ن حاu، ،تغ�ت فماطل
 سبقت ال� � ا�سألة هذه ،عليك أرجع ال اqالة هذه R مات،فإن± أو أفلس اqوالة بعد ولكنه مال، صاحب اqوالة
  .؟ به ا�طاHة تنقل أو ا]ق تنقل ا]والة هل مسألة ،و� ا�اضية اqلقة R إ�ها اإلشارة
) فليتبع م�ء V أحدكم اُتبع و�ذا( :وسلم عليه اهللا صn ا�É بقول ذلك \ ويستدلون اqق، تنقل أنها \ ا�مهور
  ،�م وهذا

ً
  بأن( ذلك \ ويستدلون عليه، يتحول بأن مأمور فهو مãء، عليه الُمحال ¤ن إذا الُمحال إذا

ً
 سعيد جد وهو َحَزنا

 عã يع± عليه، الُمحال فمات دين، عليه اهللا رÞ طالب أÝ بن عu \ ã ¤ن أنه جده، عن ورÞ اهللا، رrه ا�سيب بن

Þل عليه اهللا رîإ� َحَزن فرجع الشخص، هذا فمات شخص، إ� َحَزنا حو ãأن يريد ع ñمنه،فقال يقت ãع u: اخ;ت 
  .حزم ابن رواه) وسيلة أو طريق علينا اآلن لك ليس ،يع± اهللا أبعدك علينا
 \ ويستدلون عليه، ا�ُحال من اqق استيفاء عن عجز إذا مافي ا�ُحيل، \ يرجع أن للُمحال أن إ� العلماء بعض وذهب
ين يعود:،قال مفلسا مات إذا عليه الُمحال R:قال ،أنه عنه اهللا رÞ عثمان عن روي بما ذلك îàليس( الُمحيل ذمة إ� ا V 
  .وا×الك الفوات هو وا<وى)  مسلم تَِواً  امرئ مال
 رجعنا يفعل لم وºن فذاك، فعل ،فإن اqق وفاء R الُمحيل مقام عليه الُمحال يقوم أن لةاqوا من ا�قصود بأن:أيضا وقالوا_ 
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  .ابتداءً  اqق عليه وجب اTي الُمحيل، وهو األصيل، إ�
 \ تسهيل لالستيفاء، وسيلة وضعت وºنما ذمة، إ� ذمة من اqق تنقل �يث اTمم، <عدد توضع لم اqوالة بأن:وقالوا _

 اqق عليه وجب من إ� يرجع فإنه وºال نعمت، و فبها عليه ا�ُحال من يستو� أن الُمحال أمكن فإذا بهم، فقاور ا�اس،
 الُمحيل، إ� يرجع أنه عليه، الُمحال من ا]ق استيفاء عليه تعذر إذا الُمحال بأن ،القول قوي القول وهذا ا�ُحيل، وهو أوال
 إذا:قال اTمة، براءة إ� يتطرق ولم با<حول، أمر فهو اqديث وأما الُمحيل، ذمة من اqق يُسقط ما يوجد لم ألنه قوي؛ قول
  .ا�ُحيل ذمة براءة \ يتøم لم فليحتل؛لكنه:مليئ فليتبع،وقال \ اُتبع
  .ثبوته R نظر إ� �تاج:فأوال:عنه اهللا رÞ عã أثر وأما 
 يُرجع ،فإنه اختلفوا إذا فالصحابة عنه، اهللا رÞ عثمان اجتهاد وهو آخر، باجتهاد قوبل وقد اجتهاد، هو يع±:اhا¨ واألمر 

حه بما ويؤخذ األخرى، األدلة إ�  جانب تقوي أنها وجدنا ال�يعة، R العامة القواعد إ� نظرنا وºذا األخرى، األدلة تُرَج}
  . ت�أ ال الُمحيل ذمة وأن ا�حيل، \ يرجع أنه يه،عل الُمحال من حقه يستو� أن الُمحال \ تعذر إذا أنه وهو اhا¨، القول

 أو تأجيله أو تعجيله أو القدر أو الصفة ^ دونه أو ا]ق، من خ~ V عليه والُمحال الُمحتال ترا0 و�ن:قال طيب -
  .الوقت و� القدر و� ا�نس و� الوصف R اàّين[ اتفاق اش;ط أن للمؤلف سبق،جاز عوضه
 \ وزيد أنا ف;اضيت زيد، \ فحو<± آالف، بع�ة زيدا تطالب وأنت آالف، بع�ة أطا5ك أنا والة،اq حصلت اآلن
 أنا.  �وز ذلك فإن عنه، معاوضة أو ،األخرى االتفاقات ،من ذلك شابه ما آو تأجيله أو تعجيله \ أو دونه اqق،أو من خ�
 بع�ة يطا5ك وهو آالف بع�ة أطا5ه أنا فالن، حول± قد:وقلت يدز إ� زيد،ذهبت ذمة إ� ذمتك من حÚ انتقل اآلن

 تسعة أعط± ألف، من أبرئتك أنا:فقلت.آالف تسعة ألف؛وخذ من أبرئ±:فقال آالف ع�ة تقضي± أن أريد واآلن آالف،
 ألف، ع� إحدى أو أعطيك تستأهل لك اqق مادام:قال لو كذلك معه، الُمحيل أيها أنت فعلت لو كما حرج، ال آالف
  . )قضاءً  أحسنكم خيار�م أن( qديث حينئذ حرج، ال منه فأخذت آالف، ع�ة بدل
 واحد Ö Rل آالف بع�ة تطا5ه sرم؛وأنت واحد Ö Rل آالف بع�ة أطا5ك أنا اqق، تعجيل \ اتفقنا لو كذلك-

 حلول قبل اqق أنت قدمت لو كما مانع، ال ن،اآل حقك خذ :باqوالة،قال وأخ�ته اqجة ذي واحد R إ�ه sرم؛فذهبت
 R حرج فال سنة أو أربعة أو أشهر ثالثة بعد اqق تعطي± بأن أو سعة R أنت:u قلت �يث ا<أجيل، \ تراضينا ،أو أجله
 ف،آال الع�ة بدل سأعطيكها سيارة عندي ولكن آالف، ع�ة عندي ليس أنا زيد :قال لو ،كذلك عوضه ،أو اqال هذه
gفيه حرج وال سائغٌ  ذلك ف .  

 لو ،كما فيه حرج ال فهذا عليه والُمحال ا�ُحال ب[ اتفاق من �صل ما أما اqوالة، وقت R االتفاق يكون أن هو ال�ط
  . عليه الُمحال مع نفسه اqق صاحب اتفق

 ألن اhالث؛ ال�ط هو هذا الُمحيل، ضار أي "رضاه ا]والة لصحة وُيعت�" :ا�ؤلف قال :ا]والة bوط من اhالث ال(ط
 بع�ة أطا5ك أنا:فمثال.عليه الُمحال جهة من اàّين يؤدي أن يلزمه وال رضاه ،فيش;ط اqق عليه ثبت اTي هو الُمحيل

  تطالب آالف،وأنت
ً
 ليس رضاك، بدون تطا5ه أنك \ ،بناءً  منه حÚ وآخذ زيد إ� أذهب أن £ آالف،ليس بع�ة زيدا

  . أنت تر> أن البد ،بل ذلك £
 إذا فإننا اàّين[ اتفاق وهو اhا¨ ال�ط: ال�ط هذا عن يغ± قد عليه، والُمحال به با�ُحال أي با�ال العلم :ال(ط الرابع

  . با�ال[ علمنا إذا إال بالقدر اتفاقهما نعلم أن يمكن ال فإنه بالقدر، يتفقا أن البد إنه:قلنا
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 ما وهو السلم، فيه يصح ما هو اTمة، R مثله يثبت اTي واàّين ا³مة، ^ مثله يثبت ßا اّ ين يكون أن :ا²امس ال(ط
 وصفه، ينضبط áا من وغ�ها وا�زرو�ت وا�عدودات وا�وزونات ا�كيالت من السلم، باب R �ا سبق ،كما صفاته تنضبط
  . عليه الرجوع ويمكن
 أن للمحيل ألن عليه؛ ا�ُحال رضا يُعت� وال ،اqوالة �وط � هذه. ا�Þف جائز يلا�حُ  يكون أن :السادس ال(ط
 بع�ة زيًدا تطالب وأنت آالف، بع�ة أطا5ك أنا الوcيل،بمعÇ مقام الُمحال أقام وقد، وبوcيله بنفسه حقه يستو�

 لك إذا نعم، :كذلك؟ ا�واب أليس ،زيد من حقك يقبض شخصا توó أن ،ولك بنفسك زيد من تستو� أن لك آالف،أنت
 فالنا إال أعطي ال أنا:ويقول يمتنع، أن لزيد ،وليس منه وأقبض زيد إ� فأذهب الوcيل، مقام ا�حال، أيها أنا تقيم± أن

  . منك حقه قبض R مقامه أقام± فالنا:أقول فأنا باqق، يطا5± اTي
 اهللا صn ا�É ؛ألن يُلزم ال فإنه مãء، غ� \ اqوالة ¤نت إذا مãء؛أما \ اqوالة ¤نت إذا الُمحال رضا يُش;ط ال كذلك
 ذهب ،و×ذا مãء \ اqوالة ¤نت إذا باqوالة مأمور وهو)  فليحتل م�ء Ô Vقه أحدكم أحيل إذا( :قال وسلم عليه
 يمتنع، أن u وليس يتحول أن لُمحالا \ �ب فإنه مãء، \ ¤نت إذا اqوالة أن إ� العلم، أهل من Êاعة

 \ د�ل يدل أن إال الوجوب، \ تدل أنها ال�ع أوامر R واألصل أمر وهذا ،"فليحتل" اآلخر واللفظ"فليتبع"للحديث
  . اqوالة يرفض أن للُمحال فإن مãء غ� \ اqوالة ¤نت إذا أما الوجوب، مقتÂ عن �فها
   .يتحول أن الُمحال \ ،وجب مãء \ ¤نت إذا والةاq اآلن، ا�ãء هو من طيب
  .وبقوu وببدنه بماu القادر هو ا�ãء أشياء، بثالثة وببدنه وبقوu بماu القادر هو: قالوا ا��ء؟ ا��ء هو من
Q  /  / قادرا كونه أما Uيكون فبأن :بما  

ً
 يكون أن ا�قصود ليس ،اàّين و اqق بتفاوت يتفاوت وهذا.  اqق وفاء \ قادرا

 مليونا اàّين ¤ن إذا، مãء فهو آالف، ع�ة يملك عليه ا�ُحال و�ن آالف، ع�ة اàين ¤ن إذا ،ال ..غنيا  أو تاجرا
  يملك عليه وا�ُحال

ً
  يعت� ال فإنه مليونا واàّين ألف مائة ثمان يملك ¤ن إذا لكن ،مãء فهو مليونا

ً
 األمر هذا. مليئا

  .األول
 ال أنه �يث وا<أخ� التسويف � ؛وا�ماطلة áاطال يكون ال أن بقوu بقدرته وا�قصود: بقوU قادرا يكون أن /  /  /

ñق يقqنما اºاطال ¤ن فإذا ذلك، أشبه وما القادمة، السنة القادم، الشهر غد، بعد غدا يسوف بسهولة،وá أن فللمحال 
  ألنفالن؛ \ أÖول ال أنا:ويقول يرفض،

ً
  . بسهولة اqق يقñ ال لكنه السداد؛ \ وقادر غ± أنه صحيح فالنا

 ال ¤ن فإن،التسديد من امتنع إذا اqكم، lلس إ� إحضاره يمكن أن بذلك وا�قصود :ببدنه قادرا يكون أن /  /  1
 يعت� فال منه، ومÍنته u، اqق صاحب تقدير بسبب أو ،سلطته بسبب إما اqكم، �جلس إحضاره يمكن
 ال و�ن ريال، آالف بع�ة األم� أطالب أنا:وقلت األم�، \ فأحلت± ريال، آالف بع�ة أطا5ك أنا كنت إذا:فمثال،مليئا

 وºن األم�:وأقول أرفض، أن ،فã اqكم lلس إ� أح�ه أن يمكن± ال حÚ، £ يسدد أن األم� رفض لو فيما يمكن±
 مãء غ� فيعت� اqكم، lلس إ� أح�ه أن وال،أشتكيه أن أستطيع ال لك± ا�ال؛ حيث نم التسديد \ قادرا ¤ن

 أÝ إ� Öيل± ،كأن عندي مÕلة و قدر u أن باعتبار اqكم، lلس إ� إحضاره يمكن± ال ¤ن إذا كذلك ،£ ،بالنسبة
 إن هب ؛ألنه ا�ماطلة بعدم ومعروف السداد، \ ادراق األب ¤ن ،حÄ ولو مãء غ� \ ،حوالة األب \ فاqوالة، مثال
àلن الوا ñق، يقqيطا5ه ولن يشتكيه لن ابنه فإن ا R والة ،ذلك أشبه وما ا�حكمةqء غ� \ حوالة تعت� عليه فاãم.  

  ،جعير أن u اqالة هذه R فإنه باqال، ��ا يكن لم وا�ُحال مفلس، شخص \ اqوالة ¤نت إذا -
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 الفلس ألن حينئذ؛ أرجع أن ،فã مفلس أنه £ تب[ ،ثم مãء أنه أتوقع كنت وأنا ا�اس، من زيد \ فالن حول± يع± 
 فإن ا�فلس، \ باqوالة ا�حال يرَض  لم إذا هذا اGيار، باب R معكم مر كما اGيار، به يثبت العيب؛والعيب بمÕلة
Þفليس ر u رحم والُمحال ا�اس، من زيد \ أحال الُمحيل أن لو ،يع± لرجوع ا  

ً
 اqوالة وسأقبل به سأرفق أنا:،وقال زيدا

 لو كما فهو باqال، علمه مع عليه باqوالة رÞ ألنه يرجع؛ أن u فليس يرجع، أن أراد ذلك بعد ثم ،مفلسا ¤ن ولو عليه
  .يرجع ال اqالة هذه R فإنه بالعيب، علمه مع ا�عيب اش;ى

حيل لو وcذلك، تبطل اqالة هذه R اqوالة فإن اhمن به ثبت اTي ا5يع بطل ثم بثمن أحيل لو اqوالة مسائل من أيضا -
ُ
 أ

 اhمن،واhمن ثبوت \ فر� اqوالة ألن ؟ �اذا تبطل اqوالة ،فان عليه الُمحال اhمن به ثبت اTي ا5يع بطل ثم ثمن \
 ا�سائل أهم \ أتينا قد نكون وبهذا اqوالة، فتبطل ذلك \ وبناءً .اhمن بطل ا5يع، فسد ا5يع،فإذا صحة \ فرع

  .اqوالة بباب ا�تعلقة

  )1ò(ا]لقة 
 ـ باب الصلحـ 

  :�تويات ا]لقة
  )أنواعه /  lاالته  /  طريقته  /  حكمه  /  تعريفه ( الصلح 

  .قطع ا�نازعة :^ اللغة /  تعريفه* 

 ،ب[ شخص[ أو أك0 ةهناك خصوم نه إذا ¤نأبمعÇ .توصل بها إ� إصالح ب[ متخاصم[معاقدة يُ  : ^ االصطالح
  . هو الصلح،إ� الصلح ب[ ا�تخاصم[  توصل بهفهذا العقد اTي يُ  ،Êاعة من ا�اس

  :حكمه واألدلة* 
  :ومن ذلك ،م[ بهالقائ و� مدح،كث�ة R ال;غيب فيه  نصوص تجاءو ،الصلح م(وع ومرغب فيه

ِ̂ َكثٍِ~ م¾ن{:قول الرب جل وعال .¥ وْ  الm َخْ~َ 
َ
ْو َمْعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َْواُهْم إِالm َمْن أ

m
 %¥¥ النساء}.إِْصالٍَح َنcَْ ا®mاِس  "

ٌة َخافَْت ِمن َنْعلَِها{:وcذلك قول اهللا جل وعال .¦
َ
 فَالَ  َو�ِِن اْمرَأ

ً
ْو إِْعَراضا

َ
ن يُْصلَِحانُُشوزاً أ

َ
َح َعلَْيِهَما أ

ْ
بَْيَنُهَما   ُجَنا

ُح َخْ~ٌ 
ْ
ل êَوالص 

ً
حا

ْ
 .وهذا أمر �م أن الصلح خ�  Û¦¥لنساءا} ..ُصل
$.   Éومن السنة قول ا��) : 

ً
  حّل أ الصلح جائز بc ا�سلمc إال صلحا

ً
 ).م حالالً أو حرّ  حراما

%. Éوأصلح ،ح[ حصلت بينهم خصومة ،بن عوف و عمرفأصلح ب[ ب± ،أصلح ب[ ا�تخاصم[  � وثبت أن ا�
 .وغ� ذلك ةحصلت بينهم خصوم �ا ،ب[ Êاعة من ا�هاجرين واألنصار

وفيه  هÚيرواه ا5)نن فصل القضاء يورث الضغائإف ،ح¦ يصطلحوا وا ا²صومردّ (:نه قالأ � ورد عن عمر  .©
، حنشيئا من اإل قد يوجد،كذا و\ فالن كذا لفالن:ن يقولأب ،ن يقñ القاÞأب،فصل القضاء  يع±،انقطاع

ن حصل توافق بينهم دون أب ؛ب[ ا�اس ولكن إذا حصل الصلح،وقد تستمر مدة طويلة  ،واألحقاد R ا�فوس
� األلفة ب[ �º ا�ودة وºو قرب إ� االجتماعأن ذلك يكون إف ،عن èء ن يتنازل هذا عن èء ويتنازل هذاأب،فصل
  .ا�اس

  :لصلح V ا²صومعرض ا* 
 ليس عرض الصلح \ اGصوم sمود
ً
بل قد  ،قد يتوسع R عرض الصلح \ اGصوم ن بعض القضاةوذلك أل ،R ½ حال ا
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  ..، وهذا ليس sمودا \ ½ حال� الصلحإبعض اGصوم  ئلجِ يُ 
  :فمن ذلك،جد ما يقتضيهمد إذا وُ وºنما ُ� 

 إذاوهلة يعرض الصلح  فهو ليس �جرد أول ،عد أن مg ال(ع وا�أملب ،لة ملتبسة عند القاÒأا�س إذا lنت .¥
ن وجه اqق فيها أ وأ ة، أنها مشøفإذا استو; دراستها وتبّ[  ،لةأبل ينب� أن يدرس ا�س ،متأنيةً  لة دراسةً ألم يدرس ا�س

 . ه أمر قاطع يستطيع به فصل القضاءألنه ليس عند ؛\ اGصوم فهنا ينب� R u هذه اqالة أن يعرض الصلح ،اهرظغ� 

¦.  ُ أن يoتب V فصل القضاء  ذا غلب V ظن القاÒ،إ(ع فيها عرض الصلح V ا²صومأيضا من الصور ال� ي
هذه R  من فصل القضاء ةأو خÍ الفتن،فضل ومÍنه أصحاب و�نت ب[ قرابات وذوي رحم أو،تطول اً أحقاد

 لكن  ؛حالصل فهنا ينب� أن يعرض،لةسأا�

 أما إذا ¤ن وجه اqق بيّ .لجئ ا�اس إ� ذلكال يُ      
ً
عرض الصلح بعد بيان وجه  نوº ، وجه اqقبّ[ أن يُ  فينب� للقاÞ، نا

يكون  ن صاحب اqق؛ألفهذا ×م ،مع بيان وجه اqق ،ف;ا> اGصوم \ الصلح،اqق  اqق وا�ستحق ومن عليه
 .حينئذ قد تنازل عن èء من حقه

ة،وا5عض يرى أن الصلح أسهل هم إ� الصلح بكل حالؤو�ºا ،الصلح \ اGصومض نه ال ينب� ا<وسع R عرأفاqاصل 
وتعامل ½ ،موقعه  بل ينب� أن يÕل ½ أمرمن دراسة القضية، فيُلجئ اGصوم إ� الصلح،فال ينب� ا<وسع R هذا األمر، 

  . من اGصومات \ حسب ما تقتضيه ةحال
  :Ñاالت الصلح* 

  :الصلح Ñ Uاالت كث~ة فمن ذلك
  .هاء R باب ا�هادقعليه الف موهذا يتø ،هل اqربأو الصلح ب[ ا�سلم[ _
  .ا�5 وهذا يتøم عليه العلماء R قتال أهل ،الصلح ب[ أهل العدل وأهل ا�5 _
       م عليه الفقهاء R باب وهذا يتø ،اآلية كما R ،الصلح ب[ زوج[ خيف الشقاق بينهما _
  .أيضا قد �صل فيها الصلح ،كث�ة ا�ةاGصومات غ� ا� وأنواع أخرى من أنواع ،ا�Íح   
   وأما أنواع الصلح األخرى  .وهو ا�قصود R هذا ا5اب ،الصلح R األموال ومن أنواع الصلح _
 . فليست مقصودة R هذا ا5اب   

 : وعcالصلح ^ األموال V ن* 

  . وصلح V إنكار  صلح V إقرار
 دî أن يكون المُ  :الصلح V إقرار  /  ا®وع األول

ً
  .به عليه ýَِ بما ادÀ  = عليه مقرا

نك أ:لشخص وتقول u تأü أو،إياها فيقر بذلك ِ± ولم توف} ،أقرضتك ع�ة آالف ريال اأن:شخص وتقول u تأü إ� :مثال
  .ذلك وما أشبه ،بذلك فيقرÀ  دها عîã استعرت م± سيارة ولم تر

كذلك لو .فال حرج حينئذ ،ثمانية عãّ  لف[ وردّ أسقط عنك أأنا :قال u، صاحب ا]ق عن ا�قر بعض ا ين لو أسقط -
 أومن ت�ئة من ،ن اqق u فال يمنع من إسقاط بعضهأل ؛فال حرج حينئذ ،ثمانية أنا أهب لك ألف[ وأعط±:قال u هبهو

 ،اqق من بعض حقه عليه
ّ
  .غرماء جابر أن يضعوا عنه موا�É عليه الصالة والسالم 	
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  :لكن هذا األمر اشoط U الفقهاء bوط
Q. و،إذا لم يكن ذلك بلفظ الصلح: قالواº العطية أو ما أشبه ذلك اإلسقاط أو ا×بة أو وأنما يكون بلفظ اإلبراء، 

  ،وما أشبه ذلك ،أهب لك ألف[ أنا ،ف[سقط عنك ألأ أنا  ،لف[أبرئك من أنا أ:يقول
  �اذا ؟ ،بأن ذلك ال يصح:فيقولون ،عنها بثمانية فصاq± ،أنا اع;ف لك بع�ة آالف:أما أن يقول

  .ماu ببعض ماu نه صالح عنأفمعناه  ،فإذا صالح عنه،به حق لصاحبه  رّ قَ ن ا�ال المُ أل:قالوا      
   يع± كأنك تقول  ،بثمانية فتقول صاq± عنها ،ك سدد¨ الع�ةفيقول ل ة،أنا أطا5ك بع� :مثالً 

 وا³ي يظهر واهللا،تعوض± عنها بثمانية فأنت تهضم± حÚ فكيف ،طيب الع�ة 	ها £ ،أعوضك عن الع�ة بثمانية

   يعت�  فربما أن بعض ا�اس ،علم أن هذا يرجع إ� معرفة ا®اس بداللة األلفاظأ
   سقط ع± أأبرئ± من ألف[ أو  ما لو قال اعت�ها مثل،صاq± عن الع�ة بثمانية  القول صاq± أو  
 .علم أن األمر R هذا سهلأفاTي يظهر واهللا  ،فإذا ¤ن بهذا ا�عÇ ،لف[أألف[ أو هب £   
 .حقه بدونه أيضا يشoط ^ ذلك أال يمنعه ./

  لف[ أأسدد حÄ تسقط ع±  ال:قلت أنتف،سدد:فقلت لك ،يع± أنت اع;فت £ بع�ة آالف ريال
حÄ لو رضيت به R ،وال يلزم± الصلح  ،£ أن أطا5ك باأللف[:ةفنقول R هذه اqال ،فرضيت أنا ،و ت�ئ± من ألف[أ

  أل¨ ؛الظاهر
ُ
  .ال أسددك حÄ ت�ئ± من كذا:تقول تأن ،ت إ� ذلكئ�أ

فإذا . ن هذا ت�عأل؛أو الواهب أو ا�سقط أن يكون ßن يصح ت�عه أن يكون ا�تنازل أو ا��ئ أيضا يشoط ^ هذا .1
فليس u أن يسقط شيئا  ،ح و�هصالِ والمُ  ،اqق �تيم لو صارف ،ال يصح ت�عه فليس u ذلك،¤ن ا��ئ ال يملك ا<�ع 

أبرئ± :فقال ،سدد:اqق وقال u يهفجاء و� ا�تيم �ن عل ،ين لليتيم ع�ة آالف ريالفإذا ¤ن اàّ  ،ا5اû من اqق ويأخذ
ألنه ال  ؛ت�ع وهوال يملك ا<�ع ان هذأل ؛ليس لو� ا�تيم أن يفعل:فنقول ،من ألف أو من ألف[ أومن نصف ا�بلغ

 ال فيما إذا لم إ.مصلحة لليتيم فيه وا<�ع هنا ال ،وذلك منوط با�صلحة ،بماu وºنما يتÔف بمال غ�ه بالوالية يتÔف
   �اذا ؟ ،اqالة u أن يسقط هذهR نه إف ،ن استيفاء اqق إال بهذايمك

 أ:وقال ،لو أن من عليه اqق جحد:مثال .الøيةبأوä من ترcه ،ن استيفاء بعض اqق عند العجز عن استيفاء Êيعه أل  
ً
 بدا

   لو أطمعته  ،هذا شخص فيه طمع وجشع :قال ا�تيم فو�ّ  ،ما R ذم� èء لليتيم
  نريد أن  ،³ن قد بعنا عليك السلعة بع�ة آالف ريال تعال ³ن قد أقرضناك أو:فقال u ،ع;فال  
  ُ اqق ¤مال إال بإسقاط  ن يستو�أا�تيم ال يمكنه  فإذا ¤ن و�ّ ،لكن أعطنا ا5اû ؛اhلث أو الربع سقط عنك من القيمةن

  .نه R هذه اqالة u ذلكإف ،بعضه
 كما لو ¤ن من عليه اqق مع;ف ،يستو� اqق ¤مالً  أما إذا أمكنه أن  

ً
 أو ¤ن منكر ،باqق ا

ً
    لكن ا

  .من مال ا�تيم ءيتنازل عن è أن نه R هذه اqالة ليس للو�ّ إف،بينه يستطيع أن يثبت بها اqق  للو�ّ   
  .ه ل باقيجّ أين وين بعض ا ّ وضع صاحب ا ّ  لو: مسألة -

فيقول  ،لت ا5اû ثالثة أشهروأجّ  ،فأسقطت عنك ألف[ ،R واحد sرم Öّل ، �ة آالف ريالأنا أطا5ك بع ،صورة ذلك
 �l ال،عن طيب نفس  قد أسقطت شيئا من حÚ ،اTي هو أنا ،ن صاحب اqقأل؛يصح اإلسقاط :ا�ؤلف

ً
فال  ،\ ذلك ا

  .مانع من ذلك
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 أل؛ولو قبل األجل اTي أجلته لك ،د حلوu £ أن أطا5ك باqق بع بمعÇ أن "ولن يصح ا�أجيل: "قال 
ّ
 ،يتأجل ال ن اqال

  :لة سبقت معنا R باب القرض و�أوهذه ا�س
 ؟ وليس للمقرض أن يطالب ا�قoض قبل حلول األجل أو ال ،ل القرض با�أجيليتأجّ  فهل،ل القرضجّ أما إذا 

  :حلول األجل  أن يطاHه قبلنه ليس Uأو ،ل با�أجيلنه يتأجّ أسبق أن الصحيح  ة،لة خالفيأمس
  .واآلن ا�قرض قد �ط \ نفسه هذا ال�ط ،وال�وط \ األمر بالوفاء بالعهود والعقود ةàالالعموم ا�صوص  .¥
قبل حلول  ثم إذا طا5ه ا�قرض،بناًء \ هذا القرض  ،فا�ق;ض ربما يذهب ويدخل R عقد ،لجّ أوألنه أيضا إذا  .¦

 .نه R هذه اqالة يت�ر بذلكإف ،له uجّ أل اTي األجّ 
    أنا:فإذا قلت لك.بأنه V القول الصحيح يصح اإلسقاط ويصح ا�أجيل:نقول هنا فكذلك    
    ،قل أو أك0أأو  أو ستة أشهر ةل لك ا5اû �دة سنجّ وأؤ ،عنك ألف[ من الع�ة آالف سقطأ    
  ،فليس £ أن أطا5ك بها قبل حلول األجل    

ُ
  باإلسقاطلزم فأ

ُ
   .لزم با<أجيلوأ

  :الصلح V إقرار أنواع
Q. نسهâ قد يكون صلح عن ا]ق. 

 .جنسه وقد يكون صلحا عن ا]ق بغ~  ./

ُ أب ،لة الصلح عن اqق ¬نسهأوالزال ا�ؤلف اآلن يتحدث R مس   ئه شيئا منه أو ن يُ� أأو  سقط عنهن ي
  .ما أشبه ذلك

  .R اqلقة القادمة ة أخرى سيتøم عليها ا�ؤلفلأمس فx،أما الصلح عن اqق بغ� جنسه 

  )1ö(ا]لقة 
 : �تويات ا]لقة

  .ومسائل مندرجة /  أنواعه  /   إقرار R الصلح \ تتمة اqديث
  .عضه حاال� ببل  ا�ؤجّ ن الصلح ع :مسألة -

 مؤّجًال،أن يكون \ إنسان دين :صورته
ً
ُ  أن R مقابل حلوu،قبل  نu اàي ليعجّ  أن ،ثم يتفق مع صاحب اàين ا سقط ي

  .هبعض هعن
، مثال اآلنسدده  شعبان أو ¥سدده R  ،لك عجل £ ا�بلغ ،فأقولرمضان  واحدÖ  Rّل  ريال §§§©بـ أطا5ك أنا:فمثال

 و
ُ
لة ضع أوتعرف بمس،§§§% اآلنتعطي±  أنفيك�  ،رمضان R واحد §§§©تعطي±  أنفبدل  ،ينسقط عنك بعض اàّ أ

 شي يع± ضع،لوتعجّ 
ً
  .حلوuقبل  همن دينك وتعجل ئا

  :ا�سالة هذه حكم R وقد اختلف العلماء رrهم اهللا تعا�
  .ال �وزÊهور العلماء أن ذلك : القول األول

 يةR ا�اهل ا¤نواألجل؛ ألنهم خذ العوض  R مقابل أيتضمن  ن ربا ا�اهليةإف\ ذلك بأنها شبيهة بربا ا�اهلية،  استدلوا
  ،وتزيد R اàين  R األجللك  أؤخرن أب، ؟ترú أو اآلنتسدد  هل ؟ترú أم $هل تق:للمدين ه،قال صاحب ذا حّل اàّينإ

 ؛سنة أولك شهرين  أؤخر أم ترç ؟أو ريال اآلن §§§©هل تقu:ñفجاء  ا�وعد قال  ،رمضان ¥و�ل R  §§§©اàين  ¤ن فإذا
 شي ويُسقط األجلل R يعجّ  فإنه ،شبيهة بهاذه ه: ،قالواهو ربا ا�اهلية فهذا ل ،ريا §§§4 ريال ، §§§©ولكن تسدد بدل

ً
من  ئا
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 ّàبا<قديم�وض عن تأخ� األجل وهنا با<أخ� ،جل اآل�وض عن فهناك  لألجل،هو عوض فالُمسَقط  ،ينا.  
  .جواز ذلك إ�وذهب بعض العلماء : القول اhا9
 ا�اس ديون �ا \ إن :قالوا ،ب± ا�ض� بإخراج أمروسلم  �ا  ه علياهللا صÉ� nأن ا بما روياستدلوا 

ً
 ضعوا:(قال،فلم Öّل  ا

 فيه، وºالوهو متøم ،ية مسلم بن خاà الزنD امن رو ألنه ؛ولكن R سنده مقال؛ارقط± وغ�هاàواqديث رواه  )وتعّجلوا
  . لةأهو نص R ا�سف

؟ قياس مع  الفارق ؛ألن ربا ا�اهلية أتقñ أم ترç أمتقñ ألة أ\ مس، لوتعجّ لة ضع أن قياس مسأب:ون�وقال ا�ج
فرق ب[ ف ، وتقليل اàّيناTمم براءة إ� تؤديفx  ،للة ضع وتعجّ أمس،وأما اàين  وزيادة ،اTمم إشغال إ� يؤدي ترç؟
  .<[أا�س

 ضعوا(ه ا]ديث ضديع  أنه اوالسيم،قيم  وهو قول U وجه الابن تيمية  وتلميذه ابن  اإلسالما�واز شيخ القول ب ورجح
   ).وتعّجلوا

 بأ " بالعكس أو": قال
ّ
ً  ببعضه ن صالح  عن اqال

ّ
يصاqه ين ثم اàّ  �ّل  أن .لضع وتعجّ :مسألةبعكس  ،لم يصح مؤجال

ال :فيقول ا�ؤلفريال،  §§§%د £ وتسد ،لك أؤجله:قال حّل  فإذا ريال  §§§©رمضان  مقداره  واحداàين ب مثال مؤّجًال، ببعضه
لة أسبق �ا R مس وهذا.فيصح ا¿بة ظلف أو اإلبراء ظلف أو اإلسقاط بلفظlن ذلك  إذا ،أما الصلح بلفظlن إن يصح ذلك 

أن  يش;طه نأ:قال أنوسبق للمؤلف .يصح ال وهذا هبعض uوهب  أو هبعض من أبرأه أوبعض  هسقط عنأقر u �ق فأما إذا 
  . R هذام وسبق ال	الصلح، بلفظون ذلك يكال 

  .وا�سا�ة واإلبراء اإلسقاط�قصود منة ؛ألن االصلح  بلفظح¦ لو lن  ؛يصح بأنهعلم أواهللا يظهر ا³ي ن أب:وقلنا
  .،فصا]ه V سكناه قر شخص لشخص ببيتأ ا لوم: مسألة -

 Çي أشخص ب عيت \ادّ  أنتيعTنعم صحيح هو ملك لك:قر وقالأف ،لك ملك هنأ يسكنهن ا5يت ا،  ±qولكن صا
 ،ýدّ ن  ا5يت ملك للمُ أل ؟ �اذايصح  ال هذان أب:يقول ا�ؤلف،سنة أسكنه أنولكن R مقابل ،خرج منه أ ،أنا\ سكناه
  .يصح  ال ،وهذا هبمنفعة ملك هيصالح عن ملك أن ،هاافا�صاqة معن ،تابعة u كذلك ومنفعته

 م�فصالح  إذا :مسألة -
ً
  .بالعبودية vUقر  ا

 شخص أنلو 
ً
اس;قاق إ� يؤدي  ألنه ؛يصح ن ذلك الأب:فنقولريال ،§§§§¥ وأعطيكقر £ بالعبودية أ:uفقال  اتفق مع شخص ا

ثم  فأبيعك ،£ بالعبودية رî قِ أ :u يتفق مع شخص فيقول، حيلة من بعض ا�اس هذاوقد يقع ؛�وز واس;قاق اqر ال ،اqر
  :sاذير هوفي ،�وز ال فهذا  ،بي± وبينك يكون اhمنف ،هربأ

  .هخذ العوض عنأاس;قاق اqر و إ�يؤدي  ألنه ؛ال �وز ن نفس الصلحأ :أوال
 
ً
   .اqر هذاشخص اTي بيع عليه لوتغرير وcذب وخداع ل حيلة هنأل :ثانيا
  . تهزوجيالب �قر U امرأةصالح  لو ما: مسألة -

ليست  أنهاوهو يعلم  ،كذا وأعطيكقري بذلك أ:فقال ،فأنكرت ،كو�î  إ£î  وقد عقد  ،زوج� أن�: المرأةيع± قال 
¤ن يعتقد إذا  ،وأماعقد ولم �صلالب ته إالوال تكون زوجاإلقرار،بمجرد  ةu زوجه ال تكون نأل؛يصح  ذلك الو،زوجته
�ل  صلح ،ا�وع من الصلح وهذا إنكار،\  لحR الصستأü  ةلأمس فx ،بمال صاqهاثم  أنكرتولكنها  زوجته، أنها
،حرام
ً
 حرام حّل أ إذاوالصلح  ا

ً
  .�وز نه الإف ا
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 أنكرت  ،عليها الزوجية اُّدعيتاTي  ا�رأة ،أوالعبوديةه علي اُّدعيتالشخص اTي  لو أن ولكن
ً
<فتدي  فبذلت عوضا

جاز u ، نفسهن ¤ن يعتقد صدق إý فدّ نسبة للمُ البما ،وأيصح ذلك uنسبة النه بإفنفسه،�فتدي  ابذل اqر عوض ،أونفسها
  .إنكارالصلح \  R �ا سيأüكما  ،خذ العوضألم �ز u  ه،يعتقد كذب نفس ن ¤نºو ،العوض يأخذ أن
  .كذا منه وأعطيكقر + بدي¹ أ:لو قال شخص لشخص :مسألة -

 هذاقر أف ريال،§§§¦منه  وأعطيك يناàّ £ ب قرأتعال :فقال u فأنكر، §§§§¥ ريالاق;ضت م± أنت:يع± قال
  .أسقطه بماين لزم صاحب اàّ يُ  فال .يصح ولكن الصلح البإقراره؛ يؤاخذ :فنقول.الشخص
لك �قك حÄ  قرأ ال أوحقك  أعطيك الأنا :، لو قال�وز ن ذلك الصلح الإف اإلقرار،من دون  حقه همنع أنه إذا وسبق �ا

 هفيجب علي ،صحيحة اàعوة أن R نفسه¤ن يعتقد إذا  ألنه .يصح ال الطريقة بهذها�ال  ذهأخن إف ،تسقط ع± منه كذا
  .يكتمه أن أو�حده �وز u أن  وال،�ق غ�ه  يقر أن
  .¬نسه اqق عن \ إقرارل الصلح ئبرز مساأ ذهه

   .جنسهبغ~  صالح عن ا]قيُ  أن :من أنواع صلح اإلقرار اhا9 ا®وع* 
  :وع U ثالث صورا® فهذا

 .ضرَ بعَ  هعن فُيصاِ]َه بنقد Uيعoف  أن :األو¸ الصورة .¥

 أنý دّ أالعكس  أو سيارة،بد×ا  سأعطيك:وتقول بهذا،فتع;ف ريال  §§§§¥و� ذمتك £ريال §§§§¥ أقرضتك أقول أنايع± 
 ضرَ ا عَ تقر £ بنقد فتعطي± بد× ريال، إذن §§§§¥ بـ فتصاq± عنهاسيارة، R ذمتك £ 

ً
 ضرَ تعطي± عَ أن  العكس أو.ا

ً
  ا

ً
 بدال

 ثوب أو سيارةبدل  سيارةمثًال تعطي± ،ضرَ عن عَ 
ً
يصح ويكون  فهذا.ذلك هشابا م أو الشاةبدل  ةً بقر أوبدل اhوب ا

  .األوä الصورة ههذ،ا5يع و�وط ا5يع  أحÍم هعلي قتطب، �كم ا5يع
 .آخربنقد  هعن U بنقد فيصا]ه يعoف أن :اhانية الصورة .¦

 ،جنية مثال §©¥عطيك بد×ا أو ريال  §§¥ ــتع;ف £ ب أو ،درهم  §§§¥بد×ا أعطيكفتقول ، دينار §§¥ ــب تع;ف £ مثال
  .الÔف أحÍم هق عليطبّ وتُ  ،�ف فهذا
 .بمنفعة هعن فُيصا]هض رَ بعَ  أويعoف بنقد  أن :اhاhة الصورة .$

 ،أوسنة ةبي� مدسأسكنك ولكن ريال، §§§§¥ليس àي :فتقولإياها،± وفّ :أقولريال ف §§§§¥ذمتك £  R أقول أنا
  .اإلجارة أحÍمتطبق عليها إجارة  هفهذ،سنة مثالً  ةسيار¢ تستخدمها مد سأعطيك

 فلبدل األ أيام §¥عندك �دة  سأعمل:فتقولإياها،± وفّ :قول لك،فأ§§§¥ـ كأن تع;ف £ ب،العمل  الصورة هويدخل R هذ
  .ةجارإمانع من ذلك وتكون  ال:فنقولل، ريا
  :ثالث صور×ا ا�قر به  جنسهبغ�  ا�صاqة عن اqق أنqاصل ا

 فهذا. ضرَ بعَ  هح عنالض و يصبعَرþَ ،أوبه بنقد هض ويصاqرَ عَ ب ،أوَض بعرَ  ويصاqه عنه يع;ف بنقد أن :األو¸ الصورة
  بيع

 .ا5يع أحÍمرى عليه #ُ

  .الÔف أحÍمطبق عليه تُ  Æف فهذا .من غ� جنسهآخر بنقد  ف u بنقد ويصاqهيع; أن :اhانية الصورة
عمل كأن أو  ،دابة أودار  كسيارة أوع[  منفعةسواء  .بمنفعةعرض فيصاqه عنه ب أويع;ف u بنقد  أن:اhاhة الصورة

 ينقل u   أويعمل عنده 
ً
  إجارة ، فهذهشابه ذلك ما أو متا�

  . اإلجارة أحÍم اعليه رى#ُ
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  أةمرا "اويكون صداقً  صحّ ؛عc ب÷ويج نفسها أو بدين ا�عoفة ت صا] و�ن: "ا�ؤلفيقول 
ُ
يع± ، دين أوعليها بع[  ýَ دÀ أ

 §§§،§©ولكن ليس عندي،عمن:قالتريال ، §§§،§© ولم تسددي الريال  §§§،§© ـبعتك سلعة ب أنا:وقال امرأة� إجاء شخص 
 مهر §§§،§©وتكون ال أÝ،من  واخطب±ل اذهب اq:قالت ؟لا اqم:قال،

ً
  .فيصح ذلك، ا

  "بيع دين بدين ألنه ؛ا�فرق قبل القبض لم �ز ا³مة،من  بÍء ا³مة^  امّ ع صالح و�ن": يقول ا�ؤلف
  �يث  ،قابض R ا�جلسب�ط ا< هذا،فيصح ة،مR اT آخر�ق  لح عنهوصا؛ذمته حقR  إنسانيع± 
  ).ا�É صn اهللا عليه وسلم عن بيع الÍلئ بالÍلئ نò وقد( ،ينين باàّ بيع اàّ  إ� ديؤن ذلك يأل؛ ءما èيتفرقان وبينه ال

  .دين بغ~ جنسه إنسان عنصالح  حكم إذا
 مساوي أوقل أ أو أك0 به صالحَ ¤ن المُ  سواء ،�وز فهذا

ً
 الع�ة أعط±:فقلت لك ريال§§§،§¥ ـاع;فت £ ب أنتيع±  ،لتين ا

ن أل؛قل أ أو أو أك0 مساٍو لعدد الرياالت سواء ¤ن عددها ،ذلك يصح:فنقول ،جنيهات أو دوالرات سأعطيك:قلت آالف،
  ن ربا الفضل أل؛ الفضل يتصور ربا فال،ا�نس اختلف

فالبد  R العلة، ةا�تفق ةويبالر األموالوا�ال ا�صالح عنه من  ¤ن ا�ال ا�صالح به إذالكن ؛Öاد ا�نسإال مع ايكون  ال
فالبد من ا<قابض R ا�جلس وال  ريال فصاqت± عنها ¬نيهات  §§§،§¥ ـاع;ف £ ب إذا :مثال، جلسا� Rمن ا<قابض 

 ،مÔي ةجني §§§،$¥بد×ا  سأعطيك:وقلت ،وف±:لك وقلت،يالر §§§،§¥R ذمتك £  أنت اآلنيع±  ،ا<فرق وز�
ن لو أل؛ وال �وز ا<فرق من ا�جلس ،وقت االتفاق اآلنفالبد من القبض  ا�نيهات تأخ� �وز ولكن ال؛يصح:فنقول

  .ئةربا نسي وهذاحصل ا<فرق 5يع الرياالت ¬نيهات مع ا<أخ� 
  : Hلو ن ¬نسه فال¤ إذا أما
  .بمثل يكون مثالً  أن فالبد ة،وجه ا�عاوض \ يكون أن فإما 
  .ا5اب أولكما سبق �ا R  ،فيصح ا×بة أو اإلبراء وأ اإلسقاطيكون \ وجه  أن وºما 
 يكون Rأ.الصلح عن ا�جهول :مسألة -

ً
]كم ^ فما ا مقداره،هل اqق ُ�  هذاولكن ؛حق  شخص لشخص ةذم حيانا

  :V نوعc ؟الصلح هذا
 قديمأك، تعذر علمهييكون ا�جهول  أن إما :ا]الة األو¸ -

ً
،ن يكون ا�جهول حقا

ً
 وال ا�دý يضبطهوال ، سرَ قد دَ  ا

 R إنه:فنقول .أك0خذته أ ¤ن ماإن وÖلل±  £ بقية،ذمتك  ¤ن Rإن  وأحلك ريال §§§©بدu  أعط±:فقال ،عليه ا�د=
  .¤ن يتعذر العلم إذايصح ذلك  اqالة هذه
 ،حدهمأ إ�الورثة  يأü بعض نأمثل .ر ا�جهولايع¹ يمكن الوقوف V مقد. يتعذر العلم ال أن :اhانية ا]الة -

تكون  ،كأنيقتñ ذلك  ما هناك يكونأن  إمافهنا  ،ريال ألف بمائةث �اا�من نصاqك عن حقك  أننريد :فيقولون
  .فيصح فيها ا<خارج، ه مسألةفهذ،وضبطها صعب  متفرقة األموال
\  األمر أن تب[ للمصالح لويث � ،جهولمن ا� ة�اءلفهنا يكون الصلح ¤ا ،يكون العلم با�جهول متيÎ أن وºما

ُ  ا�سألة ذهوه، يرجع أنتوقع فله  خالف ما ون أتي بعض الورثة أنفتجد  ،غ�همأو مثل النساء  الورثةبعض فيها  ستغفلقد ي
 إ�ارب مق أوا�بلغ هو نصيبه  هذا أنفهو يعتقد ريال،  لفمائة أونعطيك  ال;cة´رج من  أننريد :يقول ،بعض النساء إ�

  ،ذلك بكث� أك� من أنهاتب[ األمر، تب[  إذابينما  ،نصيبه
  .يرجع أنستغفل فله يتعذر العلم ولكنه اُ  ¤ن ال نإف
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  )1ý(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  /  ) الصلح \ إنكار( ا�وع اhا¨ من أنواع الصلح  �
  .أحÍم ا�وار �

  .أنواع الصلح وهو الصلح \ إقرار R اqلقات ا�اضية ¤ن ال	م عن ا�وع األول من
  :و نبدأ ال	م \ ا�وع اhا¨ وهو

  .الصلح V إنكار: ا®وع اhا9 من أنواع الصلح* 
  .أن يكون الُمّدَ= عليه يُنكر ما ادýِÀَ به عليه :ا�قصود به

  رًة مثًال، أو أنت استعرت م± سيا:R ذمتك £ ألف ريال، أو يقول:يأü شخص إ� شخص فيقول: مثال
  .ال،لم اق;ض منك، وليس R ذم� لك èء،أو ما أشبه ذلك:يقول.ما أشبه ذلك، فينكر و�حد

لو سكت  عن اإلقرار،فإذا صالح ا�ّدَ= عليه اTي هو ا�نِكر صالح ا�ّدýِ عن اqق بمال ،يصح الصلح ،�ق :ومثل ذلك
  .ا�ّدَ= عليه، إذا ¤ن يعتقد صدق نفسه

أنت قد اق;ضت م± ألف ريال، :شخص أ إ� شخص وقال: يصح �ق ا�ّدýِ إذا ¤ن يعتقد صدق نفسه،مثالوcذلك  _
أنا اق;ضت ؛لك± رددتها وليس بذم� اآلن èء،فاآلن هو ينكـر  شغل ذمته �ٍق للمّدýِ،فألح ا�ّدýِ :فقال ا�ّدَ= عليه

أنا اTي اعتقده أنه ليس بذم� لك :وأرفع أمرك إ� اqاكم، فإن قال uال،الزالت األلف ريال R ذمتك، سأطا5ك ،: وقال
 من ا�ال R مقابل أنك ترفع هذه اàّعوى وال تطا5± بúء،فنقول إن ¤ن ا�ّدý يعتقد 

ً
èء، ولكن سأعطيك مبلغا

ُح َخْ�ٌ َوالصÀ {: لعموم ا�صوص مثل قوu جل وعال فيصح ذلك، صدق نفسه، وا�نكر يعتقد صدق نفسه ،
ْ
وقول ا�É  ،}ل

 : (صn اهللا عليه وسلم
ً
 حّرم حالالً،أو أحّل حراما

ً
 كذلك لو اّد1َ عليه  بوديعة،)الصلح جائز بc ا�سلمc إال صلحا

  .أنا قد أودعتك وديعة فأنكر، ثم صاqه عنها بúء:فقال
  :حكم الصلح V إنكار

َ= عليه،وليس ا�قصود هنا اqكم ا<øي� اTي هو اqل واqرمة، Hتلف حكمه R حق ا�ّدýِ عن حكمه R حق ا�دّ 
  .  وºنما ا�قصود من حيث األثر ا�;تب عليه

  . صلح اإلنكار ^ حق ا�ّدِ� بيع -
  ومعÇ ذلك أنه ي;تب عليه ما ي;تب \ ا5يع من أحÍم،

َ
فللمّدýِ أن يرده بالعيب،ويؤخذ منه بالشفعة،إذا ¤ن شيئا

  .ً� لم يُقسم؛ألنه بيع  وهو يعتقد أن ما أخذه عوٌض عما يّدعيهمش;
أنا أقرضتك âسة آالف ريال، أو أنا أودعتك âسة آالف ريال ، : أنا اّدعيت عليك Èمسة آالف ريال، قلت:فمثالً 

ذُت ا�اقة سـأعطيك بدل اGمسة آالف ناقة، فقبلت أنا،فلما أخ: سأرفع أمرك إ� اqاكم،فقلت: فأنكرت أنت،فقلت
 عن اGمسة ال� R ذمتك،  فهو 

ً
وجدتُها معيبة، فـã أن أردها عليك وأطا5ك باGمسة آالف؛  ألن± أعتقد أن ا�اقة بدال

  .بيع R حق
ý عليه بنصيبه من الúء ا�ش;ك،مثالً _

À
 ،كأرض أو مزرعة أو بيت،فصالح عما ا

أنا اّدعيُت :وcذلك إذا ¤ن شيئاً مش;�ً
سأعطيك نصف هذه األرض؛ أل¨ أملك :مائة ألف فأنكرَت، فلما علمَت أ¨ سأرفع األمر إ� اqاكم، قلَت عليك ب
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هذا من حيث . نصفها ونصفها يملكها فالن، فقبلت، ثم تب[ £ أن األرض فيها عيب،  فـã أن أرد األرض وأطا5ك با�ائة
  .العيب

أنا شافع، أي إ¨ استحق نصف األرض  با�ائة ألف؛ ألنه بيع  :قولـ وcذلك يؤخذ م±} بالشفعة،فلل�يك R األرض ي
 عن ملكه

ً
  .ف;تب عليه أحÍم ا5يع R حق ا�دý ؛ ألنه يعتقده عوضا

  :صلح اإلنكار بالنسبة للمنِكر -
  .فهو يعت� R حقه إبراًءا،  ال يعت� بيعا، وبناًءا \ ذلك فال ترتب عليه أحÍم ا5يع

وال يؤخذ منه بالشفعة ؛ألنه R اqقيقة ال يعتقد أنه عوض ،وºنما يعتقد أنه إنما دفعه افتداءا �فسه و�مينه  فال يرُد معيبه
  .و�طا5ته l Rلس اqكم وما أشبه ذلك

سأرفع األمر إ� :اآلن أنا اّدعيت بأن السيارة ال� Öت يدك أنها £، وأنك استعرتها م± فأنكرَت، فقلت أنا:مثًال 
فقبلُت أنا،ثم إنك أنت وجدَت أن السيارة معيبة .كم،فقلت أنت خذ ع�ة آالف،وارفع اàعوى وال تطا5± بúءاqا

  ؟�اذاتعال ، أنا سأرد عليك السيارة، وأنت رد عã الع�ة آالف ريال، نقول ليس لك ذلك، :،فرجعت عãّ وقلت
نت تعتقد أن السيارة  لك ،وأن الع�ة آالف إنما � افتداء ألنك لم تدفع الع�ة آالف  R مقابل السيارة  باعتقادك، أ

 للخصوم وما أشبه ذلك
ً
  .لتعوى،  وافتداء لليم[ ،ودرءا

، فلو أن مزرعًة Öت يدك ،وÖت يد شخص آخر،فاّدعيُت أنا أن نصيبك من األرض ملك كذلك ال يؤخذ منك بالشفعةـ 
أنا سأرفع األمر إ� اqاكم، فقلت أنت خذ âس[ ألف ريال : لك£ ،وأنك استو�ت عليه بغ� حق، فأنكرَت ،فقلت 

، ثم تب[ لك مثًال أن نصيبك من األرض أو :فقلت. وارفع اàعوى، وأنِه القضية
ً
،فأخذَت اGمس[ ألفا

ً
أعط± اGمس[ ألفا

 ال يوصل إ�ه،أو أرضها سبخة ، أو
ً
ما شبه ذلك،فأردَت أن ترد  أن ا�زرعة فيها عيب، كأن يكون ماؤها ماqاً أو �ئرا

،ليس لك ذلك؛  ألنك لم تدفع اGمس[ ألف R مقابل األرض، ألنك أنت منكر أن األرض £
ً
  .وتس;جع اGمس[ ألفا

، �ا سبق من أنه ليس  كذلك ال يؤخذ منك بالشفعةـ 
ً
فليس ل�يكك أن يقول أنا آخذ األرض وأدفع اGمس[ ألفا

،فال ت;تب عليه أحÍم
ً
  .ا5يع بيعا

ـ بالنسبة للصلح \ إنكار، إنما �وز فيما إذا ¤ن ا�ّدýِ وا�ّدَ= عليه يعتقد ½ واحد منهما صحة قوu،فا�دý يعتقد 
 أنه صادق

ً
  .أنه sق، وا�نكر يعتقد أيضا

القاÒ بالصلح  أما إذا lن أحدهما lذبًا، فإن ما يأخذه بالصلح V إنكار حرام ^ حقه، وال �وز ،ح¦ لو حكم _
، فإن حكم القاÞ إنما يتوجه إ� الظاهر، وأما ا5اطن فأمره إ� اهللا جل وعال، وما يأخذه ا�ّدýِ اTي يعتقد كذب ظاهرا

نفسه، أو ا�ّدَ= عليه اTي ينكر وهو يعتقد كذب نفسه وصدَق �م ا�ّدý، ما يأخذه من مال حرام ال �وز، وأكل للمال 
  .با5اطل

  صالح عن ا�نكر أجن بغ~ إذنه فهل يصح أو ال ؟ لو _
أنا اآلن اّدعيت عليك دعوى، بأن السيارة ال� Öت يدك ملك £،أنت استعرتها أو أنا جعلتها وديعًة عندك، : مثال

تعال أنا سأعطيك كذا :سوف أرفع األمر إ� اqاكم، فسمع بذلك شخص صديق لك أو قريب لك، فقال:فأنكرَت،فقلُت 
  .ا�ال، R مقابل أنك ترفع اàعوى وتنx  القضية، فقبلت أنامن 

  .هذا األجنÉ؛ ألنك أنت صاqت عنه بغ� أمره وبغ� إذنه فيصح ذلك وال يرجع عليك
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، إذا ثبت القصاص، سواء ¤ن القصاص با�فس أو القصاص بما دون ا�فس ،فيصح الصلح ويصح الصلح عن قصاص _
 {àيةعنه، بما هو أك0 من ا {àية أو بما هو أقل من ا.  

ويدل \ ذلك أن اqسن واqس[ وسعيد بن العاص بذلوا �ن وجب u القصاص، \ هدبة بن خ�م سبع  ديّات فلم 
  .وستأü هذه ا�سألة R باب القصاص. يقبلها

 باع \ إنسان دارا واش;ط سكناها مدكذلك يصح الصلح عن ُسكنا ا ار _
ً
أريد : ة سنة، ثم إن ا�ش;ي قال، لو أن إنسانا

أعطيك : ال أريد األجرة، قال:اخرج وأعطيك أجرتها، فقال:ال أنا اش;طت السكÇ سنة، فقال: اàار من اآلن، فقال ا5ائع
  .أك0 من أجرتها، فرÞ فال حرج حينئذ

أمسكها وخذ بدل العيب كذا، :ائع، لو وجد ا�ش;ي السلعة معيبة ،فأراد أن يردها، فقال ا5كذلك يصح الصلح عن عيب _
  . سواء أكان مساٍو  لألرش أو أك0 منه، فيصح ذلك

سأدفع لك :بمعÇ أنه إذا وجب اqد \ السارق، فلو أن السارق قال للمÎوق منه :وال يصح الصلح بعوض عن حد ïقة _
فإن ذلك ال تدي قطع يدي بكذا من ا�ال، أنا اف:ماال ًبمقابل أن يسقط ع± اqد، أو ال يقام عã اqد، أو قال للحاكم

،ألن اqدود لم ت�ع الستفادة ا�ال، وال �عتاض عنها با�ال، وºنما �عت qَِكم عظيمة، وºذا فتح هذا ا5اب فإن  يصح
 من ا�اس  يملك األموال الكث�ة، ويستطيع أن يفتدي 

ً
 من اqَِكم ال� �عت من أجلها اqدود تذهب،وcث�ا

ً
نفسه كث�ا
  .با�ال

   :وفيه خالف، لوثبت إلنسان حق الشفعة فصالح عنه بمال، فإن ذلك ال يصح، و�ذلك ال يصح الصلح عن حق شفعة _
بأن الشفعة لم ت�ع الستفادة ا�ال؛وال أن يعتاض عنها با�ال :، وقالوابأنه ال يصحمن أهل العلم من قال : القول األول

 ذلك \ أنه ال يلحقه Øر أو أن ال�ر sتمل �قه،وºنما ُ�عت لرفع ال�ر عن ال�
ّ
  .يك، فإذا قبل بالصلح ،دل

  .ألن الشفعة حق ما£، فيجوز أخذ العوض عليه:، قالواإ� جواز الصلح با�ال عن الشفعةبعض العلماء  :القول اhا9
 اش;ى أو باع واش;ط اGيار مدة، ف".ومثل ذلك حق ا²يار" _

ً
أريد أن يتم ا5يع :جاءه الطرف اآلخر فقاليع± لو أن إنسانا

 :ال،حÄ يمñ وقت اGيار، فقال u:من ا�وم، فقال
ً
  . أعطيك كذا من ا�ال بمقابل أن �ب ا5يع حاال

� ما سبق، أن اGيار إنما �ع �;وى ا5ائع أو ا�ش;ي، وينظر أي :، والعلة بأن ذلك ال يصح: يقول ا�ؤلف: القول األول
  .، وºذا صالح عن اGيار ، فهذا �ف للخيار عما ُ�ع uخ� u األمرين

، ألن اGيار حُق ما£ فيصح الصلح إ� أنه ال مانع من الصلح عن  ا²يار بمالوذهب آخرون من أهل العلم  :القول اhا9
   .والقول âواز الصلح عن حق الشفعة وعن حق ا²يار قول قويعنه،

 ال يصح الصلح عن ت _
ً
 . رك الشهادةأيضا

 عنده شهادة، فإنه ال يصح الصلح، بأن يُدفع u مال R مقابل أن ي;ك الشهادة، سواء أكانت الشهادة �ق أو 
ً
فلو أن إنسانا

ال تشهد ونعطيك ألف ريال، فنقول ال �وز ذلك، هذا :فقيل u بباطل،يع± إنسان يشهد عنده شهادة أن هذا اqق لفالن،
 R قs شهادته�ق، يع± هو.  

 . كذلك إذا lن مبطالً ^ شهادته _

 ýِفأنكر ا�ّدَ= عليه، فقال ا�ّد ،
ً
عندي شهود : قال ما حجتك؟ا�وعد ا�حكمة، قال :يع± اد= إنسان \ إنسان  شيئا

úء من هؤالء أصحاب طمع، فلو أطمعتهم ب:فالن، وا�ّدَ= عليه يعرف أن فالن وفالن ¤ذبون R شهادتهم، فقال فالن و
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سمعُت أنكم ستشهدون لفالن، فسأعطي ½ واحد منكم ألف :فذهب إ�هم وقال ×م. ا�ال R مقابل أن ي;cوا الشهادة
  .، ألن أخذهم Tلك ا�ال ال �وز،وألن فتح هذا ا5اب يؤدي إ� فساد عظيم ال يصحريال وال يشهد،فنقول بأن ذلك 

  . ارانتò ا�ؤلف \ ال	م \ الصلح عن إنك
  .�ع ا�ؤلف R مسائل أخرى تتعلق بأحÍم ا�وار:أحÎم ا�وار* 

َلÀ بالصلح ،و�ري فيها الصلح
ُ
Ö من مسائل ا�وار 

ً
فمن .وأحÍم ا�وار يتøم عليها العلماء R باب الصلح ؛ألن كث�ا

  :مسائل ا�وار
 .إذا امتد غصن الشجر ^ هواء ا�ار _

، فامتدت أغصانها هذا صاحب بيت، وهذا  ص: مثالً 
ً
احب بيت، فأحدهم غرس \  طرف بيته، áا يã بيت صاحبه ïيال

  .إ� هواِء ملك جاره،ا×واء يتبع القرار áلوك للجار
 يمتد V وجه األرض، Hlطيخ والقرع و¡و ذلك من األشجار ال� تمتد أغصانها V وجه  _

ً
كذلك لو  أنه غرَس غرسا

  .األرض
  .ا يملكه ا�ار  شجر U عروق، وهذه العروق تمتد أسفل األرض إ� ملك ا�اركذلك لو lن م _

فحينئذ للجار أن يطالب جاره بأن يزيل ما امتد من أغصان أو عروق أو غ� ذلك إ� ملكه، فإن فعل فبها ونعمت، وºن لم 
زيله باألهون فاألهون؛فـإذا أمكن يفعل فللجار اTي ت�ر أن يزيل ذلك، ولكنه يتعامل معه كدفع الصائل، بمعÇ أنه ي

أن يزيله بلي}ه دون قطع فإنه ال يقطعه ؛ألنه حينئذ لو قطعه ألØ بملك ا�ار، مع إمÍن إزالة ال�ر بما هو دون ذلك،فإن 
 :لم يمكن بالãّ فإنه ينتقل للقطع فله أن يقطعه حينئٍذ مادام أنه يت�ر به وقد امتد إ� ملكه، لو قال صاحب الشجر
ُ
بÚِْ أ

 
ً
  .هذه األغصان R ملكك وأعطيك عنها عوضا

  �اذا؟، بأن ذلك ال يصح:فيقول ا�ؤلف
ألن األغصان  تنمو وتزيد ،فا�q اTي تأخذه من ملك ا�ار ال ينضبط، فيكون ذلك "ألن هذا ال ينضبط،ففيه غرر:"قال

  .من بيع الغرر
رك هذه األغصان R مل� \ أن £ ربع ما تنتجه، فحينئذ أت:، فيقولولكن يصح أن يصا]ه âزء من ثمرة هذه األغصان

  . ألنه ال غرر،ألنه ½ ما امتد الغصن فإن اhمرة R الغالب تك0 معه، فيصح حينئذ. ال حرج


1(ا]لقة (  
  :�تويات ا]لقة

  .باب اqجر وأنواعه /   ال	م \ أحÍم ا�وار تتمة
  .روب أو الشوارعيتعلق بالطرق واà فمن أحÍم ا�وار ما

cنوع V بيوت ا®اس cالطرق ال� تكون ب:  
فهذا يس· درب  ،رج من ا�هة األخرىوHُ  جهة،دخل فيها من أي أنها يُ  نافذة،ومعÇ كونها  ،نافذةدروب  :ا®وع األول

  .نافذ
من ا�هة  ةأي أنها مسدود ا�هة،س رج منها إال من نفHُ  ثم ال ،دخل بها من جهةأي أنها يُ  ،نافذةدروب غ~ : ا®وع اhا9

 .األخرى
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  :ب ا®افذوا ر :ا®وع األول أحÎم* 
وذلك ألن هذه ،أي �دخلوا وHرجوا منها ،ستطراق أن يفتحوا األبواب لال ،طل عليه من أصحاب ا5يوت�وز �ن يُ  -

  .وال Øر فيها \ ا�جتازين ،اàروب ا�افذة لم يتع[ ×ا مالك
 ،تدخل منه \ بيتك ،وليس لك إال باب واحد ،رج من جهةدخل فيه من جهة وHُ يُ  ،ن بيتك \ شارع نافذإذا ¤ :مثالً 

  .طل \ هذا الشارعأو من يُ  ،يش;ط أن تستأذن ج�انك فهنا ال ،وأردت أن تفتح بابا ً ثانيا ً
بمعÇ ¤نوا  ،الشوارع ز \ أطراف اGشب �Rَ األجنحة ال� تُ  :الرواش[ � و ،خراج الرواش[ R هذه اàروبإوال �وز 

 áدودةثم تب� اGشب  الغرفة،فيسقف  طويلة هفيأÈ üشب،وا�جاورة �دار الشارع  ،قديما ً يكون الغرفة داخل ا5يت
واء وه ،ألنه تÔف R هواء الشارع ؛خراج هذاإفال �وز ،اGشب ثم �عل غرفًة \ هذه،جهة الشارع ،إ� خارج ا5يت 
 
 ،فهو يضيق الشارع ،�رون بهذاتوألن ا�اس ي ،بل هو áلوك لعموم ا�اس وا�جتازين ×ذا الطريق ،u الشارع ليس áلو�ً

   .أشبه ذلك وقد تتأثر به السيارات وما ا�حملةوºذا ¤ن هذا الروشن نازل فقد ي�ب برؤوس ا�اس واàواب 
 نسان بيتلو ¤ن إل ،لك[ \ طر� الشارعاTي يصل ب[ مِ  وهو ¤�Î ،خراج الساباطإ�وز  كذلك ال -

ً
\ يم[  ا

 الشارع وبيت
ً
سأجعل جÎا ً من األ\  ،بدل أن أخرج من هذا ا5يت وأدخل هذا ا5يت مع وسط الشارع:فقال ،\ يساره ا

�ا سبق من أنه تÔف ،خراجه إ فال �وز ،هذا يس· ساباط ،دخل ×ذا ا5يت دون أن يرا¨ ا�اسأأخرج من هذا ا5يت و،
   .ويت�ر ا�اس به ،ًفقد يكون هذا ا�Î نازال  ،لحق ال�ر با�اسوألن ذلك �5ا ً يُ  ،وهو غ� áلوك R، u هواء الطريق

وز �يث يتجا ،إذا ¤ن طويال ً ،بتَ ومثلها العَ  و� ا�Íن ا�رتفع اTي يكون R الشوارع ة،خراج اàكإ�وز  كذلك ال -
   .�م ألنه تÔف R ملٍك ؛ إخراجه�وز  فg ذلك ال ،فيضيق الشارع

ال� تكون \ ا5اب إذا ¤نت يس�ة  اليس�ة، ا�ظلةأو  ،ب اليس�تَ خراج العَ إك ،جرت �دة ا�اس R التسامح فيه أما ما
إال أن يكون .تأذن فيه فهذا يتسامح فيه ظمةاألنوأيضا ً ، فيما تعارف ا�اس \ التسامح فيه ،ال تؤثر و�ن الطريق واسعا ً،

 �يث يَُضّيق الشارع وي�
ً
فتجد أن بعض ا�اس ،اآلن �تاجون إ� أن يعرفوا هذه األحÍم  اqقيقةوا�اس ، با�اس كب�ا

أيضا  اسفيضيق \ ا�اس وبعض ا�،قد يأخذ من الشارع م;ين أو ثالثة أمتار ،فيضع درجا ً طويال ً ،قد يرفع باب بيته 
وó ذلك  ،R الشارع فيضيق الشارع طويلةا�نحدر قد يمتد إ� مسافة  وهذا ،قد يضع مÍنا ً تر8 منه سيارته àاخل ا5يت

  .زاد \ ذلك فال �وز R التسامح فيها أما ما العادةال� جرت  اليس�ةبل ا�ائز هو األشياء  ،�وز ال
أو ؟درى هل هو  سيُ  وهذا ا�اء ال ،وقد يصب منها ماء، با�ارةن ا�يازيب قد ت� أل؛�وز  و إخراج ا�يازيب أيضا ال -

  .وقد يصيب ثياب ا�اس فيت�ر ا�اس به ؟طاهر
أنها  :ويدل \ ذلك،أمكن Øرها ما يدرألكن توضع بشg ٍ  ؛خراج ا�يازيبإمانع من  إ� أنه الوذهب بعض العلماء 

  .اهللا عليه وسلم و� عهد الصحابةR عهد ا�É صn  موجودة¤نت 
فذكر العباس بأن اTي وضعه هذا ا�وضع هو  ،ح[ خلع ا��اب من بيت العباس،ويدل \ ذلك قصة عمر رÞ اهللا عنه 

  .فرده عمر إ� موضعه ،ا�É صn اهللا عليه وسلم
بوضع هذه ا�واس� ال� ،س عن ا�يازيب ا�ا ستغÇاوا�وم اqمد هللا قد  ،فمثل هذا إذا ¤ن áا يتسامح فيه فال حرج

ثم Hرج ا�اء من  ،أو أن ا�يازيب تصب R فناء ا5يت ،فال يت�ر ا�اس بذلك ،حÄ تصل إ� األرض ،تكون بإزاء اqائط
  .لترب ا�افذ بالنسبةهذا . ا�ارةدون أن يصب \ ،ا5يت 
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  :إذا lن ا رب غ~ نافذ :®وع اhا9اأحÎم * 
 إإذا أذنوا R فتح ا5اب أو أذنوا R :ل عليه وحينئذط} ن مسدودا ً فهنا منفعته ´تص �ن فُ أي ¤

ّ
خراج إأو R  ةخراج دك

هذا  ،لم يأذنوا فليس u أن يفعل ذلك إذاأما  استئذانهم،ألن ا�ستحق[ sصورون ويمكن ،ساباط أو ³و ذلك فال حرج
 إل بالنسبة

ّ
  .أشبه ذلك شن أو ماالرو أو الساباط أو ةخراج اàك

أو  وا،أما إذا لم يأذن؛ أي إذا أذنوا هؤالء اTين R اàرب غ� ا�افذ فال حرج ،أما فتح األبواب أو نقلها إذا أذنوا فال حرج -
ج �تا فهنا ال ،دخل منههو أن ينقل ا5اب من اàاخل إ� قريب ٍ من فم اàرب ا�افذ اTي يُ ،ذنهمإ�تاج إ�  األمر اTي ال

   .ستئذاناإ� 
أن يغلق ا5اب ا5عيد  ،فأرادخر بيته من اàاخل آوبابه R  ،لو ¤ن R اàرب غ� ا�افذ بيته هو أول بيت \ ا�م[ :ًمثال 

ألنه R األول ¤ن يستطرق  استئذان؛�تاج إ�  ال اqالةفنقول R هذه  ،وينقل ا5اب إ� قريب ٍ من فم اàرب غ� ا�افذ،
أما إذا ¤ن األمر  ،فليس �اجه أن يستأذنهم ،ستطراق هذا الطريقاواآلن تنازل عن èء من حقه R  ،به اàاخلإ� با

فهنا البد أن يستأذن من فوقه إ� جهة  ،فأراد أن ينقله إ� اàاخل ،إ� مدخل اàرب القريبةأي ¤ن بابه R ا�هة  ،بالعكس
 ،ستطراقألنه لن يشارcهم R اال ؛وليس u أن يستأذن من بعده ،ستطراقألنه سيشارcهم R اال ؛مدخل اàرب ا�افذ

 ،فأراد أن ينقله إ� اàاخل ،هو R األصل ¤ن يستطرق إ� بابه ،وليس إ� جهة باب اàرب ،وا�قصود من فوقه من اàاخل
  .نقول البد أن تستأذنهم ،ستطراق هذا الطريقاستشارcهم R  ،اآلن أنت ستشارك من بعدك إ� داخل اàرب:فنقول

أو ،أو �عله مÍن ورشة ، كأن �دث فيه ر7 ً يطحن فيها،ي� ¬اره أو بملك جاره دث بملكه ماو�رم \ ا�ار أن ُ� 
 ،فإذا ¤ن ا�ار يت�ر،أو منجرة ٍ أو ³و ذلك  ةأو مÍن حداد ،ًأو �عله مصنعا  ،ويت�ر جاره بذلك،مÍن سكن عمال 

  .وللجار أن يمنعه حينئذ ٍ  ،لكهدث هذا R مُ فليس u أن �
  :ب�ط[ ،\ جدار جاره هوللجار أن يضع خشب -
Q  /  ضطر إ� ذلكاإذا.   

 .ذلك فله حينئذ، لحق جدار ا�ار Øرٌ إذا لم يَ  /  /

   ).V جداره ةجار ٌ جاره أن يضع خشب نيمنع ال: (  � ذلك لقول ا�Éـ و
  ). بها بc أكتافكمcَ ما+ أراكم عنها معرضc واهللا ألرم( :ا ً R وقته و�ن وا� ةأبو هريرويقول ـ 

فإنه R هذه اqالة ليس u أن  ،يع± بإمÍنه أن يضع السقف دون أن يستخدم جدار ا�ار ،يضطر إ� ذلك أما إذا ¤ن ال
   .رمةاqواألصل R أموال ا�اس ،عن جدار ا�ار الستغنائه ؛يضع اGشب \ جدار ا�ار

يتحمل  كأن يكون اGشب كب�ا ً وجدار ا�ار ال،ولكن جدار ا�ار يت�ر بذلك  ،حتاج إ� ذلكاكذلك إذا ¤ن قد -
ومثل ذلك R اqكم ،وألنه من قواعد ال�ع أن ال�ر يزال ،ألنه ال Øر وال Øار ،ليس u ذلك اqالةفإنه R هذه  ،rله

  .لعموم ا�ص و³و ذلك ،وجدار الوقف ،جدار ا�سجد
فإنه  ،فطلب أحدهما من اآلخر أن يشارcه R عمارته ،أو خيف سقوطه،نهدم ا�دار ا�ش;ك اأيضا ًمن مسائل ا�وار إذا  -

نريد أن نبنيه حÄ نس; \ بعضنا من  :فقال أحدهما لآلخر،وا�دار اTي بينهما سقط ،يع± اآلن جاران،�� \ ذلك
:  �لعموم قول ا�É،وليس u أن يمتنع،�� ا�ار \ ذلك :فنقول ،دعه \ حاu  ،ه ءأريد بنا نا الال أ: فقال اhا¨  ،بعض

وينفق ،فإنه يأخذ من ماu ج�ا ً عليه  فإن أب ،فإن أÝ فإن اqاكم ��ه \ ذلك ،وألن ال�ر يزال،)Gر وال Gار ال(
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  .\ ا�دار بما يك�
لو ¤ن  ،فإنه ��، أحدهما فأب ة،صالح أو عمارإحتاج إ� افخرب ف ،مش;ك �تاجان إ�هكذلك لو ¤ن بينهما èء  -

وهو  ،فأÝ اآلخر ،يها ونهيئهاننريد أن ³فر ا95 ونب: فقال أحدهما لآلخر،نهدمت ا95اف ،أو بينهما ب9  مكينة،مثال ً بينهما 
فهو يقول أنا أمهله يوم[ أو ثالثة سيضطر أن يصلح  ،�رألنه لو ص� �ات ïله وزرعه وت؛يعرف أن هذا لم يص� 

   .�� ا�ار \ ذلك: فنقول ،ا95
فطلب أحدهما من  ،وخربت،كذلك لو ¤ن بينهم قناة مش;cه أو وسيلة تنقل ا�اء ×م من ا�هر أو من ع[ و³و ذلك  -

 R تهcفإنه �� \ ذلك فأب ،اإلصالح مؤونةاآلخر مشار.   
  .لزم األ\ أن يضع س;ة ً تمنعه من مشارفة األسفلضا ً من مسائل ا�وار أنه يَ أي -

فإن من وقع منه ال�ر  ،ه أو غرفه أو ³و ذلكءيكشف فنا ،و�ن يكشفه،لو ¤ن أحدهما بيته أرفع من بيت اآلخر: مثال
كما �صل R عموم ،\ اآلخر  اواحد منهميع± إذا ¤ن ال�ر يقع من ½  اش;�فإن استويا ،،وهو األ\ هو اTي يزيله

 ةوا�وافذ نازل ،ونوافذ ½ بيت تطل \ فناء ا5يت اآلخر ثالثة،#د أن ½ بيت يتكون من دورين مثال ً أو  ،ا5يوت اآلن
إنه �� ف ،فأب اآلخر ،فطلب أحدهما من اآلخر أن يضع س;ة ً بينهما؛R ا5يت اآلخر �يث يمكن أن يرى من R ا5يت ما

هذا فيما يتعلق بباب  ،وما أشبه ذلك áا سبق ا�ش;cةو� ا95  ا�ش;cةكما سبق R ا�دار ا�ش;ك و� القناة ،\ ذلك 
  .الصلح وأحÍم ا�وار 

  ـ باب ا]جرـ 
 ومنه س� العقل حِ ،R معÇ ا�نع وا<ضييق :اللغةا]جر ^ * 

ً
يشينه  ال يليق أو ماويمنع صاحبه من فعل ما ألنه �جرُ ،جرا

ِي ِحْجرٍ { :يقول اهللا جل وعال ،من األعمال
¾
ِ̂ َذلَِك قََسٌم ³   ،أي Tي عقل. ©الفجر} َهْل 

ُْجورا{: يقول الرب جل وعال ،ألنه áنوع منه ؛ًجرا وس� اqرام حِ  m� ًرما ً فهذا تعريف  }َويَُقولُوَن ِحْجراs ً يع± حراما
 R جرqاللغةا.  

þَþَþَþًيس· هذا حجر .هو منع اإلنسان من ا<Ôف R ماu : الحصط اال^
َ
  ا

  :األدلة
Q. جر األصل فيه قول اهللا جل وعالqُسوُهْم { :ا

ْ
ِ� َجَعَل اهللاmُ لَُكْم قَِياًما َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواك

m
ْمَوالَُكُم ال

َ
َفَهاَء أ êتُْؤتُوا الس 

َ
َوال

 َمْعُروفًا
ً
   } َوقُولُوا لَُهْم قَْوال

ْمَوالَُكمُ {: تعا� قالو .¦
َ
َفَهاَء أ êتُْؤتُوا الس 

َ
 ،�سنون ا<Ôف فيها ألنهم ال ؛أن نعطي السفهاء األموال وعال فنهانا جّل  } َوال

  .نوا منها أفسدوهاكّ وºذا مُ 
1.  

ً
ٰ إَِذا بَلَُغوا ا®¾Îََح فَإِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرشْ { :وقال أيضا m¦ََتا4َٰ َح

ْ
vْمَوالَُهمْ َواْنَتلُوا ا

َ
ِْهْم أ

َ
vِعطون أموا×م إال ال يُ ف }ۖ◌  ًدا فَاْدَفُعوا إ

  .بعد إيناس الرشد منهم
%.  Éحجر \ معاذ بن جبل �وأيضا ورد أن ا�� . 

  �أيضا ورد أن عمر  .©
ُ
و�ن  ،فحجر عليه عمر ،فك0ت عليه اàيون ،و�ن رجال ً يداين ا�اس جهينة،ع سيفِ حجر \ أ

 ن إأال : áا قال 
ُ
 األ

ُ
من ف ،فإنا بائعوا ماu ،اqاج َ ق ٌ اqاج أو سابَق قد رÞ من دينه وأمانته بأن يقال سابِ  جهينة،سيفع سيفع أ

u أو �م ٌ هذا معناه .. شيئا ً فليح� الغداة  ¤ن(.  
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*V وا]جر  cنوع:  
Q.  اإلنسان ]ظ غ~ه V حجر  
  حجر V اإلنسان ]ظ نفسه  ./

، أك0 من ماu  وا�فلس كما سيأü �ا هو من ¤نت عليه ديونٌ  ،فهو اqجر \ ا�فلس:ن ]ظ غ~هفأما ا]جر V اإلنسا
   .طلب الغرماء كما سيأüبا�فلس فيحجر عليه  فهذا هو ،يك� لسداد ديونه لكن هذا ا�ال ال ؛يع± عنده مال

حجر \ هؤالء  ،�جنون و\ الصÉ و\ السفيهوهذا يكون R اqجر \ ا:وا®وع اhا9 حجر V اإلنسان ]ظ نفسه
  .qظ أنفسهم اhالثة

  وقبل أن نعرف هذا  ،وهو اqجر \ اإلنسان qظ غ�ه وهو ا�فلس ،و�بدأ بال	م \ ا�وع األول
   :^ ذßهم  مابوفاء لأحوال ا®اس بالنسبة لال بد من معرفة 

ينه وال èء ي� به دَ  يع± هو مدين وليس عنده ما ،يقدر \ وفاء èء من دينه نسان الأن يكون اإل /  /   األو¸ ا]الة
ٍة { :لقول اهللا جل وعال حÄ �د، وتأخ�ه إمهاuيع± �ب  ،فهذا �ب إنظاره  ،ينهمن دَ  َÉََمْي ٰ

َ
ٍة َفَنِظَرٌة إِ� َÉَْن ُذو ُعlَ َو�ِْن

أو أن يالزمه ويضغط عليه حÄ  ،أو أن يطالب �بسه ،ليه ا�طا5ةوأن يشدد ع،وال �وز لصاحب اqق أن يضيق عليه .}
لكن ليس ½ إنسان ؛فال فائدة من ا<ضييق عليه وحبسه ومالزمته ،ينهوألنه غ� قادر \ سداد èء من دَ ،لآليةيسدد 

 وليس هناك أمر ٌ يناR ما ،لكإما أن يدل اqال \ ذ ة،= العÎدّ اHلو R حق من  فإنه ال ،قبل منه ذلكý أنه معÎ يُ يدّ 
  .ةنقبل قوu حينئذ ٍ وال يطالب ببيّ فإنه يُ  ،تدل عليه اqال

  )�R(ا]لقة 
  �تويات ا]لقة

   .�وط رجوع الغريم بعينه إذا وجدها عند إنسان قد أفلس /  تتمة مسائل R اqجر
حجر  :،وهو اqجر \ ا�فلس،وا�وع اhا¨ هحجر \ اإلنسان qظ غ�:ا�وع األول: اqجر \ نوع[ وقد ذكرنا أن  ••••

  .، وهو اqجر \ ا�جنون والصÉ والسفيه \ اإلنسان qظ نفسه
 أنوتكلمنا عن أحوال ا�دين وقلنا  ،وهو اqجر \ اإلنسان qظ غ�ه وهو ا�فلس ،بال	م \ ا�وع األولوبدأنا    

 حÄ �د وتأخ�ه إمهاuيع± �ب  ،فهذا �ب إنظاره  ، وفاء èء من دينهيقدر \ نسان الأن يكون اإل : األو¸ ا]الة
ٍة { :لقول اهللا جل وعال َÎََْمي ٰ ٍة َفنَِظَرٌة إِ�َ َÎِْْن َ¤َن ُذو ُعºق أن يضيق عليه.}َوqويشدد عليه و�بسه  وال �وز لصاحب ا

  .حÄ يسدد، ولكن دعوى اإلعسار التقبل من ½ أحد
  :سار ال تقبل من ½ أحد ـ دعوى اإلع

، واّد= أنه معÎ، وأنه ال يقدر \ وفاء èء من دينه ،فإنه R هذه اqالة ينُظر 
ً
هل داللة اqال : إذا ¤ن اإلنسان مدينا

 .معه؟وهل هناك قرائن تؤيد قوu، أو ´الف قوu؟فيؤخذ هذا R االعتبار
مر ليس كذلك، كما لو ¤ن يُعرف u مال سابق، والغالب أن هذا ا�ال فإن اّد= أنه معÎ، ولكن دلت القرائن \ أن األ

 .باق ،ٍ فلما جاء وقت السداد اّد= اإلعسار
 أنا مãء وأنا غ±، فلما جاء وقت الوفاء ،اّد= اإلعسار،: أو ¤ن أقر با�الءة R أول األمر، قال 

 
ً
أمره، فإن أقام بيّنة ´� باطن حاu ،يع± إذا أ ببّينة تدل \ أن  ، بل يتُأمل R حاu، ويستوثق منفهذا ال يقبل قوU مطلقا
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uالة يُقبل قوqهذه ا R سارة أو بغ� ذلك من الوجوه ال� يذهب بها ا�ال، فإنهÈ هذا ا�ال قد ذهب إما بتلف أو.  
إال أن يُثبت اàائن أن أمواu الزالت  وºن لم يأِت ببّينة توجهت إ�ه ا�م[، فيُطالب بأن �لف، فإذا حلف ُخãَ سبيله،

 يقñ به 
ً
باقية \ ملكه،فإن ا5يّنة R هذه اqال تُقدم،هذه اqالة األوä من حاالت ا�دين و� أن يكون ال يملك شيئا

 من دينه
ً
  .شيئا

ب Èمس[ ألف ريال، فعندمن ¤ن ماu \ قدر دينه أو أك0 /  /   ا]الة اhانية
َ
ه âسون ألف ريال يستطيع ، شخص يُطال

  .بها تسديد اàين، أو عنده أك0 من âس[ ألف ريال
و�نما يؤمر بالوفاء إذا lن ـ فإنه R هذه اqالة ال ُ�جر عليه؛ ألنه ال حاجة إ� اqجر عليه،ا�ال اTي عنده يك� للسداد،

  .غريمه قد طاHه بالوفاء
  .ذلك للغريم ا ائن؛ ألن ا]ق U وقد رÒ بتأخ~هف ـ أما إذا رÞ الغريم باإلمهال واإلنظار

،
Á
مطل : ( �،لقول ا�É فإنه �ب عليه التسديد وال �وز U ا�أخ~ ـ أما إذا طا5ه الغريم بالتسديد وقد ¤ن اàين حاال

  .وا�طل هو ا<أخ� والتسويف)  الغ¹ ظلم ُ�ل عرضه وعقوبته
 وقد حّل ا

ً
،إذا قال صاحب اàين احبسوه، حÄ ال ، فإنه ^ هذه ا]الة �ُبس بطلب رب ا ينàينـ فإن أب مع كونه قادرا

  .يهرب أو حÄ ال يتÔف R ا�ال فيفسده عã، فإنه R هذه اqالة ُ�بس حÄ يسدد
\ ذلك قول  ، بم ؟ أي بتعزير �مله \ التسديد، وا�àلفإنه ^ هذه ا]الة يعزر ح¦ يسددـ فإن لم ينفع معه اqبس ،

 Éاكم ،ويقول فالن ظلم± ، )شكواه (قالوا عرضه  ) +¾ الواجد ظلم �ل عرضه وعقوبته ( �ا�qيع± يشتكيه إ� ا ،
فالن أخر حÚ ، فالن ماطل± وما أشبه ذلك، وال يعت� ذلك من الغيبة؛ ألن ا�ظلوم ينتÔ �فسه ، وُ�ل عقوبته بأن 

  .áا �مله \ التسديد ُ�بس أو يُعزر أو ³و ذلك
فإن ا]اكم ^ هذه ا]الة يأخذ ا�وجود من ماU إذا lن من جنس ا ين، ـ فإن أ� وأب حÄ مع اqبس وا<عزير، 

 من ماU، يك� لتسديد ا ين،أما إذا ¤ن ا�وجود من ماu من غ� جنس اàين ،ويسدد لتائن
ً
،فإذا فإن ا]اكم يبيع شيئا

È ب
َ
 وعنده أرض ، وطا5ه اqاكم بأن يسدد فأب، وعزره وحبسه فأب، فإن اqاكم R هذه اqالة يبيع ¤ن يُطال

ً
مس[ ألفا

  أرضه، ويسدد من قيمة األرض،
  .هاتان حا<ان من حاالت ا�دين

  :ولكن من ا�سائل ا�تعلقة با�دين لم تنتِه اqاالت بعد ،
ذا ¤ن اàين مؤجًالþًþًþًþً فإن ا�دين ال يطالب باàّين قبل حلوu، ألن األجل حق u، ـ أن ا�دين ال يطالب باàّين قبل حلوu، إ

  .وال يلزمه أداء اàّين قبل حلول األجل
نريد أن �جر عليه وديونهم لم Öل، :يع± لو أن اàائن[ جاؤوا وقالوا. ـ وأيضا ال �جر عليه من أجل هذا اàّين حÄ �ل

  .؛ ألن حقهم لم �ل بعدفإنهم ال �ابون إ� ذلك
،يكون دينه âس[ أن يكون u مال ،ولكن هذا ا�ال ال ي� بما عليه من اàين/  /  من حاالت ا�دين ا]الة اhاhة

ألف ريال، ويكون عنده مال يساوي ثالث[ ألف ريال، فهذا عنده مال ،ولكن ا�ال ال يك� لوفاء اàين،هذا هو 
 uي تكون أمواTا سبق من األدلة \ فهذا �ُجر عليه بطلب الغرماء أو بطلب بعض الغرماءأقل من ديونه، ا�فلس ا� ،
 Éجر، ومن ذلك حجر ا�qالل وغ�هم  �اGحجر عمر .\ معاذ ،كما رواه عبد الرزاق وا R ما سبقcسيفع،  �و

ُ
\ األ
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R فÔظ غرمائه �ال يتq ي �جر عليهTسيفع جهينة ،فهذا هو ا
ُ
 ي� بالغرماء أ

ً
  .ا�ال تÔفا

  .فإنه ال �جر عليه؛ ألن ا]ق ¿مـ أما إذا لم يسأل الغرماء اqجر عليه ورضوا بإمهاu وتأخ�ه ،
،وذلك ألن الفلس أمر �H، فال يُعرف، فإذا لم يظهر اqجر عليه، ربما تعامل معه  و يستحب إظهار ا]جر V ا�فلسـ 

ظهر اqجر عليه ا�اس \ أنه صاحب مال،وأ
ُ
نه قادر \ التسديد،ثم يتب[ فيما بعد أنه áنوع من ا<Ôف R ماu، فإذا أ

  .تعامل ا�اس معه \ بيّنة وبص�ة 
 مثله 

ً
  .ألن السفه قد �H السفيه ينب5 إظهار ا]جر عليه؛ـ وأيضا

 للناس \ أن يتعاملوا مع ا�جان[ فيك� ذلك حا فهذا ظاهر ومعروف عند ا®اس،) الصغر(أما ا�نون والصبا ـ 
ً
جزا

  .والصبيان،اTي يتعامل معهم هو ا�فرط فيتحمل تبعة تفريطه
ـ من اآلثار ا�;تبة \ اqجر، أو الفائدة من اqجر، أنه ال ينفذ تÔفه R ماu اTي حجر عليه فيه، فلو باع ا�ال اTي 

  .و وقفه أو وهبه أو غ� ذلك من ا<Ôفاتحجر عليه فيه ،لم يصح ا5يع ،ولم ينفذ،وcذلك ل
  هل يمتد ا]جر V ا�ال ا]ادث بعد ا]جر؟: مسألة _

فهل يمتد ا]جر V ا�ال ا]ادث يع± إذا ¤ن عنده مال R وقت اqجر، ثم حدث u مال جديد بإرث أو بهبة أو بغ� ذلك، 
  .c أهل العلم�ل خالف ب ؟ أو يقتV Þ ا�ال ا�وجود ^ وقت ا]جر؟

بأن اqجر Hتص با�ال ا�وجود R وقت اqجر، وال يمتد أثره للمال اqادث بعد : فمن أهل العلم من قال : القول األول
اqجر؛ ألن ا�ال ا�وجود R وقت اqجر هو اTي ُمنع من ا<Ôف فيه، وهو اTي ورد عليه اqجر، عند اqكم به، لوجوده، 

  .ختص اqجر بهأي لوجود ا�ال ،في
بأن ذلك يعم ا�ال ا�وجود، وا�ال اqادث؛ ألن ا�قصود من اqجر وفاء الغرماء ،وºيصال : ومنهم من قال  :القول اhا9

  .اqقوق إ�هم، فال Hتص با�وجود
  :ـ أيضا áا ي;تب \ اqجر،أنه ال ينفذ إقراره \ ا�ال اTي حجر عليه فيه

ر عليه، دينه âسون ألف ريال، وأن ا�ال ا�وجود عنده R وقت اqجر مثًال ع� من الغنم، فُمنع من فلو فرضنا أنه �ا ُحج
 u ،وºنما � ملك 

ً
Íجر اّد= أن بعض هذه الغنم، أو أن هذه الغنم ليست ملqجر، فلما صدر قرار اqف فيها باÔ>ا

  .أنا قد وهبت هذه الغنم قبل اqجر لفالن:لغ�ه،أو قال
، يع± إذا سددنا ن إقراره ^ هذه ا]الة ال ينفذ، وال يعت� V الغرماء؛ولكنه يؤاخذ بهذا اإلقرار بعد فك ا]جر عنهفإ

للغرماء حقوقهم، ثم جاء الشخص ا�َُقر u يطالب، فإن ا�ُِقر،اTي هو ا�دين، يؤاخذ بإقراره ،وºنما ال	م هنا أنه ال ينفذ 
  .عليه ،حÄ يفك اqجرإقراره \ ا�ال ا�حجور 

؛ألنه جائز ا<Ôف R ماu فينفذ تÔفه R ماu، ما دام أنه لم  أما قبل ا]جر فتÞف ا�فلس ^ ا�ال، و�قراره عليه صحيح
  .�جر عليه

 يÃ بغريمه
ً
ب Èمس[ ألف ريال، و�ا قر ولكن �رم V ا�دين أن يتÞف ^ ماU تÞفا

َ
 يُطال

ً
ب ،فمثًال لو أن شخصا

 سيأü فالن، ويأخذ م± âس[ ألف ريال وهو ال يستحق، فأنا سأت�ع :حلول موعد سداد اàين، قال هذا الشخص
ً
غدا

 ،قلت
ً
، فعاملوå \ أ¨ معÎ،ال �وز u هذا ا<Ôف ؛ألن هذا ا<Ôف :بهذه اGمس[، حÄ إذا أ غدا

ً
ال أجد شيئا

 Éار بالغريم ،وقد قال ا�Øار(:�قصد به اإلG ر والG ا�ضارة ال #وز ).ال.  
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  :من ا�سائل ا�تعلقة با�حجور عليه
_  ،

ً
 \ حاu، ولم يكن اقتÂ من ثمنه شيئا

ً
 قبل اqجر، ثم وجده بعد اqجر باقيا

ً
فإن أن الشخص إذا باعه أو أقرضه شيئا

  .هذا الشخص أحق بهذا الÍء من سائر الغرماء
ب من ثالثة دائن[،هذا يطا5ه بع�ة آالف، وهذا يطا5ه بع�ة وهذه مسألة Öتاج إ� انتباه، 

َ
اآلن إذا ¤ن الشخص يطال

u أبيعك إياها ، : بع± سيارتك،قال:آالف، وهذا يطا5ه بع�ة آالف،اآلن لم �جر عليه بعد،فذهب هو إ� شخص، وقال
ت ديون ال مانع عندي أبيعك،فب: مقّسطة أو مؤّجلة،فقال: لكن أين القيمة ؟ قال

ّ
اعه السيارة بع�ة آالف ريال،فحل

 ي� بنا، فOيد أن : الغرماء اhالثة السابقون، فذهبوا إ� القاÞ، وقالوا
ً
فالن نطا5ه بديون، وهو يتÔف بأمواu تÔفا

 ي� بنا، فحكم القاÞ باqجر عليه ،أي منعه
ً
من  ُ�جر عليه R األموال ا�وجودة اآلن،حÄ ال يتÔف فيها تÔفا

تعال أنا بعتك السيارة قبل أسبوع بع�ة آالف : ا<Ôف باألموال ا�وجودة،صاحب السيارة علم باqجر عليه، فذهب وقال
،رّد عîã السيارة وليس R ذمتك £ 

ً
ريال،أنا ال أريد الع�ة آالف ريال،السيارة باقية �ا×ا، وأنا لم آخذ من ثمنها شيئا

ال، : فنقول. ال،السيارة اآلن دخلت R ملكه،فOيد أن تُقسم علينا قيمتها كبقية ا�ال: لسابقون èء،فقال الغرماء اhالثة ا
من أدرك : (وÝ رواية). من وجد عc متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به:(�لقول ا�É �اذا؟ صاحب السيارة أحق بها، 

  .يهواqديث متفق عل).  عc متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به
ولكن هذا اqكم u �وط، ال يثبت R ½ حالة ،وºنما يثبت إذا توفرت �وطه ؛ألنه حكم استثناG، فاألصل أن هذا 
 \ حسب ديونهم 

ً
اàائن يدخل مع  بقية اàائن[، ويكون أسوتهم، ويُقسم ا�ال ا�وجود ،ومنه السيارة \ الغرماء Êيعا

ية، ولكن هذه األحقية إنما تثبت ب�وط، وهذه ال�وط مستفادة من ا�صوص با�حاصة، ولكن الشارع أثبت u أحق
 ؛ ألن العادة R اqكم االستثناG، أن يقيد وال 

ً
الواردة R هذا ا5اب، فالعلماء Êعوا هذه ا�صوص واستخرجوا منها �وطا

  . يكون مطلقاً؛ ألنه خارج عن األصل، أو مستثÇً من األصل، فال يثبت R ½ حال
  :bوط رجوع الغريم بعينه إذا وجدها عند إنسان قد أفلس.. إذاً 

  .أن تكون الع[ باقية �ا×ا، أي لم يتلف منها èء :ال(ط األول
أما إذا ¤نت الع[ قد تلف منها èء، فإن صاحبها يكون أسوة الغرماء، أي يكون مثلهم ويدخل معهم R ا�حاصة، 

  صفة العc،وcذلك لو تغ�ت  عc )عc متاعه من أدرك: (ألنه R اqديث قال
ً
 فطحنه أو دقيقا

ً
،كما لو ¤نت الع[ برا

 بدل ال�، وما أشبه 
ً
 بدل اàقيق، أو أدرك دقيقا

ً
فخ(ه أو ما أشبه ذلك، ألن الغريم لم يدرك ع[ متاعه، وºنما أدرك خ(ا

 ....هذا هو ال�ط األول.ذلك

  )RQ(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  .مسائل متعلقة با�فلس /  اqديث R ال	م \ �وط رجوع الغريم بعينه إذا وجدها عند إنسان قد أفلس  تتمة
  .وهو أن تكون الع[ باقية �ا×ا لم تتغ� ولم يتلف منها èء :ال(ط األول: قلنا

  :ال(ط اhا9
ً
كبقية الغرماء، ال يُفّضل عليهم وال  فإن مات ا�فلس ،فبائع الع[،أن يكون ا�ش;ي، اTي هو ا�فلس، حيا

 ( : يقدم عليهم R الع[، وذلك ألنه ورد R بعض ألفاظ اqديث
ً
أيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتg منه شيئا

  .و R هذا اللفظ من اqديث �م واألقرب أنه مرسل.رواه أبو داود  ) أو لم يقتِض، فهو أسوة الغرماء
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 ،إذا توفرت ال(وط األخرى وبعض أهل العلم
ً
  .يقول U الرجوع ولو lن ا�شoي ميتا

، :ال(ط اhالث
ً
 ،فهو كبقية الغرماء، يدخل معهم  أن ال يكون ا5ائع قد قبض من ثمن الع[ شيئا

ً
فإن قبض من ثمنها شيئا

ارة بع�ة آالف ريال، ثم وجد السيارة قلنا R ا�ثال السابق لو باع السي: فمثالً ، R القسمة ،وال يُقدم عليهم بأخذ الع[
بعينها؛ لكنه قد قبض من ثمنها âسة آالف ريال، فإنه R هذه اqالة ال يرجع  بالع[، بل يكون كبقية الغرماء ؛ألنه ورد 

 : (أي R لفظ اqديث :R بعض ألفاظ اqديث عند اإلمام أrد، أنه قال
ً
يع± من أدرك ) ولم يكن اقتg من ثمنه شيئا

،وهذا اللفظ منقطع؛ ألن اqسن لم يسمع من أÝ هريرة
ً
  .ع[ متاعه عند إنسان أفلس ،ولم يكن اقتÂ من ثمنه شيئا

،كأن تسمن ا5هيمة، أو أن يتعلم العبد صنعة، أو ما أشبه ذلك، وذلك ألن  أن ال تزيد الع[، زيادة متصلة:ال(ط الرابع
بأن اàائن يرجع بها لرجع بها، وبالزيادة ال� :فلو قلنا،ذه الزيادة للمفلسالزيادة هذه حصلت والع[ R ملك ا�فلس، فه

كما لو وàت ا5هيمة ،أو كسب العبد ،فإن هذه الزيادة ا�نفصلة ال  أما إذا ¤نت الزيادة منفصلةحصلت R ملك ا�فلس،
أنا أرجع بالعبد :حصل R ملكه ،أو قال أنا أر> أن أرجع باàابة، والوà يكون للمفلس؛ ألنه:تمنع من الرجوع، فلو قال

  .،وcسبه يكون للمفلس ،فإنه R هذه اqالة u اqق R الرجوع
، يع± بعد ما باع السلعة ،ا�فلس ذهب وباعها \ شخص؛ فاآلن هذا أن ال يتعلق بالع[ حق للغ� :ال(ط ا²امس

ق ا�ش;ي تعلق u بها حق ، كذلك لو ذهب ا�فلس ورهنها عند شخ
ّ
ق u حق بهذه الع[ ، كذلك لو تعل

ّ
ص، فا�رتهن قد تعل

 و³و ذلك ، وذلك ألن تمك[ اàائن من الرجوع، يؤدي إ� إبطال حق هذا 
بها حق شفعة، فيما إذا ¤نت شيئاً مش;�ً

  .وألن اàائن لم يدرك الع[ \ حا×ا، الشخص
انتقلت ،بأن باعها أو وهبها أو وقفها أو ما أشبه ذلك ،فإنه R هذه أما لو أن تكون باقية R ملك ا�فلس،   :ال(ط السادس

وهذا لم يدرك، هذه � �وط رجوع من وجد متاعه، أو سلعته عند ) من أدرك عc متاعه:  (اqالة ال يرجع ؛ألن اqديث
 عليه، إنسان قد أفلس 

ً
 متفقا

ً
  . ا �وط ستة، و� بعضها �م ألهل العلم، فx ليست 	ها �وطا

  :من ا�سائل ا�تعلقة با�فلس * 
 باTمة، فذمة ا�فلس صحيحة؛ ألنه إنسان جائز  ،أنه ينفذ تÞفه ^ ذمته _

ً
فاqجر \ ا�فلس خاص با�ال، وليس �ما

 إ� أجل، فإن تÔفه R ذمته صحيح ؛ألن
ً
 ا<Ôف فهو حر ،بالغ ،�قل، رشيد فتÔفه لثمة كما لو اق;ض أو اش;ى شيئا

ذمته صحيحة ،وهو أهل ألن يتحمل R ذمته ،ولكنه ال يُطالب بما ثبت R ذمته إال بعد فك اqجر عنه؛ ألن ا�ال ا�وجود 
ق به حق الغرماء فيقدمون

ّ
  .R وقت اqجر قد تعل

اآلن ذهب  فإنه يؤاخذ بإقراره بعد فك اqجر عليه ؛ألنه جائز ا<Ôف أقر بدين ، يع± كذلك لو أقر وهو �جور عليه _
فالن ³ن نطا5ه بمليون ريال، واألموال ا�وجودة عنده بمقدار ثالثمائة ألف ريال، فOيد أن :الغرماء إ� اqاكم، وقالوا

 ي� بنا، فحجر عليه القاÞ ،فلما حجر 
ً
�جر عليه، أي يمنع من ا<Ôف R هذه األموال، حÄ ال يتÔف فيها تÔفا

R هذه اqالة يؤاخذ بما أقر به؛ لكن بعد فك اqجر :هؤالء الغرماء، أقّر بدين آخر فنقولعليه، وحبست أمواu �صلحة 
  .عنه

ق بماu دون  كذلك لو أقر âناية توجب قوداً أو ماالً _
ّ
فإنه R هذه اqالة يؤاخذ بذلك؛ ألنه أهل للتÔف؛ وألن اqجر تعل

إنما يتعلق  فإن ا]جر V ا�فلس السفيه والصغ� وا�جنون ذمته، وهذه من الفروق، فإن اqجر \ ا�فلس واqجر \
  .فإنه �م R اTمة و� ا�ال) الصغ~ وا�جنون والسفيه(وأما ا]جر V اhالثة با�ال دون اTمة 
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_ ðا³ي من جنس ا ين بثمن ا�ثل أو أك Uوا]اكم ما Òوا�فلس يبيع القا،  
ً
 مثًال هناك غرماء يطا5ون شخصا

انظر هل األموال ا�وجودة من جنس اàين، أو من :بمليون ريال، واألموال ا�وجودة عنده بمقدار ثالثمائة ألف ريال، فنقول
 وأما إن lنت من غ~ جنس ا ينفإن اqاكم يقسمها \ الغرماء بالنسبة،  فإن lنت من جنس ا ينغ� جنس اàين؟ 

  قارات ،كما لو ¤نت األموال ا�وجودة عنده ع
أو سيارات أو أثاث وفرش أو بضائع أو غ� ذلك، فإنه R هذه اqالة يبيع اqاكم أمواu ال� ُحجر عليها؛ لكن ال يبيعها 

ألن ماs u;م، وcونه ُ�جر ، إال بثمن ا�ثل أو أك0، وليس u أن يكÎها فيبيعها بأقل من ثمن ا�ثل، بل تباع بثمن ا�ثل
ن يباع ماu بثمن Èس في� به �صلحة الغرماء ، ال البد من مرا�ة حقه ومرا�ة الغرماء، فال تباع عليه، ال يع± ذلك أ

  .إال بثمن ا�ثل، أو أك0 من ثمن ا�ثل، ثم يُقسم ا�ال \ الغرماء
lموع  وذلك بأن ننسب نصيب ½ دائن إ�، يقسم بقدر ا يون V طريقة ا�حاصة كيف يقسم ا�ال بc الغرماء ؟-

ب من ثالثة أشخاص،زيد  اàيون،ثم نعطيه مثل تلك النسبة من مال ا�فلس،
َ
 يُطال

ً
يتضح هذا با�ثال ، لو فرضنا أن شخصا

lموع اàيون مليون ، وجدنا أمواu ، وبكر يطا5ه Èمسمائة ألف، وعمرو يطا5ه بمائ� ألف، يطا5ه بثالثمائة ألف
فطالب الغرماء باqجر عليه، �يث ال يتÔف باGمسمائة ألف ريال، ، ة ألف ريالوحÔنا أمواu فوجدنا عنده âسمائ

 u إ� زيد فنقول üاكم يقسم هذا ا�ال \ الغرماء، كيف يقسم ؟ نأqين ،ال �تاج إ� بيع، فاàمن جنس ا uفاآلن ما
فنعطيه من % §$تساوي ثالث[ با�ائة  كم دينك ؟ فإذا قال دي± ثالثمائة ألف ،فنقول ثالثمائة ننسبها إ� مليون،

من % §$ريال تساوي ) §§§،§©¥(نعطيك مائة وâس[ ألف ريال؛ ألن :ال� � مال ا�فلس، فنقول% §$اGمسمائة 
مائتا ألف ريال إذا :فنقول، مائتا ألف ريال:اGمسمائة ألف ريال ، ثم نأü إ� عمرو فنقول u كم دينك ؟ فإذا قال دي±

اآلن âسمائة ألف ريال âسها مائة :إ� ا�ليون، وجدناها اGُمس ،فنعطيه من مال ا�فلس بمقدار اGُمس، فنقولنسبناها 
 اآلن ذهب من مال ا�فلس مائتان وâسون 

ً
 مائة ألف، إذا

ً
ألف ،خذ مائة ألف ، أعطينا زيد مائة وâس[ وأعطينا عمرا

âسمائة ألف بالنسبة إ� ا�ليون تساوي : دي± âسمائة ألف، فنقول:كم دينك ؟ قال:ألف ريال ، نأü إ� بكر فنقول
ا�صف، فنعطيك نصف مال ا�فلس ، نصف اGمسمائة مائت[ وâس[ ألف ريال، وبهذا نكون قسمنا مال ا�فلس \ 

  .الغرماء بقدر ديونهم بالنسبة، وهذه تعرف بطريقة ا�حاّصة
، اآلن شخص يطالب بدين ولكنه مؤجل �دة سنة،  ين ا�ؤّجل ال �ل بفلس ا�دينمن ا�سائل ا�تعلقة باّ ين، أن ا ّ  _

u ائن بفلسه، فذهب إ�ه وقالàولكنك اآلن : دينك ال �ل إال بعد سنة، قال : سدد، قال : فأفلس ،فعلم ا
  .ال �ل اàّين بالفلس؛ ألن األجل حق للمدين، فال يسقط بفلسه كسائر اqقوق:أفلست،فنقول

إنسان مدين بدين مؤّجل، فمات قبل حلول األجل، فإن األجل باٍق  كذلك ال �ل اّ ين با�وت ال �ل ا ين ا�ؤّجل با�وت،_
سددوا دين مورثكم  قد حّل؛ ألنه مات، وخربت ذمته بموته، : ،وال �ل اàين با�وت، فإذا جاء اàائن إ� الورثة، وقال ×م

  .ال؛ األجل باقٍ : فنقول 
فمثًال أنا أطالب زيد من ا�اس بمائة ألف ريال، ال Öّل  و� أن ا ائن قد يتÃر بتفرقة دينه بc الورثة،: ها هنا مسألة _

ال �ل دي± بموته، ولكن من أطالب بعد سنة ، مال هذا الشخص سيتفرق ب[ الورثة ،واàائن : إال بعد سنة فمات، فنقول 
  ة؟ من اTي سيضمن حÚ ؟ من أطالب من الورث: يت�ر، يقول

  أو أذهب إ� ½ واحد وأطا5ه بنصيÉ من اàين اTي عنده؟ 
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أو برهن sرز ؛ألنه يعظم عليه ال�ر إذا لم ،بأن الورثة R هذه اqال البد أن يوثقوا اàائن، إما بكفيل مãء:يقول العلماء
طالب �Ú إال بعد سنة؛ لكن من هو اTي أطا5ه ؟ ائتوا أنا ما عندي مانع، ال أ: كما سبق، وهو يقول مثالً . �صل توثيق

حقك عندي أنا ، أنا أضمن حقك ¤مًال : فإذا قال أحد األبناء، £ بشخص يضمن حÚ أ¨ بعد سنة تعطوå ا�ائة ألف
رجهم، يع± أو جاؤوا بكفيل من خا، آخذه من أخو¢ ومن أقارç وأسدد إ�ك، فنقول R هذه اqالة يب� اàين \ أجله

هذه األرض رهن عندك إذا حل اàين، ولم  مع لك دينك ونسددك : أو برهن sرز، قالوا u ، ليس من نفس الورثة
R هذه اqالة يب� األجل \ حاu وال �ل اàّين با�وت، أما إذا لم يفعلوا :فبإمÍنك أن تستو� من قيمة هذه األرض،فنقول

R هذه اqالة إذا لم يوثقوا بكفيل مãء أو برهن sرز، فإن . إال بعد سنة إذا جاء بعد سنة تعالال أنت حقك ال �ل : قالوا 
  .دينه �ل ألن ال�ر هنا �لب

اآلن جاء ثالثة وطا5وا باqجر عليه ، حجرنا عليه،  من ا�سائل ا�تعلقة با]جر إذا ظهر غريم للمفلس بعد القسمة، _
ة، قلنا u: وقال، ص رابعوقسمنا ماu بينهم، فجاء شخ

ّ
 مثلما أن ديونهم حال

ّ
ما : لِم لَم تأِت؟قال:أنا أطا5ه �ق، ودي± حال

، فنقول
ً
R هذه اqالة القسمة األوä ال تنقض، ولكنه يرجع \ الغرماء اTين أخذوا :علمت باqال ، أنا ما أدري كنت �ئبا

 لش
ً
  .فكذا إذا ظهر وتب[ بعد القسمة، وال يسقط حقه حينئذ، ارcهمواقتسموا بقسِطه؛ ألن هذا الشخص لو ¤ن حاØا

ه إال ا]اكم_
ê
  كما أنه R االبتداء ال يثبت  ،من ا�سائل ا�تعلقة با]جر V ا�فلس، أن حجره ال يفك

  .إال �كم اqاكم؛ فكذلك ال يزول إال �كم اqاكم ،ما دام أن اàين باٍق R ذمته
 . أن اqجر عليه يثبت �كم اqاكم:أوالً  :وعندنا بالنسبة للمفلس

ً
أن فّك اqجر عنه البد فيه من حكم :وثانيا

 . حاكم
ً
 . أن اqجر عليه qظ غ�ه، ال qظ نفسه:وثاhا

ً
ألن اqجر Hتص بماu دون  أن تÔفه R ذمته صحيح ؛:ورابعا

  .ذمته
نسان qظ نفسه، لكن إن و;î ا�فلس ما عليه، فإن فهذه أربعة أمور Hتلف فيها اqجر \ ا�فلس، عن اqجر \ اإل

اqجر ينفك، ولو لم �كم اqاكم ؛ألن ا�وجب للحجر هو َشْغُل ذمته �قوق غ�ه ومطا5تهم، فإذا قÂ حقوقهم فقد 
 ما عليه زال السبب وا�وجب، في;تب \ ذلك زوال اqكم ،أو األثر ا�;تب \ هذا السبب وهو اqجر، أما قبل أن يوّ� 

أما ا]جر V الصغ~ وا�جنون والسفيه، فهو Ûالف ا]جر V ا�فلس ^ ،فإن اqجر عليه ال يرتفع إال �كم اqاكم ، 
هو يثبت بغ� حكم حاكم ويرتفع بغ� حكم حاكم بزوال السبب، فالصغ� إذا بلغ :فأوالً : األحÎم األربعة السابقة

 ارتفع عنه اqجر، وا�ج
ً
 نون إذا عقل ارتفع عنه اqجر وهكذا ، رشيدا

ً
من األحÍم أن اqجر عليهم qظ أنفسهم، : وثانيا

 وأما ا�فلس فهو qظ غ�ه ، 
ً
أن اqجر \ ا�جنون والصغ� والسفيه �م R ذáهم وأموا×م، وأما : من الفروق أيضا: وثاhا

qجر \ ا�فلس، وهو ا�وع األول من أنواع اqجر \ \ ا�فلس فهو خاص با�ال دون اTمة ، هذا هو ما يتعلق با
  . اإلنسان qظ غ�ه 

وهو يكون \ ا�جنون و\ الصغ� و\ السفيه، فاqجر \ هؤالء qظ  ا]جر V اإلنسان ]ظ نفسه،: ا®وع اhا9
وا من أموا×م أن يتÔفوا فيها ألفسدوها ألن هؤالء ال �سنون ا<Ôف R ا�ال، فلو ُمّكن �اذا ]ظ أنفسهم ؟أنفسهم  ، 

  . فحجر عليهم
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  )/R(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  كيف و مÄ يرتفع اqجر عنهم /  تتمة اqديث \ حجر \ اإلنسان �ظ نفسه 
صغ� بأن ذلك يكون R اqجر \ ال:وقلنا ا®وع اhا9 من أنواع ا]جر وهو ا]جر V اإلنسان Ôظ نفسه: قلنا* 

  .وا�جنون والسفيه
 َواْرُزقُوُهْم {وا�àل \ هذا ا�وع من اqجر قول اهللا جل وعال  

ً
ِ� َجَعَل اهللاê لَُكْم قَِياما

m
ْمَوالَُكُم ال

َ
َفَهاء أ êالس 

ْ
َوالَ تُْؤتُوا

ْعُروفا mلَُهْم قَْوالً م 
ْ
ُسوُهْم َوقُولُوا

ْ
  © النساء}þً فِيَها َواك

ْمَوالَُهمْ َوانْ {: وقوu سبحانه 
َ
ِْهْم أ

َ
vِإ 

ْ
ْنُهْم ُرْشداً فَاْدَفُعوا  ا®¾Îََح فَإِْن آنَْسُتم م¾

ْ
َ إَِذا بَلَُغوا m¦ََتا4َ َح

ْ
vا 

ْ
 َوبَِداراً َتلُوا

ً
افا َïُِْكلُوَها إ

ْ
 َوالَ تَأ

 
ْ
وا ن يَْكَ�ُ

َ
  ، 4النساء  }أ

 قلنابأن اqجر \ هؤالء �صلحتهم ،Èالف ا�فلس ف:وقلنا فيما سبق
ً
بأن اqجر عليهم �م R :هو �صلحة غ�ه،وأيضا

 
ً
بأن اqجر \ هؤالء ال �تاج إ� حكم :اTمم و� األموال، Èالف ا�فلس فاqجر عليه با�ال دون اTمة، وقلنا أيضا

،وهؤالء، أي الصغ� والسفيه
ً
وا�جنون، ال  حاكم، Èالف اqجر \ ا�فلس، فإنه �تاج إ� حكم حاكم، ابتداًء ورفعا

يصح تÔفهم قبل أن يؤذن ×م ،فالصغ� أو ا�جنون أو السفيه، إذا باع أو اش;ى أو وقف أو وهب أو أجر أو ما أشبه  ذلك 
ومن أعطاهم ماU ،بأن من ا<Ôفات، فإن هذه ا<Ôفات غ� صحيحة، إال أن يأذن ×م و�هم، أو من u اqق R اإلذن ×م،

، من أعطاهم ماu بúء áا سبق ،وديعة أو �رية أو رهم إياه، أو باعه عليهم ،أو أقرضهم إياه، فهو مفرطأودعهم إياه، أو أ?
 أو هبة، فإنه مفرط ،فبالنسبة للهبة ال تأü هنا ؛لكن بالنسبة للعارية أو الوديعة أو القرض أو ا5يع أو ³و 

ً
قرضا أو بيعا

 بعين، ذلك فهذا مفرط
ً
 وديعة، قال u فإن ¤ن ا�ال باقيا

ً
خذ هذا الúء : ه، فإنه يرجع فيه؛ ألنه ماu،يع± إنسان أعطى صبيا

أما لو تلف ^ أيديهم، أو أتلفوه، فإنهم ال يضمنوه؛ احفظه عندك، فوجد هذا الúء باٍق \ حاu، فإنه يرجع فيه، يأخذه منه،
 منه

ً
طهم V ا�ال برضا

ّ
؛ألن هؤالء سبب ًء َعلِم با]جر عليهم أو لم يعلمسوا،ألن صاحب ا�ال هو ا�فرط، حيث سل

طهم V ماU، فإنهم ^ هذه ا]الة حجرهم ظاهر وهو ا�نون أو الصغر أو السفه ،
ّ
أما إذا أتلفوا مال شخص دون أن يسل

طه صاحب ا�ال \ ماu، فإن اليلزمهم ضمان ما أتلفوا
ّ
ضمان يثبت ،يع± إنسان عنده مال فجاء صÉ فأتلفه ،دون أن يسل

  .اإلتالف يستوي فيه األهل وغ~ األهلR مال الصÉ ؛ألن 
 فزال السبب ،بأن بلغ ،فإنه  ؟ كيف و م¦ يرتفع ا]جر عن هؤالء*  

ً
يرتفع اqجر عن هؤالء إذا زال سببه، فإذا ¤ن صغ�ا

إنه قد زال سبب، وهو الصغر، وبÚ أما إذا بلغ وهو سفيه، ف لكن ب(ط أن يبلغ رشيداً،، R هذه اqالة يرتفع اqجر عنه
وó واحد من األسباب ¤ٍف إلثبات األثر ا�;تب عليه وهو اqجر؛ ألن السبب يلزم من وجوده الوجود، ، سبب وهو السفه

كذلك لو ¤ن واحداً، ال يلزم أن #تمع األسباب، السبب الواحد ¤ٍف لوجود اqكم، فإذا بلغ لكنه سفيه، فاqجر باٍق ، 
  .ارتفع اqجر عنه، أما لو عقل؛ لكنه بÚ سفيهاً، فإن اqجر يب� حÄ يرشد نون إذا عقل وهو رشيد،ا�ج

  :عالمات ا5لوغ بالنسبة لثكر واألنH يش;�ن R ثالثة أمور ما � عالمات اHلوغ ؟
وى ابن عمر رÒ اهللا عنهما قال إذا تم ألي واحد منهما �س ع(ة سنة، فإنه �كم ببلوغه ، وذلك �ا ر : العالمة األو¸

عرضت V ا® صµ اهللا عليه وسلم يوم أحد ،وأنا ابن أربع ع(ة ،فلم �ز�، وعرضت عليه يوم ا²ندق ،وأنا ابن : (
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ثم قال R "  فلم �ز� ولم ير� بلغت:" ، جاء R بعض األلفاظ أنه قال R اqالة األوä  متفق عليه)  �س ع(ة ،فأجاز�
Gمسلم ، أنه " فأجاز� ورأى أ9 بلغت : " ندقا R ندق أنهاGا R انيةhوهذا الشك أنه نص إذا ثبت هذا، وأظن اللفظة ا

  .فهذا نص بأن هذا السن عالمة من عالمات ا5لوغ)  وعرضت عليه يوم ا²ندق فأجاز� ورآ9 بلغت: (R مسلم قال 
  ،حول قبله شعر خشنأن ينبت من عالمات ا5لوغ  :العالمة اhانية

ً
اإلنبات إذا أنبت اTكر أو األنH حول القبل شعرا
 ،فإنه R هذه اqالة �كم ببلوغه، فالبد أن يكون حول القبل، أما الشعر اTي ينبت R غ� ذلك من أجزاء ا�سم، 

ً
خشنا

عالمات ا5لوغ ،وcذلك نبات شعر  فمثًال نبات شعر اللحية ال يعت� عالمة من. فإنه ال يعت� عالمة من عالمات ا5لوغ
 البد أن 

ً
الشارب ،وcذلك نبات شعر اإلبط ،½ هذا ال يعت� من عالمات ا5لوغ، وºنما ا�عت� ما ¤ن حول القبل، وأيضا

 وهو ما يس· بالزغب، فإن هذا أيضاً ال يعت� عالمة من عالمات ا5لوغ
ً
، أما لو ¤ن رقيقا

ً
وا�àل \ أن ، يكون خشنا

أرى : (أن ا® صµ اهللا عليه وسلم حّكم سعد ابن معاذ ^ ب¹ قريظة، فقال سعدنبات عالمة من عالمات ا5لوغ، اإل
فمن أنبت فهو من ا�قاتلة  يع± عن sل اإلزار،أن تُقتل مقاتلتهم، وتس7  ذراريهم،  ثم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم  

µومن لم ينبت فهو من ا³رية، وأقره ا® ص، U هذا ا]كم ،وقال V كم اهللا  ( :اهللا عليه وسلمÔ لقد حكمت فيهم
  .وهذا د�ل \ أن اإلنبات عالمة من عالمات ا5لوغ متفق عليه،) من فوق سبع  أرقعة

، وذلك فإذا أنزل اTكر أو األنH، ُحكم ببلوغه، يع± أنزل ا�±، ُحكم ببلوغه من عالمات اHلوغ اإلنزال،: العالمة اhاhة
ِذنُوا{لقول اهللا جل وعال  

ْ
يَْسَتأ

ْ
ُلَُم فَل

ْ
ْطَفاُل ِمنُكُم ا]

َ ْ
رفع القلم (، ولقول ا�É صn اهللا عليه وسلم -©ا�ور  }َو�َِذا بَلََغ األ

  .هذه عالمات ا5لوغ مش;cة ب[ اTكر واألنH) عن ثالث وذكر منهم وعن الص ح¦ �تلم
نH إذا وجدت فيها عالمة واحدة من العالمات اhالث السابقة فقد بلغت، وتزيد بعالمة ،يع± األ األن8 تزيد با]يض
ال يقبل اهللا صالة حائض إال ( لقول ا® صµ اهللا عليه وسلم فإذا حاضت ا�رأة حكم ببلوغها، ، رابعة و� اqيض

العالمة اإلنزال؛ ألن ا�رأة إذا rلت وºنما ، ،واqمل ليس هو عالمة من عالمات ا5لوغرواه الoمذي وحسنه) áمار
علمنا أنها قد أنزلت؛ ألن اهللا جل وعال قد أجرى العادة Èلق الوà من ماG اTكر واألنH، فإذا rلت عرفنا أنها قد 

اد وما ز، أنزلت، و إذا وàت فإننا ³كم ببلوغها،قبل والدتها بستة أشهر؛ ألن ستة أشهر � أقل مدة اqمل ،فx متيقنة
  . مشكوك فيه، هذه � عالمات ا5لوغ 

 يرتفع ا]جر عن ا�جنون بالعقل، إذا lن عقل رشيداً ، كذلك السفيه إذا رشد ،فإنه يزول عنه ا]جر، _
ً
لقوu جل  أيضا
ْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَ {وعال   ا®¾Îََح فَإِْن آنَْسُتم م¾

ْ
َ إَِذا بَلَُغوا m¦ََتا4َ َح

ْ
vا 

ْ
ْمَوالَُهمْ َواْنَتلُوا

َ
ِْهْم أ

َ
vِإ 

ْ
  .4النساء  }ُعوا

ق دفع األموال عليهم V أمرين
ّ
أن يؤنس منهم الرشد، فإذا حصل èء من  :واألمر اhا9 /  أن يبلغوا  :األمر األول :فعل

 بزوال موجبه دو
ً
ن هذا ارتفع عن هؤالء اqجر، وال �تاج إ� حكم حاكم؛ ألنه ثبت بغ� حكم اqاكم، فزال أيضا

 ،
ً
 ،أو أن يعقل رشيدا

ً
حكم حاكم ،وال ينفك اqجر عن واحد áن سبق، إال إذا توفرت ال�وط السابقة، بأن يبلغ رشيدا

 R س[، ولكنه سفيه، فإنهâ بلغ ثالث[، أو أربع[ أو Äك� ح Éولو #اوز به العمر، لو أن الص Äأو أن يرشد السفيه، ح
ْمَوالَُكمُ {قوu جل وعال هذه اqالة ال ينفك عنه اqجر، ل

َ
َفَهاء أ êالس 

ْ
ْنُهْم ُرْشداً {ولقوu  ©النساء  }َوالَ تُْؤتُوا فَإِْن آنَْسُتم م¾

ْمَوالَُهمْ 
َ
ِْهْم أ

َ
vِإ 

ْ
  .4النساء  } فَاْدَفُعوا

( اهللا عنهما يقول ابن عباس رÒ ، بأن يكون اإلنسان ُ�سن ا<Ôف R ماu هو الصالح ^ ا�ال، الرشد فما هو الرشد ؟
 ^ ا�ال 

ً
   و�يف نعرف ذلك ؟ )فإن آنستم منهم رشداً أي صالحا
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، نعرف رشده اذا تكرر منه : األمر األول :نعرف أنه قد رشد
ً
 �Hا

ً
 فاحشا

ً
 كث~اً فلم يُغæ غبنا

ً
إذا تÞف ^ ا�ال تÞفا

باقل ßا تستحق ، فÎن غبنا فاحشا ، والغæ  ا�Þف با�ال، يتÞف ^ ماU اكð من مرة، ولم يغæ، أي لم يبع السلعة
،Ãا¨ أاليس~ ال يhا تستحق، و�ن الفرق كب�ا، أما الفرق اليس� ال ي�، واألمر اá 0البد أن : ما لو اش;ى السلعة بأك

 ،بان يتكرر ذلك منه ،أما لو غù مرة واحدة، وحسن تÔفه ع�ات ا�رات؛ ألن ذلك قّل من ي
ً
سلم منه ، أما يكون �5ا

لو غù غبنا فاحشا و�ن �5ا، فإن ذلك د�ل \ أنه ال �سن ا<Ôف R ا�ال، فال يدفع إ�ه ا�ال حينئذ ، لكن البد أن 
 ،ال نعرف هذا R مرة واحدة ،بمعÇ أن و�ه لو أعطاه ا�ال، وقال اذهب واش;ي كذا فذهب 

ً
يكون تÔفه متكررا

 
ً
 فاحشا

ً
  ،، هذا ليس د�ل ،بل يكرر معه ا<جربة أك0 من مرة واش;ى، فغù غبنا

  :األمر اhا9 
ً
 ال ي�،  البد أن يكون الغæ فاحشا

ً
  أما إذا ¤ن ا�قص يس� أو الزيادة يس�ة فهذا أيضا

، أي كث~اً ^ تعامله، بأن يغæ :األمر اhالث
ً
ات، أما لو مثًال إذا باع ع� مرات، غù مثًال ست مر البد أن يكون �Hا

  .غù مرة أو مرت[ R الع� أو الع�ين معاملة ،فإن ذلك ال يؤثر 
 يعت� ^ الرشد أن ال يبذل ماU بما ال فائدة فيه :األمر الرابع 

ً
فإذا ¤ن هذا الشخص يبذل ا�ال R أمر ال يعود عليه ،أيضا

لك سفه، أما الصالح R اàين ،فال يعت� من الرشد هنا با�فع ، كأن يلعب با�قود ،ف�سلها بالريح أو ما أشبه ذلك، فإن ذ
 uا�ال، فإنه يُعطى ما R فÔ>ال� يفسق بها، ولكنه �سن ا Iلو ¤ن يرتكب بعض ا�عا،

ً
،فيُعطى ماu ولو ¤ن فاسقا

 R رشده،وال بد من اختباره، بأن يوó إ�ه ا<Ôف أك0 من مرة، لقو
ً
 {u جل وعال حينئذ، وال يعت� ذلك مؤثرا

ْ
َواْنَتلُوا

ََتا4َ 
ْ
vا{.  
ووÜ هؤالء، أي وÜ الصغ~ وا�جنون والسفيه ،هو األب ،Ôال ا]جر عليهم ،الوÜ هو األب، إذا lن األب رشيداً عدالً  

عن  األب ،أي من جعل األب الوصاية u \ هؤالء؛ ألن الوI نائبولو ^ الظاهر ،وذلك لكمال شفقته،ثم بعد ذلك و9 
 Iاألب، ثم و 

ً
بعض العلماء إ� أن الوالية تنتقل إ�  وذهب ثم ا]اكم،األب األب ،ثم اqاكم، يع± الو� \ هؤالء أوال

  .ا�د أبو األب، وبعضهم قال تنتقل إ� األخ الشقيق ،ثم األخ ألب، وهكذا ثم العم الشقيق، ثم العم ألب وهكذا
،فمثًال لو رشد إنسان ففك لسبب ا³ي يوجب ا]جر، فإنه يعاد عليه ا]جر حينئذو�ذا فك ا]جر عن إنسان، ثم ?د ا _

 ، اqجر عنه
ً
 وعدما

ً
  .ثم بعد ذلك سفه، فإنه يعاد عليه اqجر ؛ألن سبب اqجر قد �د، واqكم يدور مع علته وجودا

ن يتÔف الو� \ هؤالء بأموا×م، إال يع± ليس u أ،  أن وvهم ال يتÞف ¿م إال باألحظمن ا�سائل ا�تعلقة بهؤالء  _
ْحَسنُ {باألحظ ×م،أي بما يعود عليهم با�صلحة، لقوu جل وعال 

َ
ِ� ِ�َ أ

m
َتِيِم إِالm بِال

ْ
vَماَل ا 

ْ
  .¦©¥األنعام  }َوالَ َيْقَرُبوا

 ي� بهم ؛ألنه ال مصلحة والسفيه وا�جنون R معÇ ا�تيم، R هذا ا�عÇ، وحينئذ ليس u أن يتÔف R أموا×م ت 
ً
Ôفا

ْحَسنُ {×م R ذلك ،وهو خالف قوu جل وعال 
َ
ِ� ِ�َ أ

m
َتِيِم إِالm بِال

ْ
vَماَل ا 

ْ
  }َوالَ َيْقَرُبوا

 بدون أجر؛ ألن ا�ال  
ً
وu أن يتجر بأموا×م، فينميها ،حÄ ال تأكلها الصدقة ،وا�فقات فتنتx؛ لكن يكون ذلك lانا

س للو� أن يعقد �فسه ، ليس u أن يقول أنا أتاجر بمال الصÉ، أو R مال ا�جنون، أو R مال السفيه مال هؤالء، ولي
ألنك اآلن تعقد �فسك، فأنت متهم، فربما #عل �فسك حصة من  �اذا ؟ال ،ليس لك ذلك، :،وآخذ نسبة من ر�ه ، أقول

R ا�ال، أع± أنك ال #يد ا�تاجرة فيه، فلو ُدفع إ� غ�ك  الربح، أكá 0ا تستحق، وربما تكون ال Öسن ا<Ôف أنت
  .،وأعطي هذه النسبة، لÍن أقدر \ تنمية ا�ال والقيام بشأنه
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  )R1(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  .تتمة اqديث عن مسائل اqجر \ اإلنسان qظ نفسه
  :تلخيص ما جاء ^ ا رس السابق

 فليس u أن يعقد �فسه؛ لكن إذا قال الو�بأن ا:قلنا R اqلقة ا�اضية
ً
أنا لن :لو� u أنه يتاجر بمال هؤالء ؛لكن lانا

، أريد أن يكون £ سهٌم من الربح،فنقول
ً
R هذه اqالة اذهب إ� القاÞ وأخ�ه باألمر، فالقاÞ هو اTي :أتاجر lانا

 هو اTي يقرر مقدار ما يقرر، هل األنسب أن تكون ا�تاجرُة بيدك أنت؟أو بيد شخٍص آ
ً
خر أقدر \ ذلك منك؟ وأيضا

فإذا ،ليس لك ذلك؛ ألن اإلنسان متهم:تستحقه من نسبة R الربح،أما أن تعقد �فسك ،وتقرر النسبة أنت بنفسك، فنقول
 ،فاqل R ذلك أن يذهب إ� القاÞ، ويعرض عليه األمر ،والقاÞ هو اTي يقرر 

ً
u، أن يكل أب الو� أن يتاجر lانا

ا�تاجرة إ�ه هو، وقد يرى القاÞ أن إيكال ا�تاجرة إ� غ�ه أوä ،وهو اTي يقرر ما يستحقه من نسبة R الربح، وهكذا، 
أنا ال أحسن :وللو� أن يدفع ا�ال �ن يضارب فيه ،¬زٍء من الربح، اآلن و� الصغ� أو و� ا�جنون أو و� السفيه ،إذا قال

 من مال ا�تيم أو ا�جنون أو السفيه وأعطيه لشخص ،أو ال أقدر 
ً
\ تنمية ا�ال، أو لست متفر�ً <نمية ا�ال،فسآخذ شيئا

للو� ذلك ؛ألنه وٌ� عن ا�تيم R ا<Ôف R ا�ال، فإذا قّدر أن :أقول، يتاجر فيه بربع الربح أو بثلث الربح أو بأقل أو بأك0 
وهذه قاعدة مهمة ^ X بد أن يتحرى R ذلك، فاألو�اء تÔفاتهم منوطٌة با�صلحة، ا�صلحة R ذلك فله ذلك؛ لكن ال

،Èفُه منوٌط با�صلحة، ليس با¿وى وال التشÞأن  شخص يتو¸ أمراً من األمور ،صُغر هذا األمر أو َكُ�، أن ت u فليس
 
ً
 أو أن يؤخر فالنا

ً
 أو أن يقدم فالنا

ً
 أو أن يمنع فالنا

ً
�جرد الشهوة ،البد من ا�ظر R ا�صلحة ،وهذا Ê Rيع  يعطي فالنا

  .الواليات، سواًء ¤نت من الوالية العامة ،ال� � إمامة ا�سلم[ العامة ،أو ما دونها من الواليات 
لو ¤ن ا�ال u إذا قلنا بأن لو� ا�تيم بأن يدفع ا�ال �ن يتاجر فيه ¬زء من الربح، البد أن يقدر ا�صلحة ،يفعل كما يفعل 

،أليس لو ¤ن ا�ال u سيبحث عن الشخص اTي �سن ا<Ôف ،ويبحث عن الشخص اTي يأخذ أقل نسبة ،إذا ¤ن 
  .قدرتهم \ تنمية ا�ال واحدةً، وأمانتهم واحدة، البد أن يوازن وأن ينظر R هذا األمر

  :مسائل ^ ا]جر V اإلنسان ]ظ نفسه* 
_" 

ً
إذا رأى أن ا�صلحة R بيع مال ا�تيم أو ا�جنون أو ، ع± للو� أن يبع باألجل، إذا رأى ا�صلحة R ذلكي" وU اHيع نسأ

السفيه مؤّجًال، أنها أفضل من ا5يع معّجًال، فلُه ذلك، وهذا قد يكون إما باعتبار أن ا5يع ا�ؤّجل أك0 الربح، ف�ى أن 
وu أن يش;ي العقار u، ، سيسدد اàّين ،أو قد يرى أن ذلك أحفظ للمال ذلك أصلح، ويثق R الشخص اTي سيش;ي بأنه

 من أجل أن يؤجر أو 
ً
إذا ¤ن عند ا�تيم أو غ�هِ من سفيه أو lنون ،¤ن عنده مال فرأى الو� أن يش;ي به عمارًة أو د¤نا

إذا ¤ن ×ذا ا�تيم أرض، وعندهُ نق،د فرأى ، من أجل أن يسكنُه فلُه ذلك ،كذلك u بناء العقار إذا رأى ا�صلحة R ذلك
  .الو� أن يعمر هذه األرض ويؤجرها أو يسكن فيها ا�تيم أو غ� ذلك فله ذلك 

ا�قصود به مÍن ا<عليم، وما يعرف قديما بالكتاتيب ال� � مÍن ا<عليم ) ا�كتب ( ؛"وU أن ي�oُه ^ ا�كتب بأجره" _
 \ ، بأجره،إذا رأى أن ا�صلحة R أن يدخله s Rل ا<عليم R مدرسة،فله أن ي;cُه R ا�كتب 

ً
وهذه ا�درسة تتقا> أجرا

إدخاR u :ومثل ذلك اآلن،ا<عليم، ورأى أن ا�صلحة R ذلك، فإنه ال مانع من ذلك، وتكون األجرة من مال ا�تيم
ومية تقوم بما تقوم به ا�دارس األهلية ،فهنا فال حاجة ا�دارس األهلية، فهذا فيه تفصيل، يُنظر إن ¤نت ا�دارس اqك
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أما إذا ¤ن يرى أن ا�درسة األهلية أنفع uُ ،لكون ، إلدخاu ا�درسة األهلية؛ ألن ذلك �ٌف للمال مع عدم إمÍن �فه
  .رى R ذلك ا�صلحة ا�درسة اqكومية أضعف مثًال، فإنه R هذه اqالة ال مانع من إدخاR u ا�درسة األهلية، ويتح

_ c�  : إذا lن لليتيم أو للمجنون أو للسفيه عقاراً، فللوÜ أن يبعه لكن ^ حا
العقار من األموال ا�همة عند ا�اس، وا�اس �تهدون R حفظ العقار، ،  الغبطة:  ا]الة اhانية،  الÃورة:  ا]الة األو¸

، إال إذا احتاجوا،
ً
أو أرادوا أن يستبدلوه بما هو أنفع منه، وما أشبه ذلك، فإذا ¤ن للسفيه أو  وعدم ا<فريط فيه �5ا

للمجنون أو لليتيم عقار أو للصÉ عقار ،فإنه R هذه اqالة ال ينب� للو� أن يبيع هذا العقار إال �صلحٍة ظاهرة، 
عند الو� من مال ا�تيم ما ينفق به وا�صلحة الظاهرة تكون إما بال�ورة ،بأن يكون ا�تيم �تاج إ� نفقة، وليس 

 من عقاره، فنقول R هذه اqالة u أن يبيع العقار لل�ورة
ً
  .عليه إال أن يبيع شيئا

و ا�قصود بها أن يبذل R عقار ا�تيم أكá 0ا يستحق، فمثًال لو ¤ن لليتيم أرض، وقيمة هذه األرض  الغبطة:  ا]الة اhانية 
هذا بيع غبطة، فللو� أن يبيع، ولكن يتÔف R :أريد أن أش;يها بمائ� ألف،فنقول:رض وقالمائة ألف، فجاء جار األ

هذا ا�قد، اTي هو قيمة األرض، بأن �اول بأن يضعُه R عقار آخر؛أو R نوٍع آخر من أنواع ا�ال áا يعود \ ا�تيم 
� أن يفعل ذلك، �ا سبق من أهمية العقار بالنسبة 5قية با�صلحة، أما أن يبيع العقار دون Øورة وال غبطة ،فليس للو

 ؛ألنه يعقر ا�ال أي �جزه عن الضياع ؛ألنه يمسك ا�ال، Èالف 
ً
األموال، وقد قال بعض العلماء بأن العقار ُس� عقارا

 
ً
  . ا�قد وغ�ه ،فإنه يذهب 6يعا

هذه و:وvهم إذا lن فق~اً أن يأكل من أموا¿م با�عروفأن ل، من ا�سائل ا�تعلقة بهؤالء ا�حجور عليهم Ôظ أنفسهم_
  :ا�سألة Öتاج إ� تفصيل، و� 

  :أكل الوÜ من مال اvتيم أو ا�جنون أو السفيه فالوU Ü أحوال :مسألة
  :ا]الة األو¸ 

ً
 غَ  lَنَ  َوَمن �: ، فهذا ليس u أن يأكل من مال هؤالء، لقول اهللا جل وعال  أن يكون غنيا

ً
يَْسَتْعِفْف  نِّيا

ْ
 � فَل

.  
ُكْل  فَِق~اً  lَنَ  َوَمن �: ، فله أن يأكل با�عروف ،لقوu جل وعال  أن يكون فق~اً  : ا]الة اhانية

ْ
َيأ
ْ
َمْعُروِف  فَل

ْ
ولقول  � بِال

X من مال : ( م إ¨ فق� وليس £ èٌء، و� يتيم وu مال ،فقال عليه الصالة والسال:ا�É صn اهللا عليه وسلم لرجل قال
 من مال يتيمك )  يتيمك غ~ مÉٍف وال مبادر وال متأثل

ْ
يع± ال تبادر : وال مبادر، اإل6اف معروف : غ~ مÉٍف ُ½

 ، يع± ليس متخذاً أصًال من ماu ،وºنما لألكل عند اqاجة وال متأثل،، األكل من ماu وتستعجل 
ً
أما تأخذ من ماu شيئا

  . تتخذُه لك أصًال فال
إ9 قد أنزلت نف: ^ مال اهللا م�لَة الوÜ من مال اvتيم إن استغنيت : (وأيضا من األدلة قول عمر رÞ اهللا عنه  

  .رواه ابن حزم R ا�ُحnّ ) استعففت و�ن افتقرت أكلت فإذا أيÉت قضيت
  ما هو ا�قدار ا³ي للوÜ أن يأكلُه من مال اvتيم 

 cأهل العلم فمن العلماء من قال  هذه ا�سـألة �ل خالف ب:  
ت أو ك0ت، لقوu جل وعال :  القول األول

ّ
ُكْل  فَِق~اً  lَنَ  َوَمن ����: u أن يأكل بمقدار حاجته، قل

ْ
َيأ
ْ
َمْعُروِف  فَل

ْ
قالوا  ���� بِال

  .قدر الكفاية: وا�عروف 
عاملة األج�، هذا الو� �فظ ا�ال، وين� ا�ال، يع± نعامله م، u أن يأكل بمقدار عمله، قّل العمل أو ك0ُ :  القول اhا9
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 عليها، يستحق R الشهر ألف ريال؛ ، وينفق من ا�ال \ ا�تيم، وغ� ذلك من مصالح ا�ال
ً
هذه أعمال لو استأجرنا شخصا

أن يأكل ما زاد  أن يأكل بمقدار أجرة عمله فقط وال يزيد،حÄ لو ¤ن ال يكفيه وهو فق�، فليس u، كذلك الو�: قالوا 
  .\ أجرة العمل
هذا و�، :فمثالً ، أنه يأكل األقل من كفايته، أو أجرة عمله، أيهما ¤ن أقل، فإنه يأكلُه ،وما زاد فال يأكله:  القول اhالث

�Gة، لقالوا يكفيه أن ينفق \ نفسه R الشهر ألفا ريال، والعمل اTي يعمله R مال ا�تيم، لو قّدرنا أجرته من قِبَل أهل ا
u أن يأخذ ألف وâسمائة ريال؛ ألنه األقل، وليس u أن يأخذ األلف[، :أصحاب هذا القول يقولون،ألف وâسمائة ريال

ولو فرضنا العكس؛ لو فرضنا أن أجرة عمله بمقدار ألف[، وأن كفايته ألفا ، ولو ¤نت األلف وâسمائة ال تكفيه
 :وâسمائة ريال، قالوا

ً
بالفقر : ألن الو� إنما يستحق األكل بأمرين :قالوا �اذا ؟، وâسمائة ريال ؛وال يأخذ الزائد  يأخذ ألفا

  lَنَ  َوَمن �: أو باqاجة وبالعمل؛ألن اهللا جل وعال قال 
ً
يَْسَتْعِفْف َوَمن َغنِّيا

ْ
ُكْل  فَِق~اً  lَنَ  فَل

ْ
َيأ
ْ
َمْعُروِف  فَل

ْ
 هو إ �بِال

ً
ذا

 فالواجب عليه االستعفافاستحق باqاجة، فإذا ¤ن 
ً
  بأنه يأكل كفايته بالغًة :لو استحق بمجرد اqاجة لقلنا، غنيا

فêَها يَا� : لليتيم، ومال اإلنسان u حرمة، واهللا جل وعال يقول �ن ؟ما بلغت ،وهو يستحق بالعمل؛ ألن األصل أن ا�ال 
َ
 ك

ِينَ 
m
  ا³

ْ
  الَ  آَمُنوا

ْ
ُكلُوا

ْ
ْمَوالَُكمْ  تَأ

َ
َاِطلِ  مْ بَيَْنكُ  أ

ْ
Hلنساءا� بِا/
.  

  َوالَ �:واهللا يقول)إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام: (وا�É عليه الصالة والسالم يقول
ْ
َتِيمِ  َماَل  َيْقَرُبوا

ْ
vا  mإِال  �ِ

m
 ِ�َ  بِال

ْحَسُن 
َ
  . /Q0األنعام �أ
فكيف نسلط الو� \ مال ا�تيم، )  فٍس منهال �ُل مال امرٍئ مسلٍم إال بطيب ن: ( وا�É عليه الصالة والسالم يقول  

، بالفقر 
ً
 ال بد أن �تمع األمران، أو يستحق األكل باألمرين Êيعا

ً
 فيه ،إذا

ً
فيـأكل منه قدر كفايته وهو لم يعمل شيئا

  .واqاجة وبالعمل
هو األقل، فإذا ¤نت الكفاية � إذا ¤ن يعمل وهو فق�، فما اجتمع فيه األمران ف،هو األقلما هو ا³ي اجتمع فيه األمران؟

أقل من األجرة ،فنقول � ال� اجتمع فيها األمران ،وºذا ¤نت األجرة أقل من الكفاية، فx ال� اجتمع فيها األمران، أما 
، ولو ¤نت أك0 من عمله فال

ً
  .وهذا القول هو األظهـر،أن يأكل كفايته مطلقا

 من ا�سائل ا�تعلقة باألكل من ما
ً
  :ل اvتيم أيضا

 هل هو يأكل Ñانا، أو يأكل ويبþ ما أكله ^ ذمته، Ôيث إذا اغتª رده ؟ -

 بc أهل العلم 
ً
  :هذه ا�سألة خالفية أيضا

 إذا أيÎ فإنه يرد ا�ال اTي أكلُه إ� مال ا�تيم، بما سبق من قول عمر رÞ اهللا عنه :من العلماء من قال:  القول األول
: ^ مال اهللا، م�لَة الوÜ من مال اvتيم ،إن استغنيت استعففت و�ن افتقرت أكلت فإذا أيÉت إ9 قد أنزلت نف(

  ) قضيت
وهذا القول ظاهر الوجاهة \ ، بأنه ال �ب عليه الرد إذا أيÎ؛ ألنه إنما يأكل لعمله فهو ¤ألج�:قال آخرون:  القول اhا9

ألن ما أخذه R حال ، إذا أيÎ ال يقñ:دار عمله أو كفايته، فنقول حينئذالقول اTي رجحناه، وأنه يأكل األقل من مق
، فهنا القول بأنه يرد إذا لم يكن u عمل، أو ، فقره، إنما هو مقابل العمل دون زيادة 

ً
أما \ القول بأنه يأكل الكفاية مطلقا

 وجيه ،بمعÇ أنُه اآلن أجرة عمله ألف ريال،
ٌ
بالقول اTي يقول أنه :وcفايته ألفا ريال، إذا قلنا يرد ما زاد عن العمل ،قول

 
ٌ
 ،إذا ¤ن عمل بمقدار ألف، هذا قول

ً
، أي أخذ ألف[، فأيÎ، فلو قيل أنه يرد الزائد عن العمل ،ف�د ألفا

ً
يأكل كفايته مطلقا
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 ا5تة، فنقول يرد األلف[ كـاملة ، وجيه
ً
óم ُعمر مبV ¹ٌ الورع منه  وا³ي يظهر واهللا أعلم أن، وcذلك لو لم يعمل شيئا

و�ال ما يأخذه من رزٍق من بيت ا�ال مقابل أو كفاء عمله ا³ي عمله ،فإنه ال �ب عليه رده ،ولكنه رÒ رÒ اهللا عنه،
  .اهللا عنه أخذ نفسُه با]زم

، فجاء الصÉ اTي قد بلغ، ، بمعÇ أنه إذا فككنا اqجر عليه ويقبل قول الوÜ ^ مقدار ا®فقة V الصغ~ أو ا�جنون 
أنفقت خالل :كم أنفقت ؟ قال :قال، أنفقتُه عليك : قال ، أين ا5اû؟: هذا ما بÚ من مالك، قال : أين ا�ال ؟ قال :فقال

ال؛لم تنفق هذا أنت أنفقت : فقال ، ا�دة ا�اضية أو خالل السنوات ا�اضية مثًال ثالث[ ألف ريال أو أربع[ ألف ريال 
هذا إذا لم يّدِع ما ، ألنه مؤتمن، فيقبل قوuُ؛ لكن يطالب با�م[ إذا لم يصدقُه ا�تيم، نقبل قول الو�:فنـقول،،، !!  أقل

بمعÇ لو اّد= نفقًة كب�ةً جداً لم #ر العادة إنفاقها R هذه ا�دة اليس�ة \ ا�تيم، فإنه R هذه ، Hالف العادة أو الُعرف
 .قوu؛ ألن دعواه ´الف ما جرت به العادة  اqالة ال يُقبل

سبق �ا أنه ال يبيع العقار إال ل�ورة أو غبطة، فإذا قال  كذلك يقبل قوU ^ وجود الÃورة أو الغبطة عند بيع العقـار،
فقال ، عليك  أل¨ مضطر؛ما عندك نفقه فاضطررت ألن أبيعه ألنفق: �اذا ؟ قال : قال ، أين العقار ؟ قال بعتهُ : ا�تيم 
فنقول R هذه . ليس هناك نقود R ذاك الوقت: ال ليس هناك Øورة ،¤ن بإمÍنك أن تنفق عîã من ا�قود، قال : ا�تيم 
 . يُقبل قول الو� ألنُه أم[ :اqالة

كيف تبيع بمائ� : قال ، بمائ� ألف ريال : بكم ؟ قال : قال ، أنا بعتُه : لو قال أين العقار ؟ قال ،  كـذلك ^ الغبطة 
 
ً
R وقت ا5يع ¤ن يساوي مائة ألف ريال فأنا R ذلك الوقت بعتُه ضعف ما :فقال، ألف ريال، وهو يساوي ا�وم مليونا

 .يساويه، فيقبل قوR u ذلك 
، ماتت تلفت : قال بعد ما بلغ أين ا�ال الفال¨ ،أين ا5هيمة الفالنية ؟ :،لو قال ا�تيم  كـذلك يقبل قوUُ ^ ا�لف 

 . ويقبل قوR u دعوى ا<فريط ؛ألنه أم[ واألصل براءة ذمته ، فيقبل قوR uُ دعوى ا<لف 

م £ ا�ال، : بعد ما بلغ ورُشَد ،رفع دعوى \ الو�، قال ) الصÉ ( اآلن ،  ويقبل قوU ^ دفع ا�ال إvه بعد الرشد 
ّ
لم يسل

ال، ال : ومنهم من قال، نقبل قول الو� ألنه أم[ فيقبل :من أهل العلم من قال ل من ؟فنقبل قوسلمته لك، :فقال الو�
، أما إذا ¤ن ، يقبل قوuُ إال ببينة؛ ألن األصل أن ذمته شغلت با�ال، فال يقبل قوu بمجرد اàّعوى

ً
وهذا فيما إذا ¤ن مت��

  فع نفسه فهو ¤�رتهن¬ُُعل، فإنه ال يقبل قوuُ إال ببينة ؛ألنه قبض ا�ال �

  )RR(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  )بعض مسائلها /  حكمها  /  تعريفها ( باب الو�لة  /  تتمة مسائل اqجر 
 بأن بلغ سبع سن[ : أن لوÜّ ا�مì أن يأذن U ^ ا�جارة ،فمن مسائل اqجر _

ً
þٌ عليه ،إذا ¤ن �áا الوّ� إذا ¤ن اTي هو وٌ�ّ

ذَن uُ فيه فأك0، فإن
ُ
وºال فاألصل أنه ال يتÔف ، u أن يأذن R uُ ا5يع و� ال�اء، وحينئٍذ ينفك عنه اqجر بقدر ما أ

  ،با5يع وال�اء ؛ألنُه sجوٌر عليه من حظ نفسه كما سبق
ذَن u فيه 

ُ
إال للمم�، أما مادون ا<مي�  لكن ال يأذن الو�،فإذا أذن uُ وّ�ُه فإنه R هذه اqالة ينفك عنُه اqجر بقدر ما أ

ذن R uُ ا<جارة فقد يُفسد 
ُ
عطي ا�ال وأ

ُ
فإنه ال يأذن u ،وذلك ألن مادون ا<مي� صغ� وال ُ�سن ا5يع وال�اء ،فإذا أ

الصغ�ة ا�ال؛ لكن يُتسامح R األشياء اليس�ة، ال� جرت �دة الصغار بيعها و�ائها ،ك�اء اqلويات و³وها، واأللعاب 



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ١٥٠ - 

 

�á لو ¤ن الصغ� غ� Äجارة،، ال� تكون بقيمة يس�ة، فهذا يُتسامح فيه ،ح� و�ذلك لسيد العبد أن يـأذن U ^ ا
عطيَه، �بيعه ، فينفك عنه اqجر بقدر ما أذن u فيه

ُ
وليس للمأذون u، وهو ا�م� أو العبد، أن يت�ع بúء من ا�ال  اTي أ

ذن R u ا<جارة، ذا ليس من أمور ا<جارةألن ه، أو ليش;ي به
ُ
وا<�ع ليس من أمور ا<جارة؛ لكن إذا أهدى ، وهو إنما أ

، أو أن يدعَو زمالءه إ� و�مة يس�ة، فهذا قد رخص فيه بعض الفقهاء؛ ألن هذا 
ً
 من مأكول ،أو أن يع� إناءا

ً
 يس�ا

ً
شيئا

  .جرت �دة ا�اس R التسامح به
إذا ¤ن هناك إنسان لم يؤذن R u ا5يع وال R ال�اء، ولم يؤذن  ،أذون U أن يتصدق من قوته بما ال يÃهُ ولغ~ الشخص ا� 

،أو ما أشبه ذلك فلُه أن يتصدق بúء من 
ً
R uُ ا<�ع،وuُ قوٌت sدد،اما من نفقة يُعطى إياها يومياً ،أو يُعطى إياها شهريا

  ) . ال Gر وال Gار( ذا ¤ن ي�ه فليس u ذلك qديث ،هذا القوت، إذا ¤ن ال ي�ُه، أما إ
إذا قال ،إذا أذن الزوج فال إشÍل ا�رأة هل ¿ا أن تتصدق من مال زوجها دون أن تستأذنه؟من ا�سائل ا�تعلقة بهذا  _
احب ا�ال ،وقد أذن خذي هذا ا�ال وتصدû به أو ³و ذلك، فهنا ال إشÍل؛ ألنه هو ص:الزوج تصدû بما شئت، أو قال:×ا

  .×ا با<صدق
  أما إذا لم يأذن ،ولم يمنع ،فهل ¿ا أن تتصدق بÍء من األموال ال� يُنفق بها V اHيت أو ال ؟

للمرأة أن تتصدق بما جرت به العادة، إذا لم تعلم من زوجها أنه يمنعها من :فمن أهل العلم من قال:اختلف العلماء ^ ذلك
 حا<[، نه يمنع فليس ×ا ذلك؛ ألنه هو صاحب ا�ال، وليس ×ا أن تُنفق إال بأذنهذلك، أما إذا علمت أ

ً
  : إذا

بأن يقول أن دخã قليل، وال أستطيع إال أن أنفق \ من  أن يمنع، :ا]الة اhانية. أن يأذن هنا ال إشÎل: ا]الة األو¸
  .، فهنا ليس ×ا أن تتصدقأعوuُ، من الزوجة واألوالد و³وهم، فال تتصدق[ إال بأذ¨

  .  أن يسكت، ال يأذن وال يمنع: ا]الة اhاhة 
×ا أن تتصدق بما جرى به العادة ما دام أنه لم يمنع من ذلك ،ويستدلون \ ذلك :من العلماء من قال: القول األول

ا�رأة من مال زوجها،أو من طعام إذا أنفقت : (  بأحاديث، منها ما R الصحيح[ من أن ا�É صn اهللا عليه وسلم قال 
زوجها،غ~ ُمفسدة، lن ¿ا أجرها بما أنفقت؛ولزوجها أجر ما اكتسب، وللخازن مثل ذلك؛ال ينقُص بعضه من أجر بعٍض 

  ) شيئا
     uنما �طه بقوºديث �م ليس فيه استئذان، وqعليه الصالة والسالم جعل ×ا أجرا بما أنفقتُه، وا Éسدةغ~ ُمف( فا� 
، ال تُفسد بأن تÎُف R ا�فقة،أو تُنفق بما ي� زوجها،أو تعلم أن زوجها ال يستطيع إال أن يأü بقوته و قوت أوالده فتنفق) 

  .مفسدة ،أما إذا ¤نت غ� مفسده، فلها األجر كما R هذا اqديث : هذا نقول
ليس + �ٌء أتصدق به إال ما أدخلُه ع�m : "ليه وسلم واستدلوا \ ذلك أيضا �ديث أسماء، أنها قالت للنÉ صn اهللا ع

ارض; ما استطعِت ، :(فقال ×ا ا�É صn اهللا عليه وسلم! يع± هل £ أن أتصدق"الزب~، فهل + أن أرضخ ßا يدخل عّ�؟
ا�ال وتبخل به عن أن  أنها #مع:فأمرها بأن تتصدق ،وأن ال تبخل، توعيه بمعÇ، متفق عليه)وال تُو� فُيو� اهللا عليك

هذان اqديثان يدالن \ أن للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ،إذا ¤نت غ� مفسدة، وºذا لم تعلم من حاu أنُه يمنع  ،تنفقه
  .من ذلك

Öريم أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إال بأذنه، ويسدل هؤالء باألدلة العامة، ال� فيها : القول اhا¨ R ا�سألة
وا�ال مال الزوج، فليس )  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام: ( األموال، كقول ا�É صn اهللا عليه وسلم 
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ال �ل مال امرئ : (للزوجة أن تتصدق بúء منُه، إال إذا أذن الزوج،ويستدلون \ ذلك بقول ا�É صn اهللا عليه وسلم 
  .ال مال الزوج، وال ندري هل تطيب نفسُه بما تُنفقُه ا�رأة أو ال؟وا�)  مسلم إال عن طيب نفٍس منه

، وهو أن للمرأة أن تتصدق من مال زوجها با�عروف، وبما جرت به العادة، ب(ط وا³ي يظهر واهللا أعلم ،هو القول األول
  ،أن تكون غ~ مفسدة، وب(ط أن ال يمنع من ذلك

إذا اضطربت العادة، ¤ن الزوج مرٍة إذا رآها  أو يكن áيالً وتشك ^ رضاه،، ما لم تضطرب العادة:"و×ذا قال ا�ؤلف  
كذلك إذا ¤نت ،تصدقت فرح واستب�؛ومرة إذا رآها تصدقت غضب و�تبها؛فهنا نقول ليس ×ا أن تتصدق إال باستئذان

وهذه ا�سألة مبنية \ ، إال باستئذان ليس ×ا أن تتصدق:تعلم منه الُشَح وا5خل، وأنه ال ير> بذلك، فنقول R هذه اqالة
كذلك ، فإذا ¤ن الزوج يرى الزوجة تتصدق أحيانا ويسكت، فهذا إذٌن عر� اإلذن العرl Ýإلذن اللفظي،أصل، وهو أن 

وبهذا ،،، العادة ،فالعادة أن النساء يتصدقن، من مال أزواجهن، باألشياء اليس�ة، كفاكهٍة تزيد أو qٍم أو خ( أو غ� ذلك 
  .ينتx ال	م R مسائل اqجر

 ـ بـاب الوÌلة ـ
 *ªلة ^ اللغة بمعÌفوضت أمري إ� جل وعال : أي"  و:ت أمري إ� اهللا: "ا<فويض، يقول  : الو.  

؛ لكن بمعÇ أن يستنيب اإلنسان غ�هُ ، فالو�لة استنابة،  استنابة جائز ا<Ôف مثلَُه، فيما تدخلُه ا�يابة :وÝ االصطالح 
البد أن يكون ا�ستنيب جائز ا<Ôف؛ ألنه يفوض غ�ه با<Ôف، فإذا لم يكن هو جائز ا<Ôف، فأحرى أن ال يمِلك 

 {óف ا�وÔيل فرٌع عن تcف الوÔف ،استطاع أن �عل ذلك إ� ، تفويض ذلك إ� غ�ه؛ ألن تÔ>يملك ا ّóِفإذا ¤ن ا�و
، العاقل ا5الغ اqر الرشيد  /  وسبق �ا مرارا أن جائز ا<Ôف هو، ال يملك أن �علُه لغ�هِ الوcيل،وأما إذا ¤ن ال يملكه، ف

 ال بد أن يكون ا�ستناب، اTي هو الوcيل، ال بد أن يكون 
ً
استنابة جائز ا�Þف " : ؛ يقول ا�ؤلف جائز ا�Þفإذا

  . ا<Ôف، فال بد أن يكون يملك ذلك ؛ ألن ا<Ôف، إنما يصح من جائز ا<Ôف، وهو سيفوضُه R"مثلهُ 
هذا ضابط ما تصح الو�لُة فيه، وهو ما تدخله ا�يابة ،و سيأü تفصيل  "فيما تدخلُه ا®يابة" : واألمر األخ� R ا<عريف قال 

ُ فيه îóذلك، أما ماال تدخلُه ا�يابة ،فإنه ال يو.  
  .والسنة واإلÊاع وقد دل \ جوازها الكتاب ،والوÌلة جائـزة:حكمها *

َحَدُكم فَاْنَعُثوا �: قول اهللا جل وعال  /  فمن الكتاب
َ
  َهِذهِ  بَِورِقُِكمْ  أ

َ
َمِديَنةِ  إِ�

ْ
َينُظرْ  ال

ْ
فêَها فَل

َ
ْزَ>  ك

َ
  أ

ً
تُِكم َطَعاما

ْ
َيأ
ْ
 بِِرْزٍق  فَل

ْنهُ  ْف  م¾ mََتلَط
ْ
vَو  

َ
َحداً  بُِكمْ  يُْشِعَرنm  َوال

َ
 منهم، هؤالء الفتية، ،-¥الكهف � أ

ً
وا واحدا î:ا بعثهم اهللا جل وعال من نومتهم، و�

وه أن يذهب ويش;ي ×م طعاما ،فهذه و�لة î:أعطوه شيئاً من ا�ال، وو . 
ً
ِ � :قول اهللا جل وعال : أيضا َماإ mَدقَاُت  غ mُفَقَراء الص

ْ
 لِل

 ِcَِمَساك
ْ
َعاِملcَِ  َوال

ْ
َفةِ  َعلَْيَها َوال

m
ُمَؤل

ْ
قَاِب  َوÝِ  ُقلُوُبُهمْ  َوال َغاِرِمcَ  الر¾

ْ
وجه االستدالل قوò�، uا�وبة� اآلية... اهللا¾  َسبِيلِ  َوÝِ  َوال

َعاِملcَِ  �: جل وعال 
ْ
والعاملون \ الز�ة، هم و0ء عن اإلمام R جباية الز�ة، و و0ء أيضا بÔفها إ�  � َعلَْيَها َوال

  .مستحقيها 
þََل عروة بن ا�عد بأن يش;ي u شاةً :افأحاديث كث�ة فمنه/  من السـنة  من ، أن ا�É صn اهللا عليه وسلم َوَكّ

ً
وأيضا

نيس إ� امرأة هذا فإن اعoفت : ( أن ا�É صn اهللا عليه وسلم ¤ن يوó غ�ه R إقامة اqدود فقال :األدلة
ُ
واغدوا يا أ

ها ها(ه R إقامة اqد لقوu ووّ: )  فإن اعoفت: ( فوّ:ه R إثبات اqد لقوu )  فا̄ر   )  .  فا̄ر
\ جواز الو�لة با�ملة،واqاجة داعية إ� الو�لة ،وذلك ألن اإلنسان قد يتعذر عليه القيام ¬ميع /  وقد أÊع العلـماء
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  .شؤونه ،فيحتاج إ� تفويض èٍء منها إ� غ�ه، فأبيحت الو�لة، من أجل أن يتحقق هذا ا�قصود
و:تك R هذا أو فوضتك R بيع كذا أو� �اء كذا : كـأن يقول  والوÌلة تصح بكل لفظ يدل V اإلذن، :ةألفاظ الوÌل* 

أو يقول u اذهب وخذ هذا الكتاب فبعُه ، أو أنز<ك R مÕل� R كذا،أو أقمتك R مقا. R كذا ،أو أنبتَُك ع± R كذا 
  . لفٍظ يدُل \ اإلذن R ا<Ôف ،فإنه تصح به الو�لة وتنعقدأو ما أشبه ذلك ،ُ½ ... بكذا أو اش; £ كذا 
تة،

ّ
أو هذا الشهر أو هذا ،و:تك أن تبيع هذه السلعة هذا ا�وم فقط :يع± sددة بوقت كأن يقول وتصح الوÌلة مؤق

  .األسبوع ،فحينئذ تتوّقت بما وق}تت فيه، وليس u أن يتÔف قبل الوقت وال بعدهُ 
،كما أن الوصية معلقة \  lلوصيةفيصح ذلك، ، إن حصل كذا فأنت وcيR ã كذا: بأن يقول معلقًة ب(طكما أنها تصح 

، ،كما أن إباحة األكل يكون معلقا \ �ط فكذلك و�إباحة األكل، ا�وت، فكذلك تصح الو�لة معلقًة \ �ط
قةً و³و ذلك ½ ذلك من األعمال تصح منجî و�والية القضاء واإلمارة، 

ّ
بأن  وللو�يل أن يقبل V الفور،، زةً وتصح معل

وّ:تك R كذا ،والوcيل :فإذا قال u، ما دام أن ا�وó} ثابٌت \ قوu األول وUُ أن يقبل V الoاèنعم؛قبلت أو أفعل، :يقول
 {óيلك، قالبعتها : لَم بعتها ؟ قال :سكت، وأخذ بالسلعة وذهب، ثم باعها بعد أسبوع، فقال ا�وcأنا وّ:تك قبل :بناًء \ تو

و�ن و0ء ا�É صn اهللا عليه وسلم ، ما دام أنك لم تفسخ الو�لة، فاإلذن باû؛فله أن يتÔف :أسبوع، أنت تأخرت،فنقول
إ�هم األمر  نعم قبلنا أو سنفعل أو ما أشبه ذلك ،وºنما ¤ن يفوض:يقبلون الو�لة بالفعل �5ا، و R الغالب أنهم ال يقولون

  .فيذهبون وينفذونهُ 
، أما لو أطلق فإن ذلك ال يصح،  وال بد من تعيc الو�يل،

ً
 مس· معينا

ً
ومن يملك ا�Þف ^ بأن يكون الوcيل شخصا

،�ا سبق من أن الو�لة ال بد أن تكون من جائز ا<Ôف، وأن اTي ال �وز u ا<Ôف  �ٍء، فإنه يملك ا�و�يل فيه
  ، ،، ملك ا<وcيل فيه، �ا سبق من ا<عريف بúء ،ال ي

¾ الرجل امرأةً ^ طالق نفسها ؟ _
نـعـم ، : يع± لو وóّ الرجل امرأته R تطليق نفسها ،هل يصح ؟ ا�واب  هل يصح أن يو'

يابة ،و� ال تملك ا�رأة ال تملك الطالق، وسبق �ا أن الو�لة استنابة جائز ا<Ôف من مثلُه �ا تدخله ا�:فإن قال قائل
ق R اqقيقة هو الزوج، و� فقط متلفظة بما وّ:ها الزوج :الطالق، فنقول

ّ
� ال تطلق باعتبار أنها � ا�طلقة ،وºنما الُمَطِل

ها R تطليق غ�ها، فلو قال ألمه   .أنِت وcيلٌة ع± R تطليق زوج� أو قال ألخته،صح ذلك:به، وcذلك u أن يو:}
مْ  َوَمن �: األمة، اهللا جل وعال يقول يتوّ' واجد الَطْول ^ قبول نكاح أمٍة �ن تباح U ،كذلك يصح أن 

m
 ِمنُكمْ  يَْسَتِطعْ  ل

ن َطْوالً 
َ
ُمْحَصَناِت  يَنِكحَ  أ

ْ
ُمْؤِمَناتِ  ال

ْ
ا فَِمن ال ْفَمانُُكم َملََكْت  م¾

َ
ُمْؤِمَناِت  َفَتَياتُِكمُ  م¾ن أ

ْ
ماء فأباح نكاح اإل،   0/النساء �ال

ول  îا�هر ( لألحرار إذا لم �دوا الط.(  
ول، R قبول ا�Íح ،�ن ال �د  îد الط� 

ً
ول ،َوîó إنسانا îال تباح :ال حرج ؛ فإن قال قائل: نقول !! لو أن إنسانا ال �د الط �

  ليس هو اTي سي÷وج؛اTي سي÷وج هو ا�وîó ،وهو:�ن �د الطول، نقول
ول îة،ك، ال �د الطÌالغ¹ُ الفقَ~ ^ قبول الز ¾

مع أن الغ± ليس من أهل الز�ة؛ لكنه R اqقيقة ال يقبلها  ما أنه يصح أن يو'
  .�فسه، وºنما يقبلها �ن تباح u وهو الفق�

 ^ قبول نكاح أخت الو�يل
ً
¾ إنساٌن إنسانا

 خطب امرأة ،وهو R بت بع كذلك يصح أن يو'
ً
نريد :يد،قالوا؛ يع± لو أن إنسانا

فأنت وcيل ع± R قبول نكاحها، اُح� ãs} عند العقد، واقبل ) يريد أخاها(أنا R مÍن بعيد ،فأنت : أن نعقد، قال
ليس u أن ينكح أختُه؛ لكنه إنما يقبل ذلك لغ�ه �ن يصح u ) أي الوcيل(نكاح أختك £، فنقول يصح ذلك ،مع أنه هو 
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  .ذلك

  )R0(ا]لقة 
  :ت ا]لقة�تويا

  .تتمة مسائل R الو�لة
فيصح ا<وcيل مثال R ا5يع، ويصح ا<وcيل R ال�اء، ويصح ا<وcيل R  يصح ا�و�يل ^ حقوق اآلدميc من العقود، -

ر أو R حق ا�ستأجر، اإلجارة ويصح ا<وcيل R القرض، بأن يقول  اق;ض £، أو أنت وcيٌل ع± R ، سواء R حق ا�ؤج}
أنت وcيل :و� اإلبراء بأن يقول، و� ا�ضاربة، و� نوع من أنواع ال��ت سيأü، ق;اض من فالن، أو R إقراض فالناال

ع± R إبراء فالن من اàين،أو� مساsته من اàين، أو ما أشبهه ذلك، ½ هذه العقود ال� � من حقوق اآلدمي[، يصح 
يه وسلم وR óّ ال�اء، ويقاس غ�ُه عليه ،كما وóّ جرعة بن ا�عد ب�اء الشاة كما ا<وcيل فيها؛ ألن ا�É صn اهللا عل

  .سبق
و�لطالق اTي هو أيضا حٌل ،،¤Gلع اTي هو حل لعقدة ا�Íح  والفسوخ هو حل العقود ويصح ا�و�يل ^ الفسوخ؛ -

قالة ال� � إجابة أحد ا�تعاقدين صاحبُه ،ا<خã عن و�إل، و�لعتق اTي هو حٌل أو فسٌخ �لك السيد لعبده، لعقدة ا�Íح
äاإلزالِة من باب أو R اإلنشاء جاز R يل؛ ألنه كما صحcالعقد بعد لزومِه ،½ هذه يصح فيها ا<و ، R يلcويصح ا<و

ه بأن يراجع امرأته ك ا�باحات من الصيد واالحتطاب واال، الرجعة ،بأن يو:}
À
حتشاش وºحياء ا�وات ويصح ا<وcيل R تمل

  .و³و ذلك
  : وهذه ا�سألة و� ا�و�يل ^ تملك ا�باحات، �ل خالف بc الفقهاء

£،  شأنت وcيل ع± R االحتشا:يصح ا<وcيل R تملك ا�باحات، بأن يقول لشخص: فمن العلماء من قال /  القول األول
ألن هذا تملك بسبب لم يتع[ \ ا�وó} وال \ الوcيل : ك، قالواأي Êع اqشيش أو Êع اqطب أو R الصيد أو R ³و ذل

  .،فجاز ا<وcيل فيه
: ( أنه ال يصح ا<وcيل R هذا ،ألن هذه أشياء مباحة من حازها ملكها، وا�É صn اهللا عليه وسلم يقول  /  القول اhا9

ذلك الشخص إذا Êع اqطب أو Êع اqشيش أو اصطاد الصيد أو فبناًء \ )  ^ ا�اء وال�أ وا®ار: ا®اس Ìbء ^ ثالث 
 {óهو، وليس للمو u عُهÊ ع الكمأة أو ما أشبه ذلك من ا�باحات، فإن ماÊ .  

 �ظاهر من امرأته؛ ألن الظهار حرام  وال يصح ا�و�يل ^ األشياء ا�حرمة، -
ً
هار؛ فال يصح أن يوó} الزوج شخصا مثل الظ}

ِينَ  � :اهللا جل وعال ،كما قال 
m
¾َسائِِهم م¾ن ِمنُكم ُفَظاِهُرونَ  ا³ ا ن mم  mَهاتِِهمْ  ُهن mم

ُ
َهاُيُهمْ  إِنْ  أ mم

ُ
  أ

m
ِ=  إِال

m
َغُهمْ  الال ْ

َ
َُقولُونَ  َو�ِغmُهمْ  َو 

َ
v 

نَ  ُمنَكراً  َقْولِ  م¾
ْ
َقْولِ  م¾نَ  ُمنَكراً  � :  ا�ظاهر قال، /ا�جادلة� َلُفورٌ  لََعُفو<  اهللاmَ  َو�ِنm  َوُزوراً  ال

ْ
شبه زوجته بأمه، وهذا  � َوُزوراً  ال

ا �: كذب، كما قال اهللا عز وجل  mم  mَهاتِِهمْ  ُهن mم
ُ
َهاُيُهمْ  إِنْ  أ mم

ُ
  أ

m
ِ=  إِال

m
َغُهمْ  الال ْ

َ
هار  � َو  كـذلك ال ،، فال �وز ا<وcيل R الظ}

َنتُْه، فإنه ُ�رى بينهما اللعان، \ حد ما جاء R سورة  �وز ا<وcيل R اللعان، واللعان إذا رJ الزوج îذcزوجتُه بالزنا ،و
ِينَ  � :ا�ور ،لقوu جل وعال 

m
ْزَواَجُهمْ  يَْرُمونَ  وَا³

َ
ُهمْ  يَُكن َولَمْ  أ

m
  ُشَهَداء ل

m
نُفُسُهمْ  إِال

َ
فلماذا ال �وز ا<وcيل ò،  Rا®ور � أ

وال يدري عن ، والوcيل ال يدري عن الزوج، هل هو صادق أو ¤ذب، عتقده اإلنساناللعان؟ ألن اللعان شهادة \ ما ي
ومثل ذلك األيمان، ال �وز ا<وcيل فيها، بأن ، الزوجة، هل � صادقة أو ¤ذبة، وبناًء \ ذلك فال �وز ا<وcيل R اللعان

هذا ال يصلح �اذا ؟ ألن اqالف �H بما  احلف ع±، أو أنت وcيل ع± R أداء ا�م[ ،أو القسم ،نقول:تقول لشخص
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كذلك ال يصح ا<وcيل R القسم ب[ الزوجات؛ ألن هذا أمٌر يتعلق بالزوج، وال ، يعتقد، والوcيل ال يدري، هل sق أو مبطل
ى وعلم كذلك ال يصح ا<وcيل R الشهادة ؛�ا سبق من ال	م R اللعان؛ ألن الشاهد �H عن ما رأ، يقوم غ�ه مقامه

كذلك ال يصح ا<وcيل R الرضاع ،فلو أن امرأة وّ:ت امرأة R أن ترضع طفال بأن يكون ابنا ، ،والوcيل ال يدري عن اqال
أنت وcيã فيما :كذلك ال يصح ا<وcيل R اال<قاط، بأن يقول، ال، هو ابن للمرضعة وليس ابنا للمو:ة :للمو:ة، نقول

أن اال<قاط واالغتنام من جنس تملك :وقد يقال، واالغتنام ،أي ما �وزُه من الغنائم، قبل ا�يابة تلتقطُه؛ ألن اال<قاط ال ي
كذلك ال يصح ا<وcيل R الغصب؛ ألن الغصب sرم، وال يصح ا<وcيل ، ا�باحات ،فيجري فيها اGالف كما �ري هناك

  .ور والشهادات و³وهاهذا بالنسبة للعقود والفسوخ واأليمان وا�ذ. R ا�ناية كذلك
  ؛ العبادات من الصالة والصيام والز�ة واqج و³و ذلك  فيها،أو ال؟مسألة العبادات هل يصح ا�و�يل 

  هل يصح ا<وcيل فيها، أو ال ؟؟
  :V أنـواع   نقول بأن العبادات

، و³و ذلك، هذا يصح ا<وcيل فيه، فيصح ، كتفرقة الز�ة ،وcإخراج الكّفارة ،وºخراج ا�ذر العبادات ا�اvة:  ا®وع األول
  .أو بأن يدفع كفارة يمينه إ� ا�حتاج[ و³و ذلك،أن يوó إنسان إنسانا بأن يفرق ز�ته \ الفقراء وا�حتاج[ 

فهذه مثل صالة اإلنسان �فسه، وصوم اإلنسان، وقراءة القرآن، واTكر، و³و ذلك  العبادات اHدنية ا�حضة،:  ا®وع اhا9
 �صã عنه أو �صوم عنه أو �قرأ القرآن عنه أو �ذكر اهللا جل وعال عنه 

ً
ال يصح ا<وcيل فيها، فال يوó} إنساٌن إنسانا

وهكذا ،وليس ال	م هنا R إهداء اhواب،إهداء اhواب مسألة أخرى، وºنما ال	م R كون اإلنسان ينيب غ�ه، �قوم 
  .،فال يعت� ا�وó} مؤديا للعبادة، وال ت�أ ذمته بذلكمقامه R أداء هذه العبادة 

اqج و العمرة، فهذه تصح ا�يابة فيها : ،مـثل العبادات ا�ر�بة ال� فيها جانٌب بد9 �ض، وفيها جانٌب ما+ٌ   : ا®وع اhالث
مع أنها صالة ،يع± قد وتدخل رcعتا الطواف ضمن اqج، ، وا<وcيل فيها لكن بضوابط، مرت معكم R باب ا�ناسك

أنه �وز ا<وcيل واالستنابة R أداء اqج و� أداء العمرة، مع أن العمرة واqج يشتمالن \ رcع� :أنتم تقولون:يقول قائل
، ال يصح ا<وcيل فيها استقالال، لو أنه اعتمر ووóّ من يرcع عنه :فنقول R هذه اqالة! الطواف، و� صالة؟

ً
� دخلت تبعا

cعتا الطواف:عت[، نقولرcأداء العمرة مكتملة صح ذلك، ودخلتا ر R هذا ال يصح؛ لكن إذا وّ:ه.  
نيس ( : �ا سبق من قول ا�É صn اهللا عليه وسلم  تـصح الوÌلة ^ ا]دود سواء ^ إثباتها أو ^ استيفائها أيضا

ُ
وغدوا يا أ

ها : ( و وّ:ه R إقامة اqد R قوu ) فإن اعoفت: (ّ:ه بإثبات اqد بقوu فو، متفق عليه  ) إ� امرأة هذا فإن اعoفت فا̄ر
ها   )  فا̄ر

¾ فيه إذا lن يتو¸ األمر مثلُه ?دةً ولم يعجزهُ " -
¾ ما و'

اآلن إذا وّ:ت إنسانا، فهل ×ذا الوcيل أن  ".وليس للو�يل بأن يو'
  :فصيل هذا فيه تيوó غ�ُه R أداء هذا العمل، أو ال ؟ 

¾ للو�يل أن يأ� بالعمل بنفسه أو بغ~ه،:  ا]الة األو¸
بع هذه السلعة،أو وó من :فهنا u أن يوó ،إذا قال أن يأذن ا�و'

 {óأن يو u يبيعها،أو أنت مفوض انظر ما تراه مصلحًة بنفسك أو بغ�ك أو ما أشبه ذلك، فهنا.  
بنفسك أو إياك أن توó فيها غ�ك، هنا ليس R u هذه اqالة أن يوó غ�ه؛ ألنه إنما  بعها:، فيقول أن يمنعهُ :  ا]الة اhانية

ذن u فيه وا�وó} منعه من هذا
ُ
  . يتÔف فيما أ
خذ هذه السلعة بعها أو اذهب واش; £ كذا أو ما أشبه ذلك، فهل R u هذه اqالة أن يوó} :يقول أن يطلق:  ا]الة اhاhة
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  :ال ؟ هذه ا�سألة فيها تفصيل غ�ُه أو 
Q  / ، ُا يتواله بنفسه ?دةً وال يعجزهß ن األمرl وهذا العمل من يعمله هو إذا، u غ�ه فيه؛ ألن اإلذن {óأن يو u فليس

u السوق ،فقال R ن يبيع ويش;يá ،السوق R إنسان إ� شخص أنت  هذا األمر:خذ هذه السلعة فبعها،فنقول:�دة،يع± أ
  . تتواله بنفسك �دة، ثم أنه يس� ال يُعجزك، فحينئٍذ ليس لك أن توó غ�ك؛ألن ا�وó إنما وثق بك أنت، وأذن لك أنت

يع± يأü شخص إ� شخص ليس من �دته أن يبيع هذا ا�وع من السلع أن يكون هذا األمر ال يتواله بنفسه ?دةً ، /  /
u أن يوó} ثقًة أمينا R :بع هذه السلعة، فنقول R هذه اqالة:ق، أو ³و ذلك، فيقول u،أو أن يدخل هذا ا�وع من األسوا

   �اذا ؟ذلك، 
 :مثال، ألن ا�وó} �ا وّ:ه مع أنه ال يتوä هذا األمر بنفسه �دة ،هذا قرينة \ أنه لم يقصد أن يتواله بنفسه

ً
لو أن شخصا

ى أنه يناسبه من السعر ، العادة أن بيع العقارات R هذا الزمن أنه يكون عن خذ مفتاح بي� بعُه ،بما تر:قال لشخص
فمثل هذا األمر إذا ذهب ، طريق ا�Íتب والوسطاء ،و� الغالب أن ا5ائع ال يذهب يعرض بيته s ½ Rل و\ ½ إنسان

لو كذلك ، ر ال يتواله بنفسه �دةً ال حرج؛ ألن هذا األم:الوcيل وعرض ا5يت عند مكتب عقاري، فنقول R هذه اqالة
،لو ¤ن األمر اTي وó} فيه كث�ا، والوقت قص� ، وال يستطيع أن يتواله بنفسه R هذه ا�دة  lن األمر يُعِجزهُ 

 أنه u أن يوó} غ�ه، وأن يسند بعض ا�همات إ� غ�ه؛ ألن توcيله واqال ما ُذكر، قرينٌة \:القص�ة،فنقول R هذه اqالة
  .يُؤذن R u أن يُسند بعض األعمال إ� غ�ه ،هذا فيما يتعلق هل الوcيل أن يوó أو ال؟\ ما سبق من ا<فصيل

أي أنها غ� الزمة ال R حق ا�وó وال R حق الوcيل،فللموó} أن يفسخ الو�لة ؛ألنها إذٌن منه،  الوÌلة من العقود ا�ائزة،
ؤدي هذه ا�همة؛ :ويقول وللو�يل أن يفسخ أيضا الوÌلة،، ءفله أن يرفع اإلذن مÄ شا

ُ
فله أن  ألن الو�يل بذل نفعه،أنا لن أ

  .يمتنع عن بذل هذا ا�فع
 قال، أنا فسخت الو�لة:إذا قال ا�وó، وتبطل الوÌلة بفسخ أحدهما م¦ تبطل الوÌلة؟ _

ً
خذ بع  هذه :وó} زيٌد عمرا

وºذا تÔف فتÔفه ، فسخت هذه الو�لة، فهنا ليس لعمرو أن يتÔف:ثم قال، ه السلعةالسلعة، وأنت وcيR ã بيع هذ
  .كذلك لو فسخها الوcيل فكذلك، باطل 

، وقد سبق وا�يت قد انتò إذنه  وتبطل أيضا با�وت، {óيل؛ ألنه تعتمد \ ا�وcأو الو {óبموت أحدهما ،سواًء موت ا�و
  .وبطل

ُجّن ا�وó} أو الوcيل، فإن الو�لة تبطل؛ ألن الو�لة تعتمد \ اإلذن وتعتمد \ العقل وتعتمد \ إذا  كذلك تبطل با�نون
  .اqياة ،فتبطل با�وت وتبطل با�نون

¾ فإنها تبطل ولو لم يعلم الو�يل
أنت :لو أنك أعطيت شخصا سيارتك، وقلت uُ ، وتبطل أيضا بعزل الو�يل، إذا عزU ا�و'

  اشهدوا :R بيعها، رcب السيارة ،ثم إنك تراجعت قبل أن يبيع ،ثم قلتوcيل ع± 
ينعزل، ويكون تÔفُه باطال ؛ألنك عز<ه ،وال يفتقر إ� رضاه، ال :يا Êاعة لقد فسخت الو�لة، أو عزلت الوcيل،فنقول

 {óف، ثم اّد= ا�وÔفإنه �تاج إ� أن ير> ،¤لطالق ال �تاج إ� رضا الزوجة ؛لكن لو ت، uُأنه فسخ الو�لة، أو أنه عز 
، أنا عز<ك قبل أن تبيع:اذهب بعها؛فذهب وباع، ثم إن ا�وó} قال:أعطاه السلعة، قال، ال يُقبل ذلك من ا�وó} إال ببينه

ي ،فال ال ليس لك ذلك ،إال أن تثبت أنك عز<ه قبل ا5يع؛ ألن هذا ي;تب عليه إبطال حق ا�ش;:فنقول R هذه اqالة
فالو�لة باقية إال أن تقوم بينٌة تدُل \ أنك ،يقبل من ا�وó} إال ببينة ؛وألن األصل بقاء ما ¤ن \ ما ¤ن، أنت و:ت اآلن
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  .فسختها، وأنك عزلت الوcيل
، تÔفاته صحيحة؛ لكنه َسُفه، فنقول R هذه كذلك تبطل الوÌلة با]جر V السفيه-

ً
ال يملك :اqالة؛ لو أن إنسانا رشيدا

  .ا<Ôف R ماu، وحينئٍذ ينفسخ توcيله لغ�ه؛ ألن الو�لة فرع عن جواز ا<Ôف، وقد بطل تÔفه بسفهه
وسبق �ا R اqجر، أن ، ألن اqجر \ ا�فلس R ا�ال وليس R اTمة �اذا ؟،  وال تبطل الوÌلة با]جر V ا�فلس
أن يكون اqجر عليه R أعيان ماu ،و�نت الو�لة R نفس األعيان، فإنها تبطل  تÔفات ا�فلس R ذمته صحيحة؛ إال

  .حينئذ باqجر عليه؛ ألن اqجر يقتñ منع تÔفه بهذه األموال، ال� ُحِجر عليه فيها
ا وّ:تك اآلن، أن ،ال يبيع \ نفسه وال يش;ي من نفسهأن الو�يل ال يبيع وال يشoي،  ،من ا�سائل ا�تعلقة بالوÌلة -

،أنا ، اذهب واش; £ أجهزة تكييف مثال:أعطيتك âسة آلف ريال ،وقلت لك îãفذهبَت واش;يَت من نفسك وحسبتها ع
اذهب بعها، فذهبت، وحسبتها \ نفسك بثالث[ :،كذلك لو وّ:تك R ا5يع ،أعطيتك سيار¢، وقلت..أقول ليس لك ذلك 

السيارة بثالث[ ألف ريال ،وأعطي� ثالث[ ألف ريال، فنقول ال يصح ذلك �اذا ألمرين  ألف ريال، ثم أتيت وقلت أنا بعت
 :  

أن مقتÂ ا5يع وال�اء، أن يبيع اإلنسان \ غ�ه، وأن يش;ي من غ�ه،ال أن يبيع \ نفسه أو يش;ي من :  األمر األول
  .نفسه هذا أمر 

بعها، فذهبت وحسبتها \ نفسك :فإذا أعطيتك سيار¢، وقلت، سيحاÝ نفسه أن الوcيل متهم؛ ألن اإلنسان : األمر اhا9
اذهب واش; £ كذا، فذهبت :بثالث[ ألف، قد تكون تستحق أربع[ ألف، فتحسبها عليك بثالث[ ألف ،كذلك لو قلت

دوç ا�ش;وات ،#د أنه وهذه ا�سألة تقع كث�ا من ا�اس اآلن، R من، ال يصح ألنك متهم:واش;يت من نفسك،أنا أقول
و#د أنه يوîó وcيل عن هذه اàائرة، فيذهب ويش;ي من sله هو، ويأü ، يعمل R دائرة حكومية مثال مندوب مش;وات

، ويقع هذا من أصحاب sالت صيانة السيارات ..بالفوات�، ويقدمها ×ذه اàائرة ،وهذا ال �وز، �ا سبق من أنه ُمتهم 
إذا احتاجت إ� قطع غيار، فاش;وا :وها، فتجد أن صاحب السيارة يوقف السيارة عند sل الصيانة، ويقولواألجهزة و³

هم اآلن R ال�اء، فيذهبون ويش;ون من أنفسهم ،�يث يكون ×م sل يش;ون من أنفسهم î:بالفاتورة، فهو و åوائتو !! ،
عل �فسه ر�ا، ثم �عل نفسه هو ا5ائع، فيذهب إ� صاحب وأشد من هذا أن يذهب ويش;ي القطع من ا�حل، ثم �

  . القطع، فيش;ي القطع بألف ريال، ثم �علها بألف ومائت[ ،ثم �سبها \ صاحب السيارة بألف ومائت[، وهذا ال يـجوز

  )Rò(ا]لقة 
  :�تويات هذه ا]لقة

  .تتمة مسائل متعلقة بالو�لة
  :بقلخص بعض ما جاء ^ ا رس السام

  : من َوè R {óء R بيع أو �اء ،فإنه ال �وز u أن يبيع \ نفسه، وال أن يش;ي من نفسه ،ألمرين :قلنا
  .أن مقتÂ ا<وcيل R ا5يع وال�اء، أن يبيع اإلنسان \ غ�ه، وأن يش;ي من غ�ه: األمر األول
،لكن إذا ¤نت ا5ضائع عندهُ هو، وأراد أن أن الوcيل متهم R ذلك؛ ألنه سيحاÝ نفسه \: األمر اhا¨ {óحساب ا�و 

، فهنا يقول {óا5ضائع عندي وأبيعها عليك بكذا أو أحسبها عليك بكذا، فإذا أذن فال حرج،أما أن :يبيعها \ ا�و
 u ة ا�اضية . أن ذلك ال يصح، يذهب و�سبها عليه بقيمة ،وهو قد اش;ها من نفسهØا�حا R لقة وقلتqا R أو
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بأن هذا األمر يقع كث�ا وخاصة R اàوائر اqكومية R ا�سئول[، عن ا�ش;يات R اàوائر اqكومية ،يقع هذا :ا�اضية
كث�ا فيذهب ويش;ي من نفسه،وأشد من هذا أن يذهب ويش;ي من غ�ه، ثم يزيد R السعر ،و�سبه \ اàولة أو \ 

لفرق، فهنا Êع ب[ أنه اش;ى من نفسه، وأيضا أنه باع ما لم يقبض،باع ما لم يدخل R ضمانه،أو هذه ا�ؤسسة ،ويأخذ هو ا
أيضا أن هذا يقع s Rالت قطع الغيار كث�ا، و� sالت صيانة السيارات كث�ا، واألجهزة، :باع èء ال يملكُه، وقلت

أو لصاحب ا�هاز، يش;يه ثم �سبه بسعر أ\، فتجد أن صاحب sل الصيانة يذهب ويش;ي القطع لصاحب السيارة 
  .ويبيعه \ صاحب السيارة، وهذا 	ه ال �وز 

  .تتمة مسائل متعلقة بالوÌلة* 
_  ،U شخٍص ،ال تقبل شهادتُه X ي من و ه ، وال من وا ه ،وال من زوجته ،وال منoا سبق من كذلك ال يصح أن يش�

R من، فيّتهما<عليل من أنه تلحقُه ا<همهhالسعر و� ا R عليهم Bمثل الو�يل :ومثل هؤالء ،  ذلك، وأنه ال يستق
فناظر الوقف  ا]اكم واألمc وناظر الوقف والوX ،9 هؤالء ليس ¿م أن يبيعوا V أنفسهم، وال أن يشoوا من أنفسهم،

 عنده \ الوقف، ، ;ي �فسهليس u أن يبيع شيئا من الوقف \ نفسه،لو ¤ن الوقف فيه ثمار، ال يش
ً
وcذلك ال يبيع سلعا

  .ومثل ذلك اTين يتولون بعض ا�ساجد ،أو بعض ا�صالح العامة و³و ذلك
�ا سبق من ا<عليل وأنه  ومثل ذلك أيضا الُمضارِب، وال(يك ،�bة العنان، ال يبيع V نفسه، وال يشoي من نفسه، _

السلعة موجودة عندي وسأحسبها \ ال�cة بكذا ،فإن :فليذهب إ� �يكه،ويقوللكن إذا ¤ن يملك السلعة، ، مّتهم
رÞ فبها ونعمت ،وºن لم يرَض فال �وز u أن �سبها عليه ؛ألنه كما سبق الو�لة تقتñ أن يش;ي من غ�ه ،أو أن يبيع 

  .عهودو�ذا ُوX¾ فإنه يبيع بنقد اHت؛ ألن هذا هو ا�\ غ�ه،وأيضا ألنه متهم،
ليس u أن يبيع بأقل من ثمن ا�ثل ،فإن باع بأقل من ثمن ا�ثل، فإنه يضمن ا�قص ،يع± ، وأيضا ال يبيع إال بثمن ا�ثل _

u س: قالÈ بمائة أو بألف وال بغ�ه ،فذهب وباعها بسعر u خذ هذه السلعة بعها وسكت، ما قال ، {óكيف :فقال ا�و
البد أن يضمن .. ال :واهللا كنت مستعجل فبعتها بهذا السعر ،³ن نقول:R السوق أ\، قال تبيعها بهذا السعر؟� سعرها

هذا إذا لم كذلك لو وñُه ^ أن يشoي فإنه ال يشoي إال بثمن ا�ثل، .. ؛ألنه إذا أطلقت الو�لة، فإنها تنÔف إ� ثمن ا�ثل
u أما إذا حدد، قال، u دد�:R هذا واضح  اش; £ بكذا، فاألمر.  

 :إذا وّ:ه أن يبيع فباع بما هو خ� áا وّ:ه فيه ،قال
ً
  .بعه بع�ة فباعه بع�ين، فهنا ال حرج ؛ألنه زادُه خ�ا

U ال خٌ� من ا�ؤجل ؛،  بعُه مؤّجال بكذا: كذلك لو قالqفإنه يصح؛ ألن ا، 
ّ
إال إذا قال بعُه بمائة مؤّجال ،فباعه بمائة حاال

V رG ن هناكlبأن يُباع حاال ¾
لو ¤ن R وقت õوف، وðH أن ا�قد يÎُق ، ،كما لو ¤ن يقصد حفظ السعر  ا�و'

 \ ا�ش;ي،فنقول R هذه اqالة
ً
u أن يمتنع، ويقول u أنا قصدت :منُه، فرأى أن يبيعه مؤّجًال، حÄ يكون مضمونا

  .ا<أجيل
 قال أش; بما كذلك لو قال اشo بكذا حاالّ،_

ً ّ
؛ لكن  فاشoى به مؤّجالئة حاال {óال بالنسبة للموqفا�ؤجل هنا خ� من ا

  .إذا ¤ن عليه Øر، فإنه R هذه اqالة u أن يمتنع 
¾ ،فهو للمو'¾ من مسائل الو�لة  _

 و�ن لم يرَض فإنه يلزم أن الو�يل إذا اشoى ما يعلم عيبه، فإنه يلزمُه، فإن رÒ به ا�و'
  .يب� مال ا�وó} \ حالة؛ لكن إن جهل العيب ،فإنه يثبت u خيار الرد بالعيب ،¤�وó} نفسه، ¤ألصيلو ،الو�يل

إذا وّ:ت إنسانا بأن يبيع سلعة ،فهل هو وcيل R قبض اhمن أو ، أن الو�يل باHيع ال يقبض اhمنمن مسائل الو�لة  _
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خذ بع هذه السلعة فباعها، فهو وcيٌل R ا5يع دون القبض، فالقبض �تاج إ� :ال،هو وcيٌل R ا5يع فقط،إذا قال:ال؟،يقولون
 با5يع ،وأنه 

ً
 خب�ا

ً
و�لة أخرى، وهو لم يو:ه،وألن اإلنسان قد يأمن \ ا5يع من ال يأمنه \ اhمن، قد يعرف أن فالنا

إال إذا lن هناك قرينة تدل ،ب استخراجه منه ولكنه ال يُؤمن \ اhمن، إذا قبض اhمن يصع، سيبيع السلعة بسعر جيد
كما لو lن ا�و' �ئبا عن السوق، فإن الوÌلة هنا تقت$ أن يقبض اhمن، ولو لم يقبضه ، V أنه أراد منه قبض اhمن

 
ً
  ،  لصار مفرطا

 �خاصم عنك R م، من مسائل الوÌلة ،الو�يل ^ ا²صومة هل يقبض أو ال؟ _
ً
  سألة إذا و:ت إنسانا

؛ألن  الوÌلة ^ ا²صومة ليست وÌلًة للقبض.. ال : أو R دعوى، فهل الو�لة R اGصومة تقتñ الو�لة R القبض؟ يقولون
   اإلذن إنما تناول ا²صومة فقط؛ وألن اإلنسان قد ير0 للخصومة من

 \ أن، كما سبق ال يرضاه للقبض،
ً
 صاحب حجة، وقادرا

ً
يثبت اqق ،ف�ضاه للخصومة؛لكنه ليس  يع± قد يعرف أن فالنا

، من حيث أنه إذا قبض ا�ال يصعب استخراجه منُه ،أو سيماطل فيه
ً
فال تتضمن الوÌلة ^ ا²صومة ،فإنه ال يقبض ، أمينا

: قال ،  ،الوÌلة ^ القبض، بل �تاج إ� تو�يل خاص، إال أن توجد قرينة تدل V أنه و�يٌل ^ ا²صومة وÝ القبض
يع± يقول أن الوcيل R القبض u أن Hُاصم؛ألن القبض �ية واGصومة ، العكُس بالعكس ؛ فالو�يل بالقبض U ا²صومةو

ُه R القبض أِذن u ُعرفا R اGصومة، وقد ال يُتوصل إ� هذه الغاية إال بهذه الوسيلة و� اGصومة، وسيلة إ�ه î:فكأنه �ا و ،
، فكما قلنا ^ ا�سألة السابقة بأنه قد ير0 للخصومة من ال يرضاه أن هذا ليس V إطالقهوا³ي يظهر واهللا أعلم ،

 ،وأنه إذا قبض اqق سيأü  به ، أيضا قد ير0 للقبض من ال يرضاه للخصومة:للقبض، نقول
ً
 أمينا

ً
أنا أعرف إن فالنا

 مغلقًة، فأنا قد  ولك± أعرف أنه ضعيٌف R اGصومات، فلو خاصم ربما أفسد عîã ، �جالً 
ً
اàعوى ،وربما فتح عîã أبوابا

فا³ي يظهر واهللا أعلم، أن الو�يل ^ الضبط، ليس U أن ، أرضاه للقبض، أو أرضاه بالقبض ألمانته ،وال أرضاه R اGصومة
  .Ûاصم، إال إذا وُجد إذٌن خاٌص با²صومة

من زيد ،ويملك قبضه من و�يل زيد؛ ألن الو�يل قائم  و�ذا قال شخٌص لشخص اقبض حà من زيد، فإنه يملك قبضه _
  .مقام ا�و'¾ 

تُك R أن تودع هذا ا�ال ، أن الو�يل ^ اإليداع، إذا أودع ولم يُشِهد، وأنكر ا�وَدع، فإنه ال يضمنمن ا�سائل  _ î:يع± أنا و
فذهبت وأودعتَها ولم تُشهد؛فقلت  ،خذ أودعها عند فالن:عند فالن من ا�اس،أعطيتك ع�ة آالف ريال، وقلت لك

أنت : فأتيت أنا وقلت لك، أنا رددت ا�ال: أو قال، فذهبت إ�ه فأنكر، اذهب وائِت £ بالع�ة آالف ريال من فالن:لك
 : لم تُشِهد، فأنت مفرط، �اذا لم تُشهد ما أودعته؟ فنقول

ً
بل ألنه سيُق، ال تضمن أنت؛ ألن اإلشهاد R اإليداع لن يفيد شيئا

صحيح أنت أودعت±، : صحيح أنت أودعت±، لكن أنا رددتُه ،فإنه يُقبل قوuُ،وcذلك لو قال:قوR u الرد وا<لف، لو قال
 ُuمسألة ا<لف األمر فيها واضح ،أنها إذا اّد= ا<لف دون تعٍد وال .لكنه تلف بغ� تعد م± وال تفريط ،فإنه يُقبل قو

ة الرد فs xل خالف هل يُقبل قوu حينئٍذ، أو ال يقبل قوu ؛ألن ذمته ُشغلت باqق، فال وأما مسأل، تفريط فإنه ال يضمن
  .يقبل قوR u دعوى الرد إال ببينة، مسألٌة sل خالف تأتيكم R باب الوديعة

واألم[ ال يضمن  فهو أم[،، فال يضمن إال إذا تعّدى أو فّرط؛ ألنه قبض األعيان بإذن ربها، أن الو�يل أمcمن ا�سائل  _
لو  اآلن أنا و:تك، أعطيتك âسة آالف ريال،  ويقبل قوU ^ ن� ا�عدي أو ا�فريط،إال با<عدي أو ا<فريط، 

: فقلت لك، ا�قود قد 6ُقت أو قد اح;قت: فرجعت إ£î وقلت £، اذهب اش; £ بها هذه السلعة أو السلعة الفالنية:قلت
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أنت ! أنت تكذب: فقلت أنا، ولكن جاء لٌص فكÎُه و6قها، ا وضعتها R حرز مثلهاأن: كيف 6ُقت؟ فقلت أنت
  . فإنه يُقبل قولك R ن� ا<فريط ألنك أم[ ، ال أنا لم أفرط: فقلت أنت، مفرط

ائه أين األمر اTي و:تُك \ بيعه ؟أو األمر اTي و:تك R �: لو قلت لك،كذلك يقبل قول الو�يل ^ دعوى ا¿الك_
إذا قيل ،ال ،لم يتلف، فيُقبل قولك أنت، ألنك أم[؛ لكن مع ا�م[:تلف أو هلك أو اح;ق أو مات؛فأنا قلت:؟فقلَت أنت

  "،يُقبل قوuُ بدون بي}نة ،فإنه R هذه اqالة يُطالب با�م[
ا األمر العام الظاهر، فإذا أé باHينة V إال أن يّد� الو�يل ا�لف بأمٍر ?م ظاهر،فإنه ^ هذه ا]الة يُطالب باHينة V هذ

ب به هو إثبات اqادث R الظاهر العام "  األمر الظاهر، ُقبل قوUُ ولو لم يُثبت أن العc نفسها تلفت با]ادث العام
َ
الُمطال

  .؛ألن هذا  áكن، أما كون الع[ نفسها تلفت باqادث الظاهر، فهذا قد يصعب عليه إثباته
أنت وcيR ã �اء كذا فذهبت واش;يت، :اذهب واش; £ كذا،أو قلت:،إذا قلت لك ل قوU ^ قدر اhمنكذلك يُقب _

ال ، ا�ثمن ثمانمائة، فيقبل قولك، �ا سبق من أن الوcيل :فقلت أنا، ألف ريال : كم اhمن ؟ فقلت أنت اhمن :فقلت لك
  . أم[ 

_ hأو ^ ا c؟من ا�سائل إذا أختلف ^ رد الع Uُيل  من فمن يُقبل قوcيل متطوع أو بأجر ؟ إن ¤ن الوcننظر هل الو
uمتطو� فإنه يُقبل قو ، {óألنه قبض الع[ �صلحة ا�و، {óن ¤ن ¬ُعل أو بأجر ،فإنه يُقبل قول ا�وºيل قبض الع[ ، وcألن الو

  . �صلحة نفسه وهو Öصيلُه األجر
بع :أنا قلت، ثم اختلفُت أنا وºياك، بع بمائة فذهبَت وبعَت :يع± أنا وّ:ت فقلت يه،كذلك يُقبل قول الو�يل فيما و' ف_

  . بع بتسع[، فيُقبل قولك حينئٍذ مع ا�م[ :ال،قلت:بمائة، وأنت تقول
أنت اآلن يُطا5ك  ،من ا�سائل ا�تعلقة بالوÌلة، لو اد1 شخٌص أنه و�يل عن شخص ^ قبض حقه من فالن من ا®اس _
ب :فنقول، د من ا�اس بع�ة آالف ريال ،فجاء إ�ك شخص واّد= أنه وcيل عن هذا الشخص R قبض حقهزي

َ
يُطال

فإذا أنكر زيد، استحق الرجوع ، الحتمال أن يُنكر زيد.. ال : با5ينة، لم يأِت ببينة، فهل يلزمك أن تدفع u هذا؟ نقول
أليس فالن يُطا5ك :يع± جاء شخص إ� شخص، وقال، و وارثهُ فإن اّد1 شخٌص أن صاحب ا]ق قد مات وأنه ه، عليك

م £ هذا: بn ؛ قال : بع�ة آالف ريال ؟ قال 
{
ال Hلو إما أن يصدقُه أو أن : فنقول ، هو مات وأنا ابنُه ،أو أنا وارثُه، سل

وºن كذبُه فإنُه يلزمُه ، !أن يمتنعفإن صدقه ،لزمُه أن يدفع اqق u ؛ألنه وارث وقد صدقُه R دعواه، وال موجب ب، يكذبهُ 
u ال : قال، !أنا وارث: أنت لست بوارث ،قال: ا�م[ ،أنه ال يعلم صحة دعواه؛ قال .. 

ً
فنقول R هذه ، لست وارثا

 صادق R دعواه:اqالة
ً
ب من R ذمته اqق، بأن �لف، أنه ال يعلم أن فالنا

َ
لو :(لقول ا�É صn اهللا عليه وسلم، يُطال

  ). ولكن اHينة V ا�د� واvمV c من أنكر،طى ا®اس بد?واهم، الّد1 رجال دماء أقوام وأموا¿ميُع

  )Rö(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

  )أحÍمها /  �وطها (�cة الَعنَان ، ) أنواعها /  حكمها  /  تعريفها ( ال�cة 
  ـ ال(�ة ـ

ة:الـشـرcـة* 
َ
c َكة \ وزن تْمرةوتطل،فال�cة تُطلق بلفظ َ�ِ كة \ وزن نِْعمة ،ق بلفظ َ�ْ فx \  ،وتطلق \ وزن ِ�ْ

كة كة،و\ وزن َيْمرة، َ�ْ ة،و\ وزن نِْعمة، ِ�ْ
َ
c قَة، َ�ِ ة،وزن 6َِ

َ
c   .وºن ¤ن األكR 0 االستعمال َ�ِ
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 R اللغةو�  Çلط ( بمعGل) االختالط ( أو ) اGا Çمة تدور \ معøط واالختالطفهذه ال.  
 Ýف :  االصطالحوÔاستحقاق أو ت R اجتماع �.  

 
ً
إما أن يكون هذا االجتماع R  ؟ تقتñ االجتماع ب[ طرف[ فأك0، ثم R أي èء يكون االجتماع:فال�cة أوال

  .�bة األمالكاالستحقاق، وهذا ا�وع األول من أنواع ال�cة وهو 
  .�bة العقودوهذا ا�وع اhا¨ من أنواع ال�cة وهو  وºما أن يكون االجتماع R ا<Ôف،

نْ  َكثِ~اً  َو�ِنR  :} m ا�ملة، وقد دل \ جوازها أدلٌة كث�ة، منها قوuُ جل وعال وال(�ة جائزة :حكمها*  ُلََطاء م¾
ْ
َْب5ِ  ا²

َ
v 

  َنْعُضُهمْ 
َ
Vَ  َنْعٍض  

m
ِينَ  إِال

m
اِ]َاِت  َوَعِملُوا آَمُنوا ا³ mا َوقَلِيٌل  الص mُهمْ  م     {  

، متفٌق عليه ) ا® صµ اهللا عليه وسلم ?مل أهل خي� بشطر ما Ûرج منها من زرٍع أو ثمر أن(ومن األدلة \ ذلك   
  .وهذه مزارعة، وا�زارعة نوٌع من أنواع ال��ت

?زب lنا bيكc ^ عهد ا® صµ اهللا  من أن زيد بن أرقم،وال�اء بن: (أيضا من األدلة \ ذلك ما رواه ا5خاري  
فبلغ ذلك ا® صµ اهللا عليه وسلم ،فأمرهما أن ما lن بنقٍد فأجìوه وما lن ، عليه وسلم اشoيا فضًة بنقٍد ونسيئة

، سيئة ،فُ�د وأما ما ¤ن نسيئًة ،فإنه يكون مشتمال \ ربا الن، ألن ما ¤ن بنقد فيعت� ليس فيه ربا نسيئة) نسيئًة فردوه 
وال�cة Öقق مصالح للناس، وذلك ألن كث�ا من ا�اس قد ال �سن العمل ،فيحتاج àفع ماu �ن يُتاجر فيه ¬زٍء من 

، كما أن ال�cة أيضا Öقق اجتماع األموال الكث�ة، وبعض األعمال وا�شاريع وا<جارات Öتاج إ� ماٍل كث�، ر�هِ 
القيام بشؤون هذه األعمال وهذه ا�شاريع؛ ولكن إذا اجتمع ال��ء ،ودفع ½ واحد منهم  واإلنسان لوحده ال يستطيع

 R من ا�ال، فإن ا�ال �تمع ويكون كث�ا ، فيمكن إ از بعض األعمال للمشاريع الكب�ة، وهذا يُالحظ اآلن 
ً
مبلغا

إ� أمواٍل كب�ة، وجهوٍد كث�ة،وال يستطيع أن يقوم ��ت ا�ساَهمة،وذلك أن األعمال ال� تقوم بها أعمال ضخمة، Öتاج 
  .بها شخٌص أو أشخاٌص sدودون، ولكنها بال�cة يتحقق اجتماع مال كث�،ويتحقق أيضا القيام بأعماٍل كث�ة

  .�cة أمالك و �cة عقود :وال(�ة ^ ا�ملة نو?ن*
يع± كثبوت ا�لك "  اجتماٌع ^ استحقاق:" ا<عريف بقوu و� ال� أشار إ�ها ا�ؤلف �b  Rة األمالك:  ا®وع األول

لشخص[ أو أكR 0 عقار، R سبب م�اث، أو بسبب �اء èء مش;ك، أو ³و ذلك، وcذلك فيما لو اجتمعا R منفعة 
يع± الك، ،كمجموعة يوقف عليهم بيت ،فيش;cون R نفعه، أو يستأجرون بيتا فيش;cون R منفعته، فهذه تس· �cة أم

  .وليس هذا ا�وع مقصوٌد هنا اش;اك R ملك الع[ ،أو R ملك ا�نفعة
أو : "و� ال� ذكرها ا�ؤلف R ا<عريف بقوu  يع± ال�cة ال� تثبت بسبب العقد، ال(�ة ^ العقود،:  ا®وع اhا9

  Ôف، يع± ألن االش;اك اhابت بسبب العقد، ي;تب عليه االش;اك R ا<" تÞف
  : وهذا ا®وع وهو �bة العقود أقسامُه �سة

وقيل أنها مشتقٌة من عنان الفرس، ، قيل � مأخوذة من قو×م عنî £ الúء، إذا ظهر وبدا: �bة الَعنان :القسم األول 
 لل�يك[ بالفارسي[

ً
،أو كما  ألن ال�يك[ متساويان R ا�ال و� ا<Ôف، كما يستوي الفارسان، وذلك تشبيها

  .هذا من حيث اللغة، يستوي عنان الفارسان عند السباق
ْهما ا�علوم،\ أن يعمال فيه ،أو يعمل فيه أحدهما، :أما من حيث االصطالح

َ
  فx أن يش;ك بدنان بما�

اًء أكانا اثن[ نالحظ R هذا ا�وع أن ا�ال يكون من ال��ء Êيعا، سو. وما قسم اهللا من الربح فهو بينهما \ ما �طاه
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فيش;ك اثنان هذا يدفع ألف وهذا يدفع ألف،أو هذا يدفع âسة ،وهذا يدفع ع�ة،أو يش;ك ع�ة أشخاص،أو ، أو أك0
،
ً
،أو مائة شخص،فg واحد من ال��ء يدفع ماال

ً
  ع�ون شخصا

  :وأما العمل فالعمل R هذه ال�cة Øبان 
��ء،يع± أش;ك أنا وºياك،أنا أدفع ع�ة آالف ،وأنت تدفع ع�ة آالف أن يكون العمل من Êيع ال:  الÃب األول 

 
ً
  .،و:نا نعمل ونتاجر،ثم الربح يكون بيننا، فيكون العمل من ال��ء Êيعا

أن يكون العمل من بعض ال��ء فأنا أدفع ع�ة آالف، وأنت تدفع ع�ة آالف، وزيٌد من ا�اس يدفع :  والÃب اhا9
يكون العمل بيد زيد ،هو اTي يتاجر، وهو اTي يبيع ،ويش;ي، و� الغالب أنه يُعطى من الربح أك0 :م نقولع�ة آالف،ث

  . من اآلخرين ألنه بذل ماال وعمًال 
  من bوط هذه ال(�ة

Q  /  
ً
 ي� ا<فاوت وال، ألنه سُ�جع إ�ه عند اقتسام الربح، فإذا ¤ن lهوال فإن ذلك ال يصح، أن يكون ا�ال فيها معلوما

R ا�ال ،بأن يدفع أحدهم âسة آالف، واآلخر يدفع ع�ة آالف، واhالث يدفع ع�ين ألفا وهكذا، فال ي� هذا، إذا لم 
وبناًء \ ذلك ،أما الربح فيكون بينهما إما \ حسب رأس ا�ال، بمعÇ أنه يأخذ ½ واحٍد ، يتساويا R القدر فال ي�

أنا :فيقول أحدهم، نسبة رأس ماu إ� lموع أموال ال�cة، وºما أن يكون ذلك \ حسب ال�طمنهم من الربح، بقدر 
حÄ ) ا�سلمون b Vوطهم: (£ ثلثا الربح ولك ثلثه، فيصح ذلك \ الصحيح، لعموم قول ا�É عليه الصالة والسالم 

شارcك إال أن : فقد يقول، ة من بعض وأعرفولو ¤ن �ال متساويا، وذلك أن بعضهم قد يكون أخ� بأمور ا<جار
ُ
أنا ال أ

  .فإذا اتفقا \ هذا ال�ط فال حرج، يكون نصيÉ من الربح أك0 من نصيبك، باعتبار خ�¢ وسابق #رب� R ا<جارة
فُبحكم أنه مالٌك أما ^ ماU ، إذا وقع عقد ال(�ة، فإنه ينفذ تÞف X واحد منهما ^ ا�الc،^ ماUِ هو وÝ مال صاحبهِ 

U ،لةÌالو V ياك؛ أنا دفعت ع�ة ، وأما ^ مال صاحبه فباعتبار أنه و�يٌل عنه؛ ألن ال(�َة مبناهاºُت أنا وc;فإذا اش
فما اش;يته ، فذهبَت أنَت واش;يَت ، R بيع ا�Gة:وأنت دفعت ع�ة آالف،واتفقنا \ أن تكون ا<جارة مثال، آالف

 فهو علينا Êيعا
ً
ما دام .. ال : نقول، ما اش;تُه هو من مالك أنَت، وخسارتُه عليك أنت:وليس £ أن أقول، ، ومن ما�ا Êيعا

، R ماuِ هو باعتبار ا�لك
ً
و� ، أنه َوقَع عقد ال�cة، فعقد ال�cة يقتñ أنُه ينفُذ تÔُف ½ واحد منهما R ا�ال[ Êيعا

ال �تاج أن يقول u بع واشِ;،أو تÔََّف ،أو أن يستأذنه R ، وال �تاج إ� إذٍن خاص ؛مال صاحبه باعتبار أنه وcيٌل عنه 
�اء èء مع[،ما دام أن ال�cة وقع عقدها ولم تُقّيد،أو ُقّيدت بنوع من ا<جارة،فينفذ ا<Ôف فيما ُقّيدت فيه،وال 

فليس ، تكون ا<جارة بنوع مع[ من ا5ضائعأو اتفقا \ أن ، �تاج إ� إذن خاص؛لكن إن منعه من تÔٍف مع[
\ أن تكون #ارتنا R ا�البس مثال ،فليس u أن :ألحدهم أن يبيع ويش;ي R غ� هذا ا�وع اTي اتفقا عليه،إذا قالوا

  .يذهب ويبيع ويش;ي لل�cة R العقار أو R ا�Gة أو R ا�واد الصحية أو غ�ه
من اàنان� أو من اàراهم أو من األوراق ا�قدية ا�تعامل بها ا�وم،وينب±  ل ال(�ة نقدا،ومن bوطها أن يكون ما /  /

، \ ذلك أنه ال يصح أن يكون رأس مال ال�cة من العروض، سواًء أكانت العروض مقدمًة منهما Êيعا ،أو من أحدهما
أنا ليس عندي نقد، ولكن عندي :ألفا، وقال اآلخرأنا سأدفع ع�ين :لو اتفق اثنان \ االش;اك،وقال أحدهم:فمثالً 

أنا أدفع عقارا، وأنت تدفع سيارات، وما أشبه ذلك، :أو قال أحدهم، بضائع ،فتكون هذه ا5ضائع � نصيR É مال ال�cة
  .،هو ا�شهور R ا�ذهب وهو أن ال(�ة ^ العروض ال تصح :القول األولوهذا  فإن ذلك ال يصحيقول ا�ؤلف 
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   :بب عدم صحة ال�cة R العروضوس
إذا دفع أحدهم ع�ين ألفا، ودفع :فيؤدي ذلك إ� الغرر، و�º جهالة الربح،فمثال أن تقويمها ßا يتفاوت فيه ا®اس، /  أوالً 

بل تساوي :تساوي ثالث[،ويقول صاحب ا�قد:السيارة، إذا أتينا نقتسم الربح، فقد يقول صاحب السيارة، اآلخر سيارةً 
  .ين، وهكذا ع�

  
ً
وقد نò ا�É صn اهللا عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، ووجه ذلك،  عللوا ذلك بأنه يؤدي إ� ربح ما لم يضمن، /  ثانيا

وبناًء \ ذلك فلو ارتفع ، ال تدخل بالعقد، أن هؤالء يقولون بأن أموال ال�cة ،ال تدخل R ضماِن ال��ء إال بعد ا<Ôف
، ..مع أنه لم يدخل R ضمانه ، ِض قبل ا<Ôف؛ فإن صاحب ا�قد، سيشارك صاحب الَعَرض R الربح، الزيادةسعُر الَعرَ 

بقينا ع�ة أيام دون أن  ،.. لم نبدأ با<Ôف اآلن ، اآلن عندنا أنا دفعت ع�ين ألف ريال، وأنت دفعت سيارة:مثال
طيب ، هذه اGمسة اآلن، سأشارcك فيها، ا âسًة وع�ين ألفا  ،ارتفع سعر السيارة، وصار سعره.. نمارس أعمال ال�cة 

؟ هؤالء يقولون أنها تتلف عليك أنت
ً
وبناًء \ ذلك أنا ، السيارة لو تلفت؛ هل تتلفت عليك أنت، أو تتلفت علينا Êيعا

  .وقد نò ا�É صn اهللا عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، أكون ر�ت è Rء لم يدخل R ضما¨
، ^ ا�سألة:  والقول اhا9

ً
م عند العقد،ويعت� بأن اTي قدمُه  أنه �وز أن يكون رأس ا�ال ^ ال(�ة عروضا îَوþولكنها ُيَق

َعرض هو قيمة العرض، فيدخل العرض R ملك ال�cة بالعقد، ويكون ضمانه \ ال��ء Êيعا، ور�ُه ×م 
َ
صاحب ال

وهذا القول هو األقرب وهو أنه ال مانع من أن تكون العروض رأس مال ^ ضمن، Êيعا،ً فال يكن من ربح ما لم ي
اآلن  ،ويعت� بأن نصيب ال(يك هو قيمتها، ال(�ة،أو جزء رأس مال ^ ال(�ة،لكن ب(ط أن ُيَقّوم عند العقد

 : ال��ت ا�ساهمة أو غ�ها، يأü بعض ا�ؤسس[ لل��ت، فيقول:مثال
ً
أنا عندي عقارات، فسأقدم  ،أنا سأقدم عروضا

فنقوم ، ال مانع ؛لكن هذه العقارات ُيَقّوم R وقت عقد ال�cة: نقول، هذه العقارات \ أنها حص� R رأس مال ال�cة
فنقول اآلن أنت كأنك قدمت ع�ة مالي[ ،والعقارات دخلت R ، فإذا ¤نت قيمتها مثال ع�ة مالي[، هذه العقارات
ا ارتفع سعرها ولو قبل ا<Ôف، فإن الربح يكون �ميع ال��ء، وتكون قد دخلت R ضمانهم بمجرد فإذ، ملك ال�cة

  .وهذا هو القول الصحيح ؛ألن األصل R العقود الصحة، ما لم يرد د�ل يدل \ ا�نع، ولم يأِت ما يدل \ ا�نع ، العقد
£ ا�صف، ولك : بأن �دد يقول (Ìء معلوما،أن يكون نصيب X واحد من ال: من bوط صحة ال(�ة  /  1

ألنه لو لم �دد ، ا�صف،أو £ الربع، ولك الربع، ولك ثالثة األرباع، أو لg واحد منا اhلث، إذا ¤نوا ثالثةأو ما أشبه ذلك
  .لوقع االختالف عند اقتسام الربح

R  /  
ً
  بأن ، أي غ~ معc من bوط صحة ال(�ة أن يكون نصيب X واحد من ال(Ìء مشا?

و� ما %  §Ûأو لك %   §$،لك %  §©أولك ، لك نصف الربح، لك ثلث الربح، لg واحد منا اhلث، أو ما أشبه ذلك: يقول
 Úدداً من الربحهذا مشاع، .. ب� 

ً
  .فإن هذا ال �وز، أما ا�عيc فال �وز، بأن يعc ألحدهم أو Hعض ال(Ìء شيئا

نريد أن نعرف  /  واألمر اhا¨، ³تاج إ�  بيان صور من صور تعي[ الربح ال� ال #وز  /  األمر األول : فنحتاج إ� أمرين
  .ا�àل \ أن ذلك ال �وز 

  : أما الصور فكث�ة جدا فمن ذلك مثًال  /  األمر األول
فهذا ال �وز، أنا . الف، وما بÚ فهو لكأنا £ من الربح âسة آ:أنا أدفع ع�ة آالف، وأنت ع�ة آالف، ونعمل فيه،وأقول*

  .نعم، أما £ ألف، £ مائة، £ âسة آالف، هذا ال �وز% §$أقول £ ، عينت اآلن من الربح âسة آالف، وهذا ال �وز
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*cعي�إذا كنا نشتغل R :فمثالً ، أن أحدد أن ربح ا5ضاعة الفالنية £،وربح ا5ضاعة الفالنية لك: من صور ا
  .مثال ا�البس ال� تُصنع R ا�ابان ر�ها £؛وا�البس ال� تصنع R الص[ ر�ها لك؛هذا أيضا ال �وز:س،فأقولا�الب
لك ربح الشهر األول،و� ربح الشهر اhا¨،أو لك ربح السنة :ا<عي[ R الوقت ،بأن أقول: أيضا من صور ا<عي[* 

  .و� ربح يوم ،فg هذا ال �وز األوä،و� ربح السنة اhانية،أو لك ربح يوم،
½ هذا ال �وز، وu صور كث�ة ، ربح السفرة الفالنية لك؛وربح السفرة الفالنية £:كذلك أن أحدد ذلك بالسفر، بأن أقول

  .ا<عي[ R الربح ،	ها ال #وز
  ما ا�àل \ أن ذلك ال �وز ا�àل؟  /  واألمر اhا9

لصالة والسالم، �ا قدم ا�دينة، وجدهم يؤاجرون األراÞ وا�زارع ،ولكنهم �ددون شيئا هو ما صح أن ا�É عليه ا _
بأن ما \ ا�اديانات ،وأفواه ا�داول، وèء sدد من الزرع، بأن هذا للعامل، وما بÚ فهو لصاحب :للعامل،فيقولون

وا�زارعة نوع من أنواع ، ه وسلم عن ذلكفيهلك هذا، ويسلم هذا،فنهاهم ا�É صn اهللا علي:يقول الراوي، األرض
  .ال��ت

واالش;اك يقتñ االش;اك l Rموع الربح، وا<عي[ يناR ذلك؛  وáا يدل ذلك أيضا، أن ال�cة مبناها \ االش;اك؛ _
  .ألنك إذا قلت £ âسة آالف ،معناها أن هذه اGمسة آالف ´ص± أنا، وأنت ال تشارc± فيها

لة \ ذلك أن ذلك يتضمن الغرر؛ ألن ال�cة قد ال تربح إال âسة آالف،فأختص هنا بالربح، وال يكون هناك ومن األد _
وقد نربح R السفرة الفالنية، وال نربح R السفرة الفالنية ،فتنتفع أنت، وأت�ر أنا،وقد نربح با�Gوات، وال نربح ، èء

  .فg ذلك ال �وز، �ر من u ربح ا�البسR ا�البس، فينتفع من u ربح ا�Gوات ،ويت
وºن ¤ن بعُض ا�عا�ين شكك R هذه ا�سألة ، وهذا ¤إلÊاع من أهل العلم قد حL اإلÊاع عليه Êاعة من أهل العلم

  .فال ع�ة بقول جواز ا�عيc ^ الربح ،^ ال(Ìت، ؛لكنه رأٌي شاذ ال ع�ة به

  )Rý(ا]لقة 
  :�تويات ا]لقة

Gة الِعنان اc� R انÎ  /  ة ا�ضاربةc�  / مسائل.  
  .Öدثنا عن الربح، واآلن نتحدث عن اÎGان: تتمة ا]ديث عن �bة الِعنان

ومن دفع الربع يتحّمل ربع ، يكون \ حسب رأس ا�ال، فمن دفع نصف رأس ا�ال، يتحّمل نصف اGسارة :اÉ²ان* 
، � اÎGان والوضيعة ) الربح V ما اشoطا عليه،والوضيعُة V قدر ا�ال: (هللا عنه لقول عã رÞ ا، ...اGسارة، وهكذا

cط خلط ا�الoبأنه ال :ا�ؤلف أراد أن يذكر هذا ؛ألن بعض أهل العلم اش;ط خلط ا�ال[، ولكن ا�ؤلف يقول، وال يُش
نريد أن نش;ك أنا : أن نكو}ن �cة، يع± أنا قلتفلو بÚ ما£ بيدي ،ومالك بيدك ؛لكن اتفقنا \، يش;ط خلط ا�ال[

ساهم بع�ة آالف ريال، وأنت بع�ة آالف ريال، وºياك
ُ
دع ع�تك معك ،وع�¢ م�، :ثم قلُت لك، واتفقنا \ أ¨ أنا أ

يكونا من جنٍس  ال يشoط أنكذلك ، ولو لم Hلط ا�االن  ، وأينا وجد فرصة مناسبة، فإنه يبيع ويش;ي، فال حرج R هذا
وºذا اقتسما، فإنه ، فال حرجفلو بذل أحدهما دنان� واآلخر دراهم،أو بذل أحدهم رياالت واآلخر جنيهات،و³و ذلك  واحد،

وليس ، وما اشoاه X واحد منهما V أنه لل(�ة، بعد العقد، فهو بينهما، يرجع ½ واحٍد منهم بماu، وما بÚ فهو ربح
ال ،ما دام :أو ال أشارcك فيه،نقول، أو أنت اTي اش;يته ،فيدخل R ملكك ،وليس R مل� أنا، لك ألحدهم أن يقول هذا
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أنه وقع العقد،و�ن تÔف ال�يك R حدود ال�ط اTي اتفقا عليه؛ فإنه R هذه اqالة ما اش;اه أحدهما، فإنه يكون 
و�ذا تلف أحد ا�الc، ، ضاعة ال� اش;ها أو ما أشبه ذلكوليس ألحدهم أن يرفض، كما لو خR Î ا5، ملÍ ×ما Êيعا

نقول ما دام أنه اآلن وقع .. ال، اTي تلف مالك أنت، فأنت اTي تضمنه:فال يقول مثال فإنه يكون من ضمانهما ¯يعا،
 حسب نسبة ½ واحد العقد، فإنه بالعقد انتقل أو صار ا�ال مش;� للجميع، فاTي بذ<ُه أنا هو مش;ك بي± وبينك، \

ولÚ واحد منهما أن يبيع وأن يشoي، إذا لم يُمنع من ، منا ،وما بذ<ه أنت، فهو مش;ك بي± وبينك، \ حسب النسبة
أنا اTي أتوä ا<جارة فقط، فليس لآلخر :إذا قال أحدهما، ذلك، أما إذا ُخصm ا�Þف بأحدهما ،فليس لآلخر أن يتÞف

ولÚ ، أما إذا اتفقوا V أن اHيع وال(اء وا�تاجرة تكون ¿م ¯يعا ،فلÚ واحد منهم أن يبيع ويشoي ،أن يبيع وال يش;ي
يع± u أن ُ�يل ، وU أن ُ�يل و�تالإذا جحدُه ا�دين، ، واحد منهم أن يقت$، يع¹ أن يُطالب باّ ين، وU أن Ûاصم فيه

 ، ا�طالب لل(�ةوU أن يتحّول إذا حّوU \ ديٍن عليهم،
ً
وó ذلك áا هو  ،وU أن يرد بالعيب إذا اشoى شيئا فوجدهُ معيبا

u من أمور ا<جارات، ومن مصالح ا<جارات، فإن ذلك.  
U ت فليست?��وليس U أن ُ�اí أحدا، بأن وا<�ع ليس #ارة،، ليس u أن يت�ع ؛ألن العقد إنما هو R ا<جارة، أما ا

كأن يذهب ويش;ي من قريبه بسعٍر مرتفع، أو أن يبيع شيئا من مال ال�cة ، ، أو يشoي منُه بغالء ،�اباةً Uيبيعُه برخص
وليس Uُ أن ليس لك ذلك؛هذا R مالك اGاص ،أما ا�ال اآلن مش;ك، ليس لك ذلك، .. ال :نقول، \ قريبه بسعٍر منخفض

إال إذا . جب حقا R ذمته و� ذمة �يكه، وال�يك قد ال ير> بذلك؛ألن االق;اض معناه أنه يو يقoض V ال(�ة
U يكه فأذنb أو يبيع برخص، استأذن Ýأن ُ�ا R ا<�ع ،أو استأذنه R أو أن يش;ي بسعر مرتفع من فالن أو ، استأذنه

  .وع األول من أنواع ال�cةهذا ما يتعلق با�.  فهنا ال حرجأو استأذنه أن يق;ض ،، من صاحب أو صديق أو من قريب
و� مشتقة من ال�ب R األرض، وهو السفر؛ ألن ا<جار يسافرون من  �bة ا�ضاربة،:  القسم اhا9 من أقسام ال(�ة

ْرِض  ِ̂  يÃَُِْبونَ  َوآَخُرونَ  �:أجل Öصيل األرباح وا<كسب، يقول اهللا جل وعال
َ ْ
  .  �اهللاmِ  فَْضلِ  ِمن يَبَْتُغونَ  األ

فهناك بعض اآلثار اGاصة R ذلك، من ، عموم ا�صوص الواردة R ال�cة ال� سبق ذكرها: وا�àل \ ذلك جائزة و�
ذلك قصة عبد هللا وُعبيد اهللا اب± عمر، �ا مّرا \ أÝ موM األشعري، ومعه جيش R غزوة نهاوند ،ورجعوا قادم[ إ� 

بn ها هنا : "ثم قال " لو وجدت شيئا أنفعكما به لفعلت:"و باÔ5ة أم�ا، فقال ا�دينة، فمروا \ أÝ موM األشعري، وه
عطيكم إياه؛فا#را فيه ،فإذا أتيتما عمر، فأعطياه رأس ا�ال، وخذا الربح

ُ
فلما أتوا وصلوا إ� ا�دينة، " مال 5يت ا�ال، أ

ما هذا : "أعطوه رأس ا�ال، وأخذوا الربح،فقال ×م عمر جاءوا إ� عمر رÞ اهللا عنه ـ ابنه عبد اهللا وابنه عبيد اهللا ـ و
يع± خصكم بهذا " إن كنتما اب± أم� ا�ؤمن[: " كذا وcذا ؛ قال :هذا أعطانا إياه أبو موM األشعري، وقال: قالوا " ا�ال ؟ 

يا ا�ال ور�ُه، ة ا�يش؟حاباكم من أجل أم� ا�ؤمن[، �اذا لم يعِط بقي:يع± يقول" األمر لكونكما اب± أم� ا�ؤمن[، أد}
لو هلك : "فلم ُ�ز ذلك ×م،وأمرهم بأن يؤديا ا�ال ور�ُه ،فأما عبد اهللا فسكت، وأما عبيد اهللا بن عمر فراجعُه، وقال 

مر \ أن فألّح ع" يع± اآلن ³ن rلناه وتاجرنا فيه ،ولو هلك أو خÎنا لضمناه ،فكيف اآلن تضي}ع علينا ر�هُ " ضمنîاه
 " لو جعلته قِراضا: "فÍن هناك بعض اqضور من الصحابة، فقالوا ، يؤديا ا�ال ور�ه

ً
رواه . يع± مضاربة ،فجعلُه قِراضا

  .اإلمام مالك والشاف� وصححه ابن حجر
يش;ط \ أن وأيضا ُروي عن حكيم بن حزام رÞ اهللا عنه ،أنه ¤ن يدفع ماu �ن يتاجر فيه؛ لكنه يش;ط عليه �وطا، 

  .ال يرcب به �را وال يÕل به واديا وال أن يضعه R كبٍد رطبه ،رواه اàار قط± وغ�ُه 
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 .   دفع مال �ن يّتِجُر به ¬زٍء من ر�ه   /  /   وا�ضاربة معناها ^ االصطالح �

أما R ا�ضاربة فا�ال من طرف، ، والعمل قد يكون من الطرف[ أو من أحدهما، اآلن، c� Rة الِعنان، ا�ال من الطرف[
وا�صف اآلخر £، هذه � ا�ضاربة، ، تاجر فيها ولك نصف الربح:والعمل من طرف،فأنا أعطيك ع�ة آالف ريال،أقول

من كون ا�ال معلوما، ومن كون الربح معلوما، ومن كون الربح مشا�،  ويشoط فيها ما سبق اشoاطه ^ �bة الِعنان،
.                                                                                 ا�قدين ا��وب[، \ أحد القول[ ،وقلنا بأن الصحيح بأن ذلك ليس �طا  ومن كونه من

يننا، فإنه خذ هذه الع�ة آالف، تاجر فيها والربح ب:إذا قال"U الربح بيننا، فنصفان:و�ذا قال": مسائل ^ �bة ا�ضاربة
ألنه أضافه إ�هما إضافة واحدة، وال مرجح ألحدهم \ اآلخر، فيكون ذلك بالشطر، ويُسوّى بينهم ، يكون نصفان

خذ تاجر فيه،، ولك ربع الربح :فإذا قال u" و�ذا ُحدد ألحدهم مقدار الربح، وُسكت عن اآلخر، فما بà فهو لآلخر."بالربح
خذ تاجر فيه ،و� نصف الربح، فا�صف اآلخر للعامل؛ ألنهما اثنان، فإذا ُس� الربح :قالفثالثة األرباع لصاحب ا�ال،أو 

 .بأحدهما، فا5اû لآلخر 
ا�زء : فلما جاء عند قسمة الربح؛ قال العامل، تاجر فيه، ولك ثلث الربح:اآلن قال u ؟ إذا اختلفا، �ن ا�زء ا�(وط �

hا �لث لك أنت، وhي هو اTلثان £ أنا ،!! ال : وقال صاحب ا�ال، لثانا�س·، اhوال بينة، فإننا ^ ا�زء ا�س· لك ،وا
فيحتاج إ� Öديد الربح ، والعمل يقل ويك0، �اذا ؟؟ ألن العامل يستحق الربح بالعمل،،  هذه ا]الة نقبل قول العامل

ِ� للجزء ا�(وط،، ل معلوموا�ا، áالف صاحب رأس ا�ال، فإنه يستحقُه با�الا�ستحق بسببه، mإذا قال  لكن �لف ا�د
مثل ذلك ا�ساقاة و، احلف، إذا لم تكن هناك بينة لرب ا�ال:ا�زء ا��وط £، اhلثان £، واhلث لك،فنقول:العامل

  .وا�زارعة؛ ألن ا�ساقاة وا�زارعة من جنس ا�ضاربة 
  حقُه العامل ؟ إذا فسدت ا�ضاربة فما ا³ي يست:  من ا�سائل 

خذ هذه الع�ة آالف ،تاجر فيها، ولك âسة آالف من : قال u، ما لو عّ[ الربح: اآلن لو فسدت ا�ضاربة،مثل
: نقول  طيب العامل عمل، ور�ت ال�cة، هل يذهب جهدُه سدًى؟، هذا ا<عي[ ال يصح، فا�ضاربة فاسدة:ر�ها،فنقول

  : لف العلماء ^ ذلكاخت ال،u نصيٌب من الربح ؛ كم هو ؟
ر العمل اTي بذu العامل، وما يستحقه ، U أجرةُ بمثله:من أهل العلم من قال /  القول األول يع±  علها ¤إلجارة،فنقد}

 فهو لرب ا�ال،وºن لم يبَق فليس è uء، عليه من أجرة،ونعطيه هذه األجرة بالغًة ما بلغت
ً
ألن عقد ال�cة ، فإن بÚ شيئا

  .والعامل عمل بأمر رب ا�ال، فيستحق \ ذلك أجرة أو ِعوضا، فتُعامل ¤إلجارة، فال ي;تب عليه حكمهفاسد، 
، يع± أننا نعامله معاملة ا�ضارب؛ لكن نُل� ا<حديد اTي  أن العامل يستحُق قِراض مثلهR ا�سألة  /  القول اhا9

عطي ع�ة آالف ريال،وُطلب منه أن يتاجر R ا�Gة أو R اآلن هذا شخص :فنقول، وقع،ونذهب إ� أصحاب ا�Gة
ُ
أ

 ، وُحدد u من الربح âسة آالف ريال، هذه مضاربٌة فاسدة، ا5طيخ مثال
ً
فلو أن شخصا مثلُه، ، لكنه اآلن عمل وحقق ر�ا

ربح، أعطيناه نصف يُعطى نصف ال:كم يستحق من الربح ؟هل يعطى ثلث الربح؟أو âس الربح؟أو أقل أو أك0؟ فإذا قالوا
  .من الربح فكذلك% §4يعطى مثال :الربح بالغا ما بلغ،وºن قالوا

وهذا القول هو القول األظهر، وهو أنه يعطى قِراض مثله؛ ألن ا�ضاربة إذا فسدت فإن ا�ضارِب يعامل ما يعامل جنسُه من 
cإذا �ملناه معاملة األج�، قد  ُحف بأحد  ثم، وال يعامل معاملة األج~؛ ألن العقد مضاربة ،وليس إجارة، ا�ضارب

الطرف[، قد تطN األجرة \ Êيع الربح، قد يعمل عمال كث�ا، وال يربح إال ما يساوي األجرة،فإذا قلنا أجرتك كذا،ربما 
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ل فروق؛ لكن وبc قراض ا�ثل وأجرة ا�ثفالصحيح أنه يُعطى قِراض مثلِه، ، يأخذ الربح ¤مال؛وصاحب ا�ال ال يأخذ شيئا
  :الوقت ال يتسع ³كرها؛ فمن أشهرها

 () ،Îف ا�ظر عن الربح، فيعطى ما يستحقه من َعِمَل هذا العمل إجارة، سواًء ربح أو خÔأن أجرة ا�ثل تقدر بالعمل، ب
  .  وTلك يعطى األجرة،حÄ لو خÎت ا�ضاربة 

 هو مربوط بالربح ،إن وجد ربح أخذ ،وºن لم يوجد لم يأخذأما إذا قلنا قِراض ا�ثل، فنقول نصف الربح، ثلث الربح،()
ً
  .إذا

 :بأن يقول، وتصح ا�ضاربة مؤقتةً  _
ً
إن حصل كذا أو دخل :بأن يقول وتصح أيضا معلقة،،ضارب بمال هذا سنًة أو شهرا

  .الشهر، فضارب بما£
أنا اآلن أخذت  ألول ال زال قائما؟هل للمضارب أن يضارب لشخص آخر، والعقد ا: من ا�سائل ا�تعلقة با�ضاربة  _

تاجر فيها، ولك نصف الربح،فذهبت أنت وأخذت من شخص آخر مائة ألف، ولك :âس[ ألفا، وأعطيتك إياها وقلت لك
   ؟هل لك أن تضارب أو النصف الربح؛وذهبت إ� ثالث وأخذت منه مائة ألف، ولك نصف الربح؛ وذهبت إ� رابع وهكذا، 

  :يها تفصيل فإنه ال Ûلوا نقول هذه ا�سألة ف
خذ هذا ا�ال ضارب فيه لكن ب�ط إنك :بأن يقول u إما أن يمنع صاحب ا�ال األول ا�ضارِب من ذلك، /  ا]الة األو¸

، R هذه اqالة ليس u أن يضارب لغ�ه؛ ألنه دخل بناًء \ هذا ال�ط ،فيلزمه الوفاء به:فنقول! ما تضارب لغ�ي
  .�وطهم وا�سلمون \
فهل u أن يضارب لشخص ، ضارب فيها ولك نصف الربح:قال، أعطاه âس[ ألف وسكت، أن ال يمنعه /  ا]الة اhانية

  :آخر أو ال ؟ نقول ال Hلوا
Q  / ،U باألول ،فإنه ^ هذه ا]الة ال مانع من أن يضارب Ãيع± لو ¤ن مبلغ الشخص األول ليس كب�ا، وال أن ال ي

 من شخٍص آخر، وتاجر فيه، فهنا ال ، نه جهدا كب�ا، وعنده فضٌل من الوقت ،يمكن أن يتاجر فيهيستغرق م
ً
فأخذ ماال

  .حرج 
R هذه :فنقول، كأن يشغله عن ا�ضاربة لألول؛أو تتعارض ا�صالح، مصالح األول مع مصالح اhا¨أن يÃ باألول،  /  /

فإذا ¤ن فيها Øر \ األول، ُمنع من ذلك ، ة تنعقد \ اqظ ،وتنمية ا�الاqالة ليس u أن يضارب باhا¨؛ ألن ا�ضارب
  ) .ال Gر وال Gار:  (،qديث

 U اره باألول، فما ا]كم ؟، طيب لو خالف، بأن ضارب لشخٍص آخر، مع منع األولGأو ضارب لشخص آخر، مع إ 
  .� ربح ا�ضاربة األو¸، ويقتسمانهِ ^ هذه ا]ال يَُرُد ما رÔه ^ ا�ضاربة اhانية ،إ:نقول
، وقلت:  مثال

ً
فأنت طمعت، وذهبت إ� شخص آخر، وأخذت منه ، تاجر فيها ولك نصف الربح:أنا أعطيتك âس[ ألفا
 ولك نصف الربح

ً
  فانشغلَت عن أعما£ أنا ،أو عن تنمية ما£، وأصبحَت ، âس[ ألفا

ور�َت R مال الشخص اhا¨، أربعة ، اhانية،فر�َت R ما£ أنا، ثالثة آالفال تبذل إال وقتا قليال،ووقت آخر للمضاربة 
اhانية، ال� ر�ها أربعة آالف ريال، نأخذ ألف[، إذا ¤ن ا�صف ،فنعطيه  نأü إ� ا�ضاربة:آالف ريال، فيقول ا�ؤلف
لف[ ال� ر�ها ا�ضارب، R ا�ضاربة هذه نصف ر�ك اآلن، \ حسب ال�ط، ثم نأخذ األ:صاحب ا�ال اhا¨، نقول

اhانية، فنضيفها \ ربح ا�ضاربة األوä، نقول ربح ا�ضاربة األوä ثالثة آالف،ونصيبهم من ربح ا�ضاربة اhانية 
اآلن الربح âسة، وأنت لك نصف الربح ،تأخذ ألف[ وâسمائة،وتعطي صاحب :ألفان،فنضيف األلف[ للثالثة، ونقول
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  .ال ا�ضاربة األوä، نصف الربح رأس ا�
وذلك ألن ا�نفعة مستحقة لصاحب ا�ال األول ،فإذا بذ¿ا ^ مضاربة أخرى، فإنه فّوت عليه هذه ا�نفعة، فوجب عليه أن 

  .يرد ما استحقه ^ مقابلها، ^ ربح ا�ضاربة األو¸ 
  )§§§$(و�ن lموع الربح ، وu نصف الربح) §§§§©(أعطى ا�ضارب : األول:اختصار ا�ثال السابق

  )§§§¦(ونصفها ) §§§%(و�ن lموع الربح ، وu نصف الربح) §§§§©( أعطى ا�ضارب : اhا¨
  !و ت�ر النشغال ا�ضارب باhا¨، األول هو صاحب ا�نفعة

  : ا]ل وا�خرج
  §§§©=  §§§$+§§§¦= ربح األول + ربح ا�ضارب مع اhا¨ 

  )§§©¦( �ضارب فيكون لgٍ منهما ب[ األول وا) §§§©(نقسم 
  ).§§§¦( أما اhا¨ فيب� كما هو ر�ه 

فال يأكل من مال  أنه ال نفقة للعامل إال ب(ط؛ ألن ا�ضاربة ال تقت$ أن ينفق العامل V نفسه، من مسائل ا�ضاربة _
ن يكون ذلك áا يقتضيه العمل ،كأن إال ب�ط، اA إال أ.ا�ضاربة،أو ي�ب،أو يسافر،أو يستأجر �فسه،أو ³و ذلك

من سكناه هو، ، هذا تابٌع لعمل ا�ضاربة ،وºنما ا�قصود ما Hصه من نفقة، يستأجر سيارةً؛ �حمل عليها متا� أو ³و ذلك
  .أو من مأكله هو، أو من ملبسه هو، ال يستحق ذلك إال بال�ط 


R(ا]لقة (  
  :�تويات ا]لقة

  .بداية باب ا�ساقاة /  �cة ا�فاوضة  /  �cة األبدان  /  �cة الوجوه  /  اربة تتمة مسائل c� Rة ا�ض
  :تتمة مسائل ^ �bة ا�ضاربة* 

تاجر :مثال أنا أعطيتك ع�ة آالف ريال،وقلت لك،أن الربح ال يُقسم مع بقاء العقد، إال باتفاق ال(Ìء: ـ من األحÍم
هل لك أن تأخذ اGمسمائة، تقول هذا ، ;يت سلعة، ور�ت فيها ألف ريالفذهبت أنت، واش، فيها، ولك نصف الربح
  . إال باتفاق الطرف[، ال، ما دام العقد باٍق، فالربح هذا يب�، ال يُقسم:نصيÉ من الربح؟نقول
c�  :والربح يقسم ^ حا

 ،كأن يقول، عند نهاية العقد /  ا]الة األو¸ 
ً
إذا انتهت السنة ،فإنه R هذه اqالة ، ما£ سنةتضارب ب:فإذا ¤ن العقد موقîتا

  ،يقسم الربح 
فلما ، ضارب فيه، ولك نصف ر�ه:يع± اآلن أنا أعطيتك ما£ قلت لك، باتفاق الطرف[ ،مع بقاء العقد /  أو ا]الة اhانية 

؛وقلت £ î£رأس :مضت ثالثة أشهر، أتيت إ R ا�النريد أن نقسم ما حصلناه من الربح،ثم نعمل ، R فرضيت أنا ،فال حرج
  .هذا

 ؟�اذا ال يُقسم الربح مع بقاء العقد باتفاق
ً
فالربح وقايٌة لرأس ا�ال من ،ألن الربح ال يس· ر�ا، إال مع بقاء رأس ا�ال سا�ا

  .اGسارة
�ت فيها وذهبت، واش;يت سلعة بع�ة آالف ريال ،فر،تاجر، ولك نصف الربح:أعطيتك ع�ة آالف،وقلت لك:فمثال
اآلن ال رابح وال خا6، الربح اTي حصل R الصفقة األوä ،هو ،ثم ذهبت واش;يت سلعة أخرى، وخÎت فيها ألفا،ألفا
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لكن إذا اتفقنا \ اقتسام الربح ،فال حرج ؛ألن ، فال تعت� را�ا وال خا6ا،جٌ� للخسارة ال� حصلت R الصفقة اhانية
  .فإذا اتفقا \ ذلك فال حرج، ا بذلك، وألنه كإنهاء العقد السابق ،و#ديد عقد جديداألمر Hص ال��ء، وقد رضو

هل يكون من ضمانهما لكن  إذا تلف �ء من رأس ا�ال، فسبق أنه يكون من ضمانهما ¯يعا،: من ا�سائل _
  با�Þف، أو بالقبض، أو بالعقد؟

ومنهم ،يدخل ضمانه بالقبض:ومنهم من قال، انهما إال با<Ôفال يدخل R ضم:فمنهم من قال، �ل خالف بc أهل العلم
  .يدخل بالعقد:من قال

 أو تنضيضه":و×ذا يقول ا�ؤلف
ً
؛ " و�ن تلف رأس ا�ال أو بعضه بعد ا�Þف أو خÉ، ُج� من الربح، قبل قسمته ناّضا

R الصفقة األوä، فإن اGسارة ا�تأخرة  أنه إذا حصل خسارة R الصفقة اhانية أو ال� بعدها ،وربح:وسبق أن قلت لكم
� من الربح ا�تقدم

 إال بعد سالمة رأس ا�ال،أو إال ما ، #ُ
ً
� من الربح ا�تأخر، فال يكون ر�ا

وcذلك اGسارة ا�تقدمة، #ُ
  .فال يستحق العامل شيئا من الربح،  إال بعد كمال رأس ا�ال؛ ألن ا�ضاربة واحدة، زاد عن رأس ا�ال

ا�قصود به Öويل العروض إ� نقود  /  ا<نضيض ،  أو تنضيضه مع �اسبتهيع± بعد كمال رأس ا�ال، "  أو تنضيضه: "قال 
  .يع± عندنا R ال�cة سيارات، بضائع ،فتحويلها إ� نقود ،هذا يس· تنضيضا ،

أن ينضضه ،أي أن �وU إ� نقود فهل  إذا انفسخ عقد ال(�ة، وبعض ا�ال َعَرض، فطالب صاحب رأس ا�ال العامل، _
   يلزم العامل ذلك أو ال ؟

فذهبت أنت واش;يت بضائع õتلفة،وبÚ عندك ، تاجر فيها ولك نصف الربح:اآلن أنا أعطيتك ع�ة آالف ريال؛وقلت
، ،فأريد أن ننx ال�cةواهللا نريد أن ننx ال�cة،أنا تعبت ولم أرَى ر�ا :ثم أتيت± بعد شهرين، وقلَت ، ثالثة آالف ريال

ال ، أنا أعطيتك ع�ة آالف ريال، رد عãّ : أنا ال مانع فأتيت £ باhالثة آالف، وأتيت £ با5ضائع، وقلت لك أنا:فقلت
 
ً
  .يلزمك ا<نضيض، يلزمك Öويل العروض إ� نقود:ال ،أنا اش;يت بمالك، وهذا بدل مالك ،فنقول: فقلت أنت، نقودا

فإذا مات أحد ال(Ìء ،سواء lن صاحب رأس ا�ال، أو lن العامل ، أنها تبطل بموت أحدهما ال�cة من مبطالت عقد _
تاجر فيها ولك نصف الربح ،ثم مات : وال تستمر \ الورثة،يع± مثال شخٌص دفع لشخص مائة ألف،وقال،فإنها تبطل

الورثة ؛ألن ا�ال انتقل إ� الورثة ،فاTي أذن R u صاحب رأس ا�ال، فليس للعامل أن يستمر R العمل، دون أن يستأذن 
العامل إذا اّد= أن هذا ا�ال هلك أو أنه  ويقبل قول العامل ^ ما يّدعيه من هالك وخÉان،،ا<Ôف قد مات وبطل إذنه

uفإنه يقبل قو îذلك إذا اّد= أنه لم يفر}ط فيه ولم يتعدcو،uفإنه يقبل قو ،Îكذلك ،خUاه يقبل قوoأنه اش �فيما يّد 
فرآه ، اآلن لو أن العامل ذهب واش;ى بضاعة، ثم باعها R السوق وربح فيها، ®فسه، وفيما يّد� أنه اشoاه لل(�ة

هذه السلعة لم اش;ها لل�cة، إنما اش;يتها �ف+، فإنه :أين نصيÉ من الربح R هذه السلعة؟  قال:صاحب رأس ا�ال،قال
R uيقبل قوuيع± من شأنه أن يعامل معاملة األم[، ،  ذلك؛ ألن هذه نية، وال تُعرف إال من جهته، وألنه أم[ فيقبل قو

وºنما ا�قصود أنه يعامل معاملة ، وليس معÇ قو×م أنه أم[، أنه ُحكٌم \ ½ شخص مضارِب ،أنه متصٌف باألمانة
  .األمناء 

و� ا�Õلة والقدر ؛ و� أن  وسميت بذلك ؛ألنها مبنية V الوجاهة، الوجوه  �bة:  القسم اhالث من أقسام ال(�ة* 
 ور�ا، يش;ك شخصان فأك0، ليس ×ما مال

ً
Íمة، وما اش;ياه فهو بينهما، ملTا R اثنان ليس :يع± مثال، \ أن يش;يا

ا وºياك، نذهب إ� ا<جار، ونش;ي منهم إ� ³ن معروفون عند ا<جار، تعال نش;ك ،أن:عندهما نقود،فيقول أحدهم لآلخر
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 بيننا، وما ر�ناه فإنه بيننا، فهذه � �cة الوجوه
؛ ألنها تبÇ ، أجل، ثم نبيع فما اش;يناه، فإنه يكون áلو�ً

ً
سميت وجوها

  .\ اhقة و\ الوجاهة
جأ إ�ها هم من ال نقد عنده، أو من ال ألن أصحابها ليس عندهم نقود، أو أغلب من يل) ا�فاليس ( وتس· أيضا �cة 

  .مال عنده
 و� مبنية V الوÌلة والكفالةلعموم ا�صوص اàالة \ جواز ال��ت، وليس هناك ما يمنع منها ، و� جائزة  :حكمها

ا�ال اTي ثبت  وcفيٌل عنه R، وó واحد منهما وcيٌل عن صاحبه R ا<Ôف، ،أي �cة الوجوه مبنية \ الو�لة والكفالة
R اTمة؛ ألن لصاحب ا�ال اTي اش;ياه R اTمة ،أن يطالب أي واحٍد منهما، وا�لك بينهما \ ما �طاه، لو قال تعال 

  .نعم ال حرج:نش;ي أنا وºياك سيارات با<قسيط ،و� ثلث السيارات، ولك اhلثان، فنقول
من يملك  ا�صف ÎH ا�صف، ومن يملك الربع ÎH الربع، ومن والوضيعة أي اÎGان \ قدر ا�ال ،كما سبق ،

  ..يملك اhلث فيخÎ اhلث، وهكذا 
والربح \ حسب ال�ط؛ ألن الربح يُستحق بأمور متعددة ،يُستحق الربح با�ال اTي يبذالنه، ويُستحق الربح بالضمان،  

فمعناه Öّمل R ذمته أكá 0ا Öّمله اآلخر،وهذا أمٌر ، جل، ولك اhلثأنا £ ثلثا ما اش;يناه إ� أ:وهنا إذا ¤ن أحدهما يقول
وأيضا يُستحق بالعمل، فقد يكون بعضهم أحذق R العمل ،وأك0 نشاطا R العمل من ، يقتñ استحقاقه زيادةً R الربح

  .اآلخر
تس· �cة ، تعتمد \ ا�هد ا5د¨ سميت �cة األبدان ؛ألنها �bة األبدان ،: من أقسام ال(Ìت: القسم الرابع * 

وتس· �cة الصنائع ؛ألن الغالب من يش;ك فيها أصحاب الصنعة، و� أن يش;ك اثنان ، األبدان وتس· �cة األعمال
مثل اش;اك اGياط[ واqدادين وا�جارين واàهان[ ، أي يش;ك اثنان فأك0 فيما يكتسبانه بأبدانهما، فيما يكتسبانه 

ومثلهم أصحاب صيانة السيارات، أو صيانة األجهزة، أو ³و ذلك، ، بلط[ والسباك[ وغ�هم من أصحاب األعمالوا�
وأن Hيطوا، فإذا جاء R نهاية ،âسة خياط[ ،فيتفقون \ أن يفتحوا sًال ،وأن يستقبلوا من ا�اس الطلبات:فيأü مثال

 îة، اقتسموا ما حصcنهاية ال� R هذا، لوه من ربحالشهر، أو R ذلك ؛لعموم ا�صوص الواردة R وهذا مذهب ، فال حرج
، وذهب بعض أهل العلم وا�شهور عند مذهب الشاف� \ أنها ال تصح ؛ألن كسب ½ إنسان u، ا�مهور من أهل العلم
تََسَبْت  َما َوَعلَْيَها َكَسَبْت  َما لََها� : وقوu جل وعال � َعلَْيَها إِالm  َغْفٍس  êXُ  تَْكِسُب  َوالَ  � :يقول اهللا جل وعال 

ْ
  � اك

ولكن القول األول هو الصحيح، وهو قول ا�مهور، لعموم ا®صوص ،وأما األدلة ال� ذكروها فليست �Æة ^ ا�نع من  
  .هذا، و� ^ الغالب واردة ^ مسألة ا]سنات والسيئات

 
ً
أنا لم أتقبله، يع± لو فرضنا :وليس ألحدهم أن يمتنع عن العمل، ويقول، وما تقبmلُه أحدهما من عمل فإنه يلزمهم ¯يعا

نعم ال مانع :فقال أحدهم، أريد أن تعملوا £ اqدادة R هذه العمارة:أنهم حدادون مثًال؛ فجاءهم صاحب عمارة مثال ،وقال
ال، ³ن وجدنا :صحابه و��ءه ،قالوامن ذلك، فاتفق هو وºياه \ أن تكون اqدادة مثال بع�ين ألف ريال، فلما علم أ

ألن مقتÂ ، ال، ليس ×م ذلك ،ما تقبلُه أحدهم، فإنه يلزمهم Êيعا:نقول، عمال أك0 ر�ا �ا، هذا اTي تقبلته عليك أنت
مبنية عقد ال�cة، أنه اجتماع R االستحقاق، واالجتماع R ا<Ôف، واالجتماع R الربح، ومبنية \ الكفالة والضمان، و

كسباك مع  ار، أو حداد مع  ار أو  وتصح ولو اختلفت الصنائع،، \ أن ½ واحد منهما يتكفل بإ از العمل ،و³و ذلك
  .³و ذلك
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هذا  االشoاك ^ اكتساب ا�باحات، lالشoاك ^ االحتشاش، واالحتطاب والصيد نو¡و ذلك،ومن صور �cة األبدان  _
بأن ذلك ال يصح ؛ألن هذه أشياء مباحة، فمن حازها ملكها، و�ا سبق :من أهل العلم من قال ،ف�ل خالف بc أهل العلم

تََسَبْت  َما َوَعلَْيَها َكَسَبْت  َما لََها�  :ولقوu �َعلَْيَها  إِالm  َغْفٍس  êXُ  تَْكِسُب  َوالَ  �:  من ا�صوص من قوu جل وعال 
ْ
  . �اك

: وا \ ذلك بما رواه أبو داود من حديث عبد اهللا بن مسعود رÞ اهللا عنه قال بأن ذلك صحيح، واستدل: وقال آخرون 
ذكر اإلمام أrد أن ا�É " اش;cت أنا وسعد وعمار، فيما نصيب يوم بدر، فأ سعٌد بأس�ين، ولم أ!ء أنا وعمار بúء"

  .;اك Ö Rصيل ا�باحاتوهذا اش;اك R الغنيمة ،فهو من جنس االش، صn اهللا عليه وسلم أ�ك بينهم
؛ يع± مثال  وما حصاله من أجرة فهو بينهما، أن يشoك اثنان فأكV ð أن َ�مال V دابتيهماأيضا من صور ال�cة  _

ننقل ا5ضائع، ³مل :أصحاب سيارات ،نف;ض مثال أصحاب شاحنات، اثنان أو ثالثة أو âسة أو أك0 فاتفقوا، قالوا
وهذا ، اه نقتسمُه بيننا R نهاية الشهر؛فال حرج R ذلك، �ا سبق من األدلة، \ صحة �cة األبداناألمتعة، وما حصلن

أو أصحاب نقل أثاث، فمثال لو ¤ن شخص واحد، قد ، يقع،وفيه منفعة للجميع، فمثال لو فرضنا أنهم أصحاب شاحنات
: أنا اآلن مشغول انتظر،فيقول:أريد Öملها،فيقول عندي بضاعة:يرتبط اآلن مع زيد من ا�اس، فيتصل عليه عمر، فيقول

 ضاعت عليه فرصة؛ لكن لو ¤نوا âسة ،اتصلوا مثال، جعلوا ×م رقما يتصل عليه  ال
ً
لن أنتظر سأ�ث عن غ�ك ،إذا

áا  ،فاتصل \ هذا الرقم، فإذا ¤ن هذا مشغوال ،فإن ذلك يكون فار� ،فيقوم هذا بالواجب، وحينئذ يكون عملهم أك0
أو بعض ا�ناقصات ،لو عمل اإلنسان وحدُه، فc� xة تعود عليهم با�فع،وهذا يقع اآلن، #د أن مثال بعض ال��ت 

أو شاحنات كث�ة ،فال يقوم بها شخٌص واحد، فيجتمع lموعة من أصحاب ،اqكومية، أو غ� ذلك، Öتاج إ� ناقالت 
، ، ويكون ا<فاوض مع اàولة أو مع ا�هة ال� تريد تقديم هذه اGدمةويؤسسوا �cة، أو أصحاب ا�اقالت، الشاحنات

  .يكون ا<فاوض مع ال�cة ،أو مع رئيس ال�cة أو ³و ذلك
و� مشتقة من ا<فويض ؛ألن ½ واحد من ال��ء يفوض صاحبه   �bة ا�فاوضة: من أقسام ال(Ìت: القسم ا²امس * 

  :ومنه قول الشاعر ، مشتقٌة من الفو>، و� ا�ساواة:م فاض ا�اء إذا سال وانت�، وقيلمشتقة من قو×:وقيل، R ا<Ôف 
ا×م سادوا***   ال يصلُح ا�اُس فو> ال 6َاة ×م   îوال 6َاة إذا ُجه  

يًعا أن يفوض ½ واحد من ال��ء إ� صاحبه ،½ تÔٍف ما£ أو بد¨ من أنواع ا<Ôفات، ب/  ومعناها ^ االصطالح
 و³و ذلك، فR x اqقيقة ليست �cة ×ا 

ً
 وضمانا

ً
 ومسافرًة با�ال ورهنا

ً
و�اًء ومضاربًة وتوcيًال و�اًء R اTمة واق;اضا

و\ هذا قد تكون �cة ا�فاوضة ،قد استقال�ة، وºنما فقط تتم� عن غ�ها بإطالق ا<Ôف،ا<فويض با<Ôف، 
c� ±ة العنان،يعc� R ة العنان قد �صل فيها تفويض مطلق، فتكون مفاوضًة،ويكون الربح فيها \ حسب تكون

  .ال�ط،والوضيعة \ قدر ا�ال،كما سبق، هذا ما يتعلق بأنواع ال��ت اGمس 
  ـ باب ا�ساقاة ـ

ألنها من جنس  من جنس ال��ت و×ذا ذكرها العلماء، فx إما R باب ال��ت، أو بعد باب ال��ت؛ � وا�ساقاة
وسميت مساقاة؛ ألنها مأخوذة من السÚ، سÚ الزروع واألشجار؛ ألن الغالب احتياج األشجار إ� سÚ وخاصة ، ال��ت 
نعم بعض ا�ناطق ال� يكون فيها ا�طر كث�ا ،يسقيها ا�طر، فال Öتاج إ� جهد بد¨؛ لكن الغالب R اqجاز ، R اqجاز

 ،Úتاج إ� سÖ لك سميت مساقاةأنهاTو .  
  .دفع شجٍر u ثمر �ن يقوم عليه ¬زء معلوم من ثمرته/   و� ^ االصطالح
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u يل،أو عندي شجر رمان،أو عنب،أو ت[،أو غ� ذلك، فأدفعُه إ� شخص، وأقولï يع± اآلن أنا عندي:  
فلك مثال ، ولك جزء áا Hرج منه،إ�ه ومن اqرث و³و ذلك áا �تاج، ومن ا<هذيب،قم بشأنه من السÚ ومن ا<لقيح 

  .ثلث ما Hرج منه ،أو نصف ما Hرج منه، أو ³و ذلك
وقد دل \ جوازها أن ا�É صn اهللا عليه وسلم �مل أهل خي� بشطر ما Hرج منها من ثمٍر أو  و� جائزة، :حكمها

و� اqديث ا�تفق عليه أن ا�É صn اهللا عليه ، م زرع،ثم �ملهم أبو بكر،ثم ُعمر،ثم عثمان،ثم عã،ثم أهلهم إ� ا�و
  .متفق عليه"�مل أهل خي� بشطر ما Hرج منها من ثمر أو زرع :"وسلم 

والقول ، و� تكون \ الشجر اTي u ثمر، أما الشجر اTي ال ثمر u فإنها ال تكون عليه، وهذا أحد القول[ R ا�سألة 
وهذا القول هو األظهر، أنه ال مانع من ذلك، إذا اقاة \ الشجر اTي ال ثمر u، إذا ¤ن ينتفُع به، أنه ال مانع من ا�س: اآلخر 

  .lن هذا الشجر من ما ينتفع بورقه أو بورده أو بزهره أو بغ~ ذلك أو بأغصانه أو ¡و ذلك 

  )�0(ا]لقة 
  :  �تويات ا]لقة
  .وفيها مسائل، يمة لألستاذ قبل ختام ا�نهج	مة ق /  �cة ا�زارعة /  ا�ساقاة وأحÍمها

   .دفع شجر u ثمر، �ن يقوم بشأنه ،¬زء معلوم من ثمرته  /  كما سبق ا�ساقاة 
قد تكون اhمرة غ� موجودة، فال مانع من ذلك،أدفع لك ïيال، وا�خيل لم يثمر بعد، فتقوم بسقيها ،ثم لك جزٌء áا 

  .ووجدت ،فتقوم بسقيها وºكمال ما Öتاج إ�ه، ¬زء áا ´رجه وقد تكون اhمرة قد بدت، ´رجهُ 
خذ هذه الفسائل من ا�خيل، اغرسها وقم :يع± أنا أعطيك األرض، وأقول لك تصح V شجر يغرسه العامل،كذلك 

كون نصيب ، وال بد أن ي)ا�ناصبة(وقد تس·)ا�غارسة(بشأنها، فإذا أثمرت، فلك كذا من ثمرتها،فال حرج، وتس· هذه
وقد ذكرنا R ا�ضاربة ثالثة أدلة ،\ ، وال �وز أن يكون معينا ،كما سبق R ا�ضاربة، العامل معلوما، وأن يكون مشا�

فكذلك ال �وز �ديد نصيب العامل، أو نصيب صاحب األرض، أو صاحب أنه ال �وز Öديد الربح R ا�ضاربة، 
½ ، £ ما ´رجه ا�هة ال�قية،ولك ما ´رجه ا�هة الغربية:أو يقول، ه، وا5اû لك£ مائة صاع áا ´رج:بأن يقول.الشجر

  .ذلك ال يصح
فجعل ا�شيئَة ) نُقر¾كم عليها ما شئنا:  (ألن ا�É صn اهللا عليه وسلم قال R ا�هود وا�ساقاة عقٌد جائز؛ :حكمها

الواردة R الوفاء بالعقود،وألن العامل قد يت�ر، وcذلك  لعموم ا�صوص إ� أنها عقٌد الزم،u،وذهب بعض العلماء 
وهذا القول هو األقرب، وهو قول ا�مهور، وهو أن عقد ا�ساقاة عقٌد الزم ،فليس صاحب رأس ا�ال قد يت�ر بالفسخ، 

  .ألحدهما أن يفسخ، ما دام العقد قائما ،إال إذا رÒ اآلخر
و�صالح ،وتشميس اhمار،وا�لقيح،والتسميد،والسà ،للثمرة ،من ا]رث ويلزم العامل أن يقوم بكل ما فيه صالح _

½ هذا ، طرق ا�اء،وا]صاد، وقطع ا]شيش ا³ي يؤثر V األشجار،والشجر اvابس ا³ي يؤثر V األشجار، و¡و ذلك
ذلك عليه ما ، ألصل،عليه ما �فظ ا أو صاحب ا�خل صاحب األرضوV رب ا�ال ، \ العامل؛ ألن هذا من العمل

 ،فسقط جزٌء منه؛فعليه أن يسدُه، أو :مثل، يصلح من العمل،وهذا عليه ما �فظ األصل
ً
سد اqائط إذا ¤ن البستان مسورا

و� الغالب أن هذا إنما ³تاج إ�ه عند عدم ، أن ُ�َوطُه، وcذلك إجراء ا�اء إ�ه، وحفر اآلبار، و³و ذلك من األعمال
  . وجد �ط، فال ³تاج إ� ذلكال�ط، أما إذا 
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دفع أرٍض �ن يزرعها، ويقوم بشأنها، ¬زء معلوم، : و�، وا�زارعة من جنس ال��ت:)ا�زارعة ( أيضا من أنواع ال(Ìت ـ 
و³و اqنطة ومثل اTرة :أو يُقصد به هنا ما ال ساق u، مثل، يع± الزرع يطلق \ ما ال ساق u ، من الزرع اTي Hرج منها

  .ذلك
هذا اصطالح، وºال فالزرع قد ، وا�ساقاة يقصدون بها ما u ساق من األشجار، ¤�خيل والرمان والعنب وا<[ و³و ذلك

ْخَرجَ  َكَزْرٍع  �: يطلق \ ما u ساق، كما R قوu جل وعال 
َ
هُ  أ

َ
  فَاْسَتَوى فَاْسَتْغلََظ  فَآَزرَهُ  َشْطأ

َ
Vَ  ِيع± \ ُسوقِهِ  � ُسوقِه 

ويقال فيها مثل ما قيل R ا�زارعة ،وا�ضاربة، بأن نصيب ½ واحد البد أن يكون معلوما ،وال بد أن يكون ، ساقه 
 
ً
  .مشا�

قد يكون من رب األرض، وقد يكون من ، وال يشoط V القول الصحيح أن يكون اHذر والغرس من رب األرض 
وال أعطاهم الغرس، ، �É صn اهللا عليه وسلم أعطى ا�هود ا5ذرألن ا�صوص مطلقة ،وألنه لم ينقل أن ا، العامل

ولم يُنقل عن ا�É عليه  ولكن الصحيح هو ما سبق؛ ألن األصل ^ ا�ساقاة وا�زارعة قصة خي�، وا�سألة sل خالف
  .يقوم د�ٌل يدُل \ ا�نع وألن األصل R العقود الصحة، إال أن، الصالة والسالم أنه أعطاهم ا5ذر وال أنه أعطاهم الغرس

خذ هذه األرض، قم \ هذا الشجر، وازرع : فيقول u، كأن يكون R األرض شجر ويصح ا�مع بc ا�ساقاة وا�زارعة، _
نصف ثمرة الشجر ،ونصف ما Hرجه الزرع من حبوب ؛فال حرج R هذا؛ ألنه Êع :ولك مثال، األرض ال� Öيط بالشجر

  .فال مانع حينئذ، وا�ساقاة تصح، حد منهما صحيح R نفسه، وال ي;تب \ اجتماعهما sظور �ýب[ عقدين، وó وا
خذ هذه :إذا قال، وا�ساقاة وا�زارعة تصح بلفظ ا�ساقاة وبلفظ ا�زارعة وبلفظ ا�عاملة ،وبأي لفظ يدل V ا�قصود

  . ة ،ولو لم يقل، لو لم يتلفظ بلفظ ا�ساقاةاألرض،أو خذ هذا الشجر،قم بشأنه ولك نصُف ثمرته،فهذه مساقا
جرك األرض ¬زٍء :فيأü إ� شخص، فيقول u، يع± إنسان عندُه أرض "وتصح إجارة األرض âزء مشاٍع ßا Ûرج منها"

َ
أ
ُ
أنا أ

 ، مشاع áا Hرج منها
ً
جرها عليك بنصف ، يع± ازرعها أو اغرس فيها أشجارا

َ
أ
ُ
  وأنا أ

  يع± اآلن هو دفع u األرض ل�رعها، ¬زء فإن لم يزرعها،، ا ´رجُه أو بأقل أو بأك0أو بربع م، ما ´رجهُ 
  طيب اآلن األجرة مربوطة بما Hرج منها بنصفه أو بثلثه ! ولكن ا�ستأجر لم يزرعها ترcها، áا Hرج منها

حينئذ، أن يدفع U قسطُه من ُمعّدل ما  يُنظر إ� ُمعّدل ما ôرجُه ?دة، فيجب عليه: قالوا كيف نعمل؟يع± ، لم يزرعها
هذه األرض بهذه ا�ساحة و� هذا ا�Íن ،لو زرعت R ا�وسم : ونقول ×م، فنذهب إ� أصحاب ا�Gة من ا�زارع[ ،ôرجهُ 

 مثًال، كم ´رج �دًة؟ قالوا مثًال 
ً
،كم .. هُ هذا هو معّدل áا ´رج:´رج âسة آالف صاع من القمح، فنقول: ا�اÞ قمحا

أنا لم : فإذا قال، نقول ادفع u ألف[ وâسمائة صاع، اش;طت £ ا�صف وu ا�صف: اش;طت يا صاحب األرض؟ قال
كما أنك حجزت األرض \ صاحب األرض،فلم تمكنه من أن يستفيد منها ، أنت فّوت ا�نفعة \ نفسك: نقول، ! أزرعها

  .هو
،فأنت عندك مزرعة مثال، أو  ف ا®ظر عن ما يقوم أو ما ينتفع بها ا�ستأجربÞ، تصح إجارة األرض با®قودكذلك 

ال حرج R هذا،وليس :أنا أستأجر منك األرض السنة بع�ين ألف ريال،  فنقول:عندك أرض، فيأü إ�ك شخص، ويقول
´رجُه، أما هذا، فهو Öديد  ألن ا<حديد ا�قصود Öديد èء áا، هذا من جنس ا<حديد اTي قلنا فيما سبق أنه ال �وز

 بع�ين ألف ريال، أو ، أنا أأجرك هذه األرض بع�ين ألف ريال: èء ال Hرج منها ،فهو يقول
ً
كما أجرُه، لو أجرهُ بيتا

 هنا األجرة ليست áا ´رجه األرض، أجرُه مستود� Èمس[ ألف ريال، أو غ� ذلك
ً
لكن R ا�ساقاة و� ا�زارعة ، إذا
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أو يقول لك áا ´رجه هذه الع� ، لك ما ´رجُه ا�هة ال�قية:كأن يقول، منع أن ُ�دد èء sدد áا ´رجه األرضاTي يُ 
هذا ما يتعلق با�ساقاة وا�زارعة وبه يكتمل ما يتعلق بمنهج الفقه . ال،هذا ما �وز، هذا ال يصح :ïالت وا5اû £، نقول

  .للمستوى الرابع
  :وفيها مسائل، اذ قبل ختام ا�نهج*مة قيمة لألست* 

ألنها تتعلق بال��ت،فا<أم[ كما هو معلوم، اآلن ) ��ت ا<أم[ ( ولكن أريد أن أتكلم عن أمر وهو ما يتعلق بـ 
، ومقتضاه 

ً
ن u ،مبلغا ، �cة تأم[ وشخٌص يؤمن u:أن يتفق طرفانانت� انتشارا كب�ا îأن يدفع الشخص الُمَؤم \

 مقطو�
ً
وا�قابل أن تتحمل �cة ا<أم[ ما يصيبُه من Øر، \ حسب ما وقع R العقد، إما Øر يلحق ،  أو أقساطا

 من أمالكه،أو غ� ذلك
ً
  .؛فهذا هو ا<ـأم[ سيارتُه،أو Øر يلحق صحتُه،أو Øر يلحق شيئا

  . تأمcٌ تعاو�./   تأمä cٌاري. Q:  وا�أمc استقر رأي الفقهاء ا�عاÆين V أنه نو?ن
Q.اريä cٌأم�فهذا ا�أمc ال ، فا�قصود منه ا<جارة ،كما هو موجود R سائر ��ت ا<أم[ ا�وجودة اآلن R السوق:  ا

ن u، �وز ألنه غرر îن، وغرر \ الُمَؤم ال يدفع األقساط، وال يُدرَى هل �صل عليه خطر؟أو :فالُمَؤمmن U، غرٌر \ الُمَؤم}
وقد يكون ما ، إن تلفت فإن �cة ا<أم[ ملزمٌة بإصالح هذه السيارة.. �صل؟هل تتلف سيارته؟أو ال تتلف؟ هذا غرر 

فيغرم ، وقد ال �صل \ السيارة Øر فيدفع هو األقساط ¤ملة، تدفعُه �cة ا<أم[ أك� من القسط اTي يدفعه بكث�
ٌد .. وهذا غرر ، وال يلحق �cة ا<أم[ èٌء من الُغرم îُمَرد، u ن îن والُمَؤم ثم إنه أيضا قمار؛ ألن ½ واحد من الطرف[ الُمَؤم}

  .ب[ الغنم والغرم، \ خطر أن يغنم أو يغرم كما سبق، وهذا هو القمار ،وهناك علل كث�ة �نعه 
ن األقارب، أو lموعة من أ6ة واحدة بأن �تمع مثال lموعة م، وهو اTي مبناه \ ا<عاون:  ا�أمc ا�عاو�. /

فأي واحد من األ6ة حصل ، و مع هذه األموال، ³ن نتفق \ أن ½ واحد منا يدفع مثًال ألف ريال R السنة:،فيقولون
ومقصودهم ا<�ع وا<عاون، ، أو أي شخص أصابته جا�ة، فإنه يعطى من هذا ا�بلغ، عليه Øر ،فإنه يُعطى من هذا ا�بلغ

  .هذا ال مانع منهف
ولكن كما سبق أن الغالب ا�وجود R السوق اآلن هو تأمٌ[ #اري ،وºن سموُه باسم ا<أم[ ا<عاوå، فكث� من ال��ت 

 
ً
 تعاونيا

ً
وذلك ألن قرار ا�جامع الفقهية وا×يئات العلمية، �� ا<أم[ ، أصبحت اآلن، تس� ا<أم[ ا<جاري تأمينا

ا االسم فقط،ولم يغ�وا من اqقيقة شيئا،وهذا ال يفيد من حيث اqكم ال�ý، ال يفيد شيئا، فالواجب ا<عاوå، فغ�و
تغي� اqقيقة، حÄ يتغ� معها اqكم،أما أن نغ� االسم فقط؛واqقيقة باقية \ حا×ا،فالع�ة باqقائق وا�عا¨، وليست 

  .باأللفاظ وا�با¨
، واآلن الضمان هناك ما يعرف )الضمان ( نهج قبل أن ننR xُ اqلقة األخ�ة، مسائل تتعلق بـ ومن ا�سائل ا�تعلقة با� _

م ا�بلغ اTي وقع R العقد ب[ شخٍص وب[ �cة بالضمان ا5ن� أو خطاب الضمان؛ 
{
بأن يتعهد ا5نك �هة بأن يُسل

، تنطبق عليه أحÍم الضمان، وهذا نوع من أنواع الضمان، د،يتضمن ا5نك، أو يل÷م ا5نك بتسديد هذا ا�بلغ R وقٍت sد
وقد سبق �ا R باب الضمان، أنه ال �وز أخذ الِعوض \ ، هو أن ا5نك يأخذ عمولة \ هذا الضمان ولكن اإلشÎل فيه،

أنه أقرض ا�ضمون فإذا لم يُسدد ا�ضمون عنه، وَسدد الضامن؛ فالضامن ك، ألن الضمان يتحول إ� قرض�اذا؟ الضمان، 
، وقد سبق �ا R باب القرض ..فأخذ العوض أخٌذ u \ القرض، وحينئذ سيطا5ُه بالقرض، أو با�بلغ اTي َسددُه عنه، عنه

فما يأخذهُ ا�Þف V خطاب وبناًء \ ذلك ، وأن هذا sل إÊاع ب[ أهل العلم، ،أنه ال �وز اش;اط زيادةٍ R القرض



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                               مقرر الفقهمقرر الفقه                

- ١٧٤ - 

 

l ن ، ن مقابل الضمان نفسه، فإن ذلك ال �وزالضمان، إذاl أما إذا  
،كقيمة األوراق، وأجرة ا�وظف اTي أ ز هذا العمل، أجرته بقدر  ما يأخذهُ ^ مقابل ما يُنجزهُ من عمل من أجل الضمان

 u، ال R مقابل الضمان إذا ¤ن ما يأخذهُ ا5نك هو مقابل العمل الفعã اqقيÚ:إ ازه ×ذا العمل، ال األجرة Êيعا،أقول
نفسه، فهذا ال حرج فيه؛ ألن ا5نك R هذه اqالة ¤ألج�،وأما أن يأخذ \ الضمان ،أو أن يرفع ا�بلغ Öت مس· ا<øفة 

  .الفعلية ،حيلًة \ أخذ عوٍض عن الضمان، فهذا ال �وز
ًة \ ما ال �وز، فتُتخذ حيلة \ الربا ،وتتخذ حيلة \ ومسألة ا<øفة الفعلية، R اqقيقة أنها R هذا العÔ، تتُخذ حيل

، أخذ حيلة \ الضمان، وتتخذ حيلة \ أشياء كث�ة من ا�حرمات، وهذا ال �وز،بل البد أن تكون ا<øفة فعلية
ألن ا5نك ، نفسهوال يوó ذلك للبنك ، وينب� أن تكون هناك جهة sايدة، � ال� تقدر ا<øفة الفعلية ×ذه األشياء

س�اý حظُه، وقد يزيد R ا<øفة الفعلية Öت مس· ا<øفة الفعلية، ولكنها R اqقيقة قُِصد بها أخذ العوض \ 
  .القرض، أو أخذ العوض \ ا<مويل، أو أخذ العوض \ الضمان أو غ� ذلك

سواء االحتيال ، \ بعض ا�حرمات ال� سبق ذكرها)  ال مسائل االحتي( من ا�سائل ا�تعلقة با�نهج \ وجه العموم �  _
واqيل ، \ الربا،أو االحتيال \ الغرر،أو االحتيال R قلب اàّين،أو االحتيال \ بيع العينة،أو غ� ذلك من أنواع اqيل 

ا \ ارتكاب ا�حرم، فإن اهللا واهللا جل وعال لعن أصحاب السبت ؛ألنهم Öيلو، ال تبيح ا�حظور ال�ý، بل تزيدهُ حرمةً 
نضع الشباك يوم : فقالوا، فÍنت اqيتان تأتيهم كث�ة يوم السبت، جل وعال حرم صيد السمك \ ا�هود يوم السبت

وال نأخذها يوم السبت ؛ألن ذلك ، ا�معة R ا�اء ،فتأü اqيتان فتسقط R هذه الشباك ،فتُمسك بها الشباك ون;cها R ا�اء
ولعنهم اهللا جل ، ٌم عليهم، وºنما نأخذها يوم األحد، فنكون لم نصطد يوم السبت ،Öيلوا \ ا�حرم، فلم ينفعهم ذلكsر

وْ � : وعال كما قال جل وعال 
َ
َعَنُهمْ  أ

ْ
ْصَحاَب  لََعنmا َكَما نَل

َ
ْبِت  أ mاهللا عليه وسلم روي عنه أنه قال  �الس nص Éال : ( وا�

وقد ورد ، حÄ لو ُلّ� االسم، فتغي� االسم ال يغ� اqقيقة )  اvهود فتستحلوا �ارم اهللا بأد@ ا]يلترتكبوا ما ارتكبت 
وقد ، فالربا استحل باسم ا5يع، R بعض األحاديث، أنه يكون R آخر الزمان أقواٌم يستحلون ا�حرمات بغ� أسمائها 

واGمر ، غناء يستحل بأسماء أخرى باسم الفن أو بأسماء أخرىوال، يُستحل باسم الفائدة، وقد،يُستحل باسم الربح 
فتغي� األسماء ال يغ� من واقعها شيئا، وال يغ� من حكمها شيئا، ، وا�خدرات تستحل باسم م�وبات روحية أو غ� ذلك

وأن يكون ، Î والعلنما لم تتغ� اqقيقة، فتغ� االسم ال يؤثر، فالواجب \ ا�سلم[ أن يتقوا اهللا جل وعال R ال
، وليس مقصودهم كيف نرتكب هذا ا�حظور ،حÄ لو باqيلة ،فهذا ال �وز ، مقصودهم امتثال األوامر واجتناب ا�وا�

يع± كونه " لو أتوا األمر \ وجهه لÍن أهون، Hادعون اهللا كما Hادعون الصبيان: "وقد قال أيوب السختيا¨ رrه اهللا 
 ، احا، أهون من أن يتحيل \ ارتكاب ا�حرميرتكب ا�حرم �

ً
ألن اTي ارتكب ا�حرم ُ�احا ،ارتكب ذنبا

 
ً
ثم هذا ، واTي Öيل \ ارتكاب ا�حرم، ارتكب ذنب[ ارتكب ا�حرم وارتكب اqيلة \ ارتكاب ا�حرم، واحدا

  .واهللا سبحانه جل شأنه ال Hدع، كأنه خداع هللا جل وعال
Èيعة وهللا ا]مدوبهذه ا�ملة ينتb مقرر الفقه للمستوى الرابع �  
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  �تويات ا�قرر لÚ حلقة

  �توياتها  ا]لقة

Q.   

  .الفرق ب[ �وط ا5يع وال�وط R ا5يع /  تعريف ال�وط R ا5يع 
  .أنواع ال�وط الصحيحة /  أقسام ال�وط R ا5يع 

  )اش;اط عقد R عقد  /  اجتماع عقدين R عقد /  تعدد ال�وط( مسائل متفرقة 
  .قراءة R الكتاب

/.
مناقشة  /  حاالت مسألة اش;اط عقد R عقد  /  ما خالف مقتÂ العقد : ا�وع األول من أنواع ال�وط الفاسدة

 äالة األوqعقد /  أقوال ا R مسألة اش;اط عقد R ما ذكره ا�ؤلف.  

1.
  .مسائل ذكرها ا�ؤلف للنوع اhا¨ /  ِسد العقد فاسد وال يُف: ا�وع اhا¨ من ال�وط الفاسدة
  .قراءة R الكتاب /  ماال ينعقد معه ا5يع أو ماال ينعقد معه العقد : ا�وع اhالث من ال�وط الفاسدة

R.
  .ا�جلس خيار وقيل ا�جلس R للمتبايع[ اGيار: األول القسم /   أقسامه وذكر تعريفه: اGيار
  .الكتاب R قراءة /   ا5اب هذا R ا�همة ا�سائل من /   ال�ط خيار: اhا¨ القسم

0.
  . ا<دليس خيار: اGيار أقسام من الرابع القسم /   الغù خيار: اhالث القسم
  .ا�حاØة هذه R ا�ؤلف ذكره ما، الكتاب R قراءة /   العيب خيار هو:اGيار أقسام من اGامس القسم

ò.
  .ا�ؤلف ذكرها ال± األربعة األمانة بيوع أنواع عرض /   اhمن بتخي� اGيار وهو اGيار مأقسا من السادس القسم
  .القبض ألحÍم الكتاب R قراءة /   القبض و� ا5اب نفس  R مسألة /   الكتاب R قراءة

ö. ريمه  /  حكمه /  أنواعه  /  تعريفه( الرباÖ كمة منqالكتاب  /  ا R قراءة(  

ý.مÍته مسائل  /   الفضل وبيان العلة الربوية فيه ربا أحÖالكتاب /  و R قراءة.  


  .قراءة R كتاب /   العرايا هوو ةا�حاقلة ومسألة ا�زابنة وما استث± من ا�زابن /  ضوابط R الربا.

Q�.
  .حاالت أربعناك أحوال األموال أو األصناف ا�ا�ة مع العلة الربوية ه /  تعريفه وأحÍمه : ربا النسيئة

  .الكتابR  قراءة

QQ. فÔم الÍالكتاب  /  أح R حة موجزة عن الربا  /  ا�حاقلة وا�زابنة  /  قراءة�.  

Q/. فية ا�عا�ةÔم ا�عامالت ا�Íا<عامل /  بعض أح R فÔتها مسائل أسا�ب ا5نك أو ا�Öو  

Q1.سابات اآلجلة، أو الودائع اآلجلةqمسألة خصم األوراق ا�ا�ة /  صكوك االستثمار  /  سندات مسألة ال /   ا.  

QR.
  :صور اإلقراض ا��Ô تتمة

  مسألة اإلجارة ا�نتهية با<مليك /    االئتمانيةا5طاقات 

Q0.كذلك بيوع ا�را�ة لآلمر بال�اء /   بيوع ا<قسيط  

Qò.م ا�عامالت ا�ا�ة ا�عا�ةÍأح R ديثqحكم ال�اء /  تنبيهات  /  األسهم ( -:تتمة ا(  

Qö.حكمه /  أنواعه  /  ا<أم[ /  ا�ا�ة ا�عا�ة نستكمل ا<طبيقات.  

Qý.مارhالكتاب و�ح مسائل /  تعريف األصول : باب األصول وا R قراءة.  

Q
  )اhمر قبل بدو صالحه اqاالت ال� �وز فيها بيع /  مسائل R باب األصول واhمار.

/�. R مارتتمة مسائلhباب األصول وا.  

/Q. لقاتqكتور شارح اàالسلم  /  حكمه  /  تعريفه (الّسلم  /  مقدمة ا R وطه ـ ال�ط األول ـ /  مسائل�(  
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  .ال�ط اhالث /  ال�ط اhا¨ وما يندرج Öته من مسائل  /  تتمة ما يتعلق بال�ط األول .//

  )السادس  /  اGامس  /   الرابع /  تتمة اhالث ( استكمال �وط السلم .1/

/R. مسائل متعلقة بالسلم /  ) ال�ط السابع(تتمة �وط السلم.  

 : القرض.0/
ً
  .مسائل R القرض /  صيغته  /  �وط صحته  /  الضابط فيه  /  حكمه  /  تعريفه لغة واصطالحا

/òا�نفعة اش;اط :مسألة /   الُمق;ض فردها موجودة الع[ ¤نت إذا:مسألة R لقرضا  

/öديثqتتمة ا R الرهن  /   القرض مسائل ) uبعض �وطه /  أر�نه  /  حكمه  /  تعريفه ومثا(  

/ý امس( تتمة �وط الرهنGالث ـ الرابع ـ اhالرهن /  ) ا R مسائل.  

/
  .مسائل متعلقة بالرهن.

  .تتمة مسائل متعلقة بالرهن.�1

1Q.بالرهن ا�تعلقة ا�سائل تتمة بعض.  

  وÖته مسائل) صيغه /  حكمه  /  تعريفه (  الضمان./1

  )بعض األحÍم ا�تعلقة فيها /  حكمها  /  تعريفها (الكفالة 11

1R والةqم ا�تعلقة فيها /  حكمها  /  تعريفها ( اÍـ ¥�وطها  /  بعض األح¦ (  

  .بعض ا�سائل فيها /  األثر ا�;تب عليها  /  اqوالة  �وط تتمة10

1ò االته  /  طريقته  /  حكمه  /  ريفه تع( الصلحl  / أنواعه(  

1öديثqالصلح \ تتمة ا R ومسائل مندرجة /  أنواعه  /   إقرار.  

1ý ا¨ من أنواع الصلحhم ا�وار /  ) الصلح \ إنكار( ا�وع اÍأح.  

1
  .باب اqجر وأنواعه /   ال	م \ أحÍم ا�وار تتمة

R�.جرqا R وط رجوع الغريم بعينه إذا وجدها عند إنسان قد أفلس /  تتمة مسائل�.  

RQ. م \ �وط رجوع الغريم بعينه إذا وجدها عند إنسان قد أفلس	ال R ديثqمسائل متعلقة با�فلس /  تتمة ا.  

R/. ديث \ حجر \ اإلنسان �ظ نفسهqجر عنهم /  تتمة اqيرتفع ا Äكيف و م.  

R1ديث عن مسائلqظ نفسه تتمة اq جر \ اإلنسانqا.  

RR. جرqبعض مسائلها /  حكمها  /  تعريفها ( باب الو�لة  /  تتمة مسائل ا(  

R0.الو�لة R تتمة مسائل.  

Ròتتمة مسائل متعلقة بالو�لة.  

Rö ةcأنواعها /  حكمها  /  تعريفها ( ال� ( ، ة الَعنَانc�) مها /  �وطهاÍأح(  

Rýة العc� R انÎGة ا�ضاربة  /  نان اc�  / مسائل.  

R
  .بداية باب ا�ساقاة /  �cة ا�فاوضة  /  �cة األبدان  /  �cة الوجوه  /  تتمة مسائل c� Rة ا�ضاربة 

  .وفيها مسائل، 	مة قيمة لألستاذ قبل ختام ا�نهج /  �cة ا�زارعة /  ا�ساقاة وأحÍمها.�0

 


