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 باب الوديعـة
 تعريفها :

 من ودع الشيء إذا تركه ، مسيت بذلك ألهنا مرتوكة عند املودع . لغة :
 : اسم للمال املودَع عند من حيفظه بال عوض .وشرعاً 

 وعلى هذا فالشرط يف الوديعة أن تكون على سبيل التربع ، فخرج بذلك األجري على حفظ املال .
 ( .مجاع وهي ثابتة بالكتاب والسنة واإل) 

َاُع :  قال ابن قدامة َصأُل ِفيَها الأِكَتاُب َوالسُّنَُّة َواْلأِْجأ  .َواألأ
ِلَها  )أَمَّا الأِكَتاُب فَ َقوأُل اَّللَِّ تَ َعاََل   ََمانَاِت إََل أَهأ  ( .إنَّ اَّللََّ يَأأُمرُُكمأ أَنأ تُ َؤدُّوا األأ
 ( .ا فَ لأيُ َؤدِ  الَِّذي اُؤأُتَُِن أََمانَ َتُه فَِإنأ أَِمَن بَ عأُضُكمأ بَ عأض   )وقَ وأله تَ َعاََل  
ََمانََة إََل َمنأ ائ أَتَمَنَك ، َوََل ََتُنأ َمنأ َخاَنك )  َوأَمَّا السُّنَُّة فَ َقوأُل َرُسوِل اَّللَِّ    ( .أَدِ  األأ
َرةَ  ) َوُرِوَي َعنأُه   جأ ِلَها  أَنَُّه َكاَنتأ ِعنأَدُه َوَدائُِع فَ َلمَّا أَرَاَد اْلِأ ََن ، َوأََمَر َعِليًّا أَنأ يَ ُردََّها َعَلى أَهأ َدَعَها ِعنأَد أُمِ  أْيأ  ( .أَوأ
ِتيَداِع   يَداِع َواَِلسأ ٍر َعَلى َجَواِز اْلأِ َاُع ، فََأْجأََع ُعَلَماُء ُكلِ  َعصأ  .َوأَمَّا اْلأِْجأ
َتِضيَها  َرُة تَ قأ َها َحاجَ ، فَِإنَّ بِالَوالأِعب أ يِعِهمأ ِحفأ ة  نَّاِس إلَي أ َواِْلِمأ بِأَن أُفِسِهمأ ، فَِإنَُّه يَ تَ َعذَُّر َعَلى ْجَِ  ( )املغين ، َوحَيأَتاُجوَن إََل َمنأ حَيأَفُظ َْلُمأ .ُظ أَمأ

ع قبوهلا إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها ) 
َ
 ( .يسن للمود

 على حفظها . أي : يسن للمودَع يستحب أن يقبل الوديعة إذا علم من نفسه أنه ثقة
 ألن يف ذلك ثوابا  جزيال  . -أ
ِسِنيَ  -ب َ حيُِبُّ الأُمحأ ِسنُ َواأ ِإنَّ اَّللَّ  ( . وقال تعاَل ) َوَأحأ
 . وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخي ه ( رواه مسلم ..) . قال رسول هللا -ج
 وألن ذلك من باب إعانة املسلم . -د

 .ايعة مستحب ملن علم من نفسه األمانة، ملا فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر هللا تعاَل ورسوله هبمقبول الود: قال ابن قدامة
، فإن احلق له،  ، مل جيز له قبوْلا؛ ألنه يغرر هبا إَل أن خيرب رهبا بذلك فريضاه ، أو خائف ا من نفسه عليها وإن كان عاجز ا عن حفظها 

 ) الكايف ( .       .              فيجوز بذله
 ) ويشرتط لصحتها كونها من جائز التصرف ملثله ( .

 وجائز التصرف هو : العاقل ، البالغ ، احلر ، الرشيد .
 فلو أودَع ماله لصغري ، أو جمنون ، أو سفيه فأتلفه فال ضمان ، لتفريطه بدفعه إَل أحدهم .

 وإن أودعه أحدهم صار ضامنا  .
 فاحلاالت أربع :

 ز التصرف ملثله : فهذه جائزة صحيحة .من جائ
 من جائز التصرف لغري جائز التصرف : فال ضمان على املودَع ، ألنه هو الذي فر ط بإعطاء ماله ْلؤَلء .

 من سفيه ملثله : فهذه َل تنعقد ، وَل تصح .
 ، ألنه أخذ املال بغري إذن وليه . من سفيه جلائز التصرف : وهذا َل يصح ، فإن أخذ املال منه وتلف املال عند املودَع ضمنه

ع حفظ الوديعة يف حرز مثلها كما حيفظ ماله ) و
َ
 ( .جيب على املود

 أي : أنه جيب على املودع أن حيفظ الوديعة ، وأن يكون ذلك احلفظ يف حرز مثلها .
 إذا  : جيب أوَل  حفظها ، وثانيا  : يف حرز مثلها .
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 ى أن على املودع إحراز الوديعة وحفظها .: أْجع أهل العلم عل قال ابن املنذر
 : فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها . وقال ابن حزم

َ يَأأمُ  قال تعاَل )ألن هللا تعاَل أمر بأدائها ، كما  -أ ِلهَ     ِإنَّ اَّللَّ  وَل ْيكن أداؤها إَل حبفظها .ا ( رُُكمأ َأن تُؤدُّواأ اأَلَمانَاِت ِإََل أَهأ
 ود من اْليداع احلفظ ، واَلستيداع التزام ذلك ، فإذا مل حيفظها مل يفعل ما التزم   ه .وألن املقص -ب
 فالغنم مثال  حتفظ يف األحواش ، الذهب يف الصناديق . ( املكان الذي حتفظ فيه عادة . حرز مثلها)  

َمنُ َهاحُيأ  ، َوُهَو أَنأ َفُظ َماَلهُ إَذا ملَأ حَيأَفظأَها َكَما حَيأ  قال ابن قدامة :  .بَاِب الأَقطأِع يِف السَّرَِقةِ َوِحرأُز ِمثألَها يُذأَكُر يِف ، رَِزَها حِبِرأِز ِمثأِلَها، فَِإنَُّه َيضأ
 ) وردها إذا طلبها صاحبها ( .

 أي : جيب على املودَع رد الوديعة إَل صاحبها إذا طلبها املودِع .
َ يَأأُمرُُكمأ أَن تُؤدُّ قال تعاَل )  ِلَها ِإنَّ اَّللَّ  ( .واأ اأَلَمانَاِت ِإََل أَهأ

ََمانََة إََل َمنأ ائ أَتَمَنَك ، َوََل ََتُنأ َمنأ َخاَنك )  وقال   ( .أَدِ  األأ
يأ  ِِه ، فَ َلزَِم أََداُؤَها إلَيأِه ، َكالأَمغأُصوِب َوالدَّ َاِل َوأِلَن ََّها َحقٌّ ِلَماِلِكَها ملَأ يَ تَ َعلَّقأ هِبَا َحقُّ َغريأ  .ِن احلأ

 .ِخاَلَف يف ُوُجوِب َردِ  الأَوِديَعِة َعَلى َماِلِكَها ، إَذا طََلِبَها : َل  قال ابن قدامة
 : فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها ، وردها إَل صاحبها إذا طلبها منه . وقال ابن حزم

ضمن إال بالتعدي والتفريط ( .
ُ
 ) والوديعة أمانة ، فال ت

رِيٍط ِمنأ الأُمودَِع ، فَ َليأَس َعَليأِه َضَماٌن ، َسَواَوُْجأ :  قال ابن قدامة ٌء ِمنأ َماِل َلُتُه َأنَّ الأَوِديَعَة أََمانٌَة ، فَِإَذا تَِلَفتأ بَِغريأِ تَ فأ ٌء َذَهَب َمَعَها َشيأ
َهبأ  ِل الأِعلأِم .، الأُمودِِع أَوأ ملَأ يَذأ َثِر أَهأ  ) املغين ( .   َهَذا قَ وأُل َأكأ

 أمان ة ، واألمي َل يضمن إذا مل يتع د . ألهنا-أ
 وألن املودَع حيفظها تربعا ، فلو ضمن َلمتنع الناس من قبول الودائع فيرتتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل املصلحة. -ب
 وقد جاء يف حديث ) من أودع وديعة فال ضمان عليه ( . -ج

 1فائدة : 
 من املالك .األمي : من قبض املال بإذن من الشارع أو  

 2فائدة : 
 فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن .

ِظَها ، فَ َتِلَفتأ ، َضِمَن ، ِبَغريأِ ِخاَلٍف نَ عأَلُمهُ :  قال ابن قدامة تَ وأدَُع ِفيَها ، أَوأ فَ رََّط يِف ِحفأ ِِه ،  فََأمَّا إنأ تَ َعدَّى الأُمسأ ؛ أِلَنَُّه ُمتأِلٌف ِلَماِل َغريأ
ِتيَداٍع .َفَضِمَنُه ، َكَما َلوأ   ) املغين ( .   أَت أَلَفُه ِمنأ َغريأِ اسأ

 3فائدة : 
 ) يف احلفظ ( .التعدي : أن يفعل ما َل جيوز ، والتفريط : أن يرتك ما جيب  
 أمثلة للتعدي والتفريط : 
 أن حيفظها بدون حرزها ، كأن حيفظ الدراهم يف السيارة بدَل  من الصندوق .-أ
 احبها ، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب .أن يستعملها بغري إذن ص -ب
 أن يتصرف يف الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض وحنو ذلك .-ج
ع الوديعة ألجنبي ) و 

َ
 ( .فتلفت فإنه يضمن  -لغري عذر  –إذا دفع املود

 ودِع إما رضي املودَع ومل يرض غريه .، فاملألنه خالف املودِع ، فإنه أمره أن حيفظها بنفسه ومل يرض ْلا غريه 
 فدفع الوديعة إَل أجنيب ليقوم حبفظها ْلا حالتان :
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 األوىل : أن يكون ذلك لغري عذر .
 فهذا َل جيوز ، ويضمن إذا تلفت .

 الثانية : أن يكون ذلك لعذر .
ن ، أو ْيرض َل يقدر على متابعتها ، فإن أمكنه كأن حيرتق البيت ، فيسلم األمانة اليت فيه ألجنيب ليحفظها حىت يتمكن من هتيئة مكا

 أن يردها إَل مالكها ردها ، فإن مل يقدر فله أن يعطيها ألجنيب ويتحرى األمي .
 1فائدة:

 إذا حدث للمودَع سفر فإنـه :
 يردها إَل صاحبها أو وكيله يف قبضها .

 فإن تعذر } أي صاحب الوديعة غائب { فإنه يسافر هبا إن كان أحرز .
 فإن مل يكن السفر أحفظ دفعها إَل احلاكم ، ألن احلاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته .

 فإن مل ْيكن إيداعها عند احلاكم أودعها عند ثق  ة .
 2فائدة:

 هل له أن يسافر بالوديعة ؟ 
 له أن يسافر هبا إَل يف حالتي :

 إذا هناه رهبا قال َل تسافر هبا . األوىل :
 ن عدم السفر هبا أحفظ ْلا .إن كا الثانية :
 3فائدة:

 إذا أودع الرجل وديعة ، وطلب من املودَع أن حيفظها يف مكان معي ، فإن حفظها فيه فال ضمان عليه .
َ لَهُ  قال ابن قدامة : ...   . ثأِلَها أَوأ ملَأ َيُكنأ َلزَِمُه ِحفأظَُها ِفيَما أََمرَُه بِِه ، َسَواٌء َكاَن ِحرأَز مِ   -يعين ما حيفظها فيه- فَِإنأ َعيَّ

تَ وأدََع حِبِ  : وقال رمحه هللا َهاَوُْجأَلُة َذِلَك أَنَّ َربَّ الأَوِديَعِة إَذا أََمَر الأُمسأ ِظَها يف َمَكان َعي ََّنُه، َفَحِفَظَها ِفيِه، وملَأ خَيأَ  َعَلي أ ، ، َفاَل َضَماَن َعَليأهِ فأ
ُر ُمَفر ٍِط يف َمالِِه .أِلَمأرِهِ أِلَنَُّه ُمُأَتِثٌل ِبَغريأِ ِخاَلٍف   ، َغي أ

َرَجَها ِمنأُه إََل ِحرأزَِها ، فَ َتِلَفتأ ، َفاَل َضَماَن  َها َسيأال  َوتَ و ى ، يَ عأيِن َهاَلك ا ، َفَأخأ  َعَليأِه .َوِإنأ َخاَف َعَلي أ
َاِل تَ َعيََّ حِ  َلَها يِف َهِذِه احلأ ِظَها .ِبَغريأِ ِخاَلٍف أَيأض ا ؛ أِلَنَّ نَ قأ  فأظ ا َْلَا ، َوُهَو َمأأُموٌر حِبِفأ

َوأِف فَ َتِلَفتأ َوِإنأ تَ َر  ِهِ ، َضِمنَ َها َسَواٌء تَِلَفتأ بِاألأَ َكَها َمَع اْلأ ِر الأَمُخوِف أَوأ ِبَغريأ ِظَها؛ مأ َظَها نَ قأ أِلَنَُّه فَ رََّط يِف ِحفأ ِييٌع َْلَا، أِلَنَّ ِحفأ                .ُلَها، َوتَ رأَكَها َتضأ
 ) املغين ( 
 فائدة :

 ما احلكم إذا قال رهبا : خذ الوديعة فاحفظها يف مكان كذا وكذا ، فخالف ؟
 خيلو من ثالث حاَلت :فال إذا خالف املودَع 

 . ) حيفظها يف مكان أحرز منه ( .: أن خيالف إَل أعلى  احلالة األوىل
 .ديد قال احفظها يف صندوق اْلشب ، فحفظها يف صندوق احل مثال :
 ال ضمان عليه .ف

 ألن من رضي حرزا  رصي مبا هو أحرز منه ، وألنه بفعله هذا قد زاده ومل ينقصه .
 ) الكايف ( .   وإن أحرزها يف حرز مثلها أو فوقه مل يضمن؛ ألن من رضي حبرز مثلها رضي مبا فوقه. قال ابن قدامة :

 .أن خيالف إَل مساٍو  احلالة الثانية :
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 .احفظها يف صندوق اْلشب األول فحفظها يف صندوق اْلشب الثاين قال مثال :  
 فإنه يف هذه احلالة يضمن . 

 .: أن خيالف إَل أدىن  احلالة الثالثة
 .فحفظها يف صندوق اْلشب وحنو ذلك ، قال احفظها يف صندوق احلديد  
 ، إَل أن خياف عليه من حرق أو غرق كما تقدم عن ابن قدامة .فإنه يضمن  

 وإذا قطع العلف عن الدابة حىت ماتت فإنه يضمن ( .) 
 ألنه مفرط .

 ألن العرف يقتضي علفها وسقيها ، فكأنه مأمور به عرفا  .
 َل يلزمه . وقيل :

 ألنه استحفظه إياها ومل يأمره بعلفها . 
 َوهِبََذا قَاَل الشَّاِفِعيُّ .، ا َوِإنأ أَطأَلَق وملَأ يَأأُمرأُه ِبَعلأِفَها ، َلزَِمُه َذِلَك أَيأض  :  قال ابن قدامة

 .َوبِِه قَاَل أَبُو َحِنيَفَة ، َوحُيأَتَمُل أَنأ ََل يَ لأَزَمُه َذِلَك 
َها َكانَ   َفظَُه إيَّاَها ، وملَأ يَأأُمرأ ِبَعلأِفَها ، َوالأَعلأُف َعَلى َماِلِكَها ، فَِإَذا ملَأ يَ عأِلفأ َتحأ  .يف َمالِِه  ُهَو الأُمَفر َِط أِلَنَُّه اسأ

 قال ابن قدامة مرجحا  القول األول :
ِظَها َتَضمََّن َذِلَك َعلأَفهَ   رِيُط ِفيَها ، فَِإَذا أََمَرُه حِبِفأ يَ َها َولََنا ، أَنَُّه ََل جَيُوُز إتأاَلفُ َها ، َوََل الت َّفأ  .     ) املغين ( .ا َوَسقأ

 فائدة:
 ا َل تعلفها فماتت ؟ فهل يضمن املودَع أم َل على قولي :وقد اختلف العلماء يف حكم : إن قال صاحبه 

 : َل يضمن .قيل 
 وهذا مذهب احلنابلة ، وهو أكثر أصحاب الشافعي .

 ألنه متمثل لقول صاحبها .
 بل يضمن . وقيل :

 وهو قول ابن املنذر .
 ألهنا نفس حمرتم  ة تتأمل ، وحبس الطعام عنها إيذاء ْلا ، فيجب الضمان .

 احبها يف هذه احلال معصية هلل ، وَل طاعة ملخلوق يف معصية اْلالق .وقول ص
 ورجح هذا الشيخ ابن عثيمي .

ها إىل ربِها ( .
ِّ
ع يف رد

َ
 ) ويقبل قول املود

 ألنه أمي .-أ
 وألن هللا تعاَل قال ) ما على احملسني من سبيل ( . -ب
 وألن األصل براءة الذمة . -ج

 1فائدة : 
 ند البنوك هل هي وديعة ؟األموال اليت ع

الصواب أهنا قروض ، ويرتتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغريها ، فإذا تلفت يف البنك صار ضامنا  خبالف لو قلنا : بأنه وديعة ، 
 وكذلك الزيادة يكون قرضا  جر نفعا  فهو ربا .

 2فائدة : 
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 لو شرط الضمان على املودع فهل يضمن ؟
 أصحهما أنه َل يضمن إذا مل يتعد أو يفرط .قوَلن ألهل العلم : 

: وإذا شرط املودع على املودَع أنه ضامن للوديعة فال ضمان عليه ، كذلك قال الثوري ، والشافعي ، وأمحد ، وإسحاق ،  قال ابن املنذر
 ويشبه ذلك مذهب مالك .                ) اْلشراف ( .

 على األمي باطل ، ألنه شرط ينايف مقتضى العقد .ألن يد الوديع يد أمانة ، واشرتاط الضمان 
 3فائدة : 

 مبوت وجنون وعزل مع علمه . –أي الوديعة  –: وتنفسخ  قال ابن مفلح
اتِ 

َ
و

َ
م
ْ
اءِ َال

َ
ي

ْ
 ِإح

ُ
اب

َ
 ب

 هي األرض البائرة اليت َل يعلم ْلا مالك .
َوات بفتح امليم والواو األرض اليت َل مالك ْلا من اآلدميي وَل 

َ
 ينتفع هبا أحد .وامل

 اليت َل يعرف ْلا مالك : هذا شرط املوات ، أن تكون األرض اليت يراد إحياؤها َل يعلم ْلا مالك معي .
 تعريف املوات عند الفقهاء : هي األرض املنفكة عن اَلختصاصات وملك معصوم .

 املنفكة عن اَلختصاصات : أي اليت َل خيتص هبا واحد بعينه ، كاألرض اْلراب الدارسة اليت َل ْيلكها أحد وَل يتعلق هبا مصلحة عامة .
فاألرض اليت فيها مصلحة ألهل البلد فال جيوز إحياؤها ، كأن تكون األرض مدفن األموات ألهل البلد ، أو كانت هذه األرض يستنبطون 

 أو يأخذون منها احلجارة أو غري ذلك فال جيوز إحياؤها .  منها امللح
 وملك معصوم : أي : ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غريها ، فال ْيلك باْلحياء ألنه ملك لصاحبه .

 عن االختصاصات ، وملك معصوم ملكها ( . 
ً
 ) ومن أحيا أرضًا منفكة

 ة عن اَلختصاصات فإنه ْيلكها .أي : من أحيا أرضا  َل مالك ْلا ، ومنفك
 هذه شروط إحياء األرض املوات :

 أن تكون األرض َل مالك ْلا . األول :
 فإن كان ْلا مالك فال جيوز يصح إحياؤها إْجاعا  .

َياِء ، ِبَغريأِ ِخاَلٍف .:  قال ابن قدامة  فَ َهَذا ََل ُْيأَلُك بِاْلأِحأ
َياُؤُه أِلََحٍد َغريأِ أَرأبَا : َأْجأَعَ  قَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَـر ِ و  َقِطٍع أَنَُّه ََل جَيُوُز إحأ  .بِِه الأُعَلَماُء َعَلى أَنَّ َما ُعِرَف مبِلأِك َماِلٍك َغريأِ ُمن أ

 أَل تكون األرض من اختصاصات البلد . الثاين :
ت ألهل البلد ، أو كانت هذه األرض يستنبطون فاألرض اليت فيها مصلحة ألهل البلد فال جيوز إحياؤها ، كأن تكون األرض مدفن األموا

 منها امللح أو يأخذون منها احلجارة أو غري ذلك فال جيوز إحياؤها . 
 ولذلك جاء يف احلديث ) الناس شركاء يف ثالثة : املاء ، والنار ، واحلطب ( .

 ودليل متلكها :
 َرَواُه اَلأُبَخارِيُّ قَاَل ُعرأَوُة: َوَقَضى بِِه ُعَمُر يِف ِخاَلفَِتِه.  (أِلََحٍد، فَ ُهَو َأَحقُّ هِبَا َعمََّر أَرأضا  لَيأَستأ َمنأ ) قَال َعنأ ُعرأَوَة، َعنأ َعاِئَشَة أَنَّ اَلنَّيبَّ 

َيا أَرأضا  َميأَتة  َفِهَي َلُه  ) قَالَ  َعنأ اَلنَّيبِ   َوَعنأ َسِعيِد بأِن َزيأٍد  َنُه اَلرتِ أِمِذيُّ ةُ َرَواُه اَلثَّاَلثَ  .(َمنأ َأحأ  ، َوَحسَّ
 لفظ البخاري ) أعم ر ( ، وهذا مفسر حلديث ) من أحيا ( .( َمْن َعمََّر َأْرضاً  )

 هذا شرط من شروط إحياء األرض ، كما يف احلديث الثاين ) أرضا  ميتة ( .(  لَْيَسْت أِلََحد  ) 
 أي : من غريه . (فـَُهَو َأَحقُّ هِبَا  )

 ( أي : قضى بأن اْلحياء ملك شرعي . َمُر يف ِخََلفَِتهِ َوَقَضى بِِه عُ ) 
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تَ َلُفوا يف ُشُروِطِه .:  قال ابن قدامة َياِء ، َوِإنأ اخأ َمأَصاِر َعَلى أَنَّ الأَمَواَت ُْيأَلُك بِاْلأِحأ  َوَعامَُّة فُ َقَهاِء األأ
 1فائدة : 

 ى قولي :هل يشرتط أن يكون احمليي مسلما  ؟ اختلف العلماء يف ذلك عل 
 : أنه َل يشرتط .القول األول 

 َوبِِه قَاَل َماِلٌك ، َوأَبُو َحِنيَفَة .، َنصَّ َعَليأِه َأمحأَُد :  قال ابن قدامة
َيا أَرأض ا َميأَتة  َفِهَي َلُه )  َولََنا ُعُموُم قَ وأِل النَّيبِ  قال ابن قدامة :   ( .َمنأ َأحأ

مِ يُّ ، َكَسائِِر ِجَهاتِِه .َوأِلَنَّ َهِذِه ِجَهة  ِمنأ ِجهَ  ِلُم َوالذِ  تَ َرَك ِفيَها الأُمسأ ِليِك ، فَاشأ  ) املغين ( .       اِت التَّمأ
 : أنه يشرتط أن يكون مسلما  .القول الثاين 

 واستدلوا حبديث ) موتان األرض هلل ولرسوله مث لكم ( لكنه ضعيف .
 األول . والراجح
 2فائدة : 

 ام إلحياء املوات ؟ هل يشرتط إذن اإلم 
 اختلف العلماء على قولي :

 : أنه َل يشرتط . القول األول
 وهذا مذهب اجلمهور .

 قال ابن قدامة :
َيا أَرأض ا َميأَتة  ، َفِهَي َلُه )  ُعُموُم قَ وألِِه ولنا   ( .َمنأ َأحأ
َتِقُر َُتَلُُّكَها إََل   ٌ ُمَباَحٌة ، َفاَل يَ فأ َماِم يف َذِلَك ََل يَُدلُّ َعَلى اعأِتَباِر إذأنِهِ َوأِلَنَّ َهَذا َعيأ َطِب ، َوَنظَُر اْلأِ ِشيِ  َواحلَأ ِذ احلَأ َماِم ، َكَأخأ  . إذأِن اْلأِ

 : أنه يشرتط إذن األمام . القول الثاين
 وهذا مذهب أيب حنيفة . وذلك ألمرين :

 .البلدان واضع اليد عليها ، فال ُيستوَل على ما حتت يده إَل بإذنه : أن األرض املوات يف سلطان اْلمام ويعترب بوَليته على  األول
 أن اْلحياء من غري إذن اْلمام قد يدفع إَل التزاحم والنزاع . الثاين :

 أنه َل يشرتط . والصحيح األول
 ت .لكن يف هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن اْلمام ملا يرتتب من عدم اْلذن املفاسد والنزاعات واْلصوما 

 3فائدة : 
 هل متلك أرض احلرم باإلحياء كأرض عرفات ومىن ؟ 

 َل ، َل ُتلك باْلحياء .
ألهنا عامة مشرتكة بي ْجيع املسلمي فهي كمختصات البلد وبقعها كبقع املساجد يشرتك فيها كافة الناس فال ُتلك باْلحياء ، ولو قلنا 

 جاج وحنوهم .أهنا ُتلك باْلحياء ألدى ذلك إَل التضييق على احل
 إليه من عنيٍ وحنوِها ، 

ُ
اتًا ، أو حفر بئرًا فوصل إىل املاء ، أو أجراه

َ
أو منع ما ال ) ومن أحاط مو

 فقد أحياه ( .تزرع معه 
 هذا بيان ملا حيصل به اْلحي          اء :

 أوالً : ببناء حائط .
 ة أهل البلد ، ومعىن منيع : أَل يدخل إَل ما وراءه إَل بباب .أي يبين جدارا  منيعا  حييط هبا وحيميها ، ويكون كما جرت به عاد
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 ثانياً : أو حفر بئراً فوصل إىل املاء .
 ، وهو حفر بئر يف األرض املوات ووصل إَل املاء . هذا األمر الثاين مما حيصل به اإلحياء

 أو أجراُه إليه من عني  وحنِوها . ثالثاً :
 ، وهو سوق املاء وإجراؤه إَل األرض املوات من عي أو هنر وحنومها . حياءهذا األمر الثالث مما يكون به اإل

 أو منع ما ال تزرع معه . رابعاً :
 ، وهو قلع األشجار واألحجار املانعة من زرعها وسقيها ، ويزيل عنها ما َل ْيكن زرعها معه . هذا األمر الرابع ما حيصل به اإلحياء
 كن زرعها معها فجاء رجرافه وقلعها فهذا احياء .مثال : فيها أشجار وحشائ  َل ْي

 فإذا فعل هبا ما مضى من اْلحياء فقد ملك األرض ومنافعها ومعادهنا الباطنة ملكا  له شرعا  . 
 للحديث السابق ) من أعمَر أرضا  ليست ألحد فهو أحق ( رواه البخاري .

 باب اجلعالة
 مدة معلومة هي أن جيعل جائز التصرف شيئًا معلومًا مل)  

ً
 جمهوال

ً
 معلومًا أو عمال

ً
ن يعمل له عمال

 ة ( أو جمهول
 هذا تعريف اجلعالة .

 ( وقد تقدم ما املراد رجائز التصرف . هي أن جيعل جائز التصرفقوله ) 
 ( َل بد أن يكون اجلعل معلوما  . شيئاً معلوماً وقوله ) 

 { لاير . 100مثال : من رد ضاليت فله } 
 رد ضاليت فله مال فإن ه َل يصح .فلو قال : من 

 الذي يشرتط يف اجلعالة أن يكون اجلعل معلوما  .ف
 .  ال يشرتط يف اجلعالة تعيي اجملعول لهف... ( ملن يعمل له عمَلً معلوماً أو عمَلً جمهوالً  وقوله )

 فقد يقول هذا القول ، ويذهب واحد من الناس ويأيت هبا . 
 عول له َل يشرتط أن يكون معلوما  .وكذلك العمل الذي يعمله اجمل
 { لاير . 100مثال : من رد ضاليت فله } 

 ا .هنا العوض : معلوم ، واجملعول عليه جمهول ، ألن رد اللقطة قد يكون يسريا  وقد يكون صعبا  وقد َل يرده
 :وهي جائزة 
: َل حىت جتعلوا لنا شيئا ، : هل منكم من راق؟ فقالواالواقف ، فأتوا أصحاب رسول هللا  سعيد اْلدري )أن قوما  لد  رجل منهمعن أيب

 ( رواه البخاري ومسلم .احتة الكتاب ويرقي ويتفل حىت برأ، فأخذوا الغن م ..، فجعل رجل منهم يقرأ بففجعلوا ْلم قطيعا  من الغنم
 وجه الدَللة : أن العمل جمهول ، فقد يربأ وقد َل يربأ .

 هذا مال معلوم ، والثوب عمل معلوم . 100لاير ، ال   100هذا الثوب فله  مثال : إنسان قال من خاط يل
 مثال : إنسان قال  من رد سياريت املسروقة فله ألف لاير .

 املال معلوم وهو ألف لاير ،  العمل جمهول ) فهذا الشخص الذي ذهب يبحث عن السيارة قد جيدها وقد َل جيدها ( .
 ن يكون معلوما  ) جيوز يكون معلوما  وجيوز أن يكون جمهوَل  ( .فالعمل يف اجلعالة َل يشرتط أ 
 معلوما  . ) وهو املال (  أن يكون اجلعل: الذي يشرتط يف اجلعالة ف 

 كما تقدم .فلو قال : من رد ضاليت فله مال فإن ه َل يصح  ، { لاير  100مثال : من رد ضاليت فله } 
 كان اْلنسان أن يفسخ العقد بعكس اْلجارة فهي عقد َلزم .والسبب : ألن عقد اجلعالة عقد جائز ، بإم
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 : إذا شروط اجلعالة 
 أن يكون الِعوض معلوما  .
 أن يكون العمل مباحا  . 

 أن يكون اجلاعل جائز التصرف .
  ) وهي عقد جائز ( . 

 فسخها .  لكلٍ 
يا أيها الناس إين قد فسخت اجلعالة، فله ذلك، ومن عمل فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعريي فله مائة لاير، وبعد يومي رجع وقال: 

 بعد أن علم بفسخها فال حق له؛ ألن اجلعالة عقد جائز.
 ر .وكل عقد جائز من الطرفي فإن لكل منهما فسخه إَل إذا قصد اْلضرار باآلخ

 العاملِ ال يستحق شيئًا ( .
َ
من

َ
 ) ف

 مل فإنه َل يستحق شيئا  ، ألنه أسقط حق نفسه ، حيث مل يأِت مبا شرط عليه .أي : مىت كان الفسخ من ِقبل العامل قبل ُتام الع
 ) ومن اجلاعلِ بعد الشروع للعامل أجرة عملهِ ( .
 فإذا قدرنا أنه بىن نصف اجلدار، وفسخ اجلاعل، فللعامل أجرة عمله.أي : وإن كان الفسخ من اجلاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله ، 

 .ل قبل العمل فال شيء للعامل إن فسخ اجلاع -
عِل عليه بعد علمه بقوله استحقه ( . 

ُ
 ) فمن فعل ما ج

فهذا يستحق اجلعل   (من فعل كذا فله كذا وكذا  )فإن كان ذلك بعد علمه بقول صاحب العمل ، من فعل ما ُجعل له اجلعل أي :  
 كامال  .

 م .وخرج، وطلبه فجاء به، فإنه يستحق العوض؛ ألنه عمل بعد أن علكرجل مسع آخر يقول: من رد بعريي فله مائة لاير، فبادر، 
 ألن العقد استقر بتمام العمل .

 ) وإن بلغه يف أثناء العمل استحق حصة متامه ( .
 مثال : إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومي ، فسمعت باْلعالن ، وبعد مساعي باْلعالن طلبتها يومي آخرين 

 . فهنا يستحق نصف اجلعل
 مثال آخر : بدأ يف بناء حائط على األرض ، فلما أمت نصفه ، قال املالك : من بىن حائطا  على أرضي فله كذا .

 فهنا يأخذ قسط ُتامه ، أي : مقابل ما عمله بعد بلوغه .
 ق بغري أجرة ، وبغري إذن املالك .ألن ما فعله قبل بلو  اْلرب غري مأذون فيه ، فلم يستحق به عوضا  ، ألنه يكون متربعا  ، ألن عمله الساب

 ) وبعد فراغ العمل مل يستحق شيئًا ( .
 فإن أعطاه اجلاعل شيئا  تطييبا  ْلاطره ، وترغيبا  وتشجيعا  له .

 ) من صنع إليكم معروفا  فكافئوه ( . وقد قال 
 فائدة :

 إذا وجدها ْجاع ة فإهنم يستحقون اجلعل كال بقسطه .
 ، فإنه يقسط اجلعل بينهم .{ لاير ، فذهب عشرة يطلبوهنا ووجدوها ْجيعا   100يت فله } مثال : قال من وجد ضال

 لغريه بغري جعل وال إذن من صاحب العمل مل يستحق شيئًا لغريه من عمل ) 
ً
 ( .عمال

 ألنه متربع ، وقد بذل منفعته بغري مقابل .
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 لئال يُلزم اْلنسان ما مل يلتزم ه .و 
 م بتخليص متاع غريه من هلكة .من قا لكن يستثىن : -

 ) كإخراجه من البحر أو احلرق أو وجده يف مهلكة يذهب لو تركه ( .
 فله أجرة املثل ، وإن مل يأذن له رب ه .

 ألن يف دفع األجرة ترغيبا  يف مثل هذا العمل ، وهو إنقاذ األموال من اْللكة .
  .ْللكة ورده ، استحق أجرة املثل ولو بغري شرط يف أصح القوليمن استنقذ مال غريه من ا: قال شيخ اْلسالم ابن تيمية 

 فائدة :
 الفر ق بي اجلعالة واْلجارة يف أمور : 

 أن اجلعالة جتوز على أعمال القرب خبالف اْلجارة . أوالً :
 القرب ْجع قُربة : وهو ما يتقرب به إَل هللا تعاَل كاألذان وتعليم القرآن واحلج وحنوها .

 شخص من حج عن مييت فله ألف ) هذه جعالة ( .لو قال 
 أما اْلجارة فال جتوز على أعمال القرب ، ألن األصل أن أعمال القرب َل تقع إَل قربة هلل تعاَل وأخذ األجرة عليها ينافيها .

 فلو أجرة شخصا  يؤذن باملسجد مبائة لاير ، فإن هذا َل جيوز .
 معلوما  وقد يكون جمهوَل  ، ويف اْلجارة َلبد أن يكون معلوما  .أن العمل يف اجلعالة قد يكون  ثانياً :

جمهول ( مثال آخر : من يبين يل هذا اجلدار فله ألف لاير )  –وهو رد البعري  –مثال يف اجلعالة : من رد بعريي فله ألف لاير ) هنا العمل 
 معلوم ( . –وهو بناء اجلدار  –هنا العمل 

 كون العمل معلوما  .أما يف اْلجارة فالبد أن ي
 أن اجلعالة عقد جائز خبالف اْلجارة فإهنا عقد َلزم . ثالثاً :

) املسلمون على شروطهم ( ، وأما اجلعالة  فاْلجارة عقد َلزم من الطرفي ، لقوله تعاَل ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وقال 
 يلزم بالشروع فيه . فهي عقد جائز ، َل

الفروق أن املدة يف اجلعالة َل يشرتط العلم هبا ، أما بالنسبة لإلجارة فال بد أن تكون املدة معينة فال يقول : استأجرت منك من  رابعًا :
 لف ويسكت ، َلبد من حتديد مدة تنتهي هبا اْلجارةأهذه الدار ب

 


