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 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 كتاب البيع
 مقدمة :

 البيع :  فتعري
 شيء ، ومسي بيعاً من الباع ، ألن كالً من اآلخذ واملعطي ميد يده .لغة :  أخذ شيء وإعطاء 

 : هو مبادلة مال مبال على التأبيـد غري ربا وقرض .واصطالحاً 
 .ليس على سبيل التأبيد، فاإلجارة مبادلة مال مبال ولكن ( احرتازاً من اإلجارة على التأبيدقولنا ) 

 ة ، هذا ليس بيعاً لكن إجارة .مثال : كأن أشرتي منك هذا البيت ملدة سن
 رم الربـا ( ، مع أنه مبادلة .ه ليس من البيع لقوله تعاىل ) وح(  فإن غري رباقولنا ) 

 مثال : كأن أعطيك لاير برياليـن .
 ينهما .يف احلكم دليل على التفريق بينهما يف احلقيقة ، فإن حقيقة البيع غري حقيقة الربا ألن هللا فرق ب ان التفريق بينهمأ

، والبيع القصد منه حسان( فالقرض ال يسمى بيعًا ، وإن كان فيه مبادلة ، ألن القصد من القرض اإلرفاق واإل وقرضقولنا ) 
 ة .املعاوض

وهكذا  (كالكتب واألقالم والثياب ..   )أو كان منقواًل  (كالذهب والفضة   )املال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقدًا 
: ما من صاحب مال ال يؤدي زكاهتا .. مث ذكر الذهب والفضة واإلبل والبقر والغنم ، فاعترب  لبهائم ، ولذلك قال الدواب وا

 .وقد كان له واد من الغنم (  (أمسك عليك مالك  )اإلبل والبقر والغنم مااًل ، ويف حديث األعمى 
 .ن النفس يميـل إليـه قال العلماء : مسي املال ماالً أل

 والقياس :ز بالكتاب والسنة واإلمجاع ع جائوالبي
 قال تعاىل ) وأحل هللا البيـع ( .

 .فهذا دليل على مشروعيته ، ألن هللا سبحانه وتعاىل ال يأمر باإلشهاد إال على أمر مباح شهدوا إذا تبايعتم ( وقال تعاىل ) وأ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّ وقال تعاىل ) الِة ِمْن يـَْوِم اْلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ

( فمنع سبحانه من البيع  ْم تـُْفِلُحونَ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثرياً َلَعلَّكُ .  تـَْعَلُمونَ 
 ا ، مث أِذَن فيه بعد الصالة ، واألمر إذا جاء بعد هني فهو إباحة .ـقبل الصالة بعد األذان للجمعة ويف أثنائه

 .متفق عليه ) البيعان باخليـار (  وقال 
 بخاري .رواه ال) رحم هللا رجالً مسحاً إذا باع ، وإذا اشرتى ، وإذا اقتضى (  وقال 

 . رواه البزارع مربور ( قال ) عمل الرجل بيده وكل بيسئل أي الكسب أطيب ؟  أن النيب ) عن رفاعة . 
 : ، فقال له النيب رتيه: إنه يأتيين الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إىل السوق فأشوعن حكيم بن حزام ) أنه قال للنيب 

 فدل مبفهومه على جواز بيع ما عنده . ( رواه الرتمذي ، كال تبع ما ليس عند )
 .ع يف اْلملة وأمجع املسلمون على جواز البي قال ابن قدامة :وأمجع املسلمون على جوازه ، 

ه : وذلك ألن مصاحل الناس حتتاج إىل البيع ، فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو طعام ، أو واحلكمة تقتضي
 دراهم ، فيتوصل كل منهم إىل مقصوده بواسطة البيع ، وهذا من رمحة هللا بعباده .صاحب طعام وحنوه يف حاجة إىل 
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 ان :البيع له صيغت
 ةصيغة قولية _ وصيغة فعلي

 ة ) وهي اإلجياب والقبول ( .الصيغة القولي
 : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل . اإلجياب
 : اللفظ الصادر من املشتـري . والقبول

 مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة } هـذا إجياب { ، فيقول املشرتي قبلت } هذا قبول { .
 اة ( .الصيغة الفعلية ) وتسمى املعاط

 وهي أن يدفع املشرتي الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .
 ( .) كما حيصل يف األسواق احلديثـة حيث تأيت وتأخذ السلعـة وتعطيه الثمـن 

 وقد اختلف العلماء يف صحة البيع هبذه الصيغـة :
 والراجـح أنه يصح البيـع هبذه الصيغـة ) وهذا مذهب املالكية واحلنابلة واختاره النووي ( .

 .ألن هللا قال ) وأحل هللا البيـع ( فأطلق هللا ، ومل يقل أحل البيع بصورة كذا ، أو بصورة كذا 
: يصح يف األشياء اليسرية دون وقيلهبـذه الصيغة وهذا مذهب الشافعي،  يصح البيع : القيللة : ناك أقوال أخرى يف املسأ) ه 

 األشياء النفيسـة ( .
 اطاة هلا صـور :املع
 { كأن يكون السعر مكتوب على السلعة ، فيأخذ املشرتي السلعة ويعطي البائع القيمـة . من الطرفني} 
 رتي خذ هذه بعشرة ) إجياب ( فأخرج املشرتي العشرة وأعطاه إياها ومل يقل قبلت . { أن يقول البائع للمش من املشرتي} 
 { أن يقول املشرتي أعطين هذه بعشرة ، فأخذها صاحب احملل وأعطاه إياها ومل يقل بعت . من البائع} 

 .( َأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر ِّبا م / األصل فيه احلل ، قال تعاىل ) و 
----------------------- 

، فإذا شككنا يف بيع ة أي الدليل دعى أهنا حرام فعلى املدعي البينع  يفكل صورة من صور البيأي : أن األصل يف البيع احلل ، 
 هل هو حالل أو حرام ، فاألصل أنه حالل . ) وهذا ضابط مهم ( .

 أي جعله حراماً ممنوعاً . (َوَحرََّم الر ِبا عله حالالً مأذوناً فيه ) ( أي جَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع ) و واستدل الشيخ هلذا باآلية 
 .وحيوان وأثاث وغريها  فجميع األعيانِّ من عقار   م /

----------------------- 
 ] ضابط العقار : ما ال يُنقل [ . كاألراضي والدور والدكاكني .  فجمع األعيان من عقار :

 وان الذي يباح االنتفاع به ، وخيرج بذلك الكلب ألنه ال جيوز بيعه . املراد به احلي وحيوان :
 مثل األواين والفرش وغري ذلك كالسيارات واملواد الغذائية واألدوات املدرسية وغريها . وأثاث :

 جيوز إيقاع العقود عليها إذا متت شروط البيع . م / 
----------------------- 

 وط البيع .أي : جيوز بيعها إذا يمت شر 
 .العقد معناه : االلتزام بني طرفني بنوع من التصرف 
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ع واالستقراء لنصوص الشريعة ، واملقصود من هذه الشروط حتصني البيع تب( وهي سبعة عرفت بالت إذا متت شروط البيع قوله )
وبعضها يف املعقود عليه ، وبعضها يف  وهذه الشروط بعضها يف البائع واملشرتي ، [ الظلم ، والَغرر ، والربا] من أمور ثالثة : 

 الثمن .
 الشرط األول : الرضا .

َارَةا َعْن الشروط الرضا : لقوله تعاىل ) ي مم / فمن أعظ َنُكْم بِّاْلَباطِّلِّ إِّالَّ َأْن َتُكوَن ِتِّ ا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
ْنُكْم   ( .تـََراض  مِّ

----------------------- 
 . وهو أن يرتاضيا البائع واملشرتي ، واملعىن : أن يأتيا بالبيع اختياراً وهو الرضا ،  : هذا الشرط األول من شروط البيع

َنُكْم بِّالْ ي)  –رمحه هللا  –اليت ذكر املصنف دليل هذا الشرط : اآلية  بأي طريق ( َباطِّلِّ ا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
َارَةا )  هذه األموال( إِّالَّ َأْن َتُكوَن )  باطل من كذب وغش وخداع َعْن تـََراض  )  بالبيع والشراء فهذه حالل لكم أي معاوضة( ِتِّ

ْنُكْم   ( أي : صادرة عن تراض منكم .مِّ
 . ) إمنا البيع عن تراض ( رواه ابن حبان وعن أيب سعيد . قال : قال رسول هللا 

 مسلم  إال عن طيِب نفس  منه ( ومن املعلوم أنه إذا مل حيصل رضا مل حيصل طيب نفس . ئ  ) ال حيل مال امر  وقال 
ومن النظر : ألنه لو قلنا ال يشرتط الرضا ألدى ذلك إىل العدوان والفوضى ، فكل من أراد مال غريه يأخذه قهرًا ويعطيه مثنه ، 

 .وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان 
  ، لعموم األدلة الدالة على أن املكره ال يؤاخذ وال يرتتب على عقوده شيء كما فإن أكره البائع أو املشرتي على البيع مل يصح

ميَاِن  قال تعاىل )  ( .َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
 ض . يصح ألهنا صدرت عن غري ترافباعها فإن البيع العلى أن يبيع هذه السلعة لفالن  اً أرغم شخصاً لو أن سلطان مثال :

  كمن كان مدينًا وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع ، فيجربه القاضي على البيع مثال :   ، لو كان اإلكراه حبق فإنه جيوز
 د .لسداد ديونه ، فإن أىب أن يبيع باع احلاكم أمواله وسد

 مثال آخر : أن يضطر رجل إىل طعام وهو عند هذا الشخص وال يريد بيعه فإنه جيرب على أن يبيعـه .
 الشرط الثاين : أن يكون مقدوراا على تسليم املبيع .

 هنى عن بيع الغرر . رواه مسلم . وجهالة ، ألن النيب  م / وأن ال يكون فيها غرر  
----------------------- 

يف بعض كتب الفقه  غرر وجهالة ، وهي ما يعرب به] أي البيوع [ : أال يكون فيها  رط الثاين من شروط البيعهذا هو الش
 األخرى : أن يكون مقدوراً على تسليمه .

 ألنه ال يدرى هل يتمكن من .] فهو شبيه باملعدوم [ هنى عن بيع الغرر ، وغري املقدور على تسليمه فيه غرر  ألن النيب 
 . أم الإمساكه 

ألن قبض املبيع واستيالء العاقد عليه هو املقصود من البيع، وعلى هذا ال جيوز بيع غري املقدور على تسليمه لفوات الغرض و 
 املقصود ، وألنه غرر .

  الغرر : قال ابن تيمية : هو ما تردد بني السالمة والعطب ، ومعىن هذا : ما كان مرتددًا بني أن يسلم للمشرتي فيحصل
) الذي ال قصود بالعقد ، وبني أن يعطب فال حيصل املقصود بالعقد ، وقال ابن القيم : الغرر ما تردد بني احلصول والفوات .امل
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 ام ال ( كبيع مجل شارد . يدري حصوله ، هل حيصل
  هذا ييب ) باملال الذي يف ج شرتي منك هذا الكتابرتي : أمثال : قال املش .حصوله وجهلت صفته اْلهالة : هو ما علم

 .يسمى جهالة ألننا علمنا حصوله لكننا ال ندري مقدار الدراهم ( 
  والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم يف باب البيع يدخل حتته مسائل كثرية ، قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من

 .هول وما ال يقدر على تسليمه أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل كثرية غري منحصرة كبيع اآلبق واملعدوم واجمل
ما لوجود الربا فيها ، وإما ملا فيها من امليسر ] إما غامنًا أو منا حترم لواحد من أمور أربعة : إكل معاملة حمرمة إ  :مهمة قاعدة 

اْلمعة  البيع بعد نداءمثل ] غارمًا [ ، وإما ملا فيها من الظلم والتغرير واخلداع ، وإما هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل حمرم 
 .[عنباً ملن يتخذه مخراً  باعأو سالحاً يف فتنة ، باع  الثاين ، أو

 فقال : لبيع الغرر أمثلة –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 
 اآلبق والشارد . فيه بيعُ  م / فيدخلُ 

----------------------- 
 لك : بذكر أمثله على هذا الشرط ، فمن ذ –رمحه هللا  –بدأ املصنف 

 . أم الإمساكه  ألنه ال يدرى هل يتمكن من، فال جيوز بيعه ، ألنه غرر ، من سيده : أي العبد اهلارب  اآلبق بيعُ 
ال ، ومن املعلوم أنه آبق  ائع لن يبيعه بسعر مثله ، ألنه، الن البواملغرم [ ] ألنه دائر بني املغنم يضاً داخل يف امليسر أوأيضاً هو  

، وهذا هو وان مل حيصل فهو غارم  ،و غامنفه حصل على العبد إذا، وكذلك املشرتي بق مبثل سعر غري اآلبقأن يباع اآلميكن 
 امليسر .

 أي البعري الشارد ، فال جيوز بيع اْلمل الشارد ألنه غرر . :والشارد 
 املكان والرجوع إليه فهل جيوز  وكذلك طري محام يف اهلواء ال جيوز بيعه ، ألنه غري مقدور على تسليمه ، لكن إذا كان يألف

 بيعه ؟ قوالن :
 : املنع مطلقاً ، وهذا املذهب . القول األول
 : اْلواز ، واختاره ابن عقيل ، وهو األظهر ، فإن رجع إىل مكانه فذاك ، وإال فللمشرتي الفسخ .  والقول الثاين

 دى السلعتني .إحْ  كَ عتُ بِّ  م / وأن يقولَ 
----------------------- 

 وة ، وكيس أرز ، فقال : بعتك إحدىع للمشرتي بعتك إحدى السلعتني ، مثال : عنده كيس قهئأي : ال جيوز أن يقول البا
 ن ، قيمة القهوة غري قيمة األرز .ألهنما خمتلفا ألن هذا جهالة ،  لاير ، هذا ال جيوز ، 300الكيسني ب 
 جيوز ، ألن هذا فيه جهالة وغرر . ، فهذا ال إذا قال : بعتك إحدى السيارتني مثال آخر :

  أما إذا كانت السلعتان متفقتني فهذا ال يؤثر ، فلو  املختلفتني ( ) ما قاله بالسلعتني  ينبغي أن يقيد –رمحه هللا  –واملصنف ،
ياس ألن األك، لاير صح البيع  300عليك واحد منها ب  ع واحد ، وقال بعت عشر أكياس قهوة من نو  –مثاًل  –كان عنده 

 ليست خمتلفة وال متفاوتة .
هبام ال نوع واحد وبصفة واحدة فقال بعتك إحدى السيارتني ، فإن هذا جيوز ، ألن اإلنسان عنده سيارتان من مثال آخر : إ

 يؤثر .
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 . وحنوهِّ  من األرضِّ  / أو مبقدارِّ ما تبلُغ احلصاةُ م 
----------------------- 

 ، وهذا من إضافة املصدر إىل نوعـه ، هذا يسمى بيع احلصاة ، وهو حرام .صاة احلأي ال جيوز بيع تستعمل فيه 
 عن بيع احلصاة ( رواه مسلم . حلديث أيب هريرة . قال ) هنى رسول هللا 

 أمثلة :
ع كأن يقول : أي ثوب وقعت عليه هذه احلصاة فهـو لك بكـذا ، فهذا ممنوع ألنه بيع جمهول ، فقد يقع على نفيس فيتضرر البائ

 أو رخيص فيتضرر املشرتي .
 أو يقول البائع : خذ هذه احلصاة وارم هبا فإىل أي مدى وصلت من األرض فهي عليك خبمسني .

 ة أيضاً .املشرتي أو بعيداً فيتضرر البائع وفيها جهال ، فقد تقع احلصاة قريباً فيتضررفهذا ال جيوز ألنه غرر
  اخلصومة والنزاع اإلسالم حرم بيع الغرر واْلهالة ألنه يورث. 

 الشرط الثالث : العلم باملبيع برؤية أو صفة .
 ه .بهِّ أمَته أو شجرتَ  م / أو ما حتملُ 

----------------------- 
والشم فيما والصفة فيما يعلم بالصفة ، العلم باملبيع برؤية أو صفة ، فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، وهو  : هذا هو الشرط الثالث

 يعلم بالشم .
 هنى عن الغرر . ألن جهالة البيع غرر ، والنيب 

 يعين أن يصف له السلعة وإن مل حيضرها ، ويشرتط لذلك شرطان : أن يكون املبيع مما ميكن ضبطه وحتديده  : العلم بالصفة
 بالصفة ، الشرط الثاين : أن يذكر ما خيتلف به الثمن غالباً ؟

 البيع ْلهالة البيع . أمثلة حيرم فيها –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
نه سيوجد ة ، هذا ال جيوز ألنه بيع معدوم ، لو قدرنا أمَ ة يطأها فقال بعتك محل هذه األَ أَمَ  عندهمثال :  (ه بهِّ أمتُ  أو ما حتملُ )

 . نثىوهل هو ذكر أم أال ، متعدد أو هو هول العاقبة : ال ندري هل فهو جم
 .مل تثمر نقول هذا ال جيوز  رة خنليت ، والنخلة حىت اآلنتك مثمثال : عنده خنلة : فقال بع (أو شجرته )
 ( .ال تبع ما ليس عندك ) نه بيع معدوم فيدخل يف حديث أل

 قد ال ُتْطِلع . ةوفيه غرر : ألن الشجر 
 ) وهذا جهالة ( رديئاً يكون وقد قد يكون جيداً ، و قليالً يكون وقد  مْحل الشجرة قد يكون كثرياً ألن  وفيه جهالة :

 احلامل . م / أو ما يف بطنِّ 
----------------------- 

 محل الدابة . أو ما يف بطن
 ذكر أوهل هو عن بيع الغرر ، فإنه ال يدرى  ر ، وقد هنى النيب ألنه غر  هذه الشاة ، ال جيوز  يف بطنتك ما مثال : قال بع

 وهل هو حي أو ميت ، وقد يكون واحداً أو أكثر .أنثى ، 
  ز بيع لنب يف ضرع .وكذلك ال جيو 
 فيه ، ألن ، فال يصح لت : بعت عليك واحداً منهم مبائة، مثال : عندي عشرة عبيد ، فقوكذلك ال جيوز بيع عبد من عبيده
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 غرر ، ألن العبيد خيتلفون ، ومثل ذلك الغنم .
 ألمرين : و اْلهالة فهو حرامكل بيع يتضمن الغرر أ 

 بعاد الناس عن الشقاق والنزاع .إ والثاين :موال بالباطل ، كل األبعاد الناس عن أإ األمر األول :
  : (ت تبعاً ما ال يثبت اسستقالالً ويثب، ألن احلمل ثبت تبعاً )، فإن هذا جيوزي حاملل الشاة وهمحبيع يستثىن من ذلك . 

 الشرط الرابع : أن يكون الثمن معلوماا قدره .
 من .يف الثمن أو املث كان الغررُ   م / وسواء  

----------------------- 
  .أن يكون الثمن معلوماً قدره  : هذا الشرط الرابع

 .أي البد أن يكون معلوماً وهو املال ح بيع آبق ] الثمن [ ـ] املثمن [ تقدم أنه ال بد أن يكون معلوماً فال يص
  ، ن الرسول وهل هو حـال أو مؤجل ، أليشرتط أن يكون الثمن ) وهو املال ( معلوماً قدره  هنى عن بيع الغرر ، وإذا كان
 اع ، والثمن أحد العوضني ، فاْلهل به غرر كاْلهل باملبيع .لثمن جمهواًل حصل الغرر واخلدا

 مثال : لو قال اشرتيت منك هذه السلعة مبا يف جييب من الدراهم ، فهذا ال جيوز .
 مثن كثري أو قليل ساومة ، ألنه جمهول ، فقد يقف السعر على فال جيوز البيع مبا ينقطع به السعر ، وهو ما تقف عليه امل

 ل الغرر .فيحص
: أنه يصح البيع مبا ينقطع به السعر ، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ألن اإلنسان يطمئن  والقول الثاين

 ويقول : يل أسوة بالناس آخذه مبا يأخذ به غريي .
 يكون العاقد مالكاا للشيء أو مأذوناا فيه .الشرط اخلامس : أن 

 فيه .له أو مأذوناا  مالكاا للشيءِّ  العاقدُ  م / وأن يكونَ 
----------------------- 

 مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه .] البائع واملشرتي [ وأن يكون العاقد :  هذا الشرط اخلامس
 سيارة غريه ، فإن البيع ال يصح . ، فلو باع إنسانفال جيوز لإلنسان أن يبيع ملك غريه 

أبتاعـه من يسأله فقال : إنه يأتيين الرجل يسألين البيع ليس عندي فأبيعـه منه مث  حكيم بن حزام . ) أنه جاء إىل النيب حلديث 
  يف ملكك أو حتت تصرفك .ليس  ، أي ال تبع ما رواه أمحدع ما ليس عندك ( السوق . فقال : ال تب

ال حيل مال  ) قال  ميلك تصرف يف مال الغري ، والتصرف يف مال الغري حرام وظلم ومن أكل املال بالباطل وقد وألن بيع ما ال
 نفس منـه ( . مسلم إال بطيب امرئ

ه مقابل ذلك اململوك بدون وجـ ل املال فيأكل املال املدفوع يفغريه أدى ذلك إىل أن يستح ن مللكِ قلنا جبواز بيع اإلنساوألننا إذا 
 .حق
  قبل أن ميلكها ، فهذا ال جيوز ح ) كما يفعله بعض التجار يبيع السلعةعنده وقت العقد فإن البيع ال يصإذا كان املبيع ليس 

 ( .، وكذلك يفعله كثري من البنوك 
  ( أو مأذوناا له فيهقوله  ) لك .والوصي والويل والناظر ، ألن هؤالء األربعة هم الذين يقومون مقام املاكالوكيل 

 ) كأن يقول له : وكلتك تبيع سياريت ، يصح ( .أذن له بالتصرف يف حال احلياة وهو من  الوكيل :
 : هو الذي يتصرف عن اإلنسان بعد موته .الوصي 
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 : هو الذي يتوىل مال اليتيم .الويل 
 هو املسؤول عن الوقف .:  الناظر

 مسألة : بيـع الفضويل :
 ذنـه أو يشرتي له بغري إذنـه .هو الذي يبيـع ملك غريه بغري إ

وهذا مذهب الشافعي حلديث حكيم بن حزام السابق ، وألنه قد باع ما ليس عنده ، وباع ، : ال يصح تصرف الفضويل فقيل
ذا مذهب املالكية _ حلديث وه ،: يصح إذا أجازه صاحب احلق وقيلملك غريه وليس مالكاً للمعقود عليه وال مأذونًا له فيه ، 

أعطاه دينارًا يشرتي له به شاة فاشرتى له به شاتني فباع إحدامها بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له  أن النيب )  عروة .
، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها  ى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنيب وجه الداللة : أنه ملا اشرت رواه البخاري  بالربكة يف بيعه ( 

 تصرفه تصرفاً فضولياً  ( . أصبح يف هذه احلالة
 الشرط السادس : أن يكون العاقد جائز التصرف .

 م / وهو بالغ رشيد .
-------------- 

 و : احلر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ( .وه ).أن يكون العاقد جائز التصرف  هذا الشرط السادس :
ال يبيع وال يشرتي {  إال بإذن سيده ، ألن العبد ال ميلك ، فما يف يد العبد وز بيعه وال شراؤه } أي أنه فاململوك ال جي : احلر  

 ملك لسيده .
 فالصغري دون التمييز ال يصح بيعه باإلمجاع ألنه ال يتأتى منه القصد . :البالغ  

 وأما املميز دون البلوغ فمحل خالف بني العلماء على قولني :
 .لوليه أن يأذن له بالتصرف يف األشياء اليسرية ليتدرب وهذا القول هو الصحيح  : ال يصح ، لكنوقيل : يصح تصرفه ،  قيل

 ح بيعـه لعدم العقل الذي حيصل به الرتاضي والقصد .فاجملنون ال يص : العاقل 
 وهو الذي حيسن التصرف يف ماله ، وضده السفيه فال يصح تصرفه .: لرشيد ا 

ُهْم ُرْشداً فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواهَلُمْ ابْـ و  والدليل على هذا الشرط قوله تعاىل )  ( . تَـُلوا اْلَيَتاَمى َحىتَّ ِإَذا بـََلُغوا النِ َكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ
تَـُلوا اْلَيَتاَمىو )  هو ( هذا الشرط األول و  َحَّتَّ إَِّذا بـََلُغوا الن َِّكاحَ ( أي اختربوهم ، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه )  ابـْ

ُهْم ُرْشداا  ( علمتم ) فَإِّْن آَنْسُتمْ  البلوغ ) نـْ ( وأما قبل  فَاْدفـَُعوا إِّلَْيهِّْم َأْمَواهَلُمْ ( هذا الشرط الثاين ، والرشد حسن التصرف  )  مِّ
 .البلوغ وقبل الرشد ال يدفع إليهم أمواهلم 

 باب الربا
 م / ومن شروط البيع : أن ال يكون فيه ربا .

----------------------- 
 أي : ومن شروط البيع عدم الربا ، ألن الربا حرام بالكتاب والسنة واإلمجاع .

 ( . وأحل هللا البيع وحرم الرباقال تعاىل ) 
أي : يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو حيرمه بركة ماله فال ينتفع (  ميحق هللا الربا)  سبحانهقال وصرح هللا تعاىل بأنه ميحق الربا ف

 به .
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الَّذِّيَن  ) سبحانه قالوأخرب تعاىل بأن آكل الربا ال يقوم من قربه يوم القيامة إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ف
 . ( يَْأُكُلوَن الر ِّبا ال يـَُقوُموَن إِّالَّ َكَما يـَُقوُم الَّذِّي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن مَِّن اْلَمس ِّ 

.  )يَا أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوَذُروا َما بَقَِّي مَِّن الر ِّبا إِّْن ُكْنُتْم ُمْؤمِّنِّنيَ ا حمارب هلل فقال تعاىل وأخرب تعاىل أن املتعامل بالرب
َْرب  مَِّن اَّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ (  .فَإِّْن ََلْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِبِّ

 متفق عليه .( وبقات: .. وذكر منها .. أكل الربا)اجتنبوا السبع امل قال رسول هللا  وعن أيب هريرة قال:

 . رواه مسلمل : هم سواء ( ا وموِكَله وكاتبه وشاهديه ، وقاآكل الرب وعن جابر . قال ) لعن رسول هللا 
 .رم عت األمة على أن الربا حمأمج:  قال ابن قدامه

 لربا .ت بعد الشرك وعيد كما جاء يف ا: ومل يأ ل شيخ اإلسالم ابن تيميةقا
 : احلكمة من حترمي الربا 
 _ انتهاك حرمـة مال املسلم بأخذ الزائد من غري عوض .1
 ن الغين من أخذ أكثر من املثل أضر بالفقري .ك  _ اإلضرار بالفقري، ألن الغالب غىن املقرض وفقر املستقرض فلو مُ 2
 _ انقطاع املعروف واإلحسان الذي يف القرض .3
 . تعريف الربا 

 غة الزيادة .الربا : ل
 : مبادلة الربوي جبنسه ، أو تأخري القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات . واصطالحاا 

 : وهو ينقسم إىل قسمني 
 وهو الزيادة يف مبادلة مال ربوي مبال ربوي من جنسه . ربا الفضل :

 لوجود الزيادة يف أحد العوضني .،  كمبادلة صاع بر بصاعني من الرب
 مائة غرام من الذهب مبائة وعشرة وإن اختلفا يف اْلودة .أو مبادلة 

 وهو تأخري القبض عند مبادلة الربوي بالربوي سواء كان من جنسه أو من غري جنسه إذا احتدا يف العلة . : ربا النسيئة
 مثال : كرب برب أو بشعري بعد شهر ، أو رياالت برياالت بعد أسبوع .

 نسيئة عند مبادلة الربوي بربوي من جنسه مع تأخري القبض .وقد جيتمع ربا الفضل مع ربا ال
فهذا ربا الفضل ، ووجد التأخري  110بـ  100كمائة مبائة وعشرة بعد شهر . ] فهنا اْلنس واحد وهو الرياالت وجد التفاضل 

 إىل شهر فهذا ربا النسيئة .
 ربا القرض . ) سيذكره املصنف رمحه هللا فيما بعد ( .

بالشعري ،  ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعريُ  بالذهبِّ  ) الذهبُ  ة بن الصامت . قال: قال رسول هللا عن عبادم / 
بالتمر ، وامللح بامللح ، مثالا مبثالا وسواء بسواء ، يداا بيد ، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان  والتمرُ 

 . رواه مسلميداا بيد ( 
----------------------- 

 األموال الربوية ) أي اليت جيري فيها الربا ( .هذه هي 
أي ال يزيد أحدمها على ، ( أي يف الوزن ليس يف الصفة ثالا مبثل مِّ ) الذهب ، ب( أي بيع الذهب  الذهب بالذهبقوله ) 

املثل والنظري ، أي مثاًل مبثل ،  ( السواء : هو سواء سواءذهب ، ) جرام  100جرام ذهب بـ 100بر ، اع ـ، صاع بر بص اآلخر
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فإذا اختلفت هذه ) ومجَع مع ما قبله للتوكيد واملبالغة يف اإليضاح ) يدًا بيد ( أي : متقابضني يف مكان التبايع قبل أن يتفرقا 
  ، مية متساويًا ومتفاضاًل ، ال من حيث التقابض ] كصاع بر بصاعني شعريأي من حيث الك(  األصناف فبيعوا كيف شئتم

 . إذا كان يداا بيد ( ) وهو قوله طالق مقيد مبا بعده ،جرام من الذهب [ وهذا اإل 20جرام من الفضة ب  100أو 
 . فهذه األصناف الستة أمجع العلماء على جريـان الربا فيهـا 

 وهل جيري يف غريها ؟
 يف العلة . أكثر العلماء على أن الربا يتجاوز هذه األصناف الستة إىل غريها مما شاركها

 قاعدة الربا من حديث عبادة السابق :
 فال بد من شرطني : ذا بيع الربوي جبنسه مشاركاا له يف العلة( : إ 1قاعدة ) 

 املماثلة ) يف الوزن ( __ التقابض يف جملس العقد .
 مماثلة [ . –] ال بد من شرطني : تقابض مثال : ذهب بذهب 

 مماثلة [ . –ض ] ال بد من شرطني : تقابفضة بفضة  
  مماثلة [ . –] ال بد من شرطني : تقابض بر برب  

 . القبض فيشرتط شرط واحد وهو : بيع الربوي بغري جنسه لكنه مشارك له يف العلةإذا  ( 2قاعدة ) 
 ] ألن الذهب غري جنس الفضة لكنه مشارك له يف العلة كما سيأيت [ .. هب بفضة يشرتط شرط واحد التقابض مثال : ذ

 .[س الشعري لكنه مشارك له يف العلةألن التمر غري جن] .شرط واحد وهو التقابضب جيوز من الشعريصاع  100آصع من الرب بـ  10باع مثال :

( هذه رياالت وهذه دوالرات( لكن اختلفت يف اْلنس )وهي الثمنيةة )ا احتدا يف العل، فكالمهومثل : بيع الرياالت بالدوالرات
 ز بشرط التقابض .فإنه جيو 

 م إذا كان يداً بيد ( .لفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئت) فإذا اخت لقوله 
 التفاضل والتفرق . فإنه ال يشرتط شيء ، جيوز إذا بيع الربوي بغري جنسه وَل يكن مشاركاا له يف العلة (  3قاعدة ) 

 ، جيوز مطلقاً من غري شروط .مثال : ذهب بشعري 
 جيوز مطلقاً من غري شروط . فضة برب مثال :

 ، اختلف العلماء :، وهل جيري يف غريها مما هو مثلها اتفق العلماء على أن هذه األصناف الستة جيري فيها الربا كما سبق 

 : أن الربا مقصور على األصناف الستة ال يتعداها إىل غريها . القول األول
  . ، وهذا القول ضعيف .وقتادة والظاهرية واختاره الصنعاين سطاوو وهذا قول 

 : أنه يلحق هبا ما شاركها يف العلة ، وهذا مذهب مجاهري العلماء . القول الثاين
يقول ) الطعام بالطعام مثاًل مبثل ... ( ولفظ ) الطعام ( أعم من  هللا أنه مسع رسول هللا  واستدلوا حبديث معمر بن عبد

 األصناف األربعة املذكورة يف حديث عبادة .
استدلوا أيضًا باملعىن ، وذلك أن ما وافقها يف العلة جيب أن يأخذ حكمها ، مراعاة ملقصود الشارع يف التحرمي ، فما دام أن و 

العلة واضحة وموجودة يف غري هذه األصناف فليحكم باإلحلاق ، ألن الشرع ال يفرق بني متماثلني ، كما ال جيمع بني خمتلفني ، 
 باألشياء اليت ال يستغين عنها الناس عادة . االكتفاءعلى األصناف الستة من باب  قالوا : وقد اقتصر احلديث

 مث اختلف هؤالء يف علة التحرمي على أقوال :
 أن العلة يف الذهب والفضة مطلق الثمنية ، أي أهنما أمثان لألشياء ، وهذا قول املالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم . أرجحها :
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ري الربا يف كل ما اختذه الناس عملة وراج رواج النقدين ، مثل األوراق النقدية اآلن ، وعلى هذا فال جيوز بيع ) وعلى هذا : فيج
( ريااًل سعوديًا ورقًا ، وجيوز بيع بعضها ببعض من غري جنسها إذا كان يدًا بيد ، كما لو باع  16( ريااًل سعوديًا ورقًا بـ)  15

 لبنانية أو كويتية ، ألن العمالت الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها ورق نقد سعودي بلرية سورية أو
 وأما علة التحرمي يف األصناف األربعة فقد اختلف العلماء على أقوال :

 يلحق هبا كل مكيل ومطعوم ( . العلة هي الطعم مع الكيل . ) إذاً  : أن القول األول
 سالم ابن تيمية .ورجح هذا القول ابن قدامة واختاره شيخ اإل

اللحم وحنوها ، وال جيري يف ومكيل ، وكذلك : الذرة والدهن والعدس و وعلى هذا القول : األرز جيري فيه الربا ، ألنه مطعوم 
 ال يكال كالرمان والسفرجل والبيض واألترج والتفاح ، واألشنان مكيل لكنه غري مطعوم فال جيري فيه الربا . مطعوم

 األصناف األربعة املذكورة يف حديث عبادة مطعومة مكيلة ، فيلحق هبا كل ما كان كذلك .واستدل هؤالء بأن 
 دخار .أن العلة هي االقتيات واال القول الثاين :

أي كون الطعام قوتًا يقتات به الناس غالبًا ، ويدخره مدة من الزمن فال يفسد ، وعلى هذا القول فيجري الربا يف األرز والقمح 
 وها .والذرة وحن

 ذا مذهب مالك واختاره ابن القيم ، وهو الراجح وهللا أعلم .وه
 ؛؛وهللا أعلم  واستدل هؤالء حبديث عبادة ، قالوا : إن األصناف املذكورة يف حديث عبادة جيمعها وصف االقتيات واالدخار .

 أمثلة :
 سيارة بسيارتني : ال ربا .

 وال مدخراً .بيضة ببيضتني : ال ربا . ألهنا ليست قوتاً 
 التقابض ( . –فيه من شـرطني ) التماثل  رز ربوي فهـو قوت ويدخر ، فالبد، ألن األأرز بكيسني أرز : ربا 
 ثوب بثوبني : ال ربا .

 بربتقالتني : ال ربا ، ألنه ليس قوتاً . ةبرتقال
 جودة أحد اجلنسني ال تربر زيادة أحدمها على اآلخـر .مسألة مهمة : 

: أكل   استعمل رجاًل على خيرب ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول هللا  اخلدري وأيب هريرة . ) أن رسول هللا  عن أيب سعيد
: ال تفعل ، بع  يمر خيرب هكذا ، فقال : ال يا رسول هللا ، إنا لنأخـذ الصاع من هذا بالصاعني والثالثـة ، فقال رسول هللا 

 . متفق عليهـم جنيباً ( اْلْمع بالدراهم ، مث ابتـع بالدراه
 . الرديء(  عاجلمْ ( التمر الطيب ، )  اجلنيب)  

 .ع عليه اضالً ، وهذا أمر جمماْلنس جبيده متف رديءع ـواحلديث يدل على أنه ال جيوز بي : قال الشوكاين
  أرشد النيب  يستبدل التمر اْليد بالتمر  يف هذا احلديث إىل الطريقة السليمة البعيدة عن الربا ، اليت يسلكها من أراد أن

بدراهم ويشرتي بالدراهم يمراً جيداً ، وهـذه الطريقـة تتبع يف كل ربوي يراد استبداله بربوي  الرديء، وذلك بأن يبيع التمر  الرديء
 أحسن منه ، ألن اْلودة يف أحد اْلنسني ال تربر الزيادة إذا بيع أحدمها باآلخر ( .

 ربا :كيفية التوبة من ال  مسألة :
 من الربا له حاالن :  التائب

َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم : أن يكون الربا يف ذمم الناس ومل يقبضه بعد ، فهنا يقتصر على رأس ماله وال يأخذه لقوله تعاىل )  احلالة األوىل
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 ( . ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ 
 أقسام : 3الربا فهذا على : أن يكون قد قبض  احلالة الثانية

 يف ملكه .يدخل : أن يقبضه معتقداً حله لكونه مما اختلف فيه ، فهذا ال شيء فيه ، فيملكه و  القسم األول
 أن يقبضه جاهالً فهنا حكمه حكم األول ، فال يلزمه إخراجه .القسم الثاين : 

 ملكه . ه عنوجيب عليه إخراجُ  أن يقبضه معتقداً حترميه ، فهذا ال يدخل يف ملكهالقسم الثالث : 
 لكن إن قلنا خيرجه من ملكه ، فهل نقول يرده إىل صاحبه الذي أخذه منه أو ال ؟ فيه تفصيل :

يار وان كان قد قبضه من صاحبه برضا واخت، وال رضا منه فهنا جيب رده إليه بغري اختيار صاحبه من صاحبه ن كان قد قبضه إ
 خيرجها صدقة ختلصاً منها . ، وإمنا ضض واملعوَّ وَ  العِ بني فال يرده عليه لئال جيمع له

 بالتفاضل . كالعلمِّ   بالتماثلِّ  م / واجلهلُ 
----------------------- 

 .املراد بالتماثل : التساوي فيما يشرتط فيه التساوي 
وي من جنسه وجنهل يماثلهما ( ، فإذا بعنا ربوي برببربربوي جبنسه . ) كذهب بذهب ، أو بر بيع إذا  يشرتط التساوي ؟مىت 
  بتفاضلهما ] يعين أنه حرام [ . كعلمنافهذا  

( كيلو من التمر . هذا ال جيوز ألن  30مثال : إنسان عنده كومة يمر فقال لشخص آخر ، أريد أن أبيع عليك هذه الكومة بـ) 
 هذه الصربة قد ُجِهل كيلها ، والقاعدة أن اْلهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .

 ( وقد تكون أقل ، وقد تكون أكثر . 30ن الكومة قد تكون ) أل
 عن بيعِّ املزابنة وهو شراء التمر بالتمر يف رؤوس النخل . متفق عليه . م / كما هنى النيب 

----------------------- 
 . تمر بالتمر يف رؤوس النخلوهو شراء ال، وعرفه بقوله : ، وهو الدفع الشديدذة من الزبن: بضم امليم ، وهي مأخو  املزابنة

 بنة :الدليل على حترمي املزا
َعْن اْلُمزَابـََنِة : َأْن يَِبيَع مَثََر َحائِِطِه ، إْن َكاَن خَنْاًل : بَِتْمر  َكْياًل .  نـََهى َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل 

 متفق عليه . َطَعام  . نـََهى َعْن َذِلَك ُكلِ ِه ( ِبيَعُه ِبَزبِيب  َكْياًل ، أَْو َكاَن َزْرعاً : أَْن يَِبيَعُه ِبَكْيل  َوِإْن َكاَن َكْرماً : َأْن يَ 
 بيع التمر على النخل بتمر جمذوذ ) بيع معلوم مبجهول من جنسه ( .املزابنة هي :  

 (  بتمر يف الزنبيل ، فهذا ال جيوز .: أن يبيع رطباً على رؤوس النخل ) وهو ال يعلم كيله  مثال
: رجل عنده شجر من األعناب ، وآخر عنده أكياس من الزبيب ، فقال أحدمها لآلخر : نتبايع هذه األشجار من  مثال آخر

 األعناب هبذه األكياس من الزبيب ، فهذا ال جيوز .
 : مظنة الربا لعدم التساوي . احلكمة من النهي 

 ط فيه التساوي ، والتساوي هنا معدوم .ألن بيع يمر بتمر يشرت  -أ 

 ألنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة املقدار ، لكن أشجار العنب غري معلومة املقدار .
 حصول الغرر به ، وكل ما حصل به غرر فهو غري صحيح . -ب 
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 رواه مسلم .ه يشرتي به خبرصهاعندَ  ، وال مثنَ ، للمحتاج إىل الرطب، فيما دون مخسة أوسقهام / ورخص يف بيع العرايا خبرصِّ 

----------------------- 
 بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل . وهيبيع العرايا :  من املزابنة ىنيستث

حت الشريعة د ولكنه فقري ليس عنده دراهم ، فأباأن يكون عند شخص يمر من العام املاضي جاف ، وجاء التمر اْلدي: صورهتا 
 يشرتي هبذا التمر الذي عنده رطباً . هلذا الشخص أن

  ، وبيع التمر بالتمر يشرتط فيه من املعلوم أن بيع الرطب بالتمر ) وهو املزابنة ( ال جيوز ، ألن الرطب ينقص إذا جف
 والتساوي هنا معدوم . والتقابض ،  –التساوي  : شرطان

 : وصورهتالكن استثين من بيع املزابنة العرايا ، 
رص خنالت فيقول : هذا الرطب الذي عليها إذا يبس جييء منه ثالثة أوسق من التمر مثاًل ، ويتقابضان يف اجمللس أن خيرص اخلا

 ، فيسلم املشرتي التمر ، ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة .
 290 كيال يأيت  ن كانة إذا جفت إه النخلهذ النخل فيقول : أتوقع أن يجيء اخلارص إىل، ف) اخلرص : خيرص اذا كان يمرًا 

 خيرص الرطب إذا كان يمراً ( . –صاع 
  يا من املزابنة :اوالدليل على استثناء العر 

 .(نـََها ُرطَباً اً ، يَْأُكُلو خِبَْرِصَها يَمْر )َوِلُمْسِلم   (َأْن يَِبيَعَها خِبَْرِصَها :ِلَصاِحِب اْلَعرِيَّةِ  َرخَّصَ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ )  َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبت  
 . (مَخَْسِة أَْوُسق   ق  أَْو ُدونَ ـرَايَا يف مَخَْسِة أَْوسُ ـَرخََّص يف بـَْيِع اْلعَ   َأنَّ َرُسوَل  اَّللَِّ )  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة و 
 لكن الصحيح ، ال جيوز  :  وقالوخالف أبو حنيفة عرايا ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، جواز بيع الهذه األحاديث  فأفادت

 مذهب اْلمهور .
 شرتط العلماء حلل العرايا شروطاً :ا 

 : أن تباع النخلة خبرصها ، وال بد أن يكون من عامل به .  الشرط األول
 فال جيوز أن يأيت أي أحد من الناس ، ال بد أن يكون اخلارص خبرياً .

 وهذه هلا أحوال :: أن يكون فيما دون مخسة أوسق ،  الشرط الثاين
 : الزيادة على مخسة أوسق ، ال جيوز بال خالف . أوالا 
 : أقل من مخسة أوسق ، جيوز . ثانياا 
 هذه فيها خالف :: يف مخسة أوسق ،  ثالثاا 
 : ال جيوز . قيل

 :  قالواوهذا مذهب احلنابلة ، والشافعية ، ورجحه ابن املنذر . 
 فيها ، واألصل املنع . األصل أن بيع التمر  بالرطب حرام ، وتبقى اخلمسة مشكوكاً 

 : جيوز . وقيل
 صاعاً [ . 300صاعاً =  60] الوسق  عماًل برواية الشك ) مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق ( .

 والراجح األول .
 أن يكون املشرتي حمتاجاً إىل الرطب ، فإن مل يكن حمتاجاً فإهنا ال جتوز . الشرط الثالث :

 ا مل حيتج للرطب فال جيوز البيع .فإذ ألن بيع العرايا رخص فيه للحاجة ،
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 أن ال يكون عنده دراهم . الشرط الرابع :
 له العرايا . ألنه يستطيع أن يشرتي من السوق . فإذا كان عنده دراهم فال جتوز

 : التقابض بني الطرفني . اخلامسالشرط 
 ألن األصل يف بيع التمر بالتمر أنه ال بد من شرطني : التساوي والتقابض .
 فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه ، ويبقى التقابض على األصل مل يرخص فيه .

 بعض أنواع البيوع احملرمة .
 شرعاا . على حمرم   العقدُ  م / ومن الشروط : أن ال يقعَ 

----------------------- 
غريه ، وهذا الشرط يعرب ذاته ، أو حمرم لحمرم ل، إما أي : من شروط البيع أن ال يقع العقد على حمرم شرعًا ، واحملرم شرعًا أنواع 

 .أن تكون العني مباحة النفع من غري حاجة عنه الفقهاء بقوهلم : 
 : احملرم لعينه كما قال املصنف رمحه هللا  

 عن بيع اخلمر وامليتة واألصنام . متفق عليه . م / كما هنى النيب 
----------------------- 

ة ، فال جيوز بيع اخلمر وال ـوهذه العني ليست مبباحالعني مباحة تكون أن  ألن من شروط العقد ،د عليها ـفهذه ال جيوز العق
 األصنام وال امليتة ، ويدخل يف ذلك كل حمرم كبيع الكالب ، وآالت اللهو ال جيوز بيعها ، وآالت التصوير . 

) إنَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع  اخْلَْمِر َواْلَمْيَتِة َواخْلِْنزِيِر يـَُقوُل َعاَم اْلَفْتِح  وَل اَّللَِّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما أَنَُّه مسََِع َرسُ 
 ( متفق عليه . َواأَلْصَنامِ 

 اخلنزير ياة بدون ذكاة شرعية .: بفتح امليم ، وهي ما زالت عنه احل امليتة: كل ما أسكر العقل ، ومسيت مخراً ألهنا ختمر العقل ، أي تغطيه . اخلمر
 : مجع صنم ، وهو ما كان منحوتاً على شكل صورة . األصنام: حيوان جنس قبيح الشكل .

  حترمي بيع اخلمر ، وهذا باإلمجاع ، وكذلك شرهبا واقتنائها ، وقد حكى غري واحد من العلماء اإلمجاع على حترمي بيعها كابن
 املنذر والنووي .

يف اخلمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشارهبا ، وحاملها ، واحملمولة إليه ، وساقيها  عن رسول هللا عن أنس قال  ) ل
 رواه أبو داود وبائعها ، وآكل مثنها ، واملشرتي هلا ، واملشرتاة له ( . 

 ملا تسببه من العداوة والبغضاء ، وألهنا مفسدة للعقل .احلكمة من حترميها : 
  جبميع أجزائها ، وهذا باإلمجاع كما حكاه ابن املنذر ، فامليتة حيرم أكلها ، وحيرم أيضاً بيعها .حترمي بيع امليتة 
  امليتة : كل ما مات من غري ذكاة شرعية ، مثل ما مات حتف أنفه كشاة سقطت من جبل فماتت ، ما ذكي ذكاة شرعية

ميتة ، الن املذكي ليس أهال من ال يصلي ، فهذه ح ولكن كان املذكي غري أهل أو فقد شرط من شروط الذكاة مثل : من ذب
 وتعترب ميتة .بغري تسمية ، فإهنا ال حتل  كى جموسي ، أو فقد شـرط : مثل ذكى، وكذا لو ذ  للذكاة

 هور ماؤه احلل ميتته ( .ـملا سئل عن البحر : ) هو الط ميتة السمك ، واْلراد . فقد قال  يستثىن من ذلك :
 ديث: ) أحلت لنا ميتتان : السمك واْلراد ( وهذا موقوف على ابن عمر ، وهو األصح ، وله حكم الرفع.واْلراد ملا يف احل

 ألهنا طعام خبيث مضر بالبدن:  واحلكمة من حترميها . 
 . وهو كل ما عبد من دون هللا ( . حترمي بيع األصنام ( 
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 منافاة لإلسالم من بيع امليتة واخلنزير  .:  حترمي بيع األصنام أعظم حترمياً وإمثاً وأشد  قال ابن القيم
 ألنه ذريعة للشرك ومفسدة لألديان .:  احلكمة من حترميها 
  ، أمجع أهل العلم على أن بيع اخلنزير وشراؤه حمرم .قال ابن املنذر : حترمي بيع اخلنزير 

 رة والباطنة .: وأما حترمي بيع اخلنزير ، فيتناول مجلته ، ومجيع أجزائه الظاه وقال ابن القيم
 : واخلنزير أشد حترمياً من امليتة  . وقال

 ألن فيه مضار كبرية ، وهو ينقل أمراضاً ْلسم اإلنسان ، وأيضاً له تأثري سيء على العفة والغرية على األعراض .
شرائه  املسلم والشراء على على بيعِّ  عن البيعِّ  املسلم ، كما هنى النيب  م / وإما ملا يرتتب عليه من قطيعةِّ 

 . متفق عليه .والنجش 
----------------------- 

، لكن حرمت من ت لذاهتا، ألهنا يف األصل مباحةاحملرمات ليست حمرما ، وهذهرمة : بيع املسلم على بيع أخيهمن البيوع احمل
 أجل ما تسببه من قطيعة املسلم والتحاسد والعداوة والنزاع بني الناس .

 يع :األدلة على حترمي هذا الب
  متفق عليه) ال يبيع الرجل على بيع أخيـه .. (  أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  حديث

 ) ال يبع بعضكم على بيع بعض ( رواه مسلم . وعن ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 خيه ( رواه مسلم .قال ) املؤمن أخو املؤمن ، فال حيل للمؤمن أن يبتاع على بيع أ وعن عقبة بن عامر أن رسول هللا 

 مثاله :
 .(10، أو يقول أعطيك أحسن منها بـ)(9: أعطيك مثلها بـ)( مث يأتيـه آخر ويقول10أن يشرتي شخص من إنسان سلعة بـ)

 ومثل البيع الشراء :
(  ،  100مرو بـ) ( ، فذهبت إىل زيد وقلت له : أنت بعت بيتك على ع 100مثال : علمُت أن زيداً باع على عمرو بيته بـ) 

 ( . 120أنا سأعطيك ) 
 : د والتبـاغض .حصول التحاس احلكمة من النهي 
 : العقد ال يصح 

 .ألن النهي عائد إىل العقد نفسه ) وهذا مذهب احلنابلة واختـاره ابن حزم وابن تيمية ( 
  قول الرسول  وأمافيه قوالن للعلماء ، أرجحها أنه ال جيوز ، ؟ جيوز البيع على بيع الكافر  هل  ( ال يبع املسلم على بيع

 إمنا هـو بنـاء على األغلـب .املسلم ( 
 قول له : أنا أعطيك السلعة بأقل ( .) مثال : اشرتى مسلم من كافر سلعة ، فال جيوز أن يذهب البائع املسلم وي

 النجش :
 .هو أن يزيد يف السلعة وهو ال يريد شراءها من البيوع احملرمة : النجش ، و

 وهو حرام .
قَاَل ) ال تـََلقَّْوا الرُّْكَباَن ، َوال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعض  . َوال تـََناَجُشوا . َوال يَِبْع  : أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ   َأيب ُهَريـْرََة  حلديث

 ... ( متفق عليه .َحاِضٌر لَِباد  



 16 

 متفق عليه .  عن النجش ( هنى رسول هللا وحلديث ابن عمر  ) 
 : ما هدف الناجش ؟ ثانياا 

 أن ينفع البائع . -1
 أن يضر املشرتي . -2
 أو األمرين مجيعاً . -3
 أو جمرد العبث . -4

 : لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء . ثالثاا 
 ألن املنهي عنه هو الفعل ال العقد .

 زاد الثمن عن العادة . : من وقع عليه النجش فإن له اخليار إذا رابعاا 
 ، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد .) الفسخ ( اخليار بني : أن يرد السلعة ويأخذ الثمن 

 علماء : يستثىن من ذلك مسألتان :مسألة : قال ال
تباع ملن يدفع األكثر ، وهو : وهي أن يعرض البائع سلعته يف السوق ، ويتزايد املشرتون فيها ، ف: مسألة املزايدة  املسألة األوىل

 املعروف بـ) بيع املزاد العلين ( ) احلراج ( .
 ألن السلعة معروضة للزيادة ، وألن البائع مل يركن ملشرت  معني .

( وتقول  100ت ، وال يذكرون السعر ، تأيت شركة تقول عندي سيارات ب ) ااقصة : كأن تقول مؤسسة نريد عشر سيار نبيع امل
 . 90فس السيارات نشركة ثانية 

 ألن أصل الشركة ملا نزلت املناقصة تريد أقل ما يكون من األسعار .
 م / ومن ذلك : 
----------------------- 

 أي مما حرم لعارض .:  ومن ذلك
 بني ذي الرحم يف الرقيق . عن التفريقِّ  ه يُ هنم / 

----------------------- 
 ، كالتفريق بني الوالدة وولدها . الرحم وولدها أي مما حيرم من البيع التفريق بني ذي

 ها فر ق هللا بني أحبِته يوم القيامة ( رواه أمحد .وولدَ  يقول ) من فرق بني والدة   حلديث أيب أيوب . قال : مسعت رسول هللا  
مها ، وأن األرقاء ال يفرق بينهم ، بل فهذا احلديث يدل على حترمي التفريق بني الوالدة وولدها يف البيع ، وحنوه كاهلبة والقسمة وغري 

 يباعون مجيعاً أو يبقون مجيعاً ، حرصاً على بقاء الرحم والتعاطف بينهما .
 ويبع ولدها الصغري على شخص آخر . كأن يبيع األم على شخص ،

 . قوله ) يف الرقيق ( ألنه من املعلوم أن احلر ال جيوز بيعه ، وإمنا الذي جيوز بيعه هو الرقيق 

 ملا ورد أن سلمة بن ريقه عن أمه، وهذا مذهب الشافعيالبالغ الذي يكتفي بنفسه جيوز تف ، وأماا احلكم خاص بالصغريذه ،
 األكوع ) أتى أبا بكر بامرأة وابنتها ، فنف له أبو بكر ابنتها ... ( رواه مسلم .

 ر ، فإن املرأة تزوج ابنتها .وألن الولد بعد البلوغ يصري مستقاًل بنفسه ، والعادة التفريق بني األحرا
 لشخص آخر . االبنأن تباع األم لشخص ، ويباع ( عاماً ، فإنه جيوز  17ا ابن عمره ) ـفلو كانت األم معهمثال : 
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، أو السالح للفتنة ، وز والبيض للقماراملعصية مبا اشرتاه ، كاشرتاء اجل م / ومن ذلك : إذا كان املشرتي تعلم منه أنه يفعلُ 
 قطاع الطريق .وعلى 

----------------------- 
 ومن ذلك : أي البيع احملرم لعارض .

وز بيعها ، لكن إن كنَت تعلم أن هذا الشخص املشرتي سوف جي –البيض ، واْلوز ، والسالح  –األصل أن هذه األشياء 
 يستعمل هذه األشياء باملعصية ، فإن البيع ال جيوز .

 دوان ( .رب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعنوا على اللقوله تعاىل ) وتعاو 
 دوان .ألنه إعانة على اإلمث والع

 ل به إىل حمرم فهو حرام ( .فكل ما يتوص) 
 ( . فهو حرام  هذا البيع يدخل حتت قاعدة ) كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل حمرم 
 ز ، وكذلك إذا كان يغلب على ظنك أنه يستعمله يف تعلم أنه يستعمله يف املعصية فال جيو  قوله ) أن تعلم .. ( فإن كنت

 احلرام فال جيوز .
 

 . كيف أعلم أنه يريد هذه األشياء للمعصية ؟ اْلواب : إما بقرينة احلال ، وإما بقرينة املقال 
اء ألجل قرينة احلال : جاء شخص يشرتي جوز ، وهو معروف وأصدقاؤه يتعاطون القمار ، فهنا يغلب على الظن أنه يريد الشر 

 القمار .
 هذا الشخص سوف يستعمل هذا السالح شخص عرف للتعرض للناس يف الطرق ، فجاء يريد شراء سالح ، فقرينة احلال أن

 باإلضرار باملسلمني .
يريد أن يشرتي سالحًا فال الذي يكون بني املسلمني ( فجاء شخص من هؤالء الذين يتقاتلون  وكذلك لو وقع قتال فتنة ) وهو

 البيع عليه . جيوز
  ال يصـح بيع عصري على من يتخذه مخراً .كذلك 

 ومثله قرينة املقال : وهي قليلة لكن قد توجد .
 . أما مع الشك فاألصل اْلواز 

منه ، فإذا أتى سيُده بالسوق فهو  عن تلقي اجلََلب فقال : ال تلقوا اجلَلب ، فمن تلقي فاشرتىَ  م / وهنيه 
 باخليار . رواه مسلم .

----------------------- 
 حديث ) ال تلقوا اْللب ... ( ليستدل به على بيع حمرم وهو تلقي اْللب ) وهو تلقي الركبان ( . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 : املراد هبم القادمون من السفر بالسلع لبيعها يف أسواق البلد . الركبان 
 واألقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق . تلقي اْللب : استقبال القادمني الذين حيملون البضائع

 يث دليل على النهي عن تلقي القادمني لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إىل السوق .احلد 
 ... ( متفق عليه .ال تـََلقَّْوا الرُّْكَباَن )  حلديث ابن عباس . قال : قال 
 وللحديث الذي ذكره املصنف .

 ليه مجهور العلماء ، ألن األصل يف النهي التحرمي .نهي للتحرمي وعال هذا 
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 : احلكمة من النهي 
 ألن فيه ضرراً على الركبان ، وعلى أهل البلد .

، فيشرتي منه سعارن صاحب السلعة ال يعرف األألأما الركبان فإن املتلقي هلم سيأخذ السلعة بثمن أقل من مثن السوق ، 
 اخليار للبائع ال ألهل السوق . تريرة الذي ذكره املصنف حيث أثباملشرتي برخص ، ويؤيد هذا حديث أيب ه

 . “سبب التحرمي إزالة الضرر عن اْلالب وصيانته عن اخلديعة”:  قال النووي
راؤه سبب لرفع األسعار ، خبالف ما لو هبطوا هبا ـوأما أهل البلد فإن من تلقى هؤالء فسوف يشرتي منهم برخص ، ويكون ش

 سوف حيصل منهم تنشيط ألهل البلد ورمبا نزلت األسعار مع كثرة ما جلب .األسواق ، فإنه 
 اختلف العلماء على قولني هل البيع صحيح أم فاسد ؟ : 

 : البيع صحيح . القول األول
 الشوكاين .و احلافظ ابن حجر وهذا مذهب اْلمهور ورجحه 

 . (اخليار ... فمن تلقاه فاشرتى منه فإذا أتى سيده السوق فهو ب )  لقوله 
 اخليار للسيد فرع عن صحة البيع ، ولو كان فاسداً مل جيعل للبائع اخليار . قالوا : ثبوت

 .، وهذا ال يقتضي الفسادبالركبان، وهو اإلضرار يعود إىل أمر خارج عن املنهي عنه، وإمنا ن النهي ال يرجع إىل نفس العقدوأل
 : أن البيع فاسد . القول الثاين
 . “وقال به بعض املالكية وبعض احلنابلة”:  اينقال الشوك

 ألنه بيع منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد .
 والراجح األول .

 . إذا قدم الراكب السوق ، وعلم أنه قد غنب ، فله اخليار 
 رواه مسلم .  (ال تلقوا اْللب ، فمن تلقى فاشرتى منه فإذا أتى سيده السوق فهو باخليار  ):  لقوله 

 : املراد به البائع اْلالب للسلعة [ . يدهس] 
 م / قال : من غشنا فليس منا .

----------------------- 
) من غشنا فليس منا ( رواه مسلم ، وجاء يف رواية ) من غش  حديث أيب هريرة قال : قال  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 سلمني .فليس مين ( وهذا اللفظ أعم ، ألن لفظ ) من غشنا ( معشر امل
هو كتم عيب املبيع . واملراد بالعيب كل وصف وهو املشرب الكِدر ، واملراد به عند الفقهاء : الغش : لغة مأخوذ من الَغَشش 

 يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه مل يأخذه بذلك الثمن الذي بذله .
 . مثال : كأن يكون يف السلعة عيب فيكتمها البائع وال خيرب به ، وهذا غش

  احلديث دليل على حترمي الغش يف البيع والشراء ، وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي هللا ، وأن ينصح يف
 املعاملة ، وأن حيذر اخليانة والغش ، وأن يبني عيب السلعة وحيرم كتمه .

َرِة َطَعام  فََأْدَخَل يََدُه ِفيَها فـََناَلتْ  َمرَّ  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : َعْن َأىِب ُهرَيـَْرةَ وقد ثبت يف احلديث  ا َهَذا يَا مَ »َأَصاِبُعُه بـََلاًل فـََقاَل  َعَلى ُصبـْ
 سلم رواه م .«فـََلْيَس ِمىنِ  يـَرَاُه النَّاُس َمْن َغشَّ  يْ أََفالَ َجَعْلَتُه فـَْوَق الطََّعاِم كَ ». قَاَل السََّماُء يَا َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل َأَصابـَْتهُ « َصاِحَب الطََّعامِ 

 عن البائع واملشرتي ) فإن صدقا وبي نا بورك هلما يف بيعهما ، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما ( . وقد قال 



 19 

 الشراء .يث وجوب الصدق والبيان يف البيع و ففي هذا احلد
 : أي فيما يصفان السلعة به من الصفات املرغوبة . فالصدق

 يما يصفان به السلعة من الصفات املكروهة .: أي ف والبيان
 : لو باع شخص سيارة وقال : هذه السيارة جديدة ونظيفة ، ومدحها مبا ليس فيها ، فهذا كذب . مثال
 : وإذا باع السيارة وفيها عيب ومل خيربه بالعيب ، فهذا كتم ومل يبني  . مثال

 سبب حملق بركة البيع .الصدق والبيان سبب حللول الربكة ، والكذب والكتمان ف
  : مسألة الرباءة من العيب 

 اشرتط البائع الرباءة من مجيع العيوب على أقوال : إذااختلف العلماء 
: أن هذا الشرط ال ينفع والبيع معه صحيح وهذا  وقيل: يربأ البائع ويسقط املشرتي من خيار العيب وهذا قول احلنفية ،  فقيل

 مذهب املالكية واحلنابلة .
 ما اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وهو أن البائع يربأ إال أن يكون علم العيب فكتمه . –يف هذه املسألة  – حالراجو 

: والصحيح يف مسألة البيع بشرط الرباءة من كل عيب والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم أن  قال شيخ اإلسالم
 يب فال رد للمشرتي .عالبائع إذا مل يكن علم بذلك ال

هللا بن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط الرباءة  : والصحيح يف هذه املسألة ما جاء عن الصحابة ، فإن عبد وقال ابن القيم
بثمامنائة درهم ، فأصاب به زيد عيباً ، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله ، فرتافعا إىل عثمان ، فقال عثمان ال بن عمر : حتلف 

نك مل تعلم هبذا العيب ؟ فقال : ال ، فرده عليه ، فباعه ابن عمر بألف ومخسمائة درهم ، ذكره اإلمام أمحد وغريه ، وهذا أ
 اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط الرباءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب مل ينفعه شرط الرباءة .

منها نقداا ،  مبائة إىل أجل ، مث يشرتيها من مشرتيها بأقلَّ  سلعةا  عليه بالعينة : بأن يبيعَ  التحيلُ  -أ الربا الصريح : م / ومثلُ 
 أو بالعكس .

----------------------- 
مثل أن يكون حمتاج إىل دراهم فال جيد من يقرضه ، فيقوم ويشرتي من شخص : مسألة العينة وهي  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 مؤجل ، مث يبيعها على صاحبها الذي اشرتاها منه بثمن أقل منه نقداً . سلعة بثمن
 . مسيت بذلك ألن البائع رجع إليه عني ماله 

 وقد اختلف العلماء يف حكمها على قولني :
 : أهنا جائزة . القول األول

 وهذا مذهب الشافعي .
 ع ( .َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـيْ  ) لعموم قوله تعاىل

 : أهنا حرام . القول الثاين
 وهذا مذهب مجاهري العلماء من احلنفية واملالكية واحلنابلة .

ب البقر وتركتم اْلهاد سلط هللا عليكم ذاًل ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذنا)  لقوله 
 رواه أبو داود .

 ول هو الراجح .، وهذا القكما قال املصنف وألهنا حيلة على الربا  
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  ( أي أن البائع يشرتيها من مشرتيها ، فمفهومه : أنه لو اشرتاها من غريه جاز . يشرتيها من مشرتيهاقوله ) 
ألف أقساط ( مث قام هذا املشرتي وباعها على شخص آخر ،  50سيارة من تاجر بثمن مؤجل ) مثاًل  مثال : إنسان اشرتى

 ، ألن به يزول احملذور . ا من هذا الشخص اآلخريهفيجوز للبائع ) وهو التاجر ( أن يشرت 
  ( مفهومه أنه لو اشرتاها بأكثر أو مبثل سعرها جاز ، وهو لن يشرتي مبثل سعرها أو أكثر إال إذا كانت  بأقل منهاقوله )

 السلع قد زادت .
 بينهما وسيلة اليت هي السيارة . سائل الربا ، حيث باع دراهم حالة بدراهم مؤجلةفاحملذور يف العينة : أهنا وسيلة من و 

 ألن األصل يف  -على القول الراجح  -( فهذه مسألة التورق وهي جائزة غري التاجرإذا باعها على واحد ثالث )  أما
 املعامالت احلل .

 م / أو بالعكس .
------------- 

 رتاها بأكثر منه مؤجل .مث يشرتيها ممن اش 100ـعكس مسألة العينة : أن يبيع السلعة نقداً ب
 ( ألف مؤجلة ) عكس مسألة العينة ( . 100( ألف نقداً ، مث اشرتيته منك )  80ك بييت ) مثاله : بعت

 مؤجلة . 70ألف ( نقداً ، مث يأيت البائع ويشرتي هذه السيارة  50: أن يشرتي شخص سيارة بـ) آخر مثال 
 أم ال ؟وقد اختلف العلماء يف هذه الصورة هل هي جائزة 

 : اْلواز إذا مل تكن حيلة . القول األول
 قالوا : ألن األصل حل البيع ، وحرمت العينة بالنص ، وألنه ليس فيها حمذور شرعي .

 مواطأة واتفاق بينهما .هذا مل يكن  إذاواختار هذا املوفق ابن قدامة 
 ول احلنفية واحلنابلة .وهو ق : إهنا حرام . وهو ما اختاره املصنف رمحه هللا ، القول الثاين

 ربا .ألن املقصود باملنع هو سد ذريعة ال
 م / أو التحيل على قلبِّ الدْين .

----------------------- 
 من أشد أنواع الربا ، وهو ربا اْلاهلية .وهذا 

وإال زاد هذا يف األجل  أن الرجل يكون له على الرجل املال املؤجل فإذا حل األجل قال له : أتقضي أم تريب فإن وفاه مثاله :
  . وزاد هذا يف املال فيتضاعف املال واألصل واحد

 أو يقول املدين : أخ ر عين ديين وأزيدك على مالك ، فيفعالن ذلك .
 ( .  لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الر ِبا َأْضَعافاً ُمَضاَعَفًة َواتَـُّقوا اَّللََّ شد الربا ، لقوله تعاىل )وهذا من أ

: قال أهل التفسري : هذه اآليات نزلت يف ربا اْلاهلية ، قال سعيد بن جبري : كان الرجل يكون له على الرجل  قال ابن اجلوزي
 املال ، فإذا حل األجل ، فيقول أخ ر عين وأزيدك على مالك ، فتلك األضعاف املضاعفة .

كان ربا اْلاهلية أن يكون للرجل على الرجل احلق إىل أجل، فإذا حلَّ احلق قال لغرميه: أتقضي    ـ:وقال زيد بن أسلم ـ رمحه هللا
 أم تريب؟

 .فإن قضاه أخذه وإال زاده يف حقه وأخَّر عنه األجل
 وهذا النوع من الربا جممع على حترميه بل إنه معلوم من دين اإلسالم بالضرورة.
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 .والسرقة الزناهذا الربا جممع على حترميه وبطالنه، وحترميه معلوم من دين اإلسالم كما يعلم حترمي :  رمحه هللا إلمام ابن القيمقال ا 
   ظاهره اإلباحة ، واحليل حرام لقوله  احليلة : التوصل إىل أمر حمرم بفعل  اليهود فتستحلوا حمارم ما ارتكبت ) ال ترتكبوا

 وع استهزاء باهلل تعاىل .وألن املتحيل فيه ن( احليل  هللا بأدىن
 [ فقد ارتكب مفسدتني :إما بإسقاط واجب أو فعل حمرم كل من حتيل الرتكاب حمرم ] 

 مفسدة فعل احملرم . الثانية :. مفسدة التحايل :  األوىل
 قلب الدين كما سبق . [ فعل حمرم يفطر ، ] أن إسقاط واجب : سافر من أجل 

  ، وهو ليس عنده رصيد ويعطون فرتة جمانية هبا) فيزا ( ويسحب االئتمانية  البطاقاتيف وهذا ما تفعله بعض البنوك اآلن 
ًً ، فإذا سدد يف هذه املدة مل 45)  السماح  احتسبوا عليه فوائد ربوية ، ، فإذا تأخر عن السداد ربوية   حيتسبوا عليه فوائد( يومَا

 هذا نفس ربا اْلاهلية .
بأن يقرضه ويشرتط االنتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضاا ، فكل قرض جر م / أو التحيل على الربا بقرض ، 

 نفعاا فهو ربا .
----------------------- 

 .ويشرتط االنتفاع بشيء  شخصاً ماالً  يقرضأن هو  ربا القرض :
 مسي بذلك : الن فيه زيادة بدون مقابل وهي املنفعة .

 نه حرام .إذا شرط املقرض زيادة أو منفعة فإف 
 . “أمجعوا على أن املسلف إذا شرط على املستسلف زيادة أو هدية فأسلف يف ذلك أن أْخذه الزيادة على ذلك ربا”:  قال ابن املنذر

 . “وأما إذا كانت الزيادة مشروطـة فتحرم اتفاقـاً ”:  وقال الشوكاين
 .فاقاً وال قربـة . بل يكون بيعاً ورباً صرحياً ألن القرض عقد إرفاق وهو قربة ، فإذا أخذ عليه الزيادة مل يكن إر 

 . واملنفعـة قد تكون بدنية ، أو مالية ، أو عني 
 ألف لاير بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً .  أن يقول أقرضتك:  مثال البدنية

 .مثال املالية : أقرضتك ألف لاير بشرط أن تعطيين ساعتك 
 سكن بيتك يوم واحد .مثال عني : أقرضتك ألف لاير بشرط أن أ

، قال ابن حجر : يصح ، لكنه الأسامةرواه احلارث بن أيب  وقد ورد هذا مرفوعًا إىل النيب ، اكل قرض جر منفعة فهو رب  
 وإسناده سـاقط .

 ويدل لذلك : ، بل تعترب من حسن القضاء .انت الزيادة غري مشروطة فال بأس وأما إذا ك 
، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فإبل الصدقة ، فقدمت على النيب تسلف من رجل بكراً اس أن النيب أيب رافع )حديث 

 . رواه مسلم( ، فإن خري الناس أحسنهم قضاء: أعطه، فقالد فيها إال خياراً رباعياً مل أج !: يا رسول هللارافع فقال أبوفرجع إليه 
 .زمن ظهور رباعيته  ألهناة السابعـة ، ) خياراا رباعياا ( الرباعي ما دخل يف السنـ

قد جـرت العادة  ، وإن كانت قبل الوفاء فال جيوز إال أن تكونلمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائزإن أهدى املقرتض هدية ل)
جمازاته على  ى أنه مل يرد، ألن جريان العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة علفكان بينهما هتاد قبل االستقراض ،بينهما مبثل هذا

 .قرضه (
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 ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك . رواه اخلمسة . إذا جفَّ  عن بيع التمر والرطب ؟ فقال : أينقصُ  م / وسئل النيب 
----------------------- 

: ) سئل عن اشرتاء الرطب بالتمر ، فقال  حديث سعد بن أيب وقاص قال : مسعت رسول هللا  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 أينُقُص الرطُب إذا يِبس ؟ قالوا : نعم ، فنهي عن ذلك ( رواه اخلمسة .

  احلديث دليل على حترمي بيع أحد نوعي اْلنس باآلخر ، وأحدمها رطب واآلخر يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع
  حيصل التساوي .ص كثرياً ، فالخر قطعاً ، فإن الرطب إذا يبس نقالعنب بالزبيب ، ألن أحدمها أزيد من اآل

 النيب  قول  ) هذا السؤال ال يقصد منه املعرفة ، ألن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية ) أينقص الرطب إذا يبس
مستغنية عن االستكشاف ، ألن من املعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس ، لزوال الرطوبة املوجبة لزيادته وثقله ، وإمنا 

 ط احلكم ووجه العلة بتحرمي البيع ، وهذا حيصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي .بيان منا قصد النيب 
 م / وهنى عن بيع الُصربة من التمر ال يعلم مكيلها ، بالكيل املسمى بالتمر . رواه مسلم .

----------------------- 
َرِة من التمر ال يُعلُم مِكيُلها بالكيل املسى من  عن بيع جابر قال ) هنى رسول هللا حديث  –رمحه هللا  –ذكر املصنف  الصُّبـْ

اليت ال يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله ، ألن  –وهي الكومة  –التمر ( رواه مسلم ليستدل به على حترمي بيع الصربة من التمر 
ألن بيع التمر بالتمر يشرتط فيه الصربة جُيهل كيلها ومقدارها ، فالتساوي غري معلوم ، وذلك مظنة الزيادة ، فيكون ربا ، 

 التساوي وهذا غري متحقق هنا ، وهذا ربا .
 باب بيع األصول والثمار 

.) والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما  و الدار أو الشجراملراد هبا األرض أمجع أصل وهو ما يبىن عليه غريه ، و األصول : 
 الذي يتبع املشرتي منها ( .

 .(املسلمون على شروطهمهذا يتبعه وجب العمل به حلديث ) نأ -و املشرتيإن شرط البائع أ-وجب العمل به ناك شرط ن كان هإ
 شياء املتصلة دون املنفصلة يكن هناك شرط : فالبيع يشمل األن ملإ

 بواب والنوافذ .مل اْلدران واأليش: فبيع الدار 
 ف واملكيفات .كأواين الطبخ والرفو : املنفصلة  يشملوال 
 منفصلة ويشملها البيع . ألهنا املفاتيح ىنيستث 

 والثمار : املراد هبا مثر النخل أو التني أو العنب أو غريها .
 . متفق عليه .ا لِّْلَبائِّعِّ ، إالَّ َأْن َيْشرَتَِّط اْلُمْبَتاُع هتَ َمْن بَاَع ََنْالا َقْد أُب َِّرْت فـََثَمرُ :  م / قال 

----------------------- 
 [ املشرتي . املبتاع[ التأبري هو التلقيح ، وهو وضع طلع الفحل من النخل بني طلع اإلناث . ]  أبرت[ أي أصول النخل . ]  ] َنالا  
 . احلديث دليل على أن من اشرتى خناًل بعد التأبري فثمرهتا للبائع ، وهذا مذهب مجاهري العلماء 

 يدل على أن مثرة النخل املبيع يكون للبائع بعد التأبري ما مل يشرتطه املبتاع .حلديث الباب ، فهو صريح بذلك ، فهو 
 ( خنلة ، وهذا النخل فيه الطلع ، فالثمرة تكون للبائع . 100مثال : إنسان باع مزرعة فيها ) 

ا عماًل يصلحها ، تعلقت : ألن البائع عمل يف هذه الثمرة عماًل يصلحها ، ألن التأبري يصلح الثمرة ، فلما عمل فيه واحلكمة
 هبا وصار له تأثري فيها ، وبذلك جعلها الشارع له .
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 . أنه لو باعها قبل التأبري فثمرهتا للمشرتي ملفهوم احلديث 

 لو اشرتط املشرتي أن تكون له الثمرة بعد التأبري فإنه يصح ، لقوله : ) إال أن يشرتط املبتاع ( . أنه 

 ؟ ى رؤوس الشجر إىل وقت اجلذاذهل جيوز للبائع إبقاء الثمرة عل 

 : للبائع إبقاؤها إىل اْلذاذ . قيل
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 : جيب على البائع قطع مثرته من أصل املبيع يف احلال . وقيل
 وإليه ذهب احلنفية .

 . جواز الشروط يف البيع ، لكن بشرط أال ختالف الشريعة 

 متفق عليه هو باطل ، وإن كان مائة شرط ( . : ) كل شرط ليس يف كتاب هللا ف لقوله 
 . هذا احلكم يف هذا احلديث إمنا هو لعام واحد ، وأما السنوات القادمة فهي للمشرتي 

  ، أن من باع عبداً وقد جعل بني يديه مااًل يتصرف فيه ، فاملال للبائع إال أن يشرتطه املشرتي مع الصفقة ، أو يشرتط بعضه
 فيدخل مع املبيع .

 األشجار إذا كان مثره بادياا . م / وكذلك سائرُ 
----------------------- 

 اساً على النخل .يمثل التفاح والربتقال والتني والعنب والرمان ، ق
 املشرتي . الثمر يكون للبائع إال إذا اشرتطفكما لو باعه شجر برتقال أو عنب أو غريها 

 ( ملا كانت سا إذا كان مثره بادياا  قوله ). ئر األشجار ال تؤبر علق احلكم بظهور الثمر 
ها املبتاع ، وهذا ينزل منزلة ـظهر التني ( تكون الثمرة للبائع إال أن يشرتط –شجار بعد أن بدا الشجر ) ظهر التفاح باع األ إذا

 ر الشجرة مث باع األشجــار فإن الثمرة تكون للمشرتي .ـالتأبري ، أما إذا مل تظه
الظاهرة عند البيع  فإن كان حيصد مراراا فاألصول للمشرتي واجلزةُ إال مرةا واحدة ،  دُ الزرع الذي ال حيصَ  ظهرَ م / ومثُله إذا 

 .للبائع 

------------ 
 .نبت أي ظهر الزرع : إذا 

 الزرع إىل قسمني : –رمحه هللا  –قسم املؤلف 
 ( فإنه يكون للبائع إال أن يشرتطه املشرتي . القسم األول : زرع حيصد مرة واحدة . ) كالشعري والرب

، وهذا القياس ، وهي مثرة ظاهرة كالنخل املؤبر، ألن هذا الزرع هو مثرة األرض، ألنه ملكه استمر  عليهعلى البائع سقيهويكون 
 واضح جداً .

 علقت به .أرضاً هبا زرع ، وهذا الزرع قد نبت فإنه يكون للبائع ألن نفسه قد ت إنسانفإذا باع 
 والشعري كما سبق .واملراد بالزرع الذي تكون مثرته للبائع : الزرع الذي ال حيصد إال مرة واحدة مثل الرب 

 زرع حيصد مراراً ، فهنا األصول تكون للمشرتي واْلزة الظاهرة عند البيع للبائع .القسم الثاين : 
ر ، نقول اْلزة الظاهرة للبائع ، ألنه كالثمر املؤبر ، ربسيم ظهالو لكراث واكالعدس والربسيم والكراث والبقدونس والنعناع واْلرجري 

 فأعطي حكمه .
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 بيع الثمار قبل بدو صالحها
 . متفق عليه .َعْن بـَْيعِّ الثََّمَرةِّ َحَّتَّ يـَْبُدَو َصالُحَها . نـََهى اْلَبائَِّع َواْلُمْشرَتَِّي  رسول هللا نـََهى  م /

 ( . أو تصفار   ه ، ويف لفظ ) حَّت حتمار  َّت تذهب عاهتُ ها ؟ فقال : حوسئل عن صالحِّ 
----------------------- 

 هذا احلديث الذي فيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها ، وهذا النهي للتحرمي . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

  غرراً وخطراً ظاهراً يفضي ، ألن فيه  عرضة لآلفاتاحلكمة يف النهي قبل بدو صالحها : أنه يف بيع الثمرة قبل بدو صالحها
 إىل املفاسد الكثرية بني املسلمني من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغري بغري حق .

إذا باع قبل بدو الصالح وتعجل البيع فإنه ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إىل ما بعد الصالح والنضج فيكون يف ذلك  فالبائع
 خسارة عليه .

: ففي ذلك حفظ ملاله من الضياع واملخاطر والتغرير ، ألن الثمرة قد تتلف وتناهلا اآلفات قبل االنتفاع هبا فيذهب  شرتيوأما امل
 ماله ، فنهي عن ذلك حتصيناً لألموال من الضياع وحفظاً للحقوق ، وقطعاً للمخاصمات واملنازعات بني املتبايعني .

اع ، اهنا قبل بدو صالحها ال منفعة فيها للمشرتي فيكون البائع أكل مال أخيه ، أهنا قطع النز  :يف احلكمة من النهي فاخلالصة 
 قبل بدو الصالح معرضة لآلفات .

 : مىت يبدو صالحها : له عالمات 
 ذهاب عاهته ) اآلفة اليت تتلف الثمرة أو تعيبها ( . :عالمة األوىلال

 نخل ( .: أن حيمر أو يصفر ) هذا بالنسبة لل العالمة الثانية
 : فالعنب بلونه ويف رواية ) أن يتموه ( . غري النخل أما
 بقية الثمار فعالمة صالحها أن يطيب أكلها . أما

 وأما احلب حىت يشتد : واالشتداد معناه القوة والصالبة .
 قمح مل يسنبل ال جيوز بيعه .

 فقال رمحه هللا قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صالحه إىل أقسام ،  هل يستثىن شيء ؟  : 

 بيع الثمرة قبل بدو صالحها من ثالثة أقسام : ال خيلو 
هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى البائع  : أن يشرتيها بشرط التبقية ، فال يصح البيع إمجاعًا ، ألن النيب  أحدها

 واملشرتي ، والنهي يقتضي فساد املنهي عنه .
ط القطع يف احلال ، فيصح باإلمجاع ، ألن املنع إمنا كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة : أن يبيعها بشر  القسم الثاين

 عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صالحه .
 جازه أبو حنيفة.: أن يبيعها مطلقاً ، ومل يشرتط قطعاً وال تبقية ، فالبيع باطل ، وبه قال مالك والشافعي ، وأ القسم الثالث

أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها  :  ولنا أن النيب  مث قال مرجحاا رأي اجلمهور يف حكم هذا القسم األخري
 فيدخل فيه حمل النزاع .

  لو باع البستان مجيعاا: 

 : ال بد أن يكون اللون يف كل شجرة لوحدها . فقيل
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 ة ملونة لكنها صفقة واحدة صح البيع .: إذا بيع البستان وفيه خنلة واحد وقيل
 : إن كان النوع واحداً جاز وإال فال . وقيل
، ، صلح من النوع األول خنلةخنالت[ من كل نوع مخس ...، برحي، ، خالصسكريسة أنواع من الثمر ]: هناك مخ مثال

 األربع . فيكون صالحاً هلا ولألربعة اليت من نوعها سواء بيعت لوحدها أو مضمومة مع
 . إذا أفردت كل خنلة لوحدها بعقد ، فالواجب اعتبار كل خنلة لوحدها 

 ألنه صار كل خنلة هلا حكم خاص .
 اخلالصة : 

 إذا بيع كل خنلة لوحدها فالواجب اعتبار كل خنلة لوحدها . -أ 

 النوع الذي يف البستان.إذا بيع النخل مجيعاً صفقة واحدة ، فإنه إذا لون من كل نوع واحدة صار صالحاً هلا ولسائر  -ب 

 وهل يعترب صالحاً للنوع اآلخر إذا بيع صفقة واحدة ؟ -ج 

 املذهب يعتربون كل نوع على حدة .
 : إذا بدا صالح خنلة واحدة فإنه صالح ْلميع األنواع . وقيل

 وضع اجلوائح
أخيك بغري حق .  مالَ  ، مب تأخذُ  من أخيك مثراا فأصابته جائحة ، فال حيلُّ لك أن تأخَذ منه شيئاا  : لو بعتَ  م / وقال 

 رواه مسلم .
----------------------- 

جائحة ...... ( ليستدل  فإصابته) لو بعت من أخيك مثراً  حديث جابر قال : قال رسول هللا  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 به على مسألة عند الفقهاء تسمى : وْضع اْلوائح .

كل آفة ال صنع لآلدمي فيها ، فيدخل يف ذلك املطر الشديد ، واحلر والربد ، والريح ،  مجع جائحة وهي ::  اجلوائحتعريف 
 واْلراد ، والغبار املفسد وحنو ذلك من اآلفات السماوية .

 هذه العنب أو مطر مصحوباً بربد فأتلفه . خيه مثر عنب فقدر أنه جاء حر شديد فتلفنسان باع على أمثاهلا : إ
البائع .  شرتي قد دفع القيمة واشرتى الثمرة بعد بدو الصالح ، احلديث يدل على أهنا  تذهب من مالهذه جائحة ، وكان امل

 وال تذهب على املشرتي فريجع على البائع ويأخذ ماله .
 وجه االستدالل :

 صابتها جائحة .ى حل أخذ شيء من مشرتي الثمرة إذا أنف أن النيب  أوالا :
 رمة أخذ مال املشرتي بصيغة االستفهام اإلنكاري ، ووصفه بأنه غري حق .أك د ح أن النيب  ثانياا :
 أنه أمر أمراً صرحياً بوضع اْلوائح ، واألمر يقتضي الوجوب . ثالثاا :

 والقول بوضع اْلوائح هو قول مجاهري العلماء .
 . إذا كانت اآلفة بفعل اآلدمي فيطالب به اْلاين 
  الراجح .السرقة ال تعترب جائحة على القول 
 . ال فرق بني قليل اْلائحة وكثريها ، ألن األحاديث يف وضع اْلائحة عامة 
  فهو من ضمانه ال من  –مثاًل  –عن وقته املعتاد فأصابته جائحة مبطر  –مثاًل  –لو فرط املشرتي وتأخر يف جذاذ النخل
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 ضمان البائع ، لتفريطه برتك نقل الثمرة يف وقت نقلها مع قدرته .
  التلف بفعل آدمي فإن املشرتي بني اإلمضاء ومطالبة املتلف بالبدل ، وبني الفسخ ومطالبة البائع مبا دفعه .لو حصل 

 باب اخليار
  أو فسخه . البيع: هو طلب خري األمرين من إمضاء اخليار 

 ي .وهناك تعريف آخر : هو حق العاقد يف فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ  شرعي أو مبقتضى اتفاق عقد
 ( مثل العيب ، أو الغنب ، أو التدليس ، أو زيادة الناجش وحنوها . لظهور مسوغ شرعيقوله ) 

 إال بسبب من األسباب الشرعية .إذا وقع العقُد صار الزماا م / 
----------------------- 

ني ، وهذا خبالف العقد اْلائز فإنه جيوز ال ميكن فسخه إال برضا من الطرفو  أي : إذا وقع عقد البيع ، فإنه يكون الزمًا ثابتًا ،
 فسخه ولو بدون رضا أحد الطرفني .

  ثالثـة أقسام :من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إىل العقـود 
زوم : أي كل واحد منهما ال ميلك إال ل) معىن ال، واإلجارة ، والنكاح ، واملساقاة ، واملزارعة عقد الزم من الطرفني ، كالبيـع  أ_

 ( .الفسخ 
إال ( ن يفسخ ولو بدون رضا الطرف اآلخرلكل واحد من املتعاقدين أ يعين، واْلعالة )، مثل الوكالةجائز من الطرفني ب _ وعقد

 إذا تضمن ضرراً على الطرف اآلخر .
 ج _ وعقد جائز من طرف والزم من طرف كالرهـن .

 إال بسبب من األسباب الشرعية .م / 
----------------------- 

 ، ما ذكره املصنف رمحه هللا بقوله : األسباب اليت ال يلزم فيها البيع فمن
 خيار اجمللس

ُ  )  قال النيب  يار اجمللس .م / فمنها : خ ُهَما بِّاخلَِّيارِّ َما ََلْ يـَتَـَفرَّقَا وََكانَا مجِّيعاا ، َأْو ُُيَري ِّ نـْ د  مِّ إَذا تـََباَيَع الرَُّجالنِّ ، َفُكلُّ َواحِّ
 ( .لَِّك . فـََقْد َوَجَب اْلبَـْيُع مُهَا اآلَخَر . فـََتَبايـََعا َعَلى ذَ َأَحدُ 

----------------------- 
] اخليار هو طلب خري األمرين من إمضاء العقد أو فسخه . [ باخليار] أي البائع واملشرتي ، وأطلق عليهما ذلك من باب التغليب . [ البيعان]  

 ثبت البيع ، املراد باجمللس : جملس البيع  [  وجب البيع] لى القول الراجح .أي بأبداهنما ع [ ما َل يتفرقا
  جملس البيع ما داما يف هذا احلديث إثبات خيار اجمللس ) وهو اخليار الذي يثبت للمتعاقدين ما داما يف اجمللس ، أي

 جمتمعني (.

 . و مذهب أكثر أهل العلم: وه قال ابن قدامةوإىل هذا ذهب مجاهري العلماء ، كالشافعي وأمحد .
 ) البيعان باخليار ما مل يتفرقا ... ( . –رمحه هللا  –لحديث الذي ذكره املصنف ل

 وذهب اإلمام مالك ومجاعة إىل أنه ال خيار للمجلس ، بل يلزم العقد باإلجياب والقبول .
 وقد أجاب هؤالء عن حديث الباب بأجوبة كثرية كلها ضعيفة .

 وهذه األحاديث الصحيحة ترد على هؤالء ، وليس هلم عنها جواب صحيح . : ولذلك قال النووي
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 : ما مل يتفرقا ( أي بأبداهنما ويدل لذلك قوله ) ما مل يتفرقا وكانا مجيعاً ( فهذا يدل على أن التفرق باألبدان . املراد بقوله ( 

 :  املراد بالتفرق ، تفرق األقوال ، وهذا ضعيف  . قال بعض العلماء
 ط التفرق ، مل حيدد ، فريجع فيه إىل العرف ، والقاعدة : ] كل ما ورد مطلقًا يف لسان الشارع ، ومل حيدد ، فإنه يرجع ضاب

 إىل حتديده إىل العرف [ .

 أمثلة : 
 . إذا كانا يف بيت ، فبخروج أحدمها منه 
 . إذا كانا يف غرفة ، فبخروج أحدمها منها 

 احلكمة من خيار اجمللس : 

 كه زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار اجمللس .ن قبل أن ميلك الشيء تتعلق به نفسه تعلقاً كبرياً ، فإذا ملَ أن اإلنسا
 . يثبت البيع إذا تفرقا بأبداهنما بعد البيع 

 ما يف إذا أسقط املتبايعان خيار اجمللس بعد العقد ، أو شرطا أن ال خيار بينهما ، صح ولزم البيع مبجرد العقد ، ألن احلق هل
 خيار اجمللس وقد أسقطاه .

 إذاا يسقط خيار اجمللس :
 أسقطاه بعد ثبوته ] قلت أو  على أن ال خيار لك ، قال : قبلت [  100إن نفياه قبل ثبوته ] قلت أبيعك هذه الساعة بـ

نلزم البيع ونسقط اخليار بعتك هذه الساعة قال : قبلت ، ومها اآلن ما زاال يف اجمللس وكل واحد له اخليار ، فقلت له : دعنا 
 بيننا ، فوافق ، فهنا أسقطاه بعد ثبوته [ ، ألن اخليار هلما فيسقط بإسقاطه .

 . إن أسقط أحدمها بقي خيار اآلخر ، بأن قال : أسقطت خياري ، فإنه يبقى خيار اآلخر 

 . يثبت خيار اجمللس يف البيع ، واإلجارة 

دة سنة ، فما دمنا يف اجمللس فلكل واحد منا اخليار ، ألن اإلجارة كالبيع ، فهي عقد فإذا اتفقت أنا وأنت على أن أؤجرك بييت مل
 معاوضة .

 . حيرم ألحد املتبايعني أن يقوم خشية االستقالة 

 رواه أبو داود : ) وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ( .  لقوله 
  اد أن ال يقيله قام فمشى هني ة مث رجع إليه ؟ما اْلواب عن فعل ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجالً فأر 

 اجلواب :
 هذا اجتهاد منه ، مدفوع باحلديث املتقدم الذي ينهى عن ذلك . -أ 

 أو حيمل على أنه مل يبلغه اخلرب . -ب 

 خيار الشرط
إال ) املسلمون على شروطهم  ومنها : خيار الشرط : إذا شرط اخليار هلما أو ألحدمها مدة معلومة ، قال النيب م/ 

 شرطاا أحل حراماا أو حرم حالالا ( رواه أهل السنن .
----------------------- 

 ة .ا املتبايعان يف العقد مدة معلومة ولو طويلهو أن يشرتط: و أي ومن أنواع اخليار، خيار الشرط ( ومنها) 
 : ود ( .قوله تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعق عموم دليله 
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 . رواه أمحد) املسلمـون على شروطهـم (   -رمحه هللا  –ه املصنف واحلديث الذي ذكر 
 { أيـام . 5على أن لنا اخليـار ملدة }  هذه سياريتمثاله : بعتك 

  احلكمة من هذا اخليار : املشاورة والتجربة والنظر والفحص وتقليب السلعة يف تلك املدة هل هي صاحلة أو ال ، فاملشرتي قد
يشرتط اخليار ألنه قد يكون حمتاجاً للسلعة فيبيع األرض مثاًل على خيار  ي هل تناسبه أم ال ؟ وكذلك البائعر يشرتيها لكنه ال يد

 . عنهاثالثة أيام أو أربعة أو أكثر ، فرمبا تظهر حاجته إليها وعدم استغنائه 
 لو كانت جمهولة مل تصح .فة ال بد أن تكون املدة معلومف) مدة معلومة (  قوله

 زاع .هذا فيه جهالة وحيصل فيـه نـ، هذا ال جيوز اً أن يل اخليار حىت أشرتي بيت بعتك بييت علىمثال : 
 ، وهذا هو املذهب وهذا القول الصحيح ،  يصح خيار الشرط ولو كانت املدة طويلة ما دامت املدة معلومة. 

ملحقة بالعقد فكان تقديرها إىل العاقدين   وألن هذه املدة املشرتطة مدة) املسلمون على شروطهم (  لعموم قول الرسول 
كاألجل ، وألن احلاجة إىل النظر والرتوي قد ال يكفيها ثالثة أيام أو قريبًا منها ، ألن من السلع ما حيتاج فيه العاقد إىل الرتوي 

 واملشاورة أكثر من ثالثة أيام ، السيما يف العقارات والبساتني والصفقات الكبرية .
أن املدة ثالثة أيام لكن يزيد عليها قلياًل بقدر احلاجة كيومني وحنوها ، وال تزيد عند أيب حنيفة والشافعي على  وعند املالكية
 ثالث ليال .

 اهإذا أسقطو  ، إذا مضت مدة اخليار  : يبطل خيار الشرط . 
شرط ، فإن اء الا على إلغقاتف ام{ أي 5{ أيام ، وبعد مضي }  10دة } ما تبايعا على أن يكون اخليار ملمثال : إذا قدر أهن

 رط ألن احلق هلما .وز ويسقط الشهذا جي
 . النماء املنفصل واملتصل زمن اخليار للمشرتي 

 النماء املنفصل } أي من املبيع { للمشرتي .
 { أيام ، اللنب مناء منفصل ، فهو للمشرتي . 7ار } سان شاة واشرتط هذا املشرتي اخليمثال : باع إن

 ه .على القول الراجح ألنه حصل بسببماء املتصل للمشرتي وكذلك الن
قال البائع رجعت عن بيع دة ، فة والقراءة يف هذه املر ، فعلمته الكتاب{ أشه 6دة } مثال : اشرتيت عبدًا واشرتطت اخليار مل

، اءة والكتابةو ال يعرف القر قيمته وه د وتقدرالعبذ البائـع { فيأخصلتقد زادت قيمتـه والكتابـة مناء مالعبد اآلن يكتب و د }العب
 رق بني القيمتني للمشرتي .فذه الزيادة ، واله وهو متصف هبوقيمت
 ر لكن يستثىن من ذلك املبيع يستلزم سقوط حق اآلخألن تصرف أحدمها  يف ،ن اخليارال جيوز تصرف أحدمها يف املبيع زمـ: 

 ق .إذا أذن صاحب احل
 ة .طل خياره وينتقل امللك إىل الورثفإنه ال يب إذا مات أحدمها زمن اخليار 

 خيار الغنب
 م / ومنها : إذا غنب غبناا ُيرج عن العادة ، إما بنجش ، أو تلقي اجللب أو غريمها .

----------------------- 
 ار .احلالة لـه اخلي ففي هذه، ع غبناً خيرج عن العادة املبي أن يغنب يف أنواع اخليار ، خيار الغنب ، وهوومنها : أي ومن 

 . ال بد أن يكون الغنب خيرج عن العادة 
 . قيده بعضهم باخلمس وبعضهم بالثلث والصحيح أنه راجـع للعـرف 
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  رمحه هللا  –ذكرها املصنف يثبت اخليار بالغنب حباالت- : 
 الغنب بزيادة الناجش .األوىل : 

 ) سبق تعريفه ( .
 { بسبب النجش . 15{ ووصلت }  10بب النجش هي تساوي } مثال : رجل اشرتى سلعـة وزاد مثنها بس

 رم .فللمشرتي اخليار ، ألنـه زيد عليـه على وجه حم
 ( .الركبان اْللب ) تلقي الثانية : 

 ) سبق البحث فيه ( .
 ار .ؤالء إن غبنوا فلهم اخليه، أن يتلقاهم ويشرتي منهم وأنه ال جيوز 

 خيار التدليس
: بأن يدلس البائع على املشرتي ما يزيد به الثمن ، كتصرية اللنب يف ضرع هبيمة األنعام ، قال ومنها : خيار التدليس م/ 
  : َيَـَها َأْمس َرْيِّ النََّظَرْينِّ ، بـَْعَد َأْن حَيُْلبَـَها . َوإِّْن َرضِّ َتاَعَها فـَُهَو خبِّ َطَها َردََّها َوصَ ال ُتَصرُّوا اْلَغَنَم . َوَمْن ابـْ اعاا َكَها ، َوإِّْن َسخِّ

 . (ُهَو بِّاخلَِّيارِّ َثالثَاا  )َويفِّ َلْفظ  متفق عليه ،  مِّْن مَتْر  (
----------------------- 

 .(ر املبيع بصورة أحسن مما هي عليهأو إظها)هو عدم إخراج الشيء على حقيقته ، و، خيار التدليسومن أنواع اخليار (ومنها ) 
 له صورتان :

o وهذا من باب الزيادة يف الثمن ( . كتسويد شعر اْلارية ه .ل مما كان عليأن يظهر الشيء على وجه أكم (. 
o ان العيب فله عالقة باخليار املتقدم ( .ـ) وهذا من باب كتم ه عيب .ه كامل وفيـوجر الشيء على أو أن يظه 
 . الفرق بينه وبني العيب : أن العيب وجود صفة نقص ، وأما التدليس فوات صفة كمال 

 أمثلة :
 أهنا كثرية اللنب .فيظن لرياها من يشرتيها ، وهو حبس اللنب يف الضرع ومن التدليس : تصرية هبيمة األنعام 

 ) ال تصروا الغنم .... ( . قد ذكر املصنف حديث أيب هريرة يف قوله و 
عن ذلك ألن ذلك غش  يب وكانوا جيمعون لبنها يف ضرعها ليظن من رآها أهنا كثرية اللنب ، فيشرتيها بزيادة ، فنهاهم الن

 وخداع وتدليس وإيذاء للحيوان .
 الرواية أعم . يف رواية ) من غش فليس مين ( وهذهو  (من غشنا فليس من ا  ) قال وقد 
  من اشرتاها بعد التصرية فهو باخليار ثالثة أيام إذا علم بالتصرية .أن 

 اخليار بني أمرين :
o . أن ميسكها بال أرش 
o  إىل البائع وصاعاً من يمر .وإن شاء ردها 

 . مقابل هذه احللبة اليت احتلبها ( . يردها ويرد معها صاعاً من يمر ( 
 . (وصاعاً من يمر  )وهذا مذهب الشافعي وأمحد ، لوروده يف احلديث : 

 ذكر التمر ألنه كان غالب قوت احلجاز . ، والنيب : يرد صاعاً من قوت البلد  وقال مالك
 .والراجح األول 



 30 

 . واملصراة قد تكون من البقر أو اإلبل أو الغنم ، واْلميع ميكن تصريته 
  عوض عن اللنب الذي كان يف ضرعها ، ولذلك لو علم أهنا مصراة قبل أن حيلبها فإنه يردها وال شيء معها ، ألن هذا التمر

غنمًا مصراة فاحتلَبها فإن رضيَـَها  قال ) من اشرتى الصاع وجب مقابل هذا اللنب ، ولذلك جاء عند البخاري أن النيب 
 أمسكها ، وإن سِخَطها ففيها حلبتها صاع من يمر ( فجعل الصاع مقابل احللبة 

  قدر النيب . بالصاع ، مع أن اللنب قد يكون كثرياً ، وقد يكون قلياًل قطعاً للنزاع 
  ألنه يكون اك ا للمشرتي اخليار بني الرد أو اإلمسفهن،  أهنا شابـةا كتسويد شعر اْلارية ليظن من رآه:  أمثلة التسويدومن ،

 أضاف صفة كمالية لكن ال وجود هلا يف األصل يف هذا املبيع . 
 خيار العيب

 .م / وإذا اشرتى معيباا َل يعلم عيَبه فله اخليار ، بني ردهِّ وإمساكهِّ 
----------------------- 

 . ) وقيل ما عده التجار املعتربون يف عرفهم منقصاً ( .ما ينقص قيمة املبيع   هوهنا خيار العيب ، و  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 عإما اإلمساك ، أو الرد على البائار :رتي باخليإذا علم بالعيب بعد البيع فاملش . 

 مثال : اشرتى إنسان سيارة ، فوجد فيها عيباً ، فنقول أنت باخليار : إما أن يمسكها أو تردها .
 أو قيمة هذا العيب وهو قسط ما بني قيمته صحيحاً ومعيباً ( .ب ط ما بني قيمـة الصحة والعيو قسرش : هاأل ( . 

ثالثة  يمة العيبمثال : اشرتيت سيارة بعشرة آالف ، فوجدت فيها عيبًا ، فصارت قيمتها بالعيب سبعة آالف لاير ، فيصري ق
 آالف لاير وهذا هو األرش .

  ( ظاهره أنه لو أمسكها فإنه ميسكها من غري أرش  هبني ردهِّ وإمساكِّ )  –رمحه هللا  –وقول املصنف. 
 وقد اختلف العلماء يف هذ املسألة :

 .: أن له األرش إن أمسك السلعة  القول األول
 وهذا املذهب .

 السليمة هلا مثن .قالوا : إن الثمن يف مقابل املبيع عيناً وصفة ، ولذلك العني الرديئة هلا مثن ، والعني 
 : أنه ال أرش ، فال جيرب البائع على دفع األرش إذا أمسك املشرتي . القول الثاين

 وهذا ما مشى عليه املصنف هنا ، وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 ألن األرش معاوضة جديدة ال جيرب عليها البائع إال باختياره ورضاه .

ًً بالعيب وكتمه () عا : التفصيل : إن كان البائع مدلساً  القول الثالث ان ال يعلم فإن املشرتي يثبت له األرش ، وأما إذا ك ملُا
وهذا القول هو م أن املشرتي سوف يطالبه بالنقص ، ن البائع دخل يف هذا العقد على بينة ، ألنه يعلبالعيب فال أرش ، أل

 الراجح .
  ( مفهومه أنه لو علم فال خيار له ، ألنه دخل عل َل يعلم عيَبهقوله ) بصرية من األمر ورضي بالعيب .ى 
 لو اختلف البائع واملشرتي فيمن حدث عنده العيب ؟ 

مثال : لو اشرتى سيارة ، وبعدما ذهب هبا رجع وقال : السيارة فيها عيب ، فقال البائع : العيب حدث عندك ؟ وقال املشرتي 
 بل العيب من عندك ؟

 ( .مثالً هو عرج )  مث ادعى املشرتي أن به عيباً  مثاله : باعه عبداً 
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 اختلف العلماء :
 : القول قول املشرتي . القول األول

 الن األصل عدم قبض اْلزء الفائت بالعيب .
 وهذا املذهب

 . أن القول قول البائع القول الثاين :
 ( .فالقول قول البائع وليس بينهما بينة ، ) إذا اختلفا املتبايعان قال  حلديث ابن مسعود أن النيب 

 صل السالمة .ن األأ
 . ت ببينة (نكر ( ) فاملدعي هنا املشرتي فليأي واليمني على من أعقال ) البينة على املد أن النيب 

 أن دعوى املشرتي وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ واألصل عدم الفسخ .
 وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وهو الراجح .

 .فإن تعذر ردُه تعني أرُشه  م /
----------------------- 

 فهنا يتعني األرش .أي ، فإن تعذر رد املبيع 
مثال : اشرتى سيارة ، مث احرتقت هذه السيارة ، مث تبني له بعد ذلك أن هذه السيارة اليت احرتقت كانت معيبة ) كما لو اخربه 

 يارة قد احرتقت ، فله األرش لتعذر الرد .شخص بأهنا مصدومة ( فان للمشرتي على البائع األرش ، وليس له الرد ، ألن الس
 يار اختالف املتبايعني يف الثمنخ

 منهما الفسخ . حتالفا ، ولكل   م / وإذا اختلفا يف الثمنِّ 
----------------------- 
 ) يف قدر مثن املبيع ( يعني يف الثمن تباهو خيار اختالف امل –رمحه هللا  –ما ذكره املصنف 

(  120ك بـ) بعتها علي( لاير ، فقال البائع : أنا  100ه الساعة منك ، فلما جئت ألنقده الثمن ، أعطيته ) مثال : اشرتيت هذ
 ( فمن القول قوله ؟  120( والبائع يقول بعتها بـ)  100املشرتي يقول اشرتيتها بـ) لاير ، و 

 يقول املصنف : حتالفا ؟ ملاذا ؟ 
مني البائع ألن القاعدة يف األميان أنه يبدأ بيمني أقوى املتداعيني ، وأقوامها البائع ألن وكيفية احللف : نص الفقهاء أنه يبدأ بي

 املبيع يرد عليه .
(  100بالنفي ألن األصل يف اليمني أهنا للنفي ، حيلف فيقول وهللا ما بعت الكتاب بـ )  لف البائع بالنفي واإلثبات ، يبدأحي

( مث يفسخ العقد إذا  100( وهللا لقد اشرتيته بـ)  120ملشرتي وهللا ما اشرتيت الكتاب بـ) ( مث يقول ا 120وهللا لقد بعته بـ) 
 سيارة للبائع والثمن للمشرتي .لمل يرض بقول صاحبه ، فرتد ا

 هذا هو املشهور من املذهب . -رمحه هللا  –وما ذكره املصنف 
 .هذا احلديث هبذا اللفظ ال أصل لهعة قائمة وال بينة ألحدمها حتالفا( إذا اختلف املتبايعان والسل) واستدلوا مبا روي عن النيب 

 – 100وينكر أن القيمة  120وقالوا : ألن كال منهما مدع  ومنكر ، والقاعدة أن اليمني على املنكر ، البائع يدعي أن القيمة 
 قد .، فهنا يتحالفا ويفسخ الع 120وينكر أن القيمة  100ن القيمة واملشرتي يدعي أ

ائع فذاك وإال فسخ البيع من غري بينة وال يعين إذا رضي املشرتي بقول الب، أو يرتادان البيع ): أن القول قول البائع القول الثاين يف املسألة
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 ( .شيء
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .

 رواه أبوداود وأمحد  .(، أو يرتادان، فالقول قول البائعنهما بينـةوليس بي إذا اختلف املتبايعان) : قال قالحلديث ابن مسعود 
 والن البائع مل يرض بإخراج هذا املبيع عن ملكه إال هبذا الثمن ، فكيف جنربه على قبول ما هو أقل .

 ( لاير ،  500، فأعطاه ) لو اشرتى شاة ، فماتت ، مث جاء لينقد البائع املبلغ   قدر الثمن والسلعة تالفة ) كماوإذا اختلفا يف
 لاير . 600فقال البائع : ال ، أنا بعتها عليك : 

،  120وهذا هو الصحيح ، ألن املشرتي معه األصل . ) البائع يقول بعتها : القول قول املشرتي وقيل ، يتحالفان فقيل : 
، والذي ينكر الزيادة هو (  20ئد وهو ) ( واختلفوا يف الزا 100، فهم إذًا اتفقوا على )  100واملشرتي يقول اشرتيتها : 

املشرتي ، والقول قول املنكر مع ميينه ) وهذه قاعدة : أن القول قول املنكر مع ميينه ( ، وهناك قاعدة ثانية ) أن القول قول 
 الغارم مع ميينه ( والغارم هنا هو املشرتي .

 باب اإلقالة
 ه ( رواه أبوداود وابن ماجه .عثرتَ ه أقال هللا ) من أقال مسلماا بيعتَ  م / وقال 

----------------------- 
 .ه صاحب ههي أن يرضى أحد املتبايعني بفسخ العقد إذا طلباإلقالة : 

بائع وطلبت منه أن أرجع لل ا ، أحببت أن أرد السيارة ، فرجعتهتأخذ وبعدما( ألف ،  20مثال : اشرتيُت منك سيارة بـ) 
 ، فوافق البائع .عطيين ما دفعت السيارة وي

بيعته ) من أقال مسلمًا  قال : قال رسول هللا  الذي ذكره املصنف ، –أيب هريرة ، حلديث ة سن للمقيل ) البائع (  حكمها
 . رواه أبوداوده (  عثرتأقال هللا

 } عثرته { أي غفر هللا زلته وخطيئته .  ة ( ... أقال هللا عثرتـه يوم القياموعند ابن ماجه ) 
 ن ذلك من اإلحسان وهللا يقول ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( .وأل

 د .هي فسخ ال عقد جدي
 ة .خ من حني اإلقالابتاً ، ويكون الفسد األول يكون ثومعىن الفسخ : أن العق

 ه .شرتي ، وما حصل من عيب يكون عليد يكون للمحصل من مناء بني اإلقالة والعقذا فما وعلى ه
 أنا ت إليه وقلت، فجئدمت على الشراء، بعد يومني تناشرتيت من أمحد بيته بنصف مليون :؟ مثالبعوض هل تصح اإلقالة :

، ، إال أن تعطيين عشرة آالفد اإلقالة، فالبيع مت وال أري( الوهو أمحد، فقال البائع )، أريد فسخ البيع، أقلينتندمت على الشراء
 اختلف العلماء على قولني : 

 أن اإلقالة ال جتوز بعوض . قول األول :ال
 وهذا مذهب احلنابلة .

 يعني مبا كان له ، فلم جتز الزيادة على الثمن .املتباارتفع بفسخه رجع كل من  إذاألن العقد 
 أهنا جتوز بعوض . القول الثاين :

 قول روي عن أمحد .الوهذا 
 ، فإن هذا العوض مبثابة الصلح بينهما .وهذا األقرب ، وذلك ألن اإلقالة ملا كانت فسخاً للعقد 
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 باب السلم
تلف هبا الثمن ، وذكر أجله ، وأعطاه الثمن قبل يع صفاته اليت ُيمط بالصفة إذا ضبطه جبما ينضبِّ  يف كلِّ  م / يصح السلمُ 

اْلَمدِّيَنَة ، َوُهْم ُيْسلُِّفوَن يفِّ الث َِّمارِّ : السََّنَة   َقدَِّم َرُسوُل اَّللَِّّ  : َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعبَّاس  رضي هللا عنهما قَالَ التفرق ،  
 .  َأَجل  َمْعُلوم  َوالسََّنتَـنْيِّ َوالثَّالَث . فـََقاَل : َمْن َأْسَلَف يفِّ َشْيء  فـَْلُيْسلِّْف يفِّ َكْيل  َمْعُلوم  ، َوَوْزن  َمْعُلوم  ، إىَل 

----------------------- 
 وصوف يف الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض يف جملس العقد .: عقد على م والسلم : هو

بثمن مقبوض يف جملس ] ل .ـال بد أن يكون هناك تأجي [ مؤجل به العقد على معني ، فليس بسلم . ]  خرج [ عقد على موصوف]  
 ال بد أن يقبض الثمن كامالً يف جملس العقد . [ العقد
 . وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 ) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْين  ِإىَل َأَجل  ُمَسم ًى فَاْكُتُبوه ( . قال تعاىل
، اْلَمِديَنةَ   َقِدَم َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاس  رضي هللا عنهما قَالَ  -رمحه هللا-حديث الذي ذكره املصنف ل: فلوأما السنة

، إىَل َأَجل  ، َوَوْزن  َمْعُلوم  َمْعُلوم   : َمْن َأْسَلَف يف َشْيء  فـَْلُيْسِلْف يِف َكْيل  . فـََقالَ َة َوالسََّنتَـنْيِ َوالثَّالثَ : السَّنَ ْم ُيْسِلُفوَن يف الثِ َمارِ َوهُ 
 ( .َمْعُلوم  

 مما يوزن كالتوت .[ إذا كان  وزن معلوم[ أي إذا كان مما يكال كالتمر ]  يف كيل معلوم] 
 

 . “من أهل العلم على أن السلم جائز أمجع كل من حنفظ عنه”:  قال ابن املنذر
 . “واتفقوا على مشروعيته إال ما حكي عن ابن املسيب”:  وقال احلافظ يف الفتح

 كيلو من األرز .  100لاير ، على أن يعطيين بعد سنة  100: أن أعطي رجل  مثاله
 احلكمة منه  : 

 ل التوسعة ، ألن اإلنسان حيتاج إىل نقود وعنده يمر أو صنعة تتأخر ، فيحتاج إىل شراء أدوات لصنعته أو مثرته .من أج
فالزارع يبدأ زرعه يف شهر ربيع الثاين مثاًل ، وال حيصده إال يف شهر شعبان أو بعده ، ففي هذه املدة هو حباجة إىل دراهم لشراء 

قول له : أنا أشرتي منك برًا بأنقص من عندك دراهم لست حباجة إليها ، فت ، أو آالته ، وأنتالبذور أو نفقة عماله أو عياله 
قيمته ] مثاًل يساوي الصاع ريالني ، وأنت تقول : أشرتيه اآلن بريال [ فكل منكما انتفع ، فاألول احتاج املال وأخذه ، والثاين 

 اشرتاه رخيصاً .
 الشرط األول ، هذا كل ما ينضبط يصح فيه السلم ، هذا ضابط فقهي ، (  بالصفة ما ينضبطُ  يف كلِّ  يصح السلمُ )  قوله

 ر الوزن ، وفيما عدا ذلك باألوصاف .ففي املكيل مبقدار املكيل ويف املوزون مبقدا
سَلم إليه .ألن 

ُ
سِلم وامل

ُ
 ما ال ميكن ضبطه بالصفة يؤدي إىل التنازع واخلصام بني امل

كيلو من   100ريد أن اتفق معك على عقد سلم ، فأعطيك جة إىل نقود للقيام على مزرعيت وأنا أنا حبالو قال املزارع للتاجر : أ
حيدد موعد معني  والتمر إذا جاء وقته سلمه إليه ، ) ة آالف لاير ، فيسلم املبلغ اآلنالسكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشر 

 أو إىل موسم التمر ( .
عند التسليم ، فقد يقول التاجر : أنا ما أردت هذا ، ويقول املسلم ) املزارع ( هذا املوجود ،  والسبب : لئال يكون سبب نزاع

 فيحصل نزاع .
 سطل مثل هذا السطل . 100و ف إبريق مثل هذا اإلبريق ، ألأ أريدمثال : 
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  والصغر فال ميكن ضبطها  ختتلف بالكرب ، مثل الفواكه والربتقال ، ألهنافما ال ميكن ضبطه بالصفة فال يصح السلم فيه
 بالصفة .

  ( قوله ) ِّهذا الشرط الثاين ، البد أن يكون األجل معلوماً .وذِّْكر أجله 
 كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل حبسب االتفاق .يف احلديث ) إىل أجل معلوم (  لقوله 

إىل مقدم زيد ، فهذا ال جيوز ، ألن مقدم زيد فال يصح أن يكون جمهواًل . لو قال : أسلمت إليك مائة درهم مبائة صاع من الرب 
 غري معلوم .

 : واختلف العلماء لو قال : إىل اجلذاذ أو إىل احلصاد على قولني 
 : ال يصح . القول األول

 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي .
 قالوا : ألن ذلك خيتلف ويقرب ويبعد فال جيوز .

 .: أنه يصح  القول الثاين
 اختيار ابن تيمية .وهذا مذهب مالك و 

قالوا : إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف يف العادة ، ال يتفاوت فيه تفاوتًا كثريًا ، فأشبه إذا قال : إىل رأس السنة ، وهذا 
 القول هو الصحيح .

 رأس من  20مثال : أن أعطيك ألف لاير على أن تعطيين بعد سنة  ؟ اختلف العلماء يف اإلسالم يف احليوانات على قولني
 الغنم صفتها كذا وكذا .

 ال يصح السلم يف احليوان . القول األول :
 وهذا قول أصحاب الرأي .

 هنى عن السلم يف احليوان ( رواه احلاكم والدارقطين وهو ضعيف . حلديث ابن عباس ) أن النيب 
 وقالوا : ألن احليوان خيتلف اختالفاً متبايناً فال ميكن ضبطه .

 أنه يصح السلم يف احليوان . : القول الثاين
 ) مالك والشافعي وأمحد ( . وهذا قول مجهور العلماء .

استسلف من رجل بكرًا ، فقدمت إبل الصدقة ، فأمر  قالوا : قياسًا على القرض ، فقد روى مسلم عن أيب رافع ) أن النيب 
فيها إال خيارًا رباعيًا ، فقال : أعطوه ، فإن خري الناس إليه أبو رافع فقال : مل أجد  عأبا رافع أن يقضي الرجل َبكره ، فرج

 .أحسنهم قضاء ( 
 وهذا القول هو الصحيح .

 الشرط الثالث من شروط السلم ، وهو أن يكون الثمن مقبوضًا يف جملس العقد هذا الثمن قبل التفرق (  طاهُ ) وأعْ  قوله ، 
 وهذا موضع إمجاع بني العلماء .

  ... ( واإلسالف التقدمي ، مسي سلفاً ملا فيه من تقدمي رأس املال . شيء فليسلف) من أسلف يف  لقوله 
 يصري من بيع الدْين بالدْين . وألنه
 . فإذا تفرقا قبل قبضه بطل 
  أن يكون املسلم فيه عام الوجود . –رمحه هللا  –من الشروط اليت مل يذكرها املصنف 
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 . “ال نعلم فيه خالفاً ”:  ابن قدامةقال  
وذلك ألنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه ) أن القدرة على التسليم شرط ، وال يتحقق إال إذا كان عام  

 الوجود ( .
( لاير مبائة كيلو عنب حيل يف وسط الشتاء ، مل جيز ، ألن املسَلم فيه ال يوجد وقت حلول األجل ،  100مثال : لو أسلم إليه ) 

 ظ يف برادات صح ، لوجوده يف زماننا هذا ، ومثله السلم يف الرطب إىل وسط الشتاء .إال إذا أريد عنب حيف
 أنه ال يشرتط ، ألن النيب  –وهو قول أكثر العلماء  –يشرتط كون املسَلم فيه موجوداً حال السلم أم ال ؟ الصحيح  هل 

معلوم ........ ( ومل يذكر الوجود ، ولو كان  ني ، فقال : من أسلف فليسلف يف كيلتالسنة والسن قدم املدينة وهم يسلفون
 شرطاً لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتني .

 وألنه ليس وقت وجوب التسليم .
 ه هللا ( رواه البخاري .نه ، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفهللا ع ءها أدى) من أخَذ أموال الناس ِّ يريد أدا م / وقال 

----------------------- 
ن أخذها يريد ، ومهللا عنه ءها أدىمن أخَذ أموال الناسِ  يريد أدا) حديث أيب هريرة يف قوله  –رمحه هللا  –صنف ذكر امل

 ها أو إتالفها .ءيريد أدا( ليستدل به على جزاء من أخذ أموال الناس إتالفها أتلفه هللا
 رض ، أو البيع إىل أجل ، أو الشركة ، أو العارية ، هذا عام يف أخذ األموال عن طريق الق(  من أخَذ أموال الناس ِّ )  قوله

 أو أي معاملة من وجوه املعامالت األخرى .
 أخذه هلا كانت نيته الوفاء واألداء مما يرزقه هللا تعاىل . أي : عند(  هاءيريد أدا)  قوله 
 نه هللا يوسع رزقه ، ويسوق له من املال ما تأدية هللا عنه يشمل تيسريه تعاىل لقضائها يف الدنيا بأن يعيهللا عنه (  ) أدى قوله

 يقضي به ديَنه حلسن نيته ، ويشمل أداءها عنه يف اآلخرة بإرضائه غرميه مبا شاء هللا ، فإن فاته األول يف دار الدنيا مل يفته الثاين
 يف الدار اآلخرة حلسن نيته . –إن شاء هللا  –
 هلا مل تكن نيته الوفاء ، بل يريد إتالف ما أخذ على صاحبه ، وهو  أي : عند أخذه(  اومن أخذها يريد إتالفه)  قوله

 يشمل ما إذا إد ان وليس عنده نية الوفاء ، أو أخذها بال حاجة وإمنا يريد إتالفها على صاحبها .
 أموره ه وطيب عيشه وتضييق يف الدنيا بإتالف الشخص نفسه وإهالكه ، ويدخل فيه إتالف ماله وجاه(  أتلفه هللا)  قوله

 مطالبه . وتعسري
 احلديث فيه الرتغيب يف حسن النية عند االستدانة من الناس . 

 حاالت : وللمدين
نه يؤاخذ يوم القيامة ، ألنه ت ومل يوفه أو أعسر يف حياته ، فإ: إذا أخذ الدين بنية عدم الوفاء ، فإنه آمث سواء ما احلالة األوىل

الك مال املسلم بغري وجه حق ، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ، وقد قال هللا غري معذور باالستدانة ، وألنه قصد استه
َنُكْم بِاْلَباِطِل َوال تَْأُكُلوا أَْمَواتعاىل )  ... ( .َلُكْم بـَيـْ

ْن ِعْرِضِه أَْو ِمْن َشْيء  ، َمْن َكانْت ِعْنَده َمْظلَمٌة أَلِخيِه ، مِ  ) قال عن النَّيبِ   َأيب ُهرِيـْرََة  حديث ومما يدل على ذلك أيضاً 
 مْظلمِتِه ، وإْن ملَْ َيُكْن لَُه حَسَناٌت فـَْليَتَحلَّْلهِ مْنه اْليْوَم قـَْبَل َأْن ال يُكوَن ِديَناٌر وال ِدْرَهٌم ، إْن َكاَن لَُه َعمٌل َصاحٌل ُأِخَذ ِمْنُه ِبقْدرِ 

 البخاري  رواه (اِت صاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن سيِ ئَ 

ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّيِت َمْن  )َم لَُه َوال َمَتاَع . فقال َتْدُرون من اْلُمْفِلُس ؟ قاُلوا : اْلُمْفلُس ِفيَنا َمْن ال ِدْرهَ ) َ  وعنه . قال : قال 
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ا َوَأَكَل ماَل َهَذا، وسَفَك َدم هَذا ، َوَضَرَب هذا ، يَْأيت يـَْوَم اْلقيامِة ِبَصالة  َوِصَيام  وزََكاة  ، ويْأيت وَقْد َشَتَم هذا ، وقَذف هذَ 
َخطَايَاُهْم َفطُرَحْت عَلْيه ، مُثَّ فيُـْعَطى هَذا ِمْن حَسَناتِِه ، وَهذا ِمن حَسَناتِِه ، فَِإْن فَِنَيْت حسناته قـَْبَل َأْن يْقِضَي َما َعَلْيِه ، ُأِخَذ ِمْن 

 واه مسلم . ( طُرِح يف النَّارِ 
 رواه مسلم  (َحاء ِمَن الشَّاِة اْلَقْرنَاءلَتُـَؤدُّنَّ احْلُُقوَق ِإىَل أَْهِلَها يـَْوَم اْلقياَمِة َحىتَّ يـَُقاَد للشَّاِة اْْلَلْ )قال  َأن رسوَل اَّللَّ  يب هريرةوعن أَ 

منها  ، وأن من ظلم مسلمًا يف شيء، أو يف املال، أو يف العرض، سواء كانت يف النفسه األحاديث تبني عظمة حقوق الغريفهذ
 .خول النار كما نصت عليه األحاديث، وأن هذا األمر سبب عظيم لد، وأن هللا يقتص منه خلصمهفإنه مؤاخذ به يوم القيامة

دينه يوم الدين يف مباح وبنيته الوفاء ، فإن مات قبل الوفاء من غري تقصري منه ، فإن هللا يقضي عنه كان : إذا   احلالة الثانية
 القيامة ، فيعوض دائنيه فضاًل منه وتكرماً ، وأما املدين فال مؤاخذة عليه لعدم تقصريه أو تفريطه .

 ، ...يف الدنيا ، ومل يوَف عنههوكانت بنيته وفاء دين ...صري منه كأن يُعسر مثاًل من مات قبل الوفاء بغري تق” قال ابن حجر :
،  ، بل يتكفل هللا عنه لصاحب الدينحبيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين، واحلالة هذه يف اآلخرةالظاهر أنه ال تِبعة عليه 

 . “كما دل عليه حديث الباب
إن شاء  –ومن أَدان يف حق واجب لفاقة أو عسرة ، ومات ومل يرتك وفاء ، فإن هللا ال حيبسه عن اْلنة ” الرب : وقال ابن عبد

الراجع على  الفيءضًا أن يؤدي عنه دينه ، إما من مجلة الصدقات ، أو من سهم الغارمني ، أو من ألن على السلطان فر  –هللا 
 . “الفيءاملسلمني من صنوف 

 والضمان والكفالة باب الرهن
 م /وهذه وثائق باحلقوق الثابتة .

----------------------- 
نه ليضمن حقه ، فالرهن والضمان والكفالة عقود ليوثق أي هذه عقود توثقة ، ألن صاحب الدين حيتاج إىل توثيق حقه ودي

 ) تسمى عقود التوثيق ( .) وكذلك الكتابة والشهادة ( . صاحب الدين دينه .
 ماناً أو أطلب كفيالً .ص إىل أجل ، فأطلب رهناً ألضمن حقي ، أو أطلب ضمثال : كأن أبيع منزيل على شخ

 تيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها .بعني ميكن اس هو توثقة دين  تعريف الرهن : 
 فإذا كان الرهن أكثر من الدين فإنه ميكن استيفاء الدين من بعضهـا .

 ة فإنه ميكن استيفاء بعضه منها .إذا الدين أكثر من العني املرهونو 
 وإذا كان الدين بقدر العني فإنه ميكن استيفاؤه كله منها .

 ن قه فكذلك يوثق بالرهلقلب الدائن حفاظاً حل طمأنينةدين يوثق بالشهود ة الدين ، فكما أن التوثق : احلكمة منه. 
 : والرهن جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 قال تعاىل ) وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان مقبوضـة ( .
  متفق عليهاشرتى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد (  وعن عائشة . ) أن رسول هللا 

 ن .واز الره: أمجع املسلمون على ج قال ابن قدامةو 
  الرهن جائز يف احلضر والسفر. 
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 عني  يصح بيُعها . م / فالرهن يصح بكلِّ 
----------------------- 

 وما ال يصح بيعه ال يصح رهنه . ، هفكل ما جاز بيعـه جاز رهنأي : 
 .ذا تعذر السداد إفإنه ال ميكن االستيفاء منه  –وقف كاخلمر ، والكلب وال  –ألن الرهن إذا كان مما ال يصح بيعه 

، ألن الكلب ال جيوز ( لاير، وقلت له أعطين رهناً، فقال: أعطيك كلب صيد ، فهذا ال جيوز 100مثال : أقرضت شخصًا ) 
 ، ألن مقصود الرهن ال حيصل منه .بيعه 
 يصح رهن السيارات والساعات والفرش والطاوالت وكل شيء جيوز بيعه . 
  ال يصح رهن اجملهول ، وكذلك ال يصح رهن الوثائق الرمسية كبطاقة األحوال وجواز السفر وحنومها ، ألن هذه الوثائق الرمسية

 ال ميكن بيعها عند تعذر استيفاء الدْين .
 م / فتبقى أمانة عند املرهتن ال يضمنها إال إذا تعدى أو فرط كسائر األمانات .

----------------------- 
، ال يضمنها إال إذا تعدى أو فرط ، فإذا احرتقت أو سرقت من غري تعد وال تفريط  املرهونة أمانة عند املرهتنأي : تكون العني 
 فإنه ال يضمنها .

 مثال : إنسان أخذ السيارة رهناً ، لكن قدر أهنا سرقت ، فال يضمنها ألنه مل يتعد ومل يفرط .
، ووضع الكتاب يف مكان آمن مع كتبه ، لكن هذا الكتاب سرق ، فإنه ال يضمن ألنه مل  مثال آخر : إنسان أخذ كتابًا رهناً 

 يتعد ومل يفرط . 
  يف احلفظ ( .التعدي : أن يفعل ما ال جيوز ، والتفريط : أن يرتك ما جيب ( 
 . فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن 

 فهنا يضمن الكتاب ألنه مفرط . مثال : أخذ كتاباً رهناً ووضعه يف احلوض ، فجاء املطر فأتلفه ،
، ألن هذه السيارة أمانة عنده ،  حادثًا فيها ، فإنه يضمن ، ألنه تعدى مثال آخر : أخذ السيارة رهنًا ، فاستعملها ففعل
 واألمانة صفتها ال تستعملها وال تقصر يف حفظها .

 ده فال يضمن إال بتعد أو تفريط ( قاعدة ) كل من قبض مال غريه بإذن من الغري أو من الشارع فهو أمانة عن. 
 الرهن . التام انفكَ  م / فإن حصل الوفاءُ 

----------------------- 
 معىن الوفاء التام : تسديد املبلغ بكامله ، فإذا سدد املبلغ كاماًل انفك الرهن .

 ومعىن : انفك الرهن : أن يسلمه املرهتن إىل الراهن ) وهو صاحبه األصلي ( . 
 َل حيصل . م / وإن

----------------------- 
 الوفاء التام ، وهذا حتته صورتان :إن مل حيصل أي : 

 الصورة األوىل : مل حيصل الوفاء أصاًل .
 الصورة الثانية : أو حصل الوفاء وبقي بقية .
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 لربه .د وفاء احلق فـم / وطلب صاحب احلق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من مثنه ، وما بقي من الثمن بع
----------------------- 

 أي : إذا مل حيصل الوفاء من الراهن وطلب صاحب احلق وهو املرهتن بيع الرهن وجب بيعه ، والذي يقوم ببيعه هو القاضي .
  ومل حيصـل الوفاء ، وطلب صاحب احلق بيع الرهن :إذا حل الدين فاخلالصة : 

 . دينـه لمرهتن يف بيعه باعه ووىففإن كان الراهن أذن ل
فإن أىب فإنه يبيعـه احلاكم ويويف  ،وفـاء الديـن أو بيع الرهـن  وإن مل يأذن فإنـه ترفع القضيـة للحاكم فيجربه احلاكم على أمـرين :

 دينـه .
  لو قال صاحب الرهن للمرهتن إذا حل األجل ومل أوفك فالرهن لك ووافق على ذلك املرهتن ، فهل جيوز أم ال ؟ قوالن

 ء :للعلما
 أنه ال جيوز .القول األول : 

 حلديث ) ال يغلق الرهن على صاحبه ( رواه الدارقطين .
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 : أنه جيوز . القول الثاين
 وهذا اختيار ابن القيم وهو الصحيح .

 ( . يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ لقوله تعاىل )
 ى شروطهم إال شرطاً حل حراماً أو حرم حالاًل ( .وحلديث ) املسلمون عل

 وأما حديث ) ال يغلق الرهن على صاحبه .. ( فمعناه :
أن املرهتن يأخذ الرهن ويستعمله فيأخذ أجرته إن كان يؤجر ومنافعه إن كان ينتفع به وال يكون للراهن منها شيء ، وهذا  أوالا :

 إغالق ، ألنك ِحلت بينه وبني صاحبه .
دين أو بأقل أو بأكثر ، وهذا أنه إذا حل الدين ومل يوِف الدين أخذه املرهتن رغماً عن أنف الراهن سواء كان ذلك بقدر ال اا :ثاني

 ، ألنك منعَت صاحبه منه ، وكال الصورتني حرام وأكل للمال بالباطل . إغالق
 د وفاء احلق فلربه .ـوما بقي من الثمن بعم / 

----------------------- 
 أي : ما بقي من مثن ) الرهن ( بعد بيعه وأخذ املرهتن يرجع لربه وصاحبه وهو الراهن .

تساوي  األف ، والرهن سيارة ، فلما حل األجل مل يسدد الراهن ، فهنا تباع السيارة ، فلما بعناها وجدناه 50مثال : الدين 
 . للراهن –وهو عشرة آالف  –ألف ويرجع الباقي  50ألف ، يأخذ املرهتن  60
  ألف ، تبقى عشرة آالف ديناً على الراهن . 40فإن كانت السيارة تساوي 

 .ه فعليه ضمانُ  أحد   م / وإن أتلف الرهنَ 
----------------------- 

( كيس من  50( كيسًا من األرز نوع معني ، فهنا يضمن )  50فعليه ضمانه : إما باملثل إن كان له مثل كما لو كان الرهن ) 
 ز .األر 

 وإما بالقيمة : إذا مل ميكن التضمني باملثل .
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 م / ومناؤُه تبع له .
------------- 

 أي : ومناء الرهن تبع للرهن .
 فالرهن إذا كان له مناء ، فهذا النماء يكون للراهن ، لكن هذا النماء يكون تبعاً للرهن .

) وتكون ملك للراهن ( لكن يكون جاءت بولد ، فهذا الولد تبع للشاة  مثال : لو كان الرهن شاة ، فهذه الشاة يف مدة الرهن
ْلواب : ال ، مناء نا رهنت الشاة ومل أرهن الولد ، اراهن أن يأيت للمرهتن ويقول سلم يل الولد ، أل، فليس لالولد يكون تبع الرهن 

 الرهن تبع له ، ألن هذا فرع عن أصل ، والفرع تبع لألصل .
 . هِّ ومؤنُته على رب

------------- 
 أي : ومؤنة الرهن على ربه وهو الراهن ) املدين ( .من مأكل ومشرب وحفظ وصيانه ، ألن املال ماله .

 لو فرض أن الرهن شاة ، فطعامها وشراهبا وحفظها على الراهن وليس على املرهتن شيء ، ألن املال ماله فوجب عليه حفظه .
) الظهُر يركب بنفقتهِّ إذا كان مرهوناا ، ولنب الدر  به إال بإذن اآلخر أو بإذن الشارع يف قوله  اعُ االنتف م / وليس للمرهتن

 وناا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ( رواه البخاري .ـإذا كان مره ُيشرُب بنفقتهِّ 
----------------------- 

 سم إىل قسمني :على املرهتن أن ينتفع بالرهن ، وهذه املسألة تنق أي : حيرم
 : ما ال حيتاج إىل مؤنة كالدار واملتاع وحنوه ، فهذا ال جيوز االنتفاع به بغري إذن الراهن . األوىل

 قال ابن قدامة : ال نعلم يف هذا خالفاً .
 كالسيارة ، فال جيوز أن ينتفع املرهتن هبا إال بإذن من الراهن .

) ة الك ، ويكون االنتفاع بقدر النفقه ولو مل يأذن املجيوز للمرهتن االنتفاع إذا قام بنفقت أو حملوبًا ، فإنه : إذا كان مركوباً  الثانية
 بقوله : بإذن من الشارع ( . -رمحه هللا  –وهذا مراد املصنف 

، الذي أذن له، ألن الشارع هو ه يركبه ولو مل يستأذن من الراهن، فإن( واحتاج املرهتن إىل الركوباً بعري كأن يكون الرهن دابة )
 ألن الشارع جعل االنتفاع مقابل النفقة .

 وهذا مذهب احلنابلة .
، وعلى ُيشرب بنفقته إذا كان مرهوناً  ، ولنب الدَّر ِ إذا كان مرهوناً  الظهر يركب بنفقته) –الذي ذكره املصنف  –حلديث أيب هريرة 

 . رواه البخاري( الذي يركب ويشرب النفقة
ذه الساعة ، قال : قبلت ) ومل ـياريت بشرط أن ترهنين هم ال ؟ مثاله : قلت لشخص : بعتك سشرط للزوم أ مسألة : هل القبض

 الساعة( .يقبض املرهتن 
 : أن قبض الرهن شرط للزوم . القول األول

 وهذا مذهب أكثر العلماء .
 سابق ( بيعاً أو هبة ألنه مل يقبضه .وعلى هذا القول : فإن للراهن أن يتصرف بالرهن ) وهو الساعة كما يف املثال ال

 لقوله تعاىل ) فرهان مقبوضة ( . وعلى هذا الرهان اليت مل تقبض ال أثر هلا وال تنفع .
 ( فاحلديث ظاهر يف صورة ما إذا قبض املرهتن الرهن . ركب بنفقته إذا كان مرهوناً ...) الظهر يُ  واستدلوا حبديث النيب 
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أقبض اليهودي الدرع ، ولو مل يكن القبض شرطاً  ت ودرعه مرهونة عند يهودي أقبضه أياه ، فالرسول ما وقالوا : إن النيب 
 ملا أقبضه إياه .

 : أن القبض ليس شرطاً للزوم ، بل يلزم الرهن مبجرد عقد الرهن . القول الثاين
 صحيح .وعلى هذا القول فال جيوز للراهن أن يتصرف فيه ، ولو تصرف فيه فإن تصرفه غري 

 وهذا مذهب املالكية وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا .
 لعموم قوله تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وعقد الرهن تام باالتفاق فيجب الوفاء به .

 والعقد عهـد وقد تعاقدا على الرهن فيجب الوفاء به .بالعهد إن العهد كان مسؤوالً ( ولقوله تعاىل ) وأوفوا 
ل هذا الرهن فإنه جيب العمل مبقتضاه ، بِ وحلديث ) املسلمون على شروطهم ( وجه االستدالل : أنه ملا شرط عليه الرهن وقَ 

 ومقتضاه عدم التصرف فيه بغري إذن املرهتن .
على أنه إذا حصل االئتمان مل يلزم القبض اكتفاء  وهذا دليل(  فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضًا فـَْليُـَؤدِ  الَِّذي اْؤيمَُِن أََمانـََتهُ  ولقوله تعاىل )

 باالئتمان عليه ، وهلذا أكد هللا تعاىل على املؤيمن أن يؤدي أمانته حيث أمره باألداء وبتقوى هللا .
مبا يقتضيه هذا املرهتن الذي شرط الرهن وتركه عند الراهن قد ائتمنه عليه وتركه عنده ، وإذا كان قد ائتمنه عليه فإنه جيب الوفاء ف

 الرهن وهو أن يبقى عنده أمانة .
صومة والنزاع وفتح باب التحايل ، ألن هذا الشخص إذا عقد العقد وعلم أن وقالوا : إن القول باشرتاط القبض يؤدي إىل اخل

غريه ، فينشأ عن الرهن ال يلزم إال بالقبض فإنه سيعقد هذا العقد ويتحايل يف تأخري قبض الرهن مث بعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو 
 ذلك النزاع واخلصومة .

وهذا القول هو الراجح ، وأما اْلواب عن اآلية ) فرهان مقبوضة .. ( فقالوا : إن هللا مل يذكر يف اآلية القبض على وجه اإلطالق 
وليس بينكما مكاتبة  ، وإمنا ذكره يف حال معني وهو السفر ، فهنا ال ميكن التوثقة إال برهن مقبوضة ، ألنك إذا مل تقبض الرهن

صار ذلك عرضة بأن جيحدك الراهن ، ومما يدل على ذلك بقية اآلية ) فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أؤيمن أمانته ( فهذا 
بيننا فإننا جيب أن نعتمد على أداء األمانة سواء حصل القبض أم مل حيصل ، وإال لكانت هذه  االئتمانيدل على أنه إذا حصل 

 معىن هلا . اْلملة ال
 والكفالة باب الضمان

 م / والضماُن أن يضمَن احلق عن الذي عليه .
----------------------- 

 ن ، ضمن الشيء ضمناً .مْ لغة : مشتق من الض ِ تعريف الضمان ، وهو  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 احلق .الذي عليه خص الشأن يضمَن احلق عن  وشرعاً :

 جيب على غريه .قد ما وجب أو ما  التزام اإلنسان نفسه أو
: أن ترى شخصًا ممسكًا بشخص يريد أن حياكمه ويدفعه إىل والة األمور ألنه يطلبه مال ، فتأيت أنت وتقول  مثال ما وجب

 هلذا الطالب أنا ضامن فالن .
 تضمنين يف قيمتها . : أن يقول لك شخص إين أريد أن أشرتي من فالن سيارة وهو ال يعرفين ، فأريدك أن مثال ما جيب

 وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع :
أي وملن جاء بصواع امللك الذي فقد ) مِحُل بعري ( أي : ما حيمله من الطعام اء به محل بعري وأنا به زعيم ( قال تعاىل ) وملن ج
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 ) وأنا به زعيم ( أي كفيل ضامن .
 . رواه أبوداودرم ( ) الزعيم غا وعن أيب أمامة . قال : قال رسول هللا 

ال يصلي على رجل عليه دْين ، فأيَت مبي ت ، فسأل عنه ) هل عليه دين ؟ قالوا : نعم ،  وحلديث جابر قال ) كان النيب 
 رسول هللا ، فصلى عليه .. ( رواه أبو داود . ديناران ، قال : صـلوا على صاحبكم ؟ فقال أبو قتـادة : مها علي  يا

 مجع املسلمون على جواز الضمان .قال ابن قدامة : أ
 للمضمون عنه واملضمون له جائز ، فيجوز لإلنسان أن يطلب شخصاً يضمنه ، وجيوز للبائع أن يطلب من  فالضمان بالنسبة

 املشرتي ضامناً .
كن هذا مقيد وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب ، ألنه من اإلحسان ، وهللا تعاىل يقول ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( ل

ادرًا على الوفاء مل يستحب الضمان يف هذه احلال ، ألن فيه ضررًا عليه ، وال ينبغي ـبقدرة الضامن على الوفاء ، فإن مل يكن ق
 ملسلم أن يتحمل عن غريه ما فيه ضرر عليه .

 . وأركانه ثالثة : ضامن ، ومضمون عنه ، ومضمون له 
 الضامن : هو املتحمل .

 مل عنه . ) وهو املشرتي ( .و املتحاملضمون عنه : ه
 املضمون له : املالك له . ) وهو البائع ( .

 : شروط الضمان 
تقدم تعريف  . ) ألن الضمان تربع بالتزام حق مايل فال يصح إال ممن جيوز تصرفه يف ماله  من جائز التصرف : أن يكون أوالا :

 جائز التصرف وهو : البالغ العاقل احلر الرشيد ( .
 رضا الضامن ، ألن الضمان تربع بالتزام احلق ، فاعترب له الرضا  نياا :ثا

وكان الدين الذي ضمن دين هذا الشخص . مثاله : أن يقول الضامن : أنا أأن يكون الدين معلومًا أو مآله إىل العلم  ثالثاا :
 عليه ألف لاير .

ا فيه جهالة حيدث بسببها النزاع ، وكل ما يؤدي إىل اْلهالة لكن لو قال : للناس أنا ضامن لكل ما يشرتيه هذا الشخص ، فهذ
 والنزاع فإنه ال يصح .

  هل لصاحب احلق مطالبة من شاء منهما ، أو ال يطالب الضامن إال إذا تعذر مطالبة املضمون عنه على واختلف العلماء
 قولني :

 : أن لصاحب احلق مطالبة من شاء منهما .القول األول 
 مهور .وهذا مذهب اْل

 .قالوا : ألن احلق ثابت يف ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما 
 ) الزعيم غارم ( والزعيم هو الضمني ، والُغرم : أداء شيء يلزمه . وقد قال النيب 
 .ال إذا تعذر مطالبة املضمون عنه ال جيوز لصاحب احلق أن يطالب الضامن إ القول الثاين :

 ا القول ابن القيم واختاره الشيخ السعدي رمحه هللا .وهذا القول هو الصحيح وقوى هذ
 ألن الضامن حمسن وقد قال هللا تعاىل ) ما على احملسنني من سبيل ( فليس لنا عليه من سبيل وهو حمسن إال أن يتعذر احلق .

 وألن املضمون أصل والضامن فرع ، وإذا أمكن الرجوع إىل األصل فإنه ُيستغىن به عن الفرع .
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 .احلق ممن هو عليه  استيفاءمن املستقبح أن يطالب الضامن باحلق الذي هو على غريه مع القدرة على وألنه 
 فقال زيد : ال مانع  مثال : ذهبت إىل زيد وقلت له : أريدك أن تضمنين عند فالن ؟ هل جيوز أخذ األجر على الضمان ؟

 ضمنك بألف لاير .عندي ، لكن أ
 جر على الضمان ألمرين :اْلواب : ال جيوز أخذ األ

 أن الضمان من باب اإلحسان واملعروف الذي يُبذل ابتغاء وجه هللا . األمر األول :
 .، فيصري كالقرض الذي جر نفعاً نهأن أْخذ العوض يستلزم أن يربح فيما إذا وىف  عن املضمون عنه مث أخذ احلق م األمر الثاين :

 ع عن ضمانه ، فال ميلك الرجوع .الضمان عقد الزم ، فليس للضامن أن يرج 
 م / والكفالة : أن يلتزم بإحضار بدن اخلصم .

----------------------- 
 تعريف الكفالة وهي : أن يلتزم بإحضار بدن اخلصم . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

  بدن من عليه دْين  إلحضارفهي ضمان. 
رجل ، فلما حل األجل جاء الغرمي إىل الكفيل وقال : أعطين حقي ، مثال : رجل أقرض شخصاً مائة لاير ، فجاء رجل فكفل ال

 فقال الكفيل : خذ هذا املكفول .
 رق بني الضمان والكفالة : أن الضمان يتعلق باألموال ، والكفالة تتعلق باألبدان .وعلى هذا فالف 

 والدليل على الكفالة :
 ( . َحىتَّ تـُْؤُتوِن َمْوثِقاً ِمَن اَّللَِّ لََتْأتـُنَّيِن ِبِه ِإالَّ َأْن حُيَاَط ِبُكمْ  قَاَل َلْن أُْرِسَلُه َمَعُكمْ قوله تعاىل عن يعقوب ) 

 ) الزعيم غارم ( والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمني  ، ومعىن ) غارم ( أي ملزم نفسه مبا ضمن . وقال 
 : الفرق بني الضمان والكفالة 
 لدين والكفالة تتعلق بالبدن .أن الضمان يتعلق با أوالا : 

 أن الكفيل يربأ مبوت املكفول أو تلف العني املكفول هبا ، والضامن ال يربأ مبوت املضمون . ثانياا :
 أن الكفالة تصح مؤقتة وال يصح الضمان مؤقتاً . ثالثاا :
 أنه يصح ضمان دين امليت دون كفالته .  رابعاا :

 : ال تصح الكفالة يف احلـدود 
 مذهب أكثر العلماء . وهذا

 . وهو ضعيف رواه البيهقي) ال كفالة يف حد (  حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : قال رسول هللا 
 املكفول له . إحضاروألنه حد ال ميكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه 

 فيل يضمن ما عليه من دين لقول النيب وتنقلب الكفالة إىل ضمان إذا تعذر إحضار املكفول مع حياته ، فإن الك  الزعيم :
 غارم .

 ما :منهُ  م / فكل  
------------ 

 أي الضامن والكفيل .
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 . ضامنم/ 
---------- 

 والكفيل ضامن للبدن .للحق ) املال ( ،  ضامنفالضامن 
 . إالم /   

---------- 
 بقوله : –رمحه هللا  –من ، وهذه احلاالت ذكرها املصنف أي : إال يف حاالت ال يض

 به . إن قام مبا التزمَ م/  
--------------- 

 أي إن قام املضمون عنه مبا التزم به من احلق أو سلم املكفول نفسه ، فهنا ينتهي الضمان .
 الضامن . ئفإذا قضى املضمون الدين الذي عليه فقد بر 

 حلق .م / أو أبرأه صاحب ا
-------------------- 

 فهنا يربأ الضامن ويبقى احلق على املضمون .أبرأ الضامن أي : إذا أبرأ صاحب احلق ) وهو املضمون له ( 
 كتفي بصاحب احلق .قول التاجر : أبرأتك يا ضامن ، وأكأن ي

 .ق ألنه أبرأه من الضمان فقط ) يعين من الوثيقة ( أما الدين فهو متعلق بصاحب احل
 ل .األص ئم / أو بر 

----------------- 
 ذمة الضامن تربأ . ن عنه ) وهو من عليه احلق ( فإنأي : إذا أبرأ التاجر املضمو 

 األصل برأ الفرع . ئألنه إذا برئت ذمة املضمون عنه مل يبق هناك شيء يضمن ، وألنه إذا بر 
  الفرع ال  ئاألصل بر  ئ: إذا بر والقاعدة، ألن األصل ال يربأ برباءة التبع، املضمون عنهلكن لو أبرأ الضامن فإنه ال يربأ

 .العكس
  إذا نوى .إذا استوىف املضمون له من الضامن فإنه يرجع على املضمون عنه 

 أحوال :  اوهذه املسألة هل
 إذا نوى الرجوع فإنه يرجع .

 ا ال يرجع ، قال يف اإلنصاف : بال نزاع ، ألنه متطوع بذلك فأشبه الصدقة .نوى التربع ) يعين أداه بنية أنه متربعاً عنه ( فهذإذا 
 . فالراجح أنه يرجع ،  أن يقضي عنه ومل ينو تربعاً وال رجوعاً ، بل َذَهل عن قصد الرجوع وعدمه 

  باألحــوال التاليـة : يربأأما الكفيل فإنه 
 أن ُيسلم الكفيل .

 احلالة متعذر . مبوت املكفول ، ألن إحضاره يف هذه
 بإبراء املكفول له ) صاحب احلق ( .

 إذا سلم املكفول نفسه .
  الكفيل ال عكس ( . ئاملكفول بر  ئ) إذا بر 
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 هأو غير  س  باب احلجر لفل

 لغة : املنع .احلجر 
 ة الغري .رف يف ماله إما ملصلحته أو ملصلح: منع اإلنسان من التص وشرعاا 

 وينقسم إىل قسمني :
 حجر ملصلحة الغري : : األول

فيمنع اإلنسان من التصرف يف ماله فقط ، فإذا كان اإلنسان مدين ، وديْنه أكثر من ماله ، ُحجر عليه ملصلحة الغرماء ، ومينع 
ة فال بأس ، فلو استدان من غريه شيء فإن له مي وال يرهن وال يهب ، أما يف الذمن التصرف يف ماله فقط ، فال يبيع وال يشرت 

 .ذلك 
 ) كاحلجر على السفيه واجملنون والصغري ( .حجر ملصلحة احملجور عليه :  الثاين

 ذكر النوعني ، وبدأ باحلجر على املفلس ، فقال : –رمحه هللا  -واملصنف 
 م / ومن له احلق فعليه أن يُنظِّر املعسر .

----------------------- 
 لسداد ، فإنه جيب على صاحب احلق أن ينظره وحيرم مطالبته .أي : إذا كان املدين معسراً ال يستطيع وال ميلك ا

 ( . أي وإن ُوِجَد ذو عسرة ) فنظرة ( أي فعليكم نظرة إىل ميسرة .َرة  َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسرَة  فـََنِظَرٌة ِإىَل َمْيسَ لقوله تعاىل ) 
 .املعسر : هو الذي ال شيء عنده يسدد الدين . فهذا جيب انظاره وحيرم حبسه 

ر على املوسر .  م / وينبغي أن يـَُيس ِّ
----------------------- 

 ب لصاحب احلق أن ييسر على املوسر إما بوضع بعض الدين وأن حيط منه أو إنظاره .أي : يستح
 فالتيسري على املوسر يكون بأمرين :

 باحلط والوضع عن بعض الدين . أوالا :
 إنظاره وتأجيله . ثانياا :
 لاير ، فهذا يكفيين . 800ألف لاير ، فيحط منه فيقول أعطين دره ق الدين : مثال

 وقد جاءت األدلة على استحباب التيسري على املوسر .
) من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامـة ،  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 رواه مسلم .الدنيا واآلخرة (  ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف

َيُه اَّللَّ ِمْن ُكَرِب يـَْوِم الِقَياَمِة ، فـَْليُـنَـفِ ْس عَ ) يُقوُل  قَاَل : مِسْعُت رُسول اَّللَِّ  وَعْن أيب قـََتاَدَة  ْن ُمْعِسر  أْو َمْن َسرَُّه أَْن يـَُنجِ 
 رواُه مسلٌم . (َيَضْع َعْنُه 

َكاَن رجٌل يُداِيُن النَّاَس ، وََكان يـَُقوُل لَِفَتاُه : إذا أَتـَْيَت ُمْعِسرًا فـََتجاوْز َعْنُه ، َلعلَّ اَّللَّ   )قَاَل  اَّللَِّ أنَّ َرُسول  وعْن أيب ُهريرَة 
 متفٌق َعليِه .( لِقي اَّللَّ فـََتجاَوَز عْنُه أْن يَتجاوَز عنَّا فَ 
ْوَم ال ِظلَّ إالَّ راً أْو َوَضَع َلُه ، أظلَُّه اَّللَّ يـَْوَم الِقياَمِة حَتَْت ِظلِ  َعْرِشِه يَـ ِـ ْنَظر ُمْعسمن أَ )   قَاَل : قَاَل رُسوُل اَّللَّ  وعْن أيب ُهريَرَة 

 حديٌث حسٌن صحيٌح .رواُه الرتمذيُّ وقَال ( ِظلُُّه 
 



 45 

 .م / ومن عليه احلق فعليه الوفاء كامالا بالقدر والصفات 
----------------------- 

من حاالت املدين ، وهو أن يكون عنده مال يستطيع الوفاء ، فهذا جيب عليه السداد  احلالة الثانية –محه هللا ر  –ذكر املصنف 
 وحيرم أن مياطل باحلق الذي عليه .

 ( أي بأن يؤدي احلق الذي عليه بالصفة اليت أخذها .  والصفات( يعين بالعدد ، فالدين ألف يسدده ألف . ) بالقدر ) 

( وهذا يشمل أصل العقد ووصفه ، أي فكما أنه جيب الوفاء بأصل العقد فكذلك  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ لقوله تعاىل )
 جيب الوفاء بصفة العقد .

 ( .ظلم  ) مطل الغين م / قال 
----------------------- 

 ( ليستدل به على حترمي املماطلة بالسداد . يث أيب هريرة ) مطل الغين ظلمحد –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ( القادر على الوفاء .الغين )       ( املنع ، يعين منع ما جيب على اإلنسان دفعه من دين . املطل )
  ، فإذا كان ظلم وجب أن يزال ، فإن أىب حبس بطلب صاحب لقوله ) ظلم ( ، فاحلديث دليل على حترمي املماطلة باحلق

 له . الدين ألن احلق
  .رواه أبوداود ( )يل الواجد حيل عرضه وعقوبته  وقال

  .( يعين  مطل يل )
 .( القادر على الوفاء الواجد) 
 حبسه . ه ويصفه بسوء القضاء .) عقوبته (ـدين أن يذمأي لصاحب ال ( عرضه) 
 ديث أن مطل غري الغين ليس بظلم .مفهوم احل 

 باب احلوالة
 احلديث الذي يتعلق باحلوالة وأحكامها ، ألنه يرى أن ذلك من التيسري . –هللا رمحه  –مث ذكر املصنف  

هو القادر على الوفاء ، الذي ليس مماطالا ، وميكن حتضريه  واملليءفليحتل (  مليء) وإذا أحيل بدينِّهِّ على  م / قال 
 جمللس احلكم .

----------------- 
 احملال عليه .إىل ذمـة يل احملنقل احلق من ذمـة  احلوالة هي :

مثال : زيد يطلب عمر مائة لاير ، وعمر يطلب خالد مائة لاير ، فجاء زيد إىل عمر وقال أعطين حقي فقال عمر : إن يل حقاً 
 عند خالد هو مائة درهم وقد أحلتك عليه .
 إذاً حتول احلق من ذمة عمر إىل ذمة خالـد .

  اق للطالب واملطلوب ، أما الطالب فوجه اإلرفاق يف حقه أنه رمبا يكون املطلوب ذا صلة من عقود اإلرفاق ، فيها إرفاحلوالة و
 بالطالب بقرابة أو غريه فيشق عليه أن يطالبه ، فيحيل املطلوب على الثالث فيكون إرفاقاً باحمليل } الطالب {.

ايقه ويكثر الرتداد عليه فيتخلص منه بالتحويل أما بالنسبة للمطلوب فألن الطالب قد يكون سيء املعاملة بالنسبة للمطلوب يض
 إىل ذمة اآلخر فيكون إرفاقاً باملطلوب ( .

 : أركاهنا 
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 وله حق .: وهو من عليه احلق  حميل
 : وهو من له احلق . حمال

 : وهو املطلوب للمحيل . حمال عليه
  ، اختلف العلماء على قولني :هل جيب على من أحيل حبقه أن يتحول أم ال 

 . مليءأنه جيب أن يتحول إذا كان على  ل األول :القو 
 وهذا مذهب احلنابلة .

 بذلك ) ..فليحتل .. ( وهذا أمر واألمر للوجوب . ألمر النيب 
 : أنه ال جيب بل يستحب . القول الثاين

 وهذا مذهب مجهور العلماء .
 ز نقله إىل غريه بغري رضاه .: احلديث حممول على االستحباب ، ألن حقه يف ذمة احمليل فال جيو ا وقالو 

 (  مليء) على  : وهو أنه جيب أن يتحول ، لكن بشرط أن يكون على ملىء لقوله هو الصحيح القول األول و 
  هو القادر على الوفاء مباله وبقوله وببدنه . ؟ املليءتعريف 

 يكون عنده القدرة على الوفاء ، أي : أن يكون عنده مال . مباله :
 يكون مماطاًل .أال  بقوله :
معناه أن ميكَن حماكمته شرعًا وعادة ) ميكن إحضاره جمللس احلكم ( ، فإن مل ميكن إحضاره جمللس احلكم ، فإن احملال  ببدنه :

 ال يلزمه قبول احلوالة .
لقضاء وقد قال مثال : كأن يقول أحلتك على أبيك ، فإنه هنا ال يلزمه قبول احلوالة ألنه ال ميكن شرعًا إحضار األب جمللس 

 ) أنت ومالك ألبيك ( . النيب 
 وكذلك لو أحاله على أمري البلد ، فإنه ال يلزمه قبول احلوالة ، ألن أمري البلد ال ميكن إحضاره جمللس احلكم عادة .

  ( مليءعلى فقوله ) ألمرين : وذلك ء ال يلزمه احلوالةيومه أنه لو أحيل على غري ملمفه 
 ء فال يلزمه القبول .يء ( فمفهومه أنه لو أحيل على غري ملياحلديث ) .. على مل م: ملفهو  األمر األول
 ) ال ضرر وال ضرار ( . : ألن يف ذلك ضرراً عليه ، وقد قال النيب  األمر الثاين

  ويشرتط يف صحة احلوالة رضا احمليل بال خالف . ، قال الشوكاينأما احمليل فيشرتط رضاه : 
 يلزمه أن يسدد عن طريق احلوالة . ألن الدْين عليه فال

  رضاه ، والسبب : ألن للمحيل أن يستويف احلق بنفسه أو بوكيله ، وقد أقام احملال مقام نفسه أما احملال عليه فال يعترب
 فلزم احملال عليه الدفع إليه كالوكيل .، بالقبض 

 : إذا يمت احلوالة ماذا يرتتب عليها 
: وهو  قال املوفق،  ، ويربأ احمليل براءة كاملةة احملال عليه ـها ، نقلت احلق من ذمة احمليل إىل ذمإذا يمت احلوالة بأن يمت شروط 

 قول عامة الفقهاء .
وعلى هذا فلو قدر أن احملال عليه افتقر بعد يمام احلوالة ، فإن احملال ال يرجع على احمليل ، ألن احلق انتقل انتقالة كاملة من ذمة 

 حملال عليه .احمليل إىل ذمة ا
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 احلجر ملصلحة الغي
اإلنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من احلاكم أن حيجر عليه : حجر عليه ، ومنعه من  أكثر من مالِّ  م / وإذا كانت الديونُ 

 التصرف يف مجيع ماله .
----------------------- 

 وهي إذا كانت ديونه أكثر من ماله . ن :من حاالت املديو احلالة الثالثة  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
  . اء ذلك ] الغرماء [ أصحاب الديونـن اإلنسان أكثر من ماله فإنه حيجر عليه ، إذا طلب الغرمإذا كانت ديو ف
  ( . -رمحه هللا  –ومعىن احلجر : منع اإلنسان من التصرف يف مجيع ماله ) كما قال املصنف 

 وينقسم إىل قسمني :
 بذكره . –رمحه هللا  –) وهم الغرماء ( وهو الذي بدأ املصنف  صلحة الغري :: حجر مل األول
 : وحجر ملصلحة احملجور عليه : الثاين

 ) كاحلجر على السفيه واجملنون والصغري ( .
  كان   فيمنع اإلنسان من التصرف يف ماله فقط ، فإذابالقسم األول وهو احلجر ملصلحة الغرماء ،  –رمحه هللا  –بدأ املصنف

اإلنسان مدين ، وديْنه أكثر من ماله ، ُحجر عليه ملصلحة الغرماء ، ومينع من التصرف يف ماله فقط ، فال يبيع وال يشرتي وال 
 يرهن وال يهب ، أما يف الذمة فال بأس ، فلو استدان من غريه شيء فإن له ذلك .

حجر على معاذ ماله وباعه يف دين كان عليه ( رواه  والدليل على احلجر حديث كعب بن مالك عن أبيه ) أن رسول هللا 
 الدارقطين .

 وألن يف احلجر عليه محاية حلق الدائن ، ومحاية لذمة املدين ، لئال تبقى ذمته مشغولة بالدين .
 مث يصفي ماله .م / 

-------------- 
 ، وإذا كان عنده عقار فإنه يباع . تباع البضاعة اليت فيه أي : أن يباع ما وراءه ، فإذا كان عنده دكان

 سكنه والسيارة اليت يركبها ال تباع ، ألن هذه مبثابة األمور الضرورية .البيت الذي ي 
 م / ويقسمه على الغرماء بقدر ديوهنِّم .

----------------------- 
 .اء بقدر نسبته ل واحد من الغرمونعطي ك نديإىل المن مال املفلس املوجود  كيفية التوزيع : أن يُنسب

، ومل جند  10000{ اجملموع : 5000{ وأمحد }3000{ وخالد }2000}مثال : إذا كان رجل عليه دين ، وحممد يطلبه 
 { فيكون التوزيع كالتايل . 5000عنده إال } 

 . 2500وأمحد :  1500، وخالد :  1000{ ، خيرج النصف فيصري حممد له :  1000{ إىل }  5000ننسب } 
خر : الديون مخسمائة ألف ، كل واحد من الغرماء اخلمسة له مائة ألف ، فلما أحصينا مال املفلس فإذا هو مائة ألف ، مثال آ

انسب املوجود من مال املفلس إىل مال الديون يساوي اخلمس ، فنعطي كل واحد من الغرماء اخلمس ) فيأخذ كل واحد منهم 
 عشرون ألفاً ( .

 أنه أعرف بثمن  الثاين :: ليحصي مثنه ويضبطه ،  أحدمها ن حيضر املفلس البيع ملعان أربعة :: ويستحب أ قال ابن قدامة
أن تكثر الرغبة فيه ، فإن شراءه من صاحبه أحب إىل  الثالث :متاعه وجيده ورديئه ، فإذا حضر تكلم وعرف الغنب من غريه ، 
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 أن ذلك أطيب لنفسه وأسكن لقلبه . الرابع :املشرتي ، 
 فقهاء : يستحب إظهار احلجر الذي إعالنه يف أماكن مشهورة واستحب إظهاره لفائدتني :قال ال 

 : ليظهر من له دين عند هذا الرجل . الفائدة األوىل
 عليه . لتجتنب معاملته كيال يستضر الناس بضياع أمواهلم الفائدة الثانية :

 م / وال يقدم منهم .
---------------- 
 حب دين على آخر ، فال يقدم السابق على الالحق ، أو صاحب الكثري على القليل . فال فرق بني هؤالء .أي ال يقدم صا
 كل واحد من هؤالء يأخذ اخلمس .مائة ألف ، والثاين دينه مخسة آالف ،   فلو واحد دينه 

 الرهن برهنهِّ . م / إال صاحبُ 
------------------- 

 ى الغرماء ، نبدأ بصاحب الرهن .قبل نبدأ بقسمة مال املفلس عل
 ) من أدركه ماله بعينهِّ عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غريه ( متفق عليه . م / وقال 

----------------------- 
 وهو من وجد ماله بعينه عند من أفلس . يقدم فيها أحد الغرماء على البقية  ،هذه احلالة الثانية اليت 

ء صاحب األرز ووجد فلس املشرتي وحجر عليه احلاكم ، ولكن جاوأ فلس عشرة أكياس من األرزعلى امل مثال : شخص باع
موجودة ومل تتغري ومل يقبض من مثنها شيئًا ، فلصاحب األكياس العشرة أنت أحق هبا ، خذ األكياس وأمرك قد  كياسالعشرة األ

 انتهى .
 .(ُهَو َأَحقُّ ِبِه ِمْن َغرْيِهِ َقْد أَفْـَلَس فَـ  -أَْو إْنَسان  -بَِعْيِنِه ِعْنَد َرُجل   َلهُ ْدَرَك َماَمْن أَ ) -رمحه هللا-حلديث الباب الذي ذكره املصنف 

 : أي كائناً من كان وارثاً وغرمياً . فهو أحق به من غريه: أي مل يتغري ومل يتبدل .  بعينه
لسًا ألنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانري ، إشارة إىل أنه صار ال ميلك إال أدىن : ما تزيد ديونه على موجوده ، مسي مفاملفلس شرعاا :  قد أفلس

قرية ، أو ألنه صار إىل حالة األموال وهي الفلوس ، أو مسي بذلك ألنه مينع التصرف إال يف الشيء التافه كالفلوس ، ألهنم ما كانوا يتعاملون هبا إال يف األشياء احل
 ساً .ال ميلك فيها فل

  يف هذا احلديث خيرب النيب ، فأفلس املشرتي ، أو غريه [ ألحد مؤجالً، أو ودعه أن من باع متاعه ] كسيارة ، أو ثوبًا ،
بأن كان ماله ال يفي بديونه ، فللبائع أخذ متاعه إذا وجد عينه ، بأن كان حبالة مل تتغري صفاته مبا خيرجه عن امسه ، ومل يقبض 

 حينئذ  يكون أحق به من الغرماء .من مثنه شيئاً ، ف

 أن من وجد عني ماله عند من أفلس ، فهو أحق به من غريه . :وهذا مذهب مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة 
اعة من : وممن قال هبذا احلديث ، واستعمله وأفىت به ، فقهاء املدينة ، وفقهاء الشام ، وفقهاء البصرة ، ومج قال ابن عبد الرب

 أهل احلديث  .

 حلديث الباب .
  نستفيد من احلديث أن تقدمي صاحب السلعة على غريه يكون بشرط : أن جيد ماله بعينه ، أي مل يتغري ومل يتبدل ، فإن تغري

 فهو أسوة الغرماء .

، بل يكون أسوة املال هذا، فهنا ال يستحق ذا الرجل ، لكن البعري مسنت أكثر، مث أفلس ه: باع رجل على رجل بعرياً  مثال
 الغرماء .
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 كذلك إذا قبض من مثنه شيئاً ، فإنه يف هذه احلالة ال حق له ، ويكون أسوة الغرماء .
 فقد جاء يف رواية : ) أميا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ومل يقبض البائع من مثنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به (.

 ئاً كان أسوة الغرماء .فمفهومه أنه إذا قبض من مثنه شي
  اختلف العلماء إذا مات املفلس ، هل يكون الرجل أحق مباله أو يكون أسوة الغرماء ؟ 

 : هو أحق مباله . فقال بعض العلماء
 وهذا مذهب الشافعي .
ب املتاع أميا رجل مات أو أفلس فصاح : واحتج الشافعي حبديث أيب هريرة قال : ) قضى رسول هللا  قال احلافظ ابن حجر

 .أحق مبتاعه إذا وجده بعينه ( وهو حديث حسن حيتج مبثله ، أخرجه أمحد وأبو داود 
 : بل يكون أسوة الغرماء . وقيل

 وهذا مذهب مالك وأمحد .
 : بأن امليت خربت ذمته فليس للغرماء حمل يرجعون إليه فاستووا يف ذلك خبالف املفلس . وفرقوا بني الَفَلس واملوت

 دل بقوله : ) من أدرك ماله بعينه عند رجل ( وبعد موته ال يكون أدركه عند هذا الرجل ، وإمنا أدركه عند الورثة .وبعضهم است
 احلجر حلظ احملجور عليه النوع الثاين : 

سَُّفَهاَء َوال تـُْؤُتوا الم / وجيب على ويل الصغري والسفيه واجملنون : أن مينعهم من التصرف يف ماهلم الذي يضرهم قال تعاىل )
 ( .َأْمَواَلُكُم الَّيتِّ َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم قَِّياماا 

----------------------- 
 الذي ال حيسن التصرف يف ماله بأن يبذل ماله يف حرام أو يف غري فائدة . السفيه :
 هو من مل يبلغ . الصغري :
 من ال عقل له . اجملنون :

 ذمة .فهـؤالء مينعون من التصرف يف املال وال
، ، والسفيه كل من ال حيسن التصرف( . وهذا خطاب لألولياءَجَعَل اَّللَُّ َلُكْم ِقَياماً  َوال تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت )لقوله تعاىل 

 فيدخل يف عموم اآلية الصغري واجملنون .
 ضاف أمواهلم إىل األولياء ، ألمرين :قوله ) أموالكم ( أي أموال السفهاء وليست أموال األولياء ، لكن أ 

 األمر األول : ألهنا حتت نظرهم وتصرفهم ، األمر الثاين : إشارة إىل أهنا مثل أمواهلم يف وجوب العناية هبا .
 . احلكمة من هذا احلجر : حفظ مال احملجور عليه 

 فع هلم ، وصرف ما حيتاجون إليه منه .م إال باليت هي أحسن من : حفظه ، والتصرف الناماهلَ  م / وعليه : أال يقربَ 
----------------------- 

 ثالثة أنواع مما جيب على الويل أن يفعله يف مال من حتت يدِه . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 أي حفظ املال من السرقة ، وال يعرضه للضياع بقرض أو حنوِه . :حفظهِّ من 

 اء  .إما بتجارة أو بيع أو شر  التصرف النافع هلم :
 يعين ينفق عليهم باملأكل وامللبس واملسكن .صرف ما حيتاجون إليه منه : 
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 م / وولُيهم أبوهم الرشيد .
----------------------- 

 هو األب الرشيد . نويل الصغري والسفيه واجملنو أي : و 
 ولياً على غريه ؟ كيف يكون؟ ألن السفيه حيتاج إىل والية ف فإن كان األب سفيهاً فليس له والية ، ملاذا 

 م / فإن َل يكن : 
----------------------- 

 أي : فإن مل يكن أب أصالً ، أو كان األب غري رشيد .
 وآمنهم .قِّ من جيدُه من أقاربهِّ وأعرفهم م / جعل احلاكُم الوكالة ألشف

----------------------- 
وأعرفهم حبالِه ًا أشفق من غري األقارب ، قاربه ، ألن األقارب غالبأي : جعل واختار احلاكم  لوالية هؤالء أشفق من جيده من أ

 والنظر له .
 : املراد األمن على الصغري أو السفيه وعلى املال . وآمنهم

 روف ) وهو األقل من أجرة مثلهِّ أو كفايته ( .ـف ، ومن كان فقرياا فليأكل باملعـم / ومن كان غنياا فليتعف
----------------------- 

 أي ومن كان من األولياء غنياً فاألوىل واألفضل أن يتعفف وال يأخذ شيئاً من مال السفيه أو مال الصغري أو اجملنون .
 هنا : من عنده مال حتصل به الكفاية . املراد بالغين 

 وأما من كان فقرياً فليأكل باملعروف .
  ( هذا أمر إباحـة ، وإذا أكل فال يرد بدل م فليأكل ..قوله ). ا أكل ، ألنه مقابل القيام 
  ( هذا تفسري من املصنف  وهو األقلُّ من أجرةِّ مثلهِّ أو كفايتهِّ قوله )–  لقوله ) باملعروف (  –رمحه هللا 

جرة املثل وجدناها ألف ، وسألناه عما يكفيه فقال : يكفيين مخسمائة ، فعلى أ مثال : هذا الشخص ) فرضاً أنه األخ ( لو رأينا
 أنه يعطى مخسمائة . رأي املصنف

 ألننا لو أعطيناه األلف صار غنياً والغين يتعفف .
 رته .، فعلى كالم املصنف نعطيه أج 1000والكفاية  500العكس : لو كانت األجرة 

ن ما ف ، سواء كاو وهو : أنه إذا كان الويل فقريًا فعليه أن يأكل باملعر ) فليأكل باملعروف ( والصحيح أننا نأخذ بظاهر القرآن 
 يأكله بقدر أجرتِه أو أكثر .

 باب الصلح
 الصلح لغة : قطع النزاع .

 حاً : عقد يتوصل به إىل توفيق بني متخاصمني .واصطال
 املنازعة بعد وقوعها بالرتاضي ، كاإلصالح بني قبيلتني ، أو بني زوجني ، أو بني مسلمني وأهل حرب ، عفالصلح عقد ُوضَع لرف

 أو بني متخاصمني يف مال ، وهذا هو املراد هبذا الباب دون ما تقدم .
 وقد رغ ب اإلسالم يف الصلح وحث عليه ، ملا فيه من حسم النزاع وسالمة القلوب وبراءة الذمم .

 فقال تعاىل ) والصلح خري ( .
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 وقال تعاىل ) فأصلحوا بينهما ( .
َر يِف َكِثري  ِمْن جنَْ وقال تعاىل )  ( .َواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقة  أَْو َمْعُروف  أَْو ِإْصالح  بـَنْيَ النَّاِس ال َخيـْ

خرج إىل بين عمرو ابن عوف يف قباء لُيصلح بينهم ، ومن القول حديث أيب  قواًل وفعاًل ، فمن الفعل أنه  وحث عليه النيب 
رجة الصيام والصالة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصالح ذات ) أال أخربكم بأفضل من د الدرداء قال : قال رسول هللا 

 البني ، فإن فساد ذات البني هي احلالقة ( رواه أبو داود .
  : الصلح ينقسم إىل قسمني 

 : الصلح على اإلنكار . النوع الثاين : الصلح مع اإلقرار . النوع األول
 . أن يقر الطرفان باحلق مث يتصاحلا عليه ، فهذا حكمه حكم البيعهو و أمثلة على النوع األول  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 لاير منها ، فهنا أقرا مجيعا باحلق  500سقط خالد ألف لاير ، فأمثال : اذا أقر أمحد خلالد أن يف ذمته له 
 .فهنا صاحله عن احلق جبنسه 

 فهنا صاحله عن احلق بغري جنسه . يصاحله باحلق بغري جنسه : إذا أقر له بألف لاير فصاحله عنها بسيارة
 داود والرتمذي . ) الصلح جائز بني املسلمني إال صلحاا حرم حالالا أو أحل حراماا ( رواه أبو م / قال النيب 

----------------------- 
 بني املسلمني . ا ضابط فقهي : وهو أن الصلح جائزهذ
  (على سبيل التغليب  بني املسلمني ). 
  ( أو أحل حراماا حرم حالالا  إال صلحاا )  ال جيوز ، ألنه مضادة هلل ولرسوله صلح فهذا 

 أمثلة :
 حرم حالاًل ، ألن الطالق حالل . كما لو صاحلت املرأة زوجها على أال يطلقها . فهذا صلح 

 .جيوز ، ألنه صلح حيل حراماً (  كمن صاحل امرأة على مال لكي تقر له بالزوجية ) هذا صلح ال
لك امرأة طيبة بشرط أن تطلق زوجتك فالنة ، فهذا  قاق ونزاع ، فقالت : أصاحلك وأصريحصل بينه وبني زوجته شرجل وك

 حرام ) ألنه أحل حراماً ( فهي تريد أن تصاحله على إحالل أمر حمرم ) ألهنا تريد منه أن يطلق زوجته األخرى وهذا حمرم ( .
 جاز . ه عن عني بعني أخرى أو بدينم / فإذا صاحلَ  

----------------------- 
 أي : إذا أقر له بدين  فصاحله عنها بعني أو بدين جاز .

 قال أنت عندك يل شاة ، أعطين بدهلا عناقاً ، فهذا جائز إذا تراضياً .صاحله عن عني بعني أخرى : مثال : 
 : ين عنها ألف لاير بعد سنة ، هذا عني مثال : قال : أنت عندك يل عشرة أكياس من األرز ، أعط أو صاحله عن عني بدين

 بدين ، فهذا جائز .
 فصاحله عنه بعني أو بدين قبضه قبل التفرق جاز . م / وإن كان له عليه دين  

----------------------- 
 أي : وإن كان له عليه دين فصاحله بعني جاز :

 . عنده له عشرة آالف فصاحله عنه بعني بسيارة مثال :
 ( .عنها خبمسني ) غري موجودة  نت عندك يل عشرة أكياس بر أصاحلك: مثل أأو صاحله بدين 
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 م / أو صاحله على منفعة يف عقارهِّ .
 كأن يطلبه ديناً ، فصاحله على أن يسكن داره شهراً .

 أن يسكن داره شهراً . األلفلاير وصاحله بدل  عنده له ألف
 أو غريهِّ معلومة .

-------------- 
 إبلي عشرين يوماً . ألف لاير ، أصاحلك بدهلا أن تسقي ري العقار . مثال : قال له : أنت عندك يليعين غ

  ( هذا يرجع إىل املنفعة ، فلو قال : تسكن دار  معلومةقوله )ومل حيدد ، ومل حيدد املدة ال جيوز ، أو قال : تسقي إبلي  ي
 املدة فإنه ال جيوز .

 ه حاالا .بعضِّ م / أو صاحل عن الدْين املؤجل ب
----------------------- 

 هذه تسمى عند العلماء مسألة ) ضع وتعجل ( .
وأسقط الباقي  500شهر ، قلت له : أعطين اآلن : طلب شخصًا ألف لاير حتل بعد ستة أشهر ، بعد مضي ثالثة أمثاهلا : أنا أ

 عنك ، فتصاحلا على ذلك .
 ولني :هذه املسالة اختلف العلماء يف حكمها على ق

 .: أهنا جائزة  القول األول
رمحه هللا  –تاره املصنف ذه ابن القيم ، وهو ما اخم ابن تيمية وتلميوهو قول ابن عباس كما قال ابن القيم ، واختاره شيخ اإلسال

 كما هنا .  –
ل ؟ فقال : إن لنا ديوناً مل حت م فقالواضري من املدينة ، جاءه أناس منهراج بين النحني أمر بإخ ابن عباس . ) أن النيب  حلديث
 . رواه الدارقطينوا وتعجلوا ( : ضع

 .اء فدل ذلك على جوازه ـم مقابل التعجيل بالوفـفيه ألصحاب احلقوق أن يضعوا من ديوهن حيث أذن النيب 
موقوفاً على ابن  وهذا احلديث خمتلف فيه فصححه بعضهم كابن القيم وضعفه بعض العلماء كالبيهقي والدارقطين ، لكن قد صح

عباس ، فقد سئل عن الرجل يكون له احلق على الرجل إىل أجل ، فيقول : عجل يل وأضع عنك ؟ فقال : ال بأس بذلك . 
 أخرجه عبدالرزاق .

وقالوا : ال حمذور شرعي يف هذا التصرف ، ألن األجل حق للمدين وقد أسقطه برضاه ، والدين حق للدائن وقد أسقط جزءاً منه 
 ه ، واإلنسان ال مينع من إسقاط حقه أو بعضه .برضا

، والشارع له تطلع إىل براءة  ا صاحب الدين فيأخذ حقه قبل وقته، وأموفيها مصلحة للطرفني:أما املدين فيخفف عنه من دينه
 ذمم املكلفني من الديون .

 : أن ذلك ال يصح . القول الثاين
 وهذا مذهب املالكية والشافعية والظاهرية .

أكلَت ربا يا مقداد وأطعمته ( أخرجه  –ملا وضع عن رجل دينه وتعج له  –قال له  ديث املقداد بن األسود ) أن رسول هللا حل
 البيهقي وهو ضعيف جداً .

قالوا : قياسًا على تأجيل الدين احلال مقابل الزيادة عليه جبامع االعتياض عن األجل يف كل منهما ، ألنه إذا تعجل البعض 
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 .الباقي فقد باع األجل بالقدر الذي أسقطه  وأسقط
 والقول األول هو الراجح .

عكس الربا ، فإن الربا يتضمن الزيادة يف أحد العوضني يف مقابلة  –أي الوضع من الدين للتعجيل  –قال ابن القيم : هذا 
وض يف مقابلة سقوط بعض األجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض يف مقابلة سقوط األجل ، فسقط بعض الع

 األجل ، فانتفع به كل واحد منهما ، ومل يكن هنا رباً ال حقيقة وال لغة وال عرفاً .
 على إنكار .الصلح :  النوع الثاين 
، فهي يف حق املدِعي يف حكم البيع .ى عليه مث يتصاحلان على شيء معنين يدعي شخص على آخر دينًا أو عينًا فينكر املدعَ أ

 .داء ليمينهاخلصومة والنزاع وافت ألنه يدفع هذا العَوض من أجل قطع ، ويف حق املدعى عليه إبراءخذ املال عوضاً عن حقهألنه يأ
أجل كون له ( لكن من أن تم : ليس لك ) أنكر ـاألرض اليت بيد ابراهيم له ، فقال ابراهي على إبراهيم أن : ادعى حممد مثال

، فهذا يف آالف لك ، فتصاحلا على ذلك  5000للخصومة قال : خذ هذه  وقطعاً من اليمني وخوفاً  أال يرفع األمر إىل احملاكم
 براء .براهيم إحق حممد بيع ويف حق إ

 لكن الصلح يف هذه املسألة يف حق الكاذب منهما غري صحيح ، وتصرفه يف العوض  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :
 على هللا ، وال حيل له ما اصطلحا عليه ، ألنه مبطل ، أما يف الدنيا فالصلح صحيح .ذه تصرف باطل ، وحسابه ـالذي أخ

 ه فصاحله على شيء . صح ذلك .م / أو كان له عليه دين ال يعلمان قدرَ 
----------------------- 

فزيد يقول أذكر أين أخذت ، ، فتصاحلا على شيء معني  لكن كل منهما ال يعلم مقدار الدينزيد وعمرو بينهما دين ، و مثال : 
منك دراهم لكن ال أذكر كم ، وعمرو يقول أذكر أين أعطيتك دراهم ، لكن ال أذكر كم هي ؟ فتصاحلا على ألف لاير وينتهي 

 األمر بذلك .
  ( مفهومه أنه إذا كان أحدمها يعلم قدر الدين ولكنه أخفى وجحد فإنه ال يصح يف حقه باطناً  ال يعلمان قدرَهُ قوله ) . 

َدارِّهِّ ) م / وقال   ( . ال مَيْنَـَعنَّ َجار  َجارَُه : َأْن يـَْغرَِّز َخَشَبةا يفِّ جِّ
----------------------- 

يِف  ) ال مَيْنَـَعنَّ َجاٌر َجارَُه : أَْن يـَْغرَِز َخَشَبةً قَاَل  َأيب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  حديث –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
َها ُمْعرِِضنَي ؟ َوَاَّللَِّ أَلْرِمنَيَّ ، ِجَدارِِه   . هِبا بـَنْيَ َأْكَتاِفُكْم ( مُثَّ يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة : َما يل أَرَاُكْم َعنـْ

الضمري يعود إىل [  عنها] ار الضمري يعود على اْل [  يف جداره] أي من خشب سقفه الذي يسقف به داره . [ خشبة] اْلار املراد به هنا املالصق  [ جار] 
 . أي غري مسارعني للعمل هبا [ معرضني] السنة املذكورة يف كالمه 

 . يف هذا احلديث هنى اْلار أن مينع جاره أن يضع خشبة على جدار جاره 

 وهذا احلكم اختلف فيه العلماء :
 حترير حمل النزاع :

نه إحلاق ضرر جبدار اْلار كتهدميه أو وهنه ، فذلك غري جائز ، حلديث : ) : ال يدخل يف هذا النزاع االنتفاع الذي ينتج ع أوالا 
 ال ضرر وال ضرار ( .

: كذلك ال يدخل يف هذا النزاع االنتفاع الذي ليس له به حاجة ، فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إن كان به  ثانياا 
 حاجة ، فلم جيز .غنية عن ذلك ، ألنه انتفاع مبلك غريه بغري إذنه من غري 
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 اخلالف وقع :
 يف االنتفاع غري املضر باْلار ، وهو الذي حيتاج إليه املنتفع لتسقيف بيته أو قيام بنائه .

 فهذا اختلف فيه العلماء على قولني :
 : ال جيوز وضع اخلشب على حائط اْلدار إال بإذنه ، وإن مل يأذن فال جيز ، لكن يستحب له بذله . القول األول

 ذا مذهب أيب حنيفة ومالك ، والقول اْلديد عند الشافعية . واستدلوا :وه
 بعموم اآليات اليت تنهى عن الظلم والتعدي على أموال اآلخرين وحقوقهم .

 . اً َوِإمْثاً ُمِبيناً َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتان كقوله تعاىل : 
 وباألحاديث اليت تنهى عن أخذ أموال اآلخرين ظلماً وعدواناً .

 : ) ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه ( . كقوله 
 : ) إن دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ( . وقوله 

 رر ، وأنه جيرب على ذلك إذا امتنع .: أنه جيب على اْلار أن يبذل حائطه ْلاره مع احلاجة وقلة الض القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة ، وبه قال أبو ثور ، وإسحاق ، وابن حزم .

 ) ال مينعن .. ( . –رمحه هللا  –باحلديث الذي ذكره املصنف واستدلوا 
لتايل فال جيوز للجار : أنه هني صريح عن منع اْلار من االنتفاع جبدار جاره ، وظاهر النهي يقتضي التحرمي ، وباوجه الداللة 

 منع جاره من االنتفاع جبداره عند احلاجة .
 وهذا القول هو الصحيح .

 وأما اجلواب عن أدلة أصحاب القول األول :
 أهنا نصوص عامة ، وحديث : ) ال مينع ... ( خاص ، واخلاص يقضي على العام .

 باب الوكالة
 تعريفها :

 : التفويض . لغة
 : هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابـة . الوكالةواصطالحاا : 

 وهذا التعريف يدل على أن املوِكل البد أن يكون جائز التصرف فال تصح الوكالة من صيب أو جمنون
 الوكيل جائز التصرف . والبد أن يكون

 : وهي جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع 
 قومي وأصلح ( .قال تعاىل ) واخلفين يف 

 ) اذهب بكتايب هذا فألقه إليهـم ( . -عن سليمان أنه قال للهدهد-وقال تعاىل 
 وقال تعاىل ) والعاملني عليها ( .

 متفق عليه .فارمجهـا ( فإن اعرتفت ) واغد يا أنْيس إىل امرأة هذا  وعن أيب هريرة يف قصة العسيف ) األجري ( قال النيب 

 واز الوكالة يف اْلملة .وأمجعت األمة على ج
والنظر يقتضي جوازها : ألهنا من مصلحة العباد ، فكم من إنسان ال يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه ، فمن رمحة هللا وحكمته 

 أن أباح هلم الوكالة .
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 يوكُل يف حوائجهِّ اخلاصة ، وحوائج املسلمني املتعلقة به . م / كان النيب 
----------------------- 

 فعل الوكالة ، وهذا يدل على جوازها . أي : أن النيب 
، ففي صحيح البخاري عن عروة بن أيب اْلعد ) أن النيب  طى عروة البارقي دينار ليشرتي له به شاةأع أن النيب فمن ذلك : 

 اة  ، فدعا له بالربكة يف بيعه ، أعطاه دينارًا ليشرتي به له شاًة ، فاشرتى له به شاتني ، فباع إحدامها بدينار وجاء بدينار وش
 وكان لو اشرتى الرتاَب لربح فيه ( رواه البخاري .

حنر ثالثًا وستني ، وأمر عليًا أن يذبح الباقي  وكتوكيله لعلي يف ذبح باقي هديه : ففي صحيح مسلم عن جابر . ) أن النيب 
. ) .. 

) واغُد يا أنْيس إىل  قال النيب  –يف قصة العسيف ) األجري (  –وكتوكيله يف إقامة احلدود : ففي الصحيحني عن أيب هريرة 
 فت فارمجها ( .رت امرأة هذا ، فإن اع

 ( . لى الصدقة ...عمر ع صحابة يف قبض الزكاة : ففي الصحيحني عن أيب هريرة . قال ) بعث رسول هللا ال وكتوكيله 
قال : مروا أبا بكر فليصل  الصحيحني عن عائشة ) أن النيب : ففي  ووكل أبا بكر أن يصلي بالناس يف مرض موته 

 بالناس ( متفق عليه .
حِبِْفِظ زََكاِة َرَمَضاَن ،  َرُسوُل اَّللَِّ  وَكََّليِن ) قَاَل  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة  ووكل أبا هريرة يف حفظ الصدقة : ففي صحيح البخاري

 ..... ( . حُمَْتاجٌ  . قَاَل ِإين ِ  َعاِم ، فََأَخْذتُُه ، َوقـُْلُت َواَّللَِّ أَلْرفـََعنََّك ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ آت  َفَجَعَل حَيُْثو ِمَن الطَّ  فَأَتَاين 
 م / فهي عقد جائز من الطرفني .

--------------------- 
 ضا اآلخر ، وال إذنه أيضاً .ميلك كل واحد من املتعاقدين فسخه بدون ر أي أن الوكالة عقد جائز ، والعقد اْلائز هو الذي 

 ومن جهة الوكيل بذل نفع وكالمها غري الزم .،  هنا من جهة املوِكل إذنأل
  ( أي الوكيل أو املوِكل .  نيمن الطرفقوله ) 

 تلزم يف حالتني :لكن 
 : إذا كان هناك ضرر يف فسخ الوكالة كأن يكون فسخ الوكالة بشيء يتضرر به املوِكل  احلالة األوىل

 إذا كانت الوكالة جبعل ) أي مبقابل ( . : الة الثانيةاحل
 : مبطالت الوكالة 
، ألنه إذا مات املوكل انتقل املال إىل ورثته ، فالبد من جتديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل ، أما  موت أحدمها_ 1

 عقود عليه قد زال وفات ، فتبطل بذلك الوكالة .الوكيل فتبطل مبوته ، ألن املوكل إمنا رضيه بعينه ، فإذا مات فإن امل
 . ) ألن اجملنون ليس له أهلية التصرف ( . جبنون أحدمها_ 2
 فسخ أحدمها ._ 3
  لكن اختلف العلماء لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه ؟ فما حكـم تصرفه ؟ مثال : وكلت هذا الرجل على أن يبيع

اختلف العلماء على أين فسخت وكالته ، مث باع البيت يف اليوم الثالث ومل يعلم بالفسخ ؟  بييت مث يف اليوم الثاين أشهدت رجلني
 قولني :

 أنه ال ينفذ تصرفه فالبيع باطل .:  القول األول
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 وهذا مذهب الشافعي واحلنابلة واختاره ابن تيمية .
 وعلى هذا القول فالبيع غري صحيح ، ألنه فسخ الوكالة قبل البيع .

 : أن تصرفه نافذ ويشرتط أن يعلم الوكيل بالوكالة . ثاينالقول ال
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 قالوا : ألن تصرفه مستند إىل إذن سابق مل يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً ، وهذا القول هو الصحيح .
 م / تدخل يف مجيع األشياء اليت تصح النيابُة فيها .

----------------------- 
 جتوز الوكالة يف كل أمر جتوز فيه النيابة .فقهي : هذا ضابط 

 م / من حقوق هللا : كتفريق الزكاة .
----------------------- 

 .فقراء : خذ هذه األلف زكاة مايل ووزعها على الله  وأقولألف لاير  اً شخصأعطي أي : فتجوز الوكالة يف تفريق الزكاة ، كأن 
 م / والكفارة وحنوها .

----------------------- 
 وتوزعها على عشرة مساكني  رياال تشرتي هبا طعاماً  50 كشخص عليه كفارة ميني ، وقال لشخص : هذه

 م / ومن حقوق اآلدميني ، كالعقود والفسوخ وغريها .
----------------------- 

 تنقسم الوكالة يف حقوق اآلدميني من حيث التوكيل إىل قسمني  :
 وكيل فيه :األول : قسم يصح الت

 والنكاح .البيع ، والشراء ، واإلجارة ، والقرض :مثل العقود 
 كأن أقول لشخص : وكلتك تبيع سياريت .

 لشخص : وكلتك تشرتي يل سيارة . أقولالشراء : كأن 
 اإلجارة : كأن أقول لشخص : وكلتك تستأجر يل بيتاً .

 .، واخللع ، والعتق ، واإلقالة لطالق كا: والفسوخ 
 أنه يثبت طالقها عند احملكمة ( . –ق : كأن أقول لشخص : يا فالن وكلتك أن تطلق زوجيت ) وتكون الفائدة الطال

 قول لشخص : وكلتك خمالعة زوجيت ) اخللع مفارقة الزوجة على عوض ( .كأن أاخللع :  
 العتق : كأن أقول لشخص : وكلتك تعتق عبدي فالن .

مل تعجبين السيارة ، فرجعت إليه وقلت : أريد أن تقيلين البيع ، فقال : نعم ، فلو وكلت  اإلقالة : اشرتيت من فالن سيارة مث
 إنساناً يف اإلقالة جيوز سواء من البائع أو من املشرتي .

 فهذه األمور ) كالطالق .. ( يصح التوكيل فيها ألن املقصود إجياده بقطع النظر عن الفاعل .
 مطلقاا : الثاين : قسم ال يصح التوكيل فيه

 . انالظهـار ، واللعان ، واألميْ 
 ألهنا تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل ال يستطيع أن يفعلها .
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الظهار : فلو وكل شخصًا يف الظهار من امرأته ، فذهب الرجل إىل املرأة ، وقال هلا : أنِت على زوجك كظهر أمه عليه ، فهذا 
 ر .اال جيوز وال يثبت الظه

،  ومل تعرتف ، فإنه يقام بينهما لعان ) وهو أميان مؤكدة بشهادات – إذا رماها بالزنا –ون بني الزوج وزوجته اللعان : وهو ما يك
أن الوكيل ال  -فيقسم الرجل مث الزوجة ، فهنا ال جيوز للزوج أن يوكل أحدًا غريه إلقامة اللعان ، ألهنا تتعلق بالشخص نفسه .

 .يصح أن يضيف اللعنة إىل نفسه 
 ان : أي ال جيوز أن يوكل شخصاً يذهب عنه إىل القاضي ليؤدي اليمني عنه ، ألهنا تتعلق بالشخص نفسه .األميْ 

 ألهنا تتعلق بنفس الشخص كما سبق . أوالا :
 : وألن اإلنسان يهاب ميني نفسه وال يهاب ميني غريه .ثانياا 
  : ن الشخص نفسه .القسم بني الزوجات ال جتوز الوكالة فيها ، ألهنا تطلب موكذلك 
  ألمور :والظهار ال جيوز التوكيل فيه 

 ألنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق . أوالا :
 املوكل ال ميلك ذلك ، بل هو حرام عليه ، فكيف يصح ذلك من الوكيل .أن  ثانياا :

 ى هللا عن ذلك .من باب التعاون على اإلمث والعدوان وقد هن بول الوكيل هذا العمـل املوكل فيهأن يف ق:  لثاا ثا
م / وما ال تدخله النيابة من األمور اليت تتعني على اإلنسان وتتعلق ببدنه خاصة ، كالصالة والطهارة واحللف والقسم بني 

 الزوجات وحنوها ال ِتوز الوكالة فيها .
----------------------- 

 األمور اليت ال تدخلها النيابة . –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 أقسام : 3حلقوق هللا تنقسم إىل بالنسبة 

 مثل : العبادات املالية كالزكاة والفديـة والكفارة . قسم تدخله النيابة مطلقاً :األول : 
 قول له وزعها على الفقراء .مايل ، وأعطي شخص ألف لاير زكاة الزكاة : كأن أ

 علياً بذلك .  نيبيل المن توك فيصح أن يوكل عنه من يذبح أضحيته أو ينحر هديه كما ثبت يف مسلم
 ويصح أن يوكل من يفرق صدقته أو زكاته .

 ويصح أن يوكل من يكفر عنه كفارة مالية وحنو ذلك من العبادات املالية .
 قسم ال تدخله النيابة مطلقاً :الثاين : 

 ألهنا تتعلق بنفس الفاعل ، فال يصح أن يوكل هبا غريه . . والتيمممثل : الصالة ، والصوم ، 
 الصالة : كأن أقول لشخص : اذهب وصِل عين صالة الظهر ، فهذا ال جيوز .

 الصوم : كأن أقول لشخص : علي يوم قضاء من رمضان ، أريدك أن تصومه عين ، فهذا ال جيوز .
 .الوضوء : كأن أقول لشخص : اْلو بارد وأريدك أن تتوضأ عين ، فهذا ال جيوز 

 الثالث : قسم فيه تفصيل :
 ج يف الفرض : فالذي ال يستطيع أن حيج عجزاً مستمراً فإنه جيوز له أن يوكل وإال فال جيوز .وهو احل

حلديث ابن عباس . قال ) جاءت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول هللا ! إن فريضة هللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيخاً  
  متفق عليهك يف حجة الوداع ( كبرياً ال يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذل
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: احلج كغريه من العبادات ، واألصل فيه عدم جواز التوكيل ، ألنه عبادة ، واألصل يف العبادة  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
 أهنا مطلوبة من العابد ، وال يقوم غريه مقامه فيها ، وحينئذ نقول : احلج وردت النيابة فيه عن صنفني من الناس :

 من مات قبل الفريضة ، فإنه حيج عنه ، ألنه ثبت ذلك بالسنة . ألول :ا
 من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً ال يرجى زواله ، فهذا جاءت به السنة ، وسبق دليلها . الثاين :

 . جيوز التوكيل يف احلدود يف إثباهتا واستيفائها 
 قر مبا يقتضي احلد .بإثباهتا : مثل أن يقول احلاكم لشخص : اذهب إىل فالن لي

 يف استيفائها : بأن يكون املذنب قد اعرتف وثبت احلد ، فيوكل احلاكم من يقيم هذا احلد .
) واغُد يا أنْيس إىل  قال النيب  –يف ) األجري ( ـيف قصة العس - والدليل على جواز ذلك : ما سبق من حديث أيب هريرة

 .اعرتفت ( هذا إثبات ) فارمجها ( هذا استيفاء فت فارمجها ( . ) فإن رت امرأة هذا ، فإن اع
 م / وال يتصرف الوكيل يف غري ما أذن له فيه نطقاا أو عرفاا .

----------------------- 
 .اك عرف يتقيد بالعرف ـوإن كان هن الوكيل ال يتصرف إال فيما أذن له ، إن كان هناك نطق يتقيد بالنطق ،

، هذا  من فالن ، فذهب إىل الشخص وقبض منه الدين ، فلما قبض الدين تصرف فيه بتنمية  مثال النطق : قال له اقبض ديين
 ال تتصرف إال ما أذن لك فيه نطقاً . ال جيوز ، ألنك

  ُل فيما وُكَل فيه وك ِ ليس للوكيل أن ي. 

 كأن أوكل شخصاً ليشرتي يل سيارة ، فيذهب هو ويوكل آخر ، هذا ال جيوز .
 إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ( والتوكيل بغري إذن تعد على مال الغري .قال )  ألن النيب 

وألن تصرف الوكيل مستفاد باإلذن ، فوجب أن يقتصر يف تصرفه على ما أُِذن فيه ، فإذا وك ل غريه فمعناه أنه وكل غريه أن 
 يتصرف يف ملك الغري .

 ف يف ملكه فالن ، وال يرضى أن يتصرف يف ملكه فالن .وأيضاً : يقال : إن املوكِ ل قد يرضى أن يتصر 
  حاالت يستثىن من ذلك : 

 أن جيعل املوكل ذلك للوكيل ) يعين يسمح له ( .:  احلالة األوىل

 مثال : أقول وكلتك أن تبيع سياريت ولك أن توكل من شئت ، أو من تثق به .
له كاألعمال الدنيئة يف حق أشراف الناس املرتفعني عن فعلها يف العادة ، أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مث احلالة الثانية :

 فهنا جيوز التوكيل . ) وهـذا اختيار ابن القيم ( .
 مبثله عادة . إذا كان يعجز عن القيام احلالة الثالثة :

ضعيف ال يقوى على ذلك ، مثال : وكلت رجاًل أن يصعد حبجر كبري إىل السطح ، ألنك تريد أن تبين به السطح ، وهو رجل 
 فهل له أن يوكل من حيمل احلجر إىل فوق ؟ اْلواب نعم ، ألن مثله يعجز عنه .

 م / وجيوز التوكيل جبعل  أو غريه .
----------------------- 

 مر يفعله .اْلعل : ما يعطاه اإلنسان على أ
 مثال : لو قال بع منزيل مبليون ولك عشرة آالف لاير .
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 منزيل مبليون ولك ما زاد . و قال : بعأ
ىل عقد الزم بسبب جرة انقلبت الوكالة إفلو قال : بأالوكالة عقد جائز واالجارة عقد الزم ،  ألن( ومل يقل بأجرة  جبعل قوله )

 جرة ، واْلعالة عقد الزم .األ
 م / وهو كسائر األمناء ، ال ضمان عليهم إال بالتعدي أو التفريط .

----------------------- 
 استلم العني بإذن من املوِكل . ه: ألنالوكيل أمني 

 إال إذا تعدى أو فرط . إذا تلفت العني بيدهفال يضمن وعليه : 
الوكيل وكل شخصاً يف شراء ساعة ، فاشرتى الساعة مث وضعها يف بيته على رف يتناوله الصبيان ، فأخذ الصبيان الساعة مثال : 

 ط .وخربوها ، فإنه يضمن ألنه مفر 
مثال آخر : وكلته أن يشرتي يل ساعة فاشرتاها ، مث إنه لبس هذه الساعة واستعملها ، فجاءها شيء وكسرها ، فإنه يضمن ، 

 ألنه تعدى .
مثال آخر : وكلته أن يشرتي يل ساعة ، فاشرتاها ، مث وضعها يف مكان آمن حتفظ مبثله الساعات ، مث سرقت ، فإنه ال يضمن ، 

  يفرط .ألنه مل يتعد ومل
  األمني : هو كل من كان املال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من املالك فهو أمني ، ومن كان يف يده بغري إذن من الشارع أو

 ويل اليتيم أمني ، ألذن الشرع له ، ناظر الوقف أمني ، ألنه بإذن من الواقف .من املالك فليس بأمني .( ف
 فتنتقل يده من األمانة إىل اخليانة . األمني إذا تعد أو فرط يزول إئتمانه ، 

لكن مع ميينه . ) ألن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق حبق العباد فالبد فيه من مسألة : ويقبل قول الوكيل يف نفي التفريط 
 : البينة على املدعي واليمني على من أنكر ( . اليمني ، لقول النيب 

 طت يف حفظها ، قال الوكيل : مل أفرط ، فإنه يقبل قوله مع ميينه ألمرين :للوكيل : لقد فر  فلو قال املوكل
 : أن األصل عدم التفريط . األمر األول
 : أن املوكل قد ائتمنه على ذلك ، وإذا ائتمنه فإنه ال يصح أن يعود فُيَخو ِنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي . األمر الثاين

 م / ويقبل قوهلم يف عدم ذلك باليمني .
----------------------- 

أي أنه مل يفرط ومل يتعدى باليمني : أي حيلف باهلل أنه مل يتعدى ومل  كالوكيل ، واملودع ( يف عدم ذلك :يقبل قول األمناء )  
 يفرط .

  فيه من فيقبل قول الوكيل يف نفي التفريط لكن مع ميينه . ) ألن كل من قلنا إن القول قوله فيما يتعلق حبق العباد فالبد
 : البينة على املدعي واليمني على من أنكر ( . اليمني ، لقول النيب 

 فلو قال املوكل للوكيل : لقد فرطت يف حفظها ، قال الوكيل : مل أفرط ، فإنه يقبل قوله مع ميينه ألمرين :
 أن األصل عدم التفريط . األمر األول :

 إذا ائتمنه فإنه ال يصح أن يعود فُيَخو ِنَه بدون سبب أو ثبوت شرعي .: أن املوكل قد ائتمنه على ذلك ، و  األمر الثاين
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 م / ومن ادعى الرد من األمناء فإن كان جبعل َل يقبل قوله إال ببينة ، وإن كان متربعاا قبل قوله بيمينه .
----------------------- 

 . عل مل يقبل قوله إال بيمينهكان جب  أي : إذا ادعى الرد أحد األمناء ) كالوكيل ، أو الويل ( فإن
 ياها ، فما احلكم ؟، فقال : أعطيتك إ وديعيتمثال : أعطيت شخص وديعة ، مث جئت وقلت له أعطين 

 يفصل : –رمحه هللا  –املصنف 
الذي قبض الوكيل جبعل قبض العني حلظ نفسه فهو كاملستعري  وال يقبل قول الوكيل إال ببينة ، ألن إن كان جبعل يقبل قول املوِكل

 ظ نفسه فال يقبل قوله إال ببينة .العني حل
مني ولو كان جبعل ، فيقبل قوله يف الرد كما يقبل قوله ، وقالوا : إن الوكيل أوقيل : يقبل قول الوكيل وهذا قول املالكية والشافعية 

 يف التلف وهذا أصح .
 ألنه قبض املال حلظ مالكه  كان متربعاً قِبَل قوله بيمينه ،  وإن. 

 باب الشركة
 تعريفها : 

 يعين أن يتعاقد شخصان يف شيء يشرتكان فيه . ) وتسمى هذه شركة عقود ( .، اجتماع يف تصـرف 
 رواه أبوداود .) أنا ثالث الشريكني ما َل ُين أحدمها صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما (   م / 

----------------------- 
أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه ، فإن خان خرجت ) أيب هريرة . قال : قال حديث  –محه هللا ر  –ذكر املصنف 

 ( ليستدل به على جواز الشركة ) واحلديث فيه ضعف ( . من بينهما
 م / فالشركة جبميع أنواعها كلها جائزة .

----------------------- 
 واإلمجاع .جائزة بالكتاب والسنة  الشركةأي : أن 

 قال تعاىل ) وإن كثرياً من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض .. ( .
 .ء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء(كم هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاوقال سبحانه )ضرب لكم مثالً من أنفس

 وداود .رواه أب) أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه ، فإن خان خرجت من بينهما (  وقال 

 .م / ويكون امللك فيها والربح ِبسب ما يتفقان عليه 
----------------------- 

 . امللك : فليس هناك مبلغ حمدد للملك . ) رأس املال حسب ما يتفقان عليه (
 الربح : على حسب ما يتفقان عليه .

 ذكره املصنف بقوله :بشرط 
 م / إذا كان جزءاا مشاعاا معلوماا .

----------------------- 
 ) املشاع : الربع ، والثلث ( . 

 ولك ثالث أرباع يصح ، أو قال : الربح بيننا فإنه يصح ، أو قال : لك ثلث الربح ولك الثلثان .يقول : يل ربع  كأن



 61 

 بح له .درهم ، فإنه ال يصح ، ألنه رمبا ال تربح إال هذا الربح فيبقى الثاين ال ر  ( 100)إن قال أحدمها لك من الربح ف 
  ألمرين : ال يصح ،فإنه الربح  اإن مل يذكر 

 : أن الربح هو املقصود يف الشركة فال جيوز اإلخالل به . األمر األول
 يبقى جمهوالً ، وهذا يؤدي إىل النزاع . :أن عدم ذكر الربح األمر الثاين

 اخلسارة على قدر املال :
 ، وعند التصفية أصبح املال  { وخسرا 100{ واآلخر }  200مثال : جاء أحدمها بـ} 

 .{ 50{ خسارة }  100{وعلى صاحب}  100{ خسارة}  200{، فيكون على صاحب}  150} 
 م / فدخل يف هذا : شركة العِّنان وهي أن يكون من كل  منهما مال  وعمل .

----------------------- 
 ة الِعنان .يذكر أنواع الشركات : فذكر أوالً : شرك –رمحه هللا  –بدأ املصنف 
 ) ففيها مال وعمل بدين ( .ربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه يشرتكان اثنان فأكثر يف مال يتجران فيه ويكون التعريفها : أن 

 . وهذا النوع من الشركات جائز باإلمجاع 
وصار كل واحد منهما { ، فاتفقا على أن يفتحا حماًل هلذا املال ،  100{ لاير ، وآخر عنده }  100مثال : رجل عنده } 

 يعمل هبذا احملل .
 : ألهنما يتساويان يف املال والتصرف كالفارسني إذا استويا بني فرسيهما وتساويا يف السري ، فإن عنانيهما يكون مسيت بذلك

 سواء .
  كون أحد الشريكني ال يشرتط فيها املساواة ال يف املال وال يف التصرف ، فيجوز أن ي ألنه: هذا النوع هو السائد بني الناس

 أكثر من اآلخر .
  ألن اجملهول ال ميكن الرجوع إليه عند الفسـخ .:يشرتط هلذه الشركة أن يكون املال معلوماا 
  حبكم امللك يف نصيبه وحبكم الوكالة يف نصيب شريكه .: ينفذ تصرف كل واحد منهما باملالني 
 كما سبق .شاعاً  يشرتط أن يكون لكل واحد منها جزءاً معلوماً من الربح م 

 م / وشركة املضاربة : بأن يكون من أحدمها املال ومن اآلخر العمل .
----------------------- 

هي أن يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح هذا النوع الثاين من أنواع الشركات وهي املضاربة : و 
 ال واآلخر منه العمل ( .بينهما حسب ما يشرتطانه .) أحدمها منه امل

 { لاير ليتجر هبا على أن يكون الربح بينهما . 100مثال : أعطى عمر زيداً } 
  ، الناس حباجة إىل هذه الشركة ، حيث أن األموال ال تنمو إال بالتنقيب والتجارة وليس كل من ميلكها حيسن العمل هبا

 .ة لصاحل الطرفني وكذلك هناك من حيسن العمل لكن ال مال له فكانت احلاج
 . وإن قال رب املال اجتر به والربح بيننا فنصفان 
 نصيب أحدمها أخذه والباقي لآلخر ، ألنه مىت علمبه ويل ثالثة أرباع أو الثلث صح وإن قال اجتر. 
 : وال يضارب العامل مبال آلخر إال بشرطني 

 : إن مل يضر باألول . الثاين     : إن رضي األول . األول
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مضاربة مع رجل آخر يف ، مث عقد هذا الرجل عقد فأخذهتا وضاربت ،من املال على أن تتجر به بالكتب أعطيتك مبلغاً : مثال
 ت .األول، ألن السلعة إذا كثرت رخص، فهذا العقد يضر بنفس السلعة

 از .لكن إن رضي األول ج
 ملثل ، وقيل : أن للعامل سهم املثل ، فيقال : لو إن فسدت شركة املضاربة : فقيل : املال كله لرب املال ، وللعامل أجرة ا

يعطى نصف الربح ، فيكون له نصف الربح ، وهكذا ، وهذا  –مثاًل  –اجتر اإلنسان هبذا املال كم يعطى يف العادة ؟ فقالوا 
 القول هو الصحيح ، ألن العامل إمنا عمل على أنه شريك ال على أنه أجري .

 ما من الناس .بوجوههِّ م / وشركة الوجوه مبا يأخذان 
----------------------- 

وهي شركة تقوم على اشرتاك  ،املراد بالوجوه هنا : اْلاه واملنزلة هذا النوع الثالث من أنواع الشركات : وهو شركة الوجوه ، و 
 رجلني أو أكثر وال مال هلم على أن يشرتوا بوجوههم .

 : نتـه عند الناس .لبنائها على وجاهة كل منهما ومكا مسيت بذلك 
 .أحدمها قد يكون أوثق عند التجار ، ألنعلى ما اشرتطاه من تساو أو تفاضلويكون الربح بينهما 

 وحنوه ، وما يتقبالنه من األعمال . ما من املباحات من حشيش  م / وشركة األبدان : بأن يشرتكا مبا يكتسبان بأبداهنِّ 
----------------------- 
 .(يسميها الفقهاء شركة األعمال) .يشرتكان فيما يكتسبان بأبداهنما وهي أن، أنواع الشركات وهي شركة األبدان نهذا النوع الرابع م

 عادة تكون هذه الشركة بني احلدادين والنجارين وأمثاهلم ممن يعملون بالبدن . 
 كحداد وجنـار مثاًل .،  تصح مع اختالف الصنائع 
 ألن األصل الشركـة .: له أحدمها بينهماإن مرض أحدمها فالكسب الذي عم 
  ألهنما دخال على أن يعمال ، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه .:وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمـه 

 م / وشركة املفاوضة : وهي اجلامعُة جلميع ذلك .
---------------------- 

أن يفوض كل واحد من الشريكني اآلخر يف مال الشركة يف : هو شركة املفاوضة ، وهي هذا النوع اخلامس من أنواع الشركات و 
 غيبته وحضوره شراء وبيعاً ومضاربة وتوكاًل وغريها .

 م / وكلها جائزة .
-------------- 

 أي : الشركات كلها مباحة .
 .م / ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر ألحدمها 

----------------------- 
 أي : إذا كان يف الشركة ظلم أو غرر فإهنا ال تصح .

 أمثلة :
 غرر . هنر رمضان يكون يل ، هذا ال جيوز ألشرتط ربح شهقال أحدمها : أ

 ، فهذا ال جيوز ألنه غرر . حدى السلعتنيربح إأو قال : أشرتط 
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 .ذية لك ، فهذا ال جيوز ألنه غرر ـ: ربح املالبس يل ، وربح األححدمها فقال أحذية ، يف مالبس وأ لو عمال
 فهذا ال جيوز . الباقي لف لاير من الربح ولكأو قال أحدمها أنا يل أ

 باب املساقاة واملزارعة
 املساقاة على الشجر : بأن يدفعها للعامل ، ويقوم عليها ، جبزء مشاع معلوم من الثمرة .م / 

 معلوم من الزرع . واملزارعة : بأن يدفَع األرض ملن يزرعها جبزء مشاع
----------------------- 

 واملزارعة .تعريف املساقاة  –ذكر املصنف رمحه هللا 
 -رمحه هللا-مر ، وتعريفها كما ذكره املصنف يستفيد منها الث اليت األعمالهم مشتقة من السقي ألن السقي هو ألغة املساقاة : 

 ائر ما حيتاج إليه جبزء معلوم من مثره مشاع .أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ليقوم بسقيه وعمل س
 مثال : إنسان عنده أرض وعليها أشجار من خنيل وأعناب ورمان وغريها ، فأعطاها شخصاً ينميها جبزء من الثمرة .

 وهي دفع أرض ملن يزرعها جبزء معلوم مما خيرج منها .املزارعة : مأخوذة من الزرع ، 
 فهذا جيوز . –مثالً  – عطاها فالحاً يزرعها وله نصف الزرعوليس فيها زرع ، فأمثاهلا : إنسان عنده أرض بيضاء 

طى أرضاً ، فلو أع تكون على شجر : خنل تني عنب رمان فيدفعها للعامل ويقوم عليها جبزء مشاع معلومأن املساقاة البد ف
 إلنسان ليغرسها مبساقاة فال يصح ، فال بد أن يكون على شجر موجود .

 شجرة تني تقوم بسقيها والقيام عليها ولك ربع الثمرة . 100هذه و الربع من الثمرة ، كأن أقول : م : كالثلث أمعلو اع مش 
 فلو قال يل مثرة هذا العام ولك مثرة العام القادم ال يصح .

 ولو قال يل مثرة اْلانب الشرقي ولك مثرة اْلانب الغريب ال يصح .
 لث ، فإنه جيوز ، ويكون لصاحب األرض الثلثان .لو قال ساقيتك على أن لك الث

 شجرة  30( شجرة تقوم بسقيها ويل مثر  100فإن كانت على مثرة معينة ال تصح ، كأن أقول هذه ) 
 ما ُيرج منها من متر أو زرع . متفق عليه خيرب بشطرِّ  أهلَ  م / وعامل النيب 
----------------------- 

 ألهل خيرب . لدليل على جواز املساقاة واملزارعة وهو معاملة النيب ا –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
  كان املسلمون مشغولني باْلهاد وليس عندهم الفراغ حىت يقوموا على أرض خيرب وشجرها ، واليهود فارغون هلذا ، وهم

، واستمروا على ذلك وا أعداءهم يف ذلك الوقت وإن كانأبصر هبذا العمل من املسلمني ، فلهذا اقتضت املصلحة الشرعية بقاء
 .مر يف خالفته بسبب أحداث أحدثوهاإىل أن أخرجهم ع

 على جواز املزارعة واملساقة . ليستدل به –رمحه هللا  –ذكر املصنف فاحلديث 
 ( دليل على جواز املزارعة . من زرعفقوله ) 

 ة .( ويف رواية ملسلم ) وخنل وشجر ( دليل على جواز املساقا ) من مترقوله 
املعاملة : التعامل مع الغري ، وخيرب : بلدة زراعية مشال املدينة ، كان يسكنها طائفة من اليهود ،  أهَل خيرب : وعامل النيب 

 فتحت يف احملرم سنة سبع من اهلجرة .
، مقابل عملهم ونفقتهم، واملعىن : أنه عاملهم بنصف ما خيرج من مثرها وزرعها : الشطر املراد هنا النصف بشطرِّ ما ُيرج منها 

 والنصف اآلخر للمسلمني لكوهنم أصحاب األصل .
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  وجواز املساقاة واملزارعة من حماسن اإلسالم ، فإن كثريًا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ، وال ميكنهم
 احلاجتني وحتصيل ملصلحة الفئتني . االستئجار عليه ، وكثري من الناس ال شجر هلم وحيتاجون إىل الثمر ، ففي جتويزها دفع

ُروَن َعَلى َعْهدِّ النَّيبِّ ِّ م / وقال رافع بن خديج ) و  َعَلى اْلَماذِّيَانَاتِّ َوَأقْـَبالِّ اجْلََداوِّلِّ َوَأْشَياَء مَِّن الزَّرْعِّ   َكاَن النَّاُس يـَُؤاجِّ
َر َعْنُه . فََأمَّا شَ فـَيَـْهلُِّك َهَذا َوَيْسَلُم َهَذا َوَيْسَلُم َهَذا  ء  َمْعُلوم  يْ َويـَْهلُِّك َهَذا فـََلْم َيُكْن لِّلنَّاسِّ كَِّراء  إِّالَّ َهَذا َفلَِّذلَِّك زُجِّ

 ( .َمْضُمون  َفاَل بَْأَس بِّهِّ 
----------------------- 

 .وفيه املزارعة الفاسدة ، حديث رافع بن خديج  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 .: بذال مكسورة وهي مسايل املاء ، وقيل : ما ينبت حول السواقي انَاِت َعَلى اْلَماِذيَ 

 األقبال : األوائل ، واْلداول مجع جدول وهو النهر الصغري .:  َوأَقْـَباِل اْلََْداِولِ 
 أي : وقطعة أو جهة من الزرع تكون خمتارة طيبة . ( َوَأْشَياَء مَِّن الزَّرْعِّ ) 
أي : ومل يكن ألهل املدينة طريقة لتأجري األراضي الزراعية إال هذه الطريقة املشتملة على  ( ء  إِّالَّ َهَذافـََلْم َيُكْن لِّلنَّاسِّ كَِّرا) 

 اْلهالة والغرر واملخاطرة .
، أي : فأما كراء األرض للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة وحنومها  (ء  َمْعُلوم  َمْضُمون  َفاَل بَْأَس بِّهِّ يْ فََأمَّا شَ ) 

 فهذا جائز وال بأس به ، لعدم اْلهالة والغرر .
، كأن أقول زارعتك ولك الثلث ويل الثلثان ، أو احلديث دليل على جواز املزارعة الصحيحة ، وهي الساملة من الغرر واْلهالة 

 أقول يل نصف ولك النصف .
 رقي ، أو أقول زارعتك ويل ما عندك ويل اْلانب الشأما املزارعة الفاسدة فهي املشتملة على غرر وظلم وجهالة ، كأن أقول زارعت

 املاء ، فهذا ال جيوز ألنه غرر وجهالة ، وهذا هو الذي ورد النهي عنه .
  الفرق بني املزارعة واإلجارة : أن املزارعة من جنس الشركة ، ويستويان يف الغنم والغرم ، فهي كاملضاربة ، ألن كاًل منهما له

 الزرع كثر ، وإن كان رديئاً قل  . جزء مشاع معلوم إن جاد
 م / وعلى كل  منهما ما جرت العادة به .

----------------------- 
مل كذا وعلى صاحب انه مل يرد فيه نص ) بأن على العصاحب األرض ما جرت العادة به ، ألأي : وعلى كل من العامل و 

 كاملشروط شرطاً .األرض كذا ( فيكون املرجع فيه إىل العرف ، فاملعروف عرفاً  
 وقطع األغصان الرديئة ، وإصالح طرق املاء وحنو ذلك .احلرث والسقي والتسميد  العرف يدل على أن على العامل 

 وعلى رب املال ما حيفظ األصل كبناء حائط ، أو بناء ما اهندم منه ، وحفر البئر ، وإحضار آلة رفع املاء .
 الناس أنه من اختصاص العامل لزمه، ، فما تعارف عليه نص، فريجع فيه إىل العرفيس فيه وما يلزم العامل ورب األرض مما ل

 ، فإن مل يكن هناك عرف معلوم فعلى ما تشارطاه .أو من اختصاص رب األرض لزمه
 : واختلف العلماء هل يشرتط أن يكون البذر من رب األرض أم ال على قولني 

 : أنه يشرتط . القول األول
 اساً على املضاربة .قيوهذا املذهب  ، 
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 : أنه ال يشرتط ، فيجوز من رب األرض وجيوز من العامل . القول الثاين
 ورجح هذا القول ابن قدامة وابن القيم .

 البذر على املسلمني . ( ومل يذكر النيب  عامل أهل خيرب ... حلديث ) أنه 
من رب األرض ، وإمنا جيوز أن يكون من العامل ، فإن النيب وقد ذكر ابن القيم أن احلديث دليل على عدم اشرتاط كون البذر 

  ًوهذا القول هو الراجح .  .ما كان ينقل البذر إليهم من املدينة قطعا 
 م / والشرط الذي ال جهالة فيه .

----------------------- 
 فال بأس .فيه أي : إذا تشارطا على شرط معني ال جهالة 

 رث األرض حبراثة املالك ، فوافق املالك ، فال بأس به .اشرتط العامل أن حيمثال : 
 لو شرط املالك أن العامل يأيت بالبذر ، صح .

 م / ولو دفع دابة إىل آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز .
----------------------- 

 تسمى عند العلماء املؤاجرة .
 . بيننا من ربح لسوق وما حصلواشتغل عليه با أقول لشخص : خذ هذا احلمارمثال : كأن 
 خذها اشتغل هبا واعمل عليها وما حصل من ربح بيننا . آلخر : شخص عنده سيارة وقالمثال آخر : 
 شياء عني تنمو بالعمل عليها ، فجاز العقد عليها ببعض منائها .ألن هذه األ ؛وهذا جائزة 

 باب إحياء املوات
 الك .م / هي األرض البائرة اليت ال يعلم هلا م

----------------------- 
َوات بفتح امليم والواو األرض اليت ال مالك هلف إحياء املواتيتعر  -رمحه هللا-ذكر املصنف 

َ
 .ا من اآلدميني وال ينتفع هبا أحد. وامل

 املرتوكة اليت مل تزرع .البائرة :  –رمحه هللا  –املصنف  وهذا معىن قول
 حياؤها ال يعلم هلا مالك معني .د إن تكون االرض اليت يراشرط املوات ، أاليت ال يعرف هلا مالك : هذا 

 عند الفقهاء : هي األرض املنفكة عن االختصاصات وملك معصوم . املوات تعريف
هبا  املنفكة عن االختصاصات : أي اليت ال خيتص هبا واحد بعينه ، كاألرض اخلراب الدارسة اليت ال ميلكها أحد وال يتعلق

 ة عامة .مصلح
فاألرض اليت فيها مصلحة ألهل البلد فال جيوز إحياؤها ، كأن تكون األرض مدفن األموات ألهل البلد ، أو كانت هذه األرض 

 يستنبطون منها امللح أو يأخذون منها احلجارة أو غري ذلك فال جيوز إحياؤها . 
 ا ، فال ميلك باإلحياء ألنه ملك لصاحبه .وملك معصوم : أي : ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غريه

 إذاً يشرتط إلحياء األرض املوات شرطان :
 أال يكون هلا مالك معني . األول :
 أال تكون من اختصاصات البلد . الثاين :

 فقال :حياء مبا حيصل اإل -رمحه هللا  –ذكر املصنف 
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 م / فمن أحياها ِبائط .
------------------- 

، ويكون كما جرت به عادة أهل البلد ، ، أي يبين جدارًا منيع حييط هبا وحيميها أن اإلحياء حيصل بالتحويط  -هللا رمحه-ذكر 
 ومعىن منيع : أال يدخل إىل ما وراءه إال بباب .

 م / أو حفر بئراا .
------------- 

 املوات ووصل إىل املاء ، فهذا يكون إحياء . هذا األمر الثاين مما حيصل به اإلحياء ، وهو حفر بئر يف األرض
 م / أو إجراء ماء إليها .

--------------- 
 هذا األمر الثالث مما يكون به اإلحياء ، وهو سوق املاء وإجراؤه إىل األرض املوات من عني أو هنر وحنومها .

 . سقيها مباء املطر ال يكون إحياء 
 م / أو منع ما ال تزرع معه .

----------------- 
 .ويزيل عنها ما ال ميكن زرعها معه، األحجار املانعة من زرعها وسقيها، وهو قلع األشجار و األمر الرابع ما حيصل به اإلحياءهذا 

 شجار وحشائش ال ميكن زرعها معها فجاء جبرافه وقلعها فهذا احياء .فيها أمثال : 
 ملكها جبميع ما فيها .م / 

------------------- 
 ألرض ومنافعها ومعادهنا الباطنة ملكًا له شرعًا حلديث عائشة . عن النيب أي : إذا فعل هبا ما مضى من اإلحياء فقد ملك ا

 قال ) من أعمَر أرضاً ليست ألحد فهو أحق ( رواه البخاري .
 س لعرق ظامل حق ( رواه أبو داود قال ) من أحيا أرضاً ميتًة فهي له ، ولي وعن سعيد بن زيد . عن النيب 

  اختلف العلماء على قولنيهل يشرتط إذن اإلمام إلحياء املوات ؟ : 
 : أنه ال يشرتط . القول األول

 وهذا مذهب اْلمهور .
 حكم مبلكية املوات ملن أحياه ومل يذكر إذن اإلمام . ( فالرسول  ا أرضاً ميتة ...لسابق ) من أحيللحديث ا
، واملباح ملن سبقت ، كاالحتشاش واالحتطاب، بل هي مال مباحرض املوات ليست ملكًا لبيت املالبأن األ -أيضاً -واستدلوا 

 ، فهو ملن أحياه .، وقد سبقت اليد إليه باإلحياءيده إليه
 : أنه يشرتط إذن األمام . القول الثاين

 وهذا مذهب أيب حنيفة . وذلك ألمرين :
 .ستوىل على ما حتت يده إال بإذنه، فال يُ يته على البلدان واضع اليد عليهاوات يف سلطان اإلمام ويعترب بوالاألول : أن األرض امل

 الثاين : أن اإلحياء من غري إذن اإلمام قد يدفع إىل التزاحم والنزاع .
من عدم اإلذن املفاسد والنزاعات والصحيح األول أنه ال يشرتط ، لكن يف هذا الزمان ينبغي أن يكون بإذن اإلمام ملا يرتتب 

 واخلصومات .
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 م / إال املعادن الظاهرة .
----------------- 

أي : وال ميلك باإلحياء املعدن الظاهر ، وهي اليت ال حتتاج إىل عمل ، بل يتوصل إليها بال مؤنة ، كامللح واْلص والكحل ، 
 كأل ومياه األودية .فهذه ال جيوز إقطاعها ، بل الناس فيها شركاء ، كال

 التحجي
 أحق هبا وال ميلكها حَّت حيييها فهو أحق هبا ...  م / وإذا حتجر مواتاا : بأن أدار حوله أحجاراا ، أو حفر 

----------------------- 
 التحجري : هو أن يشرع يف اإلحياء وال يتمه .

 من غريه . ا املتحجر فهو أحق باألرضوأم –أن احمليي ميلك ما أحياء والفرق بينه وبني اإلحياء : 
 مثال : لو جاء إنسان إىل هذه األرض وأدار حوهلا أحجاراً ، فهذا حتجري وليس إحياء .

 . قال له إحياء،  فهذا يقال له حتجري وال ي األرض جداراً قصرياً لو بىن حول مثال : 
 .هذا يسمى حتجرياً وال يسمى إحياء، فمرتاً توقف 70 حفرلما ( فمرت 100واملاء و حفر بئراً للوصول إىل املاء )أمثال آخر : 

 م / أو أقطَِّع أرضاا فهو أحق هبا .
----------------------- 

 .األرض من غريه ، لكن ليس له أن يتصرف هبا  هذفهو أحق هبيعين : إذا أقطعه اإلمام أرضاً 
 أنواع : 3واإلقطاع 

 ام أو نائبه أحداً من املسلمني أرضاً ) كأراضي املنح يف هذا الوقت ( .إقطاع يمليك : أن ميل ك اإلم األول :
( كأسواق اْلمعة املوجودة عطى للباعة يبيعون عليها بضاعتهمكاألراضي اليت ت: أن يعطيه أرضًا يرتفق هبا )اقإقطاع إرف الثاين :
 اآلن .

مث إن شاء رجع وإن  -مثالً -ن املسلمني أرضًا يستغلها بالزراعة : أن يقطع ويل األمر أو نائبه أحدًا مإقطاع استغالل الثالث :
 ملكه إياها .شاء 

 فهو أحق هبا من غريه ، لكن ليس له أن يتصرف هبا ، وهلذا قال :  -غري إقطاع التمليك  –فمن اقطع أرضاً  -
 م / وال ميلكها حَّت حيييها مبا تقدم .

----------------------- 
 ذا التحجري ) فليس له أن يبيع وال يهب وال أن يتصرف ( ، حىت حيييها مبا حيصل به اإلحياء كما تقدم .ال ميلكها هب أي :

 وهذا الفرق بني اإلحياء والتحجري كما سبق .
 باب اجلعالة

 م / وهي جْعل مال معلوم ملن يعمل له عمالا معلوماا أو جمهوالا .
----------------------- 

أن جيعل جائز التصرف شيئاً معلومًا ملن يعمل له عماًل معلوماً  وهي عند الفقهاء :تعريف اْلعالة ،  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 .أو عماًل جمهواًل مدة معلومة أو جمهولة 

 وهي جائزة بالسنة واإلمجاع .
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: ال حىت جتعلوا منكم من راق؟ فقالواقالوا : هل ف عن أيب سعيد اخلدري ) أن قوماً لدغ رجل منهم ، فأتوا أصحاب رسول هللا 
رواه البخاري لنا شيئاً ، فجعلوا هلم قطيعاً من الغنم ، فجعل رجل منهم يقرأ بفاحتة الكتاب ويرقي ويتفل حىت برأ ، فأخذوا الغنـم .. ( 

 .ومسلم 
 . ل معلومهذا مال معلوم ، والثوب عم 100لاير ، الـ  100من خاط يل هذا الثوب فله نسان قال مثال : إ

 . لاير ألفمن رد سياريت املسروقة فله  قال  إنسان مثال :
 الذي ذهب يبحث عن السيارة قد جيدها وقد ال جيدها ( . الشخصاملال معلوم وهو ألف لاير ،  العمل جمهول ) فهذا 

 ) ًفالعمل يف اْلعالة ال يشرتط أن يكون معلوماً ) جيوز يكون معلوماً وجيوز أن يكون جمهوال . 
 معلوماً . ) وهو املال (  أن يكون اْلعل: الذي يشرتط يف اْلعالة ف 

 فلو قال : من رد ضاليت فله مال فإنـه ال يصح .، { لاير  100من رد ضاليت فله }  مثال :
 ن يفسخ العقد بعكس اإلجارة فهي عقد الزم .: ألن عقد اْلعالة عقد جائز ، بإمكان اإلنسان أ والسبب

  البد أن يكون املال معلوماً .توافق االجارة : 
 م / فمن فعل ما ُجعِّل عليه فيهما : استحق العوض وإال فال .

----------------------- 
   (من فعل ما ُجعل له اجلعل )  فإن كان ذلك بعد علمه بقول صاحب العمل } من فعل كذا فله كذا وكذا { فهذا

 يستحق اْلعل كامالً .
  مل يستحق شيئاً ، ألنه مل يعمل يل .: وإن وجدها قبل اإلعالن 

 استحق بقسطه . : إن علم باإلعالن يف أثناء الطلب 
 عي باإلعالن طلبتها يومني آخرين مثال : إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومني ، فسمعت باإلعالن ، وبعد مسا

 فهنا يستحق نصف اْلعل .
 إذا وجدها مجاعـة فإهنم يستحقون اْلعل كال بقسطه .-
 ، فإنه يقسط اْلعل بينهم .ب عشرة يطلبوهنا ووجدوها مجيعاً { لاير ، فذه 100ثال : قال من وجد ضاليت فله } م

 اإلجارةباب 
 م / وهي جعل مال معلوم ملن يعمل له عمالا معلوماا .

----------------------- 
مشتقة من األجر وهو العوض . قال تعاىل ) لو شئت :  لغةتعريف اإلجارة ، وقد عرفها الفقهاء :  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 الختذت عليه أجـراً ( .
 . ة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم: عقد على منفعة مباحة من عني معينة أو موصوفة يف الذمة مدة معلوموشرعاا 

 الكتاب والسنة واإلمجاع .ب وهي جائزة 
 استأجرت القوي األمني ( . إن خري من استأجرهقال تعاىل ) قالت إحدامها يا أبت 

 رواه البخاري .رجالً يدله الطريق يف سفره للهجرة (  ) وقد استأجر النيب 
، ورجل باع حراً  غدر: رجل أعطى يب مثةثالثة أنا خصمهم يوم القيامقال هللا تعاىل )  وعن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا

 .رواه البخاري (  منه ومل يوفه أجره، ورجل استأجر أجرياً فاستوىففأكل مثنه
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 : هناك شروط لإلجارة َل يذكرها املؤلف 
 يشرتط معرفة املنفعة املعقود عليها .أنه منها : 

 هنى عن بيع الغرر . ألن النيب 
 مثال : استأجرت منك هذا البيت للسكىن } يصح { .

 مثال : استأجرتك أن تدلين على طريق مكة } يصح { .
 رفة األجرة ) يعين تكون معلومة ( .معومنها : 

 قال يف املغين ) ال نعلم فيه خالفاً ( .
 فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما يف يدي من الدراهم مل يصح .

 لو استأجرت منك هذا البيت مبا تلده هذه الفرس مل يصح .
 تكون املنفعة مباحة . .ومنها : 

 وجعل داره كنيسة أو لبيع اخلمر .فال تصح على نفع حمرم كالزنا والغناء ، 
 ( . وال تعاونوا على اإلمث والعدوانلقوله تعاىل ) 

 النفع إما أن يكون :
 مباحاً : مثال : استأجرت بيتاً ألسكنـه   } يصح ألن سكىن البيت مباح { .

 حراماً : مثال :استأجرت دكاناً لبيع الدخان } ال يصح ألن بيع الدخان حمرم { .
 { .صح مع الكراهة ، ألن القزع مكروهييستأجر شخصاً ليحلق له قزع .} مثال : أنمكروهاً : 

 م / فمن فعل ما جعل عليه فيهما : استحق العوض وإال فال ، إال إذا تعذر العمل يف اإلجارة ، فإنه يتقسط العوض .
----------------------- 

( واإلجارة استحق العوض كاماًل ، لكن يف اإلجارة إذا تعذر العمل ،  ما يستحقأي : أن من قام بالعمل يف اْلعالة ) وسبق 
 فإنه يتقسط العوض .

 فلها أحوال : اإلجارةانفسخت  إن 
 ن كان الفسخ بسب من املستأجر لزمته األجرة كاملة .إ أوالا :
 ن كان الفسخ بسبب من املؤجر ) وهو املالك (  مل يلزمه شيء .وإ ثانياا :
 جرة .لدار ( لزم املستأجر القسط من األن الفسخ بسبب غريمها ) كما لو اهندمت ان كاوإ ثالثاا :

 أجره كاماًل ، وهلذا ذكر املصنف حديث أيب هريرة . جيب إعطاء األجري 
مثَّ َغَدَر ، َورَُجل  بَاَع  ةِّ ، رَُجل  َأْعَطى بِّ َثالَثَة  أَنَا َخْصُمُهْم يـَْوَم اْلقَِّيامَ :  قَاَل اَّللَُّ  ) قَالَ   َعنِّ النَّيبِّ ِّ  َعْن َأِبِّ ُهَريـَْرَة م / 

ْنُه ، َوََلْ يـُْعطِّ َأْجَرهُ  رياا فَاْستَـْوََف مِّ  رواه البخاري .( . ُحرًّا فََأَكَل مَثََنُه ، َورَُجل  اْسَتْأَجَر َأجِّ
----------------------- 

 .أجرتهمث من منع العامل لبيان إ (، وملَْ يـُْعِط َأْجَرهُ َر َأِجرياً فَاْستَـْوىَف ِمْنهُ اْسَتْأجَ  َوَرُجلٌ  ...ة )حديث أيب هرير  -رمحه هللا-ذكر املصنف 
أي : ثالثة أنفس ، وذكر هؤالء الثالثة ليس للتخصيص ، ألن هللا تعاىل خصم ْلميع ( َخْصُمُهْم يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َثالَثَة  أَنَا ) 

 تشديد على هؤالء صرح هبم .أراد الالظاملني ، ولكن ملا 
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 أي : أعطى ميينه يب ، أي عاهد عهداً وحلف عليه باهلل مث نقضه .( مثَّ َغَدَر  ُجل  َأْعَطى بِّ رَ  )
 أي : باع إنساناً على أنه عبد مع أنه يف الواقع ليس رقيقاً وإمنا هو حر فأكل مثنه .( َأَكَل مَثََنُه َورَُجل  بَاَع ُحرًّا فَ  )
ْنُه  ل  اْسَتْأَجرَ َورَجُ  ) رياا فَاْستَـْوََف مِّ  .أي : فحصل من األجري على العمل الذي استأجره من أجله ( َأجِّ
 أي : مل يعطه عوضه وأجرته مقابل هذا العمل .(  َوََلْ يـُْعطِّ َأْجَرهُ  )

 .ن كبائر الذنوب فهذا احلديث دليل على حترمي أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل ، وهذا م
ة ، ألهنا ِتوز على أعمال القرب ، وألن العمل فيها يكون معلوماا وجمهوالا ، وألهنا عقد جائز واجلعالة أوسع من اإلجار م/ 

 خبالف اإلجارة .
----------------------- 

 يف أمور :اْلعالة واإلجارة  والفر ق بنيط فقهي ) اْلعالة أوسع من اإلجارة ( ، هذا ضاب
 أن اْلعالة جتوز على أعمال القرب خبالف اإلجارة . : أوالا 

 القرب مجع قُربة : وهو ما يتقرب به إىل هللا تعاىل كاألذان وتعليم القرآن واحلج وحنوها .
 لو قال شخص من حج عن مييت فله ألف ) هذه جعالة ( .

 ع إال قربة هلل تعاىل وأخذ األجرة عليها ينافيها .عمال القرب ال تقأن أأما اإلجارة فال جتوز على أعمال القرب ، ألن األصل 
 شخصاً يؤذن باملسجد مبائة لاير ، فإن هذا ال جيوز . فلو أجرة

 أن العمل يف اْلعالة قد يكون معلوماً وقد يكون جمهوالً ، ويف اإلجارة البد أن يكون معلوماً . ثانياا :
جمهول ( مثال آخر : من يبين يل هذا اْلدار فله  –وهو رد البعري  –العمل مثال يف اْلعالة : من رد بعريي فله ألف لاير ) هنا 

 معلوم ( . –وهو بناء اْلدار  –ألف لاير ) هنا العمل 
 أما يف اإلجارة فالبد أن يكون العمل معلوماً .

 أن اْلعالة عقد جائز خبالف اإلجارة فإهنا عقد الزم . ثالثاا :
أما ) املسلمون على شروطهم ( ، و  لقوله تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( وقال فاإلجارة عقد الزم من الطرفني ، 

 يلزم بالشروع فيه . اْلعالة فهي عقد جائز ، ال
 أقسام : 3وقد سبق أن العقود تنقسم إىل 

 عقد الزم من الطرفني : ) وهو الذي ال ميكن فسخه إال بسبب شرعي أو تراض من الطرفني .
 ع واإلجارة .كالبي

كالوكالة  (ين فسخه بدون رضا اآلخر وال إذنهوالعقد اْلائز هو الذي ميلك كل واحد من املتعاقد) عقد جائز من الطرفني
 واْلعالة .

 . عقد الزم من طرف واحد : كالرهن 
 . كما تقدم خبالف اإلجارة

تكون املدة معينة فال يقول : فال بد أن  ما بالنسبة لإلجارةأ اْلعالة ال يشرتط العلم هبا ، ن املدة يفمن الفروق أ رابعاا :
 . ويسكت ، البد من حتديد مدة تنتهي هبا اإلجارة بألفمنك هذه الدار  تجر استأ
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 العني املْؤَجرة ملن يقوم مقامه ال بأكثر منه ضرراا . م / وِتوز إجارة
----------------------- 

 ة مخس سنوات ، وسكنت فيه ملدة سنة وانتهى غرضي منه ، جيوز أن يعين : لو استأجرُت منك بيتاً ملد
 أؤجر هذا البيت لشخص ملدة أربع سنوات .

  وألن جيوز أن أؤجرها بأكثر من أجرة األصل ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، لعموم األدلة القاضية جبواز التأجري واإلجارة ،
 األصل يف العقود الصحة .

  أنه ال جيوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً . –ه هللا رمح –لكن ذكر املصنف 
 مثال : لو استأجرها شخص للسكىن مث أجرها على آخر لتكون مستودع له فهذا ال جيوز ، ألن املستودع أكثر ضرراً .

 م / وال ضمان فيهما بدون تعد وال تفريط .
----------------------- 

ه بدون تعد وال تفريط ، ألنه أمني ) استلم العني بإذن من صاحبها ( فال يضمن إال إذا أي : ال يضمن املستأجر ما تلف بيد
 تعدى وفرط .

مثال : استأجرت شخصًا يسقي يل أرضي ، فبدأ بالعمل وأخذ احلراثة حيرث هبا ، فانكسرت احلراثة ، فإنه ال يضمن ألنه مل 
 يفرط ومل يتعد .

 بل أن جيف عرقه ( رواه ابن ماجه .م / ويف احلديث ) أعطوا األجري أجره ق
----------------------- 

( ليستدل به على وجوب املبادرة بإعطاء األجري أجرته  ن عمر ) أعطوا األجري أجره ...حديث اب –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 ن :فور انتهائه من عمله الذي استؤجر عليه ، وعدم تأخريها أو املماطلة يف أدائها وذلك ألمري

 أن هذا العامل مل يعمل هذا العمل إال من أجل احلاجة هلذه األجرة . أوالا :
 أن نفسه تائقة إىل أخذ عوض عمله وجهده . ثانياا :

 وقوله يف احلديث ) قبل أن جيف عرقه ( كناية عن سرعة إعطائه حقه وعدم تأخريه .
 باب اللقطة واللقيط

 ملال يوجد بالطريق وحنوه ال يعرف صاحبه .تعريف اللَقَطة : هي ا
 وشرعاً : مال ضـل عن صاحبـه .

 ذ .بِ نُ ، هو طفل ضل ال يعرف نسبه وال رقـه واللقيط : 
 ألنه لو عرف نسبه ليس بلقيط . : ال يعرف نسبه

 ألنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، ألنه مال فيكون لبيت مال املسلمني .:  وال رقه 
 الثة أضرب .م / وهي على ث
----------------------- 

 وهل يُعر ف أو ال ؟ ثالثة اضرب : أي : إن اللقطة باعتبار الشيء امللقوط هل ميلك أو ال ؟
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 ا ، فُيملك بال تعريف .ه ، كالسوط والرغيف وحنومهِّ م / ما تقل قيمتُ 
----------------------- 

 بعه مهة أوساط الناس ، أي ال يهتم الناس إذا فقد .هذا هو الضرب األول ، وهو ما تقل قيمته ، وال تت
هلذا الضرب بالسوط والرغيف ، ومثل ذلك القلم إذا كان رخيصاً كقلم الرصاص ، فهذا النوع ميلك  –رمحه هللا  –ومث ل املصنف 

 تفاع به ، وال حيتاج إىل تعريف .بال تعريف ، أي ميلكه واجده مبجرد التقاطه ، ويباح له االن
 رواه البخاري ومسلم . (قة ألكلتهامر بتمرة  يف الطريق ، فقال : لوال أين أخاف أن تكون من الصد أن النيب ) ث أنسحلدي

فهذا دليل على أن التمرة وحنوها مما ال تتبعه مهة أوساط الناس ، إذا وجدها اإلنسان ملقاة يف الطريق يأخذها ويأكلها إن شاء ، 
من أكلها إال تورعًا ، خشية أن تكون من الصدقة اليت حرمت ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، مما  ذكر أنه مل ميتنع ألنه 

 يدل على أنه ليس هلا حكم اللقطة .
ذكر أنه مل  : قوله ) ألكلتها ( ظاهر يف جواز أكل ما يوجد من احملقرات ملقى يف الطرقات ، ألنه  قال احلافظ ابن حجر

تورعًا خلشية أن تكون من الصدقة اليت حرمت عليه ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، فلو مل خيش ذلك  ميتنع من أكلها إال
 ألكلها ، ومل يذكر تعريفاً ، فدل على أن مثل ذلك ميلك باألخذ وال حيتاج إىل تعريف  .

 :  ال نعلم خالفاً بني أهل العلم يف إباحة اليسري واالنتفاع به  . قال يف الشرح
 كن يشرتط يف هذا القسم أن ال يكون عاملاً بصاحبه .ل 

 م / الضوال اليت متتنع من صغار السباع ، كاإلبل ، فال متلك بااللتقاط مطلقاا .
----------------------- 

 صغار السباع : كالذئب والثعلب وحنوها .
ألنه حيرم أخذه ، ولو عر فه مل ميلكه ، ألنه متعد   هذا الضرب الثاين : أي : أن ما ميتنع من صغار السباع ال ميلك بالتقاطه ،

 بأخذه .
وإما لسرعة ، وإما لطريانه } كالطيور { ، ، واخليل ، والبقر ، والبغال {  إما لضخامته } كاإلبلوالذي ميتنع من صغار السباع : 

 وإما لدفعها عن نفسها بناهبا } كالفهد { .، عدوها } كالظباء { 
ضالة اإلبل ؟ فقال : عن سئل  أن النيب  –الذي سيذكره املصنف بعد قليل  – أخذه حديث زيد بن خالد والدليل على حترمي

 مالك وهلا ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد املاء ، وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا ( .
 ًا من دار احلرب خياف عليها يستثىن من ذلك ما إذا وجد الضالة يف مهلكة ال ماء فيها وال مرعى أو أرض مسبغة ، أو قريب

من أهلها ، فإنه يردها أو يأخذها بقصد اإلنقاذ ال االلتقاط ، وال ضمان عليه ، ألن فيه إنقاذها من اهلالك ، أشبه ختليصها من 
 حريق وحنوه .

 م / والثالث : ما سوى ذلك .
----------------------- 

 ر من القسمني املتقدمني ومها : ما تقل قيمته ، وضوال احليوان .أي : الضرب الثالث من أقسام اللقطة ما عدا ما ذك
فيدخل يف هذا القسم ما يهتم به الناس مما ليس حبيوان كالدراهم واألمتعة ، ويدخل فيه ما ال ميتنع من صغار السباع مثل الغنم 

 والعجاجيل .
 : –رمحه هللا  –هذا القسم ، قال فيه املصنف 
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 م / فيجوز التقاطه .
-------------- 

 أي : هذا القسم جيوز أخذه .
  اختلف العلماء يف ذلك .؟ عدمه م االلتقاط أهل األفضل لكن 

 فضل االلتقاط .: األ القول األول
 وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي .

: وسئل  ، وفيه قال  واستدلوا حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .... وقد جاء يف هذا احلديث أسئلة عن الضالة
 عن الضالة فقال : لك أو ألخيك أو للذئب ، امجعها إليك حىت يأيَت باغيها ( رواه أمحد

 قطة .لفقالوا : فقوله ) امجعها .. ( دليل على استحباب التقاط ال
 وقالوا : إن الواجب على املسلم حفظ مال أخيه ، ويف التقاط اللقطة حفظ ملال أخيك .

 : الرتك األفضل .  القول الثاين
 وهذا قول اإلمام أمحد ومجاعة من السلف .

 قطة يكون قد عرضه للحرام ، ألنه قد يقصر يف حقها ويف تعريفها .لقالوا : ألنه إذا التقط ال
 : أنه خمري . القول الثالث

 وهذا مذهب املالكية .
 فإن ظاهره أن امللتقط خمري . –اآليت  –حلديث زيد بن خالد 

 التفصيل :والراجح  
 ، ألن يف ذلك حفظ مال الغري . االلتقاط إن أِمَن من نفسه اخليانة ، ووثق بأنه سيحفظها ويعرفها التعريف الشرعي ، فاألفضل

اخليانة ، أو سيعجز عن تعريفها أو سيفرط فيها فاألوىل هنا الرتك ، ملا يف ذلك من تضييع مال غريه وتعريض  وإن عرف من نفسه
 احلرام . نفسه للوقوع يف

 م / وميلكه إذا عر فه سنة كاملة .
----------------------- 

 أي : ميلك هذه اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة ، فيجب أن يعرفها وينشدها سنة كاملة .
  فالتعريف ملدة سنة  واجب : لقوله . ) مث عرفها سنة ( 
 امع الناس والتعريف : هو أن ينادي يف املوضع الذي وجدها فيه ، ويف جم. 
  وكيفيته : يف األسبوع األول من التقاطها ينادي كل يوم ، ألن جمىء صاحبها يف ذلك األسبوع أحرى ، مث بعد األسبوع

 .ها على حسب عادة الناس يف ذلك ينادي علي
أمر  ألن النيب : إذا ثبت هذا ، فإنه جيب أن تكون هذه السنة تلي االلتقاط ، وتكون متوالية يف نفسها ،  قال ابن قدامة

بتعريفها حني سئل عنها ، واألمر يقتضي الفور ، وألن القصد بالتعريف وصول اخلرب إىل صاحبها ، وذلك حيصل بالتعريف 
 .عقيب ضياعها متوالياً ، ألن صاحبها يف الغالب إمنا يتوقعها ويطلبها عقب ضياعها ، فيجب ختصيص التعريف به 

  ، فيقول من ضاع له ذهب مثاًل ، من ضاع له ثياب .ويذكر امللتقط جنسها ال غري 
 ألنه لو وصفها لعلم من يسمعها فال تبقى دلياًل على ملكها .
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   ها قهراً .كلف سنة كاملة فإنه ميتفإذا عر 
 سواء كان امللتقط غنياً أو فقرياً ، لكنه ملك مقيد مبا إذا جاء صاحبها .

 استنفقها ولتكن وديعـة .. ( .حلديث زيد ) .. مث عرفها سنة ، فإن مل تعرف ف
  لكن جيب عليه قبل أن يتصرف فيها ضبط صفاهتا ، حبيث لو جاء صاحبها يف أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت

 .صاحبها  مبجيءموجودة أو رد  بدهلا إن مل تكن موجودة ، ألن ملكه هلا مراعى يزول 
 به على أحكام اللقطة . حديث زيد بن خالد ليستدل –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 

اْعرِّْف عَِّفاَصَها َووَِّكاَءَها مثَّ َعر ِّفْـَها » َفَسأََلُه َعنِّ اللَُّقَطةِّ فـََقاَل   أَنَُّه قَاَل َجاَء رَُجل  إِّىَل النَّيبِّ ِّ  َعْن زَْيدِّ ْبنِّ َخالِّد  اجْلَُهينِّ ِّ م / 
َا  بُـَها َوإِّالَّ َفَشْأَنَك هبِّ يَك َأْو لِّلذ ِّْئبِّ » . قَاَل َفَضالَُّة اْلَغَنمِّ قَاَل  «َسَنةا فَإِّْن َجاَء َصاحِّ بِّلِّ قَاَل « . َلَك َأْو أَلخِّ » قَاَل َفَضالَُّة اإلِّ

َذاُؤَها َترُِّد اْلَماَء َوتَْأُكُل الشََّجَر َحَّتَّ يـَْلَقاَها رَبُـَّها َقاُؤَها َوحِّ  ( متفق عليه . َما َلَك َوهَلَا َمَعَها سِّ
----------------------- 

 تكون فيه النفقة .الذي الوعاء العفاص هو  (اْعرِّْف عَِّفاَصَها) 
 يشد به العفاص .الذي اخليط الوِكاء هو  (َووَِّكاَءَها )

 مبعرفة ذلك ألمرين : وأمر النيب 
 ألجل أن مييزها من بني ماله ، فال تلتبس مباله .األمر األول : 
 ف صدق واصفها من كذبه .ألجل أن يعر األمر الثاين : 
 : هذا أمر بالتعريف ، وسبق معىن التعريف .مثَّ َعر ِّفْـَها َسَنةا 

بُـَها)  جاء يف رواية ) فأدِ ها إليه ( وذلك بعد معرفة صفاهتا . (فَإِّْن َجاَء َصاحِّ
َا)  ن مل يأت صاحبها فتصرف فيها .أي : وإ (َوإِّالَّ َفَشْأَنَك هبِّ
 والضال : املال الضائع .،  الضالة : أكثر ما يطلق على احليوان أي : ما حكمها ؟ (مِّ قَاَل َفَضالَُّة اْلَغنَ )
يَك َأْو لِّلذ ِّْئبِّ َلَك أَ  :قَاَل ) ، فهي إما لك : الثالثةاألقسام أو هنا للتقسيم والتنويع ، أي أن الشاة ال خترج عن هذه  (ْو أَلخِّ

 راد أخوة الدين .تأخذها وتنتفع هبا . أو ألخيك : املأيها املخاطب 
بِّلِّ )  أي ما حكمها ؟ (قَاَل َفَضالَُّة اإلِّ
يمنعها من اهلالك ، هذا استفهام إنكاري ، واملعىن : مالك وهلا ، ملاذا تأخذها واحلال أهنا مستقلة بأسباب  (َما َلَك َوهَلَا: قَاَل ) 

حىت  فغضب النيب  .م إنكاري ما جاء يف رواية ) ..اويدل على أن هذا االستفه(  وله ) معها سقاؤها وحذاؤها ...بدليل ق
 وجنتاه أو امحر وجهه فقال : مالك وهلا ( . تامحر 

َقاُؤَها)  السقاء هو جوفها الذي حيمل املاء . (َمَعَها سِّ
َذاُؤَها)  احلذاء هو خفها . (َوحِّ

ظ مبا ركب هللا يف طباعها من اْلالدة على العطش إىل أن اإلبل غري حمتاجة إىل احلف قال العلماء : ويف هذا تنبيه من النيب 
 وتناول املاء بغري تعب لطول عنقها وقوهتا على املشيء .

 أي صاحبها الذي أضلها . (َحَّتَّ يـَْلَقاَها رَبُـَّها)
  احلديث دليل على اباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما مل تكن إباًل ، ألن النيب مبعرفة  أجاب السائل على سؤاله وأمره

 . ، ولو كان االلتقاط منهياً ما أجابه النيب العفاص والوكاء 
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 . احلديث دليل على أن واجد اللقطة مطالب مبعرفة مجيع صفاهتا 
 . احلديث دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة كما سبق 
  ً[ سواء كان غنياً أو فقرياً . إذا عرفها الالقط حوالً ، فلم يعرف مالكها صارت من مال امللتقط حكماً ] أي قهرا 

ويف رواية :) مث عرفها سنة ، فإذا جاء صاحبها وإال شأنك هبا ( . أي إن جاء صاحبها : ) فإن مل تعرف فاْستْنفقها (  لقوله 
 فأدها إليه ، وإن مل جييء فشأنك هبا.

 ويف رواية : ) فإن جاء صاحبها وإال استمتع هبا ( .
 تصرف يف اللقطة بعد تعريفها سنة ، مث جاء صاحبها ، هل يضمنها له أم ال ؟ واختلف العلماء فيما إذا 

 اْلمهور على وجوب الرد إن كانت العني موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت .
 يف رواية : ) ولتكن وديعة عندك ( . لقوله 

 ليه ( .وجاء عند مسلم : ) فاعرف عفاصها ووكاءها مث كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إ
: فإن ظاهر قوله : ) فإن جاء صاحبها ... ( بعد قوله : ) كلها ( يقتضي وجوب ردها بعد أكلها ، فيحمل  ابن حجر قال

 على رد البدل  .
:  وأصرح من ذلك رواية أيب داود : ) فإذا جاء باغيها فأدها إليه ، وإال فاعرف عفاصها ووكاءها مث كلها فإن  قال ابن حجر

 .فأدها إليه ( فأمر بأدائها إليه قبل اإلذن يف أكلها وبعده ، وهي أقوى حجة للجمهور  جاء باغيها 
 مل يأمر بذلك . واحلديث دليل أيضاً على أنه يدفعها إليه من غري إشهاد وال بينة ، ألن وصفها يكفي ، وألن الرسول 

  : له أحوالتصرف امللتقط يف اللقطة : 
 أن يتصرف فيها ، ألهنا ليست ملكاً له . : أثناء احلول ، ال جيوز أوالا 
 : بعد احلول ، فله أن يتصرف فيها ، لكن بعد أن يعرف صفاهتا ، من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليه . ثانياا 
 . إذا جاء من يدعي اللقطة ، وعرف صفاهتا ، فإهنا تدفع إليه دون بينة 

 ا ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه ( .أطلق وقال : ) فإذا جاء أحد خيربك بعدده ألن النيب 
 . “وبه أقول  هذا الثابت عن رسول هللا  ”: قال ابن املنذر 

 . أجرة التعريف على رب  اللقطة 

 ، ألن التعريف من مصلحته . هذا القول هو الصحيح
 اللقيط

 هو طفل ضل ال يعرف نسبه وال رقـه نبذ . تعريفه :
 ليس بلقيط . ألنه لو عرف نسبه (ال يعرف نسبه)
 ألنه إذا علمنا رقه فليس بلقيط ، ألنه مال فيكون لبيت مال املسلمني . (وال رقه)

 م / والتقاط اللقيط ، والقيام به : فرض كفاية .
----------------------- 

 أي : إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقي ( .
 حمرتم . ألنه آدمي

إذا علموا فرتكوه مع إمكان ة أمثوا قط عن الباقني ، فإن تركه اْلماعقال يف املغين ) .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد س
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 ذه ( .أخ
 . وحكم اللقيط حر مسلم 

 يف قول عامـة أهل العلم .
 ألن األصل يف اآلدميني احلرية .

 و باألكثريـة .مسلم : وهـذا إذا كان يف دار إسالم خالصة أ
 .متفق عليه ) كل مولود يولد على الفطرة .. (  لقوله 

 .) واختلف إن وجد يف دار كافرة : فقيل : يعترب كافر تبعاً للدار ، وقيل : يعترب مسلم 
 . وهللا أعلم ( والراجح : 

 م / فإن تعذر بيت املال فعلى من علم ِباله .
----------------------- 

 اللقيط ؟كيف ينفق على 
 إن وجد معه شيء صرف عليه منه ، وكذلك ما وجد منه قريباً أو متصالً به .

 ) كما هو احلال اآلن ( . فإن مل يكن معه شيء من ذلك فإنه ينفق عليه من بيت املال .
 فإن تعذر بيت املال فعلى من علم حباله من املسلمني ، ألنه طفل مسلم جيب حفظه ورعايته .

 بشرط أن يكون أميناً .واجـده وتكون حضانته ل 
 ألن عمر أقر اللقيط يف يد أيب مجيلة حني علم أنه رجل صاحل .

 . ومرياثه لبيت املـال 
 وهـذا قـول أكثر العلماء .

: املرأة حتوز ثالثة مواريث): : قال رسول هللا. قالسقعرياثه مللتقطه حلديث واثلة بن األوذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن م
 .رواه أبو داود ( ولقيطها وولدها الذي ال عنت عليهعتيقها 

 باب املسابقة واملغالبة
 مبعىن واحد وهو : املسابقة وبلوغ الغاية قبل غريه . –بسكون الباء  –بقة والسْبق ااملس

 سبق أخذه . العوض واْلعل ، وهو ما يرتاهن عليه املتسابقون ، فمن –بفتح الباء  –والسَبق 
 م / وهي ثالثة أنواع .

-------------- 
 أي : أن املسابقات واملغالبات بالنسبة إىل أخذ العوض ثالثة أنواع .

 م / نوع جيوز بعوض وغريه : وهي مسابقة اخليل واإلبل والسهام .
----------------------- 

املسابقة على اخليل واإلبل والسهام ، فهي جيوز فيها العوض ومن غري هذا النوع األول ، وهو ما جيوز بعوض وبغري عوض وهي 
 عوض .

 ) ال سَبق إال يف خف ، أو َنْصل  ، أو حافر ( رواه أمحد وأبو داود . حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 ال سَبق : بفتح الباء وهو العوض ما جيعل من اْلوائز للسابق .
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ال يف هذه الثالثة ، وأنه اذا حصل سباق يف غري هذه الثالثة فإنه جيوز لكن بدون عوض ، أخذ عوض إ ومعىن احلديث : أي ال 
  .  من مجيع أنواع املغالباتىنويكون أكل املال هبذه الثالثة مستث

 هي ذات اخلف . ألهنا: هذا كناية عن اإلبل  ال يف خفإ
 : هي حديدة السهم والرمح . أو َنْصل
 عن اخليل ألهنا هي ذات احلافر .: كناية  أو حافر

  وإمنا جاز العوض يف هذه الثالثة ، ألن يف بذل اْلعل عليها ترغيب يف اْلهاد وحتريض عليه. 
 : أما أخذ العوض يف املسابقة على غري هذه الثالثة ) كالبغال واحلمري ( ففيها قوالن 

 : املنع . القول األول
 حزم وكثري من السلف واخللف . نابلة وقول ابنواحلوهذا مذهب املالكية 

 ساويها فيما تضمنته من الفروسية ، وتعلم أسباب اْلهاد .الن غري هذه الثالثة ال ي
 .وجودها عندهم، ومل يسابق قط على بغل وال على محار مع ن هذه الثالثة هي اليت عهدت عليها املسابقة يف عهد النيب وأل

 افر من البغال واحلمري .: اْلواز . يف كل ذات ح القول الثاين
 .وهذا مذهب احلنفية والشافعية 

 معها يف املغازي .وتكون ألهنا ذوات حوافر ، وقد حيتاج إىل سرعة سريها وجنائها ، ألهنا حتمل أثقال العساكر ، 
 والقول األول أرجح .

 القمار  اشرتط مجهور العلماء وجود حملل إذا كان اْلعل من الطرفني ، إلخراج العقد من صورة. 
واحمللل : اسم فاعل من حلل : جعله حالاًل ، ألنه حلل اْلعل بدخوله ، واملقصود به هنا : الفرس الثالث من خيل الرهان ، 

 وذلك بأن يضع الرجالن رهنني بينهما ، مث يأيت رجل سوامها فريسل معهما فرسه ، وال يضع رهناً .
(  بأس، وإن أمن فهو قمارفال -وهو ال يأمن أن يسبق  -أدل فرساً بني فرسني من ) واستدلوا حبديث أيب هريرة . قال : قال 

 داود ) وهو حديث ضعيف ( . رواه أبو
 ألمور :، والصحيح أنه ال يشرتط وجود حملل وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم 

 عدم ثبوت احلديث يف ذلك . : أوالا 
 لو كان احمللل شرطاً لصرح به . ثانياا :
هذا فإخراج اْلعل من الطرفني قمار يف األصل ، ولكنه يف هذه املسألة ليس قمارًا حمرمًا ، بل هو مستثىن منه ، ألن فيه وعلى 

 مصلحة ، وهي التمرن على آالت القتال ، وهي مصلحة عظيمة تنغمر فيها املفسدة اليت حتصل بامليسر .
 ى املنع للحديث ) ال سبق ... ( فاحلديث فيه احلصر ، وذهب اختلف العلماء يف املسابقات العلمية فجمهور العلماء عل

 شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إىل جوازه ، لقيام الدين باْلهاد والعلم ، 
 : فإذا جازت املراهنة على آالت اْلهاد ، فهي يف العلم أوىل باْلواز . قال ابن القيم

  : إن أخذ أو  أو هو الذي ال خيلو أن يكون الداخل فيه غامناً ، لوب غالب من املغخذه القيل : كل لعب على مال يأالقمار
 . غارماً إن أعطى
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 م / ونوع جيوز بال عوض وال جيوز بعوض وهي : مجيع املغالبات بغري الثالثة املذكورة .
----------------------- 
غلب ، ويدخل يف هذا املسابقة على األقدام صل ، وهو األم بعوض ، وهذا هو األوهو ما جيوز بال عوض وحير هذا النوع الثاين 

ذ عادة وصناعة ومتجراً ، وأبيح بدون مال ملا فيه من إمجام للنفس ـواملصارعة ومحل األثقال ، فهذا حيرم أخذ املال فيه حىت ال يتخ
 وترويح هلا ، وتقوية للبدن .

( : هذه بتلك السبقةفقال ه فسبقين، فلما محلت اللحم سابقتيف سفر فسابقته على رجلي كنت مع النيب ئشة قالت )عاعن 
 رواه أبوداود .

 ( رواه أبوداود . فصرعه النيب  وعن ركانة ) أنه صارع النيب 
وهذا النوع ال جيوز بعوض من الطرفني : ألن يف بذل السبق من املسابقني قمار ، ألن كل واحد من املتسابقني جيوز أن يذهب 

 احبه .  ماله إىل ص
 . لو كان اْلعل من اإلمام فإنه جيوز من غري خالف 

 : فأما املسابقة بعوض فجائزة باإلمجاع لكن بشرط أن يكون العوض من غري املتسابقني . قال النووي
 : فإذا كان اْلعل من غري املتسابقني كاإلمام جيعله للسابق حل ذلك بال خالف . وقال الصنعاين

 سابق بني اخليل وأعطى السابق ( رواه أمحد . عمر) أن رسول هللا  ذلك حديث ابنعلى ويدل 
  ْالً إذا كان اْلعل من أحد املتسابقني وصورته : أن يقول أحد املتسابقني لآلخر : سابقين فإن سبقتين فأعطيك سبقًا وجع

 لبتة .وال خُيرج اآلخر شيئاً من ماله ا مقداره كذا ،
 وازها النتفاء شبهة القمار .وهذه الصورة مجهور العلماء على ج

 م / وبغري النرد والشطرنج فتحرم مطلقاا وهو النوع الثالث .
----------------------- 

 هذا النوع الثالث من املسابقات : وهو ما ال جيوز مطلقاً ال بعوض وال بغري عوض .
 من أمثلتها :

 النرد .
 اق ، وإذا كان بغري مال فحرام عند مجاهري العلماء .فإذا كان اللعب هبا على مال للغالب فهي حرام باالتف

 قال ) من لعب بالنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير ودمه ( رواه مسلم . حلديث بريدة . أن النيب 
 : هذا احلديث حجة للشافعي واْلمهور يف حترمي اللعب بالنرد . قال النووي

 هللا ورسوله ( رواه أبوداود .نرد فقد عصى ) من لعب بال وحلديث أيب موسى . قال : قال 
قال بعض العلماء : أخرب أن من لعب هبا عاص هلل ، وذلك يقتضي النهي عن اللعب ، وهذا عام يف اللعب هبا على أي وجه  

 كان من قمار أو غريه .
 واللعب هبا جير إىل مفاسد :

 املقامرة هبا . منها :
 ىل إِلف النفوس هلا واملداومة عليها .: أن لعبها ولو بغري مال يفضي إومنها 
 : أن النفوس جمبولة على حب الغلبة والرفعة ، وكثرة املغالبة تؤدي إىل التحاسد والتباغض والتظامل . ومنها
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 ى نفي القدر وإحياء سنة اجملوس .صل وضعه كان مبنياً عل: قالت طائفة من العلماء بأن أ ومنها
مبين على مذهب القدر ، والنرد مبين على مذهب اْلرب ، فإن صاحب النرد يرمي وحيسب  : قيل : الشطرنج يقول ابن تيمية

 رنج فإنه يقدر ويفكر وحيسب حساب النقالت قبل النقل .ـبعد ذلك ، وأما صاحب الشط
 : الشطرنج 
 ما بغري مال فجماهري العلماء على حترميها .كان على مال فمحرم باإلمجاع ، وأ  إذا

 يف حترميها ال يصح منها شيء . وقد جاءت أحاديث
 لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال : ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون .

 .وعن مالك قال ) بلغنا عن ابن عباس أنه ويل مال يتيم فأحرقها ( 
، ولكن ملا كان اللعب هبا حراماً أحرقها ، فتكون : ولو كان اللعب هبا حالالً ملا جاز له أن حيرقها لكوهنا مال اليتيم  قال الذهيب

 من جنس اخلمر إذا وجد يف مال اليتيم وجبت إراقته .
 وقياساً على النرد .

 باب الغصب
 م / وهو االستيالء على مال الغري بغري حق .

----------------------- 
 ء على حق الغري قهراً بغري حق .هو االستيالذكر املصنف رمحه هللا تعريف الغصب : وهو عند الفقهاء : 

 أي : إن الغصب تصرف فعلي ، يقوم على االستيالء الذي ينبين على القهر والغلبة . االستيالء : 
 خرج به لو استوىل عليه خلسة أو سرقة ، فإن هذا ال يعد غصباً اصطالحاً . :قهراا 

 شيء جهاراً حبضرة صاحبه يف غفلة منه .: هو من يأخذ املال خفية ، واملختلس : هو من يأخذ الفالسارق 
 خرج به االستيالء حبق ، كاستيالء احلاكم على مال املفلس ليويف  الغرماء . : بغري حق 

 م / وهو حمرم حلديث ) من اقتطـع شرباا من األرض طوقه هللا به يوم القيامة من سبع أرضني ( متفق عليه .
----------------------- 

 صب حرام .أي : أن حكم الغ
 قال تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( .

 .( م هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذاإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومك) وقال 
 .متفق عليه ) من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني (  وقال 
 مي الغصـب يف اْلملة . ) قاله ابن قدامة ( .العلماء على حتر  وأمجع

 .م / وعليه ردُه 
------------- 

 ِدر على رده .وب ، أنه يلزم الغاصب رده إن كان باقياً وقَ أي : أن الواجب يف املال املغص
 قال ابن قدامة : بغري خالف نعلمه .

  بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة .وجيب رده 
 يادة املتصلة : غصب عناقاً صغرية مث كربت ومسنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادهتا .مثال الز 
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 مثال الزيادة املنفصلة : غصب شاة حامالً فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادهتا .
 : وكذلك يلزمه نقيضه 

 فلو أن هذه البهيمة هزلت وقل حلمها وجب عليه أرشها فيضمن النقص .
 .أضعافه م /  ولو غرم 
------------------ 

 ، فلو مل يتمكن من رده إال أن خيسر الغاصب قيمته عشر مرات ، فإنه جيب رده ولو غرم .اف أي : جيب رده ولو غرم أضع 
 ) ليس لعرق ظامل حق ( رواه أمحد . لقوله 

 م / وعليه نقصه .
---------------- 

النقص ، فإذا غصب أرضًا وغرس فيها فعليه أرش نقصها إن  عند غاصبه فعليه أرشب حصل له نقص أي : وإن كان املغصو 
 نقصها الغرس .

 ومثل ذلك : ثوب خترق ، وبناء هتدم ، وإناء تكس ر .
، لاير 100، كانت باألول تساوي : ومثل ذلك : لو غصب أَمة شابة وبقيت عنده ملدة شهرين وأتاها ما يوحشها فابيض شعرها

ريااًل ، فإنه يلزمه ضمان اخلمسني ، ألهنا نقصت حتت استيالء الغاصب ، فوجب عليه الضمان ، ولو  50وي : واآلن تسا
 ماتت عليه الضمان أيضاً .

 ألنه نْقص حصل يف يد الغاصب فوجب ضمانه .
 ما نقص بسعر هل يضمن ؟ 

ن القيمة نقصت فصارت تساوي : ، ولكعيب، وبقيت عنده ومل يلحقها نقص يف ذاهتا وال لاير 200مثال : غصب شاة تساوي 
 ، فهل يضمن املائة ؟، فردها الغاصب على صاحبها100

 قيل : ال يضمن .
 ألنه رد العني بذاهتا مل تتغري .

 وقيل : يضمن ، واختاره ابن تيمية .
 وهذا القول هو الصحيح .

 م / وأجرتُه مدة بقائه بيده .
-------------------- 

 ب شيئاً له أجرة ، كالعقار ، والدواب وحنوها فعليه أجرة مثله ، سواء استوىف املنافع أو تركها حىت ذهبت .أي : وإن غص
 ألهنا تلفت يف يده العادية ، فكان عليه عوضها .

 فلو غصب أرضاً فعليه أجرهتا منذ غصبها إىل وقت تسليمها .
 م / وضمانه إذا تلف مطلقاا .

------------------- 
 : وجيب ضمانه إذا تلف مطلقاً ، سواء تعدى أو فرط أو مل يتعدى ومل يفرط ، ألن يده يد ظامل . أي

 فإن كان مثلياً وجب ضمانه مبثله ، وإن مل يكن له مثل ففي قيمته .
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 . ) املثلي : ما له نظري أو مقارب من معدود أو مكيل أو موزون أو مصنوع أو غري ذلك ) وهذا قول ابن تيمية 
َكاَن ِعْنَد بـَْعِض ِنَسائِِه ، فََأْرَسَلْت ِإْحَدى أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِننَي َمَع َخاِدم  ِبَقْصَعة  ِفيَها َطَعاٌم    أَنَّ النَّيبَّ  )   أََنس ل حديثبدلي

َوَحَبَس الرَُّسوَل َواْلَقْصَعَة َحىتَّ فـََرُغوا ، َفَدَفَع « . وا ُكلُ » َفَضَرَبْت بَِيِدَها ، َفَكَسَرِت اْلَقْصَعَة ، َفَضمََّها ، َوَجَعَل ِفيَها الطََّعاَم َوقَاَل 
 رواه البخاري .(  اْلَقْصَعَة الصَِّحيَحَة َوَحَبَس اْلَمْكُسورَةَ 

 وألن الضمان بالشبيه واملقارب جيمع األمرين وحصول مقصود صاحبه .
 مثال : فناجني القهوة يضمنها بفناجني قهوة مثلها .

 .ن ضمانه باملثلي ضمنه بقيمته فإذا مل يك
 م / وزيادته لربه .
--------------- 

 ب منه كما سبق .دة املغصوب لصاحبها وهو املغصو أي : وزيا
 غصب عناقاً صغرية مث كربت ومسنت ، فيجب عليه أن يردها بزيادهتا . فلو
 غصب شاة حاماًل فولدت عنده ، فيجب عليه أن يردها بزيادهتا . فلو

 داود . م / وإن كانت أرضاا فغرس أو بىن فيها فلربه قلُعه حلديث ) ليس لعرق ظاَل حق ( رواه أبو
----------------------- 

 أي : من غصب أرضاً فبىن فيها أو غرس زرعاً ألزِم قلع البناء والغرس .
يف أرض غَرَس أحدمها فيها  رسول هللا : إن رجلني اختصما إىل  حلديث عروة بن الزبري قال ) قال رجل من أصحاب النيب 

باألرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل أن خُيرج خنَله منها ، وقال : ليس لعرق   خناًل ، واألرض آلخر ، فقضى رسول هللا 
 داود وحسنه احلافظ ابن حجر . ظامل حق ( رواه أبو

ًا ألنه غرس يف األرض وهو يعلم أهنا ملك لغريه ، فصار هبذا قال أبو عبيد : فهذا احلديث مفسر للعرق الظامل ، وإمنا صار ظامل
 الفعل ظاملاً غاصباً ، فكان حكمه أن يقلع ما غرس .

  أما إذا زرع فيها الغاصب : ُخريِ َ مالكها بني أخذ الزرع ويدفع نفقته للغاصب ، وبني تركه إىل احلصاد بأجرة مثله ، ألن
 ذ األجرة .الغاصب شغلها مباله ، فمَلك صاحبها أخ

مدته تطول وال يعلم مىت ينقلع من  الغرسوالقول بالتفريق بني الغرس فيقلع ، والزرع فيبقى هو األظهر من قويل أهل العلم ، ألن 
  األرض ، خبالف الزرع .

 م / ومن انتقلت إليه العني من الغاصب وهو عاَل فحكمه حكم الغاصب .
----------------------- 

خص بيتاً وهو يعلم أنه مغصوب ، فهو شريك للغاصب ، ألنه يعترب شاركه يف الغصب ، ألن هذه العني ليس لو اشرتى شأي : 
 ملكاً له وإمنا هي مغصوبة .

 باب العارية
 م / العارية : إباحة املنافع .

----------------------- 
 ينتفع هبا جماناً ويردها . دفع عني ملن عند الفقهاء : هيتعريف العارية ،  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
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 ( خيرج البيع ، ألنه يمليك . ملن ينتفع هباقوله ) 
 ( خيرج به اإلجارة ، ألهنا يمليك املنفعة مبال .جماناا قوله ) 
 ة .فيه إشارة إىل أن العارية إمنا تكون حال حياة املعري ، فيخرج بذلك الوصية باملنفعة ، ألهنا يمليك بعد الوفا (ويردها قوله ) 

 من أمثلة العارية : أن يعريه كتاباً ليقرأ فيه ، أو شيئاً من متاع البيت ليستخدمه ، أو سيارة يركبها .
 . وهي مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع 

ستعريه اْلريان ( ما ياملاعون) ـور املفسرين أن املراد بـ، فقد ذكر مجهأي املتاع يتعاطاه الناس بينهم (ومينعون املاعـونقال تعاىل )
 رواه أبو داود ( لقدرعارية الدلو وا كنا نعد املاعون على عهد رسول هللا ، قال ابن مسعود )هم من بعض من األواين أو األمتعةبعض

 .داود  رواه أبووقال تعاىل ) العارية مؤداة ( 
 ( متفق عليه . فرساً من أيب طلحة ... وعن أنس قال ) كان فزع باملدينة ، فاستعار النيب 

 .داود  رواه أبومن صفوان بن أمية أدراعاً (  ) واستعار النيب 
 وأمجع املسلمون على جواز العارية .
 ) أما بالنسبة للمعري فهي مباحـة ( .

 . جتوز إعارة كل عني ينتفع هبا منفعة مباحة 
 ) كالدار ، والعبيد ، واْلواري ، والثياب ، واحللي للبس ( .

 فال جيوز إعارة ما ال نفع فيه . (ينتفع ) 
 ( فال جيوز إعارة احملرم مثل آالت اللهـو .مباح ) 

 حكم العارية بالنسبة للمعري . –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 
 ) كل معروف صدقة ( . م / وهي مستحبة لدخوهلا يف اإلحسان واملعروف ، قال 

----------------------- 
 :حكم العارية  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 

 سنة وقربة .بالنسبة للمعري 
 لقوله تعاىل ) وتعاونوا على الرب والتقوى ( .

 وقال تعاىل ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( .
 وألن فيها عوناً للمسلم ، وقضاء حاجته ، وهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه .

 عري فهي مباحـة ( .ست) أما بالنسبة للم
 م / وإن شرط ضماهنا ضمنها ، أو تعدى أو فرط ضمنها وإال فال .

----------------------- 
 مسألة ضمان العارية ، فذكر أن العارية تضمن يف حالتني : –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
 : إن شرط املعري ضمان العارية فإهنا تضمن . احلالة األوىل

 أوفوا بالعقود ( .لقول هللا تعاىل ) يا أيها الذين آمنوا 
 ولقوله تعاىل ) وأوفوا بالعهد ( .

 ) املسلمون على شروطهم ( . ولقوله 
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 يوم حنني فقال : أغصب يا حممد ؟ قال : ) بل عارية مضمونة ( رواه أبو داود .د لصفوان ملا استعار منه دروعاً  ولقوله 
أهنا مضمونة ال عارية مطلقة عن الضمان ، فهو دليل على ( املعىن : أي أستعريها منك متصفة ب بل عارية مضمونةومعىن ) 

 ضماهنا عند الشرط ، ألن املستعري تعهد بذلك .
 وهذا القول هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .

 : إذا فرط أو تعدى . احلالة الثانية
 فظه يف حرزه .كأن أعطيه كتاباً ليقرأ فيه ، فوضعه يف حوش البيت فسرق فإنه يضمن ، ألنه فرط فلم حي

 لكن لو وضعه يف مكان حمرز فجاء سارق فسرقه فإنه ال يضمن ، ألنه ليس متعدياً وال مفرطاً .
 والدليل على أنه يضمن إذا تعدى أو فرط :

 ألنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه ، فصار غري أمني ، فيجب عليه الضمان .
من إال بالشرط أو التعدي والتفريط هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ أن العارية ال تض –رمحه هللا  –وما ذكره املصنف 

 اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ، واختاره الصنعاين .
واستدلوا حبديث أن العارية مضمونة مطلقًا سواء فرط وتعدى أو مل يفرط ومل يتعدى  –وهو املذهب  –وذهب بعض العلماء 

 ) على اليد ما أخذت حىت تؤديه ( رواه أبو داود  مسرة بن جندب قال : قال رسول هللا 
 ة على املستعري .مؤنة رد العاري 

 لقوله تعاىل ) إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ( .
 داود . رواه أبو) أد األمانة إىل من ائتمنك (  وقال 

 أن هذا املستعري قبض العني ملصلحته اخلاصة .
 ألن املعري حمسـن .

 الرد فيه سد باب العاريــة . ونةمبؤ ننا لو ألزمنا املعري أ
 ألن املستعري ميلك االنتفاع .:  ال جيوز للمستعري أن يعري العاريـة 
  ألن املستعري ال ميلك النفع وإمنا أذن له باالنتفاع . :وال يؤجرهـا 

 باب الوديعة
 رتوكة عند املودع .: من ودع الشيء إذا تركه ، مسيت بذلك ألهنا م لغة تعريفها :

 ع عند من حيفظه بال عوض .: اسم للمال املودَ  وشرعاا 
 وعلى هذا فالشرط يف الوديعة أن تكون على سبيل التربع ، فخرج بذلك األجري على حفظ املال .

 وهي ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع .
 قال تعاىل ) إن هللا يأمركـم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ( .

 . داود رواه أبو) أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك (  يب هريرة . قال : قال رسول هللا وعن أ
 وأمجع علماء كل عصر على جواز اإليداع واالستيداع .

 م / من أودع وديعة : فعليه حفظها يف حرز مثلها .
----------------------- 

 أودع عنده وديعة ، وأنه جيب عليه :ما الواجب على من  –رمحه هللا  –ذكر املصنف 
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 يف حرز مثلها . ، ثانياا :حفظها  أوالا :
 قال تعاىل ) إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ( وال ميكن أداؤها إال حبفظها .ل

 فالغنم مثاًل حتفظ يف األحواش ، الذهب يف الصناديق . ( املكان الذي حتفظ فيه عادة . حرز مثلها) 
 ألنه خالف املودِع ، فإنه أمره أن حيفظها بنفسه ومل يرض هلا غريه .: الوديعة ألجنيب فتلفت فإنه يضمن ا دفع املودَع إذ 
  الوديعة ؟ يسن للمودَع قبوللكن هل 

 إذا علم من نفسه أنه ثقة على حفظها . اْلواب : أنه يستحب أن يقبلها
 ألن يف ذلك ثواباً جزياًل . 

 . رواه مسلم.. وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيـه (  ) قال رسول هللا 
 وقال تعاىل ) وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني ( .

 وألن ذلك من باب إعانة املسلم .
 م / وال ينتفع هبا بغري إذن رهبا .

----------------------- 
  جيوز أن يستعملها بغري إذن صاحبها .أي : أنه جيب على املودَع أن حيفظ الوديعة يف حرز مثلها ، وال

 ألهنا أمانة .
 وعلى هذا : فإن تلفت عنده بغري تعد وال تفريط فال ضمان عليه ألنه أمني ، واألمني ال يضمن إال بتعد وتفريط .

 وأما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن .
 أمثلة للتعدي والتفريط :

لسيارة بداًل من الصندوق ، فإنه يضمن ، ألنه فرط حيث مل حيفظها يف حرز ايف أن حيفظها بدون حرزها ، كأن حيفظ الدراهم 
 مثلها .

أن يستعملها بغري إذن صاحبها ، كأن يستعمل السيارة أو الدابة أو يقرأ الكتاب ، فإنه يضمن ، ألن فعله هذا تعد   يستوجب 
 الضمان .

 ذلك ، فإنه يضـمن إذا كان بغري إذن املودِع .أن يتصرف يف الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن أو إقراض وحنو 
 باب الشفعة

 م / وهي استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع وحنوه .
----------------------- 

 ليه ببيع وحنوه .وهي استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إتعريف الشفعة فقال :  -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 وهي ثابتة بالسنة واإلمجاع .

 متفق عليه .م ، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعـة ( بالشفعة يف كل ما مل يقس قال ) قضى النيب عن جابر 

 وأمجع العلماء على جواز الشفعة يف اْلملة ، كما حكاه ابن املنذر وغريه .
أرض ، فباع عمرو نصيبه على خالد ، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن  مثال الشفعة : زيد وعمرو شريكان يف

 الذي استقر عليه العقد .
 وهذا باإلمجـاع .، ( أي : أن الشفعة تثبت بالبيع  ) ببيعوقوله 
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 . واختلف العلماء هل تثبت باهلبة 
 ال تثبت باهلبـة ألهنا انتقلت بغري عوض مايل .: فقيل 

 هب مجهـور العلماء .وهـذا مذ
 : تثبت بذلك .وقيل 

 ، وهذا أرجح .ن الضرر حاصل بالشريك اْلديد أل
يف كل ما َل يقسم ، فإذا وقعت احلدود  م / وهي خاصة يف العقار الذي َل يقسم حلديث جابر قال ) قضى النيب 

 وصرفت الطرق فال شفعة ( متفق عليه .
----------------------- 

 العلماء يف الشفعة للجار على أقوال :واختلف ، ، وهذا ال خالف فيهأن الشفعة خاصة بالعقارات -رمحه هللا-ذكر املصنف 
 ال تثبت الشفعة للجار . القول األول :

 وهذا قول مجهور العلماء .
 . ( .ا مل يقسم ، فإذا وقعت احلدود ..يف كل م حلديث جابر السابق ) قضى النيب 

أن احلديث دل على إثبات الشفعة يف غري املقسوم ، ونفيها بعد القسمة لوقوع احلدود وتصريف الطرق ، وجه االستدالل : 
 واحلدود بني اْلارين واقعة ، والطرق مصروفة ، فتكون الشفعة منتفية .

 .نتفاء الضرر قالوا : وألن الشفعة تثبت للشريك نظراً لوجود الضرر الالحق بالشركة ، أما إذا قسمت األرض فال شفعة ال
 : تثبت الشفعة للجار مطلقاً . القول الثاين

 وهذا قول أيب حنيفة .
 ) اْلار أحق بصقبه ( رواه البخاري . الصقب بفتح الصاد والقاف هو القرب واملالصقة . قال : قال حلديث أيب رافع 

ريق واحد ، أو حوش ، أو مسيل ، أو بئر : أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشرتكة من ط القول الثالث
 مشرتكة ، وال تثبت إذا مل يكن شيء من ذلك .
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم .

 داود . رواه أبو) اْلار أحق بشفعة جاره ينتظر هبا وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً (  حلديث جابر . قال : قال رسول هللا 
: وألن االشرتاك يف املرافق كاالشرتاك يف امللك بسبب كثرة املخالطة ، ووجود الضرر بني الشركاء ، وقد يؤدي ذلك إىل قالوا 

 حصول النزاع فيما بينهم ، والشفعة شرعت إلزالة الضرر .
 وهذا القول هو الراجح .

  قضى النيب ( يف قوله يف حديث جابر استدل به بعض ) ... العلماء على أن الشفعة ال تثبت يف  يف كل ما مل يقسم
 املنقوالت ، كالسيارات ، والكتب ، واحليوانات وحنوها .

قصر الشفعة على ما هو عقار وليس مبنقول ، بقرينة وقوع احلدود وتصريف الطرق ، وهذا مما  وجه الداللة : قالوا : إن النيب 
 خيتص بالعقار .

 . ، مث هو عارض ال يتأبد وقالوا : وألن الضرر يف املنقول ضرر يسري
 : أن الشفعة تثبت يف املنقول وال ختتص بالعقار . القول الثاين

 وهذا قول الظاهرية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز .
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 بالشفعة يف كل شيء ( فإنه يتناول العقار واملنقول . لعموم ) قضى النيب 
ال لدفع الضرر ، والضرر كما يوجد ويتوقع يف العقار ، كذلك يوجد ويتوقع يف املنقول ، بل قد يكون وألن حق الشفعة مل يثبت إ

 وهذا القول هو الراجح . يف املنقول أشد .
 م / وال حيل التحيل إلسقاطها ، فإن حتيل َل تسقط حلديث ) إمنا األعمال بالنيات ( .

----------------------- 
 ] سبق تعريف احليلة [ . سقاط الشفعة .أن يتحيل إلحيرم أي : 

 حق حرام . إلسقاطوالتحيل 
 رواه ابن بطة .بوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم هللا بأدىن احليل ( ترتك) ال  أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  عن

 وقد مسخ هللا قرية حتايلوا فجعلهم قردة .
 ي أن البيع بثمن كبري .أن يظهر الشريك واملشرت  من صور التحيل :

مثال : أن يبيعه بعشرة آالف ، ويقول أنين بعتها خبمسني ألف ، فإن الشريك اآلن لن يطالب بالشفعة ، ألنه إذا طالب سوف 
 يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد .

 ؛؛؛ واهلل تعاىل أعلم


