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 X3 املختار من  الرشح الصغري

 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ
مقدمة الكتاب

احلمد للَّه رب العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم النبيني، وقدوة العاملني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعد،،،

العالمة أمحد بن حممد بن  فهذا كتاب »املختار من الرشح الصغري« ملؤلفه اإلمام 
نقدمه ألبنائنا طالب  ثوبه اجلديد،  املالكي، يف  الفقه  اللَّه - يف  الدردير - رمحه  أمحد 

الصف الثاين الثانوي األزهري طبًقا للمنهج املقرر.

وقد حاولنا فيه تقريب عباراته ألذهان الطالب، ومسايرة مسائله للعرص، وأضفنا 
إليه ما دعت إليه احلاجة من رشح لفظ هنا وتوضيح مصطلح هناك، وحرصنا عىل 

وضع أسئلٍة تساعد الطالب عىل مراجعة ما حصلوه من معلومات.

واللَّه تعاىل نسأل أن يرحم صاحبه وأن ينفع به طالبنا، وصىل اللَّه وسلم عىل نبينا 
وموالنا حممد عىل آله وصحبه وسلم.

لجنة تطوير المناهج باألزهر الشريف
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األهداف التعليمية للبيوع، واخليارات، والربا
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف )البيوع، اخليارات، 

البيع الفاسد، التولية، الربا( أن:
يعرف يف اللغة واالصطالح كال من )البيوع، اخليارات، البيع الفاسد، الربا(.ـ 	

يتعرف أنواع البيوع.ـ 2

يبني أركان البيع ورشوط كل ركن.ـ 3

يرشح أحكام الغرر.ـ 4

يفرق بني أنواع اخليارات وأحكامها.ـ 	

حيدد أنواع الربا وحكمه ودليله.ـ 	

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	

ينفر من املعامالت املحرمة رشًعا.ـ 	

 يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 		
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بـاب البيوع
اْلَبْيُع َعْقُد ُمَعاوَضة عىل غرْي منَافَِع، وُرْكنُُه َعاِقد، وَمْعقود عليِه، َوَما دل عىل الرضا، 

َوإِْن ُمَعاَطاة.....
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  تعريف البيع:

)عقد معاوضة عىل غري منافع( 
اْلَبْيُع َعْقُد ُمَعاَوَضٍة: َواَل َيُكوُن اْلَعْقُد إالَّ َبنْيَ اْثنَنْيِ بِإجَِياٍب َوَقُبوٍل.

اْلَبائِِع  ِمْن  ُكلٌّ  إْذ  ُمَفاَعَلٌة،  َوالـُْمَعاَوَضُة  َواْلَوِصيَُّة.  َبُة  اْلِ الـُْمَعاَوَضِة:  بَِقْيِد  َوَخَرَج 
َض َصاِحَبُه َشْيًئا َبَدَل امْلَْأُخوِذ ِمنُْه. ي َعوَّ َوالـُْمْشَتِ

أي:  األعم  باملعنى  للبيع  تعريٌف  وهذا  َجاَرُة،  َواإْلِ النَِّكاُح  َخَرَج  َمنَافَِع:  َغرْيِ  َعىَل 
الشامل للسلم والرصف)	( وهبة الثواب)2(.

َأْرَكاُنُه:

ِقيَقِة َخَْسٌة: ُف َعَلْيَها َحِقيَقُتُه َثاَلَثٌة؛ ِهَي يِف احْلَ )وركنه( أي أركانه الَّتِي َتَتَوقَّ
. )َعاِقٌد( : ِمْن َبائٍِع، َوُمْشَتٍ

ٍن. )َوَمْعُقوٌد َعَلْيِه( : ِمْن َثَمٍن، َوُمَثمَّ
إَشاَرٍة،  َأْو  َقْوٍل،  ِمْن  َضا(  الرِّ )َعىَل  َيُدلُّ  َّا  ِم َمَقاَمَها  َيُقوُم  َما  َأْو  ِصيَغٌة   َوالثَّالُِث: 
 ، انَِبنْيِ ا، َبْل )َوإِْن( َكاَن َما َيُدلُّ َعَلْيِه )ُمَعاَطاًة( ِمْن اجْلَ انَِبنْيِ َأْو َأَحِدِهَ َأْو كَِتاَبٍة ِمْن اجْلَ
َن َأْو َيْدَفَعُه  ي الثََّمَن لِْلَبائِِع َوَيْأُخَذ امْلَُثمَّ َراِت َكالثَِّياِب؛ بَِأْن َيْدَفَع امْلُْشَتِ َوَلْو يِف َغرْيِ امْلَُحقَّ

َلُه اْلَبائُِع َوَعْكُسُه.

)	( الرصف: بيع الذهب بالفضة، أو أحدها بفلوس، وجتب املساواة ىف كلٍّ منهام.
)2( هبة الثواب: عطية ُقِصَد هبا ِعوض مايل كأن يقول: وهبتك هذا اليشء عىل أن تثيبني عليه كذا.
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أو  بْعني  أْو  أْشَتهيا،  أْو  اآلخُر، وكأبيُعَها  بْعتكَها، ويرىض  أْو  بَِكذا  منْك  ْيُتَها  َكاشَتَ
ق بَيمني فيهام«كأن تسوق هبا، فقال: »بكم«  ، َفإْن َقال: »َلْ أرْدُه ُصدِّ اْشَت ِمني، فرِضَ

فقال: »بكذا«، فقال: »أخذهتا به«، فقال: »ل ُأِرْده«.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ألفاظ ينعقد بها البيع :

ْيُتَها ِمنْك بَِكَذا( بِاْلِفْعِل امْلَاِض، )َأْو(  ي اْبتَِداًء لِْلَبائِِع: )اْشَتَ َكاَم َينَْعِقُد بَِقْوِل امْلُْشَتِ
باَِم  َيْأِت  َأْي:  اآْلَخُر(  )َوَيْرىَض  َأْيًضا  بِامْلَاِض  بَِكَذا  )بِْعُتكَها(  ي:  لِْلُمْشَتِ اْلَبائُِع  َيُقوُل 
 . َبِ ِه، َفَيُكوُن التَّْعبرُِي بِامْلَاِض إْنَشاًء لِْلَبْيِع اَل ِمْن َقبِيِل اخْلَ َضا ِمْن َقْوٍل َأْو َغرْيِ َيُدلُّ َعىَل الرِّ
هَيا( ِمنْك بَِكَذا بِامْلَُضاِرِع  ي لِْلَبائِِع: )اْشَتِ )َوَكَأبِيُعَها( بَِكَذا ِمْن اْلَبائِِع، )َأْو( َقْوِل امْلُْشَتِ
ي:  ي: )بِْعنِي( بِِفْعِل اأْلَْمِر، )َأْو( َقاَل اْلَبائُِع لِْلُمْشَتِ فِيِهاَم َفَرِضَ اآْلَخُر. )َأْو( َقاَل امْلُْشَتِ

( اآْلَخُر َفَينَْعِقُد اْلَبْيُع. ْلَعَة بَِكَذا )َفَرِضَ )اْشَتِ ِمنِّي( َهِذِه السِّ

إْنَشاَء  بَِذلَِك  ُأِرْده( أي ل أرد  )َلْ  َأَنا  ِمنُْهاَم:  بِاأْلَْمِر  َأْو  بِامْلَُضاِرِع  امْلُْبَتِدي  َقاَل(  )َفإِْن 
َق بَِيِمنٍي فِيِهاَم( َأْي: يِف  َأْو اأْلَْمِر )ُصدِّ بِامْلَُضاِرِع  ْزُل  اْلَ َأْو  ْخَباُر  اَم َقْصِدي اإْلِ اْلَبْيِع، َوإِنَّ
َنِة؛ أِلَنَّ اأْلَْمَر  امْلَُضاِرِع َواأْلَْمِر. َفإِْن َلْ حَيْلِْف َلِزَم اْلَبْيُع؛ َهَذا َقْوُل اْبِن اْلَقاِسِم يِف اْلُمَدوَّ
َأْي  ْلَعِة،  بِالسِّ اْلَبائُِع  َق(  َتَسوَّ )َكَأْن  ـ  امْلَُضاِرِع  َداَلَلِة  ِمْن  بَِأْقَوى  اْلَبْيِع  َعىَل  َيُدلُّ  ُعْرًفا 
َتبِيُعَها؟  َلُه َشْخٌص: )بَِكْم(  )َفَقاَل(  ا  هِبَ ْق  َيَتَسوَّ َلْ  إَذا  َوَكَذا  لِْلَبْيِع يِف ُسوِقَها،  َعَرَضَها 
اَم  ُأِرْده( أي اْلَبْيع َوإِنَّ )َفَقاَل( َلُه: )بَِكَذا( باِِمَئٍة َمَثاًل َفَقاَل: )َأَخْذهَتا بِِه َفَقاَل( اْلَبائُِع: )َلْ 
ُق بَِيِمنٍي َفإِْن َنَكَل َلِزَم اْلَبْيُع. َوَهَذا إَذا َلْ َتُقْم َقِرينٌَة  ُه ُيَصدَّ َأْوَقْفتَها يِف ُسوِقَها أِلَْمٍر َما، َفإِنَّ

َعىَل إَراَدِة اْلَبْيِع َوإاِلَّ َلِزَم اْلَبْيُع َقْطًعا، وال يلتفت لكالم البائع.
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َتْييٌز، وُلزوِمه : تكليٌف، َوَعَدُم حْجٍر وإْكراٍه، ال إْن أْجِبَ  ِة اْلعاِقِد :  ط ِصحَّ ورَشْ
ا حراًما، َوُردَّ َعَلْيِه بال َثَمن  ..... َعَلْيِه أْو عىل َسببِه جْبً

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ْكِن اأْلَوَِّل: ُشُروِط الرُّ

ِة( َعْقِد )اْلَعاِقِد(: )َتْيِيٌز( : َفاَل َيِصحُّ ِمْن َغرْيِ ُمَيٍِّز لِِصَغٍر َأْو ُجنُوٍن َأْو  ُط ِصحَّ )رَشْ
َفاًقا َأْو َعىَل امْلَْشُهوِر. ا اتِّ إْغاَمٍء َأْو ُسْكٍر َلْيَس بَِحَراٍم، َوَكَذا بَِحَراٍم، إمَّ

شرط لزوم البيع: )بالنسبة للعاقد(:

، َما َلْ َيُكْن َوكِياًل َعْن  وُط ُلُزوِم اْلَبْيِع: )َتْكلِيٌف( َفاَل َيْلَزُم َصبِيًّا ُمَيًِّزا َوإِْن َصحَّ رُشُ
ِل. ِقيَقِة ِمْن امْلَُوكِّ ُمَكلٍَّف؛ َوإاِلَّ َلِزَم أِلَنَّ اْلَبْيَع يِف احْلَ

. )َوَعَدُم َحْجٍر( : َفاَل َيْلَزُم امْلَْحُجوَر عليه لَِسَفٍه إالَّ بِإِْذِن اْلَويِلِّ

)َعَلْيِه(  اْلَعاِقُد    ) ُأْجِبَ إْن  )اَل  َقاَل:  َكاَم  َعَلْيِه،  امْلُْكَرَه  َيْلَزُم  َفاَل   : )إْكَراٍه(  َعَدُم  )َو( 
( امْلَبِيِع  ا َحَراًما( َأْي: َلْيَس بَِحقٍّ َفَيِصحُّ َواَل َيْلَزُم. )َوُردَّ َأْي:َعىَل اْلَبْيِع )َأْو َعىَل َسَببِِه َجْبً
ي، َوَهَذا  َعىَل اْلَبائِِع إَذا َلْ ُيْمِضِه َواَل َيُفوُت َعَلْيِه بَِبْيٍع َواَل ِهَبٍة )باَِل َثَمٍن( َيْغَرُمُه لِْلُمْشَتِ
لَِيْدَفَع  ْنَساٍن  إِلِ َفَباَع ِسْلَعَتُه  َعىَل َماٍل  ُه َظاِلٌ  َأْجَبَ ُأْجِبَ َعىَل َسَببِِه؛ َكاَم إَذا  باَِم إَذا  َخاصٌّ 
ا َلْو  ي. َوَأمَّ َثَمنََها ِمنُْه َأْو ِمْن امْلُْشَتِ َيبِيَعَها لَِيْأُخَذ الظَّاِلُ  َأْو أْكرَهُه َعىَل َأْن  َثَمنََها لِلظَّاِلِ 

ي َما َأَخَذُه ِمنُْه. ْت َعَلْيِه َدَفَع لِْلُمْشَتِ َا إَذا ُردَّ ا َثَمنََها، َفإِنَّ َ َأْكَرَهُه َعىَل َبْيِعَها َوَأَخَذ َرهبُّ

َفُهَو َصِحيٌح  َوإاِلَّ  َعنُْه  َأْو َوكِياًل  َمالًِكا  اْلَعاِقُد  َيُكوَن  َأْن  ُزوِم:  اللُّ وِط  ِمْن رُشُ َوَبِقَي 
َغرْيُ اَلِزٍم.

 



X الصف الثاين الثانوى	

ًعا، َوَعدُم ني، َوُقْدَرٌة عىل تْسلِيِمه،  ِة املْعَقود َعليِه طَهاَرٌة، وانتفاٌع بِه رَشْ رُشوُط ِصحَّ
ِعلم  َولْو  امْلالِك  وَغرْي  امْلْرهتن  رضَا  عىل  َووِقَف  مْرهون  َبْيُع  وَصحَّ  به  َجْهِل  َوَعَدُم 

ي ................ ُة لْلُمشْتي إًذا َلْ َيْعلم باْلَتَعدِّ امْلْشتي، وُوقف عىل رضاُه، والغلَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ِة اْلَمْعُقوِد َعَلْيِه: )الركن الثاني( ُشُروُط ِصحَّ

َس.	ـ  ٍس اَل ُيْمكُِن َتْطِهرُيُه َكُدْهٍن َتنَجَّ )َطَهاَرٌة( : َفاَل َيِصحُّ َبْيُع َنَجٍس َواَل ُمَتنَجِّ
ًعا( : َفاَل َيِصحُّ َبْيُع احلرشات وال احلية وال الفأرة إال إذا كان 2ـ  )َواْنتَِفاٌع بِِه رَشْ

يف ذلك نفع رشعي . 
)َوَعَدُم َنٍْي( َعْن َبْيِعِه ، كبيع املخدرات ونحوها . 3ـ 
 )َوُقـْدَرٌة َعـىَل َتْسـلِيِمِه(: فـال يصـح بيـع طـري يف هـواء، وال وحـش يف فالة،4ـ 

وال سيارة مرسوقة وال أرًضا مغصوبة .
َفة.	ـ  اِت َواَل اْلَقْدِر َواَل الصِّ )َوَعَدُم َجْهٍل بِِه( : َفاَل َيِصحُّ َبْيُع َمُْهوِل الذَّ

حكم بيع الشيء المرهون:

)َوَصحَّ َبْيُع َمْرُهوٍن( لَِغرْيِ َراِهنِِه، )َوَوَقَف( إْمَضاُؤُه )َعىَل ِرَضا امْلُْرهَتِِن( َفَلُه إْمَضاُؤُه 
ُه َتَعاىَل. ْهِن إْن َشاَء اللَّ ْمَضاِء. َوَسَيْأِت َتْفِصيُل امْلَْسَأَلِة يِف َباِب الرَّ َوَتْعِجيُل َدْينِِه َوَعَدُم اإْلِ

* حكم بيع الفضولي : 
ي(   ى بِاْلُفُضويِلِّ - )َوَلْو َعلَِم امْلُْشَتِ ْلَعِة - َوُهَو امْلَُسمَّ )َو( َصحَّ َبْيُع )َغرْيِ امْلَالِِك( لِلسِّ
َأنَّ اْلَبائَِع اَل َيْملُِك امْلُْبَتاَع. َوُهَو اَلِزٌم ِمْن ِجَهتِِه ُمنَْحلٌّ ِمْن ِجَهِة امْلَالِِك. )َوَوَقَف( اْلَبْيُع 
َأْيًضا،  ِجَهتِِه  ِمْن  اَلِزًما  َفَيُكوُن  َساكٌِت،  َوُهَو  تِِه  بَِحْضَ اْلَبْيُع  َيَقْع  َلْ  َما  ِرَضاُه  )َعىَل( 

َوَصاَر اْلُفُضويِلُّ َكاْلَوكِيِل.
ُه َوكِيٌل  ُه امْلَالُِك، َأْو َأنَّ ي( ِمْن َبائِِعِه بَِأْن َظنَّ َأنَّ ي إَذا َلْ َيْعَلْم بِالتََّعدِّ ُة لِْلُمْشَتِ )َواْلَغلَّ
ُة لِْلاَملِِك إْن َردَّ اْلَبْيَع. ي اْلَبائِِع َفاْلَغلَّ ي بَِتَعدِّ ٍء، َفإِْن َعلَِم امْلُْشَتِ َعنُْه، َأْو اَل ِعْلَم ِعنَْدُه بيَِشْ
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 وجاز بيع كعموٍد عليه بناء إن ُأمن كرُسه ونقَضه البائع، وهواٍء فوق هواٍء، إن ُوصف 
البناء، وعقٌد عىل غرز جذع بحائٍط وهو مضمون، إال أن تعني مدة فإجارٌة وتنفسُخ 

بانداِمه وال مهوٌل ولو بالتفصيل وكرطٍل من شاٍة .....
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حكم بيع عمود ونحوه عليه بناء: أشار إلى ذلك بقوله : 

ِه، َوَعَلْيِه التَّْعلِيُق  )َوَجاَز َبْيٌع َكَعُموٍد(: َأْو َحَجٍر َأْو َخَشٍب )َعَلْيِه بِنَاٌء( لَِبائِِعِه َأْو َغرْيِ
ْز لَِعَدِم اْلُقْدَرِة َعىَل َتْسلِيِمِه )َوَنْقِضِه(  ُه(  بَِأْن َظنَّ َعَدَمُه، َوإاِلَّ لَْ جَيُ لِبِنَائِِه)	( )إْن َأِمَن َكرْسَ
َنْقِضِه  َحاَل  اْنَكرَسَ  َفإِْن  َتْوفَِيٍة.  حقٌّ  فِيِه  َما  ُيْشبُِه  ُه  أِلَنَّ )اْلَبائُِع(؛  ِه  حَمَلِّ ِمْن  اْلَعُموِد  َأْي: 

ي َفَضاَمُنُه ِمنُْه.  َفَضاَمُنُه ِمْن َبائِِعِه. َوِقيَل: َنْقُضُه َعىَل امْلُْشَتِ
* حكم بيع هواء فوق هواء : 

ي لَِصاِحِب  امْلُْشَتِ َيُقوَل  َكَأْن  بِنَاٍء؛  َفْوَق  َوَأْوىَل  َفْوَق َهَواٍء( ،  َبْيُع )َهَواٍء  )َو( َجاَز 
َواِء َفْوَق َما َتْبنِيِه بَِأْرِضك، )إْن َوَصَف اْلبِنَاَء( اأْلَْعىَل  َة َأْذُرٍع ِمْن اْلَ َأْرٍض: بِْعنِي َعرَشَ
بِنَاِء  َفْوَق  الَِّذي  َواِء  اْلَ َجِيَع  اأْلَْعىَل  َوَيْملُِك  َهاَلِة.  َواجْلَ اْلَغَرِر  ِمْن  لِْلَْمِن  َواأْلَْسَفَل 

َط َعَلْيِه. اأْلَْسَفِل، َوَلكِْن َلْيَس َلُه َأْن َيِزيَد َعىَل َما رَشَ
حكم غرز جذع بحائط : 

)َو( َجاَز )َعْقٌد َعىَل َغَرِز ِجْذٍع بَِحائٍِط و( اْلَعْقُد امْلَْذُكوُر )َمْضُموٌن(  َأْي: اَلِزٌم َأَبًدا؛ 
َي منه إعادة احلائط إْن ُهِدَم، َوَتْرِميُمُه إْن َوِهَي. ائِِط، َأْو َواِرَثُه، َأْو امْلُْشَتِ َفَيْلَزُم َربَّ احْلَ

إَجاَرًة  امْلَْذُكوُر  اْلَعْقُد  َفَيُكوُن  َأْي  )َفإَِجاَرٌة(  َأْكَثر،َ  َأْو  َكَسنٍَة،  ٌة(  ُمدَّ  َ ُتَعنيَّ َأْن  )إالَّ 
ِة. ِة، )َوَتنَْفِسُخ بِاْنَِداِمِه( َوَيْرِجُع لِْلُمَحاَسَبِة َقْبَل َتَاِم امْلُدَّ َتنَْقِض بِاْنِقَضاِء امْلُدَّ

ما ال يصح بيعه : 
َأْو  َذاًتا،  ٍن،  ُمَثمَّ َأْو  َثَمٍن،  ِمْن  ا،  َأَحِدِهَ َأْو  لِْلُمَتَبايَِعنْيِ  )َمُْهوٌل(  ُيَباَع  َأْن  َيِصحُّ  )َواَل( 
ْهُل )بِالتَّْفِصيِل( َأْي: َتْفِصيِل الثََّمِن، )وَكِرْطٍل)2( ِمْن َشاٍة( َمَثاًل   َق اجْلَ ِصَفًة، َبْل )َوَلْو( َتَعلَّ

)	( أي: يلزم البائع تعليق بناءه وحفظه فإن اندم ضاع عليه.
)2( الرطل: مقدار ُيوزن به أو يكال وهو بالبغدادي يساوي )		4( جرامًا وباملرصييساوي )		4( جرامًا
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قيمة  يزد عىل  ل  إن  األجر  وله  ولو خلَّصه  لبائعه  ه  وَردَّ وتراب كصائغ،  السلخ  قبل 
بوزن  زيتون  وزيُت  السلخ  قبل  شاة  وجلُة  فضة،  أو  ذهب  معدن  بخالف  اخلارج 

ودقيق حنطٍة إن ل خيتلف اخلروج، ول يتأخر أكثر من نصف شهر،.....
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ْحِم َبْعَد  ُه اَل َيْدِري َما ِصَفُة اللَّ ؛ أِلَنَّ ْبِح بَِكَذا، َفاَل َيِصحُّ ْلِخ( َوَأْوىَل َقْبَل الذَّ )َقْبَل السَّ
ْلِخ َفَجائٌِز.  ا َبْعَد السَّ َسْلِخِه، َوَأمَّ

َقْدُرُه َوِصَفُتُه َوَذاُتُه ـ بَِحَسِب اأْلَْحَواِل  َأْو  َقْدُرُه َوِصَفُتُه،  َأْو  َقْدُرُه،  ملَِا ُجِهَل  َوَمثََّل 
ِة  ِصحَّ لَِعَدِم  )لَِبائِِعِه(  ي  امْلُْشَتِ ُه(  )َوَردَّ َوَعطَّاٍر.  َكَصائٍِغ(  )ُتَراٍب  َنْحُو  )َو(  بَِقْولِِه:  ـ 
َيِزْد(  َلْ  )إْن  لِيِصِه  َتْ َنظرِِي  يِف  )اأْلَْجُر(  ي  لِْلُمْشَتِ )و(  ُتَرابِِه.  ِمْن  َخلََّصُه(  )َوَلْو  اْلَبْيِع 
ًة  ، َفإِْن َزاَد - بَِأْن َكاَن اأْلَْجُر َعرَشَ اِرِج( بَِأْن َكاَن اأْلَْجُر َقْدَرُه َفَأَقلَّ اأْلَْجُر )َعىَل ِقيَمِة اخْلَ
بِالثََّمِن  َوَيْرِجُع  َلُه  َء  ٌء َفاَل َشْ خَيُْرْج َشْ َلْ  َفإِْن  َلُه إالَّ َخَْسًة.  َيْدَفْع  َلْ  اِرُج َخَْسًة -  َواخْلَ
الَِّذي َدَفَعُه لِْلَبائِِع َعىَل ُكلِّ َحاٍل لَِفَساِد اْلَبْيِع. َوِقيَل: َلُه َأْجُر ِمْثلِِه َوَلْو َزاَد َعىَل َما َخَرَج.

بِِخاَلِف  )َو(  َفَيُجوُز.  ِصنِْفِه،  بَِغرْيِ  بِيَع  ٍة(  فِضَّ َأْو  َذَهٍب،  )َمْعِدٍن  ُتَراِب  )بِِخاَلِف( 
ْبِح. يِّ الَِّذي اَل ُيَراُد إالَّ لِلذَّ ْلِخ( َفَيُجوُز ِقَياًسا َعىَل احْلَ َلِة َشاٍة َقْبَل السَّ )ُجْ

ْيُتوِن ُكلَّ ِرْطٍل  )َو( بِِخاَلِف )َزْيِت َزْيُتوٍن بَِوْزٍن( َفَيُجوُز، َنْحُو: بِْعُتك َزْيَت َهَذا الزَّ
نَْطِة ُكلَّ َصاٍع بَِكَذا.  بَِكَذا. )َوَدِقيِق ِحنَْطٍة( َوَنْحِوَها َفَيُجوُز، َنْحُو: بِْعُتك َدِقيَق َهِذِه احْلِ

ِقيِق َعاَدًة. ْيِت َأْو الدَّ َتلِْف( ُخُروُج الزَّ )إْن َلْ خَيْ

ْز اْلَبْيُع لِْلَغَرِر،  ُرُج َلُه َزْيٌت َأْو َدِقيٌق، َوَتاَرًة اَل خَيُْرُج، َلْ جَيُ َفإِْن اْخَتَلَف بَِأْن َكاَن َتاَرًة خَيْ
ْيِت َأْو َطْحُن  ْر( َعرْصُ الزَّ ُبوِب، )َوَلْ َيَتَأخَّ ْيِت ُدوَن احْلُ ُروَج َوَعَدَمُه َيْكُثُر يِف الزَّ َلكِنَّ اخْلُ

ٍ َوُهَو َمْنُوٌع. َلُم يِف ُمَعنيَّ بِّ )َأْكَثَر ِمْن نِْصِف َشْهٍر( َوإاِلَّ َلِزَم السَّ احْلَ
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وصاع أو كل صاع من صبة  أو كل ذراع من ُشقة، أو كل رطل من زيت إن أريد 
الكل، أو عني قدر وإال فال.
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ٍة( ُمَعيَّنٍَة َوُأِريَد  ِة بَِكَذا، )َأْو ُكلِّ َصاٍع ِمْن ُصْبَ ْبَ )َو( بِِخاَلِف )َصاٍع( ِمْن َهِذِه الصُّ
بِاْلَكْيِل  َتْفِصيَلُه  َيْعَلُم  َلكِْن  اْبتَِداًء  الثََّمِن  بُِجْمَلِة  َق  َتَعلَّ َوإِْن  ْهَل  اجْلَ أِلَنَّ  ِميِع؛  اجْلَ َبْيُع 

ٍة، َأْو ُكلِّ ِرْطٍل ِمْن َزْيٍت( َأْي:َفاَل َفْرَق َبنْيَ امْلَكِياَلِت،  َفاْغُتِفَر، )َأْو ُكلِّ ِذَراٍع ِمْن ُشقَّ

َذَكَر)َأْو  َّا  ِم ِميِع  اجْلَ اُء  رِشَ َأْي:   ) اْلُكلُّ ُأِريَد  )إْن  َفَيُجوُز  َوامْلَْوُزوَناِت،  َوامْلَِقيَساِت، 
ِة  ِة َأْذُرٍع، َأْو ِرْطٍل، َأْو َعرَشَ ِة آُصَع بَِكَذا، َأْو ِذَراٍع، َأْو َعرَشَ َ َقْدٌر( ِمنُْه َكَصاٍع َأْو َعرَشَ ُعنيِّ
ٍ )َفاَل( جَيُوُز َوُهَو َمْعنَى َقْولِِه: »اَل ِمنَْها َوُأِريَد  ( بَِأْن ُأِريَد َبْعٌض َغرْيُ ُمَعنيَّ َأْرَطاِل )َوإاِلَّ

اْلَبْعُض« لِْلَجْهِل بُِجْمَلِة الثََّمِن َوامْلُْثَمِن َفَلْم ُيْغَتَفْر.

* * *
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بيع اجلزاف

ُه، ..  ا، وجْهالُه، َوَحَزَراُه، َواسَتَوت أْرُضُه، َوَشقَّ َعدُّ َوجَزاف إِْن ُرئَِي، َوَلْ يْكُثْر جدًّ
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 بيع اجلزاف

تعريفه : 

. َلًة باَِل َكْيٍل َواَل َوْزٍن َواَل َعدٍّ ُهَو: َبْيُع َما ُيَكاُل َأْو ُيوَزُن َأْو ُيَعدُّ ُجْ

وٍط  برُِشُ ِة  َوامْلََشقَّ وَرِة  ُ لِلضَّ اِرُع  الشَّ َأَجاَزُه  َلكِْن  لِْلَجْهِل،  امْلَنُْع  فِيِه  اأْلَْصُل  حكمه: 
َسْبَعٍة:

)إْن ُرئَِي( َحاَل اْلَعْقِد َأْو َقْبَلُه َواْسَتَمرَّ َعىَل َحالِِه لَِوْقِت اْلَعْقِد. فال جَيُوُز َبْيُعُه 	ـ 
ْؤَيِة َفَساُد  َمٍة ُيْمكُِن فِيَها التَّْغيرُِي. َوَهَذا َما َلْ َيْلَزْم َعىَل الرُّ َفِة، َواَل َعىَل ُرْؤَيٍة ُمَتَقدِّ َعىَل الصِّ
لِّ ُمَطيَّنٍَة ُيْفِسُدَها َفْتُحَها، َوإاِلَّ َجاَز. َوَيْكِفي ُحُضوُرَها َمْلَِس اْلَعْقِد. امْلَبِيِع؛ َكِقاَلِل اخْلَ

ا بَِحْيُث 2ـ  ، ِجدًّ ُر َحْزُرُه، َأْو َقلَّ ا بَِحْيُث َيَتَعذَّ ا( ، َفإِْن َكاَن َكثرًِيا ِجدًّ )َوَلْ َيْكُثْر ِجدًّ
ا ِمْن َمكِيٍل َأْو َمْوُزوٍن َفَيُجوُز. ْز ُجَزاًفا. بِِخاَلِف َما َقلَّ ِجدًّ ُه، َلْ جَيُ َيْسُهُل َعدُّ

)َوَجِهاَلُه( َمًعا  َأْي َجِهاَل َقْدَر َكْيلِِه، َأْو َوْزنِِه، َأْو َعَدِدِه3ـ 

نَا َقْدَرُه ِعنَْد إَراَدِة اْلَعْقِد َعَلْيِه.4ـ  )َوَحَزَراُه( َأْي َخَّ

ا، َوإاِلَّ َفَسَد اْلَعْقُد. ُثمَّ إْن َظَهَر ااِلْستَِواُء َفَظاِهٌر، 	ـ  )َواْسَتَوْت َأْرُضُه( يِف اْعتَِقاِدِهَ
ُر. َ َياُر ملَِْن َلِزَمُه الضَّ َوإاِلَّ َفاخْلِ

ا َما َشْأُنُه 	ـ  ٌة إْن َكاَن َمْعُدوًدا َكاْلبِيِض، َوَأمَّ ِه َمَشقَّ ُه(  َأْي َكاَن يِف َعدِّ )َوَشقَّ َعدُّ
ُة. ُط فِيِه امْلََشقَّ ْيُتوِن ـ َفاَل ُيْشَتَ بِّ ـ َأْو اْلَوْزِن ـ َكالزَّ اْلَكْيُل ـ َكاحْلَ



 X	3 املختار من  الرشح الصغري

والصَوان  امْلِثيل  َبْعِض  ُرْؤَية  عىل  وَجاَز  ان،  َكُرمَّ َثَمنُها  َيِقلَّ  أْن  إال  أْفَراُدُه،  ُتْقَصُد  َوَلْ 
ل ُمَوافِق لْلَمْكُتوب،..... َناِمِج َوَحلَف اْلَبائُِع أن َما يف الِعّدْ والَبْ
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ْز َبْيُعُه 	ـ  )َوَلْ ُتْقَصْد َأْفَراُدُه(  َأْي آَحاُدُه بِاْلَبْيِع، َفإِْن ُقِصَدْت َكالثَِّياِب والدواب َلْ جَيُ
اٍن(  َعاَدًة )َكُرمَّ َثَمنَُها(  َيِقلَّ  َأْن  ه )إالَّ  التفاوت بني أفراده كبري فالبد من عدِّ ُجَزاًفا؛ ألن 

اٍح َوَبْيٍض َفَيُجوُز. َوُتفَّ
حكم البيع عىل الرؤية:

بِِخاَلِف  َوَكتَّاٍن،  َكُقْطٍن،  َوَمْوُزوٍن  َمكِيٍل  ِمْن   ) امْلِْثيِلِّ َبْعِض  ُرْؤَيِة  )َعىَل  اْلَبْيُع  )َجاَز( 
ِم َفاَل َيْكِفي ُرْؤَيُة َبْعِضِه َكَثْوٍب ِمْن َأْثَواٍب. امْلَُقوَّ

َيُصوَن  َما  اْلَواِو:  ِفيِف  َوَتْ َها  َوَضمِّ اْلـُمْهَمَلِة  اِد  الصَّ بَِكرْسِ  َواِن(  )الصِّ ُرْؤَيِة  َعىَل  )َو( 
َوِمْن  َداِخلِِه  يِف  َما  ى  َلرَيَ َبْعِضِه  َكرْسُ  ُط  ُيْشَتَ َفاَل  ْوِز،  َواللَّ ْوز،ِ  َواجْلَ اِن،  مَّ الرُّ َكِقرْشِ  َء  ْ اليشَّ

َذلَِك اْلبِطِّيُخ.
يِف  َما  ِصَفُة  فِيِه  امْلَْكُتوُب  ْفَتُ  الدَّ امْلِيِم،  َوَكرْسِ  اْلَباِء  بَِفْتِح  َناَمِج(  )اْلَبْ ُرْؤَيِة  َعىَل  )َو( 

اْلِعْدِل)	( ِمْن الثَِّياِب امْلَبِيَعِة.
يِف  امْلَْذُكوَرِة  اأْلَْوَصاِف  َعىَل  فِيِه  ُمْعَتِمًدا  اْلِعْدِل  يِف  َمْرُبوَطًة  ثَِياًبا  َي  َيْشَتِ َأْن  جَيُوُز  َأْي 

. ْفَتِ الدَّ
ي؛ إْن َكاَنْت َأْدَنى ِصَفٍة، َفإِْن َوَجَدَها َأَقلَّ  َ امْلُْشَتِ َفِة َلِزَم، َوإاِلَّ ُخريِّ َفإِْن ُوِجَدْت َعىَل الصِّ
َعَدًدا َوَضَع َعنُْه ِمْن الثََّمِن بَِقْدِرِه. َفإِْن َكُثَر النَّْقُص َأْكَثَر ِمْن النِّْصِف َلْ َيْلَزْمُه َوَردَّ بِِه اْلَبْيَع.
ائِِد، َوِقيَل َيُردُّ َما َزاَد. َقاَل اْبُن  يًكا َمَعُه بِنِْسَبِة الزَّ َفإِْن َوَجَدَها َأْكَثَر َعَدًدا َكاَن اْلَبائُِع رَشِ

. ُل َأَحبُّ إيَلَّ اْلَقاِسِم: َواأْلَوَّ
يِف  َمْكُتوٌب  ُهَو  َّا  ِم َأْنَقُص،  َأْو  َأْدَنى،  ُه  َأنَّ َعى  َوادَّ َعَلْيِه  َوَغاَب  ي  امْلُْشَتِ َقَبَضُه  َوَلْو 
ي:  َعاُه امْلُْشَتِ َناَمِج، )َحَلَف اْلَبائُِع َأنَّ َما يِف اْلَعْدِل ُمَوافٌِق لِْلَمْكُتوِب( َحْيُث َأْنَكَر َما ادَّ اْلَبْ

َأْي َفاْلَقْوُل لِْلَبائِِع بَِيِمينِِه.

)	(العدل: بكرس العني - الوعاء الذي توضع فيه األشياء واألغراض وما شابه ذلك.
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ي َوَردَّ اْلَبيْع َكَدافِِع لَدَراِهم ادَّعي َعَلْيِه أَنا َرِديئٌة أْو َناِقصٌة ، َوَبْيٌع  َوإال َحَلَف امَلْشَتِ
ؤَيِة،  َفة َوإْن ِمَن اْلَبائع إْن َلْ يُكْن يف َمْلِس اْلَعْقد َوإْن باْلَبَلد، َوإالَّ َفال ُبدَّ َمَن الرُّ عىل الصَّ

ٌر أْو َفساُد َلُه. إالَّ أن َيَكوَن يف َفْتِحِه َضَ
ا إالَّ عىل ِخيار بالُرْؤَية َفَيُجوُز  ْ َبْعَدَها َعاَدًة ، وإْن َلْ َيْبُعْد جدًّ َوَعيل ُرْؤَية إْن َلَ َيَتَغريَّ

َمْطَلقا إن َلْ َينُْقْد .....
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َل فِيِه، َوَأنَّ َهَذا ُهَو  ُه َما َبدَّ ي َوَردَّ اْلَبْيَع( َوَحَلَف َأنَّ ( بَِأْن َنَكَل )َحَلَف امْلُْشَتِ )َوإاِلَّ

امْلُْبَتاُع بَِعْينِِه، َفإِْن َنَكَل َكاْلَبائِِع َلِزَمُه. 
حكم البيع على الوصف:

ا ِمْن َغرْيِ َبائِِعَها، َبْل )َوإِْن ِمْن اْلَبائِِع، إْن َلْ  َفِة( َلَ )َو( َجاَز )َبْيٌع( لِِسْلَعٍة )َعىَل الصِّ
َيُكْن امْلَبِيُع يِف َمْلِِس اْلَعْقِد( 

ِة اْلَبْيِع ُحُضوُرُه. ُط لِِصحَّ بَِأْن َكاَن َغائًِبا َعْن َمْلِِسِه )َوإِْن( َكاَن )بِاْلَبَلِد(  َفاَل ُيْشَتَ
ِ ِعْلِم  ْؤَيِة( َلُه لَِتَيرسُّ َفِة، َواَل )ُبدَّ ِمْن الرُّ ( َيُكْن َغائًِبا َعنُْه َفاَل َيِصحُّ َبْيُعُه َعىَل الصِّ )َوإاِلَّ
َفِة،  ٌر( لِْلَمبِيِع، )َأْو َفَساٌد َلُه( ، َفَيُجوُز َبْيُعُه َعىَل الصِّ ِقيَقِة، )إالَّ َأْن َيُكوَن يِف َفْتِحِه َضَ احْلَ

ُه. ي َردُّ ُثمَّ إْن َوَجَدُه َعَلْيَها َفاْلَبْيُع اَلِزٌم َوإاِلَّ َفلِْلُمْشَتِ
حكم البيع على رؤية سابقة:

ْ َبْعَدَها َعاَدًة( إىَل َوْقِت اْلَعْقِد، َوُهَو  َجاَز اْلَبْيُع )َعىَل ُرْؤَيٍة( َسابَِقٍة لِْلَمبِيِع )إْن َلْ َيَتَغريَّ
َ َلْ  َتلُِف بِاْختاَِلِف اأْلَْشَياء ِمْن َفاكَِهٍة، َوثَِياٍب، َوَحَيَواٍن، َوَعَقاٍر، َفإِْن َكاَن َشْأُنُه التََّغريُّ خَيْ

. ْز َعىَل اْلَبتِّ جَيُ
ا( َمِة )إن ل يبعد جدًّ ْؤَيِة امْلَُتَقدِّ َفِة َأْو الرُّ َياِر َما بِيَع َعىَل الصِّ )َو( َجاَز َعىَل اخْلِ

ا ما يظن فيه التغري قبل إدراكه عىل صفته ل جيز )إال عىل خيار بالرؤية(   فإن بعد جدًّ
أي رؤية املشتي له.



 X		 املختار من  الرشح الصغري

إالَّ  اْلَبائع،  َساملًِا، وإالَّ فمن  ْفَقُة  الصَّ َكـاَن عَقاًرا وأْدرَكْتُه  إْن  ي  امُلْشَتِ ِمـَن  وَضمـاُنُه 
عا كبرشط  إن كان عَقاًرا أْو َقُرَب  ط فيهاَم، وَقْبضه عىل امُلْشَتي، َوالنَّْقد فِيه َتَطوُّ لرَشْ

َكَيوم وَنْحِوِه، ....
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ول يشتط البائع نقد الثمن.ـ 

 فإن رشط نقد الثمن ل جيز للتدد بني السلفية والثمنية.

ي(  َمٍة )ِمْن الـُْمْشَتِ َفِة َأْو بُِرْؤَيٍة ُمَتَقدِّ )َوَضاَمُنُه(  أي امْلَبِيِع َغائًِبا َعىَل الصِّ

يِف  َوَقاَل   ، امْلَُذاَرَعِة)	(  َعىَل  بِيَع  َوَلْو  َعَقاًرا(  َكاَن  )إْن  بِاْلَعْقِد  َضاَمنِِه  يِف  َيْدُخُل  َأْي 
ْفَقُة  الصَّ )َوَأْدَرَكْتُه  إْشَكاٍل  باَِل  اْلَبائِِع  ِمْن  اَمُن  َفالضَّ ُمَذاَرَعًة  اُر  الدَّ بِيَعْت  إْن  التَّْوِضيِح: 

َساملًِا( 

ٍط( ِمْن  اَمُن، )إالَّ لرَِشْ ْفَقُة َمِعيًبا )َفِمْن اْلَبائِِع( الضَّ ( َيُكْن َعَقاًرا، َأْو َأْدَرَكْتُه الصَّ )َوإاِلَّ
ِه َفُيْعَمُل بِِه. ي يِف َغرْيِ ُه َعىَل اْلَبائِِع َأْو ِمْن اْلَبائِِع َعىَل امْلُْشَتِ ي يِف اْلَعَقاِر َأنَّ امْلُْشَتِ

ي(  )وقبضه(  أي: امْلَبِيِع َغائًِبا )َعىَل امْلُْشَتِ

ٍط: َأْي َكاَم جَيُوُز النَّْقُد  ُه - َكبرَِشْ ًعا( ُمْطَلًقا - َعَقاًرا َأْو َغرْيَ )َو( جَيُوُز )النَّْقُد فِيِه َتَطوُّ
ُزوِم ول  َمٍة )َعَقاًرا( َعىَل اللُّ َفِة َأْو بُِرْؤَيٍة ُمَتَقدِّ ٍط )إْن َكاَن( امْلَبِيُع اْلَغائُِب َعىَل الصِّ فِيِه برَِشْ
ٍط،  ، إالَّ َأْن َيِصَفُه َبائُِعُه َفاَل جَيُوُز النَّْقُد فِيِه برَِشْ ُ َع إَلْيِه التََّغريُّ ا؛ أِلَنَّ َشْأَنُه َأالَّ ُيرْسِ يبعد جدًّ

ًعا. َوجَيُوُز َتَطوُّ

 ِ ْأَن َعَدُم التََّغريُّ )َأْو( َكاَن َغرْيَ َعَقاٍر، )َوَقُرَب َكَيْوٍم َوَنْحِوِه( َيْوٌم َثاٍن اَل َأْكَثَر أِلَنَّ الشَّ
ُه  ـ تعاىل ـ َأْعَلُم. ْؤَيِة َأْو اْلَوْصِف. َوَاللَّ يِف اْلَيْوَمنْيِ َبْعَد الرُّ

)	( ما ُيقاس بالذراع.
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فصـل الربـا

َنَساٍء مطَلًقا،  اجْلنُِس والطََّعاُم رَبوي، ورَبا  َد  َ اتَّ إْن  َوَطَعام، رَبا َفْضل  َحـُرم يف َعنْي، 
ة مناَجزة،  ..... ف ذهٍب بِفضَّ فيجوز َصْ
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 الربا لغة: الزيادة.

واصطالًحا: إما ربا فضل وهو الزيادة، وإما ربا النساء وهو التأخري.

ِزَياَدٍة َأْي  َفْضٍل(  ِرَبا  َوَطَعاٍم:  َعنْيٍ  )يِف  َوإِْجَاًعا  َوُسنًَّة  كَِتاًبا  )َحُرَم(  الفضل:   ربا 
بِِدينَاَرْيِن، ِدينَاٌر  َواَل   ، نْيِ بِِدْرَهَ ِدْرَهٌم  جَيُوُز  َفاَل  فِيِهاَم،  نُْس(  اجْلِ َد  َ اتَّ )إْن  ُمنَاَجَزًة   َوَلْو 

َواَل َصاُع َقْمٍح َمَثاًل بَِصاَعنْيِ َوَلْو َيًدا بَِيٍد.

نُْس،  َبِويِّ َواأْلَْجنَاِس؛ َفإَِذا اْخَتَلَف اجْلِ ( َوَسَيْأِت َبَياُن الرِّ اُل َأنَّ )الطََّعاَم ِرَبِويٌّ )َو( احْلَ
ٍة،  َأْو َكاَن الطََّعاُم َغرْيَ ِرَبِويٍّ َجاَزْت امْلَُفاَضَلُة إْن َكاَنْت َيًدا، بَِيٍد َكِدينَاٍر بِِقنَْطاٍر ِمْن فِضَّ

َوإِْرَدبِّ َقْمٍح بَِأَراِدَب ِمْن ُفوٍل َمَثاًل ُمنَاَجَزًة.

حكم ربا النََّساء: أشار إلى ذلك بقوله: 

نُْس َأْو اْخَتَلَف،  َد اجْلِ َ )َو( َحُرَم فِيِهاَم )ِرَبا َنَساٍء( بَِفْتِح النُّوِن، َأْي َتْأِخرٍي )ُمْطَلًقا(  اتَّ
ا، َأْم اَل. َفاَل جَيُوُز َدْفُع ِدينَاٍر يِف ِمْثلِِه، َأْو يِف َدَراِهَم لَِوْقِت َكَذا َواَل َطَعاٍم  َكاَن الطََّعاُم ِرَبِويًّ

ِه يِف َطَعاٍم آَخَر لَِوْقِت َكَذا، َكاَم َسَيْأِت َتْفِصيُلُه. ِرَبِويٍّ َأْو َغرْيِ

َوُيْسَتْثنَى ِمْن َذلَِك اْلَقْرُض.

ِف اْلَوْقِت َأْو َكُثَرْت  ٍة ( َقلَّْت َعْن َصْ ُف َذَهٍب بِِفضَّ إَذا َعلِْمت َذلَِك: )َفَيُجوُز َصْ
نِْس. َضا بَِذلَِك )ُمنَاَجَزًة( َأْي: َيًدا بَِيٍد اِلْختاَِلِف اجْلِ ِعنَْد الرِّ
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ٌة أو أَحدُها وَعْرٌض بمثلهاَم، َومؤَخر وَلْو غلَبة أْو َقُرب مَع ُفْرقة،  .... ال ذَهٌب َوفضَّ
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ما ال يجوز في الصرف:

َتَساَوَيا؛  َوَلْو  بِِمْثلِِهاَم ِمْن اْلـَجانِِب اآْلَخِر  ٌة( ِمْن َجانٍِب  * )اَل( جَيُوُز )َذَهٌب َوفِضَّ
َكِدينَاٍر َوِدْرَهٍم بِِدينَاٍر َوِدْرَهٍم.

َوَشاٍة  ِدْرَهٍم  َأْو  )بِِمْثلِِهاَم(  َوَثْوٍب  َكِدينَاٍر   - َجانٍِب  ِمْن  َوَعْرٌض(  ا  َأَحُدُهَ )َأْو   *
بِِمْثلِِهاَم.

القاعدة السائدة في المذهب : 

ُم  َفَتَوهُّ ِق؛  َكاْلـُمَحقَّ ُم  الـُْمَتَوهَّ َفاْلَفْضُل  َرائِِع؛  الذَّ اْلـَمْذَهِب َسدُّ  َقاِعَدَة  َأنَّ  اْعَلْم   *
ِقِه. َبا َكَتَحقُّ الرِّ

أمثلة على هذه القاعدة : 

* َفاَل جَيُوُز َأْن َيُكوَن َمَع َأَحِد النَّْقَدْيِن، َأْو َمَع ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهاَم َغرْيُ َنْوِعِه َأْو ِسْلَعٌة؛ 
اَم َكاَن َأَحُد الثَّْوَبنْيِ َأَقلَّ  أِلَنَّ َذلَِك ُيوِهُم اْلَقْصَد إىَل التََّفاُضِل َكاَم َقاَلُه اْبُن َشاٍس)	(. إْذ ُربَّ

ينَاِر اآْلَخِر َأْو َأْكَثَر َفَتْأِت امْلَُفاَضَلُة. ِقيَمًة ِمْن الدِّ
ٍر( ملَِا فِيِه ِمْن ِرَبا النََّساِء )َوَلْو( َكاَن التَّْأِخرُي )َغَلَبًة(  ـ  ُف)2( )ُمَؤخَّ )َو( اَل جَيُوُز َصْ

َكَأْن حَيُوَل َبْينَُهاَم َعُدوٌّ َأْو َسْيٌل َأْو َناٌر َأْو َنْحُو َذلَِك.

)َأْو َقُرَب(  التَّْأِخرُي )َمَع ُفْرَقٍة( يِف امْلَْجلِِس َقْبَل اْلَقْبِض لَِقْوِل َسنٍَد: إَذا َتَصاَرَفا يِف ـ 
ْطاَلِق َوِقيَل: جَيُوُز فِياَم َقُرَب اهـ.  َمْلٍِس َوَتَقاَبَضا يِف َمْلٍِس آَخَر َفامْلَْشُهوُر امْلَنُْع َعىَل اإْلِ
َراِهَم، َأْو َمَشى َقْدَر َحاُنوٍت َأْو َحاُنوَتنْيِ  يِفِّ َحاُنوَتُه لُِيْخِرَج ِمنُْه الدَّ رْيَ ا ُدُخوُل الصَّ َوَأمَّ

َراِهِم َفِقيَل بِاْلَكَراَهِة َوِقيَل بِالـَْجَواِز. لَِتْقلِيِب الدَّ
)	( هو احلسني بن عبد اهلل بن شاس, قاض القضاه, كان فقيها, عارفا باملذهب, تويف عام 			هـ.

)2( الرصف: بيع نقود بنقود.
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له، أو غاَب نْقُد أحدَها وَطال  واَل تْصديٌق  َل يف القْبض، إالَّ بَحْضة َموكِّ أْو َعقد ووكَّ
ل، قْبل أجله ..... فيه كُمبادلِة يف َنْقد أْو طعاٍم وقْرض َوَمبِيٍع ألجل ومعجَّ
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لِِه( ـ  ِة ُمَوكِّ ُه )يِف اْلَقْبِض( َفُيْمنَُع )إالَّ بَِحْضَ َل( َغرْيَ )َأْو َعَقَد َوَوكَّ

ُف.ـ  ْ ٍق يِف امْلَْجلِِس َفُيْمنَُع َوَيْفُسُد الرصَّ ا َوَطاَل( باَِل َتَفرُّ )َأْو َغاَب َنْقُد َأَحِدِهَ

ما ال يجوز التصديق فيه:

ِف اَل يِف َعَدِدِه، َواَل َوْزنِِه، َواَل َجْوَدتِِه، َبْل جَيُِب 	ـ  ْ )اَل( جَيُوُز )الَتْصِديٌق( يِف الرصَّ
اَم َكاَن  ْدِق، إْذ ُربَّ افُِع َلك َمْشُهوًرا بِاأْلََماَنِة، َوالصِّ ، َواْلَوْزُن، َوالنَّْقُد، َوإِْن َكاَن الدَّ اْلَعدُّ

ِر. ِف امْلَُؤخَّ ْ ِجُع بِِه َفُيَؤدِّي إىَل الرصَّ َناِقًصا َعَدًدا َأْو َوْزًنا؛ َأْو َزائًِفا؛ َفرَيْ

َل ِدينَاًرا ـ 2 ٍة؛ َكَأْن ُتَبدِّ وال جيوز التصديق يف املبادلة )يف نقد( َأْي: َذَهٍب َأْو فِضَّ
َل َصاًعا ِمْن َقْمٍح بِِمْثلِِه،  نُْس؛ َكَأْن ُتَبدِّ ا بِِمْثلِِه. َأْو َطَعاٍم َوَلْو اْخَتَلَف اجْلِ بِِمْثلِِه َأْو ِدْرَهً
َأْو بُِفوٍل، َفاَل جَيُوُز التَّْصِديُق فِيِه، َواَل ُبدَّ ِمْن َمْعِرَفِة اْلَعَدِد َوَقْدِر اْلَكْيِل َأْو اْلَوْزِن فِياَم 

ُيوَزُن ِمنُْه.

ا،3ـ  ُهَ َض َنْقًدا، َأْو َطَعاًما، َأْو َغرْيَ  )َو( اَل جَيُوُز التَّْصِديُق يف )قرض( فَمْن اْقَتَ
َض فِياَم َأَخَذُه ِمنُْه؛ اِلْحتاَِمِل ُوُجودِ َنْقٍص، َأْو َرَداَءٍة َفَيَتَغاىَض  َق الـُْمْقَتِ اَل جَيُوُز َلُه َأْن ُيَصدِّ

اَجتِِه َويِف َنظرِِي امْلَْعُروِف. َعنُْه آُخُذُه حِلَ

َواِز ُوُجوِد َنْقٍص 4ـ  ِه؛ جِلَ )َو( اَل جَيُوُز التَّْصِديُق يف )َمبِيٍع أِلََجٍل( ِمْن َطَعاٍم َأْو َغرْيِ
اَجِة َفُيَؤدِّي أِلَْكِل َأْمَواِل النَّاِس بِاْلَباطِِل. َفُيْغَتَفُر أِلَْجِل التَّْأِخرِي، َأْو احْلَ

َل َقْبَل 	ـ  ُيوِن )َقْبَل َأَجلِِه( : أِلَنَّ َما ُعجِّ ٍل( ِمْن الدُّ )َو( اَل جَيُوُز التَّْصِديُق يف )ُمَعجَّ
َأَجلِِه َسَلٌف، َفَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َناِقًصا َفُيْغَتَفُر لِلتَّْعِجيِل َفَيُكوُن َسَلًفا َجرَّ َنْفًعا.
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ل اجْلميُع،  وال إعطاُء صائِغ الزنة  واَل ْصُف مع بْيع إاِلَّ بدينَار، أو جَيتمعا فيه، وَتَعجَّ
َواألْجَرة .....

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

العقود التي ال يجوز اجتماعها في عقد واحد:

َي َثْوًبا بِِدينَاٍر  ٌف َمَع َبْيٍع( َأْي: اْجتاَِمُعُهاَم يِف َعْقٍد َواِحٍد، َكَأْن َيْشَتِ )اَل( جَيُوُز )َصْ

َواِز اأْلََجِل  َف ِدينَاٍر َدَراِهَم، لَِتنَايِف َأْحَكاِمِهاَم؛ جِلَ َعىَل َأْن َيْدَفَع فِيِه ِدينَاَرْيِن َوَيْأُخَذ َصْ
َأْو  ُجْعٍل،  َمَع  ِف  ْ َأْو الرصَّ اْلَبْيِع  اْجتاَِمُع  جَيُوُز  اَل  َوَكَذا  ِف.  ْ ُدوَن الرصَّ اْلَبْيِع  يِف  َياِر  َواخْلِ
َكٍة، َأْو نَِكاٍح، َأْو ِقَراٍض، َواَل اْجتاَِمُع اْثنَنْيِ ِمنَْها يِف َعْقٍد،خالفـًا ألشهب  ُمَساَقاٍة، َأْو رَشِ
حيث قال بجواز جعهام نظًرا إىل أن العقد قد احتوى عىل أمرين كل منهام جائز عىل 

انفراده، قال ابن رشد: وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خالف املشهور.
ُروَرِة وهما: َواْسَتْثَنْوا ِمْن َذِلَك ُصوَرَتْيِن ِللضَّ

َسَة َدَراِهَم، َفَيْدَفُع 	(  َي ِسْلَعًة بِِدينَاٍر إالَّ َخْ ( َأْن َيُكوَنا )بِِدينَاٍر( : َكَأْن َيْشَتِ )إالَّ
ْلَعِة. َسَة َدَراِهَم َمَع السِّ ينَاَر َوَيْأُخُذ َخْ الدِّ

ِمْن 2(  َأَقلَّ  َراِهِم  الدَّ ِمْن  َيْأُخَذ  بَِأْن  ِدينَاٍر،  يِف  َواْلَبْيُع  ُف  ْ الرصَّ َأْي:  َتِمَعا(  جَيْ )َأْو 
ِة َدَنانرَِي َونِْصِف ِدينَاٍر، َفَيْدَفُع َأَحَد َعرَشَ  َي ِسْلَعًة َأْو َأْكَثَر بَِعرْشَ ِف ِدينَاٍر. َكَأْن َيْشَتِ َصْ
وَرَتنْيِ  ِف يِف الصُّ ْ ْلَعِة َوالرصَّ َف نِْصِف ِدينَاٍر. َواَل ُبدَّ ِمْن َتْعِجيِل السِّ ِدينَاًرا َوَيْأُخُذ َصْ

ْلَعَة َصاَرْت َكالنَّْقِد، َوإَِلْيِه َأَشاَر بَِقْولِِه: اِجِح؛ أِلَنَّ السِّ َعىَل الرَّ
َراِهِم ِمْن اْلَبائِِع َوُهَو  ْلَعِة َمَع الدَّ ي َوالسِّ ِميُع( َأْي: الثََّمَن ِمْن اْلـُمْشَتِ َل اجْلَ )َوَتَعجَّ

َتِمَعا. َعْطٌف َعىَل جَيْ
: َنَة َواأْلُْجَرَة( وهذا َصاِدٌق بُِصوَرَتنْيِ )َواَل( جَيُوُز )إْعَطاُء َصائٍِغ الزِّ

بِيَكَة ـ  ائِِغ َسبِيَكًة بَِوْزِنَا َدَراِهَم َمْسُكوَكٍة َوَيْدَفَع َلُه السَّ اأْلُوىَل: َأْن َيْأُخَذ ِمْن الصَّ
َياَغِة. لَِيُصوَغَها َلُه َوَيْدَفَع َلُه ُأْجَرَة الصِّ
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ضا، ولٌه  َوإِنَّ وَجد ْعيًبا ْمن نْقص أْو غشٍّ أو كرصاص، فإن كان بِاحلْضة َجاز له الرَّ
 ، ُاإِلْتاِم، أْو اْلبدل َوإن كان َبْعد مفارَقة أْو طوٍل، فإْن رض بغري النْقص َصحَّ طلب 

وإالَّ ُنِقَض كالنَّقص  
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اأْلُْجَرِة. ـ  َوِزَياَدَة  ِجنِْسِه  ِمْن  بَِوْزنِِه  َمْسُكوًكا  َأْو  َمُصوًغا  ِمنُْه  َيْأُخَذ  َأْن  الثَّانَِيُة: 
َواأْلُوىَل َتَْتنُِع َوإِْن َلْ َيِزْدُه ُأْجَرًة لِلتَّْأِخرِي. َوالثَّانَِيُة َتَْتنُِع إْن َزاَدُه اأْلُْجَرَة لِْلُمَفاَضَلِة، َوإاِلَّ 

ِط امْلُنَاَجَزِة. َجاَز برَِشْ

لِلتَّْأِخرِي  اأْلُوىَل  اْمَتنََعْت   - ٍة  َوفِضَّ َكَذَهٍب   - ِجنًْسا  ُمَالٍِف  بِنَْقٍد  اُء  َ الرشِّ َوَقَع  َفَلْو 
ِط امْلُنَاَجَزِة َوَجاَزْت الثَّانَِيُة برَِشْ

حكم وجود عيب في الصرف:

ا )َعْيًبا( يِف َدَراِهِِه َأْو َدَنانرِِيِه )ِمْن َنْقٍص َأْو ِغشٍّ  َأْو( َوَجَد َغرْيَ  )إِْن َوَجَد( َأَحُدُهَ
ِف ِمْن  ْ ٍة َواَل َذَهٍب )َكَرَصاِص( َوُنَحاٍس، )فإن كان باحلضة( أي : حضة الرصَّ فِضَّ
ُف، )َوَلُه( َعَدُم  ْ َّا ُذكَِر، َوَصحَّ الرصَّ َضا( باَِم َوَجَدُه ِم َغرْيِ ُمَفاِرَقٍة، َواَل ُطوٍل، )َجاَز َلُه الرِّ
َصاِص  َوالرَّ اْلِغشِّ  يِف  اْلَبَدِل(  )َأْو  َوْزًنا  َأْو  َعَدًدا  النَّاِقِص  يِف  ْتَاِم(  اإْلِ )َطَلُب  و  َضا  الرِّ
( َواِجُد اْلَعْيِب )بَِغرْيِ  َوَنْحِوِه، )َوإِْن َكاَن َبْعَد ُمَفاَرَقٍة َأْو ُطوٍل( يِف امْلَْجلِِس، )َفإِْن َرِضَ
ٍف،  َواِز اْلَبْيِع بِِه ِمْن َغرْيِ َصْ ُف جِلَ ْ ( الرصَّ َصاِص )َصحَّ النَّْقِص( َوُهَو اْلِغشُّ َوَنْحُو الرَّ

ُف َوَأَخَذ ُكلٌّ ِمنُْهاَم َما َخَرَج ِمْن َيِدِه. ْ ( َيْرَض بِِه )َنَقَض( الرصَّ )َوإاِلَّ

ُه ُينَْقُض َبْعَد الطُّوِل ُمْطَلًقا، َرِضَ بِِه  )كالنقص( أى: كنَْقِص اْلَعَدِد َأْو اْلَوْزِن، َفإِنَّ
َواِجُدُه َأْو َلْ َيْرَض.



 X2	 املختار من  الرشح الصغري

وإْن اْسُتحقَّ َغرْي مصوغ بْعد مفارقة أْو طول َوَلو َغرْيَ مَعنيَّ أْو َمصوغ ُمطلًقا ُنقض، 
، فيلْزُم تَعجيل الَبدِل وجاز حُمَىّل بأَحد النَّقدْين َوإن ثّوًبا، إذا كان خّيرُج منه  وإالَّ َصحَّ

ْبك، وإالَّ فكالعدم، إن ُأبِيَحْت   شئ بالسَّ
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َع يِف اْلَكاَلِم َعىَل َما إَذا اْسُتِحقَّ َأَحُد  َومَلَّا َفَرَغ ِمْن اْلَكاَلِم َعىَل َما إَذا ُوِجَد َمِعيًبا، رَشَ
النَّْقَدْيِن َفَقال:

َأْم اَل  ( ِمْن َأَحِد اْلـُمَتَصاِرَفنْيِ )َغرْيَ َمُصوٍغ( - َسَواٌء َكاَن َمْسُكوًكا  )َوإِْن ُاْسُتِحقَّ
ُاْسُتِحقَّ  )َأْو(  ِف،  ْ لِلرصَّ  ) ٍ ُمَعنيَّ )َغرْيَ  ُاْسُتِحقَّ  َما  َكاَن  َوَلْو(  ُطوٍل،  َأْو  ُمَفاَرَقٍة  )َبْعَد   -
ُه  )َمُصوٌغ ُمْطَلًقا( َحَصَل ُطوٌل َأْو ُمَفاِرقٌة َأْم اَل - أِلَنَّ امْلَُصوَغ ُيَراُد َلَعْينِِه َفاَل َيُقوُم َغرْيُ

َم. ِميُع َعىَل َما َتَقدَّ ، اَل اجْلَ ُف فِياَم ُاْسُتِحقَّ ْ َمَقاَمُه - )ُنِقَض( الرصَّ

افَِع )َتْعِجيُل  ُف، )َفَيْلَزُم( الدَّ ْ ( الرصَّ ِة )َصحَّ ْضَ ( بَِأْن ُاْسُتِحقَّ َغرْيُ امْلَُصوِغ بِاحْلَ )َوإاِلَّ
اْلَبَدِل(  َوإاِلَّ ُنِقَض.

حكم بيع المحلي بأحد النقدين أو الُمحلي بهما معا:

ا، َوَسَيْأِت اْلـُمَحىلَّ هِباَِم َمًعا - إْن َكاَن  َ بَِأَحِدِهَ )َجاَز( َأْن ُيَباُع بَِأَحِد النَّْقَدْيِن َما ُحيلِّ
ْبِك(  بِالسَّ ٌء  َشْ ِمنُْه  ُرُج  خَيْ َكاَن  )إَذا  َوُمْصَحًفا،  َسْيًفا  َفَأْوىَل   - َثْوًبا  ا  بَِأَحِدِهَ الـُْمَحىلَّ 

ٍط. ٌء إَذا ُسبَِك )َفَكاْلَعَدِم( َفَجَواُز َبْيِعِه َظاِهٌر باَِل رَشْ ُرْج ِمنُْه َشْ ( خَيْ بِالنَّاِر، )َوإاِلَّ

وٌط َثاَلَثٌة: ْبِك رُشُ ٌء بِالسَّ ُرُج ِمنُْه َشْ َواِز َبْيِع اْلـُمَحىلَّ الَِّذي خَيْ ُط جِلَ َوُيْشَتَ

َبٍة 	ـ  ُمَقصَّ َرُجٍل،وَكِعاَمَمٍة  َوَثْوِب  نٍي،  َكِسكِّ َحُرَمْت؛  إْن  اَل  ْلَيُة  احْلِ ُأبِيَحْت(  )إْن 
ْلَيِة،  احْلِ َغرْيِ  ِمْن  الثََّمُن  َيُكوَن  َأْن  إالَّ  بِاْلُعُروِض.  َبْل  ا  بَِأَحِدِهَ َبْيُعُه  جَيُوُز  َفاَل  َوَدَواٍة، 

ِف. ْ َم يِف الرصَّ َتِمَعا يِف ِدينَاٍر َكاَم َتَقدَّ َوجَيْ
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ل مطلًقا وبصنفه إْن كانت الُثلث، َوإن ُحيلِّ هبام جاز بأحِدها إن  وسمرت، وعجَّ
َق بام ُيغش به الناُس،... تبعا اجْلوهِر ومغُشوٌش بمثله وبَخالص ملْن ال يُغشُّ بِه  وُتُصدِّ
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ْلَيُة يِف اْلـُمَباِع بَِحْيُث َيْلَزُم َعىَل َخْلِعَها ِمنُْه َفَساٌد.ـ 2 َرْت( احْلِ َوإن )ُسمِّ

ا ُمنَِع بِالنَّْقَدْيِن، ـ 3 اَل َأْو َأَحُدُهَ ٍن. َفإِْن َأجَّ َل( امْلَْعُقوَد َعَلْيِه ِمْن َثَمٍن َوُمَثمَّ َوإن )َعجَّ
ْلَيُة  وُط َجاَز اْلَبْيُع بَِغرْيِ ِصنِْفِه )ُمْطَلًقا( َكاَنْت احْلِ ُ َوَجاَز بِاْلُعُروِض. َوإَِذا ُوِجَدْت الرشُّ

َتَبَعا لِْلَجَواِهِر َأْم اَل.

َوإَذا ِبيَع )ِبِصْنِفِه( ِزيَد َشْرٌط َراِبٌع : 

ْلَيُة َتْبُلُغ )الثُُّلَث( َفُدوَن.4ـ   )إْن َكاَنْت( احْلِ

ْوَهَر(  َأْي: اْلـُمَباَع  ا إْن َتبَِعا اجْلَ ( اْلـُمَباُع )هِباَِم( َمًعا )َجاَز( َبْيُعُه )بَِأَحِدِهَ َ )َوإِْن ُحيلِّ
ا بِِه اَل هِباَِم َمًعا. الَِّذي ُهَ

حكم بيع المغشوش:

َجاَز )َمْغُشوٌش( : َأْي َبْيُعُه  )بِِمْثلِِه ـ َوبَِخالٍِص( َعىَل امْلَْذَهِب.

ُه، َوُفِسَخ  َعُلُه ُحلِيًّا َأْو َغرْيَ ُه َوجَيْ ُ َواِز: إْن بِيَع )ملَِْن اَل َيُغشُّ بِِه( ، َبْل ملَِْن ُيَكرسِّ لُّ اجْلَ َوحَمِ
إْن بِيَع ملَِْن َيُغشُّ بِِه.

* ما يفعله الحاكم مع َمن يغش غيره : 

َعىَل  بِِه  َق  َيَتَصدَّ َأْن  لِْلَحاكِِم  َفَجاَز   ، لِْلَغاشِّ َأَدًبا  النَّاُس(  بِِه  ُيَغشُّ  باَِم  َق  )َوُتُصدِّ
ٍب َوَنْحِوِه، َواَل جَيُوُز َأَدُبُه بَِأْخِذ َماٍل ِمنُْه  َبُه بَِضْ ُرُم َعَلْيِه. َوَجاَز َأْن ُيَؤدِّ اْلُفَقَراِء؛ َواَل حَيْ

وِق. ِرَجُه ِمْن السُّ َكاَم َيَقُع َكثرًِيا ِمْن الظُّْلَمِة. َولِْلَحاكِِم َأْن خُيْ
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كخْلط جيّد برديء، من طعاٍم أو غريه.
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نَا َفَلْيَس  َيَواِن َوَقاَل النَّبِيُّ - ملسو هيلع هللا ىلص -: »َمْن َغشَّ ٍء َحتَّى يِف احْلَ َواْلِغشُّ َيُكوُن يِف ُكلِّ َشْ
ٍء )َجيٍِّد( َكَلَبٍن، َوَسْمٍن، َوَزْيٍت، َوَدِقيٍق، )بَِرِديٍء( ِمْن ِجنِْسِه، َأْو  ِمنَّا«. )َكَخْلِط( َشْ

ِه( َكثَِياٍب َوُقْطٍن َوَكتَّاٍن.  َغرْيِ ِجنِْسِه )ِمْن َطَعاٍم َأْو َغرْيِ

* * *
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الفواكه،  فتْدخل  التداوي،  وْجه  عىل  ال  الطْعم  مرد  الطعام  يف  النَّساِء  ربا  علَّة 
واخُلض، والبقول، َواحُللَبة وَلْو يابسة، فيمنع بْعضه، ببْعض إىل أجل، وجُيوز التفاُضل 
بوي يًدا بيد، وعلُة ِربا اْلفضل فيه : اقتِياٌت وادخار ، .... فيها ولو باجلنس يف غري الرَّ
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  َفْصٌل

ِف َبَياِن ِعلَِّة ِرَبا النََّساِء َوِرَبا اْلَفْضِل،

َوَبَياِن َأْجَناِس ِرَبا اْلَفْضِل َوَما َيَتَعلَُّق ِبَذِلَك

ُد الطُّْعِم( َأْي: َكْوُنُه َمْطُعوًما  ِه )ُمَرَّ َبِويِّ َوَغرْيِ ُة( ُحْرَمِة )ِرَبا النََّساِء يِف الطََّعاِم( الرِّ )ِعلَّ
ٍل  ، )اَل َعىَل َوْجِه التََّداِوي( َأْي: َعىَل َغرْيِ َوْجِه التََّداِوي بِِه؛ َفاَم ُيَتَداَوى بِِه ِمْن ُمَسهِّ آِلَدِميٍّ

ِه جَيُوُز فِيِه النََّساُء َأْي التَّْأِخرُي. َأْو َغرْيِ

َياِر  َكاخْلِ َأْخَضَ  ُيْؤَكُل  َما   ) )َواْلـُخَضُ وغريه  اٍن  َكُرمَّ َجِيُعَها  اْلَفَواكُِه(  )َفَتْدُخُل 
مِّ )َوَلْو َيابَِسًة.  ْلَبِة( بِالضَّ َزِر َواْلُقْلَقاِس َواْلُفْجِل )َواحْلُ مِّ َكاجْلَ َواْلبِطِّيِخ )َواْلُبُقوِل( بِالضَّ

َفُيْمنَُع َبْعُضُه(  َأْي َبْيُعُه )بَِبْعٍض إىَل َأَجٍل( َوَلْو َتَساَوَيا.

بِِرْطَلنْيِ  َكِرْطٍل  اْلَواِحِد،  نِْس(  بِاجْلِ )َوَلْو  َكُثَر  َأْو  َقلَّ  فِيَها(  التََّفاُضُل   )َوجَيُوُز 
يِف  اْلَفْضِل(  )ِرَبا  ُحْرَمِة  ُة(  )َوِعلَّ بَِيٍد(  )َيًدا  َكاَن  إذا  ِمنَْها   ) َبِويِّ )الرِّ الطََّعاِم    ) َغرْيِ )يِف 
َخُر؛ َأْي  : َما ُيْقَتاُت َوُيدَّ َبِويُّ َخاٌر( َأْي َمُْموُع اأْلَْمَرْيِن. َفالطََّعاُم الرِّ الطََّعاِم )اْقتَِياٌت َوادِّ
َخُر إىَل اأْلََمِد اْلـُمْبَتَغى ِمنُْه َعاَدًة، َواَل َيْفُسُد  َما َتُقوُم بِِه اْلبِنَْيُة ِعنَْد ااِلْقتَِصاِر َعَلْيِه، َوُيدَّ

بِالتَّْأِخرِي.

َخاِر َعىَل امْلَْذَهِب. َويِف َمْعنَى  ُط َكْوُنُه ُمتََّخًذا لِْلَعْيِش َغالًِبا، َواَل َحدَّ يِف ااِلدِّ َواَل ُيْشَتَ
ااِلْقتَِياِت ُمْصلُِحُه َكَبَصٍل َكاَم َسَيْأِت.
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واْلقطـاين  وُذرٍة وُدْخن وأرٍز وهي أجناس  كُبٍّ وشعري وُسْلَت وهي جنْس وعَلِس 
ْيت ومنها بْذر اْلكتَّان وهي  وهي أجنْاٌس وتٍْر، وزبيب، وتني وهي أجناٌس وذوات الزَّ

أجناُس كزيوهتا، واْلُعُسول .....
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أجناس الربويات:

، َوَشِعرٍي، َوُسْلٍت، َوِهَي( َأْي: الثَّاَلَثُة  اِت َوَبَياِن َأْجنَاِسَها: )َكُبٍّ َبِويَّ َع يِف َعدِّ الرِّ ُثمَّ رَشَ
ُم َبْيُع َبْعِضَها بَِبْعٍض ُمَتَفاِضاًل َوَلْو  )ِجنٌْس( َواِحٌد َعىَل امْلَْذَهِب َلَتَقاُرِب َمنَْفَعتَِها. َفُيَحرَّ
: َطَعاُم َأْهِل َصنَْعاَء اْلَيَمِن، )َوُذَرٍة،  ِم؛ َقِريٌب ِمْن ِخْلَقِة اْلُبِّ َيًدا بَِيٍد )َوَعَلٍس( بَِفْتِح الالَّ
ِسيِم  اِء اْلـُمْعَجَمِة: َحبٌّ َصِغرٌي َفْوَق َحبِّ اْلِبْ اِل اْلـُمْهَمَلِة َوُسُكوِن اخْلَ َوُدْخٍن(  بَِضمِّ الدَّ
وَداِن، )َوُأْرٍز. َوِهَي( َأْي اأْلَْرَبَعُة )َأْجنَاٌس(  َأْي ُكلُّ َواِحٍد ِمنَْها ِجنٌْس َعىَل  َطَعاُم السُّ

نِْس ِمنَْها. ِحَدتِِه جَيُوُز التََّفاُضُل َبْينََها ُمنَاَجَزًة، َوَمنََع يِف اجْلِ

وُز َبنْيَ  نِْس اْلَواِحِد، َوجَيُ ْبَعة )َوِهَي َأْجنَاٌس( ُيْمنَُع التََّفاُضُل يِف اجْلِ ()	( السَّ  )َواْلَقَطايِنّ
. نَْسنْيِ اجْلِ

َزْيُتوٍن  ِمْن  ْيِت(  الزَّ َوَذَواِت  َأْجنَاٌس.  )َوِهَي  امْلَْشُهوِر  َعىَل  َوتنٍِي(  َوَزبِيٍب  )َوَتٍْر 
ْرَدِل َعىَل اأْلَْرَجِح  َر. )َوِمنَْها بِْزُر اْلَكتَّاِن( بَِفْتِح اْلَكاِف َواخْلَ َوِسْمِسٍم َوُقْرُطٍم َوُفْجٍل َأمْحَ
ُع َعَسٍل َكاَنْت ِمْن َنْحٍل، َأْو َتٍْر،  َا َأْجنَاٌس )َواْلُعُسوِل(  َجْ ا( َفإِنَّ )َوِهَي َأْجنَاٌس، َكُزُيوهِتَ
َأْو َقَصٍب، َأْو َغرْيِ َذلَِك َأْجنَاٌس. جَيُوُز فِيَها التََّفاُضُل، َكِرْطٍل ِمْن َعَسِل َنْحٍل بِِرْطَلنْيِ 

ِمْن َعَسِل َقَصٍب، إَذا َكاَن َيًدا بَِيٍد، َوُيْمنَُع يِف النَّْوِع ِمنَْها.

)	( القطاين السبع هي: احلمص /الفول /اللوبيا / العدس /اجللبان /البازالء /التمس.
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رى امْلساواُة   واألخباز ولْو بْعُضها من ُقْطنية جنٌْس إال بأْبزاٍر وبٌيٌض وُهو جنٌْس، َفُتتحَّ
اْختلفْت  ولو  جنٌس  وهُو  طـْري  وحْلُم  جنٌْس،  وهو  لبٍن  ومْطلق  جنٌْس،  وهو  ٌر  وسكَّ

مرَقُتُه وامْلرُق، واْلعْظم، .....
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َواِحٌد  َقْمٍح ِجنٌْس  ِمْن  َوَبْعُضَها  َكُفوٍل  ُقْطنِيٍَّة(  ِمْن  َبْعُضَها  َها )َوَلْو  ُكلُّ )َواأْلَْخَباُز( 
وُز  ِه ِجنًْسا َوجَيُ ( َأْن َيُكوَن اْلَبْعُض )بَِأْبَزاٍر()	( َفاَل َيُكوُن َمَع َغرْيِ ُرُم التََّفاُضُل فِيَها )إالَّ حَيْ
ِه؛ أِلَنَّ اأْلَْبَزاَر َتنُْقُلُه َعامَّ َلْيَس فِيِه َأْبَزاٌر. َوالـُْمَراُد ِجنُْس اأْلَْبَزاِر،  التََّفاُضُل فِيِه َمَع َغرْيِ

َفَيْصُدُق بِاْلَواِحِد.

َوَلْو  اْلـُمَساَواُة(   ى  )َفُتَتَحرَّ َواِحٌد،  )ِجنٌْس(  َها،  َغرْيِ َأْو  َدَجاٍج  ِمْن  َوُهَو(  )َوَبْيٌض 
. ي َبْيَضًة َبْيَضَتنْيِ َأْو َأْكَثَر َكاَم َقاَل امْلَاِزِريُّ اْقَتَض التََّحرِّ

النََّباِت  َأْو  ِر  امْلَُكرَّ ِمْن  ِرْطٌل  َفُيْمنَُع  َواِحٌد،  َأْصنَافِِه )ِجنٌْس(  بَِجِميِع  َوُهَو(  ٌر  )َوُسكَّ
َها )َوُهَو( بَِأْصنَافِِه )ِجنٌْس( َواِحٌد. ِه. )َوُمْطَلُق َلَبٍن( ِمْن َبَقٍر َأْو َغرْيِ بِِرْطَلنْيِ َمَع َغرْيِ

َواِحٌد،  ِمْن َجِيِعَها )ِجنٌْس(  َوَرَخٍم )َوُهَو(  َأْو َوْحيِشٍّ َكِحَدَأٍة،  )وحلم طري( إِنيسٍّ 
ُيْمنَُع فِيِه التََّفاُضُل، َوامْلَْطُبوُخ ِمنُْه ِجنٌْس، )َوَلْو اْخَتَلَفْت َمَرَقُتُه( بَِأْن ُطبَِخ بَِأْمَراٍق ُمَْتلَِفٍة 

ِرُجُه َذلَِك َعْن َكْونِِه ِجنًْسا. بَِأْبَزاٍر َأْم اَل، َواَل خُيْ

َوجَيُوُز  َمَرٍق،  بِِرْطيَلْ  ٍم  حَلْ ِرْطُل  جَيُوُز  َفاَل  َبْينَُهاَم.  التََّفاُضُل  ُيْمنَُع  ْحِم  َكاللَّ )َوامْلََرُق( 
اأْلَْرَبِع،  َوِر  الصُّ يِف  ُمَتاَمثاًِل  بِِمْثلِِهاَم  َكُهاَم  ٍم  َوحَلْ َوبَِمَرٍق  ُطبَِخ  َوبَِلْحٍم  بِِمْثلِِه،  َمَرٌق 
الِِص، َفاَل ُبدَّ ِمْن اْلـُماَمَثَلِة َيًدا بَِيٍد. َفُهَو َكنََوى التَّْمِر،  ْحِم اخْلَ )َواْلَعْظُم( اْلـُمْخَتَلُط َكاللَّ
ْحِم ُمَتَفاِضاًل َكالنََّوى  َينَْفِصْل َعنُْه، َفإِْن اْنَفَصَل َوَكاَن اَل ُيْؤَكُل َجاَز َبْيُعُه بِاللَّ َحْيُث َلْ 

إَذا اْنَفَصَل َعْن َتِْرِه.

)	( هي التوابل التي تضاف للطعام من ملح أو بصل أو ثوم.
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واجْلْلُد كاللَّْحم، وُمصْلحه كمْلح، وبصل، وُثوم، وتابل من فلفل وكْزُبرة، وكرويا 
وَشامر وكموَننْي وأنيسون، وهي أجنَاٌس، وخردل وفسد املنْهي عنُْه إال لدليل، .
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ُيْسَتْثنَى  َواَل  ُمنَاَجَزًة،  ًيا  رِّ َتَ َأْو  َوْزًنا  بِِمْثلَِها  َمْذُبوَحٌة  َشاٌة  َفُتَباُع  َكاللَّْحِم(  ْلُد  )َواجْلِ
ُه َعَرٌض. ُه ُيْسَتْثنَى َكِقرْشِ َبْيِض النََّعاِم أِلَنَّ وِف َفإِنَّ ْلُد، بِِخاَلِف الصُّ اجْلِ

َبِويِّ ُمْلَحًقا بِِه ـ َفَيْدُخُلُه ِرَبا اْلَفْضِل ـ َنبََّه َعَلْيِه، بقوله: َومَلَّا َكاَن ُمْصلُِح الطََّعاِم الرِّ

« َأْي: َوَكُمْصلِِح الطََّعاِم َوُهَو: َما اَل َيتِمُّ ااِلْنتَِفاُع بِالطََّعاِم  )َوُمْصلِِحِه( َعْطٌف َعىَل »ُبرٍّ
َثِة َوُيَقاُل ُفَوٌم بِاْلَفاِء َكاَم يِف اْلُقْرآِن يِف َقْولِِه:   إالَّ بِِه، )َكِمْلٍح، َوَبَصٍل، َوُثوٍم( بَِضمِّ الـُمَثلَّ
َها َوَبيَّنَُه بَِقْولِِه: )ِمْن ُفْلُفٍل( بَِضمِّ اْلَفاَءْيِن،  َدِة َوَكرْسِ نث ے  مث)	( )َوَتابٍِل( بَِفْتِح اْلـُمَوحَّ
ِسينًا  اُي  الزَّ ُتْقَلُب  َوَقْد  اْلَباُء  ُتْفَتُح  َوَقْد  َدِة  الـُْمَوحَّ َواْلَباِء  اْلَكاِف  بَِضمِّ  )َوُكْزَبَرٍة( 
َكَتْيِمَيا، )َوَشاَمٍر(  ُأْخَرى  َويِف  ا،  َكَزَكِريَّ ُلَغٍة:  َويِف  اْلَواِو  َوُسُكوِن  اِء  الرَّ بَِفْتِح  )َوَكَرْوَيا( 
)َأْجنَاٌس(،  امْلَْذُكوَراُت  َأْي  )َوِهَي(  َوَأنِيُسوَن؛  َوَأْسَوَد  َأْبَيَض   : وَننْيِ َوَكمُّ لِِه  َأوَّ بَِفْتِح 

جَيُوُز التََّفاُضُل َبْينَُهاَم ُمنَاَجَزًة.

َحارٌّ  َزْيٌت  ِمنُْه  ُرُج  خَيْ ِسيِم  َكاْلِبْ َصِغرٌي  ُر  َأمْحَ َحبٌّ  امْلُْهَمَلِة:  اِل  بِالدَّ )َوَخْرَدٍل( 
َحارٌّ  َزْيٌت  َأْيًضا  ِمنُْه  ُرُج  خَيْ ْرَدِل  اخْلَ ِمْن  َأْصَغُر  َأْيًضا  ُر  َأمْحَ ْلَجِم  السَّ َوَحبُّ  ْلَجِم،  َكالسَّ

ا.  ْرَدِل يِف َكْونِِه ِرَبِويًّ َفُهَو َكاخْلَ
العقود المنهي عنها: 

ُة يِف اْلُعُقوِد ُتَرتَُّب آَثاُرَها َعَلْيَها، َواْلَفَساُد  حَّ العقود املنهي عنها عقود فاسدة، َوالصِّ
َع. ْ َعَدُمُه ، َويِف اْلِعَباَدِة: ُمَواَفَقُة اْلِفْعِل ِذي اْلَوْجَهنْيِ الرشَّ

اِة)2(،  اْلـُمرْصَ َوَبْيِع  َكالنَّْجِش،  تِِه،  َعىَل ِصحَّ َيُدلُّ  لَِدلِيٍل(  َفَفاِسٌد؛ )إالَّ  َعنُْه  َنَى  َفاَم 
َ َردُّ َما َلْ َيُفْت َكاَم َيْأِت. ْكَباِن، َوَما َفَسَد َتَعنيَّ َوَتَلقِّي الرُّ

)	( سورة البقرة. جزء من اآلية: 		.
)2( الدابة احللوب؛ حبس لبنها يف ضعها.
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كالِغش، وهَو إظهاُر جودة ما ليس بجيَّد، أو خلط شَء بغرْيه أو بِردىٍء، وكاملزابنة 
وهي ْبيُع مهول بمعْلوٍم، أو بمْجهول مْن جنْسه يف الَّطعام وغرْيه كالقطن واحْلديد 
وكالغرر وهو ذو اجْلهل واخْلطر كتعذر التْسليم، وكبيعها بقيمتها، أو بام يرضاه فالٌن 

عىل اللُّزوم، .....
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ما نهى الشارع عنه : 

الغش:ـ 	
يُن النَِّصيَحُة«. اَلُم -: »الدِّ اَلُة َوالسَّ نَا َفَلْيَس ِمنَّا«، َوَقاَل - َعَلْيِه الصَّ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َغشَّ

أقسامه:

ْلِخ، َوَدقِّ  ْحِم َبْعَد السَّ ُل: )إْظَهاُر َجْوَدِة َما َلْيَس بَِجيٍِّد( َكنَْفِخ اللَّ اْلِغشُّ ِقْساَمِن: اأْلَوَّ
الثَِّياِب.

ْمِن بُِدْهٍن، )َأْو بَِرِديٍء( ِمْن  َبِن بِامْلَاِء، َوالسَّ ِه( َكَخْلِط اللَّ ٍء بَِغرْيِ َوالثَّايِن: )َخْلُط َشْ
ِجنِْسِه، َكَقْمٍح َجيٍِّد بَِرِديٍء.

بيع املزابنة:ـ 2
)َوِهَي: َبْيُع َمُْهوٍل( َوْزُنُه، َأْو َكْيُلُه، َأْو َعَدُدُه، )بمعلوم(  َقْدُرُه ِمْن ِجنِْسِه: َكُجَزاٍف 
ِه؛  َوَغرْيِ الطََّعاِم  )يِف  َوَيُكوُن  ِجنِْسِه(  ِمْن  بَِمْجُهوٍل  )َأْو  ِمنُْه،  بِإِْرَدبٍّ  ِه  َغرْيِ َأْو  َقْمٍح  ِمْن 
اْلَبْيُع  َجاَز  بِالنَّْقِل  َوَلْو  نُْس  اجْلِ اْخَتَلَف  َفإِْن  امْلِْثلِيَّاِت.  ِمْن  ا  ِهَ َوَغرْيِ ِديِد(  َواحْلَ َكاْلُقْطِن 

وِط اْلـُجَزاِف. برُِشُ
الغرر:ـ 3

َطِر؛  )َواخْلَ َأَجٍل،  َأْو  ٍن،  ُمَثمَّ َأْو  بَِثَمٍن،  ْهِل(  اجْلَ ُذو  )َوُهَو:  َعنُْه  لِلنَّْهِي  َفاِسٌد  َوهو 
ِر التَّْسلِيِم( َكَبْيِع َسَمٍك يِف َمائِِه، َوَبْيِع َما فِيِه ُخُصوَمٌة ،)َوَكَبْيِعَها بِِقيَمتَِها( الَّتِي  َكَتَعذُّ
وِق، )َأْو باَِم َيْرَضاُه ُفاَلٌن(  َوَكاَن اْلَبْيُع َعىَل ِرَضاُه )َعىَل  ا َأْهُل السُّ َسَتْظَهُر، َأْو الَّتِي َيُقوُلَ

. َياِر ُمنَْحلٌّ ُه َجائٌِز أِلَنَّ َبْيَع اخْلِ َياِر، َفإِنَّ ُزوِم( اَل َعىَل اخْلِ اللُّ
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بتَّا  يبيُعها  بيعـٍة  فيه ُخُصومة وكبْيَعتنْيِ يف  ما  فيلزُم، وكبيع  ملِسه  أْو  الُثْوِب  وكمنابذة 
بعرشة نقـًدا، أْو أْكثر ألجل وكبيع حامل برْشط احلْمل. 
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بيع املنابذة:ـ 4
ُزوِم،  ُه َفاِسٌد لِلنَّْهِي َعنُْه إَذا َكاَن َعىَل اللُّ َوهو)ُمنَاَبَذة الثَّْوِب َأْو مَلِْسِه، َفَيْلَزُم( اْلَبْيُع؛ َفإِنَّ
َياِر َجاَز. َوَبْيُع امْلُنَاَبَذِة: َأْن َيبِيَعُه َثْوًبا بِِمْثلِِه، َأْو بَِدَراِهَم، َوَينْبَِذُه َلُه، َعىَل  َفإِْن َكاَن َعىَل اخْلِ

ا. ٍل فِيِه، َفامْلَُفاَعَلُة فِيِه َقْد َتُكوُن َعىَل َباهِبَ ُه َيْلَزُم بِالنَّْبِذ ِمْن َغرْيِ َتَأمُّ َأنَّ
بيع املالمسة :ـ 	

َتْفتِيٍش فِيِه َواَل  ِد )مَلِْسِه( ِمْن َغرْيِ  ُزوِم بُِمَجرَّ َيبِيَعُه الثَّْوَب َمَثاًل َعىَل اللُّ َأْن  امْلُاَلَمَسُة: 
ٍل. َتَأمُّ
بيع ما فيه خصومة:ـ 	

َعىَل  َلُه  َتْسلِيُمُه  ُف  َيَتَوقَّ بَِأْن  يِه،  ملُِْشَتِ َتْسلِيِمِه  يِف  َأْي:   ) ُخُصوَمٌة  فِيِه  )َما  ُكلِّ  َبْيِع 
َت َيِد َغرْيِ َمالِكِِه اْلَبائِِع َلُه. وٍق، َوَنْحِو، َذلَِك َتْ ُمنَاَزَعٍة َكَبْيِع َمْغُصوٍب َأْو َمرْسُ

البيعتان يف بيعة:ـ 	
ا.  اَم َأْو أِلََحِدِهَ هو عقد َفاِسٌد لِلنَّْهِي َعنُْه لِْلَجْهِل بِالثََّمِن َحاَل اْلَعْقِد، )َيبِيُعَها َبتًّا( َلُ
ٍة َنْقًدا َأْو َأْكَثَر( َكَأَحَد َعرَشَ )أِلََجٍل( َمْعُلوٍم،  اَم َمًعا َجاَز )بَِعرَشَ َياِر َلُ َفإِْن َكاَن َعىَل اخْلِ

َوَأْوىَل َمُْهوٍل.
بيع حامل من احليوان برشط احلمل: ـ   	

ْمِل( إْن َقَصَد اْستَِزاَدَة الثََّمِن لِْلَغَرِر؛ إْذ َقْد َتلُِدُه  ِط احْلَ َيَواِن )برَِشْ َبْيع )َحاِمِل( ِمْن احْلَ
ي)	( َجاَز. ْمِل، َوَقْد َتلُِدُه َميًِّتا، َفإِْن َقَصَد التََّبِّ َحيًّا، َوَقْد اَل َتلُِدُه اِلْنِفَشاِش احْلَ

)	( أي قصد بالرشط التبي من رد املبيع إذا ظهر عليه احلمل



X الصف الثاين الثانوى	3

ورة غرر يسري ل يْقصْد، وككالٍئ بكالٍئ دْيٌن بمثله، وهو أقساٌم فْسخ ما  واغُتفر للضَّ
ر قبُضُه كغائٍب أْو منافع ُمعنيَّ ، ..... ِة يف مؤخٍر ولو معينًا يتأخَّ مَّ يف الذِّ
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ُه اَل َيْعَلُم ُعْمَقُه، َواَل  اًعا َكَأَساٍس لَِداِرِه امْلَبِيَعِة، َفإِنَّ وَرِة َغَرٌر َيِسرٌي( إْجَ ُ )َواْغُتِفَر لِلضَّ
ٍة  ُهوِر، َوَكُجبٍَّة حَمُْشوَّ ا ُمَشاِهَرًة ِمْن َغرْيِ َمْعِرَفِة ُنْقَصاِن الشُّ َعْرَضُه، َواَل َمَتاَنَتُه. َوَكإَِجاَرهِتَ
ِب َوااِلْغتَِساِل )َلْ ُيْقَصْد(  ْ اٍم َمَع اْختاَِلِف الرشُّ ٍب ِمْن ِسَقاٍء، َوُدُخوِل مَحَّ اٍف، َورُشْ َوحِلَ

َم.  ْز َكاَم َتَقدَّ ْمِل َلْ جَيُ ِط احْلَ َفإِْن َكاَن َيْقِصُد، َكَبْيِع َحاِمٍل برَِشْ
بيع الدْين بمثله ـ )الكالئ بالكالـئ(:ـ 	

وأشار إليه بقول: )وككالٍئ بكالٍئ دْيٌن بمثله( والكايلء من الكالءة بكرس الكاف 
من  كالًّ  ألن  االسم  هبذا  وسمى  بالدين،  الدين  بيع  االصطالح:  وىف  احلفظ،  أي: 

املتبايعني حيفظ صاحبه ويراقبه، )َوُهَو َأْقَساٌم( َثاَلَثٌة:
َعَلْيِه  َكاَن  َلْو  َّا  ِم َأْكَثِر  يِف  َأْو  ِجنِْسِه،  َغرْيِ  ِمْن  ٍر(  ُمَؤخَّ يِف  ِة  مَّ الذِّ يِف  َما  ُل: )َفْسُخ  اأْلَوَّ
ُر  َيَتَأخَّ ا  ِدْرَهً َعرَشَ  َأَحَد  يِف  َأْو  َقْبُضُه،  ٍر  ُمَتَأخَّ َثْوٍب  َأْو  ِدينَاٍر  يِف  َفَسْختَها  َدَراِهَم  ُة  َعرَشَ
ِة،  مَّ ا َتْأِخرُيَها َأْو َمَع َحطِيَطِة َبْعِضَها َفَجائٌِز َهَذا إَذا َكاَن امْلَْفُسوُخ فِيِه يِف الذِّ َقْبُضَها، َوَأمَّ
ُه  ُر َقْبُضُه( )َكَغائٍِب(َعْن َمْلِِس اْلَفْسِخ، أِلَنَّ ُه )َيَتَأخَّ َبْل )َوَلْو( َكاَن )ُمَعيَّنًا( َعَقاًرا َأْو َغرْيَ

َفِة امْلَُعيَّنَِة ِحنَي اْلَفْسِخ. اَل َيْدُخُل يِف َضاَمنِِه إالَّ بِاْلَقْبِض َمَع َبَقاِء الصِّ
ْيِن يِف ُرُكوِب  ( َكَأْن َيْفَسَخ َما َعَلْيِه ِمْن الدَّ ٍ ٍء )ُمَعنيَّ َأْو َكاَن امْلَْفُسوُخ فِيِه )َمنَافَِع( َشْ
َأْشَهُب  َوَقاَل  اْلَقاِسِم.  اْبِن  َمْذَهُب  َوُهَو  ُمَعيَّنٍَة،  َداٍر  ُسْكنَى  َأْو  َعْبٍد،  ِخْدَمِة  َأْو  ٍة،  َدابَّ
َعىَل  َدْيٌن  َلُه  ملَِْن  وُز  جَيُ الَ  ُه  َأنَّ َفُعلَِم  َفاِقِهاَم،  بِاتِّ وُز  جَيُ َفاَل  الـُْمَعيَّنَِة  َغرْيُ  ا  َوَأمَّ َواِز.  )	(بِاجْلَ

َلك  َنَسَخ  َلْو  ا  َوَأمَّ ْيِن،  الدَّ ِمْن  َعَلْيك  يِل  باَِم  اْلكَِتاَب  َهَذا  يِل  اْنَسْخ  َلُه:  َيُقوَل  َأْن  َناِسٍخ 
ٍط. َوَبْعَد اْلَفَراِغ َقاَصْصته باَِم َعَلْيِه، َفَجائٌِز. اْلكَِتاَب، َأْو َخَدَمك بَِأْجٍر َمْعُلوٍم بَِغرْيِ رَشْ

)	( هو أشهب بن عبد العزيز القييس، انتهت إليه رياسة الفقه بمرص بعد ابن القاسم، تويف عام 2	4هـ.
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ة ثـالٍث، وابتـداُؤه بـه كتأخرِي رأِس مال  وبيعِه بَدْين كبْيِع ما عىل غريِمك بدْيٍن يف ذمَّ
َلم. السَّ

ْين : ُحضوُر املديِن وإِقراُرُه، وتعجيُل الثمن، وَكْوُنُه من غرْي جنسه  ورشُط بْيع الدَّ
دا قْدًرا وصفة، .....  أْو بجنِْسه، واتَّ
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ْيِن )بَِدْيٍن( لَِغرْيِ َمْن ُهَو َعَلْيِه، )َكَبْيٍع َما َعىَل َغِريِمك بَِدْيٍن  َوالثَّايِن: )َبْيُعه( أي الدَّ
ٍ َفاَل ُيْمنَُع. ُر َقْبُضُه َأْو بَِمنَافَِع ُمَعنيَّ ٍ َيَتَأخَّ ا َبْيُعُه بَِحاٍل َأْو بُِمَعنيَّ ِة َرُجٍل َثالٍِث( َوَأمَّ يِف ِذمَّ

اٍم.  َلِم( َأْكَثَر ِمْن َثاَلَثِة َأيَّ ْيِن؛ )َكَتْأِخرِي َرْأِس َماِل السَّ َوالثَّالُِث: اْبتَِداُء الدين بِالدَّ

َلِم إالَّ  ُه اَل َيْأتِيِه بَِرْأِس السَّ ٍء َعىَل َأنَّ َمُه ِدينَاًرا يِف َشْ َوَمْعنَاُه: َأْن َيَتَعاَقَدا َعىَل َأْن ُيَسلِّ
َة  ُه َمْنُوٌع ملَِا فِيِه ِمْن اْبتَِداِء َدْيٍن بَِدْيٍن. إْذ ُكلٌّ ِمنُْهاَم َأْشَغَل ِذمَّ اٍم َأْو َأْكَثَر؛ َفإِنَّ َبْعَد َثاَلَثِة َأيَّ

َلِم. َصاِحبِِه بَِدْيٍن َلُه َعَلْيِه، َوَسَيْأِت َتْفِصيُل امْلَْسَأَلِة يِف َباِب السَّ

َع يِف َبَياِن ُحْكِم َبْيِعِه بِالنَّْقِد. ْيِن بَِأْقَساِمِه الثَّاَلَثِة، رَشَ ْيِن بِالدَّ َ َمنَْع الدَّ َومَلَّا َبنيَّ

ا َأْو َغائًِبا وإىل ذلك أشار بقوله: َواَل خَيُْلو َمْن ُهَو َعَلْيِه ِمْن َكْونِِه َميًِّتا َأْو َحيًّا َحاِضً

ْيِن( : ُحُضوُر امْلَِديِن، َوَذلَِك َيْسَتْلِزُم َحَياَتُه. )َوإِْقَراُرُه( بِِه،  ِة )َبْيِع الدَّ ُط( ِصحَّ )َورَشْ
ُه ِمْن َبْيِع َما فِيِه ُخُصوَمٌة. اَل إْن َلْ ُيِقرَّ َوَلْو َثَبَت بِاْلَبيِّنَِة أِلَنَّ

َم َمنُْعُه. )َوَتْعِجيُل الثََّمِن( َوإاِلَّ َكاَن َبْيُع َدْيٍن بَِدْيٍن َوَتَقدَّ

. ْيُن، )َأْو بِِجنِْسِه( يِف َغرْيِ اْلَعنْيِ ( ِجنِْس الدَّ )َوَكْوُنُه( أي الثََّمُن )ِمْن َغرْيِ

َسَلٌف  َوُهَو  َكثرٍِي  يِف  َقلِيٍل  َدْفِع  ِمْن  فِيِه  ملَِا  ؛  َأَقلَّ َكاَن  إْن  اَل  َوِصَفًة(  َقْدًرا  َدا  َ )َواتَّ  
بَِمنَْفَعِة.
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ة وعكُسه وال طعام ُمعاوضة، ال َدْين مّيت، وغائب وحاض لْ ُيقر   وليس ذهًبا بفضَّ
به وإِن ثبت، وَكبْيع اْلُعربان : أن ُيْعطيه شْيًئا عىل أنه إن كره البيع تركُه وكبْيٍع ورْشط 

ُيناقُض املقصود أْو خُيل بالثَّمن كبْيع برْشط سلف،  .
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ِر. )َواَل َطَعاَم  ِف الـُْمَؤخَّ ْ ِة َوَعْكُسُه(  ملَِا فِيِه ِمْن الرصَّ ْيُن )َذَهًبا( بِيَع )بِِفضَّ )َوَلْيَس( الدَّ
ُمَعاَوَضٍة( َوإاِلَّ َلِزَم َبْيُع َطَعاِم امْلَُعاَوَضِة َقْبَل َقْبِضِه، َوَقْد َوَرَد النَّْهُي َعنُْه.

ُه ِمْن َبْيِع َما فِيِه ُخُصوَمٌة )َو( اَل َدْيٌن )َغائٍِب( َوَلْو  )اَل َدْيَن َميٍِّت( َفاَل َيِصحُّ َبْيُعُه أِلَنَّ
َقُرَبْت َغْيَبُتُه )َو( اَل َدْيَن )َحاِضٍ َلْ ُيِقرَّ بِِه َوإِْن َثَبَت( بِاْلَبيِّنَِة ملَِا َذَكَر.

 بيع الُعربان )الُعْرُبون(:ـ 	
ي  َي ِسْلَعًة، َو )ُيْعطَِيُه َشْيًئا( ِمْن الثََّمِن، )َعىَل( َأنَّ الـُْمْشَتِ َي َأْو َيْكَتِ َوُهَو: َأْن َيْشَتِ
ُه ِمْن َأْكِل َأْمَواِل النَّاِس  )إْن َكِرَه اْلَبْيَع َتَرَكُه( لِْلَبائِع،ِ َوإِْن َأَحبَُّه َحاَسَبُه بِِه َأْو َتَرَكُه؛ أِلَنَّ

بِاْلَباطِِل؛ َوَيْفَسُخ، َفإِْن َفاَت َمَض بِاْلِقيَمِة َوحَيِْسُب ِمنَْها اْلُعْرُبوَن.
ُه إْن َكِرَه اْلَبْيَع َأَخَذُه َوإِْن َأَحبَُّه َحِسَبُه ِمْن الثََّمِن َجاَز. َفإِْن َأْعَطاُه َعىَل َأنَّ

 البيع مع رشط يناقض املقصود:ـ 		
ِط َأالَّ َيْرَكَبَها، َأْو  ٍط ُينَاِقُض امْلَْقُصوَد( ِمْن اْلَبْيِع َكَأْن َيبِيَعَها برَِشْ هو: )َبْيٌع( َمَع )رَشْ

اَل َيبِيَعَها، َأْو اَل َيْلَبَسَها، َواَل َيْسُكنََها.
  البيع برشط )خيل بالثمن(ـ 		

بمعني أن يؤدي إىل نقص أو زيادة فيه ومثاله: )كبيع برشط سلف( وصوره أربع؛ 
َأْن  ِط  برَِشْ َأْو  َكَذا،  َفنِي  ُتَسلِّ َأْن  َعىَل  َهَذا  َأبِيُعك  ي:  لِْلُمْشَتِ َيُقوَل  َأْن  ا  إمَّ اْلَبائَِع  أِلَنَّ 

ُأَسلَِّفك.
َفنِي َكَذا،  يِه ِمنْك َعىَل َأْن ُأَسلَِّفك َأْو َعىَل َأْن ُتَسلِّ ي لِْلَبائِِع: َأْشَتِ ا َأْن َيُقوَل امْلُْشَتِ َوإِمَّ
َمُة َبْيٍع َوَسَلٍف َفَمْمنُوٌع َكاَم َيْأِت يِف  ا هُتْ َواُز. َوَأمَّ اِجُح اجْلَ ٍط َفالرَّ ُعُهاَم ِمْن َغرْيِ رَشْ ا َجْ َوَأمَّ

ُبُيوِع اآْلَجاِل..
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ط ولْو غاب َعَلْيه وفيه، إن فات األكثُر من الثَّمن واْلقيمة يْوم  وصحَّ إْن ُحِذَف الرشَّ
قْبِضِه إن َأْسَلف امْلشتي كامُلناقض، وإال فاْلعْكُس، وجاز رْشُط رْهٍن ومَحيٍل وأجٍل 
ُه، إْن ل يفْت، وإالَّ فاْلقيمة أو الثََّمن، ... ، وللمشتي ردُّ وخياٍر   وكالنَّْجِش يزيُد ليغرَّ
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ُط( اْلـُمنَاِقُض لِْلَمْقُصوِد، َأْو امْلُِخلُّ بِالثََّمِن، )َوَلْو  ْ ( اْلَبْيُع )إْن ُحِذَف الرشَّ )َوَصحَّ
َلِف َغْيَبًة ُيْمكُِن فِيَها ااِلْنتَِفاُع بِِه. َغاَب( الـُْمَتَسلُِّف ِمنُْهاَم َعىَل السَّ

ي )اأْلَْكَثَر ِمْن الثََّمِن( الَِّذي َوَقَع  َلِف )إْن َفاَت( امْلَبِيُع بَِيِد امْلُْشَتِ ِط السَّ ويِف اْلَبْيِع برَِشْ
ُه مَلَّا َأْسَلَفُه  ي( َبائَِعُه ؛ أِلَنَّ بِِه اْلَبْيُع )َواْلِقيَمُة َيْوَم َقْبِضِه( ِمْن َبائِِعِه. َهَذا )إْن َأْسَلَف امْلُْشَتِ

َأَخَذَها ِمنُْه بَِبْخٍس. 

طِِه  ُه برَِشْ ي؛ أِلَنَّ امْلَبِيُع بَِيِد امْلُْشَتِ ِط )امْلُنَاِقِض( َفإِنَّ فِيِه اأْلَْكَثَر ِمنُْهاَم إَذا َفاَت  ْ َكالرشَّ
اْلَبائِِع  ِمْن  َلُف  بَِأْن َكاَن السَّ  ) اأْلَْكَثُر، )َوإاِلَّ َلُه  َفَوَجَب  الثََّمِن  النَّْقُص يِف  َيْلَزُم  امْلُنَاِقِض 
ْأَن يِف َسَلِف اْلَبائِِع  ي اأْلََقلُّ ِمْن الثََّمِن َواْلِقيَمِة ؛ أِلَنَّ الشَّ )َفاْلَعْكُس( : َأْي َيْلَزُم امْلُْشَتِ

َياَدُة َعىَل ِقيَمتَِها َفُعوِمَل ُكلٌّ بِنَِقيِض َقْصِدِه. الزِّ

ُتنَايِف  اَل  َا  أِلَنَّ )َوِخَياٍر(؛  َمْعُلوٍم،  َوَأَجٍل(  َومَحِيٍل،  َرْهٍن،  ُط  )رَشْ اْلَبْيِع  يِف  )َوَجاَز( 
َّا َتُعوُد َعىَل اْلَبْيِع بَِمْصَلَحٍة. امْلَْقُصوَد، َواَل ُتِلُّ بِالثََّمِن، َبْل ِهَي ِم

 بيع النَّْجِش:ـ 2	

يِم: َأْي َبْيُعُه. َوالنَّْجُش بَِفْتِح النُّوِن َوُسُكوِن اجْلِ

َراَدِة  ْلَعِة َعىَل َثَمنَِها اَل إِلِ َياَدُة يِف امْلَبِيِع لِْلَغَرِر، َوالنَّاِجُش ُهَو الَِّذي َيِزيُد يِف السِّ َوُهَو الزِّ
ه( أي امْلَبِيِع َحْيُث َعلَِم )إْن َلْ َيُفْت    ي َردُّ َياَدِة. )َولِْلُمْشَتِ ُه بِالزِّ ( َغرْيَ ائَِها، َبْل )لَِيُغرَّ رِشَ

َياِر، َفَيْلَزُمُه اأْلََقلُّ ِمنُْهاَم. َوإاِلَّ َفاْلِقيَمُة َأْو الثََّمُن( َأْي: ُهَو بِاخْلِ
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وجاز ُسؤال اْلبعض ليكف عن الزيادة اَل اجْلميَع، وال ينتقل ضامُن اْلفاسد ُمطلًقا إالَّ 
بقبضه وُردَّ والَ غلَّة وال ُرُجوع بالنَّفقة .....
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لَِسْوِمَها  يَن  اِضِ احْلَ ِمْن  اْلَبْعِض(  )ُسَؤاُل  امْلََزاِد  يِف  ِسْلَعٍة  اَء  رِشَ َأَراَد  ملَِْن  )َوَجاَز( 
َعُلُه ملَِْن  ٍء جَيْ ائُِل، َقاَل اْبُن ُرْشٍد: َوَلْو يِف َنظرِِي َشْ ا السَّ هَيَ َياَدِة( فِيَها لَِيْشَتِ )لَِيُكفَّ َعْن الزِّ

َياَدِة َوَلك ِدْرَهٌم، َوُيْقَض َلُه بِِه َحْيُث َكفَّ َعنَْها. َياَدِة، َنْحُو: ُكفَّ َعْن الزِّ َكفَّ َعْن الزِّ

اْلَبائِِع.  َعىَل  ِر  َ الضَّ ِمْن  فِيِه  ملَِا  جَيُوُز  َفاَل  َياَدِة  الزِّ َعْن  وا  لَِيُكفُّ ِميِع(  )اجْلَ ُسَؤاُل  )اَل( 
ْمَضاِء.  دِّ َواإْلِ َ اْلَبائِِع يِف الرَّ وِق، َفإِْن َوَقَع ُخريَّ ِميِع: َمْن يِف ُحْكِمِهْم َكَشْيِخ السُّ َوِمْثُل اجْلَ

َواِب  ْم ُمَشاَرَكُتُه َعىَل الصَّ َفإِْن َفاَت َفَلُه اأْلَْكَثُر ِمْن الثََّمِن َواْلِقيَمِة. َفإِْن َأْمَض َفَلْيَس َلُ
َكُة َوُهَو َظاِهٌر. ِ َوَلْيَس َلُه َأْن ُيْلِزَمُهْم الرشَّ

انتقال الضمان للمشترى في البيع الفاسد:

َعىَل  اْلَفاِسِد  يِف  اَمَن  الضَّ ُيوِجُب  باَِم  َأْتَبَعُها  َعنَْها  امْلَنِْهيِّ  البيوع  َعىَل  اْلَكاَلَم  َأْنَى  مَلَّا 
ي َفَقاَل: امْلُْشَتِ

َأْو  َفَساِدِه  َعىَل  ُمتََّفًقا  )ُمْطَلًقا(  ي  لِْلُمْشَتِ )اْلَفاِسِد(  اْلَبْيِع  َمبِيِع  َضاَمُن(  َينَْتِقُل  )َواَل 
يِه بِاْلَعْقِد َأْو  ُمَْتَلًفا فِيِه، َنَقَد الثََّمَن)	( َأْم الَ، َكاَن امْلَبِيُع يِف َصِحيِحِه َيْدُخُل يِف َضاَمِن ُمْشَتِ
يِه  ( لَِبائِِعِه ُوُجوًبا إْن َلْ َيُفْت َواَل جَيُوُز ملُِْشَتِ بِاْلَقْبِض َكامْلِْثيِلِّ )إالَّ بَِقْبِضِه( ِمْن َبائِِعِه )َوُردَّ

ااِلْنتَِفاُع بِِه َما َداَم َقائاًِم.

)َواَل  اَمِن،  بِالضَّ ُة  َواْلَغلَّ َضاَمنِِه،  يِف  ُه  أِلَنَّ ي،  امْلُْشَتِ ا  هِبَ َيُفوُز  َبْل  لَِبائِِعِه،  َة(  َغلَّ )َواَل   
يِف  النََّفَقَة  أِلَنَّ  َفاِسًدا؛  امْلَبِيِع  َعىَل  َأْنَفَقَها  الَّتِي  )بِالنََّفَقِة(  اْلَبائِِع  َعىَل  ي  لِْلُمْشَتِ ُرُجوَع( 

ِة َتَساَوَيا َأْو اَل. َنظرِِي اْلَغلَّ

)	( أي دفع الثمن نقًدا مقدًما.
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إال ما ال غلَّة له، فإن فات مض امُلختلف فيه باْلثمن، وإالَّ فاْلقيِمة يْوم اْلقْبض، ومْثُل 
امْلثيلَّ إن ُعلم وُوجد 
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ي  ا )َفإِْن َفاَت( امْلَبِيُع َفاِسًدا بَِيِد امْلُْشَتِ ُجوُع َعىَل اْلَبائِِع هِبَ َة َلُه( َفَلُه الرُّ )إالَّ َما اَل َغلَّ
)َمَض امْلُْخَتَلُف( يِف َفَساِدِه َوَلْو َخاِرَج امْلَْذَهِب )بِالثََّمِن( الَِّذي َوَقَع فِيِه اْلَبْيُع َفاِسًدا.

( َيُكْن ُمَْتَلًفا فِيِه، َبْل َكاَن ُمتََّفًقا َعىَل َفَساِدِه ِعنَْد َجِيِع النَّاِس )َفاْلِقيَمُة( ُتْعَتَبُ  )َوإاِلَّ
ِمْثلِيًّا،  َكاَن  إْن   ) امْلِْثيِلِّ )َوِمْثُل  ًما،  ُمَقوَّ َكاَن  إْن  َلُه  ي  امْلُْشَتِ َقْبِض  َأْي:  اْلَقْبِض(   )َيْوَم 

ْكِم َعَلْيِه هِبَا. َو )ُعلَِم( َقْدُرُه، )َوُوِجَد( يِف اْلَبَلِد، َوإاِلَّ َفِقيَمُتُه َأْيًضا، َلكِنَّ َيْوَم احْلُ

دُّ أِلَْصلِِه َوَلْو َبْعَد ِسننَِي َكثرَِيٍة. ا ُهَو َفرُيَ ْبِس، َوَأمَّ َوَهَذا يِف َغرْيِ احْلَ

َة  اْلَغلَّ َوَيُردُّ  َوَفاَت.  ًما  ُمَقوَّ َكاَن  إْن  بِِقيَمتِِه  َأْو  بِالثََّمِن  اْلَبائِِع  َعىَل  يِه  ُمْشَتِ َوَيْرِجُع 
ُهْم باَِل إْذٍن ِمنُْهْم. نَي إْن َكاَن اْلَبائُِع َغرْيَ لِْلُمْسَتِحقِّ

* * *
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أسئلة

ما البيع؟ وما أركانه؟ وما رشوط صحة عقد البيع؟ وما رشوط لزومه؟1 	س

ما رشوط صحة املعقود عليه؟ وما حكم بيع الفضويل؟1 2س

ما اجلزاف؟ وما حكمه؟ وما رشوط صحته؟1 3س

بني احلكم فيام يأت:1 4س

البيع عىل رؤية بعض املثيل.)أ( 

بيع السلعة عىل الصفة.)ب( 

البيع عىل رؤية سابقة للمبيع.)ج( 

نقد الثمن يف البيع الغائب.)د( 

ما الربا؟ وما أنواعه؟ وما الرصف؟ وما احلاالت التي يمتنع فيها الرصف؟ 1 	س
وما حكم استحقاق أحد النقدين من أحد املتصارفني ؟

ما حكم بيع املحيل بأحد النقدين؟ وما حكم بيع املغشوش؟1 	س

ما علة ربا النساء يف الطعام؟ وما علة ربا الفضل يف الطعام؟1 	س

بني حكم البيوع اآلتية:1 	س

بيُع املزابنة.)أ( 

بيُع املنابذة.)ب( 

بيُع ما فيه خصومة.)ج( 

بيُع الدين بمثله.)د( 
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فصل ف اخليار

لغرْي  ولْو  َوَجاز  برَشْط،  َيكون  اَم  وَإنَّ ع،  ُيتوقَّ إمضاٍء  عىل  بتُُّه  َوقَف  َبْيع  ل  فاألوَّ
ستٌَّة  الّعقار  يف  وُمنتهاُه  رضاه  عىل  اْلَبْيع  َعلَّق  كَأْن  غرْيه  ٌدون  لٌه  واَلكالٌم  امْلتُبايْعني، 

وثالُثون يوًما، والَ َيسْكن،  .....
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أحكام البيع على اخليار

، َوَنِقيَصٌة. َياُر ِقْساَمِن: َتَروٍّ اخْلِ

ٍل يِف إْبَراِم اْلَبْيِع َوَعَدِمِه، : َأْي َنَظٍر َوَتَأمُّ ِخَياُر َتَروٍّ

َوِخَياُر َنِقيَصٍة: َوُهَو َما َكاَن ُموِجُبُه ُوُجوُد َنْقٍص يِف امْلَبِيِع ِمْن َعْيٍب َأْو اْستِْحَقاٍق.

َياُر  َّْن َلُه اخْلِ ي )َبْيٌع ُوِقَف َبتُُّه(  َأْي: ُلُزوُمُه )َعىَل إْمَضاٍء( ِم وِّ َ ُل( َأْي: ِخَياُر التَّ )َفاأْلَوَّ
ُع( يِف امْلُْسَتْقَبِل. ا )ُيَتَوقَّ ِهَ ، َأْو َبائٍِع، َأْو َغرْيِ ِمْن ُمْشَتٍ

، َواَل َيُكوُن بِامْلَْجلِِس. ٍط( ِمْن امْلَُتَبايَِعنْيِ اَم َيُكوُن( َأْي ُيوَجُد َوحَيُْصُل )برَِشْ )َوإِنَّ

َياُر)َوَلْو َكاَن لَِغرْيِ الـُْمَتَبايَِعنْيِ ، َواْلَكاَلُم(  يِف إْمَضاِء اْلَبْيِع َوَعَدِمِه ملَِْن  )َوَجاَز( اخْلِ
، َفإِنَّ  َق اْلَبْيَع َعىَل( ِرَضا اْلَغرْيِ ِه( ِمْن اْلـُمَتَبايَِعنْيِ )َكَأْن َعلَّ َياُر )ُدوَن َغرْيِ ُجِعَل )َلُه( اخْلِ
ْيته ِمنْك بَِكَذا إْن َرِضَ ُفاَلٌن. ْمَضاَء َعىَل ِرَضاُه َكبِْعُتُه َلك، َأْو: اْشَتَ َق اإْلِ اْلَكاَلَم ملَِْن َعلَّ

َبيَّنََها بَِقْولِِه: )ومنتهاه( أي ُمنَْتَهى ـ  امْلَبِيِع  َتلُِف بِاْختاَِلِف  َياِر َتْ ُة اخْلِ َومَلَّا َكاَنْت ُمدَّ
َوَثاَلُثوَن  َشَجٍر)ِستٌَّة  َأْو  بِنَاٍء  ِمْن  ا  هِبَ َيتَِّصُل  َوَما  اأْلَْرُض  َوُهَو  اْلَعَقاِر(  َياِر)يِف  اخْلِ َزَمِن 
اَة بِِه إْن َكُثَرْت باَِل  اَر امْلُْشَتَ َياِر َأْن )َيْسُكَن( الدَّ ِة اخْلِ ي يِف ُمدَّ َيْوًما(، )اَل( جَيُوُز لِْلُمْشَتِ

ْكنَى. َطْت َأْم اَل. َوَلُه اْختَِباُرَها بَِغرْيِ السُّ ْكنَى اِلْختَِباِرَها َأْم اَل، رُشِ ُأْجَرٍة، َكاَنْت السُّ
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وَفَسد اْلبْيع إِن رَشطها، وَجازت بُأْجرٍة ُمطلًقا كاليسري الختبارَها َويف العروض ْخسة 
ا بالبلد فالَيوْمان وفسد برشْط مدًة بعيـدة أْو َمُْهـوُلٍة ..... كالَّدوّاب إالَّ رُكوهَبَ
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ٌط ُينَايِف امْلَْقُصوَد ِمْن اْلَبْيِع،  ُه رَشْ ْكنَى يِف ُصْلِب اْلَعْقِد، أِلَنَّ ط السُّ )َوَفَسَد اْلَبْيُع( إْن رَشَ
يِه. ُف يِف امْلَبِيِع إالَّ إَذا َدَخَل يِف ِمْلِك ُمْشَتِ إْذ اَل جَيُوُز التَّرَصُّ

َياِر )بُِأْجَرٍة ُمْطَلًقا( َكاَنْت َكثرَِيًة َأْو َيِسرَيًة اِلْختَِباِرَها،  ِة اخْلِ ْكنَى يِف ُمدَّ )َوَجاَزْت( السُّ
ِه. َفإِْن  َطَها َأْم اَل )َكاْلَيِسرِي( الَِّذي اَل َباَل َلُه )اِلْختَِباِرَها( اَل لَِغرْيِ َأْو لَِغرْيِ اْختَِباِرَها، رَشَ
ُه إْن  َل َأنَّ َسَكَن اْلَكثرَِي َأْو اْلَيِسرَي لَِغرْيِ اْختَِباِرَها باَِل إْذٍن َفُهَو ُمْعَتٍد َتْلَزُمُه اأْلُْجَرُة. َفَتَحصَّ

ِه. ِه َقلَّ َأْو َكُثَر لاِِلْختَِباِر َأْو لَِغرْيِ ٍط َوبَِغرْيِ َسَكَن بُِأْجَرٍة َجاَز ُمْطَلًقا، برَِشْ

َعَدِم  يِف ُصوَرَتْ  اْلَيِسرِي  َويِف  اأْلَْرَبِع،  ُصَوِرِه  يِف  اْلَكثرِِي  يِف  ُمنَِع  ُأْجَرٍة  باَِل  َسَكَن  َوإِْن 
َة ُصوَرًة. ااِلْختَِباِر، َوَجاَز يِف ُصوَرَتْ ااِلْختَِباِر، َفامْلَْمنُوُع ِستٌّ ِمْن ِستَّ َعرْشَ

َة ُصوَرًة الَّتِي يِف  تَّ َعرْشَ ُط ُمْفِسٌد لِْلَبْيِع. َوَجاَز بُِأْجَرٍة ُمْطَلًقا؛ َفَتْجِري فِيِه السِّ ْ َوالرشَّ
ا. ِة َواْستِْعاَمِلَ ابَّ ِري يِف ُلْبِس الثَّْوِب َوُرُكوِب الدَّ ْكنَى. َوَكَذا جَتْ السُّ

منتهى زمن الخيار في العروض والدواب : 

( الَّتِي َلْيَس َشْأُنَا  َوابِّ اِم )َكالدَّ )َو( ُمنَْتَهاُه )يِف اْلُعُروِض( َكالثَِّياِب )َخَْسٌة( ِمْن اأْلَيَّ
ا  ُكوَب َأْو َشْأُنَا َذلَِك َوَلْ َيُكْن ااِلْختَِباُر َلُه َبْل لِنَْحِو َأْكلَِها، َوُرْخِصَها، َوَغاَلئَِها. َوَأمَّ الرُّ
( إَذا  ا يِف اْلَبَلِد َأْو َخاِرِجَها، َوإىَِل َذلَِك َأَشاَر بَِقْولِِه: )إالَّ ا َفإِمَّ ُصوِص ُرُكوهِبَ إْن َكاَن خِلُ

ا بِاْلَبَلِد َفاْلَيْوَماِن( اَل َأْكَثُر. َط )ُرُكوهُبَ ُاْشُتِ
الشروط التي تفسد خيار التروي : 

َأْن  ٍة )َمُْهوَلٍة( كإىل  ُمدَّ تِِه، )َأْو(   ُمدَّ َعىَل  َتِزيُد  َبِعيَدٍة(  ٍة  ُمدَّ ِط  َياُر )برَِشْ اخْلِ )َوَفَسَد( 
اَمُء، َأْو إىَل ُقُدوِم َزْيٍد، َوَلْ َيْعَلْم َأَمَد ُقُدوِمِه، ُتْطَِر السَّ
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أو ُمشَاوَرة بعيد، وإن أْسقط أْو لبْس َثْوِب كثرًيا وَردَّ أجرُته، َورْشط النقد.
ة اخْليِار كغائب، وكِراء، وسلم  وُمنع َوإن بال رشْط يف كلَّ ما َيَتأخُر قُبُضُه َعن ُمدَّ

بخيار .....
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يِف  َداِخٌل  َوَهَذا  بَِكثرٍِي،  َياِر  اخْلِ ِة  ُمدَّ َبْعَد  إالَّ  َيْقَدُم  اَل  )َبِعيٍد(  َشْخٍص  ُمَشاَوَرِة(  )َأْو 
حيِِهْم بِِه. يَضاِح، َولَِترْصِ امْلَْجُهوَلِة، َنصَّ َعَلْيِه ِزَياَدًة يِف اإْلِ

ِط )ُلْبِس َثْوٍب َكثرًِيا(  َأْو )َردِّ  َط، )َأْو( برَِشْ ْ َوَيْفُسُد اْلَبْيُع باَِم ُذكَِر )َوإِْن َأْسَقَط( الرشَّ
ِط )النَّْقِد(  َياِر إَذا َوَقَع برَِشْ َة َلُه )َو( َفَسَد َبْيُع اخْلِ اَمَن ِمنُْه َواْلَغلَّ ُأْجَرتِِه( لِْلَبائِِع؛ أِلَنَّ الضَّ
ِع بِِه َبْعَد اْلَعْقِد. َلِفيَِّة َوالثََّمنِيَِّة، َوإِْن َلْ ُينَْقْد بِاْلِفْعِل، بِِخاَلِف التََّطوُّ ِد َبنْيَ السَّ دُّ َ لِلثََّمِن لِلتَّ

ما يمنع في بيع الخيار : 

َياِر( َهَذا إَشاَرٌة  ِة اخْلِ ُر َقْبُضُه َعْن ُمدَّ ٍط ـ يِف ُكلِّ َما َيَتَأخَّ )َوُمنَِع( النَّْقُد)	(  )َوإِْن باَِل رَشْ
الَ  ْكَم  احْلُ َهَذا  َأنَّ  إىَل  َشاَرِة  لِْلِ ْيُخ  الشَّ َذَكَرُه  باَِم  ا  َلَ َوَمثََّل  ِذْكُرَها)2(  ِم  اْلـُمَتَقدِّ لِْلَقاِعَدِة 
ٍء َكَدار، َأْو َدابَّة،  َياِر )َوكَِراٍء( ليَِشْ ٍء )َغائٍِب( َعىَل اخْلِ َينَْحرِصُ فِياَم َذَكَرُه َفَقاَل: كَبْيِع َشْ
ًة  ى َدابَّ كَِراًء َمْضُموًنا، َأْو َغرْيَ َمْضُموٍن بِِخَياٍر، َفاَل َمْفُهوَم لَِقْولِِه: »َضِمَن«؛ َفَمْن اْكَتَ
ٍط  ْز َنْقُد اأْلُْجَرِة فِيِه ُمْطَلًقا برَِشْ َكَبَها، َأْو حَيِْمَل َعَلْيَها بِِخَياٍر َلْ جَيُ ُمَعيَّنًَة َأْو َغرْيَ ُمَعيَّنٍَة لرَِيْ

اَم ُمنَِع يِف اْلكَِراِء النَّْقُد ُمْطَلًقا. ِه، َوإِنَّ َوبَِغرْيِ
َلِفيَِّة َوالثََّمنِيَِّة،  ُد َبنْيَ السَّ دُّ َ ِزَم يِف اْلَبْيِع التَّ ًعا؛ أِلَنَّ الالَّ َياِر النَّْقُد َتَطوُّ َوَجاَز يِف اْلَبْيِع بِاخْلِ
ُق  ٍر َوُهَو َيَتَحقَّ ِة يِف ُمَؤخَّ مَّ ِزُم يِف اْلكَِراِء َفْسُخ َما يِف الذِّ ِط، َوالالَّ ْ ُر َمَع الرشَّ اَم ُيَؤثِّ َوُهَو إنَّ

ِع. َحتَّى يِف التََّطوُّ
َما  ُر  ُيَؤخَّ ملَِا  َياِر  بِاخْلِ َلُم  السَّ جَيُوُز  ُه  َأنَّ ـ  َتَعاىَل  ُه  اللَّ َشاَء  إْن  ـ  َلِم  السَّ يِف  َيْأِت   )َوَسَلٍم( 

ًعا، َفَقْوُلُه: )بِِخَياٍر( َراِجٌع للثالثة. َلِم، َوإِْن َتَطوُّ َلْ َينُْقْد َرْأَس السَّ
)	( أي دفع الثمن مقدًما

)2( التدد بني السلفية والثمنية .
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، وبُمض زمنَه، فيْلزم، املبِيُع َمن هَو بَيده، وَلُه  وانقَطع َبام دلَّ عىل اإلْمَضاء أو الردَّ
دُّ يف كالَغِد، والَ ُيْقَبُل منْه بْعدَه أنُه اْختاَر أو ردَّ إالَّ ببينَّة. الرَّ

واْنتَقَل لِوارٍث َولِغريٍم إْن أَحاط َدْينُُه، .....
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 انقطاع الخيار:

( لِْلَبْيِع ِمْن َقْوٍل،  دِّ َأْو الرَّ ْمَضاِء،  ُه )باَِم َدلَّ َعىَل اإْلِ َأْو َردُّ اْلَبْيُع  َياُر َوَلِزَم  )اْنَقَطَع( اخْلِ
َيْأِت  َكاَم  فِْعٍل  َأْو  َذلَِك.  َوَنْحُو  َرَدْدُتُه،  َأْو  َقبِْلته  َأْو  اْلَبْيَع  َأْمَضْيُت  َياُر:  اخْلِ َلُه  َمْن  َكَقْوِل 

َأْمثَِلُتُه.

ُتُه )َفَيْلَزُم امْلَبِيُع  ِعيَِّة. َوإَذا َمَضْت ُمدَّ ْ َطِة َأْو الرشَّ َياِر امْلُْشَتَ )َوبُِمِضِّ َزَمنِِه( َأْي: مدة اخْلِ
ا، َوَلْو َكاَن امْلَبِيُع بَِيِد َمْن َلْيَس  اَم َأْو أِلََحِدِهَ َياُر َلُ ، َكاَن اخْلِ َمْن ُهَو بَِيِدِه( ِمْن َبائٍِع َأْو ُمْشَتٍ
دُّ يِف َكاْلَغِد( َأْي: اْلَيْوِم َأْو اْلَيْوَمنْيِ َبْعَد اْنِقَضاِء  َياُر.)َوَلُه( َأْي ملَِْن بَِيِدِه امْلَبِيُع )الرَّ َلُه اخْلِ
ُه اْخَتاَر( َأْي: َقبَِل  َق بِِه َدْعَواُه )َأنَّ َياِر َوَما ُأحْلِ َياُر َبْعَد َزَمِن اخْلِ َّْن َلُه اخْلِ تِِه.)واَل ُيْقَبُل( ِم ُمدَّ
ُه  َّْن ُهَو بَِيِدِه، َأْو ُيْلِزُمَها ملَِْن َلْيَسْت يِف َيِدِه. )َأْو( َدْعَواُه َأنَّ َياِر لَِيْأُخَذُه ِم اِم اخْلِ امْلَبِيَع يِف َأيَّ
َياُر َلُه )إالَّ بَِبيِّنٍَة( َتْشَهُد َلُه باَِم  ( اْلَبْيَع لُِيْلِزَمَها لَِبائِِعَها َأْو لَِيْأُخَذَها اْلَبائُِع إْن َكاَن اخْلِ )َردَّ

َعاُه. ادَّ

انتقال الخيار للوارث أو للغريم:

َياُر لَِواِرٍث َلُه َلْيَس َمَعُه َغِريٌم. َأْو َمَعُه  َياُر َأْو أفلس اْنَتَقَل اخْلِ - إَذا َماَت َمْن َلُه اخْلِ
ْيُن باَِمِل امْلَيِِّت َأْخًذا ِمْن َقْولِِه: )َو(  اْنَتَقَل )لَِغِريٍم إْن َأَحاَط َدْينُُه( باَِمِل  َغِريٌم، َوَلْ حُيِْط الدَّ

امْلَيِِّت . 
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امن منّه،فاْلغْلُة له بخاَلف اْلوَلد والصوف. وامْللُك للبائع َوالضَّ

َولْو َقبَضُه املَّْشَتي َضِمن فِياَم ُيَغاب َعْليه إالَّ لِبينِّة، َوَحلَف يف َغرْيِه َلَقْد ضَاَع َوَما 
َفرطَّ إالَّ أن َيْظَهر كْذُبُه .
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من يكون له ملك المبيع مدة الخيار:

، يكون: َياِر يِف َزَمنِِه - َسَواٌء َكاَن أِلََحِد الـُْمَتَبايَِعنْيِ َأْو أِلَْجنَبِيٍّ )َوامْلِْلُك( لِْلَمبِيِع بِاخْلِ

َلُه  َتمَّ  إَذا  ي  لِْلُمْشَتِ َفُهاَم  وِف(  اْلَوَلِد َوالصُّ ِمنُْه( والغّلة )بِِخاَلِف  اَمُن  )للبائع َوالضَّ
اَُم َكُجْزٍء ِمْن اْلَبْيِع. اُء أِلَنَّ َ الرشِّ

الحكم فيما لو قبض المشتري المبيع وادَّعى ضياعه زمن الخيار؟ 

َياِر )َضِمَن فِياَم ُيَغاُب( َعَلْيِه *  َعى َضَياَعُه َزَمَن اخْلِ ي املبيع َوادَّ )َلْو( َقَبَض اْلـُمْشَتِ
ي َفاَل َيْضَمُن، )َوَحَلَف يِف( َغرْيِ  ْهِن )إالَّ لَِبيِّنٍَة( َتْشَهُد بَِضَياِعِه باَِل َتْفِريٍط ِمْن امْلُْشَتِ َكالرَّ
َط، إالَّ َأْن َيْظَهَر( َكِذُب  َمُه اْلَبائِع )َلَقْد َضاَع َوَما َفرَّ َ َيَواِنـ  َحْيُث اهتَّ َما ُيَغاُب َعَلْيِهـ  َكاحْلَ
َياَع، َكَأْن َيُقوَل: َضاَع َيْوَم َكَذا، َفَتْشَهُد اْلَبيِّنَُة َعىَل ُرْؤَيتِِه ِعنَْدُه َبْعَد  ي يِف َدْعَواُه الضَّ امْلُْشَتِ
ُه َيْضَمُن، َواَل ُيْقَبُل ِمنُْه َيِمنٌي.  ُه َأَكَلُه، َأْو َأْتَلَفُه، َأْو َباَعُه َفإِنَّ َذلَِك اْلَيْوِم، َأْو َتْشَهُد َعَلْيِه بَِأنَّ

ِه اْلَيِمنِي َعَلْيِه َغِرَم. َوإَِذا َنَكَل ِعنَْد َتَوجُّ
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والثاين َما وجب َلعدَم َمرْشُوط، فيه َغَرٌض ولْو ُحْكاًم أو لنقص العادة، السالمة منه 
والَ بْعيٍب َقلَّ بدار، .....
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 أما الثانى:خيار النقيصة، وهو قسمان:

َع يِف َبَياِن  ي، رَشَ وِّ َ ِل الَِّذي ُهَو ِخَياُر التَّ مَلَّا َأْنَى اْلَكاَلَم َعىَل َما َأَراَد ِمْن اْلِقْسِم اأْلَوَّ
اْلِقْسِم الثَّايِن َوُهَو ِخَياُر النَِّقيَصِة، َفَقاَل: )و( اْلِقْسُم )الثَّايِن( َوُهَو ِخَياُر النَِّقيَصِة ِقْساَمِن: 

ٍط، َوَما َوَجَب لُِظُهوِر َعْيٍب يِف امْلَبِيِع. َما َوَجَب لَِفْقِد رَشْ

ِل َأَشاَر بَِقْولِِه: ِخَياٌر )ما َوَجَب( َأْي: َثَبَت َبْعَد إْبَراِم اْلَبْيِع  القسم األول: َوإىَِل اأْلَوَّ
وِط  َط يِف اْلَعْقِد)	(يِف َذلَِك امْلَرْشُ ٍء )فيه غرض( رُشِ )َلعدَم َمرْشُوط( أي: أِلَْجِل َفْقِد َشْ

ي َكاَن فِيِه َمالِيٌَّة )2( َأْو الَ َمالِيََّة فِيِه َعَلْيِه. )منه( َغَرٌض  لِْلُمْشَتِ

القسم الثاين: َوَأَشاَر لِْلِقْسِم الثَّايِن بَِقْولِِه: هو َما َوَجَب لُِوُجوِد )َنْقٍص( يِف امْلَبِيِع ـ 
اَلَمة ِمنُْه( يِف َذلَِك امْلَبِيِع،  َعَقاًرا َكاَن امْلَبِيُع، َأْو َعْرًضا، َأْو َعْينًا َفَيْشَمُل الثََّمَن )اْلَعاَدة السَّ
ِف اْلَعاِدي َأْو َكاَن خَيَاُف َعاِقَبَتُه، اَل إْن  اِت َأْو بِالثََّمِن َأْو التَّرَصُّ دُّ بِِه إْن َأَخلَّ بِالذَّ َفَلُه الرَّ

ِه. ٍء ِمْن َذلَِك َكاَم َيْأِت َبَياُن َذلَِك ُكلِّ َلْ خُيِلَّ بيَِشْ
ما يكون به رد للمبيع وما ال يكون : 

َّا َجَرْت اْلَعاَدُة بَِعَدِم  ٍم َوُسُقوِط رشفة ِم )َواَل( َردَّ بَِعْيٍب )َقلَّ بَِداٍر( َكَكرْسِ َعَتَبٍة َوُسلَّ
ا َكاَم َمثَّْلنَا. ْصاَلِح. َواَل ِقيَمَة َعىَل اْلَبائِِع يِف اْلَيِسرِي ِجدًّ ااِلْلتَِفاِت إَلْيِه، َوَيُزوُل بِاإْلِ

)	( مثاله: اشتاط املشتي آللة الطباعة أو التصوير أال يزيد حجمها عىل مت واحد فوجدها 
متين وادَّعى أن أعامله ال تنجز إال باألول.

)2( مثل: اشتاط املشتي آللة الطباعة أو التصوير أن يكون إنتاجها ألف ورقة ىف الدقيقة 
فال توجد كذلك.
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َوَرَجَع بقيَمة َما َلُه باُل منُْه فَقْط كَصْدِع جَداٍر بغري واَجهتها إِن ل خُيَْف َعلْيها منُه وإال 
ُد َوَعيَل اْلَبائع َبَيان َما َعلَمُه  فكثرٌي كعدم منفعة من منافعها، وُكلُّ ما َنقََّص الثُُّلَث َفَلُه الرَّ

ي مِاَّ لْ َيعلْم ..... وَتفصيلُه، أو إَِراءته َله،وال جُيِمُله، وإال َفُمَدلِّس، والَ َينَْفُعُه التبَّ
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ا، بَِأْن َيُكوَن َما ُدوَن الثُُّلِث ـ َوالثُُّلُث َكثرٌِي ـ فريجع )بِِقيَمِة َما َلُه  ا اْلَيِسرُي اَل ِجدًّ َوَأمَّ
َيْبُلْغ الثُُّلَث )َكَصْدِع ِجَداٍر( ِمنَْها )بَِغرْيِ  َباٌل( ِمْن اْلَعْيِب اْلَقلِيِل )َفَقْط( اَل َردَّ بِِه إَذا َلْ 

َداِر َنْفِسِه َأْم اَل. َواِجَهتَِها، إْن َلْ خَيَْف َعَلْيَها ِمنُْه( َوَسَواٌء ِخيَف َعىَل اجْلِ

)َفَكثرٌِي(  ِمنُْه  ُقوُط  السُّ اِر  الدَّ َعىَل  َوِخيَف  َها،  بَِغرْيِ َأْو  بَِواِجَهتَِها  َكاَن  بَِأْن   ) )َوإاِلَّ
ِقيَمتَِها  ِمْن  َفَأْكَثَر  الثُُّلَث(  )َنقََّص  َعْيٍب   ) )َوُكلُّ َمنَافِِعَها(  ِمْن  َمنَْفَعٍة  )َكَعَدِم  بِِه   ُتَردُّ 

( بِِه. دُّ )َفَلُه الرَّ

 ما يجب على البائع عند وجود عيب في السلعة:

ٍء ُوُجوًبا )َبَياُن َما َعلَِمُه( ِمْن َعْيِب ِسْلَعتِِه، َقلَّ َأْو َكُثَر، َوَلْو َكاَن  )َعىَل اْلَبائِِع( ليَِشْ
ي إْن َكاَن  اْلَبائُِع َحاكاًِم، َأْو َواِرًثا، َأْو َوكِياًل، َوَعَلْيِه َتْفِصيُل اْلَعْيُب، )َأْو إَراَءُتُه( لِْلُمْشَتِ
 ) اُل اْلَعْيِب كهو َمعيب أي كقوله: هو معيب، )َوإاِلَّ ُيَرى)وال جيمله( َأْي اَل جَيُوُز َلُه إْجَ

بَِأْن َأْجََل )َفُمَدلٌِّس( َوَيُردُّ امْلَبِيَع باَِم َوَجَدُه فِيِه.

َِّا لَْ َيْعَلْم( يِف ِسْلَعٍة ِمْن اْلُعُيوِب، َفإِْن َباَع ِسْلَعًة َعىَل  ي)	( م )وال( ينفع اْلَبائُِع )التََّبِّ
دُّ  ي الرَّ ِط، َولِْلُمْشَتِ ْ َذا الرشَّ ا َعْيٌب َلْ ُتَردَّ َعَلْيِه َلْ ُيْعَمْل هِبَ ا َعْيٌب، َوإِْن َظَهَر هِبَ َا َلْيَس هِبَ َأنَّ

اَءُة ِمنُْه. باَِم َوَجَدُه فِيَها ِمْن اْلَعْيِب اْلَقِديِم، َواَل َتنَْفُعُه اْلَبَ

 
)	( أي اشتاط براءته من عيوب السلعة .
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ا كرُكوب وَاْستْعاَمل َدابَّة، وُلْبس لثوٍب، وإِجارة َوَرْهٍن  َوالَ إِن أَتى بام يُدلُّ عىل الرضِّ
َوَلْو بزمن اخْلَصام،بِِخالِف ماال َينْقُص ُكسكنى َدار زمنه، وَكُسُكوت َطال بال ُعذر ..

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

سقوط حق المشترى في رد المبيع:

ِمْن  َعَلْيِه  اَلِع  ااِلطِّ َبْعَد  بِاْلَعْيِب  َضا(  الرِّ َعىَل  َيُدلُّ  ي )باَِم  امْلُْشَتِ َأَتى(  َردَّ )إْن  )َواَل( 
َقْوٍل َأْو فِْعٍل َأْو ُسُكوٍت َطاَل باَِل ُعْذٍر. َوَمثََّل لِْلِفْعِل بَِقْولِِه:

ٍة( يِف َحْرٍث، َأْو َدْرٍس، َأْو َطْحٍن، َأْو مَحٍْل، )َوُلْبٍس  ٍة )َواْستِْعاَمِل َدابَّ )َكُرُكوٍب( لَِدابَّ
ٌء ِمْن  ِمنُْه َشْ َدْيٍن )َوَلْو( َحَصَل  ملَِِعيٍب يِف  َها )َوَرْهٍن(  َأْو َغرْيِ ٍة،  لَِثْوٍب، َوإَِجاَرٍة( لَِدابَّ

َصاِم( َمَع اْلَبائِِع. َذلَِك )بَِزَمِن اخْلِ
أفعال ال تدل على الرضا: 

َحاُنوٍت  َأْو   ، َداٍر(  )َكُسْكنَى  َضا  الرِّ َعىَل  َيُدلُّ  اَل  ُه  َفإِنَّ ُينْقص(  )اَل  فِْعٍل  )بِِخاَلِف( 
َنْحِو  الثََّمَرِة، َوَحْلُب  اْجتِنَاُء  ْكنَى:  َوِمْثُل السُّ َضا.  َفَيُدلُّ َعىَل الرِّ َقْبَلُه،  َصاِم اَل  اخْلِ َزَمَن 
َا اَل ُتنِْقُص اأْلَْصَل َفاَل َتُدلُّ َعىَل  اِة، َواْلِقَراَءُة يِف امْلُْصَحِف، َوامْلَُطاَلَعُة يِف اْلكَِتاِب، َفإِنَّ الشَّ
َقْبَل  ااِلْستِْغاَلَل إْن َحَصَل  َأْو  ااِلْستِْعاَمَل  َأنَّ  اِصُل:  َواحْلَ َصاِم.  اخْلِ َزَمَن  َوَقَع  إْن  َضا  الرِّ
َصاِم  اَلِع َوَقْبَل َزَمِن اخْلِ دَّ ُمْطَلًقا. َوإِْن َحَصَل َبْعَد ااِلطِّ اَلِع َعىَل اْلَعْيِب َفاَل َيْمنَُع الرَّ ااِلطِّ
َضا. َوإِْن َحَصَل َزَمنَُه، َفإِْن َكاَن ُينِْقُص اأْلَْصَل َدلَّ َعىَل  دَّ ُمْطَلًقا لَِداَلَلتِِه َعىَل الرِّ َمنََع الرَّ

اِر. َضا َوإاِلَّ َفاَل َكُسْكنَى الدَّ الرِّ
أمور أخرى تسقط حق المشتري في الرد : 

ي،  اَلِع َعىَل اْلَعْيِب َأْكَثَر ِمْن َيْوَمنْيِ )باَِل ُعْذٍر(  ِمْن امْلُْشَتِ )َوَكُسُكوٍت َطاَل( َبْعَد ااِلطِّ
ِسْجٍن،  َأْو  ملََِرٍض،  َأْو   ، ُمْشَتٍ َأْو  َبائٍِع  ِمْن  َكَغْيَبٍة  لُِعْذٍر  َكاَن  َفإِْن  َضا.  الرِّ َعىَل  َيُدلُّ  ُه   َفإِنَّ

ُكوِت.   َضا َكاَم إَذا َلْ َيُطْل َزَمَن السُّ َأْو َخْوٍف ِمْن َظاِلٍ َفاَل َيُدلُّ َعىَل الرِّ
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وحلف إِن َسكـت يف كاْلَيـوم ال أقـل ال كُمسـافر وإِن حدَث باملبيع عيُب ُمَتوسط 
ك َوأْخُذ القديم والرد ودفع احلادث    كَعَجٍف َوَعًمى وعوٍر َوَعَرج وَشَلٍل َفَله الَتمسُّ

فكاْلعَدِم كالقليِل
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ُه، َوَأْدَخَلْت اْلَكاُف َيْوًما آَخَر  )َوَحَلَف إْن َسَكَت يِف كاليوم( َلْ َيْرَض بِاْلَعْيِب، َوَردَّ
لُِعْذِرِه  َضا  الرِّ َعىَل  َيُدلُّ  اَل  َفُسُكوُتُه  َكُمَسافٍِر(  َعَلْيِه )اَل  َيِمنَي  َفاَل  اْلَيْوِم،  ِمْن   ) َأَقلَّ )اَل 

ُز ـ باَِل ُعْذٍر ـ. َفِر َفَهَذا حُمَْتَ بِالسَّ

الحكم إن حدث عيب عند المشتري : 

ًطا، َأْو َيِسرًيا، َأْو َكثرًِيا، َولُِكلٍّ  ا َأْن َيُكوَن ُمَتَوسِّ إِْن َحَدَث باملبيع َعْيٌب َفاَل خَيُْلو؛ إمَّ
َعْن  امْلُْخِرِج  َبنْيَ  ٌط(  ُمَتَوسِّ )َعْيٌب  ي  امْلُْشَتِ ِعنَْد  امْلَِعيِب  بِامْلَبِيِع(  )َحَدَث  ُحْكٌم،فإِْن 
ُحُدوِث  )َو(  َزاِل  اْلُ ُة  ِشدَّ َوُهَو  َيَواٍن  حِلَ )َعَجٍف(  َكُحُدوِث  َوَمْثَلُه  َواْلَقلِيِل،  امْلَْقُصوِد، 
َبْعَد  َقِديٍم  لَِعْيٍب  اْلَواِجِد  ي  فلِْلُمْشَتِ ِرْجٍل،  َأْو  بَِيٍد،  َوَشَلٍل(  َوَعَرٍج،  َوَعَوٍر،  )َعًمى، 
  ) دُّ ُك( بِامْلَبِيِع، )َوَأْخُذ( َأْرِش اْلَعْيِب )اْلَقِديِم، َو( َلُه )الرَّ َّا ُذكَِر )التََّمسُّ ٍء ِم ُحُدوِث َشْ

َياُر َلُه اَل لِْلَبائِِع. اِدِث َفاخْلِ ُه َعىَل اْلَبائِِع )َوَدْفُع( َأْرِش اْلَعْيِب احْلَ َأْي َردُّ

َعَلْيك  َء  َشْ َواَل  بِاْلَقِديِم  ُه  َتُردَّ َأْن  ا  إمَّ ي:  لِْلُمْشَتِ َفُيَقاُل  )َكاْلَعَدِم(  اْلَبائُِع   َفَيِصرُي 
َيْأِت َكاَم  اْلَبائِع  َدلََّس  إَذا  َذلَِك:  َوِمْثُل  اْلَقِديِم.  َنظرِِي  يِف  َلك  َء  َشْ َواَل  بِِه  تتمسك   َأْو 

َلَك بَِعْيِب التَّْدلِيِس. يِف َقْولِِه: إالَّ َأْن هَيْ

ُه َكاْلَعَدِم  ُر َنْقًصا يِف الثََّمِن َفإِنَّ )َكاْلَقلِيِل( َأْي َكُحُدوِث اْلَعْيِب اْلَقلِيِل الَِّذي اَل ُيَؤثِّ
اِدِث َبْل،  ي يِف التمسك َوَأْخِذ َأْرِش اْلَقِديِم َأْو َيُردُّ َوَيْدَفُع َأْرَش احْلَ َفاَل ِخَياَر لِْلُمْشَتِ

َء َلُه. َء َعَلْيِه، َأْو َيَتاَمَسَك َواَل َشْ ا َأْن َيُردَّ َواَل َشْ إمَّ
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اْلَبائع إِن َرِض  واَلَغلُة لُلمْشتي للِفْسِخ، ال اْلولُد والثََّمَرُة املُؤبَّرُة َوَدَخلْت يف ضاَمن 
باْلقْبِض َوإْن لْ َيْقَبْض، أْو ثبت عنَْد َحاكِم َوإْن َلْ حَيُكْم وال رد  بَغْبن َوَلْو خالَف العادة 

إاِل أْن َيْسَتْسلِم َبأْن خُيْبُه بجْهلِه .....
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حكم غلة المبيع : 

ي َلُه ـ  ي( ِمْن َوْقِت َعْقِد اْلَبْيِع َوَقْبِض امْلُْشَتِ )واَلَغلُة( فياَم ُردَّ بَِعْيٍب َثابَِتٌة )لِْلُمْشَتِ
اِض امْلَُتَبايَِعنْيِ بَِأْن  اكِِم، َأْو بَِتَ ا بُِحْكِم احْلَ )لِْلَفْسِخ( َأْي: َفْسِخ اْلَبْيِع بَِسَبِب اْلَعْيِب إمَّ
َوامْلَُراُد  َتَعاىَل،  ُه  اللَّ إْن َشاَء  َقِريًبا  َذلَِك  َبَياُن  َوَسَيْأِت  َرْفٍع،  َغرْيِ  ِمْن  بَِقُبولِِه  اْلَبائُِع  َيْرىَض 
اَلِع َعىَل  َها َقْبَل ااِلطِّ َضا، َوِهَي الَّتِي اْسَتَغلَّ ِة: َما اَل َيُكوُن اْستِيَفاُؤَها َدلِياًل َعىَل الرِّ بِاْلَغلَّ
َوَالَّتِي اَل  َكَلَبٍن َوُصوٍف،  َأْو اَل  َأْو إْسَكاٍن  ِريٍك َكُسْكنَى  َتْ َنَشَأْت َعْن  ُمْطَلًقا،  اْلَعْيِب 

َصاِم. َها َزَمَن اخْلِ ُتنِْقُص امْلَبِيَع َوَلْو اْسَتَغلَّ

دُّ َمَع  ِه َفرُيَ َلَع َعىَل َعْيٍب بُِأمِّ ي، ُثمَّ اطَّ َلْت بِِه ِعنَْد امْلُْشَتِ ُه لِْلَبائِِع َوَلْو مَحَ )اَل اْلَوَلُد( َفإِنَّ
َوَلْو  بَِعْيِب  اأْلَْصُل  ُردَّ  لِْلَبائِِع َحْيُث  اأْلَْصِل  َمَع  ُتَردُّ  َا  َفإِنَّ َرُة(  امْلَُؤبَّ اأْلُمِّ )َو( اَل )الثََّمَرُة 

ي، َفإِْن َفاَتْت ِعنَْدُه َردَّ ِمْثَلَها إْن َعلَِم َقْدَرَها، َوِقيَمَتَها إْن َلْ َيْعَلْم َقْدَرَها. َها امْلُْشَتِ َجذَّ
 - ضمان السلعة المردودة بالعيب:

َغرْيِ  ِمْن  بِاْلَقْبِض(  َرِضَ  إْن  اْلَبائِِع  َضاَمِن  )يِف  بِاْلَعْيِب  امْلَْرُدوَدُة  ْلَعُة  السِّ )َدَخَلْت( 
ُحْكِم َحاكٍِم )َوإِْن َلْ َيْقبِْض( بِاْلِفْعِل، )َأْو َثَبَت( اْلَعْيُب )ِعنَْد َحاكٍِم( بِإِْقَراِر َبائِعَها، َأْو 

بِاْلَبيِّنَِة، )َوإِْن َلْ حَيُْكْم( َفإِْن َهَلَكْت َبْعَد َذلَِك َفَضاَمُنَا ِمنُْه.

َي َما ُيَساِوي  ِة َأْو اْلَكْثَرِة، َكَأْن َيْشَتِ ( بسبب َغبن )َوَلْو َخاَلَف اْلَعاَدَة( يِف اْلِقلَّ )َواَل َردَّ
ُه بَِجْهلِِه(  ِبَ ٍة، َأْو َعَكَسُه )إالَّ َأْن َيْسَتْسلَِم( َأَحُد امْلَُتَبايَِعنْيِ لَصاِحَبُه )بَِأْن خُيْ ا بَِعرَشَ ِدْرَهً
ْلَعِة َفبِْعنِي َكاَم َتبِيُع النَّاَس َفَقاَل اْلَبائُِع: ي: َأَنا اَل َأْعَلُم ِقيَمَة َهِذِه السِّ َكَأْن َيُقوَل امْلُْشَتِ
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ِمْن َمكيِل  َتْوَفية  فِيِه َحقُّ  فِياَم  إاِلَّ  زم  الالَّ حيح  الصَّ باْلَعقد  امُلْشتي  وَانْتقَل الضاَمن إىل 
فَعىل  اْلقَرض،  بِخالف  عليه  َواألُْجرُة   ، لقبضه  اْلَبائِع  َفَعىَل  َمْعُدود  أْو  َمْوُزون  أْو 

اْلـُمـْقَتض .....
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، َأْو َيُقوَل اْلَبائُِع: َأَنا اَل َأْعَلُم ِقيَمَتَها َفاْشَتِ ِمنِّي َكاَم  ٍة َفإَِذا ِهَي بَِأَقلَّ ِهَي يِف اْلُعْرِف بَِعرَشَ
دُّ َعىَل  ٍة؛ َفإَِذا ِهَي بَِأْكَثَر، َفلِْلَمْغُبوِن الرَّ ي ِمْن النَّاِس، َفَقاَل: ِهَي يِف ُعْرفِِهْم بَِعرَشَ َتْشَتِ

َفاٍق. امْلُْعَتِمِد َبْل بِاتِّ
ما ينتقل فيه الضمان للمشتري وما ال ينتقل:

َينَْتِقُل بِِه َضاَمُنُه  َبَياِن َما  َع يِف  ُيَردُّ بِِه، رَشَ امْلَبِيُع َوَما اَل  ُيَردُّ بِِه  مَلَّا َأْنَى اْلَكاَلَم َعىَل َما 
ي، َوَما اَل َينَْتِقُل َفَقاَل: لِْلُمْشَتِ

َلْ  َوَلْو  ِزِم(  الالَّ ِحيِح  الصَّ بِاْلَعْقِد  ي  امْلُْشَتِ )إىَل  َبائِِعِه  ِمْن  امْلَبِيِع  َضاَمُن  )َواْنَتَقَل(   *
يِه  َيْقبِْضُه ِمْن اْلَبائِِع، َفَمَتى َهَلَك، َأْو َحَصَل فِيِه َعْيٌب َبْعَد اْلَعْقِد َفَضاَمُنُه ِمْن ُمْشَتِ

ِمْن  ِزِم«  َو»بِالالَّ اْلَفاِسِد،  ِمْن  ِحيِح«  »بِالصَّ َز  َواْحُتِ ُه،  َغرْيَ َأْو  َعْرًضا  َكاَن  َوَسَواٌء 
َياِر. ِه؛ َكَبْيِع امْلَْحُجوِر َوَبْيِع اخْلِ َغرْيِ

َياِر ِمْن اْلَبائِِع. َياِر َأنَّ َضاَمَن امْلَبِيِع بِاخْلِ َم يِف اخْلِ * َوَتَقدَّ

ِحيِح َمَسائَِل بَِقْولِِه: ي بِاْلَعْقِد الصَّ اَمِن لِْلُمْشَتِ ُثمَّ اْسَتْثنَى ِمْن اْنتَِقاِل الضَّ

: )ِمْن َمكِيٍل، َأْو َمْوُزوٍن، َأْو 	ـ  يِه َوُهَو امْلِْثيِلُّ )إالَّ يِف( َمبِيٍع )فِيِه َحقُّ َتْوفَِيٍة( ملُِْشَتِ
ي  ، َواْستِياَلِء امْلُْشَتِ َأْو اْلَعدِّ َأْو اْلَوْزِن،  َمْعُدوٍد، َفَعىَل اْلَبائِِع( َضاَمُنُه )لَِقْبِضِه( بِاْلَكْيِل، 
ُصُل التَّْوفَِيُة إالَّ بِِه، )بِِخاَلِف  ، َعىَل اْلَبائِِع إْذ اَل َتْ َعَلْيِه. وُأْجَرُة اْلَكْيِل، َأْو اْلَوْزِن، َأْو اْلَعدِّ
ِض( ُأْجَرُة َما ُذكَِر أِلَنَّ امْلُْقِرَض َصنََع َمْعُروًفا َفاَل ُيَكلَُّف اأْلُْجَرَة،  اْلَقْرِض، َفَعىَل امْلُْقَتِ

ِض يِف َردِّ اْلَقْرِض َواأْلُْجَرِة باَِل ُشْبَهٍة. َوَكَذا َعىَل امْلُْقَتِ
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َوإاِلَّ املْحُبوسة للّثمن أو اْلغائِب فبالقبض كاْلَفاسد وإاِلَّ الثِّامر َفَلمِن اْلـَجائحِة، 
بالتَّْخلَية،  العقار  َويف  منُْه،  وزن  أْو  ُعدَّ  أْو  كِيل  ما  باْستيفاِء  الُتْوفية  ذي  يف  واَلَقْبُض 
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ي أِلَْجِل َقْبِض ـ 2 ْمَها لِْلُمْشَتِ ْلَعُة )امْلَْحُبوَسُة( َأْي الَّتِي َحَبَسَها َبائُِعَها َوَلْ ُيَسلِّ السِّ
ي. الثََّمِن ِمْن امْلُْشَتِ

َضاَمِن ـ 3 يِف  َيْدُخُل  )َفبِاْلَقْبِض(  َمٍة  ُمَتَقدِّ ُرْؤَيٍة  َأْو  َفِة  الصِّ )اْلَغائُِب(َعىَل  امْلَبِيُع 
َعىَل  َلْلِْشَهاِد  امْلَْحُبوَسُة  لِلثََّمِن:  امْلَْحُبوَسِة  َوِمْثُل  اْلَبائِع.  َعىَل  َضاَمُناَُم  َوَقْبَلُه  ي،  امْلُْشَتِ

اْلَبْيِع، إْذ اَل َفْرَق َبْينَُهاَم َعىَل التَّْحِقيِق. 

َضاَمِن 4ـ  يِف  َتْدُخَل  َحتَّى  ائَِحِة(  اجْلَ )َفِلَْمِن  َصاَلِحَها  ُبُدوِّ  َبْعد  امْلَُباَعَة  )الثِّاَمُر( 
َأْمنَِها  َقْبَل  اْلَبائِِع  ِمْن  َضاَمَنَا  َأنَّ  َوامْلَُراُد:  َيْأِت  َكاَم  طِيبَِها  بَِتاَمِم  َيُكوُن  َواأْلَْمُن  ي.  امْلُْشَتِ
اْلَعْقِد  ِد  بُِمَجرَّ امْلُْبَتاِع  َفِمْن  َوَنْحُوُه  اْلَغْصُب  ا  َوَأمَّ َفَقْط،  لِْلَجَوائِِح  بِالنِّْسَبِة  َوائِِح  اجْلَ ِمْن 

ِحيِح. الصَّ

* القبض الذي يوجب الضمان على المشتري : 

َنبََّه َعَلْيِه  امْلَبِيِع  ي ُمَْتلًِفا بِاْختاَِلِف  امْلَبِيِع الَِّذي حَيُْصُل بِِه َضاَمُن امْلُْشَتِ مَلَّا َكاَن َقْبُض 
كِيَل،  َما  بِاْستِيَفاِء  التَّْوفَِيِة  ِذي  )يِف  ي  امْلُْشَتِ َضاَمُن  بِِه  َيُكوُن  الَِّذي  )َواْلَقْبُض(   بَِقْولِِه: 

َم َبَياُن ااِلْستِيَفاِء َقِريًبا. ، َأْو ُوِزَن( ِمْن ِذي التَّْوفَِيِة، َوَقْد َتَقدَّ َأْو ُعدَّ

ا ِمْن بِنَاٍء، َأْو َشَجٍر، )بِالتَّْخلَِيِة( ـ  )َو( اْلَقْبُض )يِف اْلَعَقاِر( َوُهَو اأْلَْرُض َوَما اتََّصَل هِبَ
ِف بِِه، َوإِْن َلْ خُيِْل اْلَبائُِع َمَتاَعُه ِمنُْه إْن َلْ َتُكْن َداَر  ي، َوَتْكِينِِه ِمْن التَّرَصُّ َبْينَُه َوَبنْيَ امْلُْشَتِ

ُسْكنَاُه.
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واْلَبائع  قْبُض،  امْلشتي  وإِْتالُف  باْلُعرْف  َغريْه  َويف  باإِلخالء.  ْكنى  السُّ َدار  ويِف 
واألّجنبي يوجُب اْلُغْرَم َكَتْعييبه .....
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ُد التَّْخلَِيِة.ـ  ْخاَلِء( ملََِتاِعِه ِمنَْها، َواَل َيْكِفي ُمَرَّ ْكنَى بِاإْلِ )َويِف َدار السُّ

)َو( اْلَقْبِض )يف َغرْيه ِ( أي اْلَعَقاِر ِمْن َحَيَواٍن، َوَعْرٍض َيُكوُن بِاْلُعْرِف َكَتْسلِيِم ـ 
اِف اْلَبائِِع َعنَْها. ا َعْن َدَوابِّ اْلَبائِِع، َأْو اْنرِصَ ِة َأْو ُسوِقَها، َأْو َعْزِلَ ابَّ الثَّْوِب، َوِزَماِم الدَّ

حكم إتالف المبيع:

ٍم َأْو ِمْثيِلٍّ َزَمَن َضاَمِن اْلَبائِِع )َقْبٌض( َأْي َكاْلَقْبِض َفَيْلَزُمُه  ي( ملَِبِيٍع ُمَقوَّ )إِْتاَلُف امْلُْشَتِ
الثََّمُن  )َو( إْتاَلُف )اْلَبائِِع َواأْلَْجنَبِيِّ ُيوِجُب اْلُغْرَم( َعىَل َمْن َأْتَلَف ِمنُْهاَم َأْي: ُغْرَم ِقيَمِة 
ِمْن  َذَكَر  َمْن  )َكَتْعيِيبِه( أي   الثََّمِن  َجِيِع  بَِأْخِذ  لِْلَفْسِخ  َسبِيَل  َواَل   ، امْلِْثيِلِّ َوِمْثِل  ِم،  امْلَُقوَّ
ي َوْقَت َضاَمِن اْلَبائِِع َقْبٌض، َوَتْعيِيُب اأْلَْجنَبِيِّ  . َفَتْعيِيُب امْلُْشَتِ َبائٍِع َأْو َأْجنَبِيٍّ َأْو ُمْشَتٍ

ي. اَمُن، َوَتْعيِيُب اْلَبائِِع ُيوِجُب ُغْرَم اأْلَْرِش لِْلُمْشَتِ ُيوِجُب ُغْرَم اأْلَْرِش ملَِْن ِمنُْه الضَّ
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فصل

ِعَوٍض َمضُموٍن  ُعلم، جائزٌة ولو عىل  بثمنه ورْبح  َي  اْشُتِ ما  بيُع  امُلرابحة: وهي 
وَحَسب إِن أطلق ربَح ما لُه ْعنُي قائمة وأْصل ما زاد يف الثَّمن .....
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ِة َوَبَياِن َحِقيَقِتِها َفْصٌل ِف َبَياِن ُحْكِم َبْيِع الَُْراَبَ
ِزَياَدِة  َمَع  اُه  اْشَتَ الَِّذي  )بَِثَمنِِه(  َمْعُلوٍم،  بَِثَمٍن  اُه  اْشَتَ َشْيًئا  َبائٌِع  َيبِيَع  َأْن  املرابحة:  حقيقة 

َكٍة،  َورَشِ َوَسَلٍم،  َوُمَراَطَلٍة،  َوُمَباَدَلٍة  ٍف،  َصْ ِمْن  اْلَبْيِع  َأْنَواِع  َجِيَع  َفَخَرَج  اَم،  َلُ ُعلَِم(  )ِرْبٍح 

َجاَرُة َوامْلَُساَقاُة. َوَكَذا اإْلِ

َواِز ِخاَلُف اأْلَْوىَل. حكمها: )َجائَِزٌة( َوامْلَُراُد بِاجْلَ

َساِل)	(. َوامْلَُساَوَمُة َأَحبُّ إىَل َأْهِل اْلِعْلِم ِمْن َبْيِع امْلَُزاَيَدِة، َوَبْيِع ااِلْستِْئاَمِن، َوااِلْسِتْ

َعىَل  اْلَبائُِع  ا  هِبَ َيْأِتَ  َأْن  َقلَّ  َكثرَِيٍة  ُأُموٍر  َعىَل  ُف  َيَتَوقَّ ُه  أِلَنَّ امْلَُراَبَحِة  َبْيُع  ِعنَْدُهْم  َوَأْضَيُقَها 

َوْجِهَها.
َوَأْوىَل  ِسْلَعٍة،  يِف  َنَقَدُه  َمْوُصوٍف  َأْي:  َمْضُموٍن(  ِعَوٍض  َعىَل  )َوَلْو  امْلَُراَبَحِة  َبْيُع  َوجَيُوُز 

ٍ َوَنَقَدُه فِيَها َجاَز َأْن َيبِيَعَها  ، َفَمْن اْبَتاَع ِسْلَعًة بَِحَيَواٍن َأْو َعْرٍض َمْوُصوٍف َأْو ُمَعنيَّ ٍ مٍّ ُمَعنيَّ ُمَقوَّ

ي. ُمَراَبَحًة َعىَل َما َنَقَد اَل َعىَل ِقيَمتِِه، إَذا َوَصَفُه لِْلُمْشَتِ
َبَياَن  ِه  َغرْيِ ِمْن  اْلَبْيِع  َحاَل  ْبِح  الرِّ يِف  َأْطَلَق(  )إْن  ي  امْلُْشَتِ َعىَل  اْلَبائُِع   )َوَحَسَب( 

ِة َأَحَد َعرَشَ َمَثاًل )ِرْبَح َماَلُه َعنْيٌ َقائَِمٌة(  َيْرَبُح، َبْل َوَقَع َعىَل ِرْبِح اْلَعرَشَ َلُه، َوَما اَل  َيْرَبُح  َما 
، َفإَِذا َلْ َيُكْن َلُه َعنْيٌ َقائَِمٌة َحِسَب َأْصلِِه َفَقْط ُدوَن ِرْبِحِه  ْلَعِة، َأْي: ُمَشاَهَدٌة بِاْلَبرَصِ بِالسِّ

إْن )َزاَد يِف الثََّمِن(،

)	(االستئامن واالستسال بمعنى أن يعرف أحد  املتبايعني قدر املعقود عليه أو تديد قيمته لآلخر كأن 
يقول: اشت مني كام تشتي من الناس، أو بعني كام َتبيع الناس. 
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أْو  إِن بنيَّ  لعة فقط، وإالَّ فال  للسَّ بْيت  أُجرهَتَام وكِراء  اْعتيِد  َكُأجرِة مْحل وشدٍّ وطي 
ْبُح من غريه،  وزيد ُعرُش األْصل،  قال: عيل ربح الْعرشَة أحد عرش، وَلْ يَبنيَّ مالُه الرَّ

ويف رْبح الْعرَشة اثنا َعرش ُخَْسُه.
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ِمْن  َأْغىَل  إَلْيِه  امْلَنُْقوَلِة  امْلََكاِن  يِف  َلُع  السِّ َكاَنْت  إَذا  آِلَخَر،  َمَكان  ِمْن  مَحٍْل(  )َكُأْجَرِة   
امْلَنُْقوَلِة ِمنُْه.

ِر  جَتْ َلْ  بَِأْن  اَم(  ُأْجَرهُتُ )ُاْعتِيَد  لِْلَمْحَاِل  َأْو  َوَنْحِوَها،  لِلثَِّياِب   ) َوَطيٍّ )َشدٍّ  ُأْجَرِة  )َو( 
ُه ُهَو الَِّذي َيَتَوىلَّ َذلَِك. اْلَعاَدُة بَِأنَّ

بِنَْفِسِه،  اْلَبائَِع ُهَو الَِّذي يتوالها  ( بَِأْن َجَرْت بَِأنَّ  ْلَعِة َفَقْط ، َوإاِلَّ َبْيٍت لِلسِّ )َوكَِراِء 
ا َفاَل حُيَْسُب َأْصٌل َواَل ِرْبٌح َكاَم َلْو َتَوىلَّ  َ ا َولَِرهبِّ ْلَعِة َبْل َلَ ُصوِص السِّ َوَلْ َيُكْن اْلَبْيُت خِلُ

َما ُذكَِر بِنَْفِسِه.

( َحاَل اْلَبْيِع َأْصَل الثََّمِن، َوَما َيْرَبُح َلُه، َوَما اَل َيْرَبُح  َ َوحَمَلُّ َجَواِز الـُْمَراَبَحِة: )إْن َبنيَّ
َأْجََل، َأْو  َأْطَلَق،  َأْو  َفَقْط،  َلُه  َيْرَبُح  َما  َعىَل  َأْو  ِميِع  اجْلَ َعىَل  ْبِح  الرِّ َوَجْعَل  ْبَح،  َوالرِّ  َلُه، 
ْ َما  ُيَبنيِّ ( ُثمَّ َقاَل: َوَقَفْت َعيَلَّ باِِمَئٍة )َوَلْ  ِة َأَحَد َعرَشَ َو )َقاَل(: َأبِيُعك )َعىَل ِرْبِح اْلَعرَشَ
ه،ِ بَِدلِيِل َما َبْعَدُه  َلْت بِِه ِعنَْدُه ِمْن َثَمٍن، َوَغرْيِ ه( َأْي: َبْعَد َبَياِن َما َتَصَّ ْبُح ِمْن َغرْيِ َلُه الرِّ

َم. ِه َعىَل َما َتَقدَّ ْبُح َعىَل َما َيْرَبُح َلُه ُدوَن َغرْيِ ُل الرِّ َوُيَفصَّ

الَِّذي  الثََّمِن  َأْي:  اأْلَْصِل(  )ُعرْشُ  َعرَشَ  َأَحَد  ِة  اْلَعرَشَ ِرْبِح  َعيَلَّ  َقاَل:  إَذا  )َوِزيَد( 
َم. َفإَِذا َكاَن اأْلَْصُل ِماَئًة ِزيَد  ْلَعُة، َوَكَذا َثَمُن َما َلُه َعنْيٌ َقائَِمٌة َعىَل َما َتَقدَّ َيْت بِِه السِّ ُاْشُتِ
َأْي ُخُْس اأْلَْصُل، أِلَنَّ  ُيَزاُد )ُخُْسُه(    ) اْثنَا َعرَشَ َة  اْلَعرَشَ َقْولِِه َعىَل )ِرْبِح  ٌة )َويِف(  َعرَشَ

ِة ُخٌْس َوَهَكَذا. ااِلْثنَنْيِ ِمْن اْلَعرَشَ
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فصل

إن اْختلفا امُلَتَبايَعان يف ِجنْس َثَمن، أْو ُمْثمن، أو َنوْعه، حلَفا وُفسخ ـ مْطلًقا، وردَّ 
قيمَتَها يف اْلَفوات َيْوم اَلبْيع، ويف َقَدرِه، أْو َقْدر املْثَمن، أْو قْدر األِجِل، .....  
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َفْصٌل ِف اْخِتاَلِف الَُْتَباِيَعْيِ ِف الثََّمِن َأْو الُْْثَمِن

اختالفهام يف الثمن أو املثمن:ـ 	

َوَقاَل  بِِدينَاٍر.  َلك  بِْعته  اْلَبائُِع:  َقاَل  َكَأْن  َثَمٍن(  ِجنِْس  يِف  اْلـُمَتَبايَِعاِن  اْخَتَلَف  )إْن 
اَمَر بِِدينَاٍر، َفَقاَل: الثوب بِِدينَاٍر،  ٍن كبِْعُتك َهَذا احْلِ ي: َبْل بَِثْوٍب َأْو يِف ِجنِْس ُمْثمَّ اْلـُمْشَتِ

َوَأْوىَل إْن اْخَتَلَفا فِيِهاَم َمًعا.

)َأْو( اْخَتَلَفا يِف َنْوِع الثََّمِن، َأْو امْلُْثَمِن، َكَدَنانرَِي، َوَدَراِهَم، َأْو َقْمٍح َوَشِعرٍي، َأْو َثْوِب 
َكتَّاٍن، َوَثْوِب ُقْطٍن، )َحَلَفا(  ُكلٌّ ِمنُْهاَم َعىَل إْثَباِت َدْعَواُه َوَردِّ َدْعَوى َصاِحبِِه )َوُفِسَخ( 
َبِه،َكاَن امْلَبِيُع َقائاًِم، َأْو َفاَت،  ا بِالشَّ اْلَبْيُع )ُمْطَلًقا(  َأْشَبَها، َأْو َلْ ُيْشبَِها، َأْو اْنَفَرَد َأَحُدُهَ

َها بَِعْينَِها، )َوَردَّ ِقيَمتَِها يِف اْلَفَواِت( . َلكِْن إْن َلْ َيُفْت َردَّ

ًما، َفإِْن  ْكِم َواَل َيْوَم اْلَفَواِت، َوَهَذا إَذا َكاَن ُمَقوَّ َوُتْعَتَبُ اْلِقيَمُة )َيْوَم اْلَبْيِع( اَل َيْوَم احْلُ
َكاَن ِمْثلِيًّا َردَّ ِمْثَلُه.

اختالفهام )يف قدره(ـ 2

ِن(   ي: َبْل بِتِْسَعٍة، )َأْو َقْدِر الـُْمَثمَّ ٍة، َوَقاَل اْلـُمْشَتِ َوإْن اْخَتَلَفا يِف َقْدِر الثََّمِن َكَعرَشَ
َفاِقِهاَم  ي: َبْل ثوبان بِِه، )َأْو( اْخَتَلَفا يِف )َقْدِر اأْلََجِل( َبْعَد اتِّ َكَثْوٍب بَِكَذا، َوَقاَل: امْلُْشَتِ
اْلَبائُِع: َقاَل  بَِأْن  ْهِن(  )الرَّ يِف  )َأْو(  َأْصلِِه  يِف  َأْو  اْنتَِهائِِه  يِف  اْخَتَلَفا  إَذا  َما  َوَسَيْأِت  َعَلْيِه، 
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وباطنًا  ظاهًرا  أوتراض  بحكم،  وفسخ  حلفا،  القيام  ففي  احلميل،  أو  ْهِن،  الرَّ أو 
كنُكولاَم، وَقُض لْلَحالف، َوَبَدأ اْلبائع وإن فاتت فالقول للمشتي بيمني إن أشبه ...
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ِميِل( بَِأْن َقاَل اْلَبائُِع: بَِحِميٍل، َوَخاَلَفُه  ي، َبْل باَِل َرْهٍن، )َأْو( يِف )احْلَ بَِرْهٍن، َوَقاَل امْلُْشَتِ
ْمِس َمَسائَِل )َحَلَفا َوُفِسَخ( اْلَبْيُع،  ْلَعِة يِف َهِذِه اخْلَ ي، )َفِفي الِقَياِم( أي قيام السِّ امْلُْشَتِ
َوَلْ  بِِه َحاكٌِم  حَيُْكْم  َلْ  َفإِْن  َعَلْيِه،  ِمنُْهاَم  َتَراٍض  َأْو  َيُكوُن )بُِحْكٍم( ِمْن َحاكٍِم،  َواْلَفْسُخ 
)َظاِهًرا(  بِِه  اْلَبْيُع  َوَتمَّ  اآْلَخُر،  َعاُه  ادَّ باَِم  َضا  الرِّ ا  أِلََحِدِهَ َجاَز  بِِه،  َتَراٍض  ِمنُْهاَم  حَيُْصْل 

ِه تعاىل . ِعنَْد النَّاس،ِ )َوَباطِنًا( ِعنَْد اللَّ

بَِجِميِع  فِيَها  ُف  بِاْلَفْسِخ والتَّرَصُّ ْلَعُة  السِّ َلُه  ْت  ُردَّ ملَِْن  جَيُوُز  ُه  َأنَّ َذلَِك:  ويتتب َعىَل 
ِحيُح، َوِقيَل: َظاِهًرا َفَقْط.  َأْنَواِعِه وَهَذا ُهَو امْلَْشُهوُر َوالصَّ

ُه ُيْفَسُخ َظاِهًرا َوَباطِنًا إْن ُحكَِم بِِه َأْو َتَراَضَيا َعَلْيِه )َوُقِضَ لِْلَحالِِف(  اَم( َفإِنَّ )َكنُُكوِلِ
َنَكَل  َفإِْن  بَِيِمينِِه.  َلُه  َفاْلَقْوُل  اأْلَْرَجِح،  َعىَل  لِِف  بِاحْلَ اْلَبائُِع(  )َوَبَدَأ  النَّاكِِل  َعىَل  ِمنُْهاَم 
َفاَتْت(  اْلِقَياِم، )َوإِْن  ِعنَْد  َعَدُمُه  َواَل  َبُه،  ُيَراَعى الشَّ َواَل  بَِدْعَواُه  ي َوَقَض  امْلُْشَتِ َحَلَف 
بَِيِمنٍي( َهَذا  ي  لِْلُمْشَتِ َفْوٌت، )َفاْلَقْوُل  َقْبُضَها  َوِقيَل:  َفَأْعىَل،  وِق،  بَِحَواَلِة السُّ ْلَعُة  السِّ
إْن  اْبتَِداًء  حَيْلُِف  َكاَم  اْلَبائُِع  َوإاِلَّ حلف  بِِه  َلُه  ُقِضَ  َفإِْن َحَلَف  َأْم اَل،  اْلَبائَِع  َأْشَبَه(  )إْن 

َم. َبِه، َفإِْن َنَكاَل َمًعا َفَتَقدَّ اْنَفَرَد بِالشَّ
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ويف انتهاء األَجل ، َفاْلقْوُل مُلنكِر االنِْتهاء بيمينه إْن أْشَبَه، فإن َل ُيْشبها حلَفا. وفسُخ 
اْلُعْرف، وإال تالفا، وفِسخ يف  َوافَق  مَلْن  فاْلَقْوُل  أْصلِه  َويف   ، اْلقيَمَة  الْفوات  َوَردَّ يف 

ق امْلُشتي َبيمني إن َفاتْت،  ..... اْلقيام، وُصدِّ
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اْختاَِلفهام يف انتهاء األجل: ـ 3

َل َشْعَباَن  ِعَي اْلَبائُِع َأوَّ َفاِقِهاَم َعَلْيِه ـ َكَأْن َيدَّ  )َو( إْن اْخَتَلَفا )يِف اْنتَِهاِء اأْلََجِل(ِعنَْد اتِّ
َلُه نِْصُف َرَجٍب َفَلْم  ي َأنَّ َأوَّ ِعي امْلُْشَتِ َلُه َرَجٌب، َوَقْد اْنَقَض ـ َوَيدَّ َأنَّ اأْلََجَل َشْهٌر، َأوَّ
َقْوُلُه  َأْشَبَه(  )إْن  بَِيِمينِِه  َينَْقِض  َلْ  ُه  َوَأنَّ ااِلْنتَِهاِء(  ملُِنْكِِر  )َفاْلَقْوُل  َشْهَراِن  ُه  َأنَّ َأْو  َينَْقِض، 

َعاَدَة النَّاِس يِف اأْلََجِل، َأْشَبَه اآْلَخُر َأْم اَل.

َم  )َوُفِسَخ ( اْلَبْيُع )َوُردَّ يِف اْلَفَواِت اْلِقيَمُة(  )َفإِْن َلْ يشبها( َمًعا )َحَلَفا(َعىَل َما َتَقدَّ
َبِه َفاْلَقْوُل َلُه بَِيِمنٍي. ِعي َبَقاِء اأْلََجِل بِالشَّ ُه إْن اْنَفَرَد ُمدَّ َها، َوُفِهَم ِمنُْه: َأنَّ َوإَِذا َلْ َتُفْت َردَّ

اختالفهام يف أصل األجل:ـ 4

ُلوِل، َوَقاَل  )و( إْن اْخَتَلَفا )يِف َأْصلِه( أي  اأْلََجِل بَِأْن َقاَل اْلَبائُِع: باَِل َأَجٍل َبْل بِاحْلُ
َلِع، َفِمْثُل اللَّْحِم  ي: َبْل أِلََجِل َكَذا، )َفاْلَقْوُل ملَِْن َواَفَق( َقْوُلُه )اْلُعْرَف( يِف َبْيِع السِّ امْلُْشَتِ
ُلوُل، َويِف ِمْثِل اْلَعَقاِر َشْأُنَا التَّْأِجيُل. َوِمْن  َواْلُبُقوِل َواأْلَْبَزاِر َوَكثرٍِي ِمْن الثَِّياِب َشْأُنَا احْلُ
تِْلَك  يِف  ْأُن  الشَّ َكاَن  بَِأْن  اْلُعْرَف  َمًعا  اَم  َقْوُلُ ُيَوافُِق   ) ي، )َوإاِلَّ َوامْلُْشَتِ اْلَبائِِع  َحاُل  َذلَِك 
َق  ْلَعِة )َوُصدِّ اَلَفا، َوُفِسَخ يِف اْلِقَياِم( لِلسِّ ِه ُأْخَرى، )َتَ ْلَعِة َأْن ُتَباَع بَِأَجٍل، َتاَرًة َوبَِغرْيِ السِّ

ي بَِيِمنٍي( َفَيُكوُن اْلَقْوُل َلُه بَِيِمينِِه )إْن َفاَتْت(.  امْلُْشَتِ



 X		 املختار من  الرشح الصغري

من. ا إالَّ لُعْرف وِمنُه ُطوُل الزَّ ويف قْبض الُثمن أو السلعة ، فاألْصُل بقاُؤُهَ
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اختالفهام يف القبض: ـ 	

َأَقَبَضْتك  ي:  امْلُْشَتِ َقاَل  بَِأْن  ْلَعِة  السِّ َتْسلِيِم  َبْعَد  الثََّمِن(  َقْبِض  اْخَتَلَفا )يِف  إْن   )و( 
ْلَعِة( بَِأْن َقاَل اْلَبائُِع: َأَقَبْضتَها َوَأْنَكَر  الثََّمَن، َوَأْنَكَر اْلَبائُِع، )َأْو( ُاْخُتلَِفا يِف َقْبِض )السِّ
بَِيِمينِِه،  ِمنُْهاَم  َعَدَمُه  َعى  ادَّ ملَِْن  َفاْلَقْوُل  ْقَباِض،  اإْلِ َوَعَدُم  ا(  َبَقاُؤُهَ )َفاأْلَْصُل  ي   امْلُْشَتِ
َوَبائِِع  اِر  زَّ َكاجْلَ اْلُعْرُف،  َلُه  َشِهَد  ملَِْن  َفاْلَقْوُل  اأْلَْصِل،  بِِخاَلِف  َيْشَهُد  لُِعْرٍف(  )إالَّ 
َقْبِضِه  َبْعَد  إالَّ  اأْلَْبَزاَر  ُيْعطِي  َواَل  ْحَم  اللَّ َيْقَطُع  اَل  ُه  َأنَّ فِيِهاَم  اْلَعاَدُة  َجَرْت  َفَقْد  اأْلَْبَزاِر 
ُه َأْقَبَضُه  ي بَِأنَّ ُه َلْ َيْقبِْض الثََّمَن َفاْلَقْوُل لِْلُمْشَتِ ْحَم َأنَّ َعى َبْعَد َأْن َأْعَطاُه اللَّ الثََّمِن، َفإَِذا ادَّ
َتلُِف بِاْختاَِلِف النَّاِس، )وِمنْه( أي من اْلُعْرِف الَِّذي ُيْعَمُل  اُه. َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلُعْرَف خَيْ إيَّ
َي اَل َيْصِبُ ملِِْثلِِه يِف  َمِن( َفإَِذا َمَض َزَمٌن َيْقِض اْلُعْرُف بَِأنَّ اْلـُمْشَتِ بُِمْقَتَضاُه: )ُطوُل الزَّ
ْقَباِض،  ْصِمِه يِف اإْلِ ْلَعِة، َأْو َأنَّ اْلَبائَِع اَل َيْصِبُ ملِِْثلِِه يِف َأْخِذ الثََّمِن، َفاْلَقْوُل خِلَ َأْخِذ السِّ
َمِن.  ُه اَل حُيَدُّ بَِعاَمنْيِ َواَل بَِأْكَثَر َبْل ُيَراَعى يِف َذلَِك َأْحَواُل النَّاِس َوَأْحَواُل الزَّ َوالظَّاِهُر َأنَّ

* * *
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أسئلة

ما خيار التوي؟ وما حكمه؟ وما مدته يف العقار؟ وبم ينقطع اخليار؟ وما 1 	س
البيع عىل  السلعة يف  اخليار؟ وعىل من يكون ضامن  له  لو مات من  احلكم 

اخليار؟

ما الذي ُيسقط حق املشتي يف رد املبيع عىل اخليار؟ وملن تكون غلة ما رد 1 2س
بعيب؟

ما املرابحة؟ وما حكمها؟ وما حكم اختالف البائع واملشتي يف قدر الثمن 1 3س
أو جنسه؟

* * *
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األهداف التعليمية لـ )السلم، القرض، الرهن(
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف )السلم، القرض، 

الرهن( أن:

يعرف يف اللغة واالصطالح كال من )السلم،القرض )الرهن(.ـ 	

يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية )السلم، القرض، الرهن(.ـ 2

يوضح أركان السلم ورشوط كل ركن.ـ 3

يوضح أركان القرض ورشوط كل ركن.ـ 4

يوضح أركان الرهن ورشوط كل ركن.ـ 	

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	

يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	
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َلم باب السَّ

امْلال،  رأس  ُحلول  ورَشطه  جنِسه،  بَغري  مة  الذِّ يف  ُمؤجل  مْوُصوف  َبْيع  َلُم  السَّ
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َلِم َوُشُروِطِه َوَما َيَتَعلَُّق ِبِه َباٌب ِف َبَياِن السَّ
َلم: تعريف السَّ

السلم: بيع موصوف مؤجل يف الذمة بغري جنسه.
ٍء )َمْوُصوٍف( ِمْن َطَعاٍم، َأْو َعْرٍض، َأْو َحَيَواٍن، َأْو َغرْيِ  َلُم( : َحِقيَقُتُه )َبْيُع( َشْ )السَّ

َّا ُيوَصُف. َذلَِك ِم

ُ َفَبْيُعُه َلْيَس بَِسَلٍم. َوَخَرَج اْلـُمَعنيَّ

ِل، َوَسَيْأِت َبَياُن اأْلََجِل ٍل( : َخَرَج َغرْيُ امْلَُؤجَّ )ُمَؤجَّ

ِة، َكَبْيِع َما يِف اْلَعْدِل  مَّ ِة امْلُْسَلِم إَلْيِه، َخَرَج َبْيُع َمْوُصوٍف اَل يِف الذِّ ِة( : َأْي ِذمَّ مَّ )يِف الذِّ
ِه َوَكَبْيِع َمْوُصوٍف بَِمَكاٍن َغرْيِ َمْلِِس اْلَعْقِد. َناَمِج، َأْو َغرْيِ َعىَل َما يِف اْلَبْ

ًعا، َوَقْد َيُكوُن َقْرًضا  )بَِغرْيِ ِجنِْسِه( : َخَرَج َما إَذا َدَفَع َشْيًئا يِف ِجنِْسِه َفَلْيَس بَِسَلٍم رَشْ
ُه َتَعاىَل. ُه إْن َشاَء اللَّ َوَسَيْأِت َذلَِك ُكلُّ

َزاَد  َوَلْو  ٍل  ُمَؤجَّ بَِثَمٍن   ٍ ُمَعنيَّ اُء  اْشِتَ ُه  أِلَنَّ اأْلََجِل،  َبْيُع  »َمْوُصوٍف«  بقوله:  َوَخَرَج 
حًيا يِف إْخَراِج اْلكَِراِء امْلَْضُموِن. َبْعَدُه: »َغرْيُ َمنَْفَعٍة« َلَكاَن َصِ

ة عقد السلم: شروط ِصحَّ

ِم ِذْكُرَها: وِط اْلَبْيِع امْلَُتَقدِّ َسْبَعٌة ِزَياَدًة َعىَل رُشُ
ُل: الرشط اأْلَوَّ

ُخــوُل فِيــِه َعــىَل التَّْأِجيِل، َتْعِجيــُل )َرْأِس امْلَــاِل( َعــىَل َتْفِصيــٍل فِيــِه َفــاَل َيِصــحُّ الدُّ
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ط، إِْن َكاَن َعينًا، َوَجاز  ط، وَفَسَد بَتأِخريه َعنَْها وَلْو بال رَشْ وجاز تْأخرُيُه َثالًثا َولْو برَشْ
ينة، ولو انَقضْت َبْعَد  ُة معَّ ينة ُمدَّ ط إِْن كاَن الَ ُيَغاُب عليه َكَحَيوان وبمنَفعة ُمعَّ باَل رَشْ

أَجلِِه  وبخيار يف الثالث، إِن َلْ ُينَْقد ، .....
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ٍط( ِعنَْد اْلَعْقِد،  اِم، )َوَلْو( َكاَن التَّْأِخرُي )برَِشْ )َوَجاَز َتْأِخرُيُه( َبْعَد اْلَعْقِد )َثاَلًثا( ِمْن اأْلَيَّ
َسَواٌء َكاَن َرْأُس امْلَاِل َعْينًا َأْو َعْرًضا َأْو ِمْثلِيًّا  )َوَفَسَد بَِتْأِخرِيِه َعنَْها( َأْي َعْن الثَّاَلَثِة أَّياِم 
ٍط  إْن َكاَن( َرْأُس امْلَاِل )َعْينًا( َفإِْن َكاَن َغرْيَ  َر )باَِل رَشْ ٍط ِعنَْد اْلَعْقِد، َبْل )َوَلْو( َتَأخَّ برَِشْ
ٍط يِف اْلَعْقِد، َوَلْو أِلَْجِل امْلُْسَلِم فِيِه، َلكِْن َقْد جَيُوُز  َعنْيٍ َفاَل ُيْفَسُخ إْن َكاَن التَّْأِخرُي باَِل رَشْ

ٍط َوَقْد ُيْكَرُه. التَّْأِخرُي باَِل رَشْ

ٍط إْن َكاَن اَل ُيَغاُب َعَلْيِه( بَِأْن َكاَن ُيْعَرُف بَِعْينِِه  )َوَجاَز( َتْأِخرُي َرْأِس امْلَاِل )باَِل رَشْ
)َكَحَيَواٍن(  َوَثْوٍب، ُيْعَرُف بِِصَفتِِه َوَلْونِِه.

ًة  )ُمدَّ ٍة،  َدابَّ َوُرُكوِب  َداٍر،  َكُسْكنَى   ) ٍ )ُمَعنيَّ ٍء  َشْ )بَِمنَْفَعِة(  َلِم  السَّ َرْأُس  َجاَز  )َو( 
َلِم )َوَلْو اْنَقَضْت َبْعَد َأَجلِِه( بِنَاًء َعىَل َأنَّ َقْبَض  َع فِيَها َقْبَل َأَجِل السَّ ُمَعيَّنًَة( َكَشْهٍر إْن رَشَ

اأْلََوائِِل َقْبٌض لِْلََواِخِر.
ا، َأْو أِلَْجنَبِيٍّ )يِف الثَّاَلِث( َأْي ـ  اَم، َأْو أِلََحِدِهَ َلُم )بِِخَياٍر يِف( َعْقِدِه َلُ )َوَجاَز( السَّ

َنِة َوُهَو امْلُْعَتَمُد. اِم َفَقْط، َوَلْو َكاَن َرْأُس امْلَاِل َعْبًدا، َأْو َداًرا يِف َظاِهِر امْلَُدوَّ َثاَلَثِة اأْلَيَّ
ِد  دُّ َ ًعا، َوإاِلَّ َفَسَد. لِلتَّ اِم: )إْن َلْ ُينَْقْد( َرْأَس امْلَاِل َوَلْو َتَطوُّ َورشط َجَواِزِه يِف الثَّاَلَثِة َأيَّ

َلِفيَِّة َوالثََّمنِيَِّة. َبنْيَ السَّ
ًعا إْن  َط. َوحَمَلُّ اْلَفَساِد بِالنَّْقِد َتَطوُّ ْ ُط النَّْقِد ُمْفِسٌد َوإِْن َلْ ُينَْقْد َوَلْو َأْسَقَط الرشَّ َورَشْ
ُة، بَِأْن َكاَن اَل ُيْعَرُف بَِعْينِِه. َفإِْن َكاَن َحَيَواًنا ُمَعيَّنًا َأْو َثْوًبا ُيْعَرُف بَِعْينِِه  مَّ َّا َتْقَبُلُه الذِّ َكاَن ِم

َلِفيَِّة َوالثََّمنِيَِّة. ِد َبنْيَ السَّ دُّ َ ًعا لَِعَدِم التَّ َفاَل َيْفُسُد بِنَْقِدِه َتَطوُّ
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َل ، َوإالَّ َفَسد ما ُيَقابُله َفقط، َوأالَّ َيُكونا َطعاْمني، وال َنْقَدْين، َوالَ  َوَردُّ زَائف، وُعجِّ
َتلف امْلْنفَعُة ..... َشْيًئا يف ْأكَثَر ْمنُه، أو أْجوَد كاْلَعْكِس إاِل أْن َتْ
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جواز رد الزائف:

اْلَبَدُل  َل(  ُردَّ )ُعجِّ إَذا  )َو(  ُطوٍل  َبْعَد  َوَلْو  امْلَاِل  َرْأِس  يِف  ُوِجَد  َزائٍِف()	(  )َردُّ  َجاَز 
اٍم إْن َقاَم بَِذلَِك َقْبَل ُحُلوِل َأَجٍل بَِكثرٍِي، َفإِْن َقاَم بِِه َبْعِد  ُوُجوًبا َوُيْغَتَفُر التَّْأِخرُي َثاَلَثَة َأيَّ

، َجاَز التَّْأِخرُي َما َشاَء. ُلول، َأْو َقْبَلُه بِاْلَيْوَمنْيِ احْلُ

ِميَع،  ائَِف )َفَقْط( اَل اجْلَ ُل اْلَبَدَل فِياَم فِيِه التَّْعِجيُل )َفَسَد َما ُيَقابُِله( أي الزَّ ( ُيَعجِّ )َوإاِلَّ
ِه يِف َذلَِك َكاَم ُهَو َظاِهٌر. َفإِْن َساحَمَُه امْلُْسَلُم  َوَهَذا َحْيُث َكاَن َرْأُس امْلَاِل َعْينًا َوَقاَم بَِحقِّ

ائِِف َلْ َيْبُطْل َما َقاَبَلُه. إَلْيِه ِمْن الزَّ

الشرط الثاني:

ا ملَِا فِيِه ِمْن ِرَبا النَِّساِء، َأْو ُهَو َمَع ِرَبا اْلَفْضِل،  ُهَ نْيِ َأْو َغرْيَ ( ِرَبِويَّ )َأْن اَل َيُكوَنا َطَعاَمنْيِ
َذَهٍب،  يِف  َذَهٍب  َأْو  َوَعْكِسِه،  ٍة  فِضَّ يِف  َكَذَهٍب  َنْقَدْيِن(  )َواَل  َوَعْكِسه،ِ  ُبرٍّ  يِف   َكَسْمٍن 

ٍة. ٍة يِف فِضَّ َأْو فِضَّ

)َواَل َشْيًئا يِف َأْكَثَر ِمنُْه( َكَثْوٍب يِف َثْوَبنْيِ ِمْن ِجنٍْس، َأْو يِف َأْجَوَد ِمنُْه ملَِا فِيِه ِمْن َسَلٍف 
َضاَمٍن  ِمْن  فِيِه  ملَِا  ِجنِْسِه  ِمْن  َأْدَنى  َأْو  ِمنُْه،  َأَقلِّ  يِف  ٍء  َشْ َسَلُم  َوُهَو  )َكاْلَعْكس(  بِِزَياَدٍة 

بَِجْعٍل.

َتلَِف امْلَنَْفَعُة( يِف َأْفَراِد  ُثمَّ اْسَتْثنَى ِمْن َقْولِِه: »َواَل َشْيًئا يِف َأْكَثَر« إَلْخ قوَلَه: )إالَّ َأْن َتْ
، َفَيُجوَز يِف اأْلَْكَثِر َواأْلَْجَوِد. نَْسنْيِ نِْس اْلَواِحِد َفَيِصرَي َكاجْلِ اجْلِ

)	( الزائف: املغشوش كأن خيلط الذهب بنحاس مثال.
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َل بأَجل مْعلُوم كنصف شهر. وأن ُيَؤجَّ
ِة وتم املنكرس ثالثني   وجاز بنْحو احْلصاد، واْعتَب الـُْمْعَظُم، واْعُتَب األْشُهر باألِهلَّ
إاِلَّ َإذا رَشطا َقْبُضُه َببلد فَيْكِفي َمَسافُة اْليْومنْي إْن رَشَطا اخْلُروج وخَرَجا وأن يكون يف 

ة ال يف ُمعنِي..... الّذمَّ
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الشرط الثالث:

َل بَِمْجُهوٍل )َكنِْصِف  ْل، َأْو ُأجِّ َل( امْلُْسَلُم فِيِه )بَِأَجٍل َمْعُلوٍم( اَل إْن َلْ ُيَؤجَّ )َأْن ُيَؤجَّ
اُم امْلَْعُلوَمُة ِعنَْد النَّاِس َكامْلَنُْصوَصِة. . َواأْلَيَّ َشْهٍر( َفَأْكَثَر اَل َأَقلَّ

 ، اجِّ احْلَ َوُنُزوِل  َراِس  َكالدِّ َصاِد(  احْلَ )بِنَْحِو  اأْلََجُل  )َوَجاَز(  بَِقْولِِه:  َلُه  َأَشاَر  َكاَم   
ُة َذلَِك اْلِفْعِل  ُلُه َواَل آِخُرُه َأْي: ُقوَّ ( ِمْن َذلَِك )امْلُْعَظُم( اَل َأوَّ َتاِء، )َواْعُتِبَ ْيِف، َوالشِّ َوالصَّ

َعاَدًة َوَلْو َلْ َيَقْع.

َأْثنَاِء  يِف  َوَكاَنا  َأْشُهٍر،  َثاَلَثَة  َيا  َفإَِذا َسمَّ َكاِمَلًة؛  َأْو  َناِقَصًة  ِة(  بِاأْلَِهلَّ اأْلَْشُهُر  )َواْعُتِبَ 
ابِِع، َواَل ُينَْظُر لِنَْقِص  َِّم امْلُنَْكرِسُ َثاَلثنَِي( َيْوًما ِمْن الرَّ ِة، )َوُت َشْهٍر، َفالثَّايِن َوالثَّالِِث بِاأْلَِهلَّ

ِل. اأْلَوَّ

اأْلََجِل  اْلَعْقِد، )َفَيْكِفي( يِف  َبَلِد  َغرْيِ  فِيِه )بَِبَلٍد(  امْلُْسَلَم  َأْي:  َقْبَضُه(  َطا  إَذا رَشَ )إالَّ 
ُروَج( إَلْيَها لَِيْقبَِض فِيَها، )َوَخَرَجا(  َطا( يِف اْلَعْقِد )اخْلُ ( َذَهاًبا )إْن رَشَ )َمَساَفَة اْلَيْوَمنْيِ

بِاْلِفْعِل بَِأْنُفِسِهاَم َأْو َوكِيَلُهاَم.
الشرط الرابع:

(َغائٍِب َأْو َحاِضٍ لَِفَساِد َبْيٍع  ٍ ٍء )ُمَعنيَّ ِة، اَل يِف( َشْ مَّ )َأْن َيُكوَن( املسلم فِيِه )يِف الذِّ
ُر َقْبَضٌة. ٍ َيَتَأخَّ ُمَعنيَّ
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ان واْلبيِض وفسد بمْعيار ْمُهول، مَّ وأْن يْضبط بَعاَدتِِه ِمْن َكْيل أْو وْزن أو َعدٍد كالرُّ
وأْن ُتبني األْوصاف التي ْتتلف هبا األغراض عادًة مْن نوِع وصنْف وجودة ورداَءة 
اب َمْعدن .....  وَبْينُهام وأْن ُيوَجد عنْد ُحلوله غالًبا فال َيصحُّ فِيام ال ُيْمكُن َوصُفُه كُتَ
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الشرط الخامس:

ُيَكاُل،  فِياَم  َكْيٍل(  )ِمْن  اْلُعْرُف  ا  هِبَ َجَرى  الَّتِي  )بَِعاَدتِِه(  فِيِه  امْلُْسَلُم  ُيْضَبَط(  )َأْن 
اِن َواْلَبْيِض(  مَّ ْمِن َواْلَعَسِل )َأْو َعَدٍد( فِياَم ُيَعدُّ )َكالرُّ ، )َأْو َوْزٍن( فِياَم ُيوَزُن َكالسَّ بِّ َكاحْلَ

َجِر َأْو ِمْلِء َهَذا اْلِوَعاِء. َلُم )بِِمْعَياٍر َمُْهوٍل( َكِزَنِة َهَذا احْلَ )َوَفَسَد ( السَّ

الشرط السادس:

فِيِه  امْلُْسَلِم  يِف  اأْلَْغَراُض(  ا  هِبَ َتلُِف  َتْ )الَّتِي  َشافًِيا  َتْبيِينًا  اأْلَْوَصاِف(   َ ُتَبنيَّ )َأْن 
َكُبٍّ  )َوِصنٍْف(  َذلَِك  َوَنْحِو  َوُفوٍل  َوَشِعرٍي،  َكَقْمٍح،  َنْوٍع(  )ِمْن  َلِم  السَّ َبَلِد  يِف  )َعاَدًة( 
، َوُبْخٍت)	(، َوِعَراٍب، َوَضْأٍن َوَمْعٍز، َوَكتَّاٍن، َوُقْطٍن، َوَحِريٍر،  ، َوَحَبيِشٍّ ، َوُروِميٍّ يٍّ َبرِّ

َوُصوٍف، )َوَجْوَدٍة، َوَرَداَءٍة( 

الشرط السابع:

)َأْن ُيوَجَد( امْلُْسَلُم فِيِه )ِعنَْد ُحُلولِِه َغالًِبا( َواَل َيُضُّ اْنِقَطاُعُه َقْبَل ُحُلوِل اأْلََجِل َمَع 
ُوُجوِدِه ِعنَْدُه.

ما ال يصح فيه السلم : 

ُط َبَياُن  ُه ُيْشَتَ اِب َمْعِدٍن( ملَِا َعلِْمت َأنَّ َلُم )فِياَم اَل ُيْمكُِن َوْصُفُه َكُتَ ( السَّ )اَل َيِصحُّ
ا اأْلَْغَراُض، َفاَم اَل ُيْمكُِن َوْصُفُه َمُْهوَلٌة َحِقيَقُتُه. َتلُِف هِبَ أوصافه الَّتِي َتْ

)	( البخت: بالضم اإلبل اخلراسانية ذوات السنامني.
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وال ُجزاِف. وأرض ودار ونادر الوُجود .
ُيْبئُه من  أن  إال  أقلَّ  وأدنى ال  أجود  فقْط وجاز  بصِفتِه  ُقبوُلُه  األجل  قْبل  َوَجاز 

الَّزائِد -، وبغري جنْسِه َوإْن قبل األَجل إْن عجل .....
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ُط  َورَشْ ِة،  مَّ الذِّ يِف  َيُكوَن  َأْن  ُط  ُيْشَتَ ُه  َأنَّ َعلِْمت  ملَِا  )ُجَزاُف(  يِف  َسَلٌم  َيِصحُّ  )َواَل( 
ِة َبْيِع الـُْجَزاِف ُرْؤَيُتُه، َوبُِرْؤَيتِِه َكاَن ُمَعيَّنًا. ِصحَّ

َها،  َا بَِبَياِن حَمَلِّ اٍم؛ أِلَنَّ )َو( اَل َيِصحُّ َسَلٌم )يِف َأْرٍض، َوَداٍر( َوَحاُنوٍت، َوَخاٍن، َومَحَّ
ِة. مَّ َوَوْصِفَها، َصاَرْت ُمَعيَّنًَة اَل يِف الذِّ

)َو( اَل َيِصحُّ يِف )َناِدِر اْلُوُجوِد( لَِعَدِم ُوُجوِدِه يِف اْلَغالِِب ِعنَْد اأْلََجِل، َفَيْلَزُم َعَلْيِه َبْيُع 
َما َلْيَس ِعنَْدُه، َوَما اَل ُقْدَرَة له َعىَل َتْسلِيِمِه.

ما يجوز في السلم:

)َجاَز َقْبَل( ُحُلوِل )اأْلََجِل َقُبوُله( أي اْلـُمْسَلِم فِيِه )بِِصَفتِِه ( التي وقع عليها اْلَعْقُد 
ْل، )وجاز(   اَمَن َوَأِزيُدك، َأْو: َضْع َوَتَعجَّ )َفَقْط( اَل َأْزَيُد، َواَل َأْنَقُص ملَِا فِيِه ِمْن ُحطَّ الضَّ
الذمة دفًعا وقبواًل؛ ألنه حسن قضاء، )وأدنى( صفة كذلك؛  بعدها )أجود( ما يف 

ألنه حسن اقتضاء، وهو من باب املعروف.
َئُه  ، َو )ُيْبِ ( َكْياًل َأْو َوْزًنا َأْو َعَدًدا، َطَعاًما َكاَن َأْو َنْقًدا، )إالَّ َأْن( َيْقَبَل اأْلََقلَّ )اَل َأَقلَّ
َقُبوُل  َفَيُجوُز  َكالثَِّياِب  اْلُعُروض  ا  َوَأمَّ ُمَكاَيَسٌة.  اَل  َمْعُروٌف  ُه  أِلَنَّ َفَيُجوُز؛  ائِِد(  الزَّ ِمْن 

ِديِد َوالنَُّحاِس. اأْلََقلِّ ُمْطَلًقا، َأْبَرَأُه َأْم اَل، َوَكَذا امْلِْثيِلُّ إَذا َلْ َيُكْن َطَعاًما َواَل َنْقًدا َكاحْلَ

مسألة قضاء المسلم فيه بغير جنسه:

َثاَلَثٍة وٍط  برُِشُ اأْلََجِل(  َقْبَل  )َوإِْن  فِيِه  اْلُمْسَلِم  أي:  جنسه(  )بَِغرْيِ  اْلَقَضاُء   َجاَز 

َأَفاَدَها بَِقْولِِه:

ْيِن. ْيِن يِف الدَّ َل( امْلَْدُفوَع ِمْن َغرْيِ ِجنِْسِه، َوإاِلَّ َلِزَم َفْسُخ الدَّ 	- )إْن َعجَّ
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َوكان امْلُسلم فِيِه ْغري طَعام، َوَصحَّ َسَلم امْلال فِيِه.
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2- )َوَكاَن امْلُْسَلُم فِيِه َغرْيَ َطَعاٍم( لَِيْسَلاَم ِمْن َبْيِع الطََّعاِم َقْبَل َقْبِضِه.

نِْس، َكاَم َلْو َأْسَلَمُه  3- )َوَصحَّ َسَلُم( َرْأِس )امْلَاِل فِيِه( َأْي: يِف امْلَْدُفوِع ِمْن َغرْيِ اجْلِ
ُه َيِصحُّ َسَلُم الثَّْوِب يِف اْلَبِعرِي. َثْوًبا يِف بقرة َفَقَض َعنُْها َبِعرًيا، َفإِنَّ

* * *
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بـاب

ّمِة لنفع الـُْمْعطى فقط، َوُهو َمنُدوُب،  ل يف عَوض ُمَاثِل. يف الذِّ القرُض إْعطاء ُمَتَموَّ
وإَناَم ُيقَرُض ما ُيْسَلُم فيِِه 
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 َباٌب ِف َبَياِن اْلَقْرِض َوَأْحَكاِمِه

َلِف. ى يِف اْلُعْرِف بِالسَّ القرض ُهَو امْلَُسمَّ

ٍل يف عوض ماثل يف الذمة لنفع املعطى له فقط. واصطالًحا: إْعَطاُء ُمَتَموَّ

، َأْو َحَيَواٍن، َأْو َعْرٍض )يِف( َنظرِِي )ِعَوٍض  رشح التعريف: )إعطاء متمول( ِمْن ِمْثيِلٍّ
امْلُْعَطى  ِة  ِذمَّ َأْي:  ِة(  مَّ الذِّ اْلِعَوِض )يِف  َذلَِك  َكائٌِن  بِاْلَفْتِح  لِْلُمْعَطى  َوَقْدًرا  ِصَفًة  ُمَاثٍِل( 
امْلُْجَمِع َعىَل  َبا  ا َمًعا، َوإاِلَّ َكاَن ِمْن الرِّ ، َواَل ُهَ بِاْلَكرْسِ امْلُْعطِي  َنْفَع  لِنَْفِعه )َفَقْط( اَل  َلُه 

ِريِمِه. َتْ

َدَقُة. َبُة، َوالصَّ َكُة، َواْلِ ِ َجاَرُة، َوالرشَّ َعاَرُة، َواإْلِ َلُم، َواإْلِ َوَخَرَج اْلَبْيُع، َوالسَّ

حكمه وعلة الحكم:

ُه ِمْن التََّعاُوِن َعىَل اْلِبِّ َوامْلَْعُروِف. )َوُهَو َمنُْدوٌب( ؛ أِلَنَّ

ما يجوز قرضه وما ال يجوز:

َلُم )فِيِه( ِمْن َحَيَواٍن،  ُء الَِّذي )يسلم( أي َيِصحُّ السَّ ْ اَم( جَيُوُز َأْن )ُيْقَرَض( اليشَّ )إِنَّ
َوُتَراِب  اٍم،  َوَأْرٍض، َوَحاُنوٍت، َوَخاٍن، َومَحَّ ُيْسَلُم فِيِه َكَداٍر  َما اَل  ، اَل  َوِمْثيِلٍّ َوَعَرٍض، 

َمْعِدٍن، َوَصائٍِغ، َوَجْوَهٍر َنِفيٍس، َينُْدُر ُوُجوُدُه، َوُجَزاٍف.
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ُيُته كرب اْلقراِض،وعامله واْلقاض وذي اجْلاه إالَّ أْن يتقدم ِمثلها أْو حيُدث  وحُرم هدَّ
ُمــوجب، وبْيُعُه مساحمًة، .....
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حكم الهدية من المقترض:

ُه ُيَؤدِّي إىَل َسَلٍف بِِزَياَدٍة )َكَربِّ اْلِقَراِض  َأْقَرَضُه، أِلَنَّ ِض ملَِْن  امْلُْقَتَ ُة  )َوَحُرَم( َهِديَّ
ًة. ُرُم َعىَل ُكلٍّ ِمنُْهاَم َأْن هُيِْدَي لآِْلَخِر َهِديَّ َوَعاِملِِه( حَيْ

اِه( َأْي ِمْن َحْيُث َجاُهُه بَِحْيُث  ْهَداُء َلُه، )َوِذي اجْلَ ُة )اْلَقاِض( َأْي اإْلِ )َو( َحُرَم َهِديَّ
امْلُْهِدي باَِل  َدْفُعُه َعْن  اِه  اجْلَ َأْمٍر جَيُِب َعىَل ِذي  َأْو إىَل  َمْنُوٍع،  َأْمٍر  َلُه إىَل  ِة  ِديَّ بِاْلَ ُل  ُيَتَوصَّ

َتَعٍب، َواَل َحَرَكٍة.

ِه إىَل َنْحِو َظاِلٍ َأْو َسَفٍر  ُل بَِذلَِك إىَل َأْن َيْذَهَب بِِه يِف َقَضاِء َمَصاحِلِ ا َكْوُنُه ُيَتَوصَّ َوَأمَّ
اَم ِهَي ملََِحبٍَّة َأْو اْكتَِساِب َجاٍه. اَجٍة،َوإِنَّ ِة َلُه اَل حِلَ ِديَّ ملََِكاٍن، َفَيُجوُز َكاْلَ

ملَِْن  َمااًل  َفَبَذَل  ُظْلاًم  ُه  َغرْيُ َأْو  ْلَطاُن  السُّ َحَبَسُه  َرُجٍل  َعْن  َبْعُضُهْم  ُسئَِل  امْلِْعَياِر  َويِف 
اَعٌة  َح بِِه َجَ ِه، َهْل جَيُوُز َأْم اَل؟ َفَأَجاَب: َنَعْم جَيُوُز، َصَّ ُم يِف َخاَلِصِه بَِجاِهِه َأْو َغرْيِ َيَتَكلَّ

اِل اهـ. ِمنُْهْم اْلَقاِض ُحَسنْيٌ َوَنَقَلُه َعْن اْلَقفَّ

)ُموِجٌب(  َذَكَر  ملَِْن  حَيُْدَث(  َأْو  )ِمْثَلَها  ٌة  َهِديَّ ُذكَِر  من  َأْهَدى  ملن  يتقدم(  َأْن  )إالَّ   
ْهَداَء َلُه َعاَدًة، َكَفَرٍح َأْو َمْوِت َأَحٍد ِعنَْدُه َأْو َسَفٍر َوَنْحِو َذلَِك َفَيُجوُز. َيْقَتِض اإْلِ

ِه ـ تعاىل ـ َأْو ـ  ُرُم )َبْيُعُه ُمَساحَمًَة( لَِذلَِك، اَل أِلَْجِل َوْجِه اللَّ ُة حَيْ ِديَّ ُرُم اْلَ )َو( َكاَم َتْ
أِلَْجِل َأْمٍر اْقَتَض َذلَِك.
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وَفسد إِن َجرَّ َنْفًعا كعني كرهت إقامتها إال لضورة كعموم اخلوف، وُملَك باْلعقْد، 
َلْ  إِن  ْعينَُه  أْو  مْثَلُه  الْعنَي. وردَّ  إاِل  ه  بَغرْي حملَّ َكأْخذه  أو عادة  إاِلَّ برْشط  ُه  َردُّ َيْلَزُم  واَل 

 ، ْ يَتَغريَّ
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ا  ُهَ ًة َأْو َغرْيَ ( َأْي َذاٍتـ  َذَهًبا َوفِضَّ )َو َفَسَد( اْلَقْرُض )إْن َجرَّ َنْفًعا( لِْلُمْقِرِض )َكَعنْيٍ
ا بِإَِقاَمتَِها  َ َذاهُتَ لَِها يِف َسَفٍر، َأْو َتَغريَّ ا لِثَِقِل مَحْ ـ )ُكِرَهْت إَقاَمُتَها( ِعنَْدُه أِلَْمٍر ِمْن اأْلُُموِر إمَّ
ا يِف َبَلٍد آَخَر َأْو َجِديًدا َأْو َساملًِا، َحُرَم َوَيُردُّ َعىَل َصاِحبِِه َما َلْ  ُفَها لَِيْأُخَذ َبَدَلَ ِعنَْدُه، َفُيَسلِّ

َيُفْت، َفاْلِقيَمُة َكاَم ُهَو ُمْقَتَض اْلَفَساِد.

َفُه ملَِْن ـ  ْوِف( َعىَل امْلَاِل يِف الطُُّرِق َفَيُجوُز َأْن ُيَسلِّ وَرٍة( َفَيُجوُز )َكُعُموِم اخْلَ )إالَّ لَِضُ
ُه ُيْسَلُم َمَعُه. َعلَِم َأنَّ

تملك القرض: 

َدَقِة  َوالصَّ َبِة  َكاْلِ ُض  اْلـُمْقَتَ يقبضه  ل  وإن  )بالعقد(  القرض  املقتض   يملك 
)َعاَدٍة(  َأْو  َمْعُلوٍم  لَِوْقٍت  اْلَعْقِد  ِعنَْد  ٍط(  برَِشْ )إالَّ  ِه،  لَِربِّ ُه(  )َردُّ َض  امْلُْقَتِ َيْلَزُم(  )َواَل 
اأْلََجِل  ُط  رَشْ فِيَها  امْلُنَْتِفي  ِة  َكاْلَعاِريَّ َكاَن  َعاَدًة،  َواَل  َشْيًئا،  َطا  َيْشَتِ َلْ  َفإِْن  هِباَِم،   َفُيْعَمُل 

َأْو اْلَعاَدِة، َفَيْبَقى لِْلَوْقِت الَِّذي َيْقَتِض النََّظَر اْلَقْرُض بِِمْثلِِه.

َهَب  ( َأْي الذَّ ِه( ملَِا فِيِه ِمْن اْلُكْلَفِة َعَلْيِه )إالَّ اْلَعنْيَ ُه َأْن َيْأُخَذُه )بَِغرْيِ حَمَلِّ َكاَم اَل َيْلَزُم َربُّ
ِفيَفُة. َوَهَذا إَذا َلْ َيُكْن َخْوٌف  َواِهُر اخْلَ ا اجْلَ تَِها، َوَيْلَحُق هِبَ فَّ َة، َفَيْلَزُمُه َأْخُذَها خِلِ َأْو اْلِفضَّ

َواَل َكبرُِي مَحٍْل، َفاَل َيْلَزُم اأْلَْخُذ.

 ) ْ َيَتَغريَّ َلْ  إْن  )َعْينَُه  َردَّ  )َأْو(  َوِصَفًة،  َقْدًرا،  )ِمْثَلُه(  امْلُْقِرِض  َعىَل  ُض  امْلُْقَتِ  )  )َوَردَّ
َ َردُّ ِمْثلِِه. َ َتَعنيَّ وِق، َفإِْن َتَغريَّ ِ السُّ يِف َذاتِِه ِعنَْدُه، َواَل َيُضُّ بَِغرْيِ َتَغريُّ
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وجاز أفَضل بال رْشط واْشَتاط رْهن ومحِيل .....
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ما يجوز في القرض :

ٍط(  َوإاِلَّ  ُه ُحْسُن َقَضاٍء، إَذا َكاَن )باَِل رَشْ َضُه ِصَفًة ؛ أِلَنَّ َّا اْقَتَ )وجاز(  َردُّ )َأْفَضَل( ِم
ُ َردُّ ِمْثلِِه. ِط. َوَيَتَعنيَّ ْ ُمنَِع اأْلَْفَضُل. َواْلَعاَدُة َكالرشَّ

ِق بَِذلَِك. اُط )َرْهِن َومَحِيٍل( َأْي: َضاِمٌن لِلتََّوثُّ )َو( َجاَز يِف اْلَقْرِض اْشِتَ

* * *
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بـاب ف الرهن

ًقا بِه يف دين الزم أو صائر إىل اللزوم، ورْكنُه: عاِقٌد ..... ل أِخَذ َتوثُّ هُن: مَتموَّ الرَّ
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ْهِن َوَأْحَكاِمِه  َباٌب ِف الرَّ

تعريف الرهن:

متمول أخذ توثقا به يف دين الزم أو صائر إىل اللزوم.

رشح التعريف:

َأْو  َحَيَواًنا،  َأْو  َعْرًضا،  َأْو  َعْينًا،  َكاَنْت  اأْلَْمَواِل  ِمْن  َأْي  ٌل(  )ُمَتَموَّ ٌء  َشْ ْهُن(  )الرَّ
ا، َكَمنَْفَعٍة قوله: )أخذ( أي: حصل التعاقد عىل أن يؤخذ من مالكه. ُهَ َعَقاًرا، َأْو َغرْيَ

يِف  ًطا  رَشْ َلْيَس  بِاْلِفْعِل  َقْبَضُه  أِلَنَّ  بِاْلِفْعِل،  اأْلَْخُذ  امْلَُراُد  َوَلْيَس  ِمنُْه  ُيْؤَخُذ  َوامْلَُراُد: 
َفِة، ُثمَّ َيْطُلُب امْلُْرهَتُِن َأْخَذُه إْذ  تِِه، َواَل ُلُزوِمِه، َبْل َينَْعِقُد َوَيْلَزُم بِالصِّ اْنِعَقاِدِه َواَل يِف ِصحَّ
ُل، )يِف َدْيٍن اَلِزٍم( ِمْن َبْيٍع َأْو َقْرٍض َأْو ِقيَمِة ُمْتَلٍف،  ًقا بِِه( َأْي امْلَُتَموَّ اَل َيتِمُّ إالَّ بِِه، )َتَوثُّ
َعاِء َضَياٍع،  ُزوِم( َكَأْخِذ َرْهٍن ِمْن َصانٍِع َأْو ُمْسَتِعرٍي َخْوًفا ِمْن ادِّ )َأْو( َدْيٍن )َصائٍِر إىَل اللُّ
ِء امْلَْبُذوِل، ُيْطَلُق َأْيًضا  ْ ْهُن َعىَل اليشَّ ُه َكاَم ُيْطَلُق الرَّ ْهُن يِف اْلِقيَمِة، َواْعَلْم َأنَّ َفَيُكوُن الرَّ
ُق يِف  التََّوثُّ بِِه  امْلِْلَك، ُقِصَد  َينُْقُل  بَِقْولِِه: َعْقٌد اَلِزٌم اَل  َبْعُضُهْم  َفُه  َوَعَلْيِه َعرَّ اْلَعْقِد،  َعىَل 

ُقوِق اهـ َوُهَو الَِّذي ُتْعَتَبُ فِيِه اأْلَْرَكاُن. احْلُ

أركانه:

أركان الرهن َأْرَبَعٌة:

	- )َعاِقٌد( ِمْن َراِهٍن َوُمْرهَتٍِن.
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ومْرهوٌن، ومرهوٌن بِه وصيَِغُه كاْلبيع ومثيل وَلْو عْينًا إِْن ُطبع عَليِه أْو َكاَن ْتَت أِمني 
ودْيٍن وَلْو عىل امْلرهَتِن وامْلُْسَتعار للرْهن، ورجع صاُحُبه بقيمته أْو بَثمنِِه إِْن بيع .....
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2- )َمْرُهوٌن( َوُهَو امْلَاُل امْلَْبُذوُل.

ْيُن امْلَْذُكوُر. 3- )َمْرُهوٌن بِِه(  َأْي فِيِه، َوُهَو الدَّ

َضا، َوَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم. اَل ُبدَّ  ُه َيْكِفي َما َيُدلُّ َعىَل الرِّ 4- )ِصيَغٌة َكاْلَبْيِع( َظاِهُرُه َأنَّ
يِح. ِ ْفِظ الرصَّ فِيَها ِمْن اللَّ

* ما يجوز في الرهن : 

( ِمْن َمكِيٍل، َأْو َمْوُزوٍن، َأْو َمْعُدوٍد، )َوَلْو َعْينًا( َمْسُكوَكًة، َوحَمَلُّ  جيوز َرْهُن )ِمْثيِلٍّ
َتْسِمَيتِِه  َمَع  َلَف  بِِه السَّ َيْقِصَد  لَِئالَّ  ِريَعِة  لِلذَّ ا  حُمَْكاًم - َسدًّ َطْبًعا  َعَلْيِه(  ُطبَِع  َواِز )إْن  اجْلَ
َت َيِد امْلُْرهَتِِن، )َأْو( َلْ ُيْطَبْع َعَلْيِه  ْيِن اَل جَيُوُز - َوَهَذا إْن ُوِضَع َتْ َلُف َمَع الدَّ َرْهنًا، َوالسَّ

َمِة. ِة امْلَُتَقدِّ َت َأِمنٍي( ؛اِلْنتَِفاِء اْلِعلَّ َو )َكاَن َتْ

َيَتَسلََّف  َلُه؛َكَأْن  امْلُْرهَتِِن(  )َعىَل  َكاَن  )َوَلْو(  إْنَساٍن  َعىَل  )َدْيٍن(  َرْهُن  جيوز   )َو( 
ْيِن. َعُل امْلُْسلُِم فِيِه َرْهنًا يِف َذلَِك الدَّ َي امْلُْسلُِم ِسْلَعًة ِمْن امْلُْسَلِم إَلْيِه َوجَيْ َأْو َيْشَتِ

َهنَُه يِف َدْيٍن َعَلْيِه. ْهِن( َأْي: أِلََجلِِه، َأْو لرَِيْ ِء )امْلُْسَتَعاِر لِلرَّ ْ  )َو( جيوز َرْهُن اليشَّ

ْيِن  ْهُن يِف الدَّ ْهُن لَِصاِحبِِه امْلُِعرِي. َو إْن َلْ ُيَوفِّ َوبِيَع الرَّ َفإِْن َوىفَّ امْلُْسَتِعرُي َدْينَُه َرَجَع الرَّ
َويرِجع  َرَهنَُه،  َيْوَم  َوِقيَل  اْسَتَعاَرُه،  َيْوَم  )بِِقيَمتِِه(  امْلُْسَتِعرِي  َعىَل  امْلُِعرُي  َصاِحُبُه(  )َرَجَع 

ْيِن. )بَِثَمنِِه( الَِّذي بِيَع بِِه )إْن بِيَع( يِف الدَّ
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وَضِمَن َإْن رَهنَُه يف َغري ما أذَن لُه فيِه، َفلربِه أْخُذُه إْن وجدُه َقائاًِم، وإال فقيمتُه وَلْو كان 
مَّا الَ ُيغاب ُ عَلْيِه، أْو هَلك ببِّينَة َوِمْن ويل حْمُجور ملْصلحة ، وَلزم باْلقْول والَ يتمُّ إاِل 

ها امْلرهتن لُه بإِْذنِِه ،  ..... باْلَقْبض، واْلَغلُة لِلراِهن، وتوالَّ
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ضمان المستعير : 

َقاَمْت َعىَل  ُيَغاُب،َعَلْيِه  َّا اَل  ِم َوَلْو َكاَن  اَمُن  بِِه الضَّ َق  َتَعلَّ َأْي  الـُْمْسَتِعرُي:  )َوَضِمَن( 
َهنَُه يِف َدْيِن َعنْيٍ  َضَياِعه باَِل َتْفِريٍط َبيِّنٌَة )إْن َرَهنَُه يِف َغرْيِ َما ُأِذَن َلُه فِيِه( َكَأْن اْسَتَعاَرُه لرَِيْ
امْلُْرهَتِِن  َعنْد  َذاتِِه  ْ يِف  َيَتَغريَّ َلْ  َقائاًِم(  َأْخُذُه إْن َوَجَدُه  ِه  َأْو َطَعاٍم، )َفلَِربِّ َفَرَهنَُه يِف َعْرٍض، 
َّا اَل ُيَغاُب َعَلْيِه َأْو َهَلَك  ( جَيِْدُه َقائاًِم )َفِقيَمُتُه( َتْلَزُم امْلُْسَتِعرَي ُمْطَلًقا، )َوَلْو َكاَن ِم )َوإاِلَّ

بَِبيِّنٍَة( 
امْلَْحُجوِر ـ  َماِل  ِمْن  ا  ِهَ َغرْيِ َأْو  َوِصٍّ  َأْو  َكَأٍب  حَمُْجوٍر(   َويِلٍّ  )ِمْن  َرْهٌن  َجاَز  )َو( 

يِف َدْيٍن َعىَل امْلَْحُجوِر تَدايِنَُه اْلَويِلُّ َلُه )ملَِْصَلَحٍة( ِمْن َطَعاِمِه، َوكِْسَوتِِه، َوَنْحِو َذلَِك ِمْن 
ِة. وِريَّ ُ اأْلُُموِر الضَّ

لزوم الرهن : 

اِهِن، َوُيْقَض  يَغِة، َفلِْلُمْرهَتِِن ُمَطاَلَبُة الرَّ ْهُن بَِمْعنَى اْلَعْقِد )بِاْلَقْوِل( َأْي: الصِّ يلزم الرَّ
بِِه  خَيَْتصُّ  َوَبْعَدُه  اْلُغَرَماِء،  ُأْسَوَة  َيُكوُن  َفَقْبَلُه  بِاْلَقْبِض(   )إالَّ  ْهُن  الرَّ  ) َيتِمُّ )َواَل  بِِه  َلُه 

ِهْم َكُمَؤِن التَّْجِهيِز. امْلُْرهَتُِن َعنُْهْم َوَعْن َغرْيِ

 غلة الرهن:
اِهِن  َة )امْلُْرهَتُِن( لِلرَّ اِهِن( اَل لِْلُمْرهَتِِن. َوَتَوىّل اْلَغلَّ ِه )لِلرَّ ْهِن ِمْن كَِراٍء، َوَغرْيِ ُة الرَّ َغلَّ
َقْطًعا  ْذنِِه  إِلِ َواْحتِيَج  َفَيْبُطُل.  َقْبِضَها  بَِتَولِّيِه  ْهِن  الرَّ يِف  اِهِن  الرَّ َيُد  وَل  جَتُ لَِئالَّ  ؛  )بِإِْذنِِه( 
بَِخْمَسٍة  ًة  َعرَشَ ُيَساِوي  َما  َأْكَرى  ُه  َأنَّ اِهُن  الرَّ َعَلْيِه  ِعَي  َيدَّ لَِئالَّ  امْلُْسَتْقَبِل،  يِف  لِْلُمنَاَزَعِة 

َوَنْحَو َذلَِك.
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أْن  إاِل  َفاسد،  يبيعه عنْد األجل وبجْعله يف  أْو الَ  يْقبَضُه  َكأْن الَ  ُمنَاف  وبطل برَشط 
وبامنع  اجلديُد،  به  واخَتصَّ  َقديم.  دْين  مع  جديد  َقْرض  ويف  ِعوِضه،  َففي  يُفوت 

اِهن أْو فلِِسه َقْبل حوزه َولْو جدَّ فِيِه، ..... َكمْوِت الرَّ
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بطالن الرهن:

اْلَعْقُد، ـ  َيْقَتِضيه  ملَِا  ُمنَاٍف(  )رشٌط  فيه  اشتط  إذا  اْلَعْقِد  بَِمْعنَى  ْهُن  الرَّ  يبطل 
َأْن  َط  رَشَ )َكأَن(  َلُه  ُمْفِسٌد  َيْقَتِضيه  ملَِا  ُمنَاٍف  ٌط  رَشْ فِيِه  َط  رُشِ َعْقٍد  ُكلَّ  َأنَّ  اْلَقاِعَدُة   إْذ 

َط )َأْن اَل َيبِيَعُه ِعنَْد اأْلََجِل(. )اَل َيْقُبَضُه( ِمْن َراِهنِِه )َأْو( رَشَ

، ـ  ْهَن )يِف( َبْيٍع، َأْو َقْرٍض )َفاِسٍد( َظنَّ ُلُزوَمُه، َأْو َلْ َيُظنَّ )َو( َبَطَل )بَِجْعلِه( أي الرَّ
ٍت َفَيِصحُّ َجْعُل َذلَِك  َ َفْسُخ اْلَفاِسِد )إالَّ َأْن َيُفوَت( اْلَفاِسُد بُِمَفوِّ ُه، َوَتَعنيَّ َفَيْأُخُذُه َربُّ
ْهِن )يِف ِعَوِضِه( ِمْن ِقيَمٍة، َأْو ِمْثٍل، َأْو َثَمٍن، َكُمْخَتَلٍف فِيِه َيُفوُت بِالثََّمِن. َوِقيَل: بَِردِّ  الرَّ

ْهِن لَِفَساِدِه ُمْطَلًقا َوَلْو َمَع اْلَفَواِت، َوَيُكوُن ُأْسَوَة اْلُغَرَماِء لُِوُقوِعِه َفاِسًدا. الرَّ

َضُه ِمْن إْنَساٍن َلُه َعَلْيِه َدْيٌن َقْبَلُه َوَجَعَل ـ  )َو( َبَطَل بَِجْعلِِه )يِف َقْرٍض َجِديٍد( اْقَتَ
ُه َسَلٌف َجرَّ  ْهَن فِيِه )َمَع َدْيٍن َقِديٍم( ِمْن َقْرٍض َأْو َبْيٍع؛ َأْي َجَعَلُه فِيِهاَم َمًعا، أِلَنَّ َذلَِك الرَّ

ِه َوَيْبَقَياِن باَِل َرْهن. دُّ لَِربِّ ْهِن، َفرُيَ َنْفًعا َوُهَو َتْوثَِقٌة يِف اْلَقِديِم بِالرَّ

ُدوَن ـ  ِديُد(  )اجْلَ ْيُن  الدَّ ْهِن  بِالرَّ  ) )اْخَتصَّ َلُه  ِه  َردِّ َقْبَل  اِهِن  لِلرَّ َمانٌِع  َحَصَل  إَذا  َو 
َوَصحَّ  بِاْلَقِديِم،  َوحُيَاِصُص  َفَقْط،  ِديِد  اجْلَ يِف  بِِه  َأَحقَّ  امْلُْرهَتُِن  َفَيُكوُن  َأْي:   اْلَقِديِم 

ُة امْلَُقابَِلُة لِْلَفَساِد. حَّ ِة: ااِلْختَِصاُص، اَل الصِّ حَّ ِديِد، َفُمَراُدُه بِالصِّ يِف اجْلَ

اِهِن، َأْو َفَلِسِه( َأْو ُجنُونِِه، َأْو َمَرِضِه ـ  ْهُن بُِحُصوِل )َمانٍِع َكَمْوِت الرَّ )و( َبَطَل الرَّ
َبْل )َوَلْو َجدَّ فِيِه( َفَحَصَل  امْلُْرهَتُِن يِف َطَلبِِه،  َط  َفرَّ بَِمْوتِِه )َقْبَل َحْوِزِه( َهَذا إَذا  امْلُتَِّصُل 

امْلَانُِع َقْبَل َحْوِزِه.



 X	3 املختار من  الرشح الصغري

َفَلُه  بْيٍع وسلَّمُه، وبإعارِة ُمطَلقة ، وإَّال  يفعْل أْو يف  َلْ  وبإذنه يف سْكني أْو إجارِة ِولْو 
أْخذُه َكأْن عاد لراهنِه اْختيارا، إِّال أْن يفوت  واْلقْوُل لطالب حْوزه عنْد أِمنٍي ويف َتْعيينِه 

اكُم، ..... َنَظر احْلَ
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اِهِن )يِف ُسْكنَى( لَِداٍر َمْرُهوَنٍة.ـ  )َو( َبَطَل )بإْذنِه( أي امْلُْرهَتِِن لِلرَّ
اِهُن َما َذَكَر ِمْن سكنى. )َأْو( يِف )إَجاَرٍة( لَِذاٍت َمْرُهوَنٍة، َواْلُبْطاَلُن )َوَلْو َلْ َيْفَعْل( الرَّ

ْيُن ـ  اِهِن، َفَيْبُطُل َوَيْبَقى الدَّ َمُه( لِلرَّ ْهِن، )َوَسلَّ )َأْو(  َأِذَن امْلُْرهَتُِن لَِراِهنِِه )يِف( َبْيٍع لِلرَّ

اِجِح،  اِهُن َبَطَل َأْيًضا َعىَل الرَّ ْمُه َلُه َوَباَعُه الرَّ ُيَسلِّ باَِل َرْهٍن، َفإِْن َأِذَن َلُه يِف َبْيِعِه َوَلْ 
اَم َأِذَن َلُه يِف َبْيِعِه لَِيِجيَئُه بَِثَمنِِه َفاْلَقْوُل َلُه بَِيِمنٍي، َوَيُكوُن الثََّمُن َرْهنًا  ُه إنَّ ِعَي َأنَّ إالَّ َأْن َيدَّ

ُك بِِه. اِهُن َفلِْلُمْرهَتِِن التََّمسُّ ِل َوإِْن َلْ َيبِْعُه الرَّ اِهُن َبَدَلُه بَِرْهٍن َكاأْلَوَّ لِْلََجِل، َأْو َيْأِتَ الرَّ

ِر ـ  دَّ َقْبَل اأْلََجِل، َوَلْ جَيْ ْط فِيَها الرَّ )َو( َبَطَل )بِإَِعاَرٍة( لَِراِهنِِه )ُمْطَلَقًة( َأْي: َلْ َيْشَتِ
ُمَقيََّدًة  َوَقَعْت  َبْل  ُتْطَلْق   ) )َوإاِلَّ َقْبَلُه،  َينُْقُض  َعَمٍل  َأْو  بَِزَمٍن،  ُتَقيَّْد  َوَلْ  بَِذلَِك،  اْلُعْرُف 
ْهُن )لَِراِهنِِه  اِهِن َوُيْقَض َلُه بِِه ؛ )َكَأْن َعاَد( الرَّ َّا ُذكَِر فلِْلُمْرهَتِِن )َأْخُذُه( ِمْن الرَّ بَِقْيٍد ِم
إْن  َجاَرِة  اإْلِ ِة  َقْبَل ُمدَّ َوَلْو  َأْخُذُه  َفَلُه  بِإَِجاَرٍة،  َوَلْو  َوَنْحِوِه،  بِإِيَداٍع  امْلُْرهَتِِن  ِمْن  اْختَِياًرا( 

ُه َجِهَل َأنَّ إَجاَرًة َتْطُلُبُه َوَأْشَبَه َوَحَلَف)إالَّ َأْن َيُفوَت( ِعنَْد َراِهنِِه . َعى َأنَّ ادَّ
حكم تنازعهما في طلب الحوز له:

اِهَن َقْد َيْكَرُه َوْضَعُه  )اْلَقْوُل( ِعنَْد َتنَاُزِعِهاَم ملَِْن َطَلَب ِمنُْهاَم )َحْوَزُه ِعنَْد َأِمنٍي( أِلَنَّ الرَّ
اَمِن إَذا َتلَِف َأْو َغرْيَ َذلَِك.  ِعنَْد اْلـُمْرهَتِِن َوالـُْمْرهَتُِن َقْد َيْكَرُه َوْضَعُه ِعنَْدُه َخْوَف الضَّ

الحكم إن اختلفا في تعيين األمين : 

اكُِم( يِف اأْلَْصَلِح  َنَظَر احْلَ َتْعيِينِِه،  َفَقا َعىَل َوْضِعِه ِعنَْد َأِمنٍي، َواْخَتَلَفا )يِف  َلْو اتَّ )َو( 
ُمُه. ِمنُْهاَم َفُيَقدِّ
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َقْبل  واْرهَتان  َضَمنَها  ولْلُمْرهَتن  اْلقيمَة،  أو  ْيَن  الدَّ َضِمَن  اِهن  للرَّ إِْذن  بال  سلَّمُه  وإِْن 
ين، وعيل ما يْلَزُم بعمل، ..... الدَّ
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حكم تسليم األمين للرهن : 

َضِمَن(  اِهِن،  )لِلرَّ َفَأْسَلَمُه  اآْلَخِر،  ِمْن  إْذٍن(  )باَِل  ا  أِلََحِدِهَ اأْلَِمنُي  َمُه(  َسلَّ )َوإِْن 
ْهِن: َأهْيام أقل. ْيَن َأْو اْلِقيَمَة( َأْي: ِقيَمَة الرَّ لِْلُمْرهَتِِن )الدَّ

َق ـ  َتَعلَّ اِهِن، َأْي  َمُه )لِْلُمْرهَتِِن( َوَتلَِف ِعنَْدُه )َضِمنَها( أي  اْلِقيَمَة لِلرَّ )َو( إْن َسلَّ
ْيِن  الدَّ َعىَل  َزاَدْت  َوإِْن  اأْلَِمنُي،  َوَبِرَئ  ْيُن  الدَّ َسَقَط  ْيِن  الدَّ َقْدَر  َكاَنْت  َفإِْن  َضاَمُنَا،  ا  هِبَ
ا َعىَل امْلُْرهَتِِن، إالَّ َأْن َتُقوَم َبيِّنٌَة بَِضَياِعِه باَِل َتْفِريٍط، َقاَل  اِهِن َوَرَجَع هِبَ َياَدَة لِلرَّ َضِمَن الزِّ
َوامْلُْرهَتَِن  اأْلَِمنَي  أِلَنَّ  َعَلْيِه،  ُيَغاُب  اَل  َوَما  َعَلْيِه،  ُيَغاُب  َما  َبنْيَ  ُهنَا  َفْرَق  اَل  َسِن:  احْلَ َأُبو 

َياِن. ُمَتَعدِّ
حكم االرتهان قبل الدين:

اآْلَن ـ  َرْهٍن  َدْفِع  َعىَل  ُيَعاِقَدُه  َكَأْن  َبْيٍع  َأْو  َقْرٍض  ِمْن  ْيِن(  الدَّ َقْبَل  اٌن  )اْرهِتَ جيوز 
َفإَِذا  ْيِن،  الدَّ َذلَِك  يِف  ْهُن  الرَّ َوَيُكوُن  ِسْلَعًة  ِمنُْه  َي  َيْشَتِ َأْو  َكَذ،ا  َغٍد  يِف  ِمنُْه  َض  لَِيْقَتِ
َتاُج لَِقْبٍض آَخَر، َوإِْن  ْهُن َواَل حَيْ ْيُن يِف امْلُْسَتْقَبِل، َلِزَم الرَّ ْهَن اآْلَن َوَحَصَل الدَّ َقَبَض الرَّ

ْيِن. َلْ َيْقبِْضُه َلِزَمُه َدْفُعُه َبْعَد الدَّ

َيْعَمُلُه  َر ِمْن اأْلُْجَرِة بَِسَبِب َعَمٍل  امْلَُؤجِّ َيْلَزُم(  اُن َوَتْسلِيُمُه )َعىَل َما  )َو( َجاَز ااِلْرهِتَ
َر َعىَل ِخَياَطٍة، َأْو نَِجاَرِة َباٍب، َأْو َنْسِج َثْوٍب،  تِِه َمَثاًل، َكَأْن ُيَؤجِّ اأْلَِجرُي َلُه بِنَْفِسِه، َأْو َدابَّ
ُر  ٍة َمَثاًل، َعىَل َأْن َيْدَفَع لِْلَِجرِي َرْهنًا يِف َنظرِِي َما َيْلَزُم امْلَُؤجِّ َأْو ِحَراَسٍة، َأْو ِخْدَمٍة، بَِعرَشَ

ِمْن اأْلُْجَرِة.

َط اأْلَِجرُي  َوَكَذا جَيُوُز لِْلَِجرِي إَذا َدَفَع امْلُْسَتْأِجُر َلُه اأْلُْجَرَة َقْبَل اْلَعَمِل َوَخاَف َأْن ُيَفرِّ
ْهُن َرْهنًا فِياَم َدَفَعُه َلُه. فِيِه َأْن َيْدَفَع َرْهنًا لِْلُمْسَتْأِجِر َعىَل َتْقِديِر َلْو َلْ َيْعَمْل َكاَن الرَّ
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ْين ُمْطَلًقا، والَ ُيْقَبُل منُْه بْعد  وجاَز رْشُط منَْفعة ُعينْت ببْيع َفَقط وعيَل أْن ُتْسب مَن الدَّ
ُه َحاز قْبَلُه، وَلْو َشهَد َلُه األمنُي، إِّال بَبيِّنٍة ، ..... امْلانع أنَّ
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حكم انتفاع المرتهن بالرهن : 

: َطنْيِ ْهِن َكُسْكنَى، َأْو ُرُكوٍب، َأْو ِخْدَمٍة برَِشْ ُط َمنَْفَعٍة( يِف الرَّ )َوَجاَز( ملُِْرهَتٍِن )رَشْ

َجاَرِة.ـ 	 َهاَلِة يِف اإْلِ إن )ُعيِّنَْت ( بَِزَمٍن، َأْو َعَمٍل لِْلُخُروِج ِمْن اجْلَ

َبْيٌع، ـ 2 اْلَبْيِع  يِف  ُه  أِلَنَّ جَيُوُز  َفاَل  َقْرٍض،  يِف  اَل  َفَقْط(  )َبْيٍع  َدْيِن  يِف  الرهن  وكان 
َوإَِجاَرٌة َوُهَو َجائٌِز، َويِف اْلَقْرِض َسَلٌف َجرَّ َنْفًعا َوُهَو اَل جَيُوُز.

يِف  َا  َأنَّ َفُعلَِم  اَل،  َأْم  ُعيِّنَْت  ُمْطَلًقا،  َواْلَبْيِع  اْلَقْرِض  يِف  بِامْلَنَْفَعِة  ُع  التََّطوُّ َيْمَتنُِع  َوَكَذا 
يِف  اْلَبْيِع  َويِف  اَل.  َأْم  ُعيِّنَْت  ُع  َوالتََّطوُّ ُط،  ْ الرشَّ َوِهَي:  اأْلَْرَبِع  َوِر  الصُّ يِف  َتَْتنُِع  اْلَقْرِض 

ٍط يِف اْلَعْقِد َوُعيِّنَْت. ابَِعِة: َوِهَي َما إَذا َوَقَعْت برَِشْ وُز يِف الرَّ الثَّاَلِث َوجَتُ

جواز شرط المنفعة في الرهن:

ْيِن ُمْطَلًقا( َأْي: ـ  َسَب ِمْن الدَّ ُط امْلَنَْفَعِة امْلَُعيَّنَِة بَِزَمٍن َأْو َعَمٍل )َعىَل َأْن ُتْ َجاَز رَشْ
ُة  َجاَرِة َوَلْيَس فِيِه َهِديَّ ُه ِمْن اْلَبْيِع َواإْلِ يِف َبْيٍع َأْو َقْرٍض، َوَكَذا إَذا َوَقَعْت َبْعَد اْلَعْقِد؛ أِلَنَّ

ا َبْعَد اْلَعْقِد. َنَعْم يِف اْلَقْرِض فِيِه َسَلٌف َوإَِجاَرٌة. ِع هِبَ ِمْدَياٍن، بِِخاَلِف التََّطوُّ

َحْوِزِه  َمَع  َفَلٍس  َأْو  َكَمْوٍت  اِهِن؛  لِلرَّ امْلَانِِع  ُحُصوِل  َبْعَد  امْلُْرهَتِِن  ِمْن  ُيْقَبُل(  )َواَل 
اَم ُحْزته َبْعَدُه  ْهَن )َقْبَله( أي قبل امْلَانِِع َوَناَزَعُه اْلُغَرَماُء، َوَقاُلوا: إنَّ ُه َحاَز( الرَّ ْهِن: )َأنَّ لِلرَّ
َا َشَهاَدٌة َعىَل فِْعِل َنْفِسِه )إالَّ بَِبيِّنٍَة(  ائُِز َلُه؛ أِلَنَّ َفاَل ُتِفيُدُه َدْعَواُه )َوَلْو َشِهَد َلُه اأْلَِمنُي( احْلَ

َتْشَهُد َلُه.



X الصف الثاين الثانوى		

ْين فأْكَثر َوُهو َعنْيٌ أْو  ط ُمْرهَتنَُه أْو َبْعدُه إِْن َباَعُه بِمْثل الدَّ وَمَض َبْيُعُه َقبل َقبِضه إِْن َفرَّ
ِة  مَّ دُّ وإِْن أَجاَز َتَعجَل مْطَلقا ورجع ُمْرهَتنُُه بنََفَقتِِه يف الذِّ عْرٌض مْن َقْرض، وإاِلَّ فَلُه الرَّ

ُه َرْهٌن هَبا،  ..... ح بأنَّ وَلْو َلْ يأَذْن َلُه،  وَلْيس رْهنًا فِيها إاِلَّ أْن ُيرصَّ
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حكم بيع المرهون:

َبْيُعُه( َوإِْن َكاَن اَل جَيُوُز َقْبَل َأْن َيْقبَِضُه امْلُْرهَتُِن ِمنُْه ـ  ْهَن )َمَض  اِهُن الرَّ َلْو َباَع الرَّ
َط ُمْرهَتِنُُه( يِف َطَلبِِه َحتَّى َباَعُه َراِهنُُه َوَيْبَقى َدْينُُه باَِل َرْهٍن لَِتْفِريطِِه. )إْن َفرَّ

َفَأْكَثَر(  ْيِن  الدَّ )بِِمْثِل  امْلُْرهَتُِن  َقَبَضُه  َأْن  بعد  أي  )َبْعَده(  َباَعُه  إْن  َأْيًضا  َبْيُعُه  َوَمَض 
ْيَن  َل الدَّ ْيُن )َعَرٌض ِمْن َقْرٍض(َعجَّ ( ُمْطَلًقا ِمْن َبْيٍع َأْو َقْرٍض )َأْو( الدَّ ْيُن )َعنْيٌ )َو( الدَّ
َباَعُه  َأْو  الثَّاَلِث  َوِر  الصُّ يِف  ِمنُْه  بَِأَقلَّ  َبْل  ْيِن  الدَّ بِِمْثِل  َيبِْعُه   ) )َوإاِلَّ الثَّاَلِث،  َوِر  الصُّ يِف 
اأْلَْرَبِع،  َوِر  الصُّ يِف  ْهِن  الرَّ لَِبْيِع   ) دُّ )الرَّ فلِْلُمْرهَتِِن  َبْيٍع  ِمْن  َعْرٌض  ْيُن  َوالدَّ َفَأْكَثَر  بِِمْثلِِه 
ابَِعِة َقُبوُل اْلَعْرِض َقْبَل َأَجلِِه  ْل َلُه يِف الثَّاَلَثِة اأْلَُوِل َبِقيََّة َدْينِِه. َواَل َيْلَزُمُه يِف الرَّ إْن َلْ ُيَكمِّ
َفإِنَّ  َقْرٍض  ِمْن  اْلَعْرِض  بِِخاَلِف  ِهاَم،  َحقِّ ِمْن  فِيِه  اأْلََجَل  أِلَنَّ  ؛  اْلَوَفاُء   فِيِه  باَِم  َبْيَع  َوَلْو 
ِمْن  َدْينُُه  َل(  ْهِن )َتَعجَّ َبْيَع الرَّ امْلُْرهَتُِن  َأَجاَز(  َفَقْط، )َوإِْن  ِض  امْلُْقَتِ اأْلََجَل فِيِه ِمْن َحقِّ 

، َوإاِلَّ َأْتَبَعُه بِاْلَباِقي. َوِر اأْلَْرَبِع، َفإِْن َوىفَّ َثَمنِِه )ُمْطَلًقا( يِف الصُّ

 حكم النفقة على الرهن:

اِهِن )َوَلْو  ِة الرَّ ْهِن )يِف( ِذمَّ اِهِن )بِنََفَقتِِه( الَّتِي َأْنَفَقَها َعىَل الرَّ )ورجع( املرهتن َعىَل الرَّ
ْنَفاِق. َلْ َيْأَذْن َلُه( الراهن يِف اإْلِ

ْهَن )َرْهٌن( بِالنََّفَقِة  اِهُن بَِأنَّ الرَّ َح( الرَّ ْهُن )َرْهنًا( يِف النََّفَقِة )إالَّ َأْن ُيرَصِّ )َوَلْيَس( الرَّ
اِهُن لِْلُمْرهَتِِن: َأْنِفْق َعَلْيِه، َوُهَو َرْهٌن يِف النََّفَقِة َعَلْيِه َأْو باَِم َأْنَفْقت،  َأْي فِيَها، بَِأْن َقاَل الرَّ
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 ، اْلَعْقد  اشَتَط يف  وَلْو  اإلْنَفاِق  الراَِّهن عىل  جُيَبُ  ، وال  فِيِه  نَفَقتَك  أن  يُقوَل: عىل  أْو 
وَضِمن مرهتٌن إْن كان بيِده، وهو مَّا يَغاب عْليه، ول َتُقْم عىل هالكه بينٌَة، َوَلو اشتط 

ٍع بِه، أْو ُعلِم اْحَتاق حمله إال ببَقاء بْعضِه  اْلباَءة يف َغرْي ُمَتطوَّ
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ُم فِيِه َعىَل  ُه َيُكوُن َرْهنًا فِيَها َوُيَقدَّ ْهِن َفإِنَّ )َأْو َيُقوَل( : َأْنِفْق َعَلْيِه )َعىَل َأنَّ َنَفَقَتك( يِف الرَّ
ْهِن، َأْو: َأْنِفْق  اْلُغَرَماِء بِنََفَقتِِه َعَلْيِه، َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم إَذا َقاَل: َأْنِفْق َعىَل َأنَّ َنَفَقَتك يِف الرَّ
ْهُن بِالنََّفَقِة. ُثمَّ َقاَل: َفإِْن َغاَب  ْهُن باَِم َأْنَفْقت َرْهٌن َأْيًضا، َفَذلَِك َسَواٌء، َوَيُكوُن الرَّ َوالرَّ

الَِّة اهـ. ْهِن َكاَن َأَحقَّ بِِه ِمْن اْلُغَرَماِء َكالضَّ َماُم: َأْنِفْق َوَنَفَقُتك يِف الرَّ َوَقاَل اإْلِ
ْهَن ـ  َط( الرَّ ْرِع ُمْطَلًقا، )َوَلْو اْشَتَ َجِر، َوالزَّ ْنَفاِق(َعىَل الشَّ اِهُن َعىَل اإْلِ َبُ الرَّ )َواَل جُيْ

ْبِ إَذا  َلْت َعىَل َعَدِم اجْلَ ًعا َبْعَدُه، َوُتُؤوِّ ْيِن، َفَأْوىَل إَذا َكاَن َتَطوُّ )يِف( ُصْلِب )اْلَعْقِد( لِلدَّ
َعىَل  ا  هِبَ َبَدَأ  َأْنَفَق  إْن  َلكِنَُّه  ُل،  اأْلَوَّ َوامْلُْعَتَمُد   . ُجِبَ اْلَعْقِد  يِف  َط  اْشَتَ إَذا  ا  َوَأمَّ بِِه.  َع  َتَطوَّ

َم. ْيِن َعىَل َما َتَقدَّ الدَّ
ضمان الرهن:

ُيْمكُِن  َأْي:  َعَلْيِه(  ُيَغاُب  َّا  ِم َوُهَو  ْهُن )بَِيِدِه  الرَّ إْن َكاَن(  ْهَن )ُمْرهَتٌِن  الرَّ )وضمن( 
َّا اَل  اَلِح، َواْلُكُتِب، اَل إْن َكاَن بَِيِد َأِمنٍي، َأْو َكاَن ِم يِلِّ َوالثَِّياِب َوالسِّ إْخَفاُؤُه َعاَدًة، َكاحْلُ

َعى َضَياَعُه، َأْو َتَلَفُه )َوَلْ َتُقْم َعىَل َهاَلكِِه َبيِّنٌَة( اَل إْن َقاَمْت. َيَواُن َوادَّ ُيَغاُب َعَلْيِه،كاحْلَ
وُشُروُط َضَماِنِه َثاَلَثٌة: 

َكْوُنُه بَِيِدِه .ـ 	
َّا ُيَغاُب َعَلْيِه.ـ 2 َوَكاَن ِم
َط ـ 3 اْشَتَ )َوَلْو  امْلُْرهَتُِن  َفَيْضَمنَُه  َتْفِريٍط؛  بَِغرْيِ  بَِضَياِعِه  َبيِّنٌَة  َهاَلكِِه  َعىَل  َتُقْم  َوَلْ 

ُط يِف  ٍع بِِه( َوُهَو اْلـُمْشَتَ ُطَها )يِف( َغرْيِ َرْهٍن )ُمَتَطوَّ اَمِن؛ َواَل َينَْفُعُه رَشْ اَءَة( ِمْن الضَّ اْلَبَ
َلِة  َق ِمْن ُجْ ُه ُسِ َعى َأنَّ ِه، َوادَّ َقَة حَمَلِّ اَقُه، َأْو َسِ َعى اْحِتَ ِه( َوادَّ اَق حَمَلِّ اْلَعْقِد )َأْو َعلَِم اْحِتَ

ْق، امْلََتاِع َفَيْضَمُن، َواَل َينَْفُعُه َذلَِك )إالَّ بَِبَقاِء َبْعِضِه( َلْ حُيَرِّ
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وإالَّ َفال ضاَمَن ولو اْشَتَط ُثُبوُتُه، إاِلَّ أْن ُتَكُذبُه اْلبيَّنَُة، وحَلف ُمْطلًقا لَقد َضاع أْو تلَف 
ْين أو  ُه َلْ ُيْقبْل، واسْتمرَّ الضامُن إِْن قبض الدَّ بال َتفريط وَل َيْعَلْم مْوضعُه، وإِن اُدعي ردَّ

ُوهب، إالَّ أن حُيْضُه أْو يْدُعَوه ألْخِذِه فقال: دْعُه ِعنْدَك، .....
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َّا اَل ُيَغاُب َعَلْيِه، َأْو َقاَمْت َعىَل َضَياِعِه َبيِّنٌَة، َأْو َكاَن  ( بَِأْن َكاَن بَِيِد َأِمنٍي، َأْو َكاَن ِم )َوإاِلَّ
ِه، َوَبِقَي اْلَبْعُض باَِل  اَق حَمَلِّ اَمِن،َأْو َعلَِم اْحِتَ َط َعَدَم الضَّ ًعا بِِه َبْعَد اْلَعْقِد، َواْشَتَ ُمَتَطوِّ
َمٍة َوَقْد َزاَلْت  ْرِق )َفاَل َضاَمَن( َعىَل امْلُْرهَتِِن؛ أِلَنَّ َضاَمَنُه َضاَمُن هُتْ َحْرٍق َمَع ُظُهوِر َأَثِر احْلَ
 ، اِمَلُة لِْلَعْدلِ َواْمَرَأَتنْيِ َبُه اْلَبيِّنَُة( الشَّ اَمَن )إالَّ َأْن ُتَكذِّ َط( ُثُبوَت الضَّ َفاَل َضاَمَن، )َوَلْو اْشَتَ
َنْعَلْم بَِذلَِك، َأْو  َفِر: َلْ  ِة املرهونة َفَقاَل ِجرَياُنُه َأْو ُرْفَقُتُه يِف السَّ ابَّ َعى َمْوَت الدَّ َكاَم َلْو ادَّ

َقاَل َضاَع َيْوَم َكَذا، َفَقاَلْت اْلَبيِّنَُة: َرَأْينَاُه ِعنَْدُه َبْعَد َذلَِك اْلَيْوِم.

تحليف المرتهن : 

ُه )َلَقْد َضاَع  لِيُفُه إنَّ اِهِن َتْ )َوَحَلَف( امْلُْرهَتُِن )ُمْطَلًقا( يِف َضاَمنِِه، َوَعَدِم َضاَمنِِه َأْي لِلرَّ
ْط،  ُيَفرِّ َلْ  َأْو  َط  َفرَّ ُه  َأنَّ اِلْحتاَِمِل  ؛  َمْوِضَعُه(  َيْعَلْم  )َلْ  ُه  َأنَّ )َو(  ِمنُْه،  َتْفِريٍط(  باَِل  َتلَِف  َأْو 
ُه )َلْ ُيْقَبْل( ِمنُْه  َوَيْضَمُن، )َواْسَتَمرَّ  ِه َوَأْنَكَر َربُّ ُه ( لَِربِّ َعى َردَّ َوَلكِنَُّه َيْعَلُم َمْوِضَعُه )َوإِْن ادَّ
َوَفاِء  َبْعَد  َيُكوُن  َواَل  ِه،  لَِربِّ ُيْسلَِمُه  َحتَّى  َلُه  ُوِهَب(  َأْو  ْيَن  الدَّ َقَبَض  َعَلْيِه )إْن  اَمُن(  الضَّ
ُه(  ِق بِِه  )إالَّ َأْن حُيِْضَ ُه َلْ َيْقبِْض َعىَل َوْجِه اأْلََماَنِة َبْل َعىَل َوْجِه التََّوثُّ ْيِن َكاْلَوِديَعِة، أِلَنَّ الدَّ
َعى َضَياَعُه َفاَل  ُه لِْلُمْرهَتِِن: )َدْعُه ِعنَْدك( ُثمَّ ادَّ ِه، )َأْو َيْدُعوُه أِلَْخِذِه َفَقاَل( َربُّ امْلُْرهَتُِن لَِربِّ
حَمَْض  أِلَْخِذِه  َطَلبِِه  َأْو  ِه  لَِربِّ إْحَضاِرِه  َوَبْعَد  ْيِن  الدَّ ِمْن  اَءِة  اْلَبَ َبْعَد  َصاَر  ُه  أِلَنَّ َيْضَمُن؛ 
ا إْحَضاُرُه  َأَماَنٍة. َواَل ُبدَّ يِف الثَّانَِيِة ِمْن َقْولِِه: َدْعُه ِعنَْدك َأْو َما يِف َمْعنَاُه َوإاِلَّ َضِمَن. َوَأمَّ

َتاُج لَِذلَِك. َفاَل حَيْ



 X		 املختار من  الرشح الصغري

اِهْن أو  د الرَّ ْهِن فِيام بِقي، إالَّ أْن يَتعدَّ ْين أو أْسقط فجميع الرَّ ولْو َقض بعَض الدَّ
َفَقاَل الراَِّهن » عْن دين  هنْيَّة، َولْو اْخَتَلفا يف مْقبوض  املْرهَتُن، واْلقْوُل ملُدعي َنْفي الرَّ

ع كأْن نكال. ْهن «حَلفا وُوزِّ الرَّ
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الحكم فيما لو قضى الراهن بعض دينه:

ْيِن َأْو َأْسَقَط( َبْعَضُه هِبَِبٍة، َأْو َصَدَقٍة، َأْو لَِطاَلٍق، ـ  اِهُن )َبْعَض الدَّ )َلْو َقَض( الرَّ
ٍء ِمنُْه )إالَّ َأْن  اِهِن َأْخُذ َشْ ْيِن، َوَلْيَس لِلرَّ ْهِن فِياَم َبِقَي( ِمْن الدَّ َقْبَل اْلبِنَاِء )َفَجِميُع الرَّ
اِهِن إْن َكاَن َينَْقِسُم، )َأْو( اِهُن( َوَيْقِض َبْعُضُهْم َما َعَلْيِه، َفَلُه َأْخُذ َمنَابِِه ِمْن الرَّ د الرَّ  َيَتَعدَّ

ِد، َكثَِياٍب، َأْو الـُْمتَِّحِد الـُْمنَْقِسِم  ْهِن امْلَُتَعدِّ ُد )امْلُْرهَتُِن( َفُكلُّ َمْن َأَخَذ َدْينَُه َردَّ ِمْن الرَّ َيَتَعدَّ
ُه َأَخَذ  ا َحقَّ َنِة: َمْن َرَهَن َداًرا ِمْن َرُجَلنْيِ َصْفَقًة َفَقَض َأَحُدُهَ َما ِعنَْدُه ِمنُْه. َقاَل يِف الـُْمَدوَّ

اِر. َتُه ِمْن الدَّ ِحصَّ

حكم تنازع المرتهنين في أمور تتعلق بالرهن:

َفَقْد ـ  ْهنِيََّة  الرَّ َعى  ادَّ َوَمْن  بِاأْلَْصِل،  كِِه  لَِتَمسُّ ِمنُْهاَم  ْهنِيَِّة(  الرَّ َنْفِي  ِعي  ملُِدَّ )والقول 
َأْثَبَت َوْصًفا َزائًِدا َفَعَلْيِه اْلَبَياُن.

ْهِن( َوَقاَل الـُْمْرهَتُِن: ـ  اِهُن( : ُهَو )َعْن َدْيِن الرَّ )َوَلْو اْخَتَلَفا يِف َمْقُبوٍض، َفَقاَل الرَّ
َع(  ه؛ ـ )حلفا( ُكلٌّ ِمنُْهاَم َعىَل ِصْدق َدْعَواُه، َوَنْفِي َدْعَوى َصاِحبِِه، )َوُوزِّ ُهَو َعْن َغرْيِ
َوُقِضَ  ا،  بَِقْدِرِهَ َعَلْيِهاَم  ُع  ُيَوزِّ ُه  َفإِنَّ َنَكاَل(  )َكَأْن  ِة  َكامْلَُحاصَّ َمًعا  ْينَنْيِ  الدَّ َعىَل  امْلَْقُبوُض 

اِهُن. لِْلَحالِِف َعىَل النَّاكِِل، َوَيْبَدُأ الرَّ



X الصف الثاين الثانوى		

أسئلة

ما السلم؟ وما حكمه؟ وما رشوطه إجااًل؟ وما الذي ال يصح فيه السلم؟1 	س

القرض؟ وما حكمه؟ وما حكم الدية من املقتض للمقرض؟ ومتى 1 2س ما 
يفسد القرض؟

الرهن؟ ومتى يلزم؟ ومتى يبطل 1 3س الرهن؟ وما أركانه؟ وملن تكون غلة  ما 
الرهن؟ وما حكم االرهتان قبل الدين؟ وما حكم اشتاط املنفعة يف الرهن؟

ما حكم بيع املرهون؟ وعىل من تكون النفقة عىل املرهون؟ وعىل من يكون 1 4س
ضامنه؟

* * *
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األهداف التعليمية لـ )الصلح،احلوالة، الضمان، الشركة(
الصلح  )أحكام  يف  املضمنة  الفقهية  املوضوعات  دراسة  بعد  الطالب  من  يتوقع 

وأقسامه، واحلوالة، الضامن، الرشكة( أن:

يستنبط حكم الصلح واحلوالة والضامن والرشكة من النصوص الرشعية.ـ 	

يوضح أركان الصلح ورشوط كل ركن.ـ 2

يوضح أركان احلوالة ورشوط كل ركن.ـ 3

يوضح أركان الضامن ورشوط كل ركن.ـ 4

يوضح أركان الرشكة ورشوط كل ركن.ـ 	

حيدد مبطالت الصلح واحلوالة والضامن والرشكة.ـ 	

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	

يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	
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بـاب، الصلح

الصلُح جائٌز عن إقراٍر وإنكاٍر وسكوٍت، إن ل ُيَؤدِّ إىل حراٍم،....   
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ْلِح  َباٌب ِف َأْحَكاِم الصُّ
تعريفه:

ْلُح اْنتَِقاٌل َعْن َحقٍّ َأْو َدْعَوى بِِعَوٍض لَِرْفِع نَِزاٍع َأْو َخْوِف ُوُقوِعِه. الصُّ
أقسامه:

ُهَو َعىَل َثاَلَثِة َأْقَساٍم: َبْيٌع، َوإَِجاَرٌة، َوِهَبٌة.

َعى  أِلَنَّ امْلَصالَِح بِِه إْن َكاَن َذاًتا َفَبْيٌع، َوإِْن َكاَن َمنَْفَعًة َفإَِجاَرٌة، َوإِْن َكاَن بَِبْعِض امْلُدَّ
بِِه َفِهَبًة.

ُكوِت. ْلِح عىل إْقَراٍر وَعىَل اإلنكار َوَعىَل السُّ ِري يِف الصُّ َوَهِذِه اأْلَْقَساُم الثَّاَلَثُة جَتْ
حكمه:

)َجائٌِز َعْن إْقَراٍر َوإِْنَكاٍر َوُسُكوٍت؛ إْن َلْ ُيَؤدِّ إىَل َحَراٍم( َفإِْن َأدَّى إىل َحَراٍم َحُرَم. 
دليله : 

ْلُح َجائٌِز َبنْيَ الـُْمْسلِِمنَي إالَّ ُصْلًحا  نَُه َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »الصُّ ِمِذيُّ َوَحسَّ ْ ما رواه التِّ
َم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحَراًما«. َحرَّ

أنواع المصالح به:

إن َكاَن امْلَُصاَلُح بِِه َذاًتا َفَبْيٌع.ـ 	
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وهو عىل غري املدعى به بيع، إن ل يكن منفعًة ، وإال فإجارة.
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ْلُح بَِمْعنَى امْلََصالِِح  َعى بِِه )إْن َلْ َيُكْن( الصُّ َعى بِِه- َبْيٌع( لِْلُمدَّ ْلُح )َعىَل َغرْيِ امْلُدَّ فالصُّ
وُط اْلَبْيِع َواْنتَِفاُء َمَوانِِعِه، ِمْن َكْونِِه َطاِهًرا، َمْعُلوًما، ُمنَْتِفًعا  ُط فِيِه رُشُ بِِه )َمنَْفَعًة( َفُيْشَتَ
َعى  ادَّ َلْو  َكاَم  َم؛  َتَقدَّ َّا  ِم َذلَِك  َغرْي  إىَل  ُمَعاَوَضٍة  َطَعاَم  َلْيَس  َتْسلِيِمِه،  َعىَل  َمْقُدوًرا  بِِه، 
َأْنَكَر َأْو َسَكَت  َأْو  َعى َعَلْيِه  َفَأَقرَّ امْلُدَّ  َعَلْيِه بَِعْرٍض، َأْو َحَيَواٍن، َأْو بَِدَنانرَِي، َأْو َدَراِهَم، 

َم. ُط يِف امْلَْأُخوِذ َما َتَقدَّ َعى بِِه َنْقًدا، َفُيْشَتَ ٍء ُمَالٍِف لِْلُمدَّ ُثمَّ َصاَلَح بيَِشْ

ِر، أَو َبْيُع الطََّعاِم َقْبَل َقْبِضِه، َوَأْن  ِف امْلَُؤخَّ ْ ْيِن، َأْو الرصَّ ْيِن يِف الدَّ َوَأالَّ َيْلَزَم َفْسُخ الدَّ
ِط َأالَّ َيْلَبَسُه، َأْو اَل َيْرَكَبُه، َأْو اَل َيْسُكَن فِيِه وَنْحَو َذلَِك. ِط الـُْمنَاِقِض؛ َكرَشْ ْ َيْسَلَم ِمْن الرشَّ

إن َكاَن امْلََصالُِح بِِه َمنَْفَعًة فإجارة.ـ 2

َعى بِِه ُمَعيَّنًا ـ كإردب  وُطَها، َفإِْن َكاَن امْلُدَّ ُط فِيَها رُشُ )َفإَِجاَرٌة( لِْلَمَصالِِح بِِه، وُيْشَتَ
َفْسِخ  لَِعَدِم  َمْضُموَنٍة،  َأْو  ُمَعيَّنٍَة،  بَِمنَافَِع  الثَّاَلَثِة  اأْلَْحَواِل  يِف  َعنُْه  ْلُح  الصُّ َجاَز  ـ  قمح 
ِة َكِدينَاٍر َأْو َثْوٍب موصوف َلْ  مَّ ٍ َبْل َمْضُموًنا يِف الذِّ ْيِن، َوإِْن َكاَن َغرْيَ ُمَعنيَّ ْيِن يِف الدَّ الدَّ

ْيِن. ْيِن يِف الدَّ ْلُح َعنُْه بَِمنَافَِع ُمَعيَّنٍَة َواَل َمْضُموَنٍة ملَِا فِيِه ِمْن َفْسِخ الدَّ ْز الصُّ جَيُ
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وعىل بعضه، هبة وإبراء.فيجوز عن دين بام يباع به، وعن ذهب بورق وعكسه، 
َل  وعن عرض أو طعام غري املعاوضة بعني، أو عرض أو طعام مالف  إن حال وُعجِّ

نقدا،.....
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ِمْن ـ 3 وِك )َوإِْبَراٌء(  امْلَْتُ لِْلَبْعِض  ِهَبٌة  بِِه  َعى  امْلُدَّ َبْعِضه( أي بعض  ْلُح )َعىَل  الصُّ
ِعي ِمْن َذلَِك. امْلُدَّ

بِِه؛  َبْيُعُه  َيِصحُّ  باَِم  َأْي:  ْيُن  الدَّ َذلَِك  بِِه(  )ُيَباُع  ٍء  بيَِشْ َدْيٍن(  )َعْن  ْلُح  الصُّ )َفَيُجوُز( 
ا،  ُه بَِدَنانرَِي، َأْو َدَراِهَم، َأْو ُهَ َكَدْعَواُه َعْرًضا، َأْو َحَيَواًنا، َأْو َطَعاًما ِمْن َقْرٍض، َفَصاحَلَ
اًل َواَل بَِمنَافَِع، َكُسْكنَى َداٍر،  َنْقًدا اَل ُمَؤجَّ َأْو َطَعاٍم ُمَالٍِف لِْلَمَصالِِح َعنُْه  َأْو بَِعْرٍض، 
ْيُن  ْيِن َفَقْوُلُه: »َعْن َدْيٍن«: َأْي ُمْطَلًقا؛ َعْينًا َكاَن الدَّ ْيِن يِف الدَّ ٍة لَِفْسِخ الدَّ َأْو ُرُكوِب َدابَّ
ى  ُه اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن ُمَالًِفا لِْلَمَصالِِح َعنُْه َحتَّى ُيَسمَّ ُه، َوامْلَُصاَلُح بِِه َكَذلَِك، إالَّ َأنَّ َأْو َغرْيُ

ُصْلًحا.

َل(  )َوُعجِّ َعنُْه  اْلُمَصالَح  حال(  إْن  َوَعْكِسِه  بَِوِرٍق  َذَهٍب  )َعْن  ْلُح  الصُّ جَيوَز  )َو( 
ُر. ُف امْلَُؤخَّ ْ اْلُمَصالُح بِِه، َوإاِلَّ َلِزَم الرصَّ

، َأْو َأْنَكَر، )َأْو( َعْن  َعاُه َعىَل َصاِحبِِه َفَأَقرَّ ٍ ادَّ ْلُح )َعْن َعْرٍض( ُمَعنيَّ )َو( جَيوَز الصُّ
ُه َأْطَلَق اْلَعْرَض  اًل؛ َوَكأَنَّ ٍ َأْو َعْن ِمْثيِلٍّ َوَلْو ُمَؤجَّ )َطَعاٍم َغرْيِ الـُْمَعاَوَضِة( َكَذلَِك: َأْي ُمَعنيَّ
َّا ُيوَزُن َأْو ُيَكاُل بَِعنْيٍ  ا ِم ِديِد َوَنْحِوِهَ َعىَل َما َيْشَمل امْلِْثلِيَّاِت َغرْيِ الطََّعاِم، َكاْلُقْطِن َواحْلَ
اًل )َأْو َطَعاٍم ُمَالٍِف(  ا )َأْو َعْرٍض( ُمَالٌِف ملَِا ُصولَِح َعنُْه. َوَلْو ُمَؤجَّ ٌة َأْو ُهَ َذَهٌب َأْو فِضَّ
ا امْلُاَمثُِل َفُهَو ُذو َوَفاٍء  لِلطََّعاِم الَِّذي ُصولَِح َعنُْه؛ َكَأْن ُيَصالَِح َعْن إْرَدبِّ َقْمٍح بُِفوٍل، َوَأمَّ

ْيِن َحااًل. لِلدَّ
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عرشة  عن  نقدا  بثامنية  ال  يمني،  من  االفتداء  وعىل  مائتيهام،  عن  ودرهم  دينار  كامئة 
مؤجلة وعكسه.

وأزيدك،  الضامن  وحط  وتعجل،  لِْضع  وعكسه،  مؤجلة  دنانري  عن  بدراهم  وال 
والرصف املؤخر، وال عىل تأخري ما .....
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ْلُح )باِِمَئِة ِدينَاٍر َوِدْرَهٍم( َمَثاًل )َعْن ِماَئَتْيِهاَم( َأْي: َعْن ِماَئِة ِدينَاٍر َوِماَئِة ـ  وجَيُوُز الصُّ
بِِه  امْلَُصالُِح  َل  َعجَّ َوَسَواٌء  ا،  ِدْرَهً َوتِْسِعنَي  تِْسَعًة  ِه  َحقِّ ِمْن  َتَرَك  ِعَي  امْلُدَّ أِلَنَّ   ِدْرَهٍم، 
َل، إْذ اَل جَيُوُز  َل اَل إْن َأجَّ َل إْن َكاَن َعْن إْقَراٍر. َفإِْن َكاَن َعْن إْنَكاٍر َجاَز إْن َعجَّ َأْو َأجَّ

ْكِم َكاَم َيْأِت. َعىَل َظاِهِر احْلُ

َعى َعَلْيِه اْلـُمنْكِِر،  َهْت َعىَل الـُْمدَّ ٍء )َعىَل ااِلْفتَِداِء ِمْن َيِمنٍي( َتَوجَّ ْلُح بيَِشْ )و( جَيُوُز الصُّ
َوَلْو َعلَِم َبَراَءَة َنْفِسِه.

ما ال يجوز في الصلح:

ٍل. َلٍة( ملَِا فِيِه ِمْن: َضعٍّ َوَتَعجُّ ٍة ُمَؤجَّ ْلُح )بَِثاَمنَِيٍة َنْقًدا َعْن َعرَشَ )اَل( جَيُوُز الصُّ

اَمِن َوَأِزيُدك. - )َو( اَل )َعْكُسُه( ملَِا فِيِه ِمْن: َحطِّ الضَّ

َلٍة َو( اَل )َعْكِسِه( ملا يف ذلك من )الرصف املؤخر(، ـ  )َواَل بَِدَراِهَم َعْن َدَنانرَِي ُمَؤجَّ
الضامن  )وحط  األوىل  يف  وتعجل(  )لضع  بقوله:  املسائل  هذه  يف  املنع  علة  وذكر 

وأزيدك( يف عكسها )والرصف املؤخر( يف األخريتني.

ٍة ـ  ِعَي َعَلْيِه بَِعرَشَ َعى َعَلْيِه؛ َكَأْن َيدَّ ْلُح )َعىَل َتْأِخرِي َما( َأْنَكَره امْلُدَّ )َواَل( جَيُوُز الصُّ

ا، َأْو بَِبْعِضَها إىَل َشْهٍر َمَثاًل؛  َرُه هِبَ ُه َعىَل َأْن ُيَؤخِّ َعى َعَلْيِه ُثمَّ َصاحَلَ َحالٍَّة، َفَأْنَكَرَها امْلُدَّ
ْلُف التَّْأِخرُي، َوامْلَنَْفَعُة. ْكِم ملَِا فِيِه ِمْن َسْلٍف بَِمنَْفَعٍة؛ َفالسَّ ُه اَل جَيُوُز َعىَل َظاِهِر احْلُ َفإِنَّ
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بينة  له  شهدت  أو  بعده  أقر  فلو  للظال  حيل  وال  بمجهول،  وال  األرجح،  عىل   أنكر 
ل يعلمها أو بعدت جدا وأشهد أنه يقوم هبا ولو ل يعلن، أو وجد وثيقة بعده، .....
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َأْو ُسُقوِط  َها  َردِّ َتْقِديِر  امْلُنْكِِر َعىَل  َعَلْيِه  َعى  امْلُدَّ ِمْن  ِعي  امْلُدَّ امْلُنَْقلَِبِة َعىَل  اْلَيِمنِي  ُسُقوُط 
قِّ ِمْن َأْصلِِه إْن َحلَِف. احْلَ

اْلَقاِسِم  اْبِن  َقْوُل  َوُيَقابُِلُه  اأْلَْرَجِح(  بَِقْولِِه: )َعىَل  َأَشاَر  َوإَِلْيِه  َماِم  اإْلِ َقْوُل  ُهَو  َوَهَذا 
َواِز. َوَأْصَبَغ بِاجْلَ

)وال( جيوز الصلح )بمجهول( جنًسا، أو قدًرا، أو صفة، ألنه بيع وإجارة أو إبراء 
فال بد من تعني ما صالح به .

بِالنِّْسَبِة  ُهَو  اَم  إنَّ َجائٌِز«  ْلُح  »الصُّ َوَقْوُلنَا:  اْلَواِقِع.  يِف  )لِلظَّاِلِ(  ْلُح  الصُّ  ) حَيِلُّ )َواَل 
اِل َفامْلُنْكُِر إْن َكاَن َصاِدًقا يِف إْنَكاِرِه، َفاَم ُأِخَذ ِمنُْه َحَراٌم، َوإاِلَّ َفَحاَلٌل. لَِظاِهِر احْلَ

جواز نقض الصلح:

َكامْلَْغُلوِب  ُه  أِلَنَّ َنْقُضُه،  َفلِْلَمْظُلوِم  ْلِح  الصُّ بعد  أي  )َبْعَده(  ِمنُْهاَم  الظَّاِلُ   ) َأَقرَّ )َلْو 
ًة  ْلِح ـ َوإِْن َكاَنْت َحاِضَ َعَلْيِه )َأْو َشِهَدْت( لِْلَمْظُلوِم ِمنُْهاَم )َبيِّنٌَة َلْ َيْعَلْمَها( َحاَل الصُّ
ا، َوإاِلَّ َفاَل َوَأْوىَل إْن َأَقرَّ َأْو َشِهَد َعَلْيِه بِِعْلِمِه  ُه َلْ َيْعَلْم هِبَ بِاْلَبَلِد ـ َفَلُه َنْقُضُه، إْن َحلَِف َأنَّ
اٍم  ِة َأيَّ ا ـ َكَعرَشَ ا( اَل إْن َكاَنْت َقِريَبًة َأْو َبِعيَدًة اَل ِجدًّ ا،)َأْو( َيْعَلُمَها َوَلكِْن )َبُعَدْت ِجدًّ هِبَ
ا  ا( َفَلُه اْلِقَياُم هِبَ ْت َبيِّنَُتُه اْلَبِعيَدُة )َيُقوُم هِبَ ُه( إَذا َحَضَ ْلِح )َأنَّ يِف اأْلَْمِن، )َوَأْشَهَد(ِعنَْد الصُّ
اكِِم َبْل )َوَلْو َلْ ُيْعلِْن(، )َأْو( َصاَلَح َو )َوَجَد َوثِيَقًة  ْت، إَذا َأْعَلَن َذلَِك ِعنَْد احْلَ إَذا َحَضَ

َعى َعَلْيِه. ْيَن الَِّذي َأْنَكَرُه امْلُدَّ َر الدَّ ْلِح فِيَها َقدَّ َبْعده( أي بعد الصُّ
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ببينتة ول يشهد،  أو يقر سا فقط فَأشهد عىل ذلك ثم صالح، فله نقضه ال إن علم 
أو قال: عندي وثيقة، فقيل له: ائت هبا، فادعى ضياعها وصالح..... 
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النَّاِس  َبنْيَ  َوُينْكُِر  َفَقْط(  ا  )ِسًّ َعَلْيِه  الَِّذي  قِّ  بِاحْلَ  ) )ُيِقرُّ َعَلْيِه  َعى  امْلُدَّ َكاَن   )َأْو( 
ته ُيِقرُّ َبْعَدُه  ُه إَذا َصاحَلْ ا َوُينْكُِر َعاَلنَِيًة، َفَلَعلَّ ُه ُيِقرُّ ِسًّ يِف الظَّاِهِر )َفَأْشَهَد( َبيِّنًَة )َعىَل( َأنَّ
ْلِح )ُثمَّ َصاَلَح( َفَأَقرَّ َعاَلنَِيًة  يِف اْلَعاَلنَِيِة َفاْشَهُدوا يِل َعىَل َأينِّ اَل َأْرىَض َأْن ُأِقرَّ بَِذلَِك الصُّ
ْلِح َوإِْقَراِر امْلُنَْكِر َبْعَدُه  َعاِء، َواَل ُبدَّ ِمْن َتْقِديِمَها َعىَل الصُّ ى َهِذِه اْلَبيِّنَُة َبيِّنَُة ااِلْسِتْ َوُتَسمَّ

َم. َكاَم َلُه َنْقُض َجِيِع َما َتَقدَّ

عدم جواز نقض الصلح:

: اَل جيوُز يِف َمْسَأَلَتنْيِ

امْلُنْكَِر  َعَلْيِه  َعى  امْلُدَّ َوَصاَلَح  ِه  بَِحقِّ َلُه  اِهَدِة  الشَّ )بَِبيِّنَتِِه(  ِعي  امْلُدَّ َعلَِم(  )إْن  األوىل: 
ا اْلَقِريَبُة  ا، َوَأمَّ ْت، إَذا َكاَنْت َبِعيَدًة ِجدًّ ا إَذا َحَضَ ُه َيُقوُم هِبَ )َوَلْ ُيْشِهْد( َحاَل ُصْلِحِه َأنَّ
ُيْشِهْد  َوَلْ  َوَتَرَكَها  مَلَّا َعلَِمَها  ُه  أِلَنَّ ُيْشِهْد  َلْ  َأْو  َأْشَهَد  َنْقُضُه  َلُه  َفَلْيَس   َأْو متوسطة البعد 

ِه. يِف اْلُبْعِد َكاَن ُمْسِقًطا لَِبْعِض َحقِّ

ا(  َعى َعَلْيِه: )اْئِت هِبَ قِّ فَقاَل َلُه امْلُدَّ ِعي: )ِعنِْدي َوثِيَقٌة( بِاحْلَ الثانية: إن )َقاَل( الـُْمدَّ
ْلُح َبْعَد َذلَِك  َعى َضَياَعَها( ِمنُْه )َوَصاَلَح( َفاَل ُينَْقُض الصُّ َوُخْذ َحقَّك الَِّذي فِيَها، )َفادَّ
اَم َطَلَب اْلَوثِيَقَة لَِيْمُحَها َأْو لَِيْكُتَب  َعى َعَلْيِه ُهنَا َلْيَس بُِمنْكٍِر، َوإِنَّ إَذا َوَجَدَها؛ أِلَنَّ امْلُدَّ
ُه  ل َفإِنَّ ِه، َفاَل ِقَياَم َلُه َبْعَد َذلَِك، بِِخاَلِف اأْلَوَّ ُه َعىَل إْسَقاِط َحقِّ قِّ َفَصاحَلَ َعَلْيَها َوَفاَء احْلَ

ِه. اَم َصاَلَح لَِعَدِم ُوُجوِد َصكِّ ِعي إنَّ ُمنْكٌِر لِْلَحقِّ ِمْن َأْصلِِه َوامْلُدَّ
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وعن إرث كزوجة من عرض وورق وذهب، بذهب قدر مورثها منه فأقل، أو أزيد 
بدينار مطلقا، أو أكثر إن قلت الدراهم؛ أو العروض التي تصها عن صف دينار

ال من غريها مطلقا إال بعرض إن عرف جيعها .....
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الصلح بين الورثة: 

)و( جاز صلح بعض الورثة )عن إرث( خيصه )كزوجة( مات زوجها فاستحقت 
الربع أو الثمن )من عرض وورق وذهب( فصاحلت االبن ـ مثاًل ـ )بذهب( فقط أو 
ورق فقط أو عرض، برشط حضور ما صاحلت به كام يف املدونة )قدر مورثها( بوزن 
ثامنون  والذهب  دنانري  بعرشة  كصلحها  الورق  من  أو  الذهب  من  أي  )منه(  ملس 
عند الفرع الوارث أو أربعون عند عدمه والذهب حاض، فإن حض بعضه والبعض 
غائب ل جيز )فأقل( ما خيصها ؛ جلواز ترك بعض احلق )أو أزيد بدينار( فقط )مطلًقا(  
وهو  فقط  دينار  يف  والبيع  الرصف  الجتامع  ؛  كثرت  أو  العروض  أو  الدراهم  قلت 
جائز ، وذلك ألنا لو صاحلت بأحد عرش فيام ذكر فعرشة منها يف نظري ما خيصها من 
الذهب واحلادي عرش يف نظري ما خيصها من الدراهم والعروض فقد اجتمع الرصف 
والبيع يف دينار )أو أكثر( من دينار )إن قلت الدراهم أو( قلت )العروض( باعتبار 

قيمتها )التي تصها( راجع لكل )عن صف دينار( وأوىل إن قال مًعا.

حكم الصلح من غير التركة:

ِعنِْدِه  ِمْن  باَِمٍل  اْلَواِرُث  َها  ُيَصاحِلَ َكَأْن  َكِة  ِ التَّ أي  َغرْيهاِ(  )ِمْن  ْلُح  الصُّ جَيُوُز  )اَل( 
ًة َأْو  َكُة َحاِضَ ِ ًة، َأْو َعْرًضا، َقلَّ َأْو َكُثَر، َكاَنْت التَّ )ُمْطَلًقا( َكاَن امْلَُصاَلُح بِِه َذَهًبا َأْو فِضَّ

وٍط: َها برُِشُ ( َأْن ُيَصالَِح )بَِعرٍض( ِمْن َغرْيِ َغائَِبًة، )إالَّ

ْلُح َعىَل َمْعُلوٍم.ـ  َكُة لَِيُكوَن الصُّ ِ )إْن عرَف( الوارث والزوجة التَّ
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وحض وأقر املدين وحض، وعن العمد بام قل أو كثر، ولذي دين منعه منه وإن صالح 
أحد وليني فلآلخر الدخول معه وسقط القتل، 
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الَغْيَبَة ـ  َقِريَب  َكاَن  بَِأْن  اْلَعْرِض  يِف  ُحْكاًم  َوَلْو  اْلَعنْيِ  يِف  َحِقيَقًة  )وحض( اجلميع 
. اِضِ ٍط َفَيُكوُن يِف ُحْكِم احْلَ بَِحْيُث جَيُوُز النَّْقُد فِيِه برَِشْ

ْيِن الَِّذي َعَلْيِه لِْلَميِِّت، إْن َكاَن َمِدينًا.ـ  )َوَأَقرَّ امْلَِديُن( بِالدَّ

ْلِح.ـ  ( املدين َعَقَد الصُّ )َوَحَضَ

َّْن َتْأُخُذُه اأْلَْحَكاُم.ـ  َوَكاَن ِم

ْيِن. وِط َجَواِز َبْيِع الدَّ َواَل ُبدَّ ِمْن َبِقيَِّة رُشُ

 الصلح على دم العمد : 

( ِمْن امْلَاِل )أَو َكُثَر(؛ أِلَنَّ  ْلُح )َعْن( َدِم )اْلَعْمِد( َنْفًسا َأْو ُجْرًحا )باَِم َقلَّ )و( جَيُوُز الصُّ
اْلَعْمَد اَل ِدَيَة َلُه َأَصاَلًة. 

حكم َمن أحاط به الدين : 

ِمْن ـ  فِيِه  ملَِا  باَِمٍل،  ْلِح  الصُّ ِمْن  ايِنَ  اجْلَ َمنُْع  ايِن  اجْلَ َعىَل  يٍط  حُمِ )َدْيٍن(  لصاحب  )و( 
ْيِن يِف َدْينِِه. ُه َربُّ الدَّ إْتاَلِف َمالِِه الَِّذي َيْسَتِحقُّ

، َأْو ـ  َيِة، َأْو َأَقلَّ ا َمَثاًل ـ بَِقْدِر الدِّ َأَباُهَ َفَأْكَثُر ـ َمْن َقَتَل   ) )َوإِْن َصاَلَح َأَحُد َولِيَّنْيِ
ا، َفَيْأُخُذ َما َينُوُبُه، َوَلْو َصاَلَح بَِقلِيٍل  ُخوُل َمَعُه( فِياَم َصاَلَح بِِه َجْبً َأْكَثَر، )َفلآِْلَخِر الدُّ

)َوَسَقَط اْلَقْتُل( َعْن اْلَقاتِِل.

َوَلُه ـ  َمَعُه،  لِْلُمَصالِِح  ِدَيِة َعْمٍد َواَل ُدُخوَل  ِمْن  َنِصيُبُه  َفَلُه  َمَعُه  ُخوِل  َعَدُم الدُّ َوَلُه 
َء َلُه َمَع امْلَُصالِِح. اْلَعْفُو َمَّاًنا َفاَل َشْ
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أسئلة

وما  قسم  كل  حقيقة  وما  أقسامه؟  وما  حكمه؟  وما  الصلح؟  حقيقة  ما   س	: 
          رشوط كل منها؟ وضح ذلك؟

س2: ما حكم الصلح عن دين بام يباع به؟ ومتى جيوز الصلح عن ذهب بورق؟

ما    أو طعام؟ وضح  أو طعام بعني أو عرض  الصلح عن عرض   س3: ما حكم 
        تقول؟

 س4: ما حكم الصلح عن مائة دينار ومائة درهم، بامئة دينار ودرهم واحد فقط؟ 
         وضح ذلك؟

يف  العلة  وما  العكس؟  أو  مؤجلة  عرشة  عن  نقدا  بثامنية  الصلح  حكم  ما   س	: 
         ذلك؟

س	: ما حكم الصلح بمجهول؟ وملاذا؟

س	: ما موانع الصلح؟ وضح ذلك؟

س	: ما احلكم إذا صاحلت الزوجة عن إرثها بأقل منه أو أكثر؟ وضح ما تقول.

منعه؟  جيوز  وهل  كثر؟  أو  قل  بامل  العمد  دم  عن  الصلح  حكم  ما   س	: 
         وضح ذلك.
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بـاب
احلوالة: صف دين عن ذمة املدين بمثله إىل أخرى تبأ هبا األوىل، وركنها: حميل، 

وحمال وحمال عليه، وبه وصيغة تدل، .....
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َواَلِة َوَأْحَكاِمَها  َباٌب ِف احْلَ
تعريف اْلَحَواَلِة عرًفا واصطالًحا :

َء ِمْن َمَكانِِه: َنَقَلُه  ْ َل اليشَّ ِل ُيَقاُل: َحوَّ أواًل: تعريفها ُعْرًفا: ِهَي َمْأُخوَذٌة ِمْن التََّحوُّ
َل َوْجَهُه: َلَفَتُه. ِمنُْه إىَل َمَكان آَخَر، َوَحوَّ

ثانًيا: تعريفها اصطالًحا: صف دين عن ذمة املدين بمثله إىل أخرى تبأ هبا األوىل.
شرح التعريف:

ِة الـَْمِديِن بِِمْثلِِه( َأْي: بَِدْيٍن ُمَاثٍِل لِْلَمْطُروح  ُف َدْيٍن( َأْي َنْقلِِه َوَطْرِحِه )َعْن ِذمَّ )َصْ
ُة  مَّ الذِّ بَِسَببَِها  ُأ(  )َتْبَ ُأْخَرى  ٍة  ِذمَّ إىَل  ِمْثلَِها  يِف  مرصية  جنيهات  ٍة  َكَعرَشَ َوِصَفًة؛  َقْدًرا 
َعْمٌرو  ُه  َفُيَوجِّ َخالٍِد  َعىَل  ٌة  َعرَشَ َولَِعْمٍرو  َعْمٍرو،  َعىَل  ٌة  َعرَشَ لَِزْيٍد  َيُكوَن  َكَأْن  )اأْلُوىَل( 

َّا َعَلْيِه لَِزْيٍد. ُأ َعْمٌرو ِم ِة الَّتِي َلُه َعَلْيِه َعىَل َخالٍِد َوَيْبَ َزْيًدا بِاْلَعرَشَ
أركان الحوالة خمسة:

ْيُن.ـ  يٌل(  َوُهَو َمْن َعَلْيِه الدَّ )حُمِ
ْيُن.ـ  )َوحُمَاٌل(  َوُهَو َمْن َلُه الدَّ
ِل.ـ  )َوحُمَاٌل َعَلْيِه( َوُهَو َمْن َعَلْيِه َدْيٌن ُمَاثٌِل لِْلَمِديِن اأْلَوَّ
ْيُن املامثل.ـ  الٌّ )بِِه( َوُهَو الدَّ )َو( حَمِ

ِل َوااِلْنتَِقاِل؛ َوَلْو بِإَِشاَرٍة َأْو كَِتاَبٍة.ـ  ( َعىَل التََّحوُّ )َوِصيَغٌة َتُدلُّ
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لنْي فقط، وثبوت دين الزم عىل الثالث فإن علم بعدمه ورشط  وصحتها: رضا األوَّ
الباءة صح، وهي محالة،..... 
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شروط صحتها:

ُط ُحُضوُرُه 	ـ  اَم ُيْشَتَ )ِرَضا( اْلـُمِحيُل َوالـُْمَحاُل )َفَقْط( ُدوَن الـُْمَحاِل َعَلْيِه، َوإِنَّ
َوإِْقَراُرُه َعىَل اأْلَْرَجِح.

َرِضَ 2ـ  إْن  اَلًة  مَحَ َكاَنْت  َوإاِلَّ  َعَلْيِه؛  امْلَُحاِل  َعىَل  لِْلُمِحيِل  اَلِزٍم(  َدْيٍن  )َوُثُبوُت 
َواَلِة. امْلَُحاُل َعَلْيِه اَل َحَواَلًة َوإِْن َوَقَعْت بَِلْفِظ احْلَ

، َوَكَذا َثَمُن ِسْلَعٍة َمبِيَعٍة  َوَخَرَج بَِقْولِِه: اَلِزٍم: َدْيٌن َعىَل َصبِيٍّ َأْو َسِفيٍه بَِغرْيِ إْذِن َويِلٍّ
َواَلُة َعَلْيِهْم. َياِر َقْبَل ُلُزوِمِه؛ َفاَل َتِصحُّ احْلَ بِاخْلِ

فُثُبوُت َدْيٍن اَلِزٍم عىل امْلَُحاِل َعَلْيِه رشٌط .

َوَكَذا ُثُبوُت َدْيٍن لِْلُمَحاِل َعىَل امْلُِحيِل.ـ 3

اَءَة( ِمْن ـ  َط( امْلُِحيُل )اْلَبَ ْيِن َعىَل امْلَُحاِل َعَلْيِه، )َورَشَ )َفإِْن َعلَِم( امْلَُحاُل َعَدِم الدَّ
ْيِن الَِّذي َعَلْيِه )َصحَّ ( َوَبِرَئ؛ َفاَل ُرُجوَع َلُه َعَلْيِه َوَلْو َماَت امْلَُحاُل َعَلْيِه َأْو َفلَِس،  الدَّ
ُجوُع  اَءَة َفَلُه الرُّ ْط اْلَبَ ُط فِيَها ِرَضا امْلَُحاِل َعَلْيِه َفإِْن َلْ َيْشَتِ اَلٌة( ُيْشَتَ )َوِهَي( ِحينَئٍِذ )مَحَ

اَءِة؟ ِط اْلَبَ ُجوُع ِعنَْد رَشْ ِعنَْد َمْوتِِه َأْو َفَلِسِه، َفإِْن َلْ َيْرَض امْلَُحاُل َعَلْيِه َفَهْل َلُه الرُّ

ُه ِحنَي َأْبَرَأ َغِريَمُه َسَقَط َتْعلِيُقُه بِِه، ُثمَّ إْن  ُه اَل ُرُجوَع َلُه، أِلَنَّ َقاَل َبْعُضُهْم: الظَّاِهُر َأنَّ
َرِضَ امْلَُحاُل َعَلْيِه َلِزَمُه، َوإاِلَّ َفاَل.
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وحلول املحال به فقط، وتساوى الدينني قدرا وصفة، وأال يكونا من بيع فيتحول حقه 
عىل املحال عليه، وال رجوع وإن أعدم، أو مات، أو جحد إال أن يعلم بذلك املحيل 

فقط وحلف عىل نفيه إن ظن به العلم،..... 
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ْيِن امْلَُحاِل َعَلْيِه.4ـ  ْيِن )امْلَُحاِل بِِه َفَقْط( اَل ُحُلوُل الدَّ  )َوُحُلوُل( الدَّ

ٍة 	ـ  ( امْلَُحاُل بِِه، َوَعَلْيِه، )َقْدًرا َوِصَفًة( َفاَل َتِصحُّ َحَواَلٌة بَِعرَشَ ْينَنْيِ )َوَتَساِوي الدَّ
، وال عرشة جنيهات مرصية بعرشة دنانري سودانية. َعىَل َأْكَثَر ِمنَْها َواَل َأَقلَّ

َفَلْيَس الـُْمَراُد بِالتََّساِوي َأْن َيُكوَن َما َعىَل الـُْمِحيِل ِمْثَل َما َعىَل امْلَُحاِل َعَلْيِه َقْدًرا 
يَن َعىَل َغِريِمِه َوَأْن حُيِيَل  ٍة ِمْن ِعرْشِ ٍة َعَلْيِه َعىَل َعرَشَ ُه جَيُوُز َأْن حُيِيَل بَِعرَشَ َوِصَفًة، أِلَنَّ

ٍة َعَلْيِه، َعىَل َخَْسٍة َعىَل َغِريِمِه. بَِخْمَسٍة ِمْن َعرَشَ

ْينَاِن َطَعاَمنْيِ )ِمْن َبْيٍع(؛ لَِئالَّ َيْلَزَم َبْيُع الطََّعاِم َقْبَل َقْبِضِه، َفإِْن 	ـ  )َوَأالَّ َيُكوَنا(  الدَّ
ا ِمْن َبْيٍع َواآْلَخُر ِمْن َقْرٍض َجاَز إَذا َحلَّ امْلَُحاُل بِِه. َكاَن َأَحُدُهَ

ما يترتب على صحة الحوالة: أشار إلى ذلك بقوله: 

ه( أي  امْلَُحاُل )َعىَل اْلـُمَحاِل َعَلْيِه  َواَل ُرُجوَع( َلُه َعىَل ِد َعْقِدَها )َحقُّ  )فيتحول(  بُِمَجرَّ
َواَلِة  احْلَ َبْعَد  َعَلْيِه  الَِّذي  قَّ  احْلَ َأْو َجَحَد(  َماَت  َعَلْيِه )َأْو  الـُْمَحاُل  َأْعَدَم(  امْلُِحيِل )َوإِْن 

ُه. ُه َقْد َغرَّ ُجوُع َعَلْيِه أِلَنَّ )إالَّ َأْن َيْعَلَم بَِذلَِك امْلُِحيُل َفَقْط( ُدوَن امْلَُحاُل، َفَلُه الرُّ
الحكم عند االختالف: 

)َحَلَف( ـ  اْلِعْلَم  امْلُِحيُل  َوَأْنَكَر  َواَلِة  احْلَ ِحنَي  امْلُِحيِل  ِعْلَم  امْلَُحاُل  َعى  ادَّ َلْو  )َو( 
َفإِْن  اْلِعْلُم،  بِِه  ُيَظنُّ  ِمْثُلُه  َكاَن  إْن  َوَبِرَئ  اْلِعْلُم(  بِِه  ُظنَّ  )إْن  اْلِعْلِم  َنْفِي  )َعىَل(   امْلُِحيُل 

َمُه امْلَُحاُل. َ َلْ حَيْلِْف َرَجَع َعَلْيِه َفإِْن َلْ ُيَظنَّ بِِه اْلِعْلُم َفاَل َيِمنَي َعَلْيِه َوَلْو اهتَّ
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والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين عن املحال عليه، أو الوكالة، أو السلف.
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ْيِن َعْن امْلَُحاِل َعَلْيِه( بَِأْن  َعى( امْلَُحاُل )َعَلْيِه َنْفَي الدَّ )َواْلَقْوُل لِْلُمِحيِل( بَِيِمنٍي )إْن ادَّ
َقاَل َلُه: َقْد َأَحْلتنِي َعىَل َمْن اَل َدْيَن َلك َعَلْيِه، َفإِْن َحَلَف َبِرَئ، َواَل ُرُجوَع َعَلْيِه.

 َوَهَذا إَذا َماَت الـُْمَحاُل َعَلْيِه،َأْو َغاَب َغْيَبَة اْنِقَطاٍع )َأْو( يِف َدْعَواُه )اْلَوَكاَلَة( بَِأْن َقاَل:
ْلُتك َأْن َتْقبَِض َما َعَلْيِه بَِطِريِق اْلَوَكاَلِة، َوَقاَل امْلَُحاُل: َبْل َأَحْلتنِي  اَم َوكَّ َما َأَحْلُتك َوإِنَّ
َلَف( بَِأْن َقاَل: َأَحْلُتك  َعَلْيِه باَِم يِل َعَلْيك َفاْلَقْوُل لِْلُمِحيِل بَِيِمينِِه، )َأْو( يِف َدْعَواُه )السَّ
لِْلُمِحيِل  َفاْلَقْوُل  امْلَُحاُل  َوَناَزَعُه  َدْيٍن  َعْن  َحَواَلَة  اَل  تِك  ِذمَّ يِف  َسَلًفا  ِمنُْه  لَِتْأُخَذُه  َعَلْيِه 

بَِيِمينِِه .

* * *
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أسئلة

عرف احلوالة عرًفا ورشًعا، مع التمثيل لا.1 	س

ما أركان احلوالة؟ وما رشوط صحتها؟1 2س

ما احلكم إذا مات املحال عليه أو أفلس؟1 3س

ما احلكم لو تت احلوالة بعرشة عىل أكثر منها أو أقل مع ذكر العلة يف ذلك؟1 4س

هل تصح احلوالة بطعام عن طعام؟ وملاذا؟1 	س

منه سلفا يف ذمتك ال حوالة عن   1 	س لتأخذ  املحيل: أحلتك  قال  لو   ما احلكم 
دينك؟

* * *
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باب ف الضمان وأحكامه
امن: اْلتزاُم ُمَكّلف غرْي سفيه دْينٍا عىل غرْيه، أو طلُبُه من عليه ملن هو لُه بام يُدلَّ  الضَّ

عليه .....
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َباٌب
َماِن َوَأْحَكاِمِه َوُشُروِطِه ِف الضَّ

اَلًة َوَكَفاَلًة. ى: مَحَ اَمُن: ُعْرًفا ُيَسمَّ الضَّ
واصطالًحا: التزام مكلف غري سفيه دينًا عىل غريه، أو طلبه من عليه ملن هو له بام 

يدل عليه.
رشح التعريف:

َفاَل َيِصحُّ ِمْن  ُأْنَثى )َغرْيِ َسِفيٍه(  َوَلْو  َوَمْنُوٍن،  ، َوُمْكَرٍه،  )اْلتَِزاُم ُمَكلٍَّف(: اَل َصبِيٍّ
ِه( َوَهَذا َضاَمُن امْلَاِل، وهو ا لقسم األول. َسِفيٍه، )َدْينًا َعىَل َغرْيِ

َعَلْيِه(  )َمْن  امْلَْذُكوُر  امْلَُكلَُّف  َأْي  َطَلُبُه(  )َأْو  بَِقْولِِه:  َوالطََّلِب  اْلَوْجِه  لَِضاَمِن  َوَأَشاَر 
ْيِن،  ْتَياِن بِِه لَِربِّ الدَّ ْيُن )َلُه( َسَواٌء َكاَن الطََّلُب َعىَل َوْجِه اإْلِ ْيُن )ملَِْن ُهَو( َأْي: الدَّ  الدَّ

ًدا َعْن َذلَِك؛ َفَشَمَل التَّْعِريَف َأْنَواَعُه الثَّاَلَثِة. َأْو ُمَرَّ
 ، َعيَلَّ َضاَمُنُه  َأْو  َضاِمٌن،  َكَأَنا  َلْفظِيٍَّة:  ِصيَغٍة  ِمْن  امْلَْذُكوِر  ااِلْلتَِزاِم  َعىَل   ) َيُدلُّ  )باَِم 

َمٍة َأْو كَِتاَبٍة. َها، َكإَِشاَرٍة ُمَفهِّ َأْو َغرْيُ
أركان الضمان:

2ـ  َمْضُمونٌ    3ـ  َمْضُموٌن َلُه َأْرَكاُنُه َخَْسٌة: 	ـ َضاِمٌن   

ْيُن   	ـ  ِصيَغٌة. 4ـ  َمْضُموٌن بِِه وُهَو الدَّ
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امن،  الضَّ ع  وجاز َضامن  التبُّ أْهل  املآل، كُجْعل ولزم  ُلُزوُمُه ولو يف  ْين:  الدَّ ورشُط 
ا ُيعامُل به مْثُلُه، ..... ودايْن ُفالًنا، ولزم فيام ثبَت إْن كان مَّ
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)امْلَآِل(  يِف  امْلَْضُموَن  َيْلَزُم  )َوَلْو(  َبْل  اِل،  احْلَ يِف  لِْلَمْضُموِن  ُلُزوُمُه(  ْيِن  الدَّ ُط  )َورَشْ
يِل  َأَتْيت  إْن  آِلَخَر:  َشْخٌص  َقاَل  َلْو  َكاَم  ُزوِم،  لِلُّ َيُئوُل  َقْد  ُه  َفإِنَّ )َكُجْعٍل(  امْلُْسَتْقبِِل  َأْي 
امْلَُخاَطُب  َأَتى  َفإِْن  اْلَقائِِل،  َضاَمُن  َفَيِصحُّ  َفَلَك ألف جنيًها  ـ  َمَثاًل  ـ  بسيارت املرسوقة 
َوَأَنا  ُفاَلًنا  َدايِْن  لِْلَعاِمِل، َوَكَذا:  َيْدَفْعُه َربُّ السيارة  َلْ  إْن  اِمَن األلف جنيه  َلِزَم الضَّ به 

َأْضَمنُُه، َأْو: إْن َثَبَت َلك َعَلْيِه َدْيٌن َفَأَنا َضاِمٌن.

من يلزمه الضمان:

ِشيُد َكاَم ُأِخَذ ِمْن التَّْعِريِف؛ َفاَل َيْلَزُم َسِفيًها،  ِع( َوُهَو: الرَّ اَمُن )َأْهَل التََّبُّ يلزم الضَّ
ْوَجِة يِف الثُُّلِث َكاَم َيْأِت. َواَل َصبِيًّا، َواَل َمْنُوًنا، َواَل ُمْكَرًها. َوَدَخَل َضاَمُن امْلَِريِض َوالزَّ

ما يجوز من الضامن:

َجاَز  )َو(   ، اأْلَْصيِلَّ اِمَن  الضَّ َيْلَزُم  َما  َوَيْلَزُمُه  َتَسْلَسَل،  َوَلْو  اِمِن(  الضَّ َضاَمُن  )َجاَز 
)َداَيَن ُفاَلًنا( َوَأَنا َضاِمٌن.

َّا ُيَعاَمُل بِِه ِمْثُلُه( اَل إْن  ُه َداَينَُه بِِه )إْن َكاَن( َما َثَبَت )ِم اَمُن )فِياَم َثَبَت( َأنَّ  )َوَلِزَم( الضَّ
. ٍء اَل ُيَعاَمُل بِِه ِمْثُلُه َعىَل َأْرَجِح التَّْأِويَلنْيِ َلْ َيْثُبْت َواَل إْن َعاَمَلُه بيَِشْ
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امْلْضمون، كأدائه  إِْذِن  اْحلّف وأنا أضمنُُه، وبغري  امٌلعاملة، بخالف  ُجوُع قبل  الرُّ ولُه 
ْفع،..... ًما، إْن ثبت الدَّ ْعنُه، رْفًقا ال َعنًتا، فرُيدُّ َكرشائه ورجع بام أدَّى ولْو ُمقوَّ
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امْلَُعاَمَلِة(  )َقْبَل  اَمِن  الضَّ َعْن  ُجوُع(  )الرُّ َضاِمٌن«:  َوَأَنا  ُفاَلًنا  »َعاِمِل  َقاَل:  ملَِْن   )و( 
َأْضَمنُُه(  َعَلْيِه حًقا )َوَأَنا  ٍع َعىَل َرُجٍل: )اْحلِْف( إنَّ َلك  ملُِدَّ َقْولِِه  َبْعَدَها )بِِخاَلِف(  اَل 
ُه َقاَل: إن َحَلْفت َضِمنْته َفَمَتى َحَلَف  ُه اْلتَِزاٌم َكَأنَّ َفَلْيَس َلُه ُرُجوٌع َوَلْو َقبَِل َحلَِفُه، أِلَنَّ

َلِزَمُه، َوَلْيَس َلُه ُرُجوٌع َقْبَلَها.

ُط إْذُنُه.ـ  )َو( َجاَز َضاَمٌن )بَِغرْيِ إْذِن امْلَْضُموِن( َفاَل ُيْشَتَ

َأْي ـ  ًرا؛  َضَ َأْي:  َعنًَتا(  )اَل  بِِه  )ِرْفًقا(  َمِديٍن  َعىَل  َما  َي  ُيَؤدِّ َأْن  ْنَساٍن  إِلِ جَيُوُز  َكاَم 
اُه َعنُْه َعنًَتا. َوَلْيَس لِْلُمَؤدِّي ُمَطاَلَبٌة َعىَل امْلَِديِن  د َما َأدَّ ِر امْلَِديِن، َفاَل جَيُوُز َفرُيَ أِلَْجِل َضَ
. َفإِْن  ِه َعنًَتا بِامْلَِديِن، َوُيَردُّ اُء َدْيٍن ِمْن َربِّ َبْل جَيُِب َمنُْعُه َعْن ُمَطاَلَبتِِه َقْهًرا َعنُْه، َكاَم ُيْمنَُع رِشَ
ْيِن َأْو َغْيَبتِِه َتَوىلَّ  دُّ بَِمْوِت َربِّ الدَّ َر الرَّ َفاَت الثََّمُن بَِيِد َبائِِعِه َردَّ ِمْثَلُه َأْو ِقيَمَتُه، َفإِْن َتَعذَّ
ِط َعَلْيِه ي َعنًَتا َوَمنََعُه ِمْن التََّسلُّ ْيِن ِمْن امْلَِديِن بِامْلَْعُروِف،ودْفَعُه لِْلُمْشَتِ اكُِم َقْبَض الدَّ احْلَ

ما يرجع به الضامن إذا غرم:

اِمُن إَذا َغِرَم َفَقاَل: َ َما َيْرِجُع بِِه الضَّ وطِِه، َبنيَّ اَمِن َورُشُ مَلَّا َفَرَغ ِمْن َأْرَكاِن الضَّ

ُه َكامْلَُسلِِّف َيْرِجُع بِِمْثِل  ًما( أِلَنَّ اِمُن َعىَل امْلَِديِن )باَِم َأدَّى( َعنُْه )َوَلْو ُمَقوَّ )َوَرَجَع( الضَّ
ْفُع( ِمنُْه لَِربِّ  ْيِن )إْن َثَبَت الدَّ ِم، اَل بِِقيَمتِِه َحْيُث َكاَن ِمْن ِجنِْس الدَّ َما َأدَّى َحتَّى يِف امْلَُقوَّ

ْيِن. ْيِن بَِبيِّنٍَة َأْو إْقَراِر َربِّ الدَّ الدَّ
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د  لُح بام جاز لْلمدين، ورجع باألقلِّ منُْه، ومن قيمة ما صالح به وإِْن تعدَّ وجاز لُه الصُّ
مُحاُلء ولْ يشتط محالة بْعضهْم عْن بْعض اتبع كل بحصتِّه فقْط، .....
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ما يجوز للمدين والضامن:

ُيَصالَِح ـ  َأْن  لِْلَمِديِن(  ْيِن )باَِم َجاَز  الدَّ َأْي ُصْلُح َربِّ  ْلُح(  اِمِن )الصُّ )َجاَز( لِلضَّ
اِمِن  لِلضَّ َجاَز  ْيِن  الدَّ ِمْن  َعَلْيِه  َعامَّ  ِعَوًضا  َيْدَفَعُه  َأْن  لِْلَغِريِم  َجاَز  َفاَم  ْيِن،  الدَّ َربَّ  بِِه 
َوَعْكُسُه  ِمنَْها  بَِأْدَنى  َدَنانرَِي َجيَِّدٍة  اأْلََجِل َعْن  َبْعَد  ْلُح  َوَمااَل َفال، فَيُجوُز الصُّ َلُه،  َدْفُعُه 
ْلُح َعْن َدَنانرَِي َحالٍَّة  ، اَل َقْبَل اأْلََجِل. َوَكَذا الطََّعاُم َواْلُعُروُض َمْن َسَلَم، إالَّ الصُّ َوبَِأَقلَّ
َم بَِأْدَنى َأْو َأْجَوَد، َفَيُجوُز لِْلَمِديِن   بَِدَراِهَم َوَعْكُسُه َأْو َصاَلَح َبْعَد اأْلََجِل َعْن َطَعاٍم َسلَّ

ِف َوَبْيِع َطَعاِم امْلَُعاَوَضِة َقْبَل َقْبِضِه. ْ اِمِن ملَِا فِيِه ِمْن َتْأِخرِي الرصَّ اَل لِلضَّ

 ما يرجع له الضامن على المدين إذا صالح رب الدين:

ْيِن،  الدَّ ِمْن   ) )بِاأْلََقلِّ امْلَِديِن  َعىَل  ْيِن  الدَّ َربَّ  َصاَلَح  إَذا  اِمُن  الضَّ أي  )ورجع(   
؛ َكاَم َلْو َصاَلَح بَِثْوٍب َعْن َدَنانرَِي،  ًما َعْن َعنْيٍ  )َوِمْن ِقيَمِة َما َصاَلَح بِِه( َحْيُث َكاَن ُمَقوَّ
َصاَلَح  َفإِْن   ، امْلِْثيِلِّ ِمْثِل  َأْو  ْيِن  الدَّ ِمْن  بِاأْلََقلِّ  َرَجَع  بِِمْثيِلٍّ  َعنَْها  َصاَلَح  َفإِْن  َدَراِهَم؛  َأْو 

بَِأْجَوَد َأْو َأْدَنى َحْيُث َجاَز َرَجَع بِاأْلَْدَنى.

َعْن  ٍم  بُِمَقوَّ َصاَلَح  َوَلْو  ْيِن.  بِالدَّ َرَجَع  َوبَِأْكَثَر  بِِه  َرَجَع  ْيِن  الدَّ ِمْن  بَِأَقلَّ  َصاَلَح  َوَلْو 
ْيِن، َأْو ِقيَمِة َما َصاَلَح بِِه. ٍم َغرْيِ ِجنِْسِه َرَجَع بِاأْلََقلِّ ِمْن الدَّ ُمَقوَّ

بَِع ـ  اَلَة َبْعِضِهْم َعْن َبْعٍض ُاتُّ ْط( َعَلْيِهْم )مَحَ َد مُحَاَلَء( لَِشْخٍص )َوَلْ َيْشَتِ )َوإِْن َتَعدَّ
ِة َصاِحبِِه. تِِه َفَقْط( ُدوَن ِحصَّ ( ِمنُْهْم )بِِحصَّ ُكلٌّ
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افُع  إاِل أْن يُقول: »أُيُكْم ِشْئُت أَخْذُت بحقِّي«، فلُه أْخُذ جيع احْلق مَّْن شاَء، ورجع الدَّ
ه، إّن كانوا غرماَء وإالَّ فعيل الغريم كتتبُّهْم، فإن رشط ذلك أخَذ  عىل كل بام خُيصُّ

ُكلُّ به.
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َر اأْلَْخُذ ِمنُْه، َضِمَن ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهْم  َفإَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َضِمنُوا إْنَساًنا يِف َثاَلثنَِي، َوَتَعذَّ

إْن  َوَكَذا  َعَلْينَا.  َضاَمُنُه  َأْو:  َنْضَمنُُه،  َقاُلوا:  بَِأْن  َبْعٍض  َعْن  َبْعُضُهْم  ُيْؤَخُذ  َواَل  ًة.  َعرَشَ

ُكْم ِشْئت َأَخْذت بَِحقِّي ، َفَلُه  ْم: )َأيُّ قِّ َلُ ْط )إالَّ َأْن َيُقوَل( َربُّ احْلَ َد ُغَرَماُء َوَلْ َيْشَتِ َتَعدَّ

افُِع( لِْلَحقِّ )َعىَل  َّْن َشاَء( ِمنُْهْم َوَلْو َكاُنوا ُحُضوًرا َأْملَِياَء، )َوَرَجَع الدَّ قِّ ِم َأْخُذ َجِيِع احْلَ

ْوا ِمنُْه ِسْلَعًة  قِّ َأَصاَلًة؛ َكَأْن اْشَتَ ُه( َفَقْط )إْن َكاُنوا ُغَرَماَء( لَِربِّ احْلَ ( ِمنُْهْم )باَِم خَيُصُّ ُكلٍّ

ْم َما ُذكَِر. َوَضِمَن ُكلٌّ َصاِحَبُه، بَِأْن َقاَل َلُ

ْيِن  افُِع باَِم َأدَّى لَِربِّ الدَّ ِجُع الدَّ ( َيُكوُنوا ُغَرَماَء َبْل َكاُنوا مُحَاَلَء َعىَل َمِديٍن َفرَيْ )َوإاِلَّ

اَيَة  مِحَ ْط  َيْشَتِ َلْ  ُه  َأنَّ امْلَْوُضوَع  أِلَنَّ  َأْصَحابِِه؛  ِمْن  َأَحٍد  َعىَل  َيْرِجُع  َواَل  )اْلَغِريِم(  َعىَل 

َبْعِضِهْم َعْن َبْعٍض.

َواِحٍد،  َبْعَد  َواِحًدا  بِاْنِفَراِدِه  اْلَغِريَم  ِمنُْهْم  ُكلٌّ  َضِمَن  بَِأْن  اَمَلِة،  احْلَ يِف  بِِهْم(  تُّ  )َكَتَ

َّْن َشاَء ِمنُْهْم  ِه ِم قِّ َأْخُذ َحقِّ ، َأْو: َأَنا َضاِمٌن َلُه، َفلَِربِّ احْلَ َأْو َقاَل ُكلٌّ ِمنُْهْم: َضاَمُنُه َعيَلَّ

افُِع َعىَل  يَن َأْملَِياَء، َعلَِم َأَحُدُهْم بَِحاَمَلِة اآْلَخِر َأْم اَل. َوَرَجَع الدَّ ِميُع َحاِضِ َوَلْو َكاَن اجْلَ

ُهَو  َكاَم  َماَلِء  احْلُ ِمْن  َأَحٍد  َعىَل  ُرُجوٌع  َلُه  َوَلْيَس  َعنُْه،  َدَفَعُه  الَِّذي  قِّ  احْلَ بَِجِميِع  اْلَغِريِم 

 ، قِّ َماَلِء بَِجِميِع احْلَ ( ِمْن احْلُ اَلُة َبْعِضِهْم َعْن َبْعٍض، )َأَخَذ ُكلٌّ َط( مَحَ َظاِهٌر، )َفإِْن رَشَ

ُكْم ِشْئت اَلْخ، َأْو اَل.  َسَواٌء َقاَل: َأيُّ
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وضامن الوْجه: اْلتزاُم اإلتياِن، باْلغريم عند األجل، وبرئ بَتْسليمه َلُه وإْن عدياًم، 
، وإالَّ ُأْغِرم  أْو بسْجن، أْو َبَغرْي الَبَلِد إْن كاَن بِه حاكُِم، وبَتْسليمَه إِن أَمرُه به وحلَّ احلقُّ
م َخفَّ إِْن قُربْت غيَبتُه كاَليْومنْي وال ينفعه إحضاره بعد احلكم، الَ إْن أْثبت  َبْعد َتَلوُّ

عدمه يف غيبته،.....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

القسم الثانى: ضمان الوجه 
وقد أشار إليه بقوله: 

بَِتْسلِيِم  اَمِن  الضَّ ِمْن  َوَبِرَئ(  )اأْلََجِل،  ُحُلوِل  ِعنَْد(  بِاْلَغِريِم  ْتَياِن  اإْلِ )اْلتَِزاُم  ُهَو 
ُه َلْ َيْضَمْن إالَّ َوْجَهُه )َأْو( َكاَن  قِّ )َوإِْن( َكاَن امْلَْضُموُن )َعِدياًم( أِلَنَّ امْلَْضُموِن لَِربِّ احْلَ
َمُه  َسلَّ )َأْو(  بِِه،  َفَشْأُنك  ْجِن  السِّ َهَذا  يِف  َغِريُمك  َلُه:  َيُقوَل  بَِأْن  )بِِسْجٍن(   امْلَْضُموُن 
اَمُن )إْن َكاَن(  قِّ بَغرْيِ اْلَبَلِد الَِّذي َوَقَع بِِه التََّعاُمُل َوالضَّ َلُه )بَغرْيِ الَبَلِد( أي بلد َربِّ احْلَ

. قِّ بَِغرْيِ اْلَبَلِد )َحاكٌِم( َيْقِض بِاحْلَ

اِمُن  الضَّ َأَمَرُه(  )إْن  قِّ  احْلَ لَِربِّ  َنْفِسِه  امْلَْضُموِن  أي  )بَِتْسلِيِمه(  اِمُن  الضَّ َبِرَئ  )َو( 
ْأ )َوَحلَّ  ْمُه َنْفَسك َفَفَعَل، َفإِْن َلْ َيْأُمْرُه بِِه َلْ َيْبَ قِّ َوَسلِّ بِالتَّْسلِيِم بَِأْن َقاَل: اْذَهْب لَِربِّ احْلَ
ِه )َبْعَد  قَّ لَِربِّ اِمُن احْلَ َم )َأْغَرَم( الضَّ َّا َتَقدَّ ٌء ِم ( بَِأْن َفَقْد َشْ َم، )َوإاِلَّ ( يِف َجِيِع َما َتَقدَّ قُّ احْلَ
ِم إْن َكاَن امْلَْضُموُن  اِمَن َأْن َيْأِتَ بِِه َوحَمَلُّ التََّلوُّ اكِِم بِالنََّظِر َلَعلَّ الضَّ ( ِمْن احْلَ ٍم َخفَّ َتَلوُّ

( اَل َأْكَثَر. ا، )َأْو َقُرَبْت َغْيَبُتُه َكاْلَيْوَمنْيِ َحاِضً

ِم،  َفإِْن َبُعَدْت َغْيَبُتُه َكالثَّاَلَثِة َفَأْكَثَر َغِرَم َمَكاَنُه )َو( إَذا ُحكَِم َعَلْيِه بِاْلُغْرِم َبْعَد التََّلوُّ
ْكِم ( بِِه َعَلْيِه،  ٍم يِف َبِعيِد اْلَغْيَبِة َفَأْحَضَ امْلَْضُموَن )اَل َينَْفُعُه إْحَضاُرُه َبْعَد احْلُ َأْو باَِل َتَلوُّ
اِضُ َفاَل  ا احْلَ )اَل( َيْغَرُم )إْن َأْثَبَت َعَدَمُه( ِعنَْد ُحُلوِل اأْلََجِل )يِف( َغْيَبة امْلَْضُموِن. َوَأمَّ
ِه ِمْن َيِمنِي َمْن َشِهَدْت َلُه اْلَبيِّنَُة بِاْلَعَدِم  قِّ إْذ اَل ُبدَّ يِف ُثُبوِت ُعرْسِ ُبدَّ ِمْن َتْسلِيٍمه لَِربِّ احْلَ

ُد اْلَبيِّنَِة. بِِخاَلِف اْلَغائِِب َفَيْكِفي ُمَرَّ
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ُه. أْو َمَوتُه، وللّزُوج ردُّ

وضامن الطََّلب: الَتَزاُم طلبه وإِْن لْ َيأت به، َكأنا محيل بطلبه، أو اْشتط نْفي املال، 
أْو قال: ال أضمن إاِل وْجهُه.....
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َ َخَطُؤُه، َوامْلَُراُد َثَبَت  ُه ُحْكٌم َتَبنيَّ اَمِن، أِلَنَّ اكُِم بِالضَّ )َأْو( َأْثَبَت )َمْوَتُه( َوَلْو َحَكَم احْلَ
ْكِم َغِرَم. ْكِم َعَلْيِه َفإِْن َثَبَت َمْوُتُه َبْعَد احْلُ اْلَعَدُم َبْعَد َمْوتِِه َقْبَل احْلُ

ُه( أي: َضاَمِن اْلَوْجِه َعْن َزْوَجتِِه إَذا َضِمنَْت، َوَلْو َكاَن َدْيُن امْلَْضُموِن ـ  ْوِج َردُّ )َولِلزَّ
ُرُج لِْلُخُصوَمِة، َأْو لَِطَلِب امْلَْضُموِن، َويِف َذلَِك  َبُس َأْو َتْ ُه َيُقوُل: َقْد ُتْ َأَقلَّ ِمْن ُثُلثَِها، أِلَنَّ
ُه. َوِمْثُل َضاَمِن اْلَوْجِه َضاَمُن  ٌة، َوَهَذا إْن َضِمنَْت بَِغرْيِ إْذِن َزْوِجَها، َوإاِلَّ َفَلْيَس َلُه َردُّ َمَعرَّ

الطََّلِب. 

َلِب    القسم الثالث: َضَماُن الطَّ

وقد أشار إليه بقوله:

َعَلْيِه  قِّ  احْلَ َيُدلُّ َربُّ  ُثمَّ  َتَغيََّب،  إْن  َعَلْيِه  َوالتَّْفتِيُش  َطَلبِِه(  اْلتَِزاُم  الطََّلِب:  )َوَضاَمُن 
ُقوِق اْلَبَدنِيَِّة  ، َولَِذا َصحَّ َضاَمُن الطََّلِب يِف َغرْيِ امْلَاِل ِمْن احْلُ قِّ )َوإِْن ل َيْأِت بِِه( لَِربِّ احْلَ

ُدوِد، بِِخاَلِف َضاَمِن اْلَوْجِه. َكاْلِقَصاِص، َوالتََّعاِزيِر، َواحْلُ

ِط  ا بَِضاَمِن اْلَوْجِه َمَع رَشْ يِح َلْفظِِه، َوإِمَّ ا برَِصِ َا إمَّ َوَأَشاَر إىَل ِصيَغتِِه املحققة َلُه، َوَأنَّ
َنْفِي َضاَمِن امْلَاِل، بقوله: )َكَأَنا مَحِيٌل بَِطَلبِِه( َأْو َعىَل َطَلبِِه َأْو اَل َأْضَمُن إالَّ َطَلَبُه،

ِط َعَدِم ُغْرِم امْلَاِل إْن َلْ َأِجْدُه  َط َنْفَي امْلَاِل( َكَأْن َيُقوَل: َأْضَمُن َوْجَهُه برَِشْ )َأْو اْشَتَ
)َأْو َقاَل: اَل َأْضَمُن إالَّ َوْجَهُه( َأْي: ُدوَن ُغْرِم امْلَاِل َفَضاَمُن َطَلٍب.
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ط،  ، وال ُغْرَم إاِلَّ إذا فرَّ وطَلبُه بام يْقوى عليه إِْن غاب وعلَِم مْوضَعُه، وحلف ما قرصَّ
ومُحل يف ُمْطلق أنا محيُل أو زعيٌم، أْو كفيُل، وشبهه عىل املال، عىل األصح.
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)َو( إَذا َضِمنَُه َكَذلَِك )َطَلَبُه باَِم َيْقَوى َعَلْيِه( َعاَدًة )إْن َغاَب( ِعنَْد ُحُلوِل اأْلََجِل ـ 
َعْن اْلَبَلِد َوَما َقُرَب ِمنُْه، )َوَعلَِم َمْوِضَعُه(

َيْعَلْم  اْلَبَلِد َوَما َقاَرَبُه إَذا َجِهَل َمْوِضَعُه، وأما إْن َغاَب َوَلْ  َفَيْطُلُبُه يِف  اِضُ  ا احْلَ َوَأمَّ
َق )َوَحَلَف  ُه َلْ جَيِْدُه ُصدِّ َعى َأنَّ ُه اَل ُيَكلَُّف بِالتَّْفتِيِش َعنُْه، َوُهَو َكَذلَِك. َفإِْن ادَّ َمْوِضَعُه فإنَّ

( يِف َطَلبِِه َوَلْ َيْعَلْم َمْوِضَعُه. َ َما َقرصَّ

ُه َيْغَرُم.ـ  قِّ ِمنُْه َفإِنَّ ْن َربُّ احْلَ َط( يِف الطََّلِب َحتَّى َلْ َيَتَمكَّ )َواَل ُغْرَم( َعَلْيِه )إالَّ إَذا َفرَّ

َبُه،  ُه بِِه. َوَأْوىَل إْن َهرَّ ُه اَل َيُكوُن بِِه، َوَتَرَك َما َيُظنُّ َأنَّ َكَأْن َطَلَبُه يِف امْلََكاِن الَِّذي َيُظنُّ َأنَّ

اِمِن:  اَمَن )يِف ُمْطَلِق( َقْوِل الضَّ قِّ َعَلْيِه، )َومَحََل( الضَّ َأْو َعلَِم َمْوِضَعُه َوَلْ َيُدلَّ َربُّ احْلَ
َقبِيٌل،  َأَنا  َأْو:  َضاَمُنُه،  َعيَلَّ  َأْو:  وَأَنا َضاِمٌن،  َوَشَبُهُه(،  َكِفيٌل،  َأْو  َزِعيٌم،  َأْو  مَحِيٌل،  )َأَنا 
(ِعنَْد اْبِن ُيوُنَس، َواْبِن ُرْشٍد،  ، َوَعيَلَّ )عىل( َضاَمُن )امْلَاِل، َعىَل اأْلََصحِّ َأْو: ِعنِْدي َوإيَِلَّ
ِمْن  ٍء  بيَِشْ التَّْقيِيِد  َعْن  َخاَل  َما  بِامْلُْطَلِق:  َوامْلَُراُد  اْلَوْجِه.  َعىَل  حَيِملُّ  َوُمَقابُِلُه:  ا.  ِهَ َوَغرْيِ

َلْفٍظ َأْو َقِرينٍَة. 

* * *
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بـاب
ف الشركة وأحكامها

الرشَكة عْقُد َمالِكي مالنْي، فأكثر، عىل التَّْجر فيهام معا، .....
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ِرَكِة َوَأْحَكاِمَها َوَأْقَساِمَها  َباٌب ِف َبَياِن الشَّ

اِء، َوبَِفْتِح اأْلُوىَل، َوَكرْسِ الثَّانَِيِة، َوَفْتٍح  نِي امْلُْعَجَمِة، َوُسُكوِن الرَّ الرِشكة بَِكرْسِ الشِّ
َفُسُكون.

ُلَغًة: ااِلْختاَِلُط.

َواصطالًحا: عقد مالكي مالني فأكثر عىل التجر فيهام معا، أو عىل عمل بينهام بام 
يدل عرًفا.

ِمْن  َأْكَثَر  أو  َمالٍِك،  َتْثنَِيُة  َوَمالَِكْي:   ) َماَلنْيِ َمالَِكْي  َعْقُد  َكُة  ِ )الرشَّ التعريف:  رشح 
ُيَتاِجُر يِف  ِمنُْهاَم  َأْنُفِسِهاَم، َأْي ُكلٍّ  امْلَاَلنْيِ )َمًعا( َأْي: َمَع  َمالٍِك، َكَثاَلَثٍة )َعىَل التَّْجِر( يِف 
امْلَاَلنْيِ َمَع َصاِحبِِه، َوَلْو َكاَن ُكلُّ َواِحٍد يِف َمَكان ُمنَْعِزٍل َعْن اآْلَخِر؛ أِلَنَّ َما حَيُْصُل ِمْن 
؛ إْذ ُكلُّ َواِحٍد  انَِبنْيِ ِرْبٍح َأْو ُخرْسٍ َيُكوُن َبْينَُهاَم. َوَخَرَج بَِذلَِك اْلَوَكاَلُة َواْلِقَراُض ِمْن اجْلَ
َكُة َوَقَع فِيَها اْلَعْقُد َعىَل َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد  ِ ُف فِياَم بَِيِدِه لآِْلَخِر اْستِْقاَلاًل، َوالرشَّ ِمنُْهاَم َيَترَصَّ

ُف فِياَم بَِيِدِه َلُه َولَِصاِحبِِه َمًعا. َيَترَصَّ

َكُة التَّْجِر. َكِة، َوُهَو رَشِ ِ ِل ِمْن الرشَّ َوَهَذا هو النَّْوِع اأْلَوَّ
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تها من أْهل الترصف. أو عىل عمل بينهام، بام يُدلُّ ُعْرًفا، ولزمت به، وصحَّ

بذهبنْي أْو ورقنْي .....

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

َكُة اأْلَْبَداِن وهى َعَقَد )َعىَل َعَمٍل( َكِخَياَطٍة، َأْو ِحَياَكٍة )َبْينَُهاَم(  النَّْوِع الثَّايِن: َوُهَو رَشِ
ُط ِصيَغٌة  ْبُح يِف النَّْوَعنْيِ َبْينَُهاَم َعىَل َحَسِب َما لُِكلٍّ َأْو َعَملِِه )باَِم َيُدلُّ ُعْرًفا( َفاَل ُيْشَتَ َوالرِّ

. انَِبنْيِ َضا ِمْن اجْلَ ْذُن َوالرِّ َمُْصوَصٌة، َبْل امْلََداُر َعىَل َما حَيُْصُل بِِه اإْلِ

َكَة  َكِة امْلَْعُهوَدِة َبنْيَ النَّاِس يِف التََّعاُمِل، اَل رَشِ ِ َوَهَذا التَّْعِريُف َقَصَد بِِه َتْعِريَف الرشَّ
َكِة امْلَُتَبايِِعنَي َشْيًئا َبْينَُهاَم.  ْرِث، َواْلَغنِيَمِة َورَشِ ْبِ َكاإْلِ اجْلَ

لزوم الشركة: 

ىَض  )َوَلِزَمْت( باَِم َيُدلُّ َعَلْيَها ِمْن ِصيَغٍة َلْفظِيٍَّة َأْو َغرْي َلْفظِيٌَّة َكقوله: َشاِرْكنِي، َفرَيْ
َعىَل  َمًعا  ا  بِِرَضاُهَ إالَّ  ْلِط  اخْلَ َقْبَل  امْلَُفاَصَلُة  ا  أِلََحِدِهَ َفَلْيَس  إَشاَرٍة  َأْو  بُِسُكوٍت  اآْلَخُر 

ِل َعَلْيِه. امْلَْشُهوِر امْلَُعوَّ

أركانها َثاَلَثٌة:

يَغة اْلَعاِقَداِن، َوامْلَْعُقوُد َعَلْيِه ـ َوُهَو امْلَاُل ـ َوالصِّ

رشوط  )صحتها(:

ُل  ِشيُد الَِّذي َيِصحُّ ِمنُْه التَّْوكِيُل، َوالتََّوكُّ ِف( َوُهَو اْلَبالُِغ الرَّ َأْن َتَقَع )ِمْن َأْهِل التَّرَصُّ
ِمْن َقْبُل يِف التَِّجاَرِة.

 ) َوِرَقنْيِ )َأْو  ُة  كَّ السِّ اْخَتَلَفْت  َوَلْو  َذَهًبا  َواآلَْخَر  َذَهًبا  َهَذا  َأْخَرَج  َأْي   )	() )بَِذَهَبنْيِ   
بَِأْن َأْخَرَج َهَذا َوِرًقا َواآْلَخُر َوِرًقا ِمْثَلُه

)	( يقوم مقام الذهب أو الفضة: ما يتعامل به الناس من نقود.
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وإاِل  صّحت،  إِْن  اْلعقد  يْوم  باْلقيمة  كلٍّ  واعتب  ُمطلًقا،  وبعرضني  وبعَرض،  وبعني 
فيْوم اْلبْيع كالطَعامنْي قْبل اخْللْط، ال بَِذَهب، وبِوِرق،  .....
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( ِمْن ُكلِّ َجانٍِب،  ( ِمْن َجانٍِب، )َوبَِعْرٍض( ِمْن اآْلَخِر، )َوبَِعْرَضنْيِ )َو( َتِصحُّ )بَِعنْيٍ
َفَقا ِجنًْسا، َأْو اْخَتَلَفا َوَدَخَل فِيِه َطَعاٌم ِمْن ِجَهٍة َوَعْرٌض ِمْن ُأْخَرى. َعْرٌض )ُمْطَلًقا( اتَّ

َكِة  ِ َكالرشَّ اْلَعْقِد(  َيْوَم  )بِاْلِقيَمِة  اْلَعنْيِ  َمَع  اْلَعْرِض  َأْو  اْلَعْرَضنْيِ  ِمْن   ) ُكلٌّ )َواْعُتِبَ 
َكُة  ِ َفالرشَّ اْلَعنْيِ  َقْدَر  ِقيَمُتُه  َكاَنْت  َفإِْن  اْلَعْرِض،  َوِقيَمِة  بِاْلَعنْيِ  اْلَعْرِض  َمَع  اْلَعنْيِ  يِف 
َفإِْن   ، بِِقيَمِة ُكلٍّ اْلَعْرَضنْيِ  َويِف   ، َوالثُُّلَثنْيِ َفبِالثُُّلِث  َتنْيِ  َمرَّ َقْدُرَها  َكاَنْت  َوإِْن  بِالنِّْصِف، 
َكُة. َفإِْن َفَسَدْت ـ َكاَم  ِ ْت( الرشَّ ، )إْن َصحَّ َتَساَوَيا َفبِالنِّْصِف، َوإِْن َتَفاَوَتا َفبَِحَسِب ُكلٍّ
بِِه  بِيَع  َما  ُكلِّ  َماِل  َوَرْأُس  َتْقِويَم،  َفاَل  ـ  اْلَعَمِل  َأْو  ْبِح  الرِّ يِف  التََّفاُضِل  َعىَل  َوَقَعْت  َلْو 
ِه، َفإِْن بِيَع  َيَزْل َعىَل ِمْلِك َربِّ َلْ  َعْرُضُه إْن بِيَع َوُعِرَف الثََّمُن، أِلَنَّ اْلَعَرَض يِف اْلَفاِسَدِة 
ُه َوْقُت اْلَفَواِت. َوَهَذا  َوَلْ ُيْعَرْف َثَمُن ُكلٍّ ُاْعُتِبَ ِقيَمُة ُكلِّ وقَت )اْلَبْيِع( َخَلَط َأْو اَل؛ أِلَنَّ
َظاِهٌر فِياَم إَذا بِيَع َفإِْن َلْ َيبِْع َأَخَذ ُكلٌّ َعْرَضُه. َوفِياَم إَذا َلْ َيْعَلْم َثَمَن َما بِيَع بِِه َفإِْن َعلَِم 

َأَخَذ َثَمَن َعْرِضِه امْلَْعُلوَم.

ْلِط(   َا َفاِسَدٌة َكاَم َيْأِت َوُتْعَتَبُ فِيِهاَم اْلِقيَمُة َيْوَم اْلَبْيِع إْن بِيَع )َقْبَل اخْلَ ( َفإِنَّ )َكالطََّعاَمنْيِ
ُه  ْلِط، أِلَنَّ ْت اْلِقيَمُة فِيِهاَم َيْوَم اخْلَ ْلِط ُاْعُتِبَ َوَلْ َيْعَلْم الثََّمَن الَِّذي بِيَع بِِه، َفإِْن بِيَع َبْعَد اخْلَ

. رْسِ ْبِح َعىَل اْلِقَيِم، َوَكَذا اخْلُ َوْقُت اْلَفَواِت َوَفضُّ الرِّ

َل  انِِب اآْلَخِر، َوَلْو َعجَّ َكُة )بَِذَهٍب( ِمْن َجانٍِب )َوبَِوِرٍق( ِمْن اجْلَ ِ )اَل( َتِصحُّ الرشَّ
ِف. ْ َكِة َوالرصَّ ِ ُكلٌّ ِمنُْهاَم َما َأْخَرَجُه لَِصاِحبِِه اِلْجتاَِمِع الرشَّ
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وال بطَعاَمني، وإِْن اتَّفقا.

ي  ه إِْن َكان مْثليِّا، وإاِل فِمنُْهام، وَما اْشُتِ وما تِلَف َقْبل اخَلْلط وَلْو احُلْكمي فمْن ربِّ
ي َبْعَد ِعْلمه فله ..... ته إاِل أْن َيْشُتِ اِل فبينهام، وَعيَل ربِّ املْتلِف َثَمُن ِحصَّ بالسَّ
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ِدينَاٌر  َدَنانرَِي  ِة  ْبُح لُِكلِّ َعرَشَ الرِّ َوُيَفضُّ  َأْخَرَجُه،  الَِّذي  َمالِِه  َرْأُس  َفلُِكلِّ  َفإِْن َعِماَل 
ِة َدَراِهَم ِدْرَهٌم. َمَثاًل، َولُِكلِّ َعرَشَ

َفَقا( َقْدًرا َوِصَفًة، ِخاَلًفا  ( اْخَتَلَفا ِجنًْسا، َأْو ِصَفًة، َبْل )َوإِْن اتَّ )َواَل( َتِصحُّ )بَِطَعاَمنْيِ
ُلوُه بَِبْيِع الطََّعاِم َقْبَل َقْبِضِه أِلَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهاَم َباَع  اِلْبِن اْلَقاِسِم يِف َجَواِز امْلُتَِّفِقنَي. َوَعلَّ
نِْصَف َطَعاِمِه بِنِْصِف َطَعاِم اآْلَخِر َوَلْ حَيُْصْل َقْبٌض لَِبَقاِء َيِد ُكلِّ َواِحٍد َعىَل َما َباَع. َفإَِذا 

َباَعا أِلَْجنَبِيٍّ َكاَن ُكلٌّ ِمنُْهاَم َبائًِعا لَِطَعاِم امْلَُعاَوَضِة َقْبَل َقْبِضِه ِمْن َبائِِعِه.
الضمان عند تلف مال الشركة:

 )ما تلف( من مال الرشكة )قبل اخللط( احلقيقي أو )احلكمي( فضامنه من )ربه( 
ْلِط َوَلْو ُحْكاًم)	( َأْو َكاَن امْلَاُل َعْرًضا )َفِمنُْهاَم(  ال من صاحبه أما إن َحَصَل التََّلُف َبْعَد اخْلَ
اللَّْخِميُّ  َقيََّد  َكاَم  ْلُط  اخْلَ فِيِه  ُط  ُيْشَتَ اَل  َفاْلَعَرُض  امْلَاِل،  بَِربِّ  خَيَْتصُّ  َواَل  َمًعا،  اَمُن   الضَّ

َنَة. بِِه امْلَُدوَّ

َتنَْفِسْخ  َلْ  َكُة  ِ َفالرشَّ ـ  َفَقْط  ِه  َربِّ ِمْن  َضاَمُنُه  َوُقْلنَا  ـ  ْلِط  اخْلَ َقْبَل  ٌء  َشْ َتلَِف  إَذا   ُثمَّ 
َا اَلِزَمٌة بِاْلَعْقِد. ملَِا َعلِْمت َأنَّ

َها،  َأْو َغرْيِ ُمنَاَصَفٍة،  ِمْن  َعَلْيِه  َما َدَخاَل  فَبْينَُهاَم( َعىَل  اِلِ  بِالسَّ ى  َيُكوُن )َما اْشَتَ )َو( 
َكِة نِْصًفا َأْو َأَقلَّ َأْو  ِ ُه ِمْن الرشَّ تِِه( َأْي: َثَمُن َما خَيُصُّ ( امْلَاِل التَّالِِف )َثَمُن ِحصَّ )َوَعىَل َربِّ
ْبُح اِلَ )َبْعَد ِعْلِمِه( بَتَلِف َماِل َصاِحبِِه )َفَلُه( الرِّ اِلِ باَِملِِه السَّ َي( َربُّ السَّ َأْكَثَر )إالَّ َأْن َيْشَتِ

)	( اخللط احلكمي: أن يكون كل مال يف صة عىل حدة وُجعال يف حوز واحد كصندوق أو خزانة، 
تت أحدها أو أجنبي.
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وعليه وال يضُّ انفراد أحدها بيشٍء لنْفسه، ثم إِن أْطلقا الُترصف وإِن بنْوع فمفاوضة.
وله التبع إن استألف به أو خف كإعارة آلة وُيْبضع،.....
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ِعَي  ُخوُل، إالَّ َأْن َيدَّ ُخوَل َمَعُه، َفَلُه الدُّ َتاَر َمن َتَلِف َمالِِه الدُّ ، إالَّ َأْن خَيْ رْسُ )َوَعَلْيِه( اخْلُ
ي اأْلَْخَذ لِنَْفِسِه َفاَل ُدُخوَل َلُه َمَعُه؛ َفَمَحلُّ َكْونِِه َبْينَُهاَم ُلُزوًما إَذا َلْ َيْعَلْم بِالتََّلِف. امْلُْشَتِ

َكِة َيتَِّجُر فِيِه )لِنَْفِسِه( َأْي:  ِ ٍء( ِمْن َماِل الرشَّ يَكنْيِ )بيَِشْ ِ )َواَل َيُضُّ اْنِفَراُد( َأَحِد الرشَّ
َعىَل ِحَدٍة يِف َمَكان آَخَر يِف اْلَبَلِد َأْو يِف َبَلٍد آَخَر، َعىَل َأنَّ َما َحَصَل ِمْن ِرْبٍح يِف ُكلٍّ َفُهَو 

َبْينَُهاَم عىل َما َدَخاَل َعَلْيِه. 

أقسام رشكة التجر:

َكُة ِعنَاٍن. َكُة ُمَفاَوَضٍة. 2ـ َورَشِ 	ـ رَشِ

رشكة املفاوضة:ـ 	

عىل توقف  دون  واإلعطاء  واألخذ  )الترصف(  لرشيكه  واحٍد  كلُّ  ُيطلق   أن 
إذن اآلخر.

سميت بذلك: ألن كل واحد فوض لصاحبه الترصف.

ًة، )َو( إَِذا  ى ُمَفاَوَضًة َعامَّ ُه إًذا َلْ ُيَقيَّْد بِنَْوٍع ُتَسمَّ تَُّب َعىَل ُكلٍّ ِمنُْهاَم َأْحَكاٌم، إالَّ َأنَّ َوَيَتَ
ُف فِيِه. ٍة َأْي بالنوع الَِّذي ُأْطلَِق التَّرَصُّ َيْت )ُمَفاَوَضة( َخاصَّ ْت )بِنَْوٍع( ُسمِّ ُخصَّ

َكِهَبٍة،  ٍء،  بيَِشْ يكِِه  رَشِ إْذِن  بَِغرْيِ  َكِة  ِ الرشَّ َماِل  يِف  ُع(  )التََّبُّ امْلَُتَفاِوَضنْيِ  أِلََحِد  )و( 
لِلتَِّجاَرِة  النَّاِس  ُقُلوَب  ِع  بِالتََّبُّ اْسَتْأَلَف(  )إْن  بِامْلَْعُروِف  َثَمٍن  لَِبْعِض   َوَحطِيَطٍة 

ُع بِِه )َكإَِعاَرِة آَلٍة( من َحْبٍل َوَدْلٍو. ( امْلَُتَبِّ )َأْو َخفَّ

َي َلُه بَِضاَعًة  َكِة، بَِأْن ُيْعطَِي إْنَساًنا َمااًل ِمنُْه لَِيْشَتِ ِ )َو( َلُه َأْن )ُيْبِضَع( ِمْن َماِل الرشَّ
ِمْن َبَلِد َكَذا.
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وُيقارض، ويُودع لُعْذر وإاِلَّ ضمن، وُيشارك يف ُمعني، ويْقبل املعيب وإِْن أيب اآلخر، 
وُيقرُّ بدين ملن ال ُيتَّهُم علْيه، ويبيع بدْين، إال الرشاُء به، واستبدَّ آخُذ قراض.....
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َسَع امْلَاُل َوإاِلَّ ُمنَِع )َوُيوِدُع( َوِديَعًة  ِه ِقَراًضا َحْيُث اتَّ )َوُيَقاِرَض( بَِأْن ُيْعطَِي َمااًل لَِغرْيِ
يَداُع لُِعْذٍر )َضِمَن( إْن َضاَعْت اْلَوِديَعُة. ( َيُكْن اإْلِ يَداَع )َوإاِلَّ ِمنُْه )لُِعْذٍر( اْقَتَض اإْلِ

َكِة. ِ وُل َيُدُه يِف َماٍل لِلرشَّ ( َأْجنَبِيًّا َحْيُث اَل جَتُ ٍ ٍء )ُمَعنيَّ )َو( َلُه َأْن )ُيَشاِرَك يِف( َشْ

يُكُه ُثمَّ َردَّ بِاْلَعْيِب )َوإِْن َأَبى اآْلَخُر( )َو( َأْن )َيْقَبَل امْلَِعيَب( إَذا َباَعُه ُهَو َأْو رَشِ

يَكُه اآْلَخَر،  َكِة )ملَِْن اَل ُيتََّهُم َعَلْيِه( َوَيْلَزُم رَشِ ِ )َو( َلُه َأْن )ُيِقرَّ بَِدْيٍن(َعَلْيِه ِمْن َماِل الرشَّ
اَل ملَِْن ُيتََّهُم َعَلْيِه؛ َكاْبٍن، َوَزْوَجٍة َوَصِديٍق ُماَلطٍِف، َفاَل َيْلَزُم َصاِحَبُه.

َكِة )بَِدْيٍن( َأْي: بَِثَمٍن أِلََجٍل َمْعُلوٍم. ِ )و( َلُه َأْن )َيبِيَع( ِسْلَعًة ِمْن َماِل الرشَّ

َكِة ِمْن َغرْيِ إْذِن  ِ تِِه لِلرشَّ ى بَِدْيٍن يِف ِذمَّ ُه إَذا اْشَتَ ْيِن. أِلَنَّ اُء( بِالدَّ َ َلُه )الرشِّ واَل جَيُوُز 
َكِة  اَُم ِمْن رَشِ ا؛ أِلَنَّ ٌء ِمْن َخَساَرهِتَ ٌء ِمْن ِرْبِحَها َواَل َعَلْيِه َشْ يكِِه، َلْ َيُكْن لَِصاِحبِِه َشْ رَشِ
َيْغَرْم َما َلْيَس َعَلْيِه، أِلَنَّ  َأْو  َيْضَمْن  يُكُه ِرْبَح َما َلْ  َيْأُكَل رَشِ وُز، لَِئالَّ  َمِم َوِهَي اَل جَتُ الذِّ
ْذِن َلُه  ُه َصاَر بِاإْلِ ي َوْحَدُه. َفإِْن َأِذَن َلُه يِف ِسْلَعٍة ُمَعيَّنٍَة َجاَز، أِلَنَّ ْيِن ِمْن امْلُْشَتِ َضاَمَن الدَّ

ُه َجائٌِز َقْطًعا . َيا ِسْلَعًة َبْينَُهاَم بَِدْيٍن َفإِنَّ ُه، َفَكاَنا بَِمنِْزَلِة َرُجَلنْيِ اْشَتَ َوكِياًل َعنُْه فِياَم خَيُصُّ

ما يستقل به أحد الشريكين:

يَكنْيِ َأْي: آِخُذ َماٍل ِمْن َأَحٍد لَِيْعَمَل فِيِه ِقَراًضا  ِ يستقلُّ )آِخُذ ِقَراٍض( ِمْن َأَحِد الرشَّ
َعْن  َخاِرٌج  اْلِقَراِض  َماَل  أِلَنَّ  يكِِه؛  رَشِ بِإِْذِن  َوَأَخَذُه  امْلَاِل  َربُّ  َلُه  َجَعَلُه  الَِّذي  ْبِح  بِالرِّ
َكِة. ِ يُكُه، َأْو َكاَن اْلَعَمُل فِيِه اَل َيْشَغُلُه َعْن اْلَعَمِل يِف الرشَّ َكِة. َوجَيُوُز إْن َأِذَن َلُه رَشِ ِ الرشَّ
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بح  وُمتَّجٌر بوديعة بالرْبح واخْلرْس؛ إاِلَّ أن يْعلم رشيُكه بتعديه يف اْلوديعة والعمُل والرَّ
واخلرْسُ بِقْدر امْلالنْي.

ِط التََّفاُوِت، وَرجَع كٌل بامله عىل اآلخر ِمْن أْجِر َعمل أْو رْبِح، ..... وَفَسدْت برَشْ
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يُكُه  يكِِه، إالَّ َأْن َيْعَلَم رَشِ رْسِ ُدوَن رَشِ ْبِح َواخْلُ )َو( اْسَتَبدَّ )ُمتَِّجٌر بَِوِديَعٍة( ِعنَْدُه بِالرِّ
رْسُ َعَلْيِهاَم. اَم َواخْلُ ْبُح َلُ يِه يِف اْلَوِديَعِة َوَيْرىَض بَِذلَِك، َفالرِّ بَِتَعدِّ

 ) رْسُ )َواخْلُ ْبُح  َوالرِّ  ، امْلَاَلنْيِ بَِقْدِر  َيُكوَن  َأْن  جَيُِب  َكِة  ِ الرشَّ َماِل  يِف  َبْينَُهاَم  )َواْلَعَمُل( 
َها. ( ُمنَاَصَفًة َوَغرْيِ َيُكوُن َبْينَُهاَم )بَِقْدِر امْلَاَلنْيِ

َكُة إْن َدَخاَل َعىَل َذلَِك َأْو َسَكَتا َوَيْقِض َعَلْيِهاَم بَِذلَِك. ِ ْت الرشَّ َوَصحَّ

فساد شركة المفاوضة : 

َقْبَل  َذلَِك  َعىَل  َلَع  اطَّ إْن  َوَيْفَسُخ  اْلَعْقِد.  ِعنَْد  َذلَِك  يِف  التََّفاُوِت(  ِط  برَِشْ )َوَفَسَدْت 
)َعىَل(  ِمنُْهاَم   ) ُكلٌّ )َوَرَجَع  امْلَاَلنْيِ  َقْدِر  َعىَل  ْبَح  الرِّ َفضَّ  َبْعَدُه  َعَلْيِه  َلَع  اطَّ َفإِْن  اْلَعَمِل، 

َصاِحبِِه باَِم ُيْثبُِت َلُه ِعنَْد اآْلَخِر )ِمْن َأْجِر َعَمٍل َأْو ِرْبٍح(

يَن، َوَدَخاَل َعىَل امْلُنَاَصَفِة  ٍة َولآِْلِخِر الثُُّلَثاِن َكِعرْشِ ا ُثُلُث امْلَاِل َكَعرَشَ َفإَِذا َكاَن أِلََحِدِهَ
ْبِح، َوَيْرِجُع  ْبِح َفَصاِحُب الثُُّلَثنْيِ َيْرِجُع َعىَل َصاِحِب الثُُّلِث بُِسُدِس الرِّ يِف اْلَعَمِل َوالرِّ
ْبِح  َطا التََّساِوَي يِف الرِّ َصاِحُب الثُُّلِث َعىَل َصاِحِب الثُُّلَثنْيِ بُِسُدِس ُأْجَرِة َعَملِِه. َفإِْن رَشَ
بُِسُدِس  الثُُّلِث  َصاِحِب  َعىَل  الثُُّلَثنْيِ  َصاِحُب  َرَجَع   ، امْلَاَلنْيِ بَِقْدِر  اْلَعَمُل  َوَكاَن  َفَقْط، 
َفَقْط َرَجَع  اْلَعَمِل  َطا التََّساِوَي يِف  ٍء. َوإِْن رَشَ ْبِح، َواَل ُرُجوَع لَِصاِحِب الثُُّلِث بيَِشْ الرِّ

ٍء، َوَهَكَذا. َصاِحُب الثُُّلِث بُِسُدِس َأْجِر َعَملِِه َواَل ُرُجوَع لَِصاِحِب الثُُّلَثنْيِ بيَِشْ
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عي التََّلف َواخْلرْس، أو أخذ الئق به ومَلُدعي  ُع َواْلبة بْعد اْلَعْقد، والقوْل مُلدَّ ولُه التَّبُّ
النِّصف.
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ْبِح َأْو اْلَعَمِل َبْعَد اْلَعْقِد َعىَل  ٍء ِمْن الرِّ ُع( لَِصاِحبِِه بيَِشْ يَكنْيِ )التََّبُّ ِ جيوز أِلََحِد الرشَّ
اْلَعَمِل  ُثُلُث  َوَعَلْيِه  ْبِح  الرِّ ِمْن  الثُُّلُث  امْلَاِل  ُثُلِث  لَِصاِحِب  َأنَّ  َعىَل  َعَقَدا  َفإَِذا  ِة،  حَّ الصِّ
َع  َفاْلَعْقُد َصِحيٌح، َوَلُه َأْن َيْعَمَل َبْعَد َذلَِك النِّْصَف َأْو َأْكَثَر، َولَِصاِحِب الثُُّلَثنْيِ َأْن َيَتَبَّ

َلِة. ُه ِمْن َباِب امْلَْعُروِف َوالصِّ ٍء ِمْن ِرْبِحِه أِلَنَّ َلُه بيَِشْ

اْلَواِقِع  اْلَعْقِد(  )َبْعَد  َشْيًئا  َصاِحَبُه  ُيَسلَِّف  بَِأْن  َلُف،  َوالسَّ لَِصاِحبِِه،  َبُة(  )اْلِ َلُه  )َو( 
َصِحيًحا اَل ِحينَُه.

أحكام تنازع الشريكين : 

التلف( أو )اخلرس(؛ ألنه أمني  التلف، أو اخلرس )ملدعي  تنازعهام يف  )القول( يف 
وحيلف إن اهتم وهذا إذا ل يظهر كذبه وإال غرم . 

َأْو  لِنَْفِسِه  اُه  اْشَتَ ُه  َأنَّ َعى  َوادَّ ُينَاِسُبُه  َذلَِك  ِمْن  َشْيًئا  ى  اْشَتَ إَذا  الرشيكني  وألحد 
َكاَن  إَذا  لِنَْفِسِه  اُه  اْشَتَ ُه  َأنَّ َعى  ادَّ ملَِْن  َفاْلَقْوُل  َكِة،  ِ لِلرشَّ اُه  اْشَتَ ُه  َأنَّ اآْلَخُر  َعى  َوادَّ لِِعَيالِِه 
َعى  )اَلئًِقا بِِه(  اَل إْن َكاَن َغرْيَ اَلئٍِق َأْو َكاَن ُعُروًضا، َأْو َعَقاًرا، َأْو َحَيَواًنا، َفاْلَقْوُل ملَِْن ادَّ

َكِة. ِ ُه لِلرشَّ َأنَّ

ُه اأْلَْصُل إْن َحَلَفا، ـ  ِه، أِلَنَّ ِعي النِّْصِف( ِعنَْد َتنَاُزِعِهاَم فِيِه َويِف َغرْيِ )َو( اْلَقْوُل )ملُِدَّ
َوَكَذا إْن َنَكاَل، َوُيْقض لِْلَحالِِف َعىَل النَّاكِِل، َهَذا َقْوُل َأْشَهَب. َوَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: إْن 
الثُُّلَثنْيِ  ِعي  الثُُّلَث َوُمدَّ النِّْصِف  ِعي  ُأْعَطى ُمدَّ  ، الثُُّلَثنْيِ النِّْصَف َواآْلَخُر  ا  َأَحُدُهَ َعى  ادَّ

ُدُس َبْينَُهاَم. َم السُّ النِّْصَف، َوُقسِّ
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عنها،  َرُه  َتأخُّ نْعَلُم  الَّ  قالْت  وإْن  بكإْرثه،  لبينَة  إاِل  أحدها  بَيد  فيام  َواالْشِتاك 
َتقاربا، وإالَّ حسبا  إِْن  كعيالام  الِسْعر  ُمَْتلفي  بِبلَدْيِن  وإْن  َنَفَقُتُهام وكسَوهُتام  َوألْغيِْت 

كاْنفراد أَحدِها هبا، وإن رشطا .....
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ِعيه لِنَْفِسِه )إالَّ لَِبيِّنٍَة( ـ  ا( ُدوَن ُمدَّ اِك( يِف َماٍل )بَِيِد َأَحِدِهَ ِعي )ااِلْشِتَ )َو( اْلَقْوُل ملُِدَّ
َرُه( َعْن  َكِة، َبْل )َوإِْن َقاَلْت اَل َنْعَلُم َتَأخُّ ِ ٌر َعْن الرشَّ ُه ُمَتَأخِّ َتْشَهُد لِْلحائِِز )بَِكإرثه( َوَأنَّ
َمُه َعَلْيَها َفُهَو َبْينَُهاَم، إالَّ  َعاُه لِنَْفِسِه، َفإِْن َقاَلْت: َنْعَلُم َتَقدُّ َكِة َفَيُكوُن لِْلَحائِِز الَِّذي ادَّ ِ الرشَّ

َأْن َتْشَهَد بِإِْخَراِجِه َعنَْها.

النَُّضوِض)	(  ِعنَْد  حُيِْسَباِن  َفاَل  اَم(  )َوكِْسَوهُتُ َأْنُفِسِهاَم،  َعىَل  َنَفَقُتُهاَم(   )َوُأْلِغَيْت 

ْعِر(   السِّ )ُمَْتلَِفْي  اآْلَخُر  بِِه  الَِّذي  َغرْيِ  بَِبَلٍد  ِمنُْهاَم  َواِحٍد  ُكلُّ  َكاَن  )َوإِْن(  امْلَُفاَوَضِة،  َأْو 
ِط َأْن َيَتَساَوَيا َأْو َيَتَقاَرَبا يِف النََّفَقِة، َوَأْن َيَتَساَوَيا يِف امْلَاِل بَِأْن َكاَنْت  َوَلْو اْختاَِلًفا َبيَّنَّا برَِشْ

َكُة َعىَل النِّْصِف، َفإِْن َلْ َيَتَساَوَيا َفُكلُّ َواِحٍد َعىَل َقْدِر َمالِِه. ِ الرشَّ

اَم إْن َتَقاَرَبا( ِعَيااًل َوَنَفَقًة. َكاَم تْلَغى النََّفَقُة، َواْلكِْسَوُة، َعىَل )ِعَياِلِ

ُه. وإذا ل َيَتَقاَرَبا )َحَسَبا( َما َأْنَفَقُه ُكّل َواِحٍد َوَرَجَع ُذو اْلَقلِيِل َعىَل ِذي اْلَكثرِِي باَِم خَيُصُّ

ُه حُيْسُب. ا( بِالنََّفَقِة َعىَل َنْفِسِه َأْو اْلِعَياِل َفإِنَّ )َكاْنِفَراِد َأَحِدِهَ

َوَما ِقيَل ِمْن َأنَّ َمْن اْنَفَرَد بِالنََّفَقِة َعىَل َنْفِسِه اَل حُيَْسُب فِيِه َنَظٌر.

رشكة الِعنانـ 2

ِة، َكأنَّ ُكلَّ َواِحٍد َأَخَذ بِِعنَاِن َصاِحبِِه. ابَّ لغًة: َمْأُخوٌذ ِمْن ِعنَاِن)2( الدَّ

)	( النضوض : تول العرض إىل نقد .
)2( الِعنان : جلام الدابة .
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نْفي ااْلستبـَداد فعنــاٌن، و»اْشت يل وَلَك« َفوكاَلٌه أْيًضا.

َفلْيس َلُه َحْبُسها إاِل أْن يقوَل له: »واحبْسها« فكالرْهِن، وجاَز و»انقد َعنِّي« إِن َلْ 
يقْل: »وأنا أبيُعها عنَك« ..... 
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ُفُه  ُف َترَصُّ ِف؛ َبْل ُكلُّ َواِحٍد َيَتَوقَّ واصطالًحا: أن يَشَتَطا )َنْفَي ااِلْستِْبَداِد( بِالتَّرَصُّ
َعىَل إْذِن اآْلَخِر.

َف فِيِه. ُه َوَضِمَن إْن َضاَع َما َترَصَّ ا باَِل إْذٍن َفلِلثَّايِن َردُّ َف َأَحُدُهَ َفإِْن َترَصَّ

ا َفَقْط َفَهْل َصِحيَحٌةـ  َوَتُكوُن ُمْطَلَقًة ِمْن ِجَهٍة  َط َنْفَي ااِلْستِْبَداِد ِمْن َأَحِدِهَ فإِْن اْشَتَ
َكَة ُيْقَترَصُ فِيَها َعىَل َما َوَرَد، َواْسَتْظَهَرُه َبْعُضُهْم. ِ ُدوَن ِجَهٍة ـ َأْو َفاِسَدًة؟ أِلَنَّ الرشَّ

َفَقْط  َفِهَي )َوَكاَلٌة(  َبْينَنَا  َوالثََّمُن  َكَذا )يِل َوَلك(   ) إْنَساٌن آِلَخَر: )اْشَتِ َقاَل  َلْو  )َو( 
َكًة. اِة رَشِ ْلَعِة امْلُْشَتَ َا بِالنِّْسَبِة لَِذاِت السِّ اِء َكاَم َأنَّ َ بِالنِّْسَبِة لَِتَويلِّ الرشِّ

َلُه  )َفَلْيَس  لَِبائِِعَها  َعنُْه  اُه  َأدَّ الَِّذي  بِالثََّمِن  َطَلُبُه  َلُه  َكاَن  اِء  َ الرشِّ يِف  َوكِياًل  َكاَن  َوإَِذا 
َحْبُسَها( ِعنَْدُه يِف َنظرِِي الثََّمِن َسَواٌء َقاَل َلُه: َواْنُقْد َعنِّي، َأْو َلْ َيُقْل.

َها يِل َوَلك )َواْحبِْسَها( ِعنَْدك َحتَّى ُأوفَِيك الثََّمَن. )إالَّ َأْن َيُقوَل َلُه( اْشَتِ

ا يِف َفَلٍس َأْو َمْوٍت َحْيُث  ْهِن( َفَلُه َحْبُسَها َحتَّى ُيوفَِيُه الثََّمَن َوَيُكوَن َأَحقَّ هِبَ )َفَكالرَّ
َحَبَسَها َوَعَلْيِه َضاَمُنَا َضاَمَن الرهن.

ُه ِمْن امْلَْعُروِف، إْذ ـ  نِي ِمْن الثََّمِن أِلَنَّ )َوَجاَز( اْشَتِ يِل َوَلك )َواْنُقْد َعنِّي( َما خَيُصُّ
اِء. َ ُهَو َسَلٌف َلُه َوَوَكاَلٌة َعنُْه يِف الرشِّ

ُه ـ  َواِز )إْن َلْ َيُقْل: َوَأَنا َأبِيُعَها َعنْك( َأْي َأَتَوىلَّ َبْيَعَها َعنْك، َوإاِلَّ ُمنَِع أِلَنَّ َوحَمَلُّ اجْلَ
ُه َكاَن َلُه ُجْعُل  ْلَعُة َبْينَُهاَم َواَل َيَتَوىلَّ اْلَبْيَع َفإِْن َتَوالَّ َسَلٌف َجرَّ َنْفًعا. َفإِْن َوَقَع َكاَنْت السِّ

ِمْثلِِه.
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د أو تالَزَم، وأخذ كلٌّ بقْدر  َو»انقد عنَك« إاِل خْلبة املشتي وجازْت بالْعمل، إِن اتَّ
عمله، وحصل التَّعاُون وإِْن بمكاننْي،.....
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ي(  امْلُْشَتِ ِة  ْبَ
خِلِ )إالَّ  َمْعُروف،  ُه  أِلَنَّ َعنْك(؛  )َأْنُقُد  َأَنا  )َو(  َوَلك  يِل  اْشَتِ  َوَجاَز: 

َلِف بَِمنَْفَعٍة. اِء َفاَل جَيُوُز ملَِا فِيِه ِمْن السَّ َ بِالرشِّ

النوع الثاين: رشكة العمل )رشكة األبدان(

ِم  َت التَّْعِريِف امْلَُتَقدِّ اِخِل َتْ َكِة الدَّ ِ ُم َعىَل النَّْوِع الثَّايِن ِمْن َنْوَعْي الرشَّ ُثمَّ اْنَتَقَل َيَتَكلَّ
َفَقاَل:

َياَطِة،  اِصِل، بَِسَبِب اْلَعَمِل َكاخْلِ َكُة يف )العمل( ْويِف امْلَاِل احْلَ ِ حكمها: )َجاَزْت( الرشَّ
َياَكِة، َوالتَِّجاَرِة. َواحْلِ

ُشُروٍطها:

اٍر، )َأْو َتاَلَزَم( َعَمُلُهاَم بَِأْن َكاَن 	ـ  ، اَل َكَخيَّاٍط، َوَنجَّ َد( اْلَعَمُل َكَخيَّاَطنْيِ َ )إْن اتَّ

ا  ا َيُصوُغ َوالثَّايِن ُيَسبُِّك َلُه، َأْو َأَحُدُهَ ا َينِْسُج، َوالثَّايِن ُينرُِي، َأْو َيُدوُر، َأْو َأَحُدُهَ َأَحُدُهَ
َأَحِد  ُف  َتَوقُّ بِالتَّاَلُزِم:  َفامْلَُراُد  ُف؛  َوجُيَدِّ َعَلْيِه  ُيْمِسُك  َوالثَّايِن  ْؤُلِؤ  اللُّ لَِطَلِب  َيُغوُص 

اْلَعَمَلنْيِ َعىَل اآْلَخِر.

َيُضُّ ـ 2 َواَل  َذلَِك.  َعىَل  َدَخاَل  َأْي  َعَملِِه(  )بَِقْدِر  ْبِح  الرِّ ِمْن  ِمنُْهاَم   ) )َأَخَذ ُكلٌّ إن 
ُط التََّساِوي إْن َتَقاَرَبا يِف  َطا التََّفاُوَت، َواَل َيُضُّ رَشْ ُع َبْعَد اْلَعْقِد. َوَفَسَدْت إْن رَشَ التََّبُّ

اْلَعَمِل َكاَم َيْأِت َقِريًبا.

وُل َيُد ُكلٍّ ِمنُْهاَم َعىَل َما ـ 3 ( بَِحْيُث جَتُ إن )َحَصَل التََّعاُوُن( َبْينَُهاَم )َوإِْن بَِمَكاَننْيِ
بَِيِد َصاِحبِِه، َكَخيَّاَطنْيِ يِف َحاُنوَتنْيِ َيْأُخُذ ُكلٌّ ِمنُْهاَم َما بَِيِد َصاِحبِِه.



 X			 املختار من  الرشح الصغري

واِء، واغُتفر الُتفاوت اْلَيسري،  واْشتكا يف اآللة بمْلك أو إِجارة كطبيَبنْي اْشتكــا يف الدَّ
ولَزم ُكالًّ ما قبله صاحُبُه وإن اْفتقا وألغى مرض كاليومني وغيبتهام.  
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ا اْلَعَمُل؛ َكاْلَفْأِس َواْلُقُدوِم َوامْلِْطَرَقِة َواْلَقبَّاِن)	(.ـ 4 َكا يِف اآْلَلِة( الَّتِي هِبَ إْن )اْشَتَ

ا يملك  ا، َأْو َكاَن َأَحُدُهَ ِهَ اَم ِمْن َغرْيِ ا )بِِمْلٍك َأْو إَجاَرٍة( َلُ َوامْلِنَْواِل َوَغرْيِ َذلَِك، إمَّ
ا  ْز. َوَأمَّ ا ُدوَن اآْلَخِر َلْ جَيُ اآْلَلة َواْسَتْأَجَر َصاِحُبُه ِمنُْه نِْصَفَها، َفإِْن َكاَنْت اآْلَلُة ِمْن َأَحِدِهَ
آَلِة  نِْصَف  ى  اْشَتَ َأْو  ِمنُْهاَم  ُكلٌّ  َأْكَرى  َفإِْن  اآْلَخِر  آَلَة  ُتَساِوي  آَلًة  ِمنُْهاَم  ُكلٌّ  َأْخَرَج  َلْو 
ٌء  حَيُْصْل َشْ َلْ  َوإِْن  اُك فِيَها،  َعَلْيِه ااِلْشِتَ ُه َصَدَق  أِلَنَّ آَلِة اآْلَخِر َجاَز؛  بِنِْصِف  َصاِحبِِه 
َقاَل  َنِة. َلكِْن  امْلَُدوَّ َوالثَّايِن َظاِهُر  ُل لَِسْحنُوٍن.  اأْلَوَّ َقْواَلِن:  َوامْلَنِْع  َواِز  اجْلَ َذلَِك َفِفي  ِمْن 

َواِء(  َكا يِف الدَّ َكِة يِف اْلَعَمِل بَِقْولِِه: )َكَطبِيَبنْيِ اْشَتَ ِ ِعَياٌض: إْن َوَقَع َمَض. َوَمثََّل لِلرشَّ

ما يغتفر في شركة األبدان : 

ِة؛ َكَكْوِن َعَمِل ـ  ِويَّ ْبِح َبْينَُهاَم بِالسَّ )َواْغُتِفَر التََّفاُوُت اْلَيِسرُي( يِف اْلَعَمِل َمَع َكْوِن الرِّ
ا َأْكَثَر  ا َأَقلَّ ِمْن النِّْصِف َقلِياًل َوَعَمُل اآْلَخِر َأْكَثَر ِمنُْه َقلِياًل، َأْو َكاَن َعَمُل َأَحِدِهَ َأَحِدِهَ

. اَم َعىَل الثُُّلِث َوالثُُّلَثنْيِ ِمْن الثُُّلِث َقلِياًل، َوَعَمُل اآْلَخِر َأَقلَّ ِمْن الثُُّلَثنْيِ َقلِياًل َوُقسِّ

َكاِء اْلَعَمِل )َما َقبَِلُه َصاِحُبُه( َوَلِزَمُه َضاَمُن َما َقبَِلُه َصاِحُبُه باَِل  ( ِمْن رُشَ )َوَلِزَم ُكالًّ
)َوإِْن  َمًعا  َضِمنَاُه  ا  َأَحِدِهَ َعْن  ٌء  َشْ َضاَع  َفَمَتى  اْلَواِحِد،  ُجِل  َكالرَّ َصاَرا  اَُم  أِلَنَّ إْذنِِه؛ 
ا َحاَل ااِلْجتاَِمِع َفُهَو يِف َضاَمِنِاَم. َوَهَذا إَذا َقبَِلُه يِف ُحُضوِر  َأْو َأَحُدُهَ َقا( َفاَم َقباَِلُه،  اْفَتَ
( َأْو َحاَل َمَرِضِه اْلَقِريِب َفإِْن َقبَِلُه يِف َغْيَبتِِه َأْو َمَرِضِه  َصاِحبِِه َأْو َغْيَبتِِه اْلَقِريَبِة )َكاْلَيْوَمنْيِ

. ُه اَل َيْلَزُم َصاِحَبُه َضاَمُنُه َواَل اْلَعَمُل َمَعُه َكاَم َقاَلُه اللَّْخِميُّ الطَِّويلنَِي َفإِنَّ

)	( آلة توزن هبا األشياء الثقيلة وهي أنواع.
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أسئلة

ما الضامن؟ وما أقسامه؟ ومن الذي يلزمه الضامن؟1 	س

ما ضامن الوجه؟ ومتى يبدأ فيه الضامن؟1 2س

ما ضامن الطلب؟ وما صيغته؟1 3س

ما الرشكة؟ وما أركانا؟ وما رشوط صحتها؟ وعىل من يكون الضامن إذا  1 4س
أتلف أحد املالني؟

ما أقسام الرشكة إجااًل؟1 	س

عرف رشكة املفاوضة مبينًا ما الذي جيوز ألحد املتفاوضني وما ال جيوز؟1 	س

ما رشكة العنان؟ وما حكمها؟ وما هي رشوط جواز الرشكة يف العمل؟ س	: 

* * *
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األهداف التعليمية لـ )الزارعة، الوكالة،الوديعة، اإلعارة(
املزارعة،  الفقهية املضمنة يف )أحكام  الطالب بعد دراسة املوضوعات  يتوقع من 

الوكالة، الوديعة، اإلعارة( أن:

يستنبط حكم املزارعة، الوكالة والوديعة واإلعارة من النصوص الرشعية.ـ 	

يوضح أركان املزارعة ورشوط كل ركن.ـ 2

يوضح أركان الوكالة ورشوط كل ركن.ـ 3

يوضح أركان الوديعة ورشوط كل ركن.ـ 4

يوضح أركان اإلعارة ورشوط كل ركن.ـ 	

حيدد مبطالت املزارعة والوكالة والوديعة واإلعارة.ـ 	

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	

يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	
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َفْصٌل ِف الَُْزاَرَعِة َوَأْحَكاِمَها
املزارعة: الرشكة يف الزرع، ولزمت بالبذر ونحوه فلكل فسخها قبله،.....
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 َفْصٌل ِف الَُْزاَرَعِة َوَأْحَكاِمَها
تعريفها:

ْرِث. َكُة يِف احْلَ ِ ْرِع( َوُيَقاُل: الرشَّ َكُة يِف الزَّ ِ )امْلَُزاَرَعُة: الرشَّ
َوَعْقُدَها َغرْيُ اَلِزٍم َقْبَل اْلَبْذِر َوَنْحِوِه.

وقت لزومها:

تلزم )بِاْلَبْذِر َوَنْحِوِه( 
َّا  ِم ِريَعِة بِاأْلَْرِض،  اْلَبْذِر َوْضُع الزَّ بِّ َعىَل اأْلَْرِض لَِينُْبَت، َوِمْثُل  َواْلَبْذُر: إْلَقاُء احْلَ
بِِّه، َكاْلَبَصِل َواْلَقَصِب َوَهَذا ُهَو امْلَُراُد بِــ »َنْحِوِه«، َوَلْيَس امْلَُراُد بِالنَّْحِو َقْلَب  اَل َبْذَر حِلَ
َا اَل َتْلَزُم بِاْلَعَمِل َقْبَل اْلَبْذِر َوَلْو َكاَن َلُه  اِجَح َأنَّ ُحوا َأنَّ الرَّ ُْم َصَّ اأْلَْرِض َوَحْرثَِها؛ َفإِنَّ

َباٌل.
ْتِل َوَنْحِوِه بِاأْلَْرِض  ُه تعاىل ـ َأْطَلَق اْلَبْذَر َعىَل َما َيُعمُّ َوْضَع الشَّ ُه اللَّ ْيُخ ـ َرمِحَ َوالشَّ

. بِّ اَل ُخُصوَص احْلَ
امْلَاِل.  َكِة  َكرَشِ بِاْلَعْقِد  َتْلَزُم  َا  إنَّ َوِقيَل:  ُزوَم،  اللُّ ُيوِجُب  اأْلَْرِض  َقْلَب  إنَّ  َوِقيَل: 

اِجُح َما َذَكْرَناُه. َوالرَّ
َكاِء )َفْسُخَها( َقْبَل اْلَبْذِر؛ َفَلْو َبَذَر اْلَبْعُض َفالنَّْقُل  َ ، َأْو الرشُّ يَكنْيِ ِ ( ِمْن الرشَّ )َفلُِكلٍّ
ُه إْن َبَذَر اْلَبْعُض َلِزَم اْلَعْقُد فِياَم َبَذر َولُِكلٍّ اْلَفْسُخ فِياَم َبِقَي.  َنِة َأنَّ َعْن اْبِن اْلَقاِسِم يِف امْلَُدوَّ

َوَظاِهُرُه: َقلَّ َما َبَذر َأْو َكُثَر
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ت إن َسلاِم من كِراء األرض بممنوع ـ بأن ال يقابلها بذر ـ  وصحَّ

ودخال عىل أن الربح بنسبة امُلْخرج، .....
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َفاًقا. ِريَعِة َجاَزْت اتِّ اَُم إْن تَساَوَيا يِف اأْلَْرِض َواْلَعَمِل َواآْلَلِة َوالزَّ َواْعَلْم َأنَّ

كَِراِء  َعىَل  ا  اِلْشتاَِمِلَ َفاًقا  اتِّ َفَسَدْت  بِاأْلَْرِض  َواآْلَخُر  بِاْلَبْذِر  ا  َأَحُدُهَ اْخَتصَّ  َوإِْن 
اِجِح. ُرُج ِمنَْها. َوَما َعَدا َهَذْيِن اْلَوْجَهنْيِ ُمَْتَلٌف فِيِه َوَسَيْأِت َبَياُن الرَّ اأْلَْرِض باَِم خَيْ

شروط صحتها ثالثة:

األول:

يَكاِن )ِمْن كَِراِء اأْلَْرِض بَِمْمنُوٍع( َأْي بَِأْجٍر َمْنُوٍع كَِراُؤَها بِِه؛  ِ  )إْن َسلاَِم( َأْي الرشَّ
َوَلْو َغرْيُ َطَعاٍم َكُقْطٍن َوَكتَّاٍن، إالَّ  َتنُْبُتُه  َوَما  َتنُْبْتُه اأْلَْرُض َكَعَسٍل،  َلْ  َوَلْو  َوُهَو الطََّعاُم 
ُط اَل خَيُصُّ امْلَُزاَرَعَة َبْل ُهَو َعامٌّ فِيَها َويِف  ْ َجاَرِة. َومَلَّا َكاَن َهَذا الرشَّ َشَب َكاَم َيْأِت يِف اإْلِ اخْلَ
ا،  َ ا بَِقْولِِه: )بَِأْن اَل ُيَقابَِلَها َبْذٌر( ُكالًّ َأْو َبْعًضا ِمْن َغرْيِ َرهبِّ ٍء َخاصٍّ هِبَ ُه بيَِشْ َ َها َفرسَّ َغرْيِ

ا، َواأْلَْرُض لآِْلَخِر َفَسَدْت َكاَم َسَيْأِت.  َفَلْو َقاَبَلَها َبْذٌر َكَأْن َيُكوَن اْلَبْذُر ِمْن َأَحِدِهَ

الثَّاِني:

ْبَح( َبْينَُهاَم بِنِْسَبِة َما َأْخَرَجُه ُكلٌّ ِمنُْهاَم؛ َكَأْن َيُكوَن كَِراُء اأْلَْرِض  إن )َدَخاَل َعىَل َأنَّ الرِّ
ْبَح ُمنَاَصَفٌة،  ِه ِسَوى اْلَبْذِر ِماَئًة، َوَدَخاَل َعىَل َأنَّ الرِّ ِماَئًة، َوكَِراُء اْلَعَمِل ِمْن َبَقٍر َأْو َغرْيِ
َأنَّ  َعىَل  َوَدَخاَل  ِماَئًة  ُيَساِوي  َما  اآْلَخُر  َوَأْخَرَج  َخِْسنَي،  ُيَساِوي  َما  ا  َأَحُدُهَ َأْخَرَج  َأْو 
يِف  َدَخاَل  َفإِْن  َوَهَكَذا،  الثُُّلَث،  ْمِسنَي  اخْلَ َولَِصاِحِب  الثُُّلَثنْيِ  ْبِح  الرِّ ِمْن  امْلِاَئِة  لَِصاِحِب 

، َويِف الثَّايِن َعىَل امْلُنَاَصَفِة َفَسَدْت. ِل َعىَل الثُُّلِث َوالثُُّلَثنْيِ اأْلَوَّ
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نوعا ال كقمح وشعري، كأن تساويا يف  البذران  اللزوم، وتاثل  بعد  التبع  وجاز 
اجلميع، أو قابل البذر أو األرض أو ها عمل
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أي  الُلُزوِم(  )َبْعَد  ِرْبٍح  َأْو  َعَمٍل،  ِمْن  َياَدِة  بِالزِّ لآِْلَخِر  ا  َأَحِدِهَ ِمْن  َع(  التََّبُّ )َوَجاَز 
ِحيِح. َكِة بِاْلَبْذِر َبْعَد اْلَعْقِد الصَّ ِ لزوم  الرشَّ

الثَّاِلُث:

َبْينَُهاَم،  اأْلَْرُض  َكاَنْت  َلْو  َكاَم  ا؛  ِعنِْدِهَ ِمْن  وَأْخَرَجاُه  ِمنُْهاَم  )اْلَبْذَراِن(  َتَاَثَل  إن 
َوَأْخَرَج ُكلٌّ ِمنُْهاَم َمنَاَبُه يِف اْلَبْذِر َفاَل ُبدَّ ِمْن َتَاُثلِِهاَم )َنْوًعا( َكَقْمٍح، َأْو َشِعرٍي، َأْو ُفوٍل، 
ا َوَشِعرٍي َأْو ُفوٍل ِمْن اآْلَخِر. َوِمْن التَّاَمُثِل َأْن خُيِْرَج ُكلٌّ  اَل إْن اْخَتَلَفا )َكَقْمٍح( ِمْن َأَحِدِهَ
ِمنُْهاَم َمنَاَبُه ُفواًل َمَثاًل َوَمنَاَبُه َقْمًحا؛ بَِأْن خُيِْرَجا َمًعا إْرَدبَّ ُفوٍل ُيْزَرُع َعىَل ِجَهٍة، َوإِْرَدبَّ 
ا ِمْن اْلَبْذِر َغرْيَ َما َأْخَرَجُه  ُه َصِحيٌح. َفإِْن َأْخَرَج َأَحُدُهَ َقْمٍح ُيْزَرُع يِف ِجَهٍة ُأْخَرى َفإِنَّ

اَجَعاِن يِف اأْلَْكِرَياِء، اآْلَخُر َفَسَدْت، َولُِكلٍّ َما َأْنَبَتُه َبْذُرُه، َوَيَتَ

أمثلة للصور الصحيحة للمزارعة:

وَط ـ بَِخْمَسِة َمَسائَِل َفَقاَل: ُ ُثمَّ َمثََّل الشيخ ـ ملَِا اْسَتْوىَف الرشُّ

ِميِع( بَِأْن َتُكوَن اأْلَْرُض َبْينَُهاَم، 	ـ  )َكَأْن َتَساَوَيا( َأْو َتَساَوْوا إْن َكاُنوا َأْكَثَر )يِف اجْلَ
َّا اَل ِخاَلَف  ا. َفَهِذِه ِم َواْلَعَمُل َبْينَُهاَم، َواآْلَلُة َكَذلَِك بِكَِراٍء، َأْو ِمْلٍك ِمنُْهاَم، َأْو ِمْن َأَحِدِهَ

َم. يِف َجَواِزَها َكاَم َتَقدَّ

ا َعَمٌل ِمْن اآْلَخِر، َواأْلَْرُض َبْينَُهاَم.2ـ  )َأْو َقاَبَل اْلَبْذَر( ِمْن َأَحِدِهَ

ا َعَمٌل ِمْن اآْلَخِر، َواْلَبْذُر َبْينَُهاَم.3ـ  )َأْو( َقاَبَل )اأْلَْرَض( ِمْن َأَحِدِهَ

ا والَعَمُل ِمْن اآْلَخِر.ـ 4 َأْو َقاَبَل اْلَبْذَر َواأْلَْرَض َمًعا ِمْن َأَحِدِهَ
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أو ألحدها اجلميع إال عمل اليد فقط، إن عقدا بلفظ الرشكة ال اإلجارةـ  أو أطلقا 
ـ فتفسد، كإلغاء أرض لا بال وتساويا يف غريها،  .....
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ُه َلْ ُيَقابِْل اأْلَْرَض َبْذٌر فِيَها. َفَهِذِه الثَّاَلَثُة َجائَِزٌة َأْيًضا َكاأْلُوىَل أِلَنَّ

 ، ْبَح َبْينَُهاَم َعىَل َحَسِب َما َأْخَرَج ُكلٌّ وِط بَِأْن َيْدُخاَل َعىَل َأنَّ الرِّ ُ َواَل ُبدَّ ِمْن َبِقيَِّة الرشُّ
َوَأْن َيَتاَمَثَل اْلَبْذَراِن يِف امْلَْسَأَلِة الثَّالَِثِة؛ َوِهَي َما إَذا َقاَبَل اأْلَْرَض َعَمٌل َوَكاَن اْلَبْذُر َبْينَُهاَم. 

َع بِِزَياَدِة َعَمٍل َأْو ِرْبٍح َبْعَد ُلُزوِمَها ُمْغَتِفٌر.  َم َأنَّ التََّبُّ َوَتَقدَّ

ِه 	ـ  َوَغرْيِ َحَيَواٍن،  ِمْن  َواآْلَلُة  َواْلَبْذُر،  اأْلَْرُض،  ِميُع(  اجْلَ ا  )أِلََحِدِهَ َكاَن  )َأْو( 
ٍط َزائٍِد َعىَل  )إالَّ َعَمَل اْلَيِد َفَقْط( ِمْن َحْرٍث َوَتنِْقَيٍة َوَحْصٍد َوَدْرٍس، َوِهَي َجائَِزٌة برَِشْ
ِه ـ  َأْو َغرْيِ ُمِس  َكِة( َعىَل َأنَّ لِْلَعاِمِل ُجْزًءا ِمْن اخْلُ ِ َم وهو:  )إْن َعَقَدا بَِلْفِظ الرشَّ َما َتَقدَّ

اَمِس ـ ى: َمْسَأَلُة اخْلُ َوُتَسمَّ

أمثلة للصور الفاسدٍة فى المزارعة:

َا إَجاَرٌة بَِأْجٍر َمُْهوٍل َوِهَي َفاِسَدٌة.ـ  َجاَرِة( ؛ أِلَنَّ إْن عقدا بَِلْفِظ )اإْلِ

ْطاَلِق ـ  اإْلِ ْمِل  حِلَ َأْيًضا  )َفَتْفُسُد(  إَجاَرٍة  َواَل  َكٍة  بَِلْفِظ رَشِ ُيَقيَِّدا  َلْ  َأْي  إن )َأْطَلَقا( 
َكِة َفَأَجاَزَها. ِ َلُه َسْحنُوَن َعىَل الرشَّ َجاَرِة ِعنَْد اْبِن اْلَقاِسِم، َومَحَ َعىَل اإْلِ

َوآَلٍة؛ ـ  َوَعَمٍل  َبْذٍر  ِمْن  َها(  َغرْيِ يِف  )َوَتَساَوَيا  ا  َأَحِدِهَ ِمْن  َباٌل(  ا  َلَ َأْرٍض  )إِْلَغاُء 
َفَتْفُسُد لَِعَدِم التََّساِوي َمَع إْلَغاِء اأْلَْرِض.

ا َجاَز  ا نِْصَف كَِرائَِها َجاَز لَِعَدِم التََّفاُوِت. َفإِْن َكاَنْت اأْلَْرُض اَل َباَل َلَ َ َفإِْن َدَفَع لَِرهبِّ
َنِة أِلَنَّ َما اَل َباَل َلُه َكاْلَعَدِم. َكاَم يِف امْلَُدوَّ
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أو ألحدها أرض ولو رخيصة وعمل، ثم إن فسدت وعمال مًعا فبينهام، وترادا غريه، 
وإال فللعامل إن كان له.
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اْلَبْذُر، ـ  اآْلَخِر  َوِمْن  ا )َوَعَمٌل(  َلَ َباَل  اَل  َوَلْو َرِخيَصًة(  َأْرٌض  ا  إن كان )أِلََحِدِهَ
ابَِقِة َفإِنَّ فِيَها التََّساِوَي  َنِة السَّ َفَفاِسَدٌة ملَُِقاَبَلِة ُجْزٍء ِمْن اأْلَْرِض بَِبْذٍر بِِخاَلِف َمْسَأَلِة امْلَُدوَّ

ِخيَصُة َكاْلَعَدِم. ِميِع، َفاأْلَْرُض الرَّ يِف اجْلَ

ألن اأْلَْرُض َواْلَعَمُل ِمْن ِجَهٍة، َواْلَبْذُر ِمْن ُأْخَرى َفَقْد َقاَبَل َبْعَض اأْلَْرِض، بَِبْعِض 
اْلَبْذِر َوإِْن َرِخيَصًة.

ما يترتب على فساد المزارعة: 

َجاَرِة، ـ  بِاإْلِ َظا  َتَلفَّ َلْو  َكاَم  َمانٍِع؛  ُوُجوِد  َأْو  ٍط  رَشْ لَِفْقِد  امْلَُزاَرَعُة  َفَسَدْت(  إْن  )ُثمَّ 
َينَْفِرَد بِِه  َأْو  ا َأْن َيَقَع اْلَعَمُل ِمنُْهاَم،  َتنْيِ َبْعَدَها؛ َفإِمَّ اَمِس، َأْو َكاللَّ َأْو َأْطَلَقا يِف َمْسَأَلِة اخْلُ

ا. َأَحُدُهَ

)َفَبْينَُهاَم( ـ  اأْلَْرُض  َولآِْلِخِر  ا،  أِلََحِدِهَ اْلَبْذُر  َوَكاَن  َمًعا(  )َوَعِماَل  ِمنُْهاَم  َوَقَع  َفإِْن 
اْلَبْذِر نِْصُف كَِراِء َأْرِض َصاِحبِِه، َوَعىَل َصاِحِب  ُه( َفَعىَل َصاِحِب  ا َغرْيَ ْرُع )َوَتَرادَّ الزَّ

ْرِع. اأْلَْرِض لَِربِّ اْلَبْذِر نِْصُف َمكِيَلِة الزَّ

ا اْلَبْذُر ـ  ا اأْلَْرُض َوإِمَّ ا بِاْلَعَمِل، َوَلُه َمَع َعَملِِه إمَّ ( َيْعَماَل َمًعا َبْل اْنَفَرَد َأَحُدُهَ )َوإاِلَّ
ْرُع َوْحَدُه )إْن َكاَن َلُه( َمَع َعَملِِه  ـ َوَعىَل ُكلِّ َحاٍل َفِهَي َفاِسَدٌة ـ )َفلِْلَعاِمِل( الزَّ
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أرض أو بذر، أو بعض كل، وعليه مثل البذر أو األجرة.
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ا  ُهَ َأْو  اْلَبْذُر  َأْو  َبْينَُهاَم  اأْلَْرُض  َكاَنْت  بَِأْن  ِمنُْهاَم،   ) ُكلٍّ َبْعُض  َأْو  َبْذٌر،  َأْو  )َأْرٌض، 
ُة اْلَفَساِد التََّفاُوُت. ا. َوِعلَّ َواْلَعَمُل يِف ُكلٍّ ِمْن َأَحِدِهَ

ْرِع )ِمْثُل اْلَبْذِر( إَذا َكاَن َلُه َمَع َعَملِِه ـ  )و( عىل اْلَعاِمُل الَِّذي ُحكَِم َلُه بَِجِميِع الزَّ
اأْلَْرُض، َوَكاَن اْلَبْذُر ِمْن َصاِحبِِه َأْو َبْعُض اأْلَْرِض؛ َكاَم َلْو َكاَنْت اأْلَْرُض َبْينَُهاَم َوَأْخَرَج 
ْرُع لِْلَعاِمِل، َوَعَلْيِه ِمْثُل اْلَبْذِر  َصاِحُبُه اْلَبْذَر َفَقْد َقاَبَل َبْعُض اْلَبْذِر َبْعَض اأْلَْرِض َفالزَّ

لَِصاِحبِِه.

َبْذٌر، ـ  َعَملِِه  َمَع  َلُه  َكاَن  إْن  اآْلَخُر  بِِه  امْلُنَْفِرِد  اْلَبَقِر  َأْو  اأْلَْرِض،  ُأْجَرُة  َعَلْيِه  )َأْو( 
َوَكاَنْت اأْلَْرُض َأْو َمَع اْلَبَقِر لَِصاِحبِِه.

ا ـ  َأَحِدِهَ َعىَل  َواْلَعَمُل  َبْينَُهاَم  َواْلَبْذِر  اأْلَْرِض  ِمْن  ُكلٌّ  َكاَن  َلْو  َكاَم  ْمُع  اجْلَ وجُيوُز 
ْرُع لِْلَعاِمِل، َوَعَلْيِه لَِصاِحبِِه ُأْجَرُة َأْرِضِه َوِمْثُل َبْذِرِه. َفَفاِسَدٌة لِلتََّفاُوِت، َفالزَّ

* * *
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أسئلة

س	: ما املزارعة؟ ومتى جتوز؟ ومتى تنع؟ وبم تلزم؟ وما رشوط صحتها؟

 س2: ما حكم املزارعة إذا كان البذر يف مقابل األرض؟ أو البذر يف مقابل العمل؟ 
   وضح ذلك ؟

س3: هل يلزم خلط البذرين أم ال؟ اذكر رأي الفقهاء يف ذلك ؟

س4: ما احلكم إذا ألغيا األرض وتساويا يف غريها ؟

س	: ملن يكون الزرع إذا فسدت املزارعة لفقد رشط من رشوطها؟

 س	: إذا انفرد كل واحد من الرشكاء بيشء واحد من األصول الثالثة األرض ـ 
   البذر ـ العمل فلمن يكون الزرع وضح ذلك؟

* * *
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َباٌب ِف اْلَوَكاَلِة َوَأْحَكاِمَها

الوكالة نيابة يف حق غري مرشوطة بموته وال إمارة؛ كعقد: وفسخ، .....
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َباٌب ِف اْلَوَكاَلِة َوَأْحَكاِمَها
تعريفها:

اَمُن، َوالتَّْفِويُض.  ْفُظ،َواْلَكَفاَلُة، َوالضَّ َها، َوِهَي ُلَغًة: احْلِ اْلَوَكاَلُة: بَِفْتِح اْلَواِو َوَكرْسِ
ْضته إَلْيِه. َلْت َأْمِري لُِفاَلٍن َفوَّ ُيَقاُل: َوكَّ

واصطالًحا: نيابة ىف حق غري مرشوطة بموته وال إمارة.
َأْرَكاُنَها:

 : قوله  من  ُتعلم   ، َوِصيَغٌة  فِيِه،  ٌل  َوُمَوكَّ َوَوكِيٌل،  ٌل،  ُمَوكَّ أركان:  أربعة  للوكالة 
)نيابة( 

وَطٍة(  َمرْشُ َها، )َغرْيُ  َغرْيِ َأْو  امْلَالِيَِّة  ُقوِق  احْلُ ِمْن   ) َوُمنَاًبا )يِف َحقٍّ ُمنِيًبا  َتْسَتْلِزُم  وهى 
تِْلَك النَِّياَبُة )بَِمْوتِه( أي  النَّائُِب: َخَرَج بِِه اْلَوِصيَُّة.

ْلَطاِن َأِمرًيا، َأْو َقاِضًيا، َأْو نَِياَبُة اْلَقاِض َقاِضًيا يِف َبْعِض  )َواَل إَماَرَة( َخَرَج بِِه نَِياَبُة السُّ
ى َوَكاَلًة ُعْرًفا. َعَملِِه؛ َفاَل ُتَسمَّ

أمثلة للحقوق التي تصح الوكالة فيها:

)كَعْقد( النَِّكاِح، َأْو الَبْيٍع، َأْو اإلَجاَرٍة، َأْو َغرْيِ َذلَِك َفَيُجوُز َتْوكِيُل اْلَغرْيِ فِيِه.

لنكاح  سفيٍه  ويل  أو  اْلَبْذِر،  َقْبَل  ُمَزاَرَعٍة  َكَعْقِد  َجاَز  إَذا  َذَكَر،  َّا  ِم لَِعْقٍد   )َوَفْسٍخ( 
أو بيٍع.
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ومعصية  وصالة،  يمني  يف  ال  وحج،  وإبراء،  وحوالة  وعقوبة،  اقتضاء،  أو  وأداء، 
كظهار
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ْلَع، )َوَأَداًء( لَِدْيِن َأْو )اَقتَضاًء( َلُه. َقاَلَة، َواخْلُ َوَشِمَل الطَّاَلَق، َواإْلِ

ُدوَد َفَيُجوُز التَّْوكِيُل ـ  )َوُعُقوَبٍة( ملَِْن َلُه َذلَِك مثل األمري، َوَشِمَلْت التََّعاِزيَر َواحْلُ
فِيَها.

َل َمْن حُيِيُل َغِريُمُه َعىَل َمِديٍن َلُه.ـ  )َوَحَواَلٍة( َفَيُجوُز َأْن ُيَوكِّ

.ـ  )َوإِْبَراٍء( ِمْن َحقٍّ

َل َمْن حَيُجُّ َعنُْه َغرْيَ اْلَفِريَضِة َأْو َمْن َيْسَتنِيُب َلُه َمْن حَيُجُّ َعنُْه.ـ  (  بَِأْن ُيَوكِّ )َوَحجٍّ

، َوُكلُّ َما َيْقَبُل النَِّياَبَة.ـ  َدَقُة، َواْلَوْقُف،َوَقْبُض َحقٍّ َبُة، َوالصَّ َوَكَذا اْلِ

ما ال يصح التوكيل فيه:

َيِصحُّ  َفاَل  َيِمنٍي  َنْحَو  اْلَبَدنِيَِّة  اأْلَْعاَمِل  ِمْن  الوكالة  التوكيل فيام ال يقبل  )ال( يصح 
َتْوكِيُل َمْن حَيْلُِف َعنُْه.

َماَمِة ـ  ِه يِف اإْلِ )و( ال َيِصحُّ َتْوكِيُل َمْن ُيَصيلِّ َعنُْه َفْرًضا َأْو َنْفاًل، بِِخاَلِف َتْوكِيِل َغرْيِ
بَِمَحلٍّ َيُؤمُّ فِيِه النَّاَس َأْو خَيُْطُب َعنُْه َفَيُجوُز.

َزْوَجَتُه، ـ  َعنُْه  َيَظاَهُر  َمْن  ُل  ُيَوكِّ َفاَل  َكظَِهاٍر(  )َمْعِصَيٍة؛  يِف  توكيل  يصح  اَل   )َو( 
ٌء. َواَل َيْلَزُمُه َشْ

 ، َحقٍّ بَِغرْيِ  َنْفًسا  َيْقُتَل  َأْو  ًرا،  َخْ َلُه  َي  َيْشَتِ َأْن  ُه  َغرْيَ َأَمَر  َفَمْن  امْلََعاِص  َسائُِر   َوَكَذا 
َق َوَنْحَو َذلَِك َفاَل ُيَقاُل َلُه نَِياَبٌة، َوُيَقاُل َلُه َأْمٌر.  َأْو َيْغِصَب، َأْو َيرْسِ
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بمجرد  يدل عرفا، ال  بام  برضا اخلصم  إاِلَّ  أكثر من واحد يف خصومة  وال جيوز 
وكلتك، بل حتى يفوض أو يعني بنص أو قرينة، ..... 
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ْق يِل َمايِل الَِّذي بَِيِد ُفاَلٍن أْو: اْغِصْبُه يِل  ِه: اْفَعْل يِل َما ال جَيُوُز، َكاْسِ  َوَمْن َقاَل لَِغرْيِ
َي نَِياَبًة َوَوَكاَلًة. ًعا؛ ُسمِّ ِمنُْه، َأْو: ُاْقُتْل يِل َمْن َقَتَل َأيِب الثَّابِت رَشْ

ُه يِف إَماَرٍة َأْو َقَضاٍء. َوَتنَْفِرُد النَِّياَبُة َعْن اْلَوَكاَلِة يِف ِذي إْمَرٍة أناب َغرْيَ
حكم توكيل أكثر من واحد:

بِِرَضا  إالَّ  النَِّزاِع  َكْثَرِة  ِمْن  فِيِه  ملَِا  ُخُصوَمٍة(  يِف  )َواِحٍد  َتْوكِيٍل  ِمْن(  َأْكَثُر  جَيُوُز  )اَل 
ْصِم ملَِا فِيِه  ْصِم َفَيُجوُز اأْلَْكَثُر َكاَم جَيُوُز اْلَواِحُد ُمْطَلًقا إالَّ لَِعَداَوٍة َبنْيَ اْلَوكِيِل َواخْلَ اخْلَ

اِر. ْضَ ِمْن اإْلِ

الركن الرابع: الصيغة تكون )بام يدل عرًفا( 

ُه َككَِتاَبٍة َأْو إَشاَرٍة َقاَل َبْعُضُهْم: َأْو َعاَدًة  الُّ ُعْرًفا َأَعمُّ ِمْن َأْن َيُكوَن َلْفًظا َأْو َغرْيَ َوالدَّ
ُه  َفإِنَّ َكَذلَِك  ْخَوتِِه  إِلِ َف  َأْو َترَصَّ َعاملٌَِة َساكَِتٌة،  ا، َوِهَي  َماِلَ لَِزْوَجتِِه يِف  ْوِج  الزَّ ِف  َكَترَصُّ
ِمْن َربِّ  ِف  لِْلُمترَصِّ امْلَنُْع  َيْثُبَت  َحتَّى  َقْوُلُه  َواْلَقْوُل  فِْعُلُه  َفَيْمِض  التَّْوكِيِل  َعىَل  حَمُْموٌل 

امْلَاِل

ُه اَل ُيِفيُد، َوَتُكوُن  ْلُتك( َأْو: َأْنَت َوكِييِل، َفإِنَّ ِد َوكَّ َواَل ُبدَّ ِمْن َقُبوِل اْلَوكِيِل )اَل بُِمَجرَّ
َوَكاَلًة َباطَِلًة.

َضًة،  ُمَفوَّ َوَكاَلًة  ْلُتك  َوكَّ ُل  امْلَُوكِّ َيُقوَل  بَِأْن  لِْلَوكِيِل  َض(  ُيَفوِّ َحتَّى  )َبْل  َقاَل:   َولَِذا 
ٍء َوَنْحِو َذلَِك. َأْو يِف َجِيِع ُأُموِري، َأْو يِف ُكلِّ َشْ

، ـ  اصٍّ اٍء خِلَ َأْو رِشَ َبْيٍع،  َأْو  َكنَِكاٍح،  ٍء َخاصٍّ  َقِرينَة( يِف َشْ َأْو  بِنَصٍّ  َلُه   ُ ُيَعنيَّ  )َأْو 
. َأْو َعامٍّ



X الصف الثاين الثانوى	2	

وله يف البيع طلب الثمن وقبضه ويف الرشاء قبض املبيع ورده بعيب إن ل يعينه موكله، 
وطولب بالثمن وبامُلْثَمن، إال أْن يرصح بالباءة كبعثني فالن لتبيعه، بخالف ألشتي 

له منك، وبالعهدة ما ل يعلم املشتي، إال املفوض .....
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عمل الوكيل : 
ُه  ي، )َوَقْبُضُه( ِمنُْه، أِلَنَّ )و( لْلَوكِيِل )يِف( َتْوكِيلِِه َعىَل )اْلَبْيِع َطَلُب الثََّمِن( ِمْن امْلُْشَتِ

َل َعَلْيِه. ِمْن َتَوابِِع اْلَبْيِع الَِّذي ُوكِّ

لِِه.ـ  اِء َقْبُض امْلَبِيِع( ِمْن َبائِِعِه، َوَتْسلِيمِه ملَُِوكَّ َ )َو( َلُه )يِف( َتْوكِيلِِه َعىَل )الرشِّ

ُلُه( َفإِْن َعيَّنَُه بَِأْن َقاَل َلُه: ـ  ه( أي امْلَبِيِع )بَِعْيٍب( َظَهَر فِيِه )إْن َلْ ُيَعيِّنُْه ُمَوكِّ )َو( َلُه )َردُّ
ْلَعَة، َأْو ِسْلَعَة ُفاَلٍن اْلُفاَلنِيََّة، َفاَل َردَّ لِْلَوكِيِل بَِعْيٍب َظَهَر فِيَها، َوَهَذا يِف  اْشَتِ يِل َهِذِه السِّ

َ َلُه. دُّ َوَلْو َعنيَّ ض، َوإاِلَّ َفَلُه الرَّ َغرْيِ اْلَوكِيِل امُلفوَّ

لِِه ـ  لِِه )َوبِاملثََّمِن( الَِّذي َباَعُه ملَُِوكِّ اَها ملَُِوكِّ )َوُطولَِب( اْلَوكِيُل )بِالثََّمِن( لِِسْلَعٍة اْشَتَ
َعىَل َبْيِعِه. 

اَءِة( ِمْن َذلَِك، بَِأْن َيُقوَل: َواَل َأَتَوىلَّ َدْفَع الثََّمِن َلك،  َح( اْلَوكِيُل )بِاْلَبَ  )إالَّ َأْن ُيرَصِّ
ُلُه. ِن ُمَوكِّ اَم ُيَطاَلُب بِالثََّمِن َأْو امْلَُثمَّ ِن، َفاَل ُيَطاَلُب، َوإِنَّ َأْو اَل َأَتَوىلَّ َدْفَع امْلَُثمَّ

أو إالَّ َأْن يقول : )َبَعَثنِي ُفاَلٌن لَِتبِيَعُه( َكَذا َفَباَعُه، َفاَل ُيَطاَلُب بِالثََّمِن، )بِِخاَلِف(: ـ 
َأْرَسَلُه،  ُه  بَِأنَّ امْلُْرِسُل  َف  َيْعَتِ َأْن  إالَّ  ُسوُل،  الرَّ َفُيَطاَلُب  َكَذا  ِمنْك(  َلُه  َي  )أِلَْشَتِ َبَعَثنِي 
لِنَْفِسِه، َوفِياَم  اَء  َ َأْسنََد الرشِّ َهِذِه  ُه يِف  َأنَّ َقْبَلَها:  َوَالَّتِي  َهِذِه  َبنْيَ  اَم َشاَء.َواْلَفْرُق  ُ َأهيَّ َفْلَيْتبِْع 
ُسوِل، )و( ُطولَِب اْلَوكِيُل  ِه. َولَِذا َلْو َقاَل: لَِتبِيَعنِي، َكاَن الطََّلُب َعىَل الرَّ َقْبَلَها َأْسنََدُه لَِغرْيِ
ُه  َوكِيٌل،  ي( بَِأنَّ َيْعَلْم امْلُْشَتِ لِِه، َأْو اْستِْحَقاِق )َما َلْ  )بِاْلُعْهَدِة( ِمْن َعْيٍب فِياَم َباَعُه ملَُِوكِّ
ُه َوكِيٌل. ي َأنَّ َض( َفالطََّلُب َعَلْيِه َوَلْو َعلَِم امْلُْشَتِ ِل، )إالَّ امْلَُفوَّ َوإاِلَّ َفالطََّلُب َعىَل امْلَُوكِّ
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 ،  وفعل املصلحة، فيتعني نقد البلد والئق وثمن املثل وإال خري ومالفة مشتى ُعنيِّ
أو سوق، أو زمان، أو باع بأقل ما سمى أو اشتى بأكثر، إال كدينارين يف أربعني، ... 
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ما يجب على الوكيل: 

امْلُْصلَِحُة ـ  فِيِه  َما  َيْفَعَل  َأْن  َعَلْيِه   ُ َيَتَعنيَّ َأْي  ُوُجوًبا،  )امْلَْصَلَحَة(  اْلَوكِيُل  )َوَفَعَل( 
ٍة. اِء )َنْقُد اْلَبَلِد( ِمْن َذَهٍب َأْو فِضَّ ( َعَلْيِه يِف التَّْوكِيِل امْلُْطَلِق يِف َبْيٍع َأْو رِشَ ُ لِِه )َفَيَتَعنيَّ ملَُِوكِّ

َل، ـ  ( َلْ َيْلَزْم امْلَُوكِّ َل )َوَثَمُن امْلِْثِل، َوإاِلَّ لِِه، َوإاِلَّ َلْ َيْلَزْم امْلَُوكِّ اِء )اَلئٍِق( بُِمَوكِّ )َو( رِشَ
، إالَّ َأْن َيُكوَن َشْيًئا َيِسرًيا َيَقُع التََّغاُبُن بِِه َبنْيَ النَّاِس، َفاَل َكاَلَم  دِّ ( يِف اْلَقُبوِل َوالرَّ َ )َو ُخريِّ

ِل. لِْلُمَوكِّ

َلُه: الحكم إن خالف اْلَوِكيِل ُمَوكِّ

َهَذا  يِل  اْشَتِ  َلُه:  َقاَل  بَِأْن  املوكل،  له  عينه  )ُمْشَتًى(  يِف  َلُه  ُمَوكِّ اْلَوكِيِل  )ُمَاَلَفِة( 
 ، َ ى َثْوًبا، )َأْو( ُمَاَلَفِة )ُسوٍق( ُعنيَّ اًرا َفاْشَتَ ُه، َأْو َقاَل َلُه: اْشَتِ يِل مِحَ ى َغرْيَ َء َفاْشَتَ ْ  اليشَّ

. ِصيَصُه ُمْعَتَبٌ ؛ أِلَنَّ َتْ دِّ ُل َبنْيَ اْلَقُبوِل َوالرَّ ُ امْلَُوكِّ ، َفُيَخريَّ َ )َأْو َزَماٍن( ُعنيَّ

اْشَتَى( ـ  )َأْو   ، ُ َفُيَخريَّ َيِسرًيا،  َوَلْو  ُل  امْلَُوكِّ َلُه  ى(  َسمَّ َّا  ِم )بَِأَقلَّ  اْلَوكِيُل  َباَع(  )َأْو 
اِء  َ ، اَل َيِسرًيا أِلَنَّ َشْأَن الرشِّ ُ ى َلُه َأْو ِمْن َثَمِن امْلِْثِل َكثرًِيا، َفُيَخريَّ َّا َسمَّ لِِه )بَِأْكَثَر( ِم ملَُِوكَّ
ِدينَاًرا  )َأْرَبِعنَي(  َتْسِمَيِة  يِف(  )َكِدينَاَرْيِن  ِزَياَدًة   ) )إالَّ امْلَْطُلوِب،بَِقْولِِه:  ُصوِل  حِلُ َياَدُة  الزِّ

يَن، َوَثاَلَثٍة يِف ِستِّنَي.  َفَيْلَزُم َواَل ِخَياَر؛ َفاْلَيَساَرُة نِْصُف اْلُعرْشِ َكَواِحٍد يِف ِعرْشِ
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ولزمه ما اشتى إن رده موكله، ورشاؤه لنفِسه وملحجوِره ولو سمى الثمن، وتوكيله، 
إالَّ أالَّ يليق به أو يكثر،.....
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الحكم إن وقعت المخالفة: 

َياُر، )َلِزَم( اْلَوكِيَل ـ  ِل اخْلِ َّا َذَكَر، َوَثَبَت لِْلُمَوكِّ ٍء ِم )َو( َحْيُث َخاَلَف اْلَوكِيُل يِف َشْ
ُه  َيْعَلَم اْلَبائُِع بَِأنَّ َأْن  امْلَبِيِع َعىَل َبائِِعِه إالَّ  ُلُه( َوَلْيَس لِْلَوكِيِل َردُّ  ُه ُمَوكِّ ى )إْن َردَّ َما اْشَتَ

َم. َّا َتَقدَّ ٍء ِم َلُه بيَِشْ َوكِيٌل َقْد َخاَلَف ُمَوكِّ

َياُر لِْلَبائِِع َأْيًضا َأْم اَل. َياِر، َوَسَواٌء َكاَن اخْلِ اُم اخْلِ َياُر َوَلْ َتِْض َأيَّ َأْو َيُكوَن َلُه اخْلِ

 ما يمنع منه الوكيل:

لِِه، ـ  اُؤُه لِنَْفِسِه( َوُيوَقُف َعىَل إَجاَزِة ُمَوكِّ ٍء )رِشَ َل َعىَل َبْيِع َشْ )َو( ُمنَِع لَِوكِيٍل ُوكِّ
َغَباُت. ْغَبِة فِيِه بَِأْكَثَر، إالَّ َأْن َتنَْتِهَي فِيِه الرَّ ى َلُه الثََّمَن اِلْحتاَِمِل الرَّ َوَلْو َسمَّ

اِء ـ  َ ُه ِمْثُل الرشِّ َل َعىَل َبْيِعِه )ملَِْحُجوِرِه( ِمْن َصِغرٍي َأْو َسِفيٍه؛ أِلَنَّ اُؤُه َما ُوكِّ )َو( رِشَ
َم. ى الثََّمَن( لِْلَوكِيِل مَلَا َتَقدَّ لِنَْفِسِه، )َوَلْو َسمَّ

بَِأَماَنتِِه، ـ  َيْرَض إالَّ  َلْ  َل  امْلَُوكِّ أِلَنَّ  فِيِه،  َل  ٍء ُوكِّ لِْلَوكِيِل )َتْوكِيُلُه( يِف َشْ ُمنَِع  )َو( 
َعىَل  َل  َوُوكِّ ْيَئاِت،  اْلَ َذِوي  ِمْن  َيُكوَن  بَِأْن  َعَلْيِه  َل  ُوكِّ َما  َتَويلِّ  بِاْلَوكِيِل  َيلِيَق(  َأالَّ  )إالَّ 
ِصيلِِه  َتْ َعىَل  ُيِعينُُه  َمْن  ُل  َفُيَوكِّ َعَلْيِه،  َل  ُوكِّ َما  َيْكُثُر(  )َأْو  َتْوكِيُلُه،  َفَيُجوُز   ُمْسَتْحَقٍر 
َل  ُيَوكِّ َأْن  ُيْمنَُع  َفاَل  ُض  امْلَُفوَّ ا  َوَأمَّ ض،  ِل. َوَهَذا يِف َغرْيِ امُلفوَّ اَل اْستِْقاَلاًل بِِخاَلِف اأْلَوَّ

َعىَل امْلَْشُهوِر.

محل جواز التوكيل في ذلك : 

اُء  َ الرشِّ َأْو  اْلَبْيُع،  بِِه  َيلِيُق  اَل  َوَجاَهٍة  ذا  اْلَوكِيُل  َكاَن  إَذا  فِياَم  التَّْوكِيِل  َجَواِز   َوحَمَلُّ 
ُل بَِذلَِك َوَكاَن اْلَوكِيُل َمْشُهوًرا بَِذلَِك. َل فِيِه، إْن َعلَِم امْلَُوكِّ ملَِا ُوكِّ
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فال ينعزل الثاين بعزل األول. أو يف بيعه بدين إن فاتت.
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َيْعَلْم  ا إَذا َلْ  َعى َعَدَم اْلِعْلِم. َوَأمَّ ُق إْن ادَّ ُل َعىَل ِعْلِمِه بَِذلَِك َفاَل ُيَصدَّ َوحُيَْمُل امْلَُوكِّ
َعىَل  ُل  امْلَُوكِّ َوحُيَْمُل  لِْلاَمِل  َوُهَو َضاِمٌن  التَّْوكِيُل  َلُه  َفَلْيَس  بِِه  اْلَوكِيُل  َيْشَتِهْر  َوَلْ  بَِذلَِك 

َعاُه. َعَدِم اْلِعْلِم إْن ادَّ

ِل(  اأْلَوَّ بَِعْزِل  )الثَّايِن  اْلَوكِيُل  َينَْعِزُل(  )َفاَل  َل  َفَوكَّ التَّْوكِيُل  لِْلَوكِيِل  َجاَز   َوَحْيُث 
ِمنُْهاَم  ُكلٌّ  َوَينَْعِزُل  اْلَوكِيِل  َوكِيُل  َينَْعِزُل  َفاَل  َوكِيَلُه  اأْلَِصيُل  َعَزَل  إَذا  َأْي  بَِمْوتِِه  َواَل 

بَِمْوِت اأْلَِصيِل، َوَلُه َعْزُل ُكلٍّ ِمنُْهاَم، َولِْلَوكِيِل َعْزُل َوكِيلِِه.

ما يمنع منه الموكل:

ْله َعىَل َبْيِعِه َنْقًدا، َأْو َكاَن اْلُعْرُف َبْيَعَه َنْقًدا، َوَسَواٌء  َوُمنَِع ِرَضا املوكل )يِف( َبْيٍع َما َوكَّ
ي باَِم َيُفوُت بِِه اْلَبْيُع  ْلَعُة بَِيِد امْلُْشَتِ ى َلُه الثََّمَن َأْم اَل إْن َباَعُه )بَِدْيٍن إْن َفاَتْت( السِّ َسمَّ
إْن  َلُه،  ْيت  َما َسمَّ َلِزَمُه  ْيِن  بِالدَّ َوَباَعَها  ى  َتَعدَّ مَلَّا  ُه  أِلَنَّ َفَأْعىَل؛  َحَواَلِة ُسوٍق  ِمْن  اْلَفاِسُد 
ْيت َلُه َثَمنًا، َواْلِقيَمُة إْن َلْ ُتَسمِّ َلُه، َفإَِذا َرِضيت بِِفْعلِِه َفَقْد َفَسْخت َما َوَجَب َلك  َسمَّ
ْلَعُة  ٍر َفإِْن َلْ َتُفْت السِّ ِة يِف ُمَؤخَّ مَّ ُلُه اآْلَن، َوُهَو َفْسُخ َما يِف الذِّ ٍء اَل َتَتَعجَّ َعَلْيِه َحاالًّ يِف َشْ

ْلَعِة. ُه َكاْبتَِداِء َبْيٍع ـ َوَجاَز َردُّ اْلَبْيِع َوَأْخُذ السِّ َضا ـ أِلَنَّ َجاَز الرِّ

 ، َي َلُه، َأْو ِمْن اْلِقيَمِة فِياَم إَذا َلْ ُيَسمِّ َّا ُسمِّ  َوحَمَلُّ امْلَنِْع فِياَم إَذا َفاَتْت إْن َباَعَها بَِأْكَثَر ِم
َضا. ملَِا فِيِه ِمْن َفْسِخ َقلِيٍل يِف َكثرٍِي، َفإِْن َباَعَها بِِمْثِل التَّْسِمَيِة َأْو اْلِقيَمِة َفَأَقلَّ َجاَز الرِّ
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وبيع الدين فإن وىف ثمنه بالتسمية، أو القيمة  وضمن إن أقبض ول يشهد، أو أنكر 
القبض فشهد عليه به، فشهدت له بينة بتلفه وصدق يف دعوى التَّلف والدفع ولزمك 

غرم الثمن إىل أن يصل لربه ِإال أن تدفعه له أوال،  .....
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ا َأْن ـ  ي، َوِحينَئٍِذ إمَّ ْيُن( الَِّذي َعىَل امْلُْشَتِ ْلَعِة، )بِيَع الدَّ َضا بَِفَواِت السِّ َوإَذا ُمنَِع الرِّ
َ َثَمنَُه بِالتَّْسِمَية،ِ َأْو اْلِقيَمِة َأْو اَل )َفإِْن َوىفَّ َثَمنَُه بِالتَّْسِمَيِة َأْو اْلِقيَمِة( فِياَم إَذا َلْ ُيَسمِّ َلُه  ُيَويفِّ

ُل. َشْيًئا بَِأْن َساَوى َأْو َزاَد َفاأْلَْمُر َظاِهٌر َوَأَخَذُه امْلَُوكِّ

ضمان الوكيل:

لِِه، َأْو َأْقَبَض َمبِيًعا،  ًضا )إْن َأْقَبَض( َدْينًا َعىَل ُمَوكِّ )وضمن( أي اْلَوكِيُل َوَلْو ُمَفوَّ
َماَت  َأْو  اْلَقابُِض،  َأْنَكَرُه  َحْيُث  ْقَباِض  اإْلِ َعىَل  ُيْشَهْد(  )َوَلْ  يِه،  ملُِْشَتِ َبْيِعِه  َعىَل  َلُه   َوكَّ
ْشَهاِد  َأْو َغاَب َبِعيًدا، َأْي َلْ َتُقْم َلُه َبيِّنٌَة َعَلْيِه، َوإِْن َلْ َيْقِصْدَها، َوَسَواٌء َجَرْت اْلَعاَدُة بِاإْلِ

َأْو بَِعَدِمِه. َعىَل امْلَْذَهِب

لِْلَمْفُعوِل:  بِاْلبِنَاِء  )َفُشِهَد(  َقْبِضِه  َعىَل  َلُه  َوكَّ ملَِا  )اْلَقْبَض(  اْلَوكِيُل  َأْنَكَر(   )َأْو 
َيْضَمُن  ُه  َفإِنَّ امْلَْقُبوِض،  بَِتَلِفه( أي  َبيِّنٌَة  َلُه  )َفَشِهَدْت  َقَبَض  ُه  بَِأنَّ َبيِّنٌَة  )َعَلْيِه(  َقاَمْت   َأْي 

ُه َأْكَذهَبا بِإِْنَكاِرِه اْلَقْبَض. َواَل َتنَْفُعُه َبيِّنٌَة التََّلِف باَِل َتْفِريٍط أِلَنَّ

ما يصدق فيه الوكيل:

ُه َأِمنٌي، )َو( يِف َدْعَوى  َل َعَلْيِه، أِلَنَّ ُق( اْلَوكِيُل بَِيِمينِِه )يِف َدْعَوى التََّلِف( ملَِا ُوكِّ )وصدُّ
لِِه َل َعَلْيِه ملَُِوكَّ ٍن َأْو َدْفِع َما ُوكِّ ْفِع( لَِثَمٍن َأْو ُمَثمَّ )الدَّ

اَها َلك )َغِرَم الثََّمَن( َوَلْو  اِء ِسْلَعٍة َفاْشَتَ ْلته َعىَل رِشَ ُل إَذا َوكَّ امْلَُوكِّ ا  َ )َوَلِزَمك( َأهيُّ
ْلَعِة، )إالَّ َأْن َتْدَفَعُه َلُه(  َعى َتَلَفُه باَِل َتْفِريٍط )إىَل َأْن َيِصَل( الثََّمُن لَبائِِع السِّ ِمَراًرا إْن ادَّ
ُل َدْفُعُه َثانَِيًة، َسَواٌء َتلَِف َقْبَل  ُه إَذا َضاَع َلْ َيْلَزْم امْلَُوكِّ اِء، َفإِنَّ َ اًل( َقْبَل الرشِّ أي لِْلَوكِيِل )َأوَّ
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وباع  بعت  وإن  فاألول  كل  باع  فإن  رتبا،  إن  لرشط  إال  االستبداد  الوكيلني  وألحد 
فكالوليني وإن جهل الزمن اشتكا،.....
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ُل  اَها بِِه إَذا َأَبى امْلَُوكِّ ْلَعُة اْلَوكِيَل بِالثََّمِن الَِّذي اْشَتَ ْلَعِة َأْو َبْعَدُه، َوَتْلَزُم السِّ َقْبِض السِّ
َأْو  الثََّمُن  َوَتلَِف  َفَفَعَل  بَِعْينِِه  َي  َيْشَتِ َأْن  َوَأَمَرُه  ُمَعيَّنًا  الثََّمُن  َيُكْن  َلْ  َما  َثانًِيا،  َدْفِعِه  ِمْن 

اْسَتَحقَّ َفَينَْفِسُخ اْلَبْيُع.

تعدد الوكالء وتصرف األصيل مع الوكيل:

اٍء َأْو َقْبِض َماٍل َأْو َدْفِعِه )ااِلْستِْبَداُد( َأْي ااِلْستِْقاَلُل  ( َعىَل َبْيٍع َأْو رِشَ )أِلََحِد اْلَوكِيَلنْيِ

بِِه  ُق  َوَيَتَعلَّ اْستِْبَداَد،  َفاَل  َعَدَمُه  َط  رَشَ َفإِْن  ااِلْستِْبَداِد،  بَِعَدِم  ِل  امْلَُوكِّ ِمْن  ٍط(  لرَِشْ )إالَّ 

ُل َما اْسَتَبدَّ بِِه. اَمُن َواَل َيْلَزُم امْلَُوكِّ الضَّ

ا  ا َبْعَد اآْلَخِر، َسَواٌء َعلَِم َأَحُدُهَ َل َأَحُدُهَ َبا( بَِأْن َوكَّ َوحَمَلُّ َجَواُز ااِلْستِْبَداِد، )إْن ُرتِّ

اَم  َلُ َعَل  جَيْ َأْن  إالَّ  َكاْلَواِحِد،  َصاَرا  اَُم  أِلَنَّ اْستِْبَداَد،  َفاَل  َمًعا  َلُهاَم  َوكَّ َفإِْن  اَل،  َأْم  بِاآْلَخِر 

َذلَِك، 

ُل(  اَل َعىَل َبْيِعَها )َفاأْلَوَّ ْلَعَة الَّتِي ُوكِّ ( ِمنُْهاَم السِّ اَم ااِلْستِْبَداُد، )َفإِْن َباَع ُكلٌّ َوإَِذا َكاَن َلُ

 ))	( ُل )َوَباَع( َوكِيُلك )َفَكاْلَولِيَّنْيِ ا امْلَُوكِّ َ ُهَو الَِّذي َيْمِض َبْيُعُه إْن َعلَِم. )َوإِْن بِْعت( َأهيُّ

ِل ِل إْن َعلَِم، َما َلْ َيْقبِْضُه الثَّايِن باَِل ِعْلٍم بَِبْيٍع ِمْن اأْلَوَّ َينُْفُذ َبْيُع اأْلَوَّ

َكِة. ِ ْمَكاِن الرشَّ َكا(  َوَكَذا إَذا َباَع يِف َزَمٍن َواِحٍد إِلِ َمن اْشَتَ )َوإِْن ُجِهَل الزَّ

)	( أي كاملرأة ذات الوليني يف النكاح ـ وهي مسألة ستأتيك يف أحكام النكاح العام القادم 
إن شاء اهلل تعاىل
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ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة، والقول لك إن خالفته يف اإلذن بال يمني، أو يف 
صفته إن حلفت، وإال حلف  إال أن يشتي بالثمن وادعى أن امُلشتى هو املأمور به 

وأشبه وحلف وإال حلفت .....
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ٍء )َقْبَض َسَلِمه( أي اْلَوكِيِل  ْلته َعىَل َأْن ُيْسلَِم َلك يِف َشْ ُل ـ إْن َوكَّ ا امْلَُوكِّ َ )َولك(  أهيُّ
َوَلْو بَِشاِهٍد  َلَم َلك  بَِبيِّنٍَة َأنَّ السَّ َثَبَت  بَِدْفِعِه َلك إْن  أ  َوَيْبَ إَلْيِه  امْلُْسَلِم  ا َعىَل  )َلك( َجْبً
َلَم َلك، اِلْحتاَِمِل َكِذبِِه  ْفُع َلك، َوَلْو َأَقرَّ اْلَوكِيُل بَِأنَّ السَّ َوَيِمنٍي، َفإِْن َلْ َيْثُبْت َلْ َيْلَزْمُه الدَّ

أِلَْمٍر اْقَتَض َذلَِك.

متى يكون القول للموكل:

يكون )القول( للموكل إذا ترصف الوكيل ىف مال املوكل:

َذلَِك ـ  يِف  َلُه  ْذِن(  اإْلِ )يِف  املوكل  وخالفه  َذلَِك  يِف  ْذَن  اإْلِ َعى  َوادَّ ِه  َغرْيِ َأْو   بَِبْيٍع 
ِض. ْذِن َوَهَذا َظاِهٌر يِف َغرْيِ امْلَُفوَّ )باَِل َيِمنٍي( عليه أِلَنَّ اأْلَْصَل َعَدُم اإْلِ

)أو( وافق املوكل ىف اإلذن، وخالف الوكيل )يف صفته( بأن قال املوكل: َأِذْنُتك ـ 
يِف َرْهنِِه، َوَقاَل اْلَوكِيُل: يِف َبْيِعِه،

 ) )َوإاِلَّ املوّكل،  فيحلف  ُحُلولِِه  َأْو  الثََّمِن  ِجنِْس  يِف  اَلَفا  َوَتَ اْلَبْيِع  َعىَل  َتَصاَدَقا  َأْو 
حيلف، )َحَلَف( اْلَوكِيُل َوَكاَن اْلَقْوُل َلُه.

َي  )َوَيْشَتِ ِسْلَعًة  بِِه  َلك  َي  لَِيْشَتِ َثَمنًا  َلُه  َتْدَفَع  َأْن(  )إالَّ  َقْوَلُه:  َذلَِك  ِمْن  َواْسَتْثنَى 
)َأنَّ  اْلَوكِيُل  َعى(  )َوادَّ َمَثاًل  َبِعرًيا  بِِه  ي  لَِتْشَتِ َأَمْرُتك  َوُقْلت:  َوَخاَلْفته  ثوًبا،  بِالثََّمِن( 
امْلُْشَتَى( بِالثََّمِن كالثوب يِف امْلَِثاِل )ُهَو امْلَْأُموُر بِِه َوَأْشَبَه( يِف َدْعَواُه )َوَحَلَف(  َفاْلَقْوُل 
(  بَِأْن َلْ ُيْشبِْه يِف َدْعَواُه َأْو َأْشَبَه َوَلْ حَيْلِْف )َحَلْفت( َوَكاَن اْلَقْوُل َلك َوَغِرَم  َلُه، )َو إالَّ

َلك الثََّمَن، َفإِْن َنَكْلَت َكاَن اْلَقْوُل َلُه.
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وانعزل بموت موكله أو بعزله إن علم.
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عزل الوكيل:

اْلَوكِيُل  َعلَِم(  بَِعْزلِِه،وإْن  َأْو  لِِه،  ُمَوكِّ )بَِمْوِت  ال  أو  ًضا  ُمَفوَّ اْلَوكِيُل  )وانعزل( 
ُف َبْعَد اْلِعْلِم باَِم ُذكَِر، َوإاِلَّ َكاَن َضاِمنًا. بِامْلَْوِت، َأْو اْلَعْزِل، َفَلْيَس َلُه التَّرَصُّ

َف فِيِه َقْبَل اْلِعْلِم َفُهَو َماٍض َعىَل امْلَْذَهِب. َوَما َترَصَّ

َل فِيِه، ِض بَِتاَمِم َما ُوكِّ َوَكَذا َينَْعِزُل َغرْيُ امْلَُفوَّ

ُه تعاىل َأْعَلُم.    َوَاللَّ
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أسئلة

قبول 1 	س يشتط  وهل  تكون؟  وفيم  أركانا؟  وما  ورشًعا؟  لغة  الوكالة  ما 
الوكالة أم ال؟ وهل يطالب الوكيل بالثمن أو املثمن؟

هل جيوز للوكيل يف البيع طلب الثمن وقبضه أم ال ؟ وهل جيوز له يف الرشاء 1 2س
قبض املبيع ورده بعيب أم ال؟ وضح ما تقول.

ما احلكم إذا خالف الوكيل ما وكل فيه؟ وهل يلزم ذلك موكله أم ال؟1 3س

ما حكم من وكل لبيع شىء فاشتاه لنفسه؟1 4س

ما حكم ترصف وكيل الوكيل؟ ومتى يعزل؟1 	س

يوكل 1 	س أن  للوكيل  جيوز  ومتى  وكيله؟  وكيل  أو  وكيله  عزل  للصيل  هل 
غريه؟

ملن تكون الزيادة يف الثمن إذا باع الوكيل بأزيد من الثمن أو القيمة؟ وملاذا؟1 	س

عىل من يقع الضامن إذا أنكر القابض استالم الثمن أو السلعة؟1 	س

وَأنكر 1 	س الثمن  دفع  ادعى  أو  به؟  وكل  ما  تلف  الوكيل  ادعى  إذا  احلكم  ما 
البائع؟

إذا وكل وكيلني فهل يمض ترصف أحدها دون اآلخر أم ال؟1 		س

إذا وكل غريه يف بيع، ثم باع بنفسه فأهيام يمض بيعه؟ وملن القول إذا اختلف 1 		س
املوكل ووكيله فيام أذن له فيه؟

متى يعزل الوكيل؟1 2	س



 X	3	 املختار من  الرشح الصغري

بـاب الوديعة

ٌل عىل حفظه، ُتْضمُن بتفريط رشيد، ال صبي وسفيه، وإِن أذن  الوديعة: مال ُمَوكَّ
أهُلُه فتضمن بسقوط شء عليها منه ال إْن انكرست يف نْقل مثلها املحتاج إليه،  ....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

باب ف الوديعة وأحكامها

تعريفها:

ِك، َوَفِعيَلٌة بَِمْعنَى َمْفُعوَلٍة. ْ لغة: َمْأُخوَذٌة ِمْن اْلَوْدِع بَِفْتِح اْلَواِو بَِمْعنَى: التَّ

واصطالًحا: َماٌل موكل عىل حفظه.

ُه  َل َربُّ ٌل( َأْي َوكَّ ى َوِديَعًة ُعْرًفا، )ُمَوكَّ ُه َفاَل ُيَسمَّ َفَمْن اْسَتْحَفَظ َوَلَدُه َأْو َزْوَجَتُه َغرْيَ
ِد ِحْفظِِه، َفَخَرَج اْلِقَراُض َواْلَوَكاَلُة. ُه )َعىَل ِحْفظِِه( أْي ُمَرَّ َغرْيَ

ضمانها بالتفريط وغيره:

ـ و)تضمن بتفريط رشيد ال(  بتفريط )صبي و( ال )سفيه( ؛ لعدم صحة وكالتهم، 
فمن استودع واحًدا منهم فهو املفرط يف ماله.

ـ )وإن أذن أهله( أي الصبي أو السفيه فال ضامن إال فيام صون به ماله وهو ميلء)	(.

َطَأ  اخْلَ أِلَنَّ  َخَطًأ؛  َوَلْو  امْلُوَدع  َيِد  ِمْن  َعَلْيَها(  ٍء  َشْ )بُِسُقوِط  اْلَوِديَعُة  )فُتْضَمُن(  ـ 
امْلُْحَتاج  ِمْثلَِها  َنْقِل  )يِف  ِمنُْه  اْلَوِديَعُة  ْت(  اْنَكرَسَ )إْن  َيْضَمُن  اأْلَْمَواِل، )اَل(  يِف  َكاْلَعْمِد 
َغرْيِ  َنْقَل  َوَنَقَلَها  اْحَتاَجْت  َأْو  َفنََقَلَها،  النَّْقِل  إىَل  َتْج  َتْ َلْ  َفإَِذا  َمَكان إىَل آَخَر.  ِمْن  إَلْيِه( 

ُه َلْيَس فِيِه بُِمْفِرٍط. ْت. َوَنْقُل ِمْثلَِها: َما َيَرى النَّاُس َأنَّ ِمْثلَِها َضِمَن إْن اْنَكرَسَ

)	( كثري املال.
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بْعُضُه  تلف  إن  ُثمَّ  الرفق  أو  للحراز  بدنانري  دراهم  أو  بمثله،  كقْمح  إال  وبخلطها 
فبينُكام، إال أْن يتـميَّز، وبانتفاعه هبا، أو سفره إْن وجد أمينًا، .....
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فِيِه، ـ  ُخلَِطْت  َعامَّ  َتْيِيُزَها  َر  َتَعذَّ إَذا  َها  بَِغرْيِ اْلَوِديَعِة  أي:  )بَِخْلطِها(  ُتْضَمُن   )َو( 
ُبوِب )بِِمْثلِِه( َنْوًعا َوِصَفًة. )إالَّ َكَقْمٍح( َوُفوٍل ِمْن َسائِِر احْلُ

ْفِق()	(  الرِّ َأْو  )لِْلِْحَراِز  َخَلَطَها  إَذا  َيْضَمُن  َفاَل  التَّْميِيِز   ِ لَِتَيرسُّ بَِدَنانرَِي(  َدَراِهُم  )َأْو 
ْوِن َواَل لاِِلْرتَِفاِق َضِمَن؛ اِلْحتاَِمِل َعَدِم َتَلِفَها  ْلُط لِلصَّ ، َفإِْن َلْ َيُكْن اخْلَ وَرَتنْيِ َراِجٌع لِلصُّ
التَّْفِريَط  َتْقَتِض  الَّتِي  اأْلَْحَواِل  بَِقَرائِِن  َذلَِك  َوُيْعَلُم  ِحَدٍة،  َعىَل  َكاَنْت  َلْو  َضَياِعَها  َأْو 

َوَعَدَمُه.

َأْو  النِّْصِف  ِمْن  اأْلَْنِصَباِء  َحَسِب  َعىَل  )َفَبْينَُكاَم(  ْلِط  اخْلَ َبْعَد  َبْعُضُه(  َتلَِف  إْن  )ُثمَّ 
َفااِلْثنَاِن  َثاَلَثٌة،  َولِلثَّايِن  َواِحٌد  ا  أِلََحِدِهَ َأْرَبَعٍة  ِمْن  اْثنَاِن  َضاَع  َفإَِذا  ا،  ِهَ َغرْيِ َأْو  الثُُّلِث 
اْلَباِقَياِن لَِصاِحِب الثَّاَلَثِة ِمنُْهاَم َواِحٌد َونِْصٌف، َولَِصاِحِب اْلَواِحِد نِْصٌف َوَهَكَذا، )إالَّ 
ًة. ِه َخاصَّ َراِهِمـ  َفاَم َتلَِف َفَعىَل َربِّ َنانرِِي َوالدَّ اِلـِ  َكاَم يِف َخْلِط الدَّ َأْن َيَتَميََّز( التَّالُِف ِمْن السَّ

َذلَِك؛ ـ  بَِسَبِب  َتَعيََّبْت  َأْو  َفَتلَِفْت  ا،  َ َرهبِّ ِمْن  إْذٍن  باَِل  ا(  هِبَ )بِاْنتَِفاِعِه  َيْضَمُن  )َو( 
ِة، َوُلْبِس الثَّْوِب.  ابَّ َكُرُكوِب الدَّ

َيْضَمُن؛  َسْحنُوَن:  َفَقاَل  َتَعاىَل،  ِه  اللَّ ِمْن  بَِأْمٍر  اْستِْعاَملِِه  يِف  َهَلَك  إَذا  فِياَم  َواْخُتلَِف 
بِِمْثلِِه  َتْعَطُب  فِياَم  اْلَغالَِب  َأنَّ  َعىَل  بِنَاًء  ُيْضَمُن  اَل  اْلَقاِسِم:  اْبُن  َوَقاَل  َكاْلَغاِصِب،  ُه  أِلَنَّ

ِه تعاىل وِق َفاَمَتت ِمْن اللَّ َة لِنَْحِو السُّ ابَّ اَلَمُة؛ َكاَم َلْو َركَِب الدَّ السَّ

ُه َيْضَمُن  َفإِنَّ َتلَِفْت،  َأْو  َمَعُه َفَضاَعْت،  اْلَوِديَعَة  َفَأَخَذ  َأْي إَذا َساَفَر  ا:  هِبَ )َأْو َسَفِرِه( 
ًطا بَِأْخِذَها َمَعُه. ُه ِحينَئٍِذ َصاَر ُمَفرِّ ُكَها ِعنَْدُه؛ أِلَنَّ )إْن َوَجَد َأِمينًا( َيْتُ

)	( بمعنى أن يكون اخللط أرفق وأيرس عىل املوَدع.
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إال أن ُتَرد سامَلًة والقول له يف َردِّها ساملة إن أقرَّ بالفعل ال إن شهد عليه، وحُرم سلُف 
ْبُح لُه، .....  ُمقوم ومْعدم، وُكره النَّقْد وامُلثيل، كالتِّجارة والرِّ
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ُكَها ِعنَْدُه ـ بَِأْن َلْ جَيِْد َأِمينًا َأْصاًل، َأْو َوَجَدُه َوَلْ َيْرَض بَِأْخِذَها  َفإِْن َلْ ُيوَجْد أمنٌي َيْتُ
َبْعَد   ) ُتَردَّ َأْن  )إالَّ  َعَلْيِه.   َ َتَعنيَّ َأْمٌر  ُه  أِلَنَّ َفَتلَِفْت؛  ا  هِبَ َساَفَر  إَذا  َعَلْيِه  َضاَمَن  َفاَل  ـ  ِعنَْدُه 
ا )َساملًَِة( ملَِْوِضِع إيَداِعَها ُثمَّ َتلَِفْت َأْو َضاَعْت َبْعَد َذلَِك باَِل  ا، َأْو َبْعَد َسَفٍر هِبَ ااِلْنتَِفاِع هِبَ
َها َساملًَِة(  ا ِعنَْد ُوُجوِد َأِمنٍي )يِف َردِّ ا، َأْو َساَفَر هِبَ َتْفِريٍط َفاَل َيْضَمُن، َواْلَقْوُل ملَِْن اْنَتَفَع هِبَ
ا َأْو َساَفَر. )اَل إْن( َأْنَكَر  ُه اْنَتَفَع هِبَ ا يِف َذلَِك، َوَهَذا إْن َأَقرَّ بَِأنَّ َ ملََِحلِّ إيَداِعَها إَذا َخاَلَفُه َرهبُّ
َعى ُرُجوَعَها َساملًَِة ملََِحلِّ إيَداِعَها َفاَل ُيْقَبُل َقْوُلُه َوَيْضَمُن. َذلَِك، َو)َشِهَد َعَلْيِه( بِِه، َفادَّ

ما يحرم على الموَدع:

بَِغرْيِ ـ  َوَحَيَواٍن  َكثَِياٍب  ِعنَْدُه  ُأوِدَع  ٍم()	(  ُمَقوَّ )َسَلُف  بِاْلَفْتِح  امْلُوَدِع  َعىَل  )وحرم( 
َماِت ُتَراُد أِلَْعَياِنَا َوَسَواٌء َكاَن امْلَُتَسلُِّف َملِيًّا َأْو ُمْعِدًما. ِه؛ أِلَنَّ امْلَُقوَّ إْذِن َربِّ

ا ـ  َ ْأُن َعَدُم ِرَضا َرهبِّ ُه َمظِنَُّة َعَدِم اْلَوَفاِء. َوالشَّ ؛ أِلَنَّ )َو( َحُرَم َتَسلُُّف ُمْعرِسٍ َوَلْو ملِِْثيِلٍّ
بَِذلَِك.
نَّ ـ  ُفُهاَم؛ أِلَ : َأْي َتَسلُّ اصِّ ()2( ِمْن َعْطِف اْلَعامِّ َعىَل اخْلَ )َو( ُكِرَه لِْلَميِلِّ )النَّْقُد َوامْلِْثيِلُّ

امْلَيِلَّ َمظِنَُّة اْلَوَفاِء َمَع َكْوِن ِمْثِل امْلِْثِل َكِعينٍَة، إْذ امْلِْثلِيَّاُت اَل ُتَراُد أِلَْعَياِنَا. َوحَمَلُّ اْلَكَراَهِة 
إَذا َلْ َيُكْن َسيَِّئ اْلَقَضاِء، َواَل َظاملًِا، َوإاِلَّ َحُرَم.

ًما، َأْو ِمْثلِيًّا، َوالتَّاِجُر ُمْعَدًما، َوإاِلَّ ـ  ُرُم إْن َكاَن ُمَقوَّ َا َتْ )كالتَِّجاَرة( باْلَوِديَعِة؛ َفإِنَّ
َواِب. ُكِرَه، َفالتَّْشبِيُه َتامٌّ َعىَل الصَّ

َوِقيَمُة  امْلِْثيِلِّ  ِمْثُل  ا  َ َرهبِّ َعىَل  َوُردَّ  بِاْلَفْتِح.  لْلُموَدِع  التَِّجاَرِة  ِمْن  اِصُل  احْلَ ْبُح(  )َوالرِّ
ِم. امْلَُقوَّ

)	( ما ليس له شبيه يف األسواق ، أو تتفاوت آحاده تفاوًتا يعتد به. 
)2( ما يوجد له نظري يف األسواق بال تفاوت ُيعتد به. 
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ه إن حلف، إال بإذن أو يقول: »إن احتْجت  ق يف ردٍّ وبرئ إْن ردَّ املثيل ملحله، وصدَّ
وبوضع  عنه،  ُني  وبقفل  فقط،  املأخوذ  وضمن  كاملُقوم.  ا،  لرهبِّ فبدها   فُخْذ« 

يف ُنحاٍس يف أمره  ..........
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

براءة متسلف الوديعة من الضمان: 

ِه( الَِّذي َأَخَذُه ِمنُْه،  يبأ ُمَتَسلُِّف اْلَوِديَعِة َوَكَذا َتاِجٌر فِيَها باَِل إْذٍن )إْن َردَّ امْلِْثيِلَّ ملََِحلِّ

ًما  َلُف َلُه َمْكُروًها ـ َكامْلَيِلِّ ـ َأْو حُمَرَّ ُه، َوَسَواٌء أَكاَن السَّ َسَواٌء أَكاَن امْلِْثيِلُّ َنْقًدا َأْو َغرْيَ
فِِه  ُه بَِترَصُّ ُأ بَِذلَِك؛ أِلَنَّ ِم َفاَل َيْبَ ِه َفاَل َضاَمَن َعَلْيِه. بِِخاَلِف امْلَُقوَّ َكامْلُْعِدِم، َفإِْن َتلَِف َبْعَد َردِّ

ِه. فِيِه َوَفَواتِِه َلِزَمْتُه ِقيَمُتُه لَِربِّ

ِه إَذا َلْ َتُقْم َلُه َبيِّنٌَة )إْن َحَلَف( َفاْلَقْوُل َلُه بَِيِمينِِه ـ  ِه( ملََِحلِّ َق( امْلَُتَسلُِّف )يِف َردِّ )َوُصدِّ
ا، )َأْو َيُقوَل( َلُه  َ َفَها )بِإِْذٍن( ِمْن َرهبِّ ًفا َجائًِزا بَِأْن َتَسلَّ ُفَها َتَسلُّ ( َأْن َيُكوَن َتَسلُّ ُه )إالَّ ُه َردَّ َأنَّ
َا  َها؛ أِلَنَّ َها ملََِحلِّ ُئُه َردُّ ا( َواَل ُيْبِ َ َها لَِرهبِّ ُأ إالَّ )بَِردِّ ا: )إْن اْحَتْجت َفُخْذ( َفَأَخَذ، َفاَل َيْبَ َ َرهبُّ
ِه  ُأ إالَّ بَِردِّ َفُه َفاَل َيْبَ ُه إَذا َتَسلَّ ِم( َفإِنَّ ِة )َكامْلَُقوَّ مَّ ْيِن يِف الذِّ ْذِن اْنَتَقَلْت ِمْن اأْلََماَنِة إىَل الدَّ بِاإْلِ

َم. ِه َكاَم َتَقدَّ لَِربِّ

التَّْفِصيِل  َعىَل  َفَقْط(  امْلَْأُخوَذ  إْذٍن، )َضِمَن  باَِل  َأْو  بِإِْذٍن،  ِمنَْها  اْلَبْعَض  َأَخَذ  إَذا  )َو( 
ِم، َوَما َلْ َيْأُخْذُه َلْ َيْضَمنُْه؛ ُردَّ إَلْيِه َما َأَخَذُه َأْم اَل. امْلَُتَقدِّ

نُْدوَق ـ  ا: اَل َتْقِفْل َعَلْيَها الصُّ َ )َو( ُتْضَمُن )بَِقْفٍل(َعَلْيَها )ُنَِي َعنُْه( بَِأْن َقاَل َلُه َرهبُّ
؛ أِلَنَّ َشْأَن اللِّصِّ َأْن َيْقِصَد َما ُقِفَل َعَلْيِه، َفَقَفَل َعَلْيَها  َمَثاًل، لَِكْونِِه َخاَف َعَلْيَها ِمْن لِصٍّ
َا َلْ َتْتَلْف  َقْت. بِِخاَلِف َما َلْو َتلَِفْت بَِساَمِويٍّ َأْو َحْرٍق باَِل َتْفِريٍط َفاَل ُيْضَمُن؛ أِلَنَّ َفرُسِ
بَِوْضِعَها  َأْمِرِه(  يِف  ُنَحاٍس،  )يِف  ا  َلَ )بَِوْضٍع(  ُتْضَمُن  ِمنَْها.)َو(  َخاَف  الَّتِي  َهِة  اجْلِ ِمْن 
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، فأخذها بيده أو جيبه، وبنسيانا  بفخار فرسقت، ال إن زاد قفال، أو أمر برْبطها بُكمِّ
بموضع إيداعها وبخرُوجه هبا َيُظنَّها ُله فتلفت أو رشط عليه الضامن وبإيداعها لغري 
ببينٍة  إال  العذر  ، وال يصدق يف  دِّ الرَّ لُعذر حدث كسفر وعجز عن  إال  ُأعتيد  زوجة 

وعليه استجاعها .....
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َكاَم  َعاَدًة  ُيْؤَمُن  بَِمَحلٍّ  َوَضَعَها  َحْيُث  َيْضَمْن  َلْ  ٍء  بيَِشْ َيْأُمْر  َلْ  َفإِْن  َقْت(  َفرُسِ اٍر   )بُِفخَّ
َقٍة، )اَل إْن َزاَد ُقْفاًل( َعىَل ُقْفٍل َأَمَرُه بِِه َفاَل َيْضَمُن، إالَّ إَذا  اَل َيْضَمُن إَذا َتلَِفْت بَِغرْيِ َسِ
، )َأْو َأَمَر بَِرْبطَِها بُِكمٍّ َفَأَخَذَها بَِيِدِه، َأْو َجْيبِِه( َفاَل َضاَمَن إْن ُغِصَبْت  َكاَن فِيِه إْغَراٌء لِلِّصِّ
ْيَب. اِرِق َأْو اْلَغاِصِب َقَصَد اجْلَ َأْو َسَقَطْت، أِلَنَّ اْلَيَد َأْحَرُز ِمنُْهاَم. إالَّ َأْن َيُكوَن َشْأُن السَّ

ُه؛ أِلَنَّ ِعنَْدُه َنْوًعا ِمْن التَّْفِريِط.ـ  )َو( ُتْضَمُن )بِنِْسَياِنَا بَِمْوِضِع إيَداِعَها(  َفَأْوىَل َغرْيُ

اَم َضِمَن فِياَم ـ  ِميِع َما َقْبَلُه، َوإِنَّ ا َيُظنَُّها َلُه َفَتلَِفْت( َراِجٌع جِلَ )َو( ُتْضَمُن )بُِخُروِجِه هِبَ
َطأِ َوُهَو َكاْلَعْمِد يِف امْلَاِل. ُه ِمْن اخْلَ َا َلُه؛ أِلَنَّ ا َيُظنُّ َأنَّ إَذا َخَرَج هِبَ

َّا اَل ُيَغاُب َعَلْيِه،  اَمَن( فِياَم اَل َضاَمَن فِيِه، بَِأْن َكاَن ِم َط َعَلْيِه الضَّ  وال يضمن إن )رَشَ
ِط َواَل َضاَمَن. ْ َأْو َقاَمْت َعىَل َهاَلكِِه َبيِّنٌَة، َفاَل ُيْعَمُل بِالرشَّ

ُأعتيد فال ضامن ـ  فإذا  الوضع عندها  ُأعتيد(  لغري زوجة  )بإيداعها  )و( تضمن 
َجاٍر ُسوٍء  َوُطُروِّ  اِر  الدَّ َكَهْدِم  بِاْلَفْتِح،  لِْلُموَدِع  يَداِع  اإْلِ َبْعَد  لُِعْذٍر َحَدَث(  عليه، )إالَّ 

َأْو َظاِلٍ

لَِغرْيِ  يَداُع  اإْلِ َفَيُجوُز  ِسْجنِِه،  َأْو  لِِغيَبتِِه  ا  َ لَِرهبِّ  ) دِّ الرَّ َعْن  )َوَعَجَز  َأَراَدُه  )َكَسَفٍر(  َو   
ْوَجِة. الزَّ

اَم  إنَّ ُه  َأنَّ َعى  َوادَّ َوَضاَعْت  َأْوَدَعَها  إْن  اْلُعْذِر(  )يِف  ـ  بِاْلَفْتِح  ـ  امْلُوَدُع  ُق(  ُيَصدَّ )َواَل 
َأينِّ  اْشَهُدوا  بَِقْولِِه:  اَل  بِِه،  بِِعْلِمِهْم  َأْي:  بِاْلُعْذِر،  َلُه  َتْشَهُد  بَِبيِّنٍَة(  )إالَّ  لُِعْذٍر  ُأوِدَعَها 

ُغ َجاُعَها( ُوُجوًبا إْن َزاَل اْلُعْذُر امْلَُسوِّ أوِدْعتَها لُِعْذٍر ِمْن َغرْيِ علمها بِِه. )َوَعَلْيِه اْسِتْ
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يُوص  ول  ُتوجْد،  لْ  إذا  تركته  من  وأخذت  إذن  بال  وبإرسالا  اإلياب،  نوى  إن 
أنا  ثبت  إن  له  أنا  بكتابة  وأخذها  توثق  بينة  تكن  لْ  إن  أعوام  لعرشِة  إال  هبا 
إليه.....   امُلرسل  لبلد  يصل  ل  إذا  ُسول  الرَّ تركة  ومْن  امليت،  خط  أو  خطه 
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ِجْعَها َضِمَن.  ُجوَع ِمْن َسَفِرِه ِعنَْد إَراَدتِِه، ُثمَّ َرَجَع َفإِْن َلْ َيْسَتْ يَداِعَها، َأْو)َنَوى( الرُّ إِلِ
َجاُعَها،  َينِْو َشْيًئا، ُثمَّ َرَجَع َلْ جَيِْب َعَلْيِه اْسِتْ َقاَمَة َأْو َلْ  َياَب بَِأْن َنَوى اإْلِ َينِْو اإْلِ َفإِْن َلْ 

َواَل َضاَمَن َعَلْيِه.

ُسوِل، َوَكَذا ـ  ا )باَِل إْذٍن( ِمنُْه َفَضاَعْت َأْو َتلَِفْت ِمْن الرَّ َ ا( لَِرهبِّ )َو( ُتْضَمُن )بِإِْرَساِلَ
ا باَِل إْذٍن َفَضاَعْت ِمنُْه. َ ا لَِرهبِّ َلْو َذَهَب ُهَو هِبَ

من توفي وعنده وديعة:

)وأخذت( اْلَوِديَعُة )ِمْن َتِرَكتِِه( َحْيُث َثَبَت َأنَّ ِعنَْدُه َوِديَعًة )إَذا َلْ ُتوَجْد( بَِعْينَِها )َوَلْ 
يَداِع  ِة َأْعَواٍم( َتِْض ِمْن َيْوِم اإْلِ َفَها.) إالَّ لَِعرْشَ ُه َتَسلَّ ا( َقْبَل َمْوتِِه، اِلْحتاَِمِل َأنَّ ُيوِص هِبَ
ا )إْن َلْ َتُكْن(  َ َها لَِرهبِّ ُه َردَّ ا، َوحُيَْمُل َعىَل َأنَّ َفاَل ُتْؤَخُذ ِمْن َتِرَكتِِه إَذا َلْ ُتوَجْد َوَلْ ُيوِص هِبَ

ُأوِدَعْت بَِبيِّنٍَة )ُتَوثُِّق( َأْي: َبيِّنٍَة َمْقُصوَدٍة لِلتَّْوثِيِق.

َعىَل  َمُن  الزَّ َزاَد  َوَلْو  ُمْطَلًقا،  َتِرَكتِِه  ِمْن  ُأِخَذْت  ِق  لِلتََّوثُّ َمْقُصوَدٌة  َببيِّنٌَة  ُأوِدَعْت  َفإِْن 
ِة ِسننَِي. اْلَعرَشَ

ا بَِسَبِب )كَِتاَبٍة( إْن َثَبَت أن اْلكَِتاَبَة َخطُُّه: َأْي امْلَالِِك )َأْو َخطُّ امْلَيِِّت( َ ـ ويأخذها َرهبُّ

ُسوُل ـ  الرَّ َيِصْل(  َلْ  و)إَذا  بَِعْينَِها،  ُتوَجْد  َلْ  إَذا  ُسوِل(  الرَّ َتِرَكِة  )ِمْن  ُتْؤَخُذ  )َو( 
َفَها، َفإِْن َماَت َبْعَد ُوُصولِِه  ُه َتَسلَّ بَِأْن َماَت َقْبَل ُوُصولِِه )لَِبَلِد امْلُْرَسِل إَلْيِه( اِلْحتاَِمِل َأنَّ
ا َبْعَد اْلُوُصوِل إَلْيِه، َوِمْثُل  َ ُه َدَفَعَها لَِرهبِّ َفاَل َيْضَمُن َأْي: اَل ُتْؤَخُذ ِمْن َتِرَكتِِه اِلْحتاَِمِل َأنَّ

ْيُن َواْلِقَراُض. اْلَوِديَعِة، الدَّ
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، إال لبينة توثُّق، دِّ ق يف التَّلف والضيَّاع كالرَّ وصدَّ

ُم ولو رشط نفيها كمن حقق عليه الدعوي، فإن حلف برَئ، وإن نكل  وحلف امُلتهَّ
ا، العيل الوارث، حلف رهبُّ
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ما يصدق فيه المودع:

َها  َردَّ ُه  َأنَّ َدْعَواُه  يِف  ُق  ُيَصدَّ َكاَم  َياِع(  َوالضَّ )التََّلِف  َدْعَوى  )يِف(  امْلُوَدُع  ُق(  )وصدَّ
َق إالَّ  دَّ ُصدِّ َعى الرَّ ُق )إالَّ لَِبيِّنٍَة ُتَوثُِّق( َأْي: إْن ادَّ ُه اْسَتْأَمنَُه َعَلْيَها َواأْلَِمنُي ُيَصدَّ ا؛ أِلَنَّ َ لَِرهبِّ
دَّ إالَّ بَِبيِّنٍَة  ا َأْن اَل ُتْقَبَل َدْعَواُه الرَّ ُق بَِأْن َيْقِصَد هِبَ ا التََّوثُّ ا ِعنَْدُه بَِبيِّنٍَة ُقِصَد هِبَ َ َأْن ُيوِدَعَها َرهبُّ

دَّ ِحينَئٍِذ إالَّ بَِبيِّنٍَة. َعى الرَّ بِِه، َفاَل ُيْقَبُل إْن ادَّ

ٍء آَخَر َغرْيِ  ُط ِعْلُم امْلُوِدِع بَِذلَِك، َفاَل َيْكِفي َغرْيُ امْلَْقُصوَدِة َواَل َمْقُصوٌد ليَِشْ ـ َوُيْشَتَ
. دِّ ِق، َفُيِفيُدُه َدْعَوى الرَّ التََّوثُّ

َا َتلَِفْت َأْو َضاَعْت َوَما  َياِع َأنَّ ِه يِف َدْعَوى التََّلِف َأْو الضَّ )وحلف امْلُتََّهُم( ُدوَن َغرْيِ
َط. َفرَّ

ُه اَل ُيِفيُدُه َوحَيْلُِف، َفإِْن  َط( امْلُتََّهُم ِعنَْد َأْخِذَها  )َنْفَيها( أي اْلَيِمنِي َعنُْه، َفإِنَّ ـ )َوَلْو رَشَ
اٍم. َ َا َدْعَوى اهتِّ ا؛ أِلَنَّ َ ُه اْلَيِمنُي َعىَل َرهبِّ ِد ُنُكولِه،ِ َواَل َتَتَوجَّ َنَكَل َغِرَم بُِمَجرَّ

ْعَوى( َتْشبِيٌه يِف اْلَيِمنِي. َق َعَلْيِه الدَّ ـ )َكَمْن َحقَّ

َا َلْ َتْتَلْف،  َط، َأْو َأنَّ ُه َفرَّ ْعَوى َعىَل امْلُوَدِع بَِأْن َعلَِم بَِأنَّ َق الدَّ َأْي َأنَّ َربَّ اْلَوِديَعِة إَذا َحقَّ
لِيُفُه َوإِْن َلْ َيُكْن ُمتََّهاًم. ا َتْ َ دَّ َأْو التََّلَف َأْو َعَدَم التَّْفِريِط َفلَِرهبِّ َعى امْلُوَدُع الرَّ َوادَّ

. ا( َوَأْغَرَمُه؛ أِلَنَّ َيِمنَي التَّْحِقيِق ُتَردُّ َ )َفإِْن َحَلَف َبِرَئ( َظاِهًرا، )َوإِْن َنَكَل َحَلَف َرهبُّ
َهـا َعَلْيِهـ  ُه َردَّ َعـى َأنَّ ـا إَذا ادَّ َ دِّ )َعـىَل الـَواِرِث( أي وارث َرهبِّ ُق يِف الـرَّ  )اَل( ُيَصـدَّ

إالَّ بَِبيِّنٍَة.
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دِّ عىل مالك، أْو عىل وارثه وال رسول يف الدفع ملنكر إال ببينة،إال إن  وال وارث يف الرَّ
سوُل عدمها وبقْولِه ضاعت قبل أن تلقاين بعد امتناعه من دفعها وكذا بْعده  رشط الرَّ

إن منع بال ُعذر، ال إن قال ال أدري متي تلفْت، .....
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امْلُوِدُع ـ  ُهَو  الَِّذي  َمالِكَِها  َعىَل(  دِّ  الرَّ بِاْلَفْتِح )يِف  لِْلُموَدِع  )َواِرٌث(  ُق  ُيَصدَّ )َواَل( 
دِّ )َعىَل( َواِرِث َمالِكَِها إالَّ بَِبيِّنٍَة. بِاْلَكرْسِ )َأْو( يِف الرَّ

دَّ َعىَل َصاِحِب اْلَيِد الَِّذي اْئَتَمنَُه ـ  َعى الرَّ اِصُل: َأنَّ َصاِحَب اْلَيِد امْلُْؤَتَنَِة إَذا ادَّ َواحْلَ
َعى َصاِحُب  ا َأْو َعىَل َواِرثِِه َأْو ادَّ َ دَّ َعىَل َرهبِّ َعى الرَّ َق َواَل َضاَمَن، َوَأنَّ اْلَواِرَث إَذا ادَّ ُصدِّ

ُق َوَيْضَمُن. ا َفاَل ُيَصدَّ َ دَّ َعىَل َواِرِث َرهبِّ اْلَيِد امْلُْؤَتَنَِة الرَّ

ْفِع ملُِنْكٍِر( َأْي ملَِْن َأْرَسَل إَلْيِه امْلَاَل إَذا َأْنَكَر )إالَّ بَِبيِّنٍَة( ـ  ُق )َرُسوٌل يِف الدَّ )َواَل( ُيَصدَّ
َقاَل فِيَها: َوَمْن َبَعْثت َمَعُه باَِمٍل لَِيْدَفَعُه لَِرُجٍل َصَدَقًة، َأْو ِصَلًة، َأْو َسَلًفا، َأْو َثَمَن َمبِيٍع َأْو 
ُسوُل إالَّ بَِبيِّنٍَة اهـ. ْأ الرَّ ُجُل، َلْ َيْبَ  َيْبَتاَع َلك بِِه ِسْلَعًة، َفَقاَل: َقْد َدَفْعته إَلْيِه، َوَأْكَذَبُه الرَّ

ْفِع َفَتنَْفُعُه. ُسوُل( َعىَل َمْن َدَفَع َلُه امْلَاَل َعَدَم اْلَبيِّنَِة ِعنَْد الدَّ َط الرَّ )إالَّ إْن رَشَ

َدْفِعَها( ـ  ِمْن  اْمتِنَاِعِه  َبْعَد  َتْلَقايِن،  َأْن  َقْبَل  )َضاَعْت  ا:  َ لَِرهبِّ )بَِقْولِِه(  َضِمَن   )َو( 
ِعَي  َلُه َوَلْو لُِعْذٍر َكاْشتَِغالِِه بَِأْمٍر؛ أِلَنَّ ُسُكوَتُه َعْن َبَياِن َتَلِفَها َدلِيٌل َعىَل َعَدِمِه، إالَّ َأْن َيدَّ

ُق بَِيِمنٍي. اَم َعلَِم بِالتََّلِف َبْعَد َأْن َلِقَيُه َفُيَصدَّ ُه إنَّ َأنَّ

ُعْذٍر( ـ  )باَِل  َلُه  َدْفَعَها  َمنََع(  )إْن  َلِقيتنِي  َأْن  َبْعَد  َتلَِفْت  َقاَل:  إْن  َيْضَمُن  )َوَكَذا( 
َثابٍِت، َفإِْن اْمَتنََع ِمْن َدْفِعَها لُِعْذٍر َقاَم بِِه َوَثَبَت، َلْ َيْضَمْن.

ـ )اَل( َيْضَمن )إْن َقاَل اَل َأْدِري َمَتى َتلَِفْت( َأْي: َقْبَل َأْن َتْلَقايِن َأْو َبْعَدُه، َكاَن ُهنَاَك 
ْفِع َأْم اَل. َوحَيْلُِف امْلُتََّهُم. ُعْذٌر ِمْن الدَّ
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ذيلة  وله أجرُة حملَّها، الحفظها، إال لرْشط، وله األخذ منها إن ظلمه بمثلها، إن أمن الرَّ
ك أسلم. والعقوبة عىل األْرجح والتَّ
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أجرة تحمل الوديعة: 

َها( الَِّذي ُتوَضُع فِيِه، إْن َكاَن ِمْثُلُه ُتْؤَخُذ ُأْجَرُتُه. ـ  )و( لِْلُموَدِعـ  بِاْلَفْتِحـ  )ُأْجَرُة حَمَلِّ
اَمِن  َوالضَّ َكاْلَقْرِض  َلُه  ُأْجَرَة  واَل  اِه؛  اجْلَ َقبِيِل  ِمْن  ِحْفَظَها  أِلَنَّ  )ِحْفظَِها(  ُأْجَرُة   )اَل( 

ْمَلِة. اَم ُهَو ُيْشبُِهُه يِف اجْلُ اِه َحِقيَقًة َوإِنَّ ُه َلْيَس ِمْن اجْلَ ٍط( َفُيْعَمُل بِِه؛ أِلَنَّ )إالَّ لرَِشْ

حكم أخذ حقه من الوديعة:

ا )بِِمْثلَِها( ـ  َ ِه )إْن َظَلَمُه( َرهبُّ )و( لِْلُموَدِع ـ بِاْلَفْتِح ـ )اأْلَْخُذ( ِمْن اْلَوِديَعِة بَِقْدِر َحقِّ
َقٍة، َأْو ِخَياَنٍة، َأْو َغْصٍب، لَِقْولِِه َتَعاىَل: نث ک ک ک ک   گ گ گ  ِمْن َسِ
ِذيَلَة( بِالنِّْسَبِة  ِه )إْن َأِمَن( اآلِْخُذ )الرَّ ْخِذ بِِمْثِل َحقِّ گ ڳڳ مث)	( ورشط َجَواِز األَْ

َياَنِة. إىَل اخْلِ

َواِرِح ـ  َواجْلَ اأْلَْعَراِض  ِحْفَظ  أِلَنَّ  جَيُْز؛  َلْ  َوإاِلَّ  َنْفِسِه،  َعىَل  )اْلُعُقوَبَة(  َأِمَن  )َو( 
. َواِجٌب )َعىَل اأْلَْرَجِح( ِمْن اْلَقْوَلنْيِ

َمْن ـ  ْن  َتُ َواَل  اْئَتَمنَك  ملَِْن  اأْلََماَنَة  »َأدِّ  لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص:  اأْلَْخُذ  جَيُوُز  اَل  الثَّايِن:  َوالقول 
َخاَنك«.

يِن،  َوالدِّ لِلنَّْفِس  ِه  َحقِّ بَِقْدِر  اْلَوِديَعِة  ِمْن  َأْي  )َأْسَلم(  ِمنَْها  لِْلَْخِذ  ُك(  ْ  )َوالتَّ
ُه تعاىل َأْعَلُم. َوَاللَّ

* * *

)	( سورة البقرة جزء من اآلية: 4		.
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بـاب اإلعارة

تة بال عوض، وهي مندوبة، ......................... اإلعارة: تليك منفعة مَؤقَّ
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بـاب
ف اإلعارة وأحكامها

تعريفها:

َصاَبِة  اإْلِ بَِمْعنَى  اْلَعْرِو  ِمْن  َأْو  التََّداُوِل،  بَِمْعنَى  التََّعاُوِر:  ِمْن  َمْأُخوَذٌة  ِهَي  لغًة: 
ُيَقاُل: َعَرا   ، ُلوِّ َأْو بَِمْعنَى اخْلُ َلُه  اُه َكَذا: بَِمْعنَى َأَصاَبُه َوَعَرَض  ُيَقاُل: اْعَتَ َواْلُعُروِض، 

َا ِمْن اْلَعاِر. َعنُْه بَِمْعنَى َخاَل. َوُأْنكَِر َعىَل َمْن َقاَل إنَّ

واصطالًحا: )تليك منفعة مؤقتة بال عوض(.

رشح التعريف:

َواْلَقْرُض  َدَقُة،  َوالصَّ َبُة،  اْلِ َوَكَذا  َذاٍت،  َتْلِيُك  ُه  أِلَنَّ اْلَبْيُع؛  َخَرَج  َمنَْفَعٍة(  )َتْلِيُك 
ا، َأْو ُعْرًفا. َتٍة( بَِزَمٍن َأْو فِْعٍل َنصًّ )ُمَؤقَّ

ُت بِنَاًء َعىَل امْلَْشُهوِر ِمْن  ا امْلَُؤقَّ ْبُس امْلُْطَلُق. َوَأمَّ َجاَرُة َواحْلَ )باَِل ِعَوٍض( َخَرَجْت اإْلِ
َتٌة َأَصاَلًة. ْبِس التَّْوِقيُت، َفُهَو َواِرٌد َعَلْيِه. إالَّ َأْن ُيَقاَل: امْلَُراُد ُمَؤقَّ ُه جَيُوُز يِف احْلَ َأنَّ

َواُم.  الدَّ ْبِس  احْلَ َواأْلَْصُل يِف  ِمنَْها،  َفْصاًل  َفلَِذا َجَعَل  التَّْوِقيُت،  ِة  اْلَعاِريَّ َفاأْلَْصُل يِف 
ُة. حَّ اِجُح الصِّ ؟ َوالرَّ َت َهْل َيِصحُّ َولَِذا ُاْخُتلَِف فِيِه إَذا َوقَّ

حكمها:

رْيِ َوامْلَْعُروِف. َا ِمْن التََّعاُوِن َعىَل اخْلَ )َمنُْدوَبٌة( َأْي اأْلَْصُل فِيَها النَّْدُب؛ أِلَنَّ
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ومستعري،  إجارة،  أْو  بإعارة  وإن  حْجر،  بال  املنفعة  مالك  وهو  ُمعري   وُرُكنها، 
ع عليه، ومستعاٌر وهو: ذو منفعة مباحة مع بقاء عينه. ل للتَّبُّ وهو: من تأهَّ

والْعني والطعاُم قرٌض، وما يُدلُّ عليها،.....  
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أركانها:

ِه. َأْرَكاُنَا َأْرَبَعٌة: ُمِعرٌي، َوُمْسَتِعرٌي، َوُمْسَتَعاٌر، َوَما َدلَّ َعَلْيَها ِمْن َلْفٍظ َأْو َغرْيِ

اَت )باَِل َحْجٍر( َعَلْيِه: َخَرَج  َيْملِْك الذَّ ُل: )ُمِعرٌي، َوُهَو َمالُِك امْلَنَْفَعِة( َوَلْو َلْ  َفاأْلَوَّ
ا )بِإَِعاَرٍة(   ٍء، )َوإِْن( َكاَن َمالًِكا َلَ ُه َلْيَس باَِملٍِك ليَِشْ ِفيُه َوَخَرَج اْلُفُضويِلُّ َفإِنَّ بِيُّ َوالسَّ الصَّ
َم. َفَتِصحُّ إَعاَرُتُه، َوإِْن َكاَن اَل َينَْبِغي َلُه َذلَِك، )َأْو إَجاَرٍة( َفَتِصحُّ  َواَل َحَجَر َعَلْيِه َكاَم َتَقدَّ

ا. ُهَ ا يِف ِمْثِل َما اْسَتْأَجَرَها َلُه ُرُكوًبا َأْو مَحْاًل َأْو َغرْيَ إَعاَرة َلَ

ِع َعَلْيِه( بِتِْلَك امْلَنَْفَعِة . َل( َأْي إْن َكاَن َأْهاًل )لِلتََّبُّ َوالثَّايِن: )ُمْسَتِعري َوُهَو: َمْن َتَأهَّ

َوالثَّالُِث: )ُمْسَتَعاٌر: َوُهَو ُذو َمنَْفَعٍة ُمَباَحٍة( ِمْن َعَرٍض َأْو َحَيَواٍن َأْو َعَقاٍر ُينَْتَفُع بِِه 
َب َفإِنَّ فِيِه  اٍب لُِيْؤَكَل َأْو ُيرْشِ ِه َبْعَد ااِلْنتَِفاِع بِِه، ال ْطَعاٍم َأْو رَشَ دَّ لَِربِّ )َمَع َبَقاِء َعْينِِه( لرُِيَ

َذَهاَب َعْينِِه بَِذلَِك. 

َوَقَع وُأعطى  إْن  اُب  َ َوالرشَّ  ) )َوالطََّعاُم  َدَراِهَم،  َأْو  َدَنانرَِي  ِمْن  النَّْقُد  َأْي   ) )َواْلَعنْيُ  
ا َبْعَد  َ ْت َعْينَُها لَِرهبِّ ِة َما ُردَّ َة؛ أِلَنَّ َحِقيَقَة اْلَعاِريَّ ِة  )َقْرض( اَل َعاِريَّ لِْلَغرْيِ َوإِْن بَِلْفِظ اْلَعاِريَّ

ا، َويِف ااِلْنتَِفاِع باَِم ُذكَِر َذَهاُب اْلَعنْيِ َفَيْضَمنُُه َوَلْو َقاَمْت َبيِّنٌَة هِبَاَلكِِه. ااِلْنتَِفاِع هِبَ

َّا  َها، َكإَِشاَرٍة َوُمنَاَوَلٍة ِم ابُِع: )َما َيُدلُّ َعَلْيَها( ِمْن ِصيَغٍة َلْفظِيٍَّة َكَأَعْرُتَك، َأْو َغرْيِ َوالرَّ
َضا. َيُدلُّ َعىَل الرِّ
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له  والقول  ولو رشطه،  األرجح ال غريه  نفيه عىل  ولو رشط  عليه  يغاب  ما  وضمن 
ط ويف ردِّ ما ل يضمن ،إال لبيَّنة  ياع، إال لقرينة كذبه، وحلف ما فرَّ يف التلف أو الضَّ

مقصودة،.....
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ضمان العارية:

َعى  ادَّ إْن  َفاُء  اخْلَ َشْأُنُه  َّا  ِم َوالثَِّياِب  يِلِّ  َكاحْلُ َعَلْيِه(  ُيَغاُب  )َما  امْلُْسَتِعرُي  )وضمن( 
َواْلَعَقاِر  َيَواِن  َكاحْلَ َعَلْيِه  ُيَغاُب  اَل  َما  بِِخاَلِف  َسَببِِه،  باَِل  َضَياِعِه  َعىَل  لَِبيِّنٍَة  إالَّ  َضَياَعُه، 

اَمِن َعْن َنْفِسِه )َعىَل اأْلَْرَجِح( َط( َنْفَي الضَّ )َوَلْو رَشَ

َعَلْيِه  ُيَغاُب  َما  َغرْيَ  َيْضَمُن  و)اَل(  َعَلْيِه،  َضاَمَن  َفاَل  َأَفاَدُه  َنْفَيُه  َط  رَشَ إْن  َوِقيَل: 
َطُه( َعَلْيِه امْلُِعرُي.  َيَواِن. )َوَلْو رَشَ َكاحْلَ

لَمن القول في التلف أو الضياع: 

ُق َواَل َضاَمَن  َياِع( فِياَم اَل ُيَغاُب َعَلْيِه، َفُيَصدَّ )َواْلَقْوُل( لِْلُمْسَتِعرِي )يِف التََّلِف َأْو الضَّ
َعَلْيِه )إالَّ لَِقِرينَِة َكِذبِِه( َكَأْن َيُقوَل: َتلَِف َأْو َضاَع َيْوَم َكَذا، َفَتُقوُل اْلَبيِّنَُة: َرَأْينَاُه َمَعُه َبْعَد 
َفِر: َما َسِمْعنَا َذلَِك َواَل َرَأْينَاُه )َوَحَلَف َما  ْفَقُة الَّتِي َمَعُه يِف السَّ َذلَِك اْلَيْوِم، َأْو َتُقوُل الرُّ
َياُع َأْو اْلَعْيُب الَِّذي َقاَم بِِه بَِتْفِريطِِه،  اَم َحَصَل التََّلُف َأْو الضَّ ُه إنَّ َعى َعَلْيِه َأنَّ َط( إْن ادَّ َفرَّ
َّا ُيَغاُب َعَلْيِه َأْم اَل، َكُسوٍس، َوَقْرِض َأَرَضٍة، َأْو َفْأٍر، َأْو َبَلٍل، َأْو ُدْهٍن،   َسَواٌء أَكاَن ِم

، َأْو َنْحِو َذلَِك بِامْلُْسَتَعاِر َكَثْوٍب َوكَِتاٍب. َأْو ِحْبٍ

َيَواِن )إالَّ لَِبيِّنٍَة ـ  ِه َوُهَو َما اَل ُيَغاُب َعَلْيِه َكاحْلَ )َو( اْلَقْوُل َلُه )يِف َردِّ َما َلْ َيْضَمْن( لَِربِّ
، َفِحينَئٍِذ اَل ُيْقَبُل َقْوُلُه  دَّ َعاِء امْلُْسَتِعرِي الرَّ ْوِف ادِّ َعاَرِة خِلَ َمْقُصوَدٍة( َأْشَهَدَها امْلُِعرُي ِعنَْد اإْلِ

ا. َ َها لَِرهبِّ َها إالَّ لَِبيِّنٍَة َتْشَهُد َلُه بَِردِّ بَِردِّ
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وفعل املأذون ومثلُه ال أضَّ .

ولزمت امَلقيَّدة بعمل أْو أجل النقضائه وإال فال؛.....
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ما يفعله المستعير بالعارية:

جيوز للمستعري َأْن َيْفَعَل اْلِفْعَل )امْلَْأُذوَن( َلُه فِيِه، )َو( َأْن َيْفَعَل )ِمْثَلُه( َكَأْن اْسَتَعاَرَها 
َكَبَها ملََِكاٍن َكَذا َفَركَِبَها إَلْيِه َمْن ُهَو ِمْثُلُه، َأْو لَِيْحِمَل َعَلْيَها إْرَدبَّ ُفوٍل َفَحَمَل َعَلْيَها  لرَِيْ
ا َفاَل جَيُوُز، َوَيْضَمُن  ا يِف َمَساَفٍة ُأْخَرى ِمْثَل َما اْسَتَعاَرَها َلَ َهاُب هِبَ ا الذَّ إْرَدبَّ َقْمٍح، َوَأمَّ

َجاَرِة َعىَل َقْوِل اْبِن اْلَقاِسِم َوُهَو اأْلَْرَجُح. إْن َعطَِبْت َكاإْلِ

وُز.   َّا اْسَتَعاَرَها َلُه)	( َفاَل جَيُ ( ِم )اَل َأَضَّ

ما تلزم به االستعارة القيدة بعمل:

لِِه لَِكَذا، َأْو ُرُكوٍب َلُه،  ، َأْو مَحْ )ولزمت( ااِلْستَِعاَرُة )امْلَُقيََّدُة بَِعَمٍل( َكَطْحِن إْرَدبٍّ
ا  َ ، َأْو َأْكَثَر )اِلْنِقَضائه( أي اْلَعَمِل َأْو اأْلََجِل، َفَلْيَس لَِرهبِّ اٍم، َأْو َأَقلَّ )َأْو َأَجٍل( َكَأْرَبَعِة َأيَّ
ا، َأْو َكاَن  ٍء هِبَ َأْخُذَها َقْبَلُه، َسَواٌء َكاَن امْلُْسَتَعاُر َأْرًضا لِِزَراَعٍة، َأْو ُسْكنَى، َأْو لَِوْضِع َشْ

ٍل َأْو َغرْيِ َذلَِك، َأْو َكاَن َعَرًضا. َحَيَواًنا لُِرُكوٍب َأْو مَحْ

َمَتى ـ  َأْخُذَها  ا  َ َولَِرهبِّ َتْلَزُم،  )َفاَل(  ُأْطلَِقْت  َبْل  َأَجٍل  َأْو  بَِعَمٍل  َتْقيِيٌد  َيُكْن   ) )َوإاِلَّ
ْيُخ َضِعيٌف. َشاَء، َواَل َيْلَزُم َقْدَر َما ُتَراُد ملِِْثلِِه َعاَدًة َعىَل امْلُْعَتَمِد، َوَما َمَشى َعَلْيِه الشَّ

)	( كام لو استعارها ليحمل عليها قمًحا فحمل عليها حجارًة.
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ُقه، وإال حلف  وإن زعم أنَّه ُمرسل الستعارة نحو ُحيل، وتلف ضمنُه امْلرسل إن صدَّ
ومؤنُة  رشيًدا  كان  إن  ضمن  بالتَّعدي  اْعتف  وإن  لبينة  إال  الرسول  وضمن  وبرئ 

أخذها وردِّها عىل امُلستعري، والعلف عىل رهبا.
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حكم دفع العارية لرسول المستعير: 

 ) ُحيِلٍّ َنْحِو  )اِلْستَِعاَرِة  ُفاَلٌن  َأْرَسَلنِي  َقاَل:  بَِأْن  ُمْرَسٌل(  ُه  )َأنَّ َشْخٌص  َزَعَم(  )َوإِْن 
امْلُْرَسُل(  )َضِمنَُه  ِمنُْه،  )َتلَِف(  ُه  َأنَّ َعى  وادَّ َفَأَخَذُه  َطَلَب  َما  َلُه  َوَدَفَع  َق  َفَصدَّ َلُه   ِمنُْكْم 

َقُه( يِف إْرَسالِِه. َلُه )إْن َصدَّ

حَيْلُِف  َواَل  ُسوُل(،  الرَّ َوَضِمَن  )َوَبِرَئ  َأْرَسَلُه  َما  ُه  َأنَّ )َحَلَف(  ُقُه  ُيَصدِّ  )  )َوإاِلَّ
بَِيِمينِِه  َة  َأْرَسَلُه، َواَل ِعْبَ اَمُن ِحينَئٍِذ َعىَل َمْن  َأْرَسَلُه ُفاَلٌن َفالضَّ ُه  َأنَّ َلُه  َتْشَهُد  لَِبيِّنٍَة(  )إالَّ 
َكاَن  إْن  )َضِمَن  َأَحٌد،  ُيْرِسْلُه  َلْ  ُه  َوَأنَّ ي(  بِالتََّعدِّ ُسوُل  الرَّ َف  اْعَتَ )َوإِْن  َحَلَفُه.  الَِّذي 

َرِشيًدا( اَل َصبِيًّا، َواَل َسِفيًها، إْذ اَل َضاَمَن َعَلْيِهاَم.

مؤنة العارية أخًذا ورًدا: 

َها )َعىَل ـ  َتاُج ملُِْؤَنٍة، َو ُمْؤَنُة َردِّ ا إْن َكاَن حَيْ َ ُة ِمْن حَمَلِّ َرهبِّ )َوُمْؤَنُة أخذها( أي  اْلَعاِريَّ
ا( اَل َعىَل امْلُْسَتِعرِي، َوِقيَل َعىَل امْلُْسَتِعرِي،  َ امْلُْسَتِعرِي، َواْلَعَلُف( َوِهَي ِعنَْد امْلُْسَتِعرِي )َعىَل َرهبِّ

ْيُخ باَِل َتْرِجيٍح.  ا الشَّ َواْلَقْواَلِن َذَكَرُهَ

 * * *
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أسئلة

ما الوديعة؟ وبم يكون ضامنا؟ وما حكم من تاجر بالوديعة؟ س	: 

ما حكم من مات وعنده وديعة؟ ومتى يبأ متسلف الوديعة من ضامنا؟   س2: 
ومتى ال يبأ؟ وما حكم أخذ أجرة حملها؟

ما العارية؟ وما حكمها؟ وما أركانا؟ بنيِّ رشوط كل ركن، وما الذي   س3: 
 يفعله املستعري بالعارية؟

عىل من يكون ضامن العارية؟ وعىل من تكون مؤنة أخذها وردها؟ س4: 

 * * *
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األهداف التعليمية لـ)الغصب،الشفعة، القراض، اإلجارة(
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف )أحكام الغصب، 

الشفعة، القراض، اإلجارة( أن:
يستنبط حكم الغصب، الشفعة، القراض، اإلجارة من النصوص الرشعية.ـ 	

يوضح أركان الغصب ورشوط كل ركن.ـ 2

يوضح أركان الشفعة ورشوط كل ركن.ـ 3

يوضح أركان القراض ورشوط كل ركن.ـ 4

يوضح أركان اإلجارة ورشوط كل ركن.ـ 	

العني ـ 	 ضامن  وحكم  اإلجارة  القراض،  الشفعة،  الغصب،  مبطالت   حيدد 
            املؤجرة.

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	

يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	
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باب ف الغصب وأحكامه

الغصب: أخذ مال قهًرا تعدًيا بال حرابة وأدب ميز.
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َباٌب ِف َبَياِن اْلَغْصِب َوَأْحَكاِمِه
تعريفه:

ًيا باَِل ِحَراَبٍة. اْلَغْصُب: َأْخُذ َماٍل َقْهًرا َتَعدِّ
شرح التعريف:

ُه: َأْي َأْخُذ آَدِميٍّ َمااًل، )َأْخُذ َماٍل(: ِجنٌْس َيْشَمُل اْلَغْصَب َوَغرْيَ

َفَقْط  امْلَنَْفَعِة  َعىَل  ااِلْستِياَلُء  َوُهَو  ي  التََّعدِّ بِِه  َفَخَرَج  اُت،  الذَّ امْلَاِل:  ِمْن  َوامْلَُتَباِدُر 
ِة. ابَّ اِر َأْو الدَّ ٍة ِمْن غري اْستِياَلٍء َعىَل َذاِت الدَّ َكُسْكنَى َداٍر َوُرُكوِب َدابَّ

ْيِن ِمْن امْلَِديِن، واْلَوِديَعِة  ٍة َوَسَلٍف َوِهَبٍة، َوالدَّ )َقْهًرا( َخَرَج بِِه اأْلَْخُذ اْختَِياًرا َكَعاِريَّ
َوَنْحَوَها َمْن ِعنَْدُه بِااِلْختَِياِر.

اًل َمْن ِهَي ِعنَْدُه، َأْو ِمْن َغاِصٍب  ًيا( َأْخَرَج بِِه َأْخَذ َما َذَكَر َقْهًرا َحْيُث َأْنَكَر َأوَّ )َتَعدِّ
اِرَق َحاَل اأْلَْخِذ َلْ َيُكْن َمَعُه َقْهٌر. َقُة َوااِلْختاَِلُس َفإِنَّ السَّ ِ َوَنْحَوُه؛ َوَخَرَج بِِه الرسَّ

َراَبُة، َفَأْخَرَجَها بَِقْولِِه: »باَِل ِحَراَبٍة«. َوَبِقَيْت احْلِ

َوامْلَُراُد بِاأْلَْخِذ: ااِلْستِياَلُء َعَلْيِه َوَلْو َلْ َيْأُخْذُه بِاْلِفْعِل، َفَمْن اْسَتْوىَل َعىَل َماِل َشْخٍص 
ُه ِمنُْه َوَلْو َلْ َينُْقْلُه ِمْن َمْوِضِعِه َفُهَو َغاِصٌب. بَِأْن َمنََع َربَّ

حكمه:
وَرِة َوَلكِْن َلْ َيِرْد فِيِه َحدٌّ َمُْصوٌص. ُ يِن بِالضَّ ُحْرَمُتُه َمْعُلوَمٌة ِمْن الدِّ

ِه تعاىل  قِّ اللَّ اكُِم حِلَ َب( َغاِصٌب )ُمَيٌِّز( َوَلْو َصبِيًّا باَِم َيَراُه احْلَ عقوبة الغاصب: )َوُأدِّ
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كمدعيه عىل صالح.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ا، َأْو َمَع َنْفٍي؛ َفإِنَّ اْلَغاِصَب َقْد  ٍب، َأْو َسْجٍن، َأْو ُهَ َوَلْو َعَفا َعنُْه امْلَْغُصوُب ِمنُْه ـ بَِضْ
َوَقْد  َيُكوُن َكبرًِيا  َوَقْد  َيُكوُن َكَذلَِك،  َوَقْد اَل  َبْغٍي َوُطْغَياٍن،  ُذا  َيُكوُن َمْشُهوًرا بَِذلَِك، 

اكُِم َلُه النََّظُر يِف َذلَِك. َيُكوُن َصِغرًيا، َفاحْلَ

بِيَّ  ِديِث: »ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث«، َفَذَكَر فِيِه الصَّ ُب حِلَ بِيَّ امْلَُميَِّز اَل ُيَؤدَّ َوِقيَل: إنَّ الصَّ
َتلَِم َحتَّى حَيْ

َفإِنَّ  َة، لَِذلَِك  ابَّ ُب الدَّ ُيَؤدِّ لِلتَّْعلِيِم، َوَكاَم  ُب  ُيَؤدَّ ْصاَلِح َحالِِه َكاَم  َتْأِديَبُه إِلِ بَِأنَّ  َوُيَردُّ 
ُه  ِد النَّْهِي َفاَل َشكَّ َأنَّ ِه َعْمًدا َوَلْ َيْمَتثِْل بُِمَجرَّ بِيَّ إَذا َقَصَد التَّْخلِيَط يِف اْلُقْرآِن َأْو َغرْيِ الصَّ

ُب لَِصاَلِح َحالِِه، َفَكَذا إَذا َغَصَب. ُيَؤدَّ

ا. )َعىَل َصالٍِح(  َقَة َأْو َنْحَوُهَ ِ َعى اْلَغْصَب َأْو الرسَّ ُب َمْن ادَّ ِعيِه( َأْي َكاَم ُيَؤدَّ ـ )َكُمدَّ
َقِة  ِ ِعي َعىَل َغرْيِ امْلُتََّهِم بِالرسَّ ُب امْلُدَّ اَم ُيَؤدَّ َذا، َويِف النََّواِدِر: إنَّ َمْشُهوٍر بَِذلَِك اَل ُيَشاُر إَلْيِه هِبَ

ا َعىَل َوْجِه الظُّاَلَمِة َفاَل.  إَذا َكاَن َعىَل َوْجِه امْلَُشاَتَِة، َأمَّ

َأ ِمْن اْلُغْرِم َأْو اَل َيِمنَي  ِعى َعَلْيِه. َوَهْل حَيْلُِف لَِيْبَ اِل َفاَل َأَدَب َعىَل املدَّ ا َمْسُتوُر احْلَ َوَأمَّ
َعَلْيِه؟ َقْواَلِن.

َأ،  لَِيْبَ َوحَيْلُِف  َعَلْيِه،  ِعى  َأَدَب َعىَل املدَّ َفاَل  بِِه  َيْشَتِهْر  َوَلْ  بَِذلَِك  إَلْيِه  ُيَشاُر  َمْن  ا  َوَأمَّ
ُد،  ُه حَيْلُِف، َوهُيَدَّ َفإِنَّ ُاْشُتِهَر بِاْلَعَداِء َبنْيَ النَّاِس  ، َفإِْن  ِعي َواْسَتَحقَّ َفإِْن َنَكَل َحَلَف امْلُدَّ
َفَهْل  التَّْهِديِد،  َبْعَد  َف  اْعَتَ َوإِْن  ُتِرَك،  ُجُحوِدِه  َعىَل  اْسَتَمرَّ  َفإِْن  َوُيْسَجُن،  ُب،  َوُيْضَ
 َ َأْقَواٍل: ِقيَل ُيْؤَخُذ بِإِْقَراِرِه ُمْطَلًقا، َوِقيَل: إْن َعنيَّ ُيْؤَخُذ بِإِْقَراِرِه َأْو اَل؟ يِف َذلَِك َثاَلَثُة 
َنِة:  َفاَل، َوالثَّالُِث ُهَو امْلُْعَتَمُد َوَقْوُل اْبِن اْلَقاِسِم يِف امْلَُدوَّ ِعى بِِه ُأِخَذ بِإِْقَراِرِه َوإاِلَّ َء املدَّ ْ  اليشَّ

ُه ُمْكَرٌه. َء أِلَنَّ ْ َ اليشَّ ُه اَل ُيْؤَخُذ بِإِْقَراِرِه َوَلْو َعنيَّ إنَّ
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ولو  ولبلده،  لوجوده  وصب  بغالء،  ولو  املثيل  مثل  مات  ولو  باالستيالء  وضمن 
صاحبه الغاصب وله أخُذ الثمن إن عجل .....

 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ما يضمن به الغاصب:

ِء الَِّذي َغَصَبُه. ْ )َوَضِمَن( اْلَغاِصُب امْلَُميُِّز )بِااِلْستِياَلِء(َعىَل اليشَّ

ُه  ِه َعَلْيِه؛َعَقاًرا َأْو َغرْيَ أْي بمجرد االستيالء عليه، َوَلْو َتلَِف بَِساَمِويٍّ َأْو ِجنَاَيِة َغرْيِ
)َوَلْو َماَت( َحْتَف أنفه.

ما يضمنه الغاصب:

ًة َوِحنَي التَّْضِمنِي َكاَن ُيَساِوي  ( َوَلْو بَِغاَلٍء َفإَِذا َغَصَبُه َوُهَو ُيَساِوي َعرْشَ )ِمْثَل امْلِْثيِلِّ
َكَفاكَِهٍة  امْلِْثيِلُّ  اْنَقَطَع  َلْو  )َو(  اْلَواِقِع  ْعِر  لِلسِّ ُينَْظُر  َواَل  بِِمْثلِِه،  ُأِخَذ  َعْكَسُه،  َأْو  َخَْسًة، 
( ُوُجوًبا َوَيْقِض َعَلْيِه بِِه )لُِوُجوِدِه( يِف اْلَقابِِل،  اِنَا)	( ُثمَّ اْنَعَدَمْت )َصَبَ َوَغَصَبَها يِف إبَّ
يِه ِمْثَلُه فِيَها إَذا َلْ َيُكْن امْلَْغُصوُب َمَع اْلَغاِصِب،  )َو( َصَبَ )لبلده( الَِّذي َغَصَبُه فِيِه َفُيَوفِّ
ُء امْلَْغُصوُب َمَع اْلَغاِصِب يِف َغرْيِ َبَلِد اْلَغْصِب؛  ْ َبْل )َوَلْو َصاَحَبُه اْلَغاِصُب( بَِأْن َكاَن اليشَّ

أِلَنَّ َنْقَلُه لَِبَلٍد آَخَر َفْوٌت ُيوِجُب َردَّ امْلِْثِل اَل َعْينِِه.

َل( َدْفَع الثََّمِن،  )َوَلُه َأْخُذ الَثَمِن( أي ثمن امْلِْثيِلِّ ِمْن اْلَغاِصِب يِف َهَذا اْلَبَلِد )إْن َعجَّ
ُه  َوإاِلَّ ُمنَِع ملَِا فِيِه ِمْن َفْسِخ َدْيٍن يِف َدْيٍن، َوَلْيَس َلُه َأْخُذ َعنْيِ َشْيئِِه َحْيُث َوَجَدُه َمَعُه؛ أِلَنَّ

َقْد َفاَت بِنَْقلِِه، َفَلْيَس َلُه إالَّ ِمْثُلُه يِف َبَلِد اْلَغْصِب إَذا َلْ َيْرَض اْلَغاِصُب بَِدْفِعِه َلُه.

)	( وقت ظهورها.
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واملنع منه للتوثق بكرهن.

وفات بتغيري ذاته، ونقلِه .....
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بَِبْيٍع  املغصوب  ىف  ِف  التَّرَصُّ ِمْن  اْلَغاِصِب  منع  أي  )امَلنُْع(  منه  للمغصوب   )و( 
ِمنُْه  َق  َيَتَوثَّ َأْن  َلُه َأْخُذُه لَِفَواتِِه أِلَْجِل  َلْيَس  ِه إَذا َوَجَدُه َمَعُه بَِبَلٍد آَخَر، َوإِْن َكاَن  َأْو َغرْيِ

)بَِكَرْهٍن( َيْأُخُذُه ِمنُْه.

ُفُه فِيِه َمْرُدوٌد.  َوإَِذا َمنََعُه )لِلتََّوثُِّق( َفَترَصُّ

َحتَّى  ِه  َغرْيِ َأْو  بَِأْكٍل  فِيِه  ُف  التَّرَصُّ َواَل  َقُبوُلُه  َلُه  َوَهَب  ملَِْن  جَيُوُز  اَل  ُه  َأنَّ ِمنُْه  َوُيْؤَخُذ 
ُيْعطَِي لَِصاِحبِِه امْلِْثَل، َأْو اْلِقيَمَة.

َوِمنُْه ُيْؤَخُذ َمنُْع اأْلَْكِل ِمْن َمْغُصوٍب َفاَت، َوَلِزَم اْلَغاِصَب ِقيَمُتُه َأْو ِمْثُلُه َحْيُث َعلَِم 
ِه، ُه اَل َيُردُّ اْلِقيَمَة َأْو امْلِْثَل لَِربِّ َأنَّ

َوَعَلْيِه  َبْعُضُهْم؛  َجَزَم  َوبِِه  بِاْلِفْعِل،  َيُردَّ  َها َحتَّى  َيُردُّ ُه  َأنَّ َعلَِم  َوَلْو  َبْل  َبْعُضُهْم:  َقاَل 
َفاْلَوَرُع َتْرُكُه.

وُت المغصوب: ما ُيفَّ

ُت امْلَْغُصوَب َفَقاَل: ُم َعىَل َما ُيَفوِّ ُثمَّ اْنَتَقَل َيَتَكلَّ

َعَوٍر  َأْو  َعَرٍج،  َأْو  َزاٍل،  هِبُ اْلَغاِصِب  ِعنَْد  َذاتِِه(   ِ )بَِتَغريُّ ُم  امْلَُقوَّ َوَكَذا  امْلِْثيِلُّ  )َوَفاَت( 
َكاَم  بَِساَمِويٍّ  َوَلْو  َضَياٍع  َأْو  ٍب،  رُشْ َأْو  َأْكٍل،  َأْو  بَِمْوٍت،  َعْينِِه  َذَهاُب  َفَأْوىَل  َوَنْحِوَها، 

َم. َتَقدَّ

ََيُكْن فِيِه ُكْلَفٌة، إْن َكاَن ِمْثلِيًّا، َوَمَع اْلُكْلَفِة إْن َكاَن  َلْ  )َو( يفوت )بنَْقلِِه( لَِبَلٍد َوَلْو 
ًما. ُمَقوَّ
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ودخوِل صنعٍة فيه، كنقرة صيغت، وطني ُلبَِّن، وقمح طحن، وحب بذر، وقيمة املقوم 
وما أحلق به كغزل وحيل وآنية، وإن جلد ميتة ل يدبغ، أو كلًبا مأذوًنا فيه.

وُخري ربُّه إن بنى أو َغرَس يف أخذه، .....
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ٍة  َأْو فِضَّ َأْي:ِقْطَعٍة ِمْن َذَهٍب،  امْلَْغُصوِب )َكنُْقَرٍة(  )َو( يفوت بُدُخوِل )َصنَْعٍة( يِف 
َوُنَحاٍس َأْو َحِديٍد ِصيَغْت ُحلِيًّا َأْو آنَِيًة.

)َو( يفوت )بطنٍِي ُلبَِّن( َأْي ُجِعَل َلبِنًا )َوَقْمٍح ُطِحَن( ، َوَدِقيٍق ُعِجَن، َوَعِجنِي ُخْبٍز. 

)و( يفوت بحبٍّ )ُبِذَر( َوُهَو امْلَُراُد بَِقْولِِه »َزْرٌع«.

ُ َأْخُذ ِمْثلِِه إالَّ بِِرَضا ـ  ِه َأْخُذُه إْن َكاَن ِمْثلِيًّا، َبْل َيَتَعنيَّ َوَمَتى َحَصَل َفَواٌت َفَلْيَس لَِربِّ
َم. ُه َبنْيَ َأْخِذِه، َأْو َأْخِذ اْلِقيَمِة َيْوَم اْلَغْصِب َكاَم َتَقدَّ َ َربُّ ًما ُخريِّ اْلَغاِصِب، َوإِْن َكاَن ُمَقوَّ

ِم ِمْن ـ  َق( بِامْلَُقوَّ ِم( ِمْن َعَرٍض، َأْو َحَيَواٍن، )َو( ِقيَمَة َما )ُأحْلِ )َو( َضِمَن )ِقيَمَة امْلَُقوَّ
َا إَذا َفاَتْت بِنَْسٍج  ، َوآنَِيًة( ِمْن َمْعِدٍن، َفإِنَّ امْلِْثلِيَّاِت إَذا َفاَت ِعنَْد اْلَغاِصِب )َكَغْزٍل، َوُحيِلٍّ
ُه اَل َيْأُخُذ ِمْثَلَها، َبْل َيْأُخُذ  ا َفإِنَّ َوَنْحِوُه َأْو بَِكرْسٍ َأْو ِصَياَغٍة ُأْخَرى، َوَأْوىَل إْن َضاَعْت َذاهُتَ
ِقيَمَتَها َيْوَم َغْصبَِها، )َوإِْن( َكاَن امْلَْغُصوُب )ِجْلَد َمْيَتٍة َلْ ُيْدَبْغ(، َوَأْوىَل إْن ُدبَِغ )َأْو( َكاَن 

)َكْلًبا َمْأُذوًنا فِيِه(

َطُأ يِف َأْمَواِل  ُه َيْضَمُن، َواْلَعْمُد َواخْلَ َوِمْثُل اْلَغاِصِب َمْن َأْتَلَفَها َأْو َعيََّبَها َوَلْو َخَطًأ َفإِنَّ
النَّاِس َسَواٌء.

من اغتصب أرًضا وبنى عليها أو غرس فيها شجًرا:

)َأْو ـ  َعَلْيَها،  اْلَغاِصُب  َبنَى(  )إْن  َأْرًضا  َكاَن  إَذا  امْلَْغُصوِب  ِء  ْ اليشَّ َربُّ   ) ُ )وَخريَّ
ِه اَل لِْلَغاِصِب بني )َأْخِذه( أي أخذ َما َغَصَب ِمنُْه ِمْن َياُر لَِربِّ َغَرَس( فِيِها َشَجًرا، َفاخْلِ
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ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة ل يتولا  وأمُره بتسوية أرضه، أو جنى أجنبي، فإن 
اتبَّع الغاصَب بقيمته يوم الغصب رجع عىل اجلاين بقيمته يوم اجلناية قّلت أو كثرت 

عنها، وإن اتبع اجلاين فأخذ أقل رجع بالزائِد عىل الغاصب .....
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َبْعَد  َلُه ِقيَمٌة  َأْو َغْرٍس، َمَع )َدْفِع( ِقيَمتِِه َمنُْقوًضا إْن َكاَن  بِنَاٍء،  اأْلَْرِض، َوَما فِيَها ِمْن 
، َبْعَد إْسَقاِط ُأْجَرِة  َر، َأْو َأْخَضَ َقُه بَِأمْحَ اٍب، َوِجصٍّ َوَزوَّ النَّْقِض، اَل َما اَل ِقيَمَة َلُه َكُتَ

ا( اْلَغاِصُب بِنَْفِسِه ..... )ُكْلَفٍة َلْ َيَتَولََّ

َفُيَقاُل: كم  َكاَنْت؛  َكاَم  اأْلَْرِض  َتْسِوَيِة  َمَع  َذلَِك  َيَتَوىلَّ  اَل  َشْأُنُه  َكاَن  إْن  ِخْدَمٍة،  َأْو 
َمْن  ُأْجَرُة  َوَما  ِقيَل:  ٌة،  َعرْشَ ِقيَل:  َفإَِذا  ُنِقَض؟  َلْو  َجِر  الشَّ َأْو  اْلبِنَاِء  َهَذا  َنْقَض  ُيَساِوي 

ْدَم َوَتْسِوَيَة اأْلَْرِض؟ َفإَِذا ِقيَل: َأْرَبَعٌة، َغِرَم لِْلَغاِصِب ِستًَّة. َيَتَوىلَّ اْلَ

ِة،  َفإَِذا َكاَن اْلَغاِصُب َشْأَنُه َأْن َيَتَوىلَّ َذلَِك بِنَْفِسِه، َأْو ِخْدَمًة َغِرَم َلُه امْلَالُِك َجِيَع اْلَعرَشَ
ِدَم َما َبنَاُه َأْو َيْقَلَع َما َغَرَسُه. َوَبنْيَ )َأْمِرِه بَِتْسِوَيِة َأْرِضِه( َبْعَد َأْن هَيْ

الحكم لو جنى على المغصوب غيُر غاصبه:

َيْتَبَع  َأْن  َبنْيَ  اْلَغاِصِب  َأْي:َغرْيُ   ) )َأْجنَبِيٌّ امْلَْغُصوِب  )َجنَى(َعىَل  إْن  ُه  َربُّ  َ َوُخريِّ
. ايِنَ اْلَغاِصَب َأْو اجْلَ

ايِن ـ  اجْلَ )َعىَل  اْلَغاِصُب  َرَجَع(  اْلَغْصِب،  َيْوَم  بِِقيَمتِِه  )اْلَغاِصَب  ُه  َربُّ َبَع(  اتَّ )َفإِْن 
ائُِد َيُكوُن َلُه. نَاَيِة، َقلَّْت( َعْن ِقيَمتِِه َيْوَم اْلَغْصِب )َأْو َكُثَرْت َعنَْها( َوالزَّ بِِقيَمتِِه َيْوَم اجْلِ

ـ ـ  اْلَغْصِب  َيْوَم  ِقيَمتِِه  ِمْن   ) َأَقلَّ )َفَأَخَذ  نَاَيِة  اجْلِ َيْوَم  بِاْلِقيَمِة   ) ايِنَ اجْلَ َبَع  اتَّ )َوإِْن 
ايِن  اجْلَ ِمْن  َفَأَخَذ  ـ  َعرَشَ  َخَْسَة  اْلَغْصِب  َوَيْوَم  ًة  َعرْشَ نَاَيِة  اجْلِ َيْوَم  ِقيَمُتُه  َكاَنْت  َلْو  َكاَم 
اْلَغاِصِب( )َعىَل  امْلَِثاِل  يِف  ْمَسُة  اخْلَ َوُهَو  ائِِد(  بِالزَّ )َرَجَع  َتْلَزُمُه،  الَّتِي  َا  أِلَنَّ َة؛  اْلَعرَشَ
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وله هدم بناء عليه، وغلة مستعمل.

وأرض بنيت، وما أنفق ففي الغلة،.....
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ما يختص به رب المغصوب:

َأْو َخَشَبًة، ـ  امْلَْغُصوِب، إَذا َكاَن َعُموًدا،  اْلَغاِصُب َعىَل  َبنَاُه  بِنَاٍء(  ِه )َهْدُم  لَِربِّ  )و( 
َأْو َحَجًرا، َفَيْأُخُذ َعنْيَ َشْيئِِه َبْعَد َهْدِم َما َعَلْيِه، َوَلُه َتْرُكُه َوَأْخُذ ِقيَمتِِه.

ُة( َمْغُصوٍب )ُمْسَتْعَمٍل( إَذا اْسَتْعَمَلُه اْلَغاِصُب، َأْو َأْكَراُه، َسَواٌء َكاَن ـ  )َو( َلُه )َغلَّ
ًة، َأْو َأْرًضا، َأْو َغرْيَ َذلَِك، َعىَل امْلَْشُهوِر. َدابَّ

َغرْيِ  ِمْن  َنَشَأ  إَذا  إالَّ  اْستِْعاَمَلُه،  ِه  َربِّ َعىَل  َت  َفوَّ َوَلْو  َعَلْيِه،  َء  َشْ َفاَل  َيْسَتْعِمْلُه  َلْ  َفإَِذا 
اْستِْعاَمٍل َكَلَبٍن، َوُصوٍف َوَثَمٍر.

َوَسَكنََها  بِنَاًء،  فِيَها  َبنَى  َأْي  َوَبنَاَها،  َأْرًضا  َغَصَب  َلْو  َكاَم  أي  بنيت(  )وأرض    
ا كَِراُؤَها َعىَل اْلَغاِصِب َبَراًحا)	( الَ َمْبنِيًَّة، َفإِْن لَْ َيْسُكْن َولَْ ُيْكِرَها َفاَل  َ َأْو َأْكَراَها، َفلَِرهبِّ

ُد اْلبِنَاِء اَل ُيوِجُب كَِراًء. ا، إْذ ُمَرَّ َ َء لَِرهبِّ َشْ
ِة، َوَسْقِي اأْلَْرِض َوِعاَلِجَها،  ابَّ ـ )َوَما َأْنَفَق( اْلَغاِصُب َعىَل امْلَْغُصوِب؛ َكَعَلِف الدَّ
ِة(  َّا اَل ُبدَّ لِْلَمْغُصوِب ِمنُْه َيُكوُن )فِفي( أي يف َنظرِِي )اْلَغلَّ َوِخْدَمِة َشَجٍر َوَنْحِو َذلَِك ِم
ُه َوإِْن َظَلَم اَل ُيْظَلُم، َفإِْن َتَساَوَيا َفَواِضٌح،  َها اْلَغاِصُب ِمْن َيِد امْلَْغُصوِب؛ أِلَنَّ الَّتِي اْسَتَغلَّ
َة  َغلَّ اَل  َكاَن  إَذا  ُه  َأنَّ َكاَم  ائِِد.  بِالزَّ لِْلَغاِصِب  ُرُجوَع  َفاَل  ِة  اْلَغلَّ َعىَل  النََّفَقُة  َزاَدْت  َوإِْن 

لِْلَمْغُصوِب َفاَل ُرُجوَع َلُه بِالنََّفَقِة لُِظْلِمِه.

ُجوُع بَِزائِِدَها. ِه الرُّ ُة َعىَل النََّفَقِة َفلَِربِّ َوإِْن َزاَدْت اْلَغلَّ

)	( براحًا: أي فضاء، ال بناء عليها.
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وله تضمينه إن وجده يف غري حمله بغريه أو معه واحتاج لكلفة، وإال أخذه، أو سافر هبا 
ورجعت بحالا، أو أعاد مصوًغا حلالته، أو كرسه وضمن النقص.
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الحكم إن وجد الغاصب في غير محل الغصب: 

اْلَغاِصَب  أي  َوَجَده(  )إن  ِقيَمَتُه  اْلَغاِصِب  َتْضِمنُي  امْلَْغُصوِب  لرب  أي   )وله( 
ْبُ إىَل  )يِف َغرْيِ حَمَّلِه( أي اْلَغْصِب، بَِأْن َوَجَدُه يِف َبَلٍد آَخَر بَِغرْيِ امْلَْغُصوِب. َواَل َيْلَزُمُه الصَّ

ِه. ْبُ ملََِحلِّ ُه َيْلَزُمُه الصَّ َأْن َيْذَهَب ملََِحلِّ اْلَغْصِب، بِِخاَلِف امْلِْثيِلِّ َفإِنَّ

ِه لَِيْأُخَذُه بَِعْينِِه، َهَذا إَذا َلْ جَيِْد امْلَْغُصوَب َمَع اْلَغاِصِب  ُجوَع َمَعُه ملََِحلِّ َفُه الرُّ َوَلُه َأْن ُيَكلِّ
ٍل  ِه )لُِكْلَفٍة( َوَلُه َأْخُذُه باَِل ُأْجَرِة مَحْ َأْو َوَجَدُه )َمَعُه َواْحَتاَج( امْلَْغُصوُب يِف ُرُجوِعِه ملََِحلِّ

َرُه. ُتُه َتنِْفي َضَ َلُه َوِخرَيَ

ِه، )َأَخَذُه( بَِعْينِِه،  لِِه، َوُرُجوِعِه ملََِحلِّ ِه يِف مَحْ ( بَِأْن َوَجَدُه َمَعُه، َواَل ُكْلَفَة َعىَل َربِّ )َوإاِلَّ
ِه، َوَلْو َوَجَدُه َمَعُه َكاَم  ْبُ ملََِحلِّ ُه َيْلَزُمُه الصَّ َوَلْيَس َلُه َأْن ُيْلِزَمُه اْلِقيَمَة، بِِخاَلِف امْلِْثيِلِّ َفإِنَّ

. ِط َتْعِجيلِِه َكاَم َمرَّ َم. َوَجاَز َأْن َيْأُخَذ َثَمنَُه برَِشْ َتَقدَّ

ما ال يفوت به المغصوب:

ا( ِمْن َغرْيِ َنْقٍص يِف ـ  َفِر )بَِحاِلَ اِت امْلَْغُصوَبِة )َوَرَجَعْت( ِمْن السَّ إن )َساَفَر( بِالذَّ
َفِر َلْيَس بَِفَواٍت. َد السَّ ُ َعَلْيِه َأْخُذَها؛ أِلَنَّ ُمَرَّ ا، َفَلْيَس َلُه َتْضِمنُي اْلِقيَمِة َبْل َيَتَعنيَّ َذاهِتَ

َ َأْخُذُه  اَلتِِه( اأْلُوىَل َفاَل َضاَمَن، َوَتَعنيَّ ِه )حِلَ )َأْو َأَعاَد( اْلَغاِصُب )َمُصوًغا( َبْعَد َكرْسِ
ُت. ُه( َوَلْ ُيِعْدُه َفاَل ُيَفوِّ )َأْو َكرَسَ

)َو( إَذا َأَخَذُه )َضِمَن( اْلَغاِصُب َأْرَش )النَْقِص(

اْلِقيَمَة،  َتْغِريُمُه  َفَلُه  ٌت  ُمَفوِّ ُه  إنَّ َوَقاَل:  َعنُْه  َرَجَع  ُثمَّ  ُل،  اأْلَوَّ اْلَقاِسِم  اْبِن  َقْوُل  َهَذا 
َل.  َح اأْلَوَّ ْيُخ َوَرجَّ َوَمَشى َعَلْيِه الشَّ
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ولغري حالته فالقيمة، كتغري ذاته ولو قل وإن بساموي، وله أخذه وأرش نقصه، ال 
إن أكله ربه مطلًقا، وملكه إن اشتاه، أو ورثه، أو غرم قيمته لتلف أو نقص،والقول 
له يف تلفه، ونعته، وقدره وجنسه، بيمينه إن أشبه، وإال فلربه، فإن ظهر كذبه، فلربه 

الرجوع، ....
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)َو( إْن َأَعاَدُه )لَِغرْيِ َحاَلتِِه( اأْلُوىَل )َفاْلِقيَمُة( لَِفَواتِِه ِحينَئٍِذ.ـ 

 ُ وِق َكاَم َمرَّ )َوَلْو َقلَّ التََّغريُّ ِ السُّ ت، بِِخاَلِف َتَغريُّ ُه ُمَفوَّ ِ َذاتِِه(َعنْد اْلَغاِصِب َفإِنَّ )َكَتَغريُّ
) َوإِْن بَِساَمِويٍّ

َيْوَم  اْلِقيَمِة  َوَأْخُذ  َوَتْرُكُه  َنْقِصِه(  َوَأْرُش  َأْخُذُه  )َلُه  ِحينَئٍِذ  )َو(  َفَأْعىَل  ٍة  َدابَّ كُهَزاِل 
اْلَغْصِب.

ما ال يضمنه الغاصب:

َبُه )ُمْطَلًقا(  َأْو رَشِ ُه(  اًبا َو )َأَكَلُه َربُّ َأْو رَشَ )اَل( َيْضَمُن اْلَغاِصُب إْن َغَصَب َطَعاًما 
ِضَياَفًة َأْو اَل بِإِْذِن اْلَغاِصِب َأْواَل.

تملك الغاصب للشيء المغصوب: 

ِه، )َأْو َوِرَثُه( َعنُْه، )َأْو َغِرَم( َلُه )ِقيَمَتُه  اُه( ِمْن َربِّ يملك اْلَغاِصُب امْلَْغُصوَب )إْن اْشَتَ
لَِتَلٍف( َأْو َضَياٍع، ُثمَّ َوَجَدُه )َأْو َنْقٍص( يِف َذاتِِه. َوامْلَُراُد: إْن ُحكَِم َعَلْيِه بِاْلُغْرِم، َوَلْو َلْ 

َيْغَرْم بِاْلِفْعِل.

لَمن القول عند االختالف: 

ُه َغاِرٌم )يِف( َدْعَوى )َتَلِفِه، َوَنْعتِِه، َوَقْدِرِه، َوِجنِْسِه بَِيِمينِِه(  )َواْلَقْوُل( لِْلَغاِصِب؛ أِلَنَّ
ُه َأْم اَل. ُه )إْن َأْشَبَه( يِف َدْعَواُه، َأْشَبَه َربُّ إَذا َخاَلَفُه َربُّ

ِه( اْلَقْوُل بَِيِمينِِه )َفإِْن َظَهَر َكِذُبه( أي اْلَغاِصِب يِف َدْعَواُه َما َذَكَر  ( ُيْشبُِه )َفلَِربِّ )َوإاِلَّ
ُجوُع( َعَلْيِه باَِم َأْخَفاُه. ِه الرُّ )َفلَِربِّ
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واملشتي منه ووارثه وموهوبه إن علموا كهو، وإال فالغلة للمشتي..

وال يضمن الساموي بخالف غريه؛ لكن يبدأ بالغاصب، فإن تعذر فاملوهوب، ...
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حكم التعامل المالى مع الغاصب:

ي ِمنْه( أي من اْلَغاِصِب، )َوَواِرُثه( أي الغاصب، )َوَمْوُهوُبُه، إْن َعلُِموا(  )وامْلُْشَتِ
ِم  بِاْلَغْصِب َكاْلَغاِصِب، جَيِْري فِيِهْم َما َجَرى يِف اْلَغاِصِب ِمْن َضاَمِن امْلِْثيِلِّ بِِمْثلِِه، َوامْلَُقوَّ
اَم  َأهيَّ ُه  َربُّ َوَيْتَبُع  اْلَغْصَب،  بِِعْلِمِهْم  اٌب  ُغصَّ ُْم  أِلَنَّ  ، اَمِويَّ َوالسَّ َة  اْلَغلَّ َوَيْضَمنُوا  بِِقيَمتِِه، 

َشاَء.

ُة لِِذي  َواْلَغلَّ اْلِعْلِم.  لَِعَدِم  ُشْبَهٍة  ُه َصاِحُب  أِلَنَّ ي(؛  لِْلُمْشَتِ ُة  َيْعَلُموا )َفاْلَغلَّ  ) )َوإاِلَّ
ُه َلْ َيْسَتْعِمْل. ا َعىَل اْلَغاِصِب أِلَنَّ ُه هِبَ ِه َكاَم َيْأِت؛ َواَل َيْرِجُع َربُّ َبِه لِْلُحْكِم بِِه لَِربِّ الشُّ

اَم َشاَء، َبْل  ( َأْي:اَل َيُكوُن َغِرياًم َثانًِيا لِْلاَملِِك بَِحْيُث َيْتَبُع َأهيَّ اَمِويَّ ـ )َواَل َيْضَمُن السَّ
َيْضَمُن  ي  امْلُْشَتِ َكاَن  َوإِْن  اْلَغْصِب.  َيْوَم  ِقيَمتِِه  َضاَمُن  َأْي  اْلَغاِصِب،  َعىَل  فِيِه  اَمُن  الضَّ

اُه بِِه. لَِبائِِعِه اْلَغاِصِب الثََّمَن الَِّذي اْشَتَ

َفاًقا يِف اْلَعْمِد،  ُه َيْضَمُن اتِّ اَمِويِّ بَِأْن َجنَى َعَلْيِه َعْمًدا َأْو َخَطًأ، َفإِنَّ )بِِخاَلِف(َغرْيِ السَّ
. اَمِويِّ ُه اَل َضاَمَن َعَلْيِه فِيِه َكالسَّ َطأِ. الثَّايِن: َأنَّ َوَعىَل َأَحِد التَّْأِويَلنْيِ يِف اخْلَ

ُوُجوِدِه  ِعنَْد  بِاْلَغاِصِب(  )َيْبَدُأ  اَمِويِّ  السَّ َغرْيِ  يِف  َغِرَم  إَذا  اْلِعْلِم  َعَدِم  ِعنَْد  )َلكِْن( 
ا، َأْو َتِرَكتِِه إْن َماَت. ُموِسً

ُجوُع َعىَل اْلَغاِصِب )َفامْلَْوُهوُب( َلُه َغرْيُ اْلَعاِلِ بِاْلَغْصِب، َيْرِجُع َعَلْيِه  َر( الرُّ )َفإِْن َتَعذَّ
َفَيْوَم اْلَغْصِب َكاَم  ا اْلَغاِصُب  نَاَيِة، َوَأمَّ َيْوَم اجْلِ ِم َوُتْعَتَبُ اْلِقيَمُة  امْلَُقوَّ ، َوِقيَمِة  امْلِْثيِلِّ بِِمْثِل 

َم. َتَقدَّ
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املنفعة،  غاصب  واملتعدي  وغلة،  قيمة  بني  جيمُع  وال  غرِيه.  عىل  لغارم  رجوع   وال 
أو اجلاين عىل بعض، أو كل بال نية َتَلٍُّك.
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َفإَِذا  ِمنُْهاَم.  َيْغَرْم  َلْ  َّْن  ِم ِه(  َأْو َمْوُهوٍب )َعىَل َغرْيِ ِمْن َغاِصٍب،  لَِغاِرٍم(  )َواَل ُرُجوَع 
ِر اْلَغاِصِب َفاَل  َغِرَم اْلَغاِصُب َفاَل ُرُجوَع َلُه َعىَل امْلَْوُهوِب، َوإَِذا َغِرَم امْلَْوُهوُب ِعنَْد َتَعذُّ

ُرُجوَع َلُه َعىَل اْلَغاِصِب.

ي َفلِْلاَملِِك َأْن َيْرِجَع َعَلْيِه َوَلْو َغرْيَ َعاِلٍ بِاْلَغْصِب ِعنَْد ُوُجوِد اْلَغاِصِب  ا امْلُْشَتِ َوَأمَّ
َبَعُه َرَجَع َعىَل اْلَغاِصِب بِالثََّمِن الَِّذي َكاَن َدَفَعُه َلُه، ُثمَّ إَذا  ا َمْقُدوًرا َعَلْيِه، َفإِْن اتَّ ُموِسً
ي لِْلاَملِِك الثََّمَن َأْو اْلِقيَمَة َيْوَم ِجنَاَيتِِه ـ َوَكاَن َذلَِك َأَقلَّ ِمْن ِقيَمتِِه َيْوَم َغْصبِِه  َغِرَم امْلُْشَتِ

، َوإاِلَّ َضاَع َعَلْيِه. َ ائِِد َعىَل اْلَغاِصِب إْن َتَيرسَّ ـ َرَجَع بِالزَّ

اْلَواِرِث،  َمَع  َغاِصَب  اَل  إْذ  بِاْلَغاِصِب،  َتْبِدَئٌة  فِيِه  َيَتَأتَّى  َفاَل  اْلَغاِصِب  َواِرُث  ا  َوَأمَّ
بخالف غري املشتى فإنه ال غلة للواراث، وموهوب له عند عدم العلم بالغصب.

َلُه،  َة  َغلَّ َواَل  اْلِقيَمَة  َيْأُخَذ  َأْن  ا  إمَّ َبْل  ٍة(  َوَغلَّ )ِقيَمٍة  َأْخِذ   ) )َبنْيَ امْلَالُِك  جَيَْمُع(  )َواَل 
تَِها إْن ُاْسُتِغلَّْت لَِغرْيِ ُمْشَتٍ  ا َأْن َيْأُخَذَها َمَع َغلَّ َوَلْيَس َلُه َأْخُذ اْلِقيَمِة إالَّ إَذا َفاَتْت، َوإِمَّ

باَِل ِعْلٍم.

ًيا بِنِيَِّة َتَلُّكَِها باَِل ُمَقاَبَلٍة،  ٍء َتَعدِّ َهَذا ُحْكُم اْلَغاِصِب َوُهَو َمْن اْسَتْوىَل َعىَل َذاِت َشْ
اَمِن امْلَْذُكوِر. اِرُق َوامْلَُحاِرُب يِف الضَّ َوِمْثُلُه السَّ

حكم المتعدى:

ُه: ي َفَلُه َأْحَكاٌم َتُصُّ ا امْلَُتَعدِّ َوَأمَّ

نَِي َعىَل  اِت؛ َكَأْن جَيْ ايِن َعىَل( ُجْزِء الذَّ اِت، )َأْو اجْلَ ي َغاِصُب امْلَنَْفَعِة( اَل الذَّ )َوامْلَُتَعدِّ
ِرَقَها، َأْو َيْقُتَلَها،  ا؛ َكَأْن حَيْ َيِدَها، َأْو ِرْجلَِها، َأْو َعْينَِها )َأْو( َعىَل ُكلٍّ )باَِل نِيَِّة َتَلٍُّك( لَِذاهِتَ

بَِسَها،  َها، َأْو حَيْ َأْو َيْكرِسَ



X الصف الثاين الثانوى4		

وال يضمن الساموي، بل غلة املنفعة، ولو ل يستعمل، وإن تعدى املسافة مستعري أو 
مستأجر بيسري فالكراء إن سلمت، وإال خري فيه ويف قيمته وقته، كزيادة محل تعطب 

وعطبت، وإال فالكراء
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ي، َأْو امْلُْسَتِعرِي امْلََساَفَة باَِل إْذٍن، َوَذَهاُبُه يِف َطِريٍق َغرْيِ امْلَْأُذوِن فِيَها. ي امْلُْكَتِ َوِمنُْه َتَعدِّ

ِه ُدوَن َقْصِد َتَلُّكِِه. ٍء بَِغرْيِ إْذِن َربِّ ُف يِف َشْ ي ُهَو التَّرَصُّ َقاَل اْبُن َعَرَفَة: التََّعدِّ

ما يضمنه المتعدى:

امْلَنَْفَعِة(  َة  اْلَغاِصِب، )َبْل( َيْضَمُن )َغلَّ ( بِِخاَلِف  اَمِويَّ ي )السَّ امْلَُتَعدِّ ـ )اَل َيْضَمُن( 
ِه، )َوَلْو َلْ َيْسَتْعِمْل( َفَأْوىَل إْن اْسَتْعَمَل؛ بَِأْن َركَِب َأْو َسَكَن َأْو َنْحَو  ا َعىَل َربِّ الَّتِي َأَفاهَتَ

َة َما اْسَتْعَمَل بِاْلِفْعِل. اَم َيْضَمُن َغلَّ ُه إنَّ َذلَِك، بِِخاَلِف اْلَغاِصِب َفإِنَّ

حكم تعدى المسافة المأذونة:

َعَلْيِه  َفاْلكَِراُء(  ٍة )بَِيِسرٍي،  لَِدابَّ ُمْسَتْأِجٌر(  َأْو  امْلَْأُذوَنَة )ُمْسَتِعرٌي  امْلََساَفَة(  ى  َتَعدَّ ـ )إِْن 
ا )إْن َسلَِمْت(  َ ائِِد، َواَل ِخَياَر لَِرهبِّ لَِذلَِك الزَّ

ائِِد، ـ  الزَّ كَِراِء  َأْخِذ  يِف   ) َ )ُخريِّ ُمْطَلًقا  بَِكثرٍِي  ى  َتَعدَّ َأْو  َعطَِبْت،  بَِأْن  َتْسَلْم   ) )َوإاِلَّ
ي امْلََساَفِة؛ َفاْلكَِراُء يِف ُصوَرٍة  ِء امْلُْسَتَعاِر، َأْو امْلُْسَتْأَجِر َوْقَت َتَعدِّ ْ )َويِف( َأْخِذ ِقيَمة اليشَّ

ى يِف امْلََساَفِة. َواِحَدٍة، َوالتَّْخيرُِي يِف َثاَلَثٍة: إَذا َتَعدَّ

ْأُن  ْمِل بَِقْولِِه: )َكِزَياَدِة مِحٍْل( الشَّ ى بِِزَياَدِة احْلِ َياِر ُصوَرًة َواِحَدًة، إَذا َتَعدَّ َوَشبََّه يِف اخْلِ
( بَِأْن  ائِِد َوِقيَمتَِها َوْقَتُه، )َوإاِلَّ ُ َبنْيَ َأْخِذ كَِراِء الزَّ اْلَعَطُب بِِه، )َوَعطَِبْت( بِاْلِفْعِل؛ َفُيَخريَّ

ائِِد يِف الثَّاَلَثِة. َسلَِمْت، َأْو َزاَد َعَلْيَها َما اَل َتْعَطُب بِِه َعطَِبْت َأْم اَل فالكَِراُء الزَّ
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مناقشة على باب الغصب

ف الغصَب. وما حكمه ؟ ومتى يضمن الغاصب املغصوب؟ س	1 َعرِّ

س12 ما احلكم إذا تلف املغصوب لدى الغاصب؟

 س13 ما حكم من ادعى الغصب عىل صالح أو مستور احلال؟ وهل حيلف ليبأ 

            أم ال؟

س14 بم يفوت املغصوب مع ذكر بعض األمثلة؟

س	1 ما الذي يلزم املغتصب إذا فات املغصوب يف يده؟

س	1 ما حكم من اغتصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها؟

 س	1 ملن تكون غلة املغصوب وثمرته؟ وعىل من يرجع الغاصب بنفقة املغصوب؟ 

              ومتى جيوز للغاصب أن يملك املغصوب؟

 س	1 إذا اختلف الغاصب وصاحب اليشء يف دعوى تلفه أو قدره أو جنسه فلمن 

            يكون القول؟ وما حكم من اشتي شيئا فظهر أنه مغصوب؟

س	1 ملن تكون غلة املغصوب إذا وهبه أو مات وتركه للوارث؟

س		1 هل حيوز للاملك أن جيمع بني قيمة املغصوب وغلته؟ ومتى يأخذ القيمة؟

س		1 من هو املتعدي؟ وماذا يضمن؟ وما الفرق بينه وبني الغاصب؟
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 س2	1 ما حكم من استعار دابة أو اكتاها ملسافة معينة أو محل معني وزاد عليه 

             فعطبت؟ وضح ما تقول؟

* * *
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بـــاب الشفعة

استحقاُق رشيٍك َأْخَذ ما َعَاَوَض بِه رشيُكُه من َعْقاٍر ..........................
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ْفَعِة َوَأْحَكاِمَها  باُب فى الشُّ

تعريفها:

اْلَوْتِر؛ أِلَنَّ الشفيع َيُضمُّ  ْفِع ِضدَّ  َأْصُلَها ِمْن الشَّ َقاَل ِعَياٌض:  اْلَفاِء،  لغًة: بُِسُكوِن 
افُِع، ُهَو  َتنْيِ فيُكوُن َشْفًعا، َبْعَد َأْن َكاَن َوْتًرا، َوالشَّ تِِه فيِصرُي ِحصَّ يكِِه إيَل ِحصَّ َة رَشِ ِحصَّ

اِعُل اْلَوْتَر َشْفًعا. اجْلَ

واصطالًحا: استحقاُق رشيٍك َأَخَذ ما َعَاَوَض بِه رشيُكُه من َعْقاٍر بَثمنه أو قيمتِه 
بصيَغة.

شرح التعريف:

ِه َشْيًئا َكَدْيٍن، َأْو َوِديَعٍة، َأْو َمنَْفَعٍة، بَِوْقٍف،  يٍك( ال باْستِْحَقاُق َغرْيِ )اْستِْحَقاُق رَشِ
َأْو ِسْلَعٍة، َوَنْحَو َذلَِك.

يِك، َأَخَذ َأْو َلْ َيْأُخْذ. َوُتْطَلُق عىل َنْفِس اأْلَْخِذ بِاْلِفْعِل،  ِ ْفَعُة ِهَي اْستِْحَقاُق الرشَّ َفالشُّ
َواأْلَْظَهُر َما َذَكْرَنا.

يَكُه ِمْن َعَقاٍر بَِثَمنِِه َأْو ِقيَمتِِه بِِصيَغٍة. َأْخَذ َما َعاَوَض بِِه رَشِ

َدَقُة َواْلَوِصيَُّة بِِشْقٍص،  َبُة َوالصَّ »َأْخَذ« َمْفُعوُل امْلَْصَدِر، َوَخَرَج »َما َعاَوَض بِِه«: اْلِ
َفاَل ُشْفَعَة فيها.

َيَواِن، َواْلَعُروِض، َفاَل ُشْفَعَة  »ِمْن َعَقاٍر« َبَياٌن لِـ »َما«، َوَخَرَج بِِه َغرْيُ اْلَعَقاِر ِمْن احْلَ
فيه.
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لطان  ا، والويّل ملحُجوره، والسُّ بَثمنه، أو قيمتِه، بصيَغة. َفلِلرِشيك أو َوكِيلِه األخُذ َجْبً
لبْيِت امَلال..... 
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)بَِثَمنِِه( َأْي الَِّذي َوَقَع بِِه اْلَبْيُع َكاَم ُهَو اْلَغالُِب.
ْلِع، َوالنَِّكاِح،  َوِر الَّتِي َلْ َتَقْع امْلَُعاَوَضُة فيها بَِثَمٍن َكاخْلُ ْدَخاِل َبْعِض الصُّ »َأْو ِقيَمتِِه« إِلِ

َها. َكاَم َيْأِت، َفامْلَُراُد بِامْلَُعاَوَضِة: َما َيْشَمُل امْلَالِيََّة َوَغرْيَ

ا َما َيُدلُّ عىل اأْلَْخِذ. »بِِصيَغٍة« َأَراَد هِبَ
َفَأْرَكاُنَها َأْرَبَعٌة:

 آِخٌذ.ـ 	
َوَمْأُخوٌذ ِمنُْه. ـ 2

 َوَبائٌِع َلُه. 3ـ 
 َوِصيَغٌة.4ـ 

َع عىل التَّْعِريِف امْلَْذُكوِر. ُثمَّ َفرَّ

يَكُه ِمْن اْلَعَقاِر  ْفَعِة ملَِا َعاَوَض عليه رَشِ يِك( امْلُْسَتِحقِّ )َأْو َوكِيلِِه اأْلَْخُذ( بِالشُّ ِ )َفلِلرشَّ
ِعيًّا.   ا( رَشْ )َجْبً

َباَع  إَذا  امْلَْجنُوِن،  َأْو   ، بِيِّ الصَّ َأْو  فيه،  السَّ )ملَِْحُجوِرِه(  ْفَعِة  بِالشُّ اأْلَْخُذ  َلُه   ) )َواْلَويِلِّ
يَكنْيِ  ِ ْفَعِة )لَِبْيِت امْلَاِل(  َفإَِذا َماَت َأَحُد الرشَّ ْلَطاِن( َلُه َأْخٌذ بِالشُّ يُكُه امْلَْحُجوَر، )َوالسُّ رَشِ
اأْلَْخُذ  ْلَطاِن  َفلِلسُّ يُك،  ِ الرشَّ َباَع  ُثمَّ  امْلَاِل،  لَِبْيِت  َنِصيَبُه  ْلَطاُن  السُّ َفَأَخَذ  َلُه  َواِرَث  َواَل 
َباَعْتُه،  ُثمَّ  النِّْصَف،  َفَأَخَذْت  َمَثاًل  بِنٍْت  َعْن  إْنَساٌن  َماَت  َلْو  َوَكَذا  امْلَاِل  لَِبْيِت  ْفَعِة  بِالشُّ

ي لَِبْيِت امْلَاِل)	(. ْلَطاِن اأْلَْخُذ ِمْن امْلُْشَتِ َفلِلسُّ

أبيها  مثاًل  نصف دار، واآلخر ورثه  البنت من  )	( توضيح هذه الصورة: كام لو ورثت 
السلطان لبيت املال فباعت البنت نصيبها فللسلطان األخذ لبيت املال. 
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ُمناقاًل  لعقار، ولو  اختياًرا بمعاوضة.  الالزُم  ملْكُه  ًقا، من طرأ  تطرُّ َملَك  وَجار وإن 
به،.....
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اِر الَّتِي بِيَعْت، بَِأْن ـ  ًقا( َأْي َطِريًقا إيَل الدَّ َلُه )َوإِْن َمَلَك َتَطرُّ اَل )َجاٌر( َفاَل ُشْفَعَة 

اَرْيِن َداَرَه َفاَل ُشْفَعَة فيها لآِْلَخِر. َلَة إيَل َداِر ُكلٍّ َواِحَدًة َفَباَع َأَحُد اجْلَ َكاَنْت الطَِّريَق امْلَُوصِّ

شروط األخذ بالشفعة:

َّْن َطَرَأ ِمْلُكُه( عىل َمْن َأَراَد اأْلَْخَذ.ـ 	 يِك الَِّذي َلْ ُيَعاِوْض اأْلَْخُذ )ِم ِ أن تكون لِلرشَّ

ا عىل اآْلَخِر. اٍء، َأْو َنْحِوُه َفاَل ُشْفَعَة أِلََحِدِهَ َفَلْو َمَلَكا اْلَعَقاَر َمًعا برِِشَ

َغرْيِ ـ 2 بِِمْلٍك  َلكِْن  بُِمَعاَوَضٍة  ِمْلُكُه  َطَرَأ  ْن  َعمَّ اَزا  اْحَتَ الزًما،  امللك  يكون  أن 
َياِر َفاَل ُشْفَعَة فيه إالَّ َبْعَد ُمِضيِِّه، َوَكَبْيِع حَمُْجوٍر باَِل إْذٍن َفاَل ُشْفَعَة فيه   اَلِزٍم: َكَبْيِع اخْلِ

. إالَّ َبْعَد إْمَضاِء اْلَويِلِّ

ْرِث.ـ 3 أن يكون امللك )اْختَِياًرا( َفاَل ُشْفَعَة ىف ِمْلٍك َطَرَأ باَِل اْختَِياٍر َكاإْلِ

أن يكون امللك )بُِمَعاَوَضٍة( َوَلْو َغرْيَ َمالِيٍَّة، كنكاح وخلع.ـ 4

ما تكون فيه الشفعة:

)لعقار( أي تكون ىف العقار: وهو األرض وما اتصل هبا من بناٍء وشجر فال شفعة 
يف غريه إال تبًعا.

ولو كان العقار )مناقاًل به( بأن يباع العقار بمثله وله صور منها: أن يكون لشخص 
من  مًعا  وخيرجان  رشيكه،  ناقل  من  أخري،  من  حصة  وآلخر  مثاًل،  دار  من  حصة 

الدارين.



X الصف الثاين الثانوى			

البيع،  بائعة، أو قيمته يوم  الثمن، ولو دْينًا بذمة  انقسم وُقض هبا ىف ْغريه، بمثل   إن 
ْقص ىف نحو نكاح وخلع وُصلح عْمد،.... أو قيمة الشَّ
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شرط جواز األخذ بالشفعة فى العقار:

)إن انقسم( العقار عىل املشهور، فان ل يقبل القسمة أو قبلها بفساد فال شفعة فيه.
)وقض( بالشفعة من بعض القضاة )يف غريه( ما ينقسم.

ُل ِرَواَيُة اْبِن اْلَقاِسِم  َنِة: َواأْلَوَّ كَداٍر َصِغرَيٍة َوَنْخَلٍة َوَنْحِوَها، َوُهَو َقْوٌل ملَِالٍِك ىف امْلَُدوَّ

َعنُْه فيها َأْيًضا، َوُهَو امْلَْشُهوُر. 

ْفَعِة  ا َعَدُم الشُّ ْفَعُة َقْواًل َواِحًدا، َوَما اَل َينَْقِسُم فيه َقْواَلِن، َمْشُهوُرُهَ َفاَم َينَْقِسُم فيه الشُّ

َكِة َحاِصٌل  ِ ُر الرشَّ َكِة، َأَجاَزَها ُمْطَلًقا، إْذ َضَ ِ ِر الرشَّ ْفَعِة َدْفُع َضَ ُة الشُّ فيه، َفَمْن َقاَل: ِعلَّ

فيام َينَْقِسُم، َوفيام اَل َينَْقِسُم.

َفاَل  فيه،  َها  ِ َتَيرسُّ لَِعَدِم  َينَْقِسُم  اَل  فيام  َمنََعَها  اْلِقْسَمِة،  ِر  َضَ َدْفُع  ُتَها  ِعلَّ َقاَل:  َوَمْن 

ا. يِك هِبَ ِ ُر الرشَّ ي َحتَّي َيْلَزَم َضَ ا إَذا َأَراَدَها امْلُْشَتِ جُيَاُب فيه َلَ

كيفية األخذ بالشفعة: 

ي َحْيُث َكاَن ِمْثلِيًّا. فيُع )بِِمْثِل الثََّمِن( الَِّذي َأَخَذ بِِه امْلُْشَتِ َيْأُخَذ الشَّ

ِة َبائِِعِه، َأْو ِقيَمتِِه( إْن َكاَن  ْقَص)	( )َدْينًا بِِذمَّ ي بِِه الشِّ )َوَلْو( َكاَن الثََّمُن الَِّذي اْشَتَ
ْفَعِة. ًما، )َيْوَم اْلَبْيِع( اَل َيْوَم اأْلَْخِذ بِالشُّ ُمَقوَّ

نَِكاٍح( ـ  )َنْحِو  ٍل  ُمَتَموَّ َغرْيِ  ٍء  بيَِشْ امْلَُعاَوَضُة  َكاَنْت  إَذا  َما  ْقِص يف(  الشِّ ِقيَمِة  )َأْو 
ْقَص )َوُخْلٍع( َخاَلَعْت َزْوَجَها بِِه، )َوُصْلِح َعْمٍد( عىل َنْفٍس، َجَعَل امْلَْهَر فيه َذلَِك الشِّ

)	(  النصيب واجلزء من املشفوع فيه .
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ُه إْن صاحب غرْيُه، ولزم امُلشتي الباقي وإن قلَّ بأِجلِه إْن أيرس، أْو ضِمنَه  وما خيصُّ
ميل، وإال عجَل الثمن ..... 
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ْلِح،  ْفَعُة بِِقيَمتِِه َيْوَم الصُّ ايِن بِِشْقٍص َفالشُّ َأْو َطَرٍف اْلَواِجُب فيه اْلَقَود، َفإَِذا َصاَلَح اجْلَ
ُم َكالتَّنِْجيِم عىل اْلَعاِقَلِة. َها، ُتنَجَّ ْفَعَة فيه بالدية ِمْن إبٍِل َأْو َغرْيِ َطأِ، َفإِنَّ الشُّ بِِخاَلِف اخْلَ

ُه ( يف َصْفَقٍة، ـ  ُه( ِمْن الثََّمِن )إْن َصاَحَب( يف اْلَبْيِع )َغرْيَ ْقَص باَِم )خَيُصُّ )و( َأَخَذ الشِّ
ْقُص ُمنَْفِرًدا، ُثمَّ ُينَْظُر لِِقيَمتِِه َمَع  ُم الشِّ ٍة، فيَقوَّ ْقَص وثوًبا بَِعرْشَ يُك الشِّ ِ َكَأْن َيبِيَع الرشَّ
َكُثَر،  َأْو  َقلَّ  الثََّمِن  بِنِْصِف  َأَخَذُه  النِّْصَف  ُمنَْفِرًدا  ِقيَمُتُه  َكاَنْت  َفإَِذا  َكاْلثوب.   َصاِحبِِه 
ُم ُكلٌّ ِمنُْهاَم عىل اْنِفَراِدِه ُثمَّ ُينَْظُر لِلنِّْسَبِة  َوإِْن َكاَنْت الثُُّلَث َأَخَذُه بُِثُلثِِه َوَهَكَذا، َوِقيَل: ُيَقوَّ

َبْعَد َذلَِك.

َكاْلثوب  اِء  َ الرشِّ ىف  ْقَص  الشِّ َصاَحَب  َما  َوُهَو  )اْلَباِقي(  اَم  َلُ َي(  امْلُْشَتِ  )َوَلِزَم 
ْقِص. ( َأْي َوَلْو َكاَنْت ِقيَمُتُه َأَقلَّ ِمْن ِقيَمِة الشِّ )َوإِْن َقلَّ

ْفَعِة ِمْن ااِلْستِْحَقاِق، َواَل جَيُوُز فيام ُاْسُتِحقَّ َأْكَثُرُه َوَأْظَهَر  َض بَِأنَّ اأْلَْخَذ بِالشُّ َواْعُتِ
. ُك بِاْلَباِقي ىف اأْلََقلِّ َمِعيًبا التََّمسُّ

اَم َيْأُخُذ اْلَباِقَي باَِم َينُوُبُه َبْعَد َأْن َعَرَف َما َينُوُبُه ِمْن الثََّمِن، َفَلْم  ُه ُهنَا إنَّ َوُأِجيَب: بَِأنَّ
َوَقَع  بِاْلَباِقي  َك  التََّمسُّ َفإِنَّ  َواْلَعْيِب،  ااِلْستِْحَقاِق،  بِِخاَلِف  بَِمْجُهوٍل.  ُك  التََّمسُّ َيْلَزْم 

ُك َقْبَلُه اْبتَِداًء َبْيٌع بَِثَمٍن َمُْهوٍل، إْذ اَل ُيْعَلُم إالَّ َبْعَد التَّْقِويِم. َقْبَل التَّْقِويِم، َوالتََّمسُّ

َيْوَم ـ  ا  ُموِسً َكاَن  إْن  َأْي:  فيُع  الشَّ  ) َأْيرَسَ إْن  )بَِأَجلِِه  ِل  امْلَُؤجَّ بِالثََّمِن  َوَيْأُخُذُه 
ا  ( َيُكْن ُموِسً ، )َوَضِمنَُه َميِل( )َوإاِلَّ  اأْلَْخِذ، َواَل َينُْظُر لَِيَساِرِه يف امْلُْسَتْقَبِل )َأْو( َلْ ُيوِسَ

. ُلُه لِْلَبائِِع، َوإاِلَّ َفاَل ُشْفَعَة َلُه، َقاَلُه اللَّْخِميُّ َل الثََّمَن( َأْي: ُيَعجِّ َواَل َضِمنَُه َميِلٌء )َعجَّ
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إال أن يتساوى َعدًما، وبرهنْه وضامنه،وأجرة دالل، وكاتب، ومْكس، أو لَِثمرٍة ما ل 
تْيبْس، ..... 
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اَجِة، َفَلُه اأْلَْخُذ بِالثََّمِن أِلََجلِِه،  )إالَّ َأْن َيَتَساَوى( يف اْلَعَدِم بَِفْتِح اْلَعنْيِ َأْي: ىف اْلَفْقِر َواحْلَ
فيُع  ي ِحينَئٍِذ، َفإِْن َكاَن الشَّ ْتَياُن بَِضاِمٍن َميِلٍء إْذ اَل َفْرَق َبْينَُه َوَبنْيَ امْلُْشَتِ َواَل َيْلَزُمُه اإْلِ
ْتَياُن بَِضاِمٍن، َوإاِلَّ َسَقَطْت ُشْفَعُتُه، )و( َأَخَذُه )بَِرْهنِِه َوَضاِمنِِه( َأْي:  َأَشدَّ َعَدًما َلِزَمُه اإْلِ
فيُع اَل َيْأُخُذُه  ِة َوَدَفَع لَِبائِِعِه َرْهنًا، َأْو َضِمنَُه َأَحٌد، َفالشَّ مَّ ي بَِثَمٍن ىف الذِّ اُه امْلُْشَتِ إَذا اْشَتَ

ي، َأْو َضاِمٍن َكَضاِمنِِه، َوإاِلَّ َفاَل ُشْفَعَة َلُه. إالَّ بَِرْهٍن َكَرْهِن امْلُْشَتِ
َف اْلَبْيُع عليه ِمْن َظاِلٍ عىل  ٍل،( َو ُأْجَرِة )َكاتٍِب( لِْلَوثِيَقِة، )َوَمْكٍس( َتَوقَّ )َوُأْجَرِة َدالَّ

. َأْظَهِر اْلَقْوَلنْيِ
الشفعة في الثمار: وعبر عنها فقال:

يِك  ِ ، َفلِلرشَّ )أو لثمرة( أي إذا باع َأحُد الرشيكني ىف ثمر عىل ُأصوله َنِصيَبُه أِلَْجنَبِيٍّ
اًقا لِلثََّمَرِة َوَما َبْعَدَها بِاْلَعَقاِر، )َما َلْ َتْيَبْس(  ي إحْلَ ْفَعِة ِمْن امْلُْشَتِ اآْلَخِر َأْن َيْأُخَذُه بِالشُّ
اَها اأْلَْجنَبِيُّ َيابَِسًة َفاَل ُشْفَعَة  الثََّمَرُة، َوَينَْتِهي َطْيُبَها؛ َفإِْن َيبَِسْت َبْعَد اْلَعْقِد، َوَكَذا إْن اْشَتَ
ْفَعِة فى الثَِّماِر َوَما ُعطَِف عليها إْحَدي َمَسائِِل ااِلْستِْحَساِن  فيها، َواْعَلْم َأنَّ َمْسَأَلَة الشُّ

ُه َلَشْيٌء اْسَتْحَسنْته َوَما َعلِْمُت َأنَّ َأَحًدا َقاَلُه َقْبلِي. اأْلَْرَبِع الَّتِي َقاَل فيها  َمالٌِك: إنَّ
َمْت.  ْفَعُة فى اْلبِنَاِء بَِأْرٍض ُمَحبََّسٍة َأْو ُمَعاَرٍة َوَقْد َتَقدَّ الثَّانَِيُة الشُّ

الثَّالَِثُة: اْلِقَصاُص بَِشاِهٍد َوَيِميٍن فى اْلُجْرِح. 
بِِل َنَظَمُهْم َبْعُضُهْم بَِقْولِِه: ْبَهاِم َخْمٌس ِمْن اإْلِ ابَِعُة: فى اأْلُْنُمَلِة ِمْن اإْلِ الرَّ

َوَقاَل َمالٌِك بِااِلْختَِياِر ... فى ُشْفَعِة اأْلَْنَقاِض َوالثَِّماِر
ْبَهاِم َواْلُجْرِح ِمْثُل اْلَماِل فى اأْلَْحَكاِم ... َواْلَخْمِس فى ُأْنُمَلِة اإْلِ

اأْلَْرَبَع  َأنَّ  َواْلَحاِصُل:  َكاْلَماِل.  َواْلَيِميِن  اِهِد  بِالشَّ َيْثُبُت  َأْي  اْلَماِل:  ِمْثُل  َوَقْوُلُه: 
ْفَعِة، َواْثنََتاِن فى اْلِجنَاَيِة. َمَسائَِل: اْثنََتاِن ِمنَْها فى الشُّ
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مع  بيع  ولو  وبقل  زرع  ال  ُمفردة.  ولو  ونحوها،  وبامية  وقرع،  وباذنجان،  وَمْقثأة، 
، ُقسم متبوعهام، ...... أرضه، وال عْرَصة وَمرَّ
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 ، يَكنْيِ ِ الرشَّ َأَحُد  َباَع  إَذا  ْفَعُة  الشُّ فيها  َوَنْحِوَها،  ِخَياٍر،  َأْو  بِطِّيٍخ،  ِمْن  )َوِمْقَثَأٍة( 
نَي َثَمَرُتُه  َّا َلُه َأْصٌل جُتْ َها )َوَقْرٍع، َوَباِمَيٍة، َوَنْحِوَها( ِم )َوَباِذْنَجاٍن( بَِفْتِح امْلُْعَجَمِة َوَكرْسِ
، َواْلُفوِل، اأْلَْخَضِ الَِّذي ُيْزَرُع لُِيَباَع َأْخَضَ )َوَلْو( بِيَعْت )ُمْفَرَدًة(  َوَأْصُلُه َباٍق َكاْلِقطنِّ

َعْن َأْصلَِها.

ما ال شفعة فيه:

)ال( شفعة يف )َزْرٍع( َكَقْمٍح، َوَكتَّاٍن، َوُفوٍل، ُزِرَع لُِيْحَصَد، َوبِْرِسيٍم َفاَل ُشْفَعَة * 
َوُمُلوِخيٍَّة،  َوُقْلَقاٍس،  َوَبَصٍل،  َوَجَزٍر،  َكُفْجٍل،  َأْصلِِه  ِمْن  ُينَْزُع  َّا  ِم )َبْقٍل(  اَل  فيه، )و( 
َفَقْط  اأْلَْرِض  ىف  ِهَي  اَم  َوإِنَّ فيه،  ُشْفَعَة  َفاَل  َأْرِضِه(  )َمَع  اْلَبْقُل  َأْو  ْرُع  الزَّ بِيَع(   )َوَلْو 

ا ِمْن الثََّمِن. باَِم َينُوهُبَ

ا، *  ا، َأْو عىل ِجَهٍة ِمْن ُبُيوهِتَ اِر الَّتِي َبنْيَ ُبُيوهِتَ )اَل( ُشْفَعَة يف )َعْرَصٍة( َوِهَي َساَحُة الدَّ
ْوِش.  ِة بِاحْلَ ي ىف ُعْرِف اْلَعامَّ ُتَسمَّ

َساَحِة *  إيَل  ِمنُْه  ُل  ُيَتَوصَّ الَِّذي  بِامْلََجاِز  امْلَْعُروُف  َوُهَو  َطِريٍق  َأْي   ) )َمَرٍّ اَل يف  )َو( 
اَحُة  السَّ َوَبِقَيْت  اْلُبُيوِت،  ِمْن  )َمْتُبوُعُهاَم(  َكاِء  َ الرشُّ َأْو  يَكنْيِ  ِ الرشَّ َبنْيَ  )ُقِسَم(  اِر،   الدَّ

ًكا َبْينَُهاَم. َأْو امْلََمرُّ ُمْشَتَ

َتُه ِمنُْهاَم َمَع َما َحَصَل َلُه ِمْن اْلُبُيوِت، َأْو َباَعَها ُمْفَرَدًة َفاَل ُشْفَعَة  ا ِحصَّ َفإَِذا َباَع َأَحُدُهَ
فيها لآِْلَخِر.
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حَيَلف  َأْن  إالَّ  املْلك،  َسْبق  ىف  َبَتنازعهاِم  وَسَقَطَت  وكراِء،  يفوت،  أن  إال  فاسد  وبيع 
أحُدها َفَقْط، أو َقاَسم، أو اشَتي، أو َساوم. .....

 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

امْلُنَْقِسَمُة ـ َكاَن اَل ُشْفَعَة فيها.  مَلَّا َكاَنْت َتابَِعًة ملَِا اَل ُشْفَعَة فيه ـ َوُهَو اْلُبُيوُت  َا  أِلَنَّ
ْفَعُة. َوِقيَل: إْن َباَعَها َوْحَدَها َوَجَبْت الشُّ

اَل شفعة يف َحَيَواٍن.* 

ْفَعُة بِاْلِقيَمِة يف *  ، )إالَّ َأْن َيُفوَت( َفَتْثُبُت الشُّ ُه ُمنَْحلٌّ اَل ُشْفَعَة يف )َبْيٍع َفاِسٍد( ؛ أِلَنَّ
َي. فيُع امْلُْشَتِ امْلُتََّفِق عىل َفَساِدِه َوبِالثََّمِن يف امْلُْخَتَلِف فيه، َأْو َساَوَم الشَّ

ال شفعة يف )كراء( فمن أكرى نصيبه منهام فليس لآلخر أخٌذ بالشفعة.* 

سقوط  الشفعة:

تسقط الشفعة بام ييل:

)بَِتنَاُزِعِهاَم يف َسْبِق( امْلِْلِك َفَقاَل ُكلٌّ ِمنُْهاَم: َأَنا ِمْلكِي َسابٌِق عىل ِمْلِك اآْلَخِر، 	ـ 
ا، َوَحَلَفا  اَهَدِة أِلََحِدِهَ ا عىل اآْلَخِر ِعنَْد َعَدِم اْلَبيِّنَِة الشَّ ْفَعُة يِل، َفاَل ُشْفَعَة أِلََحِدِهَ َفالشُّ

َمًعا َأْو َنَكاَل.

لِْلَحالِِف،  َفاْلَقْوُل  اآْلَخُر،  َوَينُْكَل  َدْعَواُه،  عىل  َفَقْط(  ا  َأَحُدُهَ حَيْلَِف  َأْن   )إالَّ 
ْفَعُة. َوَلُه الشُّ

َي َفَتْسُقُط ُشْفَعُتُه، َوَكَذا إْن َطَلَب اْلِقْسَمَة َوَلْ َيْقِسْم ـ 2 فيُع امْلُْشَتِ إن )َقاَسَم( الشَّ
َحُه َبْعُضُهْم. بِاْلِفْعِل، َفَتْسُقُط ُشْفَعُتُه عىل َما َرجَّ

ولو ـ 3 )ساوم(  أو  ُشْفَعُتُه،  َفَتْسُقُط  ي  امْلُْشَتِ ِمْن  ْقَص  الشِّ فيُع  الشَّ )اْشَتَى(   إن 
ل يشتي بالفعل؛ ألن مساومته دليل عىل إعراضه عن األخذ بالشفعة . 
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، ولْو  تُه، أو َسَكَت هَبْدم، أو بنَاء ولو للصالٍح، أو َسنٍة ال أقلَّ أْو اْسَتأَجر، أو باع حصَّ
ِق  َكَتَب شهادتُه عىل األرجح، كأن َعلَِم، فغاَب إال أن يظنَّ األْوبة قبلها َفعيَق، َوُصدَّ

إن َأَنَكر العلَم. ..... 
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)أو استأجر( الشفيع احلصة من املشتي .4ـ 

)أو باع حصته(، فتسقط شفعته ؛ ألنا رشعت لرفع الضر وقد زال بالبيع. 	ـ 

)ولو 	ـ  املشتي  من  بناء(  أو  )هبدم  علمه  مع  مانع  بال  الشفيع  سكت(  )أو 
للصالح(؛ ألن سكوته دليل عىل إعراضه عن أخذه هبا.

نَِة، )َوَلْو( َحَضَ ـ 	 ( ِمْن السَّ إن َسَكَت باَِل َمانٍِع )َسنًَة( َكاِمَلًة َبْعَد اْلَعْقِد، )اَل َأَقلَّ
ْيُخ. َّا َدَرَج عليه الشَّ اْلَعْقَد، َو)َكَتَب َشَهاَدَتُه( يف اْلَوثِيَقِة )عىل اأْلَْرَجِح( ِم

 ، يكِِه )َفَغاَب( َبْعَد ِعْلِمِه َفَتْسُقُط ُشْفَعُتُه إْن َمَضْت َسنٌَة اَل َأَقلُّ )َكَأْن َعلَِم( بَِبْيِع رَشِ
نَِة )َفِعيَق( َأْي َحَصَل  ُجوَع ِمْن َسَفِرِه )َقْبَلَها( َأْي َقْبَل السَّ )إالَّ َأْن َيُظنَّ اأْلَْوَبَة( َأْي الرُّ
َمُن، إْن َشِهَدْت َبيِّنٌَة بُِعْذِرِه، َأْو  ُه َيْبَقي عىل ُشْفَعتِِه َوَلْو َطاَل الزَّ َأْمٌر َعاَقُه َقْهًرا َعنُْه، َفإِنَّ

َقاَمْت اْلَقِرينَُة عىل َذلَِك.

إَذا  ْفَعِة، إالَّ  بِالشُّ اأْلَْخِذ  ِمْن  ُن  ُيَمكَّ َفاَل  ـ  َأْشُهٍر  َكَسْبَعِة  ـ  َمُن  الزَّ َبُعَد  إْن  ُه  َأنَّ َواْعَلْم 
ُه َلآْلَن َباٍق عليها. ُه َما َأْسَقَط ُشْفَعَتُه، َوَأنَّ َحَلَف َأنَّ

اٍم َبْعَد َكْتبِِه، َفاَل  ُة َأيَّ َهَذا إَذا َلْ َيْكُتْب َشَهاَدَتُه ىف َوثِيَقِة اْلَبْيِع. َفإِْن َكَتَبَها َفاْلُبْعُد َعرْشَ
ْفَعِة إالَّ بَِيِمنٍي. ُن ِمْن اأْلَْخِذ بِالشُّ ُيَمكَّ

َأْنَكَر *  )إْن  اَل،  َأْم  َذلَِك  َبْعَد  َغاَب  َسَواٌء  اْلَبْيِع،  َزَمَن  اِضُ  احْلَ فيُع  الشَّ َق(  )َوُصدِّ
اْلِعْلَم( بِاْلَبْيِع.
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 ال إَن َغاب َقَبل ِعلمه، أو لْ يعلْم. أو َأَسَقط لَكذب يف الثمن، وَحَلف، أو يف امْلَبيع، 
؛ أْو اْنفراِده أو َأسَقط وٌص أو َأب باَِل نظر . أو يف امُلشِتيَّ

وُطِولَب باألخِذ بعد اشتائه ال قْبلُه، .....
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ما ال تسقط به الشفعة:

َوَلُه *  َتْسُقُط ُشْفَعُتُه،  َفاَل  َيْعَلْم( َوُهَو َحاِضٌ  َلْ  بِاْلَبْيِع، )َأْو  َقْبَل ِعْلِمِه(  )إْن َغاَب 
َم. اِضُ َفَلُه َسنٌَة َبْعَد ِعْلِمِه َكاَم َتَقدَّ ا َأَبًدا َحتَّى َيْقُدَم ِمْن َسَفِرِه َوَيْعَلَم، َأْو َيْعَلَم احْلَ اْلِقَياُم هِبَ

ٍة، *  ي بَِعرْشَ فيُع ُشْفَعَتُه )لَِكِذٍب يف الثََّمِن( بِِزَياَدٍة بَِأْن ِقيَل: اْشَتَ إن )َأْسَقَط( الشَّ
اَم َأْسَقَط  ُه إنَّ َمُن، )َوَحَلَف( َأنَّ ْفَعِة َوَلْو َطاَل الزَّ َ بَِخْمَسٍة، َفَلُه اأْلَْخُذ بِالشُّ َفَأْسَقَط، َفَتَبنيَّ

لِْلَكِذِب. َفإِْن َنَكَل َفاَل ُشْفَعَة َلُه.
ُه *  َ َأنَّ ْقِص )امْلَبِيِع( بَِأْن ِقيَل َلُه: َباَع َبْعَضُه َفَأْسَقَط َفَتَبنيَّ إن  َأْسَقَط  لَِكِذٍب )يف( الشِّ

َباَع اْلُكلَّ َفَلُه اْلِقَياُم بُِشْفَعتِِه.
َفَلُه  ِخاَلُفُه   َ َفَتَبنيَّ َفَأْسَقَط،  َقِريُبك،  َأْو  الُِح  الصَّ ُفاَلٌن  َلُه:  ِقيَل  بَِأْن  ي(  امْلُْشَتِ )َأْو يف 

اْلِقَياُم.
ٌد. ُه ُمَتَعدِّ َ َأنَّ )َأْو( لَِكِذٍب يف )اْنِفَراِدِه( َفَتَبنيَّ

ْفَعَة لِْلَيتِيِم )َأْو( َأْسَقَط )َأٌب( ُشْفَعَة اْبنِِه اْلَقاِصِ *  (عىل َيتِيٍم الشُّ إن )َأْسَقَط َوِصٌّ
ا. ، إَذا َبَلَغ، اْلِقَياُم هِبَ )باَِل َنَظٍر( ِمنُْهاَم، َوَثَبَت َذلَِك َفاَل َتْسُقُط َوَلُه َأْو لِْلَقاِصِ

اكِِم َفاَل حُيَْمُل عليه *  ْهِل بِِخاَلِف احْلَ َفإِْن َأْسَقَطا لِنََظٍر َسَقَطْت، َومُحاَِل عليه ِعنَْد اجْلَ
ِعنَْدُه.

ما يحق للمشتري:

)َبْعَد  ِك  ْ التَّ َأْو  ْفَعِة،  بِالشُّ )بِاأْلَْخِذ(  ُيَطالَِبُه  َأْن  ي  لِْلُمْشَتِ َأْي  فيُع:  الشَّ )َوُطولَِب( 
ْقَص، )اَل َقْبَلُه( َفَلْيَس َلُه َطَلُبُه بِاأْلَْخِذ إَذا َلْ جَيِْب َلُه اْستِْحَقاُقُه، َوَلْو َطاَلَبُه  ائِِه( الشِّ اْشِتَ
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امُلشَتى،  يف  نظًرا  أْو  ًيا،  تروَّ َقصد  إْن  واسُتعجل  علَّق،  ولو  اإلسقاُط،  يلزمه   فال 
. وهي عىل حسب األنصباء؛....... إال لُبعدِه كساعة فأقلَّ
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اِء، بَِأْن َقاَل: إْن  َ ْسَقاَط، عىل الرشِّ ْسَقاُط َوَلْو َعلََّق( اإْلِ اِء َفَأْسَقَط )َفاَل َيْلَزُمُه اإْلِ َ َقْبَل الرشِّ
ُه َأْسَقَط َشْيًئا َقْبَل ُوُجوبِِه. ا؛ أِلَنَّ ْيت َفَقْد َأْسَقْطُت ُشْفَعتِي َفَلُه اْلِقَياُم هِبَ اْشَتَ

اِء *  َ ِك َبْعَد الرشِّ ْ ي َأْن َيْسَتْعِجَلُه بِاأْلَْخِذ َأْو التَّ فيُع: َأْي لِْلُمْشَتِ )َواْسُتْعِجَل( الشَّ
ًيا( يف اأْلَْخِذ َوَعَدِمِه، َواَل ُيْمَهُل لَِذلَِك بَِأْن ُيوِقَفُه ِعنَْد َحاكٍِم  فيُع )َتَروِّ )إْن َقَصَد( الشَّ
ٍء َوإاِلَّ َأْسَقَطَها  ُر َفإِْن َأَجاَب بيَِشْ ي، َفاَل ُيَؤخَّ ُرويِن َحتَّى َأَتَروَّ َوَيْسَتْعِجَلُه. َفإِْن َقاَل: َأخِّ

اكُِم َوَسَقَطْت. احْلَ

اِء بِامْلَُشاَهَدِة لَِيْعَلَم َحِقيَقَتُه، َفاَل  ْقِص )امْلُْشَتَى( بَِفْتِح الرَّ )َأْو( َقَصَد )َنَظًرا يف( الشِّ
ِة اْلَبْيِع، َوُيَقاُل َلُه:  ِة لِِصحَّ ْضَ جُيَاُب لَِتْأِخرٍي َحتَّى َيْذَهَب إَلْيِه فينُْظَرُه َبْل ُيوَصُف َلُه بِاحْلَ

اكُِم. ٍء، َوإاِلَّ َأْسَقَطَها احْلَ ا َأْن َتْأُخَذ َأْو ُتْسِقَط، َفإِْن َأَجاَب بيَِشْ إمَّ

ْقِص َعْن حَمَلِّ الشفيع فيام إَذا َطَلَب النََّظَر فيه ُبْعًدا َقلِياًل اَل  )إالَّ لُِبْعِده( أي: حَمَلِّ الشِّ
ُه جُيَاُب لَِذلَِك، اَل إْن َكاَنْت امْلََساَفُة َأْكَثَر ِمْن  ( َفإِنَّ َهاِب إَلْيِه )َكَساَعٍة َفَأَقلَّ َر ىف الذَّ َضَ

َهاِب إَلْيِه. َذلَِك َفاَل جُيَاُب إيَل الذَّ

كيفية توزيع الشفعة عند تعدد الشفعاء:

ُءوِس. َكاِء، اَل عىل الرُّ َ ِد الرشُّ ْفَعُة )عىل َحَسِب اأْلَْنِصَباِء(ِعنَْد َتَعدُّ ُتَفضُّ الشُّ

َباَع  َفإَِذا  ُدُس،  السُّ َولِلثَّالِِث  الثُُّلُث،  َولِلثَّايِن  النِّْصُف،  أِلََحِدِهْم  ـ  َثاَلَثًة  َكاُنوا  َفإَِذا 
ُدِس ُثُلُثُه، َوُهَو  ِميِع، َولِِذي السُّ َصاِحُب النِّْصِف َفلِِذي الثُُّلِث ِمنُْه ُثُلَثاُه، َوُهَو ُثُلُث اجْلَ
اِر، َوَمَع ِذي الثُُّلِث ُثُلَثاَها، َوإَِذا َباَع َصاِحُب  ِميِع، فيِصرُي َمَعُه ُثُلُث َجِيِع الدَّ ُسُدُس اجْلَ
ُدِس َسْهٌم، َوإَِذا َباَع الثُُّلِث ُفضَّ عىل َأْرَبَعِة ِسَهاٍم، َفلِِذي النِّْصِف َثاَلَثٌة ِمنَْها، َولِِذي السُّ
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فيتُك للُمشتي حصُتُه. وملُكه بحكم أو دفع ثمٍن، أو إشهاٍد باألخذ، وَلزَمه إْن قال: 
أخْذُت، وعرَف الثمَن. ....
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الثُُّلِث  َثاَلَثٌة، َولَِصاِحِب  النِّْصِف  َأْسُهٍم، لَِصاِحِب  َسِة  َخْ ُدِس ُفضَّ عىل  َصاِحُب السُّ
. َق َوُهَو اللَّْخِميُّ اْثنَاِن، َوَسَواٌء فيام َينَْقِسُم َوَما اَل َينَْقِسُم، عىل اْلَقْوِل بِِه، ِخاَلًفا ملَِْن َفرَّ

َصاِحُب  َباَع  َلْو  َكاَم  ِمنُْهْم  لَِواِحٍد  َكاِء  َ الرشُّ َأَحُد  َوَباَع  اأْلَْنِصَباِء،  عىل  َكاَنْت  َوإَِذا 
ِميعِّ  اجْلَ ُثُلَثا  ا  ُهَ َثاَلَثٍة  ِمْن  َسْهَمنْيِ  َتُه(  ي ِحصَّ لِْلُمْشَتِ ُك  الثُُّلِث )يْتُ لَِصاِحِب  النِّْصِف 

ِميِع. ُدِس َسْهاًم ُهَو ُسُدُس اجْلَ َوَأَخَذ َصاِحُب السُّ

ْقَص امْلَُباَع بَِأَحِد ُأُموٍر َثاَلَثٍة: رشوط تليك الشفيع للشفعة:وَمَلَك الشِّ

)بُِحْكٍم( ِمْن َحاكٍِم بِِه َبْعَد ُثُبوِت اْلَبْيِع ِعنَْدُه.	ـ 

يِه.2ـ  ْقِص ملُِْشَتِ )َأْو َدْفِع َثَمٍن( َأْو ِقيَمٍة اِلشِّ

ي، َفإَِذا َلْ ُيوَجْد َواِحٌد ِمْن َهِذِه 3ـ  )َأْو إْشَهاٍد بِاأْلَْخِذ( بُِشْفَعتِِه َوَلْو ىف َغْيَبِة امْلُْشَتِ
َف َلُه فيه بَِوْجٍه ِمْن ُوُجوِه امْلِْلِك. ْقُص ىف ِمْلِك الشفيع، َفاَل َترَصُّ الثَّاَلَثِة َلْ َيْدُخْل الشِّ

لزوم األخذ بالشفعة: 

)ولزمه( اأْلَْخُذ )إْن َقاَل: َأَخْذُت( بِامْلَاِض، اَل بِامْلَُضاِرِع، َواَل بِاْسِم اْلَفاِعِل )َوَعَرَف 
الثََّمَن( َأْي ىف َحاِل َمْعِرَفتِِه الثََّمَن.

اَل إْن َلْ َيْعِرْفُهـ  َفاَل َيْلَزُمُه اأْلَْخُذ، َوإِْن َكاَن َصِحيًحا. َوِقيَل: َبْل َفاِسٌد، أِلَنَّ اأْلَْخَذ ـ 
، َوَلُه اأْلَْخُذ  ْفَعِة اْبتَِداُء َبْيٍع َفاَل ُبدَّ ِمْن ِعْلِم الثََّمِن َوإاِلَّ َلِزَم اْلَبْيُع بَِثَمٍن َمُْهوٍل فرَيدُّ بِالشُّ

َبْعَد َذلَِك.
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وإال  الثمن  ل  عجَّ فإن  ُم،  يُسلِّ لُ  فإن  للثمن،  فيباع  سلَّم  إن  تسليمُه  املشتي  ولِزَم 
ل ثالًثا للنَّقد، وإال سقطُت، وُقدَم األخصُّ  أسقطها احلاكم، وإن قال: »أنا آُخُذ« أجَّ

هم، وإْن كأُخت ألِب مع شقيقة . وهو املشارُك ىف السَّ
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َقْوِل ـ  َبْعَد  ـ  َقاَل  بَِأْن  اأْلَْخَذ،  َلُه  َم(  َسلَّ )إْن  ْقَص  الشِّ َتْسلِيُمُه(  َي  امْلُْشَتِ )َوَلِزَم 
َوإاِلَّ  َوىف،  َفإِْن  ِل،  امْلَُعجَّ بِالثََّمِن  فيْتَبُعُه  َذلَِك  َلك  َسلَّْمُت  َقْد  َوَأَنا  َأَخْذُت،  الشفيع: 

ُه أِلَْجِل َوَفائِِه. ْقُص َأْو َغرْيُ )فيَباُع( الشِّ

فيُع )الثََّمَن(  َل( الشَّ ْم( بَِأْن اْمَتنََع َأْو َسَكَت َبْعَد َقْولِِه: َأَخْذُت، )َفإِْن َعجَّ )َفإِْن َلْ ُيَسلِّ
َأَخَذُه َقْهًرا َعنُْه.

اَم َيُكوُن ىف الثََّمِن  ْقُص. َوَهَذا إنَّ اكُِم( َواَل ُيَباُع الشِّ ْفَعَة )احْلَ ْلُه َأْسَقَط الشُّ ( ُيَعجِّ )َوإاِلَّ
ِل. الِّ اَل امْلَُؤجَّ احْلَ

َل َثاَلًثا(   فيُع: )َأَنا آِخٌذ( أو سآخذ  بِامْلَُضاِرِع َأْو بِاْسِم اْلَفاِعِل )ُأجِّ )َوإِْن َقاَل( الشَّ
ْحَضاِرِه، َفإِْن َأَت بِِه فيها، )َوإاِلَّ َسَقَطْت( ُشْفَعُتُه، َواَل ِقَياَم  اٍم )لِلنَّْقِد( َأْي إِلِ َأْي َثاَلَثَة َأيَّ

ا َبْعَد َذلَِك. َلُه هِبَ

َمن ُيقّدم في اأَلخذ من المستحقين:

ىف  امْلَُشاِرُك  )َوُهَو  ِه،  َغرْيِ عىل  َكِة  ِ الرشَّ يف   ) )اأْلََخصُّ ْفَعِة  بِالشُّ اأْلَْخِذ  يف  َم(  )َوُقدِّ
)َوإِْن  لِْلُْخَتنْيِ  بِالنِّْسَبِة  َوالثُُّلَثنْيِ   ، أِلُمٍّ لِْلِْخَوِة  بِالنِّْسَبِة  َكالثُُّلِث  اْلَفْرِض  َأْي  ْهِم(  السَّ
ا النِّْصُف؛  ِقيَقُة َلَ ، َوإِْن َكاَنْت الشَّ يَكَتاِن ىف الثُُّلَثنْيِ اَُم رَشِ َكُأْخٍت أِلٍَب َمَع َشِقيَقٍة( ؛ أِلَنَّ

إْذ ُهَو َلْيَس بَِفْرٍض ُمْسَتِقلٍّ ِعنَْد ااِلْجتاَِمِع.
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ودخل عىل األعمِّ َكواِرث عىل ُموص َلم، .....
  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

َكاِء  َ الرشُّ ِمْن  َها  َغرْيِ ُدوَن  لِْلُْخَرى  ْفَعُة  َفالشُّ َنِصيَبَها  اأْلُْخَتنْيِ  إْحَدى  َباَعْت  َفإَِذا 
التََّساِوي  َفَأْويَل  بِنٍْت،  َمَع  اْبٍن  بِنُْت  اْلَكاِف:  َت  َتْ َوَدَخَل  اْلَواِرثنَِي.  َغرْيِ  َأْو  اْلَواِرثنَِي، 

، َأْو بِنَْتْي اْبٍن، َوُهَو َما َقْبَل امْلَُباَلَغِة. ، َأْو أِلٍَب، َأْو بِنَْتنْيِ َكُأْخَتنْيِ َشِقيَقَتنْيِ

اْلعاِصَب  فيْشَمُل  ْهِم،  السَّ يف  امْلَُشاِرِك  َغرْيُ  َوُهَو   ) اأْلََعمِّ )عىل  اأْلََخصُّ  )َوَدَخَل( 
َفإِنَّ  اأْلََخَوْيِن،  َأَحُد  َفَباَع  نْيِ  َعمَّ َأْو  َأَخَوْيِن،  َوَعْن  َفَأْكَثَر،  بِنٍْت  َعْن  َماَت  َفإَِذا  ُه.  َوَغرْيَ

ْفَعِة، َواَل خَيَْتصُّ بِاأْلَِخ، َأْو اْلَعمِّ الَِّذي َلْ َيبِْع. اْلَبنَاِت َيْدُخْلَن يف الشُّ

َوَكَذا إَذا َماَت َعْن َبنَاٍت َماَتْت إْحَداُهنَّ َعْن َأْواَلٍد، َفإَِذا َباَعْت إْحَدى اْلبِنَْتنْيِ َدَخَل 
َمَع اأْلُْخَرى َأْواَلُد امْلَيَِّتِة.

ااَلِت؛ أِلَنَّ اأْلََعمَّ  تِِه َواِحَدٌة ِمْن اخْلَ َوإَِذا َباَع َواِحٌد ِمْن َأْواَلِد امْلَيَِّتِة َلْ َيْدُخْل ىف ِحصَّ
. اَل َيْدُخُل َمَع اأْلََخصِّ

ُْم َأْقَرُب لِْلَميِِّت الثَّايِن. اَم َكاَن َأْصَحاُب اْلِوَراَثِة َأَخصَّ أِلَنَّ َوإِنَّ

ُه إَذا َباَع َأَحُد اأْلَْواَلِد،  َكاَم إَذا َوِرَث َثاَلَثُة َبننَِي َداًرا، ُثمَّ َماَت َأَحُدُهْم َعْن َأْواَلٍد، َفإِنَّ
َكاَن إْخَوُتُه َأْويَل ُثمَّ اأْلَْعاَمُم، َأْي َوَلْو َباَع اأْلَْعاَمُم َلَدَخَل َأْواَلُد َأِخيِهْم َمَعُهْم، َواَل خُيَْتصُّ 

َبِقيَُّة اأْلَْعاَمِم.

َباَع ـ  بَِعَقاٍر  ْم(  َلُ ُموًص  )عىل  َيْدُخُل  ُه  َفإِنَّ َعاِصٍب،  َأْو  َسْهٍم،  ِذي  )َكَواِرٍث( 
ْم، َبْل َيْدُخُل َمَعُهْم اْلَواِرُث. ْفَعِة َبِقيَُّة امْلُوَص َلُ َأَحُدُهْم، َفاَل خَيَْتصُّ بِالشُّ

ْم اَل َيْدُخُلوَن َمَع اْلَواِرِث إَذا َباَع َأَحُد اْلَوَرَثِة، َوُهَو َقْوُل اْبِن  َوَمْفُهوُمُه َأنَّ امْلُوَص َلُ
. ُْم َكَأَعمَّ َمَع َأَخصَّ اْلَقاِسِم؛ أِلَنَّ
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ُثمَّ الَوارُث ُمطَلًقا، ثم األجنبيُّ .
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َكاَء ـ  ؛ َكَثاَلَثِة رُشَ َم )اْلَواِرُث ُمْطَلًقا( َكاَن َذا َفْرٍض، َأْو َعاِصًبا، عىل َأْجنَبِيٍّ ( ُقدِّ )ُثمَّ
. ُم عىل اأْلَْجنَبِيِّ ىف َعَقاٍر َماَت َأَحُدُهْم َعْن َوَرَثٍة َفَباَع َأَحُد اْلَوَرَثِة َما َناَبُه، َفإِنَّ اْلَواِرَث ُيَقدَّ

ِه، َوإاِلَّ َكاَنْت اْلَوَرَثُة  َم ُمَشاِرُكُه عىل َغرْيِ ِه ىف َسْهٍم ُقدِّ َفإَِذا َكاَن اْلَبائُِع ُمَشاِرًكا لَِغرْيِ
فيه َسَواًء.

ا َعْن ـ  ُه؛ َفإَِذا َكاَنْت َداٌر َبنْيَ اْثنَنْيِ َماَت َأَحُدُهَ ( إْن َأْسَقَط اْلَواِرُث َحقَّ )ُثمَّ اأْلَْجنَبِيُّ
. َتنْيِ ، َوَعمَّ ، َوُأْخَتنْيِ َزْوَجَتنْيِ

ْفَعِة، َفإِْن َأْسَقَطْت  ْت اأْلُْخَرى بِالشُّ ، اْخَتصَّ ، َأْو اأْلُْخَتنْيِ ْوَجَتنْيِ َفإَِذا َباَعْت إْحَدى الزَّ
. ْم، َواأْلَْجنَبِيِّ نْيِ ُدوَن امْلُوَص َلُ ، َواْلَعمَّ ْوَجَتنْيِ ، َأْو الزَّ ْفَعُة لِْلُْخَتنْيِ َها، َفالشُّ َحقَّ

، ْم ُدوَن اأْلَْجنَبِيِّ ُهْم َفلِْلُموَص َلُ َفإِْن َأْسَقُطوا َحقَّ

. َفإِْن َأْسَقُطوا َفلِْلَْجنَبِيِّ

اِجِح، َوِقيَل: َخَْسٌة: َفامْلََراتُِب َأْرَبَعٌة عىل الرَّ

ْهِم.ـ 	 امْلَُشاِرُك ىف السَّ

َفَذَوا اْلَفْرِض.ـ 2

َفاْلَعاِصُب. ـ 3

َفامْلُوَص َلُه. ـ 4

، ـ 	 قُّ لِْلُْخَتنْيِ َها اْنَتَقَل احْلَ ْوَجَتنْيِ َحقَّ َفاأْلَْجنَبِيُّ ـ َوعليه َفَلْو َأْسَقَطْت إْحَدى الزَّ
. نْيِ َفإِْن َأْسَقَطا َفلِْلُموَص َلُه َفإِْن َأْسَقَط َفاأْلَْجنَبِيُّ َفإِْن َأْسَقَطتا َفلِْلَعمَّ
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وأخَذ بأيِّ بيٍع شاء. وُعهدتُه عىل مْن أخذ بَِبْيعه، إال إذا حَض عامًلا بالبيع فباألخري، 
ائِد له عىل بائِعه، كام َيُردُّ ما زاد  ، ُثمَّ يرجُع بالزَّ ودفع الثمن ملن أخذ من يِدِه، ولو أَقلَّ

إن كاَن أكثر،....
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الحكم عند تعدد البيع: 

فيُع )بَِأيِّ َبْيٍع َشاَء( ِمنَْها. َد اْلَبْيُع )َأَخَذ( الشَّ َلْو َتَعدَّ

ضمان ما فيه الشفعة:

فيُع )بَِبْيِعِه( َفَكْتُب  يكون ضامن امْلَبِيِع ِمْن َعْيٍب َأْو اْستِْحَقاٍق َطَرَأ )عىل َمْن َأَخَذ( الشَّ
اْلَوثِيَقِة عليه، َوَيْرِجُع عليه ِعنَْد ُظُهوِر َعْيٍب َأْو اْستِْحَقاٍق.

ِه؛  فيُع )َعاملًِا بِاْلَبْيِع( الثَّايِن، َأْو الثَّالِِث، )َفبِاأْلَِخرِي( َيْأُخُذ اَل بَِغرْيِ ( الشَّ )إالَّ إَذا َحَضَ
ِل. أِلَنَّ ُحُضوَرُه َعاملًِا ُيْسِقُط ُشْفَعَتُه ِمْن اأْلَوَّ

ِه )َوَلْو( ـ  ْقَص، َوإِْن َأَخَذ بَِبْيِع َغرْيِ فيُع )ِمْن َيِدِه( الشِّ )َوَدَفَع الثََّمَن ملَِْن َأَخَذ( الشَّ
( َثَمنًا. َكاَن َما َأَخَذ بِِه )َأَقلَّ

ًة، )ُثمَّ  ِل َدَفَع َلُه َعرْشَ ، َفإَِذا َأَخَذ بِاأْلَوَّ ٍة، َوالثَّايِن بَِخْمَسَة َعرَشَ ُل بَِعرْشَ َفَلْو َباَعُه اأْلَوَّ
ْمَسُة )عىل َبائِِعِه( َيُقوُل َلُه: َدَفْعُت َلك َثَمَن  ائِِد َلُه( َوُهَو اخْلَ َيْرِجُع( َمْن َأَخَذ ِمنُْه )بِالزَّ

ْمَسَة. ًة، َفُردَّ يِل اخْلَ ، َأَخْذُت ِمْن الشفيع َعرْشَ ْقِص َخَْسَة َعرَشَ الشِّ

ْقُص ِمنُْه )َما َزاَد( عىل َما َغِرَمُه )إْن َكاَن( الثََّمُن الَِّذي ُدفَِع َلُه  ( َمْن ُأِخَذ الشِّ )َكاَم َيُردُّ
ي بِِه. َّا اْشَتَ )َأْكَثَر( ِم

ٍة، َوَأَخَذ  ، َوَباَعُه الثَّايِن بَِعرْشَ ُل بَِخْمَسَة َعرَشَ ِم؛ َكاَم َلْو َباَعُه اأْلَوَّ َكَعْكِس امْلَِثاِل امْلَُتَقدِّ
، َيْأُخُذ ِمنَْها لِنَْفِسِه  ُه َيْدَفُع لِلثَّايِن لَِكْونِِه َأَخَذ ِمْن َيِدِه َخَْسَة َعرَشَ ِل، َفإِنَّ فيُع بِاْلَبْيِع اأْلَوَّ الشَّ

ْمَسة. ًة، الَّتِي َدَفَعَها لَِبائِِعِه، َوَيُردُّ َلُه َما َزاَد َوُهَو اخْلَ َعرْشَ
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وُنِقَض ما بعده، 

والغلة قبلها للمشتي وَتتَّم عقُد كَرائه عىل األرجح، فالكِراُء له، .....
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ا، َوُهَو  هِبَ ي  الَّتِي اْشَتَ َة  اْلَعرَشَ َلُه  َدَفَع  الثَّايِن،  بِاْلَبْيِع  امْلَِثاِل  فيُع يف َهَذا  َأَخَذ الشَّ َفإِْن 
َظاِهٌر َكاَم َلْو َتَساَوي الثََّمنَاِن.

َقلَّ  َيِدِه،  ِمْن  ْقَص  الشِّ َأَخَذ  ملَِْن  بِِه  َأَخَذ  الَِّذي  الثََّمَن  فيُع  الشَّ َيْدَفُع  َحاٍل  ُكلِّ   َوعىل 
َم. ِه َكاَم َتَقدَّ َأْو َكُثَر، َوَلْو َأَخَذ بَِبْيِع َغرْيِ

َوَيْثُبُت  َتَراُجُع اأْلَْثاَمِن،  َنْقِضِه:  َأَخَذ بِِه. َوَمْعنَي  اْلَبْيِع الَِّذي  َبْعَده( أي    )َوُنِقَض َما 
َفَقْت اأْلَْثاَمُن َأْو اْخَتَلَفْت. َما َقْبَلُه اتَّ

َجِيَع  َنَقَض  ِل  بِاأْلَوَّ َأَخَذ  َوإِْن  ُتَراَجَع،  َواَل  َها  ُكلُّ اْلبَِياَعاِت  َثَبَتْت  بِاأْلَِخرِي  َأَخَذ   َفإِْن 
َفاأْلَْمُر  اأْلَْثاَمُن  َفَقْت  اتَّ َفإِْن  َبْعَدُه.  َما  َوُنِقَض  َقْبَلُه  َما  َثَبَت  بِاْلَوَسِط  َأَخَذ  َوإِْن  َبْعَدُه  َما 

ُه تعاىل َأْعَلُم.  اُجِع َما َذَكْرَنا، َوَاللَّ َ َظاِهٌر، َوإِْن اْخَتَلَفْت َفَوْجُه التَّ

اَمِن.  ُة بِالضَّ اَمَن ِمنُْه، َواْلَغلَّ ي(؛ أِلَنَّ الضَّ ا )لِْلُمْشَتِ ْفَعِة َأْي اأْلَْخِذ هِبَ ُة( َقْبَل الشُّ )َواْلَغلَّ
عقد الكراء: 

َفَلْيَس  ْفَعِة  بِالشُّ اأْلَْخِذ  َقْبَل  ْقَص  الشِّ )كَِرائِِه(  َأْي:  ي  امْلُْشَتِ كَِراء  َعْقُد(  تََّم  )َوَتَ
ِد. دُّ َ لِلشفيع َفْسُخُه )عىل اأْلَْرَجِح( ِمْن التَّ

ْفَعِة اَل لِلشفيع، َوَهَذا َظاِهٌر فيام إَذا َكاَن  ي َبْعَد اأْلَْخِذ بِالشُّ َوعليه )َفاْلكَِراُء( لِْلُمْشَتِ
ِة َأْعَواٍم، َوبِِه َوَقَعْت  ُة َكَعرْشَ َوِجيَبًة)	(، َأْو َنَقَد امْلُْكِري اْلكَِراَء. َوَظاِهُرُه َوَلْو َطاَلْت امْلُدَّ
، ملَِا ىف الطَِّويَلِة  نََتنْيِ نَِة َوالسَّ ُة َقلِيَلًة َكالسَّ َا َكَعْيٍب َطَرَأ. َوِقيَل: إْن َكاَنْت امْلُدَّ اْلَفْتَوي؛ أِلَنَّ
فيُع َفاأْلُْجَرُة ىف امْلُْسَتْقبِِل  ِر. َوُمَقابُِل اأْلَْرَجِح َلُه َفْسُخُه ُمْطَلًقا، َفإِْن َأْمَضاُه الشَّ َ ِمْن الضَّ

اَلُف فيام إَذا َعلَِم َأنَّ َلُه َشفيًعا، َوإاِلَّ ُفِسَخ َلُه َقْطًعا. َلُه. َقاَل َبْعُضُهْم: َواخْلِ
)	( الوجيبة: ما ُيقدر من أجر أو طعام أو رزق يف مدة معينة.
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وإال  أشبه،  إن  بيمني  للمشتي  فالقول  الثمن،  ىف  اختلفا  وإْن  َنْقُصه،  يضَمُن  وال 
فللشفيع، وإن ل ُيشبها حَلفا وُردَّ إيل الوسط كأن نَكال مًعا.
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اِء باَِل َسَبٍب ـ  َ ْقِص إَذا َطَرَأ عليه َبْعَد الرشِّ ي )َنْقَصه( أي الشِّ )َواَل َيْضَمُن( امْلُْشَتِ
، َأْو بَِسَبٍب ِمنُْه ملَِْصَلَحٍة، َكَهْدٍم ملَِْصَلَحٍة ِمْن َغرْيِ بِنَاٍء، بَِدلِيِل َما َسَيْأِت،  ِمنُْه، َبْل بَِساَمِويٍّ

َوَسَواٌء َعلَِم َأنَّ َلُه َشفيًعا َأْم اَل.

يِه. َفإِْن َهَدَم اَل ملَِْصَلَحٍة َضِمَن، َفإِْن َهَدَم َوَبنَي َفَلُه ِقيَمُتُه عىل الشفيع َقائاًِم لَِعَدِم َتَعدِّ

َفَقاَل  ْقَص  الشِّ بِِه  ي  اْشَتَ الَِّذي  الثََّمِن(  ي )يف  َوامْلُْشَتِ فيُع،  الشَّ َأْي:  اْخَتَلَفا(  )َوإِْن 
َأْشَبَه  َأْشَبَه(  إْن  بَِيِمنٍي  ي  لِْلُمْشَتِ )َفاْلَقْوُل  بَِثاَمنَِيٍة  فيُع:  الشَّ َوَقاَل  ٍة،  بَِعرْشَ ي:  امْلُْشَتِ

فيُع َأْم اَل. الشَّ

فيِع( اْلَقْوُل،  ْقِص )َفلِلشَّ ْأُن َأْن اَل َيُكوَن َثَمنًا لَِذلَِك الشِّ َعي َما الشَّ ( ُيْشبِْه، بَِأْن ادَّ )َوإاِلَّ
إْن َأْشَبَه )وإن َلْ ُيْشبَِها( َمًعا )َحَلَفا( ُكلٌّ عىل ُمْقَتَض َدْعَواُه، َوَردِّ َدْعَوي َصاِحبِِه. 

اَم َكَحلِِفِهاَم  ( الثََّمَن )إيَل( اْلِقيَمِة )اْلَوَسِط( َبنْيَ النَّاِس )َكَأْن َنَكاَل َمًعا( َوُنُكوُلُ )َوَردَّ
َوُقِضَ لِْلَحالِِف عىل النَّاكِِل. َقاَل اْبُن ُرْشٍد: َوإِْن َأَت باَِم اَل ُيْشبُِه؛ أِلَنَّ َصاِحَبُه َقْد َأْمَكنَُه 

ْفَعِة َكنِْسَياِن الثََّمِن.  ُه: َأْعَدُل اأْلَْقَواِل: ُسُقوُط الشُّ بِنُُكولِِه ِمْن َدْعَواُه، َوَقاَل َغرْيُ

* * *
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أسئلة

س	: ما الشفعة لغة ورشًعا مع الرشح؟ وما أركانا؟

 س2: من له احلق ىف األخذ بالشفعة؟ ومن ليس له احلق ىف األخذ هبا؟ وما رشوط 
               األخذ هبا؟

بام  النصيب  يأخذ  ومتى  القيمة؟  تعتب  ومتى  الشفعة؟  الشفيع  يأخذ  بم   س3: 
               خيصه من الثمن؟

س4: هل جيوز ألحد الرشيكني األخذ بالشفعة يف الثامر عىل الشجر؟

س	: بني ما يؤخذ فيه بالشفعة وما ال يؤخذ فيه فيام يأت:

            )البطيخ ـ اخليار ـ الباذنجان ـ القمح ـ ساحة الدار ـ الطريق ـ احليوان ـ 
            الكراء ـ البيع الفاسد(

س	: بم تسقط الشفعة؟ وما الذي ال تسقط به؟

 س	: متى يلزم األخذ بالشفعة ؟ ومن الذي يقدم ىف األخذ بالشفعة؟ وبم يأخذ 
              الشفيع عند تعدد البيع؟
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بــاب القراض

ٍم معلوٍم ملِن يّتجر به بُجزٍء معلوم من رْبِحه..  دفُع مالك مااًل ِمْن َنْقد مُضوٍب ُمسلَّ
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َباٌب ف اْلِقَراِض َوَأْحَكاِمِه

تعريفه: 

َقَطَع امْلَاِل  َربَّ  أِلَنَّ  اْلَقْطُع؛  َوُهَو  اْلَقْرِض  ِمْن  َمْأُخوٌذ  اْلَقاِف:  بَِكرْسِ  ُهَو   لغة: 
ي ُمَضاَرَبًة َأْيًضا ْبِح. َوُيَسمَّ ُف فيها بِِقْطَعٍة ِمْن الرِّ  لِْلَعاِمِل ِقْطَعًة ِمْن َمالِِه َيَترَصَّ

به بجزء  يتجر  ٍم معلوم ملن  ُمسلَّ نقٍد مضوب  واصطالًحا: )دفع مالك مااًل من 
معلوم من ربحه(.

شرح التعريف:

ٍة، َخَرَج بِِه اْلَعْرُض. )َدْفُع َمالٍِك َمااًل ِمْن َنْقٍد()	(  َذَهٍب َأْو فِضَّ

وٍب( َأْي َمْسُكوٍك، َوَخَرَج التِّْبُ )2( َوالنَِّقاُر)3( ِمنُْهاَم. )َمْضُ

ٍم( ِمْن امْلَالِِك، اَل بَِدْيٍن عليه، َأْو حُمَاٍل بِِه عىل َأَحٍد. )ُمَسلَّ

)َمْعُلوٍم( َقْدًرا َوِصَفًة اَل َمُْهوٍل َدَفَعُه لَِعاِمٍل )َيتَِّجُر بِِه(

اِء لَِتْحِصيِل ِرْبٍح، َنظرِِي ُجْزٍء َشائٍِع )َمْعُلوٍم( َكُرْبٍع،  َ ُف بِاْلَبْيِع َوالرشِّ َوالتَّْجُر: التَّرَصُّ
ِه،  َأْو نِْصٍف، اَل َمُْهوٍل، )ِمْن ِرْبِحه( أي من ربح َذلَِك امْلَاِل امْلَْدُفوِع، اَل ِمْن ِرْبِح َغرْيِ

ِة َدَنانرَِي ِمْن ِرْبِحِه. َواَل بَِقْدٍر َمُْصوٍص؛ َكَعرْشَ

)	( يقوم مقامه: املال الذي نتعامل به يف زماننا.
)2( التب: فتات أو تراب الذهب أو الفضة قبل أن ُيصاغا.

)3( النقار ـ بالضم ـ قطع الفضة غري املصوغة.
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، أو َكُثر، بصيَِغة وال َبدين ورهن ووديعة، واستمرَّ دينًا إال أن ُيقبَض. قلَّ

أو حُيَض وُيشهد عليه .....
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، )َأْو َكُثَر( َكنِْصٍف َأْو َأْكَثَر، )بِِصيَغٍة( َدالٍَّة عىل َذلَِك، َوَلْو  ْزُء َكُعرْشٍ ( َذلَِك اجْلُ )َقلَّ
َجاَرِة. ْفُظ َكاْلَبْيِع َواإْلِ ُط اللَّ ا، َوبِِرَض اآْلَخِر. َواَل ُيْشَتَ ِمْن َأَحِدِهَ

ِه َكَأِمنٍي. َفاَل جَيُوُز  ُمَسلَّم )اَل بَِدْيٍن، و( اَل بَِرْهٍن، )َو( اَل )َوِديَعٍة( ِعنَْد اْلَعاِمِل َأْو َغرْيِ
َأْن َيُكوَن َواِحٌد ِمْن َهِذِه الثَّاَلَثِة ِقَراًضا.

َرُه لَِيِزيَدُه فيه. ُه َأخَّ ُه ُيتََّهُم عىل َأنَّ ْيُن َفِلَنَّ ا الدَّ َأمَّ

ْهُن واْلَوِديَعُة َفَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: أِليَنِّ َأَخاُف َأْن َيُكوَن َأْنَفَقَها َفَصاَرْت عليه  ا الرَّ َوَأمَّ
َدْينًا اْنَتَهي.

ْيِن  ُه: اْجَعْل َما عليك ِمْن الدَّ ـ )و( إن َوَقَع اْلِقَراُض بَِدْيٍن عىل اْلَعاِمِل، بَِأْن َقاَل َربُّ
ِه، َوخَيَْتصُّ  ْيُن )َدْينًا( عىل اْلَعاِمِل َيْضَمنُُه لَِربِّ ( الدَّ ْبَح َبْينَنَا َكَذا )اْسَتَمرَّ ِقَراًضا عىل َأنَّ الرِّ

َة باَِم َوَقَع ِمنُْهاَم. ، َواَل ِعْبَ رْسُ ْبِح، َوعليه اخْلُ اْلَعاِمُل بِالرِّ

ُه ِقَراٌض َوَلْو بِاْلُقْرِب.  ُه عىل َأنَّ ُه ِمْن امْلَِديِن ُثمَّ َيُردُّ ْيُن بَِأْن َيْقبَِضُه َربُّ )إالَّ َأْن ُيْقَبَض( الدَّ

، عىل َأنَّ َهَذا امْلَاَل الَِّذي  ، َأْو َعْدٍل َواْمَرَأَتنْيِ ِه. )َوُيْشِهَد عليه( بَِعْدَلنْيِ ( لَِربِّ )َأْو حُيَْضَ
ُه ِقَراًضا، فيُجوُز. َأْحَضَ ُهَو َما عىلَّ ِمْن َدْيٍن لُِفاَلٍن، ُثمَّ َيْدَفُعُه َلُه َربُّ

ِقَراًضا  َدْفُعُهاَم  جَيُوُز  ُه  َفإِنَّ ْشَهاِد  اإْلِ َمَع  ا  ُأْحِضَ َأْو  ُقبَِضا  إَذا  واْلَوِديَعُة  ْهُن  الرَّ َوَكَذا 
ْيِن. يِلِّ عىل الدَّ بِاْلِقَياِس اجْلَ

َأنَّ  َوِديَعٍة عىل  َأْو  َرْهٍن  ِمْن  ِعنَْدك  باَِم  ِْر  اجتَّ َلُه:  اَم  ُ َرهبُّ َوَقاَل  ا  حُيَْضَ َوَلْ  ُيْقَبَضا  َلْ  َفإِْن 
، َولِْلَعاِمِل َأْجُر ِمْثلِِه. رْسُ اَِم، َوعليه اخْلُ ْبُح لَِرهبِّ ْبَح َبْينَنَا َكَذا ِقَراًضا، َفالرِّ الرِّ
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له عىل خالص دين، أو بيع عرض عندُه، أو بعد رِشائِه، أو ُصف، ثمَّ يُعمل  وإُن وكَّ
فَلُه أجُر ِمثلِه يف تولِّيه، وقراض مثلِه ىف ربحه، كَلك رشٌك وال عادة،.....
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حكم ما إذا وقع القراض فاسًدا:

َلُه(  ْهُن َأْو اْلَوِديَعُة بَِيِد َأِمنٍي، َفَأَشاَر َلُه بَِقْولِِه: )َوإِْن َوكَّ ِه َوالرَّ َفإِْن َكاَن الدين عىل َغرْيِ
َل اْلَعاِمَل )عىل َخاَلِص َدْيٍن( ُثمَّ َيْعَمُل فيه ِقَراًضا، َأْي: َوكَّ

َوَكَذا عىل َخاَلِص َرْهٍن َأْو َوِديَعٍة ِعنَْد َأِمنٍي، )َأْو( عىل )َبْيِع َعْرٍض ِعنَْدُه( َأْو َدْفِعِه 
ائِِه( )َأْو( عىل َبْيِعِه )َبْعَد رِشَ

َيْعَمُل(  )ُثمَّ  َعْكَسُه،  َأْو  ٍة  بِِفضَّ َفُه  لَِيرْصِ َذَهًبا  َلُه  َدَفَع  بَِأْن  ٍف(  )َصْ َلُه عىل  َوكَّ  )َأْو( 
َفُه ِقَراًضا َفِقَراٌض َفاِسٌد. يف َثَمِن اْلَعْرِض، َأْو فيام َصَ

التَّْخلِيِص، ـ  ِمْن  ُذكَِر  َما  َتَولِّيِه(  يف  ِمْثلِِه  )َأْجُر  فلِْلَعاِمِل  َفاِسًدا  ِقَراًضا  َكاَن   َوإَِذا 
ِة َربِّ امْلَاِل، َربَِح اْلَعاِمُل َأْو َلْ َيْرَبْح. َوَكَذا ىف التِّْبِ َواْلُفُلوِس  ِف ىف ِذمَّ ْ َأْو اْلَبْيِع، َأْو الرصَّ

َكاَم َذَكَرُه َبْعُضُهْم.

)و( َلُه )ِقَراُض ِمْثلِِه يف( ِرْبِح امْلَاِل، َفإِْن َربَِح ُأْعطَِي ِمنُْه ِقَراَض ِمْثلِِه. َوإِْن َلْ َيْرَبْح ـ 
ِه. ِة َربِّ َء َلُه ىف ِذمَّ َفاَل َشْ

َي بِِه ِسْلَعَة ُفاَلٍن ُثمَّ َيْعَمَل فيها  َأْن َيْشَتِ َلُه َمااًل عىل  َلْو َدَفَع  امْلََسائِِل َما  َوِمْثُل َهِذِه 
ِقَراًضا.

ٌك( َأْي َكاَم اَل جَيُوُز؛  ُثمَّ ُشبَِّه باَِم ُيْمنَُع، َوفيه ـ إْن َوَقَع ـ ِقَراُض امْلِْثِل َقْوُلُه: )َكَلَك رِشْ
ْزِء لِْلَعاِمِل، بَِأْن َقاَل َلُه: اْعَمْل فيه، َوَلك  َوإِْن َوَقَع َففيه ِقَراُض امْلِْثِل َما إَذا اْنَتفى ِعْلُم اجْلُ
 ُ ْم َعاَدٌة ُتَعنيِّ ْزِء، َفإِْن َكاَن َلُ ُ َقْدَر اجْلُ ُه )اَل َعاَدَة( َبْينَُهْم ُتَعنيِّ اُل َأنَّ ٌك، )َو( احْلَ ْبِح رِشْ ىف الرِّ

ِك عىل النِّْصِف َمَثاًل َعِمَل عليها. ْ إْطاَلَق الرشِّ
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أُو ُمبَهم.

ن، أو اشت بديٍن فَخَالف، ...... أو أجل، أو ضمَّ
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ُه ُيفيُد  َكٌة، َفُهَو َظاِهٌر ىف َأنَّ َلُه النِّْصَف؛ أِلَنَّ ٌك َبْينَنَا، َأْو رَشِ ْبُح ُمْشَتَ ا َلْو َقاَل: َوالرِّ َوَأمَّ
ٌك، َفإِنَّ امْلَُتَباِدَر ِمنُْه َلك ُجْزٌء. التََّساِوَي ُعْرًفا، بِِخاَلِف: َلك رِشْ

ما فيه قراض المثل: 

ُه َفاِسٌد، ـ  )َأْو ُمْبَهٍم( َأْي َوَكِقَراٍض ُمْبَهٍم بَِأْن َقاَل: اْعَمْل فيه ِقَراًضا، َوَأْطَلَق، َفإِنَّ
ْبِح.  َوفيه َبْعَد اْلَعَمِل ِقَراُض امْلِْثِل ىف الرِّ

ٌء ِمْن ِرْبِحِه، إَذا َلْ َيُكْن  ْزَء َكَأْن َقاَل: َوَلك ُجْزٌء ِمْن ِرْبِحِه، َأْو َشْ َم اجْلُ َوَكَذا إَذا َأهْبَ
ٍك. َ امْلَُراَد باَِم َذَكَر َكرِشْ ْم َعاَدٌة ُتَعنيِّ َلُ

َل( فيه اْلَعَمُل اْبتَِداًء َأْو اْنتَِهاًء، َكاْعَمْل فيه َسنًَة ِمْن اآْلَن، َأْو: إَذا  ـ )َأْو( ِقَراٍض )ُأجِّ
َجاَء اْلَوْقُت اْلُفاَليِنُّ َفاْعَمْل فيه، َفَفاِسٌد ملَِا فيه ِمْن التَّْحِجرِي امْلُنَايف لُِسنَِّة اْلِقَراِض، َوفيه 

ـ إْن َعِمَل ـ ِقَراُض امْلِْثِل.

َط فيه عىل  اِد َوَتْشِديِد امْلِيِم ـ: َأْي: رُشِ َن( لِْلَعاِمِل ـ بَِضمِّ الضَّ ـ )َأْو( ِقَراٍض )ُضمِّ
ِط، َوفيه  ْ اْلَعاِمِل َضاَمُن َرْأِس امْلَاِل إَذا ُأْتلَِف َأْو َضاَع باَِل َتْفِريٍط َفَفاِسٌد. َواَل َيْعَمُل بِالرشَّ

ْبِح إْن َعِمَل. ِقَراُض امْلِْثِل ىف الرِّ

تِك. ُثمَّ اْنَتَقَد َلَع )بَِدْيٍن( يف ِذمَّ ( السِّ ـ )َأْو( ِقَراٍض َقاَل فيه لِْلَعاِمِل: )اْشَتِ

أِلَنَّ  امْلِْثِل؛  ِقَراُض  َففيه  بِنَْقٍد،  ي  َواْشَتَ اْلَعاِمُل  )َفَخاَلَف(  َذلَِك  َط عليه  اْشَتَ َأْي  ـ 
َلُع لَِربِّ امْلَاِل َولِْلَعاِمِل ِقَراُض ِمْثلِِه  ، َفالسِّ َط َفاِسٌد، َوَقْد َنَقَد َماَل َربِّ امْلَاِل َحاالًّ ْ الرشَّ

ْبِح. ىف الرِّ
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عيا ما ال ُيشبُه وإن اشتي فقال:  بح بعد العمل وادَّ أو ما يِقُل وجوُدُه كاختالفهام يف الرِّ
»اشتْيت فأْعطني« فقرٌض، ..... 
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عليه؛ ـ  َساَرُة  َواخْلَ َلُه  ْبُح  َفالرِّ فيه،  َط  رَشَ َكاَم  بَِدْيٍن  ى  اْشَتَ بَِأْن  خُيَالِْف  َلْ   َفإِْن 
تِِه. أِلَنَّ الثََّمَن َصاَر َقْرًضا ىف ِذمَّ

ى بَِدْيٍن. َي بِنَْقٍد َفاْشَتَ َط عليه َأْن َيْشَتِ َوَكَذا َلْو رَشَ

َوُر َأْرَبٌع. َواُز َظاِهٌر. َفالصُّ َط َفاجْلَ ي بِِه َكاَم رَشَ اَء بِنَْقٍد َفاْشَتَ َ َط عليه الرشِّ ا َلْو رَشَ َوَأمَّ

َط عليه )َما َيِقلُّ ُوُجوُدُه( َأْي:َما ُيوَجُد َتاَرًة َوُيْعَدُم ُأْخَري، َفَفاِسٌد َوفيه ـ  )َأْو( رَشَ
اُه. ُه َأْو اْشَتَ ي َغرْيَ ْبِح، َوَسَواٌء َخاَلَف َواْشَتَ ـ إْن َعِمَل ـ  ِقَراُض امْلِْثِل ىف الرِّ

اطِِه. َر يف اْشِتَ ُه َقلِيٌل ُوُجوُدُه ـ َفَصِحيٌح َواَل َضَ َفُعلَِم َأنَّ َما ُيوَجُد َدائاًِم ـ إالَّ َأنَّ

ُثمَّ َشبََّه باَِم فيه ِقَراُض امْلِْثِل:

َعَيا( ـ  َوادَّ اْلَعَمِل  َبْعَد  ْبِح  )الرِّ َقْدِر  )يف(  امْلَاِل  َوَربِّ  اْلَعاِمِل  َأْي  )َكاْختاَِلفِِهاَم( 
ُسُدَس  َلك  َجَعْلت  امْلَاِل:  َربُّ  َيُقوَل  َكَأْن  اْلَعاَدَة،  ُيْشبُِه(  اَل  )َما  ِمنُْهاَم  ُكلٌّ  َعي  َأْي:ادَّ
إيَل  اِن  فرُيدَّ النِّْصَف  َأْو  الثُُّلَث  النَّاِس  َعاَدُة  َوَكاَنْت   ، الثُُّلَثنْيِ اْلَعاِمُل:  َوَيُقوَل  ْبِح،  الرِّ

َبِه َفاْلَقْوُل َلُه. ا بِالشَّ ِقَراِض امْلِْثِل، َفإِْن اْنَفَرَد َأَحُدُهَ

ِه:  )َوإِْن اْشَتَى( إْنَساٌن ِسْلَعًة لِنَْفِسِه بَِثَمٍن َمْعُلوٍم َفَلْم َيْقِدْر عىل َوَفائِِه )َفَقاَل( لَِغرْيِ
ا، َوِرْبُحَها َبْينَنَا ُمنَاَصَفًة ِمْثاًل،  َ ْيت( ِسْلَعًة بَِكَذا )َفَأْعطِنِي( الثََّمَن أِلَْنُقَدُه لَِرهبِّ َأَنا )اْشَتَ
َوْجٍه  عىل  َيَقْع  َلْ  ُه  أِلَنَّ َفْوًرا؛  ِه  لَِربِّ ُه  َردُّ فيِجُب  ِقَراٌض؛  اَل  َفاِسٌد  )َفَقْرٌض(  َلُه  َفَدَفَعُه 

رْسُ عليه. ْبُح لِْلَعاِمِل َوْحَدُه َواخْلُ ْلَعِة َفالرِّ َمْعُروٍف. َفإِْن َنَقَدُه ىف السِّ
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لعة،  بخالف ما إذا ل خُيْب فيجوز، كادفْع يل فقد وجدُت رخيًصا أشتيه إن ل ُيسمِّ السِّ
بح له: إن ل ينْفه ول ُيسم  أو البائع، وجْعِل الربح ألحدها، أو غريها وضمنه ىف الرِّ

قراًضا،.....
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ًة  اَها: اْدَفْع يِل َعرْشَ اِء، َبْل َقاَل َلُه َبْعَد َأْن اْشَتَ َ ( َربَّ امْلَاِل بِالرشِّ )بِِخاَلِف َما إَذا َلْ خُيِْبْ
ْبُح َبْينَنَا َكَذا )فيُجوُز( ، َوَيُكوُن ِقَراًضا عىل َما َدَخاَل عليه، َمَثاًل عىل َوْجِه اْلِقَراِض َوالرِّ

ْبُح َبْينَنَا  يِه بِِه( َوالرِّ )َكاْدَفْع( يِل َكَذا عىل َوْجِه اْلِقَراِض )َفَقْد َوَجْدُت َرِخيًصا َأْشَتِ
جَيُْز،  َلْ  اْلَبائَِع  َأْو  ْلَعَة  السِّ ي  َسمَّ َفإِْن  اْلَبائَِع(  َأْو  ْلَعَة  السِّ ُيَسمِّ  َلْ  )إْن  فيُجوُز،  َكَذا،  عىل 
َ اْلَبائَِع َفِهَي َكَمْسَأَلِة: اْشَتِ ِمْن ُفاَلٍن،  ُه إْن َعنيَّ َوَكاَن ِقَراًضا َفاِسًدا. َوَيْظَهُرـ  َكاَم ِقيَلـ  َأنَّ

ْلَعَة َفَلُه َأْجُر امْلِْثِل. َ السِّ اِء َأْو ِقَراُض امْلِْثِل، َوإِْن َعنيَّ َ َلُه ُأْجَرُة َتَويلِّ الرشِّ

ا( ، فيُجوُز.  ِهَ ا( ، فيُجوُز )َأْو َغرْيِ ِه )أِلََحِدِهَ ْبِح( ُكلِّ )َو( َكَجْعِل )الرِّ

ضمان عامل القراض: 

ِه َلْو َتلَِف َأْو َضاَع باَِل َتْفِريٍط. وَيْضَمُن اْلَعاِمُل َماَل اْلِقَراِض لَِربِّ

ُه ِحينَئٍِذ  ْبُح َلك؛ أِلَنَّ ُه اْعَمْل فيه، َوالرِّ ْبِح( لِْلَعاِمِل، بَِأْن َقاَل َلُه ُربُّ اِط )الرِّ )يف( اْشِتَ
ا بَِقْولِِه: َطنْيِ َأَفاَدُهَ ِة، َلكِْن برَِشْ مَّ َصاَر َقْرًضا، َواْنَتَقَل ِمْن اأْلََماَنِة إيَل الذِّ

اَمَن َعْن َنْفِسِه، َأْو َلْ َينِْفِه َعنُْه َربُّ امْلَاِل. َفإِْن َنَفاُه بَِأْن َقاَل: 	ـ  )إْن َلْ َينِْفِه( َأْي:الضَّ
ُه ِزَياَدُة َمْعُروٍف. ُه: َواَل َضاَمَن عليك، َل َيْضَمْن؛ أِلَنَّ ، َأْو َقاَل َلُه َربُّ َواَل َضاَمَن عىلَّ

ي ِقَراًضا بَِأْن َقاَل 2ـ  ْبُح َلك: َفإِْن َسمَّ )َوَلْ ُيَسمِّ ِقَراًضا( بَِأْن َقاَل: اْعَمْل فيه َوالرِّ
ُط.  ْ اَمَن، فيْلَغي الرشَّ َط عليه الضَّ ْبُح َلك، َلْ َيْضَمْن، َوَلْو رَشَ َلُه: اْعَمْل فيه ِقَراًضا َوالرِّ

َطُه َيُكوُن ِقَراًضا َفاِسًدا ُيْفَسُخ َقْبَل اْلَعَمِل. َلكِنَُّه إْن رَشَ
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واُب إن خاف بتقديم أحدها ُرخًصا، وسفره إن ل حيُجر   وخلطه وإن بامله وهو الصَّ
عليه قبل ُشِغله. 

واشتاطه أن ال ينزل وادًيا أو يميش لياًل أو ببْحر، أو يبتاع سلعة، .....
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ْز، *  جَيُ ْلَط، َوإاِلَّ َلْ  ُه اخْلَ ْط عليه َربُّ َيْشَتِ )َو( إِْن )َخَلَطُه( أي: اْلَعاِمُل )باَِملِِه( إَذا َلْ 
َواُب، إْن  ِه َأْو باَِملِِه )َوُهَو الصَّ ْيُخ َوَخَلَطُه باَِمِل َغرْيِ َمُه الشَّ َوَفَسَد َوفيه ُأْجَرُة امْلِْثِل َكاَم َقدَّ
ِه، َفإِْن  ا( َأْي امْلَاَلنْيِ )ُرْخًصا( فيِجُب إْن َكاَن امْلَااَلِن لَِغرْيِ َخاَف( اْلَعاِمُل )بَِتْقِديِم َأَحِدِهَ
ْلُط، َأْو َتْقِديُم اْلِقَراِض، َوَمنُْع َتْقِديِم َمالِِه،  ا اخْلَ ا َلُه َوَجَب َأَحُد اأْلَْمَرْيِن. إمَّ َكاَن َأَحُدُهَ
َيْضَمُن إْن  َفاَل  النَّْدُب،  َواِب  َمْعنَي الصَّ َوِقيَل:  اْلِقَراِض َضِمَن.  َماَل  َمُه َفَخرِسَ  َقدَّ َفإِْن 

اِء. َ ْخِص ىف اْلَبْيِع اْلَغاَلُء ىف الرشِّ َم َماَلُه َفَحَصَل لِْلِقَراِض ُرْخٌص. َوِمْثُل الرُّ َقدَّ

)َقْبَل *  امْلَاِل  َربُّ  عليه(  حَيُْجْر  َلْ  )إْن  جُيوُز  اْلِقَراِض،  باَِمِل  اْلَعاِمِل  أي  )َوَسَفِره( 
َشْغلِِه( َأْي:امْلَاِل بَِأْن َلْ حَيُْجْر عليه َأْصاًل، َأْو َحَجَر َبْعَد َشْغلِِه، َفإِْن َحَجَر عليه َقْبَل َشْغلِِه 

ْز. َفإِْن َخاَلَف َوَساَفَر َضِمَن بِِخاَلِف َما َلْو َخاَلَف َوَساَفَر َبْعَد  َوَلْو َبْعَد اْلَعْقِد، َلْ جَيُ
َفِر َبْعَدُه.  ِه َمنُْعُه ِمْن السَّ َشْغلِِه، إْذ َلْيَس لَِربِّ

شروط صاحب المال: 

)َأْو( ـ  عليه،  َلُه  َينُصُّ   ) َواِدًيا  َينِْزَل  )َأالَّ  اْلَعاِمِل  عىل  امْلَاِل  َربِّ  أي  اطِه(  )َواْشِتَ
)َيْبَتاَع(  اَل  َأْو(  )بَِبْحٍر،  َينِْزَل  اَل  )َأْو(  لِصٍّ  َنْحِو  ِمْن  َخْوًفا  )َلْياًل(  بِامْلَاِل   ) )َيْميِشَ  اَل 

بِِه )ِسْلَعًة( َعيَّنََها َلُه لَِغَرٍض فيُجوُز. 
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 وضمن إن خاَلف، كأن عمل بموضع جْور له، أو بعد علمه بموْت ربه، أو شارك، 
أو باع بْديٍن، أو قارَض بال إذن، وإن ناُه عن العمل قْبله َفله وعليه. ..... 
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الحكم إن خالف: 

)َوَضِمَن إْن َخاَلَف( يف َجِيِع َما ُذكَِر إن َتلَِف امْلَاُل َأْو َبْعُضُه.* 

ُه  )َكَأْن َعِمَل( بِامْلَاِل )بَِمْوِضِع َجْوٍر( لِْلَعاِمِل، بَِأْن َكاَن اَل ُحْرَمَة َلُه فيه، َواَل َجاَه، َفإِنَّ
ُه اَل َضاَمَن عليه فيام اَل َجْوَر عليه فيه، َوإِْن َكاَن  ِه. َكاَم َأنَّ َيْضَمُن، َوإِْن َلْ َيُكْن َجْوًرا لَِغرْيِ

ِه. َجْوًرا لَِغرْيِ

ِه،  ُه َصاَر لَِغرْيِ ُه َيْضَمُن إْن َكاَن َعْينًا؛ أِلَنَّ ِه(، َفإِنَّ )َأْو( َعِمَل بِامْلَاِل )َبْعَد ِعْلِمِه بَِمْوِت َربِّ
ُه، إْذ  اَل إْن َلْ َيْعَلْم بَِمْوتِِه لُِعْذِرِه، َواَل إْن َكاَن َعْرًضا َفَباَعُه َبْعَد ِعْلِمِه َفاَل َيْضَمُن ُخرْسَ
َسَواٌء  بَِمْوتِِه،  اْلِعْلِم  َبْعَد  اَمُن  الضَّ َوَظاِهُرُه.  فيه.  ِف  التَّرَصُّ ِمْن  َيْمنَُعوُه  َأْن  لِْلَوَرَثِة  َلْيَس 
اِجُح. َوِقيَل: حَمَلُّ  ا بَِبَلِد امْلَاِل، َأْو َغائًِبا بِِه، َقِريًبا َأْو َبِعيًدا، َوُهَو الرَّ َكاَن اْلَعاِمُل َحاِضً

ا. اَمِن إَذا َكاَن َحاِضً الضَّ

ُه ـ َوَلْو َعاِماًل آَخَر ـ لَِربِّ َذلَِك اْلِقَراِض *  )َأْو َشاَرَك( اْلَعاِمُل يف َماِل اْلِقَراِض َغرْيَ
ُه فيه. ُه َلْ َيْسَتْأِمْن َغرْيَ ُه َيْضَمُن أِلَنَّ َربَّ بَِغرْيِ إْذِن َربِّ امْلَاِل، َفإِنَّ

ُه َيْضَمُن. )َأْو َباَع( ِسْلَعًة ِمْن ِسَلِع اْلِقَراِض َأْو َأْكَثَر )بَِدْيٍن( باَِل إْذٍن، َفإِنَّ

ُه َيْضَمُن.*  ِه؛ َفإِنَّ )َأْو َقاَرَض( َأْي َدَفَعُه َأْو َبْعَضُه ِقَراًضا آِلَخَر )باَِل إْذٍن( ِمْن َربِّ

ْذَن يف اأْلُويَل ِمْن اْلَوَرَثِة. َفَقْوُلُه: »باَِل إْذٍن« َراِجٌع لِْلَْرَبَعِة َقْبَلُه، إالَّ َأنَّ اإْلِ

)َوإِْن( َنَي َربُّ امْلَاِل اْلَعاِمَل )َعْن اْلَعَمِل( باَِملِِه َقْبَل اْلَعَمِل، َواْنَحلَّ اْلَعْقُد ِحينَئٍِذ، ـ 
، َوَلْيَس لَِربِّ امْلَاِل عليه إالَّ َرْأُس َمالِِه. رْسُ ْبُح َوْحَدُه )َوعليه( اخْلُ َفَخاَلَف َوَعِمَل، )َفَلُه( الرِّ
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وإن جنى، كل أو أجنبي، أو أخذ شيًئا فالباقي رأُس املال، وال جُيُبُه ربح 

وعىل اجلاين ما جنى ِواَل يشتي بنسيئٍة وإْن َأذَن ربُّه، واَل بأْكثَر من ماِل الَقراِض، 
فإْن اْشَتي فالرّبُح لُه ..... 
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ٍء ِمْن َماِل اْلِقَراِض، )َأْو( َجنَى ـ  ( ِمْن َربِّ امْلَاِل َأْو اْلَعاِمِل عىل َشْ )َوإِْن َجنَى ُكلٌّ
ٍء ِمنُْه َفَأْتَلَفُه )َأْو َأَخَذ( منُه )َشْيًئا( َقْبَل اْلَعَمِل، َأْو َبْعَدُه: )َفاْلَباِقي( َبْعَد  ( عىل َشْ )َأْجنَبِيٌّ
ه( أي  امْلَاَل اأْلَْصيِلَّ َقْبَل  ًة، )َواَل جَيُْبُ ْبُح َلُه َخاصَّ نَاَيِة، َأْو اأْلَْخِذ ُهَو )َرْأُس امْلَاِل(  َفالرِّ اجْلِ
ايِنَ  ْبِح؛ أِلَنَّ اجْلَ َبُ بِالرِّ رْسِ جُيْ نَاَيِة، َأْو اأْلَْخِذ ِمنُْه )ِرْبٌح( ِمْن اْلَباِقي، َفَلْيَس َما ُذكَِر َكاخْلُ اجْلِ
بَِع  َأْو اآْلِخَذ إْن َكاَن َربَّ امْلَاِل، َفَقْد َرِضَ بَِأنَّ اْلَباِقَي ُهَو َرْأُس َمالِِه، َوإِْن َكاَن اْلَعاِمُل ُاتُّ

ِة. مَّ ، َواَل ِرْبَح ملَِا ىف الذِّ تِِه َكاأْلَْجنَبِيِّ بِِه ىف ِذمَّ

ُه َفعليه  ايِن( ِمنُْهْم )َما َجنَى( َفإِْن َكاَن َربَّ امْلَاِل َفَأْمُرُه َظاِهٌر، َوإِْن َكاَن َغرْيَ )َوعىل اجْلَ
ًعا ِمْن َأْرٍش، َأْو ِقيَمٍة، َأْو ِمْثٍل. َما َيْلَزُمُه رَشْ

شراء عامل القراض نسيئة:

َي ِسَلًعا لِْلِقَراِض )بِنَِسيَئٍة( َأْي بَِدْيٍن ىف  ي( اْلَعاِمُل َأْي:اَل جَيُوُز َلُه َأْن َيْشَتِ )واَل َيْشَتِ
اُؤُه لِنَْفِسِه َفَجائٌِز إَذا َلْ َيْشَغْلُه َعْن اْلِقَراِض. ا رِشَ ُه(، َلُه ىف َذلَِك. َوَأمَّ ِه )َوإِْن َأِذَن َربُّ ِة َربِّ ِذمَّ

ي لِْلِقَراِض )بَِأْكَثَر ِمْن َماِل اْلِقَراِض( َوَلْو بِنَْقٍد ِمْن ِعنِْدِه. )َواَل( َيْشَتِ

ْبُح( لِْلَعاِمِل، َأْي ِرْبُح  بَِأْكَثَر ِمْن َمالِِه )َفالرِّ َأْو  )َفإِْن اْشَتَى( ِسْلَعًة بَِدْيٍن لِْلِقَراِض 
رْسَ عليه. َء ِمنُْه لَِربِّ امْلَاِل، َكاَم َأنَّ اخْلُ ْلَعِة، َواَل َشْ تِْلَك السِّ

بَِدْيٍن  لِْلَقْرِض  َأْو  لِنَْفِسِه  ْلَعَة  السِّ تِْلَك  ي  اْشَتَ إَذا  ُثمَّ  لِنَْفِسِه،  بَِدْيٍن  ي  اْشَتَ َلْو   َكاَم 
عليه  َها  َوُخرْسِ َلُه  ِرْبِحَها  َفَجِميُع  َكَذلَِك،  َوَباَعَها  اْلِقَراِض  ِسَلِع  َعْن  ُمنَْفِرَدًة  تِِه  ِذمَّ  يف 

َواَل ُتْعَتَبُ ِقيَمُتَها.
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ُه وما َتلَف، وإن َقْبَل العمل ـ بالربح، ما ل يقبض ولربَّه َخَلفه  وُجِبَ خرْسُ
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حكم خسارة رأس مال القراض:

ا ـ  ى هِبَ ، َكاَم َلْو َكاَنْت ِماَئًة اْشَتَ ه( أي امْلَاِل إَذا َحَصَل ىف امْلَاِل ُخرْسٌ )َوُجِبَ ُخرْسُ
ْبِح. َوَما  َبُ بِالرِّ ُه جُيْ َفإِنَّ يَن،  َباَعُه باِِمَئٍة َوِعرْشِ ا َشْيًئا  ى هِبَ َفَباَعَها بَِثاَمننَِي، ُثمَّ اْشَتَ ِسْلَعًة، 
وَن ىف امْلَِثاِل ِهَي الَّتِي َتُكوُن َبْينَُهاَم، َوَلْو َباَعُه  َطُه، َفاْلِعرْشُ ْبِ َفَبْينَُهاَم عىل َما رَشَ َزاَد َبْعَد اجْلَ
ُط ُمْلًغي. ْ ْبِح َلْ ُيْعَمْل بِِه، َوالرشَّ ْبِ بِالرِّ باِِمَئٍة َفَقْط َفاَل ِرْبَح َبْينَُهاَم. َوَلْو َدَخاَل عىل َعَدِم اجْلَ

اٌر)	( )إِْن(  َق بِِه َما َأَخَذُه لِصٌّ َأْو َعشَّ ـ )و( ُجِبَ َأْيًضا )َما َتلَِف( ِمْن اْلِقَراِض َوُأحْلِ
ُه ُيْكِمُل ِمنُْه َما  ْبِح( أي َأنَّ ُه )بِالرِّ ِريكِِه ـ َجْبَ َوَقَع التََّلُف )َقْبَل اْلَعَمِل( بِامْلَاِل: َأْي َقْبَل َتْ

َم. ٌء ُقِسَم َبْينَُهاَم َكاَم َتَقدَّ رْسِ َأْو التََّلِف، ُثمَّ إْن َزاَد َشْ َنَقَصُه بِاخْلُ

َبُ  ُه َلُه َفاَل جُيْ ُه َناِقًصا َعْن َأْصلِِه، ُثمَّ َردَّ )َما َلْ َيْقبِْض( امْلَاَل ِمْن اْلَعاِمِل، َفإِْن َقَبَضُه َربُّ
ُه ِحينَئٍِذ َصاَر ِقَراًضا ُمْؤَتنًَفا. ْبِح؛ أِلَنَّ بِالرِّ

ٌء ِمْن َأْصِل امْلَاِل. اَم َيُكوُن إَذا َبِقَي َشْ ْبَ إنَّ َوَمْعُلوٌم َأنَّ اجْلَ

ِل بِِرْبِح الثَّايِن. ُه بَِبَدلِِه َفاَل َجْبَ لِْلَوَّ َفَلْو َتلَِف َجِيُعُه َفَأَت َلُه َربُّ

ُه إَذا َتلَِف اْلُكلُّ َفَأْخَلَفُه َفَربَِح  ِه َخَلُفه( أي خلف التَّالِِف ُكالًّ َأْو َبْعًضا، إالَّ َأنَّ )َولَِربِّ
ْمنَا. ىف الثَّايِن َفاَل َجْبَ َكاَم َقدَّ

َلَف. ْبِح، اَل باَِم َينُوُب اخْلَ * َوإَِذا َتلَِف اْلَبْعُض َفَأْخَلَفُه فيْجَبُ اْلَباِقي باَِم َينُوُبُه ِمْن الرِّ

َبُ بِِرْبٍح. ُه اَل جُيْ ُه َأْو َغرْيُ نَاَيَة َوَما َأَخَذ َربُّ َم َأنَّ اجْلِ َوَتَقدَّ

)	( العشار: َمن يأخذ عىل السلعة مكًسا، أي يأخذ عرشها.
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وَأنَفق منه:إْن َسافَر للتِجاَرة ما لْ يْبن بَزوِجة، واحتَمَل املال، ذَهاًبا وإياًبا باملعروف، 
......، ال ألِهل وكحجٍّ
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نفقة العامل: 

ْنَفاُق عىل َنْفِسِه ِمْن َماِل اْلِقَراِض، َوُيْقَض َلُه بَِذلَِك جَيُوُز للعامل اإْلِ

ِبُشُروٍط َأْرَبَعٍة:

َمَساَفِة ، 	 ُدوَن  َوَلْو  امْلَاِل  لَِتنِْمَيِة  َفِر  السَّ َع ىف  َأْي رَشَ )لِلتَِّجاَرِة(  بِِه  َساَفَر(  )إْن  2ـ 
َوَغْسِل  اٍم،  مَحَّ ِمْن  بَِذلَِك  ُق  َيَتَعلَّ َوَما  َوَمْسَكٍن،  َوُرُكوٍب،  اٍب،  َورَشَ َطَعاٍم،  ِمْن  اْلَقرْصِ 
َلُه  َنَفَقَة  اَل  ُه  َأنَّ ِط  ْ الرشَّ َوَمْفُهوُم  لَِوَطنِِه،  َيْرِجَع  َحتَّي  َيْأِت  َكاَم  امْلَْعُروِف  َوْجِه  َثْوٍب عىل 

ْنَفاُق. : َما َلْ َيْشَغْلُه َعْن اْلُوُجوِه الَّتِي َيْقَتاُت ِمنَْها، َوإاِلَّ َفَلُه اإْلِ ،َقاَل اللَّْخِميُّ َضِ بِاحْلَ

)َما َلْ َيْبِن بَِزْوَجٍة( يف اْلَبَلِد الَِّذي َساَفَر َلُه لِلتَِّجاَرِة.3ـ 

ُط ىف  ْ ُخوِل. َوَهَذا الرشَّ َيْبِن، َوَلْو ُدِعَي لِلدُّ َلْ  ِمنُْه، اَل إْن  َنَفَقُتُه  ا َسَقَطْت  َبنَي هِبَ َفإِْن 
ٌط ىف اْستِْمَراِر النََّفَقِة. ِقيَقِة رَشْ احْلَ

ْنَفاَق ِمنُْه بَِأْن َيُكوَن َكثرًِيا ُعْرًفا، َفاَل َنَفَقَة يف اْلَيِسرِي َكاأْلَْرَبِعنَي 4ـ  )َواْحَتَمَل امْلَاُل( اإْلِ
ْمِسنَي ِدينَاًرا ُخُصوًصا ىف َزَمِن اْلَغاَلِء. َواخْلَ

وُط  ُ الرشُّ َتُكوُن  َوبِِه  بِامْلَْعُروِف(  َوإَِياًبا  )َذَهاًبا  َأْنَفَق  َنْفِسِه  عىل  النََّفَقُة  َلُه  َجاَز  َوإَِذا 
َكَغْزٍو،  اْلُقَرِب  ِمْن   ) َوَكَحجٍّ أِلَْهٍل  )اَل  حاله،  ُينَاِسُب  َما  بِامْلَْعُروِف:  َوامْلَُراُد  َخَْسًة. 
ْوَجُة، اَل اأْلََقاِرُب إالَّ َأْن َيُكوَن َقَصَد بَِسَفِرِه  َوِرَباٍط، َوِصَلِة َرِحٍم، َوامْلَُراُد بِاأْلَْهِل: الزَّ

، ِحِم َفاَل َنَفَقَة َلُه. َأْي: اَل إْن َساَفَر لَِزْوَجٍة بَِبَلٍد، َواَل إْن َساَفَر لُِقْرَبٍة َكَحجٍّ ْم ِصَلَة الرَّ َلُ
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قبَل  فسُخه  ولُكلٍّ  حلاَجة،  َخرج  إِن  وَوزع  َطال،  إِْن  واكَتَسى  ل،  تأهَّ إْن  واستخدم 
د ول يْظعْن، ..... العمل. ولِربَّه إن تزوَّ
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ِه  ُه لِلَّ ْنَفاُق ىف َهَذا؛ أِلَنَّ اَم َلْ َيُكْن َلُه اإْلِ ِط الثَّايِن َأْي َقْوُلنَا: »لِلتَِّجاَرِة«. َوإِنَّ ْ ُز الرشَّ َوَهَذا حُمَْتَ
ُه. ُك َمَعُه َغرْيُ ِه ـ عز وجل ـ اَل ُيرْشَ َتَعايَل، َوَما َكاَن لِلَّ

َل( لِْلِْخَداِم ـ  ُدُمُه بُِأْجَرٍة ِمْن امْلَاِل )إْن َتَأهَّ َذ َلُه َخاِدًما خَيْ َ )َواْسَتْخَدَم اْلَعاِمُل( َأْي اتَّ
بَِزْوَجتِِه،  َيْبِن  َوَلْ  امْلَاِل  لَِتنِْمَيِة  َساَفَر  إْن  َوِهَي  َمِة،  امْلَُتَقدِّ وِط  ُ بِالرشُّ لَِذلَِك  َأْهاًل  َكاَن  َأْي 

ْنَفاَق ِمنُْه. َواْحَتَمَل امْلَاُل اإْلِ

)َواْكَتَسى( ِمنُْه ِزَياَدًة عىل النََّفَقِة )إْن َطاَل( َزَمُن َسَفِرِه َوَلْو َلْ َيُكْن َبِعيًدا.ـ 

ابَِقِة،  وِط السَّ ُ بِِه َما عليه ِمْن الثَِّياِب َأْي َمَع الرشُّ ُيْمَتَهُن  بِاْلُعْرِف. َوُهَو َما  َوالطُّوُل 
اَجٍة( ُأْخَري َغرْيِ  َع( َما ُينِْفُقُه )إْن َخَرَج( اْلَعاِمُل )حِلَ ٌط َزائٌِد عليها، ـ )َوُوزِّ َفالطُّوُل رَشْ
ُروِج لِلتَِّجاَرِة بِاْلِقَراِض. َفإَِذا َكاَن َما ُينِْفُقُه عىل َنْفِسِه يف َعَمِل  اأْلَْهِل، َواْلُقْرَبِة، َمَع اخْلُ
اْلِقَراِض  عىل  َعْت  ُوزِّ ِماَئًة،  َفَأْنَفَق  ِماَئًة،  لِْلَحاَجِة  َذَهابِِه  ىف  ُينِْفُقُه  َوَما  ِماَئًة،  اْلِقَراِض 

اَجِة ُمنَاَصَفًة. َواحْلَ

حكم فسخ القراض قبل العمل:

اِء  رِشَ َأْي  )اْلَعَمِل(  يف  وِع  ُ الرشُّ َقْبَل(  )َفْسُخُه  َواْلَعاِمِل  امْلَاِل  َربِّ  ِمْن   ) جيوز)لُِكلٍّ
َيْظَعْن(  )َوَلْ  اْلِقَراِض  َماِل  ِمْن  اْلَعاِمُل  َد(  َتَزوَّ )إْن  اْلَفْسُخ  َفَقْط  ِه(  )َولَِربِّ بِامْلَاِل،  َلِع  السِّ
َفِر. َوَلْيَس لِْلَعاِمِل ِحينَئٍِذ َفْسٌخ، َبْل اْلَكاَلُم لَِربِّ امْلَاِل، إالَّ َأْن َيْلَتِزَم َلُه  ْع ىف السَّ َأْي: َيرْشَ

اَد. ى بِِه الزَّ اْلَعاِمُل ُغْرَم َما اْشَتَ
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وإال فلنُضوِضه، وإْن استنّضُه أحُدَها نظر احلاكُم. والعامل أمنٌي، فالقوُل ُله ىف َتَلفه 
وُخرْسه، ورده، إْن َقَبضُه بال بّينة توثُّق.

هُّ بضاعٌة بأجٍر مْعُلوم، وعكَسه، .....   أْو قاَل قراٌض، وَربُّ
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اِد.  َد اْلَعاِمُل ِمْن َمالِِه َفَلُه اْلَفْسُخ اَل لَِربِّ امْلَاِل، إالَّ َأْن َيْدَفَع َلُه َما َغِرَمُه ىف الزَّ َفإِْن َتَزوَّ
َلِع،  السِّ بَِبْيِع  امْلَاِل  َأْي  )َفلِنَُضوِضِه()	(:  َفِر  السَّ َظَعَن ىف  َأْو  َضِ  احْلَ َعِمَل يف  بَِأْن   )  )َوإاِلَّ

َواَل َكاَلَم لَِواِحٍد ِمنُْهاَم يف َفْسِخِه.

ا( َأْي َطَلَب َنُضوَضُه بَِبْيِع ِسْلَعٍة لَِيْظَهَر امْلَاُل، َوَطَلَب اآْلَخُر  ُه َأَحُدُهَ )َوإِْن اْسَتنَضَّ
َنُضوِضِه  َفَقا عىل  اتَّ َفإِْن  اأْلَْصَلُح،  ُهَو  فيام  اكُِم(  احْلَ )َنَظَر  ِرْبٍح  َكِزَياَدِة  لَِغَرٍض  ْبَ  الصَّ

َفَقا عىل ِقْسَمِة اْلُعُروِض بِاْلِقيَمِة. َجاَز، َكاَم َلْو اتَّ

وصف يد العامل على مال القراض: 

ِه(  ِه َوَردِّ ـ )َواْلَعاِمُل َأِمنٌي؛ َفاْلَقْوُل َلُه يف( َدْعَوى )تلفه( أي امْلَاِل، )َو( َدْعَوى )ُخرْسِ
َهَذا  ٍق،  َتَوثُّ َبيِّنَِة  باَِل  َقَبَضُه  إْن  َبيِّنٌَة  َأْو  َقِرينٌَة  َكِذبِِه  عىل  َتُقْم  َلْ  َما   ، اْلُكلِّ يف  بَِيِمنٍي  ِه  لَِربِّ
َقَبَضُه  َيُكْن  َلْ  َفاْلَقْوُل لِْلَعاِمِل بَِيِمنٍي إْن  ِه  ُه لَِربِّ َعى َردَّ ِه َفَقْط؛ َأْي ادَّ ٌط ىف َدْعَوى َردِّ رَشْ
دِّ بَِأْن َقَبَضُه باَِل َبيِّنٍَة َأْصاًل، َأْو بَبيِّنٍَة َلْ َيْقِصْد  ا َخْوَف َدْعَوى الرَّ ِق هِبَ  بَِبيِّنٍَة َمْقُصوَدٍة لِلتََّوثُّ

ا التََّوثَُّق. هِبَ

َقْوُلُه  ُيْقَبُل  َفاَل  دَّ  الرَّ َدْعَواُه  ِمْن  َخْوًفا  َق  التََّوثُّ ا  هِبَ امْلَاِل  َربُّ  َقَصَد  بَِبيِّنٍَة  َقَبَضُه   َفإِْن 
إالَّ بَِبيِّنٍَة َتْشَهُد بِِه.

يِل  َي  لَِتْشَتِ ِعنَْدك  )بَِضاَعٌة(  ُهَو  ُه(:  )َربُّ َوَقاَل  )ِقَراٌض(  ُهَو  اْلَعاِمُل:  َقاَل(   )َأْو 
بِِه ِسْلَعَة َكَذا )بَِأْجٍر َمْعُلوٍم. َوَعْكِسِه(  َفاْلَقْوُل لِْلَعاِمِل فيهام.

)	( النضوض: تول العرض إىل نقد. 



 X			 املختار من  الرشح الصغري

بح إن أشبه واملاُل بيده أو وديعٌة، وإْن عنْد ربِّه؛  أو َقال »أنفقُت من غريه« وىف جزء الرِّ
به، أو قال:»قرٌض« يف قراض أو وديعة، أو يف جزء قبل العمل  بالشَّ انفرد  ولربه إن 

مطلًقا.....
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بِِه يف ـ  ُجوُع  الرُّ َفيِل  ِه(  َغرْيِ )ِمْن  َفِر  السَّ َنْفيِس يف  )َأْنَفْقت( عىل  اْلَعاِمُل  َقاَل(  )َأْو 
ْنَفاُق ِمنُْه َأْم اَل  َعي، َربَِح َأْو َلْ َيْرَبْح، َكاَن ُيْمكِنُُه اإْلِ امْلَاِل، َفاْلَقْوُل لِْلَعاِمِل َوَيْرِجُع باَِم ادَّ

بَِيِمنٍي َحْيُث َأْشَبَه.

َمَثاًل،  الثُُّلَث  ُه  َربُّ َعي  َوادَّ فيه،  النِّْصَف  َعي  ادَّ بَِأْن  ْبِح(  الرِّ ُجْزِء  )يف  َلُه  اْلَقْوُل  )و( 
ِعيِه ـ َوَلْو َذلَِك  ُه َأْم اَل )و( احلال أن )امْلَاُل( الَِّذي َيدَّ َفاْلَقْوُل َلُه بَِيِمنٍي )إْن َأْشَبَه( َأْشَبَه َربُّ
ِه( َثَبَت إيَداُعُه ِعنَْدُه بَِبيِّنٍَة  ، َبْل )َوإِْن ِعنَْد َربِّ ًة ـ )بَِيِدِه َأْو َوِديَعٌة( ِعنَْد َأْجنَبِيٍّ ْزَء َخاصَّ اجْلُ
َطاِن  ْ امْلَاِل. َوَهَذاِن الرشَّ َأْن َيُكوَن اْلَقْوُل لَِربِّ  َبيِّنََة فينَْبِغي  َأْنَكَر َواَل  َفإِْن  ِمنُْه،  َأْو إْقَراٍر 

ْنَفاِق َأْيًضا. َيْرِجَعاِن ملَِْسَأَلِة اإْلِ

متى يكون القول لرب المال ؟ 

اَُم  َم َأنَّ َبِه( َوَتَقدَّ ْبِح )بِالشَّ )و( اْلَقْوُل )لَِربِّه( أي  امْلَاِل )إْن اْنَفَرَد( يف َدْعَوي ُجْزِء الرِّ
ُه )َقْرٌض( َأْي َسَلٌف ِعنَْدك  ُيْشبَِها َمًعا َففيه ِقَراُض امْلِْثِل، )َأْو َقاَل( َربُّ امْلَاِل: إنَّ إَذا َلْ 
بَِيِمنٍي؛ أِلَنَّ اأْلَْصَل َتْصِديُق  ِه  لَِربِّ َفاْلَقْوُل  َأْو َوِديَعٍة( ِمْن اآْلَخِر،  َعاِء )ِقَراٍض،  )يف( ادِّ

امْلَالِِك ىف َكْيفيِة ُخُروِج َمالِِه ِمْن َيِدِه.

ُزوُم؛ َفاْلَقْوُل ـ  ْبِح )َقْبَل اْلَعَمِل( الَِّذي حَيُْصُل بِِه اللُّ )َأْو( َتنَاَزَعا )يف ُجْزٍء( ِمْن الرِّ
ِه باَِل َيِمنٍي؛ أِلَنَّ َلُه َفْسَخُه َعْن َنْفِسِه )ُمْطَلًقا( َأْشَبَه َأْم اَل.  لَِربِّ
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عي الصحة. وملدَّ

ومن ماَت وِقبله قراٌض أو وديعة ُأخَذ من تركته إن ل يوجد، وتعني بوصية، وقدم 
ة واملرض،..... عىل الُغرماء يف الصحَّ
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األحق بالقول عند االختالف: 

اْلَعْقِد، ـ  َة  ِصحَّ َيْقَتِض  َما  َعى  ادَّ َمْن  َقْوُل  َأْي  ِمنُْهاَم  ِة(  حَّ الصِّ ِعي  )ملُِدَّ اْلَقْوُل  )و( 
َعى  ادَّ ملَِْن  َفاْلَقْوُل  اْلَفَساُد  َغَلَب  إْن  َوِقيَل:  اْلَفَساُد  َغَلَب  َوَلْو  َوَظاِهُرُه  اأْلَْصُل.  ُهَو  إْذ 
ْطنَا َما َيِقلُّ ُوُجوُدُه، َوَقاَل  ا: َكاَن َرْأُس اْلَماِل َعرًضا. َأْو: رَشَ اْلَفَساَد، َفإَِذا َقاَل َأَحُدُهَ
َجِيِع  ىف  َوَهَكَذا  اآْلَخِر  ُدوَن  َلُه  َفاْلَقْوُل  ُوُجوُدُه،  َيْكُثُر  َما  َأْو:  َنْقًدا،  َكاَن  َبْل   اآْلَخُر: 

وِط.  ُ َم ِمْن الرشُّ َما َتَقدَّ

حكم من مات وعنده قراض أو وديعة:

)وَمْن َماَت( َوِعنَْدُه )ِقَراٌض َأْو َوِديَعٌة( ، َأْو بَِضاَعٌة، َفإِْن ُوِجَد ىف َتِرَكتِِه بَِعْينِِه َوَثَبَت 
إْنَفاِقِه  بَِعْينِِه، اِلْحتاَِمِل  ُيوَجْد(  َلْ  اْلِقيَمُة، )إْن  َأْو  امْلِْثُل،  َتِرَكتِِه(  ِمْن  بَِعْينِِه، َو)ُأِخَذ   ُأِخَذ 

َأْو َتَلِفِه بَِتْفِريطِِه.

َفَقاَل اْلَعْويف:  َتْفِريٍط  َأْو بَِغرْيِ   ، َأْو َتلَِف بَِساَمِويٍّ ُه،  امْلَيَِّت َقْد َردَّ َعى َواِرُثُه َأنَّ  َفإِْن ادَّ
ُد َقْوِل اْلَواِرِث َما ُذكَِر اَل ُيْقَبُل َكاَم ُهَو َظاِهُر  ُقبَِل َقْوُلُه َوَقاَل َأُبو عىل: َهَذا َخَطٌأ، َوُمَرَّ

َ بَِوِصيٍَّة( بَِأْن َأْفَرَزُه، َوَقاَل: َهَذا ِقَراُض ُفاَلٍن، َأْو َوِديَعٌة. اْلَقْوِل. )َوَتَعنيَّ

ِة َوامْلََرِض(  حَّ اْلُغَرَماِء( َأْي عىل ُدُيوِنِْم الثَّابَِتِة )يف الصِّ َم( إَذا َأْوَص بِِه )عىل  )َوُقدِّ
بِإِْقَراٍر َأْو َبيِّنٍَة.
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وليس لعامل هبٌة أو توليٌة.
 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ما ال يجوز لعامل القراض:

ُرُم عليه )ِهَبٌة( لَِغرْيِ َثَواٍب، َوَلْو اِلْستِْئاَلٍف إْن َكُثَر،  )َوَلْيَس لَِعاِمل( القراض أي حَيْ
خَيَْف  َلْ  إَذا  ي  اْشَتَ َما  بِِمْثِل  ِه  لَِغرْيِ ُيْعطَِيَها  بَِأْن  اْلِقَراِض،  َماِل  ِمْن  لِِسْلَعٍة  َتْولَِيٌة(  )َأْو 
التَّْفِضيَل عىل  َيْقِصْد  َلْ  َما  لِْلَْكِل  ِه  َكَغرْيِ بَِطَعاٍم  َيْأِتَ  َأْن  َبْأَس  َواَل  َجاَز  َوإاِلَّ  ُرْخَصَها، 

َل َربَّ اْلِقَراِض، َفإِْن َلْ ُيَساحِمُْه َكاَفَأُه َوىف َهَذا اْلَقْدِر كَِفاَيٌة. لَّ ِه، َوإاِلَّ ُمنَِع َوَتَ َغرْيِ

ُه تعاىل َأْعَلُم.  َوَاللَّ

* * *
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أسئلة

 عرف القراض مع الرشح، وهل جيوز أن يكون رأس مال القراض عرًضا، 1 	س
أو دينًا، أو رهنًا، أو وديعًة ؟

متى يضمن العامل مال القراض ؟1 2س

بنيِّ احلكم فيام يأت:1 3س
 اشتى عامل القراض سلعا للقراض نسيئة.)أ( 
 اشتى عامل القراض سلعا بأكثر من مال القراض .)ب( 

 ما رشوط وجوب نفقة العامل من مال القراض يف السفر؟ وهل جيوز فسخ 1 4س
 القراض قبل العمل؟

لعامل 1 	س الذي ال جيوز  وما  وديعة؟  أو  قراض  وعنده  مات  من   ما حكم 
 القراض؟
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بـاب اإلجارة

اإلجارُة: َعْقُد ُمَعاوَضة عىل تليك منفعٍة بعوٍض بام يدل،.....  
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َجاَرِة  اإْلِ عن  ُم  َيَتَكلَّ اْنَتَقَل  ُينَاِسُبُه،  َوَما  بِِه،  ُق  َيَتَعلَّ َوَما  اْلَبْيِع  عن  اْلَكاَلَم  َأْنَي  َومَلَّا 
َكَذلَِك.

تعريفها:   

ِمْن  َأْفَصُح  ْمَزِة  اْلَ بَِكرْسِ  َوِهَي  اْلِعَوُض،  َوُهَو  اأْلُْجر  ِمْن  َمْأُخوَذٌة  َجاَرُة:  اإْلِ لغة: 
ٌء َواِحٌد ىف امْلَْعنَي. َها. َوِهَي َواْلكَِراُء َشْ َضمِّ

َيَواِن  ُفِن، َواحْلَ ، َوَما ُينَْقُل ِمْن َغرْيِ السُّ ُْم َأْطَلُقوا عىل اْلَعْقِد عىل َمنَافِِع اآْلَدِميِّ َغرْيَ َأنَّ
َسفينٍَة  ِمْن  ُينَْقُل  َوَما  وِر،  َوالدُّ َكاأْلَْرِض  ُينَْقُل  اَل  َما  َمنَافِِع  عىل  اْلَعْقِد  َوعىل  إَجاَرٌة، 

َوَحَيَواٍن كَِراٌء َغالًِبا فيهام.

واصطالًحا: »عقد معاوضة عىل تليك منفعة بعوض بام يدل«.

شرح التعريف:

َعاَرُة. يَصاُء َواإْلِ )َعْقُد ُمَعاَوَضٍة(: َخَرَج اْلَوْقُف َواْلُعْمَرى َوااِلْستِْخَداُم َواإْلِ

ٍق  ُمَتَعلِّ )بِِعَوٍض(  َذاٍت،  َتْلِيِك  ُمَعاَوَضٌة عىل  ُه  َفإِنَّ اْلَبْيُع  َخَرَج  َمنَْفَعٍة(  َتْلِيِك  )عىل 
النَِّكاِح  إْخَراُج  بَِذلَِك  َوُقِصَد   ، ِعَوٍض،  َوُمَقاَبَلِة  َنظرٍِي  يف  ملَِنَْفَعٍة  َتْلِيٌك  َأْي  بَِمنَْفَعٍة: 
إْتَاِمِه  ِمْن  َلْو َحَصَل مانع  اْلِعَوِض َحتَّى  َتُكوُن يف َنظرِِي  َجاَرِة  اإْلِ َفامْلَنَْفَعُة يف  َعاَلِة.  َواجْلَ

َعاَلُة. َرَجَع لِْلُمَحاَسَبِة، َواَل َكَذلَِك النَِّكاُح َواجْلَ

ِه. ( عىل َتْلِيِك امْلَنَْفَعِة: َعَقَد عىل َما ُذكَِر باَِم َيْقَتِض التَّْملِيَك ِمْن َلْفٍظ َأْو َغرْيِ )باَِم َيُدلُّ
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فركنها عاقْد وصيٌغة. وأٌجر كالبيع.ومنفعة تتقوّم، معلومًة، مقدوًرا عىل تسليمها، ...
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أركانها: َأْرَبَعٌة:

تِِهاَم اْلَعْقُل َوالطَّْوُع. ط ِصحَّ ٍر َوُمْسَتْأِجٍر، َكاْلَبْيِع، ورَشْ األول: )َعاِقٌد( ِمْن ُمَؤجِّ

لِنَْفِسِه  إَجاَرتِِه  ُلُزوُم  ُف  َيَتَوقَّ امْلَُميُِّز  بِيُّ  َفالصَّ ْشُد؛  َوالرُّ التَّْكلِيُف  ُزوِم:  اللُّ ُط   َورَشْ
إَذا  لَِولِيِِّه إالَّ  َكاَلَم  َفاَل  بنَْفُسُه  َر  َأجَّ َفإِْن  ِسْلَعٍة،  فيُه ىف  السَّ َوَكَذا  َولِيِِّه،  إْذِن  َمالِِه عىل  َأْو 

َحايَب. َواَل َتِصحُّ ِمْن َمْنُوٍن، َوَمْعُتوٍه، َوُمْكَرٍه.

َضا َوإِْن ُمَعاَطاًة. الثَّايِن: )ِصيَغٌة( َكاْلَبْيِع، َفَتنَْعِقُد باَِم َيُدلُّ عىل الرِّ

الثَّالُِث: )َأْجٌر َكاْلَبْيِع(، ِمْن َكْونِِه َطاِهًرا، ُمنَْتَفًعا بِِه، َمْقُدوًرا عىل َتْسلِيِمِه، َمْعُلوًما، 
َذاًتا، َوَأَجاًل، َأْو ُحُلواًل.

ابُِع: )َمنَْفَعٌة(، َوِهَي امْلَْعُقوُد عليها.  الرَّ

شروط المنفعة:

َمنُْعَها،  ُيْمكُِن  بَِحْيُث   ، َوْجٍه،َخاصٍّ َمُْلوَكًة عىل  َتُكوَن  بَِأْن  ِقيَمٌة،  ا  َلَ ُم( أي:  )َتَتَقوَّ
ُم امْلَنَْفَعُة  ٍس بَِفاَلٍة، َفاَل ُتَقوَّ اًزا ِمْن اْستِْظاَلٍل، َأْو َتَشمُّ اِت امْلُْسَتْوىف ِمنَْها، اْحِتَ َوَوْهُن الذَّ
َوَكَذا  َرائَِحتَِها،  َمنُْع  ُيْمكِنُُه  اَل  َياِحنِي  الرَّ َربَّ  َفإِنَّ  َياِحنِي  الرَّ َشمِّ  َوِمْن  ِمْلكَِها،  لَِعَدِم 
ِه، َأْو اْستِْدَفاٌء بِنَاٍر َكَذلَِك، َأْو ِزينٌَة بَِدَنانرَِي  ااِلْستَِضاَءُة بِنُوِر ِمْصَباٍح َخَرَج َعْن ِمْلِك َربِّ

َراِهِم، َكَذا ِقيَل، َوفيه َنَظٌر. َمْسُكوَكٍة، إْذ اَل حَيُْصُل بِاْستِيَفائَِها َوْهٌن لَِذاِت الدَّ

اًزا َعْن امْلَْجُهوَلِة َوَلْو بِاْعتَِباِر اأْلََجِل.ـ  )َمْعُلوَمًة( اْحِتَ

اًزا ِمْن َمنَْفَعِة مرسوق كسيارة مرسوقة، *  )َمْقُدوًرا عىل َتْسلِيِمَها(  لِْلُمْسَتْأِجِر، اْحِتَ
أو أرض مغصوبة ونحو ذلك. 
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رشط،  إن  األجر  وعجل  ُمتعينّة،  وال  قْصًدا،  َعنْي  اسْتيفاَء  نة  َمتضمِّ وال  حراٍم،   غري 
أو اعتيد، أو عني، أْو ىف مضمونة ل يرشع فيها.
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اًزا ِمْن اْستِْئَجاِر موضًعا لبيع اخلمور مثاًل .*  )َغرْيَ َحَراٍم( اْحِتَ
اًزا ِمْن اْستِْئَجاِر *  ( َأْي َذاٍت )َقْصًدا( اْحِتَ نًَة( تِْلَك امْلَنَْفَعُة )اْستِيَفاَء َعنْيٍ )َواَل ُمَتَضمِّ

َبِن،  ُب اللَّ اَم ُهَو رُشْ ِب َلَبنَِها، َأْو َشَجَرٍة أِلَْكِل َثَمِرَها؛ َفإِنَّ امْلَْقُصوَد إنَّ َشاٍة ـ َمَثاًل ـ لرُِشْ
َضاَع َكاَم َيْأِت. َوَأْكُل الثََّمِر. َواْسَتْثنَْوا الرَّ

َتَعيَّنَْت عليه، *  َمْن  َدْفنِِه عىل  َأْو  َميٍِّت  ِل  َومَحْ اَلِة،  َكالصَّ ِر  امْلَُؤجِّ ُمَتَعيِّنًَة( عىل   )َواَل 
ْ َكاَم َيْأِت. َأْو َفْتَوى َتَعيَّنَْت عىل َعاِلٍ: اَل إْن َلْ َتَتَعنيَّ

المسائل التي يجب فيها تعجيل األجرة:

َط( التَّْعِجيُل )َأْو ُاْعتِيَد(	ـ  َجاَرِة )إْن رُشِ َل( اأْلَْجُر ُوُجوًبا يف اإْلِ )َوُعجِّ

َيُكْن اأْلَْجُر ُمَعيَّنًا كَأْكِريِن َداَرك َسنًَة َمَثاًل أِلَْسُكنََها، َأْو: َأْرَضَك أِلَْزَرَعَها ـ 2 َوَلْ 
ِة َدَنانرَِي َأْو َثْوٍب. َة َمَثاًل بَِكَذا َكَعرَشَ َأْو: َدابََّتك أِلَُسافَِر عليها ملَِكَّ

َفإِْن  التَّنَاُزِع،  ِعنَْد  بِِه  ُيْقَض  اآْلَدِميِّ  قِّ  حِلَ َهَذْيِن  يف  اأْلَْجِر  َتْعِجيِل  ُوُجوَب  َأنَّ  إالَّ 
َتَراَضَيا عىل َتْأِخرِيِه َجاَز َواْلَعْقُد َصِحيٌح.

التَّْعِجيُل 3ـ  َط  رُشِ إْن  َأْي  َتْعِجيُلُه،  جَيُِب  ُه  َفإِنَّ الثَّْوُب،  َكَهَذا  اأْلَْجُر   ) َ ُعنيِّ  )َأْو 
َأْو َكاَن اْلُعْرُف َتْعِجيَلُه.

ُر  ٌ َيَتَأخَّ ُه َيْلَزُم عىل َتْأِخرِيِه َبْيٌع ُمَعنيَّ ِه َتَعايَل؛ أِلَنَّ َوالتَّْعِجيُل يف َهِذِه َوَالَّتِي َبْعَدَها َحقٌّ لِلَّ
ِة. مَّ َ َلْيَس ىف الذِّ َلِم َكاَم ِقيَل، أِلَنَّ امْلَُعنيَّ ْيِن َكالسَّ ْيِن بِالدَّ َقْبُضُه، اَل اْبتَِداَء الدَّ

َكاَن 4ـ  إَذا   ْ ُيَعنيَّ َلْ  إَذا  اأْلَْجِر  َتْعِجيُل  َوجَيُِب  َأْي  َمْضُمونِة(  )يف   ْ ُيَعنيَّ َلْ   )َأْو( 
ْع ( يف امْلَنَافِِع امْلَْضُموَنِة. َكاْسَتْأَجْرُتك عىل. ِر )َلْ َيرْشَ ِة امْلَُؤجِّ يف َمنَافَِع َمْضُموَنٍة يف ِذمَّ
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وإال فمياومة، أو بعد العمل.
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ٍة ِمْن َدَوابِّك  ِمَلنِي عىل َدابَّ ك، َأْو: عىل َأْن َتْ تِك، َأْي بِنَْفِسك َأْو َغرْيِ فِْعِل َكَذا ىف ِذمَّ
لَِبَلِد َكَذا بَِدَنانرَِي َمَثاًل.

اٍم ـ َفاَل  وُع َأْكَثَر ِمْن َثاَلَثِة َأيَّ ُ َر الرشُّ ْع فيها ـ َأْي َتَأخَّ َر، َوإِْن َلْ َيرْشَ َع َفاَل َضَ َفإِْن رَشَ
َتُه َمْشُغوَلٌة  ْيِن؛ أِلَنَّ ِذمَّ ْيِن بِالدَّ َل َجِيَع اأْلُْجَرِة، َوإاِلَّ أَلَدَّي إيَل اْبتَِداِء الدَّ جَيُوُز إالَّ إَذا َعجَّ

َراِهِم َأْي اأْلُْجَرِة. َتك َمْشُغوَلٌة له بِالدَّ ِة َمَثاًل، َوِذمَّ ابَّ َلك بَِمنَافِِع الدَّ

ْيِن، بِنَاًء عىل  ْيِن بِالدَّ اَز َتْأِخرُي اأْلَْجِر اِلْنتَِفاِء الدَّ ، جَلَ رْيِ َع ىف اْلَعَمِل، َأْو السَّ ا َلْو رَشَ َوَأمَّ
َأنَّ َقْبَض اأْلََوائِِل َقْبُض للواخر.

َقْبًضا  َلْيَس  اأْلََوائِِل  َقْبَض  أِلَنَّ  َع،  رَشَ َوَلْو  اأْلُْجَرِة  َجِيِع  َتْعِجيِل  ِمْن  ُبدَّ  اَل  َوِقيَل: 
لِْلََواِخِر.

َجاَرِة  َفُر َقِريًبا َأْو َبِعيًدا، َوَقَع َعْقُد اإْلِ واَل ُبدَّ ِمْن َتْعِجيِل َجِيِع اأْلُْجَرِة َسَواٌء َكاَن السَّ
ِه. َفِر َأْو ىف َغرْيِ اِن السَّ ىف إبَّ

َن ِمْن اْستِيَفائَِها  اَم اْسَتْوىف َمنَْفَعَة َيْوٍم، َأْو َتَكَّ َوإَِذا َلْ جَيِْب التَّْعِجيُل )َفُمَياَوَمًة( َأْي ُكلَّ
َلِزَمُه ُأْجَرُتُه.

ِة يف  امْلَُشاحَّ ِعنَْد  َوَهَذا   ، َواأْلََقلِّ بِاأْلَْكَثِر  الَصاَدَقًة  َمِن  الزَّ ِمْن  اْلِقْطَعُة  بِاْلَيْوِم:  َوامْلَُراُد 
َرُه  َأجَّ َلْو  َكاَم  )اْلَعَمِل(  َتَاِم  َبْعَد(  بِنَاٍء،)َأْو  َأْو  ِسْلَعٍة  َبْيِع  إَجاَرِة  َأْو  وِر،  الدُّ َأْكِرَيِة  َنْحِو 
ٍء بَِسفينٍَة.  َلِع َأْو عىل ِخَياَطِة َثْوٍب، َأْو َخْرِز َنْعٍل، َأْو مَحِْل َشْ َبْيِع َجِيِع السِّ ٍء عىل  بيَِشْ

َم. َجاَرِة َكاَم َتَقدَّ ِة التَّْعِجيُل َوالتَّْأِخرُي، َوُهَو اأْلَْصُل يف اإْلِ َوَجاَز ِعنَْد َعَدِم امْلَُشاحَّ



 X2		 املختار من  الرشح الصغري

وفسدت إن انتفى عرف تعجيل املعني، ولو عجل، كمع جعل.

ال بيع وكجلد لسالخ،..... 
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 الحكم بفساد اإلجارة: 

  ) ِ ، )َواْنَتفى ُعْرُف َتْعِجيِل امْلَُعنيَّ ٍ َجاَرُة )إْن( َوَقَعْت بَِأْجٍر ُمَعنيَّ  )وفسدت( أي  اإْلِ
َواْنتَِفاُؤُه َصاِدٌق بَِجَرَياِن ُعْرفِِهْم بَِتْأِخرِيِه، َوبَِعَدِم ُعْرفِِهْم بَِتْعِجيٍل َأْو َتْأِخرٍي.

بُِلُزوِم *  التَّعليُل  ا  َوَأمَّ َنِة.  امْلَُدوَّ َكاَم يف  َقْبُضُه  ُر  َيَتَأخَّ  ٍ ُمَعنيَّ َبْيَع  فيه  َأنَّ  اْلَفَساِد  ُة  َوِعلَّ
َمُم. َلِم َفاَل َيِصحُّ ُهنَا؛ أِلَنَّ امْلَُعيَّنَاِت اَل َتْقَبُلَها الذِّ ْيِن َكالسَّ ْيِن بِالدَّ الدَّ

ِة امْلَْذُكوَرِة.*  َط َتْأِخرُيُه لِْلِعلَّ َوِمْثُل َهَذا يف اْلَفَساِد َما ُاْشُتِ

ْت َوَوَجَب *  َ َصحَّ ُه َلْو َكاَن اْلُعْرُف َتْعِجيُلُهْم امْلَُعنيَّ َوَمْفُهوٌم: »اْنَتفى ُعْرٌف« إَلْخ َأنَّ
َ َوَكاَن اْلُعْرُف  «، َفإِنَّ َمْعنَاُه ُعنيِّ َ اُط التَّْعِجيِل َكاَم َمرَّ يف َقْولِِه: »َأْو ُعنيِّ التَّْعِجيُل، َأْو اْشِتَ
ٍء َأْو ُعْرف التَّْأِخرِي، َفإَِذا اْنَتفى اْلُعْرُف  َط َتْعِجيُلُه ِعنَْد َعَدِم اْلُعْرِف بيَِشْ َتْعِجيَلُه َأْو رُشِ
َل. َط َتْعِجيُلُه َوُعجِّ َل بِاْلِفْعِل َبْعَد اْلَعْقِد، َواَل َتِصحُّ إالَّ إَذا رُشِ بَِتْعِجيلِِه َفَسَدْت َوَلْو ُعجِّ

ْريِن َدابََّتك َواْئتِنِي ـ  َجاَرُة إَذا َوَقَعْت )َمَع ُجْعِل( َصْفَقٍة َواِحَدٍة، َكَأجِّ َكاَم َتْفُسُد اإْلِ
َواِز  َوجِلَ بِاْلَعْقِد  َغرْيُ اَلِزَمٍة  َعاَلَة  اجْلَ ا؛ أِلَنَّ  لَِتنَاُفِرِهَ َمًعا  بَِكَذا؛ فيْفُسَداِن  ببعريي الشارد 

َجاَرِة. اْلَغَرِر فيها َوَعَدِم اأْلََجِل، بِِخاَلِف اإْلِ

أَكاَنْت  َسَواٌء  َمًعا  اِن  َيِصحَّ َبْل  َتْفُسُد  َفاَل  َواِحَدًة،  َصْفَقًة  )َبْيِع(  َمَع  إَجاَرٍة  )اَل( 
ِرَزَها اْلَبائُِع بَِكَذا، َأْو  ائِِه َثْوًبا َأْو ُجُلوًدا عىل َأْن خَيِيَطُه َأْو خَيْ َجاَرُة يف َنْفِس امْلَبِيِع؛ َكرِشَ اإْلِ

ائِِه َثْوًبا بَِدَراِهَم َمْعُلوَمٍة عىل َأْن َينِْسَج َلُه َثْوًبا آَخَر. ِه َكرِشَ يف َغرْيِ

َبْعَدُه؛  َأْو  ْبِح  الذَّ َقْبَل  َوَقَعْت  َفاِسَدٌة،  َجاَرُة  َفاإْلِ ٍخ(  )لَِسالَّ ُأْجَرًة  ُجِعَل  )َوَكِجْلٍد( 
ْلِخ. َواَل َيْدِري َهْل خَيُْرُج َسلِياًم َأْو ُمَقطًَّعا؛ َهَذا ُهَو  ُه اَل َيْسَتِحقُّ ِجْلَدَها إالَّ َبْعَد السَّ أِلَنَّ

َواِز. امْلَْشُهوُر. َوِقيَل بِاجْلَ
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وكراء  نصفه،  ولك  وأدرسه  وكاحصده  عمل،  إن  مثله  أجر  وله  لطحان،  ونخالة 
األرض بطعام أو بام أنبتته ال كخشب  ومحل شء لبلد بنصفه.
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ِمْن  َمْعُلوٍم  بَِقْدٍر  اْسَتْأَجَرُه  َفَلْو  َقْدِرَها،  ْهِل  جِلَ اٍن(  )لَِطحَّ ُأْجَرًة  ُجِعَلْت  )َوُنَخاَلٍة( 
ُنَخاَلٍة َجاَز، َكاَم َلْو اْسَتْأَجَرُه بِِجْلٍد َمْسُلوٍخ َمْعُلوٍم عىل َأْن َيْسُلَخ َلُه َشاًة، َأْو ُجْزِء َثْوٍب، 
ْلِد، َففي  َأْو ُجْزِء ِجْلٍد، َكُرْبٍع َوُثُلٍث، ُجِعَل ُأْجَرًة لِنَاِسِج َذلَِك الثَّْوِب، َأْو لَِدابِِغ َذلَِك اجْلِ

ْهِل ِصَفِة ُخُروِجِه. َكاَلِمِه َلفٌّ َوَنرْشٌ ُمَرتٌَّب؛ َأْي: فيْمنَُع َوُيْفَسُخ جِلَ

ْلَد، َأْو َطَحَن اْلَقْمَح، َأْو َنَسَج  ِم )َأْجُر ِمْثلِِه إْن َعِمَل( بَِأْن َسَلَخ اجْلِ ـ َولِْلَِجرِي امْلَُتَقدِّ
َء َلُه إْن َفَسَخ  ْلُد الَِّذي َسَلَخُه. َوَكَذا َما َبْعَدُه،َواَل َشْ ْلَد، َوَلْيَس َلُه اجْلِ الثَّْوَب، َأْو َدَبَغ اجْلِ

َقْبَل اْلَعَمِل.

ُأْجَرُة  َوَلُه  َفَقْط،  اْدُرْسُه  َوَكَذا  َفَفاِسٌد،  ُثُلُثُه:  َأْو  نِْصُفُه(  َوَلك  َواْدُرْسُه  )وكُاْحُصْدُه 
ا اْحُصْدُه َفَقْط َفَصِحيٌح َوَسَيْأِت. َعَملِِه إْن َعِمَل. َوَأمَّ

َراَعِة )بَِطَعاٍم( َأْنَبَتْتُه َكَقْمٍح، َأْو َلْ ُتنْبِْتُه َكَلَبٍن، َوَسْمٍن، َوَعَسٍل،  )َوكَِراُء اأْلَْرِض( لِلزِّ
)َأْو باَِم َأْنَبَتْتُه( ِمْن َغرْيِ الطََّعاِم َكُقْطٍن، َوَكتَّاٍن، َوُعْصُفٍر، َوَزْعَفَراٍن، َوتِْبٍن، َوُبوٍص.

 ، نِْديِّ اْلِ َكاْلُعوِد  ِمنَْها؛  َأْجنَبِيٌّ  ُه  َكَأنَّ ُيَعدَّ  َحتَّى  ُمْكُثُه  َيُطوُل  َّا  ِم )َكَخَشٍب(  إالَّ 
، فيُجوُز. َطِب، َواْلَقَصِب اْلَفاِرِسِّ نَْدِل، َواحْلَ َوالصَّ

ُرُج ِمنَْها، َوَبْيُعَها بِِه. َراَعِة بَِطَعاٍم، َوباَِم خَيْ َكاَم جَيُوُز كَِراُؤَها لَِغرْيِ الزِّ

ُه ُيَؤدِّي إيَل َبْيِع الطََّعاِم بَِطَعاٍم إيَل َأَجٍل. ُة امْلَنِْع يف كَِرائَِها بَِطَعاٍم: َأنَّ َوِعلَّ

ٌة َضِعيَفٌة. ُرُج ِمنَْها، َوِهَي ِعلَّ ُتُه يف كَِرائَِها باَِم ُتنْبُِتُه: امْلَُزاَبنَُة)	(؛ إْذ الَ َيْعَلُم َقْدَر َما خَيْ َوِعلَّ

ِ إَلْيِه )بِنِْصِفِه(  ِه )لَِبَلٍد( َبِعيٍد اَل جَيُوُز َتْأِخرُي َقْبِض امْلَُعنيَّ ٍء( كَطَعاٍم َأْو َغرْيِ )َومَحُْل َشْ
ِه، َقاَلُه ُه لَِربِّ ُر َقْبُضُه ؛ َفإِْن َوَقَع َفَأْجُر ِمْثلِِه، َوالطََّعاُم ُكلُّ ٍ َيَتَأخَّ َمَثاًل؛ ملَِا فيه ِمْن َبْيِع ُمَعنيَّ

)	( املزابنة: بيع مهول وزنه ، أو كيله أو عدده بمعلوم قدره من جنسه.
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إال أن يقبضه اآلن، وكإن خطته اليوم فلك كذا، وإال فكذا، بخالف نحو: احتطب 
ولك نصفه، واحصده ولك نصفه فيجوز، ....
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ِط  ْزَء امْلُْسَتْأَجَر بِِه )اآْلَن( ِمْن ِحنِي اْلَعْقِد َأْي َوَقَع برَِشْ اْبُن ُيوُنَس، )إالَّ َأْن َيْقبَِضُه( اجْلُ
ْط  ُيْشَتَ َوَلْ  التَّْعِجيَل  اْلُعْرُف  َيُكْن  َلْ  َفإِْن  فيُجوُز.  َتْعِجيَلُه  اْلُعْرُف  َكاَن  َأْو  َتْعِجيلِِه، 

َل. التَّْعِجيُل َفَسَدْت َوَلْو ُعجِّ

ُمَعِة،  )وكإن ِخْطته( َمَثاًل، َأْي َخَرْزته، َأْو َنَجْرته، َأْو َكَتْبته )اْلَيْوَم( َمَثاًل َأْو ىف َهِذِه اجْلُ
( َتِْطُه اْلَيْوَم، َبْل َأْزَيُد )َفَكَذا(   ٍة )َوإاِلَّ ْهِر، )َفَلَك َكَذا( َأْي ِمْن اأْلَْجِر َكَعرَشَ َأْو َهَذا الشَّ
ِمْن اأْلَْجِر، َأْي َأَقلَّ َكَثاَمنَِيٍة؛ َفَفاِسَدٌة لِْلَجْهِل بَِقْدِر اأْلُْجَرِة. َفإِْن َوَقَع فله أجر مثله ولو 

زاد عن املسمي خاطه ىف اليوم أو أكثر.

ما يجوز في اإلجارة:

فيجوز  َطِب،  احْلَ َأْي  نِْصُفُه(  )َوَلك  عليها  )اْحَتطِْب(  قولك:  )نحو(  االحتطاب 
إن علم ما حيتطبه عليها من عادة أو رشط فعلة اجلواز العلم سواء قيد بزمن أم ال، 

فاألجرة هنا معلومة، )و( بخالف نحو )احصده ولك نصفه( مثاًل )فيجوز( 

أِو الُقْط زيتوين هذا ولك نصفه فجائز للعلم باألجرة، وما أوجر عليه وأما احصد 
ُك َمَتى َشاَء  ْ َعاَلِة، َفَلُه التَّ ُه ِمْن َباِب اجْلَ وما حصدت، َفَلَك نِْصُفُه، َفَجائٌِز َأْيًضا، إالَّ َأنَّ
ُه إْن  َم َأنَّ ْرُس َوالتَّْذِرَيُة عليهام، َوَتَقدَّ ِزَمِة. َوَيُكوُن الدَّ َجاَرِة الالَّ بِِخاَلِف َما َقْبَلُه َفُهَو ِمْن اإْلِ
ِة اْلَغَرِر. َقاَل: ُاْحُصْدُه َواْدُرْسُه َوَلك نِْصُفُه، َأْو. ُاْدُرْسُه َفَقْط، َفَفاِسٌد َوَلُه ُأْجَرُة ِمْثلِِه لِِشدَّ

اْحُصْد  َقاَل  َوإِْن  فيها:  َقاَل  َفَسَدْت،  َعيَّنَُه  َفإِْن  َمِن،  الزَّ َتْعينِِي  بَِعَدِم  ُمَقيٌَّد  َواُز  اجْلَ ُثمَّ 
اْلَيْوَم َأْو اْلُقْط اْلَيْوَم َوَما اْجَتَمَع َفَلَك نِْصُفُه، َفاَل َخرْيَ فيه؛ إْذ اَل جَيُوُز َبْيُع َما حُيَْصُد اْلَيْوَم، 
ْعِل إالَّ  ْعِل، َواَل جَيُوُز يف اجْلَ ِب اأْلََجِل يف اجْلَ ْز َأْن ُيْسَتْأَجَر بِِه َمَع َضْ ْز َبْيُعُه َلْ جَيُ َوَما َلْ جَيُ

َك َمَتى َشاَء فيُجوُز. َط َأْن َيْتُ َأْن َيْشَتِ
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ما  أو  مؤجر،  وإجيار  ينقد،  ل  إن  حاسب  فيها  استغني  إن  عىل:  لكذا  دابة  كإجارة 
استثنيت منفعته والنقد فيهام، إن ل يتغري غالًبا، ........ 
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ِة  ُه )إْن اْسَتْغنَى( يف امْلُدَّ َة )عىل( َأنَّ ة لَِكَذا( َأْي ملََِكاٍن َمْعُلوٍم َكَمكَّ َكاَم جَيُوُز )إَجاَرُة َدابَّ
ا َأْي َكاَن َلُه بِِحَساِب َما  َ َأْو امْلََساَفِة امْلَُعيَّنَِة لَِظَفِرِه بَِحاَجتِِه يف َأْثنَاِء الطَِّريِق )َحاَسَب( َرهبُّ

َساَر ُصُعوَبًة َوُسُهوَلًة.

َلفيِة َوالثََّمنِيَِّة.ـ  ِدَها َبنْيَ السَّ دُّ ْز لَِتَ َواِز )إْن َلْ َينُْقْد( اأْلُْجَرَة، َفإِْن َنَقَدَها َلْ جَيُ َوحَمَلُّ اجْلَ

ًةـ  ُه ُمدَّ َر َحَيَواًنا َأْو َغرْيَ يِم: َأْي َأنَّ َمْن َأجَّ ٍر( بَِفْتِح اجْلِ ٍء )ُمَؤجَّ َكاَم جَيُوُز )إجَياُر( َشْ

َجاَرِة ـ  اإْلِ ًة  ُمدَّ َتيِل  ًة  ُمدَّ اْنِقَضائَِها  َقْبَل  ُيَؤاِجَرُه  َأْن  َلُه  جَيُوُز  َسنٍَة  َأْو  َكَشْهٍر  َمْعُلوَمًة 
ِه. ِل َأْو لَِغرْيِ اأْلُويَل لِْلُمْسَتْأِجِر اأْلَوَّ

كام جيوز أيضـًا إجَيار َما بِيَع )َوُاْسُتْثنَِيْت َمنَْفَعُتُه( َأْي اْسَتْثنَاَها اْلَبائُِع؛ بَِأْن َباَع َداًرا ـ 
ًة َتيِل  ي ِمنُْه َأْن ُيَؤاِجَر َما ُذكَِر ُمدَّ ًة َمْعُلوَمًة، َفلِْلُمْشَتِ َأْو َغرْيَ َذلَِك، َواْسَتْثنَي َمنَْفَعَتَها ُمدَّ

ِة ااِلْنتَِفاِع . َة ااِلْنتَِفاِع، َأْي عىل َأْن َيْقبَِضَها امْلُْسَتْأِجُر َبْعَد ُمِضِّ ُمدَّ ُمدَّ

جَياِر ـ  اإْلِ َجَواِز  َوحَمَلُّ  َمنَْفَعُتُه.  امْلُْسَتْثنَي  َوامْلَبِيِع  ِر،  امْلَُؤجَّ إجَياِر  يف  النَّْقِد  َكِجَواِز 
َوُهَو  ِه.  ِ َتَغريُّ َعَدَم  ْأُن  الشَّ َكاَن  بَِأْن  ُه  ُ َتَغريُّ َيْغلِْب  َلْ  َأْي  َغالًِبا(   ْ َيَتَغريَّ َلْ  إْن  فيهام  )َوالنَّْقِد 

: َصاِدٌق بُِصوَرَتنْيِ

َما إَذا َكاَن اْلَغالُِب َساَلَمَتُه.ـ 	

اَلَمَة َوَعَدَمَها.ـ 2 َأْو اْحَتَمَل السَّ

لِْلِجَياِر فيهام. بِالنِّْسَبِة  َوالثَّانَِيَة فيها ِخاَلٌف.َهَذا  ُمتََّفٌق عليها،  وَرَة اأْلُوىَل  َلكِنَّ الصُّ
اَم جَيُوُز. ا النَّْقُد فيهام َفإِنَّ َوَأمَّ
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عرشة،  بعد  وأرض  عام،  بعد  لتقبض  دار  وبيع  خسني،  وأرض  ثالثني،  نحو  ودار 
وحيوان بعد ثالثة أيام ال عرشة، وكره املتوسط، وكراء دابة لتقبض بعد شهر، إن ل 

يشتط النقد وتديد صنعة كخياطة .
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َط النَّْقُد، َقاَلُه اْبُن ُيوُنَس.ـ  )و( عىل )َداٍر َنْحَو َثاَلثنَِي( َعاًما، َوَلْو رُشِ

يِّ )َخِْسنَي( َعاًما اَل َأْكَثَر، َفإِْن َلْ ُيْؤَمْن ِمْن ـ  َراَعِة َمْأُموَنِة الرَّ )و( عىل )َأْرٍض( لِلزِّ
َتَمُل َبَقاُؤَها  اُر إَذا َكاَنْت َقِديَمًة حُيْ ا َجاَز اْلَعْقُد عليها َما ُذكَِر ُدوَن النَّْقِد. َوَكَذلَِك الدَّ َ َرهبِّ

ْز كَِراُؤَها الثَّاَلثنَِي. ا اَل َتْبَقي الثَّاَلثنَِي َعاَدًة َلْ جَيُ َثاَلثنَِي، َوَعَدُمُه َفإَِذا َكاَنْت َقِديَمًة ِجدًّ

َبْيِعَها فيجوز اْستِْثنَاُء  َيْوِم  هَيا )َبْعَد َعاٍم( ِمْن  )و( َكَجَواِز )َبْيِع َداٍر( لَِيْقبَِضَها ُمْشَتِ
َمنَْفَعتَِها َسنًَة.

َمنَْفَعتَِها ـ  اْستِْثنَاُء  فيُجوُز  اأْلَْعَواِم  ِمْن   ) َعرْشة  )َبْعَد  لُِتْقَبَض  )َأْرٍض(  َبْيُع  )و( 
ا. َعرْشً

أِلَنَّ ـ  )َعرْشة(.  َبْعَد  )اَل(  َوَنْحِوَها  اٍم(  َأيَّ َثاَلَثِة  )َبْعَد  لُِيْقَبَض  )َحَيَواٍن(  َبْيُع  )و( 
ُه. ُ اْلَغالَِب فيها َتَغريُّ

اٍم. َسِة َأيَّ ُط( َكاْستِْثنَاِء َخْ )َوُكِرَه امْلَُتَوسِّ

فيُجوُز ـ  اْلكَِراِء  َيْوِم  ِمْن  َشْهٍر(  )َبْعَد  ي  امْلُْكَتِ لَِيْقبَِضَها  ٍة(  َدابَّ َكَجَواِز )كَِراِء  )و( 
َلفيِة  ِدِه َبنْيَ السَّ دُّ ْز لَِتَ َطُه َلْ جَيُ ْط ( ُمْكِرهَيا )النَّْقَد( َأْي َنْقَد اأْلُْجَرِة، َفإِْن اْشَتَ )إْن َلْ َيْشَتِ

َوالثََّمنِيَِّة.

. ٍط اَل َيُضُّ َوالنَّْقُد باَِل رَشْ

ِديِد َصنَْعٍة، َكِخَياَطٍة( َأْو َخْرٍز، َوَحْصِد َزْرٍع، َوَدْرٍس، َوَنْحِو َذلَِك  )و( َكَجَواِز )َتْ
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بعمل أو زمن، وفسدت إن جعهام وتساويا وكره حيل، وإجيار مستأجر دابة ملثله، 
ولو فظًّا، وأجرة عىل تعليم فقه وفرائض، كبيع كتبه، .....
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اَن، َأْو: اْحِفْر يِل بِْئًرا بَِكَذا )َأْو  )بَِعَمٍل( َنْحَو: ِخْط َهَذا الثَّْوَب، َأْو: ُاْحُصْد َهَذا اْلَفدَّ
َعٍة،  َزَمٍن( َكُخطَّ ِعنِْدي َيْوًما َأْو َشْهًرا، َأْو: اْبِن يِل َبْيًتا، َوَنْحَو َذلَِك، ُكلَّ َيْوٍم، َأْو ُكلَّ ُجُ

نَِة بَِكَذا. ْهِر، َأْو السَّ َأْو َشْهٍر، َأْو َجِيَع الشَّ

َمَن  َمَن )َوَتَساَوَيا( بَِأْن َكاَنْت اْلَعاَدُة َأنَّ الزَّ َع اْلَعَمَل َوالزَّ َجاَرُة )إْن( َجَ )َوَفَسَدْت( اإْلِ
َفاًقا. اَل َيِزيُد عىل اْلِفْعِل، َواَل َينُْقُص، َقاَل اْبُن ُرْشٍد: اتِّ

ما تكره إجارته:

َا ِمْن امْلَْعُروِف. ُه َلْيَس ِمْن َشْأِن النَّاِس، َواأْلَْويَل إَعاَرُتُه أِلَنَّ تكره إجارة )ُحيّل( ؛ أِلَنَّ

الثَِّقِل، ـ  َأْو  ِة،  فَّ اخْلِ َأْو  اأْلََماَنِة،  يف  )ملِِْثلِِه(  َكَبَها  لرَِيْ ٍة(  َدابَّ ُمْسَتْأِجِر  )إجَياُر  ُكِرَه  )و( 
ُة  ابَّ ِل، َواَل َضاَمَن عليه ِحينَئٍِذ إْن َتلَِفْت الدَّ )َوَلْو(  َكاَن امْلِْثُل )َفظًّا( َأْي َغلِيًظا ِمْثَل اأْلَوَّ
الثَّايِن ُهَو  بِاأْلَْوىَل، َوإِْن َكاَن  َفاَل َضاَمَن  اْلَفظُّ  ُل ُهَو  اأْلَوَّ َفإِْن َكاَن  َتْفِريٍط؛  باَِل  َماَتْت  َأْو 

اْلَفظُّ َضِمَن.

َضا  ُه َيْرىَض َجاَز، َوإِْن َعلَِم َعَدَم الرِّ ا، َفإِْن َعلَِم َأنَّ َ َوحَمَلُّ اْلَكَراَهِة إَذا َلْ َيْعَلْم َحاَل َرهبِّ
َلْ جَيُْز.

َنِة، )َكَبْيِع ُكُتبِِه( َأْي َما ُذكَِر ـ  )و( ُكِرَه )ُأْجَرٌة عىل َتعليِم فِْقٍه َوَفَرائَِض( َكَذا يف امْلَُدوَّ
ْسِم َفاَل ُيْكَرُه َأْخُذ اأْلُْجَرِة عليه؛  ا ِعْلُم اْلَفَرائِِض بِالرَّ ُه ُيْكَرُه، َوَأمَّ ِمْن فِْقٍه، َوَفَرائَِض، َفإِنَّ

نَائِِع. ُه َصنَْعٌة ِمْن الصَّ أِلَنَّ

َنَقَصْت  َوَأْفَهاَمُهْم  َلُه  اْلُكُتِب اآْلَن؛ أِلَنَّ ِحْفَظ النَّاِس  َبْيُع  َبْعُضُهْم: جَيُوُز  َلكِْن َقاَل 
َكثرًِيا َحتَّى َأنَّ َصاِحَب اْلكَِتاِب َقْد َينَْسى َما َكَتَبُه فرَياِجُع كَِتاَبُه. َوىف َبْيِع اْلُكُتِب اْنتَِشاُر 

ْل. ْفظِِه، َوَصْونِِه َفَتَأمَّ اْلِعْلِم، َوَسَبٌب حِلِ
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وهو أمني، فال ضامن ولو رشط إثباته

أو عثر، بدهن أو بغريه، أو بآنيه فانكرست، أو انقطع احلبل ما ل يتعد .....
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ضمان المستأجر وعدم ضمانه:

ُثمَّ اْنَتَقَل َيَتَكلَُّم عىل َضاَمنِِه َوَعَدِم َضاَمنِِه، َفَقاَل:

َفاَل  اِعي، )َأِمنٌي؛  َكالرَّ اأْلَِجرُي  َوَكَذا  ـ  َأْو َعرٍض  َحَيَواٍن  ِمْن  ـ  ٍء  ليَِشْ امْلُْسَتْأِجُر  )َو( 
َّا ُيَغاُب عليه َأْم اَل. َياَع َأْو التََّلَف، َكاَن ِم َعى الضَّ َضاَمَن( عليه إْن ادَّ

َط. ُه، َوِقيَل: حَيْلُِف َما َفرَّ ْطت، َواَل حَيْلُِف َغرْيُ َوحَيْلُِف إْن َكاَن ُمتََّهاًم َلَقْد َضاَع َوَما َفرَّ

ِط، َلكِنَّ َهَذا اْلَكاَلَم ُيوِهُم  ْ َذا الرشَّ َة هِبَ اَمِن، َواَل ِعْبَ َط( عليه )إْثَباَته( أي الضَّ )َوَلْو رَشَ
ٌط ُينَاِقُض اْلَعْقَد. ُه رَشْ ُه ُيْفِسُدَها أِلَنَّ ِط امْلَْذُكوِر، َمَع َأنَّ ْ َجاَرِة َمَع الرشَّ َة َعْقِد اإْلِ ِصحَّ

ي َأْو َنَقَصْت ـ َقاَلُه اْبُن اْلَقاِسِم. َفإِْن َوَقَع َفَلُه ُأْجَرُة ِمْثلِِه َزاَدْت عىل امْلَُسمَّ

ْت، َواْلَفَواُت ُهنَا بِاْنِقَضاِء  ُط َقْبَل اْلَفَواِت، َوإاِلَّ َصحَّ ْ َوحَمَلُّ اْلَفَساِد إْن َلْ َيْسُقْط الرشَّ
ِة. حَّ اْلَعَمِل َفاْنِقَضاُؤُه ىف َأْثنَائِِه َكإِْسَقاطِِه َقْبَلُه يف إَفاَدِة الصِّ

ٌط ُمْفِسٌد لِْلَعْقِد َما َلْ َيْسُقْط، َلكِْن َلْو َعَثَر عليه َبْعَد اْلَعَمِل َفَلُه َأْجُر  ُه رَشْ اِصُل َأنَّ َواحْلَ
ِط. ْ ِمْثلِِه َواَل ُيْعَمُل بِالرشَّ

َعَثَر  َأْو(  ِه  بَغرْيِ َأْو  )بُِدْهٍن،  ُتُه  َدابَّ َعَثَرْت  َأْو  مَحٍْل،  َأِجرُي  َعَثَر(  )َأْو  التََّلَف،  َعى  ادَّ َأْو 
ْبُل( الَِّذي َرَبَط بِِه اأْلَْمتَِعَة َفَتلَِفْت َفاَل َضاَمَن عليه، )َما َلْ  ْت، َأْو اْنَقَطَع احْلَ )بِآنَِيٍة َفاْنَكرَسَ
ُق ىف الطََّعاِم،  ُه َفاَل ُيَصدَّ َبُه َربُّ يِه. َفإِْن َكذَّ ُه َيْضَمُن لَِتَعدِّ َة، َفإِنَّ ابَّ ( يف فِْعلِِه َأْو َسْوِقِه الدَّ َيَتَعدَّ

ِة. ابَّ فينَُة َكالدَّ ِه، َوالسَّ ُق ىف َغرْيِ َداِم إالَّ بَِبيِّنٍَة، َوُيَصدَّ َواإْلِ
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أو َيَغرَّ بفعل كحارٍس ولو محامًيا .....
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َلَها، َفاْلَقْوُل َقْوُلُه إالَّ َأْن َيْأِتَ باَِم َيُدلُّ عىل َكِذبِِه اهـ َوَقاَل  ا اْلَبُز)	( َواْلُعُروُض إَذا مَحَ ـ َوَأمَّ

اْبُن اْلَقاِسِم: اَل َيْضَمُن اأْلَْكِرَياُء َسائَِر اْلُعُروِض، َواَل َشْيًئا َغرْيَ الطََّعاِم.

َيُغرَّ َأْصاًل َأْو َغرَّ بَِقْولِِه، َفاَل َضاَمَن عليه، إْذ اَل َأَثَر لِلغرر  ـ )َأْو( َلْ )َيُغرَّ بِِفْعٍل( بَِأْن َلْ 
ْلَها، َفَقاَل: َتْكفى،  يَّاٍط َوَيُقوَل َلُه: إْن َكاَنْت َتْكفى َثْوًبا َفَفصِّ ة)2( خِلَ ، َكَأْن َيْأِتَ بُِشقَّ اْلَقْويِلِّ
َط عليه بَِأْن  يَّاِط، َوإِْن َعلَِم َعَدَم كَِفاَيتَِها، إالَّ َأْن َيْشَتِ َلَها َفَلْم َتْكِف، َفاَل َضاَمَن عىل اخْلَ َفَفصَّ
َا اَل َتْكفى  ْلَها َوإاِلَّ َفاَل. َفَقاَل:َتْكفى، َمَع ِعْلِمِه بَِأنَّ َا َتْكفى َثْوًبا َفَفصِّ َقاَل َلُه: إْن َعلِْمت َأنَّ

فيْضَمُن.

َا َرِديَئٌة *  َا َجيَِّدٌة ـ َمَع ِعْلِمِه بَِأنَّ يف يف َدَنانرَِي َأْو َدَراِهَم إنَّ رْيَ َوِمْن اْلَغَرِر اْلَقْويِلِّ َقْوُل الصَّ
ـ َفاَل َضاَمَن عليه َوَلْو بُِأْجَرٍة.

َوِقيَل: َيْضَمُن ُمْطَلًقا، َوِقيَل: إْن َكاَن بُِأْجَرٍة َواْسَتْظَهَر.

، َأْو َمْشيِِه بَِمَكاٍن َزلٍِق، َضِمَن )َكَحاِرٍس( َتْشبِيٌه يف *  َفإِْن َغرَّ بِِفْعٍل َكَرْبطِِه بَِحْبٍل َرثٍّ
ْرِع َأْو َحاِرَس َطَعاٍم، َأْو َعْرٍض، اَل  اِر، َأْو اْلُبْسَتاِن، َأْو الزَّ اَمِن َأْي َأنَّ َحاِرَس الدَّ َعَدِم الضَّ

ُه َأِمنٌي. َضاَمَن عليه أِلَنَّ

َط، َوِمْن التَّْفِريِط َما َلْو َقاَل: َرَأْيت َرُجاًل َيْلَبُس *  ى َأْو ُيَفرِّ اِميًّا()3( إالَّ َأْن َيَتَعدَّ )َوَلْو مَحَّ
اَراِت َواأْلَْسَواِق. َواَل  َفَراِء يِف احْلَ ُه اَل َضاَمَن َعىَل اخْلُ ُه َصاِحُبَها، َفُعلَِم َأنَّ الثَِّياَب َفَظنَنْت َأنَّ
َها. اَناِت َوَغرْيِ اُبوَن يِف اخْلَ ُطوا. َوَكَذا اْلَبوَّ اَمِن َما َلْ ُيَفرِّ َط َعَلْيِهْم ِمْن الضَّ َة باَِم ُكتَِب َأْو رُشِ ِعْبَ

)	( الثياب أو نوع منها. 
)2(  شقة: قطعة من قامش. 

)3( أي يعمل عاماًل بإحدى احلاممات.
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، ونوت غرقت سفينته بفعل سائغ، وإال ضمن فالقيمة  وأجري لصانع وسمسار َخريِّ
يوم التلف، أو صانع ىف مصنوعه ال غريه، ولو حمتاًجا له، .....
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ِة َصانِِعِه َأْم اَل. انِِع، َكاَن َيْعَمُل بَِحْضَ ُه َأِمنٌي لِلصَّ )َوَأِجرٍي لَِصانٍِع( اَل َضاَمَن عليه، أِلَنَّ

اْلَياِء  َوَكرْسِ  اِء  اخْلَ بَِفْتِح   ) ٍ )َخريِّ لَِيبِيَعَها  اأْلَْسَواِق  يف  َلِع  بِالسِّ َيُطوُف  )َوِسْمَساٍر( 
يِه،  َّا بَِيِدِه بَِغرْيِ َتَعدِّ ٍء ِم َعي َضَياَع َشْ َدًة: َأْي ِذي َخرْيٍ َوَأَماَنٍة، اَل َضاَمَن عليه إَذا ادَّ ُمَشدَّ

َوباَِل  َتْفِريٍط ِمنُْه.

ُه َيْضَمُن. َكَذا َأْفَتي بِِه اْبُن ُرْشٍد، َوِقيَل: اَل َضاَمَن عليه ُمْطَلًقا.  َوَغرْيُ َمْن َظَهَر َخرْيُ
َوَلْيُسوا  ُوَكاَلُء  ُْم  أِلَنَّ َقاَل:  َوَأْصَحابِِه،  َمالٍِك  َقْوِل  ِمْن  امْلَْعُروُف  َوُهَو  ِعَياٌض:  َقاَل 
)	( َغِرَقْت َسفينَُتُه بِِفْعِل َسائٍِغ( الَ َضاَمَن عليه ىف َنْفٍس، َوالَ َماٍل، )َوإاِلَّ(  بُِصنَّاٍع، )َوُنوِتٍّ

َد اْلِفْعَل َفاْلِقَصاُص . َها َأْو مَحْلَِها )َضِمَن( َوإِْن َتَعمَّ إْن َغِرَقْت بِِفْعٍل اَل َيُسوُغ ىف َسرْيِ

ْكِم. َوَهَذا  ي، َواَل َيْوَم احْلُ َوإَِذا َضِمَن )َفاْلِقيَمُة( َيْضَمنَُها )َيْوَم التََّلِف( اَل َيْوَم التََّعدِّ
َراِجٌع لَِراٍع َوَما َبْعَدُه.

ضمان الصانع مصنوعه:

ـ )َأْو َصانٍِع( َيْضَمُن )يف َمْصنُوِعِه( َفَقْط، َكَثْوٍب خَيِيُطُه، َأْو ُحيِلٍّ َيُصوُغُه، َأْو َخَشَبٍة 
يف  امْلَْصنُوَع  َء  ْ اليشَّ َجَعَل  َلْو  َكاَم  فيه.  َضاَمَن  َفاَل  ِه  َغرْيِ يف  اَل  َيْطَحنُُه  َحبٍّ  َأْو  َها،  َينْرُشُ
َكاَن  الظَّْرُف و)َلْو(  نَْعُة اَل  َلُه فيه الصَّ َما  َيْضَمُن  ُه  َفإِنَّ انُِع َضَياَعَهام،  َعي الصَّ َفادَّ َظْرٍف 
ِة الطَِّحنِي، َواْلكَِتاِب الَِّذي َينَْسُخ ِمنُْه، َهَذا  اْلَغرْيُ )حُمَْتاًجا َلُه( يف اْلَعَمِل، َفاَل َيْضَمنُُه َكُقفَّ

َقْوُل َسْحنُوَن.

)	( هو املالح الذي يعمل بالسفن ونحوها.
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وإن ببيته أو بال أجر إن نصب نفسه  وغاب عليه، 
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انُِع ـ  الصَّ َلُه  اْحَتاَج  َسَواٌء  َعنُْه  ُيْسَتْغنَي  اَل  َما  انُِع  الصَّ َيْضَمُن  َحبِيٍب:  اْبُن   َوَقاَل 
َأْو امْلَْصنُوُع.

َتاُج له يف عمله َكاْلكَِتاِب الَِّذي َينَْسُخ ِمنُْه ـ  انُِع َما حَيْ اِز: َيْضَمُن الصَّ َوَقاَل اْبُن امْلَوَّ
انُِع َمْصنُوَعُه. َتاُج إَلْيِه امْلَْصنُوُع َكَظْرِف اْلَقْمِح، َواْلَعِجنِي، َوَيْضَمُن الصَّ ُدوَن َما حَيْ

)َوإِْن( َكاَن َيْصنَُعُه )بَِبْيتِِه( َأْي يف َبْيتِِه، )َأْو(  َكاَن َيْصنَُعُه )باَِل َأْجٍر(، َفَأْويَل بَِأْجٍر ـ 
َها. ىف َحاُنوتِِه، َوَسَواٌء َتلَِف بَِصنَْعتِِه َأْو بَِغرْيِ

ُيوِف.ـ  ْؤُلِؤ، َوَنْقِش اْلُفُصوِص، َوَتْقِويِم السُّ إالَّ َأْن َيُكوَن يف َصنَْعتِِه َتْغِريٌر َكَثْقِب اللُّ
ِس َوالطِّبُّ َفاَل َضاَمَن إالَّ بِالتَّْفِريِط.ـ  ْ َتاُن َوَقْلُع الضِّ َوَكَذا اخْلِ

شروط ضمان الصانع: 

، 	ـ  َخاصٍّ لَِشْخٍص  اأْلَِجرِي  َعْن  اًزا  اْحِتَ لِلنَّاِس،  نَْعِة  لِلصَّ َنْفَسُه(  َب  َنصَّ  )إْن 
اَعٍة َمُْصوِصنَي َفاَل َضاَمَن عليه. َأْو َجَ

ِه َوَلْو 2ـ  َّا إَذا َصنََعُه بُِحُضوِر َربِّ اًزا ِم ِء امْلَْصنُوِع، اْحِتَ ْ انُِع عىل اليشَّ )َوَغاَب( الصَّ
ا ـ َفاَل َضاَمَن عليه. ِه ـ َوإِْن َلْ َيُكْن َحاِضً يف َغرْيِ َبْيتِِه، َأْو َبْيِت َربِّ

َّا ُيَغاُب عليه.ـ 3 َأْن َيُكوَن امْلَْصنُوُع ِم

َم.ـ 4 َوَأْن اَل َيُكوَن يف َصنَْعتِِه َتْغِريٌر َكاَم َتَقدَّ

َوَأْن اَل َتُكوَن َلُه َبيِّنٌَة بَِتَلِفِه باَِل َتْفِريٍط.ـ 	
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فالقيمة يوم دفعه، إال أن يرى بعده فبآخر رؤية، ولو رشط نفيه، وهو مفسد ففيه 
أجر املثل، إال أن تقوم له بينة فتسقط األجرة، أو حيضه عىل الصفة، وصدق إن ادعى 

ضياًعا، أو خوف موت فنحر، أو ادعى سقة منحوره، ........... .............
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وإذا ضمن )فالقيمة( يضمنها )يوم دفعه( للصانع ال يوم التلف وال يوم احلكم ـ 
ْفِع، َفإِْن ُرئَِي َبْعَدُه )َفبِآِخِر  انِِع )َبْعده( أي بعد َيْوِم الدَّ )إالَّ َأْن ُيَرى( امْلَْصنُوَع ِعنَْد الصَّ
ْت بِآِخِر  ُاْعُتِبَ إَذا  انِِع. َوَكَذا  ُأْجَرَة لِلصَّ َفاَل  ْفِع  َيْوَم الدَّ ُتْعَتَبُ  اْلِقيَمُة  ُرْؤَيٍة( َوإَِذا َكاَنْت 

ِه اأْلُْجَرُة.  ُرْؤَيٍة َوَلْ َيُكْن َمْصنُوًعا. َفإِْن َكاَن َمْصنُوًعا َضِمَن ِقيَمَتُه َمْصنُوًعا َوعىل َربِّ

الحكم إن شرط الصانع نفي الضمان: 

ُطُه. ُه َيْضَمُن َواَل ُيفيُدُه رَشْ اَمِن َعْن َنْفِسِه َفإِنَّ انُِع )َنفيه( أي الضَّ َط ( الصَّ )َوَلْو رَشَ

َوَعَثَر  َوَقَع  إْن  ـ  َففيه  اْلَعْقِد،  ُمْقَتَض  ُينَاِقُض  ُه  َوأِلَنَّ لِْلَعْقِد،  )ُمْفِسٌد(  ٌط  رَشْ )َوُهَو( 
ي. عليه َبْعَد اْلَعَمِل ـ  )َأْجُر امْلِْثِل( َقلَّ َأْو َكُثَر ُدوَن َما َسمَّ

انِِع )َبيِّنٌَة( بَِضَياِعِه، َأْو َتَلِفِه باَِل َتْفِريٍط؛ َفاَل َضاَمَن عليهـ  )إالَّ َأْن َتُقوَم( لِلصَّ

ِه َمْصنُوًعا. َها إالَّ بَِتْسلِيِمِه لَِربِّ ُه اَل َيْسَتِحقُّ ِه، أِلَنَّ َوِحينَئٍِذ )تسقط اأْلُْجَرُة( َعْن َربِّ

َعي  َفادَّ ِعنَْدُه  َكُه  َفَتَ َطِة،  امْلُْشَتَ َفِة(  الصِّ )عىل  َمْصنُوًعا  ِه  لَِربِّ انُِع  الصَّ ُه(  حُيِْضُ )َأْو 
ْكُه ِعنَْدُه َرْهنًا  يَداِع. َوَهَذا َما َلْ َيْتُ ُه َخَرَج ِحينَئٍِذ إيَل ُحْكِم اإْلِ َضَياَعُه َفاَل َضاَمَن عليه؛ أِلَنَّ

ْهِن. ىف َنظرِِي اأْلُْجَرِة، َوإاِلَّ َكاَن ُحْكُمُه ُحْكَم الرَّ
َعى )َخْوَف ـ  ادَّ )َأْو(  َتْفِريٍط،  باَِل  امْلَاِشَيِة  لَِبْعِض  َضَياًعا(  َعى  ادَّ إْن  َراٍع  َق  )َوُصدِّ

ْيت. ُه، َوَقاَل َلُه: َبْل َتَعدَّ َمْوٍت( لَِبْعِضَها َفنََحَر، َأْو َذَبَح، َوَخاَلَفُه َربُّ

ا،  َ َرهبُّ َوَخاَلَفُه  َقْت،  َفرُسِ ا  َمْوهِتَ ْوِف  خِلَ َنَحْرهَتا  َقاَل:  َأْي  َمنُْحوِرِه(  َقَة  َسِ َعى  ادَّ )َأْو 
َوَقاَل: َبْل َأَكْلتَها.
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وحلف، وفسخت بتعذر ما يستوىف منه ال به، ولو بغصب، أو غصب منفعة، أو أمر 
ظال بإغالق احلوانيت
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َِم. اِعي إْن ُاهتُّ )َوَحَلَف( الرَّ

أحكام فسخ اإلجارة: 

اٍم،  َومَحَّ َوَحاُنوٍت،  َكَداٍر،  امْلَنَْفَعُة  ِمنُْه(  ُيْسَتْوىف  َما  ِر  )بَِتَعذُّ َجاَرُة  اإْلِ )َوُفِسَخْت( 
ُر َأَعمُّ ِمْن التََّلِف؛  ٌة ُعيِّنَْت. َوالتََّعذُّ اْلَعْقِد ـ َوَدابَّ ْ َحاَل  ُتَعنيَّ َلْ  َوَسفينٍَة، َوَنْحِوَها ـ َوإِْن 
َّا َيْأِت. َوإَِذا  َوانِيِت َقْهًرا، َوَغرْيَ َذلَِك ِم َياَع، َوامْلََرَض، َواْلَغْصَب، َوَغْلَق احْلَ فيْشَمُل الضَّ
ُفِسَخْت َرَجَع لِْلُمَحاَسَبِة بِاْعتَِباِر َما َحَصَل ِمْن امْلَنَْفَعِة، َوَما َلْ حَيُْصْل، َوبِاْعتَِباِر امْلََساَفِة 

ا َوُسُهوَلًة َوُصُعوَبًة. ُطواًل َوِقرَصً

َر  َتَعذَّ َوَظاِهُرُه  مُحَِل.  َوَما  اكِِب  َوالرَّ اكِِن  َكالسَّ )بِِه(  ُيْسَتْوىف  َما  ِر  بَِتَعذُّ َتنَْفِسُخ  )اَل( 
َفَتلَِف  َط  َفرَّ بَِأْن  اِمِل؛  احْلَ ِمْن  بَِتْفِريٍط  ِه  بَِغرْيِ َأْو  َساكٍِن،  َأْو  لَِراكٍِب  َكَمْوٍت  ؛   بَِساَمِويٍّ

َط َضِمَن. ُه إْن َفرَّ َم َأنَّ ِه َأْم اَل، َوَتَقدَّ َلُه ِمْن َطَعاٍم َأْو َغرْيِ َما مَحَ

َجِيُع  عليك  لَِواِرثِِه:  َأْو  اأْلمَْحَاِل،  َوَربِّ  اكِِب،  َوالرَّ اكِِن،  لِلسَّ ِقيَل  َتنَْفِسْخ  َلْ  َوإَِذا 
ىف  ُرْشٍد  اْبِن  ِعنَْد  امْلَْشُهوُر  َوُهَو  ِة،  امْلُدَّ َأْو  امْلََساَفِة  لَِتاَمِم  ِل  اأْلَوَّ بِِمْثِل  َواْئِت  اأْلُْجَرِة، 

َماِت. امْلَُقدِّ

َغْصِب  )َأْو  ـ  َها  َغرْيَ َأْو  َكاَنْت  َداًرا  ـ  ِمنُْه  ُيْسَتْوىف  ملَِا  ُر )بَِغْصٍب(  التََّعذُّ َكاَن  )َوَلْو( 
اَت إَذا َكاَن اْلَغاِصُب اَل َتنَاُلُه اأْلَْحَكاُم، َأْو َأَمَر  َمنَْفَعٍة( ملَِا ُيْسَتْوىف ِمنُْه، َوَلْو َلْ َيْغِصْب الذَّ
ِمْن  ُمْسَتْأِجُرَها  ُن  َيَتَمكَّ اَل  بَِحْيُث  اِة  امْلُْكَتَ َوانِيِت(  احْلَ )بِإِْغاَلِق  اأْلَْحَكاُم  َتنَاُلُه  اَل  َظاِلٌ، 

ا إَذا َقَصَد َغْصَب امْلَنَْفَعِة َفَقْط.  َ ا لَِرهبِّ ا، َوَيْلَزُم الظَّاِلَ ُأْجَرهُتَ ااِلْنتَِفاِع هِبَ
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أسئلة

س	: ما اإلجارة لغًة ورشًعا؟

س2: ما أركان اإلجارة، وما الذي يشتط ىف كل ركن؟

س3: متي جيب تعجيل األجرة ىف عقد اإلجارة؟

س4: ما احلكم إذا وقعت اإلجارة مع جعل أو مع بيع ىف صفقة واحدة؟

س	: ما الذي تكره إجارته؟ وما الذي جيب تعيينه بالوصف عند وصف اإلجارة؟

 س	: متى يضمن الصانع مصنوعه وما رشوط ضامنه؟ وعىل من يكون الضامن 
               إذا غرقت السفينة؟

* * *
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األهداف التعليمية لـ )اهلبة، الصدقة، اللقطة(
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف )أحكام البة،الصدقة، 

اللقطة( أن:
يستنبط حكم البة، الصدقة، اللقطة من النصوص الرشعية.ـ 	

يوضح أركان البة ورشوط كل ركن.ـ 2

يوضح أركان الصدقة ورشوط كل ركن.ـ 3

يوضح أركان اللقطة ورشوط كل ركن.ـ 4

حيدد مبطالت البة، الصدقة، اللقطة.ـ 	

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	

يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	
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بـاب اهلبة

البة: تليك من له التبع ذاًتا تنقل رشًعا، بال عوض، ألهل، بصيغة أو ما يدل، 
ولثواب اآلخرة صدقة، ..... 
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َباٌب ف أحكام اهْلَِبِة والصدقة 

الهبة تعريفها:

هي تليك من له التبع ذاًتا تنقل رشًعا، بال عوض، ألهل، بصيغة أو ما يدل.

َدَقِة ملَِا فيها ِمْن امْلََحبَِّة َوَتْألِيِف اْلُقُلوِب،  َعاِت امْلَنُْدوَبِة َكالصَّ َبُة ِمْن التََّبُّ حكمها: اْلِ
َوَهَذا إْن َصحَّ اْلَقْصُد.

شرح التعريف: 

ُع ذاتا( َخَرَج َتْلِيُك امْلَنَْفَعِة  : فِْعُل اْلَعْبِد، )َتْلِيُك َمْن َلُه التََّبُّ َبُة: بِامْلَْعنَي امْلَْصَدِريِّ اْلِ
َعاَرِة َواْلَوْقِف َواْلُعْمَرى. َجاَرِة َواإْلِ َكاإْلِ

ِهَبُة  َوِمنُْه  اْلَبْيُع  بِِه  َخَرَج  ِعَوٍض(  )باَِل  ًعا  رَشْ َيْقَبُلُه  اَل  َما  بِِه  َخَرَج  ًعا(  رَشْ )ُتنَْقُل 
الثََّواِب.

ْريِبُّ َوَنْحُو امْلُْصَحِف. ، َخَرَج احْلَ )أِلَْهٍل(: َأْي ُمْسَتِحقٍّ

حَيٍة َأْو َما َيُدلُّ عىل التَّْملِيِك، َوإِْن ُمَعاَطاًة، إْن َكاَن لَِذاِت امْلُْعطِي َفَقْط.  )بِِصيَغٍة( َصِ
 ، بِيُّ )و( التَّْملِيُك، )لَِثَواِب اآْلِخَرِة( َوَلْو َمَع َقْصِد امْلُْعطِي َأْيًضا )َصَدَقًة( َوَخَرَج الصَّ
ْوَجُة فيام  ْكَراُن، َوَكَذا امْلَِريُض، َوالزَّ ْيُن باَِملِِه، َوالسَّ فيه َوَمْن َأَحاَط الدَّ َوامْلَْجنُوُن، َوالسَّ
ْوِج، َزاَد عىل ُثُلثِِهاَم. إالَّ َأنَّ ِهَبَتُهاَم فيام َزاَد عىل الثُُّلِث َصِحيَحٌة َمْوُقوَفٌة عىل اْلَواِرِث َوالزَّ
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يتعني  فكرهنه  وإال  عليه،  هو  ملن  وهب  إن  إبراء  وهو  ودينًا،  كلًبا   أو  مهولة   وإن 
فيه اإلشهاُد .....
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فيه  ْيِن ـ بِِخاَلِف امْلَْجنُوِن َوالسَّ َا َمْوُقوَفٌة عىل َربِّ الدَّ يُن باَِملِِه، َفإِنَّ َفَكَذا َمْن َأَحاَط الدَّ
ِغرِي َفَباطَِلٌة. َوالصَّ

أركانها:

َدَقِة َأنَّ َأْرَكاَنَا َأْرَبَعٌة: َواِهٌب، َوَمْوُهوٌب، َوَمْوُهوٌب ـ  َبِة َكالصَّ َوُعلَِم ِمْن َتْعِريِف اْلِ
َلُه، َوِصيَغٌة.

شروط األركان:

ِع.ـ  ِل: َأْن َيُكوَن َأْهاًل لِلتََّبُّ َط اأْلَوَّ رَشْ

َط الثَّايِن: َأْن َيُكوَن َمُْلوًكا لِْلَواِهِب.ـ  رَشْ

وُط ـ  ُ الرشُّ ُوِجَدْت  َفَمتى  َلُه.  ُوِهَب  َما  َيْملَِك  أَلَْن  َأْهاًل  َيُكوَن  َأْن  الثَّالِِث:  َط  رَشْ
َبُة. ْت اْلِ َصحَّ

اْلَقُبوُل َكَوَهَبْتك َما يف َيِدي،  َقْدًرا َحْيُث َحَصَل  َأْو   )َوإِْن( َكاَنْت )َمُْهوَلًة( ِجنًْسا 
َنانرَِي، )َأْو َكْلًبا( لَِصْيٍد، َأْو ِحَراَسٍة، َوإِْن َكاَن اَل َيِصحُّ َبْيُعُه، )َوَدْينًا(  َأْو َبْيتِي، َأْو َهِذِه الدَّ
ْيُن، َأْي: ِهَبُتُه )إْبَراٌء إْن ُوِهَب ملَِْن ُهَو عليه( َفاَل  ِه ، والدَّ َفَتِصحُّ ِهَبُتُه ملَِْن ُهَو عليه َولَِغرْيِ
ِه )فَكَرْهنِه(  ُبُه ملَِْن ُهَو عليه َبْل لَِغرْيِ ( هَيَ َتاُج لِْلَقُبوِل )َوإاِلَّ ْبَراَء حَيْ ُبدَّ ِمْن اْلَقُبوِل، أِلَنَّ اإْلِ
ُط  ْشَهاُد(  َوَكَذا َدْفُع اْلَوثِيَقِة لِْلَمْوُهوِب َلُه. َوِقيَل: َدْفُع اْلَوثِيَقِة رَشْ ُ فيه اإْلِ ْيِن )َيَتَعنيَّ الدَّ
َذلَِك  فيه  َط  اَم رُشِ َوإِنَّ َلُه.  امْلَْوُهوِب  َوَبنْيَ  ْيُن  الدَّ َمْن عليه  َبنْيَ  ْمِع  َكاجْلَ ٍة،  اَل ِصحَّ َكاَمٍل 

ْوِز. لَِيُكوَن َكاحْلَ
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بموته،  اتصال  ْمرض  أو  ُجنون،  أو  دين،  إحاطة  من  احلوز  قبل  بامنٍع   وبطلت 
 أو موت وإن قبل إيصالا إن استصحبها أو أرسلها لُه، كموت املرسل إليه امُلِعنِي إن 

ل ُيشهد أنا لُه وإال فال، وهببة لِثان. وحاز .....
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ما تبطل به الهبة: 

َبُة بُِحُصوِل )مانع َقْبَل( َحْوِزَها ِمْن َواِهبَِها َوإِْن بَِغرْيِ إْذنِِه.ـ  )وبطلت( أي اْلِ

ِمْن ـ  ُكلٌّ  اتََّصاَل(  َمَرٍض  )َأْو  َلُه،  ُجنُوٍن(  )َأْو  بِاْلَواِهِب،  َدْيٍن(  إَحاَطِة  و)ِمْن 
نُوِن َوامْلََرِض الواهب )بَِمْوتِه( أي اْلَواِهِب. اجْلُ

ْوِز.ـ  وبَمْوتٍه َقْبَل احْلَ

ا( لِْلَمْوُهوِب َلُه )إْن اْسَتْصَحَبَها( اْلَواِهُب َمَعُه يف ـ  َوإِْن َماَت اْلَواِهُب )َقْبَل إيَصاِلَ
ا َلُه ـ َكاَن  َا َتْبُطُل، َوَتْرِجُع ِمرَياًثا إَذا َماَت اْلَواِهُب َقْبَل إيَصاِلَ َسَفٍر )َأْو َأْرَسَلَها َلُه( َفإِنَّ

امْلَْوُهوُب َلُه ُمَعيَّنًا َأْم اَل.

ا ـ  َ َرهبِّ ِمْن  َلُه  ا  إيَصاِلَ َقْبَل   ) ِ امْلَُعنيَّ إَلْيِه  امْلُْرَسِل  َكَمْوِت  َقْوُله:  اْلُبْطاَلِن  يف   َوَشبََّه 
َا( لُِفاَلٍن، ْرَساِل )َأنَّ َأْو َرُسولِِه َفَتْبُطُل )إْن َلْ ُيْشَهْد( اْلَواِهُب ِحني ااِلْستِْصَحاِب، َأْو اإْلِ

َبُة ُمَعيَّنًَة ـ  َها َواِرُثُه َكاَم إَذا َلْ َتُكْن اْلِ َا َلُه )َفاَل( َتْبُطُل، َوَيْسَتِحقُّ ( بَِأْن َأْشَهَد َأنَّ )َوإاِلَّ
َلَها َأْو َأْرَسَلَها َلُه َولِِعَيالِِه َفاَل َتْبُطُل بَِمْوتِِه. َلُه، َبْل مَحَ

ِل، )َوَحاَز( الثَّايِن ـ  )َو( َبَطَلْت )هِبَِبٍة( ِمْن َواِهبَِها )لَِثاٍن( َأْي لَِشْخٍص َثاٍن َغرْيِ اأْلَوَّ
ِل َوَلْو َجدَّ  َياَزِة. َواَل ِقيَمَة عىل اْلَواِهِب لِْلَوَّ ي َجانِبِِه بِاحْلِ ِل؛ َفَتُكوُن لِلثَّايِن لَِتَقوِّ َقْبَل اأْلَوَّ

يف الطََّلِب عىل امْلَْشُهوِر.
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ال ببيع قبل علم املوهوب له، وإال فله الثَّمن، وال تقبل دعوى مودع وهب له أنه َقبل 
قبُله.

ى، ..... وصحَّ القبول إن قبض ليتوَّ
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ما ال تبطل به الهبة:

َبِة. َوَكَذا َبْعَد ِعْلِمِه َوَلْ  َبُة )بَِبْيٍع( ِمْن َواِهبَِها )َقْبَل ِعْلِم امْلَْوُهوِب َلُه( بِاْلِ )اَل( َتْبُطُل اْلِ
َ امْلَْوُهوُب َلُه ىف َردِّ اْلَبْيِع َوىف إَجاَزتِِه َوَأْخِذ الثََّمِن. ْط ىف َحْوِزَها. َوإَِذا َلْ َتْبُطْل ُخريِّ ُيَفرِّ

َط يف َحْوِزَها ـ َمَض اْلَبْيُع. َوإَِذا  ( بَِأْن َباَعَها َواِهُبَها َبْعَد ِعْلِم امْلَْوُهوِب َلُه َوَفرَّ  )َوإاِلَّ
َمَض َفلِْلَمْوُهوِب َلُه )الثََّمُن( َوِقيَل: الثََّمُن لِْلَواِهِب.

اِل امْلُْهَمَلِة )ُوِهَب َلُه( َما ُأوِدَع ِعنَْدُه َفَحَصَل ـ  )َواَل ُتْقَبُل َدْعَوى ُموَدٍع( بَِفْتِح الدَّ
َبَة )َقْبَله( أي قبل ُحُصوِل امْلَانِِع، َواَل ُبدَّ  ُه َقبَِل( اْلِ ِه )َأنَّ لِْلَواِهِب َمانٌِع ِمْن َمْوٍت َأْو َغرْيِ

ِمْن َبيِّنٍَة َتْشَهُد َلُه بِاْلَقُبوِل َقْبَلُه.

َوَحاِصُل امْلَْسَأَلِة: َأنَّ اْلَواِهَب إَذا َوَهَب َوِديَعًة ملَِْن ِهَي ِعنَْدُه، َفإِْن َعلَِم َوَقبَِل َقْبَل ـ 
َفاًقا. ْت اتِّ َمْوِت اْلَواِهِب َصحَّ

َفاًقا. ـ  َوإِْن َقبَِل َبْعَد َمْوتِِه َبَطَلْت ِعنَْد اْبِن اْلَقاِسِم. َوإِْن َلْ َيْعَلْم َحتَّى َماَت َبَطَلْت اتِّ
َعي اْلَقُبوَل َقْبَلُه َفعليه اْلَبَياُن. َفإِْن ادَّ

َبَطَلْت  َماَت،  ْز َحتَّى  حَيُ َوَلْ  َيِدِه،  َمْن ِهَي يف  لَِغرْيِ  َوَهَبَها  َفإِْن  ْيُن؛  الدَّ اْلَوِديَعِة   َوِمْثُل 
ىف اأْلَْقَساِم الثَّاَلَثِة.

َأْو اَل، ـ  َيْقَبُل  َأْمِرِه َهْل  ى( يف  وَّ لَِيَتَ امْلَانِِع )إْن( َكاَن )َقَبَض  َبْعَد  اْلَقُبوُل(   )َوَصحَّ 
َقْبَلَها  الَّتِي  ُه يف  أِلَنَّ اْلَقاِسِم؛  اْبِن  ِعنَْد  َقْبَلَها  الَّتِي  بِِخاَلِف  امْلَْوِت  َبْعَد  اْلَقُبوُل  َلُه  َبَدا  ُثمَّ 
َبِة َوُهَو َأْقَوي. اْسَتَمرَّ عىل َقْبِض اْلَوِديَعِة اأْلَْصيِلِّ َوىف َهِذِه َحَصَل ِمنُْه إْنَشاُء َقْبٍض َبْعَد اْلِ
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هيب  أن  إال  وُمستأجٍر،  ومرهتٍن  غاِصٍب  ال  فامت،  شاهده  تزكية  أوىف  فيه  جدَّ  كأن 
األجرة َقبل َقبِضها.  
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ُف بِِه ـ  َبِة ِمْن اْلَواِهِب، َواْلَواِهُب ُيَسوِّ ْوِز َأْي َقْبِض اْلِ ( امْلَْوُهوُب َلُه يف احْلَ )َكَأْن َجدَّ
َبَة َفَأَقاَم امْلَْوُهوُب َلُه َبيِّنًَة  َحتَّى َماَت، )َأْو( َجدَّ )يف َتْزكَِيِة َشاِهِدِه( َحْيُث َأْنَكَر اْلَواِهُب اْلِ
َبُة،  عليها، َفاْحَتاَجْت لَِتْزكَِيٍة َفَجدَّ يف َتْزكَِيتَِها )َفاَمَت( اْلَواِهُب َقْبَل التَّْزكَِيِة، َفَتِصحُّ اْلِ
اِهِد  َفامْلَُراُد بِالشَّ ْوِز.  احْلَ َمنِْزَلَة  امْلَْذُكوِر  دِّ  اجْلَ لَِتنِْزيِل  التَّْزكَِيِة  َبْعَد  َلُه  امْلَْوُهوُب  َوَيْأُخُذَها 

نُْس. اجْلِ

من ال يصح حوزه:

َيْقبِْض  َلْ  اْلَغاِصَب  ُه لَِغرْيِ َغاِصبِِه، أِلَنَّ  َربُّ ٍء َوَهَبُه  )اَل( َيِصحُّ َحْوُز )َغاِصٍب( ليَِشْ
لِْلَمْوُهوِب َلُه، َبْل َقَبَض لِنَْفِسِه، َفاَل َيُكوُن َقْبُضُه َحْوًزا إالَّ إَذا َكاَن امْلَْوُهوُب َلُه َغائًِبا، 
ِشيِد؛ َفاَل َيِصحُّ َحْوُز َغاِصٍب َلُه َوَلْو  اِضِ الرَّ ُه َيِصحُّ اَل احْلَ ُه َأن حَيُوُزُه َلُه، َفإِنَّ َوَأَمَرُه َربُّ

ُه تعاىل َأْعَلُم.. ْوِز، َوَاللَّ ُه بِاحْلَ َأَمَرُه َربُّ

ْهِن َما َرَهنَُه لَِغرْيِ امْلُْرهَتِِن َفاَل َيُكوُن ـ  . َفإَِذا َوَهَب َربُّ الرَّ اَل َحْوُز )ُمْرهَتٍِن(: بِاْلَكرْسِ
َرَجَع  َلُه  امْلَْوُهوِب  َقْبِض  َقْبَل  اْلَواِهُب  َماَت  َفإَِذا  َلُه.  لِْلَمْوُهوِب  َحْوًزا  امْلُْرهَتِِن  َحْوُز 

ْيِن. ْهُن لِْلَواِرِث، إْن َشاَء أخذه َوإِْن َشاَء َتَرَكُه لِْلُمْرهَتِِن يف الدَّ الرَّ

َر َشْيًئا لَِشْخٍص بَِأْجٍر َمْعُلوٍم، ـ  اَل َيِصحُّ َحْوُز )ُمْسَتْأِجٍر( بِاْلَكرْسِ َأْي: َأنَّ َمْن َأجَّ
ِه َلْ َيُكْن َحْوُز امْلُْسَتْأِجِر َحْوًزا لِْلَمْوُهوِب َلُه. ُثمَّ َوَهَبُه لَِغرْيِ

)إالَّ َأْن هَيََب( اْلَواِهُب )اأْلُْجَرَة( َأْيًضا لِْلَمْوُهوِب َلُه )َقْبَل َقْبِضَها( ِمْن امْلُْسَتْأِجِر، 
امْلَْوُهوِب  ِء  ْ اليشَّ ىف  َيِدِه  َواَلِن  جِلَ َلُه،  لِْلَمْوُهوِب  َحْوًزا  امْلُْسَتْأِجِر  َحْوُز  َيُكوُن  َفِحينَئٍِذ 
َا َصاَرْت َمااًل ُمْسَتِقالًّ ِمْن َمالِِه.  ُه اَل ُيفيُد أِلَنَّ بَِقْبِض ُأْجَرتِِه، بِِخاَلِف ِهَبتَِها َبْعَد َقْبِضَها َفإِنَّ
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وإذا رجعت لواهبها بعدُه قبل سنة بإجيار، أو إرفاق. وحوٌز واهب ملحُجوره  إن 
أشهد، إال ما ال يعرُف بعينه، ....
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َبْعَده( أي بعد  ـ  َبُة )لَِواِهبَِها  اْلِ َرَجَعْت(  )إَذا  ابُِق  السَّ َلُه  امْلَْوُهوِب  َحْوُز  َيِصحُّ  اَل 
ا ِمْن امْلَْوُهوِب َلُه. ْوِز )َقْبَل َسنٍَة بِإجَِياٍر( َأْي: َرَجَعْت لَِواِهبَِها بَِسَبِب إجَياٍر َلَ احْلَ

َت َيِدِه؛ فيْبُطُل  )َأْو إْرَفاٍق( َكإَِعاَرٍة، َأْو إْخَداٍم، َأْو ُعْمَرى، َفاَمَت اْلَواِهُب َوِهَي َتْ
َبْعَد  ِمنُْه  َأْخُذَها  َلُه  َفلِْلَمْوُهوِب  َمانٌِع  حَيُْصْل  َلْ  َفإَِذا   ، َيتِمَّ َلْ  ُه  َأنَّ بَِمْعنَي  ُل،  اأْلَوَّ ْوُز  احْلَ

ُل. ْوُز اأْلَوَّ ْرَفاِق َقْهًرا َعنُْه لَِيتِمَّ احْلَ اإْلِ

ِل، َوُهَو َكَذلَِك. ْوِز اأْلَوَّ َا َلْو َرَجَعْت َلُه َبْعَد َسنٍَة اَل َيُضُّ يف احْلَ َوَمْفُهوُم »َقْبَل َسنٍَة« َأنَّ

َقٍة َأْو َنْحِو َذلَِك اَل َيُضُّ  ُه َلْو َرَجَعْت َلُه بَِغْصٍب َأْو َسِ َوَمْفُهوُم »بِإجَِياٍر« َأْو إْرَفاٍق: َأنَّ
َأْيًضا، َوُهَو َكَذلَِك.

)َو( َصحَّ )َحْوُز َواِهٍب( َشْيًئا َوَهَبُه )ملَِْحُجوِرِه( ِمْن، َصِغرٍي، َأْو َسفيه، َأْو َمْنُوٍن ـ 
ُه ُهَو الَِّذي حَيُوُز َلُه. ُه؛ أِلَنَّ َكاَن َولِيُُّه اْلَواِهُب َأًبا، َأْو َغرْيَ

ْوِز يف  احْلَ َمَقاَم  َقائٌِم  ْشَهاُد  َفاإْلِ َكَذا،  َوَهَبُه  ُه  َأنَّ ملَِْحُجوِرِه  اْلَواِهُب  َأْشَهَد(  َوَهَذا )إْن 
َغرْيِ امْلَْحُجوِر. َفَهَذا اْلَقْيُد اَل ُبدَّ ِمنُْه.

. ِة َلُه عىل َأَحِد اْلَقْوَلنْيِ ُف اْلَغلَّ ُط ُمَعاَينَُة امْلَْحُجوِر َواَل َصْ َواَل ُيْشَتَ

َفَها اْلَويِلُّ عىل  ِه َكاَم يف اْلَوْقِف، َفإِْن َصَ ِة يف َمَصاحِلِ ِف اْلَغلَّ ُه اَل ُبدَّ ِمْن َصْ َوالثَّايِن: َأنَّ
َل. َح اأْلَوَّ َح، َوَبْعُضُهْم َرجَّ َنْفِسِه َبَطَلْت َوُرجِّ

ِمْن ـ  امْلِْثلِيَّاِت  َوَسائِِر  َراِهِم،  َكالدَّ بَِعْينِِه(  ُيْعَرُف  )َمااًل  ملَِْحُجوِرِه  َوَهَب  إَذا   ) )إالَّ
َمكِيٍل، َأْو َمْعُدوٍد، َأْو َمْوُزوٍن، َوَنْحِو َجَواِهَر، َفاَل َتِصحُّ ِحَياَزُتُه ملَِْحُجوِرِه َواَل ُبدَّ ِمْن 

إْخَراِجِه َعْن َحْوِزِه َقْبَل امْلَانِِع َوإاِلَّ َبَطَلْت َوَرَجَعْت ِمرَياًثا، َوَلْو َخَتَم عليها َمَع َبَقائَِها
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النَصف بطل فقط،  له األكثر، وإن سكَن  أقلَّها ويكري  أو دار ُسكناه إال أن يسُكَن 
واألكثر بطل اجلميُع، ..... 
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ُه َمَع  ُيْعَرُف بَِعْينِِه َكَأنَّ ُيْعَرُف بَِعْينِِه، أِلَنَّ َما  ْشَهاُد َكاَم يف الَِّذي  ِعنَْدُه، َواَل َيْكفى فيه اإْلِ
ْشَهاِد َخَرَج ِمْن َيِدِه بِِخاَلِف َما اَل ُيْعَرُف. اإْلِ

ا ملَِْحُجوِرِه؛ َوَتْبُطُل ـ  )َأْو( إالَّ إَذا َوَهَب ملَِْحُجوِرِه )َداَر ُسْكنَاُه( َفاَل َتِصحُّ ِحَياَزهُتَ
ا َحتَّى َماَت اْلَواِهُب. َوَيْكفى إْخاَلُؤَها ِمْن َشَواِغلِِه، َوُمَعاَينَِة اْلَبيِّنَِة  إَذا اْسَتَمرَّ َساكِنًا هِبَ
َت َيِدِه، َكاَم يف النَّْقِل. بِِخاَلِف َما اَل ُيْعَرُف َفاَل ُبدَّ ِمْن إْخَراِجِه  لَِذلَِك؛ َوَلْو َبِقَيْت َبْعُد َتْ

َم. َعْن َيِدِه َكاَم َتَقدَّ

ِميِع، َوَتُكوُن  َبُة يف اجْلَ َها، َوُيْكِري َلُه اأْلَْكَثَر( َفَتِصحُّ اْلِ )إالَّ َأْن َيْسُكَن( اْلَواِهُب )َأَقلَّ
َها َكالثَِّياِب  ْكنَي َغرْيِ َها لِْلَمْحُجوِر َبْعَد امْلَانِِع؛ أِلَنَّ اأْلََقلَّ َتابٌِع لِْلَْكَثِر. وِمْثُل َداِر السُّ ُكلُّ

َوابِّ ُتْرَكُب، َوَكَذا َما اَل ُيْعَرُف بَِعْينِِه. َيْلَبُسَها، َوالدَّ

النِّْصَف  َسَكَن  )َوإِْن  لِْلَْكَثِر،  َتابٌِع  َفاأْلََقلُّ  بَِيِدِه،  اْلَبْعَض  َوَأْبَقي  َبْعَضُه؛  َأْخَرَج  إَذا 
َوَأْكَري  )اأْلَْكَثَر(  َسَكَن  إْن  َيْسُكْن،  َلْ  َما  َوَصحَّ  )َفَقْط(  َسَكَن  الَِّذي  النِّْصُف  َبَطَل( 

َها. اِر َغرْيُ َم َأنَّ ِمْثَل الدَّ َم. َوَتَقدَّ ِميُع( أِلَنَّ اأْلََقلَّ َتابٌِع لِْلَْكَثِر َكاَم َتَقدَّ اأْلََقلَّ )َبَطَل اجْلَ

بَِعْينِِه ـ  ُيْعَرُف  اَل  فيام  إالَّ  َصِحيَحٌة،  ملَِْحُجوِرِه  َوَهَبُه  ملَِا  اْلَويِلِّ  ِحَياَزَة  َأنَّ  َل   َفَتَحصَّ
ِميُع. ُه َيِصحُّ اجْلَ َوإاِلَّ ىف َداِر ُسْكنَاُه، َما َلْ َيَتَخلَّ َعْن اأْلَْكَثِر، َفإِنَّ

ِميُع َحتَّى فيام َتِصحُّ  َوإِْن اْسَتْعَمَل النِّْصَف َبَطَل َفَقْط، َوإِْن اْسَتْعَمَل اأْلَْكَثَر َبَطَل اجْلَ
ْر يف َذلَِك. ِه َفَتَدبَّ َلُه ِحَياَزُتُه، َوإاِلَّ َخَرَج َعْن اْلَيِد فيام اَل ُيْعَرُف، َكااِلْستِْعاَمِل يف َغرْيِ



X الصف الثاين الثانوى	22

َأريد  يَتيتَّْم، إال فيام   وجاز للب اعتصاُرها من ولده مطلًقا، كأمِّ وهبت ذا أب ما ل 
به اآلخرة كصدقة، ما ل يشتطه، إن ل تُفت ال بحوالة سوق ول ُينكح، أو ُيداين لا.
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من يجوز له اعتصار الهبة:

َبِة، َأْي َأْخُذَها )ِمْن َوَلِدِه( َقْهًرا َعنُْه  دِّ )اْعتَِصاُرها( أي اْلِ )وجاز لِْلَِب( َفَقْط اَل اجْلَ
َأْو َرِشيًدا،  َأْو َغنِيًّا، َسفيها  َأْو َكبرًِيا، َفِقرًيا  ُأْنَثي، َصِغرًيا  َأْو  باَِل ِعَوٍض )ُمْطَلًقا( َذَكًرا 

َحاَزَها اْلَوَلُد َأْو اَل.

َبِة ِمْن َوَلِدِه  َجاِع اْلِ ِقنَي َأنَّ ااِلْعتَِصاَر َيُكوُن بُِكلِّ َلْفٍظ َيُدلُّ عىل اْسِتْ قُّ ِعنَْد امْلَُحقِّ َواحْلَ
إَذا )َوَهَبْت(  َلكِْن  ااِلْعتَِصاُر،  ا  َلَ جَيُوُز   ) )َكُأمٍّ ِه،  َغرْيِ َأْو  اْعتَِصاٍر  بَِلْفِظ  َكاَن  َسَواٌء  َلُه، 

ا ااِلْعتَِصاُر ِمنُْه. َصِغرًيا )َذا َأٍب( َفَأْويَل اْلَكبرُِي، اَل َيتِياًم َفَلْيَس َلَ

َفَلْيَس  َتَيتََّم  َفإِْن  َبِة،  اْلِ َبْعَد  َيَتَيتَّْم(  َلْ  )َما  اأْلَِب  ِذي  ِمْن  ااِلْعتَِصاُر  ا  َلَ َكْوِنَا   َوحَمَلُّ 
. ٌت لاِِلْعتَِصاِر عىل امْلَْذَهِب، ِخاَلًفا لِلَّْخِميِّ ا ااِلْعتَِصاُر ِمنُْه، أِلَنَّ ُيْتَمُه ُمَفوِّ َلَ

َبِة. ا اْعتَِصاُر َما َوَهَبْتُه لَِوَلِدَها َغرْيِ اْلَيتِيِم اَل َمْن َتَيتََّم َوَلْو َبْعَد اْلِ اِصُل َأنَّ اأْلُمَّ َلَ َفاحْلَ

اْلَوَلِد،  َذاِت  ُد  ُمَرَّ اَل  ا،  َثَواهُبَ َأْي:  اآْلِخَرُة(  بِِه  )ُأِريَد  َو  لِْلَوَلِد  ُوِهَب  فيام(   )إالَّ 
نَاُن.  َلُة َواحْلَ ا الصِّ َدَقِة(  َوَكَذا إَذا ُأِريَد هِبَ َا َصاَرْت ِحينَئٍِذ )َكالصَّ اَم؛ أِلَنَّ َفاَل اْعتَِصاَر َلُ
َلِة.  الصِّ َأْو  َدَقِة  الصَّ اْعتَِصاُر  َأْي  ْطُه(  َيْشَتِ َلْ  )َما  فيها  اْعتَِصاَر  َفاَل  َوَلٍد  عىل   َكَصَدَقٍة 

َطُه َفَلُه َذلَِك. َفإِْن اْشَتَ

موانع اعتصار الهبة من الولد:

َنْقٍص  َأْو  بِِزَياَدٍة،  َبْل  ُسوٍق(  بَِحَواَلِة  )اَل  َفاَتْت  َفإِْن  اْلَوَلِد،  ِعنَْد  َبُة  اْلِ َتُفْت(  َلْ   )إْن 
، َأْو ُرْخٍص، َفاَل َتْنَُع ااِلْعتَِصاَر. َقاَل  ا َحَواَلُة اأْلَْسَواِق بُِغُلوٍّ ا، َفاَل اْعتَِصاَر. َوَأمَّ ىف َذاهِتَ
ُينَْكْح( اْلَوَلُد )َأْو ُيَداَيْن( أِلَْجلَِها؛ قيد فيهام عىل اْبُن َعَرَفَة: َتْغيرُِي اأْلَْسَواِق َلْغٌو، )َوَلْ 
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أو يمرض كواهب إال أن هيب عىل هذه األحوال، أو يزول املرُض، وكره تُلك 
صدقة بغري إرث، وركوهُبا، وانتفاٌع بغلتها، .....
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َبِة،  بِاْلِ َها  ُيرْسِ أِلَْجِل  ُأْنَثي،  َأْو  لَِذَكٍر،  َعَقَد  َفَمَتى  اْلَعْقُد،   ْنَكاِح  بِاإْلِ َوامْلَُراُد   امْلُْعَتَمِد. 
ِد َذاهِتاَِم َأْو أِلَْمٍر َغرْيِ  تِِهاَم لَِذلَِك، َفاَل اْعتَِصاَر، اَل ملَُِجرَّ َيا َشْيًئا يف ِذمَّ َأْو ُأْعطَِي َدْينًا، َأْو اْشَتَ
اْعتَِصاَر،  َفاَل  َلُه  امْلَْوُهوِب  اْلَوَلِد  يَمَرِض(  )َأْو  امْلَْذَهِب،  ااِلْعتَِصاُر عىل  َفلِْلَوالِِد  َبِة.  اْلِ

َبِة. ِق َحقِّ َوَرَثتِِه بِاْلِ َلَتَعلُّ

ُه َمانٌِع ِمْن ااِلْعتَِصاِر؛ أِلَنَّ اْعتَِصاَرَها ـ  كذلك مرض الواهب املرض امْلَُخوِف؛ َفإِنَّ
ِه، )إالَّ َأْن هَيََب( اْلَوالُِد لَِوَلِدِه أي )عىل( َحاَلٍة )ِمْن َهِذِه اأْلَْحَواِل( َكَأْن  َقْد َيُكوُن لَِغرْيِ

ًجا، َأْو َمِدينًا، َأْو َمِريًضا، َأْو َيُكوَن اْلَوالُِد َمِريًضا َفَلُه ااِلْعتَِصاُر. َيُكوَن اْلَوَلُد ُمَتَزوِّ

)َأْو َيُزوَل امْلََرُض( اْلَقائُِم بِاْلَواِهِب َأْو امْلَْوُهوِب َلُه، َفَلُه ااِلْعتَِصاُر، بِِخاَلِف َزَواِل 
ْيِن. َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: أِلَنَّ امْلََرَض َلْ ُيَعاِمْلُه النَّاُس عليه، بِِخاَلِف النَِّكاِح  النَِّكاِح َأْو الدَّ

ْيِن، اْنَتَهي، َوَهَذا التَّعليُل َيْقَتِض َأنَّ َزَواَل اْلَفَواِت َكَزَواِل امْلََرِض. َوالدَّ

ِه )بغري إرث( بل ـ  َق هِبَا عىل َغرْيِ َق بَِصَدَقٍة )َتَلُُّك َصَدَقٍة( َتَصدَّ )َوُكِرَه( ملَِْن َتَصدَّ
برشاء، أو هبة، أو صدقة.

وأما تلكها باإلرث فجبي ال كراهة فيه.

وأما البة فال كراهة يف تلكها.

وكام يكره تلك الذات يكره االنتفاع هبا ، كام أشار بقوله: )و( كره )ركوهبا( 
ذلك ـ  ولبن، وكراء، ويشمل  ثمرة،  من  بغلتها(  )انتفاع،  هبا  ملتصدق  كره  )و( 

القراءة فيام إن كانت كتاًبا.
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وينفق عىل والد افتقر منه وجاز رشُط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق الواهب ىف قصده 
ه . بيمني إن ل يشهد عرٌف بضدِّ

ىف غري املسُكوك، .....
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)و( جيوز لولد تصدق عليه والده بصدقة أن )ينفق عىل والد افتقر(  أبـًا كان أو أًما 
من الصدقة التي تصدق هبا عىل ولده، لوجوب اإلنفاق عىل الوالد حينئذ.

هبة الثواب:

ي ِهَبُة َثَواٍب،  ُط الثََّواِب( عىل ِهَبتِِه َأْي: اْلِعَوِض عليها. َوُتَسمَّ )َوَجاَز( لِْلَواِهِب )رَشْ
َ الثََّواَب َأْم اَل. )َوَلِزَم( الثََّواُب )بَِتْعيِينِِه( إَذا َقبَِل امْلَْوُهوُب َلُه؛ فيْلَزُمُه َدْفُع   َوَسَواٌء َعنيَّ
َكَثْوٍب  بِاْلَوْصِف  َوَلْو  التَّْعينُِي  َوامْلَُراُد  ُة،  ابَّ الدَّ َأْو  الثَّْوُب،  َهَذا  َأْو  ِدينَاٍر،  َكاِمَئِة   َ ُعنيِّ َما 

ِصَفُتُه َكَذا.

الحكم عند التنازع في هبة الثواب:

)وصدق اْلَواِهُب(ِعنَْد التَّنَاُزِع )يف َقْصِده( أي الثََّواَب )بَِيِمنٍي( َبْعَد اْلَقْبِض )إْن َلْ 
ُق. ِه َفاَل ُيَصدَّ ه( أي الثََّواِب، َفإِْن َشِهَد اْلُعْرُف بِِضدِّ َيْشَهْد ُعْرٌف بِِضدِّ

ا التَّنَاُزُع َقْبَل َقْبِضَها، َفاْلَقْوُل لِْلَواِهِب ُمْطَلًقا؛ َوَلْو َشِهَد اْلُعْرُف بَِعَدِم الثََّواِب.  َوَأمَّ
. َوَقْوُلنَا »بَِيِمنٍي«، َظاِهُرُه َأْشَكَل اأْلَْمُر َأْم اَل، َوُهَو َأَحُد التَّْأِويَلنْيِ

َيْشَهْد اْلُعْرُف َلُه، َواَل عليه،  اَم حَيْلُِف إَذا َأْشَكَل اأْلَْمُر بَِأْن َلْ   َوالثَّايِن: َأنَّ اْلَواِهَب إنَّ
ُح َأَحَد اأْلَْمَرْيِن، َوإاِلَّ ُعِمَل عىل اْلُعْرِف َأْو اْلَقَرائِِن، َواَل َيِمنَي. َوَلْ ُتوَجْد َقِرينٌَة ُتَرجِّ

ُهَو  ا  َوَأمَّ )امْلَْسُكوِك(  النَّْقِد   ) َغرْيِ )يف  الثََّواِب  َدْعَوي  يف  اْلَواِهِب  َتْصِديِق   َوحَمَلُّ 
ٍط َأْو ُعْرٍف. َثاَبِة إالَّ لرَِشْ ْأَن فيه َعَدُم اإْلِ ُق اْلَواِهَب؛ أِلَنَّ الشَّ َفاَل ُيَصدَّ
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القيمُة  له  املوهوب  ال  واهَبها  ولِزم  قرينة،  أو  لرشط  إال  والوالدين  الزوجني   إال 
إال لفوت بزيد أو نقص، وأثيب ما يقض عنه ببيع، .....
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ُق ـ  َلُة، َفاَل ُيَصدَّ ا ِمْن اأْلََقاِرِب الَِّذيَن َبْينَُهْم الصِّ ْوَجنْيِ َواْلَوالَِدْيِن( َوَنْحِوِهَ )إالَّ الزَّ
ٍط(  لرَِشْ )إالَّ  َكامْلَْسُكوِك  ُذكَِر  فيَمْن  بَِعَدِمِه  اْلُعْرِف  لَِقَضاِء  الثََّواَب  َدْعَواُه  يف  اْلَواِهُب 
ُق،  ُه ُيَصدَّ َبِة فيْعَمُل بِِه ُمْطَلًقا َحتَّى يف امْلَْسُكوِك، )َأْو َقِرينٍَة( َتُدلُّ عىل َذلَِك َفإِنَّ َحاَل اْلِ
ا ُهَو َفاَل َتْكفى فيه اْلَقِرينَُة، َواَل ُبدَّ ِمْن  َوُيْقَض َلُه بِالثََّواِب َلكِْن ىف َغرْيِ امْلَْسُكوِك، َوَأمَّ

ِط. ْ الرشَّ

ِف  ْ ِط َعْرًضا َأْو َطَعاًما اَل َمْسُكوًكا ملَِا فيه ِمْن الرصَّ ْ َوَيُكوُن َثَواُب امْلَْسُكوِك ِعنَْد الرشَّ
ُق.  ِر َفاَل ُيَصدَّ َأْو اْلَبَدِل امْلَُؤخَّ

كيفية رد هبة الثواب: 

)َوَلِزَم واهبها( ِعنَْد َعَدِم َتْعينِِي الثََّواِب َلُه قبول القيمة إذا دفعها له املوهوب له.

ا.  ا امْلَْوُهوُب َلُه َفاَل َيْلَزُمُه َدْفُعَها أِلَنَّ َلُه َأْن َيُقوَل َلُه: ُخْذ ِهَبتك اَل َحاَجَة يِل هِبَ َوَأمَّ
ا، َبْل َلُه ااِلْمتِنَاُع َوَلْو َدَفَع َلُه  ا َقْبَل َقْبِضَها َفاَل َيْلَزُم اْلَواِهَب َقُبوُلَ َوَهَذا إَذا َقَبَضَها، َوَأمَّ
َبَة  امْلَْوُهوُب َلُه َأْضَعاَف اْلِقيَمِة، )َواَل( َيْلَزُم )امْلَْوُهوَب َلُه( َدْفُع )اْلِقيَمِة( َوَلْو َقَبَض اْلِ

َم. َكاَم َتَقدَّ

ِزيِل،  اْلَ ِسَمِن  َأْو  ِغرِي،  الصَّ َككَِبِ  ا؛  َذاهِتَ يف  )بزيد(  َلُه  امْلَْوُهوِب  ِعنَْد  لَِفْوٍت(   )إالَّ 
بَِمْوٍت،  َيِدِه  ِمْن  ُخُروٌج  َوَأْويَل  َوَهَرٍم،  َوَشَلٍل،  َوَعَرٍج،  َوَعَوٍر،  َكَعًمي  َنْقٍص(   )َأْو 

َبِة. َأْو َبْيٍع، َوَنْحِوِه، َواَل َيْعَتِبُ َحَواَلَة اأْلَْسَواِق فيْلَزُمُه ِحينَئٍِذ َدْفُع اْلِقيَمِة َيْوَم َقْبِض اْلِ

)َوُأثِيَب( اْلَواِهُب َأْي َأَثاَبُه امْلَْوُهوُب َلُه َما َيِصحُّ َأْن َيُكوَن َثَمنًا ىف اْلَبْيِع بَِأْن َيُكوَن ـ 
. َبا َواْلِغشِّ َساملًِا ِمْن الرِّ
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وللب من مال حمجوره هبُة الثواب.

وجازت الُعمرى، وهي: تليك منفعة ملوك حياَة املعطي .....
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َها، َفاَل  فيه، أما َغرْيُ ِغرِي، َأْو السَّ )و( جيوز )لْلَِب ِمْن َماِل حَمُْجوِرِه ِهَبُة الثََّواِب( الصَّ
ْبَراُء ِمْن َماِل حَمُْجوِرِه. جَيُوُز. َكاَم اَل جَيُوُز َلُه اإْلِ

، َواَل َحاكٍِم، ِهَبُة َثَواٍب، َوال إْبَراٌء. َواَل جَيُوُز لَِوِصٍّ

أحكام العمرى: 

َبِة، *  اْلِ َقبِيِل  ِمْن  َا  أِلَنَّ َوُحْكِمَها،  اْلُعْمَرى  ُم عن  َيَتَكلَّ اْنَتَقَل  َبِة  اْلِ َبَياِن  ِمْن  َفَرَغ  مَلَّا 
َفَقاَل:

ِمْن *  َا  أِلَنَّ َمنُْدوَبٌة؛  َفِهَي  ًعا،  رَشْ فيها  ْذُن  اإْلِ َواِز:  بِاجْلَ َوامْلَُراُد  اْلُعْمَرى(  )وجازت 
امْلَْعُروِف.

ٍء َمُْلوٍك حياَة املعطي بغري عوض. تعريفها: هي َتْلِيُك َمنَْفَعِة َشْ

ٌق  ُه، )َحَياَة امْلُْعَطى( َوالظَّْرُف ُمَتَعلِّ ٍء َمُْلوٍك( َعَقاًرا َأْو َغرْيَ الرشح: )َتْلِيُك َمنَْفَعِة َشْ
َة َحَياِة امْلُْعَطى )بَِغرْيِ ِعَوٍض( بَِتْملِيِك َأْي ُمدَّ

َوالثَّايِن  َبْيٌع،  ُل  َواأْلَوَّ ِه؛  َوبَِغرْيِ بِِعَوٍض  اِت  الذَّ َتْلِيُك  َمنَْفَعِة«  »َتْلِيُك  بَِقْولِِه:  َفَخَرَج 
ِهَبٌة َأْو َصَدَقٌة.

، ِمْن *  َأْو إْسَقاِط َحقٍّ َوَخَرَج بَِقْولِِه: »َمُْلوٍك« َما َلْيَس بَِمْمُلوٍك َكإِْقَطاٍع ِمْن إَماٍم 
َنْحِو َوْقٍف َوإاِلَّ َفَباطٌِل.

ُت بَِأَجٍل َمْعُلوٍم.*  ُد، َوَكَذا امْلَُؤقَّ َوَخَرَج بَِقْولِِه: »َحَياَة امْلُْعَطى« اْلَوْقُف امْلَُؤبَّ

َعاَرُة َأْيًضا.*  َوَخَرَج بِِه اإْلِ
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بغري عوض، كأعمرتك، أو وارثك داري، أو نحوها ورجعت للمعمر أو وارثه يوم 
موته، وهي يف احلوز كالبة .....
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َحَياُة *  َأْو  بِاْلَكرْسِ  امْلُْعطِي  َحَياُة  َكاَنْت  إَذا  َا  َأنَّ َيْقَتِض  بِاْلَفْتِح  »امْلُْعَطي«  َوَقْوُلُه: 
ُف  َتنْرَصِ اَم  إنَّ َا  ي ُعْمَرى َحِقيَقًة َوإِْن َجاَزْت، َوُهَو َكَذلَِك؛ أِلَنَّ َكَزْيٍد اَل ُتَسمَّ َأْجنَبِيٍّ ـ 
َياِة امْلُْعَطي بِاْلَفْتِح. َفإَِذا َقاَل امْلَالُِك: َأْعَمْرُتَك َداِري َمَثاًل، مُحَِل عىل ُعْمِر  ْطاَلِق حِلَ ِعنَْد اإْلِ

امْلُْعَطى بِاْلَفْتِح، َفاَل َكاَلَم لَِواِرِث امْلُْعطِي بِاْلَكرْسِ إَذا َماَت.

َجاَرُة، َوِهَي إَجاَرٌة َفاِسَدٌة لِْلَجْهِل بِاأْلََجِل. *  َوَخَرَج بَِقْولِِه: »بَِغرْيِ ِعَوٍض« اإْلِ

صيغتها: 

َلْفُظ *  ُط  َأْو َأْعَمْرت َزْيًدا، )َأْو( َأْعَمْرت )َواِرَثك( َمَثاًل، َواَل ُيْشَتَ )َكَأْعَمْرُتَك( 
ْمُع َكَأْعَمْرُتَك.  َز اجْلَ ، َفُتُجوُّ ْعاَمِر، َبْل َما َدلَّ عىل َتْلِيِك امْلَنَْفَعِة: َو »َأْو« َمانَِعُة ُخُلوٍّ اإْلِ

رجوع العمرى: 

)للمعمر( *  بالفتح  املعمر  مات  إذا  املعمر  اليشء  بمعني  العمرى  )ورجعت( 
بالكرس إن كان حيًّا، )أو وارثه يوم موته( إذا مات، ال يوم املرجع.

قبل حدوث *  بالفتح  املعمر  فإن حازها  احلوز كالبة(  العمرى )يف  أي  )وهي( 
مانع تت، وإال بطلت. 

* * *
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أسئلة

س	: ما البة؟ وما حكمها؟ وما أركانا؟

س2: ما حكم هبة الدين ملن هو عليه أو لغريه؟ وما الذي يشتط فيه؟

س3: ما مبطالت البة ؟ وما حكم بيع البة من واهبها؟

س4: ما حكم البة للمحجور عليه وما حكم حوزها؟ بني ذلك بالتفصيل.

س	: َمن جيوز له اعتصار البة ؟ وما موانع أخذ البة؟

 س	: ما حكم هبة الثواب؟ ول سميت بذلك؟ وبم تلزم؟ وملن القول عند التنازع 
              ىف قصده؟

يكون  وبم  اإلعامر؟  لفظ  فيها  يشتط  وهل  حكمها؟  وما  العمرى؟  ما   س	: 
              حوزها؟ 

* * *
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اللقطة

بمعرفة  ورّدت  ومحاًرا،  وفرًسا  كلًبا  وإن  للضياع،  عرض  معصوم  مال  اللقطة: 
الِعَفاص، والوكاء، ..... 
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َباٌب ف اللَّْقَطِة َوَأْحَكاِمَها 

تعريفها: 

ِم َوَفْتِح اْلَقاِف: اْسٌم ملَِا ُيْلَتَقُط. لغة: بَِضمِّ الالَّ

واصطالًحا: مال معصوم عرض للضياع.

شرح التعريف:

َلِقيًطا،  ي  ُيَسمَّ َصِغرًيا  َكاَن  إَذا  ُه  َأنَّ إالَّ  ْيِد،  َكالصَّ ُلَقَطًة  ي  ُيَسمَّ اَل  ُه،  َفَغرْيُ )َماٌل( 
َبالِِغنَي  َغاِمٍر،  يف  بَِمْضَيَعٍة  ُوِجَد  بَِأْن  َياِع(  لِلضَّ )َعَرَض  ًعا  رَشْ ٌم  َأْي:حُمَْتَ )َمْعُصوٌم( 

ِل. امْلُْعَجَمِة َأْو َعاِمٍر بِامْلُْهَمَلِة: ِضدُّ اأْلَوَّ

َوَضَعُه ىف  َلْو  َكاَم  ُحْكاًم،  َوَلْو  َصاِحبِِه  ِحْفِظ  َكاَن ىف  َّا  ِم َوَنْحُوَها  َقُة  ِ الرسَّ بِِه  َوَخَرَج 
ِريِن. ْرِع، َواجْلَ بِّ ىف الزَّ ِق، َواحْلَ ِجَع إَلْيِه، َوَكالثََّمِر امْلَُعلَّ َمَكان لرَِيْ

ا َضَياٌع. )َوإِْن( َكاَن امْلَاُل امْلَْعُصوُم )َكْلًبا( َمْأُذوًنا فيه. بُِل َأْيًضا إَذا َلْ َيْعِرْض َلَ َوَخَرَج اإْلِ

َم ِمْن َمنِْع َبْيِعِه  اًرا( َوَباَلَغ عىل اْلَكْلِب لَِئالَّ ُيَتَوهَّ ُه َفَلْيَس باَِمٍل، )َوَفَرًسا َومِحَ ا َغرْيُ َوَأمَّ
بِِل اَل ُيْلَتَقُط. ُه َكَضالَِّة اإْلِ َم َأنَّ ُه َلْيَس باَِمٍل، َوعىل َما َبْعَدُه لَِئالَّ ُيَتَوهَّ َأنَّ

أحكام رد اللقطة: 

ِمْن ـ  َظْرُفَها  امْلُْهَمَلِة:  اْلَعنْيِ  بَِكرْسِ  اْلِعَفاِص(  )بَِمْعِرَفِة  ُوُجوًبا  َقَطُة  اللُّ ْت(  )َوُردَّ
ْيُط الَِّذي ُربَِطْت بِِه. ا َأْو كِيٍس )و( َمْعِرَفِة )اْلِوَكاِء( َوُهَو اخْلَ ْت هِبَ ِخْرَقٍة ُصَّ
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ل ول ينفصل هبا  وقض له عىل ذي العدد والوزن بيمني، وإن وصف ثان وصف أوَّ
تارخًيا، ال للعدل  فللقدم  خا، وإال  يؤرِّ ل  كبيَّنتني  بينَهام كنكولام،  مت  وُقسِّ حَلَفا، 

ووجب أخذها خلوف خائن، إال أن يعلم خيانتُه هو فيحُرُم، وإال كره.
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اْلِعَفاِص  ُدوَن  َعَرَفُهاَم  َمْن  َأْي:عىل  َواْلَوْزِن(  اْلَعَدِد  ِذي  َعَرَفَهام )عىل  ملَِْن   ) )َوُقِضَ
َواْلِوَكاِء )بَِيِمنٍي(

َواْلِوَكاَء  اْلِعَفاَص،   َعَرَف  ملَِْن  فيْقَض  َفَقْط،  اْلَوْزَن  َأْو  َفَقْط،  اْلَعَدَد  َعَرَف  إْن  ا   َوَأمَّ
باَِل َيِمنٍي.

ا(  )هِبَ ُل  اأْلَوَّ َينَْفِصْل(  َوَلْ  َل،  )َأوَّ َشْخٍص  َوْصَف(  )َثاٍن  َشْخٌص  َوَصَف(  )َوإِْن 
، )َحَلَفا َوُقِسَمْت َبْينَُهاَم(  َبِ اْنِفَصااًل ُيْمكُِن َمَعُه إَشاَعُة اخْلَ

ُل. ا اأْلَوَّ ؛ اْخَتصَّ هِبَ َبِ ا َلْو اْنَفَصَل اْنِفَصااًل اَل ُيْمكُِن َمَعُه إَشاَعُة اخْلَ َوَأمَّ

اَم( َمًعا؛ َفُتْقَسُم َبْينَُهاَم َوُقِضَ لِْلَحالِِف عىل النَّاكِِل. )َكنُُكوِلِ

َخا( َمًعا، َأْي َلْ َتْذُكْر ُكلٌّ ِمنُْهاَم  ( َتَساَوَيا يف اْلَعَداَلِة َأَقاَم ُكلٌّ ِمنُْهاَم َبيِّنًَة )َلْ ُيَؤرِّ )َكَبيِّنََتنْيِ
اَُم حَيْلَِفاِن َوُتْقَسُم َبْينَُهاَم، َوُيْقَض لِْلَحالِِف ِمنُْهاَم عىل النَّاكِِل، َكاَم ُيْقَض لِِذي  َتاِرخًيا، َفإِنَّ

َرْت َتاِرخًيا. َخا َمًعا ـ )َفلِْلَْقَدِم َتاِرخًيا اَل لِْلَْعَدِل( َوَلْو َتَأخَّ ( ـ بَِأْن َأرَّ اأْلَْعَدِل )َوإاِلَّ

َخائٍِن ـ  َخْوِف  َأْي:ِعنَْد  َخائٍِن(  ْوِف  خِلَ )َأْخُذَها  ُلَقَطًة  َوَجَد  َمْن   )َوَوَجَب(عىل 
ائِِن )إالَّ َأْن َيْعَلَم ِخَياَنَتُه ُهَو فيْحُرُم( َأْخُذَها. ا ِمْن اخْلَ َ اَل َيْعِرُفَها لَِيْحَفَظَها لَِرهبِّ

( خَيَْف َخائِنًا )ُكِرَه( َأْخُذَها َمَع ِعْلِمِه َأَماَنَة َنْفِسِه، َوَكَذا َلْو َشكَّ ىف ِخَياَنِة َنْفِسِه  )َوإاِلَّ
بِاأْلَْويَل.
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ينار األيام، بمظان طلبها، وبباب  لو والدِّ وتعريفها سنًة إن كان لا باٌل، ونحو الدَّ
املسجد ىف كل يومني أو ثالثة، بنفسه، أو بمن يثق به، أو بأجرة منها إن ل يلق بمثله، 

ُف تافٌِه، ..... وبالبلدين إن ُوجدت بينهام، وال يذُكُر جنسها وال ُيعرَّ
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مدة التعريف ومكانه وكيفيته:

ُف )َنْحَو  ُيَعرِّ َباٌل َو(  ا  َلَ اْلَتَقَطَها )َسنًَة( َكاِمَلًة )إْن َكاَن  َوَجَب )َتْعِريُفَها( عىل َمْن 
َا اَل َتْلَتِفُت إَلْيَها النُُّفوُس ُكلَّ ااِلْلتَِفاِت. اَم( ؛ أِلَنَّ ينَاِر( ـ َفَأَقلَّ ـ )اأْلَيَّ ْلِو َوالدِّ الدَّ

َوالتَّْعِريُف َيُكوُن. )بَِمَظانِّ َطَلبَِها َوبَِباِب امْلَْسِجِد( اَل َداِخلِِه )يف ُكلِّ َيْوَمنْيِ َأْو َثاَلَثٍة( 
ًة )بِنَْفِسِه َأْو بَِمْن َيثُِق بِِه( أِلََماَنتِِه. َمرَّ

ُفَها. َواَل َضاَمَن عليه إْن َدَفَعَها أِلَِمنٍي ُيَعرِّ

ْيَئاِت؛  ُه )بُِأْجَرٍة ِمنَْها، إْن َلْ َيلِْق( التَّْعِريُف )بِِمْثلِِه( لَِكْونِِه ِمْن ُأويِل اْلَ ُفَها َغرْيُ )َأْو( ُيَعرِّ
َوإاِلَّ َضِمَن؛ َكاَم َلْو َتَراَخي يف التَّْعِريِف َحتَّى َهَلَكْت.

اَُم ِحينَئٍِذ ِمْن َمَظانِّ َطَلبَِها. َفَها )بِاْلَبَلَدْيِن إْن ُوِجَدْت َبْينَُهاَم(؛ أِلَنَّ )و( يَعرَّ

َبْل ـ  َذلَِك،  َنْحِو  َأْو  َثْوٍب  َأْو  ٍة  فِضَّ َأْو  َذَهٍب  ِمْن  )ِجنَْسَها(  ُف  امْلَُعرِّ َيْذُكُر(  )َواَل 
اَم َأدَّي َبْعَض َأْذَهاِن  اصِّ ُربَّ ٍء، أِلَنَّ ِذْكَر ِجنِْسَها اخْلَ : َكَأَماَنٍة َأْو َماٍل َأْو َشْ بَِوْصٍف َعامٍّ

اِق إيَل ِذْكِر ِعَفاِصَها َوِوَكائَِها بِاْعتَِباِر اْلَعاَدِة. ذَّ احْلُ

)وال يعرف( شء )تافه( وهو ما ال تلتفت إليه النفس عادة كقليل تر ونحوه ـ 
َلُه  َيُكْن  َلْ  إَذا  التَّافِِه  َفْوَق  َما  َأنَّ  َم  َوَتَقدَّ َوَضِمَن.  ُمنَِع  َوإاِلَّ  ُه،  َربَّ َيْعَلْم  َلْ  إَذا  أْكُلُه  وله 
اأْلَْكَثِر؛  َقْوِل  النََّظِر عىل  بُِمْقَتَض  اًما  َأيَّ ُف  ُيَعرَّ ِعيِّ  ْ الرشَّ ْرَهِم  َوالدِّ ينَاِر  َكالدَّ ؛  َقِويٌّ َباٌل 

َفاأْلَْقَساُم َثاَلَثٌة. 
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ق هبا، أو التَّمُلُك، ولو بمّكة، وضمن فيهام كنية أخذها  وله حبسها بعدَها، أو التصدُّ
بقرية، وال ضامن  يفُسُد ولو  ما  أكُل  بعد أخذها للحفظ وله  َقبَلها، وردَّها ملوضعها 

عليه كغريه إن ل يُكن ثمٌن .....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ُه َأْن َيْظَهَر َصاِحُبَها  نَِة َلَعلَّ َقَطِة ِعنَْدُه )َبْعَدها( أي السَّ )َو( لِْلُمْلَتِقِط )َحْبُسها( أي اللُّ
)َوَلْو(  َكَها،  َتَلُّ َينِْوَي  بَِأْن  ا  َلَ التََّملُُّك(  )َأْو  َنْفِسِه  َعْن  َأْو  ا  َ َرهبِّ َعْن  ا(  هِبَ ُق  التََّصدُّ )َأْو 
َة جَيُِب َتْعِريُفَها َأَبًدا  َة( َفَلُه َأَحُد َهِذِه اأْلُُموِر الثَّاَلَثِة. َوِقيَل: إنَّ ُلَقَطَة َمكَّ َوَجَدَها )بَِمكَّ

ا. ُق هبَِ ُكَها َوالَ التََّصدُّ لُّ وُز تََ ِديِث)	( َوالَ جَيُ َعَماًل بَِظاِهِر احْلَ

ضمان اللقطة:

ا، َكاَم  َ ا َويف نِيَِّة َتَلُّكَِها إَذا َجاَء َرهبُّ َ ا َوَلْو َعْن َرهبِّ ِق هِبَ )وضمن( أي امْلُْلَتِقُط يف التََّصدُّ
ُه بِتِْلَك النِّيَِّة َصاَر َكاْلَغاِصِب  نَِة؛ أِلَنَّ َيْضَمُن إَذا )َأَخَذَها( بِنِيَِّة َتَلُّكَِها َقْبَلَها، َأْي َقْبَل السَّ
ا، َوَلْو َتلَِفْت بَِساَمِويٍّ َبْعَد تِْلَك النِّيَِّة، َوَأْوىَل َلْو َنَوى التََّملَُّك ِعنَْد اْلتَِقاطَِها. َ فيْضَمنَُها لَِرهبِّ

ِه )َبْعَد َأْخِذَها لِْلِحْفِظ(  َها )ملَِْوِضِعَها( الَِّذي َأَخَذَها ِمنُْه، َوَأْويَل لَِغرْيِ )و( َضِمَن يف َردِّ
َها َبْعَد ُبْعٍد َأْو ُقْرٍب. َوالتَّْعِريِف، َسَواٌء َردَّ

، بِِخاَلِف ـ  ٍم َوَفاكَِهٍة َوُخَضٍ َتَرَكُه؛ َكَثِريٍد َوحَلْ َلْو  َيْفُسُد(  )َو( لِْلُمْلَتِقِط )َأْكُل َما 
َّا اَل َيْفُسُد، َفَلْيَس َلُه َأْكُلُه )َوَلْو( َوَجَدُه )بَِقْرَيٍة(  َكاَم َلْو َوَجَدُه  ا ِم بِيِب َوَنْحِوِهَ التَّْمِر َوالزَّ
َكالتَّْمِر،  ُيْفِسُدُه  َما  غري  أي  ه(  )َكَغرْيِ َأْكلِِه،  يف  عليه(  َضاَمَن  )َواَل  اأْلَْرِض،  ِمْن  بَِفاَلٍة 
التَّْمَرِة  َنْحُو  ا؛  ِجدًّ تِِه  لِِقلَّ )َثَمٌن(  َلُه  َيُكْن(  َلْ  )إْن  عليه  َضاَمَن  َواَل  َأْكُلُه،  َفَلُه  بِيِب  َوالزَّ

بِيَبِة، َفإِْن َكاَن َلُه َثَمٌن َفَلْيَس َلُه َأْكُلُه. َفإِْن َأَكَلُه َضِمَن. َوالزَّ

فتح مكة:  يوم  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال:  تعاىل عنهام  اهلل  اهلل بن عباس رض  عن عبد   )	(
»إن هذا البلد حرمه اهلل ال ُيعضد شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال َمن عرفها« 

أخرجه البخاري.
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وشاة بفيَفاَء، فإن محَلَها حيَّة ُعرَفْت، وبقرة بمحلِّ خوف عرُس سوُقهام وبأمن ُترَكت 
َفْت ُثمَّ ُتركت بمحلَّها، ..... كإبل ُمطلًقا. فإن أخذْت ُعرِّ
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)و( َلُه َأْكُل )َشاٍة( ِمْن َضْأٍن َأْو َمْعٍز َوَجَدَها )بِفيَفاَء()	( الَ بُِعْمَراٍن َوَعرُسَ عليه ـ 
ُلَها لِْلُعْمَراِن، َواَل َضاَمَن عليه يف َأْكلَِها. مَحْ

ُلَها َوَتْعِريُفَها عىل امْلُْعَتَمِد. ُلَها َوَجَب عليه مَحْ َ مَحْ َفإِْن َتَيرسَّ

)َحيًَّة  لِْلُعْمَراِن  َلَها  مَحْ َتَكلََّف  بَِأْن  مَحْلَِها،  لُِعرْسِ  َأْكُلَها  جَيُوُز  الَّتِي  اَة  الشَّ مَحََل  )َفإِْن( 
ا إْن َعلَِم َقْبَل  ا َأَحقُّ هِبَ َ َلَها َمْذُبوَحًة َفَرهبُّ ا ُأْجَرُة مَحْلَِها. َوإِْن مَحَ َ َفْت( ُوُجوًبا، َوعىل َرهبِّ ُعرِّ

َأْكلَِها، َوعليه ُأْجَرُة مَحْلَِها.

)و( َلُه َأْكُل )َبَقَرٍة بَِمَحلِّ َخْوٍف( ِمْن ِسَباٍع، َأْو ُجوٍع، َأْو َعَطٍش بِفيَفاَء ـ َوَعرُسَ ـ 
َسْوُقَها ـ لِْلُعْمَراِن، َواَل َضاَمَن عليه.

اِة. َفْت َكالشَّ َفإِْن َتَكلََّف َسْوَقَها ُعرِّ

لِْلُعْمَراِن  َلَها  مَحَ َوإِْن  َضِمَن،  َأَكَلَها  َفإِْن  )ُتِرَكْت(  َمْأُموٍن  بَِمَحلٍّ  ُوِجَدْت  إْن  )و( 
َفْت َكاَم َلْو َوَجَدَها بِِه.  ُعرِّ

َخاَف  إْن  بِاْلُعْمَراِن،  َأْو  بَِصْحَراَء  َوَجَدَها  )ُمْطَلًقا(،  ُوُجوًبا  ُك  ُتْتَ َا  َفإِنَّ )َكإِبٍِل(، 
َفْت، َأْو بِيَعْت َوُوِقَف َثَمنَُها  عليها َأْم اَل، َوِقيَل: إْن ِخيَف عليها ِمْن َخائٍِن ُأِخَذْت َوُعرِّ
َأْكُلَها.  لَِواِجِدَها  اْلَغنَِم  َكاْنَت يف ُحْكِم  َباِع  ِمْن السِّ َوِقيَل: إْن ِخيَف عليها  لَِصاِحبَِها، 

َة يف مَحْلَِها. ف إْذ اَل َمَشقَّ َوِقيَل: َبْل ُتْؤَخُذ لُِتَعرَّ

( َبْعَد َتْعِريِفَها َسنًَة )ُتِرَكْت  َفْت( َسنًَة، )ُثمَّ ًيا )ُعرِّ بُِل لِْلُعْمَراِن َتَعدِّ )َفإِْن ُأِخَذْت( اإْلِ
َها( الَِّذي ُأِخَذْت ِمنُْه. بَِمَحلِّ

)	( الفيفاء: الصحراء التي ال عامرة فيها وال ماء.
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وغلتهــا،  ضمن،  وإال  ملوضعه  ورُكوهبا  مأموًنا،  كراًء  منُه  لعلفها  دابَّة  كِراء   وله 
ال نسُلها.

ووجب لقط طفٍل كفايًة .
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ٍة( اْلَتَقَطَها أِلَْجِل )َعْلِفَها ـ  اٍر َوَبَقٍر َوَفَرٍس ـ )كَِراُء َدابَّ ًة ـ ِمْن مِحَ )و( ملَِْن اْلَتَقَط َدابَّ
ا( ِمْن  ِمنُْه كَِراًء َمْأُموًنا( َأْي اَل خَيْيَش عليها ِمنُْه َوِجيَبًة)	( َأْو ُمَشاَهَرًة)2( )و( َلُه )ُرُكوهُبَ

َمْوِضِع اْلتَِقاطَِها )ملَِْوِضِعِه( َوإِْن َلْ َيْعرُسْ َقْوُدَها.

( بَِأْن َأْكَراَها لَِغرْيِ َعَلِفَها َأْو َأْزَيَد ِمنُْه، َأْو كَِراًء َغرْيَ َمْأُموٍن َفَعطَِبْت، َأْو َهَلَكْت،  )َوإاِلَّ
اْلَعْيِب  َأْرَش  َأْو  َهَلَكْت،  إْن  ِقيَمَتَها  )َضِمَن(  َحَوائِِجِه  يف  َأْو  َمْوِضِعِه  لَِغرْيِ  َركَِبَها   َأْو 

إْن َتَعيََّبْت.

ُتَها( ِمْن َلَبٍن، َوَسْمٍن، َوإِْن َزاَد عىل َعَلِفَها،  َلْك َلُه )َغلَّ )َو( َما َزاَد عىل َعَلِفَها إْن َلْ هَتْ
وَلْيَس َلُه َنْسُلَها َوُصوُفَها َوَشْعُرَها.

أحكام اللقيط:

َنَفَقٍة  ِمْن  َنْفِسِه  بَِمَصالِِح  اْلِقَياِم  عىل  َلُه  ُقْدَرَة  اَل  َصِغرٍي  َأْي:  طِْفٍل(  َلْقُط  )ووجب 
َها. َوامْلَُراُد بَِلْقطِِه: َأْخُذُه لِْلِحْفِظ. َوَغرْيِ

َمْطُروًقا  امْلََكاُن  َكاَن  َأْو  بَِمْضَيَعٍة،  اَعٌة  َجَ َوَجَدُه  إَذا  كَِفاَيٍة  ُوُجوَب  َأْي  )كَِفاَيًة(: 
َ عىل َمْن َوَجَدُه َلْقُطُه. لِلنَّاِس. َوإاِلَّ َتَعنيَّ

ى الطِّْفُل امْلَْلُقوُط؛ َلِقيًطا.  َوُيَسمَّ

ِقيَط بَِقْولِِه: َصِغرٌي آَدِميٌّ َلْ ُيْعَلْم َأبواه. َف اْبُن َعَرَفَة اللَّ َوَعرَّ

)	( الوجيبة: ما ُيقدر من أجر أو طعام أو رزق يف مدة معينة.
)2( املشاهرة: هي معاملة األجري شهًرا بشهٍر.
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ونفقتُه عىل ُمْلتقطه، إال أن يكون له ماٌل من َكهبٍة، أو يوجد معه أو مدفوًنا تَتُه إن 
كان معُه ُرقعُة، ورجع عىل أبيه إن طرحُه عمًدا، والقوُل لُه إنُه ل ينفق حسبًة هلل بيمني،  

وال ُيلحق بُملتقط أو غريه إال ببّينة ....  
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)َوَنَفَقُتُه( َوَحَضاَنُتُه َواِجَبٌة )عىل ُمْلَتِقطِِه( َحتَّى َيْبُلَغ َقاِدًرا عىل اْلَكْسِب  )إالَّ َأْن ـ 
َدَقَة. ِقيِط )َماٌل ِمْن َكِهَبٍة( أو صَّ َيُكوَن( للَّ

اِضِن،  ، احْلَ ُزُه َلُه ُمْلَتَقُطُه، َفُعلَِم َتْقِديُم َمالِِه، ُثمَّ َفإِْن َكاَن َلُه َماٌل َفنََفَقُتُه ِمْن َمالِِه، َوحَيوِّ
ِمنُْه  عليه  فينِْفُق  َتُه(  َتْ )َمْدُفوًنا  َماٌل  ُيوَجُد  )َأْو(  بَِثْوبِِه،  َمْرُبوٌط  َماٌل  َمَعُه(  ُيوَجُد   )َأْو 
َتُه لِلطِّْفِل فينِْفُق عليه ِمنُْه،  )إْن َكاَن َمَعُه ُرْقَعٌة( َأْي َوَرَقٌة َمْكُتوٌب فيها َأنَّ امْلَاَل امْلَْدُفوَن َتْ

َم. ُف عىل َما َتَقدَّ َوإاِلَّ َكاَن ُلَقَطًة ُيَعرَّ

رجوع الملتقط بما أنفقه:

)َوَرَجَع( امْلُْلَتَقُط باَِم َأْنَفَقُه عىل الطِّْفِل )عىل َأبِيِه(

إْن ُعلَِم أن أباه َطَرَحُه َعْمًدا.ـ 	

ُه َطَرَحُه َعْمًدا.ـ 2 ِد َدْعَوي ُمْلَتِقطِِه َأنَّ َوَثَبَت بِإِْقَراٍر َأْو بَِبيِّنٍَة، َفاَل ُرُجوَع بُِمَجرَّ

ْنَفاِق.ـ 3 ا َوْقَت اإْلِ َأْن َيُكوَن اأْلَُب ُموِسً

ِعنَْد ـ 4 لِْلُمْلَتِقِط  َأْي  َلُه:  َواْلَقْوُل  َتَعايَل(  ِه  لِلَّ )ِحْسَبًة  َأْنَفَق  امْلُْلَتِقُط  َيُكوَن  اَل  َوَأْن 
ِه  ـ تعاىل ـ )بَِيِمنٍي( َفإِْن َحَلَف َرَجَع َوإاِلَّ َفاَل.  ُه َلْ ُينِْفْق ِحْسَبًة لِلَّ التَّنَاُزِع َمَع اأْلَِب َأنَّ

دعوى نسب اللقيط: 

ُه  ا إنَّ ُه اْبنُُه، َواَل َيْكفى َقْوُلَ ِه إالَّ بَِبيِّنٍَة( َتْشَهُد بَِأنَّ ِقيُط )بُِمْلَتِقٍط َأْو َغرْيِ )َواَل ُيْلَحُق( اللَّ
َضاَع َلُه َوَلٌد.
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أو وجه.
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ِعَي َأْي ُيفيُد بِِصْدِقِه، كمن َطَرَحُه لَِغاَلٍء َأْو َخْوٍف عليه ِمْن  ُق امْلُدَّ )َأْو َوْجٍه( ُيَصدِّ
ُه َوَلُدُه. ِعي َأنَّ َّا َيُدلُّ عىل ِصْدِقِه، فيْلَحُق بَِصاِحِب اْلَوْجِه امْلُدَّ ٍء َبيَّنَُه ِم َشْ

* * *
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أسئلة

 س	: ما اللقطة مع الرشح؟ وما حكم ردها لصاحبها؟ وملن يقض هبا؟ وما احلكم 
                إن وصفها شخص ثان كوصف أول؟ أو أقام بينة وتساويا فيها ؟

 س2: ما مدة تعريف اللقطة ؟ وما مكانه؟ وما كيفيته؟ وهل يعرفها بنفسه أو جيوز 
                لغريه تعريفها؟ وهل ُتدفع أجرة التعريف منها؟

س3: من اللقيط؟ وما حكم التقاطه؟ وعىل من تكون نفقته وحضانته؟

* * *
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األهداف التعليمية لـ )اجلهاد،السابقة(
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املضمنة يف كتاب اجلهاد أن:

يوضح املقصود باجلهاد واملسابقة لغًة واصطالًحا.ـ 	

يستنبط حكمة مرشوعية اجلهاد واملسابقة.ـ 2

يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية اجلهاد واملسابقة.ـ 3

يوضح رشوط اجلهاد واملسابقة.ـ 4

يفصل القول يف حكم اجلهاد واملسابقة يف اإلسالم.ـ 	

يوضح أحكام اجلهاد واملسابقة وآداهبام.ـ 	

يثبت أن اإلسالم دين السالم ودفع الظلم والعدوان.ـ 	

يدافع عن دينه ووطنه وعرضه وماله.ـ 	

 يستشعر فضل اجلهاد واملسابقة يف رشيعة اإلسالم.ـ 	

  يشعر بعدالة الرشيعة اإلسالمية.ـ 		
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باب اجلهاد

بعلوم  كالقيام  القادر،  الذكر،  املكلف،  عىل  كفاية  فرض  اللَّه  سبيل  يف  اجلهاد 
ِر َعِن امْلُْسلِِمنَي. َ الرشيعة َوَدْفِع الضَّ
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َباٌب
َهاِد َوَأْحَكاِمِه ِف اجْلِ

حكم الجهاد في سبيل اهلل تعالى: 

ِه َتَعاىَل )َفْرُض كَِفاَيٍة( إَذا َقاَم  ْعاَلِء َكلَِمِة اللَّ ِه ـ عز وجل ـ( إِلِ َهاُد يِف َسبِيِل اللَّ )اجْلِ
بِِه اْلَبْعُض َسَقَط عْن اْلَباِقي.

َكِر( اَل اأْلُْنَثى، )اْلَقاِدِر( اَل اْلَعاِجِز َعْن َذلَِك بَِفْقِد  ٌق بَِفْرِض )الذَّ )َعىَل امْلَُكلَِّف( ُمَتَعلِّ
ُقْدَرٍة َأْو َماٍل.

ِمنَْها،  امْلَُكلَِّف  َُعىَل  َيَتَعنيَّ  َما  َغرْيُ  َأْي  كَِفاَيٍة،  َفْرُض  ُه  َفإِنَّ يَعِة(  ِ الرشَّ بُِعُلوِم  )َكاْلِقَياِم 
يِن،َوامْلَُراُد  ا َصْوًنا لِلدِّ ِديِث؛ أِلنَّ يف اْلِقَياِم هِبَ َوِهَي: َفنُّ اْلَكاَلِم، َواْلِفْقِه َوالتَّْفِسرِي، َواحْلَ
ُف  ِقيُقَها، َوُيْلَحُق بَذلِك ََما َتَتَوقَّ ِذيُبَها َوَتْ ا، َوِحْفُظَها، َوَتْدِوينَُها َوهَتْ ا: ِقَراَءهُتَ بِاْلِقَياِم هِبَ

َعَلْيِه ِمْن َنْحٍو، َوَمَعاٍن، َوَبَياٍن.

ِة)	(  َفْرُض كَِفاَيٍة. مَّ ِر َعْن امْلُْسلِِمنَي( َوَأْهِل الذِّ َ )َوَدْفِع الضَّ

)	( وهذا بيان لوسطية اإلسالم واعتداله وسامحته.
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وتعني بتعيني اإلمام، وبفجء العدو حملة القوم، وعيل من بقرهبم إن عجزوا وإن 
امرأة وحرم فرار إن بلغ املسلمون النصف، ول يبلغوا اثني عرش ألفا، إال متحرًفا لقتال 

أو متحيًزا إىل فئة إن خاف، وامْلُْثَلُة،  .....  
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تعيين الجهاد: 

َماِم( لَِشْخٍص.ـ  َهاُد )بَِتْعينِِي اإْلِ ويتعني اجْلِ

َة َقْوٍم( ـ  )و( يتعني َأْيًضا )بَِفْجِء اْلَعُدوِّ حَمَلَّ

 )و( يتعني )َعىَل َمْن بُِقْرهِبِْم إْن َعَجُزوا( َعْن َدْفِع اْلَعُدوِّ بَِأْنُفِسِهْم، )َوإِْن( َكاَن َمْن ـ 
ُفِجَئ َأْو َمْن بُِقْربِِه )اْمَرَأًة( 

ويتعني َأْيًضا بِالنَّْذِر.ـ 

مايحرم في الجهاد:

َيِفرُّ  َفاَل  اِر؛  اْلُكفَّ َعَدِد  ِمْن  النِّْصَف(  امْلُْسلُِموَن  َبَلَغ  )إْن  اْلَعُدوِّ  ِمَن  فَِراٌر(  )َوَحُرَم 
مث)	(  ں  ں  ڱ   نثڱ  َتَعاىَل:  لَِقْولِِه  يَن،  ِعرْشِ ِمْن  ٌة  َعرَشَ َواَل   ، اْثنَنْيِ ِمْن  َواِحٌد 

)َوَلْ َيْبُلُغوا( َأي: امْلُْسلُِموَن )اْثنَْي َعرَشَ َأْلًفا( َفإِْن َبَلُغوَها َحُرَم اْلِفَرار.

ِجُع  َفرَيْ العدو  لَِيْتَبَعُه  ِزيَمَة  اْلَ َنْفِسِه  ِمْن  َأْظَهَر  َأْي:  لِِقَتاٍل(  ًفا  )ُمَتَحرِّ َشْخًصا   ) )إالَّ
َعَلْيه َفَيْقُتُلُه.

إْن  َوَهَذا  هِبِْم،  ى  لَِيَتَقوَّ امْلُْسلِِمنَي  ِمَن  لَِطائَِفٍة  َأْي  فئة(،  إىل  )ُمَتَحيًِّزا  َشْخًصا  )َأْو( 
َخاَف امْلَُتَحيُِّز ِمَن اْلَعُدوِّ َخْوًفا َبيِّنًا َوَقُرَب امْلُنَْحاُز إَلْيِه. 

)َو( َحُرَم )امْلُْثَلُة(: َأْي التَّْمثِيُل بِاْلَكافِِر بَِقْطِع َأْنِفِه، َأْو ُأُذنِِه، َأْو َنْحِو َذلَِك َبْعَد َمْوتِِه.

)	( سورة األنفال جزء من اآلية: 		.
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َولِْلَِماِم  املْغنَُم  ِحيز  إن  زاٍن وسارٍق  نفسه، وحد  ائتمن طائًعا ولو عىل  وخيانة أسري 
ِه إْن َكاَن ُمَيًِّزا، َطائًِعا، ُمْسلاًِم، َوَلْو َصبِيًّا، َأْواْمَرَأًة بَِلْفٍظ،  اأْلََماُن ملَِْصَلَحٍة ُمْطَلًقا، َكَغرْيِ

َأْو إَشاَرٍة ُمْفِهَمٍة،  .....  
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)َو( َحُرَم )ِخَياَنُة َأِسرٍي( ِعنَْدُهْم )اْئُتِمَن َطائًِعا( َأْي اْئَتَمنُوُه يِف َحاِل َطْوِعِه، )َوَلو( 
نَّاك َعىَل َمالِنَا، َأْو َعىَل َأْنُفِسنَا، َأْو َعىَل َنْفِسك،  اْئُتِمَن َطائًِعا )َعىَل َنْفِسِه( بَِأْن َقاُلوا َلُه: َأمَّ

َرُب. َفَرِضَ بَِذلَِك َطائًِعا َفاَل جَيُوُز َلُه اْلَ

ْم، َواَل َقْتُل َأَحٍد ِمنُْهْم. ٍء ِمْن َماِلِ َواَل َأْخُذ َشْ

ا َأْوَجْلًدا. )َوُحّد ََزاٍن( بَِحْربِيٍَّة)	( َرْجً

)َأْو َساِرٌق( لِنَِصاٍب ِمَن اْلَغنِيَمِة بَِقْطِع َيِدِه.

َأْنُفِسِهْم،  َعىَل  اأْلََماَن  ُيْعطَِيُهْم  بَِأْن  لِْلَكافِِريَن  )اأْلََماُن(  َنائِبِِه  َأْو  )لِْلَِماِم(  َجاَز  )َو( 
ْم )ملَِْصَلَحٍة( اْقَتَضْتُه َتُعوُد َعىَل امْلُْسلِِمنَي اَل لَِغرْيِ َمْصَلَحٍة )ُمْطَلًقا( َوَأْمَواِلِ

كام جيوز )لغريه( أي غري اإلمام أن يعطي األمان للكافر ملَِْصَلَحٍة، )إْن َكاَن( َغرْيُ 
َماِم )ُمَيًِّزا(  فالَيِصحُّ َأَماُن َغرْيِ امْلَُميِِّز َكَصبِيٍّ َأْو َمْنُوٍن َأْو َسْكَراَن. اإْلِ

وإن كان )َطائًِعا( اَل ُمْكَرًها، َفاَل َيِصحُّ َتْأِمينُُه.

بِيِّ  ُه جَيُوُز َوَيْمِض، َوَقيَل: الصَّ ُن امْلَُميُِّز امْلُْسلُِم )َصبِيًّا َأو اْمَرَأًة( َفإِنَّ )َوَلْو( َكاَن امْلُْؤمِّ
ُه.  َماُم َوإِْن َشاَء َردَّ َوَما َبْعَدُه اَل جَيُوُز َأَماُنُه، َوَلكِْن إْن َوَقَع َمَض إْن َأْمَضاُه اإْلِ

كيفية األمان: 

نَّاَك )َأْوإَشاَرٍة ُمْفِهَمٍة(  ِه َيُكوُن )بَِلْفٍظ ( َدالٍّ َعَلْيِه َنْحُو: َأمَّ َماِم َأْو َغرْيِ ُثمَّ اأْلََماُن ِمَن اإْلِ
بَِرْأٍس َأْو َيٍد.

)	( املرأة غري املسلمة املنسوبة إىل بلد بينها وبني املسلمني حرب.
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َجِهُلوا، أمض  َأْو  َنَسْوا،  َأْو  َفَعَصْوا،  َعنُْه  النَّاَس  َماُم  اإْلِ َنَى  َأْو  َفَجاء،  َحْربىَّ   َوَلْوَظنَُّه 
أو رد ملأمنه، َكإْن ُأِخَذ ُمْقباًِل بَِأْرِضِهْم َفَقاَل: ِجْئت أِلَْطُلَب اأْلََماَن، َأْو بَِأْرِضنَا َوَقاَل: 
َفاَمُلُه لَِواِرثِِه إْن َكاَن َمَعُه  َبْينَُهاَم، َوإِْن َماَت ِعنَْدَنا  َأْو  ُضوَن لَِتاِجٍر،  َتَتَعرَّ ُكْم اَل  َأنَّ َظنَنْت 

َوإاِلَّ ُأْرِسَل َلُه إْن َدَخَل َعىَل التَّْجِهيِز.
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ُه َأْو َخاَطَبُه  اَم َخاَطَب َغرْيَ نُْه َوإِنَّ اُل َأنَّ امْلُْسلَِم َلْ ُيَؤمِّ ـ  َواحْلَ )َوَلْو َظنَُّه( َأْي اأْلََماَن َحْريِبٌّ
النَّاَس  َماُم  اإْلِ َظنِِّه، )َأْو َنَى  ُمْعَتِمًدا َعىَل  إَلْينَا  نَُه )َفَجاَء(  َأمَّ ُه  َأنَّ َفَظنَّ  َيْفَهْمُه ـ  َلْ  بَِكاَلٍم 
َماَم َنَى َعنُْه  نُوا َواِحًدا َأْو َطائَِفًة، )َأْو َنَسْوا( َأنَّ اإْلِ َعنُْه( َأْي َعْن اأْلََماِن )َفَعَصْوا( َوَأمَّ
َأْمَض  َذلَِك  َعىَل  ُمْعَتِمًدا  إَلْينَا  َفَجاَء  نُوا،  َفَأمَّ بِِه  َيْعَلُموا  َلْ  َأْي  َنَْيُه  َجِهُلوا(  )َأْو  نُوا  َفَأمَّ

ْريِبَّ  )ملَِْأَمنِِه( (  احْلَ َماُم إْن َشاَء، )َأْو َردَّ اأْلََماَن َأْي: َأْمَضاُه اإْلِ

ُه َواَل َسْلُب َمالِِه. َواَل جَيُوُز َقْتُلُه َواَل َأْسُ

َكاَم ُيَردُّ ملَِْأَمنِِه )إْن ُأِخَذ( َحاَل َكْونِِه )ُمْقباًِل( إَلْينَا )بَِأْرِضِهْم َفَقاَل: ِجْئت أِلَْطُلب ـ 
َوَمَعُه  لَِتاِجٍر(  ُضوَن  َتَتَعرَّ اَل  ُكْم  َأنَّ َظنَنْت  َوَقاَل:  )بَِأْرِضنَا  ُأِخَذ  )َأْو(  ِمنُْكْم.  َاأْلََماَن( 

دُّ ملَِْأَمنِِه.  اَرٌة، )َأْو(  ُأِخَذ َبنْيَ َأْرِضنَا َوَأْرِضِهْم َوَقاَل: َما ُذكَِر َفرُيَ جِتَ

الحكم إن مات المؤمن عندنا: 

َعىَل ـ  َدَخَل  ـ  ِعنَْدَنا  َواِرُثُه  َمَعُه(  َكاَن  إْن  لَِواِرثِِه  َفاَمُلُه  )ِعنَْدَنا  ُن  امْلَُؤمَّ َماَت(  )َوإِْن 
( َيُكْن َمَعُه َواِرَثَة )ُأْرِسَل( امْلَاُل: لَِواِرثِِه بَِأْرِضِهْم )إْن َدَخَل( ِعنَْدَنا  التَّْجِهيِز َأْم اَل، )َوإاِلَّ

َها.  اَرٍة َأْو َغرْيِ ِه ِمْن جِتَ )َعىَل التَّْجِهيِز( ؛ لَِقَضاِء َمَصاحِلِ

* * *
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باب السابقة

املسابقة جائزة بجعل يف اخليل، واإلبل، وبينهام، ويف السهم، ..... 
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َباُب الَُْساَبَقِة

تعريفها:

ْعُل  َم، َوبَِفْتِحَها: اجْلُ ْبِق بُِسُكوِن اْلَباِء َمْصَدُر َسَبَق إَذا َتَقدَّ امْلَُساَبَقُة: ُمَفاَعَلٌة: ِمْن السَّ
َباِق. َعُل َبنْيَ َأْهِل السِّ الَِّذي جُيْ

حكمها:

ِعِب َواْلِقاَمِر ـ بَِكرْسِ اْلَقاِف َوِهَي امْلَُغاَلَبُة َوالتََّحيُُّل  اأْلَْصُل فِيَها امْلَنُْع ملَِا فِيَها ِمْن اللَّ
. قِّ َعىَل َأْكِل َأْمَواِل النَّاِس بَِغرْيِ احْلَ

ْعَل. ابَِق ُهَو الَِّذي َقْد َيْأُخُذ اجْلُ ِض لَِشْخٍص، أِلَنَّ السَّ ُصوِل اْلِعَوِض َوامْلَُعوَّ َوحِلُ

ْهِو  ِد اللَّ ائِِل، َفَلْو َكاَنْت ملَُِجرَّ َهاِد َوَمنِْع الصَّ اِرُع لِلتَّْدِريِب َعىَل اجْلِ َوَلكِْن َأَجاَزَها الشَّ
ْز. َلْ جَتُ

ما تجوز فيه المسابقة:

)َجائَِزٌة بُِجْعٍل( يِف َأْرَبَعِة ُأُموٍر:
.	ـ  انَِبنْيِ ْيِل( ِمْن اجْلَ  )يِف اخْلَ

.2ـ  انَِبنْيِ بِِل( ِمْن اجْلَ )َو( يِف )اإْلِ

َخْيٌل ِمْن َجانٍِب َوإِبٌِل ِمْن َجانٍِب.ـ 3

ْمَيِة.4ـ  َصاَبِة اْلَغَرِض َأْو ُبْعُد الرَّ ْهِم(؛ إِلِ )َويِف السَّ
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إن صح بيعه، وعني املبدأ، والغاية واملركب، والرامي، وعدد اإلصابة، ونوعها

ولزمت بالعقد، وَأخرجه متبع ليأخذه السابق، أو أحدها، فإن سبقه غريه أخذه، 
وإال فلمن حض، .....
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ُشُروَط َجَواِزَها ِباْلُجْعِل:

َتْسلِيِمِه،  َعىَل  َمْقُدوًرا  بِِه  ُمنَْتَفًعا  َمْعُلوًما،  َطاِهًرا،  َكاَن  بَِأْن  ْعِل  اجْلُ َبْيُع   ) َصحَّ  )إْن 
ٍر، َواَل ِخنِْزيٍر، َواَل بَِمنِْهيٍّ َعنُْه َكِجْلِد ُأْضِحيٍَّة. اَل بِنَِجٍس، َواَل بَِمْجُهوٍل، َواَل َخْ

ْهِم.ـ  َيَواِن َأْو بِالسَّ َ )امْلَْبَدُأ( يِف امْلَُساَبَقِة بِاحْلَ )َو( إْن ُعنيِّ

)َواْلَغاَيُة( الَّتِي ُينَْتَهى إَلْيَها.ـ 

)واملركب(  ِمْن َخْيٍل َأْو إبٍِل، َكَهَذا اْلَفَرِس، َوَهَذا اْلَبِعرِي.ـ 

ُجِل.ـ  ْمِي َكَزْيٍد َأْو َهَذا الرَّ اِمي( يِف الرَّ َ )الرَّ )َو( ُعنيِّ

.ـ  َتنْيِ ٍة َأْو َمرَّ َصاَبِة( بَِمرَّ َ )َعَدُد اإْلِ )َو( ُعنيِّ

ْهُم فِيِه، ـ  َصاَبِة ِمْن َخْزٍق، َوُهَو َثْقُب اْلَغَرِض ِمْن َغرْيِ َأْن َيْثُبَت السَّ َ َنْوُع اإْلِ )َو( ُعنيِّ
ْهِم فِيِه، َوَخْرٍم َوُهَو إَصاَبُة َطَرِف اْلَغَرِض َفَيْخِدُشُه. َوَخْسٍق َوُهَو َثْقُبُه َوُسُكوُن السَّ

لزوم المسابقة: 

ا َمًعا. َها إالَّ بِِرَضاُهَ ا َحلُّ َجاَرِة َفَلْيَس أِلََحِدِهَ ـ )َوَلِزَمْت( امْلَُساَبَقُة )بِاْلَعْقِد( َكاإْلِ

ابُِق َأْو( َأْخَرَجُه َأَحُد  ٌع( بِِه َغرْيُ امْلَُتَسابَِقنْيِ ، )لَِيْأُخَذُه السَّ ْعَل )ُمَتَبِّ )َو( إِْن َأْخَرَج اجْلُ
َيْسبِْقُه   ) )َوإاِلَّ  ، اْلَغرْيُ َذلَِك  َأَخَذُه(  ُه  )َغرْيُ َسَبَقُه  إْن  ُه  َأنَّ َعىَل  َأْي  َسَبَقُه(  )َفإِْن  امْلَُتَسابَِقنْيِ 

ِه. ( َواَل َيْرِجُع لَِربِّ ُه، )َفلَِمْن َحَضَ َغرْيُ
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للسهم  عرض  وإن  سبقه،  أمكن  إن  بمحلل  ولو  السابق،  ليأخذه  أخرجا  إن  وال 
يكن مسبوًقا،  ل  نزع سوطه  أو  فعاقه،  بوجه  للفرس ضب  أو  انكرس،  أو  عارض، 

بخالف ضياعه، أو قطع جلام، أو حرن الفرس، .....
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َعىَل ـ  َومُحَِل  اْلَعْقُد  َصحَّ  َسَكَتا  إْن  َبْل  اْلَعْقِد،  ِعنَْد  بَِذلَِك  يُح  التَّرْصِ ُط  ُيْشَتَ  َواَل 
َما ُذكَِر.

ُه إْن َسَبَق َعاَد إَلْيِه َفَفاِسٌد.ـ  َط ُمِْرُجُه َأنَّ بِِخاَلِف َلْو اْشَتَ

ُه  ابُِق( ِمنُْهاَم، أِلَنَّ )اَل( َتِصحُّ )إْن َأْخَرَجا( أي: أخرج ُكلٌّ ِمنُْهاَم ُجْعاًل )لَِيْأُخَذُه السَّ
ِمْن اْلِقاَمِر امْلَْحِض.

)بُِمَحلٍِّل(  َذلَِك  َوَقَع  )َوَلْو(  بَِقْولِِه:  امْلَنِْع  َعىَل  َوَباَلَغ  َيْسبِْق.  َلْ  َأْو  َسَبَق  ِه  لَِربِّ َوُهَو 
ْعَلنْيِ  ُه إْن َسَبَق َأَخَذ اجْلُ ِة َفَرِسِه َعىَل َأنَّ ِرْج َشْيًئا )إْن َأْمَكَن َسْبُقُه( لُِقوَّ َأْي:َمَع َثالٍِث َلْ خُيْ

ا َمًعا. ا َأَخَذُهَ َمًعا، َوإِْن َسَبَق َأَحُدُهَ

ِل  ْعِل ملُِْخِرِجِه. َوَأْوىَل يِف امْلَنِْع إْن َقَطَع بَِعَدِم َسْبِق امْلَُحلِّ ُة امْلَنِْع َجَواُز ُرُجوِع اجْلُ َوِعلَّ
َواَز بِِه َفُهَو ِعنَْدُه  لِيَل بِِه َنَظًرا ملَِْن َيَرى اجْلَ ُه اَل َتْ اًل َمَع أنَّ َي حُمَلِّ ُه ِحينَئٍِذ َكاْلَعَدِم. َوُسمِّ أِلَنَّ

ٌل َحِقيَقًة. حُمَلِّ

ما ال يعد به المتسابق مسبوًقا:

ْهُم، )َأْو( َعَرَض  ( السَّ ُه، )َأْو اْنَكرَسَ ْهِم َعاِرٌض( يِف َذَهابِِه َعطََّل َسرْيَ )إِْن َعَرَض لِلسَّ
َيِدِه َفَقلَّ  ٌب بَِوْجٍه( َمَثاًل )َفَعاَقُه، َأْو( َعَرَض لَِصاِحبِِه )َنْزُع َسْوطِِه( ِمْن  )لِْلَفَرِس َضْ

َجْرُي اْلَفَرِس، َأْو اْلَبِعرِي، )َلْ َيُكْن َمْسُبوًقا( لُِعْذِرِه باَِم ُذكَِر.

اٍم،  ُه َيُكوُن بَِسَببِِه َمْسُبوًقا لَِتْفِريطِِه، )َأْو َقْطِع جِلَ ْوِط، َفإِنَّ  )بِِخاَلِف َضَياِعه( أي السَّ
ُه ُيَعدُّ َمْسُبوًقا. َأْو َحْرِن اْلَفَرِس()	(  َفإِنَّ

)	( يقال: فرس حرون أي ال ينقاد وإذا اشتد به اجلري وقف.
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وجازت بغريه مطلًقا إن صح القصد

وعند الرمي افتخار، ورجز وتسمية نفسه، وصياح، كاحلرب، واألحب ذكر اللَّه 
تعاىل.
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حكم المسابقة بغير جعل:

ْعِل، بَِأْن َتُكوَن َمَّاًنا )ُمْطَلًقا( يِف اأْلُُموِر اأْلَْرَبَعِة  ه( أي اجْلُ )وجازت(  امْلَُساَبَقُة  )بَِغرْيِ
ْمِي بِاأْلَْحَجاِر  ِمرِي، َواْلبَِغاِل، َوالرَّ ُفِن، َواحْلَ ْرِي َعىَل اأْلَْقَداِم، َوبِالسُّ َها َكاجْلَ َمِة َوَغرْيِ امْلَُتَقدِّ
َع. ْ ُب بِِه َعىَل ِقَتاِل اْلَعُدوِّ )إْن َصحَّ اْلَقْصُد( بَِأْن َواَفَق الرشَّ َّا ُيَتَدرَّ ِريِد َوَنْحِو َذلَِك ِم َواجْلَ

 َما َيُجوز ِفي المسابقة

ْمِي( ِذْكُر امْلََفاِخِر بِااِلْنتَِساِب إىَل َأٍب َأْو َقبِيَلٍة. )َو( َجاَز )ِعنَْد الرَّ

ُفاَلٌن  َكَأَنا  َنْفِسِه(  )َوَتْسِمَيُة  ااِلْفتَِخاِر،  َعىَل  اَلَلِة  لِلدَّ ْعِر  الشِّ ِمْن  ٍء  ِذْكُر َشْ َجاَز  )َو( 
ُه  ْرِب( بِاأْلَْوىَل أِلَنَّ َأْو َأُبو ُفاَلٍن، )َوِصَياٌح( بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع، َكاَم جَيُوُز َذلَِك يِف َحاِل )احْلَ
لِيٍل،  َوَتْكبرٍِي َوهَتْ َتْسبِيٍح  َتَعاىَل( ِمْن  ِه  ِه )ِذْكُر اللَّ ( ِمْن َذلَِك ُكلِّ َعَلْيِه، )َواأْلََحبُّ امْلَِقيُس 

ُه َتَعاىَل: نث ڄ ڄ ڄ      ڄ ڃ  مث)	(. َوَنْحُو َيا َدائُِم َيا َواِحُد. َقاَل اللَّ

* * *

واحلمد هلل أواًل وأخرًيا

راجعه

الدكتور / بشري عبد اهلل عيل

املكتب الفني

)	( سورة اجلمعة جزء من اآلية: 		.
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أسئلة

س	: ما حكم اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل؟ وعىل من يكون؟ ومتى يتعني؟ وضح     
ذلك .

س2: ما الذي حيرم عىل املجاهد فعله؟

س3: ما حكم الفرار من العدو؟ ومتى جيوز؟

س4: متى جيوز للمام أو نائبه إعطاء األمان؟

س	: ما املسابقة؟ وما حكمها؟ وفيم تكون؟ وبم تلزم؟

 س	: ما احلكم إذا أخرج كٌل من املتسابقني جعاٌل ليأخذه السابُق منهام؟ وما حكم 
             املسابقِة بغري جعل؟

س	: ما الذي جيوز قوله عند بدء املسابقة؟

* * *
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