




 X3 املختار من االختيار

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

بالعقل  وميزه  األقوم،  الدين  إىل  يعلم، وهداه  مل  ما  اإلنسان  علَّم  الذي  احلمد هلل 
ليميز احلق ويفهم، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل اخللق وأكرم وعىل آل 
املتبوعني ومن سار عىل  واألئمة  التابعني  املختارين، وعىل  الطاهرين وأصحابه  بيته 

هدي النبوة إىل يوم الدين.. وبعد،،

فكل فكر ال هيتدي بعلم فهو عىل شفا هلكة، وكل تدين ال ينبني عىل فقه فهو إىل 
الضالل أقرب، يقول نبينا ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين«)1(.

بقسميه  الثانوي  الثاين  الصف  لطالب  نقدم  أن  يرسنا  النبوي  املنهج  هلذا  واتباًعا 
وهو  املختار(  لتعليل  االختيار  من  )املختار  كتاب  من  الثاين  اجلزء  والعلمي  األديب 
تيسري وتوضيح للمقرر من كتاب )االختيار لتعليل املختار( ملؤلفه العالمة عبد اهلل 

ابن حممود بن مودود املوصيل احلنفي.

وقد توخينا يف هذا املختار الضوابط التالية:

لنحفظ ـ 1 أو حتريف،  تبديل  متنًا ورشًحا دون  املؤلف  املحافظة عىل نص كالم 
عىل كتب الرتاث أصالتها، مع االقتصار عىل املوضوعات املقررة من الكتاب.

وضع أهداف عامة لكتاب الفقه بمراحله الثالث وأهداف تعليمية لكل كتاب.ـ 	

املتمثلة يف: وضع عناوين رئيسة وفرعية تعني ـ 3 النفوذ  بأدوات  الكتاب  تزويد 
عىل الفهم، وعالمات ترقيم، ومتييز كل فقرة عن غريها من الفقرات، وضبط 

الكلامت التي حتتاج لضبط بام يساعد عىل املقروئية والفهم اجليد للنصوص.

تزويد الكتاب بتدريبات تعني الطالب عىل الفهم واالستيعاب.ـ 	

)1( أخرجه البخاري في صحيحه.
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حذف بعض املسائل التى ال وجود هلا اآلن عىل أرض الواقع، والتي ال تتفق ـ 	
عن  اخلروج  أو  املساس  دون  عنها  االستغناء  ويمكن  العرص،  ومستجدات 

أصول املذهب.

بيان ما خفي من ألفاظ وعبارات ومصطلحات مبهمة، بعبارات سهلة ومعان ـ 	
واضحة.

وأفهام ـ 	 يتفق  عرصًيا  توضيًحا  واملسافات  واملكاييل  املوازين  مقادير  توضيح 
الطالب.

العمل يف  بالسداد والتوفيق وأن جيعل هذا  النهاية ال يسعنا إال أن ندعو اهلل  ويف 
من  نافعة  لبنة  يكون  أن  و  العمل  هلذا  قارئ  لكل  ونقول  نلقاه،  يوم  حسناتنا  ميزان 
لبنات العلم، أو رساًجا منرًيا عىل طريق املعرفة الفقهية ونعتذر عن أي تقصري أو سهو 

أو خطأ فهذا جهد املقل.

بعض الرموز الواردة بالكتاب:

عليه  يدل  اهلجاء  حروف  من  حرًفا  الفقهاء  أسامء  من  اسم  لكل  املصنف  جعل 
وهي:

)س( أليب يوسف، و)م( ملحمد بن احلسن، )سم( أليب يوسف وحممد، )ز( لزفر، 
)ف( للشافعي.

جلنة تطوير املناهج باألزهر الرشيف
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األهداف العامة لكتاب الفقه مبراحله الثالث

هيدف مقرر الفقه اإلسالمي يف املرحلة الثانوية إىل ما ييل:

تعريف الطالب بأئمة فقهاء املذهب، وبيان جهودهم يف خدمة العلم الرشعي، ـ 1
مع حثهم عىل تلمس القدوة يف حياهتم.

بيان عظمة الترشيع اإلسالمي مع تبصري الطالب بمظاهر التيسري فيه والتأكيد ـ 	
عىل سامحة اإلسالم ويرسه.

أحكام ـ 3 من  عليها  يرتتب  وما  الصحيحة  الفقهية  باملعارف  الطالب  تزويد 
رشعية، وآداب وسلوك وقيم وغري ذلك.

إملامهم باألدلة التفصيلية لألحكام الرشعية للموضوعات املقررة.ـ 	

تدريبهم عىل استنباط األحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية.ـ 	

الفهم والتصور والتكييف ـ 	 الفقهية لدى الطالب بام يمكنهم من  تنمية امللكة 
وبيان احلكم الفقهي.

تنمية حبهم لكتب الفقه وتدريبهم عىل قراءهتا وحتليلها وفهمها واالستفادة ـ 	
منها.

آثار ـ 	 من  عليها  يرتتب  وما  الفقهية  املوضوعات  مرشوعية  بحكمة  إمدادهم 
اجتامعية واقتصادية وروحية.

متييزهم بني علل األحكام الرشعية واحلكمة من مرشوعيتها.ـ 	

 تبصريهم باملقاصد الرشعية من األحكام الفقهية.ـ 	1

 تنمية قدرهتم عىل ربط األحكام الفقهية بالواقع املعيش.ـ 11
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 تعميق روح االجتهاد لدى الطالب وتنمية قدراهتم عىل قبول الرأي والرأي ـ 	1
اآلخر والبعد عن التعصب.

اجلامعية ـ 13 للدراسة  تؤهلهم  التي  الفقهية  واملعارف  باملفاهيم  تزويدهم   
املتخصصة.

بالطهارة، وآداب قضاء احلاجة، ـ 	1 املتعلقة  الصحيحة  الفقهية  إثراء معارفهم   
وتأكيد حرص اإلسالم عىل طهارة ونظافة املسلم وبيئته.

أحكامها، ـ 	1 وإدراك  اإلسالمية،  بالعبادات  املتعلقة  الفقهية  معارفهم  تنمية   
وأمهيتها بالنسبة للفرد واملجتمع، واحلرص عىل أدائها أداًء صحيًحا.

وما ـ 	1 اإلسالمية، وأحكامها،  باملعامالت  املتعلقة  الفقهية  باملعارف  تزويدهم   
يرتتب عليها من آداب وسلوك؛ وحثهم عىل االلتزام بضوابطها.

 تبصريهم باألحكام الفقهية املتعلقة بشئون األرسة، وما يتصل هبا من معارف ـ 	1
ومفاهيم، وما يرتتب عليها من آثار.

  تنمية معارفهم املتعلقة بأحكام اجلنايات واحلدود، وما يرتتب عليها من آثار.ـ 	1

 تعميق فهمهم بأحكام األيامن والنذور، واألضحية والعقيقة.ـ 	1

بالنظام ـ 		 تعريفهم  خالل  من  نفوسهم  يف  واإلنصاف  العدالة  قيم  ترسيخ   
القضائي والدعاوى يف اإلسالم، ووسائل اإلثبات.

* * *
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األهداف التعليمية للبيوع، واإلقالة، واخليارات، والربا

الفقهية املتضمنة يف )البيوع، اإلقالة،  الطالب بعد دراسة املوضوعات  يتوقع من 
اخليارات، البيع الفاسد، التولية، الربا( أن:

الفاسد، ـ 1 البيع  اخليارات،  اإلقالة،  )البيوع،  من  كال  واصطالًحا  لغة  يعرف   
التولية، الربا(.

يتعرف أنواع البيوع.ـ 	

يبني أركان البيع ورشوط كل ركن.ـ 3

يفصل رشوط البيع املثيل. ـ 	

يرشح أحكام الغرر.ـ 	

يفصل األحكام املتعلقة باإلقالة.ـ 	

يقارن بني التولية واملرابحة والوضيعة.ـ 	

يفرق بني أنواع اخليار وأحكامها.ـ 	

حيدد أنواع الربا وحكمه ودليله.ـ 	

اخليارات، ـ 	1 اإلقالة،  )البيوع،  من  كل  حكم  الرشعية  النصوص  من  يستنبط   
البيع الفاسد، التولية، الربا(.

 يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 11

 يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل الكليات اخلمس.ـ 	1

 ينفر عن املعامالت املحرمة رشًعا.ـ 13

 يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	1
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ين«)1(. ا ُيَفّقْهُه يف الدِّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُيِرِد اهلل بِِه َخرْيً

كتاب الُبُيوع
.................................................................................
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كتاب البيوع
تعريف البيع:

البيع يف اللغة: مطلق املبادلة، وكذلك الرشاء، سواء كانت يف مال أو غريه.
قال اهلل تبارك وتعاىل:  نث ۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇمث)	(. 
وقال تعالى : نثى ى ائ ائ ەئ ەئ وئمث)3(.

ويف الرشع: مبادلة املال املتقوم)	( باملال املتقوم متليكا ومتلكا.
فإن وجد متليك املال باملنافع فهو إجارة أو نكاح وإن وجد جماًنا فهو هبة.

حكمه ودليله:

هو عقد مرشوع ثبتت رشعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول:
أما الكتاب قوله تعاىل: نثٹ ٹ ٹمث)	( .

وقال: نثڦڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃمث)	( .
)1( سبق تخريجه.

)	( سورة التوبة . اآلية: 111.

)3( سورة البقرة . اآلية: 		1.
)	( المال المتقوم: هو ما يباح االنتفاع به شرًعا في حالة السعة واالختيار.

)	( سورة البقرة . اآلية: 			.
)	( سورة النساء . اآلية: 		.
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ْيُت ............. البْيُع َينَْعقُد باإلجياب َوالَقُبول بَلْفَظِي امَلاِض َكَقولِِه: بْعُت َواْشرَتَ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

وأما السنة: فألنه ملسو هيلع هللا ىلص ُبعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه، وقد باع ملسو هيلع هللا ىلص واشرتى 
مبارشة وتوكياًل.

اإلمجاع: وعىل رشعيته انعقد اإلمجاع.

الناس حمتاجون إىل األعواض  فإن  أن احلاجة ماسة إىل رشعيته،  واملعقول: وهو 
والسلع والطعام والرشاب الذي يف أيدي بعضهم وال طريق هلم إال البيع والرشاء، 
نة وحب املال يمنعهم من إخراجه بغري  فإن ما جبلت)1( عليه الطباع من الشح والضَّ

عوض، فاحتاجوا إىل املعاوضة فوجب أن يرشع دفعا حلاجته.

ركنه: اإلجياب والقبول ألهنام يدالن عىل الرضا الذي تعلق به احلكم وكذا ما كان 
يف معنامها.

ورشطه: أهلية)	( املتعاقدين حتى الينعقد من غري أهل. وحمله: املال ألنه ينبئ عنه 
رشًعا.

وحكمه: )األثر املرتتب عىل متام العقد(: ثبوت امللك للمشرتي يف املبيع وللبائع يف 
ا)3(، وعند اإلجازة إذا كان موقوًفا. الثمن إذا كان باتًّ

بم ينعقد؟

قال: )البيع ينعقد باإلجياب والقبول بلفظي املاض كقوله: بعت واشرتيت( ـ 1
ألنه إنشاء، والرشع قد اعترب اإلخبار إنشاء يف مجيع العقود فينعقد به، وألن 

املاض إجياب وقطع واملستقبل عَدة أْو أْمر وتوكيل، فلهذا انعقد باملاض .

)1( جبلت عليه الطباع: أي خلقت عليه الطباع.
)	( األهلية : ما يؤهله للقيام هبذا التعاقد : الصالحية واجلدارة وذلك بتوافر رشطني )العقل ـ التمييز(.

)3( باًتا : نافذا يف احلال.
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ا، وَبالتََّعاطي. وبُكّل لَفظ يُدلُّ َعىَل مْعنامُهَ
...................... . ا الَبْيَع فاآلَخُر إْن َشاء قبَِل وإْن َشاَء َردَّ وإذا َأْوَجَب أَحُدمُهَ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

أو  بكذا،  ُخذه  أو  بكذا،  أعطيتك  كقوله:  معنامها(  عىل  يدل  لفظ  )وبكل  قال: 
مّلكتك بكذا فقال: أخذُت، أو قبلت، أو رضيت، أو أمضيت؛ ألنه يدل عىل معنى 
فقال  بكذا،  اشرتيت  املشرتي:  قال  لو  وكذلك  للمعانى.  والعربة  والرىض،  القبول 

البائع: رضيت أو أمضيت، أو أجزت ملا ذكرناه.
قال: )وبالتعاطي()1( يف األشياء اخلسيسة والنفيسة، نص عليه حممد ألنه يدل ـ 	

عىل الرضا املقصود من اإلجياب والقبول.
وذكر الكرخي أنه ينعقد بالتعاطي يف األشياء اخلسيسة فيام جرت به العادة، وال 

ينعقد فيام مل جْتر به العادة.
ينعقد حتى  اشرتيت، ال  فقال:  منى،  اشرت  قال:  أو  بعت،  فقال  بعني،  قال:  ولو 
يقول اشرتيت أو بعت؛ ألن قوله: بعني واشرت ليس بإجياب وإنام هو أمر. فإذا قال: 
بعت أو اشرتيت فقد وجد شطر العقد، فال بد من وجود الشطر اآلخر ليتم، وقيل: 

إذا نوى اإلجياب يف احلال انعقد البيع وإال فال.
خيار القبول )اجمللس(:

مفهومه: قال: )وإذا أوجب أحدمها البيع فاآلخر إن شاء قبل وإن شاء رد( ألنه 
خمريَّ غري جُمرَب فيختار أهيام شاء، وهذا خيار القبول.

ي واملجلس جامع للمتفرقات. وقته: ويمتد يف املجلس للحاجة إىل التفكر والرتوِّ
ة)	( ألنه يدل عىل اإلعراض،  بَِم يبطل خيار القبول: ويبطل بام يبطل به خيار املخريَّ

وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغري. 
)1( أخذ السلعة ودفع الثمن برضا الطرفني من غري التلفظ بعبارة ) بعت ـ اشرتيت (.

)	( املخرية: هى الزوجة التى أعطاها الزوج حق طالق نفسها وهو يبطل بالقيام من املجلس.
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اَم قاَم َقبل اْلقُبول َبَطَل اإلجَياُب، فإذا ُوِجَد اإلجياُب َوالقُبوُل لِزمُهاَم اْلَبيع باِل ِخَياِر  ُ وَأهيُّ
جَمْلٍس. )ف(، ...................................................................
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مسائل:

وليس للمشرتي القبول يف البعض؛ ألنه تفريق الصفقة وإنه إرضار بالبائع، فإن ـ 
من عادة التجار ضم الرديء إىل اجليد يف البيع لرتويج الرديء، فلو صح التفريق يزول 
اجليد من ملكه فيبقى الرديء فيترضر بذلك، وكذلك املشرتي يرغب يف اجلميع. فإذا 

فرق البائع الصفقة عليه يترضر.
الرضا ـ  يدل عىل اإلعراض وعدم  القبول بطل اإلجياب(؛ ألنه  قبل  قام  )وأهيام 

وله ذلك.
الغائب ـ  فالن  من  بعت  قال:  كمن  الغائب  قبول  عىل  يتوقف  ال  العقد  وشطر 

فبلغه فقبل، ال ينعقد إال إذا كان بكتابة أو رسالة فيعترب جملس بلوغ الكتاب وأداء 
الرسالة، وعىل هذا اإلجارة واهلبة والنكاح. ولو تبايعا ومها يمشيان أو يسريان إن مل 
يفصال بني كالميهام بسكتة انعقد البيع. وإن فصال مل ينعقد، وقال بعضهم: ينعقد ما 

مل يتفرقا باألبدان، واألول أصح.
متى يلزم البيع بال خيار جملس؟

قال: )فإذا وجد اإلجياب والقبول لزمهام البيع بال خيار جملس( ألن العقد قد تم 
باإلجياب والقبول لوجود ركنه ورشائطه، فخيار أحدمها الفسخ إرضار باآلخر ملا فيه 

من إبطال حقه، والنص ينفيه.
وما روي من احلديث)1( حممول عىل خيار القبول، هكذا قاله النخعى. ألن قوله: 
حيتمله  ألنه  باألقوال  أي  يتفرقا«  مل  »ما  وقوله:  املبارشة،  حالة  يقتيض  »املتبايعان« 

فيحمل عليه توفيقا.
)1( عن حكيم  بن حزام أن النبى � قال: »البيعان باخليار ما مل يتفرقا ...« متفق عليه.
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َوالُبدَّ ِمْن َمعِرَفة امْلَبِيِِع َمْعرَفًة َنافَِيًة لْلَجَهاَلة، والَ ُبدَّ ِمْن َمْعِرَفِة ِمْقَداِر الثََّمِن َوصَفته إذا 
ة، ومْن أْطلَق الثََّمن فُهَو َعىَل َغالِب َنْقِد اْلَبَلِد. َوجُيوُز َبْيُع اْلَكْيىلِّ َواْلَوْزنِىِّ  مَّ كاَن يَف الذِّ
كْياًل َوَوْزًنا َوجُمَاَزفًة،  .............................................................
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شروط صحة البيع:

قال: )والبد من معرفة املبيع معرفة نافية للجهالة( قطعا للمنازعة.ـ 1

فإن كان حارًضا فيكتفى باإلشارة؛ ألهنا موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة.

وإن كان غائًبا فإن كان مما يعرف باألنموذج كالكيىلِّ والوزنىِّ والعددىِّ املتقارب 
مما  كان  فإن  العيب،  خيار  له  فيكون  خيتلف  أن  إال  اجلميع،  كرؤية  األنموذج  فرؤية 
للمنازعة،  قطعا  األوصاف  مجيع  له  فيذكر  واحليوان  كالثياب  باألنموذج  يعرف  ال 

ويكون له خيار الرؤية.

قال: )والبد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان يف الذمة)1(( قطًعا للمنازعة ـ 	
إال إذا مل يكن يف البلد نقود)	( لتعينه.

اجلهالة يف نوع الثمن: قال: )ومن أطلق الثمن فهو عىل غالب نقد البلد( للتعارف.

بيع الكييل والوزين: قال: )وجيوز بيع الكييل والوزين كياًل ووزًنا وجمازفة()3( ومراده 
عند اختالف اجلنس، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم«)	( وألنه ال 

ربا إال عند املقابلة باجلنس؛ ألنه ال تتحقق الزيادة إال فيه.

)1( وصٌف رشعي اعتباري يصري به اإلنسان أهاًل للوجوب له وعليه. 
)	( املراد: إذا مل يكن يف البلد نقود متعددة خمتلفة القيمة كالدينار والدرهم والريال والفلس والناس فيها 

يتعاملون بنقد واحد كاجلنيه مثاًل.
)3( املجازفة: البيع بال كيل أو وزن اعتامًدا عىل تقديرها بالنظر .

)	( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .
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ة طَعام ُكلَّ قفيٍز بدْرَهٍم َجاَز يف َقَفيٍز َواحد )سم(. َوَمْن َباَع ُصرْبَ

ى  ومن َباَع َقطِيَع َغنٍَم ُكلَّ َشاٍة بِِدْرَهٍم ملْ جَيُز يف يشء منها، َوالثِّياُب كاْلغنِم فإن َسمَّ
ميع.  ْرَعان َواْلَغنَم َجاز يف اجْلَ َلَة اْلُقْفَزان َوالذُّ مُجْ
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اجلهالة يف املبيع:

عند ـ  واحد(  قفيز)	(  يف  جاز  بدرهم  قفيز  كل  طعام)1(  ُصـرْبََة  باع  )ومن   قال: 
أيب حنيفة إال أن يعرف مجلة قفزاهنا، إما بالتسمية أو بالكيل يف املجلس.

وقاال)3(: جيوز يف الكل؛ ألن زوال اجلهالة بيدمها وال تفيض إىل املنازعة.ـ 

وله: أنه تعذر الرصف إىل اجلميع للجهالة يف املبيع والثمن فيرصف إىل األقل. ـ 
وهو الواحد ألنه معلوم فإذا زالت اجلهالة جاز يف اجلميع لزوال املانع، وإذا جاز البيع 

يف الواحد يثبت للمشرتي اخليار لتفرق الصفقة.

قال: )ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم مل جيز يف شىء منها والثياب( واملعدود 
املتفاوت )كالغنم( وعندمها: جيوز يف الكل ملا مر.

وله: أن قضية ما ذكرنا اجلواز يف واحد، غري أن الواحد يف هذه األشياء يتفاوت 
فيؤدي إىل املنازعة فصار كاملجهول فال جيوز.

قال: )فإن سمى مجلة القفزان والذرعان)	( والغنم جاز يف اجلميع( النتفاء اجلهالة 
وزوال املانع.

)1( صبرة طعام : كومة من الحبوب مجهولة المقدار.
)	( القفيز : مكيال فارسي عرف في صدر اإلسالم ومقداره )	1 كيلوجرام(.

)3( أبو يو سف وحممد.
)	( الذرعان: جمع ذراع وهو وحدة مقاييس طولها )	.		 سم(.
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َجُر يف َبْيع األْرِض. َوَمْن َباَع َداًرا َدَخَل َمَفاتِيُحَها َوبِنَاُؤَها يف اْلَبيع، وَكَذلَِك الشَّ
َوجَيُوُز َبْيُع الثََّمَرة َقْبَل صاَلِحَها، ...............................................
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ما يدخل يف بيع الدور واألرض:

لألبواب  تبع  املفاتيح  البيع( ألن  وبناؤها يف  مفاتيحها  دارا دخل  باع  قال: )ومن 
فصارت  قرار،  اتصال  بالَعْرَصة)1(  متصل  والبناء  للبقاء،  بالبناء  متصلة  واألبواب 

كاجلزء منها فتدخل يف البيع، وألن الدار اسم للعرصة والبناء، فيدخل يف بيع الدار.
)وكذلك الشجر يف بيع األرض( ألن اتصاله كاتصال البناء.

للبائع:  ويقال  كاملتاع،  فصار  للقرار  ليس  اتصاهلا  ألن  والثمرة؛  الزرع  بخالف 
اقطع الثمرة واقلع الزرع وسلم املبيع؛ ألنه جيب عليه تسليم املبيع إىل املشرتي عماًل 
بمقتىض البيع، وال يمكن ذلك بالتفريق فيجب عليه ذلك، ولو رشطهام دخال يف البيع 
عمال بالرشط. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن اشرتى نخال أو شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع إال أن 

يشرتط املبتاع«.
والكنيف)3(  واإلصطبل  والعلو)	(  السفل  دخل  حدودها  وذكر  داًرا  اشرتى  ولو 
واألشجار، ألن الدار اسم ملا أدير عليه احلدود وإنه يدور عىل مجيع ما ذكرنا، والبستان 
الدار عرفا، وإن كان  الدار، إن كان أصغر منها دخل ألنه من توابع  إذا كان خارج 

مثلها أو أكرب ال يدخل إال بالرشط خلروجه عن احلدود.
ولو اشرتى منزالً فوقه منزل ال يدخل إال أن تذكر احلقوق أو كل قليل وكثري.

بيع الثمرة قبل صالحها:

قال: )وجيوز بيع الثمرة قبل صالحها( واملراد إذا كانت ينتفع هبا لألكل أو العلف، 
م منتَفع به، أما إذا مل يكن منتَفعا هبا ال جيوز؛ ألنه ليس بامل متقوم. ألنه مال متقوَّ

)1( العرصة: اسم ألرض الدار الفارغة من البناء.أو هى البقعة الواسعة بني  الدور البناء فيها.
)	( السفل: الطابق األرض وما نزل ىف األرض، والعلو: أى ينتفع بالعلو إىل السامء مامل يرض.

)3( االصطبل: مأوى الدواب، والكنيف: املراد به هنا املرحاض. 
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َجِر َفَسَد اْلَبْيُع. َط َتْرَكَها َعىَل الشَّ َوجَيُِب َقْطُعَها لْلَحاِل، َوإْن رَشَ
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فسد  الشجر  عىل  تركها  رشط  )وإن  البائع  ملك  ليتفرغ  للحال(  قطعها  )وجيب 
البيع( ألنه إعارة أو إجارة يف البيع، فيكون صفقتني يف صفقة، وإنه منهى عنه، وكذا 
الزرع يف األرض، وإن تركها بأمره بغري رشط جاز وطاب الفضل، وإن كان بغري أمره 

تصدق بالفضل حلصوله بأمر حمظور.

غري  ألنه  اإلجارة  وبطلت  اإلذن،  لوجود  الفضل  له  طاب  الشجر  استأجر  وإن 
القطع للحال ملا قلنا فإن تركها  تتناهى ِعظاًم، جيب  إذا اشرتاها بعد ما  معتاد، وكذا 

طاب الفضل ومل يتصدق بيشء بكل حال ألنه ال زيادة وإنام هو تغري وصف.

فإن رشط بقاءها عىل الشجر جاز عند حممد استحسانا)1( للعرف، بخالف ما إذا 
فإن خرج  املعدوم فال جيوز  بعد ذلك فقد اشرتط اجلزء  يزداد  الِعَظم ألنه  تتناه يف  مل 
البيع، للجمع بني املوجود  الثمر أو خرج الكل لكن بعضه منتفع به ال جيوز  بعض 
األئمة  شمس  وكان  جمهولة،  املوجود  حصة  فتبقى  املتقوم،  وغري  واملتقوم  واملعدوم 
احللوانى واإلمام أبو بكر حممد بن الفضل البخارى يفتيان بجوازه يف الثامر والباذنجان 
العادة،  عن  باخلروج  للحرج  دفعا  للتعامل  للموجود  تبعا  املعدوم  جعال  ونحومها، 
وعن حممد اجلواز يف بيع الورد ألنه متالحق قال شمس األئمة الرسخسى: واألول 
أصح إذ ال رضورة يف ذلك ألنه يمكنه أن يشرتى أصوهلا أو يشرتى املوجود بجميع 

الثمن وحُيل له البائع ما حيدث.

ولو اشرتاها مطلقا وأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع، لتعذر التمييز قبل 
يده  للمشرتى يف قدره ألنه يف  والقول  القبض يشرتكان،  بعد  أثمرت  التسليم، وإن 

وهو منكر.

)1( االستحسان: األخذ بام هو أرفق للناس وال يتعارض مع أصول الرشيعة.
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يف  اَلـِْحنْطـَِة  َبْيُع  َوجَيوُز  َمْعُلوَمًة،  َأْرَطااًل  منَْها  ويْسَتْثنَى  َثَمَرًة  َيبيع  َأْن  جَيُوُز  َوال 
ه. ُسنُْبلَها َواْلَباِقالِء يف ِقرْشِ

َوجَيُوُز َبيُع الطَّريق َوهَبُتُه، َوال جَيُوُز َذلَك يف امْلَسيل.
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االستثناء يف البيع:

قال: )والجيوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطاال)1( معلومة( جلهالة الباقى وقيل: 
جيوز جلواز بيعه ابتداء.

أو قفيًزا من  ابتداء جيوز استثناؤه كبيع صربة إال قفيًزا  بيعه  واألصل: أن ما جاز 
صربة، بخالف احلمل وأطراف احليوان حيث ال جيوز استثناؤه ألنه ال جيوز بيعه ابتداء.

حكم بيع احلنطة يف سنبلها والباقالء يف قشرها:

واألرز  السمسم  وكذا  قرشه(  يف  والباقالء)	(  سنبلها  يف  احلنطة  بيع  )وجيوز  قال: 
واجلوز واللوز ملا روى أنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع السنبل حتى َيْبـَيضَّ ويأَمَن العاهة، وألنه 
قطٌن  وكذا  والتذرية)	(،  بالدياس)3(  ختليصه  البائع  وعىل  بيعه  فيجوز  به  منتفع  مال 
الرطبة وقلع  الثمرة وقطع  البائع فتقه ألن عليه تسليمه، أما جذاذ)	(  يف فراش وعىل 

اجلذور والبصل وأمثاله عىل املشرتي ألنه يعمل يف ملكه وللعرف.

حكم بيع الطريق واملسيل:

قال: )وجيوز بيع الطريق وهبته وال جيوز ذلك يف املسيل( ألن الطريق موضع من 
األرض معلوم الطول والعرض فيجوز، واملسيل: موضع جريان املاء وهو جمهول ألنه 

يقلُّ ويكثر.

)1( الرطل املرصى 		/			 جراًما عند احلنفية تقريًبا.
)	( الباقالء : الفول في قشره ويدخل معها جميع البقوليات.

)3( الدياس: درس الحب
)	( التذرية: فصل حب القمح عن قشره.

)	( الجذ: القطع.
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اًل، وإْن َباَع سلَعة بِِسْلَعٍة أْو  ْ َيُكوَن ُمؤجَّ اًل، إال أن  َمُه أوَّ َوَمْن َباع سْلَعًة بَثَمن َسلَّ
اَم َمًعا، والَ جَيُوُز َبْيُع امْلَنُْقول َقْبَل اْلَقْبِض، َوجَيُوُز َبْيُع اْلعَقار َقْبَل اْلَقْبض  َثمنًا بَثمٍن َسلَّ

)م(.
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قال: )ومن باع سلعة بثمن سلمه أوال( حتقيقا للمساواة بني املتعاقدين ألن املبيع 
يتعني، والثمن ال يتعني إال بالقبض، فلذا اشرتط تسليمه )إال أن يكون مؤجال( ألنه 
أسقط حقه بالتأجيل وال يسقط حق اآلخر )وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلام 

معا( تسوية بينهام.

بيع املنقول قبل قبضه:

قال: )وال جيوز بيع املنقول قبل القبض()1( ألنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع ما مل يقبض، وألنه 
عساه هيلك فينفسخ البيع فيكون غررا )	(.

وكذا كل ما ينفسخ العقد هبالكه كبدل الصلح واإلجارة ملا ذكرنا وما ال ينفسخ 
العقد هبالكه جيوز الترصف فيه قبل القبض كاملهر وبدل اخللع والصلح عن دم العمد 

ألنه ال غرر فيه.

بيع العقار قبل قبضه:

قال: )وجيوز بيع العقار قبل القبض(.

وقال حممد: ال جيوز، إلطالق ما روينا)3( وقياًسا عىل املنقول.

وهلام: أن املبيع هو العرصة، وهى مأمونة اهلالك غالبا فال يتعلق به غرر االنفساخ 
حتى ولو كانت عىل شاطئ البحر، أو كان املبيع علوا ال جيوز بيعه قبل القبض، واملراد

)1( املنقول: كل ما يمكن نقله من مكان آلخر كأثاث البيت.
)	( الغرر: هو ما كان جمهول العاقبة ال يدرى أحيصل أم ال.

)3( يشري إىل احلديث السابق )هنى النبى ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع مامل يقبض(.
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ْلَعة )ز(  الثََّمن )ز(، والسِّ ياَدُة يف  الزِّ وُز  َوجَتُ َقْبِضِه،  َقْبل  الثََّمن  ُف يف  التَّرَصُّ َوجَيُوُز 
. َلُه َصحَّ َواحْلطُّ مَن الثََّمن، َوَيْلَتِحُق )ز( بِأْصل اْلعْقد. َوَمْن َباَع َبثَمن َحالٍّ ُثمَّ أجَّ
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باحلديث: النقىل)1(؛ ألن القبض احلقيقى إنام يتصور فيه عمال بدالئل اجلواز، ثم إن 
كان نقد الثمن يف البيع األول فالثانى نافذ وإال فموقوف كبيع املرهون.

التصرف يف الثمن:

وال  بالتعيني  يتعني  وال  امللك  لقيام  قبضه(  قبل  الثمن  يف  الترصف  )وجيوز  قال: 
يكون فيه غرر االنفساخ.

الزيادة واحلط يف الثمن والسلعة:

قال: )وجَتوز الزيادة يف الثمن والسلعة، واحلط)	( من الثمن، ويلتحق بأصل العقد(.

وقال زفر: هى هبة مبتدأة ألنه ال يمكن جعله ثمنا ومثمنا؛ ألنه يصري ملكه عوض 
ملكه فجعلناه هبة مبتدأة.

أو  اخلرسان  إىل  الربح  من  العقد  وصف  ا  غريَّ واحلط  بالزيادة  أن  ولنا)3(: 
القبول  من  الزيادة  يف  والبد  تغيريه،  فيملكان  إبطاله  يملكان  ومها:   بالعكس، 
يف املجلس ألهنا متليك، وال بد أن يكون املعقود عليه قائام قابال للترصف ابتداء حتى 
ال تصح الزيادة يف الثمن بعد هالكه، ويصح احلط بعد هالك املبيع ألنه إسقاط حمض 

والزيادة إثبات، ولو حط بعض الثمن واملبيع قائم التحق بأصل العقد.

قال: )ومن باع بثمن حال ثم أجله صح( ألنه حقه، أال ترى أنه يملك إسقاطه 
فيملك تأجيله.

)1( أي املنقول.
)	( احلط: اإلسقاط.

)3( ولنا: اإلمام ومن معه غري زفر.
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ِة يف اْلَبْيع  مَّ اًم َكاَن أْو َغرْيَ ُمَعلَّم، وَأْهُل الذِّ َباِع ُمَعلَّ َبْيُع اْلَكْلِب وَاْلَفْهد والسِّ َوجَيُوُز 
ُعُقوِدِه  َوَسائر  األْخَرس  َبْيُع  َوجَيُوُز  نِزير،  َواخْلِ ْمر  اخْلَ َبْيُع  ْم  هَلَ َوجَيُوُز  َكامْلُْسلِِمنَي، 

باإلَشاَرة امْلَْفُهوَمة.
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بيع احليوانات:

حيوان  ألنه  معلم(  غري  أو  كان  معلام  والسباع  والفهد  الكلب  بيع  )وجيوز  قال: 
منتَفع به حراسة واصطيادا فيجوز.

بيوع أهل الذمة)1(:

قال: )وأهل الذمة يف البيع كاملسلمني( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فأعلمهم أن هلم ما للمسلمني، 
وعليهم ما عىل املسلمني«)	( )وجيوز هلم بيع اخلمر واخلنـزير( ألنه من أعز األموال 
عندهم، وقد أمرنا أن نرتكهم وما يدينون، يؤيده قول عمر   لسمرة بن جندب: 

َولُهْم بيعها وخذ العرش من أثامهنا.

حكم تصرف األخرس بالبيع وحنوه:

وله،  منه  وُيقَتص  املفهومة(  باإلشارة  عقوده  وسائر  األخرس،  بيع  )وجيوز  قال: 
وال حُيد للقذف وال حُيد له، وكذلك إذا كان يكتب؛ ألن الكتابة من الغائب كاخلطاب 
من احلارض والنبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بتبليغ الرسالة، وقد بلَّغ البعَض بالكتاب، وإنام جاز ذلك 
أو  لسانه)3(  اعتقل  فيمن  ذلك  جيوز  وال  أظهر،  األخرس  يف  والعجز  العجز،  ملكان 
صمت يوًما؛ ألن اإلشارة إنام تعترب إذا صارت معهودة معلومة، فمن كان كذلك فهو 

بمنـزله األخرس بخالف احلدود ألهنا تندرئ بالشبهات.

)1( أهل الذمة: هم مواطنون غري مسلمني وسبب تسميتهم بأهل الذمة بأن هلم عهد اهلل وعهد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
وعهد املسلمني وهم حمميون من األذى إن قصدهم أحد بسوء.

)	( أخرجه أحمد والترمذى.
)3( اعتقل لسانه: أى حبس عن الكالم ومل يقدر عليه.
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َوجَيُوُز َبْيُع األَْعَمى َورَشاؤُه، وَيْثـُبـُت لُه خَياُر الرْؤيِة، َوَيْسقُط ِخَياُرُه بَِجسِّ املبيِع 
ه أْو بَِذوِقِه، ِوىَف اْلعَقار بَِوْصِفه. أو بَِشمِّ
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بيع األعمى وشراؤه:

الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر ـ  بيع األعمى ورشاؤه( ألن  قال: )وجيوز 
األول إىل يومنا هذا، ومن الصحابة من َعمَى وكان يتوىل ذلك من غري نكري، 
واألصل فيه: حديث حبان بن منقذ، وهو ما رواه عمر  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»إذا ابتعت فقل: ال خالبة)1( وىل اخليار ثالثة أيام« وكان أعمى)	(، وألن من جاز 

له التوكيل جاز له املبارشة كالبصري.

)ويثبت له خيار الرؤية( ألنه اشرتى ما مل يره عىل ما يأيت إن شاء اهللَّ تعاىل.ـ 

)ويسقط خياره بجس املبيع أو بشمه أو بذوقه، وىف العقار بوصفه( وىف الثوب ـ 
بذكر طوله وعرضه ألنه حيصل له بذلك العلم باملشرتى كالنظر من البصري بل 

وأكثر، ولو وصف له العقار ثم أبرص ال خيار له.

ولو اشرتى البصري ما مل يره ثم عمَي فهو كاألعمى عند العقد  أى جيوز بيعه ـ 
ورشاؤه.

* * *

)1( ال خالبة: أى ال خديعة وال غش.
)	( ذكره الدارقطني.
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تطبيق
ما البيع لغة ورشعـًا؟ وما حكمه وما دليله من الكتاب والسنة واملعقول؟ : 1س

وما رشطه؟ وما حمله؟ وبم ينعقد؟ وما األثر املرتتب عىل متام العقد؟ 
ما مدة خيار القبول؟ وبم يبطل؟: 	س
علل ملا يأتى:: 3س

إذا وجد اإلجياب والقبول لزمهام البيع بال خيار جملس.)أ( 
 ال جيوز بيع الثمرة إذا مل يكن منتفًعا هبا لألكل أو العلف. )ب( 
ال جيوز بيع املنقول قبل قبضه.)ج( 

أيد بالدليل أو التعليل صحة أو خطأ العبارات اآلتية:: 	س
جيوز الترصف ىف الثمن قبل قبضه.)أ( 
 جيوز بيع األعمى ورشاؤه. )ب( 
جيوز بيع الكلب والفهد معلام أو غري معلم. )ج( 

امأل الفراغات بام يناسبها مع التوجيه ملا تقول:: 	س
إذا أوجب أحدمها البيع فاآلخر باخليار. .......... وإن شاء. ..........)أ( 
إسقاطه )ب(  يملك  أنه  ترى  أال   .......... أجله.  ثم  حال  بثمن  باع  من   

فيملك. ..........
أهل الذمة يف البيع كاملسلمني لقوله عليه الصالة والسالم. ..........)ج( 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل الختيارك:: 	س
يرى اإلمام: أنه إذا باع قطيع غنم كل شاة بدرهم)أ( 

)جاز يف شاة واحدة ـ جاز يف اجلميع ـ مل جيز يف يشء منها(. 
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 إن باع سلعة بسلعة)ب( 

)سلم البائع السلعة أوال ـ سلم املشرتى أوال ـ سلام معا(.

يسقط خيار األعمى يف العقار)ج( 

)بجسه أو شمه ـ بوصفه له ـ برؤية ابنه(. 
* * *
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باب اإلقالة
ُف َعىَل الَقُبول يف امَلْجلِس. اإلَْقاَلُة َجائزٌة، وَتَتوقَّ
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تعريف اإلقالة:

لغة: الرفع واإلزالة. ورشًعا: رفع عقد البيع برد السلعة والثمن.
حكمها ودليله:

)اإلقالة جائزة( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من أقال نادما بْيعته أقال اهللُ عْثرته يوم القيامة«)1(.
حكمة مرشوعيتها:

وألن للناس حاجة إليها كحاجتهم إىل البيع فترشع، وألهنا ترفع العقد فصارت 
كالطالق مع النكاح.

ما تتوقف عليه:
)وتتوقف عىل القبول يف املجلس( ألهنا بمنـزلة البيع ملا فيها من معنى التمليك، 

وم غالًبا كالنكاح. وتصح بلفظني يعربَّ بأحدمها عن املستقبل ألهنا ال حيرضها السَّ
وقال حممد: البد من لفظني ماضيني ألهنا متليك بعوض كالبيع، وجوابه ما مر.

ما تصح به اإلقالة:
وال تصح إال بلفظ اإلقالة، فلو تقايال بلفظ البيع كان بيًعا باإلمجاع؛ ألن اإلقالة 
تنبئ عن الرفع، والبيع عن اإلثبات، فيتنافيان، وال تبطل بالرشوط الفاسدة)	( عند أيب 

حنيفة، وتبطل عند أيب يوسف.

)1( رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما.
)	( الشرط الفاسد: هو ما كان شرًطا ال يقتضيه العقد وال يالئمه ولم يرد به الشرع وال العرف وكان ألحد 

المتعاقدين فيه منفعة.
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َة اإلَقاَلِة، َوَهاَلُك َبْعِضه َيْمنَُع بَِقْدِرِه، َوَهاَلُك الثََّمن ال َيْمنَُع. َوَهاَلُك امْلَبيع َيْمنَُع ِصحَّ
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ما مينع من صحة اإلقالة وما ال مينع:

البيع وهو ببقاء  قال: )وهالك املبيع يمنع صحة اإلقالة( ألن الفسخ يقتىض قيام 
املبيع.

)وهالك بعضه يمنع بقدره( لقيام البيع يف الباقى.

)وهالك الثمن ال يمنع( لقيام البيع بدونه.

ينفسخ يف  الباقى  انفسخ يف  إذا  اإلقالة؛ ألنه  يمنع  فهالك أحدمها ال  تقايضا  وإن 
اهلالك رضورة، وقد عجز عن رده فريد عوضه.

ولو هلك العوضان ال تصح اإلقالة، وتصح لو هلك البدالن يف الرصف، والفرق 
أن العقد يتعلق بالعني يف العروض دون األثامن فكذا يف اإلقالة، واهللُ أعلم.

* * *

تطبيق

وهل : 1س مرشوعيتها؟  من  احلكمة  وما  دليلها؟  وما  ورشعـًا؟  لغة  اإلقالة  ما 
تصح بلفظ البيع؟

ناقش صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:: 	س

هالك بعض املبيع يمنع صحة اإلقالة.)أ( 

 هالك الثمن يف اإلقالة ال يمنع صحتها.)ب( 
* * *
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باب اخليارات)1(

ام َفاَم ُدوهَنا َوال جَيُوُز أكَثَر ِمْن َذلِك  ا َثالَثة أيَّ ِط َجائٌِز لِلُمَتَبايَعنْي وألََحِدمِهَ خَياُر الرشَّ
)سم(.
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باب اخليارات
أواًل: خيار الشرط: )حكمه، ومدته، ودليله(

حكمه: )خيار الرشط جائز للمتبايعني وألحدمها، ثالثة أيام فام دوهنا(
 واألصل فيه: قوله ملسو هيلع هللا ىلص حلبان بن منقذ وكان خُيدع يف البياعات: »إذا ابتعت فقل: 

ال خالبة، وىَل اخليار ثالثة أيام«)	(.
)وال جيوز أكثر من ذلك( وهو قول زفر، وقاال: جيوز إذا ذكر مدة معلومة؛ ألن 
اخليار رشع نظًرا للمتعاقدين لالحرتاز عن الغبن)3( والظالمة، وقد ال حيصل ذلك يف 

الثالثة فيكون مفوضا إىل رأيه، ومذهبهام منقول عن ابن عمر.
وأليب حنيفة: أن األصل ينفى جواز الرشط ملا فيه من نفى ثبوت امللك الذى هو 
موجب العقد فال يصح كسائر موجبات العقد، وكذلك النص ينفيه، وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
بيع ورشط، وبيع وسلف«، وروى  »اهنَُهم عن  بعثه إىل مكة:  بن أسيد حني  لعتاب 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع ورشط، إال أنا عدلنا عن هذه األصول وقلنا بجوازه ثالثة أيام 
ملا روينا من حديث حبان، واحلاجة إىل دفع الغبن تندفع بالثالث فبقى ماوراءه عىل 

األصل، واحلاجة للبائع واملشرتي فثبت يف حقها.

)1( معنى الخيار: إعطاء المتعاقدين أو أحدهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه.
)	( رواه ابن حبَّان.

)3(  الغبن: اخلداع. والظالمة: وضع الشىء ىف غري موضعه.
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وَمْن َلُه اخلَياُر الَ َيْفَسُخ إال بَحرَضة َصاحبه )س( ولُه أْن جُييَز بَحرْضته َوَغْيبته، وخياُر 
الرشط ال ُيوَرث،. ...............................................................
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مسائل:
ـ ولو رشط ـ اخليار أكثر من ثالثة أيام أو مل يبني وقًتا، أو ذكر وقًتا جمهواًل فأجاز 
يف الثالثة أو أسقطه، أو سقط بموته أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جائًزا 

خالًفا لزفر؛ ألنه انعقد فاسًدا فال ينقلب جائًزا.
وأليب حنيفة: أن امُلْفِسَد مل يتصل بالعقد؛ ألن الفساد باليوم الرابع، حتى أن العقد 
ملحقة  مدة  وألهنا  قبله،  صحيحا  العقد  فيكون  الرابع  اليوم  من  جزء  بمىض  يفسد 
بالعقد مانعة من إبرامه فجاز أن ينربم بإسقاطه كاخليار الصحيح، ورشط خيار األبد 

باطل باإلمجاع.
جييز ـ  أن  )وله  بعلمه  أى  صاحبه(  بحرضة  إال  يفسخ  ال  اخليار  له  )ومن  قال: 

بحرضته وغيبته(.
له حق اإلجازة والفسخ  أثبت  بغيبته أيضا؛ ألن اخليار  أبو يوسف: يفسخ  وقال 

فكام جتوز اإلجازة مع غيبته فكذا الفسخ.
وهلام: أنه فسخ عقد يصح من أحدمها كاإلقالة، بخالف اإلجازة ألهنا إبقاء حق 
اآلخر فال حيتاج إىل علمه، والفسخ إسقاط حقه فاحتاج إليه، فإذا فسخ بغيبته فعلم به 

يف املدة تم الفسخ. وإن مل يعلم حتى مضت املدة تم العقد .
هل ينتقل احلق يف اخليار إىل الورثة:

اإلرث؛  فيه  يتصور  ال  وذلك   ، وَتَروٍّ مشيئٌة  ألنه  يورث(  ال  الرشط  )وخيار  قال: 
إىل  فينقل  املبيع سليام  استحق  املشرتي  العيب فألن  أما خيار  االنتقال.  يقبل  ألنه ال 
وارثه كذلك. وأما خيار التعيني)1( فإنه له ابتداء الختالط ملك املورث بملك الغري.
ا ثوبني عىل أن يكون له اخليار=  )1( خيار التعيني: هو أن يقع البيع عىل واحٍد غري معني مثل أن يشرتى شخًصَ
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انْفسَخ،  َفَسَخ  اَم  ُ َأَجاَز َجاَز، وأهيَّ اَم  ُ اَم، وَأهيَّ هَلُ َوَيْثُبُت  ه َجاَز )ز(  لَغرْيِ َط اخلَياَر  َوَمْن رَشَ
كوب ونحوه. ضا كالرُّ ة، وبكل ما يُدل عىل الرِّ وَيْسُقُط اخلَياُر بُميِضِّ امُلدَّ

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

اشرتاط اخليار لغري العاقد:

أنه ال جيوز، وهو قول  قال: )ومن رشط اخليار لغريه جاز ويثبت هلام( والقياس 
زفـر؛ ألنه وجب بالعقـد، فال جيوز اشرتاطه لغري العاقد كالثمن، وجـه االستحسـان 

أنه يثبت له ابتداء ثم للغري نيابة تصحيحا لترصفه.

فإن أجاز أحدمها وفسخ اآلخر فاحلكم  انفسخ(  )وأهيام أجاز جاز، وأهيام فسخ 
لألسبق، وإن تكلام معا فاحلكم للفسخ ألن اخليار رشع للفسخ فهو ترصف فيام رشع 

ألجله فكان أوىل، وقيل ترصف املالك أوىل كاملوكل.

مب يسقط؟

قال: )ويسقط اخليار بمىض املدة وبكل ما يدل عىل الرضا كالركوب ونحوه(.

اعلم أن اخليار يسقط بثالثة أشياء:

أحدمها: اإلسقاط رصحًيا كقوله: أسقطت اخليار أو أبطلته، أو أجزت البيع، أو 
رضيت به وما شاهبه، ألنه ترصيح بالرىض فيبطل اخليار.

والثانى: اإلسقاط داللة، وهو كل فعل يوجد ممن له اخليار، ال حيل لغري املالك ألنه 
رىض بامللك.

والثالث: سقوط اخليار بطريق الرضورة كميض مدة اخليار وموت من له اخليار، 
فإن كان اخليار هلام فامتا تم العقد، وإن مات أحدمها فاآلخر عىل خياره، ولو أغمي عليه 
أو جن أو نام أو سكر بحيث ال يعلم حتى مضت املدة، الصحيح أنه يسقط اخليار. 
الثوبني فيقوم ورثته  = ثالثة أيام ىف تعيينه وأخذ أهيام شاء ولكن املشرتى مات قبل أن خيتار ويعني أحد 

مقامه ىف تعيني أحد األثواب.
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فصل
ؤيَِة،. .................................... وَمَن اْشرَتى َمامَل َيَرْه َجاَز ولُه ِخيَاُر الرُّ
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فصل

ثانيا: خيار الرؤية:

ملن يكون؟ وما معناه؟ وما دليله؟
)ومن اشرتى ما مل يره جاز، وله خيار الرؤية( معناه إن شاء أخذه وإن شاء رده، 

وكذا إن كان الثمن عينا ومل يره البائع.

واألصل فيه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من اشرتى ما مل يره فله اخليار إذا رآه«)1(.

إىل  يفىض  ال  وألنه  كالثمن،  لالنعقاد  رؤيته  تشرتط  فال  العوضني  أحد  وألنه 
له  ثبت  العقد  وإذا جاز  اللزوم،  لعدم  يرده  الرؤية  عند  به  يرض  مل  إذا  املنازعة، ألنه 

اخليار باحلديث.

أحكامه:

وإنام يثبت اخليار عند الرؤية، حتى لو أجاز البيع قبلها ال يلزم، وال يسقط خياره 
برصيح اإلسقاط قبلها ألنه خيار ثبت رشًعا فال يسقط بإسقاطها، بخالف خياري 

الرشط والعيب ألهنام ثبتا بقصدمها ورشطهام.

ويملك فسخه قبل الرؤية ألن اخليار له.

وال يمنع ثبوت امللك يف البدلني، لكن يمنع اللزوم حتى لو باعه مطلقا أو برشط 
اخليار للمشرتى أو وهبه وسلم قبل الرؤية لزم البيع، ولو رشط اخليار للبائع أو عرضه 

عىل البيع ال يلزم قبل الرؤية.
)1( رواه ابن أبي شيبة فى )مصنفه( والدارقطني والبيهقي. 
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ة  ابَّ َوَمْن َباَع َما ملْ َيَرْه َفاَل خَياَر َلُه، َوَيْسُقُط بُِرؤَية َما ُيوجُب اْلعْلَم بامْلَْقُصود َكَوْجه الدَّ
َوكَفلَها َوُرؤيَة الثَّْوب َمْطوًيا َوَنْحَوه،.............................................
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

يقول  كان  حنيفة  أبا  أن  الطحاوى  وذكر  له(  خيار  فال  يره  مل  ما  باع  )ومن  قال: 
أوال: له اخليار ألن اللزوم بالرضا، والرضا بالعلم بأوصاف املبيع، والعلم بالرؤية، ثم 
رجع وقال: ال خيار له ألن النص أثبته للمشرتى خوًفا من تغري املبيع عام يظنه ودفًعا 
للغبن عنه، فلو ثبت للبائع لثبت خوًفا من الزيادة عىل ما يظنه من األوصاف وذلك ال 
يوجب اخليار، وقد روي أن عثامن بن عفان  باع أرًضا بالكوفة من طلحة بن عبيد 
: فقيل لعثامن: غبنت قال: ىل اخليار فإنى بعت ما مل أره، وقيل لطلحة: غبنت  اهلل 
باخليار  بن مطعم فحكم  إىل جبري  فاحتكام  أره،  مل  ما  اشرتيت  اخليار ألنى  فقال: ىل 
لطلحة وذلك بمحرض من الصحابة، فُحْكُم جبري ورجوعهام إىل حكمه وعدم وجود 

النكري من أحد من الصحابة دل عىل أنه إمجاع منهم.

مب يسقط؟

الدابة وكفلها)1(، ورْؤية  باملقصود كوجه  العلم  ما يوجب  برؤية  قال: )ويسقط: 
ما  برؤية  فاكتفى  يتعذر  الثوب مطويا ونحوه( ألن رؤية اجلميع غري رشط، ألنه قد 
هو املقصود، وأما الثوب فاملراد الثياب التى ال خيالف باطنها الظاهر، أما إذا اختلفا 
فالبد من رؤية الباطن، وكذلك البد من رؤية العلم ألنه مقصود، وىف الدار البد من 
رؤية األبنية، فإن مل يمكن يكتفى بالظاهر، والبد يف شاة اللحم من اجلس، وشاة الدر 

والنسل من النظر إىل الرضع مع مجيع جسدها ـ واعترب هبذا مجيع املبيعات.

)1( كَفُل الدابة: مؤخرتها.
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ر َردُّ بعِضه،أْو َماَت َبطَل اخْليِاُر،  فا الزًما، أْو َتَعيََّب يف َيده أْو َتَعذَّ َف فيه َترَصُّ َفإْن َترَصَّ
َكُرؤيِة  َبْعِضِه  بِاألْنُموَذج ُرؤيَة  ُيْعَرض  َوَما  َباِقيه،  َرَأى  إَِذا  يِاُر  اخَلِ َفَلُه  َبْعَضُه  وَلَو رَأى 

ُكلِّه.
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مب يبطل؟

قال: )فإن ترصف فيه ترصًفا الزًما أو تعيَّب يف يده، أو تعذر رد بعضه، أو مات 
بطل اخليار( وقد بيناه، وألنه إذا تعذر رد البعض فرد الباقى إرضار بالبائع، وكذلك 
رد املعيب، وأما املوت فلام ذكرنا أنه دخل يف ملكه وبقى له خيار الرؤية، وخيار الرؤية 

ال يورث.

مسائل:

قال: )ولو رأى بعضه فله اخليار إذا رأى باقيه(، ألنه لو لزمه يكون إلزاًما للبيع فيام 
مل يره وإنه خالف النص، وكذلك اإلجازة يف البعض ال تكون إجازة يف الكل ملا مر، 

وال تصح اإلجازة يف البعض ورد الباقى ملا بينا.

قال: )وما يعرض باألنموذج)1( رؤية بعضه كرؤية كله( واألصل أن املبيع إذا كان 
أشياء:

إن كان من العدديات املتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ والسفرجل)	( والرمان 
ونحوه ال يسقط اخليار إال برؤية الكل ألهنا تتفاوت.

متقاربا  معدودا  أو  ـ  باألنموذج  يعرض  الذى  ـ وهو  موزوًنا  أو  مكياًل  كان  وإن 
كاجلوز والبيض فرؤية بعضه تبطل اخليار يف كله، وألن املقصود معرفة الصفة وقد 

حصلت، وعليه التعارف، إال أن جيده أردأ من األنموذج فيكون له اخليار.

)1( األنموذج: عينة من الشىء الذى يراد بيعه.
)	( السفرجل: هو فاكهة شتوية قريبة من التفاح والكمثرى.



 X31 املختار من االختيار

َوامْلَُتَبايَِعان  امْلَبيُِع  َكاَن  إذَا  َأَجاَز  ُه وَإْن َشاَء  َردَّ َفامْلَالُك إْن شَاَء  ه  َغرْيِ َباَع مْلك  َوَمْن 
بَحاهِلْم.
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وإن كان املبيع مغيًبا حتت األرض كاجلزر، والشلجم)1( والبصل والثوم والفجل 
بعد النبات إن علم وجوده حتت األرض جاز وإال فال، فإذا باعه ثم قلع منه أنموذًجا 
ورىض به، فإن كان مما يباع كيال كالبصل، أو وزنا كالثوم واجلزر بطل خيـاره عندمها، 

وعليه الفتـوى للحاجة وجريان التعامل به، وعند أيب حنيفة ال يبطل.

تقدم،  ملا  خياره  تسقط  ال  بعضه  فرؤية  ونحوه،  كالفجل  عدًدا  يباع  مما  كان  وإن 
ولو اختلفا يف الرؤية فالقول للمشرتى ألنه منكر، وكذلك لو اختلفا يف املردود فقال 

البائع: ليس هذا املبيع، وكذلك يف خيار الرشط وىف الرد بالعيب القول قول البائع.

حكم تصرفات الفضولي)	(:

املبيع  كان  إذا  أجاز  شاء  وإن  رده  شاء  إن  فاملالك  غريه  ملك  باع  )ومن  قال: 
واملتبايعان بحاهلم(.

من  لصدورها  املالك  إجازة  عىل  موقوفة  منعقدة  الفضوىل  ترصفات  أن  اعلم 
األهل وهو العاقل البالغ، مضاًفا إىل املحل)3( ألن الكالم فيه وال رضر فيه عىل املالك 
العاقل وحتصياًل  العاقد  املنفعة فينعقد تصحيًحا لترصف  ألنه غري ملزم له، وحتتمل 
للمنفعة املحتملة، وملا روى أنه ملسو هيلع هللا ىلص دفع ديناًرا إىل حكيم بن حزام ليشرتى به أضحية 
فاشرتى شاة ثم باعها بدينارين، واشرتى بأحد الدينارين شاة، وجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالشاة 
والدينار، فأجاز صنيعه ومل ينكر عليه ودعا له بالربكة. وكان فضوليا ألنه باع الشاة 

واشرتى األخرى بغري أمره ملسو هيلع هللا ىلص.
)1( الشلجم: اللفت .

)	( الفضويل: هو من يترصف يف ملك غريه بغري إذن رشعي.
)3( املراد باملحل: العني املباعة.
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.................................................................................
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وكل عقد له جميز حال وقوعه يتوقف عىل إجازته وماال فال، وللفضوىل الفسخ 
قبل اإلجازة لئال ترجع احلقوق إليه، وليس له ذلك يف النكاح، ألن احلقوق ال ترجع 

فيه إليه ملا عرف أنه سفري فيه.

والبد من وجود املبيع واملتبايعني عند اإلجازة، إذ ال بقاء للعقد بدوهنم.

العوضني  بقاء  يشرتط  مقايضة  العقد  كان  ولو  املوقوف.  العقد  إنفاذ  واإلجازة: 
واملتعاقدين ملا بينا.

* * *



 X33 املختار من االختيار

فصل

ُمْطَلُق الَبْيع َيْقَتيض َساَلَمَة امَلبيع، وُكلُّ ما أوْجَب ُنْقَصاَن الثََّمِن يف َعاَدِة التُّجار فهو 
ُه... عْيب، وإذا اطَّلع امُلشرَتي عىل عْيٍب فإن شاَء أَخَذ امَلبيَع بَجِميع الثََّمِن، َوإِْن َشاَء َردَّ
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فصل

ثالًثا: خيار العيب وأحكامه:

وصف  وهو  السالمة،  هو  األصل  ألن  املبيع(  سالمة  يقتىض  البيع  )مطلق  قال: 
ا. مطلوب مرغوب عادة، واملطلوب عرًفا كاملرشوط نصًّ

العيب الذي ترد به السلعة:

قال: )وكل ما أوجب نقصان الثمن يف عادة التجار فهو عيب(؛ ألن الرضر بنقصان 
املالية وهم يعرفون ذلك، وهذا يغنى عن ذكر العيوب وتعدادها.

وإذا علم املشرتي بالعيب عند الرشاء أو عند القبض وسكت فقد رض به.

األثر املرتتب على وجود العيب:

الثمن وإن شاء  املبيع بجميع  فإن شاء أخذ  املشرتي عىل عيب  اطلع  )وإذا  قال: 
 رده(؛ ألنه مل يرض به، وليس له أخذه وأخذ النقصان إال برضا البائع ألن األوصاف 
فوجد  موزوًنا،  أو  مكيال  املبيع  كان  لو  وكذلك  بالعقد،  الثمن  من  يشء  يقابلها  ال 

ببعضه عيًبا ليس له أن يمسك اجليد ويرد املعيب.

واألصل يف هذا أن املشرتي ال يملك تفريق الصفقة عىل البائع قبل التامم ملا بينا، 
ويملك بعده، وخيار الرشط والرؤية وعدم القبض يمنع متام الصفقة، وبالقبض تتم 
الصفقة، واملراد قبض اجلميع حتى لو قبض أحدمها ثم وجد بأحدمها عيبا إما أن يردمها
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ُه إالَّ  َيُردُّ اْلَعْيب َوال  بِنُْقَصان  َرَجَع  َعْيٌب آَخَر،  َعْيًبا َوَحَدَث عنَْدُه  امْلَُشرِتى  وإْن َوَجَد 
َعْيٍب  َعىَل  َلَع  اطَّ ُثمَّ  بَِسْمٍن  ِويق  السَّ َلتَّ  أْو  َخاطُه  أو  الثَّْوب  َصَبَغ  وإْن  اْلبائع،  برَضا 
َرَجع بنُْقصَانِِه، َأو أكل الطعام )سم( مَلْ َيرجْع، .....................................
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أو يمسكهام، واملكيل واملوزون كاليشء الواحد، وال يملك رد البعض دون البعض ال 
قبل القبض وال بعده، ألن متييز املعيب زيادة، فكأنه عيب حادث.

الرجوع بالنقصان:

قال: )وإن وجد املشرتي عيًبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب، وال 
يرده إال برضا البائع( ألن من رشط الرد أن يرده كام قبضه دفًعا للرضر عن البائع، فإذا 
تعذر بأن عجز عن استيفاء حقه يف اجلزء الفائت وعن الوصول إىل رأس ماله يثبت له 

حق الرجوع ببذل الفائت دفًعا للرضر عنه.
م معيًبا، فام نقص فهو حصة العيب فريجع  َم صحيًحا ويقوَّ ونقصان العيب أن يقوَّ

هبا من الثمن.
قال: )وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لتَّ السويق)1( بسمن ثم اطلع عىل عيب رجع 
بنقصانه( ألن الرد قد تعذر ألنه ال يمكن الفسخ بدون الزيادة وهى مل تكن يف العقد 

فريجع بالنقصان، وليس للبائع أخذه ملا فيه من الرضر باملشرتى.
والزيادة املنفصلة احلادثة قبل القبض ال متنع الرد بالعيب وبعده متنع، وذلك مثل 
الولد والثمرة ألهنا مبيعة ملكت بالبيع وهى غري مقصودة ليقابلها الثمن، ألن األصل 
بجميع الثمن، فال يمكن ردها فتبقى ساملة للمشرتى بغري عوض وأنه رًبا، وهلذا ال 

يملك ردها برضا البائع.
ما مينع من الرجوع بالعيب:

قال: )أو أكل الطعام مل يرجع( ألنه تعذر الرد بفعل مضمون منه.
)1( لت السويق: أي بلله بيشء استعداًدا لعجنه، والسويق طعام يتخذ من مدقوق احلنطة والشعري.
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امْلُْشرَتى ُثم ُردَّ َعَلَيْه  َباَعُه  دُّ أْصاًل، وَإَذا  َلُه الرَّ َفَلْيَس  اَءة مْن ُكلِّ َعْيب  َط الرَبَ وَمْن رَشَ
دُّ بام  الرَّ ُه، وَيْسُقُط  َيُردَّ مَلْ  َقَضـاء  بَغرْي  َقبـَِله  وإْن  َبائعه،  َعىَل  ه  َردَّ بَقَضاء  َقبَلُه  إِْن  بَعْيب 

ط. ْ يْسُقط به خياُر الرشَّ
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وقاال: يرجع استحسانا ألنه عمل باملبيع ما هو املقصود منه بالرشاء، واملعتاد فيه.

قلنا: ال اعتبار بكون الفعل مقصودا، فإن املبيع مقصود بالرشاء ومع ذلك يمنع 
الرجوع، وعىل هذا اخلالف إذا لبس الثوب حتى خترق، ولو أكل بعض الطعام فكذا 
اجلواب عنده، وعندمها أنه يرجع بنقصان العيب يف اجلميع، وعنهام يرد ما بقى ويرجع 

بنقصان ما أكل ألنه ال يرضه التبعيض وعليه الفتوى.

احلكم لو شرط الرباءة من كل عيب:

قال: )ومن رشط الرباءة من كل عيب فليس له الرد أصال( ألنه إسقاط واإلسقاط 
اليفىض إىل املنازعة فيجوز مع اجلهالة، ولو حدث عيب بعد البيع قبل القبض دخل يف 
الرباءة عند أيب يوسف خالًفا ملحمد وزفر، ألنه مل يوجد وقت اإلبراء فال يتناوله، وأليب 

يوسف أن املقصود سقوط حق الفسخ بالعيب وذلك بالرباءة عن املوجود واحلادث.

قال: )وإذا باعه املشرتي ثم رد عليه بعيب إن قبله بقضاء رده عىل بائعه( ألنه فسخ 
من األصل فجعل كأن مل يكن، وهو إن أنكر فقد صار مكذًبا رشًعا )وإن قبله بغري 
قضاء مل يرده( ألنه بيع جديد يف حق ثالث لوجود حده وهو التمليك والتملك وإن رد 
عليه بعيب ال حيدث مثله رده عليه أيضا ألن الرد متعني فيه فيستوى فيه القضاء وعدمه.

ما يسقط به الرد بالعيب:

قال )ويسقط الرد بام يسقط به خيار الرشط( وقد ذكرت فيه)1(.

)1( ويسقط خيار الرشط  بميض املدة وكل مايدل عىل الرضا. 
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تطبيق
: 1س

ما حكم خيار الرشط؟ وما األصل فيه؟ وما مدته؟ وبم يسقط  ؟)أ(  
ما معنى خيار الرؤية؟ وملن يكون؟ وما األصل فيه؟ ومتى يثبت؟ وبم )ب(  

يسقط؟ وبم يبطل؟
امأل الفراغات اآلتية بام يناسبها مع التعليل:: 	س

عند أيب حنيفة وحممد: من اشرتط لنفسه اخليار. .......... إال بحرضة )أ( 
صاحبه ، وله أن جييزه. .......... و. .......... 

كان. )ب(  إذا  أجازه  وإن شاء  رده  إن شاء   .......... ملك غريه.  باع  من   
.......... بحاهلم. 

بني حكم ما يأتى مع التعليل أو ذكر الدليل إن وجد:: 3س
مات من له خيار الرشط.)أ( 
 باع مامل يره.)ب( 
اطلع املشرتى عىل عيب يف املبيع.)ج( 

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل الختيارك:: 	س
أجاز أحدمها اخليار وفسخ اآلخر)أ( 

)ينفسخ ـ ال ينفسخ ـ احلكم لألسبق(. 
 باع ما مل يره                    )ال خيار له ـ له اخليار ـ يثبت للمشرتى فقط(.)ب( 
ترصفات الفضويل       )منعقدة ـ ال تنعقد ـ موقوفة عىل إجازة املالك(.)ج( 
الزيادة املنفصلة احلادثة قبل القبض)د( 

)ال متنع الرد بالعيب ـ متنع الرد بالعيب ـ ال متنع إذا كان برىض البائع(.
* * *
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باب البيع الفاسد

َوُهَو ُيفيُد املْلَك باْلَقْبض، َولُكلِّ َواحد مَن امْلَُتعَاقَدْين َفْسُخُه،....................
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باب البيع الفاسد)1(

موجب البيع الفاسد:

املجلس  قبضه يف  إذا  أو داللة كام  البائع رصحًيا  بأمر  بالقبض(  امللك  يفيد  )وهو 
بريرة  ملا أرادت أن تشرتي  فيه، ملا روي »أن عائشة  له الترصف  وسكت حتى جيوز 
الوالء  فاشرتت ورشطت  الوالء هلم  يكون  أن  إال برشط  يبيعوها،  أن  مواليها  فأَبى 
هلم ثم أعتقتها، وذكرت ذلك لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأجاز العتق وأبطل الرشط« فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  

أجاز العتق مع فساد البيع بالرشط.

املكلف  وهو  أهله  من  صدر  واشرتيت،  بعت  قوله:  وهو  التمليك  ركن  وألن 
املخاطب مضافا إىل حمله وهو املال عن والية، إذ الكالم فيها فينعقد لكونه وسيلة إىل 
املصالح، والفساد ملعنى جياوره كالبيع وقت النداء، والنهى ال ينفى االنعقاد بل يقرره 
ألنه يقتىض تصور املنهى عنه والقدرة عليه ألن النهى عام ال يتصور وعن غري املقدور 
قبيح إال أنه ملكا خبيثا ملكان النهى )و( هلذا كان )لكل واحد من املتعاقدين فسخه( 

إزالة للخبث ورفعا للفساد .

)1( البيع الفاسد: مرتبة بني البيع الصحيح والبيع الباطل، فالبيع الباطل: هو ما اختل ركنه أو حمله كأن 
صدر البيع من جمنون أو صبي، أو كان حمل البيع ميتة أو دًما، وأما الفاسد: فهو ما اختل فيه غري الركن 

واملحل كام إذا وقع خلل يف الثمن كالبيع بثمن جمهول.
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وُيْشرَتط قيام املبيع حَالة الفْسخ، فإْن باَعه، أو َوَهَبه بْعَد اْلَقْبض َجاَز،َوَعَلْيه قيمُته 
يْوم َقْبضه إْن كان مْن ذوات القيم، أو مْثُله إْن كاْن ِمْثليِّا، والَباطُل الَ ُيفيُد املْلَك وَيُكوُن 
أماَنًة يف َيده )سم(. .............................................................. 
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ما يشرتط لفسخ العقد:

)ويشرتط قيام املبيع حالة الفسخ( ألن الفسخ بدونه حمال )فإن باعه أو وهبه بعد 
القبض جاز( ملصادفة هذه الترصفات ملكه ومنع الفسخ، وكذا كل ترصف ال يفسخ، 
وما حيتمل الفسخ يفسخ كاإلجارة فإهنا تفسخ باألعذار، والرهن يمنع الفسخ، فإن 
عاد الرهن فله الفسخ، وهذا ألن النقض لرفع حكمه حقا للرشع، وهذه الترصفات 

تعلق هبا حق العبد وإنه مقدم ملا عرف.

ألنه  مثليا(  كان  إن  مثله  أو  القيم،  ذوات  من  كان  إن  قبضه  يوم  قيمته  )وعليه 
كالغصب من حيث إنه منهى عن قبضه، وملا كان هذا العقد ضعيفا ملجاورته املفسد 

توقف إفادة امللك عىل القبض كاهلبة.

موجب البيع الباطل:

قال: )والباطل ال يفيد امللك( ألن الباطل هو اخلاىل عن الغرض والفائدة )ويكون 
أمانة يف يده( هيلك بغري يشء، وهذا عند أيب حنيفة، وعندمها هيلك بالقيمة ألن البائع 
ما رىض بقبضه جمانا، وله أنه ملا باع بام ليس بامل وأمره بقبضه فقد رىض بقبضه بغري 

بدل ماىل فال يضمن كاملودع.
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وف  ع، والصُّ ْ مك واَلطَّرْيِ َقْبَل صْيدمها، واحَلْمِل والنِّتَاج واللََّبن يف الرضِّ وْبيُع السَّ
اة، َوجْذع يف َسْقف وَثْوٍب مْن َثْوبنْي فاسٌد. َعىَل الظَّْهر، واللَّْحم يف الشَّ

وبْيُع امُلزابنَة وامُلَحاَقلة َفاسٌد،..................................................
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بيوع فاسدة:
الرضع  يف  واللبن  والنتاج،  واحلمل  صيدمها  قبل  والطري  السمك  )وبيع  قال: 
والصوف عىل الظهر، واللحم يف الشاة، وجذع يف سقف وثوب من ثوبني فاسد( أما 
السمك والطري فلعدم امللك ولو كان السمك جمتمعا يف أمجة)1( إن اجتمع بغري صنعه 
ال جيوز لعدم امللك وإن اجتمع بصنعه إن قدر عىل أخذه من غري اصطياد جاز ألنه 
ملكه ويقدر عىل تسليمه، وللمشرتى خيار الرؤية وإن مل يقدر عليه إال باالصطياد ال 
جيوز، وأما احلمل والنتاج فلنهيه ملسو هيلع هللا ىلص عنه، وأما اللبن يف الرضع فللجهالة واختالط 
املبيع بغريه، وأما الصوف عىل الظهر فالختالط املبيع بغريه، ولوقوع التنازع يف موضع 
القطع بخالف الفصل ألنه يمكن قلعه وقد هنى ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الصوف عىل ظهور الغنم 

وعن لبن يف رضع وسمن يف لبن، وعن أيب يوسف أنه جيوز.
ُيْسَتَحقُّ  اَل  ٍر  برَِضَ إاِلَّ  َتْسلِيُمُه  ُيْمكُِن  َفاَل  ْقِف  السَّ يِف  ْذُع  َواجْلِ اِة  الشَّ يِف  اللَّْحُم  ا  َوَأمَّ
اْلَبْيِع  َنْقِض  َقْبَل  َمُه  َوَسلَّ َقَلَعُه  َوإِْن  َسْيٍف،  يِف  َوِحْلَيٌة  َثْوٍب،  ِمْن  ِذَراٌع  َوَكَذلَِك  َعَلْيِه، 
ا َثْوٌب ِمْن َثْوَبنْيِ َفلَِجَهاَلِة امْلَبِيِع، َوَلْو َقاَل َعىَل َأْن  ي ااِلْمتِنَاُع، َوَأمَّ َجاَز، َوَلْيَس لِْلُمْشرَتِ

اَم َشاَء َجاَز لَِعَدِم امْلُنَاَزَعِة. ُ َيْأُخَذ َأهيَّ
بيع املزابنة واحملاقلة:

عىل  التمر  بيع  واملزابنة:  عنهام  هنى  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه  فاسد(  واملحاقلة  املزابنة  )وبيع  قال: 
النخل بتمر عىل األرض مثله كيال حزرا)	(.

)1( برك أو مصفاة يصطاد فيها السمك.
)	( حزًرا: تقدير التمر على النخل بالنظر جزافا.
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أن  َعىَل  ثْوًبا  َباَعُه  َوَلْو  َفاسٌد،  َفُهَو  ْهر  الشَّ إىَل رْأس  ُيَسلَِّمها  أن  َعْينًا عىَل  بـَاَع  وَلْو 
خييطه البائُع َفُهو َفاسٌد................................
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الكيىل  بيع  بمثلها من احلنطة كيال حزرا، وألنه  بيع احلنطة يف سنبلها  واملحاقلة: 
بجنسه جمازفة فال جيوز.

قال: )ولو باع عينًا عىل أن يسلمها إىل رأس الشهر فهو فاسد( ألن تأجيل األعيان 
باطل إذ ال فائدة فيه، ألن التأجيل رشع يف األثامن ترفيها عليه ليتمكن من حتصيله وإنه 

معدوم يف األعيان فكان رشطا فاسًدا.

)ولو باعه ثوًبا عىل أن خييطه البائع فهو فاسد( ألنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع ورشط .

واجلملة يف ذلك أن أنواع البيع بالشرط ثالثة أنواع:

إذا ـ 1 كام  ويالئمه  العقد  يقتضيه  رشط  كل  وهو  جائزان:  والرشط  البيع  نوع 
اشرتى طعاًما عىل أن يأكله أو دابة عىل أن يركبها.

نوع كالمها فاسدان: وهو كل رشط ال يقتضيه العقد وال يالئمه، وفيه منفعة ـ 	
ألحد املتعاقدين.

ونوع البيع جائز والرشط باطل: وهو كل رشط ال يقتضيه العقد وفيه مرضة ـ 3
ألحدمها، أو ليس فيه منفعة وال مرضة ألحد، أو فيه منفعة لغري املتعاقدين واملبيع، 
يأكل  وال  الدابة،  يركب  وال  الثوب  يلبس  وال  هيبه،  وال  املبيع  يبيع  ال  أن  كرشط 
البيع ويبطل الرشط  فإنه جيوز  أن يقرض أجنبيا دراهم ونحو ذلك،  أو عىل  الطعام 
ألنه اليستحقه أحد فيلغو خللوه عن الفائدة، ويبتنى عىل هذه األصول مسائل كثرية 

تعرف بالتأمل إن شاء اهلل تعاىل.
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َياِس وُقُدوِم احَلاجِّ َفاِسٌد، َوإْن َأْسَقَطا األجل قْبلُه  والبْيع إىل احَلَصاد والِقَطاِف والدَّ
ْوُم عىل  جاز )ز(،َوُيْكره البْيُع عنْد أَذان اجلُمعة، وكذا بْيُع احلارِض للَباِدي، وَكَذا السَّ

َسْوم أخيِه، وكذا النَّْجش، ...................
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قال: )والبيع إىل احلصاد والقطاف والدياس)1( وقدوم احلاج فاسد( للجهالة ألهنا 
تتقدم وتتأخر )وإن أسقطا األجل قبله جاز( البيع خالفا لزفر، وقد مر يف خيار الرشط، 
وروى الكرخى عن أصحابنا أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف املفسد.

البيوع املكروهة)	(:
قال: )ويكره البيع عند أذان اجلمعة( لقوله تعاىل: نثٺ ٺٺمث)3(.ـ 1
)وكذا بيع احلارض للبادي( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يبع حارض لباد«)	( وهو أن جيلب ـ 	

وقت  املوجود  السعر  من  بأغىل  وقت  بعد  ليبيعها  احلارض  فيأخذها  السلعة  البادي 
اجللب، وكراهته ملا فيه من الرضر بأهل البلد حتى لو مل يرض ال بأس به ملا فيه من نفع 

البادي من غري ترضر غريه.
)وكذا السوم عىل سوم أخيه( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يستام الرجل عىل سوم أخيه«)	(3ـ 

عليه  فيزيد  العقد  إال  يبق  ومل  بينهام  الثمن  ويستقر  بالبيع  املتعاقدان  يرىض  أن  وهو 
ويبطل بيعه، أما لو زاد عليه قبل الرتاىض جيوز وهو املعتاد بني الناس يف مجيع البالد 

واألمصار، وقد صح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص باع حلسا)	( يف بيع من يزيد.
رشاءها 	ـ  يريد  وال  السلعة  يف  يزيد  أن  والنجش:  مكروه،  النجش(  )وكذا 

لريغب غريه فيها.
)1( الدياس: العمل عىل فصل القمح عن التبن باملاشية أو اآللة.

)	( البيع المكروه: ما كان مشروًعا بأصله ووصفه لكن نهى عنه لوصف مجاور غير الزم كما فى األمثلة 
المذكورة.

)3( سورة اجلمعة. اآلية: 	.
)	( أخرجه أحمد فى مسنده، وأبو داود فى سننه.

)	( أخرجه البخارى ومسلم.
)	( الحلس : ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم المتاع.
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َوَتَلقِّى اجلَلب مكروٌه، وجيوز البيع.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

)وتلقى اجللب( أن يتلقاهم وهم غري عاملني بالسعر، أو يلبس عليهم السعر ـ 	
ليشرتيه ويبيعه يف املرص، فإن مل يلبس عليهم أو كان ذلك ال يرض أهل املرص ال بأس 

به، وقد هنى ملسو هيلع هللا ىلص عن تلقى اجللب. وقال ملسو هيلع هللا ىلص »ال تناجشوا«.

)وجيوز البيع( يف هذه املسائل كلها، ألن النهى ليس ملعنى يف العقد ورشائطه بل 
ملعنى خارج فيجوز.

* * *
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بــاب التوليـة

ل، َو امْلَُراَبَحُة بزياَدة، َوالَوضيَعُة، بنَِقيَصة. التَّْولَيُة َبْيٌع بالثََّمن األَوَّ

ى. ُل مْثليَّا أْو يف مْلك امُلْشرَتِ والَ َيصحُّ ذلَك حتَّى َيُكوَن الثََّمن األوَّ
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باب التولية واملراحبة والوضيعة
التعريف:

)التولية بيع بالثمن األول، واملرابحة بزيادة، والوضيعة بنقيصة( ألن االسم ينبئ 
عن ذلك ومبناها عىل األمانة ألن املشرتي يأمتن البائع يف خربه معتمًدا عىل قوله فيجب 
عىل البائع التنـزه عن اخليانة والتجنب عن الكذب، لئال يقع املشرتي يف بخس وغرر 

فإذا ظهرت اخليانة يرد أو خيتار عىل ما يأتيك إن شاء اهللُ تعاىل.

حكمها ودليلها:

حكمها: هى عقود مرشوعة لوجود رشائطها وقد تعاملها الناس من لدن الصدر 
 : ـ  وقد اشرتى بعريينـ  إىل يومنا هذا وقد صح »أنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا أراد اهلجرة قال أليب بكر 
ولنى أحدمها«، وللناس حاجة إىل ذلك، ألن فيهم من ال يعرف قيمة األشياء فيستعني 
بمن يعرفها ويطيب قلبه بام اشرتاه وزيادة وهلذا كان مبناها عىل األمانة ورأس املال يف 

املواضعة حقه فله أن حيط منه.

شروط صحتها:

قال: )وال يصح ذلك حتى يكون الثمن األول مثلًيا أو يف ملك املشرتى( ألنه جيب 
عليه مثل الثمن األول، فإن كان مثلًيا يقدر عليه فكذلك إذا كان من ذوات القيم وهو 
يف يده لقدرته عىل أدائه، وإن مل يكن يف يده فهو باطل ألنه جيب عليه مثل األول وهذا
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ل ُأْجَرة الصبغ والطَّراز َومَحْل الطـَّعام والسمسار،  َوجَيُوُز أْن َيُضمَّ إىل الثَّمن األوَّ
وَسائِق اْلَغنَم َوَيُقوُل: َقاَم َعىَلَّ بَكَذا، َوال َيُضمُّ َنَفَقَتُه َفإْن َعلَِم بخياَنة يف اَلتَّْولَِيِة أْسَقَطَها 

ه. )م( مْن الثََّمن، وىف املرابحِة إْن شاَء )س( أَخذه بَجميِع الثَّمِن، وإْن شاَء ردَّ
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من ذوات القيم والقيم جمهولة إنام تعلم بالظن والتخمني.
ثوًبا فالثمن  به ال ما نقد فإن اشرتى بدراهم فدفع هبا  والثمن األول هو ما عقد 

دراهم، والبد أن يكون الربح أو الوضيعة معلوما لئال يؤدى إىل اجلهالة واملنازعة.
ما جيوز ضمه إىل الثمن وما ال جيوز:

الطعام  ومحل  والطراز)1(  الصبغ  أجرة  األول  الثمن  إىل  يضم  أن  )وجيوز  قال: 
ْمَسار( )	( وسائق الغنم ويقول قام عىل بكذا وال يضم نفقته. والسِّ

احلكم لو علم خبيانة يف التولية أو املراحبة أو الوضيعة:

الوضيعة )وىف  القياس يف  الثمن( وهو  من  أسقطها  التولية  بخيانة يف  فإن علم   (
املرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده( وهذا عند أيب حنيفة، وقال أبو 
يوسف حيط فيهام وحصة اخليانة من الربح، وقال حممد: خيري فيهام ألنه فاته وصف 
مرغوب يف الثمن فيتخري كوصف السالمة، وأليب يوسف أنه بيع تعلق بمثل الثمن 

األول وقدر اخليانة مل يكن يف الثمن األول فيحـط .
أليب حنيفة: أن إثبات الزيادة يف املرابحة التبطل معناها إال أنه فاته وصف مرغوب 
الزيادة  التسمية وحتط  التولية فتلغو  الزيادة يبطل معنى  كام قال حممد فيخري وإثبات 
حتقيقا ملعنى التولية، ومعنى قوله وهو القياس يف الوضيعة: أى إذا خان خيانة تنفى 

الوضيعة.

)1( الطراز: الذى يطرز الثياب ونحوها بخيوط احلرير.
)	( الوسيط بني البائع واملشرتى لتسهيل الصفقة التجارية .
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تطبيـق

أكمل ما يأتى:: 1س

بيع...........  والوضيعة  بيع.............  والتولية   ............. بيع.   املرابحة 
وهى عقود مرشوعة ألن. ..............

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل الختيارك:: 	س

إن علم بخيانة يف التولية)أ( 

)فسد البيع ـ جاز وال يسقط شيًئا من الثمن ـ جاز وأسقط الزيادة(.

 إن علم بخيانة يف املرابحة)ب( 

) إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ـ فسد البيع ـ ليس له خيار الرد(. 

س3: ما التولية؟ وما حكمها؟ وما دليلها؟ وما رشوط صحتها؟ وهل جيوز أن 
يضم إىل الثمن األول أجرة السمسار؟

بنيِّ حكم ما يأتى مع التعليل أو ذكر الدليل: س	: 

بيع السمك والطري قبل صيدمها.)أ(  

بيع املزابنة واملحاقلة.)ب(  

النجش ىف البيع.)جـ(  

تلقى اجللب.)د(  
* * *
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بــاب الربـا
.................................................................................
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باب الربا
التعريف:

وهو يف اللغة: الزيادة ومنه الربوة للمكان الزائد عىل غريه يف االرتفاع.
وىف الرشع: الزيادة املرشوطة يف العقد وهذا إنام يكون عند املقابلة باجلنس.

وقيل: الربا يف الرشع: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء أكان فيه زيادة أو مل يكن، 
فإن بيع الدراهم بالدنانري نسيئة ربا، وال زيادة فيه.

الدليل عىل حرمة الربا: واألصل يف حتريمه:
ائەئ   نث  وقوله:  مث)1(  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  نث  تعاىل:  قوله  القرآن: 

ەئمث)	(.
والسنة: احلديث املشهور وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب مثال بمثل وزًنا بوزن 
ربا  والفضل  بيد  يدا  بكيل  كيال  بمثل  مثال  باحلنطة  واحلنطة  ربا،  والفضل  بيد  يًدا 
والشعري بالشعري مثال بمثل كيال بكيل يًدا بيد والفضل ربا، والتمر بالتمر مثال بمثل 
كيال بكيل يدا بيد والفضل ربا، وامللح بامللح مثال بمثل كيال بكيل يدا بيد والفضل 

ربا«)3(.
واإلمجاع: وأمجعت األمة عىل تعدى احلكم منها إىل غريها إال ما يروى عن عثامن 

البتى وداود الظاهرى وال اعتامد عليه.

)1( سورة البقرة. اآلية: 			.
)	( سورة آل عمران . اآلية: 	13.

)3( أخرجه البخاري.
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ُته ِعنَْدنَا الَكْيُل أو الَوْزُن َمَع اجلنْس. وِعلَّ

ة حلَّ  ا خاصَّ فإَذا ُوِجَدا َحُرَم التَّفاُضُل والنَّساُء، َوإَذا ُعدَما َحالَّ، َوإَذا ُوِجَد َأَحُدمُهَ
التََّفاضل وحرم النَّساُء )ف(. .............
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علة حتريم الربا:

احلديث:  آخر  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  اجلنس(  مع  الوزن  أو  الكيل  عندنا  )وعلته  قال: 
»وكذلك كل ما يكال ويوزن« رواها مالك بن أنس وحممد بن إسحق احلنظىل، بني 

أن العلة هى الكيل والوزن.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تبيعوا الصاع بالصاعني وال الصاعني بالثالثة« وهذا عام يف كل 
مكيل سواء كان مطعوما أو مل يكن وألن احلكم متعلق بالكيل والوزن إما إمجاعا أو 
ألن التساوى حقيقة ال يعرف إال هبام وجعل العلة ما هو متعلق احلكم إمجاعا أو معرف 
للتساوى حقيقة أوىل من املصري إىل ما اختلفوا فيه، وال يعرف التساوى حقيقة، وألن 
التساوى واملامثلة رشط لقوله ملسو هيلع هللا ىلص »مثال بمثل« وىف بعض الروايـات »سـواء بسـواء« 
أو صيـانة ألمـوال الناس واملامثلة بالصـورة واملعنى أتم وذلك فيام قلناه ألن الكيل 

والوزن يوجب املامثلة صورة واجلنسية توجبها معنى فكان أوىل.

وهذا أصل ينبني عليه عامة مسائل الربا فنذكر بعضها تنبيها عىل الباقى ملن يتأملها: 
منها: لو باع حفنة طعام بحفنتني أو تفاحة بتفاحتني جيوز لعدم الكيل والوزن.

وإذا ثبت أن العلة ما ذكرناه: )فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء()1( عمال بالعلة 
ٹمث)	(  ٹ  نثٹ  مة، وإلطالق قوله تعاىل:  )وإذا عدما حال( لعدم العلة املحرَّ

)وإذا وجد أحدمها خاصة حل التفاضل وحرم النساء( أما إذا وجد املعيار وعدم...

)1( املراد العلتان: الكيل أو الوزن مع اجلنس.
)	( سورة البقرة. اآلية: 			.
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با ورديئه عند املَقاَبلة بجنْسه سواٌء، وما ورد النص بكيله فهو كيىلٌّ  وجيِّد مال الرِّ
أبدا وما ورد بوزنه فوزنىٌّ أبدا.

َبويَّات َيْكِفى  ف ُيْعَترُب فيه َقْبُض ِعَوِضه يف امَلجلس. َوَما سَواُه ِمْن الرَّ ْ َوَعْقُد الرصَّ
فيه التَّْعينُي،. .................................................................... 
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اجلنس كاحلنطة بالشعري والذهب بالفضة فلقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إذا اختلف اجلنسان ـ ويروى: 
إذا وجدت اجلنسية وعدم  بيد« وأما  يًدا  فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون  ـ  النوعان 
املعيار كاهلروى)1( باهلروى فإن املعجل خري من املؤجل وله فضل عليه فيكون الفضل 

من حيث التعجيل ربا ألنه فضل يمكن االحرتاز عنه وهو مرشوط يف العقد فيحرم.

»جيدها  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  سواء(  بجنسه  املقابلة  عند  ورديئه  الربا  مال  )وجيد  قال: 
ورديئها سواء« وألن يف اعتباره سد باب البياعات فيلغو.

قال: )وما ورد النص بكيله فهو كيىل أبدا وما ورد بوزنه فوزنى أبدا( اتباًعا للنص.

فتعترب  عادهتم  عىل  ورد  النص  ألن  أيضا  العرف  فيه  يعترب  أنه  يوسف:  أيب  وعن 
العادة وما ال نص فيه يعترب فيه العرف ألنه من الدالئل الرشعية.

عقد الصرف وشرطه:

»الفـضـة  لقوله  املجلس(  يف  عوضه  قبض  فيه  يعترب  الرصف)	(  )وعقد  قال: 
بالفـضـة هـاًء وهـاًء والذهـب بالذهب هـاًء وهـاًء« أى يـدا بيـد.

من  ويتمكن  بالتعيني  يتعني  ألنه  التعيني(  فيه  يكفى  الربويات  من  سواه  )وما 
الترصف فيه فال يشرتط قبضه كالثياب بخالف الرصف ألن القبض رشط فيه للتعيني 
فإنه ال يتعني بدون القبض عىل ما يأتى إن شاء اهللَّ تعاىل ومعنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص »يدا بيد«: أى

)1( اهلروى: نسيج ينسب إىل مدينة ِهرات.
)	( عقد الرصف: بيع جنس األثامن بعضها ببعض.
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ويق )سم(. ِقيِق بالسَّ ويق وال بالنَُّخالة وال الدَّ وال جيوُز بيع احِلنَْطِة بالدقيق َوالَ بالسَّ
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عينا بعني، وهو كذلك يف رواية ابن الصامت.

بيوع ربوية:

الدقيق  وال  بالنخالة  وال  بالسويق  وال  بالدقيق  احلنطة  بيع  جيوز  )وال  قال: 
الربا  الربا وشبهة اجلنسية ملحقة باحلقيقة يف باب  فيه: أن شبهة  بالسويق( واألصل 
احتياطا للحرمة وهذه األشياء جنس واحد نظرا إىل األصل، واملخلص هو التساوى 
املخلص  عدم  إذا  غريه  من  أكثر  املكيال  يف  الدقيق  النكباس  متعذر  وأنه  الكيل،  يف 
حرم البيع وكذا ال جتوز املقلية بغري املقلية وال بالسويق والدقيق، وال املطبوخة بغري 

املطبوخة لتعذر التساوى بينهام بفعل العبد، وفعله ال يؤثر يف إسقاط ما رشط عليه.

وجيوز بيع املبلولة بمثلها وباليابسة والرطبة بمثلها وباليابسة ألن التفاوت بينهام 
ة فالبلُّ يعيدها إىل ما  بصنع اهللَّ تعاىل فيجوز وأما املبلولة فألهنا يف األصل خلقت نديَّ

خلقت عليه كأهنا مل تتغري فصارت كالسليمة باملسوسة .

وقال أبو يوسف وحممد: جيوز بيع الدقيق بالسويق ألهنام جنسان نظرا إىل اختالف 
املقصود، وجوابه ما بينَّا، وألن معظم املقصود التغـذى وهـو يشملهمـا.

وجيـوز بيـع هذه األشياء بعضها ببعض متامثاًل للتساوي.

وجيوز بيع اخلبز بالدقيق واحلنطة كيف كان ألنه عددي أو وزين بكيىل، وكذلك إذا 
كان أحدمها نسيئة واآلخر نقدا.

وىف هذه املسائل اختالف وتفصيل، والفتوى عىل ما ذكرته.
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َطِب وبالتَّْمِر )سم( ُمَتاَمثاًِل،. ............................ َطب بالرُّ وجُيوُز َبْيُع الرُّ
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بيوع جائزة:

َطب  قال: )وجيوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متامثال( وكذا التمر بالُبرْس)1( والرُّ
بالُبرْس ألن اجلنس واحد باعتبار األصل. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »التمر بالتمر مثال بمثل« وصار 
كاختالف أنواع التمر، وقال أبو يوسف وحممد: ال جيوز بيع الرطب بالتمر ملا روى 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص سئل عنه فقال: »أو ينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، قال ال إذا« وألن الرطب 
ينكبس أكثر من التمر، وأليب حنيفة ما روى أنه ملا دخل العراق سئل عن ذلك، فقال: 
جيوز ألن الرطب إن كان من جنس التمر جاز لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »التمر بالتمر مثال بمثل« 
ما  ورد  شئتم«  كيف  فبيعوا  النوعان  اختلف  »إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  جاز،  مترا  يكن  مل  وإن 
روياه من احلديث وقال: مداره عىل زيد بن عياش وهو ضعيف، حتى قال عبد اهلل بن 
املبارك، كيف يقال إن أبا حنيفة ال يعرف احلديث وقد عرف مثل هذا اإلسناد وألنه 

باع التمر بالتمر ألن الرطب متر .

قال ملسو هيلع هللا ىلص ملا أهدى له رطب من خيرب: أكل متر خيرب هكذا؟ وقوله الرطب ينكبس 
فيام  عنا  وأنه موضوع  الفطرية  الصفات  نشأ من  التفاوت  قلنا: هذا  التمر،  أكثر من 
عنه  االحرتاز  تعذر  وقد  احلق،  صاحب  قبل  من  جاء  ألنه  املامثلة  رعاية  من  رشط 

بخالف ما جاء من جهة العبد عىل ما مر آنفا .

قال: )جيوز بيع اللحم باحليوان( وقال حممد: ال جيوز إذا باعه بجنسه إال بطريق 
االعتبار. وهو أن يكون اللحم املفرز أكثر من اللحم الذى يف الشاة ليكون الفاضل 
باع  أنه  وهلام  بالزيتون،  كالزيت  وصار  السقط  زيادة  وهو  الربا،  عن  حترزا  بالسقط 
موزونا بعددى وال يعرف ما فيه من اللحم بالوزن ألن احليوان خيفف نفسه يف امليزان

)1( الُبرْس: ثمر النخل قبل أن ُيرطب، واحدُه ُبرْسة. املعجم الوجيز.
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َوجَيوُز َبْيُع اللـَّْحم باحلَيوان )م( َوجَيُوُز َبْيُع الكْرَباس بالُقْطن. ...........................

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

به  اخلربة  أهل  عند  يعرف  ذلك  ألن  والزيتون  الزيت  بخالف  أخرى  ويثقلها  تارة 
فافرتقا.

قال: )وجيوز بيع الكرباس بالقطن()1( ؛الختالف اجلنس باعتبار املقصود واملعيار 
يوسف  أليب  خالف  ذكرنا،  ملا  حممد  عند  وجيوز  بالغزل،  والقطن  فيه،  خالف  وال 

للمجانسة والفتوى عىل قول حممد.

)1( الكرباس بكرس الكاف: ثوب من القطن األبيض: ا هـ.
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تطبيـق

ما الربا لغة ورشعـًا؟ وما األصل ىف حتريمه؟ وما علة حتريمه عند احلنفية؟ : 1س
مع ذكر الدليل. 

بني احلكم فيام يأتى مع التعليل أو ذكر الدليل إن وجد:: 	س

وُجد املعيار وعدم اجلنس.)أ( 

 وجد اجلنس وعدم املعيار.)ب( 

بيع احلنطة بالسويق.)ج( 
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل أو مدلاًل الختيارك:: 3س

باع حفنة طعام بحفنتني أو تفاحة بتفاحتني )جيوز ـ حيرم ـ يكره(.)أ( 

 بيع احلنطة بُخبِزها)جيوز ـ حيرم ـ يكره(.)ب( 

أقرضه مبلغا من املال عىل أن يعطيه مثله يف بلده)ج( 

)يكره ـ جيوز للحاجة إليه ـ حيرم(.

بني ما يعد ربا وما ال يعد ربا من الصور اآلتية مع التعليل:: 	س

بيع 	 كجم قمح بـ 3 كجم شعري نسيئة. )أ(  

بيع 	 كجم قمح بـ 	 كجم دقيق قمح. )ب(  

بيع 3 كجم رطب بـ 3 كجم ُبرس. )جـ(  

بيع 	1 أمتار كرباس بـ 	 كجم قطن. )د(  
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األهداف التعليمية لـ)السلم، الصرف، اإلجارة، الرهن(

يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املتضمنة يف )السلم ، الرصف، 
اإلجارة ، الرهن ( أن:

يعرف يف اللغة واالصطالح كال من )السلم، الرصف، اإلجارة الرهن(.ـ 1

يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية الرصف من )السلم، الرصف،  ـ 	

             اإلجارة الرهن(.

يستنبط حكم اإلجارة من النصوص الرشعية.ـ 3

يعني أركان اإلجارة ورشوط كل ركن.ـ 	

حيدد مبطالت اإلجارة وحكم ضامن العني املؤجرة.ـ 	

يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية السلم. ـ 	

يوضح أركان السلم ورشوط كل ركن.ـ 	

يستشعر عظمة الترشيع اإلسالمي.ـ 	

يقدر دور الرشيعة اإلسالمية يف املحافظة عىل املال.ـ 	

 يلتزم بآداب املعامالت يف رشيعة اإلسالم.ـ 	1
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ـَلـْم بــاب السَّ
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التعريف:

وهو يف اللغة: التقديـم والتسليم وكذلك السلف.
ن آجال، وسمى  وهو يف الرشع: اسم لعقد يوجب امللك يف الثمن عاجال وىف املَثمَّ

به ملا فيه من وجوب تقديم الثمن.
وقال القدورى )1(: السلم يف لغة العرب: عقد يتضمن تعجيل أحد البدلني وتأجيل 
باسم  الثمن اختص  ملا اختص بحكم وهو تعجيل  البيع، لكن  نوع من  اآلخر وهو 

كالرصف ملا اختص بوجوب تعجيل البدلني اختص باسم.
مشروعيته:

هو عقد رشع عىل خالف القياس لكونه بيع املعدوم، إال أنا تركنا القياس بالكتاب 
والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله ـ تعاىل: نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ  ڀڀمث )	( قال ابن عباس: أشهد أن اهللَ تعاىل أجاز السلم وأنزل فيه 

أطول آية يف كتابه وتال هذه اآلية.
وأما السنة: فقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: »من أسلم منكم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل 
أجل معلوم«)3(، وروى أنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع ما ليس عند اإلنسان ورخص يف السلم 

وعليه اإلمجاع. ويسمى بيع املفاليس.
احلكمة من مشروعيته:

رشع حلاجتهم إىل رأس املال ألن أغلب من يعقده من ال يكون املسلم فيه يف ملكه، 

)1( أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر 		3 هـ - 			 هـ انتهت إليه رياسة احلنفية بالعراق .
)	( سورة البقرة. اآلية: 			. 

)3( رواه مسلم والترمذى والنسائي.
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َلُم فيه َوَما الَ َفاَل. كلُّ َما َأْمَكَن َضْبُط ِصَفتِه َوَمْعرفة ِمْقَداِره َجاز السَّ
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ألنه لو كان يف ملكه لباعه بأوفر الثمنني فال حيتاج إىل السلم.

مب ينعقد؟

ُكّر)1( حنطة  إليك عرشة دراهم يف  السلم، وهو أن يقول: أسلمت  وينعقد بلفظ 
البيع يف رواية احلسن ألنه  ألنه حقيقة فيه، وبلفظ السلف أيًضا ألنه بمعناه، وبلفظ 

نوع بيع، وىف رواية املجرد ال، واألول أصح.
ما جيوز السلم فيه وما ال جيوز:

قال: )كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه( ألنه ال يؤدى إىل 
املنازعة )وما ال فال( ألنه يكون جمهوال فيؤدى إىل املنازعة، وهذه قاعدة ينبنى عليها 
أكثر مسائل السلـم، والبد من ذكـر بعضها ليعرف باقيـها بالتأمل، فنقـول: يـجوز 
ألنه  والبيض،  كاجلوز  املتقاربة  واملعدودات  واملزروعات  واملوزونات  املكيالت  يف 
يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، وال جيوز يف العدديات املتفاوتة كالبطيخ والرمان 
وأشباههام وال يف اجلواهر واخلرز، ألنه ال يمكن ذلك فيه، وال جيوز يف اخلبز لتفاوته 
تفاوتا فاحشا بالثخانة والرقة والنضج وجيوز عندمها وهو املختار حلاجة الناس، وال 
جيوز استقراضه عند أيب حنيفة لتفاوته عددا من حيث اخلفة والثقل ووزنا من حيث 
الصنعة، وعند أيب يوسف جيوز وزنا ال عددا، ألن الوزن أعدل، وعند حممد جيوز هبام، 

وهو املختار لتعامل الناس به وحاجتهم إليه.

: عند احلنفية )		3	( كجم، وعند اجلمهور )	.			1( كجم. )1( الُكرُّ
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ائُطُه: َتْسمَيُة اجلـْنس والنَّْوع وَالوَصف وَاألََجِل وَالَقْدر َوَمَكان اإليَفاء »سم«  ورَشَ
وَامْلَْعدود،  واملوزون،  املكيل،  يف  امَلال  َرأس  »سم«.  َوَقْدر  وَمئونٌة.  مَحْل  له  َكاَن  إَن 
َبا. .... ِة الرِّ وَقْبض رْأس املال َقْبل املَفارَقة َوَأْن اَل يـْجَتِمَع يف الَبَدَلنْيِ َأحُد َوْصَفِى ِعلَّ
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شروط صحة السلم:

بني رشوط صحته فقال: )ورشائطه:

تسمية اجلنس والنوع والوصف واألجل والقدر.ـ 1

ومكان اإليفاء إن كان له محل ومئونة.ـ 	

وقدر رأس املال يف املكيل واملوزون واملعدود.ـ 3

وقبض رأس املال قبل املفارقة.ـ 	

وأن ال جيتمع يف البدلني أحد َوْصَفْى علة الربا(.ـ 	

ألن بذكر هذه األشياء تنتفى اجلهالة وتنقطع املنازعة وعند عدمها يكون املسَلم فيه 
جمهوال فتفىض إىل املنازعة.

فاجلنس: كاحلنطة والتمر.ـ 

والنوع: كالربين)1(، واملكتوم يف التمر ويف احلنطة كسهلية وجبلية.ـ 

والوصف: كاجليد والرديء.ـ 

معلوم« ـ  أجل  »إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  رشط«  وهو  ونحوه  شهر  »إىل  كقوله:   واألجل: 
التحصيل،  عىل  ليقدر  التأجيل  من  فالبد  املفاليس،  حلاجة  دفًعا  رشع  أنه  بينا  وملا 
عن  رواه  أيام،  ثالثة  أقله  الطحاوي:  وعن  الكرخي،  ذكره  املتعاقدين،  إىل  وتقديره 

أصحابنا اعتبارا بمدة اخليار، وروى عنهم: لو رشط نصف يوم جاز ألن أدنى مدة

)1( الربين: نوع جيد من التمر مدور أمحر مرشب بصفرة واملكتوم نوع من التمر.
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.................................................................................
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اخليار ال تتقدر فكذلك أجل السلم وعن حممد: شهر وهو األصح ألنه أدنى اآلجل 
وأقىص العاجل.

وأما القدر: فقوله، كذا قفيًزا)1( وكذا رطال، وهو رشط لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فليسلم يف ـ 
كيل معلوم ووزن معلوم«.

وأما مكان اإليفاء: فقولنا يف مكان كذا، وإنام يشرتط إذا كان له محل ومئونة، ـ 
كام  املزامحة  لعدم  متعني  العقد  مكان  ألن  العقد،  مكان  يف  ويوفيه  يشرتط  ال   وقاال: 

يف البيع وكام فيام ال محل له.

وله: أن التسليم غري واجب يف احلـال وإنام جيب إذا حل األجـل وال يـدرى أين 
القيمة  وألن  للمنازعة،  قطعا  اإليفاء  موضع  بيان  إىل  فيحتـاج  حلوله  عنـد  يكـون 

ختتلف باختالف األماكن.

وأما بيان قدر: رأس املال فمذهب أيب حنيفة.ـ 

وقاال: يكفى باإلشارة ألنه يصري معلوما هبا.

وله أنه يفىض إىل املنازعة ألنه ربام جيد فيها زيوفا وقد أنفق البعض فريده .

لم أْخُذ عاجل بآجل عىل ما مر.ـ  وأما قبض رأس املال قبل املفارقة: فألن السَّ

يف  فيه  املسلم  قبض  جيب  وال  االسم،  معنى  لتحقيق  البدلني  أحد  قبض  فيجب 
احلال، فيجب قبض رأس املال.

)1( القفيز: عند احلنفية )		.		 ( كجم وعند اجلمهور ) 		.		( كجم.
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.................................................................................
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ٌط آَخُر َوُهو:»أن ال جيتمع يف البدلني أحد وصفى علة الربا« حتى ال جيوز ـ  َورَشْ
إسالم اهلروى يف اهلروى وال إسالم الكيىل يف الكيىل كاحلنطة يف الشعري وال الوزنى يف 
الوزنى كاحلديد يف الصفر)1( أو يف الزعفران)	( ونحو ذلك لقوله: »إذا اختلف اجلنسان 
فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد، وال خري يف نسيئة« وهذا مطرد)3( إال يف األثامن 
فإنه جيوز إسالمها يف الوزنيات رضورة حلاجة الناس، وألن األثامن ختالف غريها من 
الوزنيات يف صفة الوزن، ألهنا توزن بصنجات)	( الدراهم والدنانري، وغريها يوزن 
باألرطال واألمناء)	( واألثامن ال تتعني بالتعيني وغريها يتعني فلم جيمعهام أحد وصفى 

العلة من كل وجه، فجاز إسالم أحدمها يف اآلخر.
ما يصح السلم فيه وما ال يصح:

إذا أسلم  ولو أسلم مكيال يف مكيل وموزون ومل يبني حصة كل واحد منهام كام 
يف  جيوز  وقاال:  الكل،  يف  يبطل  فإنه  زيت  أرطال)	(  وعرشة  شعري  كر  يف  حنطة  َكرَّ 
عنده،  الكل  يف  فسدت  البعض  يف  فسدت  متى  الصفقة  أن  عىل  بناء  املوزون  حصة 
أنه فساد قوى  البعض فيقترص عليه، وله:  وعندمها يفسد بقدر املفسد ألنه وجد يف 
متكن يف صلب العقد فيشيع يف الكل، وال جيوز السلم يف ماال يتعني بالتعيني كالدراهم 
والدنانري، ألن البيع هبا جيوز نسيئة فال حاجة إىل السلم فيهام، وهل جيوز يف التِّرب)	(؟ 

فيه روايتان، وجيوز يف احلىل ألنه يتعني.
)1( نحاس: أصفر.

)	( الزعفران: نبات بصيل يضيف نكهة طيبة للطعام.
)3( اطرد الشىء: تبع بعضه بعًضا وجرى وتقول: اطرد األمر أى استقام، وتتابع بصورة منتظمة.

)	( صنجات مجع صنجة وهى ما يوزن به كالكيلو والرطل واألوقية.
)	( اأَلْمناء: مجع َمنَّ وهو وْحدٌة وْزنِيٌَّة قديمة يوَزن هبا األشياء وهو ما يساوي 		.	1	 جراًما.

)	( الرطل املرصى : 		.			 جراما عند احلنفية تقريًبا.
)	( الترب: ما كان من الذهب أو الفضة غري مصوغ ويطلق عىل الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا، 

فإذا صيغا فهام ذهب وفضه.
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مه )سم( وأْطرافِه َوُجُلوِدِه، َواَل َيصحُّ يف امْلُنَْقطع َواَل يف اجَلواهر،وال يف احْلَيوان وحَلْ
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قال: )وال يصح يف املنقطع( بمعنى أنه ال بد من وجوده من وقت العقد إىل وقت 
املدة، وىف مدة  بالقدرة عىل االكتساب يف  إنام تكون  التسليم  القدرة عىل  املحل، ألن 
وإليه  املحل،  وقت  التسليم  عن  العجز  إىل  أفىض  وربام  ذلك،  عىل  يقدر  ال  انقطاعه 

اإلشارة بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تسلفوا يف الثامر حتى يبدو صالحها«.

واالنقطاع: أن ال يوجد يف سوقه الذى يباع فيه وإن كان يوجد يف البيوت.

السلم،  يبطل  أنه  حنيفة   أيب  عن  انقطع،  حتى  يقبضه  فلم  السلم  حل  ولو 
وقيل: إن شاء انتظر وجوده، وإن شاء أخذ رأس ماله، وكتخمر العصري قبل القبض، 
قال: )وال يف اجلواهر( لتفاوت آحادها تفاوتا فاحًشا حتى لو مل تتفاوت كصغار اللؤلؤ 

الذى يباع وزنَا، قالوا: جيوز ألنه وزنى.

قال: )وال يف احليوان وحلمه وأطرافه وجلوده( ألنه ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن السلم يف احليوان 
ألنه مما يتفاوت آحاده تفاوًتا فاحًشا باعتبار معانيه الباطنة وذلك يوجب التفاوت يف 

. املالية فيؤدى إىل النـزاع وأما اللحم فمذهب أيب حنيفة 

وقاال: إذا سمى من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ألنه وزنى معلوم 
القدر والصفة فيجوز.
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مك املالِح وزنا، َوالَ َيِصحُّ بِمْكَيال َبْعيِنه الَ ُيُعَرُف مْقَدارُه. .......  ويِصـحُّ يف السَّ
..................................
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منـزوع  يف  جيوز  هذا  فعىل  وصغره،  العظم  بكرب  فاحشا  تفاوتا  يتفاوت  أنه  وله: 
مِن واهلزال أيضا، فعىل هذا ال جيوز أصال  العظم، وهى رواية احلسن، ويتفاوت بالسِّ
وهو رواية ابن شجاع، وأما أطرافه وجلوده فألهنا عددى متفاوت تفاوتا يؤدى إىل 
املنازعة، واملراد باألطراف الرءوس واألكارع، أما الشحوم واإللية جيوز السلم فيها 

ألهنا وزنى معلوم القدر والصفة .

قال: )ويصح يف السمك املالح وزنا( ألنه ال ينقطع، وكذلك الطرى الصغار يف 
حينه، وىف الكبار عن أيب حنيفـة روايتان، املختـار اجلـواز ـ وهو قوهلام ـ ألن السمن 

واهلزال غري معترب فيه عادة، وقيل: اخلالف يف حلم الكبار منه.

قال: )وال يصح بمكيال بعينه ال يعرف مقداره( ألنه ربام هلك املكيال قبل حلول 
األجل فيعجز عن التسليم وكذا ذراع بعينه أو وزن حجر بعينه والبد أن يكون املكيال 
مما ال ينقبض وينبسط كاخلشب واحلديد ليكون معلوما فال يؤدى إىل النـزاع أما ما 
ينقبض وينبسط كاجلراب والزنبيل)1( يزداد وينقص فيؤدى إيل النـزاع قال: )وال يف 
طعام قرية بعينها( ألنه قد ال يسلم طعامها إما بآفة أو ال تنبت شيئا وكذلك ثمر نخلة 
بعينها قال ملسو هيلع هللا ىلص أرأيت لو أذهب اهلل الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه؟ وروى 
أنه ملسو هيلع هللا ىلص أسلم زيد بن سعفة يف متر فقال: أسلم إىلَّ يف متر نخلة بعينها فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أما يف 

ثمر نخلة بعينهَا فال«)	(.

)1( الزنبيل: القفة.
)	( رواه ابن ماجه وغيره.
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َواَل يف َطَعاِم َقْرَية بْعينَها.

َ املِْلبِن، وال جيوُز  وجيوز يف الثياب إذَا سمى طوال وَعرًضا ورقَعًة وىف الـَّلبن إذا َعنيَّ
ف يف امُلْسَلِم فيِه َقْبَل الَقبْض وال يف َرْأس املال َقْبل الَقبْض. الترصُّ
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مع  ذلك  ذكر  إذا  ألنه  ورقعة(  وعرًضا  ُطواًل  سمى  إذا  الثياب  يف  )وجيوز  قال: 
اجلنس والنوع والصفة فالتفاوت بعده يسري غري معترب وهذا استحسان حلاجة الناس 
إليه وهل يشرتط الوزن يف احلرير؟ األصح اشرتاطه ألن التفاوت فيه من حيث الوزن 
معترب، وقيل: ) إن كان إذا ذكر الطول والعرض والرقعة( اليتفاوت وزنه الحاجة 
واختاره  الوزن  ذكر  من  فالبد  وزنه  خيتلف  كان  وإن  التفاوت  لعدم  الوزن  ذكر  إىل 
القدورى وإذا أطلق الذراع فله الوسط إال أن يكون معتاًدا فله املعتاد. قال: )وىف اللبِّن 
إذا عنيَّ املِْلبَن()1( ألنه عددى متقارب إذا بني امللبن وكذلك اآلجر)	( وعن أيب حنيفة 

لو باع مائة آجَرة من أتون)3( ال جيوز للتفاوت يف النضج.

قال: )وال جيوز الترصف يف املسلم فيه قبل القبض( ألنه مبيع وقد بينا أن الترصف 
يف املبيع قبل القبض ال جيوز وكذلك الرشكة والتولية ألهنام ترصف قال: )وال يف رأس 
املال قبل القبض( ألنه جيب قبضه للحال ملا بينا فإذا ترصف فيه فات القبض فال جيوز.

* * *

)1( اللِّبن: الطوب النيئ قبل احلرق وامَلْلبِن: األداة اخلشبية لتحديد الطول والعرض واالرتفاع لكل طوبة 
بالتساوى )ويسمى القالب(.

ه وهى الطوب بعد َحْرقه )الطوب األمحر(. )	( اآلُجر: مجع آجرَّ
)3( األتون: املوقد الكبري وهى الذى حيرق فَيَه الطوب.
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تطبيـق

َلم لغة ورشعا؟ وما حكمه؟ وما دليله؟ وما علة كونه عىل خالف : 1س ما السَّ
القياس؟ وما احلكمة من مرشوعيته؟

َلم وما ال جيوز. : 	س اذكر القاعدة فيام جيوز فيه السَّ

َلم. : 3س وضح رشوط صحة السَّ

س	 ـ  ضع العبارة املناسبة مكان النقط مع التعليل:

َلم بمكيال بعينه إال. ........)أ(  ال يصح السَّ

 ال جيوز الترصف يف املسَلم فيه. .......... القبض. ..........)ب( 

س	 ـ  ناقش العبارات اآلتية مبينًا اخلطأ منها والصحيح مع التوجيه:

َلم يف السمك اململح.)أ(  يصح السَّ

َلم يف املنقطع أحياًنا.)ب(   يصح السَّ

َلم ىف الثياب إذا سمى طواًل وعرضـًا وُرقعًة.)ج(  جيوز السَّ
* * *
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بــاب الصـرف
وَمُصوغهام  اَم  وهُبُ َمرْضُ َذلَك  يف  وَيسَتوي  بَبْعض،  َبْعِضِه  األَْثاَمن  جنِْس  َبْيُع  َوُهَو 

ْز إالَّ مثاًل بمْثٍل يًدا بَيد. ٍة أو ذَهًبا بذهب مل جَيُ ة بفضَّ َوترِْبمُها، فإن َباَع فِضَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

باب الصرف
التعريف به ومل مسي بذلك:

وهو يف اللغة: الدفع والرد، ومنه الدعاء: ارصف عنا كيد الكائدين، ورصف اهلل 
عنك السوء.

وىف الرشيعة: بيع األثامن بعضها ببعض.
سمى به لوجوب دفع ما يف يد كل واحد من املتعاقدين إىل صاحبه يف املجلس، 
ببعض ويستوى يف ذلك مرضوهبام ومصوغهام  بيع جنس األثامن بعضه  قال: )وهو 

وتربمها)1(، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب مل جيز إال مثال بمثل يدا بيد(.
دليله: واألصل فيه: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب مثاًل بمثل يًدا بيد والفضل ربا، 
والفضة بالفضة ِمثاًل بمثل يًدا بيد والفضل ربا«)	( ولقول عمر  »وإن استنظرك 
إىل ما وراء السارية فال تنظره«، وألنه البد من قبض أحد العوضني ليخرج بيع الكالئ 
بالكالئ وليس أحدمها أوىل من اآلخر فيقبضان، وألنه إذا قبض أحدمها جيب قبض 
اآلخر حتقيًقا للمساواة، واملعترب يف ذلك املفارقة باألبدان، حتى لو تصارفا وسارا عن 

جملسهام كثريا ثم تقابضا جاز ما مل يفرتقا، وكذلك جملس عقد السلم.

)1( الترُب: ما كان من الذهب والفضة غري مصوغ.
)	( سبق تخريجه.
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ياَغة واجَلْوَدِة، فإْن َباَعَها جُمَاَزفًة ثم ُعِرَف التََّساِوي يف املْجلِس جاز،  َوال اْعَتَبـاَر بالصَّ
ُمَقاَيَضًة، َوجَماَزَفًة  ُمَتَفاضاًل  باآلََخر  َأَحدمَها  َبْيُع  ..................َوجَيُوُز  َفال،.  وإال 
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 ولو تصارفا ووكال بالقبض فاملعترب تفرق العاقدين ال تفرق الوكيلني.

وال جيوز خيار الرشط ألنه ينفى استحقاق القبض، وال األجل ألنه يفوت القبض 
الذى هو رشط الصحة، فإن أسقطهام قبل التفرق جاز خالفا لزفر وقد مر.

ولو اشرتى بثمن الرصف عرضا قبل قبضه فهو فاسد، ألنه يفوت القبض املستحق 
بالعقد، وكذا كل ترصف يف بدل الرصف قبل قبضه ملا بينا.

قال: )وال اعتبار بالصياغة واجلودة( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف آخر احلديث: »جيدها ورديئها 
فيه سواء«.

عرف  ملا  فال(  وإال  جاز  املجلس  يف  التساوي  عرف  ثم  جمازفة  باعها  )فإن  قال: 
أن ساعات املجلس كساعة واحدة فصار كالعلم يف ابتدائه، وإن مل يعلمـا ال جيـوز 
الحتمـال الربـا، ألن الشـرط ـ وهـو املسـاواة ـ جيب علينـا حتصيله، أما وجوده يف 
علم اهلل تعاىل ال يصلح أن يكون رشطا، ألن األحكام تنبنى عىل أفعال العباد حتقيقا 
ملعنى االبتالء، وتعترب يف الدراهم والدنانري الغلبة كام تقدم يف الزكاة، فإن تساويا فهى 

كاجلياد يف الرصف احتياًطا للحرمة.

لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  مقايضة(  متفاضاًل وجمازفة  باآلخر  بيع أحدمها  فيه: )وجيوز  ما جيوز 
»إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يًدا بيد«)1(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب 

بالورق)	( ربا إال هاء وهاء« ولو افرتقا قبل القبض بطل العقد لفوات الرشط.

)1( سبق تخريجه.
)	( الَوِرُق : الدراهم املرضوبة من الفضة.
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ٍة وِدينار  ا بِعرْشَ نْي وديناٍر بِدينارْيِن َوِدْرَهِم، وَبْيُع أَحَد َعرَشَ ِدْرمَهً  )َوجَيُوُز بْيُع ِدْرمَهَ
)ز(................، وجيوُز الَبْيع بالُفُلوس َفإْن كاَنْت َكاسَدًة عيَّنها، وإْن كَانْت نافَقًة 

مَلْ ُيعيِّنْها، فإن باع هبا ُثم َكَسدْت بَطَل الَبْيُع )سم(.
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 قال: )وجيوز بيع درمهني ودينار بدينارين ودرهم، وبيع أحد عرش درمها بعرشة 
ْى)1( حنطة وكر شعري  بدينار ودرهم، وكذا كرَّ بيع درمهني ودينارين  ودينار( وكذا 

ْى شعري. بكرِّ حنطة وكرَّ
واألصل يف ذلك: أن عندنا يرصف كل واحد من اجلنسني إىل خالفه محال لترصفهام 
عىل الصحة، وفيه خالف زفر، فإنه يرصف اجلنس إىل جنسه ألنه أسهل عند املقابلة.

ولنا: أهنام قصدا الصحة ظاهًرا فيحمل عليه حتقيًقا لقصدمها ودفعا حلاجتهام، ولو 
باع اجلنس بمثله وأحدمها أقل ومعه عرض إن بلغت قيمة العرض قدر النقصان جاز 

وال كراهة فيه، وإن مل تبلغ جاز مع الكراهة، وإن كان مما ال قيمة له ال جيوز ألنه ربا.
ألهنا  عيَّنها(  كاسدة  كانت  )فإن  معلومة  ألهنا  بالفلوس()	(  البيع  )وجيوز  قال: 

ُعروض)3( )وإن كانت نافقة)	( مل يعينها( ألهنا من األثامن كالذهب والفضة.
لتعذر  يفسد  فال  صح  البيع  ألن  هلام  خالًفا  البيع(  بطل  كسدت  ثم  هبا  باع  )فإن 
التسليم بالفساد، كام إذا اشرتى بشىء من الفواكه وانقطع فتجب قيمتها، غري أن أبا 
يوسف: يوجبها يوم البيع ألن الثمن مضمون به وحممدا يوم الكساد ألن عنده تنتقل 
إىل القيمة وأليب حنيفة: أن ثمنية الفلوس باالصطالح فيهلك الكساد فيبقى املبيع بال 

ثمن فيبطل، فريد املبيع أو قيمته إن كان هالكا. واهلل أعلم.

)1( الكر: عند احلنفية )		3	( كجم.
)	( نقود مرضوبة من غري الذهب والفضة، وال تصري ثمنًا إال باالصطالح.

)3( الُعروض بضم العني: مجع عرض وهى كل ما ُيعرض للبيع من التجار.
)	( نافقة: رائجة يقال: نفقت البضاعة نفاًقا: راجت ورغب الناس فيها. 
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تطبيـق

ما الرصف لغة ورشعـًا؟ وما دليل مرشوعيته؟: 1س

علل ملا يأتى:: 	س

إذا باع ذهًبا مصوًغا بوزنه غري مصوغ، جاز إذا كان يًدا بيد. )أ( 

 إذا باع فضة بفضة جمازفة جاز، ثم عرف التساوى يف املجلس جاز. )ب( 

بني قول اإلمام فيام يأتى:: 3س

باع 	1 جم ذهب ومخسة فضة بخمسة ذهب وعرشة فضة. )أ( 

 باع بفلوس ثم كسدت.)ب( 
* * *
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كتاب اإلجارة

اَجِة النَّاِس. َزْت َعىَل ِخاَلِف الِقَياِس حِلَ وَهِى َبْيُع امَلنَافِِع، ُجوِّ
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كتاب اإلجارة

التعريف بها وحكمها:

)وهى بيع املنافع، جوزت عىل خالف القياس حلاجة الناس(

أنواع التمليك: اعلم أن التمليك نوعان:

متليك عني.ـ 1

ومتليك منافع.ـ 	

ومتليك العني نوعان:

بعوض وهو البيع وقد بيناه.ـ 1

وبغري عوض وهو اهلبة والصدقة والوصية وستأتيك أبواهبا إن شاء اهلل تعاىل.ـ 	

ومتليك املنافع نوعان:

بغري عوض: وهو العارية والوصية باملنافع عىل ما يأتيك.ـ 1

بذل ـ 	 وهو  البيع،  معنى  لوجود  املنافع  بيع  وسميت  اإلجارة،  وهو  وبعوض 
األعواض يف مقابلة املنفعة.

مل شرعت على خالف القياس؟

وهى عىل خالف القياس، ألن املنافع معدومة وبيع املعدوم ال جيوز، إال أنا جوزناها 
حلاجة الناس إليها، ومنع شمس األئمة الرسخسى هذا، وقال: إنام يشرتط امللك....
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َوالَ ُبدَّ ِمْن َكون املنَافِع واألُْجَرِة َمْعُلومًة َوَما َصُلَح َثمنًا صُلَح...................
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والوجود للقدرة عىل التسليم، وهذا ال يتحقق يف املنافع، ألهنا عرض ال تبقى زمانني 
إليها  العقد  إضافة  املنفعة يف حق  مقام  هبا  املنتفع  العني  فأقمنا  لالشرتاط،  معنى  فال 
ليرتتب القبول عىل اإلجياب، كقيام الذمة التى هى حمل املسلم فيه مقام املعقود عليه 
يف حق جواز السَلم، وتنعقد ساعة فساعة عىل حسب حدوث املنفعة ليقرتن االنعقاد 

باالستيفاء، فيتحقق هبذا الطريق التمكني من استيفاء املعقود عليه.

دليل اجلواز: والدليل عىل جوازها:

نثٹٹٹٹڤمث)1(،  وتعاىل:  سبحانه  قوله  الكريم:  القرآن  أواًل 
وقال سبحانه وتعاىل:  نث ائ ەئ ەئ وئمث)	( أى بالعمل باألجر.

ثانًيا السنة النبوية: قال ملسو هيلع هللا ىلص »من استأجر أجرًيا فليعلمه أجره«)3( وبعث ملسو هيلع هللا ىلص والناس 
يتعاملون هبا فأقرهم عىل ذلك .

ثالًثا اإلمجاع: وعليه اإلمجاع.

وال تنعقد بلفظ البيع، ألنه ُوضع لتمليك األعيان، واإلجارة متليك منافع معدومة، 
ويبدأ بتسليم املعقود عليه ليتمكن من االنتفاع، ألن عني املنفعة ال يمكن تسليمها، 

فأقمنا التمكني من االنتفاع مقامه.

رشوط صحة اإلجارة:

من  تقدم  وملا  للمنازعة  قطًعا  معلومة(  واألجرة  املنافع  كون  من  )والبد  قال: 
احلديث.

)1( سورة الطالق . اآلية: 	.
)	( سورة الزخرف. اآلية: 	3.

)3( أخرجه ابن ماجه.
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ُأْجَرًة وتْفُسد َبالرُشوط، َوَيثُبت فيها َخياُر الرْؤَية َوالرشط والَعْيب وُتَقاُل وُتْفَسخ.
بالتَّْسمية  أْو  َمْعُلوَمًة  ًة  ُمدَّ ار وَزْرع األََرضنَي  الدَّ َكُسْكنى  ِة  امُلدَّ ُتَعَلُم بذْكر  َواملنَافُع 
كبَها َمَساَفًة َمْعُلَومًة ابة حَلْمل َشىء َمْعُلوم َأْو لرَيْ  َكصْبغ الثَّْوب، وَخَياَطتُه، َوإَجاَرة الدَّ
َأو باإلَشارة َكَحمِل هَذا الطََّعام، .................................................
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ما يصلح أن يكون أجرة:

واملزروع  واملوزون  فاملكيل  أيًضا  ثمن  ألهنا  أجرة(  صلح  ثمنا  صلح  )وما  قال: 
واملعدود املتقارب يصلح أجرة عىل الوجه الذى يصلح ثمنًا واحليوان يصلح إن كان 
عينا أما دينا فال، ألنه ال يثبت يف الذمة واملنفعة تصلح أجرة يف اإلجارة إذا اختلف 
يمكن  ال  واملنفعة  العقد  بنفس  يملك  الثمن  ألن  البيع  يف  ثمنا  تصلح  وال  جنسامها 

متليكها بنفس العقد.
مب تفسد اإلجارة؟

قال: )وتفسد بالرشوط ويثبت فيها خيار الرؤية والرشط والعيب وتقال وتفسخ( 
كام يف البيع.

مب ُتْعَلم املنافع؟

مدة معلومة( . 1 الدار وزرع األرضني  املدة كسكنى  بذكر  تعلم  )واملنافع  قال: 
ألن املدة إذا علمت تصري املنافع معلومة 

أو 	.  معلوم  شىء  حلمل  الدابة  وإجارة  وخياطته  الثوب  كصبغ  بالتسمية  )أو 
لريكبها مسافة معلومة( ألنه إذا بني لون الصبغ وقدره وجنس اخلياطة وقدر 

املحمول وجنسه واملسافة تصري املنافع معلومة 
)أو باإلشارة كحمل هذا الطعام( ألنه إذا عرف ما حيمله واملوضع الذى حيمله 3. 

إليه تصري املنفعة معلومة.
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وإِن استأَجر َداًرا َأو حانوَتا فله َأَن يْسُكنها وُيْسكِنَهَا َمن َشاَء َوَيْعمُل فِيهَا مَا شاَء، 
َ ما ُيْزَرُع فيها أْو َيُقوُل  راعِة َبنيَّ إاِل الِقصارَة، واحِلداَدة، والطَّحن،َوإِْن اْسَتْأَجر َأْرًضا للزِّ
ه إِذا َلبس َأْو ركب  ابَّة ولبُس الثَّْوب، إاِل َأنَّ َعىل َأْن َيْزَرَعَها ما شاَء وهكذا ُرُكوُب الدَّ
.....................................................................، واحًدا تعنيَّ
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ما يرتتب عليها من احلقوق وااللتزامات:

قال: )وإن استأجر داًرا أو حانوًتا )1( فله أن َيسكنها وُيسكنها من شاء ويعمل فيها 
ما شاء( من وضع املتاع وربط احليوان وغريه وإن مل يسم ذلك ألنه املقصود املتعارف 
من الدور واحلوانيت ذلك، ومنافع السكنى غري متفاوتة يف ذلك قال )إال القصارة)	( 
واحلدادة والطحن( ألنه توهن )3( البناء وفيه رضر فال يقتضيه العقد إال بالتسمية وإن 

كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيها لعدم العادة.
مسائل متنوعة:

يزرعها  أن  عىل  يقول:  أو  فيها  يزرع  ما  بنيَّ  للزراعة  أرًضا  استأجر  )وإن  قال: 
ماشاء( ألن منافع الزراعة خمتلفة وكذلك ترضر األرض بالزراعة خمتلف باختالف 
املزروعات فيفىض إىل املنازعة فإذا بني ما يزرع أو قال عىل أن يزرعها ماشاء انقطعت 

املنازعة.
املستعملني ألن  باختالف  الثوب( وكل ما خيتلف  الدابة ولبس  )وهكذا ركوب 
أو أطلق فال  فإذا عني  املنازعة  إىل  الركوب واللبس فيفىض ذلك  الناس خيتلفون يف 
منازعة )إال أنه إذا لبس أو ركب واحًدا تعني ( فليس له أن ُيْركب أو ُيْلبس غريه كام 
إذا عينه يف االبتداء ويدخل يف إجيارة الدور واألرضني الطريق والرشب ألن املقصود 

املنفعة وال منفعة دوهنام.
)1( حمل للتجارة.

)	( القصارة: وهى صناعة الثياب والقصار: يدق الثياب بعد نسجها حتى تبيض.
)3( تضعفه.
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فارغة كام  َتسليُمها  َعَليه  جَيُب  امُلدُة  فانَقضْت  والَغرِس  لْلبنَاء  َأرًضا  اْسَتْأجر  وإذا 
طبة كالشجر فإِْن كانت األَْرض َتنُْقُص بالقْلع َيْغَرم له اآلجر قيِمَة ذلك  َقَبَضَها، والرَّ
ُكُه. وإِْن كاَنت األَرض ال تنُقص فإِْن شاء َصاحُب األَْرض َأْن يْضَمَن له  مْقُلوعَا وَيَتملَّ
َكه َفله ذلك برضا صاحبه َأْو يرَتَاضيان َفَتُكوُن األَْرُض هلَذا واْلبناُء هَلَذا. القيمة ويَتملَّ

َأَخفُّ  َأو  مْثُلُه  ُهَو  َما  حَيْمَل  َأْن  َفَلُه  حنَطة  َكَقفيز  ابَّة  الدَّ َعىَل  حَيْملُه  َما  ى  َسمَّ َوإِْن 
عري وَلْيَس َلُه َأْن حَيْمَل ما ُهَو َأْثَقُل كاملْلح، كالشَّ
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قال: )وإذا استأجر أرًضا للبناء والغرس فانقضت املدة جيب عليه تسليمها فارغة 
كام قبضها( ليتمكن مالكها من االنتفاع هبا فيقلع البناء والغرس ألنه الهناية هلام.

)والرطبة كالشجر( لطول بقائه يف األرض أما الزرع فله هناية معلومة فيرتك بأجر 
املثل)1( إىل هنايته رعاية للجانبني.

ويتملكه(  مقلوعا  ذلك  قيمة  األجر  له  يغرم  بالقلع  تنقص  األرض  كانت  )فإن 
ترجيًحا جلانب األرض ألهنا األصل والبناء والغرس تبع، وإنام يغرم قيمته مقلوعا 
شجر،  أو  بناء  وهبا  وتقوم  والشجر،  البناء  بدون  األرض  م  فتقوَّ القلع  مستحق  ألنه 

ولصاحب األرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهام.

)وإن كانت األرض ال تنقص فإن شاء صاحب األرض أن يضمن له القيمة( كام 
تقدم )ويتملكه فله ذلك برضا صاحبه أو يرتاضيان فتكون األرض هلذا والبناء هلذا( 

ألن احلق هلام.

حكم خمالفة شروط املؤجر:

قال: )وإن سمى ما حيمله عىل الدابة كقفيز حنطة فله أن حيمل ما هو مثله أو أخف 

)1( أجر املثل: هو األجر الذى قدره أهل اخلربة املنزهون عن اهلوى والتحيز ويكون اختيارهم بموافقة 
املتعاقدين أو باختيار احلاكم.
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ى َقْدًرا مَن الُقْطن َفْليَس لُه َأْن  يادة وإِْن َسمَّ ى فعَطبت ضمن بَقدر اَلزَّ َوإِْن زاد َعىَل امُلَسمَّ
هَبا  كبها َفَأْرَدف آَخَر َضمَن النِّْصَف فإِْن رَضَ حَيْمل مْثَل َوزنه حديًدا، وإِْن اْستْأَجَرها لرَيْ

َفَعطِبْت ضمنِهَا )سم(.
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كالشعري وليس له أن حيمل ما هو أثقل كامللح وإن زاد عىل املسمى فعطبت)1( ضمن 
بقدر الزيادة وإن سمى قدًرا من القطن فليس له أن حيمل مثل وزنه حديًدا( واألصل 
بأعىل  الرضا  ألن  عليه  يشء  فال  أخف  أو  املرشوط  مثل  إىل  خالف  إذا  املستأجر  أن 
الرضر فعطبت  فوقه يف  ما هو  إىل  باألدنى وبمثله داللة وإن خالف  الرضرين رضا 
الدابة فإن كان من خالف جنس املرشوط ضمن الدابة ألنه متعد يف اجلميع وال أجر 
عليه وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه األجر ألهنا هلكت بفعل مأذون 
وغري مأذون فيه فيقسم عىل قدرمها( إال إذا كان قدًرا التطيقه فيضمن الكل لكونه 
غري معتاد فال يكون مأذونا فيه، واحلديد أرض من القطن ألنه جيتمع يف موضع واحد 
ضمن  آخر  فأردف  لريكبها  استأجرها  )وإن  قال:  ينبسط،  والقطن  الدابة،  ظهر  من 
فعطبت  )فإن رضهبا  قال:  وتفصياًل،  تعلياًل  اجلنس  الزيادة من  نظري  النصف( وهي 
ضمنها( وكذلك إن كبحها بلجامها)	( إال أن يكون أذن له يف ذلك وقاال: ال يضمن 
إال أن يتجاوز املعتاد ألنه البد من الرضب املعتاد يف السري فكان مأذوًنا فيه ألن املعتاد 
فال  والصيحة  ْجل  الرِّ بتحريك  ذلك  بدون  يمكن  السري  أن  حنيفة  وأليب  كاملرشوط 
يملك ذلك إال برصيح اإلذن وكذا لو استأجر محاًرا برسج فنزع منه الرسج وأوكفه 
فهلك احلامر  ضمن عنده وقاال: ال يضمن إال أن يكون أثقل من الرسج فيضمن قدر 
الزيادة، أو يكون ال يوكف بمثله احلمر فيضمن الكل ألنه إذا كان يوكف بمثله احلمر 
صار هو والرسج سواء؛ فيكون مأذونا فيه داللة وله أي اإلكاف)3( للحمل والرسج 
للركوب فكان خالف اجلنـس وألنه يبسط عىل ظهـر الدابة أكـثر من الرسج فكان 

أرض فيضمن للمخالفة .

)1( عطبت الدابة: هلكت.
)	( كبح الدابة : أي جذهبا إليه باللجام لكى تقف وال جترى.

)3( اإلكاف: الربذعة توضع عىل ظهر احلامر ليتحمل األمحال الثقيلة.
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فصـل

ار َوال َيْستِحقُّ األُْجَرَة حتَّى َيْعَمل وامَلاُل َأمانٌة يف  باغ والَقصَّ األَُجَراُء ُمْشرَتٌك كالصَّ
ه  ل واْنقطاع احَلْبل مْن شدَّ ه وَزَلق احلامَّ َيده إال َأن َيْتَلَف بَعَمله كَتخريق الثْوب ِمْن َدقِّ
ة  ابَّ ِه َأْو سقط من الدَّ ِفينة ِمن َمدِّ ُه ال َيْضَمُن اآلدِمىَّ إِذَا َغِرَق يف السَّ ونحو ذلك إاِل َأنَّ

بَسْوِقه وقْوِدِه.
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فصــل

أنواع األجراء: مشرتك وخاص)1(:

ار( ألن املعقود عليه إما العمل أو أثره واملنفعة  )األجراء: مشرتك كالصباغ والقصَّ
غري مستحقة فله أن يعمل للغري فكان مشرتكا.

أحكام األجري املشرتك:

)وال يستحق األجرة حتى يعمل( ألن األجرة ال تستحق بالعقد عىل ما سنبينه 1ـ 
إن شاء اهللَّ سبحانه وتعاىل .

)واملال أمانة يف يده( ألنه قبضه بإذن املالك فال يضمنه )إال أن يتلف بعمله 	ـ 
كتخريق الثوب من دقه وزلق احلامل وانقطاع احلبل من شده ونحو ذلك( ألنه مضاف 
أنه  )إال  فيضمن  فقد خالف  أفسده  فإذا  صالح  فيه  بعمل  إال  يؤمر  مل  فعله وهو  إىل 
ٍة أو َسَقَط من الدابة بسوقه وقوده( ألن  اليضمن اآلدمى إذا غرق يف السفينة من َمدَّ
األدمى ال يضمن بالعقد وإنام يضمن باجلناية ولو غرقت من موج أو ريح أو صدم 
جبل أو زوحم احلامل فال ضامن عليهم ألنه الفعل هلم يف ذلك ولو تلف بفعل أجري 

القصار المتعمًدا فالضامن عىل األستاذ ألن فعل األجري مضاف إىل أستاذه.
)1( األجري املشرتك: الذى يعمل خلدمة مجيع الناس، واألجري اخلاص: الذى يعمل خلدمة شخص.
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بتْسليم  الَغنَم ونْحِوه،وَيسَتحقُّ األُْجرة  َوَخاصٌّ كامُلْستْأَجر شْهًرا للخْدَمة ورعى 
نفسِه وإْن مَل َيعَمل وال َيضَمن ما تلف يف يِِدِه وال بَعمله إذا مَلْ يَتعَّمد اَلفساد.
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يمكن  ماال  إال  فعله  بغري  أو  بفعله  هلك  سواء  يضمن  وحممد:  يوسف  أبو  وقال 
االحرتاز عنه كاملوت واحلريق والغرق الغالب والعدو املكابر ألنه جيب عليه حفظه عام 
يمكن التحرز عنه فإذا تركه ضمن كام إذا هلك بفعله وهو مروى عن عمر وعىل  ثم 
إن شاء ضمنه معموال وأعطاه األجر أو غري معمول وال أجر له، وقال زفر: ال يضمن يف 

الوجهني ألنه عمل بأمر املالك وصار كأجري الواحد وجوابه ما مر أليب حنيفة.

أحكام األجري اخلاص:

قال: )وخاص كاملستأَجر شهًرا للخدمة ورعى الغنم ونحوه( ألن منافعُه صارت 
ا، ويسمى  مستحقة للمستأجر طول املدة فال يمكنه رصفها إىل غريه فلهذا كان خاصًّ

أجري الواحد أيًضا .

)ويستحق األجرة بتسليم نفسه وإن مل يعمل( ألهنا مقابلة باملنافع وإنام ذكر 1ـ 
بالتسليم  مستوفاة  صارت  ومنافعه  اجلهة،  تلك  إىل  املستحقة  املنفعة  لرصف  العمل 

تقديًرا حيث فوهتا عليه فاستحق األجرة.

)وال يضمن ما تلف يف يده( ملا مر )وال بعمله إذا مل يتعمد الفساد( ألن املعقود 	ـ 
عليه املنفعة وهى سليمة، واملعيب العمل الذى هو تسليم املنفعة وهو غري معقود عليه 
وال يكون مضمونا عليه، وألن املنافع إذا صارت ملكا للمستأجر فإذا أمره بالعمل 
تلف من عمله  وما  بنفسه،  فعله  كأنه  فيصري  عنه،  نائًبا  إليه، ألنه يصري  انتقل عمله 

ضامنه عىل أستاذه ألنه أجري خاص.
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فصــل
وإِذَا  بَتْعجيلَها،  َأْو  التَّْعجيِِل  باْشرِتاط  َأْو  َعَلْيِه  امَلْعُقوِد  باْستيفاء  ُتْسَتَحقُّ  َواألُْجَرُة 
تْأَجَرَة َفعَلْيه األَْجرُة وإِْن مَلْ ينْتفع هِبا، فِإِْن ُغصبْت منْه َسَقط األَْجُر َومْن  َم الَعنْيَ امَلسُّ َتسلَّ

ار حَيْبُسَها َحتَّى يستْوىِفَ األَْجَر.......... بَّاغ واخليَّاط والَقصَّ لعمله َأثٌر يف الْعني كالصَّ
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فصــل
متى تستحق األجرة؟

)واألجرة تستحق باستيفاء املعقود عليه، أو باشرتاط التعجيل أو بتعجيلها( ألن 
األجرة ال جتب بنفس العقد، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه«)1( 
بعد  الوجوب  يقتىض  والنص  برضاه،  إال  تأخريه  جاز  ملا  العقد  بنفس  وجبت  ولو 
العقد  استيفاؤها لدى  املنفعة ال يمكن  بالعمل، وألن  إنام يوجد  العرق  الفراغ، ألن 
ألهنا حتدث شيئا فشيًئا، وهى عقد معاوضة فتقتىض املساواة فال جتب األجرة بنفس 
العقد، فإذا استوىف املعقود عليه استحق األجرة عمال باملساواة، وإذا اشرتط التعجيل 

أو عجلها فقد رىض بإسقاط حقه يف التأجيل فيسقط .
قال: )وإذا تسلم العني املستأجرة فعليه األجرة وإن مل ينتفع هبا( ألن تسليم املنفعة 

غري ممكن، فأقيم تسليم العني مقامها، ليتمكن من االنتفاع .
قال: )فإن غصبت منه سقط األجر( ألنه زال التمكن فبطلت ملا بينا أهنا تنعقد شيئا 

فشيًئا، ولو غصبها يف بعض املدة سقطت حصته ملا بينا.
حبس العني مقابل األجرة:

العني كالصباغ واخلياط والقصار حيبسها حتى يستوىف  أثر يف  قال: )ومن لعمله 
األجر( ألن له حبس صبيغيه وغريه بحبس املحل حتى يستوىف الثمن)	( كاملبيع،

)1( رواه ابن ماجه.
)	( املراد بالثمن هنا: األجر.
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فإْن َحبسَها فضاَعْت ال يَشَء َعْليه )سم( وال َأْجر َله.

انع الَعَمُل  ال َلْيس َلُه َذلَك، َوإذا رُشط َعىَل الصَّ ل والَغسَّ َأَثَر لَعَمله َكاحَلامَّ َوَمْن الَ 
بنَْفِسه َلْيَس َلُه َأْن َيْستِْعمَل َغرَيُه. َوإِْن َقاَل: إْن َسكنَْت َهذَا احَلاُنوَت َعطَّاًرا َفبدْرَهِم، 

ى َلُه. نْيِ َجاَز )سم( َوأيُّ الَعَملنْيِ َعِمَل اْسَتَحقَّ امُلَسمَّ اًدا َفبِِدْرمَهَ َوَحدَّ
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 )فإن حبسها فضاعت ال شىء عليه( ألنه أمانة يف يده)وال أجر له( عليه.

وغري  األجر،  فله  معموال  ضمنه  فإن  كقبله،  احلبس  بعد  مضمون  هو  وعندمها: 
معمول ال أجر له.

قال: )ومن ال أثر لعمله كاحلامل والغسال ليس له ذلك( ألنه ليس له عني حيبسها 
املعقود عليه نفس العمل فال يتصور حبسه، فإن حبسه فهو غاصب.

مسائل:

ألن ـ  غريه(  يستعمل  أن  له  ليس  بنفسه  العمل  الصانع  عىل  رشط  )وإذا  قال: 
تتعني  فيتعني كام  مقيًدا  الرشط  الصانع جودة ورداءة فكان  باختالف  العمل خيتلف 
بنفسه وبغريه، ألن املستحق  العمل فله أن يعمل  له  املنفعة يف حمل بعينه، وإن أطلق 

مطلق العمل، ويمكنه إيفاؤه بنفسه وبغريه فافرتقا.

قال: )وإن قال: إن سكنت هذا احلانوت عطارا فبدرهم، وحدادا فبدرمهني جاز، 
وأى العملني عمل استحق املسمى له( وقاال: اإلجارة فاسدة.

وأليب حنيفة: أنه خريه بني عقدين خمتلفني صحيحني، ألن سكنى العطار ختالف 
تعقد  واإلجارة  املسائل،  بقية  وكذا  العقد،  مطلق  يف  تدخل  ال  حتى  احلداد  سكنى 
األجر  وجب  وإن  والرومية،  كالفارسية  فيصح  اجلهالة  ترتفع  وعندمها  للمنفعة، 

بالتسليم جيب أقلهام للتيقن به.
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ى. وإَِذا َفَسَدْت اإِلَجاَرُة جَيُِب َأْجُر امْلْثِل َوالَ ُيَزاُد َعىَل امُلَسمَّ
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فصــل

مفسدات اإلجارة:

البيع تفسد  البيع، وكل جهالة تفسد  اعلم أن اإِلجارة تفسد بالرشوط كام يفسد 
إىل  مفضية  اجلهالة  أن  عرف  ملا  املدة  أو  األجرة  أو  عليه  املعقود  جهالة  من  اإلجارة 

املنازعة.

واألصل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من استأجر أجريا فلُيعلِْمه أجره«)1( رشط أن تكون األجرة 
فيها  يضع  أو  يطينها  أو  يعمرها  أن  الدار عىل  آجر  ولو  البيع،  معلومة كام رشطه يف 
إليه من  جذعا فهو فاسد جلهالة األجرة ألن بعضها جمهول، ألنه ال يدرى ما حتتاج 

العامرة، ويعرف غريها من الرشوط املفسدة ملن يتأملها فتقاس عليها.

األثر املرتتب على فساد اإلجارة:

بالعقود ـ 1 جتب  إنام  التسمية  ألن  املثل(  أجر  جيب  اإِلجارة  فسدت  )إذا  قال: 
الصحيحة، أما الفاسدة فتجب فيها قيمة املعقود عليه كام يف البيع. وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف النكاح 
بغري مهر: »فإن دخل هبا فلها مهر مثلها ال وكس)	( وال شطط)3(« فدل عىل وجوب 

القيمة يف العقد الفاسد.

)وال يزاد عىل املسمى( ألن املنافع ال قيمة هلا إال بعقد أو شبهة عقد رضورة 	ـ 
حلاجة الناس، وقد قوماها يف العقد بام سميا: فيكون ذلك إسقاط للزيادة بخالف...

)1( سبق تخريجه.
)	( وكس: نقص.

)3( الشطط: التجاوز أو الزيادة عن احلد.
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ُهور إاِل  َبِقيَِّة الشُّ َوإَِذا اْستْأَجَر َداًرا ُكلَّ َشْهٍر بِِدْرَهم َصحَّ يف َشْهٍر َواِحٍد َوَفَسَد يف 
ْهُر َفلُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهاَمَ نْقُض اإِلَجاَرِة، َفإْن َسَكَن  َى ُشُهوًرا َمْعُلوَمًة، َفإَذا َتمَّ الشَّ َأن ُيَسمِّ

ُلُه. ْهِر الثَّايِن َصحَّ الَعْقُد فِيه، َوَكذلَك ُكلُّ َشْهٍر َسَكَن َأوَّ َساَعًة يف الشَّ

ة َجاَز، َوَلُه امُلْعَتاُد ِمْن َذلَِك،. .......... َوَمِن اْستْأَجَر مَجَاًل لَِيْحمَل َلُه حَمَْماًل إىَِلِ َمكَّ
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عقد  بغري  تلفت  كأهنا  يصري  املسمى  بطل  فإذا  بنفسها،  متقومة  األعيان  ألن  البيع، 
فتجب القيمة

مسائل:

قال: )وإذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح يف شهر واحد( ألنه معلوم )وفسد 
يف بقية الشهور( ألن كلمة »كل« للعموم وإنه جمهول )إال أن يسمى شهورا معلومة( 

فيكون صحيحا يف الكل لكونه معلوما.

قال: )فإذا تم الشهر( يف املسألة األوىل )فلكل واحد منهام نقض اإِلجارة( النتهاء 
املدة )فإن سكن ساعة يف الشهر الثانى صح العقد فيه( أيًضا )وكذلك كل شهر سكن 
الشهر  يف  ليلة  أول  يف  هلام  اخليار  يبقى  وقيل:  بالسكنى،  برتاضيهام  العقد  لتامم  أوله( 

ويومها دفعا للحرج عنهام، ملا فيه من اللزوم بغري التزامهام.

ذلك(  من  املعتاد  وله  جاز،  مكة  إىل  حممال  له  ليحمل  مجال  استأجر  )ومن  قال: 
إىل  فيه  يرجع  فيه  نص  ال  ما  أن  األصل  أن  إال  جمهول،  ألنه  جيوز  ال  أنه  والقياس 
املعتاد،  بالرجوع إىل  فيه ترفع  تبع. واجلهالة  الراكب واملحمل  التعارف)1( واملقصود 
فال تفىض إىل املنازعة، وإن شاهد اجلامل املحمل فهو أوىل، قطًعا للمنازعة لداللته عىل 

الرىض.

)1( ما تعارف الناس عليه أى العرف السائد.
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وُز  ا )سم(، َوالَ جَتُ َوجَيُوُز اْستْئجاُر الظِّْئِر بُِأْجَرٍة َمْعُلومٍة، َوجَيُوُز بَِطَعاِمَها َوكِْسَوهِتَ
اإِلَجاَرُة َعىَل الطَّاَعاِت َكْاحَلجِّ َوْاألََذاِن َوْاإِلَماَمِة َوَتْعلِيِم اْلُقْرَآِن َواْلِفْقِه.
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حكم استئجار الظئر:

نثٹٹٹ   تعاىل:  لقوله  معلومة(  الظئر)1(بأجرة  استئجار  )وجيوز  قال: 
ٹ ڤمث)	(  وألن التعامل بذلك جار بني الناس.

فإن  للجهالة،  القياس  وهو  جيوز،  ال  وقاال:  وكسوهتا(  بطعامها  )وجيوز  قال: 
ثوب  وكسوة  يوم،  كل  الطعام  من  قدًرا  رشط  لو  حتى  جمهول،  وكسوهتا  طعامها 

موصوف اجلنس والطول والعرض كل ستة أشهر جاز باإِلمجاع.
وأليب حنيفة: أن هذه اجلهالة ال تفىض إىل املنازعة ألن العادة جرت بالتوسعة عىل 
األظآر وعدم املامكسة)3( معهن شفقة عىل األوالد، وجيب عليها القيام بأمر الصبى مما 
األعامل  هذه  ألن  به،  يداوى  وما  طعامه  وإصالح  ثيابه  وغسل  رضاعة  من  يصلحه 
مرشوطة عليها عرًفا، ولو استأجرت من أرضعته فلها األجر، ألهنا بمنـزلة األجري 

املشرتك ألن املعقود عليه العمل.

اإلجارة على الطاعات وتعلم الصنائع:

القرآن  وتعليم  واإلمامة  واألذان  كاحلج  الطاعات  عىل  اإلجارة  جتوز  )وال  قال: 
والفقه( ملا روى عن عثامن بن أيب العاص )أنه قال: آخر ما عهد إىلَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
ال أختذ مؤذنا يأخذ عىل األذان أجًرا وألن الُقْريَة تقع من العامل قال اهلل تعاىل: نثمئ 

ىئ يئ جب حبخبمث)	(  

)1( الظئر: املرضعة.
)	( سورة الطالق . اآلية: 	.

)3( مفاعلة من ماكس فالنا ىف البيع طلب منه أن ينقص الثمن.
)	( سورة النجم . اآلية: 	3.
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َوَعَلْيِه  َزَمانِنَا،  يف  َوْاإلَماَمِة  التَّْعليِِم  َعىَل  جَيُوُز  َقاَل:  ِريَن  اْلـُمَتَأخِّ َأْصَحابِنَا  َوَبْعُض 
ِم  امَّ اِم َواحّلَ جَّ وُز ُأْجَرُة احْلَ ا، َوجَتُ وُز َعىَل امْلََعاِص َكاْلِغنَاِء َوالنَّْوِح َوَنْحِومِهَ اْلَفْتَوى َوالَ جَتُ

َة لَِيْحِمَل َعَلّيَها َطَعاًما َبَقِفيز منُه َفُهو َفاسٌد. َوَمِن اْسَتْأَجَر َدابَّ
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تعليم  عىل  جيوز  ال  وكذا  والصالة،  كالصوم،  غريه  من  األجرة  أخذ  له  جيوز  فال 
الصنائع، ألن التعليم ال يقوم باملعلم بل به وباملتعلم، وهو ذكاؤه وفطنته فال يكون 

مقدوًرا له أو نقول مها رشيكان، فال تصح اإِلجارة من أحدمها.

قال : )وبعض أصحابنا املتأخرين قال: جيوز عىل التعليم واإِلمامة يف زماننا، وعليه 
يف  الناس  وَكسل  الدينية،  األمور  يف  التوانى  وظهور  إليه  الناس  حلاجة  الفتوى( 

االحتساب، فلو امتنع اجلواز يضيع حفظ القرآن.

اإلجارة على املعاصي:

قال: )وال جتوز عىل املعاىص كالغناء والنوح ونحومها( ألهنا ال تستحق بالعقد فال 
جتوز.

قال: )وجتوز أجرة احلجام( فقد صح ]أنه ملسو هيلع هللا ىلص احتجم وأعطى احلجام أجرُه[.

قال: )واحلامم( للتعامل وال اعتبار للجهالة مع اصطالح املسلمني.

قال: )ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد( ألنه جعل األجر 
بعض ما خيرج من عمله فصار كقفيز الطحان. وقد هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قفيز الطحان، 
وهو أن يستأجر ثورا أو رحى ليطحن له حنطة بقفيز منها. وينبنى عىل هذا مسائل 
كثرية تعرف بالتأمل، واملعنى فيه أن املستأجر عجز عن األجرة وهو بعض املنسوج 

واملطحون، ألن ذلك إنام حيصل بفعل األجري فال يكون قادًرا بقدرة غريه.
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الثَّْوِب،  لَِصاِحِب  َفاْلَقْوُل  َقِميًصا،  اْلخيَّاُط  َوَقاَل  َقَباًء  خُتِيَطُه  َأْن  َأَمرُتَك  َقاَل:  َولْو 
َوحُيَلَُّف، َفإِذا َحَلَف َفاْلَخيَّاُط َضاِمٌن.

َحى اْنَفَسَخ اْلَعْقُد. اُر َأْو اْنَقَطَع رِشُْب الضْيَعِة َأْو ماُء الرَّ َوإَِذا َخِرَبت الدَّ
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لصاحب  فالقول  قميصا  اخلياط  وقال  قباء)1(،  ختيطه  أن  أمرتك  قال:  )ولو  قال: 
الثوب( وكذا إذا اختلفا يف صبغ الثوب أصفر أو أمحر، أو بزعفران أو بعصفر ووجهه 
أن اخلياط والصباغ أقر بسبب الضامن وهو الترصف يف ملك الغري، ثم ادعى ما يربئه 
وصاحبه ينكر، ألن اإِلَذن يستفاد من جهة رب الثوب فيكون القول قوله ألنه أخرب 
فاخلياط  حلف  )فإذا  النكول.  الحتامل  فيحلف  لزمه  أقر  لو  ألنه  )وحيلف(  بذلك 
ضامن( معناه: إن شاء ضمنه الثوب، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله، أو ما زاد عىل 

الصبغ يف رواية.
متى تنفسخ اإلجارة ؟

قال: )وإذا خربت الدار، أو انقطع رشب الضيعة)	( أو ماء الرحى، انفسخ العقد( 
لفوات املعقود عليه وهى املنفعة قبل القبض ملا بينا أهنا حتدث شيئا فشيًئا، وقيل: ال 
ينفسخ لكن له الفسخ قالوا: وهو األصح فإنه روى عن حممد نصا: لو اهندم البيت 
ال  عليه  املعقود  أصل  ألن  وذلك  يمتنع،  أن  للمستأجر  ليس  باألجِر  فبناه  املستأجر 
يفوت، ألن االنتفاع باْلَعرصة ممكن بدون البناء، إال أنه ناقص فصار كالعيب فيستحق 
ها)3( واهندام بعض البناء فله  الفسخ، ولو وجد هبا عيبا خيل باملنافع كمرض الدابة وَندِّ
اخليار، إن شاء استوىف املنفعة مع العيب، ويلزمه مجيع البدل ألنه رىض بالعيب، وإن 
شاء فسخ ألنه وجد العيب قبل القبض، ألن املنفعة توجد شيًئا فشيًئا فكان له فسخه، 

فإن زال العيب أو أزاله فال خيار له.
)1( القباء: ثوب يلبس فوق القميص، و املراد بالقميص: اجللباب.

)	( الضيعة: األرض المغلة التى تدر على صاحبها ماال.
ها: هرهبا. )3( َندِّ
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ِه ملْ َتنَْفِسْخ. ا َوقْد َعَقَدها لِنْفسِه اْنَفَسَخْت َوإِْن َعَقَدَها لَِغرْيِ َوَلْو َماَت َأَحُدمُهَ
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قال: )ولو مات أحدمها وقد عقدها لنفسه انفسخت( ملا مر أهنا تنعقد شيًئا فشيًئا 
الوقف  وقيِّم  والوىل  تنفسخ(كالوىص  مل  لغريه  عقدها  )وإن  العاقد  بدون  تبقى  فال 

والوكيل ألنه نائب عنهم فكأنه معرب.
* * *
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َر َشْيًئا، ُثمَّ َلزَمُه  َوُتْفَسُخ اإلَجاَرُة باْلُعْذِر َكَمْن اسْتْأَجَر َحاُنوًتا لَِيتَّجَر َفَأْفَلَس، َأْو َأجَّ
َفر َفَبَدا َلُه ُتْفَسُخ اإِلَجاَرُة، وإِْن َبَدا  ًة لِلسَّ َدْيٌن َوال َماَل َلُه ِسَواُه، َوَكَذلَِك إِْن استْأَجَر َدابَّ

لِْلُمَكاِري َفلْيَس بُِعْذٍر.
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)وتفسخ اإلجارة بالعذر( واألصل فيه: أنه متى حتقق عجز العاقد عن املىض يف ـ 
موجب العقد إال برضر يلحقه وهو مل يرض به، يكون عذرا تفسخ به اإلجارة دفعا 
للرضر، وهل يشرتط للفسخ قضاء القاىض؟ ذكر يف الزيادات إن كان عذرا فيه شبهة 
كالدين يشرتط له القضاء، وإن كان واضحا ال. وذكر يف املبسوط واجلامع الصغري أنه 
ليس برشط، وينفرد العاقد به وهو الصحيح، ألنه يف معنى العيب قبل القبض عىل 
ما بيناه، وذلك كمن استأجر إنسانا ليقلع رضسه فسكن وجعه، فإنه تفسخ اإلجارة، 

وهذا حجة عىل من يقول: إهنا ال تفسخ بالعذر.
و)كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس أو آجر شيًئا ثم لزمه دين وال مال له سواه( ـ 

فإن القاىض يفسخها ويبيعه يف الدين، ألن عىل تقدير عدم الفسخ يلزمه رضر مل يلتزمه 
بالعقد، وهو حبسه عىل الدين واإلجارة عىل تقدير اإلفالس فيفسخ دفعا للرضر.

الرضر ـ  يلزمه  اإلجارة( ألنه  تفسخ  له  فبدا)1(  للسفر  دابة  استأجر  إن  )وكذلك 
بدا  )وإن  لطلب غريم فحرض  أو  فأفلس،  التجارة  أراد  ربام  العقد، ألنه  باملىض عىل 
وعن  يترضر،  فال  أجريه  مع  الدواب  إنفاذ  يمكنه  ألنه  بعذر(  فليس  للمكاري)	( 
حالة  فيعذر  رضر  نوع  عن  خيلو  ال  ألنه  عذر،  فهو  املكاري  مرض  إن  الكرخي)3(. 

االضطرار ال حالة االختيار.

)1( فبدا له: أى ظهر للمستأجر َرْأٌى آخر منعه من السفر.
امر. ال واحلَّ )	( املكاري: من يكرى )يؤجر( الدواب ويغلب عىل البغَّ

)3( من علامء األحناف .
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..........................................................................................
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واجبات املؤجر واملستأجر:

وعىل رب الدار عامرهتا وإصالح ميازيبها)1( وبئر املاء وتنظيف البالوعة املمتلئة من 
بالسكنى، فإن مل يفعل فللمستأجر أن خيرج،  املستأجر، وكل ما يكون مرضا  أفعال 
وإن رأى هذه العيوب وقت اإلجارة فال خيار له ألنه رىض بالعيب، وعىل املستأجر 
رمى الرتاب والرماد املجتمع يف الدار من كنسه ألنه ليس من باب السكنى، وكْرُي هنر 

رحا املاء عىل األجر إال أن يكون رشطه عىل املستأجر.

* * *

)1( ميازيب: مجع ميزاب، وهو قناة أو أنبوبة يرصف هبا املاء من سطح بناء أو موضع عاٍل.
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تطبيــق
      س1:  ما معنى اإلجارة؟ ومل رشعت؟ وما دليل مرشوعيتها؟ وما رشوط صحتها؟

      س	: أكمل العبارات التالية بام يناسبها مما بني القوسني. مع التوجيه.
إذا فسدت اإلجارة. ............ )أ( 

)فسخ العقد ـ جيب أجر املثل ال يزاد عىل املسمى ـ جيب األجرة املتفق عليها(.
 مات املستأجر وقد عقد اإلجارة لنفسه. .............)ب( 

) انفسخ العقد ـ صح ولزم الورثة ـ لآلخر اخليار(.
ما  األجرة وضامن  استحقاق  واملشرتك من حيث  اخلاص  األجري  بني  س3:قارن 

تلف بيده.
س	: ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ مع 

التعليل وتصويب اخلطأ.
 إذا تسلم العني املستأجرة فعليه األجرة وإن مل ينتفع هبا.)أ( 

 إذا رشط عىل الصانع العمل بنفسه فله أن يستعمل غريه.)ب( 
إذا استأجر دارا كل شهر بدرهم صح يف كل الشهور.)ج( 

س	: بني احلكم فيام يأتى مع ذكر الدليل أوالتعليل إن وجد. 
قنطاًرا ونصفا )أ(  القطن فحمل عليها  قنطاًرا من  ليحمل عليها  استأجر سيارة 

من احلديد.
استأجر ظئًرا بطعامها وكسوهتا.)ب( 
استأجر امرأة لتنوح عىل امليت وتقرأ القرآن.)ج( 
استأجر حانوت ليتَِّجَر فأفلس. )د( 

اإلجارة عىل تعليم الصنائع. )هـ( 
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كتـاب الرهــن
َوُهَو َعْقُد َوثِيَقة باَِمٍل َمْضُموٍن بِنَْفِسِه ُيْمكُِن اْستِيَفاُؤُه ِمنُْه.
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كتاب الرهـن
تعريفه:

وهو يف اللغة: مطلق احلبس، قال اهلل تعاىل: نثجب حب خب  مب ىب مث.
وىف الرشع:  احلبس بامل خمصوص بصفة خمصوصة أو هو حبس شىء بحق يمكن 

إستيفاء ذلك احلق من ذلك الشىء.
حكمة مرشوعيته: رشع وثيقة)1( لالستيثاق ليضجر الراهن بحبس عينه فيسارع 

ها فينتفع هبا ويصل املرهتن إىل حقه)	(. إىل إيفاء الدين، ليفتكَّ
دليل مرشوعيته: وثبتت رشعيته بالكتاب والسنة واإلمجاع.

نث پ ڀڀ  مث وإنه أمر بصيغة اإِلخبار نقاًل عن  أما الكتاب: فقوله تعاىل: 
وثيقة  مقبوضة  رهاًنا  فارهتنوا  كاتًبا  جتدوا  ومل  مسافرين  كنتم  وإن  معناه:  املفرسين، 

بأموالكم.
والسنة: ما روى: »أنه ملسو هيلع هللا ىلص رهن درعه عند أيب الشحم اليهودي باملدينة«)3( وبعث ملسو هيلع هللا ىلص 

والناس يتعاملون به فأقرهم عليه. وعليه اإلمجاع.
الغرض من عقد الرهن

قال: )وهو عقد وثيقة( البد فيه من اإلجياب والقبول كسائر العقود.
قال: )بامل مضمون بنفسه( أي بمثله )يمكن استيفاؤه منه( عىل ما نبينه إن شاء 

اهلل تعاىل.

)1( املستند الذى يثبت به اإلنسان حقه.
)	( أي ليضمن املرهتن وصول حقه إليه من خالل ما بيده من رهن ولينزعج الراهن بحبس عينه فيسارع 

إىل سداد ما عليه من دين.
)3( أخرجه البخارى فى صحيحه.
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َم َوإْن َشاَء ال، َوالَ َيتِمُّ إالَّ بِاْلَقْبِض أْو بالتَّْخلِيِة، َوَقْبَل َذلَِك إْن َشاَء َسلَّ
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ما يتم به الرهن:
بكوهنا ـ  وصفها  ڀڀمث  پ  نث  تعاىل:  اهللُ  قال  بالقبض(  إال  يتم  )وال 

مقبوضة فال تكون إال هبذه الصفة، وألنه عقد تربع، أال ترى أنه ال جيرب عليه فيكون 
متامه بالقبض كاهلبة.

)أو بالتخلية( لقيامها مقامه كام يف البيع واهلبة )وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء ـ 
ال( ملا بينا أنه تربع.

ما جيوز رهنه وما ال جيوز:

ثم الرهن ال خيلو إما أن يكون بدْين وهو املِْثىّل، أو بعني وهو غري املثىل.

فإن كان بدين جاز عىل كل حال بأى وجه ثبت سًواء كان من األثامن أو من غريها.

فاملضمونة عىل  فاألعيان عىل وجهني: مضمونة، وغري مضمونة،  وإن كان بعني 
وجهني: مضمونة بنفسها، ومضمونة بغريها:

واملهـر، )أ(  كاملغصوب  قيمته،  أو  مثله  هالكه  عند  جيب  ما  بنفسه:  فاملضمون 
وبدل اخللع، والصلح عن دم العمد، فيجوز الرهن هبا ألهنا مضمونة ضامًنا صحيًحا 

يمكن استيفاء الدين منه.

 واملضمون بغريه كالبيع يف يد البائع، فال جيوز الرهن ألنه ال جيب هبالكه حتى )ب( 
يستوىف من الرهن، ألنه إذا هلك املبيع يبطل البيع ويسقط الثمن فصار كام ليس بمضمون.

املضاربة )ج(  ومال  والعارية  كالوديعة  األمانات  وهي  املضمونة  غري  واألعيان 
الضامن  مقتضاه  الرهن  ألن  هبا،  الرهن  جيوز  ال  ـ  ونحوها  واملستأجر   والرشكة 
عىل ما نبينه إن شاء اهلل تعاىل، وما ليس بمضمون ال يوجد فيه معنى الرهن، وقوله يف
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ًغا ُمَتِميِّزا. َوال َيِصحُّ إاِلَّ حَمُوًزا مفرَّ
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املخترص: »يمكن استيفاؤها منه« احرتاًزا عن هذا، 

حكم شرط اخليار للراهن واملرتهن:

وجيوز رشط اخليار للراهن ألنه ال يملك الفسخ فيفيد الرشط، وال جيوز للمرهتن؛ 
ألنه يملك الفسخ بغري رشط فال يفيد.

أنواع الرهن:

ب: جائز، وباطل وقد ذكرنامها، وفاسد وهو رهن املبيع  ثم الرهن عىل ثالثة أرْضُ
ورهن املشاع واملشغول بحق الغري.

ًغا متميًزا(. رشوط صحته: قال: )َوال يصحُّ إاِل حَمُوًزا مفرَّ

فاملحوز: املعلوم الذى يمكن حيازته، واملفرغ: الذى ال يكون مشغوال بحق الغري، 
واملتميز: املقسوم الذى قد متيز عن بقية األنصباء، ألن قبض اجلزء الشائع ال يتصور 
بقبضه  الغري خيل  العقد. وكذا كونه مشغواًل بحق  يقتضيه  الكل ال  بانفراده وقبض 
وحبسه، وكذا املجهول ال يمكن قبضه. ومقصود الرهن ـ وهو االستيثاق ـ ال حيصل 
الدائم، واحلبس ال يتصور بدون القبض، والقبض ال يمكن بدون هذه  إال باحلبس 

األوصاف، فال يصح الرهن بدوهنا.
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َفإَِذا َقَبَضُه امْلُْرهَتُِن َدَخَل يف َضاَمنِِه.

اِهِن  َويصرِيُ امُلْرهَتُِن ُمسَتْوفًِيا مْن َماليَّتِِه َقْدَر َدْينِه ُحكاًم َواْلَفاضُل  َوهَيْلُِك َعىَل ملك الرَّ
ْيِن بَِقْدِرِه. َأَماَنة، َوإِْن َكاَن َأَقلَّ َسَقَط ِمن الدَّ
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دخول الرهن يف ضمان املرتهن:

بدين  فرسا  رهن  رجاًل  »أن  روي:  ملا  ضامنه(  يف  دخل  املرهتن  قبضه  )فإذا  قال: 
فنفق، فاختصام إىل رسول اهلل فقال ملسو هيلع هللا ىلص للمرهتن: ذهب حقك«، وقد نقل أصحابنا 
حبسه  ملك  ملا  وألنه  الضامن،  كيفية  يف  اختالفهم  مع  مضمون  أنه  عىل  األمة  إمجاع 
صار مستوفيا حقه من وجه؛ ألنه لالستيثاق ليتوصل به إىل حقه خمافة اجلحود، وقد 
تأكد هذا االستيثاق باهلالك، فلو وفاه ثانًيا يؤدى إىل الربا وال يمكنه املطالبة بحقه إال 
املطالبة،  رشط  ففات  عنه  عاجز  وإنه  الراهن،  إىل  ه  ويردَّ واحلبس  القبض  ينقض  أن 

فبطلت.

هالك املرهون:

قال: )وهيلك عىل ملك الراهن( ألنه ملكه حقيقة، وهو أمانة يف يد املرهتن حتى لو 
اشرتاه الينوب قبض الرهن عن قبض الرشاء؛ ألنه قبض أمانة فال ينوب عن قبض 

الضامن.

قال: )ويصري املرهتن مستوفًيا من ماليته قدر دينه حكاًم والفاضل أمانة، وإن كان 
زيادة  فعند  الدين،  من  يستوفيه  ما  قدر  املضمون  ألن  بقدره(؛  الدين  من  سقط  أقل 
قيمته الزيادة أمانة، ألهنا فاضلة عن الدين وقد قبضها بإذن املالك، وعند النقصان قد 

استوىف قيمته فبقى الباقى عليه كام كان.
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وُتْعَترَبُ الِقيَمُة َيْوم اْلَقْبِض، َفإْن َأْوَدَعُه َأْو َترَصف فِيِِه بَِبْيٍع َأو إَِجاَرٍة َأو إَِعاَرٍة َأْو َرْهٍن 
َوَنْحِوِه َضمنَُه بَِجِميِِع ِقيَمتِِه.

اِعي َعىَل الراهن، ْهِن َوَأْجَرُة الرَّ َوَنَفَقُة الرَّ
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قال: ) وتعترب القيمة يوم القبض( ألنه يومئذ دخل يف ضامنه وفيه يثبت االستيفاء 
يًدا ثم يتقرر باهلالك، ولو اختلفا يف القيمة فالقول للمرهتن؛ ألنه ينكر الزيادة، والبينة 

للراهن؛ ألنه يثبتها.

التصرف يف املرهون من جانب املرتهن:

ضمنه  ونحوه  رهن  أو  إعارة  أو  إجارة  أو  ببيع  فيه  ترصف  أو  أودعه  )فإن  قال: 
ألنه  واالستخدام  والسكنى  والركوب  كاللبس  فيه  تعدى  إذا  وكذا  قيمته(،  بجميع 
أمانة،  الدين  قدر  عىل  والزائد  املالك،  جهة  من  به  مأمور  غري  ألنه  ذلك،  يف  متعد 
إال  رىض  ما  وألنه  بالتعدى  الرهن  عقد  ينفسخ  وال  بالتعدى،  تضمن  واألمانات 
يف  الذين  وخادمه  وولده  زوجته  بخالف  خمالًفا،  فكان  فيه  خيتلفون  والناس  بحفظه 
عياله، ألن اإلنسان إنام حيفظ ماله غالًبا هبؤالء، فيكون الرضا بحفظه رضا بحفظهم؛ 
البيت وال استصحاب الرهن، فصار  وألنه البد له من ذلك؛ ألنه ال يمكن مالزمة 

احلفظ هبؤالء معلوما له فال يضمن.

نفقته:

لبقاء  إليه  الراهن( وكذلك كل ما حيتاج  الراعى عىل  الرهن وأجرة  قال: )ونفقة 
النفقة، ألنه  من  والرعى  امللك،  مئونة  ملكه وذلك  باق عىل  الرهن ومصلحته، ألنه 
علف احليوان والكسوة والظئر)1( وإصالح شجر البستان وسقيها، وجذاذ الثمرة من 

النفقة.
)1( الظئر: املرضعة.
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ُه إِْن َهَلَك هَيْلِْك بَغرْيِ َشْىء، َوإّن َبِقَى النَّاَمُء  َوَناَمُؤُه َلُه، َويِصرُي َرْهنًا َمَع األَْصِل، إالَّ َأنَّ
ْيُن َعىَل ِقيَمتِِه َيْوَم الفَكاِك َوقيِمة األَْصِل َيْوَم  ته، وُيْقَسُم الدَّ ُه بِِحصَّ َوَهَلَك األْصُل اْفَتكَّ
ْيِن )س(  وُز يف الدَّ ْهِن )ز( َوالَ جَتُ َياَِدُة يف الرَّ ُة األَْصِل، َوجُتوُز الزَّ الَقبِض َوَتْسُقُط حصَّ

ْهُن َرْهنًا هِباِم. َوالَ َيِصرُي الرَّ
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َمن والثمرة ) ويصري  نامؤه: قال: )ونامؤه له( لبقائه عىل ملكه كالولد واللبن والسِّ
رهنًا مع األصل( ألن الرهن حق الزم فيرسى إىل التبع، )إال أنه إن هلك هيلك بغري 
الدين، وألن  له قسط من  يكـون  فـال  العقـد مقصـوًدا  مل يدخـل حتـت  يشء( ألنه 

املرهتن مل يقبضها بجهة االستيفاء وال التزم ضامهنا فال يلزمه.
هالك أصل الرهن:

قال: )وإن بقى النامء وهلك األصل افتكه بحصته( ألن الرهن مضمون بالقبض 
والزيادة مقصودة بالفكاك، ومتى صار التبع مقصودا قابله يشء من البدل كولد املبيع.
بينا  ملا  القبض(  يوم  األصل  وقيمة  الفكاك،  يوم  قيمته  عىل  الدين  )ويقسم  قال: 

)وتسقط حصة األصل( ملا مر.
حكم الزيادة يف الرهن والدين:

)وجتوز الزيادة يف الرهن وال جتوز يف الدين، وال يصري الرهن رهنا هبام(.
وقال أبو يوسف: جتوز الزيادة يف الدين أيًضا، ألن الدين والرهن كالثمن واملبيع 
أن  ولنا:  ترصفهام،  إقدامهام وصحة  بدليل  احلاجة،  دفع  بجامع  فيهام  الزيادة  فتجوز 
الزيادة يف الرهن توجب شيوع الدين وذلك غري مانع من صحة الرهن، والزيادة يف 
الدين توجب شيوع الرهن؛ ألنه البد أن يقابله شىء من الرهن وشيوع الرهن مانع 
من صحته عىل ما بينا، وقال زفر: ال جيوز فيهام أما يف الدين فلام قاال، وأما يف الرهن 
فألنه جعله رهنًا ببعض الدين، فال جيوز كام إذا جعله رهنًا بكله، فإنه لو جعله رهنًا 

بكله ال جيوز حتى يرد املرهتن الرهن األول.
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ْفِظ َعىَل امُلْرهَتِِن، َوَلُه َأْن حَيْفَظُه بنَفِسه َوَزْوَجتِِه َوَوَلدِه َوَخاِدِمِه الِذى  َوُأْجَرُة َمَكاِن احْلِ
اِهُن َفَهَلَك َحاَلَة االْستِعاَمِل َهَلَك  يف ِعَيالِه، َوَلْيس َلُه َأْن َينْتِفَع بِالَّرْهِن، َفإْن َأِذَن َلُه الرَّ

َأَماَنة.
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من  رهنهام  كأنه  فيصري  البيع  يف  مر  كام  العقد  بأصل  تلحق  الزيادة  أن  وجوابه 
االبتداء.

أجرة مكان احلفظ واحلافظ:

قال: )وأجرة مكان احلفظ عىل املرهتن( ألن احلفظ عليه لريده إىل الراهن ليسلم له 
حقه فيكون عليه بدله أيًضا، وكذلك أجرة احلافظ.

كيفية حفظ الرهن:

قال: )وله أن حيفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذى يف عياله(.

حكم انتفاع املرتهن بالرهن:

قال: )وليس له أن ينتفع بالرهن( ألنه غري مأذون له يف ذلك، وإنام له والية احلبس 
ال غري.

)فإن أذن له الراهن فهلك حالة االستعامل هلك أمانة(؛ ألنه عارية عىل ما يأتى يف 
باهبا، وإن هلك قبل االستعامل هلك مضمونا لبقاء يد الراهن، وكذا بعد االستعامل 

لزوال يد العارية وعود يد الراهن.

*  *  *
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تطبيق

س1: ما الرهن لغة ورشعـًا؟ وما حكمة مرشوعيته؟ وما األصل فيه من الكتاب 
والسنة؟. 

س	: اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل أو مدلاًل الختيارك:

 ال يتم عقد الرهن إال)أ(  

)باإلجياب والقبول ـ بالقبض أو التخلية ـ بالقبض والتخلية معـًا(.

ال يصح الرهن إال                                  )حموًزا مفرغـًا ـ متميًزا ـ هبام معـًا(.)ب(  

هيلك الرهن    )عىل ملك الراهن ـ عىل ملك املرهتن ـ عىل ملك الضامن(.)جـ(  

نفقة الرهن                                         )عىل املرهتن ـ عىل الراهن ـ عليهام معـًا(.)د(  

س3 : بني حكم ما يأيت:

أ - رهن املشغول بحق الغري. 

ب _ ترصف املرهتن يف الرهن بنحو بيع أو إجارة. 

جـ _ انتفاع املرهتن بالرهن بإذن الراهن. 

س	: علل ملا يأيت:

أ_ جرة مكان حفظ الرهن عىل املرهتن. 

ب _ إن بقي النامء وهلك األصل افتكه الراهن بحصته. 

جـ _ نفقة الرهن عىل الراهن. 

د _ هالك الرهن عىل ملك الراهن. 
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األهداف التعليمية ألدب القاضي والتحكيم
واإلكراه والشهادات والصلح

يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املتضمنة يف موضوعات أدب 
القاض والتحكيم واإلكراه والشهادات والصلح أن:

ف يف اللغة واالصطالح كال من ) القضاءـ  التحكيمـ  اإلكراهـ  الشهادات ـ 1 ُيعرِّ

             ـ الصلح (

يذكر منزلة القضاء يف اإلسالم وفضله.ـ 	

حيدد حكم تويل القضاء واألوىل به.ـ 3

يبني آداب ورشوط القاض واملفتي.ـ 	

يعني حكم طلب الوالية.ـ 	

يوضح واجبات القاض وسلطاته.ـ 	

يميز ما جيوز للقاض وما ال جيوز.ـ 	

يرشح كيفية القضاء يف اخلصومات.ـ 	

يوضح أحكام السوابق القضائية.ـ 	

 يقارن بني القضاء والتحكيم. ـ 	1

 يفصل األحكام املتعلقة بالتحكيم.ـ 11

 يرشح رشوط حتقق اإلكراه وآثاره.ـ 	1

 يستنبط حكم الشهادة من النصوص الرشعية.ـ 13
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 حيدد املقصود بالشهادات وما يرتتب عليها.ـ 	1

 يفصل مراتب الشهادة ورشوط الشهود وصفاهتم يف القضايا املختلفة.ـ 	1

 حيدد ما جيوز للشاهد وما ال جيوز.ـ 	1

 يوضح كيفية الشهادة عىل الشهادة وأحكامها.ـ 	1

 يعني اآلثار املرتتبة عىل الرجوع يف الشهادة.ـ 	1

 يستنبط حكم الصلح وحكمته من النصوص الرشعية.ـ 	1

 يوضح أنواع الصلح وحكم كل نوع.ـ 		

 يفصل أحكام الصلح.ـ 1	

  يستعرض واجبات كل من املدعي واملدعى عليه.ـ 		

 يستدل بالنصوص الرشعية عىل مرشوعية )القضاء ـ التحكيم ـ اإلكراه ـ ـ 3	

             الشهادات ـ الصلح(.

 يستشعر قيمة إقامة العدل. ـ 		

  يستشعر خطورة تويل القضاء لغري املؤهل. ـ 		

  يتجنب شهادة الزور.ـ 		

*  *  *
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كتاب أدب القاضي
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التعريف به:

األدب: هو التخلق باألخالق اجلميلة واخلصال احلميدة يف معارشة الناس.

وترك  الظلم،  العدل ورفع  بسط  الرشع من  إليه  َنَدب  ملَا  التزامه  القاىض:  وأدب 
امليل، واملحافظة عىل حدود الرشع، واجلرى عىل هدى السنة عىل ما يأتى إن شاء اهلل 

تعاىل.
والقضاء يف اللغة له معان:

يكون بمعنى اإللزام، قال اهلل تعاىل: نث ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱمث)1( .ـ 1
وبمعنى اإلخبار قال اهلل تعاىل: نث ڇ ڇ ڍ  ڍمث)	(.ـ 	
وبمعنى الفراغ قال اهلل تعاىل: نث ٹ ٹ ڤ مث )3(.ـ 3
رها.ـ 	 وبمعنى التقدير، يقال: قىض احلاكم النفقة: أى قدَّ
ويستعمل يف إقامة شىء مقام غريه، يقال: قىض فالن دينه،أى أقام ما دفعه إليه ـ 	

مقام ما كان يف ذمته.
وىف الرشع: قوٌل ُمْلِزٌم يصدر عن والية عامة.

وفيه معنى اللغة، فكأنه ألزمه باحلكم وأخربه به، وفرغ من احلكم بينهام أو فرغا 
ر ما كان عليه وما له، وأقام قضاءه مقام صلحهام وتراضيهام ألن كل  من اخلصومة وقدَّ

واحد منهام قاطع للخصومة.

)1( سورة اإلرساء. اآلية: 3	.
)	( سورة اإلرساء. اآلية: 	.

)3( سورة اجلمعة. اآلية: 	1.
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ِف اْلِعَباَداِت. قِّ ِمْن َأْقَوى اْلَفَرائِِض َوأرْشَ اْلَقَضاُء بِاحْلَ
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منزلة القضاء يف اإلسالم:

اعلم أن )القضاء باحلق من أقوى الفرائض وأرشف العبادات( وما من نبى من 
األنبياء إال وأمره اهلل بالقضاء، وأثبت آلدم اسم اخلليفة، وقال: لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص: نثۆۈ  
ۈٴۇ ۋ ۋمث)1( . وقال لداود: نث یی ی جئمث)	(؛ وألن فيه إظهار احلق، 
وإنصاف املظلوم من الظامل، وإيصال احلق إىل مستحقه، وألجل هذه األشياء رشع اهلل 

ـ تعاىل ـ الرشائع، وأرسل الرسل عليهم الصالة والسالم.

حكم توىل القضاء: 
والقضاء عىل مخسة أوجه:

واجب، وهو أن يتعني له، وال يوجد من يصلح غريه، ألنه إذا مل يفعل أدى إىل ـ 1
تضييع احلكم، فيكون قبوله أمًرا باملعروف وهنًيا عن املنكر، وإنصاًفا للمظلومني من 

الظاملني، وإنه فرض كفاية.

ومستحب، وهو أن يوجد من يصلح لكن هو أصلح وأقوم به.ـ 	

وخمري فيه، وهو أن يستوى وغريه يف الصالحية والقيام به، فهو خمري إن شاء ـ 3
قبله وإن شاء ال.

ومكروه، وهو أن يكون صاحلا للقضاء ولكن غريه أقوم به وأصلح.ـ 	

وحرام، وهو أن يعلم من نفسه العجز عنه، وعدم اإلنصاف فيه ملا يعلم من ـ 	
باطنه من اتباع اهلوى ما ال يعرفونه فيحرم عليه.

)1( سورة املائدة. اآلية: 		.
)	( سورة ص. اآلية: 		.
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َوْاألَْوىَل َأْن َيُكوَن اْلَقاِض جُمَْتِهًدا،. ............................................
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نفقة القاضى:

ويكون رزقه وكفاية أهله وأعوانه ومن يموهنم من بيت املال؛ ألنه حمبوس حلق 
العامة، فلوال الكفاية ربام طمع يف أموال الناس وهلذا قالوا: يستحب لإلمام أن يقلد 
القضاء من له ثروة لئال يطمع يف أموال الناس وإن تنزه فهو أفضل. وأبو بكر الصديق 
رض اهلل عنه ملا وىل اخلالفة خرج إىل السوق ليكتسب، فرده عمر رض اهلل عنه ثم 
أمجعوا عىل أن جيعلوا له كل يوم درمهني، وكان عنده عباءة قد اشرتاها من رزقه، فلام 
حرضته الوفاة قال لعائشة رض اهلل عنها: أعطيها عمر لريدها إىل بيت املال، فدل عىل 

أنه إذا استغنى ال يأخذ، وهو املختار.

األوىل بتوىل القضاء:

قـال: )واألولـى أن يكون القاىض جمتهًدا( ألن احلادثة إذا وقعت جيب طلبها من 
الكتـاب ثـم من السنة ثم من اإلمجاع، فإن مل يوجد يف يشء من ذلك استعمل الـرأي 
واالجتهـاد، ويشهـد لـه حـديث معاذ  حني بعثه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلـى اليمن وواله 
احلكم هبا، فقال له: »كيف تصنع إن عرض لك حكم؟ فقال: أقيض بام يف كتاب اهلل، 
قال: فإن مل جتد؟ قال: فبسنة رسول اهلل، قال: فإن مل جتد؟ قال: أجتهد برأيي، فقال 
يذكر  مل  وإنام  اهلل ورسوله«)1(  يرىض  ملا  اهلل  وفق رسوَل رسوِل  الذى  احلمد هلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 

اإلمجاع ألنه ال إمجاع مع وجوده ملسو هيلع هللا ىلص ألنه بمنزلة القياس مع النص بعده ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( أخرجه ابن ماجه فى سننه.
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َوعْقلِِه  وَأَمَاَنتِِه  ِديِنِه  بِِه يف  َمْوُثوًقا  َهاَدِة  الشَّ َأْهِل  ِمْن  َيُكوَن  َأْن  َفَيجُب  ُيوَجْد  مَلْ  َفإِْن 
نَِة، َوَكَذلَِك امُلْفتى. َوَفْهِمِه َعاملًِا بِاْلِفْقِه َوالسُّ
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شروط القاضى واملفتى:

 قال: )فإن مل يوجد فيجب أن يكون من: 1ـ أهل الشهادة.   	ـ موثوقا به يف دينه.
3ـ وأمانته.   	ـ وعقله وفهمه.   	ـ عامًلا بالفقه والسنة، وكذلك املفتى(.

أما أهلية الشهادة فألهنا من باب الوالية، والقضاء أقوى وأعم والية، وكل من 
كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء، ومن ال فال.

حكم توىل الصيب واجملنون واألعمى للقضاء:

وال جتوز والية الصبى واملجنون؛ ألنه ال والية هلم، وال األعمى لوجود االلتباس 
عليه يف الصوت وغريه.

حكم توىلاألطرش للقضاء:

وقيل   ، اخلصوم  بني  ويميز  عليه  واملدعى  املدعى  بني  يفرق  ألنه  جيوز  واألطرش 
ال جيوز ألنه ال يسمع اإلقرار فربام ينكر إذا استعاده فتضيع حقوق الناس وال يطلب 

الوالية.
حكم توىل الفاسق للقضاء:

والفاسق جيوز قضاؤه كام جتوز شهادته، وال ينبغى أن يوىلَّ كام ال ينبغى أن يعمل ـ 
بشهادته، وىف النوادر عن أصحابنا أنه ال جيوز قضاؤه، ولو فسق بعد الـوالية استحـق 
دينه          إال عدال، ويشرتط  به  ما رىض  الذى واله  ينعزل ألن  وقيل  ينعزل،  العزل وال 
وأمانته ألنه يترصف يف أموال الناس ودمائهم، وال يوثق عىل ذلك بمن ال أمانة له، 
وكذلك العقل ألنه هو األصل يف األمور الدينية، وأما الفهم فلتفهم معانى الكتاب 

واحلديث وما يرد عليه من القضايا والدعوى، وكتب القضاة وغري ذلك.



X الصف الثانى الثانوى		1

ُخوُل فِيِه مَلْن خَيَاُف اْلَعْجَز َعِن اْلِقَياِم بِِه،........... وال يطلُب الواليَة، َوُيْكَرُه الدُّ
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وأما العلم بالفقه والسنة فألنه إذا مل يعلم بذلك ال يقدر عىل القضاء وال يعلم ـ 
كيف يقىض.

وعن أيب يوسف: أَلَْن يكون القاىض ورًعا أحب إيّل من أن يكون جمتهًدا.

وقال: إذا كان عامًلا بالفرائض يكفى يف جواز القضاء.

يكون  أن  واألوىل  باالستفتاء،  القضاء  عىل  يقدر  ألنه  اجلاهل  تقليد  جيوز  وقيل: 
عامًلا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من قلد إنساًنا عماًل وىف رعيته َمن هو أوىل منه فقد خان اهلل ورسوله 

ومجاعة املسلمني«.

وكذلك املفتي، ألن الناس يرجعون إىل فتواه يف حوادثهم ويقتدون ويعتمدون ـ 
عىل قوله، فينبغى أن يكون هبذه األوصاف، والفاسق ال يصلح أن يكون مفتًيا، ألنه ال 

يقبل قوله يف أخبار الديانات، وقيل: يصلح؛ ألنه يتحرز لئال ينسب إىل اخلطأ.

حكم طلب الوالية:

ال  الرمحن  عبد  »يا  بن سمرة:  الرمحن  لعبد  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  الوالية(  يطلب  )وال  قال: 
تسأل الوالية فإنك إن سألتها ُوكِلَت إليها، وإن أعطِيَتها ُأعنَْت عليهـا«)1( وعن عمر 

: ما عدل من طلب القضاء.

قال: )ويكره الدخول فيه ملن خياف العجز عن القيام به( ملا فيه من املحظور. وقيل 
يكره الدخول ملن يدخله خمتاًرا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من وىل القضاء فكأنام ذبح بغري سكني«)	( 

قيل: معناه إذا طلب، وقيل: إذا مل يكن أهاًل.

)1( أخرجه البخارى.
)	( رواه أحمد.
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َ َلُه ُتفرَتَض َعَلْيِه اْلِوالََيُة. َوجَيُوُز  َوالَ َبْأَس بِِه ملَِْن يثُِق ِمْن َنْفِسِه َأَداَء َفْرِضِه، َوَمْن َتَعنيَّ
ا فِيه. التَّْقلِيُد ِمْن ُوالَِة اجَلْوِر. َوجُيوُز َقَضاُء امْلَرَأِة فياَم ُتْقَبُل َشَهاَدهُتَ
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والتابعني  الصحابة  كبار  ألن  فرضه(  أداء  نفسه  من  يثق  ملن  به  بأس  )وال  قال: 
تقلدوه وكفى هبم قدوة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص وىلَّ عليا، ولو كان مكروها ملا واله. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
عنه،  االمتناع  الرازي:  بكر  أيب  واختيار  أجران«)1(،  فله  فأصاب  احلاكم  حكم  »إذا 
وقيل، الدخول فيه رخصة والرتك عزيمة، وهو الصحيح )ومن تعني له تفرتض عليه 
الوالية( وقد بيناه، ولو امتنع ال جيرب عليه ولو كان يف البلد مجاعة يصلحون وامتنعوا 
امتنعوا  أثموا، وإن  يأثموا وإن كان ال يمكنه ذلك  والسلطان يفصل بني اخلصوم مل 

حتى قلد جاهاًل أثم الكل.

حكم تقلد القضاء من والة اجلور:

قال: )وجيوز التقليد من والة اجلور( ألن الصحابة تقلدوه من معاوية وكان احلق 
اج مع َجْوره، وألن فيه إقامة احلق ودفع الظلم  مع عىل  والتابعون تقلدوه من احَلجَّ

حتى لو مل يمكنه من ذلك ال جيوز له الوالية منه.

قضاء املرأة:

حمادثة  من  فيه  ملـا  يكره  أنه  إال  فيه(  شهادهتا  تقبل  فيام  املرأة  قضاء  )وجيوز  قال: 
الرجال ومبني أمرهن عىل السرت.

إذا  القضاء إال حوال، ألنه  القاض عىل  أنه قال: ال يرتك  أبـى حنيفة  وروي عن 
يشتغل  حتى  به  ويستبدل  احلول  بعد  السلطان  فيعزله  العلم  ينيس  بالقضاء  اشتغل 

بالدرس.

)1( رواه البخارى ومسلم.



X الصف الثانى الثانوى		1

َوِسِجالَّتِِه،  َخَرائِطِِه  يِف  َوينُْظُر  َقْبَلُه،  الَِّذي  اْلَقاِض  ِديَواَن  يْطُلُب  اْلَقَضاَء  َد  ُقلِّ َفإَِذا 
اِف َمْن ُهَو يِف يِدِه، َوالَ  َوَعِمَل يِف الَوَدائِِع َواْرتَِفاِع الوُقُوِف باَِم َتُقوُم بِِه الَبينَُة، َأْو بِاْعرَتِ

َمَها إِليِه.  يْعَمُل بَِقوِل امْلْعُزوِل إاِلَّ َأْن يُكوَن ُهَو الَِّذي َسلَّ
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واجبات القاضي وسلطاته )عمل القاضي(

قال: )فإذا قلد القضاء( ينبغي له أن يتقى اهللـ  تعاىلـ  ويؤثر طاعته ويعمل ملعاده ـ 
ويقصد إىل احلق بجهده فيام تقلده.

و)يطلب ديوان القاض الذي قبله وينظر يف خرائطه وسجالته( ألهنا وضعت ـ 
لتكون حجة عند احلاجة، فتجعل يف يد املتويل ألنه حيتاج إليها ليعمل هبا.

قال: )وعمل يف الودائع وارتفاع الوقوف بام تقوم به البينة( ألهنا حجة رشعية ـ 
)أو باعرتاف من هو يف يده( ألنه أمني.

)وال يعمل بقول املعزول( ألنه شاهد، وشهادة الفرد ال عمل هبا.ـ 

قال: )إال أن يكون هو الذي سلمها إليه( ألن يده َكيِدِه فيكون أمينًا فيه.

وينبغي أن يبعث رجلني من ثقاته والواحد يكفي فيقبضان من املعزول ديوانه، ـ 
وهو ما ذكرنا من اخلرائط والسجالت، فيجمعان كل نوع يف خريطة حتى ال يشتبه 
لينكشف ما يشكل عليهام وخيتامن عليه،  املعزول شيًئا فشيًئا  القاض، ويسأالن  عىل 

وهذا السؤال ليس لإللزام بل لينكشف به احلال.

فإن أيب املعزول أن يدفع إليهام النسخ أجرب عىل ذلك، سواء كـان البياض )1( من 
بيت املال وهو ظاهر ؛ ألنه ملصالح املسلمني أو من اخلصوم؛ ألهنم وضعـوها يف يده 

للعمل هبا أو من ماله؛ ألنه فعله تدينًا ال متوال، ويأخذان الودائع وأموال اليتامى، 

)1( البياض: أصول املستندات واملـلفات.
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اِمُع َأْوىَل،. ...................... َوجيِْلُس للَِقَضاِء ُجُلوًسا َظاِهًرا يِف امَلْسِجِد. َواجْلَ
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أحواهلم  يف  املويل  لينظر  املعزول  من  نسختهم  ويأخذان  املحبوسني  أسامء  ويكتبان 
فمن اعرتف بحق أو قامت عليه بينة ألزمه عماًل باحلجة وإال نادى عليه يف جملسه من 
كان يطالب فالنا املحبوس بحق فليحرض فمن حرض وادعى عليه ابتدأ احلكم بينهم 
وينادي أياًما عىل حسب ما يري القاض، وإن مل حيرض ال خيليه حتى يستظهر يف أمره، 
فيأخذ منه كفيال بنفسه الحتامل أنه حمبوس بحق غائب وهو الظاهر. ألن فعل املعزول 

ال يكون عبًثا.

آداب القاضي يف جملس القضاء:

قال: )وجيلس للقضاء جلوسا ظاهًرا يف املسجد( ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يفصل ـ 
مسجد  يف  عيل   ُة)1(  وِدكَّ بعده،  الراشدون  اخللفاء  وكذا  املسجد  يف  اخلصوم  بني 
ولئال  وللحكم«  اهلل  لذكر  املساجد  بنيت  »إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  معروفة،  اآلن  إىل  الكوفة 

يشتبه عىل الغرباء مكانه )واجلامع أوىل( ألنه أشهر.

وإن كان اخلصم حائًضا أو نفساء خرج القاض إىل باب املسجد فنظر يف خصومتها، 
أو أمر من يفصل بينهام.

كام لو كانت املنازعة يف دابة فإنه خيرج الستامع الدعوي واإلشارة إليها يف الشهادة.

وإن جلس يف بيت جاز ويأذن للناس بالدخول فيه.ـ 

وال يمنع أحًدا من الدخول عليه، وجيلس معه من كان جيلس معه يف املسجد، ـ 
إليه  تقدم  من  وبني  بينه  يكون  ما  يسمعون  ال  بحيث  عنه  بالبعد  األعوان)	(  ويكون 

للخصومة.
)1( الدكة: املكان املرتفع جيلس عليه القاض ]وجيلس القاض اآلن عىل منصة القضْاء[.

)	( من يستعني هبم القاىض يف جملسه.
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ا َوَكاتِبا َعْداًل ُمْسلاًِم، َلُه َمْعِرَفٌة بِاْلِفْقِه. َويتَِّخُذ ُمرَتمِجً

ُلوِس َواإِلْقَباِل َوالنََّظِر واإِلَشاِرِة،................... ي َبنَي اخَلصمنْيِ يِف اجْلُ َويَسوِّ
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بأن ـ  بأس  الفقه والديانة، وال  منه قوم من أهل  قريبا  ويستحب أن جيلس معه 
جيلس وحده إذا كان عامًلا بالقضاء.

قال: )ويتخذ مرتمجا وكاتبا عدال مسلام له معرفة بالفقه(؛ ألنه إذا مل يكن عدال ـ 
التؤمن خيانته، وإذا مل يكن مسلام ال يؤمن أن يكتب ما ال تقتضيه الرشيعة، وإذا مل يكن 
عارفا بالفقه ال يعرف َكتبة السجالت وما حيتاج إليه القاض من األحكام، وجيلس 

ناحية عنه حيث يراه حتى ال خيدع بالرشوة.

ـ  اهلل  قال  واإلشارة(  والنظر  واإلقبال  اجللوس  يف  اخلصمني  بني  ى  )وُيَسوِّ قال: 
والعدل  بالعدل،  أي  پمث)1(  نثٻٻٻٻپپ   ـ  تعايل 
و بني اخلصوم يف املجلس واإلشارة  التسوية وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا ابتيل أحدكم بالقضاء فليسِّ
ما  الناس يف جملسك ووجهك«، ومعناه  »آِس بني   :)	( والنظر« ويف كتاب عمر  
ذكرنا، ثم نبه عىل العلة فقال: »حتى ال يطمع رشيف يف حيفك، وال خياف ضعيف 
ل أحدمها ينكرس قلب اآلخر فال ينرشح للدعوي واجلواب،  إذا َفضَّ جورك« وألنه 
وينبغي أن جيلسوا بني يدي القاض جثوا وال جيِلُسهام يف جانب وال أحدمها عن يمينه 
ما لكام؟ وإن شاء  فقال:  إليه اخلصامن إن شاء بدأمها  تقدم  واآلخر عن شامله، وإذا 

سكت حتى يتكلام، فإذا تكلم أحدمها أسكت اآلخر ليفهم دعواه.

)1(  سورة النساء. اآلية: 	13.
)	( كتبه إيل أبـي مويس األشعري حني واله اليمن.
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ا،  ا َوالَ ياَمزُحُهاَم َوالَ َأَحَدمُهَ َتُه، َوالَ يْضَحُك ألََحِدمِهَ نُُه ُحجَّ ا َوالَ يلقَّ واَل يَسارَّ َأَحَدمُهَ
َة أْجنَبيٍّ مَلْ هْيد َلُه َقْبَل اْلَقَضاِء، َوالَ حْيرُضُ  ا ُدوَن اآلَخِر، َواَل يْقَبُل َهديَّ واَل يضيُِّف َأَحَدمُهَ

َة، َويُعوُد املرَض، َويْشَهُد اجَلنَائَِز، َدْعوة إاِلَّ الَعامَّ
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ما جيوز للقاضي وما ال جيوز:

قال: )وال يسار أحدمها وال يلقنه حجته( ملـا بينا، وملـا فيه من التهمة.ـ 

ئه عىل خصمه )وال يامزحهام، وال أحدمها( ـ  )وال يضحك ألحدمها( ألن ذلك جيرِّ
ألنه خيل هبيبة القضاء.

يف أحدمها دون اآلخر( ملـا بينا وقد ورد النهي عنه. )واَل ُيضِّ

األمراء ـ  »هدايا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  القضاء(  قبل  له  هْيد  مل  أجنبي  هدية  يقبل  )وال  قال: 
غلول« وألنه إنام أَهدي له للقضاء ظاهًرا فكان أكال بالقضاء فأشبه الرشوة، بخالف 
من جرت عادته بمهاداته قبل القضاء ألن الظاهر أنه جري عىل عادته حتى لو زاد عىل 

العادة أو كان له خصومة ال يقبلها، والقريب عىل هذا التفصيل.

قال: )وال حيرض دعوة إال العامة( كالعُرس واخلتان؛ ألنه ال هتمة فيها، واإلجابة ـ 
سنة، وال جييب اخلاصة ملكان التهمة، وإذا كانت من قريب أو من جرت عادته بذلك 
قبل القضاء عىل التفصيل املتقدم، والَعرَشُة فام دوهنا خاصة وما فوقها عامة، وقيل: 

اخلاصة ما لو علم أن القاض ال حيرضها ال يعملها.

قال: )ويعود املرض ويشهد اجلنائز( ألهنا من حقوق املسلم عىل املسلم عىل ما ـ 
نطق به النص، وال يطيل مكثه يف ذلك املجلس، وال يمكن أحدا من التكلم فيه بيشء 

من اخلصومات.
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ي يِف امَلجْلِس  يْشرَتِ َيبِيُع َوالَ  ُنَعاٌس، َكفَّ َعن اْلَقَضاء، َوالَ  ، أْو  َلُه َهمٌّ َفإْن َحَدَث 
ض إِْليِه َذلَِك، َوالَ يْقيِض عىل غائٍب، لِنَْفِسِه، َوالَ يْسَتْخلُِف عىل اْلَقَضاِء إالَّ أْن يفوَّ
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األعراض التى ختل بالقضاء:

عن  كف  عطش،  أو  جوع،  أو  غضب،  أو  نعاس،  أو  هم،  له  حدث  )فإن  قال: 
وهذه  الفكر،  إىل  حيتاج  ألنه  غضبان«)1(  وهو  القاض  يقيض  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  القضاء( 
األعراض متنع صحة الفكر فتخل بالقضاء، ويكره له صوم التطوع يوم القضاء ؛ ألنه 
ال خيلو عن اجلوع، وال يتعب نفسه بطول اجللوس؛ ألنه ربام ضجر وَملَّ ويقعد طريف 
النهار، وإذا طمع يف رضا اخلصمني ردمها مرة ومرتني لقول عمر  »ردوا اخلصوم 

حتى يصطلحوا«. وإن مل يطمع أنفذ القضاء بينهام لعدم املوجب للتأخري.

بيع القاضي وشراؤه:

قال: )وال يبيع وال يشرتي يف املجلس لنفسه( ملـا فيه من التهمة وال بأس يف غري 
املجلس، وعن أيب حنيفة  يكره أيضا، وإنام يبيع ويشرتي ممن ال يعرفه وال حيابيه.

حكم تفويض القاضى لغريه:

عن  كالوكيل  ألنه  ذلك(  إليه  ض  يفوَّ أن  إال  القضاء  عىل  يستخلف  )وال  قال: 
اإِلمام، والوكيل ليس له أن يوكل إال أن يؤذن له.

القضاء على غائب:

قال: )وال يقيض عىل غائب( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » يا عىل ال تقض ألحد اخلصمني حتى 
تسمع كالم اآلخر«)	( وألن القضاء لقطع املنازعة وال منازعة بدون اإلنكار فال وجه 

إىل القضاء
)1( أخرجه البخارى ومسلم والترمذي وغيرهم.

)	( السنن الكبرى للبيهقي.
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عيِه عىل  َيدَّ مَلا  َسَبًبا  اْلَغائِِب  ِعيه عىل  َيدَّ َما  َيُكوُن  َأْو  َمَقاَمُه،  َيُقوُم  َمْن  حَيْرَض  َأْن  إالَّ 
. احْلَارِضِ
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قال: )إال أن حيرض من يقوم مقامه( إما بإنابته كالوكيل أو بإنابة الرشع كالوص من 
جهة القاض )أو يكون ما يدعيه عىل الغائب سببا ملا يدعيه عىل احلارض( كمن ادعي 
دارا يف يد رجل فأنكر فأقام املدعي البينة أنه اشرتاها من فالن الغائب يقيض هبا عىل 
احلارض والغائب، وكذا لو ادعي شفعة وأنكر ذو اليد الرشاء، فأقام البينة أن ذا اليد 

اشرتاها من الغائب يقيض عىل احلارض والغائب مجيًعا.

*  *  *
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فصــل

امَلْشُهوَرَة  نََّة  السُّ أْو  الكَِتاَب  خَيالِف  َأْن  إاِلَّ  َأْمَضاُه،  َقاٍض  َقَضاُء  إَلْيِه  ُرفَع   َوإَذا 
أْو اإِلمْجَاَع. َوالَ جُيوُز َقَضاُؤُه ملَِْن الَ ُتْقبُل َشَهاَدُتُه َلُه، َوجُيوُز مَلن َقلَّدُه َوَعَليْه.
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السوابق القضائية وهل للقاضى خمالفتها؟

املشهورة  السنة  أو  الكتاب  خيالف  أن  إال  أمضاُه،  قاض  قضاء  إليه  رفع   )وإذا 
فيها  يسوغ  بقضية  فقيض  قضاؤه  جيوز  ممن  كان  إذا  القاض  أن  وأصله  اإلمجاع(  أو 
ترجح  واألول  مثله  الثاين  االجتهاد  ألن  نقضه،  القضاة  من  ألحد  جيز  مل  االجتهاد 
فيها عمر وعليا   به، وروي أن رشحيا قيض بقضاٍء خالف  القضاء  بالسبق التصال 
 ، فلم يفسخاه لوقوعه من قاض جائز احلكم فيام يسوغ فيه االجتهاد، وعن عمر 
أنه قيض يف احلد بقضايا خمتلفة فقيل له فقال: ذاك عىل ما قضينا، وهذا عىل ما نقيض، 
إال  اجتهاد  إذ ال  املشهورة،  السنة  مع  الكتاب وال  مع  اجتهاد  األول، وال  يفسخ  ومل 
تقدم من حديث معاذ، وال مع إمجاع اجلمهور ألنه خالف وليس  ملـا  عند عدمهام، 

باختالف، واملراد اختالف الصدر األول.

من جيوز قضاؤه هلم ومن ال جيوز:

قال: )وال جيوز قضاؤه ملن ال تقبل شهادته له( ألن املعنى الذي ترد له الشهادة يف 
القضاء أقوي ألنه ألزم.

قال: )وجيوز ملن قلده وعليه( ألنه نائب عن املسلمني ال عنه، وهلذا ال ينعزل بموته.
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ٍء مْن ُحُقوِق اْلِعَباِد يِف َزَمِن ِوالَيتِه َوحَملِّها َجاَز َلُه َأْن يْقيِض بِه. وإَِذا َعلَِم بيَِشْ

ور َينُْفُذ َظاهًرا َوَباطنًا )سم( يِف اْلُعُقِود، َوالُفسُوِخ: َكالنِّكاِح،  َوْاَلَقَضاُء بَِشهاَدة الزُّ
بُة َواإِلْرُث. َوالطَّاَلِق، َواْلَبْيِع، َوَكَذلَِك اهْلِ
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قضاء القاضى بعلمه:

قال: )وإذا علم بيشء من حقوق العباد يف زمن واليته وحملها جاز له أن يقيض ـ 
باملعاينة  علمه  بام  حاصل  اليقني  ألن  أوىل،  بل  الشاهدين  كشهادة  علمه  ألن  به(؛ 
والسامع، واحلاصل بالشهادة غلبة الظن، واإلمجاع عىل أن قوله عىل االنفراد مقبول 

فيام ليس خصام فيه، ومتى قال: حكمت بكذا نفذ حكمه.

وأما ما علمه قبل واليته أو يف غري حمل واليته ال يقيض به عند أيب حنيفة  نقل 
، وقال أبو يوسف وحممد رمحهام اهلل: يقيض كام يف حالة  ذلك عن عمر ورشيح 

واليته وحملها ملـا مر.

تقبل،  ال  الفرد  وشهادة  حاكم،  ال  شاهد  واليته  وغري  مرصه  غري  يف  أنه  وجوابه 
أما احلدود  فإنه ال يعمل هبا،  القضاء  العادلة ثم ويل  بالبينة  إذا علم ذلك  وصار كام 
نائبه إال يف حد  فال يقيض بعلمه فيها ألنه خصم فيها ؛ ألهنا حق اهلل ـ تعاىل ـ وهو 
القذف فإنه يعمل بعلمه ملـا فيه من حق العبد، وإال يف السكر إذا وجد سكران أو من 

به أمارات السكر فإنه يعزره.

القضاء بشهادة الزور:

كالنكاح  والفسوخ  العقود  يف  وباطنًا  ظاهًرا  ينفذ  الزور  بشهادة  )والقضاء  قال: 
والطالق والبيع، وكذلك اهلبة، واإلرث( وقاال: ال ينفذ باطنًا.
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..........................................................................................
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نفذ عنده  القاض  لرجل فقىض هبا  امرأة  بنكاح  بالزور  وصورته: شهد شاهدان 
حتى حل للزوج وطؤها خالًفا هلام، ولو شهدا بالزور عىل رجل أنه طلق امرأته بائنًا 
فقىض القاض بالفرقة ثم تزوجها آخر جاز، وعندمها إن جهل الزوج الثاين ذلك حل 
وطؤها اتباعا للظاهر ألنه ال يكلَُّف علم الباطن، وإن علم ـ بأن كان أحَد الشاهدين 
ـ ال حيل، ولو وطئها الزوج األول كان زانيا وحيد وقال حممد: حيل له وطؤها، وقال 
أبو يوسف: ال حيل له؛ ألن قول أيب حنيفة أورث شبهة فيحرم الوطء احتياطا، وال 
ينفذ يف معتدة الغري ومنكوحته باإلمجاع، ألنه ال يمكن تقديـم النكاح عىل القضاء، 

ويف األجنبية أمكن ذلك فيقدم تصحيًحا له قطًعا للمنازعة.

وينفذ يف اهلبة واإلرث حتى حيل للمشهود له أكل اهلبة واملرياث، وروي عنه أنه 
ال ينفذ فيهام، هلام قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم لتختصمون إىلَّ ولعل بعضكم أحلُن بحجته من 
بعض، وإنام أنا برش أقيض بام أسمع فمن قضيت له من مال أخيه شيئا بغري حقه فإنام 
أقطع له قطعة من النار«)1( وإنه عام فيعم مجيع احلقوق والعقود والفسوخ وغري ذلك 
فينبغي أن يكون احلكم يف الباطن ـ كهو عند اهلل ـ تعاىل ـ أما الظاهر فاحلكم الزم عىل 

ما أنفذه القاض.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أقيض بالظاهر واهلل يتوىل الرسائر«، وله ما روي: أن رجال خطب 
امرأة وهو دوهنا يف احلسب فأبت أن تتزوجه فادعي أنه تزوجها، وأقام شاهدين عند 
عىل  فحكم عليها بالنكاح فقالت: إين مل أتزوجه وإهنم شهود زور فزوجني منه ـ 
: شاهداك زوجاك، وأميض عليها النكاح، ألنه قىض بأمر اهلل ـ تعاىل ـ  فقال عيل 

بحجة رشعية فيام له والية اإلنشاء فيجعل إنشاًء حترًزا عن احلرام، وحديثهام يف املال

)1( رواه مسلم.
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..........................................................................................
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رصيح ونحن نقول به: فإن قضاء القاض يف األمالك املرسلة ال ينفذ بشهادة الزور هبذا 
احلديث، ولقوله - تعاىل: نثڱ ڱ ڱ ں ںمث)1(. وروي أهنا نزلت 
فيه. وألن القاض ال يملك إثبات امللك بدون السبب فإنه ال يملك دفع مال زيد إىل 
عمرو، أما العقود والفسوخ فإنه يملك إنشاءها، فيجعل القضاء إنشاء احرتاًزا عن 
فبطل،  إنشاء  فتعذر جعله  أسباب  بغري  املرسلة  األمالك  يملك ذلك يف  احلرام، وال 
األول  للزوج  حالال  لبقيت  بالطالق  القاض  قيض  فلو  باطنا،  ينفذ  مل  لو  نقول.  ثم 
باطنًا وللثاين ظاهًرا، ولو ابتىل بمثل ما ابتيل به األول حلت للثالث أيًضا، وهكذا رابع 
وخامس فتحل للكل يف زمان واحد، وفيه من الفحش ما ال خيفى، لو قلنا بنفاذه باطنًا 

ال حتل إال لواحد وال فحش فيه.

*  *  *

)1( سورة البقرة. اآلية: 		1.
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فصـــل

َفإِْن  َعَلْيِه  َما  بَِدْفِع  وَأَمَرُه  حْيـبِْسُه  مَل  َغِريِمِه  َحْبَس  َوَسَأَلُه  ِعي  لْلُمدَّ قٌّ  احْلَ َثَبَت  وإَذا 
ُه ُمْعرِسٌ َخىلَّ َسبيَلَه،. ....................................... اْمَتنَع َحَبَسُه، َفإِْن أقرَّ أنَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

فصــل

األصل يف وجوب احلبس:

)1( الواجد)	( ظلم حُيلُّ ِعْرَضه وُعقَوَبته«)3(: 
األصل يف وجوب احلبس قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »يَلُّ

والعقوبة احلبس، وروي ذلك عن السلف؛ وألن القاض ُنّصَب إليصال احلقوق إىل 
بالرضب  جيربه  وال  عليه  جربه  القاض  فعىل  األداء  عن  املطلوب  امتنع  فإذا  أرباهبا، 

إمجاعا فتعني احلبس.

متى يقضى القاضى باحلبس:

قال: )وإذا ثبت احلق للمدعي وسأله حبس غريمه مل حيبسه(؛ ألنه مل يظهر ُظلمه 
حتى لو كان ظهر ظلمه وجحوده عند غريه حبسه )وأمره بدفع ما عليه، فإن امتنع 
حبسه(؛ ألنه ظهر ظلمه، وهذا إذا ثبت حقه باإلقرار، أما إذا ثبت حقه بالبينة حبسه 
ألك  القاض:  يسأله  فيكون ظاملا، وال  اجلحد  بعد  إال  تكون  البينة ال  مرة؛ ألن  أول 
مال؟ وال من املدعي إال أن يطلب املدعي عليه من القاض أن يسأل املدعي فيسأله 

)فإن أقر أنه معرس خىل سبيله()	(.

: معناها املامطلة يف دفع احلق. )1( ىَلُّ
)	( الواجد: الَغنِي.

)3( أخرجه أبو داود فى سننه.
)	(  ألنه استحق اإلنظار بالنص وال يمنعه من املالزمة وهو قوله تعاىل: نث ې ى ى ائ   ائ ەئ    

ەئوئ مث .
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، َوُهَو يُقوُل: أَنا ُمْعرٌس، َفإْن َكاَن اْلقَاِض َيْعرُف َيَسارُه،  ِعي: ُهَو ُمورِسٌ  وإْن قَال امُلدَّ
اخُلْلِع  َوَبدِل  َواْلَكَفَالِة،  َكامْلََهر  اْلَتَزَمه  أْو  َواْلقْرِض،  َكالثََّمِن  َمال  َبَدَل  ْيُن  الدَّ َكاَن  َأو 

َوَنْحِوِه َحَبَسُه.

َعى اْلَفْقَر إالَّ أْن َتُقوَم الَبيِّنُة عىَل َأنَّ َلُه َمااًل َفيْحبُسُه. َوالَ حْيبِسُه فياَم ِسَوى َذلَك إذَا ادَّ

ُه َلْو َكاَن َلُه َماٌل َأْظَهَرُه َوَسَأَل َعْن َحالِه َفَلْم يْظَهْر  ًة يْغلُب َعىَل َظـنِّه َأنَّ َفإذَا َحَبَسَه ُمدَّ
َلُه َماٌل َخىلَّ َسبيَلُه،وإن َقاَمْت اْلَبينُة َعىَل يَساِرِه أيَد َحْبَسَه.......................
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قال: )وإن قال املدعي: هو مورس، وهو يقول: أنا معرس، فإن كان القاض يعرف 
يَساِرُه)1( أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض، أو التزمه، كاملهر والكفالة)	( وبدل 

اخللع ونحوه حبسه( ألن الظاهر بقاء ما حصل يف يده والتزامه يدل عىل القدرة.

قال: )وال حيبسه فيام سوى ذلك إذا ادعى الفقر( ألنه األصل، وذلك مثل ضامن 
املتلفات وُأُروِش)3( اجلنايات ونفقة األقارب والزوجات، )إال أن تقوم البينة عىل أن 

له مااًل فيحبسه( ألنه ظامل.

)فإذا حبسه مدة يغلب عىل ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر 
لو شهد  احلكم  اإلنظار، وكذلك  فيستحق  إعساره  الظاهر  مال خىل سبيله( ألن  له 

شاهدان بإعساره.

وتقبل بينة اإلعسار بعد احلبس باإلمجاع، وقبله ال، والفرق أنه وجد بعد احلبس 
ة احلبس ومضايقته وذلك دليل إعساره، ومل يوجد قبل احلبس  قرينة، وهو حتمل شدَّ

وقيل: تقبل يف احلالتني )وإن قامت البينة عىل يساره أيد حبسه( لظلمه.

)1( يساره: يعني ِغناُه.
ِة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة. )	( الكفالة : ضم ذمَّ

)3( ُأُروش: مجع َأْرش وهو الِعَوض أو كام يقولون: التعويض أو دية اجلراحات.
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ُجُل يِف َنَفَقِة زْوَجته، َبُس الرَّ َوحُيْ

َوالَ حُيَْبس َوالٌد يِف َدْين َوَلِدِه إال إَذا اْمَتنََع ِمَن اإلْنفاق َعَليه.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

مدة احلبس:

أو ثالثة، وبعضهم قدره بشهر، وبعضهم  واختلفوا يف مدة احلبس، قيل شهران 
بأربعة، وبعضهم بستة، والصحيح ما ذكرت لك أوال؛ ألن الناس خيتلفون يف احتامل 

احلبس ويتفاوتون تفاوًتا كثرًيا، فيفوض إىل رأي القاض.

حبس الزوج يف نفقة الزوجة:

قال: )وحيبس الرجل يف نفقة زوجته(؛ ألنه حق مستحق عليه وقد منعه فيحبس 
لظلمه.

حكم حبس الوالد يف دين ولده:

مصاحبة  ليس  ألنه  واجلدات؛  األجداد  وكذا  ولده(،  دين  يف  والد  حيبس  )وال 
عليه  اإلنفاق  ترك  يف  ألن  عليه(؛  اإلنفاق  من  امتنع  إذا  )إال  هبا  أمر  وقد  باملعروف، 
هالكه، وإذا مرض املحبوس فإن كان له من خيدمه يف احلبس مل خيرجه، وإال أخرجه 
لئال هيلك، وإذا امتنع اخلصم من احلضور عزره القاض بام يرى من رضب أو صفع 

أو حبس أو تعبيس وجه عىل ما يراه.

*  *  *
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فصل يف التحكيم)1(
اَم َرُجاًل لَيْحُكَم بْينَُهام َجاَز )ف(، ................................... َحكَّ
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إذا )حكامَّ رجال ليحكم بينهام جاز(؛ ألن هلام والية عىل أنفسهام حتى كان كالقاض 
يف حقهام واملصالح يف حق غريمها؛ ألن غريمها مل، يرض بحكمه، وليس له عليه والية 

بخالف القاض.
وصورته: إذا رد املشرتي املبيع عىل البائع بعيب بالتحكيم ال يملك الرد عىل بائعه 
ملا ذكرنا، وكذلك إذا حكام يف قتل خطأ فحكمه بالدية عىل العاقلة ال يلزمهم لعدم 

واليته عليهم.

)1( المقصود بالتحكيم: تولية الخصمين حكًما بينهما غير القاضي.
التحكيم جائز: 

وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع.

ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ أما الكتاب: فقوله تعالى:نث

التحكيم. إثبات  على  دليل  اآلية  فهذه   .3	 اآلية:  النساء.  سورة  مث  ک ڑ ڑ
أما السنة: فإن رسول الله � رضى بتحكيم سعد بن معاذ > فى أمر اليهود من بنى قريظة حين جنحوا 

إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه.
م بينهما زيد بن ثابت > كما  أما اإلجماع: فقد كان بين عمر وأبى بن كعب { منازعة فى نخٍل فحكَّ
تحاكما عثمان وطلحة إلى جبير بن ُمطَعم > ولم يكن زيد وال جبير من القضاه ووقع مثل ذلك لجمع 

من الصحابة ولم ينكره أحُد فكان إجماًعا.
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الَقضَاِء،.  َأْهِل  مْن  يُكوَن  َأْن  ُط  َوُيشرَتَ ْبَهِة،  بِالشُّ َيْسُقُط  فِياَم  التَّْحكيُم  جَيُوُز  َوال 
َولُِكلِّ  لزَمُهاَم،  َحَكَم  َفإِذا  َواإِلقَراِر،  بالنُُّكوِل  َويْقيَض  اْلَبينََة  َيْسَمع  َأْن  ...........وَلُه 

ُجوُع َقْبل احُلْكِم. َواِحد ِمنُْهاَم الرُّ
وإْن ُرفَِع ُحْكُمُه إىَل َقاٍض أْمَضاُه إِْن َواَفَق َمْذَهَبُه، َوَأبَطَلُه إِْن َخَالفُه َوالَ جُيوُز ُحْكُمُه 

ملن ال ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َلُه.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

والية هلام  التحكيم فيام يسقط بالشبهة( كاحلدود والقصاص؛ ألنه ال  )وال جيوز 
عىل دمهام حتى ال يباح بإباحتهام، وقيل: جيوز يف القصاص، ألهنام يملكانه فيملكان 
تفويضه إىل غريمها، واحلدود حق اهلل تعاىل فال جيوز، وجيوز يف تضمني الرسقة دون 

القطع.
شروط من يتوىل التحكيم:

)ويشرتط أن يكون من أهل القضاء(؛ ألنه يلزمهام حكمه كالقاض وتعترب أهليته 
وقت احلكم والتحكيم مجيًعا.

األحكام املتعلقة بالتحكيم:
)وله)1( أن يسمع البينة ويقيض بالنكول)	( واإلقرار(؛ ألنه حكم رشعي.ـ 
)فإذا حكم لزمهام( لواليته عليهام.ـ 
)ولكل واحد منهام)3( الرجوع قبل احلكم( ألنه إنام ويل احلكم عليهام برضامها، ـ 

فإذا زال الرضا زالت الوالية كالقاض مع اإلمام.
نقضه ـ  يف  الفائدة  لعدم  مذهبه(  وافق  إن  أمضاه  قاض  إىل  حكمه  رفع  )وإن 

)وأبطله إن خالفه( ألنه ال والية له عليه، فال يلّزمه إنفاذ حكمه بخالف القاض؛ ألن 
واليته عامة.

)وال جيوز حكمه ملن ال تقبل شهادته له( للتهَمة، واهلل أعلم.ـ 

)1( أي من يتوىل التحكيم.
)	( النكول عن اليمني: االمتناع عنها.

)3( أي الخصمين.
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تطبيـق

س1: ما القضاء لغة ورشعـًا؟ ومتى يكون توىل القضاء حرامـًا؟ وما حكم توىل 
)الصبى ـ األعمى( القضاء؟مع التعليل.

س	: علل ملـا يأيت:

األوىل أن يكون القاض جمتهًدا.)أ( 

 جيوز تقلد القضاء من والة اجلور.)ب( 

يكون توىل القضاء واجبـًا إذا تعني له وال يوجد غريه. )جـ(  

س3: بني احلكم فيام يأيت مع التوجيه:

قضاء املرأة.)أ( 

 شهدا زوًرا أنه طلق زوجته طالقا بائنا فقىض بالفرقة ثم تزوجها آخر.)ب( 

استخالف القاض لغريه. )ج( 

التسوية بني اخلصمني ىف جملس التقاىض.)د( 

س	: ضع عالمة )√( أو )X( أمام العبارات اآلتية ثم صحح اخلطأ مع التوجيه:

ال يقبل القاض هدية أجنبي مل هيد إليه سابقا.                                              )    ()أ( 

إن مات اخلصم بعد قضاء سابق ال ينفذ حكم القاض اجلديد عىل الورثة  )     ()ب( 

جيوز التحكيم يف احلدود والقصاص إمجاًعا.                                             )    ()ج( 

*  *  *
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كتاب اإلكراه
دُه بِِه، َوَخوف املْكره َعاِجاًل َواْمتنَاُعُه ِمَن  َوُيْعَترَبُ فِيه ُقْدَرُة امُلْكِرِه َعىَل إِيَقاِع مَا َهدَّ

ِع. ْ قِّ آَدِميِّ َأْو حِلقِّ الرشَّ ِه َأْو حِلَ اْلفعل َقْبَل اإِلْكَراِه حِلقِّ
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كتاب اإلكراه
التعريف:

وهو اإِللزام واإلجبار عىل ما يكرهه اإلنسان طبًعا أو رشًعا، فُيْقِدُم عليه مع عدم 
الرضا ليدفع عنه ما هو أرض منه.

اإلكراه  فيه  يؤثر  اهلزل ال  فيه  يؤثر  فام ال  للرضا  املناىف  باهلزل  معترب  قيل وهو  ثم 
كالطالق وأخوته ، وقيل وهو معترب بخيار الرشط اخلاىل عن الرضا بموجب العقد 

فيام ال يؤثر فيه اإلكراه. 
شروط حتقق اإلكراه:

قال: )ويعترب فيه قدرة املْكِرِه عىل إيقاع ما هددُه به( ألنه إن مل يكن قادًرا عليه ـ 1
ال يتحقق اخلوف فال يتحقق اإلكراه، وما روي عن أيب حنيفة أن اإلكراه، ال يتحقق 

إال من السلطان، فاختالف عرص وزمان.
فال 	ـ  راضًيا  يكون  فعله  خيف  مل  لو  ألنه  عاجاًل(  املْكَره  )خوف  من  البد  )و( 

يكون مكرًها، ألن اإلكراه ما يفعله بغريه فينتفى به رضاه، أو يفسد عليه اختياره مع 
برضاه ال  فعل  فإذا  فاختار أحدمها،  األمرين  أحد  منه  القصد ألنه طلب  بقاء أصل 

يكون مكرها.
)و( البد من )امتناعه من الفعل قبل اإلكراه( ألن اإلكراه ال يتحقق إال عىل 3ـ 

فعل يمتنع عنه املكره أما إذا كان بفعله فال إكراه، ويكون االمتناع )حلقه( كبيع ماله 
والرشاء ونحو ذلك )أو حلق آدمي( كإتالف مال الغري ونحوه )أو حق الرشع( كالقتل 

والزنا ورشب اخلمر ونحوها، ألن االمتناع ال يكون إال ألحد هذه األشياء.
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َوأْن َيُكوَن امْلُكَرُه بِه َنْفًسا َأو ُعْضًوا أْو موِجبَا َغّمـًا َينَْعِدُم بِه الرضَا. َفَلو ُأْكِرَه َعىَل 
اء أْو إَجاَرِة أو إْقرار بَِقْتل أْو رضب ِشَديٍد أْو َحبس َفَفَعل ُثم َزال اإِلْكَراه،  َبيع أْو رِشَ

فإْن َشاء َأمَضاُه، َوإن َشاء َفسَخه.
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)و( البد )أن يكون املكره به نفًسا أو عضًوا( كالقتل والقطع )أو موجًبا غاًم 	ـ 
ينعدم به الرضا( كاحلبس والرضب، وأحكامه ختتلف باختالف هذه األشياء، فتارة 
يلزمه اإلقدام عىل ما أكره عليه، وتارة يباح له، وتارة يرخص، وتارة حيرم عىل مانبينه 

إن شاء اهلل تعايل.

زوال اإلكراه:

قال: )فلو أكره عىل بيع أو رشاء أو إجارة أو إقرار بقتل أو رضب شديد أو حبس 
بالعقد  يثبت  امللك  ألن  فسخه(  شاء  وإن  أمضاه،  شاء  فإن  اإلكراه،  زال  ثم  ففعل 
من  كغريه  فصار  الرتاض  وهو  احلل  رشط  فقد  أنه  إال  حمله،  يف  أهله  من  لصدوره 
الرشوط املفسدة. حتى لو ترصف فيه ترصفا ال يقبل النقد ينفذ وتلزمه القيمة، وإن 
أجازه جاز لوجود الرتاىض بخالف البيع الفاسد، ألن الفساد حلق الرشع فال جيوز 

بإجازهتام وال ينقطع حق االسرتداد ها هنا، وإن تداولته األيدى.

مسائل:

ولو أكره برضب سوط، أو حبس يوم أو قيد يوم ال يكون إكراًها، ألنه ال يبايل ـ 
به عادة، إال إذا كان ذا منصب يسترض به، فيكون إكراًها يف حقه لزوال الرضا.

وعند ـ  الصدق،  جانب  لرجحان  حجة  جعل  لكن  بسبب،  فليس  اإلقرار  وأما 
اإلكراه يرتجح جانب الكذب لدفع الرضر.
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ه إِْن  َوإْن َقَبَض اْلعَوَض طوًعا َفُهَو إَجازٌه، َوإَن َقبضُه مُكَرًها َفَليَس بإَجاَزة، َوَيُردُّ
َكاَن َقاِئاًِم َفإِْن َهَلَك املِبيع يِف يد املُشرِتي َوُهَو َغرُي ُمْكَرٍه َفَعَليه ِقيمتُه.

َعىَل  َويَرْجُع  َوَقَع،  َفَفَعَل  َطاَلٍق  َعىَل  أْكِرَه  وإْن  امُلْكرَه.  َن  ُيَضمِّ َأن  َولْلُمْكره 
َعَدِم  ِعنَد  املُتعة  ِمن  يلُزُمُه  ِوَباَم  ُخوِل  الدُّ َقْبَل  َكاَن  إِْن  املْهِر  بِنِصِف  الطَّاَلِق  يف  امُلكره 

التَّْسِميِة.............
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)وإن قبض العوض طوًعا فهو إجازه( ألنه دليل الرضا كالبيع املوقوف )وإن ـ 
قبضه مكرها فليس بإجازة، ويرده إن كان قائاًم، فإن هلك املبيع يف يد املشرتي وهو 

غري مكره فعليه قيمته( ألنه بيع فاسد واملقبوض فيه مضمون بالقيمة.

ن املكِره( ألنه كاآللة له، فكأنه هو الذي دفعه إىل املشرتي فصار  )وللمكَره أن يضمِّ
كغاصب الغاصب، فإن ضمن املكره رجع عىل املشرتي ألنه صار كالبائع، وإذا ضمن 
املشرتي نفذ كل بيع حصل بعد اإلكراه ألنه ملكه بالضامن، واملضمونات متلك بأداء 

الضامن مستنًدا إىل وقت القبض عندنا عىل ما عرف.

أن ـ  بينا  باهلزل، وقد  معترب  أنه  بينا  ملـا  ففعل وقع(  أكره عىل طالق  )وإن  قال: 
اإِلكراه ال يسلب القصد، فقد قصد وقوع الطالق عىل منكوحته فيقع.

يلزمه من  الدخول وبام  قبل  إن كان  املهر  بنصف  الطَّاَلِق  امُلكره يف  َعىَل  )ويَرْجُع 
الُفرقة من  بأن جتيء  السقوط  ما كان عىل رشف  أكد  التسمية( ألنه  املتعة عند عدم 

ِقَبلها، فكان إتالًفا هلذا القدر من املـال فيضاف إليه، بخالف ما بعد الدخول،
ألن املهر تأكد بالدخول وهكذا النذر)1( واليمني والظهار)	(

)1( النذر: هو إلزام مكلف خمتار نفسه شيًئا هلل تعاىل.
)	( الظهار: هو تشبيه املسلم زوجته أو ما يعرب عنها أو جزًءا شائًعا منها بمحرمة عليه تأبيًدا كأن يقول 

لزوجته: ) أنت عيلَّ كظهر أمي ( .
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.................................................................................
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  والرجعة)1( واإليالء)	( والفيء باللسان، ألن هذه األشياء ال تقبل الفسخ وتصح 
مع اهلزل، واخللع)3( يمني أو طالق وعليها البدل إن كانت طائعة .

وال يشء عليه فيام وجب بالنذر واليمني؛ ألنه ال مطالب له يف الدنيا، فال يطلبه فيها 
والنكاح كالطالق، فإن كان بمهر املثل أو أقل مل يرجع بيشء؛ ألنه وصل إليه عوض 
ما خرج من ملكه وإن كان أكثر من مهر املثل بطلت الزيادة؛ ألن الرضا رشط للزوم 

لزيادة وقد فاتت.

ملـا ـ  ترجع بيشء  املثل جاز وال  بمهر  كفًؤا  الزوج  كان  فإن  املرأة  أكرهت  وإن 
بيننا، وإن كان أقل فالزوج إما أن يتم هلا مهر املثل أو يفارقها، وال يشء عليه إن مل 
يدخل هبا، ألن الفرقة جاءت من ِقبلها حيث مل ترض باملسمى، وإن دخل هبا وهي 
مكرهة فلها مهر مثلها حيث مل ترض باملسمى، وإن كانت طائعة فهو رض باملسمى، 

ويبقى االعرتاض لألولياء عند أيب حنيفة عىل ما عرف.

*  *  *

)1( الرجعة : هى رد الزوجة إىل زوجها وإعادهتا إىل احلالة التى كانت عليها ـ أي : قبل الطالق وتكون 
يف العدة.

)	( اإليالء: هو احللف عىل ترك وطء الزوجة مدة خمصوصة.

)3( اخللع: هو إزالة الزوجية بام تعطيه املرأة لزوجها من املال.
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تطبيـق

س1: ما معنى اإلكراه؟ وما رشوط حتققه؟

س	: علل ملـا يأيت:

إذا قبض العوض طوعا فهو إجازة.)أ( 

 للمكره أن يضمن املكره.)ب( 

س3: اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل أو مدلاًل الختيارك:

إن أكره عىل طالق ففعل)وقع ـ مل يقع ـ وقع مع الكراهة(. )أ( 

 إن أكرهت املرأة عىل الزواج وكان الزوج كفؤا بمهر املثل)ب( 

)ثبت هلا اخليار ـ جاز وال ترجع بيشء ـ الزواج باطل(. 

إن أكره عىل البيع بالرضب الشديد ثم زال اإلكراه)ج( 

)تم البيع ولزم ـ البيع باطل ـ إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه(. 

أكره برضب سوٍط أو حبس يوم)د( 

)يكون إكراهـًاـ  ال يكون إكراهـًاـ  ال يكون إكراهـًا إال إذا كان ذا منصب يسترض 
به(.

*  *  *
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كتاب الشهادات
................................................................................
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كتاب الشهادات

التعريف:

لغة: أصل الشهادة احلضور.

ويف الرشع: اإلخبار عن أمر حرضه الشهود وشاهدوه، إما معاينة كاألفعال نحو 
القتل والزنا، أو سامًعا كالعقود واإلقرارات .

فال جيوز له أن يشهد إال بام حرضه وعلمه عياًنا أو سامًعا، وهلذا ال جيوز له أداء 
الشهادة حتى يذكر احلادثة قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإال فدع«)1(.

حكمها: وهى حجة مظهرة للحق مرشوعة.

دليل مشروعيتها:

قـال تعاىل: نثڈ ژ   ژ ڑمث)	(. وقال: نثڈ  ڈ  
ژ  ژمث)3(.

وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: »شاهداك أو يمينه ليس لك إال ذلك« وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »البينة عىل املدعى« 
والبينة: الشهادة باإلمجاع، وألن فيها إحياء حقوق الناس، وصون العقود عن التجاحد  
وحفظ األموال عىل أرباهبا، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أكرموا شهودكم فإن اهلل تعاىل يستخرج هبم 

احلقوق«.

)1( أخرجه الحاكم والبيهقي.

)	( سورة البقرة. اآلية: 			.
)3( سورة الطالق . اآلية: 	.
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َلها َوُطلَِب ألَدائَِها ُيْفرَتُض  مَّ لَها الَ َيَسُعُه َأْن َيْمَتنَع إَذا ُطولَِب، َفإَِذا حَتَ َ لَِتحمُّ َمْن َتعنيَّ
رْت أْفَضُل. رْت، َوالسَّ َهاَدة َوالسَّ ُدود َبنْيَ الشَّ ٌ يف احْلُ َعَلْيِه، إالَّ أن َيُقَوم احَلقُّ بَِغريِه. َوُهَو خُمَريَّ

َقة: أَخَذ امَلاَل، َوالَ َيُقوُل: رَسَق، َوَيُقوُل يف اَلرسَّ
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حتمل الشهادة وأدائها:

قال: )من تعني لتحملها ال يسعه أن يمتنع إذا طولب( ملا فيه من تضييع احلقوق 
وُطلَِب ألدائها  )فإذا حتملها  التحمل،  بالتحرز عن  بأس  فهو خمري وال  يتعني  مل  وإن 

يفرتض( عليه لقوله تعاىل: نثں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀمث )1(، وقال تعاىل: نثڤ  
ڤڦ ڦ  ڦمث)	(؛ وألنه إضاعة حلقوق الناس فيحرم االمتناع )إال أن 
)3( سواه ممن يقوم احلق به فيجوز له االمتناع؛  كِّ يقوم احلق بغريه( بأن يكون يف الصَّ

ألن احلق ال يضيع بامتناعه، وألهنا فرض كفاية، والبد من طلب املدعى ألهنا حقه.

حكم الشهادة يف احلدود:

قال: )وهو خمري يف احلدود بني الشهادة والسرت(؛ ألن إقامة احلدود حسبة، والسرت 
عىل املسلم حسبة )والسرت أفضل( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من سرت عىل مسلم سرت اهلل عليه يف الدنيا 
واآلخرة« وقد صح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لقن ماعًزا الرجوع وسأله عن حاله سرًتا عليه« 

لئال ُيرَجم ويشتهر وكفى به قدوة، وكذلك نقل عن اخللفاء الراشدين.

املال( إحياء حلق املرسوق منه )وال يقول: رسق(  قال: )ويقول يف الرسقة: أخذ 
إقامة حلسبة السرت.

)1( سورة البقرة. اآلية: 			.

)	( سورة البقرة. اآلية: 3		.
)3( الصك: يطلق عىل الوثيقة، ويقال صك االهتام أي قرار االهتام.
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َجال َوَباقى احُلُدوِد َواْلقَصاص َشَهاَدُة  َنا إال َشَهاَدُة أْرَبَعٍة مْن الرِّ َوال ُيْقَبُل َعىَل اَلزِّ
، أْو َرُجٍل َواْمَرأَتنْي. ا مَن احُلُقوق ٌتْقَبُل فِيهَا شَهَاَدُة َرُجَلنْيِ َرجلنْي َوَمَا سَوامُهَ
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مراتبها:

عدد الشهود يف الزنا:ـ 1

نثک   ک  ک   تعاىل:  لقوله  الرجال(  أربعة من  الزنا إال شهادة  يقبل عىل  قال: )وال 
گگ   گمث)1( وقوله:نث پ   پ پ پڀ مث)	(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

للذي قذف زوجته: »ائتني بأربعة يشهدون وإال فرضب يف ظهرك«.

عدد الشهود يف باقى احلدود غري الزنا:ـ 	

نثڈ   تعاىل:  قال  رجلني(  شهادة  والقصاص  احلدود  )وباقى  قال: 
وقال  ژمث)	(.  ژ   ڈ   نثڈ   تعاىل:  وقال  ڑڑمث)3(.  ژ   ژ   
ملسو هيلع هللا ىلص: »شاهداك أو يمينه« وال تقبل شهادة النساء يف احلدود والقصاص قال الزهرى: 
يف  النساء  شهادة  تقبل  ال  أن  بعده  واخلليفتني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  لدن  من  السنة  مضت 

احلدود والقصاص.

عدد الشهود يف سائر احلقوق ـ غري احلدود والقصاص:ـ 3

قال: )وما سوامها من احلقوق تقبل فيها شهادة رجلني أو رجل وامرأتني(، قال 
املداينات  سياق  يف  مذكور  وأنه  گ  گمث)	(  ک   ک  ک   نثک   تعايل: 

باألجل فتقبل فيها.

)1( سورة النور . اآلية: 	.
)	( سورة النساء . اآلية: 	1.

)3( سورة البقرة . اآلية: 			.
)	( سورة الطالق . اآلية: 	.

)	( سورة البقرة . اآلية: 			.
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َجاُل كاْلِوالَدِة َوالَبَكاَرة َوعيوِب  َوُتْقَبُل َشَهاَدُة النِّساء َوْحَدُهنَّ فِياَم الَ َيطَّلُِع َعَلْيه الرِّ
اَلة ُدوَن اإِلْرِث................. بيِّ يف َحقِّ الصَّ النَِّساء. َوُتَقَبُل شَهاَدهُتُنَّ يف اِسْتهاَلِل الصَّ
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وعن عمر »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أجاز شهادة النساء يف النكاح«؛ وألهنا من أهل الشهادة 
باآلية، فتقبل شهادهتا لوجود املشاهدة واحلفظ واألداء كالرجل، وزيادة النسيان جيرب 
نثڱ ڱ  ڱمث)1( بقى شبهة  العدد وإليه اإلشارة بقوله تعاىل:  بزيادة 
مع  يثبت  األحكام  من  وغريها  والقصاص،  احلدود  يف  تقبل  ال  قلنا:  فلهذا  البدلية، 

الشبهة.

ما تقبل فيه شهادة النساء:

كالوالدة ـ 1 الرجال  عليه  يطلع  ال  فيام  وحدهن  النساء  شهادة  )وتقبل  قال: 
والبكارة وعيوب النساء( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »شهادة النساء جائزة فيام ال يطلع عليه الرجال«؛ 
وألنه ال بد من ثبوت هذه األحكام وال يمكن للرجال االطالع عليها وإنام يطلع عليها 
النساء عىل االنفراد فوجب قبول شهادهتن عىل االنفراد حتصيال للمصلحة وتقبل فيها 
شهادة امرأة واحدة ملا روى »أنه ملسو هيلع هللا ىلص قبل شهادة امرأة واحدة يف الوالدة وألن ما يقبل 
العدد كرواية األخبار، والثنتان أحوط  النساء عىل االنفراد ال يعترب فيه  فيه من قول 
والثالث أحب إىل اهلل وباألربع خيرج من اخلالف وأحكام الشهادة يف الوالدة تعرف 

يف الطالق إن شاء اهلل تعاىل.

أما ـ 	 الصالة دون اإلرث(  الصبى يف حق  قال: )وتقبل شهادهتن يف استهالل 
الصالة فباإلمجاع ألهنا من أمور الدين.

وأما اإلرث فمذهبه. وقاال: تقبل أيضا ألن االستهالل صوت يكون عقيب الوالدة 
وتلك حالة ال حيرضها الرجال فدعت الرضورة إىل قبول شهادهتن ملا مر.

)1( سورة البقرة . اآلية: 			.
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َهاَدِة َواإِلْساَلِم. )سم( َوالَُبدَّ ِمَن الَعَدَاَلِة َوَلْفَظِة الشَّ
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وأليب حنيفة: أن ذلك مما يطلع عليه الرجال؛ ألنه حيل هلم سامع صوته، فال رضورة 
يف حق ثبوت النسب واإلرث واملهر، وكذا ال تقبل يف الرضاع شهادة النساء منفردات؛ 
ألن احلرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح وإبطال امللك ال يثبت إال بشهادة 

الرجال وألنه مما يمكن اطالع الرجال عليه فال رضورة.

شروط الشاهد:

قال: )وال بد من: العدالة، ولفظة الشهادة، واإلسالم(.

أما العدالة فلقوله تعاىل: نثڈ  ڈ  ژ  ژمث)1( وقال تعاىل: نثگ  ـ 
. گ  ڳ  ڳمث)	( والفاسق ليس بمرىضٍّ

وألن احلاكم حيكم بقول الشاهد وينفذه يف حق الغري فيحب أن يكون قوله يغلب 
عىل ظن احلاكم الصدق وال يكون ذلك إال بالعدالة إال أن القاىض إذا قىض بشهادة 

الفاسق ينفذ عندنا.

وأما لفظة الشهادة فلقوله تعاىل: نثڈمث فإنه رصيح يف طلب الشهادة ـ 
فيجب عليه اإلتيان بلفظها وألن الشهادة من ألفاظ اليمني عىل ما يأتيك إن شاء اهلل 
تعاىل يف األيامن فيكون االمتناع عنها عىل تقدير الكذب أكثر، وألن القياس ينفى قول 
وإنه ورد  به  الرشع  قبلناه يف موضع ورد  أنا  إال  إلزامه  فيه من  ملا  الغري  اإلنسان عىل 

مقرونا بالشهادة .

وأما اإلسالم فلقوله تعاىل: نثڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃمث)3( .

)1(  سورة الطالق . اآلية: 	.            
)	( سورة البقرة. اآلية: 			.

)3(  سورة النساء. اآلية: 1	1.            
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َوُيْقَترَصُ يف امْلُسلم َعىَلِ َظاهر َعَدَاَلته )سم( إال يف احْلُدود َواْلقَصاِص َفإْن َطَعَن فيه 
ا َوَعاَلنيًة َوَعَلْيه اْلَفْتَوى. َاخْلْصُم َسَأَل َعنُْه، َوَقاالَ: ُيَسَأُل َعنْهْم يف مِجيِع احْلُقوِق رِسً

َوَلْو اْكَتَفى بِالرسِّ َجاَز.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

تزكية الشهود:
قال: )ويقترص يف املسلم عيل ظاهر عدالته إال يف احلدود والقصاص فإن طعن فيه 

اخلصم سأل عنه.
وقاال: يسأل عنهم يف مجيع احلقوق رًسا وعالنية وعليه الفتوى(.

وجه قول أيب حنيفة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال حمدوًدا يف 
قذف« وىف كتاب عمر: املسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال حمدوًدا حًقا أو جمرًبا 
عليه شهادة زور، أو ظنينًا)1( ، وألن العدالة هى األصل ألنه ُولد غرُي فاسق والفسق 
ألنه  والقصاص  احلدود  يلزم  وال  بالظن  األصل  ترك  جيوز  فال  مظنون،  طارئ  أمر 
والشاهد  العدالة  عليه  املشهود  يف  األصل  كذلك  العدالة  الشاهد  يف  األصل  أن  كام 
مبناها  احلدود  وألن  الباطنة  بالعدالة  فرجحنا  األصالن  فتقابل  والقتل  بالزنا  وصفه 
عىل اإلسقاط، فيسأل عنهم احتيااًل للدرء، وهلام: أن احلاكم جيب أن حيتاط يف حكمه 

صيانة له عن النقض وذلك بسؤال الرس والعالنية.
بينهم يف احلقيقة فإن  الرازي: ال خالف  أبوبكر  بالرس جاز)	((. قال  اكتفى  )ولو 
ل أهله وقال »خري  أبا حنيفة أفتى يف زمان كانت العدالة فيه ظاهرة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص عدَّ
بتعديل  واكتفى  الكذب«  يفشو  ثم  يلوهنم  الذين  ثم  يلوهنم  الذين  ثم  قرنى  القرون 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وىف زمنهام فشا الكذب فاحتاجا إىل السؤال ولو كانا يف زمنه ما سأال ولو 

كان يف زمنهام لسأل فلهذا قلنا الفتوى عىل قوهلام.

)1(  الظنني: املتهم املشكوك يف شهادته.
)	( أي لو اكتفى بالسؤال عنه يف الرس فقط دون العلن جاز.
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َهاَدِة، َوالَ ُبد َأْن َيُقوَل املَزكي: ُهَو َعْدٌل َجائُِز الشَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ح عىل قول أيب حنيفة  ولقد تصفحت كثرًيا من كتب أيب بكر الرازي فام رأيته رجَّ
قول غريه إال يف هذه املسألة، إنام رجح قوهلام ملا رأى من فساد أهل الزمان وقلة مباالهتم 
باألمور الدينية وكان يقول: ينبغى للحاكم أن ينقب عن أحوال الشهود يف كل ستة 

أشهر ألنه قد يطرأ عىل الشاهد يف هذه املدة ما خيرجه عن أهلية الشهادة واهلل أعلم.

عنده  عدال  يكن  مل  وإن  الشهادة(  جائز  عدل  هو  املزكى:  يقول  أن  )والبد  قال: 
قال: اهلل أعلم بحاله وقد كانوا يكتفون بتزكية العالنية ثم انضم إليها تزكية الرس يف 
زماننا الختالف الزمان ثم قيل: يكتفي بتزكية الرس حترًزا عن الفتنة قال حممد: تزكية 
لتنتفى  والشاهد  املزكى  بني  أن جيمع  العالنية  تزكية  ثم البد يف  وفتنة،  بالء  العالنية 

شبهة تعديل غريه.

وتزكية الرس: أن يبعث رقعة خمتومة إىل املزكى فيها اسم الشاهد ونسبه وحليته ـ 
ا. ومصاله ويردها املزكى كذلك رسًّ

ديانة،  وأورعهم  الناس  أوثق  الشهود  عن  للمسألة  خيتار  أن  للقاىض  وينبغى 
وأعظمهم أمانة، وأكثرهم بالناس خربة، وأعلمهم بالتمييز غري معروفني بني الناس؛ 

لئال يقصدوا بسوء أو خيدعوا.

وينبغى للمزكى أن يسأل عن أحوال الشهود ويتعرفها من جرياهنم وأهل سوقهم 
فإن ظهرت عدالتهم عنده كتب ذلك يف آخر الرقعة: هو عدل عندى جائز الشهادة، 
وإال كتب: أنه غري عدل وختم الرقعة وردها فيقول القاىض للمدعى زد يف شهودك 

وال يقول جرحوا.
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عى َعَليِه، وَتْكِفي َتْزكَِيُة اْلَواِحِد. َوالَ ُتَقبُل َتْزكَِيُة امُلدَّ
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يف  واملحدود  واألعمى  رحم  ذى  وكل  والوالد  الولد  قول  الرس  تزكية  يف  ويقبل 
القذف ألهنا إخبار، خالفا ملحمد فإهنا شهادة عنده بخالف تزكية العالنية فإهنا شهادة 

باإلمجاع.

عن  املسلمني  سأل  املسلمون  يعرفهم  مل  فإن  املسلمون  يعدهلم  الكفار  والشهود 
عدول املرشكني ثم يسأل أولئك عن الشهود.

قال: )وال تقبل تزكية املدعى عليه( ومعناه أن يقول: هم عدول إال أهنم أخطئوا 
أو نسوا، أما لو قال: صدقوا أو هم عدول َصدَقُه فقد اعرتف باحلق فيقىض بإقراره ال 

بالبينة ألن البينة عند اجلحود . وقيل: جيوز تعديله.

ووجه الظاهر: أن املدعى والشهود يزعمونه كاذبا يف إنكاره مبطال يف جحوده فال 
يصلح مزكًيا.

قال: )وتكفي تزكية الواحد(.

وعن حممد: اثنني، وهو أوىل وكذلك املرتجم ورسول القاىض إىل املزكني، ملحمد 
أن حكم القاىض مبنى عىل العدالة وذلك بالتزكية فيشرتط االثنان كالشهادة ويشرتط 

عنده ذكورة املزكى يف احلدود، واألربعة يف شهود الزنا ملا بينا.

وجملس  الشهادة  لفظة  فيها  يشرتط  ال  حتى  الشهادة  معنى  يف  ليست  أهنا  وهلام: 
احلكم، واشرتاط العدد يف الشهادة تعبدى فال يتعداها.

* * *
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فصــل

َوجَيُوُز َأْن َيشْهَد بُكلِّ َما َسمَعُه َأْو َأْبرَصُه ِمَن اْلُحُقوِق َواْلُعُقود وإِْن مَلْ يْشَهْد َعَلْيِه 
ِه َما مَلْ ُيْشِهُده، َوالَ جَيُوُز  ُه الَ جَيُوُز َأْن َيْشَهَد َعىَل َشَهاَدِة َغرْيِ َهاَدِة فإِنَّ َهاَدَة عىل الشَّ إاِلَّ الشَّ

ُخوَل َوالنَِّكاَح. أْن يشَهَد باَِم مَلْ ُيَعايِنُْه إاِلْ النََّسَب َواملْوَت َوالدُّ
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فصــل
ما جيوز للشاهد وما ال جيوز:

)وجيوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبرصه من احلقوق والعقود وإن مل يشهد عليه(؛ 
ألنه علم املوجب وتيقنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن علمت مثل الشمس فاشهد«)1( ويقول: أشهد 

بكذا ألنه علمه وال يقول: أشهدنى فإنه كذب .

قال: )إال الشهادة عىل الشهادة فإنه ال جيوز أن يشهد عىل شهادة غريه ما مل ُيشهدُه(؛ 
ألن الشهادة ليست موجبة إال بالنقل إىل جملس احلكم وال يكون ذلك إال بالتحمل 

ولو سمعه يشهد غريه عىل شهادته اليسعه أن يشهد ألنه ما محَّله.

حكم شهادة املختبئ:

وجتوز شهادة املختبئ وهو: أن يقر الرجل بحق والشهود خمتبئون يف بيت يسمعون 
إقراره فإنه حيل هلم الشهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفونه وإن مل يروه ال حيل هلم إال 
إذا علموا أن ليس يف البيت غريه فيحل هلم ذلك، وكذا إذا سمعوا صوت امرأة من 

وراء حجاب.

حكم الشهادة مبا مل يعاينه:

قال: )وال جيوز أن يشهد بام مل يعاينه إال النسب واملوت والدخول والنكاح(.ـ 

)1( سبق تخريجه.
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َوجَيُوُز َأْن َيْشَهَد َعىَل امْلْلِك امُلْطلَق.................................................
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والقياس: أنه ال جيوز ألن الشهادة من املشاهدة وهى املعاينة ومل توجد .

هبا  وتتعلق  خمصوصني  مجاعة  بحضور  تبارش  األشياء  هذه  أن  االستحسان:  وجه 
أحكام مستمرة، فأقيمت الشهرة واالستفاضة مقام العيان واملشاهدة كيال تتعطل هذه 
أنا نشهـد أن  النـاس من الصـدر األول إىل يومنـا هذا أال ترى  األحكـام وعىل هذا 
عائشة  زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك سائر زوجاته، وفاطمة  زوجة عىل  وغري 
ذلك، ونشهد بنسبه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ونشهد بقضاء رشيح وابن أيب ليىل وأيب يوسف، 

ونشهد بموت اخللفاء الراشدين وغريهم.

ضابط الشهرة أو حد الشهرة:

والشهرة إنام تكون إما بالتواتر أو بإخبار من يثق به حتى لو أخربه واحد يثق به 
جاز.

واشرتط بعضهم رجلني أو رجال وامرأتني وقيل: يكتفى يف املوت بشهادة الواحد 
ألنه قل ما حيرضه غري الواحد.

وإذا رأى رجال جيلس للقضاء ويدخل عليه اخلصوم حل له الشهادة بواليته.

وكذا إذا رأى رجال وامرأة يسكنان يف بيت واحد ويتعارشان معارشة األزواج حل 
له الشهادة بالنكاح بينهام كام إذا رأى عينا يف يد رجل.

اليد دليل امللك ـ  إذا رآه يف يده؛ ألن  قال: )وجيوز أن يشهد عىل امللك املطلق( 
وهو املرجح يف األسباب كالبيع واهلبة والوصية واإلرث وغريها.
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ْعَوى، َهاَدة الدَّ ُر )س( َوُتْعَترُب ُموَاَفَقُة الشَّ ُر َوالَ ُيَعزَّ وِر ُيَشهَّ َوَشَاِهُد الزُّ

بَأْلف َواآلَخُر  َا  َفَلْو َشهَد أَحُدمُهَ َوامَلْعنَى )سم(  ْفِظ  اللَّ اِهَدْين يف  َفاُق الشَّ اتِّ َوُيعَترَبُ 
بْألفني مَلْ ُتْقَبل )سم(.
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واشرتط أبو يوسف أن يقع يف قلبه أنه له، وجيوز أن يكون تفسرًيا لألول.

واشرتط اخلصاف الترصف مع اليد فإن اليد تتنوع.

امللك  عاين  إذا  ذلك  له  حيل  وإنام  وملك،  أمانة  إىل  يتنوع  أيضا  والترصف  قلنا: 
واملالك أو عاين امللك وحده وعرف املالك باالشتهار بنسبه أما إذا عاين املالك وحده 

ال حيل له.

عقوبة شاهد الزور:

قال: )وشاهد الزور يشهر وال يعزر(.

أربعني  الزور  شاهد  رضب  عمر   أن  روى  ملا  وحيبسه؛  رضبا  يوجعه  وقاال: 
سوطا وسخم)1( وجهه؛ وألهنا إرضار بالناس وليس فيها حد فيعزره.

وأليب حنيفة: أن الزجر حيصل بالتشهري، والرضب وإن كان أزجر لكنه يمنع من 
الرجوع، وفعل عمر  كان سياسة وهلذا بلغ األربعني وسخم.

والتشهري: أن يبعثه القاىض إىل أهله أو إىل سوقه أمجع ما يكونون ويقول: القاىض 
الناس،  منه  وحذروا  فاحذروه  زور  شاهد  هذا  وجدنا  إنا  ويقول:  السالم  يقرئكم 

منقول ذلك عن رشيح.

وعنهام: أنه يفعل ذلك مع الرضب.

َدُه. م: سخم وجهه أى: سوَّ )1( سخَّ
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..........................................................................................
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موافقة الشهادة للدعوى:

قال: )وتعترب موافقة الشهادة الدعوى(؛ ألن الشهادة ال تقبل إال بعد الدعوى فإن 
مل توافقها فقد انعدمت.

)ويعترب اتفاق الشاهدين يف اللفظ واملعنى فلو شهد أحدمها بألف واآلخر بألفني 
مل تقبل(.

وتفرد  األلف  عىل  اتقفا  ألهنام  ألفني  املدعى  ادعى  إذا  األلف  عىل  تقبل  وقاال: 
أحدمها بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه كام إذا شهد أحدمها بألف واآلخر بألف ومخسامئة 

فإنه يقىض باأللف كذا هذا.
: أنه وجد االختالف لفًظا وأنه دليل االختالف معنى، ألن معنى  وأليب حنيفة 
األلف غري معنى األلفني ومها مجلتان متغايرتان حصل عىل كل واحدة شاهد واحد 
فال تقبل كاختالف اجلنس بخالف ماذكرا ألهنام اتفقا عىل األلف لفظا ومعنى ألنه 

عطف اخلمسامئة عىل األلف والعطف يقرر املعطوف عليه.
أحد  يكذب  كلها ألنه  املسائل  الشهادة يف  تقبل  األقل ال  ادعى  املدعى  كان  ولو 

شاهديه.
ولو قال: كان حقى ألف ومخسامئة فقبضت مخسامئة، أو أبرأته عنها قبل للتوفيق.

وإن شهدا بألف فقال أحدمها: قضاه منها مخسامئة قىض باأللف التفاقهام عليها، 
وال يثبت القضاء)1( ألهنا شهادة واحدة فلو شهد آخر يثبت، وينبغى للشاهد إذا علم 
عىل  يعني  وال  احلق  ليظهر  بالقبض  املدعى  يعرتف  حتى  باأللف  يشهد  ال  أن  ذلك 

الظلم.

)1( وال يثبت القضاء : معناه أنه ال يسمع قول ذلك الشاهد أنه قضاه منها مخسامئة.
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األُنوَثة  يف  اْخَتَلَفا  َوإِْن  )سم(  ُقطَِع  َلْوهِنَا  يف  وَاْخَتَلفَا  َبَقرٍة  رَسقة  َعىَل  شَهدَا  وَلْو 
ُكوَرِة مَلْ ُيقَطْع. وَالذُّ

فإِْن  ُردَتا  بِاْلُكَوَفِة  النَّحِر  َيْوَم  بَِقْتله  َوآَخَراِن  ة  بَِمكَّ النَّْحر  َيّوَم  َزْيٍد  بَِقْتل  َشِهَدا  َوَلْو 
ا َوَقىَض هِبَا َبَطَلْت األُْخَرى. َسَبقْت إِْحَدامُهَ
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األنوثة  اختلفا يف  وإن  قطع،  لوهنا،  واختلفا يف  بقرة  )ولو شهدا عىل رسقة  قال: 
والذكورة مل يقطع(.

وقاال: ال يقطع فيهام ألن املشهود به خمتلف ومل يقم عىل كل واحد شاهدان وصار 
كاملسألة الثانية.

وله: أن اشتامل البقرة عىل اللونني جائز فيشهد كل واحد عىل ما رأى يف جانبه وهي 
فتقبل بخالف  أمكن  ما  بالبينة واجب  والعمل  ليال  تكون  الرسقة  اشتباه؛ ألن  حالة 

الذكورة واألنوثة ألهنام ال جيتمعان يف بقرة فكانا متغايرين.

قال: )ولو شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردتا( 
وال  بالرد  األخرى  من  أوىل  إحدامها  وليست  تدري،  وال  بيقني  كاذبة  إحدامها  ألن 

بالقبول فرُيدان .

)فإن سبقت إحدامها وقىض هبا بطلت األخرى( ألن األوىل ترجحت بالقضاء فال 
تنُقْض بام هو دوهنا.

* * *
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فصــل
َوالَ ُتقَبُل َشَهاَدُة األَْعَمى )س ز(
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فصــل
من ردت شهادتهم ملانع ثم زال:

ولو  قبلت  فأداها  املوانع  زالت هذه  ثم  للصبَّا)1(  أو  للكفر  كل من ردت شهادته 
ردت لفسق أو زوجية ثم زالت فأداها مل تقبل .

والفرق: أن األوىل ليست بشهادة لعدم األهلية فلم يكن الرد تكذيًبا رشًعا، والثانية 
شهادة لقيام األهلية فكان تكذيًبا فال تقبل أبًدا ولو حتملها أحد الزوجني لآلخر فأداها 
زوال هذه  بعد  فأداها  أو صبى  كافر  إن حتملها وهو  قبلت، وكذلك  البينونة)	(  بعد 

العوارض قبلت ألن املعترب حالة األداء ملا يأتى وال مانع حالتئذ.
من تقبل شهادهتم ومن ال تقبل:

قال: )وال تقبل شهادة األعمى( وقال زفر: تقبل فيام جيرى فيه التسامع ألنه يسمع، 
وقال أبو يوسف: إن كان بصريا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر وعند األداء 

حيتاج إىل القول، وهو قادر عليه، ويعرفه بالنسبة كام يف امليت.
التمييز بني األشخاص وال عىل اإلشارة والنسبة لتعـريف  ولنا: أنه ال يقدر عىل 

الغـائب دون احلـارض.
رشط  الشهادة  أهلية  ألن  عندمها  هبا  يقىض  ال  القضاء  قبل  األداء  بعد  عمى  ولو 
وقت القضاء ليصري حجة كام إذا جن أو فسق بخالف املوت فإنه ُمنٍْه لألهلية والغيبة 

ال تفوت هبا األهلية.

)1( الصبا: بمعنى الصغر واحلداثة.
)	( البينونة: أى بعد الطالق البائن.
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َهاَدُة لِْلَوَلِد َوإِْن َسَفَل، َوال  ُتْقَبُل الشَّ امْلَْحدوُد يف َقَذٍف َوإِْن َتاَب )س ز(، َوالَ  َوالَ 
ُهَو مْن  فياَم  يَكنِي لآلَخر  َأَحِد الرشَّ َشَهاَدُة  ْوَجِة، َوالَ  َوالزَّ ْوِج  للزَّ َعاَل َوالَ  لْلَوالِِد وإِْن 

 ، رَشَكتِِهاَم، َوالَ َشَهاَدِة ْاألَِجرِي ْاخَلاصَّ
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وال تقبل شهادة األخرس؛ ألن الشهادة بالنطق وهو عاجز عنه.ـ 
قال )وال املحدود يف قذف وإن تاب( لقوله تعاىل: نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱمث)1(ـ 

وألنه من متام احلد؛ ألنه مانع فيبقى بعد التوبة إال املحدود يف غري القذف فالرد ليس من 
احلد وإنام هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة، واالستثناء يف اآلية)	( منقطع أو هو مرصوف 

إىل األقرب وهو الفسق.
ملسو هيلع هللا ىلص: ـ  لقوله  عال(  وإن  للوالد  وال  سفل  وإن  للولد  الشهادة  تقبل  )وال  قال: 

»الجتوز شهادة الولد لوالده وال الوالد لولده وال املرأة لزوجها وال الزوج المرأته وال 
العبد لسيده وال السيد لعبده وال الرشيك لرشيكه وال األجري ملن استأجره« وروى 

ذلك بأحاديث خمتلفة هبذه األلفاظ.
ما ـ  لعدم  الوالد  قرابة  سوى  وما  واخلال  والعم  كاألخ  القرابات  شهادة  وتقبل 

ذكرنا.
قال: )وال للزوج والزوجة( ملا روينا، وألن املنافع بينهام متصلة عادة فتقع لنفسه ـ 

من وجه.
)وال شهادة أحد الرشيكني لآلخر فيام هو من رشكتهام(؛ ملا روينا وألهنا تقع ـ 

لنفسه.
)وال شهادة األجري اخلاص(؛ ملا روينا، وألنه يستحق األجرة يف مدة أداء الشهادة، 

فصار كاملستأجر ألداء الشهادة.

)1(  سورة النور. اآلية: 	.
)	( اآلية قوله: )إال الذين تابوا( وأراد الشيخ هبذا التعليل التأكيد عىل عدم قبول شهادة املحدود يف القذف.
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َلِف،  بَا، َوالَ َمْن ُيظهِر َسبَّ السَّ َوالَ َمْن يْفَعُل َكبرَِيّة ُتوِجُب ْاحَلدَّ َوالَ َمْن َيْاُكُل الرَّ
يِن. ْنَيا َوُتْقَبُل إِْن َكاَنْت بَِسَبِب الدِّ َوالَ َشَهاَدَة الَعُدوِّ إِْن َكاَنْت الَعَداَوُة بِِسبِِب الدُّ

ِة َبْعِضِهْم َعىَل َبْعٍض مَّ َوُتْقَبُل َشَهاَدُة َأْهِل الذَّ
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قال: )وال من يفعل كبرية توجب احلد( لِفْسِقِه.

)والمن يأكل الربا(؛ ألنه حرام، ورشط بعضهم اإلدمان عليه ألنه قل ما خيلو عن 
العقد الفاسد.

قال: )وال من يظهر سب السلف( لفسقه بخالف من يكتمه، وال الشتام للناس ـ 
واجلريان.

قال أبو يوسف: ال أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن ذلك فعل 
األسقاط وأوضاع الناس، وأقبل شهادة الذين تربءوا منهم ألنه يفعل ذلك تدينًا وإن 

كان باطاًل.

عليه ـ  يؤمن  ال  ألنه  الدنيا(؛  بسبب  العداوة  كانت  إن  العدو  شهادة  )وال  قال: 
الكذب )وتقبل إن كانت بسبب الدين( ألنه ال يكذب لدينه كأهل األهواء.

وتقبل شهادة أهل مجيع الصنائع كلها إذا كانوا عدوال إال إذا كان جيرى بينهم ـ 
احللف واأليامن الفاجرة.

ومن جُيَنُّ ويفيق فشهادته جائزة حال إفاقته.ـ 

باب ـ  من  الشهادة  ألن  بعض(؛  عىل  بعضهم  الذمة  أهل  شهادة  )وتقبل  قال: 
اجتمعت  قال:  أكثم  بن  حييى  وعن  بعض،  عىل  بعضهم  الوالية  أهل  وهم  الوالية، 
أحًدا أجد  فلم  بعض،  عىل  بعضهم  النصارى  شهادة  قبول  عىل  السلف  أقاويل 
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َشَهاَدُة  َوُتْقَبُل  َعَلْيِه،  مىِّ  الذِّ َشَهاَدُة  َوُتْقَبٌل  مىِّ  الذِّ َعىَل  ْامُلْسَتْأَمِن  َشَهاَدُة  ُتْقَبُل  َوالَ 
كانت  وإذا  ِل  التََّحمُّ َوْقَت  ال  األداء  َوْقَت  اِهِد  الشَّ َحاُل  َنا.َوامْلْعَترُب  الزِّ َوَوَلِد  اخْلنَْثى 

احلسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة.
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ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  روايتني،  عنه  وجدت  فإنى  الرمحن،  عبد  بن  ربيعة  غري  شهادهتم  رد 
رجم هيوديني بشهادة اليهود، ومللهم وإن اختلفت فهم متفقون يف الكفر باهلل تعاىل 

وتكذيب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجيمعهم دار واحدة، وبخالف املرتد ألنه ال والية له عىل أحد.
         قال: )وال تقبل شهادة املستأمن عىل الذمى( لعدم الوالية )وتقبل شهادة الذمىِّ 

عليه (، ألن واليته ثابتة ىف دارنا عىل نفسه وأوالده الصغار فتكون ثابتة ىف جنسه .

قال: )وتقبل شهادة اخلنثى(؛ ألنه إما رجل أو امرأة .ـ 

إذ ـ  واسالمه  ككفرمها  فسقه  يوجب  ال  األبوين  فسق  ألن  الزنا(؛  )وولد  قال: 
الكالم يف العدل.

املعترب يف حال الشاهد

قال: )واملعترب حال الشاهد وقت األداء ال وقت التحمل(؛ ألن العمل هبا واإللزام 
حالة األداء فتعترب األهلية والوالية عنده.

السيئات قبلت الشهادة( ملا مر، وال بد من  قال: )وإذا كانت احلسنات أكثر من 
اجتناب الكبائر أمجع غري مرصٍّ عىل الصغائر، ويكون صالحه أكثر من فساده، معتاد 
الصدق، جمتنبا الكذب، خياف هتك السرت صحيح املعاملة يف الدينار والدرهم، مؤدًيا 
صالته،  يف  الرجل  طنطنة  يغرنكم  ال   : عمر  قال  واهلذيان،  اللهو  قليل  لألمانة 
وانظروا إىل حاله عند درمهه وديناره، أما اإلملام بمعصية ال يمنع قبول الشهادة، ملا يف 

اعتبار ذلك من سد باب الشهادة.
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فصــل
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فصل
يف اجلرح والتعديل)1(

العيان ـ  وهو  دلياًل  اعتمد  اجلارح  ألن  التعديل؛  عىل  مقدم  اجلرح  أن  اعلم 
ل شهد بالظاهر ومل يعتمد عىل دليل. والرتكابه حمظور دينه، واملعدِّ

له واحد وجرحه آخر فاجلرح أوىل، فإن عدله آخر فالتعديل أوىل ألنه ـ  ولو عدَّ
حجة كاملة.

زيادة ـ  ألن  الثبوت  يف  الستوائهام  أوىل  فاجلرح  اثنان  وجرحه  مجاعة  عدله  ولو 
العدد ال توجب الرتجيح.

وال يسمع القاىض الشهادة عىل اجلرح قصًدا وال حيكم هبا ألن احلكم لإللزام ـ 
وأنه يرتفع بالتوبة، وألن فيه هتكه والسرت واجب.

ولو شهدوا عىل إقرار املدعى بذلك، سمعها، ألن اإلقرار يدخل حتت احلكم، ـ 
ويظهر أثره يف حق املدعى.

ولو أقام املدعى عليه بينة أن املدعى استأجر الشهود ألداء الشهادة ال تقبل ألهنا ـ 
عىل اجلرح خاصة، إذا ال خصم يف إثبات اإلجارة، حتى لو قال: استأجرهم بدراهم، 
عليه،  بناء  اجلرح  يثبت  ثم  خصم،  ألنه  قبلت  يده،  يف  الذي  ماىل  من  إليهم  ودفعها 
وكذلك لو قال: صاحلتهم عىل مال دفعته إليهم لئال يشهدوا هبذا الباطل وطالبهم برد 

ذلك املال وأقام البينة عىل ذلك ملا قلنا: ولو قال: مل أسلم املال إليهم مل تقبل.
أو رشيك ـ  أو سارق  أو شارب مخر  الشاهد حمدود يف قذف  أن  البينة  أقام  ولو 

املدعى أو أجريه ونحو ذلك قبلت، ألن ذلك مما يدخل حتت احلكم ألنه يتضمن حق 
الرشع وهو احلدود أو حق العبد.

)1( املراد باجلرح والتعديل هنا أمور تتعلق بالشاهد. وجرح الشاهد معناه: الطعن فيه، ورد قوله بإظهار 
ماترد به شهادته كأن يقال عنه: إنه يرشب اخلمر أو يرتكب الفواحش فمثل هذا يفسق به الشاهد، 

ل الشاهد: أى نسبه إىل العدالة ووصفه هبا. وتعديل الشاهد: أي تزكيته، يقال عدَّ
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وُز َشَهاَدُة َواِحٍد َعىَل َشَهاَدِة  ْبَهِة، َوالَ جَتُ َهاَدِة فياَِم الَ َيْسُقُط بِالشُّ َهاَدُة َعىَل الشَّ وُز الشَّ جَتُ
 . وُز َشَهاَدُة َرُجلنْيِ َعىَل َشَهاَدِة َرُجلنْيِ َواِحٍد، وجَتُ

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

فصــل

الشهادة على الشهادة:

إمجاع  جوازها:  يف  واألصل  بالشبهة(  يسقط  ال  فيام  الشهادة  عىل  الشهادة  )جتوز 
األمة عىل ذلك، واحتياج الناس إىل إحياء احلقوق بذلك، ألنه قد يعجز األصل عن 

األداء ملرض أو موت أو سفر، فلوال ذلك لبطل حقوق الناس.

أنه  بينا، وعن عىل   ما  للحاجة عىل  بعدت  وإن  الشهادة  الشهادة عىل  وجتوز 
خرب  نقل  وألنه  وامرأتني،  رجل  أو  رجلني  شهادة  الشهادة:  عىل  الشهادة  يف  تقبل 
يثبت به حق املدعى فيجوز كالشهادة عىل اإلقرار، وإنام مل جتز يف احلدود والقصاص 
ألن مبنامها عىل اإلسقاط والدرء، وىف ذلك احتيال للثبوت، وألن فيها شبهة لزيادة 
احتامل الكذب أو البدلية، واحلدود تسقط بالشبهات، وتقبل عىل استيفاء احلدود ألن 
االستيفاء ال يسقط بالشبهة، وما يوجب التعزيز عن أبـى حنيفة أنه ال يقبل كسائر 
بالشبهة، ملا روى: »أن  التعزيز ال يسقط  أنه يقبل، ألن  العقوبات، وعن أيب يوسف 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص حبس رجال بالتهمة«)1(، واحلبس تعزيز.

قال: )وال جتوز شهادة واحد عىل شهادة واحد( ألنه حق فال بد من النصاب: وعن 
عىل  ال جتوز عىل شهادة رجل إال شهادة رجلني.

عيل   حديث  من  روينا  ملا  رجلني(؛  شهادة  عىل  رجلني  شهادة  )وجتوز  قال: 
أوال؛ وألن شهادة كل أصل حق فصار كام إذا شهدا بحقني.

)1( أخرجه الترمذى فى سننه.
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َوِصَفُة اإلْشَهاد َأْن َيُقوَل األَْصُل: اْشَهْد َعىَل َشَهاَديِت َأنـِّي َأْشَهُد َأنَّ ُفاَلًنا َأَقرَّ ِعنْدى 
بَِكَذا، َوَيُقوُل اْلَفْرُع ِعنَْد األََداء: َأْشَهُد َأنَّ ُفاَلنـًا َأْشَهَديِن َعىَل َشَهَاِدتِه َأنَّ ُفاَلًنا َأَقرَّ ِعنَْدُه 
َر ُحُضوُر  : اْشَهْد َعىَل َشَهَاِديت بَِذلَِك، َوالَ ُتْقَبُل َشَهاَدُة اْلُفُروِع إاِلَّ إَِذا َتَعذَّ بَِكَذا َوَقاَل ىِلَ

األُُصوِل جَمْلَِس احُلْكِم، 
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صفة اإلشهاد:

أقر  فالنا  أن  أشهد  أنى  شهادتى  عىل  اشهد  األصل:  يقول  أن  اإلشهاد:  )وصفة 
عندى بكذا( ألن الفرع ينقل شهادة األصل، فال بد من التحميل ملا بينا، فيشهد كام 

يشهد عند القاىض لينقلها إليه.

)ويقول الفرع عند األداء: أشهد أن فالنا أشهدنى عىل شهادته أن فالنا أقر عنده 
بكذا، وقال يل: اشهد عىل شهادتى بذلك(؛ ألنه البد من ذكر شهادته وذكر شهادة 

األصل والتحميل وذلك بام ذكرنا.

متى تقبل شهادة الفروع:

قال: )وال تقبل شهادة الفروع إال إذا تعذر حضور األصول جملس احلكم(.

ـ  قوله  إىل  نظًرا  الثاين  الرجل  مع  املرأتني  بمنـزلة  ألهنم  تقبل  يوسف:  أبو  وقال 
تعاىل: نثک  ک  ک  ک  گ  گ   مث)1( وأمجعنا عىل جواز شهادة املرأتني 

مع وجود الرجل الثاين فكذلك هذا.

ـ ملا ذكرنا من احلاجة، وال  الظاهر: أن األصل عدم اجلواز، وإنام جوزناها  وجه 
حاجة مع حرضة األصول، وألن الفروع أْبَداٌل، وال حكم للبدل مع وجود األصل، 

)1( سورة البقرة. اآلية: 			.
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.................................................................................
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وشهادة املرأتني ليست بدلية، ألن األمر للحاكم كأنه قال هلم: فاطلبوا شهيدين 
من رجالكم، فإن مل يكونا، وجاء رجل وامرأتان ترضوهنم فاقبلوا شهادهتم. 

األعذار اليت تبيح التخلف عن الشهادة:

والعذر موت أو مرض أو سفر، ألن احلاجة عند تعذر شهادة األصول، وذلك فيام 
ذكرنا.

به مرض ال يستطيع معه حضور جملس  فاملراد  املرض:  املوت: فظاهر، وأما  أما 
القضاء، وأما السفر: فمقدر بمدة السفر، ألن بعد املسافة عذر، والرشع قد اعترب ذلك 

يف املدة حتى رتب عليها كثرًيا من األحكام.

وقال أبو يوسف: إن أمكنه أن حيرض جملس القضاء، ويعود إىل أهله يف يومه فليس 
بعذر، إن مل يمكنه ذلك فهو عذر، ألن البيتوتة يف غري أهله مشقة، قال أبو الليث: وبه 

نأخذ

وجيوز شهادة االبن عىل شهادة األب ألنه ال منفعة البنه يف ذلك.ـ 
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باب الرجوع عن الشهادة

َوالَ َيصحُّ إاِلَّ يف جَمْلِِس احُلْكِم،
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باب الرجوع عن الشهادة

قضيَته  قضاُء  يمنَعنَّك  »فال  القاىض)1(:  كتاب  يف  عمر   قول  فيه:  األصل 
وراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إىل احلق، فإن احلق قديم ال 
املعنى  ألن  الشاهد  فكذلك  الباطل«،  يف  التامدى  من  احلق خري  إىل  والرجوع  يبطل، 

جيمعهام، ألن الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إىل احلق.

والرجوع قوله: شهدت بزور وما أشبهه.

وأصل آخر: أن الشاهد بشهادته تسبب إىل إتالف املـال عىل املشهود عليه بإخراجه 
من ملكه يًدا وترصًفا، فإن أزاله بغري عوض ضمن اجلميع، وإن كان بعوض إن كان 
مثال له ال ضامن عليه، وإن كان أقل منه ضمن النقصان، والقاىض ملجأ إىل القضاء 

من جهة الشهود فال يضاف اإِلتالف إليه.

شرط الرجوع عن الشهادة:

فيه إىل حكم احلاكم بمقتىض  قال: )وال يصح إال يف جملس احلكم(؛ ألنه حيتاج 
الرجوع، فالبد من جملس القاىض كام يف الشهادة، وألنه توبة والشهادة جناية، فيشرتط 
استواؤهم يف اجلهر واإِلخفاء، ولو أقام املشهود عليه البينة أهنام رجعا مل تقبل وحيلفان، 

فإن قال: رجعت عند قاض آخر كان هذا رجوًعا مبتدأ عند القاىض.

. )1( وهذا مما كتبه عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري حني واله القضاء 
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َأْتَلُفوُه  َما  َوَضِمنُوا  احُلْكُم،  ُيْفَسْخ  مَلْ  َوَبْعَدُه  َسَقَطْت  ا  هِبَ احُلْكِم  َقْبَل  َرَجُعوا  َفإِْن   
ِعى ُثمَّ َرَجَعا َضِمنَاُه لِْلَمْشُهوِد َعْليِه. بَِشَهاَدهِتِْم، َفإِْن َشِهَدا باَِمٍل َفُقىِضَ بِِه، َوَأَخَذُه امُلدَّ
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رجوع الشهود قبل احلكم:

قال: )فإن رجعوا قبل احلكم هبا سقطت(؛ ألن احلق ال يثبت إال بالقضاء، والقضاء 
بالشهادة، وقد تناقضت.

رجوع الشهود بعد احلكم وما يرتتب عليه:

قال: )وبعده مل يفسخ احلكم( ألن الشهادة والرجوع منها سواء يف احتامل الصدق 
والكذب، إال أن األول ترجح بالقضاء فال ينقض بالثانى.

فلو  بيناه.  ما  عىل  الضامن  بسبب  إِلقرارمها  بشهادهتم(  أتلفوه  ما  )وضمنوا  قال: 
شهدا أنه قضاه دينه أو أبرأه منه فقىض به ثم رجعا ضمنا ملا مر.

مسائل متنوعة:

عليه(  للمشهود  ثم رجعا ضمناه  املدعي  به وأخذه  بامل فقيض  )فإن شهدا  قال: 
إىل  البئر، وال وجه  التعدي، وإنه موجب للضامن كحافر  التسبب عىل وجه  لوجود 
بينا، وألن يف تضمينه منع  ملا  القاض  املدعي ألن احلكم ماض، وال يضمن  تضمني 
القضاء خوًفا من الضامن، ولو شهدا بعني ثم رجعا ضمنا قيمتها،  الناس عن تقلد 
إال  يملكه  ال  والدين  القضاء  بمجرد  ملكها  ألنه  يقبضها،  مل  أو  له  املشهود  قبضها 

بالقبض.
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َفَلْو  َرَجَع،  مَلِْن  اَل  َبِقَى  مَلْن  ُجوِع  الرُّ ُة يف  َواْلِعرْبَ النِّْصَف،  َضِمَن  ا  َأَحُدمُهَ َرَجَع  َفإِْن 
َكاُنوا َثاَلَثًة َفَرَجَع َواِحٌد الَ َشْىًء َعَلْيه، َفإِْن َرَجَع آَخُر َضِمنَا ـ النِّْصَف.

َضِمنََتا  َرَجَعَتا  َوإِْن  امَلاِل،  ُرْبُع  َفَعَلْيَها  َواِحَدٌة  َفَرَجَعْت  َواْمَرَأَتاِن  َرُجٌل  َشِهَد  َوإِْن 
َسُة  مَخْ َوَعَلْيِهنَّ  ْدُس  السُّ ُجِل  الرَّ َفَعىَل  َرَجُعوا  ُثمَّ  نِْسَوٍة  َوَعرْشُ  َرُجٌل  َشِهَد  َوَلْو  نِْصَفُه، 

َأْسَداِسِه )سم(.
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قال )فإن رجع أحدمها ضمن النصف، والعربة يف الرجوع ملن بقي ال ملن رجع( 
من  هنا  بقي  وقد  رجع  من  برجوع  اعتبار  ال  احلق  به  يقوم  من  بقي  إذا  أنه  يري  أال 
يقوم بشهادته نصف احلق، فيضمن الراجع النصف ألنه أتلفه، )فلو كانوا ثالثة فرجع 
واحد ال شىء عليه( لبقاء من يبقي بشهادته مجيع احلق )فإن رجع آخر ضمنا النصف( 

ملـا مر.
رجعـتا  وإن  املال،  ربع  فعليها  واحدة  فرجعت  وامرأتان  رجل  شهد  )وإن  قال: 
ضمنتا نصفه، ولو شهد رجل وعرش نسوة ثم رجعوا فعىل الرجل السدس وعليهن 
فهن  كثرن  وإن  النساء  ألن  النصف،  وعليهن  النصف  عليه  وقاال:  أسداسه(  مخسة 
أن  احلق، وأليب حنيفة    إال نصـف  بـهن  يثبـت  ال  واحـد، ألنه  مقـام رجـل 
واحد«  رجل  بشهادة  اثنتني  كل  شهادة  »عدلت  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  رجل،  مقام  امرأتني  كل 
فصار كشهادة ستة من الرجال، ولو رجع النساء فعليهن كلهن النصف ملـا قلنا، ولو 
رجع ثامن ال شىء عليهن، ولو رجعت أخرى فعىل الراجعات الربع ملا مر، ولو رجع 
الرجل وثامن نسوة فعىل الرجل نصف احلق وال شىء عىل الراجعات ألنه بقى منهن 

من يقوم به  
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ًة. ُجَلنْيِ َخاصَّ اَمُن َعىَل الرَّ َوَلْو َشِهَد َرُجاَلِن واْمَرَأًة ُثمَّ َرَجُعوا َفالضَّ

َشِهَدا بِنَِكاٍح بأَقلَّ ِمْن َمْهِر املِْثِل ُثمَّ َرَجَعا ال َضاَمَن َعَلْيِهاَم، َوإْن َكاَن بَِأكْثَر ِمْن َمْهِر 
ُخوِل َضِمنَا نِْصَف امْلَْهِر، َوإْن  ْوِج. َوىف الطَّاَلِق إْن َكاَن َقْبَل الدُّ َياَدَة لِلزَّ املِْثِل َضِمنَا الزِّ

َكاَن َبْعَدُه مَلْ َيْضَمنَا.
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نصف احلق )ولو شهد رجالن وامرأة ثم رجعوا فالضامن عىل الرجلني خاصة( ألن 
احلق ثبت هبام دوهنا.

قال: )شهدا بنكاح بأقل من مهر املثل ثم رجعا ال ضامن عليهام(؛ ألن املنافع غري 
متقومة إال بالتمليك بالعقد، والضامن يستدعى املامثلة، وإنام يتقوم بالتمليك إظهاًرا 
أتلفاها بغري  الزيادة للزوج( ألهنام  املثل ضمنا  بأكثر من مهر  خلطر املحل )وإن كان 

عوض.

قال: )ويف الطالق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف املهر(؛ ألهنام أكدا ما كان عىل 
رشف السقوط )وإن كان بعده مل يضمنا(؛ ألن املهر تأكد بالدخول فلم يتلفا شيًئا.

شهدا بالطالق وآخران أنه دخل هبا ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثالثة أرباع 
فريق  كل  عىل  فيكون  النصف،  عىل  اتفقا  الفريقني  ألن  ربعه،  الطالق  وشهود  املهر 

ربعه، وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضامنه.

*  *  *
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تطبيق

س1: ما الشهادة لغة ورشعـًا؟ وما األصل فيها من الكتاب والسنة؟ وما حكم 
الشهادة ىف احلدود؟ 

س	: علل أو دلل عىل ما يأيت:

أ - اشرتاط العدالة يف الشاهد. 

ب - جيوز للشاهد أن يشهد بكل ما سمعه أو أبرصه من احلقوق والعقود. 

جـ _ تعترب موافقة الشهادة الدعوى.
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل أو مدلاًل الختيارك: س3: 

عدد الشهود ىف الزنا )أربعة من الرجال ـ رجل وامرأتان ـ رجالن عدالن(.)أ(  
الشهادة عىل الوالدة وعيوب النساء تقبل فيه)ب(  

)شهادة النساء وحدهن ـ رجل وامرأتان ـ رجلني فقط(.
تزكية املدعى عليه للشهود              )تقبل ـ ال تقبل ـ تقبل إذا شهدوا عليه(.)جـ(  
ر ـ حيد(.)د(   ر به ـ يعزَّ عقوبة شاهد الزور عند أبى حنيفة                           )يشهَّ
شهد عىل رسقة بقرة واختلف ىف لوهنا عند أبى حنيفة)هـ(  

)تقطع يد السارق ـ ال تقطع يد السارق وال يرد املرسوق ـ ال تقطع ويرد 
املرسوق(.

س	: 
ما حكم شهادة األعمى عند ُزَفر؟ مع التعليل، وما حكم شهادة األخرس؟ )أ(  

مع التعليل، وما حكم شهادة األصل للفرع والعكس؟ مع ذكر الدليل.
مع )ب(   اخلاص(؟  األجري  ـ  الزوج  ـ  العم  ـ  )األخ  من:  كل  شهادة  حكم  ما 

التعليل.
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كتاب الصلح
ُكوِت َواإلْنَكاِر َوجَيُوُز َمَع اإلْقَراِر َوالسُّ
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كتاب الصلح
التعريف به:

لغة: ضد الفساد، يقال: »َصَلَح اليشُء إذا زال عنه الفساد« و »صلح املريض« إذا 
زال عنه املرض، وهو فساد املزاج، و »صلح فالن يف سريته« إذا أقلع عن الفساد.

الفساد  منشأ  ومها)1(  اخلصوم،  بني  والتنازع  التشاجر  به  يرتفع  عقد  الرشع:  وىف 
ومثار الفتن.

حكمه وأدلة مشروعيته:
وهو عقد مرشوع مندوب إليه: قال اهلل تعاىل: نث ں ںڻ مث)	( وقال تعاىل: 

نث ٺ ٿٿ مث)3(.
حلل ـ  أو  حالال  حرم  صلحا  إال  املسلمني  بني  جائز  صلح  »كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

حراما«)	(.
وقال عمر  »ردوا اخلصوم كى يصطلحوا«.ـ 

أنواعه وحكم كل نوع)	(:

قال: )وجيوز مع اإلقرار والسكوت واإلنكار( إلطالق ما روينا من النصوص.

)1( أي التنازع والتشاجر.
)	( سورة الحجرات. اآلية: 	.
)3( سورة النساء. اآلية: 		1.

)	( أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى وغيرهم.
)	(  اعلم أّن الصلح باعتبار أحوال املّدعى عليه عىل ثالثة أرضب، ألّن اخلصم وقت الدعوى إّما أن جييب 

أو يسكت، واألّول إّما باإلقرار أو اإلنكار.
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َفُهَو  َفُهَو َكاْلَبيِع. َوإْن َكاَن بَمنَافَِع َعْن َمال  َفإْن َكاَن َعْن إِْقراٍر َوُهَو باَمٍل َعْن َماٍل 
َاْسُتحقَّ  اْلِعَوض.َوإْن  تُه من  َردَّ ِحصَّ َعنُْه  امْلََصَاَلِح  َبْعُض  فِيِه  اْسُتِحقَّ  َفإِْن  َكاإِلَجاِرَة، 
اْلَجِميُع َردَّ اْلَجِميَِع، َوإِْن اْسُتحقَّ ُكلُّ اْلُمصَاَلح َعَلْيه َرَجَع بُِكلِّ اْلُمَصاَلِح َعنُْه، َوىف 

ته، اْلَبْعض بَِحصَّ
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جوازه  إىل  احلاجة  ألن  إنكار،  عن  الصلح  يكون  ما  أجود  حنيفة   أبو  قال 
اإلنكار  عن  الصلح  يف  وهو  الثائرات،  وإطفاء  املنازعات  لقطع  الصلح  ألن   ، أمسُّ

أبلغ، وللحاجة أثر يف جتويز املعاقدات، ففى إبطاله فتح باب املنازعات.

الصلح عن إقرار)1(:

قال: )فإن كان عن إقرار، وهو بامل عن مال، فهو كالبيع( لوجود معنى البيع. وهو 
مبادلة مال بامل، برتاىض املتعاقدين والعربة للمعانى، فيثبت فيه خيار الرؤية والعيب 
والرشط والشفعة، ويشرتط القدرة عىل تسليم البدل، ويفسده جهالة البدل إلفضائها 

إىل املنازعة، وال تفسده جهالة املصالح عنه ألنه إسقاط .

قال: )وإن كان بمنافع عن مال فهو كاإلجارة( لوجود معنى اإلجارة وهو متليك 
املنافع بامل حتى تبطل بموت أحدمها يف املدة كام يف صورة اإلجارة.

)فإن استحق فيه بعض املصالح عنه رد حصته من العوض، وإن استحق اجلميع 
رد اجلميع(؛ ألنه مبادلة كالبيع وحكم البيع كذلك )وإن استحق كل املصالح عليه 

رجع بكل املصالح عنه، وىف البعض بحصته(، ألنه مبادلة ملا مر.

)1( وهو أن يدعي شخص عىل شخص شيئا، فيقر به املدعى عليه، ثم يصالح املدعي عنه عىل عني غري 
املدعاة، كدار أو عىل منفعة لغري العني املدعاة.
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َعلْيه  َعى  امْلُدَّ َحقِّ  َوىف  عى  امْلُدَّ َحقِّ  يف  ُمَعاَوَضة  إِْنَكار  َأو  ُسُكوت  َعْن  ْلُح  َوالصُّ
ِه، َوىَفِ اْلَبْعِض  ْعَوى يف ُكلِّ الْفتَِداء اْليَِّمني، َوإْن اْسُتِحقَّ فَِيِه امْلَُصاَلُح َعَلْيِه َرَجَع إىَل الدَّ
َوَرَجَع  َتُه  َردَّ ِحصَّ َبْعُضُه  اْسُتِحقَّ  َوإِْن  العَوَض،  َردَّ  َعنُْه  امْلَُصاَلُح  اْسُتِحقَّ  َوَإْن  بَِقْدِره، 

 ، بِاخْلُصوِمِة فِيِه، َوَهالُك َاْلَبَدِل َكاْستَحَقاِقِه يف اْلَفْصَلنْيِ
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الصلح عن سكوت)1( أو إنكار)	(:

َزْعِمه  ِمْن  ألن  املدعى(؛  حق  يف  معاوضة  إنكار  أو  سكوت  عن  )والصلح  قال: 
أنه يأخذ عوًضا عن ماله، وأنه حمق يف دعواه )وىف حق املدعى عليه الفتداء اليمني(؛ 
ألن من زعمه أن الحق عليه، وأن املدعى مبطل يف دعواه، وإنام دفع املال لئال حيلف، 

ولتنقطع اخلصومة.

)وإن استحق فيه املصالح عليه رجع إىل الدعوى يف كله، وىف البعض بقدره(؛ ألنه 
ما ترك الدعوى إال ليسلم له املصالح عليه، فإذا مل يسلم له رجع إىل دعواه، ألنه البدل.

)وإن استحق املصالح عنه رد العوض( ورجع باخلصومة.

)وإن استحق بعضه رد حصته، ورجع باخلصومة فيه( ؛ ألن املدعى عليه إنام بذل 
العوض ليدفع اخلصومة عنه، فإذا استحقت الدار ظهر أن ال خصومة فبطل غرضه، 

فريجع بالعوض وىف البعض خال املعوض عن بعـض العـوض، فريجع بقـدره.
)وهـالك البدل قبل التسليم كاستحقاقه يف الفصلني()3(.

)1(  وهو أال يقر املدعى عليه وال ينكر، كأن يدعي شخص شيئا عىل شخص آخر فيسكت املدعى عليه 
من غري إقرار وال إنكار ثم يصالح عنه.

)	(  وهو أن يكون للمدعي حق ال يعلمه املدعى عليه، كأن يدعي شخص عىل آخر شيًئا، فينكره املدعى 
عليه، ثم يصالح عنه ببعض احلق املدعى عليه.

)3( املقصود بالفصلني: فصل اإلقرار، وفصل اإلنكار والسكون: فإن كان الصلح عن إقرار رجع بعد 
اهلالك إىل املدعى وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى.
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َطأِ. ْلُح َعْن جَمُْهوٍل َوال جَيُوُز إال َعىَل َمْعُلوٍم،َوجَيُوُز َعْن ِجنَايِة اْلَعْمِد َواخْلَ َوجَيُوُز الصُّ
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قال )وجيوز الصلح عن جمهول( ألنه إسقاط )وال جيوز إال عىل معلوم( ألنه متليك 
فيؤدى إىل املنازعة.

أوجه الصلح: والصلح على أربعة أوجه:

معلوم عىل معلوم، وجمهول عىل معلوم، ومها جائزان، وقد مرَّ الوجه فيهام، وجمهول 
عىل جمهول، ومعلوم عىل جمهول ومها فاسدان.

فاحلاصل: أن كل ما حيتاج إىل قبضه البد أن يكون معلوًما، ألن جهالته تفىض إىل 
املنازعة، وما ال حيتاج إىل قبضه يكون إسقاًطا، وال حيتاج إىل علمه به ألنه ال يفىض 

إىل املنازعة.
ولو ادعى حقا يف دار لرجل ومل يسمه وادعى املدعى عليه حقا يف أرضه فاصطلحا 

عىل أن يدفع أحدمها مااًل إىل اآلخر ال جيوز.
وإن اصطلحا عىل أن يرتك كل واحد منهام دعواه جاز، ألنه ال حيتاج إىل التسليم، 

وىف األوىل حيتاج إليه.
داًرا فصاحله عىل قدر معلوم منها جاز، ويصري كأنه أخذ بعض حقه  ادعى  ولو 
الرباءة عن الدعوى  العني وإن مل تصح لكن  الباقى، والرباءة عن  وأبرأه عن دعوى 

تصح، فصححناه عىل هذا الوجه، قطًعا للمنازعة.
حكم الصلح عن جناية العمد واخلطأ:

إلطالق  دوهنا  وما  النفس  يف  واخلطأ(  العمد  جناية  )عن  الصلح  )وجيوز(  قال: 
ذكر  عقيب  نزلت  مث)1(   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  نث  تعاىل:  ولقوله  النصوص، 

القصاص ومعناه:

)1( سورة البقرة. اآلية: 		1.
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.................................................................................
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فمن عفى له من دم أخيه شىء أى ترك القصاص ورىض باملال، يدل عليه قوله 
تعاىل: نث ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀمث)1( أى يتبع الطالب املطلوب بام صاحله 
عليه أو بالدية، وال يطلب أكثر من حقه، ويؤدى املطلوب إىل الطالب ما وجب عليه 

من املال من غري مماطلة، مروى ذلك عن ابن عباس  وغريه وهذا يف العمد.

وأما اخلطأ فألن الواجب هو املال، فأشبه سائر الديون، إال أنه لو صالح يف العمد 
عىل أكثر من الدية جاز، ألن الواجب القصاص وليس بامل، وىف اخلطأ لو صالح عىل 
أكثر من الدية ال جيوز، ألن الواجب املال فالزيادة ربا، وهذا إذا صاحله عىل نوع من 
أنواع الدية، أما إذا صاحله عىل نوع آخر ـ كاحلنطة والشعري ونحومها ـ فإنه جيوز بالغة 

ما بلغت ألهنا من خالف الواجب فال ربا.

ما يصلح بدال يف الصلح عن دم العمد:

وكل ما يصلح مهًرا يف النكاح يصلح بدال يف الصلح عن دم العمد وما ال فال، ألن 
كل واحد منهام مبادلة املال بغري املال، فإن صاحله عىل مخر أو خنزير سقط القصاص، 
وال جيب شىء ألن املال ليس من رضوريات الصلح، فلغا ذكر العوض، فيبقى عفوا.

وىف اخلطأ جتب الدية، ألنه املوجب األصىل، فمتى فسد العوض رجع إليه كام يف 
النكاح متى فسد املسمى يرجع إىل مهر املثل، ألنه موجب أصىل ال ينفك عنه النكاح  
إال بتسمية غريه، فإذا عدمت التسمية أو فسدت رجع إليه، وال كذلك العمد، ولو 

صاحله بعفو عن دم عىل عفو عن دم آخر جاز كاخللع.

)1( سورة البقرة. اآلية: 		1.
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ْتُه َعىَل َماٍل  َعى َعىَل اْمَرأٍة نَِكاًحا َفَجَحدت ُثمَّ َصاحَلَ َوال جَيُوُز َعْن اْلُحُدوِد، َوَلْو ادَّ
امْلَْرَأُة  َعْت  َادَّ َوَلْو  َجاَز،  بِالنَِّكاِح  َلُه  لُتقرَّ  َماٍل  َعىَل  َها  َصاحَلَ َوَلْو  َجاَز،  ْعَوى  الدَّ َك  لَِيرْتُ

َها َجاَز. النَِّكاَح َفَصاحَلَ
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حكم التصاحل عن احلدود:

حق  القذف  حد  يف  واملغلَّب  تعاىل،  اهلل  حق  ألهنا  احلدود(  عن  جيوز  )وال  قال: 
الرشع عندنا، وال جيوز االعتياض عن حق الغري .

الصلح عن دعوى الزواج:

قال: ) ولو ادعى عىل امرأة نكاًحا فجحدت، ثم صاحلته عىل مال ليرتك الدعوى ـ 
جاز(؛ ألنه أمكن تصحيحه عىل وجه اخللع، ويكون يف حقها لدفع اخلصومة وحيرم 

عليه ديانة إذا كان مبطاًل.

)ولو صاحلها عىل مال لتقر له بالنكاح جاز(، وجيعل زيادة يف املهر ألهنا تزعم ـ 
أهنا زوجت نفسها منه ابتداء باملسمى، وهو يزعم أنه زاد يف مهرها.

)ولو ادعت املرأة النكاح فصاحلها( عىل مال )جاز( وقيل: ال جيوز.ـ 

وجه اجلواز: جعله زيادة يف املهر.

فإن  الدعوى  لترتك  املال  أعطاها  إنام  أنه  ـ:  األصح  وهو  ـ  اجلواز  عدم   ووجه 
حصل  فام  الدعوى  ترتك  مل  وإن  البدل،  الفرقة  يف  يعطى  ال  فهو  فرقة  وكان   تركتها 

له غرضه فال يصح.
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، َوَاْلُفُضوىِلُّ إِْن َصاَلَح َعىَل َمال  عى امُلنْكِر َعىَل َمال لُيِقرَّ َلُه َباْلَعنْيِ  َوجَيُوُز ُصْلُح املدَّ
ُف  ، َوإِْن َقاَل: »َعىَل َأْلٍف لُِفالٍن« َيَتَوقَّ َمُه َأْو قَاَل: »َعىَل َأْلفى َهِذِه« َصحَّ َوَضمنَه َأْو َسلَّ

َعىَل إَِجاَزِة امُلَصاَلِح َعنُْه.
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صلح املنكر ليقر بالعني:

قال: )وجيوز صلح املدعى املنكر عىل مال ليقر له بالعني( وصورته: رجل ادعى 
عىل رجل عينا يف يده، فأنكر، فصاحله عىل مال ليعرتف له بالعني، فإنه جيوز، ويكون 

يف حق املنكر كالبيع وىف حق املدعى كالزيادة يف الثمن.

صلح الفضوىل)1( :

ألفى هذه«  قال: »عىل  أو  أو سلمه  مال وضمنه  إن صالح عىل  )والفضوىل  قال: 
املدعى عليه بشىء؛ ألنه تربع، وإنام صح  املال، وال يرجع عىل  صح( ولزمه تسليم 
الصلح ألنه أضافه إىل نفسه أو إىل ماله، واحلاصل للمدعى عليه الرباءة، وال رضر 

عليه يف ذلك فيصح، وصار كالكفالة بغري أمر املديون.

جاز،  أجازه  إن  عنه(  املصالح  إجازة  عىل  يتوقف  لفالن«  ألف  »)َعيَل  قال:  وإن 
ولزمه األلف، وإن مل جيزه بطل، كاخللع والنكاح، وغريمها من ترصفات الفضوىل.

ولو قال: صاحلتك عىل ألف، وسكت، قيل: ينفذ وجيب عليه ألنه أضاف العقد 
إىل نفسه، كقوله: اشرتيت.

وقيل: يتوقف عىل إجازة املدعى عليه، ألن اإلضافة مل تتحقق إليه، ألن الفعل كام 
يقع لنفسه يقع لغريه، وإنام يعترب واقًعا له إذا كان له فيه منفعة وال منفعة له هنا وإنام 

املنفعة للمدعى عليه، فاعترب واقًعا له.

)1( الفضويل هو: الذي يترصف بغري إذن.
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تطبيـق

س1: ما الصلح لغة ورشعا؟ وما دليله؟ وما أنواعه؟

س	: علل ملا يأتى:

أجود ما يكون الصلح عن إنكار.)أ( 

إن استحق مجيع املصالح عنه رد اجلميع.)ب( 

الصلح عن إنكار أو سكوت معاوضة يف حق املدعى.)ج( 

س3: أيد بالدليل صحة أو خطأ العبارات اآلتية:

جيوز الصلح عن جناية العمد واخلطأ يف النفس.)أ( 

 جيوز الصلح عن احلدود.)ب( 

إن صالح الفضوىل عىل مال توقف عىل إجازة املدين.)ج( 
* * *
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األهداف التعليمية لـ)الشركة واملضاربة والوديعة واهلبة(
يتوقع من الطالب بعد دراسة املوضوعات الفقهية املتضمنة يف موضوعات الرشكة 

واملضاربة والوديعة واهلبة أن:
يعرف يف اللغة واالصطالح كال من )الرشكة واملضاربة والوديعة واهلبة(.ـ 1
يستنتج حكم وحكمة مرشوعية الرشكة من النصوص الرشعية.ـ 	
يفصل أنواع الرشكات وحكم كل نوع ورشوطه واآلثار املرتتبة عليه.ـ 3
حيدد الترصفات اجلائز لكل واحد من الرشيكني.ـ 	
يعني مبطالت كل نوع من أنواع الرشكاتـ 	
حيدد املضاربة وحكمها ودليله، واحلكمة من مرشوعيتها.ـ 	
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كتاب الشركة
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التعريف بها:

ك: النصيب. ْ لغة: الرشِّ

وهى يف الرشع: اخللطة وثبوت احلصة.

حكمها: وهى مرشوعة بالنصوص.

دليلها: عن أيب هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال اهلل تعاىل:» أنا ثالث الرشيكني ما 
مل خين أحدمها صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهام«)1(.

واملعنى: أن اهلل تعاىل مع الرشيكني بالعون والربكة ماداما أمينني وإال ختىل عنهام 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وُبِعث  وندهبا،  الرشكة  جواز  عىل  الداللة  ففيه  الشيطان  وشاركهام 

والناس يتعاملون هبا ومل ينكر عليهم، فكان ذلك إقرار منه ملسو هيلع هللا ىلص بجوازها.

أما اإلمجاع: فإن الناس تعاملوا هبا إىل يومنا هذا من غري نكري فكان إمجاًعا.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الرشيكان اهلل ثالثهام ما مل خيونا، فإذا خانا حميت الربكة بينهام«.

وكان قيس بن السائب رشيك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جتارة الَبّز)	( واألدم)3(.

الكرخى أسامة بن رشيك، وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف صفته: »كان رشيكى وكان خري  وذكر 
رشيك، ال يشارى، وال يامرى، وال يدارى« أى ال يلح وال جيادل وال يدافع إال عن 
إىل  وتعاملوا هبا  عليهم،  ينكر  ومل  يتعاملون هبا  والناس  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  احلق،وُبعث رسول 

يومنا هذا من غري نكري، فكان إمجاًعا.

)1( رواه أبو داود.
)	( البز : نوع من الثياب.

)3( اأُلدم: مجع إدام وهو الطعام يؤكل مع اخلبز، ويطلق األديم عىل اجللد.
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ٌة،  ٌة َواخَتياِريَّ يَّ َكُة امْلِْلِك َنْوَعاِن: َجرْبِ َكُة َعْقٍد، َفرَشِ َكُة ِمْلٍك، َورَشِ َكُة َنْوَعاِن: رَشِ ِ الرشَّ
َكٌة يف األَْعاَمِل. َكٌة يف امْلَاِل، َورَشِ َكُة الُعُقِود َنْوَعاِن: رَشِ َورَشِ

ْالُعُروِض،  يف  َكُة  َورَشِ َوُوُجوٌه،  َوِعنَاٌن،  ُمَفاَوَضٌة،  أْنَواٌع:  ْاألَْمَواِل  يف  َكُة  ِ َفالرشَّ
َكُة يف  ِ الرشَّ َوِهَى  َوَفاِسَدُة  نَائِع،  الصَّ َكُة  رَشِ َوِهى  َجائَِزٌة،  َنْوَعاِن:  ْاألْعاَمِل  َكُة يف  ِ َوالرشَّ

امُلَباَحاِت،.......................................................................
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أنواعها:

قال: )الرشكة نوعان(: 

1ـ )رشكة ملك(.                                  	ـ )ورشكة عقد(.

)فرشكة امللك نوعان(: 

)أ( )جربية(.            )ب( )واختيارية(.

)ورشكة العقود نوعان(: 

)أ( )رشكة يف املال(.                       )ب( )ورشكة يف األعامل(.

أنواع رشكة األموال:

)فالرشكة يف األموال أنواع(:

	ـ )ورشكة يف العروض(. 3ـ )ووجوه(.   1ـ )مفاوضة(. 	ـ )وعنان(.  

أنواع رشكة األعامل:

)والرشكة يف األعامل نوعان: جائزة وهى رشكة الصنائع، وفاسدة وهى الرشكة يف 
املباحات(، وسيأتيك ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
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.................................................................................
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شركة األمالك وأنواعها:

أما رشكة األمالك:

فاجلربية، بأن خيتلط ماالن لرجلني اختالًطا ال يمكن التمييز بينهام، أو يرثا ماال.ـ 

واالختيارية: أن يشرتيا عينا أو يتَّهَبا)1( أو يوىص هلام فيقبال، أو يستوليا عىل مال، ـ 
أو خيلطا ماهلام.

وىف مجيع ذلك كل واحد منهام أجنبى يف نصيب اآلخر، ال يترصف فيه إال بإذنه، 
لعدم إذنه له فيه، وجيوز بيع نصيبه من رشيكه يف مجيع الوجوه، وأما من غريه فام ثبتت 
الرشكة فيه باخللط أو االختالط ال جيوز إال بإذن رشيكه، ألن اخللط استهالك معنى 
فأورث شبهة زوال ملك نصيب كل واحد منهام)	(، وفيام يثبت باملرياث والبيع واهلبة 
والوصية جيوز بيع أحدمها نصيبه من أجنبى بغري إذن صاحبه، ألن ملك كل واحد 

منهام قائم يف نصيبه من كل وجه.

شركة العقود وأركانها:

كذا  يف  شاركتك  يقول:  أن  وهو  والقبول،  اإلجياب  فركنها:  العقود  رشكة  وأما 
وكذا، فيقول اآلخر: قبلت.

رشطها: أن يكون الترصف املعقود عليه قابال للوكالة .

حتى ال جيوز عىل االحتطاب وأشباهه، ليكون احلاصل بالترصف مشرتًكا بينهام، 
إذ هو املطلوب من عقد الرشكة.

)1(  هيب هلام آخر شيًئا.
)	( كل واحد منهام إىل صاحبه.



 X1	1 املختار من االختيار

فِيِه  َتِصحُّ  الَِّذى  َوامْلَاِل  )س(  َوالّديِن  ِف  التَّرَصٌّ يف  َيَتَساَوَيا  َأْن  َفُهَو:  امْلَُفاَوضُة  ا  َأمَّ
. يِّنْيِ مِّ َكُة، َوالَ َتصحُّ إاِلَّ َبنْيَ اْلَبالَِغنْيِ اْلَعاِقَلنْيِ امْلُْسلَمنْيِ َأْو الذِّ ِ الرشَّ
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شركات األموال - منها:

 رشكة املفاوضة:1ـ 
)أما املفاوضة فهو: أن يتساويا يف الترصف والّدين واملال الذي تصح فيه الرشكة( 
ألهنا يف اللغة تقتيض املساواة، يقال: »فاوض يفاوض« أي ساوى يساوى فالبد من 
الرشكة  يف  األصل  فألنه  املال  أما  ذكرناه،  فيام  وذلك  وانتهاء،  ابتداء  املساواة  حتقق 
اآلخر  يقدر  ال  ترصًفا  أحدمها  ترصف  متى  فألنه  الترصف  وأما  الربح،  يكون  ومنه 
عليه فاتت املساواة، وكذلك يف الدين، ألن الذمى يملك من الترصف يف بيع اخلمر 
بينهام  بينهام فلهذا قلنا: ال يصح  املسلم، فال مساواة  واخلنزير ورشائهام ما ال يملكه 

مفاوضة.
: تنعقد املفاوضة بينهام ـ ألن ما يملكه الذمى من بيع اخلمر  وقال أبو يوسف 

واخلنزير يملكه املسلم بالتوكيل فتحققت املساواة.
فإذا  املساواة  فانتفت  املسلم،  وبنائبه، وال كذلك  بنفسه  ذلك  يملك  الذمي  قلنا: 
العنان  املفاوضة، ووجود رشط  لفوات رشط  عناًنا عندمها،  املفاوضة صارت  عقدا 
وكذلك كلام فات رشط من رشائط املفاوضة جتعل عناًنا إذا أمكن، تصحيًحا لترصفهام 

بقدر اإلمكان.
رشوطها:

قال: )وال تصح إال بني البالغني العاقلني املسلمني أو الذميني( وإن كان أحدمها 
كتابيًّا واآلخر جموسيًّا لتساوهيام يف الترصف، وال تصح بني الصبى والبالغ، للتفاوت 

بينهام فإن البالغ يملك الكفالة والتربعات، وال كذلك الصبي.
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ُط َتْســليُِم امْلَــاِل  َوالَ َتنَْعِقــُد إاِلَّ بَِلْفــظ امْلَُفاَوَضــة َأْو َتْبيـِـنِي مَجيــِع ُمْقَتَضاَهــا. َوالَ ُيْشــرَتَ
َوالَ َخْلُطُهــاَم، َوَتنَْعِقــد َعــىَل اْلَوَكاَلــِة َواْلَكَفاَلــِة.
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دليل جوازها:

واألصل يف جوازها: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فاوضوا، فإنه أعظم للربكة« وألهنا تشتمل عىل 
الوكالة والكفالة والرشكة يف الربح، وكل واحد منها جائز عند االنفراد، فكذا عند 

االجتامع.

بَم تنعقد؟

قال: )وال تنعقد إال بلفظ املفاوضة( ألن العوام قلام يعلمون رشائطها، وهذه ـ 1
اللفظة تتضمن رشائطها ومعناها.

)أو تبيني مجيع مقتضاها( ألن العربة للمعانى.	ـ 

قال: )وال يشرتط تسليم املال( ألن الدراهم والدنانري ال يتعينان يف العقود.ـ 

قال: )وال خلطهام( ألن املقصود اخللط يف املشرتى، وكل واحد منهام يشرتى بام ـ 
يف يده بخالف املضاربة، ألنه البد من التسليم ليتمكن من الرشاء، ويشرتط حضوره 

عند العقد أو عند املشرتى، ألن الرشكة تتم بالرشاء ألن الربح به حيصل.

أن يكون  تتحقق، وهو  بذلك  املساواة  الوكالة والكفالة( ألن  قال: )وتنعقد عىل 
كل واحد منهام مطالًبا بام طولب به صاحبه بالتجارة، وهو الكفالة وأن يكون احلاصل 
املفاوضة، وهو  الوكالة، فكان معنى  بينهام وهي  بفعل أهيام كان مشرتًكا  التجارة  يف 
املساواة يقتىض الكفالة والوكالة، فكأن كل واحد منهام فوض إىل اآلخر أمر الرشكة 

عىل اإلطالق ورىض بفعله، وذلك يقتىض الوكالة والكفالة أيًضا.
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ْم َوكْسَوُتُه،  َكة إاِلَّ َطَعاَم َأْهَله َوإَداَمُهْم َوكِْسَوهَتُ ِ يِه ُكلُّ َواحٍد منُْهاَم َعىَل الرشَّ فام َيْشرَتِ
َل باَِمٍل َعْن َأْجنَبِى َلِزَم َصاحَبُه )سم(. اَِم َشاَء بِالثََّمِن، َوإِْن َتَكفَّ َولْلَبائِِع ُمَطاَلبُة َأهيِّ

َكُة َصاَرْت عنَاًنا،  ِ َفَإْن َمَلَك َأَحُدمَها َما َتِصحُّ فِيه الرشَّ
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حكم تصرفات املفاوض:

قال: )فام يشرتيه كل واحد منهام عىل الرشكة( عمال بعقد املفاوضة )إال طعام أهله 
وإدامهم وكسوهتم وكسوته( والقياس أن يكون عىل الرشكة بمقتىض العقد، إال أنا 
استحسنا ذلك للرضورة فإن الطعام والكسوة من اللوازم، وال يمكن إجيادها من مال 

غريه فيجب يف ماله رضورة.

مسائل:

قال: )وللبائع مطالبة أهيام شاء بالثمن( بمقتىض الكفالة، ثم يرجع الكفيل عىل ـ 
املشرتي بنصف ما أدى، ألنه كفيل أدى عنه بأمره.

قال: )وإن تكفل بامل عن أجنبى لزم صاحبه(.ـ 

وقاال: ال يلزمه، ألنه تربع حتى ال يصح من الصبى واملأذون، وصار كاإلقراض.

املكفول  عىل  الضامن  له  جيب  ألنه  انتهاء،  معاوضة  ذكر،  ملا  ابتداء  تربع  أنه  وله: 
عنه حتى لو كفل عنه بغري أمره ال يلزم رشيكه، وبالنظر إىل املعاوضة يلزم رشيكه، 

واإلقراض ممنوع.

املساواة، ـ  لزوال  عناًنا(  صارت  الرشكة  فيه  تصح  ما  أحدمها  ملك  )فإن  قال: 
وذلك مثل اإلرث والوصية واالهتاب)1(، واملساواة يف العنان ليست برشط، 

)1( االهتاب: هو قبول اهلبة أو إعطاؤها.
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َكُة  ُط يف اْلِعنَاِن، َورَشِ َوَكَذا يف ُكلِّ َمْوِضٍع َفَسَدْت فِيِه امْلُفاَوَضُة لَِفواِت رَشٍط الَ ُيْشرَتَ
ْبِح إَِذا  اْلِعنَاِن َتِصحُّ َمَع التََّفاُضِل يِف امْلَاِل، َوَتِصحُّ َمَع التََّفاُضِل يف امْلَاِل والتََّساِوى يف الرِّ

بِح لْلَعاِمِل، َطا ِزياَدَة الرِّ َعِماَل أْو رَشَ
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لفوات  املفاوضة  فيه  فسدت  موضع  كل  يف  )وكذا  رشائطها  لوجود  عنانا  فتصري 
رشط ال يشرتط يف العنان( فتصري عنانا، وإن ملك شيًئا ال تصح فيه الرشكة كالعقار 

والعروض فاملفاوضة بحاهلا، ألن ذلك ال يبطلها يف االبتداء، فكذا حالة البقاء.

رشكة العنان)1(:ـ 	

أحكامها:

قال: )ورشكة العنان تصح مع التفاضل يف املال( ألهنَّا تقتىض املساواة، فيجوز ـ 
أن يشرتكا يف عموم التجارات، وىف خصوصها، ببعض ماله، ألهنا تنبئ عن احلبس 
بعض  عن  رشيكه،  حبس  أو  الرشكة  عن  ماله  بعض  حبس  العنان  رشيك  فكأن 

التجارات يف ماله.

الربح  زيادة  يستحق  إنام  ألنه  الرشكة،  يوم  املختلفني  املالني  رأس  قيمة  وتعترب 
بالرشط يوم الرشكة.

ويعترب قيمتهام يوم الرشاء، ليعرف مقدار ملكهام يف املشرتى، ألن حقهام ينتقل إىل 
املشرتي بالرشاء ويعترب قيمتهام يوم القسمة أيًضا ألن عند القسمة يظهر الربح.

أحكام التفاضل والتساوي يف املال والربح والوضيعة:

قال: )وتصح مع التفاضل يف املال والتساوى يف الربح، إذا عمال أو رشطا زيادة ـ 
الربح للعامل(.

)1( رشكة العنان: أن يشرتك اثنان ىف ماِل عىل أن يتَّجرا فيه والربح بينهام.
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َطا  رَشَ َما  َعىَل  ْبُح  َفالرَّ َواْلَوِضيَعِة،  ْبِح  الرِّ التََّفاُوَت يف  َطا  َورَشَ امْلال  َتَساَوَيا يف  َوإَِذا 
، ََتنَْعِقُد َعىَل اْلَوَكالِة، َوالَ َتنَْعِقُد َعىَل اْلَكَفَاَلِة، والَ َتصحُّ فِياَم  َواْلَوِضيَعُة َعىَل َقْدِر امْلَاَلنْيِ

الَ َتصحُّ اْلَوَكالُة بِِه َكاالْْحتِطَاِب َواالِْحتَشاِش،
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قال زفر: ال تصح املساواة يف املال والتفاوت يف الربح، وال عىل العكس، وال جيوز 
إال أن يكون الربح عىل قدر رأس املال، ألنه يؤدى إىل ربح ما مل يضمن كاملفاوضه، 

وألنه ال جيوز اشرتاط الوضيعة هكذا، فكذا الربح.

ولنا: قول عىل ): الربح عىل ما اشرتط املتعاقدان، والوضيعة)1( عىل املال ألن الربح 
بأمور  أعرف  يكون  قد  أحدمها  فإن  كاملضارب،  بالعمل  يستحق  باملال  يستحق  كام 
التجارات، وأهدى إىل البياعات، فال يرىض باملساواة، )وإذا تساويا يف املال ورشطا 
التفاوت يف الربح والوضيعة، فالربح عىل ما رشطا، والوضيعة عىل قدر املالني( قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »الربح عىل ما رشطا والوضيعة عىل قدر املالني« من غري فصل ؛ وألنا جوزنا 
اشرتاط زيادة الربح بمقابلة العمل تقديًرا، أما زيادة الوضيعة فال وجه هلا، وصار كام 
إذا رشطا الوضيعة عىل املضارب فإنه ال يصح، كذلك هنا، )وتنعقد عىل الوكالة( ملا 

مر )وال تنعقد عىل الكفالة( ألهنا إنام ثبتت يف املفاوضة للمساواة، وال مساواة هنا.

ما ال تصح فيه:

ألن  واالحتشاش(،  كاالحتطاب  به  الوكالة  تصح  ال  فيام  تصح  )وال  قال:   -
التوكيل فيكون فاعال  باطلة، ألهنا مباحة، ألن اآلخذ يملكه بدون  الوكالة يف ذلك 
لنفسه، ومن ذلك اجتناء الثامر من اجلبال، واالصطياد، وحفر املعادن، وأخذ امللح، 

واجلص)	(، والكحل، وغريها من املباحات.

)1( الوضيعة هنا تعنى اخلسارة.
)	( اجلص هو: احلجر الذى إذا احرتق صار جرًيا، أو هو ما يطىل به.
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َعُه ُكُل َواحٍد منُْهاَم َفُهَو َلُه.َفإِْن أَعاَنُه اآلَْخُر َفَلُه أْجُر ِمْثله، َوإْن َهَلَك امَلاالن َأو  َومَا مَجَ
ا باِملِه ُثم َهَلَك  َكُة، وإْن اشرَتى َأَحُدمُهَ ِ اء َبَطلْت الرشَّ َكة اْلعنَاِن َقْبَل الرشِّ ا يف رَشِ َأَحُدمُهَ

تِِه ِمن الثََّمن، َطا، َوَيْرجُع َعىَل َصاحبِه بِحصَّ َمَال اآلَخر َفاْلُمْشَترَى َبْينَُهاَم َعىَل َما رَشَ
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عليه ـ  يده  سبقت  مباح  ألنه  صاحبه،  دون  له(  فهو  منهام  واحد  كل  مجعه  )وما 
)فإن أعانه اآلخر فله أجر مثله( بالغا ما بلغ، ألن الرشكة متى فسدت صارت إجارة 
فاسدة، ولو استأجره يف ذلك بنصف املجموع كان له أجر املثل بالغا ما بلغ، كذلك 

هنا.

للفائدة، وهذه  الثمن، حتقيقا  به نصف  مثله، ال جياوز  له أجر  أبو يوسف:  وقال 
الرشكة فاسدة.

مبطالتها:

قال: )وإن هلك املاالن، أو أحدمها يف رشكة العنان قبل الرشاء بطلت الرشكة(.

أما إذا هلكا فألن املعقود عليه املال، وإنه يتعني فيها كاهلبة والوصية وقد هلك، 
فيبطل العقد كالبيع.

ماله  يف  ليرشكه  إال  ماله  يف  برشكته  رىض  ما  اآلخر  فألن  أحدمها  هلك  إذا  وأما 
أيًضا، وقد فاتت الرشكة يف اهلالك فيفوت الرضا، فيبطل العقد.

مسائل:

ما ـ  عىل  بينهام  فاملشرتى  اآلخر  مال  هلك  ثم  بامله  أحدمها  اشرتى  )وإن  قال: 
رشطا( النعقاد الرشكة وقت الرشاء )ويرجع عىل صاحبه بحصته من الثمن( ؛ ألنه 

اشرتى له بالوكالة وَنَقَد الثمن من ماله فريجع عليه ملا مر.
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ًة، َواَل جَيُوُز  ا َفامْلْشرَتى لَصاِحِب امْلَاِل َخاصَّ ى َأَحُدمُهَ َوإْن َهَلَك َأَحُد امَلاَلني ُثم اْشرَتَ
َل  ُيوكِّ أْن  َوامْلفاوض  اْلَعناِن  َولرَشيك  ْبح،  الرِّ َمِن  ًة  ُمسامَّ َدرَاهم  ألَحِدمِها  َطا  َيْشرَتِ أْن 

وُيْبضَع وُيَضارب َوُيودَع َويْستأِجر َعىَل اْلَعَمل، َوهَو أمنٌي يف امَلال. 
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)وإن هلك أحد املالني ثم اشرتى أحدمها فاملشرتى لصاحب املال خاصة(؛ ألن 
ا  الوكالة بطلت هبالك أحد املالني كام تقدم فيكون مشرتيا لنفسه خاصة، وإن كانا نصًّ
عىل الوكالة يف عقد الرشكة كان املشرتي بينهام عىل ما رشطا، وتكون »رشكة أمالك« 
الرشكة  بحكم  ال  هبا،  املرصح  الوكالة  بحكم  واملشرتى  بينا،  ملا  بطلت  الرشكة  ألن 

املعقودة، فكانت رشكة أمالك ويرجع عليه بحصته من الثمن ملا مر.

قال: )وال جيوز أن يشرتطا ألحدمها دراهم مسامة)1( من الربح( ألنه قد ال يربح ـ 
يا أو يربح ذلك ال غري. فتبطل الرشكة، فكان رشًطا مبطاًل للرشكة فال جيوز. ماسمَّ

التصرفات اجلائزة يف شركيت املفاوضة والعنان:

ويستأجر  ويودع  ويضارب  ويبضع  يوكل  أن  واملفاوض  العنان  )ولرشيك  قال: 
من  قبضه  ألنه  املال(؛  يف  أمني  )وهو  التجار  أفعال  من  ذلك  كل  ألن  العمل(؛  عىل 
املالك بإذنه وليس له أن يشارك ألن اليشء ال يستتبع مثله، فلو شارك املفاوض عنانا 
ينعقد  يأذن  مل  فإن  رشيكه،  بإذن  جاز  فاوضه  ولو  املفاوضة،  دون  ألنه  عليهام؛  جاز 
عنانا، ألن اليشء ال يستتبع مثله، فإذا أجاز املفاوضة كانت رشكة مبتدأة، وإال فهى 
يوكل  أن  له  كاملضارب  فيجوز  دونه  بغريه، وهذا  االستعانة  من  له  البد  ألنه  عنان، 

وليس له أن يضارب.
)1( أو مبلًغا حمدًدا.
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َيَتقبَّال  أْن  َعىل  اخَتلَفا  أْو  نَعة  الصَّ يف  َفَقا  اتَّ َصانعان  َيْشرَتَك  أْن  الَصنَائع:  َورِشَكُة 

األْعاَمَل َوَيكوَن اْلكْسُب َبْينَهاَم فَيُجوٌز.
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شركة الصنائع )من شركة األعمال(:

قال: )ورشكة الصنائع( وتسمى رشكة التقبل، هى: )أن يشرتك صانعان اتفقا يف 

الصنعة أو اختلفا عىل أن يتقبال األعامل ويكون الكسب بينهام فيجوز(.

وقال زفر: ال جيوز مع اختالف العمل، ألن الرشكة تنبئ عن اخللطة وال اختالط 

مع االختالف.

ولنا: أهنا رشكة يف ضامن العمل، وفيام يستفاد به وهو األجر - ال يف نفس العمل، 

والوكالة فيه ممكنة ألن ما يتقبل كل واحد منهام من العمل فهو أصيل يف نصفه، وكيل 

يف نصفه، وبذلك تتحقق الرشكة.

بعض أحكامها:

بدل عملهام، ـ  ؛ ألن األجرة  أيضا  املال جاز  العمل وتفاضال يف  استويا يف  ولو 

وإهنام يتفاوتان فيكون أحدمها أجود عمال وأحسن صناعة فيجوز، والقياس: أن ال 

جيوز، ألنه يؤدى إىل ربح ما مل يضمن؛ ألن الضامن بقدر العمل، فالزيادة عليه زيادة 

ربح ما مل يضمن.

قلنا: املأخوذ هنا ليس بربح، ألن الربح يقتىض املجانسة بينه وبني رأس املال، وال 

جمانسة، ألن رأس املال هو العمل، والربح مال، فكان بدل العمل عىل ما بينا.
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َوَما َيَتَقبَّلُه أَحُدمُها َيْلَزُمُهاَم، َفُيَطاَلب ُكلُّ َواحد منُْهام بالعمل، ويَطاَلُب َبْاألَْجر.

َورِشَكُة اْلُوُجوه َجائَزٌة: وَهى: أْن َيْشرِتَكا َعىَل أْن َيْشرَتَيا بُِوجوههاَم َوَيبِيِعا، وَتنََعِقُد 
َيادُة فيه، ْبُح َكَذلَك، َوالَ جُتوُز الزِّ َعىل الوَكالِة َوإْن رَشَطا َأنَّ المْشَتَرى َبْينَُهاَم َفالرِّ
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ويطالب ـ  بالعمل  منهام  واحد  كل  فيطالب  يلزمهام،  أحدمها  يتقبله  )وما  قال: 
باألجر( استحسانا، والقياس: أنه ال يلزم رشيكه، ألن ذلك مقتىض املفاوضة والرشكة 

هنا مطلقة.

وجه االستحسان: أن هذه الرشكة تقتىض الضامن، حتى كان ما يتقبله كل واحد 
كاملفاوضة يف  فكان  تقبله رشيكه،  بام  األجر  ويستوجب  اآلخر،  منهام مضمونا عىل 

ضامن األعامل واملطالبة باألبدال.

رشكة الوجوه:ـ 3

قال: ) ورشكة الوجوه)1( جائزة( وتسمى رشكة املفاليس )وهي: أن يشرتكا عىل أن 
يشرتيا بوجوههام ويبيعا( سميت بذلك ألن الرشاء بالنسيئة)	( إنام يكون ملن له وجاهة 

عند الناس، والتعامل بذلك جائز بني الناس من غري نكري.

بوكالته  إنام جيوز  الغري  الترصف عىل  الوكالة( ألن  قال: )وتنعقد عىل  أحكامها: 
إذا ال والية عليه، وهذا عند اإلطالق، ولو رشطا الكفالة أيًضا جاز، وتكون مفاوضة 

ألنه يمكن حتقيق ذلك، لكن عند اإلطالق يرصف إىل العنان ألنه أدنى.

ألن ـ  فيه(  الزيادة  جتوز  وال  كذلك  فالربح  بينهام  املشرتي  أن  رشطا  )وإن  قال: 
استحقاق الربح بالضامن، والضامن يتبع امللك يف املشرتي، فيتقدر بقدره.

)1( سميت بالوجوه ألنه ال يشرتى باألجل إال من له وجاهة وثقة عند الناس، فهى أن يشرتك رجالن 
وليس هلام مال عىل أن يشرتيا باألجل ويبيعا والربح بينهام عىل ما رشطا.

)	( النسيئة: األجل.
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أحُد  َمات  َوإَذا  َياَدة،  الزِّ ُط  رَشْ َوَيبُطُل  امّلال  قْدر  َعىَل  اْلفاسَدة  َكة  ِ الرشَّ يف  والِّرْبُح 
يَكنْي َأْن ُيؤدِّى  َكُة، َوَلْيس ألََحد الرشَّ ا َبَطَلْت الرشَّ يكنْي أْو حلَق بدار احَلْرب ُمرتدًّ الرشَّ
َيا َمًعا ضمَن ُكلُّ َواحد  زَكاة َمال اآلخر إالَّ بإْذنه، َفإْن أذَن ُكلُّ واحد منُْهاَم لَصاحبه فأدَّ

ِل، َعلَِم بَأَدائِِه أو مل َيْعَلم. منُْهاَم َنصيَب َصاِحبِِه، وإْن أديا ُمَتَعاقًبا ضِمَن الثَّاَنى لأَلوَّ
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توزيع الربح يف الشركة الفاسدة:

ألن ـ  الزيادة(؛  رشط  ويبطل  املال،  قدر  عىل  الفاسدة  الرشكة  يف  )والربح  قال: 
الربح تبع لرأس املال فيتبعه يف امللكية، والزيادة إنام تستحق بالرشط وقد بطل.

بطلت  مرتدا  احلرب  بدار  حلق  أو  الرشيكني  أحد  مات  )وإذا  قال:  مبطالهتا: 
الرشكة( لتضمنها الوكالة، وهى تبطل بذلك عىل ما مر.

حكم أداء أحد الشريكني الزكاة عن اآلخر:

قال: )وليس ألحد الرشيكني أن يؤدى زكاة مال اآلخر إال بإذنه( ألنه ليس بداخل 
يف الرشكة، ألنه ليس من التجارة. )فإن أذن كل واحد منهام لصاحبه فأديا مًعا ضمن 
كل واحد منهام نصيب صاحبه وإن أديا متعاقبا ضمن الثانى لألول علم بأدائه أو مل 
يعلم( عند أيب حنيفة  وعنه: إن مل يعلم ال يضمن، وهو قوهلام، ألنه مأمور بالدفع 

إىل الفقري وقد فعل.

وله: أنه مأمور بالدفع إليه زكاة، واملدفوع مل يقع زكاة فكان خمالًفا، وألنه أمره بأداء 
خيرجه عن العهدة ومل يوجد، فكان خمالفا فيضمن، واهلل أعلم.

* * *
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تطبيـق
س1: ما الرشكة لغة ورشعا؟ وما دليل مرشوعيتها؟

س	: بني أنواع كل من رشكتى املال والعقود. 
س3: ما رشوط رشكة العقود؟

س	: ما احلكم فيام يأتى؟ مع التعليل:
تكفل أحد الرشكاء بامل عن أجنبى. )أ( 

 ورث أحد رشكاء املفاوضة ماال يصلح للرشكة. )ب( 
هلك أحد املالني يف رشكة العنان قبل الرشاء. )ج( 

س	: ما رشوط رشكة املفاوضة؟ وما األصل فيها؟
س	: ضع عالمة )√( أو )X( أمام العبارات اآلتية ثم صحح اخلطأ:

ال تصح رشكة العنان مع التفاضل يف املال والتساوى يف الربح. )أ( 
 إذا مات أحد الرشكاء بطلت الرشكة. )ب( 

س	: امأل الفراغ بام يناسه فيام يأتى:
رشكة الصنائع تسمى. .... ورشكة الوجوه تسمى. ....... وهى. ...........)أ( 

 ال يشرتط تسليم املال يف املضاربة ألن. .............)ب( 
تنعقد املفاوضة عىل. ............ و. ...............)ج( 

س	: أكمل مما بني القوسني مع التعليل ملا ختتار:
إن اشرتطا يف رشكة العنان التفاضل يف الربح والوضيعة. ..................)أ( 

)فالربح عىل ما رشطا وكذلك الوضيعة ـ فالربح عىل ما رشطا والوضيعة عىل قدر 
املالني (.

 إن هلك أحد املالني يف العنان واشرتى اآلخر بامله. .................)ب( 
)فاملشرتى بينهام ـ فاملشرتى لرب املال خاصة(.

* * *
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كتاب املضاربة
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كتاب املضاربة 
التعريف بها :

لغة: وهى مفاعلة من الرضب وهو السري يف األرض قال اهلل تعاىل: نثی  ی   ی   
جئمث )1(.

وشرًعا : وهي أن يدفع رجل ماله إىل آخر ليتجر له فيه عىل أن ما حصل من الربح 
بينهام حسب االتفاق.

وسمى هذا النوع من الترصف مضاربة: ألن فائدته وهى الربح ال حتصل غالبا إال 
بالرضب يف األرض.
حكمها ودليلها:

وهى عقد مرشوع باآلية وبالسنة وهو ماروى: أن العباس كان يدفع ماله مضاربة 
ويشرتط عىل مضاربه أن ال يسلك به بحًرا وأن ال ينّزل واديا وال يشرتى به ذات كبد 
فاستحسنه وأجازه)3(وبعث   اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فبلغ ذلك رسول  فعل ذلك ضمن  فإن  رطبة)	( 
اليتيم مضاربة  أنه دفع مال  فأقرهم عليه، وعن عمر   به  يتعاملون  ملسو هيلع هللا ىلص  والناس 

وعليه اإلمجاع .
حكمة املشروعية:

والفقري  الترصفات،  عن  الغبى  الغنى  منهم  ألن  ذلك)	(  إىل  حاجة  للناس  وألن 

)1( سورة النساء. اآلية: 1	1.  
)	( املراد هبا املواشى.

)3( أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث ابن عباس.
)	( أي املضاربة.
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الذكى العارف بأنواع التجارات، فمست احلاجة إىل رشعيته حتصيال ملصلحتهم .

مب تنعقد؟

وتنعقد بقوله: دفعت هذا املال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة.

أو: خذ هذا املال واعمل فيه عىل أن لك نصف الربح أو ثلثه، أو قال: خذ هذه 
البيع والرشاء صار مذكورا  بالثلث، استحساًنا، ألن  بالنصف أو  األلف واعمل هبا 
بذكر العمل، والنصف متى ذكر عقيب البيع والرشاء يراد به النصف من الربح عرًفا، 

وإنه كاملرشوط.

ولو قال: خذ هذا املال بالنصف كان مضاربة استحساًنا عماًل بالعرف.

شروط صحتها: مخسة:

أحدهـا: أهنا ال جتوز إال بالنقدين)1(.

الثـانى: إعالم رأس املال عند العقد . إما باإلشارة أو بالتسمية. ويكون مسلام إىل 
املضارب .

الثالـث: يكون الربح شائعا بينهام.

الرابـع: إعالم قدر الربح لكل وا حد منهام)	(.

اخلامس: أن يكون املرشوط للمضارب من الربح حتى لو رشطه من رأس املال أو 
منهام فسدت عىل ما يأتيك إن شاء اهلل تعاىل.

)1( النقدين من الذهب والفضة، ويقوم مقامهام العمالت املتداولة اآلن.
)	( أي حتديده بالنسبة كالنصف والربع.
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َم َرْأُس  ُب يف األَْرِض َفإَذا ُسلِّ ْ امُلَضاَرُب رَشيُك َربِّ امْلَال يف الربح َوَرأس َماله الرضَّ
ْبُح  يًكا فإْن رُشَط الرِّ َف فَيه َفُهَو َوكِيٌل َفإَذا َرَبَح َصاَر رَشِ امَلال إليه َفُهَو أَمَانٌة َفإَذا َترصَّ
َفِهي  امْلَُضارَبُة  َفَسدْت  بَِضاعٌة وإَذا  َفُهَو  امّلَال  لَربِّ  َقْرٌض وإْن رِشَط  َفُهو  لْلُمَضاِرِب 

إَجاَرٌة َفاسَدٌة َوإَذا َخاَلَف َصاَر َغاصًبا،
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ما يرتتب على تسليم رأس املال للمضارب:

ماله الرضب يف األرض(، ـ  الربح ورأس  املال يف  )املضارب رشيك رب  قال: 
ألنه لو مل يكن رشيكه يف الربح ال يكون مضاربة عىل ما نبينه إن شاء اهلل.

قال: ) فإذا ُسلم رأُس املال إليه فهو أمانة ( ألنه قبضه بإذن املالك )فإذا ترصف ـ 
فيه فهو وكيل( ألنه ترصف فيه بأمره.

)فإذا ربح صار رشيًكا( ألنه ملك جزءا من الربح.ـ 

الربح للمضارب فهو قرض ( ألن كل ربح ال يملك إال بملك ـ  ) فإن رشط 
رأس املال فلام رشط له مجيع الربح فقد ملكه رأس املال، ثم قوله مضاربة: رشط لرده 

فيكون قرًضا.

) وإن رشط لرب املال فهو بضاعة ( هذا معناه عرفا ورشعا.ـ 

) وإذ فسدت املضاربة فهى إجارة فاسدة (؛ ألنه عمل له بأجر جمهول فيستحق ـ 
أجر مثله ملا مر.

)وإذا خالف صار غاصبا( ألنه ترصف يف ملك الغري بغري رضاه فكان غاصًبا.

وال تصح إال بام تصح به الرشكة.
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ٌة َفَسَدْت  َط ألَحِدمَها َدَراِهُم ُمَسامَّ ْبُح َبْينَُهاَم ُمَشاًعا َفإْن رُشِ َوالَ َتصحُّ إالَّ َأْن يُكون الرِّ
َباطٌل،  امْلَُضارب  َعىَل  اْلَوضيَعة  واْشرَتاُط  مْثله  أْجُر  َوللُمَضارِب  امْلَال  لَربِّ  ْبُح  وَالرِّ

اًم إىَل امُلَضاِرب، ......................................... َوالَُبّد أْن َيُكَوَن امَلاُل ُمَسلَّ
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قال: )وال تصح إال أن يكون الربح بينهام مشاعا فإن رشط ألحدمها دراهم مسامة)1( 
فسدت( ملا مر يف الرشكة وكذا كل رشط يوجب اجلهالة يف الربح يفسدها الختالف 

املقصود .

اآلثار املرتتبة على فساد املضاربة:

)والربح لرب املال( ألن الربح تبع للامل؛ ألنه نامؤه )وللمضارب أجر مثله( ألهنا 
فسدت، وال يتجاوز به املسمى عند أيب يوسف وهو نظري ما مر يف الرشكة الفاسدة، 
األجري  يعمل؛ ألن  مل  وإن  األجرة  املضاربة، وجتب  فيه  وهكذا كل موضع ال تصح 

يستحق األجرة بتسليم نفسه وقد سلم.

وعن أيب يوسف: أنه ال يستحق حتى يربح كالصحيحة واملال أمانة كالصحيحة؛ 
أو ألنه أجري خاص.

قال: )واشرتاط الوضيعة)	( عىل املضارب باطل( ملا روى عن عيل  أنه قال: ـ 
ابن أيب شيبة يف مصنفه  املال« أخرجه  »الربح عىل ما اشرتطوا عليه، والوضيعة عىل 

وألنه ترصف فيه بأمره فصار كالوكيل.

قال: )والبد أن يكون املال مسلام إىل املضارب(؛ ألنه ال يقدر عىل العمل إال باليد، 
فيجب أن ختلص يده فيه وتنقطع عنه يد رب املال.

)1( ال جيوز أن حيدد ألحدمها مبلًغا معينًا من املال كألف جنيه مثاًل للمضارب ولكن حتدد النسبة من الربح 
كالربع والثلث.

)	( الوضيعة: اخلسارة.
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َل َوُيسافر وَيْبُضَع. َوالَ ُيَضارَب  َوللُمَضارِب أْن َيبيَع َويشرْتى بالنَّْقد َوالنَّسيَئة َوُيوكِّ
ْلَعة  َواْلسِّ اْلَبَلَد  ى  َيَتعدَّ َأْن  َلُه  َوَلْيَس  بِرْأيَِك«،  اْعَمْل   « بَقوله:  أْو  امْلَال  َربِّ  بإْذن  إالَّ 

ي َعيَّنَُه َربُّ امَلاِل...... َوامْلَُعاِمَل الذَّ
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صالحيات وسلطات املضارب:

ويبضع(،  ويسافر  ويوكل  والنسيئة  بالنقد  ويشرتى  يبيع  أن  )وللمضارب  قال: 
وأصله: أن املضارب مأمور بالتجارة فيدخل حتت اإلذن كل ما هو جتارة، أو ما البد 
للتجارة منه: كالبيع والرشاء والباقى من أعامل التجارة وكذلك اإليداع وألهنا دون 

املضاربة فتدخل حتت األمر .
ما ال جيوز للمضارب فعله إال بإذن:

قال: )وال يضارب إال بإذن رب املال أو بقوله: اعمل برأيك( ألن اليشء ال ـ 1
أنه  التفويض إال  أو مطلق  التنصيص)1(  القوة فاحتاج إىل  يستتبع مثله الستوائهام يف 

ليس له اإلقراض؛ ألن اإلطالق فيام هو من أمور التجارة ال غري.
ملا ـ 	 املال(  الذى عينه رب  واملعامل  والسلعة  البلد  يتعدى  أن  له  قال: )وليس 

: أنه دفع املال مضاربة وقال: »وال  روينا من حديث العباس  وعن ابن مسعود 
تسلف مالنا يف احليوان« وألهنا وكالة وىف التخصيص فائدة فيتخصص.

احلكم لو خالف املضارب شرط رب املال:

ولو خالفه كان مشرتيا لنفسه وربحه له؛ ألنه ملا خالف صار غاصبا فأخذ حكم 
الغصب ثم قيل: يضمن بنفس اإلخراج من البلد لوجود املخالفة.

وقيل: ال يضمن مامل يشرت الحتامل عوده إىل البلد قبل الرشاء، فإذا عاد زال الضامن، 
وصار مضاربة عىل حاله بالعقد األول، كاملودع إذا خالف ثم عاد.

)1( النص عىل ذلك من صاحب املال.
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أنواع املضاربة:

واملضاربة نوعان: 

	ـ وخاصة. 1ـ  عامة.    

أنواع املضاربة العامة:

فالعامة نوعان:

مجيع  فيملك  برأيك«  »اعمل  له:  يقل  ومل  مضاربة  املال  إليه  يدفع  أن  أحدمها: 
واالستئجار  واالرهتان  الرهن  فيه  ويدخل  التجارة  يف  إليها  حيتاج  التى  الترصفات 
واحلط بالعيب واالحتيال بامل املضاربة وكل ما يعمله التجار غري التربعات واملضاربة 

والرشكة واخللط واالستدانة عىل املضاربة وقد مر الوجه فيه.

والثانى: أن يقول له: »اعمل برأيك« فيجوز له ما ذكرنا من الترصفات واملضاربة 
والرشكة واخللط، ألن ذلك مما يفعله التجار وليس له اإلقراض والتربعات ألنه ليس 

من التجارة فال يتناوله األمر.

أنواع املضاربة اخلاصة:

واخلاصة ثالثة أنواع:

أحدها: أن خيصه ببلد فيقول: عىل أن تعمل بالكوفة أو بالبرصة.

والثانى: أن خيصه بشخص بعينه بأن يقول: عىل أن تبيع من فالن وتشرتى منه، فال 
جيوز الترصف مع غريه، ألنه قيد مفيد جلواز وثوقه به يف املعامالت.
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َت هلا وقًتا َبَطَلت بُمِضيِّه َفَلْو َدَفع إَلْيه امَلاَل َمَضاربًة َوَقاَل: »َما َرَزَقَك اهللُ  وإن َوقَّ
ْبح لربِّ امَلال  ْفع ُمَضَاَرَبًة َفَدَفَع إىَل آَخر بالُثلث َفنصُف الرِّ َبْينَنَا نصْفاِن« َوأِذَن َلُه يف الدَّ
ل َوالثُُّلُث لَلثَّاين ........................................... ُدُس لأَلوَّ ط َوالسُّ بالرشَّ
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والثالث: أن خيصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له: عىل أن تعمل به مضاربة 
يف البز)1( أو يف الطعام أو يف الرصف ونحوه، وىف كل ذلك يتقيد بأمره، وال جيوز له 

خمالفته ألنه مقيد وقد مر الوجه فيه.
تصرفات ختالف القيد وتصرفات ال ختالفه:

منها جاز ألن ـ  الكوفة« فعمل يف موضع آخر  تعمل بسوق  أن  قال: »عىل  ولو 
أماكن املرص كلها سواء يف السفر والنقد واألمن.

ولو قال: ال تعمل إال يف سوق فعمل يف غريه ضمن ألنه رصح بالنهى.ـ 
ولو دفع املال مضاربة يف الكوفة عىل أن يشرتى من أهلها فاشرتى من غريهم ـ 

أن  عىل  الرصف  يف  مضاربة  دفعه  لو  وكذلك  عرفا،  املكان  املقصود  ألن  جاز،  فيها 
يشرتى من الصيارفة ويبيعهم فاشرتى من غريهم جاز، ألن املراد النوع عرفا.

انتهاء املضاربة مبضي املدة:

قال: )وإن وقت هلا وقتا بطلت بمضيه( ألن التوقيت مقيد وهو وكيل فيتقيد بام 
وقته كالتقيد بالنوع والبلد.

دفع املضارب املال ملضارب آخر:

له ـ  وأذن  نصفان«  بيننا  اهلل  »ما رزقك  وقال:  املال مضاربة  إليه  دفع  )فلو  قال: 
املال بالرشط والسدس  الربح لرب  بالثلث فنصف  الدفع مضاربة فدفع إىل آخر  يف 
لألول والثلث للثانى( ألنه ملا رشط رب املال لنفسه النصف بقى النصف للمضارب 
فلام رشط الثلث للثانى انرصف ترصفه إىل نصيبه فيبقى له السدس ويطيب له كأجري 

اخلياط.
)1( البز: نوع من الثياب.
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ُل إىل الثَّاين باْلنِّْصف َفال يَشَء َلُه َوإْن َدَفَعُه َعىَل أنَّ لِلثَّاين الثُُّلثنِْي ضَمَن  َوإْن َدَفَع اأَلوَّ
ْبح. ُدِس ِمَن الرِّ ُل للِثَّاين َقْدَر اَلسُّ ْاألوَّ

امَلال  َرب  َبنْيَ  َواْلَباِقي  َلُه  َفُهَو  للِثَّايِن  طُه  رَشَ َفاَم  نْصُفُه  فيل  اهللُ  رَزَقَك  َما  َقاَل:  َوَلْو 
ِل نَِصْفان. َوامُلَضاِرَب األوَّ

َوَلْو َقاَل: »َعىَل أنَّ َما َرَزَق اهللُ َبْينَنَا نِْصَفان« َفدَفَعُه إىَل آَخَر بالنِّصف َفدَفَعُه الثَّاين 
ِل. ُدُس َوالَ يَشَء لأَِلوَّ إىل َثالث بِالثُُّلِث َفالنِّْصُف لَِربِّ امْلَال َوللِثَّالِِث الثُُّلُث ولِلِثَّايِن السُّ
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)وإن دفع األول إىل الثانى بالنصف فال شىء له(؛ ألنه جعل نصفه للثانى فلم ـ 
يبَق له شىء كمن استأجره خلياطة ثوب بدرهم فاستأجر غريه ليخيطه بدرهم.

)وإن دفعه عىل أن للثانى الثلثني ضمن األول للثانى قدر السدس من الربح(؛ ـ 
ألنه ضمن للثانى ثلثى الربح وبعضه وهو النصف ملكه، وبعضه وهو السدس ملك 
رب املال، فال ينفذ، ألنه إبطال ملك الغري، لكن التسمية صحيحة لكوهنا معلومة يف 
عقد يملكه، وقد ضمن له السالمة فيلزمه الوفاء، وصار كمن استأجر خياًطا خلياطة 

ثوب بدرهم فاستأجر اخلياط غريه، ليخيطه بدرهم ونصف.
)ولو قال: ما رزقك اهلل فىل نصفه فام رشطه للثانى هو له( عمال بالرشط؛ ألنه ـ 

ملكه من جهة رب املال )والباقى بني رب املال واملضارب األول نصفان( ألن رب 
بينهام نصفان،  فيكون  الربح  وإنام رزقه نصف  اهلل  ما رزقه  لنفسه نصف  املال جعل 
وكذلك إذا قال: ما ربحت أو كسبت أو رزقت أو ما كان لك فيه من فضل أو ربح 

فهو بيننا نصفان، فإنه ينطلق إىل ما بعد ما رشطه للثانى ملا بينا.
)ولو قال: عىل أن ما رزق اهلل بيننا نصفان، فدفعه إىل آخر بالنصف فدفعه الثانى ـ 

إىل الثالث بالثلث، فالنصف لرب املال وللثالث الثلث وللثانى السدس، وال شىء 
لألول(؛ ألنه ملا رشط النصف للثانى انرصف إىل نصيبه ملا بينا فلم يبَق له شىء والباقى 

عىل ما رشطا ملا بينا.
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الدفع مضاربة فدفعه إىل غريه مضاربة ضمن عند ـ  وإذا مل يؤذن للمضارب يف 
زفر، لوجود املخالفة.

وقاال: ال يضمن مامل يعمل ألن الدفع اليتقرر مضاربة إال بالعمل.

وقال أبو حنيفة: ال يضمن مامل يربح ملا بينا يف أول الباب أن الدفع قبل العمل أمانة 
وبعد العمل مباضعة وهو يملك ذلك فإذا ربح صار رشيكا يف املال فيضمن كام إذا 
خلط بامل آخر وال ضامن عىل الثانى ألن فعله يضاف إىل األول ألنه هو الذى أثبت له 

والية الترصف، فإن استهلكه الثانى فالضامن عىل األول خاصة.

وعندمها: يضمن الثانى وهو نظري مودع املودع، واألشهر أنه خيري هاهنا فيضمن 
أهيام شاء: األول ملا بينا والثانى إلبطاله حق رب املال فكان متعديا يف حقه، ولو كانت 

املضاربة فاسدة الضامن عليه ألن الثانى أجري فيه وله أجر مثله فال يكون رشيكا.

ولو دفع املال إىل رجلني مضاربة بالنصف وقال: اعمال برأيكام أو مل يقل فليس ـ 
املال  فإن عمل أحدمها بنصف  الرأى  إىل  فيها  التجارة حيتاج  ينفرد ألن  أن  ألحدمها 
بغري أمر صاحبه ضمن النصف، وإن عمل بأمر اآلخرمل يضمن ألنه كالوكيل عنه، 

وما ربح نصفه لرب املال، ونصفه بينهام نصفان.
* * *
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فصــل

َوَتْبُطُل امْلَُضاَرَبُة بَِمْوِت امْلَُضاِرب َوبَِمْوت َرب امْلَاِل. ...........................
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فصــل

نفقة املضارب:

ونفقة املضارب يف مال املضاربة ما دام يف سفره حتى يعود إىل بلده وإن كان ما دون 
مدة السفر إذا كان ال يبيت بأهله، وإن كان يبيت فال نفقة له، وكذا النفقة له ما دام يف 
مرصه، ألن النفقة جزاء االحتباس فإذا كان يف بلده ال يكون حمتبًسا يف املضاربة، وىف 
السفر يكون حمتبسا فيها، وإذا اختذ يف بلد آخر دارا أو تزوج به فهو كبلده األصىل، 
الركوب  ودابة  النوم  والكسوة وفراش  الدائرة كالطعام والرشاب  احلاجة  ونفقته يف 
وعلفها ومن يطبخ له ويغسل ثيابه وجتب نفقة مثله وكل ما يلزمه وجتب نفقة مثله 
باملعروف ونفقة غلامنه ودوابه الذين يعملون معه يف املال وحتتسب النفقة من الربح 
املال، ولو أنفق من مال نفسه أو استدان لنفقته رجع يف مال  فإن مل يكن فمن رأس 

املضاربة.

ولو ضارب لرجلني فنفقته عىل قدر املالني ولو كان أحد املالني بضاعة فاجلميع 
للمضارب،  نفقة  ال  فاسدة  املضاربة  كانت  ولو  هلا،  واقع  السفر  ألن  املضاربة،  عىل 

وألنه أجري ونفقة األجري عىل نفسه.

مب تبطل املضاربة؟

املال( ألهنا وكالة  املضارب 	ـ وبموت رب  بموت  املضاربة: 1ـ  )وتبطل  قال: 
وأهنا تبطل باملوت ملا مر.
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ِة امُلَضاِرب َوالَ َينْعِزُل بَِعْزلِه َما مَلْ َيْعَلْم.َفَلْو  ِة َربِّ امْلَاِل َوحَلاقه مُرَتًدا َوالَ َتْبُطُل بِردَّ َوبِِردِّ
َباَع واْشرَتى َبْعَد اْلَعْزل َقْبَل اْلِعْلم َنَفَذ، َفإْن َعلَِم بِاْلَعْزِل َوامَلاُل ِمْن ِجنِْس َرْأِس امْلَال مَلْ 
َف فيِه، َوإْن َكاَن ِخاَلَف ِجنِْسِه َفَلُه أْن َيبِيَعه َحتَّى َيِصري ِمْن ِجنِْسِه َوإَذا  ْز َلُه أْن َيَترَصَّ جَيُ

َل َربَّ امْلَال َعىل اقتَضائَِها. اْفرَتَقا َوىِف امْلَاِل ُدُيوٌن َوَلَيس فِيِه ِرْبٌح َوكَّ
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)وال  عرف؛  ما  عىل  حكام  موطن  ألنه  مرتًدا(  وحلاقه  املال،  رب  وبردة  قال:)3ـ 
تبطل بردة املضارب( ألن ملك رب املال باٍق وعبارة املرتد معتربة.

عزل املضارب: قال: )وال ينعزل بعزله ما مل يعلم( كالوكيل.

تصرفات املضارب بعد عزله:

)فلو باع واشرتى بعد العزل قبل العلم نفذ( لبقاء الوكالة )فإن علم بالعزل واملال 
من جنس رأس املال مل جيز له أن يترصف فيه(ألنه صار أجنبيا بالعزل وال رضر عليه 

يف ذلك.

)وإن كان خالف جنسه فله أن يبيعه حتى يصري من جنسه( ألن له حقا يف الربح 
وهو إنام يظهر إذا علم رأس املال وإنام يعلم إذا نض)1( وإنام ينض بالبيع، فإذا نض ال 

يترصف فيه.

وموت أحدمها وحلاقه بدار احلرب كالعزل.

ما يرتتب على افرتاق املضاربني:

قال: )وإذا افرتقا وىف املال ديون وليس فيه ربح وكلَّ رب املال عىل اقتضائها( ألنه 
وكيل متربع بالعمل فال يلزمه االقتضاء إال أنه ملا كان عاقًدا واحلقوق ترجع إليه فالبد 
من وكالته )وإن كان فيه ربح أْجرب عىل اقتضائها( ألن الربح بمنـزلة األجرة فكان 

أجرًيا فيجب عليه متام العمل.

)1( نض: بفتح النون وتشديد الضاد املفتوحة أى صار نقدا.
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بِح، َفإْن  َوإْن َكاَن فيه ِرْبٌح ُأْجرِبَ َعىَل اْقتَِضائَِها َوَما َهَلَك ِمْن َماِل امُلَضاَرَبة َفِمَن الرِّ
َزاَد َفِمْن َرْأِس امَلاِل.
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هالك مال املضاربة:

قال: )وما هلك من مال املضاربة فمن الربح( ألنه تبع كالعفو يف باب الزكاة.

اقتسام  فإن  عليه،  فال ضامن  أمـني،  املضـارب  املـال( ألن  فمـن رأس  زاد  )فـإن 
الربـح واملضاربة بحاهلا ثم هلك املال أو بعضه رجع يف الربح حـتى يستوىف رأس 
املال  بعد سالمة رأس  إال  الفضل  يعرف  املال وال  الربح فضل عىل رأس  املال ألن 
 فال تصح قسمته، فينرصف اهلالك إليه ملا بينا وهنا نبدأ أوال برأس املال، ثم بالنفقة، 

ثم بالربح األهم فاألهم.

مسائل:

ولو فسخا املضاربة ثم اقتسام الربح ثم عقدا املضاربة فهلك رأس املال مل يرتادا ـ 
الربح، ألن هذه املضاربة جديدة، واألوىل قد انتهت فانتهى حكمها.

ولو مر املضارب عىل السلطان فأخذ منه شيًئا كرًها ال ضامن عليه، وإن دفع إليه ـ 
شيًئا ليكف عنه ضمن، ألنه ليس من أمور التجارة وكذلك إذا أراد العارش أن يأخذ 
منه العرش فصاحله املضارب بشىء من املال حتى كف عنه ضمن ـ واهلل ـ عز وجل ـ 

أعلم.
* * *
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تطبيـق

س1: ما املضاربة؟ وما دليلها؟ وما حكمة مرشوعيتها؟

س	: وضح رشائطها مع التوجيه.

س3: علل ملا يأتى:

إذا سلم رأس املال للمضارب فهو أمانة.)أ( 

 اشرتاط الوضيعة عىل املضارب باطل.)ب( 

ليس للمضارب أن يتعدى العمل الذي عينه رب املال.)ج( 

س	: دلل عىل ما يأتى:

اشرتاط الوضيعة عىل املضارب باطل.)أ( 

 ال جيوز للمضارب أن يتعدى السلعة واملعامل الذى عينه رب املال.)ب( 

س	: أيد صحة أو خطأ العبارات اآلتية مصححا اخلطأ منها معلال ملا تقول:

للمضارب أن يتعدى البلد والسلعة التى عينها له رب املال.)أ( 

 إذا وقت للمضاربة وقتا بطلت الرشكة يف احلال.)ب( 

س	: ما احلكم فيام يأتى؟ مع التوجيه:

قال للمضارب: اعمل بسوق القرية فعمل بمكان آخر منها.)أ( 

 مل يأذن للمضارب يف دفع املال مضاربة فدفع املال لغريه مضاربة.)ب( 

علم بالعزل وكان ما يف يده من غري جنس مال املضاربة.)ج( 
* * *
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كتاب الوديعة
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تعريفها لغة:

لغة: مشتقة من:

الوْدِع وهو: الرتك. يقال »دع هذا« أى اتركه، ومنه املوادعة يف احلرب، أى: أن ـ 1
يرتك كل واحد من الفريقني احلرب، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لينتهني قوم عن ودعهم اجلامعات أو 
ليختمن عىل قلوهبم ثم ليكتبن من الغافلني«)1( أي تركهم اجلامعات، ومنه الوداع، ألن 

كل واحد منهام يرتك صاحبه ويفارقه.

أو هى من احلفظ، قال: يف حديث وداع املسافر: أستودع اهلل دينك وأمانتك،)	(.ـ 	
أى: أستحفظ اهلل أى أطلب منه حفظهام 

يعرف  من  عند  إال  عادة  يودع  ال  وهلذا  للحفظ،  املودع  عند  ُترْتك  الوديعة  فكأن 
باألمانة والديانة .

ورشًعا: تسليط اإلنسان غريه عىل حفظ ماله.

حكمها ودليل املرشوعية:

وهى عقد مرشوع أمانة ال غرامة.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس عىل املستودع غري امُلِغلِّ ضامن، وال عىل املستعري غري املغل ضامن«)3(.

)1( أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث ابن عمر وأبى هريرة.
)	( أخرجه أمحد يف مسنده من حديث أبى هريرة بسند صحيح لغريه.

)3( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه من قول رشيح القاىض.
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َوِهى أَماَنٌة: إَِذا َهَلَكْت ِمْن َغرْيِ َتَعٍد مَلْ َيْضَمْن.

َفَظَها بِنَْفِسه، َومْن يف عَياله َوإْن هَنَاُه، َوَلُه أْن حَيْ
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وجيب حفظهـا عىل املودع إذا قبلها ألنه التزم احلفظ بالعقد.

بَم تنعقد: والوديعة تارة تكون برصيح اإلجياب والقبول، وتارة بالداللة:

فالرصيح قوله: أودعتك، وقول اآلخر: قبلت. وال يتم يف حق احلفظ إال بذلك 
ويتم باإلجياب وحده يف حق األمانة، حتى لو قال للغاصب: »أودعتك املغصوب« 
برىء من الضامن وإن مل يقبل، ألن صريورة املال أمانة حكم يلزم صاحب املال ال غري، 

فيثبت به وحده، أما وجوب احلفظ فيلزم املودع، فالبد من قبوله .

والداللة: إذا وضع عنده متاًعا ومل يقل شيًئا، أو قال: هذا وديعة عندك وسكت 
إيداع وقبول  ثم غاب اآلخر فضاع، ألنه  املالك  لو غاب  اآلخر، صار مودًعا حتى 

عرًفا.

صفة الوديعة: قال: )وهى أمانة: إذا هلكت من غري تعد مل يضمن( ألنه لو وجب 
الضامن المتنع الناس من قبوهلا، وفيه من الفساد ماال خيفى، وملا روينا من احلديث.

كيفية حفظ الوديعة:

قال: )وله)1( أن حيفظها بنفسه ومن يف عياله وإن هناه( ألنه التزم أن حيفظها بام حيفظ 
به ماله، وذلك باحلرز واليد. أما احلرز فداره، ومنـزله وحانوته سواء كان ملكا له أو 
إجارة أو إعارة. وأما اليد فيده وزوجته وأجريه اخلاص وولده الكبري إن كان يف عياله 
عىل ما مر يف الرهن، وألن املوِدع رىض بذلك، ألنه يعلم أن املوَدع البد له من اخلروج 
ملعاشه وأداء فرائضه، وال يمكنه استصحاب الوديعة معه فيرتكها يف منـزله عند من

)1( أي للموَدع عنده.
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اْلَغَرَق  أو  َجاِرِه  إىَل  َمَها  َفُيَسلِّ رَيَق  احْلَ خَيَاَف  أْن  إالَّ  بَِغرْيِهْم  َفَظَها  حَيْ أْن  َلُه  َوَلْيَس 
َها َحتَّى الَ َتَتَميََّز َضِمنَها. َفُيْلِقَيها إىَِل َسِفَينة ُأْخَرى، َفإِْن َخَلَطَها بَِغرْيِ
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يف عياله فلم يكن له بُد من ذلك، وهلذا ال يصح هنيه لو قال: ال تدفعها إىل شخص 
عينَّه من عياله ممن البد له منه. فإن مل يكن له عيال سواه مل يضمن، وإن كان له سواه 

يضمن، ألن من العيال من ال يؤمتن عىل املال.

الناس ـ  فإن  بحفظ غريهم،  ما رىض  بغريهم( ألنه  أن حيفظها  له  )وليس  قال: 
يتفاوتون يف األمانات، وصار كالوكيل واملضارب ليس له أن يوكل وال يضارب، ملا 

تقدم أن اليشء ال يتضمن مثله.

قال )إال أن خياف احلريق فيسلمها إىل جاره، أو الغرق فيلقيها إىل سفينة أخرى( 
ألن احلفظ تعني: بذلك لكن ال يصدق عليه إال ببينة، ألنه يدعى سبًبا إلسقاط الضامن 

فيحتاج إىل بينة.

احلكم لو خلط املوَدع عنده الوديعة مباله:

سبيل  ال  ثم  حنيفة،  أيب  عند  ضمنها(  تتميز  ال  حتى  بغريها  خلطها  )فإن  قال: 
للمودع عليها.

أنواع اخللط: واخللط عىل وجوه:

أحدها: خلط اجلنس باجلنس، كاحلنطة باحلنطة، والشعري بالشعري.

والثانى: خلط اجلنس بغريه، كاحلنطة بالشعري واخلل بالزيت، ونحومها.

والثالث: خلط املائع بجنسه.

فعند أيب حنيفة: هو استهالك يف الوجوه كلها، فيضمنها، وينقطع حق املودع عنها،

وعندمها: كذلك يف الوجه الثاين، ألنه استهالك صورة ومعنى، واألول عندمها إن
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َوَكَذا إَِذا أْنَفَق َبْعضَها ُثمَّ َردَّ ِعَوَضُه َوَخَلَطُه بِْالَباقي، َوإْن اْخَتَلَط بَِغرْيِ صنْعه َفُهَو 
ي،  ْبِس َأْو االسَتْخِداِم، أْو َأْوَدَعَها، ُثمَّ َزاَل التََّعدِّ ُكوِب َأْو اللُّ ى فِيَها بالرُّ رَشيٌك َوَلْو َتَعدَّ
مَلْ َيْضَمْن، .......................................................................
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شاء شاركه فيها وإن شاء ضمنه، ألنه إن تعذر أْخُذ عني حقه مل يتعذر املعنى، فكان 
استهالًكا من وجه دون وجه، فيختار أهيام شاء.

وأما الثالث فعند أيب يوسف: جيعل األقل تبًعا لألكثر اعتباًرا للغالب.
وعند حممد: هى رشكة بينهام بكل حال؛ ألن اجلنس ال يغلب اجلنس عنده، عىل 
ما عرف من أصله يف الرضاع، وخلط الدراهم بالدراهم والدنانري بالدنانري إذابة من 

الوجه الثالث، ألنه يصري مائًعا باإلذابة.
حقه،  عني  إىل  وصوله  لتعذر  وجه،  كل  من  استهالك  أنه  حنيفة:  أيب  قول  وجه 
والقسمة مرتتبة عىل الرشكة، فال تكون موجبة هلا، فلو أبرأ املودع اخلالط برىء أصال، 

وعندمها يربأ من الضامن، فتتعني الرشكة يف املخلوط.
الوجه  استهالك عىل  فهو  بالباقى(  ثم رد عوضه وخلطه  بعضها  أنفق  إن  )وكذا 

الذي بينا.
قال: )وإن اختلط بغري صنعه فهو رشيك( باالتفاق، ألنه ال صنع له فيه، فال ضامن 

عليه، فتتعني الرشكة .
التعدى على الوديعة وحكمه:

قال: )ولو تعدى فيها بالركوب أو اللبس أو االستخدام أو أودعها ثم زال التعدى 
مل يضمن( لزوال املوجب للضامن ويد األمانة باقية بإطالق األمر األول ألنه مل يرتفع 
من جهة صاحب احلق، لكن ارتفع حكمه، لوجود ما ينافيه، ثم زال املناىف، فعاد حكم 

األمر األول.
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ِل )سم(. ُن َعىَل ْاألوَّ  َوَلْو َأْوَدَعَها َفَهَلَكْت ِعنَد اَلثَّايِن َفالضامَّ

َف َضِمَن، ........................... َفإِْن َطَلَبَها َصاِحُبها َفَجَحدَها ُثمَّ َعاَد َفاْعرَتَ
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)ولو أودعها فهلكت عند الثانى فالضامن عىل األول( خاصة.

وقاال: يضمن أهيام شاء؛ ألن األول خالف ملا بينا، والثانى تعدى حيث قبض ملك 
غريه بغري أمره فإن ضمن األول ال يرجع عىل الثانى؛ ألنه ملكه بالضامن مستندا فيكون 

مودًعا ملكه، وإن ضمن الثانى رجع عىل األول ألنه إنام حلقه ذلك بسببه.

وأليب حنيفة: أن التفريط إنام جرى من األول ألن جمرد الدفع ال يوجب الضامن، 
حتى لو هلكت واألول حارض ال يضمن، فإذا غاب األول فقد ترك احلفظ فيضمن، 

والثانى مل يرتك.

جحود الوديعة:

أواًل: جحودها عند املالك:

ارتفع  بالطلب  قال: )فإن طلبها صاحبها فجحدها ثم عاد فاعرتف ضمن( ألن 
عقد الوديعة فصار غاصبا بعده، وباالعرتاف بعد ذلك مل يوجد الرد إىل نائب املالك 
بخالف مسألة املخالفة ثم املوافقة، ألن يد الوديعة مل ترتفع، فوجد الرد إىل يد النائب.

ثانًيا: جحودها عند غري املالك:

ولو جحدها عند غري املالك مل يضمن، وقال زفر: يضمن؛ ألنه جحد الوديعة.

ولنا: أنه من باب احلفظ ملا فيه من قطع األطامع عنها، وألنه ربام خياف عليها ممن 
جحدها عنده، وهذا املعنى معدوم إذا جحدها عند املالك.
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ا مَحٌْل َوَمُئوَنٌة، َما مَلْ َينَْهُه، إَِذا َكاَن الطَِّريُق  وَلْلُمَوِدِع َأْن ُيَسافَِر بْالَوديَعة، َوإْن َكاَن هَلَ
آَمنًا )سم(.

ُيْؤَمْر  مَلْ  َنِصيَبه  َيْطُلُب  َأَحُدمُها  َحرَضَ  ُثمَّ  َمْوُزوًنا  َأْو  َمكياًل  َرُجٍل  ِعنَْد  أْوَدَعا  َوَلْو 
ْفِع إْليه، َما مَلْ حَيْرُضْ ْاآلَخُر)سم(. بِالدَّ
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فإن جحدها ثم جاء هبا فقال له صاحبها » دعها وديعة عندك« فهلكت: فإن أمكنه 
أخذها فلم يأخذها مل يضمن ألنه إيداع جديد كأنه أخذها ثم أودعها، وإن مل يمكنه 

أخذها ضمن، ألنه مل يتم الرد .

حكم السفر بها:

كان  إذا  ينهه  مل  ما  ومئونة،  محل  هلا  كان  وإن  بالوديعة  يسافر  أن  )وللمودع  قال: 
يملكه  وهلذا  آمنا،  الطريق  كان  إذا  السالمة  والغالب  األمر،  إلطالق  آمنا(  الطريق 

الوىص واألب، بخالف الركوب يف البحر، ألن الغالب فيه العطب)1(.

وقاال: ليس له ذلك إذا كان هلا محل ومئونة، ألن الظاهر عدم الرضا ملا يلزمه من 
مئونة احلمل.

قلنا: يلزمه ذلك رضورة امتثال أمره، فال اعتبار به.

وديعة رجلني عند ثالث:

مل  نصيبه  يطلب  ثم حرض أحدمها  أو موزونا  أودعا عند رجٍل مكيال  )ولو  قال: 
يؤمر بالدفع إليه، ما مل حيرض اآلخر(

وقاال: يدفع إليه نصيبه، ألنه سلمه إليه فيؤمر بالدفع إليه عند الطلب، ألنه ملكه، 
حتى كان له أخذه كالدين املشرتك.

)1( أي: اهلالك، وعطب الشىء  يعطب عطًبا، أي هلك.
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ُيقَيم  َأْن  إالَّ  امْلَالُك ضِمَن،  بُه  َوَكذَّ ُفالٍن«  إىَل  َأْدَفَعَها  َأْن  »أَمْرَتنِي  امُلوَدُع:  َقاَل  َفإْن 
اْلَبيِّنَة َعىَل َذلَك َأْو َينُْكَل امْلَالُِك ًعن اْلَيِمنِي، َوَلْو َأْوَدَع ِعنَْد َرُجَلنْي َشيًئا ممَّا ُيْقَسُم اْقتَساَمُه 

ا بَأْمِر ْاآلَخِر. َوَحِفَظ ُكلٌّ ِمنُْهاَم نِْصَفه )سم( َوإِْن َكاَن ال ُيْقَسُم حِفَظه َأَحُدمُهَ
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غري  وهو  املعنيَّ  يف  يقع  الدفع  ألن  إليه،  دفعه  يمكن  ال  املشاع  يف  نصيبه  أن  وله: 
إليه كيف يؤمر به، ووالية األخذ ال تقتىض جواز الدفع  املشاع، وإذا مل يمكن دفعه 
ْيِن أخذها  أال ترى أن املديون لو كان له وديعة عند رجل من جنس الدين فلَِربِّ الدَّ
وال جيوز للمودع الدفع إليه، وأما الدين املشرتك فألنه يؤديه املديون من مال نفسه ملا 

عرف، وال اعتبار برضر احلارض، ألنه حلقه بصنعه حيث أودعه مشاعا.

إليه نصيبه باإلمجاع، وذكر حممد اخلالف مطلقا،  املكيل واملوزون ال يدفع  وغري 
للحارض أخذ نصيبه، فمن  فليس  يد أحدمها وغاب  لو كان يف  واألول أصح، ألنه 

املودع أوىل.

قال: )فإن قال املوَدع: » أمرتنى أن أدفعها إىل فالن«، وكذبه املالك ضمن، إال ـ 
البينة عىل ذلك، أو ينكل)1( املالك عن اليمني( ؛ ألهنام تصادقا)	( عىل الدفع  أن يقيم 

وجتاحدا يف اإلذن، فيضمن بالدفع إال بحجة.

الوديعة عند رجلني:

قال: )ولو أودع عند رجلني شيئا مما يقسم اقتسامه وحفظ كل منهام نصفه، وإن 
كان ال يقسم حفظه أحدمها بأمر اآلخر(.

فكان  بأمـانتهام  رض  ألنه  املسألتني،  يف  اآلخر  بأمر  حيفظه  أن  ألحدمها  وقاال: 
ألحدمها أن يسلمها إىل اآلخر كاملسألة الثانية.

)1( ينكل من النكول وهو االمتناع عن اليمني.
)	( تصادقا: أى: صدق كل واحد منهام اآلخر ووافقه وأقره عىل ما قال وادعى.



X الصف الثانى الثانوى		1

َيْضَمْن،  َوَلْو  مَلْ  َبْيٍت آَخَر يف الَداِر  َوَلْو َقاَل: »احفْظَها يف َهذا اْلَبْيت« َفحفَظَها يف 
ْمَها إَلْيِه َضِمَن. اِر َضِمَن، َوَلْو َردَّ اْلَوديَِعَة إىَل َداِر َمالِكَِها َومَلْ ُيَسلِّ َخاَلَفُه يف الدَّ
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وله: أن الدافع أودع نصفه بغري أمر املودع فيضمنه، وهذا ألنه إنام رىض بأمانتهام، 
فكان رًضا بأمانة كل واحد منهام يف النصف؛ ألن إضافة الفعل إليهام تقتىض التبعيض 
كالتمليكات، إال أنا جوزناه فيام ال يقسم رضورة عدم التجزىء وعدم إمكان اجتامعهام 

عليها؛ وألنه ملا مل يمكن قسمتها، وال االجتامع عليها دائام، كان راضيا بذلك داللة.

مسائل:

قال: )ولو قال: »احفظها يف هذا البيت« فحفظها يف بيت آخر يف الدار مل يضمن(؛ ـ 
لعدم تفاوهتام يف احلرز إال أن تكون داًرا كبرية متباعدة األطراف والبيت الذى هناه عنه 

عورة، فإنه يضمن، ألنه مفيد.

قال: )ولو خالفه يف الدار ضمن(؛ ألن الدور ختتلف يف احلرز، فكان مفيًدا.ـ 

املالك ـ  ألن  ضمن(؛  إليه  يسلمها  ومل  مالكها  دار  إىل  الوديعة  رد  )ولو   قال: 
ما رىض بدفعها إىل داره وال إىل من يف عياله ظاهًرا، إذ لو رض هبم ملا أودعها.

* * *
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تطبيــق
س1: ما الوديعة رشعـًا؟ وما حكمها؟ وما دليلها؟ وبم تنعقد؟

س	: ما الصفة الوديعة؟ وما الذى يرتتب عىل هذا الوصف؟ وما كيفية حفظها؟
س3: ما احلكم إن خلط املودع عنده الوديعة بامله؟ وما أنواع اخللط؟ مع التمثيل. 

س	: بني احلكم فيام يأتى؟ مع التوجيه:
السفر بالوديعة.)أ( 

 أودعا عند رجل مكيال ثم حرض أحدمها يطلب نصيبه.)ب( 
قال املودع أمرتنى أن أدفعه إىل فالن وكذبه املودع.)ج( 

س	: اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلاًل الختيارك:
طلب الوديعة صاحُبها فجحدها املودع عنده ثم اعرتف هبا)أ( 

)ال ضامن عليه ـ يضمن ـ وجهان(. 
 قال له: احفظها يف هذه الدار فحفظها يف دار أخرى يملكها)ب( 

)ضمن الختالف الدور يف احلرز ـ ال يضمن لعدم تفاوهتام يف احلرز ـ ال يضمن 
الحتاد امللك(. 

س	: ضع عالمة )√( أو )X( مع تصحيح اخلطأ والتعليل ملا تقول:
أودع األوُل عند مستودع ثان ثم هلكت. . ضمناها معا.)أ( 

لو رد الوديعة إىل دار مالكها ومل يسلمها إليه فهلكت مل يضمن.)ب( 
      س	 : علل ملا يأتى:

للمودع أن يسافر بالوديعة ما مل ينهه إذا كان الطريق آمنًا.)أ( 
 يف غري املكيل واملوزون ال يدفع ألحدمها نصيبه باإلمجاع.)ب( 
قام واحد من أهل املجلس وترك متاعه فالباقون مودعون.)ج( 

* * *
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كتاب اهلبة
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كتاب اهلبة

التعريف بها:

وهي: العطية اخلالية عن تقدم االستحقاق، يقال: وهبته، ووهبت منه، قال تعاىل: 
وهلذا  اهلبة،  قبول  واالهتاب:  مث)1(  ى  ې   ې     ې   ې     ۉ   ۉ   نثۅ  

رشط فيها القبض ألن متام اإلعطاء بالدفع والتسليم.

ورشًعا: متليك العني بال عوض.

حكمها ودليله:

رواية  وىف  حتابوا«)	(  »هتادوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  حمبوب.  حممود  وصنيع  مندوب  أمر  هو 
»هتابوا« متفق عليه من حديث عائشة.

حكم قبول اهلبة:

وقبوهلا سنة ؛ فإنه ملسو هيلع هللا ىلص قبل هدية العبد، وقال يف حديث َبِريَرة: »هو هلا صدقة، ولنا 
هدية« وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لو أْهدَى إىلَّ طعام لقبلت ولو دعيت إىل ُكَراع)3( ألجبت« وإليها 
اإلشارة بقوله تعاىل: نث ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےمث)	( أى طابت نفوسهن بشىء 

من ذلك فوهبنه لكم نثے    ۓ  ۓمث)	(.

)1( سورة الشورى. اآلية: 		.
)	( ]أخرجه البخاري يف األدب املفرد وأبو يعىل يف مسنده من حديث أيب هريرة بسند صحيح[

)3( الكراع : قيل هو ما دون الكعب من الدواب وقال ابن فارس كراع كل شىء طرفه وقيل هو مستدق 
الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد.

)	( سورة النساء. اآلية: 	.
)	( سورة النساء. اآلية: 	 .
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َوَتصحُّ بِاإلجَْياِب َواْلَقُبوِل َواْلقْبِض، َفإِن َقَبَضَها يف امْلَْجلِس بَِغرْيِ إِْذنِِه جَاَز، َوَبْعد 
اِق َيْفَتقُر إىَِل إِْذنِِه. االْفرِتَ
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	ـ وإسقاط. أنواعها: وهى نوعان:   1ـ متليك.   

وعليها اإلمجاع.

بم تصح؟ قال: )وتصح باالجياب والقبول والقبض(.

أما اإلجياب والقبول: فألنه عقد متليك، والبد فيه منهام.

وأما القبض: فألن امللك لو ثبت بدونه للزم املتربع شىء مل يلتزمه، وهو التسليم، 
بالسبب  يلزم  فال  قويا  كان  الواهب  وملك  يلزم،  ال  ضعيف  بالتربع  امللك  وألن 
اهلبة  جتوز  »ال  وموقوفـًا:  مرفوًعا  الصحابة  من  مجاعة  عن  روى  وقد  الضعيف، 

والصدقة إال مقبوضة حموزة« املراد امللك؛ ألن اجلواز ثابت بدونه إمجاًعا.

قبض اهلبة بغري إذن الواهب:

قال: )فإن قبضها يف املجلس بغري إذنه جاز، وبعد االفرتاق يفتقر إىل إذنه(

والقياس أن ال جيوز يف الوجهني إال بإذنه ألنه ترصف يف ملك الواهب، لبقاء ملكه 
قبل القبض.

وجه االستحسان أن التمليك باهلبة تسليط عىل القبض وإذن له، فصـار املوهـوب 
لـه مأذوًنا يف القبض ضمنًا لإلجياب واقتضاء واإلجياب يقترص علـى املجلس، فكذا 
ما ثبت ضمنًا له، وكذلك الصدقة، بخالف ما إذا هناه عن القبض يف املجلس؛ ألن 
الثابت ضمنًا ال يعارض الرصيح، أو نقول: النهى رجوع، والقبض كالقبول، وإنه 

يملك الرجوع قبل القبض.
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د الَعْقِد  ِغرِي َتتمُّ بِمَجرَّ بِة، َوهَبُة األب اِلبِنِه الصَّ ِد اهْلَ َوإْن َكاَنْت يف َيدِه َمَلَكهَا بُِمَجرَّ
ه َوبَِقْبِضِه بِنَْفِسِه. َويْملُِك الصِغرُي اهَلبَة بَقْبِض َوليِّه وُأمِّ
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متلك اهلبة إذا كانت يف يد املوهوب له:

قال)وإن كانت يف يده( كاملودع واملستعري واملستأجر والغاصب )ملكها بمجرد 
اهلبة(؛ ألنه إن كان قبضها أمانة فينوب عن اهلبة، وإن كان ضامًنا فهو أقوى من قبض 
اهلبة واألقوى ينوب عن األدنى، ولو وهب من رجل ثوًبا فقال: »قبضته« صار قابضا 
عند أيب حنيفة، وجعل متكنه من القبض كالتخلية يف البيع، وقال أبو يوسف: البد من 

القبض بيده.

ولو قبض املوهوب له اهلبة ومل يقل: قبلت، صحت اهلبة.ـ 

هبة األب البنه الصغري والكبري:

قال: )وهبة األب البنه الصغري تتم بمجرد العقد(؛ ألهنا يف يد األب، وهو الذى 
يقبض له فكان قبضه كقبضه، وكل من يعوله يف هذا كاألب، ولو وهب البنه الكبري 

وهو يف عياله فالبد من قبضه، ألنه ال والية له عليه، فال يقبض له.

مَب ميلك الصغري اهلبة:

قال: )ويملك الصغري اهلبة بقبض وليه وأمه وبقبضه بنفسه( معناه إذا وهبه أجنبى 
حجر  يف  كان  إذا  وكذا  األب،  مقام  لقيامهم  ووصيه  واجلد  ووصيه  كاألب  فالوىل 
أجنبي يربيه كاللقيط وقد بيناه، واألم هلا والية حفظه وهذا منه، ألنه ال بقاء له بدون 
املال فاحتاجت إىل والية التحصيل وهذا منه، وأما قبضه بنفسه فمعناه إذا كان عاقال، 

ألنه ترصف نافع وهو من أهله.
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َبُة بَِقْولِه: َوَهْبُت، َوَنحْلُت، وَأْعَطيُت وأْطَعمُتَك َهذَا الطََّعاَم. َوَأعَمْرُتَك،  َوَتنَْعِقُد اهْلِ
َبَة، َوَكَسْوُتَك َهذَا الثَّْوَب. ابَّة، َإذا َنَوى اهْلَ َومَحَلُتَك َعىَل َهذه الدَّ

ُم الَ جُتوُز ُم َجاَئزٌة، َوفِياَم ُيَقسَّ َوهبُة امْلَُشاِع فَيام الَ ُيَقسَّ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

مب تنعقد؟

قال: )وتنعقد اهلبة بقوله: وهبت( ألنه رصيح فيه )ونحلت( لكثرة استعامهلا فيه، 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أُكلَّ ولِدَك نحلته هكذا« )وأعطيت( رصيح أيضا )وأطعمتك هذا الطعام( 
ألن اإلطعام رصيح يف اهلبة إذا أضيف إىل املطعـوم، ألنه ال يطعمه إال باألكل، وال أكل 
إال بامللك، ولو قال:»أطعمتك هذه األرض« فهو عارية، ألهنا ال تطعم »وأعمرتك« 
هذا اليشء، وجعلت هذه الدار لك عمرى قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من أعمر عمري فهي للمعمر 
له ولورثته من بعده«)1( )ومحلتك عىل هذه الدابة إذا نوى اهلبة( ألن املراد به اإلركاب 
حقيقة، ويستعمل يف اهلبة، يقال محل األمري فالًنا عىل فرس: أى وهبه، فيحمل عليه 
ىمث)	( أراد  نثى  وتعاىل:  اهلل سبحانه  قال  الثوب(  اهلبة )وكسوتك هذا  عقد 

متليكهم الكسوة، ويقال: كساه ثوًبا، إذا وهبه.

ولو قال: منحتك هذه الدار، فهى عارية،إال أن ينوى اهلبة، ولو قال ذلك فيام ال 
يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة كالدراهم والدنانري واملطعوم واملرشوب.

هبة املشاع )3(:

قال: )وهبة املشاع فيام ال يقسم جائزة، وفيام يقسم ال جتوز(؛ ألن القبض رشط 
يف اهلبة، ملا روينا، وإنه غري ممكن يف املشاع، ولو جوزناه لكان له إجبار للواهب عىل 

القسمة، ومل يلتزمه فيكون إرضاًرا به،

)1( أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر.
)	( سورة المائدة. اآلية: 		.

)3( املشاع: هو يشء مشرتك امللكية من غري تقسيم كرجلني ورثا دار واحدة ومل يقسامها.
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وف َعىَل الظَّْهر،  ع والصُّ بُن يف الرضِّ َم َجاَز َكَسْهٍم يف َداٍر، َوْمثُلُه اللَّ َفإْن َقَسَم َوَسلَّ
َلَبٍن  يف  َسْمنًا  أْو  حنَْطة،  يف  َدقيًقا  َوَهَبه  َوَلْو  اأْلَرِض،  يف  ْرِع  َوالزَّ النَّخل،  َعىَل  َوالتَّْمر 
َجاَز،  َواِحٍد  مْن  اْثنَاِن  َوهَب  َوَلْو  جَيُوُز،  الَ  َوَسلَّمة  َفاسْتْخَرَجُه  ِسمسٍم،  يف  ُدْهنًا  َأْو 

َوبِاْلَعْكِس الَ جَيُوُز )سم(.
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وما ال يقسم املمكن فيه القبض الناقص فيكتفى به رضورة، وال يلزم رضر اإلجبار 
عىل القسمة ببقاء اإلجبار عىل املَهايأة)1(، قلنا: املهايأة يف املنافع ومل يتربع هبا، ألن اهلبة 

صادفت العني ال املنافع.

دار،  )كَسْهم يف  يبق شيوع، وذلك  مل  بالقبض  )فإن قسم وسلم جاز( ألن  قال: 
ومثله اللبن يف الرضع، والصوف عىل الظهر والتمر عىل النخل، والزرع يف األرض(؛ 
ألن اتصال هذه األشياء كالشيوع، من حيث إنه يمنع القبض، وكذلك لو وهبه من 

رشيكه، ال جيوز؛ لعدم إمكان القبض.

فاستخرجه  سمسم  يف  دهنا  أو  لبن  يف  سمنا  أو  حنطة  يف  دقيًقا  وهبه  )ولو  قال: 
وسلمه ال جيوز( ألن املوهوب معدوم، فال يكون حمال للملك، فبطل العقد، فيحتاج 

إىل عقد جديد، أما املشاع فمحل التمليك، حتى جاز بيعه دون ذلك.

هبة االثنني للواحد والعكس:

قال: )ولو وهب اثنان من واحد جاز، وبالعكس ال جيوز(.

أما األوىل: فألهنام سلامه، واملوهوب له قبضها مجلة، وال شيوع وال رضر.

وأما الثانية: فمذهب أيب حنيفة وقاال: يصح أيضا؛ ألهنا هبة واحدة، والتمليك

)1( املهايأة: وهى احلالة الظاهرة للمتهيئ للشىء، وهتيأ القوم جعلوا لكل واحد هيئة معلومة. 
واصطالًحا: هى قسمة املنافع ألن كل واحد من الرشيكني فيها إما أن يرىض هبيئة واحدة وخيتارها وإما 

أن الرشيك الثانى ينتفع بالعني عىل اهليئة التى وقع هبا انتفاع رشيكه األول.
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َق َعىَل َفقرَيْيِن َجاَز، َوَعىل َغنيَّنٍي الَ جَيُوُز. َوَلْو َتَصدَّ
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واحد، فال شيوع وصار كالرهن من اثنني.

وأليب حنيفة: أنه وهب من كل واحد منهام النصف، ألنه يثبت لكل واحد منهام 
امللك يف النصف، أال ترى أنه لو كان فيام ال يقسم فقبل أحدمها صح يف النصف، فكان 

متليًكا للنصف، وإنه شائع.

إعطاء املال لشخصني على سبيل الصدقة:

قال: )ولو تصدق عىل فقريين جاز( وكذلك لو وهب هلام )وعىل غنيني ال جيوز( 
وقاال: جتوز يف الغنيني أيًضا ملا مر.

والفرق أليب حنيفة أن إعطاء الفقري يراد به وجه اهلل ـ تعاىل ـ فهو واحد، وسواء 
كان بلفظ الصدقة أو بلفظ اهلبة، وسواء كان فقريا واحًدا أو أكثر، واإلعطاء للغنى 
الغنى هبة، ألنه ليس من  اثنان فكان مشاعا والصدقة عىل  الغنى، ومها  يراد به وجه 

أهل الصدقة.
* * *
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فصـــل

ُمتَِّصَلًة،  ِزَياَدًة  َزاَدْت  أْو  َضُه،  َعوَّ َفإْن  َوُيْكرُه  لأِْلْجنَبِىِّ  ُبُه  هَيَ فِياَم  ُجوُع  الرُّ  َوجَيُوُز 
ا، أْو َخَرَجْت َعْن ِمْلِك امْلَوُهوِب َلُه َفاَل ُرُجَوَع. َأو َماَت أَحُدمُهَ
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فصل

موانع الرجوع يف اهلبة:

واملعاوضة  والزوجية،  القرابة،  من  املحرمية  اهلبة:  يف  الرجوع  من  املانعة  املعانى 
وموت  عينها،  يف  التغيري  أو  الزيادة،  وحدوث  له،  املوهوب  ملك  من  وخروجها 

الواهب أو املوهوب له، عىل ما نبينه إن شاء اهلل تعاىل.

حكم الرجوع يف اهلبة لألجنيب:

قال: )وجيوز الرجوع فيام هيبه لألجنبى( لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:»الواهب أحق هببته ما مل ُيَثْب 
منها«)1( أى ما مل يعوض عنها )ويكره( ذلك ألنه من باب اخلساسة والدناءة.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه«)	( شبهه به خلساسة الفعل ودناءة 
فيام هيب  الوالد  إال  هبته،  يرجع يف  أن  للواهب  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيل  وتأويل  الفاعل، 
لولده«)3( أى ال حيل له الرجوع من غري قضاء وال رضا إال الوالد فإنه حيل له ذلك عند 

احلاجة فهذا احلمل أوىل، مجًعا بني احلديثني.

)1( أخرجه الدارقطنى.
)	( متفق عليه.

)3( أخرجه ابن ماجه
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َوالَ ُرجوَع فياَم هَيبُه لِِذى َرِحم حَمَْرٍم منُه َأْو َزْوَجٍة َأْو َزْوٍج.
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مسائل:

قال: )فإن عوضه، أو زادت زيادة متصلة( يف نفسها )أو مات أحدمها أو خرجت ـ 
عن ملك املوهوب له، فال رجوع( أما إذ عوضه فلام روينا من احلديث؛ وألن املقصود 
َمن والكرَِب والبناء والغرس  من اهلبة التعويض عادة، وقد حصل وأما الزيادة ـ كالسِّ
ْبغ واخلياطة ـ فألنه ال يمكن الرجوع بدون الزيادة، وال سبيل إىل الرجوع مع  والصَّ
الزيادة، ألن العقد ما ورد عليها، وأما موت الواهب فال سبيل للوارث عليها إذ هو 
أجنبى من العقد وأما موت املوهوب له فلالنتقال إىل ورثته، والتمليك مل يوجد منه، 
وصار كام إذا انتقل منه حال حياته، وأما إذا خرجت من ملك املوهوب له فألنه إنام 
أخرجها بتسليطه، فال يملك نقضه كالوكيل ونقصان املوهوب ال يمنع الرجوع بأن 

انتقصت قيمته، أو اهندم البناء.

الرجوع عن اهلبة لذوى األرحام:

قال: ) وال رجوع فيام هيبه لذى رحم حمرم منه أو زوجة أو زوج( ألن املقصود صلة 
الرحم وزيادة األلفة بني الزوجني، وىف الرجوع قطيعة الرحم واأللفة، ألهنا تورث 
األلفة  عىل  للزوجية  وإبقاء  القطيعة  عن  للرحم  صيانة  فالجيوز  والنفرة،  الوحشة 
واملودة، وىف احلديث: » إذا كانت اهلبة لذى رحم حمرم مل يرجع فيها« وسواء كان أحد 

الزوجني مسلاًم أو كافًرا، لشمول املعنى .

ولو وهبها ثم أباهنا مل يرجع، ولو وهب أجنبية ثم تزوجها له الرجوع، واملعترب ـ 
املقصود وقت العقد.
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ضُه  َوَلْو َقاَل امْلَوُهوُب َلُه: ُخْذ َهَذا َبداًل َعْن ِهبتَك َأْو ِعَوِضها، َأْو ُمقَابِلهَا، َأْو َعوَّ
ِط اْلَعِوِض ُيَراَعى فِيَِها ُحْكُم اهِلَبِة َقْبَل  َبُة برَِشْ ُجوُع َواهْلِ ًعا َفقبَضُه، َسقَط الرُّ َأْجنَبىٌّ ُمَترَبِّ
اكِِم، َوإِْن َهَلكْت  اْلَقْبِض َواْلَبْيُع َبْعَدُه، َوالَ َيِصحُّ اَلّرُجُوُع إاِلَّ برَتاِضيِهاَم أْو بُِحْكِم احْلَ

يف َيِده َبْعَد احُلْكِم مَلْ َيْضَمْن.
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مسائل تتعلق باملوانع:
قال: )ولو قال املوهوب له: خذ هذا بداًل عن هبتك أو عوضها أو مقابلها أو ـ 

املعاوضة  األلفاظ يف معنى  الرجوع( ألن هذه  فقبضه، سقط  ضه أجنبى متربًعا،  عوَّ
وكذلك لو قال: خذ هذا مكان هبتك، أو ثواًبا منها، أو كافأتك به، أو جازيتك عليه، 
أو أثبتك أو نحلتك هذا عن هبتك، أو تصدقت به عليك بدال عن هبتك، فهذا كله 
ويتوقف  به،  تبطل  بام  ويبطل  اهلبة،  به  تصح  بام  يصح  اهلبة:  حكم  وحكمه  عوض، 
امللك فيه عىل القبض، وال يكون يف معنى املعاوضة أصال، وإن مل يضف العوض إىل 
اهلبة- بأن أعطاه شيًئا ومل يقل عوًضا عن هبتك- ال يكون عوًضا، ولكل واحد منهام 
الرجوع، فإن عوضه عن مجيع اهلبة بطل الرجوع يف اجلميع، قلَّ العوض أو أكثر، وإن 

عوضه عن نصفها فله الرجوع فيام بقى ؛ ألن املانع التعويض فيتقدر بقدره.
اهلبة بشرط العوض:

قال: )واهلبة برشط العوض يراعى فيها حكم اهلبة قبل القبض( فال يصح يف املشاع 
)و( حكم )البيع بعده( رعاية للفظ واملعنى.

شروط صحة الرجوع يف اهلبة:
فصل  ألنه  احلاكم؛  بحكم  أو  	ـ  برتاضيهام.   1ـ  إال:  الرجوع  يصح  )وال  قال: 
فقد  تراضيا  وإن  للقاىض  اإللزام  ووالية  االمتناع  فله  العلامء،  بني  خمَتلف  فيه  جَمتَهد 
أبطل حقه فيجوز )وإن هلكت يف يده بعد احلكم( بالرد )مل يضمن( ألنه أمانة يف يده 

حيث قبضه ال عىل وجه الضامن .
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تطبيــق

وبم : 1س أنواعها؟  وما  قبوهلا؟  حكم  وما  دليلها؟  وما  حكمها؟  وما  اهلبة؟  ما 
تصح؟

بني احلكم فيام يأتى؟ مع التعليل أو ذكر الدليل:: 	س

قبض اهلبة مع االفرتاق من املجلس بإذن الواهب.)أ( 

 هبة املشاع فيام ال ُيْقَسم.)ب( 

تصدق عىل غنيني عند أبى حنيفة.)ج( 
ما موانع اهلبة وما حكم الرجوع فيها وبم يملك الصغري اهلبة؟: 3س

* * *
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كتاب الغصب
ى. ٍم ُمْحَترٍم َمْمُلوٍك لْلَغْيِر بَِطِريِق التََّعدِّ َوُهَو: َأْخُذ َماٍل ُمَتَقوَّ
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كتاب الغصب
التعريف:

)وهو( فى اللغة: أخذ الشىء ظلًما، يقال غصبته منه، وغصبته عليه، بمعنى)1(، 
قال الله تعالى: نث ڻ ڻڻڻ مث )	( أى ظلًما، ويستعمل فى كل شىء يقال 

غصبت ولده وزوجته.
وفى الشرع : )أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدى(.

شرطه:

واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف كون المغصوب قابال للنقل والتحويل على وجه 
يتضمن تفويت يد المالك، ولم يشترط ذلك محمد، ويظهر فى غصب العقار على 

ما نبينه إن شاء الله  تعالى.
حكمه:

وهو تصرف منهىُّ عنه حرام ؛ لكونه تصرًفا فى مال الغير بغير رضاه، قال الله تعالى: 
نثڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ  ڄڃڃڃمث)3(؛ 
وألن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، قال ملسو هيلع هللا ىلص:» كل المسلم على المسلم حرام: دمه، 
وعرضه، وماله« أخرجه مسلم وقال ملسو هيلع هللا ىلص :»ال يحل مال امرىء مسلم إال بطيب نفس 
منه« أخرجه أحمد في مسنده وعلى حرمته اإلجماع، وهو من المحرمات عقاًل على 

ما عرف فى األصول.

)1( أي بنفس المعنى. 
)	( سورة الكهف . اآلية: 		. 

)3( سورة النساء . اآلية: 		. 
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ُه فِِى َمَكاِن َغْصبِه، َفإِْن َهَلَك َوُهَو ِمثلىٌّ َفَعَلْيه ِمْثُلُه، َوإْن  َوَمْن َغَصَب َشْيًئا َفَعَلْيه َردُّ
َلْم َيُكْن ِمثليًّا َفَعَليِه ِقيَمُتُه َيْوَم َغصبه...............................................
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 أنواعه : 

والغصب على ضربني:

أحدهما: ال يتعلق به إثم، وهو ما وقع عن جهل كمن أتلف مال الغير وهو يظن 
أنه ملكه، أو ملكه ممن هو فى يده وتصرف فيه واستهلكه ثم ظهر أنه لغير ذلك فال 

إثم عليه، قال ملسو هيلع هللا ىلص »رفع عن أمتى الخطأ والنسيان« الحديث، معناه: اإلثم)1(
والثانى: يتعلق به اإلثم وهو ما يأخذه على وجه التعدى، فإنه يأثم بأخذه وإمساكه.

ما جيب على الغاصب:

ما  اليد  »على  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  غصبه(؛  مكان  فى  رده  فعليه  شيًئا  غصب  )ومن  قال: 
أخذت حتى ترد« أخرجه أبو داود في سننه وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يأخذ أحدكم متاع أخيه 
عليه  يجب  وألنه  عليه«؛  فليردها  أخيه  عصا  أحدكم  أخذ  فإذا  العًبا،  وال  جاًدا  ال 
رفع الظلم، وذلك بما ذكرنا، ويردها فى مكان غصبه؛ ألن القيمة تتفاوت بتفاوت 

األماكن، واألعدل ما ذكرنا.
ما يرتتب على هالك املغصوب:

قال : )فإن هلك وهو مثىل فعليه مثله( قال اهلل تعاىل: نثک    گ  گ  گ  ( 1
گ  ڳڳمث)	( وألن املثل أعدل لوجود املالية واجلنس

)فعليه 	(  والمزروع  المتفاوت  والعددى  كالحيوان  مثليا(  يكن  لم  )وإن 
تعذر  عند  المالية  حيث  من  العين  مقام  تقوم  القيمة  ألن  غصبه(؛  يوم  قيمته 
عجز  وسواء  اإلمكان،  بقدر  مستحقه  إىل  للحق  وإيصاال  للظلم  دفًعا  المماثلة، 

)1( أى إثم اخلطأ والنسيان.
)	( سورة البقرة. اآلية: 		1  
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َوإْن َنَقَص َضمَن النُْقصاَن َوإَذا اْنَقَطَع َتِجُب ِقيمُتُه َيْوَم اْلَقَضاء )سم(.
ًة َيَعَلُم َأنَّها َلْو َكانْت باِقيًة َأْظَهَرَها ُثمَّ يْقِضى َعَلْيه  َعى اْلَهاَلَك َحَبَسُه اْلَحاكُِم ُمدَّ وإِن ادَّ

بِبَدلهَا. َواْلَقْوُل فى اْلقيمة َقْوُل اْلَغاِصِب َمَع َيمينه،
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عن رده بفعله أو فعل غريه أو بآفة ساموية؛ ألنه بالغصب صار متعدًيا ووجب عليه 
الرد وقد امتنع، فيجب الضمان.

تقدير قيمة المغصوب:  وتجب القيمة : 
يوم الغصب ؛ ألنه السبب وبه يدخل فى ضمانه )وإن نقص ضمن النقصان( ( 1

اعتباًرا للجزء بالكل.
و أما الِمْثلىُّ )إذا انقطع تجب قيمته يوم القضاء( عند أبى حنيفة، وقال أبو ( 	

يوسف : يوم الغصب، وقال محمد : يوم االنقطاع؛ ألن الواجب المثل وينتقل إلى 
القيمة باالنقطاع، فيعتبر يومئذ.

السبب  هو  إذ  قيمته  فتعتبر  القيم،  بذوات  التحق  انقطع  لما  أنه  يوسف:  وألبى 
الموجب، وألبى حنيفة: أن االنتقال بقضاء القاضى ال باالنقطاع حتى لو لم يتخاصما 
حتى عاد المثل وجب فإذا قضى القاضى تعتبر القيمة عنده بخالف ذوات القيم، ألنه 

مطالب بها من وقت وجود السبب وهو الغصب فتعتبر قيمته عند السبب.
ادعاء هالك املغصوب

قال: )وإن ادعى الهالك حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باقية أظهرها، ثم 
يقضى عليه ببدلها( ؛ ألن الظاهر بقاؤها وقد ادعى خالفه، ونظيره إذا طولب بثمن 
المبيع فادعى اإلفالس، وقد مر فى الحجر، فإذا حبس المدة المذكورة قضى عليه 

بالبدل، لما مر.
أقام  وإن  الزيادة،  ينكر  ألنه  يمينه(  مع  الغاصب  قول  القيمة  فى  )والقول  قال: 

المالك البينة على الزيادة قضى بها ؛ ألنها حجة ملزمة.
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َفإَذا  َلُه األَكْساُب،  َوَتْسَلُم  اْلَغْصِب،  إَلى َوْقت  َمَلَكَه ُمسَتنًدا  باْلقيَمة  َعَلْيِه  َفإَذا ُقضَى 
َمْت  ُسلِّ اَلمالك  ْبَِقّوِل  َأو  باْلَبيِّنِة  َأْو  بنُكوله  َضمنََها  َوَقْد  َأْكَثُر  َوِقيَمُتَها  اْلَعْيُن  َظَهَرْت 
َماَن، َوإِْن َشاَء َأَخَذ اْلَعْيَن  ْللَغاصب، َوإِْن َضمنََها بَِيمينِه َفَاْلَمالُِك إِْن َشَاَء َأْمَضى الضَّ

َوَردَّ العَوَض، َوَيضمُن َما َنَقص اْلَعَقار بفعله، َوالَ َيْضَمنَُه َلْو َهَلَك )م(.
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ملكية املغصوب وناجته بعد الضمان:

قال: )فإذا ُقضى عليه بالقيمة، ملكه مستنًدا إلى وقت الغصب( ؛ ألنه قابل للنقل 
المبدل؛ لئال يجتمع  الغاصب  المالك بدله، فيملك  من ملك إلى ملك، وقد ملك 

البدل والمبدل فى ملك واحد دفًعا للضرر عنه، )وتسلم له األكساب( للتبعية.
ظهور املغصوب بعد ادعاء هالكه:

بقول  أو  بالبينة  أو  بنكوله  ضمنها  وقد  أكثر  وقيمتها  العين  ظهرت  )فإذا   : قال 
القدر )وإن  ادعى هذا  المالك حيث  برضا  للغاصب(؛ ألنه ملكها  المالك سلمت 
ضمنها بيمينه فالمالك إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ العين ورد العوض( 
ألنه مارضى به وإنما أخذه لعجزه عن الوصول إلى كمال حقه كالمكره، وكذا لو 
ظهر وقيمته مثل ما ضمن أو أقل ؛ ألنه لم يرض حيث لم يعطه ما ادعاه فيثبت له 

الخيار.
تغري العني املغصوبة يف يد الغاصب :

قال: )ويضمن ما نقص العقار بفعله، وال يضمنه لو هلك( 
 وقال محمد: يضمن العقار بالغصب، وصورته: أن من سكن دار غيره، أو زرع أرض

غيره بغير إذنه ثم خربت الدار أو غرق العقار ـ  لمحمد أنه تحققت اليد العادية،)1(

)1( أي: المعتدية. 
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ُق بَِاْلفْضِل  وَكَذا  َراعِة َيْضَمُن النُّْقَصاَن، وَيأُْخُذ َرْأَس َمالِه، َوَيَتَصدَّ َفإِْن َنَقَص بِالزِّ
َقا بِالَفْضِل )س( فا َوَربَِحا َتَصدَّ اْلُموَدُع َواْلُمْسَتِعيُر إَِذا َتَصرَّ

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ويلزم من ذلك زوال يد المالك؛ ألن اجتماع اليدين فى محل واحد فى زمان واحد 
محال،  فتحقق الغصب؛ وألن كل حكم يتعلق بالنقل فيما ينقل يتعلق بالتخلية فيما 

ال ينقل كدخول المبيع فى ضمان المشترى.
من  وتعالى  سبحانه  الله  طوقه  أرض  من  شبرا  غصب  »من   : ملسو هيلع هللا ىلص  قوله   : ولهما 
سبع أرضين«  أخرجه مسلم، والنَّبىُّ ملسو هيلع هللا ىلص ذكر الجزاء فى غصب العقار، ولم يذكر 
الضمان ولو وجب لذكره ؛ وألن هذا تصرف فى الملك، في الموضعين ألن العقار 
لم يُزل عن مكانه الذى كانت يد المالك ثابته عليه، والتصرف فى الملك ال يوجب 
الضمان، كما لو منعه حْفظ ماله حتى هلك ؛ وألن ما ال يجب القطع بسرقته ال يتعلق 

به ضمان الغصب .
وأما إذا هدم البناء وحفر األرض فيضمن؛ ألنه وجد منه النقل والتحويل، وإنه 
إتالف، ويضمن باإلتالف ما ال يضمن بالغصب، وما انهدم بسكناه فقد تلف بفعله، 

والعقار يضمن باإلتالف وإن لم يضمن بالغصب، وألنه تصرف فى العين.
احلكم لو نقص بالزراعة :

ويتصدق  ماله،  رأس  )ويأخذ  مر  لما  النقصان(  يضمن  بالزراعة  نقص  )فإن 
بالفضل( معناه يأخذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره ويتصدق بالفضل.

  )وكذا المودع والمستعير إذا تصرفا وربحا تصدقا بالفضل(. 
وقال أبو يوسف : يطيب له الفضل، ألنه حصل فى ضمانه، لملكه األصل ظاهًرا، 

فإن المضمونات تملك بأداء الضمان مستنًدا على ما تقدم. 
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ولهما: أنه حصل بسبب خبيث، وهو التصرف فى ملك الغير، والفرع يحصل 
نفسه  فى حاجة  به ولو صرفه  التصدق  الخبيث سبيله  والملك  على صفة األصل، 

جاز، ثم إن كان غنًيا تصدق بمثله، وإن كان فقيًرا ال يتصدق .
مسائل:

كان  فإن   : بالمغصوب  فطالبه  الغصب  بلد  غير  فى  الغاصب  المالك  لقى  ولو 
دراهم أو دنانير دفعها إليه، ألنها ثمن فى جميع البالد، 

فى  قيمتها  كانت  إن  إليه،  بتسليمها  أمر  يده  فى  قائمة  وهى  عينا  كانت  وإن 
الموضعين سواء ؛ ألنه ال ضرر فيه على المالك .

بالقيمة،  بلد الغصب: فإن شاء أخذه، وإن شاء طالبه  وإن كانت قيمته أقل من 
وإن شاء صبر ليأخذه فى بلده؛ ألن نقصان السعر بنقله، فيخير المالك، بخالف تغير 

ِة الرغبات   السعر فى بلد الغصب ألنه ال بصنعـه، بل بِقلِّ
أو  مثلًيا  كان  إن  مثله  أخذ  شاء  إن  فالمالك  أقل،  وقيمته  يده  فى  يكـن  لم  وإن 
قيمته ببلد الغصب أو يصبر ليأخذ مثله فى بلده،وإن كانت قيمته هنا أكثر فالغاصب 
القيمة سواء  بالدفع، وإن كانت  يتضرر  الذى  قيمته ألنه هو  أو  مثله  إن شاء أعطاه 

فللمالك أن يطالب بالمثل، ألنه ال ضرر على أحد .
م وبه عيب  م صحيًحا ويقوَّ  ولو تعيَّب فى يد الغاصب رده مع قيمة النقصان فيقوَّ

فيضمن ذلك . وهذا فى غير الربويات ألن للجودة قيمة فيها.
فأما الربويات إن شاء أخذه بعيبه، َوإن شاء ضمنَّه قيمته صحيًحا من غير جنسه 
وتركه، ألن الجودة ال قيمة لها عند المقابلة بالجنس على ما عرف، وآنية الصفر، 

والرصاص إن بيعت وزًنا من الربويات، وعدًدا ـ  ال.
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َوإَذا َتَغيََّر اْلَمْغُصوُب بِِفْعل اْلَغاِصِب َحتَّى َزاَل اْسُمُه وَأْكَثُر َمنَافعه َمَلَكه َوَضَمنَُه 
َأْو َزْرعَها، َوَخبِز  اْلِحنَْطة  َتْقطِيِعَها، َوَطْحن  َأْو  َأو َشيَِّها  اِة َوَطْبخَها  َكَذْبِح الشَّ َوَذَلك 
بِِن َحائِّطا، َوَعِصر  ْفِر آنِية َواْلبِنَاء َعَلَى الساِجة واللَّ ِقيِق، َوَجْعل اْلَحديِد َسْيًفا، َوالصُّ الدَّ

يُتون َواْلعنَِب وَغْزِل اْلُقْطِن َوَنسِج اْلَغْزِل، َوالَ َينْتفع بِِه َحتَّى ُيؤدِّى َبَدَلُه )ز(.  الزَّ
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تغيري املغصوب يف يد الغاصب تغيرًيا أزال امسه وأكثر منافعه

ملكه  منافعه  وأكثر  اسمه  زال  الغاصب حتى  بفعل  المغصوب  تغير  )وإذا  قال: 
 وضمنه، وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيِّها أو تقطيعها، وطحن الحنطة، أو زرعها،
بُِن)3(  فر)1( آنية، والبناء على الساجة)	( واللَّ وخبز الدقيق، وجعل الحديد سيًفا، والصُّ
أنه  فيه  والوجه  الغزل(  ونسج  القطن،  وغزل  والعنب،  الزيتون  وعصر  حائًطا، 
استهلكها من وجه، لفوات معظم المقاصد، وتبدل االسم، وحقه فى الصنعة قائم 
من كل وجه، فترجح على ما فات من وجه، بخالف ما إذا ذبح شاة وسلخها ألن 

االسم باق . 

)وال ينتفع به حتى يؤدى بدله(. لقوله ملسو هيلع هللا ىلص فـى الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا 
زوال  على  دليل  فيه  األوسط  في  الطبراني  أخرجه  األسارى«  »أطعموها  صاحبها: 
ملك المالك وحرمة االنتفاع قبل اإلرضاء؛ وألن إباحة االنتفاع قبل اإلرضاء فتح 

باب الغصب. 

)1( الصفر : النحاس األصفر وهو خليط من النحاس والزنك. 
)	( الساجة: وهى خشب يجلب من الهند يقال الساجة الخشبية الواحدة المربعة. 

)3( اللبن : الطوب النيئ المجفف فى الشمس. 
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َيَدَها.  َقَطَع  َأْو  َشاًة  َذَبَح  َوَمْن  َضِمنَُه،  َمنَْفَعتِِه  َة  َعامَّ َفَأْبَطَل  َغْيِرِه  َثْوَب  َخَرَق  َوَمْن 
نَُه ِقيَمَتَها . َوفِى َغْيِر  َمَها َوَضمَّ نَُه ُنْقَصاَنَهَا َوَأَخَذَها َوإِْن َشاَء َسلَّ َفإِْن َشاَء الْمَالُك َضمَّ

ْحِم َيْضَمُن ِقيَمتَها بَِقْطِع الطَّرِف. َمْأُكول اللَّ
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قال: )ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه(؛ ألنه استهلكه معنى،كما 
إذا أحرقه.

نَُه جميع القيمة ترك الثوب للغاصب؛ لئال يجتمع البدالن فى ملك واحد. فإذا َضمَّ
خرًقا  كان  وإن  المنافع  وبعض  العين  لبقاء  النقصان،  نه  ضمَّ الثوب  أمسك  وإن 

ت شيًئا بل َعيَّبه. قلياًل يضمن نقصانه، لما أنه لم يفوِّ
زاد،  فما  القيمة  ربع  نقصان  يوجب  أن  قيل: هو  الفاحش:  العيب  فى  واختلفوا 

وقيل: ما ينتقص به نصف القيمة، والصحيح : ما يفوت به بعض المنافع .
واليسير: ما ال يفوت به شىء من المنفعة، بل يدخله نقصان العيب.

حكم من تعدى على شاة غريه :

قال: )ومن ذبح شاة غيره أو قطع يدها: فإن شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها 
المنافع من  وإن شاء سلمها وضمنه قيمتها(؛ ألنه إتالف من وجه، لتفويت بعض 
اللبن والنسل وغيرهما وبقاء البعض وهو األكل، فثبت له الخيار كما فى الثوب فى 

الخرق الفاحش.
مسائل :

قال: )وفى غير مأكول اللحم يضمن قيمتها بقطع الطرف( ألنه استهلكها من كل 
وجه.

ولو غصب دابة فقطع رجلها ضمن قيمتها. 
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َها، َوَمْن َغَصَب َثْوًبا َفَصَبَغُه  َوَمْن َبنَى فى َأْرض َغْيره َأْو َغَرَس َلزَمُه َقْلُعُهَما َوَردُّ
ِويِق،  بغ والسَّ َأْحَمَر َأْو َسويًقا َفَلتُه بَسْمن : َفاْلمَالُِك إْن َشاَء َأَخَذُهَما َوَردَّ ِزَياَدَة الصَّ

َمُهَما ِويِق َوَسلَّ ِوإِْن َشاَء َأَخَذ ِقَيمَة الثَّْوِب َأْبَيَض . َومْثَل السَّ
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وروى هشام : إن أخذها المالك ال شىء له، وإن شاء تركها وأخذ القيمة عند 
أبى حنيفة.

حكم البناء يف أرض الغري 

فى  بينا  ما  قلعهما وردها( على  لزمه  أو غرس  فى أرض غيره  بنى  : )ومن  قال 
اإلجارات. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس لعرق ظالم حق«، وألنه أشغل ملك الغير فيؤمر بتفريغه، 

دفًعا للظلم ورًدا للحق إلى مستحقه.
قال : )ومن غصب ثوًبا فصبغه أحمر، أو سويًقا)1( فلتَّه)	( بسمن: فالمالك إن شاء 
أخذهما ورد زيادة الصبغ والسويق، وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض ومثل السويق، 
وسلمهما( ؛ ألن فى ذلك رعاية الجانبين على ما تقدم، وصاحب الثوب صاحب 

األصل فكان الخيار له.
وقال فى األصل)3(: تجب قيمة السويق، بناء على أنه يتغير بالقلى فلم يصر مثليا، 
وسماه ههنا مثليا لقيام القيمة مقامه، واأللوان كلها سواء وقال أبو حنيفة : السواد 

نقصان، قيل : هو اختالف عصر وزمان، وقيل: إن نقصه السواد فهو نقصان. 

)1( السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 
)	( فلتة : أي بلله تمهيدا لعجنه. 

)3( أي: قال محمد بن الحسن فى كتابه األصل. 
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فصـل
ى َأو بِاْلَمنِْع َبْعَد  َزوَائُد اْلَغْصب َأَماَنٌة، ُمتَّصَلٌة َكانْت َأو ُمنَْفِصَلٌة، َوَيْضمنَُها بِالتََّعدِّ

الطََّلِب، َوَمنَافُِع الْغْصِب َغْيُر َمْضُموَنة، اْسَتوَفاَها َأْو َعطََّلَها .
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فصل
زوائد املغصوب ومنافعه:

َمن والَجَمال والُحْسن )أو منفصلًة(  )زوائد الغصب أمانٌة، متصلًة كانت( كالسِّ
إزالة  ألنه  عليها،  يرد  لم  الغصب  ألن  واللبن؛  والصوف  والثمرة  واُلْعْقر)1(  كالولد 
بإثبات يده، ولم يوجد فال يضمن، ألن ضمان الغصب ـ وال غصب)	( يد المالك 

ـ محال .
قال: )ويضمنها بالتعدى( بأن أتلفه أو أكله أو ذبحه أو باعه وسلمه )أو بالمنع 
لما مر، وإن طلب  فيضمنه  فيه،  تعدى  للغير،، وقد  ثابت  الملك  الطلب( ألن  بعد 
الزوائد بدون  بالبيع ؛ ألن الطلب غير صحيح، لعدم إمكان رد  المتصلة ال يضمن 

األصل
وقاال: يضمنها بالبيع والتسليم كالمنفصلة .

 وألبى حنيفة : أن سبب الضمان إخراج المحل من أن يكون منتفًعا به فى حق 
المالك، ولم يوجد هنا، ألن الزيادة المتصلة ما كان منتفًعا بها فى حق المالك لعدم 
يده عليها فال يجب الضمان، ولو زادت قيمتها فعليه قيمتها يوم الغصب ال غير ألنه 

سبب للضمان على ما تقدم.
قال : )ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها( أو استغلها ؛ لعدم ورود 
الغصب عليها، وال مماثلة بينها وبين األعيان لبقاء األعيان، وهى ال تبقى زمانين، 

)1( الُعْقر ـ هو بيض الدجاج. 
)	( أي حين ال يكون هناك غصب .
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َأْو ِخنِْزَيرُه َفَعلْيه ِقَيمُتُه، َولْو َكاَنا لُمْسلٍِم َفاَل َشْىَء َعَلْيه.  ىِّ  مِّ َوَمْن اسّتهَلَك َخْمَر الذِّ
ْهِو. َوَيِجُب فِى َكْسِر اْلَمَعاِزِف ِقيَمُتَها لَِغْيِر اللَّ
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مت باإلجارة ضرورة ورود العقد عليها، ولم يوجد،  وألنها غير متقومة، وإنما ُقوِّ
ويضمن ما نقص باستعماله، الستهالكه بعض أجزائه.

حكم من أتلف مخر الذمي أو خنزيره:
)ومن استهلك خمر الذمى أو خنزيره فعليه قيمته ولو كانا لمسلٍم فال شىء عليه( 
والخنزير  الخمر  فإن  بماليتهما  يدينون  وإنهم  يدينون«  وما  »اتركوهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله 

عندهم كالخل والشاه، بل هما من أْنَفس األموال عندهم.
قال: )ويجب  فى كسر المعازف)1( قيمتها لغير اللهو()	( وسواء كانت لمسلم، أو 
ذمى كالبربط)3( والطبل والدف والمزمار والجنك)	( والعود ونحوها ويجوز بيعها .

يحل  لما  وتصلح  مباحة،  جهة  فى  لالنتفاع  صالحة  أموال  أنها  حنيفة:  وألبى 
فيضمن، والفساد بفعل فاعل مختار، فال يسقط التقُّوُم وجواز البيع ألنهما بناء على 

المالية.
*  *  *

)1( املعازف : آالت العزف 
)	( وقاال : ال يضمن وال يجوز بيعها ، ألنها أعدت للمعاصى فال تضمن كالخمر ، ومتلفها يتأول فيها 

النهى عن المنكر، وأنه مأمور به شرًعا فال يضمن . 
)3( البربط:  العود . 

)	( الجنك : آلة طرب تشبه عوًدا ذا رقبة طويلة. 
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تطبيق

الكتاب : 1س من  عليه  الدليل  وما  حكمه؟  وما  ورشًعا؟  لغة  الغصب  ما 
والسنة؟ وما رشطه؟ 

بين الحكم فيما يأتى ؟ مع التعليل واالستدالل إن وجد:: 	س
هلك المغصوب وهو مثلى، أو غير مثلى.)أ( 
خرق ثوب غيره فأبطل منفعته.)ب( 
استهلك خمًرا لذمى أو مسلم.)ج( 

أيِّد بالدليل والتوجيه صحة أو خطأ العبارات اآلتية:: 3س
عند االختالف فى القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه.)أ( 
شىء )ب(  وال  المالك  أخذه  عنده  كبيًرا  فصار  صغيًرا  فرًسا  غصب  إن 

للغاصب.
غصب معدنا وصنعه آلة ملكه وضمن قيمته للمالك.)ج( 

أكمل ما يأتى مما بين القوسين مع التعليل لما تختار.: 	س
هلك العقار بفعله ....... )ضمن قيمة العقار كله ـ ضمن ما نقص منه )أ( 

عند أبى حنيفة وأبى يوسف(.
)أخذه )ب(   ......... اسمه  زال  حتى  الغاصب  بفعل  المغصوب  تغير  إذا 

المالك وال ضمان على الغاصب ـ  ملكه الغاصب وضمن قيمته(.
الشاة )ج(  ضمن  ـ  وولدها  الشاة  ........)ضمن  عنده  فولدت  شاة  غصب 

والولد أمانة ال يضمن(
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كتاب اجلنايات
..........................................................................................
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كتاب اجلنايات

تعريفها:

وهى مجع جناية، واجلناية كل فعل حمظور يتضمن رضًرا.

أنواعها:

ويكون تارة عىل نفس وتارة عىل غريه يقال: جنى عىل نفسه وجنى عىل غريه.

فاجلناية عىل غريه: تكون عىل النفس وعىل الطرف وعىل العرض وعىل املال.ـ 

واجلناية عىل النفس: تسمى قتاًل أو صلًبا أو حرًقا.ـ 

لبيان هاتني ـ  الباب  أو شًجا وهذا  أو كرًسا  قطًعا  الطرف: تسمى  واجلناية عىل 
اجلنايتني وما جيب هبام.

أنواع اجلناية على العرض:

واجلناية عىل العرض نوعان:

قذف: وموجبه احلد.ـ 1

وغيبة: وموجبها اإلثم وهو من أحكام اآلخرة.ـ 	

وقد  رسقة  أو  خيانة  أو  غصًبا  تسمى  املال  عىل  واجلناية  املال:  عىل  اجلناية  أنواع 
بيناها، وموجبها يف كتايب الرسقة والغصب بعون اهلل تعاىل.
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..........................................................................................
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حكم القصاص ودليله:
ثم القصاص مرشوع ثبتت رشعيته بالكتاب والسنة وإمجاع األمة.

أما الكتاب: فقوله تعاىل: نث ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کمث)1(. اآلية وقوله 
تعاىل: نث ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻمث)	( أى أثبتنا لوليه سلطة القتل.

والسنة: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن قتل قتلناه«)3( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص »كتاب اهلل القصاص«)	(.
وعليه اإلمجاع.

واملعقول )حكمة مرشوعيته(:
إىل  متيل  الرشيرة  واألنفس  البرشية،  الطباع  فإن  أيًضا،  رشعيته  تقتىض  واحلكمة 
الظلم واالعتداء، وترغب يف استيفاء الزائد عىل االبتداء سيام)	( سكان البوادى، وأهل 
اجلهل العادلني عن سنن العقل والعدل كام نقل من عاداهتم يف اجلاهلية فلو مل ترشع 
ذوو  لتجرأ  انتقاص  وال  زيادة  غري  من  والقصاص  التعدى  عن  الزاجرة)	(  األجزية 
اجلهل واحلمية واألنفس األبية عىل القتل والفتك يف االبتداء وإضعاف ما جنى عليهم 
يف االستيفاء فيؤدى ذلك إىل التفانى وفيه من الفساد ماال خيفى فاقتضت احلكمة رشع 
الزائد علـى  العقوبات الزاجرة عن االبتداء يف القتل والقصـاص املانع من استيفاء 

املثل فورد الرشع بذلك هلذه احلكمة حسام عن مادة هذا الباب فقال تعاىل:  نثڭ  
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆمث)	(.

)1(  سورة البقرة. اآلية: 		1
)	( سورة اإلرساء. اآلية: 33.
)3( أخرجه أحمد والترمذى.

)	( رواه البخارى والترمذى وابن ماجه وغيرهم.
)	( خاصة.

)	( اجلزاء الرادع.
)	( سورة البقرة. اآلية: 		1.
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اخَلطأ  جْمَرى  أْجرى  وما  َوَخطأ  َعْمد  وِشْبُه  َعْمٌد  مَخَْسة:  باألَْحكاِم  ُق  امُلَتَعلِّ القتل 
والَقْتُل بَِسَبب.
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أنواع القتل:

قال: )القتل املتعلق باألحكام مخسة(:

)عمد(. ـ 1

)وشبه عمد(.ـ 	

)وخطأ(. ـ 3

)وما أجرى جمرى اخلطأ(.ـ 	

)والقتل بسبب(.ـ 	

ابتداء بغري حق الذى يتعلق به القصاص أو الدية والكفارة  الواقع  القتل  ومعناه 
هذه اخلمسة، وبيان احلرص:

أن القتل ال خيلو إما أن يكون مبارشة أو ال فإن مل يكن مبارشة فهو القتل بسبب.

وإن كان مبارشة فإما أن يكون عمًدا أو خطأ فإن كان عمًدا فإما أن يكون بسالح 
وما شاهبه يف تفريق األجزاء أو بغري ذلك فإن كان فهو العمد وإن كان بغري سالح فهو 

شبه العمد.

وإن كان خطأ فإما أن يكون حالة اليقظة أو حالة النوم فإن كان حالة اليقظة فهو 
اخلطأ وإن كان حالة النوم فهو الذى أجرى جمراه ولئن قيل قتل املكِره ليس مبارشة 
من املكره وقد جعلتموه عمًدا حتى أوجبتم عليه القصاص قلنا ملا كان املكَره مسلوب 
فكأن  إليه،  فعله  وانتقل  املكِره،  يد  يف  كاآللة  فجعلناه  إليه  الفعل  يضف  مل  االختيار 

املكِره قتله بآلة أخرى فصار مبارشة تقديًرا ورشًعا ومتامه يعرف يف اإلكراه.
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والنار،  َواملْرَوة  واللِّيطِة  ْيِف  كالسَّ األجَزاَء:  ُق  ُيَفرِّ باِم  َب  ْ الرضَّ َد  َيَتَعمَّ َأْن  َفاْلعْمُد: 
َوُحْكُمُه امْلَْأَثُم َواَلَقَوُد. 
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ضابط القتل العمد:

واملروة)	(  والليطة)1(  كالسيف  األجزاء  يفرق  بام  الرضب  يتعمد  أن  )فالعمد  قال 
والنار( ألن العمد فعل القلب ألنه القصد وذلك ال يوقف عليه إال بدليله وهو مبارشة 
اآللة املوجبة للقتل عادة وأنه موجود فيام ذكرناه فكان عمًدا ولو قتله بحديد أو صفر)3( 
غري حمدد كالعمود والسنجة)	( ونحومها فيه روايتان يف ظاهر الرواية هو عمد نظًرا إىل 
أنه أصل اآللة، وىف رواية الطحاوى ليس بعمد ألنه ال يفرق األجزاء، ولو طعنه برمح 

ال سنان له فجرحه فهو عمد ألنه إذا فرق األجزاء فهو كالسيف.

وروى أبو يوسف عن أيب حنيفة فيمن رضب رجاًل بإبرة وما يشبهه عمًدا فامت ال 
قود فيه وىف املسلة)	( ونحوها القود؛ ألن اإلبرة ال يقصد هبا القتل عادة ويقصد باملسلة 

وىف رواية أخرى إن غرز باإلبرة يف املقتل قتل وإال فال.
حكم العمد:

قال: وحكمه: 
املأثم.ـ 1
والقود)	(.ـ 	

)1( الليطة: قرش البوص.
)	( السكني أو قطعة من احلجر هلا حد السكني، ويدخل فيها اآلن األسلحة النارية.

)3( النحاس.
)	(  السنجة: َسنَْجة امليزان ما يوزن به كالرطل واجلمع َسنٌَج.

)	( اإلبرة الكبرية.
)	( القود: أي القصاص وسمى قوًدا ألن اجلاين ُيقاد إىل مكان القصاص.



X الصف الثانى الثانوى			

ة بِِرىَض اْلَقاتِِل يف َمالِِه. إالَّ َأْن َيْعُفَو األْولَياُء َأْو ُوُجوُب امَلال ِعنَْد امْلَُصاحَلَ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

أما املأثم: فباإلمجاع ولقوله تعاىل: نثگ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںمث)1(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »واآلدمى بنيان الرب ملعون من هدمه« والنصوص فيه كثرية.

العمد  به  واملراد  ڑ  ڑ  ک  ک  ککمث)	(  نث    تعاىل:  فلقوله  القود:  وأما 
ألنه القصاص يف غريه وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: »العمد قود« أى حكمه أو موجبه.

قال: )إال أن يعفو األولياء( ألن احلق هلم.

قال )أو وجوب املال عند املصاحلة برىض القاتل يف ماله( ألن احلق له فإذا صالح 
عنه بعوض ورىض غريمه قلياًل كان، أو كثرًيا جاز كام يف سائر احلقوق.

وجيب يف مال القاتل لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تعقل العاقلة عمدا وال صلًحا«، وهذا عمد 
والتعجيل  التأجيل  من  رشطا  ما  عىل  ماله  يف  فيجب  العاقلة  تتحمله  فال  وصلح 
والتنجيم)3( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمنون عند رشوطهم«، فإن مل يذكرا شيًئا فهو حال كسائر 

املعاوضات عند اإلطالق.
نثڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   واألصل فيه: قوله تعاىل: 
ڻۀمث)	( واملراد به الصلح وهذا ألن موجب العمد القود عينا فال جيب املال إال 

بالصلح برضا القاتل.

)1( سورة النساء.اآلية: 3	. 
)	( سورة البقرة.اآلية: 		1. 

)3( التقسيط أى يدفع الدية عىل أقساط
)	( سورة البقرة. اآلية: 		1.
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َية عىل العاقلِة. ....................... أو ُصلح بْعضهْم أْو عْفُوُه َفتجُب َبقية الدِّ
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بيانه: قوله تعاىل: نثے ے ۓ ۓ ڭ ڭمث)1( فلو وجب املال أو 
أحدمها ال يكون النفس بالنفس ورشيعة من تقدمنا تلزمنا إال أن يثبت النسخ ومجيع 
أحاديث التخيري بني القصاص والدية أخبار آحاد ال ينسخ هبا الكتاب، وقوله تعاىل: 
بينهـا  النفـس والنفـس ال  املامثلة لغة واملامثلة بني  نث  ڑ  ڑ  کمث)	( وهو 
وبيـن املال، أو نقـول ذكـر القصـاص ومل يذكر الدية فلو ثبت التخيري أو الدية لثبت 
بخرب الواحد وأنه زيادة عىل الكتاب والزيادة نسخ والكتاب ال ينسخ به، وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: 

»العمد قود« وقال: »كتاب اهلل القصاص« وقد مر التمسك به.

صلح بعض األولياء أو عفوهم:

قال )أو صلح بعضهم أو عفوه فتجب بقية الدية عىل العاقلة)3((؛ ألنه حق مشرتك 
بني الورثة فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ورث امرأة أشيم الضبابى من عقله، وإذا كان مشرتًكا بينهم 
البعض  صالح  احلقوق،فإذا  من  كغريه  عنه  والصلح  نصيبه،  عن  العفو  منهم  فلكل 
أو عفا تعذر القصاص ألنه ال يتجزأ وقد سقط البعض فيسقط الباقى رضورة، وإذا 
سقط انقلب نصيب الباقى مااًل؛ لئال يسقط ال إىل عوض)	(، وال جيب عىل القاتل، ألن 
الرشع ما أوجبه عليه كام مر وال التزمه فيجب عىل العاقلة ألنه وجب بغري قصد من 

القاتل فصار كاخلطأ، وليس للعاىف منه شىء لسقوط حقه بعفوه.

)1( سورة املائدة. اآلية: 		
)	( سورة البقرة. اآلية: 		1.

 )3( العاقلة: قيل هم عصبة اجلانى وهم أقرباؤه من جهة األب، وقيل هم قبيلته وعشريته التى يستنرص 
        هبم.

)	( عوض: مقابل.
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َية يف َماله يف َثالث سننَي َوال  ر اْستيَفائِه لشْبَهة كَقْتل األب اْبنُه َفَتجُب الدِّ أْو عنْد تعذُّ
َجِر  ُق )سم( األْجَزاَء: كاحْلَ َب بام ال يَفرِّ ْ د الرضَّ اَرَة يف اْلَعْمد ، َوِشْبِه اْلَعْمد: َأْن َيَتَعمَّ َكفَّ

والَعَصا واليد.
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حكم قتل الوالد بولده:

قال )أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل األب ابنه فتجب الدية يف ماله يف ثالث 
سنني( وهذا ألن األب ال يقتل بابنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقاد والد بولده« وألنه جزؤه فأورث 
شبهة يف القصاص فسقط وإذا سقط القصاص جتب الدية يف ماله ألنه عمد وجتب يف 

ثالث سنني ملا يأتى إن شاء اهلل تعاىل.

حكم الكفارة يف العمد:

قال )وال كفارة يف العمد( ألن اهلل تعاىل مل يوجبها فيه حيث مل يذكرها، ولو وجبت 
لذكرها كام ذكرها يف اخلطأ؛ وألنه كبرية وىف الكفارة معنى العبادة فال يتعلق هبا، وال 

يقاس عىل اخلطأ فإن جناية العمد أعظم فال يلزم من رفعها لألدنى رفعها لألعىل.

شبه العمد:

واليد(  والعصا  كاحلجر  األجزاء  يفرق  ال  بام  الرضب  يتعمد  أن  العمد:  )وشبه 
العمد عندمها: أن  إذا رضبه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشبه  وقاال: 
العمدية  معنى  ألن  الصغرية؛  والعصا  كالسـوط)1(  غالًبا  يقتل  ال  بام  الرضب  يتعمد 
قارصة فيهام ملا أنه ال يقتل عادة، ويقصد به غري القتل كالتأديب ونحوه، فكان شبه 
العمد، أما الذى ال يلبث وال يتقارص عن عمل السيف يف إزهاق الروح فيكون عمًدا.

)1( السوط: مايرضب به من جلد.
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َيُة ُمَغلَّظٌة َعىل العاِقلِة................................... اَرة َوالدِّ وموِجُبه اإِلْثُم والَكفَّ
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وألبى حنيفة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »أال إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من 
اإلبل« ومن غري فصل بني عصا وعصا.

وروى النعامن بن بشري عن النبى ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »كل شىء خطأ إال السيف، وىف كل 
خطأ أرش«.

وعن عيل  أنه قال: شبه العمد: احلذفة بالعصا والقذفة باحلجر.
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص سامه خطأ العمد؛ ألنه عمد من جهة الفعل، خطأ من جهة احلكم؛ ألن 
آلته ليست آلة العمد؛ وألن معنى العمدية فيه قارص لكونه آلة غري موضوعة للقتل، 
وال مستعملة فيه، وهذا ألنه ال يمكن قتله هبا عىل غرة منه فيمكنه االحرتاز منه بخالف 
السيف وأخواته فإهنا تستعمل عىل غرة من املقتول فكان شبه العمد كالعصا والسوط 
الرتكيب،  فبنقض  صورة  أما  ومعنى،  صورة  اآلدمى  إفساد  القتل  وألن  الصغريين؛ 
وأما معنى فإفساد املنافع وقد وجد القتل ههنا معنى ال صورة فلو وجب القصاص 
وأنه جيب بالسيف عمال باحلديث يكون قتال صورة ومعنى فال توجد املامثلة الواجبة 

بالنصوص.
األحكام املرتتبة على القتل شبه العمد:

قال: وموجبه: 
اإلثم ؛ ألنه قتل عن قصد.ـ 1

)والكفارة( ؛ لشبهه باخلطأ وفيها معنى العبادة فيحتاط يف إجياهبا.	ـ 
)والدية مغلظة عىل العاقلة( ؛ ألن كل دية جتب بالقتل من غري صلح وال عفو 3ـ 

لبعض فإهنا جتب عىل العاقلة عىل ما يأتى يف الديات، وسنبني كيفية وجوهبا والتغليظ 
وقدرها إن شاء اهلل تعاىل.
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طُأ أْن َيرِمى َشْخًصا َيُظنُُّه صيدا أْو حْربيًّا َفإذا ُهو  وُهو َعْمد فيام ُدون النَّْفِس. واخْلَ
َيُة َعىَل الَعاِقلِِة، َواَل إْثَم َعَلْيه.  اَرُة َوالدِّ ُمْسلم أْو َيرمى َغَرًضا َفُيِصيَب آَدِميًّا َوُموَجُبُه الكفَّ

َوَما ُأْجرى جُمَْرى اخلطأ مْثُل النَّائم ينْقلُِب َعىل إنسان َفَيْقُتُلُه َفُهَو كاخلَطأ ...........
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وما  اآللة  باختالف  خيتلف  النفس  إتالف  ألن  النفس(  دون  فيام  عمد  )وهو  قال 
دوهنا ال خيتص بآلة دون آلة فبقى املعترب تعمد الرضب وقد وجد فكان عمًدا.

ضابط القتل اخلطأ:

قال: )واخلطأ أن يرمى شخًصا يظنه صيًدا أو حربًيا فإذا هو مسلم( وهو خطأ يف 
القصد )أو يرمى غرًضا فيصيب آدمًيا( وهو خطأ يف الفعل.

األحكام املرتتبة على القتل اخلطأ:

ڀ  ڀ   ڀ   نث  العاقلة( لقوله سبحانه وتعاىل:  الكفارة والدية عىل  )وموجبه 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿمث)1(.

)وال أثم عليه( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان« احلديث وقيل: املنفى إثم 
القتل وإنام يأثم من حيث ترك االحرتاز والتثبت حالة الرمى وهلذا وجبت الكفارة.

ما أجرى جمرى اخلطأ:

قال: )وما أجرى جمرى اخلطأ مثل النائم ينقلب عىل إنسان فيقتله فهو كاخلطأ( يف 
احلكم ألن النائم ال قصد له فال يوصف فعله بالعمد وال باخلطأ إال أنه يف حكم اخلطأ 

حلصول املوت بفعله كاخلاطئ.

)1( سورة  النساء . اآلية: 		.
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إْنساٌن  به  فيْعطُِّب  وفنَائه  ملكه  غرْي  يف  احَلَجر  َوَواضِع  البْئر  َكحافِر  بِسبِب:  والقْتُل 
يُة عىل العاِقَلِة ال غري، وكل ذلك ُيوِجُب ِحْرَمان اإلْرث إال الَقْتَل بِسبب،  َوُموجُبُه الدِّ

والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

القتل بسبب)1( واألحكام املرتتبة عليه:
به  البئر وواضع احلجر يف غري ملكه وفنائه فيعطب  قال: )والقتل بسبب كحافر 
إنسان وموجبه الدية عىل العاقلة ال غري( ؛ ألنه متعد فيام وضعه وحفره فجعل دافًعا 
موقًعا فتجب الدية عىل العاقلة، وال يأثم فيه لعدم القصد وال كفارة عليه؛ ألنه مل يقتل 
فبقى ما وراءه عىل األصل وسواء كان  بالقاتل يف حق الضامن  حقيقة، وإنام أحلقناه 
الصحابة من غري  بذلك قىض رشيح بمحرض من  دابة فضامنه عليه،  أو  ا  الواقع حرًّ

نكري منهم.
القتل الذى يوجب احلرمان من املرياث:

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال مرياث  بسبب(  القتل  إال  اإلرث  ذلك يوجب حرمان  قال: )وكل 
البئر وهو  يقع يف  أن مورثه  يعلم  متهم؛ ألنه ال  بقاتل وال  ليس  لقاتل«)	(، واملسبب 

متهم يف اخلطأ الحتامل أنه قصد ذلك يف الباطن.
الكفارة الواجبة يف القتل:

لقوله  متتابعني(  شهرين  فصيام  جيد  مل  فمن  مؤمنة  رقبة  عتق  )والكفارة  قال 
ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    نثچ   تعاىل: 

ڎڈ  ڈ مث)3(.
ا وال نص فيه. وال جيزئ فيها الطعام؛ ألن الكفارات ال تعلم إال نصًّ

القتل بسبٍب: كأن حيفر شخص حفرة يف غري ملكه بغري إذن احلاكم أو من يقوم مقامه، فيقع فيها    )1(
إنسان فيموت.

)	( أخرجه الترمذى وابن ماجه.
)3( سورة النساء. اآلية: 		.
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فصــل
َوُيْقَتُل  ى،  مِّ غري واملْسلم بالذِّ بامْلَرأِة والَكبري بالصَّ َوُيْقَتُل الرجل بالرجل، والرجل 
ِمن واألعَمى واملْجنُون وبناِقص األَْطراف،  ِحيح بالزَّ امْلْستأَمن بِامْلسَتْأَمن، ويْقَتُل الصَّ

جل بولده ،..... وال يْقَتُل الرَّ
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املساواة فى القصاص:
القصاص واجب بقتل كل معصوم الدم عىل التأبيد وهو املسلم والذمى إذا قتل 
وألن  ڭمث)1(  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  نث  تعاىل:  قوله  إلطالق  عمًدا، 
)ويقتل  قال  هنا  ومن  فيها  مستويان  ومها  العصمة  ىف  املساواة  عىل  يعتمد  القصاص 

غري(؛ إلطالق النصوص. الرجل بالرجل والرجل باْلَمرأِة والَكبري بالصَّ
ى ( ملا روى جابر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاد مسلاًم بذمي وقال: »أنا أحق  مِّ قال: )واملْسلم بالذِّ
من وىفَّ بذمته«؛ والستوائهام يف العصمة املؤيدة، وألن عدم القصاص تنفري هلم عن 

قبول عقد الذمة وفيه من الفساد ما ال خيفى.
)ويقتل املستأمن باملستأمن( للمساواة وقيل ال يقتل وهو االستحسان لقيام املبيح.
قال: )ويقتل الصحيح بالزِمن)	( واألعمى واملجنون وبناقص األطراف( ملا تقدم 
من العمومات؛ وألنا لو اعتربنا التفاوت فيام وراء العصمة من األطراف واألوصاف 

المتنع القصاص وأدى ذلك إىل التقاتل والتفانى.
من ال قصاص بينهم:

قال: )وال يقتل الرجل بولده( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقاد والد بولْده....«)3(؛ وألن اإلنسـان 
ال جيـب لنفسـه عىل نفسه قصاص وال لولده عليه.

)1( سورة املائدة. اآلية: 		.
)	( املريض أو ذو العاهة املزمنة.
)3( أخرجه أمحد، والدارقطني.



 X			 املختار من االختيار

 ومْن ورث قصاًصا عىل أبيِه سَقَط. واألمُّ واألْجداد واجلّداُت ِمْن أى جهة كاُنوا 
كاألب، وَمْن جرح رجاًل عْمًدا َفامت فعليِه القصاص، وإَذا كاَن القصاص بنْي كبار 

وصغار فلْلكبار االستيفاُء )سم(.
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حكم من ورث قصاص على أبيه:

قال: )ومن ورث قصـاًصا عىل أبيه( أى أصله )سقط( عنه؛ ألن االبن ال يثبت له 
قصاص عىل األب لقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص »ال يقاد للوالد من ولده«. 

وصورة املسألة فيام إذا قتل األب أبو امرأته مثاًل وال وارث له غريها ثم ماتت املرأة 
فإن ابنها منه يرث القود الواجب عىل أبيه فسقط احلكم.

اجلزئية؛  من  بينهام  ملا  كاألب(؛  كانوا  جهة  أى  من  واجلدات  واألجداد  )واألم 
وألهنم كانوا السبب يف إجياده فصاروا كاألب.

مل  بأن  منها  إذا مات  معناه:  القصاص(  فعليه  قال )ومن جرح رجال عمًدا فامت 
يعرض له عارض آخر يضاف املوت إليه؛ ألنه قتله عمًدا فيجب القصاص.

القصاص بني الصغار والكبار:

قال )وإذا كان القصاص بني كبار وصغار فللكبار االستيفاء(.

وقاال: ليس للكبار، وذلك ألنه حق مشرتك بينهم فال ينفرد به أحدهم كاحلارض 
مع الغائب.

وأليب حنيفة: أن القصاص ال يتجزأ ألنه ثبت بسبب ال يتجزأ وهي القرابة، فثبت 
لكل واحد منهم كاماًل كوالية اإلنكاح، والعفو من الصغري غري حمتمل، وىف انتظار 
بلوغه تفويت االستيفاء عىل سبيل االحتامل، بخالف الكبريين والغائب ؛ ألن احتامل 

العفو منه ثابت فافرتقا.
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وُتْقَتل اجلامعُة بالواحد، وُيقَتُل الواِحُد بِاجلامعة اْكتِفاًء،وإْن َقَتَلُه وىلُّ أحدِهْم سَقَط 
حقُّ الباِقنَي.
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ولو كان الكل صغاًرا قيل: يستوىف السلطان، وقيل: ينتظر بلوغ أحدهم.ـ 
واملجنون واملعتوه كالصبى، وألن الصبى موىل عليه، فإذا استوفاه الكبري كان ـ 

بعضه أصالة وبعضه نيابة.
حكم االشرتاك يف القتل:

من  سبعة  أن  روى  وملا  العمومات،  من  مر  ملا  بالواحد(؛  اجلامعة  )وتقتل  قال: 
به،  لقتلتهم  صنعاء  أهل  عليه  متاأل  لو  وقال:  عمر   فقتلهم  واحًدا  قتلوا  صنعاء 
وذلك بمحرض من الصحابة من غري نكري فكان إمجاعا، وهذا بخالف ما إذا اجتمعوا 
عىل قطع يد حيث ال يقطعون؛ ألن القصاص يف النفس جيب بإزهاق الروح وألنه ال 
يتبعض فيصري كل واحد كاملنفرد يف إتالفها، أما القطع يتبعض، فيكون الواحد متلًفا 

بعض اليد.
قتل الواحد باجلماعة:

يقتل وال  فإنه  قتل مجاعة،  اكتفاء( وصورته: رجل  باجلامعة  الواحد  )ويقتل  قال 
جيب عليه شىء آخر؛ ألهنم إن اجتمعوا عىل قتله وزهوق الروح ال يتبعض يصري كل 
واحد منهم مستوفًيا مجيع حقه ملا بينا فال جيب له شىء من األرش)1( )وإن قتله وىل 
أحدهم سقط حق الباقني( ؛ ألن حقهم يف القصاص وقد فات، وصار كام إذا مات 

القاتل فإنه يسقط القصاص لفوات حمله.
 حكم من أراد قتل رجل فقتل معه آخر 

قال : ) ومن رمى إنسانا عمًدا فنفذ منه إىل آخر وماتا فاألول عمد (؛ ألنه تعمد 
رميه، وفيه القصاص عىل ما بينا ) والثانى خطأ ( ألنه مل يقصد فكان خطأ ملا مر .

)1(  األرش: دية اجلراحة.



 X			 املختار من االختيار

تـدريبـات

        س1: ما اجلناية؟ وما أنواع اجلناية عىل العرض؟ وما موجب كل نوع؟ وما دليل 
                  مرشوعية القصاص من الكتاب والسنة؟

       س	: ما احلكمة من مرشوعية القصاص؟

      س3: ما أنواع القتل؟ مع تعريف كل نوع.

      س	: علل ملا يأتى:

ال كفارة يف العمد، وىف شبه العمد كفارة.)أ( 

 جتب دية مغلظة يف شبه العمد.)ب( 

لألب أن يطالب بالقصاص أو يعفو وليس له أن يصالح.)ج( 

تقتل اجلامعة بالواحد.)د( 

س	: أيد صحة أو خطأ العبارات اآلتية مصحًحا اخلطأ منها مع التوجيه:

إن صالح األولياء القاتل جتب الدية يف ماله.)أ( 

 إن عفا بعض األولياء جتب بقية الدية عىل العاقلة.)ب( 

كل أنواع القتل توجب احلرمان من املرياث.)ج( 

يف اللسان القصاص.)د( 
* * *
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