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اﳊمد رب العاﳌﲔ والصﻼة والسﻼم على أشرف اﻷنبياء واﳌرسلﲔ نبينا ﷴ وعلى آلﻪ
وﺻﺤبﻪ أﲨعﲔ أﻣا ﺑعد:
فكنا قد انتهينا ﺑفضل ﷲ ورﲪتﻪ ﻣن الرﺑع اﻷول ﻣن أر ع الفقﻪ وهو رﺑع العبادات

اﳌﺸتمل على الﻄهارة والصﻼة واﳉناﺋﺰ والﺰﻛاة والصيام واﳊﺞ واﳉهاد ،وﻃرﻳقﺔ اﳊناﺑلﺔ
عليهﻢ رﲪﺔ ﷲ وﻛﺜﲑ ﻣن الفقهاء ﻏﲑهﻢ ﻳقسمون الفقﻪ إﱃ أرﺑعﺔ أقسام ﻳﺬﻛرون العبادات
أوﻻ ﰒ ﻳﺜنون ﺑرﺑع اﳌعاﻣﻼت البيوع وﻣا تعلق ﳌعاﻣﻼت اﳌاليﺔ ﰒ ﻳﺜلﺜون لرﺑع الﺜالث وهو
رﺑع النكاح والﻄﻼق وﻣا ﻳتعلق ﳊياة اﻷسرﻳﺔ النكاح والﻄﻼق والنفقات ﰒ الرﺑع اﻷخﲑ
وهو رﺑع اﳉنا ت واﳊدود والقضاء ،ﳓن اﻵن سنﺸرع ﲝول ﷲ وقوتﻪ ﰲ الرﺑع الﺜاﱐ ﻣن
أر ع الفقﻪ وهو رﺑع اﳌعاﻣﻼت اﳌاليﺔ أو البيوع وﻣا تبعها ﻛل ذلك ﻣن ﻛتاب الروض
اﳌرﺑع شرح اختصار اﳌقنع لﻺﻣام ﻣنصور ﺑن ﻳونﺲ البهوﰐ عليﻪ رﲪﺔ ﷲ.

ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻊ
جﺎئز ﻹﲨﺎع ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وأﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﻴﻊ { وﻫو ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أﺧﺬ ﺷﻲء وإﻋﻄﺎء ﺷﻲء

اﻛتبوا تعرﻳﻒ البيع ،اﳌصنﻒ ذﻛر التعرﻳﻒ لكن ذﻛرﻩ ﻣفرقا وخللﻪ ﺑعﺾ الﺸروح وﱂ ﻳﺬﻛرﻩ
ﳎتمعا اﻛتبوا البيع ﰲ الﺸرع وليﺲ ﰲ اللﻐﺔ هو ﻣبادلﺔ ﻣال ولو ﰲ الﺬﻣﺔ أو ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ
ﲟﺜل أﺣدﳘا على التأﺑيد ﻏﲑ ر وقرض .إذاً تعرﻳﻒ البيع ختصار لو ﺣﺬفنا ﺑعﺾ
عبارات التعرﻳﻒ هو ﻣبادلﺔ ﻣال ﲟال هﺬا اﻷول ،اﳉﺰء الﺜاﱐ ﻣن التعرﻳﻒ أن هﺬﻩ اﳌبادلﺔ
على التأﺑيد وليسﺖ على التوقيﺖ ولو ﻛانﺖ على التوقيﺖ ﻷﺻبﺤﺖ إﺟارة فلو استبدلﺖ
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ﻣاﻻ ﲟال ﻳعﲏ أعﻄيتﻪ نقودا وأخﺬت السيارة على التأﺑيد أﺻبﺢ ﺑيعا لكن لو أخﺬت
السيارة ﳌدة شهر أﺻبﺤﺖ إﺟارة لو أخﺬت البيﺖ ﳌال ﻣقاﺑلﺔ ﻣال ﻳعﲏ لنقد أو ﻏﲑ
النقد .إذاً ﻣبادلﺔ ﻣال ﲟال على التأﺑيد لو سكتنا هنا سيدخل الر ﻷن الر ﻣبادلﺔ ﻣال
ﲟال لكنﻪ ﻣنهي عنﻪ فﻼ ﻳدخل ﰲ البيع إذاً قلنا ﻏﲑ الر استخرﺟنا الر وأخرﺟناﻩ ﻣن
التعرﻳﻒ لنص عليﻪ وإﻻ فإن الر ﻳصدق عليﻪ تعرﻳﻒ البيع لكنﻪ نص على ﲢرﳝﻪ فﻼ
ﻳدخل والقرض ﻷننا لو نظر ﰲ القرض وسيأﰐ ب القرض إن شاء ﷲ تعاﱃ القرض

ﻣبادلﺔ ﻣال ﲟال على التأﺑيد لكن القرض ليﺲ القصد ﻣنﻪ العوض وإﳕا القصد ﻣنﻪ
اﻹرفاق ،ﻣا هو القرض؟ شخص اﺣتاج إﱃ ﻛيلو أرز أو سكر فتعﻄيﻪ هﺬا السكر ﰒ ﻳردﻩ
لك سكر ﺑعد ﻣدة ،ﻣا اﳌقصود ﻣن هﺬا؟ ﻣا هو اﳍدف ﻣن هﺬﻩ اﳌعاﻣلﺔ؟ هل هو
العوض أم اﻹرفاق؟ اﻹرفاق والتعاون واﻹﺣسان فهو ليﺲ داخل ﰲ البيع فنخرﺟﻪ ﻣن
البيع إذاً نعود إﱃ التعرﻳﻒ قال ﻣبادلﺔ ﻣال ﲟال ولو ﰲ الﺬﻣﺔ أو ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ هﺬا هو
التعرﻳﻒ الﺬي أﻣليتﻪ ﰒ ﰲ شرح التعرﻳﻒ اختصرت ﻣنﻪ أشياء ﻣال ﲟال ولو ﰲ الﺬﻣﺔ أو
ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﲟﺜل أﺣدها ﻳعﲏ هي ثﻼثﺔ أشياء الﱵ ﲢصل اﳌبادلﺔ لبيع هي ثﻼثﺔ أشياء

إﻣا عﲔ ﺣاضرة ﻣال ﺣاضرة أو ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ أو ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﻳعﲏ ﻻ عﲔ أعﻄيﻪ إ ها
وإﳕا هناك ﻣنفعﺔ أقدﻣها لﻪ ،ﻣﺜل ﻣاذا اﳌنفعﺔ؟ قالوا ﻣﺜل اﳌمر ﰲ الدار تﺸﱰي ﳑرا ﰲ دارﻩ،
ﻛيﻒ ﰲ دارﻩ؟ هو عندﻩ دار وأرض ﳝلكها لكن هناك ﺟﺰء ﻣن أرضﻪ تصلﺢ ﳑرا ﳝكن أن
أﻣر ﻣن خﻼﳍا إﱃ اﳌكان الﺬي أرﻳد ﻳعﲏ ﺑدل ﻣا اﺑتعد وأخﺬ ﻣﺸوار ﺑعيد فأﻣر ﻣن هﺬﻩ
اﳌنﻄقﺔ فأدفع لﻪ ﻣقاﺑل ﻣروري إذاً أ سأدفع لﻪ ﻣقاﺑل عينا أﻣتلكها وهي اﻷرض ،هل
سأﻣتلك اﻷرض؟! ﻻ سأدفع ﻣقاﺑل ﻣنفعﺔ أستفيد ﻣنها وهو اﳌرور أﻣا اﻷرض فهي لﻪ
هو فلﻢ خﺬ ﻣلكيﺔ اﻷرض عنﻪ هﺬﻩ هي اﳌنفعﺔ فيجوز ﺑيع اﳌنفعﺔ أعﻄيﻪ ﳑرا ﰲ داري ﳝر

ﻣن خﻼﳍا أعﻄيﻪ ﻣﺜﻼ علو داري ﻳستفيد ﻣنﻪ لكن ﻻ أﻣلكﻪ اﻷرض وإﳕا أﻣلكﻪ اﳌنفعﺔ
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على التأﺑيد ﱄ ﳍا وقﺖ ﻣعﲔ إذاً ﰲ ﻣسألﺔ هناك ﻣبادلﺔ شيء ﺑﺸيء ،ﻣا هو هﺬا
الﺸيء؟ إﻣا ﻣال ﺣاضر وإﻣا ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ ،ﻣال ﺣاضر ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ سأشﱰي سيارة

ﲞمسﲔ ألﻒ ر ل فأ سأستبدل اﳌبادلﺔ هنا ﺑﲔ ﲬسﲔ ألﻒ ر ل وﺑﲔ السيارة ستنتقل
ﻣن الباﺋع إﱃ اﳌﺸﱰي وهي السيارة واﳌال تنتقل ﻣلكيتها ﻣن اﳌﺸﱰي إﱃ الباﺋع فصارت
ﻣبادلﺔ أو أﺣدﳘا ﰲ الﺬﻣﺔ ﻳعﲏ ﲬسﲔ ألﻒ ر ل ليسﺖ ﺣاضرة وإﳕا ﻣؤﺟلﺔ لكن
السيارة ﺣاضرة إذاً استبدلﺖ ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ ﺑعﲔ ﺣاضرة ،الﺜالث وهو اﳌنفعﺔ اﳌباﺣﺔ إذاً
اﳌبادلﺔ ستكون ﺑﲔ عﲔ ﺣاضرة ،عﲔ ﰲ الﺬﻣﺔ ،ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ،ﰲ اﳌقاﺑل ﻛﺬلك إﻣا أن
تكون عﲔ ﺣاضرة أو عﲔ ﰲ الﺬﻣﺔ أو ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﻳقولون سينتﺞ ﻣن هﺬا تسع ﺻور
ﻷن ﻛل واﺣد سيأﰐ ﻣع ﰐ ﻣع الﺜﻼثﺔ الﺜانيﺔ ،والﺜاﱐ ﻣع الﺜﻼثﺔ والﺜالث ﻣع الﺜﻼثﺔ،

ﻛﻢ ﺻورة؟ تسع ﺻور هﺬﻩ التسعﺔ ﺻور ﻛلها تصﺢ إﻻ ﺻورة واﺣدة ﻣا هي؟ رقﻢ  ٢ﻣن
اﻷول قلنا اﻷول ثﻼثﺔ أول شيء عﲔ ﺣاضرة ،الﺜاﱐ ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ ،الﺜاﱐ ﻣن اﻷول
والﺜاﱐ ﻣن الﺜاﱐ ﻻ ﳝكن ،ﻛيﻒ الﺜاﱐ والﺜاﱐ؟ الﺜاﱐ ﻣن اﻷول ﻛأن تكون السلعﺔ عﲔ

ﻏاﺋبﺔ عﲔ ﰲ الﺬﻣﺔ والﺜمن أﻳضا ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ إذاً السلعﺔ والﺜمن ﻛلها ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ هﺬا
ﰲ الﺬﻣﺔ وهﺬا ﰲ الﺬﻣﺔ ،ﻛيﻒ؟ اشﱰي ﻣنك ﲞمسﲔ ألﻒ ر ل وهي ﻏﲑ ﻣوﺟودة
السيارة الﱵ عندك وهي ﻏﲑ ﻣوﺟودة هﺬا ﻳسمى ﺑيع الدﻳن لدﻳن هﺬا ﻻ ﳚوز هﺬﻩ
الصورة الوﺣيدة الﱵ ﻻ ﲡوز وﻣا سواها ﳚوز ﻳعﲏ ﳚوز أن ﻳكون ﻣال ﺣاضر ﲟال ﺣاضر
وﳚوز ﻣال ﺣاضر ﲟال ﻏاﺋﺐ وﳚوز ﻣال ﺣاضر ﲟنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ،ننتقل إﱃ رقﻢ  ٢وهي ﻣال
ﰲ الﺬﻣﺔ ﺑعﲔ ﺣاضرة هﺬا ﺟاﺋﺰ الﺜاﱐ ﻣال ﰲ الﺬﻣﺔ ﲟال ﰲ الﺬﻣﺔ ﻻ ﳚوز ،الﺜالث :ﻣال
ﰲ الﺬﻣﺔ ﲟنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﳚوز ،اﻷخﲑ :ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﲟال ﺣاضر ﳚوز ،ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﲟال ﰲ
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الﺬﻣﺔ ﳚوز ،الصورة اﻷخﲑة وهي تعتﱪ التاسعﺔ ﻣنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﲟنفعﺔ ﻣباﺣﺔ ﳚوز ،أﻃلنا ﰲ
التعرﻳﻒ لكن هﺬا الكﻼم هو شرح ﳌا سيأﰐ .قال اﳌصنﻒ ،ﺑدأ اﻵن ﺑبيان ﺣكمﻪ فقال:
جﺎئز ﻹﲨﺎع ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وأﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﻴﻊ { إذاً ﺟواز البيع دليلﻪ الكتاب والسنﺔ

واﻹﲨاع ،ﰒ انتقل إﱃ تعرﻳﻒ البيع ﰲ اللﻐﺔ ﰒ تعرﻳفﻪ ﰲ الﺸرع ،قال :وﻫو ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أﺧﺬ
ﺷﻲء وإﻋﻄﺎء ﺷﻲء ﻗﺎﻟه اﺑﻦ ﻫﺒﲑة ﻣﺄﺧوذ ﻣﻦ اﻟﺒﺎع ﻳعﲏ البيع ﻣن الباع ،الباع هو قدر
ﻣد اليدﻳن ﻳسمونﻪ ع ،ﳌاذا أخﺬوﻩ ﻣن الباع؟ قال :ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺒﺎﻳعﲔ ﳝﺪ
ﻋه ﻟﻸﺧﺬ واﻹﻋﻄﺎء ﻣا هو البيع ﰲ الﺸرع؟ وﺷﺮﻋﺎ ) ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﺎل ١وﻟو ﰲ اﻟﺬﻣﺔ( ٢
ﺑقول أو ﻣعﺎﻃﺎة هﺬﻩ الصيﻐﺔ وأدخلها ﰲ التعرﻳﻒ ،هو ﱂ ﻳقصد إدخاﳍا ﰲ التعرﻳﻒ لكن
أقول تعرض ﳍا ﰲ التعرﻳﻒ على سبيل الﺸرح ﰒ شرح اﳌال ،ﻣا هو اﳌال؟ ﻻ تفهموا أن

اﳌال ﻳعﲏ الر ل أو العمﻼت ،ر ل أو دﻳنار أو درهﻢ ،قال :واﳌﺎل ﻋﲔ ﻣﺒﺎﺣﺔ اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻼ
ﺣﺎجﺔ ﻳعﲏ الر ل ﻣال والدار ﻣال واﻷرض ﻣال والﺜياب ﻣال ﻛل ﻣا لﻪ قيمﺔ هو ﻣال هﺬا

اﳌعﲎ ،ﻣا ﻣعﲎ ﻣباﺣﺔ النفع ﺑﻼ ﺣاﺟﺔ؟ ﻳعﲏ ﻣباﺣﺔ النفع ﻣﻄلقا لكن هناك أشياء ﻻ تباح
إﻻ عند اﻻﺣتياج إليها هﺬﻩ ﻻ تدخل ﰲ اﳌال ﻣﺜل الكلﺐ ﻣﺜﻼ ﻻ ﳚوز اﻻستعمال ﻻ
ﳚوز اقتناؤﻩ إﻻ للﺤاﺟﺔ فﻼ ﻳعتﱪ ﻣال إذاً اﳌال هو ﻣا ﳚوز ﻣﻄلقا ﻻ ﳛتاج للﺤاﺟﺔ ﺣﱴ

تبيﺤﻪ ،قال ) :أو ﻣﻨﻔعﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ( ٣ﻣﻄﻠقﺎ ﻳعﲏ ليسﺖ ﻣباﺣﺔ عند اﳊاﺟﺔ ) ﻛﻤﻤﺮ ( ﰲ
دار أو ﻏﲑﻫﺎ ﻃبعا ﻣن أﻣﺜلﺔ اﳌنفعﺔ اﳌباﺣﺔ قال اﳌصنﻒ اﳌمر ﰲ الدار وﻣنها ﻛﺬلك علو
البيﺖ ليضع عليﻪ ﻣﺜﻼ ﺑنيان أو ﻳﺸﱰي ﺑقعﺔ ﲢفر ﺑﺌر ،قال ) :ﲟﺜﻞ أﺣﺪﳘﺎ ( أي اﳌال

واﳌنفعﺔ ،اﳌال ﺑقسميﻪ ﻳقصد اﳌال اﳊاضر أو الﺬي ﰲ الﺬﻣﺔ ﻷنﻪ ﻻ ﳜرج عن ﻛونﻪ ﻣال

واﳌنفعﺔ اﳌباﺣﺔ ،ﻣﺘعﻠﻖ ﲟﺒﺎدﻟﺔ أي ﲟﺎل أو ﻣﻨﻔعﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﺘﻨﺎول تﺴﻊ ﺻور :ﻋﲔ ﺑعﲔ

" "١انتبهوا ﻷﻣر :إذا ذﻛر الفقهاء الﺜمن والسلعﺔ أو الﺜمن واﳌﺜمن ،ﻛيﻒ نعرف الﺜمن ﻣن
السلعﺔ؟ قالوا نعرفها ﲝرف الباء فالباء ﻳدخل على الﺜمن فإذا قلنا السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ
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أﺻبﺢ الﺜمن اﳋمسﲔ ،قال :أو دﻳﻦ" "٢ﻳعﲏ عﲔ ﺑدﻳن أو ﻣﻨﻔعﺔ ﻳعﲏ عﲔ ﲟنفعﺔ "،"٣

ودﻳﻦ ﺑعﲔ" "٤السيارة ﰲ الﺬﻣﺔ واﳋمسﲔ ألﻒ ﺣاضرة ،أو دﻳﻦ ﻳعﲏ دﻳن ﺑدﻳن هﺬا رقﻢ

" "٥وهﺬﻩ الصورة الﱵ قلنا ﻻ ﲡوز وﳍﺬا قال اﳌصنﻒ :ﺑﺸﺮط اﳊﻠول واﻟﺘقﺎﺑﺾ أي

ﻷﺣدﳘا ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق ﺣﱴ ﳔرج ﻣن ﺻورة الدﻳن لدﻳن ،ﻛيﻒ ﳔرج ﻣن ﺻورة الدﻳن

لدﻳن؟ ﳒعل اﻻثنﲔ ﺣاضر أم واﺣد ﻣنهما ﺣاضر؟ واﺣد ﻳكفي قال :أو ﲟﻨﻔعﺔ""٦
ﻳعﲏ دﻳن ﲟنفعﺔ ،اشﱰي اﳌمر ﰲ الدار لﻒ ر ل دﻳن أعﻄيﻪ لك ﺑعد سنﺔ ،انتقل إﱃ

الساﺑعﺔ قال :ﻣﻨﻔعﺔ ﺑعﲔ ﻳعﲏ ﳑر ﰲ دار ﲟاﺋﺔ ألﻒ ﺣاضرة أو ألﻒ ﺣاضرة أو ﲟا هو،

قال :أو دﻳﻦ " "٨ﻳعﲏ ﳑر ﰲ الدار ﺑدﻳن الﺜمن ﻣؤﺟل أو ﻣﻨﻔعﺔ" "٩ﻛأن اشﱰي ﻣنك

ﳑر ﰲ دارك والﺜمن ﳑر ﰲ داري ﻣﺜﻼ ،أو علو سﻄﺤي تضع فيﻪ ﻣﺜﻼ ﻣكان تسكن فيﻪ،

وﻗوﻟه ) ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ( ﳜﺮج اﻹجﺎرة ) ﻏﲑ ر وﻗﺮض ( ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻴﺎن ﺑﻴعﺎ وإن وجﺪت
ﻓﻴﻬﻤﺎ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وأﺣﻞ ﷲ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮ { واﳌقﺼود اﻷﻋﻈﻢ ﰲ اﻟقﺮض
اﻹرﻓﺎق وإن ﻗﺼﺪ ﻓﻴه اﻟﺘﻤﻠﻚ أﻳﻀﺎ اﻹرفاق ﻳعﲏ اﳌساعدة والتعاون واﻹعانﺔ ،هل ﻣعﲎ
هﺬا التمليك ليﺲ ﲟقصود؟ ﺑل ﻣقصود ﰲ القرض لكن ليﺲ هو اﳌقصود اﻷول ﲞﻼف

البيع ،البيع اﳌقصود اﻷول التملك اﻛتبوا أرﻛان البيع :عاقد وﻣعقود عليﻪ وﺻيﻐﺔ أو
عاقدان ،أرﻛان البيع ثﻼثﺔ ،ﻻ ﻳتﻢ البيع إﻻ ﺑتمام أرﻛانﻪ :العاقدان وهو الباﺋع واﳌﺸﱰي هﺬا
اﻷول ،والرﻛن الﺜاﱐ اﳌعقود عليﻪ وهي السلعﺔ ،والرﻛن الﺜالث الصيﻐﺔ )قوليﺔ وفعليﺔ( هﺬﻩ
اﻷرﻛان إذا ﱂ تتوفر فليﺲ هناك ﺑيع ﻳعﲏ ﻻ نتصور أنﻪ ﳛصل ﺑيع وليﺲ هناك ﺋع وﻻ
ﻣﺸﱰي أو ليﺲ هناك ﺋع وﻻ ﻣﺸﱰي وﻻ نتصور أن ﳛصل هناك ﺑيع وﻣا عند سلعﺔ،
الرﻛن الﺜالث ﻻ ﻳتصور أن ﳛصل البيع وﻣا فيﻪ ﺻيﻐﺔ ،اﻵن إذا وﺟد الباﺋع واﳌﺸﱰي

www.bajabir.com

٨

والسلعﺔ ﺑينهما ﻛيﻒ تنتقل اﳌلكيﺔ ،ﻣلكيﺔ السلعﺔ إﱃ اﳌﺸﱰي وﻣلكيﺔ الﺜمن إﱃ الباﺋع ﻻ
تنتقل إﻻ لصيﻐﺔ فﻼﺑد ﻣن ﺻيﻐﺔ ﳍﺬا العقد ،هﺬﻩ الصيﻐﺔ ﳍا ﺻور ن وسيأﰐ تفصيلها
إن شاء ﷲ لكن هﺬﻩ الصيﻐﺔ ختصار إﻣا أن تكون قوليﺔ وهﺬا اﻷﺻل فيقول ﺑعتك هﺬﻩ

السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ وﻳقول هﺬا اشﱰﻳﺖ إذاً هناك ﺻيﻐﺔ انتقلﺖ لكن ﳎرد أن ﰐ الباﺋع
واﳌﺸﱰي والسيارة ﺑينهﻢ واﳌال ﻣوﺟود ﻳتﻢ ﺑيع هكﺬا لسكوت؟! ﻻ ﻳتﻢ ﺑيع ﻻﺑد ﻣن
ﺻيﻐﺔ ،ﻣا هي الصيﻐﺔ؟ الصيﻐﺔ إﻣا أن تكون قوليﺔ أو تكون فعليﺔ ،قوليﻪ فهمناها أن ﻳقول
ﺑعﺖ وﻳقول اشﱰﻳﺖ ،الفعليﺔ ﻛيﻒ؟ الفعليﺔ تسمى اﳌعاﻃاة ﻳقال ﳍا ﺻيﻐﺔ فعليﺔ وﻳقال ﳍا
ﻣعاﻃاة هﺬﻩ الفعليﺔ ﻣا فيها ﺻيﻐﺔ ﻣن الﻄرفﲔ وإﳕا قد تكون ﺻيﻐﺔ ﻣن اﻷول وفعل ﻣن
الﺜاﱐ أو ﺻيﻐﺔ ﻣن الﺜاﱐ وفعل ﻣن اﻷول أو فعل ﻣن اﻻثنﲔ وأشبﻪ ﻣا ﻳكون أوضﺢ ﻣﺜال
للمعاﻃاة اليوم ،اليوم انتﺸر ﺑيع اﳌعاﻃاة وهو ﻣوﺟود ﻣن قدﱘ لكن اليوم أﻛﺜر أقصد ﻣن

ﺣيﺔ ﻃرق البيع وهو اﳌتاﺟر الكبﲑة وﻣا ﻳسمى لسوﺑر ﻣارﻛﺖ ﺣيث ﻳدخل اﻹنسان
وﻳنظر ﰲ السلعﺔ ﻳرى سعرها ﻳﺬهﺐ إﱃ اﶈاسﺐ ﻣا ﻳقال لﻪ الكاشﲑ وﻳعﻄيﻪ الﺜمن وﳜرج
فﻼ ﻳتكلﻢ ،اﻵن ﻛيﻒ اشﱰى؟ وﺟدت السلعﺔ ووﺟد العاقدان ووﺟد الﺜمن ،ﻣا هي

الصيﻐﺔ؟ الصيﻐﺔ هنا فعليﺔ وهي اﳌعاﻃاة ،اﻵن سينتقل إﱃ الكﻼم على الصيﻐﺔ ،قال) :
وﻳﻨعقﺪ ( اﻟﺒﻴﻊ ) ﳚﺎب وﻗﺒول ( ﻷن هﺬا ﳎموع الصيﻐﺔ القوليﺔ تتكون ﻣن إﳚاب

وقبول ،هﺬﻩ الصيﻐﺔ القوليﺔ ،الصيﻐﺔ القوليﺔ ليسﺖ ﳚاب فقط وﻻ قبول فقط ،قال:

ﺑﻔﺘﺢ اﻟقﺎف وﺣﻜﻲ ﺿﻤﻬﺎ ) ﺑعﺪﻩ ( " "١واﻛتبوا عنوان خارﺟي الﱰتيﺐ اﻵن هو سيﺬﻛر
شروط لصﺤﺔ الصيﻐﺔ القوليﺔ ﻃبعا ،فمن شروط ﺻﺤﺔ الصيﻐﺔ القوليﺔ أوﻻ الﱰتيﺐ وأشار

إليها ﺑقولﻪ ﺑعدﻩ ﻣعناﻩ نبدأ ﻹﳚاب ﰒ نﺜﲏ لقبول ،ﺑعدﻩ أي ﺑعﺪ اﻹﳚﺎب ﻓﻴقول
اﻟﺒﺎئﻊ ﺑعﺘﻚ أو ﻣﻠﻜﺘﻚ أو ﳓوﻩ ﺑﻜﺬا وﻳقول اﳌﺸﱰي اﺑﺘعﺖ أو ﻗﺒﻠﺖ وﳓوﻩ هﺬﻩ هي

الصيﻐﺔ وﻃبعا ﻣا عند لفظ ﻣعﲔ ﻳقول ﺑعتك ﻣلكتك أي عبارة تدل على اﳌعﲎ هﺬا
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اﳌقصود ،ﰒ قال ) :و ( ﻳﺼﺢ اﻟقﺒول أﻳﻀﺎ ) ﻗﺒﻠه ( أي ﻗﺒﻞ اﻹﳚﺎب دعوﱐ أوضﺢ

هﺬﻩ الصورة ﰒ نقرأها إن شاء ﷲ ،اﻵن اﻷﺻل ﰲ الصيﻐﺔ القوليﺔ اﻹﳚاب والقبول أن

ﻳكو ﻣرتبﲔ اﻹﳚاب أوﻻ ﰒ القبول الﱰتيﺐ هل ﳚوز اﻹخﻼل ﺬا الﱰتيﺐ أم ﻻ ﳚوز؟

أم ﳚوز أﺣيا وﻻ ﳚوز أﺣيا ؟ اﳉواب ﳚوز أﺣيا ﻣﱴ؟ اﳌصنﻒ أشار إليها قال :ﺑﻠﻔﻆ
أﻣﺮ "أ" إذاً ﻳصﺢ اﻹخﻼل ﰲ الﱰتيﺐ ﰲ هﺬﻩ الصورة ﻣﺜال ﺑعﲏ ﻛأن ﻳقول ﺑعﲏ فيقول
ﺑعتك ،تقدم القبول اﻹﳚاب ،قال :أو ﻣﺎض"ب" ﳎﺮد ﻋﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎم وﳓوﻩ ﻣﺜل ﻣاذا؟

اﳌاضي اشﱰﻳﺖ فلو قال ﺑعﲏ السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ قال ﺑعتك تقدم القبول على اﻹﳚاب
ﺻﺢ ﰲ هﺬﻩ الصورة ،الصورة الﺜانيﺔ ب اشﱰت ﻣنك السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ قال ﺑعتك
ﺻﺢ ﳌاذا؟ ﻷ ا اللفظ اﳌاضي ا رد عن اﻻستفهام لكن لو قال أﺑعتﲏ هﺬﻩ السيارة
ﲞمسﲔ أو ترﺟي أو ﲤﲏ ﻷنﻪ قال عن استفهام وﳓوﻩ ،ﻣا هو ﳓو اﻻستفهام؟ التمﲏ
والﱰﺟي وﳓو ذلك لعلﲏ اشﱰﻳﺖ ﻣنك هﺬﻩ السيارة ،عسى أن اشﱰي ﻣنك هﺬﻩ السيارة
ﻻ ﻳقبل ﻻﺑد أن ﻳكون لفظ ﻣاض ﳎرد عن اﻻستفهام وﻻ ﳓو ذلك ،ﳌاذا أﺟﺰ تقدﱘ

القبول عن اﻹﳚاب ﰲ هاتﲔ الصورتﲔ؟ قال اﳌصنﻒ :ﻷن اﳌعﲎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑه ﳌاذا ﱂ نقبل

الصورة الﺜانيﺔ؟ ﻷن اﳌعﲎ ﻻ ﳛصل ﺑﻪ ،اﻵن ﻣازلنا ﰲ ﻣوضوع الﱰتيﺐ ﻣﺸاﻳخ ،الﱰتيﺐ
تقدﱘ اﻹﳚاب ﰒ القبول ،إذا رتبنا هل نﺸﱰط اﳌواﻻة ﻳعﲏ ﻻﺑد ﻳكون اﻹﳚاب وﻳليﻪ
القبول وﻻ ﻳكون فيﻪ فاﺻل أم ﻻ ﻣﺸكلﺔ ﰲ الفاﺻل؟ اﳉواب ليﺲ ﺑنعﻢ وﻻ ﻻ اﳉواب

فيﻪ تفصيل ،قال :وﻳﺼﺢ اﻟقﺒول ) ﻣﱰاﺧﻴﺎ ﻋﻨه ( أي ﻋﻦ اﻹﳚﺎب ﻣﺎ داﻣﺎ ) ﰲ ﳎﻠﺴه
( إذاً ﱂ ﻳﺸﱰط اﳌواﻻة لكن ﰲ نفﺲ الوقﺖ اشﱰط ا لﺲ فﻼﺑد ﻳكون اﳉواب ﰲ ا لﺲ
ﻷن ﺣﺎﻟﺔ ا ﻠس ﻛحﺎﻟﺔ اﻟعقﺪ ) ﻓﺈن تﺸﺎﻏﻼ ﲟﺎ ﻳقﻄعه ( ﻋﺮﻓﺎ أو انقﻀﻰ ا ﻠس ﻗﺒﻞ
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اﻟقﺒول ) ﺑﻄﻞ ( إذاً ﻳقول ﻻﺑد أن ﻳكون ﰲ ا لﺲ وﻻﺑد عدم اﻻنﺸﻐال ﲟا ﻳقﻄعﻪ أي
عدم الفصل ،ضعوا عنوان ﺟانﱯ ،ﳓن قلنا ﰲ الﺸرط اﻷول الﱰتيﺐ اﻹﳚاب والقبول،
الﺸرط الﺜاﱐ عدم الفصل ﲟا ﻳقﻄعﻪ إذاً سنﺸﱰط ﰲ عدم الفصل أﻣرﻳن اﻷﻣر اﻷول أن

ﻳكون ﰲ ا لﺲ ﻻ ﻳنقﻄع ا لﺲ والﺸيء الﺜاﱐ أﻻ ﻳنﺸﻐﻼ ﰲ ا لﺲ ﺑﺸيء آخر ،ﺑعد

ذلك ،الﺜالث ،ذﻛر التعليل ﺑعدﻩ قال :ﻷ ﻤﺎ ﺻﺎرا ﻣعﺮﺿﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ الﺸرط الﺜالث وهو

اﳌﻄاﺑقﺔ ﺑﲔ اﻹﳚاب والقبول ،ﻛيﻒ؟ قال ﺑعتك هﺬﻩ السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ قال اشﱰﻳتها
رﺑعﲔ فهل ﻳصﺢ هﺬا إﳚاب وقبول؟ ﻻ ليﺲ هناك ﻣﻄاﺑقﺔ ،أو قال ﺑعتك هﺬﻩ السيارة
ﲞمسﲔ ألﻒ قال اشﱰﻳﺖ تلك السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ فﻼ ﻣﻄاﺑقﺔ ﺑﲔ اﻹﳚاب والقبول،

اﳌﻄاﺑقﺔ ﻻﺑد أن تكون على عﲔ السلعﺔ وﺑنفﺲ الﺜمن ،قال :وإن ﺧﺎﻟﻒ اﻟقﺒول اﻹﳚﺎب
ﱂ ﻳﻨعقﺪ ) وﻫﻲ ( أي اﻟﺼورة اﳌﺬﻛورة أي اﻹﳚﺎب واﻟقﺒول ) اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟقوﻟﻴﺔ (""١
ﻟﻠﺒﻴﻊ ) و ( ﻳﻨعقﺪ أﻳﻀﺎ ) ﲟعﺎﻃﺎة وﻫﻲ ( اﻟﺼﻴﻐﺔ ) اﻟﻔعﻠﻴﺔ ( " "٢أرﻳدﻛﻢ تنتبهوا الصيﻐﺔ
الفعليﺔ اﳌعاﻃاة ﳍا ثﻼثﺔ ﺻور فرقموا هﺬﻩ الصور ،ﻣﺜﻞ أن ﻳقول أي اﳌﺸﱰي أﻋﻄﲏ
ﺑﺪرﻫﻢ ﺧﺒزا ﻓﻴعﻄﻴه ﻣﺎ ﻳﺮﺿﻴه اﻵن أ الﺬي أسأل اﻵن ﰲ هﺬﻩ الصورة رقﻢ  ١ﻣﺜل أن
ﻳقول اﳌﺸﱰي أعﻄﲏ ﺬا خبﺰا فيعﻄيﻪ ﻣا ﻳرضيﻪ هﺬﻩ ﺻيﻐﺔ فعليﻪ لكن واقع اﻷﻣر عند
لفظ ﺻدر ﻣن اﳌﺸﱰي وفعل ﺻدر ﻣن الباﺋع فيصﺢ هﺬا ﻣادام أن التصرف اللفظ والفعل

دل على البيع انتهينا فالعﱪة ليسﺖ ﻷلفاظ وإﳕا العﱪة ﳌعاﱐ ،الصورة الﺜانيﺔ :أو ﻳقول
اﻟﺒﺎئﻊ ﺧﺬ ﻫﺬا ﺑﺪرﻫﻢ ﻓﻴﺄﺧﺬﻩ اﳌﺸﱰي اﻵن اللفظ ﺣصل ﻣن الباﺋع وﺣصل الفعل ﻣن
اﳌﺸﱰي ،الصورة الﺜالﺜﺔ :أو وﺿﻊ ﲦﻨه ﻋﺎدة وأﺧﺬﻩ ﻋقﺒه وضع الر ل وأخﺬ اﳋبﺰ
وﻣعروف أرﺑع أقراص ﺑر ل ﻣﺜﻼ إذاً هنا ﰲ هﺬﻩ الصورة الﺜالﺜﺔ الفعل ﻣن الﻄرفﲔ ﻓﺘقوم
اﳌعﺎﻃﺎة ﻣقﺎم اﻹﳚﺎب واﻟقﺒول ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻰ ﻟعﺪم اﻟﺘعﺒﺪ ﻓﻴه أي ﰲ اﻷلفاظ
اﻵن ﻣا عند تعبد للفظ ﺑعﲏ اشﱰﻳﺖ ﻣا تعبد ﷲ ﺬا فما اﳌﻄلوب؟ اﳌﻄلوب أي
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لفظ أو فعل ﻳدل على قصد البيع وإرادة البيع ﻣن الﻄرفﲔ وﻛﺬا ﺣﻜﻢ اﳍﺒﺔ واﳍﺪﻳﺔ
واﻟﺼﺪﻗﺔ اﻛتبوا عندها فتنعقد ﳌعاﻃاة إذا وهبﻪ ﻛﺬلك لو وهبﻪ هبﺔ ﺑﻄرﻳقﺔ ﻣعاﻃاة

واﻷسلوب الﺬي أعﻄاﻩ إ ها دال على اﳍبﺔ واضﺢ للﻄرفﲔ اﳍبﺔ ،ﻛﺬلك اﳍدﻳﺔ ،ﻛﺬلك
الصدقﺔ ،إنسان ﻣﺜﻼ ﻣرﻳﺾ أو شخص تﺰوج ذهبوا إليﻪ ﰲ عرسﻪ وقدﻣوا لﻪ ساعﺔ فلﻢ
ﻳقولوا لﻪ تفضل هﺬﻩ هدﻳﺔ وذاك قال قبلتها ﱂ ﳛصل ﻛﻼم لكن أخﺬها وقال شكرا

ﺟﺰاﻛﻢ ﷲ خﲑ فتعارف الناس أنﻪ ﰲ ﻣﺜل هﺬا الظرف إذا قدم شيء فهو هدﻳﺔ وهكﺬا
ﺟاء ﻣسكﲔ ﻃرق الباب أو وقﻒ على ب اﳌسجد فجاء شخص وأعﻄاﻩ ﻃعاﻣا فهﺬا

اﻹعﻄاء ﻣا هو؟ ﺻدقﺔ وعرفنا ﻣن دﻻﺋل اﳊال ،قال :وﻻ س ﺑﺬوق اﳌﺒﻴﻊ ﺣﺎل اﻟﺸﺮاء
ﻣا ﻇاهر هﺬا الكﻼم؟ ﻳعﲏ اﳌقصود ﺑﻼ إذن ،وإن ﻛان اﳊجاوي ﰲ اﻹقناع قال ﺑل ذن
ﻻﺑد ﻣن اﻹذن ،فاﳌصنﻒ ﻳقصد ﺑدون إذن وهﺬا الﺬي قدﻣﻪ ﰲ الفروع واﳌبدع وﰲ
اﻹنصاف ،قال ) :وﻳﺸﱰط ( ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺳﺒعﺔ ﺷﺮوط اﻵن سندخل ﰲ ﻣبﺤث ﺟدﻳد وهو

شروط ﺻﺤﺔ البيع :ختصار سبق أن ذﻛر ها وأ نسيﺖ أن أذﻛر ﰲ ﺑداﻳﺔ الدرس اﻵن
أذﻛرﻩ إن شاء ﷲ ﺑعد أن أنبﻪ :ﻣﺸاﻳخ ﳓن اﻵن نقرأ ﻛتاب الروض اﳌرﺑع وهو شرح
ﻹختصار اﳌقنع وهو زاد اﳌستقنع فﻼ ﻳنفع نقرأ هﺬا الكتاب وﱂ نكن قرأ قبلﻪ زاد
اﳌستقنع ،ﳌاذا أقول هﺬا الكﻼم؟ أرﻳدﻛﻢ أن ﲢضروا قبل ان ﲢضروا ﰲ الروض ﺣضروا ﰲ
الﺰاد فالﺬي ﺣضر ﻣنكﻢ درس الﺰاد فعليﻪ أن ﻳراﺟع والﺬي ﱂ ﳛضر فﻼ س ﻳسمع درس
الﺰاد ﻳعﲏ ﻳسمع اﳌقﻄع اﳌتوقع شرﺣﻪ ﰒ ﳛضر ﺣﱴ نسرع ،فقد ﻛررت الكﻼم ﻛﺜﲑا ﺣﱴ
ﻣللﺖ وأنتﻢ ﻣن ب أوﱃ ،فاقرأ ﳐتصر ﰲ أي فن ﰲ أي علﻢ وأتقنﻪ ﰒ اقرأ ﻣا هو أﻛﱪ
ﻣنﻪ أﻣا أن ﻻ تتقن اﳌختصر ﰒ تنتقل إﱃ اﻷﻛﱪ فﻄبعا اﻷﻛﱪ سيكون أﺻعﺐ ﻣنﻪ وهﺬا
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الكﻼم ليﺲ ﺑتعبدي فهﺬا هو واقع الناس وقدر ﻢ الﱵ خلقهﻢ ﷲ عليها فلﺬلك الﺬي
ﳛضر ﳛتاج قبل أن ﳛضر درس ﻣﺜﻼ البيوع اﻵن ﻳراﺟع البيوع ﻣن الﺰاد ،إن سبق لﻪ
دراسﺔ الﺰاد سهل سﲑاﺟع وإن ﱂ ﻳسبق لﻪ دراسﺔ الﺰاد ﻳسمع الدروس ،ختصار الﺸروط

ﳋصناها ﰲ ﺑيتﲔ قلنا :اﳌلك والﱰاضي واﻷهليﺔ -أهليﺔ العاقد -إ ﺣﺔ للسلعﺔ ،وقدرة
على تسليمها ،ﺟليﺔ والعلﻢ ﻷﲦان واﳌبيع ﻳعﲏ العلﻢ لسلعﺔ فهﺬﻩ شراﺋط البيوع .إذاً
اﳌلك :ﻻﺑد أن تكون السلعﺔ ﳑلوﻛﺔ وﳓن قلنا عند شروط ﰲ السلعﺔ وشروط ﰲ العاقد

نﺸﱰط فيﻪ ثﻼثﺔ شروط أن ﻳكون ﻣالكا للسلعﺔ أو ﺋﺐ عنﻪ ،الﱰاضي :ﻣن الﻄرفﲔ فلو
ﺣصل ﺑيع ﺑدون تراضي ﻣن الﻄرفﲔ أو أﺣد الﻄرفﲔ فﻼ ﻳصﺢ ،اﻷهليﺔ :ﻻﺑد أن ﻳكون
ﺣرا ﻣكلفا رشيدا هﺬﻩ الﺜﻼثﺔ ﰲ الباﺋع أو العاقد أن ﻳكون ﻣالكا راضيا أهﻼ أﻣا ﳎنون أو
ﺻﻐﲑ أو عبد فهﺬا ﻻ ﳝلك أن ﻳبيع أو ﻳﺸﱰي ،عند ثﻼثﺔ شروط ﰲ السلعﺔ تكون

السلعﺔ ﻣباﺣﺔ أﻣا ﺑيع ﲬر أو ﺑيع ﻣنكرات فﻼ ﻳصﺢ البيع ،القدرة على تسليمها فﻼ ﻳبيع
شيء ﻻ ﻳستﻄيع تسليمﻪ ﻣﺜل أن تكون السيارة ﻣسروقﺔ فﻼ ﻳستﻄيع ﺑيعها ،والعلﻢ
لسلعﺔ أﻳضا فﻼ ﳚوز أن ﻳقول لﻪ أﺑيعك السيارة الﱵ عندي ﰲ اﳊوش وهي ﻣن نوع ﻛﺬا

وﻣستعملﺔ فﻼ ﻳصلﺢ ﻻﺑد أن ﻳراها أو توﺻﻒ لﻪ وﺻفا دقيقا إذا ﻛانﺖ ﳑا ﻳوﺻﻒ وﳌا
نقول ﻳراها أو توﺻﻒ لﻪ ،الرؤﻳﺔ ﰲ ﻛل شيء ﻣقبولﺔ أﻣا الوﺻﻒ فﻼ أﺣيا نقبل الوﺻﻒ
وأﺣيا ﻻ ﺑناء على ﻛون السلعﺔ توﺻﻒ أو ﻻ توﺻﻒ فبعﺾ السلع ﳝكن وﺻفها وﺑعﺾ
السلع ﻻ ﳝكن وﺻفها فما ﳝكن وﺻفﻪ العلﻢ لسلعﺔ ﻳكون إﻣا لرؤﻳﺔ أو لوﺻﻒ إذا

ﻛان ﻳقبل الوﺻﻒ ،الﺸرط الساﺑع العلﻢ لﺜمن .قال :أﺣﺪﻫﺎ ) اﻟﱰاﺿﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ( أي
ﻣﻦ اﳌﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ ) ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ ) ﻣﻦ ﻣﻜﺮﻩ ﺑﻼ ﺣﻖ ( ﻟقوﻟه ﷺ إﳕﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ تﺮاض
رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓﺈن أﻛﺮﻫه اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟه ﻟوﻓﺎء دﻳﻨه ﺻﺢ ﻷنه ﲪﻞ ﻋﻠﻴه ﲝﻖ
اﻵن ﳌا قال ﻻ ﻳصﺢ ﻣن ﻣكرﻩ لكن سنستﺜﲏ ﻣن هﺬا الﺸرط أﺣيا ﻳكرﻩ وﻳصﺢ إذا أﻛرﻩ
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ﲝق ﻣﺜل رﺟل ﳑاﻃل ﻻ ﻳدفع للناس ﺣقوقها فاﳊاﻛﻢ ﻳعﲏ القاضي ﻳكرهﻪ على أن ﻳبيع
ﻣﺜﻼ دارﻩ أو ﺑيتﻪ أو زراعتﻪ أو ﻛﺬا وﻳسدد الناس فﻼ ﻳقول أ أﻛرهﺖ على البيع فأ

لسﺖ ﺑراض ﻻ ﺑل هﺬا إﻛراﻩ ﲝق فيصﺢ إذاً استﺜنينا ﻣنها اﻹﻛراﻩ ﲝق فيصﺢ ،اﻵن ﺻورة
نيﺔ ليسﺖ ﻛراﻩ واضﺢ لكن تﺸبﻪ اﻹﻛراﻩ وهي :وإن أﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﺎل ﻳعﲏ دفع

ﻣال ﻓﺒﺎع ﻣﻠﻜه ﻛﺮﻩ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨه وﺻﺢ هل هﺬﻩ الصورة إﻛراﻩ أم ﻻ؟ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ قال لﻪ

اﳊاﻛﻢ إﻣا أن تدفع الدﻳن الﺬي عليك وإﻣا سجناك فهو ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ ع سيارتﻪ وهو
ﻣضﻄر وﻣلجأ إﱃ هﺬا ولكن ليﺲ ﲟكرﻩ فاﻹﻛراﻩ أن ﻳقال لﻪ ﺑع السيارة وإﻻ سجناك أﻣا
أن ﻳقال لﻪ ادفع وإﻻ سجناك فباع سيارة ﻻ ﻳرﻳد ﺑيعها وإﳕا عها ﻣن أﺟل أن ﻳدفع عن
نفسﻪ السجن ﻣﺜﻼ فيصﺢ هﺬا ،قال :ﻓﺒﺎع ﻣﻠﻜه ﻛﺮﻩ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨه وﺻﺢ ﻳعﲏ ﺻﺤيﺤﺔ
لكن ﻳكرهو ا ﻣن ب أنﻪ اشﱰى ﻣن رﺟل ﻣضﻄر واﳋوف ﻣن شراء اﳌضﻄر أن تﺸﱰي

السلعﺔ قل ﻣن ﲦنها ﻷنﻪ ﻣضﻄر ﻣلجأ إﱃ هﺬا .قال ) :و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ ) أن ﻳﻜون
اﻟعﺎﻗﺪ ( وﻫو اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸﱰي ) جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف ( ﻣا ﻣعﲎ ﺟاﺋﺰ التصرف؟ اﻵن
سيﺸرﺣها ﰲ ثﻼثﺔ نقاط ،قال :أي ﺣﺮا ﻣﻜﻠﻔﺎ أي لغ عاقل رﺷﻴﺪا ﻳعﲏ ﻏﲑ ﳏجور
عليﻪ ) ﻓﻼ ﻳﺼﺢ تﺼﺮف ﺻﱯ أي ﳑيﺰ وﺳﻔﻴه ﺑﻐﲑ إذن وﱄ ( ﻓﺈن أذن ﺻﺢ ﻟقوﻟه
تعﺎﱃ } واﺑﺘﻠوا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ { أي اﺧﺘﱪوﻫﻢ تصرف الصﻐﲑ والسفيﻪ ذن الوﱄ ﺟاﺋﺰ أﻣا ﺑﻐﲑ
إذن الوﱄ فﻼ ﻳصﺢ ،هﺬا السفيﻪ اﶈجور عليﻪ الﺬي ﻻ ﻳقدر على التصرف والصﱯ اﳌميﺰ
ﻳعﲏ الﺬي عمرﻩ سبع سنوات فما فوق أﻣا لو ﻛان هﺬا الصﱯ عمرﻩ ثﻼث سنوات فﺤﱴ

اﻹذن ﻻ ﻳقبل إذاً ﺻﱯ ﻳعﲏ ﳑيﺰ ،قال :وإﳕﺎ ﻳﺘحقﻖ ﺑﺘﻔوﻳﺾ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء إﻟﻴه ضاﺑط:

ﻻ ﻳصﺢ اﻹذن للصﻐﲑ إﻻ اﳌميﺰ وﻳصﺢ تصرف ﻏﲑ اﳌميﺰ ﰲ الﺸيء اليسﲑ فنﺤن عند
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ﰲ تصرف الصﻐﲑ سيصﺢ ﰲ ﺣالتﲔ سيصﺢ ﰲ الﺸيء اليسﲑ وسيصﺢ ﻹذن أﻣا ﰲ
الﺸيء اليسﲑ فيصﺢ ﻣن الصﻐﲑ ﻣﻄلقا ﻳعﲏ ﳑيﺰ أو ﻏﲑ ﳑيﺰ وأﻣا ﰲ اﻹذن فﻼ ﻳصﺢ إﻻ

إن ﻛان ﳑيﺰا وﻳصﺢ تصرف الصﻐﲑ ولو ﻏﲑ ﳑيﺰ ﰲ الﺸيء اليسﲑ ،قال :وﳛﺮم اﻹذن ﺑﻼ
ﻣﺼﻠحﺔ وﻳﻨﻔﺬ تﺼﺮﻓﻬﻤﺎ أي السفيﻪ والصﻐﲑ ولو ﻏﲑ ﳑيﺰ ﰲ اﻟﺸﻲء اﻟﻴﺴﲑ ﺑﻼ إذن
وتﺼﺮف اﻟعﺒﺪ ذن ﺳﻴﺪﻩ.
الﺸرط الﺜالث ﻣن شروط ﺻﺤﺔ البيع ،قال ) :و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ) أن تﻜون اﻟعﲔ (
اﳌعقود ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔعﺘﻬﺎ ) ﻣﺒﺎﺣﺔ اﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎجﺔ ( وقلنا أن ﻣا ﻳباح نفعﻪ
عند اﳊاﺟﺔ هﺬا ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ وﳍﺬا قال اﳌصنﻒ :ﲞﻼف اﻟﻜﻠﺐ ﻷنه إﳕﺎ ﻳقﺘﲎ ﻟﺼﻴﺪ
أو ﺣﺮث أو ﻣﺎﺷﻴﺔ هﺬا ﻣﺜال ،اﳌﺜال الﺜاﱐ :وﲞﻼف جﻠﺪ ﻣﻴﺘﺔ وﻟو ﻣﺪﺑوﻏﺎ ﻷنه إﳕﺎ
ﻳﺒﺎح ﰲ ﺑس هﺬا الكﻼم ﻣر ﻣعنا عند قراءة ب اﻵنيﺔ وقلنا أن ﺟلد اﳌيتﺔ على اﳌﺬهﺐ

ﻻ ﻳﻄهر لدﺑغ لكن ﺑعد الد غ ﻳباح استعمالﻪ ﰲ الياﺑسات إذا ﻛان ﻣن ﺣيوان ﻃاهر ﰲ
اﳊياة ﺬﻩ الﺸروط ﻳباح لكنﻪ ﳒﺲ لكن ﻳباح استعمالﻪ ﰲ الياﺑسات وليﺲ ﰲ اﳌاﺋعات
إذاً هﺬا ﻳباح عند اﳊاﺟﺔ ،قال :واﻟعﲔ ﻫﻨﺎ ﻣقﺎﺑﻞ اﳌﻨﻔعﺔ ﻓﺘﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ أن تكون

العﲔ ﻣباﺣﺔ ﻳعﲏ سواء ﻛانﺖ ﺣاضرة أو ﰲ الﺬﻣﺔ اﳌهﻢ أن تكون ﻣباﺣﺔ ﻣﺜاﳍا ) :ﻛﺎﻟﺒﻐﻞ
واﳊﻤﺎر ( هﺬﻩ الﱵ ﲡوز اﻵن سيمﺜل للعﲔ ﻣباﺣﺔ النفع ﻣن ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ ﻣا هي؟ قال) :
ﻛﺎﻟﺒﻐﻞ واﳊﻤﺎر ( ﻷن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺒﺎﻳعون ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ نﻜﲑ ) و ( ﻛـ ) دود
اﻟقز ( ﻷنه ﺣﻴوان ﻃﺎﻫﺮ ﻳقﺘﲎ ﳌﺎ ﳜﺮج ﻣﻨه أي اﳊرﻳر ) و ( ﻛـ ) ﺑزرﻩ ( ﻳعﲏ ولد الدود
ﻳعﲏ دود القﺰ أو ولدﻩ فهو ﳝر ﲟراﺣل ﺣﱴ ﻳصبﺢ دود ففي فﱰة ﳝر ﻳكون ﻣﺜل البﺰر

فيقول أنﻪ سينتفع ﺑﻪ ﰲ اﳌستقبل فيجوز ﺑيعﻪ وهو ﺑﺰر الدود ) و ( ﻛـ ) ﺑزرﻩ ( ﻷنه ﻳﻨﺘﻔﻊ
ﺑه ﰲ اﳌﺂل ) و ( ﻛـ ) اﻟﻔﻴﻞ وﺳﺒﺎع اﻟﺒﻬﺎئﻢ اﻟﱵ تﺼﻠﺢ ﻟﻠﺼﻴﺪ ( ﻛﺎﻟﻔﻬﺪ واﻟﺼقﺮ ﻷنه
ﻳﺒﺎح نﻔعﻬﺎ واﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻄﻠقﺎ إذاً هﺬﻩ ﻛلها ﲡوز ،ﻣا الﺬي ﻻ ﳚوز ﺑيعﻪ؟ قال ) :إﻻ
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اﻟﻜﻠﺐ (" "١ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه ﻟقول اﺑﻦ ﻣﺴعود ﻰ اﻟﻨﱯ ﷺ ﻋﻦ ﲦﻦ اﻟﻜﻠﺐ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴه ﻷن النهي ورد عنﻪ فلﺬلك ﻻ ﳚوز ،وﻻ ﺑﻴﻊ آﻟﺔ ﳍو" "٢وﲬﺮ" "٣ﻷنﻪ ﻻ ﻳباح
استعمال آلﺔ اللهو واﳋمر وﻟو ﻛﺎ ذﻣﻴﲔ ﻳعﲏ الباﺋع واﳌﺸﱰي فﻼ ﳚوز ) ،واﳊﺸﺮات
(" "٤ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعﻬﺎ ﻷنه ﻻ نﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺸرات ﺑعضها لﻪ نفع وﺑعضها ﻻ نفع فيﻪ فما ﻻ
نفع فيﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ وﻣا فيﻪ نفع ﻳصﺢ ﺑيعﻪ ﻷنﻪ استﺜﲎ ثﻼثﺔ ﺻور قال :إﻻ ﻋﻠقﺎ ﳌﺺ
اﻟﺪم وهو ﺣيوان ﺻﻐﲑ ﻳكون ﰲ اﳌاء ﻣﺜل العلقﺔ أو قيل للعلقﺔ الﱵ هي أﺣد أﻃوار تكون
اﻹنسان تﺸبيها ﺬا اﳊيوان ﻳكون ﰲ اﳌاء لكن هﺬا ﳝص الدم وأﺣيا الﺸارب إذا شرب
اﳌاء وﻛان ﰲ اﳌاء العلق التصقﺖ العلقﺔ ﰲ فمﻪ وﻣصﺖ ﻣن دﻣﻪ ﻣا شاء ﷲ ﳍا أن ﲤص،
قال :ودﻳﺪا ﻟﺼﻴﺪ اﻟﺴﻤﻚ وﻣﺎ ﻳﺼﺎد ﻋﻠﻴه ﻛﺒوﻣﺔ ﲡعﻞ ﺷﺒﺎﺷﺎ ﻳعﲏ اﳋيال الﺬي ﳚعل
ليصاد ا ﻳضعو ا ﻛاﳋيال وﻳنﺰل عليها الصيد فإذا نﺰل عليها الصيد قبضتﻪ ﻳعﲏ أﻣسكتﻪ

ﻣﺜل الﺸرك إذاً اﳊﺸرات الﱵ ﻳنتفع ا ﳚوز ﺑيعها ) ،واﳌﺼحﻒ (" "٥ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه ذﻛﺮ
ﰲ اﳌﺒﺪع أن اﻷﺷﻬﺮ ﻻ ﳚوز ﺑﻴعه ﻗﺎل أﲪﺪ ﻻ نعﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﻊ اﳌﺼحﻒ رﺧﺼﺔ سنﺬﻛر

رواﻳﺔ نيﺔ ﻷن هﺬﻩ ﻣﺸكلﺔ وهو اﳌﺬهﺐ وعنﻪ ﻳصﺢ ﺑﻼ ﻛراهﺔ ،الرواﻳﺔ الﺜﻼث :رواﻳﺔ عدم
ﺻﺤﺔ البيع ورواﻳﺔ ﻳصﺢ ﻣع الكراهﺔ ورواﻳﺔ ﻳصﺢ ﻣن ﻏﲑ ﻛراهﺔ وهﺬﻩ الﱵ ﺑﻼ ﻛراهﺔ هي
اﳌوافقﺔ ﻷﻛﺜر أهل العلﻢ ،والتﺤرﱘ هﺬا القول اﳌنسوب ﻷﲪد ﺑتﺤرﱘ ﺑيع اﳌصﺤﻒ سببﻪ
أو تعليلﻪ ﳜتلﻒ عن اﻷشياء الﺜانيﺔ فاﻷشياء الﺜانيﺔ ﺣرﻣﺖ إﻣا لنجاستها وإﻣا لعدم
فاﺋد ا ،اﳌصﺤﻒ قالوا ﳛرم ﺑيعﻪ تعظيما لﻪ ﻣن ب التعظيﻢ ﻷن البيع والﺸراء هﺬا دليل
اﺑتﺬال واﻣتهان فلما تبيع شيء ﻣعناﻩ إنك زاهد فيﻪ فمن ب تعظيﻢ اﳌصﺤﻒ لكن هﺬا
الكﻼم ﻳعارضﻪ أي هﺬا القول ﺑتﺤرﱘ ﺑيع اﳌصﺤﻒ ﻷن فيﻪ اﻣتهان وانتقاص ﻳعارضﻪ
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ﺟواز ﺑيع اﳌصﺤﻒ للﺤاﺟﺔ فالناس ﲢتاج إﱃ شراء اﳌصﺤﻒ فعند رواﻳﺔ نيﺔ أنﻪ ﻳصﺢ
ﺑيعﻪ ﺑﻼ ﻛراهﺔ ،قال :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وددت أن اﻷﻳﺪي تقﻄﻊ ﰲ ﺑﻴعﻬﺎ إذاً دليلهﻢ أﻣران
اﻷول أثر اﺑن عمر ﻳعﲏ نقل وهﺬا اﻷثر عند عبد الرزاق ﰲ اﳌصنﻒ اﺑن أﰊ شيبﺔ واﻷﻣر

الﺜاﱐ تعليل وهو :وﻷن تعﻈﻴﻤه واجﺐ والبيع ﻳناﰲ التعظيﻢ هﺬا التعليل قد ﻳعارض ﻳقال

البيع ﻻ ﻳدل على اﻻﺑتﺬال وﻻ ﻳناﰲ التعظيﻢ ،قال :وﰲ ﺑﻴعه اﺑﺘﺬال ﻟه وﻻ ﻳﻜﺮﻩ إﺑﺪاﻟه

هﺬا ﻻ س ﺑﻪ ﻷن اﻻستبدال ليﺲ ﺑبيع والﺸيء اﻵخر لو قلنا ﺣﱴ اﻻستبدال ﺑيع شيء
ﺑﺸيء لكن استبدال اﳌصﺤﻒ ﲟصﺤﻒ آخر ﻻ تدل على الرﻏبﺔ عنﻪ ﻳعﲏ ﻛأن العلﺔ

الﺜانيﺔ لو سلمنا ا لكنها فيها شيء ﺻراﺣﺔ ،قال :وﺷﺮاؤﻩ اﺳﺘﻨقﺎذا إذا ﻛان سيﺸﱰﻳﻪ

لينقﺬﻩ ﻣن ﻳد ﻛافر فيجوز للضرورة وﰲ ﻛﻼم ﺑعﻀﻬﻢ ﻳعﲏ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ وﻣقﺘﻀﺎﻩ أنه إن ﻛﺎن
اﻟﺒﺎئﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺮم اﻟﺸﺮاء ﻣﻨه ﻟعﺪم دﻋﺎء اﳊﺎجﺔ إﻟﻴه ﲞﻼف اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻃبعا هﺬا الكﻼم

على الﻐالﺐ أن اﳌسلﻢ ﻻ ﳝتهن اﳌصﺤﻒ لكن لو ﻛان اﳌسلﻢ واقع ﰲ هﺬا سيقال هو
ﻏﲑ ﻣسلﻢ أﺻﻼ لكن على العموم هو ﻣسلﻢ ﰲ الظاهر أو ﻣﺜﻼ هو ﻣتساهل ﰲ اﶈافظﺔ
عليﻪ وﻻ ﻳقصد اﻣتهان اﳌصﺤﻒ لكن ﻻ ﳛافظ عليﻪ فيﱰﻛﻪ تصل أﻳدي الكفار إليﻪ،
الﺸاهد إذا وﺟدت الضرورة فجاز ،وﻣﻔﻬوم اﻟﺘﻨقﻴﺢ واﳌﻨﺘﻬﻰ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه ﳌﺴﻠﻢ اﻵن

اﳋﻼف ﻣوﺟود داخل اﳌﺬهﺐ قلنا اﳌﺬهﺐ أن اﳌصﺤﻒ ﻻ ﻳباع وﳚوز إﺑدالﻪ أو شراﺋﻪ ﰲ

الضرورة لكن اﳌصنﻒ قال :وﻣﻔﻬوم اﻟﺘﻨقﻴﺢ للمرداوي واﳌﻨﺘﻬﻰ ﻻﺑن النجار ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه
ﳌﺴﻠﻢ اﻛتبوا عندها أي ﻣع اﳊرﻣﺔ ﻳعﲏ ﻣع التﺤرﱘ أﺻبﺢ اﳋﻼف داخل اﳌﺬهﺐ أن
اﳌصﺤﻒ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ أم ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ؟ اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ لكن ﺻاﺣﺐ اﳌنتهى

عبارتﻪ أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ لكافر وﻳصﺢ ﳌسلﻢ أﻣا التﺤرﱘ فإنﻪ ﳛرم ﺑيعﻪ على الكافر وعلى
اﳌسلﻢ فأﺻبﺢ ﰲ ﺣق الكافر ﳛرم وﻻ ﻳصﺢ أن ﻳباع للكافر وﰲ ﺣق اﳌسلﻢ ﻳصﺢ ﻣع
التﺤرﱘ لكن هﺬا ليﺲ ﻣتفق عليﻪ هﺬا هو ﻇاهر اﳌنتهى وﻇاهر التنقيﺢ فاﳌسألﺔ فيها
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خﻼف وعندهﻢ خﻼف ﻛبﲑ ﰲ هﺬﻩ القضيﺔ هل ﳝنع ﺑيعﻪ ﻣﻄلقا أم ﳚوز ﺑيعﻪ ﻣﻄلقا أو

ﻳصﺢ ﻣع التﺤرﱘ إذا ﻛان ﳌسلﻢ وانتهى اﳌوضوع .قال ) :واﳌﻴﺘﺔ (" "٦ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعﻬﺎ
ﻟقوﻟه ﷺ إن ﷲ ﺣﺮم ﺑﻴﻊ اﳌﻴﺘﺔ واﳋﻤﺮ واﻷﺻﻨﺎم ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه سنستﺜﲎ ﻣن اﳌيتﺔ
ﺻورتﲔ :وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻤﻚ واﳉﺮاد ﻳصﺢ ﺑيعها ﻷ ا ﻃاهرة ) و ( ﻻ ) اﻟﺴﺮجﲔ
وهو السماد اﻟﻨﺠس ( ﻷنه ﻛﺎﳌﻴﺘﺔ ﻣعناﻩ الﻄاهر ﳚوز وﳍﺬا قال :وﻇﺎﻫﺮﻩ أنه ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ
اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻨه اﻛتبوا عندها:ﻛروث اﳊمام و يمﺔ اﻷنعام ﻷن روث ﻣا ﻳؤﻛل ﳊمﻪ ﻃاهر عند
اﻹﻣام أﲪد فمعناﻩ لو ﻛان السرﺟﲔ ﻃاهر فهو ﺟاﺋﺰ ﻗﺎﻟه ﰲ اﳌﺒﺪع ) و ( ﻻ ) اﻷدﻫﺎن
اﻟﻨﺠﺴﺔ" "٨وﻻ اﳌﺘﻨﺠﺴﺔ" ( "٩فرقوا ﺑﲔ النجسﺔ واﳌتنجسﺔ ﻷن هناك فرق ﰲ اﻷﺣكام،
ﻣا هي اﻷدهان النجسﺔ وﻣا هي اﻷدهان اﳌتنجسﺔ؟ اﻷدهان النجسﺔ الﱵ هي أﺻلها
ﳒﺲ ﻛما لو أننا استخرﺟنا الدهن ﻣن شﺤﻢ اﳋنﺰﻳر أو ﻣن شﺤﻢ الكلﺐ هﺬا ﳒﺲ،
اﳌتنجسﺔ ﻻ ﻛما لو أستخرﺟنا دهنا ﻣن شاة ﻣﺜﻼ ﰒ وقع عليها ﺑول أو وقع عليها ﳒاسﺔ

فهﺬﻩ ﻣتنجسﺔ وتلك ﳒسﺔ اﻷﺻل ،هل هناك فرق ﰲ اﳊكﻢ؟ نعﻢ ،قال :ﻟقوﻟه ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ إن ﷲ إذا ﺣﺮم ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺮم ﲦﻨه وﻟﻸﻣﺮ راﻗﺘه وهو النجﺲ ،ﰒ قال :اﻵن

سيستﺜﲏ استعمال اﳌتنجسﺔ دون النجسﺔ فالنجسﺔ ﻳقول ﻻ ﳚوز ﺑيعها واﳌتنجسﺔ ﻻ ﳚوز
ﺑيعها اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ اﻻستعمال ،هل ﳚوز استعمال اﻷدهان النجسﺔ؟ اﳉواب

ﻻ ،هل ﳚوز استعمال اﻷدهان اﳌتنجسﺔ؟ ﻳقول ﰲ ﺑعﺾ اﳊاﻻت ،قال ) :وﳚوز
اﻻﺳﺘﺼﺒﺎح ﺎ ( أي ﳌﺘﻨﺠﺴﺔ ﻋﻠﻰ وجه ﻻ تﺘعﺪى ﳒﺎﺳﺘه ﻛﺎﻻنﺘﻔﺎع ﲜﻠﺪ اﳌﻴﺘﺔ
اﳌﺪﺑوغ ) ﰲ ﻏﲑ ﻣﺴﺠﺪ ( ﻷنه ﻳﺆدي إﱃ تﻨﺠﻴﺴه انتهى ،اﻵن عبارة اﳌصنﻒ ﰲ

اﳊقيقﺔ فيها ﻣﺸكلﺔ ﻷنﻪ ﳌا قال وﳚوز اﻻستصباح ا الضمﲑ ﻳعود ﻵخر ﻣﺬﻛور وهو
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اﳌتنجﺲ لكنها فيﻪ إﻏﻼق ﻳعﲏ فك الضمﲑ هنا أوﱃ ولو قال ﳚوز اﻻستصباح ﳌتنجسﺔ
أوضﺢ أقصد اﳌاتن وليﺲ الﺸارح فالﺸارح أوضﺤها فإذاً ﳚوز استعمال اﳌتنجسﺔ ﺬﻩ
الﺸروط لكن ﻻ ﳚوز استعمال النجسﺔ ،اﳌتنجسﺔ ﳚوز استعماﳍا ﺬﻩ الﺸروط ،ﻣا هي

الﺸروط؟ أن ﻳستعملها على وﺟﻪ ﻻ تتعدى النجاسﺔ ﻛأن ﻳستعملها ﻣﺜﻼ قال وﳚوز
اﻻستصباح ا ﻳعﲏ ﳝكن ﻳستعمل الدهن اﳌتنجﺲ وقود للمصاﺑيﺢ ﻳعﲏ ﻣﺜل الفوانيﺲ
زﻣان وﻛﺬا ،وﻻ تتعدى ﳒاستها وﰲ ﻏﲑ اﳌسجد ﻣعناﻩ ﳑكن ﻳستعملها وقود للمصاﺑيﺢ ﰲ
البيوت لكن ﻻ ﻳستعملها ﰲ اﳌسجد ﻷن اﳌسجد ﻳصان ﻷنﻪ قد ﻳتنجﺲ قد ﻳصيبﻪ شيء

ﻷنﻪ ﻳؤدي إﱃ تنجيسﻪ انتهينا ﻣن اﳌتنجسﺔ ،النجسﺔ ،قال :وﻻ ﳚوز اﻻﺳﺘﺼﺒﺎح ﺑﻨﺠس
اﻟعﲔ أﺑدا قول واﺣد انتهى انتقلنا اﻵن إﱃ شيء آخر قال :وﻻ ﳚوز ﺑﻴﻊ ﺳﻢ ﻗﺎتﻞ
" "١٠ﰒ انتقل إﱃ الﺸرط الراﺑع ،قال ) :و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ ) أن ﻳﻜون ( اﻟعقﺪ ) ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ( ﻟﻠﻤعقود ﻋﻠﻴه ) أو ﻣﻦ ﻳقوم ﻣقﺎﻣه ( ﻛﺎﻟوﻛﻴﻞ واﻟواﱄ ﻟقوﻟه ﷺ ﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ
ﺣزام ﻻ تﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴس ﻋﻨﺪك رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎجه واﻟﱰﻣﺬي وﺻححه وﺧﺺ ﻣﻨه اﳌﺄذون ﻓﻴه
ﻟقﻴﺎﻣه ﻣقﺎم اﳌﺎﻟﻚ ﻣا الفرق ﺑﲔ الوﻛيل والوﱄ؟ الوﱄ اﻛتبوا عندها للصﻐﲑ وا نون وﻻ

نقول وﻛيل للصﻐﲑ وا نون ﻷن الوﻛيل هو ﻣأذون لﻪ ﻣن اﳌالك والصﻐﲑ ﻣأذون لﻪ ﻣن
الﺸارع ﻳعﲏ الصﻐﲑ ﻣن الﺬي ﺟعل أ ﻩ وﱄ عليﻪ ﻣسﺌول عنﻪ؟ الﺸارع ﷲ سبﺤانﻪ وتعاﱃ
إذاً الفرق ﺑﲔ الوﻛالﺔ إذن اﳌالك والوﻻﻳﺔ إذن الﺸارع ،هل ﳝكن للصﻐﲑ أن ﻳكون لﻪ
وﻛيل؟ ﻻ ﻃبعا هو ﻳوﻛل ﻣا ﻳستﻄيع ﻳوﻛلﻪ ﻷن لﻪ وﱄ ،الوﱄ ﳑكن ﻳوﻛل ﻷنﻪ ﻳستﻄيع
ذلك ،اﻵن سيﺬﻛر ﺻور أﺻﺤاب الفضيلﺔ سيﺬﻛر ﺻور ﰲ ﻣسألﺔ تصرف الفضوﱄ
ﻳعﲏ ﻏﲑ اﳌالك ،عرفنا أن العقد ﻣن اﳌالك أو ﻣن ﳑن ﻳقوم ﻣقاﻣﻪ فإن ﻛان ﺻﻐﲑا وليﻪ

وإن ﻛان ﻛبﲑا وﻛيلﻪ ﰒ قال ) :ﻓﺈن ع ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ( ﺑﻐﲑ إذنه ﱂ ﻳﺼﺢ وﻟو ﻣﻊ ﺣﻀورﻩ
وﺳﻜوته وﻟو أجﺎزﻩ اﳌﺎﻟﻚ ﻳعﲏ ع سيارة ﻏﲑﻩ ﺑدون أن خﺬ إذن ﻣن ﻏﲑﻩ ﺑعد أن
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عﻪ أذن لﻪ فالبيع ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ ،قال :ﻣﺎ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑه ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ أي قاض إﻻ إذا ﺣكﻢ ﺑﻪ

قاض ﻳراﻩ ،ﳌاذا؟ ﻷن اﳋﻼف ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣوﺟود ﺑﲔ الفقهاء ،ﻣا هو اﳋﻼف؟ أنﻪ لو

ع شخص ﻣلك ﻏﲑﻩ ﰒ ﺑعد البيع أﺟاز الﻐﲑ هﺬا البيع ﺻﺢ ﻳعﲏ اﳌسألﺔ تصبﺢ اﳋﻼف
ﻣا هو؟ هل نقول البيع ﻃل ﻷنﻪ أﺻﻼ ﳊظﺔ العقد أنﺖ ﻛنﺖ لسﺖ ﲟفوض وليﺲ لك
أن تبيع فالعقد ﻃل أو ﻳقال أن هﺬا ﻳتوقﻒ على إﺟازة اﳌالك؟ ﻣن قال ﻳتوقﻒ على

إﺟازة اﳌالك سيصﺤﺤﻪ ﺑعد اﻹﺟازة وﻣن قال ﻻ فﻼ فلهﺬا اﳌصنﻒ قال ولو أﺟازﻩ إﻻ إذا

ﺣكﻢ ﺑﻪ قاض ﻳرى ﺻﺤﺔ هﺬا العقد .انتهينا ﻣن الصورة اﻷوﱃ ،الصورة الﺜانيﺔ ) :أو
اﺷﱰى ﺑعﲔ ﻣﺎﻟه ( أي ﻣﺎل ﻏﲑﻩ ) ﺑﻼ إذنه ﱂ ﻳﺼﺢ ( وﻟو أجﻴز ﻟﻔوات ﺷﺮﻃه الﺜانيﺔ

ﻣﺜل اﻷوﱃ لكن ﰲ اﻷوﱃ ع ﻣلك ﻏﲑﻩ وﰲ الﺜانيﺔ اشﱰى ﺑعﲔ ﻣال ﻏﲑﻩ ،ﻣا الفرق ﺑﲔ
اﻷوﱃ والﺜانيﺔ؟ اﻵن ﺻدﻳقي هﺬا أو ﺟاري عندﻩ سيارة وعندﻩ ﲬسﲔ ألﻒ ر ل ففي
الصورة اﻷوﱃ ﺑعﺖ السيارة ﺑدون إذنﻪ ﰒ أن ﺑعﺖ وافق وﱂ ﻳصﺢ البيع على اﳌﺬهﺐ ﻷنﻪ
ساعﺔ العقد ﱂ ﻳكن ﻣأذون لك ،وقلنا هناك قول ن عند اﻵخرﻳن لﺬلك هو أشار إليﻪ
قال إﻻ إذا ﺣكﻢ ﺑﻪ ﺣاﻛﻢ ،هناك قول ن ﰲ اﳌﺬهﺐ ﻣوﺟود رواﻳتﲔ ،ﰲ اﻷوﱃ أخﺬت
السيارة وﺑعتها أﻣا ﰲ الصورة الﺜانيﺔ أخﺬت اﳋمسﲔ ألﻒ واشﱰﻳﺖ لﻪ ا سيارة فﻼ ﻳصﺢ
الﺸراء ،الصورة الﺜالﺜﺔ :اشﱰى ﳉارﻩ السيارة ﺑدون أن ﻳدفع اﳋمسﲔ ألﻒ اشﱰاها لﺬﻣﺔ
ﻳعﲏ ﰲ ذﻣتﻪ وﱂ ﻳسﻢ اﳉار ﰲ العقد ﻛان اﲰﻪ هو ﰲ العقد لكن نوى أن تكون هﺬﻩ
السيارة وﻛالﺔ ﳉارﻩ هﺬﻩ الصورة الﺜالﺜﺔ ،سأذﻛر ﺣكمها ﺑعد قليل ،الصورة الراﺑعﺔ :أن
ﻳﺸﱰي لﺬﻣﺔ ﻳعﲏ ﻳﺬهﺐ إﱃ السوق وﻳﺸﱰي السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ ﻣؤﺟلﺔ والﺜمن
سيدفع ﺑعد شهر سﻢ فﻼن وهو اﳉار فما ﺣكﻢ الصورة الﺜالﺜﺔ وﻣا ﺣكﻢ الراﺑعﺔ؟ الﺜالﺜﺔ
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أن العقد ﻛان سﻢ هﺬا الفضوﱄ لكن الفضوﱄ نواها ﳉارﻩ ﻻ لنفسﻪ وﰲ الصورة الراﺑعﺔ
العقد سﻢ اﳉار فهﺬﻩ الراﺑعﺔ ننتهي ﻣنها ﻷن ﻻ إشكال فيها الراﺑعﺔ ﻻ تصﺢ ﻣادام عقد
سﻢ اﳉار وﺻار العاقد اﻵن ﻛأنﻪ ﻳتكلﻢ ﻳقول أ وﻛيل عن اﳉار واشﱰي سﻢ ﻣوﻛلي

وهو ليﺲ وﻛيل والعقد ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ إذا ﲰاﻩ ﰲ العقد لكن إذا ﱂ ﻳسمﻪ ﰲ العقد وإﳕا نوى
ﺑقلبﻪ أ ا للجار فهنا نقول العقد ﻳصﺢ أم ﻻ ﻳصﺢ؟! ﻻﺣظوا إخوان الصور الﺜﻼث
اﻷوﱃ ﻛلها قلنا العقد ﻻ ﻳصﺢ ،ﻣا هي الصور الﺜﻼث اﻷوﱃ؟ أول شيء ع عﲔ سيارة

اﳉار فﻼ ﻳصﺢ العقد ،الصورة الﺜانيﺔ :اشﱰى ﺑعﲔ ﻣال اﳉار العقد ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ ،الصورة
الراﺑعﺔ وهي الﺜالﺜﺔ ستأﰐ ﰲ الكتاب الراﺑعﺔ وهي اشﱰى ﻵﺟل سﻢ اﳉار العقد ﻏﲑ
ﺻﺤيﺢ ﻷنﻪ ﺻار العاقد هنا اﳉار وهو ﱂ ذن وﱂ ﻳوﻛل فيها هﺬا العاقد فﻼ ﻳصﺢ،
الصورة الراﺑعﺔ الﱵ ﳝكن تصﺢ أو ﻻ تصﺢ وفيها تفصيل وهي أنﻪ اشﱰى ﲰﻪ هو وضع

اﲰﻪ ﰲ العقد لكن نواها ﳉارﻩ هنا نقول العقد ﺻﺤيﺢ لكن ﻣن اﳌالك؟ العقد ﺻﺤيﺢ إن
أذن اﳉار انصرفﺖ للجار وإن ﱂ ذن اﳉار فهو العاقد هﺬا الفرق ﺑﲔ الﺜﻼثﺔ ﺻور

والراﺑعﺔ ،قال ) :وإن اﺷﱰى ﻟه ( أي ﻟﻐﲑﻩ ) ﰲ ذﻣﺘه ﺑﻼ إذنه وﱂ ﻳﺴﻤه ﰲ اﻟعقﺪ ﺻﺢ
( اﻟعقﺪ ﻷنه ﻣﺘﺼﺮف ﰲ ذﻣﺘه أي الفضوﱄ وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف وﻳﺼﲑ ﻣﻠﻜﺎ ﳌﻦ
اﺷﱰي ) ﻟه ( ﻳعﲏ للجار ﻣﻦ ﺣﲔ اﻟعقﺪ ) ﻹجﺎزة ( ﻷنه اﺷﱰي ﻷجﻠه ونزل اﳌﺸﱰي
نﻔﺴه ﻣﻨزﻟﺔ اﻟوﻛﻴﻞ ﻓﻤﻠﻜه ﻣﻦ اﺷﱰي ﻟه ﻛﻤﺎ ﻟو أذن اﻵن إذا ﱂ ذن ،قال ) :وﻟزم (
اﻟعقﺪ ) اﳌﺸﱰي وهو الفضوﱄ ﺑعﺪﻣﻬﺎ ( أي ﻋﺪم اﻹجﺎزة ﻷنه ﱂ ذن ﻓﻴه ﻓﺘعﲔ ﻛونه
ﻟﻠﻤﺸﱰي ) ﻣﻠﻜﺎ ( ﻛﻤﺎ ﻟو ﱂ ﻳﻨوﻩ ﻏﲑﻩ الصورة الراﺑعﺔ :وإن ﲰﻰ ﰲ اﻟعقﺪ ﻣﻦ اﺷﱰى
ﻟه ﱂ ﻳﺼﺢ ﻳعﲏ وإن ﲰى ﰲ العقد اسﻢ اﳉار ﱂ ﻳصﺢ ،وإن ع ﻣﺎ ﻳﻈﻨه ﻟﻐﲑﻩ ﻓﺒﺎن وار
أو وﻛﻴﻼ ﺻﺢ هﺬﻩ قاعدة ﻣﺸاﻳخ ﻳعﲏ ﳓن قلنا أول ﻣﺜال أخﺬ سيارة ﺟارﻩ وذهﺐ ا
إﱃ السوق و عها وهﺬا البيع قلنا ﻻ ﻳصﺢ لكن ﻣا رأﻳكﻢ إذا ﻇهر أنﻪ ﺑعد أن ع السيارة
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ﻇهر أن ﺟارﻩ قد وﻛلﻪ ﰲ ﺑيعها وﻻ ﻳعلﻢ فيصﺢ البيع ﻳعﲏ ﺻار العﱪة ﺑواقع اﻷﻣر ﻛﺬلك
لو ن وار ﻳعﲏ هو أخﺬ سيارة أخيﻪ ﻣﺜﻼ و عها ﰒ علﻢ ﺑعد أن عها أن أخاﻩ قد ﻣات

ﻣن فﱰة وليﺲ لﻪ وارث إﻻ هو ﻳعﲏ هو وارث ﳍﺬﻩ السيارة فمعناﻩ أنﻪ اﻛتﺸﻒ أن السيارة

ﻣلكﻪ هو ﺻﺢ البيع ،قال ) :وﻻ ﻳﺒﺎع ﻏﲑ اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻳقصد البناء الﺬي على اﻷرض ﳑﺎ
ﻓﺘﺢ ﻋﻨوة أي لقوة ﻛﺄرض اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ واﻟعﺮاق ( وﻫو ﻗول ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس
واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻷن ﻋﻤﺮ وﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ هﺬﻩ اﻷرض ،الﺸام وﻣصر والعراق
فتﺤها عمر عنوة ﻳعﲏ لقوة ووقفها على اﳌسلمﲔ وعلى اﳌﺬهﺐ ﻃبعا فيﻪ خﻼف ﰲ
هﺬﻩ اﻷراضي هل هي وقﻒ للمسلمﲔ أم ﻻ؟ ﳐتلﻒ فيها لكن على اﳌﺬهﺐ أن هﺬﻩ

اﻷراضي وقفها عمر على اﳌسلمﲔ فبالتاﱄ هﺬﻩ اﻷراضي ﻻ تباع لكن الناس ﺑنوا عليها
ﻣساﻛن فهﻢ ﳝلكون اﳌساﻛن وﻻ ﳝلكون اﻷرض ﻳعﲏ ﳝلكون البناء الﺬي على اﻷرض وﻻ
ﳝلكون اﻷرض و لتاﱄ ﳝلكون ﺑيع هﺬﻩ اﳌساﻛن وﻻ ﳝلكون ﺑيع اﻷرض الﱵ عليها
اﳌساﻛن وهناك خﻼف فيها وواقع الناس اليوم خﻼف هﺬا ﲤاﻣا ﻳعﲏ ﻣسألﺔ وقﻒ عمر
عليها نسيﺖ ﲤاﻣا إن قلنا نﻪ وقفها ﻷنﻪ على خﻼف ﺑﲔ الفقهاء هل وقفها أم ﻻ؟
وقفها ﲟعﲎ ﺟعلها وقفا أو وقفها ﲟعﲎ أنﻪ ترﻛها على ﺣاﳍا ﻛما هي فلﺬلك ﻻ ﻳعاب
اليوم على أوضاع الناس ﻳعﲏ ﻣن ﳝلك أو ﻛﺬا ﻣعﺬور ﻷنﻪ ﻣسألﺔ ﻣتنازع فيها لكن اﻹﻣام
أﲪد عليﻪ رﲪﺔ ﷲ ﻣن ورعﻪ ﻛان ﻳﺰرع دارﻩ وﳜرج عن اﻷرض الﱵ ﻳسكنها ،القول الﺜاﱐ
وعنﻪ ﻳصﺢ واختارها تقي الدﻳن وقال ﰲ اﻹنصاف والعمل عليﻪ ﰲ زﻣننا ﻳعﲏ عنﻪ ﻳصﺢ
ﺑيع اﻷرض وﺑيع البناء وهو الﺬي عليﻪ عمل الناس ،ﰲ زﻣننا ﻳعﲏ ﰲ زﻣن ﺻاﺣﺐ

اﻹنصاف ﻳعﲏ ﰲ القرن التاسع ،قال :وأﻣﺎ اﳌﺴﺎﻛﻦ أي البناء ﻓﻴﺼﺢ ﺑﻴعﻬﺎ ﻷن
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اﻟﺼحﺎﺑﺔ اﻗﺘﻄعوا اﳋﻄﻂ ﲨع خﻄﺔ وهي ﲟعﲎ أ ﻢ خﻄﻄوا ﳐﻄﻄات ﲟصﻄلﺢ اليوم،
قال ﰲ ﳐتار الصﺤاح وهي اﻷرض ﻳعلﻢ عليها عﻼﻣﺔ ﳋط ليعلﻢ أنﻪ اﺣتازها ليبنيها
دارا ،وضعوا اﳋﻄط ﻳعﲏ أشهروا وعلموا على قﻄع ﻣن اﻷراضي ليوزعوها ﺑينهﻢ ليسكنوا

فيها ﻳعﲏ ﻳبنوها ﺑيو ﻳسكنو ا ،قال :ﰲ اﻟﻜوﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة ﰲ زﻣﻦ ﻋﻤﺮ وﺑﻨوﻫﺎ ﻣﺴﺎﻛﻦ
وتﺒﺎﻳعوﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ نﻜﲑ اﻵن ستأتينا ﻣﺸكلﺔ ﻣا هي؟ قال اﻷرض ﻻ تباع ،اﳌساﻛن تباع،

هﺐ أن اﳌساﻛن ﺑﲏ ﻣن اﻷرض ﻳعﲏ أخﺬوا ﻣن ﺣجار اﻷرض وﻣن ﺻخورها وﻣن ترا ا

وﺑنوا فاﻵن ﺻار البناء ﻣن أرض الوقﻒ فما اﳊكﻢ؟ ﻳقول اﳌصنﻒ أن اﳌساﻛن ﻳصﺢ

ﺑيعها وﻟو ﻛﺎنﺖ آﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ أرض اﻟعﻨوة"أ" ،ﻣسألﺔ نيﺔ لو ﻛانﺖ اﳌساﻛن ﻣوﺟودة ﻳوم

فتﺤها عمر ووقفها ﳌا وقﻒ اﻷرض وهﺬﻩ البيوت اﳌوﺟودة واﳌساﻛن اﳌوﺟودة تدخل ﰲ

الوقﻒ أم ﻻ تدخل؟ اﳉواب ﻻ ،قال اﳌصنﻒ :أو ﻛﺎنﺖ ﻣوجودة ﺣﺎل اﻟﻔﺘﺢ ﻳعﲏ ﲟعﲎ

ﳚوز ﺑناء اﳌساﻛن ولو ﻛانﺖ هﺬﻩ اﳌساﻛن ﻣوﺟودة ﻳوم وقفها عمر ولو ﻛانﺖ ﻛﺬلك

ﺑنيﺖ ﻣن أرض الوقﻒ ،قال :وﻛﺄرض اﻟعﻨوة ﰲ ذﻟﻚ ﻳعﲏ ﰲ اﳊكﻢ ﻣﺎ جﻠوا ﻋﻨه ﻓزﻋﺎ
ﻣﻨﺎ"ب" وﻣﺎ ﺻوﳊوا ﻋﻠﻰ أنه ﻟﻨﺎ"ج" ونقﺮﻩ ﻣعﻬﻢ ﳋﺮاج ﻳعﲏ ﻣا ﺻاﳊناهﻢ أي الكفار

ﳌا دخلنا ﺑﻼدهﻢ ﺻاﳊناهﻢ على أن اﻷرض لنا وﻳدفعون اﳋراج إذاً هﺬﻩ ثﻼث ﺻور الﱵ
خﺬ هﺬا اﳊكﻢ وهو ﳚوز ﺑيع اﳌساﻛن وﻻ ﳚوز ﺑيع اﻷرض ،ﻣا هي؟ إذا ﻛانﺖ اﻷرض
عنوة ووقفﺖ على اﳌسلمﲔ أو ﺟلوا عنها فﺰعا وترﻛوها للمسلمﲔ أو ﺻوﳊوا على أ ا لنا،
ﺑقيﺖ ﺻورة واﺣدة :ﲞﻼف ﻣﺎ ﺻوﳊوا ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳍﻢ"أ" إذا فتﺢ اﳌسلمون ﺑلدا ﻣن ﺑﻼد

ﻏﲑ اﳌسلمﲔ الكفار وﺻاﳊوهﻢ على أن اﻷرض ﳍﻢ ﻳعﲏ للكفار وليسﺖ لنا فعند ذلك

ﻣاداﻣﺖ ﳍﻢ إذاً ﳝكن أن ﻳبيعوا ﰲ أرضهﻢ وان ﻳﺸﱰوا ،قال :ﻛﺎﳊﲑة وأﻟﻴس و نقﻴﺎء
وأرض ﺑﲏ ﺻﻠو ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟعﺮاق ﻓﻴﺼﺢ ﺑﻴعﻬﺎ ﻛﺎﻟﱵ أﺳﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﳌﺪﻳﻨﺔ"ب"
إذاً ﻻ ﻳصﺢ ﺑيع اﻷرض ولكن ﻳصﺢ ﺑيع اﳌساﻛن ،هل تؤﺟر؟ قال ) :ﺑﻞ ( ﻳﺼﺢ أن )
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تﺆجﺮ ( أرض اﻟعﻨوة وﳓوﻫﺎ ﻷ ﺎ ﻣﺆجﺮة ﰲ أﻳﺪي أر ﺎ ﳋﺮاج اﳌﻀﺮوب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ
ﻋﺎم ﻷن هﺬا الﺬي فعلﻪ عمر أﺑقاها ﰲ أﻳدﻳهﻢ ﻳﺰرعو ا وﻳدفعون ﻛل سنﺔ خراج وهو
أﺟرة ،قال :وإجﺎرة اﳌﺆجﺮة جﺎئزة إذاً ﻣﺜل هﺬﻩ اﻷراضي لو أﺟرت فيصبﺢ الصورة فيها
أن اﳌستأﺟر أﺟر وهﺬا ﳚوز ،ﰒ قال :وﻻ ﳚوز ﺑﻴﻊ ر ع ﻣﻜﺔ الر ع ﲨع رﺑع وهي
اﳌساﻛن وﻻ إجﺎر ﺎ "وعنﻪ ﳚوز" عن اﻹﻣام أﲪد رواﻳﺔ أخرى انﻪ ﳚوز ﺑيعها وﲡوز
إﺟار ا ،قال :ﳌﺎ روى ﺳعﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼور ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻣﺮﻓوﻋﺎ ر ع ﻣﻜﺔ ﺣﺮام ﺑﻴعﻬﺎ ﺣﺮام
إجﺎر ﺎ وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷعﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴه ﻋﻦ جﺪﻩ ﻣﺮﻓوﻋﺎ ﻣﻜﺔ ﻻ تﺒﺎع ر ﻋﻬﺎ وﻻ تﻜﺮى
ﺑﻴو ﺎ رواﻩ اﻷثﺮم وقلنا الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ ﰲ اﳌﺬهﺐ أ ا تباع والقول الﺜاﱐ هو اختيار شيخ
اﻹسﻼم واﺑن القيﻢ وﻏﲑهﻢ ،قال ﺑعد ذلك :ﻓﺈن ﺳﻜﻦ جﺮة ﱂ ﰒ ﺑﺪﻓعﻬﺎ جزم ﺑه ﰲ
اﳌﻐﲏ وﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻏﲑ ﺻاﺣﺐ اﳌقنع ) ،وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ نقﻊ اﻟﺒﺌﺮ ( وﻣﺎء اﻟعﻴون ﻷن
ﻣﺎءﻫﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺴﻠﻤون ﺷﺮﻛﺎء ﰲ ثﻼث ﰲ اﳌﺎء واﻟﻜﻸ واﻟﻨﺎر رواﻩ أﺑو داود
واﺑﻦ ﻣﺎجه ﺑﻞ رب اﻷرض أﺣﻖ ﺑه ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻷنه ﺻﺎر ﰲ ﻣﻠﻜه وﳝلكﻪ إذا ﺣازﻩ،

واﳌسألﺔ ﻃبعا فيها خﻼف فقد تسمعون ﺑعﺾ اﻷقوال ﻏرﻳبﺔ أول ﻣرة تسمع لكن هي قول

عند ﺑعﺾ أهل العلﻢ وهناك قول آخر ﳜالفها ،عند اﻹﻣام أﲪد أن الناس شرﻛاء ﰲ ثﻼث
اﳌاء والكﻸ والنار لتاﱄ ﻻ ﳚوز ﺑيع اﳌاء فماء البﺌر ﻻ ﻳباع ولو أن إنسان اﻏﱰف ﻣن
البﺌر ﺟالون أو ﺑرﻣيل أو ﻛﺬا وﺣازﻩ هﺬا الﺬي ﺣازﻩ ﻳباع أﻣا ﻣادام ﰲ البﺌر أو ﰲ النهر
فهﺬا ليﺲ ﲟلك ﻷﺣد هﺬا اﳌعﲎ وﳍﺬا قال وﻻ ﻳصﺢ ﺑيع نقع البﺌر ﳌاذا؟ ﻷن الناس
شرﻛاء ﰲ ثﻼث ،لو ﻛانﺖ البﺌر ﰲ أرضي ﻛﺬلك ﻻ ﲤلك اﳌاء الﺬي ﺑﻪ لكن رب اﻷرض
أﺣق ﺬا اﳌاء ﻣن ﻏﲑﻩ ﻷنﻪ ﺻار ﰲ ﻣلكﻪ ،ﻛيﻒ ﳝلك اﳌاء؟ ﳝلك اﳌاء إذا ﺣازﻩ أﻣا
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ﻣادام ﰲ البﺌر فﻼ ،ﻃبعا هﺬا الكﻼم على اﳌاء سيبقى الكﻼم على الكﻸ والعﺸﺐ الﺬي
ﻳنبﺖ ﰲ أرضك فسيقول نفﺲ الكﻼم فﻼ ﲤلكﻪ إﻻ إذا ﺣﺰتﻪ.

قال ) :وﻻ ( ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ) ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﰲ أرﺿه ﻣﻦ ﻛﻸ وﺷوك ( ﳌﺎ تقﺪم وﻛﺬا ﻣعﺎدن
جﺎرﻳﺔ ﻛﻨﻔﻂ وﻣﻠﺢ وﻛﺬا ﻟو ﻋﺸﺶ ﰲ أرﺿه ﻃﲑ ﻷنه ﻻ ﳝﻠﻜه ﺑه ﻓﻠﻢ ﳚز ﺑﻴعه قال

وﻛﺬا ﻣعادن ﺟارﻳﺔ اﻛتبوا عندها أي الﱵ تستخلﻒ ﻳعﲏ إذا أخﺬ ﻣنها تستخلﻒ لﻐﲑها
وﻣﺜل ﳍا ﻛنفط وهو دهن اﳌعدن ﻳﺸتعل وﻣلﺢ ﻛﺬلك قال أﻳضا وﻛﺬا لو عﺸﺶ ﰲ أرضﻪ

ﻃﲑ ﻣعناﻩ ﻻ ﳝلكﻪ ﰒ قال ﻷنﻪ ﻻ ﳝلكﻪ ﺑﻪ فلﻢ ﳚﺰ ﺑيعﻪ ،ﻣن الﺬي ﳝلكﻪ؟ قال ) :وﳝﻠﻜه
آﺧﺬﻩ ( ﻷنه ﻣﻦ اﳌﺒﺎح ﻳعﲏ ﻣا سبق اﳌاء والكﻸ واﳌعادن هﺬﻩ اﳌستخلفﺔ ،قال :ﻟﻜﻦ ﻻ
ﳚوز دﺧول ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ﺑﻐﲑ إذنه ليﺲ ﻣعﲎ هﺬا أن ﻳدخل أرض ﻏﲑﻩ ليأخﺬ ﻛﻸ،
اﳌﺸكلﺔ اﻵن ليﺲ ﰲ أخﺬ الكﻸ ،اﳌﺸكلﺔ ﰲ دخول أرض الﻐﲑ وﻣلك الﻐﲑ ﺑدون اﻹذن
إذاً ﻻﺑد ﻣن اﻻستﺌﺬان ﰒ قال :وﺣﺮم ﻣﻨﻊ ﻣﺴﺘﺄذن ﺑﻼ ﺿﺮر ،ﻣالك اﻷرض هل لﻪ أن

ذن أو ﻻ ذن؟ ﻻ ﻳقول إذا ﻛان ليﺲ هناك ضرر عليﻪ فيﺤرم عليﻪ ﻣنع اﻹذن وإذا ﻛان

ضرر ﻻ س ﳝنع للضرر ،ننتقل إﱃ الﺸرط اﳋاﻣﺲ ﻣن شروط ﺻﺤﺔ البيع ،قال ) :و (
اﻟﺸﺮط اﳋﺎﻣس ) أن ﻳﻜون ( اﳌعقود ﻋﻠﻴه ) ﻣقﺪورا ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻤه ( ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻳقﺪر
ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻤه ﺷﺒﻴه ﳌعﺪوم ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه اﻵن سيمﺜل ﻣا هي اﻷشياء الﱵ ﻏﲑ قادر
على تسليمها فﻼ ﺻﺢ ﺑيعها ،قال ) :ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ آﺑﻖ (" "١اﻵﺑق هو العبد إذا هرب
ﻋﻠﻢ ﺧﱪﻩ أو ﻻ سواء ﻛان ﻳعرف أﻳن هو أو ﻻ ﻳعرف ،قال :ﳌﺎ رواﻩ أﲪﺪ ﻋﻦ أﰉ ﺳعﻴﺪ
أن رﺳول ﷲ ﷺ ﻰ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟعﺒﺪ وﻫو آﺑﻖ ) و ( ﻻ ﺑﻴﻊ ) ﺷﺎرد" "٢والﺸارد ﻣن
اﳊيوان ﻳعﲏ العبد إذا شرد قيل آﺑق واﳊيوان إذا شرد أو هرب قيل شارد ،قال :و ( ﻻ )
ﻃﲑ ﰲ ﻫواء (" "٣وﻟو أﻟﻒ اﻟﺮجوع إﻻ أن ﻳﻜون ﲟﻐﻠﻖ ﻳعﲏ رﺟل عندﻩ ﲪام ﳝلك

ﲪام وﻳرﰊ اﳊمام ،اﳊمام ﻳﻄلقﻪ ﰲ الصباح فيﻄﲑ ﰲ اﻷﺟواء ﰲ هﺬﻩ الفﱰة ﰲ الصباح ﻻ
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ﻳستﻄيع أن ﻳبيع اﳊمام فﻼ ﻳقول أنظر تلك اﳊماﻣﺔ ذات اﳉناح اﻷسود أو اﻷﺑيﺾ
أﺑيعك إ ها ﲟاﺋﺔ ر ل فﻼ ﳚوز ﻷنك ﻻ تستﻄيع تسليمها وﻻ تدري هل سﱰﺟع اﳊماﻣﺔ

أم ﻻ ،ﰲ الليل ﻳعود اﳊمام فيﻐلق عليﻪ فإذا أﻏلق عليﻪ هل ﳚوز لﻪ أن ﻳبيع؟ نعﻢ ﳚوز لﻪ
أن ﻳبيع ،هو ﲟﻐلق وﳝكن ﻳتعﺐ ﺣﱴ ﻳقدر على إخراﺟﻪ ﻣن القفص ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ هو ﺟعل
لﻪ ﻏرفﺔ ﺟعل اﳊمام ﰲ ﻏرفﺔ ﺻﺤيﺢ سيتعﺐ قليﻼ لكن ﰲ اﻷخﲑ سيقبﺾ عليﻪ وسيبيعﻪ

لكن إذا ﻛان ﰲ اﳍواء فﻼ ،قال :وﻟو ﻃﺎل زﻣﻦ أﺧﺬﻩ الصورة الراﺑعﺔ ) :و ( ﻻ ﺑﻴﻊ )
ﲰﻚ ﰲ ﻣﺎء (" "٤ﻷنه ﻏﺮر ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮئﻴﺎ ﲟحوز ﻳﺴﻬﻞ أﺧﺬﻩ ﻣﻨه ﻷنه ﻣعﻠوم ﳝﻜﻦ
تﺴﻠﻴﻤه إذاً لو ﻛان السمك ﰲ ﻣاء لكن هو عندﻩ ﺑرﻛﺔ وضع فيها السمك ﻳستﻄيع أن
ﳝسك لسمك الﺬي ﻳرﻳد ﺑيعﻪ أﻣا أن السمك ﻳكون ﰲ البﺤر فﻼ ،قال ) :وﻻ ( ﻳﺼﺢ
ﺑﻴﻊ ) ﻣﻐﺼوب" "٥ﻣﻦ ﻏﲑ ﻏﺎﺻﺒه أو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻩ ( ﻣﻦ ﻏﺎﺻﺒه هنا ﻣن ﲟعﲎ على
ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ ﺑيع اﳌﻐصوب إﻻ على ﻏاﺻبﻪ "أ" أو قادر على أخﺬﻩ ﻣن ﻏاﺻبﻪ "ب" هﺬا
البيع أﺻﻼ ﻻ ﻳصﺢ لكن استﺜنيﺖ هاتﲔ الصورتﲔ للضرورة فإذاً لو أن ﻏاﺻبا ﻏصﺐ
شخصا فأخﺬ ﻣنﻪ سيارتﻪ فﻼ ﳚوز أن ﻳبيع هﺬﻩ السيارة اﳌﻐصوﺑﺔ إﻻ أن ﻳبيعها لنفﺲ

الﻐاﺻﺐ أو ﻳبيعها لواﺣد أﻇلﻢ ﻣن الﻐصﺐ ﻳعﲏ ﻳقدر أن ﰐ ﺑرأس الﻐاﺻﺐ ،قال :ﻷنه
ﻻ ﻳقﺪر ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻤه ﻓﺈن ﻋه ﻣﻦ ﻏﺎﺻﺒه أو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻩ ﺻﺢ ﻟعﺪم اﻟﻐﺮر افرض

أنﻪ ﻣا استﻄاع ﻳعﲏ اشﱰاها ﻣنﻪ على أنﻪ أقدر على الﻐاﺻﺐ ﰒ اﻛتﺸﻒ أنﻪ ليﺲ أقدر وﻻ

شيء فما اﳊكﻢ؟ قال :ﻓﺈن ﻋﺠز ﺑعﺪ ﻓﻠه اﻟﻔﺴﺦ ﻳعﲏ ﳑكن هﺬا الﺬي ﻛان ﻳظن نفسﻪ
أنﻪ ﻳستﻄيع أخﺬها ﻣن ﻏاﺻبها اتضﺢ إنﻪ ﻻ ﻳستﻄيع فﲑﺟع ﻣرة نيﺔ للباﺋع وﻳقول لﻪ أ

اﻛتﺸفﺖ أن هﺬا الﻐاﺻﺐ ﻻ ﻳقدر عليﻪ أﺣد إﻻ ﷲ عﺰ وﺟل فرﺟع ﱄ فلوسي .قال) :

www.bajabir.com

٢٦

و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎدس ) أن ﻳﻜون ( اﳌﺒﻴﻊ ﻣعﻠوﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ ﻷن جﻬﺎﻟﺔ اﳌﺒﻴﻊ ﻏﺮر
وﻣعﺮﻓﺔ اﳌﺒﻴﻊ إﻣﺎ ) ﺑﺮؤﻳﺔ ( ﻟه " "١إذاً أن ﻳكون اﳌبيع ﻣعلوم ،ﻛيﻒ؟ عند ﻃرﻳقان للعلﻢ
الﻄرﻳقﺔ اﻷوﱃ الرؤﻳﺔ ،والﻄرﻳقﺔ الﺜانيﺔ الوﺻﻒ إذا ﻛانﺖ السلعﺔ تقبل الوﺻﻒ ،الرؤﻳﺔ ﳍا
تفصيﻼت ﻳعﲏ الرؤﻳﺔ ﻻﺑد أن تكون إﻣا ﻣقارنﺔ ﻳعﲏ ﻳقول لﻪ أﺑيعك هﺬﻩ السيارة الﱵ
أﻣاﻣك اﻵن هﺬﻩ رؤﻳﺔ ﻣع العقد أو ﻣتقدﻣﺔ ﺑﺰﻣن ﻳسﲑ ﻻ ﻳتﻐﲑ اﳌبيع فيها ﻛﺜﲑا لكن لو
رآها قبل سنتﲔ ﻳقول السيارة الﱵ قبل سنتﲔ ،هل السيارة الﱵ قبل سنتﲔ هي ﲝاﳍا

اليوم؟ ﻃبعا ﻻ تﻐﲑت فإذاً الرؤﻳﺔ ﻣقبولﺔ إذا ﻛانﺖ ﻣقارنﺔ للعقد أو ﻛانﺖ ﻣتقدﻣﺔ على
العقد ﺑﺰﻣن ﻳسﲑ ﻻ ﻳتﻐﲑ فيﻪ اﳌبيع ﻇاهرا ،قال :وﻣعﺮﻓﺔ اﳌﺒﻴﻊ إﻣﺎ ) ﺑﺮؤﻳﺔ ( ﻟه ﻳعﲏ

للمبيع ﻛاﻣﻼ أو ﻟﺒعﻀه اﻟﺪال ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ لبعﺾ اﳌبيع الﺬي ﻳدل على قيﻪ ،ﻣقﺎرنﺔ أو
ﻣﺘقﺪﻣﺔ ﺑزﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻴه اﳌﺒﻴﻊ ﻇﺎﻫﺮا وﻳﻠحﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻠﻤﺴه أو ﴰه أو ذوﻗه

ﻳعﲏ ليﺲ داﺋما تكون لرؤﻳﺔ ،الرؤﻳﺔ اﳌقصود ا ﻳعﲏ اﳊاسﺔ ﳊواس فقد ﻳكون للمﺲ

وليﺲ لنظر وقد ﻳكون لﺸﻢ وقد ﻳكون لتﺬوق إذاً الرؤﻳﺔ هﺬا الﺸيء اﻷول ،الﺜاﱐ) :
أو ﺻﻔﺔ ( تﻜﻔﻲ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺘقوم ﻣقﺎم اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﳚوز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﺧﺎﺻﺔ قولﻪ

ﺻفﺔ تكفي ﰲ السلﻢ ﻷنﻪ سيأﰐ ب السلﻢ وﰲ السلﻢ سيأﰐ ﻣا هي الﺸروط الﱵ تضبط
الصفﺔ فيقول ﻻﺑد أن تكون السلعﺔ تنﻄبق علها شروط السلﻢ وستأﰐ اﳌهﻢ اﻵن أن تعرفوا
ﻳعﲏ ﻻﺑد أن تكون السلعﺔ قاﺑلﺔ للوﺻﻒ الدقيق والوﺻﻒ الدقيق سيأﰐ ﺑيانﻪ ﰲ ب

السلﻢ ،عند ﻣسألﺔ أخرى وهي هل ﻳصﺢ ﺑيع اﻷﳕوذج ،قال :وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻷﳕوذج
ن ﻳﺮﻳه ﺻﺎﻋﺎ ﻣﺜﻼ وﻳﺒﻴعه اﻟﺼﱪة أي الكوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻦ جﻨﺴه اﳌصنﻒ قال ﻻ ﻳصﺢ

اﻛتبوا عندها وقيل ضبط اﻷﳕوذج ﻛﺬﻛر الصفات قال ﰲ اﻹنصاف وهو الصواب ﻳعﲏ
ﻛيﻒ نقبل وﺻﻒ الصفﺔ وﻻ نقبل النموذج واﻷﳕوذج هو ضبط لصفات السلعﺔ فهو
سيضبط وﺻﻒ السلعﺔ إﻣا ن ﻳﺬﻛر اﻷوﺻاف وإﻣا أن ﻳرﻳﻪ اﻷوﺻاف إذاً الصﺤيﺢ أن
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ﻳقال ﺑيع اﻷﳕوذج ﳚوز ،قال :وﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻷﻋﻤﻰ وﺷﺮاؤﻩ ﻟوﺻﻒ واﻟﻠﻤس واﻟﺸﻢ
واﻟﺬوق ﻓﻴﻤﺎ ﻳعﺮف ﺑه ﻛﺘوﻛﻴﻠه ﻳعﲏ وﻳصﺢ أﻳضا توﻛيلﻪ فيما ﻳعرف ﺑﻪ ﻳعﲏ فيما ﻳعرف
لﺸﻢ أو لوﺻﻒ أو لﺬوق أو ﻛﺬا لكن إذا ﻛان الﺸيء ﳛتاج إﱃ رؤﻳﺔ فعند ذلك

سيتعﺬر على اﻷعمى أن ﻳﺸﱰﻳﻪ ،قال ) :ﻓﺈن اﺷﱰى ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﻩ ( ﺑﻼ وﺻﻒ هﺬﻩ الصورة

اﻷوﱃ ﻣا ﱂ ﻳرﻩ وﱂ ﻳوﺻﻒ فاﳊكﻢ ﻻ ﻳصﺢ ،الصورة الﺜانيﺔ ) :أو رآﻩ وجﻬﻠه ( ن ﱂ
ﻳعﻠﻢ ﻣﺎ ﻫو هﺬﻩ الﺜانيﺔ ﻻ ﻳصﺢ ﻛأن ﻻ ﻳرى شيﺌا واضﺤا ،الصورة الﺜالﺜﺔ الﱵ ﻻ تصﺢ) :
أو وﺻﻒ ﻟه ﲟﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ ﻟعﺪم اﻟعﻠﻢ ﳌﺒﻴﻊ وقلنا سيأﰐ هناك
ﺑيان ﺻفات السلﻢ وإذا أرد أن نﺬﻛر ﻣﺜال ﺣﱴ نقرب الصورة ﻣا ﻳكفي سلما ﻳعﲏ لو
قال لﻪ أﺑيعك التمر ﻣاﺋﺔ ﻛيلو فقط ﻻ قال نوعﻪ وﻻ وﺻفﻪ قدﱘ ﺟدﻳد ففي السلﻢ ﻻﺑد

أن ﻳﺬﻛر ﻛل التفاﺻيل ،اﻵن سينتقل إﱃ أﻣﺜلﺔ تعتﱪ ﻣن ﺑيع اﳉهالﺔ قال ) :وﻻ ﻳﺒﺎع ﲪﻞ
ﰲ ﺑﻄﻦ" "١ﻷن اﳊمل ﰲ البﻄن ﻏﲑ ﻣعلوم ،وﻻ ﻟﱭ ﰲ ﺿﺮع" "٢ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ( ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ
ﻓﺈن ع ذات ﻟﱭ أو ﲪﻞ دﺧﻼ تﺒعﺎ لو ع الﺸاة وهي ﺣاﻣل أو الﺸاة ذات لﱭ ﳚوز
ﻷن البيع انصﺐ على الﺸاة واللﱭ تبع ،انصﺐ على الﺸاة واﳊمل تبع إذاً هﺬا اﻷول

والﺜاﱐ ﰒ قال ) :وﻻ ( ﻳﺒﺎع ) ﻣﺴﻚ ﰲ ﻓﺄرته (" "٣اﳌسك ﻣعروف نوع ﻣن الﻄيﺐ ،فإن

تفق اﻷ م فأنﺖ ﻣنهﻢ فإن اﳌسك ﺑعﺾ دم الﻐﺰال ،الفأرة أي اﻟوﻋﺎء اﻟﺬي ﻳﻜون ﻓﻴه
ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ اﳌسك ﰲ الفأرة ﻻ ﳚوز ،الفأرة هو ﺟلد ﺟﺰء قﻄعﺔ ﻣن اﳉلد ﻣن خلقﺔ الﻐﺰال

ﲣرج ﰲ سرة الﻐﺰال هكﺬا قﻄعﺔ ﻣن اﳉلد ﰲ داخلها اﳌسك ﰒ تنفصل عن الﻐﺰال ﻣﺜل
الولد إذا انفصل عن اﻷم فهﺬا اﳌسك الﺬي هو داخل الفأرة ﻳعﲏ داخل الوعاء والفقهاء
ﻳسمونﻪ فأرة أو هو ﻣتعارف عند أهلﻪ أنﻪ فأرة فيقال أن اﳌسك داخل فأرتﻪ ﻻ ﳚوز ﻷنﻪ
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ﳎهول ) ،وﻻ نوى ﰲ ﲤﺮ (" "٤ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ إذا ع النوى الﺬي داخل التمر ﻻﺣظوا ﻻ

ﻳقول أﺑيعك التمر لكن أﺑيعك النوى الﺬي داخل التمر وهﺬا ﻻ ﳚوز للجهالﺔ ،قال ) :و
( ﻻ ) ﺻوف ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ (" "٥ﻟﻨﻬﻴه ﷺ ﻋﻨه ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس الصوف على الظهر
ليﺲ فيﻪ ﺟهالﺔ هو فيﻪ ي لكن اﻛتبوا عندها هناك قول آخر رواﻳﺔ نيﺔ ﰲ اﳌﺬهﺐ قوﻳﺔ
"وعنﻪ ﳚوز ﺑﺸرط القﻄع ﰲ اﳊال" وقال ﰲ اﻹنصاف فيﻪ قوة قواﻩ ﰲ اﻹنصاف أن هﺬا
قول قوي ،الصوف على الظهر إذا قﻄع ﰲ اﳊال ﳝكن نقول ﻣا فيﻪ ﺟهالﺔ لكن إذا

ترﻛناﻩ ستكون ﺟهالﺔ تعرفون ﳌاذا؟ ﻷن اﳌبيع سيﺤدث ﻣعﻪ ﻏﲑﻩ فيختلط فﻼ تعرف ﻣا
الﺬي اشﱰﻳتﻪ وﻣا الﺬي ﻳباع ،إذا ترك الصوف على ﻇهر اﳊيوان سينبﺖ ﺻوف ﺟدﻳد
وسيختلط الصوف فهو ﻣا عك ﻛل الﺬي ﻳنبﺖ هو عك هﺬا الصوف اﳌوﺟود فلﺬلك

ﻣن أﺟازﻩ ﺑﺸرط القﻄع خرج ﻣن اﳉهالﺔ ،قال :وﻷنه ﻣﺘﺼﻞ ﳊﻴوان ﻓﻠﻢ ﳚز إﻓﺮادﻩ
ﻟعقﺪ ﻛﺄﻋﻀﺎئه ﻳعﲏ ﻛما أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﺑيع أعضاﺋﻪ ،قال ) :و ( ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ) ﻓﺠﻞ
وﳓوﻩ (" "٦ﳑﺎ اﳌقﺼود ﻣﻨه ﻣﺴﺘﱰ ﻷرض ) ﻗﺒﻞ ﻗﻠعه ( ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ الفجل واﻷشياء

اﻷخرى الﱵ تكون ﻣستﱰة ﻣدفونﺔ وورقها ﻇاهر فإذا أخرﺟﺖ رأﻳناها لكن قبلها إذا رأﻳﺖ
الورق ﻻ تعرف ﻣا هو ﺣجﻢ الفجل أو ﻣا هو ﺣجﻢ اﳉﺰر الﺬي ﲢﺖ وﻏﲑها ﳑا شا ها
وإن ﻛان هﺬﻩ اﳌسألﺔ أﻳضا ﲢتمل وقيل ﻳصﺢ واختارﻩ تقي الدﻳن وقال اﳌرداوي وﳛتمل
الصﺤﺔ ولﻪ اﳋيار ﺑعد القلع اﳊقيقﺔ فيها نوع ﻣن اﳉهالﺔ وﳍﺬا قالوا ﻳعﲏ ﻣن أﺟازها قال
ﳚوز لكن لﻪ اﳋيار ﺑعد القلع إذا قلعها ورآها ﻣعيبﺔ أو ﻛﺬا ﻳرﺟع فاﳌﺬهﺐ ﺻار أدق ﰲ

هﺬﻩ اﳌسألﺔ إذاً ﻻ تبيعﻪ وهو ﻣستﱰ خرﺟﻪ ﻣن اﻷرض وﺑعﻪ ،قال ) :وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ
اﳌﻼﻣﺴﺔ (" "٧اﳌﻼﻣسﺔ ﳍا ﺻور ن :ن ﻳقول ﺑعﺘﻚ ثوﰊ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أنﻚ ﻣﱴ ﳌﺴﺘه"أ"
ﻓﻬو ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺬا ﻷنﻪ ﺑيع ﻣعلق ﻳعﲏ الصيﻐﺔ للمﺲ ﺟعلنا اللمﺲ هو الصيﻐﺔ ﻳعﲏ
ﻣعلق على اللمﺲ فﻼ ﻳصﺢ ،الصورة الﺜانيﺔ "ب" :أو ﻳقول أي ثوب ﳌﺴﺘه ﻓﻬو ﻟﻚ
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ﺑﻜﺬا اﻛتبوا عندها ﻷنﻪ ﺑيع ﳎهول إذاً ﺑيع اﳌﻼﻣسﺔ فإن ﻛانﺖ لصيﻐﺔ اﻷوﱃ فهي ﺑيع

ﻣعلق وعلى الصيﻐﺔ الﺜانيﺔ هو ﺑيع ﳎهول ،ﻛيﻒ ﺻار ﺑيع ﳎهول؟ أي ثوب تلمسﻪ هو

ﺑعﺸرة هو لك ﺑكﺬا فاﻵن ﳌا ع الصيﻐﺔ اﻵن ﲤﺖ ﺑعتك ثو ﺑعﺸرة ،أﻳن الﺜوب؟ ﻣا
ﺣدد ﻩ قلنا الﺬي تلمسﻪ أنﺖ إذاً العقد ﰎ على عﲔ ﳎهولﺔ فﻼ ﻳصﺢ إﻣا للجهالﺔ ﰲ

ﺻورة أو التعليق ﰲ ﺻورة نيﺔ ،قال ) :و ( ﻻ ﺑﻴﻊ ) اﳌﻨﺎﺑﺬة ( ﻛﺄن ﻳقول أي ثوب
نﺒﺬته إﱄ أي ﻃﺮﺣﺘه ﻓعﻠﻴﻚ ﺑﻜﺬا هﺬا ﺑيع ﳎهول ﻟقول أﰉ ﻫﺮﻳﺮة أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻰ ﻋﻦ اﳌﻼﻣﺴﺔ واﳌﻨﺎﺑﺬة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﻛﺬا ﺑﻴﻊ اﳊﺼﺎة ﻛﺎرﻣﻬﺎ ﻓعﻠﻰ أي
ثوب وﻗعﺖ ﻓﻠﻚ ﺑﻜﺬا وﳓوﻩ هﺬا ﺑيع ﳎهول عموﻣا أي ﺻورة تﺸبﻪ هﺬا ﻣﻼﻣسﺔ

ﻣناﺑﺬة ﺣصاة ﺣجر ﺑر ﻣﺞ ﻛمبيوتر أي ﻃرﻳقﺔ تﺸبﻪ هﺬا فهي ﻻ ﲡوز ،هي ﺻورة واﺣدة
لو ﺟعلنا اﳌﻼﻣسﺔ واﳌناﺑﺬة واﺣد أﺣسن ﻷ ا شيء واﺣد ﻳعﲏ الفكرة واﺣدة الفرق ﰲ

اﻷسلوب هل هو نبﺬ أم ﳌﺲ أم رﻣي ﲝصاة أو ﻏﲑ ذلك ،قال ) :وﻻ ( ﺑﻴﻊ ) ﻋﺒﺪ (
ﻏﲑ ﻣعﲔ ) ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪﻩ وﳓوﻩ (" "٨ﻛﺸﺎة ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻊ وﺷﺠﺮة ﻣﻦ ﺑﺴﺘﺎن ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ عبد
ﻣن عبيدي أ عندي ﻣاﺋﺔ عبد أﺑيعك عبد ﻣنهﻢ هﺬا ﳎهول عندي ﻣاﺋﺔ سيارة أﺑيعك
ﻣاﺋﺔ سيارة أو أﺑيعك سيارة ﻣنها هﺬا ﳎهول عندي ﻣاﺋﺔ شاة أﺑيعك شاة ﻣنها ،انتبهوا

ﻣعي هنا فيﻪ إشكال قد ﻳﺜار لو ﻛانﺖ هﺬﻩ اﻷشياء قيمتها واﺣدة؟ قال :وﻟو تﺴﺎوت
اﻟقﻴﻢ ﻻ ﳚوز ،ﻛيﻒ تساوت القيﻢ؟ ﻳعﲏ عندﻩ ﻣاﺋﺔ شاة لكن ﻛل شاة ﻣنها تساوي

ﲬسماﺋﺔ ر ل نقول ﻻ ﳚوز ﻷنﻪ قد ﻳرضى ﺬﻩ الﺸاة ﲞمسماﺋﺔ وﻻ ﻳرضى ﺑتلك الﺸاة

ﲞمسماﺋﺔ ،تساوي القيﻢ ﻻ ،ﻣا رأﻳكﻢ لو تساوت اﻷعيان هل ﳚوز أم ﻻ؟ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ
ﻳقول أ عندي ﻣاﺋﺔ ﻛيلﺔ ﺑر ﻛلﻪ شيء واﺣد وأﺑيعك ﻣنها ﻛيلﺔ واﺣدة هل ﻳصﺢ أم ﻻ؟
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نعﻢ ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﻣا فيﻪ ﺟهالﺔ ،انتبهوا نرﻳد أن نكون دقيقﲔ ﰲ هﺬﻩ العبارة لو قلنا ﻛلها
سيارات ﺟدﻳدة ﻻ فﻼﺑد أن تكون ﻛلها سيارات ﺟدﻳدة وﺑنفﺲ اﳌواﺻفات لكن هناك
واﺣدة اﳌقاعد أﺑيﺾ وأخرى ﻣقاعدها سوداء فهﺬﻩ الفروق ﳍا ثﲑ ،فقد ﻳكون فيﻪ فروق
ﺑسيﻄﺔ ﺣﱴ لو ﰲ لون الداخلي ،اﳌﺸكلﺔ لو تكلمنا ﰲ السيارات ﻻ نفهﻢ أتكلﻢ عن

نفسي ﻻ أفهﻢ فيها ) ،وﻻ ( ﻳﺼﺢ ) اﺳﺘﺜﻨﺎؤﻩ إﻻ ﻣعﻴﻨﺎ (" "٩استﺜناء ﻏﲑ اﳌعﲔ ﺟهالﺔ
فﻼ ﻳصﺢ ﺑعتك هؤﻻء العبيد إﻻ واﺣدا ﺟهالﺔ ﻷن ﻛل واﺣد ﻣن هؤﻻء العبيد ﳛتمل أن

ﻳكون هو اﳌستﺜﲎ فﻼﺑد أن ﲢدد وتقول إﻻ هﺬا ،أﺑيعك هﺬﻩ اﳌاﺋﺔ سيارة إﻻ سيارة
واﺣدة فﻼﺑد أن ﲢدد السيارة ،إﻻ إذا قلنا ﻛلها ﺑنفﺲ اﳌواﺻفات ﻻ ﳜتلﻒ فيها شيء،

ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑعﺘﻚ ﻫﺆﻻء اﻟعﺒﻴﺪ إﻻ واﺣﺪا ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ وﻳﺼﺢ إﻻ ﻫﺬا وﳓوﻩ ﻷنه ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻰ ﻋﻦ اﻟﺜﻨﻴﺎ إﻻ أن تعﻠﻢ ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ ﺻحﻴﺢ ﻳعﲏ عن اﻻستﺜناء
إﻻ إذا علﻢ والظاهر أن اﳊدﻳث ﰲ ﻣسلﻢ أﻳضا ) ،وإن اﺳﺘﺜﲎ ئﻊ ﻣﻦ ﺣﻴوان ﻳﺆﻛﻞ
رأﺳه وجﻠﺪﻩ وأﻃﺮاﻓه ﺻﺢ ( ﻳعﲏ إذا استﺜﲎ الباﺋع ﻣن ﺣيوان ،ع اﳊيوان واستﺜﲎ رأسﻪ

ﻳصﺢ ،استﺜﲎ ﺟلدﻩ ﻳصﺢ ،استﺜﲎ أﻃرافﻪ ﻳصﺢ وﻛان هﺬا اﳊيوان ﻣأﻛول ،ﻣن ﺣيوان
ﻳؤﻛل ليﺲ أن ﻳؤﻛل رأسﻪ وﻻ ﻳؤﻛل ﺟلدﻩ على العموم اﳌقصود ﻣن ﺣيوان ﻣأﻛول إذا
استﺜﲎ رأسﻪ أو ﺟلدﻩ أو أﻃرافﻪ ﺻﺢ ﳌاذا؟ ﻷن الرأس واضﺢ واﻷﻃراف ﻇاهرة واﳉلد
أﻣاﻣك ﲞﻼف لو استﺜﲎ ﻳعﲏ هﺬا اﻻستﺜناء ليﺲ ﲟجهول لكن لو استﺜﲎ شﺤمﻪ الﺸﺤﻢ
ﻏﲑ ﻇاهر فكيﻒ ﻳقول لك أﺑيعك الﺸاة إﻻ الﺸﺤﻢ الﺬي ﺑداخلها فنﺤن ﻻ نعرف ﻣا ا

ﻣن شﺤﻢ فبالتاﱄ ﻻ ﻳصﺢ هﺬا اﻻستﺜناء أو استﺜﲏ ﺟﺰءا ﻣن ﳊمها ،ﻟﻔعﻠه ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﰲ ﺧﺮوجه ﻣﻦ ﻣﻜﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ رواﻩ أﺑو اﳋﻄﺎب واﳌعﲎ أنﻪ إذا ع اﳊيوان

واستﺜﲎ الرأس واﳉلد لكنﻪ ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳبيع الرأس وﺣدﻩ واﳉلد وﺣدﻩ واﻷﻃراف ﻣنفردة ﻻ

لكن ﳚوز أن ﻳبيع اﳊيوان وﻳستﺜﲏ الرأس أو اﳉلد هﺬا اﳌعﲎ ،ﻓﺈن اﻣﺘﻨﻊ اﳌﺸﱰي ﻣﻦ
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ذﲝه ﱂ ﳚﱪﻩ ﺑﻼ ﺷﺮط وﻟزﻣﺘه ﻗﻴﻤﺘه ﻋﻠﻰ اﻟﺘقﺮﻳﺐ ﻳعﲏ اﻵن هو ع الﺸاة واستﺜﲎ

الرأس فإذا اﻣتنع اﳌﺸﱰي وقال ﻻ أرﻳد أن أذﺑﺢ الﺸاة فإذا ﻛان هو شرط عليﻪ فيلﺰﻣﻪ أن

ﻳﺬﺑﺢ وإذا ﱂ ﻳﺸﱰط فﻼ ،وﻳلﺰﻣﻪ قيمتﻪ على التقرﻳﺐ ﻳعﲏ إذا ﻛان ﱂ ﻳﺬﲝﻪ ،وﻟﻠﻤﺸﱰي
اﻟﻔﺴﺦ ﺑعﻴﺐ ﳜﺘﺺ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣا ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم؟ انتبهوا ﻣعي أ ﺑعﺖ الﺸاة

واستﺜنيﺖ الرأس ،فالرأس ﳌن؟ للباﺋع أم اﳌﺸﱰي؟ للباﺋع ﻳعﲏ ليسﺖ للمﺸﱰي اﳌﺸﱰي
وﺟد ﰲ الرأس خراﺟا أو قرﺣﺔ أو ﻣرض هل لﻪ أن ﻳقول هﺬﻩ الﺸاة ﻣعيبﺔ؟ نعﻢ ،ﻻ ﻳقول
الباﺋع ﻻ أ ﱂ أﺑعك الرأس نقول ﻻ هﺬا شيء واﺣد والضرر الﺬي ﻳكون ﰲ الرأس ﳝكن

ﻳؤثر على ﻏﲑ الرأس .قال ) :وﻋﻜﺴه ( أي ﻋﻜس اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﻃﺮاف ﰲ اﳊﻜﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء
) اﻟﺸحﻢ واﳊﻤﻞ ( وﳓوﻩ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ إﻓﺮادﻩ ﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺳﺘﺜﻨﺎئه وﻛﺬا ﻟو اﺳﺘﺜﲎ
ﻣﻨه رﻃﻼ ﻣﻦ ﳊﻢ أو ﳓوﻩ إذاً اﻻستﺜناء إذا ﻛان ﻣعينا ﳏددا ﳑكن ﻣﺜل الرأس واﻷﻃراف

واﳉلد وأﻣا إذا استﺜﲎ الﺸﺤﻢ أو اللﺤﻢ أو اﳊمل فﻼ ﻳصﺢ هﺬا اﻻستﺜناء .وﳓن نتكلﻢ
عن اﳉهالﺔ فما رأﻳكﻢ لﺬي ﻳبيع ﺑﻄيخ أو ﻳﺸﱰي رﻣان وهو ﱂ ﻳرى ﻣا ﺑداخلﻪ فهل نقول

هﺬﻩ ﺟهالﺔ؟ ﻻ ليسﺖ ﲜهالﺔ ،قال ) :وﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻣﺄﻛوﻟه ﰲ جوﻓه ﻛﺮﻣﺎن وﺑﻄﻴﺦ (
وﺑﻴﺾ ﳌاذا؟ قال :ﻟﺪﻋﺎء اﳊﺎجﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻜونه ﻣﺼﻠحﺔ ﻟﻔﺴﺎدﻩ زاﻟﺘه نقول هﺬا

سيفضي إﱃ أن ﳕنع ﺑيع الرﻣان والبﻄيخ والبيﺾ فاﳊاﺟﺔ تدعو إﱃ هﺬا ،هﺬا شيء،
الﺸيء الﺜاﱐ :وﻷن الناس اعتادوا أن ﻳستﺸفوا ﻣا لداخل ﻣن خﻼل ﻣل اﳋارج ﻳعﲏ ﰲ
الﻐالﺐ أنك ﲣتار البﻄيخﺔ فتصيﺐ ﻣعك أ ا ﻃيبﺔ ﻳعﲏ ﻣأﻛولﺔ وليﺲ أ ا ﲪراء لدرﺟﺔ
الﱵ ترﻳد فقد ﻻ تكون ﺣلوة ﻛما ترﻳد أو للون الﺬي ترﻳد لكنها ﰲ اﳉملﺔ ﺻاﳊﺔ

لﻸﻛل .قال ) :و ( ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ) اﻟﺒﺎﻗﻼء وﳓوﻩ ( ﻛﺎﳊﻤﺺ واﳉوز واﻟﻠوز ) ﰲ ﻗﺸﺮﻩ (
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ﻳعﲏ وﻟو تعﺪد ﻗﺸﺮﻩ قولﻪ ﰲ قﺸرﻩ ﻳعﻢ القﺸرة أو أﻛﺜر فإذا ﻛانﺖ لﻪ قﺸرة واﺣدة ﻳرﻳد
ﻳبﲔ ﻳعﲏ الﺸارح أنﻪ ليﺲ اﳌقصود ﰲ قﺸرتﻪ الواﺣدة ﻻ ﺑل ﰲ قﺸرﻩ ولو تعدد ،ﳌاذا ﻣن

أﻳن أتى ا؟ ﻳقول اللﻐﺔ تقتضي هﺬا ،ﻛيﻒ؟ قال :ﻷنه ﻣﻔﺮد ﻣﻀﺎف ﻓﻴعﻢ ﳌا نقول قﺸر

ﻣفرد إذا أضفناﻩ قﺸرﻩ ﺻار ﻣفرد ﻣضاف والقاعدة عند اﻷﺻوليﲔ أنﻪ ﻣن ﺻيغ العموم

اﳌفرد إذا أضيﻒ ،قال :وﻋﺒﺎرة اﻷﺻحﺎب ﰲ ﻗﺸﺮﻳه ﻷنه ﻣﺴﺘور ﲝﺎئﻞ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻠقﺘه
أﺷﺒه اﻟﺮﻣﺎن إذاً هو اﻵن ﺻﺤﺢ ﺑيع ﻣا ﻣأﻛولﻪ ﰲ ﺟوفﻪ وﻣﺜل لرﻣان و لباقﻼء وﻣا ﻛان
لﻪ قﺸر ) ،و ( ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ) اﳊﺐ اﳌﺸﺘﺪ ﰲ ﺳﻨﺒﻠه ( ﻷنه ﷺ جعﻞ اﻻﺷﺘﺪاد ﻏﺎﻳﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻣﺎ ﺑعﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓوجﺐ زوال اﳌﻨﻊ ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم ﻳصﺢ ﺑيع
اﳊﺐ اﳌﺸتد ﰲ سنبلﻪ ﻷن النﱯ ﷺ ى عن ﺑيع اﳊﺐ ﺣﱴ ﻳﺸتد ،إذا اشتد ﺟاز ﻣادام
أن الﻐاﻳﺔ اشتدادﻩ وليﺲ خروﺟﻪ ﻣن السنبلﺔ وإﳕا الﻐاﻳﺔ الﱵ تعلق ا ﺟواز البيع هو

اشتدادﻩ ولو ﻛانﺖ داخل السنبلﺔ ) .و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎﺑﻊ ) أن ﻳﻜون اﻟﺜﻤﻦ ﻣعﻠوﻣﺎ (
ﻟﻠﻤﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ تقﺪم ﻷنه أﺣﺪ اﻟعوﺿﲔ ﻓﺎﺷﱰط اﻟعﻠﻢ ﺑه ﻛﺎﳌﺒﻴﻊ انتبهوا اﻵن

للمساﺋل الﱵ سيﺬﻛرها ،سيﺬﻛر اﻵن عدد ﻣن ﻣساﺋل ستصل إﱃ ﻣا شاء ﷲ سﺖ ﺻور،

اﻵن هﺬﻩ الصور ﻻ ﲡوز ،ﺻور فيها ﺟهالﺔ ﰲ الﺜمن ،الصورة اﻷوﱃ ) :ﻓﺈن ﻋه ﺑﺮﻗﻤه (
أي ﲦﻨه اﳌﻜﺘوب ﻋﻠﻴه وﳘﺎ ﳚﻬﻼنه أو أﺣﺪﳘﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻻﺑد أن أعرف ﻛﻢ
اﳌكتوب عليﻪ وأنﺖ تعرف ﺋع ﻣا هو اﳌكتوب عليﻪ ﰒ نبيع ،الﺜانيﺔ ) :أو ( ﻋه )
ﻟﻒ درﻫﻢ ذﻫﺒﺎ وﻓﻀﺔ ( ﱂ ﻳﺼﺢ لو قال لﻒ ر ل سعودي ودرهﻢ إﻣاراﰐ ﻻ ﻳصﺢ
لكن لو قال لﻒ ﲬسماﺋﺔ ر ل سعودي وﲬسماﺋﺔ درهﻢ ﺟاز ،قال :ﱂ ﻳصﺢ ﻷن
ﻣقﺪار ﻛﻞ جﻨس ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳎﻬول .الصورة الﺜالﺜﺔ ) :أو ( ﻋه ) ﲟﺎ ﻳﻨقﻄﻊ ﺑه اﻟﺴعﺮ ( أي
ﲟﺎ ﻳقﻒ ﻋﻠﻴه ﻣﻦ ﻏﲑ ز دة ﱂ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ نرى السعر ﻛﻢ ﻳصل أ اشﱰﻳﻪ هكﺬا
ﻳكون ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ ﳌاذا ﻷنﻪ ﳎهول ﻻ نعرف ﻛﻢ ﻳصﲑ السعر وهﺬا ﻛﻼم وﺟيﻪ وإن ﻛان
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فيﻪ رواﻳﺔ نيﺔ أنﻪ ﻳصﺢ ﲟا ﻳنقﻄع ﺑﻪ السعر وهﺬﻩ اختارها تقي الدﻳن "وعنﻪ ﻳصﺢ واختارﻩ

تقي الدﻳن" .الصورة الراﺑعﺔ ) :أو ( ﻋه ) ﲟﺎ ع ( ﺑه ) زﻳﺪ وجﻬﻼﻩ أو ( جﻬﻠه )
أﺣﺪﳘﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﻟﺜﻤﻦ ( أﺑيعك ﻛما عك فﻼن ،لو علمنا ﺑكﻢ ع فﻼن

ﻣا فيﻪ ﺟهالﺔ وﺻﺢ البيع ،اﳌﺸكلﺔ أننا ﻻ نعرف ،أ اشﱰﻳﺖ ﻣنك ﻛما اشﱰى زﻳد وأ ﻻ
أعلﻢ فﻼ ﻳصﺢ ،هﺬﻩ ﺟهالﺔ ﻷنﻪ ﳑكن تكتﺸﻒ أن زﻳد اشﱰى ﺑﺜمن ﻣرتفع وﻣا ﻳرضيك

هﺬا ،وﻛﺬا ﻟو ﻋه ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻨﺎس هﺬﻩ الصورة اﳋاﻣسﺔ أو ﺑﺪﻳﻨﺎر أو درﻫﻢ ﻣﻄﻠﻖ هﺬﻩ

وﰒَ نقود ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ رواجﺎ ﻻ ﻳصﺢ ،ﻛيﻒ؟ ﳓن ﰲ ﺑلد ﻣﺜﻼ ﻳستعملون فيها أﻛﺜر
السادسﺔ َ

ﻣن دﻳنار ﳑكن ﳛصل هﺬا ﰲ اﻷﻣاﻛن اﳊدودﻳﺔ ﻳستعملون ﻣﺜﻼ الر ل السعودي والر ل
اليمﲏ فلو ﺣصل ﰲ ﻣنﻄقﺔ ﻣﺜل هﺬﻩ ﻳستعملون هﺬا وذاك فواﺣد قال أﺑيعك إ ها لﻒ
ر ل فﻼ ﻳصﺢ ﻷننا ﻣا عرفنا هي لر ل السعودي أم اليمﲏ أو لدﻳنار الكوﻳﱵ أو
الدﻳنار اﻷردﱐ فﻼ ﻳصﺢ أﻣا إذا ﻛنﺖ ﰲ السعودﻳﺔ ﰲ ﺟدة وقلﺖ ﺑر ل فسينصرف إﱃ
الر ل السعودي ،ولو ﻛنﺖ ﰲ ﺻنعاء سينصرف إﱃ الر ل اليمﲏ فما عند إشكال ،لو

ﻛنﺖ ﰲ ﻣكان ﻛانﺖ النقود ﻣتساوﻳﺔ ﰲ الرواج ﻻﺑد ﻣن التﺤدﻳد ،ﰒ قال :وإن ﱂ ﻳﻜﻦ
إﻻ واﺣﺪا ﻣﺜلما قلﺖ لو ﻛنﺖ ﰲ السعودﻳﺔ ،أو ﻏﻠﺐ ﻳعﲏ فيﻪ أﻛﺜر ﻣن عملﺔ لكن
الﻐالﺐ إﺣدى العملتﲔ ﺻﺢ وﺻﺮف إﻟﻴه ﻳعﲏ ﻛنا ﰲ ﻣنﻄقﺔ ﻳستعملون الر ل اليمﲏ

ﺑندرة وﻳستعملون الر ل السعودي ﺑكﺜرة وقلﺖ ﺑعتك ﲟاﺋﺔ ر ل سينصرف إﱃ السعودي

وهو الﺬي ﻳتعاﻣل ﻣعﻪ ﺑكﺜرة ،وﻳﻜﻔﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﳌﺸﺎﻫﺪة هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ﻛﺼﱪة
ﻣﻦ دراﻫﻢ أو ﻓﻠوس ﻳعﲏ ﻛوﻣﺔ ﻣن دراهﻢ فضﺔ أو ﻣن فلوس ﻳعﲏ ﻣعدن ،ووزن ﺻﻨﺠﺔ
وﻣﻞء ﻛﻴﻞ ﳎﻬوﻟﲔ ﻳعﲏ لو أتينا ﲟلء الوعاء دراهﻢ وقلﺖ اشﱰﻳها ﻣنك ﺬا فأنﺖ ﻻ
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تعرف ﻛﻢ درهﻢ لكن رأﻳﺖ الدراهﻢ فيجوز هﺬا .ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وإن ع ثو ً أو ﺻﱪة
( وﻫﻲ اﻟﻜوﻣﺔ ا ﻤوﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄعﺎم ) أو ( ع ) ﻗﻄﻴعﺎ ﻛﻞ ذراع ( ﻣﻦ اﻟﺜوب ﺑﻜﺬا )
أو ( ﻛﻞ ) ﻗﻔﻴز ( أي ﻛيل ﻣﻦ اﻟﺼﱪة ﺑﻜﺬا ) أو ( ﻛﻞ ) ﺷﺎة ( ﻣﻦ اﻟقﻄﻴﻊ ) ﺑﺪرﻫﻢ
ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ هو ﻻ ﻳعرف ﻛﻢ ﻣﱰ هﺬﻩ الﻄاقﺔ فﻼ ﻣﺸكلﺔ أ أقول أﺑيعك هﺬا الﺜوب
ﻳعﲏ هﺬﻩ اللفﺔ هﺬﻩ الﻄاقﺔ ﻣن القماش أﺑيعها ﻛاﻣلﺔ اﳌﱰ ﺑر ل ﻳصﺢ وﳌا ﰐ عند

اﻻستﻼم ﳕﱰ فظهرت أ ا ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ ﲟاﺋﺔ ر ل فﻼ ﻳقال أ ﻻ أعلﻢ أ ا ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ فهﺬا ليﺲ
ﺑﺸرط فﻼ ﻳﺸﱰط أن تعلﻢ ،نفﺲ الكﻼم إذا ع الكوﻣﺔ وقال اشﱰي ﻣنك هﺬا الكيﺲ
ﻛاﻣل ﻛل ﻣا ﺑداخل هﺬا الكيﺲ ﻛاﻣﻼ ﻛل ﻛيلﺔ ﺑر ل فﻼ س نكيلها وإذا ﻇهرت ﻣاﺋﺔ
ﻛيلﺔ ﻣاﺋﺔ ر ل ،وﻛﺬلك الﺸاة عندﻩ ﳎموعﺔ ﻣن الﺸياﻩ قال أﺑيعك ﻛل هﺬﻩ الﺸياﻩ
القﻄيع الﺬي ﰲ الﺰرﻳبﺔ ﻛل شاة ﲞمسماﺋﺔ ر ل ﻳصﺢ ذلك ﻷنﻪ سيأﰐ ﺑعد قليل وﻳﺬﻛر

ﻣسألﺔ تﺸبهها وﻻ ﻳصﺤﺤها ،قال :ﺻﺢ البيع وﻟو ﱂ ﻳعﻠﻤﺎ ﻗﺪر اﻟﺜوب واﻟﺼﱪة واﻟقﻄﻴﻊ
ﻷن اﳌﺒﻴﻊ ﻣعﻠوم ﳌﺸﺎﻫﺪة واﻟﺜﻤﻦ ﻣعﻠوم ﻹﺷﺎرته إﱃ ﻣﺎ ﻳعﺮف ﻣﺒﻠﻐه ﻣﻦ جﻬﺔ ﻻ
تﺘعﻠﻖ ﳌﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ وﻫﻲ اﻟﻜﻴﻞ واﻟعﺪ واﻟﺬرع ﻳعﲏ ﻳقول الﺜمن ﻣعلوم ﻷنﻪ أﺣيل إﱃ الواقع
فﻼ ﳛال إﱃ رضى أﺣد الﻄرفﲔ أو ﻣناعﺔ أﺣد الﻄرفﲔ ،اﻵن سنأﰐ إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة

وهي عكﺲ ﻣا سبق ) :وإن ع ﻣﻦ اﻟﺼﱪة دون ﲢدﻳد ﻛﻞ ﻗﻔﻴز ﺑﺪرﻫﻢ ( هﺬﻩ الساﺑعﺔ
ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷن ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺒعﻴﺾ وﻛﻞ ﻟﻠعﺪد ﻓﻴﻜون ﳎﻬوﻻ ﻳعﲏ لو اشﱰى ﻛل القﻄيع الﺸاة

لﻒ وﺑعدها سنعرف ﻛﻢ شاة ﻣعرفتنا ﺑكﻢ شاة هﺬﻩ ﻻ ترﺟع إﱃ الباﺋع وﻻ إﱃ اﳌﺸﱰي
ﻳعﲏ لن تعود إليهما ستعود إﱃ اﳌوﺟود لكن إذا قيل ﺑعتك ﺑعﺾ هﺬا القﻄيع الﺸاة لﻒ

هل هﺬﻩ ﺟهالﺔ؟ العقد ﻣنصﺐ على ﻛﻢ؟ العقد ﱂ ﻳنصﺐ على عدد ﻣعﲔ وإﳕا العقد
أﺻبﺢ ﻣعلق ﺣد الﻄرفﲔ ﻣعناﻩ سيقال للمﺸﱰي أنﺖ ترﻳد ﻛﻢ؟ ترﻳد ﲬسﲔ فاﳌﺸﱰي
ﻳقول ﻻ أرﻳد ﲬسﲔ أرﻳد أرﺑعﲔ ﻳعﲏ هﺬﻩ وﺟهﺔ ﻣن ﻳبﻄل ،اﻛتبوا هﺬا التعليق" :وقيل
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ﻳصﺢ وقال اﺑن عقيل وهو اﻷشبﻪ" أنﻪ إذا ﺣصل اﻻتفاق وﺑعدها ﳛددوا اﳌﻄلوب وإن
ﻛان القول لبﻄﻼن ﻷنﻪ فيﻪ ﺟهالﺔ وﺟيﻪ أﻳضا فكيﻒ ﻳنصﺐ العقد على شيء ﻻ نعرف

ﲦنﻪ ،قال :ﲞﻼف ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻷن اﳌﺒﻴﻊ اﻟﻜﻞ ﻻ اﻟﺒعﺾ ﻓﺎنﺘﻔﺖ اﳉﻬﺎﻟﺔ وﻛﺬا ﻟو ﻋه ﻣﻦ
اﻟﺜوب ﻛﻞ ذراع ﺑﻜﺬا أو ﻣﻦ اﻟقﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﺷﺎة ﺑﻜﺬا ﱂ ﻳﺼﺢ ﳌﺎ ذﻛﺮ .
الصورة الﺜاﻣنﺔ ) :أو ( ﻋه ) ﲟﺎئﺔ درﻫﻢ إﻻ دﻳﻨﺎرا ( ﻷن الدرهﻢ ﻣن الفضﺔ والدﻳنار ﻣن

الﺬهﺐ فﻼ ﻳصﺢ ﻳقول لﻪ ﻣﺜﻼ أﺑيعك الﺸاة لﻒ ر ل إﻻ ﻣاﺋﺔ ر ل ﳑكن لكن ﻻ ﻳقول
لﻒ ر ل سعودي إﻻ ﻣاﺋﺔ ﺟنيﻪ ﻣصري فﻼ ﻳصﺢ ﻷنﻪ هﺬا ليﺲ هﺬا سنﺤتاج إﱃ تقدﻳر

اﳌاﺋﺔ ﺟنيﻪ ﻣصري ﻛﻢ تساوي ﻣن الر ل السعودي وﳔصمها ،ﱂ ﻳﺼﺢ ) وﻋﻜﺴه ( هﺬﻩ

التاسعﺔ ن ع ﺑﺪﻳﻨﺎر أو د نﲑ إﻻ درﳘﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﳎﻬوﻟﺔ ﻓﻴﻠزم
اﳉﻬﻞ ﻟﺜﻤﻦ إذ اﺳﺘﺜﻨﺎء ا ﻬول ﻣﻦ اﳌعﻠوم ﻳﺼﲑﻩ ﳎﻬوﻻ اﻵن سننتقل إﱃ ﻣوضوع

ﺟدﻳد وهو ﻣساﺋل تفرﻳق الصفقﺔ هكﺬا تسمى وﳍا ثﻼثﺔ ﺻور ،ﻣا ﻣعﲎ تفرﻳق الصفقﺔ؟
ﻳعﲏ إذا ﲨعنا ﺑﲔ ﻣا ﻳصﺢ ﺑيعﻪ وﻣا ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ ﺻفقﺔ واﺣدة ﺑﺜمن واﺣد ﻳعﲏ عقد
واﺣد وﲦن واﺣد على شيﺌﲔ أﺣدﳘا ﳚوز والﺜاﱐ ﻻ ﳚوز ،هﺬﻩ هي الﱵ تسمى ﻣساﺋل
تفرﻳق الصفقﺔ فهل نصﺤﺢ العقد ونفرق الصفقﺔ ﻳعﲏ نصﺤﺤها فيما ﻳصﺢ وﻻ نصﺤﺤها
وﻻ ﳕضيﻪ فيما ﻻ ﻳصﺢ و لتاﱄ نقسط الﺜمن على ﻣا ﻳصﺢ دون ﻣا ﻻ ﻳصﺢ هﺬا رأي
وهﺬا هو اﳌﺬهﺐ وهناك رأي آخر أنﻪ ﻻ إذا ﺣصل ﻣﺜل هﺬا فالعقد ﻃل ﻻ نفرق ﺻفقﺔ
وﻻ شيء أﺻﻼ نبﻄل الصفقﺔ ﻛلها فإذاً إذا ﲨع ﺑﲔ ﻣا ﻳصﺢ ﺑيعﻪ وﻣا ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ
ﺻفقﺔ واﺣدة عقدا واﺣدا ﺑﺜمن واﺣد دخلنا ﰲ ﻣساﺋل تفرﻳق الصفقﺔ ،إذا ﻛنتﻢ فهمتﻢ
فعﻼ فأ سأذﻛر ﺻورة وأنتﻢ أﺟيبوا هل تدخل أو ﻻ تدخل ،إذا ﲨع ﺑﲔ ﻣا ﻳصﺢ ﺑيعﻪ
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وﻣا ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ ﰲ عقد واﺣد ﺑﺜمنﲔ هﺬﻩ ستفرق الصفقﺔ ،لو ﻛانﺖ ﺑعقدﻳن ﻣا دخنا

ﰲ تفرﻳق الصفقﺔ هﺬﻩ عقدﻳن ﻣنفصلﲔ فاﻷول ﺻﺤيﺢ والﺜاﱐ ﻃل .قال ) :أو ع
ﻣعﻠوﻣﺎ وﳎﻬوﻻ ﻳﺘعﺬر ﻋﻠﻤه ( ﻛﻬﺬﻩ اﻟﻔﺮس وﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻦ أﺧﺮى انتبهوا ﳍﺬﻩ الصورة هﺬﻩ
ﻻ تدخل ﰲ تفرﻳق الصفقﺔ وﻻ نصﺤﺢ العقد ﻷنﻪ ع ﻣعلوم هﺬﻩ الفرس وا هول نوعان
هناك ﳎهول ﻳتعﺬر علمﻪ وهناك ﳎهول ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ ﻳعﲏ لو قال هﺬﻩ الفرس وﻣا ﰲ
ﺑﻄن اﻷخرى فما ﰲ ﺑﻄن اﻷخرى ﻳتعﺬر علمﻪ لكن لو قال هﺬﻩ الفرس وفرسا أخرى ﰲ

الدار ،الفرس اﻷخرى الﱵ ﰲ الدار ﳎهول ﻳتعﺬر علمﻪ أو ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ؟ ﻻ ﻳتعﺬر نقدر
نﺬهﺐ إﱃ الدار ونرى هﺬﻩ الفرس وﻛﻢ تساوي ،اﻵن الصورة اﻷوﱃ أنﻪ ﻣعلوم وﳎهول
ﻳتعﺬر علمﻪ وﱂ ﻳقل انتبهوا ) :وﱂ ﻳقﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻜﺬا ﱂ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ لكن لو قال

أﺑيعك هﺬﻩ الفرس وﻣا ﰲ ﺑﻄن اﻷخرى لﻒ ر ل ستماﺋﺔ ر ل للفرس وأرﺑعماﺋﺔ ر ل ﳌا

ﰲ ﺑﻄن اﻷخرى ﺻﺢ العقد ﰲ هﺬا وﱂ ﻳصﺢ ﰲ الﺜاﱐ ،قال :ﱂ ﻳصﺢ ﻷن اﻟﺜﻤﻦ ﻳوزع
ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻊ ﻟقﻴﻤﺔ وا ﻬول ﻻ ﳝﻜﻦ تقوﳝه ﻓﻼ ﻃﺮﻳﻖ إﱃ ﻣعﺮﻓﺔ ﲦﻦ اﳌعﻠوم وﻛﺬا ﻟو
ﻋه ﲟﺎئﺔ ورﻃﻞ ﲬﺮ وإن ﻗﺎل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻜﺬا ﺻﺢ ﰲ اﳌعﻠوم ﺑﺜﻤﻨه ﻟﻠعﻠﻢ ﺑه ) ﻓﺈن ﱂ
ﻳﺘعﺬر (" "١الصورة اﻷوﱃ ﻣن ﻣساﺋل تفرﻳق الصفقﺔ ﻋﻠﻢ ﳎﻬول ﺑﻴﻊ ﻣﻊ ﻣعﻠوم ) ﺻﺢ
ﰲ اﳌعﻠوم ﺑقﺴﻄه ( ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻟعﺪم اﳉﻬﺎﻟﺔ وﻫﺬﻩ إﺣﺪى ﻣﺴﺎئﻞ تﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔقﺔ
اﻟﺜﻼث إذاً الصورة اﻷوﱃ ﻣن ﻣساﺋل تفرﻳق الصفقﺔ وهو ﺑيع ﻣعلوم وﳎهول ﻻ ﻳتعﺬر

علمﻪ ﻣﺜلما قلنا الفرس والفرس اﻵخر ﰲ البيﺖ ،أو هﺬا الﺜوب والﺜوب الﺜاﱐ ﰲ البيﺖ.
إذاً ع هﺬﻩ الفرس والفرس الﱵ ﰲ الدار لﻒ ر ل هكﺬا العقد هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ فعند
ذلك نرى الفرس الﱵ ﰲ الدار ﻛﻢ تساوي وﻛﻢ تساوي هﺬﻩ ﰒ ﺑعد ذلك نبيعها ﺑقسﻄها
ﻳعﲏ لو وﺟد أن هﺬﻩ لﻒ وتلك لﻒ والعقد ﰎ لﻒ واﺣدة فلما رأﻳنا ﻛﻢ تساوي
قيمﺔ اﻷوﱃ ﰲ السوق ،تسوى ستماﺋﺔ والﱵ ﰲ الدار تسوى ستماﺋﺔ أﻳضا إذاً ﻛﻢ نصيﺐ
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اﻷوﱃ ﻣن العقد؟ نسبﺔ هﺬا ﳍﺬا النصﻒ ،أو وﺟد أن الفرس الﱵ رأﻳناها ﺑستماﺋﺔ والﱵ
ﰲ الدار ﺻﻐﲑة وﻣرﻳضﺔ ﺑﺜﻼﲦاﺋﺔ ﻣعناﻩ العقد لﻒ ﻣعناﻩ ثلﺜﲔ الفرس الصﺤيﺤﺔ وثلث

ﳍﺬﻩ الفرس الﻐاﺋبﺔ فإذاً ﳕضي ﻣن اﻷلﻒ ثلﺜﲔ ،ستماﺋﺔ وستﺔ وستﲔ فاﺻلﺔ ستﺔ ستﺔ إﱃ

أن تتعﺐ هﺬﻩ للفرس الصﺤيﺤﺔ فنبﻄل ﺑيع اﻷخﲑة ونصﺤﺢ اﻷوﱃ .قال :واﻟﺜﺎنﻴﺔ أﺷﲑ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑقوﻟه ) وﻟو ﻣﺸﺎﻋﺎ ﺑﻴﻨه وﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﻛعﺒﺪ ( ﻣﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﺬﻩ الﺜانيﺔ عنوا ا :ﺑيع
ﻛل ﻣا ﳝلك ﺑعضﻪ :وﻣﺜل لﻪ قال ع ﻣﺸاعا ﺑينﻪ وﺑﲔ ﻏﲑﻩ ﻛعبد أو أرض ) ،أو ﻣﺎ
ﻳﻨقﺴﻢ ﻋﻠﻴه اﻟﺜﻤﻦ ﻷجزاء ( ﻛقﻔﻴزﻳﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔ ﳍﻤﺎ ع ﻛاﻣل اﳌﺸاع وهو ﳝلك

ﺑعﺾ اﳌﺸاع ،هﺬا اﳌﺸاع لﻪ ﺻور ن إﻣا أن ﻳكون ﻻ ﻳنقسﻢ ﻣﺜل العبد ،أو ﻳنقسﻢ ﻣﺜل
اﳊبوب ،اشﱰى ﻣﺜﻼ هو وشرﻳك ﻛيﺲ أرز فكيﺲ اﻷرز هﺬا ﻣﺸاع ﺑينهﻢ لكن ﳝكن

قسمتها إﱃ قسمﲔ فما اﳊكﻢ ﰲ ﻣﺜل هﺬا؟ نفﺲ الكﻼم نفرق الصفقﺔ ،قال اﳌصنﻒ) :
ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ ) ﰲ نﺼﻴﺒه ﺑقﺴﻄه ( ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻔقﺪ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﻻنقﺴﺎﻣه ﻋﻠﻰ
اﻷجزاء وﱂ ﻳﺼﺢ ﰲ نﺼﻴﺐ ﺷﺮﻳﻜه ﻟعﺪم إذنه ﻣاذا نفعل ﰲ هﺬا العبد ،ﳌا ع العبد

اﳌﺸﱰك ،سنقوم العبد ﻛﻢ ﻳساوي و لتاﱄ نصﺤﺢ ﺑيعﻪ ﰲ ﺣصتﻪ ،ع العبد ﻣﺜﻼ لﻒ
ر ل هو ﳝلك نصفﻪ إذاً ﻳصﺢ ﰲ النصﻒ لكن ﻻ ﻳصﺢ ﰲ النصﻒ الﺜاﱐ ،الصورة الﺜالﺜﺔ
ضعوا عنوا ا ﺑيع ﻣا ﳚوز وﻣا ﻻ ﳚوز ﺑيعﻪ ﻳعﲏ ع شيﺌﲔ أﺣدﳘا ﺟاﺋﺰ والﺜاﱐ ﻏﲑ

ﺟاﺋﺰ ،قال :واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑقوﻟه ) وإن ع ﻋﺒﺪﻩ وﻋﺒﺪ ﻏﲑﻩ ﺑﻐﲑ إذنه أو ( ع )
ﻋﺒﺪا وﺣﺮا أو ( ع ) ﺧﻼ وﲬﺮا ﺻﻔقﺔ واﺣﺪة ( ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ ﻳعﲏ هو ﳌا ع عبدﻩ

وعبد ﻏﲑﻩ فهو قال ع العبدﻳن لﻒ ر ل ،دعو نعلق على هﺬﻩ اﻷلﻒ ،عبدﻩ ﻳصﺢ
ﺑيعﻪ أﻣا عبد ﻏﲑﻩ ﻻ ﻳصﺢ ﺑيعﻪ فماذا نفعل؟ نقيﻢ ﺑكﻢ العبد اﻷول وﺑكﻢ العبد الﺜاﱐ ،ﻛﻢ
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ﻳساوي ﰲ السوق ،اﻛتﺸفنا أن العبد اﻷول ستماﺋﺔ والﺜاﱐ أرﺑعماﺋﺔ فمعناﻩ لﻪ ستﺔ أعﺸار
والﺜاﱐ لﻪ أرﺑع أعﺸار وهكﺬا لنسبﺔ خﻼ وﲬرا أو عبدا وﺣرا نفﺲ اﳌﺸكلﺔ ،ع العبد
واﳊر لﻒ ر ل فنقدر هﺬا العبد ﻛﻢ ﻳساوي ﰲ السوق؟ وﺟد ﻩ ﻣﺜﻼ ﺑستماﺋﺔ واﳊر لو

ﻛان عبد ﻛﻢ ﻳساوي ﰲ السوق وﺟد ﻩ ﻳساوي ستماﺋﺔ أﻳضا وهو عهﻢ اﻻثنﲔ لﻒ إذاً
نقول أنﺖ لك  %٥٠ﻣن العقد ،ﻣن القيمﺔ ،خﻼ وﲬرا ﻛﺬلك نفﺲ الﺸيء لكن ﳌا
نقدر نقول هﺬا اﳋل ﻛﻢ ﻳساوي نقدر نقيﻢ لكن اﳋمر ﻛيﻒ نقدرﻩ؟ فﻼ نقدر ،نقيمﻪ

خﻼ نقول لو هﺬا خل ﻛﻢ ﻳساوي ،قال ) :ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ ) ﰲ ﻋﺒﺪﻩ ( ﺑقﺴﻄه ) وﰲ
اﳋﻞ ﺑقﺴﻄه ( ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟه ﺣﻜﻢ ﳜﺼه ﻓﺈذا اجﺘﻤعﺎ ﺑقﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ وﻳقﺪر ﲬﺮ ﺧﻼ وﺣﺮ ﻋﺒﺪا ﻟﻴﺘقﺴﻂ اﻟﺜﻤﻦ ،ﰒ قال ) :وﳌﺸﱰ اﳋﻴﺎر إن جﻬﻞ
اﳊﺎل ( ﺑﲔ إﻣﺴﺎك ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻴه اﻟﺒﻴﻊ ﺑقﺴﻄه ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ وﺑﲔ رد اﳌﺒﻴﻊ ﻟﺘﺒعﻴﺾ
اﻟﺼﻔقﺔ ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ اﻵن هﺬا ﻛلﻪ ترى اﳌﺸﱰي لﻪ اﳋيار ﻷنﻪ هو ﳌا اشﱰى عبدﻳن أو
اشﱰى السيارتﲔ أو اشﱰى الساعتﲔ هو لﻪ ﻏرض ﰲ ساعتﲔ أو سيارتﲔ وليﺲ لﻪ ﻏرض
ﰲ واﺣد فبعد ذلك ﻳكتﺸﻒ أن الﺬي ع عليﻪ هو ﳝلك اﻷوﱃ وﻻ ﳝلك السيارة الﺜانيﺔ

ﻳقول أ ﻻ عﻼقﺔ ﱄ ﺬا أ ﻻ أرﻳد هﺬﻩ الصفقﺔ ﻛلها فلﻪ اﳊق .قال :وإن ع ﻋﺒﺪﻩ
وﻋﺒﺪ ﻏﲑﻩ ذنه ﺑﺜمن واﺣد ﺻﺢ وقسط الﺜمن ،اﻵن لو ع عبدﻩ وعبد ﻏﲑﻩ ذنﻪ أي
ذن الﻐﲑ اﻛتبوا ﺑﺜمن واﺣد ﺻﺢ وقسط الﺜمن ،اﳌﺸكلﺔ ليسﺖ ﰲ ﺑيع ﻣا ﻻ ﳝلك
اﳌﺸكلﺔ اﻵن ﰲ تقسيط الﺜمن ﰲ عدم ﲢدﻳد ﲦن عبد الﻐﲑ فنﺤلها اﳌﺸكلﺔ ﺑنفﺲ
الﻄرﻳقﺔ وهي أننا نقسط نرى عبدك ﻛﻢ ﻳسوى ستماﺋﺔ ،عبد الﻐﲑ هﺬا الﺬي أذن ﻛﻢ
ﻳساوي لنفرض أنﻪ ﻳساوي أرﺑعماﺋﺔ إذاً واﺣد لﻪ ستﲔ ﰲ اﳌاﺋﺔ والﺜاﱐ لﻪ أرﺑعﲔ ﰲ اﳌاﺋﺔ

ﻣن قيمﺔ العقد ،أو ع ﻋﺒﺪﻳه اﻻثﻨﲔ اﻛتبوا ﺑﺜمن واﺣد ﺻﺢ وقسط الﺜمن ،ع عبدﻳﻪ

اﻻثنﲔ لكن ﺑعقد واﺣد ﻳعﲏ ﻛتبوا ﰲ العقد ع فﻼن ﺑن فﻼن على فﻼن ﺑن فﻼن عبدﻩ
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اﻷول وعلى فﻼن ﺑن فﻼن عبدﻩ الﺜاﱐ ﺑقيمﺔ ألﻒ ر ل اﳌﺸكلﺔ ﰲ القيمﺔ اﻵن ﻣن الﺬي
ﻳدفع اﻷلﻒ ،ﻛﻢ سيدفع ﻣن اﻷلﻒ اﻷول ﻛﻢ سيدفع والﺜاﱐ ﻛﻢ سيدفع فنقدرها ونرى ﻛﻢ

ﻳسوى اﻷول وﻛﻢ ﻳسوى الﺜاﱐ ونقسط الﺜمن ،قال :أو اﺷﱰى ﻋﺒﺪﻳﻦ ﻣﻦ اثﻨﲔ هﺬﻩ
الصورة الﺜالﺜﺔ لكن اشﱰاهﻢ ﺑعقد واﺣد فكتﺐ اشﱰى فﻼن ﺑن فﻼن ﻣن فﻼن ﺑن فﻼن
عبدﻩ وﻣن فﻼن الﺜاﱐ عبدﻩ ﺑقيمﺔ ألﻒ ر ل اﳌﺸكلﺔ ﳌا ﻳدفع ﳍﻢ ﻳدفع ﳌن فيهﻢ اﻷلﻒ

ﻳدفع لﻸول ﻛﻢ وللﺜاﱐ ﻛﻢ ،قال :أو وﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺜﻤﻦ واﺣﺪ ﺻﺢ وﻗﺴﻂ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ انتهينا ﻣن اﳌسألﺔ ،آخر ﻣسألﺔ ،قال :وﻛﺒﻴﻊ إجﺎرة ورﻫﻦ وﺻﻠﺢ وﳓوﻫﺎ ﻳعﲏ لو
أﺟر دارﻩ ودار ﻏﲑﻩ ﺟرة واﺣدة سيصﲑ نفﺲ الكﻼم ،سنقدر ﻛﻢ تساوي هﺬﻩ اﳊالﺔ

وﺟد واﺣدة تسوى سبعماﺋﺔ والﺜانيﺔ تسوى ثﻼﲦاﺋﺔ ﻣعناﻩ الدار اﻷوﱃ ﳍا  %٧٠ﻣن
اﻷﺟرة اﳌتفق عليها أ ً ﻛانﺖ والﺜاﱐ لﻪ ثﻼثﲔ ﰲ اﳌاﺋﺔ ﻣن اﻷﺟرة أ ً ﻛانﺖ ،رﺟعنا
لﻸﺟرة ﻛﻢ أنﺖ أﺟرت قال أ أﺟرت لﻒ وﲬسماﺋﺔ إذاً لﻸول  %٧٠ﻣن اﻷلﻒ
وﲬسماﺋﺔ وللﺜاﱐ  %٣٠ﻣن اﻷلﻒ وﲬسماﺋﺔ ،وﻛﺬلك لو ﺻاﱀ عن دارﻩ قال أو رهن
ﻳعﲏ رهن عند هﺬا وهﺬا ﰲ أﻣرﻳن ،أو ﺻاﱀ عن دارﻩ ودار ﻏﲑﻩ ﺑﺜمن واﺣد ﺻﺢ ،أو
وهﺐ دارﻩ ودار ﻏﲑﻩ تصﺢ ﰲ هبتﻪ وﻻ تصﺢ ﰲ هبﺔ ﻏﲑﻩ إذا ﻛانﺖ ﲟقاﺑل ،انتبهوا
اﳌقصود ﲟقاﺑل ،على العموم ﺣيﺜما تﺸا ﺖ الصور فهﺬا هو اﳊل.

ﻓﺼﻞ

ﻳعدد هنا البيع الﺬي ﻻ ﳚوز ،قال ) :وﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ( وﻻ اﻟﺸﺮاء ) ﳑﻦ تﻠزﻣه اﳉﻤعﺔ
ﺑعﺪ نﺪائﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ (" "١أي اﻟﺬي ﻋﻨﺪ اﳌﻨﱪ ﻋقﺐ جﻠوس اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ ﻷنه اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳول ﷲ ﷺ ﻓﺎﺧﺘﺺ ﺑه اﳊﻜﻢ وهو اﻷذان الﺜاﱐ وليﺲ اﻷذان اﻷول،
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ﻳقول اﳊكﻢ ﻣرتبط ﻷذان الﺜاﱐ وليﺲ ﻷذان اﻷول ،اﻷذان اﻷول أضيﻒ ﺑعد ذلك،

ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } إذا نودي ﻟﻠﺼﻼة ﻣﻦ ﻳوم اﳉﻤعﺔ ﻓﺎﺳعوا إﱃ ذﻛﺮ ﷲ وذروا اﻟﺒﻴﻊ {
واﻟﻨﻬﻲ ﻳقﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد هﺬﻩ قاعدة أﺻوليﺔ فمادام ﺟاء النهي عنها فإذاً فاسد ،هناك
ﺻور تﺸبهها ،قال :وﻛﺬا ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺪاء ﳌﻦ ﻣﻨزﻟه ﺑعﻴﺪ ﰲ وﻗﺖ وجوب اﻟﺴعﻲ ﻋﻠﻴه ﻻ

ﻳصﺢ البيع ﻳعﲏ ﲟعﲎ أنﻪ اﻵن ﻣا أذن اﳌؤذن لكن لكي ﻳدرك اﳉمعﺔ ﳛتاج ﻳتﺤرك اﻵن
فانﺸﻐل لبيع ﻣﺜﻼ فﻼ ﳚوز وﻻ ﻳصﺢ البيع ،هﺬا البيع فما رأﻳكﻢ ﰲ اﳌساوﻣﺔ واﳌناداة؟!

قال :وﲢﺮم اﳌﺴﺎوﻣﺔ واﳌﻨﺎداة إذن ﻷ ﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﶈﺮم وﻛﺬا ﻟو تﻀﺎﻳﻖ وﻗﺖ
ﻣﻜﺘوﺑﺔ اﳌساوﻣﺔ ﻳعﲏ ﻳساوم السلعﺔ ﺑكﻢ آخر ﻛﻼم خفﺾ نقص ،واﳌناداة ﻳعﲏ على
السلعﺔ أن ﻳنادي على السلعﺔ وﲢرم إذن لكن قال ) :وﻳﺼﺢ ( ﺑعﺪ اﻟﻨﺪاء اﳌﺬﻛور اﻟﺒﻴﻊ
ﳊﺎجﺔ ﻛﻤﻀﻄﺮ إﱃ ﻃعﺎم أو ﺳﱰة وﳓوﳘﺎ إذا وجﺪ ذﻟﻚ ﻳﺒﺎع إذاً هﺬﻩ اﻷشياء لضرورة،
إﻻ ﰲ الضرورة ﻳصﺢ هﺬا البيع ،وﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ ) اﻟﻨﻜﺎح وﺳﺎئﺮ اﻟعقود ( ﻛﺎﻟقﺮض واﻟﺮﻫﻦ
واﻟﻀﻤﺎن واﻹجﺎرة وإﻣﻀﺎء ﺑﻴﻊ ﺧﻴﺎر ﻷن ذﻟﻚ ﻳقﻞ وﻗوﻋه ﻓﻼ تﻜون إ ﺣﺘه ذرﻳعﺔ إﱃ
ﻓوات اﳉﻤعﺔ أو ﺑعﻀﻬﺎ ﲞﻼف اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺬهﺐ وهﺬا هو الوﺟﻪ اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬهﺐ أن
اﻵﻳﺔ ﺟاءت ﰲ الصﻼة ﻣن ﻳوم اﳉمعﺔ وﻣا ﺟاءت ﰲ ﻏﲑها ﻳعﲏ ﺟاءت ﰲ البيع قال

}وذروا البيع{ ﺟاءت ﰲ ﻣسألﺔ اﳉمعﺔ ﰲ النهي عن البيع فهل نلﺤق لبيع ساﺋر العقود
أو ﻻ نلﺤق؟ الوﺟﻪ اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬهﺐ وهو اﳌﺬهﺐ أ ا ﻻ تلﺤق ﻷ ا درة وﳍﺬا قال:
ﻳصﺢ النكاح وساﺋر العقود ﻣﺜل القرض والرهن والضمان واﻹﺟارة وإﻣضاء ﺑيع اﳋيار،
ﳌاذا هﺬا؟ قالوا هﺬا در ﻳقل وقوعﻪ واﻵﻳﺔ ﻣا ﺟاءت إﻻ لبيع فﻼ تكون إ ﺣتﻪ إﱃ
ذرﻳعﺔ فوات اﳉمعﺔ أو ﺑعﺾ اﳉمعﺔ ﲞﻼف البيع ،اﻛتبوا عندها "وﰲ وﺟﻪ ﻻ ﻳصﺢ"
فالقياس هنا أوﱃ وﻛأن القضيﺔ تعبدﻳﺔ أﻛﺜر ﻣن ﻏﲑها ،فﻼ تصﺢ ساﺋر العقود ﻣﺜل البيع
تلﺤق ﺑﻪ قياسا وﻻ نقﻒ على اﳌنصوص ﻷن ﻏﲑ اﳌنصوص ﰲ ﻣعﲎ اﳌنصوص ﰲ العلﺔ.
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قال ) :وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﻋﺼﲑ (" "٢وﳓوﻩ ) ﳑﻦ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﲬﺮا ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻻ تعﺎونوا
ﻋﻠﻰ اﻹﰒ واﻟعﺪوان { ) وﻻ ( ﺑﻴﻊ ) ﺳﻼح ﰲ ﻓﺘﻨﺔ ( ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ " "٣ﻷنه ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻰ ﻋﻨه ﻗﺎﻟه أﲪﺪ ﻗﺎل وﻗﺪ ﻳقﺘﻞ ﺑه وﻗﺪ ﻻ ﻳقﺘﻞ ﺑه ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز السﻼح
ﰲ الفتنﺔ ﻷنﻪ قد ﻳقتل ﺬا السﻼح وقد ﻻ ﻳقتل لكنﻪ ﻳكون ساهﻢ ﰲ ﺣال القتل ،وﻛﺬا
ﺑﻴعه ﻷﻫﻞ ﺣﺮب أو ﻗﻄﺎع ﻃﺮﻳﻖ ﻷنه إﻋﺎنﺔ ﻋﻠﻰ ﻣعﺼﻴﺔ وﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺄﻛول وﻣﺸﻤوم""٤
ﳌﻦ ﻳﺸﺮب ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﳌﺴﻜﺮ وﻻ ﻗﺪح ﳌﻦ ﻳﺸﺮب ﺑه ﲬﺮا" "٥وﻻ جوز وﺑﻴﺾ ﻟقﻤﺎر""٦
ﻷنﻪ ﻳستعﲔ لبيﺾ واﳉوز على اﶈرم وﳛﺮم أﻛﻠه وﳓو ذﻟﻚ ﳌاذا ﳛرم أﻛلﻪ؟ ﻷنﻪ ﱂ
تنتقل ﻣلكيتﻪ ،لعدم انتقال اﳌلك .سؤال ﻃالﺐ :اﳉواب إذا ﻏلﺐ على ﻇنﻪ أن هﺬا

ﻳستعملﻪ ﰲ ﻣعصيﺔ فيﺤرم عليﻪ ،ﻛيﻒ ﻳتيقن؟ ﻏلبﺔ الظن تكفي ﰲ ﻣﺜل هﺬا ) .وﻻ ( ﺑﻴﻊ
) ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻜﺎﻓﺮ إذا ﱂ ﻳعﺘﻖ ﻋﻠﻴه (" "٧ﻳقول ﺑيع العبد اﳌسلﻢ لكافر ﻻ ﳚوز ،إذا
ﻛان العبد ﻳعتق على سيدﻩ ﻛما لو اشﱰى السيد اﺑنﻪ فهو سيعتق عليﻪ ،لو ﻛان اﻻﺑن
ﻣسلﻢ واﻷب ﻛافر ﻳقول ﳚوز ﻷنﻪ سيصبﺢ ﺣرا فﺸراﺋﻪ سبيل لعتقﻪ وﺣرﻳتﻪ ،والقاعدة
سيﺬﻛرها ﺑعد قليل ،ﻣن الﺬي ﻳعتق عليﻪ؟ وهو ﻛل ذي رﺣﻢ ﳏرم ﻳعﲏ ﻛاﻻﺑن ﻣع أﺑيﻪ أو
اﻷخ وأخيﻪ وهكﺬا أو اﳋال أو العﻢ ﻳعﲏ الﺬي ﳛرم التناﻛﺢ ﺑينهما لو ﻛان أﺣدﳘا ذﻛر،

قال :ﻷنه ﳑﻨوع ﻣﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻠﻜه ﻋﻠﻴه ﳌﺎ ﻓﻴه ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎر ﻓﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺑﺘﺪائه ﻓﺈن ﻛﺎن
ﻳعﺘﻖ ﻋﻠﻴه ﻟﺸﺮاء ﺻﺢ ﻷنه وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﺣﺮﻳﺘه ) وإن أﺳﻠﻢ ( ﻗﻦ ) ﰲ ﻳﺪﻩ ( أي ﻳﺪ
ﻛﺎﻓﺮ أو ﻋﻨﺪ ﻣﺸﱰﻳه ﻣﻨه أي ﻣن ﻛافر ﰒ ردﻩ ﻟﻨحو ﻋﻴﺐ ) أجﱪ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻣﻠﻜه (
ﻋﻨه ﺑﻨحو ﺑﻴﻊ أو ﻫﺒﺔ أو ﻋﺘﻖ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻟﻦ ﳚعﻞ ﷲ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ
ﺳﺒﻴﻼ { هﺬا الكﻼم ﻛلﻪ اﻵن ﰲ ﻣسألﺔ أنﻪ ﻻ ﻳبقى العبد اﳌسلﻢ ﲢﺖ الكافر فلهﺬا ﻳقول
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إذا أسلﻢ العبد الكافر ﲢﺖ سيد ﻛافر فإنﻪ ﳚﺐ استنقاذﻩ ﻣنﻪ ﳚﱪ على إزالﺔ اﳌلك إﻣا أن
ﻳبيعﻪ أو ﻳهبﻪ أو ﻳعتقﻪ اﳌهﻢ أنﻪ ﻳﱰك ﻣلكﻪ ،ﻳقول نفﺲ الﺸيء لو أنﻪ ﻣﺜﻼ ﺑيع العبد
اﳌسلﻢ وسيدﻩ ﻛافر لو ﺑيع لﺸخص ﻣسلﻢ ﰒ ردﻩ اﳌسلﻢ لسيدﻩ اﻷول لعيﺐ فيﻪ أو ﻛﺬا
ﻳقول ﻻ نبقيﻪ ﻻﺑد أن ﳔرﺟﻪ ﻣن ﲢﺖ ﻣلكﻪ ،هل تكفي أن ﻳكاتبﻪ سيدﻩ؟ ﻻ ﻳكفي أن
ﻳكاتبﻪ سيدﻩ ﻷنﻪ ﻣادام عقد الكتاﺑﺔ ﻣستمر فﱰة سنﺔ سنتﲔ ثﻼث فهو عبد ﰲ هﺬﻩ

الفﱰة ﰒ ﳝكن ﻳعجﺰ وﻻ ﻳعتق ،قال ) :وﻻ تﻜﻔﻲ ﻣﻜﺎتﺒﺘه ( ﻷ ﺎ ﻻ تزﻳﻞ ﻣﻠﻚ ﺳﻴﺪﻩ
ﻋﻨه وﻻ ﺑﻴعه ﲞﻴﺎر ﻟعﺪم انقﻄﺎع ﻋﻠقه ﻋﻨه إذاً ﻻ تكفي اﳌكاتبﺔ وﻻ ﺑيعﻪ ﳋيار ﻳبيعﻪ

ﳌسلﻢ لكن ﱄ اﳋيار ثﻼثﺔ أ م أو ﱄ اﳋيار شهر؟ ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﳑكن ﻳرﺟع فيﻪ ،انتبهوا

إﱃ اﳌسألﺔ القادﻣﺔ وهي ﻣسألﺔ اﳉمع ﺑﲔ أﻣرﻳن ﰲ عقد واﺣد ،قال ) :وإن ﲨﻊ ( ﰲ
ﻋقﺪ ) ﺑﲔ ﺑﻴﻊ وﻛﺘﺎﺑﺔ ( ] [١ن ع ﻋﺒﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎ وﻛﺎتﺒه ﺑعوض واﺣﺪ ﺻﻔقﺔ واﺣﺪة

ﻳعﲏ ع عبدﻩ وﻛاتبﻪ العقد ﻳقول أن العبد ﻳعﻄي السيد ﻛل شهر ﻣاﺋﺔ ر ل ﳌدة سنﺔ
ﻣقاﺑل اﳌكاتبﺔ وﻣقاﺑل الساعﺔ ﻣﺜﻼ أعﻄيﻪ ساعﺔ ،سيﺬﻛر اﳌصنﻒ ﺑعد قليل أن الكتاﺑﺔ ﰲ

هﺬا العقد ﻻﺑد أن نفرق ﺑﲔ الصفقﺔ ﻷن الكتاﺑﺔ ﺻﺤيﺤﺔ ﳑكن ﻳكاتﺐ عبدﻩ لكن ﻻ
ﳝكن ﻳبيع لعبدﻩ وﻻ ﻳﺸﱰي ﻣنﻪ ﻷنﻪ عبدﻩ ﻣلكﻪ وﻣا ﳝلكﻪ العبد لﻪ فكيﻒ ﻳبيع ﻣالﻪ ﳌالﻪ
فﻼ ﻳصﺢ وإﳕا ﻳصﺢ ﰲ الكتاﺑﺔ فقط ،اﻵن العوض واﺣد إذاً سنضﻄر إﱃ تفرﻳق الصفقﺔ

ﻛما سيأﰐ اﻵن سيأﰐ ﺑعد قليل إذاً هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ ،الﺜانيﺔ ) :أو ( ﲨﻊ ﺑﲔ ) ﺑﻴﻊ
وﺻﺮف ( أو إجﺎرة أو ﺧﻠﻊ أو نﻜﺎح ﺑعوض واﺣﺪ أعﻄيك اﻷلﻒ ر ل ﻣقاﺑل تبيعﲏ

الساعﺔ وتصرف ﱄ الﺬهﺐ أو الفضﺔ ،القيمﺔ ﻛلها ألﻒ ر ل ﺟﺰء ﻣنها قيمﺔ ساعﺔ ﺟﺰء

ﻣنها ﻣقاﺑل ﻛﻢ ﺟرام ذهﺐ أو فضﺔ ﺻرف أو إﺟارة أو خلع أو نكاح ﺑعوض ،قال) :
ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ وﻣﺎ ﲨﻊ إﻟﻴه ﻳعﲏ ﰲ الصورة الﺜانيﺔ ﻳصﺢ ﻻ ﻣﺸكلﺔ ،قال ) :ﰲ ﻏﲑ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ( أي ﰲ ﻏﲑ ﻣسألﺔ الكتاﺑﺔ ﻓﻴﺒﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ وتصﺢ الكتاﺑﺔ ﻷن العبارة ﻣوﳘﺔ قولﻪ ﰲ
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ﻏﲑ الكتاﺑﺔ ﻇاهرها أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ العقد ﻻ الكتاﺑﺔ وﻻ البيع إذا ﲨع ﺑﲔ ﺑيع وﻛتاﺑﺔ ﻇاهر
العبارة أنﻪ ﻣا ﻳصﺢ عقد الكتاﺑﺔ وﻻ البيع لكن ليﺲ هﺬا هو اﳌراد وإﳕا اﳌراد ﰲ ﻏﲑ ﻣسألﺔ

الكتاﺑﺔ ﻷنﻪ ﻻ ﻳصﺢ البيع الﺬي ﻣع الكتاﺑﺔ أﻣا الكتاﺑﺔ فتصﺢ قال فيبﻄل البيع ﻷنه ع
ﻣﺎﻟه ﳌﺎﻟه وتﺼﺢ ﻫﻲ أي الكتاﺑﺔ ﻷن اﻟﺒﻄﻼن وجﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺧﺘﺺ ﺑه ) وﻳقﺴﻂ
اﻟعوض ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ( أي ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻊ وﻣﺎ ﲨﻊ إﻟﻴه ﻟقﻴﻢ ﻣعناﻩ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ الﺬي أخﺬ

ﻣن عبدﻩ ألﻒ وﻣاﺋتﲔ ر ل ﻣقاﺑل الساعﺔ وﻣقاﺑل ﻛتاﺑتﻪ فننظر ﻛﻢ تسوى الساعﺔ لنفرض
ﲬسماﺋﺔ ر ل للساعﺔ وألﻒ للعبد فالنسبﺔ  ١:٢ثلث وثلﺜﲔ ،العقد لﻒ وﻣاﺋتﲔ ﻣعناﻩ
أنﻪ أرﺑعماﺋﺔ للساعﺔ وﲦاﳕاﺋﺔ قيمﺔ العبد ،ﳓن أﺑﻄلنا البيع إذاً سنمضي هﺬا العقد ﺑﺜماﳕاﺋﺔ
ﻛتاﺑﺔ فقط .قال ) :وﳛﺮم ﺑﻴعه ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺧﻴه ( اﳌﺴﻠﻢ ﰲ زﻣن اﳋيارﻳن-خيار ا لﺲ

وخيار الﺸرط ) -ﻛﺄن ﻳقول ﳌﻦ اﺷﱰى ﺳﻠعﺔ ﺑعﺸﺮة أ أﻋﻄﻴﻚ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺘعﺴﺔ ( ﻟقوﻟه
ﷺ ﻻ ﻳﺒﻊ ﺑعﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑعﺾ ) و ( ﳛﺮم أﻳﻀﺎ ) ﺷﺮاؤﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮائه أي زﻣن
اﳋيارﻳن ﻛﺄن ﻳقول ﳌﻦ ع ﺳﻠعﺔ ﺑﺘﺴعﺔ ﻋﻨﺪي ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮة ( ﻷنه ﰲ ﻣعﲎ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴه
اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨه وﳏﻞ ذﻟﻚ إذا وﻗﻊ ﰲ زﻣﻦ اﳋﻴﺎرﻳﻦ أي خيار ا لﺲ وخيار الﺸرط )
ﻟﻴﻔﺴﺦ ( اﳌقول ﻟه اﻟعقﺪ ) وﻳعقﺪ ﻣعه ( وﻛﺬا ﺳوﻣه ﻋﻠﻰ ﺳوﻣه ﺑعﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﻻ
ﺑعﺪ رد هﺬا ﰲ ﻏﲑ اﳌﺰاﻳدة ﰲ اﳌناداة ﻳعﲏ ﰲ اﳊراج اﳌﺰاﻳدة ﻻ س ﻷنﻪ قاﺋﻢ على هﺬا
اﻷساس ) ،وﻳﺒﻄﻞ اﻟعقﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ( أي ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴعه واﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ ﺷﺮائه وﻳﺼﺢ ﰲ
اﻟﺴوم ﻋﻠﻰ ﺳوﻣه هل قولﻪ هﺬا فيﻪ إضافﺔ ﻷنﻪ اﻷول قال ﳛرم فهو ﳛرم انتهينا ﻣنﻪ لكن
هل لﻪ ثﲑ على العقد أم ﻻ؟ وﺟهان وﺟﻪ ﻳصﺢ العقد ﻣع اﳊرﻣﺔ ووﺟﻪ ﻳبﻄل العقد ﻣع
اﳊرﻣﺔ والوﺟﻪ اﳌعتمد وهو اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﻳبﻄل ،قال فيهما ﻳعﲏ ﰲ ﺑيعﻪ على ﺑيعﻪ وﰲ شراﺋﻪ
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على شراﺋﻪ اﻵن هو قال ﺣﱴ السوم على السوم ﻻ ﳚوز لكن لو العقد ﻳصﺢ ﻷن النهي
ﻣنصﺐ على السوم ﻻ البيع ﰲ هﺬﻩ الصورة ﻳعﲏ ﰲ البيع على ﺑيع أخيﻪ ورد النهي عن
البيع على ﺑيع أخيﻪ والﺸراء على شراء أخيﻪ والسوم على سوم أخيﻪ فلما سام على سوم

أخيﻪ ﺻار النهي ﻣنصﺐ على السوم فهو ﳛرم السوم ،العقد ﱂ ﻳنصﺐ عليﻪ ﲢرﱘ فبالتاﱄ

ﻳصﺢ ،قال :واﻹجﺎرة ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﰲ ذﻟﻚ ﻳعﲏ ﳛرم اﻹﺟارة على إﺟارة أخيﻪ ﻳكون ﻣستأﺟر
ﺑسعر فيأﰐ وﻳقول ﻻ أ أدفع أﻛﺜر أو ﻳقول لﻪ أخرج وتعاﱃ أ أؤﺟر عليك قل،
سننتقل اﻵن إﱃ ﻣسألﺔ ﺑيع اﳊاضر للبادي ،قال :وﳛﺮم ﺑﻴﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺒﺎد أي ﻏرﻳﺐ،

شروط البﻄﻼن ﻳعﲏ ﺑيع اﳊاضر للبادي ﲞمسﺔ شروط :وﻳﺒﻄﻞ إن ﻗﺪم ﻟﻴﺒﻴﻊ ﺳﻠعﺘه""١
لكن لو قدم ﳋﺰ ا أو أﻛلها فخرج واشﱰاﻩ ﻻ س ،ﰒ الﺜاﱐ :ﺑﺴعﺮ ﻳوﻣﻬﺎ" "٢ﻻ أﻛﺜر

لكن لو عها ﻛﺜر ﻻ س ،جﺎﻫﻼ ﺑﺴعﺮﻫﺎ" "٣هو ﳚهل سعر السوق لكن لو ﻳعرف

سعر السوق فﻼ س ،وﻗﺼﺪﻩ اﳊﺎﺿﺮ" "٤لكن لو ﻛان هو الﺬي ﺟاء للﺤاضر وقال لﻪ

ﺑع ﱄ هﺬﻩ السلعﺔ فﻼ س ،و ﻟﻨﺎس ﺣﺎجﺔ إﻟﻴﻬﺎ" "٥لكن لو الناس ﻻ ﳛتاﺟون إليها

فﻼ س ﻃبعا هﺬﻩ شروط ﺑﻄﻼن ﺑيع اﳊاضر للباد ،والرواﻳﺔ الﺜانيﺔ أنﻪ ﻳصﺢ وﻳكرﻩ ﻳعﲏ ﻻ
ﳛرم ولكنﻪ ﻳكرﻩ وﻳصﺢ البيع ،اﻵن اﳌسألﺔ القادﻣﺔ ﻣسألﺔ ﳐتلفﺔ ﲤاﻣا وﳍا تعلق لر ،

قال ) :وﻣﻦ ع رﺑو ﺑﻨﺴﻴﺌﺔ ( أي ﻣﺆجﻞ وﻛﺬا ﺣﺎل ﱂ ﻳقﺒﺾ ) واﻋﺘﺎض ﻋﻦ ﲦﻦ ﻣﺎ
ﻻ ﻳﺒﺎع ﺑه نﺴﻴﺌﺔ ( ﺑنسيﺌﺔ ﻳعﲏ ﻣؤﺟل عﻪ ﺣال لكنﻪ ﱂ ﻳقبﺾ ،ع رﺑو ﻳعﲏ ع

ذهﺐ ﻣﺜﻼ و ع ﺑر وتعرفون ﺣدﻳث عبادة ستﺔ أﺻناف الﺬهﺐ والفضﺔ والﱪ والﺸعﲑ
والتمر واﳌلﺢ وﻏﲑها ﳑا ﻳﺸبهها ﰲ العلﺔ فمن ع رﺑو ﺑنسيﺌﺔ ﻣؤﺟل وﱂ خﺬ الﺜمن ﻳعﲏ
ع ﺑر ﻣﺜﻼ وﻳرﻳد دراهﻢ واعتاض عن ﲦنﻪ دراهﻢ فﺬهﺐ ﻳﻄالﺐ لدراهﻢ ﳌا ﺟاء اﳌوعد
قال أعﻄيﲏ الدراهﻢ أو الر ﻻت قال ﻣا عندي ر ﻻت اﻵن واعتاض عن ﲦنﻪ ﻣا ﻻ ﻳباع
ﺑﻪ نسيﺌﺔ ﻳعﲏ ﳌا ذهﺐ ﻳرﻳد الدراهﻢ ع الﱪ ﺑدراهﻢ ﻣؤﺟلﺔ ع الﱪ ﲟاﺋﺔ ر ل ﻣؤﺟلﺔ ﺑعد
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شهر فبعد شهر ذهﺐ ﺻاﺣﺐ اﳌاﺋﺔ ر ل ﻳﻄالﺐ ا ﻳقول هات اﳌاﺋﺔ ر ل فقال لﻪ ﻣا
عندي ﻣاﺋﺔ ر ل لكن أعﻄيك ﺑرا فهل ﳚوز ﺑيع الﱪ لﱪ نسيﺌﺔ؟ ﻻ ﳚوز ﻻﺑد أن ﻳكون

ﺣاﻻ فﻼ ﳚوز هﺬا ،قال :ﻛﺜﻤﻦ ﺑﺮ اﻋﺘﺎض ﻋﻨه ﺑﺮا أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻜﻴﻼت ﱂ ﳚز قال لﻪ
ﻣا عندي ﺑر قال هات اﳌاﺋﺔ ر ل قيمﺔ الﱪ قال سأعﻄيك ﺑدلﻪ شعﲑا فهل ﳚوز؟ ﻻ ﳚوز
سيأﰐ عند ﰲ ب الر أنﻪ ﻻ ﳚوز ،الﱪ لﺸعﲑ ﻻﺑد ﻣن التقاﺑﺾ ،ﻻ نﺸﱰط التماثل

لكن نﺸﱰط التقاﺑﺾ ،والﱪ لﱪ سنﺸﱰط التقاﺑﺾ والتماثل عموﻣا ،قال :ﻷنه ذرﻳعﺔ
ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺮﺑوي ﻟﺮﺑوي نﺴﻴﺌﺔ اﳊقيقﺔ أن هﺬﻩ اﳌسألﺔ أﻳضا ﳏل خﻼف واﳌوفق ﻣا ﻳرى هﺬا

ﻳقول لو ﺣصل هﺬا الﺸيء ﺑدون قصد ﺑدون ﺣيلﺔ ﳚوز ﻷن اﻹشكال هنا الﺬي ﳝنع،

اﳌﺬهﺐ ﳌا ﳝنعون هﺬﻩ الصورة ﺣﱴ ﻻ نقع ﰲ الر وهﻢ ﱂ ﻳقصدون الر ﻳعﲏ فرق ﺑﲔ
هﺬﻩ الصورة إذا ﺟﺌﺖ آخﺬ اﳌاﺋﺔ ر ل وﻣا وﺟدت عندك اﳌاﺋﺔ ر ل فأعﻄيتﲏ ﺑدﳍا ﺑر أو
أعﻄيتﲏ ﺑدﳍا شعﲑ وﺑﲔ أﱐ أﺑيعك الﱪ ﻣقاﺑل أن تعﻄيﲏ شعﲑا ﺑعد شهر فهﺬا ﻻ ﳚوز
أﺻﻼ لكن هنا ﱂ ﻳقصد فصار اﳋﻼف هل ﳕنعﻪ ﺣسما ﳌادة الر وننتهي ونقول هﺬا
سيصبﺢ ﺑعد ذلك تﻼعﺐ أو أنﻪ إذا ﺣصل ﺑدون قصد فإنﻪ ﳚوز؟ اختار اﳌوفق الصﺤﺔ

إذا ﱂ ﻳكن ﺣيلﺔ واﳌنع أﺣوط .وإن اﺷﱰى أي ﻣن ع الرﺑوي ﺑنسيﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﱰي ﻃعﺎﻣﺎ
ﺑﺪراﻫﻢ وﺳﻠﻤﻬﺎ إﻟﻴه ﰒ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨه وﻓﺎء ﺟاز ،اﻵن ﳓن نتكلﻢ عن هﺬا الﺬي اشﱰى ﺑر

ﲟاﺋﺔ ر ل نسيﺌﺔ ذهﺐ ﻳرﻳد اﳌاﺋﺔ ر ل فوﺟدت عندﻩ ﻃعام فأخﺬت اﳌاﺋﺔ ﰒ اشﱰﻳﺖ ا
ﻃعاﻣا ﻣن عندﻩ أي ﻣن عند الﺬي أخﺬ الﱪ ،قال:وإن اشﱰى ﻣن اﳌﺸﱰي ﻃعاﻣا ﺑدراهﻢ
وسلمها إليﻪ ،اﻵن أ أرﻳد ﻣنﻪ ﻣاﺋﺔ ر ل وﳌا أتيﺖ عندﻩ وﺟدت عندﻩ ﺑر فاشﱰﻳﺖ ﺑر
ﲟاﺋﺔ ر ل وأعﻄيتﻪ اﳌاﺋﺔ ر ل وﺑعدها أﻃالبﻪ أقول لﻪ ﱄ ﻣاﺋﺔ عندك ها ا فأعﻄاﱐ اﳌاﺋﺔ،
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قال ﺟﺰاك ﷲ خﲑ فكتها علي أ أرﻳد أسددك اﳌاﺋﺔ وﻣا عندي ﻣاﺋﺔ ،الصورة الﺜانيﺔ :أو ﱂ
ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ إﻟﻴه ﻟﻜﻦ تقﺎﺻﺎ جﺎز أ ذهبﺖ إليﻪ اﻵن أرﻳد ﻣنﻪ اﳌاﺋﺔ ر ل وﰲ نفﺲ الوقﺖ

وﺟدت عندﻩ ﺑر ﲟاﺋﺔ ر ل فاشﱰﻳﺖ ﻣنﻪ الﱪ قلﺖ لﻪ هات الﱪ أعﻄيﲏ إ ﻩ أشﱰﻳﻪ ﻣنك
قال والفلوس ﺑعد شهر ﺻار اﻵن عند ﻣعاﻣلتﲔ أ ﻣقﱰض ﻣنﻪ وهو ﻣقﱰض ﻣﲏ أ

أﻃلبﻪ ﲟاﺋﺔ للبيعﺔ اﻷوﱃ وهو ﻳﻄالبﲏ ﲟاﺋﺔ للبيعﺔ الﺜانيﺔ ،قال :أو ﱂ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ إﻟﻴه ﻟﻜﻦ
تقﺎﺻﺎ جﺎز ﻳعﲏ اﻵن هو ﻳﻄالبﲏ ﲟاﺋﺔ وأ أﻃالبﻪ ﲟاﺋﺔ ﰒ اﺟتمعنا وقلﺖ لﻪ أنﺖ ﻛﻢ ترﻳد

أنﺖ ﻛﻢ ترﻳد وأ أرﻳد ﻣاﺋﺔ فما رأﻳك هﺬﻩ ﻣقاﺑل هﺬﻩ ﺟاز ﻷن هﺬﻳن عقدﻳن ﻣنفصلﲔ
وليسﺖ القضيﺔ أنﻪ آخﺬ ﻣنﻪ ﺑر ﻣقاﺑل الﱪ القدﱘ وإﳕا نتصاﰱ.

ﻣسألﺔ العينﺔ ) :أو اﺷﱰى ﺷﻴﺌﺎ ( وﻟو ﻏﲑ رﺑوي ) نقﺪا ﺑﺪون أي قل ﻣﺎ ع ﺑه نﺴﻴﺌﺔ
( أو ﺣﺎﻻ ﱂ ﻳقﺒﺾ ﻣعﲎ الصورة ﻛالتاﱄ سيبيع السلعﺔ نسيﺌﺔ أﺑيع هﺬﻩ الساعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل
ﻣؤﺟلﺔ ﺑعد شهر ،ﺑعتها على زﻳد ﲟاﺋﺔ ر ل ﻣؤﺟلﺔ ﰒ أعود وأشﱰﻳها ﻣنﻪ ﺑتسعﲔ ر ل
ﺣالﺔ فأعﻄيﻪ تسعﲔ ر ل وأسﱰﺟع الساعﺔ اﻵن هل ﻣازالﺖ ﺑيﲏ وﺑينﻪ ﻣﻄالبﺔ أم انتهﺖ؟
نعﻢ هناك ﻣﻄالبﺔ ،أﻛرر :البيعﺔ اﻷوﱃ ﺑعتﻪ الساعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل ﻣؤﺟلﺔ هﺬا العقد اﻷول
ﻣعناﻩ أﱐ أﻃالبﻪ ﲟاﺋﺔ ر ل ﺑعد شهر هﺬا العقد اﻷول ،اﻵن سنعقد عقد ﱐ ﻷن ﺑيع
العينﺔ ﻣكون ﻣن عقدﻳن العقد الﺜاﱐ هو أذهﺐ لﺰﻳد وأقول لﻪ سأشﱰي ﻣنك الساعﺔ
ﺑتسعﲔ ر ل اﻵن ﺣالﺔ ﻳقول وافقﺖ ،أخﺬت الساعﺔ ودفعﺖ التسعﲔ فهل العقد الﺜاﱐ

لﻪ ﻣتعلقات؟ ﻻ ﻣا فيﻪ ﻣتعلقات أخﺬت الساعﺔ وأعﻄيتﻪ الﺜمن تسعﲔ ر ل وانتهينا،
العقد اﻷول قي فيﻪ شيء؟ ﻣا اﳌتعلق فيﻪ؟ فيﻪ ﻣاﺋﺔ أ أﻃالبﻪ ﲟاﺋﺔ اﻵن آﰐ ﺑعد شهر
وآخﺬ ﻣنﻪ اﳌاﺋﺔ ،الصورة عقدان العقد اﻷول ﲟاﺋﺔ ﻣؤﺟلﺔ والعقد الﺜاﱐ ﺑتسعﲔ ﺣالﺔ
الصورة ﰲ الظاهر أ ا عقدﻳن وﰲ اﳊقيقﺔ هﺬا عقد رﺑوي ﰲ اﳊقيقﺔ الﺬي ﺣصل الساعﺔ
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الﱵ ﺑعتها عليﻪ ردد ا ﻳعﲏ الساعﺔ ﻛانﺖ ﳎرد ﺻورة ﲤﺜيليﺔ ليسﺖ ﲝقيقﺔ والﺬي ﺣصل
أﱐ دفعﺖ لﻪ نقدا تسعﲔ ر ل وسأسﱰدها ﺑعد شهر ﲟاﺋﺔ ر ل أليﺲ هﺬا هو عﲔ الر ؟!

هﺬا هو عﲔ الر فيكون ﳎرد الساعﺔ أو ﻏﲑها ﰲ ﺑعﺾ البﻼد ﻛان ﻳنتﺸر عندهﻢ هﺬا
البيع ﺑصورة أرز أو ﺣبوب أو ﻛﺬا عموﻣا ي شيﺌا ﻛان هﺬا هو عقد العينﺔ هو عقد
رﺑوي ،ﻣا ع ﻳعﲏ ﳑا ع ﻃبعا هو ﺑدأ لعقد اﻷخﲑ لﺜاﱐ ﰒ اﻷول وهي الصورة ﻛما

ذﻛرت ،ضعوا التعرﻳﻒ ﺑﲔ ﻣعكوفتﲔ ) :أو اشﱰى شيﺌا ولو ﻏﲑ رﺑوي نقدا ﺑدون ﻣا ع

ﺑﻪ نسيﺌﺔ أو ﺣاﻻ ﱂ ﻳقبﺾ( هﺬا هو تعرﻳﻒ ﻣسألﺔ العينﺔ ،ﰒ قال ﺑعد ذلك ) :ﻻ
ﻟعﻜس أي ﻻ ﻛﺜر ﳑا ع ﱂ ﳚز ( ﻳعﲏ لو فعل هﺬا ﱂ ﳚﺰ لكن لو فعل العكﺲ

ﺟاز ،ﻣا ﻣعﲎ ﻻ لعكﺲ؟ اﳌقصود هنا ليﺲ اﳌراد عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ ﻷنﻪ عند ﻣسألﺔ
العينﺔ وعند عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ ،ﻣسألﺔ العينﺔ ر ﺻرﳛﺔ ،عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ فيها ﻛﻼم
فيها خﻼف اﳌﺬهﺐ أن العينﺔ وعكﺲ العينﺔ ﻣﺜل ﺑعﺾ لكن هو اﻵن ﻻ ﻳتكلﻢ عن
عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ ،ﻳتكلﻢ عن عكﺲ عبارة ﺑدون ﻣا ع ﺑﻪ ،ﻻ لعكﺲ ﻳعﲏ ﻻ ﻛﺜر
إذاً قولﻪ ﻻ لعكﺲ ليﺲ اﳌراد ﺑﻪ عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ ،عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ سﱰد ﺑعد
قليل إن شاء ﷲ ،ﰲ اﳌﺜال الﺬي ذﻛرت فيﻪ الساعﺔ ﰲ البيع اﻷول ﺑعﺖ ﻣؤﺟل ﲟاﺋﺔ ،ﰲ
العقد الﺜاﱐ ﳌا اشﱰﻳتﻪ نقدا ﺑتسعﲔ فصار أقرضتﻪ تسعﲔ وسﲑدها ﻣاﺋﺔ هﺬﻩ اﳊقيقﺔ لكن
ﺻوروا لو ﺣصل خﻼف ذلك أﱐ اشﱰﻳﺖ ﰲ العقد الﺜاﱐ ﺑدل تسعﲔ اشﱰﻳتﻪ ﲟاﺋﺔ
وعﺸرة فلﻢ ندخل ﰲ الر ﻷن الصورة ﺻارت أقرضتﻪ ﻣاﺋﺔ وعﺸرة وردها ﻣاﺋﺔ فقط فلﻢ

ندخل ﰲ الر  ،قال :ﻷنه ذرﻳعﺔ إﱃ اﻟﺮ ﻟﻴﺒﻴﻊ أﻟﻔﺎ ﲞﻤﺴﻤﺎئﺔ وتﺴﻤﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ
وﻗوﻟه ﻟعﻜس ﻳعﲏ ﻻ إن اﺷﱰاﻩ ﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻋه ﺑه ﻓﺈنه جﺎئز ﻛﻤﺎ ﻟو اﺷﱰاﻩ ﲟﺜﻠه اﻵن
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انتبهوا فإن اشﱰاﻩ ﻛﺜر قلنا ﻻ ﻣﺸكلﺔ فيها ،لو اشﱰاﻩ ﲟﺜلﻪ ﻳعﲏ هﺬﻩ الساعﺔ ﺑعتها لﻪ
ﻣؤﺟلﺔ ﲟاﺋﺔ ﰒ اشﱰﻳتها ﺣالﺔ ﲟاﺋﺔ فﺤولناها إﱃ قرض وهﺬا ليﺲ ﺑبيع فأقرضتﻪ ﻣاﺋﺔ وردها
ﻣاﺋﺔ فﻼ إشكال إذاً عند ثﻼث ﺻور ﰲ ﻣسألﺔ العينﺔ وﻣا شا ها إذا ﺑعتﻪ ﻣؤﺟﻼ ﺑﺜمن

ﰒ اشﱰﻳﺖ هﺬﻩ السلعﺔ نفسها ﺣالﺔ ﺑﺜمن آخر فلها ثﻼثﺔ اﺣتماﻻت إﻣا أن آخﺬﻩ ﺑﺜمن
أقل وهﺬﻩ العينﺔ أو ﺑﺜمن ﻣساو فﻼ عينﺔ أو ﺑﺜمن أﻛﺜر فﻼ عينﺔ ﻷن الصورة ستصبﺢ
ﻛالتاﱄ ﲝسﺐ الﱰتيﺐ الﺬي ذﻛرتﻪ قبل قليل ،لﻒ ونﺸر ﻣرتﺐ ،أقرضتﻪ تسعﲔ وردها

ﻣاﺋﺔ هﺬﻩ ر  ،الصورة الﺜانيﺔ أقرضتﻪ ﻣاﺋﺔ فردها ﻣاﺋﺔ فﻼ ر  ،أو ردها تسعﲔ فﻼ ر  ،وﳍﺬا
قال :ﻛما لو اشﱰاها ﲟﺜلﻪ ،ﳌناسبﺔ ﻣن ب التخفيﻒ ﳓن ﻣا عند إﱃ اﻵن اﻷﺑواب
اﻷوﱃ هي الﱵ فيها الصعوﺑﺔ ﻳعﲏ إذا انتهينا ﻣن ب الر فما ﺑعدﻩ فهو سهل فنﺤن اﻵن
ﰲ ﻣرﺣلﺔ الصعود ﰒ سنصل إﱃ ب الر فإذا وﺻلنا إﱃ ب الر انتهينا ﻣن الر فما
ﺑعدﻩ نﺰول والنﺰول أسهل ﻣن الصعود ﺣﱴ اﻻﳓدار والعياذ

أسهل ﻣن  ..نسأل ﷲ

العافيﺔ .اﻵن سينتقل إﱃ عكﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ ،قال :وأﻣﺎ ﻋﻜس ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ ن ع
ﺳﻠعﺔ ﺑﻨقﺪ ﻳعﲏ ﺣالﺔ ،ﺑعﺖ الساعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل واستلمﺖ اﳌاﺋﺔ ر ل ،ﻻﺣظوا ﰲ ﻣسألﺔ

العينﺔ ﻛان العقد اﻷول ﻣؤﺟل والعقد الﺜاﱐ نقد ﺣال اﻵن ﰲ عكﺲ العينﺔ اﻷول هو

اﳊال فبعﺖ الساعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل ﺣالﺔ وقبضﺖ اﳌاﺋﺔ ،ﰒ اﺷﱰاﻫﺎ ﻛﺜﺮ ﻣﻨه نﺴﻴﺌﺔ اﻵن أ

قبضﺖ اﳌاﺋﺔ ﰒ رﺟعﺖ اشﱰﻳﺖ الساعﺔ ﲟاﺋﺔ وعﺸرة نسيﺌﺔ فالﺬي ﺣصل أﱐ أخﺬت ﻣنﻪ
ﻣاﺋﺔ لعرﰊ وسأردها ﻣاﺋﺔ وعﺸرة ﻳعﲏ عكﺲ العينﺔ سيصﲑ فيها تبادل أدوار ﺑدل أن
ﻳكون الباﺋع ﻳعﲏ الر سيكون ﰲ اﻷوﱃ ﰲ ﻣسألﺔ العينﺔ ﻣع الباﺋع أم اﳌﺸﱰي؟ إﺣداﳘا
ﻣع الباﺋع والﺜاﱐ ﻣع اﳌﺸﱰي هﺬا ختصار فمع الباﺋع ﻣع اﳌﺸﱰي هي ﰲ اﻷخﲑ ر  ،ﻣا

ﺣكﻢ ﻣسألﺔ العينﺔ؟ سيﺬﻛر اﳌصنﻒ اﻵن اﳋﻼف قال :ﻓﻨقﻞ أﺑو داود ﻳعﲏ اﳌقصود عن

أﲪد رواﻳﺔ وأﰊ داود ﺻاﺣﺐ السنن ،فنقل أﺑو داود ﳚوز ﺑﻼ ﺣﻴﻠﺔ ،الرواة الﺜانيﺔ :ونقﻞ
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ﺣﺮب ﻳعﲏ عن أﲪد وهﺬا ﺣرب الكرﻣاﱐ ،ونقل ﺣرب أ ﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ ﻳعﲏ ﲢرم،

وجزم ﺑه اﳌﺼﻨﻒ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع اﳊجاوي وﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺘﻬﻰ اﺑن النجار وﻗﺪﻣه ﰲ اﳌﺒﺪع
اﺑن ﻣفلﺢ وﻏﲑﻩ وﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﺘﻬﻰ اﺑن النجار شرﺣﻪ ﰲ ﻛتاب ﲰاﻩ ﻣعونﺔ أوﱄ
النهى ،ﻷن ﻣنﺰلﺔ اﺑن النجار أعلى ﻣن ﻣنﺰلﺔ البهوﰐ وداﺋما ﻛان العلماء قدﳝا ﻳعتنون

وﻳهتمون قوال اﻷعلى وﻃبعا لنسبﺔ ﳍﻢ اﺑن النجار ﻣتقدم على البهوﰐ ﺑكﺜﲑ وهو أﺻل
ﰲ اﳌﺬهﺐ ﻳعﲏ اﳌنتهى ﻳعتﱪ عمدة ﰲ اﳌﺬهﺐ والبهوﰐ إﻣام ﻣن أﺋمﺔ اﳌﺬهﺐ لكنﻪ ليﺲ
ﲟنﺰلﺔ اﺑن النجار فهﻢ داﺋما ﻳقلدون اﻷعلى وداﺋما ﻳعتلون ﺑكﻼم اﻷعلى وﺑكﻼم اﻷقدم،
وﳓن لعكﺲ داﺋما نقلد اﻷدﱏ وليﺲ اﻷعلى ﻳعﲏ لو قيل ﻷﺣد ﻣا رأﻳك اﻹﻣام أﲪد

قال ﻛﺬا واﻹﻣام فﻼن ﻣن اﳌعاﺻرﻳن اليوم خالفﻪ فمن أقوى ﺑرأﻳك؟ ﻃبعا إﻻ ﻣن رﺣﻢ ﷲ
فﻄبعا اﻹﻣام اﳌعاﺻر أﺣسن ،هﺬﻩ نكتﺔ وليسﺖ ﺣقيقﺔ فتجد أﺣيا ﻳقال قال اﻹﻣام
الﺸافعي ﻛﺬا وﲟاذا أفﱴ فﻼن ﻣن اﳌعاﺻرﻳن سبﺤان ﷲ !! }أتستبدلون الﺬي هو أدﱏ
لﺬي هو خﲑ{ ﻷن هﺬﻩ ﻣتضمنﺔ إهانﺔ للساﺑق وﻣتضمنﺔ أﻳضا إن شاء ﷲ ﻻ إهانﺔ فيها
لكنها ﻣتضمنﺔ ﻻنتقاص للساﺑق وﻣتضمنﺔ لتعظيﻢ ﳍﺬا اﳌعاﺻر وتقدﱘ لﻪ على الساﺑق
وهﺬا ﻳناﰲ ﺻرﻳﺢ العقل قبل الدﻳن وأﻣا ﰲ الدﻳن فاﻷوﱃ أن تقلد ﻣن هو أعلﻢ وأروع وﻻ
شك أن علماء اليوم هﻢ عاشوا على فتات الساﺑقﲔ ودعو ﻣن اﳍراء الﱵ ﻳرددها ﺑعﺾ
اﳉهلﺔ ،لعل اﳌتأخر اﳌعاﺻر علﻢ ﻣا ﻻ ﻳعلمﻪ الساﺑق ﻳعﲏ ﺟاءﻩ العلﻢ هكﺬا عن ﻃرﻳق
ﻣدافع اﳍاون ﺻعد ﻷعلى ونﺰل هنا فهﺬا هراء وﷲ ﻛﻼم ﺟهل ﺻرﻳﺢ ﻷن الواقع أن ﻛﺜﲑ
ﻣن الكتﺐ ﻛانﺖ أ ﻣهﻢ وﱂ تصلنا ﻳعﲏ هﺬا ﻣوﺟود وهﺬا فقد ﻳقال العاﱂ اﳌتقدم فاتتﻪ
ﺑعﺾ الكتﺐ ﻳعﲏ اﻵن فيﻪ ﻣﻄاﺑع وزﻣان أ ﻣهﻢ ﻣا ﻛان هناك فيﻪ ﻣﻄاﺑع ﻳعﲏ فا ﻢ شيء
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وﺻلنا فأ أقول هﺬا ﻻ ﻣانع فيﻪ أن ﳛصل فنﺤن ﻻ نقول أن العلماء قدﳝا هﻢ ﻛالﺸمﺲ
ﻃلعوا على ﻛل شيء وﻻ علموا الﻐيﺐ وﻻ قرءوا اللوح اﶈفوظ ،ﻳفو ﻢ فا ﻢ أشياء لكن
أﻳضا ﺣﱴ اﳌعاﺻرﻳن ﻳفو ﻢ أشياء ﻳعﲏ هﺬا ﻻ ﻳكون ﻣرﺟﺢ أﺻﻼ للمعاﺻر على اﳌتقدم

هﺬا ليﺲ ﲟرﺟﺢ وﻻ هو ﺑدليل وهﺬا سخﻒ ﻣن القول ﻷننا لو أرد أن نقارن أ أقﻄع
ن ﻣا أدرﻛﻪ اﳌتقدﻣون ﻳعﲏ ﻣا فاتنا أﻛﺜر ﳑا فا ﻢ إذا ﻛان هناك أشياء فاتتهﻢ ﰒ ﳓن
أدرﻛناها ﳌﻄاﺑع ﻛما ﻳقال فأﻳضا عند ﳓن ﰲ هﺬا اليوم ﻛتﺐ ﻛﺜﲑة فقدت ﱂ تصلنا اﻵن

نتكلﻢ ﺣرب فأﻳن ﻣساﺋل ﺣرب ،تعرفون أ ا ﻣفقودة ،وﺟد ﻣنها اليوم ﺑعﺾ اﻷشياء اﻵن
وﺟدوا ﺑعﺾ ﳐﻄوﻃات شكوا هل هي ﻣساﺋل ﺣرب و لتﺤري لتنقيﺐ و لتفتيﺶ
واﳌقاﺑلﺔ اﻛتﺸفوا أن هﺬﻩ ﻣساﺋل ﺣرب لكن ليسﺖ ﻛاﻣلﺔ ونسخﺔ وﺣيدة وفيها سقط
وﳝكن فيها أخﻄاء ﺣﱴ ﻣا عند نسخ ﻛﺜﲑة نقار ا ﻳعﲏ لو ﰲ هﺬﻩ النسخﺔ خﻄأ أو

أخﻄاء قد لﺖ الﺸفاء وقد نكتسﺐ ﺑعﺾ أخﻄاﺋها فأ ﻻ أقول أن الساﺑقون أدرﻛوا ﻛل
شيء واﻃلعوا على ﻛل الﻐيﺐ وﳓن فاتنا أقول ﳛصل هﺬا وذاك فقد ﻳفوت اﳌتقدم وقد
ﻳفوت اﳌتأخر لكن ﻻ ننسى أن ثروة ﻛبﲑة ضاعﺖ عند الساﺑقﲔ ،نعود للقول الﺜاﱐ:

ونقﻞ ﺣﺮب أ ﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ وجزم ﺑه اﳌﺼﻨﻒ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع وﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺘﻬﻰ
وﻗﺪﻣه ﰲ اﳌﺒﺪع وﻏﲑﻩ ﻻﺣظوا الدقﺔ عند الفقهاء فالتقدﱘ هﺬا لﻪ وزن ﻳعﲏ عندﻣا ﻳكون

ﰲ اﳌسألﺔ رواﻳتﲔ ﺑعﺾ العلماء ﻳﻄلق الرواﻳتﲔ ﻳﺬﻛرها فقط وﻻ ﻳرﺟﺢ ﺑينها لكنﻪ عند ذﻛر
الرواﻳتﲔ ﻳقدم إﺣداﳘا وﻳؤخر الﺜانيﺔ،هﺬا التقدﱘ ﲝد ذاتﻪ دليل على اعتناﺋﻪ لرواﻳﺔ
اﳌقدﻣﺔ على الﺜانيﺔ وﳍﺬا ﻳستﺸفون ﻳعﲏ اﻵن ﻛون هﺬﻩ الرواﻳﺔ رﺟﺤها فﻼن وفﻼن وفﻼن

ﱂ ﻳرﺟﺢ شيء لكن قدم هﺬﻩ الرواﻳﺔ فدل ذلك على اعتناﺋﻪ ﺬﻩ الرواﻳﺔ ،قال :وﻗﺎل ﰲ
ﺷﺮح اﳌﻨﺘﻬﻰ وﻫو اﳌﺬﻫﺐ ﻷنه ﻳﺘﺨﺬ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ إذاً عكﺲ ﻣسألﺔ

العينﺔ ﻣﺜل ﻣسألﺔ العينﺔ ،عندﻣا نقول ﻣسألﺔ العينﺔ العقد فيها ﻃل وهي ﳏرﻣﺔ فما الﺬي
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ﳛرم فيها؟ ﻣسألﺔ العينﺔ فيها عقدان اﻷول والﺜاﱐ فأﻳهما الﺬي ﻳبﻄل؟ اﳉواب :قال :وﻛﺬا
اﻟعقﺪ اﻷول ﻓﻴﻬﻤﺎ فيهما ﻳعود إﱃ ﻣسألﺔ العينﺔ وعكسها ﺣﻴﺚ ﻛﺎن وﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻴحﺮم وﻻ ﻳﺼﺢ إذاً ﻣسألﺔ العينﺔ الﱵ فيها عقدﻳن نقول ﺣرام وﻻ تصﺢ العقود ﻛلها

اﻷول والﺜاﱐ ﻛلها ﻃلﺔ ،الﺜاﱐ الﺬي ترتﺐ عليﻪ الر وليﺲ ﻷول؟ نقول نعﻢ الﺜاﱐ هو

الﺬي ﻛان ﺻرﳛا ﰲ الر لكن اﻷول هو الوسيلﺔ الﱵ أوﺻلنا للﺜاﱐ قال فيﺤرم وﻻ ﻳصﺢ،
اﻵن انتبهوا اﻵن سيﺬﻛر ﺻور نفﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ ﲬسﺔ ﺻور نفﺲ ﻣسألﺔ العينﺔ لكن

ﳛصل فيها تﻐيﲑ ﻳبيﺤها ،ﻣا هي هﺬﻩ الصور؟ قال ) :وإن اﺷﱰاﻩ ( أي اﺷﱰى اﳌﺒﻴﻊ ﰲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ أو ﻋﻜﺴﻬﺎ ) ﺑﻐﲑ جﻨﺴه ( " "١تﺬﻛرون ﰲ ﻣسألﺔ الساعﺔ قلﺖ اشﱰﻳتها

ﺑتسعﲔ ﺣالﺔ وﺑعدها ﺑعتها ﲟاﺋﺔ ﻣؤﺟلﺔ ﻳقول لك ﻻ لو ﺑعتها ﺑﻐﲑ ﺟنسها ﻳعﲏ اشﱰﻳتها
ﺑتسعﲔ ر ل ﰒ ﺑعتها ﺑعملﺔ أخرى أو ﺑعتها ﺑساعﺔ أخرى أو ﺑعتها ﺑﻄعام أو ي شيء
آخر فخرﺟنا عن ﻣسألﺔ الر ﻷنﻪ ﻣا ﺻار ر ﺻرﻳﺢ ﻣا ﺻار تسعﲔ ترد ﻣاﺋﺔ ﻻ ﺑل

ﺻارت هﺬﻩ تسعﲔ ﰲ ﻣقاﺑل ساعﺔ أو ﰲ ﻣقاﺑل ﻃعام أو ﰲ ﻣقاﺑل  ،...قال :ن ﻋه
ﺑﺬﻫﺐ ﰒ اﺷﱰاﻩ ﺑﻔﻀﺔ أو ﻟعﻜس ،الﺜانيﺔ ) :أو ( اﺷﱰاﻩ ) ﺑعﺪ ﻗﺒﺾ ﲦﻨه" "٢تﺬﻛرون

ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ قلﺖ ﺑعتها ﺑتسعﲔ ﻣؤﺟلﺔ ﰒ ﺟاء اﻷﺟل واستلمﺖ الﺜمن ﰒ اشﱰﻳتها

ﲟاﺋﺔ فﻼ إشكال ،الﺜالﺜﺔ :أو ﺑعﺪ تﻐﲑ ﺻﻔﺘه ( ن ﻫزل اﻟعﺒﺪ أو نﺴﻲ ﺻﻨعﺘه أو ﲣﺮق
اﻟﺜوب إذاً أ اشﱰﻳتها ﺑتسعﲔ ﰒ أضفﺖ إليها ﲢسينات وﻏﲑت ﻣنها ﻳعﲏ ﻏﲑت الﺰﺟاج
اﳌكسور ﰒ ﺑعتها ي ﲦن فﻼ ﻣﺸكلﺔ ﻷن السلعﺔ ﱂ تعد هي اﻷوﱃ ،الراﺑعﺔ ) :أو (
اﺷﱰاﻩ ) ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺸﱰﻳه ( ن ﻋه ﻣﺸﱰﻳه أو وﻫﺒه وﳓوﻩ ﰒ اﺷﱰاﻩ ئعه ﳑﻦ ﺻﺎر
إﻟﻴه جﺎز نعود ﻣرة نيﺔ للساعﺔ اشﱰﻳتها ﺑتسعﲔ ﱂ أﺑعها للﺬي اشﱰاها ﺑعتها لواﺣد ﱐ
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ﰒ هﺬا الﺜاﱐ عها لﻸول ،إذا ﻛانﺖ ﺣيلﺔ فا سبﺤانﻪ وتعاﱃ ﻻ ﲣفى عليﻪ اﳊيلﺔ،
واضﺢ اﳊيل وارد لكن اﳊيل ﻻ ،عموﻣا لو ﻛانﺖ ﺣيلﺔ ﻻ ﻳصﺢ عند ﷲ أﻣا الناس فﻼ
ندري إﻻ إذا اعﱰفوا وقالوا هﺬﻩ ﺣيلﺔ ﻳعﲏ أخﺬ الساعﺔ وأﺟرى فيها تعدﻳﻼت ﻃفيفﺔ ﻻ
وزن ﳍا وﻻ قيمﺔ ﳍﺬﻩ التعدﻳﻼت ﰒ قال اختلفﺖ فأ أﺑيعها ،فاﳊيلﺔ ﻻ ﳚوز ،ﻛل عقد

ﺣيلﺔ ﻃل ،اﳋاﻣسﺔ ) :أو اﺷﱰاﻩ أﺑوﻩ ( أي أﺑو ئعه ) أو اﺑﻨه ( أو ﻣﻜﺎتﺒه أو زوجﺘه
) جﺎز ( اﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺻﻞ إﱃ ﻓعﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟعﻴﻨﺔ ﻳعﲏ ﻣا ﺑعﺖ
الساعﺔ ﳌن اشﱰﻳتها ﻣنﻪ وإﳕا ﺑعﺖ الساعﺔ ﻷﺑيﻪ ﻷﰊ اﳌﺸﱰي أو ﻻﺑنﻪ أو ﻛﺬا ،اﻵن

سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ اﲰها ﻣسألﺔ التورق :وﻣﻦ اﺣﺘﺎج إﱃ نقﺪ ﻓﺎﺷﱰى ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻣﺎئﺔ
ﲟﺎئﺘﲔ وأﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘوﺳﻊ ﺑﺜﻤﻨه ﻓﻼ س وتﺴﻤﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘورق اشﱰى ﻣا ﻳساوي ﻣاﺋﺔ

ﻛﺜر ﻣن ﻣاﺋﺔ لكن ﻷﺟل ﻣﺜلما ﳛصل اﻵن ﻳﺸﱰي السيارة ﲟاﺋﺔ ألﻒ ﻳﺸﱰﻳها ﲟاﺋﺔ
وعﺸرﻳن ألﻒ أو ﲟاﺋﺔ وﲬسﲔ ألﻒ وﻳسددها ﰲ ﲬﺲ سنوات أو أرﺑع سنوات وهو
ﻳﺸﱰي السيارة ﻻ لﻼستعمال ﻳﺸﱰﻳها ﻳرﻳد فلوسها ﻳكون عندﻩ ﻏرض ﻣهﻢ ،على العموم

إذا اﺣتاج ﳍﺬا فعلﻪ قال ﺟاز ذلك وتسمى ﻣسألﺔ العينﺔ وﻃبعا عند رواﻳﺔ ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ
ليسﺖ ﺟاﺋﺰة على اﻹﻃﻼق وعنﻪ ﻳكرﻩ وعنﻪ ﳛرم أن التورق ﺣرام واختارها تقي الدﻳن

لكن اﳌﺬهﺐ وأﻛﺜر اﻷﺻﺤاب على أن التورق ﺟاﺋﺰ ،سننتقل إﱃ ﻣسألﺔ التسعﲑ :وﳛﺮم
اﻟﺘﺴعﲑ واﻻﺣﺘﻜﺎر ﰲ ﻗوت آدﻣﻲ إذاً عند ﻣسألتان اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ﳛرم التسعﲑ ﻳعﲏ

ﳛدد أسعار للسلعﺔ ﻻ ﻳباع ﺑﻐﲑها ،ﻣا رأﻳكﻢ ﰲ هﺬا الكﻼم ﲢرﱘ التسعﲑ الﺬي ﻳﻄلقﻪ
الفقهاء قﻄعا ﻛﻼﻣهﻢ ﺻﺤيﺢ ﰲ ﺣالﺔ واﺣدة إذا ﱂ تكن هناك ﺣاﺟﺔ للتسعﲑ وهﺬا ﻛﻼم
ﺻﺤيﺢ فلماذا ﻳسعر ﻳﱰك الناس ﻳرزق ﺑعضهﻢ ﺑعضا وعلى اﳌﺬهﺐ أن التسعﲑ ﳛرم ،شراء

هﺬﻩ السلعﺔ اﳌسعرة الﱵ ﻻ ﻳقدر ﻳﺰﻳد فيها ﺋعها؟ قالوا وﻳكرﻩ الﺸراء ﺑﻪ على اﳌﺬهﺐ إذاً
ﳛرم التسعﲑ أضيفوا عليها ﻣسألﺔ الﺸراء اﻛتبوا وﰲ وﺟﻪ ﻃبعا هﺬا الﺬي تكتبوﻩ هو
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اﳌختار وﰲ وﺟﻪ ﻻ ﳛرم وأوﺟﺐ تقي الدﻳن ﰲ اﳌصلﺤﺔ العاﻣﺔ اﳌعاوضﺔ ﺑﺜمن اﳌﺜل إذاً
ﻣسألﺔ التسعﲑ تقول الفقهاء ﻳكرهون ذلك وعندهﻢ ﰲ هﺬا ﻣا عندهﻢ ﻣن نصوص فلماذا
أنتﻢ اﻵن تقولون اﳌصلﺤﺔ العاﻣﺔ وﻛﺬا؟ ﻣﺸاﻳخ انتبهوا اليوم الوضع اﻻقتصادي اختلﻒ
تعرفون ﻛيﻒ؟ اليوم فيﻪ شيء اﲰﻪ شرﻛات وﻣارﻛات ولو ﱂ تسعر للمارﻛات ﳑكن تضع
أسعار ﻛما تﺸاء ﻃبعا الكﻼم اﻵن ﰲ اﻷدوﻳﺔ الكﻼم ﰲ اﻷشياء اﳌهمﺔ وهي هﺬﻩ الﱵ

ﳛصل فيها التسعﲑ الدول تتدخل ﰲ تسعﲑ اﻷشياء الضرور ت وهي اﻷدوﻳﺔ وﻣا شا ها
لكن ﻻ ﻳسعرون ﻻ ﳛددوا أسعار لﻸشياء اﻷخرى ﻳعﲏ ﻣﻼﺑﺲ أو عﻄور أو ﻛﺬا هﺬﻩ
أشياء ﻛماليﺔ لكن اﻷشياء الضرورﻳﺔ فعﻼ إذا ترﻛﺖ هﺬا وﻛيل ﻳبيع السلعﺔ الفﻼنيﺔ فليﺲ
لﻪ ﻣنافﺲ ﰲ هﺬﻩ السلعﺔ ﻳعﲏ ﰲ هﺬﻩ اﳌارﻛات لكن قد ﻳكون لﻪ ﻣنافﺲ ﰲ ﻣارﻛﺔ أخرى

فقط اﳌنافﺲ ﰲ ﻣارﻛﺔ أخرى ﻳعﲏ اﺟعلوﱐ أقول واﺣد ﻳبيع دواء ﻣعﲔ فمن ﻳنافسﻪ ﰲ هﺬا
الدواء وهﺬا الدواء ﺑع لﺸرﻛﺔ ﻛﺬا واسﻢ الدواء ﻛﺬا فمن ﻳنافﺲ الوﻛيل فيﻪ ﻳعﲏ لو قال
ﲞمسﲔ أو قال ﲞمسماﺋﺔ أو قال ﲞمسﺔ آﻻف فمن ﻳنافسﻪ أﺣيا ﺑعﺾ اﻷدوﻳﺔ قد

ﻳوﺟد ﳍا ﻣنافﺲ شرﻛﺔ أخرى تصنع نفﺲ الدواء سﻢ آخر فهﺬا نوع ﻣن اﳌنافسﺔ لكن قد
ﻻ ﻳكون الدواء اﻵخر ﻳنصﺢ ﺑﻪ ﻛما ﻳنصﺢ ﻷول ﻳعﲏ ليسﺖ ﻣنافسﺔ ﺻرﳛﺔ ﻣاﺋﺔ ﳌاﺋﺔ
ﻳعﲏ هي نوع ﻣن اﳌنافسﺔ لكن اﳌنافسﺔ الصﺤيﺤﺔ أن ﻳكون هﺬا الدواء نفسﻪ ﲰﻪ وعينﻪ
تبيعﻪ شرﻛﺔ أخرى نقول وﷲ فيﻪ ﻣنافسﺔ هﺬا ﻳرﻳد ﻳﺰود الﺜاﱐ سينقص ﻷن هﺬﻩ ﻃبيعﺔ
السوق هكﺬا خلق ﷲ اﻷسواق عموﻣا عرض وﻃلﺐ إذا ﻛﺜر العرض ﻳنﺰل السعر وإذا قل
العرض ﻳﺰﻳد السعر وإذا زاد الﻄلﺐ تﺰﻳد اﻷسعار وإذا نقص الﻄلﺐ وهكﺬا فاﻵن ﺻارت
اﳌسألﺔ خﻄﲑة هﺬا عندﻩ دواء وأﺣيا قد ﻳكون دواء ليﺲ هناك لﻪ شرﻛﺔ أخرى تصنع
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ﺣﱴ شبيﻪ لﻪ فماذا ﻳفعل الناس؟! فالقول ن اﳌصلﺤﺔ العاﻣﺔ نعﻢ هﺬا ﺻﺤيﺢ وهﺬا ﻻ
ﻳناﰲ قواعد الﺸرﻳعﺔ وﻛل ﻣا ﻛان ﻣباﺣا ﰲ اﻷﺻل فقد ﳛرم للمصلﺤﺔ العاﻣﺔ وقد ﳛرم إذا
ترتﺐ عليﻪ الضرر ،ﻷن ﷲ هو اﳌسعر و ي عن هﺬا وهﺬا فيﻪ تدخل ﰲ أﻣوال الناس

وﲢكﻢ ﰲ ﺑيعهﻢ ،اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ اﻻﺣتكار لكن قيدﻩ ﺑقوت اﻵدﻣي واﻻﺣتكار هو ﺣبﺲ
السلعﺔ للﻐﻼء هﺬا ﻣعﲎ اﻻﺣتكار ﰲ قوت آدﻣي "وعنﻪ ﳛرم فيما ﻛلﻪ الناس أو ﻳضرهﻢ
ادخارﻩ ﻳعﲏ ليسﺖ القضيﺔ خاﺻﺔ ﺑقوت اﻵدﻣي ﻻ اﻻﺣتكار ﰲ ﻛل ﻣا ﻳضر الناس ﻷن
ﻣنع اﻻﺣتكار ﰲ اﻷقوات ﳌا فيﻪ ﻣن الضرر ،لو ﻛان اﻻﺣتكار ﰲ عﻼﺟهﻢ لو ﻛان
اﻻﺣتكار ﰲ اﻷدوﻳﺔ لو ﻛان اﻻﺣتكار ﰲ شيء آخر ﻳتضرر ﺑﻪ الناس الظاهر نعﻢ وهي

رواﻳﺔ نيﺔ انﻪ ﳛرم فيما ﻛلﻪ الناس أو ﻳضرهﻢ ادخارﻩ ،وﳚﱪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴعه ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻨﺎس
هﺬا اﶈتكر وﻻ ﻳﻜﺮﻩ إدﺧﺎر ﻗوت أﻫﻠه ودواﺑه النﱯ ﷺ ﻛان ﻳفعلﻪ اﻛتبوا عندها عنﻪ
سنﺔ أو سنتﲔ ﻳعﲏ نص اﻹﻣام أﲪد على ﺟواز ذلك سنﺔ أو سنتﲔ هﺬا ﻣا ﻳدخل ﰲ
ﻣسألﺔ اﻻﺣتكار أن اﻹنسان ﳚمع عندﻩ ﰲ البيﺖ ﻳضع قوت سنﺔ أو سنتﲔ ﻳعﲏ ﻳضع
ﻛﺬا ﻛيﺲ أرز وﻛﺬا ﻛيﺲ سكر وﻛﺬا ﻛيﺲ دقيق هﺬﻩ لسنﺔ ﻛاﻣلﺔ فهل ﻳعتﱪ هﺬا

اﺣتكار؟ ﻻ اﻻﺣتكار هو ﺣبﺲ السلعﺔ للﻐﻼء ﺑعد ذلك قال اﳌصنﻒ :وﻳﺴﻦ اﻹﺷﻬﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ إذاً }وأشهدوا إذا تباﻳعتﻢ{ ﲪل على اﻻستﺤباب وليﺲ على الوﺟوب.
ب اﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﺒﻴﻊ
الﺸروط ﰲ البيع ﻏﲑ شروط ﺻﺤﺔ البيع الﺸروط تلك ﳚﺐ وﺟودها ليصﺢ البيع ،اﻷوﱃ
ﻻﺑد ﻣن توفرها ليصﺢ البيع ،شروط ﺻﺤﺔ البيع اﳌلك والﱰاضي واﻷهليﺔ إ ﺣﺔ وقدرة
ﺟليﺔ والعلﻢ ﻷﲦان واﳌبيع لكن الﺸروط الﱵ ﰲ البيع اﳌقصود ا ﻣا ﻳﺸﱰﻃﻪ الباﺋع على
اﳌﺸﱰي أو ﻣا ﻳﺸﱰﻃﻪ اﳌﺸﱰي على الباﺋع ﰲ ﺻلﺐ العقد فما ﺣكﻢ الﺸروط سيﺬﻛر
اﳌصنﻒ أن الﺸروط نوعان شروط ﺻﺤيﺤﺔ وشروط فاسدة والﺸروط الفاسدة ﺑعضها
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فاسدة ﻣع ﺻﺤﺔ العقد وﺑعضها فاسدة وﻣفسدة للعقد والصﺤيﺤﺔ ﺻﺤيﺤﺔ وهي ثﻼثﺔ
والفاسدة ثﻼثﺔ سنأﰐ اﻵن على تفصيلها ،أول شيء سيﺸرح ﻣعﲎ الﺸروط ﰲ البيع،

قال :واﻟﺸﺮط ﻫﻨﺎ إﻟزام أﺣﺪ اﳌﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟعقﺪ ﻣﺎﻟه ﻓﻴه ﻣﻨﻔعﺔ هﺬﻩ شروط

البيع وﳏﻞ اﳌعﺘﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻠﺐ اﻟعقﺪ لكن ﺑعد العقد أو قبل العقد هﺬﻩ ﻏﲑ ﻣلﺰﻣﺔ إذا

ﺣصل العقد وانتهى ﰒ أراد أن ﻳﺸﱰط فﻼ قيمﺔ ﳍا فالﺸروط اﳌعتﱪة الﱵ تكون ﰲ ﺻلﺐ
العقد ،قال :وﻫﻲ ﺿﺮ ن ذﻛﺮ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑقوﻟه سيعرض اﻵن الﺸروط الصﺤيﺤﺔ،

قال ) :ﻣﻨﻬﺎ ﺻحﻴﺢ ( وﻫو ﻣﺎ واﻓﻖ ﻣقﺘﻀﻰ اﻟعقﺪ ﻳعﲏ وافق ﻣا ﻳقتضيﻪ العقد ﻳعﲏ ﻻ
ﳜالﻒ ﻣا ﻳقتضيﻪ العقد وﻣا ﻳﱰتﺐ على العقد فﻼ ﳜالﻒ ﻣا ﻳﱰتﺐ على العقد نقل
اﳌلكيﺔ ﺣرﻳﺔ التصرف وﺣرﻳﺔ البيع وﻛﺬا فﻼ ﰐ شروط تعارض هﺬا الﺬي ﻳﱰتﺐ علي

ﻣقتضى العقد ،قال :وﻫو ثﻼثﺔ أنواع أﺣﺪﻫﺎ ﺷﺮط ﻣقﺘﻀﻰ اﻟﺒﻴﻊ اﻷول ﳌناسبﺔ

ﺻاﺣﺐ اﳌﱳ ﻣا ذﻛرﻩ أﺻﻼ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﲢصيل ﺣاﺻل وﲰاﻩ الﺸارح شرط ﻣقتضى البيع
ﻳعﲏ شرط ﻣوافق ﳌقتضى البيع ﻣﺜل ﻣاذا؟ ﻛأن ﻳﺸﱰط عليﻪ التقاﺑﺾ والتقاﺑﺾ ﻣﻄلوب أو

ﻳﺸﱰط عليﻪ ﺣلول الﺜمن هﺬا ﻣﻄلوب هﺬا ﻣن أﺻل العقد قال :ﻛﺎﻟﺘقﺎﺑﺾ وﺣﻠول
اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻼ ﻳﺆثﺮ ﻓﻴه ﻷنه ﺑﻴﺎن و ﻛﻴﺪ ﳌقﺘﻀﻰ اﻟعقﺪ ﻓﻠﺬﻟﻚ أﺳقﻄه اﳌﺼﻨﻒ إذاً اﻷول

ﻣن الﺸروط الصﺤيﺤﺔ هو الﺸرط الﺬي وافق ﻣقتضى العقد ﻛأن ﻳقول لﻪ أ سأشﱰط
عليك أن تسلمﲏ السلعﺔ فهﺬا ﲢصيل ﺣاﺻل إذاً ذﻛرﻩ ﳎرد ﻛيد وإﻻ هو ﲟجرد العقد
ﻳنبﻐي أن ﻳسلمﻪ السلعﺔ أو الﺜاﱐ ﻳﺸﱰط عليﻪ ﻳقول ﺑﺸرط سلمﲏ الﺜمن هﺬﻩ ﻛلها ﻣﱰتبﺔ

أﺻﻼ ،اﻟﺜﺎﱐ ﺷﺮط ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﻠحﺔ اﻟعقﺪ ﻻﺣظوا هﺬا ليﺲ ﻣن ﻣقتضى العقد لكن

اشﱰط عليﻪ شرﻃا ﳌصلﺤﺔ العقد ﻣﺜل ﻣاذا؟ ) ﻛﺎﻟﺮﻫﻦ اﳌعﲔ"أ" ( أو اﻟﻀﺎﻣﻦ اﳌعﲔ"ب"

www.bajabir.com

٥٦

) و ( ﻛـ ) جﻴﻞ ﲦﻦ"ج" ( أو ﺑعﻀه إﱃ ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ إذاً هﺬﻩ الﺸروط ليسﺖ ﻣن
ﻣقتضى العقد لكنها ﳌصلﺤﺔ العقد ،ﺻورة ذلك :ﻳعﲏ قال لﻪ ﻣﺜﻼ أﺑيعك فقال أرﻳد
ﺟيل الﺜمن هﺬا شرط زاﺋد ﳌصلﺤﺔ العقد ﻳعﲏ ﻣصﺤﺔ العاقد أو أﺣد العاقدﻳن الباﺋع

واﳌﺸﱰي فاشﱰط الﺜاﱐ رهن قال أﺑيعك ﻷﺟل لكن ﺑرهن ،أﻳن نضع اشﱰاط هﺬا الرهن

ﻣاذا نسميﻪ؟ هﺬا شرط ﳌصلﺤﺔ العقد ،أو قال تيﲏ ﺑضاﻣن ،ﰒ قال ﺑعد ذلك ) :و (
ﻛﺸﺮط ﺻﻔﺔ ﰲ اﳌﺒﻴﻊ"د" ﻛـ ) ﻛون اﻟعﺒﺪ ﻛﺎتﺒﺎ أو ﺧﺼﻴﺎ أو ﻣﺴﻠﻤﺎ ( أو ﺧﻴﺎﻃﺎ ﻣﺜﻼ
ﻃبعا ﳝﺜلون لعبد ﻷنﻪ ﻛان ﻣوﺟود ﰲ زﻣنهﻢ ﺑكﺜرة لكن أنتﻢ قيسوا عليﻪ اشﱰط عليﻪ ﰲ

السيارة أن تكون لو ا ﻛﺬا أو تكون ﻣودﻳلها ﻛﺬا أو الﺸاة تكون ﻛﺬا ) ،واﻷﻣﺔ ﺑﻜﺮا (
أو ﲢﻴﺾ واﻟﺪاﺑﺔ ﳘﻼجﺔ ﻳعﲏ سهلﺔ اﳌﺸي ،واﻟﻔﻬﺪ أو ﳓوﻩ ﺻﻴودا ﻓﻴﺼﺢ ﻓﺈن وﰲ
ﻟﺸﺮط وإﻻ ﻓﻠﺼﺎﺣﺒه اﻟﻔﺴﺦ أو أرش ﻓقﺪ اﻟﺼﻔﺔ إذاً ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على ﺻﺤﺔ هﺬا

أنﻪ إذا وﰱ وﺟاء لصفﺔ ﻛما اشﱰط فالعقد ﻣاض وإﻻ فلصاﺣبﻪ الفسخ ﳑكن أقول أنﺖ
ﱂ توﰲ لﺸروط ﰲ أن أفسخ ولﻪ اﳋيار ،أرش فقد الصفﺔ ﻳعﲏ هو اشﱰط أن ﻳكون العبد

ﻛاتﺐ فظهر انﻪ ليﺲ ﺑكاتﺐ فهﺬا النقص ﻛﻢ ﻳساوي فيقيﻢ وﻳدفع ،وإن تعﺬر رد تعﲔ
أرش هﺐ أنﻪ ﺑعدﻣا اشﱰى وأخﺬ العبد واستلﻢ العبد ﻣات العبد فهنا ﻻ ﻳستﻄيع إﻻ أن
خﺬ اﻷرش وهو قيمﺔ النقص ،اﻵن سيأﰐ ﻣﺜال عكﺲ ﻣا سبق :وإن ﺷﺮط ﺻﻔﺔ ﻓﺒﺎن
أﻋﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﳌاذا؟ ﻷنﻪ أعﻄاﻩ ز دة ) .و ( اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺷﺮط ئﻊ نﻔعﺎ ﻣعﻠوﻣﺎ ﰲ
ﻣﺒﻴﻊ انتبهوا هنا ليﺲ شرط ﳌصلﺤﺔ العقد ﻻ ﺑل شرط ﻣنفعﺔ ﻣعلوﻣﺔ ﰲ اﳌبيع ﻳعﲏ قلﺖ

أﺑيعك الدار لكن ﺑﺸرط أن تبقى الدار عندي أسكن فيها شهر أو شهرﻳن أو سنﺔ إذاً
اشﱰط نفعا وﻣعلوﻣا فﻼ ﻳكون النفع ﳎهول ﰲ هﺬا اﳌبيع ،ﺑعﲏ السيارة قال أﺑيعك السيارة

لكن ﺑﺸرط أﱐ أستفيد ﻣنها شهر وأعﻄيك إ ها ﺑعد شهر ،قال :ﻏﲑ وطء ودواﻋﻴه

ﻳعﲏ إﻻ أن ﻳستﺜﲏ وﻳقول آخﺬ اﻷﻣﺔ وأﻃأها ﻻ ﻷن وطء اﻷﻣﺔ الوطء عموﻣا ﻻ ﻳكون إﻻ
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ﳌلك أو النكاح وهنا ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻻ فيﻪ ﻣلك وﻻ فيﻪ نكاح ،ع اﻷﻣﺔ لكن ﱄ اﳊق

أن أستخدﻣها فﻼ ﳚوز هﺬا ) ،ﳓو أن ﻳﺸﱰط اﻟﺒﺎئﻊ ﺳﻜﲎ اﻟﺪار ( أو ﳓوﻫﺎ ) ﺷﻬﺮا
وﲪﻼن اﻟﺒعﲑ ( أو ﳓوﻩ اﳌﺒﻴﻊ ) إﱃ ﻣوﺿﻊ ﻣعﲔ ( هﺬا ﻣﺜال ن ﳌﺎ روى جﺎﺑﺮ أنه ع
اﻟﻨﱯ ﷺ ﲨﻼ واﺷﱰط ﻇﻬﺮﻩ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه واﺣﺘﺞ ﰲ اﻟﺘعﻠﻴﻖ ﻷﰊ ﻳعلى
القاضي واﻻنﺘﺼﺎر ﻷﰊ اﳋﻄاب ﳏفوظ الكلوذاﱐ وﻏﲑﻫﺎ ﺑﺸﺮاء ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ ﺻﻬﻴﺐ
أرﺿﺎ وﺷﺮط وﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴه على ﺻهيﺐ وﻋﻠﻰ ﻋقﺒه ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﺒﺪع لكن هﺬا قول ﻳﺬﻛرﻩ
الﺸارح اﻵن لكن هﺬا القول خﻼف اﳌﺬهﺐ قال :وﻣقﺘﻀﺎﻩ ﺻحﺔ اﻟﺸﺮط اﳌﺬﻛور على
ﻣقتضى ﻣا ﻣضى اﻛتبوا عندها واﳌﺬهﺐ عدم ﺻﺤﺔ الﺸرط وقيل ﻳصﺢ ﻛاشﱰاط العتق

ﻳعﲏ اﳌسألﺔ الﱵ ذﻛرها ليسﺖ هي اﳌﺬهﺐ وإﳕا أشار إﱃ خﻼف ﻣوﺟود ﰒ قال :وﻟﺒﺎئﻊ
إجﺎرة وإﻋﺎرة ﻣﺎ اﺳﺘﺜﲎ هو قال أ أﺑيعك الدار لكن أستﺜنيها شهر أسكن فيها هﺬا

الﺸهر هو ﻣن ﺣق الباﺋع إﻣا أن ﻳسكن وإﻣا أن ﻳؤﺟر لﻪ أن ﻳؤﺟر ولﻪ أن ﻳعﲑ ﻛﺬلك،

قال :وإن تعﺬر انﺘﻔﺎﻋه ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﱰ ﻓعﻠﻴه أجﺮة اﳌﺜﻞ ﻟه ﻳعﲏ أ اشﱰﻃﺖ عليﻪ أﺑيع

الدار وأستفيد ﻣنها شهر فلﻢ ﳝكﲏ ﻣن الﺸهر إذاً ﻳدفع ﱄ قيمﺔ هﺬا الﺸهر ﻳعﲏ أﺟرة
الﺸهر ،لكن هﺬا الﺸرط اﻷخﲑ ﲰيناﻩ ﻣنفعﺔ ﻣعلوﻣﺔ ﰲ اﳌبيع ،اﳌنفعﺔ اﳌعلوﻣﺔ ﰲ اﳌبيع
ﺟاﺋﺰة على اﳌﺬهﺐ أم ﻏﲑ ﺟاﺋﺰة؟ ﺟاﺋﺰة وﺻﺤيﺤﺔ لكن عندهﻢ شرط ﻻ ﻳصﺤﺤون وﻻ
ﳚيﺰون إﻻ شرﻃا واﺣدا ﻣن هﺬا النوع ﻳعﲏ تﺸﱰط عليﻪ أن تسكن الدار شهر فقط ﻻ
تﺸﱰط عليﻪ أﻛﺜر ﻣن ذلك ﻳعﲏ ﻻ تﺸﱰط ﻣنفعتﲔ أو ثﻼثﺔ أو أرﺑعﺔ ﻳعﲏ ﻻ تقول لﻪ ﻣﺜﻼ
أشﱰي ﻣنك اﳊﻄﺐ ﺑﺸرط أن ﲢملﻪ إﱃ البيﺖ لكن ﻻ تقول لﻪ ﺑﺸرط أن تكسرﻩ ﰒ

ﲢملﻪ ﻻ فالﺸرﻃﲔ ﻳبﻄل وهﺬا هو الكﻼم الﺬي سيﺬﻛرﻩ اﳌصنﻒ ،قال ) :أو ﺷﺮط
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اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ ( نﻔعﺎ ﻣعﻠوﻣﺎ ﰲ ﻣﺒﻴﻊ ) ﻛحﻤﻞ اﳊﻄﺐ ( اﳌﺒﻴﻊ إﱃ ﻣوﺿﻊ ﻣعﻠوم
) أو تﻜﺴﲑﻩ أو ﺧﻴﺎﻃﺔ اﻟﺜوب ( اﳌﺒﻴﻊ ) أو تﻔﺼﻴﻠه ( إذا ﺑﲔ نوع اﳋﻴﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
واﺣﺘﺞ أﲪﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﲟﺎ روي أن ﷴا ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ اﺷﱰى ﻣﻦ نﺒﻄﻲ جﺮزة أي ﺣﺰﻣﺔ
ﺣﻄﺐ وﺷﺎرﻃه ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻬﺎ وﻷنه ﺑﻴﻊ وإجﺎرة ﻓﺎﻟﺒﺎئﻊ ﻛﺎﻷجﲑ وإن تﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ
أجﺮته وﻟو ﺑﻼ ﻋﺬر جﺎز ﻳعﲏ ﻣعناﻩ اﻵن هو اشﱰط عليﻪ أن ﳛمل اﳊﻄﺐ فيمكن أن
ﳛمل اﳊﻄﺐ ،اشﱰى ﻣنﻪ اﳊﻄﺐ وشرط عليﻪ ﲪلﻪ فيمكن أن ﳛملها أو ﻳقول لﻪ أ ﻻ
أرﻳد أن أﲪل اﳊﻄﺐ لكن أعﻄيك أﺟرة ﲪل اﳊﻄﺐ أو اﺟعل أﺣد ﳛملها ﻳقول ﳑكن
هﺬا ﺑدون عﺬر ﻳعﲏ أﺟرة اﳊمل أو أﺟرة التكسﲑ أو أﺟرة اﳋياﻃﺔ خﺬها اﳌﺸﱰي ﻣن
الباﺋع وﻳكلﻒ ﻏﲑﻩ هﺬا ﳑكن ﺑدون عﺬر ﻻ ﻳﺸﱰط عﺬر ،انتبهوا للكﻼم الﺬي سيأﰐ
وهو اﳌهﻢ ،قال ) :وإن ﲨﻊ ﺑﲔ ﺷﺮﻃﲔ ( ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻨوﻋﲔ اﻷوﻟﲔ اﻷول هو شرط

ﻣقتضى البيع والﺜاﱐ شرط ﳌصلﺤﺔ العقد ،قال ) :وإن ﲨﻊ ﺑﲔ ﺷﺮﻃﲔ ( ﻣﻦ ﻏﲑ
اﻟﻨوﻋﲔ اﻷوﻟﲔ ﻳعﲏ ﻣن اﻷخﲑ فقط ﻛحﻤﻞ ﺣﻄﺐ وتﻜﺴﲑﻩ وﺧﻴﺎﻃﺔ ثوب وتﻔﺼﻴﻠه )
ﺑﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ ( ﳌﺎ روى أﺑو داود واﻟﱰﻣﺬي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه
وﺳﻠﻢ أنه ﻗﺎل ﻻ ﳛﻞ ﺳﻠﻒ وﺑﻴﻊ وﻻ ﺷﺮﻃﺎن ﰲ ﺑﻴﻊ وﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴس ﻋﻨﺪك ﻗﺎل
اﻟﱰﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻحﻴﺢ هﻢ فسروا الﺸرﻃان ﰲ البيع الﺬي ﰲ اﳊدﻳث ﺬا اﳌعﲎ

اﻛتبوا عند ﺑﻄل البيع وعنﻪ ﻳصﺢ واختارﻩ تقي الدﻳن والنفﺲ إليﻪ ﲤيل.
الﺸروط الفاسدة :قلنا أن الﺸروط الفاسدة ﺑعضها فاسد ﻣفسد للعقد وﺑعضﻪ فاسد ﻣع

ﺻﺤﺔ العقد فإذا قلنا أنﻪ فاسد والعقد ﺻﺤيﺢ فمعناﻩ أن هﺬا الﺸرط ﻛأنﻪ ﱂ ﻳﺬﻛر أﺻﻼ

ﻻﻏي ﻻ قيمﺔ لﻪ ،قال :واﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط أﺷﺎر إﻟﻴه ﺑقوﻟه ) وﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪ (
وﻫو ﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ ﻣقﺘﻀﻰ اﻟعقﺪ هﺬا تعرﻳﻒ للفاسد عموﻣا وإن ﻛان ستأﰐ اﻵن تفصيﻼت:
وﻫو ثﻼثﺔ أنواع أﺣﺪﻫﺎ ) ﻳﺒﻄﻞ اﻟعقﺪ ( ﻣﻦ أﺻﻠه إذاً اﻷول اﻛتبوا ﻳبﻄل الﺸرط والعقد،
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ﻣا هو؟ قال ) :ﻛﺎﺷﱰاط أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻋقﺪا آﺧﺮ ﻛﺴﻠﻒ ( أي ﺳﻠﻢ ) وﻗﺮض
وﺑﻴﻊ وإجﺎرة وﺻﺮف ( ﻟﻠﺜﻤﻦ أو ﻏﲑﻩ إذاً الﺸرط الﺬي ﻳبﻄل العقد أﺻﻼ هو اشﱰاط

عقد آخر فهو ﻳعقد ﻣعﻪ عقد وﻳﺸﱰط عليﻪ ﰲ العقد اﻷول عقدا آخر ﻣﺜل السلﻒ ﻳعﲏ
أﺑيعك الدار ﲟبلغ ﻛﺬا ﺑﺸرط أن تبيعﲏ أنﺖ اﻷرض الفﻼنيﺔ أو اﶈل الفﻼﱐ أو تبيعﲏ
السيارة الفﻼنيﺔ أو تقرضﲏ اﳌبلغ الفﻼﱐ أو تصرف ﱄ الﺬهﺐ أو الفضﺔ الﱵ عندي ﰲ

البيﺖ أو أي شرط آخر ،قال :وﺷﺮﻛﺔ ﻳعﲏ ﺑﺸرط أن أدخل ﻣعك ﰲ شرﻛﺔ اﻵن اﳌﺸكلﺔ
ﰲ أن ﻳبيع وﻳدخل ﻣعﻪ ﰲ الﺸرﻛﺔ الﺜانيﺔ أو ﻳبيع وﻳؤﺟر ولكن اﳌﺸكلﺔ أنﻪ اشﱰط عليﻪ
ﻳعﲏ لو ﺣصل العقد الﺜاﱐ ﺑدون اشﱰاط فﻼ ﻣﺸكلﺔ أن ﻳبيع عليﻪ اﻷرض ﰒ ﻳﺸﱰي ﻣنﻪ
أرض أخرى أو ﻳستأﺟر ﻣنﻪ أو ﻳدخل ﻣعﻪ ﰲ شرﻛﺔ لكن ﻻ ﻳكون هﺬا ﻣﺸروﻃا ﰲ العقد

اﻷول فإذا شرط ﰲ العقد اﻷول ﺑﻄل العقد ﻛلﻪ ،قال :وﻫو ﺑﻴعﺘﺎن ﰲ ﺑﻴعﺔ اﳌﻨﻬﻲ ﻋﻨه
ﻗﺎﻟه أﲪﺪ انتبهوا ﻣعي ﳌاذا ﻳبﻄل هﺬا العقد؟ قالوا فيﻪ نص ﻷنﻪ ﺑيعتان ﰲ ﺑيعﺔ وأﻳضا

عندهﻢ ﳍﺬا تعليل وهو أ ﻢ ﻳقولون هﺬا العقد فيﻪ ﻣﺸكلﺔ نيﺔ فيﻪ علﺔ ﺟهالﺔ ،هو
ختصار ﻳقولون أن هﺬا العقد اﻷول فيﻪ ﺟهالﺔ ﰲ الﺜمن وهﺬا سيفضي إﱃ ﺟهالﺔ ﰲ
الﺜمن ،ﳌا ﻳﺸﱰط شرط آخر ﻳعقد ﻣعﻪ عقد وﻳﺸرط عليﻪ ﰲ العقد شرﻃا آخر عقدا آخر
فهﺬا العقد اﻵخر ﻃل ،وﻻ شرﻃان ،وﻳعتﱪ ﺑيعتان ﰲ ﺑيعﺔ فإذا ألﻐيناﻩ ﳌاذا ﻻ نلﻐي العقد
الﺜاﱐ ونصﺤﺢ العقد اﻷول ﻳعﲏ نلﻐي الﺸرط ونبقي اﻷول ﻳقول ﻻ فإذا أﺑﻄلنا الﺸرط
دخلنا ﰲ ﺟهالﺔ الﺜمن ﳌاذا؟ ﻷن الﺜمن ﻣنصﺐ على أﻣرﻳن على العقد اﻷول وعلى
الﺸرط فالﺸرط لﻪ قيمﺔ ﰲ ﲦن هﺬا العقد فلما سقط الﺸرط اﳌفروض أن الﺰﻣن ﻳتﻐﲑ

فنﺤن ﻻ نعرف ﻛﻢ قيمﺔ هﺬا الﺸرط ﰲ الﺜمن ﺣﱴ نسقط ﻣا ﻳقاﺑلﻪ .قال :اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ
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ﻣعه اﻟﺒﻴﻊ وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ ﺑقوﻟه ) وإن ﺷﺮط أن ﻻ ﺧﺴﺎرة ﻋﻠﻴه وهو شرط ﳐالﻒ ﳌقتضى
العقد فإذا اشﱰط عليﻪ شرﻃا ﳜالﻒ ﻣقتضى العقد وهو انتقال اﳌلك ،ﺣرﻳﺔ التصرف،
استﺤقاق الرﺑﺢ ،ﲢمل اﳋسارة ﻣن السلعﺔ فالسلعﺔ أﺻبﺤﺖ ﻣلك اﳌﺸﱰي فهو ﻳتﺤمل

خسارتﻪ و خﺬ رﲝﻪ وﻳتصرف فيها وﻳبيع هو ،فإن شرط عليﻪ شرﻃا ﻳقيد ﻣلكﻪ ﳍﺬﻩ
السلعﺔ فالﺸرط ﻃل واﳌلك ﺻﺤيﺢ ،ﻣﺜﻼ ﻳقول لﻪ أ أﺑيعك السيارة لكن ﺑﺸرط ﻻ
ترﻛﺐ فﻼن وﻻ تؤﺟرها فﻼن وﻻ تبيعها على فﻼن فكل هﺬا ﻳناﰲ ﻣلكيﺔ فما ﺻار

اﳌﺸﱰي هو اﳌالك فملكيتﻪ للسلعﺔ تقتضي أن ﻳتصرف ﻛل هﺬﻩ التصرفات هﺬا هو ﻣعناﻩ
ختصار ،ﻣﺜل ﻣاذا؟ قال ) :وإن ﺷﺮط أن ﻻ ﺧﺴﺎرة ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ ﻳقول لﻪ أ أشﱰي

السيارة وسأﺑيعها لكن لو خسرت أنﺖ تتﺤمل اﳋسارة فأنﺖ ﳌا ﺑعﺖ ﳋسارة هل ﺑعﺖ

ﻣلكك أم ﻣلك الباﺋع اﻷول؟ ﺑعﺖ ﻣلكك أنﺖ فأنﺖ الﺬي تتﺤمل ،أو ﻣﱴ نﻔﻖ اﳌﺒﻴﻊ
وإﻻ ردﻩ ﻳعﲏ أ سأضعها ﰲ السوق فإن ﺑيعﺖ وإﻻ ردد ا عليك فلماذا تردها عليﻪ
فهﺬا ﻳعارض ﻣلكيتك للسلعﺔ ،أ أعرف ﻛﺜﲑ ﻣنكﻢ ﻳسأل ﰲ هﺬا اﳌوضع ﻛيﻒ؟ أقول

ﳑكن هﺬا ﳛصل ﺑﻄرﻳقﺔ نيﺔ فﻼ ﻳﺸرط عليﻪ أنﻪ إذا نفق اﳌبيع وإﻻ ردد ا ،ﻻ ،اعقد ﻣعﻪ
خيار شرط ﳌدة ثﻼثﺔ أ م أو أسبوع أو عﺸرة أ م وﻻﺑد خيار الﺸرط ﻳكون لﻄرف واﺣد
لك أنﺖ فقط ،ﻃبعا خيار الﺸرط ﻣا أخﺬ ﻩ اﻵن سندرسﻪ ﺑعد قليل إن شاء ﷲ لكن إذا
شرط عليﻪ ﻳقول سأشﱰي ﻣنك السيارة لكن ﱄ خيار الﺸرط ﳌدة عﺸرة أ م أو أﻛﺜر أو
أقل وﱄ اﳊق وﺣدي أﱐ أردها ﻳعﲏ اﳋيار ﱄ أ وﺣدي وليﺲ لك ﺣﱴ ﻳقدر ﻳبيعها ﰲ
السوق لكن لو شرط خيار شرط للﻄرفﲔ فﻼ ﻳستﻄيع ﻳبيعها ﻷ ا تبقى ﻣتعلقﺔ ﲝق
الﻄرف اﻷول فﻼﺑد اﻻثنﲔ ﻳوافقوا على البيع فهﺬا ﻏﲑ لكن ﻳصﲑ ردﻩ ﲞيار الﺸرط وخيار
الﺸرط لﻪ أﺣكاﻣﻪ وليﺲ قضيﺔ أنﻪ نفق اﳌبيع تصرف اﳌبيع أو أرﺟع لك السلعﺔ فهﺬا

ﻣوضوع ن ،قال :أو ( ﺷﺮط أن ) ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ( اﳌﺒﻴﻊ ) وﻻ ﻳﻬﺒه وﻻ ﻳعﺘقه أو ( ﺷﺮط )
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إن ﻋﺘﻖ ﻓﺎﻟوﻻء ﻟه ( أي ﻟﻠﺒﺎئﻊ ) أو ( ﺷﺮط اﻟﺒﺎئﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ) أن ﻳﻔعﻞ ذﻟﻚ (
أي أن ﻳﺒﻴﻊ اﳌﺒﻴﻊ أو ﻳﻬﺒه وﳓوﻩ ﻛل هﺬا ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ فﻼ ﻳﺸﱰط عليﻪ أن ﻳبيع أو ﻻ ﻳبيع
أن ﻳؤﺟر أو ﻻ ﻳؤﺟر أن ﻳهﺐ أو ﻻ ﻳهﺐ ،قال ) :ﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط وﺣﺪﻩ ( ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ
اﺷﱰط ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻴس ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻓﻬو ﻃﻞ وإن ﻛﺎن ﻣﺎئﺔ ﺷﺮط ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه واﻟﺒﻴﻊ
ﺻحﻴﺢ ﻷنه ﷺ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺮة أﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط وﱂ ﻳﺒﻄﻞ اﻟعقﺪ ) إﻻ إذا ﺷﺮط ( اﻟﺒﺎئﻊ
) اﻟعﺘﻖ ( ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺸﺮط أﻳﻀﺎ هﺬﻩ ﺻورة ﻣستﺜناة فاﻷﺻل أن ﻻ ﻳﺸﱰط
عليﻪ شيء لكن لو أنﻪ شرط عليﻪ ،الباﺋع عﻪ العبد وشرط عليﻪ أن ﻳعتقﻪ فاﻷﺻل ﻻ

القاعدة ﻻ لكن استﺜناها اﳌصنﻒ قال ) :إﻻ إذا ﺷﺮط ( اﻟﺒﺎئﻊ ) اﻟعﺘﻖ ( ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي
ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺸﺮط أﻳﻀﺎ ﳌاذا هﺬا اﻻستﺜناء؟ ﻳعﲏ ﳌسألﺔ العتق فقط ﻷنﻪ عتق ﻳرونﻪ أن ﻣﺜل
هﺬا الﺸرط ﳌصلﺤﺔ الرقيق فيصﺢ الﺸرط أﻳضا وﻃبعا هﺬا هو ﻣﺬهﺐ اﳉمهور وإن ﻛان
هناك رواﻳﺔ عن اﻹﻣام أﲪد انﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻣﺜل هﺬا الﺸرط فهﺬا الﺸرط ﻣﺜل ﻏﲑﻩ ﻻ ﻳصﺢ

هﺬا ﻳناﰲ ﻣقتضى العقد أ آخﺬ العبد أعتق أو ﻻ أعتق هﺬا شيء ﻳعود ﱄ ،قال :وﳚﱪ
اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ اﻟعﺘﻖ إن أ ﻩ ﻷنﻪ شرط عليﻪ واﻟوﻻء ﻟه أي للمﺸﱰي ﻷنﻪ هو الﺬي أعتق
ﻓﺈن أﺻﺮ أﻋﺘقه ﺣﺎﻛﻢ هﺬا ﻛلﻪ ﺑناء على أن هﺬا الﺸرط ﺟاﺋﺰ إذاً إذا اشﱰط عليﻪ شرﻃا
ﻳناﰲ ﻣقتضى العقد وﻳناﰲ ﲤلكﻪ للعقد أو ﻣلكيتﻪ للعقد ﻳصﺢ الﺸرط أو ﻻ ﻳصﺢ؟

اﳉواب سنقول ﻻ ﻳصﺢ إﻻ إذا شرط عليﻪ عتق العبد ،وﻛﺬا ﺷﺮط رﻫﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺨﻤﺮ
وﳎﻬول ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ وﺧﻴﺎر أو أجﻞ ﳎﻬوﻟﲔ وﳓو ذﻟﻚ قال ﻛل هﺬا ﻻ ﻳصﺢ ﻓﻴﺼﺢ
اﻟﺒﻴﻊ وﻳﻔﺴﺪ اﻟﺸﺮط ﻳعﲏ اشﱰط عليﻪ قال لﻪ ارهن ﱄ رهن عندي ﺣﱴ أضمن الﺜمن

ارهن عندي ﲬرا أو شيﺌا ﳎهوﻻ قال ارهن عندي عبدا ﻣن عبيدك أو سيارة ﻣن سياراتك
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أو اشﱰﻃوا خيار أو أﺟل ﳎهول ﻛل هﺬا ﻻ ﻳصﺢ ،الﺸرط ﻻ ﻳصﺢ وليﺲ العقد فيصﺢ

البيع وﻳفسد الﺸرط ﰒ قال ) :و ( إن ﻗﺎل اﻟﺒﺎئﻊ ) ﺑعﺘﻚ ( ﻛﺬا ﺑﻜﺬا ) ﻋﻠﻰ أن
تﻨقﺪﱐ اﻟﺜﻤﻦ إﱃ ثﻼث ( ﻟﻴﺎل ﻣﺜﻼ أو ﻋﻠﻰ أن تﺮﻫﻨه ﺑﺜﻤﻨه ﻳعﲏ ترهن هﺬﻩ السلعﺔ
عندي أﺑيعك السيارة لكن السيارة تبقى عندي رهن ﺑﺜمنها ) ،وإﻻ ( تﻔعﻞ ذﻟﻚ ) ﻓﻼ
ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ ( وﻗﺒﻞ اﳌﺸﱰي ) ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘعﻠﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﻟو ﺷﺮط اﳋﻴﺎر وﻳﻨﻔﺴﺦ إن ﱂ
ﻳﻔعﻞ إذاً إذا قال ﺑعتك هﺬﻩ السيارة ﺑكﺬا على أن تدفع الﺜمن خﻼل ثﻼثﺔ أ م وإﻻ فﻼ

ﺑيع ﺑيننا ،ﺑعد ثﻼثﺔ أ م ﱂ ﻳدفع الﺜمن فما الﺬي ﳛصل؟ ﻳنفسخ البيع ،افهموا الفرق ﺑﲔ
هﺬﻩ اﳌسألﺔ وشبيهتها فبينهﻢ شعرة ،شبيهتها هي عﻪ السلعﺔ السيارة وقال الﺜمن ﺑعد
ثﻼثﺔ أ م وﺑعد ثﻼثﺔ أ م ﱂ ﰐ لﺜمن فهل ﻳنفسخ العقد؟ ﻻ ﻳنفسخ ،اذهﺐ ﻃالبﻪ
وقدم عليﻪ ﰲ اﶈكمﺔ واﺟري وراءﻩ ﰲ اﶈاﻛﻢ وأﻃلﺐ ﻣن خيار الناس ﻳدعون لك أن ﷲ
ﳜلصك ﻣن هﺬﻩ القضيﺔ ﰲ اﶈكمﺔ ﻷ ا خﺬ عمر ن لكن إذا شرﻃﺖ عليﻪ الفسخ
هﺬا ﻣوضوع آخر ،تﺸﱰط عليﻪ أن تفسخ تقول ثﻼثﺔ أ م إن ﺟﺌﺖ لﺜمن وإﻻ فالعقد
ﻃل فينفسخ ،إن شرﻃﺖ الفسخ فسينفسخ وإن ﱂ تﺸﱰط فﻼ ﺣقك سيفوت ﻃالﺐ ﺑﻪ،

قال ) :و ( اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨعقﺪ ﻣعه ﺑﻴﻊ ﳓو ) ﺑعﺘﻚ إن جﺌﺘﲏ ﺑﻜﺬا أو ( إن ) رﺿﻲ
زﻳﺪ ( ﺑﻜﺬا الﺜالث ﻻ نقول الﺸرط ﻃل أو البيع ﻃل فأﺻﻼ ﻣا ﺣصل ﺑيع ﱂ ﻳتﻢ البيع

أﺻﻼ ،ﻣا هو الﺜالث؟ ختصار إذا علق إذا اشﱰط شرﻃا علق عليﻪ البيع ﻳعﲏ إذا ﺣصل
ﻛﺬا فقد ﺑعتك اﻵن ﻻﺣظوا هل ﺣصل ﺑيع أم تعلق البيع ﺑﺸرط ،تعليق البيع تعليق العقد
على شرط فهﺬا ﻻ نقول أن الﺸرط ﺻﺤيﺢ أو ﻃل فالعقد ﻛلﻪ ﱂ ﳛصل ﻣﺜل الﺬي ﱂ
ﻳكﱪ تكبﲑة اﻹﺣرام فلﻢ ﻳدخل ﰲ الصﻼة أﺻﻼ ﺣﱴ نقول الصﻼة ﺻﺤيﺤﺔ أو الصﻼة
ﻃلﺔ ،قال :وﻛﺬا تعﻠﻴﻖ اﻟقﺒول ﻳعﲏ تعليق القبول ﻳعﲏ ﻳقول قبلﺖ إن رضي زﻳد فالبيع

أن تقول ﺑعﺖ وتقول قبلﺖ وﳚاب ﺑقبلﺖ ) ،أو ﻳقول اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﺮ ﻦ إن جﺌﺘﻚ ﲝقﻚ
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( ﰲ ﳏﻠه ) وإﻻ ﻓﺎﻟﺮﻫﻦ ﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ( تعرفون ﳌاذا؟ ﳌا ﻳقول للراهن إذا قال

الراهن للمر ن ،الراهن هو ﺻاﺣﺐ الرهن واﳌر ن الﺬي سيكون عندﻩ الرهن الﺬي عليﻪ

الدﻳن أي ﺻاﺣﺐ الدﻳن فإذا قال إذا ﺟﺌتك ﲝقك وإﻻ فالرهن لك فما ﻣعﲎ هﺬا؟ إن
ﺟﺌتك ﲝقك ﰲ ﻳوم ﻛﺬا وإﻻ فقد ﺑعتك الرهن هﺬا ﻣعناﻩ فقد ﺑعتك الرهن ﻣقاﺑل الدﻳن
الﺬي تﻄالبﲏ ﻣعناﻩ أن تعليقي للبيع على أﻣر ﻣستقبل وهﺬا ﻻ ﻳصﺢ ،ﻛيﻒ ﻳصﲑ الرهن؟

فكرة الرهن ليسﺖ هﺬﻩ ،فكرة الرهن أنك خﺬ عينا رهنا ﰲ ﻣقاﺑل دﻳنك إن ﺟاء لدﻳن

وإﻻ ﻳباع الرهن وتسدد ﻣنﻪ ،قال :ﻟقوﻟه ﷺ ﻻ ﻳﻐﻠﻖ اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒه رواﻩ اﻷثﺮم
وﻓﺴﺮﻩ أﲪﺪ ﺑﺬﻟﻚ وﻛﺬا ﻛﻞ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﺘقﺒﻞ ﻏﲑ إن ﺷﺎء ﷲ ﻛل ﺑيع

علق على شرط ﻣستقبل ﻻ ﻳصﺢ ،البيع ﻻﺑد أن ﻳكون ﺟﺰ ﻏﲑ ﻣعلق على أﻣر ﻣستقبل
لكن إذا قال إن شاء ﷲ فإن شاء ﷲ ﻻ تعتﱪ شرط ﻣستقبل ﻷنﻪ ﻳقصد ا التﱪك فيصﺢ

البيع إذا قال اشﱰﻳﺖ ﻣنك إن شاء ﷲ فﻼ ﻣﺸكلﺔ ،الﺸيء الﺜاﱐ ،قال :وﻏﲑ ﺑﻴﻊ
اﻟعﺮﺑون وهﺬﻩ ﻣن ﻣفردات اﳌﺬهﺐ وهي ﺻﺤﺔ ﺑيع العرﺑون وﰲ وﺟﻪ ﻻ ﻳصﺢ لكن
اﳌﺬهﺐ أن ﺑيع العرﺑون ﻳصﺢ ،ﻛيﻒ ﺑيع العرﺑون؟ ن ﻳﺪﻓﻊ ﺑعﺪ اﻟعقﺪ ﺷﻴﺌﺎ وﻳقول إن
أﺧﺬت اﳌﺒﻴﻊ أﲤﻤﺖ اﻟﺜﻤﻦ وإﻻ ﻓﻬو ﻟﻚ ﻓﻴﺼﺢ ﻟﻔعﻞ ﻋﻤﺮ واﳌﺪﻓوع ﻟﻠﺒﺎئﻊ إن ﱂ
ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴﻊ واﻹجﺎرة ﻣﺜﻠه ﻳعﲏ ﳑكن أن ﻳدفع عرﺑون ﰲ اﻹﺟارة فيدفع ألﻒ ر ل وﻳقول

هﺬا عرﺑون للﺸقﺔ الﱵ سأستأﺟرها ﻣﺜﻼ رﺑعﲔ ألﻒ فإن ﺟﺌتك خﻼل أسبوع وإﻻ

خﻼص ،فيأخﺬ اﻷلﻒ ر ل العرﺑون ﻣقاﺑلها ،قال ) :وإن ﻋه ( ﺷﻴﺌﺎ ) وﺷﺮط ( أي

الباﺋع ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ) اﻟﱪاءة ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ ﳎﻬول ( أو ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻛﺬا إن ﻛﺎن ﻳعﲏ أ ﺑريء
ﻣن أي عيﺐ ﻳظهر ﰲ السيارة أو ﺑريء ﻣن العيﺐ الفﻼﱐ ﻳعﲏ ﺑريء إذا ﻇهر أن السيارة
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ﻣﺜﻼ ﻣصدوﻣﺔ أو ﻣقلوﺑﺔ ﻳقول هﺬا ﻻ ﻳصﺢ ) ﱂ ﻳﱪأ ( اﻟﺒﺎئﻊ ﻓﺈن وجﺪ اﳌﺸﱰي ﳌﺒﻴﻊ
ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻠه اﳋﻴﺎر والﺸرط الﺬي اشﱰﻃﻪ الباﺋع ليﺲ ﲟعتﱪ ﻷنه إﳕﺎ ﻳﺜﺒﺖ لﻪ اﳋيار ﺑعﺪ اﻟﺒﻴﻊ
ﻓﻼ ﻳﺴقﻂ ﺳقﺎﻃه ﻗﺒﻠه ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم خيار العيﺐ ﻳﺜبﺖ للمﺸﱰي ﺑعد البيع فﻼ
ﻳصﺢ أن ﻳسقﻄﻪ قبل البيع ﻷنﻪ أﺻﻼ ﻻ خيار ﻳعﲏ ﻻ ﳝكن أن ﻳقول أسقﻄﺖ خيار
العيﺐ قبل العقد فأنﺖ تتكلﻢ تقول إن ثبﺖ ﱄ خيار سأسقﻄﻪ هﺬا ﻛﻼم ﻣستقبل هﺬا
ﻣعناﻩ هﺬا التعليل الﺬي ذﻛرﻩ اﳌصنﻒ ،هﺬﻩ اﳌسألﺔ فيها خﻼف اذﻛروا القول الﺜاﱐ عند

قولﻪ أو ﻣن عيﺐ ﻛﺬا إن ﻛان ﱂ ﻳﱪأ اﻛتبوا عندها وعنﻪ ﻳﱪئ عند رواﻳﺔ نيﺔ أنﻪ ﻳﱪئ فﻼ
ﻣانع إﻻ إذا علمﻪ الباﺋع وﻛتمﻪ فﻼ ﻳﱪئ واختارﻩ تقي الدﻳن اﺑن تيميﺔ إذاً الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ لو
قال أﺑيعك السلعﺔ لكن أﺑرئ ﻣن ﻛل عيﺐ ﻣن اﻵن ساﳏﲏ فﻼ أﲢمل أي عيﺐ ﰲ هﺬﻩ

السيارة هنا ﻳقول الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ ﻳقول إذا ﻛان هو فعﻼ ﻻ ﻳعلﻢ عيبا فيﱪئ وإن ﻛان ﻳعلﻢ أن
فيها عيبا ﻣعينا وﻛتمﻪ وقال هﺬا الكﻼم فإنﻪ ﻻ ﻳﱪئ إذا ﻛان ﻳعرف أنﻪ فيها عيﺐ فليﺲ
لﻪ أن ﻳتﱪأ ﻣن ﻛل عيﺐ فينبﻐي أن ﻳﺬﻛر العيﺐ لكن إذا ﻛان ﻻ ﻳعرف أن فيها عيﺐ فلﻪ

ذلك لكن على العموم هﺬا هو خﻼف اﳌﺬهﺐ ،قال :وإن ﲰﻰ اﻟﺒﺎئﻊ اﻟعﻴﺐ أو أﺑﺮأﻩ
اﳌﺸﱰي ﺑعﺪ اﻟعقﺪ ﺑﺮئ إذاً ها ن ﺻور ن الصورة اﻷوﱃ ﲰى العيﺐ للمﺸﱰي قال هﺬﻩ

السيارة فيها عيﺐ ﻛﺬا فاشﱰاها اﳌﺸﱰي فهل لﻪ خيار العيﺐ؟ ﻻ ﻷنﻪ دخل على ﺑصﲑة،

الﺜانيﺔ :أو أﺑرأﻩ اﳌﺸﱰي ﺑعد العقد ﺑرئ .قال ) :أو إن ﻋه دارا ( أو ﳓوﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺬرع )
ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻋﺸﺮة أذرع ﻓﺒﺎنﺖ أﻛﺜﺮ ( ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ) أو أﻗﻞ ( ﻣﻨﻬﺎ ) ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ واﻟز دة
ﻟﻠﺒﺎئﻊ واﻟﻨقﺺ ﻋﻠﻴه إذا عﻪ على أن الدار عﺸرة أذرع أو ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ ﰒ ﻇهر أن الدار
أﻛﺜر ﻣن ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ  ١٢٠ﻣﱰ فيصﺢ البيع لكن ﻳﻄالﺐ ﺑقيمﺔ العﺸرﻳن ﻣﱰ ﻳعﲏ الباﺋع لﻪ
أن ﻳﻄالﺐ ﺬا الفرق أو العكﺲ ﻇهر أن الدار ليسﺖ ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ ﺑل تسعﲔ ﻣﱰ فإذا
للمﺸﱰي لﻪ أن ﻳﻄالﺐ ﺑتنقيص الﺜمن لكن هنا ﻣسألﺔ سيﺬﻛرها اﳌصنﻒ وهي لو أن
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الرﺟل الﺬي اشﱰى الدار ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ ﰒ اﻛتﺸﻒ أ ا تسعﲔ فهو ﻳتضرر ﻻ ﻳرﻳد تسعﲔ ﻻ

تكفيﻪ ﻣﺜﻼ ﻳرﻳد ﻣاﺋﺔ فلﻪ اﳋيار ﻣعناﻩ لﻪ اﳋيار إذا ﻛان ﻻ ﻳرﻳد ،قال ) :وﳌﻦ جﻬﻠه ( أي
اﳊﺎل ﻣﻦ ز دة أو نقﺼﺎن ) وﻓﺎت ﻏﺮﺿه اﳋﻴﺎر ( ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺴﺦ ﻣﺎ ﱂ ﻳعﻂ
اﻟﺒﺎئﻊ اﻟز دة ﻟﻠﻤﺸﱰي ﳎﺎ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻛﺬلك لو قال أ ﻻ اﺣتاج ﻣاﺋﺔ وعﺸرة

أ اﺣتاج ﻣاﺋﺔ فقط أﻣا ﻣاﺋﺔ وعﺸرة هﺬﻩ تكلفﲏ ﻛﺜﲑ وأ ﺣاﺟﱵ ﻣاﺋﺔ فقال لﻪ أ ﻻ أرﻳد

ﻣقاﺑل ﺻﺢ ذلك وﻻ ﻳفسخ ،أو ﻳﺮﺿﻰ اﳌﺸﱰي ﻟﻨقﺺ ﺧﺬﻩ ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﰲ اﻟﺜﺎنﻴﺔ
ﻟعﺪم ﻓوات اﻟﻐﺮض وإن تﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌعﺎوﺿﺔ ﻋﻦ اﻟز دة أو اﻟﻨقﺺ جﺎز وﻻ ﳚﱪ
أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وإن ﻛﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﳓو ﺻﱪة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻋﺸﺮة أﻗﻔزة ﻓﺒﺎنﺖ أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ
ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ وﻻ ﺧﻴﺎر واﻟز دة ﻟﻠﺒﺎئﻊ واﻟﻨقﺺ ﻋﻠﻴه هﺬﻩ ﺻورة نيﺔ قال وإن ﻛان اﳌبيع

ليسﺖ دار ليسﺖ عﺸرة أذرع أو ﻣاﺋﺔ ﻣﱰ إن ﻛان اﳌبيع ﳓو ﺻﱪة ﻳعﲏ ﻛوﻣﺔ ﻣن اﳊبوب
ﻣﺜﻼ على أ ا عﺸرة ﻛيﻼت ﻣﺜﻼ فبانﺖ أقل أو أﻛﺜر ﺻﺢ البيع وﻻ خيار ﻳعﲏ نﺖ أﻛﺜر
فهو خﺬ ﻣا ﻳرﻳد وﻳﱰك الباقي اشﱰى الكوﻣﺔ على أ ا عﺸرة ﻛيﻼت ﻇهر أ ا  ١١ﻛيلﺔ
فيأخﺬ العﺸرة وﻳﱰك الﺰاﺋد وﻛﺬلك لو ﻛانﺖ أقل ﺻﺢ البيع وﻻ خيار والﺰ دة للباﺋع
والنقص عليﻪ ،ﱂ تظهر عﺸرة ﻇهرت تسعﺔ فيﺤاسبﻪ على التسعﺔ فقط.

ب اﳋﻴﺎر وﻗﺒﺾ اﳌﺒﻴﻊ واﻹﻗﺎﻟﺔ

ثﻼثﺔ ﻣوضوعات اﳋيار وسيﺬﻛر اﳌصنﻒ ﲦانيﺔ أنواع للخيار ،وأﺣكام قبﺾ اﳌبيع،

وأﺣكام اﻹقالﺔ .قال :اﳋﻴﺎر اﺳﻢ ﻣﺼﺪر اﺧﺘﺎر أي ﻃﻠﺐ ﺧﲑ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﻣﻀﺎء
واﻟﻔﺴﺦ هﺬا اﳋيار لﻪ أسباب ﻳعﲏ ﺑعد أن ﻳتﻢ العقد هل للباﺋع أو اﳌﺸﱰي اﳋيار أن

ﳝضي البيع أو ﻳفسخ؟ نقول نعﻢ ﰲ ﺣاﻻت ،هﺬﻩ اﳊاﻻت ﲰاها اﳌصنﻒ أقسام اﳋيار،
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قال ) :وﻫو ( ﲦﺎنﻴﺔ ) أﻗﺴﺎم اﻛتبوا عنوان ﺟانﱯ خيار ا لﺲ ﻷن اﻷﺣكام الﱵ

سيﺬﻛرها هنا ﻣتعلقﺔ ﲞيار ا لﺲ ،قال :اﻷول ﺧﻴﺎر ا ﻠس ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم ﻣوﺿﻊ
اﳉﻠوس واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ اﻵن سيبدأ ﰲ اﻷﺣكام اﳌتعلقﺔ ﲞيار ا لﺲ ،قال) :
ﻳﺜﺒﺖ ( ﺧﻴﺎر ا ﻠس ) ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺮﻓعه إذا تﺒﺎﻳﻊ اﻟﺮجﻼن ﻓﻜﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳋﻴﺎر ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ وﻛﺎ ﲨﻴعﺎ أو ﳜﲑ أﺣﺪﳘﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﺈن ﺧﲑ أﺣﺪﳘﺎ
اﻵﺧﺮ ﻓﺘﺒﺎﻳعﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓقﺪ وجﺐ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه إذاً هو ﻳﺜبﺖ ﰲ البيع ،وسيﺬﻛر
اﳌصنﻒ أنﻪ ﻳﺜبﺖ ﰲ البيع وﰲ ﻛل العقود الﱵ فيها ﻣعاوضﺔ وتﺸبﻪ البيع ،قال :ﻟﻜﻦ
ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳعﲏ عقد الكتاﺑﺔ ﻻ خيار ﳎلﺲ فيﻪ ،دعوﱐ أﺻور لكﻢ خيار

ا لﺲ قبل أن أتكلﻢ ﰲ التفصيﻼت ،خيار ا لﺲ ﳌا ﳛصل العقد ﺑﲔ الباﺋع واﳌﺸﱰي
وﳘا ﰲ ﳎلﺲ العقد ﰲ نفﺲ الﻐرفﺔ ﱂ ﳜرج أﺣدﳘا ﻣن الﻐرفﺔ فلكل ﻣنهما أن ﻳفسخ
ﲞيار ا لﺲ ﻳعﲏ انتهى العقد وﻳقول وقع ﻛلهﻢ وقعوا على العقد ودفع الﺜمن وأخﺬ
السلعﺔ وشهد الﺸهود انتهينا والبيع ﰎ لكنﻪ ليﺲ ﺑﻼزم ﺑل ﺟاﺋﺰ ﻳعﲏ قاﺑل للنقﺾ وﻛل
واﺣد ﻣن الﻄرفﲔ لﻪ ﺣق النقﺾ ﺑﺸيء ﻳسمى خيار ا لﺲ إذاً ﺑعد أن انتهينا ﻣن العقد
ﻳعﲏ افرض أنﻪ ﺟلسا الباﺋع واﳌﺸﱰي ﰲ الﻐرفﺔ ﰲ اﳌكتﺐ ﰲ أي ﻣكان ﺟلسا واتفقا على
البيع أشﱰي ﻣنك اﻷرض أو العمارة ﲞمسﺔ ﻣليون وﻛتبنا العقد ووقعنا وشهد الﺸهود

ودفعﺖ الﺸيك اﳌصدق وأخﺬت الصك وﳓن ﰲ ا لﺲ ﱂ ننتقل فمن ﺣق أي واﺣد ﻣن
اﻻثنﲔ راعي العمارة أو اﳌﺸﱰي ﻳقول ﱄ اﳋيار أن افسخ شقوا العقود وﱂ أعد أرﻳد أن
أشﱰي البيﺖ أو الباﺋع ﻳقول ﻻ أرﻳد أن أﺑيع ،ﻛيﻒ ي ﺣق ﻛﻼم رﺟال ﻛﻼم ﺣرﱘ ﻛﻼم
ﺑصورة؟!! شرع ﷲ سبﺤانﻪ وتعاﱃ أ ح ﱄ خيار ا لﺲ إذاً لك اﳊق ﰲ هﺬا ﻣادﻣﺖ ﰲ
ا لﺲ ،افرض ﺑعدﻣا وقعنا العقود والﺸهود شهدوا ووقعنا واستلمنا وسلمنا وﻛل شيء
وﻣازلنا ﰲ ا لﺲ انتبهوا قام أﺣد الباﺋعﲔ وقال ﻣع السﻼﻣﺔ وخرج ﻣن الﻐرفﺔ فإذا خرج ﻣن
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الﻐرفﺔ ﻣعناﻩ انقﻄع خيار ا لﺲ أﺻبﺢ البيع ﻻزﻣا ﻳعﲏ ليﺲ ﲜاﺋﺰ ﻣعناﻩ ﻳلﺰم اﻻثنﲔ فلﻢ
ﳝلك أﺣد أن ﻳفسخ إﻻ ﺑسبﺐ آخر ﻷننا قلنا أن اﳋيار أنواع فاﳋيار اﻷول هو ا لﺲ

فاﻵن انتفى خيار ا لﺲ ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ اﳊق أن ﻳفسخ ﺑسبﺐ ا لﺲ لكن قد ﻳفسخ
ﺑسبﺐ آخر قد ﻳفسخ ﲞيار شرط أو ﲞيار عيﺐ إذا وﺟد عيﺐ وقد ﻳفسخ ﲞيار ﻏﱭ إذا
ﻇهر ﻏﱭ فقد ﻳفسخ ﺑﺸيء آخر إذا وﺟد اﳋيار اﻵخر ،قال هناك أشياء عند ليﺲ فيها

خيار ﳎلﺲ ،ﻣا هي؟ قال الكتاﺑﺔ ﻳعﲏ السيد ﻛتﺐ ﻣع عبدﻩ عقد تدفع ﱄ ﻛل شهر ألﻒ
ر ل ﳌدة ثﻼث سنوات ﻣﺜﻼ ﰒ تصبﺢ ﺣرا قال العبد ﻣوافق فلو قال قبلﺖ وﳘا ﰲ ا لﺲ
فهل للسيد أن ﻳقول ﻻ أ تراﺟعﺖ فهل لﻪ خيار؟ ﻻ ليﺲ خيار هﺬا ﻣعناﻩ ﻷن عقد
الكتاﺑﺔ ﻻزم ﻣن ﻃرف وﺟاﺋﺰ ﻣن ﻃرف ،ﻻزم ﰲ ﺣق السيد لكن ﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣق العبد ﻳعﲏ
العبد ﻳقدر ﻳقول أ ﻻ أستﻄيع أن أدفع اﻷلﻒ ر ل هﺬﻩ ﻛل شهر فيقدر أن ﻳعجﺰ نفسﻪ

أو ﻳعجﺰ فعﻼ وﻻ ﻳدفع فيلﻐى ،الﺜاﱐ :وتوﱄ ﻃﺮﰲ اﻟعقﺪ ﻳعﲏ لو أﱐ وﻛلﺖ شخص قلﺖ

لﻪ أرﻳدك تبيع ﱄ سيارﰐ وﰲ نفﺲ الوقﺖ اﳌﺸﱰي وﻛلﻪ قال وﻛلتك ﰲ شراء سيارة فﻼن

فصار هو نفسﻪ الﺬي سيبيع وﻛالﺔ عن فﻼن وهو نفسﻪ سيﺸﱰي وﻛالﺔ عن فﻼن فهﺬا ﻻ
خيار ﳎلﺲ فيﻪ إﻻ إذا ﻛان عندﻩ انفصام ﰲ الﺸخصيﺔ أو سببنا لﻪ ﰲ انفصام ﰲ

الﺸخصيﺔ فإذا قال ﺑعﺖ انتهينا وقال قبلﺖ انتهى اﳌوضوع -٣ ،وﺷﺮاء ﻣﻦ ﻳعﺘﻖ ﻋﻠﻴه

ﳓن قلنا ﻣسألﺔ قبل ذلك قلنا لو أن السيد اشﱰى عبدا هﺬا العبد هو ولدﻩ ﻳصبﺢ ﺣر
ﲟجرد أن ﻳﺸﱰﻳﻪ أو اشﱰى أ ﻩ ﻳصبﺢ ﺣر عليﻪ اشﱰى أخاﻩ ﻳصبﺢ ﺣر عليﻪ ﻷنﻪ ﲟجرد

إنﻪ اشﱰى أ ﻩ أﺻبﺢ اﻷب ﺣر فكيﻒ ﻳﱰاﺟع؟! فﻼ رﺟوع ﰲ العقد ،الراﺑع :أو اﻋﱰف
ﲝﺮﻳﺘه ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮاء ﻷنﻪ أقر على نفسﻪ أن هﺬا ﺣرا وليﺲ عبد فبمجرد أن ﻳعقد العقد قبل
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أن ﻳقوم ﻣن ا لﺲ ﻳصبﺢ البيع ﻻزم وﻳصبﺢ هﺬا ﺣر وليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع ﰲ هﺬا وليﺲ لﻪ

خيار ا لﺲ اﻛتبوا عند قولﻪ قبل الﺸراء وﻳصبﺢ ﺣرا ،قال اﳌصنﻒ ) :و ( ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ )
اﻟﺼﻠﺢ ﲟعﻨﺎﻩ ( اﻵن سيﺬﻛر اﳌصنﻒ العقود الﱵ ﻳدخلها خيار ا لﺲ ﻷننا اﻵن ذﻛر

اﻷشياء الﱵ ﻻ ﻳدخلها خيار ا لﺲ ذﻛر أرﺑعﺔ ﻣساﺋل ،اﻵن رقموا ﻣساﺋل ﺟدﻳدة قال
وﻛالبيع " ،"١الصلﺢ ﲟعناﻩ " "٢ﻳعﲏ الصلﺢ الﺬي على عوض اﻛتبوا عندها ﻣا ﻛان
ﺑعوض ،الصلﺢ على عوض ﻳعتﱪ ﺑيع ﻳعﲏ اختلﻒ ﻣع واﺣد على ﻣبلغ أو على سيارة أو

على أرض أو ﻛﺬا ﰒ اﺻﻄلﺤا على أن ﻳعوضﻪ ﺑﺸيء آخر ﻣقاﺑل هﺬﻩ السلعﺔ الﱵ
ﺣصلﺖ فيها اﳌﺸكلﺔ اﻵن هﺬا ﻛأنﻪ ﺑيع فيﺤصل فيﻪ خيار ﳎلﺲ ﻳعﲏ ﳑكن وهو ﺟالﺲ
ﻳقول اتفقنا أ سأعﻄيك ﺑدل العيﺐ الﺬي ﺣصل عندك أو العقد الﺬي اختلفنا فيﻪ
سأعﻄيك ﻛﺬا سيارة ﻣﺜﻼ قال وافقﺖ قبلﺖ وهو ﰲ ا لﺲ لﻪ خيار ا لﺲ ﻳعﲏ لﻪ أن
ﻳنقﺾ على العموم البيع وﻣا ﻛان ﰲ ﻣعﲎ البيع ،ﻣا هي اﻷشياء الﱵ ﰲ ﻣعﲎ البيع؟ اﻵن
سيﺬﻛرها قال الصلﺢ ﲟعناﻩ ﻛﻤﺎ ﻟو أﻗﺮ ﺑﺪﻳﻦ أو ﻋﲔ ﰒ ﺻﺎﳊه ﻋﻨه ﺑعوض هﺬا قلنا رقﻢ
 ،٢وﻗﺴﻤﺔ اﻟﱰاﺿﻲ  ،٣واﳍﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋوض  ٤ﻷ ﺎ نوع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻣا هي قسمﺔ

الﱰاضي؟ س ﻣﺜﻼ ﳝلكان أرضا فأرادا أن ﻳقسماها وﻻ تنقسﻢ هﺬﻩ اﻷرض إﱃ قسمﲔ
ﻣتساوﻳﲔ ﻣعناﻩ ﻻﺑد ﻣن رضى الﻄرفﲔ نسميها قسمﺔ الﱰاضي فإذا ﻛان ﻻﺑد ﻣن رضا
الﻄرفﲔ ﰲ القسمﺔ فكأن هﺬا الصلﺢ أو هﺬﻩ القسمﺔ ﻛأ ا ﺑيع ﺟدﻳد فلو اتفقا قال أنﺖ
خﺬ اﳋمسماﺋﺔ ﻣﱰ الﺬي على الﺸارع وأ أخﺬ ألﻒ ﻣﱰ الﺬي على الﺸارع الصﻐﲑ ﻣﺜﻼ
هﺬﻩ ﺻلﺢ فصار تراضي فاتفقا ﰲ ا لﺲ فهل ﳍما خيار ا لﺲ اﳉواب نعﻢ ﻷن هﺬا
ﻳعتﱪ ﺑيع ،قال ) :و ( ﻛﺒﻴﻊ أﻳﻀﺎ ) إجﺎرة (  ٥ﻳعﲏ لو عقدت ﻣع اﳌستأﺟر عقد إﺟارة

فلكل ﻣنهما اﳊق أن ﻳفسخ ﰲ ا لﺲ ،قال :ﻷ ﺎ ﻋقﺪ ﻣعﺎوﺿﺔ أﺷﺒﻬﺖ اﻟﺒﻴﻊ ) و (
ﻛﺬا ) اﻟﺼﺮف  ٦لو ﺻرفﺖ فلوس ر ل ﺣولتﻪ إﱃ دﻳنار أو درهﻢ أو دوﻻر أو ﻛﺬا فعند
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الصراف لك خيار ا لﺲ ،قال :واﻟﺴﻠﻢ ( ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺒﻴﻊ ﳍﻤﺎ ) دون ﺳﺎئﺮ اﻟعقود (
عند عقود ﻣا فيها خيار ﳎلﺲ ﻣا هي؟ قال :ﻛﺎﳌﺴﺎﻗﺎة واﳊواﻟﺔ واﻟوﻗﻒ واﻟﺮﻫﻦ
واﻟﻀﻤﺎن ) وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﺒﺎﻳعﲔ ( وﻣﻦ ﰲ ﻣعﻨﺎﳘﺎ ﳑﻦ تقﺪم ) اﳋﻴﺎر ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ﻋﺮﻓﺎ
ﺑﺪا ﻤﺎ ( ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﻓﺈن ﻛﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺳﻊ ﻛﺼحﺮاء نقول افﱰاق عرﰲ ﻓﺒﺄن
ﳝﺸﻲ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺴﺘﺪﺑﺮا ﻟﺼﺎﺣﺒه ﺧﻄوات ﻳعﲏ إذا اﺑتعد عنهﻢ ) ،وإن ﻛﺎ ﰲ دار ﻛﺒﲑة
ذات ﳎﺎﻟس وﺑﻴوت ﻓﺒﺄن ﻳﻔﺎرﻗه ﻣﻦ ﺑﻴﺖ إﱃ ﺑﻴﺖ ( ﻳقصد ﻣن ﻏرفﺔ إﱃ ﻏرفﺔ ،أو إﱃ
ﳓو ﺻﻔﺔ ﻳعﲏ ﳜرج ﻣن الﻐرفﺔ إﱃ الصالﺔ أو إﱃ اﳌدخل ،وإن ﻛﺎ ﰲ دار ﺻﻐﲑة ﻓﺈذا
ﺻعﺪ أﺣﺪﳘﺎ اﻟﺴﻄﺢ أو ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓقﺪ اﻓﱰﻗﺎ اﻵن ﳝﺜل اﳌؤلﻒ ﻛيﻒ ﻳكون اﻻفﱰاق،
وإن ﻛﺎ ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﺒﲑة ﻓﺒﺼعود أﺣﺪﳘﺎ أﻋﻼﻫﺎ إن ﻛﺎ أﺳﻔﻞ أو ﻟعﻜس وإن ﻛﺎنﺖ
ﺻﻐﲑة ﻓﺒﺨﺮوج أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻟو ﺣﺠز ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲝﺎجز ﻳعﲏ ﰲ ا لﺲ ﻛحﺎئﻂ أو ﻣﺎ ﱂ
ﻳعﺪ تﻔﺮﻗﺎ ﻟﺒقﺎئﻬﻤﺎ ﺑﺪا ﻤﺎ ﲟحﻞ اﻟعقﺪ وﻟو ﻃﺎﻟﺖ اﳌﺪة .نقﻒ هنا لكن ﻣعﲎ الكﻼم
ختصار ﻻﺑد أن ﻳفارقﻪ ﰲ ا لﺲ فلو ﺑقيا ﰲ هﺬا ا لﺲ ﻳوم ﻛاﻣل فاﳋيار قي إﱃ أن
ﻳفﱰقا ﺑدا ما.

ﻣازلنا ﰲ أﺣكام خيار ا لﺲ وسيﺬﻛر اﳌصنﻒ اﻵن أن خيار ا لﺲ اﻷﺻل وﺟودﻩ إﻻ
إذا اتفقا على نفيﻪ أو إسقاﻃﻪ عن أﺣدﳘا وﺑقاﺋﻪ لﻶخر ﻳعﲏ هﺬا اﻻتفاق ﻳﻐﲑ اﻷﺻل أﻣا
اﻷﺻل فإن خيار ا لﺲ ﻣوﺟود ولو ﱂ ﻳتفقا عليﻪ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط ﳌا تعقد عقد ﺑيع أو
إﺟارة ﻣع شخص أن تتفق ﻣعﻪ وتقول لكن لنا خيار ﳎلﺲ فخيار ا لﺲ لك ﺣق ﺑﺖ
ﺻل العقد لكن لو أردت أن تسقﻄﻪ ﳝكن أو تنفيﻪ واﳌقصود أنك تنفيﻪ قبل العقد أو
تسقﻄﻪ ﺑعد العقد هﺬا الفرق ﺑﲔ النفي واﻹسقاط ﻛأن تنفيﻪ ﻣﺜﻼ تقول سنتباﻳع لكن
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ﺑﺸرط ﻻ خيار للمجلﺲ فبمجرد أن تقول قبلﺖ ﻳصبﺢ البيع ﻻزم للﻄرفﲔ فهﺬا نفيﻪ أو
إسقاﻃﻪ ﺑعدﻣا ﻳتﻢ العقد وﳓن ﰲ ا لﺲ شعر أن ا لﺲ سيﻄول فقلنا اتفقنا أن نسقط
هﺬا اﳋيار ﺣﱴ ﻳكون العقد ﻻزم فإذا أسقﻄناﻩ سقط وﳝكن أن ﻳكون اﻻتفاق على أن
ﻳكون ﻷﺣد خيار دون اﻵخر ﻛل ذلك ﳝكن ﻻتفاق ،قال اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ تعاﱃ

وﻏفر لﻪ ولﺸيخنا ) :وإن نﻔﻴﺎﻩ ( ١أي اﳋﻴﺎر ن تﺒﺎﻳعﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺧﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟزم
ﲟﺠﺮد اﻟعقﺪ ) أو أﺳقﻄﺎﻩ ( ٢أي اﳋﻴﺎر ﺑعﺪ اﻟعقﺪ ) ﺳقﻂ ( ﻷن اﳋﻴﺎر ﺣﻖ ﻟﻠعﺎﻗﺪ
ﻓﺴقﻂ ﺳقﺎﻃه ) وإن أﺳقﻄه أﺣﺪﳘﺎ ( ٣أي أﺣﺪ اﳌﺘﺒﺎﻳعﲔ أو ﻗﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒه اﺧﱰ
ﺳقﻂ ﺧﻴﺎرﻩ و ) ﺑقﻰ ﺧﻴﺎر اﻵﺧﺮ ( ﻷنه ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨه إﺳقﺎط ﳋﻴﺎرﻩ ﲞﻼف ﺻﺎﺣﺒه
اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة تتعلق ﲞيار ا لﺲ قال :وﲢﺮم اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻔﺴﺦ ﻳعﲏ

ﳛرم أن ﻳقوم وﳜرج ﻣن ا لﺲ ﻛي ﻻ ﻳفسخ ﻳعﲏ ﻹلﺰام البيع ﻳقول ﳛرم ذلك وﻃبعا
رواﻳﺔ نيﺔ أنﻪ ﻻ ﳛرم لكن اﻛتبوا عندها ﳌا قال خﺸيﺔ الفسخ "وﻳلﺰم البيع ا" ﻷن ﻣسألﺔ
ﳛرم أو ﻻ ﳛرم هي ﻣسألﺔ خﻼف لكن لو أنﻪ قام وخرج خﺸيﺔ ﻣن اﳋيار خﺸيﺔ ﻣن
إلﻐاء البيع فهل لو خرج سيلﺰم البيع سيسقط اﳋيار ﺬﻩ الفرقﺔ أم ﻻ؟ سيسقط اﳋيار،
هو ﳛرم عليﻪ ها الفعل لكن لو فعلﻪ سقط اﳋيار أﺻبﺢ العقد ﻻزﻣا هﺬا اﳌعﲎ ،قال:

وﻳﻨقﻄﻊ اﳋﻴﺎر ﲟوت أﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﲜﻨونه ) وإذا ﻣﻀﺖ ﻣﺪته ( ن تﻔﺮﻗﺎ ﻛﻤﺎ تقﺪم ) ﻟزم
اﻟﺒﻴﻊ ( ﺑﻼ ﺧﻼف ﻳعﲏ هو ﰲ ا لﺲ اﻵن ﺑعد العقد ﻣات ﰲ ا لﺲ ﻣا ﺣصل انفصال

هل اﳋيار للورثﺔ؟ ﻻ ﺑل لﺰم البيع اﻵن سينتقل إﱃ اﳋيار الﺜاﱐ وهو خيار الﺸرط قال:

اﻟقﺴﻢ ) اﻟﺜﺎﱐ ( ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط ﺑـ ) أن ﻳﺸﱰﻃﺎﻩ ( أي ﻳﺸﱰط
اﳌﺘعﺎﻗﺪان اﳋﻴﺎر ) ﰲ ( ﺻﻠﺐ ) اﻟعقﺪ ( لو فرضنا أنﻪ ﻣا ﺣصل ﺑينهﻢ اشﱰاط ﱂ ﻳﺸﱰط
أﺣدﳘا خيار شرط ﳌدة ﻣعلوﻣﺔ فهل ﻳكون هناك خيار شرط ﻣﺜل ا لﺲ؟ اﳉواب ﻻ ،
خيار ا لﺲ سيكون ﻣوﺟود ﻣع العقد ولو ﱂ ﻳتفق عليﻪ أﻣا خيار الﺸرط فاﻷﺻل عدﻣﻪ
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ﺣﱴ ﻳتفق على وﺟودﻩ ،قال :أو ﺑعﺪﻩ ﰲ ﻣﺪة ﺧﻴﺎر ا ﻠس أو اﻟﺸﺮط ﻳعﲏ اﻻتفاق على

خيار الﺸرط سيكون لﻪ ثﻼثﺔ ﺻور إﻣا أن ﻳكون ﰲ ﺻلﺐ العقد ﺑعتك السيارة ﺑكﺬا إﱃ

آخرﻩ على أن ﻳكون لنا اﳋيار ﳌدة أسبوع هﺬا خيار شرط ﻣوﺟود ﰲ العقد ،الصورة الﺜانيﺔ
أننا ﻣا ذﻛر ﰲ العقد لكن وﳓن ﰲ ا لﺲ قام أﺣد وﻃالﺐ ﲞيار شرط ﳌدة أسبوع
ووافق الﺜاﱐ فيمكن ﻷنﻪ ﰲ خيار ا لﺲ ﳝكن أن ﻳفسخ البيع فإﻣا أن تضيﻒ خيار
الﺸرط وإﻻ سنفسخ ﳝكن ذلك ،أو ﰲ ﻣدة خيار الﺸرط ﻳعﲏ اتفقا على خيار شرط ﰲ

ثﻼثﺔ أ م وهﻢ ﰲ خيار الﺸرط اتفقا على أن ﳚعلوﻩ سبعﺔ أ م ،قال ) :ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ وﻟو
ﻃوﻳﻠﺔ ( ﻟقوﻟه ﷺ اﳌﺴﻠﻤون ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﻢ ﻳعﲏ ليﺲ ﳍا زﻣن ﻣعﲔ فبعﺾ الفقهاء
ﻳقول ثﻼثﺔ أ م ﻻ تﺰﻳد ،ﻻ ولو زادت ﻻ ﻣﺸكلﺔ لكن ﻻﺑد أن تكون ﻣعلوﻣﺔ ،قال :وﻻ
ﻳﺼﺢ اﺷﱰاﻃه ﺑعﺪ ﻟزوم اﻟعقﺪ وﳛصل لﺰوم العقد لتفرق ﻷﺑدان فجاء أﺣدﳘا وقال
نرﻳد أن نضيﻒ خيار شرط فﻼ ﻳستﻄيع ذلك إﻻ ﲟوافقﺔ الﻄرف الﺜاﱐ ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ

أﺻﻼ ،وﻻ إﱃ أجﻞ ﳎﻬول ﻳعﲏ ﻳقول لنا اﳋيار ﻣدة ﻃوﻳلﺔ ﻣدة ﻣتوسﻄﺔ ﻣدة قصﲑة إﱃ

أن أقتنع ﻛل هﺬا ﳎهول هﺬا الﺜاﱐ ،الﺜالث :وﻻ ﰲ ﻋقﺪ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﲑﺑﺢ ﰲ ﻗﺮض اﻛتبوا

عندها وﻳسمى ﺑيع الوفاء ﻟﲑﺑﺢ ﰲ ﻗﺮض ﻓﻴحﺮم وﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻣا ﺻورة هﺬا؟ هو اﻵن
ﳛتاج ﻣبلغ ﻣن اﳌال نقول ﳛتاج إﱃ ثﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ وعندﻩ عمارة تسوى ثﻼث ﻣﻼﻳﲔ فلو
ذهﺐ لفﻼن وقال أقرضﲏ الﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ وأردها ﺑعد سنﺔ فﻼ ﻳرضى ﻳقول ﻳعﲏ ستعﻄل
الﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ عندك سنﺔ وتردها ﻻ أرﻳد وﻻ أضمن أن تردها وﳝكن تعﻄلﲏ فاتفقا ﺣيلﺔ

فﻼ ﺑيع ﺣقيقي وإﳕا هي ﺣيلﺔ قال إذاً أﺑيعك العمارة ﺑﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ فتأخﺬها أنﺖ سنﺔ
وتعﻄيﲏ الﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ وخﻼل هﺬﻩ السنﺔ العمارة لك واﻹﳚارات لك ﻛأنﻪ أقرضﲏ ثﻼثﺔ
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ﻣﻼﻳﲔ وأخﺬ اﻹﳚارات وﺑعد سنﺔ أعود وأشﱰي ﻣنك العمارة ﺑﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ وأعﻄيك
الﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ ،فهمتﻢ الصورة أدفع الﺜﻼثﺔ وأرﺟع العمارة فهﺬا عقد رﺑوي ﰲ اﳊقيقﺔ فيصر
هﺬا ﻣعناﻩ أقرضﲏ ثﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ ورﺑﺢ ﻣن قرضي هﺬا اﻷﺟرة والبيع ﺻورة ليﺲ ﲝقيقي،
تقولون وﻣا عﻼقﺔ هﺬا ﲞيار الﺸرط هنا ﰲ اﳌﺜال الﺬي ذﻛرتﻪ ﻣا أشرت إﱃ خيار الﺸرط
فخيار الﺸرط أن ﻳقول خيار الﺸرط لنا ﻣدة سنﺔ ﻛاﻣلﺔ فهﺬا هو قصدﻩ ﻳكون استفاد ﻣن
اﳌبلغ واﳌﺸﱰي استفاد ﻣن العمارة ﻳعﲏ شﻐل فلوسﻪ وﱂ تعﻄل لكن شﻐلها ﺑﻄرﻳقﺔ رﺑوﻳﺔ

وﰲ خﻼل السنﺔ لﻪ خيار الﺸرط فجاء ﰲ اﻳﺔ السنﺔ قبل أن ﻳنتهي خيار الﺸرط وقال أ
فسخﺖ خﺬ الﺜﻼثﺔ ﻣﻼﻳﲔ ،اﳌصنﻒ ﻳرﻳد هنا أن خيار الﺸرط ﻻ ﻳصﺢ إذا ﻛان ﰲ عقد
ﺣيلﺔ لﲑﺑﺢ ﰲ قرض فيصﲑ ﺑدل أن أقﱰض وأعﻄيك ر وهﺬا ﻻ ﳚوز أﺑيعك الدار ﳌبلغ
وأشﱰط عليك خيار الﺸرط ﳌدة سنﺔ أو ستﺔ أشهر أو ثﻼث سنوات أو سنﺔ ونصﻒ

اﳌدة الﱵ ﳛتاﺟها فلي اﳊق ﰲ هﺬﻩ الفﱰة أن أسﱰد العمارة وألﻐي البيع ﰲ ﻣقاﺑل أنك
استفدت أنﺖ ﻣن العمارة أﺟر ا هﺬﻩ الفﱰة وأخﺬت دخلها فﻼ ﳚوز ،خيار الﺸرط هﺬا
ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ ،اﳌﺸﱰي سيملك الﺰ دة اﳌنفصلﺔ ﻳعﲏ لو البيع ﺣصل على عمارة فاﻹﳚارات
للمﺸﱰي ،لو ﻛان البيع ﺣصل على قﻄيع شياﻩ فالنتاج للمﺸﱰي لكن الﺰ دة اﳌتصلﺔ ﻻ
ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ لو عﻪ قﻄيع فالﻐنﻢ ﻛﱪ أو ﲰن أو الﻐنﻢ أو البقر فهﺬﻩ ز دة ﺣصلﺖ ﰲ فﱰة

اﳋيار فهي ﳌن سيأخﺬها ﰲ اﻷخﲑ ﻳعﲏ للباﺋع .قال ) :واﺑﺘﺪاؤﻫﺎ ( أي اﺑﺘﺪاء ﻣﺪة
اﳋﻴﺎر ) ﻣﻦ اﻟعقﺪ ( إن ﺷﺮط ﰲ اﻟعقﺪ وإﻻ ﻓﻤﻦ ﺣﲔ اﺷﱰط ﻳعﲏ إذا ﻛانوا اتفقوا على

ثﻼثﺔ أشهر فمﱴ ستبدأ اﳌهﻢ أن نعرف ﻣﱴ ستبدأ لكي نعرف ﻣﱴ ستنتهي فيقول ﻣن
العقد إذا ﻛانﺖ اشﱰﻃﺖ ﰲ العقد وإﻻ ﻣن ﺣﲔ اشﱰﻃﺖ ﻳعﲏ لو اشﱰﻃاﻩ ﰲ زﻣن
اﳋيارﻳن زﻣن خيار ا لﺲ ﻣﺜﻼ أو ﰲ خيار الﺸرط لكن لو قلنا خيار ا لﺲ هو العقد إﻻ

إذا ﻛانوا ﺑقيا أ م ﰲ الﻐرفﺔ نفسها ،قال ) :وإذا ﻣﻀﺖ ﻣﺪته ( أي ﻣﺪة اﳋﻴﺎر وﱂ ﻳﻔﺴﺦ
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ﻟزم اﻟﺒﻴﻊ هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ ) -٢ ،أو ﻗﻄعﺎﻩ ( أي ﻗﻄﻊ اﳌﺘعﺎﻗﺪان اﳋﻴﺎر ) ﺑﻄﻞ (
وﻟزم اﻟﺒﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﻟو ﱂ ﻳﺸﱰﻃﺎﻩ اﻵن سيتكلﻢ عن ﻣسألﺔ خيار الﺸرط ﻳدخل ﰲ البيع ،هل
ﻳدخل ﰲ عقود أخرى؟ اﳉواب نعﻢ سيدخل ﰲ عقود اﳌعاوضات وهي تﺸبﻪ البيع ،قال:

) وﻳﺜﺒﺖ ( ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط ) ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ١واﻟﺼﻠﺢ ( ٢واﻟقﺴﻤﺔ ٣واﳍﺒﺔ ) ٤وﻣﺎ ﲟعﻨﺎﻩ (
أي ﲟعﲎ اﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑعوض ٥ﻋﻦ ﻋﲔ أو دﻳﻦ ﻣقﺮ ﺑه ﺣصل ﺑينهﻢ خﻼف ﰲ عﲔ

أو ﰲ دﻳن ،هﺬﻩ العﲔ ﱄ أو لك ،أو الدﻳن سدد أو ﻣا سدد أو ﻛﺬا فتصاﳊا على عوض
واتفقا ﰲ ﳊظﺔ ﻣعينﺔ ﰲ ﳎلﺲ ﻣعﲔ سيكون ﳍما خيار ا لﺲ ولو ﺣصل ﺑينهﻢ شرط
فلهما أﻳضا خيار الﺸرط قال أ أعﻄيك ﻛﺬا ﺑدل العﲔ الﱵ اختلفنا فيها لكن لنا خيار
الﺸرط ثﻼثﺔ أ م ﳝكن ﻳدخلﻪ خيار الﺸرط هﺬا ﻣعناﻩ ،السادس :وﻗﺴﻤﺔ اﻟﱰاﺿﻲ وﻣﺜلنا

ﳍا أول وﻫﺒﺔ اﻟﺜواب ٧ﻷ ﺎ أنواع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ هبﺔ الﺜواب ﻣﺜل البيع ﻳعﲏ أن أهبك شيء
على أن بﲏ فهﺬا ﻳعتﱪ ﺑيع ﻣعاوضﺔ لكن اﳍبﺔ الﱵ ليسﺖ هبﺔ ثواب ﻣا فيها عوض
وهبتك ﻻ أرﺟو ﻣنك شيء فها ليسﺖ ﻣعاوضﺔ فعقود اﳌعاوضﺔ ﻳدخلها خيار ا لﺲ

وخيار الﺸرط ) ،و ( ﰲ ) اﻹجﺎرة ﰲ اﻟﺬﻣﺔ  ( ٨ﻛﺨﻴﺎﻃﺔ ثوب وﺑناء اﳊاﺋط ﻣﺜﻼ
فيمكن أن ﳛصل فيﻪ خيار شرط ﻣﺜل أن أتفق ﻣع اﳋياط أن ﲣيط ﱄ هﺬا الﺜوب فهﺬﻩ

ﻳسمو ا إﺟارة ﰲ الﺬﻣﺔ ليسﺖ إﺟارة على ﻣدة وإﳕا استأﺟرت ﻣنﻪ عمل ﻣعﲔ
فاستأﺟرت ﰲ أن ﳜيط ﱄ الﺜوب لكن ﱄ خيار الﺸرط ثﻼثﺔ أ م فيمكن هﺬا ﻳعﲏ ﰲ
خﻼل هﺬﻩ الﺜﻼثﺔ أ م ﳝكن ﱄ أن أفسخ هﺬا العقد ﺑﺸرط أﻻ ﻳكون قد ﺑدأ ﰲ خياﻃﺔ
الﺜوب ﻷنﻪ ﱂ ﻳبدأ إﻻ ﺑعد ثﻼثﺔ أ م هﺬﻩ هي اﻹﺟارة ﰲ الﺬﻣﺔ ،هل ﳝكن أن استأﺟر
ﻣﺜﻼ شقﺔ أو عاﻣل ﳌدة شهر وأقول ﱄ اﳋيار خيار الﺸرط ﳌدة أسبوع ،فيﻪ ﺻورة ﺻعﺐ
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وفيﻪ ﺻورة ﳑكن ،الصورة الصعبﺔ إذا ﻛانﺖ اﳌدة ستبدأ ﻣن العقد ﻃبعا ﻻ ﻷنﻪ ﻛيﻒ أقول
ﱄ اﳋيار وأﺑدأ أستهلك اﳌنفعﺔ لكن ﳝكن ذلك إذا ﻛانﺖ ﻣدة خيار الﺸرط تنتهي قبل
أن تبدأ ﻣدة العقد ،أﻻ ﳝكن أنك تستأﺟر اليوم شقﺔ وتكتبوا العقد على أن اﻹﺟارة تبدأ
ﺑعد شهرﻳن ﳑكن هﺬا ففي هﺬﻩ اﳊالﺔ إذا ﻛان فيﻪ خيار شرط ﻳنتهي قبل أن تبدأ اﳌدة

فﻼ س وﳍﺬا قال ) :أو ( ﰲ إجﺎرة ) ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﻻ تﻠﻲ اﻟعقﺪ (  ٩أﻣا إذا ﻛانﺖ اﳌدة

تلي العقد فﻼ ﻳصلﺢ ﻷنﻪ فيﻪ ﺟﺰء ﻣن اﳌدة سيستهلكها ﰒ ﻳقول أ ﺑﻄلﺖ ،قال :ﻛﺴﻨﺔ
ثﻼث ﰲ ﺳﻨﺔ اثﻨﲔ ﻳعﲏ العقد عقد ﰲ سنﺔ اثنﲔ لكن اﳌدة تبدأ ﰲ سنﺔ ثﻼث ،قال:
إذا ﺷﺮط ﻣﺪة تﻨقﻀﻲ ﻗﺒﻞ دﺧول ﺳﻨﺔ ثﻼث إذاً اﻛتبوا عندها ﻛسنﺔ ثﻼث"ﺑداﻳﺔ
اﳌدة"ﰲ سنﺔ اثنﲔ هﺬا وقﺖ العقد ،وﻻﺑد أن تنتهي إذا شرﻃﻪ ﻣدة قبل دخول سنﺔ

ثﻼث ،ﰲ سنﺔ اثنﲔ ﻛتبوا العقد وقال لنا اﳋيار ﳌدة سنﺔ ﳑكن ستﺔ أشهر ﳑكن أﻣا سنﺔ

ونصﻒ فﻼ ﻷن اﳌدة ستبدأ ﰲ سنﺔ ثﻼث فﻼ ﻳصلﺢ ،قال :إذا ﺷﺮط ﻣﺪة تﻨقﻀﻲ ﻗﺒﻞ
دﺧول ﺳﻨﺔ ثﻼث ﻓﺈن وﻟﻴﺖ ﻣﺪة اﻟعقﺪ ﻛﺸﻬﺮ ﻣﻦ اﻵن ﱂ ﻳﺼﺢ ﺷﺮط اﳋﻴﺎر ﻟﺌﻼ
ﻳﺆدي إﱃ ﻓوات ﺑعﺾ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌعقود ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﺳﺘﻴﻔﺎئﻬﺎ ﰲ ﻣﺪة اﳋﻴﺎر وﻛﻼﳘﺎ ﻏﲑ
جﺎئز التعليل واضﺢ وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﺼﺮف وﺳﻠﻢ وﺿﻤﺎن
وﻛﻔﺎﻟﺔ وﻳﺼﺢ ﺷﺮﻃه ﻟﻠﻤﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ وﻟو وﻛﻴﻠﲔ ﳌاذا ﻻ ﻳصﺢ خيار الﺸرط ﰲ الصرف

والسلﻢ والضمان؟ ﻷنﻪ ﻳﺸﱰط التقاﺑﺾ ﰲ ا لﺲ فﻼ ﳝكن أن ﻳقول ﺑعد ذلك أ رﺟعﺖ

ونلﻐي هﺬا الصرف ،قال ) :وإن ﺷﺮﻃﺎﻩ ﻷﺣﺪﳘﺎ دون ﺻﺎﺣﺒه ﺻﺢ ( اﻟﺸﺮط وثﺒﺖ ﻟه
اﳋﻴﺎر وﺣﺪﻩ ﻷن اﳊﻖ ﳍﻤﺎ ﻓﻜﻴﻔﻤﺎ تﺮاﺿﻴﺎ ﺑه جﺎز ) و ( إن ﺷﺮﻃﺎﻩ ) إﱃ اﻟﻐﺪ أو
اﻟﻠﻴﻞ ( ﺻﺢ ﻳﺬﻛر اﻵن قاعدة ﻳعﲏ إذا شرﻃاﻩ إﱃ وقﺖ ﻣعﲔ فالعﱪة وﳍا وﳍﺬا إذا
شرﻃاﻩ إﱃ الليل أو الﻐد ،و ) ﻳﺴقﻂ أي اﳋيار وﻟه ( أي أول اﻟﻐﺪ أو اﻟﻠﻴﻞ ﻷن إﱃ
ﻻنﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﺑعﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وإﱃ اﻟﺼﻼة ﻳﺴقﻂ ﺑﺪﺧول وﻗﺘﻬﺎ ﻳعﲏ
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لو قال إﱃ ﺻﻼة الظهر ﻳسقط ﺑدخول وقﺖ ﺻﻼة الظهر ﰒ قال ) :و ( ﳚوز ) ﳌﻦ ﻟه
اﳋﻴﺎر اﻟﻔﺴﺦ وﻟو ﻣﻊ ﻏﻴﺒﺔ ( ﺻﺎﺣﺒه ) اﻵﺧﺮ و ( ﻣﻊ ) ﺳﺨﻄه ( ﻛﺎﻟﻄﻼق إذا ﻛان

اﳋيار ﱄ أ فقط ﻣن ﻃرﰲ أو ﱄ ولﻪ لكن أ ﱄ أن أفسخ سواء الﻄرف الﺜاﱐ ﻣوافق أو
ﻏﲑ ﻣوافق ،ﻣوﺟود أو ﻏﲑ ﻣوﺟود ،سننتقل إﱃ ﻣسألﺔ الﺸيخ وهي اﳌلك ﰲ ﻣدة اﳋيارﻳن

خيار ا لﺲ وخيار الﺸرط ،قال ) :واﳌﻠﻚ ( ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ) ﻣﺪة اﳋﻴﺎرﻳﻦ ( أي ﺧﻴﺎر
اﻟﺸﺮط وﺧﻴﺎر ا ﻠس ) ﻟﻠﻤﺸﱰي ( ﺳواء ﻛﺎن اﳋﻴﺎر ﳍﻤﺎ أو ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻟقوﻟه ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ع ﻋﺒﺪا وﻟه ﻣﺎل ﻓﻤﺎ ﻟه ﻟﻠﺒﺎئﻊ إﻻ أن ﻳﺸﱰﻃه اﳌﺒﺘﺎع رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ﻓﺠعﻞ اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺒﺘﺎع ﺷﱰاﻃه وﻫو ﻋﺎم ﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﻊ ﻓﺸﻤﻞ ﺑﻴﻊ اﳋﻴﺎر إذاً القاعدة اﻷوﱃ
اﳌلك للمﺸﱰي هﺬا اﳊكﻢ اﻷول ،اﳊكﻢ الﺜاﱐ ) :وﻟه ( أي ﻟﻠﻤﺸﱰي ) ﳕﺎؤﻩ ( أي ﳕﺎء
اﳌﺒﻴﻊ ) اﳌﻨﻔﺼﻞ ( ﻛﺎﻟﺜﻤﺮة والولد ،هﺬﻩ اﳌسألﺔ خﻼفا لﻺقناع ووفاقا للمنتهى وهو
اﳌﺬهﺐ ﻳعﲏ هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ،اﻛتبوا هﺬا هو اﳌﺬهﺐ خﻼفا لﻺقناع ﻷنﻪ ﰲ اﻹقناع قول

هي للباﺋع ) ،وﻛﺴﺒه ( ﰲ ﻣﺪة اﳋﻴﺎرﻳﻦ لو ﻛان اشﱰى عبد أو سيارة ﻳعﲏ فيما ﳚوز لﻪ
التعاﻣل ﺑﻪ عمارة ﻣﺜﻼ ﻣؤﺟرة ﳍا دخل ﰲ هﺬﻩ الفﱰة فكسبها ﰲ ﻣدة اﳋيارﻳن لﻪ أﻳضا،

وﻟو ﻓﺴﺨﺎﻩ ﺑعﺪ ﻷنه ﳕﺎء ﻣﻠﻜه اﻟﺪاﺧﻞ ﰲ ﺿﻤﺎنه ﳊﺪﻳﺚ اﳋﺮاج ﻟﻀﻤﺎن ﺻححه
اﻟﱰﻣﺬي ﻣعناﻩ أن هﺬﻩ العمارة هو ﻣؤﺟرها ففي فﱰة اﳋيار دخلها للمﺸﱰي ﻷنﻪ ﰲ
اﳌقاﺑل لو أﺻاب العمارة ضرر ﻣن الﺬي سيتﺤملﻪ؟ اﳌﺸﱰي فاﳋراج لضمان ،اﳋراج

الﺬي سيأﰐ ﻣنها ﻣقاﺑل الضمان الﺬي سيضمنﻪ لو ﺣصل فيها شيء ،وأﻣﺎ اﻟﻨﻤﺎء
اﳌﺘﺼﻞ ﻛﺎﻟﺴﻤﻦ ﻓﺈنه ﻳﺘﺒﻊ اﻟعﲔ ﻣﻊ اﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘعﺬر انﻔﺼﺎﻟه ﻷنﻪ أﺻﻼ ﺻعﺐ أنﻪ
ﻳنفصل ،ﰒ قال ) :وﳛﺮم وﻻ ﻳﺼﺢ تﺼﺮف أﺣﺪﳘﺎ ﰲ اﳌﺒﻴﻊ هﺬا ﺣكﻢ ﻣهﻢ انتبهوا لﻪ ﳌا

www.bajabir.com

٧٦

نقول أن اﳋيار قاﺋﻢ سواء ﻛان خيار ﳎلﺲ أو خيار شرط ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ اﳌلك للمﺸﱰي
لكن ﻣع ﻣلكﻪ ﳍﺬﻩ العﲔ ﻻ ﳝلك التصرف فيها إﻻ تصرف ﻣعﲔ لكن ليﺲ لﻪ التصرف،
ﳌاذا؟ ﻷن هﺬﻩ العﲔ اﳌلك فيها ﺟاﺋﺰ وليﺲ ﻻزم وهﺬﻩ العﲔ تتعلق ﲝق آخر وﳝكن أن
الﻄرف اﻵخر ﻳلﻐي فهو لﻪ ﺣق اﳋيار فيستﻄيع أن ﻳلﻐي هﺬا العقد وﻳعيد السلعﺔ لﻪ

فلﺬلك قال ﳛرم وﻻ ﻳصﺢ تصرف أﺣدﳘا ﰲ اﳌبيع ،و ( ﻻ ﰲ ) ﻋوﺿه اﳌعﲔ ﻣعناﻩ أن
اﳌﺸﱰي ﻻ ﻳتصرف ﰲ السلعﺔ والباﺋع ﻻ ﻳتصرف ﰲ الﺜمن اﳌعﲔ أﻣا لو ﻛان ﰲ الﺬﻣﺔ

فهﺬا ﻣوضوع آخر ﻻ ﻳدخلﻪ اﳊكﻢ فإذاً ﻻ ﻳتصرف ﰲ عوضﻪ اﳌعﲔ ﻳعﲏ هو ﳑكن ﻳكون
اشﱰى السيارة وﰲ ﻣقاﺑل السيارة دفع ﻣﺜﻼ ﳎموعﺔ ﻣن الﺜياب أو ﳎموعﺔ ﻣن الساعات
فهﺬا ﻻ ﻳتصرف ﰲ السيارة وهﺬا ﻻ ﻳتصرف ﰲ الساعﺔ ﻷنﻪ اﺣتمال أن البيع ﻳلﻐى وﻛل

واﺣد ﻳرﺟع ﻣا ﲢﺖ ﻳدﻩ لﻶخر ،قال :وﻻ ﻳصﺢ ﰲ عوضﻪ اﳌعﲔ ﻓﻴﻬﺎ ( أي ﰲ ﻣﺪة
اﳋﻴﺎرﻳﻦ ) ﺑﻐﲑ إذن اﻵﺧﺮ ( لكن لو أذن لﻪ قال تصرف فيﻪ ،ﻛيﻒ؟ ﻳعﲏ ﻳؤﺟرها ﺑيعها
أعﲑها ،ﻓﻼ ﻳﺘﺼﺮف اﳌﺸﱰي ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻐﲑ إذن اﻟﺒﺎئﻊ إﻻ ﻣعه ﻛﺄن آجﺮﻩ ﻟه وﻻ
ﻳﺘﺼﺮف اﻟﺒﺎئﻊ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ اﳌعﲔ زﻣﻦ اﳋﻴﺎرﻳﻦ إﻻ ذن اﳌﺸﱰي أو ﻣعه ﻣعناﻩ التصرف
قلنا ﻻ ﻳصﺢ ﰲ زﻣن اﳋيار إﻻ ﰲ ﺻورتﲔ أن ذن لﻪ ،ﳓن نقول الباﺋع واﳌﺸﱰي ﻛل
واﺣد ﻻ ﻳتصرف فيما ﲢﺖ ﻳدﻩ ﻣن السلعﺔ والﺜمن إﻻ ذن الﻄرف الﺜاﱐ ﻣادام اﳋيار
قاﺋﻢ خيار ا لﺲ أو خيار الﺸرط ﻻ ﻳتصرف إﻻ ذن الﻄرف الﺜاﱐ لكن إذا أذن لك
الﻄرف الﺜاﱐ ﻣعناﻩ أسقط اﳋيار اﻛتبوا عندها ﳌا قال فﻼ ﻳصﺢ التصرف ﺑﻐﲑ إذن الباﺋع
هﺬا "أ" إﻻ ﻣعﻪ "ب" أي ﻣع الباﺋع وﻳكون هﺬا إﻣضاء للبيع ﻣادام أذن لك أن تبيع
ﻳتﺤمل هو ،أو ﻣعﻪ ﻛأن آﺟرﻩ لﻪ ﻳعﲏ اﻵن الﺸراء ﻣﺜﻼ ﺻار على سيارة فالسيارة ﺑيعﺖ
وقلنا الﺬي اشﱰى السيارة ﻻ ﻳستﻄيع ﻳتصرف فيها إﻻ إذا أذن لﻪ أو أﺟر السيارة على
الباﺋع فقبل ﻣعناﻩ أذن هﺬا هو اﳌراد ﻣعناﻩ أنﻪ أذن لﻪ ،ﺑعد ذلك :وﻻ ﻳتصرف الباﺋع ﰲ
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الﺜمن اﳌعﲔ زﻣن اﳋيارﻳن إﻻ ذن اﳌﺸﱰي "أ" أو ﻣعﻪ "ب" أي ﻣع اﳌﺸﱰي ﻛﺄن
اﺳﺘﺄجﺮ ﻣﻨه ﺑه أي الﺜمن ﻋﻴﻨﺎ اﻵن هو ﳝﺜل للﺜمن ﻳقول لو ﻛان الﺜمن ﻣعﲔ فليﺲ للباﺋع
أن ﻳتصرف ﰲ هﺬا الﺜمن لتعلقﻪ ﺑسبﺐ اﳋيار ﻳقول إﻻ إذا ﻛان سيتصرف ﺬا الﺜمن ﻣع
اﳌﺸﱰي ﻛأن استأﺟر ﻣنﻪ ﺬا الﺜمن فنﺤن قلنا ﰲ اﳌﺜال أنﻪ ع السيارة ودفع ساعﺔ ﲦينﺔ
ﺑعدها استأﺟر ﻣن اﳌﺸﱰي دارا وقال لﻪ سأعﻄيك هﺬﻩ الساعﺔ أﺟرة ﻣعناﻩ انقﻄاع للبيع
فيجوز ،إذاً ﻻ ﳚوز التصرف إﻻ ﰲ تصرف ﻣعﲔ ﳏدد اﻵن سيﺬﻛرﻩ ﻳقول هﺬا ﳚوز
التصرف الﺬي سيأﰐ ﺑﻐﲑ إذن الﻄرف اﻵخر ،ﻣا هو التصرف الﺜاﱐ الﺬي ﳚوز ﺑﻐﲑ

إذن؟ قال :ﻫﺬا إن ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮف ) ﺑﻐﲑ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺒﻴﻊ ( ﻓﺈن تﺼﺮف ﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘه ﻛﺮﻛوب
داﺑﺔ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﺳﲑﻫﺎ وﺣﻠﺐ داﺑﺔ ﻟﻴعﻠﻢ ﻗﺪر ﻟﺒﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﺧﻴﺎرﻩ ﻷن ذﻟﻚ ﻫو اﳌقﺼود
ﻣﻦ اﳋﻴﺎر ﺣﱴ ﳚر ا لكن ﻻ ﻳستهلكها وإﳕا ﻳتأﻛد ،قال :ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻛتبوا هنا
 ٢والكاف هﺬﻩ فيها ﻣﺸكلﺔ ﻛأ ا ﲤﺜيل هي تﺸبيﻪ أو تنظﲑ ﻳعﲏ قال ﺑﻐﲑ ﲡرﺑﺔ اﳌبيع

ﻣﺜل أن ﳚوز ﲡرﺑﺔ اﳌبيع ﻣن ﻏﲑ إذن ﻣﺜل استخدام الرقيق ﳚوز ﺑﻐﲑ إذن ،قال ) :إﻻ ﻋﺘﻖ
اﳌﺸﱰي ( ﳌﺒﻴﻊ زﻣﻦ اﳋﻴﺎر ﻓﻴﻨﻔﺬ ﻣﻊ اﳊﺮﻣﺔ ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ التصرف لكن ﻳصﺢ تصرفﻪ
ﺑعتق اﳌﺸﱰي للعبد وﳓن قلنا أ ﻢ ﻳتساهلون ﰲ ﻣسألﺔ عتق العبد ،قال :وﻳﺴقﻂ ﺧﻴﺎر
اﻟﺒﺎئﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ) وتﺼﺮف اﳌﺸﱰي ( ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮط اﳋﻴﺎر ﻟه فقط ﻳعﲏ لﻄرف واﺣد
تصرف اﳌﺸﱰي واﳋيار لﻪ فقط ليﺲ للباﺋع إذا تصرف هﺬﻩ ﻃرﻳقﺔ ﺟدﻳدة ﻳعﲏ اتفقا على
أن ﻳكون اﳋيار لﻸول فاﻷول لﻪ أن ﻳتصرف وإذا تصرف فتصرفﻪ ﻳعتﱪ إﻣضاء للبيع

فيصبﺢ ﻻزم ،قال :زﻣﻨه أي زﻣن اﳋيار ﺑﻨحو وﻗﻒ أو ﺑﻴﻊ أو ﻫﺒﺔ أو ﳌس ) ﻷﻣﺔ
ﻣﺒﺘﺎﻋﺔ ( ﻟﺸﻬوة ) ﻓﺴﺦ ﳋﻴﺎرﻩ ( وإﻣﻀﺎء ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻷنه دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺿﻰ ﺑه ﲞﻼف ﲡﺮﺑﺔ
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اﳌﺒﻴﻊ واﺳﺘﺨﺪاﻣه هﺬا ﻻ ﻳعتﱪ فسخ للخيار ،أخﺬ السلعﺔ واﳋيار لﻪ وﺣدﻩ ﰒ ﺟرب
اﳌبيع فﻼ ﻳقال لﻪ أسقﻄﺖ اﳋيار ،أو استخدم الرقيق ﻻ ﻳعتﱪ انﻪ أسقط اﳋيار ،قال:

وتﺼﺮف اﻟﺒﺎئﻊ ﰲ اﳌﺒﻴﻊ إذا ﻛﺎن اﳋﻴﺎر ﻟه وﺣﺪﻩ ﻟﻴس ﻓﺴﺨﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻵن اﳌبيع ﰲ ﻳد

اﳌﺸﱰي والباﺋع ﻛان اﳌالك اﻷول ﻳقول لو اﳌالك اﻷول تصرف فيها واﳋيار قاﺋﻢ فهل
ﻳعتﱪ هﺬا إﻣضاء؟ ﻻ هﺬا تصرف فضوﱄ ليﺲ ﻣن ﺣقك أﻳها الباﺋع تصرف ﰲ السلعﺔ
الﱵ انتقلﺖ للمﺸﱰي أنﺖ لك ﺣق واﺣد اﳋيار إﻣا أن تفسخ أو أن ﲤضي لكن ﻻ

تتصرف وتصرفك ﻻ ﻳعﲏ شيء هﺬا اﳌعﲎ ،قال :وﻳﺒﻄﻞ ﺧﻴﺎرﳘﺎ ﻣﻄﻠقﺎ ﺑﺘﻠﻒ ﻣﺒﻴﻊ ﺑعﺪ
ﻗﺒﺾ و تﻼف ﻣﺸﱰاﻩ إ ﻩ ﻣﻄﻠقﺎ ﺳواء ﻗﺒﻀه أو ﱂ ﻳقﺒﻀه إن ﻛان اﳌﺸﱰي هو الﺬي
أتلفﻪ ﺑعدﻣا اشﱰى ﺑعد العقد قبلما ﻳقبﺾ أتلﻒ فهو الﺬي ﻳتﺤمل ،قال ) :وﻣﻦ ﻣﺎت
ﻣﻨﻬﻤﺎ ( أي ﻣﻦ اﻟﺒﺎئﻊ أو اﳌﺸﱰي ﰲ زﻣﻦ اﳋﻴﺎر ) ﺑﻄﻞ ﺧﻴﺎرﻩ ( ﻓﻼ ﻳورث إن ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑه ﻗﺒﻞ ﻣوته ﻛﺎﻟﺸﻔعﺔ وﺣﺪ اﻟقﺬف إذا ﻃالﺐ ﺑﻪ قبل اﳌوت ﻃالﺐ ﻣﺜﻼ لفسخ

أو رﺟاع السلعﺔ وﱂ ﻳتنفﺬ هﺬا الكﻼم وﻣات فالورثﺔ ﳍﻢ ذلك ﻳقول ﻣﺜل الﺸفعﺔ إذا
ﻃالﺐ الﺸفيع ﲝق الﺸفعﺔ ﰒ ﻣات قبل التﺤقق ،وﺣد القﺬف إذا ﻃالﺐ ﺑﻪ فالورثﺔ ﳍﻢ أن

ﻳﻄالبوا ،ننتقل إﱃ الﺜالث :خيار الﻐﱭ ) :اﻟﺜﺎﻟﺚ ( ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر ﺧﻴﺎر اﻟﻐﱭ ) إذا
ﻏﱭ ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ﻏﺒﻨﺎ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻟعﺎدة ( ﳌاذا رﺑﻄﻪ لعادة؟ السبﺐ أن الﺸرع ﱂ ﳛدد قدر
ﻣعﲔ ﻻ ﻳﺰﻳد عليﻪ فرﺑﻄناﻩ لعادة هﺬا الﺬي ﻳرﻳد ،قال :ﻷنه ﱂ ﻳﺮد اﻟﺸﺮع ﺑﺘحﺪﻳﺪﻩ
ﻓﺮجﻊ ﻓﻴه إﱃ اﻟعﺮف وﻟه ثﻼث ﺻور خيار الﻐﱭ لﻪ ثﻼثﺔ ﺻور سيأﰐ اﻵن وﻳﺬﻛرها
ختصار هي تلقي الرﻛبان " ،"١ز دة الناﺟﺶ " ،"٢واﳌسﱰسل " ،"٣قال :إﺣﺪاﻫﺎ
تﻠقﻲ اﻟﺮﻛﺒﺎن ﻟقوﻟه ﻋﻠﻴه اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻻ تﻠقوا اﳉﻠﺐ هو ﻛل شيء ﳚلﺐ ﻓﻤﻦ
تﻠقﺎﻩ ﻓﺎﺷﱰى ﻣﻨه ﻓﺈذا أتﻰ سيدﻩ اﻟﺴوق ﻓﻬو ﳋﻴﺎر رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ إذا خرج وتلقى الرﻛبان
الناس الﺬﻳن قدﻣوا لبضاعﺔ فأخﺬ ﻣنهﻢ البضاعﺔ فعند ذلك ﻷﺻﺤاب البضاعﺔ الﺬﻳن
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عوها إذا ﺟاءوا السوق ووﺟدوا أ ﻢ ﻏبنوا ﰲ الﺜمن فلهﻢ أن ﻳﻄالبوا ﳋيار ﻳعﲏ ﻳرﺟعوا

الفلوس و خﺬون السلعﺔ ،قال ) :و ( اﻟﺜﺎنﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑقوﻟه ) ﺑز دة اﻟﻨﺎجﺶ (
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺮاء وﻟو ﺑﻼ ﻣواﻃﺄة وﻣﻨه أﻋﻄﻴﺖ ﻛﺬا وﻫو ﻛﺎذب ﻟﺘﻐﺮﻳﺮﻩ اﳌﺸﱰي أن

ﻳﺰﻳد ﰲ السلعﺔ ﻣن ﻻ ﻳرﻳد شراﺋها ﻳعﲏ ﳛصل عادة ﰲ اﳌﺰادات أتوا س ﻳﺰﻳدون ﰲ الﺜمن
وهﻢ ﻻ ﻳرﻳدون الﺸراء فﲑفعون الﺜمن ﻳقول هﺬا إذا ﺣصل واﻛتﺸفﺖ أنﺖ أﻳها اﳌﺸﱰي

أ ﻢ توﻃﺌوا عليك فلك ﺣق اﳋيار إﻣا أن تقبل وإﻣا أن ترد السلعﺔ و خﺬ الﺜمن ﻳقول ولو
ﺣصلﺖ ﺑدون ﻣواﻃأة ﻳعﲏ ﱂ ﻳتفق الناﺟﺶ ﻣع ﺻاﺣﺐ السلعﺔ الﺬي ﻳبيعها وﻣن ز دة
الناﺟﺶ أعﻄيﺖ ﻛﺬا وهو ﻛاذب لتﻐرﻳرﻩ اﳌﺸﱰي ،ﻛﺜﲑ ﻣن الناس ﻳقول دفعوا ﱄ ﻛﺬا لكن
هل ﲰعتﻢ ﺣد شخص ﰲ هﺬﻩ الدنيا ﻣات قبل اليوم الﺬي ﻛتبﻪ ﷲ لﻪ؟ ﻣا فيﻪ ،هل
أﺣد خر ﻳوم؟ ﻣا فيﻪ ،هل أﺣد زاد رزقﻪ ر ل على اﳌكتوب لﻪ ،هل نقص ر ل؟ ﻣا فيﻪ
فﻼ داعي أن تقول دفعوا ﱄ ،قال :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑقوﻟه ) واﳌﺴﱰﺳﻞ ( ﺋعا أو ﻣﺸﱰ ،

ﻣن هو اﳌسﱰسل؟ قال :وﻫو ﻣﻦ جﻬﻞ اﻟقﻴﻤﺔ وﻻ ﳛﺴﻦ ﳝﺎﻛس ﻳعﲏ ﻻ ﻳعرف اﳌﺸاﺣﺔ

واﳌفاﺻلﺔ ﰲ البيع والﺸراء ،ﻣﻦ اﺳﱰﺳﻞ إذا اﻃﻤﺄن واﺳﺘﺄنس ﻳقول إذا ﻏﱭ ﻳعﲏ زﻳد

عليﻪ ز دة فاﺣﺸﺔ ﰲ العادة فلﻪ رد السلعﺔ وأخﺬ الﺜمن ،قال :ﻓﺈذا ﻏﱭ ﻳعﲏ ﰲ الصور
الﺜﻼث ثﺒﺖ ﻟه اﳋﻴﺎر وﻻ أرش ﻣﻊ إﻣﺴﺎك ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ إﻻ الرد أو اﻹﻣساك ﳎا ،

واﻟﻐﱭ ﳏﺮم تعمد الﻐﱭ أنك تﺰﻳد ﰲ الﺜمن وﲣدع س ﻻ ﻳعرفون الﺜمن ،وﺧﻴﺎرﻩ ﻋﻠﻰ
اﻟﱰاﺧﻲ ليﺲ ﺑﺸرط أن ﻳكون ﺑسرعﺔ ﳑكن لو علﻢ فتأخر ﰒ ﻃالﺐ ﺑعد ﻣدة فلﻪ ذلك

ﺑﺸرط أﻻ ﻳظهر عليﻪ ﻣا ﻳدل على رضاﻩ ﻳعﲏ إذا اﻛتﺸﻒ أنﻪ ﻣﻐبون وسكﺖ ،ﺑعﺾ هﺬﻩ
العقود ﻳكون على الﱰاخي وﺑعضها على الفور ﻳعﲏ ﻣﺜل الﺸفعﺔ فإذا علﻢ أن شرﻳكﻪ ع
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ﺣصتﻪ فالﺸفعﺔ على الفور إﻣا أن ﻳﻄالﺐ ﺑسرعﺔ أو ﻳسقط فلو علﻢ وقال ننتظر ﻛﻢ ﻳوم
وﺑعدها نﻄالﺐ تسقط هﺬا ﻷنﻪ على الفور لكن خيار الﻐﱭ على الﱰاخي ﻳعﲏ لو علﻢ أنﻪ
ﻣﻐبون اليوم وﺑعد أسبوع ﻃالﺐ فلﻪ ذلك ﺑﺸرط أﻻ ﻳصدر ﻣنﻪ ﰲ اﻷسبوع الرضا لكن لو

علﻢ لﻐﱭ ورضي لﻐﱭ سقط ﺣقﻪ ﰲ اﳋيار .سؤال :ﳌاذا ﻳفرقون ﰲ نص ﰲ الﺸفعﺔ،
الﺸفعﺔ ﲢل العقال على خﻼف فيﻪ فيقولون هﺬﻩ ﺟاء فيها النص وﻻﺑد أن ﲢل ﺑسرعﺔ
وقد ﻳكون أﻳضا ﻣن ب التعليل أنﻪ ﰲ ﻣسألﺔ البيع وﻣسألﺔ الﺸفعﺔ ﺑيعﺖ اﳊصﺔ
لﺸخص آخر فﻼ ﻳنتظر إذا علﻢ ﻳﻄالﺐ وإﻻ خﻼص لكن اﻵن ﳓن ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ
سننتهي قي ﻣسألﺔ انتبهوا ﳍﺬﻩ اﳌسألﺔ الﻐﱭ ﺣﱴ ﻻ تصﲑ ﻣﺸكلﺔ لكن اﳌﺸكلﺔ ﰲ
الفهﻢ سأذﻛر أ ﻣسألﺔ ﻳقول ﻻ خيار ﻏﱭ لﺬي خﱪة ﰲ السعر وﻻ ﳌستعجل ﻏﱭ
ﻻستعجالﻪ لو ﱏ ﱂ ﻳﻐﱭ لتفرﻳﻄﻪ ،وعند ﻣسألﺔ ﻻ خﻼﺑﺔ وهي ﻣن ﻛﺸاف القناع،

اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ :ﻣن قال عند العقد ﻻ خﻼﺑﺔ فلﻪ اﳋيار إذا ﻏﱭ ولو ﻏبنا ﻳسﲑا ﻷن ﻣسألﺔ
ﻻ خﻼﺑﺔ ﻣا فاﺋد ا إذا ﻛان الﻐﱭ ﺣاﺻل ﳌن ﻏﱭ شﱰاط أو ﺑعدم اشﱰاط اﻵن أليﺲ
الﻐﱭ ﻣبيﺢ ﳋيار الﻐﱭ ،ﻣا فاﺋدة أنﻪ ﻻ خﻼﺑﺔ ،إذا ﻏبنﺖ ﺑدون اشﱰاط فليﺲ ﱄ خيار
الﻐﱭ إﻻ عند الﻐﱭ الفاﺣﺶ وأﻣا إذا قلﺖ ﻻ خﻼﺑﺔ فمعناﻩ ﱄ اﳊق ﰲ خيار الﻐﱭ ولو
ﻛان ﻏبﲏ ﻳسﲑا.

القسﻢ الراﺑع ﻣن أقسام اﳋيار وهو خيار التدليﺲ ،قال ) :اﻟﺮاﺑﻊ ( ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر )
ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺪﻟﻴس ( ﻣﻦ اﻟﺪﻟﺴﺔ وﻫﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﲟﺎ ﻳزﻳﺪ ﺑه اﻟﺜﻤﻦ ﻳعﲏ لو ﺣصل

تدليﺲ ﻳﺰﻳد ﺑﻪ الﺜمن ولو ﺣصل ﻣن ﻏﲑ قصد فهﺬا ﻳبيﺢ خيار التدليﺲ ،ﻣﺜل ﻣاذا؟
اﳌقصود ختصار التدليﺲ ﻣا هو؟ اﳌقصود إخفاء العيوب وإﻇهار ﺣسن السلعﺔ أﺣيا
عيﺐ ﳜفى وأﺣيا ﻻ ﻳكون عيﺐ ﳜفى ولكن إﻇهار السلعﺔ ﻷنﻪ لو ﻛان عيﺐ أخفيناﻩ
فسيكون لﻪ خيار العيﺐ لكن أﺣيا ﻻ ﻳكون عيﺐ لكن إﻇهار السلعﺔ ﺑصورة أفضل ﻣن
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الواقع فهﺬا هو التدليﺲ ،ﲢسﲔ ﰲ ﺻورة السلعﺔ ،ﻣﺜل ﻣاذا؟ قال ) :ﻛﺘﺴوﻳﺪ ﺷعﺮ
اﳉﺎرﻳﺔ هﺬا ﻣﺜال اﳉارﻳﺔ سود شعرها ﺣﱴ ﻳبيعها أﻣﺔ أ ا ﺻﻐﲑة وليسﺖ ﻣتقدﻣﺔ قليل ﰲ
السن ،قال :وﲡعﻴﺪﻩ ( ﲡعيدﻩ ﻳعﲏ ﳚعلونﻪ خﺸن وليﺲ ﺑناعﻢ ،عجيﺐ اليوم لو فيﻪ
ﺟارﻳﺔ شعرها عﻢ أﺣسن ،قال :أي جعﻠه جعﺪا وﻫو ﺿﺪ اﻟﺴﺒﻂ أي الناعﻢ ﻷ ﻢ
عندهﻢ اعتقاد أن الﱵ شعرها ﺟعد هﺬﻩ أقوى على العمل ﻣن الﱵ شعرها سبط هكﺬا

ﻳرون ،قال ) :وﲨﻊ ﻣﺎء اﻟﺮﺣﻰ ( ﻛل هﺬﻩ أﻣﺜلﺔ والرﺣى هي الﱵ تﻄﺤن اﳊبوب وﻃبا

ﳓن ﻻ نعرف الرﺣى وﱂ نستعملها لكن استعملﺖ قبلنا فكان عندﻩ ﻣاء الرﺣى أي ﲨع

ﻣاء الرﺣى والرﺣى الﱵ تدور ﳌاء فيمكن أن ﳛصل فيها تدليﺲ ﳚمع ﻣاء الرﺣى ﻷ م
ﻣﺜﻼ ﰒ ﻳﻄلق اﳌاء على الرﺣى فتدور ﺑسرعﺔ فيأﰐ أﻣام اﳌﺸﱰي فينظر اﳌﺸﱰي وﻳراها تدور
ﺑسرعﺔ وﻳظن أ ا هكﺬا هو عملها داﺋما ﻳعﲏ تعمل ﺬﻩ السرعﺔ قل ﻣاء وﻻ ﻳدري أن

اﻷﻣر فيﻪ تدليﺲ ،قال :أي اﳌﺎء اﻟﺬي تﺪور ﺑه اﻟﺮﺣﻰ ) وإرﺳﺎﻟه ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ( ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻷنه إذا أرﺳﻠه ﺑعﺪ ﺣﺒﺴه اﺷﺘﺪ دوران اﻟﺮﺣﻰ ﺣﲔ ذﻟﻚ ﻓﻴﻈﻦ اﳌﺸﱰي أن ذﻟﻚ
ﻋﺎد ﺎ ﻓﻴزﻳﺪ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈذا تﺒﲔ ﻟه اﻟﺘﺪﻟﻴس ثﺒﺖ ﻟه اﳋﻴﺎر ولو دلﺲ ﺑﺸيء ﻻ ﻳﺰﻳد
الﺜمن ليﺲ لﻪ خيار التدليﺲ ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ اﳌصراة ،قال :وﻛﺬا تﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﱭ ﰲ
ﺿﺮع ﻴﻤﺔ اﻷنعﺎم وهي اﻹﺑل والبقر والﻐنﻢ ﳊﺪﻳﺚ أﰉ ﻫﺮﻳﺮة ﻳﺮﻓعه ﻻ تﺼﺮوا اﻹﺑﻞ
واﻟﻐﻨﻢ ﻓﻤﻦ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻬو ﲞﲑ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ ﺑعﺪ أن ﳛﻠﺒﻬﺎ إن ﺷﺎء أﻣﺴﻚ وإن ﺷﺎء ردﻫﺎ
وﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲤﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه تصرﻳﺔ اللﱭ ﻳعﲏ ﺣبﺲ اللﱭ ﰲ ضرع يمﺔ اﻷنعام سواء
ﻛانﺖ قﺔ أو ﻛانﺖ ﺑقرة أو ﻛانﺖ شاة وﺣبﺲ اللﱭ تدليﺲ ﻷنك عندﻣا ترى الﺸاة
ضرعها ﻣليء فتظن أ ا ﺣلوب والواقع أن ﳍا ثﻼثﺔ أ م ﱂ ﲢلﺐ فهﺬا تدليﺲ فإذا أخﺬها
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ﰒ اﻛتﺸﻒ ﻃبعا ﺑعدﻣا ﳛلبها سيكتﺸﻒ ﱐ ﻳوم انﻪ ﻣا فيﻪ لﱭ وانﻪ ليﺲ ﻛما رأى فلﻪ
خيار التدليﺲ لكن ﻣسألﺔ اﳌصراة ﳍا ﺣكﻢ ﺟاء ﰲ اﳊدﻳث قال فمن اﺑتاعها ﻳعﲏ
اشﱰاها هو ﲞﲑ النظرﻳن إن شاء أﻣسك وإن شاء ردها وأخﺬ قيمتها وهو شرب اللﱭ قال

ردها وﺻاعا ﻣن ﲤر ﻳعﲏ ﻳرد ﺻاع ﻣن ﲤر ﻣقاﺑل اللﱭ الﺬي شرﺑﻪ هﺬﻩ ﻣسألﺔ فيها نص
وﻻ ﲢتمل اﻻﺟتهاد ،قال :وﺧﻴﺎر اﻟﺘﺪﻟﻴس ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻳعﲏ إذا علﻢ أ ا ﻣصراة

وسكﺖ عنها أسبوع ﰒ ﻃالﺐ فﻼ س لكن ﻻ ﻳرضى ،إﻻ اﳌﺼﺮاة ﻓﻴﺨﲑ ثﻼثﺔ أ م ﻣﻨﺬ
ﻋﻠﻢ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﰲ اﳊدﻳث ﺑﲔ إﻣﺴﺎك ﺑﻼ أرش ورد ﻣﻊ ﺻﺎع ﲤﺮ ﺳﻠﻴﻢ إن ﺣﻠﺒﻬﺎ ﻓﺈن
ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺮ ﻓقﻴﻤﺘه وﻳقﺒﻞ رد اﻟﻠﱭ ﲝﺎﻟه افرض انﻪ ﳌا ﺣلﺐ اﳌصراة ﱂ ﻳتصرف ﰲ اللﱭ

واللﱭ ﱂ ﻳتﻐﲑ فﲑدﻩ وإذا رد اللﱭ ﲝالﻪ ﻛفاﻳﺔ ﻷن ﺻاع التمر هو ﻣقاﺑل اللﱭ فلو أنﻪ رد
اللﱭ نفسﻪ فمن ب أوﱃ ﻳكون ﻣقبول ،ننتقل إﱃ ﻣا ﺑعدﻩ.

قال ) :اﳋﺎﻣس ( ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر ) ﺧﻴﺎر اﻟعﻴﺐ ( وﻣﺎ ﲟعﻨﺎﻩ ) وﻫو ( أي اﻟعﻴﺐ )
ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻊ ( ﻋﺎدة هﺬا اﳌقصود لعيﺐ الﺬي ﻳوﺟﺐ أو ﻳعﻄي ﺣق اﳋيار الﺬي ﻳنقص
قيمﺔ اﳌبيع أﻣا إذا وﺟد ﰲ السلعﺔ عيﺐ لكن ﻻ ﳜتلﻒ سعرها هﺬﻩ السيارة اﳌستعملﺔ
قيمتها عﺸرﻳن ألﻒ وﺑعدها اﻛتﺸﻒ أن ا خدوش ﰲ اﳌقاعد وهﺬﻩ العيوب الﱵ رآها

ﺑسيﻄﺔ ﻻ تﻐﲑ السعر إذاً ليﺲ لﻪ اﳋيار ،قال :ﻓﻤﺎ ﻋﺪﻩ اﻟﺘﺠﺎر ﰲ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻣﻨقﺼﺎ أنﻴﻂ
اﳊﻜﻢ ﺑه وﻣﺎ ﻻ ﻓﻼ إذاً العﱪة هل الصنعﺔ ،واﻟعﻴﺐ ) ﻛﻤﺮﺿه ( ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻته ﰲ
ﲨﻴﻊ اﳊﻴوا ت اﻵن انتبهوا سيمﺜل للعيوب فقال ﻣن العيوب اﳌرض ﰲ ﻛل ﺣيوان فأي
ﻣرض ﻳعتﱪ عيﺐ سواء ﻛان ﰲ اﳊيوان أو ﻛان ﰲ عبد أو أﻣﺔ ) ،وﻓقﺪ ﻋﻀوا ( ﻛﺈﺻﺒﻊ
) وﺳﻦ هﺬا ﻣﺜال ﱐ ،أو ز د ﻤﺎ ز دة السن أو ز دة العضو عيﺐ ﻷنﻪ تﺸوﻳﻪ ،وز
اﻟﺮﻗﻴﻖ ( إذا ﺑﻠﻎ ﻋﺸﺮا ﻣﻦ ﻋﺒﺪ أو أﻣﺔ أﻣا قبل عﺸرة هﺬا ﺻﻐﲑ ﻣرفوع عنﻪ القلﻢ أﺻﻼ
فﻼ ﻳعتﱪ عيﺐ ،قال ) :وﺳﺮﻗﺘه ( عيﺐ ،ع العبد اﻛتﺸﻒ أن العبد هﺬا ﻳﺰﱐ أو
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أنﻪ ﻳسرق ،وﺷﺮﺑه ﻣﺴﻜﺮا هﺬا عيﺐ ) ،وإ ﻗه أي هروﺑﻪ هﺬا العبد

ﻳهرب ،وﺑوﻟه ﰲ اﻟﻔﺮاش ( هﺬا عيﺐ ،وﻛونه أﻋﺴﺮ ﻻ ﻳعﻤﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨه ﻋﻤﻠﻬﺎ اﳌعﺘﺎد ﻣا

ﺑكﻢ ،ﳓن ﻛلنا عيوب لكن لسنا ﺑعبيد واﳊمد  ،عبيد لﻪ عﺰ وﺟل ،قال ﰲ اﳌﻐﲏ
والعسر ليﺲ ﺑعيﺐ ،ﻣا اﳌقصود؟ ﻳقصد ﻳقول إذا ﻛانﺖ اليسار تعمل عمل اليمﲔ ﻳعﲏ
تقوم لعمل اﳌﻄلوب ﻣن اليمﲎ فهﺬا ليﺲ ﺑعيﺐ ،قال ﰲ اﳌﻐﲏ والعسر ليﺲ ﺑعيﺐ ،ذﻛر
ﻛﻼم ﰒ قال ﻷنﻪ ليﺲ ﺑنقص وعملﻪ ﺣدى ﻳدﻳﻪ ﻳقوم ﻣقام عملﻪ ﻷخرى ،ختصار:
وعملﻪ ﺣدى ﻳدﻳﻪ ﻳقوم ﻣقام عملﻪ ﻷخرى ،ونفﺲ الكﻼم قالﻪ ﰲ الﺸرح الكبﲑ ﻳعﲏ
ﻳرى أن العسر ليﺲ ﺑعيﺐ وهو ﻳقصد أنﻪ ﻻ ﻳعمل ﺑيمينﻪ عملها اﳌعتاد لكن لو ﻛان
ﻳعمل ﻻثنﲔ هﺬا ليﺲ ﺑعيﺐ ،وﻋﺪم ﺧﺘﺎن ذﻛﺮ ﻛﺒﲑ وﻋﺜﺮة ﻣﺮﻛوب ﻳعﲏ هﺬﻩ الداﺑﺔ
الﱵ اشﱰاها داﺋما تعﺜر ،وﺣﺮنه وﳓوﻩ ﻳعﲏ استعصاﺋﻪ ﻳستعصي على قاﺋدﻩ ،وﲞﺮ وهو

تﻐﲑ راﺋﺤﺔ الفﻢ وهو ﻣرض ﰲ اﳌعدة ﻳعاﰿ ،وﺣول وﺧﺮس وهو فقد الكﻼم ،وﻃﺮش وهو
فقد السمع ،وﻛﻠﻒ وهو شيء ﻛالسمسﻢ ﰲ الوﺟﻪ ،وﻗﺮع وعموﻣا هﺬﻩ أﻣﺜلﺔ ﻳعﲏ لو

قلﺖ واﺣد ﻣﺜﻼ ﻣليء فقد ﻳكون عيﺐ ،وﲪﻞ أﻣﺔ اﻛتﺸفوا اﻷﻣﺔ أ ا ﺣاﻣل ﻳعﲏ هﺬا

ﲝسﺐ العرف ﰲ عرفهﻢ عيﺐ ﻳرﻳدها ﻣﺜﻼ ﻏﲑ ﺣاﻣل ﻳرﻳدها للخدﻣﺔ ،وﻃول ﻣﺪة نقﻞ
ﻣﺎ ﰲ دار ﻣﺒﻴعﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﻳعﲏ اشﱰى الدار ﰒ اﻛتﺸﻒ أن الدار هﺬﻩ فيها أ ث وأشياء
وﺑضاعﺔ ﺣﱴ تنقل ﲢتاج وقﺖ ﻃوﻳل فهﺬا عيﺐ ﻛﺬلك وﻛو ﺎ ﻳﻨزﳍﺎ اﳉﻨﺪ اﳉند ﲰعتها
سيﺌﺔ عند الفقهاء ﻷ ﻢ ﻳرون أ ﻢ ﻳﻐلﺐ عليهﻢ الظلﻢ وﻻ ﳜرﺟون ﻣنها إﻻ ﲟﺸقﺔ فهﺬا

ﻳعتمد على الواقع إذا ﻛنﺖ أنﺖ ﰲ زﻣن وﺑلد ﻳتسلط اﳉند على دارك وﱂ ﳜرﺟوا ﻣنها
وهﺬا ﻣوﺟود ﰲ ﺑعﺾ البﻼد والعياذ وإذا ﻛان ﲞﻼف ذلك فليسﺖ ﺑعيﺐ ﻳعﲏ تؤﺟر
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عمارتك للﺸرﻃﺔ ﻣﺜﻼ فإذا ﻛان ﳝكن إخراﺟهﻢ فلﻢ ﻳصﲑ عيﺐ وﰲ س ﻣواﻃنﲔ أشد ﻣن
اﳉند ﻻ ﳜرج إﻻ ﲞروج الروح ﻳعﲏ أقصد هﺬﻩ القضا ﻻ تعتﱪ تعبدﻳﺔ أنﻪ ﺟند ﻣعناﻩ أنﻪ
عيﺐ ﻻ ﺑل ﻳعتمد ﲝسﺐ الواقع فاﳌصنﻒ ﳝﺜل ﺑﺰﻣنﻪ ﰲ زﻣنﻪ أن اﳉند ﺻعﺐ ضبﻄهﻢ

وأ ﻢ لو سكنوا ﻣكان ﻻ ﳜرﺟون وﺻعﺐ إخراﺟهﻢ وعندهﻢ قوة وﻻ تستﻄيع عليهﻢ فإن
ﻛنﺖ ﰲ ﺣال ﻛهﺬا اﳊال لكن لو ﻛنﺖ ﰲ ﺣال آخر ﻣكانك أن ﲣرﺟهﻢ لنظام
والقانون وأنﺖ ﰲ ﻣكان ﻳﻄبق فيﻪ النظام فﻼ ﻳعتﱪ عيﺐ ،هﺬﻩ اﳌساﺋل ﻻ تعتﱪ عيوب،
اﻵن هو ﻣﺜل للعيوب وسيمﺜل لﻐﲑ العيوب :ﻻ ﺳقوط آ ت ﻳﺴﲑة ﲟﺼحﻒ وﳓوﻩ ﻻ
ﻳعتﱪ عيﺐ وهو ﻳتكلﻢ عن اﳌصاﺣﻒ الﱵ تكتﺐ ليد فقد ﳛصل ﻣن الناس خﻄا

فيسقط ﺑعﺾ اﻵ ت ،وﻻ ﲪﻰ وﻻ ﺻﺪاع ﻳﺴﲑﻳﻦ ﻻ ﻳعتﱪ عيﺐ ﻷن هﺬا عارض ﰲ

العبد أو اﻷﻣﺔ أن ﻳكون عندها ﲪى أو ﺻداع ﻳسﲑ فهﺬا ﻻ ﻳعتﱪ عيﺐ وليﺲ ﲟرض ،وﻻ
ثﻴوﺑﺔ أو ﻛﻔﺮ أو ﻋﺪم ﺣﻴﺾ وﻻ ﻣعﺮﻓﺔ ﻏﻨﺎء ﻳعﲏ ليﺲ عيﺐ ) ،ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ اﳌﺸﱰي
اﻟعﻴﺐ ﺑعﺪ اﻟعقﺪ أﻣﺴﻜه رﺷه ( هﺬا اﳋيار اﻷول ،إن ﺷﺎء ﻷن اﳌﺘﺒﺎﻳعﲔ تﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ
أن اﻟعوض ﰲ ﻣقﺎﺑﻠﺔ اﳌﺒﻴﻊ ﻓﻜﻞ جزء ﻣﻨه ﻳقﺎﺑﻠه جزء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ وﻣﻊ اﻟعﻴﺐ ﻓﺎت جزء
ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻓﻠه اﻟﺮجوع ﺑﺒﺪﻟه ﻣا هو اﻷرش؟ عرفﻪ فقال ) :وﻫو ( أي اﻷرش ) ﻗﺴﻂ ﻣﺎ
ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼحﺔ واﻟعﻴﺐ ( ﻛيﻒ أرش العيﺐ؟ إذا علﻢ لعيﺐ ﳜﲑ إﻣا أن ﳝسك السلعﺔ

رشها ﻳعﲏ ﺑقيمﺔ العيﺐ ،ﻛيﻒ قيمﺔ العيﺐ؟ ﻳعﲏ اشﱰى السيارة ﻣﺜﻼ ﺑعﺸرﻳن ألﻒ ﰒ
وﺟد فيها عيﺐ فماذا نفعل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ؟ هل نقوﻣها ﻣعيبﺔ؟ وﺟد ها ﻣعيبﺔ تساوي
 ١٥فماذا نفعل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ نقول لﻪ رﺟع  ١٥ﻳعﲏ ﰲ ﻣﺜل هﺬا اﳌﺜال ﻣاذا نفعل؟ قال
وهو قسط ﻣا ﺑﲔ قيمﺔ الصﺤﺔ والعيﺐ اﻛتبوا القيمﺔ ﻣا تساوﻳﻪ السلعﺔ ﰲ السوق والﺜمن

ﻣا دفع ﰲ السلعﺔ ،قال :ﻓﻴقوم اﳌﺒﻴﻊ ﺻحﻴحﺎ ﰒ ﻣعﻴﺒﺎ وﻳﺆﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ
اﻟﺜﻤﻦ ﻳعﲏ ﰲ اﳌﺜال الﺬي ذﻛرتﻪ ﳓن قلنا قوﻣناها ﻣعيبﺔ  ١٥قوﻣناها ﺻﺤيﺤﺔ ﺑدون هﺬا
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العيﺐ ،هو اشﱰاها ﺑعﺸرﻳن ،عﺸرﻳن هو الﺜمن ،قد ﻳكون الﺜمن هو القيمﺔ وقد ﻻ ﻳكون
ليﺲ ﺑﺸرط ،نفﱰض افﱰاض ﱐ أن الﺜمن عﺸرﻳن لكن القيمﺔ ﳌا رأﻳنا هﺬﻩ السيارة ﺑدون

هﺬا العيﺐ وﺟد ها ﻣﺜﻼ  ٣٠وهو عها ﺑعﺸرﻳن و لعيﺐ  ١٥فصار الفرق  ١٥وتساوي
نسبتها إﱃ الﺜﻼثﲔ النصﻒ  %٥٠فيصﲑ ﻣﻄلوب أنﻪ ﳜفﺾ .ﻣﺜال أسهل ﻣن هﺬا ،قال
اﳌصنﻒ :ﻓﺈن ﻗوم ﺻحﻴحﺎ ﺑعﺸﺮة وﻣعﻴﺒﺎ ﺑﺜﻤﺎنﻴﺔ ﻛﻢ الفرق ﻳعﲏ أرش العيﺐ ﻛﻢ ﻳساوي
دعو نتكلﻢ ﺑنسبﺔ ﻣﺌوﻳﺔ ،ﻛﻢ؟ ﲬﺲ ﻳعﲏ  %٢٠فمﻄلوب أنﻪ ﻳنقص ﻣن الﺜمن %٢٠

هﺬا هو قيمﺔ العيﺐ ،قال :رجﻊ ﲞﻤس اﻟﺜﻤﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻛﺎن أو ﻛﺜﲑا وإن أﻓﻀﻰ أﺧﺬ
اﻷرش إﱃ ر أﺣيا أخﺬ اﻷرش ﻳوﺻلنا ﰲ الر ﻣﺜل :ﻛﺸﺮاء ﺣﻠﻲ ﻓﻀﺔ ﻣعيبﺔ ﺑزنﺘه
دراﻫﻢ أﻣﺴﻚ ﳎﺎ إن ﺷﺎء ) أو ردﻩ وأﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ ( اﳌﺪﻓوع ﻟﻠﺒﺎئﻊ ﻳعﲏ لو ﻛان هو

اشﱰى ﺣلي فضﺔ فيها عيﺐ اشﱰى ﻣاﺋﺔ ﺟرام فضﺔ ﲟاﺋﺔ ﺟرام دراهﻢ هﺬا ﺑﺸرط التقاﺑﺾ
والتماثل ،وﺟد أن الفضﺔ فيها عيﺐ فﻼ ﳚوز أن خﺬ أرش ﻻ ﳝكن ﻻ ﻳستﻄيع أن خﺬ
فرق ﻷنﻪ لو أخﺬ شيﺌا ﻣقاﺑلﻪ ﺻار ع الفضﺔ ﺑفضﺔ وﻣعها شيء آخر ﻳعﲏ ﻣد عجوة
ﺑدرهﻢ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ إذاً ﳝتنع عن أخﺬ اﻷرش فإﻣا أن ﻳرد و خﺬ الﺜمن ﻛاﻣل وإﻣا أن

ﻳرضى لعيﺐ ،قال :وﻛﺬا ﻟو أﺑﺮأ اﳌﺸﱰي ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ أو وﻫﺐ ﻟه ﰒ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﻟعﻴﺐ
أو ﻏﲑﻩ رجﻊ ﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎئﻊ لو أﺑرأ اﳌﺸﱰي ﻣن الﺜمن ﰒ وﺟد عيﺐ فماذا ﻳفعل

ورﺟع السلعﺔ فما اﳊل؟ خﺬ ﻣقاﺑل الﺜمن ،لو أﺑرأﻩ ﻣن الﺜمن ﰒ وﺟد عيﺐ فهو ﻳستﺤق
اﻵن السلعﺔ ﺻارت لﻪ فإذا رﺟع السلعﺔ اﳌعيبﺔ فهو ﻳستﺤق قيمتها الﺬي دفعها هو أو
دفعها عنﻪ ﻏﲑﻩ أو أن الباﺋع أﺑرأﻩ ﻣنها ،اﻛتبوا عندها وعنﻪ ﻻ رد وﻻ أرش ﳌﺸﱰ وهبﻪ ﺋع
ﲦنا أو أﺑرأﻩ ﻣنﻪ ﻳعﲏ الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ أنﻪ ليﺲ لﻪ أرش ﳌﺸﱰ وهبﻪ الﺜمن أو أﺑرأﻩ ﻣن الﺜمن،
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قال اﳌصنﻒ :وإن ﻋﻠﻢ اﳌﺸﱰي ﻗﺒﻞ اﻟعقﺪ ﺑعﻴﺐ اﳌﺒﻴﻊ هﺬا ليﺲ لﻪ أن ﻳردﻩ ،أو ﺣﺪث
اﻟعﻴﺐ ﺑعﺪ اﻟعقﺪ ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﻟه إﻻ ﰲ ﻣﻜﻴﻞ وﳓوﻩ تعﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ﳌاذا؟ اﻛتبوا عندها

ﻷنﻪ قبل القبﺾ ﻣن ضمان الباﺋع فلﻪ اﳋيار ،تعيﺐ قبل أن ﻳقبضﻪ فهﺬا على الباﺋع ،قال:

) وإن تﻠﻒ اﳌﺒﻴﻊ ( اﳌعﻴﺐ ) أو ﻋﺘﻖ اﻟعﺒﺪ ( أو ﱂ ﻳعﻠﻢ ﻋﻴﺒه ﺣﱴ ﺻﺒﻎ اﻟﺜوب أو
نﺴﺞ أو وﻫﺐ اﳌﺒﻴﻊ أو ﻋه أو ﺑعﻀه ) تعﲔ اﻷرش ( ﻟﺘعﺬر اﻟﺮد وﻋﺪم وجود اﻟﺮﺿﺎ
ﺑه ﻗﺼﺎ فﻼ نقدر نقول لﻪ رﺟع ﻣادام عتق العبد أو اﳌبيع أﺻﻼ تلﻒ أو الﺜوب الﺬي

اشﱰاﻩ تﻐﲑت ﺻفتﻪ ﺻبﻐﻪ أو وهﺐ السلعﺔ أو عها تعﲔ اﻷرش ،لو أن اﳌبيع تلﻒ أو
علﻢ العيﺐ وقد تصرف اﳌﺸﱰي ﰲ السلعﺔ فإﻣا أن ﻳردها و خﺬ الﺜمن وإﻣا أن ﻳقبلها
و خﺬ أرشها ،وهي تلفﺖ فﻼ رد فتعﺬر الرد وﺑقي أخﺬ اﻷرش ،فلﻪ اﻷرش فقط ،انتبهوا

للمسألﺔ القادﻣﺔ فهﺬﻩ قاعدة ﳐتلفﺔ ،وهي ﻣبنيﺔ على ﻣا سبق ،قال :وإن دﻟس اﻟﺒﺎئﻊ ن
ﻋﻠﻢ اﻟعﻴﺐ وﻛﺘﻤه ﻋﻦ اﳌﺸﱰي ﻓﻤﺎت اﳌﺒﻴﻊ رﺟع ﺑكل الﺜمن ،أو أﺑﻖ أي العبد ذﻫﺐ
أي اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ ﻷنه ﻏﺮﻩ ورد أي الباﺋع ﻟﻠﻤﺸﱰي ﻣﺎ أﺧﺬﻩ ﻳعﲏ هو لو عﻪ
شيﺌا ﰒ ﻇهر فيﻪ عيﺐ فهﺬا ﻏﲑ إذا عﻪ وﻇهر عيﺐ ﱂ ﻳعلمﻪ أﻣا إذا علمﻪ وﻛتمﻪ فإنﻪ لﻪ

إﻣا أن ﻳرد السلعﺔ وتلفﺖ السلعﺔ ﻳدفع ﻛاﻣل قيمﺔ السلعﺔ وليﺲ اﻷرش فقط ،قال ) :وإن
اﺷﱰى ﻣﺎ ﱂ ﻳعﻠﻢ ﻋﻴﺒه ﺑﺪون ﻛﺴﺮﻩ هﺬا سيكون أنواع هو نوعان ﰲ اﳊقيقﺔ لكن ستنبﲏ
عليﻪ ثﻼثﺔ ﺻور إذا اشﱰى ﻣا ﱂ عيبﻪ ﺑدون ﻛسرﻩ النوع اﻷول قال :ﻛﺠوز ﻫﻨﺪ وﺑﻴﺾ
نعﺎم هﺬا إذا ﻛسر ﻳستفاد ﻣنﻪ ﻣرتﲔ ﻳستفاد ﻣن البيﺾ الﺬي ﰲ الداخل وﻳستفاد ﻣن
القﺸر نفسﻪ ﳑكن ﻳصﲑ أوعيﺔ آنيﺔ فهﺬا نوع ،النوع الﺜاﱐ هو ﺑيﺾ الدﺟاج ﻻ ﻳستفاد
ﻣنﻪ إذا ﻛسر ﻻ ﻳستفاد ﻣنﻪ إﻻ ﻣرة واﺣدة وهو الﻄعام فقط أﻣا القﺸر ﻻ فاﺋدة لﻪ،

سيتكلﻢ عن اﻷول فقال :ﻓﻜﺴﺮﻩ ﻓوجﺪﻩ ﻓﺎﺳﺪا ﻓﺄﻣﺴﻜه ﻓﻠه أرﺷه وإن ردﻩ رد أرش
ﻛﺴﺮﻩ ( اﻟﺬي تﺒقﻰ ﻟه ﻣعه ﻗﻴﻤﺔ وأﺧﺬ ﲦﻨه ﻷن ﻋقﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻳقﺘﻀﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ وﻳﺘعﲔ
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أرش ﻣﻊ ﻛﺴﺮ ﻻ تﺒقﻰ ﻣعه ﻗﻴﻤﺔ اﻵن لو ﻛان ﺑيﺾ عﻢ ﻣﺜﻼ ﻛسرﻩ فوﺟدﻩ فاسدا فأراد

أن ﳝسكﻪ فيأخﺬ أرش النقص وإن ردﻩ رد أرش ﻛسرﻩ ﻷنﻪ ﳌا ﻛسرﻩ قد ﻳكون أﺣدث فيﻪ

نقص و خﺬ الﺜمن ﻛاﻣل وﻳرﺟع البيﺾ فالبيﺾ الفاسد ﻻ قيمﺔ لﻪ والقﺸر اﳋارﺟي إذا
ﻛان أﺣدث فيﻪ نقص فيدفع ﻣا أﺣدثﻪ ﻣن نقص ،لو أنﻪ ﻛسر ﺑيﺾ النعام فوﺟدﻩ ﰲ
الداخل فاسد لكن ﻣا ﻛسرﻩ ﻛسرا ﻳستفاد لقﺸر ﺑل ﻛسرﻩ ﻛسرا أتلﻒ القﺸر فهنا

سيأخﺬ قيمﺔ البيﺾ ﻛاﻣلﺔ وﻳدفع اﻷرش ﻛاﻣل ﻳتﺤمل قيمﺔ القﺸر ﻷنﻪ ﻛسرﻩ على وﺟﻪ ﻻ

ﻳبقى ﻣعﻪ انتفاع ﲞﻼف إذا ﻛسرﻩ على وﺟﻪ تبقى لﻪ ﻣعﻪ قيمﺔ ) ،وإن ﻛﺎن ( اﳌﺒﻴﻊ )
ﻛﺒﻴﺾ دجﺎج ( ﻓﻜﺴﺮﻩ ﻓوجﺪﻩ ﻓﺎﺳﺪا ) رجﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ( ﻷ تﺒﻴﻨﺎ ﻓﺴﺎد اﻟعقﺪ ﻣﻦ
أﺻﻠه ﻟﻜونه وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻻ نﻔﻊ ﻓﻴه وﻟﻴس ﻋﻠﻴه رد ﻓﺎﺳﺪ إﱃ ئعه ﻟعﺪم اﻟﻔﺎئﺪة ﻓﻴه
ﺑعد ذلك ذهﺐ ﳌسألﺔ أخرى هل خيار العيﺐ ﻣﱰاخي؟ قال ) :وﺧﻴﺎر ﻋﻴﺐ ﻣﱰاخ (
ﻷنه ﻟﺪﻓﻊ ﺿﺮر ﻣﺘحقﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﻟﺘﺄﺧﲑ ) ﻣﺎ ﱂ ﻳوجﺪ دﻟﻴﻞ اﻟﺮﺿﻰ ( ﻛﺘﺼﺮف ﻓﻴه
جﺎرة أو إﻋﺎرة أو ﳓوﳘﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑعﻴﺒه واﺳﺘعﻤﺎﻟه ﻟﻐﲑ ﲡﺮﺑﺔ ﻳعﲏ ﳓن نقول داﺋما أن

خيار العيﺐ ﻣﱰاخ إﻻ عند الرضا فإذا رضي سقط اﳋيار ،فإذا أﺟرﻩ ﻣعناﻩ راض أو إعارة

أو ﳓو ذلك وهو عاﱂ ﺑعيبﻪ واستعمالﻪ لﻐﲑ ﲡرﺑﺔ ﻛل هﺬا دليل رضا ) ،وﻻ ﻳﻔﺘقﺮ (
اﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠعﻴﺐ ) إﱃ ﺣﻜﻢ أي ﻻ ﻳفتقر إﱃ ﺣكﻢ قاضي ،وﻻ رﺿﺎ وﻻ ﺣﻀور ﺻﺎﺣﺒه (
أي اﻟﺒﺎئﻊ ﻛﺎﻟﻄﻼق ﻣﺜل الﺬي ﻳﻄلق الﺰوﺟﺔ ﻻ ﳛتاج إﱃ رضاها أو ﻏﲑ ذلك ،وﳌﺸﱰ ﻣﻊ
ﻏﲑﻩ أي شرﻛﺔ ﻣعﻴﺒﺎ أثنﲔ اشﱰوا شيﺌا واﺣدا شراﻛﺔ ﺑينهﻢ فوﺟدوﻩ ﻣعيبا أو ﺑﺸﺮط ﺧﻴﺎر
اﻟﻔﺴﺦ ﰲ نﺼﻴﺒه وﻟو رﺿﻲ اﻵﺧﺮ لعيﺐ ،أثنﲔ اشﱰوا سيارة أ ﻏﲑ ﻣوافق لعيﺐ
والﺜاﱐ ﻣوافق فهو ﻳرضى ﺑكيفﻪ أﻣا أ ﰲ ﺣقي النصﻒ أرﻳد الفسخ فأفسخ وتصبﺢ
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السيارة ﺑﲔ شرﻳكي والباﺋع نصفها لﺸرﻳكي الﺬي رضي والنصﻒ الﺜاﱐ ﳌن عها ،واﳌﺒﻴﻊ
ﺑعﺪ ﻓﺴﺦ أﻣﺎنﺔ ﺑﻴﺪ ﻣﺸﱰ لو فسخ البيع والسلعﺔ ﻣازالﺖ عندﻩ ﱂ ﻳردها فهي أﻣانﺔ إﱃ أن

ﻳردها ،سننتقل إﱃ ﻣسألﺔ اﳋﻼف إذا ﺣصل خﻼف ﺑﲔ الباﺋع واﳌﺸﱰي ﰲ العيﺐ عند

ﻣن ﺣدث؟ أو ﳓو ذلك ،قال ) :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ( أي اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸﱰي ﰲ ﻣعﻴﺐ ) ﻋﻨﺪ
ﻣﻦ ﺣﺪث اﻟعﻴﺐ ( ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻷنﻪ فيﻪ ﺣاﻻت ﻻ اﺣتمال فيها ﻳعﲏ لو اختلفا ﰲ

عيﺐ ﻣﺜل أﺻبع زاﺋد هل هﺬﻩ ﲢتمل أ ا ﺣصلﺖ عند الباﺋع أو اﳌﺸﱰي؟ ﻻ ،أو ﺟرح
ﻃري واضﺢ أن هﺬا اﳉرح ﱂ ﲤضي عليﻪ  ٢٤ساعﺔ ﻣعناﻩ عند اﳌﺸﱰي لو ﻛان ﻣﺸﱰﻳﻪ ﻣن
ثﻼثﺔ أ م فﻼ ﰐ وﻳقول هﺬا اﳉرح ﻣن قبل الﺸراء إذاً نتكلﻢ عن ﻣا ﻛان فيﻪ اﺣتمال،

قال ) :ﻓقول ﻣﺸﱰ ﻣﻊ ﳝﻴﻨه (" "١وعنﻪ قول الباﺋع وفاقا للجمهور إن ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻳﺪﻩ
ﻷن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟقﺒﺾ ﰲ اﳉزء اﻟﻔﺎئﺖ ﻓﻜﺎن اﻟقول ﻗول ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻴه ﻓﻴحﻠﻒ أنه
اﺷﱰاﻩ وﺑه اﻟعﻴﺐ أو أنه ﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪﻩ وﻳﺮدﻩ هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ،اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ) :
وإن ﱂ ﳛﺘﻤﻞ إﻻ ﻗول أﺣﺪﳘﺎ (" "٢ﻛﺎﻷﺻﺒﻊ اﻟزائﺪة واﳉﺮح اﻟﻄﺮي اﻟﺬي ﻻ ﳛﺘﻤﻞ
أن ﻳﻜون ﻗﺒﻞ اﻟعقﺪ ) ﻗﺒﻞ ﻗول اﳌﺸﱰي ( ﰲ اﳌﺜﺎل اﻷول واﻟﺒﺎئﻊ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ )
ﺑﻼ ﳝﲔ ( ﻟعﺪم اﳊﺎجﺔ إﻟﻴه ،وﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟﺒﺎئﻊ ﺑيمينﻪ " "٣أن اﳌﺒﻴﻊ اﳌعﻴﺐ ﻟﻴس
اﳌﺮدود ﻳعﲏ الباﺋع ع السلعﺔ واﳌﺸﱰي ﺟاء وقال فيها عيﺐ ﰒ أتى لسلعﺔ وهنا اﳌسألﺔ

ﰲ الباﺋع إذا أنكر العيﺐ والفسخ وﱂ ﻳقر لعيﺐ ﰒ ﺟاءﻩ اﳌﺸﱰي ﺑسلعﺔ فيها عيﺐ فقال
الباﺋع ﻻ ليسﺖ هﺬﻩ هي السلعﺔ الﱵ ﺑعتها هﺬا ﻣعﲎ قولﻪ وﻳقبل قول ﺋع ﺑيمينﻪ أن اﳌبيع
اﳌعيﺐ ليﺲ اﳌردود اﻛتبوا هﺬا إذا أنكر الباﺋع العيﺐ والفسخ أﻣا إذا ﻛان ﻣقر لعيﺐ ﰒ
أ ﻩ لسلعﺔ اﳌعيبﺔ قال ﻻ فيقبل قول ﻣﺸﱰ ،اﻛتبوا فإن أقر لعيﺐ فالقول للمﺸﱰي،

قال :إﻻ ﰲ ﻣدة ﺧﻴﺎر ﺷﺮط ﻓقول ﻣﺸﱰ ،الصورة الراﺑعﺔ :وﻗول ﻗﺎﺑﺾ ﺑيمينﻪ ﰲ ﺑﺖ
ﰲ ذﻣﺔ ﻣﻦ ﲦﻦ وﻗﺮض وﺳﻠﻢ وﳓوﻩ إن ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻳﺪﻩ اﳌقصود هنا إذا قلنا إذا ثبﺖ
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على عمر لﺰﻳد ﺻاع فبعدﻣا قبضﻪ زﻳد ﻳعﲏ دفع عمر لﺰﻳد الصاع ردﻩ ﺑعيﺐ وﺟدﻩ فيﻪ
وأنكر عمر أن هﺬا الصاع اﳌردود هو الصاع الﺬي دفعتﻪ فالقول قول القاﺑﺾ وهو زﻳد،

قال إن ﱂ ﳜرج عن ﻳدﻩ لكن لو خرج عن ﻳد زﻳد ﻳعﲏ زﻳد أخﺬ الصاع وﺑعدها ترﻛﻪ عند
س وﺑعدها عند أﺣد ﻏﲑهﻢ ﰒ ﺑعد ذلك قال ﻻ هﺬا ﻣعيﺐ فإذا خرج ﻣن ﻳدﻩ فليﺲ لﻪ

أن ﻳقول ليﺲ هﺬا فيمكن أن ﻳكون ﺣدث العيﺐ ﰲ ﻳد ﻏﲑﻩ ،الصورة اﻷخﲑة :وﻗول
ﻣﺸﱰ ﺑيمينﻪ ﰲ ﻋﻴﺐ ﲦﻦ ﻣعﲔ ﺑعقﺪ ﻳعﲏ إن رد عليﻪ ﺑعيﺐ أنﻪ ليﺲ هو اﳌردود ،أليﺲ

اﳌﺸﱰي هو الﺬي دفع عﲔ الﺜمن والﺜمن ﻛان ﻣعﲔ ﰒ ﺑعد ذلك ردﻩ عليﻪ وقالوا لﻪ أن
هﺬا الﺜمن اﳌعﲔ فيﻪ عيﺐ فقال ﳍﻢ ﻻ هﺬا ليﺲ الﺜمن الﺬي دفعتﻪ ،اﻛتبوا ردت عليﻪ

ﺑعيﺐ فادعى أن الﺜمن اﳌعﲔ ﻏﲑ اﳌردود اﳌعيﺐ ،اﳌﺸكلﺔ تكون أﺣيا ﰲ الصياﻏﺔ فقط،

وﻣﻦ اﺷﱰى ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻓوجﺪﻩ ﺧﲑا ﳑﺎ اﺷﱰى ﻓعﻠﻴه ردﻩ إﱃ ئعه ﻻﺣتمال أن ﻳكون الباﺋع
ﻻ ﻳعلﻢ ﺬا.

القسﻢ السادس ﻣن أقسام اﳋيار ،قال اﳌصنﻒ ) :اﻟﺴﺎدس ( ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر ) ﺧﻴﺎر
ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﺨﻴﲑ اﻟﺜﻤﻦ ﻣﱴ ن ( اﻟﺜﻤﻦ ) أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ ( ﳑﺎ أﺧﱪﻩ ﺑه ﻳعﲏ لو أن الباﺋع
أخﱪ لﺜمن أي ﺑرأس اﳌال على وﺟﻪ ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ فإن هﺬا ﻳعﻄي اﳊق للمﺸﱰي ﰲ
اﳋيار ﰲ إﻣضاء البيع أو عدم إﻣضاﺋﻪ ﻃبعا على تفصيل سيأﰐ أنﻪ أﺣيا لﻪ اﳋيار أﺣيا

ليﺲ لﻪ اﳋيار ﺑل لﻪ شيء آخر ،على العموم إذاً هﺬا اﳋيار هو سببﻪ اﻹخبار لﺜمن ﻛونﻪ
أخﱪ لﺜمن ،ﻣﺜالﻪ :ﻛأن ﻳقول ﻣﺜﻼ الباﺋع ﻳقول أﺑيعك هﺬﻩ السلعﺔ ﺑرأس ﻣاﳍا ﰒ أخﱪ
أن رأس ﻣاﳍا ﻣاﺋﺔ ر ل واﻛتﺸفنا ﰲ الواقع أن رأس اﳌال تسعﲔ ر ل إذاً هنا ﺣدث إخبار

ﺑرأس اﳌال على ﻏﲑ وﺟﻪ ﺻﺤيﺢ ﻳعﲏ إخبار ﻛاذب فيقول اﳌصنﻒ أن هﺬا سيعﻄي ﻃبعا
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ﰲ ﺑعﺾ الصور أو قال لﻪ ﻣﺜﻼ أﺑيعك إ ها ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع رﺑﺢ عﺸرة ر ل أو  %١٠رﺑﺢ
ﰒ ﻇهر أنﻪ أخﱪ ﲞﻼف الواقع هﺬا هو أو قال أﺑيعك إ ها ﲞسارة عﺸرة ر ل ﰒ اتضﺢ
أنﻪ ﱂ ﳜسر عﺸرة ر ل ﻳعﲏ عها ﺑرأس ﻣاﳍا ﺑدون خسارة ﻛل هﺬا إخبار لﺜمن ﲞﻼف
الواقع فهﺬا ﻳعﻄي ﺣق اﳋيار وقبل ذلك ﻣر ﻣعنا خيار ا لﺲ ﰒ الﺸرط ﰒ الﻐﱭ ﰒ
التدليﺲ ﰒ العيﺐ ﰒ اﻵن اﻹخبار لﺜمن ،قال اﳌصنﻒ:ﻣﱴ ن أقل أو أﻛﺜر أﻣا أقل فﻼ
ﻣﺸكلﺔ أﻣا أﻛﺜر فعليﻪ إشكال ،ﻛيﻒ ن أﻛﺜر؟ قال :ﻣﱴ ن أقل ﻳعﲏ أقل ﻣن الواقع

أخﱪﱐ ﺑرأس اﳌال وقال رأس اﳌال ﲟاﺋﺔ ر ل ﰒ ﻇهر أنﻪ ﻛاذب ورأس اﳌال تسعﲔ ر ل إذاً
ﻇهر أن رأس اﳌال أقل اﻵن هو لو عﻪ ﺑدون إخبار ﺑرأس اﳌال ﻳعﲏ قال ﺑكﻢ هﺬﻩ
السلعﺔ قال ﲟاﺋﺔ ر ل اتضﺢ ﺑعد ذلك أن ﺋعها اشﱰاها ﺑتسعﲔ ﺑستﲔ ﲞمسﲔ رﺑعﲔ
فﻼ ﻣﺸكلﺔ ﻷنﻪ ﻣا قال أﺑيعك إ ها ﺑرأس ﻣاﳍا وﻻ قال أﺑيعك إ ها ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع رﺑﺢ

عﺸرة ﰲ اﳌاﺋﺔ وﻻ قال أﺑيعك إ ها ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع خسارة  ،%١٠إذا ﻣا أخﱪ ﺑرأس اﳌال
وقال أ أﺑيعك ﺑتسعﲔ ﺑكﻢ اشﱰﻳتها هﺬا ﻻ ﻳعنيك الكﻼم هنا فيما لو أخﱪ ﺑرأس اﳌال
وقال سأﺑيعها ﺑرأس اﳌال فقط أو ﻣع ز دة أو ﻣع نقصان أو قال أدخلك شرﻳكا ﻣعي ﰲ
هﺬﻩ السلعﺔ ﰲ رأس ﻣاﳍا ﻳعﲏ اشﱰى السلعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل ﰒ قال أشرﻛك ﻣعي ﰲ هﺬﻩ
السلعﺔ اﳌفروض ﻳدخل شرﻳك ﲞمسﲔ ر ل فاتضﺢ أن السلعﺔ ﱂ ﻳﺸﱰﻳها ﲟاﺋﺔ وإﳕا
اشﱰاها ﺑﺜمانﲔ هﺬا ﻛلﻪ ﻳدخل ﰲ ب التخبﲑ لﺜمن ﻣا ﺣكمﻪ؟ سيأﰐ ،قال :ﻣﱴ ن
أقل أو أﻛﺜر ،ﻛلمﺔ أﻛﺜر ليسﺖ ﰲ اﳌقنع وﻻ ﰲ اﻹقناع وﻻ ﰲ اﳌنتهى فبعضهﻢ ﻳقول هي

سبق قلﻢ ﻳعﲏ هﺬﻩ الكلمﺔ اﻷوﱃ ﺣﺬفها وﺑعضهﻢ ﻳصورها ﺑتصوﻳر فيﻪ شيء ﻣن التكلﻒ
ﻳعﲏ ﻣن التصوﻳر اﳌمكن أن نصوغ هﺬﻩ العبارة فيقال أﻛﺜر أي إذا ادعى الباﺋع ﻏلﻄا وأ ا
ﻛﺜر ﳑا عﻪ ﻛأن ﻳقول ﲟاﺋﺔ ﰒ ﻳدعي أ ا ﲟاﺋتﲔ ،على العموم هﺬﻩ العبارة فيها إشكال،

قال :أقل ﳑﺎ أﺧﱪﻩ ﺑه ) وﻳﺜﺒﺖ ( ﰲ أنواﻋه اﻷرﺑعﺔ إﻣا أن ﻳبيعﻪ ﺑرأس اﳌال هﺬﻩ تسمى

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٩١

التوليﺔ ،وإﻣا أن ﻳبيعها ﺑرﺑﺢ ﳏدد هﺬﻩ تسمى ﻣراﲝﺔ وإﻣا أن ﻳبيعها ﲞسارة ﻣعينﺔ ﳏددة
ﻳعﲏ أﺑيعها ﺑرأس اﳌال ﻣع خسارة عﺸرة ر ل أو  %١٠أو أﻛﺜر أو أقل فهﺬﻩ تسمى

ﻣواضعﺔ وإﻣا ﻻ ﻳبيعﻪ ﺑرأس اﳌال ولكن ﻳدخلﻪ شرﻳكا ﻣعﻪ ﻳقول أنﺖ شرﻳك ﻣعي ﻳعﲏ
أدخلك ﻣعي شرﻳكا ﺑرأس ﻣاﳍا أو ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع رﺑﺢ ﻛﺬا أو ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع خسارة ﻛﺬا

إذاً هي تدخل ﰲ أرﺑعﺔ أنواع اﻷول ﰲ التوليﺔ " ،"١قال ) :ﰲ اﻟﺘوﻟﻴﺔ ( وﻫو ﺑﻴﻊ ﺑﺮأس
اﳌﺎل ) و ( ﰲ ) اﻟﺸﺮﻛﺔ ( وﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﺑعﻀه ﺑقﺴﻄه ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻳعﲏ عﻪ ﺑعﺾ السلعﺔ

ليﺲ ﻛلها لكن ﺑرأس اﳌال أﻣا لو ﻛان ﻣا أخﱪ ﺑرأس اﳌال ﻳعﲏ قال ﻣا رأﻳك تدخل ﻣعي
شرﻳك ﰲ هﺬﻩ اﻷرض ﲟليون ر ل وﻣا لك شﻐل ﺑكﻢ اشﱰﻳتها ،تدخل ﻣعي ﲟليون ر ل

قال نعﻢ ودخل اﻛتﺸﻒ أنﻪ ﻣﺸﱰﻳها قل فﻼ ﻣﺸكلﺔ لكن اﳌﺸكلﺔ لو قال ﻣا رأﻳك
تدخل ﻣعي شرﻳك ﻣﺜلما اشﱰﻳتها فينبﻐي أن ﻳلتﺰم ﺬا الﺸرط وإﻻ فإن هﺬا ﻳعﻄي الﻄرف
اﻵخر ﺣق أو قال أدخل ﻣعي شرﻳك ﰲ هﺬﻩ اﻷرض ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع رﺑﺢ  ،%١٠قال:

وأﺷﺮﻛﺘﻚ ﻳﻨﺼﺮف إﱃ نﺼﻔه ) و ( ﰲ ) اﳌﺮاﲝﺔ ( وﻫﻲ ﺑﻴعه ﺑﺜﻤﻨه ورﺑﺢ ﻣعﻠوم وإن
ﻗﺎل ﻋﻠﻰ أن أرﺑﺢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺸﺮة درﳘﺎ ﻛﺮﻩ هﺬا اللفظ ﻣكروﻩ وليﺲ ﻛراهﺔ البيع فﻼ س

لكن لو قال على أن أرﺑﺢ ﰲ ﻛل عﺸرة درهﻢ فظاهر العبارة ﻣكروﻩ ﻷ ا توﺣي أو تﺸبﻪ
ﻣعاﻣلﺔ اﳌراﺑﲔ ﻛأنﻪ ﻳقول ﰲ ﻛل ر ل دفعتﻪ أرﻳدها ترﺟعﻪ  ١١على العموم هو ﻣكروﻩ ﻣن

ﺣيث اللفظ لكن العقد ﺻﺤيﺢ ) ،و ( ﰲ ) اﳌواﺿعﺔ ( وهي اﳋسارة ،وﻫﻲ ﺑﻴعه ﺑﺮأس
ﻣﺎﻟه وﺧﺴﺮان ﻣعﻠوم ﻛأن ﻳقول أﺑيعك هﺬﻩ السلعﺔ ﺑرأس ﻣاﳍا ﻣع خسارة  %١٠أو
عﺸرة آﻻف أو ﻏﲑ ذلك ) ،وﻻﺑﺪ ﰲ ﲨﻴعﻬﺎ ( أي اﻟﺼور اﻷرﺑعﺔ ) ﻣﻦ ﻣعﺮﻓه اﳌﺸﱰي
( واﻟﺒﺎئﻊ ) رأس اﳌﺎل ( ﻷن ذﻟﻚ ﺷﺮط ﻟﺼحﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻻﺑد أن نعرف رأس اﳌال ﺣﱴ
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نعرف أن هﺬا البيع ﺻﺤيﺢ ،الﺜمن الﺬي دفع فعﻼ ﺻﺤيﺢ ﻣﻄاﺑق لﻼتفاق والعقد ﻣﻄاﺑق

للواقع أم ﻻ ،قال :ﻓﺈن ﻓﺎت أي ﻣعرفﺔ رأس اﳌال ﱂ ﻳﺼﺢ اﻵن اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ قال:
وﻳﺜبﺖ لقليل ﳌا قال خيار ﰲ البيع ﰲ أول الباب قال خيار ﰲ البيع ﺑتخبﲑ الﺜمن هﺬا

خيار وﻳﺜبﺖ ﻳعﲏ لﻪ اﳋيار أن ﳝضي البيع أو ﻳردﻩ هﺬا الﺬي قالﻪ اﳌصنﻒ هو خﻼف
اﳌﺬهﺐ ليﺲ هﺬا اﳌﺬهﺐ ،اﳌﺬهﺐ ﰲ هﺬﻩ الصور ﻏﲑ ذلك وﳍﺬا اﻵن سيﺬﻛر اﳌﺬهﺐ،

الﺸارح سيبﲔ اﳌﺬهﺐ ،اﳌاتن ذﻛر رأي آخر قول آخر ليﺲ هو اﳌﺬهﺐ قال :وﻣﺎ ذﻛﺮﻩ
ﻣﻦ ثﺒوت اﳋﻴﺎر ﰲ اﻟﺼور اﻷرﺑﻊ تﺒﻊ ﻓﻴه اﳌقﻨﻊ وﻫو رواﻳﺔ لكن ليسﺖ هي الرواﻳﺔ
اﳌعتمدة ﰲ اﳌﺬهﺐ ،واﳌﺬﻫﺐ أنه ﻣﱴ ن رأس اﳌﺎل أﻗﻞ ﺣﻂ اﻟزائﺪ ﰲ اﳌساﺋل اﻷرﺑعﺔ

واﻛتﺐ عنوان ﺟانﱯ اﳌﺬهﺐ عدم اﳋيار ﻳعﲏ خﺬ الفرق ﻷنﻪ ﳌا قال أﺑيعك ﺑرأس اﳌال

ﻛﻢ رأس اﳌال؟ ﻣاﺋﺔ ر ل اﻛتﺸفنا أ ا تسعﲔ إذاً للمﺸﱰي أن ﻳسﱰد عﺸرة ،وﳛﻂ ﻗﺴﻄه
أي نسبتﻪ ﰲ ﻣﺮاﲝﺔ وﻳﻨقﺼه ﰲ ﻣواﺿعﺔ وﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﱰي وﻻ تقﺒﻞ دﻋوى ئﻊ ﻏﻠﻄﺎ
ﰲ رأس اﳌﺎل ﺑﻼ ﺑﻴﻨﺔ ﻻ ﻳقبل ذلك إﻻ ﺑبينﺔ ﻳعﲏ ﺑﺸهود ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣساﺋل أخرى
سيﺬﻛر اﻵن أرﺑعﺔ ﺻور انتبهوا ﳍا فلها ﺣكﻢ ﻣستقل ،ﻣا هي؟ قال ) :وإن اﺷﱰى (
اﻟﺴﻠعﺔ ) ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆجﻞ أو ( اﺷﱰى ) ﳑﻦ ﻻ تقﺒﻞ ﺷﻬﺎدته ﻟه ( ﻛﻼﻣنا ﻛلﻪ فيمن ع
ﻣع ذﻛر رأس اﳌال ﻣع اﻹخبار لﺜمن فلو ترك اﻹخبار لﺜمن خﻼص أ أﺑيعك هﺬﻩ
السلعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل أ اشﱰﻳتها ﻣؤﺟلﺔ ،ﻏﲑ ﻣؤﺟلﺔ هﺬا ﻻ ﻳعنيك لكن ﳌا أقول أﺑيعك هﺬﻩ
السلعﺔ ﻛما اشﱰﻳتها ،ﺑكﻢ اشﱰﻳتها؟ ﲟاﺋﺔ ر ل ،ﳓن قلنا ﰲ الصور اﻷوﱃ أنﻪ إذا اتضﺢ
أنﻪ اشﱰاها قل فمعناﻩ أنﻪ خﺬ الفرق ،ﻻ اﻵن اتضﺢ أنﻪ ﻣا فيﻪ فرق ،اتضﺢ أنﻪ فعﻼ
ﲟاﺋﺔ ر ل لكنﻪ اشﱰاها ﺑﺜمن ﻣؤﺟل وأنتﻢ تعلمون الﺬي ﻳﺸﱰي ﺑﺜمن ﻣؤﺟل فقد ﻳﺰﻳد
الباﺋع ﺑسبﺐ التأﺟيل ﻳعﲏ هي ﺑتسعﲔ لكن ﳌا اشﱰاها ﻣؤﺟلﺔ اشﱰاها ﲟاﺋﺔ فﻼ ﻳقول أ
أﺑيعك إ ها ﺑرأس اﳌال وﺑعدها ﻳقول رأس اﳌال ﲟاﺋﺔ فﻼ س لكن ﻻﺑد أن ﳜﱪﱐ ﻣع
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ذلك لكنﲏ اشﱰﻳتها ﺑﺜمن ﻣؤﺟل فﻼ اﳔدع أ وأﻇن أن هﺬا هو سعرها ﰲ السوق فﻼﺑد
أن ﻳبﲔ ﻳقول هي سعرها ﲟاﺋﺔ ﻷﱐ اشﱰﻳتها ﺑﺜمن ﻣؤﺟل فيصﲑ هﺬا ﻳدخل على ﺑصﲑة

إﻣا أن ﻳﺸﱰﻳها وإﻻ ﻻ تقول لﻪ ﻛما اشﱰﻳتها ﻷنك ﲣدعﻪ اﻵن وهﺬا ﳛصل ﻛﺜﲑ ﻳقول
أعﻄيك السيارة ﻛما اشﱰﻳتها ،ﺑكﻢ؟ ﺑتسعﲔ ألﻒ وهي ﻻ تسوى تسعﲔ ألﻒ وهﺬا ﻷنﻪ
أخﺬها ﻷقساط وﳌا سدد اﻷقساط وانتهى أو قبل أن ﻳسدد أو أو ..و ﰐ ﻳبيعها وﻳقول

ﻛما اشﱰﻳتها إذاً ﻻﺑد أن ﲣﱪ أ ا ﻣؤﺟلﺔ قال ) :وإن اﺷﱰى ( اﻟﺴﻠعﺔ ) ﺑﺜﻤﻦ
ﻣﺆجﻞ" ،"١أو ( اﺷﱰى ) ﳑﻦ ﻻ تقﺒﻞ ﺷﻬﺎدته ﻟه (" "٢ﻛﺄﺑﻴه واﺑﻨه وزوجﺘه ﻣعناﻩ

أﺑيعك السيارة ﻛما اشﱰﻳتها ﺑتسعﲔ ألﻒ وهو اشﱰاها ﻣن أﺑوﻩ ﺑتسعﲔ ألﻒ ﳎاﻣلﺔ ﻷﺑيﻪ

ﻳعﲏ ﻳرﻳد أن ﻳساعد أﺑيﻪ ،فأخﱪﱐ أن هﺬﻩ ﻣن أﰊ ﺣﱴ أدخل على ﺑصﲑة ) ،أو (
اﺷﱰى ﺷﻴﺌﺎ ) ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﻨه ﺣﻴﻠﺔ (" "٣ﻳعﲏ لسبﺐ ،ﺣيلﺔ ﻳعﲏ ﻛﺬب لكن ﺻورة

فكتبوا ﰲ اﳌباﻳعﺔ أو ﰲ الصك أن قيمﺔ اﻷرض ثﻼثﺔ ﻣليون وهي ثنﲔ ﻣليون فوضعوا
الﺜمن ﺣيلﺔ فهﺬا أﻣر أو ﺣيلﺔ ﻳعﲏ اشﱰاها استنقاذا ﳊق لﻪ ،اﻵن ﺑعﺾ الناس تﻄالبﻪ
ﺑتسعﲔ ألﻒ وﻳكون إنسان ﺻعيﺐ ﺣق ﻻ ﻳعﻄي الناس ﺣقوقها ﺑسهولﺔ وﳝاﻃلﻪ ،ﰲ
اﻷخﲑ قال لﻪ سأعﻄيك هﺬﻩ السيارة ﺑتسعﲔ ﻣقاﺑل الدﻳن والسيارة ﻻ تسوى تسعﲔ
تسوى سبعﲔ ﻣﺜﻼ فأﺣيا ﺑعﺾ الناس ﻳرضى ﺣﱴ ﻳستنقﺬ ﻣا ﳝكن إنقاذﻩ ﻣن ﺣقﻪ
فﲑضى و خﺬ السيارة ﺑتسعﲔ وﻳﺬهﺐ وﻳقول أﺑيعك السيارة ﻛما اشﱰﻳتها ﻻ ﺑل قل أ

أخﺬ ا ﻣقاﺑل دﻳن ﱄ ﺑكﺬا ﺣﱴ ﻳدخل على ﺑصﲑة أو ﻻ ﻳدخل ،قال :أو ﳏﺎ ة ﻳعﲏ
واﺣد ﺟاﻣل ﺻدﻳقﻪ واشﱰى السيارة ﻣنﻪ ﺑتسعﲔ وهي ﻻ تسوى التسعﲔ ﳎاﻣلﺔ لصدﻳقﻪ،
أو ﻟﺮﻏﺒﺔ ﲣﺼه ﻛان هو راﻏﺐ ﳍﺬﻩ السيارة هو لﻪ اﺣتياج شدﻳد ﳍﺬﻩ السيارة ﰲ هﺬﻩ
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اﻷ م وهﺬﻩ السيارة ﻳستﻄيع أن ﻳسافر ا فهو اﻵن عندﻩ سفر فمضﻄر لﻐرض ﻣعﲔ ،أو
ﻣوﺳﻢ ﻓﺎت اشﱰى السيارة ﰲ ﻣوسﻢ اﳊﺞ وﰲ ﻣوسﻢ اﳊﺞ ﻣﺜﻼ تﻐلو ﺑعﺾ أنواع
السيارات فاشﱰاها ﰲ ﻣوسﻢ ﻏاليﺔ وانتهى اﳌوسﻢ ورخصﺖ هﺬﻩ السيارة وعرضها ﻳقول

أﺑيعها ﻛما اشﱰﻳتها فﻼﺑد أن ﻳقول أنﻪ اشﱰاها ﰲ ﻣوسﻢ الﻐﻼء ،قال ) :أو ع ﺑعﺾ
اﻟﺼﻔقﺔ ﺑقﺴﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ( اﻟﺬي اﺷﱰاﻫﺎ ﺑه " "٤اﻵن ﻳتكلﻢ عن الﺸرﻛﺔ ﻳعﲏ قال لﻪ

أ اشﱰﻳﺖ ﳎموعﺔ سيارات ﻣستعملﺔ ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل اﻵن أ ﺑعﺖ النصﻒ وﺑقي النصﻒ
فﻼ ﻳقول لﻪ أ ﺑعﺖ النصﻒ وﺑقي النصﻒ فيقول لﻪ أ اشﱰﻳﺖ الصفقﺔ ﲟاﺋﺔ ألﻒ أ
أشرﻛك ﰲ رﺑعها فﻼ ﻳصﲑ ﻷن هﺬﻩ السيارات العﺸرة الﱵ اشﱰاها ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل هﺬا
سعر إﲨاﱄ لكن ي أتينا عند التفصيل ﻻ ﻳعﲏ أن ﻛل سيارة تساوي عﺸرة عﺸرة ﺣﱴ

نصل ﳌاﺋﺔ ليﺲ ﺑﺸرط ﻳعﲏ واﺣدة تسوى عﺸرة والﺜانيﺔ تسوى ﲬسﺔ والﺜالﺜﺔ تسوى ﲬسﺔ
عﺸر ﻛل سيارة ﲝسﺐ ﺣاﳍا فﻼ ﻳصﲑ ﰲ ﻣﺜل هﺬﻩ اﳊالﺔ إذا ع ﺑعﺾ الصفقﺔ ﺑقسﻄها
ﻣن الﺜمن الﺬي اشﱰاها ﺑﻪ وﻳدخلﻪ ﰲ ﺑعضها ﻣعناﻩ دع ﻛل الصفقﺔ العﺸرة سيارات

وأدخلﻪ شرﻳك ﲞمسﲔ ألﻒ فﻼ س ﻣعناﻩ أنﻪ سيدخل شرﻳك ﻣعك ﰲ اﳉميع أﻣا أنك
تبيع البعﺾ وتدخلﻪ شرﻳك ﰲ البعﺾ الباقي ﲝصتﻪ ﻣن الﺜمن خﻄأ ،لو عﻪ ﺬﻩ الﻄرﻳقﺔ
لكن ﻣا قال ﻛما اشﱰﻳتها وﻻ شيء قال أرﻳد أن أﺑيعك ﺟﺰء ﻣن الباقي أو أﺑيع الباقي ﻛلﻪ
ﲟبلغ ﻛﺬا ﺑدون أن ﻳقول ﺑرأس ﻣاﳍا فﻼ ﻣﺸكلﺔ ،اﻵن افهموا اشﱰى عﺸر سيارات ﲟاﺋﺔ
ألﻒ ر ل سيارات ﻣستعملﺔ وﻣصدوﻣﺔ تصلﺢ للتﺸرﻳﺢ أو ﻳصلﺤها وﻳبيعها أو ﻳﻐﺸهﻢ
فيها اﳌهﻢ ﲝسﺐ نيتﻪ فباع ﲬﺲ سيارات ﻣن العﺸرة وﺑقي ﲬسﺔ فيقول أ سأﺑيعك
النصﻒ الباقي ﻛما اشﱰﻳتﻪ فأ اشﱰﻳﺖ الصفقﺔ ﻛلها ﲟاﺋﺔ إذاً النصﻒ ﲞمسﲔ هﺬﻩ
ﻣعلوﻣات ﻣﺰورة ﻏﲑ ﺻﺤيﺤﺔ ،قل لﻪ اشﱰﻳﺖ عﺸرة ﺑعﺖ ﲬسﺔ ﺑقيﺖ ﲬسﺔ واﳋمسﺔ
الباقيﺔ ﲞمسﲔ ترﻳدها أهﻼ وسهﻼ ﻻ ترﻳدها اترﻛها أﻣا توﳘﻪ تقول لﻪ هﺬﻩ تسوى ﲬسﲔ
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ﻻ ،ﻃبعا هﺬا الكﻼم ﻣﺸاﻳخ هﺬا إذا ﻛانﺖ السلعﺔ ﻣن اﳌتقوﻣات أﻣا لو ﻛانﺖ ﻣن
اﳌتماثﻼت ﻛالﱪ والﺸعﲑ اﳌتساوي فﻼ س ﺑﻼ إخبار ،ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ هو اشﱰى ﻣاﺋﺔ ﻛيﺲ
أرز أو ﺑر أو سكر وﻛل اﻷﻛياس ﻣﺜل ﺑعﺾ ،ع ﲬسﲔ وﺑقيﺖ ﲬسﲔ ،اشﱰى اﳌاﺋﺔ
ﻛيﺲ لﻒ ر ل ﻣﺜﻼ ﺑعﺸرة آﻻف ر ل ع النصﻒ ﲟا عﻪ وﺑقي النصﻒ الﺜاﱐ
فيمكن أن ﻳقول سأﺑيعك النصﻒ الﺜاﱐ ﺑرأس ﻣالﻪ فعﻼ ﻛما ذﻛر ﲞمسﲔ أو سيارات

ﺟدﻳدة ﻣتماثلﺔ فيصﺢ أﻣا إذا ﻛانﺖ ﻏﲑ ﻣتساوﻳﺔ فهﺬﻩ ﻣﻐالﻄﺔ أنك تقول أ أﺑيعك
نصﻒ الصفقﺔ وهي ليسﺖ ﺑنصﻒ الصفقﺔ فهﺬﻩ ﻻ تساوي النصﻒ فقد تساوي أقل ﻣن

النصﻒ وقد تساوي أﻛﺜر ،قال ) :أو ع ﺑعﺾ اﻟﺼﻔقﺔ ﺑقﺴﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ( اﻟﺬي
اﺷﱰاﻫﺎ ﺑه ) وﱂ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ ( ﻟﻠﻤﺸﱰي هنا اﳌﺸكلﺔ ) ﰲ ﲣﻴﲑﻩ ﻟﺜﻤﻦ ﻓﻠﻤﺸﱰ اﳋﻴﺎر
ﺑﲔ اﻹﻣﺴﺎك واﻟﺮد ( ﻛﺎﻟﺘﺪﻟﻴس ﻃبعا هﺬا القول هو ﳐالﻒ للمﺬهﺐ ،واﳌﺬﻫﺐ ﻓﻴﻤﺎ
إذا ن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆجﻼ أنه ﻳﺆجﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي لكن ﳌا قال اﳌصنﻒ إذا ﱂ ﻳبﲔ ذلك

فلمﺸﱰ اﳋيار ﺑﲔ اﻹﻣساك والرد ﳓن ذﻛر ﻛﻢ ﺻورة اﻵن ،هﺬا ﻛﻼم ﻳعود على ﻛﻢ
ﻣسألﺔ؟ على أرﺑعﺔ ﻣساﺋل ،هﺬا الكﻼم اﳌﺬهﺐ ﺻﺤيﺢ ﰲ الصورة الﺜانيﺔ والﺜالﺜﺔ والراﺑعﺔ
لكن اﻷوﱃ اﳌﺬهﺐ ليﺲ ﻛﺬلك ،اﳌﺬهﺐ ﻳقول الصورة اﻷوﱃ إذا اشﱰاﻩ ﺑﺜمن ﻣؤﺟل ﰒ
اﻛتﺸﻒ ﺑعد ذلك أنﻪ اشﱰاﻩ ﻣؤﺟل إذاً ﻳبيعك ﻣؤﺟل هﺬا الﺬي ﻳرﻳد فاﳌﺬهﺐ هكﺬا أنﻪ
ﻳبيعك ﻣؤﺟل لكن إذا اتضﺢ أن السلعﺔ الﱵ عها ﺑرأس ﻣاﳍا ﻛما ﻳدعي انﻪ اشﱰاها ﳑن
ﻻ تقبل شهادتﻪ أو أخﺬها ﺣيلﺔ أو ع ﺟﺰء ﻣن الصفقﺔ فلي الرد واﳌﺬهﺐ فيما إذا ن
الﺜمن ﻣؤﺟﻼ أنﻪ ﻳؤﺟل على اﳌﺸﱰي ،وﻻ ﺧﻴﺎر ﻟزوال اﻟﻀﺮر ﻛﻤﺎ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع للﺤجاوي

واﳌﻨﺘﻬﻰ ﻻﺑن النجار ،اﻛتبوا ﰲ اﳍاﻣﺶ ولﻪ خيار الرد ﰲ ﺑقيﺔ الصور ،اﻵن سننتقل إﱃ
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ﻣسألﺔ أخرى ،ﺻور أخرى ﻣا ﺣكمها؟ انتبهوا ﻣعي ،قال ) :وﻣﺎ ﻳزاد ﰲ ﲦﻦ" "١ﰲ ﻣدة

اﳋيار ،أو ﳛﻂ ﻣﻨه (" "٢أي ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ) ﰲ ﻣﺪة ﺧﻴﺎر ( ﳎﻠس أو ﺷﺮط ﻣا الﺬي

عند ؟ ﻣا زﻳد ﰲ الﺜمن أو ﺣط ﻣن الﺜمن ﰲ خيار ا لﺲ أو خيار الﺸرط هل هﺬا ﻳلﺤق
لعقد أم ﻻ ﻳلﺤق لعقد؟ ﻳعﲏ ﳌا ﻳقول ﺑرأس ﻣاﳍا فما رأﻳكﻢ هو اشﱰاها ﲟاﺋﺔ وﰲ خيار
ا لﺲ زاد السعر فجعلوﻩ ﻣاﺋﺔ وعﺸرة فما الﺬي ﳜﱪ ﺑﻪ؟ ﳌاﺋﺔ أم ﳌاﺋﺔ وعﺸرة هل
اﻹشكال واضﺢ؟ أو ﺣط هو اشﱰاها ﲟاﺋﺔ ﰒ ﰲ ا لﺲ ﰲ خيار الﺸرط أو ا لﺲ
أﺣدﳘا ﻳعﲏ اﳌﺸﱰي قال أ ﻻ أرﻳد سأفسخ البيع وإﻻ تنقص الﺜمن فﺤولناﻩ ﻣن ﻣاﺋﺔ إﱃ

تسعﲔ فاﻵن ﳌا ﻳقول أﺑيعها ﺑرأس ﻣاﳍا فيصﲑ رأس ﻣاﳍا تسعﲔ ،قال ) :أو ﻳﺆﺧﺬ أرش
اﻟعﻴﺐ" "٣اﻛتبوا ولو ﺑعد اللﺰوم اﻵن هﺬا ليﺲ ﺑﺸرط ﰲ خيار ا لﺲ وﻻ ﰲ خيار
الﺸرط هﺬا ﰲ أي وقﺖ ،ﺑعدﻣا اشﱰى السلعﺔ وﺟد فيها عيﺐ فاتفق ﻣع ﺋعها وأخﺬ

أرشا للعيﺐ ،أو اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴه (" "٤اﻛتبوا ولو ﺑعد اللﺰوم أي ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻊ وﻟو ﺑعﺪ ﻟزوم
اﻟﺒﻴﻊ ﻳقصد ﰲ ٣و ،٤قال ) :ﻳﻠحﻖ ﺑﺮأس ﻣﺎﻟه و ( ﳚﺐ أن ) ﳜﱪ ﺑه ( ﻛﺄﺻﻠه ﻳعﲏ

ﳜﱪ ﺑﻪ أن ﳜﱪ أنﻪ اشﱰاﻩ ﺑكﺬا وأخﺬ أرشﻪ ﻛﺬا وﻻ ﳛط أرشﻪ ﻣن ﲦنﻪ وﳜﱪ لباقي ،إذاً
ﻳلﺰﻣﻪ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ أن ﻳلﺤقﻪ ﺑرأس اﳌال الصﺤيﺢ لكن ﻻﺑد أن ﳜﱪ ،قال ﰲ اﻹنصاف
وهو اﳌﺬهﺐ ﳚﺐ أن ﳜﱪ ﺑﻪ على وﺟهﻪ قال وهﺬا اﳌﺬهﺐ ،وقال ﰲ ﻛﺸاف القناع
وﻣعﲎ اﻹخبار ﺑﻪ على وﺟهﻪ أن ﳜﱪ أنﻪ اشﱰاﻩ ﺑكﺬا وأخﺬ أرشﻪ ﻛﺬا وﻻ ﳛط أرشﻪ ﻣن
ﲦنﻪ وﳜﱪ لباقي ﻳعﲏ ﻻ ﻳقول وﷲ أ أخﺬ ا ﲟاﺋﺔ ﰒ اخﺬ أرش اﳉناﻳﺔ عليﻪ أو أرش
العيﺐ عﺸرة ر ل فيقول أ اشﱰﻳتها ﺑتسعﲔ ﻻ ﺑل ﻳقول اشﱰﻳتﻪ ﲟاﺋﺔ وهو ﺑتسعﲔ ﻷﱐ

أخﺬت أرش عﺸرة ،قال :وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳزاد ﰲ ﻣﺒﻴﻊ" "٥أو أجﻞ" "٦أو ﺧﻴﺎر " "٧ﻳعﲏ هو

عﻪ ﻣاﺋﺔ ﻛيﺲ ﺑكﺬا ﰒ ﺑعد ذلك أعﻄاﻩ ﻛيﺲ ز دة فﺰادﻩ ﰲ اﳌبيع ﻳقول هﺬا أﻳضا ﳜﱪ
ﺑﻪ ،أو أﺟل ﻛان اتفقا على الﺜمن ﺑعد شهر فقال لﻪ أﺟعلها شهرﻳن ،أو زادﻩ ﰲ اﳋيار
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ﻳعﲏ ﻳﺰاد ﰲ أﺟل الﺜمن أو أﺟل اﳋيار ،أو ﻳﻨقﺺ ﻣﻨه ﰲ ﻣﺪة ﺧﻴﺎر ﻓﻴﻠحﻖ ﺑعقﺪ ﻳعﲏ ﻣا

ﻳنقص ﻣنﻪ ،نقص لﻪ ﻣن اﻷﺟل ،نقص لﻪ ﻣن اﳋيار ،ﻣدة خيار الﺸرط ،نقص لﻪ ﰲ

اﳌبيع نفسﻪ ،ﻳقول ﻛﺬلك ﻳلﺤق ﺑﻪ اﻛتبوا عندها وﳜﱪ ﺑﻪ ﻣعﲎ ذلك ﳌا ﻳقول وﷲ أﺑيعك
ﺑرأس ﻣاﳍا وﰲ شيء ﻣﺜل هﺬا إﻣا زاد ﰲ الﺜمن أو زاد ﰲ السلعﺔ أو نقص ﰲ الﺜمن أو
نقص ﰲ السلعﺔ أو أعﻄاﻩ أﺟل أو زادﻩ ﰲ اﻷﺟل ،اتفقا على أﺟل ﰒ زادﻩ ﻛل هﺬا ﳜﱪ

ﺑﻪ ﻷن هﺬا ﻛلﻪ قد ﻳكون لﻪ أثر ﰲ الﺜمن نفسﻪ فالﺜمن ﻣقاﺑل هﺬﻩ الﺸروط ،هﺬﻩ الﺸروط
ﳍا ثﲑ ﰲ الﺜمن فيخﱪ ﺬا لكي ﻳﻄمأن الرﺟل أنﻪ أو ﻳدخل على ﺑصﲑة على اﻷقل ﻻ
ﳜدع ،قال ) :وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ( أي ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ز دة " "١أو ﺣﻂ" "٢ﳑا سبق اﻛتبوا

وﻛﺬا رقﻢ ٥و٦و ٧و ) ٨ﺑعﺪ ﻟزوم اﻟﺒﻴﻊ ( ﺑﻔوات اﳋﻴﺎرﻳﻦ انتهى خيار ا لﺲ والﺸرط )
ﱂ ﻳﻠحﻖ ﺑه ( أي ﻟعقﺪ ﻓﻼ ﻳﻠزم أن ﳜﱪ ﺑه وﳜﱪ رش اﻟعﻴﺐ واﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴه ﻣﻄﻠقﺎ
ﻷنه ﺑﺪل جزء ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ إذا ﻛانﺖ هﺬﻩ اﻷشياء وهي الﺰ دة ﰲ الﺜمن ﺑعد اﳋيار أو اﳊط
ﻣن الﺜمن ﺑعد اﳋيار ،أو الﺰ دة ﰲ اﳌبيع ﺑعدﻣا انتهى ﱐ ﻳوم أرسلﻪ ﻛيﺲ أرز وقال لﻪ
هﺬا ز دة ،أو زادﻩ ﰲ اﻷﺟل أو زادﻩ ﰲ ﻣدة خيار ا لﺲ أو نقص ﰲ شيء ﻣن ذلك

ﻳقول إذا ﻛان ﺑعد لﺰوم البيع ﱂ ﻳلﺤق لعقد فﻼ ﻳلﺰم أن ﳜﱪ ﺑﻪ ،ﰒ قال :ﻻ إن جﲎ
اﳌﺒﻴﻊ ﻓﻔﺪاﻩ اﳌﺸﱰي اﻛتﺐ فﻼ ﻳلﺤق لﺜمن ﻷنه ﱂ ﻳزد ﺑه اﳌﺒﻴﻊ ذا وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ) وإن
أﺧﱪ ﳊﺎل ( أي ﺑعد اللﺰوم ن ﻳقول اﺷﱰﻳﺘه ﺑﻜﺬا أو زدته أو نقﺼﺘه ﻛﺬا وﳓوﻩ )
ﻓحﺴﻦ ( ﻷنه أﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﺼﺪق وﻻ ﻳﻠزم اﻹﺧﺒﺎر ﺧﺬ ﳕﺎء  ،١واﺳﺘﺨﺪام  ،٢ووطء ٣
إن ﱂ ﻳﻨقﺼه ﻳعﲏ هو اشﱰى عمارة ﻣﺜﻼ وأﺟرها واخﺬ إﳚارا ا فﻼ ﻳلﺰم أن ﻳقول لﻪ أ
أخﺬت ﳕاﺋها ،أو اﻻستخدام ﻳعﲏ إذا عها اﳌقصود الكﻼم فيما إذا ع ﺑتخبﲑ الﺜمن
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فﻼ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﳜﱪ لنماء ،ﻣﺜﻼ ﺣلﺐ هﺬﻩ الﺸاة الﱵ اشﱰاها ﻣن ﻳوﻣﲔ فﻼ ﳜﱪ أو
استخدام ﻳعﲏ اشﱰى ﻣﺜﻼ سيارة أو عبد استخدﻣﻪ ﰲ البيﺖ أو وطء إذا ﱂ ﻳنقص الﺜمن،
ﻣﱴ ﻳنقص الوطء الﺜمن؟ لو أن اﻷﻣﺔ ﺑكر فوﻃﺌها ﺻارت ثيﺐ اختلﻒ الﺜمن لكن لو أ ا

ثيﺐ ﰲ اﻷﺻل فﻼ ﳜتلﻒ ،وإن اﺷﱰى ﺷﻴﺌﺎ ﺑعﺸﺮة ﻣﺜﻼ وﻋﻤﻞ ﻓﻴه ﺻﻨعﺔ  ١أو دﻓﻊ
أجﺮة ﻛﻴﻠه  ٢أو ﳐزنه ٣أﺧﱪ ﳊﺎل وﻻ ﳚوز أن ﳚﻤﻊ ذﻟﻚ وﻳقول ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺬا
اشﱰى سيارة أو اشﱰى ﻣتاع ودفع اﻷﺟرة اشﱰى ﻣﺜﻼ أرز ونقل اﻷرز فيقول هﺬا اﻷرز

ﻛلفﲏ ﻛﺬا وﳛسﺐ أﺟرة النقل وﻛﺬا ﻻ ﻃبعا إذاً ﻻﺑد أن ﳜﱪ ﻳقول اشﱰﻳﺖ الكيﺲ ﲟاﺋﺔ

وﻛلفﲏ عﺸرة ر ل ﲪل ونقل وتنﺰﻳل أخﱪ ﳊال ،وﻣﺎ ﻋه اثﻨﺎن ﻣﺮاﲝﺔ ﻓﺜﻤﻨه ﲝﺴﺐ
ﻣﻠﻜﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ اﳌدفوع ،ﺻورة ذلك :دعو ﳕﺜل على سيارة ﻣﺜﻼ اﻷول

اشﱰى نصﻒ السيارة ﲞمسﲔ ألﻒ ﳝلك النصﻒ الﺜاﱐ ﺟاء ﺑعد أ م ﻳرﻳد ﻳﺸﱰي
النصﻒ الﺜاﱐ ﻣن اﳌالك ﻷن السيارة ﺻارت ﺑﲔ اثنﲔ اﳌﺸﱰي اﻷول ﻣلك النصﻒ
والنصﻒ الﺜاﱐ ﻣلك الباﺋع فجاء ﻣﺸﱰي ﱐ فقال ﺑع ﱄ النصﻒ فقال لﻪ ﻻ أﺑيع ﻣﺜلما

ﺑعﺖ فﻼن فضﺤك علي فﻼن وﺑعﺖ ﲞمسﲔ ،هﺬا النصﻒ الﺜاﱐ أﺑيعﻪ ﺑسبعﲔ فاشﱰى
ﺑسبعﲔ اﻵن السيارة ﻣلك ﻻثنﲔ النصﻒ اﻷول لفﻼن والنصﻒ الﺜاﱐ لفﻼن فيقول عندﻣا
ﻳبيعا السيارة العﱪة ﳌلك وليﺲ ﺑكﻢ دفع فيها ،قال :ﻻ على رأس ﻣاليهما اﳌدفوع
ﻻﺣتمال اختﻼف ﲦن ﻛل ﺣصﺔ وقﺖ الﺸراء قال ﻷن الﺜمن عوض اﳌبيع فهو على قدر
ﻣلكيهما وﻣﺜالﻪ لو اشﱰى شخص نصﻒ شيء ﺑعﺸرة واشﱰى ﻏﲑﻩ قيﻪ ﺑعﺸرﻳن قال ﰒ
عﻪ ﻣراﲝﺔ أو ﻣواضعﺔ أو ﻛﺬا فإن الﺜمن ﳍما لتساوي ﻛما لو عﻪ ﻣساوﻣﺔ.

قال ) :اﻟﺴﺎﺑﻊ ( ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر ) ﺧﻴﺎر ( ﻳﺜﺒﺖ ) ﻻﺧﺘﻼف اﳌﺘﺒﺎﻳعﲔ ( ﰲ اﳉﻤﻠﺔ

ﻳعﲏ خيار ﺑسبﺐ اختﻼف ﺣصل ﺑﲔ اﳌتباﻳعﲔ وﻣا وﺻلنا ﳊل فنلجأ إﱃ اﳋيار ،ﻣا هو

اﳋﻼف اﻷول؟ قال ) :ﻓﺈذا اﺧﺘﻠﻔﺎ ( ﳘﺎ أو ورثﺘﻬﻤﺎ أو أﺣﺪﳘﺎ أو ورثﺔ اﻵﺧﺮ ) ﰲ

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٩٩

ﻗﺪر اﻟﺜﻤﻦ ( ١ن ﻗﺎل ئﻊ ﺑعﺘﻜه ﲟﺎئﺔ وﻗﺎل ﻣﺸﱰ ﺑﺜﻤﺎنﲔ وﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﳍﻤﺎ أو تعﺎرﺿﺖ
ﺑﻴﻨﺘﺎﳘﺎ ) ﲢﺎﻟﻔﺎ أ ( وﻟو ﻛﺎنﺖ اﻟﺴﻠعﺔ ﻟﻔﺔ ) ﻓﻴحﻠﻒ ئﻊ أوﻻ ﻣﺎ ﺑعﺘه ﺑﻜﺬا وإﳕﺎ
ﺑعﺘه ﺑﻜﺬا ﰒ ﳛﻠﻒ اﳌﺸﱰي ﻣﺎ اﺷﱰﻳﺘه ﺑﻜﺬا وإﳕﺎ اﺷﱰﻳﺘه ﺑﻜﺬا ( انتبهوا الباﺋع ﻳبدأ
ﻳقول ﻣا ﺑعتﻪ ﺑكﺬا إﳕا ﺑعتﻪ ﺑكﺬا ﺑدأ لنفي ،قال :وإﳕﺎ ﺑﺪأ ﻟﻨﻔﻲ ﻷنه اﻷﺻﻞ ﰲ
اﻟﻴﻤﲔ ) وﻟﻜﻞ ( ﻣﻦ اﳌﺘﺒﺎﻳعﲔ ﺑعﺪ اﻟﺘحﺎﻟﻒ ) اﻟﻔﺴﺦ ب إذا ﱂ ﻳﺮض أﺣﺪﳘﺎ ﺑقول
اﻵﺧﺮ ( وﻛﺬا إجﺎرة ﻳعﲏ لو ﺣصل خﻼف ﰲ اﻷﺟرة قال أﺟرتك ﺑعﺸرة قال ﻻ ﺑل
أﺟرتﲏ ﲞمسﺔ فإذاً ﻳتﺤالفا ﰒ ﻳفسخ ،وإن رﺿﻲ أﺣﺪﳘﺎ ﺑقول اﻵﺧﺮ أو ﺣﻠﻒ أﺣﺪﳘﺎ
ونﻜﻞ اﻵﺧﺮ أﻗﺮ اﻟعقﺪ إذا رضيا ﳕضي العقد ،لو واﺣد فيهﻢ ﱂ ﳛلﻒ فالﺬي ﺣلﻒ
ﳕﺸي ﻛﻼﻣﻪ ) ،ﻓﺈن ﻛﺎنﺖ اﻟﺴﻠعﺔ ( اﻟﱵ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑعﺪ اﻟﺘحﺎﻟﻒ ) ﻟﻔﺔ رجعﺎ
إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ( ﻷننا قلنا ﲢالفا وفسخنا ﻳعﲏ نرد السلعﺔ إﱃ الباﺋع ولو ﻛان دفع ﺟﺰء

ﻣن الﺜمن نردﻩ ﻳعﲏ نرد ﻛل شيء لصاﺣبﻪ ،لو فرض أن السلعﺔ لفﺔ ﻳعﲏ تلفﺖ عند
اﳌﺸﱰي فالباﺋع ﻳقول أرﻳد قيمﺔ السلعﺔ الﱵ أخﺬ ا وتلفﺖ عندك فسنعود فعﻼ إﱃ القيمﺔ
لكن ﻻ نرﺟع إﱃ الﺜمن الﺬي اتفقا عليﻪ أو اختلفا فيﻪ ﺑل سنرﺟع إﱃ قيمتها ﰲ السوق
فسنقول للمﺸﱰي ادفع للباﺋع قيمﺔ هﺬﻩ السلعﺔ ﺑﻐﺾ النظر هﻢ اختلفا واﺣد ﻳقول
ﲬسﲔ والﺜاﱐ ﻳقول أرﺑعﲔ فننظر ﰲ السوق ﳝكن ﰲ السوق ثﻼثﲔ ﳝكن أرﺑعﲔ ﳝكن

ﲬسﲔ ﳝكن ﺑستﲔ فاﳊساب ﲝسﺐ السوق إذاً هﺬا اﻷول ﰲ قدر الﺜمن ،قال :وﻳقﺒﻞ
ﻗول اﳌﺸﱰي ﺑيمينﻪ ﻓﻴﻬﺎ أي ﰲ قيمﺔ التالﻒ ﻷنه ﻏﺎرم وﰲ ﻗﺪر اﳌﺒﻴﻊ لو ﻛان اﳋﻼف
ﺑينهﻢ هو ﻳقول أن ﺑعتك ثوﺑﲔ والﺜاﱐ ﻳقول ﻻ أنﺖ ﻣا ﺑعتﲏ إﻻ ثوب واﺣد ،قال ) :ﻓﺈن
اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺻﻔﺘﻬﺎ ( ٢أي ﺻﻔﺔ اﻟﺴﻠعﺔ اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ن ﻗﺎل اﻟﺒﺎئﻊ ﻛﺎن اﻟعﺒﺪ ﻛﺎتﺒﺎ وأنﻜﺮﻩ
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اﳌﺸﱰي ﻃبعا هﺬا اﳋﻼف ﰲ الصفﺔ سينبﲏ عليﻪ خﻼف ﰲ السعر ،قال ) :ﻓقول ﻣﺸﱰ
( ﻷنه ﻏﺎرم وإذا ﲢﺎﻟﻔﺎ ﰲ اﻹجﺎرة وﻓﺴﺨﺖ ﺑعﺪ ﻓﺮاغ اﳌﺪة ﻓﺄجﺮة اﳌﺜﻞ وﰲ أثﻨﺎئﻬﺎ
ﻟقﺴﻂ ﻣعناﻩ إذا ﺣصل خﻼف ﰲ اﻷﺟرة أو ﰲ الﺜمن والسلعﺔ قاﺋمﺔ نرد ﻛل شيء
ﳌكانﻪ وإذا السلعﺔ لفﺔ ﻣعناﻩ سنلجأ إﱃ قيمﺔ اﳌﺜل أو أﺟرة اﳌﺜل وإذا ﻛان هو فسخ
اﻹﺟارة وﻛان هو أﻣضى نصﻒ العقد والنصﻒ الﺜاﱐ ﻳﱰﻛﻪ إذاً نرى اﳌدة الﱵ سكنها ﻛﻢ

تساوي ﰲ السوق أﺟرة اﳌﺜل هﺬﻩ ،انتبهوا ﳍﺬﻩ القاعدة الﱵ سيﺬﻛرها ) :وإذا ﻓﺴﺦ
اﻟعقﺪ ( ﺑعﺪ اﻟﺘحﺎﻟﻒ ) انﻔﺴﺦ ﻇﺎﻫﺮا و ﻃﻨﺎ ( ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺮد ﻟعﻴﺐ ﻣعﲎ

انفسخ ﻇاهرا و ﻃنا ﻳعﲏ ﰲ ﺣقيقﺔ اﻷﻣر ﻇاهرا أﻣام الناس ﻣعلن و ﻃنا ﻳعﲏ ﰲ ﺣقيقﺔ
اﻷﻣر رﺟعﺖ ﻣلكيﺔ اﻷشياء ﻛما ﻛانﺖ ﻳعﲏ لو واﺣد فيهﻢ ﻛان ﻛﺬاب لكن رﺟعنا السلعﺔ
لصاﺣبها وانفسخ العقد إذاً أ الباﺋع السلعﺔ رﺟعﺖ ﱄ فباﻃنا أ أﻣلكها ﻳعﲏ أستﻄيع أن
أﺑيعها لﻐﲑي ﻷﱐ أﻣلكها ﻳعﲏ أستﻄيع أن أتصرف فيها ﻷن فعﻼ ﻣلكها عاد ﱄ.

قال ) :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ أجﻞ ( ٣هﺬا اﳌﺜال الﺜالث ﰲ اﻻختﻼف ن ﻳقول اﳌﺸﱰي
اﺷﱰﻳﺘه ﺑﻜﺬا ﻣﺆجﻼ وأنﻜﺮﻩ اﻟﺒﺎئﻊ الباﺋع ﻳقول ﻣا ﺑعﺖ ﺑﺜمن ﻣؤﺟل هنا ﳕضي ﻛﻼم ﻣن
ﻳنفي اﻷﺟل ﻳعﲏ اﻷﺻل أنﻪ ﻣا فيﻪ أﺟل اﻷﺻل أنﻪ ﺣال ،قال ) :أو ( اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ )
ﺷﺮط ( ﺻحﻴﺢ أو ﻓﺎﺳﺪ  ٤ﻛﺮﻫﻦ أو ﺿﻤﲔ أو ﻗﺪرﳘﺎ ) ﻓقول ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻴه ( ﺑﻴﻤﻴﻨه ﻷن
اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣه قال أ ﺑعتك ﺑﺸرط الرهن فاﻷﺻل أنﻪ ﻣا فيﻪ رهن فالقول قول ﻣن ﻳنفيﻪ،

إذا اختلفا ﰲ قدر الرهن قال لﻪ أ ﺑعتك ﺑﺸرط أن ﰐ ﱄ ﺑرهن شيﺌان ﻣﺜﻼ سيارتﲔ
ﻣﺜﻼ قال ﻻ ﳓن اتفقنا على سيارة واﺣدة فالواﺣدة ﻣتفق عليها والﺰاﺋد ﻻ ،ﻣدعى فﻼ
نلتفﺖ إليﻪ ) ،وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻋﲔ اﳌﺒﻴﻊ ( ٥اﻛتبوا ﰲ عﲔ اﳌبيع ﻏﲑ التالﻒ ،ﻣﺜالﻪ:

ﻛﺒعﺘﲏ ﻫﺬا اﻟعﺒﺪ ﻗﺎل ﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﺎرﻳﺔ ﳌاذا هﺬا ﻳقول العبد وهﺬا ﻳقول ﺑل اﳉارﻳﺔ الظاهر
أن اﳉارﻳﺔ هنا أرخص ،ليسﺖ ﺑقاعدة أ ا أرخص ،لكن ﻛانﺖ أرخص فيقول أ ﺑعتك
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اﳉارﻳﺔ ،قال :ﲢﺎﻟﻔﺎ وﺑﻄﻞ أي ﻓﺴﺦ ) اﻟﺒﻴﻊ ( ﻛﻤﺎ ﻟو اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ هﺬا رقﻢ ١

الساﺑق ،وﻋﻨه اﻟقول ﻗول ئﻊ ﺑﻴﻤﻴﻨه ﻳعﲏ اﳌصنﻒ قال إذا اختلفا ﰲ عﲔ اﳌبيع ﲢالفا

وﺑﻄل البيع هﺬﻩ رواﻳﺔ لكن اﳌﺬهﺐ أن القول ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ إذا اختلفا ﰲ عﲔ اﳌبيع أن

القول هو قول الباﺋع ﺑيمينﻪ ﻷنه ﻛﺎﻟﻐﺎرم وﻫو اﳌﺬﻫﺐ وجزم ﺑه ﰲ اﻹﻗﻨﺎع واﳌﻨﺘﻬﻰ
وﻏﲑﳘﺎ وﻛﺬا ﻟو اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻗﺪر اﳌﺒﻴﻊ ﺑعتك هﺬﻩ اﳌساﺣﺔ ﻻ أقل ﻣنها ،ﺑعتك الكيسﲔ
ﻻ ﻛيﺲ واﺣد ،وهكﺬا فالقول قول ﺋع ﺑيمينﻪ ،قال :وإن ﲰﻴﺎ نقﺪا واﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺻﻔﺘه
أي ﺻفﺔ الﺜمن أﺧﺬ نقﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﰒ ﻏﺎﻟﺒه رواجﺎ ﰒ اﻟوﺳﻂ إن اﺳﺘوت ﻳعﲏ ﰲ الرواج

ﻣعناﻩ إذا ﲰياﻩ نقدا واختلفوا ﰲ اسﻢ هﺬا النقد هل هو ر ل سعودي أم ر ل ﳝﲏ ،هل
هو دﻳنار ﻛوﻳﱵ أم دﻳنار أردﱐ فنرﺟع لنقد البلد ،هﻢ تباﻳعا ﰲ السعودﻳﺔ إذاً ر ل سعودي،
أو ﻏالبﻪ رواﺟا :إذا ﺣصل هﺬا البيع ﰲ ﻣنﻄقﺔ ﺣدودﻳﺔ ﻳستعملون الر ل السعودي
والر ل اليمﲏ لكن الر ل اليمﲏ ﺑﺸكل أﻛﺜر ﻣﺜﻼ ﻳعﲏ هو أﻛﺜر رواﺟا فيصﲑ لر ل
اليمﲏ ،أو الر ل السعودي هو اﻷﻛﺜر رواﺟا فيصﲑ الر ل السعودي ،أو ﰒ الوسط إن
استو  :ﻛنا ﰲ ﻣنﻄقﺔ ﻛﻼ العملتﲔ راﺋجﺔ ﺑنفﺲ الدرﺟﺔ إذاً سنأخﺬ الوسط ﻳعﲏ نصﻒ

ﻣن هنا ونصﻒ ﻣن هنا ،السادس ) :وإن أﰉ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ تﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ( ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ
واﻟﺜﻤﻦ  ) ٦ﺣﱴ ﻗﺒﺾ اﻟعوض ( ن ﻗﺎل اﻟﺒﺎئﻊ ﻻ أﺳﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﺣﱴ أﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ
وﻗﺎل اﳌﺸﱰي ﻻ أﺳﻠﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﱴ أﺳﺘﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ فهمتﻢ العناد وليﺲ لضرورة ﻳكون
خﻄأ ﻣنهما ﻻ ﺑل ﻳكون عدم ثقﺔ ﺑينهما ،قال ) :واﻟﺜﻤﻦ ﻋﲔ أ ( أي ﻣعﲔ ) نﺼﺐ
ﻋﺪل ( أي نﺼﺒه اﳊﺎﻛﻢ ) ﻳقﺒﺾ ﻣﻨﻬﻤﺎ ( اﳌﺒﻴﻊ واﻟﺜﻤﻦ إذا ﻛان الﺜمن ﻣعﲔ هﺬﻩ

السيارة ﻣقاﺑل هﺬﻩ الﺜياب فإذاً ﻳقبﺾ هﺬﻩ وتلك وﻳعﻄي ﻛل واﺣد ﺣقﻪ القاضي ﻳعﲔ
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ذلك ) ،وﻳﺴﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ ( ﻟﻠﻤﺸﱰي ) ﰒ اﻟﺜﻤﻦ ( ﻟﻠﺒﺎئﻊ ﲜﺮ ن ﻋﺎدة اﻟﻨﺎس ﺑﺬﻟﻚ لكن
افرض أن الﺜمن ﰲ ﺻورة هﺬا اﻻختﻼف ليﺲ ﺑعﲔ ﻣعينﺔ ليﺲ ﺑﺸيء ﻣعﲔ ﺑل هو دﻳن

ﰲ ذﻣتﻪ ) ،وإن ﻛﺎن ( اﻟﺜﻤﻦ ) دﻳﻨﺎ ب ﺣﺎﻻ ﻳعﲏ ﺟاء أﺟلﻪ أجﱪ ئﻊ ( ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻢ
اﳌﺒﻴﻊ ﻟﺘعﻠﻖ ﺣﻖ اﳌﺸﱰي ﺑعﻴﻨه نقول للباﺋع أول شيء أنﺖ سلﻢ ) ﰒ ( أجﱪ ) ﻣﺸﱰ إن
ﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﰲ ا ﻠس أ ( ﻟوجوب دﻓعه ﻋﻠﻴه ﻓورا ﻟﺘﻤﻜﻴﻨه ﻣﻨه ) وإن ﻛﺎن ( دﻳﻨﺎ )
ﻏﺎئﺒﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ب( أو ﻓﻴﻤﺎ دون ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟقﺼﺮ عند ثﻼث اﺣتماﻻت إﻣا أن ﻳكون
الﺜمن ﰲ ﻣسألﺔ هﺬا اﻻختﻼف الﺬي ﺣصل ﻛل واﺣد ﻳقول أ ﻻ أسلﻢ الﺜمن والﺜاﱐ
ﻳقول أ ﻻ أسلﻢ السلعﺔ ﺑل أنﺖ سلﻢ ﻳعﲏ هي ﳍا أرﺑع ﺻور إﻣا أن ﻳكون الﺜمن عﲔ
ﻣعناﻩ القاضي ﻳعﲔ واﺣد ﻳقبﺾ ﻣنهما وﻳسلﻢ ﻛل واﺣد وإﻣا أن ﻳكون الﺜمن ﰲ الﺬﻣﺔ
فعند ذلك إذا ﻛان الﺜمن ﻣوﺟود ﰲ ا لﺲ هﺬﻩ ﺻورة ،الصورة الﺜانيﺔ :ليﺲ ﰲ ا لﺲ
لكن هو ﰲ البلد ﻣوﺟود ،الصورة الﺜالﺜﺔ :ليﺲ لبد وﻻ لﺲ وإﳕا هو ﺑعيد ﻣسافﺔ

قصر ،قال ) :ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ) ﰲ اﳌﺒﻴﻊ وﺑقﻴﺔ ﻣﺎﻟه ﺣﱴ ﳛﻀﺮﻩ (

ﳓجر على اﳌﺸﱰي ﰲ اﳌبيع فﻼ نﱰﻛﻪ ﻳتصرف ﰲ اﳌبيع هو استلﻢ السلعﺔ لكن ﳓجر عليﻪ

وﻻ نﱰﻛﻪ ﻳتصرف فيها وﺣﱴ ﰲ أﻣوالﻪ اﻷخرى ﺣﱴ ﳛضر الﺜمن وﻳسلﻢ ،قال :ﺧوﻓﺎ ﻣﻦ
أن ﻳﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎﻟه تﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﻟﺒﺎئﻊ ) وإن ﻛﺎن ( اﳌﺎل ) ﻏﺎئﺒﺎ ﺑعﻴﺪا ج( ﻣﺴﺎﻓﺔ
اﻟقﺼﺮ أو ﻏﻴﺒﺔ ﲟﺴﺎﻓﺔ اﻟقﺼﺮ ) ﻋﻨﻬﺎ ( أي ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ ) واﳌﺸﱰي ﻣعﺴﺮ ( اﻛتبوا الواو

هنا ﲟعﲎ أو وﳍﺬا الﺸارح ﺻرفها ﻷنﻪ إذا ﻛان اﳌال ﻏاﺋبا ﺑعيدا أو أن اﳌﺸﱰي ﻣعسر ﻳعﲏ

ﻣا عندﻩ ﻣال هنا أو أنﻪ ﻣعسر أﺻﻼ وﳍﺬا قال :ﻳعﲏ وﻇﻬﺮ أن اﳌﺸﱰي ﻣعﺴﺮ ) ﻓﻠﻠﺒﺎئﻊ
اﻟﻔﺴﺦ ( ﻟﺘعﺬر اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻴه ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن اﳌﺸﱰي ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻳعﲏ ﳏجور عليﻪ لفلﺲ ،هنا
ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ فللباﺋع الفسخ ،وﻛﺬا ﻣﺆجﺮ ﺑﻨقﺪ ﺣﺎل ﻳعﲏ اﳌؤﺟر نفﺲ الﺸيء ﻻ ﻳرﻳد
ﻳسلﻢ اﻷﺟرة وهﺬا ﻻ ﻳرﻳد ﻳسلﻢ العﲔ اﳌؤﺟرة ) ،وﻳﺜﺒﺖ اﳋﻴﺎر ﻟﻠﺨﻠﻒ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ ( هﺬا
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اﳋيار الﺜاﻣن وهو خيار للخلﻒ ﰲ الصفﺔ إذا ﻋه ﺷﻴﺌﺎ ﻣوﺻوﻓﺎ ) وﻟﺘﻐﲑ ﻣﺎ تقﺪﻣﺖ
رؤﻳﺘه ( اﻟعقﺪ وﺑﺬﻟﻚ ﲤﺖ أﻗﺴﺎم اﳋﻴﺎر ﲦﺎنﻴﺔ إذاً هﺬا اﳋيار اﻷخﲑ اشﱰاﻩ ﺑصفﺔ ﻣعينﺔ،
الباﺋع وﺻﻒ السلعﺔ وﺻفا ﻣعينا ﳌا استلﻢ السلعﺔ وﺟدها ﳐالفﺔ أو أراﻩ السلعﺔ فرآها قبل
العقد ﰒ ﳌا عقد العقد وأخﺬ السلعﺔ فإذا هي تﻐﲑت عن الرؤﻳﺔ الساﺑقﺔ هﺬا ﻛلﻪ ﻳﺜبﺖ
اﳋيار للمﺸﱰي أنﻪ ﻳردها.

ﻓﺼﻞ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳌﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه وﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺑه ﻗﺒﻀه

عند أﻛﺜر ﻣن ﻣسألﺔ للتصرف ﰲ اﳌبيع قبل قبضﻪ فعند أشياء ﻻ ﻳصﺢ التصرف فيها
قبل قبضﻪ وعند أشياء ﻣضمونﺔ ضما ا على ﺋعها قبل قبضها ،إذاً انتبهوا عند أشياء

ﻻ ﻳصﺢ التصرف فيها قبل قبضها ﻣعناﻩ عند أشياء ﰲ اﳌقاﺑل ﻳصﺢ التصرف فيها قبل
قبضها وعند أشياء ﻣن ضمان الباﺋع قبل القبﺾ هي ﻣن ضمان الباﺋع وفيﻪ أشياء قبل
القبﺾ هي ﻣن ضمان اﳌﺸﱰي ،والضد ﻳظهر ﺣسنﻪ الضد ،إذا عرفنا شيء ﻳصﲑ عرفنا ﻣا
ﻳقاﺑلﻪ ،قال أي الﺸارح شارح الﺸرح اﻛتبوا ﻣا ﻻ ﻳصﺢ التصرف فيﻪ قبل قبضﻪ هﺬا
عنوان ،واﺑدءوا رقموا سأذﻛر سبعﺔ نقاط -١ :اﳌكيل -٢ ،اﳌوزون-٣ ،اﳌعدود-٤ ،
اﳌﺬروع هﺬﻩ اﻷشياء اﻷرﺑعﺔ ﻻ ﳝكن التصرف فيها قبل قبضها ﻷ ا ﻻ تتعﲔ إﻻ لقبﺾ،
ﳌا أقول لك ﺑعﺖ لك عﺸرة ﻛيﻼت فكيﻒ تعرف ﺣقك وأ عندي ﻣاﺋﺔ ﻛيلﺔ فهﺬا
ﻳتوقﻒ على ﺣق توفيﻪ ﻳرﻳد أﺣد ﻳوفيك ﺣقك فﻼﺑد أن أﻛيل لك العﺸرة ﻛيﻼت ﺣﱴ
تعرفها وتتعﲔ لك ﰒ تتصرف ،قبل ذلك ﻻ تتصرف فيها وهي اﳌكيل واﳌوزون واﳌعدود
واﳌﺬروع ،أضيفوا إليها ﻣا ﺑيع ﺑصفﺔ ﻳعﲏ ﻣا رأﻳتها أنﺖ وإﳕا وﺻفتها لك فﻼ تستﻄيع
تتصرف فيها ﺣﱴ تقبضها ،إذاً ﻣا ﺑيع ﺑصفﺔ اﻛتبوا ولو ﻣعينا ﻳعﲏ أ وﺻفﺖ لك السيارة
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الﱵ عندي فﻼ ﻳصﺢ وﺻﻒ السيارة ،وﺻفﺖ لك السيارة إذا ﻛان ﳝكن وﺻفها ،وﺻفﺖ
لك السلعﺔ الﺜياب أو ﻏﲑها وأنﺖ ﻣا رأﻳتها فﻼ تتصرف فيها ﺣﱴ تقبضها -٦ ،أو ﺑرؤﻳﺔ
ساﺑقﺔ ولو ﻣعينا ﻳعﲏ ﺑعتك السلعﺔ أنﺖ رأﻳتها تﺬﻛر السيارة الﱵ رأﻳتها أﻣﺲ تﺸﱰﻳها

أﺑيعك إ ها ﺑكﺬا لكن هﺬﻩ السيارة الساﺑقﺔ عند القبﺾ ﳝكن تكون تﻐﲑت فﻼﺑد أن
تقبضها ﺑصفتها ﰒ تتصرف فيها ،ﳓن قلنا اﻵن لو تﻐﲑت الصفﺔ أو ﻣا سبق رؤﻳتﻪ إذا تﻐﲑ
فيﺤق لك اﳋيار-٧ ،ﻣا شرط فيﻪ التقاﺑﺾ فﻼﺑد أن تقبضﻪ ﰒ تتصرف فيﻪ ﻳعﲏ ﺑعنا

الﺬهﺐ لﺬهﺐ ،الﺬهﺐ الﺬي عندي لﺬهﺐ الﺬي عندك أﻻ ﻳﺸﱰط التقاﺑﺾ؟ ﻳﺸﱰط
ﻃبعا ،ﺑعتك الﺬهﺐ لفضﺔ الﺬهﺐ الﺬي عندي لفضﺔ الﱵ عندك فهل ﳝكنك
التصرف لﺬهﺐ الﺬي عندي قبل أن تقبضﻪ؟ ﻻ ﳝكن ﻷنﻪ ﻳﺸﱰط التقاﺑﺾ ﻷنﻪ لو ﱂ
تقبضﻪ ﱂ ﻳصﺢ العقد أﺻﻼ فالبيع ﻛلﻪ ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ إذا ﱂ ﳛصل تقاﺑﺾ ،ﺣيث اشﱰط
التقاﺑﺾ فالعقد ﻃل ،انتهينا انتقلوا لعنوان ﺟانﱯ :ﻣا ﻳضمنﻪ الباﺋع قبل القبﺾ ﻳعﲏ ﻣا
ﻛان ﻣن ضمان الباﺋع قبل القبﺾ ،اﻵن ﺑعتك أ عﺸرة ﻛيﻼت أو ﻛﺬا لكن ﻣا ﺣصل
القبﺾ أنﺖ ﻣا تقدر تتصرف ﺣﱴ تقبﺾ ،لو تلفﺖ العﺸرة ﻛيﻼت ﻣن ضمان الباﺋع ،ﻣا

هي هﺬﻩ اﻷشياء؟ -١اﳌكيل-٢ ،اﳌوزون-٣ ،اﳌعدود-٤ ،اﳌﺬروع-٥ ،ﻣا ﺑيع ﺑصفﺔ،
-٦أو ﺑرؤﻳﺔ ساﺑقﺔ ،هي ﲦانيﺔ على فكرة ،ﻛل هﺬﻩ اﻷشياء الﱵ ﻻ ﻳصﺢ ﱄ أن أتصرف
فيها لو تلفﺖ هي ﻣن ضمان ﺋعها ،ﻛﻢ ﺑقي لكﻢ عندي؟ اثنﲔ-٧ ،الﺜمر على الﺸجر
ﻳعﲏ لو اشﱰﻳﺖ أ ﻣنك رﻃﺐ ﰲ النخلﺔ فلو تلفﺖ وهي ﰲ النخلﺔ فيصﲑ على ﺋعها

وليﺲ على اﳌﺸﱰي ،لو قال الباﺋع خﺬها ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أﱐ أخليﺖ النخلﺔ ﻻ هي ﻣن
ضمانك ﺣﱴ أستلمها-٨ ،ﻣا ﻣنعﻪ الباﺋع ﻣن قبضﻪ ،ﻛل هﺬا ﻣن ضمان الباﺋع ﻳعﲏ ﺣﱴ
لو ﻛال العﺸرة ﻛيﻼت ﰒ وضعها على ﺟنﺐ وﱂ ﻳسمﺢ لك أن خﺬها وتلفﺖ فهي ﻣن
ضمان الباﺋع ،اﻛتبوا العنوان الﺜالث :ﻣا ﻳصﺢ التصرف فيﻪ قبل قبضﻪ وهو شيء واﺣد
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اﳌبيع اﳌعﲔ ﻣﺜل الدار اﳌعينﺔ والسيارة اﳌعينﺔ والفرس اﳌعﲔ فما ﻛان ﻣعينا ﻳعﲏ ﻻ ﳛتاج
إﱃ توفيﺔ ،أﺑيعك هﺬﻩ الساعﺔ فصارت ﻣعينﺔ وﻳصﺢ تصرفك فيها قبل أن تقبﺾ الساعﺔ

ﻷن تصرفك فيها ﻻ ﻳتوقﻒ على استﻼﻣها فﻼ ﻳرﻳد ﳍا ﺣق توفيﺔ وﻻ ﻏﲑها ،قال ) :وﻣﻦ
اﺷﱰى ﻣﻜﻴﻼ وﳓوﻩ ( وﻫو اﳌوزون واﳌعﺪود واﳌﺬروع ) ﺻﺢ ( اﻟﺒﻴﻊ ) وﻟزم ﻟعقﺪ (
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺧﻴﺎر ) وﱂ ﻳﺼﺢ تﺼﺮﻓه ﻓﻴه ( هﺬﻩ ثﻼثﺔ أﺣكام البيع ﺻﺤيﺢ والعقد ﻻزم لكن
ﻻ ﻳصﺢ التصرف فيﻪ ،ﻛيﻒ ﻳتصرف فيﻪ؟ قال :ﺑﺒﻴﻊ أو ﻫﺒﺔ أو إجﺎرة أو رﻫﻦ أو ﺣواﻟﺔ
ﻳعﲏ أي تصرف ﻻ ﻳصﺢ ) ﺣﱴ ﻳقﺒﻀه ( ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ اﺑﺘﺎع ﻃعﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺒعه ﺣﱴ
ﻳﺴﺘوﻓﻴه ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻛيﻒ ﻳستوفيﻪ؟ ﻳعﲏ ﻣا ﻛان ﻣكيﻼ أن ﻳكال لﻪ ،وإذا ﻛان ﻣوزو أن

ﻳوزن لﻪ ،وإذا ﻛان ﻣﺬروعا ﻳﺬرع لﻪ ،وإذا ﻛان ﻣعدودا ﻳعد لﻪ وهكﺬا ،إذاً ﻻ ﻳصﺢ تصرفﻪ

لكن سنستﺜﲏ ﺑعﺾ التصرفات ،قال :وﻳﺼﺢ قبل قبضﻪ ﻋﺘقه وجعﻠه ﻣﻬﺮا أو ﻋوض
ﺧﻠﻊ ووﺻﻴﺘه ﺑه إذاً ﻳصﺢ التصرف ﰲ هﺬﻩ اﻷشياء الﱵ اﻷﺻل عدم التصرف ﰲ أشياء

ﻣستﺜناة العتق لقوة السراﻳﺔ ﻷنﻪ إذا أعتقﻪ خرج عن اﳊدود فﻼ ﳝكن أن ﻳرﺟع ﻣرة أخرى
عبد فأﺻبﺢ ﺣرا ﻳعﲏ هﺬا تعليلهﻢ ﻃبعا ،وﺟعلﻪ ﻣهرا ﻷ ﻢ ﻳتساهلون ﰲ الﻐرر اليسﲑ ﰲ
هﺬا وعوض للخلع والوﺻيﺔ هﺬﻩ فيها تساهل ﰲ الﻐرر اليسﲑ والوﺻيﺔ تصﺢ أﺻﻼ
ﳌعدوم فاستﺜنينا هﺬﻩ ﻷنﻪ ﺻارت أشبﻪ ا ﻷنﻪ ﻣادام ﳚوز للمعدوم إذاً ﻣﺜل هﺬا ﻣن

ب أوﱃ ،قال :وإن اﺷﱰى اﳌﻜﻴﻞ وﳓوﻩ جزاﻓﺎ ﻳعﲏ ﺑدون ﻛيل ﻳعﲏ أخﺬ اشﱰى ﻛوﻣﺔ،

قال :ﺻﺢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴه ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه اﻛتبوا ﻷن التعيﲔ ﻛالقبﺾ ،تﺬﻛرون قلنا قبل قليل ﻣا

ﻛان ﻣعينا ﺟاز التصرف فيﻪ ،قال :ﻟقول اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻀﺖ اﻟﺴﻨﺔ أن ﻣﺎ
أدرﻛﺘه اﻟﺼﻔقﺔ ﺣﻴﺎ ﳎﻤوﻋﺎ ﻳعﲏ ﻣوﺟودا وﳎموعا ﻓﻬو ﻣﻦ ﻣﺎل اﳌﺸﱰي اﻵن سيﺬﻛر
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ﺻور ﻳقول الضمان على الباﺋع ﰲ هﺬﻩ الصور ) :وإن تﻠﻒ ( اﳌﺒﻴﻊ" "١ﺑﻜﻴﻞ وﳓوﻩ أو
ﺑعﻀه ) ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ﻓﻤﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺒﺎئﻊ ( ﻳعﲏ لو اشﱰى سيارة ﻣعينﺔ فيستﻄيع ﻳتصرف

فيها قبل قبضها ﻳقدر ﻳهدﻳها أﺣد أو ﻳبيعها قبل أن ﻳستلمها ،تلفﺖ عند ﺻاﺣبها فهي
ﻣن ضمان اﳌﺸﱰي ،أﻣا لو أﱐ أردت أن آخﺬها ﻣنعﲏ وﱂ ﻳسلمﲏ إ ها ﰒ ﱐ ﻳوم تلفﺖ

فهي ﻣن ضمان الباﺋع ،قال :وﻛﺬا ﻟو تعﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه" ) "٢وإن تﻠﻒ ( اﳌﺒﻴﻊ اﳌﺬﻛور
) ﻓﺔ ﲰﺎوﻳﺔ ( " "٣ﻻ ﺻﻨﻊ ﻵدﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ آفﺔ ﲰاوﻳﺔ ﻷننا قلنا الﺜمر على الﺸجر هﺬا
ﻷن فيها نص ﺣدﻳث :أﻣر النﱯ ﷺ ﺑوضع اﳉواﺋﺢ ﲨع ﺟاﺋﺤﺔ وهي اﻵفﺔ السماوﻳﺔ )
ﺑﻄﻞ ( أي انﻔﺴﺦ ) اﻟﺒﻴﻊ ( وإن ﺑقﻲ اﻟﺒعﺾ افرض أن التلﻒ ﱂ ﻳصﺐ اﳉميع ﺑل
أﺻاب البعﺾ وترك البعﺾ ،قال :ﺧﲑ اﳌﺸﱰي ﰲ أﺧﺬﻩ ﺑقﺴﻄه ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ) وإن أتﻠﻔه
(" "٤أي اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻜﻴﻞ أو ﳓوﻩ ) آدﻣﻲ ( ﺳواء ﻛﺎن ﻫو اﻟﺒﺎئﻊ أو أجﻨﺒﻴﺎ فما اﳊكﻢ؟ )
ﺧﲑ ﻣﺸﱰ ﺑﲔ ﻓﺴﺦ ( اﻟﺒﻴﻊ وﻳﺮجﻊ ﻋﻠﻰ ئﻊ ﲟﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ ﲦﻨه ) و ( ﺑﲔ ) إﻣﻀﺎء
وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺘﻠﻔه ﺑﺒﺪﻟه ( أي ﲟﺜﻠه إن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻴﺎ أو ﻗﻴﻤﺘه إن ﻛﺎن ﻣﺘقوﻣﺎ أرﻳدﻛﻢ أن ﲢفظوا
هﺬﻩ القاعدة ،عند أﺣيا قواعد أو ضواﺑط تصدق على البدل داﺋما ﰲ أي شيء ﻣﺜل
اﳌﺜلي أو قيمﺔ اﳌتقوم ﻳعﲏ إذا ﻛان هﺬا الﺸيء سواء قلنا أتلفتﻪ أو ﻏصبتﻪ ﻳعﲏ ﺣيث

وﺟﺐ البدل ،فكيﻒ ﻳكون البدل؟ إن ﻛان هﺬا اﻷﺻل ﻣتلﻒ ﻣﺜلي ﻳعﲏ لﻪ ﻣﺜيل،
والفقهاء سيﺤددون ﻣا هو اﳌﺜلي ،لكن ﲢدﻳد الفقهاء للمﺜلي اختلﻒ اليوم فهو لﻪ ﻣﺜل
اﳌﺜلي ،إن ﻛان هﺬا اﳌتلﻒ ﻣﺜلي ﻳعﲏ لﻪ ﻣﺜيل فيﺤضر ﻣﺜيلﻪ ،وإن ﻛان ﻏﲑ ﻣﺜلي نسميﻪ
ﻣتقوم فيجﺐ عليﻪ قيمتﻪ ﻳعﲏ هﺬﻩ الساعﺔ أو هﺬﻩ النظارة ﻣﺜليﺔ أم ﻣتقوﻣﺔ؟ ﻣتقوﻣﺔ لكن

لو ﻛانﺖ هﺬﻩ الساعﺔ ﺟدﻳدة فلها ﻣﺜيل ،قال :وإن تﻠﻒ ﺑﻔعﻞ ﻣﺸﱰ" "٥ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﻟه
ﻷن إتﻼﻓه ﻛقﺒﻀه ) وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ( أي ﻋﺪا ﻣﺎ اﺷﱰى ﺑﻜﻴﻞ أو وزن أو ﻋﺪ أو ذرع
ﻛﺎﻟعﺒﺪ اﳌعﲔ واﻟﺪار اﳌعينﺔ ،زﻳدوا :والﺜوب اﳌعﲔ والصﱪة اﳌعينﺔ ﻷن التعيﲔ ﻛالقبﺾ،
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قال ) :ﳚوز تﺼﺮف اﳌﺸﱰي ﻓﻴه ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ( ﻟقول اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﻨﺎ نﺒﻴﻊ اﻹﺑﻞ ﻟﺒقﻴﻊ
ﻟﺪراﻫﻢ لكن ﻻ خﺬون الدراهﻢ ﻳعﲏ هي ﻣؤﺟلﺔ ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪ نﲑ ﳚوز هﺬا أن

خﺬوا عنها ذهﺐ لكن ﺑقيمتها اليوم وليﺲ ﺑقيمتها ذاك اليوم ﻳعﲏ هو اليوم ﻳﻄالبهﻢ
ﺑعﺸرة دراهﻢ ﻛﻢ تساوي العﺸرة دراهﻢ ﰲ هﺬﻩ اللﺤظﺔ ﻣن الد نﲑ فيأخﺬ ﻣا ﻳقاﺑلهﻢ ،أو

لعكﺲ ،قال :و ﻟعﻜس ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ رﺳول ﷲ ﷺ ﻓقﺎل ﻻ س أن تﺆﺧﺬ ﺑﺴعﺮ ﻳوﻣﻬﺎ ﻣﺎ
ﱂ ﻳﻔﱰﻗﺎ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻲء ﻷنﻪ ﺻار ر اﻵن فأ أﻃالبك ﺑدراهﻢ فضﺔ ﻣقاﺑل اﻹﺑل الﱵ ﺑعتها
فأقول هات الفضﺔ فتقول ﱄ ﻣا عندي فضﺔ أعﻄيك ذهﺐ فأقول ﻛﻢ تساوي؟ تساوي
ﻛﺬا ﻣن الﺬهﺐ فﻼﺑد أن ﳛصل تقاﺑﺾ اﻵن ﻷنﻪ انتهى العقد اﻷول ودخلنا ﰲ عقد

ﺟدﻳد وهو ﺑيع ﺻرف ،اﻛتبوا القاعدة ﻳصﺢ ﺑيع ﻣا ﰲ الﺬﻣﺔ ﳌن هو عليﻪ ﺣاﻻ رواﻩ
اﳋﻤﺴﺔ إﻻ اﳌﺒﻴﻊ ﺑﺼﻔﺔ أو رؤﻳﺔ ﻣﺘقﺪﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴه ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ) وإن تﻠﻒ
ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﺒﻴﻊ ﺑﻜﻴﻞ وﳓوﻩ ﻓﻤﻦ ﺿﻤﺎنه ( أي ﺿﻤﺎن اﳌﺸﱰي ﻣا عداﻩ أي اﳌعﲔ فصار
اﳌعﲔ لﻪ ﺣكمان :ﻳصﺢ تصرف اﳌﺸﱰي فيﻪ قبل قبضﻪ ،وضمانﻪ على اﳌﺸﱰي إﻻ إذا

ﻣنعﻪ ﻣن استﻼﻣﻪ فأ أتكلﻢ عن القاعدة العاﻣﺔ ،قال :ﻟقوﻟه ﷺ اﳋﺮاج ﻟﻀﻤﺎن وﻫﺬا
اﳌﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﱰي ﻓﻀﻤﺎنه ﻋﻠﻴه وﻫﺬا ) ﻣﺎ ﱂ ﳝﻨعه ئﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻀه ( ﻓﺈن ﻣﻨعه ﺣﱴ تﻠﻒ
ﺿﻤﻨه ﺿﻤﺎن ﻏﺼﺐ اﻵن سيعدد الضمان الﺬي على الباﺋع ،قال :واﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮ
واﳌﺒﻴﻊ ﺑﺼﻔﺔ أو رؤﻳﺔ ﺳﺎﺑقﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ئﻊ وﻣﻦ تعﲔ ﻣﻠﻜه ﰲ ﻣوروث أو وﺻﻴﺔ أو
ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻓﻠه اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴه ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ﳌاذا؟ ﻷن التعيﲔ ﻛالقبﺾ هﺬﻩ قاعدة عندهﻢ ،اﻵن
سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ نيﺔ ﻳتكلﻢ عن ﻛيﻒ ﳛصل قبﺾ اﳌكيل واﳌوزون هﺬا ﻻﺑد أن تعرفوﻩ

وليﺲ لصعﺐ ،ﻛيﻒ نقبﺾ اﳌكيل؟ ﻛيﻼ ،واﳌوزون وز  ،قال ) :وﳛﺼﻞ ﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﺑﻴﻊ
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ﺑﻜﻴﻞ ( ﻟﻜﻴﻞ ) أو ( ﺑﻴﻊ ﺑـ ) وزن ( ﻟوزن ) أو ( ﺑﻴﻊ ﺑـ ) ﻋﺪ ( ﻟعﺪ ) أو ( ﺑﻴﻊ ﺑـ )
ذرع ﺑﺬﻟﻚ ( اﻟﺬرع ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﺮﻓعه إذا ﺑعﺖ ﻓﻜﻞ وإذا اﺑﺘعﺖ ﻓﺎﻛﺘﻞ رواﻩ اﻹﻣﺎم
وﺷﺮﻃه ﺣﻀور ﻣﺴﺘحﻖ أو ئﺒه هﺬا شرط القبﺾ وﻳﺼﺢ اﺳﺘﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴه اﳊﻖ أي
الباﺋع ﻟﻠﻤﺴﺘحﻖ أي اﳌﺸﱰي ﻳعﲏ ﳝكن أن ﻳستنيﺐ الباﺋع اﳌﺸﱰي ﻳعﲏ استناﺑﺔ الباﺋع
للمﺸﱰي فيمكن أن ﻳنوب الباﺋع عن اﳌﺸﱰي ،وﻣﺆنﺔ ﻛﻴﺎل ووزان وﻋﺪاد وﳓوﻩ ﻋﻠﻰ
ذل وﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﺪ ﺣﺎذق أﻣﲔ ﺧﻄﺄ وإن ﻛان هو ﻏﺸيﻢ ﻻ ﻳعرف ﻳستعمل اﳌيﺰان وﻻ
ﻳستعمل الكيل فيضمن ،أو ﻏﲑ أﻣﲔ خاﺋن فيضمنﻪ ،قال ) :و ( ﳛﺼﻞ ) اﻟقﺒﺾ ﰲ
ﺻﱪة وﻣﺎ ﻳﻨقﻞ ( ﻛﺜﻴﺎب وﺣﻴوان ) ﺑﻨقﻠه و ( ﳛﺼﻞ اﻟقﺒﺾ ﰲ ) ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎول (
ﻛﺎﳉواﻫﺮ واﻷﲦﺎن ) ﺑﺘﻨﺎوﻟه ( إذ اﻟعﺮف ﻓﻴه ذﻟﻚ ) وﻏﲑﻩ ( أي ﻏﲑ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﺎﻟعقﺎر
واﻟﺜﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮ ﻗﺒﻀه ) ﺑﺘﺨﻠﻴﺘه ( ﺑﻼ ﺣﺎئﻞ ن ﻳﻔﺘﺢ ﻟه ب اﻟﺪار أو ﻳﺴﻠﻤه
ﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ وﳓوﻩ وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎع ﻟﻠﺒﺎئﻊ ﻳكون اﳌتاع أﻣانﺔ عندك ﻗﺎﻟه اﻟزرﻛﺸﻲ وﻳعﺘﱪ
ﳉواز ﻗﺒﺾ ﻣﺸﺎع ﻳﻨقﻞ إذن ﺷﺮﻳﻜه هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة اﳌﺸاع الﺬي ﻳنقل ﻳقول ﻻﺑد

ﻣن إذن الﺸرﻳك ﻳعﲏ لو أ ا أرض أ أﻣلك نصفها وﺑعﺖ نصفها فيكفي أن أ ﻳعك
ونصﻒ اﻷرض هﺬﻩ لك ﲤلكها وﻣعك شرﻳك ﱐ فأ اﻵن رفعﺖ ﻳدي عنها وأخليتها

لكن إذا ﻛانﺖ ﻣنقوﻻت ﻛما لو ﻛانﺖ سيارة ﺑيﲏ وﺑﲔ شرﻳكي فأ ﺑعﺖ نصﻒ السيارة

فهل أسلمك السيارة؟ اﻵن سأسلمك ﻣلكي وﻣلك ﻏﲑي وﳍﺬا قال :وﻳعﺘﱪ ﳉواز ﻗﺒﺾ
ﻣﺸﺎع ﻳﻨقﻞ إذن ﺷﺮﻳﻜه اﻛتبوا عندها أي شرﻳك الباﺋع فﻼﺑد ﻣن إذنﻪ ﲞﻼف العقار
فالعقار ﻻ ﳛتاج ﻷن قبضﻪ ﲣليتﻪ ،اﻵن سننتقل إﱃ أﺣكام اﻹقالﺔ ) :واﻹﻗﺎﻟﺔ ( ﻣﺴﺘحﺒﺔ
ﳌﺎ روى اﺑﻦ ﻣﺎجه ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻣﺮﻓوﻋﺎ ﻣﻦ أﻗﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎ أﻗﺎل ﷲ ﻋز وجﻞ ﻋﺜﺮته ﻳوم
اﻟقﻴﺎﻣﺔ ﻳعﲏ اﻹقالﺔ ليسﺖ واﺟبﺔ واﳊدﻳث ﰲ أﰊ داود وأﲪد واﺑن ﻣاﺟﺔ ،اﻵن عرفنا
ﺣكﻢ اﻹقالﺔ قبل أن نعرف ﻣا هي اﻹقالﺔ؟ قال :وﻫﻲ ) ﻓﺴﺦ ( ﻷ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺮﻓﻊ
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واﻹزاﻟﺔ ﻳقﺎل أﻗﺎﻟﻚ ﷲ ﻋﺜﺮتﻚ أي أزاﳍﺎ ﻓﻜﺎنﺖ ﻓﺴﺨﺎ ١ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻻ ﺑﻴعﺎ ﳌا قال هي

فسخ ﻣعناﻩ أ ا ليسﺖ عقد ﺑيع ،اﻹقالﺔ هي فسخ لعقد البيع وليسﺖ إنﺸاء عقد ﺟدﻳد،

أرﻳدﻛﻢ تتصوروا اﻵن الفرق ﺑﲔ الصورتﲔ وأنتﻢ تقولون ﱄ أﻳن اﻹقالﺔ فيها ،ﺑعتك هﺬﻩ
الساعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل أخﺬ ا واستلمﺖ ﻣاﺋﺔ ر ل وسلمتك الساعﺔ ﰒ ﺟﺌتك وأقول لك أقلﲏ
ﻳعﲏ افسخ العقد هﺬا سيكون لﻪ أﺣكام ،اﻵن ستأﰐ اﻷﺣكام ،إقالﺔ ﻣعناﻩ نفسخ البيع

ونرد ﻛل شيء ﻛما ﻛان ،أﻣا لو قال أ ﻣستعد أرﺟع لك الساعﺔ لكن ﲟاﺋﺔ وﲬسﲔ
فهﺬﻩ ﺻارت ﺑيع ﺟدﻳد إذاً أ ﱄ خيارﻳن اﻵن أقدر أقول أقلﲏ فلها أﺣكام أو أقول
أشﱰي ﻣنك الساعﺔ فهﺬا عقد ﺟدﻳد ﳛتاج إﱃ شروط البيع اﳌعروفﺔ فﻼﺑد أن نتفق على

السعر وﻣا العيوب الﱵ ﻇهرت فيها فهﺬا عقد ﳐتلﻒ ،قال ) :ﻓﺘﺠوز ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﳌﺒﻴﻊ٢

( وﻟو ﳓو ﻣﻜﻴﻞ وﻻ ﲡوز إﻻ ) ﲟﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ( هﺬا اﳊكﻢ الﺜالث اﻷول ﻗﺪرا ونوﻋﺎ ﻷن
اﻟعقﺪ إذا ارتﻔﻊ رجﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻟه ،اﳊكﻢ الراﺑع :وﲡوز ﺑعﺪ نﺪاء اﳉﻤعﺔ ﻷ ا
ليسﺖ ﺑيع ،قال :وﻻ ﻳﻠزم إﻋﺎدة ﻛﻴﻞ أو وزن ﻷنﻪ ليﺲ ﺑبيع ﺟدﻳد لكن لو اشﱰﻳتها
ﻣنك ﻣن ﺟدﻳد ﳓتاج ،وتﺼﺢ ﻣﻦ ﻣﻀﺎرب وﺷﺮﻳﻚ ﻳعﲏ اﳌضارب ﻳقدر ﻳقيل فهو

ﻣفوض ﰲ البيع والﺸراء ﺻﺤيﺢ هو ﻻ ﳝلك اﳌال لكن ﳝكن لﻪ أن ﻳقيل ،وشرﻳك التجارة
ﻛﺬلك ،ﰒ قال :وﺑﻠﻔﻆ ﺻﻠﺢ وﺑﻴﻊ وﻣعﺎﻃﺎة وﻻ ﳛﻨﺚ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ هﺬا اﳊكﻢ

السادس ،ﰒ قال ) :وﻻ ﺧﻴﺎر ﻓﻴﻬﺎ ( هﺬا الساﺑع أي ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﺧﻴﺎر ﳎﻠس وﻻ
ﺧﻴﺎر ﺷﺮط أو ﳓوﻩ ) وﻻ ﺷﻔعﺔ ( ﻓﻴﻬﺎ  ٨ﻷ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴعﺎ وﻻ تﺼﺢ ﻣﻊ تﻠﻒ ﻣﺜﻤﻦ

هﺬﻩ أشياء ﻻ تصﺢ ﻣعها اﻹقالﺔ ،اﳌﺜمن هو السلعﺔ ،لو تلفﺖ السلعﺔ هل تنفع اﻹقالﺔ؟

اﻹقالﺔ أن نرفع عقد البيع ونرد ﻛل شيء ﻛما ﻛان ،هو ليسﺖ ﰲ ﻳدﻩ السلعﺔ ،أو ﻣوت
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ﻋﺎﻗﺪ وﻻ ﺑز دة ﻋﻠﻰ ﲦﻦ لو اتفقنا على ز دة ﰲ الﺜمن فهﺬا عقد ﺟدﻳد ،أو نقﺼه أو
ﻏﲑ جﻨﺴه ﻳعﲏ رﺟع ﱄ الساعﺔ وأعﻄيك ﺑدل اﳌاﺋﺔ ر ل أعﻄيك ﻣﺜﻼ ﲬسﺔ ﺟرام فضﺔ،
آخر ﻣسألﺔ قال اﳌصنﻒ :وﻣﺆونﺔ رد ﻣﺒﻴﻊ تقﺎﻳﻼﻩ ﻋﻠﻰ ئﻊ ﳌاذا على الباﺋع؟ قالوا لرضاﻩ
ﺑبقاء اﳌبيع أﻣانﺔ ﺑيد اﳌﺸﱰي ﺑعد التقاﻳﺾ وﺑعدها إرﺟاع السلعﺔ ﻳصﲑ على الباﺋع وليﺲ
على اﳌﺸﱰي.

ب اﻟﺮ واﻟﺼﺮف
اﻟﺮ ﻣقﺼور وﻫو ﻟﻐﺔ اﻟز دة ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﺈذا أنزﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎء اﻫﺘزت ورﺑﺖ { أي
ﻋﻠﺖ وﺷﺮﻋﺎ ز دة ﰲ ﺷﻲء ﳐﺼوص ﰒ انتقل إﱃ ﺣكمﻪ :واﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﲢﺮﳝه ﻟقوﻟه
تعﺎﱃ } وﺣﺮم اﻟﺮ { ﰒ انتقل إﱃ الصرف ،قال :واﻟﺼﺮف ﺑﻴﻊ نقﺪ ﺑﻨقﺪ ﻗﻴﻞ ﲰﻲ ﺑه
ﻟﺼﺮﻳﻔﻬﻤﺎ وﻫو تﺼوﻳﺘﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻴزان وﻗﻴﻞ ﻻنﺼﺮاﻓﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣقﺘﻀﻰ اﻟﺒﻴعﺎت ﻳعﲏ عن
البيوع اﳌعتادة ،ﻣا الفرق ﺑﲔ الصرف وﺑﲔ البيوع اﳌعتادة؟ قال :ﻣﻦ ﻋﺪم جواز اﻟﺘﻔﺮق
ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ وﳓوﻩ وهو عدم الﺰ دة أي اشﱰاط التماثل والتقاﺑﺾ ،اشﱰاط التماثل أﺣيا
والتقاﺑﺾ داﺋما فهﺬا ﻳعتﱪ انصراف ﰲ الصرف عن ﻣقتضى البيعات أو البيوع اﳌعروفﺔ،

قال :واﻟﺮ نوﻋﺎن ر ﻓﻀﻞ أي ر الﺰ دة ور نﺴﻴﺌﺔ أي ر التأخﲑ ) وﳛﺮم ر اﻟﻔﻀﻞ
ﰲ ( ﻛﻞ ) ﻣﻜﻴﻞ ( ﺑﻴﻊ ﲜﻨﺴه ختصار إذا اشﱰﻃنا التماثل فعند الﺰ دة وقعنا ﰲ ر
الفضل وإذا اشﱰﻃنا التقاﺑﺾ فعند التأخﲑ وقعنا ﰲ ر النسيﺌﺔ فإذا ﺑعﺖ ر ل ﺑر ل ﻻﺑد
أن ﻳكون ﲤاثل ﻳعﲏ ر ل ﺑر ل ﰲ ﳎلﺲ واﺣد ﻳعﲏ ﻣع التقاﺑﺾ فنسلﻢ ﻣن ر الفضل

والنسيﺌﺔ فلو ﺑعﺖ ر ل ﺑر لﲔ ﺣالﺔ ﻳكون وقعنا ﰲ ر الفضل ولو ﺑعﺖ ر ل ﺑر ل نسيﺌﺔ
ﻳعﲏ أﺑيعك الر ل اليوم وتعﻄيﲏ أنﺖ الﺜمن ﻏدا فيكون وقوع ﰲ ر النسيﺌﺔ ولو ﺑعتك
الر ل ﺑر لﲔ ﻣؤﺟلﺔ فهﺬا ر الفضل والنسيﺌﺔ وﳍﺬا ر البنوك اليوم ر فضل ونسيﺌﺔ
الﻄاﻣتﲔ ﻣع ﺑعﺾ ،اﻵن ﻛيﻒ نعرف ر الفضل والنسيﺌﺔ ﻻﺑد أن نعرف علﺔ الر ﰲ
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الرﺑو ت قال :ﰲ ( ﻛﻞ ) ﻣﻜﻴﻞ ( ١ﺑﻴﻊ ﲜﻨﺴه ﻣﻄعوﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﱪ أو ﻏﲑﻩ ﻛﺎﻷﺷﻨﺎن )
و ( ﰲ ﻛﻞ ) ﻣوزون ٢ﺑﻴﻊ ﲜﻨﺴه ( ﻣﻄعوﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ أو ﻻ ﻛﺎﻟﻜﺘﺎن ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة
ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻣﺮﻓوﻋﺎ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻔﻀﺔ واﻟﱪ ﻟﱪ واﻟﺸعﲑ ﻟعﺸﲑ
واﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﺮ واﳌﻠﺢ ﳌﻠﺢ ﻣﺜﻼ ﲟﺜﻞ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ رواﻩ أﲪﺪ وﻣﺴﻠﻢ ﳌا قال ﻣﺜﻼ ﲟﺜل هنا

ﻣنع التفاضل ﻣنع ر الفضل ،وﳌا قال ﻳدا ﺑيد ﻣنع ر النسيﺌﺔ ،علﺔ الر علتان على
اﳌﺬهﺐ الكيل والوزن فالقاعدة الكيل علﺔ الر فكل ﻣكيل هﺬا رﺑوي وﻛل ﻣوزون هﺬا
أﻳضا رﺑوي فيصﲑ القاعدة عند  ،انتبهوا القواعد ﻛالتاﱄ:العلﺔ اﻷوﱃ اﳌكيل ،ﻛﻢ ﺟنﺲ
ﻣكيل؟ اﳌكيل أﺟناس ﻛﺜﲑة ﻣﺜل الﱪ والﺸعﲑ والتمر واﳌلﺢ وﻏﲑهﻢ ﻛﺜﲑ ،إذا ﺑعنا اﳌكيل
ﲟكيل ﻣن ﺟنسﻪ ﻳعﲏ ﺑعنا التمر لتمر نﺸﱰط التماثل والتقاﺑﺾ ﻷ ما اﲢدا ﰲ علﺔ الر
ﺣيث أن ﻛﻼﳘا ﻣكيل وﰲ نفﺲ اﳉنﺲ فكﻼﳘا ﲤر ونفﺲ الكﻼم ﺑر ﺑﱪ ،ﻣكيل ﲟكيل
ﻣن ﺟنسﻪ ،ﻛﺬلك شعﲑ ﺑﺸعﲑ ،ذهﺐ ﺑﺬهﺐ علﺔ واﺣدة وهي الوزن ،ﻣوزون ﲟوزون ﻣن
نفﺲ اﳉنﺲ ،فضﺔ ﺑفضﺔ ﻛﺬلك وهكﺬا إذاً هﺬﻩ القاعدة اﻷوﱃ :إذا ﺑيع رﺑوي ﺑرﺑوي ﻣن
ﺟنسﻪ اشﱰﻃنا التماثل والتقاﺑﺾ فإذا ﺑعنا الرﺑوي ﺑرﺑوي ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻪ ﻳعﲏ ﻣكيل وﻣكيل
لكن ﺟنسﲔ ﳐتلفﲔ ﻣﺜل ﺑر ﺑﺸعﲑ هﺬا ﻣكيل وذاك ﻣكيل لكن اﳉنﺲ اختلﻒ فهنا
نﺸﱰط التقاﺑﺾ وﻻ نﺸﱰط التماثل ﻷن اﻷﺟناس ﳐتلفﺔ ،وﺑر ﺑﺸعﲑ وﲤر ﺑﱪ وﻣلﺢ ﺑتمر
هﺬﻩ ﻛلها ﻳﺸﱰط فيها التقاﺑﺾ وذهﺐ ﺑفضﺔ ور ل ﺑدﻳنار ودﻳنار ﺑدرهﻢ فنﺸﱰط التقاﺑﺾ
ﻻ التماثل ﻳعﲏ ﻣاﺋﺔ ر ل ﲟاﺋتﲔ درهﻢ ﺣالﺔ فﻼ ﻣﺸكلﺔ لكن ﻻ ﳚوز التأﺟيل وﻻ نﺸﱰط
التماثل ،إذا اختلﻒ ﻣا سوى ذلك ﻛما لو ﺑعنا رﺑوي ﻣع رﺑوي آخر ﻻ ﻳتﺤدان ﰲ ﺟنﺲ
وﻻ ﰲ علﺔ الر ﻳعﲏ أتينا ﺑﺬهﺐ وﺑر فالﺬهﺐ رﺑوي والﱪ رﺑوي لكن هﺬا علتﻪ الوزن وذاك
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علتﻪ الكل فهنا ﻻ شروط ﻻ تقاﺑﺾ وﻻ ﲤاثل هﺬﻩ الصورة الﺜالﺜﺔ ،الصورة الراﺑعﺔ :إذا ﻛان
أﺣدﳘا رﺑوي والﺜاﱐ ﻏﲑ رﺑوي فمن ب أوﱃ ﻻ شروط ،ﳕﺜل ﳍﺬا :نقول سيارة ﻣﺜﻼ
ﺑﺜوب السيارة ليسﺖ ﺑرﺑوي والﺜوب ليﺲ ﺑرﺑوي ،الصورة اﳋاﻣسﺔ :اﻷول ليﺲ ﺑرﺑوي

والﺜاﱐ ليﺲ ﺑرﺑوي ﻛما لو ﺑعﺖ الﺜوب لﺜوب ﻻ هﺬا رﺑوي وﻻ ذاك رﺑوي أو ﺑعﺖ الﺜوب
لسيارة ،قال :وﻻ ر ﰲ ﻣﺎء وﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳوزن ﻋﺮﻓﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ الﺬي ﻳدخلﻪ الصناعﺔ
وﲣرﺟﻪ عن ﻛونﻪ ﻣوزون هﺬا اﳌقصود هﺬا الﺜاﱐ ﻣﺜﻼ عندهﻢ النﺤاس والرﺻاص هﺬﻩ ﻛلها
ﻣوزو ت فلو ﻛان ﻳرﻳد ﻳبيع ﺣدﻳد أو ﳓاس هﺬا ﻣوزون لكن إذا اشتﻐل ﳊدﻳد أو
لنﺤاس وﺟعل ﻣنﻪ إﺑرﻳق أو أي ﺻناعﺔ أخرى خرج عن ﻛونﻪ ﻣوزون ﺻار ﻣعدود وﳍﺬا

قال :ﻻ ﻳوزن ﻋﺮﻓﺎ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻔﻠوس ﻏﲑ ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ فهي ﻣعدن ﻳتداوﳍا الناس ﻳتباﻳعون

ا قيمتها ﻳسﲑة قدﳝا ﻻ هي ذهﺐ وﻻ هي فضﺔ ،ﻣفردها فلﺲ فهﺬﻩ الفلوس ﻳعﲏ تقوم
ﻣقام النقد فهل خﺬ أﺣكام النقد الﺬهﺐ والفضﺔ ﻷ ا تقوم ﻣقاﻣها ﰲ البيع والﺸراء
فهل تقوم ﻣقاﻣها ﰲ أن تصﲑ رﺑوﻳﺔ فﻼ ﳚوز ﺑيع الفلوس ﺑبعضها إﻻ ﺑتقاﺑﺾ وﲤاثل أم
ﻻ؟ ﻃبعا اﳌسألﺔ ﰲ اﳌﺬهﺐ فيها خﻼف لكن اﻛتبوا عندها فﻼ ﳚري فيها ر الفضل

وﳚري فيها ر النسيﺌﺔ على اﳌﺬهﺐ خﻼفا لﻺقناع ،اﳌصنﻒ قال ﻏﲑ ذهﺐ وفضﺔ ﻷنﻪ لو
الﺬهﺐ ﺻنعناﻩ وﺟعلنا ﻣنﻪ ﻣﺜﻼ إسورة أو ﺣلق أو عقد فلماذا ﻻ نقول اﻵن ﺻار سلعﺔ
أي خرج عن ﻛونﻪ ﻣوزو ؟ ﻳقول ﻻ الﺬهﺐ والفضﺔ ﻻ ﲣرج عن ﻛو ا ﻣوزونﺔ ولو عملﺖ
فيها الصناعﺔ إذاً اﻛتبوا عندها ﻏﲑ ذهﺐ وفضﺔ أي ولو أﺻبﺤا ﺣليا فيدخلها الر  ،قال:

وﻻ ﰲ ﻣﻄعوم ﻻ ﻳﻜﺎل وﻻ ﻳوزن ﻛﺒﻴﺾ وجوز هﺬا الراﺑع ) وﳚﺐ ﻓﻴه ( أي ﻳﺸﱰط ﰲ
ﺑﻴﻊ ﻣﻜﻴﻞ أو ﻣوزون ﲜﻨﺴه ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺎثﻞ ) اﳊﻠول واﻟقﺒﺾ ( ﻣﻦ اﳉﺎنﺒﲔ ﻠس ﻟقوﻟه
ﷺ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ ) وﻻ ﻳﺒﺎع ﻣﻜﻴﻞ ﲜﻨﺴه إﻻ ﻛﻴﻼ ( ﻓﻼ ﻳﺒﺎع ﲜﻨﺴه وز وﻟو ﲤﺮة
ﺑﺘﻤﺮة هل تفرقون ﺑﲔ الكيل والوزن؟ الكيل ﺣجﻢ والوزن ثقل فأ اشﱰي التمر ﺑفلوس
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فهل ﻻﺑد أن أشﱰﻳها لكيلﺔ وﻻ ﳚوز أن أشﱰﻳها لكيلو؟ ﺑل ﳚوز أو أشﱰﻳها ﳊبﺔ
لكن إذا ﺑعﺖ التمر لتمر فﻼﺑد ﻣن التماثل وﻻﺑد ﻣن التقاﺑﺾ ﻳعﲏ سلمﲏ التمر

وأسلمك التمر وﻻﺑد أن ﻳكون ﻣتماثﻼ ،ﻛيﻒ ﻳتﺤقق التماثل؟ ﻳتﺤقق التماثل ﺻلها
هي ﻣكيلﺔ إذاً لكيل فﻼ أﺑيع ﻛيل ﺑوزن وﻻ وزن ﺑوزن فهي ﲤاثلها ﲝسﺐ أﺻلها وأﺻلها
الكيل أذاً ﻻﺑد أن أﺑيع الكيل لكيل وﻛﺬلك اﳌوزون ﻳباع ﲟا شﺌﺖ إﻻ إذا ﺑيع ﲜنسﻪ

فﻼﺑد ﻣن اﳌعيار الﺸرعي الﺬي ﺑﻪ ﻳتﺤقق التماثل ،قال ) :وﻻ ( ﻳﺒﺎع ) ﻣوزون ﲜﻨﺴه إﻻ
وز ( ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻛﻴﻼ ﻟقوﻟه ﷺ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﺬﻫﺐ وز ﺑوزن واﻟﻔﻀﺔ ﻟﻔﻀﺔ وز ﺑوزن
واﻟﱪ ﻟﱪ ﻛﻴﻼ ﺑﻜﻴﻞ واﻟﺸعﲑ ﻟﺸعﲑ ﻛﻴﻼ ﺑﻜﻴﻞ رواﻩ اﻷثﺮم ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ
اﻟﺼﺎﻣﺖ وﻷن ﻣﺎ ﺧوﻟﻒ ﻣعﻴﺎرﻩ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﻳﺘحقﻖ ﻓﻴه اﻟﺘﻤﺎثﻞ واﳉﻬﻞ ﺑه ﻛﺎﻟعﻠﻢ
ﻟﺘﻔﺎﺿﻞ أرﻳدﻛﻢ تفهموا القاعدتﲔ ،القاعدة اﻷوﱃ ﺣيث اشﱰﻃنا التماثل فﻼﺑد أن

ﻳكون التماثل ﲟعيار الﺸرع وهو الكيل ﰲ اﳌكيل والوزن ﰲ اﳌوزون هﺬا اﻷول هﺬﻩ
القاعدة اﻷوﱃ ،والقاعدة الﺜانيﺔ إذا ﱂ نعتﱪ اﳌعيار الﺸرعي ﰲ التماثل فمعناﻩ سنجهل
التماثل ﻳعﲏ لو ﺑعﺖ التمر ﻛيلو ﺑكيلو فهل ﲢقق التماثل؟ ﻻ ﳝكن الكيلو لكيلو
ﻳساوي ﻛيلﺔ ﺑكيلﺔ ،أ أقول اختاروا أﺣد ثﻼثﺔ أﺟوﺑﺔ إﻣا أن نقول نعﻢ ﲢقق التماثل وإﻣا
أن نقول ﱂ ﻳتﺤقق التماثل نقصد التماثل الﺸرعي أو نقول ﻻ ندري فاﻵن ﻛيلو ﺑكيلو هل
ﲢقق أم ﻻ ندري؟ ﻻ ندري ﳓتاج إﱃ أننا خﺬ هﺬا الكيلو ونضعﻪ ﰲ ﻛيلﺔ ونضع الكيلو
الﺜاﱐ ﰲ ﻛيلﺔ ونرى فإن ﲤاثﻼ ﲢقق وإن ﱂ ﻳتماثﻼ ﱂ ﻳتﺤقق وإن ﱂ نفعل هﺬا التصرف
فاﳉواب ﻻ ندري إذاً إذا ﱂ ندري ﻛيﻒ نقول انﻪ ﱂ ﻳتﺤقق التماثل فقولوا ﻻ ندري ﻷن
القاعدة عند شرط ﻳنبﻐي وﺟودﻩ فإذا ﲣلﻒ الﺸرط ﺑﻄل اﳌﺸروط فاﻵن عند الﺸرط
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هو التماثل واﻵن ﺟهلنا التماثل ﻳعﲏ ﻻ ندري هل ﲢقق هﺬا الﺸرط أم ﻻ ،واﺣد ﻳصلي
ﻻ ﻳدري هل توضأ أم ﻻ فهل تصﺢ الصﻼة؟ الوضوء شرط فﻼ تصﺢ عليﻪ الصﻼة و لتاﱄ
ﻳقول هﺬا العقد ﻻ ﻳصﺢ ﻷن هناك شرط ﻣﻄلوب ﱂ نتأﻛد ﻣنﻪ ولﺬلك قعدوا قاعدة قالوا
اﳉهل لتماثل ﻛالعلﻢ لتفاضل وهو ذﻛرها ﺑقولﻪ :اﳉهل ﺑﻪ أي التماثل ﻛالعلﻢ

لتفاضل ،قال :وﻟو ﻛﻴﻞ اﳌﻜﻴﻞ أو وزن اﳌوزون ﻓﻜﺎ ﺳواء ﺻﺢ ) وﻻ ( ﻳﺒﺎع ) ﺑعﻀه
( أي ﺑعﺾ اﳌﻜﻴﻞ واﳌوزون ) ﺑﺒعﺾ ( ﻣﻦ جﻨﺴه ) جزاﻓﺎ ( ﳌﺎ تقﺪم ﻳعﲏ ﻳقول لك

خﺬ هﺬﻩ الكوﻣﺔ ﻣن التمر ﺬﻩ الكوﻣﺔ ﻣن التمر نقول ﻻ نعرف التماثل فالتماثل ﻏﲑ

ﻣتﺤقق ،قال :ﻣﺎ ﱂ ﻳعﻠﻤﺎ تﺴﺎوﻳﻬﻤﺎ ﰲ اﳌعﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ إذا ﻛنا ﻣتأﻛدﻳن أن هﺬﻩ الكوﻣﺔ

عﺸرة ﻛيلﺔ وتلك الكوﻣﺔ الﺜانيﺔ عﺸرة ﻛيلﺔ ﺻﺢ ﻓﻠو ﻋه ﺻﱪة ﺧﺮى وﻋﻠﻤﺎ ﻛﻴﻠﻬﻤﺎ
وتﺴﺎوﻳﻬﻤﺎ أو تﺒﺎﻳعﺎﳘﺎ ﻣﺜﻼ ﲟﺜﻞ وﻛﻴﻠﺘﺎ ﻓﻜﺎنﺘﺎ ﺳواء ﺻﺢ وﻛﺬا زﺑﺮة ﺣﺪﻳﺪ ﺧﺮى ﻣﻦ
جﻨﺴﻬﺎ ﻳعﲏ ﻛوﻣﺔ ﺣدﻳد خرى ﻣن ﺟنسها هنا نﺸﱰط الوزن إذا ﲤاثﻼ ﰲ الوزن ) ﻓﺈن
اﺧﺘﻠﻒ اﳉﻨس ( ﻣع اﲢاد العلﺔ ﻛﱪ ﺑﺸعﲑ العلﺔ الكيل وﺣﺪﻳﺪ ﺑﻨحﺎس العلﺔ الوزن )
جﺎزت اﻟﺜﻼثﺔ ( ﺑﺸرط التقاﺑﺾ أي اﻟﻜﻴﻞ واﻟوزن واﳉزاف ﻟقوﻟه ﷺ إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ
اﻷﺷﻴﺎء ﻓﺒﻴعوا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ إذا ﻛﺎن ﻳﺪا ﺑﻴﺪ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ وأﺑو داود إذاً ﺑﺸرط التقاﺑﺾ،
اﻵن نرﻳد نعرف ﻣا هو اﳉنﺲ وﻣا هو النوع؟ ) واﳉﻨس ﻣﺎ ﻟه اﺳﻢ ﺧﺎص ﻳﺸﻤﻞ أنواﻋﺎ
( ﻓﺎﳉﻨس ﻫو اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ نواﻋﻬﺎ واﻟﻨوع ﻫو اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺷﺨﺎﺻﻬﺎ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ التمر ﺟنﺲ وﲢتﻪ أنواع ﲤر سكري وﲤر ﺑرﺣي وﲤر خﻼص وﲤر ﺑرﱐ
إﱃ ﻏﲑ ذلك ،الﱪ ﺟنﺲ ﲢتﻪ أنواع ﺑر عماﱐ ﺑر أسﱰاﱄ ﺑر إﻣاراﰐ ﺑر قصيمي ،قال :وﻗﺪ
ﻳﻜون اﻟﻨوع جﻨﺴﺎ و ﻟعﻜس هﺬﻩ اﻷﻣور نسبيﺔ ختصار وهﺬا ﻳبﺤث ﺑتوسع ﰲ علﻢ
اﳌنﻄق وهﺬﻩ اﻷشياء نقول نسبيﺔ ﻳعﲏ لو قلﺖ أ أرﻳد لو عﱪت ﺑعبارة أخرى قلﺖ

اﳌﻄعوﻣات ﺟنﺲ وﻳدخل ﰲ أنواعها التمر والﱪ ،اﻵن ﺬا اللفظ الﺬي استعملتﻪ أﺻبﺢ
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التمر نوع وﻣا ﺻار ﺟنﺲ إذاً العﱪة ﲟوضع اﻹﻃﻼق واﳌقام الﱵ تﻄلق فيﻪ وليﺲ ﺑﺸيء
تعبدي أن التمر ﺟنﺲ فأ أقدر أقول اﻹنسان ﺟنﺲ عتبار اﻷنواع الﱵ ﲢتﻪ وهي ذﻛر

وأنﺜى وأقدر أقول أن اﻹنسان نوع عتبار اﳊيوان ﻛاﺋن ﺣي فالكاﺋن اﳊي اﳊيوان ﻳﺸمل
اﻹنسان واﳊصان والفرس واﳊمار والبﻐل ،على العموم ﻛلمﺔ هﺬا ﺟنﺲ أو هﺬا نوع هﺬا

ﲝسﺐ اﻹﻃﻼق وهﺬا ﳌنﻄق ،واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ اﳉﻨس اﻷﺧﺺ واﻟﻨوع اﻷﺧﺺ وﻛﻞ نوﻋﲔ
اجﺘﻤعﺎ ﰲ اﺳﻢ ﺧﺎص ﻓﻬو جﻨس ﺑر عماﱐ وﺑر قصيمي اﺟتمعا ﰲ اسﻢ خاص وهو الﱪ
وﺻار الﱪ ﺟنﺲ وﻗﺪ ﻣﺜﻠه ﺑقوﻟه ) ﻛﱪ وﳓوﻩ ( ﻣﻦ ﺷعﲑ وﲤﺮ وﻣﻠﺢ ) وﻓﺮوع اﻷجﻨﺎس
ﻛﺎﻷدﻗﺔ واﻷﺧﺒﺎز واﻷدﻫﺎن أجﻨﺎس ( اﻵن سيتكلﻢ عن قواعد عاﻣﺔ ﳕر عليها ﺑسرعﺔ

فلما نتكلﻢ عن النوع أو عن اﻷﺟناس ونقول الﱪ والﺸعﲑ والقمﺢ والﺰﺑيﺐ وﻛﺬا لكن هﺬﻩ
اﻷﺟناس ﻛل ﺟنﺲ ﻣنها ﲢتﻪ أنواع فالﺰﺑيﺐ ﲢتﻪ أنواع ﻛﺜﲑة وهكﺬا اﻵن سننتقل إﱃ شيء
ﱐ فما رأﻳكﻢ ﰲ فروع اﻷﺟناس أﺟناس ﻣﺜل الدقيق دقيق الﱪ ﺟنﺲ ﻏﲑ دقيق الﺸعﲑ
ﻏﲑ دقيق اﻷرز فإذاً ﻻ تقول ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ دقيق الﱪ ودقيق الﺸعﲑ ﺟنﺲ واﺣد ﻷ ﻢ
ﻛلهﻢ دقيق ﻻ فهﺬا ﺑر وهﺬا شعﲑ فننتبﻪ ﳍﺬا ﻷنﻪ ﳌا نقول ﺑر قصيمي وﺑر عماﱐ فاﳉنﺲ
الﺬي ﳚمعهﻢ الﱪ وﳌا نقول دقيق ﺑر ودقيق شعﲑ فما اﳉنﺲ الﺬي ﳚمعهﻢ؟ ﻻ شيء
هﺬﻩ فروع اﻷﺟناس ونفﺲ الكﻼم ﰲ اﻷخباز خبﺰ شعﲑ وخبﺰ دقيق وخبﺰ ﺣﺐ هﺬﻩ
أﺟناس ﳐتلفﺔ واﻷدهان نقول هﺬا دهن ﺑقري وهﺬا دهن ﻏنمي أو ﻛﺬا فيجمعها دهن

هﺬا تﺸاﺑﻪ أﲰاء لكن هﺬا ﺟنﺲ وهﺬا ﺟنﺲ ،هﺬا اﻷﺻل اﻷول ،قال ) :وﻓﺮوع
اﻷجﻨﺎس ﻛﺎﻷدﻗﺔ ﲨع دقيق واﻷﺧﺒﺎز واﻷدﻫﺎن أجﻨﺎس ( ﻷن اﻟﻔﺮع ﻳﺘﺒﻊ اﻷﺻﻞ ﻓﻠﻤﺎ
ﻛﺎنﺖ أﺻول ﻫﺬﻩ أجﻨﺎﺳﺎ وجﺐ أن تﻜون ﻫﺬﻩ أجﻨﺎﺳﺄ ﻓﺪﻗﻴﻖ اﳊﻨﻄﺔ جﻨس ودﻗﻴﻖ
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اﻟﺬرة جﻨس وﻛﺬا اﻟﺒواﻗﻲ اﻵن قاعدة أخرى ) واﻟﻠحﻢ أجﻨﺎس ﺧﺘﻼف أﺻوﻟه ( ﻷنه
ﻓﺮع أﺻول ﻫﻲ أجﻨﺎس ﻓﻜﺎن أجﻨﺎﺳﺎ ﻛﺎﻷﺧﺒﺎز واﻟﻀﺄن واﳌعز جﻨس واﺣﺪ لو عندي

ﳊﻢ ضأن ﺑلﺤﻢ ﻣاعﺰ ﺟنﺲ واﺣد فلو ﺑعﺖ هﺬا ﺑﺬاك ﻻﺑد ﻣن التماثل والتقاﺑﺾ ،قال:

وﳊﻢ اﻟﺒقﺮ واﳉواﻣﻴس جﻨس لو ﺑعتك ﳊﻢ ﺟاﻣوس ﺑلﺤﻢ ﺑقر ﻻﺑد ﲤاثل وتقاﺑﺾ وﳊﻢ
اﻹﺑﻞ جﻨس وﻫﻜﺬا ) وﻛﺬا اﻟﻠﱭ ( أجﻨﺎس ﺧﺘﻼف أﺻوﻟه ﳌﺎ تقﺪم اﻷلبان نفﺲ
الكﻼم لﱭ الﻐنﻢ ولﱭ البقر ﳘا ﺟنسان ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :واﻟﻠحﻢ واﻟﺸحﻢ واﻟﻜﺒﺪ (
واﻟقﻠﺐ واﻷﻟﻴﺔ واﻟﻄحﺎل واﻟﺮئﺔ واﻟﻜﺎرع أي ﻣن اﳊيوان الواﺣد ،هو اﻵن قرأ اﳌبتدأ وﻣا

عﻄﻒ عليﻪ لكن ﻣا ﺑدا اﳋﱪ ،أﻳن اﳋﱪ؟ أﺟناس ،واللﺤﻢ والكبد إﱃ آخرﻩ أﺟناس ،قال:

) أجﻨﺎس ( ﻷ ﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻻﺳﻢ واﳋﻠقﺔ ﻓﻴﺠوز ﺑﻴﻊ جﻨس ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ) وﻻ
ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﳊﻢ ﲝﻴوان ﻣﻦ جﻨﺴه ( لعدم ﲢقق التماثل ﻳعﲏ ﻻ أﺑيعك عﺸرة ﻛيلو ﳊﻢ ﺑقر

ﺑبقرة ،عﺸرة ﻛيلو ﳊﻢ ﻏنﻢ ﺑﻐنمﺔ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﺻار عﺸرة ﻛيلو ﳊﻢ ﻏنﻢ ﺑﻐنمﺔ ﺻار عندي
ﳊﻢ ﻏنﻢ ﺑﻐنﻢ اﳌﺸﱰط فيﻪ التماثل وﻻ أستﻄيع التﺤقق ﻣن التماثل ﻣادام هﺬا ﺣيوان ﺣي
وهﺬا ﳊﻢ ﻣقﻄع فﻼ أعرف التماثل فﻼ ﳚوز أﺻﻼ لكن عندي ﳊﻢ ﺑقر عﺸرة ﻛيلو ﺑﺸاة

فيﺸﱰط التقاﺑﺾ ﰲ ا لﺲ ﳌﺎ روى ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺳعﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أن
اﻟﻨﱯ ﷺ ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻠحﻢ ﳊﻴوان العلﺔ أنﻪ عند ﺣدﻳث ﰲ هﺬا والعلﺔ أﻳضا التعليل

هو عدم التماثل فﻼ نعرف التماثل وليﺲ عدم ﲢقق التماثل ﺑل ﳒهل واﳉهل لتماثل

ﻛالعلﻢ لتقاﺑﺾ وقلنا هﺬﻩ قاعدة اﻛتبوها واﺣفظوها ،قال ) :وﻳﺼﺢ ( ﺑﻴﻊ اﻟﻠحﻢ
ﲝﻴوان ﻣﻦ ) ﻏﲑ جﻨﺴه ( ﻛﻠحﻢ ﺿﺄن ﺑﺒقﺮة ﻷنه ﻟﻴس أﺻﻠه وﻻ جﻨﺴه ﻓﺠﺎز ﻛﻤﺎ ﻟو
ﺑﻴﻊ ﺑﻐﲑ ﻣﺄﻛول ﲝيوان آخر ﻏﲑ ﻣأﻛول ،انتهينا ﻣن اﻷول ،اﻵن القاعدة الﺜانيﺔ ) :وﻻ
ﳚوز ﺑﻴﻊ ﺣﺐ ( ﻛﱪ ) ﺑﺪﻗﻴقه وﻻ ﺳوﻳقه ( ﻟﺘعﺬر اﻟﺘﺴﺎوي ﻳعﲏ عندي ﺣبوب ﺑر فأﺑيع
ﻛيل ﺑر ﺑدقيق الﱪ فﻼ ﳚوز اﻷﺻل نقول ﳚوز ﺑﺸرﻃﲔ التقاﺑﺾ ﳛصل والتماثل هﺬا
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ﻣتعﺬر فكيﻒ أعرف ﻛيلﺔ الﱪ ﻛﻢ تساوي ﻣن الﱪ اﳌﻄﺤون فالتماثل ﻣتعﺬر ﻣعرفتﻪ فإذاً ﻻ

ﳚوز ،الدقيق ﻣعروف ﻣﻄﺤون ،السوﻳق ﻣعناﻩ أنﻪ ﳛمص ﰒ ﻳﻄﺤن ،قال :ﻷن أجزاء
اﳊﺐ تﻨﺘﺸﺮ ﻟﻄحﻦ واﻟﻨﺎر ﻗﺪ أﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﺴوﻳﻖ وإن ﺑﻴﻊ اﳊﺐ ﺑﺪﻗﻴﻖ أو ﺳوﻳﻖ
ﻣﻦ ﻏﲑ جﻨﺴه ﺻﺢ ﻷننا ﻻ نﺸﱰط التماثل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ ﻟعﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﺎوي إذاً أي
التماثل ،ننتقل لصورة لﺜﺔ تﺸبهها الﲏء ﳌﻄبوخ هل ﳝكن أم ﻻ؟ ﻛيلو ﳊﻢ ﱐء ﲟﻄبوخ

ﻻ ﻳتماثل ،قال ) :و ( ﻻ ﺑﻴﻊ ) نﻴﺌه ﲟﻄﺒوﺧه ( ﻛﺎﳊﻨﻄﺔ ﳍﺮﻳﺴﺔ أو اﳋﺒز ﻟﻨﺸﺎء ﻷن
اﻟﻨﺎر تعقﺪ أجزاء اﳌﻄﺒوخ ﻓﻼ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﺴﺎوي ،الصورة الراﺑعﺔ ) :و ( ﻻ ﺑﻴﻊ ) أﺻﻠه
ﺑعﺼﲑﻩ ( ﻳعﲏ ﺑرتقال ﺑعصﲑ ﺑرتقال واﳌﻄلوب التماثل فﻼ نقدر نعرف ﻛاس الﱪتقال ﻛﻢ
ﺑرتقالﺔ تساوي ،ﻣﺜالﻪ :ﻛزﻳﺘون ﺑزﻳﺖ ﻛاس زﻳﺖ الﺰﻳتون ﻛﻢ زﻳتونﺔ تساوي؟ ﻻ نعرف
وﲰﺴﻢ ﺑﺸﲑج زﻳﺖ السمسﻢ وﻋﻨﺐ ﺑعﺼﲑﻩ ) و ( ﻻ ﺑﻴﻊ ) ﺧﺎﻟﺼه ﲟﺸوﺑه ( هﺬا
اﳋاﻣﺲ ﻳعﲏ ﺣنﻄﺔ ﺻافيﺔ ﻣع ﺣنﻄﺔ ﳐلوﻃﺔ ﺑﺸيء آخر ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﻳﺸﱰط ﰲ ﻣﺜل

هﺬا التماثل والتماثل اﻵن ﻣتعﺬر ،قال :ﻛحﻨﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷعﲑ ﲞﺎﻟﺼﺔ وﻟﱭ ﻣﺸوب ﲞﺎﻟﺺ
ﻻنﺘﻔﺎء اﻟﺘﺴﺎوي اﳌﺸﱰط إﻻ أن ﻳﻜون اﳋﻠﻂ ﻳﺴﲑا ﻳعﲏ ﻏﲑ ﻣقصود ﻣﺜل لو ﺑعﺖ لﱭ
فيﻪ ﻣلﺢ ﺑلﱭ فهﺬا اﳌلﺢ ﺑع لﻪ ﻏﲑ ﻣقصود ،وﻛﺬا أي ﻻ ﳚوز ﺑﻴﻊ اﻟﻠﱭ ﻟﻜﺸﻚ وهو
لﱭ وقمﺢ وﻻ ﺑﻴﻊ اﳍﺮﻳﺴﺔ واﳊﺮﻳﺮة واﻟﻔﺎﻟوذج واﻟﺴﻨﺒوﺳﻚ ﺑعﻀه ﺑﺒعﺾ إذاً اﳍرﻳسﺔ

ﳍرﻳسﺔ ﻻ ﳝكن تكون ﻣتساوﻳﺔ ﻛميﺔ اللﺤﻢ الﱵ ﰲ اﻷوﱃ ليسﺖ ﻣﺜل الﺜانيﺔ ،اﳊرﻳرة نوع

ﻣن الﻄعام ،والفالوذج نوع ﻣن اﳊلوى ،وﻻ ﺑﻴﻊ نوع ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨوع آﺧﺮ أي اشﱰﻛا ﰲ اﳌواد
واختلفا ﰲ اﻻسﻢ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ لو أقول اﳍرﻳسﺔ ﳊرﻳرة واﳊرﻳرة فيها دقيق ولﱭ ودسﻢ

واﳍرﻳسﺔ لو تصور أن فيها لﱭ ﻣﺜﻼ وفيها قمﺢ فيها ﺑعﺾ اﻷﺻناف قال ) :و ( وﻻ ﺑﻴﻊ

www.bajabir.com

١١٨

) رﻃﺒه ﺑﻴﺎﺑﺴه ( هﺬا السادس ﻣن اﻷﻣﺜلﺔ ﻳعﲏ ﻻ أﺑيع الرﻃﺐ لتمر ﳌاذا؟ ﻷﱐ ﻻ أعرف

التماثل ﻻ أﲢقق ﻣنﻪ ،قال :ﻛﺒﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ واﻟعﻨﺐ ﻟزﺑﻴﺐ ﻻ ﳚوز ﳌﺎ روى ﻣﺎﻟﻚ
ﻳعﲏ ﰲ اﳌوﻃأ وأﺑو داود ﻋﻦ ﺳعﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ
ﻟﺘﻤﺮ ﻗﺎل أﻳﻨقﺺ اﻟﺮﻃﺐ إذا ﻳﺒس ﻗﺎﻟوا نعﻢ ﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻵن سننتقل إﱃ ﺻور
ﺟاﺋﺰة ،قال ) :وﳚوز ﺑﻴﻊ دﻗﻴقه ( أي دﻗﻴﻖ اﻟﺮﺑوي ) ﺑﺪﻗﻴقه إذا اﺳﺘو ﰲ اﻟﻨعوﻣﺔ ( إذا
ﻛا ﻣﻄﺤو ﺑدرﺟﺔ ﻣتساوﻳﺔ فﻼ س ﳚوز ،قال :ﻷ ﻤﺎ تﺴﺎو ﺣﺎل اﻟعقﺪ ﻋﻠﻰ وجه
ﻻ ﻳﻨﻔﺮد أﺣﺪﳘﺎ ﻟﻨقﺼﺎن ) و ( ﳚوز ﺑﻴﻊ ) ﻣﻄﺒوﺧه ﲟﻄﺒوﺧه ( ٢ﻛﺴﻤﻦ ﺑقﺮي ﺑﺴﻤﻦ
ﺑقﺮي ﻣﺜﻼ ﲟﺜﻞ ) و ( ﳚوز ﺑﻴﻊ ) ﺧﺒزﻩ ﲞﺒزﻩ ٣ﺑﺸرط إذا اﺳﺘو ﰲ اﻟﻨﺸﺎف ( ﻓﺈن ﻛﺎن
أﺣﺪﳘﺎ أﻛﺜﺮ رﻃوﺑﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﱂ ﳛﺼﻞ اﻟﺘﺴﺎوي اﳌﺸﱰط اﻵن ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة :وﻳعﺘﱪ
اﻟﺘﻤﺎثﻞ ﰲ اﳋﺒز ﻟوزن ﻛﺎﻟﻨﺸﺎء القمﺢ ﻣكيل لكن اﳋبﺰ ﻻ ،ﻳعﲏ لصناعﺔ ﲢول إﱃ

ﻣوزون ،وﻷنﻪ ﻳتعﺬر ﻛيلﻪ ،ﻳقولون ﻳعتﱪ التماثل ﰲ اﳋبﺰ لوزن ﻛالنﺸاء ﻳعﲏ ﻳعتﱪ لوزن

أﻳضا ﻣع أن أﺻلﻪ ﻣكيل وقلنا النﺸاء فيﻪ قمﺢ والدقيق ﻣﻄﺤون القمﺢ ،قال :ﻷنه ﻳقﺪر
ﺑه ﻋﺎدة وﻻ ﳝﻜﻦ ﻛﻴﻠه ﻟﻜﻦ إن ﻳﺒس ودق وﺻﺎر ﻓﺘﻴﺘﺎ ﺑﻴﻊ ﲟﺜﻠه ﻛﻴﻼ ) و ( ﻳﺒﺎع )
ﻋﺼﲑﻩ ﺑعﺼﲑﻩ ( ٤ﻛﻤﺎء ﻋﻨﺐ ﲟﺎء ﻋﻨﺐ ) ورﻃﺒه ﺑﺮﻃﺒه ( ٥ﻛﺎﻟﺮﻃﺐ واﻟعﻨﺐ ﲟﺜﻠه
ﻟﺘﺴﺎوﻳﻬﻤﺎ اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ،اﶈاقلﺔ :وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﶈﺎﻗﻠﺔ وﻫﻲ ﺑﻴﻊ اﳊﺐ
اﳌﺸﺘﺪ ﰲ ﺳﻨﺒﻠه ﲜﻨﺴه للجهل لتماثل فﻼ ﳚوز أن تبيع ﻣﺜﻼ قمﺢ ﰲ ﻳدك لقمﺢ
الﺬي ﰲ السنبلﺔ ﻷن الكيلﺔ ﻣن القمﺢ اﳌصفى ﻻ نعرف ﻛﻢ ﻳساوي ﻛﻢ سنبلﺔ قمﺢ،

وﻳﺼﺢ ﺑﻐﲑ جﻨﺴه ﻷنﻪ إذا تﻐﲑ اﳉنﺲ ﻻ نﺸﱰط التماثل ،قال :وﻻ ﺑﻴﻊ اﳌزاﺑﻨﺔ وﻫﻲ
ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻞ ﻟﺘﻤﺮ للجهل لتماثل ،ﰒ استﺜﲎ قال :إﻻ ﰲ اﻟعﺮا ن ﻳﺒﻴعه
ﺧﺮﺻﺎ ١ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺆول إﻟﻴه إذا جﻒ ٢ﻛﻴﻼ ﻳبيع الرﻃﺐ الﺬي ﰲ النخل لتمر فهﺬا

شخص عندﻩ ﲤر شﻒ وﺟاء ﻣوسﻢ الرﻃﺐ وﻣا عندﻩ رﻃﺐ فيﺸﱰي ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ عندﻩ
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ﻛيلﺔ فيﺸﱰي ﻛيلﺔ ﻣن الرﻃﺐ لو ﲢولﺖ ﲤرا نقدرها ﻛﻢ رﻃبﺔ فيﺸﱰي ﲟا ﳝاثل تقرﻳبا فاﻵن

ﺻار عند ﺟهل لتماثل فلماذا أﺟيﺰت؟ ﻷنﻪ ﺟاء فيها ﺣدﻳث ،قال :ﻓﻴﻤﺎ دون ﲬﺴﺔ
أوﺳﻖ ٣ﶈﺘﺎج ﻟﺮﻃﺐ ٤وﻻ ﲦﻦ ﻣعه ٥ﺑﺸﺮط اﳊﻠول واﻟﺘقﺎﺑﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق إذاً ﺑﺸروط
ﲬسﺔ ﻣﺜﻼ لو قدر ها ﳊبات نقول هﺬﻩ ﻛيلﺔ سيأخﺬ ﻣقاﺑلها رﻃﺐ ﻳساوي ﻛيلﺔ ﻣن
التمر إذا ﺟﻒ ﻣعناﻩ سيأخﺬ أﻛﺜر أم أقل؟ سيأخﺬ أقل ،سيأخﺬ ﻣن الرﻃﺐ ﻣا ﻳساوي

هﺬﻩ الكيلﺔ التمر إذا أﺻبﺢ ﲤرا ﻣا ﻳؤول إليﻪ إذا ﺟﻒ لكن ﻻ خﺬ أﻛﺜر ﻣن ﲬسﺔ
أوسق ،قلنا الوسق ستﲔ ﺻاع ﻳعﲏ ثﻼﲦاﺋﺔ ﺻاع ﻳعﲏ ﻣا ﻳقارب  ..ﻛيلو أو أقل ﶈتاج
لرﻃﺐ أﻣا لو ﻛان ﻏﲑ ﳏتاج فﻼ ،وﻻ ﲦن ﻣعﻪ فإذا ﻛان عندﻩ ﲦن ﻳﺬهﺐ ليﺸﱰي ﺑﺸرط

اﳊلول والتقاﺑﺾ ﻳعﲏ ﻳسلﻢ الكيلﺔ وﻳستلﻢ الرﻃﺐ ﻳعﲏ ﳜلي لﻪ النخلﺔ ،قال :ﻓﻔﻲ ﳔﻞ
ﺑﺘﺨﻠﻴﺘه وﰲ ﲤﺮ ﺑﻜﻴﻞ هﺬا الكﻼم ﰲ الرﻃﺐ ،ﰲ ﻏﲑ الرﻃﺐ هل ﻳصﺢ أم ﻻ ﻳصﺢ؟
اﳊدﻳث ﺟاء ﰲ استﺜناء العرا ﰲ الرﻃﺐ لكن ﱂ ﰐ ﰲ ﻏﲑها ﻳعﲏ لو ﻛان ﻏﲑ ﳏتاج

للتمر لكن ﳏتاج لﺜمرة أخرى ،قال :وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺑقﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎر ﻷن النص ﺟاء فيها ،انتقل

اﻵن إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وﻻ ﻳﺒﺎع رﺑوي ﲜﻨﺴه وﻣعه ( أي ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟعوﺿﲔ ) أو
ﻣعﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ جﻨﺴه"أ" ( ﻛﻤﺪ ﻋﺠوة ودرﻫﻢ ﺑﺪرﳘﲔ أو ﲟﺪي ﻋﺠوة أو ﲟﺪ ودرﻫﻢ

هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣﺸهورة ﲟسألﺔ ﻣد عجوة ودرهﻢ ،اﳌد هو ﻣلء ﻛﻒ اليد والعجوة نوع ﻣن
التمر فهو ﻳبيع ﻣد عجوة ودرهﻢ ﲟدي عجوة فنقول ﻻ ﳚوز ﻣد العجوة ،التمر لتمر ﻻﺑد
ﻣﺜﻼ ﲟﺜل واﻵن هو ﻳﺸﱰي ﻣد العجوة ﲟدﻳن فتقول اﳌد ﻣقاﺑل اﳌد واﳌد الﺜاﱐ ﻣقاﺑل

الدرهﻢ ﻻ ﳚوز فﻼﺑد أن ﻳكون ﲤاثل وتقاﺑﺾ ،قال :ﳌﺎ روى أﺑو داود ﻋﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎل أﰐ اﻟﻨﱯ ﷺ ﺑقﻼدة ﻓﻴﻬﺎ ذﻫﺐ وﺧﺮز اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ رجﻞ ﺑﺘﺴعﺔ د نﲑ أو ﺳﺒعﺔ
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د نﲑ ﻓقﺎل اﻟﻨﱯ ﷺ ﻻ ﺣﱴ ﲤﻴز ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﺮدﻩ ﺣﱴ ﻣﻴز ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﺬا هو الدليل

ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺑوي ﻳﺴﲑا"ب" ﻻ ﻳقﺼﺪ ﻛﺨﺒز ﻓﻴه ﻣﻠﺢ ﲟﺜﻠه ﻓوجودﻩ ﻛعﺪﻣه ) وﻻ
( ﻳﺒﺎع ) ﲤﺮ ﺑﻼ نوى ﲟﺎ ( أي ﺑﺘﻤﺮ ) ﻓﻴه نوى ( ﻻﺷﺘﻤﺎل أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻴس ﻣﻦ
جﻨﺴه العوضﲔ ﲤر ﻣا فيﻪ نوى ﺑتمر فيﻪ نوى ﻳقول ﻻ ﻳباع ﳌاذا؟ ﻣسألﺔ ﻣد عجوة ودرهﻢ،
ﺻورة نيﺔ :وﻛﺬا ﻟو نزع اﻟﻨوى ﰒ ع اﻟﺘﻤﺮ واﻟﻨوى ﺑﺘﻤﺮ ونوى ﺻار ﺟنسﲔ ﲜنسﲔ
العوض اﻷول فيﻪ ﺟنسﲔ ﲤر ونوى والﺜاﱐ ﲤر ونوى وﳝكن النوى أﻛﺜر أو التمر هناك

أﻛﺜر ﻣن التمر هنا ) ،وﻳﺒﺎع اﻟﻨوى ١ﺑﺘﻤﺮ ﻓﻴه نوى ﻷنﻪ ﺻار النوى ﰲ ﻣقاﺑل التمر وأﻣا

النوى الﺬي داخل التمر فهﺬا ﺑع ﻻ ﻳلتفﺖ إليﻪ ،و ( ﻳﺒﺎع ) ﻟﱭ ٢و ( ﻳﺒﺎع ) ﺻوف
ﺑﺸﺎة ذات ﻟﱭ وﺻوف ( ﻷن اللﱭ اﳌستقل ﰲ ﻣقاﺑل الﺸاة واللﱭ الﺬي ﰲ درع الﺸاة

هﺬا تبع ﻻ ﻳلتفﺖ إليﻪ وﻛﺬلك الصوف لﺸاة ذات الصوف فصارت الﺸاة ﻣقاﺑل

الصوف وأﻣا الصوف الﺬي على ﻇهر الﺸاة تبع ،قال :ﻷن اﻟﻨوى ﰲ اﻟﺘﻤﺮ واﻟﻠﱭ
واﻟﺼوف ﰲ اﻟﺸﺎة ﻏﲑ ﻣقﺼود -٣ﻛﺪار ﳑوﻩ ﺳقﻔﻬﺎ ﺑﺬﻫﺐ ﺻﺢ ﻳعﲏ ﺑعﺖ الدار

لﺬهﺐ لكن نفﺲ الدار ﺑداخلها ذهﺐ ﳑوﻩ ﺟﺰء ﻣنها ﺑﺬهﺐ فصار الﺬهﺐ ﰲ ﻣقاﺑل

الدار وأﻣا الﺬهﺐ الﺬي ﰲ الدار تبع -٤ ،وﻛﺬا درﻫﻢ ﻓﻴه ﳓﺎس ﲟﺜﻠه أو ﺑﻨحﺎس لو ﺑعنا
درهﻢ فيﻪ ﳓاس ﲟﺜلﻪ ﻳعﲏ درهﻢ فيﻪ ﳓاس النﺤاس ﰲ الدرﳘﲔ ﻏﲑ ﻣقصود أو ﺑعنا درهﻢ
فيﻪ ﳓاس ﺑنﺤاس ﺻار درهﻢ ﻣقاﺑل ﳓاس وأﻣا النﺤاس الﺬي ﰲ الدرهﻢ ﻏﲑ ﻣقصودة،
 -٥وﳔﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤﺮ ﲟﺜﻠﻬﺎ أو ﺑﺘﻤﺮ ﻷنﻪ رﺑوي ﻏﲑ ﻣقصود ،ﺻارت النخلﺔ لنخلﺔ

والﺜمرة ﻏﲑ ﻣقصودة أو الﺜمرة لنخلﺔ الﱵ عليها ﲦرة فصارت الﺜمرة ﻣقاﺑل النخلﺔ أﻣا
الﺜمرة الﱵ ﰲ النخلﺔ ليسﺖ ﻣقصودة اﻛتبوا تعليق ﻷن الرﺑوي فيها ﻏﲑ ﻣقصود-٦ ،

وﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ نوﻋﻲ جﻨس ﺑﻨوﻋﻴه أو نوﻋه ﻛحﻨﻄﺔ ﲪﺮاء وﺳوداء ﺑﺒﻴﻀﺎء ﻣا عند ﻣﺸكلﺔ

هنا فنﺤن شرﻃنا التقاﺑﺾ والتماثل ،وﲤﺮ ﻣعقﻠﻲ وﺑﺮﱐ ﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﺻﻴحﺎﱐ إذاً نوعي
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اﳉنﺲ ﻻ ﻣﺸكلﺔ فيها فلو ﺟﺌنا ﺑنوعﲔ ﻣن الﱪ ونوعﲔ ﻣن الﱪ نﺸﱰط التماثل إذا ﻛانﺖ

هﺬﻩ ﻛيلﺔ تساوي ﻛيلﺔ انتهينا ﺑﻐﺾ النظر عن النوع .آخر ﻣسألﺔ وهي قولﻪ ) :وﻣﺮد ( أي
ﻣﺮجﻊ ) اﻟﻜﻴﻞ ﻟعﺮف اﳌﺪﻳﻨﺔ ( ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳول ﷲ ﷺ ) و ( ﻣﺮجﻊ ) اﻟوزن ﻟعﺮف
ﻣﻜﺔ زﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﷺ ( ﻳعﲏ ﻛيﻒ نعرف أن هﺬا ﻣكيل أو ﻣوزون ﻳقول نرﺟع لعهد النﱯ

ﷺ فما ﻛان ﻣكيﻼ ﰲ عهدﻩ فهو ﻣكيل ليوم القياﻣﺔ وﻣا ﻛان ﻣوزو ﰲ عهدﻩ فهو ﻣوزون
إﱃ ﻳوم القياﻣﺔ ،وﻣا ﱂ عرف ﰲ عهدﻩ فنلﺤقﻪ قرﺑﻪ إذاً ﻣرد الكيل لعرف اﳌدﻳنﺔ ﻷن أهل
اﳌدﻳنﺔ أهل زرع فكانون هﻢ الﺬﻳن ﻳعرفون اﳌكيﻼت وﻣرﺟع الوزن ﻷهل ﻣكﺔ لعرف ﻣكﺔ

ﰲ زﻣن النﱯ ﷺ ،قال :ﳌﺎ روى ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﷺ اﳌﻜﻴﺎل ﻣﻜﻴﺎل
اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﻴزان ﻣﻴزان ﻣﻜﺔ ﳌناسبﺔ هﺬا اﳊدﻳث لﻪ ﻣعنيان قيل ﺬا التفسﲑ ﻳعﲏ ﲢدﻳد

اﳌكيﻼت واﳌوزو ت ﰲ عهد النﱯ ﷺ هﺬا التفسﲑ اﻷول وهﺬا الﺬي فسرﻩ اﻷﺻﺤاب ﰲ
اﳌﺬهﺐ وقيل أن اﳌقصود أن نرﺟع ﰲ تقدﻳر اﳌكيﻼت ﰲ الكفارات والصدقات هو ﻛيل
اﳌدﻳنﺔ ووزن ﻣكﺔ فنﺤن عند ﰲ ﺑعﺾ اﳊاﻻت ﻳكون الكفارة إﻃعام ستﺔ ﻣساﻛﲔ
فنرﺟع إﱃ ﻛيل اﳌدﻳنﺔ وعند وزن نصاب الﺬهﺐ ﻣﺜﻼ ﺑوزن ﻣكﺔ هﺬا التفسﲑ الﺜاﱐ،
قال ) :وﻣﺎ ﻻ ﻋﺮف ﻟه ﻫﻨﺎك ( أي ﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻜﺔ ) اﻋﺘﱪ ﻋﺮﻓه ﰲ ﻣوﺿعه ( إذاً شيء

ﺟدﻳد ﱂ ﻳكن ﻣوﺟود ﰲ عهد النﱯ ﷺ فننظر ﰲ هﺬا الﺰﻣن اﻵن فيصﲑ عرفﻪ عرف هﺬا
العصر ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻋﺮف ﻟه ﰲ اﻟﺸﺮع ﻳﺮجﻊ ﻓﻴه إﱃ اﻟعﺮف ﻛﺎﻟقﺒﺾ واﳊﺮز ﻳعﲏ ﻳقول

ﻣﺜلما أننا اﳊرز ﺣدد ﻩ ﲝسﺐ العرف فكﺬلك اﳌكيل واﳌوزون الﻄارئ الﺬي ﱂ ﻳكن

ﻣعروف ﰲ عهد النﱯ ﷺ ،افرض أن البﻼد اختلفﺖ ،قال :ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺒﻼد اﻋﺘﱪ
العرف اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳعﲏ أﻛﺜر البﻼد ﻳعتﱪونﻪ ﻣكيل وفيﻪ ﺑلد أو ﺑلدﻳن ﻳعتﱪونﻪ ﻣوزون فنعتﱪ
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الﻐالﺐ ،فإن ﱂ ﻳكن ﻣا فيﻪ عرف ﻏالﺐ نصﻒ العاﱂ ﻳعتﱪﻩ ﻣكيل والنصﻒ الﺜاﱐ ﻳعتﱪﻩ

ﻣوزون ،قال :ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ رد إﱃ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬه ﳊﺠﺎز اﻵن ذﻛر اﳌصنﻒ قاعدة،

قال :وﻛﻞ ﻣﺎئﻊ ﻣﻜﻴﻞ ﻣﺜل اللﱭ والدهن ،قال :وﳚوز اﻟﺘعﺎﻣﻞ ﺑﻜﻴﻞ ﱂ ﻳعﻬﺪ انتبهوا ﳍﺬﻩ

اﳌساﺋل ﳌا نقول الﱪ لﱪ ﻛيﻼ ،فكيﻒ نكيلﻪ هل ﻻﺑد أن نكيلﻪ لكيل النبوي أم ي
ﻣكيال؟ ي ﻣكيال ﻷن التماثل ﳊجﻢ فﻼﺑد أن ﻳكون ﺣجمهﻢ واﺣد ،أضيفوا ﰲ هﺬﻩ
الصفﺤﺔ :اﳌكيﻼت :ساﺋر اﳊبوب ﺣﱴ لو ﱂ تكن ﻣﻄعوﻣﺔ سيدخل الﱪ والﺸعﲑ واﻷ زﻳر

وﻏﲑ اﳌﻄعوم ﻛاﻷشنان واﳉص والنورة وﻏﲑهﻢ والتمر ﻃبعا سيدخل ،وﻣا ﲡﺐ فيﻪ الﺰﻛاة
ﻣن الﺜمار وهو ختصار ﻣا ﻳكال وﻳدخر ﻣن الﺜمار ﻣﺜل الﺰﺑيﺐ والفسدق والبندق واللوز
واﳌﺸمﺶ والﺰﻳتون ،اﳌاﺋع ﻛلﻪ ساﺋر اﳌاﺋعات ﻣﺜل اللﱭ واﳋل وساﺋر اﻷدهان واﳌلﺢ
والعسل .اﳌوزو ت -١:الﺬهﺐ والفضﺔ أﺻليﺔ وﳓوها ﻣن ﻣعادن اﻷرض وهي ساﺋر
ﻣعادن اﻷرض-٢ ،الكتان والقﻄن واﳊرﻳر والﺸعر والوﺑر والصوف والﺸﺤﻢ واللﺤﻢ
والﺰعفران والعصفر واﳉﱭ والﺰﺑد ،ﻏﲑ اﳌكيل واﳌوزون ﻣﺜل الﺜياب واﳊيوان والﺜمار الﱵ
ليسﺖ ﻣكيلﺔ وﻻ ﻣدخرة ﻣﺜل اﳉوز والبيﺾ والرﻣان ﻳعﲏ الﺜمار الﱵ ﻻ ﲡﺐ فيها الﺰﻛاة

هﺬﻩ ﻻ ﻣكيلﺔ وﻻ ﻣوزونﺔ ،وساﺋر اﳋضر والبقول هﺬﻩ ﻛلها تعتﱪ ﻣعدودات ﻻ هي ﻣكيلﺔ
وﻻ ﻣوزونﺔ.

ﻓﺼﻞ ﰲ ر اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ

خﻼﺻﺔ ر النسيﺌﺔ :أن ر النسيﺌﺔ أي ر التأخﲑ فﺤيث اشﱰﻃنا التقاﺑﺾ فإذا ﺣصل
خﲑ عدم تقاﺑﺾ فنكون قد وقعنا ﰲ ر النسيﺌﺔ وسبق أن ذﻛر أن علﺔ الر الكيل
والوزن فمﱴ ﻳﺸﱰط التقاﺑﺾ ﲝيث ﻳكون اﻹخﻼل لتقاﺑﺾ وقوع ﰲ ر النسيﺌﺔ ،ﻣﱴ
نﺸﱰط التقاﺑﺾ؟ إذا ﺑيع الرﺑوي ﻳعﲏ ﻣكيل ﲜنسﻪ ،أو ﲟكيل ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻪ ،أو ﻣوزون
ﲜنسﻪ ،أو ﻣوزون ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ﻳعﲏ ﺑنفﺲ اﳉنﺲ ﻳعﲏ ﺑنفﺲ اﻻسﻢ فإذا ﺑيع اﳌكيل ﲜنسﻪ،
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أو ﲟكيل ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻪ فالتقاﺑﺾ شرط ﻣعناﻩ التمر إذا ﺑيع لتمر هﺬا ﲜنسﻪ ،وإذا ﺑيع
لﱪ ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ففي ﻛﻼ اﳊالﲔ نﺸﱰط التقاﺑﺾ ،هل هناك فرق إذا ﺑيع اﳌكيل ﲜنسﻪ

أو ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ،أﻳن ﻳكون الفرق؟ ﰲ اﻷﻣرﻳن سنﺸﱰط التقاﺑﺾ لكن ﰲ أﺣدﳘا سنﺸﱰط
أﻳضا التماثل وﰲ اﻵخر ﻻ ،ﻣﱴ؟ إذا ﺑيع الرﺑوي اﳌكيل ﲜنسﻪ اشﱰﻃنا التقاﺑﺾ والتماثل،
وإذا ﺑيع اﳌكيل ﲟكيل ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻪ اشﱰﻃنا التقاﺑﺾ وﱂ نﺸﱰط التماثل ،وﻛﺬلك اﳌوزون
ﲜنسﻪ نﺸﱰط التقاﺑﺾ والتماثل ،واﳌوزون ﲟوزون ﻣن ﻏﲑ ﺟنسﻪ سنﺸﱰط التقاﺑﺾ وﻻ
نﺸﱰط التماثل ،وإذا ﺑيع اﳌوزون ﲟكيل ﻻ نﺸﱰط شيﺌا ،وإذا ﺑيع اﳌكيل ﺑﻐﲑ ﻣكيل وﻻ
ﻣوزون فكﺬلك نفﺲ الكﻼم ﰲ اﳌوزون إذا ﺑيع ﲟكيل أو اﳌوزون إذا ﺑيع ﺑﻐﲑ ﻣوزون وﻻ

ﻣكيل ونفﺲ اﻷﻣر أو ﻣن ب أوﱃ إذا ﺑيع ﻏﲑ الرﺑوي ﺑﻐﲑ رﺑوي ،قال ) :وﳛﺮم ر
اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ( ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﳌﺪ وﻫو اﻟﺘﺄﺧﲑ ) ﰲ ﺑﻴﻊ ﻛﻞ جﻨﺴﲔ اتﻔقﺎ ﰲ ﻋﻠﺔ ر اﻟﻔﻀﻞ (
وﻫﻲ اﻟﻜﻴﻞ واﻟوزن هﺬﻩ القاعدة اﻷوﱃ ،إذاً اتفقا ﰲ علﺔ الر فكﻼﳘا ﻣكيل أو ﻛﻼﳘا
ﻣوزون هﺬا اﻷول ،الﺜاﱐ ) :ﻟﻴس أﺣﺪﳘﺎ ( أي أﺣﺪ اﳉﻨﺴﲔ ) نقﺪا ( هﺬا الﺸرط

الﺜاﱐ ،انتبهوا هﺬا الﺸرط دقيق وﻣهﻢ ﻳعﲏ لو ﻛان ﻣكيﻼ فلن ﻳدخل النقد ﻷنﻪ إذا ﺑيع
اﳌكيل لنقد فلﻢ ﻳتفقا ﰲ علﺔ الر ﻳعﲏ لو ﺑيع اﳌكيل ﺑﺬهﺐ أو فضﺔ فلن ﻳدخل ﻣعنا ﰲ
هﺬﻩ الصورة ﺣيث ﻻ شروط ﻷن الﺸرط اﻷول لن ﳛصل ،ﻣﱴ ﳛصل اﻷول؟ ﻣع الﺬهﺐ
والفضﺔ لو ﻛان ﻣوزو لو ﺑيع ﻣوزو ﺑﺬهﺐ أو فضﺔ ﻳعﲏ ﺑيع اﳊدﻳد لﺬهﺐ ،اﳊدﻳد
ﻣوزون والﺬهﺐ ﻣوزون فإذا اتفقا ﰲ علﺔ الر على الﺸرط اﻷول ،فماذا ﻳﺸﱰط؟ التماثل
ﻻ ،تقاﺑﺾ؟ الﺬي ﻳقول نعﻢ ﻳتكلﻢ عن القاعدة قبل ثبو ا ﻳعﲏ على القياس فإذا ﺑيع
الﺬهﺐ أو اﳊدﻳد اﳌوزون لﺬهﺐ فهﺬا ﻣوزون ﲟوزون على قاعدتكﻢ الﱵ قلتموها
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فيﺸﱰط التقاﺑﺾ لكن اﳊناﺑلﺔ أخرﺟوا الﺬهﺐ والفضﺔ قالوا اﳌوزون ﳌوزون ﻳﺸﱰط فيﻪ
التقاﺑﺾ إﻻ إذا ﻛان أﺣد اﳌوزونﲔ نقدا ذهﺐ أو فضﺔ ﻳعﲏ هﺬا ﻳعتﱪ استﺜناء عن

القاعدة قال ) :ﻟﻴس أﺣﺪﳘﺎ ( أي أﺣﺪ اﳉﻨﺴﲔ ) نقﺪا ( تعرفون ﳌاذا؟ ﻷن لو ﻛان

أﺣد اﳉنسﲔ نقدا ﻣعناﻩ ﻻ ﳚوز شراء اﳊدﻳد ﻷﺟل وهﺬا خﻼف اﻹﲨاع وﻻ ﳚوز شراء
النﺤاس وﻻ أي ﻣوزون ﻳعﲏ ﺣﱴ لو قلنا اللﺤﻢ ﻣوزون فﻼ تﺸﱰي اللﺤﻢ ﻷﺟل ﻻﺑد أن
تدفع الﺜمن ﻷن اﳌوزون ﲟوزون ﻻ هﺬا ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ هﺬا ﻹﲨاع ﻳعﲏ اﻹﲨاع ﳚيﺰ هﺬا

وﻳبيﺢ هﺬا فﻼﺑد أن ﻳﺬﻛر هﺬا اﻻستﺜناء ﺣﱴ ﻻ ﳜالﻒ اﻹﲨاع ولﺬلك قال :ليﺲ أﺣدﳘا
نقدا إذاً ﺣﱴ تتضﺢ القاعدة اﳊدﻳد لنﺤاس ﻻﺑد ﻣن تقاﺑﺾ ،اﳊدﻳد للﺤﻢ ﻻﺑد ﻣن
تقاﺑﺾ لكن اﳊدﻳد لﺬهﺐ ﻻ وإﻻ ﻷدى إﱃ ﻣنع ﺑيع اﻷﺟل ﰲ ﻣﺜل هﺬﻩ اﻷشياء ﻣع

انعقاد اﻹﲨاع على ﺟوازها ،قال :ﻓﺈن ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ نقﺪا ﻛحﺪﻳﺪ ﺑﺬﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ جﺎز
اﻟﻨﺴﺎء وإﻻ ﻻنﺴﺪ ب اﻟﺴﻠﻢ أي السلﻒ ﰲ اﳌوزو ت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻷن أﻛﺜر اﳌوزو ت ﰲ

ﺑعﺾ الﺬهﺐ والفضﺔ تباع أﺟﻼ وﺣاﻻ فمعناﻩ سنمنع اﻷﺟل وهﺬا خﻼف اﻹﲨاع ،هو
ختصار أن هﺬا خﻼف اﻹﲨاع ،ﰒ استﺜﲎ قال :إﻻ ﺻﺮف ﻓﻠوس ﻓقﺔ ﺑﻨقﺪ ﻳعﲏ

سنستﺜﲏ اﻵن ﻣسألﺔ الفلوس ﻣرت ﻣعنا وقلنا الفلوس هي ﻣعدن ﻳستعمل ﻛنقد ﻻ هو ﻣن
الﺬهﺐ وﻻ هو ﻣن الفضﺔ ﻳستعمل ﻛنقد ﻳتداولﻪ الناس ﻳبيعون وﻳﺸﱰون هﺬﻩ الفلوس قلنا
ﻣا هو ﺣكمها على اﳌﺬهﺐ؟ هل خﺬ ﺣكﻢ الﺬهﺐ والفضﺔ فيﺤرم فيها الفضل وﳛرم
فيها النسأ؟ اﳌﺬهﺐ ختصار ﱂ ﳚعلها ﻣع النقدﻳن وﻻ ﺟعلها ﻣع العروض ،ﺟعلها ﻣع
النقدﻳن ﰲ وﺟﻪ وﺟعلها ﻣع العروض ﻣن وﺟﻪ ففي ب الفضل ﺟعلها عروض قال ﳚوز
الفضل فيها ﻳعﲏ فلﺲ ﺑفلسﲔ ﻻ ﻣﺸكلﺔ عندهﻢ لكن ﰲ ب النسأ ﻣنع فيها النسأ
ﻣعناﻩ الفلﺲ ﺑفلﺲ ﻻﺑد ﻣن التقاﺑﺾ ،فلﺲ ﺑفلسﲔ ﺟاﺋﺰ لكن ﻻﺑد ﻣن تقاﺑﺾ هﺬا

الكﻼم ﰲ الفلوس فقال :إﻻ ﺻﺮف ﻓﻠوس ﻓقﺔ ﺑﻨقﺪ فقﺔ ﻳعﲏ دارﺟﺔ ﺑنقد ﻳعﲏ ﺑﺬهﺐ
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أو ﺑفضﺔ فتعتﱪ فلوس ﺑﺬهﺐ ،ﺣدﻳد ﺑﺬهﺐ فما ﺣكمﻪ؟ ﺟاﺋﺰة ﻻ نﺸﱰط ﺣلول وﻻ
تقاﺑﺾ وﻻ ﲤاثل ،على القاعدة ﳌا قال ليﺲ أﺣدﳘا نقدا اﳌفروض أن النقد ﻻ نساء فيها،

ﰲ الفلوس ،ﳌا قال ليﺲ أﺣدﳘا نقدا ﻣعناﻩ الفلوس لﺬهﺐ ﲡوز ﻣع النسأ اﳌصنﻒ قال
ﻻ هﺬﻩ نستﺜنيها فقال إذاً الفلوس ﻣع النقد ﻳﺸﱰط فيﻪ اﳊلول والتقاﺑﺾ وإن ﻛنا ﱂ نﺸﱰط
التماثل ،هﺬﻩ اﳌسـألﺔ ﳐتلﻒ فيها ﰲ اﳌﺬهﺐ ﻷن اﳊجاوي ﰲ اﻹقناع ﻣا عندﻩ ﻣﺸكلﺔ،

ﰲ اﻹقناع ﻳقول ﳚوز التفاضل وﳚوز النساء وأﺻﻼ هﺬﻩ الفلوس عروض هي عرض

وليسﺖ ﺑنقد ،قال :ﻓﻴﺸﱰط ﻓﻴه اﳊﻠول واﻟقﺒﺾ هﺬا القول اﻷول وهو اﳌﺬهﺐ أن

الفلوس ﻻ ﳚري فيها ر الفضل وﳚري فيها النسيﺌﺔ ،القول الﺜاﱐ ،قال :واﺧﺘﺎر اﺑﻦ
ﻋقﻴﻞ وﻏﲑﻩ ﻻ وتﺒعه ﰲ اﻹﻗﻨﺎع ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺸﱰط التقاﺑﺾ ﻣعناﻩ ﳚوز النسأ وﳚوز الفضل

عتبارها عرضا وتبعﻪ ﰲ اﻹقناع واختارﻩ تقي الدﻳن وذﻛرﻩ رواﻳﺔ إذاً اﳋﻼف قوي ﰲ هﺬﻩ
اﳌسألﺔ داخل اﳌﺬهﺐ هل الفلوس عرض فبالتاﱄ ﻻ ﻳدخلها الر وﻻ نﺸﱰط التقاﺑﺾ إذا

ﺑيعﺖ لﺬهﺐ ،قال ) :ﻛﺎﳌﻜﻴﻠﲔ واﳌوزونﲔ ( وﻟو ﻣﻦ جﻨﺴﲔ ﻓﺈذا ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﺑﺸعﲑ أو
ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻨحﺎس اﻋﺘﱪ اﳊﻠول واﻟﺘقﺎﺑﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق ﻷن الﱪ والﺸعﲑ ﻣكيﻼت واﳊدﻳد
والنﺤاس ﻣوزو ت فنعتﱪ اﳊلول والتقاﺑﺾ ،قال ) :وإن تﻔﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ﺑﻄﻞ ( اﻟعقﺪ
ﻟقوﻟه ﷺ إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻓﺒﻴعوا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ واﳌﺮاد ﺑه اﻟقﺒﺾ
القاعدة الﺜانيﺔ ) :وإن ع ﻣﻜﻴﻼ ﲟوزون ( أو ﻋﻜﺴه ) جﺎز اﻟﺘﻔﺮق ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ (
وجﺎز ) اﻟﻨﺴﺎء ( لعدم اﻻﲢاد ﰲ العلﺔ ﻷ ﻤﺎ ﱂ ﳚﺘﻤعﺎ ﰲ أﺣﺪ وﺻﻔﻲ ﻋﻠﺔ ر اﻟﻔﻀﻞ
أﺷﺒه اﻟﺜﻴﺎب ﳊﻴوان ﻳعﲏ ﻏﲑ الرﺑوي ﺑﻐﲑ الرﺑوي ﻳقصد هﺬا ﻳعﲏ ﻳصﲑ عند الرﺑوي
ﺑرﺑوي آخر ﳜالفﻪ ﰲ علﺔ الر ﻳﺸبﻪ ﺑيع ﻏﲑ الرﺑوي ﺑﻐﲑ الرﺑوي هﺬا اﳌقصود وأزﻳد شيء
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ﱐ أقول وﻳﺸبﻪ أﻳضا ﺑيع الرﺑوي ﺑﻐﲑ الرﺑوي ﻳعﲏ عند ثﻼثﺔ ﺣاﻻت ﻣا فيها شروط
رﺑوي ﺑرﺑوي ﳜالفﻪ ﰲ العلﺔ ،رﺑوي ﺑﻐﲑ رﺑوي ،ﻏﲑ رﺑوي ﺑﻐﲑ رﺑوي هﺬﻩ ثﻼثﺔ ﺻور ﻛلها

ﲡوز ،القاعدة الﺜالﺜﺔ ،قال ) :وﻣﺎ ﻻ ﻛﻴﻞ ﻓﻴه وﻻ وزن ﻛﺎﻟﺜﻴﺎب واﳊﻴوان ﳚوز ﻓﻴه اﻟﻨﺴﺎء
( اﳌعﲎ ﳌا قال ﻛالﺜياب واﳊيوان هﺬﻩ ﻣﺜالﲔ زﻳدوا :والفواﻛﻪ واﳋضروات ﻛﺬلك ﰒ قال:
ﻷﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﷺ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو أن ﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻗﻼئﺺ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻳعﲏ ﻳﺸﱰي على إﺑل
الصدقﺔ ،ﻛيﻒ؟ ﻓﻜﺎن ﺧﺬ اﻟﺒعﲑ أي للجيﺶ ﻟﺒعﲑﻳﻦ ﻣؤﺟﻼ فيﺸﱰي ﺑعﲑا للجيﺶ
ﺑبعﲑﻳن ،الﺜمن ﺑعﲑﻳن ﻣؤﺟلﺔ إذا ﺟاءت إﺑل الصدقﺔ سنعﻄي الباﺋع ﻣنها ،قال :إﱃ إﺑﻞ
اﻟﺼﺪﻗﺔ رواﻩ أﲪﺪ واﻟﺪار ﻗﻄﲏ وﺻححه فباع أو اشﱰى البعﲑ لبعﲑﻳن ،هل هﺬا ر ؟
ﻻ ﻷن البعﲑ ﻏﲑ ﻣكيل وﻻ ﻣوزون فبﺬلك ﳚوز فيﻪ الﺰ دة وﳚوز فيﻪ عدم التقاﺑﺾ ،قال:

وإذا جﺎز ﰲ اﳉﻨس اﻟواﺣﺪ ﻓﻔﻲ اﳉﻨﺴﲔ أوﱃ اﳉنﺲ الواﺣد ﻛالبعﲑ لبعﲑﻳن فإذا ﻛان

ﻏﲑ الرﺑوي إذا ﺑيع ﲜنسﻪ ﻻ نﺸﱰط اﳊلول والتقاﺑﺾ فكيﻒ إذا ﺑيع ﻏﲑ الرﺑوي ﺑﻐﲑ

ﺟنسﻪ ،قال ) :وﻻ ﳚوز ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻦ ( ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ اﳌﻨﺬر إﲨﺎﻋﺎ ﳊﺪﻳﺚ ﻰ اﻟﻨﱯ
ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺎﱃء ﻟﻜﺎﱄء ﻳعﲏ الدﻳن لدﻳن ،قال :وﻫو ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺜﻤﻦ
ﻣﺆجﻞ ﳌﻦ ﻫو ﻋﻠﻴه ﻣﺜﻼ عﺸرة آﺻع ﺑر قرض لعمرو هﺬا ﺑيع ﻣا ﰲ الﺬﻣﺔ لنفﱰض أن ﻣا

ﰲ ذﻣﺔ زﻳد عﺸرة آﺻع ﺑر عﺸرة ﻛيﻼت ﺑر قرض لعمرو ﻳعﲏ أخﺬها زﻳد قرض لعمرو فما
اﳌفروض أن ﻳرﺟع لﻪ؟ ﺑيع ﻣا ﰲ الﺬﻣﺔ وهي العﺸرة آﺻع ﰲ ذﻣتﻪ وعمرو ﻣعﱰف وزﻳد
ﻳﻄالﺐ عمرو ﺑعﺸرة آﺻع فيقول لﻪ سأعﻄيك ﻳعﲏ هﺬﻩ العﺸرة آﺻع ﺑدﳍا ﺑﺜمن ﻣؤﺟل
ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ عﺸرة ر ل ﻣؤﺟلﺔ فاﻵن ﺻار زﻳد ﻳﻄالﺐ عمرو ﺑعﺸرة آﺻع فالعﺸرة آﺻع الﱵ
ﻳﻄالﺐ ا زﻳد ﻳقول لﻪ عمرو أ سأشﱰي ﻣنك هﺬﻩ اﻵﺻع وهي ليسﺖ ﻣوﺟودة هي
دﻳن سأشﱰﻳها ﺑعﺸرة ر ﻻت أو ﲟاﺋﺔ ر ل دﻳن فباع دﻳنا ﺑدﻳن ،قال :وهو ﺑيع ﻣا ﰲ
الﺬﻣﺔ اﻛتبوا عﺸرة آﺻع ﺑر قرض لعمرو ﰒ قال ﺑﺜمن ﻣؤﺟل اﻛتبوا ﻣاﺋﺔ ر ل ﻣؤﺟلﺔ ﻣن
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زﻳد إذاً زﻳد اشﱰى العﺸرة آﺻع الﱵ هي لعمرو ﲟاﺋﺔ ر ل ﻣؤﺟلﺔ فالﺜمن ﻣؤﺟل واﻵﺻع
ليسﺖ ﻣوﺟودة فهي ﻣؤﺟلﺔ فالﺬي ﺣصل ﻳعﲏ أنﺖ زﻳد تﻄالبﲏ ﺑعﺸرة ﻛيﻼت ﺑر أ
أشﱰﻳها ﻣنك ﲟاﺋﺔ ر ل ﻣؤﺟلﺔ لو فرضنا أن هﺬا عقد ﻃل لكن لو ﺻﺤﺤناﻩ فيصﲑ
اشﱰى العﺸرة ﻛيﻼت وﻳﻄالبﻪ ﳌاﺋﺔ ر ل ،الﱪ ﻏاﺋﺐ واﳌاﺋﺔ ر ل ﻏاﺋبﺔ فهﺬا ﺑيع دﻳن
ﺑدﻳن فﻼ ﻳصﺢ ،قال :ﳌن هو عليﻪ اﻛتبوا عندها وهو عمرو إذاً هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ،

الصورة الﺜانيﺔ :وﻛﺬا ﲝﺎل ﱂ ﻳقﺒﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق ﻳعﲏ لو قال لﻪ ﺑعﲏ هﺬﻩ العﺸرة اﻵﺻع
ﲟاﺋﺔ ر ل ﺣالﺔ ﳚوز ﻷن الﺜمن ﺣال والسلعﺔ ليسﺖ ﺣالﺔ ﻳعﲏ الﺜمن وﺣدﻩ ﻏاﺋﺐ نعﻢ
السلعﺔ وﺣدها ﻏاﺋبﺔ نعﻢ أﻣا اﻻثنﲔ ﻏاﺋبﺔ فﻼ ﻳعﲏ ﰲ البيع عند أرﺑع ﺻور وهﺬا الكﻼم
سنﺬﻛرﻩ تفصيﻼ ﰲ السلﻢ اﻻثنﲔ ﺣاضرة ﻻ س أﺣدﳘا ﺣاضر ﻻ س ﻛﻼﳘا ﻏاﺋﺐ ﻻ

ﻳصﺢ ﺑيع دﻳن ﺑدﻳن فيقول وﻛﺬا لو ﻛان ﲝال لكن ﱂ ﻳقبﺾ قبل التفرق ﻳعﲏ قال أﺑيعك
ﺑعﲏ العﺸرة اﻵﺻع نفﺲ اﳌﺜال اﻷول ﲟاﺋﺔ ر ل اﻵن أعﻄيك إ ها فوافق لكن ﱂ ﻳقبﺾ
فوقعنا ﰲ الدﻳن لدﻳن فﻼ ﳚوز -٣ ،وجعﻠه رأس ﻣﺎل ﺳﻠﻢ ﻳعﲏ ﻳصﲑ هنا ﰲ هﺬﻩ

اﳊالﺔ ﻳعﲏ ﻳقول لﻪ العﺸرة اﻵﺻع الﱵ ﰲ ذﻣتك عمرو هﺬا ﻛﻼم زﻳد أو ﺻورة أخرى
زﻳد ﻳقول لعمرو أرﻳد أن أشﱰي ﻣنك سلعﺔ سلما ﻳعﲏ أدفع لك الفلوس اﻵن والسلعﺔ
ﺑعدها فيما ﺑعد وتوفرت شروط السلﻢ اﳌﻄلوب ﰲ السلﻢ أن ﻳدفع الﺜمن ﺣاﻻ ﻷن السلعﺔ
ﻏاﺋبﺔ فقال أ ﻣا عندي لكن العﺸرة اﻵﺻع الﱵ أﻃالبك ا هي تكون رأس ﻣال السلﻢ
أﺻبﺤنا وقعنا ﰲ رأس ﻣال السلﻢ ﻏاﺋﺐ والسلﻢ نفسﻪ السلعﺔ اﳌسلﻢ فيها ﻏاﺋبﺔ إذاً ﺑيع
دﻳن ﺑدﻳن فﻼ ﻳصلﺢ أنك تقول الدﻳن الﺬي عندك اﺟعلﻪ هو قيمﺔ السلﻢ ﻻ ﻳصلﺢ ذلك
ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻏﲑ ﺣاضر.
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ﻓﺼﻞ
) وﻣﱴ اﻓﱰق اﳌﺘﺼﺎرﻓﺎن ( ﺑﺪا ﻤﺎ ﻛﻤﺎ تقﺪم ﰲ ﺧﻴﺎر ا ﻠس ) ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﻜﻞ (
أي ﻛﻞ اﻟعوض اﳌعقود ﻋﻠﻴه ﰲ اﳉﺎنﺒﲔ ) أو ( ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ) اﻟﺒعﺾ ( ﻣﻨه ) ﺑﻄﻞ اﻟعقﺪ
ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳقﺒﺾ ( ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻜﻞ أو اﻟﺒعﺾ ﻷن اﻟقﺒﺾ ﺷﺮط ﻟﺼحﺔ اﻟعقﺪ ﻟقوﻟه
ﷺ وﺑﻴعوا اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻔﻀﺔ ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ وﻻ ﻳﻀﺮ ﻃول ا ﻠس ﻣﻊ تﻼزﻣﻬﻤﺎ وﻟو
ﻣﺸﻴﺎ إﱃ ﻣﻨزل أﺣﺪﻫﻢ ﻣﺼﻄحﺒﲔ ﺻﺢ ﻷ ﻢ ﱂ ﻳتفرقا إذاً ﻃول ا لﺲ ﻻ ﻳضر ﰲ

التقاﺑﺾ نقول ﻻﺑد أن ﻳتقاﺑضا ﰲ ا لﺲ فإن تقاﺑضا الﺜمن ﻛلﻪ ﺻﺢ العقد ،ﱂ ﻳتقاﺑضا
وﻻ شيء ﺑﻄل ﻛل العقد ،تقاﺑضا نصﻒ الﺜمن ﺻﺢ العقد ﰲ نصﻒ الﺜمن وﱂ ﻳصﺢ ﰲ
النصﻒ اﻵخر فﻼﺑد أن ﻳكون ﰲ ا لﺲ ﺣﱴ لو ﻃال ا لﺲ ،انتقل إﱃ ﻣسألﺔ قبﺾ

الوﻛيل ،قال :وﻗﺒﺾ اﻟوﻛﻴﻞ أي وﻛيل القبﺾ ﻻ وﻛيل العقد أﻣا وﻛيل العقد لﻪ أن ﻳقبﺾ

وﳜتلﻒ ﺣكمﻪ فهو اﻵن ﻳتكلﻢ عن وﻛيل القبﺾ فأ وﻛلتك أن تستلﻢ عﲏ لكن ﻣا

وﻛلتك أنك تعقد عقد ﺻرف ﺑينك وﺑﲔ شخص آخر ،قال :وﻗﺒﺾ اﻟوﻛﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
ﻣوﻛﻠه وهو العاقد نفسﻪ ا ﻠس ﻛقﺒﺾ ﻣوﻛﻠه إذاً لو وﻛلﺖ شخص ﻳقبﺾ عﲏ فﻼﺑد أن
أﻛون ﻣوﺟود ،ﻣاداﻣوا ﰲ ا لﺲ ﻷن العاقد أ وليﺲ وﻛيل القبﺾ والعاقد الﺜاﱐ هو
الباﺋع فﻼﺑد أن ﻳدفع الﺜمن وﻳتﻢ التقاﺑﺾ ﲝضور العاقدﻳن أو وﻛيل البيع وﻛيل العقد أﻣا
وﻛيل القبﺾ فﻼ هﺬا اﳌعﲎ ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﲑ أن أعقد عقد ﺻرف وﱂ ﻳتﻢ التقاﺑﺾ أقول أ

ﻣاشي وفﻼن استلﻢ عﲏ فهﺬا ليﺲ ﺑوﻛيل ﰲ العقد ،قال :وﻟو ﻣﺎت أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ
ﻓﺴﺪ اﻟعقﺪ ﻷنﻪ ﱂ ﳛصل القبﺾ فﻼﺑد ﻣن ﲤام القبﺾ ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة،
قال ) :واﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪ نﲑ تﺘعﲔ ﻟﺘعﻴﲔ ﰲ اﻟعقﺪ ( ﻷ ﺎ ﻋوض ﻣﺸﺎر إﻟﻴه ﰲ اﻟعقﺪ
ﻓوجﺐ أن تﺘعﲔ ﻛﺴﺎئﺮ اﻷﻋواض إذاً لو قال اﺻرف هﺬﻩ الدراهﻢ إذاً تعينﺖ وﻻ ﺣق
لك لتبدﳍا ﻷن العقد انصﺐ عليها أو قال اﺻرف هﺬا الﺬهﺐ ﺬﻩ الفضﺔ ﻣﺜﻼ الﱵ

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٢٩

عندك اتفقنا أن تصرف هﺬا ﺬا فإذا عيناها تعينﺖ ،ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على هﺬا التعيﲔ

انتبهوا ﻣعي ،قال ) :ﻓﻼ تﺘﺒﺪل ( هﺬا اﳊكﻢ اﻷول الﺬي ﻳنبﲏ على تعيﲔ الدراهﻢ

والد نﲑ ﰲ العقد ،قال ) :ﻓﻼ تﺘﺒﺪل ( ﺑﻞ ﻳﻠزﻣه تﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إذا ﻃوﻟﺐ ﺎ ﻟوﻗوع اﻟعقﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،اﳊكﻢ الﺜاﱐ ) :ﻓﺈن وجﺪﻫﺎ ﻣﻐﺼوﺑﺔ ﺑﻄﻞ ( اﻟعقﺪ ﻛﺎﳌﺒﻴﻊ إذا ﻇﻬﺮ
ﻣﺴﺘحقﺎ ﻳعﲏ أ عينﺖ قلﺖ اﺻرف هﺬا الﺬهﺐ أو هﺬﻩ الفضﺔ فعينتها ﺬا الﺬهﺐ

فاﻛتﺸفنا ﺑعدﻣا ﺻار التقاﺑﺾ اﻛتﺸفنا أن هﺬﻩ الفضﺔ أو هﺬا العقد ﻣن الفضﺔ ﻣسروق
فهل ﻳقول لﻪ أأتﲏ ﺑعقد آخر ﻏﲑ ﻣسروق أم نقول العقد ﻃل؟ العقد ﻃل ﻷنﻪ وقع
على عﲔ هﺬا اﳌسروق ﻣﺜلما لو أخﺬ سيارة شخص و عها واﻛتﺸﻒ اﳌﺸﱰي أ ا
ﻣسروقﺔ فهل ﻳقول لﻪ أعﻄﲏ سيارة أخرى ﻏﲑ ﻣسروقﺔ أم نقول العقد ﻃل؟ العقد ﻃل

إذا أردت أن تعقد على سيارة أخرى فلتعقد عقدا ﺟدﻳدا ،اﳊكﻢ الﺜالث :وإن تﻠﻔﺖ
ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ﻓﻤﻦ ﻣﺎل ئﻊ ﻷ ا ﻣعينﺔ ،اﻵن هﺬﻩ الفضﺔ أو هﺬا الﺬهﺐ ﻣعينﺔ واﳌعﲔ

ﳛتاج إﱃ قبﺾ أم ﻻ ﻳعﲏ ﻳتصرف فيﻪ قبل قبضﻪ أم ﻻ ،وضمانﻪ على ﻣن اﳌعﲔ؟ قال:

وإن تﻠﻔﺖ ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ﻓﻤﻦ ﻣﺎل ئﻊ ﻷ ا ﻣعينﺔ إن ﱂ ﲢﺘﺞ ﻟوزن أو ﻋﺪ فتكون ﻣن
ضمان ذل ﻛما هو ﻃبعا هو ﻳقول هنا ﻣن ﻣال ﺋع ،ﳌاذا تقولون أنتﻢ ﻣﺸﱰي؟ ﳌا قال
الدراهﻢ والد نﲑ تتعﲔ ﰲ العقد فالﺬي ﻳدفع الدراهﻢ والد نﲑ ﰲ الﺸراء العادي ﻏﲑ
الصرف اﳌﺸﱰي فإذا عﲔ الدراهﻢ وعﲔ الد نﲑ وقبل قبضها هﺬﻩ الدراهﻢ والد نﲑ
ﺻارت ﻣلك ﻣن؟ ﺻارت للباﺋع ﻷن الباﺋع سيسلﻢ السلعﺔ وﻳستﺤق هﺬا الﺜمن فلﺬلك
قال ﻣن ﻣال ﺋع إﻻ إذا ﻛانﺖ ﲢتاج إﱃ وزن أو عد ﻳعﲏ عﺸرة دراهﻢ أو ﻣاﺋﺔ ﺟرام

ﲢتاج وزن فهﺬا ﻳصﲑ ﻣن ﻣال الباذل وهو اﳌﺸﱰي هﺬا اﳊكﻢ الﺜالث ،اﳊكﻢ الراﺑع ) :و
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( إن وجﺪﻫﺎ ) ﻣعﻴﺒﺔ ﻣﻦ جﻨﺴﻬﺎ ( ﻛﺎﻟوﺿوح ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺴواد ﰲ اﻟﻔﻀﺔ هﺬﻩ
اﻷﺣكام ﻛلها ﻣبنيﺔ على ﻣسألﺔ تعﲔ الدراهﻢ والد نﲑ ﰲ العقد ﰒ قال :وإن وﺟدها ﻣعيبﺔ
اﻵن هو عﲔ الدراهﻢ وﻃبعا ﻛﻼﻣنا اﻵن ليﺲ ﺑﺸرط أن ﻳكون ﺻرف ،ﺻرف أو ﻏﲑ

ﺻرف ،قال :وإن وﺟدها ﻣعيبﺔ ﳌا عﲔ لﻪ الﺜمن أن هﺬﻩ الدراهﻢ ﻣن الﺬهﺐ فوﺟدها
ﻣعيبﺔ فما اﳊكﻢ؟ سيكون عند ﳎموعﺔ أﺣكام سننظر اﻵن ﻣا نوع العيﺐ فرﻛﺰوا ﻣعي
قال :وإن وﺟدها ﻣعيبﺔ ﻣن ﺟنسها اﻛتبوا عندها ﻛﺬهﺐ ﺑﺬهﺐ فوﺟدﻩ ﻣعيﺐ هﺬا ﻣعﲎ
ﻣعيﺐ ﻣن ﺟنسها ﻷﱐ لو ﻣا وﺟدتﻪ ذهﺐ أﺻﻼ وﺟدتﻪ شيء آخر فالعقد ﻃل ﻷن
العقد انصﺐ على ذهﺐ فإذا ﻇهر أنﻪ شيء ﱐ فالعقد ﻃل لكﲏ وﺟدتﻪ فعﻼ ذهﺐ
لكنﻪ ذهﺐ ﻣعيﺐ ﻣﺜل ﻣاذا؟ قال :ﻛﺎﻟوﺿوح ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﺴواد ﰲ اﻟﻔﻀﺔ هﺬا نوع

ﻣن العيوب فما اﳊكﻢ؟ قال ) :أﻣﺴﻚ ( ﺑﻼ أرش إن تعﺎﻗﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﲔ ﻛﺪرﻫﻢ ﻓﻀﺔ
ﲟﺜﻠه إذاً اﻵن لو ﻛان ذهﺐ ﺑﺬهﺐ فوﺟدت الﺬهﺐ الﺜاﱐ ﻣعيﺐ ذهﺐ فعﻼ لكنﻪ ﻣعيﺐ
فاﻵن ﻻ أقدر آخﺬ عوض ﻷنﻪ ﻣاﺋﺔ ﺟرام ﲟاﺋﺔ ﺟرام فﻼ ﳚوز أن أقول ﻣاﺋﺔ ﺟرام ذهﺐ

ﲟاﺋﺔ ﺟرام ذهﺐ وﻣعها أرش العيﺐ فدخلنا ﰲ الر ﻷننا أخلينا لتقاﺑﺾ إذاً أﻣسك ﺑﻼ
أرش "أ"إن تعاقدا على ﻣﺜلﲔ ﻛدرهﻢ فضﺔ ﲟﺜلﻪ فﻼ ﻳقدر خﺬ أرش ﻷ ﻢ تعاقدا على
ﻣﺜلﲔ ،وإﻻ أي على ﻏﲑ ﻣﺜلﲔ ﻓﻠه أﺧﺬﻩ ﰲ ا ﻠس "ب" ﻳعﲏ ذهﺐ ﺑفضﺔ وﻇهر أن

الفضﺔ ﻣعيبﺔ فهل ﳝكن آخﺬ أرش أم ﻻ؟ ﳑكن آخﺬ أرش ﻷن الﺬهﺐ لفضﺔ نﺸﱰط
التقاﺑﺾ لكن ﻻ نﺸﱰط التماثل فيمكن أن أقول زدﱐ فضﺔ أو أي شيء ﱐ هﺬا ﻣعﲎ

قولﻪ وإﻻ ﻳعﲏ على ﻏﲑ ﻣﺜلﲔ فلﻪ أخﺬﻩ ﰲ ا لﺲ ﻷنﻪ ﻻ ﳚوز التأخﲑ ،قال :وﻛﺬا ﺑعﺪﻩ
ﻣﻦ ﻏﲑ اﳉﻨس "ج" نعيد ﻣرة أخرى اﻵن ﰲ ﺻورة ب ﳌا ﺑعنا الﺬهﺐ لفضﺔ وﺟد

الفضﺔ ﻣعيبﺔ فماذا نﺸﱰط هل ﳚوز الﺰ دة؟ ﳚوز فقال أ سأعﻄيك أرشا فضﺔ فصار
العقد ﺑيع ذهﺐ ﺑفضﺔ ﻳﺸﱰط فيﻪ التقاﺑﺾ لكن لو قال سأعﻄيك اﻷرش ﺑرا فهل ﻳﺸﱰط
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ﰲ ﺑيع الﱪ لﺬهﺐ التقاﺑﺾ هﺬا ﻣعﲎ قولﻪ وﻛﺬا ﺑعدﻩ ﻳعﲏ ﺑعد ا لﺲ ﻣن ﻏﲑ اﳉنﺲ
اﻛتبوا ﻛﺬهﺐ ﺑفضﺔ ﻣعيبﺔ واﻷرش ﺑر واﻛتبوا عند قولﻪ ﻣن ﻏﲑ اﳉنﺲ أي ﺟنﺲ
العوضﲔ ،نعيد :الصورة اﻷوﱃ قلنا إذا تعاقدا على ﻣﺜلﲔ ذهﺐ ﺑﺬهﺐ فﻼ ﻳقدر خﺬ
أرش إذا وﺟد أﺣد العوضﲔ ﻣعيﺐ فﻼ ﻳقدر خﺬ ﻣن نفﺲ اﳉنﺲ ذهﺐ ﺑﺬهﺐ ﻻ
ﲡوز الﺰ دة وﻻ التأخﲑ ،ب -ذهﺐ ﺑفضﺔ وأرش النقص فضﺔ فﻼ ﳚوز التأخﲑ ﳚوز

اﻷرش لكن ﻻ ﳚوز التأخﲑ ﻻﺑد ﻣن التقاﺑﺾ ﰲ ا لﺲ ،الصورة الﺜالﺜﺔ الﺬهﺐ لفضﺔ

وأرش العيﺐ ﺑر فﻼ ﻣﺸكلﺔ أن ﻳتأخر ،قال ) :أو رد ( اﻟعقﺪ ﻟﻠعﻴﺐ "د" إذاً إذا وﺟدها

ﻣعيبﺔ ﻣن ﺟنسها ﳍا أرﺑع ﺻور :إﻣا أن ﳝسكها وﻻ خﺬ اﻷرش إذا ﻛان ذهﺐ ﺑﺬهﺐ
أو ﳝسكها و خﺬ اﻷرش ﰲ اﳊال إذا ﻛان اﻷرش ﻻ ﳚوز خﲑﻩ وإﻣا أن ﳝسكها و خﺬ
اﻷرش ﻣتأخر إذا ﻛان ﺑر أو ﻛﺬا ﻳعﲏ ﳚوز خﲑﻩ وإﻣا أن ﻳرد و خﺬ فلوسﻪ وﻳنهي

العقد ،قال :وإن وجﺪﻫﺎ ﻣعﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ جﻨﺴﻬﺎ " "٥ﻛﻤﺎ ﻟو وجﺪ اﻟﺪراﻫﻢ ﳓﺎﺳﺎ ﺑﻄﻞ
اﻟعقﺪ ﺑعتك الﺬهﺐ لفضﺔ وعينﺖ وﳓن ﻛﻼﻣنا ﻛلﻪ ﰲ التعيﲔ قلﺖ لك ﺑع ﱄ هﺬﻩ

السيارة ﺑعﲔ هﺬا الﺬهﺐ فوافق وعقد العقد ،اﻛتﺸفﺖ أن هﺬا ليﺲ ﺑﺬهﺐ فالعقد
ﻃل ﲞﻼف ﻣا لو وﺟدتﻪ ذهﺐ لكن ﻣعيﺐ هنا سندخل ﰲ ﻣسألﺔ اﻷرش هل ﳚوز
أخﺬ أرش أﺣيا وأﺣيا ﻻ ﳚوز أرش أﺣيا ﳚوز لكن ﻻﺑد ﰲ ا لﺲ وأﺣيا ﳚوز ﺑعد
ا لﺲ ولك اﳊق ﰲ الﱰاﺟع هﺬا إذا ﻛانﺖ ﻣن ﺟنسها لكن إن ﻇهر أن اﳌعﲔ ليﺲ ﻣن

اﳉنﺲ ﻳعﲏ العيﺐ ليﺲ ﻣن ﺟنسﻪ ،قال :ﻷنه ﻋه ﻏﲑ ﻣﺎ ﲰﻰ ﻟه ) وﳛﺮم اﻟﺮ ﺑﲔ
اﳌﺴﻠﻢ واﳊﺮﰊ ( ن ﺧﺬ اﳌﺴﻠﻢ ز دة ﻣﻦ اﳊﺮﰊ ﻟعﻤوم ﻣﺎ تقﺪم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻻ تقول
هﺬا ﺣرﰊ دﻣﻪ ﺣﻼل فهﺬا ﺣرﰊ ﻻ ﳚوز أن خﺬ الر وﳏرم عليﻪ ﻛما ﻻ تقول أن هﺬﻩ
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ﺣرﺑيﺔ ﳚوز الﺰ ا نفﺲ الكﻼم ﻻ ﳚوز ،قال ) :و ( ﳛﺮم اﻟﺮ ) ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻄﻠقﺎ
ﺑﺪار إﺳﻼم أو ﺣﺮب ( ﳌﺎ تقﺪم إﻻ ﺑﲔ ﺳﻴﺪ ورﻗﻴقه ﻷنﻪ ﻣالﻪ أﺻﻼ ﻷن الرقيق هو ﻣلك
السيد وﻻ ﻳعتﱪ هﺬا ر ﻷنﻪ ﺑﲔ ﻣالﻪ وﻣالﻪ ،وإذا ﻛﺎن ﻟه ﻋﻠﻰ آﺧﺮ د نﲑ ﻓقﻀﺎﻩ دراﻫﻢ
ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳعﻄﻴه"أ" ﻛﻞ درﻫﻢ ﲝﺴﺎﺑه ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺻﺢ وإن ﱂ ﻳﻔعﻞ
ذﻟﻚ"ب" ﰒ ﲢﺎﺳﺒﺎ ﺑعﺪ ﻓﺼﺎرﻓه ﺎ وﻗﺖ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﱂ ﳚز ﻷنه ﺑﻴﻊ دﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ اﻵن هو لﻪ

د نﲑ فصار اﳌدﻳن ﻳقضيﻪ دراهﻢ فيعﻄيﻪ درهﻢ ﰒ درهﻢ إﱃ أن انتهى ﻣن عﺸرة دراهﻢ ﻷننا
قلنا الدﻳنار عﺸرة دراهﻢ أو ١٢درهﻢ فأعﻄاﻩ ١٢درهﻢ ﺑعدها قال ١٢درهﻢ ﻣقاﺑل الدﻳنار
فﻼ ﳚوز ،أ أﻃالبﻪ ﺑدﻳنار ذهﺐ وهو دفع ١٢درهﻢ على أن تكون عندي دﻳن فهو
ﻳﻄالبﲏ ب١٢درهﻢ وأ أﻃالبﻪ ﺑدﻳنار فجﺌنا نتﺤاسﺐ فقال أﺑيعك هﺬا ﺬا فيكون ﺑيع
دﻳن ﺑدﻳن ،قال :وإن ﻗﺒﺾ أﺣﺪﳘﺎ زﻳد ﻣﻦ اﻵﺧﺮ عمرو ﻣﺎﻟه ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ الدﻳن الﺬي لﻪ

ﰒ ﺻﺎرﻓه عمرو ﺑعﲔ ﻣعﲔ وذﻣﺔ ﺻﺢ نفﺲ اﳌﺜال الﺬي قلناﻩ أ أﻃالبﻪ ﺑدﻳنار وأخﺬت

ﻣنﻪ ١٢درهﻢ وقال هﺬﻩ ﻣقاﺑل الدﻳن ﺻﺢ هﺬا اﳌعﲎ اﻛتبوا عندها ن أخﺬ الدراهﻢ وقال
هﺬا عما ﰲ ذﻣتك ﺻﺢ ﻷنﻪ ﻣا ﺻار ﺑيع دﻳن ﺑدﻳن وإﳕا دﻳن ﺑعﲔ.

ب ﺑﻴﻊ اﻷﺻول واﻟﺜﻤﺎر

اﻷﺻول ﻳقصدون ا الدار واﻷرض والﺸجر وسيأﰐ العبد أﻳضا هﺬا اﳌقصود ﺑﻪ ،وسيﺬﻛر

اﳌصنﻒ اﻵن أﺣكام هﺬا الباب ،قال :اﻷﺻول ﲨﻊ أﺻﻞ وﻫو ﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻨه ﻏﲑﻩ
واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ اﻟﺪور واﻷرض واﻟﺸﺠﺮ واﻟﺜﻤﺎر ﲨﻊ ﲦﺮ ﻛﺠﺒﻞ وجﺒﺎل وواﺣﺪ اﻟﺜﻤﺮ ﲦﺮة )
إذا ع دارا ( أو وﻫﺒﻬﺎ أو رﻫﻨﻬﺎ أو وﻗﻔﻬﺎ أو أﻗﺮ أو أوﺻﻰ ﺎ ) ﴰﻞ ( اﻟعقﺪ )
أرﺿﻬﺎ ( ١أي إذا ﻛﺎنﺖ اﻷرض ﻳﺼﺢ ﺑﻴعﻬﺎ ﻳعﲏ ليسﺖ وقﻒ ﻣﺜﻼ ﻓﺈن ﱂ ﳚز ﻛﺴواد
اﻟعﺮاق ﻓﻼ ) و ( ﴰﻞ ) ﺑﻨﺎءﻫﺎ وﺳقﻔﻬﺎ ( ٢ﻷ ﻤﺎ داﺧﻼن ﰲ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﺪار ) و ( ﴰﻞ
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) اﻟﺒﺎب اﳌﻨﺼوب ( وﺣﻠقﺘه ) واﻟﺴﻠﻢ واﻟﺮف اﳌﺴﻤﺮﻳﻦ واﳋﺎﺑﻴﺔ اﳌﺪﻓونﺔ ( وﻣردﻩ

العرف فعرفنا اليوم ﻏﲑ عرفهﻢ واﻟﺮﺣﻰ اﳌﻨﺼوﺑﺔ ﻷنه ﻣﺘﺼﻞ ﺎ ﳌﺼﻠحﺘﻬﺎ""٣ﻳعﲏ إذا

قلﺖ ﺑعﺖ الدار ﻣعناﻩ ع اﻷرض والبناء وﻣا ﻛان ﻣتصﻼ ا ﳌصلﺤتها وﻻ داعي ﻷن

ﳕﺜل ﺬﻩ اﻷﻣﺜلﺔ فهي ﻛلها ﻣا ﻛان ﻣتصﻼ ا ﳌصلﺤتها أﺷﺒه اﳊﻴﻄﺎن ،قال :وﻛﺬا
اﳌعﺪن اﳉﺎﻣﺪ""٤ﻳعﲏ إذا ﻛان ﲢتها ،وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ وﻋﺮش " "٥العرش ﻣفردﻩ

عرﻳﺶ وهو ﻣا ﲢمل عليﻪ الكروم ﻳعﲏ شجر العنﺐ ،ﻣا هو الﺬي ﻻ ﻳدخل فيها؟ قال) :
دون ﻣﺎ ﻫو ﻣودع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻨز  ( ١وﻫو اﳌﺎل اﳌﺪﻓون هﺬا ﻻ ﻳدخل ﰲ العقد) ،
وﺣﺠﺮ ( ﻣﺪﻓون  ) ٢وﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ٣ﻣا ﻛان ﻣنفصل ﻣنها قلنا ﻛاﻷ ث وﻛﺬا وﻣﺜل
هو :ﻛحﺒﻞ ودﻟو وﺑﻜﺮة وﻗﻔﻞ وﻓﺮش وﻣﻔﺘﺎح ( وﻣعﺪن جﺎر  ٤هﺬا ﰲ ﺣكﻢ اﳌاء وﻣﺎء
نﺒﻊ ٥وﺣﺠﺮ رﺣﻰ ﻓوﻗﺎﱐ ٦ﻷنه ﻏﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﺎ واﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟه وﻛل هﺬا الكﻼم الﺬي
قالﻪ أﻣﺜلﺔ واليوم عند أﻣﺜلﺔ أخرى ﳐتلفﺔ فبعﺾ أﻣﺜلتنا ستتوافق ﻣع أﻣﺜلتهﻢ وﺑعضها ﻻ
ﻳعﲏ ﻣسألﺔ اﳉدران والسقﻒ وﻛﺬا هﻢ ﻳقولون وﳓن نقول لكن فيﻪ أشياء هﻢ ﻳقولو ا

وهي ليسﺖ عند اليوم وعند أشياء ﱂ تكن عندهﻢ وهكﺬا ،ﰒ قال :وﻟو ﻛﺎنﺖ اﻟﺼﻴﻐﺔ
اﳌﺘﻠﻔﻆ ﺎ اﻟﻄﺎﺣونﺔ أو اﳌعﺼﺮة دﺧﻞ اﻟﻔوﻗﺎﱐ ﻛﺎﻟﺘحﺘﺎﱐ وهو ﺣجر الرﺣى فإذا قال

ﻃاﺣونﺔ ﻣعناﻩ سيدخل اﳊجر الﺬي فوق والﺬي ﲢﺖ واليوم إذا قال الﻄاﺣونﺔ ﻣعناﻩ أن
آﻻت الﻄﺤن داخلﺔ ﰲ البيع اﻵن سننتقل إﱃ اﻷراضي فبيع اﻷراضي ﻣاذا ﻳﺸمل ،قال:

) وإن ع أرﺿﺎ ( ضعوا عنوان ﺟانﱯ :ﺑيع اﻷرض ) وإن ع أرﺿﺎ ( أو وﻫﺒﻬﺎ أو
وﻗﻔﻬﺎ أو رﻫﻨﻬﺎ أو أﻗﺮ أو أوﺻﻰ ﺎ ) وﻟو ﱂ ﻳقﻞ ﲝقوﻗﻬﺎ ﴰﻞ ( اﻟعقﺪ ) ﻏﺮﺳﻬﺎ١
وﺑﻨﺎءﻫﺎ ( ٢ﻷ ﻤﺎ ﻣﻦ ﺣقوﻗﻬﺎ الﻐرس هو الﺸجر الﺬي لﻪ ساق والﺰرع الﺬي ليﺲ لﻪ
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ساق فهﺬا ﻳنبﺖ ﻣرة ﰒ ﻳنتهي ﰒ ﻳﺰرع ﻣرة نيﺔ ،قال :وﻛﺬا أن ع وﳓوﻩ ﺑﺴﺘﺎ ﻷنه
اﺳﻢ ﻟﻸرض واﻟﺸﺠﺮ واﳊﺎئﻂ لو قال ﺑعتك البستان ﻛأنﻪ قال ﺑعتك اﻷرض ﻳﺸمل ﻣا
عليها ﻣن ﺑناء وﻏرس ) ،وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ زرع (  ٣ﻻ ﳛﺼﺪ إﻻ ﻣﺮة "أ" هﺬا الﺰرع لﻪ
ﺣاﻻن إﻣا أنﻪ ﻻ ﳛصد إﻻ ﻣرة واﺣدة ﳛصد وﻳنتهي وﻳﺰرع ﻣرة نيﺔ ،أو أنﻪ ﳚﺰ ﻣرارا

"ب" هو ﻳﺰرع فيجﺰ اﳌرة اﻷوﱃ والﺜانيﺔ والﺜالﺜﺔ والراﺑعﺔ إﱃ أن ﻳنتهي ،قال ) :ﻛﱪ وﺷعﲑ
ﻓﻠﺒﺎئﻊ ( وﳓوﻩ إذاً ﻻ ﻳدخل ﰲ العقد ،قال ) :ﻣﺒقﻰ ( إﱃ أول وﻗﺖ أﺧﺬﻩ ﺑﻼ أجﺮة ﻣﺎ
ﱂ ﻳﺸﱰﻃه ﻣﺸﱰ ﻣعناﻩ أن الﺰرع الﺬي ﻻ ﳛصد إﻻ ﻣرة واﺣدة ﻳدخل ﰲ العقد أم ﻻ؟
اﳉواب ﻻ ﻳدخل إﻻ ﺑﺸرط فلو قال ﺑعتك اﻷرض وﻣا عليها ﻣن زرع فيدخل لكن إذا ﱂ

ﻳقل فالﺰرع للباﺋع وﻳبقى هﺬا الﺰرع إﱃ وقﺖ أخﺬﻩ وﻻ خﺬ أﺟرة إﻻ إذا اشﱰط اﳌﺸﱰي

أن الﺰرع ليﺲ لﻪ ،قال ) :وإن ﻛﺎن ( اﻟزرع ) ﳚز ( ﻣﺮارا "ب" فما اﳊكﻢ؟ نقول اﳌوﺟود

للباﺋع وﻣا ﰐ ﺑعد ذلك هو للمﺸﱰي ،قال ﻣا ﳚﺰ ﻣرارا ﻣﺜل ﳍا ،قال :ﻛﺮﻃﺒﺔ وهو

الﱪسيﻢ وﺑقول النبات اﻷخضر ﻛالنعناع والكراث ) أو ﻳﻠﺘقﻂ ﻣﺮارا ( ﻛقﺜﺎء و ذﳒﺎن
وﻛﺬا ﳓو ورد ) ﻓﺄﺻوﻟه ﻟﻠﻤﺸﱰي ( ﻷ ﺎ تﺮاد ﻟﻠﺒقﺎء ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺸﺠﺮة ) واﳉزة واﻟﻠقﻄﺔ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ن ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺒﺎئﻊ ( وﻛﺬا زﻫﺮ تﻔﺘﺢ للباﺋع ﻷنه ﻛﺎﻟﺜﻤﺮ اﳌﺆﺑﺮ أي اﳌلقﺢ وﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺎئﻊ ﻗﻄعﻬﺎ ﰲ اﳊﺎل أي هﺬﻩ الﺜمار الظاهرة ﻳقﻄعها ﺑسرعﺔ ﻷنﻪ سيﺤدث ﻏﲑها ﺑعد
ذلك ،قال ) :وإن اﺷﱰط اﳌﺸﱰي ذﻟﻚ ﺻﺢ ( اﻟﺸﺮط وﻛﺎن ﻟه ﻛﺎﻟﺜﻤﺮ اﳌﺆﺑﺮ إذا
اﺷﱰﻃه ﻣﺸﱰي اﻟﺸﺠﺮ وﻳﺜﺒﺖ اﳋﻴﺎر ﳌﺸﱰ ﻇﻦ دﺧول ﻣﺎ ﻟﻴس ﻟه ﻣﻦ زرع وﲦﺮ ﻛﻤﺎ
ﻟو جﻬﻞ وجودﳘﺎ هﺬﻩ ﻣسألﺔ أخرى ﻳقول اﳌﺸﱰي ﻳظن دخول ﻣا ليﺲ لﻪ ﻳعﲏ ﻳظن إذا
اشﱰى اﻷرض فالﺰرع لﻪ ﰒ اﻛتﺸﻒ قالوا أنﻪ ليﺲ لك ﻳقول ﻳﺜبﺖ لﻪ اﳋيار ﻷنﻪ ﻳتضرر،
قال :وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻴﻊ ﻗﺮﻳﺔ ﻣزارﻋﻬﺎ ﺑل الدور فقط ﻳعﲏ لو اشﱰى ﻣنﻪ القرﻳﺔ ﻻ ﻳﺸمل

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٣٥

ﻣﺰارع سيﺸمل الدور فقط قال :ﺑﻼ نﺺ أو ﻗﺮﻳﻨﺔ أﻣا إذا نص على اﳌﺰارع أو وﺟدت
قرﻳنﺔ فإ ا تدخل.

ﻓﺼﻞ

) وﻣﻦ ع ( أو وﻫﺐ أو رﻫﻦ ) ﳔﻼ تﺸقﻖ ﻃﻠعه ( وﻟو ﱂ ﻳﺆﺑﺮ ) ﻓـ ( اﻟﺜﻤﺮ ) ﻟﺒﺎئﻊ
ﻣﺒقﻰ إﱃ اﳉﺬاذ إﻻ أن ﻳﺸﱰﻃه ﻣﺸﱰ ( وﳓوﻩ خﻼﺻﺔ هﺬا الفصل :اﻷﺻل ﻻ نتكلﻢ

عن الﺜمر نتكلﻢ عن اﻷﺻل ،ﳓن انتهينا ﻣن الدار واﻷرض واﻵن انتقلنا للﺸجر فإذا
اشﱰى أﺻل الﺸجرة ،الﺜمار الﱵ عليها هل تدخل أم ﻻ؟ سيقول اﳌصنﻒ اﻵن أنﻪ فيﻪ

ﺣد ﻣعﲔ ﻣا قبلﻪ ﻻ تدخل وﺑعدﻩ تدخل ﻳعﲏ خﺬها اﳌﺸﱰي واﳊد هو وﺟود الﺜمرة،
ﻳعﲏ لو قلﺖ اﳉنﲔ فمﱴ ﻳبدأ وﺟودﻩ؟ هل ﻣن وﻻدتﻪ أم قبل ذلك ﰲ ﺑﻄن أﻣﻪ ،ﺣﱴ ﰲ
ﺑﻄن أﻣﻪ أﻃوار ،هل ﳌا ﻛان نﻄفﺔ أم علقﺔ أم ﻣضﻐﺔ أم ﳌا ﲣلق آدﻣي أم ﳌا خرج ﻣن ﺑﻄن

أﻣﻪ؟ نفﺲ الكﻼم سنقول هنا إذا وﺟدت الﺜمرة ﻣﱴ وﺟدت الﺜمرة فهي ﻏﲑ داخلﺔ ﰲ
البيع ﻷن عند ﺣدﻳث نص ﰲ هﺬا لكن نفهمﻪ ﳌعﲎ أن الﺸجرة إن وﺟدت عليها
الﺜمرة ووﺟودها ﻻ ﻳعﲏ ﺻﻼﺣها لﻸﻛل ﻣوﺟودة لكن ﻏﲑ ﺻاﳊﺔ لﻸﻛل لكنها وﺟدت
فإذاً الﺜمرة شيء آخر ﳛتاج إﱃ نص لكن قبل وﺟودها فهي تﺬهﺐ ﻣع العقد ﻣع اﳌبيع،
اﻵن نرﻛﺰ على ﻛيﻒ نعرف وﺟودها ﻣن عدم وﺟودها سنقول ﰲ النخل إذا تلقﺢ أو إذا
تﺸقق ﻃلعﻪ ،ﻣا الفرق ﺑﲔ تﺸقق ﻃلعﻪ وﺑﲔ ﺑﲑﻩ وهو تلقيﺤﻪ؟ تﺸقق الﻄلع ﳛصل قبل
التأﺑﲑ لكن الﺰﻣن قرﻳﺐ فمن أهل العلﻢ وهﻢ اﳉمهور قالوا العﱪة لتلقيﺢ أنﻪ ﻳلقﺢ فعﻼ
وهﺬا النص الﺬي ﺟاء ،واﻹﻣام أﲪد ﻳقول ﻳكفي تﺸقق الﻄلع فإذا ﺣصل تﺸقق الﻄلع
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ﻣعناﻩ أنﻪ ﺣصل التلقيﺢ أو سيﺤصل قرﻳبا إذاً العﱪة ﺑتﺸقق الﻄلع فإذاً إذا ﺣصل تﺸقق
الﻄلع فالﺜمرة ﻏﲑ داخلﺔ ﰲ العقد ،العقد انصﺐ على الﺸجرة وﱂ ﻳنصﺐ على الﺜمرة
والﺜمرة أﺻبﺤﺖ ﻣوﺟودة وإن ﻛانﺖ ﻏﲑ ﻣرﺋيﺔ لكن ﺣصل التلقيﺢ وخلقﺖ ،هﺬا ﰲ

النخلﺔ لكن ﻏﲑ النخلﺔ سنختلﻒ ﲝسﺐ ﺣاﳍا فعند أشياء تظهر الﺜمرة ﻇهور فإذا
ﻇهرت ﻇهورا ﻣﺜل العنﺐ والتوت والرﻣان والتﲔ هﺬﻩ ﺑظهورها فإن ﺑدأت تظهر إذاً هي
ليسﺖ داخلﺔ افهموها هكﺬا إن وﺟدت الﺜمرة ﻣعناﻩ عند سلعتان اﻷﺻل سلعﺔ والﺜمرة

سلعﺔ والعقد انصﺐ على إﺣدى السلعتﲔ وهو اﻷﺻل وقبل وﺟودها قبل اﳊد الفاﺻل
الﺬي تكلمنا عنﻪ أو هﺬا الفاﺻل الﺬي سنﺬﻛرﻩ ،قبلها ليسﺖ ﻣوﺟودة فتكون ﺑعﺔ
للﺸجرة وعند شيء آخر عند ﺑعﺾ الﺜمار ﲣرج ﻣن زهرها ﻳعﲏ تكون هي داخل
الﺰهرة فتنفتﺢ الﺰهرة وتظهر الﺜمرة ﻣﺜل اﳌﺸمﺶ والتفاح وعند أشياء ﲣرج ﻣن ﻏﻼفها فإذا
خرﺟﺖ أﺻبﺤﺖ ﻣوﺟودة ﻣﺜل الورد والبنفسﺞ والقﻄن إذاًﻛل ﲦرة ﲝسﺐ ﺣاﳍا فمﱴ
ﺣكمنا عليها لظهور والوﺟود فعند ذلك تصبﺢ هي سلعﺔ ﻣستقلﺔ ﲢتاج عقد ﺟدﻳد
فهي للباﺋع ﻻ تدخل ﰲ العقد ﻷن العاقد أو الباﺋع ﱂ ﻳبعها وإن ﻛان قبل ذلك فهي

تدخل وتكون للمﺸﱰي ،قال ) :وﻣﻦ ع ( أو وﻫﺐ أو رﻫﻦ ) ﳔﻼ ١تﺸقﻖ ﻃﻠعه (
وﻟو ﱂ ﻳﺆﺑﺮ أي ﻳلقﺢ "وعنﻪ التأﺑﲑ شرط" ونصرها أي هﺬﻩ الرواﻳﺔ تقي الدﻳن وهﺬا ﻣوافق
للجمهور وﻣوافق لنص اﳊدﻳث أﻳضا ) ،ﻓـ ( اﻟﺜﻤﺮ ) ﻟﺒﺎئﻊ ﻣﺒقﻰ إﱃ اﳉﺬاذ إﻻ أن
ﻳﺸﱰﻃه ﻣﺸﱰ ( وﳓوﻩ،الدليل على هﺬﻩ اﳌسألﺔ :ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ اﺑﺘﺎع ﳔﻼ ﺑعﺪ أن تﺆﺑﺮ
ﻓﺜﻤﺮ ﺎ ﻟﻠﺬي ﻋﻬﺎ إﻻ أن ﻳﺸﱰﻃه اﳌﺒﺘﺎع ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه واﻟﺘﺄﺑﲑ اﻟﺘﻠقﻴﺢ ﻳعﲏ اﻹﻣام أﲪد
ﳌا قال لتﺸقق والنص ﻛان على التلقيﺢ قال :وإﳕﺎ نﺺ ﻋﻠﻴه واﳊﻜﻢ ﻣﻨوط ﻟﺘﺸقﻖ
ﳌﻼزﻣﺘه ﻟه ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻛﺬا ﻟو ﺻﺎﱀ ﻟﻨﺨﻞ أو جعﻠه أجﺮة أو ﺻﺪاﻗﺎ أو ﻋوض ﺧﻠﻊ ﻳقول
الﺜمرة ﺑعد التلقيﺢ أو ﺑعد تﺸقق الﻄلع ﻻ تدخل لو ﺟعلﻪ أﺟرة قال أﺟرتك أن أعﻄيك
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هﺬﻩ النخلﺔ فهل ستدخل الﺜمرة فإذا ﺣصل هﺬا ﺑعد التلقيﺢ فهي ﻏﲑ داخلﺔ ،قبل التلقيﺢ

هي داخلﺔ أو نقول قبل التﺸقق أو ﺑعد التﺸقق لكن استﺜﲎ قال :ﲞﻼف وﻗﻒ ووﺻﻴﺔ
ﻓﺈن اﻟﺜﻤﺮة تﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺑﺮت أو ﱂ تﺆﺑﺮ ﻛﻔﺴﺦ ﻟعﻴﺐ وﳓوﻩ ﻷن الﺜمرة هنا ﳕاء اﻷﺻل
إذاً عند ثﻼث ﺻور تدخل فلما وقﻒ الﺸجرة وقفها ﻛاﻣلﺔ هﺬا ﻣعناﻩ أو أوﺻى ا
ﻛاﻣلﺔ ﺑﺜمرها ،أو فسخ لعيﺐ فالﺜمرة ﺑعﺔ ﻷ ا ﳕاء ﻣتصل للﺸجرة ،قال ) :وﻛﺬﻟﻚ (

أي ﻛﺎﻟﻨﺨﻞ ) ﺷﺠﺮ اﻟعﻨﺐ ٢واﻟﺘوت واﻟﺮﻣﺎن وﻏﲑﻩ ( وﻣا تظهر ﲦرتﻪ ﻳعﲏ ضاﺑط هﺬا

الﺜاﱐ ﻣا ﻛان لﻪ ﲦرة تظهر ﻛﺠﻤﻴز وهو التﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺠﺮ ﻻ ﻗﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﲦﺮته ﻓﺈذا ﺑﻴﻊ
وﳓوﻩ ﺑعﺪ ﻇﻬور اﻟﺜﻤﺮة ﻛﺎنﺖ ﻟﻠﺒﺎئﻊ وﳓوﻩ ) و ( ﻛﺬا ) ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ نورﻩ  ٣ﻳعﲏ زهرﻩ
ﻛﺎﳌﺸﻤﺶ واﻟﺘﻔﺎح وﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ أﻛﻤﺎﻣه  ( ٤ﲨﻊ ﻛﻢ وﻫو اﻟﻐﻼف ) ﻛﺎﻟورد (
واﻟﺒﻨﻔﺴﺞ ) واﻟقﻄﻦ ( اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﻛﻠه ﲟﺜﺎﺑﺔ تﺸقﻖ اﻟﻄﻠﻊ إذاً

إﱃ اﻵن عند أرﺑعﺔ وهي النخل إذا تﺸقق ﻃلعﻪ ،ﻣا تظهر ﲦرتﻪ إذا ﻇهرت تصبﺢ للباﺋع
وقبل أن تظهر ﻳعﲏ لو عها و ﱐ ﻳوم ﻇهرت الﺜمرة فتكون للمﺸﱰي ،الﺜالث الﺜمرة الﱵ
تكون ﳍا زهر داخلها الﺜمرة ﰒ تنفتﺢ الﺰهرة وتظهر الﺜمرة فإذا انفتﺤﺖ أﺻبﺤﺖ ﻻ
تدخل وهي للباﺋع ،وﻣا خرج ﻣن ﻛمﻪ ﻣن ﻏﻼفﻪ فهﺬا ﻳكون ﻳعﲏ قبل خروﺟﻪ ﻣن الكﻢ

ﻳكون للمﺸﱰي ،ﺑعدﻩ ﻳكون للباﺋع ﻷن هﺬا الظهور ،قال ) :وﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ( أي ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺸقﻖ ﰲ اﻟﻄﻠﻊ واﻟﻈﻬور ﰲ ﳓو اﻟعﻨﺐ واﻟﺘوت واﳌﺸﻤﺶ واﳋﺮوج ﻣﻦ اﻷﻛﻤﺎم ﰲ
ﳓو اﻟورد واﻟقﻄﻦ ) واﻟورق ﻓﻠﻤﺸﱰ ( وﳓوﻩ ﳌﻔﻬوم اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ اﻟﻨﺨﻞ وﻣﺎ
ﻋﺪاﻩ ﻟقﻴﺎس ﻋﻠﻴه وإن تﺸقﻖ أو ﻇﻬﺮ ﺑعﺾ ﲦﺮﻩ وﻟو ﻣﻦ نوع واﺣﺪ ﻓﻬو ﻟﺒﺎئﻊ وﻏﲑﻩ
ﳌﺸﱰ إذا ﻇهر ﺑعﺾ الﺜمرة فهو للباﺋع والبعﺾ الﺬي ﱂ ﻳظهر هﺬا للمﺸﱰي ﰒ قال :إﻻ
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ﰲ ﺷﺠﺮة أي واﺣدة ﻇهر ﺑعﺾ ﲦرها ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻟﺒﺎئﻊ وﳓوﻩ ﻣاذا نفهﻢ ﻣن هﺬا؟ هو ع
ﺑستان عند عﺸر شجرات شجرة ﻇهر ﲦرها وشجرة ﱂ ﻳظهر شيء وشجرة ﻇهر ﺑعضﻪ
وﺑعضﻪ ﱂ ﻳظهر فما اﳊكﻢ؟ الﺸجرة الﱵ ﱂ ﻳظهر ﻣنها شيء هﺬا ﻻ ﻳدخل فهي

للمﺸﱰي ،وﻣا ﻇهر ﲦرها فهي للباﺋع ،وﻣا ﻇهر ﺑعﺾ ﲦرها فهي أﻳضا للباﺋع ،البعﺾ أم

الكل؟ الكل قال :وﻟﻜﻞ أي الباﺋع واﳌﺸﱰي اﻟﺴقﻲ ﳌﺼﻠحﺔ وﻟو تﻀﺮر اﻵﺧﺮ فإذا

ﻛانﺖ للباﺋع لﻪ أن ﻳسقي وإذا ﻛانﺖ للمﺸﱰي ﻛﺬلك ،اﻵن سننتقل إﱃ ﺑيع الﺜمار ،قال:

) وﻻ ﻳﺒﺎع ﲦﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺻﻼﺣه ( ﻷنه ﷺ ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺎر ﺣﱴ ﻳﺒﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ ﻰ
اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺒﺘﺎع ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه واﻟﻨﻬﻲ ﻳقﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد انتهينا ﻣن ﺑيع اﻷﺻول وانتهينا ﻣن
الدار واﻷرض والﺸجر اﻵن نتكلﻢ عن ﺑيع الﺜمار فيقول ﻻ ﳚوز ﺑيع الﺜمرة قبل أن ﻳبدو

ﺻﻼﺣها ﰒ قال ) :وﻻ ( ﻳﺒﺎع ) زرع ﻗﺒﻞ اﺷﺘﺪاد ﺣﺒه ( ﳌﺎ روى ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
أن رﺳول ﷲ ﷺ ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺨﻞ ﺣﱴ ﻳزﻫو وﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺒﻞ ﺣﱴ ﻳﺒﻴﺾ و ﻣﻦ
اﻟعﺎﻫﺔ ﻰ اﻟﺒﺎئﻊ واﳌﺸﱰي ) وﻻ ( تﺒﺎع ) رﻃﺒﺔ الﱪسيﻢ وﺑقﻞ اﻷخضر ﻛالكراث وﳓوﻩ
وﻻ ﻗﺜﺎء وﳓوﻩ ﻛﺒﺎذﳒﺎن دون اﻷﺻﻞ ( أي ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ أﺻوﳍﺎ ﻷن ﻣﺎ ﰲ اﻷرض
ﻣﺴﺘور ﻣﻐﻴﺐ وﻣﺎ ﳛﺪث ﻣﻨه ﻣعﺪوم ﻓﻠﻢ ﳚز ﺑﻴعه ﻛﺎﻟﺬي ﳛﺪث ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮة ﻳعﲏ ﻛالﺬي
سيﺤدث ﻣن الﺜمرة هﺬا اﳌعﲎ ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز ﺑيعﻪ هﺬﻩ اﻷشياء اﳌنفردة عن أﺻوﳍا فﻼ

ﻳستﻄيع أن ﻳقول لﻪ أﺑيعك هﺬﻩ القﺜاء فهي ﻛل ﻳوم تﺰﻳد ،قال :ﻓﺈن ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو
ﺻﻼﺣه ﺻوﻟه أي الﻐرس الﺸجر أو اﻟزرع اﻷﺧﻀﺮ رﺿه أو ﺑﻴعﺎ ﳌﺎﻟﻚ أﺻﻠﻬﻤﺎ وهو
اﳌﺸﱰي ﻳعﲏ ﺑعنا الﺜمر لصاﺣﺐ الﺸجر أو ﺑعنا الﺰرع لصاﺣﺐ اﻷرض أو ﺻاﺣﺐ
اﻷﺻل ﻳعﲏ ﻳصﺢ البيع قبل الصﻼح إذا ﺑيع ﻣع أﺻلﻪ هﺬا " ،"١أو ﺑيع ﳌالك اﻷﺻل

هﺬا الﺜاﱐ ،والصورة الﺜالﺜﺔ :أو ﺑﻴﻊ ﻗﺜﺎء وﳓوﻩ ﻣﻊ أﺻﻠه أي ﻣع أﺻل الﺰرع ﺻﺢ اﻟﺒﻴﻊ
ﻷن اﻟﺜﻤﺮ إذا ﺑﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﺸﺠﺮ واﻟزرع إذا ﺑﻴﻊ ﻣﻊ اﻷرض دﺧﻼ تﺒعﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺮ
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اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻐﺮر وﳍﺬا اﻛتبوا ﻳصﺢ البيع قبل الصﻼح ﻳعﲏ ﻳصﺢ ﺑيع الﺜمار قبل ﺻﻼﺣها

-١إذا ﺑيع ﻣع أﺻلﻪ-٢ ،إذا ﺑيع ﳌالك اﻷﺻل-٣ ،إذا ﺑيع ﺑﺸرط القﻄع ﰲ اﳊال فيجوز

ذلك ،قال :وإذا ﺑﻴعﺎ ﳌﺎﻟﻚ اﻷﺻﻞ أي ﻣالك الﺸجرة ﻓقﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﱰي
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎل إذاً الﺜمرة إذا ﺑعناها ﻣع الﺸجر والﺰرع إذا ﺑعناﻩ ﻣع اﻷرض سيدخل ﰲ البيع
تبع وإذا ﺑعنا الﺸجرة ﳌالك اﻷﺻل فقد ﺣصل التسليﻢ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ لو قال ﻳعﲏ شخص
ﻣﺜﻼ ﳝلك الﺸجرة اﻵن الباﺋع لو ع النخل ﺑعد تﺸقق الﻄلع أﺻبﺤﺖ النخلﺔ للمﺸﱰي
والﺜمرة للباﺋع لكن اﻵن ﻣا ﺑدا ﺻﻼﺣها ﻳعﲏ ﺣصل التﺸقق لكن ﻣا ﻇهر فأﺻبﺢ اﻷﺻل
لواﺣد والﺜمر لواﺣد ،هﺬﻩ الﺜمرة هل ﳚوز لصاﺣبها أن ﻳبيعها قبل ﺑدو ﺻﻼﺣها فﻼ ﳚوز
ﺑيعها إﻻ لصاﺣﺐ النخل ،قبل ﺑدو الصﻼح لصاﺣﺐ النخلﺔ أﻣا أن ﻳبيعها لﻐﲑﻩ فﻼ ،ﰒ

قال ) :إﻻ ( إذا ع اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ أو اﻟزرع ﻗﺒﻞ اﺷﺘﺪاد ﺣﺒه ) ﺑﺸﺮط
اﻟقﻄﻊ ﰲ اﳊﺎل ( ﻓﻴﺼﺢ إن انﺘﻔﻊ ﻤﺎ ﻷن اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﳋوف اﻟﺘﻠﻒ وﺣﺪوث
اﻟعﺎﻫﺔ وﻫﺬا ﻣﺄﻣون ﻓﻴﻤﺎ ﻳقﻄﻊ ﻛيﻒ ﻳنتفع ا؟ هو ﳑكن أن ﻳﺸﱰي الﺜمر قبل ﺑدو
ﺻﻼﺣها وﳚعلها علﻒ للبهاﺋﻢ هﺬا ﳑكن ،قال ) :أو ( إﻻ إذا ع اﻟﺮﻃﺒﺔ واﻟﺒقول )
جزة ( ﻣوجودة ﻓـ ) جزة ( ﻓﻴﺼﺢ ﻷنه ﻣعﻠوم ﻻ جﻬﺎﻟﺔ ﻓﻴه وﻻ ﻏﺮر ) أو ( إﻻ إذا ع
اﻟقﺜﺎء وﳓوﻫﺎ ) ﻟقﻄﺔ ( ﻣوجودة ﳌﺎ تقﺪم وﻣﺎ ﱂ ﳜﻠﻖ ﱂ ﳚز ﺑﻴعه انتقل اﻵن اﳊصاد على
ﻣن؟ واللقاط على ﻣن؟ قال ) :واﳊﺼﺎد ( ﻟزرع واﳉﺬاذ ﻟﺜﻤﺮ ) واﻟﻠقﺎط ( ﻟقﺜﺎء وﳓوﻫﺎ
) ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ( ﻷنه نقﻞ ﳌﻠﻜه ﻳعﲏ ﻣادام عها هو ﰐ اﳌﺸﱰي وﻳلقط ﻣا لﻪ وﳛصد
ﻣا لﻪ ،وتﻔﺮﻳﻎ ﳌﻠﻚ اﻟﺒﺎئﻊ ﻋﻨه ﻓﻬو ﻛﻨقﻞ اﻟﻄعﺎم ﻣﺜل لو واﺣد اشﱰى ﻃعام فهو الﺬي
ﻳنقلﻪ وﻻ تقول لﻪ أوﺻلﻪ للبيﺖ إﻻ ﺑﺸرط ،قال ) :وإن ﻋه ( أي اﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو
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ﺻﻼﺣه أو اﻟزرع ﻗﺒﻞ اﺷﺘﺪاد ﺣﺒه أو اﻟقﺜﺎء وﳓوﻩ ) ﻣﻄﻠقﺎ ( أي ﻣﻦ ﻏﲑ ذﻛﺮ ﻗﻄﻊ
وﻻ تﺒقﻴﺔ ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﳌﺎ تقﺪم إذاً ﻣﻄلقا ""١ﱂ ﻳصﺢ ،قال ) :أو ( ﻋه ذﻟﻚ )
ﺑﺸﺮط اﻟﺒقﺎء (" "٢ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﳌﺎ تقﺪم عﻪ الﺜمرة قبل ﺑدو ﺻﻼﺣها وشرط عليﻪ أن
تبقى فﻼ ﻳصﺢ إﻣا أن ﻳقﻄعها وإﻻ ﱂ ﻳصﺢ ) ،أو اﺷﱰى ﲦﺮا ﱂ ﻳﺒﺪ ﺻﻼﺣه ﺑﺸﺮط
اﻟقﻄﻊ وتﺮﻛه ﺣﱴ ﺑﺪا ( ﺻﻼﺣه ﺑﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑز دته هﺬﻩ الصورة الﺜالﺜﺔ تبﻄل اشﱰى

الﺜمرة قبل ﺑدو ﺻﻼﺣها ﻻ ﳚوز ﺣرام لكن قال ﺑﺸرط أن اقﻄعها اﻵن فﻼ س ،ﻣا وﰱ

لﺸرط وﻣا قﻄع فيبﻄل العقد ،ﳌاذا؟ قال :ﻟﺌﻼ ﳚعﻞ ذﻟﻚ ذرﻳعﺔ إﱃ ﺷﺮاء اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺒﻞ
ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ وتﺮﻛﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺒﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ وﻛﺬا زرع أﺧﻀﺮ ﺑﻴﻊ ﺑﺸﺮط اﻟقﻄﻊ ﰒ تﺮك
ﺣﱴ اﺷﺘﺪ ﺣﺒه سيبﻄل العقد ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ ،ﺑﺸرط القﻄع ﻣعناﻩ ﻳقﻄع وﻻ ﻳؤخر ﺣﱴ
ﻳصلﺢ الﺰرع أو الﺜمار ) ،أو ( اﺷﱰى ) جزة ( ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺑقﻞ أو رﻃﺒﺔ ) أو ( اﺷﱰى )
ﻟقﻄﺔ ( ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻗﺜﺎء وﳓوﻫﺎ ﰒ تﺮﻛﻬﻤﺎ ) ﻓﻨﻤﺘﺎ ( ﺑﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ هﺬﻩ الصورة الراﺑعﺔ ﻟﺌﻼ
ﻳﺘﺨﺬ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺒﺔ وﳓوﻫﺎ واﻟقﺜﺎء وﳓوﻫﺎ ﺑﻐﲑ ﺷﺮط اﻟقﻄﻊ.

قال ) :أو اﺷﱰى ﻣﺎ ﺑﺪا ﺻﻼﺣه (" "٥ﻣﻦ ﲦﺮ ) وﺣﺼﻞ ( ﻣعه ) آﺧﺮ واﺷﺘﺒﻬﺎ ( ﺑﻄﻞ
اﻟﺒﻴﻊ هﺬﻩ اﳌسألﺔ خﻼف اﳌﺬهﺐ هي رواﻳﺔ ،قال :ﻗﺪﻣه ﰲ اﳌقﻨﻊ ﻳعﲏ اﳌوفق وﻏﲑﻩ
واﻟﺼحﻴﺢ ﻣن اﳌﺬهﺐ اﻛتبوا عنوان ﺟانﱯ اﳌﺬهﺐ عدم البﻄﻼن ،قال :والصﺤيﺢ أن
اﻟﺒﻴﻊ ﺻحﻴﺢ وأن ﻋﻠﻢ ﻗﺪر اﻟﺜﻤﺮة اﳊﺎدثﺔ دﻓﻊ ﻟﻠﺒﺎئﻊ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﺸﱰي وإﻻ اﺻﻄﻠحﺎ
وﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ،ﳌاذا؟ قال :ﻷن اﳌﺒﻴﻊ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻐﲑﻩ وﱂ ﻳﺘعﺬر تﺴﻠﻴﻤه
واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ واﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﲣﺎذﻩ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ ﻛﻤﺎ تقﺪم
ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم :لو أنﻪ اشﱰى الﺜمرة ﺻاﳊﺔ فالبيع ﺻﺤيﺢ ﺣصل شيء آخر ﻣع الﺜمرة
فما ﺣصل وﳕى ﺑعد ذلك هﺬا ليﺲ تبع الباﺋع ﻳعﲏ هو ع الﺜمرة ﺑعد ﺑدو ﺻﻼﺣها

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٤١

فالﺜمرة اﳌبيعﺔ هي ﳌن اشﱰاها وﻣا ﳛصل ﺑعد ذلك ﻣن ﲦر فيكون للباﺋع فاختلط اﻵن

ﻣلك الباﺋع ﲟلك اﳌﺸﱰي ) ،أو ( اﺷﱰى رﻃﺒﺎ ) ﻋﺮﻳﺔ ( وتقﺪﻣﺖ ﺻور ﺎ ﰲ اﻟﺮ ﻓﱰﻛﻬﺎ
) ﻓﺄﲤﺮت ( أي ﺻﺎرت ﲤﺮا ) ﺑﻄﻞ ( اﻟﺒﻴﻊ ﻷن العرا إﳕا ﺟازت للﺤاﺟﺔ ،العرا هي انﻪ

سيﺸﱰي الرﻃﺐ الﺬي ﰲ النخل لتمر الﺬي ﰲ ﻳدﻩ ﳊاﺟتﻪ للرﻃﺐ هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﻣستﺜناة
ﻣرت ﻣعنا ﰲ ب الر فإذا فعل ذلك واشﱰى الرﻃﺐ ﰲ النخل وﱂ ﻳقﻄعﻪ و خﺬﻩ وإﳕا

ترﻛﻪ ﺣﱴ أﲤر إذاً هﺬا ليﺲ ﲝاﺟﺔ إﱃ الرﻃﺐ ،قال :ﻷنه إﳕﺎ جﺎز ﻟﻠحﺎجﺔ إﱃ أﻛﻞ
اﻟﺮﻃﺐ ﻓﺈذا أﲤﺮ تﺒﻴﻨﺎ ﻋﺪم اﳊﺎجﺔ ﺳواء ﻛﺎنﺖ اﻟﱰك ﻟعﺬر أو ﻻ ) واﻟﻜﻞ ( أي اﻟﺜﻤﺮة
وﻣﺎ ﺣﺪث ﻣعﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ) ﻟﻠﺒﺎئﻊ ( ﻟﻔﺴﺎد ( اﻟﺒﻴﻊ ) وإذا ﺑﺪا ( أي ﻇﻬﺮ ) ﻣﺎ ﻟه
ﺻﻼح ﰲ اﻟﺜﻤﺮة واﺷﺘﺪ اﳊﺐ جﺎز ﺑﻴعه ( أي ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮة واﳊﺐ ) ﻣﻄﻠقﺎ
("أ" أي ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺮط ) و ( جﺎز ﺑﻴعه ) ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺒقﻴﺔ ("ب" أي تﺒقﻴﺔ اﻟﺜﻤﺮ إﱃ
اﳉﺬاذ واﻟزرع إﱃ اﳊﺼﺎد ﻷﻣﻦ اﻟعﺎﻫﺔ ﺑﺒﺪو اﻟﺼﻼح ) وﻟﻠﻤﺸﱰي تﺒقﻴﺘه ١إﱃ اﳊﺼﺎد
واﳉﺬاذ ( وﻟه ﻗﻄعه ﰲ اﳊﺎل ،٢وﻟه ﺑﻴعه ﻗﺒﻞ جﺬﻩ ٣هل ﳚوز التصرف فيﻪ قبل قبضﻪ؟
نعﻢ ﻷنﻪ ﻣقبوض لتخليﺔ فجاز التصرف فيﻪ ) ،وﻳﻠزم اﻟﺒﺎئﻊ ﺳقﻴه ( ﺑﺴقﻲ اﻟﺸﺠﺮ
اﻟﺬي ﻫو ﻋﻠﻴﻬﺎ ) إن اﺣﺘﺎج إﱃ ذﻟﻚ ( أي إﱃ اﻟﺴقﻲ ﻛما ﰲ اﻹقناع وﻛﺬا ﻟو ﱂ ﳛﺘﺎج
إﻟﻴه ﻣعناﻩ ﻳلﺰﻣﻪ ﻣﻄلقا ﻛما ﰲ اﳌعونﺔ وشرح اﳌنتهى ،قال :ﻷنه ﳚﺐ ﻋﻠﻴه تﺴﻠﻴﻤه ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﻠزﻣه ﺳقﻴه ﻳعﲏ الﺬﻳن ﻳقولون أنﻪ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳسقيﻪ ﻷنﻪ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳسلمﻪ ﻛاﻣﻼ فالسقي
ﻣن ﻛمالﻪ وﻻ ﻳكمل إﻻ لسقي ) ،وإن تﻀﺮر اﻷﺻﻞ ( ﻟﺴقﻲ ﻳعﲏ أﻳضا ﻳلﺰﻣﻪ السقي
ولو ﻛان ﻳضر اﻷﺻل ،وﳚﱪ ﻋﻠﻴه إن أﰉ ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ع اﻷﺻﻞ وﻋﻠﻴه ﲦﺮ ﻟﻠﺒﺎئﻊ
ﻓﺈنه ﻻ ﻳﻠزم اﳌﺸﱰي ﺳقﻴﻬﺎ هﺬﻩ الصورة العكﺲ ،ﻣا الفرق؟ قال :ﻷن اﻟﺒﺎئﻊ ﱂ ﳝﻠﻜﻬﺎ
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ﻣﻦ جﻬﺘه الباﺋع ﳌا ع اﻷﺻل وﺑقيﺖ الﺜمرة فهي ﻣلكﻪ وﻻ ذنﺐ للﻄرف الﺜاﱐ أن
ﻳسقيها ،ﻳقول هﺬﻩ أﺻﻼ ﳝلكها ﻣن قبل ﱂ ﳝلكها ﻣن ﻃرف اﳌﺸﱰي لكن هﺬا ﻣلكﻪ ﻣن

أول قي عليها ،قال ) :وإن تﻠﻔﺖ ( ﲦﺮة ﺑﻴعﺖ ﺑعﺪ ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻬﺎ دون أﺻﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ
أوان جﺬاذﻫﺎ ) ﻓﺔ ﲰﺎوﻳﺔ ( إذا ﺑيعﺖ الﺜمرة ﺬﻩ الﺸروط الﺜﻼثﺔ فتلفﺖ فﺔ ﲰاوﻳﺔ
] [١فهﺬﻩ ﳍا ﺣكﻢ ﻷنﻪ سيأﰐ ﺣاﻻت نيﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻻ ﺻﻨﻊ ﻵدﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺮﻳﺢ واﳊﺮ
واﻟعﻄﺶ هﺬﻩ اﻵفﺔ السماوﻳﺔ ،قال ) :رجﻊ ( وﻟو ﺑعﺪ اﻟقﺒﺾ ) ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ ( ﳊﺪﻳﺚ
جﺎﺑﺮ إن اﻟﻨﱯ ﷺ أﻣﺮ ﺑوﺿﻊ اﳉوائﺢ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣرت ﻣعنا أن الﺜمر على
الﺸجر ﻣن ضمان الباﺋع وﻷن اﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑقﺒﺾ م وإن ﻛﺎن اﻟﺘﺎﻟﻒ
ﻳﺴﲑا ﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﻣا ﻳضمنﻪ الباﺋع قبل قبضﻪ ذﻛر الﺜمر على
الﺸجر ) ،وإن أتﻠﻔه ( آدﻣي أي اﻟﺜﻤﺮ اﳌﺒﻴﻊ ] [٢ﻋﻠﻰ ﻣﺎ تقﺪم ) آدﻣﻲ ( وﻟو اﻟﺒﺎئﻊ )
ﺧﲑ ﻣﺸﱰ ﺑﲔ اﻟﻔﺴﺦ ( وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﺎئﻊ ﲟﺎ دﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ) واﻹﻣﻀﺎء ( أي اﻟﺒقﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ) وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺘﻠﻒ ( ﻟﺒﺪل إذاً خﲑ ﺑﲔ الفسخ "أ" ،واﻹﻣضاء "ب" ،ﻣسألﺔ
ﺟدﻳدة ) :وﺻﻼح ﺑعﺾ ( ﲦﺮة ) اﻟﺸﺠﺮة ﺻﻼح ﳍﺎ وﻟﺴﺎئﺮ اﻟﻨوع اﻟﺬي ﰲ اﻟﺒﺴﺘﺎن (
انتبهوا النوع وليﺲ اﳉنﺲ ﻷن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻼح ﰲ اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺸﻖ ﺻﻼح ﺑعﺾ ﲦرة الﺸجرة
ﻣعناﻩ ﺻﻼح ﳍﺬﻩ الﺸجرة ولساﺋر النوع ،ﺻلﺢ ﻣﺜﻼ الرﻃﺐ السكري وفيﻪ ﺑرﺣي لكنﻪ ﱂ
ﻳظهر أﻣا السكري ﺑدأ ﻳصلﺢ هﺬا اﳌعﲎ ،اﻵن سيﺬﻛر ﻛيﻒ نعرف ﺑدو الصﻼح سيﺬﻛر

اﻵن أرﺑعﺔ ﺻور لبدو الصﻼح ،الصورة اﻷوﱃ ) :وﺑﺪو اﻟﺼﻼح ﰲ ﲦﺮ اﻟﻨﺨﻞ أن ﲢﻤﺮ
أو تﺼﻔﺮ ( ﻷنه ﷺ ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮة ﺣﱴ تزﻫو ﻗﻴﻞ ﻷنس وﻣﺎ زﻫوﻫﺎ ﻗﺎل ﲢﻤﺎر أو
تﺼﻔﺎر واﳊدﻳث ﻣتفق عليﻪ ) ،وﰲ اﻟعﻨﺐ " "٢أن ﻳﺘﻤوﻩ ﺣﻠوا ( ﻳعﲏ ﻳصبﺢ فيﻪ ﻣاء
وﻳكون ﺣلو ﻟقول أنس ﻰ اﻟﻨﱯ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟعﻨﺐ ﺣﱴ ﻳﺴود رواﻩ أﲪﺪ ورواته
ثقﺎت ﻗﺎﻟه ﰲ اﳌﺒﺪع ) وﰲ ﺑقﻴﺔ اﻟﺜﻤﺮات (" "٣ﻛﺎﻟﺘﻔﺎح واﻟﺒﻄﻴﺦ ) أن ﻳﺒﺪو ﻓﻴه اﻟﻨﻀﺞ
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وﻳﻄﻴﺐ أﻛﻠه ( ﻷنه ﷺ ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮة ﺣﱴ تﻄﻴﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه واﻟﺼﻼح ﰲ ﳓو
ﻗﺜﺎء أن ﻳﺆﻛﻞ ﻋﺎدة" "٤عموﻣا ﻛل القضيﺔ تنبﲏ على العرف فما ﻳصلﺢ لﻸﻛل هﺬا هو
الصﻼح ،وﰲ ﺣﺐ أن ﻳﺸﺘﺪ أو ﻳﺒﻴﺾ" "٥اﻵن سنتكلﻢ عن ﺑيع العبد ) :وﻣﻦ ع
ﻋﺒﺪا ( أو أﻣﺔ ) ﻟه ﻣﺎل ﻓﻤﺎﻟه ﻟﺒﺎئعه إﻻ أن ﻳﺸﱰﻃه اﳌﺸﱰي ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻣﺮﻓوﻋﺎ ﻣﻦ ع ﻋﺒﺪا وﻟه ﻣﺎل ﻓﻤﺎﻟه ﻟﻠﺒﺎئﻊ إﻻ أن ﻳﺸﱰﻃه اﳌﺒﺘﺎع رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ) ﻓﺈن
ﻛﺎن ﻗﺼﺪﻩ ( أي اﳌﺸﱰي ) اﳌﺎل ( اﻟﺬي ﻣﻊ اﻟعﺒﺪ ) اﺷﱰط ﻋﻠﻤه ( أي اﻟعﻠﻢ ﳌﺎل
) وﺳﺎئﺮ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ ( إذا ﻛان هو ﻳرﻳد اﳌال فيﺸﱰط علمﻪ ﺑﺬلك ،قال :ﻷنه ﻣﺒﻴﻊ
ﻣقﺼود أﺷﺒه ﻣﺎ ﻟو ﺿﻢ إﻟﻴه ﻋﻴﻨﺎ أﺧﺮى ) وإﻻ ( ﻳﻜﻦ ﻗﺼﺪﻩ اﳌﺎل ) ﻓﻼ ( ﻳﺸﱰط ﻟه
ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ وﺻﺢ ﺷﺮﻃه أي ﻣال العبد وﻟو ﻛﺎن ﳎﻬوﻻ اﻛتبوا عندها ﰲ ﺣال إن ﱂ
ﻳكن قصدﻩ اﳌال إذاً ﻻﺑد أن ﻳعرف ﻛﻢ اﳌال وﻻ ﻳكن ﳎهول ﻷنه دﺧﻞ تﺒعﺎ أﺷﺒه
أﺳﺎﺳﺎت اﳊﻴﻄﺎن وﺳواء ﻛﺎن اﳌال الﺬي ﻣع العبد ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻓوﻗه أو دونه وإذا
اﺷﱰط ﻣﺎل اﻟعﺒﺪ ﰒ ردﻩ ﻗﺎﻟﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ردﻩ ﻣعه ) وثﻴﺎب اﳉﻤﺎل ( اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟعﺒﺪ
اﳌﺒﻴﻊ ) ﻟﻠﺒﺎئﻊ ( ﻷ ﺎ ز دة ﻋﻠﻰ اﻟعﺎدة ثياب اﳉمال هي ثياب الﺰﻳنﺔ العبد عندﻩ ثوب
ﻳﺸتﻐل فيﻪ للعمل وعندﻩ ثوب ﻳلبسﻪ ﰲ العيد ﰲ اﳌناسبات فهﺬا ﻻ ﻳدخل ﻣع العبد ،وﻻ
ﻳﺘعﻠﻖ ﺎ ﺣﺎجﺔ اﻟعﺒﺪ هﺬﻩ زاﺋدة عن العادة وليﺲ للعبد ﺣاﺟﺔ فيها لكن ثياب العادة
ﻻﺑد أن تكون ﻣع العبد ) ،و ( ثﻴﺎب ﻟﺒس ) اﻟعﺎدة ﻟﻠﻤﺸﱰي ( ﳉﺮ ن اﻟعﺎدة ﺑﺒﻴعﻬﺎ
ﻣعه ﻳعﲏ ﻻ ﻳسلﻢ العبد عر ن وﻳقول ﻻ أعﻄيك ثياب وﻳﺸﻤﻞ ﺑﻴﻊ داﺑﺔ ﻛﻔﺮس ﳉﺎﻣﺎ
وﻣقودا ونعﻼ اللجام الﺬي ﻳضعوﻩ ﰲ الفﻢ واﳌقود الﺬي ﻳسيقون ﺑﻪ الداﺑﺔ والنعل الﺬي
ﻳضعوﻩ ﲢﺖ رﺟلها ﻛل ذلك ﻳﺸملﻪ.
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ب اﻟﺴﻠﻢ

ﻫو ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز واﻟﺴﻠﻒ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﻟعﺮاق وﲰﻲ ﺳﻠﻤﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ رأس اﳌﺎل ﰲ ا ﻠس
وﺳﻠﻔﺎ ﻟﺘقﺪﳝه عند شيء اﲰﻪ اﳌسلﻢ هﺬا اﳌﺸﱰي وعند اﳌسلﻢ إليﻪ وهﺬا الباﺋع وعند

اﳌسلﻢ فيﻪ وهي السلعﺔ ،تعرﻳﻒ عقد السلﻢ :شرعا عقد على ﻣوﺻوف ﰲ الﺬﻣﺔ ﻣؤﺟل
ﻳعﲏ ﻻ ﻳسلﻢ ﺣال ﻣنضبط الصفات ﺑﺜمن ﻣقبوض ﰲ ﳎلﺲ العقد هﺬا هو تعرﻳﻒ
السلﻢ ،ﳓن قلنا أن البيع ﻻ ﳜرج عن أرﺑع ﺻور إﻣا أن ﻳكون الﺜمن والسلعﺔ ﺣالﺔ وهﺬا
ﺑيع النقد اﳊال وإﻣا أن تكون السلعﺔ ﺣالﺔ والﺜمن ﻣؤﺟل وهﺬا ﺑيع اﻵﺟل وإﻣا العكﺲ
أن ﻳكون الﺜمن ﺣال والسلعﺔ ﻣؤﺟلﺔ وهﺬا هو السلﻢ وهي ﲡوز لكن ﺑﺸروط إذا توفرت
سبعﺔ شروط ﳚوز ﺑيع السلﻢ والصورة الراﺑعﺔ ﻛﻼﳘا دﻳن ﻳعﲏ ﻛﻼﳘا ﻣؤﺟل الﺜمن ﻣؤﺟل
والسلعﺔ ﻣؤﺟلﺔ وهﺬا ﺑيع الدﻳن لدﻳن وهﺬا ﻻ ﳚوز وﺣكي اﻹﲨاع على ذلك إذاً
التعرﻳﻒ الﺸرعي ﻳﺸتمل على أرﺑع نقاط لنسبﺔ للسلﻢ عقد على ﻣوﺻوف ﰲ الﺬﻣﺔ هﺬﻩ
النقﻄﺔ اﻷوﱃ تنضبط ﺻفاتﻪ وﻣؤﺟل والرﻛن اﻷخﲑ ﻳتعلق لﺜمن الﺜمن ﺣال ﰲ ﳎلﺲ

العقد ،قال ) :وﻫو ( ﺷﺮﻋﺎ ) ﻋقﺪ ﻋﻠﻰ ﻣوﺻوف ( ١ﻳﻨﻀﺒﻂ ٢ﻟﺼﻔﺔ ) ﰲ اﻟﺬﻣﺔ (
ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻋﲔ ﻛﻬﺬﻩ اﻟﺪار ) ﻣﺆجﻞ ( ٣جﻞ ﻣعﻠوم ) ﺑﺜﻤﻦ ﻣقﺒوض ٤ﲟﺠﻠس
اﻟعقﺪ ( وﻫو جﺎئز ﻹﲨﺎع ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ أﺳﻠﻒ ﰲ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ ﰲ ﻛﻴﻞ ﻣعﻠوم
ووزن ﻣعﻠوم إﱃ أجﻞ ﻣعﻠوم ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) وﻳﺼﺢ ( اﻟﺴﻠﻢ ) ﻟﻔﺎظ اﻟﺒﻴﻊ ( ﻷنه ﺑﻴﻊ
ﺣقﻴقﺔ ) و ( ﺑﻠﻔﻆ ) اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺴﻠﻒ ( ﻷ ﻤﺎ ﺣقﻴقﺔ ﻓﻴه إذاً عند ثﻼثﺔ ألفاظ ﺑلفظ
البيع ،لفظ السلﻢ ،لفظ السلﻒ ثﻼثﺔ ألفاظ تصﺢ ،اﻵن سننتقل إﱃ الﺸروط :إذ ﳘﺎ
اﺳﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﻋﺠﻞ ﲦﻨه و أجﻞ ﻣﺜﻤﻨه ) ﺑﺸﺮوط ﺳﺒعﺔ ( زائﺪة ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ

هﺬﻩ الﺸروط السبعﺔ ﲨعﺖ ﰲ ﺑيﺖ واﺣد :ضبط ونص قدرها ﰒ اﻷﺟل  ...وﺟودها

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

١٤٥

وذﻣﺔ واﳌال ﺣال ﻣعﲎ هﺬا ختصار :ﻳعﲏ ﻻﺑد أن تكون السلعﺔ اﳌؤﺟلﺔ قاﺑلﺔ للضبط
تنضبط ﺑصفا ا وإذا ﻛانﺖ ﻻ تنضبط انتهى اﳌوضوع فﻼﺑد أن تكون قاﺑلﺔ للضبط ﻳعﲏ
لو أراد أن ﻳﺸﱰي ﻣنﻪ ﺟواهر فكيﻒ ﻳصﻒ اﳉواهر ﻻ تنضبط اﳉواهر إذاً ﻻﺑد أن
تنضبط وسيأﰐ تفصيلها اﻵن سأشرح الﺸروط ﺑسرعﺔ ﺣﱴ ﻳسهل علينا فهمها عند
قراء ا ،الﺜانيﺔ نص ﻳعﲏ النص على هﺬﻩ الصفات إذاً اﻷول أن تكون قاﺑلﺔ للوﺻﻒ

الﺜانيﺔ النص على الوﺻﻒ ،الﺜالث قدرها ﺑيان اﳌقدار ﻳعﲏ لو ﻛان السلﻢ ﰲ ﺑر فهل
ﻳنضبط؟ نعﻢ ﻣﺜل ﺑر ﺟيد قصيمي أو ﺣجازي أو عماﱐ وﻻﺑد أن ﲢدد ﻛﻢ ﻛيلﺔ ،ﰒ
اﻷﺟل السلعﺔ ﻣؤﺟلﺔ فينبﻐي أن ﲢدد اﻷﺟل الﺬي ستسلﻢ فيﻪ ،وﺟودها ﻻﺑد أن تكون
السلعﺔ ﳑا ﻳوﺟد ﰲ هﺬا اﻷﺟل لكن ﻻ تقول ﻣﺜﻼ أرﻳد فواﻛﻪ أو ﻣﺜﻼ أرﻳد التمر ﰲ

الﺸتاء وﻣوسﻢ الرﻃﺐ هو الصيﻒ ،وﺟودها ﻳعﲏ وقتها قال :وذﻣﺔ ﻻﺑد أن تكون ﰲ
الﺬﻣﺔ ﻳعﲏ العقد ﻳنعقد على شيء ﰲ الﺬﻣﺔ وليﺲ على شيء ﻣوﺟود ﻳعﲏ ﻻ تﺸﱰي سلﻢ
أقول أشﱰي ﻣنك هﺬا الرﻃﺐ سلما ﻻ فاﳌوﺟود تﺸﱰﻳﻪ شراء وﻻ ﻳكون سلﻢ ،واﳌال ﺣال

ﻳعﲏ الﺜمن ﺣال ﺑﻐﺾ النظر عن رقاقﺔ البيﺖ اﳌهﻢ أنﻪ ﳚمع الﺸروط ،قال :واﳉﺎر ﻣﺘعﻠﻖ
ﺑـ ﻳﺼﺢ أي ﻳصﺢ ﺑﺸروط سبعﺔ ) أﺣﺪﻫﺎ انﻀﺒﺎط ﺻﻔﺎته ( هﺬا الﺸرط اﻷول اﻟﱵ
ﳜﺘﻠﻒ اﻟﺜﻤﻦ ﺧﺘﻼﻓﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺜﲑا ﻇﺎﻫﺮا ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺻﻔﺎته ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا
ﻓﻴﻔﻀﻲ إﱃ اﳌﻨﺎزﻋﺔ واﳌﺸﺎﻗﺔ ) ﲟﻜﻴﻞ ( أي ﻛﻤﻜﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺒوب وﲦﺎر وﺧﻞ ودﻫﻦ وﻟﱭ
وﳓوﻫﺎ ) وﻣوزون ( ﻣﻦ ﻗﻄﻦ وﺣﺮﻳﺮ وﺻوف وﳓﺎس وزئﺒﻖ وﺷﺐ وﻛﱪﻳﺖ وﺷحﻢ وﳊﻢ
ﱐء وﻟو ﻣﻊ ﻋﻈﻤه إن ﻋﲔ ﻣوﺿﻊ ﻗﻄعه ) وﻣﺬروع ( ﻣﻦ ثﻴﺎب وﺧﻴوط هو اﻵن ﳝﺜل
ﻳقول هﺬﻩ اﳌنضبﻄﺔ العادة أن تكون ﻣكيلﺔ أو ﻣوزونﺔ أو ﻣﺬروعﺔ فهﺬﻩ تنضبط عادة،
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اﻵن سننتقل إﱃ ﻣا ﻻ ﳚوز فيﻪ السلﻢ ،قال ) :ﻓﺄﻣﺎ اﳌعﺪود اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻟﻔواﻛه ( هﺬا

رقﻢ  ١ﳑا ﻻ ﳚوز فيﻪ السلﻢ اﳌعﺪودة ﻛﺮﻣﺎن ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻻﺧﺘﻼﻓه ﻟﺼﻐﺮ
واﻟﻜﱪ اﳌعدود اﳌختلﻒ أﻣا إذا ﻛان ﻻ ﳜتلﻒ فﻼ س ) و ( ﻛـ ) اﻟﺒقول ( ﻷ ﺎ ﲣﺘﻠﻒ
وﻻ ﳝﻜﻦ تقﺪﻳﺮﻫﺎ ﳊزم ) و ( ﻛـ ) اﳉﻠود ( ﻷ ﺎ ﲣﺘﻠﻒ وﻻ ﳝﻜﻦ ذرﻋﻬﺎ ﻻﺧﺘﻼف
اﻷﻃﺮاف ) و ( ﻛـ ) اﻟﺮؤوس ( رؤوس اﳊيوا ت واﻷﻛﺎرع وهي أﻃرافها ﻷن أﻛﺜﺮ ذﻟﻚ
اﻟعﻈﺎم واﳌﺸﺎﻓﺮ وهي شفﺔ اﳊيوان ﻳعﲏ الرؤوس أﻛﺜرها ﻣﺸافر وعظﻢ ) ،و ( ﻛـ ) اﻷواﱐ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺮؤوس واﻷوﺳﺎط ﻛﺎﻟقﻤﺎﻗﻢ ﲨع قمقﻢ واﻷﺳﻄﺎل ﲨع سﻄل اﻟﻀﻴقﺔ اﻟﺮؤوس
( ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ انتبهوا ﳌا ﻳقول اﻷواﱐ ﻳتكلﻢ عن أواﱐ ﻛانﺖ تصنع ليد لكن اليوم اﻷواﱐ
إذا ﻛانﺖ ﲣرج ﻣن ﻣصنع ﻣنضبﻄﺔ ﻣتماثلﺔ فما عند ﻣﺸكلﺔ ﻳعﲏ اﳌسألﺔ ليسﺖ تعبدﻳﺔ،
اﳌسألﺔ أنﻪ إذا ﻛان الﺸيء ﻻ ﳝكن ضبط ﺻفاتﻪ فﻼ ﳝكن ﺑيعﻪ سلﻢ أﻣا إذا ﻛان ﳝكن
ضبط ﺻفاتﻪ فﻼ س واليوم الصناعﺔ ﻏﲑت ﻛﺜﲑ ﻣن أﺣكام ﺑيع السلﻢ فأشياء ﻛﺜﲑة
ﻛانﺖ ﻻ ﳚوز ﺑيعها سلما واﻵن ﳚوز ﺑيعها سلما ﻷ ا ﻣنضبﻄﺔ ﻳعﲏ علبﺔ العصﲑ ﻣارﻛﺔ
ﻛﺬا الﱵ تﺸر ا هي خليط عصﲑ ﻣﺸكل ﻣﺜﻼ لكنها ﻛلها تصنع ﺑنسﺐ ﺑتﺔ ﻛميﺔ

السكر ﻛميﺔ اﳌواد اﻷخرى الﱵ توضع ﻣنضبﻄﺔ ،قال ) :و ( ﻛـ ) اﳉواﻫﺮ ( واﻟﻠﺆﻟﺆ
واﻟعقﻴﻖ وﳓوﻩ ﻷ ﺎ ﲣﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﻟﺼﻐﺮ واﻟﻜﱪ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺪوﻳﺮ وز دة
اﻟﻀوء واﻟﺼﻔﺎء ) و ( ﻛـ ) اﳊﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﳊﻴوان ( ٢ﳚيﺰون اﳊيوان وﺣدﻩ أﻣا اﳊاﻣل فﻼ،
قال :ﻛﺄﻣﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﻷن اﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﰐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻟوﻟﺪ ﳎﻬول ﻏﲑ ﳏقﻖ وﻛﺬا ﻟو أﺳﻠﻢ
ﰲ أﻣﺔ ووﻟﺪﻫﺎ ﻟﻨﺪرة ﲨعﻬﻤﺎ اﻟﺼﻔﺔ ﻳعﲏ أرﻳد أن أشﱰي ﻣنك سلما أﻣﺔ وولدها ،الﺜالث
ﳑا ﻻ ﳚوز فيﻪ السلﻢ ) :وﻛﻞ ﻣﻐﺸوش ( أي ﳐلوط ﻛﺜر ﻣن ﺟنﺲ ﻷن ﻏﺸه ﳝﻨﻊ
اﻟعﻠﻢ ﻟقﺪر اﳌقﺼود ﻣﻨه ﻓﺈن ﻛﺎنﺖ اﻷﲦﺎن ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺻﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ وهي الﺬهﺐ
والفضﺔ لكن إذا ﺻﺢ السلﻢ فيها ﻳعﲏ أشﱰي ﻣنك ﻛيلو ذهﺐ ﺑعد ستﺔ أشهر سلما
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والﺜمن ﻻ ﳝكن أن ﻳكون فضﺔ وﻻ ﳝكن أن ﻳكون ذهﺐ فيمكن أن ﻳكون شيء آخر،

قال :وﻳﻜون رأس اﳌﺎل ﻏﲑﻫﺎ اﻛتبوا عندها ﳊرﻣﺔ النسﺐ وﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﰲ ﻓﻠوس
وﻳﻜون رأس اﳌﺎل ﻋﺮﺿﺎ نرﺟع ﳌسألﺔ الفلوس فهل ﳚوز فيها التفاضل؟ ﳚوز والنسأ ﻻ
ﳚوز ﺑناء على هﺬا لو ﻛان أسلمﺖ ﰲ فلوس ﻣعناﻩ ﻻﺑد أن ﻳكون رأس اﳌال عﲔ نيﺔ

عرض ﻣﺜﻼ ﻷن الفلوس ﻣلﺤقﺔ لنقد ،ﰒ قال ) :وﻣﺎ ﳚﻤﻊ أﺧﻼﻃﺎ ( ﻣقﺼودة ) ﻏﲑ
ﻣﺘﻤﻴزة ﻛﺎﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ( نوع ﻣن الﻄيﺐ واﻟﻨﺪ ) واﳌعﺎجﲔ ( اﻟﱵ ﻳﺘﺪاوى ﺎ ) ﻓﻼ ﻳﺼﺢ
اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴه ( ﻟعﺪم انﻀﺒﺎﻃه هﺬا ﰲ زﻣن اﳌصنﻒ ،انتبهوا ﻣعي ﳌا نقول ﰲ زﻣن اﳌصنﻒ

ﻳعﲏ ﰲ زﻣننا ﳚوز؟! ﻣا رأﻳكﻢ ﰲ واﺣد ﺟالﺲ ﰲ قرﻳﺔ اليوم وﻳصنع ﻣعاﺟﲔ وﻳبيعها إذاً
ﳓن ﻻ نتكلﻢ عن الﺰﻣن نقول ﰲ زﻣننا هﺬا أﺻبﺤﺖ هﺬﻩ اﻷخﻼط ﳝكن ﺻناعتها ﺑﻄرﻳقﺔ
ﻣنضبﻄﺔ عن ﻃرﻳق اﳌصانع وﳝكن ﺻناعتها لﻄرﻳقﺔ البداﺋيﺔ التقليدﻳﺔ عن ﻃرﻳق اﳌعاﻣل
العادﻳﺔ فمعناﻩ اﳌعاﻣل العادﻳﺔ سيبقى اﳊكﻢ ﻛما هو وأﻣا إذا ﻛانﺖ ﺻنعﺖ ﰲ ﻣصانع

ﻣنضبﻄﺔ فيختلﻒ اﻷﻣر ﺣﱴ ﻻ تنسخوا اﳊكﻢ لكليﺔ ﰲ هﺬا الﺰﻣن ،قال ) :وﻳﺼﺢ (
اﻟﺴﻠﻢ ) ﰲ اﳊﻴوان ( ١وﻟو آدﻣﻴﺎ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ راﻓﻊ أن اﻟﻨﱯ ﷺ اﺳﺘﺴﻠﻒ ﻣﻦ رجﻞ
ﺑﻜﺮا رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ) و ( ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ ﰲ ) اﻟﺜﻴﺎب اﳌﻨﺴوجﺔ ﻣﻦ نوﻋﲔ ( ٢ﻛﺎﻟﻜﺘﺎن
واﻟقﻄﻦ وﳓوﳘﺎ ﻷن ﺿﺒﻄﻬﺎ ﳑﻜﻦ هﺬﻩ هي العلﺔ أو هﺬا هو التعليل ،قال :وﻛﺬا نﺸﺎب
لﻪ رﻳﺶ وهو سهﻢ فارسي ﻳقال لﻪ النﺸاب ،ونﺒﻞ ﻣﺮﻳﺸﺎن ﻳعﲏ لﻪ ﻣارﻳﺶ وهو السهﻢ
العرﰊ ،وﺧﻔﺎف ﲨع خﻒ ،ورﻣﺎح ﲨع رﻣﺢ ﻛل هﺬا ﻳصﺢ ،قال ) :و ( ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ ﰲ
) ﻣﺎ ﺧﻠﻄه ( ٣ﺑﻜﺴﺮ اﳋﺎء ) ﻏﲑ ﻣقﺼود ﻛﺎﳉﱭ ( ﻓﻴه اﳌﻨﻔحﺔ ) وﺧﻞ اﻟﺘﻤﺮ ( ﻓﻴه
اﳌﺎء ) واﻟﺴﻜﻨﺠﺒﲔ ( هﺬا ﻣكون ﻣن سكر وخل ،قال :ﻓﻴه اﳋﻞ وهو اﳌقصود فيﻪ
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السكر أﻣا اﳋل تبع ) وﳓوﻫﺎ ( ﻛﺎﻟﺸﲑج زﻳﺖ السمسﻢ واﳋﺒز واﻟعﺠﲔ فيﻪ خلط ﻏﲑ

ﻣقصود .اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜﺎﱐ ذﻛﺮ اﳉﻨس واﻟﻨوع ( أي جﻨس اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه وهي السلعﺔ ونوﻋه
) وﻛﻞ وﺻﻒ ﳜﺘﻠﻒ ﺑه ( أي ﺑﺴﺒﺒه ) اﻟﺜﻤﻦ ( اﺧﺘﻼﻓﺎ ) ﻇﺎﻫﺮا ( ﻛﻠونه وﻗﺪرﻩ وﺑﻠﺪﻩ
) وﺣﺪاثﺘه وﻗﺪﻣه ( وﻻ ﳚﺐ اﺳﺘقﺼﺎء ﻛﻞ اﻟﺼﻔﺎت ﻷنه ﻗﺪ ﻳﺘعﺬر وﻻ ﻣﺎ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺑه
اﻟﺜﻤﻦ الوﺻﻒ الﺬي ﻻ ثﲑ لﻪ ﰲ الﺜمن ﻣا لﻪ داعي ﻟعﺪم اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴه ) وﻻ ﻳﺼﺢ
ﺷﺮط ( اﳌﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ ) اﻷردأ أو اﻷجود ( ﻷنه ﻻ ﻳﻨحﺼﺮ ﻣا ﻣن ﺟيد إﻻ وفيﻪ أﺟود ﻣنﻪ،

وﻣا ﻣن خبيث وإﻻ فيﻪ أخبث ﻣنﻪ ،وﻣا ﻣن لعﲔ إﻻ وفيﻪ ألعن ﻣنﻪ واﻷ م تظهر لنا
أشكال وألوان ،ﻛلما انتهينا ﻣن خبيث ﻳظهر لنا ﻣرتد ،وﻛلما انتهينا ﻣن ﻣرتد ﻳظهر لنا

أسوأ ﻣنﻪ والعياذ  ،واﻷردأ ﻏﲑ ﻣقبول ﳌاذا؟ إذ ﻣﺎ ﻣﻦ رديء أو جﻴﺪ إﻻ وﳛﺘﻤﻞ
وجود أردأ أو أجود ﻣﻨه فما اﳊل؟ ) ﺑﻞ ( ﻳﺼﺢ ﺷﺮط ) جﻴﺪ ورديء ( وﳚزئ ﻣﺎ
ﺻﺪق ﻋﻠﻴه أنه جﻴﺪ أو رديء ﻓﻴﻨزل اﻟوﺻﻒ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ درجﺔ ) ﻓﺈن جﺎء ( اﳌﺴﻠﻢ إﻟﻴه
أي الباﺋع ) ﲟﺎ ﺷﺮط (" "١ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻟزﻣه أﺧﺬﻩ ) أو ( جﺎءﻩ ﺑـ ) أجود ﻣﻨه ( أي ﻣﻦ
اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ) ﻣﻦ نوﻋه وﻟو ﻗﺒﻞ ﳏﻠه ( أي ﺣﻠوﻟه ) وﻻ ﺿﺮر ﰲ ﻗﺒﻀه ﻟزﻣه أﺧﺬﻩ (
ﻷنه جﺎءﻩ ﲟﺎ تﻨﺎوﻟه اﻟعقﺪ وز دة تﻨﻔعه وإن جﺎءﻩ ﺑﺪون ﻣﺎ وﺻﻒ" "٢أو ﺑﻐﲑ نوﻋه
ﻣﻦ جﻨﺴه ﻳعﲏ هو اتفق ﻣعﻪ على ﲤر سكري فأتى لﻪ ﺑتمر ﺑرﺣي ،قال :ﻓﻠه أﺧﺬﻩ وﻻ
ﻳﻠزﻣه وإن جﺎء ﲜﻨس أﺧﺮ" "٣ﱂ ﳚز ﻟه ﻗﺒوﻟه هو ﻣتفق ﻣعﻪ على ﲤر سكري فأتى لﻪ ﺑﱪ
هﺬا شيء ﱐ ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ قبولﻪ ،ﰒ قال :وإن ﻗﺒﺾ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻓوجﺪ ﺑه ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻠه ردﻩ
وإﻣﺴﺎﻛه ﻣﻊ اﻷرش ﻳعﲏ لﻪ خياران إﻣا أن ﻳردﻩ وإﻣا أن ﳝسكﻪ ﻣع اﻷرش.
قال :اﻟﺸﺮط ) اﻟﺜﺎﻟﺚ ذﻛﺮ ﻗﺪرﻩ ( أي ﻗﺪر اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ) ﺑﻜﻴﻞ ( ﻣعﻬود ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺎل )
أو وزن ( ﻣعﻬود ﻓﻴﻤﺎ ﻳوزن ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺳﻠﻒ ﰲ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ ﰲ ﻛﻴﻞ ﻣعﻠوم ووزن
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ﻣعﻠوم إﱃ أجﻞ ﻣعﻠوم ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) أو ذرع ﻳعﻠﻢ ( ﻋﻨﺪ اﻟعﺎﻣﺔ ﻷنه إذا ﻛﺎن ﳎﻬوﻻ
تعﺬر اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑه ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﻴﻔوت اﻟعﻠﻢ ﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻓﺈن ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻜﻴﺎﻻ ﻏﲑ ﻣعﻠوم
ﺑعﻴﻨه أو ﺻﻨﺠﺔ ﻏﲑ ﻣعﻠوﻣﺔ ﺑعﻴﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷنﻪ ﻛيﻒ نستلﻢ السلﻢ وﻻ نعرف هﺬا
القدر ،وإن ﻛﺎن ﻣعﻠوﻣﺎ ﺻﺢ اﻟﺴﻠﻢ دون اﻟﺘعﻴﲔ ﻳعﲏ هﺬا لو عﲔ وقال ﻣكيال فﻼن

ﻳصﺢ السلﻢ لكن هل ﳚﺐ أن ﻳكون فﻼن؟ ﻻ ﻣكيال فﻼن أو ﻣا شا ﻪ فيمكن أن نكيل
لﻪ ﲟﺜل ﻣكيال فﻼن وليﺲ ﻣعناﻩ نفﺲ ﻣكيال فﻼن فالتعيﲔ ﻻ ﻳعتﱪ شرط لكن انتبهوا ﳌا
قال ﻣكيال فﻼن أخرﺟنا عن اﳉهالﺔ فصﺢ السلﻢ ،هل ﻣعناﻩ ﳌا نستلﻢ اﳌسلﻢ فيﻪ نستلمﻪ

ﲟكيال زﻳد أو ﳝكن ي ﻣكيال آخر ﻣﺜل ﻣكيال زﻳد؟ ﻻ ﻳتعﲔ ،قال ) :وإن أﺳﻠﻢ ﰲ
اﳌﻜﻴﻞ ( ﻛﺎﻟﱪ واﻟﺸﲑج ) وز أو ﰲ اﳌوزون ( ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ ) ﻛﻴﻼ ﱂ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺴﻠﻢ ﳌاذا
ﻻ ﻳصﺢ؟ ﻷنه ﻗﺪرﻩ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﻫو ﻣقﺪر ﺑه ﻓﻠﻢ ﳚز اﻛتﺐ عندها وعنﻪ ﻳصﺢ واختارﻩ

اﳌوفق ،افهموا هﺬﻩ اﳌسألﺔ :أسلﻢ ﰲ الﱪ ﻳعﲏ اشﱰي ﻣنك ﺑرا ﱂ ﻳقل ﻣاﺋﺔ ﻛيلﺔ قال ﻣاﺋﺔ
ﻛيلو والﱪ ﻣكيل ،اﳌصنﻒ ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﻣكيل وقلنا إخوان ﳌا نقول ﻣكيل ﻣعناﻩ
ﻻ ﳚوز ﺑيعﻪ إﻻ ﻛيل أم ﳚوز ﺑيعﻪ ي ﺻورة إﻻ ﰲ ﺣالﺔ واﺣدة إذا ﺑيع ﲜنسﻪ فيﺸﱰط
الكيل ﻷن الكيل الﺬي ﳛقق لنا التماثل الﺬي هو شرط لصﺤﺔ هﺬا البيع أﻣا إذا ﻛان ﻻ

ﻳبيعﻪ ﲜنسﻪ ﻳبيعﻪ ﺑﺸيء آخر ﻻ ﻳﺸﱰط فيﻪ التماثل فيبيعﻪ ﺣﱴ ﳊبﺔ فليﺲ السلﻢ ﲤنعون
هﺬا فاﳌسألﺔ هنا انﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ قدرﻩ ﺑﻐﲑ ﻣا هو ﻣقدر ﺑﻪ ،والظاهر أن الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ
هي الصواب وليﺲ ﳍا عﻼقﺔ لو ﺑيع الﱪ ﺑﱪ اشﱰﻃنا التماثل ،وعلى فكرة ﻻ نقول ﻻ ﳚوز
ﺑيعﻪ ﺑﻐﲑ الكيل لو ﺑيع الﱪ ﺑﱪ ﳚﺐ أن ﻳكون لكيل ﳌاذا؟ ليﺲ ﻷن الكيل تعبد ﻻ ﻷنﻪ
سنﺸﱰط التماثل والتماثل لن ﻳتﺤقق ﰲ الﱪ إﻻ لكيل فاضﻄرر للكيل فقط أﻣا إن
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ﺑعﺖ الﱪ لتمر فهل ﻳﺸﱰط ﲤاثل؟ ﻻ ﻳﺸﱰط فإذاً أستﻄيع ﺑيعﻪ ﲟا شﺌﺖ ﺑكيل أو ﺑوزن
أو ﺑعد فإذا اشﱰﻳتﻪ سلما ﻛﺬلك لسﺖ ﻣلﺰم ﺑﻪ واﲰﺤوا لنا ﳔالﻒ اﳌﺬهﺐ وﻻ تكونوا
ﺣناﺑلﺔ ﻣتعصبﲔ للمﺬهﺐ وﻻ ﲣرﺟوا عنﻪ ،وعلى العموم هﺬا اﳌﺬهﺐ والﺬي ﻳقلد

اﳌﺬهﺐ وﻳﱰك ﻛﻼﻣي عندي أعقل ﻣن الﺬي خﺬ ﺑكﻼﻣي وﻳﱰك اﳌﺬهﺐ ﻷنﻪ ﰲ اﻷخﲑ
سيقول الﻄالﺐ نصدقك أم نصدق اﻷﺋمﺔ الكبار فمن أوﱃ لتقليد؟ اﻷﺋمﺔ الكبار ،أنﺖ
اﻵن أتيﺖ لنا لتعليل ونقدت التعليل ولو ﺟاء اﻹﻣام ﳝكن ﻳنقدك أنﺖ وتعليلك وﻳﻄردك

ﻣن اﳌسجد أﻳضا ،ﻳعﲏ ﻻ ﳚوز لكن قلنا ﳜرج اﳉواز ،قال :ﻛﻤﺎ ﻟو أﺳﻠﻢ ﰲ اﳌﺬروع
وز وﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻓواﻛه ﻣعﺪودة ﻛﺮﻣﺎن وﺳﻔﺮجﻞ وﻟو وز هﺬا ﻻ ﳚوز ﻷنﻪ ﳜتلﻒ
فيها ،اﻟﺸﺮط ) اﻟﺮاﺑﻊ ذﻛﺮ أجﻞ ﻣعﻠوم ( ﻟﻠحﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻷن اﳊﻠول ﳜﺮجه ﻋﻦ
اﲰه وﻣعﻨﺎﻩ فيصبﺢ ﺑيعا ،اﳊلول ﳚعلﻪ ﺑيع وﻻ ﳚعلﻪ سلﻢ ،وﻳعﺘﱪ أن ﻳﻜون اﻷجﻞ ) ﻟه
وﻗﻊ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ( ﻋﺎدة ﻛﺸﻬﺮ ) ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺴﻠﻢ إن أﺳﻠﻢ ) ﺣﺎﻻ ( ١ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ) وﻻ (
إن أﺳﻠﻢ إﱃ أجﻞ ﳎﻬول ٢ﻛـ ) إﱃ اﳊﺼﺎد واﳉﺬاذ ( هﺬﻩ ﺻورتﲔ وﻗﺪوم اﳊﺎج ﻷنه
ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣعﻠوﻣﺎ ) وﻻ ( ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ) إﱃ ( أجﻞ ﻗﺮﻳﺐ ٣ﻛـ ) ﻳوم ( وﳓوﻩ
ﻷنه ﻻ وﻗﻊ ﻟه ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ) إﻻ ( أن ﻳﺴﻠﻢ ) ﰲ ﺷﻲء ﺧﺬﻩ ﻣﻨه ﻛﻞ ﻳوم ( أجزاء
ﻣعﻠوﻣﺔ ) ﻛﺨﺒز وﳊﻢ وﳓوﳘﺎ ( اشﱰي ﻣنك سلما خبﺰ ﳌدة ستﺔ أشهر ﻛل ﻳوم تعﻄيﲏ
قﻄعﺔ خبﺰ أو قﻄعتﲔ فهﺬا ﻳصﺢ القﻄعﺔ اﻷوﱃ ستكون قرﻳبﺔ لكن الﱵ ﺑعدها ستكون

ﺑعيدة وهكﺬا أو ﻛل ﻳوم تيﲏ ﺑكيلو ﳊﻢ ﻏنﻢ ﻳعﲏ ﻳصفﻪ ﲟا تنضبط ﺻفاتﻪ ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴه إذا اﳊﺎجﺔ داﻋﻴﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺒﺾ اﻟﺒعﺾ وتعﺬر اﻟﺒﺎﻗﻲ انتبهوا

للكﻼم الﺬي سيأﰐ ﳓن قلنا سﺖ شهور وهو استمر لﺜﻼثﺔ أشهر ﺑعدها انقﻄع فماذا

نفعل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ؟ قال :رجﻊ ﺑقﺴﻄه ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ وﻻ ﳚعﻞ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﳌقﺒوض
ﻟﺘﻤﺎثﻞ أجزائه ﺑﻞ ﻳقﺴﻂ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺴوﻳﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﳚعل الﺸهر اﻷول ﺑسعر والﺜاﱐ
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ﺑسعر والﺜالث  ...إذا انقﻄع وليﺲ أ ﻢ ﻳتفقوا على سعر فﻼ ﻣﺸكلﺔ لكن إذا انقﻄع ،هﻢ
اتفقوا على قﻄعﺔ خبﺰ رﻏيﻒ خبﺰ ﻛل ﻳوم ﳌدة ستﺔ أشهر على أن ﻳكون الرﻏيﻒ ﺑر ل

هو استمر ثﻼثﺔ أشهر وﺑعدها انقﻄع ﻷن الﺜمن ﰲ اﻷخﲑ القيمﺔ ﻛلها  ١٨٠ر ل فاﻵن
ﻳقول ﻣا لك إﻻ تسعﲔ فهو سيسﱰد تسعﲔ لكن ﻻ ﳚوز أن ﻳقول اﻷشهر اﻷوﱃ ﺑﺜمن
واﻷخﲑة ﺑﺜمن فيقول أ ﻻ أرﺟع لك تسعﲔ أ أرﺟع لك ستﲔ فنقول هي ﲦنها واﺣد

اﻷشهر ﻛلها ،ننتقل إﱃ اﳋاﻣﺲ ،قال :اﻟﺸﺮط ) اﳋﺎﻣس أن ﻳوجﺪ ( اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ) ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﰲ ﳏﻠه ( ﺑﻜﺴﺮ اﳊﺎء أي وﻗﺖ ﺣﻠوﻟه ﻟوجوب تﺴﻠﻴﻤه إذاً ﻓﺈن ﻛﺎن ﻻ ﻳوجﺪ ﻓﻴه أو
ﻳوجﺪ درا ﻛﺎﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﻟعﻨﺐ واﻟﺮﻃﺐ إﱃ اﻟﺸﺘﺎء ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷنﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﰲ وقتﻪ ) و (
ﻳعﺘﱪ أﻳﻀﺎ وجود اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﰲ ) ﻣﻜﺎن اﻟوﻓﺎء ( ﻏﺎﻟﺒﺎ هﺬﻩ العبارة أشكلﺖ علينا ﺣﱴ
اﺑن قاسﻢ ﰲ اﳊاشيﺔ قال هﺬﻩ العبارة ﱂ ﻳﺬﻛروها وفعﻼ ﱂ ﻳﺬﻛروها ﻻ ﰲ الفروع وﻻ ﰲ

اﻹنصاف لكن انتبهوا ﰲ التعليق عليها ،التخرﻳﺞ على هﺬﻩ العبارة ،قال :ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن
أﺳﻠﻢ ﰲ ﲦﺮة ﺑﺴﺘﺎن ﺻﻐﲑ ﻣعﲔ هﺬا ﳝكن أن ﻻ ﰐ ﺑنتاج لكن لو ﰲ ﺑساتﲔ ﻛبﲑة ﰲ
ﻣنﻄقﺔ فيها ﺑساتﲔ ضخمﺔ ﳑكن ،قال :أو ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑة أو ﰲ نﺘﺎج ﻣﻦ ﻓحﻞ ﺑﲏ ﻓﻼن
ﻻ ﻳقبل أو ﻏﻨﻤه أو ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺜوب ﻻ ﻳقبل ﻷنه ﻻ ﻳﺆﻣﻦ تﻠﻔه وانقﻄﺎﻋه فﻼ ﻳقبل ﻣﺜل

هﺬا إذاً ﻻﺑد أن ﻳوﺟد ﰲ زﻣن اﳊلول ،على فكرة ﺣﱴ هﺬا الكﻼم اليوم تﻄور العلﻢ ﳝكن
ﻳﻐﲑ ﰲ ﺑعﺾ هﺬﻩ ﻷنﻪ ﳑكن ﳘا ﻣﺜﻼ ﻳﺰرعون أشياء ﰲ الصيﻒ فيستﻄيعوا لوساﺋل
اﳊدﻳﺜﺔ أ ﻢ ﻳﺰرعوها ﰲ الﺸتاء ﻣﺜﻼ اﶈميات ﲢول ﺟو الصيﻒ شتاء ﻳعﲏ تعدل ﰲ اﳉو

ﻳعﲏ التﻄور ﻳﻐﲑ اﻷﺣكام ،قال :و ) ﻻ ( ﻳعﺘﱪ وجود اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ) وﻗﺖ اﻟعقﺪ ( ﻷنه
ﻟﻴس وﻗﺖ وجوب اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ) ﻓﺈن ( أﺳﻠﻢ إﱃ ﳏﻞ ﻳوجﺪ ﻓﻴه ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳقول وقﺖ العقد
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ليﺲ ﲟﺸكلﺔ ﳓن نتعاقد على رﻃﺐ ﰲ الصيﻒ وﳓن ﰲ الﺸتاء فليسﺖ ﲟﺸكلﺔ ﻷن
الكﻼم على وقﺖ التسليﻢ وليﺲ ﺑوقﺖ العقد ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ إذا تعﺬر ﺣل الوقﺖ

وﱂ ﰐ ﳌسلﻢ فيﻪ فما اﳊكﻢ؟ قال :ﻓـ ) تعﺬر ( اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ن ﱂ ﲢﻤﻞ اﻟﺜﻤﺎر تﻠﻚ
اﻟﺴﻨﺔ ) أو ( تعﺬر ) ﺑعﻀه ﻓﻠه ( أي ﻟﺮب اﻟﺴﻠﻢ ) اﻟﺼﱪ ( إﱃ أن ﻳوجﺪ ﻓﻴﻄﺎﻟﺐ ﺑه
) أو ﻓﺴﺦ ( اﻟعقﺪ ﰲ ) اﻟﻜﻞ ( إن تعﺬر اﻟﻜﻞ ) أو ( ﰲ ) اﻟﺒعﺾ ( اﳌﺘعﺬر فماذا
نفعل عند ذلك؟ قال ) :و ﺧﺬ اﻟﺜﻤﻦ اﳌوجود أو ﻋوﺿه ( أي ﻋوض اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺘﺎﻟﻒ
ﻷن اﻟعقﺪ إذا زال وجﺐ رد اﻟﺜﻤﻦ إذا ﻛان الﺜمن الﺬي دفعﻪ قي ﻛما هو خﺬﻩ ،إذا

ﻛان الﺜمن تصرف فيﻪ سيأخﺬ عوضﻪ ،العوض قلنا القاعدة هي ﻣﺜل اﳌﺜلي وقيمﺔ اﳌتقوم،

قال :وﳚﺐ رد ﻋﻴﻨه"أ" إن ﻛﺎن ﻗﻴﺎ أو ﻋوﺿه إن ﻛﺎن ﻟﻔﺎ أي ﻣﺜﻠه إن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻴﺎ"ب"

أو ﻗﻴﻤﺘه إن ﻛﺎن ﻣﺘقوﻣﺎ"ج" إذاً عند ثﻼثﺔ ﻃرق للرد ،قال :ﻫﺬا إن ﻓﺴﺦ ﰲ اﻟﻜﻞ
ﻓﺈن ﻓﺴﺦ ﰲ اﻟﺒعﺾ ﻓﺒقﺴﻄه ﻣعناﻩ سﲑد ﺑعﺾ الﺜمن إذا ﻛان عينﻪ ﻣوﺟود أو ﻣﺜل
ﺑعضﻪ إذا ﻛان ﻣﺜليا أو قيمﺔ ﺑعضﻪ إن ﻛان ﻣتقوﻣا ،اﻟﺸﺮط ) اﻟﺴﺎدس أن ﻳقﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ
ﻣﺎ ( ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ أﺳﻠﻒ ﰲ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ اﳊﺪﻳﺚ أي ﻓﻠﻴعﻂ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓعﻲ ﻷنه
ﻻ ﻳقﻊ اﺳﻢ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻴه ﺣﱴ ﻳعﻄﻴه ﻣﺎ أﺳﻠﻔه ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺎرق ﻣﻦ أﺳﻠﻔه وﻳﺸﱰط أن
ﻳﻜون رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ ) ﻣعﻠوﻣﺎ ﻗﺪرﻩ ووﺻﻔه ( ﻛﺎﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﺼﱪة ﻻ
ﻳعﻠﻤﺎن ﻗﺪرﻫﺎ ﻳعﲏ ﻻ ﻳكون الﺜمن ﻛوﻣﺔ ﻳقول لﻪ هﺬﻩ الكوﻣﺔ فﻼ ﻳصﺢ ﻷنﻪ لو تعﺬر
تسليﻢ السلعﺔ ﰲ ﻣوعدها سيضﻄر إﱃ رد الﺜمن وهو ﻻ ﻳعرف ﻛﻢ ﻣقدار الﺜمن ،وﻻ
ﲜوﻫﺮ وﳓوﻩ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﻟﺼﻔﺔ ﻳعﲏ لو ﻛان الﺜمن ﺟوهر فﻼ ﳝكن فﻼ ﻳصﺢ لصﱪة
وﻻ ﳉوهر ﻷ ا ﻏﲑ ﻣنضبﻄﺔ لصفﺔ ،قال :وﻳﻜون اﻟقﺒﺾ ) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق ( ﻣﻦ ا ﻠس
وﻛﻞ ﻣﺎﻟﲔ ﺣﺮم اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﳚوز إﺳﻼم أﺣﺪﳘﺎ ﰲ اﻵﺧﺮ هﺬا ضاﺑط ﻷن اﻟﺴﻠﻢ
ﻣﻦ ﺷﺮﻃه اﻟﺘﺄجﻴﻞ وهﺬا ﻣن شرط ﺻﺤتﻪ التأﺟيل وذاك ﻣن شرط ﺻﺤتﻪ عدم التأﺟيل
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فﻼ ﳚوز فيﻪ السلﻢ إذاً ﻻ ﳚوز أن ﻳسلﻢ ﰲ ذهﺐ ﺑفضﺔ أو ذهﺐ ﺑكﺬا ) ،وإن ﻗﺒﺾ
اﻟﺒعﺾ ( ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﰲ ا ﻠس ) ﰒ اﻓﱰﻗﺎ ( ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﺒﺎﻗﻲ ) ﺑﻄﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪاﻩ ( أي
ﻋﺪا اﳌقﺒوض وﺻﺢ ﰲ اﳌقﺒوض اﻵن سيﺬﻛر ﺻور ﺟدﻳدة :وﻟو جعﻞ دﻳﻨﺎ ﺳﻠﻤﺎ أي
الدﻳن رأس ﻣال سلﻢ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷنﻪ دﻳن ﺑدﻳن ،ﻣا رأﻳكﻢ لو ﺟعل اﻷﻣانﺔ رأس ﻣال سلﻢ،
اﻷﻣانﺔ الﱵ عندك هي رأس اﳌال قال ﻳصﺢ ،قال :وأﻣﺎنﺔ أو ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻐﺼوﺑﺔ أو ﻋﺎرﻳﺔ ﻳﺼﺢ
ﻷنه ﰲ ﻣعﲎ اﻟقﺒﺾ ) وإن أﺳﻠﻢ ( ﲦﻨﺎ واﺣﺪا ) ﰲ جﻨس ( ﻛﺒﲑ ) إﱃ أجﻠﲔ ("أ"
ﻛﺮجﺐ وﺷعﺒﺎن ﻣﺜﻼ ) أو ﻋﻜﺴه ("ب" ن أﺳﻠﻢ ﰲ جﻨﺴﲔ ﻛﱪ وﺷعﲑ إﱃ أجﻞ
ﻛﺮجﺐ ﻣﺜﻼ ) ﺻﺢ ( اﻟﺴﻠﻢ ) إن ﺑﲔ ( ﻗﺪر ) ﻛﻞ جﻨس وﲦﻨه ( هﺬا شرط ﳌسألﺔ
"ب" ،فﻼﺑد أن نعرف ﻛﻢ الﱪ وﻛﻢ الﺸعﲑ وﻛﻢ ﲦن الﱪ وﻛﻢ ﲦن الﺸعﲑ ﺣﱴ لو ﺟاء لﱪ

وﱂ ﰐ لﺸعﲑ نعرف نفرق الصفقﺔ ،قال :ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ن ﻳقول أﺳﻠﻤﺘﻚ دﻳﻨﺎرﻳﻦ
أﺣﺪﳘﺎ ﰲ إردب ﻗﻤﺢ ﺻﻔﺘه ﻛﺬا وأجﻠه ﻛﺬا واﻟﺜﺎﱐ ﰲ إردﺑﲔ ﺷعﲑا ﺻﻔﺘه ﻛﺬا
واﻷجﻞ ﻛﺬا ) و ( ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ إن ﺑﲔ ) ﻗﺴﻂ ﻛﻞ أجﻞ ( هﺬا شرط ﳌسألﺔ "أ" وهي
ﺟنﺲ واﺣد لﻪ أﺟلﲔ ﺑر نصفﻪ ﰲ رﺟﺐ ونصفﻪ ﰲ شعبان إذاً ﻻﺑد أن ﻳبﲔ قسط ﻛل
أﺟل ،اﳉﺰء الﺬي ﰲ شعبان ﻛﻢ قيمتﻪ واﳉﺰء الﺬي ﰲ رﺟﺐ ﻛﻢ قيمتﻪ ﺣﱴ إذا ﲣلﻒ

أﺣدﳘا عرفنا ﻛﻢ قيمﺔ هﺬا اﳉﺰء ،قال :ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ن ﻳقول أﺳﻠﻤﺘﻚ دﻳﻨﺎرﻳﻦ
أﺣﺪﳘﺎ ﰲ إردب ﻗﻤﺢ إﱃ رجﺐ واﻵﺧﺮ ﰲ إردب ورﺑﻊ ﻣﺜﻼ إﱃ ﺷعﺒﺎن ﻓﺈن ﱂ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ
ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷن ﻣقﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺴﲔ أو اﻷجﻠﲔ ﳎﻬول ﻻ نعرف ﻛﻢ قيمﺔ
ﻛل ﺟنﺲ وﻻ نعرف ﻛﻢ قيمﺔ ﻛل أﺟل ،اﻟﺸﺮط ) اﻟﺴﺎﺑﻊ أن ﻳﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ
( اﻟﺴﻠﻢ ) ﰲ ﻋﲔ ( ﻛﺪار أو ﺷﺠﺮة ﻷ ﺎ رﲟﺎ تﻠﻔﺖ ﻗﺒﻞ أوان تﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ) و ( ﻻ
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ﻳﺸﱰط ذﻛﺮ ﻣﻜﺎن اﻟوﻓﺎء ﻷنه ﷺ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺑﻞ ) ﳚﺐ اﻟوﻓﺎء ﻣوﺿﻊ اﻟعقﺪ ( ﻷن
اﻟعقﺪ ﻳقﺘﻀﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻜﺎنه إذاً ﻻ ﳚﺐ ﰲ ﻣوضع الوفاء وسيأﰐ عند أنﻪ ﰲ ﺣالﺔ

ﳚﺐ ﺑيان ﻣوضع الوفاء ﻷننا نقول ﻣوضع الوفاء هو ﻣوضع العقد ،افرض أن العقد ﰎ وهﻢ

ﰲ ﻃاﺋرة فأﻳن ﻳفيﻪ ﰲ الﻄاﺋرة؟! هنا ﳚﺐ أن ﻳبﲔ ﻣكان الوفاء ،قال :وﻟه أﺧﺬﻩ ﰲ ﻏﲑﻩ
إن رﺿﻴﺎ ﻳعﲏ ﻣكان الوفاء هو ﻣوضع العقد ولو اتفقا على ﻏﲑﻩ فﻼ س لكن قال :وﻟو
ﻗﺎل الباﺋع ﺧﺬﻩ ﰲ ﻏﲑ ﻣكان العقد وأجﺮة ﲪﻠه ﻳعﲏ خﺬﻩ وخﺬ أﺟرة ﲪلﻪ لينقلﻪ
اﳌﺸﱰي إﱃ ﻣوﺿﻊ اﻟوﻓﺎء ﱂ ﳚز ﻷنﻪ ﻣعاوضﺔ عن ﺑعﺾ السلﻢ فﻼ ﳚوز هﺬا العقد أنﻪ

أعﻄيك ﻛﺬا و ﰐ ﱄ ﺑكﺬا فﻼ تقول ﱄ أ أرد لك ﺟﺰء ﻣن اﳌبلغ ﻣقاﺑل أنك تسقط عﲏ

نقلﻪ أو تسقط عﲏ ﺑعضﻪ فﻼ ﳚوز ،قال ) :وﻳﺼﺢ ﺷﺮﻃه ( أي اﻟوﻓﺎء ) ﰲ ﻏﲑﻩ ( أي
ﻏﲑ ﻣﻜﺎن اﻟعقﺪ ﻷنه ﺑﻴﻊ ﻓﺼﺢ ﺷﺮط اﻹﻳﻔﺎء ﰲ ﻏﲑ ﻣﻜﺎنه ﻛﺒﻴوع اﻷﻋﻴﺎن وإن ﺷﺮﻃﺎ
اﻟوﻓﺎء ﰲ ﻣوﺿﻊ اﻟعقﺪ ﻛﺎن ﻛﻴﺪا ) وإن ﻋقﺪ ( اﻟﺴﻠﻢ ) ﺑﱪ ( ﻳﺔ ) أو ﲝﺮ ﺷﺮﻃﺎﻩ (
أي ﻣﻜﺎن اﻟوﻓﺎء ﻟزوﻣﺎ وإﻻ ﻓﺴﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺘعﺬر اﻟوﻓﺎء ﻣوﺿﻊ اﻟعقﺪ وﻟﻴس ﺑعﺾ
اﻷﻣﺎﻛﻦ أوﱃ ﻣﻦ ﺑعﺾ ﻓﺎﺷﱰط تعﻴﻴﻨه ﻟقول ﻛﺎﻟﻜﻴﻞ وﻳقﺒﻞ ﻗول اﳌﺴﻠﻢ إﻟﻴه الباﺋع ﰲ
تعﻴﻴﻨه ﻳعﲏ ﻣكان الوفاء إذا ﺣصل ﺑينهﻢ خﻼف ﻣﻊ ﳝﻴﻨه ) وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه (
ﳌﻦ ﻫو ﻋﻠﻴه الباﺋع أو ﻏﲑﻩ" ) "١ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ( ﻳعﲏ ﻻ أستﻄيع أن أﺑيع اﳌسلﻢ فيﻪ قبل
أن أقبضﻪ ﺣﱴ لو أﺑيعﻪ على ﻣن عﲏ قبل قبضﻪ ﻟﻨﻬﻴه ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻄعﺎم ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه )
وﻻ ( تﺼﺢ أﻳﻀﺎ ) ﻫﺒﺘه ( ﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﻫو ﻋﻠﻴه" "٢ﻟعﺪم اﻟقﺪرة ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻤه انتبهوا ﺑيعﻪ
ﻻ ﻳصﺢ ﻻ ﳌن هو عليﻪ أو لﻐﲑﻩ ،هبتﻪ ﳌن هو عليﻪ ﳑكن فهﻢ ﻳتساهلون ﰲ اﳍبﺔ ،فتصﺢ
اﳍبﺔ ﲟعﲎ اﻹﺑراء ﳌن هو عليﻪ وهو اﳌسلﻢ إليﻪ وهو الباﺋع ﻷنﻪ إسقاط وﻻ تصﺢ اﳍبﺔ

اﳊقيقيﺔ ﻣﻄلقا ،قال ) :وﻻ اﳊواﻟﺔ ﺑه (" "٣أي ﳛيل الباﺋع اﳌﺸﱰي إﱃ رﺟل آخر ليأخﺬ

السلعﺔ ﻣنﻪ ﰲ ﻏﲑ وﻛالﺔ فلو وﻛل ﻻ ﻣﺸكلﺔ لكن ﻳقول الباﺋع اذهﺐ لفﻼن خﺬ القمﺢ
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الﺬي أﻃالبﻪ ﺑﻪ فﻼ ﻳصﺢ أن ﳛيلﻪ ،قال :ﻷ ﺎ ﻻ تﺼﺢ إﻻ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻣﺴﺘقﺮ واﻟﺴﻠﻢ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺦ ) وﻻ ( اﳊواﻟﺔ ) ﻋﻠﻴه (" "٤أي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه أو رأس ﻣﺎﻟه ﺑعﺪ
ﻓﺴﺦ ﺻور ا :ﳛيل اﳌﺸﱰي رﺟﻼ آخر خﺬ السلعﺔ ﻣن الباﺋع ﺑﻐﲑ وﻛالﺔ أﻣا ﰲ الوﻛالﺔ
فﻼ ﻣﺸكلﺔ ،أ اﻵن ﻣﺸﱰي وأستﺤق الﱪ ﺑعد ستﺔ أشهر وفﻼن ﻳﻄالبﲏ ﺑﱪ فأقول لﻪ

أﺣلتك ﺑﱪك على فﻼن نقول ﻻ ﻳصﺢ ) ،وﻻ أﺧﺬ ﻋوﺿه (" "٥ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﰲ
ﺷﻲء ﻓﻼ ﻳﺼﺮﻓه إﱃ ﻏﲑﻩ اﳊدﻳث ﰲ اﺑن ﻣاﺟﺔ وأﺑو داود وفيﻪ ﻛﻼم وﺳواء ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ
أي ﲢرﱘ أخﺬ العوض إذا ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻣوجودا أو ﻣعﺪوﻣﺎ واﻟعوض ﻣﺜﻠه ﰲ اﻟقﻴﻤﺔ
أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ وتﺼﺢ اﻹﻗﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ ) وﻻ ﻳﺼﺢ ( أﺧﺬ ) اﻟﺮﻫﻦ""٦واﻟﻜﻔﻴﻞ
ﺑه" ( "٧أي ﺑﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻢ روﻳﺖ ﻛﺮاﻫﻴﺘه ﻋﻦ ﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ هﺬا عند اﺑن

أﰊ شيبﺔ ،اﻛتبوا عندها وعنﻪ ،وﳓن قلنا أﺣيا ﻳعﲏ القول القوي الﺬي نستﺤي نصرح
ونقول هﺬا اﻻختيار فليﺲ لضرورة داﺋما هو اختيار لكن أﺣيا ﻳكون هو اختيار
وأﺣيا ﻳكون قول قوي ﰲ اﳌﺬهﺐ والﺜالث أﺣيا ﻻ ،ﻳﺸار إليﻪ ﻷن القول الﺬي ﰲ
اﳌﺬهﺐ ﻳصادم اﳌﺸهور ﰲ الفتوى فنﺸﲑ إليﻪ فليسﺖ اﻹشارة داﺋما دليل أو عﻼﻣﺔ ترﺟيﺢ
أو ﻏﲑ ذلك لكن هنا اﳌقصود ا اﻻختيار الﺬي ﻻ قيمﺔ لﻪ وﻻ وزن ،قال :وعنﻪ ﻳصﺢ
الرهن والكفيل واختارها اﳌوفق هﺬا اختيار اﳌوفق وﳓن ﳕﺸي ﰲ ﻇلﻪ ،وﺻو ا الﺰرﻛﺸي أنﻪ
ﻻ ﻣانع ،ﻣعروف تعليلهﻢ هﻢ ﳜافون أنﻪ إذا أخﺬ رهن أو ﻛفيل أنﻪ ﻳصرف الرهن إﱃ ﻏﲑﻩ
ﺣﱴ ﻻ ﻳقولون أن هﺬا ﻳناﰲ ﺣدﻳث فﻼ ﻳصرفﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ واﳌﺸكلﺔ لو ﻛﺜروا ﻣعنا سنقول

ﳍﻢ اﳊدﻳث ضعيﻒ وﻻ ﻳستدل ﺑﻪ فاقفل الباب ،اﻵن سيعلل ،قال :إذ وﺿﻊ اﻟﺮﻫﻦ
ﻟﻼﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻦ ﲦﻨه ﻋﻨﺪ تعﺬر اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺮﱘ وﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻣﻦ
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ﻋﲔ اﻟﺮﻫﻦ وﻻ ﻣﻦ ذﻣﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﺣﺬرا ﻣﻦ أن ﻳﺼﺮﻓه إﱃ ﻏﲑﻩ وﻣا اﳌانع أن ﻳبيع الرهن
وﻳرد للمسلﻢ ﻣﺜل ﲦنﻪ أو قيمﺔ ﲦنﻪ إذا ﻛان ﻣتقوم ﻳعﲏ نبيعﻪ إذا ﻛان الﺜمن اﳌدفوع ﻣﺜلي

ﻣﺜﻼ هو دفع ﺑر أو ذهﺐ فنبيع الرهن لﺬهﺐ ونعﻄيﻪ ،قال :وﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ دﻳﻦ ﻣﺴﺘقﺮ
ﻛقﺮض أو ﲦﻦ ﻣﺒﻴﻊ ﳌﻦ ﻫو ﻋﻠﻴه فقط ﺑﺸﺮط ﻗﺒﺾ ﻋوﺿه ﰲ ا ﻠس وإﻻ ﱂ ﻳصﺢ،
وتﺼﺢ ﻫﺒﺔ ﻛﻞ دﻳﻦ ﳌﻦ ﻫو ﻋﻠﻴه وﻻ ﳚوز ﻟﻐﲑﻩ وتﺼﺢ اﺳﺘﻨﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻴه اﳊﻖ
ﻟﻠﻤﺴﺘحﻖ ﺻور ا :ﻳقول لﻐرﳝﻪ اقبضﻪ ﱄ ﰒ اقبضﻪ لنفسك فيصﺢ ذلك ﻳعﲏ أن ﻳنيﺐ

ﻣن عليﻪ اﳊق للمستﺤق فيقول لﻐرﳝﻪ ﻳقول ﳌن ﻳﻄالبﻪ اقبﺾ ﺣقي ﱄ فأنﺖ وﻛيلي ﰒ
اقبضﻪ لنفسك ﻳصﺢ هﺬا وﳚوز.

ب اﻟقﺮض

القرض عند ثﻼثﺔ أشياء :اﳌقرض وهو الدافع ،واﳌقﱰض وهو اﻵخﺬ ،والقرض نفسﻪ وهو

العﲔ اﳌقﱰضﺔ ،قال :ﺑﻔﺘﺢ اﻟقﺎف وﺣﻜﻲ ﻛﺴﺮﻫﺎ وﻣعﻨﺎﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟقﻄﻊ واﺻﻄﻼﺣﺎ دﻓﻊ
ﻣﺎل ﳌﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه وﻳﺮد ﺑﺪﻟه ﻣا هو ﺑدلﻪ؟ قلنا القاعدة ﻣﺜل ﻣﺜلي وقيمﺔ ﻣتقوم وﻫو جﺎئز
ﻹﲨﺎع ) وﻫو ﻣﻨﺪوب ( ﻟقوﻟه ﷺ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴعود ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳقﺮض
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﺮتﲔ إﻻ ﻛﺎن ﻛﺼﺪﻗﺔ ﻣﺮة وﻫوأي القرض ﻣﺒﺎح ﻟﻠﻤقﱰض وﻟﻴس ﻣﻦ
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﳌﻜﺮوﻫﺔ ﻟﻔعﻠه ﻋﻠﻴه اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم النﱯ ﷺ ﻣات ودرعﻪ ﻣرهونﺔ ) ،وﻣﺎ
ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه ( ﻣﻦ نقﺪ أو ﻋوض ) ﺻﺢ ﻗﺮﺿه ( ﻣﻜﻴﻼ ﻛﺎن أو ﻣوزو أو ﻏﲑﳘﺎ ﻷنه
ﷺ اﺳﺘﺴﻠﻒ ﺑﻜﺮا ﻛل ﻣا ﻳصﺢ ﺑيعﻪ ﻳصﺢ قرضﻪ ) إﻻ ﺑﲏ آدم ( ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻗﺮﺿﻬﻢ
ﳌاذا؟ ذﻛر اﳌصنﻒ ثﻼثﺔ تعليﻼت :ﻷنه ﱂ ﻳﻨقﻞ أ وﻻ ﻫو ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ ب وﻳﻔﻀﻲ ﻳقصد
قد ﻳفضي إﱃ أن ﻳقﱰض جﺎرﻳﺔ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﰒ ﻳﺮدﻫﺎ ج ،قال :وﻳﺸﱰط ﻣعﺮﻓﺔ ﻗﺪر اﻟقﺮض
ووﺻﻔه وأن ﻳﻜون اﳌقﺮض ﳑﻦ ﻳﺼﺢ تﱪﻋه إذاً ﻳﺸﱰط أن نعرف قدر القرض ﻛﻢ ﺣﱴ ﳌا
نردﻩ ﻳعرف ﻛﻢ سﲑدﻩ وﻻﺑد أن ﻳكون اﳌقرض ﳑن ﻳصﺢ تﱪعﻪ ،قال :وﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻈه وﺑﻠﻔﻆ
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اﻟﺴﻠﻒ وﻛﻞ ﻣﺎ أدى ﻣعﻨﺎﳘﺎ وإن ﻗﺎل ﻣﻠﻜﺘﻚ وﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رد ﺑﺪل ﻓﻬﺒﺔ ) وﳝﻠﻚ (
اﻟقﺮض ) ﺑقﺒﻀه ( ﻛﺎﳍﺒﺔ القرض سيمر ﲟرﺣلتﲔ ﻣرﺣلﺔ العقد وهﺬا ﻏﲑ ﻻزم وﻣرﺣلﺔ

القبﺾ وهو اللﺰوم ،ﻣرﺣلﺔ العقد لو قال أقرضتك ﻛﺬا فقال قبلﺖ ﰎ العقد لكن ﻣﱴ ﲤلك
العﲔ إذا استلمتها ،قال :وﻳﺘﻢ العقد ﻟقﺒول ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على هﺬا؟ إذا ﻣلكﺖ

لقبﺾ خرﺟﺖ ﻣن ﻣلك اﳌقرض إﱃ ﻣلك اﳌقﱰض فيصﲑ اﳌقرض ليﺲ لﻪ أن ﻳﻄالﺐ

ﺑﻪ ،فماذا ﻳﻄالﺐ؟ ﻳﻄالﺐ ﺑبدلﻪ ،قال :وﻟه اﻟﺸﺮاء ﺑه ﻳعﲏ القرض ﻣﻦ ﻣقﺮﺿه اﻵن أنﺖ

أقرضتﻪ ﻣاﺋﺔ ر ل فبعدﻣا استلمها ﻻ تصبﺢ ﻣلكك أنﺖ ﺑل تصبﺢ ﻣلكﻪ هو وأنﺖ لك أن

تﻄالبﻪ ﺑبدﳍا ﻳعﲏ ﲟاﺋﺔ لكن هﺬﻩ اﳌاﺋﺔ ﻣلكﻪ ﻳستﻄيع أن ﻳﺸﱰي ا ،قال ) :ﻓﻼ ﻳﻠزم رد
ﻋﻴﻨه ( ﻟﻠزوﻣه ﻟقﺒﺾ ) ﺑﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟه ﰲ ذﻣﺘه ( أي ذﻣﺔ اﳌقﱰض ) ﺣﺎﻻ وﻟو أجﻠه (
اﳌقﺮض هﺬﻩ ﻣﺸكلﺔ عند الفقهاء أن القرض ﻳﺜبﺖ ﺣال أم ﻳﺜبﺖ ﻣؤﺟل؟ ﻳﺜبﺖ ﻣؤﺟل إذا
أﺟلﻪ وهو ﻃبعا سيﺜبﺖ ﺣال ﻃبيعي ،إذا قلﺖ أقرضﲏ ﻣاﺋﺔ ر ل أقرضتك ﻣاﺋﺔ ر ل ﱄ
ﺑعد دقيقﺔ أن أﻃالبك لكن لو اتفقنا على أﺟل فهل ﻳﺜبﺖ ﻣؤﺟﻼ أم ﺣاﻻ؟ هل ﻳقبل
التأﺟيل أم ﻻ؟ هﺬﻩ هي اﳌسألﺔ فهو ﻳقول أنﻪ ﺣاﻻ ﺣﱴ لو أﺟلﻪ اﳌقرض ﻻ ﻳتأﺟل ﺣﱴ
رب ﻣن الر أ أعﻄيك ﻣاﺋﺔ ر ل تعﻄيﲏ ﻣاﺋﺔ ر ل ﺑعد شهر ﺻار ﻛأنﻪ ﻣاﺋﺔ ﲟاﺋﺔ

ﻣؤﺟلﺔ وهﺬا ﻳﺸﱰط فيﻪ اﳊلول وﻻ ﻳؤﺟل ﻣع انك ﰲ واقع اﻷﻣر أنﺖ ﻣؤﺟل لكن العقد
ﺣال لكن ﺟاز التأﺟيل ﳌصلﺤﺔ القرض ﳌصلﺤﺔ اﻹرفاق هي ﻣسألﺔ ﺻورﻳﺔ وشكليﺔ وﻻ
ﻳنبﲏ عليها شيء وﻻ ﺣاﺟﺔ لكن عند ﰲ وﺟﻪ ﻳصﺢ ﺟيلﻪ واﻹﻣام أﲪد ﻳقول القرض
ﺣال لكن ﻳنبﻐي الوفاء لوعد ،قال وﰲ وﺟﻪ ﻳصﺢ ﺟيلﻪ ولﺰوﻣﻪ إﱃ أﺟلﻪ واختارﻩ تقي
الدﻳن وﺻوﺑﻪ اﳌرداوي ﰲ اﻹنصاف ،إذاً ﻣسألﺔ ﺣاﻻ ولو أﺟلﻪ عند وﺟﻪ آخر أنﻪ ﻳؤﺟل،
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قال :ولو أﺟلﻪ اﳌقرض ﻷنه ﻋقﺪ ﻣﻨﻊ ﻓﻴه ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻓﻤﻨﻊ اﻷجﻞ ﻓﻴه ﻛﺎﻟﺼﺮف ﻗﺎل
اﻹﻣﺎم أﲪد اﻟقﺮض ﺣﺎل وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻲ ﺑوﻋﺪﻩ ﻳعﲏ لو وعد أنﻪ ﺑعد شهر ﻳلتﺰم ) ،ﻓﺈن
ردﻫﺎ اﳌقﱰض ( أي رد اﻟقﺮض ﺑعﻴﻨه ) ﻟزم ( اﳌقﺮض ) ﻗﺒوﻟه ( إن ﻛﺎن ﻣﺜﻠﻴﺎ أ ﻷنه ردﻩ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺣقه ﺳواء ﻷنه تﻐﲑ ﺳعﺮﻩ أو ﻻ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘعﻴﺐ ﻳعﲏ لو ﻛان ﻣﺜليا فرد نفﺲ
القرض ﻣا فيﻪ ﻣﺸكلﺔ ،قال :وإن ﻛﺎن ﻣﺘقوﻣﺎ ب ﱂ ﻳﻠزم اﳌقﺮض ﻗﺒوﻟه وﻟه اﻟﻄﻠﺐ
ﻟقﻴﻤﺔ إذاً إذا أعﻄاﻩ شيﺌا ﻣﺜليا فردﻩ ﺑعينﻪ فﻼ س أﻣا إذا أعﻄاﻩ شيﺌا ﻣتقوﻣا فردﻩ ﺑعينﻪ
فﻼ ﻳلﺰﻣﻪ ،إذا ﱂ ﻳلﺰﻣﻪ فلﻪ الﻄلﺐ لقيمﺔ ﰒ قال ) :وإن ﻛﺎنﺖ ( اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﱵ وﻗﻊ
اﻟقﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﻣﻜﺴﺮة١أي ﳎﺰﺋﺔ رﺑع درهﻢ ،نصﻒ درهﻢ ،ثلث درهﻢ ،أو ( ﻛﺎن
اﻟقﺮض ) ﻓﻠوﺳﺎ ٢ﻓﻤﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌعﺎﻣﻠﺔ ﺎ ( أي ﻟﺪراﻫﻢ اﳌﻜﺴﺮة أو اﻟﻔﻠوس ) ﻓﻠه
( أي ﻟﻠﻤقﺮض ) اﻟقﻴﻤﺔ وﻗﺖ اﻟقﺮض ( ﻷنه ﻛﺎﻟعﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﻠزﻣه ﻗﺒوﳍﺎ وﺳواء ﻛﺎنﺖ
ﻗﻴﺔ أو اﺳﺘﻬﻠﻜﻬﺎ وتﻜون اﻟقﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ جﻨس اﻟﺪراﻫﻢ ﻛﺬهﺐ إذا ﻛان القرض دراهﻢ
فإن ﻛان د نﲑ فلﻪ قيمﺔ تكون لﻪ قيمﺔ فضﺔ ،قال :وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻐﺸوﺷﺔ أي لﻪ القيمﺔ وقﺖ
القرض إذا ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن إذاً إذا ﻛانﺖ الدراهﻢ ﻣكسرة وﻣنعها السلﻄان ﻳصﲑ لﻪ
القيمﺔ وقﺖ القرض لكن تكون القيمﺔ ﻏﲑ ﺟنﺲ الدراهﻢ ،ﻻ تكون ﻣن الدراهﻢ ،ﻣن

شيء آخر ،ﻛيﻒ ﻳرد؟ قال ) :وﻳﺮد ( اﳌقﱰض ) اﳌﺜﻞ ( أي ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻗﱰﺿه ) ﰲ
اﳌﺜﻠﻴﺎت ( ﻷن اﳌﺜﻞ أﻗﺮب ﺷﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟقﻴﻤﺔ ﻓﻴﺠﺐ رد ﻣﺜﻞ ﻓﻠوس ﻻ القيمﺔ ﻳعﲏ
الفلوس ﻣﺜلها ،لو ﻛانﺖ الفلوس ﻏﻠﺖ أو رﺧﺼﺖ أو ﻛﺴﺪت فﲑد ﻣﺜلها ،اﻛتبوا تعليق
هنا أي ﻣع عدم ﲢرﱘ السلﻄان ﳍا ﻷنﻪ سبق ﻣعنا إذا ﺣرﻣﻪ السلﻄان ﻳصﲑ لﻪ ﺑدﳍا لﻪ

قيمتها وقﺖ القرض ﻳعﲏ ﻣع عدم ﲢرﱘ السلﻄان ﳍا ،قال :وﻳﺮد ) اﻟقﻴﻤﺔ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ( ﻣﻦ
اﳌﺘقوﻣﺎت وتﻜون اﻟقﻴﻤﺔ ﰲ جوﻫﺮ وﳓوﻩ ﻳوم ﻗﺒﻀه وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺳﻠﻢ ﻓﻴه ﻳوم ﻗﺮﺿه

إذاً لﻪ اﳌﺜل ﰲ اﳌﺜلي ،اﻛتبوا اﳌﺜلي على اﳌﺬهﺐ ﻛل ﻣكيل أو ﻣوزون ﻻ ﺻناعﺔ فيﻪ ﻣباﺣﺔ
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ﻳصﺢ السلﻢ فيﻪ ،ﻛل ﻣكيل أو ﻣوزون ﻣا فيﻪ ﺻناعﺔ أﻣا إذا دخلتﻪ الصناعﺔ أخرﺟتﻪ ﻣن
ﻛونﻪ ﻣوزون أو ﻣكيل وأﺻبﺢ ﻣعدود ،والسلﻢ ﻻ ﻳصﺢ إﻻ ﰲ شيء ﻻ ﺻناعﺔ فيﻪ ﻣباﺣﺔ

ﻳصﺢ السلﻢ فيﻪ ،قال ) :ﻓﺈن أﻋوز ( أي تعﺬر ) اﳌﺜﻞ ﻓﺎﻟقﻴﻤﺔ إذاً ( أي وﻗﺖ إﻋوازﻩ
ﻷ ﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ تﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ إذاً اﳌﺜل ﻳرد ﻣﺜلﻪ فإذا تعﺬر هﺬا اﳌﺜل ،اليوم الﺬي تعﺬر فيﻪ
سنتﺤول إﱃ قيمتﻪ ،انتقل ﺑعد ذلك إﱃ ﻣسألﺔ ﻣعروفﺔ وهي أنﻪ ) وﳛﺮم ( اﺷﱰاط ) ﻛﻞ
ﺷﺮط جﺮ نﻔعﺎ ( ﻛﺄن ﻳﺴﻜﻨه دارﻩ أو ﻳقﻀﻴه ﺧﲑا ﻣﻨه ﻷنه ﻋقﺪ إرﻓﺎق وﻗﺮﺑﺔ ﻓﺈذا
ﺷﺮط ﻓﻴه اﻟز دة أﺧﺮجه ﻋﻦ ﻣوﺿوﻋه إذاً ﻛل قرض ﺟر نفعا فهو ر ) وإن ﺑﺪأ ﺑه (
أي ﲟﺎ ﻓﻴه نﻔﻊ ﻛﺴﻜﲎ دارﻩ ) ﺑﻼ ﺷﺮط ( وﻻ ﻣواﻃﺄة ﺑعﺪ اﻟوﻓﺎء جﺎز ﻻ ﻗﺒﻠه ) أو
أﻋﻄﺎﻩ أجود ﻻ أﻛﺜر ( ﺑﻼ ﺷﺮط جﺎز اﻛتبوا تعليق ﻣهﻢ :أﺟود ﰲ الصفﺔ ﻻ أﻛﺜر ﰲ
القدر إﻻ أرﺟﺢ ﻳسﲑا ﰲ قضاء ذهﺐ وفضﺔ ،ﻳقولون الﺬهﺐ والفضﺔ لو زاد ﻳسﲑا فﻼ
س ﻷنﻪ ﻳتعﺬر ضبﻄﻪ وعبارتﻪ ﰲ اﳌﻐﲏ والكاﰲ ﲡوز الﺰ دة ﰲ القدر والصفﺔ ﻣعناﻩ عند
اﻵن ﻣﺸكلﺔ هل لو أعﻄاﻩ أﺟود ﻻ ﻣﺸكلﺔ لكن لو أعﻄاﻩ أﻛﺜر اﳌﺬهﺐ ﻻ ﳚوز لكن
عند عبارة للموفق قال ﲡوز الﺰ دة ﰲ القدر والصفﺔ وعند عبارة اﻹقناع قال أو قضى
أﻛﺜر ﺟاز لكن ﺑعضهﻢ ﻳقول ﲢمل عبارة اﻹقناع على ﻣا قالﻪ ﰲ اﳌﻐﲏ والكاﰲ ،أﻣا

اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﻻ ﻳعﻄيﻪ أﻛﺜر ﻷنه ﷺ اﺳﺘﺴﻠﻒ ﺑﻜﺮا ﻓﺮد ﺧﲑا ﻣﻨه وﻗﺎل ﺧﲑﻛﻢ أﺣﺴﻨﻜﻢ
ﻗﻀﺎء ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه.
قال ) :أو ( أﻋﻄﺎﻩ ) ﻫﺪﻳﺔ ﺑعﺪ اﻟوﻓﺎء جﺎز ( ﻷنه ﱂ ﳚعﻞ تﻠﻚ اﻟز دة ﻋوﺿﺎ ﰲ
اﻟقﺮض وﻻ وﺳﻴﻠه إﻟﻴه إذاً إذا أقرض اﻹنسان شخص آخر ﻣبلغ ﻣن اﳌال فبعد أن سدد

هﺬا اﳌبلغ الﺬي عليﻪ أعﻄاﻩ هدﻳﺔ ﺟاز أﻣا أن ﻳﺸﱰط عليﻪ ﻳقول أقرضك اﻷلﻒ ر ل
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لكن إذا رد ا تعﻄيﲏ ﻣعها هدﻳﺔ أو ﻣبلغ ،قال ) :وإن تﱪع ( اﳌقﱰض ) ﳌقﺮﺿه ﻗﺒﻞ
وﻓﺎئه ﺑﺸﻲء ﱂ ﲡﺮ ﻋﺎدته ﺑه ( ﻗﺒﻞ اﻟقﺮض ) ﱂ ﲡز إذاً إنسان أقرض شخص ﻣبلغ ﻣن

اﳌال ليكن عﺸرة آﻻف ر ل فقام هﺬا اﳌقﱰض قبل أن ﻳسدد العﺸرة آﻻف ر ل تﱪع لﻪ
ﺑﺸيء وليﺲ ﻣن عادتﻪ فلﻢ ﳚﺰ ذلك لكن لو ﻛانﺖ لﻪ عادة اقﱰض ﻣنﻪ عﺸرة آﻻف ر ل

ﻣﺜﻼ ولﻪ عادة ﻛل سنﺔ ﰲ رﻣضان ﻳهدﻳﻪ ﲤر ﻣﺜﻼ فﻼ س ﻷن هﺬﻩ ﻛعادتﻪ ،قال :إﻻ أن
ﻳﻨوي ( اﳌقﺮض ) ﻣﻜﺎﻓﺄته ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ( اﻟﺸﻲء ) أو اﺣﺘﺴﺎﺑه ﻣﻦ دﻳﻨه ( ﻓﻴﺠوز ﻟه
ﻗﺒوﻟه إذاً لو أن إنسان أ أقرضﺖ شخص عﺸرة آﻻف ر ل وﺟاءﱐ هﺬا الﺸخص ﰲ

أثناء القرض قبل أن ﻳسدد وأعﻄاﱐ شيﺌا هدﻳﺔ أو هبﺔ وليﺲ ﰲ العادة أن ﻳعﻄيﲏ ﻣﺜل
هﺬا الﺸيء ﻻ ﳚوز ﱄ أن آخﺬﻩ إﻻ ﰲ ﺣالتﲔ ان أنوي أن أﻛافﺌﻪ على هﺬا الﺸيء أ ﱐ
دﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﲤر فنوﻳﺖ أن أرد لﻪ ﲤر ﻣﺜل ﻣا أعﻄاﱐ أو اﺣتساﺑﻪ ﻣن دﻳنﻪ ﻳعﲏ أعﻄاﱐ هدﻳﺔ
فقدرت قيمﺔ اﳍدﻳﺔ وقلﺖ هﺬﻩ اﳍدﻳﺔ ﳐصوﻣﺔ ﻣن الدﻳن فيصﲑ ﺑدل أن أﻃالبﻪ ﺑعﺸرة

آﻻف أﻃالبﻪ ﻣﺜﻼ ﺑتسعﺔ ،قال فيجوز لﻪ قبولﻪ ﳊﺪﻳﺚ أنس ﻣﺮﻓوﻋﺎ ﻗﺎل إذا أﻗﺮض
أﺣﺪﻛﻢ ﻗﺮﺿﺎ ﻓﺄﻫﺪي إﻟﻴه أو ﲪﻠه ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ وﻻ ﻳقﺒﻠه إﻻ أن ﻳﻜون جﺮى
ﺑﻴﻨه وﺑﻴﻨه ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎجه وﰲ ﺳﻨﺪﻩ جﻬﺎﻟﺔ ) وإن أﻗﺮﺿه أﲦﺎ " "١ﻓﻄﺎﻟﺒه ﺎ
ﺑﺒﻠﺪ آﺧﺮ ﻟزﻣﺘه ( اﻷﲦﺎن أي ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻷنه أﻣﻜﻨه ﻗﻀﺎء اﳊﻖ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺮر ﻓﻠزﻣه وﻷن
اﻟقﻴﻤﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﺎنﺘﻔﻰ اﻟﻀﺮر هﺬﻩ اﳌسألﺔ أقرضتﻪ عﺸرة آﻻف ر ل ﰲ ﺟدة ﰒ ﻃالبتﻪ
ا ﰲ اﳌدﻳنﺔ ﻣﺜﻼ هل ﻳلﺰﻣﻪ أم ﻻ؟ ﻳقول نعﻢ ﻳلﺰﻣﻪ ﳌاذا؟ ﻷن اﻷﲦان النقود ﻻ فرق أن
ﻳدفعها ﰲ ﺟدة أو ﰲ اﳌدﻳنﺔ لكن هﺐ أن الﺬي أقرضتﻪ شيء آخر ليﺲ نقودا لو أﱐ

أقرضتﻪ ﻣﺜﻼ عﺸرة أﻛياس أرز فسﲑدها عﺸرة أﻛياس أرز فأ أقرضتﻪ إ ها ﰲ ﺟدة ﰒ
ﻃالبتﻪ ا ﰲ اﳌدﻳنﺔ ﳜتلﻒ اﻷﻣر ﻷن هﺬا اﻷرز نقلﻪ لﻪ ﻣؤونﺔ لﻪ ﻛلفﺔ وﳍﺬا قال اﳌصنﻒ:

) و ( ﲡﺐ ) ﻓﻴﻤﺎ ﳊﻤﻠه ﻣﺆنﺔ ﻗﻴﻤﺘه (" "٢ﺑﺒﻠﺪ اﻟقﺮض ﻣعﲎ ذلك إن أ أقرضتﻪ عﺸرة
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أﻛياس أرز ﰲ ﺟدة ﰒ ﻃالبتﻪ ا ﰲ اﳌدﻳنﺔ ،قال :فلﻪ قيمتﻪ ﻳعﲏ قيمﺔ هﺬﻩ العﺸرة أﻛياس

أرز ﺑبلد القرض ،قال :ﻷنه اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳚﺐ ﻓﻴه اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴه وﻻ ﻳﻠزﻣه اﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻵﺧﺮ وهو اﳌدﻳنﺔ ﻷنه ﻻ ﻳﻠزﻣه ﲪﻠه إﻟﻴه ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﳛمل العﺸرة أﻛياس ﻣن ﺟدة إﱃ
اﳌدﻳنﺔ فيعﻄيﻪ قيمتها لكن هﺬﻩ القيمﺔ ليسﺖ داﺋما فأﺣيا تلﺰﻣﻪ القيمﺔ وأﺣيا تلﺰﻣﻪ
عﺸرة أﻛياس ﻳعﲏ ﻳقال لو ﻳﺸﱰي عﺸرة أﻛياس ﻣن اﳌدﻳنﺔ ﻳعﻄيﻪ إ ها ،ﻣﱴ هﺬا وﻣﱴ

ذلك؟ اﳌصنﻒ سيفصل ذلك ،قال ) :إن ﱂ تﻜﻦ ( ﻗﻴﻤﺘه ) ﺑﺒﻠﺪ اﻟقﺮض أنقﺺ (
ﺻواﺑه أﻛﺜﺮ ﻓﺈن ﻛﺎنﺖ اﻟقﻴﻤﺔ ﺑﺒﻠﺪ اﻟقﺮض أﻛﺜﺮ ﻟزم ﻣﺜﻞ اﳌﺜﻠﻲ ﻟعﺪم اﻟﻀﺮر إذاً إذاً

الصورة ﻛالتاﱄ انتبهوا ﻣعي أقرضتﻪ عﺸرة أﻛياس ﰲ ﺟدة ﰒ ﻃالبتﻪ ا ﰲ اﳌدﻳنﺔ فهنا
سيكون عند ثﻼثﺔ أﺣوال إﻣا أن تكون قيمﺔ العﺸرة أﻛياس اﻷرز ﰲ ﺟدة ﻣﺜل قيمتها ﰲ
اﳌدﻳنﺔ وإﻣا أن تكون قيمتها ﰲ ﺟدة أنقص وإﻣا أن تكون قيمتها ﰲ ﺟدة أﻛﺜر ،ﰲ أﻳها
اﳌﺸقﺔ على اﳌقﱰض إذا دفع اﳌﺜل؟ نقول إن ﻛان الﺜمن واﺣد فاﳌقﱰض ﻳسدد ﱄ أﻛياس
أرز ﻳﺸﱰي ﻷن قيمتها ﰲ ﺟدة هي قيمتها ﰲ اﳌدﻳنﺔ إذاً ﻳﺸﱰي ﻣن اﳌدﻳنﺔ وﻳعﻄيﲏ إ ها
إذا ﻛانﺖ القيمﺔ ﻣساوﻳﺔ ،لو ﻛانﺖ القيمﺔ ﰲ ﺟدة أنقص ﻣن اﳌدﻳنﺔ فما الﺬي ﻳلﺰﻣﻪ؟ لو
قلنا ﻳلﺰﻣﻪ اﻷرز ﻳصﲑ ﻛلفنا عليﻪ فإذاً ﻳلﺰﻣﻪ عند ذلك القيمﺔ ﺑبلد القرض وهي ﺟدة ،لو
ﻛانﺖ القيمﺔ ﰲ ﺟدة أﻏلى فيلﺰﻣﻪ اﳌﺜل ﻳعﲏ اﻷرز ﻷنﻪ سيﺸﱰي أرز ﻣن اﳌدﻳنﺔ وﻳعﻄيﲏ
أرز ﺑقيمﺔ أقل ﻣن قيمﺔ ﺟدة .إذاً نكرر :إن ﻛانﺖ القيمﺔ ﰲ اﳌدﻳنﺔ ﻣساوﻳﺔ ﳉدة أو ﰲ
اﳌدﻳنﺔ أنقص ﻣن ﺟدة فيلﺰﻣﻪ اﳌﺜل ﻳعﲏ أرز ،وإن ﻛانﺖ ﰲ اﳌدﻳنﺔ أﻏلى ﻣن ﺟدة فيلﺰﻣﻪ

القيمﺔ ﻷن اﳌﺜل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ سيكون أﻏلى فﻼ ﻳلﺰم ﺑﺬلك وهﺬا ﻣعﲎ قولﻪ :ﺻواﺑه أﻛﺜﺮ

إذاً اﻛتبوا عندها ولﻪ القيمﺔ ،فلﻪ القيمﺔ إذا ﻛانﺖ قيمتﻪ ﺑبلد القرض أنقص ﻳعﲏ ﰲ اﳌدﻳنﺔ
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أﻏلى ،وإن ﻛانﺖ أﻛﺜر أو ﻣساوﻳﺔ لﺰﻣﻪ اﳌﺜل ﺑبلد الﻄلﺐ ،قال :وﻻ ﳚﱪ رب اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
أﺧﺬ ﻗﺮﺿه ﺑﺒﻠﺪ آﺧﺮ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﺆنﺔ ﳊﻤﻠه ﻣﻊ أﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳعﲏ لو ﺟاء ﻳسدد
ﰲ اﳌدﻳنﺔ فلي أن أقول لﻪ ﻻ أرﻳد ﻻ أرﻏﺐ ﰲ القيمﺔ ﺑل سدد ﱄ ﰲ ﺟدة ،قال :وإذا
ﻗﺎل اﻗﱰض ﱄ ﻣﺎئﺔ وﻟﻚ ﻋﺸﺮة ﺻﺢ ﻷ ﺎ ﰲ ﻣقﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﺬﻟه ﻣﻦ جﺎﻫه إذاً سيأخﺬ
عﺸرة ﻣقاﺑل ﻣا ﺑﺬلﻪ ﻣن ﺟاﻩ ،ﻻﺣظوا هﺬا ليﺲ اﳌقرض ﺑل هو وسيط فقط فمقاﺑل هﺬﻩ
الوساﻃﺔ خﺬ هﺬا اﳌبلغ ﻏﲑ أن ﻳكون هو ﺻاﺣﺐ القرض فإذا ﻛان هو ﺻاﺣﺐ اﳌال
فﻼ ،وﻟو ﻗﺎل اﺿﻤﲏ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻚ ذﻟﻚ ﱂ ﳚز ﻳعﲏ اضمﲏ عند اﳌقرض ﰲ اﳌاﺋﺔ ولك

عﺸرة فﻼ ﳚوز ذلك.

ب اﻟﺮﻫﻦ
ﻫو ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺒوت واﻟﺪوام ﻳقﺎل ﻣﺎء راﻫﻦ أي راﻛﺪ ونعﻤﺔ راﻫﻨﺔ أي دائﻤﺔ وﺷﺮﻋﺎ توثقﺔ
دﻳﻦ ﺑعﲔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻩ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ ﲦﻨﻬﺎ إذاً فاﺋدة الرهن توثيق الدﻳون وﻫو جﺎئز
ﻹﲨﺎع وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺪون إﳚﺎب ﻣن الراهن وﻗﺒول ﻣن اﳌر ن أو ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ الرهن

عقد ﻻﺑد فيﻪ ﻣن إﳚاب وقبول فﻼﺑد أن ﻳقول الراهن رهنتك هﺬﻩ السيارة أو هﺬا الﺬهﺐ
أو ﻛﺬا واﳌر ن ﻳقول قبلﺖ ،وﻳعﺘﱪ ﻣعﺮﻓﺔ ﻗﺪرﻩ وجﻨﺴه وﺻﻔﺘه الرهن ﻻﺑد أن ﻳكون

ﻣعلوم القدر واﳉنﺲ والصفﺔ لو قلنا ﺟنسﻪ ذهﺐ وقدرﻩ ﻣﺜﻼ ﻣاﺋﺔ ﺟرام وﺻفتﻪ إذا ﻛانﺖ

لﻪ ﺻفﺔ ذهﺐ ﻣن نوع ﻛﺬا إذا ﻛان لﻪ ﺻفﺔ ﻳوﺻﻒ ،الﺜاﱐ :وﻛون راﻫﻦ جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف

الﺬي ﻳرهن ﻻﺑد أن ﻳكون ﺟاﺋﺰ التصرف أﻣا الصﻐﲑ أو اﶈجور عليﻪ أو السفيﻪ الﺬي ﻻ

ﻳتصرف ﰲ اﳌال ﻻ ﻳرهن ،الﺸرط الﺜالث :ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﺮﻫون أن ﻳكون الراهن ﳝلك اﳌرهون

أﻣا إذا رهن ﻣا ﻻ ﳝلك فﻼ ﻳصﺢ الرهن ،الراﺑع :أو ﻣﺄذو ﻟه ﻓﻴه و ) ﻳﺼﺢ ( اﻟﺮﻫﻦ )
ﰲ ﻛﻞ ﻋﲔ ﳚوز ﺑﻴعﻬﺎ ( ﻷن اﻟقﺼﺪ ﻣﻨه اﻻﺳﺘﻴﺜﺎق ﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﺘوﺻﻞ إﱃ اﺳﺘﻴﻔﺎئه ﻣﻦ
ﲦﻦ اﻟﺮﻫﻦ ﻋﻨﺪ تعﺬرﻩ ﻣﻦ اﻟﺮاﻫﻦ وﻫﺬا ﻣﺘحقﻖ ﰲ ﻛﻞ ﻋﲔ ﳚوز ﺑﻴعﻬﺎ ) ﺣﱴ اﳌﻜﺎتﺐ
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( إذاً ﻛل ﻣا ﳚوز ﺑيعﻪ ﳚوز رهنﻪ ،اﳌكاتﺐ هو الﺬي عقد ﻣع سيدﻩ عقد ﻛتاﺑﺔ ﻳدفع لﻪ

أقساط وﰲ اﻳﺔ آخر قسط ﻳصبﺢ العبد ﺣرا هﺬا هو اﳌكاتﺐ إذاً هل ﳝكن اﳌكاتﺐ ﺑعد

عقد الكتاﺑﺔ هل هو عبد أم ﺣر؟ هو ﻣازال عبدا وﳝكن ﺑيعﻪ وﳝكن رهنﻪ هﺬا ﻣعناﻩ،

قال :ﺣﱴ اﳌكاتﺐ ﻷنه ﳚوز ﺑﻴعه وﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﻳعﲏ العبد اﳌكاتﺐ إذا رهن ﳝَُكن
ﻣن الكسﺐ ﻷنﻪ ﻣلتﺰم قساط ﻳدفعها فﻼﺑد أن ﻳتكسﺐ ،فإذاً الرهن ﻻ ﳝنعﻪ ﻣن
الكسﺐ ،وﻣﺎ ﻳﺆدﻳه ﻣﻦ اﻟﻨﺠوم أي اﻷقساط رﻫﻦ ﻣعه وإن ﻋﺠز ثﺒﺖ اﻟﺮﻫﻦ ﻓﻴه وﰲ

ﻛﺴﺒه وإن ﻋﺘﻖ ﺑقﻲ ﻣﺎ أداﻩ رﻫﻨﺎ وﻻ ﻳﺼﺢ ﺷﺮط ﻣﻨعه ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻷنﻪ إذا ﻣنعناﻩ ﻣن
التصرف ﻣعناﻩ ﻣنعناﻩ ﻣن الكسﺐ إذاً ﻣنعناﻩ ﻣن دفع اﻷقساط وهﺬا سيؤدي إﱃ عدم

اﳊرﻳﺔ ،قال :واﳌعﻠﻖ ﻋﺘقه ﺑﺼﻔﺔ إن ﻛﺎنﺖ توجﺪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠول اﻟﺪﻳﻦ ﱂ ﻳﺼﺢ رﻫﻨه ﻳعﲏ

قيل لﻪ إذا ﺣصل ﻛﺬا أو إذا اتصفﺖ ﺑكﺬا أو إذا تعلمﺖ القراءة أو إذا ﺣفظﺖ سورة ﻛﺬا
أو إذا ﺟاء شهر ﻛﺬا فأنﺖ ﺣر ﻣعلق عتقﻪ ﺑصفﺔ ،إن ﻛانﺖ توﺟد هﺬﻩ الصفﺔ قبل ﺣلول
الدﻳن ﻻ ﻳصﺢ الرهن ،الدﻳن ﺣلولﻪ ﺑعد سنﺔ وهﺬﻩ الصفﺔ ﲢصل ﺑعد ستﺔ أشهر إذاً هو
سيصبﺢ ﺣرا قبل وقﺖ الدﻳن فلن نتمكن ﻣن سداد الدﻳن ﻣن خﻼل ﺑيع هﺬا العبد ،قال:

وإﻻ ﺻﺢ ﻳعﲏ وإن ﱂ توﺟد قبل ﺣلول الدﻳن ﻳصﺢ ﻣﺜﻼ الصفﺔ ستوﺟد ﺑعد سنتﲔ

والدﻳن أﺟلﻪ سنﺔ فيمكن ﰲ اﻳﺔ السنﺔ إﻣا أن ﻳسدد ﺻاﺣﺐ الدﻳن وإﻣا ﻳباع هﺬا العبد
اﳌعلق عتقﻪ ﺑصفﺔ ،قال :وﻳﺼﺢ اﻟﺮﻫﻦ ) ﻣﻊ اﳊﻖ ( ختصار الرهن ﻳصﺢ ﻣع العقد

وﻳصﺢ ﺑعد العقد لكن ﻻتفاق ،لكن قبل العقد ﻻ ﻳعﲏ سأﺑيعك السيارة ﻏدا إن شاء

ﷲ وأرﻳد رهن اليوم ،فﻼ ﳝكن ﱂ ﻳصر عقد أﺻﻼ ،قال :وﻳﺼﺢ اﻟﺮﻫﻦ ) ﻣﻊ اﳊﻖ( ١
ن ﻳقول ﺑعﺘﻚ ﻫﺬا ﺑعﺸﺮة إﱃ ﺷﻬﺮ تﺮﻫﻨﲏ ﺎ ﻋﺒﺪك ﻫﺬا ﻓﻴقول اﺷﱰﻳﺘه ﻣﻨﻚ ورﻫﻨﺘه
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ﻷن اﳊﺎجﺔ داﻋﻴﺔ ﳉوازﻩ إذاً ) و ( ﻳﺼﺢ ) ﺑعﺪﻩ ( ٢أي ﺑعﺪ اﳊﻖ ﻹﲨﺎع وﻻ ﳚوز
ﻗﺒﻠه ﻷنه وثﻴقﺔ ﲝﻖ ﻓﻠﻢ ﳚز ﻗﺒﻞ ثﺒوته وﻷنه ﺑﻊ ﻟﻠحﻖ ﻓﻼ ﻳﺴﺒقه العقد ﻏدا فﻼ خﺬ
الرهن اليوم لكن ﳝكن ﻳوم العقد أو ﺑعد العقد ﻻتفاق ،قال :وﻳعﺘﱪ أن ﻳﻜون ) ﺑﺪﻳﻦ
ﺑﺖ ( ﻳقصد ﺑدﻳن ﳜرج العﲔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳكون ﺑعﲔ إﻻ ﻣا استﺜﲏ ﻳعﲏ اﻷﺻل ﰲ الرهن
أن ﻳكون ﰲ الدﻳون وإن ﻛان ﰲ اﻷعيان إﻻ ﰲ أشياء ﻣستﺜناة ﻳقول ﰲ دﻳن ﺑﺖ ،أو
ﻣﺂﻟه إﻟﻴه ﻛيﻒ ﻳكون ﻣآلﻪ إﱃ الﺜبوت؟ الﺜمن ﰲ ﻣدة اﳋيار ﰲ زﻣن اﳋيار ،الﺜمن ﺑﺖ
أم ﻏﲑ ﺑﺖ؟ إﱃ اﻵن ليﺲ ﺑﺜاﺑﺖ لكن نقول ﻣآلﻪ إﱃ الﺜبوت ،قال :ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻋﲔ
ﻣﻀﻤونﺔ ﻣﺜل ﻣاذا؟ قال :ﻛعﺎرﻳﺔ وﻣقﺒوض ﺑعقﺪ ﻓﺎﺳﺪ ونﻔﻊ إجﺎرة ﰲ ذﻣﺔ هﺬﻩ أﻣﺜلﺔ
ﻣﺜل ﺑناء الدار أو خياﻃﺔ الﺜوب هﺬﻩ ﻳسمو ا إﺟارة ﰲ الﺬﻣﺔ فيمكن أن خﺬ ﻣنﻪ رهن
ﻣقاﺑل أن ﻳبﲏ هﺬا اﳉدار أو ﻳصنع هﺬا الﺜوب فإن ﺣصل ﺣصل وإﻻ فبالرهن ﻳكلﻒ

شخص آخر عنﻪ ،اﻵن سينتقل إﱃ ﺻور ﻻ تصﺢ ،قال :ﻻ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ عقدوا العقد

على أن ﻳدفع لﻪ عﺸرة أقساط ﻛل شهر أو ﻛل سنﺔ قسط ﻣﺜﻼ و خر قسط ﻳصبﺢ ﺣر
فهل للسيد أن ﻳقول للعبد أعﻄﲏ رهن ﳝكن ﻻ تدفع اﻷقساط؟ ﻳقول ﻻ ليﺲ لﻪ ذلك
ﻷنﻪ أﺻﻼ عقد الكتاﺑﺔ ليﺲ ﻻزم ﰲ ﺣق العبد ﻳعﲏ العبد ستﻄاعتﻪ أن ﻳلﻐي العقد ﰲ
أي ﳊظﺔ وﻳعجﺰ وﻳقول ﻻ أستﻄيع وأرﻳد أن أﺑقى عبدا ﻛما ﻛنﺖ فلﻪ ذلك إذاً ﻻ خﺬ،
قال :أو دﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﻠول الدﻳﺔ ﰲ ﺑعﺾ الصور وهﺬا سيأﰐ إن شاء ﷲ وقد

ﺟاء ﰲ الكتﺐ الﱵ قبل ذلك ﻳعﲏ ﰲ شرح الﺰاد قبل ذلك أن الدﻳﺔ تكون أﺣيا على
العاقلﺔ ،ﻣﱴ؟ ﰲ اﳋﻄأ وﰲ شبﻪ العمد ،وتكون ﻣؤﺟلﺔ ثﻼث سنوات ،إذا وﺟبﺖ الدﻳﺔ

ﺑعد ثﻼث سنوات هل لوﱄ الدم أن ﻳﻄالﺐ لرهن؟ ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ لعدم ثبو ا وﻻﺣتمال
سقوﻃها ﲟوت العاقلﺔ قبل اﳊلول ﻷنﻪ ﳌا خﺬ ﻣن العاقلﺔ وهﻢ عصبﺔ الرﺟل الﺬﻳن ﻳرثونﻪ
القرﻳﺐ والبعيد ﺣﱴ الﺬي ﻻ ﻳرث ﻣادام ﻣن العصبﺔ ،على العموم العاقلﺔ إذا وﺟدوا ﺑعد
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ثﻼث سنوات سيتﺤملهﻢ والﺬي ﳝوت ﻣنهﻢ ﻻ ﻳتﺤمل ،إذاً هي ﱂ ﲢل ﺣﱴ اﻵن ،ﰒ
قال:الصورة الﺜالﺜﺔ الﱵ ﻻ ﻳصﺢ فيها الرهن :وﻻ ﺑعﻬﺪة ﻣﺒﻴﻊ ﻳعﲏ أشﱰي ﻣنك ﻣﺜﻼ

السلعﺔ وأقول للباﺋع أرﻳد رهن عهدة للمبيع ﻳعﲏ ضمان للمبيع ﺣﱴ ﻻ ﻳظهر ﺑعد ذلك
أن هﺬا اﳌبيع ﻣسروق أو ﻣﻐصوب أو ﻻ ﲤلكﻪ أو ﳓو ذلك ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ ذلك ﻷن

عهدة اﳌبيع ليﺲ ﳍا ﺣد تنتهي إليﻪ فﻼ ﻳصﺢ ذلك ،الراﺑع ،قال :وﲦﻦ وأجﺮة ﻣعﻴﻨﲔ

اﳋاﻣﺲ وأﺟرة ﻣعينﺔ ﻳعﲏ أ أرﻳد ﻣنك ﻣقاﺑل هﺬﻩ السيارة ﻣﺜﻼ هﺬﻩ الﺜياب فهﺬﻩ الﺜياب
الﱵ ﻳستﺤقها ﻻ ﻳصﺢ أن آخﺬ ﰲ ﻣقاﺑلها رهنا ﻷن الرهن ﻳكون على شيء ﺑﺖ ﰲ
الﺬﻣﺔ وﻻ ﻳكون ﰲ عﲔ ﻷنك تﻄالﺐ ﺬﻩ العﲔ ،أو أﺟرة أؤﺟر لك الدار سنﺔ ﻣقاﺑل

هﺬﻩ السيارة فﻼ ﻳصﺢ أن آخﺬ رهن ﰲ ﻣقاﺑل هﺬﻩ السيارة هﺬا اﳌقصود ،ﻻ ﻳصﺢ الﺜمن
ﻣعﲔ نقول سيارة ﻣﺜﻼ سأﺑيعك هﺬﻩ اﻷرض ﻣقاﺑل هﺬﻩ السيارة ﺑعينها فليﺲ لك أن
خﺬ رهنا ﰲ ﻣقاﺑل السيارة ﻷنك تﻄالﺐ ﺬﻩ العﲔ وليﺲ ﺑقيمﺔ ﺑعﺸرة آﻻف هﺬا
ﻣعناﻩ ،قال :أو نﻔﻊ ﳓو دار ﻣعﻴﻨﺔ ﻛﺬلك ﻣا ﻛان ﻣعينا فﻼ ﻳصﺢ أخﺬ الرهن فيﻪ،

سينتقل اﻵن إﱃ ﻣسألﺔ ﻣهمﺔ هل عقد الرهن ﻻزم أم ﺟاﺋﺰ؟ ﻣر ﻣعنا أن العقود ﺑعضها
ﺟاﺋﺰة وﺑعضها ﻻزﻣﺔ ،الﻼزﻣﺔ ﻻ ﳝكن فسخها إﻻ تفاق الﻄرفﲔ العاقدﻳن ،وأﻣا اﳉاﺋﺰة
فيمكن فسخها ﻣن أي ﻃرف ،وهناك عقود تكون ﺟاﺋﺰة ﰲ ﺣق ﻃرف وﻻزﻣﺔ ﰲ ﺣق
الﻄرف الﺜاﱐ ﻣﺜل الرهن فالرهن ﻻزم ﰲ ﺣق الراهن لكن ﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣق اﳌر ن الﺬي أخﺬ
الرهن هﺬا ﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣقﻪ ﻳعﲏ ﻣن ﺣقﻪ أن ﻳرد الرهن وﻳلﻐيﻪ لكن ليﺲ لصاﺣﺐ الدﻳن
وهو ﻣالك الرهن ليﺲ لﻪ أن ﻳسﱰد الرهن ﻷن رﺟوعﻪ ﰲ الرهن إضرار لﻄرف اﻵخر،

قال ) :وﻳﻠزم ( اﻟﺮﻫﻦ ﻟقﺒﺾ ) ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓقﻂ ( ﻷن اﳊﻆ ﻓﻴه ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻠزم ﻣﻦ
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جﻬﺘه ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن ﰲ ﺣﻖ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﳌا قال أنﻪ ﰲ ﺣق الراهن فقط علﻢ أنﻪ ﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣق

اﳌر ن ) وﻳﺼﺢ رﻫﻦ اﳌﺸﺎع ( ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم :رهن اﳌﺸاع اﻵن أنﺖ تﻄالبﲏ ﲟال أو

اشﱰﻳﺖ ﻣنك سلعﺔ ﺑﺜمن ﻣؤﺟل فأنﺖ تﻄالبﲏ ﳌال وقلﺖ لك سأرهن لك نصﻒ
اﻷرض فأ أﻣلك نصﻒ أرض ﻣعينﺔ فأﻣلك نصفها سأرهنها ﳝكن ذلك ﻷن نصﻒ هﺬﻩ

اﻷرض ﻳباع ،قال :ﻷنه ﳚوز ﺑﻴعه ﰲ ﳏﻞ اﳊﻖ ﰒ إن رﺿﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ واﳌﺮ ﻦ ﺑﻜونه ﰲ
ﻳﺪ أﺣﺪﳘﺎ أو ﻏﲑﳘﺎ جﺎز إذا ﺣصل خﻼف اﳌﺸكلﺔ أن هﺬا اﳌﺸاع فيﻪ ﻣالك آخر

ﻃرف لث ﻣوﺟود ﰲ اﳌوضوع وإﻻ لو ﻛانﺖ أرض ليسﺖ ﲟﺸاع وﻻ فيها شرﻳك فتبقى

ﰲ ﻳد اﳌر ن لكن هﺬﻩ فيها شرﻳك ،وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ جعﻠه ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻴﺪ أﻣﲔ ﻃرف لث لكن

هﺬا اﻷﻣﲔ إﻣا أن ﻳكون ﺟرة وإﻣا أن ﻳكون ﻣتﱪع وﳍﺬا قال :أﻣﺎنﺔ أو جﺮة ،قال:ﻃبعا
ﻏﲑ اﳌكيل واﳌوزون واﳌعدود واﳌﺬروع ،ﻣر ﻣعنا ﰲ أول البيوع هل ﳚوز ﺑيع السلعﺔ اﳌبيع
قبل قبضﻪ أم ﻻ؟ ﻣر ﻣعنا أن اﳌبيع قبل قبضﻪ إذا ﻛان ﳛتاج إﱃ ﺣق توفيﺔ فﻼ ﻳباع قبل
قبضﻪ ﻣﺜل اﳌكيل واﳌوزون واﳌعدود واﳌﺬروع وﻣا ﺑيع ﺑصفﺔ أو ﺑرؤﻳﺔ ساﺑقﺔ ،هل تﺬﻛرون
هﺬا الكﻼم؟! فهﺬا ﻻ ﻳباع إﻻ ﺑعد القبﺾ وأﻣا اﳌبيع اﳌعﲔ فإنﻪ ﻳصﺢ التصرف فيﻪ قبل
قبضﻪ وﺑناء عليﻪ الرهن ،هل ﳚوز رهن اﳌبيع قبل قبضﻪ أم ﻻ؟ سنقول نفﺲ الكﻼم،
فنقول ﻣا ﻛان ﳛتاج إﱃ ﺣق توفيﺔ فﻼ ﳚوز لك أن تبيع أو ترهن أو تؤﺟر وﻻ أن تفعل

فيﻪ شيء وﳍﺬا قال ) :وﳚوز رﻫﻦ اﳌﺒﻴﻊ ( ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀه ) ﻏﲑ اﳌﻜﻴﻞ واﳌوزون ( واﳌﺬروع
واﳌعﺪود ﻣعناﻩ ﻳقصد ﳚوز رهن اﳌبيع اﳌعﲔ ،اشﱰﻳﺖ السيارة ﺑعينها وأﺻبﺤﺖ ﻣلكي وﱂ
استلمها فهل أستﻄيع أن أﺑيعها؟ نعﻢ ﻷ ا ﻻ ﲢتاج إﱃ قبﺾ ﻷ ا ﲢددت لكن اشﱰﻳﺖ
عﺸرة أﻛياس أرز فﻼ أﺑيعها ﺣﱴ أستلمها ﻷ ا ﲢتاج إﱃ توفيﺔ ﻷﱐ ﳌا ﺑعﺖ العﺸرة

أﻛياس أرز الباﺋع عندﻩ ﻣاﺋﺔ ﻛيﺲ أرز فأي اﻷﻛياس هي الﱵ عها؟! قال ) :ﻋﻠﻰ ﲦﻨه
وﻏﲑﻩ ( ﻋﻨﺪ ئعه وﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﳚوز أن ترهن اﳌبيع قبل قبضﻪ إذا ﻛان ﻏﲑ ﻣكيل أو
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ﻣوزون عند الباﺋع أو عند ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ لو اشﱰﻳﺖ الساعﺔ وﱂ أستلمها اشﱰﻳتها ﻣﺜﻼ
ﲟاﺋﺔ ر ل وﻣا عندي اﳌاﺋﺔ ر ل فقال الباﺋع ارهن الساعﺔ عندي فهل ﳝكن أن أهنها أم

ﻻ؟ إذا تعينﺖ نعﻢ ،قال :ﻷنه ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه ﲞﻼف اﳌﻜﻴﻞ وﳓوﻩ ﻓﺈنه ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعه ﻗﺒﻞ
ﻗﺒﻀه ﻓﻜﺬﻟﻚ رﻫﻨه ) وﻣﺎ ﻻ ﳚوز ﺑﻴعه ( ﻛﺎﻟوﻗﻒ وأم اﻟوﻟﺪ وهي اﻷﻣﺔ إذا أﳒبﺖ
لسيدها ولدا ) ﻻ ﻳﺼﺢ رﻫﻨه ( ﻟعﺪم ﺣﺼول ﻣقﺼود اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻨه لكن استﺜﲎ اﳌصنﻒ،

فيﻪ أشياء ﻻ ﳚوز ﺑيعها لكن ﻳصﺢ رهنها ،تﺬﻛرون فيما ﻣضى أن الﺰرع أو الﺜمر قبل ﺑدو
الصﻼح هل ﳚوز ﺑيعﻪ؟! إﻻ ﺑﺸرط القﻄع ،ﻣﻄلقا ﻻ ﳚوز ﺑيعﻪ ،ﻣا رأﻳكﻢ ﰲ رهنﻪ هل
ﳚوز رهنﻪ؟ نعﻢ فيﻪ ﻣصلﺤﺔ وليسﺖ ﻣفسدة لكن ﰲ البيع فيﻪ ﻣفسدة هﺬا اﳌعﲎ وﳍﺬا

قال ) :إﻻ اﻟﺜﻤﺮة واﻟزرع اﻷﺧﻀﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪو ﺻﻼﺣﻬﻤﺎ ﺑﺪون ﺷﺮط اﻟقﻄﻊ ( ﻓﻴﺼﺢ
رﻫﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ أنه ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعﻬﻤﺎ ﺑﺪونه ﻷن اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻟعﺪم اﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟعﺎﻫﺔ وﳍﺬا
أﻣﺮ ﺑوﺿﻊ اﳉوائﺢ لنسبﺔ للبيع لو تلفﺖ ضاع الﺜمن الﺬي دفعﻪ اﳌﺸﱰي لكن ﰲ الرهن

لو تلفﺖ ﻣا ضاع شيء وﳍﺬا قال ،ﻳعﲏ نعتﱪﻩ ﻣﺜل ﻣاذا؟ افرض إنﻪ رهن عندي عبد ﻣات

العبد إذاً انتهى الرهن ،رهن عندي ﺣيوان ﻣات اﳊيوان ،قال :وﺑﺘقﺪﻳﺮ تﻠﻔﻬﺎ ﻻ ﻳﻔوت
ﺣﻖ اﳌﺮ ﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘعﻠقه ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻦ اﳊق ﺑﺖ ﻣات الرهن ﳝوت ﻻ ﻣﺸكلﺔ ،قال:
وﻳﺼﺢ رﻫﻦ اﳉﺎرﻳﺔ دون وﻟﺪﻫﺎ وﻋﻜﺴه الرهن ﻳصﺢ أﻣا البيع فﻼ ،قال :وﻳﺒﺎﻋﺎن ﻣعا
وﳜﺘﺺ اﳌﺮ ﻦ ﲟﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻣعناﻩ الباقي ﳌن؟ للراهن ﻣا ﻣعﲎ هﺬا؟ أ
أﻃالﺐ لﻒ ر ل ورهن عندي شيء ﻳساوي ألفﲔ ر ل أ الﺬي ﳜصﲏ اﻷلﻒ فقط،

اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ،قال ) :وﻻ ﻳﻠزم اﻟﺮﻫﻦ ( ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮاﻫﻦ ) إﻻ ﻟقﺒﺾ (

هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﱂ نتكلﻢ عنها ،افهموا ﻣعي اﻵن :عقد الرهن ﻳتﻢ ﻹﳚاب والقبول ﻳعﲏ لو
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قلﺖ رهنتك هﺬﻩ السيارة فقلﺖ قبلﺖ ﺻﺢ الرهن اﻵن ،هل ﻳستﻄيع الراهن وهو ﻣالك
السيارة أن ﻳرﺟع ﰲ هﺬا العقد؟ نعﻢ لﻪ أن ﻳرﺟع ﺣﱴ ﻳقبﺾ فإذا أقبضﲏ السيارة استلمﺖ
السيارة ﻳعﲏ اﳌر ن أخﺬ السيارة الﱵ هي رهن أقبضها فيصبﺢ العقد ﻻزم ﰲ ﺣق الراهن

وﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣق اﳌر ن لكن قبل القبﺾ هو ﺟاﺋﺰ ﰲ ﺣق اﳉميع ،قال ) :وﻻ ﻳﻠزم اﻟﺮﻫﻦ (
ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮاﻫﻦ ) إﻻ ﻟقﺒﺾ ( ﻛقﺒﺾ اﳌﺒﻴﻊ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﺮﻫﺎن ﻣقﺒوﺿﺔ { وﻻ ﻓﺮق
ﺑﲔ اﳌﻜﻴﻞ وﻏﲑﻩ وﺳواء ﻛﺎن اﻟقﺒﺾ ﻣﻦ اﳌﺮ ﻦ أو ﻣﻦ اتﻔقﺎ ﻋﻠﻴه الرهن ليﺲ لضرورة
أن ﻳكون عند اﳌر ن فيمكن أن ﻳكون عند اﳌر ن أو عند ﻃرف لث وسيط ﻳقال لﻪ

العدل ،ﰒ قال :واﻟﺮﻫﻦ ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ﺻحﻴﺢ وﻟﻴس ﺑﻼزم ﻓﻠﻠﺮاﻫﻦ وهو ﻣالك الرهن

وليﺲ الﺬي ﻳﻄالﺐ لدﻳن ﻓﺴﺨه واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴه وﺑعﺾ التصرفات ﻣعناها أ ا فسخ ﻓﺈن
تﺼﺮف ﻓﻴه ﺑﻨحو ﺑﻴﻊ أو ﻋﺘﻖ ﺑﻄﻞ وﺑﻨحو إجﺎرة أو تﺪﺑﲑ هﺬا للعبد ﻳعﲏ قال للعبد
أنﺖ ﻣﲏ على دﺑر إذا ﻣﺖ فأنﺖ ﺣر ،هﺬا التدﺑﲑ ﻻ ﳜرج العبد ﻣن العبودﻳﺔ إﱃ اﳊرﻳﺔ

و لتاﱄ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﻷنه ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ.

قال ) :واﺳﺘﺪاﻣﺘه ( أي اﻟقﺒﺾ ) ﺷﺮط ( ﰲ اﻟﻠزوم ﻟﻶﻳﺔ}فرهان ﻣقبوضﺔ{ وﻛﺎﻻﺑﺘﺪاء

قلنا أن الرهن ﻻ ﻳكون ﻻزم إﻻ لقبﺾ ،لو أن اﳌر ن قبﺾ السلعﺔ أي قبﺾ العﲔ ﻳصبﺢ
الرهن ﻻزم ﻻ ﻳستﻄيع الﻄرف الﺜاﱐ أن ﻳفسخ ،لو ردها إليﻪ ختيارﻩ أﺻبﺢ ﺟاﺋﺰا وﺑعد
أ م اسﱰدها ﻣنﻪ رﺟع لﺰوم وهكﺬا اللﺰوم ﻳدور ﻣع القبﺾ فإن وﺟد وﺟد وإن انتفى انتفى

وﳍﺬا قال اﳌصنﻒ ) :ﻓﺈن أﺧﺮجه ( اﳌﺮ ﻦ ) إﱃ اﻟﺮاﻫﻦ ﺧﺘﻴﺎرﻩ ( وﻟو ﻛﺎن نﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨه )
زال ﻟزوﻣه ( ﻳعﲏ لو قال اﳌر ن للراهن هﺬا الرهن ضعﻪ عندك أﻣانﺔ أرﺟعﻪ إليﻪ على سبيل
اﻷﻣانﺔ ،زال اللﺰوم ،قال ) :زال ﻟزوﻣه ( ﻟزوال اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟقﺒﺾ وﺑقﻲ اﻟعقﺪ ﻛﺄنه ﱂ
ﻳوجﺪ ﻓﻴه ﻗﺒﺾ ﻣاذا ﻳعﲏ ﺑقي العقد؟ ﻳعﲏ ﻻ نقول أن عقد الرهن ﺑﻄل وإﳕا القبﺾ
فقط هو الﺬي ﺑﻄل ،والعقد ق الرهن ﻣوﺟود لكن ﺑدون قبﺾ فقط ،قال :وﻟو آجﺮﻩ
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أو أﻋﺎرﻩ ﳌﺮ ﻦ أو ﻏﲑﻩ ذنه ﻓﻠزوﻣه ق ﻳعﲏ لو أﺟرﻩ للمر ن أو أعار الراهن للمر ن

أو ﻏﲑﻩ ذنﻪ أي ذن اﳌر ن فلﺰوﻣﻪ ق ،انتبهوا ﻣعي اﻵن لو تصور أن الرهن ﺣصل

واﳌر ن قبﺾ الرهن ﰒ لو ﻛانﺖ ﻣﺜﻼ أرض عقار ﰒ قال اﳌالك سأؤﺟر هﺬا ،لو أﺟر
العﲔ فتأﺟﲑ العﲔ ﻻ ﳜرﺟها عن ﻛو ا ﰲ ﻳد اﳌر ن هﺬا اﳌعﲎ وﻛﺬلك اﻹعارة ذنﻪ لو
استأذن وقال ﻣا رأﻳك نعﲑ هﺬﻩ العﲔ لفﻼن فﻼ ﲣرﺟﻪ ،فلﺰوﻣﻪ ق ﻣاداﻣﺖ ليسﺖ ﰲ

ﻳد الراهن ذن اﳌر ن ﺻاﺣﺐ الدﻳن ،قال ) :ﻓﺈن ردﻩ ( أي رد اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺮﻫﻦ ) إﻟﻴه (
أي إﱃ اﳌﺮ ﻦ ) ﻋﺎد ﻟزوﻣه إﻟﻴه ( ﻷنه أﻗﺒﻀه ﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻠزم ﻛﺎﻻﺑﺘﺪاء وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ
ﲡﺪﻳﺪ ﻋقﺪ ﻟﺒقﺎئه وقلنا ﱂ ﻳفسخ ،قال :وﻟو اﺳﺘعﺎر ﺷﻴﺌﺎ ﻟﲑﻫﻨه جﺎز ذلك ،أعرﱐ ﻣﺜﻼ

هﺬﻩ السيارة ﻷرهنها فيجوز ذلك وإذا ﺟاء اﳌوعد تباع السيارة وﺻاﺣﺐ السيارة ﻳﻄالبك

ﺑقيمتها هو تنازل ،ﻛأنﻪ أعﻄاك القيمﺔ وأقرضك هﺬا اﳌبلغ ،قال :وﻟﺮﺑه اﻟﺮجوع ﻗﺒﻞ
إﻗﺒﺎﺿه ﻻ ﺑعﺪﻩ ﻳعﲏ لرﺑﻪ ﰲ اﳌﺜال ﻳعﲏ لصاﺣﺐ السيارة أن ﻳرﺟع وقلنا هﺬا الكﻼم ﻳرﺟع
قبل اﻻقباض ،هو أذن لك وأعارك السيارة لﱰهنها قبل أن تقبﺾ السيارة للمر ن لﻪ أن

ﻳرﺟع لكن إذا سلمها اﳌستعﲑ للمر ن أﺻبﺢ عقد ﻻزم وﻻ ﻳستﻄيع الرﺟوع ،قال :ﻟﻜﻦ
ﻟه أي اﳌالك اﳌعﲑ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻔﻜﺎﻛه ﻣﻄﻠقﺎ اﻵن أعارﱐ السيارة ﻷدفعها لفﻼن رهن

فهل لﻪ أن ﻳرﺟع قبل أن أدفعها؟ نعﻢ ﻷن العارﻳﺔ ﳝكن الرﺟوع فيها ﰲ أي وقﺖ لكن ﺑعد
أن أقبضتها للمر ن ودخلﺖ ﰲ الرهن وﺻارت ﻻزﻣﺔ فهل ﻳستﻄيع أن ﻳرﺟع؟ ﻻ ﻳستﻄيع

لكن هل لﻪ أن ﻳﻄالبﲏ ﺑفكاك السيارة؟ نعﻢ ،افرض أنﻪ ﱂ ﻳفك الرهن؟! قال :وﻣﱴ ﺣﻞ
اﳊﻖ وﱂ ﻳقﻀه ﻓﻠﻠﻤﺮ ﻦ ﺑﻴعه واﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻨه ﻣﻨه وﻳﺮجﻊ اﳌعﲑ ﺑقﻴﻤﺘه أو ﻣﺜﻠه على
اﳌستعﲑ ،استعرت السيارة ودفعتها للداﺋن رهنا ﰒ ﺟاء الوقﺖ فباع السيارة وسدد الدﻳن،
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ﺻاﺣﺐ السيارة لﻪ عندي قيمﺔ السيارة إذا ﻛانﺖ ﻣتقوﻣﺔ لكن لو ﻛانﺖ ﻣﺜليﺔ فلﻪ أن
ﻳﻄالﺐ ﳌﺜل ﻳعﲏ لو فرضنا أنﻪ ﻣا أعﻄاﱐ السيارة أعﻄاﱐ ﺑر ﻣﺜﻼ فيﻄالبﲏ ﲟﺜلﻪ ﺑﱪ،

قال :وإن تﻠﻒ ﺿﻤﻨه اﻟﺮاﻫﻦ وﻫو اﳌﺴﺘعﲑ وﻟو ﱂ ﻳﻔﺮط اﳌﺮ ﻦ ﻷن العارﻳﺔ ﻣضمونﺔ

افرض أن هﺬا الرهن تلﻒ فالﺬي ﻳضمنﻪ هو الراهن ولو ﻛان اﳌر ن ﱂ ﻳفرط ،قال ) :وﻻ
ﻳﻨﻔﺬ تﺼﺮف واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ( أي ﻣﻦ اﻟﺮاﻫﻦ واﳌﺮ ﻦ ) ﻓﻴه ( أي ﰲ اﻟﺮﻫﻦ اﳌقﺒوض )
ﺑﻐﲑ إذن اﻵﺧﺮ ( ﻷن تصرف أي واﺣد ﻣنهما ﻣستقل ﰲ الرهن هﺬا ﻣعناﻩ اشتيات على
ﺣق اﻵخر ،قال :ﻷنه ﻳﻔوت ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺣقه ﻓﺈن ﱂ ﻳﺘﻔقﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﱂ ﳚز اﻻنﺘﻔﺎع
وﻛﺎنﺖ ﻣعﻄﻠﺔ وإن اتﻔقﺎ ﻋﻠﻰ اﻹجﺎرة أو اﻹﻋﺎرة جﺎز إذاً ﻻ ﻳتصرف ﰲ الرهن إﻻ
تفاق الﻄرفﲔ فإذا ﱂ ﻳتفقا ﻻ ﻳنتفع ا وتبقى ﻣعﻄلﺔ ،وإن اتفقا ﺟاز ذلك ،قال :وﻻ
ﳝﻨﻊ اﳌﺮ ﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻦ ﺳقﻲ ﺷﺠﺮ وتﻠقﻴﺢ وﻣﺪاواة وﻓﺼﺪ وإنزاء ﻓحﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻫونﺔ
إذاً لﻪ أن ﻳصلﺢ عﲔ الرهن لكن ﳕنع الراهن ﻣن شيء آخر ،قال :ﺑﻞ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
ﺳﻠعﺔ ﺧﻄﺮة ﻳعﲏ ﻛعضو ﻣﺜل الﻐدة ﺣﱴ ﻻ ﳝوت العبد فنمنعﻪ ﻣن ذلك إذا ﻛانﺖ خﻄرة
ﻷنﻪ ﳜﺸى على الرهن أن ﳝوت ،ﰒ استﺜﲏ ،قال ) :إﻻ ﻋﺘﻖ اﻟﺮاﻫﻦ (" "١اﳌﺮﻫون ) ﻓﺈنه
ﻳﺼﺢ ﻣﻊ اﻹﰒ ( ﻷنه ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮاﻳﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﺐ إذاً تصرف الراهن واﳌر ن ﰲ الرهن ﻻ
ﳚوز إﻻ ﰲ ﺣاﻻت ﻣستﺜناة وهي عتق الراهن لو أن الرهن هو عبد فمالك العبد وهو

الراهن أعتقﻪ فهل ﻳسري العتق أم ﻻ؟ نعﻢ ﻳسري العتق ،قال ) :وتﺆﺧﺬ ﻗﻴﻤﺘه ( ﺣﺎل
اﻹﻋﺘﺎق ﻣﻦ اﻟﺮاﻫﻦ ﻷنه أﺑﻄﻞ ﺣﻖ اﳌﺮ ﻦ ﻣﻦ اﻟوثﻴقﺔ وتﻜون ) رﻫﻨﺎ ﻣﻜﺎ ﺎ ( ﻷنه ﺑﺪل
ﻋﻨه هﺬﻩ ﺻورة إذا أعتق ،اﻵن التﺸاﺑﻪ ﰲ أن خﺬ القيمﺔ إذاً سنأخﺬ القيمﺔ ﰲ ﺣال أنﻪ
أعتق العبد ،وﰲ ﺣالﺔ نيﺔ لو قتل العبد ﻛﺬلك ،قال :وﻛﺬا ﻟو ﻗﺘﻠه" "٢ﻳعﲏ الراهن فإنﻪ
ﻳضع القيمﺔ ﻣكانﻪ ،أو أﺣﺒﻞ اﻷﻣﺔ" "٣ﺑﻼ إذن اﳌﺮ ﻦ إذاً هﺬﻩ ﺻور ،السيد رهن اﻷﻣﺔ
ﰒ أﺣبلها فإن وضعﺖ ﺻارت أم ولد فﻼ ﳝلك ﺑيعها أي ﻻ تباع هﺬا هو ﻣعناﻩ أفسد
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الرهن على اﳌر ن ،ﰒ قال :أو أﻗﺮ ﻟعﺘﻖ وﻛﺬﺑه لو قال السيد أن هﺬا العبد الﺬي رهنتﻪ

ﺣر أ أعتقتﻪ فأقر نﻪ عتيق وﻛﺬﺑﻪ اﳌر ن إذاً ضع قيمتﻪ ﻣكانﻪ هﺬا ﻣعناﻩ ،الرهن لﻪ ﳕاء
ﻣﺜل لو ﻛان داﺑﺔ ﻣﺜﻼ أو ﻛان عبدا ﻳﺸتﻐل فلﻪ نتاج لﻪ ﻣكسﺐ فالنتاج ﳌن للراهن أم

للمر ن أم هو ﺑع للرهن؟ قال اﳌصنﻒ ) :وﳕﺎء اﻟﺮﻫﻦ (" "١اﳌﺘﺼﻞ واﳌﻨﻔﺼﻞ
ﻛﺎﻟﺴﻤﻦ وتعﻠﻢ اﻟﺼﻨعﺔ هﺬا ﳕاء ﻣتصل ،واﻟوﻟﺪ واﻟﺜﻤﺮة هﺬا ﳕاء ﻣنفصل واﻟﺼوف
ﻣتصل ،ﰒ قال ) :وﻛﺴﺒه" "٢وأرش اﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴه" "٣ﻣﻠحﻖ ﺑه ( أي ﻟﺮﻫﻦ ﻓﻴﻜون
رﻫﻨﺎ ﻣعه وﻳﺒﺎع ﻣعه ﻟوﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ إذا ﺑﻴﻊ إذاً ﳕاء الرهن ﻳدخل الرهن ﻣعﻪ ،ﻛسﺐ الرهن
ﻳدخل ﻣعﻪ ،رهن ﺑيﺖ والبيﺖ لﻪ أﺟرة إذاً اﻷﺟرة تدخل ﰲ الرهن فيصﲑ اﻷﺟرة ﻣرهونﺔ
فﻼ ﻳتصرف فيها إﱃ أن ﳛل اﻷﺟل ،اﻵن ننتقل إﱃ شيء آخر عرفنا أن دخل الرهن

سيكون رهن ،ﻣصارﻳﻒ الرهن على ﻣن؟ ﻣن الﺬي ﻳتﺤملها؟ قال اﳌصنﻒ ) :وﻣﺆنﺘه
(" "١أي اﻟﺮﻫﻦ ) ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ ( وهو اﳌالك ﳊﺪﻳﺚ ﺳعﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻗﺎل ﻻ ﻳﻐﻠﻖ اﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒه اﻟﺬي رﻫﻨه ﻟه ﻏﻨﻤه وﻋﻠﻴه ﻏﺮﻣه رواﻩ
اﻟﺸﺎﻓعﻲ واﻟﺪارﻗﻄﲏ وﻗﺎل إﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ ﺻحﻴﺢ ) و ( ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ أﻳﻀﺎ ) ﻛﻔﻨه
(" "٢وﻣﺆنﺔ ﲡﻬﻴزﻩ ﳌعﺮوف ﻷن ذﻟﻚ ﺑﻊ ﳌﺆنﺘه ) و ( ﻋﻠﻴه أﻳﻀﺎ ) أجﺮة ﳐزنه (""٣
إذا ﻛﺎن ﳐزو وأجﺮة ﺣﻔﻈه إذاً اﳌصارﻳﻒ الﱵ تكون على الرهن ﻳتﺤملها الراهن والنتاج
ﻳبقى رهن ،وإذا ﺑقي رهن فلمن سيكون؟ ﰲ اﳊقيقﺔ للراهن للمالك لكنها ﻣرهونﺔ ﻣوقوفﺔ

ﺑسداد ﻣا عليﻪ ﻣن دﻳن ،ﰒ قال ) :وﻫو أﻣﺎنﺔ ﰲ ﻳﺪ اﳌﺮ ﻦ ( ﻟﻠﺨﱪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣا ﻣعﲎ

أﻣانﺔ؟! هل تعلمون فيما سبق ذﻛر قلنا ﻳد اﻷﻣانﺔ ﻻ تضمن إﻻ لتعدي والتفرﻳط وهﺬا

ﻣعناﻩ هو أﻣانﺔ ﰲ ﻳد اﳌر ن وﻟو ﻗﺒﻞ ﻋقﺪ اﻟﺮﻫﻦ"أ" ،ﻛﺒعﺪ اﻟوﻓﺎء "ب" ﻳعﲏ لو سلمﻪ
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الرهن قبل العقد وقال ﻏدا إن شاء ﷲ نعقد ونتفق على الرهن فهﺬﻩ العﲔ تعتﱪ أﻣانﺔ ﰲ
ﻳدﻩ ،ﺟاء ﰲ الﻐد وعقد عقد البيع واشﱰﻃوا فيﻪ الرهن ﺻار رهن أﻣانﺔ ،انتهى اﳌوعد وﺑيع
الرهن أو انتهى العقد وسددﻩ ،ﻳدﻩ ﻳد أﻣانﺔ هﺬا ﻣعﲎ ولو قبل عقد الرهن ﻳعﲏ لو سلمﻪ

إليﻪ لﲑهنﻪ ﺑعد ذلك ﻛبعد الوفاء لو سدد لﻪ الدﻳن اليوم وقال إن شاء ﷲ ﰲ الﻐد آﰐ

وأستلﻢ ﻣنك الرهن فاﻵن الرهن ﰲ ﻳد اﳌر ن ﺑعد فك الرهن أﻣانﺔ فهﺬا هو ﻣعناﻩ ،قال) :
وإن تﻠﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ تعﺪ ( وﻻ تﻔﺮﻳﻂ ) ﻣﻨه ( أي ﻣﻦ اﳌﺮ ﻦ ) ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴه ( ﻗﺎﻟه
ﻋﻠﻲ ﻷنه أﻣﺎنﺔ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻛﺎﻟودﻳعﺔ ﻓﺈن تعﺪى أو ﻓﺮط ﺿﻤﻦ انتقل اﻵن إﱃ ﻣسألﺔ لو
هلك الرهن أو تلﻒ ﺑعﺾ الرهن هل ﻳسقط ﰲ ﻣقاﺑلﻪ شيء ﻣن الرهن؟ اﳉواب ﻻ ﻃبعا

وﳍﺬا قال ) :وﻻ ﻳﺴقﻂ ﻼﻛه ( أي اﻟﺮﻫﻦ ) ﺷﻲء ﻣﻦ دﻳﻨه ( ﻷنه ﻛﺎن ﺑﺘﺎ ﰲ ذﻣﺔ
اﻟﺮاﻫﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻒ وﱂ ﻳوجﺪ ﻣﺎ ﻳﺴقﻄه ﻓﺒقﻲ ﲝﺎﻟه وﻛﻤﺎ ﻟو دﻓﻊ إﻟﻴه ﻋﺒﺪا ﻟﻴﺒﻴعه
وﻳﺴﺘوﰲ ﺣقه ﻣﻦ ﲦﻨه ﻓﻤﺎت إذاً ﻻ ﻳسقط شيء ﻣن الدﻳن ﻼك الرهن أو ﺑعضﻪ ،إذا
تلﻒ ﺑعضﻪ ) :وإن تﻠﻒ ﺑعﻀه ( أي اﻟﺮﻫﻦ ) ﻓﺒﺎﻗﻴه رﻫﻦ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ( ﻷن اﻟﺪﻳﻦ
ﻛﻠه ﻣﺘعﻠﻖ ﲜﻤﻴﻊ أجزاء اﻟﺮﻫﻦ ) وﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﺑعﻀه ﻣﻊ ﺑقﺎء ﺑعﺾ اﻟﺪﻳﻦ ( ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺳواء
ﻛﺎن ﳑﺎ ﲤﻜﻦ ﻗﺴﻤﺘه أو ﻻ اﻵن سندخل ﰲ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة وهي إذا ادعى اﳌر ن أن
الرهن تلﻒ فهل ﻳقبل هﺬا الكﻼم أم ﻻ؟ قال :وﻳقﺒﻞ ﻗول اﳌﺮ ﻦ ﰲ اﻟﺘﻠﻒ ﺑيمينﻪ وإذا
ادﻋﺎﻩ ﲝﺎدث ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻠﻒ ﺑﺒﻴﻨه ﳊﺎدث وﻗﺒﻞ ﻗوﻟه ﰲ اﻟﺘﻠﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ وﳓوﻩ ﻣﺜل
لو قال ﺣدث ﺣرﻳق هاﺋل ﰲ البلد وتلﻒ الرهن فنقول لﻪ اثبﺖ وﺟود هﺬا اﳊرﻳق ،اﻵن

ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة هل ﳝكن أن ﻳﺰﻳد ﰲ الرهن أم ﻻ ،وهل ﳝكن أن ﻳنقص ﰲ الرهن أم ﻻ؟
اﻵن ﻣﺜل رهن عندﻩ سيارة فهل لﻪ أن ﻳرهن سيارة نيﺔ ﰲ نفﺲ الدﻳن؟ نعﻢ لﻪ ،هل لﻪ أن
ﻳنقص الرهن؟ ﻳعﲏ رهن سيارتﲔ ﺑدﻳن فهل لﻪ أن ﻳنقص الرهن ﳚعلها سيارة واﺣدة؟ ﻻ

إﻻ ﲟوافقﺔ الﻄرفﲔ وﳍﺬا قال ) :وﲡوز اﻟز دة ﻓﻴه ( أي ﰲ اﻟﺮﻫﻦ ن رﻫﻨه ﻋﺒﺪا ﲟﺎئﺔ ﰒ
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رﻫﻨه ﻋﻠﻴﻬﺎ ثو ﻷنه ز دة اﺳﺘﻴﺜﺎق رهنﻪ سيارة وﺟاء ﺑعد ﻣدة قال ﳝكن السيارة ﻻ

تكفي الدﻳن وأ أخﺸى أن أﻣوت وﻻ ﻳسدد الورثﺔ فخﺬ سيارة نيﺔ ﳝكن هﺬا لكن

العكﺲ ﻻ وﳍﺬا قال ) :دون ( اﻟز دة ﰲ ) دﻳﻨه ( ﻳعﲏ رهن عندﻩ سيارة ﰲ ﻣقاﺑل ﻣاﺋﺔ
ألﻒ ر ل ﰒ قال لﻪ أعﻄﲏ ﻣاﺋﺔ نيﺔ والرهن نفﺲ السيارة ﺻار أﺻبﺤﺖ السيارة اﻵن

ﻛانﺖ ﰲ ﻣقاﺑل ﻣاﺋﺔ اﻵن ﺻارت ﰲ ﻣقاﺑل ﻣاﺋتﲔ ،قال :ﻓﺈذا رﻫﻨه ﻋﺒﺪا ﲟﺎئﺔ ﱂ ﻳﺼﺢ
جعﻠه دﻳﻨﺎ ﲞﻤﺴﲔ ﻣﻊ اﳌﺎئﺔ وﻟو ﻛﺎن ﻳﺴﺎوي ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺮﻫﻦ أﺷﻐﻞ ﳌﺎئﺔ اﻷوﱃ
واﳌﺸﻐول ﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﺻورة أخرى ) :وإن رﻫﻦ ( واﺣﺪ ) ﻋﻨﺪ اثﻨﲔ ﺷﻴﺌﺎ ( ﻋﻠﻰ دﻳﻦ
ﳍﻤﺎ ) ﻓوﰱ أﺣﺪﳘﺎ ( انﻔﻚ ﰲ نﺼﻴﺒه ﻷن اﻟعقﺪ اﻟواﺣﺪ ﻣﻊ اثﻨﲔ ﲟﻨزﻟﺔ ﻋقﺪﻳﻦ ﻓﻜﺄنه
رﻫﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﻔﺮدا ﰒ إن ﻃﻠﺐ اﳌقﺎﲰﺔ أجﻴﺐ إﻟﻴﻬﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺮﻫﻦ
ﻣﻜﻴﻼ أو ﻣوزو إذا رهن عند اثنﲔ شيء واﺣد ﰒ وﰱ اﻷول ﻣعناﻩ انفك نصﻒ الرهن
أﺻبﺢ هﺬا الﺸيء الواﺣد نصفﻪ ﻣرهون ونصفﻪ ﻏﲑ ﻣرهون فلو ﻃلﺐ اﳌقاﲰﺔ ﳝكن ذلك
إذا ﻛان ﻳقبل القسمﺔ ﻳعﲏ لﻪ ﺑعد ذلك أن ﻳﻄالﺐ لقسمﺔ ﻳقول أرﻳد فرز ﺣصﱵ عن

اﳊصﺔ اﳌرهونﺔ ،اﻵن ﺻورة عكﺲ ذلك ) :أو رﻫﻨﺎﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺎﺳﺘوﰱ ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ انﻔﻚ ﰲ
نﺼﻴﺒه ( نفﺲ الكﻼم ﻳعﲏ اثنان رهنا عندﻩ شيﺌا واﺣدا أﺣدﳘا سدد ﻣا عليﻪ انفك
نصيبﻪ ،قال :ﻷن اﻟﺮﻫﻦ ﻣﺘعﺪد ﻓﺈن رﻫﻦ اثﻨﺎن ﻋﺒﺪا ﳍﻤﺎ ﻋﻨﺪ اثﻨﲔ ﻟﻒ ﻓﻬﺬﻩ أرﺑعﺔ
ﻋقود ﻷن اﻷول رهن عند اﻷول وعند الﺜاﱐ ،والﺜاﱐ رهن عند اﻷول وعند الﺜاﱐ ،وﻳﺼﲑ
ﻛﻞ رﺑﻊ ﻣﻨه رﻫﻨﺎ ﲟﺎئﺘﲔ وﲬﺴﲔ وﻣﱴ ﻗﻀﻰ ﺑعﺾ دﻳﻨه أو أﺑﺮئ ﻣﻨه وﺑﺒعﻀه رﻫﻦ أو
ﻛﻔﻴﻞ ﻓعﻤﺎ نواﻩ اﳌسألﺔ هنا اﳌقصود أنﻪ إذا قضى ﺑعﺾ دﻳنﻪ أو أﺑرئ ﻣنﻪ وﺑبعضﻪ رهن
ﻳعﲏ هو ﻣﺜﻼ ﻣقﱰض ﲬسﺔ آﻻف ر ل ﰲ ﻣقاﺑل رهن ﰒ اقﱰض ﲬسﺔ آﻻف ر ل
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أخرى ﺑدون رهن أﺻبﺢ ﻣقﱰض عﺸرة آﻻف ﺟﺰء ﻣنها ﺑرهن ،ﺟاء هﺬا اﳌقﱰض وقضى
ﺑعﺾ دﻳنﻪ ﻳعﲏ توفرت عندﻩ اﳋمسﺔ آﻻف فدفعها هل ﻳنفك الرهن أم ﻻ؟ ﻣاذا ﻳنبﲏ
عليﻪ؟ ﻳنبﲏ على أن اﳋمسﺔ الﱵ دفعها هي ﰲ ﻣقاﺑل اﳋمسﺔ اﳌرهونﺔ أم اﳋمسﺔ الﱵ ﺑﻼ

رهن ،هﺬا ﻳعتمد على نيتﻪ وﳍﺬا قال :فعما نواﻩ اﻛتبوا أي الدافع ،هل نوى اﳋمسﺔ آﻻف
الﱵ فيها رهن أم اﳋمسﺔ الﱵ ﻻ رهن ﳍا ﰒ قال :ﻓﺈن أﻃﻠﻖ ﺻﺮﻓه إﱃ أﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء افرض
أن الدافع دفع اﳋمسﺔ آﻻف فقلنا لﻪ أنﺖ نوﻳﺖ اﳋمسﺔ الﱵ ﺑرهن أم اﳋمسﺔ الﱵ ﻻ

رهن ﳍا فيقول أ أﻃلقﺖ سدد ا إذاً ﻳصرفﻪ إﱃ ﻣا شاء لﻪ اﳊق أن ﻳصرفﻪ إﱃ ﻣا شاء
وﻃبعا ﺑﻄبيعﺔ اﳊال ﳝكن ﻳصرفﻪ إﱃ فكاك الرهن فقد ﻳكون ذلك وقد ﻳكون العكﺲ
ﻳكون ﻣن ورعﻪ ﻳقول أ ﻻ أرﻳد ﰲ ذﻣﱵ شيء ،ﻣن ورعﻪ ﻳقول ﻏدا أﻣوت ﻣﺜﻼ فدع

الرهن ﺣﱴ خﺬ ﺣقك ،قال ) :وﻣﱴ ﺣﻞ اﻟﺪﻳﻦ ( ﻟزم اﻟﺮاﻫﻦ اﻹﻳﻔﺎء ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻻ
رﻫﻦ ﺑه ) و ( إن ) اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ وﻓﺎئه ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺮاﻫﻦ أذن ﻟﻠﻤﺮ ﻦ أو اﻟعﺪل ( اﻟﺬي
ﲢﺖ ﻳﺪﻩ اﻟﺮﻫﻦ العدل هو الﻄرف الﺜالث الﺬي ﻳوضع عندﻩ الرهن أﺣيا  ،انتبهوا ﳍﺬﻩ

اﳌسألﺔ الدقيقﺔ ،قال فإن ﻛان الراهن أذن للمر ن لبيع أو أذن للعدل لبيع ،هل ﳎرد أنﻪ
دفع الرهن للمر ن وﻣا سدد فهل للمر ن أن ﻳبيع السلعﺔ أم ﳛتاج إﱃ إذن؟ اﳉواب
ﳛتاج إﱃ إذن فإن ﻛان قد أذن لﻪ أعﻄاﻩ السلعﺔ ،هﺬﻩ نقﻄﺔ ﻣهمﺔ ﳌا خﺬ رهن خﺬ إذن
أول لبيع علما أن هﺬا اﻹذن الراهن ﳝلك الرﺟوع فيﻪ ﻳعﲏ ﳝكن ذن لك ﰒ ﻳسﺤﺐ
اﻹذن ،إن أذن لبيع ﻣعناﻩ ﻳتصرف وﻳبيع ،وإن ﱂ ذن أو أذن ﰒ رﺟع عن اﻹذن ﻣعناﻩ
هنا ﻻﺑد ﻣن تدخل ﺣاﻛﻢ أي القاضي وﳍﺬا قال :فإن ﻛان الراهن أذن للمر ن ﻳعﲏ وﱂ

ﻳرﺟع عن اﻹذن اﳌقصود أو أذن للعدل الﺬي ﲢﺖ ﻳدﻩ الرهن ) ﰲ ﺑﻴعه ﻋه ( ﻷنه
ﻣﺄذون ﻟه ﻓﻴه ﻓﻼ ﳛﺘﺎج ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إذن ﻣﻦ اﻟﺮاﻫﻦ وإن ﻛﺎن اﻟﺒﺎئﻊ اﻟعﺪل اﻋﺘﱪ إذن
اﳌﺮ ﻦ أﻳﻀﺎ إذاً إذا ﻛان الراهن أذن للمر ن فﻼ ﳛتاج ﻹذن أﺣد لكن إذا ﻛان الراهن
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أذن للعدل الﺬي هو الﻄرف الﺜالث ﰲ أن ﻳبيع الرهن فيﺤتاج العدل أن خﺬ إذن ﻣن

اﻻثنﲔ ﻣن الراهن وﻣن اﳌر ن هﺬا ﻣعناﻩ ،قال ) :ووﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ ( ﻷنه اﳌقﺼود ﻟﺒﻴﻊ وإن
ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﲦﻨه ﺷﻲء ﻓﻠﻤﺎﻟﻜه ﻳعﲏ افرض أنﻪ ع فﺰاد ﻳعﲏ أنﺖ ترﻳد ﻣنﻪ عﺸرة آﻻف

ر ل ﺑعنا السيارة اﳌرهونﺔ فكانﺖ ﺑـ ١٢ألﻒ ر ل ،اﻷلفﲔ ﳌن؟ لصاﺣبها للراهن وهﺬا

ﻣعﲎ وإن فضل ﻣن ﲦنﻪ شيء فلمالكﻪ ،وإن ﺑقﻲ ﺷﻲء ﻓعﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ افرض أن السيارة

ﺑيعﺖ ﺑﺜمانيﺔ آﻻف ر ل والدﻳن عﺸرة فتبقى ألفﲔ ﻳدفعها الراهن ،قال ) :وإﻻ ( ذن
ﰲ اﻟﺒﻴﻊ وﱂ ﻳوف اﻵن الصورة الﺜانيﺔ إن ﱂ ذن لﻪ ﰲ البيع ،قلنا الصورة اﻷوﱃ أن أذن لﻪ
ﰲ البيع ،الصورة الﺜانيﺔ ﱂ ذن لﻪ ﰲ البيع وﱂ ﻳوﰲ ﱂ ﻳسدد الدﻳن ) ،أجﱪﻩ اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ
وﻓﺎئه أو ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻫﻦ ( ﻷن ﻫﺬا ﺷﺄن اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺈن اﻣﺘﻨﻊ ﺣﺒﺴه أو ﻋﺬرﻩ ﺣﱴ ﻳﻔعﻞ ﻳفعل
ﻣاذا؟ الوفاء أو ﺑيع الرهن ) ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔعﻞ ( أي أﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع أو ﻛﺎن ﻏﺎئﺒﺎ أو تﻐﻴﺐ
) ﻋه اﳊﺎﻛﻢ ووﰱ دﻳﻨه ( ﻷنه ﺣﻖ تعﲔ ﻋﻠﻴه ﻓقﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻣقﺎﻣه ﻓﻴه وﻟﻴس ﻟﻠﻤﺮ ﻦ
ﺑﻴعه إﻻ ذن رﺑه أو اﳊﺎﻛﻢ إﻣا ﺻاﺣﺐ السلعﺔ أو اﳊاﻛﻢ.
ﻓﺼﻞ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺮﻫﻦ
) وﻳﻜون ( اﻟﺮﻫﻦ ) ﻋﻨﺪ ﻣﻦ اتﻔقﺎ ﻋﻠﻴه أﻣﺎنﺔ ( ﻓﺈذا اتﻔقﺎ أن ﻳﻜون ﲢﺖ ﻳﺪ جﺎئز
اﻟﺘﺼﺮف ﺻﺢ هﺬا الﺬي نسميﻪ العدل أي الﻄرف الﺜالث وﻗﺎم ﻗﺒﻀه ﻣقﺎم ﻗﺒﺾ اﳌﺮ ﻦ
ﻳعﲏ إذا قبﺾ العدل وهو الﻄرف الﺜالث ﻛأن اﳌر ن هو الﺬي قبﺾ ،ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ

عليﻪ؟ ﻳنبﲏ عليﻪ لﺰوم الرهن فمادام قبﺾ العدل فهو ﻻزم ،وﻻ ﳚوز ﲢﺖ ﻳﺪ ﺻﱯ أو
ﻋﺒﺪ ﺑﻐﲑ إذن ﺳﻴﺪﻩ أو ﻣﻜﺎتﺐ ﺑﻐﲑ جعﻞ إﻻ ذن ﺳﻴﺪﻩ ﻳقول ﻻ ﳝكن أن ﻳكون هﺬا

العدل ﻣكاتﺐ ﳛفظ الرهن إﻻ ذن السيد ﻷن اﳌكاتﺐ ﻣﻄالﺐ قساط فليﺲ ﻣن ﺣقﻪ
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أن ﻳتﱪع فاﻵن ﻛل تﱪع ﻳتﱪعﻪ ﻳضر لسيد ،قال :وإن ﺷﺮط جعﻞ ﺑﻴﺪ اثﻨﲔ ﱂ ﻳﻨﻔﺮد
أﺣﺪﳘﺎ ﲝﻔﻈه وﻟﻴس ﻟﻠﺮاﻫﻦ وﻻ ﻟﻠﻤﺮ ﻦ إذا ﱂ ﻳﺘﻔقﺎ وﻻ ﻟﻠحﺎﻛﻢ نقﻠه ﻋﻦ ﻳﺪ اﻟعﺪل
إﻻ أن تﺘﻐﲑ ﺣﺎﻟه إذاً إذا استلمﻪ العدل فليﺲ ﻷﺣد أن ﻳﻐﲑ العدل إﻻ إذا تﻐﲑ أﺣدﳘا أو
ﻻتفاق ﺑﲔ الراهن واﳌر ن ،وﻟﻠوﻛﻴﻞ ردﻩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ هو ﻳعتﱪ وﻛيل ﻃبعا
لو ﻛان هﺬا العدل ﻳرﻳد أن ﻳتخلص ﻻ ﻳرﻳد أن ﳛفظ الرهن فﲑدﻩ ﳌن للراهن أم للمر ن؟

ﻣﺸكلﺔ لو ردﻩ للراهن ﻣصيبﺔ فك اللﺰوم ولو ردﻩ للمر ن أﻳضا ،فﲑدﻩ ﳍما لﻼثنﲔ ،قال) :
وإن أذ ﻟه ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ( أي ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻫﻦ ) ﱂ ﻳﺒﻊ إﻻ ﺑﻨقﺪ اﻟﺒﻠﺪ ( اﻵن ﻛﻼﻣنا ﰲ العدل إذا
أذن لﻪ ﰲ البيع فﻼ ﻳبيع إﻻ ﺑنقد البلد"أ" ﻷن اﳊﻆ ﻓﻴه ﻟﺮواجه ﻳعﲏ هو ﰲ السعودﻳﺔ فﻼ
ﻳبيعﻪ ﲜنيﻪ ﻣصري ﻣﺜﻼ ﺑل ﻳبيعﻪ ﺑر ل سعودي ،ﻓﺈن تعﺪد"ب" ﻳعﲏ نقد البلد ففي ﺑعﺾ
البﻼد ﻳكون أﻛﺜر ﻣن عملﺔ سارﻳﺔ خاﺻﺔ اﳌناﻃق اﳊدودﻳﺔ فإن تعدد ع ﲜﻨس اﻟﺪﻳﻦ
ﻓﺈن ﻋﺪم"ج" ﻳعﲏ ﺟنﺲ الدﻳن ﻓﺒﻤﺎ ﻇﻨﺎﻩ أﺻﻠﺢ ﻓﺈن تﺴﺎوت"د" ﻋﻴﻨه ﺣﺎﻛﻢ وإن ﻋﻴﻨﺎ
نقﺪا تعﲔ وﱂ ﲡز ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ ﻳعﲏ لو اتفقا وقاﻻ ﺑع هﺬا لر ل السعودي فﻼ ﳚوز لﻪ أن
ﻳبيع ﺑﻐﲑ الر ل السعودي ،ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻔﺎ أي الراهن واﳌر ن ﱂ ﻳقﺒﻞ ﻗول واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
وﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠحﺎﻛﻢ ﻳعﲏ واﺣد قال لﻪ ﺑعها لﺬهﺐ والﺜاﱐ ﻳقول ﺑعها لفضﺔ فﻼ ﻳقبل
ﻣنهما وﻳرفع اﻷﻣر ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ للﺤاﻛﻢ و ﻣﺮ أي اﳊاﻛﻢ ﺑﺒﻴعه ﺑﻨقﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻷن اﳊاﻛﻢ
اﳌﻄلوب ﻣنﻪ أن ﻳعمل ﻣا فيﻪ اﳌصلﺤﺔ واﳌصلﺤﺔ أن تباع السلعﺔ ﺑنقد البلد ،ﺳواء ﻛﺎن
نقد البلد ﻣﻦ جﻨس اﳊﻖ أو ﱂ ﻳﻜﻦ واﻓﻖ ﻗول أﺣﺪﳘﺎ أو ﻻ ،اﻵن الكﻼم ﰲ العدل) :
وإن ( ع ذ ﻤﺎ و ) ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺘﻠﻒ ﰲ ﻳﺪﻩ أي ﰲ ﻳد العدل ( ﻣﻦ ﻏﲑ تﻔﺮﻳﻂ )
ﻓﻤﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺮاﻫﻦ ( ﻷن اﻟﺜﻤﻦ ﰲ ﻳﺪ اﻟعﺪل أﻣﺎنﺔ ﻓﻬو ﻛﺎﻟوﻛﻴﻞ ) وإن ادﻋﻰ ( اﻟعﺪل
) دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ إﱃ اﳌﺮ ﻦ ﻓﺄنﻜﺮﻩ وﻻ ﺑﻴﻨﺔ ( ﻟﻠعﺪل ﺑﺪﻓعه ﻟﻠﻤﺮ ﻦ ) وﱂ ﻳﻜﻦ ( اﻟﺪﻓﻊ )
ﲝﻀور اﻟﺮاﻫﻦ ﺿﻤﻦ ( اﻟعﺪل ﻷنه ﻓﺮط ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺸﻬﺪ وﻷنه إﳕﺎ أذن ﻟه ﰲ ﻗﻀﺎء
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ﻣﱪئ وﱂ ﳛﺼﻞ هﻢ ﻳقولون لﻪ ادفع وﱂ ﳛصل ،ﻳعﲏ اﳌﻄلوب ﻣن العدل ﳌا ﻳبيع السلعﺔ

ﻳدفع ﻛﺬا أنﻪ ﻳﺸهد على هﺬا ،قال :ﻓﲑجﻊ اﳌﺮ ﻦ الﺬي عندﻩ هﺬا الرهن أي اﳌدﻳن ﻋﻠﻰ
راﻫﻨه ﰒ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻟعﺪل فﲑﺟع اﳌر ن على الراهن ﻳﻄالبﻪ ﲟالﻪ ﰒ الراهن ﻳدفع وﻳرﺟع على
العدل الﺬي ع السلعﺔ وادعى دفع الﺜمن ،وإن ﻛﺎن اﻟقﻀﺎء ﺑﺒﻴﻨﺔ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻟعﺪم
تﻔﺮﻳﻄه ﺳواء ﻛﺎنﺖ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻗﺎئﻤﺔ أو ﻣعﺪوﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن ﲝﻀﺮة اﻟﺮاﻫﻦ ﻷنه ﱂ ﻳعﺪ
ﻣﻔﺮﻃﺎ ) ﻛوﻛﻴﻞ ( ﰲ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻓحﻜﻤه ﺣﻜﻢ اﻟعﺪل ﻓﻴﻤﺎ تقﺪم ﻷنه ﰲ ﻣعﻨﺎﻩ انتبهوا

ﳍﺬا الكﻼم ﳌا أوﻛلك أن تبيع سلعﺔ وتسدد لفﻼن فﻼ ﻳنفع أن خﺬ السلعﺔ وتبيعها
وتﺬهﺐ لفﻼن وتسددها وﻻ خﺬ على ذلك إثبات أي ﺑينﺔ فﻼ ﻳصلﺢ هﺬا ﻷنﻪ سيأﰐ
ﺑعد ذلك ﺻاﺣﺐ اﳊق وﻳقول ﻣا فيﻪ أﺣد دفع ﱄ شيء إذاً الوﻛيل ﳌا ﻳسدد دﻳون عن
شخص فينبﻐي أن ﻳﺸهد على ذلك ﻳﺜبﺖ هﺬا اﳊق ﺑﺸهادة أو ي ﻃرﻳقﺔ تﺜبﺖ اﳊقوق
ﰒ قال ) :وإن ﺷﺮط أن ﻻ ﻳﺒﻴعه ( اﳌﺮ ﻦ ) إذا ﺣﻞ اﻟﺪﻳﻦ ( ﻓﻔﺎﺳﺪ ﻳعﲏ الﺸرط فاسد

ﻷنه ﺷﺮط ﻳﻨﺎﰲ ﻣقﺘﻀﻰ اﻟعقﺪ ﻛﺸﺮﻃه أن ﻻ ﻳﺴﺘوﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﲦﻨه أو ﻻ ﻳﺒﺎع ﻣﺎ
ﺧﻴﻒ تﻠﻔه هﺬﻩ شروط ﻃلﺔ ﻳعﲏ قال لﻪ خﺬ هﺬا الرهن لكن إن ﺟاء اﳌوعد وﱂ أسددك
الرهن ﻻ ﻳباع فهﺬا شرط ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ ،الرهن ﺻﺤيﺢ لكن الﺸرط ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ ﻛما لو
قال لﻪ ﻻ تستوﰲ الدﻳن ﻣن ﲦنﻪ هﺬا ليﺲ ﺑصﺤيﺢ أو قال لﻪ ﻻ ﻳباع إذا خيﻒ تلﻒ
الرهن فإذا ﻛان الرهن سيتلﻒ ﻣﺜﻼ ﻃعام أو ﺣيوان فﻼ ﻳباع فكل هﺬﻩ شروط فاسدة،

انتبهوا لﺸرط آخر ) :أو ( ﺷﺮط ) إن جﺎءﻩ ﲝقه ﰲ وﻗﺖ ﻛﺬا وإﻻ ﻓﺎﻟﺮﻫﻦ ﻟه ( هﺬا

شرط فاسد أي ﻟﻠﻤﺮ ﻦ ﺑﺪﻳﻨه ) ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺸﺮط وﺣﺪﻩ ( ﻳعﲏ ﻳقول لﻪ خﺬ الساعﺔ رهن
ﰲ ﻣقاﺑل ﻣاﺋﺔ ر ل دﻳن فإذا ﺟﺌتك ﻏدا ﳌاﺋﺔ ر ل فاﳊمد  ،وإن ﱂ آﰐ فتأخﺬ الساعﺔ
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لك ،هل ﻳصﺢ هﺬا؟ ﻻ ﻳصﺢ وإﳕا ﻣاذا ﻳفعل؟ الساعﺔ تباع وﻳسدد لصاﺣﺐ الدﻳن ﺣقﻪ
فإذا ﺑيعﺖ الساعﺔ ﲟاﺋﺔ ر ل فيأخﺬها ،وإذا ﺑيعﺖ ﲟاﺋﺔ وعﺸرﻳن خﺬ اﳌاﺋﺔ وﻳرد العﺸرﻳن
ﳌالكها ،وإذا ﺑيعﺖ ﺑﺜمانﲔ فيأخﺬ الﺜمانﲔ وﻳﻄالﺐ ﺑعﺸرﻳن أخرى ،لو قال لﻪ إذا ﱂ آتك

ﳌاﺋﺔ ر ل فالساعﺔ لك هﺬا اﲰﻪ ﺑيع ﻣعلق على شرط وﻻ ﻳصﺢ ،قال :ﻟقوﻟه ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﻐﻠﻖ اﻟﺮﻫﻦ رواﻩ اﻷثﺮم وﻓﺴﺮﻩ اﻹﻣﺎم أي اﻹﻣام أﲪد ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺼﺢ
اﻟﺮﻫﻦ ﻟﻠﺨﱪ ﻳعﲏ ﲰاﻩ ﰲ اﳊدﻳث رهن ﻣع فساد الﺸرط هﺬا اﳌقصود ،اﻵن ﻣساﺋل
اﳋﻼف ،قال ) :وﻳقﺒﻞ ﻗول راﻫﻦ ﰲ ﻗﺪر اﻟﺪﻳﻦ (""١إذا ﺣصل اﳋﻼف ﰲ قدر الدﻳن
فالكﻼم ﻛﻼم ﻣن؟ ﻛﻼم الراهن ،ﺻورة ذلك :ن ﻗﺎل اﳌﺮ ﻦ ﻫو رﻫﻦ ﻟﻒ وﻗﺎل
اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻞ ﲟﺎئﺔ ﻓقﻂ إذاً الكﻼم ﻛﻼم الراهن ،اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ ) :و ( ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه أﻳﻀﺎ ﰲ
ﻗﺪر ) اﻟﺮﻫﻦ (" "٢ﻓﺈذا ﻗﺎل اﳌﺮ ﻦ أرﻫﻨﺘﲏ ﻫﺬا اﻟعﺒﺪ واﻷﻣﺔ وﻗﺎل اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻞ اﻟعﺒﺪ
وﺣﺪﻩ ﻓقوﻟه ﻷنه ﻣﻨﻜﺮ قول الراهن ،الصورة الﺜالﺜﺔ ) :و ( ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه أﻳﻀﺎ ﰲ ) ردﻩ
(" "٣ن ﻗﺎل اﳌﺮ ﻦ رددته إﻟﻴﻚ وأنﻜﺮ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓقوﻟه ﻷن اﻷﺻﻞ ﻣعه واﳌﺮ ﻦ ﻗﺒﺾ
اﻟعﲔ ﳌﻨﻔعﺘه ﻓﻠﻢ ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه ﰲ اﻟﺮد ﻛﺎﳌﺴﺘﺄجﺮ ،الصورة الراﺑعﺔ ) :و ( ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه أﻳﻀﺎ )
ﰲ ﻛونه ﻋﺼﲑا ﻻ ﲬﺮا ( ﰲ ﻋقﺪ ﺷﺮط ﻓﻴه ن ﻗﺎل ﺑعﺘﻚ ﻛﺬا ﺑﻜﺬا ﻋﻠﻰ أن تﺮﻫﻨﲏ
ﻫﺬا اﻟعﺼﲑ وﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﻗﺒﻀه ﻟه ﰒ ﻗﺎل اﳌﺮ ﻦ ﻛﺎن ﲬﺮا ﻓﻠﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ وﻗﺎل
اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻋﺼﲑا ﻓﻼ ﻓﺴﺦ ﻓقوﻟه ﻷن اﻷﺻﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ.
قال ) :وإن أﻗﺮ ( اﻟﺮاﻫﻦ ) أنه ( أي أن اﻟﺮﻫﻦ ) ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ( ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ نﻔﺴه دون
اﳌﺮ ﻦ انتبهوا ﳍﺬﻩ اﳌسألﺔ الراهن ﺑعد أن أخﺬ الدﻳن ورهن السلعﺔ ادعى أن هﺬا الرهن
ﻣلك ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻻ ﳝلكﻪ فما الﺬي ﻳنبﲏ على هﺬا؟ ﻳنبﲏ عليﻪ فك الرهن لو قبلنا هﺬا
الكﻼم سنفك الرهن فهل نقبل ﻣﺜل هﺬﻩ الدعوى؟ ﻻ وﳍﺬا قال :إذا أقر أنﻪ ﻣلك ﻏﲑﻩ

قبل على نفسﻪ دون اﳌر ن ﻳعﲏ نقول لﻪ أنﺖ تقول أن هﺬا الرهن ليﺲ لك وإﳕا هو لﺰﻳد
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ترﻳد ﺑﺬلك أن تفك الرهن وأن ﲣرج الرهن ﻣن ﻳد اﳌر ن فنقول ليﺲ لك ذلك لكن
إقرارك ن هﺬا الرهن لﺰﻳد إذاً ﻳلﺰﻣك أن تدفع لﺰﻳد قيمﺔ هﺬا الرهن هﺬا ﻣعﲎ قبل على

نفسﻪ دون اﳌر ن ﻷن هﺬا ليﺲ قرار على نفسﻪ هﺬا إقرار على شيء ﻳتعلق ﲝق الﻐﲑ
فﻼ ﻳقبل هﺬا اﻹقرار فأنﺖ تقر على نفسك لكن ﻻ تقر وتقول السيارة اﳌرهونﺔ ﲢﺖ ﻳدك
ليسﺖ ﱄ ﻣعناﻩ ﰲ ﻳد زﻳد إذاً هاتوها لنعﻄيها لﺰﻳد إذاً فﻼ ﻳقبل هﺬا وﻻ ﲣرج السيارة عن

ﻛو ا رهن وتلتﺰم لﺰﻳد ﺑقيمﺔ هﺬﻩ السيارة ،قال :ﻓﻴﻠزﻣه ردﻩ ﻟﻠﻤقﺮ ﻟه إذا انﻔﻚ اﻟﺮﻫﻦ

اليوم الﺬي ﻳنفك الرهن ترﺟع السيارة وإذا تلﻒ الرهن لﺰﻳد قيمﺔ هﺬﻩ السيارة ،أو أقر أن

الرهن ) جﲎ" "٢ﻗﺒﻞ ( إﻗﺮار اﻟﺮاﻫﻦ ) ﻋﻠﻰ نﻔﺴه ( ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺮ ﻦ إن ﻛﺬﺑه ﻷنه ﻣﺘﻬﻢ
ﰲ ﺣقه ﻻ نقبل ﻷ ا مﺔ ،وﻗول اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻏﲑ ﻣقﺒول ﻣا ﻣعﲎ ﺟﲎ؟ ﻳعﲏ قال
هﺬا العبد الﺬي رهناﻩ عندك قتل أو سرق أو أتلﻒ ﻣاﻻ فماذا ﻳرﻳد ﺬا؟ ﻳرﻳد أن ﳜرج

العبد ﻣن ﲢﺖ ﻳد اﳌر ن ﳉناﻳﺔ ﻳعﲏ فيﻪ ﻣبلغ ﻳلﺰﻣﻪ فﻼ ﻳقبل قال ) :وﺣﻜﻢ ﻗﺮارﻩ ﺑعﺪ
ﻓﻜه ( أي ﻓﻚ اﻟﺮﻫﻦ ﺑوﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ أو اﻹﺑﺮاء ﻣﻨه ) إﻻ أن ﻳﺼﺪﻗه اﳌﺮ ﻦ ( ﻓﻴﺒﻄﻞ
اﻟﺮﻫﻦ إذاً انتبهوا لو قال هﺬﻩ السيارة اﳌرهونﺔ الﱵ هي ﲢﺖ ﻳدك هي ﻣلك لﺰﻳد فوافقﺖ
أ وقلﺖ نعﻢ هي لﺰﻳد فتخرج ﻣن ﲢﺖ ﻳدﻩ ﻷنﻪ ﻣقر

ا لﺰﻳد لكن إذا أنكر هو هﺬا

اﳊكﻢ ،قال :فيبﻄل الرهن ﻟوجود اﳌقﺘﻀﻰ اﻟﺴﺎﱂ ﻋﻦ اﳌعﺎرض وﻳﺴﻠﻢ ﻟه ﺑه.

ﻓﺼﻞ ﰲ اﻻنﺘﻔﺎع ﳌﺮﻫون

هﺬا الفصل ﰲ ﺣكﻢ استعمال الرهن ،هل ﳚوز استعمال الرهن أم ﻻ؟ ﻳقول ﻻ ﳚوز إﻻ
ﲝاﺟتﲔ فقط الرﻛوب إذا ﻛان الرهن ﻣرﻛو واﳊلﺐ ﻳعﲏ شرب اللﱭ إذا ﻛان ﳛلﺐ هﺬا
ﻳكون ﰲ ﻣقاﺑل النفقﺔ عليﻪ ﻳعﲏ ﻣا ﻛان ﻣرﻛو فﲑﻛﺐ ﻣقاﺑل نفقتﻪ وإذا ﻛان ﳏلو
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فيﺤلﺐ ﻣقاﺑل النفقﺔ على هﺬا الرهن ﻷن هﺬﻩ الداﺑﺔ اﳌرﻛوﺑﺔ ﲢتاج لﻄعام فمن ﻳﻄعمها؟
ﻳﻄعمها اﳌر ن و خﺬ ﻣقاﺑل إﻃعاﻣﻪ ﻳستخدﻣها رﻛو أو ﺣلبا هﺬا هو خﻼﺻﺔ هﺬا

اﳌوضوع ،قال ) :وﻟﻠﻤﺮ ﻦ أن ﻳﺮﻛﺐ (" "١ﻣﻦ اﻟﺮﻫﻦ ) ﻣﺎ ﻳﺮﻛﺐ و ( أن ) ﳛﻠﺐ""٢

ﻣﺎ ﳛﻠﺐ ﺑقﺪر نﻔقﺘه ( ﻣﺘحﺮ ﻟﻠعﺪل ) ﺑﻼ إذن ( راﻫﻦ ﻳتﺤرى العدل ﻳعﲏ أن ﳛلﺐ

ﻣنها ﲟقدار ﻣا ﻳستعمل ﻟقوﻟه ﷺ اﻟﻈﻬﺮ ﻳﺮﻛﺐ ﺑﻨﻔقﺘه إذا ﻛﺎن ﻣﺮﻫو وﻟﱭ اﻟﺪر ﻳﺸﺮب
ﺑﻨﻔقﺘه إذا ﻛﺎن ﻣﺮﻫو وﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺐ وﻳﺸﺮب اﻟﻨﻔقﺔ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وتﺴﱰﺿﻊ
اﻷﻣﺔ" "٣ﺑقﺪر نﻔقﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه إﻻ ذن ﻣﺎﻟﻜه ) وإن أنﻔﻖ
ﻋﻠﻰ ( اﳊﻴوان ) اﻟﺮﻫﻦ ﺑﻐﲑ إذن اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻊ إﻣﻜﺎنه ( أي إﻣﻜﺎن اﺳﺘﺌﺬانه أنفق على
الرهن ﺑﻐﲑ اﻹذن ﻣع إﻣكان اﻹذن فهل لﻪ أن ﻳرﺟع وﻳﻄالﺐ ﲟا أنفق؟ ﻻ ،قال ) :ﱂ
ﻳﺮجﻊ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ وﻟو نوى اﻟﺮجوع ﻷنه ﻣﺘﱪع أو ﻣﻔﺮط ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﺘﺄذن اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻊ
ﻗﺪرته ﻋﻠﻴه اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ ) :وإن تعﺬر ( اﺳﺘﺌﺬانه هل لﻪ أن ﻳرﺟع وﻳﻄالﺐ ﲟا أنفق أم
ﻻ؟ لﻪ ﺑﺸرط إن نوى الرﺟوع لكن إن نوى التﱪع فليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع ،قال ) :وإن تعﺬر (
اﺳﺘﺌﺬانه وأنﻔﻖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮجوع ) رجﻊ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ ) وﻟو ﱂ ﻳﺴﺘﺄذن اﳊﺎﻛﻢ ( ﻻﺣﺘﻴﺎجه
ﳊﺮاﺳﺔ ﺣقه هﺬا اﳊكﻢ الﺬي هو اﻹنفاق على الرهن ﺑدون إذن عند تعﺬر اﻹذن أو عند
وﺟود عدم التعﺬر نفﺲ اﳊكﻢ ﰲ الودﻳعﺔ وﳍﺬا قال ) :وﻛﺬا ودﻳعﺔ وﻋﺎرﻳﺔ ودواب
ﻣﺴﺘﺄجﺮة ﻫﺮب ر ﺎ ( ﻳعﲏ إذا أنفق على الودﻳعﺔ أو العارﻳﺔ أو الدواب اﳌستأﺟرة عند تعﺬ
اﻻستﺌﺬان ﻣن ﺻاﺣبها فلﻪ أن ﻳرﺟع إذا نوى الرﺟوع وإذا ﻛان ﻻ ﻳتعﺬر فليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع

ﻳعﲏ نفﺲ اﳊكﻢ ،قال :ﻓﻠه اﻟﺮجوع إذا أنﻔﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮجوع ﻋﻨﺪ تعﺬر إذن
ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻷﻗﻞ ﳑﺎ أنﻔﻖ أو نﻔقﺔ اﳌﺜﻞ انتبهوا ﻣعي هو أنفق اﻵن على الرهن أو الودﻳعﺔ أو

العارﻳﺔ وﱂ ﻳستﻄع اﻻستﺌﺬان فأنفق عليها هو ﳌا أنفق هل أنفق نفقﺔ اﳌﺜل أم أﻛﺜر أم أقل؟
عند ثﻼث اﺣتماﻻت إﻣا أن ﻳكون أنفق نفقﺔ اﳌﺜل فإذاً خﺬ النفقﺔ الﱵ أنفقها وهي
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نفقﺔ اﳌﺜل ،وإن أنفق نفقﺔ أﻛﺜر ﻣن نفقﺔ اﳌﺜل فلﻪ نفقﺔ اﳌﺜل فقط ،وإن أنفق أقل ﻣن نفقﺔ
اﳌﺜل فلﻪ اﻷقل هﺬا ﻣعﲎ ﻷقل ﳑا أنفق أو نفقﺔ اﳌﺜل لكن ﻻ ﰐ فينفق على الرهن أﻛﺜر
ﻣن نفقﺔ اﳌﺜل ﰒ ﻳﻄالﺐ ﻻ ليﺲ لﻪ ذلك ،وإن أنفق أقل ﻣن نفقﺔ اﳌﺜل فليﺲ لﻪ أن
ﻳﻄالﺐ ﺑنفقﺔ اﳌﺜل لﻪ أن ﻳﻄالﺐ ﲟا أنفق فقط ،اﻵن الكﻼم على خراب الرهن لو خرب

الرهن هل ﻳصلﺤﻪ أم ﻳدعﻪ ﲞراﺑﻪ وإذا أﺻلﺤﻪ هل ﻳﻄالﺐ ﲟا أنفقﻪ أم ﻻ؟ قال ) :وﻟو
ﺧﺮب اﻟﺮﻫﻦ ( إن ﻛﺎن دارا ) ﻓعﻤﺮﻩ ( اﳌﺮ ﻦ ) ﺑﻼ إذن ( اﻟﺮاﻫﻦ ) رجﻊ ﻟﺘه ﻓقﻂ (
ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ شيء إﻻ ﻣواد البناء الﺬي وضعها لكن ﻻ ﻳقول أرﻳد النفقﺔ الﱵ أنفقتها

وأﺟرة العمال فليﺲ لﻪ ذلك أﻣا ﻣلكﻪ الﺬي وضعﻪ ﺻﺤيﺢ ،قال :ﻷ ﺎ ﻣﻠﻜه ﻻ ﲟﺎ ﳛﻔﻆ
ﺑه ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪار وأجﺮة اﳌعﻤﺮﻳﻦ ﻷن اﻟعﻤﺎرة ﻟﻴﺴﺖ واجﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﲑﻩ
أن ﻳﻨوب ﻋﻨه ﲞﻼف نﻔقﺔ اﳊﻴوان ﳊﺮﻣﺘه ﰲ نﻔﺴه إذاً لو أنفق على ﺣيوان لﺌﻼ ﳝوت
فلﻪ أن ﻳرﺟع أﻣا دار خرﺑﺖ ﻻ ﻣﺸكلﺔ أن تبقى خرﺑﺔ فليسﺖ هناك ضرورة ﻹﺻﻼﺣها،

قال :وإن جﲎ اﻟﺮﻫﻦ ووجﺐ ﻣﺎل ﺧﲑ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﲔ ﻓﺪائه وﺑﻴعه وتﺴﻠﻴﻤه إﱃ وﱄ اﳉﻨﺎﻳﺔ
ﻓﻴﻤﻠﻜه وهﺬا ﻳتصور ﰲ العبد إذا ﻛان ﻣرهو  ،ووﺟﺐ اﳌال وليﺲ القود ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ ﺟﲎ

خﻄأ أو شبﻪ عمد فﻼ قصاص لكن فيها دﻳﺔ أو ﺣكوﻣﺔ أو نصﻒ دﻳﺔ ﻳعﲏ هي دﻳﺔ

ﻣعينﺔ فيخﲑ سيد العبد ﺑﲔ أن ﻳفدﻳﻪ ﻳدفع عنﻪ الدﻳﺔ وﺑﲔ أن ﻳبيعﻪ وﻳسدد ﻣن قيمتﻪ
الدﻳﺔ وﺑﲔ أن ﻳسلمﻪ إﱃ وﱄ اﳉناﻳﺔ وهو ﺻاﺣﺐ ا ﲏ عليﻪ فيملكﻪ ،اﻵن اﻹشكال أنﻪ
إذا ﺣصل ﺑعﺾ هﺬﻩ اﻷشياء ﻣﺸكلﺔ على الرهن فلو السيد فدى العبد سيبقى رهن ﻛما
هو ﱂ ﻳتأثر لكن لو عﻪ خرج عن ﻛونﻪ رهن وإن سلمﻪ إﱃ وﱄ اﳉناﻳﺔ خرج عن ﻛونﻪ

رهن وﳍﺬا سيفصل ،قال :ﻓﺈن ﻓﺪاﻩ ﻓﻬو رﻫﻦ ﲝﺎﻟه وإن ﻋه أو ﺳﻠﻤه ﰲ اﳉﻨﺎﻳﺔ ﺑﻄﻞ
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اﻟﺮﻫﻦ نقول ﻛأن هﺬا العبد ﻣات فهﺬﻩ تﺸبهها ،ﻣسألﺔ نيﺔ :وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷرش
ﻗﻴﻤﺘه ﻳعﲏ افرض أن اﳉناﻳﺔ اﳌﻄلوﺑﺔ ألﻒ ر ل والعبد قيمتﻪ ألفﲔ فلﻢ ﻳستﻐرق اﻷرش
قيمﺔ العبد الﺬي هو رهن ﺑﻴﻊ ﻣﻨه ﺑقﺪرﻩ و ﻗﻴه رﻫﻦ ﻳعﲏ ﳑكن نبيع نصﻒ العبد ﻣﺜﻼ
فيكون الرهن نصفﻪ والنصﻒ الﺜاﱐ أﺻبﺢ ﻣلكا للﻐﲑ هﺬا ﻣعناﻩ ،اﻵن العكﺲ :وإن جﲏ
ﻋﻠﻴه ﻓﺎﳋﺼﻢ ﺳﻴﺪﻩ ﻓﺈن أﺧﺬ اﻷرش ﻛﺎن رﻫﻨﺎ وإن اﻗﺘﺺ ﻓعﻠﻴه ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ اﻟعﺒﺪﻳﻦ
اﳉﺎﱐ وا ﲏ ﻋﻠﻴه ﻗﻴﻤﺔ تﻜون رﻫﻨﺎ ﻣﻜﺎنه انتبهوا ﻣعي :اﻵن فيﻪ واﺣد ﺟﲎ على العبد
الﺬي هو الرهن فالسيد هو وﱄ الدم فالسيد لﻪ أن ﻳﻄالﺐ إﻣا أن ﻳقول أرﻳد قيمﺔ العبد
ﻳعﲏ الدﻳﺔ وﻣا فيﻪ دﻳﺔ ﰲ العبد فدﻳتﻪ هي قيمتﻪ فقال أرﻳد الدﻳﺔ الﱵ هي قيمﺔ العبد فلﻪ

ذلك ولﻪ أن ﻳقول أرﻳد القصاص وﻃبعا القصاص لن ﻳكون إﻻ إذا ﻛان اﳉاﱐ عبد ﻣﺜلﻪ
فﻼ قصاص على ﺣر ﺑسبﺐ عبد ،فإن أخﺬ الدﻳﺔ فهي رهن وإن ﻃلﺐ القصاص فالعبد

ﻣات وﻣا فيﻪ دﻳﺔ وﳍﺬا قال :وإن اﻗﺘﺺ ﻓعﻠﻴه ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ اﻟعﺒﺪﻳﻦ اﳉﺎﱐ وا ﲏ ﻋﻠﻴه
ﻗﻴﻤﺔ تﻜون رﻫﻨﺎ ﻣﻜﺎنه ﻣعناﻩ إذا قال السيد ﻻ أ ﻻ أرﻳد دﻳﺔ أرﻳد القصاص فنقول نعﻢ

لك ذلك لكن لنرى قيمﺔ العبدﻳن أﻳهما أقل تلتﺰم ا ﻷنﻪ ﻣالﻪ أﻛﺜر ﻣن هﺬا ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ
إﻻ ذلك ﻷنﻪ ليﺲ لﻪ إﻻ قيمﺔ عبدﻩ أو خﺬ العبد الﺬي ﺟﲎ فإذا أخﺬ العبد الﺬي ﺟﲎ
و عﻪ ستكون لﻪ قيمﺔ ﻳعﲏ السيد الﺬي هو سيد العبد اﳉاﱐ ليﺲ ﻣلﺰم أن ﻳدفع الدﻳﺔ
فأﻛﺜر شيء ﻳفعلﻪ هو ﻳقول خﺬ هﺬا العبد لك فإذاً ﻳلﺰم هﺬا السيد ﺻاﺣﺐ الرهن أن
ﻳدفع اﻷقل ﻣن قيمﺔ العبدﻳن اﳉاﱐ وا ﲏ عليﻪ وتكون رهنا ﻣكانﻪ ﻷنﻪ لو عفا نفﺲ
الكﻼم.

ب اﻟﻀﻤﺎن
ﻣﺄﺧوذ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻦ ﻷنه ذﻣﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﰲ ذﻣﺔ اﳌﻀﻤون ﻋﻨه وﻣعﻨﺎﻩ ﺷﺮﻋﺎ] اﻟﺘزام ﻣﺎ
وجﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ ﺑقﺎئه وﻣﺎ ﻗﺪ ﳚﺐ[ الفرق ﺑﲔ الضمان والكفالﺔ أن الضاﻣن ﻳلتﺰم
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ﳌال والكفيل ﻳلتﺰم ﺣضار البدن فإن ﱂ ﳛضر البدن ﲢولﺖ إﱃ ضمان إﻻ إذا اشﱰط
قال أ ألتﺰم لبدن فقط لكن إذا تعﺬر علي فﻼ ألتﺰم ﳌال تصﲑ ﻛفالﺔ ﺑدن فقﻄن قال:

وﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻆ ﺿﻤﲔ وﻛﻔﻴﻞ وﻗﺒﻴﻞ وﲪﻴﻞ وزﻋﻴﻢ وﲢﻤﻠﺖ دﻳﻨﻚ أو ﺿﻤﻨﺘه أو ﻫو
ﻋﻨﺪي وﳓو ذﻟﻚ و ﺷﺎرة ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣﻦ أﺧﺮس ) وﻻ ﻳﺼﺢ ( اﻟﻀﻤﺎن ) إﻻ ﻣﻦ جﺎئز
اﻟﺘﺼﺮف ( ﻷنه إﳚﺎب ﻣﺎل ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﺻﻐﲑ وﻻ ﺳﻔﻴه وﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻣﻔﻠس ﻷنه
تﺼﺮف ﰲ ذﻣﺘه اﳌفلﺲ هو الﺬي ﻣا عندﻩ شيء وعليﻪ دﻳون أﻛﺜر ﻣن ﻣالﻪ فهل لﻪ أن

ﻳضمن؟ نعﻢ ﻷن الضمان تصرف ﰲ الﺬﻣﺔ وليﺲ ﺑتصرف ﰲ اﻷﻣوال ،اﳌفلﺲ ﻻ ﳛق لﻪ

أن ﻳتصرف ﰲ أﻣوالﻪ لكن لﻪ أن ﻳتصرف ﰲ ذﻣتﻪ ﻳقﱰض لﺬﻣﺔ وهكﺬا ،وﻣﻦ ﻗﻦ
وﻣﻜﺎتﺐ ذن ﺳﻴﺪﳘﺎ لﻪ أن ﻳضمن لكن ذن السيد ،وﻳﺆﺧﺬ ﳑﺎ ﺑﻴﺪ ﻣﻜﺎتﺐ وﳑﺎ
ﻳﻀﻤﻨه ﻗﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ إذاً ﻻﺣظ قلنا اﻵن أن القن لﻪ أن ﻳضمن ذن السيد ،و خﺬ اﳌال

ﻣن السيد واﳌكاتﺐ ﳌا ضمن ذن السيد ﻳؤخﺬ ﳑا ﺑيدﻩ ﻷن اﳌكاتﺐ ﻳكسﺐ ﻣال وﳍﺬا

قال :وﻳﺆﺧﺬ ﳑﺎ ﺑﻴﺪ ﻣﻜﺎتﺐ فهو ﻳعمل وﻳكسﺐ فكلما ﻛسﺐ أخﺬ ﻣنﻪ اﳌال ،قال) :
وﻟﺮب اﳊﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎ ( أي ﻣﻦ اﳌﻀﻤون واﻟﻀﺎﻣﻦ ) ﰲ اﳊﻴﺎة واﳌوت (
ﻷن اﳊﻖ ﺑﺖ ﰲ ذﻣﺘﻬﻤﺎ ﻓﻤﻠﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳊﺪﻳﺚ اﻟزﻋﻴﻢ ﻏﺎرم رواﻩ أﺑو
داود واﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴﻨه إذاً لﻪ أن ﻳﻄالﺐ الضاﻣن ولﻪ أن ﻳﻄالﺐ اﳌضمون ،قال ) :ﻓﺈن
ﺑﺮئﺖ ذﻣﺔ اﳌﻀﻤون ﻋﻨه ( ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻀﻤون ﺑﺮاء أو ﻗﻀﺎء أو ﺣواﻟﺔ وﳓوﻫﺎ )
ﺑﺮئﺖ ذﻣﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ ( ﻷنه تﺒﻊ ﻟه هل عرفتﻢ ﻛيﻒ تﱪأ ذﻣﺔ اﳌضمون عنﻪ؟ هﺬا الﺬي أخﺬ

سيارة إﻣا ﺑراء ﻳعﲏ ساﳏتﻪ الﺸرﻛﺔ أو قضاء دفع للﺸرﻛﺔ أو ﺣوالﺔ ﻳعﲏ أﺣال الﺸرﻛﺔ فهي
تﻄالبﻪ ﺑقيمﺔ السيارة ﻣﺜﻼ ﲬسﲔ ألﻒ وهو ﻳﻄالﺐ شخص آخر ﲞمسﲔ ألﻒ فأﺣال
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الﺸرﻛﺔ على فﻼن ﺑرئ فإذا ﺑرئ هﺬا اﳌضمون عنﻪ فيﱪئ الضاﻣن هﺬﻩ ﺻورة"أ" ،قال) :
ﻻ ﻋﻜﺴه ("ب" ﻓﻼ ﻳﱪأ اﳌﻀﻤون ﺑﱪاءة اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻷن اﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﱪأ ﺑﱪاءة اﻟﺘﺒﻊ لو

ﻛان اﳌضمون عنﻪ ﻳعﲏ ﺻاﺣﺐ الدﻳن تنازل عن الضمان ﻳعﲏ الﺸرﻛﺔ قالﺖ ﳍﺬا الكفيل
الﻐارم ﻳعتﱪ ضاﻣن للسيارات فقالﺖ لﻪ ﳓن أعفيناك ﻻ نرﻳد ﻣنك شيء ﺑرئ اﻵن الكفيل

الﻐارم الضاﻣن لكن ﺻاﺣﺐ اﳊق ﻻ ﻳﱪأ ،قال :وإذا تعﺪد اﻟﻀﺎﻣﻦ ﱂ ﻳﱪأ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺮاء
اﻵﺧﺮ وﻳﱪءون ﺑﺮاء اﳌﻀﻤون ﻋﻨه ﻳعﲏ الﺸرﻛﺔ ﻣﺜﻼ ﻃلبﺖ أرﺑعﺔ ﻛفﻼء ضاﻣنﲔ ﰒ
ساﳏﺖ اثنﲔ فيبقى اﻻثنان ﻻ ﻳسقط ضما ﻢ ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وﻻ تعﺘﱪ ﻣعﺮﻓه
اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﻀﻤون ﻋﻨه وﻻ ( ﻣعﺮﻓﺘه ﻟﻠﻤﻀﻤون ) ﻟه ( ﻷنه ﻻ ﻳعﺘﱪ رﺿﺎﳘﺎ ﻓﻜﺬا
ﻣعﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ) ﺑﻞ ( ﻳعﺘﱪ ) رﺿﻰ اﻟﻀﺎﻣﻦ ( ﻷن اﻟﻀﻤﺎن تﱪع ﻟﺘزام اﳊﻖ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻟه
اﻟﺮﺿﻰ ﻛﺎﻟﺘﱪع ﻷﻋﻴﺎن ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم أن الضاﻣن واﳌضمون عنﻪ وﺻاﺣﺐ اﳊق وهي

الﺸرﻛﺔ ﻻ ﻳﺸﱰط اﳌعرفﺔ ﺑينهﻢ ﺑل نﺸﱰط شيء واﺣد أن الﺬي ﻳضمن ﻳكون راض ﻻ
ﻳضمن ﻏصﺐ عنﻪ ﻻ ﳚﱪ على الضمان ،هل ﻳﺸﱰط رضا الﺸرﻛﺔ أو اﳌدﻳن؟ ﻻ نﺸﱰط
رضاﻩ فيقال للمضمون عنﻪ أنﺖ ﻣدﻳن هل توافق أن فﻼن ﻳضمنك؟ ﻻ ﻳﺸﱰط فإذا
ضمنﻪ ﲢمل عنﻪ سواء رضي أم ﻻ ،وﻛﺬلك الداﺋن وهو ﺻاﺣﺐ الدﻳن ﻻ ﻳﺸﱰط رضاﻩ

وﻻ ﻣعرفتهما ﻳعﲏ ﳝكن ﻹنسان ﻳضمن شخص ﻻ ﻳعرفﻪ ﻣﺜﻼ ) ،وﻳﺼﺢ ﺿﻤﺎن
ا ﻬول" "١إذا آل إﱃ اﻟعﻠﻢ ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﳌﻦ جﺎء ﺑه ﲪﻞ ﺑعﲑ وأ ﺑه زﻋﻴﻢ {
وﻫو ﻏﲑ ﻣعﻠوم ﻷنه ﳜﺘﻠﻒ ضمان ا هول ﻳصﺢ ﺑﺸرط إذا ﻛان ﻳؤول إﱃ العلﻢ ﻳضمن
فيقول لﻪ أ أضمن البضاعﺔ الﱵ ﻳستلفها ﻣنك فﻼن أو اﻷشياء الﱵ ﻳﺸﱰﻳها فقد ﻻ

ﻳكون ﻣعروف لضبط ﻛﻢ الدﻳن أو ﻛﻢ اﳌﺸﱰى لكنﻪ ﻳؤول إﱃ اﳌعرفﺔ ،قال ) :و ( ﻳﺼﺢ
أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺆول إﱃ اﻟوجوب" "٢ﻛـ ) اﻟعواري واﳌﻐﺼوب واﳌقﺒوض ﺑﺴوم ( إن ﺳﺎوﻣه
وﻗﻄﻊ ﲦﻨه أو ﺳﺎوﻣه ﻓقﻂ ﻟﲑﻳه أﻫﻠه إن رﺿوﻩ وإﻻ ردﻩ إذاً هﺬا ﻛلﻪ ﻳؤول إﱃ الوﺟوب
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ﻳضمن ﻳعﲏ ﳝكن ﺟاء ﻳستعﲑ عارﻳﺔ فﻄلبﺖ ﻣنﻪ ضاﻣن ﳚوز هﺬا أو ﻣﻐصوب ﻏصﺐ
ﻣﲏ شيﺌا ﰒ اعﱰف وﻛﺬا وقبل أن ﻳرد ﻃلبﺖ ﻣنﻪ ضاﻣن فيجوز ذلكن اﳌقبوض ﺑسوم قال
ﺑعدﻣا تساوﻣوا قال أرﻳد أن أرﻳﻪ أهلي قلﺖ أرﻳد ضاﻣن فما ﻳدرﻳﲏ تعيدﻩ ﻏدا أم ﻻ فلﻪ

ذلك انتبهوا لكن اﳌقبوض ﺑﻐﲑ سوم فﻼ ،قال :وإن أﺧﺬﻩ ﻟﲑﻳه أﻫﻠه ﺑﻼ ﻣﺴﺎوﻣﺔ وﻻ
ﻗﻄﻊ ﲦﻦ ﻓﻐﲑ ﻣﻀﻤون ﻷ ا أﻣانﺔ رأى عندك شيء فقال أرﻳد أن أرﻳها ﻷهلي وأردها
فهﺬﻩ ﺻارت أﻣانﺔ ،ﰒ قال ) :و ( ﻳﺼﺢ ﺿﻤﺎن ) ﻋﻬﺪة ﻣﺒﻴﻊ (" "٣الصورة اﻷوﱃ
لعهدة اﳌبيع :ن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻳعﲏ للمﺸﱰي إذا اﺳﺘحﻖ اﳌﺒﻴﻊ ﻳعﲏ ﻇهر اﳌبيع

ﻣستﺤقا لﻐﲑ الباﺋع هﺬﻩ ﺻورة ﻣن ﺻور عهدة اﳌبيع ،ﺻور ا :ﻳعﲏ شخص ﻳرﻳد أن
ﻳﺸﱰي شيﺌا وﻳرﻳد أن ﻳدفع الﺜمن للباﺋع وخاﺋﻒ أن ﻳﺸﱰي سلعﺔ فتظهر أ ا ﻣسروقﺔ
فيمكن ﻳقول لﻪ أأتﲏ ﺑضاﻣن ﻳضمنك أن هﺬﻩ السلعﺔ ﻏﲑ ﻣسروقﺔ فهل سيضمن السلعﺔ
أم الﺜمن؟ الﺜمن ﻳعﲏ إن ﻇهر أن السلعﺔ ﻣسروقﺔ سﲑد لﻪ الﺜمن فيمكن إذا ضمنﻪ
شخص أي ضمن الباﺋع فيﻄالﺐ الضاﻣن ﻳقول لﻪ هات الﺜمن ﻇهر أن السلعﺔ ﻣسروقﺔ

وأ دفعﺖ الﺜمن ،قال :أو رد ﺑعﻴﺐ ﻳعﲏ أرﻳد ضاﻣن ﳝكن هﺬﻩ السلعﺔ ﻳظهر أ ا ﻣعيبﺔ
فكيﻒ آخﺬ ﺣقي ﻣنك أرﻳد ضاﻣن فيجوز هﺬا ،قال :أو اﻷرش إن ﺧﺮج ﻣعﻴﺒﺎ ﻳعﲏ

أرش العيﺐ فلﻪ أن خﺬ ضاﻣنا ،الصورة الﺜانيﺔ :أو ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎئﻊ ﻗﺒﻞ تﺴﻠﻴﻤه ﰲ

اﻷول ضمن الﺜمن للمﺸﱰي ،وإن ﻇﻬﺮ ﺑه ﻋﻴﺐ ﻳعﲏ الﺜمن ﻇهر فيﻪ عيﺐ ،ﻳعﲏ للﻐﲑ
ﻻ أضمن أن ﰐ ﱄ ﺑفلوس ﻳظهر أ ا ﻣسروقﺔ فالضمان ﻳكون للﺜمن ﰲ اﳌوضعﲔ إﻣا أن

ﻳﻄالﺐ اﳌﺸﱰي ،ﻣن ﻳضمن الﺜمن لﻪ ﰲ ﺣال أن تظهر السلعﺔ فيها ﻣﺸكلﺔ أو العكﺲ
الباﺋع هو الﺬي ﻳﻄالﺐ ضاﻣنا ﻳضمن لﻪ الﺜمن ﰲ ﺣالﺔ انﻪ ﻣا دفع الﺜمن أو دفع الﺜمن
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ووﺟد ﺑﻪ عيﺐ ،قال :أو اﺳﺘحﻖ ﻓﻴﺼﺢ ﻟﺪﻋﺎء اﳊﺎجﺔ إﻟﻴه ﻳعﲏ إﱃ ضمان العهدة هﺬا

هو ﻣعﲎ عهدة اﳌبيع ،قال :وأﻟﻔﺎظ ﺿﻤﺎن اﻟعﻬﺪة ﺿﻤﻨﺖ ﻋﻬﺪته أو درﻛه وﳓوﳘﺎ
وﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﳚﺐ" "٤ن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠزﻣه ﻣﻦ دﻳﻦ أو ﻣﺎ ﻳﺪاﻳﻨه زﻳﺪ ﻟعﻤﺮو
وﳓوﻩ ﻣعناﻩ ضمان ﻣا سيجﺐ ﰲ اﳌستقبل وﳍﺬا قال :وﻟﻠﻀﺎﻣﻦ إﺑﻄﺎل ﻗﺒﻞ وجوﺑه ﻳعﲏ
لو قال لﻪ أ أضمن فﻼن أي دﻳن خﺬﻩ ﻣنك زﻳد فأ أضمنﻪ وﺑعد أسبوع ﺟاء وقال أ

ﻻ أضمن زﻳد فهل لﻪ ذلك أم ﻻ؟ فيﻪ تفصيل :إذا ﻛان زﻳد ﱂ خﺬ الدﻳن فلﻪ ذلك لكن
إذا استدان ﻻ فﻼ ﻳستﻄيع ﻳلﻐي الضمان ﰲ هﺬا الدﻳن الﺬي ﺣصل لكن ﳝنع ﻣا سيأﰐ
فيمتنع ﻣن ضمان ﻣا سيأﰐ ،هل ﳚوز ضمان اﻷﻣا ت؟ هل ﻳصﺢ أم ﻻ؟ ﻳعﲏ خﺬ هﺬﻩ
أﻣانﺔ عندك ضعها عندك أﻣانﺔ لكن تضمنها لو تلفﺖ أو سرقﺖ أو ﻛﺬا تضمنها ﻳقول ﻻ

ﻳصﺢ ﻷن اﻷﻣانﺔ ﻏﲑ ﻣضمونﺔ ،ﻣا هو اﳌضمون ﻣن اﻷﻣانﺔ؟ التعدي والتفرﻳط ،لو قال

أرﻳد ضاﻣن ﻳضمنك إذا تعدﻳﺖ أو فرﻃﺖ فهل لﻪ ذلك؟ نعﻢ لﻪ ذلك ،قال ) :ﻻ ﺿﻤﺎن
اﻷﻣﺎ ت ﻛودﻳعﺔ ( وﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ وﻋﲔ ﻣﺆجﺮة ﻷ ﺎ ﻏﲑ ﻣﻀﻤونﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ
ﻓﻜﺬا ﺿﺎﻣﻨه ) ﺑﻞ ( ﻳﺼﺢ ﺿﻤﺎن ) اﻟﺘعﺪي ﻓﻴﻬﺎ (" "٥ضمان التعدي ﰲ اﻷﻣانﺔ أي
ﰲ اﻷﻣﺎ ت ﻷ ﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ تﻜون ﻣﻀﻤونﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﺎﳌﻐﺼوب وإن ﻗﻀﻰ
اﻟﻀﺎﻣﻦ ١اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮجوع رجﻊ وإﻻ ﻓﻼ وﻛﺬا ﻛﻔﻴﻞ ٢وﻛﻞ ﻣﺆد ﻋﻦ ﻏﲑﻩ دﻳﻨﺎ
واجﺒﺎ ٣ﻏﲑ ﳓو زﻛﺎة هﺬﻩ ثﻼثﺔ ﺻور ،ﻻﺣظوا اﻵن أ ضاﻣن لك ودفعﺖ عنك فهل
أﻃالبك وأرﺟع عليك أم ﻻ؟ ترﺟع للنيﺔ ،الكفيل نفﺲ الﺸيء الكفيل الﺬي تكفل
ﺣضار البدن ﰒ ﱂ ﻳستﻄع ﰒ ﻃولﺐ ﺑسداد اﳌال فدفع اﳌال فهل ﻳرﺟع على اﳌكفول؟

نعﻢ إن نوى ذلك ،ﻛل ﻣن أدى عن ﻏﲑ دﻳن واﺟﺐ فلﻪ أن ﻳرﺟع لكن الﺰﻛاة ﻻ ﻷنﻪ ﻻ
ﳝكن أن تدفع عﲏ الﺰﻛاة فالﺰﻛاة ﲢتاج إﱃ نيﺔ ﻣن ﺻاﺣبها فﻼ ﻳصﺢ فيها ،ﻛان علي
دﻳون وأنﺖ علمﺖ أنﻪ علي دﻳن فﺬهبﺖ وسددتﻪ ﻳعﲏ قرﻳﺐ لك أو عﺰﻳﺰ عليك أو ﻛﺬا
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فدفعﺖ عنﻪ دﻳنﻪ فهل لك أن ترﺟع على اﳌدﻳن وتﻄلﺐ ﻣنﻪ اﳌال؟ اﳉواب نعﻢ عن نوﻳﺖ
عند الدفع الرﺟوع عليﻪ أﻣا إن نوﻳﺖ التﱪع فليﺲ لك أن ترﺟع ﺑعد ذلك.

ﻓﺼﻞ ﰲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
]وﻫﻲ اﻟﺘزام رﺷﻴﺪ إﺣﻀﺎر ﺑدن ﻣﻦ ﻋﻠﻴه ﺣﻖ ﻣﺎﱄ ﻟﺮﺑه[ وتﻨعقﺪ ﲟﺎ ﻳﻨعقﺪ ﺑه ﺿﻤﺎن
ﻳعﲏ أ ضمﲔ ﺑبدﱐ أ زعيﻢ ﺑبدﱐ أ ﻛفيل ﺑبدﱐ ،وإن ﺿﻤﻦ ﻣعﺮﻓﺘه أﺧﺬ ﺑه إذا قال
أ أضمن هﺬا الرﺟل ﻣعروف ﻳعﲏ ألﺰم ﺣضارﻩ وإﻻ تعتﱪ ﻛفالﺔ فإذا ضمن اﳌعرفﺔ هﺬﻩ

ﻛفالﺔ ) ،وتﺼﺢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑـ ( ﺑﺪن ) ﻛﻞ ( إنﺴﺎن ﻋﻨﺪﻩ ) ﻋﲔ ﻣﻀﻤونﺔ ("أ" ﻛعﺎرﻳﺔ
ﻟﲑدﻫﺎ أو ﺑﺪﳍﺎ ) و ( تﺼﺢ أﻳﻀﺎ ) ﺑﺒﺪن ﻣﻦ ﻋﻠﻴه دﻳﻦ ("ب" وﻟو جﻬﻠه اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷن
ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﱄ ﻓﺼحﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑه ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن إذاً الكفالﺔ إﺣضار ﺑدن ﻣن؟ إﻣا

ﺑدن شخص عندﻩ عﲔ ﻣاليﺔ ﻛعارﻳﺔ انتبهوا ﻣعي العارﻳﺔ ﻣضمونﺔ وأ أرﻳد أن أضمن أن
العارﻳﺔ ترﺟع عندي ثﻼثﺔ وساﺋل إﻣا أن أﻃلﺐ رهن أو أﻃلﺐ ضاﻣن أو أﻃلﺐ ﻛفيل
ﳛضرك ،هناك أشياء ﻻ تصﺢ فيها الكفالﺔ ﻣﺜل اﳊدود شخص عليﻪ ﺣد ز أو ﺣد
قﺬف أو ﻛﺬا أو ﻵدﻣي فﻼ ﻳصﺢ أن ﳛضر ﻛفيﻼ ﻷنﻪ إذا تعﺬر إﺣضارﻩ لن نقيﻢ اﳊد
على الكفيل لﺬلك ﻻ تصﺢ الكفالﺔ ،أو شخص عليﻪ قصاص ﻻ نقبل ﻷنﻪ لو ﱂ ﳛضرﻩ

ﻻ نستﻄيع أن نقيﻢ القصاص على هﺬا الكفيل ،قال :و ) ﻻ ( تﺼﺢ ﺑﺒﺪن ﻣﻦ ﻋﻠﻴه )
ﺣﺪ ( تعﺎﱃ ﻛﺎﻟز أو ﻵدﻣﻲ ﻛﺎﻟقﺬف ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷعﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴه ﻋﻦ جﺪﻩ
ﻣﺮﻓوﻋﺎ ﻻ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﺪ ) وﻻ ( ﺑﺒﺪن ﻣﻦ ﻋﻠﻴه ) ﻗﺼﺎص ( ﻷنه ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ
ﻏﲑ اﳉﺎﱐ وﻻ ﺑزوجﺔ وﺷﺎﻫﺪ وﻻ ﲟﺠﻬول أو إﱃ أجﻞ ﳎﻬول ﻻ تصﺢ الكفالﺔ ﰲ ﺣق
الﺰوﺟيﺔ أو شاهد ﻷنﻪ لو ﱂ ﳛضر ﻻ ﻳﺸهد عنﻪ فالﺸهادة ﻻ ﻳلقيها إﻻ ﺻاﺣبها ،وﻻ
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ﺑﺸخص ﳎهول ،أو إﱃ أﺟل ﳎهول ،وتﺼﺢ إذا ﻗﺪم اﳊﺎج ﻓﺄ ﻛﻔﻴﻞ ﺑزﻳﺪ ﺷﻬﺮا هﺬا
ﺻﺤيﺢ ﻻ ﺟهالﺔ فيﻪ ،ﻣاذا ﻳعتﱪ رضى الكفيل أم اﳌكفول أم اﳌكفول لﻪ؟ الكفيل فقط

هو الﺬي نﺸﱰط رضاﻩ ،قال ) :وﻳعﺘﱪ رﺿﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ ( ﻷنه ﻻ ﻳﻠزﻣه اﳊﻖ اﺑﺘﺪاء إﻻ
ﺑﺮﺿﺎﻩ ) ﻻ ( رﺿﻰ ) ﻣﻜﻔول ﺑه ( أو ﻟه ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن ) ﻓﺈن ﻣﺎت ( اﳌﻜﻔول" "١ﺑﺮئ
اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷن اﳊﻀور ﺳقﻂ ﻋﻨه ) أو تﻠﻔﺖ اﻟعﲔ ﺑﻔعﻞ ﷲ تعﺎﱃ ( ﻗﺒﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ""٢
ﺑﺮئ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷن تﻠﻔﻬﺎ ﲟﻨزﻟﺔ ﻣوت اﳌﻜﻔول ﺑه ﻓﺈن تﻠﻔﺖ ﺑﻔعﻞ آدﻣﻲ ﻓعﻠﻰ اﳌﺘﻠﻒ
ﺑﺪﳍﺎ وﱂ ﻳﱪأ اﻟﻜﻔﻴﻞ ) أو ﺳﻠﻢ ( اﳌﻜﻔول ) نﻔﺴه" "٣ﺑﺮئ اﻟﻜﻔﻴﻞ ( ﻷن اﻷﺻﻞ أدى
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ أﺷﺒه ﻣﺎ ﻟو ﻗﻀﻰ اﳌﻀﻤون ﻋﻨه اﻟﺪﻳﻦ هﺬﻩ ثﻼثﺔ ﺻور ﻳﱪأ فيها
الكفيل ،قال :وﻛﺬا ﻳﱪأ اﻟﻜﻔﻴﻞ إذا أﺳﻠﻢ اﳌﻜﻔول ﲟحﻞ اﻟعقﺪ هﺬﻩ الصورة الراﺑعﺔ وﻗﺪ
ﺣﻞ اﻷجﻞ أو ﻻ ﻳعﲏ أو ﱂ ﳛل ﺑﻼ ﺿﺮر ﰲ ﻗﺒﻀه وﻟﻴس ﰒ ﻳﺪ ﺣﺎئﻠﺔ ﻇﺎﳌﺔ ﻳعﲏ سلمﻪ

ﰲ ﳏل العقد وليﺲ هناك ضرر ﰲ استﻼﻣﻪ وليسﺖ هناك ﻳد ﻇاﱂ ،ﻳسلمﻪ ﰲ ﻣوضع ﻻ

ﻳستﻄيع أن ﻳستلمﻪ فيﻪ ﻻ ﻳصﺢ ،قال :وإن تعﺬر إﺣﻀﺎر اﳌﻜﻔول ﻣﻊ ﺣﻴﺎته أو ﻏﺎب
وﻣﻀﻰ زﻣﻦ ﳝﻜﻦ إﺣﻀﺎرﻩ ﻓﻴه ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ ﲢولﺖ الكفالﺔ إﱃ ضمان ،إن ﱂ
ﻳﺸﱰط اﻟﱪاءة ﻣﻨه ﻳعﲏ ﻣن الدﻳن ،إﻻ إذا ﻛان الكفيل اشﱰط الﱪاءة ﻣن الدﻳن عند تعﺬر
اﻹﺣضار وقلنا هﺬا الكﻼم ،اﳌسألﺔ قبل اﻷخﲑة :وﻣﻦ ﻛﻔﻠه اثﻨﺎن ﻓﺴﻠﻤه أﺣﺪﳘﺎ ﱂ ﻳﱪأ
اﻵﺧﺮ وإن ﺳﻠﻢ نﻔﺴه ﺑﺮ اﻻثنﲔ.
ب اﳊواﻟﺔ
ﻣﺸﺘقﺔ ﻣﻦ اﻟﺘحول ﻷ ﺎ ﲢول اﳊﻖ ﻣﻦ ذﻣﺔ إﱃ ذﻣﺔ أﺧﺮى وتﻨعقﺪ ﺑـ أﺣﻠﺘﻚ واتﺒعﺘﻚ
ﺑﺪﻳﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻼن وﳓوﻩ هﺬﻩ الصيغ الﱵ تنعقد ا اﳊوالﺔ ،اﻵن سيﺬﻛر شروط لصﺤﺔ
اﳊوالﺔ ،قال :و ) ﻻ تﺼﺢ ( اﳊواﻟﺔ ) إﻻ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻣﺴﺘقﺮ (""١اﻛتبوا تعرﻳﻒ اﳊوالﺔ:
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أن ﳛيل اﶈيل اﶈتال ﶈال ﺑﻪ على اﶈال عليﻪ ،اﶈال ﺑﻪ هو اﳌال ،واﶈال عليﻪ ﻣن
سيدفع اﳌال ،إذاً الصورة ﻣﺜاﳍا :ﻣﺜﻼ شخص أنﺖ تﻄالبﲏ لﻒ ر ل وأ أﻃالﺐ زﻳد

لﻒ ر ل فإذا ﺟﺌﺖ وﻃالبتﲏ لﻒ ر ل ﳝكن أن أﺣيلك على زﻳد وأقول أﺣلتك
ﺑدﻳنك على زﻳد خﺬها ﻣنﻪ ،فإذا ﺻﺤﺖ اﳊوالﺔ واﻛتملﺖ الﺸروط تﱪئ ذﻣﱵ وتصبﺢ
ذﻣﺔ زﻳد ﻣﺸﻐولﺔ لك أنﺖ ،ذﻣﺔ زﻳد ﻛانﺖ ﻣﺸﻐولﺔ ﱄ أ أﺻبﺤﺖ ﻣﺸﻐولﺔ لك أنﺖ،

ﺻورة نيﺔ :أنﺖ تﻄالبﲏ لﻒ ر ل وأ أﻃالﺐ زﻳد لفﲔ فيمكن أن أﺣيلك لﻒ ر ل
فقط فتصبﺢ ذﻣﺔ زﻳد ﻣﺸﻐولﺔ ﱄ لﻒ ولك أنﺖ لﻒ أخرى ،ﺻورة لﺜﺔ :أنﺖ تﻄالبﲏ
لﻒ ر ل وأ أﻃالﺐ زﻳد ﲞمسماﺋﺔ ر ل فيمكن أن أﺣيلك على زﻳد ﲞمسماﺋﺔ فقط
وأقول أﺣلتك ﲞمسماﺋﺔ على زﻳد فتصبﺢ ﺑﺬلك ذﻣﺔ زﻳد تكون ﻣﺸﻐولﺔ لك ﳋمسماﺋﺔ
وأ تبقى ذﻣﱵ أﻳضا ﻣﺸﻐولﺔ ﳋمسماﺋﺔ ،إذاً أ سأﺻبﺢ ﰲ هﺬﻩ الصورة اﶈيل وأنﺖ
اﶈتال وزﻳد اﶈال عليﻪ واﳌال هو اﻷلﻒ ر ل هو اﶈال ﺑﻪ ،ﻳقول الﺸرط اﻷول ﻻﺑد أن
ﻳكون على دﻳن ﻣستقر اﳌقصود اﻷلﻒ ر ل الﱵ تﻄالبﲏ ا أم اﻷلﻒ ر ل الﱵ أﻃالﺐ

ا زﻳد ،ﻣا هو الدﻳن اﳌستقر الﺬي أﻃالﺐ ﺑﻪ زﻳد ،انتبهوا ﳌا أﺣيلك ﻻﺑد أن ﻳكون الدﻳن
الﺬي على زﻳد ﻳكون ﻣستقرا ﻳعﲏ ﻻ ﻳكون ﻏﲑ ﻣستقر ﻳعﲏ قاﺑل للنقﺾ ﻣﺜل لو ﻛان
اﳌال الﺬي أﻃالﺐ ﺑﻪ زﻳد ﲦن ﻣبيع ﰲ وقﺖ اﳋيار هﺬا ليﺲ ﲟستقر فيمكن أن نفسخ
البيع فﻼ ﻳصلﺢ أن أﺣيلك عليﻪ لكن لو أنﺖ ﻛنﺖ تﻄالبﲏ ﺑﺜمن ﻣبيع ﰲ زﻣن اﳋيار
فيمكن الفسخ إذاً اﻷلﻒ الﱵ أنﺖ تﻄالﺐ ا ﻻ ﻳﺸﱰط أن تكون ﻣستقرة لكن اﳌبلغ

الﺬي سأﺣيل عليﻪ الﺬي سيدفع هو الﺬي ﻳنبﻐي أن ﻳكون ﻣستقرا ،قال :إذ ﻣقﺘﻀﺎﻫﺎ
إﻟزام اﶈﺎل ﻋﻠﻴه ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻄﻠقﺎ وﻣﺎ ﻟﻴس ﲟﺴﺘقﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴقوط ﻣﺜل لﻐﲑ اﳌستقر،
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قال :ﻓﻼ تﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺳﻠﻢ أو ﺻﺪاق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧول أو ﲦﻦ ﻣﺪة ﺧﻴﺎر
وﳓوﻫﺎ ﻣا ﻣعﲎ ﻣال ﻛتاﺑﺔ؟ العبد هو الﺬي سيدفع أقساط الكتاﺑﺔ فدﻳن الكتاﺑﺔ على

العبد فأ اﻵن ﻛاتبﺖ العبد وأﻃالبﻪ لﻒ ر ل شهرﻳﺔ فلما ﺟﺌﺖ أنﺖ تﻄالﺐ اﻷلﻒ
ر ل هل أستﻄيع أن أﺣيلك على دﻳن العبد؟ اﳉواب ﻻ ﻷن دﻳن العبد أﺻﻼ ليﺲ
ﻣستقرا ﳝكن أن ﻳسقط وﳝكن أن العبد ﺑعد ﻳوﻣﲔ ﻳقول أ ﻻ أستﻄيع أن أعمل وﻻ
أستﻄيع أن أدفع فسأفسخ عقد الكتاﺑﺔ فأ أﺣلتك على شيء ﻏﲑ ﺑﺖ ،أو على السلﻢ

أن أدفع الﺜمن والسلعﺔ ستأﰐ ﺑعد شهر أو شهرﻳن ﰲ ﻣوعد قادم فهﺬﻩ السلعﺔ الﱵ
سأستﺤقها ﺑعد ستﺔ أشهر أو شهر أو شهرﻳن أو ﻛﺬا هﺬﻩ ﻏﲑ ﻣستقرة فيمكن ﰐ
وﳝكن ﻻ ﰐ فﻼ أﺣيل عليها ،والصداق قبل الدخول قد ﳛصل ﻃﻼق فيسقط نصﻒ

اﳌهر ،أو ﲦن ﰲ ﻣدة اﳋيار وﻣﺜلنا ﳍﺬا ،قال :وإن أﺣﺎﻟه ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ دﻳﻦ ﻋﻠﻴه ﻓﻬﻲ
وﻛﺎﻟﺔ إذاً لو قلﺖ لك أنﺖ تﻄالبﲏ لﻒ ر ل وأ قلﺖ لك اذهﺐ إﱃ فﻼن وخﺬها ﻣنﻪ

وأ ﻻ استﺤق عند فﻼن ألﻒ ر ل ﻣعناﻩ أن هﺬﻩ وﻛالﺔ ﻛأﱐ استدنﺖ ﻣن فﻼن ألﻒ

ر ل ووﻛلتك ﰲ استﻼﻣها ،قال :واﳊواﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟه ﰲ اﻟﺪﻳوان أو اﻟوﻗﻒ إذن ﰲ
اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻳعﲏ لو ﻛان هو أ اﻵن أنﺖ تﻄالبﲏ لﻒ ر ل وأ ﱄ ﻣال ﰲ الدﻳوان ﻳعﲏ
ﰲ ﺑيﺖ اﳌال أو ﰲ الوزارة أو ﰲ وقﻒ ﻳستﺤق ﻣنﻪ ﻣال فلو أﺣلتك عليﻪ إذن ﰲ

اﻻستيفاء اﻛتبوا عندها أي وﻛالﺔ ،قال ) :وﻻ ﻳعﺘﱪ اﺳﺘقﺮار اﶈﺎل ﻓﻴه ( اﶈال ﺑﻪ أي
الدﻳن وليﺲ اﶈال فيﻪ ،ﻣﺜل وقال :ﻓﺈن أﺣﺎل اﳌﻜﺎتﺐ ﺳﻴﺪﻩ ﻳعﲏ أ السيد ﺟﺌﺖ

اﳌكاتﺐ أقول هات اﻷلﻒ ر ل القسط اﻷول فقال أﺣلتك على فﻼن خﺬﻩ ﻣنﻪ فأذهﺐ
إﱃ فﻼن وآخﺬﻩ فهل هﺬﻩ اﻷلﻒ الﱵ أستﺤقها ﻣن العبد هل هي ﻣستقرة أم هي قاﺑل

للنقﺾ؟ نعﻢ قاﺑلﺔ فﻼ ﻳضر هﺬا ،قال :أو اﻟزوج زوجﺘه ﺻﺢ ﻷن ﻟه تﺴﻠﻴﻤه ﺑﻨﻔﺴه
وﺣواﻟﺘه تقوم ﻣقﺎم تﺴﻠﻴﻤه هﺬا الﺸرط اﻷول ،الﺸرط الﺜاﱐ ) :وﻳﺸﱰط ( أﻳﻀﺎ ﻟﻠحواﻟﺔ
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) اتﻔﺎق اﻟﺪﻳﻨﲔ ( أي ﲤﺎثﻠﻬﻤﺎ ) جﻨﺴﺎ ("أ" ﻳعﲏ ذهﺐ ﺑﺬهﺐ ،أﺣيل ﺑفضﺔ على فضﺔ،

أﺣيل ﺑﺬهﺐ على ذهﺐ ،أﺣيل ﺑر ل على ر ل وهكﺬا ،قال :ﻛﺪ نﲑ ﺑﺪ نﲑ أو دراﻫﻢ
ﺑﺪراﻫﻢ ﻓﺈن أﺣﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻴه ذﻫﺐ ﺑﻔﻀﺔ أو ﻋﻜﺴه ﱂ ﻳﺼﺢ إذاً ﻻﺑد أن تكون دراهﻢ
ﺑدراهﻢ والدراهﻢ فضﺔ ،الﺜاﱐ ) :ووﺻﻔﺎ ("ب" ﻛﺼحﺎح ﺑﺼحﺎح أو ﻣﻀﺮوﺑﺔ أو ﻣصرﻳﺔ
ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻳعﲏ اﳌقصود أنﻪ ﻣﺜﻼ دﻳنار ﻣصري ﺑدﻳنار ﻣصري فﻼ ﻳكون دﻳنار ﻣصري ﺑدﻣﺸقي
ﻣﺜﻼ ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻔﺎ أي الوﺻﻒ ﱂ ﻳﺼﺢ ) ووﻗﺘﺎ ("ج" ﻻﺑد أن ﻳتفقا الدﻳنان ﰲ الوقﺖ ﻳعﲏ
ﻛﻼﳘا ﺣاﻻ أو ﻛﻼﳘا أﺟلهما واﺣد ،قال :أي ﺣﻠوﻻ أو جﻴﻼ أجﻼ واﺣﺪا ﻓﻠو ﻛﺎن
أﺣﺪﳘﺎ ﺣﺎﻻ واﻷﺧﺮ ﻣﺆجﻼ أو أﺣﺪﳘﺎ ﳛﻞ ﺑعﺪ ﺷﻬﺮ واﻵﺧﺮ ﺑعﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﱂ تﺼﺢ )
وﻗﺪرا ("د" ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﲞﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻷ ﺎ إرﻓﺎق ﻛﺎﻟقﺮض ﻳعﲏ اﳊوالﺔ إرفاق ﻣﺜل
القرض فلﺬلك ﻻ ﳚوز اﻻختﻼف ،ﻓﻠو جوزت ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻟﺼﺎر اﳌﻄﻠوب ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻔﻀﻞ ﻓﺘﺨﺮج ﻋﻦ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻷنﻪ ﻻ ﲡوز فيها الﺰ دة ﻻﺑد أن تكون ﺑنفﺲ القدر) ،
وﻻ ﻳﺆثﺮ اﻟﻔﺎﺿﻞ ( ﰲ ﺑﻄﻼن اﳊواﻟﺔ ﻣﺜال ذلك :ﻓﻠو أﺣﺎل ﲞﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ
ﲬﺴﺔ أو ﲞﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺻحﺖ ﻻتﻔﺎق ﻣﺎ وﻗعﺖ ﻓﻴه اﳊواﻟﺔ واﻟﻔﺎﺿﻞ
ق ﲝﺎﻟه ﻟﺮﺑه ﻣﺜلنا قبل قليل قلﺖ أنﺖ تﻄالبﲏ لﻒ وأ أﻃالبﻪ لفﲔ أو أنﺖ تﻄالبﲏ
لﻒ وأ أﻃالبﻪ ﲞمسماﺋﺔ فعندﻣا أﺣيلك ﻻ أﺣيلك ﻷلﻒ أﺣيلك ﲞمسماﺋﺔ فقط فإن
أﺣلتك ﳋمسماﺋﺔ على اﳋمسماﺋﺔ ﺻﺢ ذلك اتفقا ﰲ القدر لكن لو أﺣلتك ﻷلﻒ

على اﳋمسماﺋﺔ ﻻ ﻳصﺢ ذلك ) ،وإذا ﺻحﺖ ( اﳊواﻟﺔ ن اجﺘﻤعﺖ ﺷﺮوﻃﻬﺎ نقﻞ
اﳊﻖ إﱃ ذﻣﺔ اﶈﺎل ﻋﻠﻴه ) وﺑﺮئ اﶈﻴﻞ ( ﲟﺠﺮد اﳊواﻟﺔ ﻓﻼ ﳝﻠﻚ اﶈﺘﺎل اﻟﺮجوع ﻋﻠﻰ
اﶈﻴﻞ ﲝﺎل ﺳواء أﻣﻜﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳊﻖ أو تعﺬر ﳌﻄﻞ أو ﻓﻠس أو ﻣوت أو ﻏﲑﻫﺎ إذاً إذا
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ﺻﺤﺖ اﳊوالﺔ ﳌا أﺣلتك أ على زﻳد ﺑرﺋﺖ ذﻣﱵ ﳓوك أنﺖ وانﺸﻐلﺖ ذﻣﺔ زﻳد لك أنﺖ
وأ ﺑرﺋﺖ فليﺲ لك أن ترﺟع فلهﺬا ﻳقول لو تعﺬر اﻻستيفاء ﻣن زﻳد ﳌﻄل ﻣﺜﻼ زﻳد ﻇهر
أنﻪ ﳑاﻃل أو أفلﺲ أو ﻣات أو أي سبﺐ آخر فهل ترﺟع علي؟ ﻻ ترﺟع علي فقد ﺑرﺋﺖ

ذﻣﱵ ،قال :وإن تﺮاﺿﻰ اﶈﺘﺎل واﶈﺎل ﻋﻠﻴه ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻣﻦ اﳊﻖ أو دونه ﰲ اﻟﺼﻔﺔ أو
تعﺠﻴﻠه أو جﻴﻠه أو ﻋوﺿه جﺎز ﻣعﲎ هﺬا إذا تراضى اﶈتال واﶈال عليﻪ ﻳعﲏ اﻵن أ

أﺣلتك على زﻳد ذهبﺖ لﺰﻳد ترﻳد اﳋمسماﺋﺔ ﳑكن ﳛصل ﺑينكﻢ اتفاق ﻳقول ﺑدل أن

أعﻄيك ﲬسماﺋﺔ أعﻄيك سلعﺔ أخرى ﻣقاﺑلها لكﻢ ذلك فإذاً ﳍﻢ أن ﻳﱰاضوا على خﲑ
ﻣن اﳊق أو أقل ﻣن اﳊق أو أﻛﺜر ﰲ القدر أو أﻛﺜر ﰲ الصفﺔ أو تعجيل أو ﺟيل لك

ذلك ،ﺑقي شرط لث ) :وﻳعﺘﱪ ( ﻟﺼحﺔ اﳊواﻟﺔ ) رﺿﺎﻩ ( " "٣أي رﺿﺎ اﶈﻴﻞ ﻷن
اﳊﻖ ﻋﻠﻴه ﻓﻼ ﻳﻠزﻣه اداؤﻩ ﻣﻦ جﻬﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﶈﺎل ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ أداء اﳊق ﻣن

ﺟهﺔ الدﻳن على اﶈال عليﻪ إﻻ ﺑرضاﻩ إذاً ﻻﺑد ﻣن رضا اﶈيل أﻣا اﶈال أو اﶈال عليﻪ ﻻ
ﻳﺸﱰط رضاﻛما ﻷنﻪ لنسبﺔ لك أنﺖ ألﻒ ر ل خﺬها ﻣﲏ أو خﺬها ﻣن زﻳد و لنسبﺔ

لﺰﻳد عليﻪ أن ﻳدفع اﻷلﻒ ر ل ﻳدفعها ﱄ أو لك ،قال :وﻳعﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻢ اﳌﺎل وأن
ﻳﻜون ﳑﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺜﻠه ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻹتﻼف ﻣﻦ اﻷﲦﺎن واﳊﺒوب وﳓوﻫﺎ اﻛتبوا أي ﰲ

اﳌﺜليات ﻳعﲏ اﳊوالﺔ تكون ﰲ اﳌﺜليات وﻻ تكون ﰲ اﳌتقوﻣات ﻳعﲏ أنﺖ اﻵن تﻄالبﲏ
ﺑساعﺔ فأﺣيلك ﺑساعﺔ على زﻳد إﻻ إذا ﻛانﺖ هﺬﻩ الساعﺔ ﻣﺜليﺔ ﻳعﲏ هناك ﺻناعﺔ ﻣعينﺔ
ﻣعروفﺔ ﻣودﻳل ﻣعﲔ ﻳوﺟد ﰲ السوق ﺑكﺜرة ﳑكن أﺣيلك لكن لو أعﻄيتﲏ ساعﺔ ﻣستعملﺔ

ﻛيﻒ أﺣيلك ﲟﺜلها؟ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺜلها إذاً أﺣيلك لﺜمن ،قال :و ) ﻻ ( ﻳعﺘﱪ ) رﺿﺎ
اﶈﺎل ﻋﻠﻴه ( ﻷن ﻟﻠﻤحﻴﻞ أن ﻳﺴﺘوﰲ اﳊﻖ ﺑﻨﻔﺴه وﺑوﻛﻴﻠه وﻗﺪ أﻗﺎم اﶈﺘﺎل ﻣقﺎم نﻔﺴه
ﰲ اﻟقﺒﺾ ﻓﻠزم اﶈﺎل ﻋﻠﻴه اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻴه ﻻ ﻳﺸﱰط رضا اﶈال عليﻪ وهو زﻳد ،قال ) :وﻻ
رﺿﺎ اﶈﺘﺎل ( إن أﺣﻴﻞ ) ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻲء ( وﳚﱪ ﻋﻠﻰ أتﺒﺎﻋه ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻳﺮﻓعه ﻣﻄﻞ
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اﻟﻐﲏ ﻇﻠﻢ وإذا أتﺒﻊ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻲء ﻓﻠﻴﺘﺒﻊ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﰲ ﻟﻔﻆ ﻣﻦ أﺣﻴﻞ ﲝقه
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻲء ﻓﻠﻴحﺘﻞ رﻛﺰوا ﻣعي :هو ﻳقول ﻻ ﻳﺸﱰط رضا اﶈتال إذا ﻛانﺖ اﳊوالﺔ على
ﻣليء ،ﻣن هو اﳌليء؟ قال :واﳌﻠﻲء اﻟقﺎدر ﲟﺎﻟه وﻗوﻟه وﺑﺪنه ﻣا ﻣعﲎ القدرة ﲟالﻪ؟ ﻓﻤﺎﻟه
اﻟقﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء هﺬا ﻣعﲎ القادر ﲟالﻪ ،وﻗوﻟه أن ﻻ ﻳﻜون ﳑﺎﻃﻼ هﺬا ﻣعﲎ اﳌليء
ﺑقولﻪ ،وﺑﺪنه إﻣﻜﺎن ﺣﻀورﻩ إﱃ ﳎﻠس اﳊﺎﻛﻢ هﺬا هو اﳌليء ﺑبدنﻪ ﻗﺎﻟه اﻟزرﻛﺸﻲ) ،
وإن ﻛﺎن ( اﶈﺎل ﻋﻠﻴه ) ﻣﻔﻠﺴﺎ وﱂ ﻳﻜﻦ ( اﶈﺘﺎل ) رﺿﻲ ( اﳊواﻟﺔ ﻋﻠﻴه ) رجﻊ ﺑه (
أي ﺑﺪﻳﻨه ﻋﻞ اﶈﻴﻞ ﻷن اﳌﻔﻠس ﻋﻴﺐ وﱂ ﻳﺮض ﺑه ﻓﺎﺳﺘحﻖ اﻟﺮجوع ﻛﺎﳌﺒﻴﻊ اﳌعﻴﺐ إذا
ﻛان ﻣفلﺲ وﱂ ﻳرضى ﻳرﺟع عليﻪ لكن إن رضي ﳊوالﺔ فﻼ رﺟوع وﳍﺬا قال :ﻓﺈن رﺿﻲ
ﳊواﻟﺔ ﻋﻠﻴه ﻓﻼ رجوع ﻟه إن ﱂ ﻳﺸﱰط اﳌﻼءة ﻟﺘﻔﺮﻳﻄه انتبهوا لو رضي ﳊوالﺔ وﻛان
ﻳظنﻪ ﻣليء هﺬا اﳌعﲎ اﻛتبوا عند قولﻪ فﻼ رﺟوع لﻪ "ولو ﻇنﻪ ﻣليﺌا" إذاً إذا أﺣيل على

شخص فرضي ﳊوالﺔ ﺣﱴ لو ﻛان ﻳظنﻪ ﻣليء فوافق على اﳊوالﺔ إذاً ليﺲ لﻪ الرﺟوع ﺣﱴ
لو اﻛتﺸﻒ ﺑعد ذلك أنﻪ ﻣفلﺲ ،وﻃبعا هناك رواﻳﺔ نيﺔ أن لﻪ الرﺟوع إذا ن ﻣفلسا
لكن اﳌعتمد اﻵن أنﻪ ﻻ ﻳرﺟع ﻷنﻪ ﻣفرط وﻛان ﻣكانﻪ إذا أﺣالﻪ أن ﻳرضى ﺑﺸرط اﳌﻸ
ﻳقول أقبل ﺑﺸرط أن ﻳكون ﻣليء فإن ﻇهر أنﻪ ﻏﲑ ﻣليء فلﻪ الرﺟوع وإن وافق ﻣﻄلقا

ﺑدون شرط ليﺲ لﻪ الرﺟوع ،قال ) :وﻣﻦ أﺣﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺒﻴﻊ ( ن أﺣﺎل اﳌﺸﱰي اﻟﺒﺎئﻊ
ﺑه ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟه ﻋﻠﻴه دﻳﻦ ﻓﺒﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻃﻼ ﻓﻼ ﺣواﻟﺔ اﳌﺸﱰي أﺣال الباﺋع ،اﳌﺸﱰي

ﻣﻄلوب ﻣنﻪ أن ﻳدفع الﺜمن فلﻢ ﻳدفع الﺜمن وقال لﻪ أﺣلتك لﺜمن على فﻼن خﺬ الﺜمن
ﻣن فﻼن فأ أﻃالﺐ فﻼن ﺑنفﺲ اﳌبلغ ﰒ ﻇهر أن البيع ﻃل اﻛتﺸفنا ﺑعد ذلك أن شرط
ﻣن شروط البيع ﱂ ﳛصل فبﻄل البيع فنقول اﳊوالﺔ ﻃلﺔ ،ﻣا ﻣعﲎ اﳊوالﺔ ﻃلﺔ؟ ﻳعﲏ
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ﲟعﲎ أنﻪ اﳌﺸﱰي ﳌا أﺣال الباﺋع على زﻳد فلﻢ تﺸتﻐل ذﻣﺔ زﻳد للباﺋع فاﳊوالﺔ ﻃلﺔ ) ،أو
أﺣﻴﻞ ﺑه ("ب" أي ﻟﺜﻤﻦ ) ﻋﻠﻴه ( ن أﺣﺎل اﻟﺒﺎئﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﻣﺪﻳﻨه ﻟﺜﻤﻦ الباﺋع

ﱂ ﻳستلﻢ الﺜمن وإﳕا قال الﺜمن ﻻ أستلمﻪ ﻣنك لكن قال أﺣيل عليك شخصا ﻳستلﻢ ﻣنك
الﺜمن فيﻪ واﺣد ﻳﻄالبﲏ سأﺣيلﻪ عليك الباﺋع ﻳستﺤق الﺜمن ﻣن اﳌﺸﱰي فأﺣال الباﺋع

على اﳌﺸﱰي ﻣدﻳنﻪ هﺬا ﻣعناﻩ ) ،ﻓﺒﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﻃﻼ ( ن ن اﳌﺒﻴﻊ ﻣﺴﺘحقﺎ أو ﺣﺮا أو
ﲬﺮا ) ﻓﻼ ﺣواﻟﺔ ( اﳊوالﺔ ﻃلﺔ ﻛأنﻪ ﱂ ﳛيلﻪ ،ﻟﻈﻬور أن ﻻ ﲦﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﻟﺒﻄﻼن
اﻟﺒﻴﻊ واﳊواﻟﺔ ﻓﺮع ﻋﻠﻰ ﻟزوم اﻟﺜﻤﻦ وﻳﺒقﻰ اﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴه أو ﻻ هﺬا إذا

ﺣصلﺖ ﺣوالﺔ ﰒ ﻇهر أن البيع ﻃل فبﻄلﺖ اﳊوالﺔ نقول اﳊوالﺔ ﻻ تصﺢ لكن اﻵن
سينتقل إﱃ ﺻورة تﺸبهها وليسﺖ هي ،لو ﺣصلﺖ اﳊوالﺔ ﰒ فسخنا البيع فالبيع ﺻﺤيﺢ
لكن ﳌوافقﺔ فسخنا البيع فما الﺬي ﳛصل ﰲ اﳊوالﺔ تنفسخ أم ﲤضي؟ ﲤضي وﻻ تنفسخ

وهي اﳌسألﺔ القادﻣﺔ ،قال ) :وإذا ﻓﺴﺦ اﻟﺒﻴﻊ ( ﺑﺘقﺎﻳﻞ أي إقالﺔ أو ﺧﻴﺎر ﻋﻴﺐ أو ﳓوﻩ
) ﱂ تﺒﻄﻞ ( اﳊواﻟﺔ ﻷن ﻋقﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﱂ ﻳﺮتﻔﻊ ﻓﻠﻢ ﻳﺴقﻂ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻠﻢ تﺒﻄﻞ اﳊواﻟﺔ لكن

هنا ﻣﺸكلﺔ اﻵن إذا قلنا اﳊوالﺔ ﻣاضيﺔ فالﺬﻣﻢ اشتﻐلﺖ ،ﺻورة هﺬا :أنﺖ اﳌﺸﱰي وأ
الباﺋع أرﻳد ﻣنك الﺜمن فأﺣلتﲏ على زﻳد ﰒ تقاﻳلنا وفسخنا البيع اﻵن أ لو أخﺬت الﺜمن
ﻣن زﻳد فهو ليﺲ ﻣقاﺑل البيع فقد ألﻐي فلﺬلك نقول اﳊوالﺔ تبقى ﺻﺤيﺤﺔ لكن ﻳلﺰﻣﲏ
أن أعكﺲ اﳊوالﺔ أﺣيلك على زﻳد ﻳعﲏ نلﻐيها ﺑردها ،لنعكسها اﻵن :افرض أن الباﺋع
أﺣلﺖ عليك زﻳدا قلﺖ ﻻ أرﻳد ﻣنك الﺜمن سأﺣيل عليك زﻳد ﻷنﻪ ﻳﻄالبﲏ لﻒ ر ل
فأﺣلﺖ زﻳد عليك أﺻبﺤﺖ اﻵن ذﻣتك ﻣﺸﻐولﺔ لﺰﻳد وفسخنا البيع فتﺤيل زﻳد علي ﻣرة
نيﺔ لكن ﰲ اﳌﺜال اﻷول أو الصورة اﻷوﱃ ﳌا قلنا ﻇهر أن البيع ﻃل فﻼ ﲢتاج أن ﲢيل

وﻻ نعكﺲ اﳊوالﺔ فاﳊوالﺔ ﻛلها ﻃلﺔ وهﺬﻩ أﺻعﺐ ﺻورة ﰲ اﳊوالﺔ و ا تنتهي اﳊوالﺔ،

قال :وﻟﻠﻤﺸﱰي اﻟﺮجوع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ ﻷنه ﳌﺎ رد اﻟعوض اﺳﺘحﻖ اﻟﺮجوع ﻟعوض ﳓن
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فسخنا البيع ورﺟعﺖ لك السلعﺔ إذاً ترﻳد ﻣﲏ الﺜمن وأنﺖ ﱂ تقبضﲏ الﺜمن لكن أﺣلتﲏ

على شخص فأرﺟع أﺣيل الﺸخص عليك ) وﳍﻤﺎ أن ﳛﻴﻼ ( الكﻼم الﺬي قلتﻪ سيﺬﻛرﻩ
اﻵن اﳌصنﻒ ،قال :أي ﻟﻠﺒﺎئﻊ أن ﳛﻴﻞ اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺣﺎﻟه اﳌﺸﱰي وهو اﳌدﻳن

ﻋﻠﻴه ﰲ اﻟﺼورة اﻷوﱃ وﻟﻠﻤﺸﱰي أن ﳛﻴﻞ اﶈﺘﺎل وهو اﳌدﻳن ﻋﻠﻴه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ ﰲ
اﻟﺜﺎنﻴﺔ اﻵن لو ﺣصل خﻼف ﰲ اﳊوالﺔ فعند أرﺑع ﺻور ﻣن اﳋﻼف ،الصورة اﻷوﱃ:
وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓقﺎل أﺣﻠﺘﻚ ﻗﺎل ﺑﻞ وﻛﻠﺘﲏ أو ﻟعﻜس ﻓقول ﻣﺪﻋﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ الصورة
الﺜانيﺔ :وإن اتﻔقﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﻠﺘﻚ ﺑﺪﻳﲏ وادﻋﻰ أﺣﺪﳘﺎ إرادة اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺻﺪق الصورة الﺜالﺜﺔ:
وإن اتﻔقﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﻠﺘﻚ ﺑﺪﻳﻨﻚ ﻓقول ﻣﺪﻋﻲ اﳊواﻟﺔ إذا قال أﺣلتك ﺑدﻳﲏ وأ أقصد

وﻛالﺔ فيقبل ﻣنﻪ ﻷنﻪ ﳌا قال أﺣلتك ﺑدﻳﲏ فليﺲ ﺑظاهر أ ا ﺣوالﺔ لكن إذا قال أﺣلتك
ﺑدﻳنك فهﺬﻩ أقرب أﻇهر ﰲ اﳊوالﺔ وليسﺖ ﰲ الوﻛالﺔ فلو ﺣصل خﻼف وواﺣد فيهﻢ قال
قصدت ﺣوالﺔ والﺜاﱐ قال ﻻ ﺑل هي وﻛالﺔ فنقبل ونقدم قول ﻣدعي اﳊوالﺔ ﰲ هﺬﻩ

الصورة اﻷخﲑة ،وإذا ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺪائﻦ اﳌﺪﻳﻦ ﻓقﺎل أﺣﻠﺖ ﻓﻼ اﻟﻐﺎئﺐ وأنﻜﺮ رب اﳌﺎل
ﻗﺒﻞ ﻗوﻟه ﻣﻊ ﳝﻴﻨه وﻳعﻤﻞ ﻟﺒﻴﻨﺔ فاﻷﺻل عدم اﳊوالﺔ وليﺲ اﻷﺻل اﳊوالﺔ.
ب اﻟﺼﻠﺢ

ﻫو ﻟﻐﺔ ﻗﻄﻊ اﳌﻨﺎزﻋﺔ وﺷﺮﻋﺎ ﻣعﺎﻗﺪة ﻳﺘوﺻﻞ ﺎ إﱃ إﺻﻼح ﺑﲔ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﲔ واﻟﺼﻠﺢ ﰲ
اﻷﻣوال ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﻳتكلﻢ عن الصلﺢ ﺑﲔ الﺰوﺟﲔ أو ﰲ الدﻣاء أو ﰲ شيء ﱐ ﺑل
ﻳتكلﻢ عن اﻷﻣوال ،قال :ﻗﺴﻤﺎن ﺻلﺢ على إقرار وﺻلﺢ على إنكار ،الصلﺢ ﻣع اﻹقرار
أن ﻳدعي شخص على شخص فيقر لﻪ ﻳقول نعﻢ ﺻﺢ لك هﺬا اﳊق لكن ﻣا عندي أو

www.bajabir.com

١٩٦

ﻻ أقدر فتعال نصﻄلﺢ ،والصلﺢ على اﻹنكار أن ﻳقول ليﺲ لك ﺣق أﺻﻼ ﰒ ﺑعد
اﳌنازعﺔ ﳑكن ﻳقولوا نصﻄلﺢ ،ﻛﻼﳘا سينقسﻢ إﱃ قسمﲔ الصلﺢ على اﻹقرار إﻣا أن
ﻳكون الصلﺢ على ﺟنﺲ اﳊق أو ﻳكون ﻣن ﻏﲑ ﺟنﺲ اﳊق ،ﻛيﻒ ﻳكون على ﺟنﺲ

اﳊق؟ ﻳعﲏ اﳋﻼف ﺑيننا على اﳌال ﰒ اﺻﻄلﺤنا على ﻣال أﻳضا أنﺖ تﻄالبﲏ ﻣﺜﻼ ﲟاﺋﺔ
ألﻒ نتكلﻢ اﻵن ﰲ اﻹقرار أ أقر لك لكن ﻣا عندي ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل ﰒ ﺑعد أخﺬ وعﻄا
اﺻﻄلﺤنا على أن أعﻄيك ﲬسﲔ ألﻒ وتساﳏﲏ ﰲ الباقي فهﺬا نسميﻪ ﺻلﺢ عن اﳊق

ﺑبعﺾ ﺟنسﻪ وﳝكن أن أتفق ﻣعك أن أعﻄيك سيارة أو أ ث أو ﻣتاع إذاً ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ إذاً
الصلﺢ على اﻹقرار إﻣا أن ﻳكون على اﳊق ﲜنسﻪ أو ﺑبعﺾ ﺟنسﻪ أو ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ،
واﻹنكار نفﺲ الكﻼم ﳑكن ﻳكون ﲜنسﻪ أو ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ،نعود لﻺقرار :لنسبﺔ لﻺقرار إن
ﻛان ﲜنسﻪ فﻼ ﻳصﺢ ﺻلﺤا لكن ﻳصﺢ إﺑراء ،وإن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ﻳصﺢ ﺻلﺤا ،ﻛيﻒ؟
تﻄالبﲏ ﲟاﺋﺔ ألﻒ وأ ﻣا عندي ﻣاﺋﺔ ألﻒ فأقر لك وﰲ اﻷخﲑ وﺻلنا ﳊل أن أعﻄيك
ﲬسﲔ أو ستﲔ ألﻒ ر ل وننهي اﳋصوﻣﺔ ،هﺬا اﻻتفاق إن ﻛان ﺑلفظ الصلﺢ فﻼ ﻳصﺢ
ﻷن الصلﺢ ﻳعتﱪ عقد ﻣعاوضﺔ ﻣﺜل البيع فهل ﳚوز أن أﺑيع اﳌاﺋﺔ ألﻒ ﲞمسﲔ ألﻒ أو

اﳌاﺋﺔ ألﻒ ﺑستﲔ ألﻒ اﻵن ﻛأﱐ اشﱰﻳﺖ ﻣنﻪ اﳌاﺋﺔ ألﻒ ﻣقاﺑل ﲬسﲔ ألﻒ أو ستﲔ
ألﻒ فﻼ ﻳصﺢ ﺻلﺤا لكن ﻳصﺢ أن ﻳكون على وﺟﻪ اﻹﺑراء ﻳعﲏ لو قال لﻪ أ ساﳏتك
ﰲ اﳋمسﲔ وهات الباقي فﻼ ﻳكون عقد ﺻلﺢ وإﳕا ﻳكون عقد إﺑراء وﻳﻄلﺐ ﻣنﻪ
اﳌساﳏﺔ ،هﺬا إذا ﻛان ﲜنسﻪ أﻣا إذا ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ فﻼ ﻣﺸكلﺔ أن اشﱰي ﳌاﺋﺔ ألﻒ

ر ل سيارة اﻵن أ أخﺬت ﻣنﻪ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل ﰒ اتفقنا ﺻلﺤا على أن ﻳعﻄيﲏ سيارة
وننهي اﳌﺸكلﺔ ﻛأﱐ ﺑعﺖ لﻪ السيارة ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل فﻼ ﻣﺸكلﺔ ﰲ هﺬا .إذاً إن ﻛان
ﲜنسﻪ فﻼ ﻳصﺢ ﺻلﺤا وإن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ فهو ﺑيع ﻳصﺢ ﻳعﲏ ونعﻄيﻪ أﺣكام البيع

وشروط البيع وسيدخلﻪ اﳋيار ﻷنﻪ ﺑيع ،وﺻلﺢ اﻹنكار نفﺲ الكﻼم نقول إذا ﻛان ﲜنسﻪ
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ﻳكون إﺑراء وﻻ ﻳكون ﺻلﺢ ﻷنﻪ ﲜنسﻪ ،وإن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ﻛأن أقول لك أخي ﻣا
فيﻪ لك ألﻒ ر ل لكن لكي ننهي اﳌوضوع عندي سيارة ﻣستعملﺔ أعﻄيك إ ها ﳝكن

السيارة قيمتها ﲬسﲔ أو ستﲔ أو ﻣاﺋﺔ أو أﻛﺜر ﻻ ﻳعنيﲏ اﳌهﻢ سأعﻄيك سيارة هﺬا
ﻳصﺢ ﺻلﺤا لكن هل ﻳكون ﺑيع ﻷننا قلنا ﰲ اﻹقرار إذا ﺻاﳊﻪ ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ فهو ﺑيع ﰲ
ﺣق اﻻثنﲔ ﻳعﲏ لﻪ خيار ﳎلﺲ ولﻪ خيار شرط ولﻪ خيار عيﺐ وإذا ﻛان ﰲ اﻹنكار فهل
ﻳكون ﺑيعا؟ ﻳكون ﺑيع ﰲ ﺣق أﺣدﳘا وﻳكون إﺑراء ﰲ ﺣق الﺜاﱐ ،فيكون ﺑيع ﰲ ﺣق
اﳌدعي ،ﻛيﻒ نعرف هو ﰲ ﺣق ﻣن؟ اﳌدعي ﻳعتقد أن هﺬﻩ السيارة ﻣقاﺑل اﳌاﺋﺔ ألﻒ
ر ل فهي ﰲ ﺣقﻪ ﺑيع ﻣعناﻩ لﻪ اﳋيارات ﻛلها و لنسبﺔ ﰲ ﺣق اﳌدعى عليﻪ هل ﻳرى أن
هﺬﻩ السيارة ﰲ ﻣقاﺑل شيء؟ ﻻ ،ﻳرى أن السيارة دفعها ﰲ ﻏﲑ ﻣقاﺑل ﻷنﻪ ﻻ ﻳعتقد أنﻪ

أخﺬ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل أﺻﻼ فهو ﻳرى أن هﺬﻩ ليﺲ ﳍا ﻣقاﺑل فإذاً هي ﰲ ﺣقﻪ إﺑراء إذاً
ليﺲ ﻣن ﺣقﻪ ﺑعدﻣا ﻳدفع السيارة ﻳقول ﱄ خيار ا لﺲ أو خيار عيﺐ أو ﻛﺬا ﻻ .قال:

واﻟﺼﻠﺢ ﰲ اﻷﻣوال ﻗﺴﻤﺎن ﻋﻠﻰ إﻗﺮار] [١وﻫو اﳌﺸﺎر إﻟﻴه ﺑقوﻟه ) إذا أﻗﺮ ﻟه ﺑﺪﻳﻦ
أو ﻋﲔ ﻓﺄﺳقﻂ ( ضعوا ﰲ اﳍاﻣﺶ هكﺬا "أ" ﺣط وإﺑراء أو ﺻلﺢ عن اﳊق ﺑبعﺾ
ﺟنسﻪ ،قال :فأسقط ﻋﻨه ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑعﻀه ) أو وﻫﺒه ( ﻣﻦ اﻟعﲔ ) اﻟﺒعﺾ وتﺮك اﻟﺒﺎﻗﻲ
( أي ﱂ ﻳﱪأ ﻣﻨه وﱂ ﻳﻬﺒه ) ﺻﺢ ( ﻷن اﻹنﺴﺎن ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ إﺳقﺎط ﺑعﺾ ﺣقه ﻛﻤﺎ ﻻ
ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎئه ﻷنه ﷺ ﻛﻠﻢ ﻏﺮﻣﺎء جﺎﺑﺮ ﻟﻴﻀعوا ﻋﻨه وﳏﻞ ﺻحﺔ ذﻟﻚ إن ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺼﻠﺢ هﺬا الﺸرط اﻷول ﻓﺈن وﻗﻊ ﺑﻠﻔﻈه ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷنه ﺻﺎﱀ ﻋﻦ ﺑعﺾ ﻣﺎﻟه
ﺑﺒعﺾ ﻓﻬو ﻫﻀﻢ ﻟﻠحﻖ وﳏﻠه أﻳﻀﺎ ) إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺮﻃﺎﻩ ( هﺬا الﺸرط الﺜاﱐ ن ﻳقول
ﺑﺸﺮط أن تعﻄﻴﲏ ﻛﺬا أو ﻋﻠﻰ أن تعﻄﻴﲏ أو تعوﺿﲏ ﻛﺬا وﻳقﺒﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ
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ﻷنه ﻳقﺘﻀﻲ اﳌعﺎوﺿﺔ ﻓﻜﺄنه ﻋﺎوض ﻋﻦ ﺑعﺾ ﺣقه ﺑﺒعﺾ واﺳﻢ ﻳﻜﻦ ﺿﻤﲑ اﻟﺸﺄن
وﰲ ﺑعﺾ اﻟﻨﺴﺦ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺮﻃﺎ أي ﺑﺸﺮط وﳏﻠه أﻳﻀﺎ أن ﻻ ﳝﻨعه ﺣقه ﺑﺪونه هﺬا
الﺜالث وإﻻ ﺑﻄﻞ ﻷنه أﻛﻞ ﳌﺎل اﻟﻐﲑ ﻟﺒﺎﻃﻞ ) و ( ﳏﻠه أﻳﻀﺎ أن ﻻ ﻳﻜون ﳑﻦ ) ﻻ
ﻳﺼﺢ تﱪﻋه ( هﺬا الراﺑع ﻛﻤﻜﺎتﺐ و ﻇﺮ وﻗﻒ ووﱄ ﺻﻐﲑ وﳎﻨون ﻷنه تﱪع وﻫﺆﻻء ﻻ
ﳝﻠﻜونه هؤﻻء الﺜﻼثﺔ ﻻ ﳝلكون التﱪع إﻻ إن أنﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴه اﳊﻖ وﻻ ﺑﻴﻨﺔ فعند ذلك
ﳝكن أن ﻳصاﳊوا ﰲ ﻣﺜل هﺬا ﻷن اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺒعﺾ ﻋﻨﺪ اﻟعﺠز ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻜﻞ أوﱃ
ﻣﻦ تﺮﻛه ﻳعﲏ إﻻ ﰲ ﺣالﺔ الضرورة ﻳعﲏ وﱄ الصﻐﲑ ﻣﺜﻼ ﻣا عندﻩ ﻣا ﻳﺜبﺖ إذا ﺻاﱀ أخﺬ
ﺑعﺾ اﳊق.

قال ) :وإن وﺿﻊ ( رب دﻳﻦ ) ﺑعﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎل وأجﻞ ﻗﻴه ﺻﺢ اﻹﺳقﺎط ﻓقﻂ (
أﻣا التأﺟيل فﻼ ﻳصﺢ هﺬا اﳌعﲎ ،ﳌاذا ،ﻣا هو التعليل لﺬلك؟ ﻷنه أﺳقﻂ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ
نﻔﺴه وﻻ ﻣﺎنﻊ ﻣﻦ ﺻحﺘه ﻳعﲏ ﻣن ﺻﺤﺔ اﻹسقاط وﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺄجﻴﻞ ﳌاذا؟ ﻷن القاعدة
عندهﻢ اﳊال ﻻ ﻳقبل التأﺟيل ،قال :ﻷن اﳊﺎل ﻻ ﻳﺘﺄجﻞ ،وﻛﺬا ﻟو ﺻﺎﳊه ﻋﻦ ﻣﺎئﺔ
ﺻحﺎح ﲞﻤﺴﲔ ﻣﻜﺴﺮة ﻓﻬو إﺑﺮاء ﻣﻦ اﳋﻤﺴﲔ ووﻋﺪ ﰲ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﱂ ﻳقﻊ ﺑﻠﻔﻆ
اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻛﻤﺎ تقﺪم إذاً الصورة الﺜانيﺔ لو ﺻاﳊﻪ عن ﻣاﺋﺔ ﺻﺤاح ﻳﻄالبﻪ ﲟاﺋﺔ

ﺻﺤيﺤﺔ فصاﳊﻪ على ﲬسﲔ ﻣكسرة ﻳعﲏ ﳎﺰﺋﺔ فهو ﻳقول إﺑراء ﻣن اﳋمسﲔ ووعد ﰲ
ﺟعل اﳋمسﲔ اﻷخرى الصﺤيﺤﺔ ﺟعلها ﻣكسرة هﺬا ﻳقول ﻳصﺢ ﻷنﻪ إﺑراء لكن اﻹﺑراء
ﻛما قلنا وسبق أن اﻹﺑراء ﻻ ﻳكون ﺑلفظ الصلﺢ فالصلﺢ لفظ ﻣعاوضﺔ واﳌعاوضﺔ ﻻ

ﻳكون ﺑعﲔ اﳌال ،ﺻورة أخرى اﻵن عكﺲ ﻣا سبق ،قال ) :وإن ﺻﺎﱀ ﻋﻦ اﳌﺆجﻞ
ﺑﺒعﻀه ﺣﺎﻻ ( ﱂ ﻳﺼﺢ ﰲ ﻏﲑ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳعﲏ ﺻورة ذلك عندﻩ ﻣاﺋﺔ ﻣؤﺟلﺔ فيقول ادفع

ﲬسﲔ ﺣالﺔ وأﺑرﺋك ﻣن اﳋمسﲔ الباقيﺔ ،قال ﻻ ﻳصﺢ أﻣا ﰲ عقد الكتاﺑﺔ ﻣع اﳌكاتﺐ
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فيصﺢ ﻷن اﳌكاتﺐ ﻳعجل البعﺾ وﻳﱪﺋﻪ السيد ﻣن الباقي ﳝكن ذلك ﻷننا نقول أن
السيد والعبد ليسا ﺑينهما ر فأﺻل ﻣال العبد هو ﻣال السيد ،إذاً ﳌاذا ﻻ ﻳصﺢ؟ التعليل

علل ذلك ﺑقولﻪ :ﻷنه ﻳﺒﺬل اﻟقﺪر اﻟﺬي ﳛﻄه ﻋوﺿﺎ ﻋﻦ تعﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﰲ ذﻣﺘه وﺑﻴﻊ
اﳊﻠول واﻟﺘﺄجﻴﻞ ﻻ ﳚوز ﻳعﲏ ﻳقصد وﺟﻪ القول ﺑعدم ﺟواز ذلك وهو ضع وتعجل ﻳعﲏ
ﻛأن ﺻاﺣﺐ الدﻳن سيدفع اﳋمسﲔ ﻣقاﺑل تعجيل الوقﺖ وﻃبعا اﳌسألﺔ فيها خﻼف،

ضع وتعجل ﳐتلﻒ ﰲ ﺻﺤتها ،قال ) :أو ﻟعﻜس ( ن ﺻﺎﱀ ﻋﻦ اﳊﺎل ﺑﺒعﻀه
ﻣﺆجﻼ ﱂ ﻳﺼﺢ إن ﻛﺎن ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ تقﺪم ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻠﻔﻆ اﻹﺑﺮاء وﳓوﻩ ﺻﺢ
اﻹﺳقﺎط دون اﻟﺘﺄجﻴﻞ وتقﺪم إذاً ﻛل إسقاط ﺑلفظ اﻹﺑراء ﻳصﺢ أﻣا ﺑلفظ الصلﺢ ﻻ
ﻳصﺢ وأﻣا التأﺟيل والتعجيل فﻼ ﻳتﻐﲑ ،قال ) :أو أﻗﺮ ﻟه ﺑﺒﻴﺖ ( ادﻋﺎﻩ ) ﻓﺼﺎﳊه ﻋﻠﻰ
ﺳﻜﻨﺎﻩ ( وﻟو ﻣﺪة ﻣعﻴﻨﺔ ﻛﺴﻨﺔ ) أو ( ﻋﻠﻰ أن ) ﻳﺒﲏ ﻟه ﻓوﻗه ﻏﺮﻓﺔ ( وﺻﺎﳊه ﻋﻠﻰ
ﺑعﻀه ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻠﺢ ﻷنه ﺻﺎﳊه ﻋﻦ ﻣﻠﻜه ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜه أو ﻣﻨﻔعﺘه ﻻﺣظوا أقر لﻪ

لبيﺖ قال ﺻﺤيﺢ لكن لن أخرج ﻣن البيﺖ فنصﻄلﺢ على أن أسكنﻪ ﻣدة ﻣعينﺔ فﻼ
ﻳصﺢ هﺬا أو أﺑﲏ ﻏرفﺔ ﰲ أعلى البيﺖ وأسكن فيها ،إن فعل ذلك تﱪعا ﳚوز لكن لقوة
أقر أن البيﺖ ﺑيتك لكن ﻻ أخرج وﻻ أعﻄيك ﺑيتك إﻻ إذا أعﻄيتﲏ ﻣﺜﻼ ﻏرفﺔ أو ﻣكان
أﺑﲏ فيﻪ وأسكن فيﻪ فﻼ ﳚوز هﺬا لكن لو تﱪع ﺻاﺣﺐ البيﺖ وقال أ سأعﻄيك تسكن
ﺑدون شرط فﻼ س لكن إن فعل ذلك ﻛانﺖ تﱪعا ،ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على ﻛونﻪ تﱪعا؟ قال

ﻣﱴ شاء أخرﺟﻪ هﺬا هو التﱪع ،قال :وإن ﻓعﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن تﱪﻋﺎ ﻣﱴ ﺷﺎء أﺧﺮجه وإن
ﻓعﻠه ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣعﺘقﺪا وجوﺑه ﻋﻠﻴه ﻟﺼﻠﺢ رجﻊ ﻋﻠﻴه جﺮة ﻣﺎ ﺳﻜﻦ لو

اﻛتﺸﻒ ﺑعد ﻣدة أنﻪ ﻣظلوم وأنﻪ سكن ﰲ ﺑيتﻪ ﺑﻐﲑ وﺟﻪ ﺣق فلﻪ أن خﺬ اﻷﺟرة ،قال:
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وأﺧﺬ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺪار ﻷنه أﺧﺬﻩ ﺑعقﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺻورة نيﺔ ) :أو ﺻﺎﱀ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻟﻴقﺮ
ﻟه ﻟعﺒودﻳﺔ ( أي نه ﳑﻠوﻛه ﱂ ﻳﺼﺢ ) أو ( ﺻﺎﱀ ) اﻣﺮأة ﻟﺘقﺮ ﻟه ﻟزوجﻴﺔ ﺑعوض ﱂ
ﻳﺼﺢ ( اﻟﺼﻠﺢ ﻷن ذﻟﻚ ﺻﻠﺢ ﳛﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ﻷن إرﻗﺎق اﻟﻨﻔس وﺑﺬل اﳌﺮأة نﻔﺴﻬﺎ
ﺑعوض ﻻ ﳚوز فكيﻒ ﻳقر على نفسﻪ لرق وهو ليﺲ ﺑرقيق أو اﳌرأة تقر لﺰوﺟيﺔ وهي
ليسﺖ زوﺟﺔ؟!!! ) وإن ﺑﺬﻻﳘﺎ ( أي دﻓﻊ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴه اﻟعﺒودﻳﺔ واﳌﺮأة اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟزوجﻴﺔ ﻋوﺿﺎ ) ﻟه ( أي ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ) ﺻﻠحﺎ ﻋﻦ دﻋواﻩ ﺻﺢ ( العكﺲ ﻳصﺢ ﻳعﲏ هو

ادعى أ ا زوﺟتﻪ وهي تقول لسﺖ ﺑﺰوﺟتك وﰲ اﻷخﲑ اتفقا اﳌرأة تقول أعﻄيك ﻣبلغ
واترﻛﲏ ﻻ تﻄالﺐ لﺰوﺟيﺔ فلها ذلك ﻷنﻪ ﻣفﱰي عليها فيجوز ﳍا ذلك والعبد ﻛﺬلك

ﻳقول لﻪ أنﺖ عبدي ﻻ لسﺖ ﺑعبدك وﰲ اﻷخﲑ اﺻﻄلﺤا على أن ﻳدفع لﻪ ألﻒ ر ل

وﻳﱰك هﺬﻩ الدعوى ،علل اﳌصنﻒ قال :ﻷنه ﳚوز أن ﻳعﺘﻖ ﻋﺒﺪﻩ وﻳﻔﺎرق اﻣﺮأته ﺑعوض
وﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻜﺬب دﻋواﻩ ﱂ ﻳﺒﺢ ﻟه أﺧﺬ اﻟعوض ﻷنه أﻛﻞ ﳌﺎل اﻟﻐﲑ ﻟﺒﺎﻃﻞ إذاً ﻣن
ﻳعلﻢ ﻣنهﻢ أنﻪ ﻛاذب فﻼ ﳚوز لﻪ أن خﺬ العوض ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وإن ﻗﺎل أﻗﺮ ﱄ
ﺑﺪﻳﲏ وأﻋﻄﻴﻚ ﻣﻨه ﻛﺬا ﻓﻔعﻞ ( أي ﻓﺄﻗﺮ ﻟﺪﻳﻦ ) ﺻﺢ اﻹﻗﺮار ( ﻷنه أﻗﺮ ﲝﻖ ﳛﺮم
ﻋﻠﻴه إنﻜﺎرﻩ و ) ﻻ ( ﻳﺼﺢ ) اﻟﺼﻠﺢ ( ﻷنه ﳚﺐ ﻋﻠﻴه اﻹﻗﺮار ﲟﺎ ﻋﻠﻴه ﻣﻦ اﳊﻖ ﻓﻠﻢ
ﳛﻞ ﻟه أﺧﺬ اﻟعوض ﻋﻠﻴه إذاً ليﺲ لﻪ أن ﻳعﻄيﻪ قال لﻪ أقر ﱄ ﺑدﻳﲏ عﺸرة آﻻف

سأعﻄيك ﻣنها ﲬسﺔ فأقر لعﺸرة آﻻف إذاً لﺰﻣتﻪ العﺸرة وليﺲ لﻪ أن خﺬ ﲬسﺔ ﻷنﻪ
ﳚﺐ عليﻪ اﻹقرار ﲟا عليﻪ ﻣن اﳊق فلﻢ ﳛل لﻪ أخﺬ العوض عليﻪ ،فكيﻒ ﻻ تعﱰف إﻻ
إذا أخﺬت ﻣقاﺑل فيجﺐ عليك أن تعﱰف ﺑﻐﲑ ﻣقاﺑل واشﱰاﻃك اﳌقاﺑل لكي تعﱰف

ﻇلﻢ أﺻﻼ فﻼ ﻳعتد ﺑﻪ ،قال :ﻓﺈن أﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ردﻩ اﻛتبوا عنوان ﺟانﱯ :ب -النوع الﺜاﱐ
ﻣن ﺻلﺢ اﻹقرار وهو ﺻلﺢ عن اﳊق ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ،وﳓن ﻣر ﻣعنا وقلنا ﺻلﺢ اﻹقرار إﻣا أن
ﻳكون عن اﳊق ﺑبعﺾ ﺟنسﻪ أو ﻳكون عن اﳊق ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ فما ﻣضى ﻛان عن اﳊق
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ﲜنسﻪ واﻵن ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ ،قال :وإن ﺻﺎﳊه ﻋﻦ اﳊﻖ ﺑﻐﲑ جﻨﺴه ﻛﻤﺎ ﻟو اﻋﱰف ﻟه ﺑعﲔ
أو دﻳﻦ ﻓعوﺿه ﻋﻨه ﻣﺎ ﳚوز تعوﻳﻀه ﺻﺢ ﻳعﲏ إذا اعﱰف لﻪ ﺑعﲔ أو دﻳن وعوضﻪ ﺑﺸيء
آخر لكن ﳚوز لﻪ تعوﻳضﻪ ﺻﺢ ﻳعﲏ هروب ﻣﺜﻼ ﻣن الر  ،قال :ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻨقﺪ ﻋﻦ نقﺪﻩ
ﻓﺼﺮف ﻳعﲏ هو ﻳﻄالبﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺬهﺐ فتصاﳊا على أن ﻳعﻄيﻪ فضﺔ إذاً هﺬا ﺻرف ،ﻣا هي
شروط الصرف؟ شرط الصرف التقاﺑﺾ فﻼﺑد أن ﳛصل التقاﺑﺾ ،قال :وإن ﻛﺎن ﺑعوض
ﻳعﲏ قال أﻃالبﻪ ﺑفضﺔ فاتفقا على أن ﻳعوضﻪ ﺑﺜياب فهﺬا ﺑيع ،قال :ﻓﺒﻴﻊ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻟه ﻣﺎ
اﻋﺘﱪ ﻓﻴه وﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻷن هﺬا ﺑﻐﲑ اﳉنﺲ ،وﻣﺎ ﻳﺆدي ﻣعﻨﺎﻩ ﻳعﲏ ﻣا ﻛان ﰲ
ﻣعﲎ الصلﺢ وقلنا الصلﺢ عقد ﻣعاوضﺔ ،وإن ﻛﺎن ﲟﻨﻔعﺔ ﻛﺴﻜﲎ دار ﻓﺈجﺎرة ﻳعﲏ هو
ﻳﻄالبﻪ ﺑﺬهﺐ فصاﳊﻪ على أن ﻳعﻄيﻪ البيﺖ ﻳسكن فيﻪ ﻣدة سنﺔ إذاً إﺟارة ﻛأنﻪ أﺟر لﻪ

الدار ﻣقاﺑل هﺬا الﺬهﺐ ،وإن ﺻﺎﳊﺖ اﳌعﱰﻓﺔ ﺑﺪﻳﻦ أو ﻋﲔ ﺑﺘزوﻳﺞ نﻔﺴﻬﺎ ﺻﺢ ﺻار

هﺬا اﳌال الﺬي أقرت ﺑﻪ هو ﻣهر فصار هو ﻣهر ﳍا وﻳﻜون ﺻﺪاﻗﺎ وإن ﺻﺎﱀ ﻋﻤﺎ ﰲ
اﻟﺬﻣﺔ ﺑﺸﻲء ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﱂ ﳚز اﻟﺘﻔﺮق ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ﻷنه ﺑﻴﻊ دﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻳعﲏ هو ﻳﻄالبﻪ
ﻣﺜﻼ لﻒ ر ل فقال أ أعﻄيك ﺑدلﻪ ﲤر لكن ﺑعد شهر فنقول هﺬا دﻳن ﺑدﻳن ،وإن
ﺻﺎﱀ ﻋﻦ دﻳﻦ ﺑﻐﲑ جﻨﺴه جﺎز ﻣﻄﻠقﺎ وﲜﻨﺴه ﻻ ﳚوز ﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ وجه
اﳌعﺎوﺿﺔ اﻛتبوا وﻳصﺢ على وﺟﻪ اﻹﺑراء ،وهﺬا الكﻼم تقدم ،وﻳﺼﺢ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﳎﻬول
تعﺬر ﻋﻠﻤه ﻣﻦ دﻳﻦ أو ﻋﲔ ﲟعﻠوم ﻳعﲏ ﺑﺸيء ﻣعلوم وهﺬا نقول للﺤاﺟﺔ لﺬلك ،ﻛيﻒ
الصلﺢ عن ﳎهول تعﺬر علمﻪ؟ ﻳعﲏ قال لﻪ ﻣﺜﻼ أ أقرضتك ﻣال وﻻ أعرف ﻛﻢ هﺬﻩ
الفلوس ﻻ أتﺬﻛر لكن أتﺬﻛر أنك أخﺬت ﻣﲏ فلوس وأﻃالبك ﺑدﻳن فيمكن الصلﺢ عن
ﳎهول تعﺬر علمﻪ ﻣن دﻳن أو عﲔ ﺑﺸيء ﻣعلوم فاﺻﻄلﺢ ﻣعﻪ وقال أعﻄيك ﺑدل هﺬا
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اﳌال ساعﺔ ﻣعلوﻣﺔ ﺻﺢ ذلك للﺤاﺟﺔ ﻷنﻪ تعﺬر علﻢ هﺬا الدﻳن ،قال :ﻓﺈن ﱂ ﻳﺘعﺬر
ﻋﻠﻤه ﻓﻜﱪاءة ﻣﻦ ﳎﻬول ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ ،ﺻورة ذلك :قالوا ﻣﺜﻼ ﻛصلﺢ عن ﺣصﺔ ﰲ

ترﻛﺔ قبل ﻣعرفﺔ قدرها ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ على سبيل اﳌﺜال ﻣات الرﺟل ترك ترﻛﺔ الﺰوﺟﺔ ﳍا الﺜمن ﰲ
هﺬﻩ الﱰﻛﺔ ،هي تعرف أن ﳍا الﺜمن لكن ﻻ تعرف ﻛﻢ ﻣقدار الﺜمن ،فهﺬا ﳎهول لكن
ﻳتعﺬر علمﻪ أو ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ؟ ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ ﲞﻼف أنﻪ دﻳن قدﱘ ونسي أو دﻳن ﻛان
ﻣسجل ﰲ الدفاتر وﺣرقﺖ أو ضاعﺖ فلﻢ نعد نعرف ﻛﻢ هﺬا الدﻳن فإن ﱂ ﻳتعﺬر علمﻪ
فﻼ ﻳصﺢ هﺬا ﻣعناﻩ.

ﻓﺼﻞ

اﻟقﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ إنﻜﺎر وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ ﺑقوﻟه ) وﻣﻦ ادﻋﻲ ﻋﻠﻴه ﺑعﲔ أو دﻳﻦ
ﻓﺴﻜﺖ أو أنﻜﺮ وﻫو ﳚﻬﻠه ( أي ﳚﻬﻞ ﻣﺎ ادﻋﻲ ﺑه ﻋﻠﻴه ) ﰒ ﺻﺎﱀ ( ﻋﻨه ) ﲟﺎل (
ﺣﺎل أو ﻣﺆجﻞ ) ﺻﺢ ( اﻟﺼﻠﺢ ﻟعﻤوم ﻗوﻟه ﷺ اﻟﺼﻠﺢ جﺎئز ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ ﺻﻠحﺎ
ﺣﺮم ﺣﻼﻻ أو أﺣﻞ ﺣﺮاﻣﺎ رواﻩ أﺑو داود واﻟﱰﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺴﻦ ﺻحﻴﺢ وﺻححه
اﳊﺎﻛﻢ وﻃبعا ﳓن قلنا أن الصلﺢ على اﻹنكار ﻛﺬلك إﻣا أن ﻳكون ﲜنسﻪ أو ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ
وﻣﻦ ادﻋﻲ ﻋﻠﻴه ﺑودﻳعﺔ أو تﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻗﺮض ﻓﺄنﻜﺮ وﺻﺎﱀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻓﻬو جﺎئز
ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﺸﺮح وﻏﲑﻩ ادعي عليﻪ ﺑودﻳعﺔ أي أﻣانﺔ أو ادعي عليﻪ أنﻪ فرط ﰲ اﻷﻣانﺔ وهو

أنكر الودﻳعﺔ أو أنكر اﻷﻣانﺔ أو أعﻄيتك ﻣال تضارب فيﻪ فأﻳن هﺬا اﳌال؟! فأنكر وﺻاﱀ
على ﻣال فهو ﺟاﺋﺰ ذﻛرﻩ ﰲ الﺸرح أي ﰲ الﺸرح الكبﲑ على اﳌقنع ﻷﺑن أﰊ عمر ،قال:

) وﻫو ( أي ﺻﻠﺢ اﻹنﻜﺎر ) ﳌﺪﻋﻲ ﺑﻴﻊ ﻷنه ( ﻳعﺘقﺪﻩ ﻋوﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟه ﻓﻠزﻣه ﺣﻜﻢ
اﻋﺘقﺎدﻩ ) ﻳﺮد ﻣعﻴﺒه ( هﺬا الﺬي ﻳنبﲏ على ﻛونﻪ ﺑيع أنﻪ ﻳرد ﻣعيبﻪ أي ﻣعﻴﺐ ﻣﺎ أﺧﺬﻩ
ﻣﻦ اﻟعوض ) وﻳﻔﺴﺦ اﻟﺼﻠﺢ ( ﻳعﲏ لﻪ خيار العيﺐ ﻷنﻪ ﺑيع ﻛﻤﺎ ﻟو اﺷﱰى ﺷﻴﺌﺎ
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ﻓوجﺪﻩ ﻣعﻴﺒﺎ ) وﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨه ( اﻟعوض إن ﻛﺎن ﺷقﺼﺎ ) ﺑﺸﻔعﺔ ( ﻷنه ﺑﻴﻊ ﻳعﲏ نقول هو

للمدعي ﺑيع ﻣعناﻩ سيدخلﻪ خيار العيﺐ وﻳدخلﻪ ﺣق الﺸفعﺔ ﻷنﻪ ﺑيع ،لو ﺻاﳊﻪ اﳌدعي

وأخﺬ شيﺌا فيﻪ شراﻛﺔ فيدخل فيها الﺸفعﺔ و ب الﺸفعﺔ سيأﰐ فيما ﺑعد لكن للﺸرﻳك

أن ﻳﻄالﺐ ﺬا اﳊق الﺬي لﻪ فيﻪ ﺣق شفعﺔ اﳌهﻢ خﺬ أﺣكام البيع ،وإن ﺻﺎﱀ ﺑﺒعﺾ
ﻋﲔ اﳌﺪﻋﻰ ﺑه ﻓﻬو أي اﳌدعي ﻓﻴه إﺑراء ﻻ ﺑيع ﻛﻤﻨﻜﺮ هنا نكتﺐ ﺻلﺢ اﻹنكار عن

اﳊق ﲜنسﻪ ﻳعﲏ ﻣا سبق ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ وهﺬا سيكون ﲜنسﻪ .إذاً إن ﻛان ﺻلﺢ اﻹنكار عن
اﳊق ﲜنسﻪ فهﺬا إﺑراء ﰲ ﺣق اﻻثنﲔ وإن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ فهو ﺑيع ﰲ ﺣق اﳌدعي وإﺑراء

ﰲ ﺣق اﳌدعى عليﻪ ،قال ) :و ( اﻟﺼﻠﺢ ) ﻟﻶﺧﺮ ( اﳌﻨﻜﺮ ) إﺑﺮاء ( ﻃبعا ﻛﻼم اﳌاتن

ﻳعود ﳌا سبق وهو قولﻪ للمدعي ﺑيع ﻳرد ﻣعيبﻪ وﻳفسخ الصلﺢ وﻳؤخﺬ ﻣنﻪ ﺑﺸفعﺔ ﰒ قال) :
و ( اﻟﺼﻠﺢ ) ﻟﻶﺧﺮ ( اﳌﻨﻜﺮ ) إﺑﺮاء ( فيصﲑ هو لﻶخر أي اﳌنكر ﰲ ﺣقﻪ إﺑراء ﰲ أي

ﺻورة؟ إذا ﻛان عن اﳊق ﲜنسﻪ أم ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ؟ أم ﰲ اﻻثنﲔ؟ ﰲ اﻻثنﲔ ،وأﻣا اﳌدعي هو

الﺬي ﻳكون إن ﻛان ﲜنسﻪ فإﺑراء وإن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟنسﻪ فيعتﱪ ﺻلﺢ ،قال :إﺑراء ﻷنه دﻓﻊ
اﳌﺎل اﻓﺘﺪاء ﻟﻴﻤﻴﻨه وإزاﻟﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻋﻨه ﻻ ﻋوﺿﺎ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻳعﺘقﺪﻩ ) ﻓﻼ رد ( ﳌﺎ ﺻﺎﱀ
ﻋﻨه ﺑعﻴﺐ ﳚﺪﻩ ﻓﻴه ) وﻻ ﺷﻔعﺔ ( ﻓﻴه ﻻﻋﺘقﺎدﻩ أنه ﻟﻴس ﺑعوض هﺬا الكﻼم لنسبﺔ

للمنكر هو ﰲ ﺣقﻪ إﺑراء ﻷنﻪ ﰲ اﳊقيقﺔ هو ﻻ ﻳعتقد أن هﺬا اﳌبلغ الﺬي ﻳدفعﻪ لﻪ ﻣقاﺑل
فﻼ ﻳعتقد أن هﺬا عوض عن شيء ﻷنﻪ ﻻ ﻳعتقد أنﻪ أﺻﻼ ﻳستﺤق شيء فلماذا ﻳدفع؟

ﻳدفع لكي ﻳنهي اﳋصوﻣﺔ فقط ،افرض أنﻪ ﻛان أﺣدﳘا ﻛاذ فما اﳊكﻢ؟ قال ) :وإن
ﻛﺬب أﺣﺪﳘﺎ ( ﰲ دﻋواﻩ أو إنﻜﺎرﻩ وﻋﻠﻢ ﺑﻜﺬب نﻔﺴه ) ﱂ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺼﻠﺢ ) ﰲ
ﺣقه ﻃﻨﺎ ( ﻷنه ﻋﺎﱂ ﳊﻖ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻟه ﳌﺴﺘحقه ﻏﲑ ﻣعﺘقﺪ أنه ﳏﻖ ) وﻣﺎ

www.bajabir.com

٢٠٤

أﺧﺬﻩ ﺣﺮام ( ﻋﻠﻴه ﻷنه أﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎل ﻟﺒﺎﻃﻞ وإن ﺻﺎﱀ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ أجﻨﱯ ﺑﻐﲑ إذنه
ﺻﺢ وﱂ ﻳﺮجﻊ ﻋﻠﻴه ﳌاذا ﻻ ﻳرﺟع عليﻪ؟ لو أنﻪ أﺟنﱯ ﺻاﱀ عن اﳌنكر ﺑﻐﲑ إذنﻪ ،اﻵن

أنﺖ تﻄالﺐ واﺣد تقول أ أستﺤق عندك ألﻒ ر ل وهو ﻳنكر فجاء ﻃرف لث
وأعﻄاك اﻷلﻒ ر ل وأ ى اﳋصوﻣﺔ فيمكن ذلك ،هل للﻄرف الﺜالث أن ﻳرﺟع على
اﳌنكر وﻳقول هات اﻷلﻒ ر ل أ دفعﺖ عنك؟ ﻻ ﻷنﻪ ﻣتﱪع فلﻢ ﻳرﺟع على اﳌنكر،

قال :وﻳﺼﺢ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﻗﺼﺎص ﻳعﲏ هو ﻳستﺤق القصاص فيمكن أن ﻳتصاﳊوا ﻳقول
أعﻄيك ﻣاﺋﺔ ﻣليون ر ل وتنازل عن القصاص ،وﺳﻜﲎ دار وﻋﻴﺐ ﺑقﻠﻴﻞ وﻛﺜﲑ ﻳعﲏ

عيﺐ ﰲ البيع ﳝكن ﻳتصاﳊوا فﻼ ﻣﺸكلﺔ ،قال ) :وﻻ ﻳﺼﺢ ( اﻟﺼﻠﺢ ) ﺑعوض ﻋﻦ ﺣﺪ
ﺳﺮﻗﺔ ١وﻗﺬف (٢أو ﻏﲑﳘﺎ ﻳعﲏ ز وشرب ﲬر ﻷنه ﻟﻴس ﲟﺎل وﻻ ﻳﺆول إﻟﻴه ) وﻻ (
ﻋﻦ ) ﺣﻖ ﺷﻔعﺔ ( ٣أو ﺧﻴﺎر  ٤ﻳعﲏ أسقط خيارك ﻣقاﺑل ﻛﺬا ﻻ ﻳصﺢ ،ﻣا هو التعليل
لﺬلك؟ علل اﳌصنﻒ فقال :ﻷ ﻤﺎ ﱂ ﻳﺸﺮﻋﺎ ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺎل وإﳕﺎ ﺷﺮع اﳋﻴﺎر ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ
اﻷﺣﻆ واﻟﺸﻔعﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷن هﺬﻩ اﻷشياء ﱂ توضع للمعاوضﺔ فهﺬﻩ
ﻣصلﺤﺔ فﻼ تستﻐلها للمعاوضﺔ هﺬا ﻣعناﻩ وأﻣا اﳊدود ﻻ ﻷ ا ليسﺖ أﻣوال أﺻﻼ ) ،و (
ﻻ ﻋﻦ ) تﺮك ﺷﻬﺎدة  ( ٥ﲝﻖ أو ﻃﻞ ﻳعﲏ ﻳقول اترك الﺸهادة وأعﻄيك ألﻒ ر ل فﻼ
ﻳصﺢ ذلك وﻻ ﳚوز العوض فيها ) ،وتﺴقﻂ اﻟﺸﻔعﺔ ( إذا ﺻﺎﱀ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺮﺿﺎﻩ ﺑﱰﻛﻬﺎ
وﻳﺮد اﻟعوض ) و ( ﻛﺬا ﺣﻜﻢ ) اﳊﺪ ( أي ﺣد القﺬف واﳋﻴﺎر إذا ﺻاﱀ وأخﺬ عوض
ﻣعناﻩ أنﻪ ليﺲ لﻪ ﻏرض ﰲ الﺸفعﺔ وليﺲ لﻪ ﻏرض ﰲ ﺣد القﺬف ﻷن ﺣد القﺬف هو

ﺣق آدﻣي ﻳعﲏ ﻳقام ﺑﻄلبﻪ ﻣعناﻩ ليﺲ لﻪ ﻏرض ﰲ ﺣد القﺬف فتسقط الﺸفعﺔ وﻛﺬا

اﳋيار ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﻳرﻳد اﳋيار ﻣادام ﻃلﺐ فيها ﻣال وﻳرد اﳌال ،قال :وإن ﺻﺎﳊه ﻋﻠﻰ أن
ﳚﺮي ﻋﻠﻰ أرﺿه أو ﺳﻄحه ﻣﺎء ﻣعﻠوﻣﺎ ﺻﺢ ﻟﺪﻋﺎء اﳊﺎجﺔ إﻟﻴه ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ عندﻩ أرض

زراعيﺔ وﲜوارﻩ أرض زراعيﺔ فجارﻩ ﳛتاج إﱃ ﻣرور اﳌاء ﰲ أرضﻪ فتصاﳊا على أن ﻳعﻄيﻪ
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ﻣبلغ ﻣقاﺑل ﻣرور اﳌاء ﰲ أرضﻪ ﳚوز ذلك فماذا نعتﱪها إﺟارة أم ﺑيع؟ ﳝكن هﺬا وﳝكن

ذاك ،ﻣﱴ؟ قال :ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑعوض ﻣﻊ ﺑقﺎء ﻣﻠﻜه ﻓﺈجﺎرة وإﻻ ﻓﺒﻴﻊ ﻳعﲏ وإن ﱂ ﻳكن ﻣع

ﺑقاﺋﻪ فبيع ﻣعناﻩ أنﻪ اشﱰى هﺬا اﳌكان الﺬي ﳝر فيﻪ اﳌاء ،قال :وﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻹجﺎرة
ﻫﻨﺎ ﺑﻴﺎن اﳌﺪة ﻟﻠحﺎجﺔ ﻳعﲏ ﻳقول أ سأﲰﺢ ﳌاء ﳝر لكن اﻷرض ﱄ أ وليسﺖ لك

فيسمﺢ ا ونعتﱪها إﺟارة لكن هﺬﻩ اﻹﺟارة ليسﺖ ﳏددة اﳌدة واﻷﺻل ﰲ اﻹﺟارة أن

ﲢدد اﳌدة إذاً هﺬﻩ ﻣستﺜناة نصﺤﺤها ﻣع عدم ﲢدﻳد اﳌدة ،وﳚوز ﺷﺮاء ﳑﺮ ﰲ ﻣﻠﻜه
وﻣوﺿﻊ ﰲ ﺣﺎئﻂ ﳚعﻠه أو ﺑقعﺔ ﳛﻔﺮﻫﺎ ﺑﺌﺮا أو ﻋﻠو ﺑﻴﺖ ﻳﺒﲎ ﺑﻨﻴﺎ ﻣوﺻوﻓﺎ هﺬﻩ
الصور تصﺢ ﰲ البيع وتصﺢ ﰲ الصلﺢ وهي شراء ﳑر ﰲ اﳌلك ﳑر ﰲ دار أو ﳑر ﰲ
أرض ،أو ﺟدار ﺣق اﳉار لكن أرﻳد أفتﺢ فيﻪ ب ﰲ ﺟدارك ،أو ﺑقعﺔ ﳛفرها ﺑﺌرا ،أو

ﺑعﲏ سﻄﺢ أﺑﲏ عليﻪ ﺑناء ﳏدد ،قال :وﻳﺼﺢ ﻓعﻠه ﺻﺮﺣﺎ أﺑﺪا أو إجﺎرة ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ

ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة :ﺟارك عندﻩ شجرة ﳍا ﻏصن دخل ﰲ هواء أرضك فماذا تفعل ﻣا لﺬي

ﳚوز لك وﻣا الﺬي ﻻ ﳚوز لك؟ قال ) :وإن ﺣﺼﻞ ﻏﺼﻦ ﺷﺠﺮته ﰲ ﻫواء ﻏﲑﻩ (
اﳋﺎص ﺑه أو اﳌﺸﱰك ﻳعﲏ ﻣلكك اﳋاص أو ﻣلكك اﳌﺸﱰك ﻣع ﻏﲑك ) أو ( ﺣﺼﻞ
ﻏﺼﻦ ﺷﺠﺮته ﰲ ) ﻗﺮارﻩ ( أي ﰲ أرضﻪ أي ﻗﺮار ﻏﲑﻩ اﳋﺎص أو اﳌﺸﱰك أي ﰲ أرﺿه
وﻃﺎﻟﺒه زاﻟﺔ ذﻟﻚ ) أزاﻟه ( وجو إﻣﺎ ﺑقﻄعه أو ﻟﻴه إﱃ ﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣن الﺬي ﻳﺰﻳلﻪ؟
اﳉار ) ،ﻓﺈن أﰉ ( ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻐﺼﻦ إزاﻟﺘه ) ﻟواﻩ ( ﻣﺎﻟﻚ اﳍواء ) إن أﻣﻜﻦ وإﻻ ( ﳝﻜﻦ )
ﻓﻠه ﻗﻄعه ( ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﻳبدأ لقﻄع وإﳕا ﻳبدأ للي ﻳلوي هﺬا الﻐصن وﻳردﻩ على أرض
ﺟارﻩ فإن تعﺬر ذلك قﻄعﻪ ﻷنه أﺧﻠﻰ ﻣﻠﻜه اﻟواجﺐ إﺧﻼؤﻩ وﻻ ﻳﻔﺘقﺮ إﱃ ﺣﺎﻛﻢ ﻻ
ﳓتاج إﱃ قاضي ﳛكﻢ ﺬا وﻻ ﳚﱪ اﳌﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹزاﻟﺔ ﻷنه ﻟﻴس ﻣﻦ ﻓعﻠه ﻳعﲏ لو
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اﳌالك قال ﻻ أرﻳد إزالتﻪ فﻼ ﳒﱪﻩ ولكن نتجﻪ إﱃ الﻐصن نلوﻳﻪ أو نقﻄعﻪ إذا تعﺬر ،وإن
أتﻠﻔه ﻣﺎﻟﻚ اﳍواء ﻣﻊ إﻣﻜﺎن ﻟﻴه ﺿﻤﻨه ﻷننا قلنا ﻻ ﻳبدأ ﻹتﻼف ﺑل ﻳبدأ للي ،وإن
ﺻﺎﳊه ﻋﻠﻰ ﺑقﺎء اﻟﻐﺼﻦ ﺑعوض ﱂ ﳚز لو قال لﻪ اﳉار دع الﻐصن ﰲ هواءك وأعﻄيك

ﻣبلغ قالوا ﻻ ﳚوز ،تعليل ذلك قالوا ﻷن الﻐصن الرﻃﺐ ﻳﺰﻳد والياﺑﺲ ﻳنقص ﻳعﲏ
ﻳقصدون أنﻪ ليﺲ ﲟﺤدد لضبط ﻛﻢ ﻣقدار الﻐصن ﻳيبﺲ وﻳنقص وﻳﺰﻳد لرﻃوﺑﺔ واليبﺲ
واختار اﳌوفق واﺑن ﺣاﻣد واﺑن عقيل ﺻﺤﺔ الصلﺢ ﻳعﲏ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﲢتمل ﻳعﲏ لو قيل
ﲜواز الصلﺢ ﻛان ﺻﺤيﺤا ،وإن اتﻔقﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺜﻤﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﳓوﻩ ﺻﺢ جﺎئزا ﻻ ﻻزﻣا
إذا اتفقا أن الﺜمرة تكون ﺑينهما ﳝكن ذلك لكن ﺻاﺣﺐ الﺸجرة ﳝكن ﰲ أي ﻳوم ﻳلﻐي

هﺬا القرار وﻳقول سألوي الﻐصن وأدخلﻪ عندي ،وﻛﺬا ﺣﻜﻢ ﻋﺮق ﺷﺠﺮة ﺣﺼﻞ ﰲ
أرض ﻏﲑﻩ ﻳعﲏ ﻣﺜل الﻐصن اﳌفروض أول شيء ﻳﺰﻳلﻪ ﺻاﺣبﻪ وإﻻ أزالﻪ هو ،ﻳﺰﻳل الﺸجرة
وإﻻ أزاﳍا ﻣالك اﻷرض ) ،وﳚوز ﰲ اﻟﺪرب اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﺘﺢ اﻷﺑواب ﻟﻼﺳﺘﻄﺮاق ( ﻷنه ﱂ
ﻳﺘعﲔ ﻟه ﻣﺎﻟﻚ وﻻ ﺿﺮر ﻓﻴه ﻋﻠﻰ ا ﺘﺎزﻳﻦ إذاً الﺬي ﻳكون لﻪ ﺑيﺖ على درب فﺬ ﳝكن
أن ﻳفتﺢ الباب أو ﻳﻐﲑ الباب وﻳفتﺢ ب ﱐ أو ﻳنقلﻪ ﻣن أول اﻷرض إﱃ آخرها لكن

ﻣا الﺬي ﻻ ﳚوز؟ قال :و ) ﻻ ( ﳚوز ) إﺧﺮاج روﺷﻦ ( ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف ﺧﺸﺐ أو ﳓوﻩ
ﻣﺪﻓونﺔ ﰲ اﳊﺎئﻂ ﻳعﲏ أشبﻪ اليوم لبلكونﺔ واﳌقصود أنﻪ ﻻ ﳜرﺟها على الﺸارع لكن لو

ﻛان سيخرﺟها ﰲ ﻣلكﻪ ﻳكون هو ﻣا ﺑﲎ على ﺣد اﻷرض هو ﻣرتد وعندﻩ ارتداد فأخرج

الروشن ﰲ ﻣلكﻪ فﻼ ﻣﺸكلﺔ ) ،و ( ﻻ إﺧﺮاج ) ﺳﺎ ط ( وهو ﻣﺜل الكوﺑري وﻫو
اﳌﺴﺘوﰲ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻛﻠه ﻋﻠﻰ جﺪارﻳﻦ ) و ( ﻻ إﺧﺮاج ) دﻛﺔ ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺪال وﻫﻲ اﻟﺪﻛﺎن
واﳌﺼﻄﺒه ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ لكن لو ﰲ ﻣلكﻪ فلﻪ ذلك ) ،و ( ﻻ إﺧﺮاج ) ﻣﻴزاب ( وهو
الﺬي ﻳصرف اﳌاء وﻟو ﱂ ﻳﻀﺮ ﳌﺎرة إﻻ أن ذن إﻣﺎم أو ئﺒه وﻻ ﺿﺮر ﻷنه ئﺐ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺠﺮى ﳎﺮى إذ ﻢ ﻳعﲏ ﻣعناﻩ اليوم ﻻﺑد ﻣن إذن البلدﻳﺔ ) ،وﻻ ﻳﻔعﻞ ذﻟﻚ (
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أي ﻻ ﳜﺮج روﺷﻨﺎ وﻻ ﺳﺎ ﻃﺎ وﻻ دﻛﺔ وﻻ ﻣﻴزا ) ﰲ ﻣﻠﻚ جﺎر ودرب ﻣﺸﱰك ( ﻏﲑ
ﻓﺬ إذاً ﻻ ﳚوز هﺬا الفعل ﻳعﲏ هﺬﻩ اﻷشياء ﻳقول أﻳضا ﻻ ﲡوز ﻻ ﰲ الدرب النافﺬ وﻻ
ﲡوز ﰲ ﻣلك اﳉار الﺬي على اليمﲔ أو على اليسار ﻻ ﻳصﺢ ذلك إﻻ ﻹذن وﻻ ﰲ

درب ﻣﺸﱰك وهو الدرب ﻏﲑ النافﺬ ) ،ﺑﻼ إذن اﳌﺴﺘحﻖ ( أي اﳉﺎر لنسبﺔ ﳌلك

اﳉار ،أو أﻫﻞ اﻟﺪرب لنسبﺔ للدرب اﳌﺸﱰك ﻷن اﳌﻨﻊ ﳊﻖ اﳌﺴﺘحﻖ ﻓﺈذا رﺿﻲ
ﺳقﺎﻃه جﺎز ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة :هل ﳚوز نقل ب ﰲ درب ﻏﲑ فﺬ إﱃ أولﻪ؟ قال :وﳚوز
نقﻞ ب ﰲ درب ﻏﲑ ﻓﺪ إﱃ أوﻟه ﺑﻼ ﺿﺮر ﻻ إﱃ داﺧﻞ إن ﱂ ذن ﻣﻦ ﻓوﻗه ﻳعﲏ
ﻣن لداخل وﻳﻜون إﻋﺎرة ﻳعﲏ إعارة ﻻزﻣﺔ ،ﻳعﲏ افرض أن لﻪ على هﺬا الدرب عﺸرة
ﻣﱰ واﺟﻪ البيﺖ عﺸرة أﻣتار وﻛان الباب ﰲ اﳌﱰ اﻷول أو ﰲ اﳌﱰ الﺜاﱐ فهل لﻪ أن ﻳنقلﻪ
إﱃ اﳌﱰ العاشر أو الﺜاﻣن؟ إذا نقلﻪ إﱃ العاشر ﻣعناﻩ أنﻪ فتﺢ ﰲ داخل الدرب فليﺲ لﻪ
ذلك إﻻ ذن الباقﲔ ﻷنﻪ ﺣدﻩ الباب فما ﻛان داخل الباب هﺬا ليﺲ لﻪ هﺬا ﻣن ﺣقوق
اﳉﲑان هﺬا اﳌقصود ،لو ﻛان ﺑﻪ أﺻﻼ ﰲ اﳌﱰ العاشر فأراد أن ﻳقدﻣﻪ وﳚعلﻪ ﰲ اﳌﱰ
اﻷول ﻳعﲏ ﺟهﺔ ﺑداﻳﺔ الدرب فلﻪ ذلك ،وﻳكون إعارة ﻻزﻣﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳرﺟعوا فيها إﻻ إذا

سد الباب ﳛتاج إﱃ إذن ﺟدﻳد ،قال :وﺣﺮم أن ﳛﺪث ﲟﻠﻜه ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﲜﺎرﻩ ﻛحﻤﺎم
ورﺣﻰ وتﻨور وﻟه ﻣﻨعه ﻛﺪق وﺳقﻲ ﻳﺘعﺪى هﺬﻩ أﻣﺜلﺔ أن ﳚعل ﺑيتﻪ ﲪام ﻳعﲏ ﻣكان ﰐ
الناس ليﻐتسلوا فيﻪ ،أو رﺣى أو تنور أو ﻣكان ﺣدادة أو ﻣكان سقي وﻳتعدى ضررﻩ فﻼ
ﳚوز ،والصور ﻛﺜﲑة فيمكن اليوم ﻳسكن ﻣﺜﻼ ﰲ عمارة عﺬاب ﰲ وسط عوا فهﺬا ضرر

وهكﺬا ،وﺣﺮم أن ﻳﺘﺼﺮف ﰲ جﺪار جﺎر أو ﻣﺸﱰك ﺑﻔﺘﺢ ﻃﺎق أو ﺿﺮب وتﺪ وﳓوﻩ
إﻻ ذنه ) وﻟﻴس ﻟه وﺿﻊ ﺧﺸﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎئﻂ جﺎرﻩ ( أو ﺣﺎئﻂ ﻣﺸﱰك ) إﻻ ﻋﻨﺪ
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اﻟﻀﺮورة ( ﻓﻴﺠوز ﻣا هي الضرورة؟ اﻵن ﺑﲔ الضرورة قال ) :إذا ﱂ ﳝﻜﻨه اﻟﺘﺴقﻴﻒ إﻻ
ﺑه ( وﻻ ﺿﺮر ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻳﺮﻓعه ﻻ ﳝﻨعﻦ جﺎر جﺎرﻩ أن ﻳﻀﻊ ﺧﺸﺒﺔ ﻋﻠﻰ جﺪارﻩ
ﰒ ﻳقول أﺑو ﻫﺮﻳﺮة ﻣﺎ ﱄ أراﻛﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣعﺮﺿﲔ وﷲ ﻷرﻣﲔ ﺎ ﺑﲔ أﻛﺘﺎﻓﻜﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه )
وﻛﺬﻟﻚ ( ﺣﺎئﻂ ) اﳌﺴﺠﺪ وﻏﲑﻩ ( ﻛحﺎئﻂ ﳓو ﻳﺘﻴﻢ ﻓﻴﺠوز ﳉﺎرﻩ وﺿﻊ ﺧﺸﺒﺔ ﻋﻠﻴه
إذا ﱂ ﳝﻜﻦ تﺴقﻴﻒ إﻻ ﺑه ﺑﻼ ﺿﺮر ﳌﺎ تقﺪم ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ أن ﻳضع خﺸبﻪ على ﺟدار

واﳌقصود خﺸﺐ السقﻒ ﻳرﻳد أن ﻳسقﻒ الﻐرفﺔ فيﺤتاج أن ﻳضع السقﻒ على ﺟدار وﻣا
فيﻪ إﻻ ﺟدار اﳉار فهﺬﻩ ضرورة ،أﻣا لو ﻛان ﺟدار اﳉار ﻻ ﻳتﺤمل فﻼ ﳚوز هﺬا إذاً إذا
ﻛان ﻻ ضرر وهو ﳏتاج وليﺲ لﻪ ﺣل آخر فعند ذلك ﻳلﺰم اﳉار أن ذن ،لو ﻛان ﺟارﻩ
ﻣسجد أو ﺟار هﺬا البيﺖ ليتيﻢ ﻛﺬلك ﻳضع سقﻒ ﺑيتﻪ على ﺟدار ﺟارﻩ ﻣا ﱂ ﻳضر،
قال ) :وإذا ا ﺪم جﺪارﳘﺎ ( اﳌﺸﱰك أو ﺳقﻔﻬﺎ إذا ا دم ﺟدار ﻣﺸﱰك ﺑﲔ اﳉارﻳن

فمن الﺬي ﻳبﲏ أﺣدﳘا أم ﻛﻼﳘا؟ ﻛﻼﳘا ﻃبعا ولو ﻣاﻃل أﺣدﳘا فيلﺰم ﻷن هﺬا اﳉدار
ﳌصلﺤﺔ اﻻثنﲔ ونفﺲ الكﻼم على السقﻒ ونفﺲ الكﻼم على اﳉدار إذا ﱂ ﻳسقط لكن

خيﻒ سقوﻃﻪ فإذاً ﻳهدم وﻳبﲎ على نفقﺔ اﻻثنﲔ فكﻼﳘا ﻣستفيد ،قال ) :أو ﺧﻴﻒ
ﺿﺮرﻩ ( ﺑﺴقوﻃه ) ﻓﻄﻠﺐ أﺣﺪﳘﺎ أن ﻳعﻤﺮﻩ اﻵﺧﺮ ﻣعه أجﱪ ﻋﻠﻴه ( إن اﻣﺘﻨﻊ ﻟقوﻟه
ﷺ ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار ﻓﺈن أﰉ أﺧﺬ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟه وأنﻔﻖ ﻋﻠﻴه وإن ﺑﻨﺎﻩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﻨﻴﺔ رجوع رجﻊ وإذا ﺑناﻩ تﱪعا ليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع ،قال ) :وﻛﺬا اﻟﻨﻬﺮ واﻟﺪوﻻب واﻟقﻨﺎة (
اﳌﺸﱰﻛﺔ إذا اﺣﺘﺎجﺖ ﻟعﻤﺎرة ﻳقول ﻛﺬلك النهر لو اﺣتاج إﱃ إﺻﻼح أو الدوﻻب الﺬي
تدﻳرﻩ الدواب ﺣﱴ تسقي اﻷراضي اﺣتاﺟﺖ إﱃ إﺻﻼح أو القناة وهي ﳎرى للمياﻩ إذا
اﺣتاﺟﺖ إﱃ عمارة وهي ﻣﺸﱰﻛﺔ تسقي أراضي ﻛﺜﲑة فبعضهﻢ ﻻ ﻳرﻳد أن ﻳعمرها ﳝاﻃلون
ﺣﱴ ﻳعمرها اﻵخرون فيجﱪون ،ﻣﺜل اليوم أﺣيا ﻣصاﱀ الناس تقتضي ﻣد ﻛهر ء أو

ﲤدﻳد ﳎاري ﻣﺜﻼ فبعضهﻢ ﻻ ﻳرﻳد واﳌفﱰض أن اﳉميع ﻳلﺰم وهي على نفقﺔ اﳉميع ،وﻻ
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ﳝﻨﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﺎرة ﻳعﲏ لو الﺸرﻳك اﻷول رفﺾ البناء فالﺜاﱐ ﻳبﲏ وﻳﻄالﺐ وﻻ ﳝنع،

ﻓﺈن ﻓعﻞ ﻓﺎﳌﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳعﲏ عمرها الﺸرﻳك فاﳌاء ﺑينهﻢ على نظام الﺸرﻛﺔ ﻻ ﳜتلﻒ

وﻳبقى اﳌاء ﺑينهﻢ لكن ﻳﻄالﺐ ﺑقيمﺔ ﻣا دفعﻪ أو نصﻒ ﻣا دفعﻪ أو ﳊصﺔ الﱵ تلﺰم

الﺸرﻳك ،وإن أﻋﻄﻰ ﻗوم ﻗﻨﺎ ﻢ أو ﳓوﻫﺎ ﳌﻦ ﻳعﻤﺮﻫﺎ وﻟه ﻣﻨﻬﺎ جزء ﻣعﻠوم ﺻﺢ ﻳعﲏ

أعﻄاها لﺸخص وقال أنﺖ عمر هﺬﻩ القناة وهي ﳎرى اﳌاء وأعﻄيك ﻳوم ﰲ اﻷسبوع

ﻣﺜﻼ فيجوز ذلك ،اﳌسألﺔ اﻷخﲑة :وﻣﻦ ﻟه ﻋﻠو ﱂ ﻳﻠزﻣه ﻋﻤﺎرة ﺳﻔﻠه إذا ا ﺪم ﺑﻞ ﳚﱪ
ﻋﻠﻴه ﻣﺎﻟﻜه ﻳعﲏ اﳌقصود ﺟﲑان ﻳسكنون ﰲ أدوار ﰲ الدور اﻷرضي ﰲ الدور الﺜاﱐ

وﳑكن ﻳكون الدور الﺜالث فإذا خرب الدور اﻷرضي فمن الﺬي ﻳعمر الدور اﻷرضي؟
ساﻛنﻪ ،قال :ﻣن لﻪ علو ﻳعﲏ الدور الﺜاﱐ ﻣﺜﻼ ﱂ ﻳلﺰﻣﻪ عمارة سفلﻪ إذا ا دم السفل ﺑل

ﳚﱪ عليﻪ ﻣالكﻪ إذاً ﻣالك السفل هو الﺬي ﻳلﺰم ﺑﻪ وﻳﻠزم اﻷﻋﻠﻰ ﺳﱰة ﲤﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻓﺔ
اﻷﺳﻔﻞ وهﺬا ﻣتصور ﰲ اﳉارﻳن ﻣﺜﻼ لو ﻛان واﺣد فيهﻢ أعلى ﻣن الﺜاﱐ فيلﺰﻣﻪ أن ﻳبﲏ
ﺟدار ﳝنع النظر لكن إذا ﻛان اﳉاران ﻣتساوﻳﲔ؟! قال :ﻓﺈن اﺳﺘو ﻳعﲏ ﰲ العلو اﺷﱰﻛﺎ

ﰲ ﺑناء السﱰة.

ب اﳊﺠﺮ

وﻫو ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ واﳌﻨﻊ وﻣﻨه ﲰﻲ اﳊﺮام واﻟعقﻞ ﺣﺠﺮا ﻷنﻪ ﳝنع وﺷﺮﻋﺎ ﻣﻨﻊ
إنﺴﺎن ﻣﻦ تﺼﺮﻓه ﰲ ﻣﺎﻟه وﻫو ﺿﺮ ن ﺣﺠﺮ ﳊﻖ اﻟﻐﲑ ﻛعﻠﻰ ﻣﻔﻠس وﺣﺠﺮ ﳊﻖ نﻔﺴه
ﻛعﻠﻰ ﳓو ﺻﻐﲑ أو ﳎنون ) وﻣﻦ ﱂ ﻳقﺪر ﻋﻠﻰ وﻓﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ دﻳﻦ ﱂ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑه وﺣﺮم
ﺣﺒﺴه ( اﻵن ﻳتكلﻢ عن اﳊجر عن اﳌفلﺲ وﺑدأ ﻳصور أن الﺬﻳن عليهﻢ دﻳون ﻛﻢ قسﻢ إﻣا
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أن ﻳكون هﺬا الﺬي عليﻪ دﻳن إﻣا أن ﻳكون ﻻ ﻳستﻄيع أن ﻳفي ﺑﺸيء ﻣن دﻳنﻪ هﺬﻩ
ﺻورة ،الصورة الﺜانيﺔ أن ﻳستﻄيع الوفاء ﺑكاﻣل دﻳنﻪ ،إذا ﻛان ﻻ ﻳستﻄيع الوفاء ﺑﺸيء ﻣن
دﻳنﻪ هﺬا ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ شيء فيبقى إﱃ أن ﻳصﲑ عندﻩ ﻣال ﻳدفع لكن ﻻ ﳓبسﻪ ﻷنﻪ ﻣا عندﻩ

شيء ،والﺬي عندﻩ الوفاء ﲜميع دﻳنﻪ هﺬا ﻳلﺰم فإن ﱂ ﻳدفع ﻳلﺰﻣﻪ اﳊاﻛﻢ لقوة وإﻻ ﻳبيع
ﻣالﻪ وﻳسدد الدﻳن ،الﺜالث هو اﳌفلﺲ الﺬي نتكلﻢ عنﻪ اﻵن وهو الﺬي ﻣالﻪ ﻻ ﻳفي ﺑدﻳنﻪ
فماذا نفعل فيﻪ؟ هﺬا ﳛجر عليﻪ ﰒ ﻳقسﻢ اﳌوﺟود ﻣن ﻣالﻪ على الﻐارﻣﲔ ﺑنسﺐ ﻣتساوﻳﺔ
فمن ﻛان ﻣﺜﻼ لﻪ  %٥٠ﻣن الدﻳن خﺬ  %٥٠ﻣن اﳌال اﳌوﺟود ،والﺬي لﻪ  %٢٠ﻣن

الدﻳن خﺬ  %٢٠ﻣن اﳌال اﳌوﺟود وهكﺬا ،اﻵن ﺑدأ ﻷول ،قال ) :وﻣﻦ ﱂ ﻳقﺪر ﻋﻠﻰ
وﻓﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ دﻳﻦ" "١ﱂ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑه وﺣﺮم ﺣﺒﺴه ( وﻣﻼزﻣﺘه ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وإن ﻛﺎن
ذو ﻋﺴﺮة ﻓﻨﻈﺮة إﱃ ﻣﻴﺴﺮة { ﻓﺈن ادﻋﻰ اﻟعﺴﺮة نقبل أم ﻻ نقبل هنا اﻹشكال ﻛيﻒ
نﺜبﺖ أنﻪ ﻣعسر أو ﻏﲑ ﻣعسر ،قال :فإن ادعى العسرة ودﻳﻨه ﻋﻦ ﻋوض ﻛﺜﻤﻦ وﻗﺮض أو
ﻻ وﻋﺮف ﻟه ﻣﺎل ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑقﺎؤﻩ أو ﻛﺎن أﻗﺮ ﳌﻼءة ﺣﺒس إن ﱂ ﻳقﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﲣﱪ
ﻃﻦ ﺣﺎﻟه إذاً نقبل العسرة أو ﻻ نقبل ﻣﱴ؟ ﻻ نقبلها ﰲ الصور اﻵتيﺔ :إذا ﻛان دﻳنﻪ عن

عوض هﺬا رقﻢ  ،١أو عرف لﻪ ﻣال ساﺑق هﺬا الﺜاﱐ فﻼﺑد أن ﰐ ﺑبينﺔ تﺜبﺖ أنﻪ ﻣفلﺲ،

أو أقر ﳌﻼءة هﺬا الﺜالث ،قال :وتﺴﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﺣﺒس وﺑعﺪﻩ وإﻻ ﺣﻠﻒ وﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠه

ﻳعﲏ وإن ﱂ ﻳكن شيء ﻣن الﺜﻼثﺔ ﻳعﲏ ﱂ ﻳكن عن عوض وﻻ ﻳعرف لﻪ ﻣال ساﺑق وﻻ أقر

ﳌﻼءة ،انتهينا ﻣن اﻷول اﻵن سننتقل للﺜاﱐ ،قال ) :وﻣﻦ ﻟه ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ وﻓﺎء دﻳﻨه ﱂ
ﳛﺠﺮ ﻋﻠﻴه ( ﻟعﺪم اﳊﺎجﺔ إﱃ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴه هﺬا ﻻ ﳓتاج أن ﳓجر عليﻪ ﺑل نلﺰﻣﻪ أن
ﻳدفع الدﻳن الﺬي عليﻪ ) ،وأﻣﺮ ( أي وجﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻛﻢ أﻣﺮﻩ ) ﺑوﻓﺎئه ( ﺑﻄﻠﺐ ﻏﺮﳝه
ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻄﻞ اﻟﻐﲏ ﻇﻠﻢ ﻷن اﳊاﻛﻢ ﻻ ﻣرﻩ لوفاء إﻻ إذا ﻃلﺐ الﻐرﱘ هﺬا ،وﻻ ﻳﱰﺧﺺ
ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻗﺒﻠه أي قبل الوفاء وﻟﻐﺮﱘ ﻣﻦ أراد ﺳﻔﺮا ﻣﻨعه ﻣﻦ ﻏﲑ جﻬﺎد ﻣﺘعﲔ ﺣﱴ ﻳوثﻖ
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ﺑﺮﻫﻦ ﳛﺮز أو ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲء إذا ﻛان هﺬا الﻐرﱘ أراد أن ﻳسافر ﳝنع إﻻ إذا سافر ﳉهاد فرض

عﲔ فيمنع ﺣﱴ ﻳوثق ﺑرهن ﳏرز ﻳعﲏ ﻣقبوض أو ﻛفيل ﻣليء أو ﻻ ﻳسافر ) ،ﻓﺈن أﰉ (
اﻟقﺎدر وﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎل ) ﺣﺒس ﺑﻄﻠﺐ رﺑه ( ذﻟﻚ ﳊﺪﻳﺚ ﱄ اﻟواجﺪ ﻇﻠﻢ ﳛﻞ ﻋﺮﺿه
وﻋقوﺑﺘه رواﻩ أﲪﺪ وأﺑو داود وﻏﲑﳘﺎ ﻳعﲏ ﻣﻄل الواﺟد الﺬي عندﻩ ﻣال فمﻄلﻪ ﻇلﻢ
ﳛل عرضﻪ وعقوﺑتﻪ ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻗﺎل وﻛﻴﻊ ﻋﺮﺿه ﺷﻜواﻩ وﻋقوﺑﺘه ﺣﺒﺴه ﻓﺈن أﰉ ﻋزرﻩ
ﻣﺮة ﺑعﺪ أﺧﺮى ) ﻓﺈن أﺻﺮ ( ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ) وﱂ ﻳﺒﻊ ﻣﺎﻟه ﻋه اﳊﺎﻛﻢ وﻗﻀﺎﻩ
( ﻟقﻴﺎﻣه ﻣقﺎﻣه ودﻓعﺎ ﻟﻀﺮر رب اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺄﺧﲑ ) وﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ( ﻣﺪﻳﻦ ) ﺑـ ( دﻳﻦ )
ﻣﺆجﻞ ( لو ﻛان الدﻳن ﻣؤﺟل فﻼ ﻳﻄالﺐ ﺣﱴ ﳛل اﻷﺟل وﻳﻄالﺐ ،ﳌاذا ﻻ ﻳﻄالﺐ
ﻷﺟل؟ التعليل :ﻷنه ﻻ ﻳﻠزﻣه أداؤﻩ ﻗﺒﻞ ﺣﻠوﻟه وﻻ ﳛﺠﺮ ﻋﻠﻴه ﻣﻦ أجﻠه ،انتهينا ﻣن
القسﻢ الﺜاﱐ ،اﻵن سنﺸرع ﰲ القسﻢ الﺜالث الﺬي ﻣالﻪ ﻻ ﻳفي ﲟا عليﻪ ﻳعﲏ ﻳﻐﻄي ﺑعﺾ

دﻳونﻪ وﻻ ﻳﻐﻄي البعﺾ اﻵخر ،قال ) :وﻣﻦ ﻣﺎﻟه ﻻ ﻳﻔﻲ ﲟﺎ ﻋﻠﻴه ( ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ) ﺣﺎﻻ
وجﺐ ( ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻛﻢ ) اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴه] [١ﺑﺴﺆال ﻏﺮﻣﺎئه ( ﻛﻠﻬﻢ ) أو ﺑعﻀﻬﻢ ( ﳊﺪﻳﺚ
ﻛعﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ إن رﺳول ﷲ ﷺ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣعﺎذ و ع ﻣﺎﻟه رواﻩ اﳋﻼل ﺳﻨﺎدﻩ إذاً
اﳊجر عليﻪ هﺬا اﳊكﻢ اﻷول ،قال ) :وﻳﺴﺘحﺐ إﻇﻬﺎرﻩ ( أي إﻇﻬﺎر ﺣﺠﺮ اﳌﻔﻠس
وﻛﺬا اﻟﺴﻔﻴه ﻟﻴعﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﲝﺎﻟه ﻓﻼ ﻳعﺎﻣﻠونه إﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة ﻣا ﻣعﲎ ﳛجر عليﻪ؟ هﺬا
اﻵن الﺬي سيأﰐ هو تفسﲑ اﳊجر عليﻪ ،قال ) :وﻻ ﻳﻨﻔﺬ تﺼﺮﻓه ( أي اﶈﺠور ﻋﻠﻴه
ﻟﻔﻠس ) ﰲ ﻣﺎﻟه ( اﳌوجود واﳊﺎدث رث أو ﻏﲑﻩ ) ﺑعﺪ اﳊﺠﺮ ( ﺑﻐﲑ وﺻﻴﺔ أو تﺪﺑﲑ
ﻷن هﺬﻩ الوﺻيﺔ والتدﺑﲑ ﻻ تنفﺬ إﻻ ﺑعد أن ﳝوت وتسدد الدﻳون وتﻄلع ﻣن الﺜلث فإن

زاد شيء ﻣن الﺜلث نفﺬ الوﺻيﺔ والتدﺑﲑ ) ،وﻻ إﻗﺮارﻩ ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟه ﻷنه ﳏﺠور
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ﻋﻠﻴه وأﻣﺎ تﺼﺮﻓه ﰲ ﻣﺎﻟه ﻗﺒﻞ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴه ﻓﺼحﻴﺢ ﻷنه رﺷﻴﺪ ﻏﲑ ﳏﺠور ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ

هﺬا الﺬي ﻣالﻪ ﻻ ﻳﻐﻄي دﻳنﻪ لﻪ أن ﻳتصرف ﰲ ﻣالﻪ إﱃ أن ﳛجر عليﻪ القاضي ﻟﻜﻦ ﳛﺮم
ﻋﻠﻴه اﻹﺿﺮار ﺑﻐﺮﳝه انتبهوا تصرفﻪ ﺻﺤيﺢ قبل أن ﳛجر عليﻪ اﳊاﻛﻢ ﻳعﲏ هو ﻣدﻳن عليﻪ
ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل وﻻ ﳝلك إﻻ عﺸرة آﻻف ر ل وﺟلﺲ سنﺔ ﻛاﻣلﺔ ﱂ ﻳﺸتكيﻪ أﺣد فهل
ﻳصﺢ تصرفﻪ ﰲ هﺬﻩ السنﺔ؟ نعﻢ ﻳصﺢ تصرفﻪ ﰲ ﻣالﻪ لكن ﳛرم عليﻪ أن ﻳتصرف تصرفا
ﻳضر لﻐرﱘ ﻳعﲏ ﰲ خﻼل هﺬﻩ السنﺔ هو عندﻩ عﺸرة آﻻف ر ل فرأى ﻣسكﲔ فتصدق

عليﻪ نقول لﻪ ﻻ ﳚوز لك أن تتصدق اﻵن ،أوﰲ لدﻳن ،أو أهدى شخصا هدﻳﺔ أو ﳓو
ذلك ) ،وﻣﻦ ﻋه أو أﻗﺮﺿه ﺷﻴﺌﺎ ( ﻗﺒﻞ اﳊﺠﺮ ] [٢ووجﺪﻩ ﻗﻴﺎ ﲝﺎﻟه أعﻄيتﻪ ﺑر ﰒ

علمﺖ أنﻪ ﳏجور عليﻪ وذهبﺖ ووﺟدت الﱪ ﻛما هو فآخﺬﻩ ﺑﺸرط أن ﻳكون قيا ﲝالﻪ

ﻻ ﻳكون ﲢول إﱃ خبﺰ وﱂ ﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﲦﻨه ،ﱂ ﻳكن دفع ﺟﺰء ﻣن الﺜمن ،ﻓﻬو أﺣﻖ ﺑه
ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ أدرك ﻣﺘﺎﻋه ﻋﻨﺪ إنﺴﺎن أﻓﻠس ﻓﻬو أﺣﻖ ﺑه ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰉ
ﻫﺮﻳﺮة وﻛﺬا ﻟو أﻗﺮﺿه أو ﻋه ﺷﻴﺌﺎ ) ﺑعﺪﻩ ( أي ﺑعﺪ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴه ) رجﻊ ﻓﻴه ( إذا
وجﺪﻩ ﺑعﻴﻨه ) إن جﻬﻞ ﺣﺠﺮﻩ ( ﻷنه ﻣعﺬور ﲜﻬﻞ ﺣﺎﻟه ﻳعﲏ هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ ﻳعﲏ
هﺬﻩ ﺣكﻢ واﺣد سواء أقرضﻪ أو عﻪ قبل اﳊجر ﰒ ﺑعد اﳊجر وﺟدﻩ ﻣوﺟود أخﺬﻩ أو

أقرضﻪ أو عﻪ ﺑعد اﳊجر وﻛان ﳚهل اﳊجر فوﺟدﻩ ﺑعينﻪ أخﺬﻩ ) ،وإﻻ ( ﳚﻬﻞ اﳊﺠﺮ
ﻋﻠﻴه ) ﻓﻼ ( رجوع ﻟه ﰲ ﻋﻴﻨه ﻷنه دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة وﻳﺮجﻊ ﺑﺜﻤﻦ اﳌﺒﻴﻊ وﺑﺪل اﻟقﺮض
إذا انﻔﻚ ﺣﺠﺮﻩ ﻳعﲏ سيدخل ﰲ الﻐرﻣاء إذاً ﻣن هو الﺬي سيأخﺬ ﻣالﻪ ﺑعينﻪ إذا وﺟدﻩ؟
الﺬي أقرض قبل اﳊجر أو ﺑعدﻩ ﺟاهﻼ ﳊجر ،الﺜالث ) :وإن تﺼﺮف ( اﳌﻔﻠس هﺬا
اﶈجور عليﻪ هل لﻪ أن ﻳتصرف ﰲ الﺬﻣﺔ أم ﻻ؟ عﲔ اﳌال اﳌوﺟود ﻻ ﻳتصرف فيﻪ وﻻ ﻳقر
عليﻪ لكن ﻳتصرف ﰲ ذﻣتﻪ ﻳعﲏ ﻳﺸﱰي شيء ﺟدﻳد ﰲ ذﻣتﻪ دﻳن فهل لﻪ ذلك؟ نعﻢ لﻪ

ذلك ،قال ) :وإن تﺼﺮف ( اﳌﻔﻠس ) ﰲ ذﻣﺘه ( ﺑﺸﺮاء أو ﺿﻤﺎن أو ﳓوﳘﺎ ) أو أﻗﺮ (
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اﳌﻔﻠس ) ﺑﺪﻳﻦ أو ( أﻗﺮ ﺑـ ) جﻨﺎﻳﺔ توجﺐ ﻗودا أو ﻣﺎﻻ ﺻﺢ ( تﺼﺮﻓه ﰲ ذﻣﺘه وإﻗﺮارﻩ
ﺑﺬﻟﻚ ﻷنه أﻫﻞ ﻟﻠﺘﺼﺮف واﳊﺠﺮ ﻣﺘعﻠﻖ ﲟﺎﻟه ﻻ ﺑﺬﻣﺘه إذاً ﳓجر على عﲔ ﻣالﻪ ﻻ على
ذﻣتﻪ وﳍﺬا لو أقر لدﻳن أو أقر ﲜناﻳﺔ توﺟﺐ القود أو توﺟﺐ اﳌال ﻳصﺢ هﺬا لكن هل

ندخل هﺬﻩ اﻹقرارات وهﺬﻩ التصرفات الﱵ ﰲ الﺬﻣﺔ ندخلها؟ قال ) :وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑه أي ﲟﺎ
ﻟزﻣه ﻣﻦ ﲦﻦ ﻣﺒﻴﻊ وﳓوﻩ ( وﻣﺎ أﻗﺮ ﺑه ) ﺑعﺪ ﻓﻚ اﳊﺠﺮ ﻋﻨه ( ﻷنه ﺣﻖ ﻋﻠﻴه وإﳕﺎ
ﻣﻨعﻨﺎ تعﻠقه ﲟﺎﻟه ﳊﻖ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﻓﺈذا اﺳﺘوﰱ ﻓقﺪ زال اﻟعﺎرض اﳊكﻢ الراﺑع ) :وﻳﺒﻴﻊ
اﳊﺎﻛﻢ ﻣﺎﻟه ( أي ﻣﺎل اﳌﻔﻠس اﻟﺬي ﻟﻴس ﻣﻦ جﻨس اﻟﺪﻳﻦ أﻣا الﺬي ﻣن ﺟنﺲ الدﻳن
فﻼ ﻳبيعﻪ ﻳعﲏ وﺟد عندﻩ عﺸرة آﻻف ر ل نقد ﰲ البنك ووﺟد عندﻩ سيارة ووﺟد
عندﻩ أ ث فاﳊاﻛﻢ سيبيع اﻷ ث والسيارة وﻳضمها ﻣع العﺸرة آﻻف وﻳبدأ ﻳسدد

الﻐرﻣاء ،قال :ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺜﻠه أو أﻛﺜﺮ ) وﻳقﺴﻢ ﲦﻨه ( ﻓورا ) ﺑقﺪر دﻳون ﻏﺮﻣﺎئه ( اﳊﺎﻟﺔ
وليسﺖ اﳌؤﺟلﺔ ﻷن ﻫﺬا ﻫو جﻞ اﳌقﺼود ﻣﻦ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴه وﰲ ﺧﲑﻩ ﻣﻄﻞ وﻫو ﻇﻠﻢ
ﳍﻢ إذاً خﻼﺻﺔ ﻣا ﻳﱰتﺐ على اﳊجر هو إذا ﻛان ﻣالﻪ ﻻ ﻳفي ﺑدﻳنﻪ فرفع الﻐرﻣاء أﻣرﻩ إﱃ

اﳊاﻛﻢ فإن اﳊاﻛﻢ ﳛجر عليﻪ فﻼ ﻳنفﺬ تصرفﻪ ﰲ ﻣالﻪ وﻣن عﻪ شيﺌا قبل اﳊجر أو ﺑعد
اﳊجر ﻣع اﳉهل ووﺟد عﲔ ﻣالﻪ أخﺬﻩ وﱂ ﻳدفع ﰲ ﻣقاﺑل القيمﺔ شيء واﳊكﻢ الﺜالث أنﻪ
لﻪ أن ﻳتصرف ﰲ ذﻣتﻪ ﻻ ﳛجر على ذﻣتﻪ لكن ﻻ ﻳﻄالﺐ ﲟا أقر أو ﲟا تصرفﻪ ﰲ ذﻣتﻪ
إﻻ ﺑعد فك اﳊجر ﻷنﻪ ﻣتهﻢ فيمكن ﻳقر لفﻼن وﻳكون ﺑينهﻢ اتفاق ﺣﱴ ﻳﺰاﺣﻢ الﻐرﻣاء
و خﺬ ﺣصﺔ وﻳرﺟعها لﻪ واﻷﻣر الراﺑع أن اﳊاﻛﻢ ﻳبيع ﻣالﻪ وﻳوزع الدﻳون اﻵن ﻣسألﺔ

الدﻳن اﳌؤﺟل هل إذا أفلﺲ اﳌفلﺲ ودﻳنﻪ ﻣؤﺟل ،قال ) :وﻻ ﳛﻞ ( دﻳﻦ ) ﻣﺆجﻞ ﺑﻔﻠس
( ﻣﺪﻳﻦ ﻷن اﻷجﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻔﻠس ﻓﻼ ﻳﺴقﻂ ﺑﻔﻠﺴه ﻛﺴﺎئﺮ ﺣقوﻗه ) وﻻ ( ﳛﻞ ﻣﺆجﻞ
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أﻳﻀﺎ ) ﲟوت ( ﻣﺪﻳﻦ ) إن وثﻖ ورثﺘه ﺑﺮﻫﻦ ( ﳛﺮز ) أو ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲء ( ﻗﻞ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﻛﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ ﻳعﲏ الدﻳن اﳌؤﺟل ﻻ ﳛل لفلﺲ هل ﳛل الدﻳن اﳌؤﺟل ﳌوت
ﻣات اﻹنسان وعليﻪ عﺸرة آﻻف ر ل ﲢل ﺑعد سنﺔ فهل الدﻳن اﳌؤﺟل ﻳبقى ﻣؤﺟل أم
ﻳعجل؟ اﳉواب أنﻪ إذا ﻛان الورثﺔ وثقوا هﺬا الدﻳن لصاﺣﺐ الدﻳن ﺑرهن فﻼ ﳛل أو
ﺑكفيل ﻣليء فالدﻳن ﻻ ﳛل ﻳكون ﺑعد سنﺔ وإن ﱂ ﻳوثقوﻩ ﻣعناﻩ أن الدﻳن ﳛل قبل أن
نوزع الﱰﻛﺔ ﻳسدد الدﻳون .إذاً إذا وثق الورثﺔ لرهن أو لكفيل ﻳبقى ﻣؤﺟل وإن ﱂ ﻳوثق

ﻻ ،قال :ﻷن اﻷجﻞ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻓورث ﻋﻨه ﻛﺴﺎئﺮ ﺣقوﻗه ﻓﺈن ﱂ ﻳوثقوا ﺣﻞ ﻟﻐﻠﺒﺔ
اﻟﻀﺮر ﻳعﲏ للمصلﺤﺔ ،لو ﻇهر ﻏرﱘ ﺟدﻳد ﺑعدﻣا وزع اﳊاﻛﻢ اﳌال اﳌوﺟود للمفلﺲ فما
اﳊكﻢ؟ قال ) :وإن ﻇﻬﺮ ﻏﺮﱘ ( ﻟﻠﻤﻔﻠس ) ﺑعﺪ اﻟقﺴﻤﺔ ( ﳌﺎﻟه ﱂ تﻨقﺾ و ) رجﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺑقﺴﻄه ( ﻷنه ﻟو ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﺷﺎرﻛﻬﻢ ﻓﻜﺬا إذا ﻇﻬﺮ اﻵن نتكلﻢ عن ﻏرﱘ قدﱘ
ﻇهر ﺟدﻳدا ﻻ نتكلﻢ عن دﻳن ﺟدﻳد الﺬي هو ﰲ ذﻣتﻪ ﻣﺜﻼ ،قال :وإن ﺑقﻲ ﻋﻠﻰ
اﳌﻔﻠس ﺑقﻴﺔ وﻟه ﺻﻨعﺔ أجﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺴﺐ ﻟوﻓﺎئﻬﺎ ﻛوﻗﻒ وأم وﻟﺪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﻤﺎ أي
فيجﱪ على ﺟﲑﳘا لو عندﻩ وقﻒ ﻳؤﺟرﻩ لو عندﻩ أم ولد ﻳقدر ﻳستﻐﲏ عنها ﻳؤﺟرها) ،
وﻻ ﻳﻔﻚ ﺣﺠﺮﻩ إﻻ ﺣﺎﻛﻢ ( ﻳعﲏ إن ﺑقي عليﻪ شيء ﻣن الدﻳون ﻷنه ثﺒﺖ ﲝﻜﻤه ﻳعﲏ
ﲝكﻢ اﳊاﻛﻢ ﻓﻼ ﻳزول إﻻ ﺑه وإن وﰱ ﻣﺎ ﻋﻠﻴه انﻔﻚ اﳊﺠﺮ ﺑﻼ ﺣﺎﻛﻢ ﻟزوال ﻣوجﺒه.
ﻓﺼﻞ ﰲ اﶈﺠور ﻋﻠﻴه ﳊﻈه

اﳌفلﺲ ﺣجر عليﻪ ليﺲ ﳌصلﺤتﻪ هو وإﳕا ﳌصلﺤﺔ الﻐرﻣاء وأﻣا السفيﻪ والصﻐﲑ وا نون

فهؤﻻء ﳛجر عليهﻢ ﳊظهﻢ هﻢ ﳌصلﺤتهﻢ هﻢ لكي ﻻ ﻳفرﻃوا ﰲ أﻣواﳍﻢ ،قال ) :وﳛﺠﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴه واﻟﺼﻐﲑ وا ﻨون ﳊﻈﻬﻢ ( إذ اﳌﺼﻠحﺔ تعود ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲞﻼف اﳌﻔﻠس وهﻢ
ﳜتلفون أﻳضا عن اﳌفلﺲ ﰲ شيء آخر وهو :واﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺎم ﰲ ذﳑﻬﻢ وﻣﺎﳍﻢ وﻻ
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ﳛﺘﺎج ﳊﺎﻛﻢ هل ﻻﺣظتﻢ الفرق اﻵن! اﳌفلﺲ اﳊجر عليﻪ ﰲ ﻣالﻪ وليﺲ ﰲ ذﻣتﻪ وﳛتاج
ﳊاﻛﻢ وأﻣا هؤﻻء فﻼ ،قال :ﻓﻼ ﻳﺼﺢ تﺼﺮﻓﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻹذن ﻳعﲏ الصﱯ والسفيﻪ دون

ا نون فا نون ﻻ ﻳؤذن لﻪ أﺻﻼ ،وﻛﻼم اﳌصنﻒ واضﺢ ﻳعﲏ اﳌقصود أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ تصرفهﻢ

قبل اﻹذن ﻳعﲏ ﻣن ﻳقبل اﻹذن ﻣنهﻢ أﻣا الﺬي ﻻ ﻳقبل فﻼ ) ،وﻣﻦ أﻋﻄﺎﻫﻢ ﻣﺎﻟه ﺑﻴعﺎ أو
ﻗﺮﺿﺎ ( أو ودﻳعﺔ وﳓوﻫﺎ ) رجﻊ ﺑعﻴﻨه ( إن ﺑقﻲ ﻷنه ﻣﺎﻟه هو اﻵن ﻳرﻳد أن ﻳفرق ﺑﲔ

ﻣن أعﻄاهﻢ ﻳعﲏ ﻣن أعﻄى الصﱯ والسفيﻪ وا نون ﻣن أعﻄاهﻢ ﻣالﻪ وﺑﲔ ﻣن تسلﻄوا هﻢ
على ﻣالﻪ ﺑدون إعﻄاء فيعتﱪون ﻣن أعﻄاهﻢ ﻣفرط وأﻣا ﻣن تسلﻄوا عليﻪ فهو ليﺲ ﲟفرط
فيضمنهﻢ ﰲ ﺣالﺔ وﻻ ﻳضمنهﻢ ﰲ ﺣالﺔ وﳍﺬا قال :ﻣن أعﻄاهﻢ ﻣالﻪ إﻣا لبيع أو لقرض

أو لودﻳعﺔ رﺟع ﺑعينﻪ ﻳعﲏ ﺑعﲔ ﻣالﻪ إن ﺑقي ﻷن هﺬا اﳌوﺟود هو ﻣالﻪ ) ،وإن ( تﻠﻒ
ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ أو ) أتﻠﻔوﻩ ﱂ ﻳﻀﻤﻨوا ( ﻷنﻪ هو الﺬي أعﻄاهﻢ ﻷنه ﺳﻠﻄﻬﻢ ﻋﻠﻴه ﺑﺮﺿﺎ ﻋﻠﻢ
ﳊﺠﺮ أو ﻻ ﻟﺘﻔﺮﻳﻄه اﻛتبوا لﺸهرتﻪ ﰲ ﺣقهﻢ ﻷنﻪ لنسبﺔ للصﻐﲑ وا نون هﺬا ﻣﺸهور،

أﻣا السفيﻪ ليﺲ ﺑظاهر قد ﻳكون ﻇاهر وقد ﻻ ﻳكون ﻇاهر ولﺬلك قيل ﰲ ﺣق السفيﻪ أن
هﺬا الكﻼم ﰲ ﺣق الصﻐﲑ وا نون الﺬي ﻳظهر عليهﻢ اﳊجر وليﺲ السفيﻪ وهو خﻼف
اﳌﺬهﺐ فاﳌﺬهﺐ أن السفيﻪ ﻣﺜل ﻏﲑﻩ وقيل ﻳضمن السفيﻪ إذا ﺟهل أنﻪ ﳏجور عليﻪ قالﻪ

ﰲ اﻹنصاف ،قال ) :وﻳﻠزﻣﻬﻢ أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ ( إن جﻨوا ﻷنه ﻻ تﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ ا ﲏ ﻋﻠﻴه
واﻹتﻼف ﻳﺴﺘوي ﻓﻴه اﻷﻫﻞ وﻏﲑﻩ ) و ( ﻳﻠزﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ ) ﺿﻤﺎن ﻣﺎل ﻣﻦ ﱂ ﻳﺪﻓعه
إﻟﻴﻬﻢ ( إذاً ﻣن أعﻄاهﻢ ﻻ ﻳضمنون لكن إذا ﻣا أعﻄاهﻢ ﱂ ﻳدفعﻪ إليهﻢ فيضمنون ﻛما أ ﻢ
ﻳضمنوا اﳉنا ت إذا ﺟنوا على أﺣد أو أتلفوا ﻣتلفات فإ ﻢ ﻳضمنون هﺬا الصﻐﲑ وا نون

والسفيﻪ ﻳضمن ﰲ ﻣالﻪ ،قال :ﻷنه ﻻ تﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ واﻹتﻼف ﻳﺴﺘوي ﻓﻴه اﻷﻫﻞ
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وﻏﲑﻩ اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ الصﻐﲑ ﻣﱴ ﻳنفك ﺣجرﻩ؟ ﻳنفك ﺣجرﻩ لبلوغ ،ﻛيﻒ ﻳعرف
البلوغ؟ عند عﻼﻣات للبلوغ ،العﻼﻣﺔ اﻷوﱃ ﺑلوغ  ١٥سنﺔ ،العﻼﻣﺔ الﺜانيﺔ إنبات شعر
العانﺔ ،العﻼﻣﺔ الﺜالﺜﺔ اﻹنﺰال ،العﻼﻣﺔ الراﺑعﺔ خاﺻﺔ ﳌرأة وهي نﺰول دم اﳊيﺾ .إذاً ﻛيﻒ

ﻳبلغ الصﻐﲑ؟ ي أﺣد هﺬﻩ العﻼﻣات إذا ﺣصلﺖ ،فإن أنﺰل أو نبﺖ شعر ﺣول العانﺔ
أو ﺑلغ  ١٥أﻣا لو ﻣا أنﺰل أو نبﺖ شعر لكن ﺑلغ  ١٥فيبلغ إذاً ﻣعﲎ هﺬا نتصور أن ١٥
ﻳكون لغ ،ونتصور أنﻪ ﻳكون لغ قبل اﳋمسﺔ عﺸر فيمكن أن ﻳكون أنﺰل قبل ذلك أو

أنبﺖ قبل ذلك فيكون ،قال ) :وإن ﰎ ﻟﺼﻐﲑ ﲬس ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ( ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠوﻏه ﳌﺎ روى
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﷺ ﻳوم أﺣﺪ وأ اﺑﻦ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﳚزﱐ
وﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴه ﻳوم اﳋﻨﺪق وأ اﺑﻦ ﲬس ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﺄجﺎزﱐ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ قالوا
هﺬا دليل ﺑلوغ ،الﺜاﱐ ) :أو نﺒﺖ ﺣول ﻗﺒﻠه ﺷعﺮ ﺧﺸﻦ ( ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠوﻏه وﻃبعا هﺬا
الكﻼم ﰲ الﺬﻛر واﻷنﺜى البلوغ ﰲ الﺬﻛر واﻷنﺜى البلوغ لسن  ١٥سنﺔ ﰲ الﺬﻛر واﻷنﺜى

واﻹنبات ﰲ الﺬﻛر واﻷنﺜى واﻹنﺰال للﺬﻛر واﻷنﺜى واﳊيﺾ هو الﺬي ﳜص اﻷنﺜى ،ﻷن
ﺳعﺪ ﺑﻦ ﻣعﺎذ ﳌﺎ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﺑقﺘﻠﻬﻢ وﺳﱯ ذرارﻳﻬﻢ أﻣﺮ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﺆتزرﻫﻢ ﻓﻤﻦ أنﺒﺖ ﻓﻬو ﻣﻦ اﳌقﺎتﻠﺔ وﻣﻦ ﱂ ﻳﻨﺒﺖ ﻓﻬو ﻣﻦ اﻟﺬرﻳﺔ وﺑﻠﻎ ذﻟﻚ اﻟﻨﱯ
ﷺ ﻓقﺎل ﻟقﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﲝﻜﻢ ﷲ ﻣﻦ ﻓوق ﺳﺒعﺔ أرﻗعﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه الﺜالث ) :أو أنزل (
ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠوﻏه ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وإذا ﺑﻠﻎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻨﻜﻢ اﳊﻠﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﺄذنوا { أو ﻋقﻞ ﳎﻨون
ورﺷﺪ أي ﻣﻦ ﺑﻠﻎ وﻋقﻞ ) أو رﺷﺪ ﺳﻔﻴه زال ﺣﺠﺮﻫﻢ ( ﻟزوال ﻋﻠﺘه ﻗﺎل تعﺎﱃ } ﻓﺈن
آنﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا ﻓﺎدﻓعوا إﻟﻴﻬﻢ أﻣواﳍﻢ { ) ﺑﻼ ﻗﻀﺎء ( ﺣﺎﻛﻢ ﻷنه ثﺒﺖ ﺑﻐﲑ ﺣﻜﻤه
ﻓزال ﻟزوال ﻣوجﺒه ﺑﻐﲑ ﺣﻜﻤه ) وتزﻳﺪ اﳉﺎرﻳﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮ ) ﰲ اﻟﺒﻠوغ ﳊﻴﺾ (
ﻟقوﻟه ﷺ ﻻ ﻳقﺒﻞ ﷲ ﺻﻼة ﺣﺎئﺾ إﻻ ﲞﻤﺎر رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴﻨه ) وإن ﲪﻠﺖ (
اﳉﺎرﻳﺔ ) ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠوﻏﻬﺎ ( ﻋﻨﺪ اﳊﻤﻞ ﻷنه دﻟﻴﻞ إنزاﳍﺎ ﻷن ﷲ تعﺎﱃ أجﺮى اﻟعﺎدة ﲞﻠﻖ
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اﻟوﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎئﻬﺎ إذاً انتبهوا ﳓن نقول ﰲ اﳉارﻳﺔ لو ﲪلﺖ اﳉارﻳﺔ ﻣعناﻩ أ ا لغ لكن

عﻼﻣﺔ ﺑلوﻏها هل هو اﳊمل أم اﻹنﺰال الﺬي ﺣصل عند اﳊمل؟ ﻣا ﺣصل ﲪل إﻻ

نﺰال فمعناﻩ ﻹنﺰال وليﺲ ﳊمل هﺬا اﳌقصود ،ﻓﺈذا وﻟﺪت ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠوﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﻷنه اﻟﻴقﲔ ﻣﱴ ﳓكﻢ ﺑبلوﻏها؟ اﳌفروض ﻣنﺬ اﻹنﺰال ،ﻣﱴ ﻛان اﻹنﺰال؟ ﻻ نعرف

ﻷن الوﻻدة قد تكون ﺑعد تسعﺔ أشهر ﻣن اﻹنﺰال وقد تكون ﺑعد سبعﺔ أشهر ﻣن اﻹنﺰال
وقد تكون  ..أقل ﻣدة ستﺔ أشهر فلهﺬا إذا ولدت اليوم سنﺤكﻢ ﺑبلوﻏها ﻣن قبل ستﺔ
أشهر هﺬا اليقﲔ لكن قبل سبعﺔ أشهر ﲦانيﺔ أشهر تسعﺔ أشهر اﺣتمال اليقﲔ هو الستﺔ

أشهر هﺬا ﻣعﲎ قولﻪ :ﻓﺈذا وﻟﺪت ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠوﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻷنه اﻟﻴقﲔ قال ) :وﻻ
ﻳﻨﻔﻚ اﳊﺠﺮ ( ﻋﻨﻬﻢ ) ﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻃه ( اﻟﺴﺎﺑقﺔ ﲝﺎل وﻟو ﺻﺎر ﺷﻴﺨﺎ ﻣا هي الﺸروط

الساﺑقﺔ؟ هي البلوغ ﻣع الرشد أو العقل ﻣع الرشد ،ﻣا هو الرشد ،ﻛيﻒ نعرف الرشد؟
اﻵن عرفنا البلوغ ﻛيﻒ ﻳكون ،ﻳبقى الرشد ،ﻛيﻒ نعرف أن هﺬا رشيد فنفك عنﻪ اﳊجر

وهو الصﻐﲑ والسفيﻪ وا نون ،قال ) :واﻟﺮﺷﺪ اﻟﺼﻼح ﰲ اﳌﺎل ( ﻷننا ﺣجر على ﻣالﻪ

لصﻐرﻩ أو لﺰوال عقلﻪ فنرفع عنﻪ هﺬا اﳊجر إذا أﺻبﺢ راشدا ﰲ اﳌال ﺻاﳊا ﰲ اﳌال ﻟقول
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﻗوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﺈن آنﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ رﺷﺪا { أي ﺻﻼﺣﺎ ﰲ أﻣواﳍﻢ ﻓعﻠﻰ ﻫﺬا
ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴه ﻣﺎﻟه وإن ﻛﺎن ﻣﻔﺴﺪا ﻟﺪﻳﻨه ﻳعﲏ ﻻ عﻼقﺔ لﻪ لدﻳن فقد ﻻ ﻳكون ﺻاﱀ ﰲ
دﻳنﻪ لكنﻪ ﺻاﱀ ﰲ التعاﻣل ﳌال خﺬ ﻣالﻪ ،وﻳﺆنس رﺷﺪﻩ ) ن ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺮارا ﻓﻼ
ﻳﻐﱭ ( ﻏﺒﻨﺎ ﻓﺎﺣﺸﺎ ) ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻣا إذا ﻛان ﻳﻐﱭ تعﻄيﻪ عﺸرة ر ل ﳜدع ﺑسهولﺔ ﻳﺸﱰي ا
ﻣا ﻳساوي ر ل ﻳﺸﱰﻳﻪ ﺑعﺸرة أو ﻛﺜر ،وﻻ ﻳﺒﺬل ﻣﺎﻟه ﰲ ﺣﺮام ( ﻛﺨﻤﺮ وآﻻت ﳍو )
أو ﰲ ﻏﲑ ﻓﺎئﺪة ( ﻛﻐﻨﺎء ونﻔﻂ ﻳعﲏ ﰐ ﲟادة ﻣﺸتعلﺔ ﻳﺸعلها وﳚلﺲ ﻳتفرج عليها ،ﻷن
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ﻣﻦ ﺻﺮف ﻣﺎﻟه ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺪ ﺳﻔﻴﻬﺎ ) وﻻ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴه ( أي اﻟﺼﻐﲑ ) ﺣﱴ ﳜﺘﱪ ( ﻟﻴعﻠﻢ
رﺷﺪﻩ ) ﻗﺒﻞ ﺑﻠوﻏه ﲟﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑه ( ﳔتﱪﻩ إذا قارب البلوغ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } واﺑﺘﻠوا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ {
اﻵﻳﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﳜﺘﺺ ﳌﺮاﻫﻖ اﻟﺬي ﻳعﺮف اﳌعﺎﻣﻠﺔ واﳌﺼﻠحﺔ انتهينا ﻣن اﻻختبار اﻵن
ﻳتكلﻢ أن هﺬا الصﱯ الصﻐﲑ والسفيﻪ وا نون ﻣن الﺬي ﻳتوﱃ ﻣوضوع أﻣواﳍﻢ؟ الوﱄ ،ﻣن

هو الوﱄ؟ قال ) :ووﻟﻴﻬﻢ ( أي وﱄ اﻟﺴﻔﻴه اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺳﻔﻴﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮ واﻟﺼﻐﲑ وا ﻨون
) ﺣﺎل اﳊﺠﺮ اﻷب (" "١اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟعﺪل لو ﻛان الولد عندﻩ ﻣال ﺟاءﻩ رث ﻣن أﻣﻪ
ﻣﺜﻼ فاﻷب هو وليﻪ ﰲ اﳌال الﺬي ﻳتصرف فيﻪ ،وﻟو ﻇﺎﻫﺮا ﻟﻜﻤﺎل ﺷﻔقﺘه هﺐ أن اﻷب
ﻣيﺖ ﻻ ﻳوﺟد؟! ) ﰒ وﺻﻴه ( " "٢ﻷنه ئﺒه إذاً اﻷب لو ﻛان ﻣوﺟود هو الﺬي ﻳكون

ﻣسﺌول عن ﻣال الصﱯ ،فلو ﻛان اﻷب قد ﻣات فيكون وﺻيﻪ ﻳعﲏ الﺬي أوﺻى اﻷب
إليﻪ ﰲ ﻛفالﺔ اﺑنﻪ أو ﰲ الوﺻاﻳﺔ على اﺑنﻪ والتصرف ﰲ ﻣال اﺑنﻪ فهﺬا نسميﻪ وﺻي اﻷب
ﰲ اﳌال ﻳتصرف ﻣكان اﻷب إذا عدم اﻷب لكن لو أن اﻷب ﻣات وﱂ ﻳوﺻي؟! قال:

وﻟو ﲜعﻞ ﻳعﲏ ولو ﻛان الوﺻي ﲟقاﺑل وﰒ ﻣﺘﱪع إن ﱂ ﻳكن وﺻي قال ) :ﰒ اﳊﺎﻛﻢ
(" "٣ﻷن اﻟوﻻﻳﺔ انقﻄعﺖ ﻣﻦ جﻬﺔ اﻷب ﻓﺘعﻴﻨﺖ ﻟﻠحﺎﻛﻢ اﳌقصود ﺑﻪ القاضي وﻣﻦ
ﻓﻚ ﻋﻨه اﳊﺠﺮ ﻓﺴﻔه أﻋﻴﺪ ﻋﻠﻴه وﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺎﻟه أي ﰲ ﻣال ﻣن سفﻪ ﺑعد رشد إﻻ
اﳊﺎﻛﻢ ﻛﻤﻦ جﻦ ﺑعﺪ ﺑﻠوغ ورﺷﺪ ) وﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﻷﺣﺪﻫﻢ وﻟﻴه إﻻ ﻷﺣﻆ ( ﻳعﲏ
ﳌصلﺤﺔ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻻ تقﺮﺑوا ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ إﻻ ﻟﱵ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ { واﻟﺴﻔﻴه وا ﻨون
ﰲ ﻣعﻨﺎﻩ هل لﻪ أن ﻳتاﺟر ﲟال هﺬا الصﻐﲑ أو السفيﻪ؟ قال ) :وﻳﺘﺠﺮ ( وﱄ اﶈﺠور ﻋﻠﻴه
) ﻟه ﳎﺎ ( ﻳعﲏ لو أخﺬ اﳌال و ﺟر لﻪ فيﻪ ﻻ خﺬ ﻣقاﺑل ﻳتجر لﻪ ﳎا أي إذا اﲡﺮ
وﱄ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﻣﺎﻟه ﻛﺎن اﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠه ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻷنه ﳕﺎء ﻣﺎﻟه ﻓﻼ ﻳﺴﺘحقه ﻏﲑﻩ إﻻ ﺑعقﺪ وﻻ
ﻳعقﺪ اﻟوﱄ ﻟﻨﻔﺴه رﺟل وﱄ على أﻳتام عندﻩ ﻣال أﻳتام ﻳقول أ أشﻐلها وآخﺬ نصﻒ
الرﺑﺢ فﻼ ﳚوز لﻪ ذلك ) ،وﻟه أي وﱄ اليتيﻢ دﻓﻊ ﻣﺎﻟه ( ﳌﻦ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻴه ) ﻣﻀﺎرﺑﺔ" "٢إذاً
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إﻣا أن ﻳتاﺟر ﺑﻪ هو ﳎا أو ﻳعﻄيﻪ أﺣد ﻳتاﺟر فيﻪ ﲟقاﺑل فﻼ ﺣرج فيمكن أن ﻳكون

ﲟقاﺑل لكن ﻳكون ﻏﲑ الوﱄ ،قال :ولﻪ دفع ﻣالﻪ ﳌن ﻳتجر فيﻪ ﻣضارﺑﺔ ﲜزء ( ﻣعﻠوم ) ﻣﻦ
اﻟﺮﺑﺢ ( ﻟﻠعﺎﻣﻞ ﻷن ﻋﺎئﺸﺔ أﺑﻀعﺖ ﻣﺎل ﷴ ﺑﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ وهو أخوها أﺑضعﺖ ﻳعﲏ
ﺟعلتﻪ ﺑضاعﺔ ﻳعﲏ أعﻄتﻪ ﳌن ﻳتاﺟر ﺑﻪ ﳎا  ،قال :وﻷن اﻟوﱄ ئﺐ ﻋﻨه ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴه
ﻣﺼﻠحﺘه وﻟه اﻟﺒﻴﻊ نﺴﺎء هﺬﻩ أشياء ﲡوز للوﱄ للمصلﺤﺔ لﻪ أن ﻳبيع ﻵﺟل ،واﻟقﺮض
ﺑﺮﻫﻦ وإﻳﺪاﻋه أن ﻳودع اﳌال عند أﻣﲔ ،وﺷﺮاء اﻟعقﺎر وﺑﻨﺎؤﻩ ﳌﺼﻠحﺔ وﺷﺮاء اﻷﺿحﻴﺔ
ﳌوﺳﺮ وتﺮﻛه ﰲ اﳌﻜﺘﺐ للتعلﻢ جﺮة لﻪ أن ﻳفعل ذلك هﺬا ﻛلﻪ ﰲ ﻣصلﺤﺔ اليتيﻢ ،وﻻ
ﻳﺒﻴﻊ ﻋقﺎرﻩ إﻻ ﻟﻀﺮورة أو ﻏﺒﻄﺔ.

قبل أن نبدأ نرﺟع للخلﻒ قليﻼ هناك ﻣسـألتان نبهﺖ عليها البارﺣﺔ أوﻻ ﺻفﺤﺔ  ١٤١ﰲ
نسخﺔ اﳊاشيﺔ ﳌا قال اﳌصنﻒ وﻳصﺢ الصلﺢ هﺬا ﰲ ب ﺻلﺢ اﻹقرار وهي آخر ﻣسألﺔ
ﰲ ﺻلﺢ اﻹقرار وﺑعدها فصل القسﻢ الﺜاﱐ ﺻلﺢ على إنكار ،ﳌا قال :وﻳصﺢ الصلﺢ عن
ﳎهول تعﺬر علمﻪ ﻣن دﻳن أو عﲔ ﲟعلوم انتهينا ﻣن هﺬا وقلنا ﻣﺜل ﺣساب ﻣضى عليﻪ
زﻣن ﻃوﻳل ونسي فيتصاﳊوا ﲟعلوم لكن اﳌسألﺔ الﱵ ﺑعدها هي الﱵ ﱂ نفصل فيها فقال
فإن ﱂ ﻳتعﺬر علمﻪ إذا ﻛان ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ اﳌﺬهﺐ قوﻻن قول أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻣﺜل ﺻلﺢ عن

ﺣصﺔ ﰲ ترﻛﺔ قبل ﻣعرفﺔ قدر هﺬﻩ الﱰﻛﺔ ﻻ ﻳصﺢ ،ﳌاذا ﻻ ﻳصﺢ؟ لعدم اﳊاﺟﺔ وهﺬا الﺬي
قﻄع ﺑﻪ ﰲ اﻹقناع وقال اﳌرداوي هو الصﺤيﺢ لكن اﳌصنﻒ ﻣا أشار إﱃ هﺬا القول ﺑل
أشار إﱃ قول آخر قال فإن ﱂ ﻳتعﺬر علمﻪ فكﱪاءة ﻣن ﳎهول ﻳعﲏ خﺬ ﺣكﻢ الﱪاءة ﻣن
ﳎهول والﱪاءة ﻣن ﳎهول ﰲ اﳌﺬهﺐ فيها خﻼف واﳌعتمد فيﻪ تفصيل ﰲ اﳌﺬهﺐ سيأﰐ
ﰲ ب اﳍبﺔ هل تصﺢ ﺑراءة ا هول أم ﻻ؟ اﳌعتمد انﻪ ﻳصﺢ إﻻ ﰲ ﺣاﻻت ﻻ ﻳصﺢ إذا
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علﻢ الﻄرف الﺜاﱐ وﻛان ﳎهول للمﱪئ دون اﳌﱪأ واﳌﱪأ علﻢ وﻛتﻢ خﺸيﺔ أﻻ ﻳسقط أﻻ
ﻳﱪئ إذاً اﳌقصود ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ نقول ﻻ ﻳصﺢ وإن ﻛان اﳌصنﻒ أﺣاﳍا إﱃ ﺣالﺔ الﱪاءة
إﱃ ا هول ﻳقول هﺬﻩ ﺣكمها ﺣكﻢ الﱪاءة ﻣن ﳎهول والﱪاءة ﻣن ﳎهول خﻼف ﰲ

اﳌﺬهﺐ فمن ﺻﺤﺢ الﱪاءة ﻣن ﳎهول سيصﺤﺢ الصلﺢ عن ا هول الﺬي ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ
وﻣن ﻻ ﻳصﺤﺢ الﱪاءة إذاً ﻻ ﻳصﺤﺤها .ﰲ ﺻفﺤﺔ  ١٧٤الﺸيخ نبهﲏ إﱃ سبق لسان
ﰲ ﻣسألﺔ ﻣن ع أو أقرض اﶈجور عليﻪ رﺟع فيﻪ إن ﺟهل اﳊجر ،وإن ﱂ ﳚهل اﳊجر،

قال :وإﻻ ﳚهل اﳊجر عليﻪ فﻼ رﺟوع لﻪ ﰲ عينﻪ ﻷنﻪ دخل على ﺑصﲑة وﻳرﺟع ﺑﺜمن
اﳌبيع وﺑدل القرض إذا انفك ﺣجرﻩ ،فإذا انفك ﺣجرﻩ ﻳﻄالﺐ لكن ﻻ ﻳدخل ﻣع الﻐرﻣاء.

وقفنا عند قولﻪ ) :و ﻛﻞ اﻟوﱄ اﻟﻔقﲑ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣوﻟﻴه ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻣﻦ ﻛﺎن ﻓقﲑا
ﻓﻠﻴﺄﻛﻞ ﳌعﺮوف { ﻛل الفقﲑ ﻣعناﻩ أن الوﱄ الﻐﲏ ﻻ ﻛل ،ﻣاذا خﺬ؟ قال :اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘه أو أجﺮته أي أجﺮة ﻋﻤﻠه ﻣعﲎ ذلك نقدر نقول ﻛفاﻳتﻪ ﻛﻢ ﻣﺜﻼ ألفﲔ ر ل

هﺬا العمل الﺬي ﻳقوم ﺑﻪ ﻛﻢ ﻳستﺤق أﺟرة إذا قلنا ﻳستﺤق أﺟرة ألﻒ وﲬسماﺋﺔ ر ل إذاً
خﺬ ألﻒ وﲬسماﺋﺔ خﺬ اﻷﺟرة وﻻ خﺬ الكفاﻳﺔ أﻣا لو ﻛانﺖ اﻷﺟرة ألفﲔ ر ل

والكفاﻳﺔ الﱵ ﳛتاﺟها ألﻒ وﲬسماﺋﺔ ر ل فيأخﺬ اﻷقل ،قال :ﻷنه ﻳﺴﺘحﻖ ﻟعﻤﻞ
واﳊﺎجﺔ ﲨﻴعﺎ ﻓﻠﻢ ﳚز أن ﺧﺬ إﻻ ﻣﺎ وجﺪا ﻓﻴه ) ﳎﺎ ( ﻓﻼ ﻳﻠزﻣه ﻋوﺿه إذا أﻳﺴﺮ
ﻳعﲏ هﺬا الفقﲑ ﳌا ﻛل ﻣن ﻣال ﻣوليﻪ ﻻ ﻳرد إذا اﻏتﲎ ﳎا ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ العوض إذا أﻳسر

ﳌاذا؟ علل ذلك قال :ﻷنه ﻋوض ﻋﻦ ﻋﻤﻠه ﻓﻬو ﻓﻴه ﻛﺎﻷجﲑ واﳌﻀﺎرب اﻵن ﰲ ﻣساﺋل
اﳋﻼف ﺑﲔ الوﱄ والصﻐﲑ إذا ﺣصل خﻼف ﺑعد فك اﳊجر فعند أﻛﺜر ﻣن ﺻورة

سيﺤصل فيها اﳋﻼف اﻵن سيﺬﻛر اﳌصنﻒ ﲬﺲ ﺻور قال ) :وﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟوﱄ (
ﺑﻴﻤﻴﻨه ) واﳊﺎﻛﻢ ( ﺑﻐﲑ ﳝﻴﻨه ) ﺑعﺪ ﻓﻚ اﳊﺠﺮ ﰲ اﻟﻨﻔقﺔ ( وﻗﺪرﻫﺎ إذاً إذا ﺣصل

خﻼف ﰲ قدر النفقﺔ أو ﺣصل خﻼف أﱐ أنفقﺖ عليك ﻣبلغ قال ﻻ ﱂ تنفق اختلفا
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أنفقﺖ أو ﱂ تنفق ﺑعد فك اﳊجر ﺑﲔ هﺬا الصﻐﲑ وﺑﲔ الوﱄ فنقدم قول الوﱄ ﺑيمينﻪ
ﻛﺬلك ﰲ قدر النفقﺔ قال أنفقﺖ عليك ألﻒ قال ﺑل أنفقﺖ ﲬسماﺋﺔ فنقدم قول الوﱄ

ﺑيمينﻪ لكن قال :ﻣﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﺎدة وﻋﺮﻓﺎ ﻳعﲏ إذا ﻛان العادة أو العرف أن ﻣﺜل هﺬا
ﻳنفق ﰲ الﺸهر ﻣﺜﻼ ﲬسماﺋﺔ ر ل فﻼ ﰐ وﻳقول أنفقﺖ عليك ﰲ الﺸهر ﲬسﺔ آﻻف

ر ل فﻼ ﻳقبل ذلك ،الصورة الﺜانيﺔ :وﻟو ﻗﺎل أنﻔقﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﲔ ﻓقﺎل ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
ﻗﺪم ﻗول اﻟﺼﱯ ﻷن اﻷﺻﻞ ﻣواﻓقﺘه ﻗﺎل ﰲ اﳌﺒﺪع ﻳعﲏ هﺬا اﻷقل هو اﳌضمون وﻣا زاد
ﳛتاج إثبات ،الصورة الﺜالﺜﺔ ) :و ( ﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟوﱄ أﻳﻀﺎ ) ﰲ وجود اﻟﻀﺮورة واﻟﻐﺒﻄﺔ (
إذا ع ﻋقﺎرﻩ وادﻋﺎﳘﺎ ﰒ أنﻜﺮﻩ ﻳعﲏ الصﱯ إذا ﺣصل اﳋﻼف ﰲ وﺟود الضرورة أو
الﻐبﻄﺔ ﻳعﲏ هو ع لﻪ عقار فقال الصﱯ ﺑعد أن فك ﺣجرﻩ ﳌاذا ﺑعﺖ عقاري فأ
تضررت ﺬا فقال أ ﺑعتﻪ لضرورة أو ﺑعتﻪ لﻐبﻄﺔ ﻳعﲏ ﳌصلﺤتك ﻳعﲏ ﰲ ﺑيعﻪ ﻣصلﺤﺔ

لك فأنكر الصﱯ الضرورة أو الﻐبﻄﺔ فنقدم قول الوﱄ ﰲ ذلك ،الصورة الراﺑعﺔ ) :و (
ﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟوﱄ أﻳﻀﺎ ﰲ ) اﻟﺘﻠﻒ ( وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻷنه أﻣﲔ واﻷﺻﻞ ﺑﺮاءته إذاً إذا

ﺣصل خﻼف ﰲ ﻣسألﺔ تلﻒ ادعى التلﻒ فقال ﻻ ﱂ ﻳتلﻒ اﳌال فنقدم ﻛﻼم اﻷﻣﲔ وهو
الوﱄ ،أو عدم التفرﻳط ﻳعﲏ الصﱯ قال أنﺖ ﻣفرط وﺑسبﺐ تفرﻳﻄك تلﻒ اﳌال والوﱄ

أنكر ذلك أنكر التفرﻳط فنقدم قول الوﱄ ﻷنﻪ أﻣﲔ ،الصورة اﳋاﻣسﺔ ) :و ( ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه
أﻳﻀﺎ ﰲ ) دﻓﻊ اﳌﺎل ( إﻟﻴه ﺑعﺪ رﺷﺪﻩ ﻷنه أﻣﲔ لكن فيﻪ تفصيل قال :وإن ﻛﺎن ﲜعﻞ ﱂ
ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه ﰲ دﻓﻊ اﳌﺎل ﻷنه ﻗﺒﻀه ﻟﻨﻔعه ﻛﺎﳌﺮ ﻦ إذاً ﰲ ﻣسألﺔ دفع اﳌال ﻳعﲏ رد اﳌال
نقدم قول الوﱄ أم الصﱯ؟ نقول ﻳقدم قول الوﱄ إن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟعل وإن ﻛان ﲜعل فﻼ

ﻳقدم قولﻪ وإﳕا ﻳنبﻐي عليﻪ عند رد اﳌال أن ﻳﺸهد على الرد ،قال :وﻟوﱄ ﳑﻴز وﺳﻴﺪﻩ أن
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ذن ﻟه ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻨﻔﻚ ﻋﻨه اﳊﺠﺮ ﰲ ﻗﺪر ﻣﺎ أذن ﻟه ﻓﻴه ﻳقصد وﱄ الصﻐﲑ اﳊر،
وسيدﻩ ﻳعﲏ سيد القن ،عند ﺻﻐﲑ وعند عبد فهل ﳝكن أن ﻳعمل الصﻐﲑ ﰲ التجارة
أو ﳝكن أن ﻳعمل العبد ﰲ التجارة؟ ﻳقول نعﻢ إذا أذن لﻪ لنسبﺔ للصﻐﲑ وليﻪ و لنسبﺔ

للعبد سيدﻩ فينفك اﳊجر عنﻪ ﻣﻄلقا أم ﻻ؟ ﻳنفك عنﻪ ﰲ قدر ﻣا أذن لﻪ فيﻪ ،اﻵن انتقل
إﱃ إذا اقﱰض العبد فيلﺰم ﻣن السيد أم العبد؟ ختصار إذا ﻛان العبد استدان ذن السيد
فهﺬا ﻳلﺰم السيد وإذا استدان ﺑﻐﲑ إذنﻪ فيلﺰم العبد ﻳعﲏ ﳚﺐ ﰲ رقبﺔ العبد وسنعرف

ﻛيﻒ ،قال ) :وﻣﺎ اﺳﺘﺪان اﻟعﺒﺪ ﻟزم ﺳﻴﺪﻩ ( أداؤﻩ ) إن أذن ﻟه ( ﰲ اﺳﺘﺪانﺘه ﺑﺒﻴﻊ أو
ﻗﺮض ﻷنه ﻏﺮ اﻟﻨﺎس ﲟعﺎﻣﻠﺘه ) وإﻻ ( ﻳﻜﻦ اﺳﺘﺪان ذن ﺳﻴﺪﻩ ) ﻓـ ( ﻣﺎ اﺳﺘﺪانه ) ﰲ
رﻗﺒﺘه ( ﳜﲑ ﺳﻴﺪﻩ ﺑﲔ ﺑﻴعه واﻓﺪائه ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘه أو دﻳﻨه فلو ﻛانﺖ قيمﺔ العبد
عﺸرة آﻻف ر ل والدﻳن تسعﺔ آﻻف ر ل فالسيد ﻳفدﻳﻪ ﺑتسعﺔ آﻻف ر ل ،ولو ﻛان
العكﺲ الدﻳن عﺸرة وقيمﺔ العبد تسعﺔ فيفدﻳﻪ لتسعﺔ وهي قيمﺔ العبد ،ﳌاذا؟ ﻳقول ﻷن
السيد ﻻ ﳚﺐ عليﻪ أﻛﺜر ﻣن أن ﻳسلﻢ العبد لصاﺣﺐ الدﻳن ،قال :وﻟو أﻋﺘقه ﻳعﲏ

ﻛﺬلك لو أعتقﻪ لﺰﻣﻪ اﻷقل ﻣن القيمﺔ أو الدﻳن ،وإن ﻛﺎنﺖ اﻟعﲔ ﻗﻴﺔ ردت ﻟﺮ ﺎ ﻳعﲏ

هﺬا الدﻳن الﺬي اقﱰضﻪ أو استدانﻪ إذا ﻛان قي فﲑدﻩ إذاً هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ فما استدانﻪ

ﰲ رقبتﻪ " ،"١ﰒ قال ) :ﻛﺎﺳﺘﻴﺪاﻋه (" "٢أي أﺧﺬﻩ ودﻳعﺔ ﻓﻴﺘﻠﻔﻬﺎ إذا أخﺬ العبد ودﻳعﺔ
وأتلفها ﻛﺬلك تكون ﰲ رقبﺔ العبد فمعناﻩ إﻣا أن ﻳفدﻳﻪ السيد وإﻣا أن ﻳبيعﻪ وﻳسدد عنﻪ

ﻣن قيمتﻪ أو ﻳفدﻳﻪ ﻷقل ﻣن القيمﺔ أو قيمﺔ اﳌتلﻒ ) ،وأرش جﻨﺎﻳﺘه" "٣إذا ﺟﲎ العبد
ﻛﺬلك فإن السيد ﳜﲑ ﺑﲔ اﻷﻣرﻳن ،قال :وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻠﻔه ( إذا أتلﻒ العبد شيء فكﺬلك
ﻓﻴﺘعﻠﻖ ذﻟﻚ ﻛﻠه ﺑﺮﻗﺒﺘه وﳜﲑ ﺳﻴﺪﻩ ﻛﻤﺎ تقﺪم ﺑﲔ ﺑيعﻪ وﺑﲔ فداﺋﻪ وإذا فداﻩ ﻳفدﻳﻪ

ﻷقل ﻣن قيمتﻪ أو ﻣا لﺰم ﻣن اﳌال ،قال :وﻻ ﻳﺘﱪع اﳌﺄذون ﻟه وهو الصﻐﲑ أو العبد إذا

أذن لﻪ سيدﻩ إذا أذن لﻪ ﰲ التجارة ﻻ ﻳعﲏ هﺬا أنﻪ ﻣأذون لﻪ لتﱪع فهناك أشياء ﰲ
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العادة ﻣقبول أن ﻳتصرف فيها وهناك أشياء ﻻ ﻳتصرف فيها وﳍﺬا قال اﻷشياء الﱵ ليﺲ
لﻪ فيها إذن ﰲ التصرف :وﻻ ﻳﺘﱪع اﳌﺄذون ﻟه ﺑﺪراﻫﻢ وﻻ ﻛﺴوة ﺑل ﳝكن ﻳتساﻣﺢ ﰲ

الﺸيء اليسﲑ ﺑﻞ ﻫﺪاء ﻣﺄﻛول وإﻋﺎرة داﺑﺔ وﻋﻤﻞ دﻋوة ﺑﻼ إﺳﺮاف وﻟﻐﲑ اﳌﺄذون ﻟه
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻗوته ﺑﻨحو رﻏﻴﻒ إذا ﱂ ﻳﻀﺮﻩ ﻣعناﻩ ﳑكن القوت الﺬي سيأﻛلﻪ ﻳنقص ﻣنﻪ
قليل وﻳتصدق ﺑﻪ ،وﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ زوجﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻳعﲏ ﺬا الﺸيء اليسﲑ ﻣﺎ ﱂ
تﻀﻄﺮب اﻟعﺎدة ﻳعﲏ إذا ﻛان هﺬﻩ عادة الناس أن اﳌرأة تتصدق لﺸيء اليسﲑ والﺰوج ﻻ

ﻳﻐضبﻪ ذلك لكن إذا تﻐﲑت العادة وأﺻبﺢ الناس ﻣﺜﻼ ﻻ تعﻄي والﺰوج ﻻ ﻳرضى ﲟﺜل هﺬا
فﻼ تفعل ،أو ﻳﻜﻦ ﲞﻴﻼ أو تﺸﻚ ﰲ رﺿﺎﻩ فعند ذلك ﻻ تتصدق لكن إذا ﻛانﺖ العادة

ﻣعناﻩ أنﻪ ﳚوز للمرأة أن تتصدق ﻣن ﺑيﺖ زوﺟها لﺸيء اليسﲑ إذا ﻛانﺖ هﺬﻩ العادة.

ب اﻟوﻛﺎﻟﺔ

اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟواو وﻛﺴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻔوﻳﺾ تقول وﻛﻠﺖ أﻣﺮي إﱃ ﷲ أي ﻓوﺿﺘه إﻟﻴه
واﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﻨﺎﺑﺔ جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف ﻳعﲏ أن ﻳنيﺐ ﺟاﺋﺰ التصرف وهو اﳊر اﳌكلﻒ
الرشيد ﻣﺜﻠه ﻓﻴﻤﺎ تﺪﺧﻠه اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وفيﻪ أشياء سنعلﻢ ﺑعد قليل إن شاء ﷲ ﻣا هي اﻷشياء
الﱵ ﻳدخلها النياﺑﺔ وﻣا هي الﱵ ﻻ ﻳدخلها النياﺑﺔ ،قال اﳌصنﻒ ) :تﺼﺢ ( اﻟوﻛﺎﻟﺔ )
ﺑﻜﻞ ﻗول ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻹذن ( ﻛـ اﻓعﻞ ﻛﺬا أو أذنﺖ ﻟﻚ ﰲ ﻓعﻠه وﳓوﻩ وتﺼﺢ ﻣﺆﻗﺘﺔ
وﻣعﻠقﺔ ﺑﺸﺮط ﻛوﺻﻴﺔ وإ ﺣﺔ أﻛﻞ ووﻻﻳﺔ ﻗﻀﺎء وإﻣﺎرة ﻳعﲏ ﻛل هﺬﻩ ﻳصﺢ فيها التعليق
وﻳصﺢ فيها التوقيﺖ ﻳعلقها ﺑﺸرط أو ﻳوقتها ﺑوقﺖ ﻣعﲔ ،قال ) :وﻳﺼﺢ اﻟقﺒول ﻋﻠﻰ
اﻟﻔور واﻟﱰاﺧﻲ ( ن ﻳوﻛﻠه ﰲ ﺑﻴﻊ ﺷﻲء ﻓﻴﺒﻴعه ﺑعﺪ ﺳﻨﺔ أو ﻳﺒﻠﻐه أنه وﻛﻠه ﺑعﺪ ﺷﻬﺮ
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ﻓﻴقول ﻗﺒﻠﺖ ﻳعﲏ القبول ﳝكن على الفور ﺑعد التوﻛيل ﻣباشرة أو ﺑعد فﱰة ،القبول ﻛﺬلك

) ﺑﻜﻞ ﻗول أو ﻓعﻞ دال ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻟقﺒول ﻷن ﻗﺒول وﻛﻼئه ﷺ ﻛﺎن ﺑﻔعﻠﻬﻢ
وﻛﺎن ﻣﱰاﺧﻴﺎ ﻋﻦ توﻛﻴﻠه إ ﻫﻢ ﻗﺎﻟه ﰲ اﳌﺒﺪع وﻳعﺘﱪ تعﻴﲔ اﻟوﻛﻴﻞ ﻳعﲏ إذا وﻛل شخصا
ﻳنبﻐي تعيينﻪ فﻼ ﻳقول وﻛلﺖ أﺣد هاذﻳن أو وﻛلﺖ أﺣد أﺑناﺋي فﻼﺑد ﻣن التعيﲔ اﻵن
انتقل إﱃ ﻣسألﺔ أخرى وهي ﻣا هي اﻷشياء الﱵ ﳝكن لﻺنسان أن ﻳوﻛل فيها قال ﻛل

شيء لك التصرف فيﻪ فلك التوﻛيل فيﻪ ،قال ) :وﻣﻦ ﻟه اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﺷﻲء ( ﻟﻨﻔﺴه )
ﻓﻠه اﻟﺘوﻛﻴﻞ ( ﻓﻴه ) واﻟﺘوﻛﻞ ﻓﻴه ( أي جﺎز أن ﻳﺴﺘﻨﻴﺐ ﻏﲑﻩ وأن ﻳﻨوب ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
ﻻنﺘﻔﺎء اﳌﻔﺴﺪة واﳌﺮاد ﻓﻴﻤﺎ تﺪﺧﻠه اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ و ﰐ وﻣﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ تﺼﺮﻓه ﺑﻨﻔﺴه ﻓﻨﺎئﺒه
أوﱃ ﻳقول ﻣا ﻻ ﻳصﺢ تصرفﻪ فيﻪ ﺑنفسﻪ فﻼ ﻳصﺢ فيﻪ أن ﻳوﻛل و ﺋبﻪ ﻣن ب أوﱃ ﻳعﲏ
ﻣﺜﻼ ﻣﺜل هو قال ﻓﻠو وﻛﻠه ﰲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻠﻜه فهل ﳝلك اﻹنسان أن ﻳبيع شيﺌا
سيملكﻪ ،ﻻ ﳝلك هو أن ﻳبيع إذاً ﻻ ﳝلك أن ﻳوﻛل فيﻪ ،قال :أو ﻃﻼق ﻣﻦ ﻳﺘزوجﻬﺎ ﱂ
ﻳﺼﺢ هل ﻳصﺢ أن ﻳﻄلق رﺟل اﻣرأة ﱂ ﻳتﺰوﺟها ﺑعد؟ ﻻ ﻃبعا و لتاﱄ ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳوﻛل
ﰲ ذلك ،وﻳﺼﺢ توﻛﻴﻞ اﻣﺮأة ﰲ ﻃﻼق نﻔﺴﻬﺎ وﻏﲑﻫﺎ نعﻢ اﳌرأة ﳝكن أن تكون وﻛيلﺔ ﰲ
ﻃﻼق نفسها وﻃﻼق ﻏﲑها وأن ﻳﺘوﻛﻞ واجﺪ اﻟﻄول ﻳعﲏ الﺬي عندﻩ ﻣال ﰲ ﻗﺒول
نﻜﺎح أﻣﺔ ﳌﻦ تﺒﺎح ﻟه الﺬي ﳚد اﳌال وﻳستﻄيع أن ﻳتﺰوج ﻻ ﳚوز لﻪ أن ﻳنكﺢ أﻣﺔ ﻳعﲏ
نكاح اﻷﻣﺔ ﻣﺸروط ﺑعدم وﺟود الﻄول ﺑعدم الﻐﲎ ﺑعدم اﳌال لكن هﺬا الﺬي عندﻩ ﻣال
هو ﻻ ﳛل لﻪ أن ﻳنكﺢ اﻷﻣﺔ لكن ﳝكن ان ﻳكون وﻛيﻼ عن شخص ليﺲ عندﻩ ﻣال
فينكﺢ لوﻛالﺔ عنﻪ اﻷﻣﺔ ،وﻛﺬلك :وﻏﲏ ﻟﻔقﲑ ﰲ ﻗﺒول زﻛﺎة ﻳعﲏ ﻳصﺢ توﻛيل الﻐﲏ
ﻳكون وﻛيل للفقﲑ ﰲ قبول الﺰﻛاة ﻣع أن الﻐﲏ ﻻ ﻳصﺢ لﻪ أن خﺬ الﺰﻛاة لنفسﻪ لكن

ﳝكن أن ﻳكون وﻛيﻼ عن الفقﲑ ،وﰲ ﻗﺒول نﻜﺎح أﺧﺘه وﳓوﻫﺎ ﻷجﻨﱯ هو ﻻ ﳛل لﻪ أن

ﻳنكﺢ أختﻪ لكن ﳝكن أن ﻳكون وﻛيﻼ لرﺟل أﺟنﱯ ﻳنكﺢ أختﻪ ،قال ) :وﻳﺼﺢ اﻟﺘوﻛﻴﻞ
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ﰲ ﻛﻞ ﺣﻖ آدﻣﻲ ﻣﻦ اﻟعقود (" "١ﻷنه ﷺ وﻛﻞ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﳉعﺪ ﰲ اﻟﺸﺮاء وﺳﺎئﺮ
اﻟعقود ﻛﺎﻹجﺎرة واﻟقﺮض واﳌﻀﺎرﺑﺔ واﻹﺑﺮاء وﳓوﻫﺎ ﰲ ﻣعﻨﺎﻩ أي ﰲ ﻣعﲎ البيع أو
الﺸراء ) ،واﻟﻔﺴوخ (" "٢ﻳعﲏ ﳝكن أن ﻳوﻛل ﰲ فسخ العقود ﻛﺎﳋﻠﻊ واﻹﻗﺎﻟﺔ ) واﻟعﺘﻖ
واﻟﻄﻼق ( ﻷنه ﳚوز اﻟﺘوﻛﻴﻞ ﰲ اﻹنﺸﺎء ﻓﺠﺎز ﰲ اﻹزاﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷوﱃ ﻳعﲏ ﻣﺜلما ﺟاز
التوﻛيل ﰲ الﺰواج ﺟاز ﰲ الﻄﻼق واﳋلع وﻛما ﺟاز ﰲ عقد البيع ﺟاز ﰲ اﻹقالﺔ وﻣﺜلما

ﺟاز ﰲ اﻹثبات ﺟاز ﰲ اﻹزالﺔ ،قال ) :واﻟﺮجعه وﲤﻠﻚ اﳌﺒﺎﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ واﳊﺸﻴﺶ
وﳓوﻩ ( ﻛﺈﺣﻴﺎء اﳌوات ﻳعﲏ ﳝكن التوﻛيل ﰲ هﺬﻩ اﻷشياء ﰲ ﲤلك اﳌباﺣات ﻣن الصيد
أو إﺣياء ﻣوات ﻷ ﺎ ﲤﻠﻚ ﻣﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺘعﲔ ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ ﻻ ﻳتعﲔ على اﻷﺻيل هﺬﻩ

ﻛلها ﲤلك ﻣال وهو الصيد واﳊﺸيﺶ وإﺣياء اﳌوات ﲤلك ﻣال ﺑﻄرﻳق ﺑسبﺐ ليﺲ ﻣتعينا

على اﳌالك ﻳعﲏ ﳝكن عن ﻃرﻳق اﳌالك نفسﻪ وﳝكن عن ﻃرﻳق وﻛيلﻪ ،قال :ﻓﺠﺎز
ﻛﺎﻻﺑﺘﻴﺎع ﻳعﲏ ﻛالبيع والﺸراء لكن هنا أشياء سيﺬﻛرها اﳌصنﻒ ﻻ ﳚوز فيها التوﻛيل قال:
) ﻻ اﻟﻈﻬﺎر ( ﻷنه ﻗول ﻣﻨﻜﺮ وزور ) واﻟﻠعﺎن ﻷن اللعان شهادات فيها أﳝان واليمﲔ
ﻻﺑد ﺻاﺣﺐ اليمﲔ هو الﺬي ﻳؤدﻳﻪ فﻼ تقول لﻐﲑك اﺣلﻒ عﲏ ،واﻷﳝﺎن ( واﻟﻨﺬور
واﻟقﺴﺎﻣﺔ ستأﰐ ﰲ اﳉنا ت فهﺬﻩ فيها قتل وأﳝان على أن فﻼن قتل فﻼن فهﺬﻩ أﳝان
فﻼ تدخل ،واﻟقﺴﻢ ﺑﲔ اﻟزوجﺎت ﻛﺬلك ﻻ ﲡوز فيﻪ الوﻛالﺔ واﻟﺸﻬﺎدات ﻻ ﻳؤدﻳها إﻻ
ﻣن ﲢملها واﻟﺮﺿﺎع واﻻﻟﺘقﺎط وهو اللقﻄﺔ أو اللقيط فالﺬي ﻳلتقط هو الﺬي خﺬ
أﺣكاﻣها ،واﻻﻏﺘﻨﺎم وهو ﻣن الﻐنيمﺔ واﻟﻐﺼﺐ واﳉﻨﺎﻳﺔ ﻓﻼ تﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ) و ( تﺼﺢ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ أﻳﻀﺎ ) ﰲ ﻛﻞ ﺣﻖ تﺪﺧﻠه اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟعﺒﺎدات ( ﻛﺘﻔﺮﻗﺔ ﺻﺪﻗﺔ وزﻛﺎة ونﺬر
وﻛﻔﺎرة ﻷنه ﷺ ﻛﺎن ﻳﺒعﺚ ﻋﻤﺎﻟه ﻟقﺒﺾ اﻟﺼﺪﻗﺎت وتﻔﺮﻳقﻬﺎ وﻛﺬا ﺣﺞ وﻋﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
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ﺳﺒﻖ هﺬا ورد فيها ،وأﻣﺎ اﻟعﺒﺎدات اﻟﺒﺪنﻴﺔ اﶈﻀﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼوم واﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ
اﳊﺪث ﻓﻼ ﳚوز اﻟﺘوﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻷ ﺎ تﺘعﻠﻖ ﺑﺒﺪن ﻣﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴه ﻟﻜﻦ رﻛعﺘﺎ اﻟﻄواف تﺘﺒﻊ
اﳊﺞ هو ﻳقول العبادات اﶈضﺔ ﻻ تدخلها أﻣا اﳊﺞ تدخلﻪ النياﺑﺔ أليﺲ ﻣن أعمال اﳊﺞ
الﻄواف؟ نعﻢ ،ﺑعد الﻄواف فيﻪ رﻛعتﲔ ،هﺬﻩ رﻛعتﲔ الﻄواف ستكون عن ﻣن ،عن
اﳌصلي أم عن ﺻاﺣﺐ اﳊﺞ؟ عن ﺻاﺣﺐ اﳊﺞ الﺬي ﳛﺞ عنﻪ ﻳقول هﺬا ﻳعﲏ تساﻣﺢ

ﰲ رﻛعﱵ الﻄواف ﻷ ا تتبع اﳊﺞ أﺻﻼ ) ،و ( تﺼﺢ ﰲ ) اﳊﺪود ﰲ إثﺒﺎ ﺎ واﺳﺘﻴﻔﺎئﻬﺎ (
ﻳعﲏ إثبات اﳊد وإقاﻣﺔ اﳊد هﺬا اﳌعﲎ ،الدليل لﺬلك :ﻟقوﻟه ﷺ اﻏﺪ أنﻴس إﱃ اﻣﺮأة
ﻫﺬا ﻓﺈن اﻋﱰﻓﺖ ﻓﺎرﲨﻬﺎ ﻓﺎﻋﱰﻓﺖ ﻓﺄﻣﺮ ﺎ ﻓﺮﲨﺖ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﳚوز اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﰲ
ﺣﻀﺮة اﳌوﻛﻞ وﻏﻴﺒﺘه اﻻستيفاء ﻻ ﻳﺸﱰط ﺣضور اﳌوﻛل ،لو وﻛل ﻏﲑﻩ ﰲ إقاﻣﺔ اﳊد
ﳝكن اﻷﺻيل ﻳكون ﻣوﺟود وﳝكن ﻻ فليﺲ لضرورة أن ﻳكون ﻣوﺟود ) ،وﻟﻴس ﻟﻠوﻛﻴﻞ
أن ﻳوﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ وﻛﻞ ﻓﻴه ( هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة هل للوﻛيل إذا وﻛلتك أنﺖ ﰲ شراء سلعﺔ
أو ﰲ ﺑيع سلعﺔ فهل لك أن توﻛل ﻏﲑك؟ اﻷﺻل ﻻ قال ليﺲ لﻪ ذلك انتبﻪ قال :إذا ﻛﺎن
ﻳﺘوﻻﻩ ﻣﺜﻠه وﱂ ﻳعﺠزﻩ ﻷنه ﱂ ذن ﻟه ﰲ اﻟﺘوﻛﻴﻞ وﻻ تﻀﻤﻨه إذنه ﻟﻜونه ﻳﺘوﱃ ﻣﺜﻠه
ﻣعناﻩ لو قلﺖ لك ﺑع أو اشﱰي ﺻﺤيﺢ لكن لو قلﺖ لك ﻣﺜﻼ وﻛلتك ﰲ ﺑناء اﳉدار

فأنﺖ ﲢضر ﻣن ﻳقوم ﺬا العمل أو لو ﻛان الﺸخص ﻣﺜﻼ ﻣﺜلﻪ ﻻ ﳜرج إﱃ السوق
وﻳﺸﱰي ﺑنفسﻪ وإﳕا لﻪ أعوان أو لﻪ عمال أو ﻛﺬا فإذا وﻛلﺖ ﻣﺜل هﺬا الرﺟل إذاً لﻪ هو أن
ﻳوﻛل ﻷنﻪ أﺻبﺢ العرف ﻳقتضي أﱐ ﻻ أرﻳد ﻣنﻪ أن ﻳقوم ﺑﺬلك ﺑنفسﻪ وإﳕا اﳌراد أن ﻳقوم
ﺑﻪ عن ﻃرﻳق وﻛيلﻪ ﻳعﲏ القراﺋن هي الﱵ ﲢدد ،قال ) :إﻻ أن ﳚعﻞ إﻟﻴه ( ﻳعﲏ التوﻛيل

ن ذن ﻟه ﰲ اﻟﺘوﻛﻴﻞ أو ﻳقول اﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ وﻳﺼﺢ توﻛﻴﻞ ﻋﺒﺪ ذن ﺳﻴﺪﻩ إذاً
هل للوﻛيل أن ﻳوﻛل ﻏﲑﻩ؟ نقول نعﻢ ﰲ ﺣالتﲔ فقط إذا أعﻄي هﺬا اﻹذن أو ﻛانﺖ

القراﺋن تدل على اﻹذن ﻛما لو ﻛان العمل الﺬي وﻛل فيﻪ ﻻ ﻳقوم ﺑﻪ ﻣﺜلﻪ ،وﻛلتك ﻣﺜﻼ ﰲ
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ذﺑﺢ اﻷضاﺣي وأنﺖ ﻻ تﺬﺑﺢ ﻣعروف ﰲ العرف أنك ﻻ تﺬﺑﺢ لكن لو ﻛان العرف أنك
تﺬﺑﺢ اﻷضاﺣي إذاً أنﺖ الﺬي تﺬﲝها وﻻ توﻛل فيها ،هل ﻳصﺢ توﻛيل العبد؟ نعﻢ ذن

سيدﻩ ،الوﻛالﺔ هل هي عقد ﻻزم أم ﺟاﺋﺰ؟ ﺟاﺋﺰ ﻣعناﻩ ﻛل واﺣد ﻣن الﻄرفﲔ أن ﻳفسخ
العقد ﰲ أي ﳊظﺔ ،وﻛلتك وﺑعد ﻳوم ألﻐي الوﻛالﺔ وﳝكن أن أوﻛلك وتقبل الوﻛالﺔ ﰒ ﰐ
ﰲ اليوم الﺜاﱐ أو ﺣﱴ ﺑعد ساعﺔ وتقول رددت الوﻛالﺔ فسخﺖ هﺬا العقد ،وهو عقد

ﺟاﺋﺰ ،قال ) :واﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋقﺪ جﺎئز ( ﻷ ﺎ ﻣﻦ جﻬﺔ اﳌوﻛﻞ إذن وﻣﻦ جﻬﺔ اﻟوﻛﻴﻞ ﺑﺬل
نﻔﻊ وﻛﻼﳘﺎ ﻏﲑ ﻻزم ﻓﻠﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻛيﻒ تبﻄل الوﻛالﺔ؟ سيﺬﻛر اﻵن
الﻄرق الﱵ تبﻄل ا الوﻛالﺔ ،قال ) :وتﺒﻄﻞ ﺑﻔﺴﺦ أﺣﺪﳘﺎ هﺬا اﻷول وﻣوته ( هﺬا الﺜاﱐ
وجﻨونه اﳌﻄﺒﻖ هﺬا الﺜالث إذا ﺟن فسخﺖ وﻛالتﻪ وإذا ﻣات انفسخﺖ الوﻛالﺔ وهﺬﻩ

نقﻄﺔ ﻣهمﺔ فأﺣيا ﺑعﺾ الناس ﻳكون وﻛيل وﳝوت اﳌوﻛل وﻳظن أنﻪ ﻣازال وﻛيل وهو ليﺲ

وﻛيل انقﻄعﺖ الوﻛالﺔ ﻷن اﻟوﻛﺎﻟﺔ تعﺘﻤﺪ اﳊﻴﺎة واﻟعقﻞ ﻓﺈذا انﺘﻔﻴﺎ انﺘﻔﺖ ﺻحﺘﻬﺎ وإذا
وﻛﻞ ﰲ ﻃﻼق اﻟزوجﺔ ﰒ وﻃﺌﻬﺎ هل هﺬﻩ قرﻳنﺔ على تراﺟعﻪ ﰲ الوﻛالﺔ؟ نعﻢ ،وﻛلﻪ ﰲ
ﻃﻼق الﺰوﺟﺔ ﰒ ﺟاﻣع الﺰوﺟﺔ ﺑعد أن وﻛل ﻣعناﻩ رﺟوع عن الوﻛالﺔ ،أو ﰲ ﻋﺘﻖ اﻟعﺒﺪ ﰒ
ﻛﺎتﺒه عقد ﻣعﻪ عقد ﻛتاﺑﺔ ،أو دﺑﺮﻩ ﻳعﲏ قال لﻪ أنﺖ ﻣﲏ على دﺑر إذا ﻣﺖ فأنﺖ ﺣر
ﺑﻄﻠﺖ الوﻛالﺔ هﺬﻩ قراﺋن على ﺑﻄﻼن الوﻛالﺔ ،قال ) :و ( تﺒﻄﻞ أﻳﻀﺎ ﺑـ ) ﻋزل اﻟوﻛﻴﻞ (
اﳌقصود ﻣن قبل اﳌوﻛل ،هي تراها ء ﰲ اﳊقيقﺔ تدخل ﰲ اﻷول وهو ﺑفسخ أﺣدﳘا،

وﻟو ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤه تبﻄل ﺑعﺰل الوﻛيل ولو ﱂ ﻳعلﻢ ﻳعﲏ الوﻛالﺔ تبﻄل لﻐاﺋها وليﺲ ﺑعلﻢ اﳌوﻛل

فليﺲ ﺑﺸرط أن ﻳعلﻢ اﳌوﻛل ﻣﺜل اﳌرأة لو ﻃلقها زوﺟها وﱂ تعلﻢ ﻷنه رﻓﻊ ﻋقﺪ ﻻ ﻳﻔﺘقﺮ
إﱃ رﺿﻰ ﺻﺎﺣﺒه ﻓﺼﺢ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻤه ﻛﺎﻟﻄﻼق وﻟو ع أو تﺼﺮف ﻓﺎدﻋﻰ أنه ﻋزﻟه ﻗﺒﻠه
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ﱂ ﻳقﺒﻞ إﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ اﻵن انتبهوا ع أو تصرف الوﻛيل فجاء اﳌوﻛل وادعى أنﻪ عﺰلﻪ قبل أن
ﻳبيع أو قبل أن ﻳتصرف فهل نقبل هﺬا أم ﻻ؟ نقول ﳌا تصرف الوﻛيل تصرف على أنﻪ
وﻛيل فأﻻ ﳝكن أن ﻳكون عﺰلﻪ قبل التصرف الوﻛيل تصرف وهو ﻻ ﻳعلﻢ نقول نعﻢ لو

ثبﺖ أنﻪ فعﻼ عﺰلﻪ قبل التصرف فيكون التصرف ﻃل لكن اﻵن ﳓن نقول ﻻ نقبل هﺬا
إﻻ ﺑبينﺔ وﻻ نقول أن هﺬا ﻻ ﻳصﺢ ،ﺑل ﻳصﺢ لكن ﳓتاج إﱃ دليل ﻷن اﻷﺻل أنﻪ ﱂ ﻳعﺰلﻪ
فاﺣتمال أنﻪ ﺑعدﻣا ع ندم على هﺬا البيع أراد أن ﻳلﻐي البيع فادعى أن الوﻛالﺔ ﻻﻏيﻪ
فاﺣتاج إﱃ ﺑينﺔ ،اﳋاﻣﺲ ) :و ( تﺒﻄﻞ أﻳﻀﺎ ) ﲝﺠﺮ اﻟﺴﻔﻴه ( إذا ﺣجر على السفيﻪ

ﻷنﻪ ﻻ ﳛسن التصرف ﰲ اﻷﻣوال فمعناﻩ أنﻪ تبﻄل وﻛالتﻪ ﻟزوال أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻻ
ﳊﺠﺮ ﻟﻔﻠس ﻷنه ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻜﻦ إن ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﳌوﻛﻞ وﻛﺎنﺖ أي
الوﻛالﺔ ﰲ أﻋﻴﺎن ﻣﺎﻟه ﺑﻄﻠﺖ ﻻنقﻄﺎع تﺼﺮﻓه ﻓﻴﻬﺎ اﳊجر على الفلﺲ ﰲ ﻏﲑ ﻣالﻪ اﶈجور

عليﻪ ﺻﺤيﺢ لكن ﰲ ﻣالﻪ ﻻ ﻣعناﻩ لو ﻛان شخص وﻛل شخص ﰲ ﺑيع دارﻩ ﰒ ﺑعد ذلك
ﺣجر عليﻪ لفلﺲ تبﻄل هﺬﻩ الوﻛالﺔ ليﺲ لﻪ هو أن ﻳتصرف ﰲ دارﻩ وليﺲ لﻪ أن ﻳوﻛل
لكن لﻪ أن ﻳتوﻛل أو ﻳوﻛل ﰲ ذﻣتﻪ ﰲ شيء آخر ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ أخرى فيها
شبهﺔ على الوﻛيل وهي لو أن الوﻛيل وﻛل ﰲ البيع فهل لﻪ أن ﻳبيع لنفسﻪ أو ﻳﺸﱰي ﻣن

نفسﻪ أو ﻳﺸﱰي ﻣن أﺻولﻪ أو فروعﻪ؟ ﻳقول ﻻ ليﺲ لﻪ ذلك ،قال ) :وﻣﻦ وﻛﻞ ﰲ ﺑﻴﻊ
أو ﺷﺮاء ﱂ ﻳﺒﻊ وﱂ ﻳﺸﱰ ﻣﻦ نﻔﺴه (" "١ﻷن اﻟعﺮف ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺮجﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ
ﻓحﻤﻠﺖ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴه وﻷنه تﻠحقه ﻤﺔ ) و ( ﻻ ﻣﻦ ) وﻟﺪﻩ (" "٢وواﻟﺪﻩ وزوجﺘه
وﻣﻜﺎتﺒه وﺳﺎئﺮ ﻣﻦ ﻻ تقﺒﻞ ﺷﻬﺎدته ﻟه وهﻢ اﻷﺻول والفروع ﻷنه ﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺣقﻬﻢ وﳝﻴﻞ
إﱃ تﺮك اﻻﺳﺘقﺼﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﻳﺸدد عليهﻢ ﰲ الﺜمن إذا ﻛان
ﺋعا أو ﻛان ﻣﺸﱰ ﳝكن ﳛاﺑيهﻢ ،قال :ﻛﺘﻬﻤﺘه ﰲ ﺣﻖ نﻔﺴه وﻛﺬا ﺣﺎﻛﻢ ﻳقول ﻛﺬلك
ﻳعﲏ نفﺲ هﺬا اﳊكﻢ الﺬي قلناﻩ ﰲ ﺣق الوﻛيل ﻻ ﻳبيع لقراﺑتﻪ وﻻ لنفسﻪ ﻛﺬلك ﺣاﻛﻢ
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ﻳعﲏ ﻣﺜل اﻷﻣﲔ ﻣﺜل الوﻛيل ﻻ ﻳبيع لنفسﻪ وﻻ لقراﺑتﻪ وهو القاضي ،وأﻣﻴﻨه أﻣﲔ القاضي،

و ﻇﺮ وﻗﻒ ووﺻﻲ وﺻي على ﻣال أﻳتام فﻼ ﻳبيع لنفسﻪ ﻷن هﺬﻩ مﺔ ،وﻣﻀﺎرب
وﺷﺮﻳﻚ ﻋﻨﺎن ووجوﻩ شرﻳك ﻣضارب فﻼ ﻳبيع لنفسﻪ ﻷ ا مﺔ ،وشرﻛﺔ العنان ستأﰐ أن
اﻻثنﲔ ﻳدفعوا ﻣال ﻛﻼﳘا ﻳدفع اﳌال وﻳفتﺢ اﶈل ﻣﺜﻼ ﻳبيعون فيﻪ ﺑضاعﺔ فﻼ ﻳبيع لنفسﻪ

وشرﻳك وﺟوﻩ وشرﻛﺔ الوﺟوﻩ ستأﰐ ) ،وﻻ ﻳﺒﻴﻊ ( اﻟوﻛﻴﻞ ) ﺑعﺮض وﻻ نﺴﺎء وﻻ ﺑﻐﲑ نقﺪ
اﻟﺒﻠﺪ ( ﻷن ﻋقﺪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﱂ ﻳقﺘﻀه ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪ نقﺪان ع ﻏﻠﺒﻬﻤﺎ رواجﺎ ﻓﺈن
تﺴﺎو ﺧﲑ ) وإن ع ﺑﺪون ﲦﻦ اﳌﺜﻞ ("أ" إن ﱂ ﻳقﺪر ﻟه ﲦﻦ ) أو ( ع ﺑـ ) دون ﻣﺎ
ﻗﺪرﻩ ﻟه ("ب" اﳌوﻛﻞ ﺻﺢ وضمن إذاً إذا ع ﺑدون ﲦن اﳌﺜل أو ع ﺑدون الﺜمن الﺬي
قدرﻩ لﻪ اﳌوﻛل قلﺖ لك ﺑعها لﻒ فبعتها ﺑتسعماﺋﺔ فتضمن اﳌاﺋﺔ ،العكﺲ ) :أو اﺷﱰى
ﻟه ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﻦ اﳌﺜﻞ ("ج" ﺻﺢ وﺿﻤﻦ اﻟزائﺪ وإن ﻛﺎن ﱂ ﻳقﺪر ﻟه ﲦﻨﺎ قلﺖ لك
اشﱰي ﱄ سيارة فتﺸﱰي سيارة قيمتها عﺸرﻳن ألﻒ ﲦن ﻣﺜلها عﺸرﻳن ألﻒ تﺸﱰﻳها
ﲞمسﺔ وعﺸرﻳن ألﻒ فليﺲ ﻣن ﺣقك هﺬا إذاً تضمن أنﺖ اﳋمسﺔ آﻻف وﻻ نقول البيع
ﻃل لكن نقول أنك تضمن الفرق أو ﻛﺜر ﻣن ﲦن اﳌﺜل ) ،أو ﳑﺎ ﻗﺪرﻩ ﻟه "د" ﻳعﲏ

قلﺖ لك اشﱰي سيارة ﺑعﺸرﻳن ألﻒ فاشﱰﻳﺖ سيارة ﲞمسﺔ وعﺸرﻳن ألﻒ فتضمن أنﺖ

الﺰ دة فأ قدرت لك ،قال :ﺻﺢ ( اﻟﺸﺮاء وضمن النقص ﻷن ﻣﻦ ﺻﺢ ﻣﻨه ذﻟﻚ ﺑﺜﻤﻦ
ﻣﺜﻠه ﺻﺢ ﺑﻐﲑﻩ ) وﺿﻤﻦ اﻟﻨقﺺ ( ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ) و ( ﺿﻤﻦ ) اﻟز دة ( ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺸﺮاء ﻷنه ﻣﻔﺮط واﻟوﺻﻲ و ﻇﺮ اﻟوﻗﻒ ﻛﺎﻟوﻛﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ تقﻲ اﻟﺪﻳﻦ

ﻳعﲏ الوﺻي على اﻷﻣوال أو ﻇر الوقﻒ ﻻ ﳚوز لﻪ أن ﻳﺸﱰي ﻛﺜر ﻣن ﲦن اﳌﺜل وﻻ
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ﻳبيع قل ﻣن ﲦن اﳌﺜل ،قال :وإن ﻗﺎل ﺑعه ﺑﺪرﻫﻢ ﻓﺒﺎﻋه ﺑﺪﻳﻨﺎر ﺻﺢ ﻷنه زادﻩ ﺧﲑا
الدﻳنار أﻛﺜر ﻣن الدرهﻢ ،قال ) :وإن ع ( اﻟوﻛﻴﻞ ) زﻳﺪ ( ﳑﺎ ﻗﺪرﻩ ﻟه اﳌوﻛﻞ ﺻﺢ.
قال اﳌصنﻒ ) :أو ﻗﺎل ( اﳌوﻛﻞ ) ﺑﻊ ﺑﻜﺬا ﻣﺆجﻼ ﻓﺒﺎع ( اﻟوﻛﻴﻞ ) ﺑه ﺣﺎﻻ ( ﺻﺢ

ﻳعﲏ ﺑع ﻣﺜﻼ لﻒ ر ل ﻣؤﺟلﺔ فباعها لﻒ ﺣالﺔ ﺻﺢ ذلك ﻷنﻪ زادﻩ خﲑا ،الصورة الﱵ

ﺑعدها ) :أو ( ﻗﺎل اﳌوﻛﻞ ) اﺷﱰ ﺑﻜﺬا ﺣﺎﻻ ﻓﺎﺷﱰى ﺑه ﻣﺆجﻼ وﻻ ﺿﺮر ﻓﻴﻬﻤﺎ ( أي
ﻓﻴﻤﺎ إذا ع ﳌﺆجﻞ ﺣﺎﻻ أو اﺷﱰى ﳊﺎل ﻣﺆجﻼ ) ﺻﺢ ( ﻛﺬلك هو قال اشﱰي

ﺣاﻻ فاشﱰى ﻣؤﺟﻼ الﺸراء ﻷﺟل أفضل ﻣن الﺸراء اﳊال هﺬا ﰲ الﻐالﺐ لكن قد
ﻳكون فيﻪ ضرر أﺣيا فأﺣيا ﻳكون الﺸراء اﳊال أفضل ﻷنﻪ الﺸراء اﳌؤﺟل اﳌال ﻣوﺟود

اﻵن ولو اشﱰى ﻣؤﺟﻼ قد ﻳضيع اﳌال قال إذا فعل ذلك وﻻ ضرر فيهما ﺻﺢ ﻷنه زادﻩ
ﺧﲑا ﻓﻬو ﻛﻤﺎ ﻟو وﻛﻠه ﰲ ﺑﻴعه ﺑعﺸﺮة ﻓﺒﺎﻋه ﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ انتبهوا ﳌا سيأﰐ قال اﳌصنﻒ )
وإﻻ ﻓﻼ ( ﻣا ﻣعﲎ وإﻻ فﻼ؟ فسر ذلك أي وإن ﱂ ﻳﺒﻊ أو ﻳﺸﱰ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪرﻩ ﻟه ﺑﻼ
ﺿﺮر ن ﻗﺎل ﺑعه ﺑعﺸﺮة ﻣﺆجﻠﺔ ﻓﺒﺎﻋه ﺑﺘﺴعﺔ ﺣﺎﻟﺔ أو ﺑعه ﺑعﺸﺮة ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺒﺎﻋه ﺣﺪ
ﻋﺸﺮة ﻣﺆجﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﳌوﻛﻞ ﺿﺮر ﲝﻔﻆ اﻟﺜﻤﻦ ﰲ اﳊﺎل أو ﻗﺎل اﺷﱰﻩ ﺑعﺸﺮة ﺣﺎﻟﺔ
ﻓﺎﺷﱰاﻩ ﺣﺪ ﻋﺸﺮ أو ﺑعﺸﺮة ﻣﺆجﻠﺔ ﻣﻊ ﺿﺮر ﱂ ﻳﻨﻔﺬ تﺼﺮﻓه ﳌﺨﺎﻟﻔﺘه ﻣوﻛﻠه هﺬﻩ

اﳌسألﺔ خﻼف اﳌﺬهﺐ ،واﳌﺬهﺐ ﻣا هو؟ التفصيل والﺸارح اﻵن أشار إﱃ اﳌﺬهﺐ قال:

وﻗﺪم ﰲ اﻟﻔﺮوع أن اﻟﻀﺮر ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﺼحﺔ إذاً اﻛتبوا اﳌﺬهﺐ الصﺤﺔ ﻣا ﱂ ﻳنهﻪ عن ﺑيعﻪ
ﺣاﻻ فﻼ ﻳصﺢ الﺸارح قال أو اﳌاتن قال أنﻪ إذا ﻛان فيﻪ ضرر فﻼ ﻳصﺢ وإن ﱂ ﻳكن ضرر
فيصﺢ واﳌﺬهﺐ ﻻ عﻼقﺔ للضرر وإﳕا اﻷﻣر ﻣبﲏ على يهﻪ عن البيع ﺣاﻻ أو ﻣؤﺟﻼ فإذاً
نكتﺐ اﳌﺬهﺐ الصﺤﺔ ﻣا ﱂ ﻳنهﻪ عن ﺑيعﻪ ﺣاﻻ فﻼ ﻳصﺢ ،قال :وتﺒعه ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ

واﻟﺘﻨقﻴﺢ ﻃبعا واﻹقناع ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ وﻫو ﻇﺎﻫﺮ اﳌﻨﺘﻬﻰ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺮاء ﻳعﲏ

الﺸراء والبيع ﻣﺜل ﺑعﺾ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺑﻴﻊ اﻟوﻛﻴﻞ نقﺺ ﳑﺎ ﻗﺪر ﻟه وﺷﺮاءﻩ ﻛﺜﺮ
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ﻣﻨه ﺻحﻴﺢ وﻳﻀﻤﻦ إذاً خﻼﺻﺔ هﺬﻩ اﳌسألﺔ إذا قال اشﱰي ﺑكﺬا ﺣاﻻ فاشﱰى ﺑﻪ

ﻣؤﺟﻼ أنﻪ ﻳصﺢ إﻻ إذا ﻛان اﻩ عن اﻷﺟل فﻼ.

ﻓﺼﻞ
) وإن اﺷﱰى ( اﻟوﻛﻴﻞ ) ﻣﺎ ﻳعﻠﻢ ﻋﻴﺒه ﻟزﻣه ( أي ﻟزم اﻟﺸﺮاء اﻟوﻛﻴﻞ ﻓﻠﻴس ﻟه ردﻩ
ﻟﺪﺧوﻟه ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة إذاً إذا ﻛان الوﻛيل أ وﻛلﺖ شخص ﻳﺸﱰي سلعﺔ فاشﱰى سلعﺔ

ﻣعيبﺔ ﻳعلﻢ أ ا ﻣعيبﺔ إذاً ﻣا ﻳعلﻢ عيبﻪ "أ" هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ فإذاً ﻳلﺰم الوﻛيل وليﺲ لﻪ أن

ﻳردﻩ ﻷنﻪ دخل على ﺑصﲑة ،قال ) :وإن ﱂ ﻳﺮض ( ﺑه ) ﻣوﻛﻠه ( ﻓﺈن رﺿﻴه ﻛﺎن ﻟه ﻟﻨﻴﺘه
ﻟﺸﺮاء الصورة الﺜانيﺔ :وإن اﺷﱰاﻩ ﺑعﲔ اﳌﺎل ﱂ ﻳﺼﺢ ﻳعﲏ ﺑعﲔ ﻣال ﻣوﻛلﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ
ﻣا وﻛل ﰲ شراء اﳌعيﺐ ،قال ) :ﻓﺈن جﻬﻞ ( ﻋﻴﺒه ) ردﻩ ( ﻳردﻩ الوﻛيل وﻻ ﻳنتظر اﳌوﻛل
ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻳقوم ﻣقام اﳌوﻛل ،قال :ﻷنه ﻗﺎئﻢ ﻣقﺎم اﳌوﻛﻞ وﻟه أﻳﻀﺎ ردﻩ ﻷنه ﻣﻠﻜه ﻓﺈن
ﺣﻀﺮ اﳌوﻛﻞ ﻗﺒﻞ رد اﻟوﻛﻴﻞ ورﺿﻲ ﻟعﻴﺐ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠوﻛﻴﻞ ردﻩ ﻷن اﳊﻖ ﻟهإذاً الصورة
الﺜالﺜﺔ إذا ﻛان الوﻛيل ﺟهل العيﺐ فلﻪ أن ﻳردﻩ وللموﻛل أن ﻳردﻩ وللموﻛل أن ﻳرضى ﺬﻩ
السلعﺔ اﳌعيبﺔ قال ﻷن اﳊق لﻪ أي اﳊق للموﻛل اﻵن سيﺬﻛر ﺻورة أخرى تﺸبهها لكن ﻻ

خﺬ ﺣكمها تﺸبهها ﰲ الظاهر لكن اﳊقيقﺔ ﻻ تﺸبهها ،قال :ﲞﻼف اﳌﻀﺎرب ﻷن ﻟه
ﺣقﺎ ﻳعﲏ فلﻪ الرد لو رضي رب اﳌال إذاً فرق ﺑﲔ الوﻛيل وﺑﲔ الﺸرﻳك اﳌضارب ،ﺻﺤيﺢ
أن شرﻳك اﳌضارﺑﺔ ﱂ ﻳدفع ﻣال ﻳعﲏ العاﻣل ﰲ اﳌضارﺑﺔ دفع ﻣال فلو ﻛان رب اﳌال رضي
ﺬﻩ السلعﺔ الﱵ أشﱰﻳﺖ ﻣعيبﺔ قال أ رضيﺖ ا فهل لﻪ ذلك؟ ﻻ ﳌاذا؟ ﻷن العاﻣل
ﻳتضرر ﺬﻩ السلعﺔ اﳌعيبﺔ ﻷ ا شرﻛﺔ وهﺬﻩ اﳌعيبﺔ خسارة واﳋسارة ستلﺤق ﻻثنﲔ قال:

ﻓﻼ ﻳﺴقﻂ ﺑﺮﺿﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﺈن ﻃﻠﺐ اﻟﺒﺎئﻊ اﻹﻣﻬﺎل ﺣﱴ ﳛﻀﺮ اﳌوﻛﻞ ﱂ ﻳﻠزم اﻟوﻛﻴﻞ
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ذﻟﻚ ﻣا ﻣعﲎ هﺬا؟ اﻵن هو اشﱰى الوﻛيل سلعﺔ ﻣعيبﺔ فجاء ﻳردها قال الباﺋع انتظر ﳝكن
اﳌوﻛل ﻳرضى ا فليﺲ لﻪ ذلك فﻼ ﻳلﺰم الوﻛيل اﻹﻣهال ،اﻵن ﻣسألﺔ أخرى ،قال:

وﺣقوق اﻟعقﺪ أوﻻ نفهﻢ القاعدة ﺣقوق العقد ﻣتعلقﺔ لوﻛيل أم ﳌوﻛل ﲟالك اﻷﺻل

ﻳعﲏ ﲟعﲎ تسليﻢ الﺜمن افرض أن الوﻛيل اشﱰى ﻵﺟل فمن الﺬي ﻳﻄالﺐ لﺜمن الوﻛيل

أم اﳌوﻛل؟ اﳌوﻛل فالوﻛيل هو ﳎرد آلﺔ اﳌﻄالبﺔ تكون للموﻛل ﻛﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ وﻗﺒﺾ اﳌﺒﻴﻊ

افرض أنﻪ اشﱰى وﱂ ﻳستلﻢ ﻳعﲏ ﻣن الﺬي ﻳﻄالﺐ ﺑﻪ؟ اﳌوﻛل هو الﺬي ﻳﻄالﺐ ستﻼم

اﳌبيع والرد لعيﺐ هﺬا ﻳكون على ﻣن افرض انﻪ الباﺋع ع ﺑوﻛالﺔ الباﺋع ﻛان لﻪ وﻛيل ﰲ
البيع ع والسلعﺔ ﻣعيبﺔ ﺻاﺣﺐ السلعﺔ اﻵن ﻳرﻳد أن ﻳردها لعيﺐ ﻳردها على ﻣن على
الوﻛيل أم اﳌوﻛل؟ اﳌوﻛل قال :واﻟﺮد ﻟعﻴﺐ وﺿﻤﺎن اﻟﺪرك تﺘعﻠﻖ ﳌوﻛﻞ ﻳعﲏ لو ﻇهر

ﺑعد ذلك أن السلعﺔ الﱵ ﺑيعﺖ لوﻛالﺔ فيها عيﺐ أو ﻇهر أ ا ﻣﻐصوﺑﺔ أو ليسﺖ ﳑلوﻛﺔ
أو ﻣستﺤقﺔ لﺸخص آخر فمن الﺬي سيضمن؟ اﳌوﻛل أم الوﻛيل؟ اﳌوﻛل قال تتعلق
ﳌوﻛل ،انتقل اﻵن إﱃ ﻣسألﺔ وﻛيل البيع ،الوﻛيل ﰲ البيع ﻳسلﻢ السلعﺔ لكن هل هو وﻛيل

ﰲ قبﺾ الﺜمن أم ﻻ؟ اﳉواب ﻻ ،الوﻛيل ﰲ الﺸراء هل ﻳسلﻢ الﺜمن؟ نعﻢ ﻳسلﻢ الﺜمن هﺬﻩ

اﳌسألﺔ قال ) :ووﻛﻴﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺴﻠﻤه ( أي ﻳﺴﻠﻢ اﳌﺒﻴﻊ ﻷن إﻃﻼق اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ
ﻳقﺘﻀﻴه ﻷنه ﻣﻦ ﲤﺎﻣه ) وﻻ ﻳقﺒﺾ ( اﻟوﻛﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ) اﻟﺜﻤﻦ ( ﺑﻐﲑ إذن اﳌوﻛﻞ ﻷنه
ﻗﺪ ﻳوﻛﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻨه ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ) ﺑﻐﲑ ﻗﺮﻳﻨﺔ ( اﻛتبوا هﺬا أﺣد الوﺟوﻩ

خﻼف اﳌﺬهﺐ فاﳌﺬهﺐ ﻻ ﻳقبﺾ وﻛيل البيع ﻻ ﻳقبﺾ الﺜمن إﻻ ذن فقط قال إﻻ
ﺑقرﻳنﺔ اﳌصنﻒ ﰲ هﺬا اختار وﺟﻪ ﻣن الوﺟوﻩ ﰲ اﳌﺬهﺐ ﻳعﲏ هو قول لﻸﺻﺤاب وليﺲ
لﻺﻣام ،ترى هﺬا أن ﻛنﺖ أفوت هﺬﻩ اﳌساﺋل ﻛﺜﲑ وأسكﺖ عنها ترى اﻵن ﳌا ﰐ

اﳊجاوي ﰲ ﻣﺜل هﺬﻩ اﳌسألﺔ وﳜتار وﺟﻪ ﻣعناﻩ أ ﻢ اﳉماعﺔ ﻣا ﻳقلدون تقليد ﳏﺾ ﺑل
ﳍﻢ اختيارات هو ﰲ اﳉملﺔ على ﻣﺬهﺐ أﲪد لكنﻪ على التفصيل لﻪ اختيارات ﻛﻢ اﻵن
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ﻣن ﻣساﺋل اﳊجاوي خالﻒ فيها اﳌﺬهﺐ وﻛﻢ لﻺﻣام اﳌوفق أﻳضا ﻣن ﳐالفات ﻃبعا
ﺻارت اﳌخالفات شرف ﻳفخر ا اﻹنسان لكن هي على اﻷقل تنفي عنهﻢ التقليد

اﶈﺾ أ ﻢ ليسوا ﺑتبع وليﺲ ﳍﻢ نظر وﻻ ﻣل وﻻ اﺟتهاد وﻻ ترﺟيﺢ ،قال :ﻓﺈن دﻟﺖ
اﻟقﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀه ﻣﺜﻞ توﻛﻴﻠه ﰲ ﺑﻴﻊ ﺷﻲء ﰲ ﺳوق ﻏﺎئﺒﺎ ﻋﻦ اﳌوﻛﻞ أو ﻣوﺿﻊ ﻳﻀﻴﻊ
اﻟﺜﻤﻦ ﺑﱰك ﻗﺒﺾ اﻟوﻛﻴﻞ ﻟه ﻛﺎن إذ ﰲ ﻗﺒﻀه ﻳعتﱪ هﺬﻩ قرﻳنﺔ اﻵن ﳌا أعﻄيك ساعﺔ

وأقول لك ﺑعها ﰲ اﳊراج أو أعﻄيك ﺟوال أقولك ﺑعﻪ ﰲ سوق اﳉواﻻت هل هﺬا ليﺲ
ﺑقرﻳنﺔ أن تقبﺾ الﺜمن؟ هﺬا قرﻳنﺔ لكن على اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﻻ تقبﺾ الﺜمن فإذا ﻛان ﻳرﻳدك

أن تقبﺾ الﺜمن فيأذن لك هﺬا اﳌقصود والظاهر أن ﻣا ذﻛرﻩ اﳌصنﻒ ﺻﺤيﺢ ،قال :ﻓﺈن
تﺮﻛه ﺿﻤﻨه ﻷنه ﻳعﺪ ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺨﲔ ﳘا اﳌوفق اﺑن قداﻣﺔ وا د ﺟد
شيخ اﻹسﻼم ،وﻗﺪم ﰲ اﻟﺘﻨقﻴﺢ أي اﳌرداوي وتﺒعه ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ سيﺸﲑ اﻵن إﱃ القول
الﺜاﱐ ،قدم ﻣاذا؟ ﻻ ﻳقﺒﻀه إﻻ ذن هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ﻓﺈن تعﺬر ﱂ ﻳﻠزم اﻟوﻛﻴﻞ ﺷﻲء
هﺬا اﳌﺬهﺐ عند اﳌتأخرﻳن ،قال :ﻷنه ﻟﻴس ﲟﻔﺮط ﻟﻜونه ﻻ ﳝﻠﻚ ﻗﺒﻀه اﻵن وﻛيل
الﺸراء ﻳسلﻢ الﺜمن؟ اﳉواب نعﻢ قال ) :وﻳﺴﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﳌﺸﱰي اﻟﺜﻤﻦ ( ﻷنه ﻣﻦ تﺘﻤﺘه
وﺣقوﻗه ﻛﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﻴﻊ ) ﻓﻠو أﺧﺮﻩ ( أي أﺧﺮ تﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ ) ﺑﻼ ﻋﺬر وتﻠﻒ ( اﻟﺜﻤﻦ
) ﺿﻤﻨه ( ﻟﺘعﺪﻳه ﻟﺘﺄﺧﲑ وﻟﻴس ﻟوﻛﻴﻞ ﰲ ﺑﻴﻊ تقﻠﻴﺒه ﻋﻠﻰ ﻣﺸﱰ إﻻ ﲝﻀﺮته وإﻻ
ﺿﻤﻦ ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﻳعﻄيﻪ للمﺸﱰي ﻳقلبﻪ إﻻ أﻣاﻣﻪ لكن ﻻ ﻳعﻄيﻪ وﻳﻐيﺐ عنﻪ ﻳعﲏ ليﺲ

للوﻛيل أن ﻳعﻄي الﺰﺑون السلعﺔ ﻳقلبها ﰲ البيﺖ أو ﻳنظر فيها ﰲ البيﺖ ﻻ ﺑل ﻳقلبها أﻣاﻣﻪ
إﻻ إذا أذن لﻪ ﺑﺬلك قال ) :وإن وﻛﻠه ﰲ ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ( ﱂ ﻳﺼﺢ وﱂ ﳝﻠﻜه ﻳعﲏ ﲟعﲎ أن

الوﻛيل ﻻ ﻳستﻄيع أن ﻳبيع ﺑيع فاسد ﻻ ﳛق لﻪ ذلك ﻷن ﷲ تعﺎﱃ ﱂ ذن ﻓﻴه وﻷن
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اﳌوﻛﻞ ﻻ ﳝﻠﻜه ) و ( ﻟو ) ع ( اﻟوﻛﻴﻞ إذا ﺑﻴعﺎ ) ﺻحﻴحﺎ ( ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷنه ﱂ ﻳوﻛﻞ
ﻓﻴه انتبهوا اﻵن وﻛلﻪ أن ﻳبيع ﺑيعا فاسدا فباع ﺑيعا ﺻﺤيﺤا ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﱂ ذن لﻪ ﰲ

البيع الصﺤيﺢ والفاسد ﻻ ﻳصﺢ ،ﻣا هو البيع الفاسد؟ ﻣﺜالﻪ ﻳوم اﳉمعﺔ قال لﻪ ﺑيع لكن

ﺑعدﻣا ﻳؤذن اﳌؤذن فﻼ ﻳصﺢ ،ع قبل اﳌؤذن ﻻ ﻳصﺢ ﻷنﻪ ﻏﲑ ﻣأذون فيﻪ ،قال ) :أو
وﻛﻠه ﰲ ﻛﻞ ﻗﻠﻴﻞ وﻛﺜﲑ ( ﱂ ﻳﺼﺢ ﻳقصدون الوﻛالﺔ العاﻣﺔ الﱵ ﻳكﺜر فيها الﻐرر ﰲ ﻛل
شيء ،وﻛلﻪ ﰲ ﻛل شيء ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ ﳌاذا ﻻ ﻳصﺢ؟ ﻷنه ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴه ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺒﺔ
ﻣﺎﻟه وﻃﻼق نﺴﺎئه وإﻋﺘﺎق رﻗﻴقه ﻓﻴعﻈﻢ اﻟﻐﺮر واﻟﻀﺮر ﻃبعا هﺬا اﳌﺬهﺐ وقيل أنﻪ ﻳصﺢ
وهو الظاهر فعﻼ ﻣسألﺔ الﻐرر وارد ﻷنﻪ ﳌا ﻳقولون وﻛلتك ﰲ ﻛل شيء اﻹشكال هنا أنﻪ

أﺣيا اﳌوﻛل قد ﻳعﺰب عن ذهنﻪ أشياء ﱂ ﲣﻄر لﻪ على ل وﻇاهر الوﻛالﺔ ﻳﺸملها ﻳعﲏ
قال وﻛلتك ﰲ ﻛل شيء تفعلﻪ فﺬهﺐ وﻃلق النساء وقد ﻳكون هﺬا ﻏﲑ اﳌقصود أﺻﻼ،

قال ) :أو ( وﻛﻠه ﰲ ) ﺷﺮاء ﻣﺎ ﺷﺎء هﺬﻩ الصورة الﺜالﺜﺔ أو ﻋﻴﻨﺎ ﲟﺎ ﺷﺎء وﱂ ﻳعﲔ ( نوﻋﺎ
وﲦﻨﺎ ) ﱂ ﻳﺼﺢ ( ﻷنه ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴه اﻟﻐﺮر الصورة الراﺑعﺔ :وإن وﻛﻠه ﰲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟه ﻛﻠه أو ﻣﺎ
ﺷﺎء ﻣﻨه ﺻﺢ ﻗﺎل ﰲ اﳌﺒﺪع وﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﱄ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻟه ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻟه ﻛﻠه
الصورة اﳋاﻣسﺔ ) :واﻟوﻛﻴﻞ ﰲ اﳋﺼوﻣﺔ ﻻ ﻳقﺒﺾ ( الوﻛيل ﰲ اﳋصوﻣﺔ ﻳعﲏ ﰲ اﳌﻄالبﺔ

وﻛلتك ﰲ أن تﻄالﺐ فﻼن وتقيﻢ عليﻪ دعوة ﰲ اﶈكمﺔ تﺜبﺖ ﺣقﻪ الﺬي أستﺤقﻪ ﻣنﻪ هﺬا
وﻛيل ﰲ اﳋصوﻣﺔ إذا ثبﺖ وﺻدر ﺻك ﱐ أستﺤق ﻣن فﻼن ﻣﺜﻼ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل فهل

لﻪ أن ﻳقبﺾ أم ﻳﺜبﺖ اﳊق قال ﻳﺜبﺖ اﳊق قال ﻻ ﻳقبﺾ ﻷن اﻹذن ﱂ ﻳﺘﻨﺎوﻟه نﻄقﺎ وﻻ
ﻋﺮﻓﺎ ﻷنه ﻗﺪ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻠﺨﺼوﻣﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻟﻠقﺒﺾ أ آﻣنﻪ ﰲ اﳋصوﻣﺔ لكن ﻻ آﻣنﻪ
ﰲ القبﺾ ) واﻟعﻜس ﻟعﻜس ( هﺬﻩ السادسﺔ ﻓﺎﻟوﻛﻴﻞ ﰲ اﻟقﺒﺾ ﻟه اﳋﺼوﻣﺔ إذا

وﻛلﺖ شخص ﰲ أن ﻳقبﺾ ﻣاﱄ فﺬهﺐ وﻃالﺐ ﳌال فلﻢ ﻳعﻄى فخاﺻﻢ وأقام دعوة

وثبﺖ اﳊق لﻪ ذلك ﻷنه ﻻ ﻳﺘوﺻﻞ إﻟﻴه إﻻ ﺎ ﻓﻬو إذن ﻓﻴﻬﺎ أي ﰲ اﳋصوﻣﺔ ﻋﺮﻓﺎ ) و
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( إن ﻗﺎل اﳌوﻛﻞ هﺬﻩ الساﺑعﺔ ) اﻗﺒﺾ ﺣقﻲ ﻣﻦ زﻳﺪ ( ﻣﻠﻜه ﻣﻦ وﻛﻴﻠه ﻷنه ﻗﺎئﻢ ﻣقﺎﻣه
ﻳعﲏ ﻣقام زﻳد اقبﺾ ﺣقي ﻣن زﻳد ذهﺐ إﱃ وﻛيل زﻳد فلﻪ ذلك الوﻛالﺔ تﺸملها ،الﺜاﻣنﺔ:

و ) ﻻ ﻳقﺒﺾ ﻣﻦ ورثﺘه ( ﻷنه ﱂ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ وﻻ ﻳقﺘﻀﻴه اﻟعﺮف لو قال اقبﺾ ﺣقي ﻣن
زﻳد لﻪ أن خﺬ ﻣن زﻳد ولﻪ أن خﺬ ﻣن وﻛيل زﻳد وليﺲ لﻪ أن خﺬ ﻣن ورثﺔ زﻳد هﺬا
اﳌقصود ذهﺐ وﺟد زﻳد ﻣات ووﺟد الورثﺔ فﻼ ﻳﻄالﺐ الورثﺔ ﻷنﻪ ﱂ ﻳوﻛل ﰲ ذلك ،قال:

) إﻻ أن ﻳقول ( اﳌوﻛﻞ ﻟﻠوﻛﻴﻞ هﺬﻩ اﳌسألﺔ التاسعﺔ اﻗﺒﺾ ﺣقﻲ ) اﻟﺬي ﻗﺒﻠه ( أو ﻋﻠﻴه
ﻳعﲏ الﺬي قبل زﻳد أو الﺬي عليﻪ ﻳعﲏ اقبﺾ ﺣقي الﺬي عند زﻳد هنا عﻢ لﻪ أن ﻳقبﺾ
ﻣن زﻳد إن وﺟدﻩ ﺣيا ولﻪ أن ﻳقبﺾ ﻣن وﻛيلﻪ إن ﻛان لﻪ وﻛيل ولﻪ أن ﻳقبﺾ ﻣن ورثتﻪ إن

وﺟدﻩ قد ﻣات ،قال :ﻓﻠه اﻟقﺒﺾ ﻣﻦ وارثه ﻷن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻗﺘﻀﺖ ﻗﺒﺾ ﺣقه ﻣﻄﻠقﺎ وإن
ﻗﺎل اﻗﺒﻀه اﻟﻴوم هﺬﻩ اﳌسألﺔ العاشرة ﱂ ﳝﻠﻜه ﻏﺪا ﻷننا قلنا أن الوﻛالﺔ تكون ﻣؤقتﺔ
فليﺲ لﻪ ﰲ الﻐد أن ﻳقبﺾ قال ) :وﻻ ﻳﻀﻤﻦ وﻛﻴﻞ ( هﺬﻩ اﳊادﻳﺔ عﺸرة ﰲ ) اﻹﻳﺪاع
إذا ( أودع و ) ﱂ ﻳﺸﻬﺪ ( وأنﻜﺮ اﳌودع ﺻورة ذلك :وﻛلتك ﰲ أن خﺬ هﺬا اﳌال وأن
تضعﻪ أﻣانﺔ عند زﻳد إذاً أنﺖ وﻛيل ﰲ اﻹﻳداع لسﺖ اﻷﻣﲔ فاﻷﻣﲔ زﻳد لكن أنﺖ وﻛيل
ﰲ ذلك فﺬهبﺖ انﺖ وأودعﺖ اﳌال عند زﻳد وﱂ تﺸهد ﰒ ﳌا ذهبنا إﱃ زﻳد أنكر قال ﱂ
ﰐ وﻛيلك وﻻ أعﻄاﱐ شيء ،وأنكر اﳌودع وهو اﻷﻣﲔ فهل ﻳضمن الوﻛيل أم ﻻ؟

اﳌصنﻒ قال ﻻ ﻳضمن ﳌاذا ﻻ ﻳضمن؟ ﻳقول :ﻟعﺪم اﻟﻔﺎئﺪة ﰲ اﻹﺷﻬﺎد ﻷن اﳌودع ﻳقﺒﻞ
ﻗوﻟه ﰲ اﻟﺮد واﻟﺘﻠﻒ ﻳعﲏ ﻳقول أﺻﻼ هﺬا وﻛيلك لو أنﻪ أشهد على أنﻪ أودع عند زﻳد

هﺬا اﳌال ،زﻳد ﻳستﻄيع أن ﻳتﺤلل ﻣن هﺬا اﳌال ي دعوى ﻳدعيها تقبل ﻳعﲏ لو قال
اﳌال تلﻒ فاﻷﻣﲔ ﻣقبول قولﻪ فما فاﺋدة أن نﺜبﺖ عليﻪ أنﻪ استلﻢ إذا ﻛان هو ﻳستﻄيع أن
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ﻳنكر ﺑدعوى التلﻒ أو ﺑدعوى الفساد أو ﻛﺬا ،قال :وأﻣﺎ اﻟوﻛﻴﻞ ﰲ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ إذا
ﻛﺎن ﺑﻐﲑ ﺣﻀور اﳌوﻛﻞ وﱂ ﻳﺸﻬﺪ ﺿﻤﻦ إذا أنﻜﺮ رب اﻟﺪﻳﻦ وتقﺪم ﰲ اﻟﻀﻤﺎن إذا

قلﺖ لك خﺬ هﺬﻩ اﻷلﻒ ر لواذهﺐ ا إﱃ زﻳد وضعها عندﻩ أﻣانﺔ وخﺬ اﻷلﻒ الﺜانيﺔ
اذهﺐ ا إﱃ عمرو وسدد الدﻳن الﺬي لﻪ فلﻢ ﻳﺸهد ﰲ اﻷوﱃ وﱂ ﻳﺸهد ﰲ الﺜانيﺔ
فسيضمن ﰲ الﺜانيﺔ دون اﻷوﱃ ﳌاذا؟ ﻷننا قلنا ﰲ اﻷوﱃ ﻻ فاﺋدة ﻣن اﻻشهاد لكن ﰲ
الﺜانيﺔ فيﻪ فاﺋدة ﻣن اﻻشهاد ﻷنﻪ إذا أنكر عمرو وقال ﱂ ﻳسدد أﺣد فإذا أنكر فالﺸهادة

تﺜبﺖ اﳊق أنﻪ استلمﻪ.

ﻓﺼﻞ

) واﻟوﻛﻴﻞ أﻣﲔ ﻣا ﻣعﲎ اﻷﻣﲔ؟ فسرها اﳌصنﻒ وﺑﲔ ﻣا هو اﻷﻣﲔ قال ﻳعﲏ ﺣكﻢ

اﻷﻣﲔ :ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ تﻠﻒ ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻼ تﻔﺮﻳﻂ ( ﻷنه ئﺐ اﳌﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻴﺪ واﻟﺘﺼﺮف
ﻓﺎﳍﻼك ﰲ ﻳﺪﻩ ﻛﺎﳍﻼك ﰲ ﻳﺪ اﳌﺎﻟﻚ وﻟو ﲜعﻞ ﻳعﲏ لو ﻛان الوﻛيل ﲜعل ﲟقاﺑل ،اﻵن

انتبهوا ﻣعي ستأتينا ﻣساﺋل ﻣتﺸا ﺔ الوﻛيل أﻣﲔ فﻼ ﻳضمن التلﻒ سواء ﻛان الوﻛيل ﲟقاﺑل
أو ﺑﻐﲑ ﻣقاﺑل لكن سيختلﻒ الوﻛيل الﺬي ﺑﻐﲑ ﻣقاﺑل عن الوﻛيل الﺬي ﲟقاﺑل ﰲ ﻣسألﺔ
الرد ﻳعﲏ لو قال أ رددت إليك اﳌال سلمتك اﳌال فإن ﻛان ﺑﻐﲑ ﺟعل قبل قولﻪ وإن

ﻛان ﲜعل ﻻ ﻳقبل أﻣا ﰲ ﻣسألﺔ التلﻒ ﻳقبل قول اﻻثنﲔ ،ﻓﺈن ﻓﺮط أو تعﺪى أو ﻃﻠﺐ
ﻣﻨه اﳌﺎل ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ دﻓعه ﻟﻐﲑ ﻋﺬر ﺿﻤﻦ ) وﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه ( أي اﻟوﻛﻴﻞ ) ﰲ نﻔﻴه ( أي
نﻔﻲ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ وﳓوﻩ ) و ( ﰲ ) اﳍﻼك ﻣﻊ ﳝﻴﻨه ( ﻷن اﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة ذﻣﺘه ﻟﻜﻦ إن ادﻋﻰ
اﻟﺘﻠﻒ ﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛحﺮﻳﻖ ﻋﺎم و ﺐ جﻴﺶ ﻛﻠﻒ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴه أي على اﳊرﻳق أو
ﺐ اﳉيﺶ إذاً نرﻳد شهود ﻃاﳌا هو أﻣر ﻇاهر ﻻ ﳜفى إذاً ﲢضر شهود ﻳﺸهدون أنﻪ
ﺣصل ﺣرﻳق فعﻼ فإن ﺣصل ﺣرﻳق وﺟاء الﺸهود وثبﺖ ذلك قبلنا دعوتﻪ أنﻪ تلﻒ ضمن

اﳊرﻳق ،قال :ﰒ ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه ﻓﻴه ﻳعﲏ ﰲ التلﻒ قال :وإن وﻛﻠه ﰲ ﺷﺮاء ﺷﻲء واﺷﱰاﻩ
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واﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻗﺪر ﲦﻨه اشﱰاﻩ ﺑعﺸرة أم ﺣدى عﺸرة ﻗﺒﻞ ﻗول اﻟوﻛﻴﻞ هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ

ﰲ اﳋﻼف ،اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ رد اﻟعﲔ ﻳعﲏ الوﻛيل ﻳقول أ اشﱰﻳﺖ السلعﺔ

وأعﻄيتك إ ها ردد ا ،أو ﲦﻨﻬﺎ إﱃ اﳌوﻛﻞ ﻓقول وﻛﻴﻞ ﻣﺘﻄوع وإن ﻛﺎن ﲜعﻞ ﻓقول
ﻣوﻛﻞ وإذا ﻗﺒﺾ اﻟوﻛﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﻴﺚ جﺎز ﻳعﲏ ﺟاز لﻪ قبﺾ الﺜمن وﳓن قلنا ﻣﱴ ﳚوز
لﻪ قبﺾ الﺜمن؟ إذا أذن لﻪ وعلى ﻛﻼم اﳌصنﻒ إذا ﻛانﺖ ﰒ قرﻳنﺔ ﻓﻬو أﻣﺎنﺔ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻳعﲏ
الﺜمن ﻳكون أﻣانﺔ ﰲ ﻳدﻩ ﻻ ﻳﻠزﻣه تﺴﻠﻴﻤه ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺒه إذاً إذا ﻛان الوﻛيل قبﺾ الﺜمن ﻳبقى
عندﻩ أﻣانﺔ ،ﺑقي عندﻩ فﱰة ﻃوﻳلﺔ فﻼ إشكال ،وﻻ ﻳﻀﻤﻨه ﺑﺘﺄﺧﲑﻩ فلو أﱐ ﻃالبتﻪ لﺜمن
فتأخر ﰲ ردﻩ ﰒ تلﻒ ﻳضمن ﻷنﻪ خر قال :وﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟوﻛﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ وﻛﻞ ﻓﻴه ﻛيﻒ؟
اختلفوا ﰲ هل هي وﻛالﺔ ﺑيع أم وﻛالﺔ إﺟارة فقول الوﻛيل ﻣقدم ،قال ) :وﻣﻦ ادﻋﻰ وﻛﺎﻟﺔ
زﻳﺪ ﰲ ﻗﺒﺾ ﺣقه ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ( ﺑﻼ ﺑﻴﻨﺔ ) ﱂ ﻳﻠزﻣه ( أي ﻋﻤﺮا اﻵن ﺟاء ﻃرف لث ﺑﲔ
الوﻛيل واﳌوﻛل وادعى أنﻪ وﻛيل لﺰﻳد وﻛلﻪ زﻳد ﰲ قبﺾ ﺣقﻪ ﻣن عمرو وليﺲ عندﻩ ﺑينﺔ

شهود ﻳقول ﱂ ﻳلﺰم عمرو ) دﻓعه ﻟه إن ﺻﺪﻗه ( ﳉواز أن ﻳﻨﻜﺮ زﻳﺪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﺴﺘحﻖ
اﻟﺮجوع ﻋﻠﻴه ) وﻻ ( ﻳﻠزﻣه أي عمرو ) اﻟﻴﻤﲔ إن ﻛﺬﺑه ( ﻷنه ﻻ ﻳقﻀﻰ ﻋﻠﻴه ﻟﻨﻜول
ﻓﻼ ﻓﺎئﺪة ﰲ ﻟزوم ﲢﻠﻴﻔه إذاً ختصار أ عمرو ﺟاءﱐ شخص وقال أ وﻛيل لﺰﻳد ﰲ أن
أستلﻢ ﻣنك اﳌال الﺬي ﻳستﺤقﻪ فإن ﺻدقتﻪ ﻻ ألﺰم ن أعﻄيﻪ وإن ﻛﺬﺑتﻪ ﻻ ﻳقول ﱄ
اﺣلﻒ قل وﷲ أنﺖ لسﺖ ﺑوﻛيل ﻻ أﺣلﻒ وﻻ أعﻄيﻪ ﳌاذا؟ ﻷﱐ إن أعﻄيتك اﳌال قد

ﰐ زﻳد وﻳقول أ ﱂ أستلﻢ شيء أو ﻣا وﻛلﺖ أﺻﻼ ،قال ) :ﻓﺈن دﻓعه ( ﻋﻤﺮو ) ﻓﺄنﻜﺮ
زﻳﺪ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺣﻠﻒ ( ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪق اﻟوﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ) وﺿﻤﻨه ﻋﻤﺮو ( ﻣادام دفع ﻳضمن
ﻓﲑجﻊ ﻋﻠﻴه زﻳﺪ ﻟﺒقﺎء ﺣقه ﰲ ذﻣﺘه وعمرو ﻣاذا ﻳفعل؟ سيدفع ﰒ ﻳرﺟع وﻳﺮجﻊ ﻋﻤﺮو
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ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﻴﻞ الﺬي ﻏرﻩ وأخﺬ ﻣنﻪ اﳌال ﻣﻊ ﺑقﺎء ﻣﺎ ﻗﺒﻀه أو تعﺪﻳه ﻻ إن ﺻﺪﻗه أي
عمرو وتﻠﻒ ﺑﻴﺪﻩ ﺑﻼ تﻔﺮﻳﻂ ﻳعﲏ ﻻ إن ﻛان عمرو ﺻدق ﻣدعي الوﻛالﺔ وتلﻒ ﺑيد

ﻣدعي الوﻛالﺔ ﺑﻼ تفرﻳط فهنا ﻻ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻳعتﱪ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ اﻵن عمرو ﻣصدق ان هﺬا
ﻣدعي الوﻛالﺔ فعﻼ ﻛان وﻛيل واستلﻢ العﲔ على سبيل الوﻛالﺔ فهو أﻣﲔ ﻳدﻩ ﻳد أﻣانﺔ
فتلفﺖ عندﻩ ﻳعﲏ ﰲ اعتقاد عمرو أن هﺬا أﻣﲔ ﻻ ﳚوز التضمﲔ فإن ﺻدقﻪ وتلﻒ ﺑيدﻩ
ﺑﻼ تفرﻳط ﻻ ﳚوز لﻪ أن خﺬ ﻣنﻪ ﻷن عمرو ﻳعتقد أن هﺬا ﻣدعي الوﻛالﺔ ﻳدﻩ ﻳد أﻣانﺔ

وتلفﺖ عندﻩ ﺑﻼ تفرﻳط لكن لو أ ا تلفﺖ ﺑيد ﻣدعي الوﻛالﺔ ﺑتفرﻳط أو ﺑتعدي فلﻪ أن
ﻳﻄالبﻪ ا ﺑتفرﻳﻄﻪ أو ﺑتعدﻳﻪ أو إذا وﺟدها ﻣوﺟودة لﻪ أن خﺬها إذاً إذا ﺻدقﻪ عمرو ﻻ

ﻳﻄالﺐ فماذا ﻳفعل؟ ﻳتﺤملها عمرو ﻷنﻪ ﳌاذا دفعها ﱂ ﻳكن ﻣلﺰم ﺑدفعها ﰒ قال ) :وإن
ﻛﺎن اﳌﺪﻓوع ( ﳌﺪﻋﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻐﲑ ﺑﻴﻨه ) ودﻳعﺔ أﺧﺬﻫﺎ (ﻳعﲏ ر ا ﺻاﺣبها ﺣﻴﺚ
وجﺪﻫﺎ ﻷ ﺎ ﻋﲔ ﺣقه اﻵن دخل على ﻣسألﺔ نيﺔ ﻳقول إذا ﻛانﺖ هﺬﻩ أﻣانﺔ ﻳعﲏ ودﻳعﺔ

وإن ﻛانﺖ هﺬﻩ الﺬي أخﺬها ﻣدعي الوﻛالﺔ ودﻳعﺔ أخﺬها ﺣيث وﺟدها ﺻاﺣبها ﻷ ا

عﲔ ﺣقﻪ ) ﻓﺈن تﻠﻔﺖ ﺿﻤﻦ أﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء ( ﻷن اﻟﺪاﻓﻊ أي عمرو ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ
ض ِمن ﻣن شاء ﻣنهما إذا ﻛان فيﻪ
واﻟقﺎﺑﺾ ﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘحقه فمعﲎ ذلك أن زﻳد ﻳُ َ

أﻣانﺔ وهو زﻳد وضعها عند عمرو فجاء شخص آخر وقال أ وﻛيل ﰲ أخﺬ هﺬﻩ اﻷﻣانﺔ
فليﺲ لﻪ أن ﻳعﻄيها ﻏﲑﻩ وﻳفرط ﰲ اﻷﻣانﺔ فإذا ﻛان فرط ودفعها لﻐﲑﻩ ﺑدون ﺑينﺔ وﻛانﺖ
قيﺔ ﺑعينها ﻣعناﻩ أن ﺻاﺣبها وهو زﻳد خﺬها ﻣادام عينها ﻣوﺟودة وإن ﻛانﺖ لفﺔ
ض ﱠم َن عمرو ﻷنﻪ فرط ﺑتسليمها وإن
ض ِمن ﻣن شاء فإن َ
فمعناﻩ أن ﺻاﺣبها وهو زﻳد ﻳُ َ
ضمن ﻣدعي الوﻛالﺔ ﻷنﻪ تعدى ﺑتلفها ﻳقول ﻳضمن أﻳهما شاء ﻷن الدافع ضمنها لدفع

والقاﺑﺾ قبﺾ ﻣا ﻻ ﻳستﺤق لكن انتبهوا للمنعﻄﻒ اﻵﰐ قال :ﻓﺈن ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﱂ
ﻳﺮجﻊ ﻋﻠﻰ اﻟقﺎﺑﺾ إن ﺻﺪﻗه ﳌاذا؟ ﻷن عمرو اﻵن ﻳعتقد أن هﺬا الوﻛيل ﺻادق وأنﻪ
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استلﻢ اﻷﻣانﺔ على سبيل الوﻛالﺔ وﻳدﻩ ﻳد أﻣانﺔ فكيﻒ ﻳضمنﻪ هو ﻣفرط أنﻪ سلمها ﻣا ﻛان

ﳚﺐ عليﻪ أن ﻳسلمها قال :وإن ﺿﻤﻦ اﻟقﺎﺑﺾ وهو ﻣدعي الوﻛالﺔ ﱂ ﻳﺮجﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻓﻊ

على عمرو ﻳعﲏ ﻻ ﻳرﺟع القاﺑﺾ وهو ﻣدعي الوﻛالﺔ على عمرو ﻳعﲏ إن ضمن عمرو هل
لﻪ أن ﻳرﺟع على ﻣدعي الوﻛالﺔ وهو ﻣصدقﻪ؟ ﻻ لكن إن ﻛان ﻣكﺬﺑﻪ فلﻪ أن ﻳرﺟع عليﻪ
وإن ﻛان الﺬي ضمنﻪ زﻳد هو ﻣدعي الوﻛالﺔ فﻼ ﻳرﺟع على عمرو فهو سلمﻪ اﻷﻣانﺔ وهﺬا

زﻳد ﺟاء وأخﺬها ﻣنﻪ فليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع قال :وﻛﺪﻋوى اﻟوﻛﺎﻟﺔ دﻋوى اﳊواﻟﺔ واﻟوﺻﻴﺔ

ﻳعﲏ لو ﺟاء شخص وادعى أنﻪ ﳏال أن فﻼن أﺣالﲏ عليك هل ﻳلﺰﻣك أن تدفعها لﻪ إن
ﺻدقتﻪ؟ ﻻ ﻷنﻪ ﳑكن ﻳنكر ﺻاﺣﺐ  ...وهل ﳚﺐ عليك ﳝﲔ إذا أنكرت؟ ﻻ هﺬا اﳌعﲎ
ﻛﺬلك الوﺻيﺔ لو ﺟاء شخص قال أ فﻼن أوﺻى ﱄ ﲟبلغ ﻛﺬا آخﺬﻩ ﻣنك ﻳكون هﺬا

عندﻩ أﻣانﺔ ﻣﺜﻼ للميﺖ فﻼ ﻳلﺰﻣﻪ الدفع إن ﺻدقﻪ وﻻ اليمﲔ إن ﻛﺬﺑﻪ قال :وإن ادﻋﻰ أنه
ﻣﺎت أي زﻳد وأ وارثه ﻟزﻣه اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻴه ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻹنﻜﺎر ﻋﻠﻰ نﻔﻲ
اﻟعﻠﻢ ﻳعﲏ ﳛلﻒ ﻳقول وﷲ ﻻ أعلﻢ أن زﻳدا ﻣات ﳛلﻒ على عدم العلﻢ.
ب اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑوزن ﺳﺮﻗﺔ ونعﻤﺔ وﲤﺮة ) وﻫﻲ ( نوﻋﺎن ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻼك هﺬا اﻷول وﻫﻲ ) اجﺘﻤﺎع
ﰲ اﺳﺘحقﺎق ( ﻛﺜﺒوت اﳌﻠﻚ ﰲ ﻋقﺎر أو ﻣﻨﻔعﺔ ﻻثﻨﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻳعﲏ لو اثنﲔ اشﱰﻛا ﰲ
عقار أو ور عقارا فالﺸرﻛﺔ الﱵ ﺑينهﻢ نسميها شرﻛﺔ أﻣﻼك وليسﺖ شرﻛﺔ تصرف ليسﺖ
ﺑﺸرﻛﺔ ﲡارﻳﺔ ،إذا ﻛانﺖ شرﻛﺔ ﲡارﻳﺔ ﻣاذا نسميها؟ قال ) :أو ( ﺷﺮﻛﺔ ﻋقود هﺬا الﺜاﱐ

وﻫﻲ اجﺘﻤﺎع ﰲ ) تﺼﺮف ( ﻣﻦ ﺑﻴﻊ وﳓوﻩ ) وﻫﻲ ( أي ﺷﺮﻛﺔ اﻟعقود وﻫﻲ اﳌقﺼودة
ﻫﻨﺎ ﻳعﲏ الكﻼم ﰲ هﺬا الباب على شرﻛﺔ العقود ) أنواع ( ﲬﺴﺔ ﻓﺄﺣﺪﻫﺎ ) ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎن
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( ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺴﺎوي اﻟﺸﺮﻳﻜﲔ ﰲ اﳌﺎل واﻟﺘﺼﺮف ﻛﺎﻟﻔﺎرﺳﲔ إذا ﺳو ﺑﲔ ﻓﺮﺳﻴﻬﻤﺎ
وتﺴﺎو ﰲ اﻟﺴﲑ ﻣا هي شرﻛﺔ العنان؟ وﻫﻲ ) أن ﻳﺸﱰك اثﻨﺎن ( أي ﺷﺨﺼﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻣﺴﻠﻤﲔ أو أﺣﺪﳘﺎ وﻻ تﻜﺮﻩ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺘﺎﰊ ﻻ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻳعﲏ ﳑكن اﳌسلﻢ ﻳﺸارك
الكتاﰊ لكن ﻻ ﻳكون الكتاﰊ هو الﺬي ﺑيدﻩ التصرف ﻷنﻪ ﳑكن ﻳقصدون ﺑﺬلك ﳜﺸون

أنﻪ ﻳتعاﻣل لر أنﻪ ﻳبيع ﳏرم ﻳبيع ﲬر أو ﻛﺬا ،إذاً ﻳﺸﱰﻛا ﲟاذا؟ ) ﲟﺎﻟﻴﻬﻤﺎ اﳌعﻠوم ( ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ) وﻟو ( ﻛﺎن ﻣﺎل ﻛﻞ ) ﻣﺘﻔﺎو ( إذاً ختصار شرﻛﺔ العنان ﻣا هي أن

ﻛل واﺣد ﻣن الﺸرﻳكﲔ ﻳدفع ﻣال وﻃبعا ﳑكن ﻛﻼﳘا ﻳعمل وﳑكن أﺣدﳘا ﻳعمل والﺜاﱐ
ﻻ ﻳعمل لكن دافع ﻣال فلو ﻛان أﺣدﳘا ﻳعمل دون اﻵخر ﻳصﲑ اﺟتمعا فيها عنان
وﻣضارﺑﺔ وﻻﺑد ﻳكون اﳌال ﻣعلوم هل ﻳﺸﱰط أن ﻳكون اﳌال ﻣتساوي؟ ﻻ ﳝكن ﻳكون

ﻣتفاوت واﺣد لﻪ الرﺑع والﺜاﱐ ثﻼث اﻷر ع ن ﱂ ﻳﺘﺴﺎو اﳌﺎﻻن ﻗﺪرا أو جﻨﺴﺎ أو ﺻﻔﺔ

ﻣعناﻩ ﳑكن واﺣد ﻳدفع ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل والﺜاﱐ ﻳدفع ﲬسﲔ ألﻒ دﻳنار هل ﳝكن ذلك؟
ﳑكن هﺬا ،ﳑكن واﺣد ﻳدفع ذهﺐ والﺜاﱐ ﻳدفع فضﺔ ﳑكن ذلك ﻛيﻒ نعرف اﳌكسﺐ؟
نعرف اﳌكسﺐ ﻛالتاﱄ ﺑعدﻣا تنتهي الﺸرﻛﺔ نﻄلع ﻣن اﳌال ﻣن اﳌكسﺐ أو ﻣن الﺸرﻛﺔ
ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل وﲬسﲔ ألﻒ دﻳنار ونعﻄي هﺬا ﺣقﻪ وهﺬا ﺣقﻪ والباقي ﻳقسﻢ ﲝسﺐ
النسﺐ الﱵ ﺑينهﻢ ،أو فضﺔ وذهﺐ فنعﻄي ﺻاﺣﺐ الﺬهﺐ ﻣا دفعﻪ ﻣن ذهﺐ وﳓول
ﺟﺰء فضﺔ ونعﻄيﻪ والباقي ﻳقسﻢ ﲝسﺐ النسﺐ اﳌتفق عليها هﺬا إذا ﻛا اشﱰﻛا ﻏﲑ
ﻣتساوﻳﲔ ﰲ الصفات.

قال ) :ﻟﻴعﻤﻼ ﻓﻴه ﺑﺒﺪنﻴﻬﻤﺎ ( هﺬﻩ ﺻورة أو ﻳعﻤﻞ ﻓﻴه أﺣﺪﳘﺎ وﻳﻜون ﻟه ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﺢ ﻣﺎﻟه هﺬﻩ الﺬي قلنا ﳚتمع فيها عنان وﻣضارﺑﺔ ،عند ﺻور فيها إشكال:
ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﺪونه ﱂ ﻳﺼﺢ ﻳعﲏ إن ﻛان قل ﻣن رﺑﺢ ﻣالﻪ ﱂ ﻳصﺢ اﻛتبوا عندها ولﻪ رﺑﺢ

ﻣالﻪ ،تصوروا ﻣﺜﻼ واﺣد ﻳدفع ﲬسﲔ ألﻒ والﺜاﱐ ﻳدفع ﲬسﲔ ألﻒ وﻛﻼﳘا اشتﻐل ﺑبدنﻪ
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وﻛلهﻢ ﻣتساوﻳﲔ اﳌفروض ﻳكون الرﺑﺢ لنصﻒ فإن شرط ﻷﺣدﳘا أقل ﻣن رأس ﻣالﻪ ﻳعﲏ
رﲝﻪ أقل ﻣن رأس ﻣالﻪ ﻻ ﻳصﺢ أو ﺑدون رﺑﺢ لكليﺔ قال :وﺑقﺪرﻩ إﺑﻀﺎع ﻳعﲏ اﳌقصود

أ ا وﻛالﺔ أي ﻳكون وﻛيﻼ ﻣتﱪعا ﻻ شرﻳك ﲣيلوا اﻵن ﻛيﻒ الصورة ﻣﺜﻼ ﻛﻼﳘا ﻳدفع
ﲬسﲔ ألﻒ وﲬسﲔ ألﻒ واﺣد فيهﻢ ﻳعمل والﺜاﱐ ﻻ ﻳعمل فكيﻒ ﻳقسﻢ الرﺑﺢ لو قلنا
ﻳقسﻢ الرﺑﺢ ﲬسﲔ  %وﲬسﲔ  %ﻣعناﻩ أن الﺸرﻳك الﺬي سيعمل ﻣتﱪع ﺑعملﻪ ﻷنﻪ ﻻ

خﺬ ﻣقاﺑل هﺬا الﺬي هو ﺑقدرﻩ ﻳعﲏ ﺑقدر رﺑﺢ ﻣالﻪ ﱂ خﺬ شيء ﻣقاﺑل ﺟهدﻩ لكن لو
ﻛان قل ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ ﲬسﲔ  %وﲬسﲔ  %هﺬا رأس اﳌال واﻷول ﻳعمل والﺜاﱐ ﻻ ﻳعمل
والرﺑﺢ  %٦٠للﺬي ﻻ ﻳعمل و %٤٠للﺬي ﻳعمل فصار الﺬي ﻳعمل أخﺬ أقل ﻣن رأس

ﻣالﻪ ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ فﻼﺑد أقل شيء خﺬ قدر ﻣالﻪ وﳑكن ﻳتﱪع لعمل قال :وإن اﺷﱰﻛﺎ
ﰲ ﳐﺘﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺎئعﺎ ﺻﺢ إن ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺪر ﻣﺎل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳعﲏ لو اشﱰﻛا ﰲ شيء ﰲ
ﺑضاعﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑينهما ﻣﺸاعﺔ ﺑينهما قال ) :ﻓﻴﻨﻔﺬ تﺼﺮف ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ( اﻵن
ﻳتكلﻢ عن شرﻛﺔ العنان ﻛﻼ الﺸرﻳكﲔ ﻛل واﺣد ﻳقدر ﻳتصرف ﰲ ﻣال الﺸرﻛﺔ ﻛلﻪ أي ﰲ
اﳌﺎﻟﲔ ﻛيﻒ ﻳفعل ذلك؟ قال ) :ﲝﻜﻢ اﳌﻠﻚ ﰲ نﺼﻴﺒه و ( ﲝﻜﻢ ) اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﰲ نﺼﻴﺐ
ﺷﺮﻳﻜه ( وﻳﻐﲏ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ إذن ﺻﺮﻳﺢ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ) وﻳﺸﱰط ( ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟعﻨﺎن
واﳌﻀﺎرﺑﺔ ) أن ﻳﻜون رأس اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻨقﺪﻳﻦ اﳌﻀﺮوﺑﲔ ( وﳘا الﺬهﺐ والفضﺔ ﻳعﲏ
النقود ﻷ ﻤﺎ ﻗﻴﻢ اﻷﻣوال وأﲦﺎن اﻟﺒﻴﺎﻋﺎت ﻓﻼ تﺼﺢ ﺑعﺮوض لكن لو ﻛل واﺣد فيهﻢ
أتى ﺑبضاعﺔ ﻻ ﻳصﺢ "وعنﻪ تصﺢ لعروض وقال ﰲ اﻹنصاف وهو الصواب وﳚعل رأس

اﳌال قيمتها وقﺖ العقد" ،على اﳌﺬهﺐ ﻻ تصﺢ لعروض وعلى الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ تصﺢ
لعروض لكن إذا ﺻﺤﺤناها لعروض ﻣعناﻩ ﻻﺑد عند ﺑداﻳﺔ الﺸرﻛﺔ نقيﻢ عروض اﻷول
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ونقيﻢ عروض الﺜاﱐ ﺣﱴ نعرف القيﻢ الﱵ دخلوا ا ،قال :وﻻ ﻓﻠوس وﻟو ﻓقﺔ وتﺼﺢ
ﻟﻨقﺪﻳﻦ الفلوس هي العمﻼت الﱵ ﻛانوا ﻳتعاﻣلون ا قدﳝا هي شيء ﻳسﲑ عملﺔ ﻣعدنيﺔ
ﻻ هي ذهﺐ وﻻ هي فضﺔ لكن تعارف الناس على استعماﳍا ﻣﺜل الر ﻻت اليوم ﻻ هو
ذهﺐ وﻻ فضﺔ ،على العموم إذا ﻛانﺖ النقود ﳍا رﺻيد ﻣعناﻩ ﳑكن نقول هي تقوم ﻣقام

الﺬهﺐ والفضﺔ لكن إذا ﻛان ليﺲ ﳍا رﺻيد فصارت فلوس قال ) :وﻟو ﻣﻐﺸوﺷﲔ ﻳﺴﲑا
( ﻳعﲏ الﺬهﺐ ﳐلوط ﺑﺸيء آخر أو الفضﺔ ﳐلوط ﺑﺸيء آخر قال :ﻛحﺒﺔ ﻓﻀﺔ ﰲ دﻳﻨﺎر
والﻐﺶ هنا ليﺲ اﳌقصود ا ﻛلمﺔ ذم ولكن ﰲ اللﻐﺔ ﻣعناها اﳋلط قال :ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﻐﲏ
واﻟﺸﺮح أي الﺸرح الكبﲑ ﻷنه ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘحﺮز ﻣﻨه ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻐﺶ ﻛﺜﲑا ﱂ ﻳﺼﺢ ﻟعﺪم
انﻀﺒﺎﻃه إذا ﻛان الﺬهﺐ الﺬي ﺟاء ﺑﻪ ﳐلوط ﺑفضﺔ ﻣﺜﻼ خلﻄا ﻛﺜﲑا فﻼ ﻳصﺢ ،قال) :
و ( ﻳﺸﱰط أﻳﻀﺎ ) أن ﻳﺸﱰﻃﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ جزءا ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺸﺎﻋﺎ ﻣعﻠوﻣﺎ ( ﻛﺎﻟﺜﻠﺚ
واﻟﺮﺑﻊ ﻷن اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺴﺘحﻖ ﳍﻤﺎ ﲝﺴﺐ اﻻﺷﱰاط ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺷﱰاﻃه ﻛﺎﳌﻀﺎرﺑﺔ
إذاً ﻻﺑد أن ﳛدد الرﺑﺢ لكن الرﺑﺢ ﳛدد ﲜﺰء ﻣﺸاع وﻻ ﳛدد ﺑرقﻢ ﻣعﲔ فﻼ ﻳقول لﻪ لك
أنﺖ ألﻒ وﱄ ألﻒ فﻼ ندري ﻛﻢ نرﺑﺢ اﻵن سيﺬﻛر ﺻور ﻻ ﻳصﺢ فيها اشﱰاط الرﺑﺢ

قال :ﻓﺈن ﻗﺎﻻ واﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻬو ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ نﺼﻔﲔ ) ﻓﺈن ﱂ ﻳﺬﻛﺮا اﻟﺮﺑﺢ ( ﱂ تﺼﺢ ﻷنه
اﳌقﺼود ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻼ ﳚوز اﻹﺧﻼل ﺑه فﻼﺑد ﻣن النص على الرﺑﺢ إذاً الصورة اﻷوﱃ
إذا ﱂ ﻳﺬﻛرا رﲝا ﺑﻄلﺖ الﺸرﻛﺔ ،الصورة الﺜانيﺔ ) :أو ﺷﺮﻃﺎ ﻷﺣﺪﳘﺎ جزءا ﳎﻬوﻻ ( ﱂ
تﺼﺢ ﻷن اﳉﻬﺎﻟﺔ ﲤﻨﻊ تﺴﻠﻴﻢ اﻟواجﺐ ﻳعﲏ ﻳقول أنﺖ هات ﲬسﲔ ألﻒ وأ ﲬسﲔ
ألﻒ وأعﻄيك ﺑعﺾ الرﺑﺢ فبعضﻪ ﳎهول قال ) :أو ( ﺷﺮﻃﺎ ) دراﻫﻢ ﻣعﻠوﻣﺔ ( هﺬﻩ
الﺜالﺜﺔ ﱂ تﺼﺢ ﻻﺣﺘﻤﺎل أن ﻻ ﻳﺮﲝﻬﺎ أو ﻳﺮﺑﺢ ﻏﲑﻫﺎ فﻼ ﻳقول أﺣد الﺸرﻳكﲔ أنﺖ لك

ألﻒ ر ل ﻣن الرﺑﺢ وأ ﱄ الباقي فيمكن ﻻ ﻳرﺑﺢ إﻻ ألﻒ ر ل أو ﻻ ﻳرﺑﺢ شيء أﺻﻼ أو

ﻳرﺑﺢ ﲬسماﺋﺔ ر ل ﻣﺜﻼ فيأخﺬها أﺣدﳘا دون الﺜاﱐ أﻣا إذا ﱂ ﻳرﲝا شيء فﻼ ﻣﺸكلﺔ
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قال ) :أو ( ﺷﺮﻃﺎ ) رﺑﺢ أﺣﺪ اﻟﺜوﺑﲔ ( أو إﺣﺪى اﻟﺴﻔﺮتﲔ أو رﺑﺢ ﲡﺎرة ﰲ ﺷﻬﺮ أو
ﻋﺎم ﺑعﻴﻨه ) ﱂ تﺼﺢ ( ﻳعﲏ ختصار ﻳنبﻐي أن ﻳكون الرﺑﺢ ﺟﺰء ﻣﺸاع ﻣعلوم فﻼ ﻳقول

أﺣد الﺜوﺑﲔ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ ﻳقول ﳓن شرﻛاء أنﺖ ﲬسﲔ ألﻒ وأ ﲬسﲔ ألﻒ البضاعﺔ رقﻢ
 ١،٢،٣هﺬﻩ لك رﲝها و ٥،٦،٧ﱄ أ رﲝها فﻼ ﻳصﺢ ذلك ﳌاذا؟ ﻷننا شرﻛاء ﰲ اﻷول
وﰲ الﺜاﱐ فﻼ ﻳصﺢ هﺬا أو ﰲ إﺣدى السفرتﲔ ﻳعﲏ البيعﺔ اﻷوﱃ ﱄ ورﺑﺢ الﺜانيﺔ لك أو
الﺸهر اﻷول لك رﲝﻪ والﺸهر الﺜاﱐ ﱄ رﲝﻪ أليﺲ ﰲ الﺸهر اﻷول الرﺑﺢ نتﺞ ﻣن ﻣال

اﻻثنﲔ فكيﻒ ﻳكون الرﺑﺢ ﻷﺣدﳘا قال ﻻ ﻳصﺢ ﻷنه ﻗﺪ ﻳﺮﺑﺢ ﰲ ذﻟﻚ اﳌعﲔ دون ﻏﲑﻩ
أو ﻟعﻜس ﻓﻴﺨﺘﺺ أﺣﺪﳘﺎ ﻟﺮﺑﺢ وﻫو ﳐﺎﻟﻒ ﳌوﺿوع اﻟﺸﺮﻛﺔ نفﺲ هﺬا الﺸرط

الﺬي ﻳﺸﱰﻃﻪ وهو اﳉﺰء اﳌﺸاع اﳌعلوم ﻛﺬلك ﻳنبﻐي أن ﻳكون ﰲ عقود أخرى وهي

اﳌساقاة واﳌﺰارعﺔ واﳌضارﺑﺔ ،قال ) :وﻛﺬا ﻣﺴﺎﻗﺎة وﻣزارﻋﺔ وﻣﻀﺎرﺑﺔ ( اﳌساقاة ﻳعﲏ ﻳعﻄيﻪ

اﻷرض فيها شجر ﻳسقيﻪ ﻣقاﺑل ﺟﺰء ﻣﺸاع ﻣعلوم ﻣن الﺜمرة أو ﻣﺰارعﺔ ﻳعﻄيﻪ اﻷرض
ﻳﺰرعها أو ﻣضارﺑﺔ ﻳعﻄيﻪ اﳌال ﻳتاﺟر فيﻪ فيجﺐ أن ﻳكون اﻻتفاق على ﺟﺰء ﻣﺸاع ﻣن

الناتﺞ ﻣعلوم ﻣﺜل الرﺑع أو النصﻒ وﻏﲑ ذلك قال :ﻓﻴعﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ تعﻴﲔ جزء ﻣﺸﺎع ﻣعﻠوم
ﻟﻠعﺎﻣﻞ ﳌﺎ تقﺪم ﻛيﻒ تكون اﳋسارة؟ انتبهوا الرﺑﺢ ﲝسﺐ اﻻتفاق لكن ﻻ ﻳكون أقل ﻣن
رأس اﳌال ) واﻟوﺿﻴعﺔ ( أي اﳋﺴﺮان ) ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﺎل ( ﳊﺴﺎب ﺳواء ﻛﺎنﺖ ﻟﺘﻠﻒ
أو نقﺼﺎن ﰲ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ اﳋسارة على ﺣسﺐ رأس اﳌال الﺬي دفع  %٥٠ﻣن
رأس اﳌال ﻳتﺤمل ﲬسﲔ والﺬي دفع عﺸرﻳن ﻳتﺤمل عﺸرﻳن وهكﺬا ،قال ) :وﻻ ﻳﺸﱰط
ﺧﻠﻂ اﳌﺎﻟﲔ ( ﻷن اﻟقﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ وﻫو ﻻ ﻳﺘوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻂ ) وﻻ ( ﻳﺸﱰط أﻳﻀﺎ )
ﻛو ﻤﺎ ﻣﻦ جﻨس واﺣﺪ ( ﻓﻴﺠوز إن أﺧﺮج أﺣﺪﳘﺎ د نﲑ واﻵﺧﺮ دراﻫﻢ ﻓﺈذا اﻗﺘﺴﻤﺎ
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رجﻊ ﻛﻞ ﲟﺎﻟه ﰒ اﻗﺘﺴﻤﺎ اﻟﻔﻀﻞ وﻣﺎ ﻳﺸﱰﻳه ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑعﺪ ﻋقﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻬو ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
وإن تﻠﻒ أﺣﺪ اﳌﺎﻟﲔ ﻓﻬو ﻣﻦ ﺿﻤﺎ ﻤﺎ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰي وﻳقﺒﺾ وﻳﻄﺎﻟﺐ
ﻟﺪﻳﻦ ﻳعﲏ هﺬا ﻣن ﻣقتضيات الﺸرﻛﺔ ،ﳘا اشﱰﻛا اﻵن شرﻛﺔ عنان ﻛل ﻣنهما لﻪ أن ﻳبيع
وأن ﻳﺸﱰي وأن ﻳقبﺾ وأن ﻳﻄالﺐ لدﻳن ،وﳜﺎﺻﻢ ﻓﻴه وﳛﻴﻞ وﳛﺘﺎل أي ﻳقبل ﺣوالﺔ،
وﻳﺮد ﻟعﻴﺐ وﻳﻔعﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻦ ﻣﺼﻠحﺔ ﲡﺎر ﻤﺎ لكن هناك أشياء ﻻ ﲡوز للﺸرﻳك
ﻣا هي؟ قال :ﻻ أن ﻳﻜﺎتﺐ رﻗﻴقﺎ ﻷن هﺬا خسارة ،أو ﻳزوجه أو ﻳعﺘقه أو ﳛﺎﰊ ﻳعﲏ
ﻳبيع ﺑرخص ﻣﺜﻼ لقرﻳﺐ لﻪ ،أو ﻳقﱰض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳستلﻒ لنفسﻪ أو ﻳستلﻒ ﻣبلغ
تتﺤملﻪ الﺸرﻛﺔ هﺬا ﻛلﻪ ﻻ ﳚوز إﻻ ذن ﺷﺮﻳﻜه ﻷ ا ﻣفسدة ،قال :وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن
ﻳﺘوﱃ ﻣﺎ جﺮت اﻟعﺎدة ﺑﺘوﻟﻴه ﻳعﲏ ﰲ العمل ﻣﺜﻼ ﰲ دﻛان ﻣﺜل ﻣاذا؟ قال :ﻣﻦ نﺸﺮ ثوب
وﻃﻴه أو إﺣﺮازﻩ وﻗﺒﺾ اﻟﻨقﺪ وﳓوﻩ ﻓﺈن اﺳﺘﺄجﺮ ﻟه ﻓﺎﻷجﺮة ﻋﻠﻴه هﺬﻩ اﻷﻣور ﻣردها
العرف ﻳعﲏ إذا ﻛانوا ﰲ دﻛان فكلهﻢ ﻳقوم ﺑنﺸر البضاعﺔ ﺑتعليق البضاعﺔ ﻃيها رفعها ﻏلق

الدﻛان ،إذا ﻛان ﻛﻼﳘا ﻳعمل أﻣا لو ﺟاء واﺣد فيهﻢ وقال ﻻ أرﻳد أن أعمل وﺟاء ﺑصﱯ
ﻳقوم ﺬا العمل فيتﺤمل هو أﺟرتﻪ إﻻ إذا ﻛانﺖ الﺸرﻛﺔ على هﺬا ﻳعﲏ إذا اتفقا أو ﻛان
هﺬا هو العرف أنﻪ ﻣﺜﻼ أسسوا شرﻛﺔ ﻛبﲑة ﻣﺜﻼ ففي الﻐالﺐ سيعينون س ﻳعﲏ اﳌسألﺔ

تعتمد على العرف فما ﻛان العرف أن ﻳقوم ﺑﻪ الﺸرﻳك ﺑنفسﻪ فﻼ ﰐ ﺟﲑ إﻻ على
ﺣساﺑﻪ هو وﻣا ﻛان العرف ﻳقبل أن ﻳستأﺟر فيستأﺟر فيﻪ.

ﻓﺼﻞ ﰲ اﳌﻀﺎرﺑﺔ
اﻟﻨوع ) اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ( ﻣﻦ اﻟﻀﺮب ﰲ اﻷرض وﻫو اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻗﺎل ﷲ تعﺎﱃ }
وآﺧﺮون ﻳﻀﺮﺑون ﰲ اﻷرض ﻳﺒﺘﻐون ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ { وتﺴﻤﻰ ﻗﺮاﺿﺎ وﻣعﺎﻣﻠﺔ ﻳعﲏ ﳍا
ثﻼثﺔ أﲰاء اﳌضارﺑﺔ والقراض واﳌعاﻣلﺔ ﻛل هﺬا ﻣن أﲰاﺋها ،ﻣا هي؟ تعرﻳفها :وﻫﻲ دﻓﻊ
ﻣﺎل ﻣعﻠوم ) ﳌﺘﺠﺮ ( أي ﳌﻦ ﻳﺘﺠﺮ ) ﺑه ﺑﺒعﺾ رﲝه ( أي ﲜزء ﻣعﻠوم ﻣﺸﺎع ﻣﻨه ﻛﻤﺎ
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تقﺪم ﻓﻠو ﻗﺎل ﺧﺬ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻣﻀﺎرﺑﺔ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻬﻢ اﻟعﺎﻣﻞ ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠه ﻟﺮب اﳌﺎل
واﻟوﺿﻴعﺔ ﻋﻠﻴه وﻟﻠعﺎﻣﻞ أجﺮة ﻣﺜﻠه إذا ﱂ ﳛدد لﻪ رﺑﺢ ﻣعناﻩ لﻪ اﻷﺟرة ،وإن ﺷﺮط جزءا
ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟعﺒﺪ أﺣﺪﳘﺎ أو ﻟعﺒﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺢ وﻛﺎن ﻟﺴﻴﺪﻩ ﻳعﲏ قال أ ﱄ  %٤٠ولك
أنﺖ  %٤٠و %٢٠للعبد فتصﲑ العﺸرﻳن  %لسيد العبد ،وإن ﺷﺮﻃﺎﻩ ﻳعﲏ هﺬا اﳉﺰء
ﻣن الرﺑﺢ ﻟﻠعﺎﻣﻞ وﻷجﻨﱯ ﻣعﺎ وﻟو وﻟﺪ أﺣﺪﳘﺎ أو اﻣﺮأته وﺷﺮﻃﺎ ﻋﻠﻴه ﻋﻤﻼ ﻣﻊ اﻟعﺎﻣﻞ
ﺻﺢ وﻛﺎ ﻋﺎﻣﻠﲔ وإﻻ ﻳعﲏ وإن ﱂ ﻳﺸﱰﻃا عليﻪ عمﻼ ﱂ تﺼﺢ اﳌﻀﺎرﺑﺔ الصورة الﺜانيﺔ:

قلنا ﰲ ﺻورة العبد لو اشﱰط العبد قبل ذلك لكن لو اشﱰط لواﺣد أﺟنﱯ قال لك ٢٠
وﱄ  ٢٠و ٢٠ﳍﺬا اﻷﺟنﱯ أو ﻛان هﺬا اﻷﺟنﱯ ولدﻩ ولد أﺣدﳘا إذا اشﱰﻃا على هﺬا

اﻷﺟنﱯ عمﻼ ﺻﺢ وإن ﱂ ﻳﺸﱰﻃا عليﻪ عمﻼ ﻻ ﻳصﺢ قال وإﻻ ﱂ تصﺢ اﳌضارﺑﺔ ) ﻓﺈن
ﻗﺎل ( رب اﳌﺎل ﻟﻠعﺎﻣﻞ اﲡﺮ ﺑه ) واﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻨﺼﻔﺎن ( ﻷنه أﺿﺎﻓه إﻟﻴﻬﻤﺎ إﺿﺎﻓﺔ
واﺣﺪة وﻻ ﻣﺮجﺢ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ اﻟﺘﺴوﻳﺔ ) وإن ﻗﺎل ( اﲡﺮ ﺑه ) وﱄ ( ثﻼثﺔ أر ﻋه أو ثﻠﺜه )
أو ( ﻗﺎل اﲡﺮ ﺑه و ) ﻟﻚ ( ) ثﻼثﺔ أر ﻋه أو ثﻠﺜه ﺻﺢ ( ﻷنه ﻣﱴ ﻋﻠﻢ نﺼﻴﺐ
أﺣﺪﳘﺎ أﺧﺬﻩ ) واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻶﺧﺮ ( ﻷن اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺴﺘحﻖ ﳍﻤﺎ ﻓﺈذا ﻗﺪر نﺼﻴﺐ أﺣﺪﳘﺎ
ﻣﻨه ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻶﺧﺮ ﲟﻔﻬوم اﻟﻠﻔﻆ ﻳعﲏ لو قال ﻣﺜﻼ لك النصﻒ إذاً النصﻒ الﺜاﱐ ﱄ ،لو
قال لك الﺜلث إذاً الﺜلﺜان ﱄ ،لك الرﺑع إذاً الﺜﻼثﺔ أر ع ﱄ ،فتﺤدﻳد ﺣصﺔ أﺣدﳘا تﻐﲏ

عن ﲢدﻳد ﺣصﺔ الﺜاﱐ قال ) :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﳌﻦ ( اﳉزء ) اﳌﺸﺮوط ﻳعﲏ قال خﺬ اﳌال

واﲡر ﺑﻪ ﺑعﺸرﻳن  %وﱂ ﳛددوا ﻣن هو ﺻاﺣﺐ العﺸرﻳن ،قال :ﻓـ ( ﻫو ) ﻟعﺎﻣﻞ ( ﻗﻠﻴﻼ
ﻛﺎن أو ﻛﺜﲑا ﻷنه ﻳﺴﺘحقه ﻟعﻤﻞ وﻫو ﻳقﻞ وﻳﻜﺜﺮ وإﳕﺎ تقﺪر ﺣﺼﺘه ﻟﺸﺮط ﻳعﲏ
الﺬي ﳛتاج أن نقدر ﺣصتﻪ لﺸرط هو العاﻣل ﲞﻼف رب اﳌﺎل ﻓﺈنه ﻳﺴﺘحقه ﲟﺎﻟه
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وﳛﻠﻒ ﻣﺪﻋﻴه ﻳعﲏ ﻣدعي ﻛون اﳌﺸروط للعاﻣل ﻳعﲏ لو العاﻣل قال اﻷرﺑعﲔ  %ﱄ
فاﻵن عرفنا اﳌﺸروط ﻛﻢ لكن اختلفنا ﳌن فمن ﺣلﻒ أنﻪ للعاﻣل خﺬﻩ ﻳعﲏ لو ﺻاﺣﺐ
اﳌال قال العﺸرﻳن  %الﱵ قلناها وﱂ ﳓدد ﺻاﺣبها هي للعاﻣل نقبل ﻣنﻪ إذا ﺣلﻒ أو

العاﻣل هو الﺬي ﺣلﻒ قبلنا ذلك لكن اﻵن ﻣسألﺔ تﺸبهها قال :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻗﺪر
اﳉزء اﳌﺸروط ،فهمتﻢ الفرق ﺑﲔ اﻷوﱃ والﺜانيﺔ ،اﻷوﱃ اتفقنا أن اﳉﺰء اﳌﺸروط هو الرﺑع

لكن اختلفنا ﳌن الرﺑع ،الصورة الﺜانيﺔ ﻻ ،اختلفنا ﰲ قدرﻩ فالعاﻣل ﻳقول الرﺑع والﺜاﱐ ﻳقول

اﳋمﺲ ،قال :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﻗﺪر اﳉزء ﺑعﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﻓقول ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨه لو ﺣصل خﻼف

ﺑﲔ اﳌالك والعاﻣل فنقدم ﻛﻼم العاﻣل وﻛﺬا لو ﻛان عقد ﻣساقاة وﻣﺰارعﺔ ،قال :وﻛﺬا )
ﻣﺴﺎﻗﺎة وﻣزارﻋﺔ ( إذا اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﳉزء اﳌﺸﺮوط أو ﻗﺪرﻩ فقول اﳌالك ﳌﺎ تقﺪم اﳌساقاة
قلناها واﳌﺰارعﺔ ستأﰐ أنﻪ ﻳﺰرع لﻪ اﻷرض أو ﻳسقي لﻪ الﺸجر ﻣقاﺑل الرﺑع أو اختلفا رﺑع

وثلث فيصﲑ ﻛﻼم اﳌالك هو اﳌقدم ،وﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎن ﻓﻴﻤﺎ تقﺪم ﻳقصد فيما تقدم

ﻳعﲏ ﻣا ﳚوز للعاﻣل أن ﻳفعلﻪ ﻣن ﺑيع وشراء وقبﺾ وﻣﻄالبﺔ وﻛﺬا ﻣﺜل الﺸرﻳك ،وإن
ﻓﺴﺪت أي اﳌضارﺑﺔ ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻟﺮب اﳌﺎل وﻟﻠعﺎﻣﻞ أجﺮة ﻣﺜﻠه وتﺼﺢ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺜل سنﺔ أو
شهر وﻣعﻠقﺔ على شرط ) ،وﻻ ﻳﻀﺎرب ( اﻟعﺎﻣﻞ ) ﲟﺎل اﻵﺧﺮ إن أﺿﺮ اﻷول وﱂ ﻳﺮض
( ﻳعﲏ العاﻣل عقد عقد ﻣضارﺑﺔ ﻣع شخص وأخﺬ ﻣنﻪ اﳌال فﻼ خﺬ ﻣن شخص آخر

ﻣال وﻳضارب لرﺟل آخر إن أضر ﻷول وﱂ ﻳرض لكن إن ﱂ ﻳضر ﻷول ﻻ س أو

رضي فﻼ س ،قال :ﻷ ﺎ تﻨعقﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻆ واﻟﻨﻤﺎء ﻓﻠﻢ ﳚز ﻟه أن ﻳﻔعﻞ ﻣﺎ ﳝﻨعه وإن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻷول أو إذن جﺎز افرض أنﻪ خالﻒ وضارب ﲟال ﻵخر ﺑدون إذن
وأضر ﻷول ،قال ) :ﻓﺈن ﻓعﻞ ( ن ﺿﺎرب اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﺿﺮر اﻷول ﺑﻐﲑ إذنه ) ردت
ﺣﺼﺘه ( ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ) ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ( اﻷوﱃ ﻷنه اﺳﺘحﻖ ذﻟﻚ ﳌﻨﻔعﺔ اﻟﱵ
اﺳﺘحقﺖ ﻟعقﺪ اﻷول وﻻ نﻔقﺔ ﻟعﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﺸﺮط ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وﻻ ﻳقﺴﻢ ( اﻟﺮﺑﺢ
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) ﻣﻊ ﺑقﺎء اﻟعقﺪ ( انتبهوا ﳍﺬا ﻻ ﻳقسﻢ الرﺑﺢ ﻣادام العقد ﻣستمر ﻷنﻪ ﻣادام العقد ﻣستمر

والﺸرﻛﺔ قاﺋمﺔ وهناك ﺑيع وشراء وﻛﺬا فليﺲ ﻷﺣد أن خﺬ الرﺑﺢ ﻷنﻪ ﻻ ﻳتﺤدد الرﺑﺢ إﻻ

نقضاء الﺸرﻛﺔ فيعلﻢ عندها أنﻪ فيﻪ رﺑﺢ أو خسارة ولﺬلك قال ) :وﻻ ﻳقﺴﻢ ( اﻟﺮﺑﺢ )
ﻣﻊ ﺑقﺎء اﻟعقﺪ ( أي اﳌﻀﺎرﺑﺔ ) إﻻ تﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ( ﻷن اﳊﻖ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﻤﺎ واﻟﺮﺑﺢ وﻗﺎﻳﺔ
ﻟﺮأس اﳌﺎل ) وإن تﻠﻒ رأس اﳌﺎل أو ( تﻠﻒ ) ﺑعﻀه ( ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﻳعﲏ ﲨعنا اﳌال
وﱂ تبدأ الﺸرﻛﺔ ﰲ العمل انﻔﺴﺨﺖ ﻓﻴه اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻳعﲏ ﰲ هﺬا اﳉﺰء الﺬي تلﻒ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻒ
ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ﻛﺬلك تنفسخ فيﻪ اﳌضارﺑﺔ ،وإن تﻠﻒ ) ﺑعﺪ اﻟﺘﺼﺮف ( ﻳعﲏ ﺑعدﻣا ﺑدأت
الﺸرﻛﺔ تعمل تلﻒ ﺑعﺾ اﳌال جﱪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻳعﲏ الرﺑﺢ سيﻐﻄي ﻣا ﺣصل ﻣن خسارة أو
تلﻒ ﺑعد ﺑدأ العمل ﻷنه دار ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة وﺷﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﻟعقﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺆدﻳﺔ
إﱃ اﻟﺮﺑﺢ ﻳعﲏ الصورة اﻷوﱃ إذا تلﻒ ﺑعﺾ اﳌال قبل التصرف أو قبل القبﺾ ) ،أو
ﺧﺴﺮ ( ﰲ إﺣﺪى ﺳﻠعﺘﲔ أو ﺳﻔﺮتﲔ ) جﱪ ( ذﻟﻚ ) ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ( أي وجﺐ جﱪ
اﳋﺴﺮان ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ وﱂ ﻳﺴﺘحﻖ اﻟعﺎﻣﻞ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﺑعﺪ ﻛﻤﺎل رأس اﳌﺎل ﻷ ﺎ ﻣﻀﺎرﺑﺔ
واﺣﺪة ) ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻤﺘه ( ﺿﺎ أي نقدا ) أو تﻨﻀﻴﻀه ( ﻳعﲏ ﲢوﻳلﻪ إﱃ نقد ﻣﻊ ﳏﺎﺳﺒﺘه
ﻓﺈذا اﺣﺘﺴﺒﺎ وﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎ ﳍﻤﺎ ﱂ ﳚﱪ اﳋﺴﺮان ﺑعﺪ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻗﺒﻠه تﻨزﻳﻼ ﻟﻠﺘﻨﻀﻴﺾ ﻣﻊ
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨزﻟﺔ اﳌقﺎﲰﺔ ﻣعناﻩ ﰲ أثناء دوران التجارة الرﺑﺢ ﳚﱪ اﳋسارة ،ﻣﱴ ﻻ ﳚﱪ؟ إذا
انتهﺖ الﺸرﻛﺔ ألﻐينا الﺸرﻛﺔ وقسمنا الرﺑﺢ فﻼ ﳚﱪ لو ﺣصل تلﻒ ﰲ ﻣال أﺣدﳘا ﻛل

واﺣد ﻳتﺤمل خسارتﻪ أو ﺣولناﻩ إﱃ نقد وﲢاسبنا وعرفنا أنﺖ لك ﻛﺬا وأ ﱄ ﻛﺬا عند

ذلك لو ﺣصل تلﻒ فكل واﺣد ﻳتﺤمل التلﻒ الﺬي ﳛصل ﰲ ﻣالﻪ ،قال :وإن انﻔﺴﺦ
اﻟعقﺪ واﳌﺎل ﻋﺮض ﻳعﲏ ﻣازال ﺑضاعﺔ أو دﻳﻦ ﱂ ﳛصلوﻩ ﻣن الناس ﻓﻄﻠﺐ رب اﳌﺎل
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تﻨﻀﻴﻀه ﻳعﲏ ﲢوﻳل العرض إﱃ نقد ﻟزم اﻟعﺎﻣﻞ هو استلﻢ نقد وﻻﺑد ﳛولﻪ إﱃ نقد ،قال:

وتﺒﻄﻞ أي اﳌضارﺑﺔ ﲟوت أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺈن ﻣﺎت ﻋﺎﻣﻞ أو ﻣودع أو وﺻﻲ وﳓوﻩ ﻛوﻛيل ﻣﺜﻼ
وجﻬﻞ ﺑقﺎء ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﻓﻬو دﻳﻦ ﰲ اﻟﱰﻛﺔ ﲞﻼف ﻣا لو علﻢ عينﻪ إذاً لو ﻣات أﺣد هؤﻻء

اﻷرﺑعﺔ واﳌال الﺬي ﲢﺖ ﻳدﻩ وهو ﻣال الﻐﲑ الﺬي ﲢﺖ ﻳدﻩ ﻣعلوم عينﻪ فيصﲑ هﺬﻩ العﲔ
هي لصاﺣبها وأﻣا إذا ﺟهل عﲔ ﻻ نعرف أﻳن فلوس الﺸرﻛﺔ وأﻳن فلوسﻪ اﳋاﺻﺔ فعند

ذلك ﻳصبﺢ ﻣال الﺸرﻛﺔ دﻳن ﰲ ذﻣتﻪ ﰲ الﱰﻛﺔ ﻷن اﻹﺧﻔﺎء وﻋﺪم اﻟﺘعﻴﲔ ﻛﺎﻟﻐﺼﺐ
وﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟعﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴه ﻣﻦ ﻫﻼك وﺧﺴﺮان وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ أنه اﺷﱰاﻩ ﻟﻨﻔﺴه أو
ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ هﺬا اﳋﻼف إذا ﺣصل إذا ادعى العاﻣل أنﻪ ﺣصلﺖ خسارة أو هلك ﺑعﺾ
اﳌال أو ﻛﺬا ﻳصدق ﻷنﻪ أﻣﲔ وﻣا ﻳﺬﻛر أنﻪ اشﱰاﻩ لنفسﻪ أو للﺸرﻛﺔ ﻳصدق ﻷنه أﻣﲔ
واﻟقول ﻗول رب اﳌﺎل ﰲ ﻋﺪم ردﻩ إﻟﻴه لو ﺣصل خﻼف ﰲ ﻣسألﺔ رد اﳌال لو قال

اﳌضارب أ رﺟعﺖ لك رأس ﻣالك وﻛﺬﺑﻪ ﺻاﺣﺐ اﳌال فﻼ نصدق العاﻣل والسبﺐ ﻣا
هو؟ العاﻣل ﰲ هﺬا اﳊال استلﻢ اﳌال ﳌصلﺤﺔ نفسﻪ.

ﻓﺼﻞ ﰲ أنواع اﻟﺸﺮﻛﺎت
) اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟوجوﻩ ( ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷ ﻤﺎ ﻳعﺎﻣﻼن ﻓﻴﻬﺎ ﺑوجﻬﻬﻤﺎ أي جﺎﻫﻬﻤﺎ
واﳉﺎﻩ واﻟوجه واﺣﺪ وﻫﻲ أن ﻳﺸﱰﻛﺎ ﻋﻠﻰ ) أن ﻳﺸﱰ ﰲ ذﻣﺘﻴﻬﻤﺎ ( ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜون
ﳍﻤﺎ ﻣﺎل ) ﲜﺎﻫﻴﻬﻤﺎ ( ﻓﻤﺎ رﲝﺎﻩ ) ﻓـ ( ﻫو ) ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎﻩ انتهى التعرﻳﻒ إذاً
الﺸرﻛﺔ اﻷوﱃ ﻛانﺖ شرﻛﺔ عنان ﻛل واﺣد فيهﻢ ﻳدفع ﻣال والﺸرﻛﺔ الﺜانيﺔ ﻣضارﺑﺔ واﺣد

ﻳدفع اﳌال والﺜاﱐ ﻳعمل ﺑبدنﻪ ،الﺸرﻛﺔ الﺜالﺜﺔ شرﻛﺔ الوﺟوﻩ ﻣا فيﻪ أﺣد عندﻩ ﻣال ﻣنهما
لكنﻪ سيعمﻼن و خﺬان اﳌال ﺑوﺟهيهما ﻳعﲏ سيأخﺬانﻪ دﻳون ﻣن السوق الناس تعﻄيهﻢ

ﺑوﺟاهتهﻢ فهﺬﻩ شرﻛﺔ ﺳواء ﻋﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒه ﻣﺎ ﻳﺸﱰﻳه أو جﻨﺴه أو وﻗﺘه أو ﻻ
ﻓﻠو ﻗﺎل ﻣﺎ اﺷﱰﻳﺖ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﺒﻴﻨﻨﺎ ﺻﺢ ) وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻛﻴﻞ ﺻﺎﺣﺒه وﻛﻔﻴﻞ ﻋﻨه
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ﻟﺜﻤﻦ ( ﻷن ﻣﺒﻨﺎﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ترى شرﻛﺔ الوﺟوﻩ تﺸبﻪ شرﻛﺔ العنان لكن

الفرق أن العنان اﳌال ﻣن الﺸرﻛﺔ والوﺟوﻩ اﳌال ﻣن السوق ﻣن القروض الﱵ ﰐ لﻪ ،اﻵن

الفلوس ليسﺖ ﻣن عندهﻢ أتﺖ ﻣن السوق فكيﻒ نعتﱪ اﳌلك؟ قال ) :واﳌﻠﻚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎﻩ أ ( ﻟقوﻟه ﷺ اﳌﺆﻣﻨون ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ ) واﻟوﺿﻴعﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻠﻜﻴﻬﻤﺎ
ب ( ﻛﺸﺮﻛﺔ اﻟعﻨﺎن ﻷ ﺎ ﰲ ﻣعﻨﺎﻫﺎ ) واﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎﻩ ج ( ﻛﺎﻟعﻨﺎن وﳘﺎ ﰲ
تﺼﺮف ﻛﺸﺮﻳﻜﻲ ﻋﻨﺎن إذاً ﳌا اشﱰﻛا شرﻛﺔ وﺟوﻩ وﺑدأوا خﺬوا البضاعﺔ ﻣن السوق فﻼﺑد
ﻛل واﺣد ﳛدد أ ﻣﺜﻼ ﱄ الﺜلث وأنﺖ لك الﺜلﺜان فسنبﲏ على هﺬا اﳋسارة فمن لﻪ

الﺜلﺜان ﻣعناﻩ سيأخﺬ رﺑﺢ أﻛﺜر وسيتﺤمل خسارة أﻛﺜر وﻣن لﻪ الﺜلث أقل وهكﺬا.

قال ) :اﻟﺮاﺑﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺪان ( وﻫﻲ ) أن ﻳﺸﱰﻛﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﺒﺎن ﺑﺪا ﻤﺎ ( أي
ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ ﻛﺴﺒﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﺎئعﻬﻤﺎ ﻓﻤﺎ رزق ﷲ ﻓﻬو ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) ﻓﻤﺎ تقﺒﻠه أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ﻳﻠزﻣﻬﻤﺎ ﻓعﻠه ( ﻳلﺰم اﻻثنﲔ ﻣادام هﻢ شرﻛاء شرﻛﺔ أﺑدان ﻣﺜل العمال واﳊمال
واﳋياﻃﲔ وهكﺬا ،وﻳﻄﺎﻟﺒﺎن ﺑه ﻷن ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺪان ﻻ تﻨعقﺪ إﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وتﺼﺢ ﻣﻊ
اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻨﺎئﻊ ﻛقﺼﺎر وهو الﻐسال ﻣﻊ ﺧﻴﺎط وﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻷجﺮة ﻷنﻪ
شرﻳك الﺜاﱐ وﻟﻠﻤﺴﺘﺄجﺮ دﻓعﻬﺎ إﱃ أﺣﺪﳘﺎ فنعاﻣلهﻢ على أ ﻢ شرﻛاء ،وﻣﻦ تﻠﻔﺖ ﺑﻴﺪﻩ
ﺑﻐﲑ تﻔﺮﻳﻂ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ) وتﺼﺢ ( ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺪان ) ﰲ اﻻﺣﺘﺸﺎش وهو ﲨع اﳊﺸيﺶ
واﻻﺣﺘﻄﺎب ﲨع اﳊﻄﺐ وﺳﺎئﺮ اﳌﺒﺎﺣﺎت ( ﻛﺎﻟﺜﻤﺎر اﳌﺄﺧوذة ﻣﻦ اﳉﺒﺎل واﳌعﺎدن
واﻟﺘﻠﺼﺺ ﻋﻠﻰ دار اﳊﺮب ﳌﺎ روى أﺑو داود ﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎل اﺷﱰﻛﺖ أ
وﺳعﺪ وﻋﻤﺎر ﻳوم ﺑﺪر ﻓﻠﻢ أجﻰء أ وﻋﻤﺎر ﺑﺸﻲء وجﺎء ﺳعﺪ ﺳﲑﻳﻦ ﻗﺎل أﲪﺪ
أﺷﺮك ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ قالوا ﻛانﺖ الﻐناﺋﻢ ﳌن أخﺬها ﰒ نسخ هﺬا فهﺬﻩ
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هي الﺸرﻛﺔ الﱵ ﺣصلﺖ ،قال ) :وإن ﻣﺮض أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺎﻟﻜﺴﺐ ( اﻟﺬي ﻋﻤﻠه أﺣﺪﳘﺎ )
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( ﺑﲔ اﻻثنﲔ إﱃ أن ﻳﻄالﺐ ﻳعﲏ واﺣد فيهﻢ ﻣرض اثنﲔ عمال ﻳعملون ﰲ دﻛان

واﺣد ﻛﻼﳘا ﻳﻐسل أو ﻛﻼﳘا ﳒار أو ﻛﺬا فمرض أﺣدﳘا الﺜاﱐ ﻳﺸتﻐل والرﺑﺢ ﺑينهﻢ إﻻ

إذا ﻃالﺐ الصﺤيﺢ اﳌرﻳﺾ أن ﻳقيﻢ ﻣقاﻣﻪ شخص آخر ،اﺣﺘﺞ اﻹﻣﺎم ﲝﺪﻳﺚ ﺳعﺪ وﻛﺬا
ﻟو تﺮك اﻟعﻤﻞ ﻟﻐﲑ ﻋﺬر ) وإن ﻃﺎﻟﺒه اﻟﺼحﻴﺢ أن ﻳقﻴﻢ ﻣقﺎﻣه ﻟزﻣه ( ﻷ ﻤﺎ دﺧﻼ ﻋﻠﻰ
أن ﻳعﻤﻼ ﻓﺈذا تعﺬر ﻋﻠﻴه اﻟعﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴه ﻟزﻣه أن ﻳقﻴﻢ ﻣقﺎﻣه توﻓﻴﺔ ﻟﻠعقﺪ ﲟﺎ ﻳقﺘﻀﻴه
وﻟﻶﺧﺮ اﻟﻔﺴﺦ إذا رفﺾ فلﻪ الفسخ لكن إذا ﱂ ﻳﻄالﺐ فيﺸﱰﻛا ،وإن اﺷﱰﻛﺎ ﻋﻠﻰ أن
ﳛﻤﻼ ﻋﻠﻰ داﺑﺘﻴﻬﻤﺎ واﻷجﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺢ ﻛل واﺣد عندﻩ داﺑﺔ فيﺸﱰي قوت الداﺑتﲔ
ﻳﺸتﻐلوا وﳛملوا واﻷﺟرة ﺑينهما ﻳصﺢ ذلك ،قال :وأن أجﺮاﳘﺎ ﻋﻴﺎ ﻤﺎ ﻓﻠﻜﻞ أجﺮة
داﺑﺘه وﻳﺼﺢ دﻓﻊ داﺑﺔ وﳓوﻫﺎ ﳌﻦ ﻳعﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺎ رزﻗه ﷲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎﻩ ﻣﺜل
الﺬي ﻳعﻄي سيارتﻪ ﻛسي ﻣﺜﻼ أو ليموزﻳن فيﺸتﻐل عليها والرﺑﺢ لنصﻒ ﻣﺜﻼ أو
الدخل لنصﻒ.

) اﳋﺎﻣس ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺔ ( شرﻛﺔ اﳌفاوضﺔ ختصار هي شرﻛﺔ ﲡمع ﺑﲔ أنواع الﺸرﻛﺔ
اﳋمسﺔ ﻳعﲏ فيها عنان ﻛل واﺣد ﻳدفع ﻣال وفيها ﻣضارﺑﺔ وفيها وﺟوﻩ وفيها أﺑدان إذاً

هي اﳉمع ﺑﲔ أنواع الﺸرﻛﺔ اﳋمسﺔ وﻫﻲ ) أن ﻳﻔوض ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﺻﺎﺣﺒه ﻛﻞ تﺼﺮف
ﻣﺎﱄ وﺑﺪﱐ ﻣﻦ أنواع اﻟﺸﺮﻛﺔ ( ﺑﻴعﺎ وﺷﺮاء وﻣﻀﺎرﺑﺔ وتوﻛﻴﻼ واﺑﺘﻴﺎﻋﺎ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ وﻣﺴﺎﻓﺮة
ﳌﺎل وار ﺎ وﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أو ﻳﺸﱰﻛﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﳍﻤﺎ وﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
هل تصﺢ شرﻛﺔ اﳌفاوضﺔ؟ تصﺢ أﺣيا وﻻ تصﺢ ،اﻷﺻل فيها أ ا ﺻﺤيﺤﺔ ،قال:

ﻓﺘﺼﺢ ) واﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎﻩ واﻟوﺿﻴعﺔ ﺑقﺪر اﳌﺎل ( ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻟعﻨﺎن ﻣﱴ ﻻ

تصﺢ؟ قال ) :ﻓﺈن أدﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺴﺒﺎ أو ﻏﺮاﻣﺔ درﻳﻦ ( ﻛوجﺪان ﻟقﻄﺔ أو رﻛﺎز أو
ﻣﲑاث أو أرش جﻨﺎﻳﺔ ) أو ( ﻣﺎ ﻳﻠزم أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ) ﻏﺼﺐ أو ﳓوﻩ ﻓﺴﺪت (
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ﻳعﲏ إذا اشﱰﻛا شرﻛﺔ ﻣفاوضﺔ ﲨعوا عنان ﻣع ﻣضارﺑﺔ ﻣع أﺑدان ﻣع ﻛﺬا ﻳصﺢ هﺬا لكن
إذا أدخﻼ فيها الكسﺐ النادر أو الﻐراﻣﺔ النادرة ﻣﺜل أن ﻳقولون ﺑيننا هﺬﻩ الﺸرﻛﺔ عنان

وﻣضارﺑﺔ وﻛﺬا وﻛﺬلك إذا وﺟدت لقﻄﺔ فأ أدخل ﻣعك وإذا وﺟدت رﻛاز فأ أدخل
ﻣعك إذا ﺣصل لك ﻣﲑاث فأ شرﻳكك وإذا ﺣصل ﱄ ﻣﲑاث أنﺖ شرﻳكي وإذا ﺟنيﺖ
فأنﺖ تﻐرم ﻣعي هﺬا اﻹدخال ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ هﺬا الكسﺐ النادر والﻐراﻣﺔ النادرة ﻻ ﳚوز

إدخاﳍا ﰲ الﺸرﻛﺔ فإن أدخلناها ﰲ الﺸرﻛﺔ ﺑﻄلﺖ الﺸرﻛﺔ قال :ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻐﺮر ﻓﻴﻬﺎ وﻷ ﺎ
تﻀﻤﻨﺖ ﻛﻔﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻻ ﻳقﺘﻀﻴه اﻟعقﺪ.
ب اﳌﺴﺎﻗﺎة

اﳌساقاة هي دفع الﺸجر اﳌﻐروس ﳌن ﻳسقيﻪ وﳜدم الﺸجر و خﺬ ﺣصﺔ ﻳعﲏ خﺬ ﺟﺰء
ﻣن الﺜمار وعند اﳌناﺻبﺔ واﳌﻐارسﺔ ندفع الﺸجر ﻏﲑ اﳌﻐروس لﻐرسﻪ وخدﻣتﻪ ﰒ لﻪ ﺟﺰء
ﻣن الﺜمرة ﳏدد ﻣﺸاع وعند اﳌﺰارعﺔ وهي تدفع لﻪ اﻷرض واﳊبوب وﻳﺰرعها ولﻪ ﺣصﺔ أو
ﺟﺰء ﻣﺸاع ﻣعلوم ﻣن الناتﺞ وﻃبعا الﺰرع ﻏﲑ الﺸجر فالﺸجر لﻪ ﺟﺬع وساق والﺰرع ليﺲ

لﻪ ﺟﺬور ﻣﺜل اﳋضروات قال :ب اﳌساقاة ﻣﻦ اﻟﺴقﻲ ﻷنه أﻫﻢ أﻣﺮﻫﺎ ﳊﺠﺎز وﻫﻲ
دﻓﻊ ﺷﺠﺮ ﻟه ﲦﺮ ﻣﺄﻛول وﻟو ﻏﲑ ﻣﻐﺮوس إﱃ آﺧﺮ ﻟﻴقوم ﺑﺴقﻴه وﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴه ﲜزء
ﻣعﻠوم ﻟه ﻣﻦ ﲦﺮة اﳉﺰء اﳌعلوم هو نصﻒ أو رﺑع أو ثلث هكﺬا ﺟﺰء ﻣﺸاع ) ،تﺼﺢ (
اﳌﺴﺎﻗﺎة ) ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ ﻟه ﲦﺮ ﻳﺆﻛﻞ ( ﻣﻦ ﳔﻞ وﻏﲑﻩ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ أﻫﻞ ﺧﻴﱪ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲦﺮ أو زرع ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﻗﺎل أﺑو
جعﻔﺮ وهو ﷴ ﺑن علي ﺑن اﳊسﲔ ﺑن علي ﺑن أﰊ ﻃالﺐ ﻳقال لﻪ الباقر ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﱯ
ﷺ أﻫﻞ ﺧﻴﱪ ﻟﺸﻄﺮ ﰒ أﺑو ﺑﻜﺮ ﰒ ﻋﻤﺮ ﰒ ﻋﺜﻤﺎن ﰒ ﻋﻠﻲ ﰒ أﻫﻠوﻫﻢ ﻳعﲏ وأزواﺟهﻢ
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وأوﻻدهﻢ إﱃ اﻟﻴوم ﻳعﻄون ﻳعﲏ ﻳعﻄى أهل خيﱪ اﻟﺜﻠﺚ أو اﻟﺮﺑﻊ ﻣقاﺑل الﺰرع والﺸجر

الﺬي ﳜدﻣونﻪ وﻻ تﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﲦﺮ ﻟه ﻛﺎﳊور وهو شجر ليﺲ لﻪ ﲦر ،أو ﻟه ﲦﺮ ﻏﲑ
ﻣﺄﻛول ﻛﺎﻟﺼﻨوﺑﺮ واﻟقﺮظ وﳓو ذلك.
قال ) :و ( تﺼﺢ اﳌﺴﺎﻗﺎة أﻳﻀﺎ ) ﻋﻠﻰ ( ﺷﺠﺮ ذي ) ﲦﺮة ﻣوجودة ( ﱂ تﻜﻤﻞ تﻨﻤﻰ
ﻟعﻤﻞ ﻛﺎﳌزارﻋﺔ ﻋﻠﻰ زرع ﺑﺖ ﻷ ﺎ إذا جﺎزت ﰲ اﳌعﺪوم ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻟﻐﺮر ﻓﻔﻲ
اﳌوجود وﻗﻠﺔ اﻟﻐﺮر أوﱃ ﻳعﲏ ﻛما أنﻪ ﳚوز على شجر ليﺲ فيﻪ ﲦر ﻛﺬلك على شجر فيﻪ
ﲦر ﻣن ب أوﱃ ،قال ) :و ( تﺼﺢ أﻳﻀﺎ ) ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ ﻳﻐﺮﺳه ( ﰲ أرض رب اﻟﺸﺠﺮ
) وﻳعﻤﻞ ﻋﻠﻴه ﺣﱴ ﻳﺜﻤﺮ ( هﺬﻩ تسمى اﳌﻐارسﺔ واﳌناﺻبﺔ وهو شجر ﻳﻐرسﻪ وﻳسقيﻪ
وﻳصلﺤﻪ إﱃ أن ﻳﺜمر ﰲ ﻣقاﺑل ﺟﺰء ﻣعلوم ﻣﺸاع ﻣن الﺜمرة الناﲡﺔ ،قال :اﺣﺘﺞ اﻹﻣﺎم
أﲪد ﲝﺪﻳﺚ ﺧﻴﱪ وﻷن اﻟعوض واﻟعﻤﻞ ﻣعﻠوﻣﺎن ﻓﺼحﺖ ﻛﺎﳌﺴﺎﻗﺎة ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ
ﻣﻐﺮوس اﻵن هﺬا تعليل على ﺟواز اﳌساقاة على شجر ﻳﻐرسﻪ إذاً أﺻبﺢ إذا ﻛان ﻣﺰارعﺔ
أو ﻣساقاة على شجر ﻣوﺟود أو ﲦر ﻣوﺟود أو شجر ﻏﲑ ﻣﻐروس فيﻐرس ﻣقاﺑل ﻣاذا؟

قال ) :ﲜزء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮة ( ﻣﺸﺎع ﻣعﻠوم وﻫو ﻣﺘعﻠﻖ ﺑقوﻟه تﺼﺢ اﻵن هناك شروط ﻻ

تصﺢ سيﺬﻛرها اﳌصنﻒ قال :ﻓﻠو ﺷﺮﻃﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﻗﺎة اﻟﻜﻞ ﻷﺣﺪﳘﺎ أو آﺻعﺎ ﻣعﻠوﻣﺔ

ﻳعﲏ تﺰرع ﺑر ولك ﻣاﺋﺔ ﺻاع ﻻ ﻳصﺢ ،تقول لك نصﻒ النتاج ،لك رﺑع الﺜمرة ،لك ثلث

لك أﻛﺜر لك أقل ﻻ ﻳكون آﺻع ﻣعلوﻣﺔ ،أو ﲦﺮة ﺷﺠﺮة ﻣعﻴﻨﺔ ﱂ تﺼﺢ ﻳعﲏ ﻳقول لﻪ

اسقي هﺬا الﺸجر ﻛلﻪ أو هﺬا النخل ﻛلﻪ لكن ليﺲ لك إﻻ نتاج ﳔلﺔ ﻣعينﺔ أو ﳔلتﲔ أو

هﺬﻩ الﺜﻼث ﳔﻼت ﺑعينها ﻻ ﻳصﺢ ذلك ،هو خﺬ الﺜلث أو الرﺑع ﻳعﲏ نسبﺔ ﻣﺸاعﺔ ﻣن

اﳉميع ،قال :وتﺼﺢ اﳌﻨﺎﺻﺒﺔ واﳌﻐﺎرﺳﺔ وﻫﻲ دﻓﻊ أرض وﺷﺠﺮ ﳌﻦ ﻳﻐﺮﺳه ﻛﻤﺎ تقﺪم
ﲜزء ﻣعﻠوم ﻣﺸﺎع ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ ) وﻫو ( أي ﻋقﺪ اﳌﺴﺎﻗﺎة واﳌﻐﺎرﺳﺔ واﳌزارﻋﺔ ) ﻋقﺪ
جﺎئز ( ﻳعﲏ ليﺲ ﻻزم إﳕا هو ﺟاﺋﺰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣا الدليل على ذلك؟ قال :ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
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اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻷ ﺎ ﻋقﺪ ﻋﻠﻰ جزء ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎء ﰲ اﳌﺎل ﻓﻼ ﻳﻔﺘقﺮ إﱃ ذﻛﺮ ﻣﺪة وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻣﱴ ﺷﺎء اﻵن سيﺬﻛر ﻣا الﺬي ﻳﱰتﺐ على الفسخ إذا ﺣصل الفسخ؟ قال) :
ﻓﺈن ﻓﺴﺦ اﳌﺎﻟﻚ هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ للفسخ ﻗﺒﻞ ﻇﻬور اﻟﺜﻤﺮة ﻓﻠﻠعﺎﻣﻞ اﻷجﺮة ( هﺬا
إذا ﻛان الفسخ ﻣن قبل اﳌالك قبل ﻇهور الﺜمرة ﺟعلﻪ ﻳعمل لكن قبل أن تظهر الﺜمرة

فسخ عقد اﳌساقاة فلﻪ اﻷﺟرة أي أجﺮة ﻣﺜﻠه ﻷنه ﻣﻨعه ﻣﻦ إﲤﺎم ﻋﻤﻠه اﻟﺬي ﻳﺴﺘحﻖ ﺑه
اﻟعوض إذا ﻛان الفسخ ﻣن العاﻣل العكﺲ هﺬﻩ الصورة الﺜانيﺔ ) :وإن ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻫو ( أي
ﻓﺴﺦ اﻟعﺎﻣﻞ اﳌﺴﺎﻗﺎة ﻗﺒﻞ ﻇﻬور اﻟﺜﻤﺮة ) ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟه ( ﻷنه رﺿﻲ ﺳقﺎط ﺣقه
انتهينا ،لو ﺣصل الفسخ ﺑعد ﻇهور الﺜمرة فما اﳊكﻢ؟ قال :وإن انﻔﺴﺨﺖ ﺑعﺪ ﻇﻬور
اﻟﺜﻤﺮة ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺎ إذاً إذا فسخ ﺑعد ﻇهور الﺜمرة فلﻪ اﳊق ﰲ اﳉﺰء الﺬي
اشﱰﻃاﻩ لكن ﻳلﺰم العاﻣل ﲤام العمل ،قال :وﻳﻠزم اﻟعﺎﻣﻞ ﲤﺎم اﻟعﻤﻞ ﻛﺎﳌﻀﺎرب ﻳعﲏ
العاﻣل ﰲ اﳌضارﺑﺔ ﻳبيع العروض إذا فسخﺖ اﳌضارﺑﺔ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳبيع العروض ﻳعﲏ ﻳبيع

العروض وﻳرد رأس اﳌال ﻛما ﻛان نقدا ،ﻣا الﺬي ﻳلﺰم العاﻣل؟ قال ) :وﻳﻠزم اﻟعﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻴه ﺻﻼح اﻟﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﺣﺮث وﺳقﻲ وز ر ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟزاي وﻫو ﻗﻄﻊ اﻷﻏﺼﺎن اﻟﺮدﻳﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺮم هو ﻳتكلﻢ اﻵن عن عقد اﳌساقاة واﳌﺰارعﺔ أو اﳌﻐارسﺔ الصﺤيﺤﺔ فما هو الﺬي
ﻳقوم ﺑﻪ العاﻣل ،ﻣا الﺬي ﻳلﺰم العاﻣل أن ﻳقوم ﺑﻪ وﻣا الﺬي ﻳلﺰم ﻣالك اﻷرض أن ﻳقوم ﺑﻪ؟
اﻵن الﺬي ﻳلﺰم العاﻣل هو ﻛل ﻣا فيﻪ ﺻﻼح الﺜمرة وﻣﺜل ﳊرث والسقي والﺰ ر وهو

قﻄع اﻷﻏصان الردﻳﺌﺔ ﻣن العنﺐ ) ،وتﻠقﻴﺢ وتﺸﻤﻴس وإﺻﻼح ﻣوﺿعه و ( إﺻﻼح )
ﻃﺮق اﳌﺎء وﺣﺼﺎد وﳓوﻩ ( ﻛاللقاط ﻛﺂﻟﺔ ﺣﺮث وﺑقﺮة وتﻔﺮﻳﻖ زﺑﻞ وﻗﻄﻊ ﺣﺸﻴﺶ ﻣﻀﺮ
وﺷﺠﺮ ﺑس وﺣﻔﻆ ﲦﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ إﱃ أن ﻳقﺴﻢ هﺬا ﲝسﺐ العرف ﻳعﲏ اﳌصنﻒ ذﻛر
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ﻣا هو عرف ﰲ زﻣانﻪ واﻵن إذا أضاف العرف شيء آخر أو ﺣﺬف شيء آخر فالعﱪة

ﺑعرف الناس ،ﻣا الﺬي ﻳلﺰم ﺻاﺣﺐ اﳌال؟ قال ) :وﻋﻠﻰ رب اﳌﺎل ﻣﺎ ﻳﺼﻠحه ( أي ﻣﺎ
ﳛﻔﻆ اﻷﺻﻞ ) ﻛﺴﺪ ﺣﺎئﻂ وإجﺮاء اﻷ ﺎر ( وﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ ) واﻟﺪوﻻب وﳓوﻩ ( ﻛﺂﻟﺘه
اﻟﱵ تﺪﻳﺮﻩ ودواﺑه وﺷﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠقﺢ ﺑه وﲢﺼﻴﻞ ﻣﺎء وزﺑﻞ وهو السماد ،قال :واﳉﺬاذ وهو
قﻄع الﺜمرة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑقﺪر ﺣﺼﺘﻴﻬﻤﺎ فالﺬي لﻪ النصﻒ ﻣعناﻩ ﳚﺬ النصﻒ والﺬي لﻪ ﻏﲑ
ذلك فﻐﲑ ذلك إﻻ أن ﻳﺸﱰﻃه ﻋﻠﻰ اﻟعﺎﻣﻞ فيكون على العاﻣل هﺬا ﻣعناﻩ وهناك رواﻳﺔ
نيﺔ أ ا على العاﻣل أﺻﻼ ﻣن ﻏﲑ شرط أ ا ﻣﺜل اﳊصاد ،قال :واﻟعﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﺎﳌﻀﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﻳقﺒﻞ ﻣن قولﻪ وﻳﺮد ﻣن قولﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ قلنا إذا ادعى تلﻒ وأنﻪ ﱂ ﻳفرط
ﻳقبل قول العاﻣل ﻳعﲏ ﻳقاس على اﳌضارب ﻣﺜل اﳌضارب.

ﻓﺼﻞ ﰲ اﳌزارﻋﺔ
) وتﺼﺢ اﳌزارﻋﺔ ( ﳊﺪﻳﺚ ﺧﻴﱪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣا هي اﳌﺰارعﺔ؟ عرفها اﳌصنﻒ ﺑقولﻪ :وﻫﻲ
دﻓﻊ أرض وﺣﺐ ﳌﻦ ﻳزرﻋه وﻳقوم ﻋﻠﻴه أو ﺣﺐ ﻣزروع ﻳﻨﻤﻰ ﻟعﻤﻞ ﳌﻦ ﻳقوم ﻋﻠﻴه )
ﲜزء ( ﻣﺸﺎع ) ﻣعﻠوم اﻟﻨﺴﺒﺔ ( ﻛﺎﻟﺜﻠﺚ أو اﻟﺮﺑﻊ وﳓوﻩ ) ﳑﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻷرض ﻟﺮ ﺎ (
أي ﻟﺮ اﻷرض ) أو ﻟﻠعﺎﻣﻞ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻶﺧﺮ ( إذاً إﻣا أن ﻳعﻄى اﻷرض وﻳعﻄى اﳊبوب

وﻳقوم هو ﺑﺰراعﺔ هﺬﻩ اﳊبوب أو ﻳعﻄى أرض ﻣﺰروعﺔ فيها ﺣبوب وﻳﻄالﺐ ﺑتنميتها
وسقيها ﻛل ذلك ﻣقاﺑل ﺟﺰء ﻣﺸاع ﻣعلوم ﻣﺜل الرﺑع أو النصﻒ أو الﺜلث أو الﺜمن

وهكﺬا قال والباقي لﻶخر أي أن ﻳﺸﱰط اﳉزء اﳌﺴﻤﻰ ﻟﺮب اﻷرض ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠعﺎﻣﻞ
وإن ﺷﺮط ﻟﻠعﺎﻣﻞ ﻓﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺮب اﻷرض ﻷ ﻤﺎ ﻳﺴﺘحقﺎن ذﻟﻚ أي النتاج ﻓﺈذا ﻋﲔ
نﺼﻴﺐ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻨه ﻣن هﺬا الناتﺞ ﻟزم أن ﻳﻜون اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻶﺧﺮ ) وﻻ ﻳﺸﱰط ( ﰲ
اﳌزارﻋﺔ واﳌﻐﺎرﺳﺔ ) ﻛون اﻟﺒﺬر واﻟﻐﺮاس ﻣﻦ رب اﻷرض ( ﻃبعا هﺬا خﻼف اﳌﺬهﺐ،
اﳌﺬهﺐ ﺑل ﻳﺸﱰط أن ﻳكون البﺬر والﻐراس ﻣن رب اﻷرض ﻓﻴﺠوز أن ﳜﺮجه اﻟعﺎﻣﻞ ﰲ
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ﻗول ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻣﺴعود وﻏﲑﳘﺎ ونﺺ ﻋﻠﻴه ﰲ رواﻳﺔ ﻣﻬﻨﺎ وﺻححه ﰲ اﳌﻐﲏ واﻟﺸﺮح
واﺧﺘﺎرﻩ أﺑو ﷴ اﳉوزي واﻟﺸﻴﺦ تقﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻼف ﰲ اﳌﺬهﺐ ﻣوﺟود لكن اﳌعتمد أنﻪ
ﳚﺐ أن ﻳكون ﻣن رب اﻷرض ،وقال ﰲ اﻹنصاف هو أقوى دليﻼ وهو اﻻختيار الﺬي
اختارﻩ اﳌصنﻒ ،وﳓن قلنا قبل ذلك نلفﺖ النظر أن هؤﻻء الفقهاء ﻣﺜل اﳊجاوي لﻪ
اختيارات ﻻ ﻳتهﻢ الفقهاء ﻛلهﻢ أ ﻢ ﻣقلدﻳن وليﺲ ﳍﻢ نظر وﳍﺬا ﳍﻢ اﺟتهادات وهﺬا

ﻣﺜالﻪ ،قال ) :وﻋﻠﻴه ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺎس ( ﻷن اﻷﺻﻞ اﳌعول ﻋﻠﻴه ﰲ اﳌزارﻋﺔ ﻗﺼﺔ ﺧﻴﱪ

اﻷﺻل الﺬي ﻳستدل ﺑﻪ على ﺟواز اﳌﺰارعﺔ قصﺔ خيﱪ ،قصﺔ خيﱪ ﻣا فيﻪ دليل على أن

اﳌسلمﲔ هﻢ الﺬﻳن ﻛانوا ﻳعﻄون البﺬر وﳍﺬا ﻛان هﺬا أقوى دليﻼ ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ أن اﻟﺒﺬر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻇﺎﻫﺮ اﳌﺬﻫﺐ اﺷﱰاﻃه هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ﻳعﲏ
ﻛون البﺬر على رب اﻷرض نﺺ ﻋﻠﻴه ﰲ رواﻳﺔ ﲨﺎﻋﺔ واﺧﺘﺎرﻩ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﺻحﺎب وﻗﺪﻣه
ﰲ اﻟﺘﻨقﻴﺢ وتﺒعه اﳌﺼﻨﻒ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع وﻗﻄﻊ ﺑه ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ وإن ﺷﺮط رب اﻷرض أن
ﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﺑﺬرﻩ وﻳقﺘﺴﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻳعﲏ أعﻄاﻩ ﻣﺜﻼ ﻛﺬا ﻛيلﺔ ﺑﺬور ﻳﺰرعها فيﺸﱰط
عليﻪ ﻳقول أول شيء ترﺟع ﱄ ﻣﺜل البﺬور ﰒ الباقي نقتسمﻪ ﻳقول ﻻ ﻳصﺢ ذلك ﳌاذا؟

ﻷنﻪ قد ﻻ ﳜرج نتاج إﻻ ﻣقدار البﺬر فﻼ ﻳصﺢ ذلك ،وإن ﻛﺎن ﰲ اﻷرض ﺷﺠﺮ ﻓزارﻋه
ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺳﺎﻗﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮ ﺻﺢ ﻳعﲏ قال تﺰرع اﻷرض والنتاج ﻣﺜﻼ لنصﻒ

وتسقي الﺸجر تصلﺢ الﺜمرة إﱃ أن ﲣرج الﺜمرة والناتﺞ ﻣﺜﻼ لنصﻒ ﻳصﺢ ذلك ،الصورة

الﺜانيﺔ :وﻛﺬا ﻟو أجﺮﻩ اﻷرض وﺳﺎﻗﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﻫﺎ ﻓﻴﺼﺢ الفرق ﺑينها أنﻪ ﰲ اﻷوﱃ زارعﻪ

على اﻷرض والﺜانيﺔ استأﺟر ﻣنﻪ اﻷرض ليﺰرعها وساقاﻩ على الﺸجر اﳌوﺟود ﻳقول ﻳصﺢ

ذلك لكن اﳌصنﻒ قال ﻳصﺢ ﺑﺸرط :ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺒﻞ ﺑﺪو
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ﺻﻼﺣﻬﺎ إذاً لو أﺟرﻩ اﻷرض وساقاﻩ على الﺸجر ﺻﺢ ذلك إﻻ إذا ﻛان ﺣيلﺔ على ﺑيع
الﺜمرة قبل ﺑدو ﺻﻼﺣها ،ﻛيﻒ ﻳكون ﺣيلﺔ؟ ﻛالتاﱄ ﲣيل أن اﻷرض فيها ﻣﺜﻼ ﻣاﺋﺔ ﳔلﺔ
فساقاﻩ على أن ﻳسقي هﺬا النخل ولﻪ نصﻒ التمر ،نصﻒ الرﻃﺐ الناتﺞ ،وأﺟرﻩ اﻷرض
ﺑقيﺔ اﻷرض استأﺟرها ﻣنﻪ ﻣقاﺑل أن ﻳﺰرعها و خﺬ نصﻒ الﺰرع ﻣﺜﻼ فتكون ﺣيلﺔ هكﺬا
إذا أﺟرﻩ اﻷرض ﻣﺜﻼ قلنا ﻣاﺋﺔ ﳔلﺔ لنفرض ﻣاﺋﺔ ﳔلﺔ فاﳌتوقع أن ﻛل ﳔلﺔ نتاﺟها ﻳساوي
ألﻒ ر ل فمعناﻩ لو أنﻪ قصد شراء الﺜمر قبل ﺑدو الصﻼح فكﻢ سيدفع ﲦنﻪ؟ ﻣاﺋﺔ ألﻒ

ر ل لو تصور أن الﺜمر ﻣتوقع أن هﺬا النخل ﻳنتﺞ ﲦر قيمتﻪ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل فيستأﺟر
اﻷرض ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل فالتﺰم اﻵن ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل وهي ﻇاهرها أ ا أﺟرة أرض وﺣقيقتها
أ ا قيمﺔ الرﻃﺐ الﺬي سينتﺞ فاستأﺟر اﻷرض ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل وهي ﻣقدار الﺜمر الناتﺞ ﰒ
زارعﻪ ﲜﺰء ﻳسﲑ ﻻ ﻳﺬﻛر للمالك  %١ﻣﺜﻼ فصار اشﱰى الﺜمرة قبل ﺑدو ﺻﻼﺣها ﳌاﺋﺔ

ألﻒ ر ل وسيعﻄيﻪ  %١ﻣن الناتﺞ وهكﺬا تكون ﺣيلﺔ ،قال :وتﺼﺢ ﻣﺴﺎﻗﺎة وﻣزارﻋﺔ
ﺑﻠﻔﻈﻬﻤﺎ وﻟﻔﻆ اﳌعﺎﻣﻠﺔ وﻣﺎ ﰲ ﻣعﲎ ذﻟﻚ وﻟﻔﻆ إجﺎرة ﻷنه ﻣﺆد ﻟﻠﻤعﲎ وتﺼﺢ إجﺎرة
أرض ﲜزء ﻣﺸﺎع ﳑﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈن ﱂ تزرع نﻈﺮ إﱃ ﻣعﺪل اﳌﻐﻞ ﻳعﲏ ﻣعدل الﻐلﺔ ﰲ
العادة ﻓﻴﺠﺐ اﻟقﺴﻂ اﳌﺴﻤﻰ إذاً إذا أﺟرت اﻷرض ﲜﺰء ﻣﺸاع ﻣنها ﰒ ﱂ ﻳﺰرعها ﻣن
استأﺟرها فإنﻪ ﻳدفع ﻣا ﻳقاﺑل ﻣعدل الﻐلﺔ ،ﻛﻢ ﻣفﱰض أن تكون ﻏلتها فقدر ﻣﺜﻼ أن
ﻏلتها تساوي ﻣﺜﻼ ﲬسﲔ ألﻒ ر ل،ﻛﻢ اﳌتفق عليﻪ لصاﺣﺐ اﻷرض  %٥٠إذاً خﺬ
٢٥ألﻒ ر ل.

ب اﻹجﺎرة
ﻣﺸﺘقﺔ ﻣﻦ اﻷجﺮ وﻫو اﻟعوض وﻣﻨه ﲰﻲ اﻟﺜواب أجﺮا وﻫﻲ ﻋقﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔعﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ
ﻣعﻠوﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﲔ ﻣعﻴﻨﺔ أو ﻣوﺻوﻓﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻣعﻠوم ﺑعوض ﻣعﻠوم
اﻹﺟارة هي ﺑيع اﳌنافع وليﺲ ﺑيع الﺬوات فإﻣا أن تكون اﳌنفعﺔ اﳌباعﺔ ﻣن عﲔ ﻣعينﺔ أو

كتاب البيوع

هذه اﳌادة ﱂ تراجع من قبل الشيخ

شرح الروض اﳌربع

٢٥٧

تكون على عمل ﻣعﲔ ،ﻣن عﲔ ﻣعينﺔ خﺬها أرض أو دار أو عمارة أو سيارة خﺬها
ﻣدة ﻣعينﺔ أو إﺟارة على عمل ﻣعﲔ ﺑعوض ﻣعﲔ ﻣﺜل أن تستأﺟر ساﺋق أو عاﻣل أو

ﻣوﻇﻒ ،قال :وتﻨعقﺪ ﺑﻠﻔﻆ اﻹجﺎرة واﻟﻜﺮاء وﻣﺎ ﰲ ﻣعﻨﺎﳘﺎ وﺑﻠﻔﻆ ﺑﻴﻊ إن ﱂ ﻳﻀﻒ
ﻟﻠعﲔ ﻳعﲏ شرط أنﻪ ﻻ ﻳقول ﺑعتك داري ﻷنﻪ ﺻار شراء ﺑل ﻳقول ﺑعتك نفع داري شهرا
لكن لو قال ﺑعتك داري شهرا فالظاهر أ ا إﺟارة ﻷ ا واضﺤﺔ ﻇاهرة ﻳقول ﻻ ﻳضيفها

للعﲔ فﻼ ﻳقول ﺑعتك داري ،ﺑعتك سيارﰐ ولو قال شهرا ،ﰒ قال :و ) تﺼﺢ ( اﻹجﺎرة
) ﺑﺜﻼثﺔ ﺷﺮوط ( أﺣﺪﻫﺎ ) ﻣعﺮﻓﺔ اﳌﻨﻔعﺔ ( ﻷ ﺎ اﳌعقود ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺷﱰط اﻟعﻠﻢ ﺎ ﻛﺎﳌﺒﻴﻊ
وﲢﺼﻞ اﳌعﺮﻓﺔ إﻣﺎ ﻟعﺮف ) ﻛﺴﻜﲎ دار ( ﻷ ﺎ ﻻ تﻜﺮى إﻻ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳعﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺪادة وﻻ ﻗﺼﺎرة وﻻ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ داﺑﺔ وﻻ ﳚعﻠﻬﺎ ﳐز ﻟﻄعﺎم وﻳﺪﺧﻞ ﻣﺎء ﺑﺌﺮ تﺒعﺎ وﻟه
إﺳﻜﺎن ﺿﻴﻒ وزائﺮ إذاً هﺬا ﻣﺜال للمنفعﺔ الﱵ تعرف لعرف وهي سكﲎ الدار فإذا أﺟر
الدار للسكﲎ فمعروف السكﲎ هي هﺬﻩ ) ،و ( ﻛـ ) ﺧﺪﻣﺔ آدﻣﻲ ( أﻳضا هﺬا ﻳعرف
لعرف ﻳعرف ﻣا ﻳؤدﻳﻪ اﳋادم ﻣعروف لعرف ﻓﻴﺨﺪم ﻣﺎ جﺮت ﺑه اﻟعﺎدة ﻣﻦ ﻟﻴﻞ و ﺎر
وإن اﺳﺘﺄجﺮ ﺣﺮة أو أﻣﺔ ﺻﺮف وجﻬه ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ) و ( ﻳﺼﺢ اﺳﺘﺌﺠﺎر آدﻣﻲ ﻟعﻤﻞ
ﻣعﻠوم ﻛـ ) تعﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ ( وﺧﻴﺎﻃﺔ ثوب أو ﻗﺼﺎرته أي ﻏسلﻪ أو ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ وﳓوﻩ
ﳌﺎ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺎئﺸﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﳍﺠﺮة واﺳﺘﺄجﺮ رﺳول ﷲ ﷺ وأﺑو ﺑﻜﺮ رجﻼ
ﻫو ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أرﻗﻂ وﻗﻴﻞ اﺑﻦ أرﻳقﻂ ﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮا ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﺪﻳﻞ ﻫﺎد ﺧﺮﻳﺘﺎ واﳋﺮﻳﺖ
اﳌﺎﻫﺮ ﳍﺪاﻳﺔ ﻛيﻒ نعرف اﳌنفعﺔ؟ إﻣا لعرف "أ" ،وإﻣﺎ ﻟوﺻﻒ"ب" ﻛحﻤﻞ زﺑﺮة
ﺣﺪﻳﺪ وز ﺎ ﻛﺬا إﱃ ﻣوﺿﻊ ﻣعﲔ وﺑﻨﺎء ﺣﺎئﻂ ﻳﺬﻛﺮ ﻃوﻟه وﻋﺮﺿه وﲰﻜه وآﻟﺘه ﻣن أي
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شيء ﻳبﲎ؟! إذاً ﺟﲑ اﳌنفعﺔ إﻣا أن تكون ﻣعرفﺔ اﳌنفعﺔ لعرف وإﻣا أن توﺻﻒ إذا ﱂ
تكن ﻣعروفﺔ ﰲ العرف.

اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ ) ﻣعﺮﻓﺔ اﻷجﺮة ( ﲟﺎ ﲢﺼﻞ ﺑه ﻣعﺮﻓﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﳊﺪﻳﺚ أﲪﺪ ﻋﻦ أﰉ ﺳعﻴﺪ
أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻰ ﻋﻦ اﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷجﲑ ﺣﱴ ﻳﺒﲔ ﻟه أجﺮﻩ انتبهوا للمسألﺔ القادﻣﺔ وفيها
أن اﻷﺟرة تكون ﻏﲑ واضﺤﺔ فيها ﺟهالﺔ ،قال :ﻓﺈن أجﺮﻩ اﻟﺪار ﺑعﻤﺎر ﺎ ﻻ ﻳقبل

واﳌقصود ﺑعمار ا ﻳعﲏ ﻳقول لﻪ أؤﺟر لك الدار لكن ﻛل ﻣا ﳜرب شيء أنﺖ تصلﺤﻪ فﻼ

نعرف ﻣا الﺬي ﺻلﺢ فﻼ ﻳصﺢ ،أو ﻋوض ﻣعﻠوم وﺷﺮط ﻋﻠﻴه ﻋﻤﺎر ﺎ ﺧﺎرجﺎ ﻋﻦ
اﻷجﺮة ﱂ تﺼﺢ إذاً ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳؤﺟر لﻪ وﻳقول أؤﺟر لك الدار ﺑعﺸرة آﻻف وﻛل ﻣا

خرب شيء تصلﺤﻪ أنﺖ ﻳعﲏ إذا سقط ﺟدار أو سقط سقﻒ أنﺖ تصلﺤﻪ فﻼ ﻳصﺢ

أن ﻳكون هﺬا أﺟرة أﺻﻼ إذا سقط ﺟدار هو ﻻ ﻳلﺰم اﳌستأﺟر ﺑل ﻳلﺰم اﳌالك ،قال :وﻟو
أجﺮﻫﺎ ﲟعﲔ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ ﺑعﺸرة آﻻف ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻔﻖ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻴه ﳏﺘﺴﺒﺎ ﺑه ﻣﻦ
اﻷجﺮة ﺻﺢ إذاً لو ﻛانﺖ اﻷﺟرة عﺸرة آﻻف نقول ﻛل ﻣا خرب شيء ﺻلﺤﻪ واخصﻢ

ﻣن اﻷﺟرة فصارت اﻷﺟرة ﳏددة لكن اﻷول ليسﺖ ﳏددة ﳌاذا؟ قال عﺸرة آﻻف وﻛل
ﻣا خرب شيء ﻣن البيﺖ فأنﺖ تصلﺤﻪ فصارت اﻷﺟرة عﺸرة آﻻف وشيء آخر ﳎهول

فهﺬا ﻳفضي إﱃ اﳉهالﺔ ،قال ) :وتﺼﺢ ( اﻹجﺎرة ) ﰲ اﻷجﲑ واﻟﻈﺌﺮ ﺑﻄعﺎﻣﻬﻤﺎ
وﻛﺴو ﻤﺎ ( وﻃبعا هﺬا فيﻪ نوع ﻣن اﳉهالﺔ لكنها ﻣﻐتفرة اﻷﺟﲑ ﺑﻄعاﻣﻪ وﻛسوتﻪ والضﺌر
وهي اﳌرضع ﺑﻄعاﻣﻪ وﻛسوتﻪ روي ﻋﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وأﰉ ﻣوﺳﻰ ﰲ اﻷجﲑ وأﻣﺎ اﻟﻈﺌﺮ
ﻓﻠقوﻟه تعﺎﱃ } وﻋﻠﻰ اﳌوﻟود ﻟه رزﻗﻬﻦ وﻛﺴو ﻦ ﳌعﺮوف { وﻳﺸﱰط ﻟﺼحﺔ اﻟعقﺪ
اﻟعﻠﻢ ﲟﺪة اﻟﺮﺿﺎع وﻣعﺮﻓﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﳌﺸﺎﻫﺪة وﻣوﺿﻊ اﻟﺮﺿﺎع وﻣعﺮﻓﺔ اﻟﺮﺿﺎع وﻣعﺮﻓﺔ
اﻟعوض هﺬﻩ أرﺑعﺔ أشياء تﺸﱰط وهي ﻣدة الرضاع وﻣعرفﺔ الﻄفل وﻣوضع الرضاع اﳌكان
الﺬي سﱰضع وﻣعرفﺔ العوض ،قال ) :وإن دﺧﻞ ﲪﺎﻣﺎ أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ( ﺑﻼ ﻋقﺪ ) أو أﻋﻄﻰ
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ثوﺑه ﻗﺼﺎرا أو ﺧﻴﺎﻃﺎ ( ﻟﻴعﻤﻼﻩ ) ﺑﻼ ﻋقﺪ ﺻﺢ جﺮة اﻟعﺎدة ( هﺬﻩ ﺻور ﻷشياء

تعارف الناس عليها ،أشياء ﻳسﲑة والعرف ﺟرى عليها أنﻪ ﻳدخل اﻹنسان ﻣﺜﻼ ﲪام

ﻳﻐتسل ﺟرة أو ﻳﻄلع سفينﺔ توﺻلﻪ ﻣﺜل الﺬي ﻳرﻛﺐ ص ﻣﺜﻼ أو ﻳعﻄي الﺜوب للقصار

وهو الﻐسال أو خياط إذاً ﻣا ﻛانﺖ لﻪ ﰲ العادة أﺟرة ﻳصﺢ ذلك ﻷن اﻟعﺮف اﳉﺎري
ﺑﺬﻟﻚ ﻳقوم ﻣقﺎم اﻟقول وﻣﺜل ذلك اﳌسألﺔ الﱵ تليها :وﻛﺬا ﻟو دﻓﻊ ﻣﺘﺎﻋه ﳌﻦ ﻳﺒﻴعه أو
اﺳﺘعﻤﻞ ﲪﺎﻻ وﳓوﻩ ﻓﻠه أجﺮة ﻣﺜﻠه وﻟو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟه ﻋﺎدة ﺧﺬ اﻷجﺮة قد ﻻ ﳛصل
إتفاق ﻣسبق ولكن ﻳعﻄيﻪ أﺟرة اﳌﺜل ،لو استخدم شخصا قال اﲪل هﺬا إﱃ ﻣكان ﻛﺬا

وليسﺖ العادة أن هﺬا ﻳﺸتﻐل ﲪال فهل لﻪ أﺟرة اﳌﺜل؟ نعﻢ لﻪ أﺟرة اﳌﺜل .اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ
) اﻹ ﺣﺔ ﰲ ( نﻔﻊ ) اﻟعﲔ ( اﳌقﺪور ﻋﻠﻴه اﳌقﺼود ﻛﺈجﺎرة دار ﳚعﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪا وﺷﺠﺮ
ﻟﻨﺸﺮ ثﻴﺎب أو ﻗعودﻩ ﺑﻈﻠه ) ﻓﻼ تﺼﺢ ( اﻹجﺎرة ) ﻋﻠﻰ نﻔﻊ ﳏﺮم ﻛﺎﻟز واﻟزﻣﺮ
واﻟﻐﻨﺎء وجعﻞ دارﻩ ﻛﻨﻴﺴﺔ أو ﻟﺒﻴﻊ اﳋﻤﺮ ( ﻷن اﳌﻨﻔعﺔ اﶈﺮﻣﺔ ﻣﻄﻠوب إزاﻟﺘﻬﺎ واﻹجﺎرة
تﻨﺎﻓﻴﻬﺎ وﺳواء ﺷﺮط ذﻟﻚ ﰲ اﻟعقﺪ أو ﻻ إذا ﻇﻦ اﻟﻔعﻞ ﻳعﲏ لو استأﺟر الدار ﻣﺜﻼ
وشرط عليﻪ أن ﳚعلها لبيع اﳋمر ﻣﺜﻼ فﻼ ﻳصﺢ أو ﱂ ﻳﺸﱰط سواء اشﱰط ذلك
ﰲ العقد أو ﻣا اشﱰط لكن ﻇن أنﻪ ﻳفعل ذلك ،إذا ﻏلﺐ على الظن أنﻪ إذا استأﺟر الدار

استعملها فيما ﳛرم فﻼ ﳚوز وﻻ ﻳصﺢ ،قال :وﻻ تﺼﺢ إجﺎرة ﻃﲑ ﻟﻴوﻗﻈه ﻟﻠﺼﻼة ﻷنه
ﻏﲑ ﻣقﺪور ﻋﻠﻴه وﻻ ﴰﻊ وﻃعﺎم ﻟﻴﺘﺠﻤﻞ ﺑه وﻳﺮدﻩ ﻷن هﺬﻩ ﻣنفعﺔ ﻏﲑ ﻣقصودة وﻻ
ثوب ﻳوﺿﻊ ﻋﻠﻰ نعﺶ ﻣﻴﺖ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﻐﲏ واﻟﺸﺮح وﻻ ﳓو تﻔﺎﺣﺔ ﻟﺸﻢ فهﺬا ﻏﲑ
ﻣقصود ﻣنها ) وتﺼﺢ إجﺎرة ﺣﺎئﻂ ﻟوﺿﻊ أﻃﺮاف ﺧﺸﺒه ( اﳌعﻠوم ) ﻋﻠﻴه ( ﻹ ﺣﺔ
ذﻟﻚ لكن هﺬا الكﻼم نقول ﻣا ﱂ ﻳتعﲔ على اﳉار اﻹذن ،ﻣﱴ ﻳتعﲔ على اﳉار اﻹذن؟
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إذا ﻛان ﻻ ضرر على اﳉار واﺣتاج إليﻪ لكن لو ﻛان ﻻ ﳛتاج إليﻪ ﻳعﲏ هو عندﻩ ﺟدار
لكن ﻳرﻳد ﺟدار ﺟارﻩ ،ﻳستﻄيع أن ﻳضع سقفﻪ على ﺟدارﻩ لكن ﻳرﻳد أﻳضا ﻳضع على

ﺟدار ﺟارﻩ فيستأﺟر لعدم التعيﲔ ،قال ) :وﻻ تﺆجﺮ اﳌﺮأة نﻔﺴﻬﺎ ( ﺑعﺪ ﻋقﺪ اﻟﻨﻜﺎح
ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﺑﻐﲑ إذن زوجﻬﺎ ( ﻟﺘﻔوﻳﺖ ﺣﻖ اﻟزوج.
ﻓﺼﻞ ﰲ ﺷﺮوط اﻹجﺎرة
) وﻳﺸﱰط ﰲ اﻟعﲔ اﳌﺆجﺮة ( ﲬﺴﺔ ﺷﺮوط أﺣﺪﻫﺎ ) ﻣعﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ أو ﺻﻔﺔ ( إن
انﻀﺒﻄﺖ ﻟوﺻﻒ ﻛﻼﻣنا اﻵن ﰲ العﲔ اﳌؤﺟرة وليﺲ ﰲ اﳌنفعﺔ ،وﳍﺬا ﻗﺎل ) ﰲ ﻏﲑ
اﻟﺪار وﳓوﻫﺎ ( ﻷن الدار ﻻ توﺻﻒ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴه اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻠو اﺳﺘﺄجﺮ ﲪﺎﻣﺎ وهو
ﻣكان اﻻﻏتسال ليؤﺟر على الناس ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ رؤﻳﺘه ﻻ ﻳوﺻﻒ ﻷنﻪ ﺑناء ﻷن اﻟﻐﺮض
ﳜﺘﻠﻒ ﻟﺼﻐﺮ واﻟﻜﱪ وﻣعﺮﻓﺔ ﻣﺎئه وﻣﺸﺎﻫﺪة اﻹﻳوان وهي القاعﺔ الﱵ ﳚلسون فيها
وﻣﻄﺮح اﻟﺮﻣﺎد وﻣﺼﺮف اﳌﺎء وﻛﺮﻩ أﲪﺪ ﻛﺮاء اﳊﻤﺎم ﻷنه ﻳﺪﺧﻠه ﻣﻦ تﻨﻜﺸﻒ ﻋورته
ﻓﻴه الﺬﻳن ﻛرهوا دخول اﳊمام قدﳝا ﻣن الصﺤاﺑﺔ أو ﳑن ﺑعدهﻢ إﳕا لكﺸﻒ العورة وليﺲ
لكون اﳊمام ﳏرم أو ﻣكروﻩ ) .و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ ) أن ﻳعقﺪ ﻋﻠﻰ نﻔعﻬﺎ ( اﳌﺴﺘوﰲ )
دون أجزائﻬﺎ ( ﻷنﻪ لو عقد على أﺟﺰاﺋها أﺻبﺢ شراء وليﺲ ﺟارة ﻷن اﻹجﺎرة ﻫﻲ ﺑﻴﻊ
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻓﻼ تﺪﺧﻞ اﻷجزاء ﻓﻴﻬﺎ ) ﻓﻼ تﺼﺢ إجﺎرة اﻟﻄعﺎم ﻟﻸﻛﻞ وﻻ اﻟﺸﻤﻊ ﻟﻴﺸعﻠه (
وﻟو أﻛﺮى ﴰعﺔ ﻟﻴﺸعﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺮد ﺑقﻴﺘﻬﺎ وﲦﻦ ﻣﺎ ذﻫﺐ وأجﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻬو ﻓﺎﺳﺪ إذا
أﻛرى الﺸمعﺔ ليﺸعلها وﻳرد الباقي فما ذهﺐ ﻳدفع قيمتﻪ وأﺟرة للباقي قال هﺬا فاسد

ﻷنﻪ ﺑيع ﳎهول وإﺟارة ﳎهول ﻷن اﳉﺰء الﺬي عﻪ الﺬي ﻳعتﱪ نفسﻪ أنﻪ اشﱰاﻩ ﻏﲑ ﻣعلوم

ﻳقول ) :وﻻ ﺣﻴوان ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻟﺒﻨه ( أو ﺻوﻓه أو ﺷعﺮﻩ أو وﺑﺮﻩ ) إﻻ ﰲ اﻟﻈﺌﺮ ( ﻓﻴﺠوز
وتقﺪم ﻳعﲏ إﻻ ﰲ اﳌرضع هﺬﻩ الﱵ استﺜنيﺖ ) ونقﻊ اﻟﺒﺌﺮ ( أي ﻣﺎؤﻫﺎ اﳌﺴﺘﻨقﻊ ﻓﻴﻬﺎ إذاً
ﳝكن اﻹنسان ﻳؤﺟر البﺌر لكن اﳌاء الﺬي ﰲ البﺌر ﻳدخل تبعا لكنﻪ ﱂ ﻳستأﺟر اﳌاء أو
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ﻳدخل تبعا لﻸرض أو للدار اﳌؤﺟرة ،قال ) :وﻣﺎء اﻷرض ﻳﺪﺧﻼن تﺒعﺎ ( فإذا استأﺟر

أرضا وفيها ﻣاء فاستﺌجارﻩ ليﺲ للماء ﻷن اﳌاء ﻳستهلك إذا استعملﻪ فﲏ نقول عقد

اﻹﺟارة ﱂ ﻳقع على اﳌاء الﺬي ﰲ داخل البﺌر وﱂ ﻳقع على اﳌاء الﺬي ﰲ اﻷرض إﳕا العقد
ﻛان على اﻷرض أو على الدار الﱵ فيها ﺑﺌر الﺬي فيﻪ ﻣاء فهو تبع ،ﻳقول ﻣﺜلﻪ ﻣﺜل ﻣاذا؟

ﻛحﱪ ﺳﺦ أنﺖ ﳌا تستأﺟر واﺣد ﻳنسخ لك تعﻄيﻪ إﺟارة على ﻛتاﺑتﻪ وهو ﳌا ﻛتﺐ

استعمل ﺣﱪا وهﺬا اﳊﱪ فﲏ فما استؤﺟر نقول هﺬا اﳊﱪ الﺬي فﲏ أثناء استعمالﻪ هﺬا

ﻳدخل تبع ،وﺧﻴوط ﺧﻴﺎط ﳌا تستأﺟر خياط تعﻄيﻪ الﺜياب ﳜيﻄها فاﻵن هو قدم لك ﰲ
اﳊقيقﺔ ﳎهود ،نفع ﺑل قدم لك خيوط ،هﺬﻩ اﳋيوط ﱂ تنعقد اﻹﺟارة عليها وإﳕا هي

تدخل تبعا ،قال :وﻛحﻞ ﻛحﺎل وﻣﺮﻫﻢ ﻃﺒﻴﺐ وﳓوﻩ ﻛل هﺬﻩ اﻷشياء ﰲ اﳊقيقﺔ ﱂ

ﻳستفد ﻣن نفعها وترد فهﺬﻩ استهلكﺖ لكنها ﺑعﺔ ) .و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ) اﻟقﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ( ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻳعﲏ ﻣﺜلما ﻳﺸﱰط ﰲ البيع ) ﻓﻼ تﺼﺢ إجﺎرة ( اﻟعﺒﺪ ) اﻵﺑﻖ و (
اﳉﻤﻞ ) اﻟﺸﺎرد ( واﻟﻄﲑ ﰲ اﳍواء وﻻ اﳌﻐﺼوب ﳑﻦ ﻻ ﻳقﺪر ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻩ هل ﳚوز أن

نؤﺟر اﳌﻐصوب على الﻐاﺻﺐ؟ نعﻢ ﻣﺜل ﻣا ﳚوز أن نبيع اﳌﻐصوب على الﻐاﺻﺐ ،قال:

وﻻ إجﺎرة اﳌﺸﺎع ﻣﻔﺮدا ﻟﻐﲑ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣفردا ﻳعﲏ عن قي العﲔ ،إذا ﻛنا أ ﻣﺜﻼ وأخي

شرﻛاء ﰲ أرض لنصﻒ فﺤصﱵ ﻣﺸاعﺔ وهي نصﻒ اﻷرض ﻏﲑ ﳏددة فلو أردت أن
أؤﺟر نصفي فﻼ ﳝكن ﻷنﻪ ﻣﺸاع داخل ﻣع ﺣصﺔ الﺸرﻳك فﻼ أستﻄيع أن أؤﺟر النصﻒ
ﺣقي ﻣنفرد إﻻ لﺸرﻳكي ﻷخي وﳍﺬا قال :وﻻ إجﺎرة اﳌﺸﺎع ﻣﻔﺮدا لكن لو أردت أن

أؤﺟر اﻷرض ﻛلها ﺑعد إذن الﺸرﻳك ﳝكن نؤﺟرها لواﺣد ﱐ ،قال :وﻻ ﻳﺆجﺮ ﻣﺴﻠﻢ
ﻟﺬﻣﻲ ﻟﻴﺨﺪﻣه وتﺼﺢ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻳعﲏ لﻐﲑ اﳋدﻣﺔ ﳑكن خياط أو ﻛﺬا لكن ﻻ ﻳكون خادم
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عندﻩ ) .و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ اﺷﺘﻤﺎل اﻟعﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔعﺔ ﻓﻼ تﺼﺢ إجﺎرة ﻴﻤﺔ زﻣﻨﺔ
ﳊﻤﻞ وﻻ أرض ﻻ تﻨﺒﺖ ﻟﻠزرع اﻷرض الﱵ ﻻ تصلﺢ للﺰراعﺔ ﻻ ﻳؤﺟرها للﺰراعﺔ فيؤﺟرها
هكﺬا ﻣن ﻏﲑ زراعﺔ ﳑكن ﻷن اﻹجﺎرة ﻋقﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔعﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ تﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻔعﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟعﲔ ) و ( اﻟﺸﺮط اﳋﺎﻣس ) أن تﻜون اﳌﻨﻔعﺔ ( ﳑﻠوﻛﺔ ) ﻟﻠﻤﺆجﺮ أو ﻣﺄذو
ﻟه ﻓﻴﻬﺎ ( ﻓﻠو تﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﳝﻠﻜه ﺑﻐﲑ إذن ﻣﺎﻟﻜه ﱂ ﻳﺼﺢ ﻛﺒﻴعه ﻛما لو تصرف
و عﻪ ﺑﻐﲑ إذن ﻣالكﻪ ،قال ) :وﲡوز إجﺎرة اﻟعﲔ ( اﳌﺆجﺮة ﺑعﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ إذا أجﺮﻫﺎ
اﳌﺴﺘﺄجﺮ ) ﳌﻦ ﻳقوم ﻣقﺎﻣه ( ﰲ اﻻنﺘﻔﺎع أو دونه ﻷن اﳌﻨﻔعﺔ ﳌﺎ ﻛﺎنﺖ ﳑﻠوﻛﺔ ﻟه جﺎز
ﻟه أن ﻳﺴﺘوﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴه و ئﺒه ) ﻻ ﻛﺜﺮ ﻣﻨه ﺿﺮرا ( ﻷنه ﻻ ﳝﻠﻚ أن ﻳﺴﺘوﻓﻴه ﻓﺒﻨﺎئﺒه
أوﱃ خﻼﺻﺔ هﺬا الكﻼم :أنﻪ ﳚوز إﺟارة العﲔ اﳌؤﺟرة أ أﺟرتك شقﺔ فهل ﳚوز لك أن

تؤﺟر هﺬﻩ الﺸقﺔ لﺸخص آخر ﻳقول لﺸخص آخر ﻣﺜلك نعﻢ لكن ﻻ ﻳكون أﻛﺜر ﻣنك
ضررا ﻳعﲏ أنﺖ ﻣﺜﻼ عاﺋلﺔ ﻣكونﺔ ﻣن أرﺑعﺔ أشخاص فﻼ تﺬهﺐ وتؤﺟرها لعاﺋلﺔ ﻣكونﺔ
ﻣن ﻣﺜﻼ عﺸرة أشخاص لكن هﺬا الكﻼم ﻛلﻪ ﻣا ﱂ ﻳﺸﱰط عليك أﻻ تؤﺟر أﻣا إذا اشﱰط
عليك أﻻ تؤﺟر فليﺲ لك أن تؤﺟر إﻣا أن تلتﺰم ﺑﺸرﻃﻪ وإﻻ تﱰك الﺸقﺔ وتؤﺟر ﻣن ﻏﲑﻩ،
قال :وﻟﻴس ﻟﻠﻤﺴﺘعﲑ أن ﻳﺆجﺮ إﻻ ذن ﻣﺎﻟﻚ واﻷجﺮة ﻟه ﻳعﲏ للمالك اﻵن أ أعرتك

السيارة فهل لك أن تؤﺟر السيارة؟ ﻻ ﺑل ﻳؤﺟرها ذﱐ ﳑكن ،إذا أﺟر ا ذﱐ ﳌن
اﻷﺟرة؟ ﳌالكها ﱄ أ .

قال اﳌصنﻒ ) :وتﺼﺢ إجﺎرة اﻟوﻗﻒ ( ﻷن ﻣﻨﺎﻓعه ﳑﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻤوﻗوف ﻋﻠﻴه ﻓﺠﺎز ﻟه
إجﺎر ﺎ ﻛﺎﳌﺴﺘﺄجﺮ إﺟارة الوقﻒ ﺟاﺋﺰة هﺬا اﳌعﲎ ﻳعﲏ ﻣبﲎ وقﻒ ﻣﺜﻼ على الفقراء وﻻ

على أسرة ﻣعينﺔ أو ﻛﺬا ﳚوز إﺟار ا ﰒ هﺬﻩ اﻷﺟرة تصرف للجهﺔ اﳌستفيدة وهي
اﳌوقوف عليها لكن اﳌسألﺔ الﱵ ستأﰐ هي الﱵ فيها إشكال وهي إذا ﻣات اﳌؤﺟر الﺬي
أﺟر الوقﻒ ،قال ) :ﻓﺈن ﻣﺎت اﳌﺆجﺮ ﻓﺎنﺘقﻞ ( اﻟوﻗﻒ ) إﱃ ﻣﻦ ﺑعﺪﻩ هﺬﻩ اﳌسألﺔ هل
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تنفسخ اﻹﺟارة أم ﻻ؟ اﳌصنﻒ سيﺬﻛر ﺣكما لكنﻪ خﻼف اﳌﺬهﺐ ،قال :ﱂ تﻨﻔﺴﺦ (

ﻃبعا هﺬا عدم الفسخ ﻣﻄلقا هو خﻼف اﳌﺬهﺐ واﳌﺬهﺐ التفصيل أ ا ﻻ تنفسخ إذا

ﻛان اﳌؤﺟر ﻇرا ﺑﺸرط الواقﻒ أو ﻛان اﳊاﻛﻢ فهي ﻻ تنفسخ ،إذا ﻛان اﳌؤﺟر ليﺲ هو
الناﻇر ﺑﺸرط الواقﻒ فإ ا تنفسخ هﺬا اﳌعﲎ وﻃبعا لكﻢ أن تتصوروا أن الﺬي ﻳؤﺟر
الوقﻒ سيكون أﺣد اﺣتماﻻت إﻣا أن ﻳكون هﺬا اﳌؤﺟر هو ﻣن أهل الوقﻒ ﻳعﲏ

ﻣستﺤق وهو ﻇر ﺑﺸرط الواقﻒ فهﺬا إن أﺟر ﰒ ﻣات ﻻ ﻳنفسخ عقد اﻹﺟارة ﻳستمر
هﺬا  ،١أو ﻳكون هﺬا اﳌؤﺟر ليﺲ ﻣستﺤقا لكنﻪ ﻇر ﺑﺸرط الواقﻒ ﻳعﲏ الواقﻒ اشﱰط
أن الناﻇر على أوقاف فﻼن ﻣن الناس هو ليﺲ ﻣن اﳌستفيدﻳن ﻛﺬلك ﻻ تنفسخ ،الصورة
الﺜالﺜﺔ أن ﻳكون اﳌؤﺟر هو القاضي اﳊاﻛﻢ الناﻇر العام فإذاً ﻻ تنفسخ ،الصورة الراﺑعﺔ الﱵ
تنفسخ فيها إذا ﻛان هﺬا الناﻇر الﺬي أﺟر هو ﻣن أهل اﻻستﺤقاق فقط ليﺲ ﻇر
ﺑﺸرط الواقﻒ ،وﻃبعا هناك تفصيل سيأﰐ ﰲ ب الوقﻒ لﺬلك هﺬﻩ اﳌسألﺔ ساﺑقﺔ
ﻷوا ا سيأﰐ إن شاء ﷲ ﰲ ب الوقﻒ أنﻪ إذا ﻛان الواقﻒ ﱂ ﻳعﲔ ﻇرا فيصبﺢ ﻛل

ﻣستﺤق ﻇر ﰲ ﺣصتﻪ لكن هﺬا ﻇر ﰲ ﺣصتﻪ ﺑﺸرط الواقﻒ أم ﻻستﺤقاق؟ لكونﻪ
ﻣستﺤق ليﺲ ﻷنﻪ ﻇر ﺑﺸرط الواقﻒ ،ﱂ ﻳعينﻪ الواقﻒ فإذا ﻛان ﱂ ﻳعينﻪ الواقﻒ وإنﻪ أﺟر
ستﺤقاقﻪ فقط لكونﻪ هو اﳌستﺤق هو ﻇر على ﺣصتﻪ لكونﻪ ﻣستﺤق ﳍا فإذا أﺟر
وﻣات انفسخﺖ اﻹﺟارة لكن ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على فسخ اﻹﺟارة او عدم فسخ اﻹﺟارة؟
الﺬي ﻳنبﲏ ﻛالتاﱄ :إذا قلنا ﰲ الصور الﱵ ﻻ تنفسخ فيها اﻹﺟارة ﻳعﲏ ﻛان الناﻇر ﺑﺸرط
الواقﻒ ﻻﺣظوا ﻣﺜﻼ أﺟر الوقﻒ ﳌدة ﲬﺲ سنوات وﺑعد ثﻼث سنوات ﻣات هﺬا الﺬي
ﻛان ﺑﺸرط الواقﻒ ﺑعد ثﻼث سنوات ﻣات فإذا ﻣات ﱂ ﻳنفسخ عقد اﻹﺟارة ،اﳌبلغ
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الﺬي ﻳدفعﻪ اﳌستأﺟر سيدفعﻪ لﻸﺣياء اﳌوﺟودﻳن لكن هﺐ الﺬي أﺟر هﺬا ﻣات وقد
استلﻢ اﻷﺟرة ﻛاﻣلﺔ عن ﲬﺲ سنوات ﻣعناﻩ أنﻪ اﳌستفيدﻳن اﻵن ﻳرﺟعون على ترﻛتﻪ أﺟرة
سنﲔ ﻷنﻪ أخﺬ أﺟرة سنتﲔ ﻻ ﻳستﺤقها إذاً إذا ﻛات ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ وقد أخﺬ أﺟرة

السنوات القادﻣﺔ ﻣعناﻩ اﳌستﺤقﲔ ﻳرﺟعون على ترﻛتﻪ هو و خﺬون أﺟرة السنتﲔ الﺬي
استلمهﻢ وإذا ﻛان ﱂ ﻳستلمها فمعناﻩ اﳌستفيدﻳن ﻳرﺟعون على اﳌؤﺟر نفسﻪ لكن العقد
ﻣاض ،ﰲ الصورة اﻷخﲑة العقد فيها ﻳنفسخ وهي أنﻪ إذا ﻛان اﳌؤﺟر ﺻل اﻻستﺤقاق

لكن ليﺲ هو ﻇر ﺑﺸرط الواقﻒ ففي هﺬﻩ اﳊالﺔ نقول العقد ﻳنفسخ ﻣعﲎ هﺬا إذا ﻛان
العقد ﻳنفسخ ﻣعناﻩ اﳌستأﺟر إذا ﻛان ﱂ ﻳدفع ﻣعناﻩ انتهى اﳌوضوع انفسخ العقد واﻷﺣياء
إذا أرادوا أن ﻳؤﺟروا على هﺬا اﳌستأﺟر وإذا أرادوا أن ﻳؤﺟروا على ﻏﲑﻩ لكن هﺐ أن
اﳌستأﺟر قد دفع أﺟرة السنوات اﳋمﺲ فﲑﺟع اﳌستأﺟر على ورثﺔ اﳌؤﺟر الﺬي قبﺾ

أﺟرة ﲬﺲ سنوات ﰒ ﻣات ﺑعد ثﻼث سنوات لكن السنتان الباقيتان ﻳسﱰدها ،قال :ﻷنه
أجﺮ ﻣﻠﻜه ﰲ زﻣﻦ وﻻﻳﺘه ﻓﻼ تﺒﻄﻞ ﲟوته ﻛﻤﺎﻟﻚ اﻟﻄﻠﻖ وهو ﻏﲑ الوقﻒ ) وﻟﻠﺜﺎﱐ أي
اﳌستفيد الباقﲔ اﻷﺣياء ﺣﺼﺘه ﻣﻦ اﻷجﺮة ( ﻣﻦ ﺣﲔ ﻣوت اﻷول ﻓﺈن ﻛﺎن أي اﻷول
ﻗﺒﻀﻬﺎ رجﻊ ﰲ تﺮﻛﺘه ﲝﺼﺘه ﻷنه تﺒﲔ ﻋﺪم اﺳﺘحقﺎﻗه ﳍﺎ ﻳعﲏ عدم استﺤقاق اﻷول ﳍا
ﻓﺈن تعﺬر أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻬﻢ أ ﺎ تﺴقﻂ ﻗﺎﻟه ﰲ اﳌﺒﺪع هﺬا إذا ﻛان اﻷول قبضها
نرﺟع على اﻷول ﰲ الﱰﻛﺔ وﻳﻄلﺐ ﻣن الورثﺔ أن ﻳردوا ﻣا أخﺬﻩ ،وإن ﱂ تقﺒﺾ ﻓﻤﻦ
ﻣﺴﺘﺄجﺮ اﻵن اﳌصنﻒ سيﺸﲑ إﱃ اﳌﺬهﺐ ﻷن ﻣا ذﻛرﻩ اﳌاتن ليﺲ هو اﳌﺬهﺐ ،قال:
وﻗﺪم ﰲ اﻟﺘﻨقﻴﺢ أ ﺎ تﻨﻔﺴﺦ إن ﻛﺎن اﳌﺆجﺮ اﳌوﻗوف ﻋﻠﻴه ﺻﻞ اﻻﺳﺘحقﺎق ﻻ ﺑﺸرط
الواقﻒ ،قال :وﻛﺬا أي تنفسخ ﺣﻜﻢ ﻣقﻄﻊ أجﺮ إﻗﻄﺎﻋه ﰒ أﻗﻄﻊ ﻟﻐﲑﻩ قلنا اﻹقﻄاع أنﻪ
اﳊاﻛﻢ ﻣﺜﻼ ﻳرى أرض أو ﻣكان ﻳستفيد ﻣنﻪ فإذا أﺟر هﺬا اﳌكان ﰒ اﳊاﻛﻢ أعﻄى هﺬا
اﳌكان لﻐﲑﻩ وهو قد أﺟر هﺬا اﳌكان فاﻷﺟرة تنفسخ وﻳﻄالﺐ ﳌال الﺬي أخﺬﻩ ،قال
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اﳌصنﻒ :وإن أجﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟعﺎم " "١اﳊاﻛﻢ ،أو ﻣﻦ ﺷﺮط ﻟه " "٢أي ﻣن الواقﻒ ،وﻛﺎن
أجﻨﺒﻴﺎ ﱂ تﻨﻔﺴﺦ اﻹجﺎرة ﲟوته وﻻ ﺑعزﻟه اﻛتبوا عندها" :وﻳرﺟع ﻣستﺤق على ورثﺔ قاﺑﺾ
ﲝصتﻪ" نقول ﻻ تنفسخ لكن ﻛو ا ﻻ تنفسخ ﻻ ﻳعﲏ أن خﺬ أﺟرة لسنوات قادﻣﺔ هو ﱂ

ﻳعﺶ فيها فهو ﻳستﺤقها ﰲ اﳊياة لكنﻪ إذا ﻣات ﻻ ﻳستﺤقها ،وإن أجﺮ اﻟوﱄ اﻟﻴﺘﻴﻢ أو
ﻣﺎﻟه أو اﻟﺴﻴﺪ اﻟعﺒﺪ اﳌقصود ﻣدة ﻣعلوﻣﺔ ﰒ ﺑﻠﻎ اﻟﺼﱯ ورﺷﺪ وﻋﺘﻖ اﻟعﺒﺪ أو ﻣﺎت
اﻟوﱄ أو ﻋزل ﱂ تﻨﻔﺴﺦ اﻹجﺎرة إﻻ أن ﻳﺆجﺮﻩ أي الوﱄ أو السيد ﻣﺪة ﻳعﻠﻢ ﺑﻠوﻏه أو
ﻋﺘقه ﻓﻴﻬﺎ فﻼ ﻳصﺢ هو ﻳعرف أن الولد عمرﻩ  ١٤فيؤﺟرﻩ ﳌدة سنﺔ ﳑكن ،لو ﺑلغ ﰲ أثناء

 ١٤ﻻ تنفسخ لكن ﻻ ﻳؤﺟرﻩ ﳌدة ثﻼث سنوات وﻳعلﻢ أنﻪ ﺑعد سنﺔ سيبلغ ،ﻣﺜﻼ عندﻩ
عبد وقال للعبد إن شاء الﻪ إذا ﻛان عام  ١٤٣٤فأنﺖ ﺣر لكن ﻻ ﻳؤﺟرﻩ ﺑعد ذلك فﻼ
ﻳؤﺟرﻩ ﳌدة سنﺔ وهو ﻳعلﻢ أنﻪ سيبلغ ﺑعد ستﺔ أشهر ،ﻓﺘﻨﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ أي ﻣن ﺣﲔ

البلوغ والعتق ﰒ قال ) :وإن أجﺮ اﻟﺪار وﳓوﻫﺎ ( ﻛﺎﻷرض ) ﻣﺪة ( ﻣعﻠوﻣﺔ ) وﻟو ﻃوﻳﻠﺔ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﺑقﺎء اﻟعﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺢ ( واﺣد ﻳرﻳد أن ﻳؤﺟر دارﻩ عﺸرﻳن سنﺔ هل ﻳﻐلﺐ

على الظن أن الدار تبقى عﺸرﻳن سنﺔ إن ﻛانﺖ ﺟدﻳدة نعﻢ لكن إذا ﻛانﺖ الدار قدﳝﺔ

وآﻳلﺔ للسقوط وﻻ ﻳتوقع ﳍا أن تعيﺶ هﺬﻩ اﳌدة فﻼ تؤﺟر ،قال :وﻟو ﻇﻦ ﻋﺪم اﻟعﺎﻗﺪ
ﻓﻴﻬﺎ فالعﱪة لعﲔ اﳌؤﺟرة وليﺲ ﳌؤﺟر ،قال :وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟوﻗﻒ واﳌﻠﻚ ﻳعﲏ ﰲ ﻃول
اﳌدة ﻷن اﳌعﺘﱪ ﻛون اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﳝﻜﻨه اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻨﻔعﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ وﻟﻴس ﻟوﻛﻴﻞ ﻣﻄﻠﻖ
ﻳعﲏ ﱂ ﳛدد لﻪ ﻣدة اﻹﺟارة إجﺎرة ﻣﺪة ﻃوﻳﻠﺔ ﺑﻞ اﻟعﺮف ﻛﺴﻨﺘﲔ وﳓوﳘﺎ ﻗﺎﻟه اﻟﺸﻴﺦ
تقﻲ اﻟﺪﻳﻦ انتبهوا اﻵن لو أﺟر ﻣدة ﻃوﻳلﺔ هل فيها إشكال؟ ﳓن نقول شرط واﺣد إنﻪ
ﻳكون العﲔ ﻣتوقع أن تعيﺶ هﺬﻩ اﳌدة ،لو ﻛان وقفا ﳑكن تؤﺟر ﻣدة ﻃوﻳلﺔ لكن لو ﻛان
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اﳌؤﺟر هو الناﻇر ﺑﺸرط الوقﻒ ﻳؤﺟر ﻣدة ﻃوﻳلﺔ لكن ﻻ ﻳستﺤق ﻣن اﳌال إﻻ اﳌدة الﱵ
ﻳعيﺸها ولو ﻣات الورثﺔ الباقون هﻢ الﺬﻳن خﺬون ﻣا تبقى لكن اﳌدة الﻄوﻳلﺔ فيها ﻣﺸكلﺔ
ﻣﱴ؟ لو ﻛان اﳌؤﺟر وﻛيﻼ ﻣﻄلقا ﻳعﲏ قلﺖ فﻼن أنﺖ وﻛيلي أﺟر داري فاﳌفروضانتﻪ

ﻳؤﺟرها سنﺔ أو سنتﲔ لكن ﲝسﺐ العرف لكن ﻻ تيﲏ وﻳقول أ عقدت ﻣع شخص
على إﺟارة دارك عﺸرﻳن سنﺔ ﻣستقبل فأ ﱂ أﺣدد لﻪ العﺸرﻳن فهﺬا هو الوﻛيل اﳌﻄلق

لكن لو قلﺖ لﻪ أﺟر داري عﺸرﻳن سنﺔ فلﻪ أن ﻳؤﺟر ﻣدة ﻃوﻳلﺔ ،قال :وﻻ ﻳﺸﱰط أن
تﻠﻲ اﳌﺪة اﻟعقﺪ اﻵن ﳝكن أؤﺟر لك الدار اليوم ونعقد العقد اليوم على أن تبدأ اﳌدة ﺑعد
سنﺔ ﻣن اليوم أو ﺑعد سنتﲔ ﻣن اليوم فاﻷﺟرة تبدأ ﺑعد سنﺔ هﺬا اﳌقصود هﺬا هو خﻼﺻﺔ

قولﻪ :وﻻ ﻳﺸﱰط أن تﻠﻲ اﳌﺪة اﻟعقﺪ ﻓﻠو آجﺮﻩ ﺳﻨﺔ ﲬس ﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ ﺻﺢ وﻟو ﻛﺎنﺖ
اﻟعﲔ ﻣﺆجﺮة أ أؤﺟر لك هﺬﻩ الدار اﻵن ﻣؤﺟرة والساﻛن سيخرج ﺑعد سنﺔ وأنﺖ تدخل
ﺑعد سنﺔ ونكتﺐ العقد ﻣن اﻵن فﻼ ﻣﺸكلﺔ ،قال :أو ﻣﺮﻫونﺔ ﺣﺎل ﻋقﺪ إن ﻗﺪر ﻋﻠﻰ
تﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ وجوﺑه ) وإن اﺳﺘﺄجﺮﻫﺎ ( أي اﻟعﲔ ) ﻟعﻤﻞ ﻛﺪاﺑﺔ ﻟﺮﻛوب إﱃ ﻣوﺿﻊ
ﻣعﲔ أو ﺑقﺮ ﳊﺮث ( أرض ﻣعﻠوﻣﺔ ﳌﺸﺎﻫﺪة ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻟﺼﻼﺑﺔ واﻟﺮﺧﺎوة ) أو د س
زرع ( ﻳعﲏ استأﺟر الدواب لد س الﺰرع ﻳدوس الﺰرع ﺑعد ﻳبﺲ اﳊﺐ تدوسﻪ الدواب
ﺣﱴ ﻳفصل اﳊﺐ عن القﺸر ،قال :ﻣعﲔ أو ﻣوﺻوف ﻷ ﺎ ﻣﻨﻔعﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻣقﺼودة ) أو
( اﺳﺘﺄجﺮ ) ﻣﻦ ﻳﺪﻟه ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﺷﱰط ﻣعﺮﻓﺔ ذﻟﻚ ( اﻟعﻤﻞ ) وﺿﺒﻄه ﲟﺎ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ (
ﻷن اﻟعﻤﻞ ﻫو اﳌعقود ﻋﻠﻴه ﻓﺎﺷﱰط ﻓﻴه اﻟعﻠﻢ ﻛﺎﳌﺒﻴﻊ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وﻻ تﺼﺢ (
اﻹجﺎرة ) ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﳜﺘﺺ أن ﻳﻜون ﻓﺎﻋﻠه ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟقﺮﺑﺔ ( أي ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺎﳊﺞ
واﻷذان وتعﻠﻴﻢ اﻟقﺮآن ﻷن ﻣﻦ ﺷﺮط ﻫﺬﻩ اﻷﻓعﺎل ﻛو ﺎ ﻗﺮﺑﺔ إﱃ ﷲ تعﺎﱃ ﻓﻠﻢ ﳚز
أﺧﺬ اﻷجﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟو اﺳﺘﺄجﺮ ﻗوﻣﺎ ﻳﺼﻠون ﺧﻠﻔه وﳚوز أﺧﺬ رزق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻳعﲏ عﻄاء ﻣن ﺑيﺖ اﳌال ،وجعﺎﻟﺔ واﳉعل ﻳتساهل فيﻪ ليﺲ ﻣﺜل اﻷﺟرة فيقال
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ﻣﺜﻼ علﻢ ولدي القرآن لﻪ ﻛﺬا ،وأﺧﺬ ﺑﻼ ﺷﺮط هﺬا الﺜالث لﻪ أن خﺬ ﻣن الناس لكن

ﺑدون شرط ،وﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠحﺮ ﻣعناﻩ ﻻ ﻳكرﻩ للعبد أﻛﻞ أجﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺎﻣﺔ وﻳﻄعﻤه اﻟﺮﻗﻴﻖ
واﻟﺒﻬﺎئﻢ الرقيق ﻷنﻪ ﻻ ﻳكرﻩ للعبد والبهاﺋﻢ ،اﻵن ﻳتكلﻢ عن ﻣا الﺬي ﻳلﺰم اﳌؤﺟر وﻣا
الﺬي ﻳلﺰم اﳌستأﺟر؟ ختصار :الﺬي ﳚﺐ على اﳌؤﺟر واﳌستأﺟر ﻣا ﳚﺐ عليﻪ ﰲ العادة

ﻳعﲏ العرف هو الﺬي ﳛكﻢ ،الﺬي سيﺤكﻢ اﳊقيقﺔ أﻣران إﻣا أن ﻳكون نص ﻣتفق عليﻪ
فإذا نص ﰲ العقد فهو ﻣقدم على العرف وإن ﱂ ﻳنص فنﺤتكﻢ إﱃ العرف ،ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ
اﻵن لو استأﺟرت سيارة التاﻛسي البنﺰﻳن على ﻣن؟ عليﻪ هو ،إذا استأﺟرت الدار
الكهر ء على ﻣن؟! فهمتﻢ ﻣا أقول !! هل ﳝكن أن ﳔالﻒ هﺬا العرف ﻻتفاق ﰲ العقد

ﳝكن ،قال ) :و ( ﳚﺐ ) ﻋﻠﻰ اﳌﺆجﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑه ( اﳌﺴﺘﺄجﺮ ) ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻛزﻣﺎم
اﳉﻤﻞ ( وﻫو اﻟﺬي ﻳقودﻩ ﺑه ) ورﺣﻠه وهو ﻣقعد الراﻛﺐ وﺣزاﻣه ( ﻣا ﻳﺸد ﺑﻪ ﺑﻜﺴﺮ
اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ ) واﻟﺸﺪ ﻋﻠﻴه ( أي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻞ ) وﺷﺪ اﻷﲪﺎل واﶈﺎﻣﻞ واﻟﺮﻓﻊ واﳊﻂ
وﻟزوم اﻟﺒعﲑ ( هﺬا على ﺻاﺣﺐ البعﲑ ﻟﻴﻨزل اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻟﺼﻼة ﻓﺮض وﻗﻀﺎء ﺣﺎجﺔ
إنﺴﺎن وﻃﻬﺎرة وﻳﺪع اﻟﺒعﲑ واﻗﻔﺎ ﺣﱴ ﻳقﻀﻲ ذﻟﻚ ﻳعﲏ ﻻ ﻳﺬهﺐ لبعﲑ وﻳؤﺟرﻩ لواﺣد
ﱐ ففي هﺬﻩ الفﱰة هو ﳏبوس على اﳌستأﺟر ،وإذا ﻛانﺖ دار ،قال ) :وﻣﻔﺎتﻴﺢ اﻟﺪار (
ﻋﻠﻰ اﳌﺆجﺮ ﻷن ﻋﻠﻴه اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ اﻻنﺘﻔﺎع وﺑه ﳛﺼﻞ وﻫﻲ أﻣﺎنﺔ ﰲ ﻳﺪ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ) و
( ﻋﻠﻰ اﳌﺆجﺮ أﻳﻀﺎ ) ﻋﻤﺎر ﺎ ( ﻓﻠو ﺳقﻂ ﺣﺎئﻂ أو ﺧﺸﺒﺔ ﻓعﻠﻴه إﻋﺎدته ) ﻓﺄﻣﺎ تﻔﺮﻳﻎ
اﻟﺒﺎﻟوﻋﺔ ﻣﺜل البيارة واﻟﻜﻨﻴﻒ ( وهو اﳌرﺣاض وﻣﺎ ﰲ اﻟﺪار ﻣﻦ زﺑﻞ أو ﻗﻤﺎﻣﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ
ﲪﺎم ) ﻓﻴﻠزم اﳌﺴﺘﺄجﺮ إذا تﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﺎرﻏﺔ ( ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷنه ﺣﺼﻞ ﺑﻔعﻠه ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴه
تﻨﻈﻴﻔه انتقل اﻵن إﱃ ﻛراء العقبﺔ أ ﻢ ﻳتعاقبوا على ﲨل واﺣد أو داﺑﺔ واﺣدة هل ﻳصﺢ
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هﺬا أم ﻻ؟ قال :وﻳﺼﺢ ﻛﺮاء اﻟعقﺒﺔ ن ﻳﺮﻛﺐ ﰲ ﺑعﺾ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﳝﺸﻲ ﰲ ﺑعﺾ ﻣﻊ
اﻟعﻠﻢ ﺑه إﻣﺎ ﻟﻔﺮاﺳﺦ أو اﻟزﻣﺎن إﻣا ﻳقال ﻛل واﺣد ﳝﺸي ﻛيلو أو ﲬسﺔ ﻛيلو ﰒ ﻳرﻛﺐ

وﳝﺸي الﺜاﱐ ﲬسﺔ ﻛيلو أو لﺰﻣان ﻛل واﺣد ﳝﺸي ساعﺔ أو ساعتﲔ ﰒ الﺜاﱐ ﰐ دورﻩ،

قال :وإن اﺳﺘﺄجﺮ اثﻨﺎن ﲨﻼ ﻳﺘعﺎﻗﺒﺎن ﻋﻠﻴه ﺻﺢ وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ اﻟﺒﺎدىء ﻣﻨﻬﻤﺎ أﻗﺮع
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻷﺻﺢ ﻗﺎﻟه ﰲ اﳌﺒﺪع
ﻓﺼﻞ
) وﻫﻲ ( أي اﻹجﺎرة ) ﻋقﺪ ﻻزم ( ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻷ ﺎ نوع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻠﻴس ﻷﺣﺪﳘﺎ
ﻓﺴﺨﻬﺎ ﻟﻐﲑ ﻋﻴﺐ أو ﳓوﻩ ) ﻓﺈن أجﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ وﻣﻨعه ( أي ﻣﻨﻊ اﳌﺆجﺮ اﳌﺴﺘﺄجﺮ اﻟﺸﻲء
اﳌﺆجﺮ ) ﻛﻞ اﳌﺪة أو ﺑعﻀﻬﺎ ( ن ﺳﻠﻤه اﻟعﲔ ﰒ ﺣوﻟه ﻳعﲏ أخرﺟﻪ ﻣنها ﻗﺒﻞ أن
تقﻀﻰ اﳌﺪة ) ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟه ( ﻣﻦ اﻷجﺮة ﻷنه ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻟه ﻣﺎ تﻨﺎوﻟه ﻋقﺪ اﻹجﺎرة ﻓﻠﻢ
ﻳﺴﺘحﻖ ﺷﻴﺌﺎ إذاً إذا أﺟرﻩ وﱂ ﳝكنﻪ ﻣن العﲔ ﻛل اﳌدة فإنﻪ ليﺲ لﻪ شيء ،لو العكﺲ
اﳌستأﺟر هو الﺬي ﻳستفيد ﻣن العﲔ قال ) :وإن ﺑﺪأ اﻵﺧﺮ ( أي اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻓﺘحول )
ﻗﺒﻞ انقﻀﺎئﻬﺎ ( أي انقﻀﺎء ﻣﺪة اﻹجﺎرة ) ﻓعﻠﻴه ( ﲨﻴﻊ اﻷجﺮة ﻷ ﺎ ﻋقﺪ ﻻزم ﻓﱰتﺐ
ﻣقﺘﻀﺎﻫﺎ وﻫو ﻣﻠﻚ اﳌﺆجﺮ اﻷجﺮ واﳌﺴﺘﺄجﺮ اﳌﻨﺎﻓﻊ استأﺟر الﺸقﺔ ﻣﺜﻼ ﳌدة سنﺔ

العقد سنﺔ سكن شهر ﰒ خرج فيدفع سنﺔ أم شهر؟ ﻳدفع سنﺔ ﻛاﻣلﺔ ،عقد ﻣعﻪ عقد على
سنﺔ إذاً سنﺔ ،عقد ﻣعﻪ ستﺔ أشهر فستﺔ أشهر فكونﻪ ﻳسكن أو ﻻ ﻳسكن ليﺲ لﻪ أثر ﰲ
عقد اﻹﺟارة لكن ﻃبعا ﳛق لﻪ أن ﻳﻄلﺐ اﻹقالﺔ إنﻪ ﻳقول لﻪ أرﻳد أن أخرج فإن وافق نعﻢ

وإﻻ فﻼ ،اﻵن ﻣا هي اﻷشياء الﱵ تفسخ اﻹﺟارة؟ اﻷوﱃ تلﻒ العﲔ ،قال ) :و (
تﻨﻔﺴﺦ اﻹجﺎرة ) ﺑﺘﻠﻒ اﻟعﲔ اﳌﺆجﺮة ( ﻛﺪاﺑﺔ وﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﻷن اﳌﻨﻔعﺔ زاﻟﺖ ﻟﻜﻠﻴﺔ
وإن ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻒ ﺑعﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﳍﺎ أجﺮة انﻔﺴﺨﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑقﻲ ووجﺐ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اﻟقﺴﻂ
) و ( وتﻨﻔﺴﺦ اﻹجﺎرة أﻳﻀﺎ ) ﲟوت اﳌﺮتﻀﻊ (" "٢ﻟﺘعﺬر اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌعقود ﻋﻠﻴه ﻷن
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ﻏﲑﻩ ﻻ ﻳقوم ﻣقﺎﻣه ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﺿﺎع ) و ( تﻨﻔﺴﺦ اﻹجﺎرة أﻳﻀﺎ ﲟوت ) اﻟﺮاﻛﺐ
إن ﱂ ﳜﻠﻒ ﺑﺪﻻ (" "٣أي ﻣﻦ ﻳقوم ﻣقﺎﻣه ﰲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻨﻔعﺔ ﻃبعا هﺬا خﻼف اﳌﺬهﺐ
هﺬﻩ اﳌسألﺔ ،اﳌﺬهﺐ أ ا ﻻ تنفسخ ﰲ ﻣوت الراﻛﺐ ،قال :ن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟه وارث أو ﻛﺎن
ﻏﺎئﺒﺎ ﻛﻤﻦ ﳝوت ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ وﻳﱰك ﲨﻠه ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻛﻼم أﲪﺪ أ ﺎ تﻨﻔﺴﺦ ﰲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻷنه
ﻗﺪ جﺎء أﻣﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻊ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻣﻨﻔعﺔ اﻟعﲔ أﺷﺒه ﻣﺎ ﻟو ﻏﺼﺒﺖ ﻫﺬا ﻛﻼﻣه ﰲ اﳌقﻨﻊ
واﻟﺬي ﰲ اﻹﻗﻨﺎع واﳌﻨﺘﻬﻰ وﻏﲑﳘﺎ أ ﺎ ﻻ تﺒﻄﻞ ﲟوت راﻛﺐ هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ،قال) :
و ( تﻨﻔﺴﺦ أﻳﻀﺎ ) نقﻼع ﺿﺮس ( اﻛﱰى ﻟقﻠعه" ) "٤أو ﺑﺮئه ( ﻟﺘعﺬر اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﳌعقود ﻋﻠﻴه ﻓﺈن ﱂ ﻳﱪأ واﻣﺘﻨﻊ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻣﻦ ﻗﻠعه ﱂ ﳚﱪ ﻻ ﳚﱪ على ذلك والظاهر أنﻪ
ﻻ تلﺰﻣﻪ اﻷﺟرة أﻳضا هكﺬا قال ﰲ اﳌﻐﲏ أنﻪ ﻻ تلﺰﻣﻪ اﻷﺟرة إذا ﻛان العمل ﻣوﺻوف ﰲ

الﺬﻣﺔ إذا تعﺬر لكن تلﺰم اﻷﺟرة ﳊبﺲ العﲔ ،قال ) :وﳓوﻩ ( أي تﻨﻔﺴﺦ اﻹجﺎرة ﺑﻨحو
ذﻟﻚ ﻛﺎﺳﺘﺌﺠﺎر ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻴﺪاوﻳه ﻓﱪئ و ) ﻻ ( تﻨﻔﺴﺦ ) ﲟوت اﳌﺘعﺎﻗﺪﻳﻦ " "١أو
أﺣﺪﳘﺎ ( ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ اﳌعقود ﻋﻠﻴه ﻟﻠزوﻣﻬﺎ لو ﻣات اﳌؤﺟر أو اﳌستأﺟر فالعقد ﻻ ﻳنفسخ
) وﻻ ( تﻨﻔﺴﺦ ﺑعﺬر ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻣﺜﻞ ) ﺿﻴﺎع نﻔقﺔ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ( ﻟﻠحﺞ ) وﳓوﻩ ( ﻳعﲏ
اﳌستأﺟر استأﺟر ﻣﺜﻼ داﺑﺔ لكي ﳛﺞ ﺑعدها ضاعﺖ عليﻪ الناقﺔ فهﺬا ﻻ ﻳفسخ العقد،

ﻛﺎﺣﱰاق ﻣﺘﺎع ﻣﻦ اﻛﱰى دﻛﺎ ﻟﺒﻴعه ﻓﻴه ﻣﺜﻼ شخص استأﺟر دﻛان لكي ﻳبيع فيﻪ

ﺑضاعﺔ ،البضاعﺔ سرقﺖ أو اﺣﱰقﺖ فصار ليﺲ لدﻳﻪ ﺑضاعﺔ ليبيعها فهل عقد اﻹﺟارة

ﻳنفسخ؟ ﻻ ﻳنفسخ هﺬا ﻣعناﻩ ) ،وإن اﻛﱰى دارا ﻓﺎ ﺪﻣﺖ أو ( اﻛﱰى ) أرﺿﺎ ﻟزرع
ﻓﺎنقﻄﻊ ﻣﺎؤﻫﺎ أو ﻏﺮﻗﺖ انﻔﺴﺨﺖ اﻹجﺎرة ﰲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ( ﻣﻦ اﳌﺪة ) ﻷن اﳌقﺼود
ﻟعقﺪ ﻗﺪ ﻓﺎت أﺷﺒه ﻣﺎ ﻟو تﻠﻒ ( ﻳقولون هﺬﻩ تﺸبﻪ التلﻒ اﻛﱰى الدار فا دﻣﺖ
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انفسخ ،استأﺟر اﻷرض فأﺻبﺤﺖ ﻏﲑ ﺻاﳊﺔ للﺰراعﺔ ﻣﺜلما ا دﻣﺖ الدار هﺬا اﳌعﲎ،

وإن أجﺮﻩ أرﺿﺎ ﺑﻼ ﻣﺎء"أ" ﺻﺢ وﻛﺬا إن أﻃﻠﻖ"ب" ﻣﻊ ﻋﻠﻤه ﲝﺎﳍﺎ وإن ﻇﻦ وجودﻩ
ﻷﻣﻄﺎر"ج" وز دة اﻷ ﺎر ﺻﺢ ﻛﺎﻟعﻠﻢ إذا أﺟر اﻷرض ﺑﻼ ﻣاء وهو ﻳعلﻢ أ ا ﺑﻼ ﻣاء
ﺻﺢ ﻷنﻪ ﳑكن ﻳستأﺟر اﻷرض لﻐرض آخر ﻏﲑ الﺰراعﺔ وﻛﺬا إن أﻃلق وهو ﻳعلﻢ ﺣاﳍا
ﺻﺢ العقد أو ﻇن أن اﻷرض تيها اﳌاء ﺬﻩ الﻄرق ﺻﺢ ذلك ،اﻵن ﺻورة ﺟدﻳدة

استأﺟر عينا فﻐصبﺖ هﺬﻩ العﲔ تنفسخ أم ﻻ؟ قال :وإن ﻏﺼﺒﺖ اﳌﺆجﺮة ﺧﲑ اﳌﺴﺘﺄجﺮ
ﺑﲔ اﻟﻔﺴﺦ وﻋﻠﻴه أجﺮة ﻣﺎ ﻣﻀﻰ وﺑﲔ اﻹﻣﻀﺎء وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻐﺎﺻﺐ جﺮة اﳌﺜﻞ إﻣا أن
ﻳفسخ وﻳدفع أﺟرة اﳌﺜل وإﻣا أن ﳝضي وﻳﻄالﺐ الﻐاﺻﺐ ﺟرة اﳌﺜل ،وﻣﻦ اﺳﺘﺆجﺮ
ﻟعﻤﻞ ﺷﻲء ﻓﻤﺮض أﻗﻴﻢ ﻣقﺎﻣه ﻣﻦ ﻣﺎﻟه ﻣﻦ ﻳعﻤﻠه ﻣﺎ ﱂ تﺸﱰط ﻣﺒﺎﺷﺮته إﻻ إذا ﻛنﺖ

ترﻳد هﺬا الﺸخص ﺑعينﻪ إذاً إذا استؤﺟر لعمل شيء فمرض هﺬا الﺸخص فتأﰐ ﺑﻐﲑﻩ وهو

الﺬي ﻳتﺤمل اﻷﺟﲑ الﺜاﱐ اﳉدﻳد ﻣا ﱂ ﻳﺸﱰط ﻣباشرتﻪ ،أو ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴه اﻟقﺼﺪ ﻛﺎﻟﻨﺴﺦ
ﻳعﲏ استأﺟرت شخص لينسخ لك ﰒ ﻣرض فﻼ ﳝكن تقيﻢ ﻏﲑﻩ ﳝكن ﻏﲑﻩ ﻻ ﻳكون

سخ ﻣﺜلﻪ ﻣﺜﻼ فأنﺖ ترﻳد هﺬا ﳋﻄﻪ وترﻳد هﺬا ﳉودة عملﻪ فأﻣا إذا ﻛان ذلك ﻓﻴﺨﲑ
اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﺑﲔ اﻟﺼﱪ واﻟﻔﺴﺦ ) وإن وجﺪ ( اﳌﺴﺘﺄجﺮ ) اﻟعﲔ ﻣعﻴﺒﺔ أو ﺣﺪث ﺎ (
ﻋﻨﺪﻩ ) ﻋﻴﺐ ( اﻵن هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة وﺟد العﲔ ﻣعيبﺔ أو أنﻪ ﺑعد ﻣدة ﺣصل عيﺐ
ﰲ العﲔ فماذا للمستأﺟر؟ وﻃبعا ﺑﲔ العيﺐ قال :وﻫو ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑه تﻔﺎوت اﻷجﺮ هﺬا

هو العيﺐ ﻳعﲏ استأﺟر العﲔ ﰒ ﻇهر ﰲ العﲔ اختﻼف هﺬا اﻻختﻼف إذا ﻛان ﻳؤثر ﰲ

اﻷﺟرة فهو عيﺐ ،إذا ﻛان ﻻ ﻳؤثر ﰲ اﻷﺟرة فﻼ ،قال ) :ﻓﻠه اﻟﻔﺴﺦ ( إن ﱂ ﻳزل ﺑﻼ
ﺿﺮر ﻳﻠحقه ) وﻋﻠﻴه أجﺮة ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ( ﻻﺳﺘﻴﻔﺎئه اﳌﻨﻔعﺔ ﻓﻴه وﻟه اﻹﻣﻀﺎء ﳎﺎ ﻳعﲏ ﻻ
خﺬ أرشا للعيﺐ ﺑﻼ أرش للعيﺐ هﺬا اﳌقصود إذاً إذا وﺟد العﲔ ﻣعيبﺔ إﻣا أن ﻳفسخ

وإﻣا أن ﳝضي ،إذا ﺣدث العيﺐ ﰲ أثناء اﳌدة إﻣا أن ﻳفسخ لكن ﻳدفع أﺟرة اﳌدة الﱵ
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استفادها وإﻣا أن ﳝضي ﳎا  ،واﳋﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻳعﲏ ﻇهر العيﺐ ﺑعد ستﺔ أشهر

والعقد ﻣدتﻪ سنﺔ ﳑكن ﳝضي شهر ﰒ شهرﻳن ﰒ ﻳفسخ ،هل تباع العﲔ اﳌؤﺟرة أم ﻻ ﳚوز
ﺑيعها؟ اﻵن أ عندي عمارة أﺟر ا ﻛاﻣلﺔ فهل أستﻄيع ﺑيع العمارة أم ﻻ؟ اﳉواب نعﻢ
أستﻄيع أن أﺑيع العمارة وهي ﻣؤﺟرة والﺰﺑون الﺬي اشﱰى ﻳكون دخل على ﺑصﲑة فهو
اشﱰى عينا ﻣؤﺟرة ،هل ﻳنفسخ عقد اﻹﺟارة ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ؟ اﳉواب ﻻ ﻳنفسخ لكن فيﻪ
ﺣالﺔ واﺣدة لو ﻛان اﳌﺸﱰي ﳚهل هﺬا ﰒ اﻛتﺸﻒ أن هﺬﻩ العﲔ ﻣؤﺟرة فلﻪ اﳊق أن

ﻳفسخ البيع أﻣا عقد اﻹﺟارة ﻻ ﻳتﻐﲑ ،قال اﳌصنﻒ :وﳚوز ﺑﻴﻊ اﻟعﲔ اﳌﺆجﺮة وﻻ تﻨﻔﺴﺦ
اﻹجﺎرة ﺑه وﻟﻠﻤﺸﱰي اﻟﻔﺴﺦ إن ﱂ ﻳعﻠﻢ ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳعلﻢ أن العﲔ ﻣؤﺟرة ،اﻵن اﻷﺟﲑ

عند أﺟﲑ خاص وأﺟﲑ عام ،اﻷﺟﲑ اﳋاص وهو الﺬي استأﺟر ﻣدة ﻣعلوﻣﺔ ﳏددة ﻣﺜل
اﳌوﻇﻒ أو ﺣارس أو ساﺋق أو خداﻣﺔ هﺬا أﺟﲑ خاص أو ﻣوﻇﻒ ﰲ شرﻛﺔ هﺬا أﺟﲑ
خاص وهناك أﺟﲑ عام ﻣﺜلما تﺬهﺐ إﱃ ﳏل اﳋياط ﲣيط عندﻩ هﺬا أﺟﲑ عندك ولكن
ليﺲ عندك وﺣدك عندك وعند ﻏﲑك فهﺬا أﺟﲑ عام ،اﻵن الكﻼم هل اﻷﺟﲑ اﳋاص
ﻳضمن ﻣا تلﻒ ﲢﺖ ﻳدﻩ واﻷﺟﲑ العام هل ﻳضمن ﻣا تلﻒ ﲢﺖ ﻳدﻩ؟ اﳌسألﺔ الﱵ
سيبﺤﺜها اﻵن اﳌصنﻒ هي هﺬﻩ ،هل ﻳضمن اﻷﺟﲑ اﳋاص والعام ﻛﺬلك ﻳضمن أم ﻻ؟

قال اﳌصنﻒ ) :وﻻ ﻳﻀﻤﻦ أجﲑ ﺧﺎص ( وﻫو ﻣﻦ اﺳﺘﺆجﺮ ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ ﻳﺴﺘحﻖ
اﳌﺴﺘﺄجﺮ نﻔعه ﰲ ﲨﻴعﻬﺎ ﺳوى ﻓعﻞ اﳋﻤس ﺑﺴﻨﻨﻬﺎ ﰲ أوﻗﺎ ﺎ وﺻﻼة ﲨعﺔ وﻋﻴﺪ ﻣعﲎ

هﺬا الكﻼم أن اﻷﺟﲑ اﳋاص وقتﻪ ﱄ أ إﻻ أوقات الصﻼة وﺻﻼة العيد ووقﺖ النوم

ووقﺖ قضاء اﳊاﺟﺔ ،وﲰﻲ ﺧﺎﺻﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﺑﻨﻔعه ﰲ تﻠﻚ اﳌﺪة وﻻ
ﻳﺴﺘﻨﻴﺐ ﻳعﲏ ﻻ ﰐ ﺣد آخر ﺑدلﻪ ،وﻻ ﻳضمن ) ﻣﺎ جﻨﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ( ﻷنه ئﺐ

www.bajabir.com

٢٧٢

اﳌﺎﻟﻚ ﰲ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﻓعه ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮ ﺑه ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺎﻟوﻛﻴﻞ وإن تعﺪى أو ﻓﺮط ﺿﻤﻦ إذاً
اﳉﲑ اﳋاص ﻻ ﻳضمن إﻻ إذا تعدى أو فرط ،اﻵن سينتقل إﱃ أ س آخرﻳن قال ) :وﻻ (
ﻳﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ) ﺣﺠﺎم وﻃﺒﻴﺐ وﺑﻴﻄﺎر ( وﺧﺘﺎن ) ﱂ ﲡﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻳعﲏ إذا ﱂ تتلﻒ أﻳدﻳهﻢ

سواء عمداً أو خﻄأ أﻣا إذا ﻛان الﻄبيﺐ ﺟنﺖ ﻳدﻩ خﻄأ ﻳضمن ﻣﺜﻼ ﺟراح ﳌا قﻄع أضر

ﳌرﻳﺾ ﻳضمن فهﺬا ﻳعتﱪ أتلﻒ فيضمن ﻣا أتلفﻪ ﻳقول :إن ﻋﺮف ﺣﺬﻗﻬﻢ ( أي
ﻣعﺮﻓﺘﻬﻢ ﺻﻨعﺘﻬﻢ ﻷنه ﻓعﻞ ﻓعﻼ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺮاﻳﺘه وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﺧﺎﺻﺘﻬﻢ
وﻣﺸﱰﻛﻬﻢ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﺣﺬق ﰲ اﻟﺼﻨعﺔ ﺿﻤﻨوا ﻷنه ﻻ ﳛﻞ ﳍﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟقﻄﻊ إذا
ﻣعناﻩ الﻄبيﺐ لو قﻄع اﳉراح وﱂ ﻳتجاوز قﻄع اﳉﺰء اﳌﻄلوب لكن ﺑعد ذلك تعﺜر اﳉرح

وﻣات اﳌرﻳﺾ فﻼ ﻳضمن ﻷنﻪ ﻣا ﺟنﺖ ﻳدﻩ لكن لو أخﻄأ ﺑدون قصد فإنﻪ ﻳضمن هﺬا

اﳌعﲎ قال :وﻛﺬا ﻟو ﻛﺎن ﺣﺎذﻗﺎ وجﻨﺖ ﻳﺪﻩ ن ﲡﺎوز ﳋﺘﺎن إﱃ ﺑعﺾ اﳊﺸﻔﺔ أو ﻟﺔ
ﻛﺎﻟﺔ أو ﲡﺎوز ﺑقﻄﻊ اﻟﺴﻠعﺔ ﻳعﲏ الورم أو الﻐدة ﻣوﺿعﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻷنه إتﻼف ﻻ ﳜﺘﻠﻒ
ﺿﻤﺎنه ﻟعﻤﺪ واﳋﻄﺄ اﻵن انتقل إﱃ الراعي ﻳضمن أم ﻻ؟ قال ) :وﻻ ( ﻳﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ )
راع ﱂ ﻳﺘعﺪ ( ﻷنه ﻣﺆﲤﻦ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ ﻛﺎﳌودع ﻓﺈن تعﺪى أو ﻓﺮط ﺿﻤﻦ.
قال اﳌصنﻒ ) :وﻳﻀﻤﻦ ( اﻷجﲑ ) اﳌﺸﱰك ( وﻫو ﻣﻦ ﻗﺪر نﻔعه ﻟعﻤﻞ ﻛﺨﻴﺎﻃﺔ ثوب
وﺑﻨﺎء ﺣﺎئﻂ ﲰﻲ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻷنه ﻳﺘقﺒﻞ أﻋﻤﺎﻻ ﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻳعﻤﻞ ﳍﻢ ﻓﻴﺸﱰﻛون
ﰲ نﻔعه ﻛﺎﳊﺎئﻚ الﺬي ﳛوك الﺜياب واﻟقﺼﺎر هو الﻐسال واﻟﺼﺒﺎغ واﳊﻤﺎل ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺿﺎﻣﻦ ) ﻣﺎ تﻠﻒ ﺑﻔعﻠه ( إذاً اﳌﺸﱰك ﻳضمن ﻣا تلﻒ ﺑفعلﻪ ﻛﺘﺨﺮﻳﻖ اﻟﺜوب وﻏﻠﻄه ﰲ
تﻔﺼﻴﻠه إذاً ﻳضمن ﻣا تلﻒ ﺑفعلﻪ أﻣا ﻣا تلﻒ ﺑفعل ﻏﲑﻩ ﻻ ﻳضمن روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ
وﺷﺮﻳﺢ واﳊﺴﻦ ﻷن ﻋﻤﻠه ﻣﻀﻤون ﻋﻠﻴه ﻟﻜونه ﻻ ﻳﺴﺘحﻖ اﻟعوض إﻻ ﻟعﻤﻞ وأن
اﻟﺜوب ﻟو تﻠﻒ ﰲ ﺣﺮزﻩ ﺑعﺪ ﻋﻤﻠه ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟه أجﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑعدﻣا خاط الﺜوب وضعﻪ
ﰲ الدوﻻب فتلﻒ ﰲ ﺣرزﻩ ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ إﻣا ﺟاءت عﺜﺔ أو فﺌران وقرضﺖ هﺬا الﺜوب وأتلفتﻪ
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ﱂ ﻳكن لﻪ أﺟرة ﻷنﻪ ﱂ ﻳسلﻢ العمل أﺻﻼ قال :ﲞﻼف اﳋﺎص واﳌﺘوﻟﺪ ﻣﻦ اﳌﻀﻤون
ﻣﻀﻤون وﺳواء ﻋﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺘه أو ﺑﻴﺖ اﳌﺴﺘﺄجﺮ أو ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎع أو ﻻ على
اﳌتاع ﻳعﲏ ﺣاضرا أو ﻻ ﻳعﲏ ﻏاﺋبا ﻳعﲏ سواء ﻳعمل هﺬا اﻷﺟﲑ ﰲ ﺑيتﻪ أو ﰲ ﺑيﺖ
اﳌستأﺟر ﰐ ﺑﻪ عندك ﳜيط الﺜوب سواء أنﺖ ﻣوﺟود على خياﻃﺔ الﺜوب قاﺋﻢ أو ﻏﲑ

ﻣوﺟود ،قال ) :وﻻ ﻳﻀﻤﻦ ( اﳌﺸﱰك ) ﻣﺎ أتﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺮزﻩ أو ﺑﻐﲑ ﻓعﻠه ( فﻼ ﻳضمنﻪ

لكن ﻻ ﻳستﺤق أﺟرة ﻷن اﻟعﲔ ﰲ ﻳﺪﻩ أﻣﺎنﺔ ﻛﺎﳌودع ) وﻻ أجﺮة ﻟه ( ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﻴه
ﻷنه ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻤﻠه إﱃ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘحﻖ ﻋوﺿه ﺳواء ﻛﺎن ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﺴﺘﺄجﺮ أو
ﻏﲑﻩ ﺑﻨﺎء ﻛﺎن أو ﻏﲑﻩ اﻷﺟﲑ اﳌﺸﱰك إذا ﺟاء ﻳقص الﺜوب فأخﻄأ وقص القماش خﻄأ
أتلﻒ القماش فهل ﻳضمن أم ﻻ؟ هﺬا ﺑفعلﻪ ﻳضمن ،لو ﱂ ﳜﻄأ وخاط الﺜوب خياﻃﺔ
ﺻﺤيﺤﺔ ووضعها ﰲ الدﻛان وذهﺐ إﱃ البيﺖ فسرق الدﻛان فهل ﻳضمن أم ﻻ؟ ﻻ

ﻳضمن ،هل ﻳستﺤق اﻷﺟرة أم ﻻ؟ ﻻ ﻳستﺤق اﻷﺟرة ،قال :وإن ﺣﺒس اﻟﺜوب ﻋﻠﻰ
أجﺮته ﻓﺘﻠﻒ ﺿﻤﻨه ﺟﺌﺖ أنﺖ ترﻳد الﺜوب قال لك أول شيء ﰐ ﻷﺟرة ﻳقول

ﻳضمن ،اﳌصنﻒ ﻳقصد هنا إذا ﺣبﺲ الﺜوب على أﺟرتﻪ فتلﻒ ضمنﻪ ﻳقصد ﻣا ﱂ ﻳظهر
فلﺲ اﳌستأﺟر وسيﺬﻛرها ﺑعد قليل ﻳعﲏ ﳌا ﺟاء ﺻاﺣﺐ الﺜوب ﻳﻄالﺐ لو ﻛان ﻣعلوم

الفلﺲ فلﻪ أن ﳛبﺲ الﺜوب لكن إذا ﻛان ﻏﲑ ﻣعلوم الفلﺲ ﻻ ،قال :ﻷنه ﱂ ﻳﺮﻫﻨه ﻋﻨﺪﻩ
وﻻ أذن ﻟه ﰲ إﻣﺴﺎﻛه ﻓﻠزﻣه اﻟﻀﻤﺎن ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ وإن ﺿﺮب اﻟﺪاﺑﺔ ﺑقﺪر اﻟعﺎدة ﱂ
ﻳﻀﻤﻦ ﻳعﲏ اﳌستأﺟر استأﺟر الداﺑﺔ وضر ا ﺑقدر العادة ﱂ ﻳضمن ،قال ) :وﲡﺐ اﻷجﺮة
ﻟعقﺪ ( ﻛﺜﻤﻦ وﺻﺪاق وتﻜون ﺣﺎﻟﺔ ) إن ﱂ تﺆجﻞ ( جﻞ ﻣعﻠوم ﻓﻼ ﲡﺐ ﺣﱴ ﳛﻞ
اﻷﺟل ﻳعﲏ اﻷﺻل ﰲ اﻷﺟرة أ ا ﺣالﺔ إﻻ إذا اتفقا على اﻷﺟل ،قال ) :وتﺴﺘحﻖ ( أي
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ﳝﻠﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﺎ ) ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟعﻤﻞ اﻟﺬي ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ( وﻻ ﳚﺐ تﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻗﺒﻠه وإن وجﺒﺖ
ﻟعقﺪ ﻷ ﺎ ﻋوض ﻳقول هي تستﺤق ﺑتسليﻢ العمل ،ﲡﺐ اﻷﺟرة لعمل لكن ﻣﱴ ﳝلك
اﳌﻄالبﺔ ﻷﺟرة؟ إذا سلﻢ العمل ،ﻳقول وﻻ ﳚﺐ تسليمها أي اﻷﺟرة قبل العمل وإن

وﺟبﺖ اﻷﺟرة لعقد ﻷ ا عوض ،قال :ﻓﻼ ﻳﺴﺘحﻖ تﺴﻠﻴﻤه إﻻ ﻣﻊ تﺴﻠﻴﻢ اﳌعوض
ﻛﺎﻟﺼﺪاق وتﺴﺘقﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أي اﻷﺟرة ﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﻨﻔعﺔ" "١وﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟعﲔ وﻣﻀﻲ اﳌﺪة
ﻣﻊ ﻋﺪم اﳌﺎنﻊ" "٢أو ﻓﺮاغ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﺪ ﻣﺴﺘﺄجﺮ ودﻓعه إﻟﻴه" "٣وإن ﻛﺎنﺖ ﻟعﻤﻞ
ﻛداﺑﺔ ﻓﺒﺒﺬل تﺴﻠﻴﻢ اﻟعﲔ وﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻓﻴﻬﺎ " "٤إذا ﻛانﺖ العﲔ داﺑﺔ
فبتسليﻢ الداﺑﺔ وﻣضي اﳌدة ،ﰒ قال ) :وﻣﻦ تﺴﻠﻢ ﻋﻴﻨﺎ جﺎرة ﻓﺎﺳﺪة وﻓﺮﻏﺖ اﳌﺪة ﻟزﻣه
أجﺮة اﳌﺜﻞ ( اﻹﺟارة فاسدة فﻼ ﻳستﺤق اﻷﺟرة فيلﺰﻣﻪ أﺟرة اﳌﺜل ﳌﺪة ﺑقﺎئﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ
ﺳﻜﻦ أو ﱂ ﻳﺴﻜﻦ لو ﻛان استأﺟر ﺑﻄرﻳقﺔ فاسدة شرط ﻣن شروط العقد ﻏﲑ ﺻﺤيﺢ
فالعقد ﻃل ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ استأﺟر شقﺔ وﻇهر أن اﻹﺟارة فيها ﺑﻄﻼن ﲣلﻒ شرط ﻛان فيﻪ
ﺟهالﺔ ﰲ العﲔ أو العاقد ﱂ ﻳكن هو اﳌالك أو ﻏﲑ ذلك واﻻتفاق ﻛان إن الﺸقﺔ ﺑﺜﻼثﲔ
ألﻒ وﻣضﺖ اﳌدة نقول ﳚﺐ أن تدفع ثﻼثﲔ ألﻒ أم تدفع أﺟرة اﳌﺜل؟ أﺟرة اﳌﺜل ﳑكن
تكون ثﻼثﲔ وﳑكن تكون عﺸرﻳن وﳑكن تكون أرﺑعﲔ وﳑكن تكون أﻛﺜر أو أقل فننظر

إﱃ أﺟرة اﳌﺜل وﻻ ننظر إﱃ اﻷﺟرة اﳌتفق عليها ،قال :ﻷن اﳌﻨﻔعﺔ تﻠﻔﺖ ﲢﺖ ﻳﺪﻩ ﺑعوض
ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺆجﺮ ﻓﺮجﻊ إﱃ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إذاً ﻣن أخﺬ عﲔ ﺟارة فاسدة تلﺰﻣﻪ أﺟرة اﳌﺜل.
ب اﻟﺴﺒﻖ
وﻫو ﺑﺘحﺮﻳﻚ اﻟﺒﺎء اﻟعوض اﻟﺬي ﻳﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴه اﳉاﺋﺰة نفسها ﻳقال سبق ،وﺑﺴﻜو ﺎ
اﳌﺴﺎﺑقﺔ أي ا ﺎراة ﺑﲔ ﺣﻴوان وﻏﲑﻩ ) ﻳﺼﺢ ( أي ﳚوز اﻟﺴﺒﺎق ) ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام وﺳﺎئﺮ
اﳊﻴوا ت واﻟﺴﻔﻦ واﳌزارﻳﻖ ( ﲨﻊ ﻣزراق وﻫو اﻟﺮﻣﺢ اﻟقﺼﲑ وﻛﺬا اﳌﻨﺎجﻴﻖ ﻣفردها
ﻣنجنيق وهو فارسي ﻣعرب واﻷشهر ﳎانيق ،ورﻣﻲ اﻷجحﺎر ﲟقﺎﻟﻴﻊ وﳓو ذﻟﻚ ﻷنه

كتاب البيوع
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ﷺ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺎئﺸﺔ رواﻩ أﲪﺪ وأﺑو داود وﺻﺎرع رﻛﺎنﺔ ﻓﺼﺮﻋه رواﻩ أﺑو داود وﺳﺎﺑﻖ
ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷﻛوع رجﻼ ﻣﻦ اﻷنﺼﺎر ﺑﲔ ﻳﺪى رﺳول ﷲ ﷺ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ) وﻻ تﺼﺢ (
أي ﻻ ﲡوز اﳌﺴﺎﺑقﺔ ) ﺑعوض إﻻ ﰲ إﺑﻞ وﺧﻴﻞ وﺳﻬﺎم ( ﻻ تصﺢ ﺑعوض إﻻ ﰲ هﺬﻩ

الﺜﻼثﺔ اﻛتبوا عندها ﻣع اﳋروج ﻣن شبهﺔ القمار ﻻ ﳜرج اﳉميع أو ﻻ ﻳدفع اﳉميع إذاً
تصﺢ ﺑعوض ﺑﺸرط أﻻ ﻳكون العوض ﻣن اﳉميع وإﻻ دخلنا ﰲ القمار ،ﻛيﻒ ﳔرج عن
القمار؟ ﻻ ﳜرج اﳉميع البعﺾ ﳜرج والبعﺾ ﻻ ﳜرج أو ﻳكون اﳌخرج شخص آخر

ﺑعيد ﻟقوﻟه ﻋﻠﻴه اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻻ ﺳﺒﻖ إﻻ ﰲ نﺼﻞ أو ﺧﻒ أو ﺣﺎﻓﺮ رواﻩ اﳋﻤﺴﺔ
ﻋﻦ أﰉ ﻫﺮﻳﺮة وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﻣﺎجه أو نﺼﻞ وإﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻟه ﰲ اﳌﺒﺪع شروط ﺻﺤﺔ
اﳌساﺑقﺔ ) :وﻻﺑﺪ ( ﻟﺼحﺔ اﳌﺴﺎﺑقﺔ ) ﻣﻦ تعﻴﲔ اﳌﺮﻛوﺑﲔ (" "١ﻻ اﻟﺮاﻛﺒﲔ ﻷن اﻟقﺼﺪ
ﻣعﺮﻓﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﺪو اﳊﻴوان اﻟﺬي ﻳﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴه ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﲢﺎدﳘﺎ ﰲ اﻟﻨوع" "٢ﻓﻼ
تﺼﺢ ﺑﲔ ﻋﺮﰊ وﻫﺠﲔ ) ،و ( ﻻﺑﺪ ﰲ اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ تعﻴﲔ ) اﻟﺮﻣﺎة (" "٣ﻷن اﻟقﺼﺪ
ﻣعﺮﻓﺔ ﺣﺬﻗﻬﻢ وﻻ ﳛﺼﻞ إﻻ ﻟﺘعﻴﲔ ﻟﺮؤﻳﺔ وﻳعﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻛون اﻟقوﺳﲔ ﻣﻦ نوع
واﺣﺪ ﻓﻼ تﺼﺢ ﺑﲔ ﻗوس ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻓﺎرﺳﻴﺔ ) ،و ( ﻻﺑﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ) اﳌﺴﺎﻓﺔ (""٤
ن ﻳﻜون ﻻﺑﺘﺪاء ﻋﺪوﳘﺎ وآﺧﺮﻩ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﺎن ﻓﻴه وﻳعﺘﱪ ﰲ اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ أي الرﻣي
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى رﻣﻲ ) ﺑقﺪر ﻣعﺘﺎد ( ﻓﻠو جعﻼ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑعﻴﺪة تﺘعﺬر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
وﻫو ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ثﻼﲦﺎئﺔ ذراع ﱂ تﺼﺢ ﻷن اﻟﻐﺮض ﻳﻔوت ﺑﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﺸﺮح وﻏﲑﻩ
) وﻫﻲ ( أي اﳌﺴﺎﺑقﺔ ) جعﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ( ﻣﻨﻬﻤﺎ ) ﻓﺴﺨﻬﺎ ( ﻷ ﺎ ﻋقﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ
تﺘحقﻖ اﻟقﺪرة ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻤه إﻻ أن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﻀﻞ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻓﻠه اﻟﻔﺴﺦ دون ﺻﺎﺣﺒه إذا
ﺑدأ ﰲ اﳌساﺑقﺔ ﳝكن أي واﺣد فيهﻢ ﻳفسخ عقد السبق إﻻ إذا ﻇهر الفضل ﻳعﲏ السبق
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ﻷﺣدﳘا فليﺲ للﻄرف الﺜاﱐ أن ﻳفسخ فيلﺰﻣﻪ أن ﻳستمر لكن للساﺑق أن ﻳفسخ ﰒ قال:

) وتﺼﺢ اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ ( أي اﳌﺴﺎﺑقﺔ ﻟﺮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﻞ وﻫو اﻟﺴﻬﻢ اﻟﺘﺎم ) ﻋﻠﻰ ﻣعﻴﻨﲔ (
ﺳواء ﻛﺎن اثﻨﲔ أو ﲨﺎﻋﺘﲔ ﻷن اﻟقﺼﺪ ﻣعﺮﻓﺔ اﳊﺬق ﻛﻤﺎ تقﺪم الﺸرط الﺜاﱐ) :
ﳛﺴﻨون اﻟﺮﻣﻲ ( ﻷن ﻣﻦ ﻻ ﳛﺴﻨه وجودﻩ ﻛعﺪﻣه وﻳﺸﱰط ﳍﺎ أﻳﻀﺎ تعﻴﲔ ﻋﺪد اﻟﺮﻣﻲ٣
واﻹﺻﺎﺑﺔ ٤وﻣعﺮﻓﺔ ﻗﺪر اﻟﻐﺮض ٥ﻛﻄوﻟه وﻋﺮﺿه وﲰﻜه وارتﻔﺎﻋه ﻣﻦ اﻷرض انتبهوا
ﳍﺬا :واﻟﺴﻨﺔ أن ﻳﻜون ﳍﻤﺎ ﻏﺮﺿﺎن ﻳعﲏ اﳌقصود ﻳرﻣون ﻣن ﺑعيد ﻳكون ﻏرض ﰲ أول

الرﻣي وﻏرض ﰲ آخر الرﻣي فهﻢ ﻳرﻣون البعيد ﰒ ﻳﺬهبون إﱃ البعيد فيأخﺬون السهﻢ
وﻳرﻣون القرﻳﺐ ﻳعﲏ اﻻثنﲔ ﻳرﻣون البعيد ﰒ ﻳﺬهبون إﱃ البعيد و خﺬون السهام وﻳرﻣون

القرﻳﺐ هكﺬا ﻛانوا ﻳفعلون لكن ليﺲ لضرورة أن ﻳفعلوا هﺬا إذا ﺑﺪأ أﺣﺪﳘﺎ ﺑﻐﺮض ﺑﺪأ
اﻵﺧﺮ ﻟﺜﺎﱐ ﻟﻔعﻞ اﻟﺼحﺎﺑﺔ ﻣعناﻩ أنﻪ ﳌا ﻳرﻣون ﻣﺜﻼ وهﻢ واقفﲔ عند نقﻄﺔ أ ﻳرﻣون

ب فبدأ اﻷول ﰲ رﻣي ب فإذا ذهبوا إﱃ ب ﻳصﲑ الﺜاﱐ هو الﺬي ﻳبدأ.

ب اﻟعﺎرﻳﺔ
ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻴﺎء وتﺸﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟعﺮي وﻫو اﻟﺘﺠﺮد ﲰﻴﺖ ﻋﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺠﺮدﻫﺎ ﻋﻦ اﻟعوض )
وﻫﻲ إ ﺣﺔ نﻔﻊ ﻋﲔ ( ﳛﻞ اﻻنﺘﻔﺎع ﺎ ) تﺒقﻰ ﺑعﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎئه ( ﻟﲑدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
وتﻨعقﺪ ﺑﻜﻞ ﻟﻔﻆ أو ﻓعﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺸﱰط أﻫﻠﻴﺔ اﳌعﲑ ﻟﻠﺘﱪع ﺷﺮﻋﺎ وأﻫﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘعﲑ
ﻟﻠﺘﱪع ﻟه ﻳعﲏ ﻳكون اﳌستعﲑ ﳚوز التﱪع لكن لو ﻛان ﻻ ﳚوز ﻛافر ﻻ ﳚوز أن نتﱪع لﻪ
ﲟصﺤﻒ أو ﺑعبد ﻣسلﻢ ،قال :وﻫﻲ ﻣﺴﺘحﺒﺔ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وتعﺎونوا ﻋﻠﻰ اﻟﱪ واﻟﺘقوى
{ وتﺒﺎح إﻋﺎرة ﻛﻞ ذي نﻔﻊ ﻣﺒﺎح ﻛﺎﻟﺪار واﻟعﺒﺪ واﻟﺪاﺑﺔ واﻟﺜوب وﳓوﻫﺎ ) إﻻ اﻟﺒﻀﻊ (
ﻷن اﻟوطء ﻻ ﳚوز إﻻ ﰲ نﻜﺎح أو ﻣﻠﻚ ﳝﲔ وﻛﻼﳘﺎ ﻣﻨﺘﻒ هﺬا اﻷول ،الﺜاﱐ ) :و (
إﻻ ) ﻋﺒﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻟﻜﺎﻓﺮ ( ﻷنه ﻻ ﳚوز ﻟه اﺳﺘﺨﺪاﻣه الﺜالث ) :و ( إﻻ ) ﺻﻴﺪا وﳓوﻩ
( ﻛﻤﺨﻴﻂ ) ﶈﺮم ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻻ تعﺎونوا ﻋﻠﻰ اﻹﰒ واﻟعﺪوان { الراﺑع ) :و ( إﻻ
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) أﻣﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻟﻐﲑ اﻣﺮأة أو ﳏﺮم ( ﻷنه ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﳏﻞ ذﻟﻚ إن ﺧﺸﻲ اﶈﺮم وإﻻ
ﻛﺮﻩ ﻓقﻂ وﻻ س ﺑﺸوﻫﺎء وﻛﺒﲑة ﻻ تﺸﺘﻬﻰ وﻻ ﻋﺎر ﺎ ﻻﻣﺮأة أو ذي ﳏﺮم ﻷنه
ﻣﺄﻣون ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻠﻤعﲑ اﻟﺮجوع ﻣﱴ ﺷﺎء ﻣﺎ ﱂ ذن ﰲ ﺷﻐﻠه ﺑﺸﻲء ﻳﺴﺘﻀﺮ اﳌﺴﺘعﲑ
ﺑﺮجوﻋه ﻓﻴه العارﻳﺔ ليﺲ ﳍا ﻣدة ﻣعينﺔ إذا أعرتك شيء ﱄ أن أرﺟع ﰲ أي وقﺖ أشاء
لكن هناك ﺣاﻻت أعﲑك شيﺌا ﰒ أنﺖ تبدأ ﰲ استعمال العارﻳﺔ وتتضرر ﺑرﺟوعي أ ،

ﻣﺜال ذلك :ﻛﺴﻔﻴﻨﺔ ﳊﻤﻞ ﻣﺘﺎﻋه ﻓﻠﻴس ﻟه اﻟﺮجوع ﻣﺎ داﻣﺖ ﰲ ﳉﺔ اﻟﺒحﺮ وإن أﻋﺎرﻩ
ﺣﺎئﻄﺎ ﻟﻴﻀﻊ ﻋﻠﻴه أﻃﺮاف ﺧﺸﺒه ﱂ ﻳﺮجﻊ ﻣﺎ دام ﻋﻠﻴه ﺑعدﻣا وضع السقﻒ ﻳقول ﻻ أ
رﺟعﺖ ﰲ اﻹعارة أزل سقفك ﻻ ،قال ) :وﻻ أجﺮة ﳌﻦ أﻋﺎر ﺣﺎئﻄﺎ ( ﰒ رجﻊ ) ﺣﱴ
ﻳﺴقﻂ ( لو أعارﻩ اﳊاﺋط ﻳبقى اﳊاﺋط إﱃ أن ﻳسقط فإن سقط السقﻒ لﻪ أن ﻳعيدﻩ ذن
ﺟدﻳد ﻳعﲏ لﻪ أن ﻳعﲑ أو ﻻ ﻳعﲑ ﲝسﺐ اﳊال قال :ﻷن ﺑقﺎؤﻩ ﲝﻜﻢ اﻟعﺎرﻳﺔ ﻓوجﺐ
ﻛونه ﺑﻼ أجﺮة ﲞﻼف ﻣﻦ أﻋﺎر أرﺿﺎ ﻟزرع ﰒ رجﻊ ﻳعﲏ ﻣالك اﻷرض ﻓﻴﺒقﻰ اﻟزرع
جﺮة اﳌﺜﻞ ﳊﺼﺎدﻩ ﲨعﺎ ﺑﲔ اﳊقﲔ اﳌسألﺔ اﻷخﲑة أﺟر لﻪ اﻷرض لكي ﻳﺰرعها وﺑعدﻣا

زرع وهو ﰲ أثناء الﺰرع رﺟع عن اﻹعارة فهل لﻪ ذلك أم ﻻ؟ اﻷﺻل قلنا ليﺲ لﻪ ﻷنﻪ فيﻪ

ضرر لكن استﺜنوا هﺬﻩ اﳌسألﺔ إﻻ الﺰرع لﻪ أن ﻳرﺟع ،إذا رﺟع ﻣاذا ﻳفعل؟ ﻻ ﻳقلع زرعﻪ
وإﳕا خﺬ ﻣالك اﻷرض أﺟرة ﻣقاﺑل ﺑقاء الﺰرع ،اﻛتبوا عندها وﰲ وﺟﻪ ليﺲ لﻪ ذلك ﻳعﲏ
ليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع على القاعدة الﱵ قلناها ﻣادام فيها ضرر فﻼ ﻳرﺟع إﻻ أن ﳛصد قصيﻼ

أي قبل أوانﻪ إذا ﻛان الﺰرع الﺬي زرعﻪ ﳝكن ﺣصدﻩ واﻻستفادة ﻣنﻪ ﰲ أي وقﺖ ﳝكن أن
ﻳقلع فيقلع أﻣا إذا ﻛان زرع ﺑر فلو أخﺬﻩ اﻵن قبل أوانﻪ ﻻ ﻳستفيد ﻣنﻪ فليﺲ لﻪ الرﺟوع

إذاً عند وﺟﻪ ﻳقول ﻻ ﻳرﺟع ،قال ) :وﻻ ﻳﺮد ( اﳋﺸﺐ ) إن ﺳقﻂ ( اﳊﺎئﻂ ﳍﺪم أو
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ﻟﻐﲑﻩ ﻷن اﻹذن تﻨﺎول اﻷول ﻓﻼ ﻳﺘعﺪاﻩ ﻟﻐﲑﻩ ) إﻻ ذنه ( أي إذن ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎئﻂ أو
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة إﱃ وﺿعه إذا ﱂ ﻳﺘﻀﺮر اﳊﺎئﻂ ﻛﻤﺎ تقﺪم ﰲ اﻟﺼﻠﺢ ) وتﻀﻤﻦ اﻟعﺎرﻳﺔ (
اﳌقﺒوﺿﺔ إذا تﻠﻔﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ اﺳﺘعﲑت ﻟه ﻟقوﻟه ﷺ وﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﱴ تﺆدﻳه
رواﻩ اﳋﻤﺴﺔ وﺻححه اﳊﺎﻛﻢ وروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﰉ ﻫﺮﻳﺮة العارﻳﺔ ﻣضمونﺔ إذا
تلفﺖ ﰲ ﻏﲑ ﻣا استعﲑت لﻪ ﻳعﲏ اﻷﺻل ﰲ العارﻳﺔ أ ا ﻣضمونﺔ لكنها ﻻ تضمن ﰲ

ﺣاﻻت ﳏدودة ،ﻣا هي اﳊاﻻت الﱵ ﻻ تضمن فيها؟ قال :ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘعﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄجﺮ
أو ﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻢ وﳓوﻫﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ ﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴه إن ﱂ ﻳﻔﺮط وﺣﻴﺚ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳌﺴﺘعﲑ ﻓـ )
ﺑقﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳوم تﻠﻔﺖ ( إن ﱂ تﻜﻦ ﻣﺜﻠﻴﺔ وإﻻ ﻓﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ تﻀﻤﻦ ﰲ اﻹتﻼف ﻳعﲏ العارﻳﺔ

تضمن ﺑقيمتها ﻳوم التلﻒ لكن عند أرﺑع ﺻور ﻻ تضمن فيها ،الصورة اﻷوﱃ :إذا تلفﺖ
عند اﳌستعﲑ ﻣن اﳌستأﺟر ﻷ ا ﰲ ﻳد اﳌستأﺟر ليسﺖ ﻣضمونﺔ ،أو ﻛتﺐ علﻢ وﳓوها
ﻣوقوفﺔ على ﻃﻼب العلﻢ ،أو ﻣﺜﻼ درع ﻣوقوفﺔ على الﻐﺰاة فﻼ ضمان على ﻣستعﲑها إذا

تلفﺖ ﻣن ﻏﲑ تفرﻳط هﺬﻩ الصورة الﺜانيﺔ ،الﺜالﺜﺔ :إذا تلفﺖ فيما استعﲑت لﻪ ستأﰐ
سيﺬﻛرها اﳌصنﻒ ﻳعﲏ أعارﻩ ثو ﺟدﻳدا لبﺲ الﺜوب ﻳوم أو ﻳوﻣﲔ أو ثﻼثﺔ فيصبﺢ الﺜوب
ل قدﱘ فهل ﻳضمن هﺬا القدم؟ ﻻ ﻃبعا ﻷن هﺬا فيما استعﲑ لﻪ ،الصورة الراﺑعﺔ :إذا
أرﻛﺐ على داﺑتﻪ رﺟﻼ ﻣنقﻄعا قال ﺑل للﺜواب إذاً إذا أرﻛﺐ ﻣنقﻄعا للﺜواب فتلفﺖ الداﺑﺔ
فﻼ ﻳضمن ﻷن ﺻاﺣبها ر ا فوقها ﻳقول إذاً هي ﻣضمونﺔ ،ﻛيﻒ تضمن؟ ﺣيث ضمناها
فنضمنها ﺑقيمتها ﻳوم تلﻒ إن ﱂ تكن ﻣﺜليﺔ وإﻻ فبمﺜلها ﻣعناﻩ أن العارﻳﺔ الﱵ تلفﺖ إن
ﻛانﺖ ﳍا ﻣﺜيل فمﺜلها وإن ﱂ تكن ﳍا ﻣﺜيل فقيمتها ﻳوم تلفﺖ وإﻻ ﻛما تضمن ﰲ

اﻹتﻼف ،لو شرط اﳌستعﲑ نفي الضمان ﻳصﺢ أم ﻻ؟ اﳉواب ﻻ ﻳصﺢ ،قال ) :وﻟو
ﺷﺮط نﻔﻲ ﺿﻤﺎ ﺎ ( ﱂ ﻳﺴقﻂ ﻷن ﻛﻞ ﻋقﺪ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻀﻤﺎن ﱂ ﻳﻐﲑﻩ اﻟﺸﺮط وﻋﻜﺴه
ﳓو ودﻳعﺔ ﻻ تﺼﲑ ﻣﻀﻤونﺔ ﻟﺸﺮط لو وضعﺖ عندك ﻣبلغ أﻣانﺔ وقلﺖ لك لكن أشرط
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عليك أنﻪ لو ضاع أو تلﻒ تضمنﻪ ،اﻷﺻل ﰲ اﻷﻣانﺔ أ ا ﻻ تضمن إذاً الﺸرط ﻻ ﻳﻐﲑ،

ﰒ قال :وإن تﻠﻔﺖ ﻫﻲ أو أجزاؤﻫﺎ ﰲ اﻻنﺘﻔﺎع ﲟعﺮوف ﱂ تﻀﻤﻦ هﺬا هو الﺜالث الﺬي

قلنا عنﻪ إذا تلفﺖ فيما استعﲑت لﻪ ،اﻛتبوا ﻛﺜوب ﺑلي للبﺲ ﻷن اﻹذن ﰲ اﻻﺳﺘعﻤﺎل
تﻀﻤﻦ اﻹذن ﰲ اﻹتﻼف وﻣﺎ أذن ﰲ إتﻼﻓه ﻏﲑ ﻣﻀﻤون اﻵن سيتكلﻢ عن رد العارﻳﺔ،
ﻣن الﺬي ﻳتﺤمل ﻣؤنﺔ ردها؟ اﳌستعﲑ قال ) :وﻋﻠﻴه ( أي وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘعﲑ ) ﻣﺆنﺔ ردﻫﺎ (
أي رد اﻟعﺎرﻳﺔ ﳌﺎ تقﺪم ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﱴ تﺆدﻳه وإذا ﻛﺎنﺖ واجﺒﺔ
اﻟﺮد وجﺐ أن تﻜون ﻣﺆنﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وجﺐ ﻋﻠﻴه اﻟﺮد هﺬا التعليل ،قال ) :ﻻ
اﳌﺆجﺮة ( رد العﲔ اﳌؤﺟرة ﻣن الﺬي ﻳتﺤملﻪ اﳌستأﺟر أم اﳌالك؟ اﳌالك ،قال ) :ﻻ
اﳌﺆجﺮة ( ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺄجﺮ ﻣﺆنﺔ ردﻫﺎ ﻷنه ﻻ ﻳﻠزﻣه اﻟﺮد ﺑﻞ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻩ إذا
انقﻀﺖ اﳌﺪة وﻣﺆنﺔ اﻟﺪاﺑﺔ اﳌﺆجﺮة واﳌعﺎرة ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻚ لو ﻛانﺖ الداﺑﺔ ﲢتاج ﻃعام
فمن الﺬي ﻳﻄعمها؟ اﳌؤﺟرة على اﳌالك واﳌعارة أﻳضا على اﳌالك ،وﻟﻠﻤﺴﺘعﲑ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﳌﻨﻔعﺔ ﺑﻨﻔﺴه وﺑوﻛﻴﻠه ﻷنه ئﺒه ) وﻻ ﻳعﲑﻫﺎ ( وﻻ ﻳﺆجﺮﻫﺎ ﻷنه إ ﺣﺔ اﳌﻨﻔعﺔ ﻓﻠﻢ ﳚز
أن ﻳﺒﻴحﻬﺎ ﻏﲑﻩ ﻛﺈ ﺣﺔ اﻟﻄعﺎم ﻳعﲏ أ ﺣك ﻃعاﻣا أن ﻛلﻪ فإﻣا أن ﻛل أو تﱰﻛﻪ ﻻ
تعﻄيﻪ ﻏﲑك ،قال ) :ﻓﺈن ( أﻋﺎرﻫﺎ اﳌستعﲑ ﻳعﲏ أ أعرتك ثو فأعرت أنﺖ الﺜوب
لﺸخص آخر تلﻒ الﺜوب عند الﺸخص اﻵخر فمن الﺬي ﻳتﺤمل ،قال :فإن أعارها و )
تﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﺳﺘقﺮت ﻋﻠﻴه ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ( إن ﻛﺎنﺖ ﻣﺘقوﻣﺔ تلفﺖ عند اﻷخﲑ ﻳضمنها

ﻷ ا عارﻳﺔ ،أ أعﻄيتك الﺜوب عارﻳﺔ فلو تلﻒ عندك تضمنﻪ وأنﺖ أعﻄيتﻪ للﺜاﱐ عارﻳﺔ
والعارﻳﺔ ﻣضمونﺔ إذاً ﻳضمنها اﻷخﲑ ،هو ﻳقول استقرت على اﻷخﲑ لكن أ لسﺖ
ﻣﻄالﺐ أن أﻃالﺐ اﻷخﲑ ﺑل أﻃالبك أنﺖ لكن لك اﳊق لو ﻃالبتك أن تﻄالﺐ الﺜاﱐ
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هﺬا ﻣعﲎ استقرت قال :ﺳواء ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﳊﺎل أو ﻻ ﻳعﲏ سواء ﻛان الﺜاﱐ ﻳعلﻢ أ ا

عارﻳﺔ ﻣﲏ أو ﻳظنها ﻣلك لك ﻷن اﻟﺘﻠﻒ ﺣﺼﻞ ﺑﻴﺪﻩ وهي عارﻳﺔ والعارﻳﺔ ﻣضمونﺔ ،قال:

) و ( اﺳﺘقﺮ ) ﻋﻠﻰ ﻣعﲑﻫﺎ أجﺮ ﺎ ( ﻟﻠﻤعﲑ اﻷول اﻵن أنﺖ أخﺬت ﻣﲏ الﺜوب عارﻳﺔ ﰒ
أعرتﻪ لﺸخص آخر فتلﻒ ،أ اﻵن أﻃالبك ﺑﺸيﺌﲔ أﻃالبك أوﻻ ﺑقيمﺔ الﺜوب وأﻃالبك

نيا ﺟرة الﺜوب ﻷنﻪ ﳌا أعر ا استقرت على ﻣعﲑها وهو الﺜاﱐ أﺟر ا للمعﲑ اﻷول إن ﱂ
ﻳﻜﻦ اﳌﺴﺘعﲑ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎﳌﺎ ﳊﺎل وإﻻ اﺳﺘقﺮت ﻋﻠﻴه أﻳﻀﺎ أي على الﺜاﱐ ،الصورة أ

أعرتك الﺜوب وأنﺖ أعرت الﺜوب للﺜاﱐ فأ أﻃالبك لقيمﺔ ﰒ أنﺖ تﻄالبﻪ أنﺖ ﺣر
وأﻃالبك ﻷﺟرة ﻷﱐ أعﻄيتﻪ لك إعارة وﱂ أقل لك أعرﻩ للناس فمادام أعﻄيتﻪ للناس
ﻣعناﻩ أنﻪ ﺻار ﻏصﺐ فتدفع أﺟرتﻪ ،ﻛﻢ أﺟرة الﺜوب ﰲ اليوم الواﺣد وتدفع أﺟرتﻪ ،اﳉرة
ﻣن الﺬي ﻳدفعها أنﺖ أم الﺜاﱐ؟ إذا ﻛان الﺜاﱐ ﻻ ﻳعلﻢ أ ا ﱄ فأنﺖ الﺬي تدفعها ،وإن
ﻛان الﺜاﱐ ﻳعلﻢ أنك أنﺖ ﻣفرط وأنك ﻻ ﲤلكها وأنك أعرت شيﺌا ليﺲ لك فعليﻪ هو
اﻷﺟرة ،أ اﻵن أﻃالﺐ ﻣن فيكﻢ؟ أﻃالﺐ اﳌستعﲑ ﻣﲏ أم اﳌستعﲑ الﺜاﱐ؟ أ أستﻄيع أن

أﻃالﺐ ﻣن شﺌﺖ ،قال ) :و ( ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ أن ) ﻳﻀﻤﻦ أﻳﻬﻤﺎ ﺷﺎء ( ﻣﻦ اﳌعﲑ ﻷنه ﺳﻠﻂ
ﻋﻠﻰ إتﻼف ﻣﺎﻟه أو اﳌﺴﺘعﲑ ﻷن اﻟﺘﻠﻒ ﺣﺼﻞ ﲢﺖ ﻳﺪﻩ ) وإن أرﻛﺐ ( داﺑﺘه )
ﻣﻨقﻄعﺎ ( ﻃﻠﺒﺎ ) ﻟﻠﺜواب ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ( ﻷن ﻳﺪر ﺎ ﱂ تزل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺮدﻳﻔه ووﻛﻴﻠه هﺬﻩ هي
الصورة الراﺑعﺔ ﻣن ﺻور عدم الضمان ﰲ العارﻳﺔ وليﺲ ﰲ الودﻳعﺔ ،قال اﳌصنﻒ :وﻟو ﺳﻠﻢ
ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺮﻳﻜه اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﺘﻠﻔﺖ ﺑﻼ تﻔﺮﻳﻂ وﻻ تعﺪ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ إن ﱂ ذن ﻟه ﰲ اﻻﺳﺘعﻤﺎل
ﻣعناﻩ لو سلﻢ الﺸرﻳك لﺸرﻳكﻪ الداﺑﺔ ﻳقول تلفﺖ فﻼ ﻳضمن اﻵن هﺬﻩ ﻣسألﺔ عارﻳﺔ أم

أﻣانﺔ؟ أﻣانﺔ لﺬلك قال ﻻ ﻳضمن لكن إن ﱂ ذن لﻪ ﰲ اﻻستعمال ﻷ ا أﻣانﺔ ،ﻓﺈن أذن
ﻟه ﻓﻴه ﻓﻜعﺎرﻳﺔ ﻣعناﻩ ﻳضمن وإن ﻛﺎن جﺎرة ﻓﺈجﺎرة ﻳعﲏ لو أعﻄى شرﻳكﻪ الداﺑﺔ ﺟرة
فصارت إﺟارة ،اﻹﺟارة العﲔ ﻏﲑ ﻣضمونﺔ ،قال :ﻓﻠو ﺳﻠﻤﻬﺎ إﻟﻴه ﻟﻴعﻠﻔﻬﺎ وﻳقوم
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ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻷ ا ﺻارت أﻣانﺔ ،قال اﳌصنﻒ :عند ﻣسألتﲔ :إذا ﺣصل خﻼف

ﺑﲔ اﳌالك ﻣالك السلعﺔ والﱵ ﰲ ﻳدﻩ العﲔ ) وإذا ﻗﺎل ( اﳌﺎﻟﻚ ) أجﺮتﻚ (" "١لنتكلﻢ

عن سيارة ﻣﺜﻼ ،و ) ﻗﺎل ( ﻣﻦ ﻫﻲ ﺑﻴﺪﻩ ) ﺑﻞ أﻋﺮتﲏ أو ﻟعﻜس ( ن ﻗﺎل أﻋﺮتﻚ
ﻗﺎل ﺑﻞ أجﺮتﲏ ﻓقول اﳌﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﻳعﲏ إذا قال أعرتك قال ﺑل أﺟرتﲏ قال فقول
اﳌالك أي أعرتك وتﺮد إﻟﻴه ﰲ اﻷوﱃ إن اﺧﺘﻠﻔﺎ ) ﻋقﺐ اﻟعقﺪ ( إذا قال لﻪ أﺟرتك قال
ﻻ أ ﱂ أستأﺟر أ أخﺬ ا ﻣنك عارﻳﺔ فإذا ﻛان الوقﺖ ﱂ ﳝضي فﲑدها إذا ﱂ ﳝضي

وقﺖ ،قال :أي ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﳍﺎ أجﺮة ) ﻗﺒﻞ ﻗول ﻣﺪﻋﻲ اﻹﻋﺎرة ( ﻣﻊ ﳝﻴﻨه إذاً
انتبهوا اﻵن قال لﻪ أﺟرتك قال ﻻ ﺑل هي إعارة إذا ﻛان هﺬا الكﻼم فور قبﺾ السلعﺔ
فإذاً ﻳردها وﻳنتهي اﳌوضوع لكن إذا ﻛان هﺬا الكﻼم ﺑعد ﻣضي ﻣدة فتلﺰﻣﻪ اﻷﺟرة ﻳعﲏ

سنمضي قول اﳌالك ،قال :ﻷن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم ﻋقﺪ اﻹجﺎرة وﺣﻴﻨﺌﺬ تﺮد اﻟعﲔ إﱃ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
إن ﻛﺎنﺖ ﻗﻴﺔ ) و ( إن ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ) ﺑعﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ( ﳍﺎ أجﺮة ﻓﺎﻟقول ) ﻗول
اﳌﺎﻟﻚ ( ﻣﻊ ﳝﻴﻨه ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ ﻣﺎل اﻟﻐﲑ اﻟﻀﻤﺎن وﻳﺮجﻊ اﳌﺎﻟﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ ) جﺮة اﳌﺜﻞ
( ﳌﺎ ﻣﻀﻲ ﻣﻦ اﳌﺪة ﻳعﲏ ﺣصل اﳋﻼف قال أﺟرتك قال ﻻ أ استعر ا ﻣنك فنوﺟﺐ
عليﻪ اﻷﺟرة ،ﻛﻢ اﻷﺟرة؟ أﺟرة اﳌﺜل ،قال :ﻷن اﻹجﺎرة ﱂ تﺜﺒﺖ إذاً ﲡﺐ أﺟرة اﳌﺜل )
وإن ﻗﺎل ( ﻳعﲏ ﺑعد ﻣضي ﻣدة اﻟﺬي ﰲ ﻳﺪﻩ اﻟعﲔ ) أﻋﺮتﲏ أو ﻗﺎل أجﺮتﲏ ﻗﺎل (
اﳌﺎﻟﻚ ) ﺑﻞ ﻏﺼﺒﺘﲏ ( ﻓقول ﻣﺎﻟﻚ فلو قلنا قول ﻣالك ﻣعناﻩ سنلﺰﻣﻪ ﺟرة ،قال :ﻛﻤﺎ
ﻟو اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ردﻫﺎ لو قال أ رﺟعﺖ لك السيارة الﺜاﱐ قال ﻻ ﱂ ترﺟعها فالقول قول
اﳌالك فاﻷﺻل عدم الرد ) ،أو ﻗﺎل ( اﳌﺎﻟﻚ ) أﻋﺮتﻚ ( و ) ﻗﺎل ( ﻣﻦ ﻫﻲ ﺑﻴﺪﻩ ) ﺑﻞ
أجﺮتﲏ واﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻔﺔ ( ﻓقول ﻣﺎﻟﻚ اﳋﻼف اﻵن ﻳقول أ أعرتك والﺜاﱐ ﻳقول ﺑل
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أﺟرتﲏ ﳌاذا ﻳقول أﺟرتﲏ هل هو ﻣﻐفل ﺣﱴ ﻳدفع اﻷﺟرة؟ ﻻ ﻷن البهيمﺔ لفﺔ أو السيارة
لفﺔ والفرق لو ﻛانﺖ عارﻳﺔ وتلفﺖ تضمنها لكن لو أﺟرتك السيارة وتلفﺖ ﻻ تضمنها
لﺬلك ﳌا تلفﺖ السيارة وقال لﻪ أ أعرتك السيارة ﻳعﲏ ادفع قيمتها فقال ﻻ أ استأﺟر ا

أعﻄيك اﻷﺟرة لكن ﻻ أعﻄيك قيمتها إذاً قال :ﻷ ﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟقﺒﺾ واﻷﺻﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳقﺒﻀه اﻹنﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺎل ﻏﲑﻩ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻸثﺮ ﻣا هو اﻷثر؟ على اليد ﻣا أخﺬت
ﺣﱴ تؤدﻳﻪ ،قال :وﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟﻐﺎرم ﰲ اﻟقﻴﻤﺔ اﻵن ﳌا قلنا لﻪ هي إعارة وﻳلﺰﻣك أن تدفع
القيمﺔ اختلفا ﰲ القيمﺔ واﺣد قال قيمتها عﺸرﻳن والﺜاﱐ قال ثﻼثﲔ سنقبل قول الﺬي

سيدفع ،الدافع هو الﺬي نقبل قولﻪ ﰲ القيمﺔ ،اﳌسألﺔ ) :أو اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ رد ﻓقول اﳌﺎﻟﻚ (
ﻷن اﳌﺴﺘعﲑ ﻗﺒﺾ اﻟعﲔ ﳊﻆ نﻔﺴه ﻓﻠﻢ ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه ﰲ اﻟﺮد قلنا إذا اختلفا ﰲ الرد
فاﻷﺻل عدم الرد .آخر ﻣسألﺔ :وإن ﻗﺎل أودﻋﺘﲏ ﻓقﺎل ﻏﺼﺒﺘﲏ إذاً هي ﻏصﺐ ﻣعناﻩ
سيضمن قيمتها وﻳضمن أﺟر ا ،أو ﻗﺎل أودﻋﺘﻚ ﻗﺎل ﺑﻞ أﻋﺮتﲏ ﺻﺪق اﳌﺎﻟﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨه
وﻋﻠﻴه اﻷجﺮة ﻻنﺘﻔﺎع إذاً هﺬﻩ الصورة اﻷخﲑة إذا ﺣصل خﻼف قال أودعتك قال ﺑل

أعرتﲏ فما الفرق؟ أ وضعﺖ عندك ودﻳعﺔ وأنﺖ تقول ﻻ ﺑل عارﻳﺔ ،الودﻳعﺔ ﻏﲑ
ﻣضمونﺔ ،والعارﻳﺔ ﻣضمونﺔ.

ب اﻟﻐﺼﺐ
اﻟﻐﺼﺐ ﻣﺼﺪر ﻏﺼﺐ ﻳﻐﺼﺐ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺼﺎد ) وﻫو ( ﻟﻐﺔ أﺧﺬ اﻟﺸﻲء ﻇﻠﻤﺎ
واﺻﻄﻼﺣﺎ ) اﻻﺳﺘﻴﻼء ( ﻋﺮﻓﺎ ) ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻏﲑﻩ ( ﻣﺎﻻ ﻛﺎن أو اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ) ﻗﻬﺮا ﺑﻐﲑ
ﺣﻖ ( هﺬا هو تعرﻳﻒ الﻐصﺐ ﻳبدأ ﻣن قولﻪ اﻻستيﻼء عرفا ﻳعﲏ ﻣا ﻳعد ﰲ العرف

استيﻼء على ﺣق الﻐﲑ سواء ﻛان ﻣاﻻ ﳑلوﻛا أو ﳐتصا ﻳعﲏ ﻻ ﳝلكﻪ ﳜتص ﺑﻪ ﻳتعلق ﺑﻪ
قهرا ﺑﻐﲑ ﺣق ،قال :ﻓﺨﺮج ﺑقﻴﺪ اﻟقﻬﺮ اﳌﺴﺮوق واﳌﻨﺘﻬﺐ واﳌﺨﺘﻠس ﻳعﲏ لعدم القهر

ﰲ الﺜﻼثﺔ اﳌسروق واﳌنتهﺐ واﳌختلﺲ ﻣا فيﻪ أخﺬ لقهر والﻐلبﺔ ﻷنﻪ فيﻪ شيء ﻣن
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اﻻختفاء وعدم ا اهرة فإﻣا أن تكون عدم ا اهرة ﰲ البداﻳﺔ والنهاﻳﺔ وإﻣا أن تكون عدم

ا ارة ﰲ النهاﻳﺔ ،قال :وﺑﻐﲑ ﺣﻖ اﺳﺘﻴﻼء اﻟوﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻐﲑ وﳓوﻩ واﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎل اﳌﻔﻠس ﻳعﲏ خرج ﺑقولﻪ ﺑﻐﲑ ﺣق استيﻼء الوﱄ على ﻣال الصﻐﲑ فهو ﻣستوﱄ عليها

ﲝق فﻼ ﻳعتﱪ ﻏصﺐ وﻛﺬلك اﳊاﻛﻢ استيﻼﺋﻪ على ﻣال اﳌفلﺲ ليﺲ ﻏصبا ،ﻣا ﺣكﻢ

الﻐصﺐ؟ قال :وﻫو ﳏﺮم ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻻ ﻛﻠوا أﻣواﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻟﺒﺎﻃﻞ { ﻣﻦ ﻋقﺎر
ﺑﻔﺘﺢ اﻟعﲔ اﻟﻀﻴعﺔ واﻟﻨﺨﻞ واﻷرض ﻗﺎﻟه أﺑو اﻟﺴعﺎدات ) وﻣﻨقول ( ﻳعﲏ سواء ﻛان
هﺬا اﳌستوﱃ عليﻪ عقار أو ﻛان ﻣنقوﻻ ﻣﻦ أ ث وﺣﻴوان وﻟو أم وﻟﺪ ﻟﻜﻦ ﻻ تﺜﺒﺖ اﻟﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻊ ﻳعﲏ ﻻ تﺜبﺖ ﻳد الﻐاﺻﺐ على البضع وهو الفرج ﻓﻴﺼﺢ تزوﳚﻬﺎ ﲟعﲎ أنﻪ لو
ﻏصﺐ اﻹنسان أﻣﺔ فﻼ ﳝلك ﺑيعها لكن ﳝلك تﺰوﳚها ﻷن الﻐصﺐ سيقع على عينها

لكن ﻻ ﻳقع عل ﺑضعها فيصﺢ تﺰوﳚها ﻳعﲏ ولو ﻛنﺖ ﺑيد الﻐاﺻﺐ ،وﻻ ﻳﻀﻤﻦ نﻔعه أي

نفع البضع ﲟعﲎ أنﻪ لو ﻏصبها ﻳعﲏ ﻏصﺐ عينها سرق اﻷﻣﺔ هكﺬا ففا ا لﺰواج ﻳضمن
فوات الﺰواج الﻐاﺻﺐ هﺬا اﳌقصود ،إذاً اليد تﺜبﺖ على العن لكن ﻻ تﺜبﺖ على البضع
فيملك تﺰوﳚها ولو ﻛانﺖ ﻣﻐصوﺑﺔ ،لو عقد ﳍا على رﺟل وهي ﻣﻐصوﺑﺔ فﻼ نقول ﻻ
ﻳصﺢ العقد ﻷن اﻷﻣﺔ ﻣﻐصوﺑﺔ ﻣﺜل لو عها فيقال ﻻ ﻳصﺢ العقد ﻷ ا ﻣﻐصوﺑﺔ نعﻢ ﰲ

البيع ﻻ ﻳصﺢ ﻷ ا ﻣﻐصوﺑﺔ لكن ﰲ عقد الﺰواج ﻳصﺢ ،اﳌالك ﻳستﻄيع تﺰوﳚها ولو ﻛانﺖ

ﻣﻐصوﺑﺔ واﳌقصود ﻏصﺐ عينها ،وﻟو دﺧﻞ دارا ﻗﻬﺮا وأﺧﺮج ر ﺎ ﻓﻐﺎﺻﺐ وإن أﺧﺮجه
ﻗﻬﺮا وﱂ ﻳﺪﺧﻞ هﺬا ﻻ ﻳعتﱪ ﻏاﺻﺐ ،أو دﺧﻞ ﻣﻊ ﺣﻀور ر ﺎ وﻗوته ﻓﻼ ﻳعتﱪ ﻏصﺐ،
وإن دﺧﻞ ﻗﻬﺮا وﱂ ﳜﺮجه ﻓقﺪ ﻏﺼﺐ ﻣﺎ اﺳﺘوﱃ ﻋﻠﻴه وإن ﱂ ﻳﺮد اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻼ ﻳعﲏ لو
دخل الدار وهو ﻻ ﻳرﻳد الﻐصﺐ فليﺲ ﺑﻐاﺻﺐ ،وإن دﺧﻠﻬﺎ ﻗﻬﺮا ﰲ ﻏﻴﺒﺔ ر ﺎ ﻓﻐﺎﺻﺐ
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وﻟو ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻤﺎﺷه ﻳعﲏ ﻣتاع الﻐاﺻﺐ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﺒﺪع إذا دخل الدار قهرا ﰲ ﻏيبﺔ
ﺻاﺣبها ولو ﲢجﺞ نﻪ لﻪ ﻣتاع ﰲ هﺬﻩ الدار فهﺬا ﻳعتﱪ ﻏاﺻﺐ ،انتقل اﻵن إﱃ ﻏصﺐ

اﻻختصاص ﻳعﲏ ﻏصﺐ اﻷشياء اﳌختصﺔ وليسﺖ ﳑلوﻛﺔ قال ) :وإن ﻏﺼﺐ ﻛﻠﺒﺎ ﻳقﺘﲎ
(" "١ﻛﻜﻠﺐ ﺻﻴﺪ وﻣﺎﺷﻴﺔ وزرع هﺬا الكلﺐ الﺬي ﻳقتﲎ ليﺲ ﳑلوﻛا لكنﻪ ﳐتص ) ،أو
( ﻏﺼﺐ ) ﲬﺮ ذﻣﻲ (" "٢ﻣﺴﺘورة ) ردﳘﺎ ( التعليل ،قال :ﻷن اﻟﻜﻠﺐ ﳚوز اﻻنﺘﻔﺎع
ﺑه واﻗﺘﻨﺎؤﻩ وﲬﺮ اﻟﺬﻣﻲ ﻳقﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮ ﺎ وﻫﻲ ﻣﺎل ﻋﻨﺪﻩ ﻳعﲏ عند الﺬﻣي ،الﺜالث ،ﺟلد
اﳌيتﺔ ،قال ) :وﻻ ( ﻳﻠزم أن ) ﻳﺮد جﻠﺪ ﻣﻴﺘﺔ ( ﻏﺼﺐ ﻟو ﺑعﺪ اﻟﺪﺑﻎ ﳌاذا فرقنا ﺑﲔ ﺟلد
اﳌيتﺔ وﻏﲑﻩ؟ قال :ﻷنه ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺪﺑﻎ لكن عند وﺟﻪ ﱐ وهو الﺬي قالﻪ القاضي
ﻣسعود ﺑن أﲪد اﳊارثي نسبﺔ إﱃ اﳊارثيﺔ قرﻳﺔ ﻏرب ﺑﻐداد ،وﻗﺎل اﳊﺎرثﻲ ﻳﺮدﻩ ﺣﻴﺚ
ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺒﺎح اﻻنﺘﻔﺎع ﺑه ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺴﺎت إذاً هﺬا الوﺟﻪ الﺜاﱐ ﰲ اﳌﺬهﺐ ﻗﺎل ﰲ تﺼحﻴﺢ
اﻟﻔﺮوع ﻫو اﻟﺼواب أنﻪ ﻳردﻩ ،وقﻄع ﺑﻪ اﺑن رﺟﺐ إذاً ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳرد الﺜﻼثﺔ وهي الكلﺐ

وﲬر الﺬﻣي اﳌستورة وﺟلد اﳌيتﺔ ،ﳌا نقول ﲬر الﺬﻣي اﳌستورة ﺬﻩ الﺸروط أﻣا لو ﻛانﺖ
ﲬر اقتناها ﻣسلﻢ فﻼ ،هﺬﻩ ﲬر لﺬﻣي اﳌستورة ﻳقال ﳍا اﳋمر اﶈﱰﻣﺔ ،قال وﺟلد اﳌيتﺔ

لكن لو أتلﻒ شيﺌا ﻣن الﺜﻼثﺔ فهدر ،قال ) :وإتﻼف اﻟﺜﻼثﺔ ( أي اﻟﻜﻠﺐ واﳋﻤﺮ
اﶈﺮﻣﺔ وجﻠﺪ اﳌﻴﺘﺔ ) ﻫﺪر ( هدر ﻷ ا ليسﺖ ﻣال ليﺲ ﳍا قيمﺔ ،ﺳواء ﻛﺎن اﳌﺘﻠﻒ
ﻣﺴﻠﻤﺎ أو ذﻣﻴﺎ ﻷنه ﻟﻴس ﳍﺎ ﻋوض ﺷﺮﻋﻲ ﻷنه ﻻ ﳚوز ﺑﻴعﻬﺎ ليﺲ ﳍا عوض شرعي وﻻ
ﳚوز ﺑيعها اﻵن انتقل إﱃ اﻻستيﻼء على اﳊر ،قال ) :وإن اﺳﺘوﱃ ﻋﻠﻰ ﺣﺮ ( ﻛﺒﲑ أو
ﺻﻐﲑ ) ﱂ ﻳﻀﻤﻨه ( ﻷنه ﻟﻴس ﲟﺎل ﻳعﲏ لو استوﱃ عليﻪ ﻻ ﻳضمنﻪ لو ﻣات لكن إن
استعملﻪ عليﻪ اﻷﺟرة ) ،وإن اﺳﺘعﻤﻠه ﻛﺮﻫﺎ ( ﻓعﻠﻴه أجﺮته ﻷنه اﺳﺘوﰱ ﻣﻨﺎﻓعه وﻫﻲ
ﻣﺘقوﻣﺔ ﻳعﲏ اﳌنافع ها قيمﺔ ) ،أو ﺣﺒﺴه ( ﻣﺪة ﳌﺜﻠﻬﺎ أجﺮة ) ﻓعﻠﻴه أجﺮته ( ﻷنه ﻓوت
ﻣﻨﻔعﺘه وﻫﻲ ﻣﺎل ﳚوز أﺧﺬ اﻟعوض ﻋﻨﻬﺎ وإن ﻣﻨعه اﻟعﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻏﺼﺐ أو ﺣﺒس ﱂ
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ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓعه اﻵن انتهينا ﻣن الﻐصﺐ وتصوﻳر الﻐصﺐ ،اﻵن ﻣا الﺬي ﻳلﺰم الﻐاﺻﺐ إذا

ﻏصﺐ ﻣاﻻ؟ قال ) :وﻳﻠزم ( ﻏﺎﺻﺒﺎ ) رد اﳌﻐﺼوب (" "١إن ﻛﺎن ﻗﻴﺎ وﻗﺪر ﻋﻠﻰ ردﻩ
ﻟقوﻟه ﷺ ﻻ ﺧﺬ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﺎع أﺧﻴه ﻻ ﻻﻋﺒﺎ وﻻ جﺎدا وﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﺼﺎ أﺧﻴه ﻓﻠﲑدﻫﺎ
رواﻩ أﺑو داود وإن زاد ﻟزﻣه ردﻩ ) ﺑز دته (" "٢ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﺎنﺖ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻷ ﺎ ﻣﻦ ﳕﺎء
اﳌﻐﺼوب وﻫو ﳌﺎﻟﻜه ﻓﻠزﻣه ردﻩ ﻛﺎﻷﺻﻞ ) وإن ﻏﺮم ( ﻋﻠﻰ رد اﳌﻐﺼوب ) أﺿعﺎﻓه (
ﻟﻜونه ﺑﲏ ﻋﻠﻴه أو ﺑعﺪ وﳓوﻩ ﻳعﲏ إذاً ﻳرد اﳌﻐصوب ﺑﺰ دتﻪ وإن ﻏرم ﰲ ردﻩ أضعافﻪ
لكونﻪ ﺑﲎ على اﳌﻐصوب فرد اﳌﻐصوب سيكلفﻪ ،أو ﺑعد أي سافر ﻣكان ﺑعيد وردﻩ

سيكلفﻪ ) ،وإن ﺑﲎ ﰲ اﻷرض ( اﳌﻐﺼوﺑﺔ ) أو ﻏﺮس ﻟزﻣه اﻟقﻠﻊ ( إذا ﻃﺎﻟﺒه اﳌﺎﻟﻚ
ﺑﺬﻟﻚ هﺬا اﳊكﻢ الﺜالث أنﻪ ﻳلﺰﻣﻪ القلع إذا ﺑﲎ ﻟقوﻟه ﷺ ﻟﻴس ﻟعﺮق ﻇﺎﱂ ﺣﻖ ) و (
ﻟزﻣه ) أرش نقﺼﻬﺎ ( أي نقﺺ اﻷرض هﺬا اﳊكﻢ الراﺑع ) وتﺴوﻳﺘﻬﺎ (" "٥ﻷنه ﺿﺮر
ﺣﺼﻞ ﺑﻔعﻠه فيلﺰﻣﻪ أن ﻳصلﺢ اﻷرض ﻛما ﻛانﺖ ،والسادس ) :واﻷجﺮة ( أي أجﺮة
ﻣﺜﻠﻬﺎ إﱃ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وإن ﺑﺬل ر ﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاس واﻟﺒﻨﺎء ﻟﻴﻤﻠﻜه ﱂ ﻳﻠزم اﻟﻐﺎﺻﺐ
ﻗﺒوﻟه وﻟه ﻗﻠعﻬﺎ هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة هل ﳚﺐ على الﻐاﺻﺐ أن ﻳوافق أن خﺬ قيمﺔ
الﻐرس أو قيمﺔ البناء وﳝلكﻪ ﺻاﺣﺐ اﻷرض؟ ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ القبول ولﻪ أن ﻳقلعها ،قال :وإن
زرﻋﻬﺎ وردﻫﺎ ﺑعﺪ أﺧﺬ اﻟزرع ﻓﻬو ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ وﻋﻠﻴه أجﺮ ﺎ للمالك وإن ﻛﺎن اﻟزرع ﻗﺎئﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﲑ ر ﺎ ﺑﲔ تﺮﻛه إﱃ اﳊﺼﺎد جﺮة ﻣﺜﻠه وﺑﲔ أﺧﺬﻩ ﺑﻨﻔقﺘه ﻳعﲏ أخﺬ الﺰرع
ﺑتكاليفﻪ ،ﻣا هي نفقتﻪ؟ وﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﺬرﻩ وﻋوض ﻟواﺣقه ﻳعﲏ ﻛاﳊرث والسقي وﳓوﳘا
ﻳعﲏ ﳑكن أن خﺬ الﺰرع وﻳدفع النفقﺔ وﻳعﻄيﻪ قيمﺔ ﻣﺜل ﻣا ﺑﺬر وﻳعﻄيﻪ تكاليﻒ اﳊرث

والسقي وﳓوها ،قال ) :وﻟو ﻏﺼﺐ جﺎرﺣﺎ أو ﻋﺒﺪا أو ﻓﺮﺳﺎ ﻓحﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ( اﳉﺎرح
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أو اﻟعﺒﺪ أو اﻟﻔﺮس ) ﺻﻴﺪ ﻓﻠﻤﺎﻟﻜه ( أي ﻣﺎﻟﻚ اﳉﺎرح وﳓوﻩ ﻳعﲏ ليﺲ للﻐاﺻﺐ ﻷنه
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻜه ﻓﻜﺎن ﻟه وﻛﺬا ﻟو ﻏﺼﺐ ﺷﺒﻜﺔ أو ﺷﺮﻛﺎ أو ﻓﺨﺎ وﺻﺎد ﺑه ﻳعﲏ للمالك
وﻻ أجﺮة ﻟﺬﻟﻚ وﻛﺬا ﻟو ﻛﺴﺐ اﻟعﺒﺪ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟو ﻏﺼﺐ ﻣﻨﺠﻼ وﻗﻄﻊ ﺑه ﺷﺠﺮا أو
ﺣﺸﻴﺸﺎ ﻓﻬو ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ﻷنه آﻟﺔ ﻓﻬو ﻛﺎﳊﺒﻞ ﻳﺮﺑﻂ ﺑه انتهى ،شرع اﻵن ﰲ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة
وهي لو أنﻪ ﻏصﺐ ﻣﺜﻼ ذهﺐ فصاﻏﻪ وﺣولﻪ إﱃ شيء آخر أو ﻏصﺐ خﺸﺐ فنجرﻩ

وﺣولﻪ إﱃ ب أو ﻏﲑ ذلك ،قال ) :وإن ﺿﺮب اﳌﺼﻨوع ( اﳌﻐﺼوب ) ونﺴﺞ اﻟﻐزل
وﻗﺼﺮ اﻟﺜوب أو ﺻﺒﻐه وﳒﺮ اﳋﺸﺒﺔ ( ) وﳓوﻩ أو ﺻﺎر اﳊﺐ زرﻋﺎ و ( ﺻﺎرت )
اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻓﺮﺧﺎ و ( ﺻﺎر ) اﻟﻨوى ﻏﺮﺳﺎ ردﻩ وأرش نقﺼه ( إن نقﺺ إذاً إذا ﻏصﺐ شيﺌا

وﺣولﻪ إﱃ شيء آخر فهنا سيكون هﺬا الﺸيء الﺬي ﲢول عينﻪ ﳌالكﻪ وهﺬا التﺤوﻳل إﻣا
أن ﻳﺰﻳد ﻣن قيمتﻪ أو ﻳنقص القيمﺔ فإن أنقص القيمﺔ لﺰم النقص على الﻐاﺻﺐ وإن زادت

القيمﺔ فالﺰ دة للمالك ﻳعﲏ ليسﺖ للﻐاﺻﺐ ،قال ) :وﻻ ﺷﻲء ﻟﻠﻐﺎﺻﺐ ( نﻈﲑ ﻋﻤﻠه
وﻟو زاد ﺑه اﳌﻐﺼوب ﻷنه تﱪع ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ أخﺬ خﺸﺐ وﺻنعﻪ أي تصرف ﰲ
ﻣلك الﻐﲑ ،وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ إجﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ردﻩ إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻛحﻠﻲ ودراﻫﻢ
وﳓوﻫﺎ إذا أﻣكن ردﻩ إﱃ اﳊالﺔ اﻷوﱃ فلﻪ أن ﳚﱪ اﳌالك الﻐاﺻﺐ على ردﻩ على اﳊالﺔ
اﻷوﱃ ،قال ) :وﻳﻠزﻣه ( أي اﻟﻐﺎﺻﺐ ) ﺿﻤﺎن نقﺼه ( أي اﳌﻐﺼوب وﻟو ﺑﻨﺒﺎت ﳊﻴﺔ
أﻣﺮد ﻓﻴﻐﺮم ﻣﺎ نقﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘه ﻳعﲏ لو ﻛان ﻣﺜﻼ عبد فﻐصبﻪ فبتﺖ ﳊيﺔ اﻷﻣرد فصارت
قيمتﻪ أقل ﻣﺜﻼ عموﻣا ﻳقول الﻐاﺻﺐ إذا ﻏصﺐ شيﺌا ونقصﺖ قيمﺔ هﺬا الﺸيء فإنﻪ

ﻳضمن ،اﻵن سيﺬﻛر اﻷشياء الﱵ ﻳضمنها لكن فيﻪ شيء ﻻ ﻳضمنﻪ لو نقصﺖ قيمﺔ
ال ...ﻻ ﻳضمنﻪ ،ﻳعﲏ إذا نقص ﺑصفﺔ ﻣﺜﻼ أضيفﺖ أو لصفﺔ فقدت ،إذا أضيفﺖ ﺻفﺔ
فأنقصﺖ هﺬا الﺸيء أو نقصﺖ ﺻفﺔ فأنقصﺖ هﺬا فعند ذلك ﻳضمن هﺬا الﻐاﺻﺐ،

قال :وإن جﲎ ﻋﻠﻴه ﺿﻤﻨه ﻛﺜﺮ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺎ نقﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘه"أ" وأرش اﳉﻨﺎﻳﺔ"ب" هو
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ﺟﲎ على العبد فنرى ﻛﻢ قيمﺔ هﺬﻩ اﳉناﻳﺔ ونرى ﻛﻢ نقص هﺬا العبد فلو قلنا هﺬﻩ اﳉناﻳﺔ

قيمتها ﻛﺬا والعبد نقص ﰲ السوق أﻛﺜر فيصﲑ العﱪة ﻷﻛﺜر ،قال :ﻷن ﺳﺒﺐ ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ وجﺪ ﻓوجﺐ أن ﻳﻀﻤﻨه ﻛﺜﺮﳘﺎ لو قﻄع ﻣن العبد ﻳد ،اليد فيها نصﻒ قيمﺔ

العبد لكن افرض أن قيمتﻪ ﰲ السوق ﺑفقد اليد ﺻارت أﻛﺜر ﻣن النصﻒ فيلﺰﻣﻪ أﻛﺜر ﻣن

النصﻒ ،ﻣسألﺔ أخرى ) :وإن ﺧﺼﻰ اﻟﺮﻗﻴﻖ ردﻩ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺘه ( ﻷن اﳋﺼﻴﺘﲔ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻛﻤﺎل اﻟقﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺮ وﻛﺬا ﻟو ﻗﻄﻊ ﻣﻨه ﻣﺎ ﻓﻴه دﻳﺔ ﻛﻴﺪﻳه
أو ذﻛﺮﻩ أو أنﻔه فﲑدﻩ ﻣعيبا ﻣع قيمتﻪ ﻛاﻣلﺔ هﺬا اﳌقصود ) ،وﻣﺎ نقﺺ ﺑﺴعﺮ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ (
وعنﻪ ﻳضمن نقص السعر ،على اﳌﺬهﺐ ﻻ ﻳضمن ﻷنه رد اﻟعﲔ ﲝﺎﳍﺎ ﱂ ﻳﻨقﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﲔ وﻻ ﺻﻔﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻠزﻣه ﺷﻲء ﻳعﲏ أخﺬ العﲔ وسرقها ﰒ ردها ﻛما هي ﱂ ﻳتﻐﲑ فيها
شيء إﻻ أن قيمتها ﰲ السوق نقصﺖ ،الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ أنﻪ ﻳضمن ﻷنﻪ ﺣبسها عند

الﻐاﺻﺐ ﻣنع ﻣالكها ﻣن ﺑيعها فكان ﳑكن ﻳبيعها ﰲ فﱰة ﻏﻼء الﺜمن ،ﰒ قال ) :وﻻ (
ﻳﻀﻤﻦ نقﺼﺎ ﺣﺼﻞ ) ﲟﺮض ( إذا ) ﻋﺎد ( إﱃ ﺣﺎﻟه ) ﺑﱪئه ( ﻣﻦ اﳌﺮض ﻟزوال ﻣوجﺐ
اﻟﻀﻤﺎن لو أن اﳌﻐصوب ﻣﺜﻼ ﺣيوان أو عبد ﺣصل لﻪ ﻣرض فنقص ﰒ عاد الﱪء ورﺟع

لقيمتﻪ اﳊقيقيﺔ فﻼ ﻳضمن ،إذا ﺣصل نقص ﰒ زال هﺬا النقص ﺑعينﻪ ﻳعﲏ ﺣصل نقص
عيﺐ فنقصﺖ القيمﺔ ﰒ زال هﺬا العيﺐ فرﺟعﺖ القيمﺔ ﻛما ﻛانﺖ ﻻ ﻳضمن ،لكن انتبهوا
لﺸيء آخر لو ﺣصل عيﺐ فنقصﺖ القيمﺔ ﰒ ﺣصلﺖ ﻣيﺰة أخرى رفعﺖ القيمﺔ ورﺟعﺖ
القيمﺔ ﻛما ﻛانﺖ فهل ﻳضمن أم ﻻ؟ نعﻢ ﻳضمن ﳌاذا؟ ﻷن هﺬﻩ الﺰ دة ليسﺖ هي
النقص ﻳعﲏ ز دة أخرى ﻳعﲏ ﻣعناﻩ ﳓن نتصور أنﻪ لو ﱂ ﳛصل هﺬا النقص وﺣصلﺖ
هﺬﻩ الﺰ دة فكانﺖ القيمﺔ أعلى ،هﺬﻩ اﳌساﺋل الﱵ سيﺬﻛرها ﰲ ﺣالﺔ أن ﳛصل نقص ﰒ
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ترﺟع القيمﺔ إﻣا لسبﺐ اﻷول أو ﺑسبﺐ ﺟدﻳد فإن ﻛانﺖ لسبﺐ اﻷول فﻼ ﻳضمن،

وإن ﻛانﺖ لسبﺐ اﳉدﻳد ﻳضمن النقص الﺬي ﺣصل ،قال ) :وﻻ ( ﻳﻀﻤﻦ نقﺼﺎ
ﺣﺼﻞ ) ﲟﺮض ( إذا ) ﻋﺎد ( إﱃ ﺣﺎﻟه ) ﺑﱪئه ( ﻣﻦ اﳌﺮض ﻟزوال ﻣوجﺐ اﻟﻀﻤﺎن
وﻛﺬا ﻟو انقﻠﻊ ﺳﻨه ﰒ ﻋﺎد ﻓﺈن رد اﳌﻐﺼوب ﻣعﻴﺒﺎ وزال ﻋﻴﺒه ﰲ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜه وﻛﺎن أﺧﺬ
اﻷرش ﱂ ﻳﻠزﻣه ردﻩ هﺬﻩ ﻣسألﺔ أخرى لكن لو ﺣصل النقص وردﻩ وأعﻄاﻩ قيمﺔ النقص ﰒ
ذهﺐ العيﺐ واﻛتمل ﻛما هو وﻛان اﻷرش قد دفع هل ﻳرد اﻷرش؟ ﻻ ﻳردﻩ ﻷنﻪ استﺤقﻪ،
لكن الكﻼم فيما لو أنﻪ عاد النقص قبل أن ﻳردﻩ فهل ﻳرد قيمﺔ النقص؟ ﻻ ،أﻣا هنا استقر

قال :ﻷنه اﺳﺘقﺮ ﺿﻤﺎنه ﺑﺮد اﳌﻐﺼوب وإن ﱂ ﺧﺬﻩ ﻳعﲏ اﻷرش وقد ردﻩ ﱂ ﻳﺴقﻂ
ﺿﻤﺎنه ﻛﺬﻟﻚ ) وإن ﻋﺎد ( اﻟﻨقﺺ ) ﺑﺘعﻠﻴﻢ ﺻﻨعﺔ ( ﻛﻤﺎ ﻟو ﻏﺼﺐ ﻋﺒﺪا ﲰﻴﻨﺎ ﻗﻴﻤﺘه
ﻣﺎئﺔ ﻓﻬزل ﻓﺼﺎر ﻳﺴﺎوي تﺴعﲔ وتعﻠﻢ ﺻﻨعﺔ ﻓزادت ﻗﻴﻤﺘه ﺎ ﻋﺸﺮة ) ﺿﻤﻦ اﻟﻨقﺺ
( ﻷن اﻟز دة اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﻏﲑ اﻷوﱃ ) وإن تعﻠﻢ ( ﺻﻨعﺔ زادت ﺎ ﻗﻴﻤﺘه ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ )
أو ﲰﻦ ( ﻋﻨﺪﻩ ) ﻓزادت ﻗﻴﻤﺘه ﰒ نﺴﻲ ( اﻟﺼﻨعﺔ ) أو ﻫزل ﻓﻨقﺼﺖ ( ﻗﻴﻤﺘه ) ﺿﻤﻦ
اﻟز دة ( ﻷ ﺎ ز دة ﰲ نﻔس اﳌﻐﺼوب نفﺲ الكﻼم تعلﻢ ﺻنعﺔ فﺰادت القيمﺔ ﰒ نسي
الصنعﺔ ﻳضمن هﺬا النقص ﻷنﻪ ﻛلما ارتفع الﺜمن أعلى ﲦن وﺻلﺖ لﻪ هﺬﻩ السلعﺔ هي

اﳌضمونﺔ لكن اﳌسألﺔ اﻷوﱃ قال وإن ﱂ خﺬﻩ ﱂ ﻳسقط ضمانﻪ لﺬلك ﻳعﲏ وﱂ خﺬ
اﻷرش وقد ردﻩ ،قلنا إذا ردﻩ ودفع اﻷرش ﰒ عاد النقص فﻼ ﻳرد اﻷرش ،ﺻورة أخرى ردﻩ
وﱂ ﻳدفع اﻷرش فيجﺐ عليﻪ دفع اﻷرش ،هﺐ أن النقص زاد هل ﻳسقط اﻷرش الﺬي ﱂ
ﻳدفع؟ ﻻ ﻣادام ردﻩ وقد وﺟﺐ اﻷرش فاﻷرش استقر ﰲ ذﻣتﻪ ﻳردﻩ ولو زال النقص هﺬا

اﳌقصود ،قال :ﻓﻠزم اﻟﻐﺎﺻﺐ ﺿﻤﺎ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻃﺎﻟﺒه ﺑﺮدﻫﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻔعﻞ و ) ﻛﻤﺎ ﻟو ﻋﺎدت
ﻣﻦ ﻏﲑ جﻨس اﻷول ( ن ﻏﺼﺐ ﻋﺒﺪا ﻓﺴﻤﻦ وﺻﺎر ﻳﺴﺎوي ﻣﺎئﺔ ﰒ ﻫزل ﻓﺼﺎر
ﻳﺴﺎوي تﺴعﲔ ﻓﺘعﻠﻢ ﺻﻨعﺔ ﻓﺼﺎر ﻳﺴﺎوي ﻣﺎئﺔ ﺿﻤﻦ نقﺺ اﳍزال ﻷن اﻟز دة اﻟﺜﺎنﻴﺔ
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ﻏﲑ اﻷوﱃ ) و ( إن ﻛﺎنﺖ اﻟز دة اﻟﺜﺎنﻴﺔ ) ﻣﻦ جﻨﺴﻬﺎ ( أي ﻣﻦ جﻨس اﻟز دة اﻷوﱃ
فﻼ ﻳضمن ﻛﻤﺎ ﻟو نﺴﻲ ﺻﻨعﺔ ﰒ تعﻠﻤﻬﺎ وﻟو ﺻﻨعﺔ ﺑﺪل ﺻﻨعﺔ ) ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ( ﻷن
الصناﻳعي ﺟنﺲ واﺣد ﻣﺜل لو نسي اﳋياﻃﺔ ﻣﺜﻼ وتعلﻢ النساﺟﺔ ،قال :ﻷن ﻣﺎ ذﻫﺐ ﻋﺎد
ﻓﻬو ﻛﻤﺎ ﻟو ﻣﺮض ﰒ ﺑﺮئ ﻳقول ﻻ ﻳضمن ) إﻻ أﻛﺜﺮﻫﺎ ( ﻳعﲏ إذا نﺴﻲ ﺻﻨعﺔ وتعﻠﻢ
أﺧﺮى ﻳعﲏ تعلﻢ ﺻنعﺔ فصارت قيمتﻪ ١٢٠ﰒ نسيها فنﺰلﺖ قيمتﻪ للﺜمانﲔ ﰒ تعلﻢ ﺻنعﺔ
أخرى فارتفعﺖ قيمتﻪ إﱃ ﻣاﺋﺔ وعﺸرة فيضمن العﺸرة ،وﻛﺎنﺖ اﻷوﱃ أﻛﺜﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻀﻞ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻔواته وﻋﺪم ﻋودﻩ وإن جﲎ اﳌﻐﺼوب ﻓعﻠﻰ ﻏﺎﺻﺒه أرش جﻨﺎﻳﺘه ﻣعناﻩ أن
الﻐاﺻﺐ هو الﺬي ﻳضمن.

ﻓﺼﻞ
) وإن ﺧﻠﻂ ( اﳌﻐﺼوب ﲟﺎ ﻳﺘﻤﻴز" "١ﻛحﻨﻄﺔ ﺑﺸعﲑ وﲤﺮ ﺑزﺑﻴﺐ ﻟزم اﻟﻐﺎﺻﺐ ﲣﻠﻴﺼه
وردﻩ وأجﺮة ذﻟﻚ ﻋﻠﻴه ،و ) ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻴز" "٢ﻛزﻳﺖ أو ﺣﻨﻄﺔ ﲟﺜﻠﻬﺎ ( ﻟزﻣه ﻣﺜﻠه ﻷنه
ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺜﻠه ﻣﻜﻴﻠه وﺑﺪونه ﻳعﲏ لو خلﻄﻪ ﺑﺸيء دونﻪ ،أو ﺧﲑ ﻣﻨه ﻳعﲏ خلﻄﻪ
ﺑﺸيء أفضل ،أو ﺑﻐﲑ جﻨﺴه ﻛزﻳﺖ ﺑﺸﲑج الﺸﲑج قالوا هو زﻳﺖ السمسﻢ ﻓﻬﻤﺎ
ﺷﺮﻳﻜﺎن ﺑقﺪر ﻣﻠﻜﻴﻬﻤﺎ ﻣادام خلﻄﻪ ﺑﺸيء ﳜتلﻒ عنﻪ إﻣا أفضل أو أقل أو ﳐتلﻒ ﲤاﻣا
ﻳعﲏ خلﻄﻪ ﺑﺰﻳﺖ آخر أفضل ﻣن الﺰﻳﺖ اﳌﻐصوب أو أسوأ أو ﺟنﺲ آخر فهنا ﻻ ﳝكن

ﲣليص اﳌﻐصوب فهنا ﻳصبﺤان شرﻳكان ﺑقدر ﻣلكيهما ﻓﻴﺒﺎع ﻳعﲏ هﺬا اﳌخلوط وﻳعﻄﻰ
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻗﺪر ﺣﺼﺘه وإن نقﺺ اﳌﻐﺼوب ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘه ﻣﻨﻔﺮدا ﺿﻤﻨه اﻟﻐﺎﺻﺐ ولو
زادت قيمتﻪ هو للمﻐصوب ،قال ) :أو ﺻﺒﻎ ( اﻟﻐﺎﺻﺐ ) اﻟﺜوب أو ﻟﺖ ﺳوﻳقﺎ (
ﻣﻐﺼو ) ﺑﺪﻫﻦ ( ﻣﻦ زﻳﺖ أو ﳓوﻩ السوﻳق قمﺢ ﻳقلى ﰒ ﻳﻄﺤن فهﺬا القمﺢ ﻣﻐصوب
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لكن لتﻪ خلﻄﻪ ﺑدهن فصار ﺟﺰء ﻣنﻪ ﻣﻐصوب وﺟﺰء ﻣنﻪ للﻐاﺻﺐ ) ،أو ﻋﻜﺴه ( ن
ﻏﺼﺐ دﻫﻨﺎ وﻟﺖ ﺑه ﺳوﻳقﺎ ) وﱂ تﻨقﺺ اﻟقﻴﻤﺔ ( أي ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻐﺼوب ) وﱂ تزد ﻓﻬﻤﺎ
ﺷﺮﻳﻜﺎن ﺑقﺪر ﻣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴه ( ﻷن اجﺘﻤﺎع اﳌﻠﻜﲔ ﻳقﺘﻀﻲ اﻻﺷﱰاك ﻓﻴﺒﺎع وﻳوزع اﻟﺜﻤﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟقﻴﻤﺘﲔ ) وإن نقﺼﺖ اﻟقﻴﻤﺔ ( ﰲ اﳌﻐﺼوب ) ﺿﻤﻨﻬﺎ ( اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﺘعﺪﻳه إذا
ﻛان ﺑعد هﺬا اﳋلط ﺻار الﺰﻳﺖ ﻳساوي أقل ﻣن قيمتﻪ ﻣنفصﻼ ،قال ) :وإن زادت ﻗﻴﻤﺔ
أﺣﺪﳘﺎ ﻓﻠﺼﺎﺣﺒه ( افرض أنﻪ خلط لكن الﺰﻳﺖ اﳌﻐصوب قيمتﻪ ﻛما هي لكن القمﺢ
الﺬي ﻣعﻪ أو الدقيق الﺬي ﻣعﻪ أو الﻄﺤﲔ أو ﻛﺬا هو الﺬي ﺻارت لﻪ قيمﺔ فهي

لصاﺣبﻪ أي ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳌﻠﻚ اﻟﺬي زادت ﻗﻴﻤﺘه ﺎ ﻷ ﺎ تﺒﻊ ﻟﻸﺻﻞ ،اﻵن ﻣسألﺔ ﺻبغ

الﺜوب اﳌﻐصوب ،هل ﳚﱪ على قلع الصبغ ،قال ) :وﻻ ﳚﱪ ﻣﻦ أﰉ ﻗﻠﻊ اﻟﺼﺒﻎ ( إذا
ﻃﻠﺒه ﺻﺎﺣﺒه ﳌاذا ﻻ ﳚﱪ؟ قالوا ﻷنﻪ إتﻼف للمال ،إذا ﻛان ﻏصﺐ الﺜوب ﰒ ﺻبﻐﻪ

فالصبغ ﻣن الﻐاﺻﺐ والﺜوب للمﻐصوب فيقول لو أن اﳌﻐصوب ﺻاﺣﺐ الﺜوب قال
أرﻳدك أن تﺰﻳل الصبغ فيقول ليﺲ لﻪ ذلك ﻷنﻪ إتﻼف ﻣال فما اﳊل؟ اﳊل أ ﻢ ﻳصبﺤان

شرﻳكان فيﻪ ،قال :وإن وﻫﺐ اﻟﺼﺒﻎ ﳌﺎﻟﻚ اﻟﺜوب ﻟزﻣه ﻗﺒوﻟه ﻳعﲏ لو قال الﻐاﺻﺐ أ

تنازلﺖ عن الصبغ فيلﺰﻣﻪ قبولﻪ ،قال ) :وﻟو ﻗﻠﻊ ﻏﺮس اﳌﺸﱰي أو ﺑﻨﺎءﻩ ﻻﺳﺘحقﺎﻗه
اﻷرض ( أي ﳋﺮوج اﻷرض ﻣﺴﺘحقﺔ ﻟﻠﻐﲑ ﻳعﲏ رﺟل اشﱰى أرضا وﻏرس فيها أو ﺑﲎ ﰒ
ﻇهر أن هﺬﻩ اﻷرض ﻣﻐصوﺑﺔ فجاء اﳌالك اﳊقيقي وأﻣرﻩ ﺑقلع الﻐرس أو دم البناء فهنا

ﻳرﺟع على ﻣن؟ قال ) :رجﻊ ( اﻟﻐﺎرس أو اﻟﺒﺎﱐ إذا ﱂ ﻳعﻠﻢ ﳊﺎل ) ﻋﻠﻰ ئعﻬﺎ
ﻟﻐﺮاﻣﺔ ( ﻟه ﻣا هي الﻐراﻣﺔ؟ قيمﺔ اﻷرض وقيمﺔ الﻐرس أو قيمﺔ البناء ﻷنه ﻏﺮﻩ وأوﳘه
أ ﺎ ﻣﻠﻜه ﺑﺒﻴعﻬﺎ ﻟه اﻵن انتقل لﺸيء آخر لو أن الﻐاﺻﺐ ﻏصﺐ الﻄعام ﰒ أعﻄاﻩ ﳌالكﻪ
وأﻃعمﻪ إ ﻩ فهل ﻳستقر الضمان على اﳌالك أم على الﻐاﺻﺐ؟ قال ) :وإن أﻃعﻤه (
اﻟﻐﺎﺻﺐ ) ﻟعﺎﱂ ﺑﻐﺼﺒه ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻴه ( ﻳعﲏ على اﻵﻛل ﻣعناﻩ أن الﻐاﺻﺐ ﻏصﺐ
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ﻃعاﻣا ﰒ أعﻄاﻩ لﺸخص ﻛلﻪ وهو ﻳعلﻢ أي اﻵﻛل أن هﺬا الﻄعام ﻣﻐصوب فالضمان

على هﺬا الﺬي أﻛل اﳌﻐصوب ،ﳌاذا؟ قال :ﻷنه أتﻠﻒ ﻣﺎل اﻟﻐﲑ ﺑﻐﲑ إذنه ﻣﻦ ﻏﲑ
تﻐﺮﻳﺮ ﱂ ﻳﻐرر ﺑﻪ لكن ﻣﱴ ﻳكون ﻏرر ﺑﻪ؟ لو أﻃعمﻪ إ ﻩ وﱂ ﻳعلمﻪ أنﻪ ﻣﻐصوب هنا ﻳكون
ﻏرر ﺑﻪ فﻼ ﻳضمن ﺑل الﻐاﺻﺐ الﺬي ﻳضمن ،وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ تﻀﻤﲔ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷنه ﺣﺎل ﺑﻴﻨه
وﺑﲔ ﻣﺎﻟه ﻳعﲏ اﳌالك ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳضمن ﻣن أﻛل ﺑل ﻳضمن الﻐاﺻﺐ ﻳعﲏ لﻪ هﺬا وذاك
لﻪ أن ﻳضمن اﻵﻛل ولﻪ أن ﻳضمن الﻐاﺻﺐ ،فأﻣا اﻵﻛل فﻸن قرار الضمان عليﻪ ،وأﻣا

الﻐاﺻﺐ فﻸنﻪ هو السبﺐ ﰲ هﺬا ،قال :وﻗﺮار اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻵﻛﻞ ﳌا نقول قرار

الضمان على اﻵﻛل ﻣعناﻩ لو أن اﳌالك ضمن الﻐاﺻﺐ ﻣعناﻩ الﻐاﺻﺐ لﻪ أن ﻳضمن

اﻵﻛل ﻳقول أنﺖ أﻛلﺖ وأنﺖ تعلﻢ أنﻪ ﻣﻐصوب فإذاً عليك الضمان ) ،وﻋﻜﺴه ﺑعﻜﺴه
( ﻓﺈن أﻃعﻤه ﻟﻐﲑ ﻋﺎﱂ ﻓقﺮار اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷنه ﻏﺮ اﻵﻛﻞ ﺻورة أخرى) :
وإن أﻃعﻤه ( اﻟﻐﺎﺻﺐ ) ﳌﺎﻟﻜه أو وﻫﺒه ( ﳌﺎﻟﻜه ) أو أودﻋه ( ﳌﺎﻟﻜه ) أو أجﺮﻩ إ ﻩ ﱂ
ﻳﱪأ ( اﻟﻐﺎﺻﺐ ﰲ هﺬﻩ اﻷرﺑع ﺻور ﻻ ﻳﱪأ الﻐاﺻﺐ ) إﻻ أن ﻳعﻠﻢ ( اﳌﺎﻟﻚ أنه ﻣﻠﻜه
ﻓﻴﱪأ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷنه ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳝﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴه ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﻛﺬا ﻟو اﺳﺘﺄجﺮﻩ
اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎرته أو ﺧﻴﺎﻃﺘه ﻳعﲏ الﻐاﺻﺐ استأﺟر اﳌالك على ﻏسلﻪ أو خياﻃتﻪ
فمن الﺬي ﻳضمن؟ الﻐاﺻﺐ إذا ﱂ ﻳكن اﳌالك ﻳعلﻢ وإن ﻛان اﳌالك ﻳعلﻢ أن هﺬا ﻣلكﻪ

فيصﲑ الضمان على اﳌالك ،ﺻورة أخرى ﳜتلﻒ الوضع فيها ،ﻳقول ) :وﻳﱪأ ( اﻟﻐﺎﺻﺐ
) ﻋﺎرته ( اﳌﻐﺼوب ﳌﺎﻟﻜه ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﻋﻴﻨه ﻋﻠﻢ أنه ﻣﻠﻜه أو ﱂ ﻳعﻠﻢ ﻷنه دﺧﻞ ﻋﻠﻰ
أنه ﻣﻀﻤون ﻋﻠﻴه الﻐاﺻﺐ أعار اﳌالك العﲔ اﳌﻐصوﺑﺔ فتلفﺖ العﲔ عند اﳌالك فمن
الﺬي ﻳضمن اﳌالك أم الﻐاﺻﺐ؟ ﻳقول اﳌصنﻒ اﳌالك هو الﺬي ﻳضمن أﻣا الﻐاﺻﺐ
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ﻳﱪأ ،ﳌاذا ﰲ هﺬﻩ الصورة؟ ﻷن اﳌالك أخﺬها وهو ﺻﺤيﺢ ﻻ ﻳعلﻢ أ ا ﻣلك لﻪ لكن
أخﺬها على أ ا ﻣضمونﺔ عليﻪ فتلفﺖ عندﻩ فهي ﻣضمونﺔ عليﻪ هﺬا اﳌقصود ،قال:

واﻷﻳﺪي اﳌﱰتﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﻠﻬﺎ أﻳﺪي اﻟﻀﻤﺎن ﻛل ﻳد ترتبﺖ على ﻳد الﻐاﺻﺐ

فهي ﻳد ضمان ﻳعﲏ ﲟعﲎ أن الﻐاﺻﺐ لو عها فهي ﻣضمونﺔ ،لو أﺟرها ،قال :ﻓﺈن ﻋﻠﻢ
اﻟﺜﺎﱐ ﻓقﺮار اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻴه وإﻻ ﻓعﻠﻰ اﻷول إﻻ ﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ أنه ﻣﻀﻤون ﻋﻠﻴه
ﻛالعارﻳﺔ ﻓﻴﺴﺘقﺮ ﻋﻠﻴه ﺿﻤﺎنه هﺬﻩ قاعدة ﻳقول أنﻪ ﻛل تصرف ﻳتصرفﻪ الﻐاﺻﺐ وﻛل ﻳد

ﻣﱰتبﺔ على الﻐاﺻﺐ فهي ﻣضمونﺔ ،ﻣن الﺬي ﻳضمن الﻐاﺻﺐ أم ﻏﲑ الﻐاﺻﺐ؟ ﻳقول إن
ﻛان الﺜاﱐ الﺬي أخﺬ ﻣن ﻳد الﻐاﺻﺐ ﻳعلﻢ أنﻪ ﻣﻐصوب فقرار الضمان عليﻪ ﻳعﲏ لﻪ أن
ﻳضمن الﻐاﺻﺐ ولﻪ أن ﻳضمن ﻣن استقر عندﻩ ،وإن ﻛان ﻻ ﻳعلﻢ أ ا ﻣﻐصوﺑﺔ فيصﲑ

الضمان على الﻐاﺻﺐ إﻻ ﻣا دخل على أنﻪ ﻣضمون ﻣﺜل العارﻳﺔ قال فيستقر عليﻪ
ضمانﻪ ،اﻵن سيتكلﻢ عن ﻣسألﺔ ﻛيﻒ ﻳضمن اﳌﻐصوب؟ خﻼﺻﺔ اﳉواب أنﻪ ﻳضمن ﲟﺜلﻪ

إن ﻛان ﻣﺜليا وﺑقيمتﻪ إن ﻛان ﻣتقوﻣا ﻳعﲏ ﻏﲑ ﻣﺜلي قال ) :وﻣﺎ تﻠﻒ ( أو أتﻠﻒ ﻣﻦ
ﻣﻐﺼوب ) أو تﻐﻴﺐ ( وﱂ ﳝﻜﻦ ردﻩ ﻛعﺒﺪ أﺑﻖ وﻓﺮس ﺷﺮد ) ﻣﻦ ﻣﻐﺼوب ﻣﺜﻠﻲ ( اﻵن
ﻳعرف ﻣا هو اﳌﺜلي :وﻫو ﻛﻞ ﻣﻜﻴﻞ أو ﻣوزون ﻻ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴه ﻣﺒﺎﺣﺔ أﻣا لو ﻛانﺖ فيﻪ

ﺻناعﺔ فﻼ ﻳصﲑ ﻣﺜلي قدﳝا ﻻ ﻳصﲑ ﻣﺜلي ﻷن الصناعات ﻻ تتماثل لكن اليوم

الصناعات تتماثل ،ﻳقول :ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻳعﲏ ﳝكن وﺻفﻪ وﺻفا دقيقا ) ﻏﺮم ﻣﺜﻠه
إذاً ( ﻷنه ﳌﺎ تعﺬر رد اﻟعﲔ ﻟزﻣه رد ﻣﺎ ﻳقوم ﻣقﺎﻣﻬﺎ واﳌﺜﻞ أﻗﺮب إﻟﻴه ﻣﻦ اﻟقﻴﻤﺔ
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﺜﲏ ﻣﻨه اﳌﺎء ﰲ اﳌﻔﺎزة ﻓﺈنه ﻳﻀﻤﻦ ﺑقﻴﻤﺘه ﰲ ﻣﻜﺎنه ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﺒﺪع إذاً
ﻳﻐرم ﻣﺜل اﳌﺜلي ،وإن ﱂ ﻳكن ﻣﺜلي ) :وإﻻ ( ﳝﻜﻦ رد ﻣﺜﻞ اﳌﺜﻠﻲ ﻹﻋوازﻩ ) ﻓقﻴﻤﺘه ﻳوم
تعﺬر ( هﺬا ليﺲ إن ﻛان ﻏﲑ ﻣﺜلي هو ﻳقصد إذا ﻛان ﻣﺜلي لكن انعدم اﳌﺜل فقد اﳌﺜل ﱂ
ﻳصبﺢ فيﻪ ﻣﺜل هﺬا هو فننتقل للقيمﺔ ﻳوم تعﺬر اﳌﺜل ،اﻵن هو ﻏصﺐ ﻣﺜلي ﻳعﲏ عصﺐ
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ﻣﺜﻼ ﺑر وﺑعد شهر عدم الﱪ ﻣن البلد سننتقل إﱃ قيمﺔ الﱪ ﻳوم انعداﻣﻪ فقيمتﻪ ﻳوم تعﺬر

ﻷنه وﻗﺖ اﺳﺘحقﺎق اﻟﻄﻠﺐ ﳌﺜﻞ ﻓﺎﻋﺘﱪت اﻟقﻴﻤﺔ إذاً هﺬا إذا ﻛان ﻣﺜلي إذاً إذا ﻛان

ﻣﺜلي فمﺜلﻪ ،إذا تعﺬر اﳌﺜل فقيمتﻪ ﻳوم تعﺬر اﳌﺜل ،وﻏﲑ اﳌﺜلي ) :وﻳﻀﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﺜﻠﻲ (
إذا تﻠﻒ أو أتﻠﻒ ) ﺑقﻴﻤﺘه ﻳوم تﻠﻔه ( ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ نقﺪﻩ أو ﻏﺎﻟﺒه ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ اﻋﺘﻖ
ﺷﺮﻛﺎ ﻟه ﰲ ﻋﺒﺪ ﻗوم ﻋﻠﻴه وﻟو أﺧﺬ ﺣوائﺞ ﻣﻦ ﺑقﺎل وﳓوﻩ ﰲ أ م ﰒ ﺣﺎﺳﺒه ﻓﺈنه
ﻳعﻄﻴه ﺑﺴعﺮ ﻳوم أﺧﺬﻩ وإن تﻠﻒ ﺑعﺾ اﳌﻐﺼوب ﻓﻨقﺼﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻴه ﻛزوجﻲ ﺧﻒ
تﻠﻒ أﺣﺪﳘﺎ رد اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻒ وأرش نقﺼه ) وإن ﲣﻤﺮ ﻋﺼﲑ (
ﻣﻐﺼوب ) ﻓـ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐ ) اﳌﺜﻞ ( ﻳعﲏ عليﻪ أن ﰐ ﺑعصﲑ ﻷن ﻣﺎﻟﻴﺘه زاﻟﺖ ﲢﺖ
ﻳﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻟو أتﻠﻔه ﳌا ﲢول العصﲑ إﱃ ﲬر زالﺖ اﳌاليﺔ وﱂ ﻳصبﺢ ﻣال ) ،ﻓﺈن انقﻠﺐ ﺧﻼ
دﻓعه ( ﳌﺎﻟﻜه ﻷنه ﻋﲔ ﻣﻠﻜه ) و ( دﻓﻊ ) ﻣعه نقﺺ ﻗﻴﻤﺘه ( ﺣﲔ ﻛﺎن ) ﻋﺼﲑا ( إن
نقﺺ ﻷنه نقﺺ ﺣﺼﻞ ﲢﺖ ﻳﺪﻩ افرض ﳌا ﲢول إﱃ خل ﺻارت قيمتﻪ أقل ﻣنﻪ عصﲑ
ﻷنﻪ نقص ﺣصل ﲢﺖ ﻳدﻩ وﻳﺴﱰجﻊ اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻣﺎ أداﻩ ﺑﺪﻻ ﻋﻨه أي العصﲑ اﳌدفوع،
اﻵن هو ﻏصﺐ العصﲑ ﰒ ﲢول إﱃ ﲬر فأعﻄاﻩ ﺑدلﻪ عصﲑ فإذا ﳋمر ﻳتﺤول إﱃ اﳋل
فإذاً ﻳدفع اﳋل وﻳدفع الفرق إذا ﻛان فيﻪ فرق ﰲ القيمﺔ وﻳسﱰد العصﲑ الﺬي دفعﻪ ،قال:

وإذا ﻛﺎن اﳌﻐﺼوب ﳑﺎ جﺮت اﻟعﺎدة جﺎرته ﻟزم اﻟﻐﺎﺻﺐ أجﺮة ﻣﺜﻠه ﻣﺪة ﺑقﺎئه ﺑﻴﺪﻩ
اﺳﺘوﰱ اﳌﻨﺎﻓﻊ أو تﺮﻛﻬﺎ تﺬﻫﺐ أﻇن هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣضﺖ ﻣﺜيلها أنﻪ إذا ﻛان اﳌﻐصوب لﻪ
أﺟرة ﰲ العادة ﻣﺜل لو ﻏصﺐ سيارة ﻣدة شهر فنلﺰﻣﻪ ﺟرة السيارة ﳌدة شهر.

ﻓﺼﻞ

www.bajabir.com

٢٩٤

) وتﺼﺮﻓﺎت اﻟﻐﺎﺻﺐ اﳊﻜﻤﻴﺔ ( أي اﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺻحﺔ وﻓﺴﺎد ﻛﺎﳊﺞ واﻟﻄﻬﺎرة
وﳓوﳘﺎ واﻟﺒﻴﻊ واﻹجﺎرة واﻟﻨﻜﺎح وﳓوﻫﺎ ) ﻃﻠﺔ ( ﻟعﺪم إذن اﳌﺎﻟﻚ ﻛل تصرفات
الﻐاﺻﺐ ﻃلﺔ ﺑيع وإﺟارة ونكاح وﻛل شيء وإن اﲡﺮ ﳌﻐﺼوب ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﳌﺎﻟﻜه إذا اﲡر
ﰲ اﳌﻐصوب فالرﺑﺢ للمالك ،إذا ﺣصل خﻼف ﰲ قيمﺔ التالﻒ ،قال ) :واﻟقول ﰲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻒ ( ﻗول اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷنه ﻏﺎرم ) أو ﻗﺪرﻩ ( أي ﻗﺪر اﳌﻐﺼوب ) أو ﺻﻔﺘه ( ن
ﻗﺎل ﻏﺼﺒﺘﲏ ﻋﺒﺪا ﻛﺎتﺒﺎ وﻗﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎتﺒﺎ ﻓـ ) ﻗوﻟه ( أي ﻗول اﻟﻐﺎﺻﺐ ﳌﺎ
تقﺪم هﺬا اﳋﻼف ﰲ الصفﺔ وأﻣا اﳋﻼف ﰲ القدر قال ﻏصبتﲏ عبدا قال ﺑل عبدﻳن،
ﻳقولون القاعدة عندهﻢ أن القول قول الﻐارم داﺋما فالﻐاﺻﺐ اﻵن ﻳضمن الﻐصﺐ لكن
إذا ﺣصل لكن إذا ﺣصل اتفاق ﰲ قدر اﳌﻐصوب انتهى اﳌوضوع أو ﰲ ﺻفﺔ اﳌﻐصوب
انتهى اﳌوضوع لكن إذا ﺣصل اﳋﻼف هو ﻏاﺻﺐ نعﻢ لكن ﻏاﺻﺐ ﻛﻢ ،إذا قيل
اختلفوا تسعﺔ أم عﺸرة اﳌﻐصوب التسعﺔ ﻣتيقنﺔ أﻣا العاشر هو اﳌتنازع فيﻪ فيصﲑ قول

الﻐارم وهنا ﻳكون الﻐاﺻﺐ ) ،و ( اﻟقول ) ﰲ ردﻩ أو تعﻴﺒه ( ن ﻗﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﺎنﺖ
ﻓﻴه أﺻﺒﻊ زائﺪة أو ﳓوﻫﺎ وأنﻜﺮﻩ ﻣﺎﻟﻜه ﻓـ ) ﻗول رﺑه ( ﻷن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﻟﺮد واﻟعﻴﺐ

إذاً إذا ﺣصل اﳋﻼف ﰲ الرد قال الﻐاﺻﺐ أ رددت إليك ﻣالك اﳌﻐصوب وذلك قال ﱂ
استلﻢ فالقول قول اﳌالك ،أو قال الﻐاﺻﺐ هو ﻣعيﺐ السيارة الﱵ أخﺬ ا ﻣعيبﺔ وقال

ﺻاﺣﺐ السيارة ﱂ تكن ﻣعيبﺔ ﳌا سرقتها وﻏصبتها ﱂ تكن ﻣعيبﺔ فالقول قول اﳌالك ،وإن
ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻴﻨﺔ أن اﳌﻐﺼوب ﻛﺎن ﻣعﻴﺒﺎ وﻗﺎل اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻛﺎن ﻣعﻴﺒﺎ وﻗﺖ ﻏﺼﺒه وﻗﺎل
اﳌﺎﻟﻚ تعﻴﺐ ﻋﻨﺪك ﻗﺪم ﻗول اﻟﻐﺎﺻﺐ ﻷنه ﻏﺎرم اﻵن اﳋﻼف ليﺲ ﺑكونﻪ ﻣعيﺐ أم ﻻ
ﺑل اﳋﻼف اﻵن ﻣﱴ ﺣدث العيﺐ هل ﺣدث العيﺐ ﺑعد الﻐصﺐ أم قبل الﻐصﺐ قال
هنا قول الﻐاﺻﺐ ﻷنﻪ ﻏارم ) ،وإن جﻬﻞ ( اﻟﻐﺎﺻﺐ ) رﺑه ( أي رب اﳌﻐﺼوب ﻳعﲏ
ﻣعناﻩ لو أن الﻐاﺻﺐ ﱎ وراد أن ﻳد اﳌﻐصوب فماذا ﻳفعل؟ قال :ﺳﻠﻤه إﱃ اﳊﺎﻛﻢ""١
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ﻓﱪئ ﻣﻦ ﻋﻬﺪته وﻳﻠزﻣه تﺴﻠﻤه أو ) تﺼﺪق ﺑه" "٢ﻋﻨه ﻣﻀﻤو ( ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أنﻪ إذا

تصدق ﺑﻪ ﻻ ﻳعﲏ هﺬا أن الﻐاﺻﺐ ﻻ ﻳضمن لو وﺟد ﺻاﺣﺐ اﳌال اﳌﻐصوب ﻻ ﺑل لو

وﺟدﻩ ﻳعﻄيﻪ قيمﺔ اﳌﻐصوب أو ﻣﺜل اﳌﻐصوب إذا ﻛان ﻣﺜلي ،قال :أي ﺑﻨﻴﺔ ﺿﻤﺎنه إن
جﺎء رﺑه ﻓﺈذا تﺼﺪق ﺑه ﻛﺎن ثواﺑه ﻟﺮﺑه ﻳعﲏ ليﺲ للﻐاﺻﺐ وﺳقﻂ ﻋﻨه إﰒ اﻟﻐﺼﺐ
وﻛﺬا ﺣﻜﻢ رﻫﻦ وودﻳعﺔ وﳓوﻫﺎ إذا جﻬﻞ ر ﺎ وﻟﻴس ﳌﻦ ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ أﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ وﻟو
ﻛﺎن ﻓقﲑا ﻣعناﻩ لو ﻛان عندﻩ رهن ﰒ ﱂ ﻳعلﻢ ﺻاﺣﺐ الرهن أﻳن أو عندﻩ أﻣانﺔ واختفى
ﺻاﺣﺐ اﻷﻣانﺔ نفﺲ الﺸيء ﻳسلمها اﳊاﻛﻢ أو ﻳتصدق ا ﻣضمو وليﺲ لﻪ أن خﺬ

ﻣنها شيء ،انتقل اﻵن اﳌصنﻒ إﱃ ﻣسألﺔ أخرى ﺟدﻳدة وهي ﻏﲑ ﻣسألﺔ الﻐصﺐ تﺸبﻪ
الﻐصﺐ وهي اﻹتﻼف لو أتلﻒ اﻹنسان ﻣاﻻ ﻷﺣد فإنﻪ ﻳضمن هﺬا اﳌال أو تسبﺐ ﰲ

اﻹتﻼف فإنﻪ ﻳضمن هﺬا اﳌال اﳌتلﻒ الﺬي تسبﺐ ﰲ إتﻼفﻪ وﻣﺜل لﻪ ﻣﺜلﺔ ،قال ) :وﻣﻦ
أتﻠﻒ (" "١ﻟﻐﲑﻩ ﻣﺎﻻ ) ﳏﱰﻣﺎ ( ﺑﻐﲑ إذن رﺑه ﺿﻤﻨه ﻷنه ﻓوته ﻋﻠﻴه ) أو ﻓﺘﺢ ﻗﻔﺼﺎ
(" "٢ﻋﻦ ﻃﺎئﺮ ﻓﻄﺎر ﺿﻤﻨه ) أو ( ﻓﺘﺢ ) (" "٣ﻓﻀﺎع ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻐﻠقﺎ ﻋﻠﻴه ﺑﺴﺒﺒه )
أو ﺣﻞ وﻛﺎء (" "٤ﻳعﲏ فتﺢ ﻏﻄاء لﺰﻳﺖ أو ﲰن فﺬاب زق ﻣﺎئﻊ أو جﺎﻣﺪ ﻓﺄذاﺑﺘه
اﻟﺸﻤس أو أﻟقﺘه رﻳﺢ ﻓﺎنﺪﻓﻖ ﺿﻤﻨه ﻷنﻪ اﳌتسبﺐ ﺑفتﺢ الوﻛاء ) ،أو ( ﺣﻞ ) ر ﻃﺎ
(" "٥ﻋﻦ ﻓﺮس ) أو ( ﺣﻞ ) ﻗﻴﺪا ( ﻋﻦ ﻣقﻴﺪ ) ﻓﺬﻫﺐ ﻣﺎ ﻓﻴه أو أتﻠﻒ ( ﻣﺎ ﻓﻴه )
ﺷﻲء وﳓوﻩ ( أي ﳓو ﻣﺎ ذﻛﺮ ) ﺿﻤﻨه ( ﻷنه تﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻓعﻠه ﻛل ﻣن شر إتﻼف أو
تسبﺐ ﰲ إتﻼف فإنﻪ ﻳضمن ،إن شر ضمن وإن تسبﺐ ضمن ،وإن وﺟد ﻣباشر

وﻣتسبﺐ فمن الﺬي ﻳضمن؟ اﳌباشر ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وإن رﺑﻂ داﺑﺘه ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ
ﻓعﺜﺮ ﺑه إنﺴﺎن ( أو أتﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ) ﺿﻤﻦ ( ﻟﺘعﺪﻳه ﻟﺮﺑﻂ هنا قولﻪ وإن رﺑط داﺑﺔ ﺑﻄرﻳق
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ضيق اﻛتبوا اﳌﺬهﺐ ولو ﻛان الﻄرﻳق واسعا ،اﳌﺬهﺐ أنﻪ لو رﺑط داﺑﺔ لﻄرﻳق فإنﻪ ﻳضمن

سواء ﻛان الﻄرﻳق ضيق أو واسع ﺻرح ﺑﻪ ﰲ اﳌنتهى ،ﰲ اﻹقناع ،قال :وﻣﺜﻠه ﻟو تﺮك ﰲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻃﻴﻨﺎ أو ﺧﺸﺒﺔ أو ﺣﺠﺮا أو ﻛﻴس دراﻫﻢ أو أﺳﻨﺪ ﺧﺸﺒﺔ إﱃ ﺣﺎئﻂ ﻳعﲏ فعﺜر ﺑﻪ
إنسان فإنﻪ ﻳضمن هل ﻷنﻪ شر أم ﻷنﻪ تسبﺐ؟ تسبﺐ ،قال ) :ﻛـ ( ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣقﺘﲏ )
اﻟﻜﻠﺐ اﻟعقور ﳌﻦ دﺧﻞ ﺑﻴﺘه ذنه أو ﻋقﺮﻩ ﺧﺎرج ( ﻣﻨزﻟه ﻷنه ﻣﺘعﺪ ﻗﺘﻨﺎئه ﻓﺈن دﺧﻞ
ﻣﻨزﻟه ﺑﻐﲑ إذنه ﱂ ﻳﻀﻤﻨه ﻷنه ﻣﺘعﺪ ﻟﺪﺧول هﺬان ﻣوضعان إذا ﻛان عندﻩ ﻛلﺐ عقور
فدخل شخص دارﻩ ذنﻪ فعقرﻩ ﻳضمن ،أو ترك الكلﺐ العقور ﳜرج خارج الدار فعقرﻩ
خارج الدار فإنﻪ ﻳضمن إذاً فيﻪ ﺻورة ﻻ ﻳضمن لو دخل الرﺟل الدار ﻳﻐﲑ إذنﻪ فعقرﻩ

الكلﺐ العقور هنا ﻻ ﻳضمن ،وإن أتﻠﻒ اﻟعقور ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻐﲑ اﻟعقﺮ ﻛﻤﺎ ﻟو وﻟﻎ أو ل ﰲ
إ ء إنﺴﺎن ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻷن ﻫﺬا ﻻ ﳜﺘﺺ ﻟعقور وﺣﻜﻢ أﺳﺪ وﳕﺮ وذئﺐ وﻫﺮ ﻛﻞ
اﻟﻄﻴور وتقﻠﺐ اﻟقﺪور ﰲ اﻟعﺎدة ﺣﻜﻢ ﻛﻠﺐ ﻋقور ﻳعﲏ ﰲ ضمان ﻣا تتلﻒ ،عرفنا
الكلﺐ العقور ﻣﱴ ﻳضمن وﻣﱴ ﻻ ﻳضمن لكن ﻳقول لو أتلﻒ شيﺌا ﺑﻐﲑ العقر فإنﻪ ﻻ

ﻳضمن ،وﻟه ﻗﺘﻞ ﻫﺮ ﻛﻞ ﳊﻢ ﻳعﲏ لﻪ أن ﻳقتل اﳍر ﻛلها للﺤﻢ وقيل ﻻ وإﳕا تقتل ﺣﲔ

أﻛلها ﻛالصاﺋل وقيل ﻻ إن ﱂ تندفع إﻻ لقتل وﳓوﻩ واﻟﻔواﺳﻖ وهي اﳊدأة والﻐراب

والفأرة والعقرب والكلﺐ العقور ،ﻣسألﺔ أخرى :وإن ﺣﻔﺮ ﰲ ﻓﻨﺎئه ﺑﺌﺮا ﻟﻨﻔﺴه ﰲ اﳌكان
اﳌتسع خارج الدار ﺿﻤﻦ ﻣﺎ تﻠﻒ ﺎ ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﳌا ﺣفرها خارج الدار تسبﺐ ﰲ

اﻹتﻼف ،وإن ﺣﻔﺮﻫﺎ ﻟﻨﻔﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻼ ﺿﺮر ﰲ ﺳﺎﺑﻠﺔ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ تﻠﻒ ﺎ ﻷنه
ﳏﺴﻦ ،ﻣسألﺔ أخرى :وإن ﻣﺎل ﺣﺎئﻄه إذا ﺑﲎ اﳉدار ﻣستقيما فمال اﳊاﺋط ﻳعﲏ وقد
ﺑناﻩ ﻣستقيما وﱂ ﻳﻬﺪﻣه ﺣﱴ أتﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﱂ ﻳﻀﻤﻨه ﻷن اﳌﻴﻞ ﺣﺎدث واﻟﺴقوط ﺑﻐﲑ
ﻓعﻠه ﻳقصد أن اﳉدار إذا سقط ليﺲ ﻣن فعل ﺻاﺣبﻪ فﻼ ﻳضمن ) ،وﻣﺎ أتﻠﻔﺖ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟزرع ( واﻟﺸﺠﺮ وﻏﲑﳘﺎ ) ﻟﻴﻼ ﺿﻤﻨه ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إن فرط على اﳌﺬهﺐ ،وﻋﻜﺴه
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اﻟﻨﻬﺎر ( اﻵن ﻇاهر عبارة اﳌصنﻒ أن البهيمﺔ ﻣا أتلفﺖ ﻣن الﺰرع ﰲ الليل فإن ﺻاﺣبها

ﻳضمن واﳌﺬهﺐ ﻻ ،الصﺤيﺢ ﻣن اﳌﺬهﺐ ﻳقول ﰲ اﻹنصاف أنﻪ ﻻ ﻳضمن إذا ﱂ ﻳفرط

ﻣعناﻩ لو أتلفﺖ البهيمﺔ ﻣن الﺰرع ليﻼ ﺑدون تفرﻳط ﻣن ﺻاﺣبها فﻼ ﻳضمن وإن ﻛان
ﺑتفرﻳط فإنﻪ ﻳضمن ،ﻛيﻒ ﻳكون ﺑتفرﻳط؟ ﻣﺜﻼ ترك البهيمﺔ ﱂ ﻳرﺑﻄها أو ﱂ ﻳﻐلق عليها
الباب فخرﺟﺖ وأتلفﺖ نعﻢ ،إذاً ليﻼ ضمنها ﺻاﺣبها وعكسﻪ النهار ﻳعﲏ ﻣا أتلفﺖ

البهيمﺔ ﻣن الﺰرع ﰲ النهار فإنﻪ ﻏﲑ ﻣضمون ،ﳌاذا النهار؟ ﻳقولون ﻷن الناس ﰲ النهار
ﻳكونون عند زرعهﻢ وعند أﻣواﳍﻢ فيﺤفظو ا وﰲ الليل الناس تﺬهﺐ تنام فينبﻐي على
ﺻاﺣﺐ البهيمﺔ أﻻ ﻳﻄلقها ﰲ الليل فيﺤفظها ﰲ الليل فيقال إذاً على اﳌﺬهﺐ إذا ﱂ

ﳛفظها ﰲ الليل فرط فإنﻪ ﻳضمن وإﻻ فﻼ ،قال :ﳌﺎ روى ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻟزﻫﺮي ﻋﻦ ﺣزام
ﺑﻦ ﺳعﺪ أن ﻗﺔ ﻟﻠﱪاء دﺧﻠﺖ ﺣﺎئﻂ ﻗوم ﻓﺄﻓﺴﺪت ﻓقﻀﻰ رﺳول ﷲ ﷺ أن ﻋﻠﻰ
أﻫﻞ اﻷﻣوال ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﻬﺎر وﻣﺎ أﻓﺴﺪت ﻟﻠﻴﻞ ﻓﻬو ﻣﻀﻤون ﻋﻠﻴﻬﻢ ) إﻻ أن تﺮﺳﻞ (
ﺎرا ) ﺑقﺮب ﻣﺎ تﺘﻠﻔه ﻋﺎدة ( ﻓﻴﻀﻤﻦ ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻔﺮﻳﻄه انتبهوا ﳍﺬﻩ اﳌسألﺔ ﺣﱴ هﺬﻩ

اﳌسألﺔ خﻼف اﳌﺬهﺐ ﻷنﻪ ﻇاهر الكﻼم أنﻪ ﻣا أتلفﺖ البهيمﺔ ﰲ الليل ﻳضمن ﻣﻄلقا
واﳌﺬهﺐ ﻻ ﻳضمن إن فرط وﰲ النهار ﻻ ﻳضمن ﻣﻄلقا أﻻ ﻳضمن إﻻ إذا أرسلها ﲜوار
الﺰروع؟ اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﰲ النهار ﻻ ﻳضمن ﻣﻄلقا ﻳعﲏ انعكسﺖ اﳌسألﺔ ﰲ اﳌوضعﲔ ،عند

قولﻪ إﻻ أن ترسل ارا ﺑقرب ﻣا تتلفﻪ عادة اﻛتبوا اﳌﺬهﺐ ﻻ ﻳضمن ولو أرسلها ﺑقرب ﻣا
تتلفﻪ عادة ،قال ﰲ اﻹنصاف وهو ﻇاهر ﻛﻼم اﻷﻛﺜرﻳن ﻣن أهل اﳌﺬهﺐ وهو ﻇاهر

اﳌنتهى وهو ﺻرﻳﺢ اﻹقناع ،قال :وإذا ﻃﺮد داﺑﺔ ﻣﻦ زرﻋه ﱂ ﻳﻀﻤﻦ إﻻ أن ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ
ﻣزرﻋﺔ ﻏﲑﻩ ﻓﺈذا اتﺼﻠﺖ اﳌزارع ﺻﱪ ﻟﲑجﻊ ﻋﻠﻰ ر ﺎ وﻟو ﻗﺪر أن ﳜﺮجﻬﺎ وﻟه ﻣﻨﺼﺮف
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ﻏﲑ اﳌزارع ﻓﱰﻛﻬﺎ ﻓﻬﺪر إذاً إذا ﻃرد الداﺑﺔ ﻻ ﻳضمن لكن إذا أدخلها ﻣﺰرعﺔ الﻐﲑ ﻣعناﻩ
ﻳقول إذا ﻛانﺖ اﳌﺰارع ﻣتصلﺔ فأخرﺟها ﻣن عندﻩ ستدخل ﻣﺜﻼ ﰲ ﻣﺰرعﺔ ﻏﲑﻩ ﺻﱪ عليها
وﻳرﺟع على ر ا قال ولو استﻄاع أن ﳜرﺟها إﱃ ﻣكان ﻏﲑ ﻣﺰارع الناس فﱰﻛها وﱂ ﳜرﺟها
فهر إذاً هو الﺬي فرط وترك البهيمﺔ ﻛل زرعﻪ ،انتقل إﱃ ﻣسألﺔ البهيمﺔ الﱵ عليها

راﻛﺐ هل ﻳضمن أم ﻻ؟ قال ) :وإن ﻛﺎنﺖ ( اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ) ﺑﻴﺪ راﻛﺐ أو ﻗﺎئﺪ أو ﺳﺎئﻖ
ﺿﻤﻦ جﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﲟقﺪﻣﻬﺎ ( ﻛﻴﺪﻫﺎ وﻓﻤﻬﺎ ) ﻻ ( ﻣﺎ جﻨﺖ ) ﲟﺆﺧﺮﻫﺎ ( ﻛﺮجﻠﻬﺎ إذاً إذا
ﻛان عليها قاﺋد أو ساﺋق أو راﻛﺐ فما تتلفﻪ ﲟقدﻣها ﻳضﻢ ﻻ ﲟؤخرها ﳌاذا؟ ﻷنﻪ هو

ﻳتﺤكﻢ ﰲ ﻣقدﻣها لن ﻻ ﳛﻢ ﰲ ﻣؤخرها ﳌاذا؟ قال :ﳌﺎ روي ﻋﻦ ﺳعﻴﺪ ﻣﺮﻓوﻋﺎ اﻟﺮجﻞ
جﺒﺎر أي هدر وﰲ رواﻳﺔ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رجﻞ اﻟعﺠﻤﺎء جﺒﺎر وﻟو ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ
ﻛﻨﺨس وتﻨﻔﲑ ﺿﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠه ﻓﻠو رﻛﺒﻬﺎ اثﻨﺎن ﻓﺎﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺼﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ أﻛيد
واﺣد ﻳتقدم ليسوقها والﺜاﱐ ﺑع ،قال ) :و ﻗﻲ جﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﻫﺪر ( إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺪ أﺣﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟقوﻟه ﷺ اﻟعﺠﻤﺎء جﺒﺎر أي ﻫﺪر إﻻ اﻟﻀﺎرﻳﺔ واﳉوارح وﺷﺒﻬﻬﺎ قلنا الضارﻳﺔ ﻣﺜل
الكلﺐ العقور فهﺬﻩ ﻳلﺰم ﻣالكها أن ﳛبسها ،قال ) :ﻛقﺘﻞ اﻟﺼﺎئﻞ ﻋﻠﻴه ( ﻣﻦ آدﻣﻲ أو
ﻏﲑﻩ إن ﱂ ﻳﻨﺪﻓﻊ إﻻ ﻟقﺘﻞ ﻓﺈذا ﻗﺘﻠه ﱂ ﻳﻀﻤﻨه ﻷن ﻗﺘﻠه ﺑﺪﻓﻊ جﺎئز ﳌﺎ ﻓﻴه ﻣﻦ ﺻﻴﺎنﺔ
اﻟﻨﻔس وذلك ﻳقول اﻵن اﻷشياء الﱵ هي هدر ذﻛر ﺟناﻳﺔ البهيمﺔ ﰲ ﺑعﺾ اﳊاﻻت
وقتل الصاﺋل وﻛسر اﻵﻻت اﶈرﻣﺔ ﻳعﲏ أ ا هدر ،قال ) :و ( ﻛـ ) ﻛﺴﺮ ﻣزﻣﺎر ( أو
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ آﻻت اﻟﻠﻬو ) وﺻﻠﻴﺐ وآنﻴﺔ ذﻫﺐ وﻓﻀﺔ وآنﻴﺔ ﲬﺮ ﻏﲑ ﳏﱰﻣﺔ ( ﻣا هي
اﳋمر اﶈﱰﻣﺔ؟ ﲬر اﳋﻼل والﺜاﱐ ﲬر الﺬﻣي اﳌستورة ﳌﺎ روى أﲪﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن
اﻟﻨﱯ ﷺ أﻣﺮﻩ أن ﺧﺬ ﻣﺪﻳﺔ وهي السكﲔ ﰒ ﺧﺮج إﱃ أﺳواق اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻓﻴﻬﺎ زﻗﺎق
اﳋﻤﺮ ﻳعﲏ قرب ﻗﺪ جﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻓﺸقﺖ ﲝﻀﺮته وأﻣﺮ أﺻحﺎﺑه ﺑﺬﻟﻚ وﻻ ﻳﻀﻤﻦ
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ﻛﺘﺎ ﻓﻴه أﺣﺎدﻳﺚ ردﻳﺌﺔ وﻻ ﺣﻠﻴﺎ ﳏﺮﻣﺎ ﻋﻠﻰ رجﺎل إذا ﱂ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺴﺎء أﻣا إذا ﻛان
ﻳصلﺢ للنساء فإنﻪ ﻻ ﻳتلﻒ وﻳضمن.

ب اﻟﺸﻔعﺔ
اﻟﺸﻔعﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﻔﻊ وﻫو اﻟزوج ﻷن اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻟﺸﻔعﺔ ﻳﻀﻢ اﳌﺒﻴﻊ إﱃ
ﻣﻠﻜه اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻨﻔﺮدا تعرﻳﻒ الﺸفعﺔ ) :وﻫﻲ اﺳﺘحقﺎق ( اﻟﺸﺮﻳﻚ ) انﺘزاع ﺣﺼﺔ
ﺷﺮﻳﻚ ﳑﻦ انﺘقﻠﺖ إﻟﻴه ﺑعوض ﻣﺎﱄ ( الﺸفعﺔ شرﺣناها ﰲ أﺻل الكتاب وهو عند شرح

الﺰاد اﻵن لسنا ﺑصدد شرح ﻛل ﻣسألﺔ سبق شرﺣها وإﳕا ﺑصدد أن نﺸرح اﳉدﻳد وقلنا أن

الدراسﺔ ﻳنبﻐي أن تكون تراﻛميﺔ ،ﻣا الﺬي ﻳستﺤقﻪ الﺸرﻳك؟ انتﺰاع ﺣصﺔ الﺸرﻳك الﺜاﱐ
ﳑن انتقلﺖ إليﻪ ﻳعﲏ ﻣن ﻃرف لث ﻛما لو عها الﺸرﻳك الﺜاﱐ لﻄرف لث فالﺸفعﺔ
ﻳعﲏ ﺣق ﻳعﻄى للﺸرﻳك أن ﻳنتﺰع هﺬﻩ اﳊصﺔ الﱵ هي للﺸرﻳك الﺜاﱐ ﳑن اشﱰاها ﻣن
الﺸرﻳك الﺜاﱐ قال ﳑن انتقل إليﻪ ﺑعوض ﻣاﱄ ونفهﻢ ﻣن هﺬا أنﻪ لو ﻛان الﺸرﻳك ،الكﻼم
اﻵن ﺻار الﺸفعﺔ تدخل ﰲ اﳌﺸاعات وليسﺖ ﰲ اﳉﲑان ﻳعﲏ ﻣن ﻛان شرﻳك ﻣعك ﰲ
اﻷرض فهﺬا الﺬي لو ع الﺸرﻳك ﺣصتﻪ أو ﺑعﺾ ﺣصتﻪ لك اﳊق أن خﺬ هﺬﻩ
اﳊصﺔ اﳌباعﺔ م الﻄرف الﺜالث الﺬي اشﱰاها ﺑنفﺲ القيمﺔ الﱵ ﺑيعﺖ عليﻪ لكن ﺑﺸرط
تكون انتقلﺖ إليﻪ ﺑعوض ﻣاﱄ ﻳعﲏ عها أﻣا لو أهداها أو وهبها ليﺲ لك اﳊق أن تقول
أ أﺣق ا أ الﺬي آخﺬها لكن لو ﻛان شرﻳكك ﰲ اﻷرض قسمتﻢ الﺸرﻛﺔ قسمتﻢ
اﻷرض وﺣددﰎ عاﱂ ﺣصﺔ ﻛل واﺣد وقلتﻢ هﺬﻩ اﻷرض الﱵ هي ﻣﺜﻼ ﻣاﺋﺔ ﰲ ﻣاﺋﺔ أو
عﺸرﻳن ﰲ عﺸرﻳن نقسمها عﺸرة ﱄ وعﺸرة لك وتلك ﺣصتك فاﻵن ﲢولتﻢ ﻣن شرﻛاء
إﱃ ﺟﲑان فلو ع ﺣصتﻪ ليﺲ لك الﺸفعﺔ فالﺸفعﺔ تدخل ﰲ الﺸراﻛﺔ ﻻ تدخل ﰲ
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اﳉوار ،قال ﺑعوض ﻣاﱄ ﰒ ﻣﺜل للعوض اﳌاﱄ ،قال :ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺼﻠﺢ واﳍﺒﺔ ﲟعﻨﺎﻩ ﻳقصد
اﳍبﺔ الﱵ تكون ﲟعﲎ البيع ﻳعﲏ اﳍبﺔ على عوض ﻳعﲏ لو وهبها لﺸخص على أن ﻳهبها
هﺬا الﺸخص للواهﺐ ﻣﺜلها فصارت ﺑيع أﻣا اﳍبﺔ الﱵ ﺑدون ﻣقبل فﻼ ،ليﺲ لﻪ الﺸفعﺔ،
إذاً ﺣق الﺸفعﺔ إذا انتقلﺖ ﺑعوض ﻣاﱄ ﻣﺜل البيع وﻣﺜل ﻣا لو ﺻاﱀ ع ﻣال أو ﻛﺬا أو

وهﺐ هبﺔ الﺜواب ﻳسمو ا ،قال :ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺸﻔﻴﻊ نﺼﻴﺐ اﻟﺒﺎئﻊ ) ﺑﺜﻤﻨه اﻟﺬي اﺳﺘقﺮ
ﻋﻠﻴه اﻟعقﺪ ( إذاً شرﻳكك ع ﺣصتﻪ ﲟاﺋﺔ ألﻒ ر ل فلك اﳊق أن خﺬها ﲟاﺋﺔ ألﻒ
ر ل خﺬها ﳑن اشﱰاها ،قال :ﳌﺎ روى أﲪﺪ واﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ جﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻗﻀﻰ
ﻟﺸﻔعﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳقﺴﻢ أي اﳌﺸاع ﻓﺈذا وﻗعﺖ اﳊﺪود وﺻﺮﻓﺖ اﻟﻄﺮق ﻓﻼ ﺷﻔعﺔ
ﻷنﻪ أﺻبﺤوا ﺟﲑان اﻵن ﻳفرع على ﻣا ﻣضى قال ) :ﻓﺈن انﺘقﻞ ( نﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻚ ) ﺑﻐﲑ
ﻋوض (" "١ﻛﺎﻹرث هﺬا ليﺲ ﺑﻪ شفعﺔ ﻣﺜل لو انتقل نصيﺐ شرﻳكك رث ﻣﺜﻼ ﻣات
فﺬهبﺖ ﺣصتﻪ ﻷخيﻪ فليﺲ لك أن تقول ﳍﺬا اﻷخ أ أوﱃ ا ﻷ ا انتقلﺖ ﺑﻐﲑ عوض

ﻣاﱄ ،واﳍﺒﺔ ﺑﻐﲑ ثواب واﻟوﺻﻴﺔ هﺬﻩ أﻣﺜلﺔ لﻐﲑ العوض ) أو ﻛﺎن ﻋوﺿه ( ﻏﲑ ﻣﺎﱄ""٢
ن جعﻞ ) ﺻﺪاﻗﺎ أو ﺧﻠعﺎ أو ﺻﻠحﺎ ﻋﻦ دم ﻋﻤﺪ ﻓﻼ ﺷﻔعﺔ ( ﻷن هﺬا ليﺲ ﺑﻪ

عوض ﻣاﱄ وإﳕا هﺬا عوض ﻳعﲏ شرﻳكك دفع للﺰوﺟﺔ ﻣهرها اﳊصﺔ الﱵ ﻳﺸارﻛك فيها
فليﺲ لك أن خﺬ اﻷرض ﻣن الﺰوﺟﺔ وتقول أ أوﱃ ا ﻷ ا ﱂ تدفع ﰲ ﻣقاﺑل عوض
ﻣاﱄ وإﳕا هي دفعﺖ ﰲ ﻣقاﺑل عقد نكاح أو خلع الﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻼ شرﻳكتك اﻣرأة ﻣتﺰوﺟﺔ
وخالعﺖ زوﺟها فدفعﺖ لﻪ ﻣال ﺣﱴ تفدي نفسها ،اﳌال الﺬي دفعتﻪ ﺣصتها ﰲ هﺬﻩ
اﻷرض ،قال أو ﺻلﺤا عن دم عمد ﻳعﲏ رﺟل قتل عمدا فاستﺤق القصاص فصاﱀ فقال

أعﻄيكﻢ هﺬﻩ اﳊصﺔ ﻣقاﺑل أن تعفوا عﲏ فﻼ شفعﺔ ﻷنه ﳑﻠوك ﺑﻐﲑ ﻣﺎل أﺷﺒه اﻹرث
وﻷن اﳋﱪ ورد ﰲ اﻟﺒﻴﻊ وﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣعﻨﺎﻩ ) وﳛﺮم اﻟﺘحﻴﻞ ﻹﺳقﺎﻃﻬﺎ (أي ﻹسقاط
الﺸفعﺔ ،ﻛيﻒ ﻳتﺤيل ﻹسقاﻃها؟ ﻳعﲏ ﻳكون شرﻳكك ﻳبيع اﻷرض وﻳقول وهبتها ﺣﱴ
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ﻳسقط الﺸفعﺔ فإسقاﻃها ي ﺣيلﺔ ﻻ ﳚوز ،قال :ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أي اﻹﻣام أﲪد ﻻ ﳚوز
ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﻴﻞ ﰲ إﺑﻄﺎﳍﺎ وﻻ إﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ واﺳﺘﺪل اﻷﺻحﺎب ﲟﺎ روى أﺑو ﻫﺮﻳﺮة
أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻗﺎل ﻻ تﺮتﻜﺒوا ﻣﺎ ارتﻜﺒﺖ اﻟﻴﻬود ﻓﺘﺴﺘحﻠوا ﳏﺎرم ﷲ دﱏ اﳊﻴﻞ اﻵن
سيبﲔ فيما تدخل الﺸفعﺔ وﻣا هي اﻷشياء الﱵ ﻻ تدخل الﺸفعﺔ وﳓن قلنا ختصار

الﺸفعﺔ تدخل ﰲ العقار اﳌﺸاع ،وﻣا ليﺲ عقارا ﻻ ﻳدخل ،وﻣا ﻛان عقارا ﻏﲑ ﻣﺸاع ليﺲ
فيﻪ شفعﺔ ،قال ) :وتﺜﺒﺖ ( اﻟﺸﻔعﺔ ) ﻟﺸﺮﻳﻚ ﰲ أرض ﲡﺐ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ( ﻳعﲏ لو ﻛانﺖ

الﺸراﻛﺔ ﰲ أرض ﻻ ﲡﺐ قسمتها ﻳعﲏ ﻻ ﳝكن تقسيمها ﻛما لو ﻛانﺖ ﺻﻐﲑة ﺟدا ﻻ

تنقسﻢ فهﺬﻩ ﻻ تدخل الﺸفعﺔ وﳍﺬا قال :ﻓﻼ ﺷﻔعﺔ ﰲ ﻣﻨقول ﻛﺴﻴﻒ وﳓوﻩ ﻷنه ﻻ
نﺺ ﻓﻴه وﻻ ﻫو ﰲ ﻣعﲎ اﳌﻨﺼوص وﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﲡﺐ ﻗﺴﻤﺘه ﻛحﻤﺎم ودور ﺻﻐﲑة
وﳓوﻫﺎ ﻟقوﻟه ﷺ ﻻ ﺷﻔعﺔ ﰲ ﻓﻨﺎء وﻻ ﻃﺮﻳﻖ وﻻ ﻣﻨقﺒﺔ رواﻩ أﺑو ﻋﺒﻴﺪة ﰲ اﻟﻐﺮﻳﺐ
واﳌﻨقﺒﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﺑﲔ دارﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻠﻜه أﺣﺪ ﻳعﲏ اﳌقصود ﻃرﻳق ﻣﺸﱰك ﻏﲑ

فﺬ فإذا ﺑيع الدار وﻛانﺖ هﺬﻩ الدار على ﻃرﻳق ﻏﲑ فﺬ الﺬي ﲰيناﻩ قدﳝا درب ﻣﺸﱰك
فيما ﻣضى فعند ذلك ﻻ تدخل الﺸفعﺔ ﰲ هﺬا الﻄرﻳق ،إذا ﺑيعﺖ الدار أو ﺑيع الﻄرﻳق
ﻳعﲏ الدار ﻣع ﻃرﻳقها فﻼ شفعﺔ للجﲑان ﰲ هﺬا الﻄرﻳق ،اﻵن الﺸفعﺔ ﰲ اﻷرض هﺐ أن

اﻷرض عليها ﺑناء أو عليها شجر فهل تدخل الﺸجر أم ﻻ؟ تدخل تبع لكن ﻻ تدخل

الﺸفعﺔ ﰲ ﺑيع الﻐرس وﺣدﻩ هﺬا اﳌعﲎ وﳍﺬا قال ) :وﻳﺘﺒعﻬﺎ ( أي اﻷرض ) اﻟﻐﺮاس
واﻟﺒﻨﺎء ( لكن تصور أن شخص عندﻩ ﳔلﺔ ع النخلﺔ ولﻪ شرﻳك ﰲ هﺬﻩ النخلﺔ فباع

ﺣصتﻪ فهل تدخلها الﺸفعﺔ فهل للﺸرﻳك الﺜاﱐ أن ﻳقول أ أشﱰي اﳊصﺔ؟ اﳉواب ﻻ
تدخل الﺸفعﺔ لكن إذا ﺑيعﺖ اﻷرض وعليها النخل ﻳعﲏ هو ﳝلك نصﻒ هﺬﻩ اﳌﺰرعﺔ

www.bajabir.com

٣٠٢

فهﺬﻩ اﳌﺰرعﺔ عيها ﳔل فباع نصفها نصﻒ اﻷرض ﲟا عليها ﻣن ﳔل فللﺸرﻳك الﺜاﱐ لﻪ أن
خﺬ هﺬﻩ اﳊصﺔ ﻣن اﳌﺸﱰي ﺑقيمتها فدخلﺖ الﺸفعﺔ اﻵن ﰲ النخل لكن دخلﺖ تبع

وﱂ تدخل استقﻼﻻ وﳍﺬا قال :ﻓﺘﺜﺒﺖ اﻟﺸﻔعﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ تﺒعﺎ ﻟﻸرض إذا ﺑﻴعﺎ ﻣعﻬﺎ ﻻ إن
ﺑﻴعﺎ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ) ﻻ اﻟﺜﻤﺮة واﻟزرع ( إذا ﺑﻴعﺎ ﻣﻊ اﻷرض هﺬﻩ اﳌسألﺔ هي إﺣالﺔ على ب
تقدم ،تﺬﻛرون ب ﺑيع اﻷﺻول والﺜمار وقلنا إذا ع اﻹنسان النخلﺔ ﻣﺜﻼ وعليها ﲦر
فهل ﻳدخل ﰲ البيع أم ﻻ؟ على اﳌﺬهﺐ إذا تﺸقق الﻄلع ،فاﻷﺻل ﻻ ﻳدخل ،اﻵن ﻻ

أتكلﻢ عن الﺸفعﺔ ﺑل أتكلﻢ عن النخلﺔ ع النخلﺔ وعليها ﲦر فﻼ ﻳدخل الﺜمر اﻷﺻل أنﻪ
ﻻ ﻳدخل الﺸرط ﺻﺤيﺢ ،ع اﻷرض وفيها ﳔل والنخل فيﻪ ﲦر فالﺬي ﺑيع اﻷرض
والنخل دون الﺜمر فالﺜمر إذا وﺟد فهو للباﺋع وليﺲ للمﺸﱰي هﺬﻩ هي القاعدة وﺑناء عليﻪ

اﻵن هو ﻳكرر اﳌسألﺔ الﱵ سبق ﺑيا ا ،قال ) :ﻻ اﻟﺜﻤﺮة واﻟزرع ( إذا ﺑﻴعﺎ ﻣﻊ اﻷرض ﻓﻼ
ﻳﺆﺧﺬان ﻟﺸﻔعﺔ ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﻔعﺔ ﻛقﻤﺎش اﻟﺪار
ﻳعﲏ ﻛأساس الدار ﻻ ﻳدخل ﻳعﲏ ﳌا واﺣد ع ﺣصتﻪ ﰲ البيﺖ فهل ﻳدخل اﻷ ث ﰲ

البيع؟ ﻻ ﻳدخل إذاً اﻷ ث ﱂ ﻳدخل ﰲ البيع فبالتاﱄ ﻻ ﻳدخل ﰲ الﺸفعﺔ ،ليﺲ للﺸرﻳك
ﰲ هﺬﻩ الدار أن ﻳﻄالﺐ ﻷ ث ،قال اﳌصنﻒ ) :ﻓﻼ ﺷﻔعﺔ ﳉﺎر (" "٣ﳊﺪﻳﺚ جﺎﺑﺮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة أن الﺸفعﺔ على الفور ﻳعﲏ إذا خر ﰲ ﻃلبها

تسقط هﺬﻩ القاعدة ،قال ) :وﻫﻲ ( أي اﻟﺸﻔعﺔ ) ﻋﻠﻰ اﻟﻔور وﻗﺖ ﻋﻠﻤه ﻓﺈن ﱂ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ
إذن ( أي وﻗﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻟﺒﻴﻊ ) ﺑﻼ ﻋﺬر ﺑﻄﻠﺖ ( وعلمنا ﻣن ذلك أنﻪ لو أخرها
لعﺬر ﻻ تبﻄل وﻵن سيﺬﻛر اﻷعﺬار لكن ننتهي ﻣن الدليل :ﻟقوﻟه ﷺ اﻟﺸﻔعﺔ ﳌﻦ واثﺒﻬﺎ
وهﺬا ﻻ ﻳعرف ﻣرفوعا وﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﻔعﺔ ﻛحﻞ اﻟعقﺎل رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎجه ،اﻵن ﻣا هي
اﻷعﺬار الﱵ ﻻ تسقط الﺸفعﺔ لتأخﲑ؟ ﻓﺈن ﱂ ﻳعﻠﻢ ﻟﺒﻴﻊ" "١ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺷﻔعﺘه وﻟو
ﻣﻀﻰ ﺳﻨون وﻛﺬا ﻟو أﺧﺮ ﻟعﺬر ن ﻋﻠﻢ ﻟﻴﻼ" "٢ﻓﺄﺧﺮﻩ إﱃ اﻟﺼﺒﺎح أو ﳊﺎجﺔ أﻛﻞ أو
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ﺷﺮب" "٣أو ﻃﻬﺎرة أو إﻏﻼق ب أو ﺧﺮوج ﻣﻦ ﲪﺎم أو ﻟﻴﺄﰐ ﻟﺼﻼة وﺳﻨﻨﻬﺎ هﺬا

التأخﲑ ﺬﻩ اﻷشياء ﻻ ﻳسقط الﺸفعﺔ ،وإن ﻋﻠﻢ وﻫو ﻏﺎئﺐ أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺎ إن
ﻗﺪر على الﺸهادة ) ،وإن ﻗﺎل ( اﻟﺸﻔﻴﻊ ) ﻟﻠﻤﺸﱰي ﺑعﲏ ( ﻣﺎ اﺷﱰﻳﺖ ) أو ﺻﺎﳊﲏ (
ﺳقﻄﺖ ﻟﻔوات اﻟﻔور ) أو ﻛﺬب اﻟعﺪل ( اﳌﺨﱪ ﻟه ﻟﺒﻴﻊ ﺳقﻄﺖ ﻟﱰاﺧﻴه ﻋﻦ اﻷﺧﺬ
ﺑﻼ ﻋﺬر ﻓﺈن ﻛﺬب ﻓﺎﺳقﺎ ﱂ تﺴقﻂ ﻷنه ﱂ ﻳعﻠﻢ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ وجﻬه ﻳعﲏ ﱂ تتبﲔ لﻪ
اﳊقيقﺔ أﻣا ﲞﱪ العدل تبينﺖ لﻪ اﳊقيقﺔ ،الصورة الراﺑعﺔ ) :أو ﻃﻠﺐ ( اﻟﺸﻔﻴﻊ ) أﺧﺬ
اﻟﺒعﺾ ( أي ﺑعﺾ اﳊﺼﺔ اﳌﺒﻴعﺔ ) ﺳقﻄﺖ ( ﺷﻔعﺘه ﻳعﲏ قيل لﻪ شرﻳكك ع ﺣصتﻪ
فقال ﻻ أرﻳد اﳊصﺔ ﻛاﻣلﺔ أرﻳد نصﻒ ﺣصتﻪ فتسقط الﺸفعﺔ إﻣا أن خﺬها ﻛلها أو

ﻳﱰﻛها ﻷن ﻓﻴه إﺿﺮارا ﳌﺸﱰي ﺑﺘﺒعﻴﺾ اﻟﺼﻔقﺔ ﻋﻠﻴه واﻟﻀﺮر ﻻ ﻳزال ﲟﺜﻠه عند ﺻور

ﻻ تسقط الﺸفعﺔ ﻣع أن ﻇاهرها أن الﺸفعﺔ تسقط ا ،ﻣا هي؟ قال :وﻻ تﺴقﻂ اﻟﺸﻔعﺔ
إن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻔﻴﻊ دﻻﻻ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ شرﻳكك ع ﺣصتﻪ أن الوسيط ﺑﲔ الﺸرﻳك وﺑﲔ اﳌﺸﱰي

هﺬا ﻳسقط الﺸفعﺔ أم ﻻ؟ قال ﻻ ،ﺑينهما ﻳعﲏ ﺑﲔ الباﺋع واﳌﺸﱰي ﳌاذا ﻻ تسقط؟ ﻳقول

إسقاﻃها ﻻ ﻳكون إﻻ ﺑعد البيع واﻵن عﻼﻣﺔ الرضا ﻣنﻪ قبل البيع ،أو توﻛﻞ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻳعﲏ

الباﺋع أو اﳌﺸﱰي شرﻳكﻪ ع ﺣصتﻪ وﻛان هو الوﻛيل وﺑعدﻣا انتهى العقد ﻃالﺐ لﺸفعﺔ
فلﻪ ذلك ،ﻻ ﻳقال لﻪ أنﺖ راض ﻛنﺖ وﻛيل ﰲ العقد هﺬا الكﻼم قبل انتقال اﳊصﺔ لكن

ﺑعد البيع هو هﺬا وقﺖ إسقاط الﺸفعﺔ فإن أسقﻄها قبل البيع ﻻ تسقط ،قال :أو
أﺳقﻄﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﻳعﲏ أسقﻄها للفظ قال أ ﻻ أرﻳد الﺸفعﺔ لو ﺑعﺖ أ ﻣسقط ﺣقي
ﰲ الﺸفعﺔ هﺬﻩ الﺜالﺜﺔ ﰒ قال ) :واﻟﺸﻔعﺔ ﻟـ ( ﺷﺮﻳﻜﲔ ) اثﻨﲔ ﺑقﺪر ﺣقﻴﻬﻤﺎ ( ﻷ ﺎ ﺣﻖ
ﻳﺴﺘﻔﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻠﻚ ﻓﻜﺎنﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻷﻣﻼك ﻳعﲏ لو تصور أن هﺬﻩ الدار أو هﺬﻩ
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اﻷرض ﺑﲔ ثﻼثﺔ شرﻛاء واﻷول ع ﺣصتﻪ فالﺸفعﺔ لكﻼ اﻻثنﲔ ﺑقدر ﻣلكهﻢ ،قال:

ﻓﺪار ﺑﲔ ثﻼثﺔ نﺼﻒ لﻸول وثﻠﺚ للﺜاﱐ وﺳﺪس للﺜالث ،فصاﺣﺐ النصﻒ لﻪ ثﻼثﺔ

أسهﻢ ،وﺻاﺣﺐ الﺜلث لﻪ سهمان ،وﺻاﺣﺐ السدس لﻪ سهﻢ ﻓﺒﺎع رب اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻣﻦ ﺳﺘﺔ واﻟﺜﻠﺚ ﻳقﺴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑعﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﺼﻒ ثﻼثﺔ وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﺪس واﺣﺪ
ﻳعﲏ واﺣد لﻪ اﳊق ﰲ ثﻼثﺔ أر ع اﳊصﺔ اﳌبيعﺔ والﺜاﱐ لﻪ الرﺑع فقط .قال ) :ﻓﺈن ﻋﻔﺎ
أﺣﺪﳘﺎ ( أي أﺣﺪ اﻟﺸﻔﻴعﲔ ) أﺧﺬ اﻵﺧﺮ اﻟﻜﻞ أو تﺮك ( اﻟﻜﻞ ﻳعﲏ افرض ﺻاﺣﺐ
السدس قال أ ﻻ أرﻳد شيء فالﺜاﱐ إﻣا أن خﺬ اﻷرﺑعﺔ أو ﻻ ﻷن ﰲ أﺧﺬ اﻟﺒعﺾ
إﺿﺮارا ﳌﺸﱰي وﻟو وﻫﺒﻬﺎ ﻟﺸﺮﻳﻜه أو ﻏﲑﻩ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻃبعا تسقط الﺸفعﺔ فهﺬﻩ اﳍبﺔ ﻻ
تصﺢ ﻷن هﺬﻩ اﳍبﺔ دلﺖ على إسقاط ﺣقﻪ ﰲ الﺸفعﺔ فتسقط الﺸفعﺔ ،اﻛتبوا وسقﻄﺖ

الﺸفعﺔ ،وإن ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻏﺎئﺒﺎ ﻓﻠﻴس ﻟﻠحﺎﺿﺮ أن ﺧﺬ إﻻ اﻟﻜﻞ أو ﻳﱰك ﻓﺈن أﺧﺬ
اﻟﻜﻞ ﰒ ﺣﻀﺮ اﻟﻐﺎئﺐ ﻗﺎﲰه خﺬ ﺣصتﻪ إذاً إذا ﻛان فيهﻢ واﺣد ﻏاﺋﺐ فﻼ ندري هو

ﻳرﻳد الﺸفعﺔ أم ﻳسقط الﺸفعﺔ فﻼ نعلﻢ نقول إذاً ليﺲ ﻣن ﺣقك أن تضر ﺑﺸرﻳكك إﻣا
أن خﺬ اﳊصﺔ ﻛاﻣلﺔ أو تﱰﻛها ﻛاﻣلﺔ فإن ﺟاء الﺸرﻳك الﺜالث هو ﳋيار.

قال اﳌصنﻒ ) :وإن اﺷﱰى اثﻨﺎن ﺣﻖ واﺣﺪ (" "١ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ أﺧﺬ ﺣﻖ أﺣﺪﳘﺎ ﻷن
اﻟعقﺪ ﻣﻊ اثﻨﲔ ﲟﻨزﻟﺔ ﻋقﺪﻳﻦ شرﻳكك ﳝلك النصﻒ وأنﺖ ﲤلك النصﻒ ع نصفﻪ

لرﺟلﲔ لـ"أ"الرﺑع ،و"ب"الرﺑع ،فهل ﳚﺐ عليك أنﺖ أﻳها الﺸفيع أن خﺬ اﳊصتﲔ أم

أخﺬ إﺣداﳘا؟ ﳝكن خﺬ إﺣداﳘا ﻷ ا عقدﻳن ،قال ) :أو ﻋﻜﺴه (" "٢ن اﺷﱰى
واﺣﺪ ﺣﻖ اثﻨﲔ ﺻﻔقﺔ ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ أﺧﺬ أﺣﺪﳘﺎ افرض أننا نقول أنتﻢ ثﻼثﺔ شرﻛاء ﻛل

واﺣد لﻪ الﺜلث وﺟاء شخص لث ﻣﺸﱰي اﲰﻪ أ فاشﱰى ﺣصﺔ اﻻثنﲔ فأنﺖ الﺸرﻳك
الﺜالث لك ﺣق الﺸفعﺔ ﰲ اﳉميع ﻻﺑد خﺬ اﳊصتﲔ أم خﺬ إﺣداﳘا فلك أن خﺬ

اﻻثنﲔ ولك أن خﺬ إﺣداﳘا ،قال :ﻷن تعﺪد اﻟﺒﺎئﻊ ﻛﺘعﺪد اﳌﺸﱰي ﺻورة لﺜﺔ ) :أو
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اﺷﱰى واﺣﺪ ﺷقﺼﲔ ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺸﲔ أي ﺣﺼﺘﲔ ) ﻣﻦ أرﺿﲔ ﺻﻔقﺔ واﺣﺪة ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ
أﺧﺬ أﺣﺪﳘﺎ ( ﻷن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﻳﻠحقه رض دون أرض تصوروا هﺬﻩ اﳌسألﺔ أ اﻵن
عندي شرﻳك ﰲ أرضﲔ ،ﰲ اﻷرض اﻷوﱃ أﻣلك النصﻒ ،وﰲ اﻷرض الﺜانيﺔ أﻣلك
النصﻒ ،وشرﻳكي هﺬا ع ﺣصتيﻪ ﰲ اﻷوﱃ وﰲ الﺜانيﺔ لﺸخص واﺣد ،اﻵن ﱄ ﺣق

الﺸفعﺔ ﰲ اﻷوﱃ وﰲ الﺜانيﺔ وﰲ أﺣدﳘا هﺬا ﻣعناﻩ ،الصورة الراﺑعﺔ ) :وإن ع ﺷقﺼﺎ
وﺳﻴﻔﺎ ( ﰲ ﻋقﺪ واﺣﺪ ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ أﺧﺬ اﻟﺸقﺺ ﲝﺼﺘه ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻵن شرﻳكي هﺬا أ

أشارﻛﻪ ﰲ أرض لنصﻒ وأشارﻛﻪ أﻳضا ﰲ سيﻒ لنصﻒ وهو ع نصﻒ سيفﻪ ونصﻒ
أرضﻪ فما الﺬي ﳛق ﱄ ﰲ الﺸفعﺔ ﻻﺑد أن آخﺬ اﻷرض ﻣع السيﻒ فاﻷرض تدخل

الﺸفعﺔ أﻣا السيﻒ فﻼ أو سيارة ﻻ تدخل الﺸفعﺔ فلي اﳊق ﰲ اﻷرض فقط ،قال :ﻷنه
ﲡﺐ ﻓﻴه اﻟﺸﻔعﺔ إذا ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻔﺮدا ﻓﻜﺬا إذا ﺑﻴﻊ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ الصورة اﳋاﻣسﺔ ) :أو تﻠﻒ
ﺑعﺾ اﳌﺒﻴﻊ ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ أﺧﺬ اﻟﺸقﺺ ﲝﺼﺘه ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ( إذا تلﻒ ﺑعﺾ اﳌبيع فللﺸفيع
اﳊق ﰲ أخﺬ الباقي الﺬي ﱂ ﻳتلﻒ ،قال :ﻷنه تعﺬر أﺧﺬ اﻟﻜﻞ ﻓﺠﺎز ﻟه أﺧﺬ اﻟﺒﺎﻗﻲ
الﺬي ﱂ ﻳتلﻒ ﻛﻤﺎ ﻟو أتﻠﻔه آدﻣﻲ ﻳعﲏ خﺬ ﺣصتﻪ ﻣن الﺜمن ،ﻣﺜل لﺬلك فقال :ﻓﻠو
اﺷﱰى دارا ﻟﻒ أي شقصا ﻣن دارا لﻒ ،فﻼ ﻳقصد دار ﻛاﻣلﺔ ﻳقصد ﺣصﺔ ،أي
ﺣصﺔ ﻣن دار لﻒ تﺴﺎوي أﻟﻔﲔ ﻓﺒﺎع أي اﳌﺸﱰي ﺎ أو ﻫﺪﻣﻬﺎ ﻳعﲏ ﻳقصد نقصﺖ
قيمتها ﻓﺒقﻴﺖ ﻟﻒ أﺧﺬﻫﺎ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﲞﻤﺴﻤﺎئﺔ إذاً ﺻور شرﻳكي ﻣﺜﻼ ﰲ الدار ع

نصﻒ ﺣصتﻪ والﺬي اشﱰى نصﻒ اﳊصﺔ هدم نصفها فاﻵن أ آخﺬها ﺑنصﻒ القيمﺔ
اﳌدفوعﺔ هﺬا اﳌعﲎ ،اشﱰى دارا لﻒ وإن ﻛانﺖ تساوي ألفﲔ فباع ا أو هدم ﺟﺰﺋها
فأﺻبﺤﺖ اﳊصﺔ ،ﺻارت القيمﺔ تساوي ألﻒ ﻳعﲏ قيمﺔ اﳊصﺔ ﻛلها ألﻒ أخﺬها الﺸفيع
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ﲞمسماﺋﺔ ) ،وﻻ ﺷﻔعﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ وﻗﻒ (" "١اﻛتبوا عندها ﻻ شفعﺔ لصاﺣﺐ الوقﻒ على
ﺻاﺣﺐ الﻄلق ،تصور أن شرﻳكي ﰲ اﻷرض وقﻒ فأ ﺑعﺖ ﺣصﱵ فهل للوقﻒ ﺣق

الﺸفعﺔ ﰲ أن خﺬ ﺣصﱵ؟ ﻻ ﺻاﺣﺐ الوقﻒ ﻻ ،قال :ﻷنه ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﺸﻔعﺔ ﻓﻼ
ﲡﺐ ﺑه ﻷن ﻣﺴﺘحقه ﻏﲑ م اﳌﻠﻚ الوقﻒ ﺻاﺣبﻪ وﻣستﺤقﻪ ﻻ ﳝلك ﻣلك م ﻳعﲏ
وقﻒ على الفقراء والفقراء ﻻ ﳝلكون الوقﻒ هﻢ ﻳستﺤقون اﳋراج فقط ،قال ) :وﻻ (
ﺷﻔعﺔ أﻳﻀﺎ ﺑـ ) ﻏﲑ ﻣﻠﻚ ( ﻟﻠﺮﻗﺒﺔ ) ﺳﺎﺑﻖ (" "٢ن ﻛﺎن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﰲ اﳌﻨﻔعﺔ ﻛﺎﳌوﺻﻲ ﻟه
ﺎ أو ﻣﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن دارا ﺻﻔقﺔ واﺣﺪة ﻓﻼ ﺷﻔعﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻟعﺪم اﻟﻀﺮر
ﻣن هو الﺬي ﻳستﺤق الﺸفعﺔ؟ الﺬي ﳝلك ﺟﺰءا ﻣن الرقبﺔ قبل ﲢول اﳊصﺔ فنﺤن نقول

شرﻳكي ع ﺣصتﻪ لﻄرف ن فأ آخﺬها ﻣن الﻄرف الﺜاﱐ ﻷﱐ أسبقﻪ ﰲ اﳌلك ﰲ هﺬﻩ
العﲔ ،ﺻاﺣﺐ ﺣق الﺸفعﺔ هو ﻣتقدم ﻣلكﻪ على ﻣلك اﳌﺸﱰي فهو ﳝلك ﺟﺰء ﻣن العﲔ
قبل أن ﳝلك اﳌﺸﱰي لكن لو تصور شيء ﻣا ﰲ ساﺑق ﻣلك ﻣﺜﻼ لو أن شرﻳكي ﳝلك
النصﻒ فباع رﺑعﻪ لﺸخص والرﺑع الﺜاﱐ لﺸخص آخر ﰲ وقﺖ واﺣد فاﻵن اﻻثنﲔ أ،ب
ﻣن فيهﻢ ﻣتقدم على الﺜاﱐ؟ ﻣا أﺣد فيهﻢ ﻣتقدم على الﺜاﱐ لكن أ ﻣتقدم عليهما فليﺲ
لـ أ أن ﻳﻄالﺐ لﺸفعﺔ ﻣن ب ،ﻻ فأنﺖ دخلﺖ ﻣعﻪ وﻻ ب أوﱃ ﻣن أ لكن أ أوﱃ ﻣن

اﻻثنﲔ ﳌاذا؟ ﻷن عندي ﻣلك للرقبﺔ ساﺑق ،قال ) :وﻻ ( ﺷﻔعﺔ ) ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ
(" "٣ﻷن اﻹﺳﻼم ﻳعﻠو وﻻ ﻳعﻠﻰ.
ﻓﺼﻞ

انتقل إﱃ ﻣسألﺔ أخرى وهي لو أن اﳌﺸﱰي ،هل تعرفون ﻣن هو اﳌﺸﱰي؟ عند شرﻳك

وعند شفيع وعند ﻣﺸﱰي الﻄرف الﺜالث ،لو أن اﳌﺸﱰي اشﱰى وتصرف ﰲ العﲔ فما
ﺣكﻢ هﺬا التصرف؟ نقول إن ﻛان تصرفﻪ ﺑعد ﻃلﺐ الﺸفيع للﺸفعﺔ فليﺲ لﻪ التصرف
لكن لو تصرف قبل أن أﻃلﺐ الﺸفعﺔ فهل لﻪ التصرف أم ﻻ وهل ﳝضي تصرفﻪ أم ﻻ؟ أو
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نقول ﺑعبارة أوضﺢ ﻣا هو الﺬي ﳝضي فيﻪ تصرفﻪ وﻣا هو الﺬي ﻻ ﳝضي؟ ﻷنﻪ سيمضي
ﰲ أشياء وﻻ ﳝضي ﰲ أشياء ،ﻛﻼﻣنا ﰲ تصرف اﳌﺸﱰي قبل ﻃلﺐ الﺸفيع للﺸفعﺔ أﻣا

ﺑعد ﻃلبها أﺻبﺢ ﻻ ﳛق لﻪ أن ﻳتصرف ،قال ) :وأن تﺼﺮف ﻣﺸﱰﻳه ( أي ﻣﺸﱰي
ﺷقﺺ ثﺒﺘﺖ ﻓﻴه اﻟﺸﻔعﺔ قبل ﻃلﺐ الﺸفعﺔ أﻣا ﺑعدها ﻃل ) ﺑوﻗﻔه أو ﻫﺒﺘه أو رﻫﻨه (
أو ﺻﺪﻗﺔ ﺑه ) ﻻ ﺑوﺻﻴﺔ ﺳقﻄﺖ اﻟﺸﻔعﺔ ( قبل أن أﻃالﺐ لﺸفعﺔ هو وقﻒ اﳊصﺔ أو

وهبها فﻼ أستﻄيع أن أﻃالﺐ ،أو رهنها وهﺬا خﻼف اﳌﺬهﺐ ،واﳌﺬهﺐ أن رهنﻪ ﻻ
ﻳسقط الﺸفعﺔ ،الصورة الراﺑعﺔ أو ﺻدقﺔ تصدق ﺑﻪ سقﻄﺖ الﺸفعﺔ ﻳعﲏ ﻻ إن أوﺻى ا
لكن لو أنﻪ قبل أن أﻃلﺐ الﺸفعﺔ هو أوﺻى ا للفقراء فلي أن أﻃالﺐ لﺸفعﺔ ﻻ

تسقط الﺸفعﺔ ولو رهنها ﱄ أن أﻃالﺐ لﺸفعﺔ على اﳌﺬهﺐ لكن لو وقفها أو وهبها أو

تصدق ا ﻻ ،قال :ﳌﺎ ﻓﻴه ﻣﻦ اﻹﺿﺮار ﳌوﻗوف ﻋﻠﻴه واﳌوﻫوب ﻟه وﳓوﻩ ﻷنه ﻣﻠﻜه
ﺑﻐﲑ ﻋوض وﻻ تﺴقﻂ اﻟﺸﻔعﺔ ﲟﺠﺮد اﻟوﺻﻴﺔ ﺑه ﻷن اﻹنسان إذا أوﺻى ﺑوﺻيﺔ ﳝكن أن
ﻳرﺟع ﰲ الوﺻيﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺒول اﳌوﺻﻰ ﻟه ﺑعﺪ ﻣوت اﳌوﺻﻲ ﻟعﺪم ﻟزوم اﻟوﺻﻴﺔ ) و ( إن
تﺼﺮف اﳌﺸﱰي ﻓﻴه ) ﺑﺒﻴﻊ ﻓﻠه ( أي ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ) أﺧﺬﻩ ﺣﺪ اﻟﺒﻴعﲔ ( ﻷن ﺳﺒﺐ
اﻟﺸﻔعﺔ اﻟﺸﺮاء وﻗﺪ وجﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻷنه ﺷﻔﻴﻊ ﰲ اﻟعقﺪﻳﻦ شرﻳكي ع على
اﳌﺸﱰي واﳌﺸﱰي ع لﻄرف لث فهل ﺑيعﻪ هﺬا ﻳسقط ﺣقي أ ﰲ الﺸفعﺔ؟ ﻻ وإﳕا
ﺣقي ﻳبقى ،عندﻣا آخﺬ اﳊصﺔ ﲝق الﺸفعﺔ آخﺬها ﻣن اﳌﺸﱰي اﻷول أم ﻣن الﺜاﱐ؟ ﻣن
أﻳهما ،أخﺬﻩ ﻣن أﺣد البيعﲔ ﻳعﲏ ﳑكن آخﺬﻩ ﻣن اﳌﺸﱰي اﻷول الﺬي اشﱰى ﻣن

شرﻳكي أو الﺜاﱐ الﺬي اشﱰى ﻣن اﳌﺸﱰي ﻣن شرﻳكي قال ﻷنﻪ شفيع ﰲ العقدﻳن ،قال:

ﻓﺈن أﺧﺬ ﻷول رجﻊ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ئعه ﲟﺎ دﻓﻊ ﻟه ﻳعﲏ لو أخﺬت اﻷرض ﻣن اﻷول
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ﻣعناﻩ انﻪ سﲑﺟع اﻷول على الﺜاﱐ ﻳقول فإن أخﺬ لبيع اﻷول رﺟع الﺜاﱐ على اﻷول

ﳌال الﺬي دفعﻪ لﻸول ﻷن اﻟعوض ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻟه والعوض هو اﻷرض أو اﳊصﺔ ﱂ تسلﻢ،

وإن أجﺮﻩ ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ أﺧﺬﻩ وتﻨﻔﺴﺦ ﺑه اﻹجﺎرة ﻫﺬا ﻛﻠه إن ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ
ﻷنه ﻣﻠﻚ اﳌﺸﱰي وثﺒوت ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ تﺼﺮﻓه وأﻣﺎ تﺼﺮﻓه ﺑعﺪ
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺒﺎﻃﻞ ﻷنه ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻔﻴﻊ إذاً وﺑعضهﻢ ﻳقول ﻷنﻪ ﻣوقوف ﳊق الﺸفيع ﻳﻄالﺐ
ﺑﻪ ) ،وﻟﻠﻤﺸﱰي اﻟﻐﻠﺔ ( اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﺬ انتبهوا ﺻار فيﻪ فاﺻل زﻣﲏ اﳌﺸﱰي اشﱰى
اﳊصﺔ فيها فﱰة ﳝكن ﻳكون أﺟر اﻷرض ﳝكن ﻳكون استفاد ﻣن اﻷرض ﳝكن ﻳكون ﺟﲎ
ﲦر ﳝكن أشياء ﻛﺜﲑة فما الﺬي للمﺸﱰي ،وهو الﻄرف الﺜالث الﺬي اشﱰى ﻣن الﺸرﻳك،

قال ) :وﻟﻠﻤﺸﱰي اﻟﻐﻠﺔ (" "١اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﺬ لﺸفعﺔ ) و ( ﻟه أﻳﻀﺎ ) اﻟﻨﻤﺎء
اﳌﻨﻔﺼﻞ (" "٢ﻷنه ﻣﻦ ﻣﻠﻜه واﳋﺮاج ﻟﻀﻤﺎن ) و ( ﻟه أﻳﻀﺎ ) اﻟزرع واﻟﺜﻤﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة
(" "٣ﳌن؟ رﻛﺰوا ﻣعي شرﻳكي ع اﻷرض وفيها شجر عليﻪ ﲦر للمﺸﱰي فالﺜمرة
لﺸرﻳكي ،هﺐ أنﻪ ﺑعدﻣا اشﱰاها اﳌﺸﱰي ﺻار فيﻪ ﲦر آخر فباعها لﺜالث فالﺜمرة

للمﺸﱰي اﻷول وﳍﺬا قال ) :و ( ﻟه أﻳﻀﺎ ) اﻟزرع واﻟﺜﻤﺮة اﻟﻈﺎﻫﺮة ( اﻵن هو عها

لﺜاﱐ الﺜالث أ سﺤبتها ﻣنﻪ وأخﺬ ا ﲝق الﺸفعﺔ وﻛان فيها ﲦر فهل ﻳدخل؟ ﻻ ﻳدخل

هﺬا اﳌعﲎ ﻣعناﻩ أنﻪ ﺻاﺣﺐ الﺜمرة الﱵ سيملكها ستبقى لﻪ ،الﺜمرة الظاهرة قال :أي
اﳌﺆﺑﺮة ﻷنه ﻣﻠﻜه وﻳﺒقﻰ إﱃ اﳊﺼﺎد واﳉﺬاذ ﻷن ﺿﺮرﻩ ﻻ ﻳﺒقﻰ وﻻ أجﺮة ﻋﻠﻴه وﻋﻠﻢ
ﻣﻨه أن اﻟﻨﻤﺎء اﳌﺘﺼﻞهﺬا النماء اﳌتصل سيتبع العﲔ فﻼ خﺬها الباﺋع ﻛﺎﻟﺸﺠﺮ إذا ﻛﱪ
واﻟﻄﻠﻊ إذا ﱂ ﻳﺆﺑﺮ ﻳعﲏ الﺜمرة قبل ﺑﲑها ستكون ﻣع السلعﺔ ستﺬهﺐ للﺸفيع ﻣع السلعﺔ
ﻳﺘﺒﻊ ﰲ اﻷﺧﺬ ﻟﺸﻔعﺔ ﻛﺎﻟﺮد ﻟعﻴﺐ ﻳعﲏ ﻳقول ﻣﺜل الرد لعيﺐ ﳌا ترد السلعﺔ اﳌعيبﺔ
فإن ﳕاﺋها اﳌتصل ﻣعها ،قال ) :ﻓﺈن ﺑﲎ ( اﳌﺸﱰي ) أو ﻏﺮس ( ﰲ ﺣﺎل ﻳعﺬر ﻓﻴه
اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﺘﺄﺧﲑ اﻵن اﳌﺸﱰي ﺑﲎ أو ﻏرس ﰲ ﺣال ﻳعﺬر فيﻪ الﺸرﻳك لتأخﲑ ،ﻣا هي
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اﳊال الﱵ ﻳعﺬر فيها الﺸرﻳك لتأخﲑ؟ ﻣنها إذا ﱂ ﻳعلﻢ ﻣﺜﻼ ،هو ﻣﺜل ،اﻵن ﻛيﻒ ﺑﲎ

هﺬا الﺸرﻳك اﳉدﻳد أو ﻏرس ﰲ أرض ﻣﺸاعﺔ ،ﺣﱴ ﳔرج ﻣن هﺬا اﳌأزق ،قال :ن ﻗﺎﺳﻢ
اﳌﺸﱰي وﻛﻴﻞ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣعناﻩ أنﻪ اشﱰى ﻣن شرﻳكي ﰒ فصلوا اﻷرض وقسموها ﻣع وﻛيلي
وأ ﻻ أدري أ ﻣسافر ﻣﺜﻼ ،أو رﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﻟﻠحﺎﻛﻢ ﻓقﺎﲰه أو ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻹﻇﻬﺎرﻩ
ز دة ﰲ اﻟﺜﻤﻦ وﳓوﻩ ﰒ ﻏﺮس أو ﺑﲎ هﺬا الكﻼم ﻛلﻪ ﺣﱴ ﳔرج ﻣن ﻛيﻒ ﺑﲎ ﰲ أرض
ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺸاعﺔ ،الﺜالﺜﺔ أو قاسﻢ الﺸفيع ﻣعناﻩ اشﱰى ﻣن شرﻳكي ﰒ قال أ اشﱰﻳتها
ﲟليون ر ل وهو اشﱰاها ﲞمسماﺋﺔ ألﻒ فلما قال ﻣليون ر ل أ قلﺖ ﻻ أرﻳد ،ﰒ قال
نرﻳد أن نقسﻢ فقسمنا فبﲎ ﰒ اﻛتﺸفﺖ انﻪ اشﱰاها ﲞمسماﺋﺔ فهل ﱄ ﺣق الﺸفعﺔ أم ﻻ؟
ﱄ ﺣق الﺸفعﺔ لكن اﻵن ﺣصل ﺑناء ،فماذا نفعل إن ﺑﲎ أو ﻏرس ﺑعد أن قسﻢ اﻷرض
فما اﳊكﻢ؟ قال ) :ﻓﻠﻠﺸﻔﻴﻊ ﲤﻠﻜه ﺑقﻴﻤﺘه ( وليﺲ ﲟا أنفق فﻼ نقول لﻪ ﻛﻢ ﺻرفﺖ ﺑل

ﻛﻢ قيمﺔ هﺬا البناء دﻓعﺎ ﻟﻠﻀﺮر ﻣعناﻩ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ أ ﱂ أعلﻢ أو علمﺖ لكن خدعﲏ

ﻣﺜﻼ ﰲ السعر فلﻢ أﻃالﺐ لﺸفعﺔ ﰒ ﻃلﺐ القسمﺔ فقسمنا اﻷرض ﰒ ﺑﲎ ﰒ اﻛتﺸفﺖ
أن السعر ﳐتلﻒ فﻄالبﺖ لﺸفعﺔ واﻵن فيﻪ شجر أو ﺑناء فأ اﻵن ﱄ اﳊق أن آخﺬ
اﻷرض لقيمﺔ الﱵ ﺑيعﺖ عليﻪ وآخﺬ الﺸجر أو آخﺬ البناء ﺑقيمتها السوقيﺔ ،قيمتها ﰲ

السوق ،قال :ﻓﺘقوم اﻷرض ﻣﻐﺮوﺳﺔ أو ﻣﺒﻨﻴﺔ ﰒ تقوم ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬو ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻐﺮاس واﻟﺒﻨﺎء ﺣال ﱐ ) :و ( ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ) ﻗﻠعه وﻳﻐﺮم نقﺼه ( أي ﻣﺎ نقﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘه
ﻟقﻠﻊ ﻟزوال اﻟﻀﺮر ﺑه ﻓﺈن أﰉ ﻓﻼ ﺷﻔعﺔ اﳊال الﺜاﱐ أن أهدم البناء وأعﻄيﻪ القيمﺔ وإذا

ﻛان ﺣصل نقص ﰲ قيمﺔ الﻐرس أعﻄيﻪ الفرق فإن أﰉ الﺸفيع الﻐرم فﻼ شفعﺔ ﻳعﲏ إذا
رفضﺖ وقلﺖ ﻻ أرﻳد أخﺬ البناء فﻼ شفعﺔ ﱄ ،إﻣا أن آخﺬ الﺸفعﺔ وأدفع قيمﺔ البناء أو
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ﻻ شفعﺔ ،ﰒ قال ) :وﻟﺮﺑه ( أي رب اﻟﻐﺮاس أو اﻟﺒﻨﺎء ) أﺧﺬﻩ ( وﻟو اﺧﺘﺎر اﻟﺸﻔﻴﻊ
ﲤﻠﻜه ﺑقﻴﻤﺘه ) ﺑﻼ ﺿﺮر ( ﻳﻠحﻖ اﻷرض ﺧﺬﻩ إذاً أ ﳐﲑ ﺑﲔ أن آخﺬ اﻷرض وأدفع

قيمﺔ الﻐرس أو أن أقلع الﻐرس وأعﻄيﻪ قيمﺔ الﻐرس إن تلﻒ أو فرق إن نقص لكن لو
ﺻاﺣﺐ الﻐرس قال ﻻ أرﻳد ﺑيعﻪ وأرﻳد أخﺬﻩ فيأخﺬﻩ لكن اﳌصنﻒ قال هنا لﻪ أن خﺬﻩ

ﺑﻼ ضرر ﻳلﺤق اﻷرض خﺬﻩ لكن الﺸارح قال :وﻛﺬا ﻣﻊ ﺿﺮر ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ وﻏﲑﻩ
اﳌاتن قيد قال ﺻاﺣﺐ الﻐرس لﻪ أﻻ ﻳوافق ﺑبيع الﻐرس وأن خﺬ ﻏرسﻪ إﻻ إذا ﻛان فيﻪ

ضرر علي لكن هﺬا خﻼف اﳌﺬهﺐ واﳌﺬهﺐ لﻪ أن خﺬ الﻐرس سواء ﻛان فيﻪ ضرر أو
ﻻ ضرر ،فقولﻪ وﻛﺬا ﻣع ضرر هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ،إذاً اﳌﺬهﺐ لﻪ أخﺬﻩ ولو ﻣع ضرر ،ﳌاذا؟

قال :ﻷنه ﻣﻠﻜه واﻟﻀﺮر ﻻ ﻳزال ﻟﻀﺮر ) ،وإن ﻣﺎت اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻄﻠﺖ (
اﻟﺸﻔعﺔ فليﺲ للورثﺔ أن ﻳﻄالبوا ا ﻷنه ﺧﻴﺎر ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ أﺷﺒه ﺧﻴﺎر اﻟقﺒول ) و ( إن
ﻣﺎت ) ﺑعﺪﻩ ( أي ﺑعﺪ اﻟﻄﻠﺐ ثﺒﺘﺖ ) ﻟوارثه ( ﻷن اﳊﻖ ﻗﺪ تقﺮر ﻟﻄﻠﺐ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ
تﺴقﻂ ﺑﺘﺄﺧﲑ اﻷﺧﺬ ﺑعﺪﻩ أي ﺑعد الﻄلﺐ ﻳقول ﻷن ﺣق الﺸفعﺔ تقرر لﻄلﺐ فلو خر

اﻷخﺬ ﻻ ﻳسقﻄﻪ خر اﻷخﺬ أخﺬ الﺸفعﺔ أخﺬ اﳊصﺔ ﻻ ﻳسقط الﺸفعﺔ ﺑعد الﻄلﺐ هﺬا

ﻣعﲎ ولﺬلك ﻻ تسقط ﺑتأخﲑﻩ ،قال ) :و ﺧﺬ ( اﻟﺸﻔﻴﻊ اﻟﺸقﺺ ) ﺑﻜﻞ اﻟﺜﻤﻦ ( اﻟﺬي
اﺳﺘقﺮ ﻋﻠﻴه اﻟعقﺪ ﳊﺪﻳﺚ جﺎﺑﺮ ﻓﻬو أﺣﻖ ﺑه ﻟﺜﻤﻦ رواﻩ أﺑو إﺳحﺎق اﳉوزجﺎﱐ ﰲ
اﳌﱰجﻢ ) ﻓﺈن ﻋﺠز ﻋﻦ ( اﻟﺜﻤﻦ أو ) ﺑعﻀه ﺳقﻄﺖ ﺷﻔعﺘه ( ﻷن ﰲ أﺧﺬﻩ ﺑﺪون دﻓﻊ
ﻛﻞ اﻟﺜﻤﻦ إﺿﺮارا ﳌﺸﱰي واﻟﻀﺮر ﻻ ﻳزال ﻟﻀﺮر ﻳعﲏ إﻣا ﻳﺸﱰي اﳊصﺔ ﻛاﻣلﺔ وإﻣا
ﻳﱰﻛها أو تسقط الﺸفعﺔ هﺬا ﻣعناﻩ ،لو قال ﻣا عندي فلوس سأﺣضر رهن أو ﻛفيل فهل
ﻳلﺰم اﳌﺸﱰي؟ ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ ،قال :وإن ﺣﻀﺮ رﻫﻨﺎ أو ﻛﻔﻴﻼ ﱂ ﻳﻠزم اﳌﺸﱰي ﻗﺒوﻟه ﻣسألﺔ
نيﺔ :لو قال أ ﻣا عندي فلوس أنﺖ أﻳها اﳌﺸﱰي اشﱰﻳتها ﲟاﺋﺔ ألﻒ أ ﻣا عندي ﻣاﺋﺔ

ألﻒ لكن سأعﻄيك سيارات فهل ﻳلﺰﻣﻪ؟ ﻻ ،قال :وﻛﺬا ﻻ ﻳﻠزﻣه ﻗﺒول ﻋوض ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ
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وﻟﻠﻤﺸﱰي ﺣﺒﺴه ﻋﻠﻰ ﲦﻨه ﻗﺎﻟه ﰲ اﻟﱰﻏﻴﺐ وﻏﲑﻩ ﻷن اﻟﺸﻔعﺔ ﻗﻬﺮي واﻟﺒﻴﻊ ﻋﻦ رﺿﺎً
وﳝﻬﻞ إن تعﺬر ﰲ اﳊﺎل ثﻼثﺔ أ م ﻳعﲏ خﺬ ﻣهلﺔ ﻣعتادة لكنﻪ ﻻ ﻳقيل فيها ،لو أن
اﳌﺸﱰي اشﱰى ﻣن الﺸرﻳك ﺑﺜمن ﻣؤﺟل ،قال ) :و ( اﻟﺜﻤﻦ ) اﳌﺆجﻞ ﺧﺬ ( اﻟﺸﻔﻴﻊ )
اﳌﻠﻲء ﺑه ( ﻷن اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻳﺴﺘحﻖ اﻷﺧﺬ ﺑقﺪر اﻟﺜﻤﻦ وﺻﻔﺘه واﻟﺘﺄجﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺘه )
وﺿﺪﻩ ( أي ﺿﺪ اﳌﻠﻲء وﻫو اﳌعﺴﺮ ﺧﺬﻩ إذا ﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ ﻣﺆجﻼ ) ﺑﻜﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲء (
دﻓعﺎ ﻟﻠﻀﺮر شرﻳكي ع للمﺸﱰي ﺑﺜمن ﻣؤﺟل فهل آخﺬﻩ أ ﺑﺜمن ﻣؤﺟل؟ إذا ﻛنﺖ
ﻣليء نعﻢ ،ﻏﲑ ذلك ﺑكفيل ،وإن ﱂ ﻳعﻠﻢ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺣﱴ ﺣﻞ أي الﺜمن ﻳعﲏ ﻛان ﻣؤﺟﻼ
وقﺖ الﺸراء لكن اليوم أﺻبﺢ ﺣال قال :ﻓﻬو ﻛﺎﳊﺎل إذاً ليﺲ ﱄ أن آخﺬﻩ ﻣؤﺟﻼ،

شرﻳكي ع اﳊصﺔ على اﳌﺸﱰي ﺑﺜمن ﻣؤﺟل شهرﻳن وأ ﱂ أعلﻢ لﺸفعﺔ إﻻ ﺑعد شهرﻳن

فهل آخﺬ هﺬا الﺸقص ﺑﺜمن ﻣؤﺟل؟ ﻻ ﺑل ﺣل ،قال ) :وﻳقﺒﻞ ﰲ اﳊﻠﻒ ( أي ﰲ

اﻻختﻼف ﰲ ﻗﺪر اﻟﺜﻤﻦ ) ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺒﻴﻨﺔ ( ﻟواﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ) ﻗول اﳌﺸﱰي ( ﻣﻊ ﳝﻴﻨه
ﻷنه اﻟعﺎﻗﺪ ﻳعﲏ اﻵن إذا ﺣصل خﻼف ﺑﲔ ﻛﻼم شرﻳكي قال ﺑعتها ﲟاﺋﺔ ألﻒ واﳌﺸﱰي
ﻳقول اشﱰﻳتها ﲞمسﲔ ﻣﺜﻼ فنقدم قول ﻣن؟ قول اﳌﺸﱰي ﻓﻬو أﻋﻠﻢ ﻟﺜﻤﻦ واﻟﺸﻔﻴﻊ
ﻟﻴس ﺑﻐﺎرم ﻷنه ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴه وإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﲤﻠﻚ اﻟﺸقﺺ ﺑﺜﻤﻨه ﲞﻼف اﻟﻐﺎﺻﺐ وﳓوﻩ )
ﻓﺈن ﻗﺎل ( اﳌﺸﱰي ) اﺷﱰﻳﺘه ﻟﻒ أﺧﺬ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﺑه ( أي ﻷﻟﻒ ) وﻟو أثﺒﺖ اﻟﺒﺎئﻊ (
أن اﻟﺒﻴﻊ ) ﻛﺜﺮ ( ﻣﻦ اﻷﻟﻒ ﻣﺆاﺧﺬة ﻟﻠﻤﺸﱰي ﻗﺮارﻩ ﻓﺈن ﻗﺎل أي اﳌﺸﱰي ﻏﻠﻄﺖ
أو ﻛﺬﺑﺖ أو نﺴﻴﺖ ﱂ ﻳقﺒﻞ ﻷنه رجوع ﻋﻦ إﻗﺮارﻩ وﻣﻦ ادﻋﻰ ﻋﻠﻰ إنﺴﺎن ﺷﻔعﺔ ﰲ
ﺷقﺺ ﻓقﺎل ﻟﻴس ﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺷﺮﻛﱵ ﻓعﻠﻰ اﻟﺸﻔﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﳎﺮد وﺿﻊ اﻟﻴﺪ إذاً ﻣن ادعى شفعﺔ ﻻﺑد أن ﻳﺜبﺖ اﳌلك ) ،وإن أﻗﺮ اﻟﺒﺎئﻊ ﻟﺒﻴﻊ ( ﰲ
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اﻟﺸقﺺ اﳌﺸﻔوع ) وأنﻜﺮ اﳌﺸﱰي ( ﺷﺮاءﻩ ) وجﺒﺖ ( اﻟﺸﻔعﺔ ﻷن اﻟﺒﺎئﻊ أﻗﺮ ﲝقﲔ
ﺣﻖ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ وﺣﻖ ﻟﻠﻤﺸﱰي شرﻳكي ﻳقول أ ﺑعﺖ اﳊصﺔ واﳌﺸﱰي ﻳقول أ ﱂ أشﱰي
فماذا أفعل؟ آخﺬ هﺬا الﺸقص ﻣن شرﻳكي ،قال :ﻓﺈن أﺳقﻂ ﺣقه نﻜﺎرﻩ ثﺒﺖ ﺣﻖ
اﻷﺧﺮ ﻓﻴقﺒﺾ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺎئﻊ وﻳﺴﻠﻢ إﻟﻴه اﻟﺜﻤﻦ وﻳﻜون درك اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ
ﻳعﲏ لو ﻇهر أن هﺬﻩ اﳊصﺔ ﺑيعﺖ قبل ذلك أو ﻣستﺤقﺔ لناس آخرﻳن أو ﻛﺬا فالﺸفيع

ﻳرﺟع على الﺬي ع ،وﻟﻴس ﻟه وﻻ ﻟﻠﺸﻔﻴﻊ ﳏﺎﻛﻤﺔ اﳌﺸﱰي ﻹثبات البيع ﻳعﲏ ﰲ هﺬﻩ
الصورة ﻳقول ليﺲ لﻪ أن ﳛاﻛﻢ اﳌﺸﱰي ليﺜبﺖ البيع وإﳕا ﰲ هﺬﻩ الصورة أن اﳌﺸﱰي قال
أ ﱂ أشﱰي والباﺋع الﺸرﻳك ﻳقول ﺑعﺖ ﺣصﱵ فآخﺬ اﳊصﺔ ﻣن الباﺋع وهو شرﻳكي وﻻ
أﺣتاج أن أﺣاﻛﻢ اﳌﺸﱰي وأثبﺖ البيع ،اﻵن رﺟع إﱃ اﻷﺻل ﰲ الﺸفعﺔ أن العهدة على
ﻣن؟ قال ) :وﻋﻬﺪة اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي وﻋﻬﺪة اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ ( أ اﻵن

الﺸفيع أخﺬت اﳊصﺔ ﻣن ﻣن؟ أخﺬ ا ﻣن اﳌﺸﱰي ،فلو ﻇهر عيﺐ أن هﺬﻩ اﳊصﺔ
ﻣستﺤقﺔ أو ﺑيعﺖ لناس آخرﻳن أو ﻛﺬا فرﺟوعي ﻳكون على اﳌﺸﱰي وهو ﻳرﺟع على

الﺸرﻳك ،هﺬا الكﻼم قاعدة عاﻣﺔ وﳍﺬا قال :ﰲ ﻏﲑ اﻟﺼورة اﻷﺧﲑة الﱵ ﻣضﺖ وهي لو
أن اﳌﺸﱰي أنكر وقال أ ﱂ أشﱰي فأخﺬ ا أ الﺸفيع ﻣن الباﺋع ﻣن شرﻳكي فيصﲑ

عهدة البيع أو درك اﳌبيع على هﺬا الﺸرﻳك ،قال :ﻓﺈذا ﻇﻬﺮ اﻟﺸقﺺ ﻣﺴﺘحقﺎ أو ﻣعﻴﺒﺎ
رجﻊ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﻟﺜﻤﻦ و رش اﻟعﻴﺐ ﰒ ﻳﺮجﻊ اﳌﺸﱰي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎئﻊ هﺬا
الكﻼم شرﺣناﻩ ،ﰒ قال :ﻓﺈن أﰉ اﳌﺸﱰي ﻗﺒﺾ اﳌﺒﻴﻊ أجﱪﻩ اﳊﺎﻛﻢ هﺬا ﻛﻼم ﺟدﻳد إذا
أﰉ اﳌﺸﱰي قبﺾ اﳌبيع ﻳعﲏ ليسلمﻪ للﺸفيع خوف العهدة قال للﺸرﻳك أنﺖ تسلمﻪ،

اﳌقصود هنا إذا أﰉ أن ﻳسلﻢ الﺸفيع خوف العهدة ﻳقول ﻻ ﺑل خﺬها ﻣن الباﺋع لتصﲑ

العهدة عليﻪ فيلﺰﻣﻪ اﳊاﻛﻢ ،ﰒ قال :وﻻ ﺷﻔعﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺧﻴﺎر ﻗﺒﻞ انقﻀﺎئه ﺻورة ذلك:

اﻵن شرﻳكي ع اﳊصﺔ الﱵ هي ﰲ الﺸرﻛﺔ اﳌﺸاعﺔ ﺑيننا عها على اﳌﺸﱰي وﻛان ﺑينهﻢ
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خيار ثﻼثﺔ أ م فهل أﻃالﺐ أ ﺑﺰﻣن اﳋيار هﺬا ﻣعناﻩ ﻳقول ﰲ فﱰة اﳋيار خيار ا لﺲ أو

خيار الﺸرط ﱂ ﻳستقر البيع فإذاً ﻻ شفعﺔ إﻻ ﺑعد انقضاء اﳋيار ،قال :وﻻ ﰲ أرض
اﻟﺴواد وهي العراق وﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم ﻷن ﻋﻤﺮ وﻗﻔﻬﺎ اﳌقصود أن هﺬﻩ أرض السواد وﻣصر

والﺸام عمر وقفها وﱂ تقسﻢ فبالتاﱄ ﻻ تدخلها الﺸفعﺔ ﳑا ﻻ ﻳقسﻢ لكن هﺬﻩ اﳌسألﺔ
خﻼفيﺔ على اﳌﺬهﺐ أ ا ﻻ تدخلها الﺸفعﺔ لكن على قول ﻛﺜﲑ ﻣن أهل العلﻢ اﳋﻼف

داخل اﳌﺬهﺐ أ ا تدخلها ولﺬلك قال الﺸارح :إﻻ أن ﳛﻜﻢ ﺑﺒﻴعﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ أو ﻳﻔعﻠه أي

البيع اﻹﻣﺎم أو ئﺒه ﻷنه ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴه وﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴه ﻳعﲏ ﻳرفع اﳋﻼف.

ب اﻟودﻳعﺔ
ﻣﻦ ودع اﻟﺸﻲء إذا تﺮﻛه ﻷ ﺎ ﻣﱰوﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﳌودع الودﻳعﺔ هي اﻷﻣانﺔ ،أﺣكام اﻷﻣانﺔ:
واﻹﻳﺪاع توﻛﻴﻞ ﰲ اﳊﻔﻆ تﱪﻋﺎ واﻻﺳﺘﻴﺪاع توﻛﻞ ﻓﻴه ﻛﺬﻟﻚ وﻳعﺘﱪ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳعﺘﱪ ﰲ
وﻛﺎﻟﺔ ﻳعﲏ عقل وﺑلوغ ورشد وﻳﺴﺘحﺐ ﻗﺒوﳍﺎ أي اﻷﻣانﺔ ﳌﻦ ﻋﻠﻢ أنه ثقﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻳﻜﺮﻩ ﻟﻐﲑﻩ إﻻ ﺑﺮﺿﻰ ر ﺎ ﻳعﲏ ﺑعد علمﻪ أن هﺬا اﻹنسان ليﺲ ﺑﺜقﺔ ﻣضمون
لكن إذا تيقن أنﻪ سيﻐدر فيﺤرم عليﻪ ذلك ،قال :و ) إذا تﻠﻔﺖ ( اﻟودﻳعﺔ ) ﻣﻦ ﺑﲔ
ﻣﺎﻟه ﻳعﲏ ﻣع سﻼﻣﺔ ﻣالﻪ وﱂ ﻳﺘعﺪ وﱂ ﻳﻔﺮط ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ( ﳌﺎ روى ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷعﻴﺐ ﻋﻦ
أﺑﻴه ﻋﻦ جﺪﻩ أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻗﺎل ﻣﻦ أودع ودﻳعﺔ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴه رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎجه ﺳواء
ذﻫﺐ ﻣعﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟه أو ﻻ الودﻳعﺔ ﻛما قلنا ﻳد اﳌودع ﻳد أﻣانﺔ فهﺬا اﻷﻣﲔ ﻳدﻩ ﻳد

أﻣانﺔ فإذا تلفﺖ عندﻩ ﺑدون تعدي وﻻ تفرﻳط فإنﻪ ﻻ ﻳضمن وإن ﻛان تعدى أو فرط فإنﻪ
ﻳضمن ،اﻵن نرﻳد أن نعرف هﺬا اﻷﻣﲔ اﳌودع ﻣا الﺬي ﳚﺐ عليﻪ أن ﻳفعل ﰲ اﻷﻣانﺔ،

قال ) :وﻳﻠزﻣه ( أي اﳌودع ) ﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ ﺣﺮز ﻣﺜﻠﻬﺎ ( ﻋﺮﻓﺎ ﻳعﲏ ﰲ اﳌكان الﺬي ﳛفظ
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فيﻪ ﻣﺜلها عرفا فلو ﻛان ﻣال ﻣﺜﻼ فلﻪ ﻣكان ﳐصوص ﻳوضع فيﻪ ،لو ﻛانﺖ سيارة فلها
ﻣكان ﻣعﲔ ﻳوضع فيﻪ ،لو ﻛانﺖ ﻣاشيﺔ ﳍا ﻣكان ﻣعﲔ توضع فيﻪ ﰲ العرف فيعتﱪ

لعرف ،قال :ﻛﻤﺎ ﳛﻔﻆ ﻣﺎﻟه ﻷنه تعﺎﱃ أﻣﺮ دائﻬﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﳊﻔﻆ ﻗﺎل ﰲ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘودع ﺷﻴﺌﺎ ﺣﻔﻈه ﰲ ﺣﺮز ﻣﺜﻠه ﻋﺎجﻼ ﻣﻊ اﻟقﺪرة وإﻻ ﺿﻤﻦ ﻳعﲏ لو أنﻪ
خر ﰲ ﺣفظها ﰒ وضعها ﰲ ﺣرز ﻣﺜلها ضمن ،قال ) :ﻓﺈن ﻋﻴﻨه ( هﺬﻩ ﺻورة أخرى،

افرض أﱐ وضعﺖ عندك أﻣانﺔ وشرﻃﺖ عليك ضعها ﰲ ﻣكان ﻛﺬا فيلﺰﻣك فإن وضعتها

ﰲ ﻣكان ﻛﺬا ﻻ تضمن لكن إن وضعتها ﰲ ﻣكان آخر أقل ﻣنﻪ تضمن وﳍﺬا قال ) :ﻓﺈن
ﻋﻴﻨه ( أي اﳊﺮز ) ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺄﺣﺮزﻫﺎ ﺑﺪونه أي قل ﻣنﻪ ﺿﻤﻦ ( ﺳواء ردﻫﺎ إﻟﻴهﻳعﲏ
إﱃ اﳊرز اﳌعﲔ أو ﻻ ﲟجرد أنﻪ ﳜالﻒ وﻳضعها ﰲ ﺣرز أقل ﻣن اﳊرز اﳌﺸﱰط فإنﻪ
ﻳضمن ﺣﱴ لو وضعها ﺑعد ذلك ﰲ اﳊرز اﳌﺸﱰط فإنﻪ ﻳضمن ﳌﺨﺎﻟﻔﺘه ﻟه ﰲ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟه
) و ( إن أﺣﺮزﻫﺎ ) ﲟﺜﻠه أو أﺣﺮز ( ﻣﻨه ) ﻓﻼ ( ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴه ﻷن تقﻴﻴﺪﻩ ﺬا اﳊﺮز
ﻳقﺘﻀﻲ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺜﻠه ﻓﻤﺎ ﻓوﻗه ﻣﻦ ب أوﱃ افرض أن اﻷﻣانﺔ ﻛانﺖ داﺑﺔ ) :وإن ﻗﻄﻊ
اﻟعﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪاﺑﺔ ( اﳌودﻋﺔ ) ﺑﻐﲑ ﻗول ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ ( ﻷن اﻟعﻠﻒ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﳊﻔﻆ
ﺑﻞ ﻫو اﳊﻔﻆ ﺑعﻴﻨه ﻷن اﻟعﺮف ﻳقﺘﻀﻲ ﻋﻠﻔﻬﺎ وﺳقﻴﻬﺎ ﻓﻜﺄنه ﻣﺄﻣور ﺑه ﻋﺮﻓﺎ وإن ﺎﻩ
اﳌﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻔﻬﺎ وﺳقﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ إتﻼﻓﻬﺎ لكنﻪ ﰒ ﳍﻼﻛها ،قال :أﺷﺒه ﻣﺎ ﻟو أﻣﺮﻩ
ﺑقﺘﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﰒ ﺑﱰك ﻋﻠﻔﻬﺎ إذا ﳊﺮﻣﺔ اﳊﻴوان ) وإن ﻋﲔ جﻴﺒه ( اﳉيﺐ ﻣوضعﻪ الصدر
ن ﻗﺎل اﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ جﻴﺒﻚ ) ﻓﱰﻛﻬﺎ ﰲ ﻛﻤه أو ﻳﺪﻩ ﺿﻤﻦ ( الكﻢ أقل ﻣن اﳉيﺐ ﰲ
اﳊرز واليد ﻛﺬلك أقل ﻣن اﳉيﺐ ،قال :ﻷن اﳉﻴﺐ أﺣﺮز ورﲟﺎ نﺴﻲ ﻓﺴقﻂ ﻣﺎ ﰲ ﻛﻤه
أو ﻳﺪﻩ ) وﻋﻜﺴه ﺑعﻜﺴه ( ﻓﺈذا ﻗﺎل اتﺮﻛﻬﺎ ﰲ ﻛﻤﻚ أو ﻳﺪك ﻓﱰﻛﻬﺎ ﰲ جﻴﺒه ﱂ ﻳﻀﻤﻦ
ﻷنه أﺣﺮز وإن ﻗﺎل اتﺮﻛﻬﺎ ﰲ ﻳﺪك ﻓﱰﻛﻬﺎ ﰲ ﻛﻤه أو ﻟعﻜس ضمن ﻷنﻪ خالﻒ وﱂ
ﳜالﻒ إﱃ ﻣا هو أﺣرز وإﳕا خالﻒ إﱃ شيء أﺣرز ﻣن وﺟﻪ وأقل ﻣن وﺟﻪ آخر ،أو ﻗﺎل
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اتﺮﻛﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻚ ﻓﺸﺪﻫﺎ ﰲ ثﻴﺎﺑه وأﺧﺮجﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻷن اﻟﺒﻴﺖ أﺣﺮز هو شرط عليﻪ أن

ﻳضعها ﰲ البيﺖ ) وإن دﻓعﻬﺎ إﱃ ﻣﻦ ﳛﻔﻆ ﻣﺎﻟه ( ﻋﺎدة ﻛزوجﺘه وﻋﺒﺪﻩ ) أو ( ردﻫﺎ
ﳌﻦ ﳛﻔﻆ ) ﻣﺎل ر ﺎ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ( انتبهوا ﳍﺬﻩ الصور ،ﻳقول اﻵن هﺬﻩ اﻷﻣانﺔ أ أعﻄيتك
إ ها ﲢفظها فأنﺖ ﺣفظتها إﻣا عندك أو دفعتها إﱃ ﻣن ﳛفظ ﻣالك أنﺖ ﻛﺰوﺟتك أو

عبدك إذا ﻛنﺖ ﻣعتاد أ ا هي الﱵ ﲢفظ اﳌال أو العبد أو ردد ا ﳌن ﳛفظ ﻣاﱄ أ ﱂ

ﻳضمن ﳉﺮ ن اﻟعﺎدة ﺑه وﻳﺼﺪق ﰲ دﻋوى اﻟﺘﻠﻒ واﻟﺮد ﻛﺎﳌودع ﻳعﲏ ﻣن دفعﺖ إليﻪ

اﻵن قلنا إﻣا أن ﳛفظها اﻷﻣﲔ أو ﻳضعها عند ﻣن ﳛفظ ﻣال اﻷﻣﲔ أو ﻳضعها عند ﻣن

ﳛفظ ﻣالﻪ اﻷﺻيل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ سيصبﺢ هﺬا اﳊافظ الﺜاﱐ أﻣﲔ وﳍﺬا قال :وﻳﺼﺪق ﰲ
دﻋوى اﻟﺘﻠﻒ واﻟﺮد ﻛﺎﳌودع ﻳعﲏ لو أنﻪ ﻣن ﳛفظ ﻣالك اﳌودع اﻷول قال تلفﺖ فيصدق
ﻷنﻪ أﻣﲔ ،قال ) :وﻋﻜﺴه اﻷجﻨﱯ واﳊﺎﻛﻢ ( ﺑﻼ ﻋﺬر ﻓﻴﻀﻤﻦ اﳌودع ﺑﺪﻓعﻬﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ
ﻷنه ﻟﻴس ﻟه أن ﻳودع ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﺬر ﻳعﲏ لو أﱐ وضعﺖ اﳌال عندك أﻣانﺔ فأنﺖ أودعتها
عند اﳊاﻛﻢ أو عند رﺟل أﺟنﱯ فهو ليﺲ ﺑﺸخص ﻣعروف أن ﳛفظ ﻣالك فتضمن عند

ذلك ،قال ) :وﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﺎن ( أي اﳊﺎﻛﻢ واﻷجﻨﱯ ﻟودﻳعﺔ إذا تﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﳘﺎ ﺑﻼ تﻔﺮﻳﻂ
) إن جﻬﻼ ( اﳊاﻛﻢ واﻷﺟنﱯ ﺟاءﻩ رﺟل وقال تفضل هﺬﻩ أﻣانﺔ عندك ﺣفظوها وﱂ
ﻳعلموا أنك أﻣﲔ وﻣفرط فﻼ ﻳﻄالبان جزم ﺑه ﰲ اﻟوجﻴز ﻷن اﳌودع ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻔس اﻟﺪﻓﻊ
واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﳊﻔﻆ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﺿﻤﺎن ﻷن دﻓعﺎ واﺣﺪا ﻻ ﻳوجﺐ ﺿﻤﺎنﲔ
وﻗﺎل اﻟقﺎﺿﻲ ﻟه ذﻟﻚ ﻓﻠﻠﻤﺎﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷنﻪ قال وﻻ ﻳﻄالبان ﻳعﲏ

اﳊاﻛﻢ واﻷﺟنﱯ لودﻳعﺔ إذا تلفﺖ ﰒ قال قول ﱐ قال وقال القاضي لﻪ ذلك وهﺬا هو
اﳌﺬهﺐ ،اﳌﺬهﺐ لﻪ ﻣﻄالبتهما ﻣع اﳉهل وﻻ ﻳستقر الضمان عليهما لكن ﻳستقر الضمان
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على اﳌودع إذاً قول القاضي هو اﳌﺬهﺐ ،قال :وﻳﺴﺘقﺮ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ إن ﻋﻠﻢ وإﻻ
ﻓعﻠﻰ اﻷول وجزم ﲟعﻨﺎﻩ ﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ ﻃبعا والكﺸاف ﻛﺬلك ،ﰲ اﳌنتهى واﻹقناع ﻛﺬلك.

خﻼﺻﺔ هﺬﻩ اﳌسألﺔ :إذا فرط اﻷﻣﲔ وأودعها عند القاضي أو أودعها عند أﺟنﱯ وﻛان
القاضي واﻷﺟنﱯ ﻻ ﻳعلمان ذلك فهل ﻳﻄالبان أم ﻻ ﻳﻄالبان؟ ﻳقول اﳌعتمد أ ﻢ ﻳﻄالبان،
إذا تلفﺖ لﻪ ﻣﻄالبتهما ولو ﻛان ﳚهل لكن الضمان سيستقر على اﻷﻣﲔ هﺬا الﺬي فرط
وتصرف هﺬا التصرف وهو إﻳداع اﻷﻣانﺔ عند ﻏﲑ ﻣن أذن لﻪ.

قال ) :وإن ﺣﺪث ﺧوف أو ( ﺣﺪث ﻟﻠﻤودع ) ﺳﻔﺮ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ر ﺎ ( أو وﻛﻴﻠه ﻓﻴﻬﺎ
إذاً ﻳردها إﱃ ر ا إذا ﺣصل خوف أو ﻳردها على وﻛيل ر ا ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﲣﻠﻴﺼﺎ ﻟه ﻣﻦ
درﻛﻬﺎ اﻵن هﺬﻩ اﳌساﺋل الﱵ ﻳﺬﻛرها ﻛلها ﰲ ﺣالﺔ أن ﳛصل خوف لنسبﺔ للودﻳعﺔ فماذا
ﻳفعل اﻷﻣﲔ؟ اﻵن ﺑدأ ول شيء أنﻪ ﻳردها إﱃ ر ا أو وﻛيلﻪ ،أﺣيا ﻳتعﺬر ذلك ،فماذا
ﻳفعل؟ قال :ﻓﺈن دﻓعﻬﺎ ﻟﻠحﺎﻛﻢ إذن ﺿﻤﻦ ﻷنه ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟه ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ ﻣعناﻩ ﻳردها

لصاﺣبها وليﺲ للقاضي ) ،ﻓﺈن ﻏﺎب ( ر ﺎ ) ﲪﻠﻬﺎ ( اﳌودع ) ﻣعه ( ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﺳواء
ﻛﺎن ﻟﻀﺮورة أو ﻻ ) إن ﻛﺎن أﺣﺮز ( وﱂ ﻳﻨﻬه ﻋﻨه ﻳعﲏ ﺬﻩ الﺸروط ،إذا ﻛان السفر

أﺣرز أﺣفظ للودﻳعﺔ وﻛان ﺻاﺣﺐ الودﻳعﺔ ﻣالكها ﱂ ﻳنهﻪ عن السفر ا وإﻻ فﻼ ،وإﻻ ﰲ

هﺬﻩ اﳊالﺔ ﻣعناﻩ ﻳعﻄيها للقاضي ،قال :ﻷن اﻟقﺼﺪ اﳊﻔﻆ وﻫو ﻣوجود ﻫﻨﺎ وﻟه ﻣﺎ أنﻔﻖ
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮجوع ﻗﺎﻟه اﻟقﺎﺿﻲ ﻳعﲏ إذا نقلها ﻣعﻪ ﰲ السفر وأنفق عليها ﺑسبﺐ هﺬا السفر
فلﻪ أن ﻳرﺟع لنفقﺔ ) ،وإﻻ ( ﻳﻜﻦ اﻟﺴﻔﺮ أﺣﻔﻆ ﳍﺎ أو ﻛﺎن ﻲ ﻋﻨه دﻓعﻬﺎ إﱃ اﳊﺎﻛﻢ
ﻷن ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﺎ ﻏﺮرا ﻷنه ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻬﺐ وﻏﲑﻩ ﻳعﲏ هو اﻵن رتبها النقﻄﺔ اﻷوﱃ أن
ﻳردها على ر ا هﺬا اﻷول ،النقﻄﺔ الﺜانيﺔ أن ﳛملها ﻣعﻪ وﻛلها ﺑﺸروﻃها ،اﳊل الﺜالث إذا

تعﺬر ﲪلها فيدفعها إﱃ اﳊاﻛﻢ ،واﳊﺎﻛﻢ ﻳقوم ﻣقﺎم ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺒﺘه ﻓﺈن أودﻋﻬﺎ ﻣﻊ
ﻗﺪرته ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻛﻢ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣعناﻩ إن أودعها لﻐﲑ اﳊاﻛﻢ ﻣع قدرتﻪ على إﻳداعها عند
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اﳊاﻛﻢ ضمنها إذاً ﻻﺣظوا اﳋﻄوة الﺜالﺜﺔ أنﻪ ﻳعﻄيها القاضي وليﺲ ﻷي شخص آخر ﻣع

وﺟود اﳊاﻛﻢ وهو القاضي ،قال :ﻷنه ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟه ﻓﺈن تعﺬر ﺣﺎﻛﻢ ) أودﻋﻬﺎ أﻫﻞ ثقﺔ (
هﺬﻩ اﳌرﺣلﺔ الراﺑعﺔ اﳋﻄوة الراﺑعﺔ إذاً ﻳردها إﱃ ﺻاﺣبها ،تعﺬر ﻳسافر ا ،تعﺬر ﻳعﻄيها

القاضي ،تعﺬر ﻳعﻄيها ثقﺔ ﻟﻔعﻠه ﷺ ﳌﺎ أراد أن ﻳﻬﺎجﺮ أودع اﻟودائﻊ اﻟﱵ ﻛﺎنﺖ ﻋﻨﺪﻩ
ﻷم أﳝﻦ ﻷنه ﻣوﺿﻊ ﺣﺎجﺔ وﻛﺬا ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﻩ اﳌوت ﻳعﲏ ﻛﺬلك ﺣضرﻩ اﳌوت

وهو عندﻩ ودﻳعﺔ نفﺲ الﻄرﻳقﺔ سيﺤتاج ﻳردها إﱃ ﺻاﺣبها وإﻻ فإﱃ ﺣاﻛﻢ وإﻻ فإﱃ ثقﺔ،
اﻵن سينتقل إﱃ أﺣكام التعدي ﰲ الودﻳعﺔ ،إذا تعدى ﰲ الودﻳعﺔ ﰲ اﻷﻣانﺔ ضمنها ،ﻣا

هي ﺻور التعدي؟ قال ) :وﻣﻦ ( تعﺪى ﰲ اﻟودﻳعﺔ ن ) أودع داﺑﺔ ﻓﺮﻛﺒﻬﺎ ﻟﻐﲑ نﻔعﻬﺎ
( أي ﻋﻠﻔﻬﺎ وﺳقﻴﻬﺎ هﺬﻩ ﺻورة أخﺬ الداﺑﺔ فرﻛبها لﻐﲑ ﻣصلﺤتها ،الصورة الﺜانيﺔ ) :أو (
أودع ) ثو ﻓﻠﺒﺴه ( ﻟﻐﲑ ﺧوف ﻣﻦ ﻋﺚ أو ﳓوﻩ ) أو ( أودع ) دراﻫﻢ ﻓﺄﺧﺮجﻬﺎ ﻣﻦ
ﳏﺮز ﰒ ردﻫﺎ ( إﱃ ﺣﺮزﻫﺎ فبمجرد أنﻪ أخرﺟها ﻣن ﺣرزها تصبﺢ ﻣضمونﺔ ﺣﱴ لو ردها
إﱃ ﺣرزها فهي ﻣضمونﺔ فلو سرقﺖ ﺑعد ذلك ﻣن ﺣرزها فهي ﻣضمونﺔ عليﻪ ﻷنﻪ تعدى

خراﺟها ﻣن ﺣرزها ،ﺻورة راﺑعﺔ ) :أو رﻓﻊ اﳋﺘﻢ ( ﻋﻦ ﻛﻴﺴﻬﺎ أو ﻛﺎنﺖ ﻣﺸﺪودة
ﻓﺄزال اﻟﺸﺪ ﺿﻤﻦ أﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ أو ﻻ ﳍﺘﻚ اﳊﺮز هو هﺬا ﻣعﲎ رفع اﳋتﻢ ﻳعﲏ إن

ﻛان عليها ختﻢ أو عليها ر ط فإن فك اﳋتﻢ أو اﳊبل الﺬي ﻳﺸدها فهﺬﻩ خيانﺔ تصبﺢ
ﻣضمونﺔ وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﳜرج فمجرد فك الكيﺲ أو فك اﻷﻣانﺔ أو فك اﳋتﻢ تصبﺢ

ﻣضمونﺔ سواء أخرج ﻣنها شيء أو لو ﱂ ﳜرج ،الصورة السادسﺔ ) :أو ﺧﻠﻄﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﻣﺘﻤﻴز
( ﻛﺪراﻫﻢ ﺑﺪراﻫﻢ وزﻳﺖ ﺑزﻳﺖ ﰲ ﻣﺎﻟه أو ﻏﲑﻩ ) ﻓﻀﺎع اﻟﻜﻞ ﺿﻤﻦ ( اﻟودﻳعﺔ ﻟﺘعﺪﻳه

ﻣادام خلﻄﻪ ﺑﻐﲑ ﻣتميﺰ زﻳتﻪ ﺑﺰﻳﺖ اﻷﻣانﺔ أو دراﳘﻪ ﺑدراهﻢ اﻷﻣانﺔ الﱵ وضعﺖ عندﻩ
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أﻣانﺔ ،وإن ﺿﺎع اﻟﺒعﺾ وﱂ ﻳﺪر أﻳﻬﻤﺎ ﺿﺎع ﺿﻤﻦ أﻳﻀﺎ وإن ﺧﻠﻄﻬﺎ ﺑﺘﻤﻴز ﻛﺪراﻫﻢ
ﺑﺪ نﲑ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ عندﻩ ﻣاﺋﺔ درهﻢ واﳌودع وضع عندﻩ ﻣاﺋﺔ أخرى فخلﻄها فسرقﺖ ﻣن

اﳌاﺋتﲔ ﻣاﺋﺔ ﻳضمن لكن لو ﺟعل ﻣاﺋتﻪ ﻣنفصلﺔ ﻣستقلﺔ عن ﻣاﺋﺔ اﻷﻣانﺔ ﰒ سرقﺖ اﻷﻣانﺔ

فهو ﻻ ﻳضمن ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ ،وإن أﺧﺬ درﳘﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳏﺮزﻩ ﰒ ردﻩ ﻓﻀﺎع اﻟﻜﻞ ﺿﻤﻨه
وﺣﺪﻩ لو أخﺬ درهﻢ واﺣد ﻣن ودﻳعﺔ ﻏﲑ ﳏرزة ليسﺖ ﲟختوﻣﺔ وﻻ ﻣﺸدودة ﰒ ردﻩ ﻳعﲏ

هﺬا الدرهﻢ ﺑعينﻪ فضاع الكل ضمن هﺬا الدرهﻢ وﺣدﻩ الﺬي هو تعدى فيﻪ ،ﳌاذا قال
اﳌصنﻒ لو أخﺬ درهﻢ ﻣن ﻏﲑ ﳏرزﻩ؟ ﻷنﻪ لو أخﺬﻩ ﻣن ﳏرزﻩ ﻳعﲏ فك اﳋتﻢ سيضمن
اﳉميع لكن هو ﱂ ﻳفك ختﻢ وﻻ ر ط وإﳕا هي ﻛانﺖ ﻣن ﻏﲑ ذلك فأخﺬ درﳘا ﰒ ردﻩ
فإذاً هﺬا الدرهﻢ الﺬي ردﻩ هو الﺬي تعدى عليﻪ فيضمنﻪ ﰲ ﺣال سرقﺔ الدراهﻢ فلو ضاع
الكل ﻳضمن هﺬا الدرهﻢ وﺣدﻩ لكن لو أنﻪ رد ﺑدلﻪ وﱂ ﻳتميﺰ هﺬا البدل وسرق اﳉميع

ﻳضمن اﳉميع قال :وإن رد ﺑﺪﻟه ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻴز ﺿﻤﻦ اﳉﻤﻴﻊ وﻣﻦ أودﻋه ﺻﱯ ودﻳعﺔ ﱂ
ﻳﱪأ إﻻ ﺑﺮدﻫﺎ ﻟوﻟﻴه ﻣعناﻩ أنﻪ لو ردها للصﱯ نفسﻪ ﱂ ﻳﱪأ فﻼ ﻳصلﺢ أن ﻳردها للصﱯ ﺑل
ﻳردها للوﱄ ،العكﺲ :وﻣﻦ دﻓﻊ ﻟﺼﱯ وﳓوﻩ ودﻳعﺔ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠقﺎ وﻟعﺒﺪﻩ ﺿﻤﻨﻬﺎ
تﻼﻓﻬﺎ ﰲ رﻗﺒﺘه ﻳعﲏ وﻣن دفعها لعبد ﻳضمنها العبد تﻼفها ﰲ رقبﺔ العبد وليﺲ على

السيد ﻣعناﻩ أن السيد إﻣا أن ﻳفدﻳﻪ إذا ﻛان ﻳرﻳد أن ﳛمي رقبتﻪ ،وإﻻ فالعبد ﻳباع وﻳسدد

اﳌال اﳌضمون ﻣن قيمتﻪ والباقي للسيد .اﻵن انتقل إﱃ فصل ﰲ اﳋﻼف ﰲ ﺣالﺔ ﺣصول
ِ
ِ
اﳌودع هو اﻷﻣﲔ.
اﳌودع ،اﳌودع هو رب اﳌال ،و َ
خﻼف ﺑﲔ اﳌودع و َ

ﻓﺼﻞ

) وﻳقﺒﻞ ﻗول اﳌودع ﰲ ردﻫﺎ إﱃ ر ﺎ (" "١هﺬا هو اﳋﻼف اﻷول ﻳعﲏ إﱃ ﺻاﺣبها،

وﻣﻦ ﳛﻔﻆ ﻣﺎﻟه ﻳعﲏ قال أ ردد ا إليك أو ردد ا لوﻛيلك الﺬي ﳛفظ ﻣالك ) ،أو ﻏﲑﻩ
ذنه ( ﻳعﲏ ثﻼثﺔ ﺻور إﻣا أن ﻳقول ردد ا إليك أو إﱃ وﻛيلك أو إﱃ فﻼن ذنك ﻛل
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ذلك سيقبل قول اﳌودع ،ن ﻗﺎل دﻓعﺘﻬﺎ ﻟﻔﻼن ذنﻚ ﻓﺄنﻜﺮ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ اﻹذن أو اﻟﺪﻓﻊ
ﻗﺒﻞ ﻗول اﳌودع ﻛﻤﺎ ﻟو ادﻋﻰ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ اﳋﻼف الﺜاﱐ ) :و ( ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه أﻳﻀﺎ
) ﰲ تﻠﻔﻬﺎ" "٢وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ( ﺑﻴﻤﻴﻨه" "٣ﻷنه أﻣﲔ ﻟﻜﻦ إن ادﻋﻰ اﻟﺘﻠﻒ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻛﻠﻒ
ﺑه ﺑﺒﻴﻨﺔ ﰒ ﻗﺒﻞ ﻗوﻟه ﰲ اﻟﺘﻠﻒ ﺑينﺔ تﺸهد أنﻪ ﺣصل تلﻒ ﻇاهر ﻣﺜل ﺣرﻳق ﻳعﲏ أﻣر ﻏﲑ
خفي فإذا قال وﷲ تلفﺖ ﰲ اﳊرﻳق الكبﲑ الﺬي ﺣصل ﰲ السوق فيﻄالﺐ ن ﻳﺜبﺖ أنﻪ
ﺣصل ﺣرﻳق وﻻ ﻳﻄالﺐ ن ﻳﺜبﺖ أ ا اﺣﱰقﺖ ﰲ هﺬا اﳊرﻳق أو تلفﺖ ﰲ هﺬا الﻐﺰو أو
السﻄو الﺬي ﺣصل ،سيكفي أن ﻳﺜبﺖ التلﻒ الظاهر ﻳﺜبﺖ اﻹشكال الﻄارئ وهو اﳊرﻳق

أو الفتنﺔ الﱵ ﺣصلﺖ أو ﻛﺬا ﰒ ﺑعد ذلك ﻳقبل قولﻪ ﰲ التلﻒ ،وإن أﺧﺮ ردﻫﺎ ﺑعﺪ
ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﻼ ﻋﺬر ﺿﻤﻦ إذاً هنا ﻳعتﱪ أنﻪ فرط ﺑعدم تسليمها ﺑسرعﺔ ،سبﺐ خﲑها :وﳝﻬﻞ
ﻷﻛﻞ ونوم وﻫﻀﻢ ﻃعﺎم ﺑقﺪرﻩ إذاً هﺬا ﻻ ﻳعتﱪ خﲑ لو ﻃلﺐ أن ﻳرد الودﻳعﺔ ﰲ أثناء
اﻷﻛل فقال آﻛل وأردها أو وقﺖ النوم قال أ م الليل والصبﺢ أردها ،أو هضﻢ الﻄعام فﻼ

س وﻻ ﻳعتﱪ هﺬا تفرﻳط أو خﲑ ﻳعفى عن هﺬا ،وإن أﻣﺮﻩ ﻟﺪﻓﻊ إﱃ وﻛﻴﻠه ﻓﺘﻤﻜﻦ
وأﰉ ﺿﻤﻦ وﻟو ﱂ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ وﻛﻴﻠه ﻳعﲏ سواء ﻃلﺐ اﳌالك ردها إليﻪ ،أو ﻃلﺐ ردها لوﻛيل
اﳌالك ) ،ﻓﺈن ﻗﺎل ﱂ تودﻋﲏ" "١ﰒ ثﺒﺘﺖ ( اﻟودﻳعﺔ ) ﺑﺒﻴﻨﺔ أو إﻗﺮار ﰒ ادﻋﻰ ردا أو
تﻠﻔﺎ ﺳﺎﺑقﲔ ﳉحودﻩ ﱂ ﻳقﺒﻼ وﻟو ﺑﺒﻴﻨﺔ ( ﻷنه ﻣﻜﺬب ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ إذاً هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ إن
قال ﱂ تودعﲏ ﰒ ثبتﺖ الودﻳعﺔ ﺑﺸهود أو أقر قال نعﻢ أودعتﲏ ﰒ ادعى ردا أو تلفا

ساﺑقﲔ ﳉﺤودﻩ ﻳعﲏ قال أودعتﲏ إﻣا لﺸهود أو ﻹقرار لكن ﻳقول نعﻢ أودعتﲏ أو
الﺸهود الﺬﻳن شهدوا ثبتوا لكن هي تلفﺖ ﻳقول ﰒ ادعى ردا أو تلفا ﻳعﲏ إﻣا أن ﻳقول
تلفﺖ أو ﻳقول ردد ا ساﺑقﲔ ﳉﺤودﻩ ﱂ ﻳقبﻼ ﻳعﲏ ﻻ ﻳقبل دعوى الرد ودعوى التلﻒ
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ولو أﺣضر ﺑينﺔ لو أتى ﺑﺸهود ﻳﺸهدون أنﻪ ردها أو أ ا تلفﺖ ﺑتارﻳخ ساﺑق ﳉﺤودﻩ
فهﺐ أنﻪ ﺟﺤد ﻳوم السبﺖ ﻳعﲏ قال ﱂ تودعﲏ وﰲ ﻳوم اﻻثنﲔ أﺣضرت ﺑينﺔ أنﻪ أودع أو
أقر أنﻪ أودع فاعﱰف قال لكن أ ردد ا إليك ﻳوم اﳉمعﺔ أو تلفﺖ ﻳوم اﳉمعﺔ فاﻵن هو
ﻛﺬاب أم ﻻ؟ إذا ﻛان هي تلفﺖ ﻳوم اﳉمعﺔ أو ردد ا ﻳوم اﳉمعﺔ فكيﻒ تقول ﻳوم
السبﺖ ﱂ تودعﲏ إذاً قولﻪ أ ا تلفﺖ ﰲ ﻳوم اﳉمعﺔ وهو ادعى الرد ﻳوم السبﺖ فلهﺬا قال
ساﺑقﲔ ﳉﺤودﻩ ﱂ ﻳقبﻼ أي دعوى الرد ودعوى التلﻒ قال ولو ﺑبينﺔ فالﺸهود ﻳﺸهدون

على أنﻪ ﻛﺬاب ،ﰐ ﺑﺸهود ﻳﺜبتون أنﻪ ردها ﻳوم اﳉمعﺔ إذاً أنﺖ ﻛﺬاب ﰲ قولك ﱂ
تودعﲏ إذاً ﻻ تقبل ولو ﺑبينﺔ ﻷنﻪ ﻣكﺬب للبينﺔ لكن تصوروا لو أنﻪ ﺟاء وادعى الرد ليﺲ
ساﺑق ﳉﺤودﻩ وإﳕا رد ﺑعد ﺟﺤودﻩ ﻛما لو قال ﻳوم اﻻثنﲔ أ ردد ا ﻳوم اﻷﺣد وإنكارﻩ
ﻛان ﻳوم السبﺖ فهل ﻛﺬب نفسﻪ؟ ﻻ ﻷنﻪ قد ﳛتمل أن ﻳكون إنكارﻩ ﰲ ﻳوم السبﺖ

وقولﻪ ﱂ تودعﲏ هﺬا ﻻ ﻳعارض أن ﻳقول أ رددت إليك اﻷﻣانﺔ ﻳوم اﻷﺣد ﻷنﻪ اﺣتمال
تكون أﻣانﺔ ﺟدﻳدة فأ ﻻ أتكلﻢ عن ﻳوم السبﺖ ﱂ تودعﲏ لكن ﳝكن ﻳوم اﻷﺣد أودعتﲏ
وردد ا فإذا ادعى الرد ليﺲ ساﺑق ﳉﺤودﻩ ﺑل ﻻﺣق ﳉﺤودﻩ فﻼ ﻣانع ﻣا فيﻪ تعارض فلو
قلنا لﻪ أنﺖ ﻛﺬاب ﻛيﻒ تقول ﻳوم السبﺖ ﱂ تودعﲏ وﺑعدها ﻳوم اﻷﺣد تقول ردد ا ﻳقول
نعﻢ ﻳوم السبﺖ ﱂ تكن عندي ودﻳعﺔ وﻳوم اﻷﺣد أعﻄيتﲏ ودﻳعﺔ ﰲ الصباح وردد ا إليك

ﰲ الظهر فﻼ تناقﺾ ،قال :وإن ﺷﻬﺪ ﺣﺪﳘﺎ أي الرد أو التلﻒ وﳌﻦ تعﲔ وﻗﺘﺎ قبل

اﳉﺤود أو ﺑعدﻩ ﱂ تﺴﻤﻊ ) ﺑﻞ ( ﻳقﺒﻞ ﻗوﻟه ﺑﻴﻤﻴﻨه ﰲ اﻟﺮد واﻟﺘﻠﻒ ) ﰲ ( ﻣﺎ إذا أجﺎب
ﺑـ ) ﻗوﻟه ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪي ﺷﻲء وﳓوﻩ (" "٢ﰒ ﺟاء ﺑﺸهود وقال ردد ا نفﺲ الصورة ﻳوم
السبﺖ ﻣالك عندي شيء ،ﻳوم اﻻثنﲔ ثبتﺖ الودﻳعﺔ لﺸهود فقال أ ردد ا أﺻﻼ ﻳوم
اﳉمعﺔ لﺬلك ﻳوم السبﺖ قلﺖ لك ﻣالك عندي شيء فهل هﺬا ﻛﺬاب؟ ﻣالك عندي

شيء ﻏﲑ ﱂ تودعﲏ أﺻﻼ ،قال :ﻛﻤﺎ ﻟو أجﺎب ﺑقوﻟه ﻻ ﺣﻖ ﻟﻚ ﻗﺒﻠﻲ أو ﻻ تﺴﺘحﻖ
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ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺌﺎ ) أو ( ادﻋﻰ اﻟﺮد أو اﻟﺘﻠﻒ ) ﺑعﺪﻩ ( أي ﺑعﺪ جحودﻩ ﻛما قلنا هو ﺟﺤد

ﻳوم السبﺖ وادعى الرد ﻳوم اﻷﺣد فﻼ ﻣﺸكلﺔ ) ﺎ ( أي ﻟﺒﻴﻨﺔ ﻳعﲏ ﺟاء ﺑبينﺔ تﺜبﺖ أنﻪ

ردها فهل نقبل البينﺔ أم ﻻ؟ إذا ﺟاء ﺑبينﺔ أنﻪ ردها ﻳوم اﻷﺣد وقد أنكر ﻳوم السبﺖ فنقبل
البينﺔ لكن لو ﺟاء ﺑبينﺔ تﺸهد أنﻪ ردها ﻳوم اﳉمعﺔ وﻛان قد قال ﱂ تودعﲏ فﻼ نقبلها
لكن لو ﻛان قال ﻣالك عندي شيء قبلناها سواء قال الرد ﻳوم اﳉمعﺔ أو ﻳوم اﻷﺣد،
قال :ﻷن ﻗوﻟه ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ ﺷﻬﺪت ﺑه اﻟﺒﻴﻨﺔ وﻻ ﻳﻜﺬ ﺎ ﻻﺣتمال ﺣدوث ودﻳعﺔ ﺟدﻳدة،

قال ) :وإن ( ﻣﺎت اﳌودع وهو اﻷﻣﲔ و ) ادﻋﻰ وارثه اﻟﺮد ﻣﻨه ( أي ﻣﻦ وارث
اﳌودﻋﲔ ﻟﺮ ﺎ ) أو ﻣﻦ ﻣورثه ( وﻫو اﳌودع ) ﱂ ﻳقﺒﻼ إﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ ( اﻵن اﻷﻣﲔ هو اﻷب

ﻣات اﻷﻣﲔ ،وعند ولد اﻷﻣﲔ فولد اﻷﻣﲔ ادعى الرد ،ادعاء الرد ﳛتمل ﺻورتﲔ إﻣا أن
ﻳقول أ ردد ا أ اﻻﺑن ،أو ﻳقول أﰊ رددها عليك قبل أن ﳝوت فهل نقبل أم ﻻ؟ قال

ﻻ ﻳقبل إﻻ ﺑبينﺔ ،ﳌاذا؟ ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﱂ ﲤﻨه ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱂ ﲤن الوارث عليها ﲞﻼف اﳌودع
وهو اﻷﺻيل اﻷب ،انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وإن ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﳌودﻋﲔ نﺼﻴﺒه ﻣﻦ
ﻣﻜﻴﻞ أو ﻣوزون ﻳﻨقﺴﻢ ( ﺑﻼ ﺿﺮر ) أﺧﺬﻩ ( أي أﺧﺬ نﺼﻴﺒه ﻓﻴﺴﻠﻢ إﻟﻴه ﻷن ﻗﺴﻤﺘه
ﳑﻜﻨه ﺑﻐﲑ ﺿﺮر وﻻ ﻏﱭ ﺻورة ذلك :ﺟاءﱐ اثنان ووضعا عندي أﻣانﺔ وهي ﻣاﺋﺔ ﻛيلو

أرز وقالوا هﺬا لنا اﻻثنﲔ ﰒ ﺑعد أسبوع ﺟاء اﻷول وقال أرﻳد اﳋمسﲔ فهل أعﻄيﻪ إ ها
أم ﻻ؟ أعﻄيﻪ إ ها تنقسﻢ ﺑدون ضرر لكن لو ﺟاء اﻻثنان ﺑسيارة وقالوا ﳓن شرﻛاء فيها
وأودعاها عندي ﰒ ﺟاء ﺑعد أسبوع أﺣدﳘا وﻃلﺐ قال أرﻳد أن آخﺬ السيارة فﻼ أستﻄيع

أن أعﻄيﻪ ﻷنﻪ ﻻ تنقسﻢ إﻻ ﺑضرر ،قال ) :وﻟﻠﻤﺴﺘودع واﳌﻀﺎرب واﳌﺮ ﻦ واﳌﺴﺘﺄجﺮ (
إذا ﻏﺼﺒﺖ اﻟعﲔ ﻣﻨﻬﻢ ) ﻣﻄﺎﻟﺒه ﻏﺎﺻﺐ اﻟعﲔ ( ﻷ ﻢ ﻣﺄﻣورون ﲝﻔﻈﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻨه
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اﳌستودع أي اﻷﻣﲔ ،واﳌضارب الﺬي أخﺬ اﳌال ليﺸتﻐل ﺑﻪ لتجارة ﺑبدنﻪ ،واﳌر ن الﺬي
أخﺬ الرهن عندﻩ ﳊفظ دﻳنﻪ ،واﳌستأﺟر الﺬي استأﺟر العﲔ فاستلﻢ العﲔ ،هؤﻻء اﻷرﺑعﺔ
لو ﻏصبﺖ العﲔ ﻣنهﻢ هل ﳝلكون أن ﻳﻄالبوا الﻐاﺻﺐ أم ﻻ ﳝلكون ﲝكﻢ أ ﻢ ليسوا
ﻣﻼك؟ اﳉواب ﳍﻢ أن ﻳﻄالبوا ﳌاذا؟ ﻷ ﻢ ﻣأﻣورون ﲝفظها وذلك ﻣنﻪ ﻳعﲏ اﳌﻄالبﺔ ﻣن
ﺣفظها إذاً ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ ﳍﻢ أن ﻳﻄالبوا وللمالك اﻷﺻلي أن ﻳﻄالﺐ ﳝكن ذلك ،آخر
ﻣسألﺔ وهي إذا أخﺬت ﻣن هؤﻻء ﻏصبا قهرا هل ﻳضمنون أم ﻻ؟ ﻻ ﻳضمنون ﻣا أخﺬ

ﻣنهﻢ ﻹﻛراﻩ ،قال :وإن ﺻﺎدرﻩ ﺳﻠﻄﺎن أو أﺧﺬﻫﺎ ﻳعﲏ الودﻳعﺔ ﻣﻨه ﻗﻬﺮا ﱂ ﻳﻀﻤﻨه ﻷنﻪ
ﻹﻛراﻩ ﻗﺎﻟه أﺑو اﳋﻄﺎب.

ب إﺣﻴﺎء اﳌوات
ﺑﻔﺘﺢ اﳌﻴﻢ واﻟواو ) وﻫﻲ ( ﻣﺸﺘقﺔ ﻣﻦ اﳌوت وﻫو ﻋﺪم اﳊﻴﺎة واﺻﻄﻼﺣﺎ ) اﻷرض
اﳌﻨﻔﻜﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﻠﻚ ﻣعﺼوم ( اﳌوات هي الﱵ ليﺲ فيها ﻣلك ﳌعصوم وﻻ

هي ﳐتصﺔ ﺣد وهﺬا ﻣعﲎ ﻣنفكﺔ عن اﻻختصاص وعن اﳌلك ،وﻣعﲎ اﳌلك ﻣعروف
ﻳعﲏ ﻻ تكن اﻷرض ﳝلكها أﺣد ﻣن اﳌعصوﻣﲔ ﻣعصوﻣي الدﻣاء سواء ﻛان ﻣسلﻢ أو
ذﻣي ،ﻣا هو اﻻنفكاك عن اﻻختصاص؟ ﻳعﲏ ﻻ تكون هﺬﻩ اﻷرض ﻏﲑ ﳑلوﻛﺔ لكنها
ﻣتعلقﺔ ﲟصاﱀ الناس على سبيل اﳌﺜال الﺸارع ،الﺸارع ﻣلك ﳌن؟ ليﺲ ﻷﺣد الﺸارع ليﺲ
ﳑلوﻛا هل هو ﻣوات؟ ليﺲ ﻣوات ﻷنﻪ ﻣتعلق ﲟصاﱀ العباد الناس ﳝﺸون فيﻪ فﻼ ﻳستﻄيع
إنسان ﰐ إﱃ شارع فيبﲏ فيﻪ ﺑيﺖ وﻳقول أﺣييﺖ هﺬﻩ القﻄعﺔ ﻻ ،نقول هﺬﻩ ليسﺖ
ﻣنفكﺔ عن اﻻختصاص ﺑل فيها اختصاص ،ونفﺲ الكﻼم لو قلنا ﻣﺜﻼ ﻣنﻄقﺔ ﻣتعلقﺔ
ﺑصﻼة الناس للعيد أو ﻣنﻄقﺔ ﻣتعلقﺔ ﺑرﻣي الﺰ لﺔ فيها أو ﻣنﻄقﺔ ﻣتعلقﺔ ﺑوقوف سيارا ﻢ
أو ﻣنﻄقﺔ ﻣتعلقﺔ ﲟصاﱀ دوا ﻢ ،اﳌهﻢ ﻣا تعلق ﲟصاﱀ الناس فهﺬا ﺻﺤيﺢ أنﻪ ﻏﲑ ﳑلوك
لكنﻪ ﳐتص فﻼ ﳝلك ﻻ ﳝكن أن ﳛيا ﻻ ﻳقبل اﻹﺣياء فالﺬي ﻳقبل اﻹﺣياء اﻷرض الﱵ
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تنفك عن هﺬا وعن ذاك ،قال :ﲞﻼف اﻟﻄﺮق واﻷﻓﻨﻴﺔ وﻣﺴﻴﻞ اﳌﻴﺎﻩ واﶈﺘﻄﺒﺎت وﳓوﻫﺎ
ﻳعﲏ أﻣاﻛن اﳊﻄﺐ هﺬﻩ أﻣﺜلﺔ للمختصات ،وﻣﺎ جﺮى ﻋﻠﻴه ﻣﻠﻚ ﻣعﺼوم ﺑﺸﺮاء أو
ﻋﻄﻴﺔ أو ﻏﲑﳘﺎ ﻓﻼ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻹﺣﻴﺎء هﺬا ﻣﺜال اﳌلك اﳌعصوم ) ﻓﻤﻦ
أﺣﻴﺎﻫﺎ ( أي اﻷرض اﳌوات ) ﻣﻠﻜﻬﺎ ( ﳊﺪﻳﺚ جﺎﺑﺮ ﻳﺮﻓعه ﻣﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻬﻲ ﻟه
رواﻩ أﲪﺪ واﻟﱰﻣﺬي وﺻححه وﻋﻦ ﻋﺎئﺸﺔ ﻣﺜﻠه رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ وأﺑو داود وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﱪ ﻫو ﺳﻨﺪ ﺻحﻴﺢ ﻣﺘﻠقﻰ ﻟقﺒول ﻋﻨﺪ ﻓقﻬﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻏﲑﻫﻢ ) ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ وﻛﺎﻓﺮ (
ذﻣﻲ"أ" ﻣﻜﻠﻒ وﻏﲑﻩ"ب" ﻳعﲏ سواء ﻛان اﶈي ﻣسلﻢ أو ﻛافر ﻣكلﻒ أو ﻏﲑ ﻣكلﻒ ﻻ
ﻳفرق ﻟعﻤوم ﻣﺎ تقﺪم ﻣن أﺣيا ﺻيﻐﺔ عموم ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻲ ﺧﺮاج ﻣﺎ أﺣﲕ ﻣﻦ ﻣوات
ﻋﻨوة ﻷ ا ﻣلك اﳌسلمﲔ ) ذن اﻹﻣﺎم ( ﰲ اﻹﺣﻴﺎء ) وﻋﺪﻣه ("ج"إذاً تستوي ﰲ هﺬﻩ
الﺜﻼثﺔ ﻟعﻤوم اﳊﺪﻳﺚ وﻷ ﺎ ﻋﲔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﺘقﺮ ﻣﻠﻜﻬﺎ إﱃ إذن ﻣعناﻩ الﺬﻣي لو أﺣيا
أرضا ﻣوات ﻣن أرض العنوة فإنﻪ ﳛيها لكن ﻳدفع اﳋراج ،قال ) :ﰲ دار اﻹﺳﻼم وﻏﲑﻫﺎ
("د" ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد ﺳواء ﰲ ذﻟﻚ ) واﻟعﻨوة ( ﻛﺄرض ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم واﻟعﺮاق ) ﻛﻐﲑﻫﺎ
( ﳑﺎ أﺳﻠﻢ أﻫﻠه ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أنﻪ ﳝلك ﻹﺣياء هﺬا اﳌقصود وﻛﺬلك :أو ﺻوﳊوا
ﻋﻠﻴه ﻳعﲏ أن اﻷرض للمسلمﲔ ﻣا ﺻوﳊوا على أن اﻷرض للمسلمﲔ ﻛﺬلك ﲤلك
ﻹﺣياء لكن اﻵن سيستﺜﲏ أشياء اﳌصنﻒ سيﺬﻛر أ ا ﻻ ﲤلك ﻹﺣياء ،قال :إﻻ ﻣﺎ
أﺣﻴﺎﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ أرض ﻛﻔﺎر" "١ﺻوﳊوا ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳍﻢ وﻟﻨﺎ اﳋﺮاج ﻳقول هﺬﻩ ﻻ ﲢﲕ )
وﳝﻠﻚ ﻹﺣﻴﺎء ﻣﺎ ﻗﺮب ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ إن ﱂ ﻳﺘعﻠﻖ ﲟﺼﻠحﺘه ( ﻟعﻤوم ﻣﺎ تقﺪم وانﺘﻔﺎء اﳌﺎنﻊ
ﻓﺈن تعﻠﻖ ﲟﺼﺎﳊه""٢أي ﲟصاﱀ الناس ﻛﻤقﱪة وﻣﻠقﻰ ﻛﻨﺎﺳﺔ وﳓوﳘﺎ ﱂ ﳝﻠﻚ وﻛﺬا
ﻣوات اﳊﺮم وﻋﺮﻓﺎت" "٣ﻻ ﳝﻠﻚ ﻹﺣﻴﺎء وإذا وﻗﻊ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻗﺖ اﻹﺣﻴﺎء نزاع
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ﻓﻠﻬﺎ ﺳﺒعﺔ أذرع وﻻ تﻐﲑ ﺑعﺪ وﺿعﻬﺎ ﻣعﲎ هﺬا ﻳعﲏ ﺟاء أ س وأﺣيوا ﻣنﻄقﺔ فهﺬا ﺑﲎ
دار لنفسﻪ والﺜاﱐ ﺑﲎ دار لنفسﻪ فلما ﺑدﺋوا ﳜﻄﻄوا اختلفوا ﰲ الﻄرﻳق ﻛﻢ ﳚعلوها؟!
فتجعل سبعﺔ أذرع لكن اﻛتبوا عندها ﻣا ﱂ تكن اﳌصلﺤﺔ ﻏﲑ ذلك ﻷنﻪ ﻛو ا سبعﺔ أذرع

هﺬا ﺟاء فيﻪ ﺣدﻳث لكن هﺬا اﳊدﻳث الﺬي ﺟاء ليﺲ ﺑتعبدي أنﻪ ﻻﺑد ﻳكون الﻄرﻳق
سبعﺔ أذرع ﻳعﲏ اليوم ثﻼثﺔ أﻣتار ونصﻒ ﻳعﲏ ﻻ ﲤر فيﻪ السيارة إﻻ ﺑصعوﺑﺔ ﻣعناﻩ ﲝسﺐ
اﳌصلﺤﺔ ،وﻻ تﻐﲑ ﺑعد وضعها ﻳعﲏ ليﺲ ﻷﺣد أن ﰐ ﺑعد ذلك وﻳضيقها ﻷ ا ﺻارت
تتعلق ﲟصاﱀ الناس فﻼ ﰐ أﺣد ﻳبﲏ فيها وﻳضيق ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ أخرى وهي
اﳌعدن الظاهر الﺬي أﻣام الناس رز فهل ﳝلك هﺬا أم ﻻ؟ ﻻ ﳝلك ﻷن هﺬا ﻳتعلق

ﲟصاﱀ الناس ﲨيعا ،قال :وﻻ ﳝﻠﻚ ﻣعﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻤﻠﺢ وﻛحﻞ وجﺺ ﺣﻴﺎء وﻟﻴس
ﻟﻺﻣﺎم إﻗﻄﺎﻋه واﳌقصود أنﻪ إذا ﻛان ﻇاهرا قبل اﻹﺣياء ﻷنﻪ ﻳتعلق ﲟصاﱀ اﳌسلمﲔ،
ﻣسألﺔ أخرى :وﻣﺎ نﻀﺐ ﻋﻨه اﳌﺎء ﻣﻦ اﳉزائﺮ ﱂ ﳛﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻳعﲏ ﻛان ﻣﺜﻼ ﻣنﻄقﺔ

ﻣﻐمورة ﳌاء أو ﳎرى فيﻪ ﻣاء فنضﺐ اﳌاء فﻼ ﳛﲕ لبناء ﻻ ﰐ أﺣد ﳛيي ﺑﻄون

اﻷودﻳﺔ ﻣﺜلما ﻳفعل الناس اليوم ﰒ ﰐ السيول ،السبﺐ ﻣا هو؟ قال ﻷنﻪ إذا ﺑﲎ ﰲ ﳎرى
اﳌاء ﺑعد نضﺐ اﳌاء فﻼ ﳝكن أن ﻳرﺟع اﳌاء ،إن رﺟع اﳌاء فﻼ ﳚد ﻃرﻳق ﳚد الناس ﺑنوا

ﰲ الﻄرﻳق هﺬا اﳌعﲎ ،قال :ﻷنه ﻳﺮد اﳌﺎء إﱃ اﳉﺎنﺐ اﻷﺧﺮ ﻓﻴﻀﺮ ﻫﻠه فليأتوا أهل

البلدﻳﺔ ﻳقرﺋوا ﰲ ﻛتﺐ الفقﻪ ﺣﱴ ﳝلوا على الناس ،وﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه ﺑﻨحو زرع ﻷنﻪ ﻳرد اﳌاء إﱃ

اﳉانﺐ اﻵخر ﻳعﲏ ﻳردﻩ إﱃ ﻣكان آخر ﻳضر هلﻪ لو رﺟع اﳌاء سيضر إﻣا سيضر لﺬﻳن
ﺑنوا هنا أو سيضر لناس ﰲ ﻣناﻃق أخرى ،وﳝكن أن ﻳﺰرع لكن ﻻ ﳛﲕ ،اﻵن هو سيﺬﻛر

ﺻور اﻹﺣياء ،ﻣا هو الﺬي ﻳكون ﺑﻪ اﻹﺣياء ،رقموا هﺬﻩ اﳌساﺋل ) ،وﻣﻦ أﺣﺎط ﻣوا
(""١هﺬﻩ ﺻورة ﻣن ﺻور اﻹﺣياء ن أدار ﺣوﻟه ﺣﺎئﻄﺎ ﻣﻨﻴعﺎ وهﺬا شرط أن ﻳكون ﻣنيعا
أﻣا إذا أﺣاﻃﻪ ﲝاﺋط ﻏﲑ ﻣنيع فﻼ ،قال :ﲟﺎ جﺮت اﻟعﺎدة ﺑه ﻓقﺪ أﺣﻴﺎﻩ ﺳواء أرادﻫﺎ
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ﻟﻠﺒﻨﺎء أو ﻏﲑﻩ ﻟقوﻟه ﷺ ﻣﻦ أﺣﺎط ﺣﺎئﻄﺎ ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻬﻲ ﻟه رواﻩ أﲪﺪ وأﺑو داود ﻋﻦ
جﺎﺑﺮ ،الصورة الﺜانيﺔ ) :أو ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﻓوﺻﻞ إﱃ اﳌﺎء ( ﻓقﺪ أﺣﻴﺎﻩ ) أو أجﺮاﻩ ( أي اﳌﺎء
هﺬﻩ الصورة الﺜالﺜﺔ ) إﻟﻴه ( أي إﱃ اﳌوات ) ﻣﻦ ﻋﲔ وﳓوﻫﺎ الراﺑعﺔ :أو ﺣﺒﺴه ( أي
اﳌﺎء ) ﻋﻨه ( أي ﻋﻦ اﳌوات إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳزرع ﻣعه ) ﻟزرع ﻓقﺪ أﺣﻴﺎﻩ ( اﳌقصود ﲝبسﻪ
ﻳعﲏ ﻛانﺖ اﻷرض ﻻ تصلﺢ للﺰراعﺔ ﺑسبﺐ ﻣا فﺤبﺲ اﳌاء عن هﺬﻩ اﻷرض فأﺻبﺤﺖ

ﺻاﳊﺔ للﺰراعﺔ هﺬا ﺻورة ﻣن ﺻور اﻹﺣياء ،قال ليﺰرع فقد أﺣياﻩ ﻷن نﻔﻊ اﻷرض ﺑﺬﻟﻚ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﺎئﻂ وﻻ إﺣﻴﺎء ﲝﺮث وزرع فقط وﳛﲕ لﻐرس ﻳعﲏ لو ﻏرس فيها شجر

ﻛالنخل وﻛﺬا فيﺤﲕ ،فيعتﱪ الﻐرس إﺣياء ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣا الﺬي ﳝلكﻪ إذا ﺣفر ﺑﺌرا،
قسﻢ البﺌر إﱃ نوعﲔ البﺌر العادﻳﺔ وهي نسبﺔ إﱃ قوم عاد وليﺲ اﳌقصود قوم عاد اﳌقصود
البﺌر القدﳝﺔ الﱵ انضمرت ﰒ أعيد ﺣفرها وأعيد إخراج اﳌاء هﺬﻩ ﻳسمو ا البﺌر القدﳝﺔ
هﺬﻩ ﳍا ﺣرﱘ ﻳعﲏ ﳍا ﲪى سيملكها وﳝلك ﻣن ﻛل ﺟهﺔ ﲬسﲔ ذراع ،إذا ﺣفر البﺌر
اﳌضمورة وخرج اﳌاء فيملك ﺣرﳝها وهو ﲬسون ذراع ﻣن ﻛل ﺟهﺔ ﻣن الﺸمال واﳉنوب
والﺸرق والﻐرب ،وإن ﻛانﺖ ﺑدﻳﺔ ﻳعﲏ ﺟدﻳدة ﳏدثﺔ هو ﺣفر أرض ووﺻل للماء فنصفها

ﲬسﺔ وعﺸرون ذراعا ﻣن ﻛل ﺟهﺔ ،قال ) :وﳝﻠﻚ ( اﶈﻴﻲ ) ﺣﺮﱘ اﻟﺒﺌﺮ اﻟعﺎدﻳﺔ (
ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء أي اﻟقﺪﳝﺔ ﻣﻨﺴوﺑﺔ إﱃ ﻋﺎد وﱂ ﻳﺮدﻫﺎ ﻋﺎدا ﺑعﻴﻨﻬﺎ ) ﲬﺴﲔ ذراﻋﺎ ﻣﻦ
ﻛﻞ جﺎنﺐ ( إذا ﻛﺎنﺖ انﻄﻤﺖ وذﻫﺐ ﻣﺎؤﻫﺎ ﻓﺠﺪد ﺣﻔﺮﻫﺎ وﻋﻤﺎر ﺎ أو انقﻄﻊ ﻣﺎؤﻫﺎ
ﻓﺎﺳﺘﺨﺮجه ) وﺣﺮﱘ اﻟﺒﺪﻳﺔ ( اﶈﺪثﺔ ) نﺼﻔﻬﺎ ( ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮون ذراﻋﺎ ﳌﺎ روى أﺑو
ﻋﺒﻴﺪ ﰲ اﻷﻣوال ﻋﻦ ﺳعﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻗﺎل اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺣﺮﱘ اﻟقﻠﻴﺐ اﻟعﺎدي ﲬﺴون
ذراﻋﺎ واﻟﺒﺪي ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮون ذراﻋﺎ وروى اﳋﻼل واﻟﺪارﻗﻄﲏ ﳓوﻩ ﻣﺮﻓوﻋﺎ اﻵن انتقل
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إﱃ الﺸجر ،قال :وﺣﺮﱘ ﺷﺠﺮة ﻗﺪر ﻣﺪ أﻏﺼﺎ ﺎ والنخلﺔ ﻣد ﺟرﻳدها وﺣﺮﱘ دار ﻣﻦ
ﻣوات ﺣوﳍﺎ ﻣﻄﺮح تﺮاب وﻛﻨﺎﺳﺔ وثﻠﺞ وﻣﺎء ﻣﻴزاب إذاً ﺣرﱘ الدار لو أﺣيا دارا ،ﺑﲎ دارا
فإنﻪ ﳝلك هﺬا وﺣرﳝها الﺬي ﳛيط ا هو ﻣا ﻛان ﳌصلﺤتها ﻣﺜل ﻣﻄرح الﱰاب أو

الكناسﺔ أو ﳑر إﱃ ا أو ﳏل رﻣي الﺜلﺞ أو ﻣيﺰاب اﳌاء لكن ﻳقول :وﻻ ﺣﺮﱘ ﻟﺪار
ﳏﻔوﻓﺔ ﲟﻠﻚ لو ﺟاء وأﺣيا أرض وﲜوارﻩ ﻣلك عن ﳝينﻪ وعن ﴰالﻪ فليﺲ ﳍا ﺣرﱘ ﻳصبﺢ
هﺬا ،وﻳﺘﺼﺮف ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﲝﺴﺐ اﻟعﺎدة انتهينا ﻣن ﻃرﻳقﺔ اﻹﺣياء اﻵن عند شيء
اﲰﻪ إﺣياء ﻛيﻒ ﻳكون اﻹﺣياء؟ ﲟا ذﻛرﻩ اﳌصنﻒ ،إﻣا اﳊاﺋط اﳌنيع وإﻣا أن ﻳبﲏ وإﻣا أن
ﻳﻐرس شجر وإﻣا أن ﳚر إليها اﳌاء ﲝيث تصبﺢ ﺻاﳊﺔ للﺰراعﺔ أو ﳝنع عنها اﳌاء وﳝنع
عنها ﻣا ﳝنع زراعتها ﻛأن تكون ﺣرة فيﺬهﺐ ﳊجارة الﱵ عليها وتصبﺢ ﺻاﳊﺔ للﺰراعﺔ
لكن لو فعل شيﺌا أقل ﻣن ذلك ﻳعﲏ أﺣاﻃها ﲝاﺋط لكن ليﺲ ﲟنيع هﺬا ﱂ ﳛيي ،هناك
شيء آخر ﻳسمى التﺤجﲑ ،ﻣا هو؟ هو عمل دون اﻹﺣياء ﻳعﲏ أن ﻳصلﺢ فيها إﺻﻼﺣا

لكن ﻻ ﻳصل إﱃ ﻣرﺣلﺔ اﻹﺣياء ،قال :وﻣﻦ ﳛﺠﺮ ﻣوا ن أدار ﺣوﻟه أﺣﺠﺎرا وﳓوﻫﺎ
ﱂ ﳝﻠﻜه وﻫو أﺣﻖ ﺑه ﻣا هي اﻷﺣكام اﳌﱰتبﺔ على التﺤجﲑ؟ ﻳعﲏ أﺣاﻃﻪ ﺑسور ﻏﲑ ﻣنيع

أو ﺑسور ﱂ ﲡري العادة ﺑﻪ ،العادة الناس ﻳسورون لبناء فهو سور ﻣﺜﻼ ﲞﺸﺐ فﻼ ﻳصلﺢ
فهﺬا ﲢجﲑ ،اﻷﺣكام اﳌﱰتبﺔ على التﺤجﲑ ﻣا ﻳلي :أوﻻ ﱂ ﳝلكﻪ هﺬا اﳊكﻢ اﻷول ،الﺜاﱐ

ﻳكون هو أﺣق ﺑﻪ ﰲ اﻹﺣياء ﻳعﲏ هو أوﱃ ﺣياء هﺬﻩ اﻷرض ﻣن ﻏﲑﻩ -٣،ووارثه ﻣﻦ
ﺑعﺪﻩ ﻛﺬلك لو ﻣات ﻣﺜﻼ ﰲ ﻣرﺣلﺔ التﺤجﲑ فللوارث أن ﳛيي وﻟﻴس ﻟه ﺑﻴعه إذاً هﺬا
التﺤجﲑ ﻳفيدﻩ ﰲ أنﻪ ﳚعل لﻪ اﻷولوﻳﺔ ﰲ اﻹﺣياء ،هو اﻷوﱃ ﰲ اﻹﺣياء ،قال ) :وﻟﻺﻣﺎم
إﻗﻄﺎع ﻣوات ﳌﻦ ﳛﻴﻴه ( ﻷنه ﷺ أﻗﻄﻊ ﺑﻼل ﺑﻦ اﳊﺎرث اﻟعقﻴﻖ هﺬا شيء لث فنﺤن

عرفنا التﺤجﲑ وعرفنا اﻹﺣياء واﻵن اﻹقﻄاع ،ﻣا هو اﻹقﻄاع؟ هو أن ﻳعﻄي اﻹﻣام أرضا
ﳌن ﳛييها ،هﺬا اﻹقﻄاع ﻣاذا ﻳفيدﻩ؟ هل ﻳفيدﻩ التمليك؟ ﻻ ﻳفيدﻩ التمليك وإﳕا ﻳفيدﻩ
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فقط ﻣﺜل التﺤجﲑ ﻳكون لﻪ أﺣقيﺔ اﻹﺣياء ،هﺬا اﻷﻣر اﻷول لﻺﻣام أن ﻳفعلﻪ لكن ﻳفعلﻪ

للمصلﺤﺔ العاﻣﺔ وليسﺖ اﳌصلﺤﺔ اﳋاﺻﺔ ،قال ) :وﻻ ﳝﻠﻜه ( ﻹﻗﻄﺎع ﺑﻞ ﻫو أﺣﻖ
ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﺈذا أﺣﻴﺎﻩ ﻣﻠﻜه وﻟﻺﻣﺎم أﻳﻀﺎ إﻗﻄﺎع ﻏﲑ ﻣوات ﲤﻠﻴﻜﺎ وانﺘﻔﺎﻋﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠحﺔ

هﺬﻩ ﻣسألﺔ أخرى اﻹﻣام لﻪ أن ﻳقﻄع ﻣن ﻏﲑ اﳌوات أن ﻳعﻄي ﻣن ﻏﲑ اﻷرض اﳌوات
وليسﺖ ﳑلوﻛﺔ ﳌعصوﻣﲔ إﻣا ﲤليكا أو انتفاعا ﻳنتفعون ا ﻳكون هﺬا للمصلﺤﺔ العاﻣﺔ،

واﳌسألﺔ تدور ﻣع اﳌصلﺤﺔ ﻣعناﻩ لو أقﻄع ﻷﺣد ﳌصلﺤﺔ فإذا انتفﺖ اﳌصلﺤﺔ فلﻪ أن
ﻳردها ﰲ اﻻنتفاع دون التمليك أﻣا إن ﻣلك فﻼ ﻳستﻄيع أن ﻳرﺟع ولﻪ ﻳعﲏ ولﻺﻣام أﻳضا

إقﻄاع اﳉلوس هﺬا اﻷﻣر الﺜاﱐ ،قال ) :وﻟه إﻗﻄﺎع اﳉﻠوس ( ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ) ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟواﺳعﺔ ( ورﺣﺒﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﻏﲑ ﳏوﻃﺔ ﻳعﲏ اﻷرض الﱵ ﲜوار اﳌسجد إذا ﻛانﺖ ﳏوﻃﺔ
فهي ﺟﺰء ﻣن اﳌسجد ﻻ ﻳستﻄيع أن ﻳعﻄيها ﻷﺣد للبيع والﺸراء ) ﻣﺎ ﱂ ﻳﻀﺮ ﻟﻨﺎس (
ﻷنه ﻟﻴس ﻟﻺﻣﺎم أن ذن ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﺼﻠحﺔ ﻓﻴه ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻓﻴه ﻣﻀﺮة ) وﻳﻜون ( اﳌقﻄﻊ
ﻟه ) أﺣﻖ ﲜﻠوﺳﻬﺎ ( ﻣن أقﻄع ﻣاذا ﻳستفيد قﻄاع اﻹﻣام لﻪ هﺬﻩ اﻷرض؟ ﻳكون هو لﻪ
اﻷولوﻳﺔ ﰲ أن ﳚلﺲ ﰲ هﺬا اﳌكان وﻳبيع ﻣﺜلما توزع البلدﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻣناﻃق للبيع والﺸراء،

ﳏﻼت ،قال :وﻻ ﻳزول ﺣقه ﺑﻨقﻞ ﻣﺘﺎﻋه ﻣﻨﻬﺎ ﻷنه ﻗﺪ اﺳﺘحﻖ ﻗﻄﺎع اﻹﻣﺎم ﻣعﲎ هﺬا

أنﻪ لو ﺟاء ﰲ الليل وأخﺬ ﻣتاعﻪ وذهﺐ للبيﺖ وﺟاء ﱐ ﻳوم هو أوﱃ ﳌكان ﻷنﻪ أعﻄي
ﻣن اﳉهﺔ الرﲰيﺔ فهل لﻪ أن ﻳبﲏ ﰲ هﺬا اﳌكان هﺬا البياع؟ ﻻ هو ﲰﺢ لﻪ ﺑبسﻄﺔ فقط،
قال :وﻟه اﻟﺘﻈﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ نﻔﺴه ﲟﺎ ﻟﻴس ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻼ ﺿﺮر أﻣا لو ﻛان التظليل ﻳضر فﻼ

ﻳظلل ،وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا إﻗﻄﺎع إرﻓﺎق ) وﻣﻦ ﻏﲑ إﻗﻄﺎع ( ﻟﻠﻄﺮق اﻟواﺳعﺔ ﻳعﲏ ﳚوز ﻣن ﻏﲑ

إقﻄاع للﻄرق الواسعﺔ واﻟﺮﺣﺒﺔ ﻏﲑ اﶈوﻃﺔ اﳊﻖ ) ﳌﻦ ﺳﺒﻖ ﳉﻠوس ﻣﺎ ﺑقﻲ ﻗﻤﺎﺷه ﻓﻴﻬﺎ
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وإن ﻃﺎل ( اﻵن ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ﳓن نقول اﳉلوس ﰲ الﺸوارع أي الﻄرق الواسعﺔ للبيع
فإﻣا أن ﻳكون ذن البلدﻳﺔ ﻣﺜﻼ فيصﲑ هو لﻪ اﻷﺣق ﻛل ﻳوم ﰐ ﻳبسط ﰲ هﺬا اﳌكان
وإﻣا أن ﻳكون ﻣن ﻏﲑ إذن ﻳعﲏ شخص ﺟاء ﰲ ﻃرﻳق واسع ﻻ ﻳضر أﺣدا فبسط فيﻪ

و ع أو أوقﻒ سيارتﻪ على ﺟنﺐ وﺻار ﻳبيع فيها ﳑا أ ﺣﻪ ﷲ ،هﺬا الﺜاﱐ هل لﻪ إذن
للبلدﻳﺔ؟ ﻻ ليﺲ لﻪ إذن فهﺬا ﳜتلﻒ عن اﻷول وليﺲ لﻪ اﳊق ﰲ اﳌكان أنﻪ ﻛل ﻳوم ﰐ
ﻳبسط فيﻪ ،قال اﳌصنﻒ :وإن ﻃال اﻛتبوا هنا خﻼف اﳌﺬهﺐ ﻳعﲏ هﺬا الﺬي ﺑسط ﰲ
اﳌكان ﻣادام ﻣتاعﻪ ﻣوﺟود فليﺲ ﻷﺣد أن ﻳﺰﻳل اﳌتاع وﳚلﺲ ﻣكانﻪ لكن إذا أزال ﻣتاعﻪ
فمن ﺣق أي شخص آخر أن ﻳسبقﻪ إﱃ هﺬا اﳌكان ﰲ اليوم الﺜاﱐ فيبسط فيﻪ لكن
الكﻼم لو ﻃال قماشﻪ ﺟاء ووضع ﺑضاعتﻪ ﻛل ﻳوم ﻳﺬهﺐ للبيﺖ وﻳﱰك البضاعﺔ ﻣكا ا
فﻄال اﳉلوس ،إن ﻃال هل ﻳﺰال أم ﻻ؟ اﳌاتن قال وإن ﻃال اﻛتبوا خﻼف اﳌﺬهﺐ،

واﳌﺬهﺐ إن ﻃال أزﻳل ،قال الﺸارح :جزم ﺑه ﰲ اﻟوجﻴز ﻷنه ﺳﺒﻖ إﱃ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴه
ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﳝﻨﻊ ﻓﺈذا نقﻞ ﻣﺘﺎﻋه ﻛﺎن ﻟﻐﲑﻩ اﳉﻠوس ﰒ أشار الﺸارح إﱃ اﳌﺬهﺐ ،قال:
وﰲ اﳌﻨﺘﻬﻰ وﻏﲑﻩ وهو اﻹقناع ﻓﺈن أﻃﺎﻟه أزﻳﻞ ﻷنه ﻳﺼﲑ ﻛﺎﳌﺎﻟﻚ إذاً اﳌﺬهﺐ إن ﻃال
أزﻳل.

قال اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ تعاﱃ ) :وإن ﺳﺒﻖ اثﻨﺎن ( ﻓﺄﻛﺜﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﺿﺎﻗﺖ ) اﻗﱰاﻋﺎ ( ﻷ ﻤﺎ
اﺳﺘو ﰲ اﻟﺴﺒﻖ واﻟقﺮﻋﺔ ﳑﻴزة هﺬا ﰲ ﺣق ﻣن استبق إﱃ ﻣكان ﻣباح ﻃرﻳق واسعﺔ ﻣﺜﻼ
وﱂ ﻳقﻄع ﻣن اﻹﻣام فلﻪ أن ﳚلﺲ فيﻪ وﻳبيع فيﻪ وﻛﺬا ،وﻣﻦ ﺳﺒﻖ إﱃ ﻣﺒﺎح ﻣﻦ ﺻﻴﺪ أو
ﺣﻄﺐ أو ﻣعﺪن وﳓوﻩ ﻓﻬو أﺣﻖ ﺑه وإن ﺳﺒﻖ إﻟﻴه اثﻨﺎن ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣباح ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ
ﻣالك ،اﻵن انتقل إﱃ ﻣسألﺔ توزﻳع اﳌياﻩ ،اﳌاء اﳌباح الﺬي ﰐ وﻳسقي اﻷراضي ﻛيﻒ

ﻳكون توزﻳعها ،ﻣن الﺬي خﺬ أوﻻ وﻣن الﺬي خﺬ نيا وهكﺬا ) ،وﳌﻦ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳌﺎء
اﳌﺒﺎح ( ﻛﻤﺎء ﻣﻄﺮ ) اﻟﺴقﻲ وﺣﺒس اﳌﺎء إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻛعﺒه أي ﻛعﺐ رﺟلﻪ ﰒ
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ﻳﺮﺳﻠه إﱃ ﻣﻦ ﻳﻠﻴه ( قال ﰲ أعلى وهو ﺑﻄبيعﺔ اﳊال سيكون ﰲ اﻷعلى فعﻼ ،اﳌقصود

ﻣن ﻳصلﻪ اﳌاء أوﻻ فاﳌاء ﻣﺜﻼ ل ﻛان ﻣن ر أو ﻣن عﲔ ﲡري أو ﻛﺬا ستمر على اﻷرض
الﱵ ﲜوارها ﰒ تنتقل لﻸرض الﱵ أنﺰل ﻣنها وهكﺬا فيقول ﻣن وﺻلﻪ اﳌاء أوﻻ لﻪ أن ﳛبﺲ
اﳌاء إﱃ اﳉدر ﻛما ﺟاء ﰲ اﳊدﻳث وهو ﻛعﺐ الرﺟل ﰒ هﺬا ﺣقﻪ ،ﻣا فاض ﻳﺬهﺐ
للﺬي ﺑعدﻩ ،والﺬي ﺑعدﻩ ﻛﺬلك ﳛبﺲ إﱃ ﻛعﺐ الرﺟل وﻣا زاد على ذلك فلمن ﺑعدﻩ

وهكﺬا الﺬي ﻳصل إليﻪ اﳌاء ﳛبسﻪ ﺬا اﳌقدار الﺬي ﺣددﻩ النﱯ ﷺ والﺬي ﻻ ﻳصل لﻪ

شيء فﻼ شيء لﻪ ،ﻓﻴﻔعﻞ ﻛﺬﻟﻚ وﻫﻠﻢ جﺮا ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ اﻷول أو ﻣﻦ ﺑعﺪﻩ ﺷﻲء
ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻶﺧﺮ الدليل على ذلك :ﻟقوﻟه ﷺ اﺳﻖ زﺑﲑ ﰒ اﺣﺒس اﳌﺎء ﺣﱴ ﻳﺮجﻊ
إﱃ اﳉﺪر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻦ ﻣعﻤﺮ ﻋﻦ اﻟزﻫﺮي ﻗﺎل نﻈﺮ إﱃ ﻗول اﻟﻨﱯ
ﷺ ﰒ اﺣﺒس اﳌﺎء ﺣﱴ ﻳﺮجﻊ إﱃ اﳉﺪر ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻜعﺒﲔ ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺎء ﳑﻠوﻛﺎ
ﻗﺴﻢ ﺑﲔ اﳌﻼك ﺑقﺪر اﻟﻨﻔقﺔ واﻟعﻤﻞ اﳌقصود إذا ﻛان اﳌاء أوﺻلوﻩ ﺑعمل وعمارة وﺣفر

وﻛﺬا فإذاً الﺬي ﻳستﺤق اﳌاء هو ﻣن أنفق على إﻳصالﻪ وعمل إذاً إذا ﻛان ﳎموعﺔ ﻣﻼك
أراضي عملوا وﺣفروا وﻛﺬا وأﺟروا اﳌاء إﱃ هﺬﻩ اﻷرض فإذاً ﻳقسﻢ اﳌاء ﺑينهﻢ ﺑقدر النفقﺔ
والعمل ﻳعﲏ ﺑقدر ﻣلكﻪ ﻷنﻪ ﻣلك لعمارة والعمل والنفقﺔ فإذا ﻛان شخص تكفل
ﺑنصﻒ هﺬﻩ التكاليﻒ إذاً لﻪ نصﻒ اﳌاء الﺬي ﰐ أو إذا ﻛان تكفل ﲨيعهﻢ لتكاليﻒ

لسوﻳﺔ فيقسﻢ اﳌاء ﺑينهﻢ لسوﻳﺔ وهكﺬا ،قال :وتﺼﺮف ﻛﻞ واﺣﺪ ﰲ ﺣﺼﺘه ﲟﺎ ﺷﺎء

انتقل اﻵن إﱃ ﻣسألﺔ اﳊمى هل ﳚوز لﻺﻣام أن ﳛمي أرضا ﳚعلها ﻣرعى للدواب؟ ﻳقول

نعﻢ ﳚوز ذلك ن ﳚعلﻪ ﻣرعى لدواب اﳌسلمﲔ ،قال ) :وﻟﻺﻣﺎم دون ﻏﲑﻩ ﲪﻰ ﻣﺮﻋﻰ
( أي أن ﳝﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺮﻋﻰ ) ﻟﺪواب اﳌﺴﻠﻤﲔ ( اﻟﱵ ﻳقوم ﲝﻔﻈﻬﺎ ﻛﺨﻴﻞ اﳉﻬﺎد
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واﻟﺼﺪﻗﺔ ) ﻣﺎ ﱂ ﻳﻀﺮﻫﻢ ( ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳌﺎ روى ﻋﻤﺮ أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﲪﻰ اﻟﺒقﻴﻊ
ﳋﻴﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ رواﻩ أﺑو ﻋﺒﻴﺪ الصﺤيﺢ أن اﺑن عمر هو الﺬي روى ذلك ،إذاً اﻹﻣام لﻪ

أن ﳛمي ﻳعمل ﳏميﺔ لكن هﺬﻩ اﶈميﺔ تكون خاﺻﺔ ﺑﺸرﻃﲔ أن تكون خاﺻﺔ ﺑدواب
اﳌسلمﲔ ﻳعﲏ اﳌصلﺤﺔ العاﻣﺔ وليﺲ اﳌصلﺤﺔ اﳋاﺻﺔ واﻷﻣر الﺜاﱐ أﻻ ﻳكون ﰲ هﺬﻩ
اﶈميﺔ ضرر على الناس وإﳕا ﻳفعل ﻣا ﻻ ضرر فيﻪ ،ﻳبﺤث عن أرض تصلﺢ ﻣرعى وتكون

ﺑعيدة عن ﻣصاﱀ الناس ﻻ تؤذي الناس وﳛميها ﳌصاﱀ اﳌسلمﲔ ،قال :وﻣﺎ ﲪﺎﻩ اﻟﻨﱯ
ﷺ ﻟﻴس ﻷﺣﺪ نقﻀه وﻣﺎ ﲪﺎﻩ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷئﻤﺔ ﳚوز نقﻀه ﻣعناﻩ أنﻪ أوﻻ نقول اﻹﻣام

هو الﺬي ﳛمي ﻻ ﻏﲑﻩ هﺬا أﻣر ،اﻷﻣر الﺜاﱐ ﻣا ﲪاﻩ النﱯ ﷺ ﻻ ﻳنقﺾ ﻣن اﳊاﻛﻢ
الﺬي ﰐ ﺑعد ذلك لكن ﻣا ﲪاﻩ ﺣاﻛﻢ ﻳعﲏ أقصد إﻣام ﻣن أﺋمﺔ اﳌسلمﲔ ﳑكن لﻺﻣام

الﺬي ﰐ ﺑعدﻩ أن ﻳنقﺾ هﺬا اﳊمى وﻳﻐﲑﻩ ،قال :وﻻ ﳚوز ﻷﺣﺪ أن ﺧﺬ ﻣﻦ أر ب
اﻟﺪواب ﻋوﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻋﻰ ﻣوات أو ﲪﻰ ﻷن هﺬا ﻣباح فﻼ ﳚوز ﻷﺣد أن خﺬ عوض
ﻳقول ترعوا ﰲ هﺬا اﳌكان تدفعوا ضرﻳبﺔ ﻷنه ﷺ ﺷﺮك اﻟﻨﺎس ﻓﻴه الناس شرﻛاء ﰲ ثﻼث
اﳌاء والنار والكﻸ ،وﻣﻦ جﻠس ﰲ ﳓو جﺎﻣﻊ ﻟﻔﺘوى أو إﻗﺮاء ﻓﻬو أﺣﻖ ﲟﻜﺎنه ﻣﺎدام ﻓﻴه
ﻷنﻪ سبق إليﻪ فمادام هو ﰲ اﳌكان هو أﺣق ﺑﻪ ،أﻣا لو قام ﻣن ﻣكانﻪ ﻳسقط ﺣقﻪ أم ﻻ

أم لتفصيل؟ التفصيل قال :أو ﻏﺎب ﻟعﺬر وﻋﺎد ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻳعﲏ لﻪ ﺣقﻪ وأﻣا إن خرج وﱂ ﻳعد

قرﻳبا فﻼ للنص للﺤدﻳث ،قال :وﻣﻦ ﺳﺒﻖ إﱃ ر ط أو نزل ﻓقﻴه ﲟﺪرﺳﺔ أو ﺻوﰲ
ﲞﺎنقﺎﻩ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﺣقه ﲞﺮوجه ﻣﻨه ﳊﺎجﺔ الر ط اﳌقصود ﺑﻪ ﻣﺜل ﻣدرسﺔ ﻣكان وقﻒ

للدراسﺔ ،خانقاﻩ ﻣكان للصوفيﺔ ﻳتعبدون فيﻪ ﻳسمى اﳋانقﺔ قال إذا دخلﻪ ﻻ ﻳبﻄل ﺣقﻪ
ﲞروﺟﻪ ﻣنﻪ ﻷنﻪ سيقيﻢ فيﻪ للسكن.

ب اﳉعﺎﻟﺔ
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اﳉعﺎﻟﺔ ﺑﺘﺜﻠﻴﺚ اﳉﻴﻢ ﻗﺎﻟه اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس اﳉعﻞ واﳉعﺎﻟﺔ واﳉعﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳعﻄﺎﻩ
اﻹنﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻳﻔعﻠه اﳉعل تﺸبﻪ اﻹﺟارة لكنها ليسﺖ ﺟارة وﻻ تنﻄبق عليها
أﺣكام اﻹﺟارة وهي أسهل ﺑكﺜﲑ ﻣن أﺣكام اﻹﺟارة ،أﺣكام اﻹﺟارة أﻛﺜر تﺸدد أﻣا

هﺬﻩ أﻛﺜر تساهل ،ﻛيﻒ تكون اﳉعالﺔ ،ﻣا هي اﳉعالﺔ؟ قال ) :وﻫﻲ ( اﺻﻄﻼﺣﺎ ) أن
ﳚعﻞ ( جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف ) ﺷﻴﺌﺎ ( ﻣﺘﻤوﻻ ) ﻣعﻠوﻣﺎ ﳌﻦ ﻳعﻤﻞ ﻟه ﻋﻤﻼ ﻣعﻠوﻣﺎ ( ﻛﺮد
ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﳏﻞ ﻛﺬا أو ﺑﻨﺎء ﺣﺎئﻂ ﻛﺬا ) أو ( ﻋﻤﻼ ) ﳎﻬوﻻ ﻣﻦ ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ ( ﻛﺸﻬﺮ
ﻛﺬا ) أو ( ﻣﺪة ) ﳎﻬوﻟﺔ ( انتهى التعرﻳﻒ هو هﺬا أن ﳚعل ﺟاﺋﺰ التصرف وهو اﳊر

اﳌكلﻒ الرشيد أﻣا لو ﻛان ﻏﲑ ﺟاﺋﺰ التصرف فليﺲ لﻪ أن ﳚعل ﺟعالﺔ ﳚعل شيﺌا ﻳعﲏ
ﻣاﻻ شيء لﻪ قيمﺔ لكن ﻳكون ﻣعلوم إذاً أن ﳚعل ﺟاﺋﺰ التصرف  ١شيﺌا ﻣعلوﻣا ﻣاﻻ
ﻣتموﻻ  ٢ﻣعلوﻣا  ٣ﳚعلﻪ ﳌن؟ ﳌن ﻳعمل عمﻼ ﻣعلوﻣا أو ﳎهوﻻ ﰲ ﻣدة ﻣعلوﻣﺔ أو ﳎهولﺔ
هنا اﳉعالﺔ فارقﺖ اﻹﺟارة ﻷنﻪ ﰲ اﻹﺟارة ﻻ تصﺢ أن ﻳعمل لﻪ عمﻼ ﳎهوﻻ ،ﻣعلوﻣﺔ نعﻢ
لكن عمل ﳎهول ﻻ ،ﰲ ﻣدة ﻣعلوﻣﺔ نعﻢ لكن ﻣدة ﳎهولﺔ ﻻ ،ﻃبعا إذا ﻛانﺖ اﻹﺟارة
أﺻﻼ ﻻ تصﺢ على العمل واﳌدة ﻣعا فإﻣا على عمل وإﻣا على ﻣدة ،إﻣا تستأﺟرﻩ شهرا
وإﻣا تستأﺟرﻩ لبناء ﺟدار ﻣﺜﻼ فإﻣا ﻛﺬا أو ﻛﺬا وﻻ ﳚمع اﻻثنﲔ لكن ﰲ اﳉعالﺔ ﻳتساهل،
وﰲ اﻹﺟارة إذا ﻛانﺖ اﳌد ﳏددة فﻼﺑد أن تكون ﻣعلوﻣﺔ وإذا ﻛان العمل ليﺲ ﻣدة فﻼﺑد
أن ﻳكون العمل ﻣعلوم فهنا ﻳتجاهل ﻳعﲏ فيﻪ تساهل ﰲ اﳉعالﺔ فيها ﺟهالﺔ ﰲ ﻣسألﺔ

اﳌدة وﰲ ﻣسألﺔ العمل ،قال :ﻓﻼ ﻳﺸﱰط اﻟعﻠﻢ ﻟعﻤﻞ وﻻ اﳌﺪة وﳚوز اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻫﻨﺎ ﲞﻼف اﻹجﺎرة هﺬﻩ ثﻼثﺔ فروق :الفرق اﻷول ﻻ ﻳﺸﱰط العلﻢ لعمل وﻻ اﳌدة وﳚوز
اﳉمع ﺑينهما هﺬﻩ ثﻼثﺔ فروق ﺑﲔ اﻹﺟارة واﳉعالﺔ ،ﰒ قال :وﻻ تعﻴﲔ اﻟعﺎﻣﻞ وهﺬا
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ﳜتلﻒ ﻣع اﻹﺟارة أﻳضا فاﻹﺟارة ﻻﺑد ﻣن تعيﲔ العاﻣل ﻟﻠحﺎجﺔ وﻳقوم اﻟعﻤﻞ ﻣقﺎم
اﻟقﺒول ﰲ اﻹﺟارة ﻻﺑد ﻣن القبول لكن هنا ﻻ ،ﻳقوم العمل ﻣقام القبول ،ﻣﺜاﳍا ﻣﺜال

اﳉعالﺔ أن ﻳقول ﻣﺜﻼ ﻣن رد علي سيارﰐ الضاﺋعﺔ فلﻪ ألﻒ ر ل فهل هﺬﻩ إﺟارة أم
ﺟعالﺔ؟ هﺬﻩ ﺟعالﺔ ،ﻣن وﺟد ﺟواﱄ اﳌفقود فلﻪ ﻣاﺋﺔ ر ل ،ﻣن ﺑﲎ ﱄ هﺬا اﳊاﺋط فلﻪ
ألﻒ ر ل ،ﻣن أﺻلﺢ ﱄ هﺬا اﳉهاز فلﻪ ﲬسماﺋﺔ ر ل فاﻵن ليﺲ ﲟﺤدد ﻣن هو الﺬي
سيعمل وﻻ ﻛيﻒ ﻳعمل وﻻ اﳌدة ،ﺑعد أن أﺟعل اﳉعل هل أستﻄيع أن أرﺟع أم ﻻ

أستﻄيع؟ هﺬﻩ التفصيﻼت ستأﰐ ،اﳉواب نعﻢ أقدر أرﺟع لكن ﺑﺸرط قبل أن ﻳبدأ العاﻣل

أﻣا إن ﺑدأ العاﻣل ورﺟعﺖ فلﻪ أﺟرة اﳌﺜل ،اﻵن ﻛل هﺬﻩ التفصيﻼت ستأﰐ ،قال :ﻷنه
ﻳﺪل ﻋﻠﻴه ﻛﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ الوﻛالﺔ ﻛﺬلك ﳌا أوﻛلك ﰲ البيع ﳑكن تﺸرع أنﺖ ﰲ البيع فهﺬا
الﺸروع ﻳعﲏ عملك هﺬا ﻳقوم ﻣقام قبولك للوﻛالﺔ ،هو قال أ وﻛلتك فاﳉواب تقول
قبلﺖ فيمكن تقول قبلﺖ وﳑكن ﻻ تقول قبلﺖ لكن تﺸرع ﰲ العمل الﺬي وﻛلتك فيﻪ

فيكون هﺬا ﻳقوم ﻣقام القبول ،ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﻗوﻟه تعﺎﱃ } وﳌﻦ جﺎء ﺑه ﲪﻞ ﺑعﲑ { وﺣﺪﻳﺚ
اﻟﻠﺪﻳﻎ واﻟعﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ اﳉعﻞ ﻋﻠﻴه ) ﻛﺮد ﻋﺒﺪ وﻟقﻄﺔ ( ﻳعﲏ هو اﻵن قال ﻣن رد
عبدي فلﻪ ﻛﺬا وﻛان شخص وﺟد العبد وأﺻبﺢ ﰲ ﻳدﻩ قال :ﻓﺈن ﻛﺎنﺖ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻓﺠعﻞ ﻟه
ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ جعﻼ ﻟﲑدﻫﺎ ﱂ ﻳﺒﺢ ﻟه أﺧﺬﻩ ﻳعﲏ واﺣد وﺟد لقﻄﺔ أﻻ ﳚﺐ عليﻪ أن ﻳؤدي هﺬﻩ

اللقﻄﺔ لصاﺣبها؟ اﳉواب نعﻢ ،ﺻاﺣبها ﺟعل على ردها ﺟعالﺔ فإن ﻛان اﳉعل ﺣصل
قبلما ﻳرى اللقﻄﺔ فنعﻢ أﻣا إذا ﻛان ﺑعد أخﺬها ﺣصلﺖ اﳉعالﺔ فليﺲ لﻪ أخﺬها ،إنسان
ﻣﺜﻼ رأى ﺟدار خرب فبناﻩ وأﺻلﺤﻪ وﺑعد أن ﺑناﻩ ﻣالك اﳉدار ﱂ ﻳعلﻢ فقال ﻣن ﺑﲎ
ﺟداري وأﺻلﺤﻪ فلﻪ ألﻒ ر ل أﻻ ﻳستﺤق الباﱐ ألﻒ ر ل؟ ﻻ ﻷنﻪ ﺑناﻩ تﱪعا فليﺲ لﻪ
أن خﺬ اﳌقاﺑل لكن ﻣن ﲰع ﳉعالﺔ فﺸرع ﰲ ﺑناء اﳉدار ﺑناء على اﻷﺟرة على هﺬا

اﳉعل فلﻪ ذلك ،قال ) :و ( ﻛـ ) ﺧﻴﺎﻃﺔ وﺑﻨﺎء ﺣﺎئﻂ ( وﺳﺎئﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺄجﺮ ﻋﻠﻴه ﻣﻦ
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اﻷﻋﻤﺎل ) ﻓﻤﻦ ﻓعﻠه ﺑعﺪ ﻋﻠﻤه"أ" ﺑقوﻟه ( أي ﺑقول ﺻﺎﺣﺐ اﻟعﻤﻞ ﻣﻦ ﻓعﻞ ﻛﺬا ﻓﻠه
ﻛﺬا ) اﺳﺘحقه ( ﻷن اﻟعقﺪ اﺳﺘقﺮ ﺑﺘﻤﺎم اﻟعﻤﻞ ) واﳉﻤﺎﻋﺔ ( إذا ﻋﻤﻠوﻩ ) ﻳقﺘﺴﻤونه (
ﻟﺴوﻳﺔ ﻷ ﻢ اﺷﱰﻛوا ﰲ اﻟعﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘحﻖ ﺑه اﻟعوض ﻓﺎﺷﱰﻛوا ﻓﻴه ) و ( إن ﺑﻠﻐه
اﳉعﻞ ) ﰲ أثﻨﺎئه ( أي أثﻨﺎء اﻟعﻤﻞ"ب") ﺧﺬ ﻗﺴﻂ ﲤﺎﻣه ( ﻷن ﻣﺎ ﻓعﻠه ﻗﺒﻞ ﺑﻠوغ
اﳋﱪ ﻏﲑ ﻣﺄذون ﻓﻴه ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘحﻖ ﺑه ﻋوﺿﺎ شرع ﻳبﲏ اﳉدار ﻣن نفسﻪ تﻄوعا وﰲ
ﻣنتصﻒ اﳉدار ﺑلﻐﻪ اﳉعل فقبل ذلك ﻻ ﺟعل لﻪ وﻣا ﺑعدﻩ لﻪ اﳉعل إذاً سيستﺤق

ﲬسﲔ ﳌاﺋﺔ إذا ﻛان ﺑﲎ ﲬسﲔ ﳌاﺋﺔ ،ستﲔ ﳌاﺋﺔ إذا ﻛان ﺑﲎ أرﺑعﲔ وهكﺬا ،وإن ﱂ
ﻳﺒﻠﻐه إﻻ ﺑعﺪ اﻟعﻤﻞ"ج" ﱂ ﻳﺴﺘحﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﳉعالﺔ هل هي عقد ﺟاﺋﺰ أم ﻻزم؟ قال:
) و ( اﳉعﺎﻟﺔ ﻋقﺪ جﺎئز ﺟاﺋﺰ ﻳعﲏ ﳛق لكل ﻃرف ﻣن الﻄرفﲔ أن ﻳفسخها فليﺲ ﲟلﺰﻣﺔ
فهي ليسﺖ ﻛاﻹﺟارة فاﻹﺟارة عقد ﻣلﺰم وهﺬا فرق ﻣن الفروق ﺑﲔ اﳉعالﺔ واﻹﺟارة،

قال ) :ﻟﻜﻞ ( ﻣﻨﻬﻤﺎ ) ﻓﺴﺨﻬﺎ ( ﻛﺎﳌﻀﺎرﺑﺔ هﺬا ﻣا ﻳﱰتﺐ على ﻛو ا عقد ﺟاﺋﺰ أنﻪ ﻛل

واﺣد لﻪ أن ﻳفسخ لكن فيﻪ ﻣﺸكلﺔ عن الفسخ افرض انﻪ العاﻣل اشتﻐل وﺑعدﻣا ﺑﲎ

اﳉدار أو ﺑﲎ ﺑعﺾ اﳉدار فسخ اﳉاعل فكيﻒ نفعل؟ سيأﰐ اﻵن تفصيلها ،قال ) :ﻓـ (
ﻣﱴ ﻛﺎن اﻟﻔﺴﺦ ) ﻣﻦ اﻟعﺎﻣﻞ (" "١ﻗﺒﻞ ﲤﺎم اﻟعﻤﻞ ﻓﺈنه ) ﻻ ﻳﺴﺘحﻖ ﺷﻴﺌﺎ ( ﻷنه
أﺳقﻂ ﺣﻖ نﻔﺴه ﺣﻴﺚ ﱂ ت ﲟﺎ ﺷﺮط ﻋﻠﻴه إذا ﻛان العاﻣل هو الﺬي فسخ فﻼ شيء
لﻪ ) ،و ( إن ﻛﺎن اﻟﻔﺴﺦ ) ﻣﻦ اﳉﺎﻋﻞ" "٢ﺑعﺪ اﻟﺸﺮوع ( ﰲ اﻟعﻤﻞ ﻓـ ) ﻟﻠعﺎﻣﻞ أجﺮة
ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠه ( ﻷنه ﻋﻤﻠه ﺑعوض ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻟه  -٣وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟعﻤﻞ ﻻ ﺷﻲء ﻟﻠعﺎﻣﻞ
إذاً إذا ﻛان الرﺟوع ﻣن اﳉاعل قال رﺟعﺖ ﰲ اﳉعل ﻻ أرﻳد أﺣد ﻳبﲏ ﱄ اﳉدار فإذا ﻛان
العاﻣل قبل الﺸروع فﻼ شيء لﻪ فلﻪ أن ﻳفسخها لكن ﺑعد الﺸروع لﻪ ﻣﺜل أﺟرة العمل
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الﺬي عملﻪ نرى ﻛﻢ ﺑﲎ هﺬا الﺬي عملﻪ ﻛﻢ ﻳساوي أﺟرة فيعﻄى ،قال :وإن زاد أو نقﺺ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﳉعﻞ جﺎز ﻷ ﺎ ﻋقﺪ جﺎئز ﻳعﲏ اﳉاعل قال ﻣن ﺑﲎ ﺟداري هﺬا فلﻪ

ألﻒ ر ل قال ﺑل ألفﲔ فلﻪ ذلك أو قال ﻻ ﺑدل اﻷلﻒ ﲬسماﺋﺔ فلﻪ ذلك ،إن زاد أو
نقص قبل الﺸروع ﰲ العمل ﺟاز ﻷنﻪ عقد ﺟاﺋﺰ ،إذا ﺣصل خﻼف شخص ﺑﲎ ﺟدار
وقال أ ﺑنيتﻪ ﻷنك أنﺖ ﺟعلﺖ ﺟعل ﳌن ﺑﲎ اﳉدار وقال ﺻاﺣﺐ اﳉدار أ ﱂ أﺟعل

شيﺌا فقول ﻣن ﻳقدم؟ اﳉاعل ،قال ) :وﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ أﺻﻠه (" "١أي أﺻﻞ اﳉعﻞ )
أو ﻗﺪرﻩ" "٢قدرﻩ ﻳعﲏ اﳋﻼف قال اﳉاعل أ ﺟعلﺖ ألﻒ على البناء والباﱐ قال ﻻ ﺑل
ألفﲔ ،قال :ﻳقﺒﻞ ﻗول اﳉﺎﻋﻞ ( ﻷنه ﻣﻨﻜﺮ واﻷﺻﻞ ﺑﺮاءة ذﻣﺘه انتهينا ﻣن اﳉعالﺔ،
سننتقل إﱃ ﻣساﺋل تﺸبﻪ اﳉعالﺔ وهي ) :وﻣﻦ رد ﻟقﻄﺔ أو ﺿﺎﻟﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻟﻐﲑﻩ ﻋﻤﻼ
ﺑﻐﲑ جعﻞ ( وﻻ إذن ) ﱂ ﻳﺴﺘحﻖ ﻋوﺿﺎ ( ﻷنه ﺑﺬل ﻣﻨﻔعﺔ ﺑﻐﲑ ﻋوض ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘحقه
وﻟﺌﻼ ﻳﻠزم اﻹنﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻠﺘزﻣه إذاً إذا ﻛان إنسان قام ﺑعمل ﻵخر ﻣن ﻏﲑ ﻃلﺐ فليﺲ
لﻪ أن خﺬ ﻣقاﺑل لكن استﺜنوا ﻣن هﺬﻩ ﺻورتﲔ وهي ،قال ) :إﻻ ( ﰲ ﲣﻠﻴﺺ ﻣﺘﺎع
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻫﻠﻜﺔ ﻓﻠه أجﺮة اﳌﺜﻞ تﺮﻏﻴﺒﺎ هﺬا رقﻢ" "١افرض رأى ﺣرﻳق فقام إنسان وأنقﺬ
اﳌتاع أو أنقﺬ ﺑعﺾ اﳌتاع ﻣن اﳊرﻳق فلﻪ أﺟرة اﳌﺜل هﺬا العمل الﺬي قام ﺑﻪ ﻛﻢ ﻳساوي؟

فيأخﺬ لﻪ اﻷﺟرة ترﻏيبا ﰲ إنقاذ ﻣتاع الناس لﺌﻼ ﻳتلﻒ ،الصورة الﺜانيﺔ اﳌستﺜناة :وإﻻ )
دﻳﻨﺎرا أو اثﲏ ﻋﺸﺮ درﳘﺎ ﻋﻦ رد اﻵﺑﻖ ( ﻣﻦ اﳌﺼﺮ أو ﺧﺎرجه ﻷن الدﻳنار الﺬهﺐ
ﻳساوي ١٢درهﻢ فضﺔ ﰲ أ م النﱯ ﷺ ،والدليل على هﺬا :روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ
ﻣﺴعود ﻟقول اﺑﻦ أﰊ ﻣﻠﻴﻜﺔ وﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر أن اﻟﻨﱯ ﷺ جعﻞ ﰲ رد اﻵﺑﻖ إذا جﺎء
ﺑه ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳊﺮم دﻳﻨﺎرا انتهينا ،اﻵن شرع ﰲ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ) :وﻳﺮجﻊ ( راد اﻵﺑﻖ )
ﺑﻨﻔقﺘه أﻳﻀﺎ ( ﻷنه ﻣﺄذون ﰲ اﻹنﻔﺎق ﺷﺮﻋﺎ ﳊﺮﻣﺔ اﻟﻨﻔس وﳏﻠه إن ﱂ ﻳﻨو اﻟﺘﱪع وﻟو
ﻫﺮب ﻣﻨه ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵن الﺬي رد اﻵﺑق ﻛﻢ ﻳستﺤق؟ دﻳنار ،وهو ﰲ أثناء رد اﻵﺑق
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افرض أنﻪ ردﻩ ﻣن ﻣكان ﺑعيد وأنفق عليﻪ أﻃعمﻪ وأرﻛبﻪ واستأﺟر لﻪ سيارة أو ﻛﺬا أو داﺑﺔ
أو ﻛﺬا إذاً ﻳرﺟع لنفقﺔ أﻳضا إذاً لﻪ شيﺌان لﻪ ١٢درهﻢ ولﻪ أﻳضا النفقﺔ الﱵ أنفقها على

العبد لكن ﳏل ذلك قال وﳏلﻪ إن ﱂ ﻳنو التﱪع لكن لو تﱪع العبد أﻛلﻪ وشرﺑﻪ وﻛﺬا فليﺲ
إﻻ اﻻثﲎ عﺸر درهﻢ أو الدﻳنار ﻷننا قلنا ﻛل ﻣن تﱪع ﰲ شيء فليﺲ لﻪ أن ﻳﻄالﺐ ﺑﻪ فﻼ
تﻄالﺐ سواء تﱪعﺖ ﲟال وسددت عن أﺣد دﻳن عليﻪ ﻣتﱪعا فليﺲ لك أن ﰐ وتﻄالﺐ،
أو عملﺖ لﻪ عمل لﻪ أﺟرة ﰲ العادة فليﺲ لك أن تﻄالﺐ ﺟرة إذا فعلتﻪ تﻄوعا ،وإذا ﱂ
ﻳفعلﻪ تﻄوعا فهل لك أن تﻄالﺐ ﻷﺟرة؟ نقول ﳜتلﻒ ﰲ ﺑعﺾ اﻷﺣوال نعﻢ وﰲ ﺑعﺾ
اﻷﺣوال ﻻ ،ﲝسﺐ التفصيل الﺬي ﻣر ﻣعنا ،قال ولو هرب ﻣنﻪ ﰲ الﻄرﻳق اﻛتبوا عندها
ﻳعﲏ ﻳرﺟع لنفقﺔ فقط ،افرض أنﻪ أخﺬ العبد وردﻩ إﱃ السيد أﻃعمﻪ ﰲ الﻄرﻳق ﰒ ﺑعد
ذلك هرب ﻣنﻪ فاﻵن هل ﻳﻄالﺐ لدﻳنار والنفقﺔ أم ﻳﻄالﺐ لنفقﺔ فقط دون الدﻳنار؟
لنفقﺔ دون الدﻳنار ،وﳌاذا ﻻ ﻳستﺤق الدﻳنار؟ ﻷنﻪ ﱂ ﰐ لعبد ،ﱂ ﻳرد العبد فليﺲ لﻪ

لكن النفقﺔ الﱵ أنفقها لﻪ ،قال :وإن ﻣﺎت اﻟﺴﻴﺪ رجﻊ ﰲ تﺮﻛﺘه ﻳعﲏ هﺬا الﺬي رد العبد

وأنفق عليﻪ وهرب ﻣنﻪ أو ﺑقي ﻳرﺟع على الﱰﻛﺔ خﺬ ﻣا ﻳستﺤقﻪ ﻣن الﱰﻛﺔ ،ﻣاذا نستفيد
ﻣن ذلك؟ وﻋﻠﻢ ﻣﻨه جواز أﺧﺬ اﻵﺑﻖ ﳌﻦ وجﺪﻩ وﻫو أﻣﺎنﺔ ﺑﻴﺪﻩ اﻵﺑق هو العبد إذا

هرب ﻣن سيدﻩ ،وﻣﻦ ادﻋﺎﻩ ﻓﺼﺪﻗﺔ اﻟعﺒﺪ أﺧﺬﻩ لو ﺟاء شخص وقال هﺬا عبدي

والعبد قال نعﻢ هﺬا سيدي أخﺬﻩ ،ﻓﺈن ﱂ ﳚﺪ ﺳﻴﺪﻩ أي الﺬي ﻳرد اﻵﺑق دﻓعه إﱃ اﻹﻣﺎم
أو ئﺒه ﻟﻴحﻔﻈه ﻟﺼﺎﺣﺒه وﻟه ﺑﻴعه ﳌﺼﻠحﺔ ﻳعﲏ ﺑيعﻪ وﺣفظ ﲦنﻪ للمصلﺤﺔ إذا ﻛان ﻣا
فيﻪ ﻃرﻳقﺔ ﻣﺜﻼ ﻣا فيﻪ إﻣام ﻳعﻄيﻪ ،وﻻ ﳝﻠﻜه ﻣﻠﺘقﻄه ﻟﺘعﺮﻳﻒ ﻛﻀوال اﻹﺑﻞ وإن ﻋه
ﻓﻔﺎﺳﺪ ﻳعﲏ ﻣلتقط العبد ﻻ ﳝلكﻪ ﻻ ﻳعتﱪ ﻣن وﺟد عبدا أنﻪ لقﻄﺔ ليﺲ ﺑلقﻄﺔ ﻳقول ﻻ
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ﳝتلكﻪ ﻣﺜل ضوال اﻹﺑل ،فضوال اﻹﺑل ﻻ تلتقط وستأﰐ ﰲ الباب الﺬي ﺑعدﻩ ،ﻷ ا ﲢمي
نفسها ﻣن ﺻﻐار السباع فﻼ تلتقط ﻛﺬلك العبد ،قال وإن عﻪ ﻳعﲏ لﻐﲑ ﻣصلﺤﺔ ففاسد
ﻣعناﻩ أنﻪ ﻣﻄلوب أن ﻳسلمﻪ لﻺﻣام أو ﺋﺐ اﻹﻣام فإن ﱂ ﻳفعل ذلك و عﻪ لﻐﲑ ﻣصلﺤﺔ
ﻣع انﻪ قال قبل قليل ولﻪ ﺑيعﻪ لكن قيدها ﲟصلﺤﺔ فإن ﻛان ﳌصلﺤﺔ نعﻢ.

ب اﻟﻠقﻄﺔ
اﻟﻠقﻄﺔ ﺑﻀﻢ اﻟﻼم وﻓﺘﺢ اﻟقﺎف وﻳقﺎل ﻟقﺎﻃﺔ ﺑﻀﻢ اﻟﻼم وﻟقﻄﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم واﻟقﺎف )
وﻫﻲ ﻣﺎل أو ﳐﺘﺺ ﺿﻞ ﻋﻦ رﺑه ( ﻣال ﻳعﲏ ﳑلوك ،وﳐتص أي ﻏﲑ ﳑلوك ،ﻣﺜﻼ واﺣد
عندﻩ ﻛلﺐ فهل ﳝلك الكلﺐ؟ ﻻ ﳝلك لكن ﳜتص ﺑﻪ ،ﻗﺎل ﺑعﻀﻬﻢ وﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﻐﲑ
اﳊﻴوان وﻳﺴﻤﻰ ﺿﺎﻟﺔ ﻳعﲏ اﳊيوان ﻳقال لﻪ ضالﺔ وﻏﲑ اﳊيوان ﻳقال لﻪ لقﻄﺔ قيل هﺬا،

انتبهوا قبل أن نقرأ نلخص هﺬا الباب ختصار ،اللقﻄﺔ أقسام قسﻢ ﳝلك ﺑﻼ تعرﻳﻒ
وقسﻢ ﳛرم التقاﻃﻪ وقسﻢ ﺑينهما ،ﻣا هو الﺬي ﺑينهما ﻳعﲏ ﻳلتقط وﻳعرف سنﺔ ﻛاﻣلﺔ ﰒ
ﺑعد هﺬﻩ السنﺔ ﳝلك ﻳدخل ﰲ ﻣلك ﻣلتقﻄﻪ لكن ﻣضمو عليﻪ ﻳعﲏ ﳝلكﻪ لكن إن وﺟد
ﺻاﺣبها دفعها إليﻪ أو دفع ﻣﺜلها إن ﻛانﺖ ﻣﺜليﺔ أو قيمتها إن ﻛانﺖ ﻣتقوﻣﺔ ،ﺑقي أن
نعرف ﻣا هو الﺬي ﳝلك ﺑﻼ تعرﻳﻒ؟ اﻷشياء الرخيصﺔ الﺰهيدة الﱵ ﻻ تتبعها ﳘﺔ أوساط
الناس وهﺬا سيختلﻒ ﻣن أرض ﻷرض وﻣن ﺑلد لبلد وﻣن زﻣن لﺰﻣن فقد ﻳكون الر ل هنا
ﻻ قيمﺔ لﻪ لكن قد ﻳكون للر ل ﰲ ﻣكان آخر لﻪ قيمﺔ عاليﺔ فإذاً سيختلﻒ ﲝسﺐ
العرف إذاً هﺬا الﺬي ﳝلك ﺑﻼ تعرﻳﻒ ،الﺜاﱐ :وهو الضوال ﻣن اﳊيوان الﺬي ﳝتنع ﺑنفسﻪ
ﻣن ﺻﻐار السباع هﺬا ﳛرم التقاﻃﻪ تﱰﻛﻪ ،والﺜالث :ﻣا ﺑينهما الﺬي لﻪ قيمﺔ وﻻ ﳛمي
نفسﻪ ﻣن السباع ﻳعﲏ إذا ﻛان ﺣيوا وهﺬا الﺜالث الﺬي ﺑينهما سيﺸمل نوعﲔ إﻣا أن
ﻳكون ﺣيوان ضال ﻻ ﳝتنع ﻣن ﺻﻐار السباع ﻣﺜل الﺸاة فهﺬﻩ تلتقط والﺸيء الﺜاﱐ ﻏﲑ
الضوال ﻏﲑ اﳊيوا ت ﻣﺜل الﺜياب والنقود واﻷﻛل هﺬا لﻪ قيمﺔ ليسﺖ زهيدة إذاً هﺬا
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ﳝكن التقاﻃﻪ فإذا التقﻄناﻩ ﻣاذا نفعل؟ إذا التقط ﻳعرفها سنﺔ ﻛاﻣلﺔ ﰒ ﳝلكها ﰒ ﺑعد ذلك
تدخل ﰲ ﻣلكﻪ قهرا ﻛأ ا إرث هﺬا أﻣر ،لو ﻛان ﻣأﻛوﻻ ﻳعﲏ هﺬا اﻷﺻل ﰲ ﻛل لقﻄﺔ

ﻣن هﺬا النوع الﺜالث لكن لو ﻛانﺖ اللقﻄﺔ ﻣأﻛولﺔ ﻣﺜل الﺸاة ﻣﺜﻼ فلﻪ خيارات أخرى
فإﻣا أن ﻳعرفها وﳝلكها ﺑعد سنﺔ ولﻪ خيارات أخرى فلﻪ أن ﻛلها وﻳضمن القيمﺔ ولﻪ أن
ﻳبيعها وﳛتفظ لقيمﺔ ولﻪ أن ﻳنفق عليها ﺑنيﺔ الرﺟوع ولﻪ أن ﳚفﻒ الﻄعام لو ﻛان ﻃعاﻣا

ﻣﺜﻼ سيفسد أو شاة ﻳعﲏ ﻳبقيها سنﺔ ﻳعرفها ﻣعناﻩ سينفق عليها فلﺬلك ﺟاز لﻪ اﳊلول
اﻷخرى ،لو ﻛان ﻃعام ﻣﺜﻼ ﳜﺸى أن ﻳفسد فإﻣا أن ﻛلﻪ وعليﻪ القيمﺔ أو ﳚففﻪ ﻣﺜﻼ إذا

أﻣكن ﲡفيفﻪ أو ﻳبيع هﺬا الﻄعام وﳛتفظ الﺜمن هﺬا إذا ﻛان شيء قاﺑل للفساد ،قال) :
و ( ﻳعﺘﱪ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ تعﺮﻳﻔه أن ) تﺘﺒعه ﳘﺔ أوﺳﺎط اﻟﻨﺎس ( ن ﻳﻬﺘﻤوا ﰲ ﻃﻠﺒه ) ﻓﺄﻣﺎ
اﻟﺮﻏﻴﻒ واﻟﺴوط ( وﻫو اﻟﺬي ﻳﻀﺮب ﺑه" "١القسﻢ اﻷول وﰲ ﺷﺮح اﳌﻬﺬب ﻫو ﻓوق
اﻟقﻀﻴﺐ ودون اﻟعﺼﺎ ) وﳓوﳘﺎ ( ﻛﺸﺴﻊ نعﻞ ) ﻓﻴﻤﻠﻚ ( ﻻﻟﺘقﺎط ) ﺑﻼ تعﺮﻳﻒ (
وﻳﺒﺎح اﻻنﺘﻔﺎع ﺑه ﳌﺎ روى جﺎﺑﺮ ﻗﺎل رﺧﺺ رﺳول ﷲ ﷺ ﰲ اﻟعﺼﺎ واﻟﺴوط واﳊﺒﻞ
ﻳﻠﺘقﻄه اﻟﺮجﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه رواﻩ أﺑو داود وﻛﺬا اﻟﺘﻤﺮة واﳋﺮﻗﺔ وﻣﺎ ﻻ ﺧﻄﺮ ﻟه وﻻ ﻳﻠزﻣه
دﻓﻊ ﺑﺪﻟه ﻳعﲏ لو وﺟد ﺻاﺣبﻪ ﻻ ﻳلﺰﻣﻪ دفع فمجرد أن خﺬﻩ ﳝتلكﻪ هﺬا قلنا إذا ﻛان
شيء زهيد ﻻ تتبعﻪ ﳘﺔ أوساط الناس اﳌتوسﻄﲔ ﻣن الناس فإنﻪ ﳝلك ﻻلتقاط ،القسﻢ

الﺜاﱐ ) :وﻣﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺻﻐﲑ ( ﻛﺬئﺐ وﻳﺮد اﳌﺎء ) ﻛﺜور وﲨﻞ وﳓوﳘﺎ (
ﻛﺎﻟﺒﻐﺎل واﳊﻤﲑ واﻟﻈﺒﺎء واﻟﻄﻴور واﻟﻔﻬود وﻳقﺎل ﳍﺎ اﻟﻀوال واﳍواﻣﻲ واﳍواﻣﻞ ) ﺣﺮم
أﺧﺬﻩ ( هﺬﻩ ﻷ ا ﲤتنع ،ﺑعضها ﳝتنع ﺑقوتﻪ ،وﺑعضها ﳝتنع ﺑعدوﻩ ﺑسرعتﻪ ،وﺑعضها ﳝتنع
ﺑﻄﲑﻩ ﻷنﻪ ﻳﻄﲑ ،قال :ﻟقوﻟه ﷺ ﳌﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺿﺎﻟﺔ اﻹﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻚ وﳍﺎ ﻣعﻬﺎ ﺳقﺎؤﻫﺎ
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وﺣﺬاؤﻫﺎ تﺮد اﳌﺎء و ﻛﻞ اﻟﺸﺠﺮ ﺣﱴ ﳚﺪﻫﺎ ر ﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻦ أﺧﺬ
اﻟﻀﺎﻟﺔ ﻓﻬو ﺿﺎل أي ﳐﻄﺊ هﺬا النوع إذا أخﺬﻩ ضمنﻪ ،قال :ﻓﺈن أﺧﺬﻫﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ وﻛﺬا
ﳓو ﺣﺠﺮ ﻃﺎﺣون وﺧﺸﺐ ﻛﺒﲑ القسﻢ الﺜالث ) :وﻟه اﻟﺘقﺎط ﻏﲑ ذﻟﻚ ( أي ﻏﲑ ﻣﺎ
تقﺪم ﻣﻦ اﻟﻀوال وﳓوﻫﺎ ) ﻣﻦ ﺣﻴوان ( ﻛﻐﻨﻢ وﻓﺼﻼن ﲨع فصيل وهو ولد الناقﺔ،
وﻋﺠﺎجﻴﻞ ﲨع عجل وهو ولد البقر ،وأﻓﻼء ﲨع فلو وهﺬا ولد الفرس ) وﻏﲑﻩ ( ﻛﺄﲦﺎن
وﻣﺘﺎع ) إن أﻣﻦ نﻔﺴه ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ( وﻗوي ﻋﻠﻰ تعﺮﻳﻔﻬﺎ أﻣا الﺬي ﻳعرف ﻣن نفسﻪ
اﳋيانﺔ فﻼ ﳚوز لﻪ ذلك ﳊﺪﻳﺚ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﻬﲏ ﻗﺎل ﺳﺌﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه
وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻟقﻄﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟورق ﻓقﺎل اﻋﺮف وﻛﺎءﻫﺎ وﻋﻔﺎﺻﻬﺎ ﰒ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﺈن ﱂ
تعﺮف ﻓﺎﺳﺘﻨﻔقﻬﺎ وﻟﺘﻜﻦ ودﻳعﺔ ﻋﻨﺪك ﻓﺈن جﺎء ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻳوﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﺎدﻓعﻬﺎ إﻟﻴه
وﺳﺄﻟه ﻋﻦ اﻟﺸﺎة ﻓقﺎل ﺧﺬﻫﺎ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﻟﻚ أو ﻷﺧﻴﻚ أو ﻟﻠﺬئﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﳐﺘﺼﺮا ﻣا
هو اﻷفضل أن خﺬها أم ﻳﱰﻛها؟ واﻷﻓﻀﻞ تﺮﻛﻬﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ إذا
ﻛان ﻻ ﻣن نفسﻪ عليها ﻳعلﻢ ﻣن نفسﻪ أنﻪ ضعيﻒ أﻣام اﳌال وهﺬا ﻣوﺟود لﻸسﻒ عند
ﺑعﺾ الناس ﺣﱴ ﺑعﺾ الناس الﱵ ﲢافظ عل الصﻼة وعلى العبادة وﻛﺬا ﲡدﻩ ﻳضعﻒ
أﻣام اﳌال وﺑعضهﻢ دﻳنﻪ ﻳنصﺐ ﰲ ﺟﺰء دون ﺟﺰء ﻣن الﺸرع }ﻳؤﻣنون ﺑبعﺾ الكتاب

وﻳكفرون ﺑبعﺾ{ فتجدﻩ ﻣا شاء ﷲ الدﻳن عندﻩ الصﻼة لكن أﻣوال الناس هﺬﻩ ﻛلها

اﻷﻣر سهل ﳑكن نقول ﻛل قﺔ ﷲ وسقياها أﻳضا نسأل ﷲ العافيﺔ والسﻼﻣﺔ ،قال) :
وإﻻ ( ﻣﻦ نﻔﺴه ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﻓﻬو ﻛﻐﺎﺻﺐ ( ﻓﻠﻴس ﻟه أﺧﺬﻫﺎ هﺬا هو إذا ﻳعرف ﻣن نفسﻪ
عدم اﻷﻣانﺔ ﻻ خﺬها وإﻻ ﻳعتﱪ ﻏاﺻﺐ إذا أخﺬها ضمنها ،قال :ﳌﺎ ﻓﻴه ﻣﻦ تﻀﻴﻴﻊ
ﻣﺎل ﻏﲑﻩ وﻳﻀﻤﻨﻬﺎ إن تﻠﻔﺖ ﻓﺮط أو ﱂ ﻳﻔﺮط لنرى الفروق اﻵن هﺬا الﺬي ﻻ ﻣن على
نفسﻪ اﻷﺣكام الﱵ تﱰتﺐ عليﻪ ﻛالتاﱄ اﻷول ليﺲ لﻪ أخﺬها""١وﻳضمنها ﻣﻄلقا فرط أو

ﱂ ﻳفرط ﲞﻼف ﻣن ﻣن على نفسﻪ فإذا أخﺬها وتلفﺖ ﺑدون تفرﻳط فﻼ ﻳضمن ،فملتقط
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اللقﻄﺔ ﻻ ﻳضمن إذا ضاعﺖ عليﻪ لكن هﺬا ﻳعتﱪ ﻏاﺻﺐ ﻳضمنها إن تلفﺖ والﺜالث :وﻻ
ﳝﻠﻜﻬﺎ وإن ﻋﺮﻓﻬﺎ هﺬا الفرق الﺜالث ﺑﲔ اﳌلتقط الﺬي ﳚوز لﻪ اﻻلتقاط وﺑﲔ ﻣن ﻻ ﳚوز
لﻪ اﻻلتقاط ،ﻣاذا ﻳفعل؟ قال :وﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﰒ ردﻫﺎ إﱃ ﻣوﺿعﻬﺎ هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة
ﻳتكلﻢ عن شخص ﻣﺜﻼ ﻳﺜق ﰲ نفسﻪ فأخﺬها ﰒ ردها إﱃ ﻣوضعها ،فإذا أخﺬها ﻻ ﻳردها

إﱃ ﻣوضعها وإﳕا ﻳسلمها لﻺﻣام إذا ﻛان ﻳرﻳد أن ﻳﱰﻛها ،أو ﻓﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻨﻬﺎ وﳜﲑ ﰲ
اﻟﺸﺎة وﳓوﻫﺎ ﻳقصد هﺬﻩ اﻷشياء الﱵ ﳍا نفقﺔ أو تتلﻒ هﺬﻩ ﳜﲑ فيها ﺑﲔ ﻣاذا؟ سيﺬﻛر
اﳌصنﻒ ثﻼثﺔ أشياء وهي :ﺑﲔ ذﲝﻬﺎ وﻋﻠﻴه اﻟقﻴﻤﺔ" "١أو ﺑﻴعﻬﺎ وﳛﻔﻆ ﲦﻨﻬﺎ" "٢أو
ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟه ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮجوع" "٣وﻣﺎ ﳜﺸﻰ ﻓﺴﺎدﻩ ﳜﲑ أﻳضا ﺑﲔ ثﻼثﺔ أشياء :ﻟه
ﺑﻴعه وﺣﻔﻆ ﲦﻨه" "١أو أﻛﻠه ﺑقﻴﻤﺘه" "٢أو ﲡﻔﻴﻒ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲡﻔﻴﻔه" )"٣وﻳعﺮف اﳉﻤﻴﻊ
( وجو ﳊﺪﻳﺚ زﻳﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺎرا ) ﰲ ﳎﺎﻣﻊ اﻟﻨﺎس ( ﻛﺎﻷﺳواق وأﺑواب اﳌﺴﺎجﺪ ﰲ
أوﻗﺎت اﻟﺼﻠوات ﻷن اﳌقﺼود إﺷﺎﻋﺔ ذﻛﺮﻫﺎ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ) ﻏﲑ
اﳌﺴﺎجﺪ ( ﻓﻼ تعﺮف ﻓﻴﻬﺎ ) ﺣوﻻ ( ﻛﺎﻣﻼ اﻵن رقموا ﻣا هو اﳌﻄلوب ﻣنﻪ-١ ،وﻳعرف
اﳉميع -٢ ،ﰲ ﳎاﻣع الناس-٣ ،ﻏﲑ اﳌساﺟد فإنﻪ ﻻ ﳚوز-٤ ،ﺣوﻻ ،قال :روي ﻋﻦ
ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋقﺐ اﻻﻟﺘقﺎط ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ إذاً ﺑعد اﻻلتقاط ﻣباشرة
ﻷن ﺻاﺣبها سيﻄلبها ﺑعد التقاﻃها ﻣباشرة سيبﺤث عنها ،قال :ﻛﻞ ﻳوم ﰒ أﺳﺒوﻋﺎ ﰒ
ﻋﺮﻓﺎ وأجﺮة اﳌﻨﺎدي ﻋﻠﻰ اﳌﻠﺘقﻂ ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ على ذلك ﺑعدﻩ ،قال ) :وﳝﻠﻜه ﺑعﺪﻩ (
أي ﺑعﺪ اﻟﺘعﺮﻳﻒ ) ﺣﻜﻤﺎ ( أي ﻣﻦ ﻏﲑ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﳌﲑاث فتصبﺢ ﻣلك لﻪ لكنها
ﻣضمونﺔ ،قال :ﻏﻨﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻓقﲑا ﻟعﻤوم ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻻ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺑﺪون تعﺮﻳﻒ ) ﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣعﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎ ﺎ ( أي ﺣﱴ ﻳعﺮف وﻋﺎءﻫﺎ ووﻛﺎءﻫﺎ وﻗﺪرﻫﺎ وجﻨﺴﻬﺎ
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وﺻﻔﺘﻬﺎ وﻳﺴﺘحﺐ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وجﺪا ﺎ واﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ إذاً ﻳستﺤﺐ أن ﻳعرف هﺬﻩ
اﻷشياء عند وﺟودها وأن ﻳﺸهد على ذلك ،ﻣا الﺬي ﻳنبﲏ عليﻪ ﳌاذا ﻳتعرف على ﺻفا ا؟
ﺣﱴ إذا ﺟاء ﺻاﺣبها فﻄلبها فوﺻفها أعﻄاﻩ إ ها وسيعﻄيﻪ إ ها ﲟجرد الوﺻﻒ وليﺲ

ﺑﻼزم ﺣﱴ لو شك فيﻪ فمادام عرف الصفات إذاً هو ﺻاﺣبها قال ) :ﻓﻤﱴ جﺎء ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ
ﻓوﺻﻔﻬﺎ ﻟزم دﻓعﻬﺎ إﻟﻴه ( ﺑﻼ ﺑﻴﻨﺔ وﻻ ﳝﲔ وإن ﱂ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨه ﺻﺪﻗه ﻳعﲏ ﻳعﻄيﻪ
إ ها ﳌاذا؟ ﻷن النﱯ ﷺ ﳊﺪﻳﺚ زﻳﺪ وﻓﻴه ﻓﺈن جﺎء ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓعﺮف ﻋﻔﺎﺻﻬﺎ وﻋﺪدﻫﺎ
ووﻛﺎءﻫﺎ ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﺎ إ ﻩ وإﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﻚ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ وﻳﻀﻤﻦ تﻠﻔﻬﺎ ونقﺼﻬﺎ ﺑعﺪ اﳊول
ﻣﻄﻠقﺎ ﻻ ﻗﺒﻠه إن ﱂ ﻳﻔﺮط تعرفون ﳌاذا؟ ﺑعد اﳊول دخلﺖ ﰲ ﻣلكﻪ فاﻵن أنﺖ ﲤلك
شيء ﲤلك شاة أو ثياب تلفﺖ فمن الﺬي ﻳضمنها؟ أنﺖ الﺬي تضمن إذاً ﺑعد اﳊول

هي ﻣلكك فأنﺖ تضمنها ،السفيﻪ والصﱯ ﻣن الﺬي ﻳعرف ﳍما اللقﻄﺔ؟ قال ) :واﻟﺴﻔﻴه
واﻟﺼﱯ ﻳعﺮف ﻟقﻄﺘﻬﻤﺎ وﻟﻴﻬﻤﺎ ( ﻟقﻴﺎﻣه ﻣقﺎﻣﻬﻤﺎ وﻳﻠزﻣه أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈن تﺮﻛﻬﺎ ﰲ
ﻳﺪﳘﺎ ﻓﺘﻠﻔﺖ ﺿﻤﻨﻬﺎ هﺬا الوﱄ ﻻ ﻳﱰك اللقﻄﺔ ﰲ ﻳد الصﻐﲑ ﻷنﻪ قد تتلﻒ فإن ترﻛها
ﻳضمنها هو ،قال :ﻓﺈن ﱂ تعﺮف ﻓﻬﻲ ﳍﻤﺎ ﻳعﲏ ﺑعدﻣا عرفناها سنﺔ تصﲑ ﻣلك ﳍما
وليسﺖ للوﱄ ،اﻵن ﻳتكلﻢ لو وﺟدها عبد هل ﻳبقيها عندﻩ أم ﻳعﻄيها للسيد؟ قال :وإن
وجﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﻋﺪل ﻓﻠﺴﻴﺪﻩ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨه وتﺮﻛﻬﺎ ﻣعه ﻟﻴعﺮﻓﻬﺎ ﻓﺈن ﱂ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳعﲏ
العبد عدل والسيد ليﺲ ﺑعدل ﺳﱰﻫﺎ ﻋﻨه وﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠحﺎﻛﻢ ﰒ ﻳﺪﻓعﻬﺎ أي اﳊاﻛﻢ إﱃ
ﺳﻴﺪﻩ ﺑﺸﺮط اﻟﻀﻤﺎن ذهﺐ إﱃ اﳌكاتﺐ ،لو ﻛان الﺬي وﺟد اللقﻄﺔ ﻣكاتﺐ ،ﻛاتﺐ
سيدﻩ على اﳊرﻳﺔ ﻣرت ﻣعنا اﳌكاتبﺔ وﻛﺜﲑ شرﺣناها ،واﳌﻜﺎتﺐ ﻛﺎﳊﺮ ﻳعﲏ هو الﺬي
ﻳلتقط وهو الﺬي ﻳعرف وهو الﺬي ﳝلك ،وﻣﻦ ﺑعﻀه ﺣﺮ ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻨه وﺑﲔ ﺳﻴﺪﻩ انتهى
ﻣوضوع اللقﻄﺔ اﻵن سننتقل إﱃ أﺣكام أخرى قرﻳبﺔ ﻣنها ،قال ) :وﻣﻦ تﺮك ﺣﻴوا ( ﻻ
ﻋﺒﺪا أو ﻣﺘﺎﻋﺎ ) ﺑﻔﻼة ﻻنقﻄﺎﻋه أو ﻋﺠز ﻋﻨه رﺑه ﻣﻠﻜه آﺧﺬﻩ ( ﻣعناﻩ أن ﻣالكﻪ تنازل
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عن ﺣقﻪ ﲞﻼف ﻣن ترك عبد فﻼ ﳝلك لﺬلك ،قال :ﲞﻼف ﻋﺒﺪ وﻣﺘﺎع وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻠقﻰ
ﰲ اﻟﺒحﺮ ﺧوﻓﺎ ﻣﻦ ﻏﺮق ﻓﻴﻤﻠﻜه آﺧﺬﻩ ﻷن رﻣيﻪ ﰲ البﺤر ﻣعناﻩ عﺰوف ﺻاﺣبﻪ عنﻪ،
قال :وإن انﻜﺴﺮت ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺎﺳﺘﺨﺮجه ﻗوم ﻓﻬو ﻟﺮﺑه وﻋﻠﻴه أجﺮة اﳌﺜﻞ ) وﻣﻦ أﺧﺬ نعﻠه
وﳓوﻩ ( ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋه ) ووجﺪ ﻣوﺿعه ﻏﲑﻩ ﻓﻠقﻄه ( ﻣاذا ﻳفعل ﺬا النعل؟ و ﺧﺬ ﺣقه
ﻣﻨه ﺑعﺪ تعﺮﻳﻔه ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أنﻪ ﻳعرفﻪ ﰒ ﺑعد تعرﻳفﻪ ﳝلك ﺣقﻪ ﻣنﻪ ،على اﳌﺬهﺐ ﻳقولون
ﳝلك ﺣقﻪ ﻣنﻪ ﻳعﲏ قيمﺔ اﳊﺬاء الﺬي أخﺬ عليﻪ فإن زاد شيء تصدق ﺑﻪ هكﺬا وﻳتصدق
لباقي إن ﺑقي شيء ،آخر ﻣسألﺔ :وإذا وجﺪ ﻋﻨﱪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﻬﻲ ﻟه ﻷن الﻐالﺐ

أن هﺬﻩ العنﱪة ليﺲ ﳍا ﻣالك وأن البﺤر هو الﺬي قﺬفها.

ب اﻟﻠقﻴﻂ
ﲟعﲎ ﻣﻠقوط ) وﻫو ( اﺻﻄﻼﺣﺎ ) ﻃﻔﻞ ﻻ ﻳعﺮف نﺴﺒه وﻻ رﻗه نﺒﺬ ( أي ﻃﺮح ﰲ
ﺷﺎرع أو ﻏﲑﻩ ) أو ﺿﻞ ( إذاً هو ﻃفل ﻻ ﻳعرف نسبﻪ وﻻ ﻳعرف رقﻪ ﻣن ﺣرﻳتﻪ نبﺬ أو
ضل ،ﺣكﻢ أخﺬﻩ ،قال :و ) أﺧﺬﻩ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وتعﺎونوا ﻋﻠﻰ اﻟﱪ
واﻟﺘقوى { ﻣعناﻩ ترك ﻣﺜل هﺬا إذا ﱂ خﺬﻩ أﺣد فيأﰒ ﲨيع ﻣن علﻢ ﺑﻪ وﱂ خﺬﻩ ،وﻳﺴﻦ
اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴه اﻵن هﺬا اللقيط ﻣا ﺣكمﻪ ﻣن ﺣيث اﳊرﻳﺔ هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ-١ ،قال:
) وﻫو ﺣﺮ ( اﻷﺻل فيﻪ اﳊرﻳﺔ وليﺲ اﻷﺻل فيﻪ الرق ﻻ نﺜبﺖ لﻪ الرق إﻻ إذا ادعاﻩ أو
أثبﺖ ذلك أﺣد ﺑبينﺔ ﻳعﲏ لو ادعاﻩ رقيق وأﻣﻪ رقيقﺔ ﺑبينﺔ فنعﻢ ،قال وهو ﺣر ﰲ ﲨﻴﻊ
اﻷﺣﻜﺎم ﻷن اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ واﻟﺮق ﻋﺎرض هﺬا اﳊكﻢ اﻷول ،الﺜاﱐ :لنسبﺔ للمال
الﺬي ﻳكون قرﻳبا ﻣن هﺬا اللقيط ﻳعﲏ ﰲ ﻣكان وﺟودﻩ فما ﻛان ﻣن ﻣال ﺑقرﺑﻪ والقراﺋن

تدل على أنﻪ لﻪ فنعتﱪﻩ لﻪ وننفق عليﻪ ﻣنﻪ ﻣﺜل ) :وﻣﺎ وجﺪ ﻣعه (" "٢ﻣﻦ ﻓﺮاش ﲢﺘه أو
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ثﻴﺎب ﻓوﻗه أو ﻣﺎل ﰲ جﻴﺒه ﻛل هﺬﻩ اﻷشياء قرﻳنﺔ أ ا لﻪ ) أو ﲢﺘه ﻇﺎﻫﺮا أو ﻣﺪﻓو
ﻃﺮ أو ﻣﺘﺼﻼ ﺑه ﻛحﻴوان أو ﻏﲑﻩ ( ﻣﺸﺪودا ﺑﺜﻴﺎﺑه ) أو ( ﻣﻄﺮوﺣﺎ ) ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨه ﻓـ (
ﻫو ) ﻟه ( ﻋﻤﻼ ﻟﻈﺎﻫﺮ أو ﻣوضوع ﲢتﻪ ﻣال لكنﻪ ﻇاهرا ليﺲ ﻣدفو فهﺬا قرﻳنﺔ أنﻪ لﻪ،
أو ﻛان ﻣدفون لكن واضﺢ أن هﺬا الدفن ﻃري قرﻳﺐ فمعناﻩ هﺬﻩ قرﻳنﺔ أن الﺬي وضعﻪ

وضع اﳌال ﲢتﻪ ،أو ﻣوﺟود ﺑقرﺑﻪ فهو لﻪ عمﻼ لظاهر فالظاهر أنﻪ لﻪ ،وﻷن ﻟه ﻳﺪا
ﺻحﻴحﺔ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ ﻳعﲏ ﺑﲏ آدم ﳝلك وإن ﻛان لقيط ﺻﻐﲑ ،هﺬا اﳊكﻢ الﺜاﱐ ،ننتقل
للﺜالث ) :وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴه ﻣﻨه ( ﻣﻠﺘقﻄه ﳌعﺮوف ﻟوﻻﻳﺘه ﻋﻠﻴه ) وإﻻ ( ﻳﻜﻦ ﻣعه ﺷﻲء )
ﻓﻤﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ( إذاً ﻻﺣظوا قولﻪ ﻣنﻪ ضعوا أ إذاً اﻹنفاق سيكون ﻣن هﺬا اﳌال الﺬي
ﻣعﻪ فإن ﱂ ﻳكن ﻣعﻪ شيء فمن ﺑيﺖ اﳌال ﻟقول ﻋﻤﺮ اذﻫﺐ ﻓﻬو ﺣﺮ وﻟﻚ وﻻؤﻩ
وﻋﻠﻴﻨﺎ نﻔقﺘه وﰲ ﻟﻔﻆ وﻋﻠﻴﻨﺎ رﺿﺎﻋه وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﺘقﻂ ﻓﺈن تعﺬر اﻹنﻔﺎق ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
اﳌﺎل ﻓعﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﻟه ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺈن تﺮﻛوﻩ أﲦوا ﻳعﲏ ﻣن التقﻄﻪ ﻻ ﳚﺐ عليﻪ أن
ﻳنفق عليﻪ ،فلينفق عليﻪ ﻣن ﻣالﻪ إن وﺟد ﻣعﻪ ﻣال أو ﻣن ﺑيﺖ ﻣال اﳌسلمﲔ لكن إن
تعﺬر قال فعلى ﻣن علﻢ ﺣالﻪ "ج"هﺬﻩ اﳊالﺔ الﺜالﺜﺔ افرض أنﻪ ﻣا فيﻪ ﺑيﺖ ﻣال للمسلمﲔ
أو ﱂ نستﻄع أن ننفق عليﻪ ﻣن ﺑيﺖ ﻣال اﳌسلمﲔ فﻼ ﻳﱰك ﳝوت وإﳕا ﳚﺐ على ﻣن علﻢ

ﺣالﻪ ﻣن اﳌسلمﲔ أي واﺣد ﻣن اﳌسلمﲔ علﻢ وﺟﺐ على الﺬﻳن علموا ،اﻵن اﳊكﻢ
الراﺑع وهو ﻣا ﻳتعلق ﻹسﻼم وﻏﲑ اﻹسﻼم ،هل ﳓكﻢ سﻼﻣﻪ أم ﺑكفرﻩ؟ فيﻪ ﺣاﻻت

سنعتﱪﻩ ﻣسلﻢ ،قال اﳌصنﻒ ) :وﻫو ﻣﺴﻠﻢ ( إذا وجﺪ ﰲ دار اﻹﺳﻼم"أ" وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ
أﻫﻞ ذﻣﺔ تﻐﻠﻴﺒﺎ ﻷﻫﻞ اﻹﺳﻼم واﻟﺪار وإن وجﺪ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻛﻔﺎر"ب" ﻻ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴه ﻓﻜﺎﻓﺮ
تﺒعﺎ ﻟﻠﺪار ،لو فرضنا أنﻪ ﰲ ﺑلد ﻛفار وﺟد فيﻪ ﻣسلﻢ لكن هﺬا اﳌسلﻢ ﻻ ﻳﻐلﺐ على
الظن ﻣنﻪ ﻛما لو ﻛان هﺬا اﳌسلﻢ ﻣﺜﻼ أسﲑ ﰲ ﺑلد الكفار أو ﺟر دخل ﺟر وخارج

فالﻐالﺐ أن هﺬا ﻛافر لكن إن ﻛﺜر اﳌسلمون ﰲ دار اﳊرب فنعتﱪﻩ ﻣسلﻢ تﻐليبا لﻺسﻼم،
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وإن ﻛان ﺑبلد إسﻼم ﻛلهﻢ أهل ذﻣﺔ وليﺲ فيها ﻣسلﻢ ﳝكن ﻛونﻪ ﻣنﻪ فكافر إذاً ختصار
إذا وﺟد ﰲ البلد ﻣسلمون ولو قلﺔ سنﺤكﻢ سﻼﻣﻪ ،اﳊكﻢ اﳋاﻣﺲ ﺣضانتﻪ ﳌن؟ قال:

) وﺣﻀﺎنﺘه ﻟواجﺪﻩ اﻷﻣﲔ ( ﻷن ﻋﻤﺮ أﻗﺮ اﻟﻠقﻴﻂ ﰲ ﻳﺪ أﰊ ﲨﻴﻠﺔ ﺣﲔ ﻗﺎل ﻟه ﻋﺮﻳﻔه
إنه رجﻞ ﺻﺎﱀ اﻷﻣﲔ هو العدل وﻃبعا ﻻﺑد أن ﻳكون ﺣرا ﻣكلفا رشيدا ﳛضنﻪ لكن
اﻹنفاق ﻣن ﺑيﺖ اﳌال هﺬا اﳌقصود أو ﻣن ﻣالﻪ لكن هو ﻳتوﱃ اﳊضانﺔ دون اﻹنفاق،

قال ) :وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴه ( ﳑﺎ وجﺪ ﻣعه ﻣﻦ نقﺪ أو ﻏﲑﻩ ) ﺑﻐﲑ إذن ﺣﺎﻛﻢ ( ﻷنه وﻟﻴه وإن
ﻛﺎن ﻓﺎﺳقﺎ أو رﻗﻴقﺎ أو ﻛﺎﻓﺮا واﻟﻠقﻴﻂ ﻣﺴﻠﻢ أو ﺑﺪو ﻳﻨﺘقﻞ ﰲ اﳌواﺿﻊ أو وجﺪﻩ ﰲ
اﳊﻀﺮ ﻓﺄراد نقﻠه إﱃ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﱂ ﻳقﺮ ﺑﻴﺪﻩ هﺬﻩ ﲬسﺔ ﺻور ﻻ ﻳقر اللقيط ﺑيد ﻣلتقﻄﻪ إذا

ﻛان واﺟدﻩ فاسقا فليﺲ لﻪ أو رقيقا أو ﻛافرا وﺣكمنا للقيط نﻪ ﻣسلﻢ ﻳعﲏ الﺬي التقﻄﻪ
ﻛافر والبلد فيها ﻣسلمﲔ فﻐلبنا اﻹسﻼم وﺣكمنا سﻼﻣﻪ أو ﻛان ﺑدو ﻻ ﻳستقر ﰲ ﺑلد
واﺣد ﰲ ﻣكان واﺣد ﻣتنقل أو وﺟدﻩ ﰲ اﳊضر وأراد أن ﻳنقلﻪ إﱃ البادﻳﺔ ﻛل ذلك ﻻ ﻳقر

ﺑيدﻩ ،اﳊكﻢ السادس ﻣﲑاث هﺬا اللقيط ﳌن؟ قال ) :وﻣﲑاثه ودﻳﺘه ( ﻛﺪﻳﺔ ﺣﺮ ) ﻟﺒﻴﺖ
اﳌﺎل ( إن ﱂ ﳜﻠﻒ وار ﻛﻐﲑ اﻟﻠقﻴﻂ وﻻ وﻻء ﻋﻠﻴه ﳊﺪﻳﺚ أﳕﺎ اﻟوﻻء ﳌﻦ أﻋﺘﻖ ﻷنﻪ ﱂ
ﻳعتقﻪ أﺣد ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ ﻣوﱃ فنﺤن نقول أن اﳌﲑاث ﻳﺬهﺐ للعصبﺔ إذا ﱂ ﻳوﺟد ذوي

الفروض فيﺬهﺐ للعصبﺔ ،لو ﻣا فيﻪ عصبﺔ ﻳﺬهﺐ إﱃ اﳌعتق ،الوﻻء ،لكن هﺬا ليﺲ عندﻩ
وﻻء ﻷننا ﱂ ﳓكﻢ ﺑرقﻪ أﺻﻼ ،اﳊكﻢ الساﺑع ﻣن وليﻪ إذا قتل ،ﻣن الﺬي ﻳتوﱃ الدم ﻳعﲏ

ﻳﻄالﺐ لقصاص أو الدﻳﺔ؟ اﳉواب سيكون اﻹﻣام ،قال ) :ووﻟﻴه ﰲ ( اﻟقﺘﻞ ) اﻟعﻤﺪ (
اﻟعﺪوان ) اﻹﻣﺎم ﳜﲑ ﺑﲔ اﻟقﺼﺎص واﻟﺪﻳﺔ ( ﻟﺒﻴﺖ اﳌﺎل ﻷنه وﱄ ﻣﻦ ﻻ وﱄ ﻟه انتهينا،
ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة :لو ﺻارت اﳉناﻳﺔ عليﻪ لكن فيما دون النفﺲ ﻳعﲏ لو ﺟﲏ عليﻪ ﺑقﻄع
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ﻃرف ﻣﺜﻼ فهل أﻳضا اﳊاﻛﻢ أو اﻹﻣام هو وليﻪ؟ ﻻ ﺑل هو وﱄ نفسﻪ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ لكن
لو ﻛان ﺻﻐﲑا ﻳنتظر إﱃ أن ﻳبلغ وﻳرشد ﰒ ﺑعد ذلك ﻳﻄالﺐ لقصاص أو الدﻳﺔ ،قال:

وإن ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻓه ﻋﻤﺪا انﺘﻈﺮ ﺑﻠوﻏه ورﺷﺪﻩ ﳌاذا؟ ﻟﻴقﺘﺺ أو ﻳعﻔو لكن لو ﻛانﺖ اﳉناﻳﺔ

عليﻪ خﻄأ فننتظر إﱃ أن ﻳبلغ ﺣﱴ ﻳﻄالﺐ لدﻳﺔ أم ﻳعﻄى الدﻳﺔ؟ ﻳعﻄى الدﻳﺔ ﰲ وقتها
وﻻ ﻳنتظر لكن ﰲ العمد ﻳنتظر ،ﳌاذا؟ ﻷن العمد ﳛتمل أﻣرﻳن إﻣا أن ﻳﻄالﺐ ﺑقصاص أو

دﻳﺔ ،قال :وإن ادﻋﻰ إنﺴﺎن أنه ﳑﻠوﻛه وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﺪﻩ ﱂ ﻳقﺒﻞ إﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ تﺸﻬﺪ أن أﻣﺘه
وﻟﺪته ﰲ ﻣﻠﻜه وﳓوﻩ إذا ادعى أﺣد أن هﺬا ﳑلوك ،دعوى ﻣن ادعاﻩ ﳑلوﻛا لﻪ ﻻ نقبل
إﻻ ﺑبينﺔ لكن ﻣن ادعاﻩ ولدا لﻪ نقبل ذلك ﺑﺸروط ،قال ) :وإن أﻗﺮ رجﻞ أو اﻣﺮأة ( وﻟو
) ذات زوج ﻣﺴﻠﻢ أو ﻛﺎﻓﺮ أنه وﻟﺪﻩ ﳊﻖ ﺑه ( انتبهوا إذا أقر ﺑﻪ الرﺟل سواء ﻛان ﻣسلما
أو ﻛافرا أﳊقناﻩ ﺑﻪ ولو أقرت ﺑﻪ اﳌرأة أﳊقناﻩ ا سواء ﻛا ﻣسلمﲔ أو ﻛافرﻳن لكن ﻻ

نلﺤقﻪ ﺑﺰوﺟها ،ﳌاذا؟ ﻷن هﺬا اﻹقرار ﳏﺾ ﻣصلﺤﺔ للﻄفل ثبات النسﺐ لﻪ ،قال :ﻷن
اﻹﻗﺮار ﺑه ﳏﺾ ﻣﺼﻠحﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻻتﺼﺎل نﺴﺒه وﻻ ﻣﻀﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻓﻴه وﺷﺮﻃه أي
شرط قبول هﺬا اﻹقرار أن ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺪﻋوته هﺬا الﺸرط اﻷول ،ﻳنفرد ﺑدعوتﻪ ﻳعﲏ إذا ﺟاء
رﺟل وأقر وقال هﺬا اﺑﲏ وانفرد ﻳعﲏ ليﺲ لﻪ أﺣد ﱐ أﻣا إذا ادعاﻩ اثنان أو ثﻼثﺔ فﻼ،

هنا فيﻪ ﺣل ﱐ لكن إذا ادعاﻩ واﺣد ﻣنفردا ،والﺸرط الﺜاﱐ :وأن ﳝﻜﻦ ﻛونه ﻣﻨه ﻳعﲏ

ادعاﻩ شخص ﳝكن أن ﻳكون ﺑينهﻢ ﻣن السن ﻣا ﻳكفي أن ﻳكون أ لﻪ ،ﻛﻢ السن الﺬي
ﻳكفي؟ عﺸر سنوات ﻷنﻪ ﻣتصور أن الﺬي ﳚاﻣع ﻣﺜلﻪ هو اﺑن عﺸر أﻣا لو ﻛان ﺑينهﻢ
تسع سنوات فﻼ ﻳتصور أن ﻳكون هﺬا اﺑن لو ادعاﻩ وهو ﻳكﱪﻩ ﺑتسع سنوات فﻼ ﻳكفي

هﺬا ،إذاً ﻻﺑد ﻣن عﺸر سنوات على اﻷقل ،قال :ﺣﺮا ﻛﺎن أو ﻋﺒﺪا لكن ﻻ نﺜبﺖ

العبودﻳﺔ لﻪ ،ﻣن ادعاﻩ قصا ،ﻣن ادعاﻩ واﳌدعي ﻛان قص إﻣا قص ﰲ اﳊرﻳﺔ فهو

عبد ،أو قص ﰲ اﻹسﻼم فهو ﻛافر ،فنﺜبﺖ النسﺐ دون الرق ودون الكفر ،قال :وإذا
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ادﻋﺘه اﳌﺮأة ﱂ ﻳﻠحﻖ ﺑزوجﻬﺎ ﻛعﻜﺴه ﻳعﲏ ﻛما إذا ادعاﻩ الﺰوج وأنكرت اﳌرأة فﻼ ﻳلﺤق

ﳌرأة ،قال ) :وﻟو ﺑعﺪ ﻣوت اﻟﻠقﻴﻂ ( ﻓﻴﻠحقه ﻳعﲏ لو ﻛان هﺬا الﺬي أقر ﺑﻪ أقر ﺑﻪ ﺑعد

ﻣوت اللقيط فهل نلﺤقﻪ أم ﻻ؟ فما اﻹشكال؟ اﻹشكال أنﻪ ﺑعد ﻣوتﻪ ﻣا الفاﺋدة ﻣن
إﳊاقﻪ هﺬا ﺣصل فيﻪ خﻼف ﺑﲔ أهل العلﻢ ﻳعﲏ ﻣن أهل العلﻢ ﻣن ﻳقول ﻻ فإذا ﻣات ﻻ
ﻳستفاد ﳊاقﻪ لنسﺐ إﻻ أن ﻳكون لﻪ ولد ،إذا ﻛان ﳍﺬا اللقيط ولد ﻳعﲏ ﻛﱪ وﺻار لﻪ

ولد وهﺬا ﻣتصور ﰲ لو ﻛان الرﺟل سافر وﻏاب ﻏيبﺔ ﻃوﻳلﺔ فولدت اﻣرأتﻪ أو رﺟع فلما
رﺟع ﺑعد ﻏيبﺔ ﻃوﻳلﺔ فقالﺖ اﻣرأتﻪ هﺬا ولدي ﻳعﲏ ولدت اﻣرأتﻪ وﻛﱪ الولد وتﺰوج وﺟاء
ﺑولد آخر وﻣات الولد اﻷول فاﻵن إذا أقر ﺑنسبﻪ فمن الﺬي استفاد اﳌيﺖ أم اﳊفيد؟

اﳊفيد هو الﺬي ﻳستفيد فبعضهﻢ ﻳقول نعﻢ ﰲ هﺬﻩ الصورة ﻳقبل إقرارﻩ أﻣا إذا ﻛان ليﺲ
لﻪ ولد فﻼ ﻳقر ﺑﻪ وﻻ ﻳقبل إقرارﻩ ﻷن اﳌيﺖ ﻻ ﻳستفيد وهو ﻣﺬهﺐ أﰊ ﺣنيفﺔ ،ولﺬلك

قال اﳌصنﻒ ) :وﻟو ﺑعﺪ ﻣوت اﻟﻠقﻴﻂ ( ﻓﻴﻠحقه وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟه توأم أو وﻟﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ
ﻟﻠﻨﺴﺐ ﻛأنﻪ ﻳرد على ﻣن قال أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ اﻹقرار إﻻ إذا ﻛان لﻪ ولد ﺣي ﻳعﲏ ﲟعﲎ إذا

أقر ﺑﻪ الرﺟل ﺻﺢ هﺬا اﻹقرار ﺬا اللقيط سواء ﻛان ﺣيا أو ﻣيتا وسواء ﻛان ﻏنيا أو فقﲑا
؟ ﻷن ﺑعضهﻢ ﺑعﺾ الفقهاء قدﳝا ﻛالﺜوري ﻳقول ﻻ إذا ادعاﻩ وهو ﻏﲏ فهﺬﻩ مﺔ ﻣعناﻩ
أنﻪ ﻳدعي اﳌال ،إذا ﻣات وﻛان ﻏنيا لﻪ ﻣال ﻳقول ﳍﺬا ﻳدعي اﳌال فﻼ ﻳقبل ،ختصار
ﻳقبل على ﻛل ﺣال هﺬا اﳌقصود فﻼ ﻳﺸﱰط أن ﻳكون هﺬا اللقيط فقﲑا ﺣﱴ نقبل اﻹقرار
وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳكون لﻪ ولد ﺣﱴ نقبل اﻹقرار وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳكون لﻪ توأم ﺣﱴ نقبل
اﻹقرار وإﳕا ﻳقبل اﻹقرار على ﻛل ﺣال ،قال ) :وﻻ ﻳﺘﺒﻊ ( اﻟﻠقﻴﻂ ) اﻟﻜﺎﻓﺮ (""١

اﳌﺪﻋﻲ أنه وﻟﺪﻩ إذاً ﻻ ﻳتبع اللقيط الكافر الﺬي ادعاﻩ إذا ﻛان ﻛافر ﻻ ﻳتبعﻪ ،تصوروا أنﻪ
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ادعاﻩ ﻣن ادعاﻩ نقر لﻪ لدعوى ﰲ نسبﻪ فقط لكن ﻻ نقبل دعواﻩ أنﻪ عبد وﻻ نقبل
دعواﻩ أنﻪ ﻛافر ﻳعﲏ ﻻ ﻳتبعﻪ ﰲ العبودﻳﺔ وﻻ ﻳتبعﻪ ﰲ الكفر وإﳕا ﻳتبعﻪ ﰲ النسﺐ فقط

ﳊفظ النسﺐ ،اﳌصلﺤﺔ هي ﺣفظ نسبﻪ ،الباقي ﳛتاج إﱃ ﺑينﺔ شهود ،قال ) :ﰲ دﻳﻨه (
ﻣعناﻩ ﺑل ﰲ نسبﻪ فقط وﻃبعا ﻻ ﳛضنﻪ إذا ﻛان ﻛافر ﻳعﲏ ﻻ ﻳتبع الكافر ﰲ الدﻳن وﻻ
ﻳتبع الرقيق ﰲ الرق وﻻ ﻳتبع الكافر وﻻ الرقيق ﰲ اﳊضانﺔ فﻼ ﳛضنﻪ ﻛافر وﻻ رقيق لكن

ﻳتبعﻪ ﰲ النسﺐ ،قال :إﻻ أن ﻳقﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ تﺸﻬﺪ أنه وﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷه ﻷن اﻟﻠقﻴﻂ ﳏﻜوم
ﺳﻼﻣه ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪار ﻓﻼ ﻳقﺒﻞ ﻗول اﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ ﻛﻔﺮﻩ ﺑﻐﲑ ﺑﻴﻨﺔ وﻛﺬا ﻻ ﻳﺘﺒﻊ رﻗﻴقﺎ ﰲ
رﻗه" ) "٢وإن اﻋﱰف ( اﻟﻠقﻴﻂ ) ﻟﺮق ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺎف ( ﻳعﲏ ليﺲ اﳌدعي ادعى أنﻪ
عبد ﺑل هو اعﱰف قال نعﻢ أ عبد فهل نقبل هﺬا أم ﻻ؟ قال ) :وإن اﻋﱰف ( اﻟﻠقﻴﻂ
) ﻟﺮق ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺎف ( ﻟﻠﺮق ﻣﻦ ﺑﻴﻊ وﳓوﻩ أو ﻋﺪم ﺳﺒقه ﱂ ﻳقﺒﻞ ﻳقول إذا اعﱰف

لرق وقد سبق ﻣنﻪ تصرف ﻳناﰲ أنﻪ رقيق ﻣعناﻩ ﻻ نقبل ،عبارة اﳌاتن هي رواﻳﺔ ﰲ
اﳌﺬهﺐ وهي خﻼف اﳌﺬهﺐ ،ﻇاهر ﻛﻼم اﳌاتن إن اعﱰف لرق وقد سبق ﻣنﻪ ﻣناف
فﻼ ﻳقبل اعﱰافﻪ ،وإن ﱂ ﻳسبق ﻣنﻪ ﻣناف قبل اعﱰافﻪ لكن اﳌﺬهﺐ ﻻ ،اﳌﺬهﺐ إن اعﱰف
لرق فﻼ ﻳقبل ﻣنﻪ هﺬا اﻻعﱰاف سبق ﻣنﻪ ﻣناف أو ﱂ ﻳسبق ،ولﺬلك اﻛتبوا عند قولﻪ ﻣع
سبق ﻣناف أو عدم سبق ﻣناف ،والﺸارح قاﳍا ﺑعد ذلك قال أو عدم سبقﻪ ﱂ ﻳقبل هﺬا

هو اﳌﺬهﺐ ،اﳌﺬهﺐ ﻣع السبق أو عدم السبق ،ﱂ ﻳقبل ﻷنه ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻖ ﷲ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ
اﶈﻜوم ﺎ ﺳواء أﻗﺮ اﺑﺘﺪاء ﻹنﺴﺎن أو جوا ﻟﺪﻋوى ﻋﻠﻴه ﻣعناﻩ أن اﳌاتن اختار
الرواﻳﺔ اﻷوﱃ وأﻛرر أن هﺬا دليل على أن اﳊجاوي ليﺲ ﲟقلد ﺑل اختيارات واﳌوفق لﻪ

اختيارات أﻛﺜر وأﻛﺜر وهكﺬا ﻳعﲏ هؤﻻء الفقهاء ﳍﻢ اﺟتهاد ،قال ) :أو ﻗﺎل ( اﻟﻠقﻴﻂ
ﺑعﺪ ﺑﻠوﻏه ) إنه ﻛﺎﻓﺮ ﱂ ﻳقﺒﻞ ﻣﻨه ( ﻷنه ﳏﻜوم ﺳﻼﻣه وﻳﺴﺘﺘﺎب ﻓﺈن ب وإﻻ ﻗﺘﻞ
اﻵن ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة إذا ادعاﻩ ﲨاعﺔ قلنا إذا ادعاﻩ واﺣد قبلنا وأﳊقناﻩ لنسﺐ لكن إذا
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ادعاﻩ عدد فماذا نفعل؟ نقدم ﺻاﺣﺐ الﺸهود البينﺔ ،قال ) :وإن ادﻋﺎﻩ ﲨﺎﻋﺔ ﻗﺪم ذو
اﻟﺒﻴﻨﺔ ("أ" ﻣﺴﻠﻤﺎ أو ﻛﺎﻓﺮا ﺣﺮا أو ﻋﺒﺪا ﻷ ﺎ تﻈﻬﺮ اﳊﻖ وتﺒﻴﻨه ) وإﻻ ( ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﺑﻴﻨﺔ
أو تعﺎرﺿﺖ ﻋﺮض ﻣعﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟقﺎﻓﺔ"ب" ) ﻓﻤﻦ أﳊقﺘه اﻟقﺎﻓﺔ ﺑه ( ﳊقه ﻟقﻀﺎء ﻋﻤﺮ
ﺑه ﲝﻀﺮة اﻟﺼحﺎﺑﺔ وإن أﳊقﺘه ثﻨﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﳊﻖ ﻢ هﺬا الكﻼم اليوم ﰲ الﻄﺐ ﻻ

ﻳتصور فالفقهاء قدﳝا ﻳتكلمون عن ﻣسألﺔ ﰲ ﺣدود ﻣعلوﻣهﻢ وﻣا ﻳعرفوﻩ ،أﻣا اليوم ﰲ
الﻄﺐ ﻳقولون ﻻ ﳝكن هﺬا ﳛصل أنﻪ ﻳتكون اﻹنسان ﻣن أﻛﺜر ﻣن أب ﻷنﻪ ﺣيوان ﻣنوي
واﺣد ،وﻃبعا إذا أثبﺖ الﻄﺐ ذلك قﻄعا فيصبﺢ هﺬا اﳊكﻢ خﻄأ وﻳلﻐى ،فإذا أﳊقتﻪ
القافﺔ ﻛﺜر ﻣن واﺣد ﻣعناﻩ ﻻ نلﺤقﻪ ﻛﺜر ﻣن واﺣد فيصﲑ ﻣﺜل تعارض البينﺔ فﻼ

ﻳلﺤق ،وإن أﳊقﺘه ﺑﻜﺎﻓﺮ أو أﻣﺔ ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ وﻻ رﻗه وإﳕا ﻳلﺤقﻪ نسبا ،قال :وﻻ
ﻳﻠحﻖ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ أم ﻷنﻪ ﻻ ﻳتصور أنﻪ أﻛﺜر ﻣن أم تلدﻩ ،قال :واﻟقﺎﻓﺔ ﻗوم ﻳعﺮﻓون
اﻷنﺴﺎب ﻟﺸﺒه وﻻ ﳜﺘﺺ ذﻟﻚ ﺑقﺒﻴﻠﺔ ﻣعﻴﻨﺔ وﻳﻜﻔﻲ واﺣﺪ وﺷﺮﻃه أن ﻳﻜون ذﻛﺮا
ﻋﺪﻻ ﳎﺮ ﰲ اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮد ﺧﱪة عند سؤال :هل ﳝكن أن ﻳتكون شخص

ﺟنﲔ ﻣن أﺑوﻳن ﰲ الﻄﺐ أم هﺬا شيء ﻣستﺤيل؟! اﻵن اﳌسألﺔ أن ادعى اﳉنﲔ رﺟﻼن
ﻛل واﺣد ﻳقول هﺬا ولدي فقال الفقهاء قدﳝا أنﻪ ﻳعرض على القافﺔ فإن أﳊقتﻪ القافﺔ
ﺣدﳘا ﳊق وإن أﳊقتﻪ ﻻثنﲔ ﳊق ،فﻼ ﳝكن ﻷن اﳊيوان اﳌنوي واﺣد والتلقيﺢ
سيﺤصل ﻣعناﻩ ﻻ ﻳكون اﳌخلوق الواﺣد ﻣن أﺑوﻳن ،هﺬا اﻷﻣر قﻄعي أم هو نظرﻳﺔ
ﲢتمل؟ على العموم قلنا هﺬا الكﻼم أنﻪ إذا ﻛان هﺬا اﻷﻣر فعﻼ قﻄعي فﻼ ﳝكن أن

ﻳتكون إنسان إذاً القافﺔ لو أﳊقﺖ الﺸخص ثنﲔ فهي خﻄأ قﻄعا ،انتهينا ،اﻷﻣر الﺜاﱐ
ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ،ﻣسألﺔ القافﺔ ،ﻣا هو اﳊمﺾ النووي  ،DNAﻣا ﻣدى اﳌصداقيﺔ؟ ﻻ
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ﳝكن التﺸكيك فيﻪ ،أ ﺣﱴ سألﺖ ﺑعﺾ الناس اﳌﺸتﻐلﲔ ﳊمﺾ النووي
DNAقالوا نسبﺔ اﳋﻄأ هﺬا شيء ضعيﻒ ﺟدا ﺟدا فالظاهر أنﻪ إذا ﻛان هﺬا الكﻼم،
وﻃبعا أ لسﺖ ﲟتخصص فأ أﺣيل إﱃ ذوي التخصص فأقول فعﻼ إذا ﻛان اﳊمﺾ
النووي ﻛما ﻳقال فهو أقوى ﻣن القافﺔ إن وﺟد ،قﻄعا أقوى ﻣن القافﺔ ﺑﻼ إشكال ،قال:

وﻛﺬا إن وﻃﺊ اثﻨﺎن اﻣﺮأة ﺑﺸﺒﻬﺔ ﰲ ﻃﻬﺮ واﺣﺪ وأتﺖ ﺑوﻟﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜون ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳعﲏ
ﻳقصد ﻳعرض على القافﺔ فإن أﳊقتﻪ ﺣدﳘا ﳊق وإن ﳊقتﻪ ﻻثنﲔ ﳊق والصﺤيﺢ أن

نقول ﰲ ﺣالﺔ ﻛﺬا أنﻪ ﻳعرض على اﳊمﺾ النووي فيعرف أﺑوﻩ ﻣنهما هﺬا هو اﻷوﱃ وأﻣا
إذا أﳊق ثنﲔ فيبدو أ هﺬا ﻛﻼم خﻄأ وﻏﲑ ﺻﺤيﺢ والفقهاء عليهﻢ رﲪﺔ ﷲ ﱂ ﻳقولوا هﺬا
الكﻼم ﺑناء على ﻛتاب وﻻ على سنﺔ وإﳕا قالوﻩ ﺑناء على ﻃﺐ ﻳوﻣهﻢ أو ﻃﺐ زﻣنهﻢ
فهﺬﻩ ﻣعلوﻣات ﻃبيﺔ وهﺬﻩ ﲢتمل اﳋﻄأ وﲢتمل الصواب لكن لو ﺟاء ﺣدﻳث عن النﱯ

ﷺ هنا نقول ﻻ ﳝكن رد ﺣدﻳث رسول ﷲ ﷺ أﻣا ﻣا فهموﻩ هﻢ أو ﻣا ﻛان ﻣن علوم
العرب أن العرب تعرض اﳌﺸكوك فيﻪ على القافﺔ والقافﺔ أﺣيا ﻳﺸتبﻪ عليها اﻷﻣر تقول
ﻳصلﺢ ﻣن هﺬا وﻳصلﺢ ﻣن هﺬا فهﺬا ﻻ ﻳعﲏ أنﻪ قﻄعا ﻣنهما أﺑدا فهﺬا ﻇن القافﺔ وﻇن

القافﺔ إذا عمل ﺑﻪ ﰲ زﻣن لعدم وﺟود ﻣا ﻳعارضﻪ فﻼ ﻳعﲏ إذا ثبﺖ ﺑﻄﻼنﻪ أن نعمل ﺑﻪ
أﻳضا ﺣﱴ الفقهاء أنفسهﻢ لو عاشوا زﻣننا لتﻐﲑت أﺣكاﻣهﻢ الﱵ ﻣبنيﺔ على علوﻣهﻢ
وليسﺖ ﻣبنيﺔ على نصوص الﺸرﻳعﺔ فما ﻛان ﻣبﲏ على نصوص الﺸرﻳعﺔ فهو ﻣقدم.

ﻛﺘﺎب اﻟوﻗﻒ

ﻳقﺎل وﻗﻒ اﻟﺸﻲء وﺣﺒﺴه وأﺣﺒﺴه وﺳﺒﻠه ﲟعﲎ واﺣﺪ وأوﻗﻔه ﻟﻐﺔ ﺷﺎذة وﻫو ﳑﺎ
اﺧﺘﺺ ﺑه اﳌﺴﻠﻤون ﻣن خصاﺋص اﳌسلمﲔ وﱂ ﻳكن ﻳعرف الوقﻒ ﰲ اﳉاهليﺔ وإﳕا
الﺬﻳن أوقفوا وﺣبسوا أهل اﻹسﻼم ،وﻣﻦ اﻟقﺮب اﳌﻨﺪوب إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣا هو تعرﻳﻒ الوقﻒ؟
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قال ) :وﻫو ﲢﺒﻴس اﻷﺻﻞ وتﺴﺒﻴﻞ اﳌﻨﻔعﺔ ( ﻋﻠﻰ ﺑﺮ أو ﻗﺮﺑﺔ هﺬا هو التعرﻳﻒ وهو

ﺣبﺲ العﲔ ﻻ ﻳتصرف فيها واﻻستفادة ﻣن اﳌنفعﺔ وﻳكون هﺬا على ب ﺑر أو قرﻳﺐ،

قال :واﳌﺮاد ﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻻنﺘﻔﺎع ﺑه ﻣﻊ ﺑقﺎء ﻋﻴﻨه ﻛالﺬي ﻳوقﻒ أرض أو ﻳوقﻒ

عمارة أو ﻳوقﻒ شجرة ،وﺷﺮﻃه أن ﻳﻜون اﻟواﻗﻒ جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف وهو اﳊر اﳌكلﻒ أي
البالغ العاقل الرشيد ) ،وﻳﺼﺢ ( اﻟوﻗﻒ ) ﻟقول و ﻟﻔعﻞ اﻟﺪال ﻋﻠﻴه ( ﻋﺮﻓﺎ القول

ﻛأن ﻳقول أوقفﺖ ﻛﺬا أو ﺣبسﺖ ﻛﺬا أو سبلﺖ ﻛﺬا ،والفعل الدال عليﻪ ) :ﻛﻤﻦ جعﻞ
أرﺿه ﻣﺴﺠﺪا وأذن ﻟﻠﻨﺎس ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻴه ( هﺬا فعل دال على إرادة الوقﻒ أو أذن ﻓﻴه
وأﻗﺎم ) أو ( جعﻞ أرﺿه ) ﻣقﱪة وأذن ( ﻟﻠﻨﺎس ) ﰲ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ ( أو ﺳقﺎﻳﺔ وﺷﺮﻋﻬﺎ
ﳍﻢ ﻷن اﻟعﺮف جﺎر ﺑﺬﻟﻚ وﻓﻴه دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﻒ هﺬا دﻻلﺔ على الوقﻒ ﰲ العرف،
الوقﻒ لﻪ ألفاظ ﺻرﳛﺔ ولﻪ ﻛنا ت ،الصرﳛﺔ الﱵ ﻻ ﲢتمل ﻏﲑ الوقﻒ والكنا ت ﻣا

ﲢتمل الوقﻒ وﻏﲑ الوقﻒ ،ﻣا هي اﻷلفاظ الصرﳛﺔ؟ قال ) :وﺻﺮﳛه ( أي ﺻﺮﻳﺢ اﻟقول
) وﻗﻔﺖ وﺣﺒﺴﺖ وﺳﺒﻠﺖ ( ﻣا اﳊكﻢ اﳌﱰتﺐ على هﺬﻩ العبارات الصرﳛﺔ؟ ﻓﻤﱴ أتﻰ
ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺎر وﻗﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ انﻀﻤﺎم أﻣﺮ زائﺪ ﻳعﲏ ﻻ ﳓتاج ﻣع هﺬﻩ الصيﻐﺔ إﱃ

شيء آخر ﻛنيﺔ ﻣﺜﻼ وﻻ عبارة زاﺋدة لكن ﰲ الكناﻳﺔ ﲢتاج إﱃ أﻣر زاﺋد وهو النيﺔ أو عبارة

أخرى ترﺟﺢ إرادة الوقﻒ ،قال ) :وﻛﻨﺎﻳﺘه تﺼﺪﻗﺖ وﺣﺮﻣﺖ وأﺑﺪت ( ﻷنه ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﳍﺎ
ﻓﻴه ﻋﺮف ﻟﻐوي وﻻ ﺷﺮﻋﻲ ) ﻓﺘﺸﱰط اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ أو اﻗﱰان ( اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑـ ) أﺣﺪ
اﻷﻟﻔﺎظ اﳋﻤﺴﺔ ( اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ نعﻢ هﺬا هو اﻷﻣر الﺰاﺋد إذاً نﺸﱰط ﰲ
الكناﻳﺔ إﱃ أﻣر زاﺋد وهو تﺸﱰط النيﺔ ﻣع الكناﻳﺔ هﺬا  ،١أو اقﱰان لفظ الكناﻳﺔ ﺑلفظ

آخر ﺻرﳛا أو ﻛناﻳﺔ قال :ﻛﺘﺼﺪﻗﺖ ﺑﻜﺬا ﺻﺪﻗﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ أو ﳏﺒﺴﺔ أو ﻣﺴﺒﻠﺔ أو ﳏﺮﻣﺔ
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أو ﻣﺆﺑﺪة ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ﻳﱰجﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻹرادة اﻟوﻗﻒ ﻳﱰﺟﺢ ﻹرادة الوقﻒ قﱰا ا ﺑعبارة
أخرى هﺬﻩ ﻃرﻳقﺔ ،إذاً اﻷول اقﱰا ا لنيﺔ "أ" ،أو اقﱰان الكناﻳﺔ ﺣد اﻷلفاظ اﳋمسﺔ

"ب" ) ،أو ( اﻗﱰا ﺎ ﺑـ ) ﺣﻜﻢ اﻟوﻗﻒ ("ج"ﻛما لو قال :ﻛقوﻟه تﺼﺪﻗﺖ ﺑﻜﺬا ﺻﺪﻗﺔ
ﻻ تﺒﺎع وﻻ تورث ﳌا قال ﻻ تباع وﻻ تورث قرن ﻣع الكناﻳﺔ عبارة تﺸتمل على ﺣكﻢ
الوقﻒ إذاً أراد ﺑتصدقﺖ هنا الوقﻒ ،وأﻇن هﺬﻩ اﳌسألﺔ واضﺤﺔ ،قال ) :وﻳﺸﱰط ﻓﻴه (
أرﺑعﺔ ﺷﺮوط اﻷول ) اﳌﻨﻔعﺔ ( أي أن تﻜون اﻟعﲔ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺎ ) دائﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﲔ ( ﻓﻼ
ﻳﺼﺢ وﻗﻒ ﺷﻲء ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻛعﺒﺪ ودار وﻟو وﺻﻔه ﻛﺎﳍﺒﺔ ) ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه ﻣﻊ ﺑقﺎء ﻋﻴﻨه
ﻛعقﺎر وﺣﻴوان وﳓوﳘﺎ ( ﻣﻦ أ ث وﺳﻼح إذاً اﻷول أن تكون فيها ﻣنفعﺔ ﻣن ﻣعﲔ
ﻳعﲏ ﻻﺑد أن ﻳكون اﳌوقوف فيﻪ ﻣنفعﺔ وﻳكون شيء ﻣعﲔ لكن ﻻ ﻳكون شيء ﰲ الﺬﻣﺔ
ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳقول وقفﺖ عبدا ﻣن عبيدي أو وقفﺖ دارا ﺑدون تعيﲔ فﻼﺑد أن ﻳعﲔ،

وقفﺖ هﺬا العبد ،وقفﺖ هﺬﻩ اﻷرض أو هﺬﻩ الدار أو ﻛﺬا ،قال :وﻻ ﻳﺼﺢ وﻗﻒ اﳌﻨﻔعﺔ
ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﻣوﺻﻰ ﻟه ﺎ انتبهوا لو أوقﻒ العبد نعﻢ لكن أن ﻳوقﻒ ﻣنفعﺔ العبد ﻳعﲏ

العبد ليﺲ وقفا لكن ﻣنفعتﻪ وقﻒ فﻼ ﻳصﺢ ذلك ،ﻻﺑد أن تكون عينا ،وﻛﺬلك ﻻ ﻳصﺢ:

وﻻ ﻋﲔ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴعﻬﺎ ﻛحﺮ وأم وﻟﺪ ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳوقﻒ عينا ﻻ تباع ﻛما لو أوقﻒ ﺣرا

أو أوقﻒ أم ولد وهي اﻷﻣﺔ الﱵ أولدها سيدها فتصبﺢ أم ولد وﻻ ﳝكن ﺑيعها ﻷ ا تصبﺢ

ﺣرة ﲟوت سيدها فﻼ تباع وﺑناء على ذلك ﻻ توقﻒ ،ﻛﺬلك :وﻻ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه ﻣﻊ
ﺑقﺎئه ﻛﻄعﺎم ﻷﻛﻞ فﻼ ﻳصﺢ أن ﻳوقﻒ هﺬا الﻄعام ﻷنﻪ ﻳفﲎ ،قال :وﻳﺼﺢ وﻗﻒ
اﳌﺼحﻒ واﳌﺎل اﳌﺸﺎع واﳌﺸاع هو اﳌﺸﱰك ﺑينك وﺑﲔ قرﻳﺐ لك أو شرﻳك لك ﰲ

أرض وﺣصتك ﻣﺸاعﺔ فإذا ﻛانﺖ هﺬﻩ اﳊصﺔ اﳌﺸاعﺔ أردت وقفها توقﻒ وﻳصﺢ وقفها،

) و ( اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ ) أن ﻳﻜون ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ( إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ جﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻷن اﳌقﺼود ﻣﻨه
اﻟﺘقﺮب إﱃ ﷲ تعﺎﱃ وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﱂ ﳛﺼﻞ اﳌقﺼود ) ﻛﺎﳌﺴﺎجﺪ واﻟقﻨﺎﻃﺮ
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واﳌﺴﺎﻛﻦ ( واﻟﺴقﺎ ت وﻛﺘﺐ اﻟعﻠﻢ ) واﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ وذﻣﻲ ( ﻷن اﻟقﺮﻳﺐ
اﻟﺬﻣﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟقﺮاﺑﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ جواز اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴه ووﻗﻔﺖ ﺻﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ أخ ﳍﺎ ﻳﻬودي
ﻓﻴﺼﺢ اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﻣعﲔ إذاً هﺬﻩ ﻛلها أﻣﺜلﺔ ﻷﺑواب الﱪ والقرﰉ ،ﻣا هو الﺬي ليﺲ
ﺑرا وﻻ قرﺑﺔ؟ قال ) :ﻏﲑ ﺣﺮﰊ (" ،"١وﻣﺮتﺪ ﻻنﺘﻔﺎء اﻟﺪوام ﻷ ﻤﺎ ﻣقﺘوﻻن ﻋﻦ ﻗﺮب
اﳊرﰊ واﳌرتد هﺬان ﳏكوم عليهما ﻹعدام أﺻﻼ ،والﺜاﱐ ،قال ) :و ( ﻏﲑ ) ﻛﻨﻴﺴﺔ (
وﺑﻴعﺔ وﺑﻴﺖ ر وﺻوﻣعﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻟﻠﻜﻔﺮ واﳌﺴﻠﻢ واﻟﺬﻣﻲ ﰲ
ذﻟﻚ ﺳواء ﻳعﲏ اﳌسلﻢ ﻻ ﻳصﺢ ﻣنﻪ هﺬا الوقﻒ على الكنيسﺔ أو اﳊرﰊ وﻛﺬا وﻛﺬلك
الﺬﻣي ﻻ ﻳصﺢ ﻣنﻪ الوقﻒ على ﻛنيسﺔ وﳓوها إذاً قولﻪ سواء ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ ﻣنهﻢ ﻣﺜل هﺬا

الوقﻒ ،وﻛﺬلك ﻣﺜل ) :و ( ﻏﲑ ) نﺴﺦ اﻟﺘوراة واﻹﳒﻴﻞ هﺬا الﺜالث وﻛﺘﺐ زنﺪﻗﺔ (
وﺑﺪع ﻣﻀﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻷنه إﻋﺎنﺔ ﻋﻠﻰ ﻣعﺼﻴﺔ وﻗﺪ ﻏﻀﺐ اﻟﻨﱯ
ﷺ ﺣﲔ رأي ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺌﺎ اﺳﺘﻜﺘﺒه ﻣﻦ اﻟﺘوراة وﻗﺎل أﰲ ﺷﻚ أنﺖ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب أﱂ
آت ﺎ ﺑﻴﻀﺎء نقﻴﺔ وﻟو ﻛﺎن أﺧﻲ ﻣوﺳﻰ ﺣﻴﺎ ﻣﺎ وﺳعه إﻻ إتﺒﺎﻋﻲ .وﻻ ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ هﺬا
الراﺑع ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﻳﻖ أو اﳌﻐﺎﱐ أو ﻓقﺮاء أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ أو اﻟﺘﻨوﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﱪ أو تﺒﺨﲑﻩ
أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳقﻴﻢ ﻋﻨﺪﻩ أو ﳜﺪﻣه وﻻ وﻗﻒ ﺳﺘور ﻟﻐﲑ اﻟﻜعﺒﺔ ) وﻛﺬا اﻟوﺻﻴﺔ ( ﻓﻼ
تﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻴه إذاً هﺬﻩ اﻷشياء الﱵ ﻻ ﻳصﺢ الوقﻒ عليها وﻛﺬلك
ﻻ ﻳصﺢ الوﺻيﺔ ﳍا وﻛل ﻣا هو ﳏرم ﻻ ﻳصﺢ فيﻪ ذلك.

قال ) :و ( ﻛﺬا ) اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ نﻔﺴه ( ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻻ أﻋﺮف اﻟوﻗﻒ إﻻ ﻣﺎ أﺧﺮجه
تعﺎﱃ أو ﰲ ﺳﺒﻴﻠه ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳوقﻒ على نفسﻪ لكن هﺬﻩ اﳌسألﺔ فيها رواﻳﺔ أخرى
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ﰲ اﳌﺬهﺐ اﻛتبوا عندها وعنﻪ ﻳصﺢ على نفسﻪ هﺬﻩ الرواﻳﺔ اختارها اﺑن أﰊ ﻣوسى وتقي
الدﻳن وهو شيخ اﻹسﻼم اﺑن تيميﺔ وﻏﲑهﻢ وقال ﰲ اﻹنصاف وعليﻪ العمل وهو الصواب
ﻳعﲏ ﺻﺤﺔ الوقﻒ على النفﺲ لكن على اﳌعتمد ﰲ اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ أن ﻳوقﻒ على

نفسﻪ ،قال :ﻓﺈن وﻗﻔه ﻋﻠﻴه ﺣﱴ ﳝوت ﻓﻼ ﳝوت ﻓﻼ أﻋﺮﻓه ﻷن اﻟوﻗﻒ إﻣﺎ ﲤﻠﻴﻚ
ﻟﻠﺮﻗﺒﺔ أو اﳌﻨﻔعﺔ وﻻ ﳚوز ﻟه أن ﳝﻠﻚ نﻔﺴه ﻣﻦ نﻔﺴه ﺑناء على اﳌﺬهﺐ أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ
الوقﻒ على النفﺲ فلو ﺣصل ﻣﺜﻼ فماذا نعتﱪ الوقﻒ؟ قال :وﻳﺼﺮف ﰲ اﳊﺎل ﳌﻦ ﺑعﺪﻩ
ﻛﻤﻨقﻄﻊ اﻻﺑﺘﺪاء ﻳعﲏ لو قال هو وقﻒ علي ﰒ على اﳌساﻛﲔ فنلﻐي علي فيصﲑ ﻛأنﻪ

قال هو وقﻒ على اﳌساﻛﲔ فينصرف إﱃ ﻣن ﺑعدﻩ لكن اﻛتبوا عندها ﻳعﲏ إن ﱂ ﻳﺬﻛر
ﻏﲑ نفسﻪ ﻳعﲏ لو قال هو وقﻒ علي أ فقط ،فإن ﱂ ﻳﺬﻛر ﻏﲑ نفسﻪ فيقول ﻻ ﻳصﺢ إذاً

هو ليﺲ ﺑوقﻒ ،إذاً إن ﱂ ﻳﺬﻛر ﻏﲑ نفسﻪ فملكﻪ ﲝالﻪ وﻳورث عنﻪ ﻳعﲏ ﻳصبﺢ هﺬا اﳌال
ليﺲ وقفا ،إذاً إذا أوقﻒ على نفسﻪ فقط ﻳصبﺢ الوقﻒ ﻛلﻪ ﻃل واﳌال هﺬا ﻏﲑ ﻣوقوف
وإن أوقﻒ على نفسﻪ ﰒ على اﳌساﻛﲔ أو ﰒ على أوﻻدﻩ فيلﻐى على نفسﻪ وﻳصبﺢ وقﻒ

على اﳌساﻛﲔ أو على اﻷوﻻد وﻳسمى ﻣنقﻄع اﻻﺑتداء ،واﻻنقﻄاع ﰲ الوقﻒ الﺬي ﻻ
ﻳصﺢ فأﺣيا ﻳكون اﻻنقﻄاع ﰲ اﻻﺑتداء وأﺣيا ﻳكون ﰲ الوسط وأﺣيا ﻳكون ﰲ
اﻵخر ،انتبهوا ﳍﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣنقﻄع اﻻﺑتداء الﺬي ﻻ ﻳصﺢ اﺑتداء فما ﻛان ﻣنقﻄع اﻻﺑتداء
فﻼ نصرفﻪ إﱃ هﺬا اﳌنقﻄع وننتقل إﱃ ﻣن؟ للمرﺣلﺔ الﺜانيﺔ ﻣﺜل لو قال على نفسي ﰒ
على اﳌساﻛﲔ أو قال على نفسي ﰒ على أوﻻدي ﰒ على اﳌساﻛﲔ فيصﲑ نلﻐي البداﻳﺔ
وننتقل للﺜاﱐ فإذا انتهى أوﻻدﻩ ﻳصبﺢ الوقﻒ على اﳌساﻛﲔ إذاً هﺬا إذا أوقﻒ على نفسﻪ
فقط ﻻ ﻳصﺢ الوقﻒ ،إذا أوقﻒ على نفسﻪ ﰒ على ﻏﲑﻩ انتقل للﻐﲑ لكن على الرواﻳﺔ
الﺜانيﺔ أنﻪ ﻳصﺢ الوقﻒ على نفسﻪ فلو قال على نفسي ﰒ على اﳌساﻛﲔ ﺻﺢ ذلك فينفق
على نفسﻪ ﻣن هﺬا الوقﻒ فإذا ﻣات انتقل إﱃ اﳌساﻛﲔ ،وسيأﰐ ﺑعد ذلك ﺑيان ﻣنقﻄع
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اﻻﺑتداء وﻣنقﻄع اﻵخر وﻣنقﻄع الوسط ،قال :ﻓﺈن وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ واﺳﺘﺜﲎ ﻛﻞ اﻟﻐﻠﺔ أو
ﺑعﻀﻬﺎ أو اﻷﻛﻞ ﻣﻨه ﻣﺪة ﺣﻴﺎته أو ﻣﺪة ﻣعﻠوﻣﺔ ﺻﺢ اﻟوﻗﻒ واﻟﺸﺮط ﻳقول الوقﻒ

على اﳌساﻛﲔ لكن الﻐلﺔ ﻛلها ﱄ أو نصﻒ الﻐلﺔ ﱄ أو ﱄ أن آﻛل ﻣنها ﻣدة ﺣياﰐ ﻳصﺢ

ذلك وﻳصﺢ الوقﻒ وﻳصﺢ الﺸرط ﰲ هﺬا ،قال :ﻟﺸﺮط ﻋﻤﺮ أﻛﻞ اﻟواﱄ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺎن
ﻫو اﻟواﱄ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓعﻠه ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼحﺎﺑﺔ واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴه ﺑقوﻟه )
وﻳﺸﱰط ﰲ ﻏﲑ ( اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ) اﳌﺴﺠﺪ وﳓوﻩ ("أ" ﻛﺎﻟﺮ ط واﻟقﻨﻄﺮة ) أن ﻳﻜون
ﻋﻠﻰ ﻣعﲔ ﳝﻠﻚ ("ب" ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺘﺎ ﻷن اﻟوﻗﻒ ﲤﻠﻴﻚ ﻳعﲏ إذاً ﻳﺸﱰط ﰲ الوقﻒ أن
ﻳكون على ﻣسجد أي ب ﻣن أﺑواب اﳋﲑ أو ﻳكون على شخص ﻣعﲔ ﳝلك ،ﻣن هو

الﺬي ﻻ ﳝلك؟ قال :ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﳎﻬول ﻛﺮجﻞ وﻣﺴﺠﺪ وﻻ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ وﻻ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ وﻣﻜﺎتﺐ ﻷن العبد ﻻ ﳝلك واﳌكاتﺐ ﻻ ﻳستقر ﻣلكﻪ ،و ) ﻻ ( ﻋﻠﻰ ) ﻣﻠﻚ
( وجﲏ وﻣﻴﺖ ) وﺣﻴوان وﲪﻞ وﻗﱪ ( أﺻﺎﻟﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻴوﻟﺪ أي أﺻالﺔ ،ﻳعﲏ ﻻ
ﻳصﺢ على هؤﻻء فهﻢ ﻻ ﳝلكون ،لكن ﻳصﺢ أن ﻳقول على أوﻻدي وعلى أوﻻدهﻢ الﺬﻳن

سيلدون ﳑكن أن ﻳكون تبع نعﻢ أﻣا أن ﻳكونوا أﺻيلﲔ فﻼ ،قال :وﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ وﻣﻦ
ﻳوﻟﺪ ﻟه اﻵن ﻣن سيولد دخل تعﻢ ﺟاز الوقﻒ عليﻪ لكن تبعا ﻻ أﺻالﺔ ،قال :وﻳﺪﺧﻞ
ﻣن هو اﳌعدوم؟ ﻳعﲏ لو قال هﺬا وقﻒ على ﻣن سيأﰐ ﻣن
اﳊﻤﻞ واﳌعﺪوم تﺒعﺎ
أوﻻدي فهﺬا ﻣعدوم لكن إذا قال على أوﻻدي وأوﻻدهﻢ وأوﻻد أوﻻدهﻢ ﻣهما نﺰلوا فيصﲑ

هﺬا وقﻒ ﺻﺤيﺢ على ﻣعدوم لكن الوقﻒ ليﺲ أﺻالﺔ على اﳌعدوم وإﳕا هو على

ﻣوﺟودﻳن وأﻣا اﳌعدوم أو ا هول تبع ،اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ أن ﻳقﻒ جزا ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻻ
ﻣعﻠقﺎ إﻻ ﲟوت الناﺟﺰ ﻳعﲏ اﳊال ليﺲ ﻣؤقﺖ ﻛﺸهر أو سنﺔ ﻳعﲏ هﺬا قﻒ شهر أو ﳌدة
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سنﺔ وﻻ ﻣعلق ﻳعﲏ إذا ﺣصل ﻛﺬا فهﺬﻩ العمارة أو هﺬا العقار وقﻒ لﻪ ،ﻳصﺢ أن ﻳعلقﻪ
ﳌوت ﻳقول إذا ﻣﺖ فهﺬﻩ اﻷرض وقﻒ على اﳌساﻛﲔ نعﻢ ﻳصﺢ ذلك لكن اﻛتبوا عند
قولﻪ إﻻ ﲟوت وﻳكون وﺻيﺔ ﻣن الﺜلث ،لو قال إذا ﻣﺖ فهﺬﻩ العمارة وقﻒ فننظر ﰲ
العمارة أقل ﻣن الﺜلث أم أﻛﺜر ﻣن الﺜلث ﻳعﲏ هل زادت على الﺜلث فﻼ ﳕضي ﻣا زاد

وﳕضي ﻣا وﺻل إﱃ الﺜلث فما دون ،وإذا ﺷﺮط أن ﻳﺒﻴعه ﻣﱴ ﺷﺎء أو ﻳﻬﺒه أو ﻳﺮجﻊ ﻓﻴه
ﺑﻄﻞ اﻟوﻗﻒ واﻟﺸﺮط ﻗﺎﻟه ﰲ اﻟﺸﺮح نعﻢ ﻷن هﺬا ﻳناﰲ ﺣكﻢ الوقﻒ أﺻﻼ ،قال ) :ﻻ
ﻗﺒوﻟه ( ﻳقصد ﻻ ﻳﺸﱰط لصﺤﺔ الوقﻒ القبول فلو قال أوقفﺖ هﺬﻩ العمارة على أوﻻدي
فﻼ ﻳﺸﱰط أن ﻳقبل اﻷوﻻد ،فقبوﳍﻢ ليﺲ ﺑﺸرط ،قال :أي ﻗﺒول اﻟوﻗﻒ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط وﻟو
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣعﲔ ) وﻻ إﺧﺮاجه ﻋﻦ ﻳﺪﻩ ( هﺬا اﻷول والﺜاﱐ أﻳضا الﺬي ﻻ ﻳﺸﱰط إخراﺟﻪ
عن ﻳدﻩ فﻼ ﻳﺸﱰط أن ﳜرﺟﻪ عن ﻳدﻩ هو أوقفﻪ على اﳌساﻛﲔ لكن قي الوقﻒ ﲢﺖ

ﻳدﻩ هو الﺬي ﻳتصرف فيﻪ ،هو الﺬي ﻳؤﺟرﻩ ،هو الﺬي ﻳوزع ﻏلتﻪ ،قال :ﻷنه إزاﻟﺔ ﻣﻠﻚ
ﳝﻨﻊ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻠﻢ ﻳعﺘﱪ ﻓﻴه ذﻟﻚ ﻛﺎﻟعﺘﻖ ﻣعﲎ هﺬا ﻳقصد إنﻪ ﻻ ﻳعتﱪ إخراﺟﻪ عن ﻳدﻩ ﻷنﻪ

أزال اﳌلك عن نفسﻪ ﻳقول هﺬا ﻣﺜل العتق ﻳعﲏ ﻛالعتق ﻳلﺰم ﲟجرد اللفظ وليﺲ فيﻪ إخراج

عن اليد ،قال :وإن وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﰒ اﳌﺴﺎﻛﲔ ﺻﺮف ﰲ اﳊﺎل ﳍﻢ اﻵن هﺬا ﻣﺜال
ﳌنقﻄع اﻻﺑتداء وقﻒ على عبدﻩ ﰒ اﳌساﻛﲔ فالعبد ﻻ ﳝكن أن ﳝلك فإذاً تنصرف

للمساﻛﲔ ،تصوروا لو قال هﺬا وقﻒ على فﻼن ﰒ عبدي ﰒ اﳌساﻛﲔ فيصبﺢ هﺬا الوقﻒ
على فﻼن فإذا ﻣات فﻼن سننتقل للعبد؟! ﻻ ﻳصﺢ ﺑل ننتقل للمساﻛﲔ وﻳصﲑ هﺬا
ﻣنقﻄع الوسط ،وقد ﻳكون ﻣنقﻄع اﻵخر ،قال هﺬا وقﻒ على فﻼن ﰒ على عبدي فهﺬا
ﻣنقﻄع اﻵخر فسننفق على فﻼن وإذا ﻣات ليﺲ لﻪ آخر فقد انقﻄع الوقﻒ وﻻ ﻳصلﺢ

اﻹنفاق على العبد ،فما اﳊكﻢ؟ سيأﰐ اﳊكﻢ اﻵن وهو ﻣﺜال ﻣنقﻄع اﻵخر ،قال :وإن
وﻗﻒ ﻋﻠﻰ جﻬﺔ تﻨقﻄﻊ ﻛﺄوﻻدﻩ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺂﻻ أو ﻗﺎل ﻫﺬا وﻗﻒ وﱂ ﻳعﲔ جﻬﺔ ﺻﺢ قد
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ﻳقول على أوﻻدي فإذا انقرضوا أوﻻدﻩ فأﻳن ﻳﺬهﺐ؟ انقﻄع آخرﻩ ،أو قال أوﻻدي ﰒ على
العبد فﻼن وليﺲ على العبيد ﻣﻄلقا فهﺬا ﻳصﺢ ﺟهﺔ ﺑر ﺑل على العبد فﻼن ،واندثر
أوﻻدﻩ وانقرضوا فانقﻄع آخرﻩ ،ﻳقول اﳌصنﻒ ﺻﺢ ،وﺻرف افتﺤوا قوس اﻵن هﺬا ﺣكﻢ

ﻣنقﻄع اﻵخر ،قال :وﺻﺮف ﺑعﺪ أوﻻدﻩ ﻟورثﺔ اﻟواﻗﻒ نﺴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر إرثﻬﻢ وﻗﻔﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ قال على فﻼن ﰒ على عبدي فأنفقنا على فﻼن وﻣات فجﺌنا ننتقل للعبد فﻼ

ﻳصﺢ الوقﻒ على العبد فإذاً ﻳصرف على ورثﺔ الواقﻒ لنسﺐ ،ورثتﻪ ﻣن النسﺐ فكيﻒ
نعﻄيهﻢ هل لسوﻳﺔ؟ ﻻ ﺑل ﺑقدر إرثهﻢ ،هل ﻣعﲎ هﺬا أ ﻢ سيتصرفون ﰲ الوقﻒ ﻳبيعون

وﻳﺸﱰون؟ ﻻ هو وقﻒ وإﳕا الﻐلﺔ تصرف على هؤﻻء الورثﺔ ،قال :ﻷن اﻟوﻗﻒ ﻣﺼﺮﻓه
اﻟﱪ وأﻗﺎرﺑه أوﱃ اﻟﻨﺎس ﺑﱪﻩ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜونوا ﻓعﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﲔ فإذا ﺟﺌنا نصرف ﱂ ﳒد لﻪ

أقارب فعلى اﳌساﻛﲔ ﻣﺜلما قلنا على أوﻻدي ﰒ على عبدي فأوﻻدﻩ انقرضوا لكن ﳑكن
ﻳكون لﻪ أقارب آخرﻳن ليسوا وﻻدﻩ لكن لو قال على قراﺑﱵ ﰒ اﳌساﻛﲔ وانقرض قراﺑتﻪ
فﻼ نقدر أن نرد على الورثﺔ ،فلو قال على قراﺑﱵ ﰒ عبدي فانقرضﺖ قراﺑتﻪ والعبد ﻻ ﳚوز
أن نصرف عليﻪ فنصرفها للمساﻛﲔ فإن ﱂ ﻳوﺟد أقارب فعلى اﳌساﻛﲔ.

ﻓﺼﻞ
) وﳚﺐ اﻟعﻤﻞ ﺑﺸﺮط اﻟواﻗﻒ ( ﻷن ﻋﻤﺮ وﻗﻒ وﻗﻔﺎ وﺷﺮط ﻓﻴه ﺷﺮوﻃﺎ وﻟو ﱂ
ﳚﺐ إتﺒﺎع ﺷﺮﻃه ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﺷﱰاﻃه ﻓﺎئﺪة ) ﰲ ﲨﻊ (" "١ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ
وأوﻻد أوﻻدﻩ ونﺴﻠه وﻋقﺒه اﻵن هو ﲨع فكيﻒ نصرف الﻐلﺔ اﻵن ،ﻏلﺔ الوقﻒ ،نقول

هﺬا الوقﻒ ﻣن اﳌستفيد ﻣنﻪ؟ اﳉميع ﻛل ﻣن ﻳصدق عليﻪ أنﻪ ولد أو ولد ولد فهو داخل

ﰲ الوقﻒ هﺬا ﰲ ﲨع ،والﺜاﱐ ) :وتقﺪﱘ ( ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ ﻣﺜﻼ ﻳقﺪم اﻷﻓقه أو
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اﻷدﻳﻦ أو اﳌﺮﻳﺾ وﳓوﻩ ) وﺿﺪ ذﻟﻚ ( ﻓﻀﺪ اﳉﻤﻊ اﻹﻓﺮاد ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ زﻳﺪ
ﰒ أوﻻدﻩ وﺿﺪ اﻟﺘقﺪﱘ اﻟﺘﺄﺧﲑ ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ﻓﻼن ﺑعﺪ ﺑﲏ ﻓﻼن التقدﱘ ﻳقاﺑلﻪ

التأخﲑ ،اﻵن عند ﲨع وإفراد وهﺬا ﻳرﺟع لﺸرﻃﻪ إن شرط اﳉمع ﲨعنا وإن شرط اﻹفراد
أفرد  ،ﻛيﻒ شرط اﳉمع؟ قال على أوﻻدي وأوﻻدهﻢ إذاً سنعﻄي أوﻻدﻩ وأوﻻد أوﻻدﻩ
نقسﻢ ﺑينهﻢ الﻐلﺔ ،ﻏلﺔ الوقﻒ لسوﻳﺔ ﻷنﻪ ﲨع ،لو أفرد لو قال على ولدي فﻼن فنعﻄي
ولدﻩ فﻼن وﻻ نعﻄي ﻏﲑﻩ ،التقدﱘ ﻛأن ﻳقول أعﻄوا أوﻻدي فﻼن وفﻼن وﻣا زاد فأعﻄوﻩ
لفﻼن وفﻼن هﺬا اﲰﻪ تقدﱘ و خﲑ ﻣعناﻩ اﳉميع ﻳستﺤق لكن لﱰتيﺐ ﺬا التقدﱘ
والتأخﲑ إذاً سيعﻄى اﻷول ﻣقدم واﳌؤخر ﳛرم لكليﺔ أم أنﻪ ﻳعﻄى ﻣا زاد أو ﻣا ﺑقي؟ ﻣا
ﺑقي ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ قال أعﻄوهﻢ نفقتهﻢ فإذاً نعﻄي اﻷوﻻد النفقﺔ فإن زاد شيء ننتقل للﺜاﱐ

ونعﻄيﻪ النفقﺔ فإن زاد شيء ننتقل للﺜالث هﺬا اﲰﻪ تقدﱘ و خﲑ ،وعند الﺸيء الﺜالث
الﱰتيﺐ ،الﱰتيﺐ ﻣعناﻩ إذا قال ﻣﺜﻼ ﻳعﻄى ﻷوﻻدي ﰒ أوﻻدهﻢ ﰒ أوﻻدهﻢ فإذاً سنعﻄي
أوﻻدﻩ فقط وأﺣفادﻩ ﻻ ﻷنﻪ قال ﰒ وهﺬا ﻣعناﻩ الﱰتيﺐ فإذاً سيعﻄى للجيل اﻷول وﻳسمى
البﻄن اﻷول نعﻄيهﻢ إﱃ أن ﻳنقرض البﻄن اﻷول فإذا انقرض البﻄن اﻷول انتقلنا للبﻄن
الﺜاﱐ ﻣعناﻩ لو ﻛان عندﻩ ﲬسﺔ أوﻻد وﻣاتوا إﱃ أن ﺑقي واﺣد فسيأخﺬ هو ﻛل الﻐلﺔ ﻷن
قي البﻄن اﻷول ﱂ ﻳنقرض فإذا ﻣات اﳋاﻣﺲ نبدأ ننفق على أوﻻد اﻷوﻻد إﱃ أن
ﻳنقرضوا ﻣعناﻩ ﻛلما ﻣات واﺣد ﻣن ﺑﻄن استفاد الباقون إﱃ أن ﻳنقرضوا فإذا انقرضوا

انتقلنا إﱃ الﺜالث ،اﻵن هو ﺻاﺣﺐ الوقﻒ هﺬا شرﻃﻪ فسنعﻄي ﲝسﺐ شرﻃﻪ فإن ﲨع
ﲨعنا وإن أفرد أفرد وإن قدم وأخر قدﻣنا وأخر وإن رتﺐ البﻄون أﻳضا أعﻄينا البﻄون،
ﻣا رأﻳكﻢ لو أنﻪ ﲨع أﻛﺜر ﻣن خيار ﻛأن ﻳقول ﻣﺜﻼ على سبيل اﳌﺜال انتبهوا لو قال على
أوﻻدي ﰒ أوﻻدهﻢ ،ﳌناسبﺔ ﻛيﻒ نفهﻢ الﱰتيﺐ؟ إذا قال ﰒ نفسرﻩ لﱰتيﺐ ،ترتيﺐ ﲨلﺔ
على ﲨلﺔ ﻷنﻪ الﱰتيﺐ عند نوعان ترتيﺐ ﲨلﺔ وترتيﺐ اﻷفراد ،ترتيﺐ اﳉملﺔ الﺬي
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ذﻛر ﻩ اﻵن ﻣعناﻩ أن البﻄن اﻷول ﻳستﺤق والبﻄن الﺜاﱐ ﻻ ﻳستﺤق شيء إﻻ إذا انقرض
البﻄن اﻷول هﺬا اﲰﻪ ترتيﺐ ﲨلﺔ أﻣا ترتيﺐ اﻷفراد أن البﻄن اﻷول ﻳستﺤق وﻛل ﻣن

ﻣات ﻣن البﻄن اﻷول تﺬهﺐ ﺣصتﻪ إﱃ البﻄن الﺜاﱐ ﻳعﲏ ﻷوﻻدﻩ ،عندﻩ أرﺑعﺔ أوﻻد
ﻣات اﻷول فنصيبﻪ ﻷوﻻدﻩ هﺬا نسميﻪ ترتيﺐ أفراد لكن ﻻ نلجأ إليﻪ إﻻ إذا ﻛان هﺬا
شرط الواقﻒ لو قال هكﺬا ﻷوﻻدي ﰒ أوﻻدهﻢ ﰒ أوﻻدهﻢ على أن ﻣن ﻣات ﻣنهﻢ

فنصيبﻪ لولدﻩ فلو قال هكﺬا ﻣن ﻣات ﻣنهﻢ فنصيبﻪ لولدﻩ أﺻبﺢ ترتيﺐ أفراد ،ﺻورة لتضﺢ
اﳌسألﺔ أﻛﺜر :افرض أ ﻢ أرﺑعﺔ ﻣات اﻷول وﱂ ﻳﱰك ولد فﺤصتﻪ تﺬهﺐ للﺜﻼثﺔ ،ﻣات
الﺜاﱐ وترك ولدا فﺤصتﻪ ﻻﺑنﻪ ،ﻣات الﺜالث وﱂ ﻳﱰك ولدا فﺤصتﻪ للراﺑع ،ﻣات الراﺑع عن
ولد أو ولدﻳن فﺤصتﻪ ﻻﺑنﻪ ،على العموم اﻹشكال هو ﰲ شرط الواقﻒ الكﻼم الﺬي
ﻳكتبﻪ الواقﻒ ﰲ وقفﻪ هو هﺬا ﳏل إشكال فأﺣيا ﻳكون ﻇاهر ﻣرادﻩ وﻣقصودﻩ وأﺣيا
ﻳكون ﻣرادﻩ ﻏﲑ ﻇاهر ﳛتمل وأﺣيا ﻳكون ﻛﻼﻣﻪ فيﻪ شيء ﻣن التعارض ﻳعﲏ ﲨلﻪ نفهﻢ
ﻣنها ﻛﺬا واﳉملﺔ الﺜانيﺔ ﻳفهﻢ ﻣنها شيء آخر فيﺤصل تعارض فماذا نفعل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ

قالوا شرط الواقﻒ ﻛنص الﺸارع ﻳعﲏ نتعاﻣل ﻣعﻪ ﰲ تفسﲑﻩ ﻛما نتعاﻣل ﰲ تفسﲑ
نصوص الﺸرع وليﺲ ﰲ وﺟوب العمل وإﳕا ﰲ التفسﲑ فمعﲎ ذلك إن عﱪ ﺑعبارة عاﻣﺔ
أخﺬ ها ﺑعموﻣها فإذا ﺟاء ﺑعدها ﺑلفظ خاص إذاً خصصنا العموم وإن أﻃلق أﻃلقنا وإن
ﺟاء ﺑعد العبارة اﳌﻄلقﺔ ﺑعبارة ﻣقيدة قيد اﳌﻄلق وهكﺬا وإن ﻇهر لنا نسخ نسخنا
فنتعاﻣل ﻣع اﻷلفاظ ﻻ ﻣع نيتﻪ وﳍﺬا لو قال على ولدي فﻼن وفﻼن فﻼ ندخل الﺜالث
ﻷنﻪ ﱂ ﻳنص عليﻪ فالظاهر أنﻪ ﻻ ﻳرﻳدﻩ ،ﻳعﲏ ﻳتعاﻣلون ﻣع ألفاظ الواقﻒ تفسﲑها ﻛتفسﲑ
نصوص الﺸرع ﻳعﲏ ﻛقواعد اﻷﺻوليﲔ ﰲ تفسﲑ نصوص الﺸرع اﻵن فهمنا هﺬا عند
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شيء آخر إذاً عند اﳉمع واﻹفراد وعند التقدﱘ والتأخﲑ وعند الﱰتيﺐ وعند
الوﺻﻒ ﻳعﲏ لو قال هو على أوﻻدي الﺬﻳن ﻳتصفون ﺑكﺬا وﻛﺬا أو على أوﻻدي الفقهاء
أو على أوﻻدي الفقراء أو على أوﻻدي اﳌساﻛﲔ أو على أوﻻدي اﳌرضى ﻣﺜﻼ فوﺻفهﻢ

ﺑوﺻﻒ هكﺬا .قال ) :وتقﺪﱘ ( ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ ﻣﺜﻼ ﻳقﺪم اﻷﻓقه أو اﻷدﻳﻦ أو
اﳌﺮﻳﺾ وﳓوﻩ ﻳقدم ﻣعناﻩ ﻳعﻄى هو أوﻻ فإن زاد شيء ﻳعﻄى ﳌن ﺑعدﻩ ) ،وﺿﺪ ذﻟﻚ (
ﻓﻀﺪ اﳉﻤﻊ اﻹﻓﺮاد ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ زﻳﺪ ﰒ أوﻻدﻩ ﻻﺣظوا على ولدﻩ زﻳد إفراد ﰒ
على أوﻻدﻩ نسميﻪ ترتيﺐ ،وﺿﺪ اﻟﺘقﺪﱘ اﻟﺘﺄﺧﲑ ن ﻳقﻒ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ﻓﻼن ﺑعﺪ ﺑﲏ ﻓﻼن

اﻛتبوا عند ﻛلمﺔ ﺑعد أي ﻣا فضل ﺑعد ﺑﲏ فﻼن ،انتبهوا ﻷن الﺸيخ استدرك هﺬﻩ العبارة
قال هﺬا ﻣﺜال للﱰتيﺐ وليﺲ للتأخﲑ والصﺤيﺢ إذا فهمناﻩ هكﺬا أن هﺬا للتأخﲑ أن ﻳقﻒ

على ولد فﻼن ﺑعد ﺑﲏ فﻼن ﻳعﲏ أن ﻳقﻒ على ﺑﲏ فﻼن ﻣا فضل ﺑعد فﻼن فإذاً ﻳقصد

ﺬا التفسﲑ ﳔلص ﻣن انتقاد الﺸارح ،الﺜالث ) :واﻋﺘﺒﺎر وﺻﻒ أو ﻋﺪﻣه ( ن ﻳقول
ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻔقﻬﺎء ﻓﻴﺨﺘﺺ ﻢ أو ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻴعﻤﻬﻢ وﻏﲑﻫﻢ ،الراﺑع ) :واﻟﱰتﻴﺐ ( ن
ﻳقول ﻋﻠﻰ أوﻻدي ﰒ أوﻻدﻫﻢ ﰒ أوﻻد أوﻻدﻫﻢ إذاً اﳉمع لواو ،التقدﱘ والتأخﲑ ﻣا زاد
فلفﻼن ،ﻳبدأ ﺑكﺬا وﻣا زاد فلكﺬا ،الﱰتيﺐ ﺑﺜﻢ هﺬا ترتيﺐ اﳉملﺔ ﺑﺜﻢ ،ترتيﺐ اﻷفراد أن

ﻳقول فمن ﻣات عن ولد فنصيبﻪ لولدﻩ ،اﳋاﻣﺲ ) :ونﻈﺮ ( ن ﻳقول اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻼن ﻓﺈن
ﻣﺎت ﻓﻔﻼن ﻷن ﻋﻤﺮ جعﻞ وﻗﻔه إﱃ ﺣﻔﺼﺔ تﻠﻴه ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺖ ﰒ ﻳﻠﻴه ذو اﻟﺮأي ﻣﻦ
أﻫﻠﻬﺎ ،السادس ) :وﻏﲑ ذﻟﻚ ( أﻣﺜلﺔ ﻛﺜﲑة ﻏﲑ ذلك قال :ﻛﺸﺮط أن ﻻ ﻳﺆجﺮ لو قال
ﻻ ﻳؤﺟر هﺬا وقﻒ للمساﻛﲔ ﻳسكنون فيﻪ وﻻ ﻳؤﺟر فلﻪ ذلك ،أو ﻗﺪر ﻣﺪة اﻹجﺎرة

ﺣدد أﻻ ﻳؤﺟر أﻛﺜر ﻣن سنﺔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳؤﺟر ﺑعقد واﺣد أﻛﺜر ﻣن سنﺔ فكل سنﺔ ﻳؤﺟر ﻣرة

واﺣدة فﻼ ﻳؤﺟر عﺸر سنﲔ ﻣتواليﺔ ﻣرة واﺣدة ﻣﺜﻼ ،أو أن ﻻ ﻳﻨزل ﻓﻴه ﻓﺎﺳﻖ أو ﺷﺮﻳﺮ
أو ﻣﺘﺠوﻩ وﳓوﻩ اﳌتجوﻩ أي ﻣتعاﱄ ﺻاﺣﺐ ﺟاﻩ فلو شرط أﻻ ﻳنﺰل ﰲ هﺬا الفقﲑ الفاسق
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أو الفقﲑ الﺸرﻳر أو الفقﲑ اﳌستعلي ﰒ قال :وإن نزل ﻣﺴﺘحﻖ تﻨزﻳﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﱂ ﳚز ﺻﺮﻓه
أي إخراﺟﻪ ﺑﻼ ﻣوجﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻳعﲏ ﻳقول لو أن شخصا ﻣستﺤق للوقﻒ نﺰل ﰲ الوقﻒ

وسكن فيﻪ تنﺰﻳﻼ شرعيا ،ﻛيﻒ ﻳكون تنﺰﻳل شرعي؟ ﻳعﲏ ﻣوافق لﺸرط الواقﻒ ،ﻻ ﳚوز
ﺻرفﻪ ﻳعﲏ إخراﺟﻪ ﺑدون ﻣوﺟﺐ شرعي ،قال للمساﻛﲔ والفقراء فجاء شخص فقﲑ تتوفر

فيﻪ الﺸروط فنﺰل فيﻪ فﻼ ﳚوز أن ﳜرج ﻣادام فيﻪ الﺸروط ،قال ) :ﻓﺈن أﻃﻠﻖ ( ﰲ
اﳌوﻗوف ﻋﻠﻴه ) وﱂ ﻳﺸﱰط ( وﺻﻔﺎ ) اﺳﺘوى اﻟﻐﲏ واﻟﺬﻛﺮ وﺿﺪﳘﺎ ( أي اﻟﻔقﲑ
واﻷنﺜﻰ ﻟعﺪم ﻣﺎ ﻳقﺘﻀﻲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳعﲏ لو قال على أوﻻدي وأوﻻدﻩ فيهﻢ الﻐﲏ وفيهﻢ

الفقﲑ وفيهﻢ الﺬﻛر وفيهﻢ اﻷنﺜى فيقسﻢ ﺑينهﻢ لسوﻳﺔ فﻼ نلتفﺖ إﱃ ذﻛر وﻻ ﻷنﺜى وﻻ
لﻐﲏ وﻻ لفقﲑ ﻷنﻪ هو ﱂ ﻳفرق ،واﻵن ﻳتكلﻢ عن أﺣكام النظارة ،ﻣن هو الناﻇر على
الوقﻒ؟ قبل أن نقرأ ختصار نلخص اﳌسألﺔ ﰲ ﻛلمتﲔ الناﻇر على الوقﻒ إﻣا أن ﻳكون
ﺑﺸرط الواقﻒ ﻛأن ﻳقول الواقﻒ الناﻇر فﻼن ،أو ﻳقول الناﻇر أﻛﱪ الورثﺔ أﻛﱪ أوﻻدي ﰒ
على أوﻻدهﻢ والناﻇر أﻛﱪهﻢ فيكون هﺬا ﻇر ﺑﺸرط الواقﻒ وإﻣا أﻻ ﻳعﲔ ﻇر فعند
ذلك ،عندﻣا ﻻ ﻳعﲔ ﻇر وﻛان الوقﻒ على س ﻣعينﲔ فكل واﺣد فيهﻢ ﻇر على
ﺣصتﻪ وإن ﻛان الوقﻒ ليﺲ على ﻣعينﲔ ﻛاﳌساﻛﲔ أو على ﻣساﺟد أو ﻛﺬا فمعناﻩ

القاضي هو الناﻇر ،قال ) :واﻟﻨﻈﺮ ( ﻓﻴﻤﺎ إذا ﱂ ﻳﺸﱰط اﻟﻨﻈﺮ ﻷﺣﺪ أو ﺷﺮط ﻹنﺴﺎن
وﻣﺎت ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ) ﻟﻠﻤوﻗوف ﻋﻠﻴه ( اﳌعﲔ ﻷنه ﻣﻠﻜه وﻏﻠﺘه ﻟه ﻓﺈن ﻛﺎن واﺣﺪا اﺳﺘقﻞ ﺑه
ﻣﻄﻠقﺎ إن ﻛان الوقﻒ لواﺣد فهو الناﻇر لكن لو ﻛان ﳉماعﺔ ،قال :وإن ﻛﺎنوا ﲨﺎﻋﺔ
ﻓﻬو ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺼﺼﻬﻢ وإن ﻛﺎن ﺻﻐﲑا أو ﳓوﻩ ﻗﺎم وﻟﻴه ﻣقﺎﻣه ﻓﻴه ﺻﻐﲑا ﻳعﲏ
دون البلوغ أو ﳓوﻩ ﻳعﲏ ﳎنون ﻣﺜﻼ فيصﲑ وليﻪ هو الناﻇر وهﺬا إذا ﻛان على ﻣعينﲔ
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لكن :وإن ﻛﺎن اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺠﺪ أو ﻣﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﻢ ﻛﺎﳌﺴﺎﻛﲔ ﻓﻠﻠحﺎﻛﻢ وﻟه
أي للقاضي أن ﻳﺴﺘﻨﻴﺐ ﻓﻴه أن ﻳعﲔ هو ﻇر آخر ﻳنوب عنﻪ ،انتهى اﻵن الكﻼم عن
النظارة اﻵن ﻣساﺋل ﺟدﻳدة ) :وإن وﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ ( أو أوﻻدﻩ ) أو وﻟﺪ ﻏﲑﻩ ﰒ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺎﻛﲔ ﻓﻬو ﻟوﻟﺪﻩ ( اﳌوجود ﺣﲔ اﻟوﻗﻒ اﻛتبوا ولو ﲪﻼ ﻳعﲏ ولو ﻛان ﻣوﺟود ﲪل،
اﻵن اﳌسألﺔ ﻣا هي؟ لو وقﻒ على ولدﻩ أو قال على أوﻻدي ﻳقول فهو لولدﻩ اﳌوﺟود

ﺣﲔ الوقﻒ وﺟودﻩ إﻣا ﲪل أو خرج ﻣن ﺑﻄن أﻣﻪ على وﺟﻪ اﻷرض فيفهﻢ ﻣنﻪ ﻣعناﻩ أنﻪ
لو قال على ولدي وعندﻩ ثﻼثﺔ أوﻻد فهﺬا وقﻒ على ولدي وﺑعد أن أوقﻒ ﺣدث راﺑع
فهل الراﺑع ﻳدخل ﰲ الوقﻒ أم ﻻ ﻳدخل؟ اﳌصنﻒ ﻳقول ﻻ ﻳدخل فهو لولدﻩ اﳌوﺟود
فقط ﺣﲔ الوقﻒ وأقل شيء أن ﻳكون ﲪل ﻳعﲏ لو قال على ولدي وعندﻩ ثﻼثﺔ أوﻻد

واﳌرأة ﻛانﺖ ﺣاﻣل ﰲ الراﺑع ﰒ ﺑعد أن وقﻒ وﺑعد سنﺔ ﺟاء اﳋاﻣﺲ فمن الﺬي ﻳدخل ﰲ
الوقﻒ؟ اﻷرﺑعﺔ أﻣا اﳋاﻣﺲ فﻼ ،قال فهو لولدﻩ اﳌوﺟود ﺣﲔ الوقﻒ ﻳعﲏ ولو ﲪﻼ،
اﻛتبوا عندها وعنﻪ ﻳدخل ولد ﺣدث ﺑعد الوقﻒ وعنﻪ هﺬﻩ الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ وهي رواﻳﺔ قوﻳﺔ

واختارها ﻛﺜﲑ ﻣن اﻷﺻﺤاب لكنها ليسﺖ هي اﳌعتمدة ﰲ اﳌﺬهﺐ واﳋﻼف فيها قوي
ولﺬلك اﻛتبوا الﺬي أقول :وعنﻪ ﻳدخل ولد ﺣدث ﺑعد الوقﻒ وﻃبعا هﺬﻩ الرواﻳﺔ اختارها
اﺑن أﰊ ﻣوسى وهو ﻇاهر ﻛﻼم القاضي واﺑن عقيل وهو ﻣن ﻛبار أﺋمﺔ اﳊناﺑلﺔ ،أﰊ ﻳعلى
واﺑن عقيل واختارﻩ ﰲ اﻹقناع ،اﳊجاوي ﺟﺰم ،عمدة اﳌتأخرﻳن هو اﳌنتهى واﻹقناع
فاﳌنتهى قال ﺑعدم الدخول وهو اﳌﺬهﺐ ،وأﻣا ﰲ اﻹقناع فجﺰم نﻪ ﻳدخل ونصرها اﺑن
قاﺋد عﺜمان ﺑن  ..نصر ذلك وقال هﺬا الﺬي عليﻪ عمل الناس وﻷنﻪ ﰲ الﻐالﺐ أن
الواقﻒ ﱂ ﻳرد ﺣرﻣان اﻷخﲑ الصﻐﲑ ﱂ ﻳرد ﺣرﻣان واﺣد ﻣن أوﻻدﻩ ،على رواﻳﺔ اﳌﺬهﺐ
ﳌاذا ﻳقولون هﺬا ﰲ اﳌﺬهﺐ؟ ﻷ ﻢ ﻳتعاﻣلون ﻣع النصوص ﻳفهمو ا على ﻇاهرها واﻵن
ﻇاهرها ﳌا قال هﺬا وقﻒ على أوﻻدي وأوﻻدﻩ اﳌوﺟودﻳن قال هؤﻻء الﺬﻳن ﻳﺸملهﻢ وأﻣا
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اﳉدﻳد فﻼ ﻳدخل فيﻪ ،والكﻼم هل ﻳدخل أم ﻻ ﻳدخل؟ ﻇاهر العبارة أنﻪ ﻳدخل أم ﻻ؟
هﻢ ﻳقولون على رواﻳﺔ اﳌﺬهﺐ ﳝكنﻪ أن ﻳقول على أوﻻدي وﻣن ﳛدث ﻣن أوﻻدي أﻳضا

لكن ﳌا قال على أوﻻدي وسكﺖ فالظاهر أنﻪ أراد هؤﻻء فقط والرواﻳﺔ الﺜانيﺔ أن ﻇاهر
اللفظ أوﻻدي نكرة أضيفﺖ فتعﻢ فيﺸمل ﻛل أوﻻدﻩ وﻳؤﻳد هﺬا ﻳعﲏ ﻇاهر اللفظ وﻳؤﻳدﻩ
أﻳضا أن الﻐالﺐ على الواقﻒ أنﻪ ﻻ ﻳرﻳد ﺣرﻣان ﻣن سيأﰐ ﻣن أوﻻدﻩ ﺑل لعكﺲ اﻷﺻل

أن ﻳﺸفق عليهﻢ أﻛﺜر ﻷ ﻢ ﺻﻐار سيأتوا ،فهل نعمل ﺬا أم نعمل ليقﲔ ﻳعﲏ أقصد
رواﻳﺔ اﳌﺬهﺐ ﻳقولون دخول هؤﻻء الﺜﻼثﺔ اﳌوﺟودﻳن ﻳقينا ودخول ﻣن سيﺤدث هﺬا
اﺣتمال وﻣن ﻳدخل اﳊادث ﻳقول ﻻ ﻷن اللفظ عام فيﺸمل ﻛل ولد لﻪ ،والظاهر هو
ﻛﻼم اﻹقناع أنﻪ ﻳدخل فيﻪ الولد اﳊادث والقدﱘ ،اﳌوﺟود والﺬي سيأﰐ ﺑعد ذلك ،وﻳقول

إشراﻛهﻢ لسوﻳﺔ ،قال ) :اﻟﺬﻛور واﻹ ث ( واﳋﻨﺎثﻲ ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ) ﻟﺴوﻳﺔ (
ﻷنه ﺷﺮك ﺑﻴﻨﻬﻢ وإﻃﻼﻗﻬﺎ ﻳقﺘﻀﻲ اﻟﺘﺴوﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻟو أﻗﺮ ﳍﻢ ﺑﺸﻲء وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ
اﻟوﻟﺪ اﳌﻨﻔﻲ ﻟﻠعﺎن ﻷنه ﻻ ﻳﺴﻤﻰ وﻟﺪﻩ ) ﰒ ( ﺑعﺪ أوﻻدﻩ ﻟـ ) وﻟﺪ ﺑﻨﻴه ( وإن ﺳﻔﻠوا
ﻷنه وﻟﺪﻩ ﻛلمﺔ أوﻻدي تﺸمل أوﻻدﻩ الﺬﻛر واﻷنﺜى وﻳﺸمل أﻳضا أوﻻد ﺑنيﻪ لكن أوﻻد

البنات ﻻ ليسوا وﻻدﻩ ،اﺑن اﻻﺑن وﺑنﺖ اﻻﺑن نعﻢ وأﻣا ولدها فﻼ هﺬا اﳌقصود ،قال:

وﻳﺴﺘحقونه ﻣﺮتﺒﺎ ﻳعﲏ ﺑﻄنا ﺑعد ﺑﻄن ﻳعﲏ البﻄن الﺜاﱐ ﻻ ﻳستﺤق إﻻ ﺑعد انقراض البﻄن
اﻷول ،قال :وجﺪوا ﺣﲔ اﻟوﻗﻒ أو ﻻ ﻣن هﻢ الﺬﻳن وﺟدوا ﺣﲔ الوقﻒ أو ﻻ؟ أوﻻد

ﺑنيﻪ سواء ﻛانوا ﻣوﺟودﻳن ﺣﲔ أوقﻒ أو ﻻ ،اﻵن انتبهوا أعود للمﺜال هﺬا ﻛان عندﻩ ثﻼثﺔ
ﳌا أوقﻒ وأدخلنا اﳊمل ﰒ ﺣدث لﻪ ولد فعلى اﳌعتمد أنﻪ ﻻ ﻳدخل هﺬا الولد الﺬي

ﻳدخل فقط اﻷرﺑعﺔ فاﻷرﺑعﺔ خﺬون ،انقرض اﻷرﺑعﺔ سننتقل ﳌن؟ ﻷوﻻدهﻢ ،هل ﻳدخل
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أوﻻد اﳋاﻣﺲ أم ﻻ؟ على الرواﻳﺔ الﺜانيﺔ القوﻳﺔ الﱵ اختارها ﺻاﺣﺐ اﻹقناع وﲨاعﺔ ﻛﺜﲑ ﻣا
عند ﻣﺸكلﺔ سيدخل اﳋمسﺔ أﺻﻼ و لتاﱄ أوﻻدهﻢ سيدخلون أﻣا اﳌﺸكلﺔ فقط على
رأي اﳌنتهى ،قال اﺑن القاسﻢ :وﻳستﺤق ولد الولد وإن ﱂ ﻳستﺤق أﺑوﻩ شيﺌا ،وﻇاهر العبارة

هنا ﳌا ﻳقول وﻳستﺤقونﻪ ﻷوﻻدﻩ ﰒ ﺑعد أوﻻدﻩ لولد ﺑنيﻪ وﻳستﺤقونﻪ ﻣرتبا وﺟدوا ﺣﲔ
الوقﻒ أو ﻻ فالظاهر أ ﻢ ﻳدخلون ﻳعﲏ ﱂ ﳜرﺟهﻢ لكن نص ﻣرعي ﰲ الﻐاﻳﺔ ،ونص أﻳضا
ﰲ دليل الﻄالﺐ قال :دخل أوﻻدﻩ اﳌوﺟودون وﻣن ﻳولد ﳍﻢ ﻳعﲏ للموﺟودﻳن وهكﺬا
شرﺣها اﺑن ضو ن ،وقال ﻣرعي ﰲ الﻐاﻳﺔ :دخل ﻣوﺟود قال الﺸارح ﻣن أوﻻدﻩ وولد
اﳌوﺟودﻳن تبعا وﺟدوا ﺣالﺔ الوقﻒ أو ﻻ ﻳعﲏ نص ﻣا فهمﻪ هكﺬا ﻣرعي ،وﻣرعي ﻳعتﱪ
ﻣن اﳌرﺟﺤﲔ إذا ﺻارت ﻣﺸكلﺔ ﺑﲔ اﻹقناع وﺑﲔ اﳌنتهى فمرعي ﻣرﺟﺢ ،على العموم هو
ﺻرح ن أوﻻدﻩ الﺬﻳن ﻳدخلون اﳌوﺟودون وأوﻻد اﳌوﺟودﻳن فقط ،وعلى العموم هﺬا
اﻹشكال ﻛلﻪ ﻻ ﻳرهبكﻢ ﻷنﻪ ﰲ اﻷخﲑ ﻣردﻩ للقاضي ﻳعﲏ القاضي إذا ﺣكﻢ ﻷول أو

لﺜاﱐ فﻼ ﺣول لك وﻻ قوة ،قال ) :دون ( وﻟﺪ ) ﺑﻨﺎته ( ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ وﻟﺪ اﻟﺒﻨﺎت ﰲ
اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد إﻻ ﺑﻨﺺ أو ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟعﺪم دﺧوﳍﻢ ﰲ ﻗوﻟه تعﺎﱃ } ﻳوﺻﻴﻜﻢ ﷲ ﰲ
أوﻻدﻛﻢ { ﻷنﻪ ﳌا قال ﻳوﺻيكﻢ ﷲ ﰲ أوﻻدﻛﻢ للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ فهل دخلﺖ ﺑنﺖ
اﻻﺑن أو اﺑن البنﺖ فﻼ ﻳدخل ) ،ﻛﻤﺎ ﻟو ﻗﺎل ﻋﻠﻰ وﻟﺪ وﻟﺪﻩ وذرﻳﺘه ﻟﺼﻠﺒه ( فﻼ
ﻳدخل أوﻻد البنات ،أو ﻋقﺒه أو نﺴﻠه ﻓﻴﺪﺧﻞ وﻟﺪ اﻟﺒﻨﲔ وجﺪوا ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻗﻒ أو ﻻ
وهﻢ اﻷﺣفاد ﻻ ﻳﺸﱰط وﺟودهﻢ دون وﻟﺪ اﻟﺒﻨﺖ إﻻ ﺑﻨﺺ أو ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻵن سيتكلﻢ عن

الفرق ﺑﲔ ترتيﺐ اﳉملﺔ وترتيﺐ اﻷفراد ،نقﻒ هنا
عرفنا الفرق ﺑﲔ الﱰتيﺐ وﺑﲔ التقدﱘ والتأخﲑ وﺑﲔ اﳉمع واﻹفراد ،قال رﲪﻪ ﷲ:

واﻟعﻄﻒ ﺑﺜﻢ ﻟﻠﱰتﻴﺐ ﻓﻼ ﻳﺴﺘحﻖ اﻟﺒﻄﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﱴ ﻳﻨقﺮض اﻷول وهو ترتيﺐ

اﳉملﺔ ،إﻻ أن ﻳقول ﻣﻦ ﻣﺎت ﻋﻦ وﻟﺪ ﻓﻨﺼﻴﺒه ﻟوﻟﺪﻩ وهو ترتيﺐ اﻷفراد ،واﻟعﻄﻒ
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ﻟواو ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻚ وهو اﻻشﱰاك ،نضيﻒ ﻣسألﺔ :العﻄﻒ ﺑﺜﻢ ﻳفيد ترتيﺐ اﳉملﺔ ،إذا قال

على أوﻻدي ﰒ أوﻻدهﻢ ﰒ أوﻻدهﻢ هﺬا ترتيﺐ ﲨلﺔ وﻻ ﻳكون أفراد إﻻ إذا قال ﻣن ﻣات

عن ولدي ﻳعﲏ لو قال ﻷوﻻدي ﰒ أوﻻدهﻢ ﰒ ﻷوﻻدهﻢ...إﱃ ﻳوم القياﻣﺔ فمن ﻣات عن
ولد فنصيبﻪ لولدﻩ ﺻار هﺬا ترتيﺐ أفراد أﻣا إذا قال ﻷوﻻدي ﰒ ﻷوﻻدهﻢ ﰒ أوﻻدهﻢ...
إﱃ قيام الساعﺔ فهﺬا ترتيﺐ ﲨلﺔ فﻼ نعﻄي ﺟيل إﻻ أن ﻳفﲎ اﳉيل الﺬي قبلﻪ لكن هﺬا
الﺬي قلناﻩ هﺬا هو اﳌﺬهﺐ ،شيخ اﻹسﻼم اﺑن تيميﺔ ﳜالﻒ فﺬ هﺬا وﻳقول ﻻ ،ﰒ تفيد
ترتيﺐ اﻷفراد ﻳعﲏ ﺑﻄبيعﺔ اﳊال ﻳصﲑ ﻣن ﻣات ﻳﺬهﺐ إﱃ ولدﻩ ،اﳌهﻢ هﺬا قول آخر

اترﻛوﻩ اﻵن واﺟعلو ﻣع الكتاب ،قال ) :وﻟو ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴه أو ﺑﲏ ﻓﻼن اﺧﺘﺺ
ﺑﺬﻛورﻫﻢ ( ﻷن ﻟﻔﻆ اﻟﺒﻨﲔ وﺿﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺣقﻴقﺔ ﻗﺎل تعﺎﱃ } أم ﻟه اﻟﺒﻨﺎت وﻟﻜﻢ اﻟﺒﻨون
{لكن ﻳستﺜﲎ ﻣن هﺬا ﺣالﺔ إذا ﻛانوا قبيلﺔ لو قال على ﺑﲏ هاشﻢ ﻳعﲏ للﺬﻛور أم
للجميع؟ للجميع ،أو ﺑﲏ ﲤيﻢ أو ﺑﲏ قضاعﺔ ،قال :إﻻ أن ﻳﻜونوا ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻛﺒﲏ ﻫﺎﺷﻢ
وﲤﻴﻢ وﻗﻀﺎﻋﺔ ) ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴه اﻟﻨﺴﺎء ( ﻷن اﺳﻢ اﻟقﺒﻴﻠﺔ ﻳﺸﻤﻞ ذﻛﺮﻫﺎ وأنﺜﺎﻫﺎ ) دون
أوﻻدﻫﻦ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ( ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﻨﺘﺴﺒون إﱃ اﻟقﺒﻴﻠﺔ اﳌوﻗوف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳعﲏ النساء سيدخلن
ﰲ ﺑﲏ ﲤيﻢ أو ﰲ ﺑﲏ هاشﻢ لكن أوﻻد النساء ﻣن ﻏﲑ ﺑﲏ هاشﻢ ﻻ ﻳدخلون هﺬا

اﳌقصود ) ،واﻟقﺮاﺑﺔ ("أ" إذا وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺘه أو ﻗﺮاﺑﺔ زﻳﺪ ) وأﻫﻞ ﺑﻴﺘه"ب"إذا قال هﺬا

على قراﺑﱵ أو أهل ﺑيﱵ أو قوﻣي ،وﻗوﻣه ("ج" ونﺴﺒﺎئه"د") ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺬﻛﺮ واﻷنﺜﻰ ﻣﻦ
أوﻻدﻩ و ( أوﻻد ) أﺑﻴه و ( أوﻻد ) جﺪﻩ و ( أوﻻد ) جﺪ أﺑﻴه ( ﻓقﻂ ﻳعﲏ ﻣعناﻩ ﻛل

قرﻳﺐ لﻪ ﻣن ﺟهﺔ الولد أو ﻣن ﺟهﺔ أﺑيﻪ أو ﺟدﻩ اﻷول أو ﺟدﻩ الﺜاﱐ فقط ،أوﻻد ﺟدﻩ

اﻷول وأوﻻد ﺟدﻩ الﺜاﱐ وأوﻻد أﺑيﻪ هؤﻻء ﻳدخلون ،ﻣا الدليل على ذلك؟ قال :ﻷن اﻟﻨﱯ
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ﷺ ﱂ ﳚﺎوز ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺴﻬﻢ ذوي اﻟقﺮﰉ وﱂ ﻳعﻂ ﻗﺮاﺑﺔ أﻣه وﻫﻢ ﺑﻨو زﻫﺮة ﺷﻴﺌﺎ ﺑﲏ
هاشﻢ اﳉد الﺜالث فهو أعﻄى فقط ﻷﺑناء اﳉد الﺜالث وﱂ ﻳﺰد فهﺬا هو الدليل ،قال:

وﻳﺴﺘوي ﻓﻴه اﻟﺬﻛﺮ واﻷنﺜﻰ واﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ واﻟقﺮﻳﺐ واﻟﺒعﻴﺪ واﻟﻐﲏ واﻟﻔقﲑ ﻟﺸﻤول
اﻟﻠﻔﻆ ﳍﻢ وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ دﻳﻨه أي دﻳن الواقﻒ ،وإن وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ذوي رﲪه
ﴰﻞ ﻛﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ﻟه ﻣﻦ جﻬﺔ اﻵ ء واﻷﻣﻬﺎت واﻷوﻻد ﻷن اﻟﺮﺣﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ إذاً على ذوي
رﲪي سيﺸمل ﻛل قرﻳﺐ ﻣن أي ﺟهﺔ وﻻ ﳛد ﳉد الﺜالث ،العبارة اﻷخرى إذا قال على
اﳌواﱄ أو على ﻣواﱄ فﻼن ،واﳌواﱄ ﻳﻄلق على السيد الﺬي أعتق وﻳﻄلق على العبد اﳌعتق
فإذا قيل على ﻣواﱄ فﻼن وفﻼن هﺬا لﻪ سيد أعتقﻪ ولﻪ أﻳضا عبيد أعتقهﻢ فمن ﻳدخل؟
ﻳدخل اﻻثنﲔ اﳌواﱄ ﻣن أعلى واﳌواﱄ ﻣن أسفل ،ﻣن أعلى وهو السيد اﳌعتق وﻣن أسفل

العبد اﳌعتق ،قال :واﳌواﱄ ﻳﺘﻨﺎول اﳌوﱃ ﻣﻦ ﻓوق وأﺳﻔﻞ ﻳعﲏ لو أوقﻒ على ﻣواﱄ

ﻳتناول اﳌوﱃ ﻣن فوق وهﻢ الﺬﻳن أعتقوﻩ وﻣن أسفل الﺬﻳن أعتقهﻢ ،قال ) :وإن وجﺪت
ﻗﺮﻳﻨﺔ تقﺘﻀﻲ إرادة اﻹ ث أو ( تقﺘﻀﻲ ) ﺣﺮﻣﺎ ﻦ ﻋﻤﻞ ﺎ ( أي ﻟقﺮﻳﻨﺔ ﻷن دﻻﻟﺘﻬﺎ
ﻛﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ) وإذا وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﻢ ( ﻛﺄوﻻدﻩ أو أوﻻد زﻳﺪ وﻟﻴﺴوا
ﻗﺒﻴﻠﺔ ) وجﺐ تعﻤﻴﻤﻬﻢ واﻟﺘﺴﺎوي ( ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ﻳقﺘﻀﻲ ذﻟﻚ وﻗﺪ أﻣﻜﻦ اﻟوﻓﺎء
ﺑه ﻓوجﺐ اﻟعﻤﻞ ﲟقﺘﻀﺎﻩ وقﻒ على ﲨاعﺔ ﳝكن ﺣصرهﻢ أوﻻد زﻳد ﳏصورﻳن إذاً ﳚﺐ
أن نعممهﻢ فﻼ نعﻄي البعﺾ ونﱰك البعﺾ ونساوي ﺑينهﻢ فﻼ نفضل ﺑعضهﻢ على ﺑعﺾ

هﺬا اﳌعﲎ ،قال :ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟوﻗﻒ ﰲ اﺑﺘﺪائه ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻴعﺎﺑه ﻓﺼﺎر ﳑﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ
اﺳﺘﻴعﺎﺑه ﻛوﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻳعﲏ على ولدﻩ ونسلﻪ رضوان ﷲ على ولدﻩ ونسلﻪ ،ﰲ البداﻳﺔ
ﻛان ولدﻩ ونسلﻪ ﳏدودﻳن ﳝكن ﺣصرهﻢ لكن ﺑعد ذلك أﺻبﺢ ﻻ ﻳصبﺢ ﺣصرهﻢ فماذا

نفعل؟ قال :وجﺐ تعﻤﻴﻢ ﻣﻦ أﻣﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻨﻬﻢ ) وإﻻ ( ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﻢ
واﺳﺘﻴعﺎ ﻢ ﻛﺒﲏ ﻫﺎﺷﻢ وﲤﻴﻢ ﱂ ﳚﺐ تعﻤﻴﻤﻬﻢ ﻷنه ﻏﲑ ﳑﻜﻦ و ) جﺎز اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ (
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ﻟﺒعﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑعﺾ ﻷنه إذا جﺎز ﺣﺮﻣﺎنه جﺎز تﻔﻀﻴﻞ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻴه ) واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ
أﺣﺪﻫﻢ ( ﻳعﲏ ﺟاز التفضيل وﺟاز اﻻقتصار على أﺣدهﻢ هﺬا اﳌعﲎ ،القاعدة أﺻبﺤﺖ
إذا ﻛان ﳝكن ﺣصرهﻢ فيجﺐ التعميﻢ والتساوي ،وإن ﱂ ﳝكن ﺣصرهﻢ ﺟاز التفضيل

واﻻقتصار على البعﺾ هﺬا اﳌعﲎ ،قال :ﻷن اﳌقﺼود اﻟواﻗﻒ ﺑﺮ ذﻟﻚ اﳉﻨس ﻳعﲏ ﳌاذا
ﺟاز اﻻقتصار على ﺑعضهﻢ ﻷنﻪ ﻳصبﺢ ﻣقصود الواقﻒ اﻹﺣسان إﱃ هﺬا اﳉنﺲ

اﻹﺣسان إﱃ ﺑﲏ ﲤيﻢ أو ﺑﲏ هاشﻢ وهكﺬا ،قال :وذﻟﻚ ﳛﺼﻞ ﻟﺪﻓﻊ إﱃ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
وإن وﻗﻒ ﻣﺪرﺳﺔ أو ر ﻃﺎ أو ﳓوﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎئﻔﺔ اﺧﺘﺼﺖ ﻢ وإن ﻋﲔ إﻣﺎﻣﺎ أو ﳓوﻩ
تعﲔ واﻟوﺻﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻟوﻗﻒ اﻛتبوا عندها ﻳعﲏ ﻣبناها على اللفظ ،على اﻷلفاظ ﻳعﲏ
نفسر الوﺻيﺔ ﻛما نفسر الوقﻒ ﺑظاهر اﻷلفاظ.

ﻓﺼﻞ
) واﻟوﻗﻒ ﻋقﺪ ﻻزم ( ﲟﺠﺮد اﻟقول وإن ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑه ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺎﻟعﺘﻖ ﻟقوﻟه ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه
وﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺒﺎع أﺻﻠﻬﺎ وﻻ ﻳوﻫﺐ وﻻ ﻳورث ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي اﻟعﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ
أﻫﻞ اﻟعﻠﻢ ﻻﺣظوا ﺣكمﲔ تﺸمل الوقﻒ والعتق وﳘا أنﻪ ﳛصل ﲟجرد القول وأنﻪ ﻻ
ﻳتوقﻒ على ﺣكﻢ قاضي ﻣادام أنﻪ عقد ﻻزم ﻣعناﻩ أنﻪ ﻻ ﳚوز فسخﻪ وﻻ ﳚوز ﺑيعﻪ وﻻ

ﳚوز تﻐيﲑﻩ إﻻ ﰲ ﺣاﻻت الضرورة وسنعرف ﻣا هي ﺣاﻻت الضرورة ،قال :ﻓـ ) ﻻ ﳚوز
ﻓﺴﺨه ( ﻗﺎﻟﺔ وﻻ ﻏﲑﻫﺎ ﻷنه ﻣﺆﺑﺪ ) وﻻ ﻳﺒﺎع ( وﻻ ﻳﻨﺎﻗﻞ ﺑه ﻳعﲏ ﻻ ﻳبدل ﺑﺸيء آخر
إﻻ ﰲ اﳊال الضرورﻳﺔ ،ﻣا هي؟ قال ) :إﻻ أن تﺘعﻄﻞ ﻣﻨﺎﻓعه ( ﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺪار ا ﺪﻣﺖ أو
أرض ﺧﺮﺑﺖ وﻋﺎدت ﻣوا وﱂ ﲤﻜﻦ ﻋﻤﺎر ﺎ ﻓﻴﺒﺎع ﳌﺎ روي أن ﻋﻤﺮ ﻛﺘﺐ إﱃ ﺳعﺪ
ﳌﺎ ﺑﻠﻐه أن ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻟﻜوﻓﺔ نقﺐ أن انقﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ واجعﻞ
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ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﰲ ﻗﺒﻠﺔ اﳌﺴﺠﺪ التمارﻳن ﻣنﻄقﺔ ﰲ الكوفﺔ قال انقل اﳌسجد الﺬي ﰲ ﻣنﻄقﺔ

التمارﻳن واﺟعل ﺑيﺖ اﳌال ﰲ اﳌسجد ﻷن اﳌسجد ﳏروس ﳌصلﲔ ،ﻓﺈنه ﻟﻦ ﻳزال ﰲ
اﳌﺴﺠﺪ ﻣﺼﻞ وﻛﺎن ﻫﺬا ﲟﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﺼحﺎﺑﺔ وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﻓه ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻹﲨﺎع وﻟو
ﺷﺮط اﻟواﻗﻒ أن ﻻ ﻳﺒﺎع إذن ﻓﻔﺎﺳﺪ ﻳعﲏ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ اﻛتبوا عند قولﻪ إذن ﻳعﲏ إذا

تعﻄلﺖ ﻣنافعﻪ ﻳعﲏ لو قال هﺬا وقﻒ ﻻ ﻳباع وﻻ ﻳتﻐﲑ ولو تعﻄلﺖ ﻣنافعﻪ فهل نقبل هﺬا
الﺸرط أم ﻻ؟ قال هﺬا الﺸرط فاسد ،إذا تعﻄلﺖ ﻣنافعﻪ فيستبدل ﺑﻐﲑﻩ أو ﻳباع وﻳﺸﱰى

ﺑﻪ ﻏﲑﻩ فإذا ﺑعناﻩ أي الوقﻒ ﺑعد أن تعﻄل فماذا نفعل ﰲ ﲦنﻪ؟ قال ) :وﻳﺼﺮف ﲦﻨه ﰲ
ﻣﺜﻠه ( ﻷنه أﻗﺮب إﱃ ﻏﺮض اﻟواﻗﻒ إذا ﺑعناﻩ وﻛان أرض ﻣسجد نﺸﱰي ﺑﻪ ﻣسجد

نﺸﱰي أرض أخرى ونبﲏ ﻣسجد أو ﻛان دور للفقراء سكن أو ر ط للفقراء فنﺸﱰي ﺑﻪ

ر ط وهكﺬا ،قال :ﻓﺈن تعﺬر ﻣﺜﻠه ﻓﻔﻲ ﺑعﺾ ﻣﺜﻠه ﻳعﲏ تعﺬر أن ﳓضر ﻣﺜلﻪ فنﺤضر
أقل ﻣنﻪ ،وﻳﺼﲑ وﻗﻔﺎ ﲟﺠﺮد اﻟﺸﺮاء أي هﺬا البدل الﺬي اشﱰﻳناﻩ فبمجرد أن اشﱰﻳنا

أرض ﺟدﻳدة تصبﺢ وقﻒ ،وﻛﺬا ﻓﺮس ﺣﺒﻴس ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻐزو ﻳعﲏ ﻛﱪ ﰲ السن فمﺜلﻪ

ﻳباع وﻳﺸﱰى ﺑﻪ شيء آخر ﻳعﲏ فرس آخر ،قال ) :وﻟو أنه ( أي اﻟوﻗﻒ ) ﻣﺴﺠﺪ ( وﱂ
ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑه ﰲ ﻣوﺿعه ﻓﻴﺒﺎع إذا ﺧﺮﺑﺖ ﳏﻠﺘه ) وآﻟﺘه ( أي وﳚوز ﺑﻴﻊ ﺑعﺾ آﻟﺘه وﺻﺮﻓﻬﺎ
ﰲ ﻋﻤﺎرته ) وﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺣﺎجﺘه ( ﻣﻦ ﺣﺼﺮﻩ وزﻳﺘه ونﻔقﺘه وﳓوﻫﺎ ) جﺎز ﺻﺮﻓه إﱃ
ﻣﺴﺠﺪ آﺧﺮ (""١اﻵن ﻳقول ﻳستبدل ولو ﻛان ﻣسجد وﻳباع ولو ﻛان ﻣسجد إذا تعﻄلﺖ
ﻣصاﳊﻪ ﻣﺜل قرﻳﺔ هجرت وﱂ ﻳعد ﻳصلﺢ ﻣسجد ،قال واﻵلﺔ ﻛﺬلك ،آلﺔ اﳌسجد ﻣﺜل

الباب والﺸباﺑيك وﻛﺬا ،افرض انﻪ ﱂ ﻳتعﻄل اﳌسجد لكن زاد أو فضل عن ﺣاﺟﺔ اﳌسجد
أشياء ﺣصر زاﺋدة زﻳﺖ زاﺋد نفقﺔ زاﺋدة ﳛصل هﺬا تون ﻣﺜﻼ ث للمسجد واﻷ ث

القدﱘ ﻳصرف ﰲ ﻣسجد آخر وﳍﺬا قال ﺟاز ﺻرفﻪ إﱃ ﻣسجد آخر ﻷنه انﺘﻔﺎع ﺑه ﰲ
جﻨس ﻣﺎ وﻗﻒ ﻟه ) واﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑه ﻋﻠﻰ ﻓقﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ (" "٢ﻣعناﻩ أن ﺑساط اﳌسجد زاد
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فيمكن أن ﻳوضع ﰲ ﻣسجد آخر وﳝكن أن ﻳعﻄى للمساﻛﲔ ،ﻣا الدليل على ذلك؟

قال :ﻷن ﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳊﺠﱯ ﻛﺎن ﻳﺘﺼﺪق ﲞﻠقﺎن اﻟﻜعﺒﺔ وروى اﳋﻼل ﺳﻨﺎدﻩ
أن ﻋﺎئﺸﺔ أﻣﺮته ﺑﺬﻟﻚ وﻷنه ﻣﺎل ﷲ تعﺎﱃ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻟه ﻣﺼﺮف ﻓﺼﺮف إﱃ اﳌﺴﺎﻛﲔ
وﻓﻀﻞ ﻣوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣعﲔ اﺳﺘحقﺎﻗه ﻣقﺪر ﻳﺘعﲔ إرﺻﺎدﻩ ﻛلمﺔ استﺤقاقﻪ ﻣقدر هي

ﻣقيدة ﳌعﲔ ﻳعﲏ على ﻣعﲔ ﺣالﻪ أن استﺤقاقﻪ ﻣقدر ،ﻣاذا نفعل فيﻪ؟ أﻳن خﱪﻩ؟ وفضل
ﻣوقوف ﻳتعﲔ إرﺻادﻩ ،ﻣا هﺬا الكﻼم؟ ﻳقول ﻣا زاد عن ﻣوقوف على ﻣعﲔ استﺤقاقﻪ
ﻣقدر ﻳعﲏ قال هﺬا على أوﻻدي ﻳعﻄى ﻛل ولد ﻣاﺋﺔ ر ل والﻐلﺔ ﺟاءت ﻣاﺋتﲔ ر ل
فأعﻄيناﻩ ﻣاﺋﺔ واﳌاﺋﺔ الﺜانيﺔ الﺰاﺋدة ﻣاذا نفعل ا؟ قال ﻳتعﲔ إرﺻادﻩ ﻳعﲏ ﳓفظﻪ لوقﺖ
آخر إذاً وﻣا فضل ﻣن ﻣوقوف على ﻣعﲔ وﻛان استﺤقاقﻪ ﻣقدر فهﺬا ﻳتعﲔ إرﺻادﻩ ﻳعﲏ

ﺣفظﻪ لعلﻪ ﳛتاج إليﻪ فيما ﺑعد ،ونﺺ ﻓﻴﻤﻦ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺮة ﻓﺎﳓﺮف اﳌﺎء ﻳﺮﺻﺪ ﻟعﻠه
ﻳﺮجﻊ لعل اﳌاء ﻳرﺟع ،ﻣن وقﻒ على قنﻄرة للماء ﳝر فيها اﳌاء فاﳓرف اﳌاء وﱂ ﰐ اﳌاء
فﲑﺻد هﺬا الوقﻒ لعل اﳌاء ﻳرﺟع فينفق على هﺬﻩ القنﻄرة ،وإن وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ثﻐﺮ ﻓﺎﺧﺘﻞ
ﺻﺮﻓه ﰲ ثﻐﺮ ﻣﺜﻠه ﻳعﲏ لو وقﻒ على ثﻐر ﻣعﲔ فلﻢ ﻳصبﺢ ثﻐر ،فاختل ﺻرف ﰲ ثﻐر
ﻣﺜلﻪ ،قال :وﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳه ﻣﺴﺠﺪ لو وقﻒ على ﻣسجد ﻛﺬا ﰒ هﺬا اﳌسجد خرب
فيصرف ﰲ ﻣسجد آخر ،ور ط سكن ﻣﺜﻼ للمساﻛﲔ الوقﻒ ﻛان على هﺬا الر ط ﰒ
هﺬا الر ط تلﻒ فينفق على ﻏﲑﻩ ،وﳓوﳘﺎ وﻻ ﳚوز ﻏﺮس ﺷﺠﺮة وﻻ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﳌﺴﺠﺪ

والعلﺔ ﰲ ذلك أن أرض اﳌسجد ﻣوقوفﺔ للصﻼة فﻼ ﳚوز ﻳﻐرس شجر أو أي شيء ﱐ

وقد رأﻳﺖ ﰲ أﺣد اﳌساﺟد ﻣرة ﺑقعﺔ ﻛبﲑة ﻣن اﳌسجد ﺣجرت هكﺬا ﲜدار أﳌونيوم أو
فاﺻل أﳌونيوم وقالوا هﺬا ﻣكتﺐ للدعوة أو اﳋﲑ وﻛﺬا وهﺬا ﻻ ﳚوز فهﺬﻩ اﳌنﻄقﺔ هي
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ﻣسجد وليسﺖ ﻣكان للدعوة فإذا أردت ﻣكان للدعوة فاﺟلﺲ وسط الناس لكن ﳛجر
هكﺬا ﻻ ﻳستﻄيع أﺣد ﻳصلي فيﻪ ﺣﱴ ﰲ ﻳوم اﳉمعﺔ ﻻ ﻳستﻄيع أﺣد ﻳدخل ﰲ هﺬا

اﳌكان فكل هﺬا ﻻ ﳚوز ،هﺬا ﻣكان للصﻼة ،قال :وإذا ﻏﺮس اﻟﻨﺎﻇﺮ أو ﺑﲎ ﰲ اﻟوﻗﻒ
ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟوﻗﻒ أو ﻣﻦ ﻣﺎﻟه ونواﻩ ﻟﻠوﻗﻒ ﻓﻠﻠوﻗﻒ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﺮوع وﻳﺘوجه ﰲ ﻏﺮس
أجﻨﱯ أنه ﻟﻠوﻗﻒ أنه ﺑﻨﻴﺘه ﻳتوﺟﻪ ﻳعﲏ وﺟيﻪ ﰲ ﻏرس اﻷﺟنﱯ وهو ﻏﲑ الواقﻒ أو ﻏﲑ

الناﻇر إذا ﻏرس للوقﻒ أن ﻳكون وقفا ﺑنيتﻪ ﻳعﲏ إن نواﻩ وإﻻ فﻼ إذاً ﻣا ﻳبنيﻪ الواقﻒ أو ﻣا
ﻳبنيﻪ الناﻇر أو ﻳﻐرسﻪ الناﻇر ﻣن ﻣال الوقﻒ فهو وقﻒ ،وﻣن ﻣالﻪ إذا نواﻩ للوقﻒ فهو
للوقﻒ ،واﻷﺟنﱯ ﻛﺬلك ﻳقول اﺑن ﻣفلﺢ ﻳتوﺟﻪ ﻳعﲏ ﻳرﺟﺢ أن اﻷﺟنﱯ ﻛﺬلك ﻣﺜل
الناﻇر.

ب اﳍﺒﺔ واﻟعﻄﻴﺔ
اﳍﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺒوب اﻟﺮﻳﺢ أي ﻣﺮورﻩ ﻳقﺎل وﻫﺒﺖ ﻟه ﺷﻴﺌﺎ وﻫﺒﺎ ﺳﻜﺎن اﳍﺎء وﻓﺘحﻬﺎ وﻫﺒﺔ
واﻻ ﺎب ﻗﺒول اﳍﺒﺔ واﻻﺳﺘﻴﻬﺎب ﺳﺆال اﳍﺒﺔ واﻟعﻄﻴﺔ ﻫﻨﺎ اﳍﺒﺔ ﰲ ﻣﺮض اﳌوت اﳍبﺔ

هي التﱪع ﳌال ﺑﻼ عوض ،والعﻄيﺔ ﻛﺬلك تﱪع ﳌال ﺑﻼ عوض لكن ﰲ ﻣرض اﳌوت،
ﳌال ﺑﻼ عوض لكن ﺑعد اﳌوت ،فما قبل اﳌوت ﰲ ﺣال
والوﺻيﺔ هي التﱪع
الصﺤﺔ هبﺔ ،وﻣا ﻛان قبل اﳌوت ﰲ ﺣال اﳌرض عﻄيﺔ ،وﻣا ﻛان ﺑعد اﳌوت فهو وﺻيﺔ،
وفيﻪ فرق ﺑﲔ اﻷﺣكام ﺑﲔ أﺣكام اﻷول والﺜاﱐ والﺜالث لكن أﺣيا تﻄلق العﻄيﺔ وﻳراد
ا اﳍبﺔ وأﺣيا تﻄلق العﻄيﺔ وﻳراد ا الصدقﺔ أو ﻳراد ا اﳍدﻳﺔ ﻳعﲏ إﻃﻼق العﻄيﺔ ﲟعﲎ
اﳍبﺔ ﰲ ﻣرض اﳌوت ﳛصل لكن ليﺲ على اﻹﻃﻼق فأﺣيا قد ﻳعﱪ لعﻄيﺔ وﻳراد ا
اﳍبﺔ فﻼ س ،ﻣا هو اﻻ اب؟ قال هو قبول اﳍبﺔ ،واﻻستيهاب هو سؤال اﳍبﺔ والعﻄيﺔ
هنا اﳍبﺔ ﰲ ﻣرض اﳌوت ،ﻣا هي؟ قال ) :وﻫﻲ اﻟﺘﱪع ( ﻣﻦ جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف وهو ﺣر

ﻣكلﻒ رشيد ،اﻵن هو ﻳعرف اﳍبﺔ قال وهي التﱪع ) ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎﻟه اﳌعﻠوم اﳌوجود ﰲ
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ﺣﻴﺎته ﻏﲑﻩ ( ﻣﻔعول ﲤﻠﻴﻚ ﲟﺎ ﻳعﺪ ﻫﺒﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﺨﺮج ﻟﺘﱪع ﻋقود اﳌعﺎوﺿﺎت ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ
واﻹجﺎرة و ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﻹ ﺣﺔ ﻛﺎﻟعﺎرﻳﺔ و ﳌﺎل ﳓو اﻟﻜﻠﺐ ﻳعﲏ لو ﻣلك ﻏﲑﻩ ﻣا ليﺲ
ﲟال و ﳌعلوم خرج ا هول و ﳌوﺟود خرج اﳌعدوم ،قال :و ﳌعﻠوم ا ﻬول و ﳌوجود
اﳌعﺪوم ﻓﻼ تﺼﺢ اﳍﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳعﲏ ﰲ ا هول وﰲ اﳌعدوم و ﳊﻴﺎة اﻟوﺻﻴﺔ إذا ﻣلك ﻏﲑﻩ
ﺑعد ﺣياتﻪ فهﺬﻩ وﺻيﺔ وليسﺖ هبﺔ ،قال ) :وإن ﺷﺮط ( اﻟعﺎﻗﺪ ) ﻓﻴﻬﺎ ﻋوﺿﺎ ﻣعﻠوﻣﺎ

اﳍبﺔ هي قسمان أﺣيا تكون اﳍبﺔ ﺑدون عوض وأﺣيا تكون اﳍبﺔ ﲟقاﺑل ﺑعوض وتسمى
هبﺔ الﺜواب وهﺬﻩ تعتﱪ ﺑيع وأﺣيا ﻳتعارف الناس على ذلك ،أهبك ﻛﺬا على أن بﲏ

أنﺖ فصار هﺬا ﺑيع وﳍﺬا قال اﳌصنﻒ :ﻓـ ( ﻫﻲ ) ﺑﻴﻊ ( ﻷنه ﲤﻠﻴﻚ ﺑعوض ﻣعﻠوم
وﻳﺜﺒﺖ اﳋﻴﺎر واﻟﺸﻔعﺔ فيﻪ أي ﰲ هﺬﻩ اﳍبﺔ ﻣادام هي هبﺔ عوض فمعناﻩ ﻳدخل فيها
اﳋيار خيار ا لﺲ وﻳدخل فيها خيار الﺸرط وﻳدخل فيها الﺸفعﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟعوض
ﳎﻬوﻻ ﱂ تﺼﺢ ﳌاذا؟ ﻷ ا ﺑيع وﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻓﲑدﻫﺎ ﺑز د ﺎ ﻣﻄﻠقﺎ وإن تﻠﻔﺖ
رد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﳍﺒﺔ اﳌﻄﻠقﺔ ﻻ تقﺘﻀﻲ ﻋوﺿﺎ ﺳواء ﻛﺎنﺖ ﳌﺜﻠه أو دونه أو أﻋﻠﻰ ﻣﻨه إذاً
انتبهوا ﳓن نقول هبﺔ ﺑعوض وهبﺔ ﺑﻐﲑ عوض فاﻷﺻل ﰲ اﳍبﺔ أ ا ﺑﻐﲑ عوض إذاً الﱵ

تكون ﺑعوض ﻻﺑد أن ﳛصل فيها اتفاق إﻣا اتفاق لفظي أو عرﰲ ،اﻷﺻل أنﻪ ﻣا فيها
عوض سواء ﻛان وهﺐ ﳌن ﻛان ﻣﺜلﻪ أو ﳌن هو أعلى ﻣنﻪ أو وهﺐ ﻣن هو أدﱏ ﻣنﻪ

فاﻷﺻل أ ا ﺑدون عوض ﺣﱴ ﻳنص على العوض ،قال :وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺷﺮط ﻋوض
ﻓقول ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻴﻤﻴﻨه ﻷن اﻷﺻل عدم العوض ) وﻻ ﻳﺼﺢ ( أن ﻳﻬﺐ ) ﳎﻬوﻻ ( ﻛﺎﳊﻤﻞ
ﰲ اﻟﺒﻄﻦ واﻟﻠﱭ ﰲ اﻟﻀﺮع ) إﻻ ﻣﺎ تعﺬر ﻋﻠﻤه ( ﻛﻤﺎ ﻟو اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎل اثﻨﲔ ﻋﻠﻰ وجه
ﻻ ﻳﺘﻤﻴز ﻓوﻫﺐ أﺣﺪﳘﺎ ﻟﺮﻓﻴقه نﺼﻴﺒه ﻣﻨه ﻓﻴﺼﺢ ﻟﻠحﺎجﺔ ﻛﺎﻟﺼﻠﺢ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣرت
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ﻣعنا ﰲ الصلﺢ وهي إذا ﺻاﱀ على شيء ﳎهول ﻳتعﺬر علمﻪ هﺬﻩ هي اﳌسألﺔ ،وإن ﺻاﱀ
على شيء ﳎهول ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ فما اﳊكﻢ؟ الﺸارح قال فكهبﺔ ا هول ﻣعناﻩ أ ا تصﺢ
وقلنا ﻏﲑﻩ ذﻛر أ ا ﻻ تصﺢ لعدم اﳊاﺟﺔ ﻳعﲏ ﻻ تصبﺢ ﻣﺜل هبﺔ ا هول انتبهوا هبﺔ
ا هول تعﺬر علمﻪ ﻳعﲏ ﳑكن ﻳتصاﱀ على ﻣقاﺑل لكن ﳎهول ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ ﻛيﻒ
تلﺤق ﻣا ﻳتعﺬر علمﻪ ﲟا ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ فالﺬﻳن ﻳقولون أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ الصلﺢ على هﺬا
الﺬي ﻻ ﻳتعﺬر علمﻪ ﻳقولون ﻷنﻪ ﻻ ﺣاﺟﺔ لﺬلك ﻣكاننا أن نعرف ﻣا هو هﺬا ا هول

ونعلمﻪ ﰒ ﺑعد ذلك ﻳتﻢ الصلﺢ ،قال :وﻻ ﻳﺼﺢ أﻳﻀﺎ ﻫﺒﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳقﺪر ﻋﻠﻰ تﺴﻠﻴﻤه
ﻛﺎﻵﺑﻖ واﻟﺸﺎرد اﻵﺑق هو العبد والﺸارد اﳊيوان ) ،وتﻨعقﺪ ( اﳍﺒﺔ ) ﻹﳚﺎب ( واﻟقﺒول
ﻣﺜل البيع هي تنعقد ﻹﳚاب والقبول أو تنعقد وهو اﻹﳚاب والقبول اللفظي أو الفعلي

وهو اﳌعاﻃاة فاﻹﳚاب والقبول ﳚﺐ أن ﻳقول :ن ﻳقول وﻫﺒﺘﻚ أو أﻫﺪﻳﺘﻚ أو
أﻋﻄﻴﺘﻚ ﻓﻴقول ﻗﺒﻠﺖ أو رﺿﻴﺖ وﳓوﻩ ) أو ( ب ) اﳌعﺎﻃﺎة اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( أي ﻋﻠﻰ
اﳍﺒﺔ ﻷنه ﷺ ﻛﺎن ﻳﻬﺪي وﻳﻬﺪى إﻟﻴه وﻳعﻄﻲ وﻳعﻄﻰ وﻳﻔﺮق اﻟﺼﺪﻗﺎت و ﻣﺮ ﺳعﺎته
ﺧﺬﻫﺎ وتﻔﺮﻳقﻬﺎ وﻛﺎن أﺻحﺎﺑه ﻳﻔعﻠون ذﻟﻚ وﱂ ﻳﻨقﻞ ﻋﻨﻬﻢ إﳚﺎب وﻻ ﻗﺒول ﻳعﲏ ﻛانوا

ﻳستعملون اﳌعاﻃاة ،ﻳعﲏ اﻹﳚاب والقبول اللفظي اﻵن اﳌصنﻒ ﻻ ﻳسقط اﻹﳚاب
والقبول أﺻﻼ وإﳕا ﻳسقط اﻹﳚاب والقبول اللفظي أن اﳍبﺔ تصﺢ ﳚاب وقبول أو

ﲟعاﻃاة وليﺲ اﻹﳚاب والقبول اللفظي هو شرط ،وﻟو ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨقﻞ ﻋﻨﻬﻢ نقﻼ ﻣﺘواتﺮا
أو ﻣﺸﺘﻬﺮا انتبهوا اﻵن إذا وهبتك شيﺌا هل ﻳلﺰﻣﲏ ذلك وﻻ أستﻄيع الرﺟوع فيﻪ أم ﻻ؟

اﳉواب إذا وهبتك وأعﻄيتك فﻼ أستﻄيع الرﺟوع لكن قبل أن تقبﺾ أستﻄيع أن أرﺟع

إﻻ اﻷب لﻪ أن ﻳعﻄي الولد وﻳقبﺾ الولد ﰒ ﻳرﺟع لﻪ ذلك أﻣا ﻏﲑﻩ فﻼ ،قال ) :وتﻠزم
ﻟقﺒﺾ ذن واﻫﺐ ( لكن لو قلﺖ لك ﻣﺜﻼ وهبتك السيارة الﱵ عندي ﰲ البيﺖ

فﺬهبﺖ أنﺖ إﱃ البيﺖ وسرقﺖ السيارة فهل هﺬا قبﺾ ﻻ هﺬا قبﺾ ليﺲ ذﱐ فأستﻄيع
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أن أرﺟع لكن إذا قلﺖ وهبتك السيارة وقبل أن أعﻄيك اﳌفتاح رﺟعﺖ عن هﺬﻩ اﳍبﺔ
أﻣلك ذلك أﻣا ﺑعد أن أعﻄيك اﳌفتاح وتقبﺾ السيارة قبﺾ ﺻﺤيﺢ فﻼ أﻣلك أن أرﺟع،

الدليل على هﺬا :ﳌﺎ روى ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺎئﺸﺔ أن أ ﺑﻜﺮ ﳓﻠﻬﺎ جﺬاذ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﺳقﺎ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟه ﻟعﺎﻟﻴﺔ وهي ﰲ اﳌدﻳنﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺮض ﻗﺎل ﺑﻨﻴﺔ ﻛﻨﺖ ﳓﻠﺘﻚ جﺬاذ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﺳقﺎ
وﻟو ﻛﻨﺖ ﺣزتﻴه أو ﻗﺒﻀﺘﻴه ﻛﺎن ﻟﻚ ﻓﺈﳕﺎ ﻫو اﻟﻴوم ﻣﺎل وارث ﻓﺎﻗﺘﺴﻤوﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
ﷲ تعﺎﱃ وروى اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﳓوﻩ وﱂ ﻳعﺮف ﳍﻤﺎ ﰲ اﻟﺼحﺎﺑﺔ ﳐﺎﻟﻒ إذاً ﻻﺑد ﻣن
القبﺾ ،فيﻪ ﺣالﺔ عند نصﺤﺤها ونقول هي ﻻزﻣﺔ ﺑدون قبﺾ ،ﻣا هي؟ قال ) :إﻻ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪ ﻣﺘﻬﺐ ( ودﻳعﺔ أو ﻏﺼﺒﺎ وﳓوﳘﺎ ﻷن ﻗﺒﻀه ﻣﺴﺘﺪام ﻳعﲏ ﻣوﺟود ﻓﺄﻏﲎ ﻋﻦ
اﻻﺑﺘﺪاء إذاً ﻻﺣظ السيارة الﱵ أﻣلكها أخﺬ ا أنﺖ ﻣﲏ أﻣانﺔ عندك أو ودﻳعﺔ أو عارﻳﺔ ﰒ
قلﺖ وهبتك السيارة فهل ﳓتاج قبﺾ أم أن القبﺾ ﺣاﺻل؟ القبﺾ ﺣاﺻل ،هﺐ أنﻪ ﱂ
ﳛصل قبﺾ ،قبل أن ﳛصل القبﺾ أ وهبتك وقبل القبﺾ ﻣات الواهﺐ فهل تنقﻄع

اﳍبﺔ أم أن الورثﺔ ﻳكملوا اﳌﺸوار؟ فإﻣا أن ﳝضوا اﳍبﺔ وﻳقبضوا أو ﻳﱰاﺟعوا ،قال ) :ووارث
اﻟواﻫﺐ ( إذا ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ) ﻳقوم ﻣقﺎﻣه ( ﰲ اﻹذن واﻟﺮجوع ﻷنه ﻋقﺪ ﻳﺆول إﱃ
اﻟﻠزوم ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﳌوت ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻣﺪة اﳋﻴﺎر وتﺒﻄﻞ ﲟوت اﳌﺘﻬﺐ هﺬﻩ ﻣسألﺔ نيﺔ
أنﺖ أﻳها الواهﺐ ترﻳد السيارة فقلﺖ هبﲏ السيارة أو أ وهبتك قلﺖ وهبتك السيارة

وأنﺖ ﻣﺖ انتهى اﳌوضوع ،قال :وﻳقﺒﻞ وﻳقﺒﺾ ﻟﻠﺼﻐﲑ وﳓوﻩ أي ا نون وﻟﻴه ﳓن نقول
ﻻﺑد ﻣن القبﺾ ﰲ اﳍبﺔ فلو ﻛنﺖ وهبﺖ ﻃفﻼ ﺻﻐﲑا فﻼ ﻳصﺢ قبﺾ الصﻐﲑ إذاً ﻳقبﺾ

عنﻪ وليﻪ أﺑوﻩ أو وليﻪ ﰲ اﳌال اﳌسﺌول عن ﻣالﻪ ،وﻣﺎ ا ﺒه ﻋﺒﺪ ﻏﲑ ﻣﻜﺎتﺐ وﻗﺒﻠه ﻓﻬو
ﻟﺴﻴﺪﻩ وﻳﺼﺢ ﻗﺒوﻟه ﺑﻼ إذن ﺳﻴﺪﻩ لو وهبﺖ عبدا فنﺤن انتهينا ﻣن الصﻐﲑ ،هل العبد
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ﻣﺜل الصﻐﲑ؟ ﻻ ﺑل ﳜتلﻒ ،لو وهبﺖ العبد فقال قبلﺖ ﺻﺢ قبولﻪ لكن اﳌال ﻻ ﻳكون
للعبد سيصبﺢ للسيد ،اﳍبﺔ تصبﺢ للسيد ،ﻳقول فإذا قبلﻪ فهو لسيدﻩ لكن القبول ﻳصﺢ

ﻣن العبد ﺑدون إذن السيد ،قال ) :وﻣﻦ أﺑﺮأ ﻏﺮﳝه ﻣﻦ دﻳﻨه ( وﻟو ﻗﺒﻞ وجوﺑه ) ﺑﻠﻔﻆ
اﻹﺣﻼل أو اﻟﺼﺪﻗﺔ أو اﳍﺒﺔ أو ﳓوﻫﺎ ( ﻛﺎﻹﺳقﺎط أو اﻟﱰك أو اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ أو اﻟعﻔو ﻳعﲏ
قال عفوت عنك أو ﻣلكتك الدﻳن أو وهبﺖ لك الدﻳن أو تصدقﺖ عليك ﺑﻪ أو أﺣللتك

ﻣنﻪ ) ﺑﺮئﺖ ذﻣﺘه وﻟو ( ردﻩ وﻟو ) ﱂ ﻳقﺒﻞ ( لﱰوا الفرق ﺑﲔ أﱐ أﺑرأ ﻏرﳝي وﺑﲔ أﱐ أهﺐ
شخص فإذا وهبﺖ شخص ﻻ تصﺢ ﳍبﺔ إﻻ ﺑقبول الﺸخص اﻵخر لكن إذا أﺑرأت الﻐرﱘ

فهل ﻳﺸﱰط قبول الﻐرﱘ لﻺسقاط؟ ﻻ ﻳﺸﱰط هﺬا ﻣعناﻩ ولو وﱂ ﻳقبل ﻷنه إﺳقﺎط ﺣﻖ
ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺘقﺮ إﱃ اﻟقﺒول ﻛﺎﻟعﺘﻖ وﻟو ﻛﺎن اﳌﱪأ ﻣﻨه ﳎﻬوﻻ اﳌﱪأ ﻣنﻪ ﻳعﲏ اﳌال لو أﺑرأﻩ ﻣن

دﻳن ﳎهول ﻳعﲏ أ أعرف أنك أنﺖ اقﱰضﺖ ﻣﲏ ﻣبلغ ونسيﺖ ﻛﻢ هﺬا اﳌبلغ فأﺑرأتك
ﻣنﻪ فهل ﻳصﺢ اﻹﺑراء ﻣن ا هول؟ نعﻢ ﻳصﺢ لكن لو ﻛنﺖ أنﺖ تعلﻢ اﳌبلغ وﻛتمﺖ

خﺸيﺔ أﻻ أﺑرأك فﻼ ﻳصﺢ ذلك وﳍﺬا قال :ﻟﻜﻦ ﻟو جﻬﻠه رﺑه وهو اﳌﱪئ وﻛﺘﻤه اﳌﺪﻳﻦ
ﺧوﻓﺎ ﻣﻦ أنه ﻟو ﻋﻠﻤه ﱂ ﻳﱪئه ﱂ تﺼﺢ اﻟﱪاءة ﻷنﻪ فيها إضرار ،قال :وﻟو أﺑﺮأ أﺣﺪ
ﻏﺮﳝﻴه أو ﻣﻦ أﺣﺪ دﻳﻨﻴه ﱂ تﺼﺢ ﻹ ﺎم اﶈﻞ لو أ ﻢ أﺣد الﻐرﳝﲔ ﺑدون ﲢدﻳد قال

أﺣدﻛما ﺑريء فأ ساﳏﺖ واﺣد فيكﻢ فﻼ ﻳصﺢ ﻻﺑد أن ﲢدد ﻣن ،أو ﻛنﺖ أ أﻃالبك
ﺑدﻳنﲔ فقلﺖ ساﳏتك ﻣن أﺣد الدﻳنﲔ فﻼ ﻳصﺢ ﻻﺑد ﻣن ﲢدﻳد ذلك ،اﻵن انتقل إﱃ

ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ،ﻣا هي اﻷشياء الﱵ ﲡوز هبتها؟ قال ) :وﲡوز ﻫﺒﺔ ﻛﻞ ﻋﲔ تﺒﺎع (""١

السيارة ،الساعﺔ ،الكتاب ،الﺜوب ،القلﻢ ،النظارة ،وﻫﺒﺔ جزء ﻣﺸﺎع ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎن
ﻣعﻠوﻣﺎ" "٢ﻳعﲏ أ أﻣلك ﰲ أرض نصﻒ فهل أستﻄيع أن أهﺐ هﺬا النصﻒ؟ نعﻢ
أستﻄيع أن أهﺐ هﺬا النصﻒ وأستﻄيع أن أهﺐ رﺑعﻪ وهكﺬا ) ،و ( ﻫﺒﺔ ) ﻛﻠﺐ ﻳقﺘﲎ
(" "٣ﳌاذا نص على الكلﺐ؟ ﻷن الكلﺐ ﻻ ﻳباع فلﺬلك نص عليﻪ ،وﻣا هو الكلﺐ
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الﺬي ﻳقتﲎ؟ ﻳعﲏ الكلﺐ الﺬي ﳚوز اقتناؤﻩ وهو ﻛلﺐ اﳊراسﺔ أو ﻛلﺐ الصيد أو ﻛلﺐ
اﳌاشيﺔ هﺬا ﻳقتﲎ وإن ﻛان ليﺲ ﲟال ليﺲ لﻪ قيمﺔ فﻼ ﻳباع لكن ﲡوز هبتﻪ ،ﰒ قال:

وﳒﺎﺳﺔ ﻳﺒﺎح نﻔعﻬﺎ""٤ﻣﺜل السرﺟﲔ اﳌتنجﺲ ﻏﲑ النجﺲ ﻳقصد الدهن اﳌتنجﺲ الدهن
الﺬي أﺻلﻪ ﻃاهر ﰒ وقعﺖ فيﻪ ﳒاسﺔ فنجستﻪ هﺬا ﳚوز اﻻنتفاع ﺑﻪ أﻣا الدهن الﺬي هو
أﺻلﻪ ﳒﺲ ﻣﺜل لو ﺟﺌنا ﺑدهن ﻣن شﺤﻢ الكلﺐ أو ﻣن شﺤﻢ اﳋنﺰﻳر فهﺬا عﲔ النجاسﺔ
فﻼ ﻳصﺢ ،قال :ﻛﺎﻟوﺻﻴﺔ ﻳعﲏ ﻣﺜلما تصﺢ الوﺻيﺔ ،ﰒ قال :وﻻ تﺼﺢ ﻣعﻠقﺔ اﳍبﺔ ﻻ

تصﺢ ﻣعلقﺔ ﻳعﲏ إن ﺣصل ﻛﺬا فقد وهبتك ،وﻻ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳعﲏ وهبتك هﺬﻩ السيارة شهر

فهﺬﻩ ﺻارت عارﻳﺔ وليسﺖ هبﺔ ،اﻵن ﻣلوا ﻣعي عقود اﻹﺟارة اﳌنتهيﺔ لتمليك ﻣا هي

ﺣقيقتها؟ ﻃبعا هي أﻛﺜر ﻣن عقد لكن ﺑعﺾ ﺻور العقود أنﻪ تدفع أقساط للسيارة فإذا
دفعﺖ القسط اﻷخﲑ ﲤلك السيارة هﺬﻩ ﻃرﻳقﺔ ،وفيﻪ ﻃرﻳقﺔ نيﺔ إنك تدفع أقساط فإذا
وﺻلﺖ إﱃ القسط اﻷخﲑ لك أن تﺸﱰي السيارة ﲟبلغ ﻛﺬا هﺬﻩ ﻃرﻳقﺔ نيﺔ ،الﻄرﻳقﺔ
اﻷوﱃ هي أن أؤﺟر عليك السيارة لﻒ ر ل ﰲ الﺸهر ﳌدة ﲬسﲔ شهر ﰒ ﲤلك السيارة
ﻣعناﻩ ﺻارت الصورة هكﺬا إذا استأﺟرت ﻣﲏ السيارة ﳌدة ﲬسﲔ شهر فأ أهبك
السيارة هﺬﻩ هي اﳍبﺔ اﳌعلقﺔ ،فهل ﻳصﺢ أم ﻻ؟ على اﳌﺬهﺐ ﻻ ﻳصﺢ ،وﻣن أهل العلﻢ
ﻣن ﻳصﺤﺢ ذلك لكن الﺬي ﻳبﻄلها ﻳقول هﺬﻩ هبﺔ ﻣعلقﺔ فﻼ نقبلها ﻣعناﻩ ادفع اﳋمسﲔ
ألﻒ وﺑعدﻣا تنتهي الﺸرﻛﺔ هي ﳋيار بك أو ﻻ بك ،الصورة الﺜانيﺔ ﻣن العقد وهو
هﺬا التأﺟﲑ أن تدفع اﳋمسﲔ قسط ﰒ إذا دفعﺖ اﳋمسﲔ قسط ﻣﺜﻼ أو نقول تدفع
أرﺑعﲔ قسط وﺑعدها تﺸﱰي السيارة ﺑعﺸرة آﻻف فهﺬﻩ تعتﱪ وعد لبيع فقط ﻷنﻪ إذا
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انتهى فأ أعدك ن أﺑيع فهو لﻪ اﳊق ﻳبيع أو ﻻ ﻳبيع ﺑعد ذلك ،نقﻒ هنا ﻷن فيﻪ ﺻورة
تصﺢ فيها وهي ﻣسألﺔ العمرة والرﻛبﺔ.

قال اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ تعاﱃ :وﻻ تﺼﺢ ﻣعﻠقﺔ وﻻ ﻣﺆﻗﺘﺔ نعﻢ ﻻ تصﺢ اﳍبﺔ ﻣعلقﺔ إن

ﺣصل ﻛﺬا فقد وهبتك وﻻ ﻣؤقتﺔ وهبتك هﺬﻩ سنﺔ أو شهرا وﳓو ذلك لكن استﺜﲎ

اﳌصنﻒ ﻣن ذلك ،قال :إﻻ ﳓو جعﻠﺘﻬﺎ ﻟﻚ ﻋﻤﺮك أو ﺣﻴﺎتﻚ أو ﻋﻤﺮي أو ﻣﺎ ﺑقﻴﺖ
ﻓﺘﺼﺢ وتﻜون ﳌوﻫوب ﻟه وﻟورثﺘه ﺑعﺪﻩ إذاً هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣستﺜناة إذا قيل وهبتك ﺟعلتها
لك عمرك فإذا قيل عمرك فهﺬا الﺸرط ﻻ تكون لﻪ فقط ﰲ ﺣياتﻪ وإﳕا نقول ﻣﺜل هﺬا
الﺸرط ﻳصﺢ وتكون ﳌوهوب لﻪ ولورثتﻪ ﻣن ﺑعدﻩ ﻣعناﻩ ﲤلك فإذا قال ﺟعلتها لك عمرك
أو ﺣياتك أو ﻣا ﺑقيﺖ أو عمرى وهي ﻣسألﺔ العمرى أو الرﻛﱮ ،قال :قضى رسول ﷲ

ﷺ لعمرى ﳌن وهبﺖ لﻪ ،وﻣن أعمر عمرة فهي للﺬي أعمرها ﺣيا وﻣيتا فإن شرط
رﺟوعها ﺑلفظ اﻹرقاب لﻐا الﺸرط ،فيﻪ ﺻورة أخرى تﺸبﻪ العمرى لكنها ليسﺖ ﻣنها

وهي :وإن ﻗﺎل ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻟﻚ ﻋﻤﺮك أو ﻏﻠﺘه أو ﺧﺪﻣﺘه ﻟﻚ أو ﻣﻨحﺘﻜه ﻓعﺎرﻳﺔ ﻳعﲏ لﻪ

الرﺟوع ﻣﱴ شاء ﳌاذا؟ الفرق ﺑينها ،قال :ﻷ ﺎ ﻫﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ إذاً إذا قال هي لك عمرك ﻏﲑ

وإذا قال سكناها لك عمرك ،إذاً هي لك وهﺐ عينها لك فﻼ ترﺟع ،وأﻣا إذا قال
سكناها أو ﻣنفعتها أو خدﻣتها لك عمرك إذاً هو وهﺐ اﳌنفعﺔ فهي عارﻳﺔ ﺣكمها ﺣكﻢ
العارﻳﺔ ،عرفنا اﻵن الفرق ﺑﲔ قولﻪ هي لك عمرك أو ﻣا ﺑقيﺖ أو ﻣا ﺣييﺖ ،أو قولﻪ

سكناها لك أو ﻣنفعتها لك عمرك فاﻷوﱃ ﲤليك والﺜانيﺔ عارﻳﺔ ،قال :وﻣﻦ ع أو وﻫﺐ
ﻓﺎﺳﺪا ﰒ تﺼﺮف ﰲ اﻟعﲔ ﺑعقﺪ ﺻحﻴﺢ ﺻﺢ اﻟﺜﺎﱐ ﻷنه تﺼﺮف ﰲ ﻣﻠﻜه ﻣن الﺬي
تصرف ﰲ العﲔ ﺑعقد ﺻﺤيﺢ هو نفسﻪ الﺬي ع أو وهﺐ هبﺔ فاسدة أو ع ﺑيعا

فاسدا فالبيع الفاسد ﻻ تﱰتﺐ عليﻪ آ رﻩ ﻣعﲎ ذلك أن البيع الفاسد ﱂ تنتقل ﻣلكيﺔ اﳌبيع
ﺬا العقد الفاسد إﱃ اﳌﺸﱰي ﻣعناﻩ أ ا ﻣازالﺖ ﻣلك الباﺋع ﻷن العقد فاسد وﻛﺬلك اﳍبﺔ
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الفاسدة ﻻ تنتقل ا ﺑعقد اﳍبﺔ الفاسد ﻻ تنتقل ﻣلكيﺔ اﳌوهوب للموهوب لﻪ فإذا ﱂ تنتقل
ﻣعناﻩ لﻸول أن ﻳتصرف ،ﻷن هﺬﻩ السلعﺔ ﱂ ﲣرج أﺻﻼ ﻣن ﻣلكﻪ ﻻ ﺑعقد البيع ﻷنﻪ
فاسد وﻻ ﺑعقد اﳍبﺔ الفاسد.

ﻓﺼﻞ
) ﳚﺐ اﻟﺘعﺪﻳﻞ ﰲ ﻋﻄﻴﺔ أوﻻدﻩ ﺑقﺪر إرثﻬﻢ ( على اﳌﺬهﺐ ﳚﺐ التعدﻳل على ﻣن؟

اﳌقصود اﻵن على اﻷب واﻷم وﻛل قرﻳﺐ ،لكن اﳌقصود ،اﳊكﻢ سيأﰐ ﺑعد قليل ،على
اﳌﺬهﺐ ﳚﺐ التعدﻳل ﰲ عﻄيﺔ ﻛل قرﻳﺐ وارث فإذا أعﻄى وارث ﻻﺑد أن ﻳعﻄي الﺜاﱐ

هﺬا اﳌقصود ،قال :ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷنﺜﻴﲔ اﻗﺘﺪاء ﺑقﺴﻤﺔ ﷲ تعﺎﱃ وﻗﻴﺎﺳﺎ ﳊﺎل اﳊﻴﺎة
ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﳌوت ﻳعﲏ ﳚﺐ على اﻷب إذا أعﻄى اﻷوﻻد أن ﻳعدل ﺑينهﻢ ﰲ العﻄاء
والعدل أن ﻳعﻄي للﺬﻛر ضعﻒ اﻷنﺜى ﻷن هﺬا هو العدل ﰲ اﳌﲑاث ،ﻗﺎل ﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﻛﺎنوا
ﻳقﺘﺴﻤون إﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ تعﺎﱃ وﺳﺎئﺮ اﻷﻗﺎرب ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻷوﻻد ﻳعﲏ ﻳلﺰﻣهﻢ أﻳضا
إذا أعﻄوا ﳚﺐ عليهﻢ التسوﻳﺔ وهﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣسألﺔ خﻼف ﰲ اﻷقارب ﺑل ﺣﱴ ﰲ عﻄيﺔ
اﻷب ﻷوﻻدﻩ اﳌسألﺔ فيها خﻼف ،اﳋﻼف قاﺋﻢ هل ﳚﺐ عليﻪ أن ﻳعدل أم ﻻ ﳚﺐ ،فلﻪ
أن ﻳتصرف ﰲ ﻣالﻪ ﻛما ﻳﺸاء لكن ﻳستﺤﺐ لﻪ العدل ،وقولﻪ ساﺋر اﻷقارب اﳌقصود ﻏﲑ

الﺰوﺟﲔ ،قال ) :ﻓﺈن ﻓﻀﻞ ﺑعﻀﻬﻢ ( ن أﻋﻄﺎﻩ ﻓوق إرثه أو ﺣﺼﺘه ) ﺳوى ( وجو
) ﺑﺮجوع ( ﺣﻴﺚ أﻣﻜﻦ ) أو ز دة ( اﳌﻔﻀول ﻟﻴﺴﺎوي اﻟﻔﺎﺿﻞ إذاً إذا فضل ﺑعﺾ

اﻷوﻻد على ﺑعﺾ ﻳسوي وﺟو  ،ﻛيﻒ التسوﻳﺔ؟ إﻣا أن ﻳرﺟع ﰲ العﻄيﺔ أو ﻳعﻄي ﻣن ﱂ

ﻳعﻄﻪ عﻄيتﻪ ،قال :أو إﻋﻄﺎء ﻟﻴﺴﺘووا ﻟقوﻟه ﷺ اتقوا ﷲ واﻋﺪﻟوا ﺑﲔ أوﻻدﻛﻢ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴه ﳐﺘﺼﺮا هﺬا الدليل وﺟوب العدل ﰲ عﻄيﺔ اﻷوﻻد ﻳقاس عليﻪ ﺑقيﺔ القراﺑﺔ وهﺬا
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القياس ﳏل نظر ﺣقيقﺔ لكن ﻣن أﺟاز إعﻄاء ﺑعﺾ اﻷوﻻد دون ﺑعﺾ استدل ﺑقول النﱯ
ﷺ أشهد عليﻪ ﻏﲑي فهﺬا لﻪ أن ﻳﺸهد ﰲ الﻐﲑ وإن ﻛان ﻇاهرﻩ أن هﺬا ﻣن ب الﺰﺟر

وليﺲ ﻣن ب اﻹذن ،قال :وﲢﺮم اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﲢﻤﻼ وأداء
إن ﻋﻠﻢ ﻳعﲏ ﳛرم على الﺸاهد أن ﻳﺸهد على التخصيص أو التفضيل وﳛرم عليﻪ أن
ﻳؤدي فتصﲑ الﺸهادة ﳏرﻣﺔ ﻷن هﺬا الفعل ﳏرم قال أشهد عليﻪ ﻏﲑي وﻻ أشهد على

ﺟور ،قال :وﻛﺬا ﻛﻞ ﻋقﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴه ﻳعﲏ ﻛﺬلك ﻻ ﲡوز فيﻪ الﺸهادة على

أي عقد فاسد ﻣﺜل نكاح ﻣﺜﻼ ﺑﻼ وﱄ فلو قيل لﻪ تعال اشهد على هﺬا النكاح وهﺬا
النكاح ﺑﻼ وﱄ فإذا قلنا النكاح ﺑﻼ وﱄ ﻻ ﳚوز وهو ﳐتلﻒ فيﻪ ،فعلى القول نﻪ ﻻ ﳚوز

فﻼ ﳚوز ﳌن ﻳعتقد عدم اﳉواز أن ﻳﺸهد على هﺬا العقد ،قال ) :ﻓﺈن ﻣﺎت ( اﻟواﻫﺐ )
ﻗﺒﻠه ( أي ﻗﺒﻞ اﻟﺮجوع أو اﻟز دة ) ثﺒﺘﺖ ( ﻟﻠﻤعﻄﻰ ﻓﻠﻴس ﻟﺒقﻴﺔ اﻟورثﺔ اﻟﺮجوع إذا

ﻣات الواهﺐ قبل أن ﻳرﺟع أو ﻳﺰﻳد ﻣن ﱂ ﻳعﻄﻪ أو أعﻄاﻩ أقل تﺜبﺖ فليﺲ ﳌن ﻳدعي

الظلﻢ ﺬا أن ﻳﻄالﺐ الورثﺔ إﻻ ﰲ ﺣالﺔ وهي :إﻻ أن ﻳﻜون العﻄاء ﲟﺮض اﳌوت فهﺬا ﻻ
ﻳنفﺬ ﻓﻴقﻒ ﻋﻠﻰ إجﺎزة اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻷن العﻄاء ﰲ ﻣرض اﳌوت ﻳعتﱪ ﺣكمﻪ ﺣكﻢ الوﺻيﺔ

فيتوقﻒ على إﺟازة الباقﲔ ﻷن اﳌقصود اﻵن العﻄاء إعﻄاء الواهﺐ ﰲ ﻣرض اﳌوت لبعﺾ
الورثﺔ ﻻ ﳚوز إﻻ ﺟازة الباقﲔ ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة الرﺟوع ﰲ اﳍبﺔ هل ﻳصﺢ أم ﻻ؟ قلنا أن
اﳍبﺔ ﺟاﺋﺰة أم ﻻزﻣﺔ؟ ذﻛر أن اﳍبﺔ ﺟاﺋﺰة إﱃ أن ﻳتﻢ القبﺾ فإذا ﰎ القبﺾ أﺻبﺤﺖ
ﻻزﻣﺔ وﻻ تستﻄيع الرﺟوع ،وهبتك ﻣاﺋﺔ ر ل وﱂ أسلمك إ ها فأستﻄيع أن أرﺟع وأقول
رﺟعﺖ ﰲ هﺬﻩ اﳍبﺔ لكن إذا استلمﺖ اﳌاﺋﺔ ر ل ﻣﲏ وقبضتها ذﱐ فعند ذلك تصبﺢ
ﻻزﻣﺔ وﻻ أستﻄيع أن آﰐ اليوم الﺜاﱐ وأقول أعد علي اﳌاﺋﺔ ر ل ﻷﱐ رﺟعﺖ ﰲ هبﱵ

وﻳستﺜﲎ ﻣن هﺬا اﻷب فقط لﻪ أن ﻳهﺐ اﺑنﻪ وأن ﻳقبضﻪ ﰒ ﺑعد ذلك ﻳرﺟع ،قال ) :وﻻ
ﳚوز ﻟواﻫﺐ أن ﻳﺮجﻊ ﰲ ﻫﺒﺘه اﻟﻼزﻣﺔ ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺮﻓوﻋﺎ اﻟعﺎئﺪ ﰲ ﻫﺒﺘه
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ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳقﻲء ﰒ ﻳعود ﰲ ﻗﻴﺌه ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) إﻻ اﻷب ( ﻳعﲏ اﻷب دون اﻷم واﳉد ﻓﻠه
اﻟﺮجوع وﻃبعا الرﺟوع لنسبﺔ ﰲ ﺣق اﻷب ﻳكون لقول ﻳقول رﺟعﺖ وﻻ ﻳرﺟع لنيﺔ
فقط ،فلﻪ الرﺟوع سواء ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺴوﻳﺔ أو ﻻ لﻪ أن ﻳرﺟع ﰲ اﳍبﺔ سواء ﻛان فعل ذلك
ليسوي ﺑﲔ اﻷوﻻد أو لﻐﲑ ذلك لكن ﳛق لﻪ الرﺟوع ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻛﺎن أو ﻛﺎﻓﺮا ﻟقوﻟه ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻠﺮجﻞ أن ﻳعﻄﻲ اﻟعﻄﻴﺔ ﻓﲑجﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟواﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳعﻄﻲ وﻟﺪﻩ
رواﻩ اﳋﻤﺴﺔ وﺻححه اﻟﱰﻣﺬي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﺮجوع نقﺺ
اﻟعﲔ أو تﻠﻒ ﺑعﻀﻬﺎ أو ز دة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻳعﲏ اﻷب ﻳستﻄيع أن ﻳرﺟع ﰲ اﳍبﺔ الﱵ وهبها
لولدﻩ ولو ﺣصل ﰲ العﲔ نقص أو تلﻒ أو ز دة ﻣنفصلﺔ ﻳقول هﺬﻩ التﻐﲑات الﱵ ﲢصل
ﰲ العﲔ اﳌوهوﺑﺔ ﻻ تﻐﲑ اﳊكﻢ فقال ﻻ ﳝنع الرﺟوع نقص العﲔ اﳌوهوﺑﺔ أعﻄاﻩ شيء
فنقصﺖ ،أو وهبﻪ شاة فضعفﺖ ،أعﻄاﻩ سلعﺔ فبليﺖ ،أو تلﻒ ﺑعضها فﻼ ﳝنع أن ﻳرﺟع
ﰲ الباقي ،أو ز دة ﻣنفصلﺔ ﻻ ﳝنع ذلك الرﺟوع ،اﻵن ﳌا ﻳقول ز دة ﻣنفصلﺔ ﻳقصد
الرﺟوع ﰲ الﺰ دة أم اﻷﺻل؟ ﻳتكلﻢ عن اﻷﺻل ﻻ ﻳتكلﻢ عن الﺰ دة ،الﺰ دة للولد ،ﳌاذا
ﻳصﺢ الرﺟوع ﰲ هﺬﻩ الصور؟ ﻳقول ﻷن الباقي هو عﲔ ﻣال اﻷب أﺻﻼ فﲑﺟع فيﻪ ﻳعﲏ
إذا نقصﺖ العﲔ فهﺬﻩ العﲔ الناقصﺔ أليسﺖ هي لﻸب ،أليسﺖ هي نفسها الﱵ وهبها
اﻷب؟! نعﻢ ،ﻛﺬلك لو تلﻒ ﺑعضها وﺑقي البعﺾ ،هﺬا البعﺾ الباقي أليﺲ هو عﲔ ﻣا
وهبﻪ اﻷب؟! نعﻢ ،إذا ﺣصلﺖ ز دة ﻣنفصلﺔ الﺰ دة اﳌنفصلﺔ للولد لكن العﲔ نفسها
أليسﺖ هي نفﺲ ﻣا وهبها اﻷب؟! نعﻢ ،إذاً لﻪ أن ﻳرﺟع فيها لكن هناك أشياء ﲤنع
الرﺟوع ،ﻣا هي؟ قال :وﳝﻨعه أي وﳝنع الرﺟوع ز دة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻳعﲏ وهبﻪ شاة فسمنﺖ

فاﻵن هﺬﻩ الﺸاة السمينﺔ هل هي عﲔ ﻣا وهبﻪ اﻷب أم ﻣعها آخر؟ ﻣعها شيء آخر
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فالﺰ دة اﳌتصلﺔ ﲤنع ذلك ،ﻛﺬلك :وﺑﻴعه وﻫﺒﺘه ورﻫﻨه ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻔﻚ ﻳعﲏ لو أن الولد ﺑعدﻣا
وهبﻪ أﺑوﻩ ع هﺬﻩ السلعﺔ فليﺲ لﻸب أن ﻳرﺟع ﻷ ا تعلقﺖ ﲝق اﻵخرﻳن ،وﻛﺬلك هبتﻪ
وﻛﺬلك رهنﻪ ﻣا ﱂ ﻳنفك الرهن ،إذاً إذا الولد رهن هﺬﻩ العﲔ الﱵ وهبها أﺑوﻩ لﻪ فليﺲ
لﻸب أن ﻳرﺟع لكن انفك الرهن ﻣﺜﻼ رهن ﻛان ﺑسبﺐ دﻳن ﰒ انفك هﺬا الرهن فﲑﺟع
لكن انتبهوا ﳌا نقول الﺰ دة اﳌتصلﺔ ﲤنع الرﺟوع لكن ﻻ ﲤنع اﻷب أن ﳝلك هﺬﻩ العﲔ
فاﻷب ﻳستﻄيع أن ﳝلك ﻣن ﻣال ولدﻩ ﺑﻄرﻳقتﲔ الﻄرﻳقﺔ اﻷوﱃ أن ﻳهبﻪ شيﺌا ﰒ ﻳسﱰدﻩ

والﻄرﻳقﺔ الﺜانيﺔ أﻻ ﻳهبﻪ لكن قد ﻳكون لﻼﺑن ﻣال ﺣق خاص ﺣصل عليﻪ عن ﻃرﻳق
العمل أو التجارة أو الراتﺐ أو ﻛﺬا فلﻸب أن ﻳتملك ﻣن ﻣال ولدﻩ ﻃبعا ﺑﺸروط ستأﰐ
اﻵن لكن لﻪ أن ﻳتملك فإذاً إذا وهبﻪ عﲔ فﺰادت ز دة ﻣتصلﺔ ﻻ ﻳستﻄيع أن ﻳرﺟع فيما
ﻣلك لكن ﻳستﻄيع أن ﻳتملكها إذا توفرت الﺸروط ﻣعﲎ هﺬا أن هﺬﻩ الﺰ دة ﲤنع الرﺟوع
لكن ﻻ ﲤنع أن ﻳتملكها اﻷب اﺑتداء وﳍﺬا قال ) :وﻟه ( أي ﻷب ﺣﺮ ) أن ﺧﺬ ﻳعﲏ

ﻳستعمل وﻳﺘﻤﻠﻚ ﻳعﲏ ﻳدخلها ﰲ ﻣلكﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل وﻟﺪﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ وﻻ ﳛﺘﺎجه ( ﻳعﲏ ﻣا
ﻻ ﻳضر الولد أخﺬﻩ وﻻ ﳛتاﺟﻪ الولد ،ﻣا الﺬي ﻻ ﻳضرﻩ؟ لو قال للولد هات اﳌال الﺬي
ﻣعك وهي نفقﺔ الولد أو نفقﺔ أوﻻد الولد ،الﺰوﺟﺔ واﻷوﻻد ،فهﺬا ﻳضر الولد فليﺲ ﻷب
أن ﻳتملك ﻣا ﻳضر لولد ،وﻻ ﳛتاﺟﻪ لكن ﻣا تعلقﺖ ﺑﻪ ﺣاﺟتﻪ فهﺬا ﻳضرﻩ وليﺲ لﻸب
أن ﻳتملك فﻼ ﰐ وﻳقول هﺬا البيﺖ الﱵ تسكنﻪ ﻣﺜﻼ أﲤلكﻪ أو سيارتك هﺬﻩ الﱵ
ﲢتاﺟها للعمل أ أرﻳد أن أﲤلكها وآخﺬها ﱄ فإذا ﻛان هﺬا ﻳضر لولد فﻼ ﻳفعل ذلك

ﻳعﲏ ﻻ ﻳصﺢ هﺬا ،قال :ﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎئﺸﺔ ﻣﺮﻓوﻋﺎ إن أﻃﻴﺐ ﻣﺎ أﻛﻠﺘﻢ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻜﻢ وإن
أوﻻدﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﺴﺒﻜﻢ رواﻩ ﺳعﻴﺪ واﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴﻨه وﺳواء ﻛﺎن اﻟواﻟﺪ ﳏﺘﺎجﺎ أو ﻻ ﻳعﲏ
ﳚوز لﻸب أن ﻳتملك ﻣن ﻣال ولدﻩ ،أنﺖ وﻣالك ﻷﺑيك ،سواء ﻛان الوالد ﳏتاج أو ﻻ
ﻳعﲏ ﻻ ﻳقال ليﺲ لﻪ أن ﻳتملك إﻻ إذا ﻛان ﰲ ﺣاﺟﺔ ،ﻻ ﺣﱴ لو ﻛان ﻣن ﻏﲑ ﺣاﺟﺔ،
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قال :وﺳواء ﻛﺎن اﻟوﻟﺪ ﻛﺒﲑا أو ﺻﻐﲑا ذﻛﺮا أو أنﺜﻰ إذاً هﺬﻩ ثﻼثﺔ اﺣتماﻻت وهو أن

الوالد ﳏتاج أو أن الولد ﻛبﲑ أو ﺻﻐﲑ أو أن الولد ذﻛر أو أنﺜى فلﻸب أن ﻳتملك ﻣن

ولدﻩ الﺬﻛر أو اﻷنﺜى ،ﳓن نقول لﻪ أن ﻳتملك ﻣن ﻣال ولدﻩ لكن ﺑﺸروط ،ﻣا هي؟ قال:

وﻟﻴس ﻟه أن ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﻟوﻟﺪ هﺬا الﺸرط اﻷول وهﺬا تكلمنا عنﻪ ،والﺜاﱐ :أو
تعﻠقﺖ ﺑه ﺣﺎجﺘه ،والﺜالث :وﻻ ﻣﺎ ﻳعﻄﻴه وﻟﺪا آﺧﺮ ﻻ ﳚوز لﻪ أن خﺬ ﻣن ولد ليعﻄي
اﻵخر ﻷنﻪ ﳑنوع ﻣن التفضيل ،الراﺑع :وﻻ ﰲ ﻣﺮض ﻣوت أﺣﺪﳘﺎ اﳌﺨوف ﻳعﲏ ﰲ
ﻣرض ﻣوت اﻷب أو ﻣرض ﻣوت اﻻﺑن ليﺲ لﻪ ) ،ﻓﺈن تﺼﺮف ( واﻟﺪﻩ ) ﰲ ﻣﺎﻟه ( ﻗﺒﻞ
ﲤﻠﻜه وﻗﺒﻀه ) وﻟو ﻓﻴﻤﺎ وﻫﺒه ﻟه ( أي ﻟوﻟﺪﻩ وأﻗﺒﻀه إ ﻩ خﻼﺻﺔ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﳓن

نقول اﻷب لﻪ أن ﻳرﺟع فيما وهبﻪ ولﻸب أن ﻳتملك اﺑتداء ﺑﺸروط :ﻣا ﱂ ﻳضر الولد ،ﻣا
ﱂ ﻳتعلق ﲝاﺟﺔ الولد ،ﻻ ﻳعﻄيﻪ ﻵخر ،أﻻ ﻳكون ﰲ ﻣرض اﳌوت ،إذاً لﻪ أن ﻳتملك ولﻪ أن
ﻳرﺟع ﰲ اﳍبﺔ ،هل لﻪ أن ﻳتصرف قبل أﺣد هﺬﻳن اﻷﻣرﻳن؟ ﻻ ﻳتصرف إذاً تصرف اﻷب
قبل التملك أو الرﺟوع ﰲ اﳍبﺔ لو ﻛان ﻣوهو فتصرفﻪ ﻃل ،اﻵن اﻻﺑن عندﻩ ﻣﺜﻼ سيارة
زاﺋدة ،عندﻩ سيارة ﻳستعملها وسيارة ﻻ ﻳستعملها فقام اﻷب وأخﺬ السيارة الﱵ ﻻ
ﻳستعملها و عها فهل ﻳصﺢ هﺬا البيع أم ﻻ؟ ﻻﺣظوا هو عها وﱂ ﻳتملكها ﺑعد ،لكن
ﻣﱴ ﻳصﺢ أن ﻳبيعها؟ إﻣا أن ﻳكون اﻷب قد وهﺐ هﺬﻩ السيارة لﻼﺑن فﲑﺟع ﰲ اﳍبﺔ ﰒ
ﻳبيعها فيصﺢ ذلك ،أو تكون هﺬﻩ السيارة ﻣﺜﻼ ﱂ ﻳهبها اﻷب أﺻﻼ فيتملكها اﻷب أوﻻ
ﰒ ﻳبيعها ،لكن ستأﰐ قضيﺔ ﻛيﻒ ﻳتملكها؟ سيﺬﻛر اﳌصنﻒ اﻵن ،هﺬا الكﻼم تلخيص
ﳌا سيأﰐ ﻛلﻪ ،التملك لﻪ ﻃرﻳقتان :القول ﻣع القبﺾ أو النيﺔ ﻣع القبﺾ إﻣا أن ﻳتلفظ

وﻳقول ﲤلكﺖ هﺬﻩ السيارة وﻳقبﺾ السيارة ،أو ﻳنوي ﲤلك السيارة وﻳقبﺾ السيارة ،وﻃبعا
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نقول ﻳقبﺾ السيارة ﻳعﲏ قبﺾ ﻣعتﱪ وليﺲ ن ﻳسرقها ،ﻳقبﺾ السيارة ﻳعﲏ ﻳستلمها
فعند ذلك ﻳتصرف ،نعيد ﻣرة أخرى :نقول تصرف اﻷب ﰲ ﻣال الولد قبل أن ﻳرﺟع ﰲ
اﳍبﺔ ﻻ ﻳصﺢ وقبل أن ﻳتملك ﻣال الولد ،عﲔ هﺬا اﳌال الﺬي ﻳرﻳد ﺑيعﻪ قبل أن ﻳتملكﻪ ﻻ

ﻳصﺢ ،لو أراد ﲤلكﻪ ﻛيﻒ ﻳتملكﻪ؟ ﻻﺑد ﻣن قبﺾ ﻣع قول أو قبﺾ ﻣع نيﺔ ،قال ) :ﻓﺈن
تﺼﺮف ( واﻟﺪﻩ ) ﰲ ﻣﺎﻟه ( ﻗﺒﻞ ﲤﻠﻜه وﻗﺒﻀه ) وﻟو ﻓﻴﻤﺎ وﻫﺒه ﻟه ( أي ﻟوﻟﺪﻩ وأﻗﺒﻀه
إ ﻩ ) ﺑﺒﻴﻊ ( أو ﻫﺒﺔ ) أو ﻋﺘﻖ أو إﺑﺮاء ( ﻏﺮﱘ وﻟﺪﻩ ﻣﻦ دﻳﻨه ﱂ ﻳﺼﺢ تﺼﺮﻓه ﳌاذا ﻻ
ﻳصﺢ؟ ﻷن هﺬا الﺬي تصرف فيﻪ ليﺲ ﲢﺖ ﻣلك اﻷب وإﳕا هو ﲢﺖ ﻣلك الولد ،قال:

ﻷن ﻣﻠﻚ اﻟوﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل نﻔﺴه م ﻓﻴﺼﺢ تﺼﺮﻓه ﻓﻴه وﻟو ﻛﺎن أي اﳌال ﻟﻠﻐﲑ أي

اﻷب أو ﻣﺸﱰﻛﺎ ﻣع اﻷب ﱂ ﳚزﱂ ﻳصﺢ تصرفﻪ فيﻪ ،هل فهمتﻢ هﺬا التعليل؟! هو اﻵن

ﻳعلل ﳌاذا ﻻ ﻳصﺢ تصرف اﻷب ﻳقول ﻷن هﺬﻩ السلعﺔ هي ﻣلك للولد ﺑدليل أن الولد لو
ع هﺬﻩ السيارة ﺻﺢ ﺑيعﻪ أم ﻻ؟ ﻳقول ﻣادام ﺻﺢ تصرفﻪ ﰲ السيارة أو ﺑيعﻪ للسيارة دل
هﺬا على أن السيارة ﻣلك للولد وليسﺖ ﻣلك لﻸب ودل أﻳضا أن هﺬﻩ السيارة ﻣلك
ﻣنفرد ﻣستقل لﻼﺑن ليﺲ لﻸب ﻣعﻪ شرﻳك إذاً هو ﻳقول اﻵن اﻷب ليﺲ لﻪ التصرف ﻷنﻪ
ليﺲ ﲟالك فلو ﻛان اﻷب هو اﳌالك ﻣا ﺻﺢ تصرف اﻻﺑن لكننا سنصﺤﺢ تصرف اﻻﺑن
فلو أن اﻻﺑن هو الﺬي ع السيارة سنقول البيع ﺻﺤيﺢ فهﺬا دليل على أﻣرﻳن اﻷﻣر
اﻷول أن اﻷب ليﺲ هو اﳌالك وليﺲ اﻷب شرﻳك ﻳعﲏ اﻷب ﻻ هو ﻣالك للسيارة وﻻ
هو شرﻳك ﰲ ﻣلك السيارة ﻷنﻪ لو ﻛان شرﻳكا ﻣا ﺻﺢ لﻼﺑن أن ﻳبيع السيارة اﳌﺸﱰﻛﺔ

ﺑينﻪ وﺑﲔ أﺑيﻪ ،فهمنا التعليل؟! قال ) :أو أراد أﺧﺬﻩ ( أي أراد اﻟواﻟﺪ أﺧﺬ ﻣﺎ وﻫﺒه
ﻟوﻟﺪﻩ ) ﻗﺒﻞ رجوﻋه ( ]أ[ ﺒﺘه ﻟقول ﻛﺮجعﺖ ﻓﻴﻬﺎ ) أو ( أراد أﺧﺬ ﻣﺎل وﻟﺪﻩ ﻗﺒﻞ )
ﲤﻠﻜه]ب[ ﺑقول أو نﻴﺔ وﻗﺒﺾ ﻣعﺘﱪ ﱂ ﻳﺼﺢ ( تﺼﺮﻓه ﻷنه ﻻ ﳝﻠﻜه إﻻ ﻟقﺒﺾ ﻣﻊ
اﻟقول أو اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ تﺼﺮﻓه ﻓﻴه ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ) ﺑﻞ ﺑعﺪﻩ ( أي ﺑعﺪ اﻟقﺒﺾ اﳌعﺘﱪ ﻣﻊ
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اﻟقول أو اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺼﲑورته ﻣﻠﻜﺎ ﻟه ﺑﺬﻟﻚ نلخص أﺣكام اﻷب :اﻷب لﻪ أن ﻳهﺐ ولدﻩ

وﻳرﺟع ﰲ اﳍبﺔ ﺑعد القبﺾ أﻣا ﻏﲑﻩ فﻼ ،أﻣا قبل القبﺾ ﻏﲑ اﻷب لﻪ أن ﻳرﺟع ،هل

لﻸب أن ﻳتملك ﻣن ﻣال ولدﻩ؟ ﺑﺸروط :أﻻ ﻳكون الولد ﳏتاج إليها ،أﻻ ﻳكون هﺬا
اﻷخﺬ ﻳضر لولد ،أﻻ ﻳعﻄيﻪ لولد ﱐ ،أﻻ ﻳكون ﰲ ﻣرض اﳌوت ،اﳊكﻢ الﺜالث :هل
لﻸب أن ﻳتصرف ﰲ ﻣال الولد قبل التملك أو قبل الرﺟوع؟ ﻻ ﻳصﺢ ،هل ﻳصﺢ تصرف

اﻷب ﺑعد التملك ﻣن ﻣال ولدﻩ أو الرﺟوع ﰲ اﳍبﺔ؟ ﻳصﺢ ،ﻛيﻒ ﻳكون ﲤلك اﻷب ﻣن
ﻣال ولدﻩ؟ ﻣرﻳن :قول ﻣع القبﺾ أو النيﺔ ﻣع القبﺾ ،القول ﻳقول ﲤلكﺖ هﺬا أو ﳓو
ذلك ،دخل اﻵن ﰲ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ﳐتلفﺔ وهي وطء ﺟارﻳﺔ اﻻﺑن فهل ﳚوز لﻸب أن ﻳﻄأ
ﺟارﻳﺔ اﻻﺑن؟ السؤال ﻣبﲏ على سؤال آخر ﺟارﻳﺔ اﻻﺑن ﻣلكيتها تعود ﳌن ،لﻼﺑن أم
لﻸب؟ لﻼﺑن ﻣعناﻩ لو أراد وﻃﺌها ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳتملكها أوﻻ ﰒ ﺑعد ذلك وﻃبعا ﺑﺸرط أﻻ
ﻳكون اﻻﺑن وﻃﺌها فإذا وﻃﺊ اﻻﺑن هﺬﻩ اﳉارﻳﺔ فﻼ ﳚوز لﻸب أﺻﻼ أن ﻳﻄأها ،اﻵن

انتبهوا لو ﺣصل ﻣﺜل هﺬا التصرف وهو :وإن وﻃﺊ جﺎرﻳﺔ اﺑﻨه ﻓﺄﺣﺒﻠﻬﺎ ﺻﺎرت أم وﻟﺪ
ﻟه أي لﻸب هﺬا اﳊكﻢ اﻷول ،ووﻟﺪﻩ ﺣﺮ هﺬا الﺜاﱐ ،وﻻ ﺣﺪ""٣ﳌاذا ﻻ ﺣد عليﻪ؟
لﺸبهﺔ اﳌلك ،وﻻ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻴه هﺬا الراﺑع ﳌاذا ﻻ ﻳوﺟﺐ ﻣهر على اﻷب؟ هﻢ ﻳقولون ﰲ

ﻣﺜل هﺬﻩ اﳊالﺔ أن اﻷب وﻃﺊ ﺟارﻳﺔ اﻻﺑن وأﺣبلها واﻻﺑن أﺻﻼ ﱂ ﻳﻄأ اﳉارﻳﺔ شرط أن
ﻳكون اﻻﺑن ﱂ ﻳﻄأ اﳉارﻳﺔ فيعتﱪون ﻣﺜل هﺬا التصرف ﻳعتﱪ انتقال ﻣلك ﻳعﲏ ننقل ﻣلك

اﳉارﻳﺔ لﻸب ،انتقال ﻣلك إﱃ اﻷب ،قال :إن ﱂ ﻳﻜﻦ اﻻﺑﻦ وﻃﺌﻬﺎ لو فرضنا أن اﻻﺑن
وﻃﺊ اﳉارﻳﺔ فما اﳊكﻢ؟ وإﻻ فعلى اﻷب القيمﺔ للولد وﻳعﺰر اﻷب إذا ﻛانﺖ هﺬﻩ اﳉارﻳﺔ

قد وﻃﺌﺖ وﱂ ﻳنتقل اﳌلك إﱃ اﻷب وﻻ تصﲑ أم ولد وﲢرم على اﻻثنﲔ على اﻷب وعلى
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اﻻﺑن ﻳعﲏ هﺬﻩ اﻷﺣكام اﻷرﺑعﺔ الساﺑقﺔ ونﺰﻳد عليها أشياء أخرى أن ﻳعﺰر اﻷب وأ ا
ﲢرم على اﻷب وعلى اﻻﺑن ،اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ أخرى وهي هل للولد أن ﻳﻄالﺐ
أ ﻩ لدﻳن ﻣﺜﻼ وهل لﻪ أن ﻳﻄالبﻪ لعﲔ ﺑعﲔ ﻣالﻪ ،تعرفون الفرق ﺑﲔ العﲔ والدﻳن،
الدﻳن ﻳﻄالبﻪ ﲟبلغ ﻣﺜﻼ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل لكن العﲔ ﻻ ،أخﺬ عينا ﻣن عندي فهل لﻪ أن

ﻳﻄالﺐ واﳌقصود ﺑﻐﲑ ﲤلك أﻣا لو ﲤلك فنعﻢ ،قال ) :وﻟﻴس ﻟﻠوﻟﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﺑﻴه ﺑﺪﻳﻦ
وﳓوﻩ ( ﻛقﻴﻤﺔ ﻣﺘﻠﻒ أو أرش جﻨﺎﻳﺔ هل ﻳعﲏ هﺬا أن الدﻳن ﻻ ﻳﺜبﺖ ﰲ ذﻣﺔ اﻷب

لﻼﺑن أم ﻳﺜبﺖ؟ لو اﻷب اقﱰض ﻣن اﺑنﻪ دﻳن ﻣبلغ ﻣن اﳌال ﻳﺜبﺖ ﰲ ذﻣتﻪ ،الكﻼم اﻵن
ليﺲ على الﺜبوت وعدم الﺜبوت ،اﻛتبوا ﻣع ثبوت الدﻳن ﰲ ذﻣﺔ اﻷب ،الكﻼم ﰲ اﳌﻄالبﺔ
ﺻﺢ أن دﻳن اﻻﺑن ﺑﺖ لكن هل ﳚوز لﻪ أن ﻳﻄالﺐ أ ﻩ أم ﻻ ﻳﻄالﺐ؟! ﻣﺜل دﻳن أو

قيمﺔ ﻣتلﻒ لو اﻷب أتلﻒ شيء ﻣن ﻣال الولد أو أرش ﺟناﻳﺔ على الولد ﻳعﲏ قﻄع إﺻبع

للولد ففيها عﺸر الدﻳﺔ ﻣﺜﻼ ،الدليل قال :ﳌﺎ روى اﳋﻼل أن رجﻼ جﺎء إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﺑﻴه ﻳقﺘﻀﻴه دﻳﻨﺎ ﻋﻠﻴه ﻓقﺎل أنﺖ وﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ اﻵن سيﺬﻛر ﻣا الﺬي
ﳚوز لﻼﺑن أن ﻳﻄالﺐ ﺑﻪ أ ﻩ؟ ﻳقول ﻻ ﻳﻄالبﻪ ﺑدﻳن لكن ﻳﻄالبﻪ لنفقﺔ الواﺟبﺔ ،قال) :
إﻻ ﺑﻨﻔقﺘه اﻟواجﺒﺔ ﻋﻠﻴه ﻓﺈن ﻟه ﻣﻄﺎﻟﺒﺘه ﺎ وﺣﺒﺴه ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻟﻀﺮورة ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔس ﻳعﲏ

لو ﻛان اﻻﺑن فقﲑ واﻷب ﻏﲏ ونفقﺔ اﻻﺑن أﺻبﺤﺖ واﺟبﺔ على اﻷب فاﻷب ﱂ ﻳعﻄيﻪ
النفقﺔ الواﺟبﺔ فلﻼﺑن أن ﻳﻄالﺐ أ ﻩ لنفقﺔ الواﺟبﺔ وإﻻ سيهلك ﻳقول هو لضرورة ﺣفظ

النفﺲ هﺬا اﻷول ،أﻳضا لﻪ أن ﻳﻄالﺐ ﺑﺸيء آخر وهو :وﻟه اﻟﻄﻠﺐ ﺑعﲔ ﻣﺎل ﻟه ﺑﻴﺪ
أﺑﻴه ﻣﺜل العارﻳﺔ ﻣﺜﻼ فلو ﻛانﺖ العارﻳﺔ عند اﻷب فلﻼﺑن أن ﻳﻄالﺐ ﺑعﲔ اﳌال ،ﻣا الفرق

ﺑﲔ العﲔ والدﻳن؟ الدﻳن ﰲ ذﻣﺔ اﻷب وليﺲ ﺑﺸيء ﻣوﺟود فمﻄالبتﻪ قد ﻳﱰتﺐ عليها

إضرار ﻷب لكن عﲔ اﳌال لﻪ أن ﻳﻄالبﻪ ا ،ﻓﺈن ﻣﺎت اﻻﺑﻦ ﻓﻠﻴس ﻟورثﺘه ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
اﻷب ﺑﺪﻳﻦ وﳓوﻩ ﻛﻤورثﻬﻢ هل ﳍﻢ أن ﻳﻄالبوا ﺑعﲔ؟ نعﻢ إذا ﻛان ﻣورثهﻢ ﳚوز لﻪ أن
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ﻳﻄالﺐ فهﻢ أﻳضا ﳍﻢ اﳌﻄالبﺔ وﳍﺬا قال ﺑدﻳن ﻻ ﳚوز لكن ﺑل ﺑعﲔ ،تصوروا ﻣعي لو
ﻣات اﻻﺑن وليﺲ لﻪ أن ﻳﻄالﺐ فهل لورثتﻪ أن ﻳﻄالبون؟ ﻻ ﻳﻄالبون ،اﻵن نعكﺲ ونقول

أن اﻷب هو الﺬي ﻣات فهل لﻼﺑن أن ﻳﻄالﺐ ورثﺔ اﻷب؟ قال :وإن ﻣﺎت اﻷب رجﻊ
اﻻﺑﻦ ﺑﺪﻳﻨه ﰲ تﺮﻛﺘه إذاً اﻻﺑن ﻻ ﻳﻄالﺐ أ ﻩ لدﻳن لكن إذا ﻣات اﻷب ﻳﻄالﺐ الﱰﻛﺔ

ﻷن اﳌﻄالبﺔ هنا أﺻبﺤﺖ ليسﺖ لﻸب وإﳕا هي للورثﺔ ،اﻵن انتقل إﱃ ﺑعﺾ التعرﻳفات:

واﻟﺼﺪﻗﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑه ثواب اﻵﺧﺮة واﳍﺪﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑه إﻛﺮاﻣﺎ وتوددا وﳓوﻩ
والصدقﺔ واﳍدﻳﺔ نوﻋﺎن ﻣﻦ اﳍﺒﺔ إذاً اﳍبﺔ تﺸمل الصدقﺔ وتﺸمل اﳍدﻳﺔ وقد تكون هبﺔ ﻻ
ﺻدقﺔ وﻻ هدﻳﺔ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ تقﺪم اﳌقصود ﰲ اﳉملﺔ ﻳعﲏ ﰲ الﻐالﺐ ﻣﺜل اﻹﳚاب

والقبول وﻛو ا ﻣن ﺟاﺋﺰ التصرف ولﺰوﻣها لقبﺾ وهكﺬا ،ﰒ انتقل إﱃ ﻣسألﺔ وعاء اﳍدﻳﺔ
هل تعتﱪ هدﻳﺔ أم ﻻ دخل ﳍا؟ قال :ووﻋﺎء ﻫﺪﻳﺔ ﻛﻬﻲ ﻣﻊ ﻋﺮف إذاً وعاء اﳍدﻳﺔ هل هو

هدﻳﺔ أم ﻻ؟ هﺬا ﻳرﺟع للعرف فإذا ﻛان ﰲ العرف أن الوعاء ﻳدخل ﻣع اﳍدﻳﺔ فهو هدﻳﺔ
وإﻻ فﻼ .ﻳعﲏ لو أهداك اﻹنسان ﺻﺤن ﲤر فهل ﻳدخل الصﺤن أم ترﺟع الصﺤن؟ هل
ﰲ عرفنا ﻳرﺟع الصﺤن أم ﻻ؟ إذا ﻛان ﻣن النوع البﻼستيك ليﺲ ﲟقصود إرﺟاعﻪ فلو
رﺟعتﻪ عيﺐ ،العادة اﳉﲑان اﳉار ﻳرسل ﳉارﻩ ﻣﺜﻼ هدﻳﺔ ﻳرسل لﻪ ﻃبق فيﻪ ﺣلوى أو نوع
آخر ﻣن الﻄعام فاﳉار خﺬ هﺬﻩ اﳍدﻳﺔ و ﻛل الﻄعام ﰒ ﻳعيد الصﺤن وﻃبعا عيﺐ ﻻزم
ﻳرﺟعﻪ ﻣليان وﻻ ﻳعيدﻩ فارغ ،الﺸاهد إن ﻣﺜل هﺬا ﻣردﻩ العرف وإذا ﺟاء أﺣد ﺑصﺤن
زﺟاج فأﺣيا ﻳكون الصﺤن داخل إذاً اﳌسألﺔ تعود للعرف.

ﻓﺼﻞ
) ﰲ تﺼﺮﻓﺎت اﳌﺮﻳﺾ ( ﺑعﻄﻴﺔ أو ﳓوﻫﺎ
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) ﻣﻦ ﻣﺮﺿه ﻏﲑ ﳐوف] [١ﻳعﲏ ﻻ ﻳﻐلﺐ على الظن أن ﳝوت ﻣنﻪ فهﺬا ﻳعتﱪ ﻛتصرف
الصﺤيﺢ ،واﺣد ﺻﺤيﺢ وهﺐ شيﺌا ﻣن ﻣالﻪ لﺸخص فلﻪ ذلك لكن شخص ﻣرﻳﺾ
ﻣرض ﻏﲑ ﳐوف وسنعرف ﻣﺜل ﻣاذا فهل لﻪ أن ﻳتصرف ﰲ ﻣالﻪ؟ نعﻢ ﻳتصرف ﻣﺜل

الصﺤيﺢ ،ﰒ ننتقل للمرض اﳌخوف الﺬي ﻳﻐلﺐ على الظن أنﻪ ﳝوت ﻣنﻪ فقد ﳝوت وقد
ﻻ ﳝوت فهﺬا اﳌرض اﳌخوف نقول ﺣكمﻪ ﺣكﻢ الوﺻيﺔ ﲟعﲎ أنﻪ ﻻ ﻳصﺢ إﻻ ﰲ ﺣدود

الﺜلث ولﻐﲑ الوارث ،قال:ﻣن ﻣرضﻪ ﻏﲑ ﳐوف ﻛوجﻊ ﺿﺮس وﻋﲔ وﺻﺪاع ( أي وجﻊ
رأس ﻳﺴﲑ ) ﻓﺘﺼﺮﻓه ﻻزم ﻛـ ( تﺼﺮف ) اﻟﺼحﻴﺢ وﻟو ( ﺻﺎر ﳐوﻓﺎ و ) ﻣﺎت ﻣﻨه (
اﻋﺘﺒﺎراً ﲝﺎل اﻟعﻄﻴﺔ هناك أﻣراض ﳝكن أن نرﺟع فيها اليوم إﱃ الﻄﺐ ونعرف ﻣا هو
اﳌرض اﳌخوف واﳌرض الﻐﲑ ﳐوف فاﳌفروض الفقهاء اﻵن ﻳعتدون ﻷ ﻢ ﻳﺬﻛرون أشياء

اﻵن قد ﻻ تكون ﳐوفﺔ اليوم ﳝكن تكون ﳐوفﺔ قدﳝا ،قال :ﻷنه إذ ذاك ﰲ ﺣﻜﻢ
اﻟﺼحﻴﺢ قال تصرفﻪ ﻛتصرف الصﺤيﺢ ولو ﺻار ﳐوفا وﻣات ﻣنﻪ لكن العﱪة ﺑوقتﻪ ﻛان

اﳌرض ﻏﲑ ﳐوف فوهﺐ ﺻﺤﺖ اﳍبﺔ فليﺲ ﲟتهﻢ ﰒ ﻣات ﻣن هﺬا اﳌرض ﻷنﻪ إذ ذاك

ﻛان ﺻﺤيﺤا ) ،وإن ﻛﺎن ( اﳌﺮض اﻟﺬي اتﺼﻞ ﺑه اﳌوت ) ﳐوﻓﺎ] [٢ﻛﱪﺳﺎم ( وﻫو
ﲞﺎر ﻳﺮتقﻲ إﱃ اﻟﺮأس وﻳﺆثﺮ ﰲ اﻟﺪﻣﺎغ ﻓﻴﺨﺘﻞ ﻋقﻞ ﺻﺎﺣﺒه أﻇن ﻛل هﺬا الكﻼم ﻛان
توقعات ﻳظنوها واﻵن انتهى ) ،وذات اﳉﻨﺐ ( ﻗﺮح ﺑﺒﺎﻃﻦ اﳉﻨﺐ ) ووجﻊ ﻗﻠﺐ ( ورئﺔ
ﻻ تﺴﻜﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ إذاً هناك أﱂ ﻣعﲔ ﳛددﻩ اﻷﻃباء ﻳعرفون أن هﺬا ﻣن القلﺐ فعﻼ عندﻩ
ﻣﺸكلﺔ ﰲ القلﺐ ) ،ودوام ﻗﻴﺎم ( وﻫو اﳌﺒﻄون اﻟﺬي أﺻﺎﺑه اﻹﺳﻬﺎل وﻻ ﳝﻜﻨه
إﻣﺴﺎﻛه ) و ( دوام ) رﻋﺎف ( وهو نﺰول الدم ﻣن اﻷنﻒ ﻷنه ﻳﺼﻔﻲ اﻟﺪم ﻓﺘﺬﻫﺐ
اﻟقوة ) وأول ﻓﺎﰿ ( وهو الﺸلل قد ﻳكون ﺟلﻄﺔ ﰲ الدﻣاغ وﻫو داء ﻣعﺮوف ﻳﺮﺧﻲ
ﺑعﺾ اﻟﺒﺪن ) وأﺧﺮ ﺳﻞ ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﲔ واﳊﻤﻰ اﳌﻄﺒقﺔ اﳌستمرة ) و ( ﲪﻰ ) اﻟﺮﺑﻊ
وهي الﱵ ﰐ ﻛل ثﻼثﺔ أ م وﻣﺎ ﻗﺎل ﻃﺒﻴﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺪﻻن أنه ﳐوف ( ﻓعﻄﺎ ﻩ
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ﻛوﺻﻴﺔ ﻟقوﻟه ﷺ إن ﷲ تﺼﺪق ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻨﺪ وﻓﺎتﻜﻢ ﺑﺜﻠﺚ أﻣواﻟﻜﻢ ز دة ﻟﻜﻢ ﰲ
أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎجه.
قال ) :وﻣﻦ وﻗﻊ اﻟﻄﺎﻋون ﺑﺒﻠﺪﻩ ( أو ﻛﺎن ﺑﲔ اﻟﺼﻔﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘحﺎم ﺣﺮب وﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎئﻔﺘﲔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻸﺧﺮى أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌقﻬورة أو ﻛﺎن ﰲ ﳉﺔ اﻟﺒحﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﻴﺠﺎنه أو
ﻗﺪم أو ﺣﺒس ﻟقﺘﻞ ) وﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ اﻟﻄﻠﻖ ( ﺣﱴ تﻨﺠو ) ﻻ ﻳﻠزم تﱪﻋه ﻟوارث ﺑﺸﻲء
وﻻ ﲟﺎ ﻓوق اﻟﺜﻠﺚ ( وﻟو ﻷجﻨﱯ ) إﻻ جﺎزة اﻟورثﺔ ﳍﺎ إن ﻣﺎت ﻣﻨه ( ﻛوﺻﻴﺔ ﳌﺎ تقﺪم
سبق أن تكلمنا عن اﳌرض اﳌخوف وﻏﲑ اﳌخوف وقلنا أن اﳌخوف أو ﻏﲑ اﳌخوف قلنا
تصرفﻪ ﻛتصرف الصﺤيﺢ وأﻣا اﳌرض اﳌخوف فتصرفﻪ ﻻ ﻳصﺢ ﻛوﺻيﺔ ،واﻵن أضاف إﱃ
اﳌخوف ﻣسألﺔ الﻄاعون وﻣن وقﻒ ﰲ الصفﲔ عند التﺤام اﳊرب وﻣن ﻛان ﰲ ﳉﺔ البﺤر

عند هيجانﻪ فصﺤيﺢ أن هﺬا ﳐوف ،قال:ﻻ ﻳلﺰم تﱪعﻪ ﺑﺸيء ﻣعناﻩ أ ا ﻛوﺻيﺔ ،ﻷن
توﻗﻊ اﻟﺘﻠﻒ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ ﻛﺘوﻗﻊ اﳌﺮﻳﺾ ﻳقصد ولﺌك ﻳعﲏ ﻣن وقع الﻄاعون ﰲ ﺑلدﻩ وﻣن
ﺑعدهﻢ ) ،وإن ﻋوﰲ ( ﻣﻦ ذﻟﻚ ) ﻓﻜﺼحﻴﺢ ( ﰲ نﻔوذ ﻋﻄﺎ ﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻟعﺪم اﳌﺎنﻊ إذاً
هﺬا الﺬي ﻣرضﻪ ﳐوف نقول تصرفﻪ ﻳصﲑ وﺻيﺔ إن ﻣات ﻣنﻪ ،وإن سلﻢ تصرفﻪ ﻛصﺤيﺢ،
اﻵن ﻳتكلﻢ عن ﻣرض ﻃوﻳل ﻣﺰﻣن فهل هﺬا اﳌرض اﳌﺰﻣن ﻳعد ﰲ اﳌخوف أو ﰲ ﻏﲑ

اﳌخوف ،قال ) :وﻣﻦ اﻣﺘﺪ ﻣﺮﺿه ﲜﺬام أو ﺳﻞ ( ﰲ اﺑﺘﺪائه ) أو ﻓﺎﰿ ( ﰲ انﺘﻬﺎئه )
وﱂ ﻳقﻄعه ﺑﻔﺮاش"أ" ﻓـ ( ﻋﻄﺎ ﻩ ) ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻟه ( ﻷنه ﻻ ﳜﺎف تعﺠﻴﻞ اﳌوت ﻣﻨه ﻛﺎﳍﺮم
) واﻟعﻜس ( ن ﻟزم اﻟﻔﺮاش "ب") ﻟعﻜس ( ﻓعﻄﺎ ﻩ ﻛوﺻﻴﺔ ﻷنه ﻣﺮﻳﺾ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮاش ﳜﺸﻰ ﻣﻨه اﻟﺘﻠﻒ إذاً اﳌرض اﳌﺰﻣن إذا ألﺰﻣﻪ الفراش ﻣﺜل ﺻاﺣﺐ اﳌرض اﳌخوف
عﻄا ﻩ ﻛوﺻيﺔ ﻣن الﺜلث ،ﻛيﻒ ﳓدد الﺜلث؟ الﺜلث ﻣعروف اﲨع اﳌال واقسمﻪ على
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ثﻼثﺔ لكن الكﻼم ﰲ أي وقﺖ ،هل العﱪة لﺜلث وقﺖ العﻄيﺔ أم العﱪة لﺜلث وقﺖ
اﳌوت؟ نقول العﱪة لعﻄيﺔ وقﺖ اﳌوت ﻳعﲏ شخص قال لو فرضنا هﺬا الكﻼم ﰲ الوﺻيﺔ
عموﻣا واﺣد قال أوﺻيﺖ ﺑﺜلث ﻣاﱄ للفقراء واﳌساﻛﲔ وﻛان ﳝلك ثﻼثﺔ آﻻف فﺜلث ﻣالﻪ
ألﻒ وﺑعدﻣا قال هﺬا الكﻼم

م ﺻار ﻣالﻪ ستﺔ آﻻف وﻣات فنخرج الﺜلث ﻛﻢ؟ ألفﲔ

فالعﱪة ﳌوت ،قال ) :وﻳعﺘﱪ اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻨﺪ ﻣوته ( ﻷنه وﻗﺖ ﻟزوم اﻟوﺻﺎ واﺳﺘحقﺎﻗﻬﺎ
وثﺒوت وﻻﻳﺔ ﻗﺒوﳍﺎ وردﻫﺎ ﻓﺈن ﺿﺎق ثﻠﺜه ﻋﻦ اﻟعﻄﻴﺔ واﻟوﺻﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟعﻄﻴﺔ ﻷ ﺎ
ﻻزﻣﺔ لو أنﻪ أعﻄى عﻄيﺔ وأوﺻى ﰒ ﻣات نقدم العﻄيﺔ ،وﳕﺎء اﻟعﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟقﺒول إﱃ
اﳌوت تﺒﻊ ﳍﺎ العﻄيﺔ هي ﰲ ﺣال اﳊياة أﻣا الوﺻيﺔ هي ﺑعد اﳌوت فلهﺬا العﻄيﺔ ﻣقدﻣﺔ،
ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة :اﳌعاوضات الﱵ ﻳعملها اﳌرﻳﺾ ،قال :وﻣعﺎوﺿﺔ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺜﻤﻦ اﳌﺜﻞ ﻣﻦ
رأس اﳌﺎل وليﺲ ﻣن الﺜلث ﻳعﲏ افرض هو ﰲ فﱰة ﻣرضﻪ اشﱰى شيﺌا ﺑعوض ﺑﺜمن اﳌﺜل

فهل هﺬا ﻳصﺢ تصرفﻪ أم ﻻ؟ نعﻢ ﻳصﺢ فنﺤن ﳓجر عليﻪ ﰲ التﱪعات لكن ﻻ ﳓجر عليﻪ

ﰲ الﺸراء ﺑﺜمن اﳌﺜل ،قال :واﶈﺎ ة ﻛعﻄﻴﺔ ﻳعﲏ ﻣن الﺜلث ولﻐﲑ وارث ،اﻵن هﺬا اﳌرﻳﺾ

لو وهﺐ وهو ﰲ ﻣرض اﳌوت هﺬا ﻛوﺻيﺔ ،لو اشﱰى ﺑﺜمن اﳌﺜل فهﺬا ﻣن رأس اﳌال ،لو
أنﻪ ﺣاﰉ ﻳعﲏ اشﱰى ﻣن شخص شيء لكن ﻛﺜر ﻣن ﲦن اﳌﺜل فاﶈا ة ﻻ ،ا اﻣﻼت ﻻ

ﻷ ا تعتﱪ عﻄيﺔ ،اﻵن سيفرق ﺑﲔ العﻄيﺔ والوﺻيﺔ ﺑينهﻢ أرﺑعﺔ فروق ،قال ) :و ( تﻔﺎرق
اﻟعﻄﻴﺔ اﻟوﺻﻴﺔ ﰲ أرﺑعﺔ أﺷﻴﺎء أﺣﺪﻫﺎ أنه ) ﻳﺴوي ﺑﲔ اﳌﺘقﺪم واﳌﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﻟوﺻﻴﺔ (
ﻷ ﺎ تﱪع ﺑعﺪ اﳌوت ﻳوجﺪ دﻓعﺔ واﺣﺪة ) وﻳﺒﺪأ ﻷول ﻓﺎﻷول ﰲ اﻟعﻄﻴﺔ ( ﻟوﻗوﻋﻬﺎ
ﻻزﻣﺔ ﻳعﲏ لو ﺟاء اليوم أوﺻيﺖ لفﻼن لﻒ وﺟاء ﰲ الﻐد وقال لفﻼن لﻒ وﺟاء ﺑعد

ﻏد وقال لفﻼن لﻒ ﰒ ﻣات فنقول هو أوﺻى ﺑﺜﻼثﺔ آﻻف ﻛأنﻪ أوﺻى ﰲ ﳎلﺲ واﺣد
ﻻ نفرق ﻷن الوﺻيﺔ ﲤليك ﺑعد اﳌوت أﻣا العﻄيﺔ فﻼ ﻳبدأ ﻷول فاﻷول ﰲ العﻄيﺔ ﻷنﻪ لو
قال وهبتك وأعﻄيتك فﻼن ألﻒ ﰒ أعﻄى ﰲ اليوم الﺜاﱐ للﺜاﱐ ألﻒ ﰒ للﺜالث ألﻒ ﰒ
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ﻣات فمعﲎ ذلك أن العﻄيﺔ سنبدأ ﺑصاﺣﺐ اﻷلﻒ اﻷوﱃ ونعﻄيﻪ وإن ﺑقي شيء ننتقل
للﺜاﱐ وإن ﺑقي شيء ننتقل للﺜالث نرتﺐ ﺑينهﻢ ﳌاذا؟ ﻷن العﻄيﺔ هي ﰲ اﳊياة فكونﻪ

أعﻄاﻩ ﰲ اﳊياة ﻏﲑ الوﺻيﺔ ،فهمنا الفرق اﻷول ،الفرق الﺜاﱐ أنﻪ لنسبﺔ للعﻄيﺔ إذا أقبضﻪ
إ ها فﻼ ﳝلك الرﺟوع فيها ﺑينما الوﺻيﺔ ﻳستﻄيع أن ﻳرﺟع فيها إﱃ أن ﳝوت فإن ﻣات ﻻ
ﻳستﻄيع الرﺟوع أﻣا قبلها ﻳستﻄيع الرﺟوع فالعﻄيﺔ ﻻ ﻳستﻄيع الرﺟوع فيها تكون ﻻزﻣﺔ إذا

أقبضها هﺬا الفرق الﺜاﱐ ،الفرق الﺜالث لنسبﺔ للعﻄيﺔ هي ﲤليك ﰲ اﳊياة فقبوﳍا ﻳكون
ﰲ اﳊياة ﺑينما الوﺻيﺔ هي ﲤليك ﺑعد اﳌوت فقبوﳍا ﻻ ﻳكون إﻻ ﺑعد اﳌوت ،الفرق الراﺑع
ثبوت اﳌلك ﰲ العﻄيﺔ ﻳﺜبﺖ ﰲ اﳊياة ﻷنﻪ ﻳستﻄيع قبوﳍا ﰲ ﺣياتﻪ فإذاً ﳝلكها ﰲ اﳊياة
ﺑينما الوﺻيﺔ ﻻ ﻳستﻄيع أن ﻳقبلها إﻻ ﺑعد اﳌوت و لتاﱄ ﻻ ﻳﺜبﺖ اﳌلك فيها إﻻ ﺑعد

اﳌوت ،قال ) :و ( اﻟﺜﺎﱐ أنه ) ﻻ ﳝﻠﻚ اﻟﺮجوع ﻓﻴﻬﺎ ( أي ﰲ اﻟعﻄﻴﺔ ﺑعﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻷ ﺎ
تقﻊ ﻻزﻣﺔ ﰲ ﺣﻖ اﳌعﻄﻲ وتﻨﺘقﻞ إﱃ اﳌعﻄﻰ ﰲ اﳊﻴﺎة وﻟو ﻛﺜﺮت وإﳕﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﱪع
ﻟزائﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﳊﻖ اﻟورثﺔ ﻳعﲏ العﻄيﺔ ﰲ اﳊياة ﳓن ﺻﺤﺤناها لكن ﳑكن نكون

توقفنا ﰲ ﻣسألﺔ هل هي ﺑلﻐﺖ الﺜلث وزادت أم هي ﰲ ﺣدود الﺜلث فقط أﻣا اﳌلك

ﺻﺤيﺢ إذا ﻇهر ﺑعد ذلك أ ا ﰲ ﺣدود الﺜلث ،قال :ﲞﻼف اﻟوﺻﻴﺔ ﻓﺈنه ﳝﻠﻚ اﻟﺮجوع
ﻓﻴﻬﺎ ﻷن الوﺻيﺔ ﺑعد اﳌوت ،لكن لو ﻣات اﳌوﺻي ليﺲ للورثﺔ أن ﻳرﺟعوا ﰲ الوﺻيﺔ ﻻ
ﻳستﻄيعون ) ،و ( اﻟﺜﺎﻟﺚ أن اﻟعﻄﻴﺔ ) ﻳعﺘﱪ اﻟقﺒول ﳍﺎ ﻋﻨﺪ وجودﻫﺎ ( ﻳعﲏ ﰲ اﳊياة
ﻷ ﺎ ﲤﻠﻴﻚ ﰲ اﳊﺎل ﲞﻼف اﻟوﺻﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﲤﻠﻴﻚ ﺑعﺪ اﳌوت ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻋﻨﺪ وجودﻩ ﻳعﲏ
ﰲ اﳌوت فﻼ ﻳستﻄيع أن ﻳقبﺾ الوﺻيﺔ إﻻ ﺑعد اﳌوت ) ،و ( اﻟﺮاﺑﻊ أن اﻟعﻄﻴﺔ ) ﻳﺜﺒﺖ
اﳌﻠﻚ ( ﻓﻴﻬﺎ ) إذن ( أي ﻋﻨﺪ ﻗﺒوﳍﺎ ﻳعﲏ ﰲ اﳊياة ﻛﺎﳍﺒﺔ ﻟﻜﻦ ﻳﻜون ﻣﺮاﻋﻲ ﻳعﲏ
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ﻣراقﺐ إﱃ أن ﻳظهر هل هﺬﻩ العﻄيﺔ زادت عن الﺜلث أم ﻻ ﺣﱴ نتممها أو نردها ﻷ ﻻ
نعﻠﻢ ﻫو ﻣﺮض اﳌوت أو ﻻ وﻻ نعﻠﻢ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺎﻻ أو ﻳﺘﻠﻒ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟه ﻓﺘوﻗﻔﻨﺎ
ﻟﻨعﻠﻢ ﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮﻩ إذاً ﳓن توقفنا ﳌعرفﺔ عاقبﺔ اﻷﻣر ولكن ﻣا توقفنا ﻷنﻪ ﻻ ﳝلكها وﻻ
ﳝلك قبوﳍا وﻻ ﻳﺜبﺖ اﳌلك فيها ﺑل ﻳﺜبﺖ ذلك ،ﻓﺈذا ﺧﺮجﺖ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ تﺒﻴﻨﺎ أن اﳌﻠﻚ
ﻛﺎن ﺑﺘﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻨه وإﻻ ﻓﺒقﺪرﻩ لو فرضنا أ ا زادت على الﺜلث فنمضي الﺜلث فقط

ونكون تبينا أنﻪ ﻣلك هﺬﻩ العﻄيﺔ ﻣن ﻳوم قبوﳍا ولو زادت ﻳكون ﺟﺰء ﻣنها تبينا أنﻪ ﻣلك

ﺑعضها ﻳوم قبوﳍا ،قال ) :واﻟوﺻﻴﺔ ﲞﻼف ذﻟﻚ ( ﻓﻼ ﲤﻠﻚ ﻗﺒﻞ اﳌوت ﻷ ﺎ ﲤﻠﻴﻚ
ﺑعﺪﻩ ﻓﻼ تﺘقﺪﻣه وإذا ﻣﻠﻚ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳعﺘﻖ ﻋﻠﻴه ﺒﺔ أو وﺻﻴﺔ أو أﻗﺮ أنه أﻋﺘﻖ اﺑﻦ
ﻋﻤه ﰲ ﺻحﺘه اﻵن ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة وهي إذا ﻣلك اﳌرﻳﺾ ﻳعﲏ ﻣرضا ﳐوفا ﻣن ﻳعتق عليﻪ
بﺔ أو وﺻيﺔ أو أقر أنﻪ أعتق اﺑن عمﻪ ﰲ ﺻﺤتﻪ انتبهوا ﳍﺬا التصرف فيصﺢ أن نقول
عتق ﻣن رأس اﳌال وﻻ نعتﱪﻩ ﻛالوﺻيﺔ فهﺬﻩ ﻣسألﺔ أخرى إذا ﻣلك اﳌرﻳﺾ ﻣن ﻳعتق عليﻪ
ﻳعﲏ ﻣلك أخاﻩ فيصبﺢ أخوﻩ ﺣر فﻼ نقول أن هﺬا اﻷخ ﻻ ﻳصبﺢ ﺣر إﻻ إذا ﻛان ﰲ
ﺣدود الﺜلث ﻻ ﺑل ﻳعتق ﻣن رأس اﳌال ﻛﺬلك لو أقر أنﻪ أعتق اﺑن عمﻪ ﰲ الصﺤﺔ ﻳقول

أ هﺬا أعتقتﻪ زﻣان ﻳعتق ﻣن رأس اﳌال وليﺲ ﻣن الﺜلث هﺬا اﳌعﲎ ،قال :ﻋﺘقﺎ ﻣﻦ رأس
اﳌﺎل وور عتقا ﰲ ﺣياتﻪ و لتاﱄ لو ﻣات أﺻبﺤوا ﻣن الورثﺔ ور ﻷنه ﺣﺮ ﺣﲔ ﻣوت
ﻣورثه ﻻ ﻣﺎنﻊ ﺑه وﻻ ﻳﻜون ﻋﺘقﻬﻢ وﺻﻴﺔ اﳌسألﺔ اﻷخﲑة :وﻟو دﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﻤه ﻋﺘﻖ وﱂ
ﻳﺮث ﻳعﲏ اﺑن عمﻪ عبد عندﻩ فقال أنﺖ ﻣﲏ على دﺑر إذا ﻣﺖ فأنﺖ ﺣر ،ﻣﱴ ﻳصبﺢ اﺑن
العﻢ هﺬا ﺣر؟ ﺑعد اﳌوت و لتاﱄ ﻻ ﻳرث ﻷنﻪ عند اﳌوت ﱂ ﻳكن ﺣرا ﻛان عبدا ،وإن
ﻗﺎل أنﺖ ﺣﺮ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﰐ ﻋﺘﻖ وورث لو قال لعبدﻩ هﺬا الكﻼم وﻛان هو اﺑن عﻢ لﻪ ﻳعﲏ
قرﻳبﻪ ﺣﱴ ﻳرثﻪ ﻣعناﻩ أنﻪ ﰲ آخر ﳊظﺔ قبل ﻃلوع الروح أﺻبﺢ ﺣرا فمات وهو ﺣر.
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ﲨﻊ وﺻﻴﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻣﻦ وﺻﻴﺖ اﻟﺸﻲء إذا وﺻﻠﺘه ﻓﺎﳌوﺻﻲ وﺻﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟه ﰲ ﺣﻴﺎته
ﲟﺎ ﺑعﺪ ﻣوته واﺻﻄﻼﺣﺎ اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺼﺮف ﺑعﺪ اﳌوت أو اﻟﺘﱪع ﳌﺎل ﺑعﺪﻩ هﺬﻩ هي
الوﺻيﺔ ،وتﺼﺢ اﻟوﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﺷﻴﺪ هﺬا اﻷول وﻣﻦ اﻟﺼﱯ اﻟعﺎﻗﻞ هﺬا الﺜاﱐ وهو
اﳌميﺰ ،واﻟﺴﻔﻴه ﳌﺎل هﺬا الﺜالث ،وﻣﻦ اﻷﺧﺮس ﺷﺎرة ﻣﻔﻬوﻣﺔ هﺬا الراﺑع ،إذاً تصﺢ

الوﺻيﺔ ﻣن ﻛل هؤﻻء ،السفيﻪ ﳌال لﻪ أن ﻳوﺻي فهو ﳏجور على ﻣالﻪ لكن ليﺲ ﳏجور

على ذﻣتﻪ فيوﺻي ﺑعد اﳌوت ،واﻷخرس لﻪ أن ﻳوﺻي لكن شارة ﻣفهوﻣﺔ أو ﺑكتاﺑﺔ ،وإن
وجﺪت وﺻﻴﺔ إنﺴﺎن ﲞﻄه اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺒﻴﻨﺔ أو إﻗﺮار ورثﺔ ﺻحﺖ لو وﺟد وﺻيﺔ ﻣكتوﺑﺔ
ﲞط إنسان وعليﻪ شهود أو أقر الورثﺔ أن هﺬﻩ وﺻيﺔ ﻣورثهﻢ فتصﺢ ذلك ،وﻳﺴﺘحﺐ أن
ﻳﻜﺘﺐ وﺻﻴﺘه وﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷنﻪ ﳑكن أن ﻳوﺻي لكﻼم لقول ﻳقول أوﺻيﺖ ﺑكﺬا
وﻳﺸهد الناس لكن اﻷفضل أن ﻳكتﺐ ذلك وأن ﻳﺸهد على هﺬﻩ الكتاﺑﺔ ،ﻛﻢ اﳌقدار

الﺬي ﻳستﺤﺐ لﻺنسان أن ﻳوﺻي ﺑﻪ؟ قال :و ) ﻳﺴﻦ ﳌﻦ تﺮك ﺧﲑا وﻫو اﳌﺎل اﻟﻜﺜﲑ (
ﻋﺮﻓﺎ ) أن ﻳوﺻﻲ ﳋﻤس ( روي ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻠﻲ وﻫو ﻇﺎﻫﺮ ﻗول اﻟﺴﻠﻒ ﻗﺎل أﺑو
ﺑﻜﺮ رﺿﻴﺖ ﲟﺎ رﺿﻲ ﷲ ﺑه ﻟﻨﻔﺴه ﻳعﲏ ﰲ ﻗوﻟه تعﺎﱃ } واﻋﻠﻤوا أﳕﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻲء
ﻓﺄن ﲬﺴه { وﻻ ﲡوز اﻟوﺻﻴﺔ ) ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ"أ" ﻷجﻨﱯ ( ﳌﻦ ﻟه وارث ﻣعناﻩ
أن الﺬي ليﺲ لﻪ وارث فلﻪ أن ﻳوﺻي ﲟالﻪ ﻛلﻪ ) ،وﻻ ﻟوارث ﺑﺸﻲء"ب" إﻻ جﺎزة
اﻟورثﺔ ﳍﻤﺎ ﺑعﺪ اﳌوت ( ﻟقول اﻟﻨﱯ ﷺ ﻟﺴعﺪ ﺣﲔ ﻗﺎل أوﺻﻲ ﲟﺎﱄ ﻛﻠه ﻗﺎل ﻻ ﻗﺎل
ﻓﺎﻟﺸﻄﺮ ﻗﺎل ﻻ ﻗﺎل ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﻗﺎل اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﻗوﻟه ﷺ ﻻ وﺻﻴﺔ
ﻟوارث رواﻩ أﲪﺪ وأﺑو داود واﻟﱰﻣﺬي وﺣﺴﻨه وإن وﺻﻰ ﻟﻜﻞ وارث ﲟعﲔ ﺑقﺪر إرثه
جﺎز ﻷن ﺣﻖ اﻟوارث ﰲ اﻟقﺪر ﻻ ﰲ اﻟعﲔ هﺬﻩ ﺻورة أخرى وﺻى لكل وارث ﺑﺸيء
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ﻣعﲔ وهﺬا اﳌعﲔ ﻳساوي ﺣقﻪ ﰲ اﻹرث ﻳعﲏ أعﻄاﻩ ﻣﺜﻼ أرضا هو لﻪ النصﻒ فأعﻄاﻩ
أرضا قيمتها نصﻒ الﱰﻛﺔ ﻛاﻣلﺔ وأعﻄى الﺜاﱐ ﻣﺜﻼ أرض ﺻﻐﲑة ﻳستﺤق الرﺑع ﻣﺜﻼ فأعﻄاﻩ
الرﺑع ﻛالﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻼ وﻛان هﺬﻩ اﻷرض تساوي رﺑع الﱰﻛﺔ فيجوز ذلك ﻷنﻪ ﺣقﻪ ﰲ القدر

وليﺲ ﰲ العﲔ ،واﻟوﺻﻴﺔ ﻟﺜﻠﺚ ﻓﻤﺎ دون ﻷجﻨﱯ تﻠزم ﺑﻼ إجﺎزة ﻻ ﲢتاج إﱃ ﻣوافقﺔ
الورثﺔ فالﺬي ﳛتاج إﱃ ﻣوافقﺔ الورثﺔ الﺰ دة على ذلك الﺰ دة على الﺜلث أو إذا ﻛانﺖ

لوارث ،وإذا أجﺎز اﻟورثﺔ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ أو ﻟوارث ) ﻓـ ( إ ﺎ ) تﺼﺢ تﻨﻔﻴﺬا ( ﻷ ﺎ
إﻣﻀﺎء ﻟقول اﳌورث ﺑﻠﻔﻆ أجزت أو أﻣﻀﻴﺖ أو نﻔﺬت وﻻ تعﺘﱪ ﳍﺎ أﺣﻜﺎم اﳍﺒﺔ

ﻣعناها أ ا تنفيﺬ للوﺻيﺔ وليسﺖ تﱪع ﺟدﻳد وﻣا زاد عن الﺜلث ﻻ تعتﱪ لﻪ أﺣكام اﳍبﺔ،

قال ) :وتﻜﺮﻩ وﺻﻴﺔ ﻓقﲑ ( ﻋﺮﻓﺎ ) وارثه ﳏﺘﺎج ( ﻷنه ﻋﺪل ﻋﻦ أﻗﺎرﺑه اﶈﺎوﻳﺞ إﱃ
اﻷجﺎنﺐ إذا أوﺻى الفقﲑ الﺬي وارثﻪ ﳏتاج لكن لو هو فقﲑ ووارثﻪ ﻏﲏ ﳝكن فإذا أوﺻى

الفقﲑ الﺬي وارثﻪ ﳏتاج ﻳكون أعﻄى اﶈتاﺟﲔ وترك قراﺑتﻪ اﶈتاﺟﲔ ﻷن قراﺑتﻪ اﶈتاﺟﲔ

أوﱃ ) ،وﲡوز ( اﻟوﺻﻴﺔ ) ﻟﻜﻞ ﳌﻦ ﻻ وارث ﻟه ( روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴعود ﻷن اﳌﻨﻊ
ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ ﳊﻖ اﻟورثﺔ ﻓﺈذا ﻋﺪﻣوا زال اﳌﺎنﻊ إذاً اﳌانع هنا ﺑسبﺐ الورثﺔ فإذا ﱂ
ﻳكن هناك ورثﺔ فلﻪ أن ﻳوﺻي لكل ) ،وإن ﱂ ﻳﻒ اﻟﺜﻠﺚ ﻟوﺻﺎ ( أو ﱂ ﲡز اﻟورثﺔ )
ﻓﺎﻟﻨقﺺ ( ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ) ﻟقﺴﻂ ( ﻓﻴﺘحﺎﺻون ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﺘقﺪﻣﻬﺎ وﻣﺘﺄﺧﺮﻫﺎ واﻟعﺘﻖ
وﻏﲑﻩ ﻷ ﻢ تﺴﺎووا ﰲ اﻷﺻﻞ وتﻔﺎوتوا ﰲ اﳌقﺪار ﻓوجﺒﺖ اﶈﺎﺻﺔ ﻛﻤﺴﺎئﻞ اﻟعول ﻣا
ﻣعﲎ هﺬا الكﻼم؟ ﻳقول إنسان ﻣﺜﻼ ﻣات وترك ثﻼثﺔ آﻻف فكﻢ اﳌقدار الﺬي لﻪ أن
ﻳوﺻي فيﻪ؟ ألﻒ فقط فوﺟد لﻪ وﺻيﺔ أوﺻى لفﻼن لﻒ ﺑتارﻳخ  ١وﺑتارﻳخ ﻳوم ٢

أوﺻى لفﻼن اﻵخر لﻒ أخرى ﻳعﲏ وﺻيتﻪ ألفان فما الﺬي ﳕضيﻪ ﻣنها؟ إﻣا أن ذن
الورثﺔ فنعﻄيهﻢ اﻷلفﲔ أو ﻻ ذن فماذا نفعل؟ فالنقص لقسط ﻣعناﻩ ﻛل واﺣد نعﻄيﻪ
ﲬسماﺋﺔ ،هﺐ أنﻪ أوﺻى لواﺣد لﻒ ﻻﺣظوا قلنا واﺣد لﻒ ﻳوم  ١والﺜاﱐ ﻳوم  ٢فهل
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نفرق ﺑﲔ اﳌتقدم واﳌتأخر؟ ﻻ نفرق ،ﻣﺜال آخر :أوﺻى لواﺣد لﻒ وأوﺻى للﺜاﱐ لفﲔ
والﱰﻛﺔ ﻛلها ثﻼثﺔ آﻻف ،فكﻢ ﳕضي ﻣنها؟ ألﻒ واﺣدة ،ﻛيﻒ نوزع اﻷلﻒ الواﺣدة؟

ﻣعناﻩ سنعﻄي الﺜلﺜﲔ لصاﺣﺐ اﻷلفﲔ ونعﻄي ثلث اﻷلﻒ لصاﺣﺐ اﻷلﻒ ) ،وإن
أوﺻﻰ ﻟوارث ﻓﺼﺎر ﻋﻨﺪ اﳌوت ﻏﲑ وارث ( ﻛﺄخ ﺣﺠﺐ ﺑﻦ ﲡﺪد ) ﺻحﺖ (
اﻟوﺻﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﲝﺎل اﳌوت ﻷنه اﳊﺎل اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﺑه اﻻنﺘقﺎل إﱃ اﻟوارث واﳌوﺻﻰ ﻟه

إذاً إذا أوﺻى لوارث شخص ﻣا عندﻩ أوﻻد وعندﻩ أخ فأوﺻى ﻷخيﻪ فاﻵن هو لو ﻣات
أخوﻩ الوارث لكن قبل أن ﳝوت ولد لﻪ اﺑن فإﳓجﺐ اﻷخ وﻣات ﺑعدها فهل ﳕضي
الوﺻيﺔ أم ﻻ؟ ﳕضيها ﻷن هﺬا اﻷخ ليﺲ ﺑوارث ﻳعﲏ ختصار العﱪة ﺑكونﻪ وارث أو ﻏﲑ

وارث ،هل هي وقﺖ الوﺻيﺔ أم ﺑعد اﳌوت؟ عند اﳌوت فالعﱪة عند اﳌوت فمن ﻛان وار
عند اﳌوت فﻼ خﺬ ﻣن الوﺻيﺔ إﻻ ﻹﺟازة وﻣن ﻛان ﻏﲑ وارث خﺬ ﺑﻐﺾ النظر عن
وقﺖ ﺻدور الوﺻيﺔ فهل ﻛان وار وقﺖ ﺻدورها أم ﻻ قال اعتبارا ﲝال اﳌوت ﻷنﻪ اﳊال

الﺬي ﳛصل ﺑﻪ اﻻنتقال إﱃ الوارث واﳌوﺻى لﻪ ،ﰒ قال ) :واﻟعﻜس ﻟعﻜس ( ﻓﻤﻦ
أوﺻﻰ ﻷﺧﻴه ﻣﻊ وجود اﺑﻨه ﻣعناﻩ ﱂ ﻳكن وارث ﻓﻤﺎت اﺑﻨه ﺑﻄﻠﺖ اﻟوﺻﻴﺔ إن ﱂ ﲡز
ﻗﻲ اﻟورثﺔ ) وﻳعﺘﱪ ( ﳌﻠﻚ اﳌوﺻﻰ ﻟه اﳌعﲔ اﳌوﺻﻰ ﺑه ) اﻟقﺒول ("أ" ﻟقول أو ﻣﺎ
ﻗﺎم ﻣقﺎﻣه ﻛﺎﳍﺒﺔ ﻳعﲏ اﳌعﲎ إذا أوﺻى لﺸخص ﻣعﲔ فيﺸﱰط لﻪ القبول لقول أو ﻣا قام
ﻣقاﻣﻪ ﻛاﳍبﺔ ) ﺑعﺪ اﳌوت ("ب" ﻷنه وﻗﺖ ثﺒوت ﺣقه وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻓﻴﺼﺢ )
وإن ﻃﺎل اﻟزﻣﻦ ( ﺑﲔ اﻟقﺒول واﳌوت إذاً إذا أوﺻى لﺸخص ﻣعﲔ نﺸﱰط أن الﺸخص
اﳌعﲔ ﻳقبل ﻣﱴ ﰲ اﳊياة أم ﺑعد اﳌوت؟ ﺑعد ﻣوت اﳌوﺻي ،و ) ﻻ ( ﻳﺼﺢ اﻟقﺒول )
ﻗﺒﻠه ( أي ﻗﺒﻞ اﳌوت ﻷنه ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻟه ﺣﻖ وإن ﻛﺎنﺖ اﻟوﺻﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﻣعﲔ ﻛﺎﻟﻔقﺮاء أو
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ﻣﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﻢ ﻛﺒﲏ ﲤﻴﻢ أو ﻣﺼﻠحﺔ ﻣﺴﺠﺪ وﳓوﻩ أو ﺣﺞ ﱂ تﻔﺘقﺮ إﱃ ﻗﺒول
وﻟزﻣﺖ ﲟﺠﺮد اﳌوت اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة إذاً فهمنا إذا ﻛان ﻣعﲔ ﻻﺑد أن

ﻳقبل ﺑعد اﳌوت أﻣا إذا ﻛان ﻏﲑ ﻣعﲔ فﻼ أﺣد عند ﻳقبل فتلﺰم ﲟجرد اﳌوت ﻣن ﻏﲑ
قبول أﺣد هﺬا ﻣعناﻩ ،ﻣسألﺔ أخرى اﳌلك لنسبﺔ للوﺻيﺔ ﻣﱴ ﻳﺜبﺖ اﳌلك للموﺻى لﻪ؟
ﻳعﲏ عند اﳌوت ،انتبهوا أوﺻى لفﻼن لﻒ وﻣات اليوم ﰒ فﻼن ﺑلﻐتﻪ الوﺻيﺔ ﺑعد عﺸرة

أ م ﻣن اﳌوت فقال قبلﺖ ﻣﱴ ﻣلك ،ﻣن اﳌوت أم ﻣن القبول؟ قال اﳌؤلﻒ ) :وﻳﺜﺒﺖ
اﳌﻠﻚ ﺑه ( أي ﻟقﺒول ) ﻋقﺐ اﳌوت ("أ" ﻗﺪﻣه ﰲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺼحﻴﺢ أن اﳌﻠﻚ ﺣﲔ
اﻟقﺒول"ب" ﻛﺴﺎئﺮ اﻟعقود اﳌاتن ﻣا اختار هﺬا القول اختار عقﺐ اﳌوت ،ﳌوت وليﺲ

لقبول والﺸارح قال ﻻ هي ﻣن القبول وﺻرف عبارة اﳌاتن ،واﳌﺬهﺐ هو ﻣا قالﻪ الﺸارح
إذاً اﻛتبوا عندها اﳌﺬهﺐ ثبوت اﳌلك ﻣن ﺣﲔ القبول ﻻ ﻣن ﺣﲔ اﳌوت لكن ﻣن ﺣﲔ
القبول هو اﳌﺬهﺐ وﻣن ﺣﲔ اﳌوت هﺬا وﺟﻪ ﰲ اﳌﺬهﺐ ،وﻣعﺬرة أ ﻣضﻄر أن أقول
هﺬا الكﻼم ،أقول هﺬا ﻳدل على ﻣاذا؟ ﳌا اﳊجاوي ﻳقول ﻣن اﳌوت ﻣعناﻩ أنﻪ ﻣقلد
ﺻرف أم لﻪ نظر و ﻣل ﰲ اﻷدلﺔ ،هل هﺬا واضﺢ ،فﻼ ﻳتهﻢ أﺋمﺔ اﻹسﻼم وفقهاء اﳌلﺔ
ﻢ ﻣقلدﻳن وأنﺖ الﺬي ﻻ تعرف تفك اﳋط أو توا تﻄلﺐ العلﻢ ﻣاشاء عليك انﺖ
ا تهد وهﻢ ﻻ ﻳعرفون شيء فهﺬﻩ النظرة اﳌوﺟودة لﻸسﻒ ﺣﱴ عند أنصاف اﳌتعلمﲔ
فيظن أنﻪ ﳎتهد وأن اﻷﺋمﺔ الكبار ليسوا ﲟجتهدﻳن واﳌوفق ﳝكن لﻪ اختيارات خالﻒ فيها
ثلث اﳌﺬهﺐ وﳐالفﺔ ثلث اﳌﺬهﺐ ليسﺖ ﻣيﺰة وفخر لك ،خالﻒ تعرف ،ليﺲ هﺬا
ﺑصﺤيﺢ لكن القصد خالﻒ أو ﱂ ﳜالﻒ خالﻒ أو وافق ﳍﻢ نظر ﰲ اﻷدلﺔ وﳍﺬا
اﳊجاوي اﳌساﺋل الﱵ خالﻒ فيها اﳌﺬهﺐ ﳎموعﺔ ﻛﺜﲑة ﲨعها الﺸيخ علي اﳍندي رﲪﻪ
ﷲ وفيﻪ ﻣساﺋل أخرى ﱂ ﻳﺬﻛرها وهي أﻛﺜر ،خﻼﺻﺔ الكﻼم ﻻ ﻳظن اﻹنسان نفسﻪ أنﻪ

فضيلﺔ اﻹﻣام ا تهد وأن هؤﻻء اﻷﺋمﺔ ﻣساﻛﲔ .قال :ﻷن اﻟقﺒول ﺳﺒﺐ واﳊﻜﻢ ﻻ
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ﻳﺘقﺪم ﺳﺒﺒه هﺬا الﺬي سيﱰتﺐ على ﻣسألﺔ هل هو ﻣن القبول أم ﻣن اﳌوت ،قال :ﻓﻤﺎ
ﺣﺪث ﻗﺒﻞ اﻟقﺒول ﻣﻦ ﳕﺎء ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻬو ﻟﻠورثﺔ واﳌﺘﺼﻞ ﻳﺘﺒعﻬﺎ ) وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ( أي
اﻟوﺻﻴﺔ ) ﰒ ردﻫﺎ ( هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة واﺣد قبل الوﺻيﺔ قلنا لﻪ أوﺻى لك فﻼن لﻒ

ر ل قال قبلﺖ ﰒ ردها وقال ﻻ أرﻳدها فهل ﻳصﺢ ردها أم ﻻ ﻳصﺢ؟ ﻻ ﻳصﺢ ردها ،إذا

ردها تعرفون ﻣاذا ﳛتاج؟ أن ﻳهبها ﻣرة نيﺔ للورثﺔ والورثﺔ ﻳقبلون أو ﻻ ﻳقبلون ،قال) :
وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ( أي اﻟوﺻﻴﺔ ) ﰒ ردﻫﺎ ( وﻟو ﻗﺒﻞ اﻟقﺒﺾ ) ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺮد ( ﻷن ﻣﻠﻜه ﻗﺪ
اﺳﺘقﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟقﺒول إﻻ أن ﻳﺮﺿﻰ اﻟورثﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻜون ﻫﺒﺔ ﻣﻨه ﳍﻢ تعﺘﱪ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻣن
شروﻃها القبول ،اﻵن ﻣسألﺔ أخرى وهي هل ﳚوز لﻺنسان أن ﻳرﺟع ﰲ الوﺻيﺔ أم ﻻ؟
وهل ﻳستﻄيع أن ﻳرﺟع ﰲ اﳍبﺔ أم ﻻ؟ ﰲ اﳍبﺔ قبل قبضها ﻳرﺟع فيها ﻳستﻄيع الرﺟوع ،ﺑعد
قبضها ﻻ ﻳستﻄيع إﻻ اﻷب ﻳستﻄيع ،ﻛيﻒ ﻳرﺟع؟ لقول الرﺟوع لكﻼم رﺟعﺖ،
التملك ﳛتاج إﱃ قبﺾ ﻣع نيﺔ أو قبﺾ ﻣع قول ،الوﺻيﺔ هل ﳚوز لﻺنسان أن ﻳرﺟع ﰲ
الوﺻيﺔ ،ﻳعﲏ اﻹنسان أوﺻى وشعر ﲞوف وﺑدنو اﻷﺟل أو ﻣرﻳﺾ ذهﺐ للدﻛتور فقالوا
لﻪ عندك ﻣﺸاﻛل ﻛبﲑة فأوﺻى ﺑوﺻا ﻛﺜﲑة وﺑعدها اﻛتﺸﻒ أن التﺤاليل خﻄأ ﻛانﺖ
ﳌرﻳﺾ آخر وهو ﻻ شيء ﺑﻪ فقال رﺟعﺖ عن الوﺻيﺔ فيجوز لكن ليﺲ ﲜيد فأنﺖ
سلمﺖ ﻣن اﳌرض فهل ﻣعناﻩ أنك أﻣنﺖ ﻣن اﳌوت فاﳌوت ﰐ فجأة نسأل ﷲ العافيﺔ

والسﻼﻣﺔ .قال ) :وﳚوز اﻟﺮجوع ﰲ اﻟوﺻﻴﺔ ( ﻟقول ﻋﻤﺮ ﻳﻐﲑ اﻟﺮجﻞ ﻣﺎ ﺷﺎء ﰲ وﺻﻴﺘه
التعليل أن الوﺻيﺔ ﲤليك ﺑعد اﳌوت فلﻢ ﳛصل قبﺾ فلﻪ الرﺟوع فهي هبﺔ ﺑعد اﳌوت أﻣا

لو ﻛانﺖ اﳍبﺔ ﰲ اﳊياة وﱂ ﻳقبضها للموهوب لﻪ فلﻪ أن ﻳرﺟع ،ﻓﺈذا ﻗﺎل رجعﺖ ﰲ
وﺻﻴﱵ أو أﺑﻄﻠﺘﻬﺎ وﳓوﻩ ﺑﻄﻠﺖ وﻛﺬا إن وجﺪ ﻣﻨه ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺮجوع ﻣﺜل :قال
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أوﺻيﺖ ﺬﻩ اﻷرض للفقراء ﰒ ع اﻷرض ﻣعناﻩ رﺟع فيها أو وهبها ﻷﺣد ﻣعناﻩ أنﻪ

رﺟع عنها ،قال ) :وإن ﻗﺎل ( اﳌوﺻﻰ ) إن ﻗﺪم زﻳﺪ ﻓﻠه ﻣﺎ وﺻﻴﺖ ﺑه ﻟعﻤﺮو ﻓقﺪم (
زﻳﺪ ) ﰲ ﺣﻴﺎته ("أ" أي ﺣﻴﺎة اﳌوﺻﻲ ) ﻓﻠه ( أي ﻓﺎﻟوﺻﻴﺔ ﻟزﻳﺪ ﻟﺮجوﻋه ﻋﻦ اﻷول
وﺻﺮﻓه إﱃ اﻟﺜﺎﱐ ﻣعﻠقﺎ ﻟﺸﺮط وﻗﺪ وجﺪ ﻳعﲏ الﺸرط ) ،و ( إن ﻗﺪم زﻳﺪ ) ﺑعﺪﻫﺎ
("ب" أي ﺑعﺪ ﺣﻴﺎة اﳌوﺻﻲ ﻓﺎﻟوﺻﻴﺔ ) ﻟعﻤﺮو ( ﻷنه ﳌﺎ ﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﻗﺪوﻣه اﺳﺘقﺮت ﻟه
ﻟعﺪم اﻟﺸﺮط ﰲ زﻳﺪ ﻷن ﻗﺪوﻣه إﳕﺎ ﻛﺎن ﺑعﺪ ﻣﻠﻚ اﻷول وانقﻄﺎع ﺣﻖ اﳌوﺻﻰ ﻣﻨه )
وﳜﺮج ( وﺻﻲ ﻓوارث ﻓحﺎﻛﻢ عند ﺬا الﱰتيﺐ الوﺻي وهو ﻣن أوﺻي إليﻪ ﺑتنفيﺬ
الوﺻيﺔ ،والوارث ﻳليﻪ ﰲ اﳌنﺰلﺔ ،واﳊاﻛﻢ هو القاضي ،هؤﻻء ﳜرﺟون لﱰتيﺐ ) :اﻟواجﺐ
ﻛﻠه ﻣﻦ دﻳﻦ وﺣﺞ وﻏﲑﻩ ( ﻛزﻛﺎة ونﺬر وﻛﻔﺎرة ﻳعﲏ افرض واﺣد ﻣات وعليﻪ دﻳون ﻣن
الﺬي ﳜرج دﻳنﻪ وﻳسدد دﻳونﻪ؟ أول واﺣد أﺣق إذا ﻛان هناك وﺻي لو ﻛان اﳌيﺖ أوﺻى
أن فﻼن ﻳسدد دﻳوﱐ فليﺲ للورثﺔ أن ﻳسددوا الوﺻي هو الﺬي ﻳسدد فإن ﱂ ﻳكن هناك

وﺻي فالورثﺔ أي وارث ،فإن ﱂ ﻳفعل الورثﺔ ذلك فاﳊاﻛﻢ ،ﳜرﺟون ﻣاذا؟ ) اﻟواجﺐ ﻛﻠه
ﻣﻦ دﻳﻦ وﺣﺞ وﻏﲑﻩ ( ﻛزﻛﺎة ونﺬر وﻛﻔﺎرة ) ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻟه ﺑعﺪ ﻣوته ﻣن ﻛل ﻣالﻪ ﻳعﲏ
ليﺲ ﻣن الﺜلث ﻷن هﺬا واﺟﺐ وليﺲ ﺑوﺻيﺔ ،عليﻪ دﻳن أو عليﻪ ﺣﺞ أو عليﻪ زﻛاة أو

عليﻪ نﺬر فهﺬا واﺟﺐ ﳜرﺟﻪ ،قال :وإن ﱂ ﻳوص ﺑه ( فﻼ ﻳﺸﱰط أن ﻳوﺻي وﻳقول

سددوا دﻳوﱐ أو أخرﺟوا زﻛاﰐ أو ﺣجوا عﲏ وقد فرض عليﻪ اﳊﺞ وﱂ ﳛﺞ ،ﻟقوﻟه تعﺎﱃ }
ﻣﻦ ﺑعﺪ وﺻﻴﺔ ﻳوﺻﻲ ﺎ أو دﻳﻦ { وﻟقول ﻋﻠﻲ ﻗﻀﻰ رﺳول ﷲ ﷺ ﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟوﺻﻴﺔ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي اﻵن ﺻورة أخرى لنفﺲ اﳌسألﺔ القدﳝﺔ ،فإن قال هﺬا الﺬي عليﻪ
واﺟﺐ ﻣن دﻳن أو زﻛاة ) :ﻓﺈن ﻗﺎل أدوا اﻟواجﺐ ﻣﻦ ثﻠﺜﻲ ﺑﺪئ ﺑه ( أي ﻟواجﺐ )
ﻓﺈن ﺑقﻲ ﻣﻨه ( أي ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ) ﺷﻲء أﺧﺬﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﱪع ( ﻟﺘعﻴﲔ اﳌوﺻﻲ ) وإﻻ (
ﻳﻔﻀﻞ ﺷﻲء ) ﺳقﻂ ( اﻟﺘﱪع ﻷنه ﱂ ﻳوص ﻟه ﺑﺸﻲء إﻻ أن ﳚﻴز اﻟورثﺔ ﻓﻴعﻄﻰ ﻣﺎ
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أوﺻﻲ ﻟه ﺑه وإن ﺑقﻲ ﻣﻦ اﻟواجﺐ ﺷﻲء ﲤﻢ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل العكﺲ قال أدوا الواﺟﺐ

ﻣن ثلﺜي وأعﻄوا فﻼن ألﻒ ر ل فلما ﺟﺌنا ﳔرج الدﻳن الﺬي عليﻪ والﺰﻛاة الﱵ عليﻪ

وﺟد ها أﻛﺜر ﻣن الﺜلث فهل ﳔرج الﺜلث فقط أم نﺰﻳد؟ نﺰﻳد ﻷن هﺬا واﺟﺐ وﺻاﺣﺐ
الوﺻيﺔ اﻷلﻒ ر ل ﻻ شيء لﻪ.

ب اﳌوﺻﻰ ﻟه

) تﺼﺢ ( اﻟوﺻﻴﺔ ) ﳌﻦ ﻳﺼﺢ ﲤﻠﻜه ( ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻛﺎﻓﺮ ﻣعﲔ ،اﳌقصود ﳌوﺻى لﻪ

اﳌستفيد ﻣن الوﺻيﺔ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } إﻻ أن تﻔعﻠوا إﱃ أوﻟﻴﺎئﻜﻢ ﻣعﺮوﻓﺎ { ﻗﺎل ﷴ ﺑﻦ
اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻫو وﺻﻴﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻴﻬودي واﻟﻨﺼﺮاﱐ وتﺼﺢ ﳌﻜﺎتﺒه وﻣﺪﺑﺮﻩ وأم وﻟﺪﻩ ) وﻟعﺒﺪﻩ
ﲟﺸﺎع ﻛﺜﻠﺜه ( ﻳعﲏ أن ﻳوﺻي للعبد ﲟﺸاع ﻣﺜل الﺜلث ،ﻣا ﻳقاﺑل اﳌﺸاع ﻣا هو؟ أن ﻳوﺻي

للعبد ﺑﺸيء ﻣعﲔ فلو قال السيارة للعبد هﺬﻩ ﻣسألﺔ أخرى لكن لو قال ثلث ﻣاﱄ للعبد
قال ﻳصﺢ لكن ﻛيﻒ ننفﺬها؟ انتبهوا هل نعﻄي للعبد الﺜلث أم نعتقﻪ ﻣن الﺜلث؟ نعتقﻪ
ﻣن الﺜلث فلو ﻛانﺖ قيمتﻪ قدر الﺜلث أو أقل فمعناﻩ أننا نعتقﻪ ﻣن الﺜلث ونعﻄيﻪ الﺰاﺋد
وإن ﻛان أﻛﺜر فمعناﻩ نعتق ﻣنﻪ ﻣقدار الﺜلث ،لو فرضنا أن قيمتﻪ ألﻒ ر ل والﺜلث

ﲬسماﺋﺔ ﻣعناﻩ أنﻪ ﻳعتق ﻣنﻪ النصﻒ فقط ،قال :ﻷ ﺎ وﺻﻴﺔ تﻀﻤﻨﺖ اﻟعﺘﻖ ﺑﺜﻠﺚ ﻣﺎﻟه )
وﻳعﺘﻖ ﻣﻨه ﺑقﺪرﻩ ( أي ﺑقﺪر اﻟﺜﻠﺚ ﻓﺈن ﻛﺎن ثﻠﺜه ﻣﺎئﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟعﺒﺪ ﻣﺎئﺔ ﻓﺄﻗﻞ ﻋﺘﻖ ﻛﻠه
ﻷنه ﳝﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ جزء ﻣﻦ اﳌﺎل ثﻠﺜه ﻣﺸﺎﻋﺎ وﻣﻦ ﲨﻠﺘه نﻔﺴه ﻓﻴﻤﻠﻚ ثﻠﺜﻬﺎ ﻓﻴعﺘﻖ
وﻳﺴﺮي إﱃ ﺑقﻴﺘه ) و ﺧﺬ اﻟﻔﺎﺿﻞ ( ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻷنه ﺻﺎر ﺣﺮا وإن ﱂ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ
ﻋﺘﻖ ﻣﻨه ﺑقﺪر اﻟﺜﻠﺚ ﺻورة نيﺔ ) :و ( إن وﺻﻰ ) ﲟﺎئﺔ أو ( ﺑـ ) ﻣعﲔ ( ﻛﺪار وثوب
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) ﻻ تﺼﺢ ( إذاً الصورة اﻷوﱃ أوﺻى للعبد ﺑﺜلث اﳌال قل ﻣن ذلك ﻳعتق ﻣنﻪ ،أوﺻى

لعبدﻩ ﲟاﺋﺔ ر ل أو ﲟعﲔ ﺬﻩ الدار ،قال ) :و ( إن وﺻﻰ ) ﲟﺎئﺔ أو ( ﺑـ ) ﻣعﲔ (
ﻛﺪار وثوب ) ﻻ تﺼﺢ ( ﻫﺬﻩ اﻟوﺻﻴﺔ ) ﻟه ( أي ﻟعﺒﺪﻩ ﻷنه ﻳﺼﲑ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠورثﺔ ﻓﻤﺎ
وﺻﻲ ﻟه ﺑه ﻓﻬو ﳍﻢ ﻓﻜﺄنه وﺻﻰ ﻟورثﺘه ﲟﺎ ﻳﺮثونه ﻓﻼ ﻓﺎئﺪة ﻓﻴه فإذا أوﺻى لﻪ ﲟعﲔ فﻼ
ﻳصﺢ ﻷن العبد ﻻ ﳝلك اﳌعﲔ وإن أوﺻى لﻪ ﺑﺜلث فإنﻪ ﻳعتق ﻣنﻪ إن خرج ﻣن الﺜلث

و خﺬ الفاضل إن ﻛان هو أقل ﻣن الﺜلث وﻳعتق ﺑعضﻪ إن ﻛان قيمتﻪ أﻛﺜر ﻣن الﺜلث،

قال :وﻻ تﺼﺢ ﻟعﺒﺪ ﻏﲑﻩ اﻛتبوا عندها خﻼف اﳌﺬهﺐ فاﳌﺬهﺐ تصﺢ لعبد ﻏﲑﻩ ﻛما ﰲ
اﻹقناع ونص اﻹنصاف خﻼفا للتنقيﺢ واﳌنتهى ،قال ) :وتﺼﺢ ( اﻟوﺻﻴﺔ ) ﲝﻤﻞ ( ﻣعﲔ

ﲢقﻖ وجودﻩ ﻗﺒﻠﻬﺎ أي قبل الوﺻيﺔ ﳉﺮ ﺎ ﳎﺮى اﻹرث ) و ( تﺼﺢ أﻳﻀﺎ ) ﳊﻤﻞ
ﻣعﲔ ﻳعﲏ أوﺻيﺖ لﻒ ر ل ﳌن ﰲ ﺑﻄن فﻼنﺔ ﲢقﻖ وجودﻩ ﻗﺒﻠﻬﺎ ( أي ﻗﺒﻞ اﻟوﺻﻴﺔ
ﻛيﻒ نعرف أنﻪ ﲢقق وﺟودﻩ أم ﻻ؟ قال :ن تﻀعه ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟوﺻﻴﺔ إن
ﻛﺎنﺖ ﻓﺮاﺷﺎ أو ﻷﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ إن ﱂ تﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ وﻻ تﺼﺢ ﳌﻦ ﲢﻤﻞ ﺑه ﻫﺬﻩ
اﳌﺮأة هﺬا ﻳعتﱪ ﻣعدوم إذاً تصﺢ ﳊمل اﳌوﺟود وتصﺢ للﺤمل اﳌوﺟود.
قال اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ تعاﱃ ) :وإذا أوﺻﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺣﺞ ﻋﻠﻴه أن ﳛﺞ ﻋﻨه ﻟﻒ"أ"

ﺻﺮف ﻣﻦ ثﻠﺜه ﻣﺆنﺔ ﺣﺠﺔ ﺑعﺪ أﺧﺮى ﺣﱴ ﻳﻨﻔﺬ ( اﻷﻟﻒ ﻷنﻪ قال ﺣجوا عﲏ لﻒ،
اﻷلﻒ ﻛﻢ ﺣجﺔ تسوي لﻪ؟ ﺣجتﲔ فﺤجتﲔ ،ثﻼث فﺜﻼث ،عندي سؤال ﰲ اﳊقيقﺔ
اختبار لكﻢ ﳌاذا قال وإذا أوﺻى ﻣن ﻻ ﺣﺞ عليﻪ؟ ﻳعﲏ ﻳقصد ﻣن ﻻ ﺣﺞ عليﻪ ﻳوﺻي

والﺬي عليﻪ ﺣﺞ هﺬا ﳛﺞ عنﻪ ولو ﱂ ﻳوﺻي ،قال :ﺣﱴ ﻳنفﺬ اﻷلﻒ راﻛﺒﺎ أو راجﻼ ﻷنه
وﺻﻰ ﺎ ﰲ جﻬﺔ ﻗﺮﺑﺔ ﻓوجﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠو ﱂ ﻳﻜﻒ اﻷﻟﻒ أو اﻟﺒقﻴﺔ ﺣﺞ ﺑه ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻳعﲏ لو فرضنا أن اﻷلﻒ تسوي ﺣجﺔ ونصﻒ فماذا نفعل؟ ﻳقول ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣن
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ﺣيث ﻳبلغ نقلل التكاليﻒ ﻣعناﻩ ﻻ ﳒعل هﺬا الوﻛيل الناﺋﺐ عن اﳊﺞ أن ﳛﺞ ﻣن ﺑلدﻩ
فيمكن أن ﳛﺞ ﻣن ﻣكﺔ ﻳكلﻒ واﺣد ﻣن ﻣكﺔ ﳛﺞ ﺣﱴ ﻳكتمل اﻷلﻒ ،انتقل إﱃ

الصورة ب :وإن ﻗﺎل ﺣﺠﺔ ﻟﻒ دﻓﻊ ﳌﻦ ﳛﺞ ﺑه واﺣﺪة ﻋﻤﻼ ﻟوﺻﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺧﺮج
ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ وإﻻ ﻓﺒقﺪرﻩ ﻳعﲏ قال ﺣجﺔ لﻒ وفعﻼ اﻷلﻒ نقول ﻣﺜﻼ اﳊجﺔ تكلﻒ
ﲬسماﺋﺔ فنعﻄي شخص ﳛﺞ عنﻪ ﺣجﺔ واﺣدة ونعﻄيﻪ اﻷلﻒ اﳊﺞ ﻳكلﻒ ﲬسماﺋﺔ

ﻣعناﻩ اﳋمسماﺋﺔ الﺜانيﺔ هبﺔ لﻪ هﺬا ﻣعناﻩ وإذا ﻛانﺖ اﻷلﻒ ﻻ تكفي ﺣجﺔ ﻛاﻣلﺔ فمعناﻩ

نكلﻒ واﺣد داخل ﻣكﺔ ﻣﺜﻼ ﳛﺞ ﺣﱴ ﻳكون أقل ﻛلفﺔ ،قال :وﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬو ﳌﻦ
ﳛﺞ ﻷنه ﻗﺼﺪ إرﻓﺎﻗه ﳌا قال ﺣجوا عﲏ لﻒ ﻳقصد أن الﺰ دة أعﻄوها ﳍﺬا الرﺟل الﺬي

ﺣﺞ عﲏ ﰒ قال ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ،فيﻪ س أو أشخاص أو أشياء ﻻ تصﺢ الوﺻيﺔ ﳍﻢ،

ﻣﺜل قال ) :وﻻ تﺼﺢ ( اﻟوﺻﻴﺔ ) ﳌﻠﻚ ( وجﲏ ) و ﻴﻤﺔ وﻣﻴﺖ ( ﻛﺎﳍﺒﺔ ﳍﻢ ﻟعﺪم
ﺻحﺔ ﲤﻠﻴﻜﻬﻢ اﻛتبوا إن قصد ﲤليكهما ﻳعﲏ قصد أن ﳝلك البهيمﺔ أو ﳝلك اﳌيﺖ فﻼ
ﻳصﺢ ذلك ،ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ﳐتلفﺔ ) :ﻓﺈن وﺻﻰ ﳊﻲ وﻣﻴﺖ ﻳعﻠﻢ ﻣوته ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻟﻠحﻲ (
لو قال ألﻒ ر ل لفﻼن وفﻼن لﻸول والﺜاﱐ واﻷول ﺣي والﺜاﱐ ﻣيﺖ واﳌوﺻي ﻳعلﻢ أنﻪ

ﻣيﺖ إذاً اﻷلﻒ للﺤي ،ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻳعلﻢ أنﻪ ﻣيﺖ فالكل لﻪ ،التعليل ،قال :ﻷنه ﳌﺎ أوﺻﻰ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻠﻤه ﲟوته ﻓﻜﺄنه ﻗﺼﺪ اﻟوﺻﻴﺔ ﻟﻠحﻲ وﺣﺪﻩ لكن إن ﺟهل هﺬﻩ الصورة

الﺜانيﺔ قال لﺰﻳد وعمرو وزﻳد ﻳعيﺶ وعمرو ﻣات وهو ﻻ ﻳعلﻢ أنﻪ ﻣيﺖ إذاً نعﻄي زﻳد

نصﻒ الوﺻيﺔ ،قال ) :وإن جﻬﻞ ( أي اﳌوﺻي ﻣوته ) ﻓـ ( ﻟﻠحﻲ ) اﻟﻨﺼﻒ ( ﻣﻦ
اﳌوﺻﻰ ﺑه ﻷنه أﺿﺎف اﻟوﺻﻴﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ وﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ تﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إرادة اﻵﺧﺮ وﻻ تﺼﺢ
اﻟوﺻﻴﺔ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﺑﻴﺖ ر أو ﻋﻤﺎر ﻤﺎ وﻻ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘوراة واﻹﳒﻴﻞ وﳓوﻫﺎ ﻻ ﳚوز ذلك
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ﻷن ﻛل هﺬﻩ ﳏرﻣات ،الكنيسﺔ تعتﱪ ﻣكان عبادة ﻛفار ،وﺑيﺖ ر ﻛﺬلك ﻛفار ،واﻹﳒيل

والتوراة هﺬﻩ ﻣنسوخﺔ الصﺤيﺢ ﻣنها ﻣنسوخ واﳌوﺟود ﻣنها ﳏرف ) ،وإن أوﺻﻰ ﲟﺎﻟه
ﻻﺑﻨﻴه وأجﻨﱯ ﻓﺮدّا ( وﺻﻴﺘه ﻳعﲏ اﻻﺑنﲔ ردا الوﺻيﺔ ،ﻻﺣظوا اﳌسألﺔ أوﺻى ﲟالﻪ ﻛلﻪ

ﻻﺑنيﻪ ولرﺟل أﺟنﱯ ﻣعهﻢ السؤال اﻵن هل تصﺢ الوﺻيﺔ لﻼﺑنﲔ؟ ﻻ تصﺢ إﻻ ﻹﺟازة
إذاً لﻼﺑنﲔ ﻹﺟازة ،واﻷﺟنﱯ تصﺢ لﻪ ،رﻛﺰوا اﻵن ﳍﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣعﲎ ذلك ﻳقول إذا
أوﺻى ﲟالﻪ ﻻﺑنيﻪ وأﺟنﱯ فإذا أﻣضيا الوﺻيﺔ سيأخﺬ اﻷﺟنﱯ الﺜلث لكن إذا ردا الوﺻيﺔ
قالوا ﻛلها ﻃلﺔ فﻼ نقبل ،قال ) :ﻓﻠه اﻟﺘﺴﻊ ( فلﻪ أي لﻸﺟنﱯ التسع ﻷنﻪ إذا ردد

الوﺻيﺔ إﱃ الﺜلث فلﻸﺟنﱯ ﻣن الﺜلث ثلث الﺜلث وهو التسع ،قال :ﻷنه ﻟﺮد رجعﺖ
اﻟوﺻﻴﺔ إﱃ اﻟﺜﻠﺚ واﳌوﺻﻰ ﻟه اﺑﻨﺎن واﻷجﻨﱯ ﻓﻠه ثﻠﺚ اﻟﺜﻠﺚ وﻫو تﺴﻊ أي لﻪ التسع
ﻣن الﱰﻛﺔ ﻛاﻣلﺔ ،وإن وﺻﻰ ﻟزﻳﺪ واﻟﻔقﺮاء واﳌﺴﺎﻛﲔ ﺑﺜﻠﺜه ﻓﻠزﻳﺪ اﻟﺘﺴﻊ ﻛﺬلك ﻷن لﺰﻳد
ثلث الﺜلث ،وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻟه ﺷﻲء ﻟﻔقﺮ ﻳعﲏ ﳌا قيل لﺰﻳد وللفقراء فهل نعﻄي لﺰﻳد التسع
وإذا ﻛان فقﲑا نعﻄيﻪ أﻳضا ﻣع الفقراء؟ ﻳقول ﻻ ﻳعﻄى لفقر ،ﳌاذا؟ التعليل :ﻷن اﻟعﻄﻒ
ﻳقﺘﻀﻲ اﳌﻐﺎﻳﺮة ﳌا قال لﺰﻳد والفقراء ﻣعناﻩ زﻳد ﻏﲑ الفقراء فأعﻄوا زﻳد ﻛﺬا وﻻ ندخلﻪ ﰲ
الفقراء ،وﻟو أوﺻﻰ ﺑﺜﻠﺜه ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔ وﻟه أﻗﺎرب ﳏﺎوﻳﺞ ﻳعﲏ فقراء ﻏﲑ وارثﲔ ﱂ ﻳوص
ﳍﻢ ﻓﻬﻢ أﺣﻖ ﺑه ﻣعﲎ ذلك لو ﻛان لﻪ أقارب وارثﲔ ﻻ ﻳدخلون ﰲ الوﺻيﺔ فالوارث ﻻ
ﻳدخل ﰲ الوﺻيﺔ لكن إذا ﻛان أوﺻى للمساﻛﲔ وأقارﺑﻪ ﻣساﻛﲔ ﻏﲑ وارثﲔ فهﻢ أوﱃ.

ب اﳌوﺻﻰ ﺑه

اﳌقصود ﳌوﺻى ﺑﻪ اﳌال وأﺣيا ﻳكون ﻣال وأﺣيا ﻳكون تصرف ،قال ) :تﺼﺢ (
اﻟوﺻﻴﺔ ) ﲟﺎ ﻳعﺠز ﻋﻦ تﺴﻠﻴﻤه] [١قلنا ب الوﺻيﺔ ﻳتساهل ﰲ الوﺻيﺔ ﻣا ﻻ ﻳتساهل

ﰲ أﺑواب أخرى ولﺬلك ﺻﺤﺖ الوﺻيﺔ ﲟا ﻳعجﺰ عن تسليمﻪ ﻛاﻵﺑق وهو العبد الﺬي

هرب ﻣن سيدﻩ ،قال :ﻛﺂﺑﻖ وﻃﲑ ﰲ ﻫواء ( وﲪﻞ ﰲ ﺑﻄﻦ وﻟﱭ ﰲ ﺿﺮع ﻷ ﺎ تﺼﺢ
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ﳌعﺪوم ﻓﻬﺬا أوﱃ ) و ( تﺼﺢ ) ﳌعﺪوم] [٢ﻛـ ( وﺻﻴﺔ ﺑـ ) ﻣﺎ ﳛﻤﻞ ﺣﻴوانه (
وأﻣﺘه ) وﺷﺠﺮته أﺑﺪا أو ﻣﺪة ﻣعﻴﻨﺔ ( ﻛﺴﻨﺔ ﻳعﲏ لﻪ أن ﻳوﺻي ﻳقول نتاج ﲦار الﺸجرة
هﺬﻩ لفﻼن أو للفقراء لﻸﺑد أو ﳌدة ﻣعينﺔ ،قال ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ إذا أوﺻى ﺑﺸجرتﻪ وﻻ ﻳﻠزم
اﻟوارث اﻟﺴقﻲ ﻷنه ﱂ ﻳﻀﻤﻦ تﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﲞﻼف ئﻊ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ الوارث ليﺲ ﻣلﺰم

لسقي ﻷنﻪ ﻻ ﻳضمن تسليمها ليﺲ لﻪ أن ﻳسلﻢ ﲞﻼف الباﺋع فالباﺋع لو ع الﺜمرة ﻣﺜﻼ

ﻳلﺰﻣﻪ أن ﻳسقي قال ) :ﻓﺈن ( ﺣﺼﻞ ﺷﻲء اﻵن ﻳﺬﻛر إشكال ﻳرد على ﻣا ذﻛر ،ﻣا هو

الﺬي ذﻛر؟ قال ﳚوز تصﺢ ﲟا ﻳعجﺰ تسليمﻪ ،وإذا تعﺬر تسليمﻪ سقﻄﺖ ،و ﳌعدوم وهو

ﻣا ﳛمل ﺣيوانﻪ أو شجرتﻪ افرض أنﻪ ﱂ ﲢمل شجرتﻪ شيء أو ﺣيوانﻪ شيء نقول تسقط

وﳍﺬا قال ) :ﻓﺈن ( ﺣﺼﻞ ﺷﻲء ﻓﻬو ﻟﻠﻤوﺻﻰ ﻟه ﲟقﺘﻀﻰ اﻟوﺻﻴﺔ وإن ) ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨه
ﺷﻲء ﺑﻄﻠﺖ اﻟوﺻﻴﺔ ( ﻷ ﺎ ﱂ تﺼﺎدف ﳏﻼ اﻵن انتقل إﱃ شيء آخر وهو الوﺻيﺔ لﻐﲑ
اﳌال فقال ) :وتﺼﺢ ﺑـ ( ﻣﺎ ﻓﻴه نﻔﻊ ﻣﺒﺎح] [٣ﻣﻦ ) ﻛﻠﺐ ﺻﻴﺪ وﳓوﻩ ( ﻛحﺮث
وﻣﺎﺷﻴﺔ ﻳعﲏ ﻛلﺐ ﺣرث أو ﻛلﺐ ﻣاشيﺔ ) وﺑزﻳﺖ ﻣﺘﻨﺠس ( ﻟﻐﲑ ﻣﺴﺠﺪ ﻣرت ﻣعنا
ﻣسألﺔ الﺰﻳﺖ اﳌتنجﺲ الﺬي أﺻلﻪ ﻃاهر ﰒ تنجﺲ ﺑﺸيء هﺬا ﻳتساهل فيﻪ ﻳبيﺤون
اﻻنتفاع ﺑﻪ وﻻ ﻳبيﺤون اﻻنتفاع لﺰﻳﺖ النجﺲ الﺬي استخرج ﻣن شﺤﻢ ﻛلﺐ أو خنﺰﻳر
أو ﻛﺬا ،قال لﻐﲑ ﻣسجد ﻷن الﺰﻳﺖ اﳌتنجﺲ ﻳبيﺤون اﻻنتفاع ﺑﻪ ﰲ ﻏﲑ اﳌساﺟد لﺌﻼ
تتلوث اﳌساﺟد ،ﳓن ﰲ رقﻢ  ٣وهو إذا أوﺻى ﲟا فيﻪ نفع ﻣباح لكن ليﺲ ﲟال فالكلﺐ
ليﺲ ﻣال ﻻ ﻳباع وليسﺖ لﻪ قيمﺔ لكن ﳝكن أن ﻳوﺻي ﺑﻪ ،والﺰﻳﺖ اﳌتنجﺲ ليسﺖ لﻪ
قيمﺔ وﻻ هو ﻣال لكن ﳝكن أن ﻳوﺻي ﺑﻪ ،اﳌهﻢ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ إذا أوﺻى ﲟا فيﻪ نفع
ﻣباح ،أوﺻى ﺑكلﺐ لفﻼن الكلﺐ الﺬي ﳚوز اﻻنتفاع ﺑﻪ فهل ﳕضي الوﺻيﺔ أم ﻻ؟
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اﳉواب قال ) :و ( ﻟﻠﻤوﺻﻰ ) ﻟه ثﻠﺜﻬﻤﺎ ( أي ثﻠﺚ اﻟﻜﻠﺐ واﻟزﻳﺖ اﳌﺘﻨﺠس ) وﻟو
ﻛﺜﺮ اﳌﺎل إن ﱂ ﲡز اﻟورثﺔ ( ﻳعﲏ إن ﱂ ﲡﺰ الورثﺔ اﳉميع ،ﻛيﻒ هﺬا؟ ﻳعتﱪون الوﺻيﺔ
ﳌال هﺬا ﺟﺰء ﻣستقل فيمضى ﻣنﻪ الﺜلث والوﺻيﺔ ﺑﻐﲑ اﳌال ﻛﺬلك ﺟﺰء ﻣستقل ﻻ

ﳝضي ﻣنﻪ إﻻ الﺜلث هﺬا هو ﻣعناﻩ ،قال :ﻷن ﻣوﺿﻊ اﻟوﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ثﻠﺜﻲ اﻟﱰﻛﺔ
ﻟﻠورثﺔ وﻟﻴس ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ جﻨس اﳌوﺻﻰ ﺑه وهو الكلﺐ أو الﺰﻳﺖ اﳌتنجﺲ ،وإن
وﺻﻰ ﺑﻜﻠﺐ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻟه ﻛﻠﺐ ﱂ تﺼﺢ اﻟوﺻﻴﺔ ،الراﺑع ) :وتﺼﺢ ﲟﺠﻬول] [٤ﻛعﺒﺪ
وﺷﺎة ( ﻷ ﺎ إذا ﺻحﺖ ﳌعﺪوم ﻓﺎ ﻬول أوﱃ إذاً الوﺻيﺔ ﺻﺤﺖ ﳌعدوم وﺻﺤﺖ ﲟا
ليﺲ لﻪ ﲦن وﺻﺤﺖ أﻳضا هول وﺻﺤﺖ ﲟا ﻻ ﳝكن تسليمﻪ ،قال ) :وﻳعﻄﻰ (
اﳌوﺻﻰ ﻟه ) ﻣﺎ ﻳقﻊ ﻋﻠﻴه اﻻﺳﻢ ( ﰲ ا هول ﻣﺸكلﺔ ﻛيﻒ ننفﺬ ا هول عبد أو شاة
نعﻄيﻪ ﻣا ﻳصدق عليﻪ أنﻪ عبد ونعﻄيﻪ ﻣا ﻳصدق عليﻪ أنﻪ شاة ،ﻣال نعﻄيﻪ ﻣا ﻳصدق
عليﻪ أنﻪ ﻣال ،ﻃعام نعﻄيﻪ ﻣا ﻳصدق عليﻪ أنﻪ ﻃعام ،انتبهوا للمسألﺔ القادﻣﺔ ،قال

اﳌصنﻒ :ﻷنه اﻟﻴقﲔ ﻛﺎﻹﻗﺮار ﻳعﲏ ﻣﺜل لو أنﻪ أقر لﺸخص ﲟال فيعﻄيﻪ ﻣا ﻳسمى ﻣال،

أقر لﺸخص ﺑعبد فيعﻄيﻪ ﻣا ﻳسمى عبد ،لكن إن اختلﻒ اﻻسﻢ انتبهوا للمسألﺔ القادﻣﺔ

هي الﱵ فيها ﻣنعﻄﻒ ،قال :ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻒ اﻻﺳﻢ ﳊقﻴقﺔ واﻟعﺮف ﻗﺪم ) اﻟعﺮﰲ ( ﰲ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌوﻓﻖ ﻃبعا هﺬا خﻼف اﳌﺬهﺐ ،هﺬا وﺟﻪ اختارﻩ اﳌوفق ،واﳌﺬهﺐ تقدﱘ اﳊقيقﺔ
ﻳعﲏ اللﻐوﻳﺔ وليﺲ العرفيﺔ ،اﳊقيقﺔ اللﻐوﻳﺔ تقدم وليسﺖ العرفيﺔ هﺬا الﺬي ﻳقولون قالوا
ﻣﺜالﻪ الﺸاة ﰲ اﳊقيقﺔ اللﻐوﻳﺔ اسﻢ للﺬﻛر واﻷنﺜى ﻣن الضأن واﳌاعﺰ لكنها ﰲ العرف هي

خاﺻﺔ ﻷنﺜى ﻣن الضأن فلو قال شاة نفسرها ﳊقيقﺔ العرفيﺔ أم اللﻐوﻳﺔ؟ إذا للﻐوﻳﺔ
سيﺸمل اﳌاعﺰ والضأن الﺬﻛر واﻷنﺜى ،وإذا أعملنا اﳊقيقﺔ العرفيﺔ سنقيدها ﻷنﺜى ﻣن
الضأن الكبﲑة ﻳعﲏ ﻻ ﻳدخل الﺬﻛر وﻻ ﻳدخل اﳌاعﺰ ،اﻵن الﺸارح انتقل إﱃ ﺑيان اﳌﺬهﺐ

قال :وجزم ﺑه ﰲ اﻟوجﻴز واﻟﺘﺒﺼﺮة ﻷنه اﳌﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﻔﻬﻢ وﻗﺎل اﻷﺻحﺎب تﻐﻠﺐ
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اﳊقﻴقﺔ ﻷ ﺎ اﻷﺻﻞ هﺬا هو اﳌﺬهﺐ لكن ﻻﺣظوا هﺬا اختيار اﳌوفق واﳊجاوي ﻣع

اﳌوفق ﰲ هﺬا ،قال ) :وإذا أوﺻﻰ ﺑﺜﻠﺜه ( أو ﳓوﻩ ) ﻓﺎﺳﺘحﺪث ﻣﺎﻻ وﻟو دﻳﺔ ( ن
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪا أو ﺧﻄﺄ وأﺧﺬت دﻳﺘه ) دﺧﻞ ( ذﻟﻚ ) ﰲ اﻟوﺻﻴﺔ ( إذاً الدﻳﺔ الﱵ خﺬها
اﳌيﺖ تدخل ﰲ ﻣالﻪ فإذا أدخلناها ﰲ ﻣالﻪ ﻣعناﻩ سندخل ﰲ الوﺻيﺔ وتدخل ﰲ اﻹرث،

قال :ﻷ ﺎ ﲡﺐ ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺑﺪل نﻔﺴه ونﻔﺴه ﻟه ﻓﻜﺬا ﺑﺪﳍﺎ وﻳقﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ دﻳﻨه وﻣﺆنﺔ
ﲡﻬﻴزﻩ ﻳعﲏ ﻣﺜال ذلك شخص ﻣات وعندﻩ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل لكن عفوا هو ﻣا ﻣات ولكن
قتل وﻛان عندﻩ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل الورثﺔ أخﺬوا الدﻳﺔ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل نيﺔ فصار عندﻩ ﻣاﺋتﲔ
ألﻒ ر ل فﱰﻛتﻪ ﻣاﺋتﲔ والوﺻيﺔ ﳔرج الﺜلث ﻣن اﳌاﺋتﲔ أم ﻣن اﳌاﺋﺔ؟ ﻣن اﳌاﺋتﲔ هﺬا هو

اﳌعﲎ ،قال ) :وﻣﻦ أوﺻﻲ ﻟه ﲟعﲔ ﻓﺘﻠﻒ ( ﻗﺒﻞ ﻣوت اﳌوﺻﻲ أو ﺑعﺪﻩ ﻗﺒﻞ اﻟقﺒول )
ﺑﻄﻠﺖ ( اﻟوﺻﻴﺔ ﻟزوال ﺣﻖ اﳌوﺻﻰ ﻟه ﻷنﻪ أوﺻى لﻪ ﲟعﲔ ﻳعﲏ قال أوﺻيﺖ ﺬﻩ
السيارة لفﻼن وهﺬﻩ السيارة ﺑعينها تلفﺖ فليﺲ لﻪ ﻏﲑها لكن لو قال أوﺻيﺖ ﺑقيمﺔ

سيارة لفﻼن هﺬا شيء ﱐ ،قال ) :وإن تﻠﻒ اﳌﺎل ﻏﲑﻩ ( أي ﻏﲑ اﳌعﲔ اﳌوﺻﻰ ﺑه

ﻳعﲏ قال أوﺻيﺖ لفﻼن ﺬﻩ السيارة وعندﻩ ﲜوار السيارة ﲬسﲔ ألﻒ ر ل فتلفﺖ
اﳋمسﲔ ألﻒ ر ل ﻛلها سرقﺖ وﱂ تبقى إﻻ السيارة فهل نعتﱪ السيارة وﺻيﺔ أم نقول

ثلث السيارة الوﺻيﺔ؟ الﺜلث ،قال ) :ﻓﻬو ﻟﻠﻤوﺻﻰ ﻟه ( ﻷن ﺣقوق اﻟورثﺔ ﱂ تﺘعﻠﻖ ﺑه
ﻟﺘعﻴﻴﻨه ﻟﻠﻤوﺻﻰ ﻟه ) إن ﺧﺮج ﻣﻦ ثﻠﺚ اﳌﺎل اﳊﺎﺻﻞ ﻟﻠورثﺔ ( وإﻻ ﻓﺒقﺪر اﻟﺜﻠﺚ
واﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟوﺻﻴﺔ ﻟﻴعﺮف ﺧﺮوجﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ وﻋﺪﻣه ﲝﺎﻟﺔ اﳌوت أﻇن الكﻼم
هﺬا تقدم ،ﻷ ﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻟزوم اﻟوﺻﻴﺔ وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌعﲔ دﻳﻨﺎ أو ﻏﺎئﺒﺎ أﺧﺬ اﳌوﺻﻰ ﻟه
ثﻠﺚ اﳌوﺻﻰ ﺑه أي اﳌعﲔ ،ﺻورة اﳌسألﺔ ﻛالتاﱄ ﻳقول وإن ﻛان ﻣا عدا اﳌعﲔ ﻣن الﱰﻛﺔ
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دﻳنا أو ﻏاﺋبا ﻳعﲏ هﺬا الرﺟل ﻣات وترك ﲬسﲔ ألﻒ ر ل وسيارة وقال هﺬﻩ السيارة
أوﺻيﺖ ا لفﻼن واﳋمسﲔ ألﻒ ر ل ليسﺖ ﻣوﺟودة دﻳن عند س قد ﰐ وقد ﻻ ﰐ
أو ﻣال ﻏاﺋﺐ ﻻ نقدر ﳓصل عليﻪ أو ﻻ ﳓصل عليﻪ فما رأﻳكﻢ هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﻏﲑ اﳌسألﺔ

اﻷوﱃ أن اﳋمسﲔ ألﻒ ر ل سرقﺖ تلفﺖ فلما تلفﺖ ﻻ ﳕضي ﻣن السيارة إﻻ الﺜلث
واﻵن ﱂ تتلﻒ ولكن هﺬا اﳌال دﻳن عند شخص ﻻ نعلﻢ هل ﳛصل أم ﻻ ﻳعﲏ ﰐ أم ﻻ
ﰐ فهل ﳕضي الوﺻيﺔ ﰲ السيارة أم ﳕضيها ﰲ الﺜلث وﻛلما ﺣصلنا على شيء زد

نسبﺔ ﻣا ﳝضى ﻣن الوﺻيﺔ إﱃ أن ﻳكتمل ،إذاً ﻻ ﳕضيها ﺑل ﳕضي الﺜلث ،لو ﺣصلنا على

ﺟﺰء ﻣن اﳌال فما ﻳقاﺑل هﺬا اﳉﺰء فنﺰﻳد ﺣصﺔ الوﺻيﺔ الﱵ ﰲ السيارة ،قال :وﻛﻞ ﻣﺎ
اﻗﺘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو ﺣﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺎئﺐ ﺷﻲء ﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﳌوﺻﻰ ﺑه أي السيارة ﻗﺪر ثﻠﺜه
ﺣﱴ ﳝﻠﻜه ﻛﻠه إذاً ﳕلكﻪ الﺜلث ﰒ نرفع اﳊصﺔ أﻛﺜر ﻛلما قبضنا شيﺌا ﻣن اﳌال رفعنا

ﺣصﺔ الوﺻيﺔ إﱃ أن ﳝلك السيارة ﻛاﻣلﺔ .هو أوﺻى لﻪ ﲟعﲔ ﺑسيارة وليﺲ ﻣن اﳌال ﺑل
ﻣن السيارة فقط لكن ﻻ نعﻄيﻪ شيء ﻣن السيارة أﻛﺜر ﻣن الﺜلث إﻻ إذا استلمنا شيء
ﻣن اﳌال ﰲ اﳌقاﺑل ،اﳌال الﺬي نستلمﻪ للورثﺔ وليﺲ للوﺻيﺔ.

ب اﻟوﺻﻴﺔ ﻷنﺼﺒﺎء واﻷجزاء
اﻷنﺼﺒﺎء ﲨﻊ نﺼﻴﺐ واﻷجزاء ﲨﻊ جزء ) وإذا أوﺻﻰ ﲟﺜﻞ نﺼﻴﺐ وارث ﻣعﲔ][١
ﻓﻠه ﻣﺜﻞ نﺼﻴﺒه ﻣﻀﻤو إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ ( ﻓﺘﺼﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟورثﺔ وتزﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ نﺼﻴﺐ
ذﻟﻚ اﳌعﲔ ﻓﻬو اﻟوﺻﻴﺔ وﻛﺬا ﻟو أﺳقﻂ ﻟﻔﻆ ﻣﺜﻞ ﻳعﲏ ﻛﺬلك لو أوﺻى ﺑنصيﺐ اﺑنﻪ
لفﻼن ﻳعﲏ ﲟﺜل نصيبﻪ وﱂ ﻳقل ﻣﺜل ،اﻵن سيﺬﻛر أﻣﺜلﺔ ) :ﻓﺈذا أوﺻﻰ ﲟﺜﻞ نﺼﻴﺐ اﺑﻨه
( أو ﺑﻨﺼﻴﺒه ) وﻟه اﺑﻨﺎن ﻓﻠه ( أي ﻟﻠﻤوﺻﻰ ﻟه ) اﻟﺜﻠﺚ ( ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ
ﻻﺑﻨه اﻵن هو لﻪ اﺑنان فكيﻒ تقسﻢ الﱰﻛﺔ؟ سنقول ﻣﺜﻼ ﻣن اثنﲔ واﺣد لﻼﺑن اﻷول
وواﺣد لﻼﺑن الﺜاﱐ وواﺣد لصاﺣﺐ الوﺻيﺔ فنجعل اﳌسألﺔ ﻣن ثﻼثﺔ ) ،وإن ﻛﺎنوا ثﻼثﺔ ﻓـ
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( ﻟﻠﻤوﺻﻰ ) ﻟه اﻟﺮﺑﻊ ( ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻳعﲏ لو ﻛانوا ثﻼثﺔ أﺑناء فاﳌسألﺔ ﻣن ثﻼثﺔ ﰒ ندخل

ﺻاﺣﺐ الوﺻيﺔ ونعﻄيﻪ واﺣد ﻣﺜلهﻢ فنجعل اﳌسألﺔ ﻣن أرﺑعﺔ فإذاً هو أخﺬ الرﺑع ) ،وإن
ﻛﺎن ﻣعﻬﻢ ﺑﻨﺖ ﻓﻠه أي ﺻاﺣﺐ الوﺻيﺔ اﻟﺘﺴعﺎن ( أي ﻣﺜﲎ تسع ﻷن اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺒعﺔ
إذا ﻛانوا ثﻼثﺔ وﻣعهﻢ ﺑنﺖ فاﻻﺑن اثنﲔ واﻻﺑن الﺜاﱐ اثنان والبنﺖ واﺣد فا موع سبعﺔ

ونضيﻒ ﺻاﺣﺐ الوﺻيﺔ فكﻢ نعﻄيﻪ ﻷنﻪ قال ﻣﺜل اﺑﲏ وليﺲ ﻣﺜل ﺑنﱵ فنعﻄيﻪ اثنﲔ
فصارت اﳌسألﺔ ﻣن تسعﺔ ،أﻣا لو قال ﻣﺜل ﺑنﱵ أو لو قال ﻣﺜل أقل وارث سنجعل اﳌسألﺔ

ﻣن ﲦانيﺔ ونعﻄيﻪ تسع واﺣد ،قال :ﻟﻜﻞ اﺑﻦ ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻸنﺜﻰ ﺳﻬﻢ وﻳزاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ
نﺼﻴﺐ اﺑﻦ ﻓﺘﺼﲑ تﺴعﺔ ﻓﺎﻻثﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ تﺴعﺎن اﻵن سننتقل إﱃ ﺻورة نيﺔ رقﻢ ) :٢
وإن أوﺻﻰ ﻟه ﲟﺜﻞ نﺼﻴﺐ أﺣﺪ ورثﺘه وﱂ ﻳعﲔ ( ذﻟﻚ اﻟوارث فنعﻄيﻪ ﻛﻢ؟ نعﻄيﻪ اﻷقل،
قال ) :ﻛﺎن ﻟه ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻷﻗﻠﻬﻢ نﺼﻴﺒﺎ ( ﻷنه اﻟﻴقﲔ وﻣﺎ زاد ﻣﺸﻜوك ﻓﻴه ) ﻓﻤﻊ اﺑﻦ
وﺑﻨﺖ ( ﻟه ) رﺑﻊ ( ﻣﺜﻞ نﺼﻴﺐ اﻟﺒﻨﺖ ﻣع اﺑن وﺑنﺖ فنعﻄيﻪ نصيﺐ ﺑنﺖ فاﺑن وﺑنﺖ
اﳌسألﺔ ﻣن ثﻼثﺔ اثنان لﻼﺑن وواﺣد للبنﺖ وواﺣد للوﺻيﺔ فصارت اﳌسألﺔ ﻣن أرﺑعﺔ فهو
لﻪ الرﺑع ) ،وﻣﻊ زوجﺔ واﺑﻦ ( ﻟه ) تﺴﻊ ( ﻣﺜﻞ نﺼﻴﺐ اﻟزوجﺔ ﻛﻢ للﺰوﺟﺔ ﻣع اﻻﺑن؟

الﺜمن اﳌسألﺔ ﻣن ﲦانيﺔ واﺣد للﺰوﺟﺔ وسبعﺔ وهو الباقي لﻼﺑن وواﺣد للوﺻيﺔ أﺻبﺤﺖ ﻣن

تسعﺔ ،سننتقل للصورة الﺜالﺜﺔ :وإن أوﺻﻰ ﺑﻀعﻒ نﺼﻴﺐ اﺑﻨه ﻓﻠه ﻣﺜﻼﻩ وﺑﻀعﻔﻴه ﻓﻠه
ثﻼثﺔ أﻣﺜﺎﻟه وﺑﺜﻼثﺔ أﺿعﺎﻓه ﻓﻠه أرﺑعﺔ أﻣﺜﺎﻟه وﻫﻜﺬا ﻃبعا ﺑﺸرط أنﻪ ﻳكون ﰲ ﺣدود
الﺜلث ،الصورة الراﺑعﺔ ) :و ( إن أوﺻﻰ ) ﺑﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟه ﻓﻠه ﺳﺪس ( ﲟﻨزﻟﺔ ﺳﺪس
ﻣﻔﺮوض وﻫو ﻗول ﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻣﺴعود ﻷن اﻟﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﻼم اﻟعﺮب اﻟﺴﺪس ﻗﺎﻟه إ س
ﺑﻦ ﻣعﺎوﻳﺔ وروى اﺑﻦ ﻣﺴعود أن رجﻼ أوﺻﻰ ﻵﺧﺮ ﺑﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
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ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ اﻟﺴﺪس ،الصورة اﳋاﻣسﺔ ) :و ( إن أوﺻﻰ ) ﺑﺸﻲء أو جزء أو ﺣﻆ (
أو نﺼﻴﺐ أو ﻗﺴﻂ ) أﻋﻄﺎﻩ اﻟوارث ﻣﺎ ﺷﺎء ( ﳑﺎ ﻳﺘﻤول ﻳعﲏ ﳑا ﻳعتﱪ ﻣال لكن ﻻ
ﻳعﻄيﻪ ﻛلﺐ وﻻ زﻳﺖ ﻣتنجﺲ ﻷنه ﻻ ﺣﺪ ﻟه ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﻻ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗه.
ب اﳌوﺻﻰ إﻟﻴه
اﳌوﺻى إليﻪ اﳌقصود اﳌوﺻى إليﻪ ﺑتنفيﺬ الوﺻيﺔ فأوﺻيﺖ إﱃ زﻳد أن ﻳسدد دﻳوﱐ،

أوﺻيﺖ إﱃ زﻳد أن ﻳكون ﻇرا على أوﻻدي الصﻐار القصر أﻣا الكبار ﻻ ﻳقدر ﳚعل
عليهﻢ ﻇر وهكﺬا ،فاﳌوﺻى إليﻪ ﻻ س أن ﻳقبل اﻹﻳصاء إليﻪ إذا ﻛان ﻳقوى على ذلك،

قال :ﻻ س ﻟﺪﺧول ﰲ اﻟوﺻﻴﺔ ﳌﻦ ﻗوي ﻋﻠﻴه ووثﻖ ﻣﻦ نﻔﺴه ﻟﻔعﻞ اﻟﺼحﺎﺑﺔ رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ) تﺼﺢ وﺻﻴﺔ اﳌﺴﻠﻢ هﺬا اﳌيﺖ إﱃ ﻛﻞ ( ﻣﺴﻠﻢ ) ﻣﻜﻠﻒ ﻋﺪل رﺷﻴﺪ وﻟو (
اﻣﺮأة أو ﻣﺴﺘورا ﻳعﲏ ﻇاهر العدالﺔ ﻻ نعرف عدالتﻪ الباﻃنﺔ لكن نعرف الظاهرة أو ﻋﺎجزا
وﻳﻀﻢ إﻟﻴه أﻣﲔ أو ) ﻋﺒﺪا ( ﻷنه تﺼﺢ اﺳﺘﻨﺎﺑﺘه ﰲ اﳊﻴﺎة ﻓﺼﺢ أن ﻳوﺻﻰ إﻟﻴه ﻛﺎﳊﺮ
هل ﻳقبل أم ﻻ؟ قال ) :وﻳقﺒﻞ ( ﻋﺒﺪ ﻏﲑ اﳌوﺻﻲ ) ذن ﺳﻴﺪﻩ ( ﻷن ﻣﻨﺎﻓعه ﻣﺴﺘحقه
ﻟه ﻓﻼ ﻳﻔو ﺎ ﻋﻠﻴه ﺑﻐﲑ إذنه فإذا أوﺻى لعبدﻩ ﳝكن لكن إذا أوﺻى لعبد ﻏﲑﻩ ﳛتاج إذن
السيد ) ،وإذا أوﺻﻰ إﱃ زﻳﺪ و ( أوﺻﻰ ) ﺑعﺪﻩ إﱃ ﻋﻤﺮو وﱂ ﻳعزل زﻳﺪا اﺷﱰﻛﺎ (
أﺻبﺢ ﻛﻼﳘا ﻣوﺻى إليﻪ ﻛﻤﺎ ﻟو أوﺻﻰ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣعﺎ ) وﻻ ﻳﻨﻔﺮد أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺘﺼﺮف ﱂ ﳚعﻠه
( ﻣوص ) ﻟه ( ﻷنه ﱂ ﻳﺮض ﺑﻨﻈﺮﻩ وﺣﺪﻩ ﻛﺎﻟوﻛﻴﻠﲔ إذا أوﺻى إﱃ زﻳد وعمرو ﻣعا إذاً
ﻛﻼﳘا وﺻي ،ولو أوﺻى إﱃ زﻳد ﰒ ﺑعد أ م أوﺻى إﱃ عمرو فكﻼﳘا وﺻي وﻻ ﻳنفرد

ﻷنﻪ ﱂ ﳚعل ﳍما اﻻنفراد ،ﰒ قال :ﳌاذا؟ وإن ﻏﺎب أﺣﺪﳘﺎ أو ﻣﺎت أﻗﺎم اﳊﺎﻛﻢ ﻣقﺎﻣه
أﻣﻴﻨﺎ ﻷنﻪ ﺟعل الوﺻي اثنﲔ فإذا ﻣات أﺣدﳘا ﻳقام ﻣقاﻣﻪ ﻏﲑﻩ ،وإن جعﻞ ﻷﺣﺪﳘﺎ أو
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻨﻔﺮد ﻟﺘﺼﺮف ﺻﺢ ﻳعﲏ ﳑكن ﻳقول أ أوﺻي لفﻼن وفﻼن وفﻼن
ﻣنفردﻳن أي واﺣد فيهﻢ ﻳتصرف ،قال :وﻳﺼﺢ ﻗﺒول اﳌوﺻﻰ إﻟﻴه اﻟوﺻﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة
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اﳌوﺻﻲ"أ" وﺑعﺪ ﻣوته"ب" وﻟه ﻋزل نﻔﺴه ﻣﱴ ﺷﺎء ﻣعناﻩ أن عقد اﻹﻳصاء هﺬا ﺟاﺋﺰ،

وﻟﻴس ﻟﻠﻤوﺻﻰ إﻟﻴه أن ﻳوﺻﻲ إﻻ أن ﳚعﻞ إﻟﻴه ﻳعﲏ لو قال فﻼن وﺻي على أوﻻدي

الصﻐار ﻳرعى أﻣواﳍﻢ ولﻪ أن ﻳوﺻي لﻐﲑﻩ وإﻻ فﻼ ﻛالوﻛالﺔ ،اﻵن نتكلﻢ عن ﻣا هي اﻷشياء

الﱵ ﻳكون فيها اﻹﻳصاء؟ قال ) :وﻻ تﺼﺢ وﺻﻴﺔ إﻻ ﰲ تﺼﺮف ﻣعﻠوم (" "١ﻟﻴعﻠﻢ
اﻟوﺻﻲ ﻣﺎ أوﺻﻰ إﻟﻴه ﺑه ﻟﻴحﻔﻈه وﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴه إذاً ﻻﺑد ﻳكون ﻣعلوم لكن لو قال أقمﺖ
فﻼن وﺻي وﱂ ﳛدد ﰲ ﻣاذا فهﺬا ﻻ ﻳصﺢ وليﺲ ﻳصاء ،الﺸيء الﺜاﱐ ) :ﳝﻠﻜه
اﳌوﺻﻲ""٢وهو اﳌيﺖ ﻛقﻀﺎء دﻳﻨه وتﻔﺮﻗﺔ ثﻠﺜه واﻟﻨﻈﺮ ﻟﺼﻐﺎرﻩ ( ﻷن اﻟوﺻﻲ ﻳﺘﺼﺮف
ﻹذن ﻓﻠﻢ ﳚز إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻠﻜه اﳌوﺻﻲ ﻛﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ لكن لو ﻛانﺖ اﳌرأة هي اﳌيتﺔ هي الﱵ
أوﺻﺖ فليﺲ ﳍا أن توﺻي ﻷوﻻدها الصﻐار ﻷ ا ﻻ ﲤلك ذلك ،قال ) :وﻻ تﺼﺢ (
اﻟوﺻﻴﺔ ) ﲟﺎ ﻻ ﳝﻠﻜه اﳌوﺻﻲ ﻛوﺻﻴﺔ اﳌﺮأة ﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﻖ أوﻻدﻫﺎ اﻷﺻﺎﻏﺮ وﳓو ذﻟﻚ
( ﻛوﺻﻴﺔ اﻟﺮجﻞ ﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﻎ رﺷﻴﺪ ﻓﻼ تﺼﺢ ﻟعﺪم وﻻﻳﺔ اﳌوﺻﻲ ﺣﺎل اﳊﻴﺎة ﻳعﲏ
لو أن اﻷب عندﻩ أوﻻد ﺻﻐار وعندﻩ أوﻻد ﻛبار فقال أوﺻيﺖ لفﻼن أن ﻳتوﱃ شﺌون
أﻣوال أوﻻدي الصﻐار وفﻼن الﺜاﱐ أوﺻيﺖ إليﻪ أن ﻳتوﱃ أﻣوال الكبار فهل هﺬا اﳌوﺻي

اﳌيﺖ لﻪ اﳊق ﰲ الوﺻاﻳﺔ على أﻣوال الكبار؟ اﳉواب ﻻ فتصﺢ الوﻻﻳﺔ على الصﻐار لكن
ﻻ تصﺢ على الكبار ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﳝلك الوﻻﻳﺔ على الصﻐار وﻻ ﳝلك الوﻻﻳﺔ على الكبار،

قال ) :وﻣﻦ وﺻﻲ ( إﻟﻴه ) ﰲ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺼﺮ وﺻﻴﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ ( ﻷنه اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺘﺼﺮف
ﻹذن ﻓﻜﺎن ﻣقﺼورا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أذن ﻓﻴه ﻛﺎﻟوﻛﻴﻞ إذاً لو قال فﻼن أوﺻيﺖ إليﻪ أن ﻳﺰوج

ﺑناﰐ فهل لﻪ أن ﻳﺸرف على أﻣوال القصر؟ ﻻ ﻃبعا ،أو قال أوﺻيﺖ إﱃ فﻼن لنظر ﰲ

أﻣوال أوﻻدي القصر فهل لﻪ أن ﻳﺰوج البنات؟ ﻻ ﻷنﻪ ﱂ ﻳوص إليﻪ ﰒ قال :وﻣﻦ أوﺻﻰ
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ﺑقﻀﺎء دﻳﻦ ﻣعﲔ ﻓﺄﰉ اﻟورثﺔ أو جحﺪوا أو تعﺬر إثﺒﺎته فماذا ﻳفعل هﺬا الوﺻي؟ أوﺻي

إليﻪ أن ﻳقضي الدﻳن لكن الورثﺔ رفضوا ذلك ،قال :ﻗﻀﺎﻩ ﻃﻨﺎ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻤﻬﻢ اﳌقصود هنا

ﻳعﲏ إن أراد وأﻣن التبعﺔ وإﻻ فﻼ ﻳنصﺢ أن ﻳتصرف ﻣﺜل هﺬا التصرف ،قال :وﻛﺬا إن
أوﺻﻰ إﻟﻴه ﺑﺘﻔﺮﻳﻖ ثﻠﺜه وأﺑوا أو جحﺪوا أﺧﺮجه ﳑﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻃﻨﺎ أوﺻي إليﻪ أن ﳜرج

ثلث ﻣالﻪ وﻛان هﺬا الﺬي أوﺻي إليﻪ عندﻩ ﻣال ﳍﺬا اﳌيﺖ ﻻ ﻳعلﻢ ﺑﻪ الورثﺔ فلﻪ أن ﳜرج

الﺜلث ﻣن هﺬا اﳌال ﺑدون علمهﻢ ﻷنﻪ أوﺻي إليﻪ ﺻاﺣﺐ اﳊق أوﺻاﻩ ،قال :وتﺼﺢ
وﺻﻴﺔ ﻛﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﺴﻠﻢ" "١إن ﱂ تﻜﻦ تﺮﻛﺘه ﳓو ﲬﺮ وإﱃ ﻋﺪل ﰲ دﻳﻨه" "٢لو ﻛان ﻛافر
أوﺻى إﱃ رﺟل ﻛافر ﻣﺜلﻪ وعدل ﰲ دﻳنﻪ ﻳصﺢ ذلك ،قال ) :وإن ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ دﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻐﺮق ( تﺮﻛﺘه ) ﺑعﺪ تﻔﺮﻗه اﻟوﺻﻲ ( اﻟﺜﻠﺚ اﳌوﺻﻰ إﻟﻴه ﺑﺘﻔﺮﻗﺘه الوﺻي اﻵن فرق
الدﻳن ووزع الﱰﻛﺔ فظهر ﻣستﺤق قال ) ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ( اﻟوﺻﻲ ﻟﺮب اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻷنه ﻣعﺬور
ﺑعﺪم ﻋﻠﻤه ﻟﺪﻳﻦ لكن لو ﻛان أوﺻي إليﻪ ﺑتفرﻳق ثلث اﳌال وﻳعلﻢ أنﻪ عليﻪ دﻳن وﱂ ﻳبادر
ﺑسداد الدﻳن فيضمن ،وزعها على الفقراء واﳌساﻛﲔ وﱂ ﻳسدد الدﻳن ﻳضمن أﻣا لو وزع

الﺜلث على الفقراء وعلﻢ ﺑعد ذلك أن هناك دﻳن فﻼ ﻳضمن للعﺬر ،قال :وﻛﺬا إن جﻬﻞ
ﻣوﺻﻰ ﻟه ﻓﺘﺼﺪق ﺑه ﻫو أو ﺣﺎﻛﻢ ﰒ ﻋﻠﻢ ﻳعﲏ نفﺲ اﳌسألﺔ أوﺻي إليﻪ لصدقﺔ
فتصدق وﱂ ﻳعلﻢ أن هناك دﻳن ،أو اﳊاﻛﻢ ﰒ علﻢ ﺑعد ذلك أن هناك دﻳن ،قال ) :وإن
ﻗﺎل ﺿﻊ ثﻠﺜﻲ ﺣﻴﺚ ﺷﺌﺖ ( أو أﻋﻄه ﳌﻦ ﺷﺌﺖ أو تﺼﺪق ﺑه ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ فهل لﻪ
أن خﺬﻩ لنفسﻪ؟ ﻻ ،ﻻ خﺬﻩ لنفسﻪ ،قال ) :ﱂ ﳛﻞ ( ﻟﻠوﺻﻲ أﺧﺬﻩ ) ﻟه ( ﻷنه
ﲤﻠﻴﻚ ﻣﻠﻜه ﺑﻼ إذن ﻓﻼ ﻳﻜون ﻗﺎﺑﻼ ﻟه ﻛﺎﻟوﻛﻴﻞ ﻣﺜل الوﻛيل قلنا لو أذن لﻪ أن ﻳبيع،
وﻛلﻪ ﰲ البيع فهل لﻪ أن ﻳﺸﱰي؟ ﻻ ،قال ) :وﻻ ( دﻓعه ) ﻟوﻟﺪﻩ ( وﻻ ﺳﺎئﺮ ورثﺘه ﻷنه
ﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﺣقﻬﻢ أﻏﻨﻴﺎء ﻛﺎنوا أو ﻓقﺮاء انتقل إﱃ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة :وإن دﻋﺖ اﳊﺎجﺔ إﱃ
ﺑﻴﻊ ﺑعﺾ اﻟعقﺎر ﻟقﻀﺎء دﻳﻦ أو ﺣﺎجﺔ ﺻﻐﺎر وﰲ ﺑﻴﻊ ﺑعﻀه ﺿﺮر ﻓﻠه اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ
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اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر إن اﻣﺘﻨعوا أو ﻏﺎﺑوا اﻵن هﺬا وﺻي على أﻣوال الصﻐار ودعﺖ اﳊاﺟﺔ

إﱃ أن ﻳبيع ﺑعﺾ العقار ﻳعﲏ ﻳبيع ﺣصﺔ القصار لقضاء الدﻳن أو ﺣاﺟﺔ الصﻐار لكن إذا

ع ﺑعﺾ العقار ففيﻪ ضرر على هؤﻻء القصر ولو ع العقار ﻛاﻣﻼ الﺬي هو ﺟﺰء ﻣنﻪ
ﻣلك للكبار فيكون أفضل ﻳعﲏ لو عﻪ ﻛاﻣﻼ ﰐ ﲟليون ر ل لكن لو ع النصﻒ ﰐ
ﺑﺜﻼﲦاﺋﺔ ألﻒ فهل لﻪ أن ﻳبيع العقار ﻛاﻣﻼ ﳌصلﺤﺔ الصﻐار ﻏصﺐ عن الكبار؟ قال فلﻪ

ذلك ،اﻛتبوا وﰲ وﺟﻪ ليﺲ لﻪ البيع على الكبار واختارﻩ اﳌوفق والﺸارح وقال ﰲ اﻹنصاف

وهو الصواب ،أنﻪ ﻻ ﳚﱪ الكبار على البيع ،قال ) :وﻣﻦ ﻣﺎت ﲟﻜﺎن ﻻ ﺣﺎﻛﻢ ﺑه وﻻ
وﺻﻲ جﺎز ﻟﺒعﺾ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ توﱄ تﺮﻛﺘه وﻋﻤﻞ اﻷﺻﻠﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﻊ وﻏﲑﻩ ( ﻷنه ﻣوﺿﻊ ﺿﺮورة وﻳﻜﻔﻨه ﻣﻨﻬﺎ ﻳعﲏ ﻣن هﺬا اﳌال ،ﻣات إنسان ﰲ ﻣكان

ﻻ فيﻪ ﺣاﻛﻢ وﻻ وﺻي ﰲ سفر أو ﺻﺤراء أو ﻛﺬا فأي واﺣد ﺣضرها ﻣن اﳌسلمﲔ ﳝكن

أن ﻳقوم ﺑدور الوﺻي ﺑدون إذن ﻷ ا ضرورة ،ﻳقول وﻳكفنﻪ ﻣنها ﻳعﲏ ﻣن الﱰﻛﺔ ،ﻓﺈن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻓﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ وﻳﺮجﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي على الورثﺔ ﺬﻩ النفقﺔ الﱵ أنفقها ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ تﻠزﻣه
نﻔقﺘه إن نواﻩ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣرت ﻣعنا ﻻ ﻳكون تﱪع أﻣا إذا ﻛفنﻪ تﱪعا فليﺲ لﻪ أن ﻳرﺟع،
قال :ﻟﺪﻋﺎء اﳊﺎجﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳍﺬا التصرف ﻷ ا ﺣالﺔ اضﻄرار.
وﺻلى ﷲ وسلﻢ و رك على نبينا ﷴ وآلﻪ وﺻﺤبﻪ وسلﻢ تسليما ﻛﺜﲑا

ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮائﺾ
قال اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ تعاﱃ :ﲨﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﲟعﲎ ﻣﻔﺮوﺿﺔ أي ﻣقﺪرة ﻓﻬﻲ نﺼﻴﺐ ﻣقﺪر
ﺷﺮﻋﺎ ﳌﺴﺘحقه هﺬا تعرﻳﻒ الفرﻳضﺔ وﻗﺪ ﺣﺚ ﷺ ﻋﻠﻰ تعﻠﻤه وتعﻠﻴﻤه ﻓقﺎل تعﻠﻤوا
اﻟﻔﺮائﺾ وﻋﻠﻤوﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﺈﱐ اﻣﺮؤ ﻣقﺒوض وإن اﻟعﻠﻢ ﺳﻴقﺒﺾ وتﻈﻬﺮ اﻟﻔﱳ ﺣﱴ
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ﳜﺘﻠﻒ اثﻨﺎن ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻓﻼ ﳚﺪان ﻣﻦ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ رواﻩ أﲪﺪ واﻟﱰﻣﺬي واﳊﺎﻛﻢ
وﻟﻔﻈه ﻟه ) وﻫﻲ ( أي اﻟﻔﺮائﺾ ) اﻟعﻠﻢ ﺑقﺴﻤﺔ اﳌوارﻳﺚ ( هﺬا تعرﻳﻒ الفراﺋﺾ ﲨﻊ
ﻣﲑاث وﻫو اﳌﺎل اﳌﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻴﺖ وﻳقﺎل ﻟه أﻳﻀﺎ اﻟﱰاث وﻳﺴﻤﻰ اﻟعﺎرف ﺬا اﻟعﻠﻢ
ﻓﺎرﺿﺎ وﻓﺮﺿﻴﺎ وﻓﺮائﻀﻴﺎ وﻗﺪ ﻣﻨعه ﺑعﻀﻬﻢ وردﻩ ﻏﲑﻫﻢ أي أﺟازﻩ ﻏﲑهﻢ وهو ﻳعود على
فراﺋضيا فبعضهﻢ ﻣنع ذلك قال ﻻ ﻳقال فراﺋضيا وﻣنهﻢ ﻣن أﺟازﻩ ) أﺳﺒﺎب اﻹرث ( وﻫو
انﺘقﺎل ﻣﺎل اﳌﻴﺖ إﱃ ﺣﻲ ﺑعﺪ ثﻼثﺔ أﺣﺪﻫﺎ ) رﺣﻢ ( أي ﻗﺮاﺑﺔ ﻗﺮﺑﺖ أو ﺑعﺪت ﻗﺎل
تعﺎﱃ } وأوﻟو اﻷرﺣﺎم ﺑعﻀﻬﻢ أوﱃ ﺑﺒعﺾ { هﺬا اﻷول والﺜاﱐ :نكاح ووﻻء ونسﺐ
 ....ﻣا ﺑعدهن للموارﻳث سبﺐ ،واﻟﺜﺎﱐ ) نﻜﺎح ( وﻫو ﻋقﺪ اﻟزوجﻴﺔ اﻟﺼحﻴﺢ ﻗﺎل
تعﺎﱃ } وﻟﻜﻢ نﺼﻒ ﻣﺎ تﺮك أزواجﻜﻢ { اﻵﻳﺔ ) و ( اﻟﺜﺎﻟﺚ ) وﻻء ( ﻋﺘﻖ فمن أعتق
عبدا ﰒ ﻣات العبد عن ﻣال وليﺲ لﻪ وارث ﻣن النسﺐ فﲑثﻪ ﻣعتقﻪ لوﻻء إذاً ﲨيع الورثﺔ
ﻻ ﳜرﺟون عن أﺣد هﺬﻩ اﻷسباب الﺜﻼثﺔ إﻣا القراﺑﺔ وهو الرﺣﻢ أو النكاح أو الوﻻء
فالﺬي لنكاح الﺰوج والﺰوﺟﺔ فقط والﺬي لوﻻء هو اﳌعتق واﳌعتقﺔ فقط والبقيﺔ هﻢ

لنسﺐ لرﺣﻢ ،قال :ﳊﺪﻳﺚ اﻟوﻻء ﳊﻤﺔ ﻛﻠحﻤﺔ اﻟﻨﺴﺐ رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻحﻴحه
واﳊﺎﻛﻢ وﺻححه وا ﻤﻊ ﻋﻠﻰ تورﻳﺜﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛور ﻋﺸﺮة الوارثون ﻣن الرﺟال :اﻻﺑﻦ
واﺑﻨه وإن نزل وهو اﺑن اﻻﺑن واﺑن اﺑن اﻻﺑن وهكﺬا واﻷب الﺜالث ،وأﺑوﻩ وإن ﻋﻼ وهﺬا
الراﺑع ﻳعﲏ اﳉد اﻷول والﺜاﱐ والﺜالث وإن عﻼ ﲟﺤﺾ الﺬﻛور ﱂ ﻳتخللهﻢ أنﺜى ،واﻷخ
ﻣﻄﻠقﺎ هﺬا اﳋاﻣﺲ وهو ﻳﺸمل الﺜﻼثﺔ اﻷخ الﺸقيق واﻷخ ﻷب واﻷخ ﻷم وﳍﺬا اﳌصنﻒ
ﳌا قال ا مع على تورﻳﺜهﻢ عﺸرة ﻣن الﺬﻛور ﻳقصد على سبيل اﻹﲨال وليﺲ على سبيل
التفصيل أﻣا على سبيل التفصيل فهﻢ أﻛﺜر ،عددهﻢ على سبيل التفصيل ﲬسﺔ عﺸر فهو

زاد على اﻷخ اثنﲔ ،واﺑﻦ اﻷخ ﻻ ﻣﻦ اﻷم هﺬا السادس اﳓصر ﰲ اثنﲔ اﺑن اﻷخ

الﺸقيق واﺑن اﻷخ ﻷب أﻣا اﻷخ ﻷم هو وارث أﻣا اﺑنﻪ فﻼ إذاً هﺬا السادس لكن ﰲ
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ﺣقيقﺔ اﻷﻣر على التفصيل سيﺰﻳد واﺣد ،واﻟعﻢ ﻟﻐﲑ أم هﺬا الساﺑع أي العﻢ الﺸقيق والعﻢ
ﻷب أﻣا العﻢ ﻷم استﺜناﻩ وأخرﺟﻪ ،واﺑﻨه أي اﺑن العﻢ لﻐﲑ أم سيﺸمل اثنﲔ اﺑن العﻢ

الﺸقيق واﺑن العﻢ ﻷب ،واﻟزوج وهﺬا التاسع ،العاشر :وذو اﻟوﻻء .الوار ت ﻣن النساء:

وﻣﻦ اﻹ ث ﺳﺒﻊ اﻟﺒﻨﺖ وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ وإن نزل اﳌقصود وإن نﺰلﺖ هﺬﻩ البنﺖ ﲟﺤﺾ
الﺬﻛور ﻳعﲏ ﺑنﺖ اﻻﺑن أو ﺑنﺖ اﺑن اﻻﺑن أو ﺑنﺖ اﺑن اﺑن اﻻﺑن وهكﺬا ﻣهما نﺰلﺖ
ﻣاداﻣﺖ ﲟﺤﺾ الﺬﻛور أﻣا لو قلنا ﺑنﺖ ﺑنﺖ اﻻﺑن فﻼ تدخل هﺬﻩ إذاً هﺬﻩ الﺜانيﺔ،

الﺜالﺜﺔ :واﻷم اﳌقصود ﻷم هنا اﻷم اﳌباشرة القرﻳبﺔ الﱵ هي ﻣن ولدت ،الراﺑعﺔ :واﳉﺪة

هي هنا ﻹﲨال أﻣا لتفصيل فهن ثﻼث ﺟدات :اﳉدة اﻷوﱃ هي أم اﻷب وإن علﺖ
ﲟﺤﺾ اﻹ ث وليﺲ ﲟﺤﺾ الﺬﻛور ﻣعناﻩ أم اﻷب أو أم أم اﻷب أو أم أم أم اﻷب ﻳعﲏ
أب وفوقﻪ إ ث هﺬﻩ اﻷوﱃ ،الﺜانيﺔ هي أم أب اﻷب وإن علﺖ ﲟﺤﺾ اﻹ ث ﻣعناﻩ أم
أب اﻷب وأم أم أب اﻷب وأم أم أم أب اﻷب وهكﺬا ﻣهما علﺖ ﲟﺤﺾ اﻹ ث،
الﺜالﺜﺔ هي أم اﻷم وإن علﺖ ﲟﺤﺾ اﻹ ث وهنا ستدخل
أم اﻷم وأﻣها وأﻣها ﻣهما علﺖ إذاً ﻣن اﳉدة الﱵ ﲣرج؟ لو قلﺖ لكﻢ اﻵن ﻣات وترك
ﺟدة هي أم أب أب اﻷب؟ فﻼ تدخل ﻷ ا ثﻼثﺔ أ ء فالﱵ تدخل أم اﻷب اﳌباشر وإن

علﺖ أﻣﻪ وأم أب اﻷب وأم اﻷم فقط ،اﳋاﻣسﺔ :واﻷﺧﺖ ﻃبعا ثﻼث أخوات وهن

اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ وهي أقرب ﰒ اﻷخﺖ ﻷب ﰒ اﻷخﺖ ﻷم ﻳعﲏ ليﺲ عند وارث ﻣن
ﺟهﺔ اﻷم أي ولد اﻷم إﻻ اﻷخ ﻷم واﻷخﺖ ﻷم فقط أﻣا فروعهﻢ ﻻ ﻳرثون ،اﻷخﺖ هنا
اﳋاﻣسﺔ لكن ﰲ ﺣقيقﺔ اﻷﻣر عددهن ثﻼث ﻣعناﻩ سيﺰﻳد اثنﲔ وﰲ اﳉدات اثنﲔ فإذا

أضفناهﻢ إﱃ السبع أﺻبﺢ إﺣدى عﺸر ﻣعناﻩ  ٢٦ﻛل الورثﺔ ،السادسﺔ :واﻟزوجﺔ،
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الساﺑعﺔ :واﳌعﺘقﺔ إذاً هؤﻻء سبعﺔ و لتفصيل إﺣدى عﺸر :البنﺖ ﰒ ﺑنﺖ اﻻﺑن وإن نﺰل
اﻻﺑن انتهينا ﻣن الفروع اثنﲔ ﰲ الفروع ﰒ ﰲ اﻷﺻول ﻣن ﺣيث النساء أرﺑعﺔ هن اﻷم
واﳉدة أم اﻷب واﳉدة أم أب اﻷب واﳉدة أم اﻷم وإن علون ﲟﺤﺾ اﻹ ث وﺻلنا لرقﻢ

ستﺔ البنات اثنتان واﻷﻣهات أرﺑعﺔ ستﺔ ننتقل ﺑعد اﻷﺻول إﱃ اﳊواشي عند ثﻼث
أخوات ﺻار العدد تسعﺔ وﺑعد اﻷخﺖ عند الﺰوﺟﺔ واﳌعتقﺔ وﺻلنا ﻹﺣدى عﺸر فأﺻبﺢ

ﲨيع الورثﺔ  .٢٦قال ) :واﻟورثﺔ ( ثﻼثﺔ ) ذو ﻓﺮض وﻋﺼﺒﺔ و ( ذو ) رﺣﻢ ( و ﰐ
ﺑﻴﺎ ﻢ ﺻاﺣﺐ الفرض الﺬي لﻪ نصيﺐ ﻣقدر شرعا وهﺬا الفرض ﻻ ﳜرج عن ستﺔ فروض

إﻣا نصﻒ وإﻣا نصفﻪ أي رﺑع وإﻣا نصفﻪ أي ﲦن ﻳصﲑ نصﻒ ورﺑع وﲦن وإﻣا ثلﺜان وثلث
وسدس إذاً ﺻار الفروض ستﺔ :نصﻒ ورﺑع وﲦن ،ثلﺜان وثلث وسدس هﺬﻩ الفروض

الستﺔ وﻣا فيﻪ ﻏﲑها فإذاً ﺻاﺣﺐ الفرض هو الﺬي لﻪ أﺣد هﺬﻩ الستﺔ الفروض وﻃبعا
سيأﰐ ﺑيان ﻣن هﻢ وﻣا هي شروﻃهﻢ ﻷن ﻛل ﺻاﺣﺐ فرض ﻻ ﻳرث فرضﻪ إﻻ ﺑﺸروط،
العصبﺔ هﻢ ﻏﲑ أﺻﺤاب الفروض وﻣﲑاثهﻢ ﻳكون ﺑعد ﺻاﺣﺐ الفرض فإذا أخﺬ ﺻاﺣﺐ
الفرض فرضﻪ إذا ﻛان واﺣد إذا ﻛان أﻛﺜر ﻣن واﺣد ﻳعﲏ ثﻼثﺔ أو أرﺑعﺔ أﺻﺤاب فروض
فأخﺬ أﺻﺤاب الفروض فروضهﻢ فما تبقى ﻳﺬهﺐ للعصبﺔ ﻷقرب عصبﺔ وﳍﺬا ﻣهﻢ اﻵن
ﻳعﲏ علﻢ اﳌوارﻳث هو خﻼﺻﺔ ﻣعرفﺔ ﻣن هﻢ أﺻﺤاب الفروض وﻣن هﻢ العصبﺔ وﻃرﻳقﺔ
ترتيﺐ العصبﺔ تسمى ﺟهات العصبﺔ فسنعﻄي أقرب عصبﺔ ﺑعد ذلك سنعرف ﰲ ب
العصبﺔ أن العصبﺔ هؤﻻء ﺟهات أقرب ﺟهﺔ هو الﺬي خﺬ ولو ﻛان أقرب ﺟهﺔ ليﺲ
واﺣد اثنان أو ثﻼثﺔ أو أرﺑعﺔ ﻛلهﻢ ﻳعتﱪون أقرب ﺟهﺔ إذاً ﻳكونوا هﻢ العصبﺔ وﻳرثون ﻣا
تبقى ﺑعد أﺻﺤاب الفروض ،إذا ﻛان ﰲ اﳌسألﺔ عصبﺔ فقط وليﺲ فيها أﺻﺤاب فروض
إذاً هﻢ سيأخﺬون ﻛاﻣل الﱰﻛﺔ ،إذا ﻛان اﳌسألﺔ ﻣا فيها إﻻ عاﺻﺐ واﺣد وﻣا فيﻪ ﺻاﺣﺐ
فرض هو سيأخﺬ ﲨيع اﳌال ،ﰲ اﳌسألﺔ أﻛﺜر ﻣن عاﺻﺐ لكنﻪ ﻣن ﺟهات ﳐتلفﺔ
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سنعﻄي أقرب ﺟهﺔ وإذا ﻛان أقرب ﺟهﺔ ليﺲ واﺣد ﺑل ثﻼثﺔ أو ﲬسﺔ فسنعﻄي ﲨيع
هؤﻻء اﳋمسﺔ وسنقسﻢ عليهﻢ لسوﻳﺔ إذا ﻛانوا ذﻛور وإذا ﻛانوا ذﻛور وإ ث سنعﻄي

للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ ﻛما سيأﰐ تفصيلﻪ ،و ( ذو ) رﺣﻢ ( ذوي اﻷرﺣام هﻢ ﻣن ليسوا
ﻣن أﺻﺤاب الفروض وﻻ هﻢ ﻣن العصبﺔ وهؤﻻء ﻻ ﻳرثون إﻻ إذا عدم أﺻﺤاب الفروض
والعصبﺔ فعند ذلك ننتقل إﱃ ذوي اﻷرﺣام ونعﻄي ذوي اﻷرﺣام نورثهﻢ ﺑﻄرﻳقﺔ التنﺰﻳل

ﻳعﲏ ذوي الرﺣﻢ ﻻ ﻳرث إﻻ عن ﻃرﻳق عاﺻﺐ أو ذي فرض فنرى ﺻاﺣﺐ هﺬا الرﺣﻢ هل
هﺬا ﺟاء عن ﻃرﻳق ﺻاﺣﺐ فرض ﻳعﲏ لو قلنا ﺑنﺖ هﺬﻩ ﺻاﺣبﺔ فرض ،ﺑنﺖ البنﺖ
ليسﺖ ﻣن أﺻﺤاب الفروض وﻻ هي ﻣن العصبﺔ إذاً هي ﻣن ذوي اﻷرﺣام فننﺰﳍا ﻣنﺰلﺔ
البنﺖ وهﺬا ليﺲ شرح تفصيلي هﺬا إﲨال لكي نفهﻢ اﳌخﻄط العام لكن على التفصيل
سيأﰐ فإذاً سننﺰل ﺻاﺣﺐ الرﺣﻢ ﻣنﺰلﺔ ﻣن أدﱃ ﺑﻪ ﺻاﺣﺐ الفرض أو إذا ﻛان ﺟاء عن
ﻃرﻳق عاﺻﺐ فننﺰلﻪ ﻣنﺰلﺔ العاﺻﺐ ونورثﻪ ﻣﲑاث فرض أو تعصيﺐ وهﺬا ﻛلﻪ سيأﰐ ﺑيانﻪ

إن شاء ﷲ ،قال اﳌصنﻒ :و ﰐ ﺑﻴﺎ ﻢ وإذا اجﺘﻤﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﺬﻛور ورث ﻣﻨﻬﻢ ثﻼثﺔ
اﻻﺑﻦ واﻷب واﻟزوج إذا اﺟتمع الﺜﻼثﺔ اﻻﺑن سيكون هو العاﺻﺐ واﻷب سيكون لﻪ
السدس والﺰوج سيكون لﻪ الرﺑع ،وﲨﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء أي إذا اﺟتمع ﲨيع النساء ورث ﻣﻨﻬﻦ
ﲬس اﻟﺒﻨﺖ البنﺖ ستأخﺬ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ النصﻒ ،وﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ إذا ﻛانﺖ ﻣع البنﺖ
ستأخﺬ السدس تكملﺔ للسدسﲔ ،واﻷم ستأخﺬ السدس لوﺟود الفرع الوارث ،واﻟزوجﺔ
سﱰث الﺜمن لوﺟود الفرع الوارث ،واﻟﺸقﻴقﺔ ستكون هي العاﺻبﺔ فتأخﺬ ﻣا تبقى ،قال:
واﻷخوات إن تكن ﺑنات فهن ﻣعهن ﻣعصبات ،هﺬﻩ عصبﺔ ﻣع الﻐﲑ وليسﺖ عصبﺔ
لﻐﲑ وﻻ عصبﺔ لنفﺲ هﺬا ﻛﻼم قبل أوانﻪ لكن ﻻﺑد أن نفهﻢ أن العصبﺔ أقسام:
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عاﺻﺐ لنفسﻪ ،وعاﺻﺐ للﻐﲑ ،وعاﺻﺐ ﻣع الﻐﲑ وﻛل هﺬا سيأﰐ ﰲ وقتﻪ إن شاء ﷲ
إذاً الﺬي سيجتمع ﻣن الﺬﻛور ثﻼثﺔ لو اﺟتمع ﻛل الﺬﻛور سﲑث ثﻼثﺔ ،وإن اﺟتمع ﲨيع
النساء سﲑثن ﲬﺲ ،لو اﺟتمع الﺬﻛور واﻹ ث ﲨيعا ﻳعﲏ الستﺔ وعﺸرﻳن وارث ﻛلهﻢ

وﺟدوا وﳝكن هﺬا ﻻ ﻳتصور ٢٦وارث ﻷن الﺰوج والﺰوﺟﺔ إﻣا زوج وإﻣا زوﺟﺔ لكن ﻳفﱰض

ﻣن أﻣكن ﲨعﻪ ،قال :وﳑﻜﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﻔﲔ ورث اﻷﺑوان واﻟوﻟﺪان وأﺣﺪ اﻟزوجﲔ
ﻳعﲏ ﲬسﺔ :اﻷﺑوان ﻳقصد ﺑﺬلك اﻷب واﻷم ،والولدان :اﻻﺑن والبنﺖ أو اﺑن اﻻﺑن وﺑنﺖ

اﻻﺑن إن ﻛانوا أنﺰل فإذا ﻣا ﻛان فيﻪ اﺑن وﺑنﺖ فإن نﺰل ،وأﺣد الﺰوﺟﲔ فهل ﳝكن أن
نعرف ﻛيﻒ تقسﻢ ترﻛتهﻢ فما الﺬي سيكون لﻸﺑوﻳن؟ السدس والسدس ﻛل واﺣد
السدس ،والولدان اﻻﺑن والبنﺖ عصبﺔ للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ ،وأﺣد الﺰوﺟﲔ إن ﻛان

زوﺟا فالرﺑع وإن ﻛانﺖ زوﺟﺔ فالﺜمن .قال ) :ﻓﺬوو اﻟﻔﺮوض ﻋﺸﺮة اﻟزوجﺎن واﻷﺑوان
واﳉﺪ واﳉﺪة واﻟﺒﻨﺎت ( اﻟواﺣﺪة ﻓﺄﻛﺜﺮ ) وﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ( ﻛﺬﻟﻚ ) واﻷﺧوات ﻣﻦ ﻛﻞ
جﻬﺔ ( ﻛﺬﻟﻚ سيﺸمل الﺜﻼث أخوات الﺸقيقﺔ والﱵ ﻷب والﱵ ﻷم ،العاشر ) :واﻹﺧوة
ﻣﻦ اﻷم ( ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺸمل هﺬا اﻷخ ﻷم واﻷخﺖ ﻷم ذﻛورا ﻛﺎنوا أو إ ﻳعﲏ أخ أو
أخﺖ ﻷم ،انتهينا ﻣن أﺻﺤاب الفروض العﺸرة اﻵن نرﻳد أن نعرف ﻛل واﺣد ﻣن هؤﻻء
العﺸرة ﻣا هو ﻣﲑاثﻪ وﻃبعا ﻃرﻳقﺔ تعلﻢ هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﳍا ﻃرﻳقتان ﺑعضهﻢ ﻳعرضها ﺑﻄرﻳقﺔ
اﳌصنﻒ اﻵن أن ﰐ لوارث وﻳﺬﻛر اﻷﺣوال الﱵ ﻳرث ا ﻳعﲏ الﺰوج ﻛﻢ ﺣالﺔ لﻪ؟
سﲑث ﲝالﲔ اﻷول ﻛﺬا ﺑﺸروط ﻛﺬا والﺜاﱐ ﻛﺬا ﺑﺸروط ﻛﺬا ﻳعﲏ ﻳرث النصﻒ ﰲ ﺣالﺔ
ﻛﺬا ﺑﺸروط ﻣعينﺔ وﻳرث الرﺑع ﺑﺸروط أخرى ،الﺰوﺟﺔ ترث الرﺑع ﺑﺸروط وترث الﺜمن
ﺑﺸروط هﺬﻩ ﻃرﻳقﺔ ،الﻄرﻳقﺔ الﺜانيﺔ أن تعرض الفروض نفسها فيقال النصﻒ ﻳرثﻪ ﲬسﺔ
الﺰوج ﺑﺸرط ﻛﺬا والبنﺖ ﺑﺸرط ﻛﺬا وﺑنﺖ اﻻﺑن ﺑﺸرط ﻛﺬا واﻷخﺖ الﺸقيقﺔ ﺑﺸرط ﻛﺬا،
اﻵن هو شرع ﰲ الﻄرﻳقﺔ اﻷوﱃ ) :ﻓﻠﻠزوج اﻟﻨﺼﻒ ( "أ" ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟوﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ إذاً
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الﺰوج لﻪ النصﻒ ﻣع عدم الولد وولد اﻻﺑن اﳌقصود عدم الولد ﻳعﲏ ﻳكون هﺬا الﺰوج عقيﻢ
أم الﺰوﺟﺔ الﱵ ﻣاتﺖ هي الﱵ ﻻ تنجﺐ؟ الﺰوﺟﺔ الﱵ ﱂ تنجﺐ فﻼ ﺣاﺟﺔ لنا ﰲ هﺬا

الوارث عندﻩ أوﻻد أم ﻻ وإﳕا الﺰوﺟﺔ عندﻣا نقول عدم الولد للميﺖ فمن هو اﳌيﺖ ﰲ
ﺣق الﺰوج؟ الﺰوﺟﺔ وانتبهوا ﳌسألﺔ نيﺔ هﺬﻩ فيها خﻄأ ﻛبﲑ داﺋما ﳜﻄأ ﻛﺜﲑ ﻣن الناس
فيها ﺣﱴ ﰲ السؤال انتبﻪ ﰐ واﺣد ﻳسألك ﻳقول أﺑو ﻣات ترك اﻷم واﻷختﲔ وأخي

فهو ﻳتكلﻢ عن أﺑوﻩ ﰒ ﻳنتقل إﱃ نفسﻪ ،فهو التفات ذﻣيﻢ ليﺲ ﻣن البﻼﻏﺔ ﰲ شيء ،فلما
تقول أﺑو ﻣات ﷲ ﻳرﺣﻢ ﻛل أﻣوات اﳌسلمﲔ ،أﺑو ﻣات وترك اﻷم ﻳقصد زوﺟﺔ أم
لنسبﺔ لﻪ هو الساﺋل لكن لنسبﺔ للميﺖ زوﺟﺔ فﻼ تقول أﺑو ﻣات وترك أم ﺑل ترك
زوﺟﺔ وترك اثنان أخوات أم ترك ﺑنتﲔ؟! ولﺬلك إذا سﺌلﺖ اسأل و ﻛد ﻳعﲏ ﻛﺜﲑ ﻳسأل
ﺬﻩ الﻄرﻳقﺔ فأسألﻪ وأقول ﳊظﺔ ﻳعﲏ استفسر ﻣنﻪ فيظهر أنﻪ ﻳقصد أن اﻷم أﻣﻪ

واﻷخوات ﻳقصد أخواتﻪ وهؤﻻء ﻳعﲏ زوﺟﺔ وﺑنات ،قال ) :ﻓﻠﻠزوج اﻟﻨﺼﻒ ( ﻣﻊ ﻋﺪم
اﻟوﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ هنا اﺻﻄﻼح آخر ﻳنبﻐي اﻻنتباﻩ لﻪ الفقهاء ﳌا ﻳتكلمون ليﺲ ﻣﺜل لﻐﺔ

العوام فالعاﻣي هو الﺬي ﻳقول هﺬا ترك أم وترك أخوات ﻳقصد الﺰوﺟﺔ وﺑنات لكن
الفقهاء إذا قالوا ترك أم ترك أخﺖ ترك أخ ﻳقصدون للميﺖ ﻳرﻳدون هﺬا هكﺬا تفهﻢ إذاً

ﻣع عدم الولد وولد اﻻﺑن ﻳقصد للميﺖ وهي الﺰوﺟﺔ ،قال ) :وﻣﻊ وجود وﻟﺪ ( وارث )
أو وﻟﺪ اﺑﻦ ( وارث ) وإن نزل ( ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أنﺜﻰ واﺣﺪا أو ﻣﺘعﺪدا ) اﻟﺮﺑﻊ ("ب"
ﻟقوﻟه تعﺎﱃ  وﻟﻜﻢ نﺼﻒ ﻣﺎ تﺮك أزواجﻜﻢ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻦ وﻟﺪ ﻓﺈن ﻛﺎن ﳍﻦ وﻟﺪ
ﻓﻠﻜﻢ اﻟﺮﺑﻊ  ) وﻟﻠزوجﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ نﺼﻒ ﺣﺎﻟﻴه ﻓﻴﻬﻤﺎ ( ﻓﻠﻬﺎ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻔﺮع
اﻟوارث وﲦﻦ ﻣعه أي ﻣع وﺟود الفرع الوارث وﻻﺣظوا عندﻣا ﻳقول الفرع الوارث فكلمﺔ
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فرع تعود على ﻣدلولﺔ اﻷلفاظ فلما ﻳقول فرع ﻳﺸمل ذﻛر أي ﻳراد ﺑﻪ ذﻛر فقط أم أنﺜى؟
ذﻛر وأنﺜى وأﺣيا سيقيد سيأﰐ ﰲ ﻣوضع آخر وﻳقول عدم وﺟود اﻷﺻل الﺬﻛر ﻣعناﻩ لو
وﺟد أﺻل أنﺜى ﻣا ﻳضر ،قال الفرع الوارث أي أخرج ﻏﲑ الوارث لكن لو ترك فرعا ﻳعﲏ

هو اﻵن ﻳقول للﺰوﺟﺔ الرﺑع ﻣع عدم الفرع الوارث فما رأﻳكﻢ الﺰوج ﳌا ﻣات ترك ﺑنﺖ ﺑنﺖ
فهل هﺬا فرع أم ﻻ؟! فهل ترث هﺬﻩ الﺰوﺟﺔ الرﺑع أم ﻻ؟! الﺸرط هنا عدم وﺟود الفرع
الوارث واﳌيﺖ اﻵن ترك ﺑنﺖ ﺑنﺖ وهي ﻏﲑ وارث إذاً ﻻ ﻳضر سﱰث الرﺑع ﻷن هﺬا فرع

لكنﻪ ﻏﲑ وارث ،قال :ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﳍﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﳑﺎ تﺮﻛﺘﻢ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻢ وﻟﺪ ،ﻓﺈن ﻛﺎن
ﻟﻜﻢ وﻟﺪ ﻓﻠﻬﻦ اﻟﺜﻤﻦ{ ) وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷب واﳉﺪ اﻟﺴﺪس ﻟﻔﺮض ﻣﻊ ذﻛور اﻟوﻟﺪ أو
وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ( أي ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ أو ذﻛﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ﳌا نقول

سدس هﺬا فرض وليﺲ ﺑتعصيﺐ فالتعصيﺐ هو الباقي قد ﻳكون سدس أو أﻛﺜر لكن ﻻ
ﻳسمى سدس أو رﺑع ،دعوﱐ أعﻄيكﻢ ﻣﺜال إذا ﻣا نقول ترك ﻣﺜﻼ هلك عن زوج وأخ،
الﺰوج لﻪ النصﻒ ،واﻷخ عاﺻﺐ ﻳعﲏ سيأخﺬ ﻣا تبقى أي النصﻒ فﻼ تقول لﻪ النصﻒ
ولﻸخ النصﻒ ﺑل لﻪ الباقي لكن عند تقسيﻢ اﳌسألﺔ سيكون لﻪ النصﻒ ﻣﺜﻼ اثنﲔ واﺣد
وواﺣد ،ﻻﺣظوا قال ذﻛور الولد فأخرج اﻹ ث ﻣعناﻩ لو ﻛان اﳌيﺖ الﺬي ترك هﺬا اﻷب
ترك أ وﺑنتا فهل ﻳصدق عليﻪ هﺬا الﺸرط أم ﻻ؟ ﻻ ،ﻣسألﺔ أخرى :ترك أ واﺑنا فيصﲑ
اﻷب السدس فرضا فقط ﻳصدق عليﻪ إذاً فرع وارث ﻣن الﺬﻛور سواء ﻛان ﻣباشر أو وإن

نﺰل ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وﻷﺑوﻳه ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ﳑﺎ تﺮك إن ﻛﺎن ﻟه وﻟﺪ { )
وﻳﺮ ن ﻟﺘعﺼﻴﺐ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟوﻟﺪ ( اﻟﺬﻛﺮ واﻷنﺜﻰ اﳊالﺔ الﺜانيﺔ إذا عدم الولد أي الﺬﻛر
واﻷنﺜى فإذا ﻣات اﳌيﺖ وترك أ فاﻷب عاﺻﺐ ،ترك اﺑنا فاﻷب لﻪ السدس ) و ( ﻋﺪم
) وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ( ﻛﺬﻟﻚ ولد اﻻﺑن ﻳﺸمل اﺑن اﻻﺑن وﺑنﺖ اﻻﺑن ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻟه وﻟﺪ وورثه أﺑواﻩ ﻓﻸﻣه اﻟﺜﻠﺚ { ﻓﺄﺿﺎف اﳌﲑاث إﻟﻴﻬﻤﺎ ﰒ جعﻞ ﻟﻸم اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻜﺎن
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اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸب هﺬا وﺟد دﻻلﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ ) و ( ﻳﺮ ن ) ﻟﻔﺮض واﻟﺘعﺼﻴﺐ ﻣﻊ إ ثﻬﻤﺎ (
أي إ ث اﻷوﻻد أو أوﻻد اﻻﺑﻦ هﺬﻩ اﳊالﺔ الﺜالﺜﺔ ﻳعﲏ ﻳكون وارث لفرض سدس

ووارث لتعصيﺐ الباقي ﳚتمع لﻸب واﳉد هﺬان اﳌﲑا ن إذا ﻛان اﳌيﺖ ترك إ ث إذاً
ﻻﺣظوا ﻣات اﳌيﺖ وترك أ أو ﺟدا وﺑنﺖ أو ﺑنتﲔ فاﻷب لﻪ السدس فرضا ولﻪ الباقي
تعصيبا وﻃبعا البنﺖ ﳍا ﻣﲑاثها سيكون ﳍا النصﻒ أو الﺜلﺜﲔ ﲝسﺐ العدد إذاً نلخص

أﺣوال اﻷب :ﻣات اﳌيﺖ وترك أ واﺑنا فلﻸب السدس ،ترك أ وﺑنتا السدس والتعصيﺐ،
ﻣات وترك أ فقط وﻣا فيﻪ أوﻻد ﳝكن ترك إخوة فلﻪ التعصيﺐ ،اﳊالﺔ الراﺑعﺔ الﱵ ﱂ
ﻳﺬﻛرها اﳌصنﻒ ﻣات وترك أ واﺑنا وﺑنتا فلﻪ السدس ﻳعﲏ وﺟود اﻻﺑن ﺣصر اﻷب ﰲ

السدس فوﺟود البنﺖ ﱂ ﻳﻐﲑ هﺬا اﳌوضوع وهﺬا اﳌقصود والقصد ﻣن هﺬا أن العاﺻﺐ إذا

وﺟد اﻻﺑن فاﻻﺑن هو العاﺻﺐ وإذا عدم اﻻﺑن فتنتقل العصوﺑﺔ إﱃ اﻷب ،قال :واﺣﺪة
ﻛﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻤﻦ ﻣﺎت ﻋﻦ أب وﺑﻨﺖ أو جﺪ ﻓﻠﻠﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸب أو اﳉﺪ
اﻟﺴﺪس ﻓﺮﺿﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ واﻟﺒﺎﻗﻲ تعﺼﻴﺒﺎ ﳊﺪﻳﺚ أﳊقوا اﻟﻔﺮائﺾ ﻫﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺑقﻲ ﻓﻬو
ﻷوﱃ رجﻞ ذﻛﺮ اﳊدﻳث ﰲ الصﺤيﺤﲔ وأوﱃ ﻳعﲏ أقرب ،أﳊقوا الفراﺋﺾ ﻳعﲏ أﳊقوا
الفروض ﺻﺤا ا إذاً اعﻄوا أﺻﺤاب الفروض فروضهﻢ فما ﺑقي ﺑعد الفروض فهو
ﻷقرب رﺟل ذﻛر.

ﻓﺼﻞ

) واﳉﺪ ﻷب وإن ﻋﻼ ( ﲟحﺾ اﻟﺬﻛور هو اﻹشكال اﻵن ﰲ اﳉد ﻣع اﻹخوة ﻳعﲏ

ﻣات اﳌيﺖ وترك ﺟدا وإخوة فماذا نفعل ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ نقدم اﳉد أم ﻣاذا؟ لو ﻣات اﳌيﺖ
وترك أ وإخوة فاﻷب سيﺤجﺐ اﻹخوة ،اﻷب ﻣقدم على اﻹخوة ،أﻣا لو ترك ﺟدا
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وإخوة فهل اﳉد ﻣﺜل اﻷب ﳛجﺐ اﻹخوة أم ﻻ وإﳕا ﻳرث ﻣعهﻢ ﺑﻄرﻳقﺔ خاﺻﺔ؟ خﻼف
ﺑﲔ ﲨهور أهل العلﻢ واﻷﺋمﺔ الﺜﻼثﺔ ﻣا عدا أﰊ ﺣنيفﺔ ﻳقولون أن اﳉد ﻣع اﻹخوة ﻳرثون
ﺑﻄرﻳقﺔ خاﺻﺔ الﱵ ﻳﺬﻛرها اﳌصنﻒ اﻵن ،وﻣﺬهﺐ أﰊ ﺣنيفﺔ وﻣﺬهﺐ أﰊ ﺑكر الصدﻳق

أن اﳉد ﻣﺜل اﻷب ﳛجﺐ اﻹخوة ،وﻣﺬهﺐ الﺜﻼثﺔ هو أﻳضا ﻣﺬهﺐ اﳋلفاء الﺜﻼثﺔ عمر
وعﺜمان وعلي ﲨيعا أن اﳉد ﻣع اﻹخوة ﻳرثون ﺑﻄرﻳقﺔ خاﺻﺔ ،ﻣا هي ﻃرﻳقﺔ تورﻳﺜهﻢ؟
ﻃرﻳقﺔ تورﻳﺜهﻢ ﻛالتاﱄ اﳉد ﻣع اﻹخوة إﻣا أن ﻳكون ﻣعهﻢ ﺻاﺣﺐ فرض أو ﻻ ﻳكون

ﻣعهﻢ ﺻاﺣﺐ فرض ﻳعﲏ ﺟد وإخوة فقط وﻣا فيﻪ أﺻﺤاب فروض ﰲ اﳌسألﺔ فإن ﻛان
اﳉد وإخوة وليﺲ هناك أﺻﺤاب فروض فاﳉد خﺬ اﻷفضل ﻣن خيارﻳن وﳘا اﳌقاﲰﺔ أو
ثلث اﳌال فإﻣا أن خﺬ ثلث اﳌال ﻛاﻣﻼ وﻳﱰك الباقي لﻺخوة وإﻣا أن ﻳقاﲰهﻢ ﻳعﲏ ﻳعتﱪ
أخ ﻣﺜلهﻢ فيأخﺬ ﻣﺜل اﻹخوة إذاً سيأخﺬ اﻷفضل فلو افﱰضنا أنﻪ ﺟد وأخ واﺣد فيصﲑ

اﻷفضل للجد أن خﺬ الﺜلث أم أن ﻳقاسﻢ؟ أن ﻳقاسﻢ سيأخﺬ النصﻒ ،ﺟد وأخوﻳن؟
سيستوي اﳌقاﲰﺔ ﻣﺜل الﺜلث ،ﺟد وثﻼثﺔ أخوة؟ الﺜلث أفضل لﻪ وضاﺑط اﳌسألﺔ أنﻪ لو
ﻛانوا ﻣﺜليﻪ فيتساوى وإن زادوا عن ﻣﺜليﻪ فالﺜلث وإن نقص عن ﻣﺜليﻪ فاﳌقاﲰﺔ .انتهينا ﻣن

هﺬﻩ اﳌسألﺔ إذاً ﻣن ﻏﲑ ﺻاﺣﺐ فرض )ﻣقاﲰﺔ-ثلث ﻣال( ،إذا ﻛان هناك ﺻاﺣﺐ فرض
ﻳعﲏ هناك ﺟد وإخوة وأﺻﺤاب فروض فيكون اﳋيار للجد اﻷفضل ﻣن ثﻼث خيارات
اﳋيارﻳن الساﺑقﺔ خيار سنﺬﻛرﻩ ﻛما هو واﳋيار الﺜاﱐ سنضيﻒ عليﻪ تعدﻳل وخيار زاﺋد
سنضيفﻪ ﻳصﲑ ﻣع ﺻاﺣﺐ فرض اﳋيارات ثﻼثﺔ وهي -١اﳌقاﲰﺔ -٢ ،ثلث الباقي ﻳعﲏ
ﺑعد أﺻﺤاب الفروض ﻣا تبقى ﻣن أﺻﺤاب الفروض ﻳكون لﻪ الباقي -٣ ،سدس اﳌال
ﻳصﲑ اﳉد سيأخﺬ اﻷفضل ﻣن ثﻼثﺔ إﻣا أن ﻳقاسﻢ اﻹخوة وﻳعتﱪ أخ ﻣﺜلهﻢ ،أو خﺬ
ثلث ﻣا تبقى ﺑعد أﺻﺤاب الفروض ،أو خﺬ سدس اﳌال ﻣعناﻩ إنﻪ ﻻﺑد أن ﲡرى لﻪ

ثﻼث ﻣساﺋل تكون ﻣن أﺻل واﺣد وﻻ تكون ﻣن أﺻول ﳐتلفﺔ ﻳعﲏ ثﻼث ﻣساﺋل ﻣﺜﻼ
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ﻣن  ٢٤نرى ﻛﻢ خﺬ ﰲ اﻷوﱃ وﻛﻢ خﺬ ﰲ الﺜانيﺔ وﻛﻢ خﺬ ﰲ الﺜالﺜﺔ وﻛﻢ سيأخﺬ ﻣن
٢٤؟!
ﻛنا قد وقفنا عند فصل ﰲ ﻣﲑاث اﳉد ﻣع اﻹخوة وﳋصنا اﳌسألﺔ ﰲ أﻣرﻳن قلنا إذا ﻛان
اﳉد واﻹخوة وليﺲ ﻣعهﻢ ﺻاﺣﺐ فرض فاﳉد لﻪ اﻷفضل ﻣن أﻣرﻳن ﳘا اﳌقاﲰﺔ ﻛأخ
ﻣﺜلهﻢ أو ثلث اﳌال ،وإن ﻛان ﻣعهﻢ ﺻاﺣﺐ فرض فلﻪ أفضل ثﻼث خيارات وهي
اﳌقاﲰﺔ أو ثلث الباقي أو سدس اﳌال ،قلنا هﺬا الكﻼم اﻵن نقرأ ﻣن الكتاب ،قال
اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ:

ﻓﺼﻞ

) واﳉﺪ ﻷب وإن ﻋﻼ ( ﲟحﺾ اﻟﺬﻛور ) ﻣﻊ وﻟﺪ أﺑوﻳﻦ ] [١أو ( وﻟﺪ ) أب ( ذﻛﺮا
أو أنﺜﻰ واﺣﺪا أو ﻣﺘعﺪدا ) ﻛﺄخ ﻣﻨﻬﻢ ( ﰲ ﻣقﺎﲰﺘﻬﻢ اﳌﺎل"أ" ،أو ﻣﺎ أﺑﻖ اﻟﻔﺮوض
ﻷ ﻢ تﺴﺎووا ﰲ اﻹدﻻء ﻷب ﻓﺘﺴﺎووا ﰲ اﳌﲑاث وﻫﺬا ﻗول زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ وﻣﻦ واﻓقه
ﻓﺠﺪ وأﺧﺖ ﻟه ﺳﻬﻤﺎن وﳍﺎ ﺳﻬﻢ ،جﺪ وأخ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ،جﺪ وأﺧﺘﺎن ﻟه ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻦ ﺳﻬﻢ ،ﻛأنﻪ أخ وأختﲔ الﺬﻛر لﻪ ﺣظ اﻷنﺜيﲔ فيصﲑ هو لﻪ سهمﲔ وﳘا سهمﲔ
أﻳضا لكل واﺣدة سهﻢ ،جﺪ وثﻼث أﺧوات ﻟه ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﺳﻬﻢ ،جﺪ وأخ
وأﺧﺖ ﻟﻠﺠﺪ ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻸخ ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻸﺧﺖ ﺳﻬﻢ ،وﰲ جﺪ وجﺪة وأخ ﻟﻠﺠﺪة
اﻟﺴﺪس واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺠﺪ واﻷخ ﻣقﺎﲰﺔ،اﳉدة ليﺲ ﳍا إﻻ السدس هي ﲢجﺐ قرب ﻣنها
أو م أو خﺬ السدس إذا ورثﺖ السدس وإذا ﻛانﺖ أﻛﺜر ﻣن ﺟدة ﻣتساو ت ﰲ

الدرﺟﺔ أم أم وأم أب فالسدس ﺑينهما ،واﻷخ ﻷم ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﳉﺪ ﻛﻤﺎ ﰐ ) ﻓﺈن
نقﺼﺘه ( أي اﳉﺪ ) اﳌقﺎﲰﺔ ﻋﻦ ثﻠﺚ اﳌﺎل ( "ب" إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣعﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض )
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أﻋﻄﻴه ( أي أﻋﻄﻲ ثﻠﺚ اﳌﺎل ﻛﺠﺪ وأﺧوﻳﻦ وأﺧﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟه اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﳍﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ
ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷنﺜﻴﲔ وتﺴﺘوي ﻟه اﳌقﺎﲰﺔ واﻟﺜﻠﺚ ﰲ جﺪ وأﺧوﻳﻦ وجﺪ وأرﺑﻊ أﺧوات وجﺪ
وأخ وأﺧﺘﲔ ) وﻣﻊ ذي ﻓﺮض ( ] [٢ﻛﺒﻨﺖ أو ﺑﻨﺖ اﺑﻦ أو زوج أو زوجﺔ أو أم أو
جﺪة ﻳعﻄﻰ اﳉﺪ ) ﺑعﺪﻩ ( أي ﺑعﺪ ذي اﻟﻔﺮض واﺣﺪا ﻛﺎن أو أﻛﺜﺮ ) اﻷﺣﻆ ﻣﻦ
اﳌقﺎﲰﺔ ( "أ" ﻛزوجﺔ وجﺪ وأﺧﺖ ﻣﻦ أرﺑعﺔ ﻟﻠﺠﺪ ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻠزوجﺔ ﺳﻬﻢ وﻟﻸﺧﺖ
ﺳﻬﻢ ) أو ثﻠﺚ ﻣﺎ ﺑقﻲ ( "ب" ﻛﺄم وجﺪ وﲬﺴﺔ إﺧوة ﻣﻦ ﲦﺎنﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻸم ثﻼثﺔ
أﺳﻬﻢ وﻟﻠﺠﺪ ثﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﲬﺴﺔ وﻟﻜﻞ أخ ﺳﻬﻤﺎن ) أو ﺳﺪس اﻟﻜﻞ ( "ج" ﻛﺒﻨﺖ
وأم وجﺪ وثﻼثﺔ إﺧوة ) ﻓﺈن ﱂ ﻳﺒﻖ ( ﺑعﺪ ذوي اﻟﻔﺮوض ) ﺳوى اﻟﺴﺪس ( ﻛﺒﻨﺖ
وﺑﻨﺖ اﺑﻦ وأم وجﺪ وإﺧوة ) أﻋﻄﻴه ( هﺬﻩ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة ﻳقول لو ﻛان ليﺲ هناك قي
ﺑعد أﺻﺤاب الفروض إﻻ السدس فقط ﻳقول فنلﻐي هﺬﻩ القاعدة ﻛلها ونعﻄي السدس
للجد إذاً نفهﻢ ﻣن هﺬا إذا ﻛان ﻛﻼﻣنا هﺬا ﰲ التخيﲑ أن ﳔﲑﻩ ﻣع أﺻﺤاب الفروض ﺑﲔ
اﻷفضل ﻣن ثﻼثﺔ خيارات هﺬا الكﻼم إذا ﻛان الباقي ﺑعد أﺻﺤاب الفروض ﻳﺰﻳد على
السدس أﻣا إذا ﻛان هو السدس فقط فيأخﺬﻩ اﳉد ﻣعناﻩ أن هﺬا دليل أن اﳉد أقوى ﻣن
اﻹخوة فيأخﺬﻩ اﳉد ،أﻣا إذا ﻛان الباقي أقل ﻣن السدس فنعﻄي اﳉد السدس ﻛاﻣل
وتعول اﳌسألﺔ ،إذا ﻛان الباقي ﻣا ﻳبقى شيء فنعﻄيﻪ السدس ﻳعﲏ ﻻ ننقص اﳉد عن
السدس أﺑدا ،اﳋيارات الﱵ ذﻛر ها فيما إذا ﻛان الباقي ﺑعد أﺻﺤاب الفروض ﻳﺰﻳد على

السدس هو هﺬا الﺬي ﳜﲑ وإﻻ فنعﻄيﻪ السدس ) ﻓﺈن ﱂ ﻳﺒﻖ ( ﺑعﺪ ذوي اﻟﻔﺮوض )
ﺳوى اﻟﺴﺪس ( ﻛﺒﻨﺖ وﺑﻨﺖ اﺑﻦ وأم وجﺪ وإﺧوة ) أﻋﻄﻴه ( أي أﻋﻄﻲ اﳉﺪ اﻟﺴﺪس
اﻟﺒﺎﻗﻲ ) وﺳقﻂ اﻹﺧوة ( ﻣﻄﻠقﺎ ﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻔﺮوض اﻟﱰﻛﺔ فهمنا هﺬﻩ القاعدة إذا ﺑقي

السدس أو أقل ﻣن السدس فيكون السدس للجد ونسقط البقيﺔ هﺬﻩ هي القاعدة إﻻ ﰲ

ﺻورة واﺣدة وهي ﻣسألﺔ اﻷﻛدرﻳﺔ ،قال ) :إﻻ ( اﻷﺧﺖ ) ﰲ اﻷﻛﺪرﻳﺔ ( اﻷﻛدرﻳﺔ
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ﻣسألﺔ ﺑعينها ﻻ تتﻐﲑ وهﺬﻩ اﳌسألﺔ سيﺬﻛرها اﻵن اﳌصنﻒ هكﺬا قسمها زﻳد وﲰيﺖ

اﻷﻛدرﻳﺔ ﻷ ا ﻛدرت أﺻول زﻳد هي على خﻼف اﳉادة ،قال :وﻫﻲ زوج وأم وأﺧﺖ
وجﺪ ﻟﻠزوج اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم اﻟﺜﻠﺚ ﻳﻔﻀﻞ ﺳﺪس ﺧﺬﻩ اﳉﺪ وﻳﻔﺮض ﻟﻸﺧﺖ اﻟﻨﺼﻒ
ﻓﺘعول ﻟﺘﺴعﺔ ﰒ ﻳﺮجﻊ اﳉﺪ واﻷﺧﺖ ﻟﻠﻤقﺎﲰﺔ وﺳﻬﺎﻣﻬﻤﺎ أرﺑعﺔ ﻋﻠﻰ ثﻼثﺔ ﻋﺪد
رؤوﺳﻬﻤﺎ ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺒعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠزوج تﺴعﺔ وﻟﻸم ﺳﺘﺔ وﻟﻠﺠﺪ ﲦﺎنﻴﺔ وﻟﻸﺧﺖ
أرﺑعﺔ ﲰﻴﺖ اﻷﻛﺪرﻳﺔ ﻟﺘﻜﺪﻳﺮﻫﺎ ﻷﺻول زﻳﺪ ﰲ اﳉﺪ واﻷﺧوة اﻵن ليﺲ اﳌقام ﻣقام

شرح اﻷﻛدرﻳﺔ ﺑل ﰲ ﻣكان آخر وأ ﱂ أنبﻪ ﰲ ﺑداﻳﺔ الدرس أننا اﻵن نقرأ ﻛتاب الفراﺋﺾ

ﻣن الروض أﻣا شرح الفراﺋﺾ لتفصيل ﻛان ﰲ دورة ﻣستقلﺔ هناك ﻣكا ا هنا اﻵن ﳎرد
ﻣراﺟعﺔ ﻣعناﻩ الﺬي درس سﲑاﺟع والﺬي ﱂ ﻳدرس سيعرف أشياء وأشياء ﳛتاج إﱃ الدرس
اﳌفصل خﻼﺻﺔ الكﻼم ﰲ اﻷﻛدرﻳﺔ أن عند زوج وأم وﳘا ﲤاﻣها فالﺰوج واﻷم سنعﻄيهﻢ
ﻣﲑاثهما فيبقى اﳉد واﻷخﺖ ﰲ البداﻳﺔ نعﻄي للجد السدس ونعﻄي لﻸخﺖ النصﻒ هﺬا
ﻛﻼم ﻏﲑ ﻣعقول فاﻷخﺖ ﻻ خﺬ أﻛﺜر ﻣن اﳉد لكن هكﺬا نقسمها اﳉد السدس
واﻷخﺖ النصﻒ ﻣﲑاثها ﰒ ﺑعد أن ﳜرج الﺰوج واﻷم ﻣا أخﺬﻩ اﳉد ﻣع اﻷخﺖ الﺬي هو
نصﻒ وسدس سيكون ﻣقدارﻩ أرﺑعﺔ هﺬﻩ اﻷرﺑعﺔ نعيد تقسيمها ﺑينهما للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ
اﻷنﺜيﲔ هﺬا ﻣعناﻩ ففي هﺬﻩ اﳊالﺔ عفوا ليﺲ للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ وإﳕا سيأخﺬ على

عدد رؤوسهﻢ فنعتﱪﻩ هو ﺑرأسﲔ ﻳعﲏ اﳌسألﺔ أﺻﻼ سنجعلها عوﳍا ﻣن تسعﺔ ثﻼثﺔ للﺰوج
واﻷم اثنﲔ واﳉد واﺣد سدس واﻷخﺖ ثﻼثﺔ نصﻒ الستﺔ ﰒ عالﺖ إﱃ التسعﺔ قال:
للجد ﲦانيﺔ ﺻار اﳉد لﻪ واﺣد واﻷخﺖ ﳍا ثﻼثﺔ ،اﳉد سيأخﺬ السدس واﻷخﺖ ستأخﺬ
النصﻒ سنجمع نصيﺐ اﳉد واﻷخﺖ ﰒ نقسمﻪ للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ فهي ستأخﺬ
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ﺑعد ذلك نصﻒ ﻣال اﳉد ،ليﺲ واﺣد ﻷن نصيبهﻢ ﻻ ﻳنقسﻢ نصيبهﻢ اﻻثنﲔ أرﺑعﺔ فلكي
نقسﻢ اﻷرﺑعﺔ عليهﻢ ﳓتاج نضرب اﻷرﺑعﺔ ﰲ ثﻼثﺔ ﻳعﲏ نضرب اﳌسألﺔ ﻛلها ﰲ ثﻼثﺔ

فيصﲑ نصيﺐ اﻻثنﲔ  ١٢هو سيأخﺬ ﲦانيﺔ وهي ستأخﺬ أرﺑعﺔ وهو النصﻒ ) وﻻ ﻳعول
( ﰲ ﻣﺴﺎئﻞ اﳉﺪ ﻏﲑﻫﺎ هﺬا اﳊكﻢ اﻷول لﻸﻛدرﻳﺔ أنﻪ ﻻ ﻳدخل عول ﰲ ﻣساﺋل اﳉد
إﻻ ﰲ اﻷﻛدرﻳﺔ ) وﻻ ﻳﻔﺮض ﻷﺧﺖ ﻣعه ( أي ﻣﻊ اﳉﺪ اﺑﺘﺪاء ) إﻻ ﺎ ( أي ﻷﻛﺪرﻳﺔ

والﺸيء الﺜاﱐ أنﻪ ﻻ ﻳفرض ﻷخﺖ ﻣعﻪ أي ﻣع اﳉد اﺑتداء إﻻ ا أي ﻷﻛدرﻳﺔ إذاً
اﻷﻛدرﻳﺔ ﲣتلﻒ عن ﻏﲑها وﻛدرت أﺻول زﻳد ﰲ هﺬﻳن اﻷﻣرﻳن فدخلها العول على
خﻼف اﻷﺻل وفرض لﻸخﺖ فرض على خﻼف اﻷﺻل ﺑعد ذلك دخل ﰲ ﻣساﺋل

اﳌعادة وهي أﻏرب ﻣن هﺬﻩ أي اﻷﻛدرﻳﺔ ،ﻣا هي اﳌعادة؟ قال :وأﻣﺎ ﻣﺴﺎئﻞ اﳌعﺎدة
ﻓﻴﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸقﻴقﺔ ﺑعﺪ أﺧﺬﻩ نﺼﻴﺒه ) ووﻟﺪ اﻷب ( ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أنﺜﻰ واﺣﺪا أو
أﻛﺜﺮ ) إذا انﻔﺮدوا ( ﻋﻦ وﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ) ﻣعه ( أي ﻣﻊ اﳉﺪ ) ﻛوﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ( ﻓﻴﻤﺎ
ﺳﺒﻖ نلخصها أول ﳓن نتكلﻢ ونقول اﳉد ﻣع اﻹخوة إذا ﱂ ﻳوﺟد ﺻاﺣﺐ فرض خيارﻳن

وإذا ﱂ ﻳوﺟد ﺻاﺣﺐ فرض ثﻼث خيارات نتكلﻢ عن اﳉد ﻣع أي نوع ﻣن اﻹخوة؟
اﻹخوة ﻷب أم اﻷشقاء؟ ﻛﻼﳘا ﻳعﲏ إﻣا أشقاء أو ﻷب لكن تصور لو ﻛان الﺬي ﻣع
اﳉد ﻛﻼ النوعﲔ ﻳعﲏ ﳎموعﺔ أخوة أشقاء وﳎموعﺔ أخوة ﻷب ﻛﻼﳘا ﻣوﺟود ﻣع اﳉد
فماذا نفعل؟ سيتعاﻣل اﳉد ﻣع الفﺌتﲔ على أ ما فﺌﺔ واﺣدة وﳍﺬا ﲰيﺖ ﻣعادة ﻳعﲏ
اﻹخوة اﻷشقاء سيعتدون ﻹخوة ﻷب وﻳدخلون ﻣعهﻢ ﻛأ ﻢ أشقاء ﰲ ﻣقاﺑل اﳉد فقط
و ﺬا سينقص ﺣصﺔ اﳉد ﰒ ﺑعد ذلك ﺑعدﻣا خﺬوا ﺣصتهﻢ ﻳنفردون هﻢ ﳊصﺔ
وﳜرﺟون اﻹخوة ﻷب إﻻ إذا ﻛان اﻷشقاء ﻳعﲏ إﻻ أن تكون أخﺖ شقيقﺔ فتأخﺬ فرضها

وتعﻄي البقيﺔ ﳍؤﻻء إذاً ﰲ ﻣساﺋل اﳌعادة إذا اﺟتمع الصنفان اﻷشقاء والﺬﻳن هﻢ ﻷب ﰲ
أﻣام اﳉد فيعتدون ﺑبعﺾ أﻣام اﳉد وﻳنقصون نصيﺐ اﳉد ﰒ ﻳرﺟعون ﻳتﺤاسبون ﺑينهﻢ
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لﻄرﻳقﺔ الصﺤيﺤﺔ وهي أﺣيا اﻹخوة اﻷشقاء ﳛجبون اﻹخوة ﻷب فسيﺤجبو ﻢ
وأﺣيا ﻻ ،اﻹ ث ﻣن اﻷشقاء خﺬون الفرﻳضﺔ ﻳعﲏ اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ ستأخﺬ فرضها

وتعﻄي الباقي لﻺخوة ﻷب ،قال ) :ووﻟﺪ اﻷب ( ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أنﺜﻰ واﺣﺪا أو أﻛﺜﺮ )
إذا انﻔﺮدوا ( ﻋﻦ وﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ) ﻣعه ( أي ﻣﻊ اﳉﺪ ) ﻛوﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ( ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ هﺬا
إذا انفردوا ،أﻣا إذا اﺟتمعوا هنا ﰐ ﻣساﺋل اﳌعادة ،قال ) :ﻓﺈن اجﺘﻤعوا ( أي اجﺘﻤﻊ
اﻷﺷقﺎء ووﻟﺪ اﻷب ﻋﺎد وﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ اﳉﺪ ﺑوﻟﺪ اﻷب ﻳعﲏ اعتد ﺑﻪ وأدخلﻪ ) ﻓـ ( إذا )
ﻗﺎﲰوﻩ أﺧﺬ ﻋﺼﺒﺔ وﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﺪ وﻟﺪ اﻷب ( إذا قاﲰو اﳉد أخﺬ عصبﺔ ولد
اﻷﺑوﻳن وﳘا اﻷشقاء ﻣا ﺑيد ولد اﻷب ﻷنﻪ ﰲ اﳊقيقﺔ ﳛجبونﻪ ،قال :ﻛﺠﺪ وأخ ﺷقﻴﻖ
وأخ ﻷب انتبهوا اﻷخ الﺸقيق إذا اعتد ﻷخ ﻷب ﰲ ﻣقاﺑل اﳉد ﻷنﻪ لو ألﻐينا اﻷخ

ﻷب فما اﻷفضل للجد؟ اﳌقاﲰﺔ ،وإذا اعتﱪ اﻷخ ﻷب واعتدﻳنا ﻷخ ﻷب أﺻبﺢ ثلث
اﳌال أي نﺰل ﻣن نصﻒ اﳌال إﱃ ثلث اﳌال ﰒ ﺑعد ذلك ﺑعد أن خﺬ اﳉد نصيبﻪ الباقي
سيأخﺬﻩ؟ ستصبﺢ ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة وهي عند ﻣال وعند أخ شقيق وأخ ﻷب ﻣن الﺬي

ﻳرث؟ الﺸقيق هﺬا الﺬي ﺣصل ﻳعﲏ ﻛأ ا ﻣسألتان ﻓﻠﻠﺠﺪ ﺳﻬﻢ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺸقﻴﻖ ﻷنه
أﻗوى تعﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ اﻷخ ﻟﻸب هﺬا إذا ﻛانوا ذﻛور لكن إذا ﻛان الﺸقيق أنﺜى ﻳعﲏ شقيقﺔ
) و ( ﺧﺬ ) أنﺜﺎﻫﻢ ( إذا ﻛﺎنﺖ واﺣﺪة ) ﲤﺎم ﻓﺮﺿﻬﺎ ( وﻫو اﻟﻨﺼﻒ ) وﻣﺎ ﺑقﻲ ﻟوﻟﺪ
اﻷب ( ﻓﺠﺪ وﺷقﻴقﺔ وأخ ﻷب تﺼﺢ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺠﺪ أرﺑعﺔ اﳌسألﺔ ﻣن عﺸرة اﳉد هنا
سيقاسﻢ ولكن سينﺰل نصيبﻪ ﻷنﻪ عﺸرة ﻳصﲑ أرﺑعﺔ وأرﺑعﺔ واثنان ،تﺼﺢ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺠﺪ
أرﺑعﺔ وﻟﻠﺸقﻴقﺔ ﲬﺴﺔ الﺸقيقﺔ أﻣام اﳉد أخﺬت أرﺑعﺔ واﻷخ ﻷب أﻣام اﳉد أخﺬ اثنﲔ
ﰒ ﺑعد ذلك أﺻبﺢ عند الﺸقيقﺔ واﻷخ ﻷب ستﺔ ﻛيﻒ نقسﻢ الستﺔ ﺑينهما ﺑعدﻣا انتهينا
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ﻣن اﳉد اﻷخﺖ ستقول أ أﺻﻼ ﺻاﺣبﺔ نصﻒ فكﻢ النصﻒ ﻣن أﺻل اﳌسألﺔ ﲬسﺔ إذاً
آخﺬ اﳋمسﺔ وﻳبقى لك واﺣد أﻳها اﻷخ ﻷب وأنﺖ عاﺻﺐ خﺬ الباقي هﺬا الﺬي

ﳛصل ،وﻟﻸخ ﻟﻸب ﻣﺎ ﺑقﻲ وﻫو ﺳﻬﻢ ﻓﺈن ﻛﺎنﺖ اﻟﺸقﻴقﺎت اثﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﱂ ﻳﺘﺼور
أن ﻳﺒقﻰ ﻟوﻟﺪ اﻷب ﺷﻲء السبﺐ إنﻪ إذا ﻛانﺖ شقيقتان ﳍما الﺜلﺜان فهما سيﻄالبون
ﻛﺜر ﻣن الستﺔ فيكونوا أخﺬوا نصيبهﻢ وﱂ ﻳبقى شيء لﻸخ ﻷب.

ﻓﺼﻞ ﰲ أﺣوال اﻷم

) وﻟﻸم اﻟﺴﺪس "أ" ﻣﻊ وﻟﺪ أو وﻟﺪ اﺑﻦ ( ذﻛﺮا أو أنﺜﻰ واﺣﺪا أو ﻣﺘعﺪدا ﻟقوﻟه تعﺎﱃ
} وﻷﺑوﻳه ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ﳑﺎ تﺮك إن ﻛﺎن ﻟه وﻟﺪ { أو اثﻨﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ) ﻣﻦ
إﺧوة أو أﺧوات ( أو ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳌﻔﻬوم ﻗوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟه إﺧوة ﻓﻸﻣه اﻟﺴﺪس {

خﻼﺻﺔ السدس اﻵن لﻸم ترثﻪ ﺑﺸرﻃﲔ :ﻣع وﺟود الفرع الوارث أو ﲨع ﻣن اﻹخوة إذا
وﺟد هﺬا أو ذاك ،وﺟود الفرع الوارث للميﺖ وليﺲ ﳍا ووﺟود ﲨع اﻹخوة ﻳعﲏ وﺟود
أﻛﺜر ﻣن أخ فجمع اﻹخوة ﰲ هﺬا اﳌكان ليﺲ اﳌقصود ﺑﻪ الﺜﻼثﺔ فاﳉمع ﻻ ﻳبدأ ثنﲔ
وﺟود أﻛﺜر ﻣن أخ فإذا ﻛان ﰲ اﳌسألﺔ أم واﺑن فلها السدس ،أم وأخ وأخﺖ شقيقﺔ فلها

السدس ،أم وأخ فقط ﳍا الﺜلث ،أم وﺑنﺖ وأخ ﳍا السدس ﺑسبﺐ البنﺖ ،وﳍﺎ ) اﻟﺜﻠﺚ
ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻬﻢ ( "ب" أي ﻋﺪم اﻟوﻟﺪ ووﻟﺪ اﻻﺑﻦ واﻟعﺪد ﻣﻦ اﻹﺧوة واﻷﺧوات ﻟقوﻟه
تعﺎﱃ } ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟه وﻟﺪ وورثه أﺑواﻩ ﻓﻸﻣه اﻟﺜﻠﺚ { ﻻ ﻳوﺟد فرع وارث وﻻ ﻳوﺟد
عدد ﻣن اﻹخوة واﻷخوات فﱰث هي الﺜلث ،وثﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ "ج" وﻫو ﰲ اﳊقﻴقﺔ إﻣﺎ )
اﻟﺴﺪس ﻣﻊ زوج وأﺑوﻳﻦ ( ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﱴ خﺬ اﻷم ثلث الباقي؟ إذا وﺟد ﰲ

اﳌسألﺔ أب وأم وأﺣد الﺰوﺟﲔ فﻼ ﲢال إﻻ ﺑﻄرﻳقﺔ واﺣدة ﻛالتاﱄ هﺬﻩ اﳌساﺋل تسمى
إﺣدى الﻐراوﻳن ﻛل واﺣدة فيهﻢ إﺣدى الﻐراوﻳن ،ﻣا هي ﻣساﺋل الﻐراوﻳن؟ زوج وأب وأم
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أو زوﺟﺔ وأب وأم فإن ﻛان زوج وأب وأم فاﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ الﺰوج خﺬ النصﻒ أي ثﻼثﺔ
وسيبقى ثﻼثﺔ اﻷم ستأخﺬ ثلث الباقي أي واﺣد واﻷب سيأخﺬ ﻣا تبقى ﻳعﲏ اﻷم
ستأخﺬ واﺣد واﻷب سيأخﺬ اثنﲔ هﺬا إذا ﻛان ﻣع الﺰوج أﻣا إذا ﻛانﺖ زوﺟﺔ :أب وأم
وزوﺟﺔ فاﳌسألﺔ ﻣن أرﺑعﺔ الﺰوﺟﺔ ﳍا الرﺑع ﻷنﻪ ﻣا فيﻪ فرع وارث والرﺑع ﻣن أرﺑعﺔ واﺣد
فيبقى ثﻼثﺔ اﻷم ﳍا ثلث الباقي وهو واﺣد فيصﲑ لﻸب ﻣا تبقى اثنان هكﺬا ﲢل إذاً

ﻻﺣظوا اﳌصنﻒ قال سدس أم رﺑع ﻷنﻪ ﰲ ﻣسألﺔ الﺰوج قلنا اﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ واﻷم أخﺬت
واﺣد ﻣعناﻩ أخﺬت السدس ،وﻣسألﺔ الﺰوﺟﺔ قلنا ﻣن أرﺑعﺔ واﻷم أخﺬت واﺣد ﻳعﲏ رﺑع

هﺬا هو ﻣعﲎ ﻛﻼﻣﻪ وأ أفضل أن ﲢلوها ﺬﻩ الﻄرﻳقﺔ ﰲ الكتاب وﻫو ﰲ اﳊقﻴقﺔ إﻣﺎ )
اﻟﺴﺪس ﻣﻊ زوج وأﺑوﻳﻦ ( ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) و ( إﻣﺎ ) اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻊ زوجﺔ وأﺑوﻳﻦ وﻟﻸب
ﻣﺜﻼﳘﺎ ( أي ﻣﺜﻼ اﻟﻨﺼﻴﺒﲔ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺘﲔ وﻳﺴﻤﻴﺎن ﻟﻐﺮاوﻳﻦ واﻟعﻤﺮﻳﺘﲔ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻋﻤﺮ ﺑﺬﻟﻚ وتﺒعه ﻋﺜﻤﺎن وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ واﺑﻦ ﻣﺴعود انتهينا اﻵن ﻣسألﺔ ﺟدﻳدة
ووﻟﺪ اﻟز واﳌﻨﻔﻲ ﺑﻠعﺎن ﻋﺼﺒﺘه ﺑعﺪ ذﻛور وﻟﺪﻩ ﻋﺼﺒﺔ أﻣه ﰲ إرث ﻓقﻂ اﳌقصود أن

ولد الﺰ ﻃبعا ﻳنسﺐ ﻷﻣﻪ واﳌنفي ﺑلعان ﻳنسﺐ ﻷﻣﻪ ﻳقول عصبتﻪ إذا ﻛان لﻪ أوﻻد فهؤﻻء
العصبﺔ لكن ﻣن ﺟهﺔ أﺑيﻪ ﻻ نعرف وﻻ نﺜبﺖ لﻪ أب فيصﲑ عصبتﻪ ﻣن ﺟهﺔ أﻣﻪ قال ﰲ
عصبﺔ أﻣﻪ ﰒ قال ﰲ إرث فقط ﻳعﲏ إخوا ا وأﺑوها وﺟدها ﻣن الﺬﻛور هﻢ عصبتﻪ قال ﰲ
إرث فقط اﻛتبوا ﻻ ﰲ عقد ﻳعﲏ ﻻ ﻳعقدون ﻣعﻪ ﰲ الدﻳﺔ وﻻ تﺰوﻳﺞ وﻻ وﻻﻳﺔ ﻣال فهﻢ
عصبﺔ ﰲ اﻹرث فلو فرضنا أن هﺬا الﺬي ﻣات اﳌنفي ﺑلعان أو ولد الﺰ ﻣات وترك زوﺟﺔ
فقط فالﺰوﺟﺔ سﱰث الرﺑع والباقي عصبﺔ أﻣﻪ لنرى أﻣﻪ ترﻛﺖ ﻣن ﻣن الﺬﻛور قراﺑتها الﺬي
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هو أب ﳍا أو أخ ﳍا أو ﻛﺬا فإذا ترﻛﺖ أ فهو العاﺻﺐ ،أخا هو العاﺻﺐ لكن ليسوا
عصبﺔ ﰲ عقد الدﻳﺔ وﻻ ﰲ الﺰواج وﻻ ﰲ وﻻﻳﺔ اﳌال.

ﻓﺼﻞ ﰲ ﻣﲑاث اﳉﺪة

) تﺮث أم اﻷم" "١هﺬﻩ اﳉدة اﻷوﱃ الوارثﺔ فنﺤن ذﻛر ثﻼث ﺟدات ﻳرثن والﺜانيﺔ :وأم
اﻷب ،والﺜالﺜﺔ :وأم أﰊ اﻷب ( ﻓقﻂ ﻳعﲏ لو ﺟاءت أم أب أب اﻷب ﻻ ،لو ﺟاءت أم
أم أب اﻷب ترث ﻷن أب اﻷب وأﻣهاتﻪ وإن علون ترثن ،قال ) :وإن ﻋﻠون أﻣوﻣﺔ
اﻟﺴﺪس ( ﳌﺎ روى ﺳعﻴﺪ ﰲ ﺳﻨﻨه ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺼور ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨعﻲ أن
اﻟﻨﱯ ﷺ ورث ثﻼث جﺪات اثﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷب وواﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷم أﺧﺮجه أﺑو
ﻋﺒﻴﺪ واﻟﺪارﻗﻄﲎ لو زد أب لث أﻣﻪ ﻻ ترث فهي ﺟدة وأم وﳏرم لكن ليسﺖ وارثﺔ،
قال ) :ﻓﺈن ( انﻔﺮدت واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ أﺧﺬته وإن اجﺘﻤﻊ اثﻨﺘﺎن أو ثﻼث و ) ﲢﺎذﻳﻦ (
أي تﺴﺎوﻳﻦ ﰲ اﻟقﺮب أو اﻟﺒعﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺖ ) ﻓـ ( اﻟﺴﺪس ) ﺑﻴﻨﻬﻦ ( ﻟعﺪم اﳌﺮجﺢ
ﻹﺣﺪاﻫﻦ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ) وﻣﻦ ﻗﺮﺑﺖ ( ﻣﻦ اﳉﺪات ) ﻓـ ( اﻟﺴﺪس ) ﳍﺎ وﺣﺪﻫﺎ (
ﻣﻄﻠقﺎ وتﺴقﻂ اﻟﺒعﺪى ﻣﻦ ﻛﻞ جﻬﺔ ﻟقﺮﰉ ﻳقول ﻣﻄلقا ﻳعﲏ ﻳقول القرﻳبﺔ ﲢجﺐ
البعيدة ﺑﻐﺾ النظر القرﻳبﺔ ﻣن ﺟهﺔ اﻷب أو ﻣن ﺟهﺔ اﻷم ﻷن ﺑعﺾ أهل العلﻢ ﻳقول
اﳉدة ﻣن ﺟهﺔ اﻷم أقوى فﻼ ﲢجﺐ ،ﺑل ﻳقول ﲢجﺐ ﻳعﲏ القرﻳبﺔ ترث ﻣﻄلقا سواء

ﻛانﺖ قرﻳبﺔ ﻣن ﺟهﺔ اﻷم وﺑعيدة ﻣن ﺟهﺔ اﻷب فإن القرﻳبﺔ هي الﱵ ترث ) ،وتﺮث أم
اﻷب و ( أم ) اﳉﺪ ﻣعﻬﻤﺎ ( أي ﻣﻊ اﻷب واﳉﺪ ) ﻛـ ( ﻣﺎ ﻳﺮ ن ) ﻣﻊ اﻟعﻢ ( ﻳعﲏ

اﳌقصود هنا أن هﺬا ﳜالﻒ اﻷﺻل أن اﻹنسان إذا ورث ﺑسبﺐ شخص ﻻ ﻳرث ﻣع
وﺟودﻩ ﻳعﲏ ﻣن أدﱃ ﺑﺸخص ﱂ ﻳرث ﻣع اﳌدﱃ ﺑﻪ ،ﻛيﻒ؟ ﳓن نقول اﻻﺑن واﺑن اﻻﺑن
فاﺑن اﻻﺑن ورث ﺑسبﺐ اﻻﺑن فإن وﺟد اﻻﺑن واﺑن اﻻﺑن ﺣجبﻪ ،اﻵن اﻷم الﱵ هي أم
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اﻷب ورثﺖ ﺑسبﺐ اﻷب فإذا وﺟد اﻷب وأم اﻷب فنورث اﻷب وأم اﻷب وهﺬا اﳌقصود
أن ﰲ اﳉدات أم اﻷب ترث ﻣع وﺟود اﻷب وأم اﳉد ترث ﻣع وﺟود اﳉد هﺬا اﳌقصود

ﻣع وﺟود اﳉد وﻣع وﺟود اﻷب ﻛما ﻳر ن ﻣع وﺟود العﻢ ،قال :روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ واﺑﻦ
ﻣﺴعود وأﰊ ﻣوﺳﻰ وﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ وأﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ) وتﺮث اﳉﺪة ( اﳌﺪﻟﻴﺔ )
ﺑقﺮاﺑﺘﲔ ( ﻣﻊ اﳉﺪة ذات اﻟقﺮاﺑﺔ اﻟواﺣﺪة ) ثﻠﺜﻲ اﻟﺴﺪس ( وﻟﻸﺧﺮى ثﻠﺜه ﻳعﲏ ﳝكن

تكون أﺣيا اﳉدة نفسها تكون هي أم أم اﻷب وأم أم اﻷم هﺬا إذا تﺰوج اﺑنﺔ خالتﻪ
فالولد ولدﻩ ستكون هﺬﻩ اﳉدة ﺟدتﻪ لنسبﺔ لولدﻩ ستكون أم اﻷب وﰲ نفﺲ الوقﺖ
هي أم أم اﻷم هﺬا ﻣعناﻩ فتصﲑ هﺬﻩ ذات قراﺑتﲔ ،لو وﺟدت ﺟدة أخرى لﺜﺔ فنقول

هﺬﻩ ذات القراﺑتﲔ ترث ثلﺜي السدس وذات القراﺑﺔ الواﺣدة ترث ثلث السدس ﻳعﲏ ذات

القراﺑتﲔ ﻛأ ا ﺟدتﲔ ) ،ﻓﻠو تزوج ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺘه ( ﻓﺄتﺖ ﺑوﻟﺪ ) ﻓﺠﺪته أم أم أم وﻟﺪﳘﺎ
وأم أم أﺑﻴه وإن تزوج ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘه ( ﻓﺄتﺖ ﺑوﻟﺪ ) ﻓﺠﺪته أم أم أم وأم أﰊ أﺑﻴه ( ﻓﱰث
ﻟقﺮاﺑﺘﲔ وﻻ ﳝﻜﻦ أن تﺮث جﺪة ﲜﻬﺔ ﻣﻊ ذات ثﻼث نعﻢ إذا وﺟدت ﺟدة ذات
ثﻼث وهﺬا ﻣتصور ﻻ ترث ﻣعها أﺣد فهي أخﺬت ﻛل اﳉهات.

ﻓﺼﻞ ﰲ ﻣﲑاث اﻟﺒﻨﺎت وﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ واﻷﺧوات

) واﻟﻨﺼﻒ ﻓﺮض ﺑﻨﺖ ( إذا ﻛﺎنﺖ ) وﺣﺪﻫﺎ ( ن انﻔﺮدت ﻋﻤﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ وﻳعﺼﺒﻬﺎ
ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وإن ﻛﺎنﺖ واﺣﺪة ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ { ﰒ ﻫو أي اﻟﻨﺼﻒ ) ﻟﺒﻨﺖ اﺑﻦ وﺣﺪﻫﺎ
( إذا ﱂ ﻳﻜﻦ وﻟﺪ ﺻﻠﺐ وانﻔﺮدت ﻋﻤﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ وﻳعﺼﺒﻬﺎ هو اﻵن ﻳتكلﻢ عن ﻣﲑاث
النصﻒ فﺬﻛر انﻪ للبنﺖ فرض البنﺖ هﺬا رقﻢ ١وشرط أن تكون وﺣدها ﻣنفردة عن
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عاﺻﺐ وﻣنفردة أﻳضا عن ﻣﺸارك ،ﺑنﺖ ﻻ ﻣعها اﺑن وﻻ ﻣعها ﺑنﺖ أخرى ترث النصﻒ
ﰒ قال وهو لبنﺖ اﺑن وهﺬا الﺜاﱐ وﺣدها وهﺬا ﻣعناﻩ ﻣا ﻣعها أخ ﳍا وﻻ أخﺖ ﳍا

وانفردت عمن ﻳساوﻳها وﻳعصبها ) ﰒ ( ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻬﻤﺎ أي عدم البنﺖ وﺑنﺖ اﻻﺑن )
ﻷﺧﺖ ﻷﺑوﻳﻦ ( " "٣وهي اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ ﻋﻨﺪ انﻔﺮادﻫﺎ ﻋﻤﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻬﺎ أو ﻳعﺼﺒﻬﺎ ﻳعﲏ
إذا وﺟدت ﻣسألﺔ فيها أخﺖ شقيقﺔ ليﺲ ﻣعها أخ شقيق وﻻ ﻣعها أخﺖ شقيقﺔ أخرى
فإذاً هي ترث النصﻒ ،أو ﳛﺠﺒﻬﺎ الﺬي ﳛجبها عن النصﻒ البنﺖ الﱵ قبلها وﺑنﺖ

اﻻﺑن ،قال ) :أو ( أﺧﺖ ) ﻷب" "٤وﺣﺪﻫﺎ ( أي ليﺲ ﻣعها أخﺖ ﻷب أخرى وﻻ أخ
ﻷب ﻣعها وﻃبعا ﻳﺸﱰط ﳍا أﻳضا أﻻ ﻳوﺟد أﺣد ﻣن الساﺑقﲔ ﻳعﲏ ﻻ ﻳوﺟد رقﻢ ١وﻻ ٢

وﻻ  ٣لنسبﺔ ﻷخﺖ ﻷب هﺬﻩ رقﻢ ٤وﳍﺬا قال :ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺸقﻴقﺔ وانﻔﺮادﻫﺎ انتهينا ﻣن
النصﻒ ﰒ قال ) :واﻟﺜﻠﺜﺎن ﻟﺜﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ ( ﻳعﲏ اﻷرﺑعﺔ الساﺑقات ﻛلهن ﺻاﺣبات

النصﻒ أﻳضا ﳍن الﺜلﺜان ﺑﺸرط واﺣد أن ﻳضاف إليهن أخﺖ لكل واﺣدة ﻳعﲏ لنسبﺔ
للبنﺖ أن تضاف ﳍا ﺑنﺖ نيﺔ ﻳصﲑ ﳍا الﺜلﺜﲔ ،إذا انفردت النصﻒ وإذا ﻛن اثنتﲔ أو
ثﻼثﺔ أو أرﺑعﺔ ﻳعﲏ زدن عن الواﺣدة فالﺜلﺜان ،ﺑنﺖ اﻻﺑن الوقﺖ الﺬي إذا اﺟتمعﺖ فيﻪ
شروط النصﻒ وزادت عليها أخﺖ شقيقﺔ أي أخﺖ ﳍا أﻣا ﺑنﺖ اﻻﺑن ليﺲ ﺑﺸرط أن

تكون شقيقﺔ ،أخﺖ ﳍا ثلﺜﲔ وﻛﺬلك اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ واﻷخﺖ ﻷب ،قال ) :واﻟﺜﻠﺜﺎن
ﻟﺜﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ ( أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت أو ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ أو اﻟﺸقﻴقﺎت أو اﻷﺧوات ﻷب )
ﻓﺄﻛﺜﺮ ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﺈن ﻛﻦ نﺴﺎء ﻓوق اثﻨﺘﲔ ﻓﻠﻬﻦ ثﻠﺜﺎ ﻣﺎ تﺮك { ﳓن نقول اثنتﲔ
لكن عند ﰲ هﺬا ﺣدﻳث :وأﻋﻄﻰ اﻟﻨﱯ ﷺ ﺑﻨﱵ ﺳعﺪ اﻟﺜﻠﺜﲔ وﻗﺎل تعﺎﱃ ﰲ اﻷﺧﺘﲔ
} ﻓﺈن ﻛﺎنﺘﺎ اثﻨﺘﲔ ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﺜﻠﺜﺎن ﳑﺎ تﺮك { إذا ﱂ ﻳعﺼﱭ ﺑﺬﻛﺮ زائﻬﻦ "ج" إذاً إﻣا
نصﻒ أو الﺜلﺜان أو ﻳكن عصبﺔ ﻣع ذﻛر ﻣع أخ ﳍا ﻳعﲏ لو ﻛن ﲬسﺔ أخوات شقيقات

ﳍن الﺜلﺜان ولو ﻣعهﻢ أخ واﺣد ﻳكون عصبﺔ ،قال :أو أنزل ﻣﻦ ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﻋﻨﺪ
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اﺣﺘﻴﺎجﻬﻦ إﻟﻴه ﻛﻤﺎ ﰐ ﻣعناﻩ هﺬا ﰲ ﺑنﺖ اﻻﺑن ﻳعﲏ ﺑنﺖ اﻻﺑن وإن نﺰلﺖ ،إذا ﻛان فيﻪ

ﺑنﺖ اﺑن أعلى ﻣنها أو فيﻪ ﺑنﺖ أعلى ﻣنها فهي ﻏﲑ وارثﺔ ﻳعﲏ نتصور ﻛالتاﱄ ﺑنتﲔ ﳍن

الﺜلﺜان وفيﻪ ﺑنﺖ اﺑن ﻻ شيء ﳍا وفيﻪ اﺑن اﺑن اﺑن أنﺰل ﻣنها ﻳعصبها ﻷ ا اﺣتاﺟﺖ إليﻪ
لكن لو ﱂ ﲢتﺞ إليﻪ ﻻ ﻳعصبها وهي نفﺲ اﳌسألﺔ ﺑدل أن نقول ﺑنتﲔ نقول ﺑنﺖ واﺣدة
فلها النصﻒ وهناك ﺑنﺖ اﺑن السدس تكملﺔ للﺜلﺜﲔ وفيﻪ اﺑن اﺑن اﺑن أنﺰل هﺬا العاﺻﺐ

لكن هل ﻳعصﺐ هﺬﻩ البنﺖ ﻻ ﻷ ا ﻻ ﲢتاج إليﻪ فهي وارثﺔ ﺑﻐﲑﻩ فاﻻﺣتياج إليﻪ أﻻ ترث

إﻻ لتعصيﺐ ،قال :ﻓﺈن ﻋﺼﱭ ﺑﺬﻛﺮ ﻓﺎﳌﺎل أو ﻣﺎ أﺑقﺖ اﻟﻔﺮوض ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ
ﺣﻆ اﻷنﺜﻴﲔ ) واﻟﺴﺪس ﻟﺒﻨﺖ اﺑﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ( وإن نزل أﺑوﻫﺎ تﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ) ﻣﻊ ﺑﻨﺖ (
واﺣﺪة ﻟقﻀﺎء اﺑﻦ ﻣﺴعود وﻗوﻟه إنه ﻗﻀﺎء رﺳول ﷲ ﷺ ﻓﻴﻬﺎ رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )
وﻷﺧﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻷب ﻣﻊ أﺧﺖ ( واﺣﺪة ) ﻷﺑوﻳﻦ ( اﻟﺴﺪس تﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻛﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ
ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ ) ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣعﺼﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ( أي ﰲ ﻣﺴﺄﻟﱵ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ
اﻟﺼﻠﺐ خﻼﺻﺔ الكﻼم أن الﺜلﺜان للبنات والﺜلﺜان لﻸخوات فلو ﻛان عند ﺑنتﲔ أخﺬن
الﺜلﺜﲔ وإن ﻛانﺖ ﺑنﺖ واﺣدة وﺑنﺖ اﺑن فالبنﺖ خﺬ النصﻒ وﺑنﺖ اﻻﺑن تكملﺔ للﺜلﺜﲔ
ﳌاذا؟ ﻷن ﷲ ﺟعل الﺜلﺜﲔ للبنات ونفﺲ الكﻼم على اﻷخوات لو ﻛانﺖ أختان شقيقتان

أو أختان ﻷب الﺜلﺜان ﳍﺬﻩ أو ﳍﺬﻩ ،وإن ﻛانﺖ أخﺖ شقيقﺔ واﺣدة النصﻒ وأخﺖ ﻷب

ﻣعها خﺬ السدس تكملﺔ للﺜلﺜﲔ ﻷن الﺜلﺜﲔ لﻸخوات ،قال :واﻷﺧﺖ ﻷب ﻣﻊ
اﻟﺸقﻴقﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻊ إﺣﺪاﳘﺎ ﻣعﺼﺐ اﻗﺘﺴﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷنﺜﻴﲔ ) ﻓﺈن
اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺑﻨﺎت ( ن ﻛﻦ ثﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳقﻂ ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ إن ﱂ ﻳعﺼﱭ إذا
استكمل الﺜلﺜﲔ ﺑنات فتسقط ﺑنات اﻻﺑن ﻷ ﻢ استﻐرقوا الﺜلﺜﲔ فﻼ شيء ﳍن ،قال ) :أو
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( اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺜﻠﺜﲔ ) ﳘﺎ ( أي ﺑﻨﺖ وﺑﻨﺖ اﺑﻦ ) ﺳقﻂ ﻣﻦ دو ﻦ ( ﻛﺒﻨﺎت اﺑﻦ اﺑﻦ

اﳌسألﺔ ﺑنﺖ وﺑنﺖ اﺑن وﺑنﺖ اﺑن اﺑن فالبنﺖ نصﻒ وﺑنﺖ اﻻﺑن السدس تكملﺔ للﺜلﺜﲔ
واﻷخﲑة اﻷنﺰل ﻻ شيء ﳍا فإن وﺟد ﻣعها ذﻛر زاﺋها أو أنﺰل ﻣنها ﻳعصبها فﱰث ﻣعﻪ

للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ ) ،إن ﱂ ﻳعﺼﺒﻬﻦ ذﻛﺮ زائﻬﻦ ( أي ﺑﺪرجﺘﻬﻦ ) أو أنزل ﻣﻨﻬﻦ
( ﻣﻦ ﺑﲎ اﻻﺑﻦ وﻻ ﻳعﺼﺐ ذات ﻓﺮض أﻋﻠﻰ ﻣﻨه ﻳعصﺐ اﻷدﱏ ﻣنﻪ أو اﳌوازي لﻪ ،وﻻ
ﻣﻦ ﻫﻲ أنزل ﻣﻨه ) وﻛﺬا اﻷﺧوات ﻣﻦ اﻷب ( ﻳﺴقﻄﻦ ) ﻣﻊ أﺧوات اﻷﺑوﻳﻦ ( اثﻨﺘﲔ
ﻓﺄﻛﺜﺮ ) إن ﱂ ﻳعﺼﺒﻬﻦ أﺧوﻫﻦ ( اﳌﺴﺎوي ﳍﻦ ﻻ ﻳعصﺐ اﻷعلى ﻣنﻪ ﻳقصد إذا ﻛانﺖ
ﺻاﺣبﺔ فرض أﻣا إذا ﳏجوﺑﺔ نعﻢ وﻻ ﻳعصﺐ ﻣن هي أنﺰل ﻣنﻪ ،ﰒ قال ) :وﻛﺬا اﻷﺧوات
ﻣﻦ اﻷب ( ﻳﺴقﻄﻦ ) ﻣﻊ أﺧوات اﻷﺑوﻳﻦ ( اثﻨﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ) إن ﱂ ﻳعﺼﺒﻬﻦ أﺧوﻫﻦ (
اﳌﺴﺎوي ﳍﻦ ﰲ اﻷخوات ﻣا عند أخ أنﺰل أو أخ أعلى هو أخ ،قال :واﺑﻦ اﻷخ ﻻ
ﻳعﺼﺐ أﺧﺘه وﻻ ﻣﻦ ﻓوﻗه اﺑن اﻷخ ﻣن أختﻪ؟ ﺑنﺖ اﻷخ ليسﺖ ﻣﺬﻛورة لوار ت،
قال ) :واﻷﺧﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ( ﺷقﻴقﺔ ﻛﺎنﺖ أو ﻷب واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ) تﺮث ﻣﺎ ﻓﻀﻞ
ﻟﺘعﺼﻴﺐ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﺒﻨﺖ ( هﺬﻩ اﳌسألﺔ نكتﺐ عنوان :العصبﺔ ﻣع الﻐﲑ :اﻷخوات إن
تكن ﺑنات فهن ﻣعهن ﻣعصبات ،إذا ﻛان عند ﺑنﺖ  ....نقﻒ هنا

فمازلنا ﰲ ﻛتاب الفراﺋﺾ وسبق أن ﺑينا أن الفراﺋﺾ أفردت ﺑدورة ﻣستقلﺔ ﻣﻄولﺔ

ودرسنا اﻵن إﳕا هو قراءة هﺬا الكتاب ﻣن ﻛتاب الروض اﳌرﺑع لفك العبارة وﻣراﺟعﺔ

اﳌساﺋل وهكﺬا ،وقفنا عند العصبﺔ ﻣع الﻐﲑ عند قولﻪ ) :واﻷﺧﺖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ( ﺷقﻴقﺔ ﻛﺎنﺖ
أو ﻷب واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ) تﺮث ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻟﺘعﺼﻴﺐ ﻋﻦ ﻓﺮض اﻟﺒﻨﺖ ( أو ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ
) ﻓﺄزﻳﺪ ( أي ﻓﺄﻛﺜﺮ ها ن ﳘا العصبﺔ ﻣع الﻐﲑ وﳚمعها ﺑيﺖ واﺣد :اﻷخوات إن تكن
ﺑنات فهن ﻣعهن ﻣعصبات ،واﻷخوات سيﺸمل الﺸقيقات أو ﻷب ،إن تكن ﺑنات
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ستﺸمل البنﺖ ﺑنﺖ الصلﺐ أو ﺑنﺖ اﻻﺑن وإن نﺰلﺖ ،قال :اﻷﺧوات ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎت أو
ﺑﻨﺎت اﻻﺑﻦ ﻋﺼﺒﺎت ﻓﻔﻲ ﺑﻨﺖ وأﺧﺖ ﺷقﻴقﺔ وأخ ﻷب ﻟﻠﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻠﺸقﻴقﺔ
اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻳﺴقﻂ اﻷخ ﻷب ﻟﺸقﻴقﺔ ﻟﻜو ﺎ ﺻﺎرت ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ وﻣن هﺬا نعرف

شيء أن العاﺻبﺔ ﻣع الﻐﲑ أي اﻷخوات إن تكن ﺑنات فالعاﺻبﺔ ﻣع الﻐﲑ عندﻣا ترث

لكو ا عاﺻبﺔ ﻣع الﻐﲑ تقوم ﻣقام أخيها ولﺬلك ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﻵن البنﺖ ﳍا النصﻒ
اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ انﻄبقﺖ فيها القاعدة اﻷخوات إن تكن ﺑنات أخﺬت الباقي تعصيبا
لكن اﻷخ ﻷب ﺣجﺐ ﻷخﺖ ﻷن اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ اﻵن ﳌا ﻛانﺖ عاﺻبﺔ ﻣع الﻐﲑ
تنﺰل ﻣنﺰلﺔ أخيها ﻳعﲏ ﻛأ ا أخ شقيق فلو تصور أن اﳌسألﺔ فيها أخ شقيق وأخ ﻷب

سيكون الﺸقيق هو العاﺻﺐ ،قال ) :وﻟﻠﺬﻛﺮ ( اﻟواﺣﺪ ) أو اﻷنﺜﻰ ( اﻟواﺣﺪة أو
اﳋﻨﺜﻰ ) ﻣﻦ وﻟﺪ اﻷم اﻟﺴﺪس وﻻثﻨﲔ ( ﻣﻨﻬﻢ هنا ﻣﲑاث ولد اﻷم أو اﻷخوة ﻷم ،عنوان

ﺟانﱯ :السدس "أ" هﺬا اﳌﲑاث اﻷول إذاً ولد اﻷم الﺬي هو أخ ﻷم أو أخﺖ ﻷم ﻣﲑاثهﻢ
ﻳﱰاوح ﺑﲔ سدس وثلث ،السدس إذا انفرد والﺜلث إذا ﻛانوا أﻛﺜر ﻣن واﺣد وﻃبعا اﻷخ
ﻷم واﻷخﺖ ﻷم ﻣﲑاثهﻢ ﳜتلﻒ عن ﺑقيﺔ الورثﺔ نعﻄي اﻷخ ﻷم ﻣﺜل اﻷخﺖ ﻷم ﻻ نقل

للﺬﻛر ﻣﺜل ﺣظ اﻷنﺜيﲔ ،قال :ذﻛﺮﻳﻦ أو أنﺜﻴﲔ أو ﺧﻨﺜﻴﲔ أو ﳐﺘﻠﻔﲔ ) ﻓﺄزﻳﺪ اﻟﺜﻠﺚ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺴوﻳﺔ ( "ب" هﺬا اﳌﲑاث الﺜاﱐ ﳍﻢ ﻻ ﻳﻔﻀﻞ ذﻛﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ أنﺜﺎﻫﻢ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ
} وإن ﻛﺎن رجﻞ ﻳورث ﻛﻼﻟﺔ أو اﻣﺮأة وﻟه أخ أو أﺧﺖ ﻓﻠﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس
ﻓﺈن ﻛﺎنوا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﰲ اﻟﺜﻠﺚ { أﲨﻊ اﻟعﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاد ﻫﻨﺎ وﻟﺪ
اﻷم ﻳعﲏ الولد الﺬي ﰲ اﻵﻳﺔ هو ولد اﻷم.
ﻓﺼﻞ ﰲ اﳊﺠﺐ
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وﻫو ﻟﻐﺔ اﳌﻨﻊ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑه ﺳﺒﺐ اﻹرث ﻣﻦ اﻹرث ﻟﻜﻠﻴﺔ أو ﻣﻦ أوﻓﺮ
ﺣﻈﻴه هﺬا تعرﻳﻒ اﳊجﺐ) :ﻣنع ﻣن قام ﺑﻪ سبﺐ اﻹرث ﻣن اﻹرث لكليﺔ "أ" ،أو ﻣن

أوفر ﺣظيﻪ"ب"( إذاً اﳊجﺐ إﻣا أن ﻳكون ﺣجﺐ لكليﺔ فيقال لﻪ ﺣجﺐ ﺣرﻣان أو
ﻣن أوفر ﺣظيﻪ ﻳعﲏ ﻣن أفضل ﺣظيﻪ فيكون ﺣجﺐ نقصان وقبل هﺬا اﳊجﺐ الﺬي
نتكلﻢ عنﻪ اﻵن هو ﺣجﺐ الﺸخص لكن هناك ﺣجﺐ آخر وهو ﺣجﺐ لوﺻﻒ أي
رق وقتل واختﻼف دﻳن ،وﳛجﺐ الﺸخص ﻣن اﳌﲑاث واﺣدة ﻣن عدد ثﻼث رق وقتل

واختﻼف دﻳن ،فالرقيق والكافر وﳐتلﻒ الدﻳن الﺬي هو ﻏﲑ اﳌسلﻢ فهﺬا ﳏجوب ﺑوﺻفﻪ
هﺬا ﻻ ثﲑ لﻪ ﻳعﲏ لو ﻣات اﳌيﺖ وترك اﺑن ﻛافر أو رقيق أو قاتل وﻣعﻪ ﺑنﺖ فهﺬا اﻻﺑن
وﺟودﻩ ﻛعدﻣﻪ فنعتﱪ اﳌسألﺔ فيها ﺑنﺖ فقط ،واﳊجﺐ اﻵخر الﺬي ندرسﻪ اﻵن هو
اﳊجﺐ لﺸخص ﻳعﲏ أن ﳛجﺐ ﺑسبﺐ وﺟود شخص آخر هو تسبﺐ لﻪ ﰲ اﳊجﺐ،

اﳊجﺐ الكلي أو اﳊجﺐ اﳉﺰﺋي ،ﺣجﺐ اﳊرﻣان أو ﺣجﺐ النقصان ،وﻳﺴﻤﻰ اﻷول
ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن وﻫو اﳌﺮاد ﻫﻨﺎ هنا سيتكلﻢ عن ﺣجﺐ اﳊرﻣان لﺬات وﻻ ﻳتكلﻢ عن

ﺣجﺐ النقصان ﻳعﲏ ﻣﺜﻼ عدم وﺟود البنﺖ ووﺟود ﺑنﺖ اﺑن ستأخﺬ النصﻒ فإن
وﺟدت البنﺖ ﺣجبتها ﻣن النصﻒ إﱃ السدس نﺰلﺖ هﺬا نسميﻪ نقصان وهو اﻵن ﻻ

ﻳرﻳد هﺬا هو ﻳتكلﻢ اﻵن عن ﺣجﺐ الﺸخص الﺬي ﻳسبﺐ اﳊرﻣان ،قال ) :ﻳﺴقﻂ
اﻷجﺪاد" "١ﻷب ( ﻹدﻻئﻬﻢ ﺑه هو ﻳتكلﻢ عن اﻷﺟداد ﻣن الﺬي ﻳسقﻄهﻢ لكليﺔ؟
اﻷب ،قال ) :و ( ﻳﺴقﻂ ) اﻷﺑعﺪ ( ﻣﻦ اﻷجﺪاد ) ﻷﻗﺮب ( ﻛﺬﻟﻚ ) و ( تﺴقﻂ )
اﳉﺪات ( " "٢ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷم واﻷب ) ﻷم ( ﻷن اﳉﺪات ﻳﺮثﻦ ﻟوﻻدة واﻷم أوﻻﻫﻦ
ﳌﺒﺎﺷﺮ ﺎ اﻟوﻻدة ) و ( ﻳﺴقﻂ ) وﻟﺪ اﻻﺑﻦ ( " "٣ﻻﺑﻦ وﱂ ﱂ ﻳﺪل ﺑه ﻟقﺮﺑه ) و (
ﻳﺴقﻂ ) وﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ( " "٤ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أنﺜﻰ أي اﻷخ الﺸقيق أو اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ
ﻳعﲏ ﻣعناﻩ أن اﻷخ الﺸقيق واﻷخﺖ الﺸقيقﺔ ﻳسقﻄان لفرع الوارث ﻣن الﺬﻛور
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وﻳسقﻄان ﻷب لكن ﻻ ﻳسقﻄان ﺣرﻣا ﻹ ث لعكﺲ واﻷخوات إن تكن ﺑنات )
ﺑﻦ واﺑﻦ اﺑﻦ ( وإن نزل ) وأب ( ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ اﳌﻨﺬر إﲨﺎﻋﺎ ) و ( ﻳﺴقﻂ ) وﻟﺪ اﻷب
ﻢ ( " "٥وهو أخ أو أخﺖ ﻷب أي ﻻﺑﻦ واﺑﻨه وإن نزل واﻷب ) و ﻷخ ﻷﺑوﻳﻦ (
وهو الﺸقيق و ﻷﺧﺖ ﻷﺑوﻳﻦ إذا ﺻﺎرت ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ أو ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻷن اﻷخﺖ
الﺸقيقﺔ إذا ﻛانﺖ عاﺻبﺔ ﻣع الﻐﲑ تتنﺰل ﻣنﺰلﺔ أخيها تصبﺢ ﻣﺜل أخيها ﻣﺜل ﻣا ﻣر ﻣعنا،
السادس ) :و ( ﻳﺴقﻂ ) وﻟﺪ اﻷم ﻟوﻟﺪ ( ذﻛﺮا ﻛﺎن أو أنﺜﻰ وهو اﻷخ ﻷم واﻷخﺖ

ﻷم ) وﺑوﻟﺪ اﻻﺑﻦ ( ﻛﺬﻟﻚ ) و ﻷب وأﺑﻴه ( وإن ﻋﻼ ﻻﺣظوا قال أن ولد اﻷم ﻳسقط

ﺑولد اﻻﺑن قال أول شيء ﻳسقط لولد ﻳعﲏ سيسقط لولد و لبنﺖ وﺑولد اﻻﺑن وهو

اﺑن اﻻﺑن وﺑنﺖ اﻻﺑن وﻛﺬلك ﻷب وأﺑيﻪ وإن عﻼ ) وﻳﺴقﻂ ﺑه ( أي ﰊ اﻷب وإن
ﻋﻼ ) ﻛﻞ اﺑﻦ أخ " "٧و ( ﻛﻞ ) ﻋﻢ ( " "٨واﺑﻨه ﻟقﺮﺑه وﻣﻦ ﻻ ﻳﺮث ﻟﺮق أو ﻗﺘﻞ أو
اﺧﺘﻼف دﻳﻦ ﻻ ﳛﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎ وﻻ نقﺼﺎن ﻳقصد هﺬا الﺬي ﲰيناﻩ ﺣجﺐ ﺑوﺻﻒ وهو

رق وقتل واختﻼف دﻳن.

ب اﻟعﺼﺒﺎت

ﻣﻦ اﻟعﺼﺐ وﻫو اﻟﺸﺪ ﲰوا ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺸﺪ ﺑعﻀﻬﻢ أزر ﺑعﺾ ) وﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟو انﻔﺮد "أ"
ﻷﺧﺬ اﳌﺎل ﲜﻬﺔ واﺣﺪة ( اﳌقصود هنا أخﺬ اﳌال ﻛلﻪ ﲜهﺔ واﺣدة ﻳعﲏ هي ﺟهﺔ القرﰉ

أي اﳉهﺔ القرﻳبﺔ واﳉهات وهي البنوة هﺬﻩ اﳉهﺔ اﻷوﱃ واﳉهﺔ الﱵ تليها اﻷﺑوة ﰒ اﳉهﺔ
الﺜالﺜﺔ الﱵ تليها هي اﳉدود ﻣع اﻹخوة ﰒ ﺑنو اﻹخوة ﰒ العموﻣﺔ وﺑنوهﻢ داخلﲔ ﰲ ﺟهﺔ
واﺣدة ﰒ الوﻻء وهكﺬا ﰒ إن ﻛانﺖ ﰲ ﺟهﺔ ﻣقدﻣﺔ ﺣجﺐ ﻣن ﺑعدﻩ وﻣن ﻛان ﰲ نفﺲ

www.bajabir.com

٤٣٢

اﳉهﺔ ننظر ﰲ اﳉهﺔ نفسها لقرب وﺑعد ذلك لقوة ،لقرب ﻳعﲏ ﻳكون ﻣﺜﻼ اﺑن اﺑن
واﺑن اﺑن اﺑن فيﻪ واﺣد أقرب ﻣن الﺜاﱐ فهﻢ اتفقوا ﰲ اﳉهﺔ لكن اختلفوا ﰲ القرب أﻣا إذا
تساووا ﰲ القرب ﻣﺜﻼ اﺑن أخ واﺑن اﺑن أخ سنقدم اﻷقرب ﻣع اﲢادهﻢ ﰲ اﳉهﺔ فكلهﻢ

ﻣن ﺟهﺔ واﺣدة لكن أﺣيا ﻳتﺤدون ﰲ اﳉهﺔ والقرب ﻣﺜل اﺑن أخ واﺑن أخ هؤﻻء اﲢدوا
ﺟهﺔ واﲢدوا قر فالتمييﺰ ﺑينهﻢ ﻳصﲑ لقوة فننظر هل ﻛﻼﳘا شقيق أو ﻷب أو ﳐتلفان
فإن ﻛان ﻛﻼﳘا لﺸقيق اﺑن أخ شقيق إذاً ﺑينهﻢ أﻣا إذا ﻛان واﺣد فيهﻢ اﺑن أخ شقيق
والﺜاﱐ اﺑن أخ ﻷب فيصﲑ العاﺻﺐ ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ اﺑن اﻷخ الﺸقيق ،ﳌاذا قدم للجهﺔ؟
اﳉواب ﻻ ﻛلهﻢ ﺟهﺔ واﺣدة ،لقرب؟ ﻻ ﻛلهﻢ لقرب واﺣد ،ﺑل لقوة قال فباﳉهﺔ
التقدﱘ ﰒ ﺑقرﺑﻪ وﺑعدﳘا التقدﱘ لقوة ﺟعل ،لكي تتضﺢ الصورة سيﺬﻛر ﻣﺜال واﺣد
عندك اﺑن أخ ﻷب وعندك اﺑن اﺑن أخ شقيق فمن العاﺻﺐ ﻛلهﻢ ﻣن ﺟهﺔ واﺣدة؟

العاﺻﺐ اﻷقرب اﺑن أخ ﻷب أﻛﱪ ﻣن الﺸقيق فاﳉهﺔ واﺣدة هل ننتقل للقوة أم للقرب؟
للقرب فاﻷقرب اﺑن أخ ﻷب فهو ﻳرث ،لو اﲢدا ﰲ القرب ننتقل إﱃ التفضيل لقوة،

قال :ﻛﺎﻷب واﻻﺑﻦ واﺑﻦ اﻻﺑﻦ واﻟعﻢ وﳓوﻫﻢ واﺣﱰز ﺑقوﻟه ﲜﻬﺔ واﺣﺪة ﻋﻦ ذي
اﻟﻔﺮض ﻓﺈنه إذا انﻔﺮد ﺧﺬﻩ ﻟﻔﺮض واﻟﺮد ﻓقﺪ أﺧﺬﻩ ﲜﻬﺘﲔ ﻳعﲏ ﲜهتﲔ ،انتبهوا لو

ﻣات اﳌيﺖ وترك ﺑنﺖ فقط ﺑنﺖ فللبنﺖ النصﻒ وإذا ﱂ ﻳوﺟد وارث فلها ردا فتأخﺬ
النصﻒ فرضا والباقي ردا وﻻ تعصيﺐ فتصﲑ أخﺬت ﻛل اﳌال لكن أخﺬتﻪ ﻣن ﺟهتﲔ

ﺑسبﺐ ﺟهتﲔ لفرض و لرد لكن هﺬا العاﺻﺐ خﺬ ﻛل اﳌال ﲜهﺔ واﺣدة وهو

التعصيﺐ ،قال ) :وﻣﻊ ذي ﻓﺮض ﺧﺬ ﻣﺎ ﺑقﻲ ( ﺑعﺪ ذوي اﻟﻔﺮوض "ب" ،وﻳﺴقﻂ
إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﱰﻛﺔ هﺬا ﻳصﲑ اﳊالﺔ الﺜالﺜﺔ ﻳسقط وﻻ خﺬ شيء هﺬا "ج"
ﻓﺎﻟعﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺮث ﺑﻼ تقﺪﻳﺮ وﻳقﺪم أﻗﺮب اﻟعﺼﺒﺔ ) ﻓﺄﻗﺮ ﻢ اﺑﻦ ﻓﺎﺑﻨﺔ وإن نزل ( ﻷنه
جزء اﳌﻴﺖ هﺬﻩ اﳉهﺔ اﻷوﱃ ) ،ﰒ اﻷب ( ﻷن ﺳﺎئﺮ اﻟعﺼﺒﺎت ﻳﺪﻟون ﺑه هﺬﻩ اﳉهﺔ
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الﺜانيﺔ ) ،ﰒ اﳉﺪ ( أﺑوﻩ ) وإن ﻋﻼ ( ﻷنه أب وﻟه إﻳﻼد ﻳعﲏ لﻪ ﺣق وﻻدة على هﺬا
الوارث ) ﻣﻊ ﻋﺪم أخ ﻷﺑوﻳﻦ أو ﻷب ( ﻓﺈن اجﺘﻤﻊ ﻣعﻬﻢ ﻓعﻠﻰ ﻣﺎ تقﺪم وهو تورﻳﺜﻪ

ﻣعهﻢ إذا ﻛان ﻻ ﻳوﺟد ﺻاﺣﺐ فرض فاﳋياران وإن ﻛان وﺟد ﺻاﺣﺐ فرض ثﻼثﺔ

خيارات ) ﰒ ﳘﺎ ( أي ﰒ اﻷخ ﻷﺑوﻳﻦ ﰒ ﻷب ) ﰒ ﺑﻨوﳘﺎ ( أي ﰒ ﺑﻨو اﻷخ اﻟﺸقﻴﻖ
ﺑنوﳘا هي اﳉهﺔ الراﺑعﺔ ﻳعﲏ اﳉهﺔ الﺜالﺜﺔ ستﺸمل اﳉد ﻣع اﻹخوة ﰒ ﺑنوﳘا هﺬﻩ اﳉهﺔ

الراﺑعﺔ ،ﰒ ﺑﻨو اﻷخ ﻷب وإن نزﻟوا ) أﺑﺪا ﰒ ﻋﻢ ﻷﺑوﻳﻦ ﰒ ﻋﻢ ﻷب ﰒ ﺑﻨوﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ (

هﺬﻩ اﳉهﺔ اﳋاﻣسﺔ وهﻢ اﻷعمام وﺑنو اﻷعمام ﻛلهﻢ ﺟهﺔ واﺣدة لكن سنفضل اﻷعمام
على ﺑﲏ اﻷعمام ﲟاذا ﳉهﺔ أم لقرب؟ لقرب لنسبﺔ لﻸﺟداد أﺑو اﻷب وأﺑوﻩ أﻳهﻢ

أقرب؟ أﺑو اﻷب وهكﺬا ﻓﻴقﺪم ﺑﻨو اﻟعﻢ اﻟﺸقﻴﻖ ﰒ ﺑﻨو اﻟعﻢ ﻷب ) ﰒ أﻋﻤﺎم أﺑﻴه
ﻷﺑوﻳﻦ ﰒ ( أﻋﻤﺎم أﺑﻴه ) ﻷب ﰒ ﺑﻨوﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ( اﻵن ﻻﺣظوا عﻢ اﻷب هﺬا أقرب

وأعمام أب اﻷب هﺬا أعلى ﻳعﲏ عمك اﳌباشر هﺬا أقرب ﻣن عﻢ أﺑيك وعﻢ أﺑيك أقرب

ﻣن عﻢ ﺟدك وهكﺬا لكن اﳉهﺔ واﺣدة ،ﻳقﺪم اﺑﻦ اﻟﺸقﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻷب ) ﰒ أﻋﻤﺎم
جﺪﻫﻢ ﰒ ﺑﻨوﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ( ﰒ أﻋﻤﺎم أﰊ جﺪة ﰒ ﺑﻨوﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ وﻫﻜﺬا إﱃ أن نصل إﱃ
أﺑينا آدم عليﻪ السﻼم ) ،ﻻ ﻳﺮث ﺑﻨو أب أﻋﻠﻰ ( وإن ﻗﺮﺑوا ) ﻣﻊ ﺑﲏ أب أﻗﺮب وإن
نزﻟوا ( ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻳﺮﻓعه أﳊقوا اﻟﻔﺮائﺾ ﻫﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺑقﻲ ﻓﻸوﱃ رجﻞ ذﻛﺮ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وأوﱃ ﻫﻨﺎ ﲟعﲎ أﻗﺮب ﻻ ﲟعﲎ أﺣﻖ ﳌﺎ ﻳﻠزم ﻋﻠﻴه ﻣﻦ اﻹ ﺎم واﳉﻬﺎﻟﺔ ﻳعﲏ
لو قلنا أﺣق ﻳصﲑ فيها ﺟهالﺔ وإ ام لكن إذا قلنا أقرب واضﺢ ﻣن هو فاﻻﺑن أقرب ﻣن

اﻷب واﻷب أقرب ﻣن اﳉد والعﻢ أقرب ﻣن اﺑن العﻢ وهكﺬا ) ،ﻓﺄخ ﻷب ( واﺑﻨه وإن
نزل ) أوﱃ ﻣﻦ ﻋﻢ ( وﻟو ﺷقﻴقﺎ ) و ( ﻣﻦ ) اﺑﻨه و ( أخ ﻷب أوﱃ ﻣﻦ ) اﺑﻦ أخ
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ﻷﺑوﻳﻦ ( ﻃبعا ﻣعروف ﳌاذا أخ ﻷب أوﱃ ﻣن العﻢ فرق ﰲ اﳉهﺔ ،اﳉهﺔ ﳐتلفﺔ ،واﻷخ

أوﱃ ﻣن اﺑن اﻷخ ﻳعﲏ ﻳقصد أن هﺬا ليﺲ ﻻختﻼف اﳉهﺔ ولكن للقرب ،قال :ﻷنه
أﻗﺮب ﻣﻨه ) وﻫو ( أي اﺑﻦ اﻷخ ﻷﺑوﻳﻦ ) أو اﺑﻦ أخ ﻷب أوﱃ ﻣﻦ اﺑﻦ اﺑﻦ أخ
ﻷﺑوﻳﻦ ( هﺬا للقرب ﻟقﺮﺑه ) وﻣﻊ اﻻﺳﺘواء ( ﰲ اﻟﺪرجﺔ ﻛﺄﺧوﻳﻦ وﻋﻤﲔ ) ﻳقﺪم ﻣﻦ
ﻷﺑوﻳﻦ ( ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻷب ﻟقوة اﻟقﺮاﺑﺔ ) ﻓﺈن ﻋﺪم ﻋﺼﺒﺔ اﻟﻨﺴﺐ ورث اﳌعﺘﻖ ( " "١وﻟو
أنﺜﻰ هﺬﻩ لعصبﺔ الوﻻء ،العصبﺔ سينقسمون عصبﺔ النسﺐ وعصبﺔ لوﻻء وهﻢ عصبﺔ

لنفﺲ ،هو ﻳقول إذا عدم عصبﺔ النسﺐ ننتقل إﱃ الوﻻء قال ورث اﳌعتق هﺬا شرﺣناﻩ
ولو أنﺜى ﻳعﲏ ولو ﻛانﺖ اﳌعتق أنﺜى وهﺬا اﳌوضع الوﺣيد الﱵ ترث فيﻪ اﻷنﺜى لتعصيﺐ،

وليﺲ ﰲ النساء ﻃرا عصبﺔ إﻻ الﱵ ﻣنﺖ ﺑعتق الرقبﺔ ،وإﻻ النساء ﻣا فيهﻢ عصبﺔ ،ﻟقوﻟه
ﷺ اﻟوﻻء ﳌﻦ أﻋﺘﻖ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه ) ﰒ ﻋﺼﺒﺘه ( " "٢أي عصبﺔ اﳌعتق ،اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب
ﻛﻨﺴﺐ اﻵن العبد ﳌا ﻣات ولﻪ ﻣال وﱂ ﻳتﺰوج ﻣا عندﻩ أوﻻد أو تﺰوج لكن ﻣا عندﻩ أوﻻد

فالﺰوﺟﺔ أخﺬت رﺑعها والباقي للمعتق ،السيد الﺬي أعتق ،اﳌعتق ﻏﲑ ﻣوﺟود ﻣيﺖ وأوﻻدﻩ
ﻣوﺟودﻳن عصبتﻪ فننتقل إﱃ أوﻻدﻩ ،ﻣا فيﻪ ،أ ﺋﻪ ،ﻣا فيﻪ ،إخوتﻪ ،ﻣا فيﻪ ،أﺑناء اﻹخوة ،ﻣا

فيﻪ ،العﻢ أو اﺑن العﻢ ،ﻣا فيﻪ هﺬا ﻣعﲎ ﰒ عصبتﻪ اﻷقرب فاﻷقرب نسبا ،ﰒ ﻣوﱃ اﳌعﺘﻖ

" ،"٣ﻣن هو ﻣوﱃ اﳌعتق؟ ﻳعﲏ العبد ﳌا أعتق وﻣات وعندﻩ ﻣال وليﺲ لﻪ ورﻳث لنسﺐ
وﻻ لفرض وﻻ لعصبﺔ انتقلنا للمعتق فوﺟد اﳌعتق ﻣات وﱂ ﻳﱰك أﺣدا لكن اﳌعتق ترك
سيدا أعتقﻪ ﻣعناﻩ واﺣد أعتق عبد والعبد أعتق عبد آخر فهﺬا العبد اﻷخﲑ ﳌا ﻣات ترك
سيدﻩ اﳌعتق واﳌعتق وﺟد ﻩ ﻣات أﻳضا قبل العبد فﱰك سيدﻩ ﻳعﲏ ﻣعتق اﳌعتق وهكﺬا
ﻳعﲏ سﲑث العبد إذا ﻣات وأ أقصد عبد أعتق وﻻ أتكلﻢ عن عبد فالعبد إذا ﻣات ﻻ
أﺣد ﻳرثﻪ فمالﻪ لسيدﻩ ،نتكلﻢ عن عبد ﻣعتق وترك ﻣاﻻ وﻻ وارث لﻪ فآخر وارث ﻳرثﻪ هو
ﻣعتقﻪ فإن ﱂ ﻳكن لﻪ ﻣعتق نبﺤث عن عصبﺔ اﳌعتق وهﻢ أﺑناﺋﻪ ،أ ﺋﻪ ،إخوانﻪ ،أوﻻد
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إخوانﻪ،أعماﻣﻪ ،أﺑناء أعماﻣﻪ ،ﰒ ﻣعتقيﻪ فهﺬا ﻣعتق اﳌعتق وهكﺬا فإذا ﻣا فيﻪ ﻣعتق اﳌعتق
وﺟد ﻩ ﻣات ﻣعتق اﳌعتق لكنﻪ ترك اﺑنا أو أ أو أخا أو اﺑن أخ أو عﻢ أو اﺑن عﻢ أو
ﻣعتق آخر ﰒ ﻋﺼﺒﺘه ﻛﺬﻟﻚ" "٤ﰒ اﻟﺮد" "٥ﰒ ذووا اﻷرﺣﺎم " "٦وهؤﻻء ﳍﻢ ب
خاص.
ﻓﺼﻞ )العصبﺔ لﻐﲑ(

) ﻳﺮث اﻻﺑﻦ ( ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ ﻣﺜﻠﻴﻬﺎ ) و ( ﻳﺮث ) اﺑﻨه ( أي اﺑﻦ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ اﻻﺑﻦ
ﻣﺜﻠﻴﻬﺎ ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } ﻳوﺻﻴﻜﻢ ﷲ ﰲ أوﻻدﻛﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷنﺜﻴﲔ { وﻳﺮث ) اﻷخ
ﻷﺑوﻳﻦ ( ﻣﻊ أﺧﺖ ﻷﺑوﻳﻦ ﻣﺜﻠﻴﻬﺎ ) و ( ﻳﺮث اﻷخ ) ﻷب ﻣﻊ أﺧﺖ ﻣﺜﻠﻴﻬﺎ ( ﻟقوﻟه
تعﺎﱃ } وإن ﻛﺎنوا إﺧوة رجﺎﻻ ونﺴﺎء ﻓﻠﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷنﺜﻴﲔ { ﻛﻢ عددهﻢ اﻵن

الﺬﻳن ﻳعصبون لﻐﲑ؟ اﻻﺑن ﻣع البنﺖ " ،"١اﺑن اﻻﺑن ﻣع ﺑنﺖ اﻻﺑن " "٢وﻃبعا ﺑنﺖ
اﻻﺑن قد تكون أخﺖ وقد تكون ﺑنﺖ عمﻪ ،اﻷخ ﻷﺑوﻳن وهو اﻷخ الﺸقيق ﻣع اﻷخﺖ
الﺸقيقﺔ " ،"٣اﻷخ ﻷب ﻣع اﻷخﺖ ﻷب " "٤وهﺬا ﳚمعها ﰲ ﺑيﺖ واﺣد قال :واﻻﺑن
واﻷخ ﻣع اﻹ ث ﻳعصبا ن ﰲ اﳌﲑاث ،واﻻﺑن هﺬا ﻳﺸمل اثنﲔ اﻻﺑن واﺑن اﻻﺑن ،واﻷخ
ﻳﺸمل اثنﲔ اﻷخ الﺸقيق واﻷخ ﻷب،وﳌا نقول ﻣع اﻹ ث ﻣعناﻩ اﻻﺑن ﻣع البنﺖ واﺑن
اﻻﺑن ﻣع ﺑنﺖ اﻻﺑن واﻷخ الﺸقيق ﻣع اﻷخﺖ الﺸقيقﺔ واﻷخ ﻷب ﻣع اﻷخﺖ ﻷب

ﻳعصبا ن ﰲ اﳌﲑاث أي تعصيﺐ لﻐﲑ وﻛﻞ ﻋﺼﺒﺔ ﻏﲑﻫﻢ أي ﻏﲑ ﻫﺆﻻء اﻷرﺑعﺔ ﻛﺎﺑﻦ
اﻷخ أو اﻟعﻢ واﺑﻦ اﻟعﻢ واﺑﻦ اﳌعﺘﻖ وأﺧﻴه ) ﻻ تﺮث أﺧﺘه ﻣعه ﺷﻴﺌﺎ ( إذاً هﺬﻩ القاعدة

ﻻ تصدق على العﻢ نقول العﻢ والعمﺔ واﺑن العﻢ وﺑنﺖ العﻢ فهﺬا ﻳنﺤصر ﰲ هؤﻻء اﻷرﺑعﺔ
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اﻻﺑن واﻷخ فقط ﻷ ﺎ ﻣﻦ ذوي اﻷرﺣﺎم واﻟعﺼﺒﺔ ﻣقﺪم ﻋﻠﻴﻬﻢ ) وأﺑﻨﺎء ﻋﻢ أﺣﺪﳘﺎ أخ
ﻷم ( ﻟﻠﻤﻴﺘﺔ ) أو زوج ( ﳍﺎ ) ﻟه ﻓﺮﺿه ( أوﻻ ) واﻟﺒﺎﻗﻲ ( ﺑعﺪ ﻓﺮﺿه ) ﳍﻤﺎ ( تعﺼﻴﺒﺎ
ﻳقول إذا ﻛان اﺑن عﻢ أﺣدﳘا أخ ﻷم ﻳعﲏ هو اﺑن عﻢ وهو أخ ﻷم فنورثﻪ ﲟاذا نﻪ اﺑن

عﻢ أم أخ ﻷم أم ﻻثنﲔ؟ ﻻثنﲔ ﻓﻠو ﻣﺎتﺖ اﻣﺮأة ﻋﻦ ﺑﻨﺖ وزوج ﻫو اﺑﻦ ﻋﻢ ﻓﱰﻛﺘﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺴوﻳﺔ ﻳعﲏ زوﺟها هو نفسﻪ اﺑن عمها ،ﻣاتﺖ اﳌرأة وترﻛﺖ زوﺟها هو اﺑن عمها

فإن نظر إليﻪ ﻛﺰوج سﲑث الرﺑع وإن نظر إليﻪ ﻛاﺑن عﻢ أقرب عاﺻﺐ سﲑث الباقي
فنورثﻪ ﻻثنﲔ نعﻄيﻪ الرﺑع على أنﻪ زوج ونعﻄيﻪ الباقي على أنﻪ عاﺻﺐ وﻻﺣظوا ﻳقول أن
هﺬﻩ اﳌرأة ﻣاتﺖ عن ﺑنﺖ فالبنﺖ ﳍا النصﻒ والﺰوج لﻪ الرﺑع فرضا ولﻪ الباقي تعصيبا وﳍﺬا
قال فﱰﻛتها ﺑينهما لسوﻳﺔ ،وإن تﺮﻛﺖ ﻣعه ﺑﻨﺘﲔ ﻓﺎﳌﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ أثﻼ ﻷن البنتﲔ سﲑثن

الﺜلﺜﲔ وهو سﲑث الرﺑع وعاﺻﺐ فإذا أخﺬ الﺜلﺜﲔ فالباقي لﻪ ،قال ) :وﻳﺒﺪأ ﺑـ ( ذوي )
اﻟﻔﺮوض ( ﻓﻴعﻄون ﻓﺮوﺿﻬﻢ ) وﻣﺎ ﺑقﻲ ﻟﻠعﺼﺒﺔ ( ﳊﺪﻳﺚ أﳊقوا اﻟﻔﺮائﺾ ﻫﻠﻬﺎ ﻓﻤﺎ
ﺑقﻲ ﻓﻸوﱃ رجﻞ ﻋﺼﺒﺔ ) وﻳﺴقﻄون ( أي اﻟعﺼﺒﺔ ،انتبهوا ﳍﺬﻩ اﳌسألﺔ تسمى اﳊجرﻳﺔ
وإذا أردﰎ أﺣسن أﲰاﺋها اليمنيﺔ وأسوأ أﲰاﺋها اﳊمارﻳﺔ ،قال ) :وﻳﺴقﻄون ( أي اﻟعﺼﺒﺔ
إذا اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﱰﻛﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺣﱴ اﻹﺧوة اﻷﺷقﺎء ،اﻵن ذﻛر اﳌصنﻒ قاعدة
ﰒ ذﻛر ﻣسألﺔ اختلفوا ﰲ استﺜناﺋها ﻣن القاعدة ،قال ) :وﻳﺴقﻄون ( أي اﻟعﺼﺒﺔ إذا
اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﱰﻛﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ هﺬا ُﻣ َسلَﻢ ﰒ قال :ﺣﱴ اﻹﺧوة اﻷﺷقﺎء ) ﰲ
اﳊﻤﺎرﻳﺔ ( ﻳعﲏ ﰲ اﳌسألﺔ اﳊمارﻳﺔ هﺬا ليﺲ ﲟسلﻢ هﺬا ﳏل خﻼف ،ﻣا هي اﳊمارﻳﺔ؟
قال :وﻫو زوج وأم وإﺧوة ﻷم وإﺧوة أﺷقﺎء ﻟﻠزوج اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم اﻟﺴﺪس الﺰوج لﻪ
النصﻒ،واﻷم ﳍا السدس لوﺟود ﲨع اﻹخوة ﰒ قال :وﻟﻺﺧوة ﻣﻦ اﻷم اﻟﺜﻠﺚ واﻷخوة
اﻷشقاء عصبﺔ خﺬون الباقي اﻵن اﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ الﺰوج لﻪ النصﻒ أي ثﻼثﺔ واﻷم ﳍا

السدس ﻣن ستﺔ واﺣد فأﺻبﺤﺖ أرﺑعﺔ واﻹخوة ﻷم ﳍﻢ الﺜلث أي اثنان انتهﺖ استﻐرقﺖ
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الﱰﻛﺔ فجﺌنا لﻺخوة اﻷشقاء عصبﺔ فيأخﺬون ﻣا تبقى وﻣا تبقى شيء ،أفﻼ تﻼﺣظون أﻣرا
ﻏرﻳبا ﰲ هﺬﻩ اﳌسألﺔ وهو أن اﻹخوة ﻷم ورثوا إخوة اﳌيﺖ ﻷﻣﻪ ورثوا وإخوتﻪ اﻷشقاء ﱂ

ﻳرثوا هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﳊمارﻳﺔ وﳌاذا ﲰيﺖ ﲪارﻳﺔ؟ سنعرف قال :ﻟﻠزوج اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم
اﻟﺴﺪس وﻟﻺﺧوة ﻣﻦ اﻷم اﻟﺜﻠﺚ وﻳﺴقﻂ اﻷﺷقﺎء ﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻔﺮوض اﻟﱰﻛﺔ اﻛتبوا

عندها وعنﻪ ﻻ ﻳسقﻄون وﻳﺸارﻛون اﻹخوة ﻷم وهو قضاء عمر

اﻷخﲑ وﻣﺬهﺐ

ﻣالك والﺸافعي ،وإسقاﻃهﻢ هو ﻣﺬهﺐ أﲪد وأﰊ ﺣنيفﺔ ،قال :وروي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ واﺑﻦ
ﻣﺴعود وأﰊ ﺑﻦ ﻛعﺐ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﰊ ﻣوﺳﻰ وﻗﻀﻰ ﺑه ﻋﻤﺮ أوﻻ ﰒ وﻗعﺖ نﻴﺎ
ﻓﺄﺳقﻂ وﻟﺪ اﻷﺑوﻳﻦ ﻓقﺎل ﺑعﻀﻬﻢ أي اﻷشقاء أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻫﺐ أن أ ﻛﺎن ﲪﺎرا
أﻟﻴﺴﺖ أﻣﻨﺎ واﺣﺪة ﻓﺸﺮك ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴﺖ ﳊﻤﺎرﻳﺔ وﰲ ﺑعﺾ الروا ت هﺐ أن

أ ﻛان ﺣجرا ﻣلقى ﰲ اليﻢ لﺬلك ﲰيﺖ اليميﺔ واﳊجرﻳﺔ إذاً اﳌﺬهﺐ إنﻪ ﻻ وﳓن ﳕﺸي
على القياس وهو أ ﻢ عصبﺔ فيأخﺬون ﻣا تبقى والقول الﺜاﱐ الﺬي قضى ﺑﻪ عمر أخﲑا
وهو أنﻪ ﻻ فهؤﻻء إخوة ﻷم واﻷخوة اﻷشقاء ﰲ اﳊقيقﺔ هﻢ إخوة ﻷم وز دة فورثهﻢ
ﻛأخوة ﻷم ﻳعﲏ أدخلهﻢ ﰲ ﺑعﺾ واعتﱪهﻢ ﻛلهﻢ إخوة ﻷم هﺬا هو القول الﺜاﱐ والظاهر
أنﻪ هو الصواب وﷲ تعاﱃ أعلﻢ.

ب أﺻول اﳌﺴﺎئﻞ واﻟعول واﻟﺮد

أﺻﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳐﺮج ﻓﺮﺿﻬﺎ أو ﻓﺮوﺿﻬﺎ ) واﻟﻔﺮوض ﺳﺘﺔ نﺼﻒ ورﺑﻊ وﲦﻦ وثﻠﺜﺎن وثﻠﺚ
وﺳﺪس ( ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوض اﻟقﺮآنﻴﺔ وثﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ ثﺒﺖ ﻻجﺘﻬﺎد هو الﺬي فيﻪ اختﻼف
هل ثلث الباقي ﻳعتﱪ فرض أم هو ليﺲ فرضا هﺬا اﳌعﲎ ﻳقول هﺬا الﺬي ورد ﰲ القرآن
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وأﻣا ثلث الباقي فهﺬا اﺟتهاد وﻣرﻣعنا ثلث الباقي ﰲ ﻣسألﺔ العمرﻳتﲔ وﰲ ﻣسألﺔ اﳉد،

أﺻول اﳌساﺋل ﻳقول سبعﺔ وهي إﻣا أرﺑعﺔ ﻻ عول فيها أو ثﻼثﺔ ﻳدخلها العول ) واﻷﺻول
ﺳﺒعﺔ ( أرﺑعﺔ ﻻ ﻋول ﻓﻴﻬﺎ وثﻼثﺔ ﻗﺪ تعول ) ﻓﻨﺼﻔﺎن ( ﻣﻦ اثﻨﲔ " "١هﺬا اﻷﺻل
اﻷول ﻛزوج وأﺧﺖ ﺷقﻴقﺔ أو ﻷب وﻳﺴﻤﻴﺎن ﻟﻴﺘﻴﻤﺘﲔ ) أو نﺼﻒ وﻣﺎ ﺑقﻲ ( ﻛزوج
وﻋﻢ ) ﻣﻦ اثﻨﺘﲔ ( ﳐﺮج اﻟﻨﺼﻒ ) وثﻠﺜﺎن ( وﻣﺎ ﺑقﻲ ﻣﻦ ثﻼثﺔ " "٢هﺬا اﻷﺻل الﺜاﱐ
ﳐﺮج اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻛﺒﻨﺘﲔ وﻋﻢ البنتﲔ ﳍما الﺜلﺜان والعﻢ عاﺻﺐ ) أو ثﻠﺚ وﻣﺎ ﺑقﻲ ( ﻛﺄم
وأب ﻣﻦ ثﻼثﺔ ﳐﺮج اﻟﺜﻠﺚ ) أو ﳘﺎ ( أي اﻟﺜﻠﺜﺎن واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺄﺧﺘﲔ ﻷم ثلث وأﺧﺘﲔ
ﻟﻐﲑﳘﺎ لﻐﲑ أم ثلﺜان ) ﻣﻦ ثﻼثﺔ ( ﻟﺘﺴﺎوي ﳐﺮج اﻟﻔﺮﺿﲔ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺣﺪﳘﺎ ﻳعﲏ عند
ﻣسألﺔ فيها نصﻒ ونصﻒ فاﳌسألﺔ ﻣن اثنﲔ فإذا ﻛان ثلث وثلث فاﳌسألﺔ ﻣن ثﻼثﺔ أو
ثلث وﻣا ﺑقي فاﳌسألﺔ ﻣن ثﻼثﺔ ورﺑع وﻣا ﺑقي ستكون ﻣن أرﺑعﺔ ﻣﺜل زوج لﻪ الرﺑع واﺑن

عاﺻﺐ ﻣن أرﺑعﺔ إذاً أرﺑعﺔ هﺬا اﻷﺻل الﺜالث ) ورﺑﻊ ( وﻣﺎ ﺑقﻲ ﻛزوج واﺑﻦ ﻣﻦ أرﺑعﺔ
ﳐﺮج اﻟﺮﺑﻊ ) أو ﲦﻦ وﻣﺎ ﺑقﻲ ( ﻛزوجﺔ واﺑﻦ الﺰوﺟﺔ ﲦن واﻻﺑن عاﺻﺐ ﻣن ﲦانيﺔ وهو
اﻷﺻل الراﺑع ﻣﻦ ﲦﺎنﻴﺔ ﳐﺮج اﻟﺜﻤﻦ ) أو ( رﺑﻊ ) ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻒ ( ﻛزوج وﺑﻨﺖ ) ﻣﻦ أرﺑعﺔ
( ﻷن اﻷرﺑعﺔ واﻻثنﲔ اﻻثنﲔ تدخل ﰲ اﻷرﺑعﺔ فإذاً نكتفي ﻷرﺑعﺔ وﳒعلها هي أﺻل
اﳌسألﺔ ﻟﺪﺧول ﳐﺮج اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﳐﺮج اﻟﺮﺑﻊ ) و ( ﲦﻦ ﻣﻊ نﺼﻒ ﻛزوجﺔ وﺑﻨﺖ وﻋﻢ
الﺰوﺟﺔ ﲦن والبنﺖ نصﻒ والعﻢ عاﺻﺐ فعند ﲦانيﺔ واثنﲔ اﻻثنﲔ تدخل ﰲ الﺜمانيﺔ قال:

) ﻣﻦ ﲦﺎنﻴﺔ ( ﻟﺪﺧول ﳐﺮج اﻟﻨﺼﻒ ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ) ﻓﻬﺬﻩ أرﺑعﺔ ( أﺻول ) ﻻ تعول ( ﻻ

ﻳدخلها العول ﻷن اﻟعول ازدﺣﺎم اﻟﻔﺮوض وﻻ ﻳﺘﺼور وجودﻩ ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑعﺔ
اﻵن سينتقل إﱃ اﻷﺻول الﱵ تعول وهي ثﻼثﺔ قال ) :واﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ اﻟﺜﻠﺜﲔ ( ﻛزوج
وأﺧﺘﲔ ﻟﻐﲑ أم ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻳعتﱪ اﻷﺻل رقﻢ  ٥ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺨﺮجﲔ وتعول ﻟﺴﺒعﺔ ﻛيﻒ
ﺻارت اﻵن ﳌا نقول نصﻒ وثلﺜﲔ النصﻒ ﻣن اثنﲔ والﺜلﺜان ﻣن ثﻼثﺔ عند ٣ ،٢
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العﻼقﺔ ﺑينهﻢ تباﻳن فنضرب  ٦=٣×٢فلﺬلك ﻳكون اﻷﺻل ستﺔ ) أو ( اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ )
اﻟﺜﻠﺚ ( ﻛزوج وأم وﻋﻢ الﺰوج نصﻒ واﻷم ثلث والعﻢ عاﺻﺐ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺨﺮجﲔ
أو اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻊ ) اﻟﺴﺪس ( ﻛﺒﻨﺖ نصﻒ وأم سدس وﻋﻢ عاﺻﺐ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻟﺪﺧول
ﳐﺮج اﻟﻨﺼﻒ ﰲ اﻟﺴﺪس ) أو ﻫو ( أي اﻟﺴﺪس ) وﻣﺎ ﺑقﻲ ( ﻛﺄم واﺑﻦ ) ﻣﻦ ﺳﺘﺔ (
ﳐﺮج اﻟﺴﺪس ) وتعول ( اﻟﺴﺘﺔ ) إﱃ ﻋﺸﺮة ﺷﻔعﺎ ووتﺮا ( اﻷﺻل الستﺔ ﻳعول إﱃ سبعﺔ
وإﱃ ﲦانيﺔ وإﱃ تسعﺔ وإﱃ عﺸرة هﺬا ﻣعﲎ شفعا ووترا ﻓﺘعول إﱃ ﺳﺒعﺔ ﻛزوج وأﺧﺖ
ﻟﻐﲑ أم وجﺪة وﻟﺜﻤﺎنﻴﺔ ﻛزوج وأم وأﺧﺖ ﻟﻐﲑﻫﺎ و إﱃ تﺴعﺔ ﻛزوج وأﺧﺘﲔ ﻷم وأﺧﺘﲔ
ﻟﻐﲑﻫﺎ وإﱃ ﻋﺸﺮة ﻛزوج وأم وأﺧوﻳﻦ ﻷم وأﺧﺘﲔ ﻟﻐﲑﻫﺎ وتﺴﻤﻰ ذات اﻟﻔﺮوخ ﻟﻜﺜﺮة
ﻋوﳍﺎ ،دعو خﺬ واﺣدة ﻣنها قال تعول إﱃ سبعﺔ ﻛﺰوج وأخﺖ لﻐﲑ أم وﺟدة فالﺰوج لﻪ
النصﻒ واﻷخﺖ لﻐﲑ أم نصﻒ واﳉدة سدس فاﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ الﺰوج لﻪ نصﻒ أي ثﻼثﺔ

واﻷخﺖ ﳍا نصﻒ ثﻼثﺔ واﳉدة ﳍا سدس واﺣد فصار ا موع سبعﺔ وأﺻﻼ اﳌسألﺔ ستﺔ
فإذاً عالﺖ اﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ إﱃ سبعﺔ ،خﺬوا اﻷخﲑة قال  ...ﻛل هﺬا ﰲ الدرس اﳌوسع
قال :إﱃ عﺸرة ﻣﺜل زوج نصﻒ وأم سدس وأخوﻳن ثلث وأختﲔ ثلﺜﲔ فصارت اﳌسألﺔ ﻣن
ستﺔ الﺰوج لﻪ النصﻒ ثﻼثﺔ اﺣسبوها واﲨعوها ﺑيدﻛﻢ الﺰوج نصﻒ  ،٣واﻷم سدس ،١
 ،٤واﻷخوﻳن ثلث  ،٦ ،٢واﻷختان ثلﺜان  ،٤ﻣع  ٦عﺸرة فاﻷﺻل  ٦عال إﱃ عﺸرة ﰒ
قال ) :واﻟﺮﺑﻊ ﻣﻊ اﻟﺜﻠﺜﲔ ( ﻛزوج وﺑﻨﺘﲔ وﻋﻢ ﻣﻦ اثﲏ ﻋﺸﺮ الﺰوج لﻪ الرﺑع والبنتﲔ ثلﺜان

والعﻢ عاﺻﺐ فصار عند  ٣ ،٤نضر ا ﰲ ﺑعﺾ ب ١٢اﻷﺻل ﻣن  ١٢وهو اﻷﺻل رقﻢ

 ٦قال :ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺨﺮجﲔ ) أو ( اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻊ ) اﻟﺜﻠﺚ ( ﻛزوجﺔ وأم وﻋﻢ ﻣﻦ اثﲏ ﻋﺸﺮ
ﻛﺬﻟﻚ ) أو ( اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻊ ) اﻟﺴﺪس ( ﻛزوج رﺑع وأم سدس واﺑﻦ عاﺻﺐ ) ﻣﻦ اثﲏ

www.bajabir.com

٤٤٠

ﻋﺸﺮ ( ﻟﻠﺘواﻓﻖ توافق ﺑﲔ اﻷرﺑعﺔ والستﺔ ﻳتوافقان على أ ما ﻳقبﻼن القسمﺔ على  ٢فإذا
قسمنا  ٤على  ٢ =٢وإذا قسمنا الستﺔ على  ٣=٢فنضرب ﻛاﻣل أﺣدﳘا ﰲ وفق الﺜاﱐ

ﻳعﲏ إﻣا الستﺔ ﰲ  ٢أو اﻷرﺑعﺔ ﰲ  ،٣قال ) :وتعول ( اﻹثﻨﺎ ﻋﺸﺮ ) إﱃ ﺳﺒعﺔ ﻋﺸﺮ
وتﺮا ( ﻣعناﻩ  ١٢ستعول إﱃ  ١٧ ،١٥ ،١٣فقط وﻻ تعول لﺰوج قال :ﻓﺘعول ﻟﺜﻼثﺔ
ﻋﺸﺮ ﻛزوج وﺑﻨﺘﲔ وأم وﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻛزوج وﺑﻨﺘﲔ وأﺑوﻳﻦ وإﱃ ﺳﺒعﺔ ﻋﺸﺮ ﻛﺜﻼث
زوجﺎت وجﺪتﲔ وأرﺑﻊ أﺧوات ﻷم وﲦﺎن أﺧوات ﻷﺑوﻳﻦ وتﺴﻤﻰ أم اﻷراﻣﻞ وأم
اﻟﻔﺮوخ ترﻳدون ﳒرب ﻛيﻒ وﺻلﺖ هكﺬا؟! فتعول لﺜﻼثﺔ عﺸر قال ﰲ البداﻳﺔ ﻛﺰوج
نصﻒ وﺑنتﲔ وأم قلنا هﺬﻩ اﳌسألﺔﻣن ١٢فلما نقول الﺰوج لﻪ الرﺑع ﻣن  ٣=١٢والبنتﲔ

ثلﺜان = ٨وﺻلنا ﻹﺣدى عﺸر واﻷم سدس= ٢فهﺬﻩ عالﺖ إﱃ  ،١٣قال ) :واﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ
اﻟﺴﺪس ( ﻛزوجﺔ وأم واﺑﻦ ﻣﻦ أرﺑعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘواﻓﻖ اﳌﺨﺮجﲔ ) أو ( اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ )
ثﻠﺜﲔ ( ﻛزوجﺔ ﲦن وﺑﻨﺘﲔ ثلﺜﲔ وأخ ﺷقﻴﻖ عاﺻﺐ ) ﻣﻦ أرﺑعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ( ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ )
وتعول ( ﻣﺮة واﺣﺪة ) إﱃ ﺳﺒعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ( وﻟﺬﻟﻚ تﺴﻤﻰ اﻟﺒﺨﻴﻠﺔ ﻷ ا ﻻ تعول إﻻ ﻣرة
واﺣدة إﱃ  ٢٧ﻛزوجﺔ ﲦن وأﺑوﻳﻦ أي أب وأم سدس وسدس واﺑﻨﺘﲔ ثلﺜان وتﺴﻤﻰ
اﳌﻨﱪﻳﺔ ) وإن ﺑقﻲ ﺑعﺪ اﻟﻔﺮوض ﺷﻲء وﻻ ﻋﺼﺒﺔ ( ﻣعﻬﻢ ) رد ( اﻟﻔﺎﺿﻞ ) ﻋﻠﻰ ﻛﻞ (
ذي ) ﻓﺮض ﺑقﺪرﻩ ( أي ﺑقﺪر ﻓﺮﺿه اﻛتبوا عنوان ﺟانﱯ ﻣسألﺔ الرد ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } وأوﻟو
اﻷرﺣﺎم ﺑعﻀﻬﻢ أوﱃ ﺑﺒعﺾ { ﻏﲑ اﻟزوجﲔ ﻓﻼ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷ ﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ذوي
اﻟقﺮاﺑﺔ الرد ﻳكون على أﺻﺤاب الفروض والعصبﺔ إﻻ الﺰوج والﺰوﺟﺔ ﻻ ﻳرد عليهما فنعﻄي
الﺰوج نصيبﻪ أو الﺰوﺟﺔ نصيبها ونرد الﺰاﺋد على الورثﺔ الباقﲔ قال :ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﺮد ﻋﻠﻴه
واﺣﺪا "أ" أﺧﺬ اﻟﻜﻞ ﻓﺮﺿﺎ وردا وإن ﻛﺎنوا ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ جﻨس "ب" ﻛﺒﻨﺎت أو جﺪات
ﻓﺒﺎﻟﺴوﻳﺔ وإن اﺧﺘﻠﻒ جﻨﺴﻬﻢ "ج" ﻓﺨﺬ ﻋﺪد ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ واجعﻞ ﻋﺪد
اﻟﺴﻬﺎم اﳌﺄﺧوذة أﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﻬﻢ ﻓﺠﺪة وأخ ﻷم ﻣﻦ اثﻨﲔ اﳉدة ﳍا السدس واﻷخ ﻷم
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لﻪ السدس ﲣيلوا ﻣعي أن ﺟدة سدس وأخ ﻷم سدس واﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ أعﻄينا ﻛل واﺣد
واﺣد واﺣد والباقي نردﻩ عليهما فنعدل اﳌسألﺔ نفسها وﳒعل اﳌسألﺔ ﺑدل ﻣن ستﺔ ﳒعلها
ﻣن اثنﲔ قال :وأم وأخ ﻷم ﻣﻦ ثﻼثﺔ وأم وﺑﻨﺖ ﻣﻦ أرﺑعﺔ وأم واﺑﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻷن
اﻷم ﳍا السدس والبنتﲔ ثلﺜان ﻳعﲏ واﺣد وأرﺑعﺔ ﳎموعها ﲬسﺔ.

قال :ﻓﺠﺪة وأخ ﻷم ﻣﻦ اثﻨﲔ وأم وأخ ﻷم ﻣﻦ ثﻼثﺔ ﻷن اﻷم ﳍا الﺜلث اثنان واﻷخ ﻷم
لﻪ واﺣد إذاً اﳌسألﺔ ﺻارت ﻣن ثﻼثﺔ ،وأم وﺑﻨﺖ ﻣﻦ أرﺑعﺔ البنﺖ ﳍا النصﻒ نصﻒ

السدس ثﻼثﺔ واﻷم ﳍا واﺣد أرﺑعﺔ ،وأم واﺑﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﻷم ﳍا السدس واﺣد ﻣن

ستﺔ واﻻﺑنتان ﳍما الﺜلﺜان ﻳعﲏ أرﺑعﺔ ﻣن ستﺔ فإذا ﲨعنا الواﺣد ﻣع اﻷرﺑعﺔ أﺻبﺤﺖ

ﲬسﺔ ،قال :وإن ﻛﺎن ﻣعﻬﻢ زوج أو زوجﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑعﺪ ﻓﺮﺿه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮد ﻓﺈن
انقﺴﻢ ﻛزوجﺔ وأم وأﺧوﻳﻦ ﻷم ﻛيﻒ هﺬا؟ الﺰوﺟﺔ ﳍا الرﺑع واﻷم ﳍا السدس واﻷخوﻳن

ﻷم ﳍما الﺜلث تصﲑ اﳌسألﺔ ﻣن أرﺑعﺔ ﻳعﲏ الﺰوﺟﺔ ﳍا واﺣد والباقون ﻛلهﻢ نعتﱪهﻢ شيء
واﺣد ﻳعﲏ ﻳصﲑ الﺰوﺟﺔ ﳍا واﺣد والباقي ثﻼثﺔ ﰒ نعمل ﻣسألﺔ لبقيﺔ الورثﺔ ﻳعﲏ أقصد

اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ﻣن أرﺑعﺔ الﺰوﺟﺔ ﳍا واﺣد وثﻼثﺔ للبقيﺔ ﰒ نعمل ﻣسألﺔ خاﺻﺔ للبقيﺔ فيها أم
وأخوﻳن ﻷم اﻷم ﳍا السدس واﺣد ﻣن ستﺔ واﻹخوة ﻷم الﺜلث اثنان ﻣن ستﺔ فصار
ا موع ثﻼثﺔ فردﻳنا اﳌسألﺔ إﱃ ثﻼثﺔ ﺻارت اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ هي ﻣسألﺔ الرد ﻣن ثﻼثﺔ

ونصيبهﻢ ﰲ اﻷوﱃ ثﻼثﺔ وﻣسألتهﻢ ﻣن ثﻼثﺔ فما عند ﻣﺸكلﺔ فنقسمها ﻛما لو أ ا

ﻣسألﺔ واﺣدة ،قال :وإﻻ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮد ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟزوجﻴﺔ ﻛزوج وجﺪة وأخ ﻷم
أﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟزوج ﻣﻦ اثﻨﲔ ﻟه واﺣﺪ ﻳﺒقﻰ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮد اثﻨﲔ ﻻ ﻳﻨقﺴﻢ
ﻓﺘﻀﺮب اثﻨﲔ ﰲ اثﻨﲔ ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻦ أرﺑعﺔ ﻟﻠزوج ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻠﺠﺪة ﺳﻬﻢ وﻟﻸخ ﺳﻬﻢ
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اﻟﺘﺼحﻴﺢ ﻣعﲎ هﺬا ختصار وأ أذﻛر لقاعدة وإﻻ فهﺬا ﻛلﻪ ﻣﺸروح لتفصيل وعليﻪ
أﻣﺜلﺔ ﳑلﺔ ﻣن ﻛﺜرة اﻷﻣﺜلﺔ ﻻ ﳝكن إعاد ا اﻵن وهي ﰲ ﺣالﺔ إنﻪ ﻳكون زوج وﺟدة وأخ
ﻷم فصارت ﻣسألتهﻢ اﻷوﱃ اﻷﺻليﺔ ﻻ نعﻄي للﺰوج والبقيﺔ ﳒعل ﳍﻢ سهام ﻣع ﺑعﺾ

ونعمل لﻪ ﻣسألﺔ نيﺔ ﻣنفصلﺔ ﰒ ننظر ﺑﲔ سهاﻣهﻢ ﰲ اﻷوﱃ وﺑﲔ ﻣسألتهﻢ فإﻣا أن
ﻳكون ﲤاثل فإذاً ﻻ ﻣﺸكلﺔ وﲤاثل ﻳعﲏ سهاﻣهﻢ ﻣﺜل ﻣسألتهﻢ فنقسمها اﺑتداء أو ﳛصل
تباﻳن فنضرب سهاﻣهﻢ ﰲ ﻣسألتهﻢ ونضرب ﻣسألتهﻢ ﰲ أﺻل اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ﳔرج ﺟاﻣعﺔ
ﺟدﻳدة وإذا ﻛان ﺑينهﻢ توافق نضرب وفق ﻛل واﺣد ﰲ الﺜاﱐ ﻳعﲏ وفق سهاﻣهﻢ ﰲ
ﻣسألتهﻢ ووفق ﻣسألتهﻢ ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ فنخرج ﺟاﻣعﺔ ﺟدﻳدة ﰒ ﺑعد ذلك ﻛل واﺣد
خﺬ السهام الﱵ لﻪ ﻣضروﺑﺔ ﰲ وفق اﳌسألﺔ.

ب اﻟﺘﺼحﻴﺢ واﳌﻨﺎﺳﺨﺎت وﻗﺴﻤﺔ اﻟﱰﻛﺎت

اﻟﺘﺼحﻴﺢ ﲢﺼﻴﻞ أﻗﻞ ﻋﺪد ﻳﻨقﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟورثﺔ ﺑﻼ ﻛﺴﺮ ) إذا انﻜﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻳﻖ (
" "١أي ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟورثﺔ ) ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺮﺑﺖ ﻋﺪدﻫﻢ إن ﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ("أ"ﻳعﲏ هﺬا
اﻻنكسار على فرﻳق واﺣد ﻛﺜﻼث أﺧوات ﻟﻐﲑ أم وﻋﻢ ﳍﻦ ﺳﻬﻤﺎن ﻋﻠﻰ ثﻼثﺔ ﻻ
تﻨقﺴﻢ وتﺒﺎﻳﻦ ﻓﺘﻀﺮب ﻋﺪدﻫﻦ ﰲ أﺻﻞ أﺧﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻦ تﺴعﺔ ﻟﻜﻞ أﺧﺖ
ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻠعﻢ ثﻼثﺔ ﳓن ﰲ ﻣسألﺔ تصﺤيﺢ اﻻنكسار ﳌا قال ثﻼث أخوات فلهﻢ ثلﺜان

ﻳعﲏ ﳍﻢ ﻣن الﺜﻼثﺔ اثنان وهن ثﻼثﺔ أخوات فكيﻒ نقسﻢ  ٢على  ٣فيها ﻛسر فﻼﺑد
نصﺤﺢ فننظر ﺑﲔ السهام وﺑﲔ الرؤوس إن ﻛان ﺑينهما تباﻳن ضرﺑنا ﻛاﻣل الرؤوس ﰲ أﺻل
اﳌسألﺔ وإن ﻛان ﺑينهما توافق ضرﺑنا وفق الرؤوس ﰲ ﻛاﻣل اﳌسألﺔ هﺬا إذا ﻛان فرﻳق واﺣد
أﻣا إذا ﻛان أﻛﺜر ﻣن فرﻳق ﻣعناﻩ ﻛﺬلك سنﺜبﺖ سننظر ﺑﲔ ﻛل فرﻳق وسهاﻣﻪ فإن ﻛان
ﺑينهما تباﻳن أثبتنا ﻛاﻣل الرؤوس وإن ﻛان ﺑينهما توافق أثبتنا الوفق وفق الرؤوس ﻳعﲏ لو
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ﻛان عددهﻢ ﻣﺜﻼ أرﺑعﺔ وسهاﻣهﻢ اثنﲔ فﻼ تنقسﻢ إﻻ ﺑكسر فنأخﺬ وفق الرؤوس اثنﲔ
ﻷن الرقمﲔ ﻳقبل القسمﺔ على اثنﲔ فنﺜبﺖ وفق الرؤوس أو ﻛاﻣل الرؤوس وننﻄلق للفرﻳق

الﺜاﱐ وﻛﺬلك ننظر ﰒ نﺜبﺖ إﻣا الوفق أو الكاﻣل ﰒ الفرﻳق الﺜالث ونﺜبﺖ إﻣا الوفق أو
الكاﻣل ﰒ ننظر ﺑﲔ ﻣا اﺟتمع عند ﻣن أرقام لنسبﺔ لﻸرﺑعﺔ فإن ﻛان ﺑينهﻢ ﲤاثل أخﺬ
واﺣد وإن ﻛان تداخل أخﺬ اﻷعلى وإن ﻛان توافق ضرﺑنا الوفق ﰲ ﻛاﻣل الﺜاﱐ وإن ﻛان

تباﻳن ضرﺑناها ﰲ ﺑعضها ﰒ الناتﺞ نضرﺑﻪ ﰲ أﺻل اﳌسألﺔ وﰲ سهام ﻛل ﻣيﺖ هﺬا الكﻼم

ﲤر عليﻪ وتدرﺑنا عليﻪ ﻛﺜﲑ ،قال ) :أو ( تﻀﺮب ) وﻓقه ( أي وﻓﻖ ﻋﺪدﻫﻢ ) إن واﻓقه
("ب" أي ﻋﺪد ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ) ﲜزء ﻛﺜﻠﺚ وﳓوﻩ ( ﻛﺮﺑﻊ ونﺼﻒ وﲦﻦ ) ﰲ أﺻﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ
وﻋوﳍﺎ إن ﻋﺎﻟﺖ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺻحﺖ ﻣﻨه ( اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛزوج وﺳﺖ أﺧوات ﻟﻐﲑ أم أﺻﻞ
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وﻋﺎﻟﺖ ﻟﺴﺒعﺔ وﺳﻬﺎم اﻷﺧوات ﻣﻨﻬﺎ أرﺑعﺔ تواﻓﻖ ﻋﺪدﻫﻦ ﻟﻨﺼﻒ
ﻓﺘﻀﺮب ثﻼثﺔ ﰲ ﺳﺒعﺔ تﺼﺢ ﻣﻦ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠزوج تﺴعﺔ وﻟﻜﻞ أﺧﺖ ﺳﻬﻤﺎن )
وﻳﺼﲑ ﻟﻠواﺣﺪ ( ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻨﻜﺴﺮ ﻋﻠﻴه ) ﻣﺎ ﻛﺎن ﳉﻤﺎﻋﺘه ( ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻛﺎﳌﺜﺎل
اﻷول ﻷنﻪ ﰲ اﳌﺜال اﻷول ﻛان للجميع أرﺑعﺔ والوفق اثنﲔ ﰒ سيصبﺢ لكل واﺣد اثنﲔ
هﺬا ﻣعناﻩ ،قال ) :أو ( ﻳﺼﲑ ﻟواﺣﺪﻫﻢ ) وﻓقه ( أي وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳉﻤﺎﻋﺘه أﻣا إذا ﻛان

عند التباﻳن الرقﻢ الﺬي ﻛان للجميع سيصبﺢ لكل واﺣد وعند التوافق الرقﻢ الﺬي ﻛان

للجميع سيصبﺢ وفقﻪ لكل واﺣد هﺬا اﳌعﲎ ،قال ) :أو ( ﻳﺼﲑ ﻟواﺣﺪﻫﻢ ) وﻓقه ( أي
وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳉﻤﺎﻋﺘه ﻋﻨﺪ اﻟﺘواﻓﻖ ﻛﺎﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ وإن ﻛﺎن اﻻنﻜﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳقﲔ ""٢
ﻓﺄﻛﺜﺮ نﻈﺮت ﺑﲔ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ وﺳﻬﺎﻣه وتﺜﺒﺖ اﳌﺒﺎﻳﻦ ووﻓﻖ اﳌواﻓﻖ ﰒ تﻨﻈﺮ ﺑﲔ اﳌﺜﺒﺘﺎت
ﻟﻨﺴﺐ اﻷرﺑﻊ وﲢﺼﻞ أﻗﻞ ﻋﺪد ﻳﻨقﺴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ جزء اﻟﺴﻬﻢ تﻀﺮﺑه ﰲ
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اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑعوﳍﺎ إن ﻋﺎﻟﺖ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻤﻨه تﺼﺢ ﻛﺠﺪتﲔ وثﻼثﺔ إﺧوة ﻷم وﺳﺘﺔ أﻋﻤﺎم
أﺻﻠﻬﺎ ﺳﺘﺔ وجزء ﺳﻬﻤﻬﺎ ﺳﺘﺔ وتﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ وثﻼثﲔ ﻟﻜﻞ جﺪة ثﻼثﺔ وﻟﻜﻞ أخ أرﺑعﺔ
وﻟﻜﻞ ﻋﻢ ثﻼثﺔ.
ﻓﺼﻞ ﰲ اﳌناسخات

واﳌﻨﺎﺳﺨﺎت ﲨﻊ ﻣﻨﺎﺳﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ ﲟعﲎ اﻹﺑﻄﺎل أو اﻹزاﻟﺔ أو اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﻟﻨقﻞ وﰲ
اﻻﺻﻄﻼح "ﻣوت ن ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ورثﺔ اﻷول ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ تﺮﻛﺘه" قد ﳛصل ﻣوت وقبل أن
نقسﻢ الﱰﻛﺔ ﳛصل ﻣوت ن وﳑكن قبل أن نقسﻢ الﱰﻛﺔ ﳛصل الﺜالث أوﻻ ﳛصل هﺬﻩ

تسمى ﻣناسخات ،اﳌناسخات ﳍا ثﻼثﺔ أﺣوال :اﳊالﺔ اﻷوﱃ ) :إذا ﻣﺎت ﺷﺨﺺ وﱂ
تقﺴﻢ تﺮﻛﺘه ﺣﱴ ﻣﺎت ﺑعﺾ ورثﺘه ﻓﺈن ورثوﻩ (" "١أي ورثه ورثﺔ اﻟﺜﺎﱐ ) ﻛﺎﻷول ( أي
ﻛﻤﺎ ﻳﺮثون اﻷول ) ﻛﺈﺧوة ( أﺷقﺎء أو ﻷب ذﻛور أو ذﻛور وإ ث ﻣﺎتوا واﺣﺪا ﺑعﺪ
واﺣﺪ ﺣﱴ ﺑقﻲ ثﻼثﺔ ﻣﺜﻼ ) ﻓﺄﻗﺴﻤﻬﺎ ( أي اﻟﱰﻛﺔ ) ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑقﻲ ( ﻣﻦ اﻟورثﺔ وﻻ
تﻠﺘﻔﺖ ﻟﻸول ﻳعﲏ واﺣد ﻣات وترك عﺸرة أﺑناء وقبل أن نقسﻢ الﱰﻛﺔ ﻣات اثنﲔ ﰒ
الﺜالث ﰒ الراﺑع ﰒ اﳋاﻣﺲ ﰒ أرادوا قسمﺔ الﱰﻛﺔ فاﳌيﺖ هنا وﺟودﻩ ﻛعدﻣﻪ فنقسﻢ على

البقيﺔ ﻷ ﻢ ﻳتساوون ﻷن ورثﺔ الﺜاﱐ هﻢ ورثﺔ اﻷول ﻣع إﲢاد إرثهﻢ لكن اﳊالﺔ الﺜانيﺔ) :
وإن ﻛﺎن ورثﺔ ﻛﻞ ﻣﻴﺖ ﻻ ﻳﺮثون ﻏﲑﻩ ﻛﺈﺧوة ﳍﻢ ﺑﻨون ﻳعﲏ ثﻼثﺔ إخوة ﻣﺜﻼ ﻛل واﺣد
لﻪ أﺑناء ﻣعناﻩ هنا اﳊالﺔ الﺜانيﺔ هي أن ﻳكون اﳌيﺖ الﺜاﱐ فما ﺑعدﻩ ﻛل واﺣد لﻪ ورثﺔ

ﻣستقلﲔ ﻻ ﻳرثون ﻏﲑﻩ،ﻛل ﻣيﺖ لﻪ ورثتﻪ اﳋاﺻﲔ فهﺬﻩ ﳍا ﻃرﻳقﺔ ﰲ العمل ﰲ اﳊساب

ﻛيﻒ هﺬﻩ؟ قال :ﻓﺼحﺢ ( اﳌﺴﺄﻟﺔ ) اﻷوﱃ واﻗﺴﻢ ﺳﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘه (
وﻫﻲ ﻋﺪد ﺑﻨﻴه ) وﺻحﺢ اﳌﻨﻜﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ( ﻛﻤﺎ ﻟو ﻣﺎت إنﺴﺎن ﻋﻦ ثﻼثﺔ ﺑﻨﲔ ﰒ
ﻣﺎت اﻷول ﻋﻦ اﺑﻨﲔ ﰒ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ثﻼثﺔ ﰒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ أرﺑعﺔ ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ثﻼثﺔ
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وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اثﻨﲔ وﺳﻬﻤه ﻳﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ﻻﺣظوا سنعمل لكل ﻣيﺖ ﻣسألﺔ ﻣستقلﺔ ﺑعد

ذلك نرﺑط ﲟسألﺔ ﺟاﻣعﺔ توﺣد اﳉميع قال :وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ثﻼثﺔ وﺳﻬﻤه ﻳﺒﺎﻳﻨﻬﺎ
وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أرﺑعﺔ وﺳﻬﻤه ﻳﺒﺎﻳﻨﻬﺎ واﻻثﻨﺎن داﺧﻠﺔ ﰲ اﻷرﺑعﺔ وﻫﻲ تﺒﺎﻳﻦ اﻟﺜﻼثﺔ
ﻓﺘﻀﺮ ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺒﻠﻎ اثﻨﺎ ﻋﺸﺮ تﻀﺮ ﺎ ﰲ ثﻼثﺔ تﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ وثﻼثﲔ وﻣﻨﻬﺎ تﺼﺢ ﻟﻸول اثﻨﺎ
ﻋﺸﺮ ﻻﺑﻨﻴه وﻟﻠﺜﺎﱐ اثﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻟﺒﻨﻴه اﻟﺜﻼثﺔ وﻟﻠﺜﺎﻟﺚ اثﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻟﺒﻨﻴه اﻷرﺑعﺔ اﳊالﺔ الﺜالﺜﺔ:
) وإن ﱂ ﻳﺮثوا اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎﻷول ( ن اﺧﺘﻠﻒ ﻣﲑاثﻬﻢ ) ﺻححﺖ ( اﳌﺴﺄﻟﺔ ) اﻷوﱃ (
ﻟﻠﻤﻴﺖ اﻷول وﻋﺮﻓﺖ ﺳﻬﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ وﻋﻠﻤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﱐ ) وﻗﺴﻤﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺜﺎﱐ
( ﻣﻦ اﻷول ) ﻋﻠﻰ ( ﻣﺴﺄﻟﺔ ) ورثﺘه ﻓﺈن انقﺴﻤﺖ"أ" ﺻحﺖ ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ( ﻛﺮجﻞ
ﺧﻠﻒ زوجﺔ وﺑﻨﺘﺎ وأﺧﺎ ﰒ ﻣﺎتﺖ اﻟﺒﻨﺖ ﻋﻦ زوج وﺑﻨﺖ وﻋﻢ ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﲦﺎنﻴﺔ
وﺳﻬﺎم اﻟﺒﻨﺖ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑعﺔ وﻣﺴﺄﻟﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أرﺑعﺔ ﻓﺼحﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎنﻴﺔ ﻟزوجﺔ أﺑﻴﻬﺎ
ﺳﻬﻢ وﻟزوجﻬﺎ ﺳﻬﻢ وﻟﺒﻨﺘﻬﺎ ﺳﻬﻤﺎن وﻟعﻤﻬﺎ أرﺑعﺔ ثﻼثﺔ ﻣﻦ أﺧﻴه وﺳﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ) وإن ﱂ
تﻨقﺴﻢ ( "ب" ﺳﻬﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘه ) ﺿﺮﺑﺖ ﻛﻞ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ( إن ﻳﻨﺘﻬﺎ ﺳﻬﺎم اﻟﺜﺎﱐ )
أو ( ﺿﺮﺑﺖ ) وﻓقﻬﺎ ﻟﻠﺴﻬﺎم ( إن واﻓقﺘﻬﺎ ) ﰲ اﻷوﱃ ( ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻬو اﳉﺎﻣعﺔ ) وﻣﻦ
ﻟه ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ( أي ﻣﻦ اﻷوﱃ ) ﻓﺎﺿﺮﺑه ﻓﻴﻤﺎ ﺿﺮﺑﺘه ﻓﻴﻬﺎ ( وﻫو اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أو
وﻓقﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘواﻓﻖ ) وﻣﻦ ﻟه ﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﺷﻲء ﻓﺎﺿﺮﺑه ﻓﻴﻤﺎ تﺮﻛه اﳌﻴﺖ ( اﻟﺜﺎﱐ أي ﰲ
ﻋﺪد ﺳﻬﺎﻣه ﻣﻦ اﻷول ﻋﻨﺪ اﳌﺒﺎﻳﻨﺔ ) أو وﻓقه ( ﻋﻨﺪ اﳌواﻓقﺔ وﻣﻦ ﻳﺮث ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳚﻤﻊ
ﻣﺎﻟه ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻤﺎ اجﺘﻤﻊ ) ﻓﻬو ﻟه ( إذاً ﰲ اﳊالﺔ الﺜالﺜﺔ ﻣن ﺣاﻻت اﳌناسخﺔ أن ﻳكون ورثﺔ
الﺜاﱐ هﻢ ورثﺔ اﻷول وﻣعهﻢ ﻏﲑهﻢ وﳜتلﻒ إرثهﻢ ﻳعﲏ هي أﺻعﺐ ﺣالﺔ فهنا سنعمل

ﻣسالتﲔ ﻣسألﺔ لﻸول وﻣسألﺔ للﺜاﱐ ﰒ ننظر ﺑﲔ سهام اﳌيﺖ الﺜاﱐ ﰲ اﻷوﱃ وﺑﲔ ﻣسألتﻪ
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فإﻣا أن تتماثل فﻼ ﻣﺸكلﺔ وإﻣا أن تتباﻳن فنضرب ﻛاﻣل سهاﻣﻪ ﰲ ﻣسألتﻪ ونضرب ﻛاﻣل
ﻣسألتﻪ ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ وﳔرج ﺟاﻣعﺔ وﺑعد ذلك نكمل ﻛل واﺣد لﻪ سهﻢ سيأخﺬﻩ
ﻣضروب ﰲ ﺟﺰء سهمﻪ ،وإن ﻛان ﺑينهما توافق فسهاﻣﻪ ﰲ اﻷوﱃ وﻣسألتﻪ الﺜانيﺔ أي

ﻣسألﺔ اﳌيﺖ الﺜاﱐ إن ﻛان ﺑينهما توافق فنأخﺬ وفق السهام ونضرﺑﻪ ﰲ ﻛاﻣل ﻣسألتﻪ
و خﺬ وفق ﻣسألتﻪ ونضرﺑﻪ ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ فتنتﺞ عند اﳉاﻣعﺔ هﺬﻩ الﱵ عليها اﻻعتماد

ﰲ توزﻳع الﱰﻛﺔ ﻛاﻣل ،قال :ﻣﺜﺎل اﳌواﻓقﺔ أن تﻜون اﻟزوجﺔ أﻣﺎ ﻟﻠﺒﻨﺖ اﳌﻴﺘﺔ ﰲ اﳌﺜﺎل
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺘﺼﲑ ﻣﺴﺄﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اثﲏ ﻋﺸﺮ تواﻓﻖ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷرﺑعﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻟﺮﺑﻊ ﻓﺘﻀﺮب
رﺑعﻬﺎ ثﻼثﺔ ﰲ اﻷوﱃ وﻫﻲ ﲦﺎنﻴﺔ تﻜﻦ أرﺑعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠزوجﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺳﻬﻢ ﰲ ثﻼثﺔ
وﻓﻖ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﺑﺜﻼثﺔ وﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﺳﻬﻤﺎن ﰲ واﺣﺪ وﻓﻖ ﺳﻬﺎم اﻟﺒﻨﺖ ثﻨﲔ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﳍﺎ
ﲬﺴﺔ وﻟﻸخ ﻣﻦ اﻷوﱃ ثﻼثﺔ ﰲ ثﻼثﺔ وﻓﻖ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﺑﺘﺴعﺔ وﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ واﺣﺪ ﰲ واﺣﺪ
ﺑواﺣﺪ ﻓﻠه ﻋﺸﺮة وﻟزوج اﻟﺜﺎنﻴﺔ ثﻼثﺔ وﻟﺒﻨﺘﻬﺎ ﺳﺘﺔ وﻣﺜﺎل اﳌﺒﺎﻳﻨﺔ أن ﲤوت اﻟﺒﻨﺖ ﰲ
اﳌﺜﺎل اﳌﺬﻛور التوافق هنا أن البنﺖ الﱵ ﻣاتﺖ وهي اﳌيﺖ الﺜاﱐ سهاﻣها ﰲ اﻷوﱃ أرﺑعﺔ

وﻣسألتها ﻣن  ١٢فاﻷرﺑعﺔ و ١٢ﺑينهما توافق اﻷرﺑعﺔ اﻷرﺑعﺔ واﺣد وفقها واﺣد نضرﺑﻪ ﰲ
ﻣسألتها  ١٢ووفق  ١٢ثﻼثﺔ ﻷننا سنقسﻢ ١٢على  ٤تكون  ٣فنضرب  ٣ﰲ اﳌسألﺔ

اﻷوﱃ فتكون اﳉاﻣعﺔ ﻣن  ، ٢٤قال :وﻣﺜﺎل اﳌﺒﺎﻳﻨﺔ أن ﲤوت اﻟﺒﻨﺖ ﰲ اﳌﺜﺎل اﳌﺬﻛور
ﻋﻦ زوج وﺑﻨﺘﲔ وأم ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺘﻬﺎ تعول ﻟﺜﻼثﺔ ﻋﺸﺮ تﺒﺎﻳﻦ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷرﺑعﺔ ﻷن ﻣسألتها
 ١٣وسهاﻣها  ٤ﺑينهﻢ تباﻳن فنضرب  ٤ﰲ ﻛاﻣل ﻣسألتها ونضرب ﻛاﻣل ﻣسألتها ﰲ

أﺻل اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ﻓﺘﻀﺮ ﺎ ﰲ اﻷوﱃ تﻜﻦ ﻣﺎئﺔ وأرﺑعﺔ ﻟﻠزوجﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺳﻬﻢ ﰲ
اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﺑﺜﻼثﺔ ﻋﺸﺮ وﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﺳﻬﻤﺎن ﻣﻀﺮو ن ﰲ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻷوﱃ أرﺑعﺔ ﺑﺜﻤﺎنﻴﺔ
ﳚﺘﻤﻊ ﳍﺎ إﺣﺪى وﻋﺸﺮون وﻟﻸخ ﰲ اﻷوﱃ ثﻼثﺔ ﰲ ثﻼثﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺘﺴعﺔ وثﻼثﲔ وﻻ
ﺷﻲء ﻟه ﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ وﻟﻠزوج ﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ثﻼثﺔ ﰲ أرﺑعﺔ ثﲏ ﻋﺸﺮ وﻟﺒﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﺎنﻴﺔ ﲦﺎنﻴﺔ
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ﰲ أرﺑعﺔ ثﻨﲔ وثﻼثﲔ انتهﺖ اﳌسالﺔ ،قال ) :وتعﻤﻞ ﰲ ( اﳌﻴﺖ ) اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻋﻤﻠﻚ ﰲ ( اﳌﻴﺖ ) اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ اﻷول ( ﻓﺘﺼحﺢ اﳉﺎﻣعﺔ ﻟﻸوﻟﲔ وتعﺮف ﺳﻬﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻨﻬﺎ وتقﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘه ﻳعﲏ لو فيﻪ ﻣيﺖ لث ﻳكون نفﺲ الكﻼم ،ﰲ اﳌيﺖ الﺜالث
ﻻ نتعاﻣل ﻣع اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ﺑل نتعاﻣل ﻣع اﳉاﻣعﺔ اﻷخﲑة ﰒ نعمل ﻣيﺖ ن نعمل لﻪ

ﻣسألﺔ وننظر للميﺖ الﺜاﱐ ﺑﲔ سهاﻣﻪ ﰲ اﳉاﻣعﺔ اﻷخﲑة وﺑﲔ ﻣسألتﻪ إﻣا تباﻳن فنبدل
اﳌواضع نلﻐي سهاﻣﻪ ﻛاﻣلﺔ ﰲ أﺻل ﻣسألتﻪ وأﺻل ﻣسألتﻪ ﰲ اﳉاﻣعﺔ اﻷوﱃ وهﺬا الكﻼم

شرح تفصيﻼ وﻻ نعيدﻩ اﻵن ﺑل نراﺟع ،قال :ﻓﺈن انقﺴﻤﺖ ﱂ ﲢﺘﺞ ﻟﻀﺮب وتقﺴﻢ ﻛﻤﺎ
ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﱂ تﻨقﺴﻢ ﻓﺎﺿﺮب اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو وﻓقﻬﺎ ﰲ اﳉﺎﻣعﺔ ﰒ ﻣﻦ ﻟه ﺷﻲء ﻣﻦ اﳉﺎﻣعﺔ
اﻷوﱃ أﺧﺬﻩ ﻣﻀﺮو ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ أو وﻓقﻬﺎ وﻣﻦ ﻟه ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﺧﺬﻩ ﻣﻀﺮو
ﰲ ﺳﻬﺎﻣه أو وﻓقﻬﺎ وﻫﻜﺬا إن ﻣﺎت راﺑﻊ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
ﻓﺼﻞ ﰲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﱰﻛﺎت

واﻟقﺴﻤﺔ ﻣعﺮﻓﺔ نﺼﻴﺐ اﻟواﺣﺪ ﻣﻦ اﳌقﺴوم ﻃرﻳقﺔ قسمﺔ الﱰﻛات :فيﻪ ﻃرق ﻛﺜﲑة لكن

اﳌصنﻒ هنا ذﻛر ثﻼثﺔ ﻃرق فقط فالﻄرﻳقﺔ اﻷوﱃ هي ﻃرﻳقﺔ النسبﺔ ) :إذا أﻣﻜﻦ نﺴﺒﺔ
ﺳﻬﻢ " "١ﻛﻞ وارث ﻣﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲜزء ( ﻛﻨﺼﻒ وﻋﺸﺮ ) ﻓﻠه ( أي ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟوارث
ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ) ﻛﻨﺴﺒﺘه ( ﻓﻠو ﻣﺎتﺖ اﻣﺮأة ﻋﻦ تﺴعﲔ دﻳﻨﺎرا وﺧﻠﻔﺖ زوجﺎ لﻪ الرﺑع والﱰﻛﺔ
تسعﲔ دﻳنار قال :وأﺑوﻳﻦ واﺑﻨﺘﲔ ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠزوج ﻣﻨﻬﺎ ثﻼثﺔ وﻫﻲ ﲬس
اﳌﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻣسألﺔ دخلها العول ﻓﻠه ﲬس اﻟﱰﻛﺔ ﲦﺎنﻴﺔ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرا ﻳعﲏ هو لﻪ ﲬﺲ
التسعﲔ أي  ١٨وﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺑوﻳﻦ اثﻨﺎن وﳘﺎ ثﻠﺜﺎ ﲬس اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻜون ﻟﻜﻞ
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ﻣﻨﻬﻤﺎ ثﻠﺜﺎ ﲬس اﻟﱰﻛﺔ اثﻨﺎ ﻋﺸﺮ دﻳﻨﺎرا وﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺘﲔ أرﺑعﺔ وﻫﻲ ﲬس اﳌﺴﺄﻟﺔ
وثﻠﺚ ﲬﺴﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ أرﺑعﺔ وﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎرا هﺬﻩ الﻄرﻳقﺔ اﻷوﱃ وهي

لنسبﺔ واﺣد لﻪ نصﻒ الﱰﻛﺔ خﺬ نصﻒ اﳌﲑاث ،واﺣد لﻪ الرﺑع سيأخﺬ الرﺑع ،واﺣد لﻪ

اﳋمﺲ سيأخﺬ اﳋمﺲ .الﻄرﻳقﺔ الﺜانيﺔ :هي ضرب السهام :وإن ﺿﺮﺑﺖ ﺳﻬﺎم ﻛﻞ
وارث " "٢ﰲ اﻟﱰﻛﺔ وﻗﺴﻤﺖ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺧﺮج نﺼﻴﺒه ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ ﳓن قلنا

اﻷب ﻣﺜﻼ لﻪ اثنان سنضرﺑﻪ ﰲ الﱰﻛﺔ وهي  ١٨٠ = ٩٠نقسمها على  ١٥وهي أﺻل

اﳌسألﺔ سيكون الناتﺞ  ١٢فيكون هﺬا نصيبﻪ .الﻄرﻳقﺔ الﺜالﺜﺔ :وهي ﻃرﻳقﺔ القرارﻳط :وإن
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟقﺮارﻳﻂ ﻓﻬﻲ ﰲ ﻋﺮف أﻫﻞ ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم أرﺑعﺔ وﻋﺸﺮون ﻗﲑاﻃﺎ ﻓﺎجعﻞ
ﻋﺪدﻫﺎ ﻛﱰﻛﺔ ﻣعﻠوﻣﺔ واﻗﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ اﳌصنﻒ اختصر ﻛﺜﲑ وإﻻ القرارﻳط الكﻼم فيها

ﻃوﻳل عموﻣا  ٢٤قﲑاط فمعناﻩ الﺬي لﻪ نصﻒ الﱰﻛﺔ لﻪ  ١٢والﺬي لﻪ رﺑع أي  ٦والﺬي
لﻪ ثلث  ٨وهكﺬا.

ب ذوي اﻷرﺣﺎم

وﻫﻢ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻴس ﺑﺬي ﻗﺮب وﻻ ﻋﺼﺒﺔ و ) ﻳﺮثون ﻟﺘﻨزﻳﻞ ( أي ﺑﺘﻨزﻳﻠﻬﻢ ﻣﻨزﻟﺔ ﻣﻦ
أدﻟوا ﺑه ﻣﻦ اﻟورثﺔ ) اﻟﺬﻛﺮ واﻷنﺜﻰ ( ﻣﻨﻬﻢ ) ﺳواء ( لنسبﺔ لﺬوي اﻷرﺣام ﻻ نفرق ﺑﲔ
الﺬﻛر واﻷنﺜى ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﺮثون ﻟﺮﺣﻢ ا ﺮدة ﻓﺎﺳﺘوى ذﻛﺮﻫﻢ وأنﺜﺎﻫﻢ ﻛوﻟﺪ اﻷم ) ﻓوﻟﺪ
اﻟﺒﻨﺎت ووﻟﺪ ﺑﻨﺎت اﻟﺒﻨﲔ ووﻟﺪ اﻷﺧوات ( "أ" ﻣﻄﻠقﺎ ﳌا نقول ولد البنات ﻳعﲏ اﺑن

البنﺖ نعتﱪﻩ ﺑنﺖ وﺑنﺖ البنﺖ نعتﱪها ﺑنﺖ نورثها ﻣﲑاث ﺑنﺖ وولد البنات ﺑنﲔ ﻳعﲏ ﺑنﺖ
ﺑنﺖ اﻻﺑن نعتﱪها ﺑنﺖ اﺑن ،اﺑن ﺑنﺖ اﺑن نعتﱪها ﺑنﺖ اﺑن ،ولد اﻷخوات وهو اﺑن

اﻷخﺖ نعتﱪﻩ أخﺖ ،ﺑنﺖ اﻷخﺖ نعتﱪها أخﺖ هﺬا هو ﻣسألﺔ التنﺰﻳل قال ) :ﻛﺄﻣﻬﺎ ﻦ
وﺑﻨﺎت اﻹﺧوة ( "ب" ﻣﻄﻠقﺎ ﻛﺂ ئﻬﻦ ﺑنﺖ اﻷخ ﻏﲑ وارثﺔ لكن إذا ورثناها ﺑﺬوي
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اﻷرﺣام فننﺰﳍا ﻣنﺰلﺔ أﺑيها ،قال ) :و ( ﺑﻨﺎت ) اﻷﻋﻤﺎم ﻷﺑوﻳﻦ أو ﻷب ( ﻛﺂ ئﻬﻦ ﺑنﺖ

العﻢ ﻏﲑ وارثﺔ لكن إذا ورثﺖ ﺑﺬوي الرﺣﻢ فﱰث ونعتﱪها عﻢ ) ،وﺑﻨﺎت ﺑﻨﻴﻬﻢ ( أي ﺑﻨﺎت
اﻷﺧوات أو ﺑﲏ اﻷﻋﻤﺎم ﻛﺂ ئﻬﻦ ) ووﻟﺪ اﻹﺧوة ﻷم ﻛﺂ ئﻬﻢ اﺑن اﻷخ ﻷم نعتﱪﻩ أخ
ﻷم واﺑن اﻷخﺖ ﻷم نعتﱪها أخﺖ ﻷم وﺑنﺖ اﻷخ ﻷم أخ ﻷم ،ﰒ قال":ج" واﻷﺧوال
واﳋﺎﻻت وأﺑوا اﻷم ﻛﺎﻷم ننﺰﳍﻢ ﻣنﺰلﺔ اﻷم ،واﻟعﻤﺎت واﻟعﻢ ﻷم ﻛﺄب وﻛﻞ جﺪة أدﻟﺖ
ب ﺑﲔ أﻣﲔ ﻫﻲ إﺣﺪاﳘﺎ ﻛﺄم أﰉ أم نعتﱪها أم اﻛتﺐ عندها ﻛأم ،أو ب أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﳉﺪ ﻛﺄم أﰊ اﳉﺪ اﻛتﺐ عندها ﻛجد ،وأﺑو أم أب وأﺑو أم أم وأﺧوﳘﺎ وأﺧﺘﺎﳘﺎ
ﲟﻨزﻟﺘﻬﻢ ﻓﻴﺠعﻞ ﺣﻖ ﻛﻞ وارث ( ﺑﻔﺮض أو تعﺼﻴﺐ ) ﳌﻦ أدﱃ ﺑه ( ﻣﻦ ذوي اﻷرﺣﺎم
وﻟو ﺑعﺪ ﻓﺈن ﻛﺎن واﺣﺪا أﺧﺬ اﳌﺎل ﻛﻠه وإن ﻛﺎنوا ﲨﺎﻋﺔ ﻗﺴﻢ اﳌﺎل ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺪﻟون ﺑه
ﻓﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻜﻞ وارث ﻓﻬو ﳌﻦ ﻳﺪﱄ ﺑه اﻵن سيﺬﻛر ﻣساﺋل توضﺢ ،اﻷﻣر الﺜالث :وإن
ﺑقﻲ ﻣﻦ ﺳﻬﺎم اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺷﻲء رد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺳﻬﺎﻣﻬﻢ ) ﻓﺈن أدﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﺑوارث (
ﺑﻔﺮض أو تعﺼﻴﺐ ﻳعﲏ إذا انفرد الواﺣد ﻣن ذوي اﻷرﺣام أخﺬ اﳌال ﻛلﻪ وإن ﻛانوا ﲨاعﺔ
قسمنا ﺑينهﻢ ﲝسﺐ ﻃرﻳقﺔ وﺻوﳍﻢ إلينا وإن ﺑقي شيء ردد ﻩ عليهﻢ ،قال ) :ﻓﺈن أدﱃ
ﲨﺎﻋﺔ ﺑوارث ( ﺑﻔﺮض أو تعﺼﻴﺐ ) واﺳﺘوت ﻣﻨزﻟﺘﻬﻢ ﻣﻨه ﺑﻼ ﺳﺒﻖ ﻛﺄوﻻدﻩ ﻓﻨﺼﻴﺒه
ﳍﻢ ( ﻛﺈرثﻬﻢ ﻣﻨه ﻟﻜﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺎﻷنﺜﻰ ) ﻓﺎﺑﻦ ﻳعﲏ اﺑن أخﺖ وﺑﻨﺖ ﻷﺧﺖ ﻣﻊ ﺑﻨﺖ
ﻷﺧﺖ أﺧﺮى ( نعتﱪ ﻛأن عند ﺑنتﲔ ،قال :ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻔﺮدة ) ﺣﻖ ( أي إرث ) أﻣﻬﺎ
وﻟﻸوﻟﲔ ﺣﻖ أﻣﻬﻤﺎ ( ﺳوﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣعناﻩ سنقسﻢ اﳌال ثﻼثﺔ اثنﲔ اﺑن وﺑنﺖ ﻷخﺖ
نعﻄيهﻢ نصيﺐ أخﺖ والﺜانيﺔ ﺑنﺖ أخﺖ نعﻄيها نصيﺐ أخﺖ قال لسوﻳﺔ ﺑينهما) ،
وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻨﺎزﳍﻢ ﻣﻨه جعﻠﺘﻬﻢ ﻣعه ( أي ﻣﻊ ﻣﻦ أدﻟوا ﺑه ) ﻛﻤﻴﺖ اﻗﺘﺴﻤوا إرثه (
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ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎزﳍﻢ ﻣﻨه ) ﻓﺈن ﺧﻠﻒ ثﻼث ﺧﺎﻻت ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ( أي ﻣا عندﻩ ﺻاﺣﺐ

فرض وﻻ تعصيﺐ ،أي واﺣﺪة ﺷقﻴقﺔ النصﻒ وواﺣﺪة ﻷب السدس وواﺣﺪة ﻷم
السدس ) وثﻼث ﻋﻤﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت ( ﻛﺬﻟﻚ ) ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ( اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻸم ) ﻟﻠﺨﺎﻻت
أﲬﺎﺳﺎ ( ﻷ ﻦ ﻳﺮثﻦ اﻷم ﻛﺬﻟﻚ ) واﻟﺜﻠﺜﺎن ( اﻟﻠﺬان ﻛﺎ ﻟﻸب ) ﻟﻠعﻤﺎت أﲬﺎﺳﺎ (
ﻷ ﻦ ﻳﺮثﻨه ﻛﺬﻟﻚ ) وتﺼﺢ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ( ﳒعل اﳌسألﺔ  ١٥عﺸرة للعمات وﲬسﺔ
للخاﻻت ،قال :ﻟﻼجﺘزاء ﺣﺪ اﳋﻤﺴﲔ ﻟﺘﻤﺎثﻠﻬﻤﺎ هو ﻳقول ﲬسﺔ ﻷنﻪ فيﻪ رد ﻳعﲏ
اﳌسألﺔ أﺻﻼ ﻣن ستﺔ الﺸقيقﺔ النصﻒ ،واﻷخﺖ ﻷب السدس ،واﻷخﺖ ﻷم سدس،
اﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ أعﻄي الﺸقيقﺔ ثﻼثﺔ واﻷخﺖ ﻷب واﺣد واﻷخﺖ ﻷم واﺣد فصارت

ﲬسﺔ إذاً فيها رد إﱃ ﲬسﺔ إذاً ﻣسألتهﻢ ليسﺖ ﻣن ستﺔ ﺑل ﻣن ﲬسﺔ لكن وﻣسألﺔ
العمات أﻳضا ﻣن ﲬسﺔ لكن ﻻ ﳒعل ﻣسألﺔ العمات ﻣن ﲬسﺔ ﺑل ﻣن عﺸرة ﻷن

اﳋاﻻت سيأخﺬن الﺜلث والعمات سيأخﺬن الﺜلﺜﲔ ،قال :ﻟﻼجﺘزاء ﺣﺪ اﳋﻤﺴﲔ
ﻟﺘﻤﺎثﻠﻬﻤﺎ واﺿﺮ ﻤﺎ ﰲ أﺻﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ثﻼثﺔ ﻟﻠﺨﺎﻻت ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲬﺴﺔ ﻟﻠﺸقﻴقﺔ ثﻼثﺔ
وﻟﻠﱵ ﻷب ﺳﻬﻢ وﻟﻠﱵ ﻷم ﺳﻬﻢ وﻟﻠعﻤﺎت ﻋﺸﺮة ﻟﻠﱵ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺑوﻳﻦ ﺳﺘﺔ وﻟﻠﱵ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻷب ﺳﻬﻤﺎن وﻟﻠﱵ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷم ﺳﻬﻤﺎن ،قال ) :وﰲ ثﻼثﺔ أﺧوال ﻣﺘﻔﺮﻗﲔ ( أي
أﺣﺪﻫﻢ ﺷقﻴﻖ ﻟﻸم واﻵﺧﺮ ﻷﺑﻴﻬﺎ واﻵﺧﺮ ﻷﻣﻬﺎ ﻛيﻒ تورثون هكﺬا؟ ثﻼث أخوال
ﻣتفرقﲔ ﻛأنﻪ ترك أخ شقيق وأخ ﻷب وأخ ﻷم ،ﻛيﻒ اﳌﲑاث؟ ﻳقول اﻷخ ﻷم لﻪ الﺜلث

واﻷخ الﺸقيق عاﺻﺐ واﻷخ ﻷب ﻻ شيء لﻪ وﳍﺬا قال ) :ﻟﺬي اﻷم اﻟﺴﺪس ( ﻛﻤﺎ
ﻳﺮثه ﻣﻦ أﺧﺘه ﻟو ﻣﺎتﺖ ) واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺬي اﻷﺑوﻳﻦ ( وﺣﺪﻩ ﻷنه ﻳﺴقﻂ اﻷخ ﻷب ) ﻓﺈن
ﻛﺎن ﻣعﻬﻢ ( أي ﻣﻊ اﻷﺧوال ) أﺑو أم أﺳقﻄﻬﻢ ( ﻷنﻪ ﺻار ﻛأن اﻷم ﻣاتﺖ وترﻛﺖ أب
وأخ شقيق وأخ ﻷب وأخ ﻷم فاﻷب ﳛجﺐ اﻹخوة وﳍﺬا قال :أسقﻄهﻢ ﻷن اﻷب
ﻳﺴقﻂ اﻹﺧوة ) وﰲ ثﻼث ﺑﻨﺎت ﻋﻤوﻣﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﲔ ( أي ﺑﻨﺖ ﻋﻢ ﻷﺑوﻳﻦ وﺑﻨﺖ ﻋﻢ
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ﻷب وﺑﻨﺖ ﻋﻢ ﻷم ) اﳌﺎل ﻟﻠﱵ ﻟﻸﺑوﻳﻦ ( ﻷنﻪ ﺻار عند ﺑنﺖ عﻢ ﻷب ﻛأنﻪ عند عﻢ

ﻷب وعﻢ شقيق وعﻢ ﻷم والعﻢ ﻷم ليﺲ ﺑوارث ،قال :ﻟقﻴﺎﻣﻬﻦ ﻣقﺎم آ ئﻬﻦ ﻓﺒﻨﺖ اﻟعﻢ
ﻷﺑوﻳﻦ ﲟﻨزﻟﺔ أﺑﻴﻬﺎ ﻛأن عند عﻢ ﻷﺑوﻳن ،قال ) :وإن أدﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﲜﻤﺎﻋﺔ "ج" ﻗﺴﻤﺖ
اﳌﺎل ﺑﲔ اﳌﺪﱃ ﻢ ( ﻛﺄ ﻢ أﺣﻴﺎء ) ﻓﻤﺎ ﺻﺎر ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ( "أ" ﻣﻦ اﳌﺪﱃ ﻢ ) أﺧﺬﻩ
اﳌﺪﱃ ﺑه ( ﻣﻦ ذوي اﻷرﺣﺎم ﻷنه وارثه ) وإن ﺳقﻂ ﺑعﻀﻬﻢ "ب" ﺑﺒعﺾ ﻋﻤﻠﺖ ﺑه (
ﻓعﻤﺔ وﺑﻨﺖ أخ اﳌﺎل ﻟﻠعﻤﺔ ﻛأنﻪ عند فيﻪ عمﺔ وﺑنﺖ أخ ﻛأنﻪ عند أب وأخ فاﻷب
ﳛجﺐ اﻷخ ،ﻷ ﺎ تﺪﱄ ﻷب وﺑﻨﺖ اﻷخ تﺪﱄ ﻷخ وﻳﺴقﻂ ﺑعﻴﺪ ﻣﻦ وارث ﻗﺮب
ﻣﻨه إﻻ إن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳉﻬﺎت "ج" ﻓﻴﻨزل ﺑعﻴﺪ ﺣﱴ ﻳﻠحﻖ ﺑوارث ﺳقﻂ ﺑه أﻗﺮب أو ﻻ.
اﳉهات :واﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﻳﺮث ﺎ ذووا اﻷرﺣﺎم ثﻼثﺔ ) أﺑوة ( " "١وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮوع
اﻷب ﻣﻦ اﻷجﺪاد واﳉﺪات اﻟﺴواﻗﻂ وﺑﻨﺎت اﻹﺧوة "ولو ﻷم" هﺬا ﻳعتﱪ على اﳌﺬهﺐ
أ ﻢ داخلﲔ ﰲ ﺟهﺔ اﻷﺑوة ،وأوﻻد اﻷﺧوات "ولو ﻷم" وﺑﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎم واﻟعﻤﺎت
وﻋﻤﺎت اﻷب واﳉﺪ ،اﳉهﺔ الﺜانيﺔ ) :وأﻣوﻣﺔ ( " "٢وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮوع اﻷم ﻣﻦ
اﻷﺧوال واﳋﺎﻻت وأﻋﻤﺎم اﻷم وأﻋﻤﺎم أﺑﻴﻬﺎ وأﻣﻬﺎ وﻋﻤﺎت اﻷم وﻋﻤﺎت أﺑﻴﻬﺎ وجﺪﻫﺎ
وأﻣﻬﺎ وأﺧوال اﻷم وﺧﺎﻻ ﺎ ) ،وﺑﻨوة (" "٣وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ أوﻻد اﻟﺒﻨﺎت وأوﻻد ﺑﻨﺎت
اﻻﺑﻦ وﻣﻦ أدﱃ ﺑقﺮاﺑﺘﲔ ورث ﻤﺎ وﻟزوج أو زوجﺔ ﻣﻊ ذي رﺣﻢ ﻓﺮﺿه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻼ
ﺣﺠﺐ وﻻ ﻋول واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺬي اﻟﺮﺣﻢ ﻳعﲏ لو تصور اﳌسألﺔ أنﻪ ترك زوج أو زوﺟﺔ فقط
وﻣا فيﻪ أﺻﺤاب فروض وﻻ عصبﺔ فنعﻄي الﺰوج نصيبﻪ أو الﺰوﺟﺔ نصيبها والباقي لﺬوي

اﻷرﺣام هﺬا ﻣعناﻩ ﰒ قال :وﻻ ﻳعول ﻫﻨﺎ إﻻ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ إﱃ ﺳﺒعﺔ ﻛﺨﺎﻟﺔ وﺑﻨﱵ أﺧﺘﲔ
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ﻷﺑوﻳﻦ وﺑﻨﱵ أﺧﺘﲔ ﻷم ﻟﻠﺨﺎﻟﺔ ﺳﻬﻢ ﻛأ ا أم فلها السدس ،وﻟﺒﻨﱵ اﻷﺧﺘﲔ ﻷﺑوﻳﻦ
أرﺑعﺔ أي ثلﺜان ،وﻟﺒﻨﱵ اﻷﺧﺘﲔ ﻷم ﺳﻬﻤﺎن أي ثلث.
ب ﻣﲑاث اﳊﻤﻞ

ﺑﻔﺘﺢ اﳊﺎء واﳌﺮاد ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻦ اﻵدﻣﻴﺔ ﻳقﺎل اﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞ وﺣﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎنﺖ ﺣﺒﻠﻰ ) و (
ﻣﲑاث ) اﳋﻨﺜﻰ اﳌﺸﻜﻞ ( اﻟﺬي ﱂ تﺘﻀﺢ ذﻛورته وﻻ أنوثﺘه ) ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ورثﺔ ﻓﻴﻬﻢ
ﲪﻞ ( ﻳﺮثه ) ﻓﻄﻠﺒوا اﻟقﺴﻤﺔ وﻗﻒ ﻟﻠحﻤﻞ ( إن اﺧﺘﻠﻒ إرثه ﻟﺬﻛورة واﻷنوثﺔ )
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ إرث ذﻛﺮﻳﻦ أو أنﺜﻴﲔ ( ﻷن وﺿعﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑ ﻣعﺘﺎد وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ در ﻓﻠﻢ
ﻳوﻗﻒ ﻟه ﺷﻲء انتبهوا ﻣعي :اﻵن ﻣات اﳌيﺖ وترك زوﺟﺔ ﺣاﻣل أو ليﺲ ﺑﺸرط أن تكون

زوﺟﺔ ﺣاﻣل ﳑكن تكون زوﺟﺔ أخيﻪ ﺣاﻣل فهﺬا ﲪل ﳑكن ﻳرث وﳑكن ﻻ ﻳرث فأﺣيا
ﻳرث وأﺣيا ﻻ ﻳرث فلو ﻛانﺖ الﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻼ ﺣاﻣل فهﺬا اﳊمل إﻣا اﺑن أو ﺑنﺖ فكﻢ
اﺣتمال ﳛتمل؟ إﻣا اﺑن أو ﺑنﺖ أو اﺑن وﺑنﺖ أو ﺑنتﲔ أو اﺑنﲔ أو اﺣتمال سادس أن
ﳝوت ،ﻳنﺰل ﻣيﺖ أي ﻏﲑ وارث فيقول ﻣﺜل هﺬا اﳊمل ﳑكن ﻳنتظر وﻻ ﻳوزعون الﱰﻛﺔ إﱃ
أن تلد ،ﰒ ننظر ﻣا هو ونوزع الﱰﻛﺔ على شيء ﻣوﺟود لكن إذا ﻃلبوا القسمﺔ وقالوا ﻻ
نرﻳد اﻻنتظار فعند ذلك نعمل ﻣساﺋل ،سنعمل ستﺔ ﻣساﺋل ﻣسألﺔ إنﻪ ﻣيﺖ وﻣسألﺔ إنﻪ
ذﻛر وﻣسألﺔ إنﻪ أنﺜى وﻣسألﺔ إنﻪ ذﻛر وأنﺜى ﻳعﲏ توأم وﻣسألﺔ إنﻪ ذﻛرﻳن وﻣسألﺔ إنﻪ ﺑنتﲔ
ﰒ ﺑعد ذلك نرى أعلى نصيﺐ سﲑثﻪ هﺬا ﳓجﺰﻩ والبقيﺔ الﺬﻳن ﻣعﻪ الﺬي ﻳرثون ﻛل واﺣد
ﻻ ﻳتﻐﲑ إرثﻪ ﰲ الستﺔ اﳌساﺋل نعﻄيﻪ ﺣقﻪ والﺬي ﻳتﻐﲑ إرثﻪ ﰲ ﺑعﺾ اﳌساﺋل ففي ﺑعﺾ
اﳌساﺋل ﻳرث ﻛﺜﲑ وﰲ ﺑعﺾ اﳌساﺋل ﻳرث قليل وﰲ ﺑعﺾ اﳌساﺋل ﻳرث وسط فنعﻄيﻪ أقل
شيء هﺬا اﳌضمون ﻷنﻪ ﳑكن تﻄلع هﺬﻩ ﻣسألتﻪ فنعﻄيﻪ اﻷقل ونوقﻒ ﺟﺰءا ﳍﺬا اﳊمل
وﳍﺬا قال :وقﻒ للﺤمل اﻷﻛﺜر ﻣن إرث ذﻛرﻳن أو أنﺜيﲔ ،وﻃبعا اليوم ﳝكن اﻷﻣر ﳜتلﻒ
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ﻳعﲏ لو ﻛان البلد فيﻪ ﻣستﺸفى ﻣتﻄور واستﻄاع أن ﻳعرف ﻣا ﰲ البﻄن واﺣد أو اثنﲔ

لكن لو ﻣا عند ﻣستﺸفى سنوقﻒ اثنﲔ ،قال :ﻓﻔﻲ زوجﺔ ﺣﺎﻣﻞ واﺑﻦ ﻟﻠزوجﺔ اﻟﺜﻤﻦ
وﻟﻼﺑﻦ ثﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻳوﻗﻒ ﻟﻠحﻤﻞ إرث ذﻛﺮﻳﻦ ﻷنه أﻛﺜﺮ وتﺼﺢ ﻣﻦ أرﺑعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ

هﺬا ﻣﺜال ﻳكون الﺬﻛرﻳن فيﻪ أﻛﺜر وفيﻪ ﻣﺜال آخر ذﻛرﻩ اﳌصنﻒ إنﻪ ﻳكون اﻷنﺜيﲔ أﻛﺜر،

قال :وﰲ زوجﺔ ﺣﺎﻣﻞ وأﺑوﻳﻦ ﻳوﻗﻒ ﻟﻠحﻤﻞ نﺼﻴﺐ اثﻨﲔ ﻷنه أﻛﺜﺮ وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠزوجﺔ
اﻟﺜﻤﻦ ﻋﺎئﻼ ﻟﺴﺒعﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻟﻸب اﻟﺴﺪس وﻟﻸم اﻟﺴﺪس ﻛﺬﻟﻚ ) ﻓﺈذا وﻟﺪ أﺧﺬ
ﺣقه ( ﻣﻦ اﳌوﻗوف ) وﻣﺎ ﺑقﻲ ﻓﻬو ﳌﺴﺘحقه ( وإن أﻋوز ﺷﻲء ﻳعﲏ لو ﺣصل نقص
ﻳعﲏ وقفنا ﻣﲑاث ذﻛر فظهر أن ﰲ ﺑﻄنها ثﻼثﺔ ذﻛور وليﺲ ذﻛر ،وإن أﻋوز ﺷﻲء أي
نقص شيء ن وﻗﻔﻨﺎ ﻣﲑاث ذﻛﺮﻳﻦ ﻓوﻟﺪت ثﻼثﺔ رجﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫو ﺑﻴﺪﻩ إذاً لو ﻇهر
أن ﻣا لبﻄن ثﻼثﺔ فنعيد القسمﺔ ﻣرة نيﺔ ونﻄلﺐ ﳑن أخﺬ شيء ليﺲ لﻪ أن ﻳردﻩ) ،
وﻣﻦ ﻻ ﳛﺠﺒه ( اﳊﻤﻞ ) ﺧﺬ إرثه ﻛﺎﻣﻼ ) ﻛﺎﳉﺪة ( ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﺪس ﻣﻊ اﻟوﻟﺪ
وﻋﺪﻣه ) وﻣﻦ ﻳﻨقﺼه ( اﳊﻤﻞ ) ﺷﻴﺌﺎ ( ﻳعﻄﻰ ) اﻟﻴقﲔ ( ﻛﺎﻟزوجﺔ واﻷم ﻓﻴعﻄﻴﺎن
اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺴﺪس وﻳوﻗﻒ اﻟﺒﺎﻗﻲ ) وﻣﻦ ﺳقﻂ ﺑه ( أي ﳊﻤﻞ ) ﱂ ﻳعﻂ ﺷﻴﺌﺎ ( ﻟﻠﺸﻚ
ﰲ إرثه إذاً ثﻼث اﺣتماﻻت ﻣن ﻻ ﳛجبﻪ "أ" سنعﻄيﻪ إرثﻪ ﻛاﻣﻼ ،وﻣن ﻳنقص إرثﻪ ﰲ
ﺣاﻻت وﻻ ﻳنقص ﰲ ﺣاﻻت ،وﻣن ﻳنقصﻪ "ب" ،الﺜالث واﻷخﲑ وﻣن سقط ﺑﻪ اﳊمل
ﻳعﲏ لو ﻛان أﺣد الورثﺔ إذا قدر ﻩ ذﻛر فلن ﻳرث وإذا قدر ﻩ أنﺜى سﲑث ﻣعﻪ إذاً فيﻪ
ﺣاﻻت ﻳرث وﺣاﻻت ﻻ ﻳرث فداﺋما خﺬ ﻷﺣوط.
قال اﳌصنﻒ رﲪﻪ ﷲ تعاﱃ ) :وﻳﺮث ( اﳌوﻟود ) وﻳورث إن اﺳﺘﻬﻞ ﺻﺎرﺧﺎ (""١

ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻣﺮﻓوﻋﺎ إذا اﺳﺘﻬﻞ اﳌوﻟود ﺻﺎرﺧﺎ ورث رواﻩ أﲪﺪ وأﺑو داود ﻷن
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استهﻼلﻪ ﺻارخا دليل ﺣياتﻪ ولو ﻣات ﺑعد ذلك فإنﻪ ﻳورث ﻳعﲏ إذا استهل ﺻارخا ﰒ

ﻣات ﻣعناﻩ أنﻪ ولد ﺣيا فورث ﰒ ﻣات ،قال ) :أو ﻋﻄس " "٢أو ﺑﻜﻰ " "٣أو رﺿﻊ
" "٤أو تﻨﻔس وﻃﺎل زﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔس " "٥أو وجﺪ ( ﻣﻨه ) دﻟﻴﻞ ( ﻋﻠﻰ ) ﺣﻴﺎته ( ﻛحﺮﻛﺔ
ﻃوﻳﻠﺔ أو ﺳعﺎل " "٦ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء تﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﳌﺴﺘقﺮة ) ﻏﲑ ﺣﺮﻛﺔ ( ﻗﺼﲑة

انتبهوا اﻵن ﻳقول أن اﳊرﻛﺔ اليسﲑة القصﲑة الﱵ ﻻ تدل على ﺣياة ﻣستقرة ﻻ ﻳرث ا
اﳌولود ﻣعناﻩ أن اﳌولود إذا ولد ﻣيتا فإنﻪ ﻻ ﻳرث وﻛﺬلك لو ولد وﲢرك ﺣرﻛﺔ ﻳسﲑة ﻻ تدل

على استقرار ﺣياة وﻣات فإنﻪ ﻻ ﻳرث ،قال ) :ﻏﲑ ﺣﺮﻛﺔ ( ﻗﺼﲑة ) واﺧﺘﻼج ( ﻟعﺪم
دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﳌﺴﺘقﺮة ) وإن ﻇﻬﺮ ﺑعﻀه ﻓﺎﺳﺘﻬﻞ ( أي ﺻوت ) ﰒ ﻣﺎت وﺧﺮج
ﱂ ﻳﺮث ( وﱂ ﻳورث ﳌاذا؟ ﻷنﻪ ﻇهر ﺑعضﻪ فﻼﺑد أن ﻳنفصل اﳌولود ﺣيا ﰒ إذا ﻣات ﺑعد
ذلك ﻳرث أﻣا إذا خرج ﺑعضﻪ وﻣات قبل أن ﻳنفصل فﻼ ﻳرث ﻛﻤﺎ ﻟو ﱂ ﻳﺴﺘﻬﻞ ) وإن
جﻬﻞ اﳌﺴﺘﻬﻞ ﻣﻦ اﻟﺘوأﻣﲔ ( إذا اﺳﺘﻬﻞ أﺣﺪﳘﺎ دون اﻵﺧﺮ ﰒ ﻣﺎت اﳌﺴﺘﻬﻞ وجﻬﻞ
وﻛﺎ ذﻛﺮا وأنﺜﻰ ) واﺧﺘﻠﻒ إرثﻬﻤﺎ ( "أ" ﻟﺬﻛورة واﻷنوثﺔ ) ﻳعﲔ ﺑقﺮﻋﺔ ( إذاً إذا
ﺣصل توأم فاستهل أﺣدﳘا ﰒ ﻣات وأﻣا الﺜاﱐ فإنﻪ خرج ﻣيتا ﻣعناﻩ إن فيﻪ واﺣد ﻣنهﻢ

ﻳرث والﺜاﱐ ﻻ ﻳرث فكيﻒ ﳓدد ﻣن ﻳرث وﻣن ﻻ ﻳرث؟ قال :ﻳعﲔ لقرعﺔ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻃﻠﻖ
إﺣﺪى نﺴﺎئه وﱂ تعﻠﻢ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﺬلك ﲢدد اﳌﻄلقﺔ لقرعﺔ هﺬا اﳌعﲎ ﰒ قال :وإن ﱂ
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﲑاثﻬﻤﺎ ﻛوﻟﺪ اﻷم أﺧﺮج اﻟﺴﺪس ﻟورثﺔ اﳉﻨﲔ ﺑﻐﲑ ﻗﺮﻋﺔ ﻟعﺪم اﳊﺎجﺔ إﻟﻴﻬﺎ

ﻳقول إن ﱂ ﳜتلﻒ إرثهﻢ ﻣﺜل ولد اﻷم فلﻪ السدس ﻣﻄلقا لكن إذا ﻛان ﳜتلﻒ إرثهما ﻳعﲏ

لو ﻛان توأم ذﻛر وأنﺜى واﺣد فيهﻢ وارث واﻵخر ﻏﲑ وارث ﻳعﲏ الﺬﻛر ﻣنهﻢ وارث واﻷنﺜى
ليسﺖ وارثﺔ فهﺬا ﻣتصور اﺑن اﻷخ وﺑنﺖ اﻷخ ﻣﺜﻼ أو اﺑن العﻢ وﺑنﺖ العﻢ وﳓن عند
أﺣد هﺬﻳن اﻻثنﲔ خرج ﺣيا ﰒ ﻣات والﺜاﱐ خرج ﻣيتا وﻻ نعلﻢ ﻣن هو الوارث أم ﻏﲑ

الوارث؟ فيقول نعينﻪ لقرعﺔ ،قال :وﻟو ﻣﺎت ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺪار ﻋﻦ ﲪﻞ ﻣﻨه ﱂ ﻳﺮثه ﳊﻜﻤﻨﺎ
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ﺳﻼﻣه ﻗﺒﻞ وﺿعه هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ إذا ﻣات الكافر ﰲ دار وﰲ ﺑﻄنﻪ ﲪل نقول ﱂ

ﻳرثﻪ ﳌاذا؟ ﳊكمنا سﻼﻣﻪ ﻳعﲏ إسﻼم اﳉنﲔ قبل وضعﻪ ﻷننا ﺣكمنا سﻼﻣﻪ ﰲ ﺣال

اﳊمل ،وﻳﺮث ﺻﻐﲑ ﺣﻜﻢ ﺳﻼﻣه ﲟوت أﺣﺪ أﺑوﻳه ﻣﻨه إذاً الفرق ﺑﲔ اﻷوﱃ والﺜانيﺔ أن
الﺜانيﺔ لو ﻛان ﺻﻐﲑ ﻣع والدﻳﻪ وهﺬﻩ اﳌسألﺔ ﻣبنيﺔ على أخرى أنﻪ هﺬا الصﻐﲑ لو ﻣات
أﺣد أﺑوﻳﻪ ﺣكمنا سﻼﻣﻪ أﻣا إذا ﻛان ﻣع والدﻳﻪ ﻻ ﳓكﻢ سﻼﻣﻪ فهو اﻵن الصﻐﲑ ﻛان
ﻣع أﺑوﻳﻪ فكنا ﺣكمنا ﺑكفرﻩ ﰒ ﻣات أﺣد أﺑوﻳﻪ فلما ﻣات أﺣد أﺑوﻳﻪ ﺣكمنا سﻼﻣﻪ

ﺑعد ﻣوت اﻷب فهو ورثﻪ ﰒ ﺣكﻢ سﻼﻣﻪ هﺬا الفرق ) ،واﳋﻨﺜﻰ ( ﻣﻦ ﻟه ﺷﻜﻞ ذﻛﺮ
رجﻞ وﻓﺮج اﻣﺮأة أو ثقﺐ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﺮج ﳜﺮج ﻣﻨه اﻟﺒول وﻳعﺘﱪ أﻣﺮﻩ ﺑﺒوﻟه ﻣﻦ أﺣﺪ
اﻟﻔﺮجﲔ ﻳعﲏ لو ﻛان لﻪ آلﺔ ذﻛر وآلﺔ أنﺜى و ل ﻣن آلﺔ الﺬﻛر اعتﱪ ﻩ ذﻛر ،ﻓﺈن ل
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺒﺴﺒقه ﻓﺈن ﺧﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣعﺎ اﻋﺘﱪ أﻛﺜﺮﳘﺎ أي أن اﻷسبق ﻣنهما هو اﳌعتﱪ ،ﻓﺈن
اﺳﺘو ﻓﻬو ) اﳌﺸﻜﻞ ( لكن اليوم الﻄﺐ ﳛدد هل هو ذﻛر أم أنﺜى سيعرف هل عندﻩ
رﺣﻢ أم خصيﺔ داخليﺔ ،قال :ﻓﺈن رجﻲ ﻛﺸﻔه ﻟﺼﻐﺮ أﻋﻄﻲ وﻣﻦ ﻣعه اﻟﻴقﲔ ووﻗﻒ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺘﻈﻬﺮ ذﻛورﻳﺘه ﺑﻨﺒﺎت ﳊﻴﺘه أو إﻣﻨﺎء ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ أو تﻈﻬﺮ أنوثﻴﺘه ﲝﻴﺾ أو تﻔﻠﻚ
ثﺪي أو إﻣﻨﺎء ﻣﻦ ﻓﺮج ﻓﺈن ﻣﺎت أو ﺑﻠﻎ ﺑﻼ أﻣﺎرة هﺬﻩ اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ وهو الﺬي ﻻ
ﻳرﺟى اﻛتﺸافﻪ ﻣعناﻩ إن رﺟي اﻛتﺸافﻪ ﻳعﻄى وﻣن ﻣعﻪ اليقﲔ وهو اﻷقل وﻳوقﻒ الباقي
إﻻ أن تظهر ذﻛورﻳتﻪ أو أنوثيتﻪ ﰒ ذﻛر ﻃرق ﳌعرفﺔ الﺬﻛورﻳﺔ واﻷنوثيﺔ قال :إنبات اللﺤيﺔ،
اﻹﻣناء أو إذا ﺣاضﺖ ﻣعناﻩ أنﺜى أو تفلك الﺜدي ﻳعﲏ ﺻدارة الﺜدي أو إﻣناء ﻣن فرج

اﳌرأة لكن إذا ﱂ ﻳرﺟى اﻛتﺸافﻪ ﻛيﻒ؟ إذا ﻣات أو ﺑلغ وليسﺖ لﻪ أﻣارة هﺬا الﺬي ﻻ
ﻳرﺟى انكﺸافﻪ فما اﳊكﻢ؟ ختصار سنورثﻪ نصﻒ ﻣﲑاث ذﻛر ونصﻒ ﻣﲑاث أنﺜى هﺬا
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هو فإذا ﻛان ﻻ ﻳرث إﻻ لﺬﻛورﻳﺔ فنصﻒ ﻣﲑاث الﺬﻛر وإذا ﻛان ﻻ ﻳرث إﻻ ﻷنوثﺔ

فنصﻒ ﻣﲑاث أنﺜى وإذا ﻛان ﻳرث ﻻثنﲔ فنصﻒ ذﻛر ونصﻒ أنﺜى ،قال ) :ﻳﺮث
نﺼﻒ ﻣﲑاث ذﻛﺮ ( إن ورث ﺑﻜونه ذﻛﺮا ﻓقﻂ ﻛوﻟﺪ أخ أو ﻋﻢ ﺧﻨﺜﻰ ) ونﺼﻒ
ﻣﲑاث أنﺜﻰ ( إن ورث ﺑﻜونه أنﺜﻰ ﻓقﻂ ﻛوﻟﺪ أب ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻊ زوج وأﺧﺖ ﻷﺑوﻳﻦ الﺰوج
لﻪ النصﻒ واﻷخﺖ ﻷﺑوﻳن ﳍا النصﻒ فإذا قدر ولد اﻷب هﺬا ذﻛر فهو أخ ﻷب
عاﺻﺐ ليﺲ لﻪ شيء وإن قدر ﻩ أنﺜى فصارت أخﺖ ﻷب فيكون ﳍا السدس تكملﺔ
للﺜلﺜﲔ ﰒ قال :وإن ورث ﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ أﻋﻄﻲ نﺼﻒ ﻣﲑاثﻬﻤﺎ انتقل اﻵن إﱃ ﻃرﻳقﺔ

تعاﻣل اﳌسألﺔ اﳊساﺑيﺔ قال :ﻓﺘعﻤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺬﻛورﻳﺔ ﰒ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷنوثﻴﺔ وتﻨﻈﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻟﻨﺴﺐ اﻷرﺑﻊ وﲢﺼﻞ أﻗﻞ ﻋﺪد ﻳﻨقﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وتﻀﺮﺑه ﰲ اثﻨﲔ ﻋﺪد ﺣﺎﱄ
اﳋﻨﺜﻰ ﰒ ﻣﻦ ﻟه ﺷﻲء ﻣﻦ إﺣﺪى اﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﻓﺎﺿﺮﺑه ﰲ اﻵﺧﺮى أو وﻓقﻬﺎ ﻓﺎﺑﻦ ووﻟﺪ
ﺧﻨﺜﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺬﻛورﻳﺔ ﻣﻦ اثﻨﲔ واﻷنوثﻴﺔ ﻣﻦ ثﻼثﺔ وﳘﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﲔ ﻓﺈذا ﺿﺮﺑﺖ
إﺣﺪاﳘﺎ ﰲ اﻷﺧﺮى ﻛﺎن اﳊﺎﺻﻞ ﺳﺘﺔ ﻓﺎﺿﺮ ﺎ ﰲ اثﻨﲔ تﺼﺢ ﻣﻦ اثﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺬﻛﺮ
ﺳﺒعﺔ وﻟﻠﺨﻨﺜﻰ ﲬﺴﺔ وإن ﺻﺎﱀ اﳋﻨﺜﻰ ﻣﻦ ﻣعه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻒ ﻟه ﺻﺢ إن ﺻﺢ تﱪﻋه
أي البالغ الرشيد.

ب ﻣﲑاث اﳌﻔقود

خﻼﺻتﻪ إن ﻛان الﻐالﺐ على سفرﻩ السﻼﻣﺔ ﻳنتظر ﺣﱴ ﻳبلغ سنﻪ تسعﲔ سنﺔ ﰒ ﺑعد
ذلك ﳓكﻢ ﲟوتﻪ ونقسﻢ ترﻛتﻪ وتبدأ زوﺟتﻪ ﰲ العدة ،وإن ﻛان ﻏالﺐ ﻏيبتﻪ اﳍﻼك فمعناﻩ
أن ننتظرﻩ أرﺑع سنوات ﰒ ﳓكﻢ ﲟوتﻪ فنقسﻢ ترﻛتﻪ وتعتد زوﺟتﻪ وهكﺬا .قال رﲪﻪ ﷲ

تعاﱃ :وﻫو ﻣﻦ انقﻄﻊ ﺧﱪﻩ ﻓﻠﻢ تعﻠﻢ ﻟه ﺣﻴﺎة وﻻ ﻣوت ) ﻣﻦ ﺧﻔﻲ ﺧﱪﻩ ﺳﺮ أو ﺳﻔﺮ
ﻏﺎﻟﺒه اﻟﺴﻼﻣﺔ"أ" ﻛﺘﺠﺎرة ( وﺳﻴﺎﺣﺔ ) انﺘﻈﺮ ﺑه ﲤﺎم تﺴعﲔ ﺳﻨه ﻣﻨﺬ وﻟﺪ ( ﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ
أنه ﻻ ﻳعﻴﺶ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا وإن ﻓقﺪ اﺑﻦ تﺴعﲔ اجﺘﻬﺪ اﳊﺎﻛﻢ إذا ﻛان هو أﺻﻼ ﺑلغ
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التسعﲔ فاﳊاﻛﻢ ﳚتهد ﰲ اﳌدة الﱵ تنتظر ،قال ) :وإن ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺒه اﳍﻼك "ب" ﻛﻤﻦ
ﻏﺮق ﰲ ﻣﺮﻛﺐ ﻓﺴﻠﻢ ﻗوم دون ﻗوم أو ﻓقﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻠه أو ﰲ ﻣﻐﺎزة ﻣﻬﻠﻜﺔ ( ﻛﺪرب
اﳊﺠﺎز ) انﺘﻈﺮ ﺑه ﲤﺎم أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ﻣﻨﺬ تﻠﻒ ( اﳌصنﻒ ﻳقول ﻛدرب اﳊجاز ﻳعﲏ ﻃرﻳق
اﳊجاز قدﳝا ﻛان ﻏﲑ آﻣن وقﻄاع ﻃرق فيﻪ ﲞﻼف اليوم فهو آﻣن ،قال :أي ﻓقﺪ ﻷ ﺎ
ﻣﺪة ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ تﺮدد اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر ﻓﺎنقﻄﺎع ﺧﱪﻩ ﻋﻦ أﻫﻠه ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ
ﻫﻼﻛه إذ ﻟو ﻛﺎن ﺣﻴﺎ ﱂ ﻳﻨقﻄﻊ ﺧﱪﻩ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﻣاذا نفعل ﺑعدﻣا ﺣكمنا ﲟوتﻪ؟
سواء ﺑعد ﺑلوغ التسعﲔ أو ﺑعد ﻣضي اﻷرﺑع سنوات؟ قال ) :ﰒ ﻳقﺴﻢ ﻣﺎﻟه ﻓﻴﻬﻤﺎ ( ﻳعﲏ
ﰲ ﻣسألﱵ السﻼﻣﺔ واﳍﻼك ،قال :أي ﰲ ﻣﺴﺄﻟﱵ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑعﺪ اﻟﺘﺴعﲔ وﻏﻠﺒﺔ
اﳍﻼك ﺑعﺪ اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﲔ اﻵن ﳓن قسمنا ﻣالﻪ وﺣكمنا ﲟوتﻪ فظهر انﻪ ﺣي ورﺟع فماذا
نفعل؟ قال :ﻓﺈن رجﻊ ﺑعﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﺎﻟه أﺧﺬ ﻣﺎ وجﺪ ورجﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أتﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﺑه ﻣعناﻩ
ﻳرﺟع على الورثﺔ وﻳسﱰد ﻣالﻪ ﻣنهﻢ ،قال ) :ﻓﺈن ﻣﺎت ﻣورثه ﰲ ﻣﺪة اﻟﱰﺑﺺ ( اﻟﺴﺎﺑقﺔ )
أﺧﺬ ﻛﻞ وارث إذا ( أي ﺣﲔ اﳌوت ) اﻟﻴقﲔ ( وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨقﺺ ﻋﻨه ﻣﻊ
ﺣﻴﺎة اﳌﻔقود أو ﻣوته اﻵن العكﺲ ﻻ نتكلﻢ عنﻪ ﻛمورث ﺑل نتكلﻢ عنﻪ ﻛوارث فإن ﻣات
ﻣورثﻪ ﻳعﲏ ﻣات لﻪ قرﻳﺐ هو ﻳرث ﻣنﻪ لو ﻛان ﺣيا ﻳعﲏ ﻛل الورثﺔ الﺬﻳن ﻣعﻪ سنعمل
ﻣسألتﲔ ﻣسألﺔ أنﻪ ﺣي وﻣسألﺔ أنﻪ ﻣيﺖ فالﺬي ﻣعﻪ ﻣن الورثﺔ ﻻ ﳜتلﻒ إرثﻪ سواء قدر
ﺣياتﻪ أو ﻣوتﻪ ﻻ ﳜتلﻒ إرثﻪ فنعﻄيﻪ اليقﲔ والﺬي ﳜتلﻒ إرثﻪ ﻣﺜﻼ ﰲ ﻣسألﺔ اﳊياة ﻳﺰﻳد
إرثﻪ وﲟسألﺔ اﳌوت ﻳنقص إرثﻪ نعﻄيﻪ اﻷقل والﺬي ﳛرم ﰲ ﺑعﺾ اﳌسألتﲔ أو ﰲ إﺣدى

اﳌسألتﲔ ﳓرﻣﻪ وﻳصﲑ عند ﺟﺰء ﻣوقوف هﺬا اﳉﺰء اﳌوقوف إﱃ أن ﻳتبﲔ ﺣالﻪ ،قال) :
ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑقﻲ ( ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ أﻣﺮ اﳌﻔقود ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎته وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣوته وﺣﺼﻞ
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أﻗﻞ ﻋﺪد ﻳﻨقﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ وارث ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺳﺎﻗﻂ ﰲ إﺣﺪاﳘﺎ اﻟﻴقﲔ )
ﻓﺈن ﻗﺪم ( اﳌﻔقود ) أﺧﺬ نﺼﻴﺒه ( اﻟﺬي وﻗﻒ ﻟه ) وإن ﱂ ت ( أي وﱂ تعﻠﻢ ﺣﻴﺎته
ﺣﲔ ﻣوت ﻣورثه ) ﻓحﻜﻤه ( أي ﺣﻜﻢ ﻣﺎ وﻗﻒ ﻟه ) ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻟه ( اﻟﺬي ﱂ ﳜﻠﻔه
ﻣورثه ﻓﻴقﻀﻲ ﻣﻨه دﻳﻨه وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ زوجﺘه ﻣﻨه ﻣﺪة تﺮﺑﺼه ﻳعﲏ ﻣعناﻩ إن ﺟاء اﳌفقود

أخﺬ نصيبﻪ وإن ﱂ ﰐ فهﺬا اﳉﺰء الﺬي أوقفناﻩ لﻪ ﻳصبﺢ ﻣال لﻪ سينفق على ورثتﻪ ﻳنفق

على دﻳونﻪ ﻳنفق على أهلﻪ ،قال :ﻷنه ﻻ ﳛﻜﻢ ﲟوته إﻻ ﻋﻨﺪ انقﻀﺎء زﻣﻦ انﺘﻈﺎرﻩ )
وﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟورثﺔ أن ﻳﺼﻄﻠحوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ زاد ﻋﻦ ﺣﻖ اﳌﻔقود ﻓﻴقﺘﺴﻤونه ( ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﻳﺘﻔقون ﻋﻠﻴه ﻷنه ﻻ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻷننا إذا قسمنا اﳌسألﺔ سيكون عند ﺟﺰء ﻣوقوف هﺬا
اﳉﺰء اﳌوقوف ﳝكن الصلﺢ عليﻪ ﻷنﻪ ليﺲ للمفقود ﻣنﻪ شيء.

ب ﻣﲑاث اﻟﻐﺮﻗﻰ

ﲨﻊ ﻏﺮﻳﻖ وﻛﺬا ﻣﻦ ﺧﻔﻲ ﻣو ﻢ ﻓﻠﻢ ﻳعﻠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﻢ ) إذا ﻣﺎت ﻣﺘوار ن ﻛﺄﺧوﻳﻦ
ﻷب ﺪم أو ﻏﺮق أو ﻏﺮﺑﺔ أو ر ( ﻣعﺎ ﻓﻼ توارث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ إذا ﻣا
ﻣعا فﻼ توارث ﺑينهما ،قال ) :و ( إن ) جﻬﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌوت ( هﺬﻩ الصورة الﺜانيﺔ أو
ﻋﻠﻢ ﰒ نﺴﻲ ) وﱂ ﳜﺘﻠﻔوا ﻓﻴه ( ﱂ ﳛصل اختﻼف ﺑﲔ الورثﺔ ن ﱂ ﻳﺪع ورثﺔ ﻛﻞ ﺳﺒﻖ
ﻣوت اﻵﺧﺮ ) ورث ﻛﻞ واﺣﺪ ( ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻗﻰ وﳓوﻫﻢ ) ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ تﻼد ﻣﺎﻟه ( أي
ﻣﻦ ﻗﺪﳝه وﻫو ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء ) دون ﻣﺎ ورثه ﻣﻨه ( أي ﻣﻦ اﻵﺧﺮ هﺬا الﺬي ﻳسمى
الﻄرﻳﻒ ﻳرث ﻣن تﻼد اﻵخر وﻻ ﻳرث ﻣن ﻃرﻳفﻪ ) دﻓعﺎً ﻟﻠﺪور ( هﺬا ﻛلﻪ شرح لتفصيل
ﰲ الدورة اﳋاﺻﺔ للموارﻳث ﻣعناﻩ إنﻪ سﲑث ﻣن أخيﻪ هﺬا ﻣن ﻣالﻪ القدﱘ ﻳعﲏ اﻷول

سﲑث ﻣن الﺜاﱐ والﺜاﱐ سﲑث ﻣن اﻷول ﻛل واﺣد ﻳرث ﻣن قدﱘ ﻣال أخيﻪ ﻳعﲏ ﻻ
ﻳدخل ﰲ ﻣا دخل على أخيﻪ ﻣن ترﻛتﻪ هو فﲑث ﻣن قدﳝﻪ ،نقول اﻷﺻﻐر سﲑث ﻣن
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اﻷﻛﱪ ﻣن ﻣالﻪ القدﱘ الﺬي ﻣات وهو ﻣوﺟود ﰒ هﺬا اﳌال الﺬي ورثﻪ ﻳصرف على ورثﺔ
اﻷﺻﻐر دون أخيﻪ فﻼ ﻳدخل ﻷخيﻪ شيء وإﻻ ﻣعناﻩ سﲑﺟع لﻪ ﻣالﻪ ،واﻷخ اﻷﺻﻐر

ساعﺔ اﳌوت ﻣﺜﻼ ﻛان عندﻩ ﻣاﺋﺔ ألﻒ ر ل هﺬﻩ ﻳرثها أخوﻩ اﻷﻛﱪ ﰒ إذا ورثها اﻷﻛﱪ
ﺻرفﺖ على ورثﺔ اﻷﻛﱪ وإذا ﺻرفﺖ على ورثﺔ اﻷﻛﱪ ﲨيع ورثﺔ اﻷﻛﱪ إﻻ اﻷخ الﺬي

ﻣات ﻣعﻪ وهﺬا ﻣعﲎ ﻳرث ﻣن تﻼد ﻣالﻪ دون ﻃرﻳفﻪ ،قال :ﻫﺬا ﻗول ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴقﺪر أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺎت أوﻻ وﻳورث اﻵﺧﺮ ﻣﻨه ﰒ ﻳقﺴﻢ ﻣﺎ ورثه ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻴﺎء
ﻣﻦ ورثﺘه ﻳعﲏ دون اﻷخ الﺬي ﻣات ﻣعﻪ ﻣع إنﻪ وارث لﻪ لكن ﻻ ﻳرثﻪ فقط ﻣن قدﳝﻪ وﻻ
ﻳرثﻪ ﻣن اﳌال اﳉدﻳد ﰒ ﻳصنع ﻵخر ﻛﺬلك ،ﰒ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﺜﺎﱐ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻔﻲ أﺧوﻳﻦ
أﺣﺪﳘﺎ ﻣوﱃ زﻳﺪ واﻵﺧﺮ ﻣوﱃ ﻋﻤﺮو ﻣﺎ وجﻬﻞ اﳊﺎل ﻳﺼﲑ ﻣﺎل ﻛﻞ واﺣﺪ ﳌوﱃ
اﻵﺧﺮ ،الصورة الﺜالﺜﺔ :وإن ادﻋﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟورثﺔ ﺳﺒﻖ ﻣوت اﻵﺧﺮ وﻻ ﺑﻴﻨﺔ ﲢﺎﻟﻔﺎ وﱂ
ﻳﺘوار .
ب ﻣﲑاث أﻫﻞ اﳌﻠﻞ

ﲨﻊ ﻣﻠﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ وﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺸﺮﻳعﺔ ﻣﻦ ﻣوانﻊ اﻹرث اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ ﻓـ ) ﻻ
ﻳﺮث اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ إﻻ ﻟوﻻء ( ﳊﺪﻳﺚ جﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﱯ ﷺ ﻗﺎل ﻻ ﻳﺮث اﳌﺴﻠﻢ
اﻟﻨﺼﺮاﱐ إﻻ أن ﻳﻜون ﻋﺒﺪﻩ أو أﻣﺘه رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ اﻛتبوا عندها وعنﻪ ﻻ ﻳرث ﻳعﲏ ﻣع

اختﻼف الدﻳن وفاقا للجمهور ،اﳌﺬهﺐ اﻵن أن اختﻼف الدﻳن ﳝنع اﳌﲑاث إﻻ ﰲ
ﺻورتﲔ :الصورة اﻷوﱃ لوﻻء إذا ﻛان لوﻻء ﻳعﲏ أﺣدﳘا ُﻣعتِق والﺜاﱐ ُﻣعتَق فإنﻪ ﳛصل
اﳌﲑاث إذا ﻛان أﺣدﳘا ﻛافر هﺬﻩ الصورة اﻷوﱃ وفيها خﻼف واﳉمهور على عدم
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اﳌﲑاث ،ﰲ الصورتﲔ اﳉمهور على عدم اﳌﲑاث ﰲ الصورتﲔ ،الصورة الﺜانيﺔ :وإﻻ إذا
أﺳﻠﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﲑاث ﻣورثه اﳌﺴﻠﻢ ﻓﲑث ﻳعﲏ ترﻏيبا ﰲ اﻹسﻼم وﰲ هﺬا آ ر
وردت ﻛﺬلك نقول وعنﻪ ﻻ ﻳرث وفاقا للﺜﻼثﺔ ،قال ) :وﻻ ( ﻳﺮث ) اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳌﺴﻠﻢ إﻻ
ﻟوﻻء ( ﻟقوﻟه ﷺ ﻻ ﻳﺮث اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳌﺴﻠﻢ وﻻ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه وﺧﺺ ﻟوﻻء
ﻓﲑث ﺑه ﻷنه ﺷعﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮق ) و ( اﺧﺘﻼف اﻟﺪارﻳﻦ ﻟﻴس ﲟﺎنﻊ ﻓـ ) ﻳﺘوارث اﳊﺮﰊ
واﻟﺬﻣﻲ واﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ( إذا اﲢﺪت أد ﻢ ﻟعﻤوم اﻟﻨﺼوص ﻳعﲏ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳكون ﰲ دار
واﺣدة فيمكن أن ﻳكون واﺣد ﰲ دار ﺣرب واﻵخر ﰲ دار آﻣنﺔ اﳌهﻢ الد نﺔ إذا اﲢدت

ورث أﺣدﳘا اﻵخر ،قال ) :وأﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﺮث ﺑعﻀﻬﻢ ﺑعﻀﺎ ﻣﻊ اتﻔﺎق أد ﻢ ﻻ ﻣﻊ
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﻫﻢ ﻣﻠﻞ ﺷﱴ ( ﻟقوﻟه ﷺ ﻻ ﻳﺘوارث أﻫﻞ ﻣﻠﺘﲔ ﺷﱴ إذاً النصراﱐ ﻳرث
النصراﱐ واليهودي ﻳرث اليهودي لكن ﻻ ﻳرث اليهودي النصراﱐ وﻻ العكﺲ ) ،واﳌﺮتﺪ ﻻ
ﻳﺮث أﺣﺪا ( ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻷنه ﻻ ﻳقﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻴه ﻓﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟه
ﺣﻜﻢ دﻳﻦ ﻣﻦ اﻷد ن ﻣعناﻩ لو أن اﳌسلﻢ تنصر فهل ﻳرث النصراﱐ؟ ﻻ ﻳرث ﻷن هﺬا
اﳌرتد ﻻ ﻳقر على نصرانيتﻪ فﻼ نعتﱪﻩ نصراﱐ ﺑل ﻣرتد واﳌرتد ﻻ ﻳرث أﺣد ولن ﻳرثﻪ أﺣد،

) وإن ﻣﺎت ( اﳌﺮتﺪ ) ﻋﻠﻰ ردته ﻓﻤﺎﻟه ﰲء ( ﻳعﲏ ﻳصرف ﰲ ﻣصارف اﳌسلمﲔ ﻷنه ﻻ
ﻳقﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻴه ﻓﻬو ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻟﺪﻳﻦ أﻗﺎرﺑه اﻵن سينتقل إﱃ ﻣسألﺔ ا وسي فا وس

ﻳتصور فيهﻢ أﺣيا أن الﺸخص الواﺣد ﻳكون لﻪ قراﺑتان ﳌورث ﻣﺜﻼ فهل نورثﻪ لقراﺑتﲔ

ﻷنﻪ والعياذ ﻳبيﺤون نكاح اﶈارم ،قال ) :وﻳﺮث ا وس ﺑقﺮاﺑﺘﲔ ( ﻏﲑ ﳏﺠوﺑﺘﲔ ﰲ
ﻗول ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ وﻏﲑﳘﺎ ،ﻣﱴ ﻳرثون لقراﺑتﲔ؟ ) إن أﺳﻠﻤوا أو ﲢﺎﻛﻤوا إﻟﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ
إﺳﻼﻣﻬﻢ ( لو ارتفعوا إلينا وﻃلبوا أن نقسﻢ ﻣﲑاثهﻢ نقسمها على الﺸرﻳعﺔ ونورث
لقراﺑتﲔ ،ﻣﺜال :ﻓﻠو ﺧﻠﻒ أﻣه وﻫﻲ أﺧﺘه ن وﻃﺊ أﺑوﻩ اﺑﻨﺘه ﻓوﻟﺪت ﻫﺬا اﳌﻴﺖ
ورثﺖ اﻟﺜﻠﺚ ﺑﻜو ﺎ أﻣﺎ واﻟﻨﺼﻒ ﺑﻜو ﺎ أﺧﺘﺎ ،لﻄيﻒ ،ﻳعﲏ ﳝكن أن تكون هي أم
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وأخﺖ ﰲ نفﺲ الوقﺖ ،إذا ﺣصل هﺬا والعياذ

ﰲ اﳌسلﻢ لكن اﳌسلﻢ ﻻ ﻳتصور ﻣنﻪ

إﻻ إذا ﻛان ﺑﺸبهﺔ نكاح ) ،وﻛﺬا ﺣﻜﻢ اﳌﺴﻠﻢ ﻳﻄﺄ ذات رﺣﻢ ﳏﺮم ﻣﻨه ﺑﺸﺒﻬﺔ ( نﻜﺎح
أو تﺴﺮ وﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ) وﻻ إرث ﺑﻨﻜﺎح ذات رﺣﻢ ﳏﺮم ( النكاح ﻻ ،نقول النسﺐ

ﳑكن واﺣدة ﻣﺜل ا وس تكون هي أﻣﻪ وأختﻪ فﱰثﻪ على أ ا أم وعلى أ ا أخﺖ ﻣتصور

لكن لو ﻛانﺖ أختﻪ وزوﺟتﻪ فنورثها على أ ا أخﺖ وﻻ نورثها على أ ا زوﺟﺔ ) وﻻ إرث
ﺑﻨﻜﺎح ذات رﺣﻢ ﳏﺮم ( ﻷن النكاح ذات الرﺣﻢ اﶈرم ﻃل ﻛﺄﻣه وﺑﻨﺘه وﺑﻨﺖ أﺧﻴه )
وﻻ ( إرث ) ﺑعقﺪ ( نﻜﺎح ) ﻻ ﻳقﺮ ﻋﻠﻴه ﻟو أﺳﻠﻢ ( ﻛﻤﻄﻠقﺘه ثﻼ وأم زوجﺘه وأﺧﺘه
ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎع ﻳعﲏ ارتفعوا إلينا وﻛان ﻣتﺰوج اﻣرأة زوﺟتﻪ ﻻ ﳚوز ﺑقاﺋها ﻣعﻪ وﻻ ترث ﻷن
العقد ﻃل ،ﻣﲑاث اﳌﻄلقﺔ:

ب ﻣﲑاث اﳌﻄﻠقﺔ رجعﻴﺎ أو ئﻨﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴه ﺑقﺼﺪ اﳊﺮﻣﺎن

إذاً اﳌﻄلقﺔ الرﺟعيﺔ "أ" ،أو الباﺋن لكنﻪ ﻣتهﻢ ﺑبينونتها ﺑقصد ﺣرﻣا ا ،ﻣا ﺣكمﻪ؟ قال) :
ﻣﻦ أ ن زوجﺘه ﰲ ﺻحﺘه ( ﱂ ﻳﺘوار " ) ،"١أو ( أ ﺎ ﰲ ) ﻣﺮﺿه ﻏﲑ اﳌﺨوف وﻣﺎت
ﺑه ( ﱂ ﻳﺘوار " "٢أ ا ﻳعﲏ خالعها أو ﻃلقها ثﻼ  ،قال :ﻟعﺪم اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺣﺎل اﻟﻄﻼق )
أو ( أ ﺎ ﰲ ﻣﺮﺿه ) اﳌﺨوف وﱂ ﳝﺖ ﺑه ﱂ ﻳﺘوار ( " "٣ﻻنقﻄﺎع اﻟﻨﻜﺎح وﻋﺪم
اﻟﺘﻬﻤﺔ إذاً ﻣﱴ ﻳتوار ن؟ قال ) :ﺑﻞ ( ﻳﺘوار ن ) ﰲ ﻃﻼق رجعﻲ ﱂ تﻨقﺾ ﻋﺪته ( ﰲ
الﻄﻼق الرﺟعي ﻃلقها ﻃلقﺔ واﺣدة وﰲ أثناء العدة ﻣات ترثﻪ ،قال :ﺳواء ﻛﺎن ﰲ
اﳌﺮض أو ﰲ اﻟﺼحﺔ ﻷن اﻟﺮجعﻴﺔ زوجﺔ ) وإن أ ﺎ ﰲ ﻣﺮض ﻣوته اﳌﺨوف ﻣﺘﻬﻤﺎ
ﺑقﺼﺪ ﺣﺮﻣﺎ ﺎ ( ن أ ﺎ اﺑﺘﺪاء أو ﺳﺄﻟﺘه أﻗﻞ ﻣﻦ ثﻼث ﻓﻄﻠقﻬﺎ ثﻼ ) أو ﻋﻠﻖ
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إ نﺘﻬﺎ ﰲ ﺻحﺘه ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿه أو ( ﻋﻠﻖ إ نﺘﻬﺎ ) ﻋﻠﻰ ﻓعﻞ ﻟه ( ﻛﺪﺧوﻟه اﻟﺪار ) ﻓﻔعﻠه
ﰲ ﻣﺮﺿه ( اﳌﺨوف ) وﳓوﻩ ( ﻛﻤﺎ ﻟو وﻃﺊ ﻋﺎﻗﻞ ﲪﺎته ﲟﺮض ﻣوته اﳌﺨوف ) ﱂ ﻳﺮثﻬﺎ
( إن ﻣﺎتﺖ ﳌاذا؟ قال :ﻟقﻄعه نﻜﺎﺣﻬﺎ خﻼﺻﺔ هﺬﻩ اﳌسألﺔ أنﻪ إذا أ ا ﰲ ﻣرض ﻣوتﻪ
اﳌخوف وﻛان ﻣتهﻢ ﺑقصد ﺣرﻣا ا وهﺬﻩ ﳍا ﺻور إﻣا أن ﻳبدأ نتها ﰲ ﻣرض ﻣوتﻪ
اﳌخوف ﻳﺸرع ﻳبتدئ اﺑتداء وﻳﻄلقها أو أ ا تسألﻪ ﻃلقﺔ واﺣدة فيﻄلقها ثﻼ فاﻵن ﺻار
ﻣتهﻢ أو أنﻪ ﻳعلق ﻃﻼقها على ﻣرضﻪ اﳌخوف ﻳقول إذا ﻣرضﺖ ﻣرض اﳌوت فأنﺖ ﻃالق

أو ﻳعلق إ نتها أي ﻃﻼقها ثﻼ ﻣﺜﻼ على فعل أي فعل ﻣن اﻷفعال ﰒ ﻳفعل هﺬا الفعل
ﰲ ﻣرضﻪ اﳌخوف ﻛل هﺬﻩ الصور ﻣعناﻩ أنﻪ ﻃلقها ﻣتهما ﲝرﻣا ا قال ﰲ هﺬﻩ اﳊالﺔ ﻣا

اﳊكﻢ اﳌﱰتﺐ؟ اﳊكﻢ اﻷول ﱂ ﻳرثها "أ" إن ﻣاتﺖ لقﻄع نكاﺣها ) ،وتﺮثه ( ﻫﻲ "ب" )
ﰲ اﻟعﺪة وﺑعﺪﻫﺎ ( ﻟقﻀﺎء ﻋﺜﻤﺎن ﻷنﻪ ﻣتهﻢ ﺑقصد ﺣرﻣا ا فﻄلقها ﰲ ﻣرضﻪ
اﳌخوف فلو ﻣات ترثﻪ ،لو هي الﱵ ﻣاتﺖ ﻻ ﻳرثها هﺬا اﳌعﲎ قال وترثﻪ ﰲ العدة وﺑعد

العدة لكن ﺑعد العدة ترثﻪ ﺑﺸرﻃﲔ أﻻ تكون قد تﺰوﺟﺖ وأﻻ ترتد وﳍﺬا قال ) :ﻣﺎ ﱂ
تﺘزوج أو تﺮتﺪ ( ﻓﻴﺴقﻂ ﻣﲑاثﻬﺎ وﻟو أﺳﻠﻤﺖ ﺑعﺪ ﻷ ﺎ ﻓعﻠﺖ ﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﰲ نﻜﺎح
اﻷول إذاً ﻣن ﻃلق زوﺟتﻪ ﰲ ﻣرضﻪ اﳌخوف ﻣتهﻢ ﺑقصد ﺣرﻣا ا فإنﻪ ﻻ ﻳرثها لكن ترثﻪ
ﰲ العدة وﺑعد العدة ﺑﺸرط أﻻ تكون قد تﺰوﺟﺖ أو ارتدت .قال :وﻳﺜﺒﺖ اﻹرث ﻟه
دو ﺎ إن ﻓعﻠﺖ ﰲ ﻣﺮض ﻣو ﺎ اﳌﺨوف ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺦ نﻜﺎﺣﻬﺎ لكن اﳌصنﻒ قيد ذلك
ﻣﺎداﻣﺖ ﰲ اﻟعﺪة "أ" ،إن ا ﻤﺖ ﺑقﺼﺪ ﺣﺮﻣﺎنه "ب" ﻣعناﻩ ﻣاداﻣﺖ ﰲ العدة ﻳعﲏ ﻻ

ﺑعد العدة وهﺬا هو اﳌﺬهﺐ "وعنﻪ ﻳﺜبﺖ لﻪ اﻹرث ﺣﱴ ﺑعد العدة ﺟﺰم ﺑﻪ ﰲ اﻹقناع
والفروع ﻳعﲏ اﳌﺬهﺐ أ ا ﰲ العدة أﻣا ﺑعد العدة فﻼ ،والرواﻳﺔ الﺜانيﺔ نعﻢ.

ب اﻹﻗﺮار ﲟﺸﺎرك ﰲ اﳌﲑاث
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شروط ثبوت اﻹقرار لنسﺐ واﻹرث ) :إذا أﻗﺮ ﻛﻞ اﻟورثﺔ ( اﳌﻜﻠﻔﲔ ) وﻟو أنه ( أي
اﻟوارث اﳌقﺮ ) واﺣﺪ ( ﻣﻨﻔﺮد ﻹرث ) ﺑوارث ﻟﻠﻤﻴﺖ ( ﻣﻦ اﺑﻦ أو ﳓوﻩ ﻳقول ﻻﺑد أن
ﻳقر ﻛل الورثﺔ " ) ،"١وﺻﺪق ( اﳌقﺮ ﺑه " "٢اﻛتبوا عندها إن ﻛان ﻣكلفا ) ،أو ﻛﺎن (
اﳌقﺮ ﺑه ) ﺻﻐﲑا أو ﳎﻨو واﳌقﺮ ﺑه ﳎﻬول اﻟﻨﺴﺐ الﺸرط الﺜالث أن ﻳكون ﳎهول
النسﺐ ثﺒﺖ نﺴﺒه ( "أ" ﺑﺸﺮط أن ﳝﻜﻦ ﻛون اﳌقﺮ ﺑه ﻣﻦ اﳌﻴﺖ" "٣هﺬا الولد الﺬي
أقر ﺑﻪ الوارث وقال هﺬا أخي ﻣن أﰊ فﻼﺑد أن ﻳكون ﺑينﻪ وﺑﲔ أﺑيﻪ أقل شيء عﺸر
سنوات ﻷنﻪ ﻻ ﻳتصور اﳉماع ﻣن اﺑن تسع فلو أقر ﺑﺸخص وقال هﺬا أخي وﺑينﻪ وﺑﲔ

أﺑيﻪ تسع سنوات فﻼ ﳝكن ﻳكون ﻣنﻪ ،وإن ﻻ ﻳﻨﺎزع اﳌقﺮ ﰲ نﺴﺐ اﳌقﺮ ﺑه" ) "٤و (
ثﺒﺖ ) إرثه ("ب" فإذا ﺣصلﺖ هﺬﻩ الﺸروط ﻛلها ثبﺖ النسﺐ واﻹرث ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﺎنﻊ
ﻷن اﻟوارث ﻳقوم ﻣقﺎم اﳌﻴﺖ ﰲ ﺑﻴﻨﺎته ودﻋﺎوﻳه وﻏﲑﻫﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺴﺐ وﻳعﺘﱪ
لﺜبوت النسﺐ إﻗﺮار زوج وﻣوﱃ إن ور ﻷ ما ﻣن ﲨلﺔ الورثﺔ ،اﳌقصود أن الﺰوج أو
الﺰوﺟﺔ أو اﳌوﱃ لو ﻛانوا ضمن الورثﺔ فﻼﺑد ﻣن إقرارهﻢ ) ،وإن أﻗﺮ ( ﺑه ﺑعﺾ اﻟورثﺔ وﱂ
ﻳﺜﺒﺖ نﺴﺒه ﺑﺸﻬﺎدة ﻋﺪﻟﲔ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ثﺒﺖ نﺴﺒه ﻣﻦ ﻣقﺮ ﻓقﻂ أﻣا لو ثبﺖ

النسﺐ ﺑﺸهادة عدلﲔ فإنﻪ ﻳلﺰم اﳉميع وﻳرث ﻣعهﻢ ،قال إذا ﱂ توﺟد ﺑينﺔ تﺜبﺖ نسبﻪ ﻣن
اﳌيﺖ فعند ذلك ﻳﺜبﺖ نسبﻪ ﻣن ﻣقر فقط فالﺬي أقر ﻣن اﻷوﻻد أن هﺬا أخي فيصﲑ هو
أخوﻩ لكن ليﺲ خ للباقي وﻳصﲑ ﻳلتﺰم هﺬا اﳌقر ﺑنسبتﻪ ﲝصتﻪ ﰲ اﻹرث ﻳدخل ﻣعهﻢ،

قال :وأﺧﺬ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﺪﻩ أو ﻣﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ إن أﺳقﻄه افرض أن هﺬا الﺬي أقر الﺬي قال

هﺬا اﺑن للميﺖ لو ﻛان هﺬا أخ للميﺖ وأقر لﺸخص نﻪ اﺑن للميﺖ أليﺲ إقرارﻩ ﻳسقﻄﻪ
ﻣن اﳌﲑاث وﻳعﻄيﻪ ﻛل اﳊصﺔ الﱵ أخﺬها وإذا ﻛان هو اﺑن فأقر ﺑن آخر إذاً سيﺸارﻛﻪ
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ﰲ اﳌﲑاث إذاً ﻳعﻄيﻪ ﺣصتﻪ وﻻ نقول ﻳعﻄيﻪ نصﻒ ﻣا عندﻩ ﺑل ﻳعﻄيﻪ اﳊصﺔ الﱵ تناسﺐ

وستعرفون ﻛﻢ هي .قال :ﻓﻠو أﻗﺮ ) أﺣﺪ اﺑﻨﻴه خ ﻣﺜﻠه ( أي ﻣﺜﻞ اﳌقﺮ ) ﻓﻠه ( أي
ﻟﻠﻤقﺮ ﺑه ) ثﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ( أي ﻳﺪ اﳌقﺮ ﻷن إﻗﺮارﻩ تﻀﻤﻦ أنه ﻻ ﻳﺴﺘحﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ثﻠﺚ
اﻟﱰﻛﺔ ﳌا أقر وقال هﺬا أخي إذاًﻛأنﻪ ﻳقول أ ﻻ استﺤق إﻻ ثلث الﱰﻛﺔ ﻳعﲏ هﻢ اثنﲔ
إخوة واﺣد أقر والﺜاﱐ رفﺾ قال ﻻ هو أخي وﻻ شيء فالﺬي أقر وقال نعﻢ هﺬا أخو
فأقر على نفسﻪ أنﻪ ﻻ ﻳستﺤق إﻻ الﺜلث فيعﻄيﻪ الﺰاﺋد والباقي ﻳﻄالﺐ فيﻪ اﳌنكر إن أعﻄاﻩ

ﻛان ا وإن ﱂ ﻳعﻄﻪ خﻼص انتهينا ،قال :وﰲ ﻳﺪﻩ نﺼﻔﻬﺎ ﻓﻴﻜون اﻟﺴﺪس اﻟزائﺪ ﻟﻠﻤقﺮ
ﺑه ،ﻣﺜال ﱐ ) :وإن أﻗﺮ ﺑﺒﻨﺖ ﻓﻠﻬﺎ ﲬﺴه ( أي ﲬس ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻷنه ﻻ ﻳﺪﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﲬﺴﻲ اﳌﺎل وذﻟﻚ أرﺑعﺔ أﲬﺎس اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬي ﺑﻴﺪﻩ ﻳﺒقﻰ ﲬﺴﺔ ﻓﻴﺪﻓعه ﳍﺎ ،ﻣﺜال
لث :وإن أﻗﺮ اﺑﻦ اﺑﻦ ﺑﻦ دﻓﻊ ﻟه ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻷنه ﳛﺠﺒه وﻃﺮﻳﻖ اﻟعﻤﻞ ﻳعﲏ ﻃرﻳقﺔ
تورﻳﺜﻪ ﳊساب وهﺬا ﻣر ﻣعنا ﰲ الدورة اﳌفصلﺔ أن تﻀﺮب ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻗﺮار أو وﻓقﻬﺎ ﰲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹنﻜﺎر وتﺪﻓﻊ ﳌقﺮ ﺳﻬﻤه ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻗﺮار ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹنﻜﺎر أو وﻓقﻬﺎ وﳌﻨﻜﺮ
ﺳﻬﻤه ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹنﻜﺎر ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻗﺮار أو وﻓقﻬﺎ وﳌقﺮﺑه ﻣﺎ ﻓﻀﻞ أي الﺰاﺋد.
ب ﻣﲑاث اﻟقﺎتﻞ واﳌﺒعﺾ واﻟوﻻء
اﻟوﻻء ﺑﻔﺘﺢ اﻟواو واﳌﺪ أي وﻻء اﻟعﺘﺎق .ﻣﲑاث القاتل ) :ﻣﻦ انﻔﺮد ﺑقﺘﻞ ﻣورثه أو
ﺷﺎرك ﻓﻴه ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺳﺒﺒﺎ ( ﻛحﻔﺮ ﺑﺌﺮ تعﺪ أو نﺼﺐ ﺳﻜﲔ ) ﺑﻼ ﺣﻖ ﱂ ﻳﺮثه إن
ﻟزﻣه ( أي اﻟقﺎتﻞ ) ﻗود أو دﻳﺔ أو ﻛﻔﺎرة ( إذاً ﻣن انفرد لقتل أو شارك لقتل إﻣا

ﲟباشرة القتل أو لسبﺐ ﻛأن ﻛان سببا ﰲ القتل ولﺰﻣﻪ ﻣن هﺬا القتل قود أي قصاص أو

دﻳﺔ أو ﻛفارة فإذاً ﻻ إرث ﺑينهما ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰐ ﰲ اﳉﻨﺎ ت ،قال :ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﲰعﺖ
رﺳول ﷲ ﷺ ﻳقول ﻟﻴس ﻟﻠقﺎتﻞ ﺷﻲء رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻣوﻃﺌه وأﲪﺪ ) واﳌﻜﻠﻒ وﻏﲑﻩ (
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أي ﻏﲑ اﳌﻜﻠﻒ ﻛﺎﻟﺼﻐﲑ وا ﻨون ﰲ ﻫﺬا ) ﺳواء ( ﻟعﻤوم ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ) وإن ﻗﺘﻞ ﲝﻖ
ﻗودا أي قصاﺻا ،أو ﺣﺪا ﻛأن ﻳقام عليﻪ اﳊد فيقتل ،أو ﻛﻔﺮا ( ﻛفرا أشكلﺖ عليهﻢ

ﺣﱴ اﺑن ﺟاسﻢ قال هﺬﻩ الصورة ليسﺖ ﰲ اﻹقناع وﻻ ﰲ اﳌنتهى وﻻ ﰲ الﺸرح الكبﲑ،
قال ﻛفرا أي ﻏﲑ ردة أﻣا لو ﻛان ﻣرتد ،هو سيصل ﳌاذا؟ ﻳقول إذا ﻛان القتل ﲝق فإنﻪ

ﻳرثﻪ ،ﻣﺜل للقتل ﲝق قال ﻛما لو ﻛان القاتل ﻳقتل ﻣورثﻪ قودا أو ﺣدا ،أو ﰲ ﺑﻐي قتل
اﻻﺑن أ ﻩ ﻷنﻪ ﻛان ﻣن البﻐاة فإنﻪ ﻳرث أ ﻩ هﺬا هو اﳌقصود ،أو ﺻال عليﻪ فدافع عن
نفسﻪ فقتلﻪ ،أو ﰲ اﳊراﺑﺔ ﻛأن اﻷب ﻣﺜﻼ ﻣن اﶈارﺑﲔ فقتلﻪ ،أو شهادة وارثﻪ ،أو قتل
عادل غ ﰲ البﻐاة أو عكسﻪ ﻳقول ﰲ ﲨيع هﺬﻩ الصور سﲑثﻪ لكن ﰲ ﻣسألﺔ ﻛفرا قالوا
ﻛأن ﻳقتل اﳌسلﻢ ﻣعتوقﻪ الكافر فﲑثﻪ لوﻻء أو تكون هﺬﻩ الكلمﺔ أقﺤمﺖ إقﺤاﻣا ﺣﱴ

ﻻ ﻳتكلﻒ ﰲ تصوﻳرها ،قال ) :أو ﺑﺒﻐﻲ ( أي ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻜﺮر ﻣﻊ ﻣﺎ ﰐ وإﻻ

اﻷﺻل ﰲ البﻐي اﳋروج على اﻹﻣام ) أو ( ﺑـ ) ﺻﻴﺎﻟﺔ أو ﺣﺮاﺑﺔ أو ﺷﻬﺎدة وارثه ( ﲟﺎ
ﻳوجﺐ اﻟقﺘﻞ لو ﻛان الوارث هو الﺬي شهد على اﳌورث وقتل فﲑثﻪ ) أو ﻗﺘﻞ اﻟعﺎدل
اﻟﺒﺎﻏﻲ وﻋﻜﺴه ( ﻛقﺘﻞ اﻟﺒﺎﻏﻲ اﻟعﺎدل ) ورثه ( ﻷنه ﻓعﻞ ﻣﺄذون ﻓﻴه ﻓﻠﻢ ﳝﻨﻊ
اﳌﲑاث.انتهينا ﻣن القاتل إذاً القاتل إذا ﻛان ﲝق ﻳرث أﻣا إذا ﻛان القتل ﻳنبﲏ عليﻪ قود أو
ﻛفارة أو دﻳﺔ فﻼ ﻳرث .ﻣﲑاث الرقيق ) :وﻻ ﻳﺮث اﻟﺮﻗﻴﻖ ( وﻟو ﻣﺪﺑﺮا أو ﻣﻜﺎتﺒﺎ أو أم
وﻟﺪ ﻷنه ﻟو ورث ﻟﻜﺎن ﻟﺴﻴﺪﻩ وﻫو أجﻨﱯ ﻳعﲏ سيدﻩ أﺟنﱯ فﻼ ﻳرث الرقيق وﻛﺬلك )
وﻻ ﻳورث ( ﻷنه ﻻ ﻣﺎل ﻟه انتهينا انتقلوا اﻵن إﱃ عنوان ﺟدﻳد :ﻣﲑاث اﳌبعﺾ :الﺬي
ﺑعضﻪ ﺣر وﺑعضﻪ عبد نقول اﳊكﻢ أنﻪ سﲑث وﻳورث وﳛجﺐ ﺑقدر ﻣا فيﻪ ﻣن اﳊرﻳﺔ ﻻ

قدر ﻣا فيﻪ ﻣن العبودﻳﺔ ،قال ) :وﻳﺮث ﻣﻦ ﺑعﻀه ﺣﺮ وﻳورث وﳛﺠﺐ ﺑقﺪر ﻣﺎ ﻓﻴه ﻣﻦ
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اﳊﺮﻳﺔ ( ﻟقول ﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻣﺴعود وﻛﺴﺒه وإرثه ﲝﺮﻳﺘه ﻟورثﺘه هﺬا إذا ﻣات هو فإرثﻪ

لورثتﻪ هو ،ﻓﺎﺑﻦ نﺼﻔه ﺣﺮ وأم وﻋﻢ ﺣﺮان هﺬﻩ اﳌسألﺔ اﻵن اﺑن نصفﻪ ﺣر ﻣعناﻩ اﻷب

الﺬي ﻣات ﺣر فاﻵن نتكلﻢ عن العبد ﻛيﻒ ﻳرث وﻻ نتكلﻢ عن اﳌبعﺾ ﻛيﻒ ﻳورث فإنﻪ
ﻳورث عادي ﻳعﲏ هﺬا اﻻﺑن الﺬي نصفﻪ ﺣر ونصفﻪ عبد عندﻩ ألﻒ ر ل فإنﻪ ﻣلكها

ﺑنصفﻪ اﳊر ،ﻣات وترك اﺑنا فسﲑث ﻣالﻪ هﺬا ،قال :ﻟﻼﺑﻦ نﺼﻒ ﻣﺎﻟه ﻟو ﻛﺎن ﺣﺮا وﻫو
رﺑﻊ وﺳﺪس وﻟﻸم رﺑﻊ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠعﻢ هﺬﻩ اﳌسألﺔ أ ﻣتأﻛد ا ا ﱂ ﲤر ﻣعنا ﰲ الدورة

اﳌفصلﺔ ولﺬلك ﺣلوها نقول اﻷم ﳍا السدس والعﻢ عاﺻﺐ ﻳرث الباقي واﻻﺑن نصفﻪ
عاﺻﺐ فيقول سنعﻄي لﻼﺑن نصﻒ ﻣا ﻛان لﻪ لو ﻛان ﺣرا إذاً نسوي لﻪ ﻣسألتﲔ اﳌسألﺔ
اﻷوﱃ لو أنﻪ ﺣر فسيكون العﻢ ﳏجوب تصبﺢ هكﺬا اﺑن ﺣر وأم ﳍا سدس وعﻢ ﳏجوب

فاﳌسألﺔ ﻣن ستﺔ واﺣد لﻸم وﲬسﺔ لﻼﺑن انتهينا ﻣسألﺔ اﳊرﻳﺔ ﻣن ستﺔ ،اﻵن سنعتﱪ أن
اﻻﺑن عبد فاﳌسألﺔ ﺻارت ﻛالتاﱄ أم ﳍا الﺜلث والعﻢ لﻪ الباقي سيأخﺬ اﻻثنﲔ فاﳌسألﺔ ﻣن
ثﻼثﺔ فاﻻﺑن ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ لﻪ ﲬسﺔ ﳒعل اﻵن اﳉاﻣعﺔ نضر ا ﰲ اثنﲔ اﳉاﻣعﺔ ﳒعلها

ﻣن  ١٢تصبﺢ ﻣسألﺔ اﳊرﻳﺔ ﻣن ستﺔ وﺟﺰء سهمها اثنان وﻣسألﺔ العبودﻳﺔ ﻣن ثﻼثﺔ وﺟﺰء
سهمها أرﺑعﺔ ختصار أﺻبﺢ نصيﺐ هﺬا اﻻﺑن لﻪ عﺸرة ﰲ ﻣسألﺔ اﳊرﻳﺔ ولﻪ ﺻفر ﰲ
ﻣسألﺔ العبودﻳﺔ إذاً سيأخﺬ نصفها ﲬسﺔ ،اﻷم سيكون ﳍا ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ اثنان وﰲ
اﳌسألﺔ الﺜانيﺔ أرﺑعﺔ فا موع ستﺔ ستأخﺬ نصفها ،العﻢ ﰲ اﳌسألﺔ اﻷوﱃ ﻻ شيء وﰲ

الﺜانيﺔ سيأخﺬ ﲦانيﺔ فلﻪ نصفها أي أرﺑعﺔ .الوﻻء ) :وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﻋﺒﺪا ( أو أﻣﺔ أو أﻋﺘﻖ
ﺑعﻀه ﻓﺴﺮى إﱃ اﻟﺒﺎﻗﻲ أو ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴه ﺑﺮﺣﻢ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ أو إﻳﻼد أو أﻋﺘقه ﰲ زﻛﺎة أو
ﻛﻔﺎرة ) ﻓﻠه ﻋﻠﻴه اﻟوﻻء ( ﻟقوﻟه ﷺ اﻟوﻻء ﳌﻦ أﻋﺘﻖ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴه إذاً ﻣن أعتق عبدا فلﻪ

عليﻪ الوﻻء لو ﻣات هﺬا العبد وترك ﻣاﻻ وليﺲ لﻪ وارث قرﻳﺐ فسﲑثﻪ هﺬا السيد الﺬي
أعتقﻪ لوﻻء لكن اﳌصنﻒ اﻵن ﺑﲔ قال ﻣن أعتق عبدا ،ذﻛر الصور :أعتق عبدا "أ" ،أو
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أعتق ﺑعضﻪ فسرى إﱃ الباقي "ب" ،أو عتق عليﻪ ﻏصﺐ عنﻪ ﺑرﺣﻢ "ج" اشﱰى أخاﻩ
فيعتق عليﻪ ﻣباشرة أو لكتاﺑﺔ ﻳعﲏ ﻛاتﺐ السيد عبدﻩ وﲢرر العبد ﺑعقد الكتاﺑﺔ فالوﻻء

للسيد ،أو ﻳﻼد ﻛأم ولد ،أو أعتقﻪ ﰲ زﻛاة أو ﻛفارة أليﺲ ﰲ ﳐرج الﺰﻛاة ﰲ الرقاب أو
عليﻪ ﻛفارة ﳝﲔ أو ﻛفارة قتل أو ﻛفارة ﻇهار أعتق رقبﺔ هﺬا العبد الﺬي أعتقﻪ لكفارة

أﻳضا لﻪ عليﻪ الوﻻء فعددهﻢ اﻵن سبعﺔ .قال :وﻟه أﻳﻀﺎ اﻟوﻻء ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ وأوﻻدﻫﻢ
وإن ﺳﻔﻠوا أوﻻد العتيق وهو العبد إذاً لﻪ الوﻻء على هﺬا العبد وعلى أوﻻدﻩ وأوﻻدهﻢ وإن
سفلوا ،قال :ﻣﻦ زوجﺔ ﻋﺘﻴقﺔ أي ﻣعتقﺔ ﻻ ﺣرة اﻷﺻل ،أو ﺳﺮﻳﺔ للعتيق ،ﳌاذا؟ ﻷن
اﻷوﻻد الﺬﻳن ولدوا ﻣن أم ﺣرة اﻷﺻل ،ﻳتبع اﳌرء ﰲ انتساب أ ﻩ وﻷﻣﻪ ﰲ الرق واﳊرﻳﺔ،

فهؤﻻء أﺣرار فﻼ ﻳكون عليهﻢ الوﻻء ،إذاً أو سرﻳﺔ اﻛتبوا ﻻ ﺣرة اﻷﺻل ﻷن اﺑنها ﻳتبعها
ﰲ اﳊرﻳﺔ فﻼ وﻻء عليﻪ .إذاً الوﻻء سيكون على هﺬا اﳌعتق وعلى أوﻻدﻩ وعلى أوﻻد

أوﻻدﻩ ،قال :وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟه أو ﳍﻢ أي أوﻻدﻩ وﻻؤﻩ ﻣعناﻩ أن للسيد على هﺬا اﳌعتق الوﻻء

وعلى أوﻻدﻩ وأوﻻد أوﻻدﻩ وعلى ﻣن أعتقهﻢ أﻳضا هﺬا العبد فهﺬا اﳌعتق لو أعتق عبيدا
ﺑعد ذلك فإن وﻻء هؤﻻء العبيد سيكونون ﳍﺬا العبد اﳌعتق واﳌعتق ﳌعتق اﳌعتق وهكﺬا

ﻷنه وﱄ نعﻤﺘﻬﻢ وﺑﺴﺒﺒه ﻋﺘقوا وﻷن اﻟﻔﺮع ﻳﺘﺒﻊ أﺻﻠه ،قال :وﻳﺮث ذو اﻟوﻻء ﻣوﻻﻩ )
وإن اﺧﺘﻠﻒ دﻳﻨﻬﻤﺎ ( ﻣرت ﻣعنا هﺬﻩ اﳌسألﺔ ﰲ ﻣﲑاث الكافر ﳌﺎ تقﺪم ﻓﲑث اﳌعﺘﻖ
ﻋﺘﻴقه ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻋﺼﺒﺔ اﻟﻨﺴﺐ هﺬا هو الﺸرط ﻷن عصبﺔ الوﻻء ﺑعد عصبﺔ النسﺐ ،ﰒ
ﻋﺼﺒﺘه أي اﳌعتق ﺑعﺪﻩ ﻳعﲏ هﺬا السيد الﺬي أعتق لﻪ الوﻻء فﲑثﻪ ،لو ﻛان السيد الﺬي
أعتق ﻣات وﻣوﺟود أوﻻدﻩ أو إخوانﻪ عصبتﻪ ﻳقوﻣون ﻣقاﻣﻪ قال :اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ) وﻻ ﻳﺮث اﻟﻨﺴﺎء ﻟوﻻء إﻻ ﻣﻦ أﻋﺘقﻦ ( أي ﺷﺮن ﻋﺘقه أو ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ
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ﺑﻨحو ﻛﺘﺎﺑﺔ ،وليﺲ ﰲ النساء عصبﺔ إﻻ الﱵ ﻣنﺖ ﺑعتق الرقبﺔ ) ،أو أﻋﺘقه ﻣﻦ أﻋﺘقﻦ (
أي ﻋﺘﻴﻖ ﻋﺘﻴقﻬﻦ وأوﻻدﻫﻦ ﻳعﲏ هن أعتقن عبد وهﺬا العبد أعتق عبد آخر ﻣات اﻵخر
وﻣعتقﻪ ﻣات فتصﲑ هﺬﻩ اﳌرأة اﳌعتقﺔ هي الوارثﺔ لوﻻء ،قال :ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷعﻴﺐ
ﻋﻦ أﺑﻴه ﻋﻦ جﺪﻩ ﻣﺮﻓوﻋﺎ " ﻣﲑاث اﻟوﻻء ﻟﻠﻜﱪ ﻣﻦ اﻟﺬﻛور وﻻ ﻳﺮث اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟوﻻء
إﻻ وﻻء ﻣﻦ أﻋﺘقﻦ" واﻟﻜﱪ ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎف وﺳﻜون اﳌوﺣﺪة أﻗﺮب ﻋﺼﺒﺔ اﻟﺴﻴﺪ إﻟﻴه ﻳوم
ﻣوت ﻋﺘﻴقه .واﻟوﻻء ﻻ ﻳﺒﺎع وﻻ ﻳوﻫﺐ وﻻ ﻳوﻗﻒ وﻻ ﻳوﺻﻲ ﺑه وﻻ ﻳورث اﻵن انتقل
إﱃ ﻣسألﺔ الوﻻء هل ﳝكن أن ﻳتﻐﲑ الوﻻء ﻳعﲏ شخص أعتق عبدا فصار هو لﻪ الوﻻء
فهل لﻪ أن ﻳتنازل عن هﺬا الوﻻء؟ ﻳبيع الوﻻء؟ ﻻ ،ﻳهﺐ الوﻻء؟ ﻻ ،ﻳورث الوﻻء؟ ﻻ،

هﺬﻩ ﲬسﺔ ﺻور ،قال :ﻓﻠو ﻣﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻦ اﺑﻨﲔ ﰒ ﻣﺎت أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﰒ ﻣﺎت
ﻋﺘﻴقه ﻓﺈرثه ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺪﻩ وﺣﺪﻩ وﻟو ﻣﺎت اﺑﻨﺎ اﻟﺴﻴﺪ وﺧﻠﻒ أﺣﺪﳘﺎ اﺑﻨﺎ واﻵﺧﺮ تﺴعﺔ ﰒ
ﻣﺎت اﻟعﺘﻴﻖ ﻓﺈرثه ﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻫﻢ ﻛﺎﻟﻨﺴﺐ وﻟو اﺷﱰى أخ وأﺧﺘه أ ﳘﺎ ﻓعﺘﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
انتبهوا ﲟجرد شراء اﻷب ﻳعتق اﻷب فأﺻبﺢ وﻻء اﻷب لﻸوﻻد لﻼﺑن والبنﺖ ،ﰒ ﻣﻠﻚ
ﻗﻨﺎ فصار وﻻء القن لﻸب ﻳعﲏ لو ﻣات القن سﲑثﻪ اﻷب لكن لو ﻣات القن واﻷب
ﻣات قبلﻪ فاﻷوﻻد ،قال :ﻓﺄﻋﺘقه ﰒ ﻣﺎت اﻷب ﰒ اﻟعﺘﻴﻖ ورثه اﻻﺑﻦ ﻟﻨﺴﺐ دون أﺧﺘه
ﻟوﻻء لكن لو فرضنا أن اﻻﺑن ﻣات قبل ﻣوت اﻷب فالﱵ ترثﻪ البنﺖ ،اﻵن ﻣات هﺬا
العبد فالﺬي ﻳرثﻪ سيدﻩ ،سيدﻩ ﻣيﺖ سننتقل إﱃ عصبﺔ السيد فاﻻﺑن ﻣوﺟود ،لو ﻣا فيﻪ

اﺑن ﻣا فيﻪ عصبﺔ سيد سننتقل إﱃ ﻣوﱃ السيد وهي البنﺖ ،قال :وتﺴﻤﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟقﻀﺎة
ﻳﺮوى ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أنه ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ ﺳﺒعﲔ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﻟعﺮاق ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄﺧﻄﺄوا ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛﺘﺎب اﻟعﺘﻖ
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ﻫو ﻟﻐﺔ اﳋﻠوص وﺷﺮﻋﺎ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﲣﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮق ) وﻫو ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟقﺮب (
ﻷن ﷲ تعﺎﱃ جعﻠه ﻛﻔﺎرة ﻟﻠقﺘﻞ تعرﻳﻒ العتق هو ﲢرﻳر الرقبﺔ وﲣليصها ﻣن الرق ﻷن ﷲ
ﺟعلﻪ ﻛفارة للقتل ،واﻟوطء ﰲ ﺎر رﻣﻀﺎن واﻷﳝﺎن وجعﻠه اﻟﻨﱯ ﷺ ﻓﻜﺎﻛﺎ ﳌعﺘقه ﻣﻦ
اﻟﻨﺎر وأﻓﻀﻞ اﻟﺮﻗﺎب أنﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻬﺎ وذﻛﺮ وتعﺪد أﻓﻀﻞ ﻳعﲏ ﻳقصد ذﻛر أفضل ﻣن
أنﺜى والعدد أفضل ﻣن واﺣد ) ،وﻳﺴﺘحﺐ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ ﻟه ﻛﺴﺐ ( ﻻنﺘﻔﺎﻋه ﺑـ ) وﻋﻜﺴه
ﺑعﻜﺴه ( ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻛﺴﺐ ﻟه ﻷن الﺬي ﻻ ﻳستﻄيع أن ﻳعمل وﻳكسﺐ إذا أعتق
فإنﻪ ﻳتضرر فقبل العتق سيدﻩ ﻣسﺌول عن إﻃعاﻣﻪ وعن نفقتﻪ ،قال :وﻛﺬا ﻣﻦ ﳜﺎف ﻣﻨه
ز أو ﻓﺴﺎدا وإن ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻨه أو ﻇﻦ ﺣﺮم إذا تيقنا أنﻪ ﻳفسد أو ﻳظن ذلك فإنﻪ ﳛرم
عتقﻪ ،ﺻرﻳﺢ العتق :وﺻﺮﳛه ﳓو أنﺖ ﺣﺮ أو ﳏﺮر أو ﻋﺘﻴﻖ أو ﻣعﺘﻖ أو ﺣﺮرتﻚ أو
أﻋﺘقﻚ،ﻛناﻳتﻪ :وﻛﻨﺎ ته ﳓو ﺧﻠﻴﺘﻚ واﳊﻖ ﻫﻠﻚ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﱄ ﻋﻠﻴﻚ
وأنﺖ أو ﻣوﻻي وﻣﻠﻜﺘﻚ نﻔﺴﻚ ،السراﻳﺔ :وﻣﻦ أﻋﺘﻖ جزءا ﻣﻦ رﻗﻴقه"أ" ﺳﺮى إﱃ
ﻗﻴه وﻣﻦ أﻋﺘﻖ نﺼﻴﺒه ﻣﻦ ﻣﺸﱰك"ب" ﺳﺮى إﱃ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺸرط إن ﻛﺎن ﻣوﺳﺮا ﻣﻀﻤو
ﺑقﻴﻤﺘه إذاً سيصبﺢ ﺣرا ﻛاﻣﻼ وللﺸرﻳك أن ﻳﻄالﺐ ﺑقيمﺔ النصﻒ الﺬي ﳝلكﻪ ،ج -وﻣﻦ
ﻣﻠﻚ ذا رﺣﻢ ﳏﺮم ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴه ﳌﻠﻚ ﺻاﺣﺐ الرﺣﻢ اﶈرم هو ﻛل قرﻳﺐ لو ﻛان أﺣدﳘا
أنﺜى أو لو ﻛانﺖ أنﺜى ﲢرم عليﻪ ﻣﺜل اﻷخ واﻷخﺖ هكﺬا والعﻢ واﻷب واﻷم وهكﺬا،

قال :وﻳﺼﺢ ﻣعﻠقﺎ ﺑﺸﺮط ﻓﻴعﺘﻖ إذا وجﺪ إذاً ﻳصﺢ العتق ﻣعلقا إذا ﺣصل ﻛﺬا فأنﺖ

ﺣر إذا دخل رﻣضان فأنﺖ ﺣر ،اﻵن اﻛتبوا عنوان ﺟانﱯ :التدﺑﲑ :اﳌدﺑر هو ﻣن ﻳقول لﻪ
سيدﻩ أنﺖ ﻣﲏ على دﺑر ﻳعﲏ إذا ﻣﺖ أ فأنﺖ ﺣر وهﺬا التدﺑﲑ ﻳعتﱪ وﺻيﺔ للعتق ﻛأنﻪ

أوﺻى ﺑعتقﻪ ﻣعناﻩ إذا خرج ﻣن الﺜلث عتق وإﻻ فيعتق ﻣن الﺜلث ،قال ) :وﻳﺼﺢ تعﻠﻴﻖ
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اﻟعﺘﻖ ﲟوت وﻫو اﻟﺘﺪﺑﲑ ( وهو وﺻيﺔ ضمن الﺜلث وﻻ ﻳﺰﻳد ،ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﳌوت دﺑﺮ
اﳊﻴﺎة وﻻ ﻳﺒﻄﻞ أي التعليق والتدﺑﲑ ﺑﻄﺎل وﻻ رجوع وﻃبعا هﺬا ﻳفارق الوﺻيﺔ ﻷن
الوﺻيﺔ ﻳقدر ﻳبﻄلها لكن التدﺑﲑ ﻻ ﻳبﻄل ،قال :وﻳﺼﺢ وﻗﻒ اﳌﺪﺑﺮ وﻫﺒﺘه وﺑﻴعه ورﻫﻨه
وإن ﻣﺎت اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴعه ﻋﺘﻖ إن ﺧﺮج ﻣﻦ ثﻠﺜه وإﻻ ﻓﺒقﺪرﻩ أي ﺑقدر الﺜلث فلو ﻛان
الﺜلث ﻳعتق نصفﻪ إذاً نصفﻪ ﺣر ،أﻛﺜر هكﺬا.

ب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

وﻫﻲ ﻣﺸﺘقﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻫو اﳉﻤﻊ ﻷ ﺎ ﲡﻤﻊ ﳒوﻣﺎ تعرﻳﻒ الكتاﺑﺔ شرعا :وﺷﺮﻋﺎ )
ﺑﻴﻊ ( ﺳﻴﺪ ) ﻋﺒﺪﻩ نﻔﺴه ﲟﺎل ( ﻣعﻠوم ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴه ) ﻣﺆجﻞ ﰲ ذﻣﺘه ( جﻠﲔ
ﻓﺄﻛﺜﺮ هﺬا هو تعرﻳﻒ الكتاﺑﺔ أن ﻳبيع السيد عبدﻩ لعبدﻩ ﲟال ﻣعلوم ﻳصﺢ فيﻪ السلﻢ ﻳعﲏ
ﳝكن وﺻفﻪ وهﺬا اﳌال ﻣؤﺟل ﰲ الﺬﻣﺔ وليﺲ ﲟعﲔ ﻣؤﺟل ﺟلﲔ فأﻛﺜر ،قال ) :وتﺴﻦ
( اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ) ﻣﻊ أﻣﺎنﺔ اﻟعﺒﺪ وﻛﺴﺒه ( ﻟقوﻟه تعﺎﱃ } ﻓﻜﺎتﺒوﻫﻢ إن ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﺧﲑا {
ﻳعﲏ الكتاﺑﺔ سنﺔ تستﺤﺐ ،وتﻜﺮﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ) ﻣﻊ ﻋﺪﻣه ( أي ﻋﺪم اﻟﻜﺴﺐ ﻟﺌﻼ ﻳﺼﲑ
ﻛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﺘﻖ وﻛﺘﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﻦ جﺎئز اﻟﺘﺼﺮف وتﻨعقﺪ ﺑﻜﺎتﺒﺘﻚ ﻋﻠﻰ
ﻛﺬا"أ" ﻣﻊ ﻗﺒول اﻟعﺒﺪ "ب" ،وإن ﱂ ﻳقﻞ ﻓﺈذا أدﻳﺖ ﻓﺄنﺖ ﺣﺮ ليﺲ ﺑﺸرط أن ﻳقول
هﺬا الكﻼم إذا قال ﻛاتبتك على ﻛﺬا سيصبﺢ ﺣر ﲟجرد أن ﻳؤدي ،وﻣﱴ أدى ﻣﺎ ﻋﻠﻴه
أو أﺑﺮأﻩ ﻣﻨه ﺳﻴﺪﻩ ﻋﺘﻖ وﳝﻠﻚ اﳌكاتﺐ ﻛﺴﺒه ونﻔعه وﻛﻞ تﺼﺮف ﻳﺼﻠﺢ ﻣﺎﻟه ﻛﺒﻴﻊ
وإجﺎرة إذاً الﺬي ﳝلك هنا اﳌكاتﺐ ،هل ﳚوز ﺑيع اﳌكاتﺐ أم ﻻ؟ اﳌكاتﺐ عبد قن
خالص إﱃ أن ﻳؤدي آخر درهﻢ ،ﰲ ﺣالﺔ ﺑيعﻪ ﻣا الﺬي ﳛصل ﺑعد ذلك؟ هل تنقﻄع

الكتاﺑﺔ؟ ﻻ تنقﻄع الكتاﺑﺔ ﺑل ﻳقوم اﳌﺸﱰي ﻣقام ﻣكاتبﻪ ﻣقام السيد القدﱘ ،قال) :
وﻣﺸﱰﻳه ﻳقوم ﻣقﺎم ﻣﻜﺎتﺒه ( ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺘﺎء ) ﻓﺈن أدى ( اﳌﻜﺎتﺐ"أ" ) ﻟه ( أي
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ﻟﻠﻤﺸﱰي ﻣﺎ ﺑقﻲ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ) ﻋﺘﻖ ووﻻءﻩ ﻟه ( أي ﻟﻠﻤﺸﱰي ) ،وإن ﻋﺠز (
اﳌﻜﺎتﺐ"ب" ﻋﻦ أداء ﲨﻴﻊ ﻣﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑعﻀه ﳌﻦ ﻛﺎتﺒه أو اﺷﱰاﻩ ) ﻋﺎد ﻗﻨﺎ (
ﻓﺈذا ﺣﻞ ﳒﻢ أي قسط واﺣد وﱂ ﻳﺆدﻳه اﳌﻜﺎتﺐ ﻓﻠﺴﻴﺪﻩ اﻟﻔﺴﺦ اﻵن ﳛل للسيد

الفسخ لو خر ﰲ سداد قسط واﺣد أﻣا العكﺲ ﳑكن فالعبد لﻪ أن ﻳفسخ عقد الكتاﺑﺔ

لكن السيد ليﺲ لﻪ أن ﻳفسخ إﻻ إذا خر العبد عن السداد ،قال :ﻛﻤﺎ ﻟو أﻋﺴﺮ
اﳌﺸﱰي ﺑﺒعﺾ اﻟﺜﻤﻦ وﻳﻠزم انﺘﻈﺎرﻩ ثﻼ ﻟﻨحو ﺑﻴﻊ ﻋﺮض ﻳعﲏ ﻳلﺰم السيد أن ﻳنتظرﻩ

ثﻼثﺔ أ م ﻳعﲏ ﻳبيع ﺑضاعﺔ ﻣﺜﻼ ﺣﱴ ﻳوفر اﳌبلغ ﻃبعا هﺬا إن ﻃالﺐ اﳌكاتﺐ اﻻنتظار.

قال :وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻦ وﰱ ﻛﺘﺎﺑﺘه رﺑعﻬﺎ ﳌﺎ روى أﺑو ﺑﻜﺮ ﺳﻨﺎدﻩ
ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﷺ ﰲ ﻗوﻟه تعﺎﱃ } وآتوﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺎل ﷲ اﻟﺬي آ ﻛﻢ { ﻗﺎل رﺑﻊ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وروي ﻣﺮﻓوﻋﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ اﳌعﲎ أنﻪ ﳚﺐ على السيد أن ﻳعﻄي العبد رﺑع ﻣبلغ
الكتاﺑﺔ إﻣا ﻳسقﻄها عنﻪ وإﻣا أن ﻳرد عليﻪ الرﺑع وﺟو .

ب أﺣﻜﺎم أﻣﻬﺎت اﻷوﻻد

أﺻﻞ أم أﻣﻬﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﲨعﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت ﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻞ ) إذا أوﻟﺪ ﺣﺮ أﻣﺘه ("أ" وﻟو
ﻣﺪﺑﺮة أو ﻣﻜﺎتﺒﺔ ) أو ( أوﻟﺪ ) أﻣﺔ ﻟه وﻟﻐﲑﻩ ("ب" وﻟو ﻛﺎن ﻟه جزء ﻳﺴﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣعﲎ

هﺬا انﻪ شرﻳك لكن اﻛتبوا عندها وتلﺰﻣﻪ قيمﺔ نصيﺐ شرﻳكﻪ ﻹخراﺟها ﻣن ﻣلك الﺸرﻳك
فإذا أولد اﻷﻣﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑينﻪ وﺑﲔ ﻏﲑﻩ وﻃبعا ﻻ ﳚوز لﻪ هﺬا إذا أولدها ﻣعناﻩ أنﻪ أخرﺟها

ﻣن ﻣلك الﺸرﻳك إﱃ ﻣلكﻪ فتلﺰﻣﻪ قيمﺔ ﺣصﺔ الﺸرﻳك ،قال ) :أو أﻣﺔ ﻟوﻟﺪﻩ ("ج" ﻛﻠﻬﺎ
أو ﺑعﻀﻬﺎ وﱂ ﻳﻜﻦ اﻻﺑﻦ وﻃﺌﻬﺎ ﻗﺪ ) ﺧﻠﻖ وﻟﺪﻩ ﺣﺮا ( ن ﲪﻠﺖ ﺑه ﰲ ﻣﻠﻜه ﻳعﲏ
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شرط أن ﻳكون الولد ﺣر ن ﲪلﺖ ﺑﻪ ﰲ ﻣلكﻪ ) ﺣﻴﺎ وﻟﺪ أو ﻣﻴﺘﺎ ﻗﺪ تﺒﲔ ﻓﻴه ﺧﻠﻖ
اﻹنﺴﺎن ( وﻟو ﺧﻔﻴﺎ ) ﻻ ( ﻟقﺎء ) ﻣﻀﻐﺔ ﻳعﲏ هي تصﲑ أم ولد إذا أولد اﳊر أﻣتﻪ أو

أولد أﻣﺔ شرﻳكﻪ ولﻪ القيمﺔ للﺸرﻳك أو أولد أﻣﺔ ولدﻩ وﻛان الولد ﱂ ﻳقرب هﺬﻩ اﻷﻣﺔ وﻛان
الولد ﺣرا ن ﲪلﺖ ﰲ ﻣلكﻪ وليسﺖ ن ﲪلﺖ ﰲ ﻣلك ﻏﲑﻩ وﺑعد ذلك اشﱰاها
وولدت ﻣن تبﲔ فيﻪ خلقﺔ آدﻣي ولو ﻛانﺖ اﳋلقﺔ خفيﺔ لكن ﺑدأت تظهر خلقﺔ عند

ذلك تصبﺢ أم ولد وسنعرف أﺣكاﻣها ﺑعد قليل قال ) :ﻻ ( ﻟقﺎء ) ﻣﻀﻐﺔ أو جﺴﻢ
ﺑﻼ ﲣﻄﻴﻂ ﺻﺎرت أم وﻟﺪ ﻟه " "١تعﺘﻖ ﲟوته هﺬا اﳊكﻢ الﺜاﱐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻟه ( هﺬا

الﺜالث ﻳعﲏ ليﺲ ﻣن الﺜلث ﻛالوﺻيﺔ فبمجرد أن ﳝوت تصبﺢ هي ﺣرة ﺣﱴ لو ﻛان ﻻ

ﳝلك إﻻ هي فتصبﺢ ﺣرة ،وﻟو ﱂ ﳝﻠﻚ ﻏﲑﻫﺎ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻳﺮﻓعه ﻣﻦ وﻃﻰء أﻣﺘه
ﻓوﻟﺪت ﻓﻬﻲ ﻣعﺘقﺔ ﻋﻦ دﺑﺮ ﻣﻨه رواﻩ أﲪﺪ واﺑﻦ ﻣﺎجه ﻣر ﻣعنا اﳌدﺑرة تعتق ﻣن الﺜلث
وأﻣا أم الولد فتعتق ﻣن ﻛل اﳌال ،وإن أﺻﺎ ﺎ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ﺑﻨﻜﺎح أو ﺷﺒﻬﺔ ﰒ ﻣﻠﻜﻬﺎ
ﺣﺎﻣﻼ ﻋﺘﻖ اﳊﻤﻞ وﱂ تﺼﺮ أم وﻟﺪ ﻻ تصﲑ أم ولد ﻷنﻪ ﱂ ﲢمل ﰲ ﻣلكﻪ ،وﻣﻦ ﻣﻠﻚ
أﻣﺔ ﺣﺎﻣﻼ ﻓوﻃﺌﻬﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴه ﺑﻴﻊ اﻟوﻟﺪ وﻳعﺘقه ﻷنﻪ قد اشﱰك فيﻪ وهﺬا ﻣبﲏ على اﳌسألﺔ
الﱵ قلناها أنﻪ ﳛتمل أن ﻳكون اﳌخلوق ﻣن أﺑوﻳن وإذا قلنا ﲞﻼف هﺬا فمعناﻩ أن هﺬا

الوطء ﱂ ﻳفد ﺑﺸيء .أﺣكام أم الولد ) :وأﺣﻜﺎم أم اﻟوﻟﺪ ( ﻛـ ) أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺔ ( اﻟقﻦ )
ﻣﻦ وطء وﺧﺪﻣﺔ وإجﺎرة وﳓوﻩ ( ﻛﺈﻋﺎرة وإﻳﺪاع ﻷ ﺎ ﳑﻠوﻛﺔ ﻟه ﻣﺎدام ﺣﻴﺎ إذاً ﻣا
اﻷشياء الﱵ ﻻ خﺬ فيها أﺣكام اﻷﻣﺔ؟ قال ) :ﻻ ﰲ نقﻞ اﳌﻠﻚ ﰲ رﻗﺒﺘﻬﺎ " ،"١وﻻ ﲟﺎ
ﻳﺮاد ﻟه (" "٢أي ﻟﻨقﻞ اﳌﻠﻚ ﻓﺎﻷول أي نقل اﳌلك ﻣﺜل ) :ﻛوﻗﻒ وﺑﻴﻊ ( وﻫﺒﺔ
وجعﻠﻬﺎ ﺻﺪاﻗﺎ وﳓوﻩ هﺬا ﻛلﻪ نقل ﻣلك ،وﻣﺜال الﺜاﱐ الﺬي ﻣا ﻳراد لنقل اﳌلك ) :و (
اﻟﺜﺎﱐ ﻛـ ) رﻫﻦ و ( ﻛﺬا ) ﳓوﻫﺎ ( أي ﳓو اﳌﺬﻛورات ﻛﺎﻟوﺻﻴﺔ ﺎ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﷺ أنه ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ أﻣﻬﺎت اﻷوﻻد وﻗﺎل ﻻ ﻳﺒعﻦ وﻻ ﻳوﻫﱭ وﻻ ﻳورثﻦ
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ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎدام ﺣﻴﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎت ﻓﻬﻲ ﺣﺮة رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ وتﺼﺢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ أم
الولد ﳝكن ﻳكاتبها ،هي ستصبﺢ ﺣرة ﲟوتﻪ ،و لكتاﺑﺔ ستصبﺢ ﺣرة ﰲ ﺣياتﻪ فيصﺢ

ﻛتاﺑتها ،قال :ﻓﺈن أدت ﰲ ﺣﻴﺎته ﻋﺘقﺖ وﻣﺎ ﺑقﻲ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﳍﺎ وإن ﻣﺎت وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲء
ﻋﺘقﺖ وﻣﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠورثﺔ ﻷ ا أﻣﺔ ،وﻳﺘﺒعﻬﺎ وﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑعﺪ إﻳﻼدﻫﺎ ﻓﻴعﺘﻖ
ﲟوت ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻳعﲏ اﳌقصود ولد ﺑعد ﻛو ا أم ولد فيتبعها ،وﻳعتق ﲟوت السيد وليﺲ
عتاق السيد ،ﰒ قال :وإذا جﻨﺖ ﻓﺪﻳﺖ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳوم اﻟﻔﺪاء أو أرش اﳉﻨﺎﻳﺔ
لﺰوﻣا على سيدها ﻷ ا أم ولد ﳚﺐ عليﻪ أن ﻳفدﻳها ﻷقل ﻣن أﻣرﻳن قيمتها ﻳوم الفداء

"أ" ،أو أرش اﳉناﻳﺔ نرى ﻣا هو اﻷقل وﻳلﺰم السيد أن ﻳدفعﻪ ،وإن ﻗﺘﻠﺖ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻋﻤﺪا أو
ﺧﻄﺄ ﻋﺘقﺖ وﻟﻠورثﺔ اﻟقﺼﺎص ﰲ اﻟعﻤﺪ أو اﻟﺪﻳﺔ ﻓﻴﻠزﻣﻬﺎ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ أي دﻳﺔ السيد أو
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أي قيمﺔ أم الولد ﻛﺎﳋﻄﺄ إذاً لو قتلﺖ السيد تعتق والورثﺔ ﳍﻢ القصاص إذا
ﻛانﺖ تستﺤق القصاص فلهﻢ أن خﺬوا القصاص وﳍﻢ الدﻳﺔ وهي اﻷقل ﻣن دﻳﺔ السيد
أو قيمﺔ أم الولد ﻛاﳋﻄأ ﻳقول ﻛﺬلك لو أ ا قتلﺖ خﻄأ فيلﺰﻣها اﻷقل ﻣن دﻳﺔ السيد أو

أم الولد ،قال :وإن أﺳﻠﻤﺖ أم وﻟﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﻳعﲏ سيدها ﻛافر ،فما اﳊكﻢ؟ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ
ﻏﺸﻴﺎ ﺎ وﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨه وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﻠﻢ وأجﱪ ﻋﻠﻰ نﻔقﺘﻬﺎ إن ﻋﺪم ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺣكﻢ لث:

وﺑقي ﻣلكﻪ عليها وتعتق ﲟوتﻪ .لو ﻛان أم الولد لكافر فﻼ ﻳقر ا وﳚﺐ عليﻪ أن ﻳنفق
وتبقى ﻣلك لﻪ وإذا ﻣات تعتق ﲟوتﻪ.
وﺻلى ﷲ وسلﻢ و رك على نبينا ﷴ وآلﻪ وﺻﺤبﻪ وسلﻢ تسليما ﻛﺜﲑا
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