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 بدع هللا الخحسغ الخحيع 
 ) فقه المعامالت (
 : إف العمساء رحسهع َّللاه يقدسػف الفقه إلى أربعة أقداـ 

 . . أحكاـ الجشايات والقزاءٗ. أنكحة .     ٖ. معامالت .     ٕ.عبادات .     ٔ
 .وهحا ما عميه أكثخ العمساء رحسهع َّللاه 

مالت الساليػػة و ومنسػػا وػػجركػف أحكػػاـ ا نكحػػة وبعػػس العمسػػاء ص يخرػػػف قدػػع السعػػامالت بالسعػػا
 بالسعامالت فيجعمػف ا قداـ ثالثة :

 . . أحكاـ الحجود والجشاياتٖ. معامالت .              ٕ. عبادات .            ٔ
 لكغ أكثخ العمساء رحسهع َّللاه عمى تقديع الفقه إلى ا قداـ ا ربعة السحكػرة .

 : مفههم فقه المعامالت  -
كسػ  معاممػة وهػا مػة ػذة مػغ العسػل وهػػ لفػع عػاـ يػا كػل يعػل يقرػج   : السعػامالت يػا الم ػة

مرصمح يقها قػجيعو اتػمعسمه الفقهػاء القػجامى يػا كمػقهعو وقػج أشمقػػ   ومف مرصمح السعامالت .السكمف 
سػػة لعالقػػة السدػػ مع مػػ  رهػػخ  عمػػى يقػػه السعػػامالت الساليػػة و ذلػػظ الفقػػه الػػحؼ يجسػػ  ا حكػػاـ الذػػخعية السشطِّ

 والسمعمقة بالقي  والذخاء واإلكارة ورهخها .
يها ا حكاـ الذخعية المػا تػشطع ا مػػر السمعمقػة بالػجنيا كػالقي  والذػخاء واإلكػارة  : و وأما يا اصصصالح

 . والخهغ ورهخ ذلظ 
 :والسخاد بالسعامالت : السعامالت السالية وها تذسل أمخيغ

امالت الما يقرج بها العػض مغ الخبح والكدب والمجػارة ورهػخ ذلػظ. . أحكاـ السعاوضات : وها السعٔ
 وتذسل القي  واإلكارة والخيارات والذخكات ورهخ ذلظ .  

. أحكػػاـ المقخعػػات : وهػػا السعػػامالت المػػا يقرػػج بهػػا اإلحدػػاف واإلريػػاؽ. مثػػل الهبػػة والعصيػػة والػقػػف ٕ
 .والعمق والػصايا و ورهخ ذلظ

لسعػػػػامالت م السعػػػػامالت الساليػػػػة و يالعمسػػػػاء يصمقػػػػػف السػػػػاؿ عمػػػػى ثالثػػػػة ومذا عخيشػػػػا أف السػػػػخاد با
 إشالقات :

 . ا عياف العخوض : كالديارة والقهت وا شعسة وا قسذة ورهخ ذلظ .ٔ
 . السشاي  : كسشفعة الدكشى يا هحا القهت ومشفعة القي  والذخاء يا هحا الجكاف .ٕ
مقامه اآلف مغ ا وراؽ الشقجية م  أف السذهػر عشج الفقهػاء  . العهغ : ويخاد به الحهب والفزة وما يقـػٖ

 رحسهع هللا أنهع يجعمػف ا وراؽ الشقجية مغ ققهل العخوض .
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يػا الساؿ بمعاريف ممقاربة يقالػا : هػ كل عهغ مباحة الشف  أو كل ما أبيح  والعمساء رحسهع هللا عخه
 نفعه يهػ ماؿ إص ما اتمثشا  الذارع .

 بط التي ُتبنى عليها أحكام المعامالت :بعض الضها -
. ا صل يا السعػامالت الحػل : وهػحا مػا عميػه كسػاههخ العمسػاء رحسهػع هللا تعػالى و بػل ُحكػا اإلكسػاع ٔ

عمى ذلظ و لكغ هحا اإلكساع فيه نطخ يإف السذهػر عشج الطاهخية أنهع يخالفػف يا ذلظ . والػجلهل عمػى 
َهػا الهػِحوَغ ََمُشػػا َأْوُيػػا ِبػاْلُعُقػِد ذو وهػحا ومزػسغ اإليفػاء بكػل معاممػة وبكػل هحا الزابط قػله تعػالى :   َيػا َأو  

. وكػحلظ قػلػه  أو لع تػكج صػرته ولفطه يا عهج   عقج تػاء وكجت صػرته ولفطه يا عهج الشهِقّا 
سل كػػػل عقػػػج و وكػػػحلظ مػػػغ ا دلػػػة : تعػػػالى :   َوَأْوُيػػػػا ِباْلَعْهػػػِج ِإفه اْلَعْهػػػَج َكػػػاَف َمْدػػػُ وص ذ . وهػػػحا مصمػػػق يذػػػ

اآليات الما كاءت بحرخ السحخمات كقػػؿ هللا عػده وكػل :   ُقػْل ص َأِكػُج ِيػا َمػا ُأوِحػَا ِإَلػاه ُمَحخهمػا  َعَمػى 
يػة . يه  ػح مػغ هػحا أفه َشاِعٍع َيْصَعُسُه ِإصه َأْف َيُكػَف َمْهَمة  َأْو َدما  َمْدُفػحا  َأْو َلْحَع ِ ْشِديٍخ َيِإنهُه ِرْكٌذ .. ذ اآل

 ما عجا هح  السحخمات يا صل فيه اإلباحة . 
. الزابط الثانا : ا صل يا الذخوط يا السعامالت الحل : والخالؼ يا هػحا الزػابط كػالخالؼ يػا ٕ

الػػحؼ ققمػػه . يجسهػػػر أهػػل العمػػع عمػػى أف ا صػػل يػػا الذػػخوط يػػا السعػػامالت الحػػل . يسػػا يذػػمخشه أحػػج 
لذػػخوط تػػػاء كػػاف يػػخشَا يقمزػػيه العقػػج أو كػػاف يػػخشَا مػػغ مرػػمحه العقػػج أو كػػاف يػػخط السمعاقػػجوغ مػػغ ا

وصػػف أو يػػخط مشفعػػة و يا صػػل يػػا ذلػػظ الحػػل . ويػػجؿ لػػحلظ قػػػؿ هللا عػػده وكػػل:   َيػػا َأو َهػػا الهػػِحوَغ ََمُشػػػا 
 صفه الذخط فيه .َأْوُيػا ِباْلُعُقػِد ذ و وا مخ بإيفاء العقج ومزسغ ا مخ بإيفاء أصمه ووصفه ومغ و 

. مشػ  الطمػػع : وهػحا الزػػابط مسػا اتفػػق عميػه م بػػل إف الذػخاو  اتفقػػت عمػى وكػػػ  العػجؿ يػػا كػل يػػاء ٖ
أرتػػل الختػػل وأنػػدؿ الكمػػا  والسهػػداف ليقػػـػ الشػػاس بالقدػػط و وا دلػػة عمػػى مشػػ  الطمػػع كثهػػخة كػػجَا    يػػا  

ْع ذ و ومشها قػله تعالى :   َوص َتْةُكُمػا َأْمَػاَلُكْع َبْهػَشُكْع ِباْلَباِشػِل مشها قػله تعالى :   َوص َتْبَخُدػا الشهاَس َأْيَياَءهُ 
 قاؿ: " إفه دماءكع وأمػالكع وأعخاضكع عميكع حخاـ ".  ذ . ومشها حجوث أبا بكخة أف الشقا 

عػػغ الػػشجر وعػػغ المرػػخية وعػػغ أف وقيػػ  السدػػمع عمػػى بيػػ  أ يػػه السدػػمع وأف  ولهػػحا نهػػى الشقػػا 
 عمى يخاوه وأف يدـػ عمى تػمه لسا يا ذلظ مغ الطمع واصعمجاء . يذمخؼ 

. مش  ال خر : وهحا الزابط باتفاؽ ا وسة وأنه صبج مغ مشػ  ال ػخر يػا السعػامالت و ويػجؿ لهػحا حػجوث ٗ
 " نهى عغ بي  ال خر " .  أبا هخيخة أف الشقا 

 . مش  الخبا .٘
وا دلػػة عميػػه ضػػاهخة مػػغ القػػَخف والدػػشة واإلكسػػاع و أمػػا  . مشػػ  السيدػػخ : وتحػػخيع السيدػػخ ممفػػق عميػػه وٙ

ْكػٌذ ِمػْغ َعَسػِل القَخف يقػؿ هللا عده وكل :   َيا َأو َها الهِحوَغ ََمُشػػا ِإنهَسػا اْلَخْسػُخ َواْلَسْيِدػُخ َواْ َْنَرػاُ  َواْ َْزصـُ رِ 
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ْيَصاِف َياْكَمِشُقػُ  ذ و ومغ الدشة ما ثقت أف الشهقّا  قاؿ : " مغ قاؿ لرػاحبه تعػاؿ أقػامخؾ يمهمرػجؽ "  الذه
أمػػخ  أف ومرػػجؽ كفػػارة لقػلػػه هػػحا و يهػػحا وػػجؿ عمػػى أنػػه دعػػا إلػػى محػػـخ . واإلكسػػاع قػػاوع  يكػػػف الشهقػػّا 

 عمى تحخيع السيدخ .
 . الرجؽ وا مانة : يالرجؽ يا السعامالت : هػ أف يصابق قػؿ العاقج الػاق  وص يخالفه .ٚ

 لسعامالت يا اصصصالح : إتساـ العقج يا السعاممة والػياء به وعجـ مخالفمه .وا مانة يا ا
 وا دلة عمى هحا الزابط مغ القَخف والدشة واإلكساع .

و وقػله :   َيا َأو َها الهػِحوَغ ََمُشػػا َأْوُيػػا  أما القَخف يقػؿ هللا عده وكل :   َوص َتْبَخُدػا الشهاَس َأْيَياَءُهعذ
و وقػلػػه :   ِإفه َّللاهَ َيػػْةُمُخُكْع َأْف  و وقػلػػه :   َيػػِإْف َأِمػػَغ َبْعُزػػُكْع َبْعزػػا  َيْمُهػػَ دِّ الهػػِحؼ اْنُتِسػػَغ َأَماَنمَػػُهذ ُقػِد ذِبػػاْلعُ 

وا اْ ََماَناِت ِإَلى أَْهِمَهاذ  .  ُتَ د 
ر " إلػى أف قػاؿ " يػإف : " القيعاف بالخيػا وأما الدشة يسثل حجوث حكيع بغ حداـ وفيه قػؿ الشهقّا 

 بهشا وصجقا بػرؾ لهسا يا بيعهسا ومف كحبا وكمسا ُمحقت بخكة بيعهسا " .
 . ضابط تج الحراو  : وهػ مش  الػتاول الما ضاهخها مباح وت دؼ إلى محـخ .ٛ
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 (  أحكام البيع )
 : تعخيف القي 

يهػػػ و أيزػا ايػػمخا  ذ باعػػه وذ عػاامب  و وقياتػػهيػػخا   و مقيعػا ذ : بػػاع الذػػاء وقيعػه  بيعػػا ذ القيػ  يػػا الم ػة
:  أؼ وص وقيػ  عمػػى بيػ  أ يػػه و وص يخصػب الخكػػل عمػى  صبػػة أ يػه  : ويػػا الحػجوث و مػغ ا ضػجاد 

مثػل ذ مقهػػع وذ مقي  . والذاء  يإنسا وق  الشها عمى السذمخؼ ص عمى الباو  وص يذمخ عمى يخاء أ يه 
و واصبميػػاع  وأبػػاع الذػػاء عخضػػه لمقيػػ  عػػاف بمذػػجوج اليػػاء ويّ . يقػػاؿ لمبػػاو  والسذػػمخؼ ب مخػػيط ومخهػػػط: 

 . الذخاء
و يهػ مصمق السبادلة إذ يرح إشالؽ القي  عمى الذخاء  هحا هػ معشى القي  عشج أهل الم ة

ومشه قػله و يكل مشها يصمق عمى اآل خ يهسا مغ ا لفاظ السذمخكة بهغ السعانا السمزادة . وبالعكذ 
   ِبهِ  َيَخْوا َما َوَلِقْئَذ  :  وقػله تعالى. أؼ باعػ  و   َمْعُجوَدةٍ  َدَراِهعَ  َبْخذٍ  ِبَثَسغٍ  َوَيَخْو ُ  :  تعالى
 .  َأْنُفَدُهعْ 

 :  القي  يا اصصالح الفقهاء
أو هػ مبادلة ياء مخرػ  بذاء . مبادلة الساؿ بالساؿ بالمخاضا  : هػ قاؿ يقهاء الحشفية

 ح وعصاء أ: تبادؿ أمػاؿ إذ هػ  يعقج القي  يعشا . ف بالقػؿ وقج يكػف بالفعلوذلظ قج يكػ و مخرػ  
 . كالسهمةو و وقرجوا بقػلهع السخرػ  إ خاج رهخ السخرػ  مغ ا مػاؿ  بهغ السمعاقجوغ

عمى رهخ   :وأرادوا بقػلهع  . : القي  عقج معاوضة عمى رهخ مشاي  وص ممعة لحة وقاؿ السالكية
 . إ خاج عقج الشكاح ذوص ممعة لحة:  وبقػلهع . اإلكارة والكخاء إ خاج  ذالسشاي 

المعخيػػف وػػج ل تحمػػه  وحهػػث أف . وكػػه مخرػػػص ى: القيػػ  مقابمػػة مػػاؿ بسػػاؿ عمػػ وقػػاؿ الذػػاي ية
 وكػػػػه عمػػػػى بسػػػػاؿ مػػػػاؿ مقابمػػػػةلػػػػحلظ قػػػػاؿ بعزػػػػهع : هػػػػػ  . عقػػػػػد أ ػػػػخػ رهػػػػخ القيػػػػ  كػػػػالقخض واإلكػػػػارة

.  المةبهػػػج عمػػػى مشفعػػػة أو عػػػهغ ممػػػظ يفهػػػج ماليػػػة معاوضػػػة عقػػػج بةنػػػهوقػػػاؿ َ ػػػخوف :  .تسميكػػػا  مخرػػػػص
يذسل المعخيف بي  حقػؽ اصرتفاؽ و كحق السخور . و خج مشه اصكارة بقػػلهع عمػى المةبهػج و  ف اصكػارة 

 عقج م قت و و خج القخض و  نه ص يدسى معاوضة عخيا . 
 .  كا  وتسمكا  ي: القي  مبادلة الساؿ بساؿ تسمالحشابمة وقاؿ 

   . : هػ المفع الجاؿ عمى نقل السمظ مغ مالظ إلى أ خ بعػض معمـػ وقاؿ اصمامية
شػاة صػحيحا  ايػال يكػػف المعاقػج بالسع: وعميػه و يقج عخؼ العقػج باإليجػا  والققػػؿ السشػمب لمبػادؿ ا مػالؾ 

 .ع عشجه
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 : مهأدلة مذخوعهحكع القي  و 
والدػشة الشقػيػة السصهػخة و ى كػاز  القَخف الكػخيع ويجؿ عمو وحكسه اإلباحة و القي  عقج كاود يخعا  

 . والسعقػؿو واإلكساع و 
ـَ  اْلَقْيػ َ  َّللاهُ  َوَأَحػله  :  يسغ القَخف الكخيع قػله تعػالىذ ٔ بػا َوَحػخه  َأْمػَػاَلُكعْ  تَػْةُكُمػا ص :  وقػلػه تعػالى و   الخِّ

. والمخاضػػػا هػػػػ  لذػػػخاءاالقيػػػ  و  والمجػػػارة هػػػا :و   ِمػػػْشُكعْ  تَػػػَخاضٍ  َعػػػغْ  ِتَجػػػاَرة   َتُكػػػػفَ  َأفْ  ِإصه  ِباْلَباِشػػػلِ  َبْهػػػَشُكعْ 
 .  المعاقج 

:  انػه ُتػئل يقهػل  وعشػهو   القيعاف بالخيار مػا لػع ومفخقػا   : السصهخة قػلهالشقػية ومغ الدشة ذ ٕ
 ػػػخج عمػػػػى  إف الشقػػػا ؼ . ورو   عسػػػل الخكػػػل بهػػػػج  وكػػػل بيػػػ  مقػػػػخور :  ؟ قػػػػاؿ أؼ الكدػػػب أشهػػػب

إف المجػػار وبعثػػػف وػػـػ الكيامػػة يجػػارا  إص مػػغ بػػخ  و يػػا معذػػخ المجػػار :  السرػػمى والشػػاس ومبػػايعػف يقػػاؿ
 .    وصجؽ

 . عمى كػاز القي  يا الجسمة وتعاممػا بهالسدمسػف يا كل العرػر كس  ذ اصكساع : أٖ
. وصػاحبه ص  صػاحبه ف حاكػة اإلندػاف تمعمػق بسػا يػا وػج و الحكسة تقمزا كػػاز القيػ  : ؿ ػ عقسالذ ٗ

وقحله له بجوف عػض يكاف يا تذخي  القي  وتجػيد  تذخي  شخيق إلى وصػؿ كل واحػج مشهػا إلػى رخضػه 
 . ودي  حاكمه

 أركاف القي  ويخوشه
 .  به قػاـ الذاء والخكغ هػ ماو : كس  ركغ  ركافا 

يرػػصمح عميػػه برػػي ة  وهػػػ مػػاو وهػػػ اإليجػػا  والققػػػؿ و والحشفيػػة يقػػخروف أف لمعقػػج ركشػػا  واحػػجا  
ركػػاف عقػػج ة. ي ومحػػل العقػػجو والعاقػػجاف و : صػػي ة العقػػج  و بهشسػػا وػػخػ رهػػخهع أف لمعقػػج أركانػػا هػػا العقػػج
 ثػع محػل العقػج وهسػا السقيػ  والسػثسغو و ثع العقجاف وهسػا البػاو  والسذػمخؼ  : صي ة اصيجا  والققػؿ القي 

. 
 صي ة العقج وتكػيشه:  ا وؿالخكغ 

 : ها اإليجا  والققػؿ المحاف عػغ شخيقهػا وػمع الكذػف عػغ المخاضػا السصمػػ  صنعقػاد العقػج صي ة العقج
أو مػػا يقػػـػ مقػػاـ و واإليجػػا  والققػػػؿ يػػا القيػػ  ومسػػاف بمفطػػهغ صػػادريغ عػػغ كػػل مػػغ البػػاو  والسذػػمخؼ  .

اقػج  تػػاء وص  عمى المعأوالسػكب هػ مغ صجرت مشه السػايقة  . أو إرتاؿو أو  صا  و المفع مغ كمابة 
 بالمفع . صل يا اإليجا  والققػؿ إف يرجرا وا  . والسمة خ هػ القابلو كاف الباو  أـ السذمخؼ 
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 وصيغ ا لفاظ :
السذػػػمق مػػػغ اتػػػع القيػػػ  والذػػػخاء  بعػػػت ذ المفػػػع الساضػػػا ا لفػػػاظ تعقهػػػخا  عػػػغ إرادة المعاقػػػج هػػػػ أقػػػػػ  .ٔ

 وايمخيتذ. 
فيقػػػؿ السذػػمخؼ و اعصهمكػه بكػػحا مػػغ الػثسغ : البػػاو  كقػػػؿ و يسكػغ اتػػمخجاـ لفػع مجػػازؼ بػػجؿ الرػخيح  .ٕ

 .   رضهمه
و  ايػمخته: يقػاؿ السذػمخؼ و : أبيعػظ هػحا الذػاء بكػحا  أما اتمخجاـ صي ة السزارع كسا لػ قاؿ الباو  .ٖ

وذلػظ يدػمفاد مػغ القػخاوغ . إص إذا تػكهػت نيػة العاقػجوغ إلػى إرادة الحػاؿ و نه ص يرمح صنعقاد القي  إي
ص ومختػب و ومص ياف صي ة العقج السزارع تكػف مجخد وعج    الذاء السباع إلى السذمخؼ كسا لػ ديو 

 يهػ مثل : تةبيعظ و أو تػؼ أبيعظ . . عميه عقج
ققػلػػه أمػػا صػػي ة ا مػػخ : يػػا عقػػج القيػػ  و كسػػا لػػػ قػػاؿ : بعشػػا هػػح  الحاكػػة و يقػػاؿ : بعمػػظ . يفػػا  .ٗ

 .    الؼ الفقهاء
و  ف  أف ذلػػظ يرػػح لممعاقػػجقػػالػا : إحػػجػ الػػخواومهغ عػػغ الحشابمػػة ويػػا و والسالكيػػة و يالذػػاي ية 

 . ف اتمقخ يا نفده الخضا وهػ أتاس العقجأإص بعج  بعشاذ دلهل الخضا و  نه ماقاؿ بعشا قػله 
عػػجـ صػػحة المعاقػػج برػػي ة : وا ماميػػة يسػػحهقهع و والخوايػػة ا  ػػخػ عشػػج الحشابمػػة و مػػا الحشفيػػة أ
   وشمب اإليجا   والققػؿ ليذ ايجابا  وص ققػص  و  ة ها شمب لإليجا  والققػؿ  ف هح  الريو ا مخ 

م ؟ يإنهػػا صػػي ة ص ترػػمح لممعاقػػج  أيػػمخؼ أ؟ أو  ؟ أو أبعمشػػا َأتقيعشػػا: كقػلػػه و صػػي ة اصتػػمفهاـ . أمػػا ٘
 .  نه ت اؿ ص يدمفاد مشه المخاضا

 طاةابيع المع
:  ػح  كسػا لػػ قػاؿ لػهو يػ  بػجوف لفػع معقػخ عػغ اإلرادة ف وػمع الق: أويدسى بي  المعاشا و ومعشا  

مشه ما لػػ عػخؼ السذػمخؼ ثسػغ الذػاء . و أو أعصشا بهحا الجوشار  قدا  يةعصا  و هحا الثػ  بجوشار ية ح  
 : قج ا ممف الفقهاء يا صحة هحا القي  عمى أقػاؿي.  يةعصى ثسشه لمباو  وأ ح  ولع ومكمع

كػػػػػاز بيػػػػ  :   وبعػػػػس الذػػػػاي يةو والحشابمػػػػة و السالكيػػػػة و و الحشفيػػػػة  السعمسػػػػج يػػػػا مػػػػحهبالقػػػػػؿ ا وؿ : 
 .  يا الدم  الثسهشة والخ يرة  الخديذ والشفيذ ذ اة شاالسع

وحجػػمهع : إف أصػػل القيػػ  لػػع يذػػمخط فيػػه كيفيػػة معهشػػة لممخاضػػا و يهخكػػ  فيػػه الػػى العػػخؼ و وقػػج تعػػارؼ 
 ع يذمخط اصيجا  والققػؿ .الشاس عمى بي  السعاشاة بةتػاقهع ومارته السدمسػف ول

 .  مش  بي  السعصاة : مامية اإل هعيقاو و السعمسج يا محهب الذاي ية القػؿ الثانا : وهػ 
 . إف غيا  اإليجا  والققػؿ تخايقه الجهالة يا القي  والجهالة م ثخة يا صحة القي : وحجمهع 
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 ية بػػهغ بيػػ  الدػػم  الثسهشػػة والدػػم  ومثمػػه بعػػس الذػػايو يػػخؽ اإلمػػاـ الكخ ػػا مػػغ الحشفيػػة القػػػؿ الثالػػث : 
 الشفيدػػةذ.  ومشعػػ  يػػا الدػػم  الثسهشػػةو كػػازوا بيػػ  السعصػػاة يػا الدػػم  الخ يرػػة  الخديدػػةذ ةيو الخ يرػة 

كانػت الجهالػة يػا الدػم  الخ يرػة أنػه لسػا و إص  ويطهخ إف حجػة هػحا القػػؿ مقهشػة عمػى حرػػؿ الجهالػة
 . يدهخة ومدامح بها يال تكػف م ثخ يا القي 

: بعمػػظ هػػحا الذػػاء  يمػػػ قػػاؿو ويذػػمخط يػػا اإليجػػا  والققػػػؿ إف ومػايقػػا يػػا لفػػع العقػػج ويػػا محػػل العقػػج ػػػ 
 . نه ص وشعقج بيعا  وص لبة لعجـ المػايقإي. يقاؿ ا  خ ققمت الهبة و بكحا 

نا الخيػار : إذا صجر اإليجا  مغ احج السمعاقجوغ يا القي  ياف لمصػخؼ الثػا  يار الققػؿ و يار الخكػعػ 
 . . كسا إف لمسػكب إف وخك  عغ إيجابه ققل ققػؿ الثانا يا ققػؿ وعجمه

 الخكغ الثانا : العاقجاف   الباو  والسذمخؼ ذ
ليذ كل ا يخاص يقجروف عمى القي  والذخاءو بل ومـد إف ومفق يػا البػاو  ويػا السذػمخؼ ا هميػة  

الذخعية الما تخػلهسا إبخاـ العقج م  تختب َثار  السقخرة له يخعا  و وتحقػق ا هميػة الذػخعية يػا الذػخز 
 -عسػما  بسا وما:

 . العقل : يذمخط يا كل مغ الباو  والسذمخؼ أف يكػف عاقمهغ م  ف العقل مشاط صحة المرخؼ . ٔ
وبي  الدكخاف رهػخ صػحيح يػا الخوايػة السعمسػجة عشػج الحشابمػة و وعشػج ا ماميػة . بشػاء عمػى إنػه ص  

 عقل له حهغ العقج. 
و يإنػه صػحيح إذا كػاف تػكخ  بصخيػق  أما عشج الحشفية و والذاي ية و والخواية ا  ػخػ عشػج الحشابمػة 

 رهخ مباح يهمحسل َثار ترخيه. 
وقاؿ السالكية : إف كاف تكخاف ياقج المسههد ص وعا عشج  يإف بيعه ويخاء  رهػخ صػحيح و أمػا إذا  

 كاف له أؼ نػع تسههد يإف عقج  وشعقج اتفاقا  .
أف يكػػف كػل مػغ البػاو  والسذػمخؼ بػال هغ  . القمػغ : يذمخط الذاي ية و وا مامية و وروايػة عشػج الحشابمػةٕ

 رايجوغ و يال يرح بي  ويخاء الرقا السسهد حمى ومف إذف له وليه و وكحلظ الدفيه.
ودلػػهمهع : إف الرػػقا السسهػػد رهػػخ مكمػػف يةيػػبه رهػػخ السسهػػد و و ف العقػػل ص يسكػػغ الػقػػػؼ مشػػه  

ا المػجرج و يجعػل لػه الذػارع لػه ضػابصا  عمى الحج الحؼ يرح به المرخؼ بدقب  فاوه وتداوج  تداوجا   فػ
 وهػ القمػغ . والدفيه يا حكع الرقا السسهد لدػء ترخيه يا ماله . 

أمػػا الحشفيػػة و والسالكيػػة و والحشابمػػة يػػا الخوايػػة ا  ػػخػ و يقػػج ذهقػػػا الػػى : أف بيػػ  الرػػقا السسهػػد  
 ويخاء  صحيح إذا إذف له وليه . 
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ا َيػػاْدَيُعػا ِإَلػػْهِهْع َوابْ  قػلػػه تعػػالى :  -ودلػػهمهع : أ َمُمػػػا اْلَهمَػػاَمى َحمهػػى ِإَذا َبَمُ ػػػا الشَِّكػػاَح َيػػِإْف ََنْدػػُمْع ِمػػْشُهْع ُرْيػػج 
. ومعشى اآلية : ا مقخوهع لمعمسػػا ريػجهع . ومنسػا ٙالشداء :  َأْمَػاَلُهْع َوَص َتْةُكُمػَها ِإْتَخاي ا َوِبَجار ا َأْف َيْكَقُخوا 

 فػيس المرخؼ إلههع مغ القي  والذخاء ليعمع حاله و هل ت هخ و أـ ص ؟ ومحقق اص مبار بم
و ف الرػػقا السسهػػد عاقػػل محجػػػر عميػػه و ترػػخيه بػػةذف وليػػه . وكػػحلظ الحكػػع بالشدػػبة لمدػػفيه وقيػػ   -  

 ويذمخؼ بةذف وليه.
  ويػخاء السكػخ  . اص ميار : ومـد أف يكػف كل مغ الباو  والسذمخؼ راضههغ بالمعاقج و لػحلظ ص يرػح بيػٖ

ري  عغ أمما الخصػة والشدػياف ومػا اتػمكخهػا    :و  ف اإلكخا  ومشايى م  الخضا و وقج قاؿ رتػؿ هللا 
إص اإلكػػخا  بحػػق و كسػػا لػػػ أكػػخ  القاضػػا السػػجوغ عمػػى بيػػ  مالػػه  كػػل ويػػاء دوػنػػه و أو أكقػػخ .   عميه 

خ عمػػى بيػػ  الصعػػاـ إذا احمػػيب إليػػه . يإنػػه السالػػظ عمػػى بيػػ  أرضػػه لمػتػػي  الصخيػػق أو السدػػجج و أو أكقػػ
 يرح هحا القي  ولػ م  اإلكخا  . هحا محهب السالكية و والذاي ية و والحشابمة و وا مامية .

أما الحشفية يقج ذهقػا إلػى : صػحة بيػ  السكػخ  ويػخاوه إص أنػه رهػخ نايػح و أؼ أنػه مػغ ققهػل العقػػد  
ػلية أو الفعمية . يحكيقة المخاضا عشجهع ليذ كدءا  مغ مفهـػ القيػ  الفاتجة السػقػية إذا لحقمه اإلكازة الق

الذخعا و بل انه يػخط ثقػػت حكسػه يػخعا  . وهػحا يعشػا أف الحشفيػة اعمقػخوا باإليجػا  والققػػؿ الرػادريغ 
 ولػ م  اإلكخا .

وعمػػههع مػػا  مدػػةلة : يجػػػز بيػػ  السدػػمع ويػػخان  مػػغ رهػػخ السدػػمسهغ كالػػحمههغ والسدػػمةمشهغ م  ف لهػػع مالشػػا
عمهشا يا با  السعامالت م  اتمثشاء ما حـخ عمى السدمسهغ و كالخسخ و ولحع الخشديخ و يإنه يحػـخ بيعػه 

 ويخان  عمى السدمسهغ و ويجػز ل هخهع.
 الخكغ الثالث : السعقػد عميه 

ويدػػػسى محػػػل العقػػػج وهػػػػ يػػػا عقػػػج القيػػػ   يػػػهئاف : السقيػػػ  و والػػػثسغ . وهػػػػ مػػػا المقػػػت فيػػػه إرادتػػػا  
العاقجوغ و وفيه يطهػخ ا ثػخ الذػخعا لمعقػج و ولكػا يرػمح الذػاء ليكػػف محػال  لمعقػج ايػمخط الفقهػاء فيػه 

 ما وما :
أف يكػػػف محػػل العقػػج مػكػػػدا  وقػػت المعاقػػج و يػػال يجػػػز بيػػ  السعػػجـو و أو مالػػه  صػػخ العػػجـ و كقيػػ   -أ 

بيػ  الحسػل يػا بصػغ َمػه و وص بيػ  المػقغ نماج الشماج بةف يقػؿ له : بعمظ ولػج ولػج هػح  الشاقػة و وص يجػػز 
يا الزخع و وص بي  العرهخ يا العشب و وص الجقهق يا الحشصة . أما الثسغ يػال ومػـد وكػػد  عشػج المعاقػج 

ويمفخع عمى هحا الذخط مش  بي  يػاء رهػخ مقػجور المدػميع و  و  ف الذخاء والقي  بالثسغ الس كل كاود . 
 يا الهػاء و أو الدسظ يا الساء . كقي  الحهػاف الشاد أو الصهخ
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أف يكػف السعقػد عميه معمػما  بخنية او وصف تحرل بها معخيمه و يال بج مػغ عمػع السذػمخؼ مػاذا  -  
 يذمخؼ و وص بج لمباو  مغ عمع بساذا وقي  . يسغ ايمخػ يهئا  لع وخ  يقج اثقت له الفقهاء  يار الخنية . 

أف يكػف السعقػد عميه ماص  وشمف  به ذاتا  ويخعا  و يال تبػاع حبػة الحشصػة و وص وبػاع مػا نهػى الذػارع  -كػ 
عشه وعغ اصنمفػاع بػه و كػالخسخ و والخشديػخ و والسهمػة و وا صػشاـ . ومػا كػاف نجدػا  و كالعػحرة والقػػؿ يػال 

 سغ الساو  الحؼ تقصت فيه يةرة . يكػف محال  لمعقج . وكحا الحالؿ الحؼ تقصت فيه الشجاتة كالد
أف يكػػػػػف السقيػػػػ  مسمػكػػػػا  لمبػػػػاو  إذ ص يجػػػػػز أف وقيػػػػ  ممػػػػظ رهػػػػخ  و وص وقيػػػػ  مػػػػا كػػػػاف ممكػػػػه  عامػػػػا  و  -د

 كالصخؽ وا راضا والداحات . كحلظ ص يجػز أف يذمخؼ الذخز بةمػاؿ رهخ  إص بةذف . 
 بي  الفزػلا

 ػلا محل ا مالؼ بهغ الفقهاء عمى محهقهغ : وهػ مغ باع ممظ رهخ  و وققػؿ ترخؼ الفز 
السػػحهب ا وؿ : وػػخوف كػػػاز بيػػ  الفزػػػلا يالعقػػج وشعقػػج صػػحيحا  ويمػقػػف عمػػى رأؼ السالػػظ و يػػإف أكػػاز  

 مزى و ومف ريزه انفدخ . 
 واليه ذهب : الحشفية و والسالكية و والذاي ية يا القجيع و وا مامية يا قػؿ .

 حة بي  الفزػلا م  نه بي  اإلنداف ما ص يسمظ و وهػ مشها عشه يخعا   . السحهب الثانا : ص وخوف ص
 وهػ محهب : الذاي ية يا السحهب الججوج و والحشابمة يا الخاوية ا  خػ و وا مامية يا قػؿ .
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 ) المكاسب المحرمة (
 . حكم بيع الخمر :1

عمى حخمة بي  الخسخ ويخانها و ويكفخ مدمحمها لثقػت حخممها بجلهل قصعاو اتفق العمساء 
 ومكساع ا مة عمى حخممهاو وتػاتخ ا دلة و ومغ هح  ا دلة : 

ِ ِبِه َواْلُسشْ ٔ ـُ َوَلْحُع اْلِخْشِديِخ َوَما أُِهله ِلَ ْهِخ َّللاه َمْت َعَمْيُكُع اْلَسْهَمُة َوالجه ِشَقُة َواْلَسْػُقػَذُة خَ . قػله تعالى: } ُحخِّ
ُبُ  ِإصه َما َذكهْهُمْع َوَما ُذِبَح َعَمى الش ُرِب َوَأْف َتْدَمْقدِ  َيُة َوالشهِصيَحُة َوَما َأَكَل الده ـِ َذِلُكْع ِيْدٌق   َواْلُسَمَخدِّ ُسػا ِباْ َْزَص

 [.ٖ]الساوجة:
ْيَصاِف . وقاؿ هللا تعالى: } َياَأو َها الهِحوَغ ََمُشػا ِإنه ٕ ـُ ِرْكٌذ ِمْغ َعَسِل الذه َسا اْلَخْسُخ َواْلَسْيِدُخ َواْ َْنَراُ  َواْ َْزَص

 [.َٜٓياْكَمِشُقػُ  َلَعمهُكْع ُتْفِمُحػَف   ]الساوجة:
َيُقػُؿ  - صمى هللا عميه وتمع -. ما صح َعْغ َكاِبِخ ْبِغ َعْقِجهللِا َرِضَا هللُا َعْشُهسا أنهُه َتِسَ  َرُتػَؿ هللِا ٖ

ـَ الَفْمِحو َوُهَػ ِبَسكهَة:  ـَ َبْيَ  الَخْسِخ َوالَسْهَمِة َوالِخْشِديِخ َوا ْصَشاـِ »َعا  «. ِإفه هللَا َوَرُتػَلُه َحخه
 َلَعَغ هللُا الَخْسخَ : »-صمى هللا عميه وتمع  -. َوَعْغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضَا هللُا َعْشُهَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُتػُؿ هللِا ٗ

 «.َوَياِرَبَها َوَتاِقَهَها َوَباِوَعَها َوُمْقَماَعَها َوَعاِصَخَها َوُمْعَمِرَخَها َوَحاِمَمَها َوالَسْحُسػَلَة ِإَلْيهِ 
إف هللا إذا حّخـ يهئا  ». ما روا  ابغ أبا يهبة عغ ابغ عباس أف رتػؿ هللا صّمى هللا عميه وتمع قاؿ: ٘

فاع بهو حـخ اصنمفاع بعػضه أو ثسشهو بجلهل ما روؼ عغ ابغ عباسو و يكل ما حـخ هللا اصنم« حّخـ ثسشه
 «. إف الحؼ حـخ يخبها حّخـ بيعها»والحسهجؼ عغ أبا هخيخة يا بي  الخسخ: 

إف هللا حـخ الخسخو يسغ أدركمه ». وصح عغ أبا تعهج الخجرؼ: أف الشقا صّمى هللا عميه وتمع قاؿ: ٙ
[ػ وعشج  مشها ياءو يال يذخ  وص وقي و قاؿ: ٘/ ٜٓلسيدخ  ]الساوجة:هح  اآلية ػ أؼ َية }إنسا الخسخ وا

 « .ياتمققل الشاس بسا كاف عشجهع مشها شخؽ السجوشةو يدفكػها 
و نها نجدة نجاتة م مطة لثقػتها بالجلهل القصعاو وص قيسة لها يا حق السدمع و يال يجػز له 

ل عدتهاو وتحخيسها دلهل إهانمها. وكحلظ يحـخ بيعها وص يزسغ راصقهاو وص مممفهاو  ف ذلظ دله
 اصنمفاع بها لشجدمهاو و ف يا اصنمفاع بها تقخيقها وَّللاه عد وكل يقػؿ.. }ياكمشقػ   . 

كسا وأيمى عمساء اإلتالـ بةنه ص يجػز تسكهغ رهخ السدمسهغ مغ بي  الخسػر ضاهخا  يا أمرار 
ضهار لمفدقو فيسشعػف مغ ذلظو نعع لهع أف وقيعػا الخسخ السدمسهغ وبالدهع .  ف إضهار بي  الخسخ إ

 بعزهع لبعس تخا و كقي  لحع الخشديخو  نها أمػاؿ معمقخة عشجهع .
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  . حكم بيع الدم :2
ص  الؼ بهغ الفقهاء يا أنه ص يجػز بي  الجـ لعالج وص رهخ و ويدمحب لإلنداف إتعاؼ أ يه 

ج ولع يحرل عميه إص بعػضو وص وػكج ممقخع مغ ا قار  أو بالجـ إف احماج إليه. يإف احماكه لعال
 رهخهعو كاز لمجاي  الجي  لمزخورة و وَحُخـ أ ح العػض عمى باذله .

أما دـ الحهػافو يكمه نجذ ص يجػز بيعه وص اصنمفاع بهو وُي مفخ لميدهخ مشه كالجـ الباقا يا 
ِ ِبِه  قاؿ هللا تعالى: }ُحخَِّمْت  الحبيحة بعج تحكهمها . ـُ َوَلْحُع اْلِخْشِديِخ َوَما أُِهله ِلَ ْهِخ َّللاه َعَمْيُكُع اْلَسْهَمُة َوالجه

ُبُ  ِإصه َما َذكهْهُمْع َوَما ُذبِ  َيُة َوالشهِصيَحُة َوَما َأَكَل الده  [.َٖح َعَمى الش ُرِب  ]الساوجة:َواْلُسْشَخِشَقُة َواْلَسْػُقػَذُة َواْلُسَمَخدِّ
وص وشعقج بي  الجـ السدفػحو لقػله تعالى: }أو دما مدفػحا و والمقههج بالسدفػحية مخخج ما ويحـخ 

تػا و يإنه يجػز بيعهو كالكقج والصحاؿ و وقج اتمثشيا مغ تحخيع الجـو بحجوث }أحمت لشا مهمماف ودماف  و 
 هخهع نجاتة العهغ .وعمة تحخيع بي  الجـ عشج الحشفية انمفاء الساليةو وعشج ر وص  الؼ يا ذلظ .

اما  َيةَمَخ  واتمجلػا بسا صح :   َعْغ أِبا ُكَحْيَفَة َرِضَا هللُا َعْشُه قاَؿ: َرأْوُت أِبا اْيَمَخػ َحجه
ـِ  -صمى هللا عميه وتمع  -ِبَسَحاِكِسِه َيُكِدَخْتو َيَدةْلُمُه َعْغ َذِلَظو قاؿ ِإفه َرُتػَؿ هللِا  َنَهى َعْغ َثَسِغ الجه

 ِغ الَكْمِب ... الحجوث ذ .َوَثسَ 
  . حكم بيع الميتة :3

 السهت : كل مغ يارؽ الحياة مغ إنداف أو حهػاف. 
مهمة اإلنداف : مهمة اآلدما تػاء كاف مدمسا  أـ كايخا و ص يجػز بيعها وص يخانهاو وكحلظ أعزان م  -أ

وحهو وكخمه عمى رهخ . ولحلظ إذا  ف اإلنداف كمه ممظ هلل عد وكلو وقج  مقه هللا بهج و ونفخ فيه مغ ر 
 مات اإلندافو ُوجيغ السدمع يا الققخو ويػارػ الكايخ بالمخا م تكخيسا  لجثمه.

ـَ َوَحَسْمَشاُهْع ِيا اْلَقخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُهْع ِمَغ الصههَِّباِت  ْمَشا َبِشا ََد ْمَشاُهْع قاؿ هللا تعالى: }َوَلَقْج َكخه َوَيزه
 [.ٓٚذ  ]اإلتخاء:ٓٚهٍخ ِمسهْغ َ َمْقَشا َتْفِزيال   َعَمى َكثِ 

مهمة الحهػاف: مغ مات حشف نفدهو أو ب هخ ذكاة يخعيةو كالسشخشقة والسػقػذة والسمخدية ونحػها .  - 
 ومهمة الحهػاف نػعاف:

 . مهمة البحخ: كالدسظ والحػت ورهخهسا مسا يا البحخ. يهح  يجػز أكمها وبيعها ويخانها.ٔ
َيَقاَؿ: َيا  -صمى هللا عميه وتمع  -روؼ َعْغ َأِبا ُهَخْيَخَة َرِضَا هللُا َعْشُه َقاَؿ: َتَةَؿ َرُكٌل الشهقاه 

ْةَنا بِه َعِصْذَشا َأَيَشَمػَ  ُة بَساِء الَبحْ َرُتػَؿ هللِا ِإنها َنْخَكُب الَبْحَخ َوَنْحِسُل َمَعَشا الَقِمهَل ِمَغ الَساِء َيِإْف َتَػضه ِخ؟ ضه
 «. .ُهَػ الصهُهػُر َماُنُ  الِحل  َمْهَمُمهُ : »-صمى هللا عميه وتمع  -َيَقاَؿ َرُتػُؿ هللِا 
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. مهمة القخ: كالجوا  والحهػانات والصهػر ورهخها . يهح  ص يجػز بي  السهت مشهاو وبيعه باشلو تػاء ٕ
 أكمه وبيعه ويخان  . كانت محشصة أو رهخ محشصة . ويدمثشى مغ مهمة القخ الجخادو فيجػز 

يقي  السدمع السهمة باشلو تػاء أماتت حمف أنفهاو أـ ماتت بخشق ونحػ  مغ رهخ تحكيةو وهحا 
لقػله تعالى: }حخمت عميكع السهمة والجـ و وص يدمثشى مغ ذلظ إص الدسظ والجخادو لحجوث: }أحمت لشا 

 يالكقج والصحاؿ  . مهمماف ودماف: يةما السهمماف يالحػت والجخادو وأما الجماف 
 قاؿ ابغ السشحر: أكس  أهل العمع عمى عجـ كػاز بي  السهمة أو ياء مشها.

 ودلهل المحخيع حجوث: }إف هللا ورتػله حـخ بي  الخسخ والسهمة والخشديخ وا صشاـ  .
 وعمة تحخيع بي  السهمة عشج الحشفية انمفاء الساليةو وعشج اآل خيغ نجاتة العهغ. 

مجها ققل الجبغ. أما بعج الجبغ يإنه يرح  نه يصهخ بالجبغ ما عجا كمج الخشديخ وص يحل بي  ك
 يإنه ص يصهخ بالجبغ وكمج الحية ونحػ  لمعحر دب ه . ومذا كعل ذلظ ثسشا  لدمعة شاهخة كاف القي  ياتجا  .

  . حكم بيع النجش :4
رهخ  . أو أف يسجح السقي  بسا  عخيه الفقهاء : بةف وديج الخكل يا الثسغ وص وخيج الذخاءو لهخرب

 ليذ فيه لهخوكه .
وقج ورد الشها عشه يا حجوث أبا هخيخة رضا هللا عشه أف رتػؿ هللا صمى هللا عميه وتمع قاؿ: 
  ص تمقػا الخكبافو وص وقي  بعزكع عمى بي  بعسو وص تشاكذػاو وص وقي  حاضخ لبادو وص ترخوا ال شعذ.

 عشهسا أف رتػؿ هللا صمى هللا عميه وتمع نهى عغ الشجر . ويا حجوث ابغ عسخ رضا هللا
 وحكع بي  الشجر : 

محهب كسهػر الفقهاء: أنه حخاـو وذلظ لثقػت الشها عشهو عمى ما تقق. ولسا فيه مغ  جيعة 
 السدمعو وها حخاـ.

صنمفاء  أما محهب الحشفية: أنه مكخو  تحخيسا إذا بم ت الدمعة قيسمهاو أما إذا لع تقمغ يال يكخ و
 الخجاع . 

وأما السداوجة أو القي  بالسداد العمشا: وهػ أف وشادؼ عمى الدمعةو ويديج الشاس يهها بعزهع عمى 
 بعس حمى تقف عمى َ خ زاوج يهها فية حهاو يهػ بي  صحيح كاود ص ضخر فيه . 

 . ا الذخاءوالفخؽ بهغ السداوجة والشجر أف الشاكر ص وخرب يا يخاء الذاءو والسداوج وخرب ي
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 حكم بيع المزابنة :. ٘
عخؼ الفقهاء السدابشة بةنها: بي  الخشب عمى الشخهل بمسخ مجحوذو مثل كهمه  خصا .  أؼ ضشا 
وتقجوخاذ . وذلظ بةف يقجر الخشب الحؼ عمى الشخل بةلف كهمػو ثع وقيعه بقجر  مغ المسخ بسقجار ماوة 

 لمسخ . كهمػ مثالو بصخيق الطغ والحدرو يهقي  بقجر  مغ ا
 وحكع بي  السدابشة : اتفق الفقهاء عمى أنه بي  باشل ومحـخ و وص يرح و وذلظ لسا يةتا:

. حجوث كابخ بغ عقج هللا رضا هللا عشهسا قاؿ: }نهى رتػؿ هللا صمى هللا عميه وتمع عغ السدابشة ٔ
 والسحاقمة  .

و أو معجود بسعجودو م  المفاضل . ولذقهة الخباو  نه بي  مكهل بسكهل مغ كشدهو أو مػزوف بسػزوف ٕ
 وعجـ السداواة .

 حكم بيع المحاقلة :. ٙ
 وقج عخيها الفقهاء بةنها : بي  الحشصة يا تشقمها بحشصة مثل كهمها  خصا. 

 وعخيها الحشابمة بسا هػ أععو وقالػا: ها بي  الحب يا تشقمه بجشده .
ي  ياتج عشج الحشفيةو وباشل عشج رهخهع . وقج اتفق الفقهاء عمى أف بي  السحاقمة رهخ كاود . يهػ ب

 بجلهل : 
 . حجوث كابخ رضا هللا عشه قاؿ: }نهى رتػؿ هللا صمى هللا عميه وتمع عغ السدابشة والسحاقمة  .ٔ
 . و نه بي  مكهل بسكهل مغ كشدهو يال يجػز  خصام  ف فيه يقهة الخبا و لعجـ العمع بالسساثمة .ٕ
 . حكم بيع تلقي الركبان :7

وهػ أف يقـػ بعس الشاس بالخخوج لَمَمقِّا الدم  ققل ورودها إلى الدػؽو وققل أف يعخؼ 
أصحابها ا تعارو فيخقخوهع أف الدعخ تاقطو والدػؽ كاتجةو فيخجعػنهع ويذمخوف بزاعمهع بةقل مسا 

 تدمحق .
م لسا فيه مغ الزخر والخجاع  صحا  الدم  . وقج روؼ َعْغ عَ  ْقِجهللِا ْبِغ وهحا القي  باشل ومحـخ

ص َوِقيُ  َبْعُزُكْع عَمى َبْيِ  َبْعٍسو »َقاَؿ:  -صمى هللا عميه وتمع  -ُعَسَخ َرِضَا هللُا َعْشُهسا أفه َرُتػَؿ هللِا 
ػؽِ  َمَ  َحمهى ُوْهَبَط ِبَها ِإَلى الد   «.َوص َتَمقهُػا الدِّ

 . حكم بيع الدنين : 8
نهى عغ بي  »ي  و لسا روؼ عشه عميه الرالة والدالـ أنه اتفق الفقهاء عمى عجـ كػاز هحا الق

وهػ بي  الذجخ أعػاما و  نه بي  السعجوـو وقج نهى الختػؿ صّمى هللا عميه « الدشهغ وعغ بي  السعاومة
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وتمع عغ بي  ال خرو وال خر : هػ ما انصػػ عشه أمخ و و فا عميه عاققمهو ونػع ال خر: هػ أف السقي  
 ج يطهخ وقج صيطهخو ومجهػؿ السقجار إف وكج .مجهػؿ الػكػد ق

  
  ( الربا )

َوتَػػَخػ اْ َْرَض َهاِمػػَجة  َيػػِإَذا َأْنَدْلَشػػا َعَمْهَهػػا اْلَسػػاَء اْهمَػػدهْت  الخبػػا يػػا الم ػػة الديػػادة ومشػػه قػلػػه تعػػالى :  
ػٍة َأْف َتُكػَف ُأمهٌة ِهػَا َأْرَبػى ِمػ و أؼ زادت ونست و ومشه قػله تعالى :  َوَرَبْت  و أؼ أكثػخ عػجدا  و  ْغ ُأمه

 ويقاؿ أربى يالف عمى يالف أؼ : زاد عميه .
أما تعخيف الخبا يا اصصػصالح الذػخعا : هػػ الفزػل الخػالا عػغ العػػض السذػخوط يػا القيػ  .  

يالخبا يا نطخ الفقهاء : زيادة تحرل يا أحج العػضهغ دوف مقابل يا ا  خ و وتذمخط هح  الديػادة يػا 
 العقج .
 ولقج حخمت الذخيعة اصتالمية الخبا بالقَخف و والدشة و واصكساع : 

بػا  أ . يفا القَخف الكخيع قػاؿ تعػالى :  ـَ الخِّ َيػا َأو َهػا الهػِحوَغ ََمُشػػا  و وقػاؿ تعػالى :  َوَأَحػله َّللاهُ اْلَقْيػَ  َوَحػخه
بػػا ِإْف ُكْشػػ ِ َوَرُتػػػِلِه َوِمْف ُتْقػػُمْع اتهُقػػػا َّللاهَ َوَذُروا َمػػا َبِقػػَا ِمػػَغ الخِّ ُمْع ُمػػْ ِمِشهَغ و َيػػِإْف َلػػْع َتْفَعُمػػػا َيػػْةَذُنػا ِبَحػػْخٍ  ِمػػَغ َّللاه

اكمشقػػا الدػب  السػبقػات قمشػا    :  . مػغ الدػشة قػلػه  َيَمُكْع ُرُنوُس َأْمػَػاِلُكْع ص َتْطِمُسػػَف َوص ُتْطَمُسػػَف  
با  و والدحخ و وقمل الشفذ الما حـخ هللا إص بالحق و وأكل الخبػا  : وما هغ يا رتػؿ هللا ؟ قاؿ : الذخؾ

. وروػ ابػغ مدػعػد  و وأكل ماؿ الهميع و والمػػلا وػـػ الدحػف و وقػحؼ السحرػشات ال ػايالت الس مشػات 
  قاؿ :   لعغ رتػؿ هللا  . َكل الخبا ومػكمه وكاتبه وياهجيه ويا رواية ياهج  وكاتبه ذ 

مػػة عمػػى تحػػخيع الخبػػا و وهػػػ مػػغ اكقػػخ الكبػػاوخ . بػػل قػػاؿ السػػاوردؼ الذػػايعا حمػػى قهػػل : ج . وأكسعػػت ا 
 يعشا يا الكمب الدابقة . َوَأْ ِحِهُع الخِّبا َوَقْج ُنُهػا َعْشُه  إنه لع يحل يا يخيعة قط و لقػله تعالى : 

 ػ أنػاع الخبا : الخبا نػعاف : ربا الفزل و وربا الشدهئة . 
فزػػل : يهػػ الديػػادة السمحققػػة  حػج السمعاقػػجوغ عشػػج بيػ  مػػاؿ ربػػػؼ بسثمػه وػػجا  بهػػج . وهػػح  امػا ربػػا ال 

الديادة تزبط عادة  ويق الس يار الذخعا مغ كهل او وزف . وعميه يإف ا مػاؿ رهخ الخبػية و كا راضػا 
 و وا ثاث و والبدط لػ بيعت بسثمها يإف الديادة ليدت ربا .

الحشصػة بالحشصػة و والذػعهخ بالذػعهخ و     :الديادة السسشػعة يا قػلػه وقج ورد الشها عغ هح   
والمسػػخ بػػالمسخ و والسمػػح بػػالسمح و والػػحهب بالػػحهب و والفزػػة بالفزػػة و وػػجا  بهػػج مػػثال  بسثػػل والفزػػل ربػػا و 

 يإذا ا ممفت ا كشاس يقيعػا كيف يئمع ذ .
 جوغ بدقب ا كل . اما ربا الشدهئة : يهػ يزل او ياوجة تمحقق  حج العاق 



 15 

أؼ اف  – ف شقيعة القي  ندهئة أف ومةكل دي  أحج العػضهغ و يإذا كانػت ا مػػاؿ السقيعػة ربػيػة  
 يإف هح  الديادة حخاـ وها ربا الشدهئة .  –عمة الخبا ممحققة يهها 

كقيػ  كهمػة حشصػة بكهمػة بسثمهػا مػ  وصػرة تحقق الشدهئة : أف وباع الساؿ الخبػؼ بسثمه كشدا  وقػجرا   
 –تةكهل واحجة و أو أف وباع مػاؿ ربػػؼ بسثمػه قػجرا  ص كشدػا  و كقيػ  كهمػة حشصػة حػاؿ بكهمػة يػعهخ م كمػة 

و كػحلظ يسشػ  بيػ  كهمػة مسػا ذكػخ بكهممػهغ مػ كممهغ يهشػا الديػادة ضػاهخة . أمػا يػا المػا  –كسا وخػ الحشفيػة 
ا العػضػػهغ قػػجرا  يهػػػ بدػػقب الديػػادة يػػا الكيسػػة اذ ص يققػػل أحػػج ققمهػػا يػػإف تػػقب المحػػخيع مػػ  المدػػاوؼ يػػ

العقجوغ عادة  تةكهل تدميع أحج العػضهغ إص عشج زيادة يا الكيسة و وربا الشدهئة هػ الػحؼ كػاف تػاوجا  يػا 
 الجاهمية وقرج  القَخف بالمحخيع .

عػامػل الخيػق والخحسػة  وحكسه تحخيع ربا الشدهئة : هػ ما فيه مغ إرهاؽ السزصخيغ والقزاء عمى 
 باإلنداف وندع المعامل والمشاصخ يا هح  الحياةو واتم الؿ القػؼ لحاكة الز يف . 

ومػػػغ ربػػػا الشدػػػهئة مػػػا هػػػػ معػػػخوؼ الهػػػـػ بػػػالقشػؾ مػػػغ أعصػػػاء مػػػاؿ بةكػػػل بفاوػػػجة تػػػشػية أو يػػػهخية  
الخبػا ممحققػة فيػه كدبعة يا السئة أو  سدة أو رهخ ذلػظ و يهػػ أكػل أمػػاؿ الشػاس بالباشػل و وأف مزػار 

َوِمْف ُتْقػػػُمْع َيَمُكػػػْع ُرُنوُس  و يحخممػػػه كحخمػػػة الخبػػػا و ومثسػػػه كإثسػػػه أؼ أنػػػه ربػػػا ندػػػهئة بػػػجلهل قػلػػػه تعػػػالى : 
 . َأْمَػاِلُكْع 
ا مالؼ الفقهاء يا عمة الخبا : الػاق  أف العمة وراء تحخيع  السػاد الدمة السحكػرة يا حجوث الشقػا  

  السمقػػجـ رهػػخ مػصػػػؼ عمههػػا لػػحلظ و يػػإف القػػاومهغ بالكيػػاس مػػغ الفقهػػاء أكهػػجوا أنفدػػهع باتػػمشباط عمػػة
هحا الحكع و أو عمة الخبا . ورخضهع يا ذلظ تعجية الحكع إلى ما وكجت فيه العمة مغ السػاد . أما نفػات 

كػرة يػا الحػجوث . ولقػج الكياس وعمى رأتهع الطاهخيػة يػإف الحكػع عشػجهع مقمرػخ عمػى السػػاد الدػمة السػح
 ا ممف الفقهاء يا تقخيخ عمة الخبا عمى محاهب :

السػػحهب ا وؿ : إف عمػػة الحكػػع هػػا القػػجر والجػػشذ   الكهػػل أو الػػػزف مػػ  إتحػػاد الجػػشذ ذ وهػػحا يػػا ربػػا 
 الفزل . واليه ذهب : الحشفية و والحشابمة يا أضهخ الخوايات عغ أحسج و وا مامية .

ب هخ كشدها ومف كانت مثمها يا المقػجوخ كالحشصػة تبػاع بالذػعهخ و أو الػحهب  أما إذا بيعت الدمعة 
بالفزػػة يػػإف ايػػمخاط الديػػادة يػػا أحػػج العػضػػهغ كػػاود كقيػػ  كهمػػة حشصػػة بكهممػػهغ يػػعهخ و أو مثقػػاؿ ذهػػب 

 بسثقالهغ يزة .
هسػػا : أمػػا عمػػة ربػػا الشدػػاء : هػػػ ربػػا الجاهميػػة يإنهػػا أحػػج وصػػفا العمػػة السمقجمػػة يػػا ربػػا الفزػػل و  

القجر والجشذ . يمػ بيعت تمعة تقجر وزنا  بدمعة تقػجر وزنػا  أيزػا  وأحػج العػضػهغ م كػل الػجي  و يإنػه ص 
يجػز . وكحلظ لػ بيعت تمعة مقجرة كيال  بػة خػ مقػجرة كػيال  وأحػج العػضػهغ م كػل الػجي  ص يجػػز . يػال 
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ة بجشدها ولع يكغ لها  تقػجوخ بالكهػل يجػز بي  كهمة حشصة حالة بكهمة يعهخ م كمة . كحلظ لػ بيعت تمع
أو الػػػزف كقيػػ  ثػػػ  حػػاؿ بثػػػ  مػػغ كػػشذ م كػػل الػػجي  ص يجػػػز لمحقػػق أحػػج وصػػفا العمػػة وهػػػ اتحػػاد 

 الجشذ .
ودلػػهمهع : إف المدػػاوؼ والسساثمػػة يػػا العػضػػهغ يػػخط يػػا صػػحة عقػػج القيػػ  و وحخمػػت الخبػػا لػكػػػد يزػػل 

ة والذػػعهخ والمسػػخ والسمػػح مكػػيالت و وذكػػخ الػػحهب :   الحشصػػ  ػػاؿ عػػغ العػػػض . ولػػحلظ ذكػػخ الشقػػا 
 والفزة مػزونات ذ .

السحهب الثانا : إف العمة هػا كػػف ا ربعػة   الحشصػة و والذػعهخ و والمسػخ و والسمػح ذ قػتػا  مػج ػرا  و أمػا 
 عمة الحكع يا الحهب والفزة يهػ الثسشية و هحا يا ربا الفزل . 

 واليه ذهب : السالكية . 
ا الشدػػػهئة : يالعمػػػة الصعػػػع واصد ػػػار دوف اتفػػػاؽ الجػػػشذ . فيجػػػػز عشػػػجهع المفاضػػػل يػػػا أمػػػا يػػػا ربػػػ 

السصعػمات رهخ السج خة وأف كانت صشفا  أحجا . أما يا الشداء يػإف السصعػمػات يحػـخ الخبػا يههػا وأف لػع 
 تكغ صشفا  واحجا  و  ف الصعع عمة لسش  الشداء مغ السصعػمات . 

 ودلهمهع : 
كع المحخيع و وعقػؿ السعشػى يػا الخبػا و وهػػ أف ص ي ػقغ بعػس الشػاس بعزػا  و وأف إنه لسا كاف ح 

تحفع أمػالهع يػاكب أف يكػف ذلظ مغ أحػاؿ السعاير وا قػات و كالحشصة و والذػعهخ و وا رز و والػحرة 
 و والمسخ و والدبهب و والقيس و والديت و والبقػؿ كالعجس والمػبيا والفػؿ .

إف العمػػة الثسشيػػة يػػا ا ثسػػاف و والصعػػع يػػا السصعػمػػات و يالعمػػة يػػا الػػحهب والفزػػػة  السػػحهب الثالػػث :
الثسشيػػة أو الشقجيػػة بدػػقب كػنهػػا أثسانػػا  ل يػػياء تػػػاء كانػػا مزػػخوبهغ أـ ص . وأمػػا يػػا ا صػػشاؼ ا ربعػػة 

 ا  خػ يالعمة ها الصعع أوالصعسية لكػنها شعاما  . ويذسل الصعاـ : 
لقػػػت رالبػػا  كالحشصػػة والذػػعهخ ويمحػػق بهسػػا مػػا يػػا معشاهسػػا كػػالفػؿ وا رز والػػحرة مػػا قرػػج لمصعػػع وا –أ 

 والحسز ونحػها كالحقػ  الما يجب يهها الدكاة .
 أف يقرج به المفكه و وقج نز الحجوث عمى المسخ و يهمحق به ما يا معشا  و كالدبهب والمهغ . -  
و وقػػج نػػز الحػػجوث عمػى السمػػح يهمحػػق بػػه مػػا يػػا أف يقرػػج بػػه إصػػالح الصعػػاـ والقػجف أؼ لممػػجاوؼ  -كػػ 

 معشا  مغ ا دوية كالدشامكا و والدنجقهل ونحػها مغ العقاقهخ .
 واليه ذهب : الذايعا يا الججوج و وهػ رواية عغ أحسج . 
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السػحهب الخابػػ  : إف العمػػة فيسػا عػػجا الػػحهب والفزػة كػنهػػا مصعػمػػا  مقػجرا  كػػيال  أو وزنػػا  و يػال يجػػخؼ الخبػػا 
مصعـػ ص يكاؿ وص وػزف كالمفاح و والخمػاف و والخػػخ و والبصػيخ و والكسثػخؼ و وا كػاص و والخيػار و  يا

 والقيس و وص فيسا ليذ بسصعـػ مغ السػزونات و كالدعفخاف و وا يشاف و والحجوج و والخصاص . 
 واليه ذهب : الذايعا يا القجيع و ورواية عغ أحسج .

ص ربػا إص فيسػا كهػل أو وزف مسػا يةكػل  أنػه قػاؿ :  السدػهب عػغ رتػػؿ هللا دلهمهع : ما روا  تػعهج بػغ 
 .   ص ربا إص يا ذهب أو يزة أو ما يكاؿ  أو وػزف أو يةكل أو يذخ     :و وقػله  أو يذخ  

 ػ اثخ ا  مالؼ يا عمة الخبا : 
 لػػػارد يػػا حػػجوث الشقػػا إف الفقهػػاء حػػهغ أكهػػجو أنفدػػهع و وكػػجوا أذهػػانهع صتػػمشباط عمػػة الحكػػع ا 

إنسػػا كػػاف رخضػػهع تعجيػػة الحكػػع إلػػى مػػا وكػػجت فيػػه العمػػة و وحهػػث أنهػػع ا ممفػػػا يػػا اتػػمشباشهع يمعػػجدت 
مػػػحاهقهع يػػػا تقخيػػػخ العمػػػة و يػػػال يػػػظ أف الخػػػالؼ واقػػػ  بهػػػشهع يػػػا مدػػػاول المػػػا  يدػػػمجعا الحكػػػع إلههػػػا 

 بالكياس. 
القػجر والجػشذ ذ يػإف ذلػظ يعشػا أف كػل مػادة  يالحشفية ومغ وايقهع حهغ قخروا أف عمػة الخبػا هػا   

مقجرة كيال  أو وزنا  إذا بيعت بجشدها يجب المساثػل والمقػابس وػجا  بهػج و يذػسل الحكػع عمػى مػحهقهع الحجوػج 
 والشحاس والجز والشػرة لكػف هح  السػاد مكهمة أو مػزونة . 

و أو الصعػاـ والثسشيػة عمػة لمخبػا .  بهشسا ذهب السالكية و والذاي ية : إلى تقخيخ الصعاـ م  ا د ػار 
 وعميه : يإف السػاد السحكػرة و كالحجوج والشحاس صيذسمها الحكع عمى هحا السحهب  نها ليدت شعاما  .

ويػػا الدػػسظ مػػثال  تذػػمخط السساثمػػة والمقػػابس يػػا بيػػ  الدػػسظ بجشدػػه عمػػى السػػحهقهغ لكػنػػه مػزونػػا   
 لسحهب الثانا .عمى السحهب ا وؿ و ولكػنه مصعػما  عمى ا
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 ) القرض (
القػػخض يػػا الم ػػة: القصػػ  . والقػػخض ماتعصيػػه مػػغ مػػاؿ لمقزػػا . وعمػػى هػػحا تػػسا السػػاؿ السػػجيػع  

 لمسقمخض قخض  نه قصعة مغ الساؿ السقخض .
تعصيػه مػغ مػاؿ مثمػا لممقاضػا  . وقهػل هػػ: أما تعخيػف القػخض يػا ا صػصالح الذػخعا: هػػ مػا  

 اعصاء ماؿ ليدمخد مثمه ممى ياء .
 مذخوعية القخض: القخض مذخوع بالدشة واإلكساع : 

إبػػل  اتػػممف مػغ ركػػل بكػػخا  يقػػجمت عمػػى الشقػػا  أف الشقػػا  يسػغ الدػػشة : مػػا روا  أبػػػ رايػػ  :  
رايػ  يقاؿ:يػا رتػػؿ هللا لػع أكػج يههػا إص  يػارا  الرجقة يةمخ أبا راي  أف يقزا الخكل بكخة يخكػ  اليػه أبػػ 

 رباعيا  يقاؿ:   اعصهو يإف  هخ الشاس أحدشهع قزاءذ. 
قاؿ:  ما مغ مدمع يقخض مدػمسا  قخضػا  مػختهغ إص كػاف كرػجقة  أف الشقا  وعغ ابغ مدعػد  
 مخةذ. 
 وأكس  السدمسػف عمى كػاز القخض .  
وايعمػػا  ة بالشدػبة لمسقمػخض و والػجلهل عميػه قػلػه تعػالى : وحكسه الشج  بالشدبة لمسقػخض واإلباحػ 
 مػػغ نفػػذ عػػغ أ يػػه كخبػػة مػػغ كػػخ  الػػجنيا نفػػذ هللا عشػػه كخبػػة مػػغ كػػخ  وػػـػ الكيامػػة  و قػلػػه  الخهػػخ 

 وهللا يا عػف العقج ما داـ العقج يا عػف أ يهذ. 
ذا رمػػب عمػػى ضػػغ وقػػج يكػػػف القػػخض واكبػػا  عمػػى السقػػخض لعػػارض كحالػػة السزػػصخو وقػػج يحػػـخ إ 

 السقخض أف السقمخض يرخيه يا معرية وقج يكخ  إذا رمب عمى ضشه أنه يرخيه يا مكخو .
القخض عقج يال يرػح إص بإيجػا  وققػػؿ  ف فيػه تسميكػا  يػال يرػح بػجونهسا كػالقي  والهبػة. وهػػ عقػػد  -

بهسػػا وكػحلظ وشعقػػج بكػػل  المقخعػات ابمػػجاء ومعاوضػة انمهػػاء . ويشعقػػج بمفػع القػػخض والدػمف  ف الذػػخع ورد
لفع و دؼ معشاهسا أو اعماد الشاس وتعاريػا عمى اتمخجامه. كسا ص يرح القػخض إص مػغ كػاود المرػخؼ 

  نه عقج عمى الساؿ كالقي  يال يرح  مغ السجشػف والرقا الحؼ ص يسهد.
لػجرهع بالػجرهع ومف أكل القخض إلى أكل مدػسى معمػـػ لػع ومةكػل وكػاف حػاص   ف القػخض يػا معشػى بيػ  ا

و ف القػػخض تقػػخع فيحػػق لمسقػػخض السصالبػػة بقجلػػه يػػا  –يػػال يجػػػز المةكهػػل حػػحر الػقػػػع يػػا ربػػا الشدػػهئة 
 الحاؿ . وهحا رأؼ الجسهػر.

 .   السدمسػف عشج يخوشهع    :وقاؿ اصماـ مالظ : أف القخض ومةكل بالمةكهل عسال  بقػله  
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 ما يرح يا القخض :
 يياء الما يرح  يهها القخض:ا ممف الفقهاء يا ا 

يهػػػخػ الحشفيػػػة أف القػػػخض يرػػػح يػػػا السثميػػػات المػػػا ص تمفػػػاوت احادهػػػا تفاوتػػػا  تخممػػػف فيػػػه الكيسػػػة  
كالسكيالت والسػزونات والعجديات السمقاربة كػالجػز والقػيس وكػاز قػخض الخقػد وزنػا  وعػجدا  عشػج  . وص 

 الحصب والعقار والعجدؼ السمفاوت لمعحر رد السثل.يجػز قخض رهخ السثميات مغ الكيسيات كالحهػانات و 
وذهب السالكية والذاي ية والحشابمة إلى كػاز قخض ا مػاؿ المػا يرػح يههػا الدػمع تػػاء كػاف مػغ  

السثميػػات السكػػيالت والسػزونػػات كالحشصػػة والػػحهب والفزػػة وا شعسػػة أو مػػغ الكيسيػػات كعػػخوض المجػػارة 
وهػػػ لػػيذ مكػػيال  وص –وهػػػ الثشػػا مػػغ اإلبػػل  -اتػػممف بكػػخا    لشقػػا والحهػانػػات ونحػهػػا كالسعػػجود. ف ا

 مػزونا .
وذهػػػب اصماميػػػة : يعمقػػػخ يػػػا القػػػخض أف يكػػػػف السػػػاؿ عهشػػػا و يمػػػػ كػػػاف دوشػػػا  أو مشفعػػػة لػػػع يرػػػّح  

القػػػخضو وأف يكػػػػف السػػػاؿ مّسػػػا يرػػػّح تسّمكػػػهو يػػػال يرػػػّح إقػػػخاض الخسػػػخ والخشديػػػخو وص يعمقػػػخ فيػػػه تعهػػػهغ 
 .ايه و رػصّياته الما تخممف السالّية با ماليها إذا كاف مثمّيا  وص قيسمه إذا كاف قيسّيا  مقجار  وأوص

 حكع القخض: حهث ومع القخض صحيحا  يإف ممكية القخض تثقت لمسقمخض بالكبس.
 بهشسا ذهب أبا وػتف إلى أف السدمقخض ص يسمظ القخض ما داـ قاوسا  أؼ يسمكه باتمهالكه.

أف القخض ورهخ  مغ السعػخوؼ كالهبػة والرػجقة واإلعػارة وثقػت السمػظ يههػا بالعقػج واف لػع  ويقػؿ السالكية:
 يكبس الساؿ.

 وذهب الذاي ية يا ا صح والحشابمة واصمامية : إلى أف ممكية القخض لمسدمقخض تثقت بالكبس . 
أؼ مكػاف َ ػخ إذا ويكػف الػياء يا بمج القػخض أؼ السكػاف الػحؼ تػع فيػه اإلقمػخاض. ويرػح إيفػان  يػا  -

 لع يحمب نقمه إلى حسل وم نة أو وكج  ػؼ شخيقو يإف احماج ذلظ لع ومـد السقخض اتمالمه.
 :  القرض الذي جر منفعة

ذهػػػب الحشفيػػػة : إلػػػى أف كػػػل قػػػخض كػػػخ نفعػػػا  يكػػػػف حخامػػػا  إذا كػػػاف مذػػػخوشا  يػػػإف لػػػع يكػػػغ الشفػػػ   
حكػػع الهجيػػة لمسقػػخض إذا كانػػت بذػػخط تكػػخ  مذػػخوشا  أو ممعاريػػا  عميػػه يػػا القػػخض يػػال بػػةس بػػه . وكػػحلظ 

 تحخيسا  ومص يال . 
كػػحلظ وػػخػ السالكيػػة أنػػه ص يجػػػز ايػػمخاط مشفعػػة السقػػخض ومص يدػػجو وص يجػػػز لمسدػػمقخض اعصػػاء  

 الهجية لمسقخض إص إذا كاف المهادؼ ممقجـ بهشهسا ققل الجوغ.
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إف قزػػى السػػجوغ أكثػػخ الػػجوغو يػػإف كػػاف الػػجوغ بدػػقب بيػػ  كػػاز مصمقػػا  . ومف كػػاف الػػجوغ وعشػػج ويػػاء الػػجوغ 
يإف كانت الديادة بدػقب يػخط أو وعػج أو عػادة مشعػت ومف كانػت ب هػخ يػخط  –أؼ قخض  –بدقب تمف 

 وص وعج وص عادة كازت اتفاقا .
و نػػه و  ة لشهػػا الشقػػا كػػحلظ قػػاؿ الذػػاي ية والحشابمػػة واصماميػػة : أنػػه ص يجػػػز قػػخض يجػػخ مشفعػػ 

 عقج إرياؽ وقخبة يايمخاط الديادة يخخكه عغ مػضعه.
ويالحع أف إوجاع الساؿ يا صشادوق المػيهخ يدخؼ عميه حكع القخض يال تحل الفاوػجة المػا وػجيعها  

 الرشجوؽ لػاضعا أمػالهع يهها إذ ها ليدت مجخد وداو .
 ومرخؼ يهها لكغ السػدع إذا أذف بالمرخؼ يػا إذ الحؼ يسمكه الػدي  مغ الػديعة حفطها يقط وص 

 الػديعة كانت قخضا   ف العقخة يا العقػد لمسعانا.
ها معاممة مالية يقخض يههػا إندػاف قخضػا  آل ػخ يػا بمػج لهػفيػه السقمػخض أو ناوبػه  الدفتجة : - 

 أو مجوشه إلى السقخض نفده أو ناوبه أو داوشه يا بمج معهغ َ خ.
ػػا عشػػج الحشفيػػة إذا كػػاف ذلػػظ مذػػخوشا  يػػا عقػػج القػػخض أو وحكػػع هػػحا المرػػخؼ   أنػػه مكػػخو  تحخيس 

 مذخوشا  عخيا و إذا لع يكغ ذلظ مذخوشا  وحرمت الدفمجة يال بةس به . 
وتحػػػـخ الدػػػفمجة عشػػػج السالكيػػػة  نهػػػا تجػػػخ نفػػػ   صػػػخ الصخيػػػق لمسقػػػخض إص لزػػػخورة كػػػاف ي مػػػب  

 ض مشها.الخػؼ يا كسي  شخؽ السحل الحؼ وحهب إليه السقخ 
ومش  الذاي ية كػاز الدفمجة  نها مغ ققهل قخض الحؼ يجخ نفعا  بدقػط  صخ الصخيق. أما عشػج 

 الحشابمة يقج نز اإلماـ احسج عمى عجـ كػازها .
 وقاؿ اصمامية : يجػز أف يقخضه يهئا و ويذمخط عميه إعادته يا أرض ُأ خػو ويكمب به تفمجةو
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 (عقد الدلم  )
: الدمع يا ل ة العخ  يعشا اإلعصاء والمػخؾ والمدػميف . يقػاؿ : أتػمع الثػػ  إلػى الخيػاط الدمع يا الم ة 

 و أؼ أعصا  . ويقاؿ : أتمع يا القخ و أؼ أتمف .
 الدمع يا اصصصالح : ا ممف الفقهاء يا تعخيفه تبعا ص ماليهع يا الذخوط السعمقخة فيه .

خيػه الحشابمػة يقػالػا : إنػه عقػج عمػى مػصػػؼ يػا الحمػة ػ يقج عخيه الحشفية : بةنه يػخاء َكػل بعاكػل . وع
 م كل بثسغ مققػض يا مجمذ العقج .

يقج ايمخط الحشفية والحشابمة يا صحة الدمع قبس رأس السػاؿ يػا مجمػذ العقػج و وتةكهػل السدػمع 
 فيه احمخازا مغ الدمع الحاؿ و وعخيػ  بسا ومزسغ ذلظ .

محرػر بالرفة بعهغ حاضػخة و أو مػا هػػ يػا حكسهػا إلػى أكػل  ػ والسالكية عخيػ  : بي  معمـػ يا الحمة
معمػـػ . يمعقهػخهع   أو مػا هػػ يػا حكسهػا ذ يذػهخ إلػػى كػػاز تػة هخ رأس مػاؿ الدػمع تػة هخا يدػهخا و حهػػث 
إنه يعمقخ يا حكػع المعجهػل بشػاء عمػى أف مػا قػار  الذػاء يعصػى حكسػه يػا الشطػخ الفقهػا . وقػػلهع يػا 

 ـ ذ وقهغ وكػ  كػف السدمع فيه م كال و واحمخازا مغ الدمع الحاؿ .المعخيف   إلى أكل معمػ 
مش  السالكية الدمع الحاؿ و لكشهع لع يذمخشػا تدميع رأس الساؿ يا مجمذ العقج و وأكازوا تةكهمه الهػػمهغ 

 والثالثة لخفة ا مخ .
جوا السدػػػمع فيػػػه ػػػػ وعخيػػػه الذػػػاي ية بةنػػػه : عقػػػج عمػػػى مػصػػػػؼ يػػػا الحمػػػة بقػػػجؿ يعصػػػى عػػػاكال و يمػػػع يقهػػػ

السػصػػػؼ يػػا الحمػػة بكػنػػه مػػ كال و لجػػػاز الدػػمع الحػػاؿ عشػػجهع . حهػػث ايػػمخط الذػػاي ية لرػػحة الدػػمع 
 قبس رأس الساؿ يا السجمذ و وأكازوا كػف الدمع حاص وم كال .

وعخيه اصمامية : هػ أف يدمف عػضا حاضخا أو يا حكع الحاضخ يػا عػػض مػصػػؼ يػا الحمػة إلػى 
 أكل معمـػ .

ويدسا الفقهاء السذمخؼ يػا هػحا العقػج   ر  الدػمع أو السدػمع ذ والبػاو    السدػمع إليػه ذ و والسقيػ  
   السدمع فيه ذ و والثسغ   رأس ماؿ الدمع ذ .

 دلهل مذخوعية الدمع : ثقمت مذخوعية عقج الدمع و بالكما  و والدشة و واإلكساع .
 . الكما  :ٔ

 ذ ٕٕٛ  البقخة :  ػا إذا تجاوشمع بجوغ إلى أكل مدسى ياكمقػ  يا أوها الحوغ َمش يقػؿ تعالى : 
قاؿ ابغ عباس أيهج أف الدمف السزسػف إلى أكل مدسى قػج أحمػه هللا يػا كمابػه وأذف فيػه و ثػع قػخأ هػح  

 اآلية .
 ووكه الجصلة يا اآلية : أنها أباحت الجوغ و والدمع نػع مشه .
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 . الدشة :ٕ
قػػػجـ السجوشػػػة والشػػػاس يدػػػمفػف يػػػا المسػػػخ  روػ البخػػػارؼ ومدػػػمع عػػػغ ابػػػغ عبػػػاس أف رتػػػػؿ هللا 

مػػػغ أتػػػمف يػػػا يػػاء يميدػػػمع يػػػا كهػػػل معمػػػـػ ووزف  الدػػشمهغ والػػػثالث و يقػػػاؿ عميػػػه الرػػالة والدػػػالـ : 
 . يجؿ الحجوث عمى إباحة الدمع وبهغ الذخوط السعمقخة فيه . معمـػ إلى أكل معمـػ 

ؼ عػػػغ   بػػػغ أبػػػا السجالػػػج قػػػاؿ : أرتػػػمشا أبػػػػ بػػػخدة وعقػػػج هللا بػػػغ يػػػجاد إلػػػى عقػػػج وروػ البخػػػار 
الخحسغ بغ أبدػ وعقج هللا بغ أبا أويى يدةلمهسا عغ الدػمف ؟ يقػاص : كشػا نرػهب الس ػانع مػ  رتػػؿ هللا 

 ـ لػع يكػغ و يكاف يةتهشا أنباط مغ الذاـ يشدمفهع يا الحشصة والذعهخ والدبهب و يقمت : أكاف لهع زرع أ
 لهع زرع ؟ قاؿ : ما كشا ندةلهع عغ ذلظ .

 . اصكساع : ٖ
قاؿ ابغ السشحر : أكس  كل مغ نحفع عشه مغ أهل العمػع عمػى أف الدػمع كػاود . وقػج أكسػ  يقهػاء 
السػػػػحاهب عمػػػػى كػػػػػاز الدػػػػمع و ولػػػػع يخػػػػالف يػػػػا مذػػػػخوعهمه أحػػػػج و واتػػػػمجلػا لػػػػه بسػػػػا ورد مػػػػغ الشرػػػػػص 

 واإلكساع .
 دمع :الػصف الفقها لم

ا ممػػف الفقهػػاء يػػا كػػػف مذػػخوعية الدػػمع كاريػػة عمػػى ويػػق الكيػػاس ومقمزػػى القػاعػػج العامػػة يػػا 
 الذخيعة و أـ أنها كاءت اتمثشاء عمى  الؼ ذلظ لحاكة الشاس إلى هح  السعاقجة . عمى قػلهغ :
غ قػػػؿ القػػػؿ ا وؿ : وػػخػ كسهػػػر الفقهػػاء: أف الدػػمع عقػػج كػػاود عمػػى  ػػالؼ الكيػػاس و  نػػه مدػػمثشى مػػ

: ص تب  ما ليذ عشػجؾ . يػإف الدػمع بيػ  مػا لػيذ عشػج اإلندػاف و إذ السدػمع فيػه   وهػػ السقيػ  ذ  الشقا 
 معجـو عشج العقج .

:   أنه نهػى عػغ بيػ  مػا لػيذ عشػج اإلندػاف و ور ػز يػا  والجلهل عمى ذلظ : ما روؼ عغ رتػؿ هللا 
 بالمخ يز فيه .الدمع ذ . يهحا وجؿ عمى تخريز الدمع مغ عسـػ الشها 

القػؿ الثانا : ذهب ابغ حـد و وبعس ممة خؼ الحشابمػة : وهػػ أف الدػمع عقػج مذػخوع عمػى ويػق الكيػاس 
 و وليذ فيه مخالفة لمقػاعج الذخعية .

 الحكع المكميفا لمدمع : 
ومفق الفقهاء عمى أف عقج الدمع   مباح يخعا ذ لخي  الحػخج عػغ الشػاس وتحقهػق مرػالحهع و يهػػ 

لهشمفػػػػ  ويختفػػػػق بػػػػه كػػػػل مػػػػغ البػػػػاو  والسذػػػػمخؼ . إف عقػػػػج الدػػػػمع مسػػػػا تػػػػجعػ إليػػػػه الحاكػػػػة لمػػػػػيهخ مذػػػػخوع 
المدػػهيالت اصومسانيػػة لإلنمػػاج الدراعػػا والرػػشاعا والمجػػارؼ و ومػػغ هشػػا كػػاف يػػا إباحمػػه ريػػ  لمحػػخج عػػغ 

 الشاس واإلرياؽ بصخفيه واضح .
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ذ بحدػػب المػقهػػت إلػػى الدػػمع الحػػاؿ والدػػمع ٔدػػع أقدػػاـ الدػػمع :  وشقدػػع الدػػمع باعمبػػارات مخممفػػة و يهػػػ وشق
 ذ بحدب السدمع فيه إلى الدمع يا العخوض أو يا الحهػاف أو يا الشقػد .ٕالس كل . ويشقدع 

 ذ أقداـ الدمع بحدب المػقهت : ٔ
وشقدػػع الدػػمع بحدػػب المػقهػػت عشػػج الذػػاي ية إلػػى الدػػمع الحػػاؿ والدػػمع الس كػػل فيجػػػز اصتفػػاؽ عمػػى 

 فيه يا الحاؿ دوف تحجوج أكل وذلظ قياتا أولػيا عمى الدمع الس كل .تقجيع السدمع 
و ػػالفهع الجسهػػػر يػػا ذلػػظ يايػػمخشػا أف يكػػػف الدػػمع مػػػكال إلػػى أكػػل معمػػـػ وقػػخروا عػػجـ صػػحة الدػػمع 

 الحاؿ .
 ذ أقداـ الدمع بحدب السدمع فيه :ٕ

أيزػا بحدػب السدػمع فيػه إلػى : الدػمع يػا العػخوض كػالدروع والسػػاد الخػاـ ونحػهػا . الدػمع ويشقدع الدػمع 
يا الحهػػاف كاإلبػل والبقػخ وال ػشع مػ  ضػبط الحهػػاف بػحكخ تػشه وذكػرتػه أو أنػثمػه وتػسشه أو هدالػه ورهػخ 

 ذلظ مغ الرفات .
يكػػػف رأس السػاؿ مػغ رهخهػػا  الدػمع يػا الشقػػد كسػػا ذهػب لػحلظ الجسهػػر  اليػػا لمحشفيػة وايػمخشػا عمػى أف

 لئال يفزا ذلظ إلى الخبا .
 أركاف عقج الدمع : 

 أ ػ الري ة : 
لسا كاف الدمع عقجا ومع بهغ شخيهغ و يإف وكػد  ومػقف عمػى صػي ة تفرػح عػغ رغبػة السمعاقػجوغ 

كػػغ أمػػخ بػػاشغ ص يس -أو الخغبػػة  -عمػػى إنذػػاوه و وتعقػػخ بجػػالء عػػغ اتفاقهسػػا عمػػى تكػيشػػه و  ف الشيػػة 
 اصشالع عميه و يال بج مغ تعقهخ وجؿ عميه ويكذف عشه و وهػ اإليجا  والققػؿ السمرالف السمػايقاف .

وقػػػج اتفػػػق الفقهػػػاء عمػػػى صػػػحة إيقػػػاع اإليجػػػا  بمفػػػع الدػػػمع أو الدػػػمف و وكػػػل مػػػا ايػػػمق مشهسػػػا و 
وكالهسػا اتػع لهػحا كةتمسمظ وأتمفمظ و وأعصهمظ كحا تمسا أو تمفا يا كحا .  نهسا لفطاف بسعشى واحػج و 

العقج . وكحا عمى صحة الققػؿ بكل لفع وجؿ عمى الخضا بسا أوكبه ا وؿ و مثػل : ققمػت ورضػهت ونحػػ 
 ذلظ .

 ػ انعقاد الدمع بمفع القي  :
 ا ممف الفقهاء يا صحة انعقاد الدمع بمفع القي  عمى قػلهغ :
ة يا وكه واصماميػة : وهػػ أنػه وشعقػج الدػمع   أحجهسا ذ  با حشيفة وصاحقيه والسالكية والحشابمة والذاي ي

بمفع القي  إذا بهغ فيه إرادة الدمع وتحققػت يػخوشه و كػةف يقػػؿ ر  الدػمع : ايػمخيت مشػظ  سدػهغ رشػال 
 زيما صفمه كحا إلى أكل كحا بعذخ دنانهخ حالة و وققل السدمع إليه . ونحػ ذلظ . 
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مػ  كػػف المفػع ص يعارضػه و إذ كػل تػمع بيػ  و كسػا وحجمهع : الشطخ إلى السعشى والمعػيل عمى القرػج و 
 أف كل صخؼ بي  و يإشالؽ القي  عمى الدمع أشالؽ لمفع عمى ما ومشاوله .

  والثػػانا ذ لديػػخ مػػغ الحشفيػػة والذػػاي ية يػػا وكػػه صػػححه الذػػيخاف الشػػػوؼ والخايعػػا : وهػػػ أف الدػػمع ص 
 وشعقج بمفع القي  . 

قج أصال و  نه بي  ما ليذ عشػج اإلندػاف و وأنػه مشهػا عشػه و إص أف وحجة زيخ :   أف الكياس أف ص وشع
الذخع ورد بجػاز  بمفع الدمع بقػله : ور ز يا الدػمع ذ . يػكػب اصقمرػار عميػه و لعػجـ إكػداء مػا تػػا  
. أما حجة أصػحا  هػحا الػخأؼ مػغ الذػاي ية : يهػػ المعػيػل عمػى المفػع واعمبػار  و وعمػى ذلػظ وشعقػج بيعػا 

 مفع و وص يذمخط فيه قبس رأس الساؿ يا السجمذ و  ف الدمع رهخ القي  يال وشعقج بمفطه .نطخا ل
 يخوط الري ة : ويذمخط يا الري ة ما يةتا :

. أف تكػػػف مشجػػدة : اتفػػق الفقهػػاء عمػػى أف صػػي ة الدػػمع يجػػب أف تكػػػف مشجػػدة ومختػػب عمههػػا أثخهػػا يػػا ٔ
ؿ : إذا كاء وكهمػا يقػج أتػمسمظ ماوػة كشيػه يػا أرد  قسػح الحاؿ . يال يققل المعمهق عمى يخط و كةف يقػ 

. وص تققػػل اإلضػػاية إلػػى زمػػغ مدػػمققل و كػػةف يقػػػؿ : أتػػمسمظ أو أتػػمسظ ماوػػة كشيػػه بعػػج يػػهخ يػػا أرد  
قسػػح . ذلػػظ أف مػػغ يػػخوط صػػحة الدػػمع قػػبس رأس مالػػه يػػا مجمػػذ العقػػج عشػػج كسهػػػر الفقهػػاء    اليػػا 

 ثة أياـ ذ و والمعمهق واإلضاية كالهسا وشافياف هحا الذخط .لمسالكية الحوغ أكازوا تة هخ  ثال
. أف تكػػػف باتػػة ص  يػػار يههػػا : ايػػمخط كسهػػػر الفقهػػاء مػػغ الحشفيػػة والذػػاي ية والحشابمػػة واصماميػػة أف ٕ

تكػػػػف صػػػي ة الدػػػمع باتػػػة ص  يػػػار يههػػػا  ؼ مػػػغ العاقػػػجوغ و وذلػػػظ  نػػػه عقػػػج ص يققػػػل  يػػػار الذػػػخط و إذ 
 ووكػ  تحققهسا مشاؼ لخيار الذخط ميظ رأس الساؿ ومقباضه لمسدمع إليه ققل المفخؽ و يذمخط لرحمه تس

و ػػالفهع يػػا ذلػػظ السالكيػػة و وقػػالػا بجػػػاز  يػػار الذػػخط يػػا الدػػمع لمعاقػػجوغ أو  حػػجهسا أو  كشقػػا ثالثػػة 
مػػػ  يػػػخط  أيػػاـ يسػػػا دوف ذلػػػظ و بذػػػخط أف ص وػػمع نقػػػج رأس السػػػاؿ يػػػا زمػػغ الخيػػػار و يػػػإف نقػػػج يدػػج العقػػػج

 الخيار و لمخدد رأس الساؿ بهغ الدمفية والثسشية .
   ػ العاقجاف : 

لسػػا كػػاف الدػػمع عقػػجا مػػغ عقػػػد السعاوضػػات الساليػػة المػػا تشذػػة بػػهغ ممعاقػػجوغ بإرادتهسػػا و ايػػمخط 
 الفقهاء يا كل واحج مغ عاقجيه أف يكػف أهال لرجور  عشه و وأف يكػف له وصية إذا كاف يعقج ل هخ  .

ع هػ عقج معاوضة مالية وشذة بهغ شخيهغ ممعاقجوغ بإرادتهسا الحػخة و يػال بػج صنعقػاد الدػمع ونفػاذ  أف الدم
يكػػػف عاقػػجا  مػػغ أهػػل ال بػػارة السعمقػػخة يػػا إنذػػاء العقػػػد واصلمػػداـ ببثارهػػا و ويمحقػػق ذلػػظ بمػػػايخ يػػخشهغ 

 يههسا :
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اممػػة والمرػػخؼ و أؼ أف يكػػػف عشػػجهسا ا وؿ : أهميػػة المرػػخؼ : يذػػمخط أف يكػػػف السمعاقػػجاف أهػػال لمسع
 أهمية أداء . وأهمية ا داء الما تعشا صالحية الذخز لرجور ا قػاؿ مشه عمى وكه يعمج به يخعا .

 وتمحقق هح  ا همية يا اإلنداف البالغ العاقل الخيهج رهخ السحجػر عميه بةؼ تقب مغ أتبا  الحجخ .
كػػػف لمسمعاقػػجوغ وصيػػة عمػػى العقػػج و أؼ أف يكػػػف لمعاقػػج تػػمصة الثػػانا : الػصيػػة عمػػى العقػػج : يذػػمخط أف ي

تسكشػػه مػػغ تشفهػػح العقػػج وتختهػػب َثػػار  عميػػه و ويكػػػف ذلػػظ إمػػا بمرػػخؼ العاقػػج أصػػالة عػػغ نفدػػه و وممػػا أف 
يكػف مخػص يا ذلظ بةحج شخيقهغ : بالشيابة اص ميارية المػا تثقػت بالػكالػة و وصبػج يههػا أف يكػػف كػل مػغ 

 سػكل أهال إلنذاء عقػد السعاوضات السالية .الػكهل وال
أو بالشيابػػػة اإلكباريػػػة المػػػا تثقػػػت بمػليػػػة الذػػػارع و وتكػػػػف لسػػػغ ومػػػا مػػػاؿ السحجػػػػر عمػػػههع مػػػغ ا وليػػػاء 
 وا وصياء الحؼ كعمت لهع تمصة يخعية عمى إبخاـ العقػد ومنذاء المرخيات السالية لسرمحة مغ ومػنهع 

 ج ػ السعقػد عميه :
السعقػد عميه يا الدمع هػ رأس الساؿ و والسدمع فيػه . ولهػحا الػخكغ يػخوط عجوػجة و بعزػها تعػػد 

 عمى رأس الساؿ وبعزها تعػد عمى السدمع فيه و والبعس اآل خ مغ الذخوط يعػد عمى القجلهغ معا .
مفػ  بػػه يػػخعا و . اتفػق الفقهػػاء أنػه يذػػمخط أف يكػػف كػػل مػغ رأس السػػاؿ والسدػػمع فيػه مػػاص ممقػمػا مسػػا وشٔ

تػاء أكاف رأس الساؿ نقػجا والسدػمع فيػه عخضػا أـ كػاف كػل مشهسػا عخضػا . كسػا يذػمخط أص ومحقػق بهشهسػا 
 ربا الشدهئة . يال يجػز أف يكػف أحجهسا  سخا أو  شديخا أو رهخ ذلظ مسا ص يعج ماص مشمفعا به يخعا .

ء أف يكػػػف رأس مػػاؿ الدػػمع معمػمػػا و وذلػػظ . أف يكػػػف رأس مػػاؿ الدػػمع معمػمػػا : يذػػمخط باتفػػاؽ الفقهػػإ
  نه بجؿ يا عقج معاوضة مالية و يال بج مغ كػنه معمػما و كداوخ عقػد السعاوضات .

. أف وػػمع تدػػميع رأس مػػاؿ الدػػمع يػػا مجمػػذ العقػػج : ذهػػب كسهػػػر الفقهػػاء إلػػى : أف مػػغ يػػخوط صػػحة ٖ
 العقج.  الدمع تدميع رأس ماله يا مجمذ العقج و يمػ تفخقا ققمه بصل

كسهػػر الفقهػاء يػا ايػمخاط تعجهػل رأس مػاؿ الدػمع  -يػا السذػهػر عشػجهع  -وقج  الف السالكيػة 
يا مجمذ العقج و وقالػا : يجػز تة هخ  الهػمهغ والثالثة بذخط وب هخ يخط تعػيال عمى القاعجة الفقهيػة   

فػػػا عشػػه و  نػػه يػػا حكػػع مػػا قػػار  الذػػاء يعصػػى حكسػػه ذ و حهػػث إنهػػع اعمقػػخوا هػػحا المػػة هخ اليدػػهخ مع
 المعجهل .

أف يكػػػف دوشػػا مػصػػػيا يػػا الحمػػة : اتفػػق الفقهػػاء يػػا ايػػمخاط كػػػف السدػػمع فيػػه دوشػػا مػصػػػيا يػػا ذمػػة  .٘
السدػػمع إليػػه و وأنػػه ص يرػػح الدػػمع إذا كعػػل السدػػمع فيػػه يػػهئا معهشػػا بحاتػػه  ف تعههشػػه وشذػػة عشػػه رػػخر 

 عجـ القجرة عمى تشفهح العقج . 
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 يكػف مدمسا فيه مغ ا مػاؿ : * ما يرح أف
بشػػاء عمػػى ايػػمخاط كػػػف السدػػمع فيػػه دوشػػا يػػا الحمػػة و ذكػػخ كسػػاههخ الفقهػػاء أف مػػا يرػػح أف يكػػػف 
مدػػػػمسا فيػػػػه مػػػػغ ا مػػػػػاؿ : السثميػػػػات كػػػػالسكيالت والسػزونػػػػات والسػػػػحروعات والعػػػػجديات السمقاربػػػػة و وكػػػػحا 

ويجػػز الدػمع يػا كػل مػاؿ يجػػز بيعػه وتزػبط الكيسيات الما تققل اصنزباط بالػصف . قاؿ الذػهخازؼ   
صػػفاته و كا ثسػػاف والحقػػػ  والثسػػار والثيػػا  والػػجوا  والعقهػػج والجػػػارؼ وا صػػػاؼ وا يػػعار وا  ذػػا  
وا حجار والصهغ والفخار والحجوج والخصاص والقمػر والدكػاج ورهػخ ذلػظ مػغ ا مػػاؿ المػا تبػاع وتزػبط 

اته مػػغ ا مػػػاؿ يػػال يرػػح الدػػمع فيػػه و إليزػػاء العقػػج لمسشازعػػة بالرػػفات ذ . أمػػا مػػا ص يسكػػغ ضػػبط صػػف
 والسذاقة و وعجمها مصمػ  يخعا .

وقػػج  ػػالف ابػػغ حػػـد يػػا ذلػػظ و ومشػػ  صػػحة الدػػمع يػػا رهػػخ السكػػيالت والسػزونػػات يقػػاؿ :   وص 
ا يػاء يجػز الدمع إص يا مكهل أو مػزوف يقط و وص يجػز يػا حهػػاف و وص مػدروع و وص معػجود و وص يػ

 رهخ ما ذكخنا . 
مػػغ أتػػمف يػػال يدػػمف إص يػػا كهػػل معمػػـػ ووزف  أنػػه قػػاؿ :  واحػػمب عمػػى ذلػػظ : بسػػا روؼ عػػغ الشقػػا 

 قاؿ :   يهحا مش  الدمف وتحخيسه القمة إص يا مكهل أو مػزوف ذ . معمـػ 
ة لرػػحة الدػػمع أف . أف يكػػػف مػػ كال : ايػػمخط كسهػػػر الفقهػػاء مػػغ الحشفيػػة والسالكيػػة والحشابمػػة واصماميػػ٘

 يكػف السدمع فيه م كال و وقخروا عجـ صحة الدمع الحاؿ .
 ودلهمهع عمى ذلظ : 

. حهػػػث أمػػػخ عميػػػه  مػػػغ أتػػػمع يميدػػػمع يػػػا كهػػػل معمػػػـػ ووزف معمػػػـػ إلػػػى أكػػػل معمػػػـػ    :. قػلػػػه ٔ
لدػمع الرالة والدالـ با كل يا الدمع و وأمخ  يقمزا الػكػ  و فيكػف ا كػل مػغ كسمػة يػخوط صػحة ا

 و يال يرح بجونه .
. إف الدمع كػز ر رة لمخيػق و وص يحرػل الخيػق إص با كػل و يػإذا انمفػى ا كػل انمفػى الخيػق و وذلػظ ٕ

 ف السدمف وخرب يا تقجيع الثسغ صتمخ اص السدػمع فيػه و والسدػمع إليػه وخرػب فيػه لسػضػػع الشدػهئة و 
 ومذا لع يذمخط ا كل زاؿ هحا السعشى .

 ية مػػػا ذهػػػب إليػػػه كسهػػػػر الفقهػػػاء و وقػػػالػا بجػػػػاز الدػػػمع الحػػػاؿ كسػػػا هػػػػ كػػػاود مػػػ كال . و ػػػالف الذػػػاي
 وحجمهع : 

الكياس ا ولػؼ عمى الدمع الس كل و حهث إف يا ا كل ضخبا مػغ ال ػخر و إذ ربسػا يقػجر السدػمع 
ػاز و إليػػه عمػػى تدػػميسه يػػا الحػػاؿ و ويعجػػد عشػػج حمػػػؿ ا كػػل و يػػإذا كػػاز مػػ كال يهػػػ حػػاص أحػػخػ بػػالج

  نه أبعج عغ ال خر .
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. أف يكػػػف مقػػجور المدػػميع عشػػج محمػػه : اتفػػق الفقهػػاء عمػػى ايػػمخاط أف يكػػػف السدػػمع فيػػه مقػػجور المدػػميع ٙ
 عشج محمه و وذلظ بةف يكػف مسا ي مب وكػد  عشج حمػؿ ا كل .

مقػػجورا عميػػه  واحمجػػػا عمػػى ذلػػظ : بػػةف السدػػمع فيػػه واكػػب المدػػميع عشػػج ا كػػل و يػػال بػػج أف يكػػػف تدػػميسه
 حهشحاؾ و ومص كاف مغ ال خر السسشػع .

وعمى هحا و يال يجػز أف يدمع يا ثسػخ إلػى أكػل ص يعمػع وكػػد ذلػظ الثسػخ فيػه و أو ص وػكػج فيػه 
إص نػػادرا و كسػػا أنػػه ص يجػػػز أف يدػػمع يػػا ثسػػار نخمػػة معهشػػة أو ثسػػار بدػػماف بعهشػػه . وذلػػظ لسػػا روػ ابػػغ 

تمف إليه ركل مغ الههػد دنانهخ يا ثسخ مدسى و يقػاؿ الههػػدؼ : مػغ تسػخ :   أنه أ ماكة عغ الشقا 
أمػا مػغ حػاوط بشػا يػالف يػال و ولكػغ كهػل مدػسى إلػى  حاوط بشا يالف . يقػاؿ عميػه الرػالة والدػالـ : 

 . وذلظ  ف ثسخ البدماف السعهغ أو الشخل السعهغ ص و مغ تمفه وانقصاعه . أكل مدسى 
 : ػ إنمهاء عقج الدمع 

اتفق الفقهاء عمى أنه إذا حل أكل الدمع السمفق عميه يا العقج وكب عمى السدمع إليه إيفػاء الػجوغ 
السدمع فيه و يإف كاء به ويق الرفات السذػخوشة السقهشػة يػا العقػج وكػب عمػى السدػمع ققػلػه و  نػه أتػا  

ضػخر أو لػع يكػغ . يػإف أبػى بحقه يا محمه و يمدمه ققػله و كالقي  السعهغ و وتػاء كاف عميه يا قبزػه 
قهل له إما أف تكبس حقظ ومما أف تقخغ مشه . يإف اممش  قبزه الحػاكع مػغ السدػمع إليػه لمسدػمع و وبخوػت 

 ذممه مشه و  ف الحاكع يقـػ مقاـ السسمش  بػصومه .
الفقهػاء ػ اإلقالة يا الدمع : وشمها الدمع عشج الجسهػر باتفاؽ الصخيهغ عمػى اإلقالػة . حهػث ذهػب كسهػػر 

مغ الحشفية والذاي ية والسالكية والحشابمة واصمامية إلى كػاز اإلقالػة يػا الدػمع تػػاء ققػل حمػػؿ ا كػل أـ 
بعػػج  وتػػػاء أكانػػت ققػػػل قػػبس السدػػمع فيػػه أـ بعػػػج   نػػه يدػػخ لمعقػػج . يػػػإذا أقالػػه ر  الدػػمع وكػػب عمػػػى 

 يسمه إف كاف قيسيا إذا لع يكغ باقيا .السدمع إليه رد الثسغ إف كاف باقيا أو مثمه إف كاف مثميا أو ق
مػغ أقػاؿ نادمػا بيعمػه أقػاؿ هللا عثختػه  أنػه قػاؿ :  واتمجلػا عمى ذلػظ : بسػا روػ أبػػ هخيػخة عػغ الشقػا 

. حهث نج  الشقا عميه الرالة والدالـ إلى اإلقالة مصمقا و يهج ل فيه الدمع و كسػا وػج ل  وـػ الكيامة 
 مع نػع مغ القي  . فيه القي  السصمق و  ف الد

و ػػالفهع يػػا ذلػػظ ابػػغ حػػـد و يقػػاؿ : وص تجػػػز اإلقالػػة يػػا الدػػمع و  ف اإلقالػػة بيػػ  صػػحيح و وقػػج 
عػػغ بيػػ  مػػا لػػع يكػػبس وعػػغ بيػ  السجهػػػؿ و  نػػه رػػخر و لكػػغ وقخوػػه مسػػا يػػاء مشػػه و  صػح نهػػا الشقػػا 
 يهػ يعل  هخ .
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 ) اللقظة وأحكامها (
 * تعخيف المقصة :

 يا الم ة: مغ لقط أؼ أ ح الذاء مغ ا رضو وكل نثارة مغ تشقل أو تسخ لقط .
والمقصة اصصالحا : ها الساؿ الزاو  مغ ربه وممقصه رهخ و أو الذاء الحؼ يجج  السخء ممقى فية ح  

 أمانة .
 * حكع اصلمقاط : ا ممف الفقهاء يا حكع اصلمقاط عمى محاهب : 

المقصة مغ عمى ا رض إف أمغ السممقط عمى نفده تعخيفهاو ومص يالمخؾ محهب الحشفية : وشج  ري   -
و  نها كال رب يا هح  الحالة . ويفخض عميه أ حها إذا  اؼ  أولى مغ الخي و ومف أ حها لشفده حـخ

 مغ الزياعو  ف لساؿ السدمع حخمة كساؿ نفده يمػ تخكها حمى ضاعت كاف َثسا .
ممقط يعمع مغ نفده الخيانة كاف اصلمقاط حخاماو ومف كاف يخاؼ أف ومحهب السالكية : إف كاف الس -

يدمفد  الذيصاف وص ومحقق مغ ذلظ فيكػف مكخوهاو ومف كاف وثق بةمانة نفدهو يإما أف يكػف بهغ ناس 
ص بةس بهع وص يخاؼ عمهها الخػنةو ومما أف يخايهع يإف  ايهع وكب عميه اصلمقاطو ومف لع يخفهع 

 ة أقػاؿ يا هح  الحالة:يمسالظ ثالث
 ا وؿ: اصتمحبا  مصمقا.

 الثانا: اصتمحبا  فيسا له باؿ يقط.
 الثالث: الكخاهة .

 محهب الذاي ية : إذا وكجها بسزيعة وأمغ نفده عمهها يا يزل أ حها . -
 محهب الحشابمة : إف ا يزل تخؾ اصلمقاط . -
سكغ لراحقها اف ومػصل بها الهها كسا لػ كانت محهب اصمامية : اذا لع يكغ يا المقصة عالمة ي -

 كاز تسمكها . -كجوجة ليذ يهها اؼ عالمة  اصة بسالكها 
 * مغ يرح مشه اصلمقاط : ا ممف الفقهاء يا مغ يرح مشه اصلمقاط و عمى محهقهغ :

 السحهب ا وؿ : يجػز اصلمقاط مغ أؼ إنداف تػاء كاف مكمفا أـ رهخ مكمفو ريهجا أـ ص . 
 مليه ذهب : الحشفيةو والذاي ية يا الخاكح عشجهعو والحشابمة وواصمامية .و 

وعمى ذلظ يرح اصلمقاط مغ الرقا والسجشػف والسعمػ  والدفيه ومغ السدمع والحماو واتمثشى 
 الحشفية السجشػف يال يرح المقاشه عشجهع وكحلظ السعمػ  يا قػؿ .

 وقج اتمجلػا عمى ذلظ بسا وما:
 عسػـ ا  بار الػاردة يا المقصةو يمع تفخؽ بهغ مممقط َو خ. -أ 
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 أف اصلمقاط تكدب يرح مغ ه صء كاصصصياد واصحمذاش . -  
 السحهب الثانا : إف السممقط هػ كل حخ مدمعو بالغ . 

 ومليه ذهب : السالكية . 
ووايقه بعس أصحا   وعمى ذلظ ص يرح اصلمقاط عشج  مغ العقج وص مغ الحما وص مغ الرقاو

 الذايعا يا عجـ كػاز اصلمقاط مغ الحما . 
 واتمجلػا عمى ذلظ بسا يةتا:

 أف المقصة وصية وص وصية لمعقج والحما والر هخ. -أ 
 أف المقصة أمانة والحما ليذ أهال ل مانات. -  

 * اإليهاد عمى المقصة : 
لقصةو أو عشجؼ لقصةو يةؼ الشاس  ويكػف اإليهاد بقػله عمى مدس  مغ الشاس: إنا ألمقط

أنذجها يجلػ  عماو يإذا أيهج عمهها ثع همكت يالقػؿ قػؿ السممقط وص ضساف عميه . ويحكخ يا اإليهاد 
بعس صفات المقصة ليكػف يا اإليهاد ياوجة وص يدمػعب صفاتها لئال وشمذخ ذلظ يهجعهها مغ ص 

لكغ وحكخ لمذهػد ما وحكخ  يا المعخيف مغ الجشذ يدمحقها مسغ وحكخ صفاتها الما ذكخها السممقطو و 
 والشػعو أو عفاصها أو وكاوها .

 وقج ا ممف الفقهاء يا حكع اصيهاد عمى المقصة و عمى محهقهغ :
السحهب ا وؿ: يدغ اإليهاد عمى المقصة حهغ يججهاو  ف يا اإليهاد صيانة لشفده عغ الصس  يهها 

غ رخماوه إف أيمذو ويذهج عمهها تػاء أكاف اصلمقاط لممسمظ أـ وكمسها وحفطها مغ ورثمه إف ماتو وم
 لمحفع . 

 ومليه ذهب : السالكيةو والذاي يةو والحشابمة و واصمامية .
السحهب الثانا: وكػ  اإليهاد م لقػؿ الشقا صمى هللا عميه وتمع:    مغ وكج لقصة يميذهج ذا عجؿ أو 

 ذوؼ عجؿ وص يكمع وص ي هب ذذ .
 هب : الحشفية .ومليه ذ

 * تعخيف المقصة :
يجب عمى السممقط تعخيف المقصة تػاء أراد تسمكها أو حفطها لراحقها م لسا ورد عغ أبا بغ 
كعب قاؿ: أصقت صخة يهها ماوة دوشارو يةتهت الشقا صمى هللا عميه وتمعو يقاؿ: عخيها حػص يعخيمها 

يعخيمها يمع أكجو ثع أتهمه ثالثا يقاؿ: احفع وعاءها  حػص يمع أكج مغ يعخيهاو ثع أتهمه يقاؿ: عخيها حػص
 وعجدها ووكاءهاو يإف كاء صاحقهاو ومص ياتمسم  بها .
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 مجة المعخيف : ا ممف الفقهاء يا مجة المعخيف بالمقصة عمى رأوهغ :  -
 الخأؼ ا وؿ: أف المقصة تعخؼ تشة مغ رهخ تفرهل بهغ القمهل والكثهخ .

 والذاي يةو والحشابمة وواصمامية .ومليه ذهب : السالكيةو 
 ف الشقا صمى هللا عميه وتمع أمخ زيج بغ  الج الجهشا رضا هللا عشه أف يعخؼ المقصة تشة 
مغ رهخ يرل بهغ القمهل والكثهخو و ف الدشة ص تمة خ عشها القػايلو ويسزا يهها الدماف الحؼ تقرج 

 ا.فيه البالد مغ الحخ والقخد واصعمجاؿ يرمحت قجر 
الخأؼ الثانا: المفخيق بهغ القمهل والكثهخ يإف كانت أقل مغ عذخة دراهع عخيها أياما عمى حدب ما وخػ 
أنها كافية لإلعالـو وأف صاحقها ص يصمقها بعج هح  السجةو ومف كانت عذخة يراعجا عخيها حػصو  ف 

 المقجوخ بالحػؿ ورد يا لقصة كانت ماوة دوشار تداوؼ ألف درهع .
 ذهب: الحشفية .  ومليه

لسا ورد عغ زيج بغ  الج الجهشا أنه قاؿ: كاء ركل إلى رتػؿ هللا صمى هللا عميه وتمعو يدةله 
عغ المقصة يقاؿ: اعخؼ عفاصها ووكاءها ثع عخيها تشةو يإف كاء صاحقها ومص يذةنظ بها قاؿ: يزالة 

لظ ولهاو معها تقانها وححانهاو تخد  ال شع؟ قاؿ: ها لظ أو   يظ أو لمحوب قاؿ: يزالة اإلبل؟ قاؿ: ما
 الساء وتةكل الذجخ حمى ومقاها ربها . 

 زماف المعخيف ومكانه: -
ذهب الفقهاء إلى أف السممقط يعخؼ المقصة  الؿ مجة المعخيفو يا الشهار دوف المهل  ف الشهار 

ومممقاهع دوف المهلو ويكػف المعخيف يا الهـػ الحؼ وكجها فيه و تقػع بعج و  ف الصمب مجس  الشاس 
 فيه أكثخ فيعخيها يا كل وػـ.

ويعخيها يا السكاف الحؼ وكجها فيهو  ف ذلظ أقخ  إلى الػصػؿ إلى صاحقهاو  نه يصمقها 
لػقت الحؼ يجمسعػف فيه كةدبار رالبا حهث ايمقجهاو كسا تعخؼ أيزا عمى أبػا  السداكج والجػام  يا ا

الرمػاتو وص وشذجها دا ل السدججو  ف السداكج لع تقغ لهحاو ولػرود الشها عغ ذلظو كسا يعخيها 
أيزا يا ا تػاؽ والسجام  والسحايل ومحاؿ الخحاؿ ومشاخ ا تفارو ومف المقط يا الرحخاء وهشاؾ 

 قايمة تبعها وعخؼ يهها .
 مخات المعخيف :  -

و ذهب كس هػر الفقهاء إلى أنه ص يجب عمى السممقط أف يدم خؽ كسي  الحػؿ بالمعخيف كل وـػ
بل يعخؼ يا أوؿ الدشة كل وـػ مختهغو ثع مخة كل أتقػعو ثع مخة أو مختهغ يا كل يهخو ومنسا كعل 
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ب المعخيف يا أوؿ الدشة أكثخو  ف شمب السالظ يهها أكثخو وكمسا شالت السجة عمى يقج المقصة قل شم
 السالظ لها.

 كيفية المعخيف : -
يجب أف وحكخ مغ ومػلى المعخيف كشذ المقصة ونػعها ومكاف وكػدها وتاريخ المقاشهاو وص تيسا 
إذا تة خ يا المعخيفو كسا له أف وحكخ عفاصها أو وكاءهاو  ف يا ذكخ الجشذ أو الشػع أو العفاص 

إلى الطفخ بالسالظو ويجب عمى السعخؼ أف ص  أو الػكاء ما و دؼ إلى انمذار ذلظ بهغ الشاس يه دؼ
 يدمػيا كسي  أوصاؼ المقصة حمى ص يعمسجها كاذ  فيفػتها عمى مالكها .

 * تزسهغ السممقط :
ذهب الفقهاء إلى أف السممقط إذا أيهج عمى المقصة يهج  عمهها أثشاء الحػؿ وج أمانةو إف كاء 

نها نساء ممكهو ومف تمفت عشج السممقط أثشاء الحػؿ ب هخ صاحقها أ حها بديادتها السمرمة والسشفرمةو  
تفخيصه أو نقرت يال ضساف عميه كالػديعةو ومف أقخ السممقط أنه أ حها لشفده يزسغ  نه أ ح ماؿ 

 رهخ  بجوف إذنه وبجوف إذف الذخع .
 * تسمظ المقصة :

أو دونها ولع تعخؼو وخػ كسهػر الفقهاء: كػاز تسمظ السممقط المقصة إذا عخيها لممسمظ تشة 
 وصارت مغ ماله تػاء أكاف رشيا أـ يقهخاو وتج ل يا ممكه عشج تساـ المعخيف .

ويخػ الحشفية: أنه ص يجػز تسمظ المقصة واصنمفاع بها إص إذا كاف السممقط يقهخاو لسا يا ذلظ مغ 
كاز الجي  إلى يقهخ رهخ و  تحقهق الشطخ مغ الجانقهغو نطخ الثػا  لمسالظو ونطخ اصنمفاع لمسممقطو ولهحا

كسا يجػز لمسممقط أف وجيعها إلى أبيه أو ابشه أو زوكمه إذا كانػا يقخاء ومف كاف هػ رشيا. وولج المقصة 
 كالمقصة إف كانت حامال عشج المقاشها وانفرل مشها ققل تسمكهاو ومص ممكه تبعا  مه.

 * اصتجار يا المقصة :
عمى المقصة وج أمانة وحفع  الؿ الحػؿو ولحلظ ص يجػز له  ذهب الفقهاء: إلى أف وج السممقط

اصتجار يهها  الؿ هح  السجةو  ف يا ذلظ تعخيزا لمهالؾ أو الزياع أو الشقز بفعل مغ السممقط عغ 
قرجو إذ المجارة تحمسل الخبح والخدارةو والسممقط مسشػع مغ تعخيس ما المقصه لمهالؾ أو الزياع أو 

خ يهها  الؿ الحػؿ يهػ ضامغ لهاو أو ضامغ  رش نقرها عشج كسهػر الفقهاءو الشقرافو ومذا اتج
ومذا ربحت  الؿ الحػؿ وكاء صاحقها فيجب عمى السممقط ردها إليه م  زيادتها السمرمة أو السشفرمة 

. 
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 * الشفقة عمى المقصة :
ؿ بالشدبة إلى المقصة  الؿ مجة المعخيف إما أف تحماج إلى نفقة لإلبقاء عمهها كسا هػ الحا

ا نعاـ مثل نفقة الصعاـ والذخا  وأكخة الخاعاو ومما أف ص تحماج إلى نفقة كسا يا الشقػدو ومما أف 
 تحماج إلى بعس الشفقة كسا يا أكخة الحسل بالشدبة ل ممعة:

وقج ذهب كسهػر الفقهاء: إلى أف مممقط ا نعاـ إذا أنفق عمهها بإذف الحاكع وأمخ  كاف ما أنفقه 
وشا عمى صاحقها . وكحلظ الحاؿ إذا أنفق ب هخ إذف الحاكع عمى رأؼ مالظ . بهشسا وخػ بكية الفقهاء أنه د

إف أنفق عمهها ب هخ إذف الحاكع أو القاضا يهػ ممقخع بسا أنفقه لقرػر وصومه يا ماؿ ال اوب بإي اؿ 
 ذممه بالجوغ بجوف أمخ  .

أف يسشعها مشه حمى يحزخ الشفقةو  نها حية  ومذا حزخ السالظ وقج أنفق عمهها السممقط يمه
بشفقمه . أما إف أنفق السممقط عمى المقصة وانمف  بها كةف تكػف دابة يخكقها أو مايية يحمقها ويخ  لقشها 

 يال وخك  عمى مالكها بالشفقة .
 * المرجؽ بالمقصة :

حزخ صاحقها مجة ذهب كسهػر الفقهاء: إلى كػاز المرجؽ بالمقصة إذا عخيها السممقط ولع ي
 المعخيفو وص ومػقف ذلظ عمى إذف الحاكعو ويمرجؽ بها عمى الفقخاء والسداكهغ .

 ويخػ الحشفية: أف صاحب المقصة إذا كاء بعجما ترجؽ بها السممقط يهػ بةحج  يارات ثالث :
ى إف ياء أمزى الرجقةو  ف المرجؽ ومف حرل بإذف الذخع لع يحرل بإذف السالظو يهمػقف عم -أ 

 إكازته .
 ومف ياء ضسغ السممقطو  نه تمع ماله إلى رهخ  ب هخ إذنه.  -  
 ومف ياء ضسغ السدكهغ إذا همظ لسجيػع إليه يا وج و  نه قبس ماله ب هخ إذنه . -ج 

 * الجعل عمى المقصة:
وخػ كسهػر الفقهاء كػاز أ ح الجعلو إف كعل صاحب المقصة كعال معمػما لسغ وكجهاو 

ح الجعل إف كاف المقصها بعج أف بم ه الجعلو  ف الجعالة يا رد الزالة واآلبق ورهخهسا يممسممقط أ 
كاودة بجلهل قػله تعالى: }ولسغ كاء به حسل بعهخ وأنا به زعيع  . ومغ الحجوث ما روا  أبػ تعهج 

يمع الخجرؼ رضا هللا عشه أف ناتا مغ أصحا  رتػؿ هللا صمى هللا عميه وتمع أتػا حيا مغ العخ  
يقخوهعو يقهشسا هع كحلظ إذ لجغ تهج أولئظ يقالػا: هل فيكع راؽ؟ يقالػا: لع تقخونا يال نفعل حمى تجعمػا 
لشا كعال يجعمػا لهع قصي  ييا و يجعل ركل يجس  بداقه ويمفل ويقخأ بةـ القَخفو يقخأ الخكل يةتػا بالذاة 

ه وتمع يدةلػ  يقاؿ: وما وجريظ أنها رقيةو يقالػا: ص نة حها حمى ندةؿ عشها رتػؿ هللا صمى هللا عمي
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اقدسػا واضخبػا لا معكع تهسا . والحاكة تجعػ أحيانا كثهخة إلى كعل كعل عمى رد المقصةو شمبا 
 لمدخعة يا ردهاو و نه قج ص يجج مغ ومقخع به.

 ويجػز أف يجعل الجعل لذخز بعهشه فيقػؿ: إف رددت لقصما يمظ دوشار مثال .
فيجمهج هحا يا البحث عشها وردهاو ويجػز أف يجعل الجعل ل هخ معهغ فيقػؿ: مغ رد عما ضالما يمه 

 كحا يسغ ردها عميه اتمحق الجعل .
 * رد المقصة إلى صاحقها:

يذمخط لخد المقصة إلى صاحقها أف يرفها ويمعخؼ عمهها بحكخ عالمات تسهدها عغ رهخهاو كحكخ 
ومكاف يقجها وما أيبه ذلظو أو وثقت أنها له بالقهشةو يإذا ذكخ عالماتها عجدها أو بعس عالمات الجابة 

مغ العفاص والػكاء والعجد والػزف فيجػز لمسممقط أف وجيعها إليهو ومف ياء أ ح مشه كفيال زيادة يا 
 اصتمهثاؽو  ف ردها إليه إذا وصفها مسا ورد به الذخع و وهحا باتفاؽ الفقهاء .

وصفاهاو أو أقاما بهشمهغ ممداويمهغ أقخع السممقط بهشهساو يسغ وقعت له القخعة ومف ادعاها اثشاف و 
 حمف وديعت إليهو  نهسا تداويا فيسا يدمحق به الجي  يمداويا فيه .

 * المقصة يا الحـخ :
وخػ كسهػر الفقهاء: أنه ص يخؽ بهغ لقصة الحل ولقصة الحـخ مغ حهث كػاز اصلمقاط والمعخيف 

و وا حادوث الشقػية الذخيفة لع تفخؽ بهغ لسجة تشةو   ف المقصة كالػديعة يمع يخممف حكسها بالحل والحـخ
و مثل قػله: اعخؼ وكاءها وعفاصها ثع عخيها تشة .  لقصة الحل والحـخ

ويخػ الذاي ية: أف لقصة الحـخ ص يحل أ حها إص لممعخيفو وأنها تعخؼ عمى الجواـو إذ إف 
لحـخ لع تػقت المعخيف بدشة ك هخهاو يجلت عمى أنه أراد المعخيف عمى الجواـو ا حادوث الخاصة بمقصة ا

ومص يال ياوجة مغ المخريزو و ف مكة يخيها هللاو مثابة لمشاس يعػدوف إلهها السخة بعج السخةو يخبسا 
 يعػد مالكها مغ أكمها مخة ثانيةو أو وبعث يا شمقهاو يكةنه كعل ماله به محفػضا مغ الزياع .

 زكاة المقصة : *
المقصة الما ص يعخؼ عشها صاحقها يهئا ص يجب عميه زكاتها  الؿ يمخة يقجها وضياعهاو  ف 

 ممكه لها ليذ تاما إذ إنها ليدت تحت وج  حمى ومرخؼ يهها.
وص ودكهها السممقط يا عاـ المعخيف  نه ص يسمكها  الؿ هح  السجةو يإذا كاء صاحب المقصة 

 ف زكاها لمحػؿ الحؼ كاف السممقط مسشػعا مشها إف بم ت الشرا  . الؿ حػؿ المعخي
أما إذا أ ح المقصة لممسمظ يإنه ودكهها لمعاـ الحؼ عخيها فيهو يإذا كاء صاحقها لع ودكها لحلظ 

 الحػؿو وص وخك  السممقط عمى مالكها بدكاتها كسا وخك  عميه بالشفقة عمهها .
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 ) الخيارات وأنهاعها (
 ار :معشى الخي -

الخيار يا الم ة : الخيار بالكدخ  الؼ ا يخار و وهػ أيزا  اصتع مغ اص ميار و و هخ  بهغ 
 الذهئهغ أؼ يػض إليه الخيار .

الحق يا ا ميار أحج ا مخيغ  -أو لكمههسا  -يا اصصصالح الذخعا : أف يكػف  حج العاقجوغ 
 ته .إما إمزاء العقج وتشفهح  و ومما يدخه وريعه مغ أتا -

وهح  الخيارات مشها ماورد به نز  اص و كخيار الذخط و يار الخنية . ومشها ما ثقت 
 بسقمزى القػاعج العامة و كخيار العهب والمجليذ . ومشها ماثقت بالكياس و كخيار الشقج و يار المعههغ .

 بعزها يقط و والباقا كاف مجاص  ص مالؼ اصكمهادات .ولحلظ نجج الفقهاء لع ومفقػا إص عمى 
ومغ ناحية أ خػ: نجج بعس هح  الخيارات وثقت بإيجا  الذارع حمى لػ لع يذمخشه السمعاقجاف 

. ومشها ما ومػقف ثقػته عمى اتفاؽ العاقجوغ و يال وثقت إص باصيمخاط  -كخيار الخنية  و يار العهب  -
 عههغ . وأنػاع الخيارات كثهخة ا ممف الفقهاء يا عجها ووأيهخها :كخيار الذخط و يار الم -

 ) خيار المجلس (
 ا ممف الفقهاء يا  يار السجمذ و عمى محهقهغ : 

السحهب ا وؿ : إذا صجر اإليجا  والققػؿ تع العقج وصار صزما  لمباو  والسذمخؼ و وص ركػع لهسا عغ 
 أو ضهخ يا السقي  عهب . القي  إص إذا كاف يا العقج  يار يخط و 
 وهػ محهب الحشفية والسالكية .

ص َتْةُكُمػا َأْمَػاَلُكْع    :و وقاؿ  َيا َأو َها الهِحوَغ ََمُشػا َأْوُيػا ِباْلُعُقػِد  قاؿ :  ودلهمهع : إف هللا 
و يس  المخاضا ومع العقج وقج وكب الػياء به يرار  َبْهَشُكْع ِباْلَباِشِل ِإصه َأْف َتُكػَف ِتَجاَرة  َعْغ َتَخاٍض ِمْشُكْع 

كػاز  الخكػع عشه مخالفا  لسقمزى عقج القي  الحؼ وػكب انمقاؿ ا مالؾ السمبادلة و الثسغ إلى الباو  و 
 والسثسغ إلى السذمخؼ .

السحهب الثانا : ثقػت  يار السجمذ لكل مغ الباو  والسذمخؼ و فيجػز  ؼ مشهسا يدخ العقج 
 يفارؽ أحجهسا مجمذ العقج و أو ومخاوخا بةف يقػؿ أحجهسا لآل خ : ا مخ الفدخ أو اإلمزاء . وهػ  ما لع

 محهب الذاي ية و والحشابمة و وا مامية و وأكثخ الفقهاء.
و يهػ حجوث صحيح باصتفاؽ و وهػ  القيعاف بالخيار ما لع ومفخقا    :ودلهل ه صء : قػله 
بايعهغ و وبه تخرز عسـػ اآليات الما اتمجؿ بها عمى مش  الخيار . عمى نز يا إعصاء الخيار لمسم

 أف الحشفية والسالكية يدخوا المفخؽ الػارد يا الحجوث : بمفخؽ ا قػاؿ ص ا بجاف .
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 ) خـيـار الذـرط (
هػ أف يكػف  حج العاقجوغ و أو لهسا معا  و أو لسغ وشهبه كل مشهسا الحق يا إكازة العقج أو 

بايمخاط ذلظ يا العقج و ولحلظ تسا  يار الذخط . يإذا قاؿ الباو  لمسذمخؼ مثال  : بعت لظ هح  يدخه 
وققل السذمخؼ و  -مجة ثالثة أياـ  -الجار بساوما الف رياؿ و عمى أنشا بالخيار أو عمى أنظ بالخيار 

ة مغ رهخ أف يعمغ يإذا مزت السج -وكحلظ السذمخؼ  -كاف لمباو  الحق يا يدخ العقج يا هح  السجة 
 الباو  أو السذمخؼ رأيه يا اإلمزاء أو الفدخ تقط حق كل مشهسا يا الفدخ ولـد العقج .

ص وثقت إص بالذخط عشج كسهػر الفقهاء يدقبه هػ  –كسا وجؿ عميه اتسه  -وهحا الخيار 
 اصيمخاط .

عمى معشى : أنه لػ كخت يهحا الخيار وثقت إما بالذخط و ومما بالعادة .  -أما عشج اإلماـ مالظ 
 ثقت الخيار يهها مغ رهخ يخط . -يا تمعة مغ الدم   -عادة الشاس بثقػت الخيار 

 مجة  يار الذخط : -
ص  الؼ بهغ الفقهاء عمى كػاز ايمخاط ثالثة أياـ يةقل و يمػ قاؿ أحج السمبايعهغ و بعج     

 اع .القي  ولػ بةياـ و كعممظ بالخيار ثالثة أياـ و صح باإلكس
 انمهاء  يار الذخط : وشمها  يار الذخط بةمػر : -
 . إمزاء العقج أو يدخه و يا مجة الخيار و تػاء كاف ذلظ صخيحا  أو دصلة.ٔ
 . مزا مجة الخيار مغ رهخ ا ميار أحج ا مخيغ .ٕ
 . تعهب محل العقج أو هالكه يا وج السذمخؼ بعج قبزهو إذا كاف الخيار له.ٖ
. زيادة محل العقج بعج قبزه زيادة ممرمة و تػاء أكانت ممػلجة مشه كدسغ الحهػافو أـ صو كالقشاء ٗ

 وا يجارو أو زيادة مشفرمة ممػلجة مشه كػلج الحهػاف وثسخة البدماف . 
 ) خيار الرؤية (

إف َر  إف لسغ تعاقج عمى ما لع وخ  وي  ومعشا  يا اصصالح الفقهاء : إنه الخيار الثابت يػػخعا  
 ل وصاؼ أـ رهخ مصابق . ياء أ ح  ودي  ثسشه و ومف ياء رد  و تػاء وكج  مصػػابقا  

:    مغ أيمخػ يهئا  لع وخ  يمه الخيار  -صمى هللا عميه وتمع-وأصل هحا الخيار قػؿ الختػؿ 
 .اذا َر  ذذ 

 وقج ا ممفت أقػاؿ الفقهاء يا ثقػت  يار الخنية و عمى ثالثة اتجاهات:
وؿ : ص وثقت الخيار لمسمعاقج إص إذا ت هخ السعقػد عميه عغ الحالة الما كاف عمهها يا رنية تابقة أو ا 

 ضهخ عمى رهخ ما وصف به .
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 ومليه ذهب : الحشابمة  يا قػؿذ و واصمامية .
 الثانا : ثقػت الخيار لمسمعاقج تػاء كاء السعقػد عميه مصابقا  لمػصف او مخالفا  له .

 .-اذا ايمخط الخيار يا العقج -ومليه ذهب : الحشفيةو والذاي ية و والسالكية 
الثالث : ص وثقت  يار الخنية لمسمعاقج و إذ أف مجاء السعقػد عميه بخالؼ الػصف او مم هخا  عغ رنية 

 تابقة وبصل العقج .
 .-إف لع يذمخط الخيار يا العقج  -ومليه ذهب : السالكية 

 () خيـار العيـب 
هػ أف يكػف لمسمسمظ الحق يا إمزاء العقج أو يدخه إذا وكج عهبا  يا محل العقج السعهغ 

 بالمعههغ لع يصم  عميه عشج المعاقج .
وتقبه : ضهػر عهب كاف مػكػدا  بسحل العقج ققل أف وشمقل إلى وج السمسمظ و ولع يطهخ مشه ما وجؿ  -

حالة صنعجاـ رضا  بالعقج حهث كاف وب ا الدالمة عمى رضا  به و ومنسا ثقت له هحا الحق يا تمظ ال
يا السعقػد عميه ليكػف انمفاعه به انمفاعا  تاما  و يمسا ياتت تالممه بػكػد العهب و أثقت الذارع له حخية 

 اإلبقاء عمى العقج أو إل اوه . 
 العقػد . و يار العهب وثقت دوف يخط يا العقػد الما تحمسل الفدخ كالقي  واإلكارة ورهخها مغ 

أنه قاؿ:    مغ  -صمى هللا عميه وتمع-وا صل يػا يخعية  يار العهب ما روؼ عغ الشقا 
يهػ بةحج الشطخيغ إلى  -ويا رواية  -ايمخػ ياة محفمة يػكجها مرخاة و يهػ بخهخ الشطخيغ ثالثة أياـ 

 ثالثة و إف ياء أمدظ و ومف ياء رد ورد معها صاعا  مغ تسخ ذذ .
 اكب تػايخها يا العهب لهثقت به الخيار :الذخوط الػ  -
. يجب أف يكػف العهب م ثخا  يا قيسة السقي  : وهحا يعشا أف يكػف مغ يةف العهب أف وػكب نقراف ٔ

 الثسغ يا عادة وعخؼ المجار نقرانا  ياحذا  أو يدهخا  .
ي  أو بعج ذلظ ولكغ . يجب أف يكػف العهب قجيسا  : ويجب أف يكػف العهب قجيسا  ثابما  وقت عقج القٕ

 ققل المدميع و يمػ حجث بعج المدميع صوثقت الخيار .
. يجب أف يكػف العهب رهخ معمـػ مغ السذمخؼ وأص يكػف الباو  قج ايمخط القخاءة مغ العهب : ويجب ٖ

أف يكػف السذمخؼ رهخ عالع بػكػد العهب و يا وقت العقج ويا وقت الكبس معا  و يإف كاف عالسا  به 
 ؼ وقت مغ هحوغ الػقمهغ يال  يار له .يا أ
 مدقصات  يار العهب : يدقط  يار العهب و ويمـد القي و ل تبا  اآلتية : -
 . هالؾ السقي  .ٔ
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 . نقراف السقي  .ٕ
 . زيادة السقي  .ٖ
إتقاشا  مقرػدا  صخيحا  أو هػ يا . إتقاط السذمخؼ لمخيار : ويدقط  يار العهب بإتقاط السذمخؼ له ٗ

معشى الرخيح و نحػ أف يقػؿ أتقصت الخيار أو أبصممه أو ألدمت القي  أو أوكقمه ومايجخؼ هحا 
 السجخػ و  ف  يار العهب حقه يمه أف وشدؿ عشه .

 . رضاء السذمخؼ بالعهب بعج العمع به .٘
السذمخؼ يا السقي  و بةف أ خكه عغ . ترخؼ السذمخؼ يا السقي  ققل العمع بالعهب : إذا ترخؼ ٙ

 ممكه و حمى ققل عمسه بالعهب تقط  يار  و لمعحر رد السقي  إلى الباو  . 
 


