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 فقـه الشـريعـة

 طبقاً لفتاوى سماحة آية اهللا العظمى

 )دام ظله(السيد محمد حسين فضل اهللا 

 الجزء الثـاني

ـّك  في أسباب التمل

 

 
 "فقـه الشريعـة " مقـدمـة 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمـد هللا رب العالمـين، والصـالة علـى سيدنا محمد وآله الطيبين              

 .جبين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدينالطاهرين وأصحابه المنت
الذي يجمع فتاوانا   " فقه الشريعة "وبعـد، فهذا هو الجزء الثاني من كتاب         

الفقهـية في األبواب التي لها عالقة بأسباب التملك من المعامالت، ويتميز            
بـبعض التنظـيم الجديد للمسائل الفقهية العملية مما يحتاجه المؤمنون من            

اتهم مما يقع محالً لالبتالء عندهم، والعمل به مجزىء         مقلديـنا فـي حـي     
ومبـرىء للذمـة إن شاء اهللا، راجياً من اهللا أن يوفقنا للصواب في معرفة               
أحكامـه ويأخذ بأيدينا ـ جميعاً ـ إلى ما فيه الخير والصالح، إنه قريب    

 .مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل
 هـ 1421/  شوال16

 محمد حسين فضل اهللا

ALSHARIQI
log906746

http://alshariki.wordpress.com/
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 ـرتصـديـ
.. الحمـد هللا رب العالمـين، والصالة على رسوله محمد وآله الطاهرين           

 :وبعد
فإنـه ال بد من كلمة نقولها بين يدي هذا الكتاب، وهو الجزء الثاني من               

ـ    ، ال سيما وأننا ـ بتوجيه  )فقه الشريعة(الرسـالة العملـية الموسـومة ب
رتيب أبوابه سماحة سيدنا األجل دام ظله الوارف ـ قد سلكنا في وضعه وت 

وفصـوله مسلكاً جديداً غير مألوف عند المعنيين بالشأن الفقهي والقانوني،           
األمر الذي يستدعي توضيح المنهج الذي اعتمدناه والطريقة التي سلكناها،          

 :كي يسهل على المستفيد منه تناول ما يحتاجه من مباحثه ومسائله، فنقول
ن أجزاء ـ ببيان أحكام ما  يـتكفل هذا الجزء ـ إضافةً إلى ما سيتلوه م  
ـ           ، وذلك في مقابل    )المعامالت(يصـطلح علـيه فـي الفقـه اإلسـالمي ب

كل ما  : (التي خصصنا لها الجزء األول، ومرادهم بالمعامالت      ) العـبادات (
ال يشترط في أدائه قصد التقرب إلى اهللا تعالى وال يكون مقدمة لما يشترط              

ختلف شؤونه، المالية واألمنية    فيه ذلك، مما يرجع إلى نشاط المكلف في م        
؛ وقد جرت عادة الفقهاء في      )واألسـرية والسياسـية والشخصـية إجماالً      

مصـنفاتهم الفقهـية على ذكر أبواب المعامالت وتحرير بحوثها ومسائلها           
دون اعـتماد مـنهج علمي واضح، فقد ترى بعضهم يصنفها على أساس             

 من يخالفه في ذلك فال يعتمد       التمييز بين العقود منها واإليقاعات، فيما ترى      
قاعـدة في تصنيفها، بل تراه يذكر أبوابها كيف اتفق، وإن كان الجميع ـ   
تقـريباً ـ قـد اتفقـوا على أن يجعلوا أول األبواب التجارة، وقد يجعلون     
آخـرها المواريث إن اقتصروا عليها، أو القصاص والديات إن زادوا على            

 .لقصاص والدياتالمواريث أبواب القضاء والحدود وا
ـ              المنهج (أمـا نحـن، فإنـنا قد رتّبنا أبواب المعامالت على ما نسميه ب

، وهـو الذي انطلقنا فيه على أساس التسلسل الطبيعي لمراحل           )الطبيعـي 
النشاط اإلنساني في حقوله المختلفة، فاعتبرنا أن أول ما يهتم به المكلف ـ  

ه في مأكله وملبسه إجمـاالً ـ هـو تحصيل لقمة العيش وكسب ما يحتاج   
ومسـكنه، ثم يهتم ـ ثانياً ـ بتكوين أسرة، ثم يهتم ـ ثالثاً ـ بإقامة نظام      
يتكفل حّل خصوماته ونزاعاته ويقيم العدل في حياته، فهو ـ إذاً وباإلجمال  

مرحلة الكسب لما يسّد حاجته،     : ـ بين مراحل ثالث متداخلة ومتكاملة هي      
 .إقامة نظام يحقق األمن والعدالةثم مرحلة بناء األسرة، ثم مرحلة 

وقـد رأيـنا على صعيد المرحلة األولى ـ وجرياً على ما هو الوضع    
الطبيعـي ـ أن المكلف يبدأ بالتكسب عن طريق حيازة المباحات وتأجير   
نفسـه للعمـل عند الغير، وأنه يهب ما يحوزه لغيره قبل أن يبيعه، فاكتمل               

، حيث تمخّض عنه هذا الجزء      عـندنا تصـور شامل لهذه المرحلة األولى       
والذي وضعناه في مدخٍل    ) في أسباب التملك  (الثاني الذي خّصصناه للبحث     

 :ومقاصد على النحو التالي
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) الملكية( ـ المـدخل الذي يتكفّل بيان بعض المصطلحات وشيٍء عن   1
 .وعن أهلية المالك وعن فضل التكسب

 يتكفل بيان أحكام فـي تملّك المباحات، وهو الذي :  ـ المقصـد األول  2
األراضـي، وحيازة المباحات التي عليها، وأحكام المياه والطرق، والصيد          
والذباحـة، وأحكام إجارة النفس والمزارعة والمساقاة والجعالة وخاتمة في          

 .إجارة األعيان
في الهبات، وهو الذي يتكفل ببيان أحكام الهبة :  ـ المقصـد الثانـي   3

 .الوقفوالصدقة والعارية والوصية و
في المعاوضات، وهو الذي يتكفل ببيان أحكام البيع :  ـ المقصد الثالث 4

 .وبذلك يكتمل الجزء الثاني المخصص ألسباب التملك. والصلح
ثم رأينا ـ استكماالً للمرحلة األولى ـ أن ثمة طوارىء تطرأ على هذه   

بة الشركة والدَّين والمضار  : الملكـية بعـد تحققها، وهي أمور عديدة مثل        
واللقطة والغصب والضمان ونحوها، مّما هو تابع لها، كاإلقرار والوكالة،          
وغيـر ذلك من األبواب، فرأينا أن نضمِّنها الجزء الثالث الذي ربما نسميه             

ـ  وهكذا فإننا ربما نوفق ـ فيما بعد، وفي إطار  ). عـوارض الملكـية  (بـ
المخصص المـرحلة الثانـية ـ إلصـدار الجزء الرابع في أحكام األسرة     

تضمينه " دام ظله "للـزواج والطـالق وما يتبعهما، ثم سائر ما يوّد سيدنا            
 .، من األبواب والبحوث التي تهمُّ أبناءه المؤمنين)فقه الشريعة(رسالته 

هـذا مـا يمكن قوله في هذه المقدمة على نحو اإلجمال، وعلى َمْن أراد             
 الذي ضّمناه   االطـالع التفصيلي على بحوث هذا الجزء مراجعة الفهرس        

 .تفصيالً وافياً وواضحاً لجميع ما أتينا على ذكره فيه
ومـن اهللا تعالـى نستمد العون، هو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد هللا رب              

 .العالمين
 
 مكتب شؤون االستفتاء

/22هـ، 16/1/1421بيروت 
 م4/2000

 

 
 

 الجـزء الثـانــي

 في أسبـاب التملــك
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 :وفيه مدخل وثالثة مقاصد

* ** * * *  

 المدخــل

 :وفيـه تمهيد وثمانية مباحث
 

 تمهيد
 حاجاته إلشباع يسعى أن األرض هذه على اإلنسان عيش طبيعة تقضـي 
 لها بالحيازة وذلك  األشياء، من حوله ما مسـتفيداً مـن   رغـباته  وتحقـيق 
 هذا فكان والحاجات، الرغبات لتلك المناسب بالنحو وتكييفها عليها والسيطرة
 يعتني أن غرو  بها؛ فال واالستئثار " ملكيتها" نتيجته وكانت "كتساباًا " السعي
 يكفل بما له والتشريع تنظيمه أجل من اإلنسان نشاط من القسم بهذا التشريع
 .العدالة من ممكنة درجة بأعلى الحاجات تحقيق

 يتبعها وما) العبادات(أحكام  عن األول الجزء في الكالم قّدمنا أن وبعـد 
 حاجات إشباع في اإلنساني النشاط من القسم ذلك أهمية على مـنا   تأكـيدا 
 فإننا  رضاه، لنيل تعالى اهللا إلى السعي مقتضيات مع انسجامه وعلى  الداخل،

 بالنشاط المتعلقة الشرعية األحكام بيان نستهدف الثانـي  الجـزء  هـذا  فـي 
 سبابأ( عنوان تحت الحياة وإعمار العيش أسباب لتحقيق الساعي اإلنسـاني 

 المدخل هذا خالل من التعرض على - تعالى اهللا شاء إن - عازمين  ،)التملك
  المملوك، هو وما المالك هو من ولبيان  وأنواعها، ومنشأها الملكية ألصـل 
 المالك ألهلية نعرض ثم  إجمالي، بنحو للتملك الموجبة األسـباب  ولبـيان 
 الفعلي للشروع مةً مقد وذلك الكسب؛ بفضل ونختم  األهلية، هـذه  وموانـع 
 والصيد الحيازة أحكام لبيان فيها نتعرض التي الجزء هذا وأبواب بمقاصـد 
 بالهبة الغير إلى المال وانتقال تداول كيفية لبيان ثم  أولية، كأسباب والعمـل 
 نستعرضها سوف فإننا المدخل، هذا مباحث أما  ونحوها، والوصية والبـيع 

الوكيل ونعم حسبنا وهو  تعالى، اهللا من ليهاع العون مستمدين  تباعا يلي فيما
. 

 

 وأنواعها الملكية في :األول المبحث
 واالستئثار الشيء على التسلط بمعنى) الملك(من مأخوذ مفهوٌم )الملكـية (
شرعاً  المعتبرة االبتدائية السلطنة: (الشرعي ـ   التعريف حسب - وهي  به،
 المثمر التصرف من صاحبها لتخوِّ والتي  للمعاوضة، قابل حق أو مال على
 ).لمانع   إال

 :التالي النحو على نصنّفها متعددة أقسام الملكية وهذه



 
5

 :المالك جهة من : أوال
 :لها المالك حيث من نوعان لها اإلنسان سلطة تحت الواقعة األشياء إن

 الحالة وهو  االشتراك، نحو على أكثر أو  بفرد الخـاص  الملـك  :األول
 .الجزء بهذا المتعلقة المالية المعامالت مدار وهو  الملكية، من  شيوعاً األكثر

 :نحوين على  وهو :العام الملك  :الثاني
 دون من األمة أفراد عموم فيه المالك يكون ما وهو  األمـة،  ملكـية  - أ

 معنى فإن  الفرد، إلى نسبته عن تختلف األمة إلى) الملك(ونسبة   اسـتثناء، 
 والعشب فالماء  متفاوتة، بدرجات الناس لعموم احمب أنه هو هـنا  الملكـية 
  المسلمين، لجميع مباحة عنوة المفتوحة واألراضي  الناس، لجميع مـباحان 

وهكذا؛   الواقف، لرغبة  تبعاً وتضيق المالكين دائرة فيها تتسـع  واألوقـاف 
 الشيء على التسلط عنصر يظهر ال العامة الملكية من الموارد هذه جميع وفي
 الشخص، إلى الملك نسبة عند فيها يظهران التي الدرجة بنفس به  تئثارواالس

 الملك(مقابل  ،)العموم ( ملك إنها: يقال أن حال كـل  فـي  يصـحّ  ولكـنه  
 ).الخاص
 الهيمنة حق لها التي الشرعية السلطة في األصلوهي  الدولة، ملكـية  - ب
ا الحكم ُدول الكفر ، ويلحق بها في هذفيه العادل النظام وإقامة المجتمع على

 .والجور
 :المملوك جهة من : ثانيا

 :أنواع على وهي  لألشياء، الالحقة الملكية نوع به ويراد
 والعقار الدار ملكية مثل  والمنفعة، العين تمام فيه المملوك يكون مـا  - أ

 من اإلنسان عند ما لمعظم والالحق الشائع النوع وهي  والـثوب،  والكـتاب 
 االنتفاع قادرعلى غير المالك كون النوع هذا تحقق من يمـنع  أمـالك؛ وال 

 أو  معينة، لمدة المنفعة مسلوبة له وهبت قد كونها مثل  عديدة، ألسباب بالعين
 فينتفع ونحوه، لسفه فيها للتصرف  أهالً ليس كونه أو  للغير، مؤجرة كونها
 إن إذ  ،االنتفاع موانع من ذلك لغير أو  عليها، الغير والية خالل مـن  بهـا 
 مسلط غير كونه رغم ولمنفعتها للعين  مالكاً يبقى الحاالت هذه مثل في المالك
 .المنفعة على
 مثل في وذلك  العين، دون المنفعة خصوص فيه المملوك يكون مـا  - ب
 ومثل  السيارة، أو الدار مثل منفعة المستأجر فيها يملك التي المستأجرة العين

  معينة، مدة بها االنتفاع حق لنفسه فيها لواهبا يبقي التي الموهوبة العـين 
 مثل في بالعين المتصرف فإن  ، إجماالً العامة واألمالك األوقاف منافع ومثل
 .والرقبة العين نفس دون المنفعة إال يملك ال الحاالت هذه
 في االختصاص حق كملكية  بشيء،  متعلقاً  حقاً فيه المملوك يكون ما  -ج

 من ونحوه الكتاب في التأليف حق وملكية  والخنزير، روالخم الميـتة  مـثل 
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 التي الحقوق من ذلك ونحو  الولد، حضانة حق وملكية  األفكار، مبـرزات 
 .مواردها في لها نتعرض
 تسميات يجد سوف الملكية بشؤون المتعلقة الفقهية لألحكام المتتبع إن ثـم 

 لو ما قبيل من كوذل  المملوك، إلى ترجع التي الملكية أنواع لبعض أخـرى 
 عن متميزة غير أي  ،)مشاعة( الشريك حصة وكانت مشتركة العين كانـت 
 األحيان بعض في الملكية توصف قد أنه كمـا  اآلخـر؛  الشـريك  حصـة 

 الملك سبب لتمام المالك استكمال عدم: "به يراد وهومصطلح  ،)المتزلزلة(بـ
 من وغيره ياريالخ البيع في كما وذلك  ،"والزوال للفساد عرضـة  وبقـاؤه 
 من وخال شروطه تمت الذي ) الالزم العقد( ويقابله  العقد، تزلـزل  مـوارد 
 .الفسخ أسباب

 التملك أسباب في :الثاني المبحث
 :مطلبان وفيه
 :التملك أسباب في :األول المطلب
  له، الموجبة األسباب من سبب تحقق عند المتعددة بأنواعه التملّك يتحقّق
 أن المستحسن من فإن القادمة، األبواب في مفصلة هانذكر سوف أننا ورغم
 :فنقول  المدخل، هذا في اإلجمال بنحو نذكرها
 فمن  عليها، واستيالئه لها بحيازته للمباحات الخاصة المكلف ملكية تتحقق

  وأخشابها، األشجار ثمار بالتقاط أو  الممتنع، الحيوان بصيد وقام جهده بذل
 أو األرض من الماء باسـتنباط  أو  ات،والخضـرو  العشـب  باجتـزاز  أو

 وتلك الجهد بذلك فإنه  واستصالحها، األرض بإحياء أو  النبع، من استخراجه
 واألعشاب واألخشاب والثمار الحيوان ذلك ملك قد يكون والسيطرة الحيازة

 وال منه أخذها وال فيها منازعته تجوز فال  له، وصارت واألرض والمـاء 
  هو للتملك واألصلي األول السبب يكون وبذلك نه؛بإذ إال فـيها  التصـرف 

 .الواسع المعنى بهذا" الحيازة"
 أو -  اختياراً نقله يمكنه " الشيء" على اإلنسان ملك يستقر أن بعد إنه ثـم 
 أثناء  بعوض، أو  مجاناً  جهة، أو آخر شخص ملك إلى - عنه  قهراً انتقاله

 والهبة كالبيع  المعلومة، كيةالمل نواقل من بـناقل   مـوته،  بعـد  أو حـياته 
 غير التملك أسباب من آخر  سببا تعتبر التي األمور من ونحوها والميـراث 

 لتملكها؛ فمن احتفر  العين في المباشر الجهد بذل عن الناتجة الحيازة نفـس 
 ينقلها أن له فيحق  له، مملوكة صارت منها يستقي نابعة ماء عين أرضه في
 ينقلها لم لو إنه بل  الموت، بعد له بالوصية أو بالهبة وأ بالبيع الغير ملك إلى
 َمْن إلى بالوراثة  قهراً عنه  النتقلت  فمات، حياته مدة معه وبقيت  ملكه، عن
 أو مياهها من  جزءاً ويهب بالعين يحتفظ أن -  أيضاً - له يحق كذلك  بعده،
 ملكية حدوث في  سبباً كان قد الميراث أو البيع هذا أن ذلك من فظهر يبيعه؛

 قبل من تملكها سبق قد - الطبيعية الناحية من - كان بعدما العين لهذه جديـدة 
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  أسباباً كانت وإن النواقل تلك أن ظهر قد أنه كما  واإلحياء، الحيازة بمـثل 
 . ملك بعد  لملك ومحدثة ناقلة هي بل وابتدائية، أصيلة ليست ولكنها للملـك 
 .الجزء هذا في سنذكرها لتيا األسباب جميع شأن هو وهذا
 ملكية فإن العامة، الملكية صعيد على الخاصة؛ أما الملكية صعيد على هذا

 أن كما  عليها، المنطبق )الدولة( عنوان نفس هو مثالً سببه لألنفال الدولـة 
 من  ولنوع للغنائم ملكيتها سبب هـو   أخـرى  لـبلدان  العسـكري  الفـتح 

 بصفتها الفتح بهذا األراضي من آخر  نوعاً) األمة ( تملك األراضـي؛كذلك 
 العنوان هذا في يدخل ما سائر وهكذا عليها؛ اإلشراف الدولة تولت وإن) أمة(

 .التمهيد هذا  في استقصاءه نريد ال مما العام أو الخاص التملك أسباب من
 :مناسبة مصطلحات في :الثاني المطلب
 عنوان تحت يندرج مما هي الذكر اآلنفة الملكية  نواقل فإن أخرى جهة من

 ما على  قائم طرفين بين تعامل كل يشمل الذي المصطلح وهو  ،)المعامالت(
 سواء  ،)اإليقاع( على قائٍم تعامٍل كل يشمل كما  ،)العقد(بـ الفقه في يعرف
 المستحسن ومن  األسرية، العالقات إطار في أو االقتصادي النشاط إطار في

 مصطلحان) اإليقاع(و) العقد: (ولفنق المبحث هـذا  فـي  ذلـك  توضـيح 
 شتى في الناس بين المتداولة المعامالت أنواع تصـنيف  فـي  مسـتخدمان 

 من كل على المتعددة أنواعها في المشتملة الملك نواقل منها والتي  أمورهم،
 إلى ملكه نقل في رغبته اإلنسان بها يبرز التي وهي  واإليقاعـات،  العقـود 
 ضرورة مدى جهة من المعاملة نوع فيه لوحظ الذي التصنيف وهو  اآلخر،

 الناقل لذلك المبرز الفعل أو باللفظ التعاقد حين فيها اآلخر الطرف مشـاركة 
 .له والمحقق
ـ   ومبرز  والقبول، اإليجاب على مشتمل فعل أو قول: (هو ) العقـد (فـ

 نقل أو  والكفالة، كالضمان  بأمر، تعهد على أكثر أو طرفين بين للتراضـي 
 ؛)والشركة كالزواج   ُعلقة، إنشاء أو  واإلجارة، والهـبة  كالبـيع   ،ملكـية 

 الدال اللفظ منه يصدر أي  ،)يوجب(مثالً ـ   ـ الصلح أو البيع في فالـباذل 
 والطرف  ،"صالحت"أو  " بعت: "بقوله الغير إلى ملكه نقل في رغبته علـى 

عنهما  عبرالم) العقد( ركنا وهما ؛"قبلت: "بقوله الـبذل  هـذا  يقـبل  اآلخـر 
 :هي للعقد المحتاجة والمعامالت ؛)القبول(و ) اإليجاب(بـ

  المزارعة،  الدين،  الضمان،  الشركة،  الصلح،  المضـاربة،   البـيع، 
  والرماية، السبق  النكاح،  الوكالة،  اإلجارة،  العارية،  الوديعة،  المساقاة،
 .االًإجم والصدقات  قول، على وتوابعه والحبس والوقف الوصية
 في   معتبر معين أمر تحقيق إرادة يبرز الذي اللفظ: (فهو " اإليقاع"وأما 
 رضاه، وعدم اآلخر الطرف رضا عن بغضِّ النظر  شروطه،  ضمن الشرع

 تداوالً هو األكثر ومثاله  ،)األحيان بعض في آخر وجود طرف دون من بل 
 تحقيق بهدف  ،"قطال فالنة زوجتي: "الطالق في الراغب قال فإذا  الطالق،
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 الطالق به فيحدث  ،)إيقاعاً(منه  ذلك كان  وإعالنها، اإلرادة وإبراز الطالق
 .له ومريدة بذلك راغبة )ثاٍن  طرٍف(كـ هي تكن لم ولو الزوجة  وتبين

 الوصية وكذلك  والجعالة،  اإلبراء، :هي باإليقاع تتحقق التي والمعامالت
 والطالق  وتوابعه، والعتق  قوال،األ بعض على وتوابعه والحبس والوقـف 
 .وشبهه والنذر  واإلقرار،  والمباراة، والخلع
 العقود نوع من هي للملكية الناقلة األسباب أن مالحظة من بد ال وإنه  هذا،
 .تفصيلياً سيظهر كما اإليقاعات نوع من هي مما أكثر

 وأهليته المالك في :الثالث المبحث
 أن حين في  التملك، عملية في األساس هو الذي الخاص المالك به ونريد

 الصدد هذا وفي  ومعلوم، واضح الدولة أو األمة هو الذي العام المالك أمـر 
 :نقول
 به وسمحت التملك في الطبيعي اإلنسان حق أقرت قد المطّهرة الشريعة إن

  مسلمهم وكافرهم،  وأنثاهم، ذكرهم  وكبيرهم، صغيرهم  الـناس،  لعمـوم 
 في أساس دوٍر من للملكية ما أجل من إال ذلك وليس  هم،ومجـنون  عـاقلهم 
 .بوظائفه المجتمع وقيام لحاجاته الفرد تحقيق
 بدوره المال ليقوم فيه التصرف حسن هو الشيء ملكية من األهم كان ولما
 لكل يسمح لم اإلسالم فإن  وازدهاره، المجتمع وتطور األرض إعمار فـي 

 إذا خال وإال  لذلك، تؤهله صفات حاز ذاإ إال فيه بالتصرف يستقل أن مالـك 
 فاقد أمر أوكلت قد الشريعة فإن ذلك إلى إضافة بغيره؛ اإلضرار من تصرفه
 لتدبيرها شؤونه على واإلشراف النظر خّولته الذي وهو  ،)الولي( إلى األهلية
 التصرف، من تمنع طارئة أخرى  أسباباً ثمة فإن كذلك مصلحته؛ يناسب بما

 بعض أحكام لبيان تعرضوا قد الفقهاء كان ولما المال؛ ورهن دينالم كإفالس 
 أخرى، أبواب في اآلخر بعضها أحكام ولبيان )الحجر( باب في األسباب هذه

 األوفق أن ورأينا طريقتهم،  نرتض لم فإننا  وغيـرهما،  والـنكاح  كالبـيع  
 إلى  والرهن، كاإلفالس  خاص، بموضوع عالقة ما له نؤجل أن بمنهجـنا 

 وهو  المعامالت، من الكثير في وأثر دخالة ما له هنا نذكر وأن ،)الدين( باب
 وما له  والسفه، والجنون الصغر مثل عن الناتج األهلية بفقدان عالقة ما له
 :فرعين في وذلك  بالغير، باإلضرار عالقة
 :األهلية فقدان إلى يرجع ما في :األول الفرع

 :مطلبين في يقع فيه والبحث
 :األسباب في :األول بالمطل

 :أمور وهي
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 :الصغر  ـ مانعية 1
 تسع األنثى بلغت فإن  التكليف، سّن بلوغ قبل ما لحالة وصـفٌ  الصـغر 

 أو  العانة، على الخشن الشعر بنبات والصبي  وجوباً، األحوط على سـنين 
 الصغر وصف عنهما ارتفع  هجرية، سنة عشرة خمس ببلوغ أو  باالحتالم،
  رشيداً كان فمن  سيأتي، الذي الرشد إليه انضم إذا المالب تصرفهما وصـح 

 .شرعاً للتصرف  أهالً كونه في ذلك ينفعه لم رشد دون من بلغ أو بلوغه قبل
 :الجنون  ـ مانعية2

 انفصال: (حالة - العرفي الظاهر بحسب - بالجنون المراد يكون أن ويمكن
 من النابعين االجتماعيو الفردي المألوف عن بخروجه  الواقع، عن اإلنسان

 التوجه فقدان حد إلى العليا درجته في يصل قد بـل   ،)والعـرف  الشـريعة 
 ويأكل ويتعرى يشتم فتراه  عنه،  تماماً المادي الواقـع  وغـياب  الغريـزي 
 يفعل ما لعواقب منه وعٍي دون المهالك في نفسه ويوقع وينام ويلبس ويشرب

 في تبقى فإنها الجنون مراتب تتتفاو فـإذا  آداب؛ وال لشـريعة  تقديـر  وال
 بحسب أما  العرفي، المفهوم بحسب المقياس لهذا ومحكومة قريبة جوهـرها 
 أن دون من العنوان هذا عليه يطلق قد بما يعتّد ال فإنه للجنون العلمي المفهوم
 .واضحة بدرجة الواقع عن االنفصال هذا منه يتحقق
 الجنون وبين المستمر بقالمط الجنون بين الجنون مانعية فـي  فـرق  وال

 ولو  وعقل، المجنون أفاق فإن  جنونه، حين التصرف منه وقع إذا األدواري
 .عقله خالل تصرفه صح  والدواء، بالمعالجة

 وإذا  عقله، على ُبِنَي  عاقال كان بعدما الجنون حدوث في شُّك إذا  :1 -م 
 قيام من بد وال  جنونه، بقاء على بني عقله في فشك  مجنوناً كان

 خاصة  عليه، اآلثار ترتيب أجل من أحدهما على المعتبرة الحجة
 من وغيره االختبار بمثل وذلك  والخصومة، التداعي مقـام  فـي 

  الثقة، أو الواحد العدل أو العدلين بشهادة أو  للعلم، المفيدة الوسائل
 .الشرعي للحاكم األمر إيكال واألولى

 :السفه  ـ مانعية 3
: هو - األموال عالم في - والرشد  ،)الرشد(يقابل  ما ) سفهال(بـ المـراد 

 االستفادة على  قادراً المكلف تجعل المعامالت بأصول الخبرة من مسـتوى (
  الغبن، في -  كثيراً - يقع أن دون من المالئم بالنحو واستثمارها أمواله مـن 
  ،)اتهحاج في باعتدال صرفها على  قادراً تجعله أخرى جهة ومن  جهة، من

 بل أمواله في التصرف من عندئذ يمكن فال  سفيهاً، يكن كذلك يكن لم فمـن 
 .الولي عنه يتوالها

  ذلك، ونحو وهبةً  وشراًء  بيعاً  باألموال، مختصة السفه مانعية  :2 -م 
 بذل استتبعت لو حتى األخرى تصرفاته نفوذ من السفه  يمنع فـال 
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 أنواع من ذلك ونحو والنذر والطـالق  الـزواج  كمـثل   المـال، 
 .المالي التبادل إطار عن الخارجة التصرفات

  طاعناً الرجل يصير فقد  العمر، بمراحل السفه أو للرشد عالقة ال :3 -م 
 قد أنه كما  التصرف، من  ممنوعاً فيبقى  سفيهاً ويبقى السن فـي 
 إال الحجر عنه يرتفع ال كان وإن بلوغه قبل  رشيداً اإلنسان يكون
 .بلوِغال بعد

يعطى  أن بمثل وذلك  باختبارهما، والصغير السـفيه  رشـد  ُيعلَـم    :4 -م 
 أكثر معه ذلك ويكرر  فيه، يتصرف كيف المال وُيرى من  مقداراً
 إليه فتدفع  رشده وُيعلم، يظهر حتى مختلفة أحوال وفي مرة مـن 

 من النوع هذا فيها ـ حينئذ ـ ويصلح   بالتصرف ليستقل أمـواله 
 في - المال تدبير يكون أن إال  والمرأة، الرجل من كٍلل االختـبار 

 ولو المرأة تحسنه ال بالرجل  خاصا  شأنا - المجـتمعات  بعـض 
 من وشأنها عملها هو بما حينئذ المرأة رشد فيختبر  رشيدة، كانت

 الحياكة مثل  أموراً تحسن فعندما األسرة، وتدبير البـيت  أعمـال 
 ذلك ونحو  المنزل، أدوات على والحرص الطفل ورعاية والطبخ

 .برشدها يحكم  ووعيها، نضجها منه يعرف مما
 أو الرجل برشد الرجال بشهادة يكتفي أن له فإن  يختبر لم ومـن 
  إن بل  الثقة، أو الواحد العدل شهادة ذلك في ويكفي  المرأة، برشد

 في إشكال ال نعم وجيهاً؛  وجهاً المرأة برشد المرأة بشهادة لالكتفاء
 .بها االطمئنان حصول مع ايتهاكف

 وبشهادة  وغيره، االختبار من الحاصل بالعلم الرشد يثبت وكمـا 
 الرشد بعد السفه فإن  الثقة، أو الواحد العدل وبشهادة بل  البيِّـنة، 
 .أيضاً بذلك يثبت

 من يخلو ال أمٌر السفه إثبات فإن  الجنون، في األمر هـو  وكمـا 
 الشرعي الحاكم إلى األمر إيكال عهم ينبغي مما والتعقيد الصعوبة
 من حيث  بشأنه، الالزم اإلجراء واتخاذ وإقـراره  فـيه  للنظـر 

 -  إيجاباً أو  سلباً - حكمه في الشرعي الحاكم يرجع أن الطبيعـي 
 .الرأي إعطاء في الوثاقة ذوي من الخبرة أهل إلى

 :األهلية فاقد على الوالية في :الثاني المطلب
 :عناوين في يقع أحكامه وتفصيل

 :األولياء  ـ مراتب1
 وفق على ويدبِّرها أموره يرعى  راع من األهلية لفاقد بـد  ال كـان  لمـا 

 هذا مصالح وحفظت بذلك اهتمت قد الشريعة فإّن  الفاقـد،  ذلـك  مصـلحة 
 والجّد األب :هو األولى بالدرجة والولي الوالية؛ نظام خالل مـن  اإلنسـان 
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 والرعاية واإلشراف بالقيمومة له صـى المو :الثانـية  وبالدرجـة   لـألب، 
  الشرعي، الحاكم :الثالثة وفاته، وبالدرجة بعد أحدهما  قبل من للقاصـرين 
 .المؤمنين عدول :الرابعة وبالدرجة
 :لألولياء مراتب أربع فهنا

 :والجد األب والية :األولى
 وعلى  يبلغ، حتى الصغير على لألب وللجد لألب ثابتة الـوالية   :5 -م 

 ويرشد المجنون يعقل حتى - كذلك بلغا إذا - والسـفيه  جـنون الم
 هو فالولي البلوغ بعد السفه أو الجنون لهما حدث فـإن   السـفيه، 
 الجد أو األب إشراك  استحباباً األحوط كان وإن  الشرعي، الحاكم
 من لغيرهما وال ألبيها وال لألم وليس. عليهما الوالية في معه لألب

 وال لألب والجد األب حياة في ال  والية عليهم، واألقرباء األرحام
 القرابة غير أمٍر بسبب ألحدهم الوالية تكون قد نعم  موتهما، بعـد 
 .سنذكرها التي األمور من

 القاصر تولّد بحكم لألب والجد باألب قائمة أصيلة الوالية هذه إن  :6 -م 
 وال نهوتعيي الشرعي الحاكم جعل إلى ثبوتها في تحتاج فال  منهما،
 يريانه الذي بالنحو واليتهما فيمارسان  واستئذانه، إشـرافه  إلـى 
 .أهالً لذلك المتصدي دام ما القاصر لمصلحة  موافقاً

 أميناً كونه وعلى  ، رشيداً عاقالً كونه على تعتمد الولي في األهلية  :7 -م 
 وال اإلسالم فيه يعتبر فال  وماله، نفسه في القاصر مصلحة على 

ـ   ألحد يكن لم ذلك على األمر جرى العدالـة؛ فـإن   وال اناإليم
 سفيهاً أو  مجنوناً فصار األهلية فقد إذا نعم  تصرفاته، في منازعته

 يده   وكف التصرف عن منعه الشرعي للحاكم جاز  ، خائـناً  أو 
 .األهلية إليه ترجع حتى عنه القاصر أمور وتولي

 وليس  واحدة، مرتبة في - حيين كانـا  إذا - والجـد  األب واليـة  :8 -م 
 وسبق واحد ألمر  معاً تصديا فإذا  اآلخر، من أولى فيها أحـدهما 
 قليل أمر وهو بطال؛ وإال  اآلخـر،  دون تصـرفه  نفـذ  أحـدهما 

 دون من األب تصدي هو ذلك في الغالب وأن سيما ال  الحـدوث، 
 .له الجّد معارضة

 :الوصي والية : الثانية
 هو الذي الموصي والية من األهلية فاقد على يتهوال الوصي يستمّد :9 -م 

 القاصر على القيمومة أن أساس على وذلك  لألب، الجـد  أو األب
 أوصيا فإذا  وميتين، حيين ويعنيهما يهمهما أمر شؤونه ورعايـة 

  وقائماً األصلي الولي بمثابة يصير فإنه ما لشخص القيمومة بهذه
 في بها؛ ويشترط عيالشر الحاكم من وأولى مـوته  بعـد  مقامـه 
 األب وصاية تصح فال  وموته، اآلخر فقد منهما  كل من صحتها
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  ألبيهم، جدهم وجود مع أوالده من القاصرين علـى  بالقـيمومة 
 وال مشروعة تكون ال الوصية هذه مثل فإن كذلك العكس؛ وكذلك
 تصح فال  لألب، الجد أو األب وهو  األصلي، الولي من إال نافذة
 .الحقاً سنبينه كما -  إجماالً - الشرعي الحاكم من وال الوصي من

  الموصي، ذكرها التي للقيود  طبقاً وتضيق الوصي والية تتّسع : 10 -م 
 عدا ما الموصي يتواله كان ما كل شملت له الوصية أطلـق  فـإن 

 وما  الموصي، عليه نص إذا إال عليه  ولياً يكون ال فإنه  الزواج،
 بجعل  مأذوناً يكون أن إال  بعده، لغيره اليةالو بهذه يوصي أن عدا

 أوصي: "قوله بمثل وذلك الموصي، قبل من  مطلقاً أو بعينه وصي
 بأن - مثالً - لعمرو يوصي وبأن أوالدي على بالقـيمومة   زيـداً 
 أو باألب أي  بالموصي، خاص حق فإنها  ،"وفاته بعد القيِّم يكون

 من أو  مباشرة، قبلهما من إال القيم جعل يصّح فال  لألب، الجـد 
 .بعده وصي بجعل للوصي اإلذن خالل

 بل  مسلمين، عدلين بشاهدين يّدعيها لمن بالقيمومة الوصية تثبت  :11 -م 
 االطمئنان قوله يفيد من كل وبشهادة  الثقة، أو الواحد بالعدل وتثبت
 .مسلماً يكن لم ولو

 تشترط فال  غير، ال  والرشد، والعقل البلوغ الوصي في يشـترط  : 12 -م 
 أن يكفي بل  العدالة، وال  للمرأة، الوصية فتصح  الذكورة، فـيه 

  الموصي، وضعها التي بالحدود  ملتزماً به  موثوقاً  أميناً يكـون 
 لغير الوصية على مفسدةٌ تترتب أن إال اإلسالم فيه يشترط ال وكذا

 ولىفيت  وصايته، بطلت الشروط هذه من شرط اختل فإن المسلم؛
 بالقيام به يثق لمن يأذن أو به إليه عهد الذي عمله الشرعي الحاكم

بـذلك نيابةً عنه؛ نعم إذا كان قد خان ضم إليه الحاكم أميناً يمنعه    
 .عن الخيانة، وإال عزله ونّصب غيره

ال يجب على الوصّي القيام بنفسه بشؤون الوصاية، بل يجوز له : 13م ـ  
ة التي يرغب بها، إال أن يشترط       أن يـوكلها إلـى غيره بالطريق      

 .عليه الموصي القيام بها بنفسه، فتجب المباشرة حينئذ
. هـذا، وإننا سوف نعيد ذكر هذه األمور بتفصيل أوفى في باب الوصية            

 ).341:ص/، والمبحث الخامس338: ص/المطلب الخامس: أنظر في ذلك(
 :والية الحاكم الشرعي: الثالثة

ل؛ وإنما يكون ولياً على فاقد األهلية في حال         وهـو الفقيه المجتهد العاد    
مـوت الولـي األصلي، وهو األب والجد لألب، مع عدم وجود وصيٍّ قيٍِّم              
ُمنصَّـٍب مـن أحدهما، إذ يكون القاصر ـ حينئذ ـ بال ولي فيصير ولّيه     

 .الحاكم الشرعي
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إذا صـار فاقـد األهلـية بال ولي، وأمكن الرجوع إلى الحاكم    : 14م ـ  
، لـم يجـز ألحـد من المسلمين، ولو كان من أقرباء             الشـرعي 

القاصـر، التصـدي لشيء من أمور المالية بمثل البيع والشراء           
ونحوهما، وال لشيء من أموره الشخصية االستثنائية التي تحتاج         
إلى نظر الولي، إال بعد مراجعة الحاكم الشرعي ونظره وصدور          

 .اإلذن منه، حتى لو كان في بلد آخر
إذا تعـدد الحـاكم الشرعي الجامع للشروط كانت والية الجميع   : 15م ـ  

مرتبة واحدة، فإذا تصّدى من ُيكتفى به نفذ تصّرفه، وليس لآلخر           
أن يعارضه، فإن تصديا معاً وتصرفا في أمر واحد نفذ تصرف           

 .السابق منهما
للحاكم الشرعي أن يباشر أمور القاصر بنفسه، وله أن يوكل من : 16م ـ  

 . عنه من أقرباء القاصر أو من غيرهميقوم بها
 :والية العدل المؤمن: الرابعة

وهـو العاقل الرشيد الخبير الملتزم بأحكام الشريعة من عامة المؤمنين،           
وال يجب أن يكون من أهل البلد، وال من أقرباء القاصر، وإن كان الغالب              
فـيه ذلـك بحسـب العرف؛ فحيث ال يوجد الحاكم الشرعي، أو ال يمكن               
الوصـول إلـيه، يجب ـ على نحو الوجوب الكفائي ـ تصدي واحد من     

 .المؤمنين العدول إلدارة أمور القاصر بالنحو الذي كان يتواله الولي
كـذلك فـإن والية المؤمنين المتعددين على درجة واحدة، وليس أحدهما       
أولـى مـن اآلخر، فإذا تصدى أحدهم وتصرف نفذ تصّرفه وصح، وليس             

 .وإذا تصرفا معاً نفذ تصرف السابق منهمالغيره إبطاله، 
 : ـ حدود والية الولي2

لمـا كـان الهدف من جعل الوالية على فاقد األهلية هو رعايته وتدبير              
أمـوره فـي نفسـه وفي ماله، ولما كانت تصرفات الولي حادثة في حالة               
اسـتثنائية تسـتدعي مـراعاة الحذر واالحتياط، وهي فقدان المالك ألهلية            

، فإن الشريعة المطّهرة قد وضعت حدوداً لتصرفات الولي تختلف          التصرف
 :عما لو كان المتصرف هو المالك نفسه، وذلك على النحو التالي

إن األظهر هو كون الولّي ُمنـَزالً منزلة المالك في كيفية تصرفه           : أوالً  
بأمـواله وبنفسـه، وفـي مدى طموحه الذي يرجو تحقيقه، فكما ال يكتفي              

تجميد أمواله وأوضاعه الحياتية، وال يقتصر على دفع المفاسد التي          المالك ب 
تـؤدي إلـى خسـران المال ونحوه، بل يسعى إلى جلب المنافع وتحقيق              
األرباح والمكاسب، فيتاجر في ماله، رغبةً في الربح، ويتزوج لتحقيق غاية           
راجحة، ويقوم بمختلف التصرفات على قاعدة تحقيق المصلحة، فإن للولي          

ـ  ك كما لو كان هو المالك، ومثال ذلك ما لو كان لهذا القاصر مبلغٌ من               ذل
المـال، ودار األمـر بين أن يتاجر به مع رجاء الربح وبين أن يدخره من       
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دون أن يخسـر منه شيئاً باالدخار، فإن األجدر بالولي أن يتاجر بمال ذلك              
مال القاصـر لتحقـيق الربح الذي هو مصلحة له، دون أن يمنعه منه احت             

الخسـران الـوارد دائماً في التجارة، ما دام األسلوب الذي تدار به األمور              
متعارفاً وجارياً على طبق األصول التجارية؛ ومثاله ـ أيضاً ـ ما لو أراد   
الولـي تـزويج الصـبي، فإنـه يجب عليه مراعاة المصلحة العائدة على              

كما لو كان   القاصـر، بـل وينبغـي بذل الجهد في اختيار األصلح، تماماً             
القاصـر ولـده؛ وهكـذا األمر في سائر الشؤون؛ أما إذا خال العمل من               
المصلحة، كأن لم يكن في التجارة ربٌح وال مصلحة أخرى، وال في زواج             
الصبي فائدة، لم يجز اإلقدام عليه حتى لو خال من المفسدة ولم يترتب عليه              

 .ضرر
 يصح من الولي أن يهب      وعلى ضوء المبدأ اآلنف الذكر، فإنه ال      : ثانياً  

وال أن يتصـدق بشـيٍء مـن أموال القاصر حتى لو كان فيهما مصلحة               
للقاصر بوجه من الوجوه؛ نعم ال يشمل ذلك دفع الخمس والزكاة والضمان            
وغيـرها من األمور التي ورد استحباب أو وجوب بذلها من مال القاصر             

رته له مع   عـند توفـر شـروطها، وأمـا مثل إقراض ماله للغير أو إعا             
االطمئنان بوفاء القرض ورد العارية، فإن كان فيه مصلحة دنيوية للصبي           
مثالً جاز فعله، وإن لم يكن فيه مصلحة لم يجز حتى لو كان المقترض أو               

 .المستعير أحد أقربائه
إّن الوالية على شؤون فاقد األهلية غير المالية، وهي ما يصطلح           : ثالثاً  

ـ    ، تختلف باختالف أسباب فقد األهلية      )نفسالـوالية علـى ال    (علـيها بـ
 :وباختالف تلك الشؤون الحياتية

فالسـفيه ال واليـة ألحد عليه في ما عدا الزواج من أموره الشخصية،              
كالطالق والوصية بغير المال ونحوهما، فيصحُّ منه طالق زوجته حتى لو           

ين ترتب عليه بذل المهر لها، وكذا يصح أن يوصي بأن يدفن في مكان مع             
وأن يجهـز فـي غسله وكفنه بطريقة معينة حتى لو ترتب عليه بذل مال،               
وهكذا سائر أموره من سكنه وتصرفاته األخرى؛ أما الزواج، فإن عليه ـ  
على األحوط وجوباً ـ أن يستأذن أباه أو جده ألبيه إذا كان سفيهاً في جميع  

ى األحوط أموره، وأما إذا كان سفيهاً في خصوص الزواج فإن عليه ـ عل 
 .وجوباً ـ أن يستأذن الحاكم الشرعي

وأما المجنون والصبي فإن لألب والجد لألب واليةً عليهما في كل ما له             
عالقـة بأمـورهما األساسـية، كالتربية والتعليم والسكن وطريقة اإلنفاق           
ومقداره وكيفية استثمار أموالهما، ونحو ذلك مما يرجع إلى سلوكهما العام           

ء الشخصية وتركيز الكيان االجتماعي حاضراً ومستقبالً؛       المؤثـر فـي بنا    
ونفـس هذه الصالحيات تثبت ـ أيضاً ـ للوصي عن أحدهما عند إطالق    
الـوالية، كما تثبت بنفس النحو للحاكم الشرعي، ولعدول المؤمنين عند فقد            

 .الحاكم الشرعي
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ا وأمـا تزويجهما فإن لألب وأبيه الوالية في ذلك، سواء مع اضطرارهم           
إلـى الزواج أو عدمه، وأما الوصي فإنه ال والية له على ذلك إال إذا نص                
الموصـي علـيه، وأمـا الحاكم الشرعي فهو ولي الصبي والمجنون في             
التـزويج مـع الضـرورة ال بدونها، وكذلك عدول المؤمنين في حال فقد              

 .الحاكم الشرعي
المجنون مع  وأمـا الطـالق فإن للولي، كائناً من كان، أن يطلِّق زوجة             

وجـود مصـلحة لـه فـي الطالق، وال والية له على طالق الصبي، مع                
المصلحة وبدونها، نعم للولي أن يهب عن الصبي زوجته المتمتَّع بها مدتها            

 .مع المصلحة له أو لها أو بدونها
 : ـ التنازل عن الوالية3

ما قد ذكرنا فيما سبق إمكان نزع والية األب أو أبيه أو الوصي عن أحده       
أو عـدول المؤمنـين إذا صدر من أحدهم ما يوجب فقدانه ألهلية الوالية،              
وفي هذا المجال قد ينفع التعرض لمسألة إمكان تنازل الولي االختياري عن            

 :واليته لسبب من األسباب، فنقول
إن واليـة األب وأبـيه ناتجـة عن حكم شرعي يقضي بإلزامهما بهذه              

ا التنازل االختياري عن هذه الوالية،      المسـؤولية، فـال يصح وال يقع منهم       
فإن صدر منهما تنازل عنها ُعدَّ الغياً وتبقى واليتهما ثابتة رغم ذلك؛ نعم             
يجـوز لهما القبول بالشرط القاضي بتعطيل واليتهما وتفويض هذه الوالية           
لشـخص آخر إذا وقع ذلك الشرط في ضمن عقد الزم، كعقد الزواج الذي              

زوجها أن تكون لها الوالية على األوالد في        تشـترط فـيه الـزوجة على        
ظـروف معينة أو مطلقاً، فإن شرط ذلك على نفسه وجب عليه الوفاء به،              
ولـم يكـن ذلك منه تنازالً عن الوالية، بل هو نوع من اإلذن للغير بتولي                
أمـور هذا القاصر، ومن البديهي ثبوت الحق للولي بإعطاء مثل هذا اإلذن             

 .ـ أساساً ـ مباشرة أعمال الوالية بنفسهما دام ال يجب عليه 
أمـا الوصي عن أحدهما فإن واليته ليست أصيلة، بل هي مجعولة من             
قـبل الغيـر، فهي مرهونة بإرادته في حدودها وتفاصيلها، وكذا في نزع             
وصايته من ِقَبل الموصي ما دام حياً؛ كذلك فإنها رهن بإرادة الوصي الذي             

 حال حياة الموصي بشرط أن يصله       يحـق لـه أن يـرفض هذه الوصاية        
الـرفض ويعلم به، وبشرط أن يكون الموصي قادراً على تعيين غيره، أما             
بعـد الموت فإنه ال يحق للوصي رد الوصية ورفضها، سواء كان قد قبلها              

 .قبل صدور الرفض أو لم يكن قد صدر منه القبول
غيره، ولـيس للوصي عزل نفسه وتفويض المهام التي أوكلت عليه إلى            

نعـم له أن يتعاون مع الغير في تنفيذ الوصية من باب االعتماد على أهل               
الخبـرة، مثل المجتهد أو الُمْستأَجر للعبادة أو العارف بأمور التجهيز ونحو          
ذلك، إال أن ينص الموصي على مباشرة الوصي لذلك بنفسه، فتتعين عليه            

 ).13:أنظر المسألة. (المباشرة حينئذ، كما سبق ذكره
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أما العدل من المؤمنين فإنه يجوز له التخلي عما بيده من شؤون القاصر             
إن لـم يكن ما يتصدى له واجباً متعيناً عليه ومنحصراً به، وإال لم يجز له                
ذلك؛ وإنما ينحصر األمر به في صورة ما لو لم يكن غيره كفؤاً، وكان في               

كما لو  تـرك التصـدي ضرر بالغ يجب دفعه عن القاصر على كل قادر،              
تعـرض عـرض ذلك القاصر للعدوان، أو تعرض لالنحراف في دينه أو             

 .أخالقه، أو لألمراض في جسده، أو نحو ذلك من األضرار الكبيرة
 : ـ صالحيات أخرى للولي4

): أحكام األموات (يطلق الولي في بعض أبواب الفقه، ويراد به في باب           
، وقد  )لذكور واإلناث كـل من يرث الميت من الطبقة التي مات عنها من ا           (

". إن لهذا الولي سلطة اإلشراف على تجهيزه      : "تقدمت أحكامه التي قلنا فيها    
 ).425:أنظر في ذلك الجزء األول، المسألة(

ويراد به من يرث مال المقتول      ) القصاص(وكذلك يطلق الولي في باب      
 من الرجال، وهو الذي سيأتي فيه أن له حقّ اتخاذ القرار باالقتصاص من            

 .القاتل عمداً أو أخذ الدية منه
أمـا الحـاكم الشرعي فمن المعلوم أن مدى واليته يتجاوز أمور الفاقد             
لألهلـية لتكون له الوالية على الطالق في بعض الحاالت، إما مستقالً كما             
فـي مثل حالة عدم اإلنفاق، أو باالشتراك مع األب كما في حالة المفقود،              

ديد األسعار وعلى اإللزام بالبيع وعلى جميع       كـذلك فإن له الوالية على تح      
الشـؤون العامـة في إطار إقامة النظام اإلسالمي ونشر العدل والتصدي            

 .للقضايا الكبرى
وجمـيع هذه األمور وغيرها ستبحث في أماكنها بعدما اقتصرنا على ما            

 .له عالقة بالوالية على القاصر
 : بالغيرفي ما يرجع إلى مانعية اإلضرار: الفرع الثاني

 :وفيه مطلبان
 :في حكم الجوار: المطلب األول

ال يجـوز للمالـك أن يتصرف بداره أو أرضه بما يحدث ضرراً على              
 :جاره، وتفصيل ذلك يستدعي بيانه في مسائل

قد حثت الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع : 17م ـ  
رد في الحديث   الجيران وكف األذى عنهم وحرمة إيذائهم، وقد و       

إن حسن الجوار يزيد في     : (أنه قال ) ع(عـن اإلمـام الصـادق     
حسن الجوار يعّمر الديار : (، وعنه ـ أيضاً ـ أنه قال  )الـرزق 

ليس : (، وعنه ـ أيضاً ـ عليه السالم أنه قال  )ويزيد في األعمار
، وغيرها مما قد أكد في      )مـنّا من لم يحسن مجاورة من جاوره       

 .د األمر فيهالوصية بالجار وتشدي
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والمـراد بالجار في مقام حسن المعاشرة من يراه العرف كذلك            
ممن يسكن في جوارك في بلدك أو محلتك؛ وفي بعض الروايات           
تحديده بأربعين داراً، والظاهر أن المراد بها ما ينتشر حولك من           
الجهات المتعددة، ال أنها أربعون داراً من كل جهة، وبذلك تكون           

لمباني ذات الطبقات في المدن؛ أما المراد بالجار        مناسبة لوضع ا  
فـي مقـام عدم اإلضرار به فهو األعم من ذلك، فيشمل كل من              

 .يتضرر بتصرفك من المسلمين، ولو كان أبعد من ذلك
إذا لـزم من تصّرف المالك في ملكه ضرر معتد به على جاره،  : 18م ـ  

 البناء الموجبة   فإن كان ضرراً متعارفاً فيما بين الجيران، كإطالة       
لـنقص االستفادة من الشمس أو الهواء، فالظاهر أنه ال بأس به،            
وإال لـم يجـز، فإن فعل ما فيه ضرر غير متعارف وجب عليه              
رفعه؛ وال فرق في ذلك بين أن يكون تصرفه في ملكه مستلزماً            

فـي ملـك الجار أو مستلزماً للتصرف        ) الحقيقـي (للتصـرف   
 :فيه) الحكمي(

 إذا تصـّرف في ملكه بما يوجب خلالً في حيطان           كمـا : واألول
جـاره، أو حـبس ماًء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء             
جـاره، أو أحـدث حفرة لخزن مياه الصرف الصحي بقرب بئر    
الجار فأوجب فساد مائها، أو  حفر بئراً بقرب بئر جاره فأوجب            

لثانية نقصـان مائها، سواء أكان النقص مستنداً إلى جذب البئر ا          
 .ماء األولى أو إلى كونها أعمق منها

كمـا إذا جعل ملكه معمل دباغة أو حدادٍة في منطقة           : والثانـي 
 .سكنية، ما يوجب عدم قابلية الدور المجاورة للسكنى فيها

الظاهـر أنه ال فرق في عدم جواز تصرف المالك في ملكه بما  : 19م ـ  
مين بين أن يكون    يوجب اإلضرار بالجار على أحد النحوين المتقد      

تـرك تصـّرفه فيه مستلزماً للضرر على نفسه أم ال، فال يجوز             
للمالـك حفـر بئر لتخزين مياه الصرف الصحي ـ مثالً ـ في     
داره علـى نحو تضر ببئر مياه الشرب لجاره وإن كان في ترك             
حفرها ضرٌر عليه، ولو فعل َضِمن الضرر الوارد عليه إذا كان           

 .مستنداً إليه عرفاً
إذا أراد أحـد المالكـين المتجاورْين بناء سوٍر ألرضه، أو بناء   : 20ـ م  

حائٍط لمنزله، لم يجب عليه أن يجعل حرماً بينه وبين عقار جاره            
أو حـائط سـوره أو منزله، نعم ينبغي االلتزام بقوانين التنظيم            
المدني في المواصفات الالزمة في البناء، وذلك لما لها من أهمية           

 .سان وصحته وجمال مدينتهفي حياة اإلن
ال يجـوز وضـع حافة سقف البناء أو الخيمة أو نحوهما على   : 21م ـ  

حائط الجار إال بإذنه ورضاه، وإذا طلب ذلك من الجار لم يجب            
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علـيه إجابته، وإن استحب له استحباباً مؤكداً، من جهة ما ورد            
، من التأكيد والحثّ على قضاء حوائج اإلخوان وال سيما الجيران         

ولـو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان            
ملزم، كالشرط في ضمن عقد الزم أو باإلجارة أو بالصلح عليه،           
لم يجز له الرجوع، وأما إذا كان لمجرد اإلذن والرخصة جاز له            
الرجوع قبل البناء والوضع، وأما بعد ذلك فاألقوى أنه ال يجوز           

ألبنية القابلة للتفكيك بحسب وضعها     له الرجوع إلى إذا كان من ا      
العمرانـي، ولـه أخـذ األجرة منه إذا لم يكن اإلذن مبنياً على              
المجانـية، ومـع ذلـك فال يترك االحتياط االستحبابي بالتصالح           

 .والتراضي بينهما ولو باإلبقاء مع األجرة أو الهدم مع األرش
ه سقف منزل إذا دخـل العقـار في ملكية إنسان، وعلى حائط في  : 22م ـ  

الجار أو جذوع خيمته ولم ُيعلم على أي وجه وضعت، حكم في            
الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى يثبت خالفه، فليس للجار          
أن يطالبه برفعها عنه، بل وال منعه من التجديد لو انهدم السقف،            
وكذا الحال لو ُوجد بناٌء أو مجرى ماء أو ميزاٌب منصوٌب ألحد            

ُيعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن         في ملك غيره ولم     
حـق واستحقاق إال أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية       

 .التي يجوز فيها الرجوع
إذا خـرجت أغصـان شـجرة إلـى فضاء ملك الجار من غير     : 23م ـ  

استحقاق فله أن يطالب مالك الشجرة بعطف األغصان أو قطعها          
صاحبها جاز للجار ـ بإذن الحاكم  مـن حـّد ملكـه، فإن امتنع    

الشرعي ـ عطفها، فإن لم ينقِض األمر بالعطف جاز اللجوء إلى  
 .القطع بعد استئذان الحاكم الشرعي

لـو تنازعا في جدار ولم يكن ألي منهما بّينة، فإن كان تحت يد  : 24م ـ  
أحـدهما فهو له بيمينه، وكذا لو اتصل ببناء أحدهما دون اآلخر،            

عليه طرٌح، كسقف غرفة أخرى أو أخشاب خيمة أو         أو كـان له     
نحـو ذلـك، فإنـه يحكم له به مع اليمين، وأما لو كان تحت يد                
كليهما أو خارجاً عن يدهما، فإن حلفا أو امتنعا عن الحلف حكم            

 .به لهما، وإن حلف أحدهما وامتنع اآلخر حكم به للحالف
كية السقف الفاصل بين لو اختلف مالك العلو ومالك السَّفل في مل: 25م ـ  

الطابقـين، فإن لم يكن أليٍّ منهما بّينة على دعواه كان ذلك من             
بـاب التداعي، فيتحالفان، إال إذا كانت هناك عادة قطعّية تقضي           
باختصـاص أحـدهما بـه فُيقّدم قوله بيمينه، وحيث يحق لهما            
الـتحالف فإنهما إذا حلفا معاً أو لم يحلفا حكم لهما به، وإن حلف              

 .حدهما دون اآلخر ُحِكَم به للحالفأ
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وإن اخـتلفا في ملكية جدران السفل كانت البينة على مالك العلو            
واليمـين على مالك السفل إذا لم يكن السقف قائماً عليها، كما في            
بعض األبنية الحديثة حيث يتم بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء           

 عليها فحكمها حكم    الهـيكل األساسي للبناية، وأما مع قيام السقف       
السقف، أي أنه إذا قّدم أحدهما بينة حكم له به، وإال لزمهما حلف             
اليمين، فإن حلفا معاً أو لم يحلفا حكم لهما به، وإن حلف أحدهما             

 .دون اآلخر حكم به للحالف
وإن اخـتلفا فـي ملكية الدََّرج فعلى صاحب السفل البينة وعلى            

 المخزن الذي تحت الدرج     صـاحب العلو اليمين، وإن اختلفا في      
فالحكم بالعكس، وإن اختلفا على ملكية طريق للطابق العلوي في          
باحـة الدار السفلي، فإن لم يأت أحدهما ببينة على مّدعاه لزمهما            
حلف اليمين، وذلك كما تقدم في حكم التنازع على ملكية السقف،           
 ومهمـا كانت نتيجة هذا النزاع، فإن للطابق العلوي حق المرور          

فإن تنازعا على ملكية تمام باحة الدار،       . مـن باحة الدار السفلي    
 .فعلى مالك العلو البينة وعلى مالك السفل اليمين

ولما كانت أمثال هذه األمور مما ُيرفع إلى القاضي فإن فروعها           
عديـدة وتعـز على الحصر، ولكل قضية منها خصوصياتها، ال           

ات الجوار ودخلت فيه    سيما في زماننا هذا الذي تعقدت فيه عالق       
عناصـر جديدة، مما ال داعي معه الستيعابها، وفيما ذكرناه منها           

 .كفاية إلعطاء فكرة عن الموضوع
 :في منجزات المريض: المطلب الثاني
ـ  ما يصدر عن المريض في مرض الموت       ) ُمنَجَّزات المريض (المراد ب

 فيه نقٌل   مـن تصـرفات في أمالكه من بيٍع أو هبة أو نحو ذلك مما يكون              
لجـزء من ماله عن ملكه إلى ملك غيره، وارثاً كان ذلك الغير أو أجنبياً،               
ولمـا كان مثل هذا التصرف في مرض الموت موجباً لحرمان الوارث من    
جـزء من التركة، فإن الشريعة قد وضعت حداً لتصرفات المريض كي ال             

 :يضر تصرفه بالغير، فكان هذا المطلب لبيان ذلك، فنقول
 لإلنسـان أن يتصرف في أمواله في حالة مرض الموت بالنحو            يجـوز 

الـذي كـان يتصرف فيه في حال مرضه العادي وفي حال صحته إذا لم               
يتـرتب على ذلك التصرف نقص في المال، كأن يتاجر بأمواله ويستثمرها            
بالبيع والشراء والمضاربة والمبادلة والشركة واإلقراض والضمان والكفالة        

 . تصرفاته صحيحة ونافذةوغيرها، وتكون
وأمـا إذا تـرتب على ذلك التصرف نقٌص في المال، كأن باع بأقل من               
ثمـن المثل، أو وهب مجاناً أو بعوض قليل، أو تصدق على وجوه الخير،              
أو وقف على غير الذرية، أو فعل غير ذلك من التصرفات، فاألظهر صحة          

شأنه وعادته أن يفعل    تلك التصرفات ونفوذها مطلقاً، وبخاصة إذا كان من         
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ذلك خالل صحته وعافيته، ولم يكن من قصده اإلضرار بالورثة، شرط أن            
ال تضـّر بـَدْين علـيه بنحو يضيق باقي أمواله عن سداده، وإال نفذ من                

 .تصرفاته ما ال يضر بدينه فحسب وبطل الباقي
ُيقتصر في المرض المتصل بالموت على ما يكون المريض معه : 26م ـ  

ض الخطر والهالك، فمثل ُحّمى يوم خفيف اتفق الموت         في معر 
بـه على خالف مجرى العادة ال يمنع من نفوذ تصرف المريض            
فـيما ذكـرناه مـن صور عدم النفوذ؛ وكذا يقتصر في المرض      
الممـتد لفترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرفات       

على الصـادرة مـنه قـبل ذلك صحيحة ونافذة؛ وأيضاً يقتصر            
المرض المؤدي إلى الموت، فلو مات ال بسبب ذلك المرض، بل           
بسبب آخر من قتل أو افتراس أو لدغ حية أو نحو ذلك، لم يمنع              
مـن نفـوذ تصرفاته التي صدرت منه في مرضه قبيل الحادث            

 .الذي تعرض له

 في ما يملك من األعيان: المبحث الرابع
ن على األشياء بعد وضع     تعّرضـت الشريعة بالبيان لحدود سلطة اإلنسا      

يـده علـيها، فمعظم األشياء يصح أن تقع في نطاق الملكية الخاصة للفرد              
وتكون سلطته عليها تامة، فيصح له التصرف فيها بالبيع والهبة واالستخدام           
فـي حاجاته وغير ذلك، وهناك أشياء ال تكون السلطة عليها مطلقة، فمثل             

، رغم أحقية من هي تحت يده بها        الخمـر والخنزير وسائر األعيان النجسة     
وسـلطته علـيها ونسـبتها لـه، ال يصـح له ـ في الجملة ـ أن ينقلها        
بالمعاوضـة على أعيانها إلى مالك آخر؛ كذلك فإن لألموال العامة وضعاً            
 :خاصاً في مدى ملكية الفرد لمنافعها، مضافاً ألمور أخرى نذكرها كما يلي

 يملك الحق في نفس العين لكنه ال        الخمـر، فـإن المسلم وإن كان      : أوالً
يجـوز له المعاوضة عليه بيعاً وال شراًء، بل وال يجعل مهراً في الزواج              
وال عوضـاً فـي الطـالق الخلعـي، وال غيـر ذلك مما يدخل في باب                 

 .المعاوضات، سواء كانت المعاوضة مع المسلم أو الكافر
مسلم، وأما إذا   وكـذلك حكم الخنـزير والميتة إذا كانت المعاوضة مع ال         

كانـت المعاوضـة مع من يستحلهما من غير المسلمين فإنه يجوز للمسلم             
بيعهما له، وإعطاؤهما له مهراً في الزواج، وغير ذلك مما يكون الُمْستَحلُّ            
فـيه هو اآلخذ، فال يجوز العكس، أي أن يشتريهما المسلم وال أن يأخذهما              

المعوضة وأجرةً لعمٍل أو    بغيـر الشراء من المعاوضات، كالصلح والهبة        
 .لمنفعة عين، ونحو ذلك

األعيان النجسة، مثل الكلب والدم والمني وعذرة اإلنسان، فإنه إذا          : ثانياً
لـم يكـن لهـا مـنفعة معروفة يهتم بها الناس ويأخذونها ألجلها ال تجوز                
 .المعاوضة عليها، وإال جازت، وذلك بال فرق بين المسلم والكافر في ذلك
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عنا في المباحث التفصيلية القادمة أن ما ذكر من األعيان في           وسـيأتي م  
يجـوز مطلقاً بذُل مال في مقابل التنازل عن حق          ) ثانـياً (و) أوالً(الفقـرة   

 المالك في االختصاص به ورفع اليد عنه، ال في مقابل نفس العين
األجرة المأخوذة على العمل المحرم، مثل الغناء والزنا ومعاونة         : ثالـثاً 

ـ  الم والقمار ونحوها، ال يملكها العامل وال يجوز له التصرف بها، بل            الظ
يجب عليه عند توبته إرجاع المال لمن أخذه منه، إال أن يسامحه به ويهبه              

 .له؛ وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد
األمـالك العامة، مثل األراضي المفتوحة عنوةً، ومثل األوقاف         : رابعـاً 

نفعة العامة، كالطرق والجسور ونحوهما،    العامـة، ومـثل األموال ذات الم      
فـإن هذه األمور وأمثالها ال تدخل في ملكية الفرد بأي ناقٍل من النواقل إال               
فـي حاالت استثنائية، كخراب الوقف، أو زوال عنوان الطريق وصيرورة           

 .األرض مواتاً، ونحو ذلك كما سيأتي بيانه في محله

 ما يحرمفي ما يحّل التكسب به و: المبحث الخامس
فـي إطـار هذا المدخل ال بد من التعرض إلى عناية التشريع بالجانب              

من نشاط اإلنسان االقتصادي، فهو لم ُيجز اكتساب المال من          ) األخالقـي (
كـل سبيل، ولم َيغُضَّ النظر عن إمكان غلبة الجشع والحرص على رغبة             

مال مجرد  اإلنسـان بالتملك واالستزادة من الثروة، بل حثّ على اعتبار ال          
وما الحياة الدنيا إلى متاع     {وسـيلة لتحقـيق الحاجـة الدنيوية على قاعدة          

، وذلك لتهذيب النوازع المادية والتسامي      "الدنيا مزرعة اآلخرة  "و} الغـرور 
بهـا لتحقيق مرضاة اهللا تعالى، فال يحل استخدام الغش والكذب واالحتكار            

 يحل امتهان واحتراف    والـربا من أجل خداع اآلخر وأخذ ماله ظلماً، وال         
المحّرمات من أجل تحصيل المال، لما فيه من نشر الفساد وإشاعة الرذيلة            
فـي المجتمع من خالل مهن كالبغاء والسحر والقمار ونحوها، وال يحل ـ   
أيضـاً ـ أخـذ المـال بالسرقة والغيلة، فظهر ـ ألجل ذلك ـ في الفقه       

المكاسب "كاسب تحت عنوان    اإلسـالمي اهتماٌم كبير بالتشريع لعدد من الم       
ُيبحثُ فيه ما حّرم اإلسالم التكسُّب به وَجْعلَه مصدراً لالرتزاق          " المحـرمة 

والتعـيش؛ إن هـذا االهتمام قد أضفى على االقتصاد اإلسالمي سمةً من             
األخالقـية والتسامي ميََّزته عن سائر النظم االقتصادية وأتاحت فيه المجال           

 .معلمزيد من العدالة في المجت
وإذا كـان في تقييد اإلسالم وتحديده لألشياء التي يصح تملكها والتكسب            
بهـا بالـنحو الـذي ذكرناه ما قد يوهم تأثير السلبي على اندفاعة الحركة               
اإلنتاجية، وخاصةً في عالم اليوم، فإن ذلك التأثير ـ لو ُسلم كونه سلبياً ـ   

مية االقتصادية وال في     لـيس أمراً خطيراً وال يعد أزمة في النظرية اإلسال         
الواقـع االقتصـادي المرتكـز عليها، وبخاصة مع وجود بدائل عديدة في             
النشاط االقتصادي اإلنساني تغني الواقع اإلنتاجي وتدفعه إلى األمام؛ وهذه          
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األمور وأمثالها سوف نتعرض لها تفصيلياً في باب اإلجارة والبيع إن شاء            
 .اهللا تعالى

  به يثبت الملكفي ما: المبحث السادس
تثبت ملكية اإلنسان على الشيء بأموٍر عديدة هي على درجة واحدة من            

 :حيث إمكان التعويل عليها، وهذه األمور هي
 ـ العلم القطعي الحاصل من معاينة سبب الملكية، كرؤيته يحوز هذا  1

الشـيء أو يصـطاد هذا الحيوان أو يحيي هذه األرض الموات أو يشتري              
 .و غير ذلك من األسبابهذه الدابة، أ

 ـ الشـياع المفـيد للعلم، والمراد به استفاضة وشيوع كون هذه الدار    2
لـزيد بنحو يحصل منه العلم العادي المعتد به عند العقالء في ترتيب األثر              

 .عليه واالحتجاج به وإن لم يحدث علماً قطيعاً وجدانياً
 أو ماٍل إنما هو  ـ إقـرار ذي اليد بأن ما تحت يده من أرٍض أو دارٍ  3

 .لزيد، فيثبت بهذا اإلقرار كون المقرِّ به ملكاً لزيد بالمقدار الذي أقرَّ به
 ـ البيِّنة، وهي شهادة رجلين عادلين بأّن هذا المال ملك لزيد، ويكفي  4

شهادة رجل عدل واحد مع يمين المدعي في الشهادة على األعيان، ويثبت            
 . المدعي، وتفصيل ذلك في باب القضاءالدين بذلك وبشهادة امرأتين ويمين

ما عند " عين" ـ وضـع الـيد على المال والسيطرة عليه، فإّن كون    5
فـالن، كالدابـة يركبها والثوب يلبسه، أو كونها تحت سيطرته، كاألرض            
يغـدو علـيها ويروح، دليٌل على أن هذه العين مملوكة له، وهو كاٍف في               

 دام ال يدعيها أحد وال ينازعه فيها        اعتـبارها لـه وترتيب اآلثار عليها ما       
مـنازع، فـإن ادعاهـا مـدٍع لزمه إثبات ملكيته لها دون خصمه، وذلك               
 .بالتقاضي عليها وإثبات الحق فيها بالبينة أو اليمين حسب أصول التقاضي

المكتوبة في إثبات الملكية ألحد     " الوثائق"وفـي هـذا الصـدد ال تـنفع          
صمين بما في الوثيقة من تمليٍك لخصمه، أو        أحد الخ " أقّر"الخصمين إال إذا    

 .ثبت بغير اإلقرار من األمور المثبتة للملكية
من دون وضع اليد ولو لم ينازعه       " اّدعائها"وكذا ال تثبت الملكية بمجرد      

الغيـر، نعم تثبت به في حالة ما لو كان مال عندك لغيرك وانحصر المالك    
 مثالً، فإذا عرضه عليهم     فـي جماعـة من األشخاص معينين، كأبناء زيد        

وادعاه أحدهم ثبت له إذا لم ينازعه الغير به، وإال تقاضيا عليه حينئذ؛ هذا              
وسـوف نتعرض لتفاصيل أحكام وضع اليد في مواضعها المناسبة إن شاء            

 .اهللا تعالى

 المبحث السابع، في ما به يزول الملك
عن ملك  قـد تعـُرُض أموٌر على المالك والمملوك توجب خروج العين            

المالـك بعـد اسـتقرار ملكه لها، ولما كان لمعرفة ذلك دخالة في تكوين               
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الصـورة العامـة للملكية حسب المفهوم اإلسالمي، فإنه ال ينبغي خلّو هذا             
 :المدخل من ذكر بعض موارده، على النحو التالي

حالة انعقاد نطفة الجنين من : ( ـ االرتداد عن فطرة، والمراد بالفطرة 1
، فإذا  )مسلمين، أو من أب مسلم أو أمٍّ مسلمة مع كون اآلخر كافراً           أب وأم   

ولـد هذا الجنين وبلغ فظهر منه الكفر بعد بلوغه حكم عليه بالقتل، وينفسخ    
زواجـه فتبين امرأته وتترك معاشرته، وعليها االعتداد عدة الوفاة قبل أن            

 ولو لم ُيقتل،    تتـزوج من غيره، وكذا تُنزع أمالكه منه وتُحوَّل إلى ورثته،          
 .بل حتى لو تاب

 ـ محاربـة الدولة اإلسالمية، فإن كان المحارب كافراً صارت أمواله   2
مستباحة، ويلحقها حكم الغنائم، مضافاً ألحكام أخرى تذكر في باب الجهاد،           
وإن كان المحارب مسلماً فبغى وخرج على الحاكم العادل فإن ملكيته تُنزع            

 .غاة من المعدات العسكرية وغيرهاعن خصوص ما حواه معسكر الب
 ـ مـوت األرض بعـد إحيائها، فإنها تخرج بالموت عن ملك مالكها    3

وتـرجع إلـى إباحـتها العامة األولى، ولذلك تفصيٌل يذكر في باب إحياء              
 .األراضي الموات

 ـ قتل المورِّث َيحرم القاتل من وراثته، فُيحوَّل نصيبه إلى غيره من  4
 كان الوارث كافراً فإنه ما دام كافراً ال يرث المسلم إال            وكذا إذا . الـوّراث 

أن ُيسـلم قـبل قسمة التركة، وهذا المورد وإن لم يكن كسابقيه في زوال               
الملك بعد استقراره ولكنه شبيٌه بها من حيث آثاره، إذ إنه قد كان من حقه               

 .أن يرث لوال قتلُه للمورث أو لوال عروض الكفر على الوارث
لحاكم الشرعي في رفع ملكية المالك عن منزله أو أرضه إذا  ـ حقّ ا 5

زاحـم بقاء هذا الملك أمراً أهّم منه، كفتح طريٍق أو إقامة معسكر مثالً، أو               
كمـا في حاالت البيع القهري في مثل موارد االحتكار، ونحو ذلك مما ال              
يمكـن تحقـيقه إال بنـزع ملكـية الغير عن ماله قهراً إذا لم يرض ببيعه                 

 .التنازل عنه اختياراًو
 ـ إعـراض المالك عن ماله، كالثياب واألدوات المنزلية يتخلى عنها   6

 .ويرميها مالكها، فإنه باإلعراض يخرج عن ملكه، فإذا أخذه آخذ َملَكُه
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 في فضل التكسب وآدابه: المبحث الثامن
 :وفيه مطلبان
 :في فضل التكسب: المطلب األول

لمعاش من األعمال الجليلة الممدوحة،     يعتبـر الكـدح من أجل تحصيل ا       
فهـو ضـرورة طبيعـية الزمـة لقيام اإلنسان بحاجاته ونهوض المجتمع             
بوظيفته في إعمار األرض وإشاعة الكرامة والعدالة فيها، وهو ـ كذلك ـ   
ضـرورة إنسـانية شخصـية، لما له من دور فاعل في تحريك القابليات              

ي عليه سعادةً اسثنائيةً وصحةً     الفكـرية والنفسـية والجسدية للفرد، فيضف      
 .مونقة

وإذا كـان اإلسـالم دين الفطرة الذي وازن بين حاجات الروح والجسد             
وبين الدنيا واآلخرة، فإنه ال غرو أن يحث اإلنسان على العمل والكدح من             
أجـل معاشه، فيعتبره كالجهاد في سبيل اهللا تعالى في الفضل والثواب، فقد             

َمْن طلب هذا الرزق من     : "م عليه السالم أنه قال    ُرِوَي عـن اإلمـام الكاظ     
، كذلك فإنه   .."ِحلِّه، ليعوَد به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل اهللا          

: أفضـل العبادة، ففي الحديث عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال             
له ؛ وهو مضافاً آلثاره الدنيوية      "العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحالل     "

من بات كاالً من    : "أنه قال ) ص(آثار أخروية باهرة، ففي الحديث عن النبي      
 ".طلب الحالل بات مغفوراً له

وفـي مقابل ذلك شدد اإلسالم النكير على البطالين المتكاسلين عن طلب            
المعـاش، سواء عن زهد في الدنيا أو توهماً منهم بأن الرزق ينزل بدون               

 تعالى وكرمه، ففي الحديث أن اإلمام       سـعي اتكـاالً منهم على وجود اهللا       
إنه جليس بيته يعبد اهللا     : "الصـادق علـيه السالم سأل عن رجل، فقيل له         

، وفي  "واهللا، للّذي يقوته أشد عبادة منه     ): "ع(، فقال "ويقـوته بعض أخوانه   
إنـي ألبغض الرجل فاغراً فاه إلى ربه، فيقول         :"قـال ) ع(الحـديث عـنه   

ي بعض األحاديث أن تارك العمل والسعي في        ، وف "ارزقني، ويترك الطلب  
رزقه ممن ال يستجاب لهم، وفي بعضها النهي عن ترك طلب الرزق ولو              

 .وقت الحرب
وال يقـف األمر عند هذا الحد، فإنه ـ مضافاً لكونه عمالً مستحباً ـ له    
فضـل كبيـر وثـواب جزيل، وقد يصير واجباً، بل إنه في أصل النظر               

 الكفائية التي ال بد من قيام الناس به، فإذا تأدى           وابـتدائه مـن الواجـبات     
الوجـوب وُوِجد ما يكفي الناس من أنواع الحرف الضرورية وسبل العيش            
المهمـة صار االشتغال مستحباً، ثم حيث يضعف جانب منه وتشتد الحاجة            
وتدعـو الضرورة إليه يصبح واجباً على نحو الكفاية، كما في مهنة الطب             

 .رهما مما يختلف أمره باختالف المجتمعات والظروفأو النجارة أو غي
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كـذلك فإن األمر ال يقف عند حّد االقتصار على تحقيق الحاجة، بل إن              
في األحاديث حثاً على طلب الغنى وسعة الرزق، وأن ذلك مما يعين على             

 .تقوى اهللا تعالى
ومـن الواضـح ـ بحسـب طبيعة األشياء ـ أن جميع األعمال مهمة      

نسبياً ـ لعامة المجتمعات، وهو ما يظهر ـ أيضاً ـ من    وضـرورية ـ   
النصـوص الشريفة؛ وأما ما ورد منها مما فيه مفاضلة بين بعض األعمال             
وبعضها اآلخر فإنه ليس ناظراً إلى ما هو األصل في ذلك، بل ربما يكون              
ناظـراً إلى ما هو األصلح من هذه األعمال للفرد في مجتمٍع يعيش الكفاية              

دية، فكـان أن لفـتت بعض األحاديث نظر الفرد إلى أن بعض             االقتصـا 
األعمـال أهـم من غيرها على مستوى اإلنتاج الفردي، مضافاً لما لها من         
أهمية نسبية على مستوى الحركة االقتصادية العامة؛ ومن ذلك ما جاء في            

) ص(األحاديث الشريفة أن التجارة أفضل األعمال، ففي الحديث عن النبي         
تسعة أعشارها في التجارة والُعشر الباقي      : البركة عشرة أجزاء   ":أنـه قال  

رآني أبو عبد   : "؛ وفي الحديث عن المعلّى بن خنيس قال       )الغنم(في الجلود   
؛ وتأكيداً على فضلها    "أغد إلى عزك  : "وقد تأخرت عن السوق، فقال    ) ع(اهللا

ترك  ":أنه قال ) ع(فإنـه قد ورد الذم لمن تركها، ففي الحديث عن الصادق          
ال تدعوا التجارة   : "أنه قال ) ع(وفي حديث آخر عنه   ". التجارة ينقص العقل  

كما أنه قد جاء في بعضها اآلخر الحثّ       ". فـتَهونوا، اتجـروا بارك اهللا لكم      
على االهتمام بتربية الماشية واالشتغال بذلك، وهو ما يستلزم أو يتالزم ـ  

أنه ) ع(حديث عن الباقرعـادةً ـ مع االهتمام باألرض وزراعتها، ففي ال  
هم الزارعون كنوز اهللا في أرضه،      : "قال في جواب من سأله عن الفالحين      

 ..".وما في األعمال شيٌء أحبُّ إلى اهللا من الزراعة
تسعة : فإذا عطفنا هذا الحديث على ما ورد من أن البركة عشرة أجزاء           

ظهر من هذا   أجـزاء في التجارة وُعشر في الجلود، أي الغنم، فإننا قد نست           
االخـتالف في النصوص التي أعطت األفضلية للتجارة ثم عادت فأعطتها           
للـزراعة وتربية الماشية المتالزمتين عادة، أن األفضلية نسبية، وأن ُسُبل           
التكسب تختلف في أولويتها باختالف ظروف المجتمعات واألفراد وعناصر         

ي ـ في زماننا ـ قد   التنمـية المتوفرة عندهم، خاصةً وأن النمّو االقتصاد 
صـار أمـراً معقـداً تتشابك فيه أمور كثيرة وتتكامل فيما بينها من خالل               
الـثالوث االقتصادي القائم في الصناعة والتجارة والزراعة، وذلك بنحو ال           
يمكـن معه إهمال واحد منه وال إعطاؤه األولوية المطلقة، فهذه األحاديث            

ضل إجماالً، من موقع التوجيه ال من       الشريفة وأمثالها ترشد إلى ما هو األف      
موقـع التخطيط االقتصادي بما هو عمل ميداني متغير في أولوياته بتغير            

 .الظروف وبما هو منسجم مع حاجة المجتمع لجميع األعمال
أمـا ما ورد في بعض األحاديث الشريفة ـ بعد التسليم بصحة السند ـ    

الجزارة والحجامة، فإن   من كراهة االشتغال ببعض الحرف، مثل الحياكة و       
النظـر فـيها ليس إلى ذات الحرفة كعمل إنتاجي وكحرفة لها أهميتها في              
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حاجـة اإلنسـان وحركة االقتصاد، ألنها بهذا المعنى قد تصير واجبة عند             
الضرورة كسائر الحرف التي يحتاج إليها، بل إنه ربما كان النظر فيها إلى             

 المشتغلين بها، فنهى عنها     ظرف اجتماعي خاص أوجب دونية الصنعة أو      
الشـرع نهياً تنزيهياً إرشادياً مرتبطاً بذلك الظرف وجوداً وعدماً، فمثالً ال            

في زماننا هذا بعدما صارت صناعة      " الحياكة"يعقل أن يمتنع المسلمون عن      
النسـيج عمالً هاماً في حاجة اإلنسان وفي حركة االقتصاد، توهماً منهم أن    

من كراهة الحياكة؛ هذا وإنه قد تكون الغاية من         ذلـك هـو مراد اإلسالم       
الحكـم بالكـراهة إلفات نظر المسلم إلى ما في بعض الحرف من سلبيات              
نفسية أو روحية من أجل أن يتالفاها ويتوقاها، وذلك كما في الجزارة التي             

 .قد تورث قساوة القلب
وفـي كـل الحـاالت فإنه ربما كان نظر الشارع المقدس فيما ورد من               
كـراهة لـبعض األعمـال، أو فيما ورد من تفضيٍل لبعضها على البعض              
اآلخـر، هو اإلرشاد إلى ما هو خيار الفرد في مجتمع ال يعيش الضرورة              
لمـثل هذه الحرف واألعمال إذا انحكم خياره في بعضها لظرف اجتماعي            
خـاص أو آثـاٍر نفسية سلبية ناتجة عن تلك الحرفة أو ما شاكل ذلك من                

 .كراهة أو األفضليةأسباب ال
 :في اآلداب العامة للتكسب: المطلب الثاني

قـد ورد في األحاديث الشريفة التعرض لجملة من آداب التكسب التي ال             
 :تختص بحرفة معينة، ومن المناسب أن نذكر منها هذه األمور

أن تكـون الغايـة طاعة اهللا ومرضاته والفوز في اآلخرة، ففي            : األول
واهللا إنا لنطلب الدنيا ونحب أن      ): "ع(ل ألبي عبد اهللا   الحـديث أنه قال رج    

أعود بها على نفسي    : "، قال "تحب أن تصنع بها ماذا    ): "ع(، فقـال  "نـؤتاها 
ليس هذا  ): "ع(، فقال "وعيالـي، وأصـُل بها، وأتصدق بها وأحج وأعتمر        

 ".طلب الدنيا، هذا طلب اآلخرة
 وجوه الحالل، ففي    أن يطلب اإلنسان الرزق بالصبر واألناة من      : الثاني

أال إن الروح األمين نفث     : "أنه قال في حجة الوداع    ) ص(الحديث عن النبي  
فـي روعي أنه ال تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا اهللا وأجملوا في              
الطلب، وال يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية اهللا، فإن            

حالالً ولم يقّسمها حراماً، فمن     اهللا تـبارك وتعالـى قسم األرزاق بين خلقه          
اتقـى اهللا وصـبر أتاه اهللا برزقه من حلِّه، ومن هتك حجاب الستر وعّجل               

 .فأخذه من غير حلّه قُص به من رزقه الحالل، وُحوِسَب عليه يوم القيامة
االقتصاد في طلب الرزق وإيكال األمر إليه تعالى وعدم التلهف          : الثالث

كم : "أنه قال) ع(في الحديث عن أمير المؤمنين   والتحسر على ما فات منه، ف     
، فعلى  "من متعب نفَسُه مقتّر عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدتْه المقادير          

المـرء أن يـبذل الجهد العادي المتعارف في مثل عمله وظروفه من دون              
 .إفراط ومبالغة في الطلب
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 السجايا  عدم مخالطة ومعاملة إال من نشأ في الخير، فكان كريم         : الـرابع 
ال : "أنه قال ) ع(ففي الحديث عن  اإلمام الصادق     . سليم القلب حسن المعشر   

 ".تخالطوا وال تعاملوا إال من نشأ في الخير
أنه ) ع(االغتراب في طلب الرزق، ففي الحديث عن الصادق       : الخـامس 

، وكأن المراد به    "إن اهللا تعالـى ليحب االغتراب في طلب الرزق        : "قـال 
ند جمود الرزق في الوطن وتضيق فرص الطلب، فإنه         حسـن االغتراب ع   

يسـتحب لـه االنتقال عن مكانه ومفارقة وطنه عسى أن يكون أكثر توفيقاً            
 .وأوفر حظاً
الـدعاء طلـباً للـرزق عـند السعي إليه، ففي الحديث عن             : السـادس 

إن الرزق ينزل من السماء إلى األرض على عدد         : "أنـه قال  ) ص(النبـي 
 نفس بما قُدِّر لها، ولكن هللا فضوٌل، فاسألوا اهللا من           قطـر المطـر إلى كل     

إن اهللا عز وجل جعل أرزاق      : "أنه قال ) ع(وعـن اإلمام الصادق   ". فضـله 
المؤمنين من حيث لم يحتسبوا، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر              

 ".دعاؤه
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 المقصـد األول

ـّة ـّك المباحات األصلي  فـي تمل

 أبـوابوفيـه تمهيـد وثالثـة 

 
 :تمهـيـد

إن هـذه األرض التـي نعـيش علـيها قـد سخّرها اهللا تعالى لإلنسان                
ليستخدمها في حاجاته، فاشتملت في باطنها وسطحها وفضائها على العديد          
من الثروات والمنافع الضرورية التي توزعت فيها وعليها، من قبيل الماء           

زمة للسكن  والحـيوان والنـبات والمعـادن، مضـافاً لـنفس األرض الال           
 .والزراعة

ومن الواضح أّن هذه األرض لم تكن مملوكة ألحد من الناس عند ابتداء             
وجـود اإلنسـان علـيها، وليس ألحد أن يدعي ملكيته لها ابتداًء من دون               
مـوجب شـرعي يجعلها مملوكة له، فكان أن منح اهللا تعالى أنبياءه سلطة              

نظّمون وجود اإلنسان   اإلشـراف على األرض وإعمارها فاستخلفهم عليها ي       
في أقطارها، ويقيمون دولة العدل وينشرون كلمة الحق، حتى كانت شريعة           
اإلسـالم التي نظمت ملكية األرض وما حوته من ثروات ومنافع في جملة             

ـ  . ما شرعت له من شؤون اإلنسان كافة إن : ويمكن القول ـ بنظرة عامة 
والدولة بنحو من التداخل    ملكـية األرض وما عليها يتقاسمها كّل من الفرد          

والتكامل المنسجمين مع دور الدولة الحاسم في تنظيم انتفاع األفراد من هذه            
الثروات وحاجة الدولة إلى أمالك خاصة بها توظفها في الشأن العام وبناء            
المجـتمع، رغـم أن معظم األحكام الشرعية المتعلقة بذلك تخاطب األفراد            

ون عملية االنتفاع من تلك الثروات في       وتشـرع لهم بوصفهم الذين يمارس     
موجودة وتمارس  " الدولة"كـل لحظـة وعلـى صـعد شتى، سواء كانت            

 .سلطانها، أو كانت غير موجودة إطالقاً
وفي هذا اإلطار، فإن الشريعة قد سلطت اإلنسان ابتداء على ما اصطلح            

ـ     ، وهي األشياء التي يحتاجها جميع الناس ويطلبونها       )المباحات(علـيه بـ
دائمـاً، مـثل الماء والنبات والحيوانات السارحة في البرية، وذلك لغرض            
الغـذاء واللباس واالستدفاء والرعي وغيرها من األغراض الهامة، مضافاً          
إلـى حاجته لنفس األرض للسكن فيها واالحتماء بها من عوادي الطبيعة؛            

رد ما  فجعلهـا اإلسـالم مباحة لجميع الناس بدرجة واحدة يأخذ منها كل ف            
وأخذ ) حيازة(بـ) وضع اليد (يقـدر علـيه الستخدامه في حاجاته، وكان         

والـتقاط المـنقوالت، من قبيل جمع الحطب وقطف الثمر وصيد الحيوان            
وأخذ الماء من النبع أو النهر بدلٍو أو ساقية، أو بالسيطرة ووضع اليد على              

 واألّول في   بالبناء والزراعة، السبب األساس   ) إحيائها(مساحة من األرض و   
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ملكية المكلف لما حازه أو أحياه واستفراده به، فال ينازعه فيه غيره ويباح             
 .له استخدامه أو نقله عن ملكه إلى غيره

وهـنا نالحظ أن كالً من الحيازة واإلحياء ال يتحققان إال عند بذل الجهد              
ي هو القيمة األساس الت) العمل(والعمل الجاد والمضني ـ أحياناً ـ، وهذا   

لها؛ وهو الجهد الذي قد يبذل      ) العامل(ساهمت في نشوء الملكية واستحقاق      
لمصـلحة الفـرد العامل نفسه، وقد يبذل لمصلحة غير العامل، تطوعاً أو             

 .بأجرة
 :في هذا المقصد نبحث تفاصيل هذه األفكار في ثالثة أبواب

ات في تملّك الثرو  : والباب الثاني . فـي األرض وإحيائها   : الـباب األول  
عن أحكام العمل والعامل    : والباب الثالث . الطبيعـية المتواجدة فيها وعليها    

 .بوصفه األصل في حصول التملك في أسبابه األولى هذه

* * * * * 
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 البـاب األول

 في أحكـام األراضـي

 :وفيـه تمهيد وفصالن وخاتمة

 
 :تمهيـد

امة يخـتلف نـوع ملكـية األرض ما بين الملكية الخاصة والملكية الع            
باختالف األسباب والطوارىء الحادثة عليها بوصفها عقاراً محدداً أو قطراً          

كعقار محدد إنما يملكه األفراد ببذل الجهد فيه       ) األرض(من األقطار، فنفس    
وإحـيائه بالـزراعة واإلصـالح، ثم يتداولونه بالبيع والهبة وغيرهما من            

أو بالصلح أو بالفتح فإن     المعـامالت، ثـم إذا ساد اإلسالم بلداً ما طواعيةً           
أراضـي ذلك البلد يختلف أمرها باختالف سبب السيادة، وأكثر ما يتداول            

األرض : (فـي هذا الباب مصطلحان توصف بهما األرض، أما أولهما فهو          
األرض المهملة التي ال زرع فيها وال بناء وال         : (، ويـراد بهـا    )المـوات 

، ولهذه األرض   )الحةحـيطان وال تنقـية مـن األشواك واألحجار وال ف          
أنـواعها وأحكامها، بل إنها هي األهم ألنها األصل الذي تدور عليه معظم             
األحكام ويكثر التعاطي به على مر األزمان واألجيال لألفراد والدولة، أما           

، ويراد بها ما هو ضد األرض       )األرض العامرة : (ثانـي المصطلحين فهو   
 .الموات، ولها أنواعها التي سنبنيها

هذا الباب سوف نستعرض هذه األحكام في فصلين، فاألول منهما          فـي   
نـبحث فـيه أنواع األراضي الموات ونوع الملكية الواقعة عليها وأحكامها            

والثاني نبحث فيه األراضي العامرة ونوع ملكيتها وأحكامها        . الخاصـة بها  
 .الخاصة

* * * * * * * 
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 الفصـل األول

 في األرض المـوات وإحيائـها

 : مبحثــانوفيـه

 
 في أصناف الموات وسبب ملكيتها: المبحث األول

كـنا قد أشرنا آنفاً إلى أن األرض الموات هي األرض المتروكة التي ال              
ينـتفع بها انتفاعاً معتداً به، ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيالء المياه              

ع البتة، أو   أو الرمال أو األحجار أو الملح عليها، سواء ما خال منها من النف            
ما كان له نفع قليل غير معتد به، كاألرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون              

 .مرعى للدواب واألنعام
وفيما يلي نستعرض أصناف هذه األرض وما يناسب تلك األصناف في           

 :مسائل
) الموات(يـدخل فـي مـا يعنيـنا في هذا المبحث من عنوان     : 27م ـ  

 :األراضي التالية
 لم تَعُرض عليها الحياة والعمران على مدى  ـ األرض التـي  1 

تاريخها، أو التي ال نعلم بعروض الحياة عليها على مدى تاريخها       
المعلـوم، وذلـك كأكثر البراري والصحاري والجبال في شتى          

، سواء  "الموات باألصل : "األقطار اإلسالمية، وهي التي يقال لها     
 .ذلكما كان منها في بالد مفتوحة عنوة أو لم تكن ك

 ـ مـا كان عامراً بنفسه حين فتح المسلمون ذلك البلد، وهي   2 
الغابـات التـي يكثر فيها األشجار، ثم زالت منها تلك األشجار            

 .بعوامل مختلفة فصارت مواتاً
 ـ مـا كان موطناً معموراً ألمم وشعوب سابقة، فباد أهله، أو   3

ة ماالً  هاجروا عنه، فصار يعد بسبب تقادم السنين ومرور األزمن        
بال مالك، كاألراضي الدارسة المتروكة، والقرى والمدن الخربة،        
والقنوات الطامسة، مما كان لتلك األمم السابقة الذين لم يبق منهم           
أحـد، وهذا القسم يشمل حالة ما لو كان ذلك الشعب موجوداً في             
أرض كـان قـد أسـلم عليها ثم انقرض بعد ذلك خالل العهود              

ا لو كان ذلك الشعب منقرضاً قبل اإلسالم ثم         اإلسالمية، وحالة م  
فتحت تلك البالد ودخلت في سلطان اإلسالم عندما كانت أراضي          

 .تلك القرى البائدة مواتاً ال حياة فيها
أما ما كان عامراً حين الفتح فطرأ عليه الموت بعد ذلك، أو كان             
موقـوفاً فخـرب ومـات ولم ُيعلم كيفية وقفه وال على من هو              
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 فاألرض فيهما وإن كانت مواتاً، غير أن بحثهما سيكون          موقوف،
 في موضع آخر أنسب به

وفي الموقوف أنظر   ". ثالثاً"فقرة  /45:أنظر في ذلك المسألة   . (ما
 ).568:المسألة

، )األنفال(هذه األصناف الثالثة من األرض الموات معدودة من : 28م ـ  
نفال ملكاً  وكـنا قـد أشـرنا آنفـاً إلى أن الشريعة قد جعلت األ             

عليه السالم، أي للدولة العادلة؛ وهو نوع من الملكية         ) اإلمام(لـ
ال يتنافـى مع كونه مباحاً لكل إنسان تحقق منه القيام بما يعَرف             

ـ  ، أي بـبذل جهد فيه من أجل إعماره بالسكن أو           )اإلحـياء (بـ
الـزراعة أو المـياه أو نحوها من مظاهر العمران العائدة بالنفع            

والدولة واألمة عامة، وذلك دون ضرورة لمراجعة       علـى الفرد    
الحـاكم واسـتئذانه فـي اإلحياء، إال أن يطلبه الحاكم من باب             
الـوالية؛ ومثل هذا التسهيل يهدف إلى تشجيع الفرد على إحياء           
المـوات واكتفاء الدولة بذلك الجهد المبذول من قبل تعويضاً منه           

، ولكن استمرار هذه    للدولـة عن تنازلها عن تلك الملكية لصالحه       
الملكية مرهوٌن باستمرار ضخّ الحياة فيها، فإن عادت مواتاً زالت   

 .ملكيته عنها وعادت إلى ملكية الدولة كما سيأتي
يحق للدولة أن تمنع أفراداً معينين من أحياء كل أرٍض أو أرضاً : 29م ـ  

معيـنة، وكـذا يحـق لها أن تمنع جميع الناس من إحياء منطقة              
بل إن الشريعة قد منعت أساساً من إحياء مناطق معينة،          محددة،  

 .مثل حريم األنهار والقرى كما سيأتي بيانه
إذا نُسبت األرض الموات إلى قبيلة أو عائلة أو قرية لمجاورتها : 30م ـ  

لموضع سكنهم دون أن يقوموا بإحيائها لم يكن لهذه المجاورة أثر           
هم منع غيرهم من    فـي جعلهـم أحق بها من غيرهم، ولم يجز ل          

إحـيائها، وإذا قّسـموها فيما بينهم لم يكن لهذه القسمة أهمية وال        
حرمة ما لم يشرع من ُسّميت له تلك األرض بإحيائها؛ هذا إذا لم             
تكـن حريماً لهم يحتاجونه لرعي مواشيهم وطرح نفاياتهم، وإال          

 .صاروا أولى بها كما سيأتي بيانه

 كامهفي اإلحياء وأح: المبحث الثاني
إنجاز عمل عمراني في األرض الميتة تتحول : (اإلحـياء هـو  : 31م ـ  

، لذا فإنه ال يتحقق     )بسـببه عـن حالة الموت إلى حالة العمران        
اإلحـياء وال تترتب عليه آثاره بمجرد المباشرة بالعمل، بل ال بد            
من وصول العمل إلى درجة يصدق عليه فيها أنه منزل أو بستان            

أو غير ذلك من عناوين ومظاهر العمران؛       أو حظيـرة أو بئر،      
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يثبت به للُمحجِّر حق    " تحجيراً"نعـم إن مجـرد المباشرة يعتبر        
 .األولوية، وسيأتي بيان ذلك

وال يشـترط لتحقق الملكية به أن يقصد التملك بهذا اإلحياء، بل            
يكفـي قصـد إحياء هذه األرض بهذا العمل الذي أنجزه ولو لم             

نة بالتملك من خالله، فلو لم يقصد اإلحياء،        يلتفت إلى رغبته الدفي   
بـل كـان عابـثاً والهياً، أو كان ُيعلِّم غيره كيف يبني بيتاً أو                
حظيرة، لم يتحقق به اإلحياء ولم يملك األرض إذا بدا له بعد ذلك             

 .التمسك بهذه األرض وبما أنشأه عليها
ها ما يكون أشـرنا فـي المسألة السابقة إلى أن عملية اإلحياء في  : 32م ـ  

". التحجير"فعالً، وفيها ما يكون من نوع المقدمة له وهو          " إحياًء"
وهـذا يعني أن الراغب في اإلحياء قد يقوم باإلحياء دفعة واحدة            
وفـي وقـت واحـد، كأن يستقدم بيتاً جاهزاً ويثبته في األرض             
قاصـداً إحياءها، فتحيا بذلك وتصبح ملكاً له، وقد يقوم باإلحياء           

ت، فيضع عالماٍت لحدودها، ثم يهيىء مواد البناء، ثم       علـى دفعا  
يبنـيه تدريجاً في أشهر أو سنوات، وكل عمل من هذه األعمال            
بمجـرده ُيعّد تحجيراً وحبساً لألرض على نفسه، فال يحق لغيره           
مـزاحمته فـيها وال أخـذها مـنه حتى يحقق غايته فيها ضمن              

ما دل على   ويكفي في تحقق التحجير كل      . االعتـبار الشـرعي   
إرادة اإلحياء من األعمال المتجسدة في مظهر مادي، وذلك مثل          
تسويرها بشريط ونحوه، أو وضع حديد أو أحجار على جوانبها           
أو علـى زواياها األربعة، أو حفر ركائز فيها، أو تمهيد أرضها            
وتنقيـتها مـن الصخور، أو غير ذلك من األمور التي َيفهم منها          

األرض ُمحجَّرة ومرغوبة من ِقَبل من يريد الناظـر إليها أن هذه     
 .إحياءها

 :يتحقق التحجير ويؤثر أثره إذا تّم وفقاً لما يلي: 33م ـ 
أن يقصـد اإلحـياء ويريده، فلو وضع تلك العالمات عبثاً           : أوالً 

 .ولهواً لم تفد التحجير
أن تكـون العالمـات على حالة تدل على إرادة التحجير           : ثانـياً  

 الذي يرغب في تحجيره، فإذا وضع عالمة غير         وعلـى المقدار  
حاسمة، أو ال تدل على مقدار األرض المحجرة، لم يثبت للمحجر     
حق فيها، وجاز لغيره إحياء ذلك القسم الذي لم تظهر إرادته في            
تحجيـره، وهذه األمور ليس لها قاعدة يمكن حصرها فيها سوى           

 .ةنظر العرف الذي يختلف بين زمان وزمان وحالة حال
إن القناة الدارسة الخربة التي لها      : وفـي هذا الصدد يمكن القول      

عـدة أجـزاء، إذا أحيا الراغب فيها جزءاً منها ُعّد ذلك تحجيراً             
لجمـيع القناة، بل ولجميع األراضي التي كانت تُسقى منها؛ وكذا           
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حفر البئر في األرض الموات بهدف توزيع مائه عبر قنوات إلى           
إن مجرد حفر البئر يعد تحجيراً للجزء       مسـاحة مـن األرض، ف     

الذي سوف تمر به القناة ولألراضي التي سيصل ماؤها إليها بعد           
 .تمامها
إنمـا تثبت األولوية بالتحجير إذا كان المحجِّر قادراً على          : ثالـثاً 

القـيام بعمارتهـا وإحيائها، فلو لم يكن قادراً من األول، أو كان             
 أو غيرهما لم يثبت له حق، قـادراً فطـرأ العجز لمرض أو فقر    

وجـاز لغيـره إحياؤها؛ ومن ذلك ما لو حجر مقداراً يزيد عن             
 .قدرته، فإنه ال أثر لتحجيره في المقدار الزائد

يجـب على المحجِّر أن يشتغل باإلحياء وينجزه عقيب         : رابعـاً 
التحجير بفترة معقولة بنحو ال يصدق على التأخير فيها أنه إهمال           

همل اإلحياء وعطله وطالت المدة ورغب غيره       وتعطـيل، فإذا أ   
في إحيائها لم يكن لغيره أن يحييها إال بعد رفع األمر إلى الحاكم             
الشرعي أو وكيله، وللحاكم ـ حينئذ ـ أن يحثه على اإلحياء أو   
يـرفع يده عن األرض، فإن أبدى عذراً أمهله الحاكم حتى يزول            

 نزعها منه وبطل    عـذره ويشتغل بالعمارة، فإن زال ولم يشتغل       
حقـه فـيها وجاز لغيره إحياؤها حينذاك؛ وإذا لم يكن الحاكم أو             
وكـيله موجـوداً، أو كان ولكنه غير مبسوط اليد لُيلزمه بذلك،            
فالظاهـر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفاً تعطيالً           

 .له، واألحوط األولى مراعاة حقِّه إلى ثالث سنين
لتحجير أو اإلحياء قيام المكلف نفسه به وتحققه ال يشـترط في ا : 34م ـ  

من قبله مباشرة، بل يجوز له أن يوكل أو يستأجر من يحجر له              
مكانـاً، ويكون الحق الناتج عن عملهما لصاحب العمل الذي هو           
الموكِّل والُمستأجر ال للوكيل واألجير؛ بل لو أن شخصاً حجر أو           

مكلفاً بذلك من قبله،    أحيا لشخص أرضاً نيابة عنه دون أن يكون         
فإنـه يثـبت للمنوب عنه حقّ األولوية في تلك األرض إذا أجاز             

 .فعل النائب ورضي به
، "في إحياء األرض) حق األولوية(إن التحجيـر يفـيد   : "قلـنا : 35م ـ  

ويترتب على ذلك قابلية هذا الحق للنقل االختياري بالبيع ـ ثمناً  
كذا قبوله لالنتقال القهري ومثمناً ـ وبالصلح والهبة ونحوهما، و 

بمـثل الميراث أيضاً، مثله في ذلك كمثل سائر الحقوق األخرى،           
 .كحق االختصاص وحق الفسخ والخيار وغيرها

نعـم في صورة ما لو حجَّر العاجز عن اإلحياء ال يصّح له أن              
إن : "يـنقل ذلـك إلـى غيره ويرفع يده عنه لصالحه، ألننا قلنا            

 ".حقاً في األرض كي ينقله إلى غيرهتحجير العاجز ال يعطيه 
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إذا انمحـت معالم التحجير التي وضعها الراغب في اإلحياء بعد  : 36م ـ  
مرور فترة على وضعها، فإن كان ذلك عن إهمال منه في تثبيتها            
ومراقبتها وتعهدها بنحو يكشف عن عدم اهتمامه بحفظ حقه فيها          

ك لطارىء،  بطـل حقـه فيها وجاز لغيره إحياؤها، وإن كان ذل          
كالريح العاصفة أو السيل القوي أو عبث العابثين، لم يبطل حقه           
فـيها إذا بادر إلى وضع عالمات غيرها ولم يتهاون في ذلك بعد         

 .علمه به، وإال بطل حقه حينئذ

* * * * * * 
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 الفصـل الثانـي

 في األرض العامـــرة

 :وفيـه تمهيـد ومبحثـان

 :تمهيـد
ض ظهرت فيها معالم الحياة والعمران، من       كل أر ): (بالعامـرة (يـراد   

؛ وقد انطلق   )سـكٍن ومـياٍه وزرٍع وحظائـر للماشية والدواجن ونحو ذلك          
اإلسالم في تصنيف هذه األراضي من كيفية دخول اإلسالم إليها وسيطرته           

فيها مرهوٌن بهذه المسألة، فكونها     ) العامر(علـيها، بـل إن لحاظ عنوان        
هو في لحظة الفتح، أما ما يصير من األراضي         عامرة أو غير عامرة إنما      

المـوات عامـراً بعـد الفتح فقد تقدم حكمه في الفصل السابق؛ وعلى هذا               
ما دخل  : األول: األسـاس فـإن األرض العامرة حين الفتح على أصناف         

: الثالث. ما دخل اإلسالم إليها صلحاً    : والثاني. اإلسالم إليها بالحرب والقوة   
األرض : وثمة صنف ال عالقة له بالفتح هو. ها طوعاًمـا أسـلم أهلها علي   

العامـرة بالـذات، وهـي مثل الغابات وضفاف األنهار التي تعمر بالمياه             
والخضرة واألشجار، وبه تصير األصناف أربعة، ولكل صنف منها حكمه          
الخاص، وهو ما سوف نوضحه في المبحث األول، أما المبحث الثاني فإننا            

 . العامر إذا عرض عليه الموتسوف نستعرض فيه حكم

 في أصناف العامرة وحكم كل صنف: المبحث األول
 :أصناف األرض العامرة أربعة، وهي كما يلي

األرض التي  : (ويراد بها . األرض العامـرة بالـذات حين الفتح      : األول
تشـتمل على شيء من مظاهر العمران، بنحٍو ال يحتاج المستفيد منها إلى             

، وأهمها الغابات التي تعمر باألشجار، ثم األراضي        )بـذل جهد في إحيائها    
الغنـية بالمـياه والخضرة من أنواع الحشائش إذا خلت من األشجار، دون             
األراضي المخضرة بطبيعتها من الجبال والسهول إذا خلت من المياه، فإنها           

 .ـ كما تقدم ـ معتبرة من األرض الموات
 األنفال التي تملكها الدولة، األرض العامـرة بالذات معدودة من : 37م ـ  

ولكـن ملكيتها لها ال تمنع كل راغب فيها من حيازتها من دون             
استئذان الحاكم وال دفع شيء في مقابلها، ويملكها اآلخذ بحيازتها          
ووضـع يـده علـيها، مسلماً كان أو غير مسلم، ومثلما قلنا في              

الك إن للدولة الحق في أن تنظم استم      : "المـوات نقول هنا أيضاً    
هـذه األراضي، فتمنع بعض الناس من االستمالك مطلقاً أو في           
مـنطقة معيـنة، أو تمنع جميع الناس من االستمالك في مناطق            
معينة، وقد تفرض ـ من أجل ذلك ـ استئذانها، كما يحق لها أن   

 ".تفرض ثمناً معيناً في قبالها
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أن األرض  : ويكـون الفـرق بين األرض الموات وبين هذه هو          
ات ال تملـك إال باإلحـياء بالنحو الذي تقدم، أما هذه فإنها             المـو 

محـياة بطبيعتها فتملك بمجرد الحيازة ووضع اليد من دون بذل           
 .جهد استثنائي

األرض التـي فتحها المسلمون حرباً وعنوة وأخضعوا        : الثانـي 
وهي معظم بالد فارس والهند والعراق      . أهلهـا لسلطان اإلسالم   
 وفلسطين واألردن وشيء من جمهوريات      وتركيا وسوريا ولبنان  

والمعوَُّل في ذلك   . آسيا الوسطى، كآذربيجان وتركستان وغيرهما    
على ما ثبت من التاريخ فتحه من قبل المسلمين، فإن لم ُيعلم حال             
بلد ما من هذه الجهة لم يعامل معاملة المفتوح عنوة كما سيأتي،            

 بالصلح  وبخاصـة وأن بعـض المدن في قطر واحد قد يستسلم          
وبعضـها اآلخر قد يدخل في اإلسالم طواعية وبعضها الثالث قد           

 .يفتح بالسيف والغلبة
تعتبـر األراضي العامرة حين فتح المسلمين لها بالقوة ملكاً عاماً  : 38م ـ  

مباحاً للمسلمين كافة، فال يختص واحد منهم بتملك رقبة األرض،          
زراعة والسكن  بـل غايـة مـا يثبت له جواز االنتفاع بها في ال            

وأنـواع الفـوائد بمجرد وضع يده عليها، ويصبح أولى بها من            
غيـره، وعلـيه أجرتها للسلطان مقابل ذلك االنتفاع، وهي التي           

ـ    ، والذي بسببه أطلق على هذه      )الخراج(اصطلح على تسميتها ب
 .تمييزاً لها عن غيرها من األراضي) الخراجية(األرض وصف 

ييز كون هذه األرض في هذه القرية عامرة ال يخفـى صعوبة تم : 39م ـ  
حين الفتح أو غير عامرة، ومن أجل تذليل هذه الصعوبة وضبط           
األمـر وإحصـاء األراضي العامرة فإن المصادر التاريخية قد          
اعتـنت بـذلك وأخبـرتنا عن عمران العديد من المناطق حين            
افتـتحها المسلمون، وصنّفوا بعض الكتب الخاصة في األراضي         

اجية وأحكامها ألهمية األمر للدولة اإلسالمية والمسلمين؛       الخـر 
وعلـيه فإن علم كونها عامرة حينذاك جرى عليها ما سبق، وإال            

 .كانت ملكاً لمن هي في يده كسائر األمالك
ال يصّح أن يبادر المسلم إلى وضع يده على هذه األراضي متى : 40م ـ  

الشرعي المبسوط  شاء وكيف شاء، بل يجب عليه استئذان الحاكم         
الـيد فعالً، نظراً لما فيه من فائدة خضوع توزيع هذه األراضي            
لنظر الحاكم وتخطيطه، فإن لم يكن مبسوط اليد وال مهيمناً على           

 .الحكم سقط وجوب االستئذان
يستمّر حقّ األولوية باألرض الخراجية لمن هي تحت يده ما دام : 41م ـ  

ويصح له نقل الحق عنه بالبيع      قائمـاً بعمارتها مؤدياً لخراجها،      
والصـلح ونحوهما، فإن أهمل عمارتها حتى صارت مواتاً سقط          
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حقـه فيها وعادت مواتاً يملكها من يحييها ويقوم بعمارتها، كما           
سيأتي؛ أما إذا لم يؤدِّ خراجها فإن كان الحاكم الشرعي في زمان            

ال الغيـبة مبسـوط اليد ألزمه بذلك، وإن لم يكن مبسوط اليد أو              
 .يقدر على الوصول إليه يسقط عنه

مثلما يصح نقل حق األولوية باألرض الخراجية بالبيع ونحوه في : 42م ـ  
حـال الحـياة، فإنّه ينتقل بعد الموت إلى ورثته، ولكن األرض            
نفسها توزع على جميع الورثة بالتساوي بمن فيهم الزوجة، وما          

أحكام علـيها مـن شـجٍر ومنشآت يوزع بالتفاضل على حسب            
 .الميراث

ال يبـيع اإلمام هذه األرض وال يهبها ألحد من المسلمين إال في  : 43م ـ  
حاالت نادرة، فإن واليته عليها تتوقف عند حدود اإلشراف عليها          
فـي إطار ما هو مصلحة للمسلمين الذين يملكونها ملكيةً عامةً،           

وكان يملكه اإلمام   ) األنفال(وهـي بـذلك تخـتلف عما كان من          
ته رئـيس الدولة، فإن له أن يهبه أو يبيعه أو يوقفه بالنحو         بصـف 

 ).ملك الدولة(الذي يراه مناسباً، وهو الذي عّبرنا عنه أحياناً بأنه 
مـن أجـل االستمرار في اعتبار هذه األرض خراجية ال بد من   : 44م ـ  

العلـم باستمرار بقائها عامرة من حين الفتح، فلو شككنا في كون            
لت كذلك، واحتملنا عروض ما أخرجها عن       هـذه األرض قد ظ    

ملكـية عامـة المسـلمين لها بمثل اإلحياء ودخولها في الملكية            
الخاصـة لهـذا المالـك الواضع يده عليها، فإننا نقدم قاعدة اليد             

 .ونعتبرها ملك ذي اليد ال أرضاً خراجية
األرض التي استسلم أهلها إلرادة     : (أرض الصلح، وهي  : الثالث

وقفوا الحرب وصالحوا المسلمين ودخلوا في سلطانهم       المسلمين وأ 
؛ وحكم العامر من هذه     )طائعـين من دون أن يدخلوا في اإلسالم       

األرض يـرجع إلى ما اتفق عليه في بنود الصلح، فما يتفق على             
جعلـه أرضاً لعامة المسلمين يأخذ حكم األرض المفتوحة عنوة،          

 حكم األنفال، وما    وما يتفق على إعطائه للدولة يصير لها ويأخذ       
يـتفق علـى بقائه في أيدي أصحابه يبقى على ملكهم مع وضع             

 .الخراج عليهم حسبما تقتضيه المصلحة
األرض التـي أسلم أهلها عليها؛ وحكم العامر منها أنه          : الـرابع 

يبقى على ملك أصحابه كسائر أمالكهم، وليس عليهم شيء سوى          
 .مالزكاة ما داموا قد دخلوا طوعاً في اإلسال

 في حكم العامر إذا مات: المبحث الثاني
إذا طرأ الموت على األرض بعدما كانت عامرة، اختلف حكمها : 45م ـ  

 :باختالف الصنف الذي ترجع إليه، وذلك على النحو التالي
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إذا كانـت األرض مـن المـوات الذي تّم تملكه باإلحياء            : أوالً 
ن األراضي  فعـرض عليه الموت بعدما صار عامراً، أو كانت م         

العامرة بالذات فعرض عليها الموت، فتم إحياؤها ثم ماتت، وكان          
 :لها في الحالتين مالٌك معلوم، فهنا حاالت

أ ـ أن يكـون موتها قد نتج عن إعراض المالك وعزوفه عنها    
 .وتركه لها، فيجوز ـ حينئذ ـ إحياؤها لكل راغب فيها

نحو من أجل ب ـ أن يكـون مـوتها بقصـد إبقائها على هذا ال     
االنـتفاع بهـا مرعـى للـدواب أو لالستفادة من نباتها البري،             
كالقصـب ونحـوه، وحكمه أنه يبقى على ملكه وال ينازعه فيه            

 .غيره
ج ـ أن يكـون موتها لعدم توفر اإلمكانات المالية أو الظروف    

المناسبة للقيام بإحيائها بالنحو الالزم، وهنا ـ أيضاً ـ تبقى على   
 .نازعملكه دون م

د ـ أن يكـون مـوتها مـن جهـة إهماله وإصراره على عدم      
اإلحياء؛ وحكمه أنه إن كان قد ملكها بالحيازة واإلحياء سقط حقه           
فـيها وزال ملكـه عنها وجاز لكل أحد إحياؤها، ولكن األحوط            
وجوباً إرجاعها إلى مالكها األول إذا رغب فيها وطلبها بعد ذلك؛           

راء أو الميراث فاألحوط وجوباً     وأمـا إذا كـان قـد ملكها بالش        
إبقاؤهـا علـى ملـك مالكها وعدم إحيائها من قبل الغير وترك             
التصرف فيها بدون إذنه، فإن أحياها غيره فزرعها لزمته أجرة          

 .األرض لمالكها على األحوط وجوباً
نفـس الحالـة األولـى، ولكنها تختلف عنها بأنها لمالك           : ثانـياً 

م إعراضه عنها رجعت إلى إباحتها      مجهول، وحكمها أنها إذا عل    
األولى وجاز لكل أحد إحياؤها، وإال وجب الفحص عن صاحبها          
علـى األحوط وجوباً، فإن يئس من معرفته وجب عليه الرجوع           
إلـى الحـاكم الشـرعي في كيفية التصرف بهذا المال المجهول            
مالكـه، وحينـئذ فإن للحاكم الشرعي أن يبيعها لمن يرغب في            

ف ثمنها على الفقراء، وله أن يؤجرها ويتصدق        شـرائها ويصر  
بأجـرتها، أو يفعـل بهـا غيـر ذلك من التصرفات التي يراها              

 .مناسبة
إذا كانت ملكاً للمسلمين عموماً، إما لكونها من األراضي         : ثالـثا 

العامـرة حين الفتح عنوةً أو كانت مما أعطي للمسلمين بالصلح،           
أو مجهوالً، فإنها إذا ماتت   وكـان من له حق االنتفاع بها معلوماً         

عادت إلى إباحتها األولى، وخرجت بذلك عن كونها ملكاً لعموم          
المسـلمين، فـيملكها ـ حينـئذ ـ من يحييها من دون ضرورة      

 .الستئذان ولي المسلمين
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 خـاتمــة

 في أحكام الطرق والمرافق العامة

 :وفيـه تمهيـد ومبحثـان
 

 :تمهيد
 مهماً  وعامالً اإلنسان مدنية في كيزةً أساسيةر القدم  منذ"الطريق" تعتبر 

 وقد شؤونه، سائر وفي بل   واالقتصادية، العمرانية حركته ازدهـار  فـي  
 يتشابه أو به ويتعلق يتبعه ولما الجانب لهذا بالتشريع اإلسالمي الفقه اعتنـى 

 يحق التي ) المشتركات( من - الفقهي المصطلح حسب - كـونه  فـي  معـه 
 مثل  سواء، حدٍّ على - منهم خاص لقسم أو - الناس لجمـيع  بهـا  االنـتفاع 
 هذه مثل أن غير  ونحوها؛ الحكومية والمباني والمساجد العامة،  المـرافق 
 الزمان لتطور وتفاصيلها شؤونها من كثير في خاضعة كانت لمـا  األمـور 
 في لحظ قد مسائلها من اإلسالمي الفقه دّونه ما فإن    اإلنسان، حاجة وتغير

 كان الذي الزراعي المجتمع وحاجة القديمة العمارة نمط وتطبيقاته مصاديقه
 هذا في أثر ما ندّون سوف فإننا لذا   عليها، ويعتمد التنقل في الدواب يستخدم
 عن النظر بغّض  بالمطلق،  ملحوظاً  مجرداً أصالً كونه زاوية مـن  الفقـه 

 األساس الدور أن ناآل منذ نؤكد فيما  وحاجاته، عصر كل ظروف مالبسات
 التي وقوانينه الشرعي للحاكم سيكون العامة والمرافق الطرق شـؤون  فـي 

 المرافق من االستفادة ولكيفية  فيها، التنقل وحركة المدن لتخطيط سيضـعها 
 .اليد مبسوط الحاكم فيه يكون زمان كل حاجة بحسب  بها، واالنتفاع العامة
 وفي منها االنتفاع طبيعة في ختلفةم الباب هذا موضوعات كانت لما إنه ثم

  مبحث، من أكثر في بها يتعلق ما استيفاء استدعى  قد ذلك فـإن  أحكامهـا، 
 :التالي النحو على وذلك

 الطرق أحكام في :األول المبحث
 الشارع وهو النافذ، الطريق :األول :قسمين إلى -  فقهيا - الطريق تنقسـم 

 الطريق وهو النافذ، غير الطريق :الثاني عرضه؛ كان مهما المفتوح، العـام 
 مباح، والمصطلح فضاء أو آخر شارع  إلى آخره يخرج ال الذي المسـدود 

 :العنوانين هذين في أحكامهما وتفصيل    ،"الدريبة"بـ عليه
 :النافذ الطريق :األول
 :مسائل وفيه

  :بأمور العام الشارع أو النافذ الطريق  يتحقق :46 -م 
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 األفراد عبور في له واالسـتخدام  لـيه، ع المـرور   ـ بكثـرة  1
 التي تلك سواء  الموات، األرض في وغيرها والمواشي والسيارات

 لم مما وأطرافهما والقرى المدن داخل في التي تلك أو البرية فـي 
 . طريقا جعله المنطقة تلك ساكنو يقصد

 الموات األرض في طريق بتخطيط جهٍة أو شـخصٍ   ـ بقـيام  2
 .الناس عامة لسلوك  يقاًطر وجعله وتعبيده

 أو بساتين وجعلها  مواتاً  أرضاً الناس من جماعة  ـ بإحـياء  3
 .والبساتين الدور بين  نافذاً  طريقاً وتركهم معاً، أوهما  مساكن،

 لسلوك  دائماً  تسبيالً وتسبيله  شارعاً ملكه اإلنسان  ـ بجعـل  4
 للمالك يكون أن دون  طريقاً قهراص يصير فإنه  الناس، عامـة 

 .الرجوع المسِبل حق
 ذلك واقتضى  الناس، لمصالح  ضرورياً طريق استحداث كان إذا: 47 -م 

  بعضها،  َهَدَم الدور بين مروره اقتضى أو الغير أراضي تملـك 
 فال بعوض أو  مجاناً بذلك والدور األراضي أصحاب رضي فإذا

 على إجبارهم الشرعي للحاكم جاز بذلك يرضوا لم وإن    إشكال،
 فيه العبور فيجوز    ، غصبا ذلك يعتبر ولم  بعـوض،  اإلخـالء 
 ما حكم وكذا   االنتفاعات، بشتى به واالنتفاع جانبه على والصالة

 الجور، حكام من الشرعي الحاكم غير للطريق  المستحدث كان لو
 ال الطريق، بذلك التصرفات هذه مثل بجواز -  أيضاً - يحكم فإنه 

 من حكمه ويكون    األمالك، تلك أصحاب على  عّوض إذا سيما
 .أصحابه عنه أعرض الذي المال كحكم الجهة هذه

 من له حريم جعل - الطريق اتخاذ عند - يستحسن شـك أنّـه    ال: 48 -م 
 لتوسعة  ومجاالً للمشاة،  ممراً ليكون الجانبين من أو واحد جانب

 رغم - ولكنه  ذلك، غير أخرى وألغراض  الحاجة، عند الطريق
 الشارع كان إذا ما بين ذلك في فرق دون واجب، غير - أهميـته 

 كأن عليه، سابقة أمالك بين  واقعاً الموات األرض في اتخاذه حين
 واحتاجها والبساتين الدور بين واقعة الموات األرض قطعة كانت

 على كانت إذا فإنها  يعبرونها، وصـاروا  واسـتطرقوها  الـناس 
 أن جانبيها على التي األراضي أصحاب على يجب لم معين عرض

 لم إذا ما وبين المارة؛ على تضيقت لو حتى عرضها في يوسـعوا 
  محدوداً الشارع بل كان    عليه، سابقة أمالك بين  واقعـا  يكـن 

 خمسة من أقل عرضه وكان  كليهما، أو طرفيه أحد من بالمـوات 
 إحياء في يرغب من علـى  -  أيضـا  - يجـب  ال فإنـه     أذرع،

 يصبح بمقدار عنه يبتعد أن به والمتصلة له المحاذيـة  األراضـي 
 أسبل من في األمر وكذلك . أذرع سبعة أو أذرع خمسة عرضـه 
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 يرغب الذي عرضها من أزيد بجعلها يلزم ال فإنه  ملكه، طريقاً في
 .عليه إسبالها في

 باختالف يختلف األمر هذا مثل ألن  حريماً لها نوجب لـم  وإنمـا 
 بالنحو يجعلوه أن في أحرار وهم  زمان، كل في الناس ظـروف 

 يجز لم لذلك  حداً المسلمين لو حدد ولي ولكن  يناسـب،  الـذي 
 .تجاوزه

 فإن    ، واسعا كان مهما الطريق من شيء اقتطاع ألحد ال يجوز:  49 -م 
 بمن ملكه إلى وضمه منه اقتطاع شيء ألحد يجز مسبالً لم كـان 
مورداً  الزائد وكان مسبل غير كان ذاإ وكذا نفسه؛  المسـبل  فـيهم 

 ذلك يجوز ال بل  األحيان، بعض في ولو المستطرقين السـتفادة 
 .المستطرقين حاجة مورد الزائد يكن لم لو حتى األظهر على

 لفرد يجوز ال فإنه الناس لعامة  حقاً العام بالشارع االنتفاع كان لما: 50 -م 
 لهم نفعها يرجع بأمور رعالشا ذلك في يتصرفوا أن جماعة أو منهم

 أو دكّة للجلوس نصب أو ، بئر حفر أو فيه حائط بناء مثل خاصة،
 لحانوته رصيفه من أو منه جزء ضم أو عليها،  البضاعة لعرض
 األمور من ذلك نحو أو أشجار،  غرس أو  فيه، البضاعة ووضع
 بالمارة؛ مضرة تكن لم لو حتى ملكه في عادة المالك يتصرفها التي
ـ   إرباك شأنه من بما رصيفه أو بالشارع االنتفاع يجـوز  ال ذاوك
 أو النوم أو الجلوس بمثل وذلك    المارة، وإزعاج المرور حركة

 تؤثر ولم المارة تزعج لم فإن  ونحوها، والشراء البيع أو الصـالة 
 يجوز فإنه ذلك، مقابل وفي بأس؛ بها يكن ولم فعلها جاز علـيهم 
 ما بوضع الشارع تحسين الحكومية أو يةاألهل للجهات أو لألفراد

 وبناء تشجيره مثل  به، المارة انتفاع وزيادة أمره إصالح شأنه من
 مظالت ونصب سير وإشارات إنارة عمدان ووضع عليه أرصفة

 ال مدروسة بطريقة ضع و إذا ذلك ونحو النفايات لوضع وحاويات
 .بالمارة تضر

 خالف المسلمين  ير ولي لم ما  ،المبدأ حيث من - فرد لكل يجوز : 51م ـ 
 الشارع ذلك من االستفادة - فيه المرور حركة  يعق لم وما    ذلك،
 والحوانيت المنازل أبواب فتح بمثل وذلك  فيه، المرور بغير العام
 للبيع أو للفرجة فيه وبالجلوس عليه، النوافذ فتح عن  فضال عليه،
 مثل بشيء لتظللا الجلوس حين ويجوز  األغراض، من غيره أو

 بالشارع؛  زائدا  تصرفا تستلزم التي المبنية الخيمة ال    المظلة،
 أو  قليال متقدمة شرفاته أو العلوي البناء من قسم جعل يجوز وكذا

يعق  ولم بالمارة ذلك يضر لم إذا العام الشارع فضاء فـي   كثيـرا 
 باطن في التصرف يجوز وكذا المختلفة؛ النقل بوسـائط  انـتقالهم 
 الماء خزان من أو الملجأ من جانب جعل بمثل العام الشارع أرض
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 ال كي بناءه يتقن أن بشرط  الشارع، أرض في  قلـيال   مـتقدما 
 أو الماء خزان أو الملجأ تمام جعل أما  الشـارع،  بـه  ينخسـف 
 احتمال من فيه لما  إشكال، محل فهو الشارع باطن في معظمهما
 مالحظة مع وخاصة ستقبل،الم في ولـو  لالسـتطراق  المـنافاة 
 وأسالك المجاري لمد الحديث التخطيط في الشارع لباطن االحتياج
 وال هذا العرف؛ قبل من ذلك الستهجان  والهاتف، مضافاً الكهرباء
 القوانين من لعدد محكومة صارت قد األمور هذه مثل أن يخفـى 

 المصلحة جانب فيها لوحظ مما كانت فإن  تنظمها، التي الحديـثة 
 سبقها مما وبأمثالها بها االلتزام وجب  العام، النظام وحفظ العامة
 يتسبب التي القوانين من الخاتمة هذه مباحث فـي  سـيأتي  وممـا 
 .العام الناس نظام باختالل بها اإلخالل

 كثير في القديمة األحياء في موجودة تزال ما التي الضّيقة األزقّة : 52م ـ  
 على فيها العادة جرت وقد النافذ، قالطري نوع من تعتبر المدن من

 ومد العلوي الطابق مساحة لتوسيع الزقاق فضاء من جزٍء استخدام
  المبدأ، حيث من جائز أمر وهو    الزقاق، فضاء في منه جـزء 
 منافاته بعدم مشروط وجوازه ،)الجناح(بـ الفقه كتب في ويسمى

 وهو زقة؛األ هذه مثل في فيه المرور المتعارف بالنحو لالستطراق
 له جاز له المقابل جاره سبق فمن  الزقاق، هذا في للسـاكن  حـق 
 الزقاق، عرض استوعب لو حتى يريد الذي بالمقدار جناحه  وضع

 الجيران بين الفضاء تقاسم على جرت قد العادة كانت لو حتى بل 
 فإنه كذلك جاره، على الجناح صاحب أشـرف  أو    المتقابلـين، 

 على يجب لكن لجناحه، مواز جناح  إحداث له المقابل لجاره يجوز
 بالمقدار جاره وبين بينه  فراغا يترك أن الجديد الجناح صـاحب 

 .الجناح هذا مثل بناء من  عرفا المرجوة المنافع من يحرمه ال الذي
 الجلوس أجل من الشارع في فيها التواجد يجوز التي الحاالت  في: 53م ـ  

 حق بقاء فإن األغراض، من غيره أو البيع أجل من أو  والتفسح،
 :أنحاء على حكمه يختلف المكان ذلك بشَغْل المنتفع ذلك
 الرصيف أو الطريق من  مكاناً سيارته أو اإلنسان يشغل أن: األول

 يجوز الحالة هذه ففي  المكان، ذلك بمفارقة ينتهي مؤقت لغـرض 
 .بعده يشغله أن لغيره
 إلى يحتاج بعمل القيام جدهتوا من اإلنسان غرض يكون أن : الثاني
 على أو  الليل، أو النهار تمام واحد يوم مدى على يمتد طويل وقت
 تحقق قد وكان عمل، ألداء أو هواية لممارسة وذلك  أيام، عدة مدى

    إليه، العودة عدم نوى لكنه يفرغ لم أو عمله، من وفرغ غرضه
 في يرجع أن نيته من كان إذا حتى بعده يشغله أن لغيره يجوز فإنه
 المكان له، ألن أثر ال ذلك فإن    المكان، نفس ليشغل الثاني اليوم
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 النحو هذا بنفس منهما سبق لمن يكون سوف الثانـي  الـيوم  فـي 
 .الحكم نفس وحكمه
 في عمله انتهاء قبل كان عنه قيامه ولكن الثاني النحو نفس: الثالث
 في تركه قد تاعم له كان فإن    إليه، العودة  ناوياً وكـان  يـومه 
 رحله دام ما - منه وأخذه فيه مزاحمته لغيره يجز لم جلوسه موضع
 رحل له يكن لم إذا وأما التالية، األيام في وكذا ذاك، يومه في -باقياً

 التي األيام دون اليوم ذلك في مزاحمته ترك  استحبابا فاألحـوط 
 .إليه سبقه لمن جائزة فيها مزاحمته فإن تلي،

 وأنحائها مواردها في الجلوس موضع في المزاحمة تجوز ال كما: 54م ـ  
 يحتاجه ما بقدر حوله فيما مزاحمته تجوز ال فإنه الذكـر  اآلنفـة 
 ووضع سيارته وقوف موضع مثل من ألجله، يتواجد الذي غرضه
 مجال وترك  معه، المتعاملين ووقوف مرور وموضع بل متاعه،

 المناسبة األمور من ذلك ونحو  المعروضة، بضاعته ترى كي له
 .المكان شاغل لغرض

 وُهِجر الموات األرض في المفتوح الطريق عن المارة انقطعت إذا: 55م ـ 
 وضمه إحياؤه أحد لكل جاز حين بعد ولو به االنتفاع  ُيـرجَ  ولـم 
 المالك إلى يرجع ال هجر إذا فإنه المسبل، الطريق حكم وكذا  إليه،
 .الشرعي الحاكم مراجعة بدون إحياؤه ويجوز  أسبله، الذي

 :النافذ غير الطريق: الثاني
 :مسائل وفيه
 طريق إلى منه  يسلك ال الذي الطريق: (هو النافذ غير الطـريق : 56م ـ  

 ،)الثالثة جوانبه من بالدور محاطا لكونه  مباحة، أرض أو آخـر 
 حكمه أن والظاهر    ،"بالدَُّرْيبة يسمى إنه: "فيه قلنا أن سبق والذي

 المرافق من  معدوداً كونه في النافذ الطريق  حكم عن خـتلف ي ال
 ال فإنه لذا  به، االنتفاع حق في المسلمين جميع يتساوى التي العامة
 في كان لو حتى إليه مفتوحة أبواب لهم ممن فيه بالساكنين يختص
  طريقا أسبلوه ثم عليها الدور بناء قبل أرضهم من  جزءاً األصل

  خارجاً  طريقاً صيرورته بمجرد ألنه رهم،دو إلى منه للمـرور 
 عن  وخارجاً  عاماً  مرفقاً يصبح حواليه المبنية المنازل حرم عن

 بهذا فتحه بعد عنه اإلعراض لتحقق  األساسيين أصـحابه  ملـك 
 .النحو

 :يلي ما ذلك على ويترتب
 حق  لهم إن بل    فيها، للساكنين  ملكا الدريبة هذه تعتبر ال : أوال
 وكذا  النافذة، الطرق في حقهم كمثل فقط فيها والمرور راقهااستط
 فيها والمرور استطراقها المسلمين عامة من لغيرهم يحـق  فإنـه 
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 وليس  النافذة، الطرق في كحقهم فيها والجلوس إلـيها  واللجـوء 
ونحوه إغالقها بمثل استطراقها من غيرهم يمنعوا أن فيها للساكنين

. 
 أو الباب ذلك قبل آخر باب استحداث إليها باب له لمن يجوز : ثانيا

 لهذه المتاخم بيته جدار في باب له ليس لمن يجوز وكـذا   بعـده، 
 أن للجميع يجوز أنه عن  فضال  فيه، إليها  بابا يفتح أن الدريـبة 
 االنتفاع أنواع من وغيرها وميازيب أجنحة ويمدوا شبابيك يفتحوا

 ونحوهما الماء خزان أو لملجأا ببناء  قليال يتقدموا وأن  بالفضاء،
 .باطنها في

 العامة بالمرافق االنتفاع حكم في :الثاني المبحث
 شتى في العام  لالستخدام أنشىء أو وضع مـا  كـل (بالمـرافق   نـريد 

 السيارات ومواقف والمالعب والمسابح الحدائق  مثل وذلـك   ،)المجـاالت 
    ذلك، ونحو لحكوميةا والمباني والمدارس والمساجد والحسينيات والمدافن

 لالنتفاع  وتفصيلياً  خاصاً  نظاماً حدد قد الواقف وكان  موقوفاً كان إذا وهو
 له يكن لم ولكن  موقوفا كان وإن به، وااللتزام عليه االقتصار يجب فإنه بـه 

 المطلق لالنتفاع أنشأته أو الدولة وضعته بل  موقوفا يكن لم أو خاص نظـام 
 :مسائل في نستعرضها  أحكاما له فإن  كذلك، نفسهمأل الناس جعله أو  به،

 المجعول العنوان على العام بالمرفق االنتفاع في االقتصار يجب :  57م ـ  
 عنوان على  موقوفا كان إذا: األولى: حالتين في المرفق ذلك لـه 

 المسجد استخدام  تعارف مما أشبهها وما للصالة كالمسجد معين،
 ويضر ينافي مما ذلك غير في به فاعاالنت يصـح  ال فـيه، فإنـه  

 ال فإنه للتنـزه حديقة الموقوفة وكاألرض  األصـلي،  بالعـنوان 
  كرة، ملعب جعله يجوز ال فإنه وكالمدفن مدفناً، استخدامها  يجوز

 الموقوف األصلي للعنوان المنافية االستخدامات من ذلـك  ونحـو 
 .عليه

  موجباً له المجعول العنوان غير في استخدامه كان إذا : الثانـية 
  ملعباً مكاٍن اعتبار على الناس تواضع العام، فإذا بالنظام لإلخالل

 تواضعوا وإذا  للنفايات، مرمى يجعله أن ألحد يجز لـم  رياضـياً 
 الحالة هذه مثل وفي ؛ مدفنا جعله ألحد يجز لم  سوقا مكان علـى 
 الموضوع يصبح عندما به وااللتزام التواضع ذلك احترام يجـب 
 الموضوع العنوان في الناس عند  ومستخدما  مهما  عاما  مـرفقا 

 كانت  وسواء حكومية، أو أهلية الواضعة الجهة كانت  سواء  له،
 .عادلة أو جائرة الحكومية الجهة
 الموضوع العنوان بغير به االنتفاع من مانع ال فإنه ذلك، عدا وفيما
 بضاعة يعرض أن أو  السيارات، موقف في يتنزه كأن وذلك  له،
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 ذلك ونحو  المسجد، في  دروسا يلقي أو  العامة، الحديقة في للبيع
 .العام بالنظام يخّل وال األصلي بالعنوان يضر ال مما

 به لالنتفاع يبادر أن العام بالمرفق االنتفاع في راغب لكل يجـوز : 58م ـ  
 يستخدم مما كان فإن    له، الموضوع العنوان فـي  واسـتخدامه 

 فإن  القدم، كرة ملعب مثل الواحد، الوقت في واحدة رةم جمـيعه 
 مزاحمته للغير يجوز فال  به، غيره من أولى يصبح السابق الفريق
 أو المسجد مثل كان وإن فيه؛ عمله وينهي الملعب يفـرغ  حتـى 

 وقت في متعددين أشخاص قبل من استخدامه يمكن مما المقبـرة 
 لغيره يجز مثاللم المسجد من مكان إلى سبق مـن  فـإن   واحـد، 

 المرفق لذلك كان إذا نعم فيه؛ ومزاحمته المكان ذلـك  منازعـته 
 وآخر  المسجد، في الصـالة  رئيسـي،كمثل  اسـتخدام  عـنوان 

 وجلس منه مكان إلى سبق من فإن فيه، الدروس فرعـي،كإعطاء 
 - المدرس على وجب فيه، الصالة في شخص فرغب ليدرس، فيه

 مع حتى فيه الصالة يريد لمن المكان يخلي أن - األحـوط  علـى 
 يريد  لمن األولى فإن كذلك آخر؛ مكان في الصالة وإمكان السعة

 إذا جماعة فيه الصالة يريد لمن مكانه ويخلي يتأخر أن االنفـراد 
 .المسجد في غيره  مكاناً وجد

 يصدق فإنه فيه، الشخص بوجود المكان إلى السبق  يصدق مثلما: 59م ـ  
 سجادة أو له،كثوبه أثر وجود بمجرد - العرف بحسـب  -  أيضـا 

 مما غيره في وكذا  ، مثال المسجد في السجود"تربة" أو صـالته 
 لذلك الموضوعة العناوين باختالف له المناسـب  األثـر  يخـتلف 

 هذه بمثل المحجوز المكان في حقه بد الستمرار ال نعم المـرفق؛ 
 اجدهتو وبين المكان حجز بين طويل فاصل وجود عدم من األمور

 جاز الفاصل هذا مثل وجد فإن    المكان، تعطيل يستلزم بنحو فيه
رفع  بدون ذلك أمكن إن منه، وحينئذ ويأخذه مكانه يشغل أن لغيره
 وإبقاؤه رفعه جاز وإال مكانه، من وإزاحته رفعه له يكن لم متاعه
 لم تفريط وال تعدٍّ بدون تلف فإن صاحبه، يأتي حتى يده في أمانـة 
 غادره الذي مكانه في صاحبه تركه الذي المتاع حكم اوكذ يضمن؛
 .عنه  معرضاً

 فإن  المكان، وترك العام المرفق في موضعه من الجالس قـام  إذا: 60م ـ  
 من به أولى الثاني ويصير  مكانه، يأخذ أن لغيره جاز عنه أعرض
 بل عنه يعرض لم إذا وأما عاد؛ لو الثاني مزاحمة له وليس األول
 تجز لم فيه ومتاع رحل له بقي فإن  إليه، يعود أن تهني مـن  كـان 

 أخذ ترك فاألحوط فيه متاع له يبق لم وإن  مكانه، وأخذ إزاحـته 
 أو الطهارة لضرورة،كتجديد خروجه كان إذا سيما ال  له، غيـره 
 -  حينئذ - غيره زاحمه ولو  ذلك، نحو أو غيره ليمر سيارته إزاحة
 .عودته عند تهإزاح لألول يجز لم مكانه فأخذ
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 :العام النظام حفظ وجوب في تتمة
 الناس أوضاع استقرار حالة: (به يراد مستحدث فقهي  تعبير"العام النظام"

 أو الدائمة أهدافها ضمن لألمة األساسية المصـالح  طـبق  علـى  المخـتلفة 
 غير أو  جائراً أو  عادالً  مسلماً الحاكم كان لو ما مرحلة فيشمل ،)المؤقـتة 
 االستقرار من درجٍة على يتوقف بوظيفته المجتمع قيام ألن وذلـك   مسـلم، 

 المصلحين سعي ذلك في بما  الغايات، من عدد تحقيق له تتيح وانتظام األمور
المجتمع، فيجب  وتطوير والصالح العدل مرحلة إلى بالدولة لالنـتقال  فـيه 

 يسّبب  به"اإلخالل" العام، ألن  والنظام االستقرار من القدر هـذا " حفـظ "
 .أهدافه باتجاه الطبيعي مسعاه وتقوض المجتمع تربك فوضى

 الناس لخدمة الموضوعة والمرافق المؤسسات بجميع العام النظام ويتمثل
  إزالتها، يصعب التي السلبيات من قليل أمام كبيرة إيجابيات تتضمن والتـي 

 الحركة به ترضى ال سياسي نظام من  جزءاً كونها  سلبية ذلـك  فـي  بمـا 
 مثل  العامة، الخدمات مرافق جميع يشمل المعنى بهذا وهو اآلن؛ اإلسالمية
 يشمل كما والبلديات، المدني والتنظيم والكهرباء والمـاء  والهاتـف  البـريد 

 مثل  واألهلية، الحكومية اإلدارات لمختلف تعود التـي  العامـة  المنشـآت 
 االلتزام نبجا يشمل فإنه وغيرها،كذلك والمتاحف والمستشفيات المـدارس 
 الحاكم مع العالقة من  محدداً  ونمطاً األهلي، والسلم العام األمن بمقتضيات

 الشرعي الحاكم لنظر تحديدها أمر يوكل كثيرة أخرى  وأموراً  وأجهـزته، 
 بشريعة التزامهم بين األفراد سلوك في التوازن فيه يـتحقق  الـذي  بالـنحو 

 غير نظام ظل في تقلباتهاو الظروف مقتضيات مع تكيفهم وبـين  اإلسـالم 
 .إسالمي
 مدى المبحث هذا في مسائل من مر ما بعض خالل من اتضح قد وإنه هذا
 المعمول السير وأنظمة بالطرق يتعلق فيما العام النظام على المحافظة أهمية
 الموضوعة بالقوانين والعمل صيانتها ولزوم العامة بالمرافق يتعلق وفيما بها
 .وازدهاره المجتمع تطوير في ذلك دور هميةأ مدى تبين كما لها،

* * * * * * 

 الثاني الباب

 الطبيعية الثروات تملك في
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 فصول وفيه

 
 الحيوانية الثروة في: األول الفصل

 مباحث وثالثة تمهيد وفيه
 

 :تمهـيـد
 هائلة ثروة فهو  الكبرى، اإللهية النعم من األرض في الحيوان وجود يعتبر

 ولباسه اإلنسان طعام تغني التي الجليلة الجمة الفوائد من فيه لمـا   ومهمـة، 
 - المباحات سائر كمثل مثله - األرض هذه في السارح والحيوان ورفاهيته؛

 يده ووضع فصاده حازه فمن  يديه، وبين اإلنسان ناظري أمام ماثلة ثـروة 
 كما  البحر، أو البر أو الجو في منه كان ما ذلك في يتساوى  ملكه، فقد عليه

 وما  والقوة، بالمكيدة إال إليه الوصول يصعب  ممتنعاً كان ما فيه يتسـاوى 
 .به ويلوذ اإلنسان إلى يأوي  مستأنساً  أهلياً منه كان

 من لها فشرعت  الثروة، لهذه يرجع ما لجميع الشريعة تعرضـت  وقـد 
 بالنحو منها استفادته كيفية وحددت بها اإلنسان عالقة ونظمت مختلفة جوانب

 عادة كانت ولما  الطبيعة؛ عالم في وحقِّق التوازن اإلنسان سعادة يكفل يالذ
 باب هما  منفصلين، بابين في الحيوان ألحكام التعرض على جرت قد الفقهاء

 باب في منه يذكر لما  مضافاً  والذباحة، الصيد وباب واألشـربة  األطعمـة 
 واستيعاب واحد باب في ذلك  جمع األنسب أن رأينا فإننا  المـوات،  إحـياء 

 المبحث في فاستعرضنا  المباحث، من عدد خالل من  به المتعلقة األحكـام 
 يحل ما عن الثاني المبحث في تحدثنا ثم  الممتنع،  الحيوان تملك كيفية األول
 التي الحيوان تذكية طرق الثالث المبحث في فصلنا ثم  الحيوان، من ويحرم
 عن تفصيلية صورة إعطاء بهدف ذلكو  أخرى، وبالذبح تارة بالصيد تتحقق
 .الكبرى اإللهية النعمة هذه اتجاه المكلف حكم

 الحيوان تملك موجبات في: األول المبحث
 :مسائل وفيه
 مثل ذلك في مثله  عليه، اليد بوضع للحيوان اإلنسان ملكية تتحقق: 61م ـ  

 وفضائها، باطنها وفي األرض وجه على المنتشرة المباحات سائر
 :مرتبتان هنا اليد ولوضع 

 وأخذ اليد نفس بوضع إما وذلك  مباشرة، اليد اسـتخدام  :األولـى 
 إذا الممتنع الحيوان ذلك في سواء  بها، عليه والسيطرة الحـيوان 
 آلة باستخدام أو أمسكه؛ إذا البرية في  السارح   األهلي غافله، أو
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 يلقى كالحبل وذلك  ، بعيداً أو  ممتنعاً كان إذا الحيوان لتناول باليد
 .ذلك ونحو  به،  ويجر عليه
 الممتنع الحيوان وقوع به ويراد  المباشر، غير اليد وضع: الثانية
 ليقع أعد ما منها سواء  لصيده، المعدة الوسائل من بوسيلة فريسةً
 الفخ أو الشبكة  أو فيها ليقع تحفر بنفسه،كالحفرة الحـيوان  فـيه 

 فيعجزه بعيد من الحيوان به ليرمى منها أعـد  مـا  أو  ونحـوها، 
 فإن به؛ يرمى مما ونحوها البندقية أو الرمح أو كالسهم  ويـوقعه، 

 بطلقة بالرمي وقوعه أو  الشبكة، فـي  الحـيوان  وقـوع  مجـرد 
 لم ولو الطلقة ولرامي الشبكة لناصب  الرصـاص، تجعلـه ملكاً  

 اليد وضع وحكم قوة في هو الوقوع نفس ألن  بيده، - بعد - يمسكه
 .للملك إيجابه في الحيوان شر علىالمبا

 إذا إمساكه عند الحيوان على االستيالء وقصد التملك نية من بد ال: 62م ـ  
 في شيء وثب فلو  ، ممتنعاً كان إذا اصطياده عند أو  أهلياً كـان 

 أو  إلصالحها، نشرها التي شبكته في وقع أو  المتوقفة، سـفينته 
 السفينة صاحب يملك لم صيداً، فأصاب االصطياد قصد بدون رمى
 إذا نعم الحيوان؛ من لذلك فريسة يقع ما الـرمية  وال الشـبكة  وال

 مثالً، عليه التفرج بل  غيرنا وتملّكه، فأخذه الحيوان على يده وضع
 يده من يلقيه حتى فيه منازعته تجوز وال  به، أولى وهو له فإنـه  

 في ختلفي ال الملك من نحو القصد عدم مع فاألخذ  عنه، ويعرض
 أشبه كان وإن  القصد، مع األخذ من الناتجة الملكية عن جوهـره 
 .القهرية بالملكية
 يصنع أو  فيها، فينحبس داره في  صدفة يقع ما القبيل هذا ومـن 
  الممتنعة، الطيور من غيره معه فيعشش الحمام فيه ليعشش  برجاً
 بصاح يملك ال كما  المحبوس، الطير يملك ال الدار صاحب فإن

 سبقه فإذا  يأخذه، لم ما ذلك بمجرد عنده عشش الذي الطير البرج
 .له كان فأخذه غيره

 وفعالية تمام من بالصيد الممتنع الحيوان تملك تحقق فـي  بـد  ال:  63م ـ  
 لضعفها تمسكه فلم حيوان شبكته في  وقع فمن  االصطياد، وسيلة

 ال  تنعاًمم وظل نفسه على فتحامل  صيداً رمى أو  منها، وانفلـت 
 غيره اصطاده فإن  ذلك، بمجرد يملكه لم  به، اإلمساك على يقدر
 فأتعبه حيوان خلف ركض لو ما ذلك ومن به؛ أولى كان ذلك بعد

 .يأخذه لم ما ذلك بمجرد يملكه لم المشي عن وأعجزه
 عليه ورتب أخذه من ملكه ذكرناه الذي بالنحو اليد وضع تحقق إذا: 64م ـ  

 إال فيه التصرف لغيره يجوز وال نماؤه له صيرفي  الملـك،  آثـار 
  الصيد ذلك أفلت فلو  عنه، يعرض لم ما له ملكه واستمر بإذنـه 
 الصائد أطلق لو وكذلك  له،  مملوكاً بقي  مثالً شبكته في وقع بعدما
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 يعلم لم ما صائده ملك على يبقى فإنه امتناعه إليه فعاد الصيد ذلك
 - حينئذ - غيره صاده إذا فإنه ن،الحالي كال وفي  عنه، إعراضـه 

 ذلك وكان جهله وإذا  عرفه، إن المالك إلى إرجاعه عليه وجـب 
 جرى  ضائعاً يكن لم وإذا  اللقطة، أحكام عليه جرت  ضائعاً الصيد
 الجزء في حكمه تقدم الذي وهو  مالكه، المجهول المال حكم عليه
. وغيره يرالط بين ذلك في فرق ال فإنه  الخمس، باب فـي  األول

 ).568:ص/األول الجزء أنظر(
 البري والحيوان  محلّقاً الطائر فعاد عنه  معرضاً أفلـته  إذا أمـا 
 ويصير  األصلية، اإلباحة إلى بذلك ورجع فيه حقه سقط  سارحاً
 .جديد من ويأخذه يصطاده لمن  ملكاً

  غير،لل مملوك أنه يعلم لم إذا ونحوه باالصطياد الحيوان يملك إنما: 65م ـ  
  سابق، ملك ثبوت على أمارة وجود الغير ملكية لـتحقق  ويكفـي 

 الكتابة أو رجله أو يده في المشدود الحبل أو العنق فـي  كالطـوق 
 من على - حينئذ - فيجب  ذلك، نحو أو عليه لـوح  فـي  المثبـتة 
 معرض أنه يعلم أن إال اإلمكان مع صاحبه إلى يرجعه أن اصطاده

 .عنه
 وإيقافه تعجيزه في تساويا فإن  فأصاباه،  صيداً ثنانا رمـى  إذا:  66م ـ  

 التي هي أحدهما إصابة كانت وإن االشتراك، نحو على  معاً ملكاه
 يصعب رفيقه، وحيث دون وحده ملكه رفيقه دون وأوقفته أعجزته

 أو التراضي هو االختالف عند الالزم فإن عادة ذلـك  تشـخيص 
 .الشرعي للحاكم الرجوع

 يحرم وما منه يحل ما  في:الثاني المبحث
 في والجو والبحر البر حيوانات كل من االغتذاء بغير االستفادة تحـرم  ال

 يجوز فإنهما  والخنزير، الكلب ذلك في بما  الممكـنة،  المجـاالت  جمـيع 
 كالنقل  االنتفاع، وجوه سائر من االغتذاء بغير غيرهما ومن منهما االستفادة
 رغم وذلك  ميتاً، أو الحيوان كان  حياً ا،وغيره والطب والزراعة والصناعة

 تحد سوف السائلة النفس ذي الحيوان وميتة والخنزير الكلب بنجاسة الحكم أن
 أو اللباس أو الصناعة مجال في المؤمن المسلم قبل من استخدامه مدى مـن 

 مثل في إال منه  ممنوعاً ليس لكنه  له، وإزعاج إرباك من فيه لما غيـرهما 
 .بالطهارة المشروطة األمور من وغيرهما الشراب أو الطعام انيوأو الصالة
 يشتمل الذي البحث هذا موضوع فهو لحمه أو بيضه أو االغتذاء بحليبه أما

 في وذلك  والجو، والبحر البر حيوانات من يحرم وما يحل ما حكـم  علـى 
 :ثالثة عناوين
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 :البر حيوان حكم في :األول
   ،)وحشرات وأنعام سباع من يابسةال على يعيش ما كـل : (بـه  ونـريد 
 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل

 عدا ما الطائرة أو الدابة الحشرات جميع البر حيوان  من يحـرم : 67م ـ  
 صغيراً كان  الحيوان، من ناب ذي   كل ثم سيأتي؛ كما الجـراد 
 وسواء  والنمر، كاألسد  كبيراً القوارض، أو من أشبهه وما كالفأر
 واألعشاب الثمار آكالت من أو كالذئب اللحم تآكـال  مـن  كـان 
 واألسد؛ كالذئب  وحشياً  برياً أو والكلب كالهر كان  أليفا  كالفيل،

 أرجل له كانت أو  كاألفعى، رجل له يكن لم مما الزواحف جميع ثم
 على األرنب ونحوها؛ ثم والوزغ واليـربوع  كالضـب  صـغيرة 
 تعبير هنا استخدمنا أننا إلى االلتفات ويجب هذا وجوباً؛ األحـوط 

 يشمل  بمعنى الفقهاء استخدمها فيما  العلمي، بمعناها " الحشرات"
 .والقارضة الزاحفة الحيوانات من األرض إلى يلتجىء ما كل

 من الحيوانات جميع فيشمل  حالل، فهو منه ذلك عدا مـا  وأمـا 
 أو كانت أهلية  واإلبل، والغنم البقر أصناف جميع وهي  األنعام،
 والكثير  لحمها، كره وإن  والحمار والبغل الحصان وكذا  بـرية، 

 وما واأليل الوحش وحمار الغزال مثل  البرية، الحـيوانات  مـن 
 .ناب له ليس مما أشبهها

 :وهي  عليه، أمور عروض عند المحلل الحيوان يحرم :  68 -م 
 من مدةً وغائطه اإلنسان عذرة على الحيوان ذلك تغـذى   ـ إذا 1

له  يقال ما وهو  عظمه، واشتد لحمه فـيها  نمـا  حتـى  نالـزما 
 بإطعامه  يستبرىء حتى لبنه وشرب لحمه أكل حرم  ،"الجـالّل "

  واألحوط  عرفاً، الجلل اسم فيها عنه يزول مدة الطاهـر  العلـف 
 في وهي  قبلها، الجلل زال ولو المحددة بالمدة يلتزم أن  استحباباً
 وفي  عشرة، الشاة وفي  ثالثون، البقر وفي  يوماً، أربعون اإلبل
 .ثالثة الدجاج مثل وفي  خمسة، البطة مثل

 حكمه يختلف حاالت فله خنـزيرة حليب الجدي رضـع   ـ إذا 2
 :وهي باختالفها
 ويشتد ثديها من االرتضاع ويرتضع مرحلة فـي  يكـون  أ ـ أن 
 وحرمة لحمه بحرمة يحكم فإنه  اللبن، ذلك على لحمه وينمو عظمه
 .أجياله تعددت مهما ولبنه نسله لحم بحرمة كذاو  لبنه،

 العظم اشتداد مرحلة إلى يصل لم ولكن األولى الحالة ب ـ مـثل  
 على وألقي عنها منع إذا ولكنه بحرمته يحكم فإنه  ونمـو اللحـم،  

 .ذلك بعد حل أيام سبعة شاة ضرع
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 يحرم ال فإنه  ثديها، من يرتضع لم ولكنه األولى الحالة ج ـ مثل 
 مرحلة تجاوز إذا الحالة هذه في أيضاً يحرم ال إنـه  بـل   بـذلك، 

 .االرتضاع
 فإنه االرتضاع مرحلة تجاوز قد كان ولكنه األولى الحالة د ـ مثل
 فيها عنه يزول مدة  طاهراً  علفاً أعطي إذا يحل ولكنه بذلك يحرم
 .عرفاً الجالل اسم

 في بالقضي إدخال منه وتحقق  البهيمة، اإلنسان جامـع   ـ إذا 3
 حرم  الحيوان، من الذكر دبر في أو  دبرها، أو الحيوان أنثى فرج

 على نسله ولبن لحم دون  ولبنه، فيه المدخول الحيوان لحم بـذلك 
  اللحم، مأكول الحيوان كون من الحرمة لتحقق بـد  وال األقـوى؛ 

 ظهره يركب مما أو  والبقر، الغنم كمثل لحمه يطلب مما كان سواء
 ذوات من يكون أن بد ال وكذا والحمار؛ كالحصان لحمه أكل  ويقل

 الفاعل جهة من أما ميت؛ غير وطئه حال  حياً يكون وأن  األربع،
 أو  عاقالً كان لو ما بين بفعله الحرمة تحقق في فرق ال فإنه البالغ

 حكم وكذا بل  مكرهاً، أو  مختاراً  جاهالً، أو  عالمـاً   ، مجـنوناً 
 .ألحوط ا على البالغ غير الفاعل

 الحيوان ذلك ذبح يجب - وحليبه لحمه حرمة إلى إضافةً - إنه ثـم 
 وعلى  موته، بعد إحراقه ثم لحمه يطلب مما كـان  إذا الموطـوء 

 كان بعدما للمالك قيمته يغرم أن - المالك هو يكن لم إذا - الفاعـل 
 ظهره، يركب مما الحيوان كان إذا أما إتالفه؛ فـي  السـبب  هـو 

 المالك يد ورفع آخر بلد إلى نفيه يجب فإنه  ر،والحما كالحصـان 
 للمالك الفاعل يضمن وحينئذ  ثالث، طرف إلى ببيعه عنه والفاعل
 .به بيع الذي ثمنه الفاعل على المالك   ويرد قيمته،
 منه  واحدا أخرج يتميز فلم قطيعه في الموطوء الحيوان اشتبه وإذا

 .ذلك به وفعل بالقرعة
 األعيان من  شيئاً شرب أو أكل إذا المحلل لحـيوان ا يحـرم  ال  : 69 -م 

 وجب فسكر الخمر شرب إذا نعم  العذرة، غير النجسة أو المحرمة
 على ونحوها والكرش والكبد القلب من جوفه حـواه  مـا  تجـنب 
 .األحوط

 :البحر حيوان حكم في :الثاني
 :مسائل وفيه

 سمكة   كل إال -  لزوما األحوط على البحر حيوان من يحـل  ال  : 70 -م 
 دوائر: (وهو  ،)الفلس(بـ يسمى ما على جلدها ظاهـر  اشـتمل 
 تحضيرها عند عنها تنزع التي القاسية القشور من متراصة صغيرة
 يقال التي ) البحر جراد(أصناف   فلس له بما ألحق  وقد  ،)للطهي
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 أو ) األربيان(الخليج  بالد وفي  ،)القريدس(الشام  بالد في لهـا 
 بمثابة هو طهيها عند عنها ينزع  خارجيا  جلدا لها ألن  ،الروبيان
 القاسي جلدها ألن السرطان، أو الكركند مثل هو ما دون  الفلـس، 
 األحوط على -  فيحرم األساسي؛ الوحيد جلدها هو عليها الموجود
 على تشتمل ال سمكة أو بحري حيوان كل القاعدة بهذه -  لـزوما 
  وانتهاًء وفرسه البحر حوت من  ًءابتدا  الجلد، ذلـك  أو الفلـس 
 البحر ونجم المحار مثل  البحرية، الكائنات من تحصى ال  بأنواع

 من أصناف بها يلحق كـذلك  وغيـرها؛  والحلـزون  واألفاعـي 
 ومثل  والسالحف، والتمساح الضفدع : مثل البرمائية الحـيوانات 

 .ونحوها البحر فرس
 بقاع احتكاكه ككثرة  لعارض، فلس من السمكة على ما زال إذا  : 71 -م 

 صنف من دام ما حليته في ذلك يضر لم  مثالً، وصخوره البحـر 
 .فلس لها التي األسماك

 السمك من فالحالل  والحرمة، الحلية في له تابع السمك بـيض    : 72 -م 
 اللزومي  االحتياط  نحو على حرمته كانت وما  حـالل،  بيضـه 
 .لزوماً األحوط على -  أيضا - حرام فبيضه

 لم وجوده في شك فلو  أكله، ليحل الفلس بوجود العلم من بـد  ال  : 73 -م 
 ذلك في ويكفي  به، العلم تحصيل قبل - األحوط على - األكل يجز

 لم ولو الخبرة أهل من وغيره البائع شهادة من االطمئنان حصول
 من األسماك معلبات ظاهر على يذكر ما ومنها  مسلمين، يكونـوا 

 االطمئنان حصل إذا به يكتفى فإنه  المعلب، السمك لـنوع  بـيان 
 مسلم بائع من السمك أخذ مجرد يغني وال  هذا، الصانع؛ بصـدق 

 من المسلمين في ألن  عليه، الفلس وجود إلى االطمئنان لزوم عن
 .عليه فلس ال الذي السمك أكل يستحل

 :الطيور حكم في :الثالث
 :مسائل وفيه

 :ثالثة أصناف عدا الطيور من ريش ذي  كل يحل  : 74 -م 
 مخلب ذي كل: (وهو  ،)الطير سباع(  من يكون ما :األول الصنف
 أصناف وكذا  كثيرة، وأنواعه ؛)وغيره الطير الفتراس به يسعى
 والصغير والضعيف القوي بين حكمها يخـتلف  وال  نـوع،  كـل 

 والباز والصقر النسر :هو منها المشهور والمعـروف   والكبيـر، 
 .والباشق والشاهين عقابوال

 طيرانه خالل - وسكونهما جناحيه صفيف يكون ما :الثاني الصنف
 الطير مراقبة من يعرف أمر وهو وحركتهما؛ دفيفهما من أكثـر  -
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 في عالية بدقة  ومتيسراً  معلوماً ذلك صار وقد  طيرانه، ومشاهدة
 سلوك مراقبة من والتمكن العلمية الكشوف توسع بعد هذا زمانـنا 
 من محلل هو ما ذلك عكس وعلى ودقيقة؛ متطورة بوسائل الطيور

  ، صفيفه من أكثر جناحيه وحركة دفيفه يكون ما وهو  الطـيور، 
 وضخامة  كبراً النعامة من حجمها في تبدأ فهي  كثيرة، وأنـواعه 
 كثير أسماء وتختلف  صغره، في المتناهي الشوك بعصفور وتنتهي
 الُسمَّن : الشام بالد في منها مشهوروال  البلدان، باخـتالف  مـنها 

 الحّن وأبو والقّبرة  والفّر والحجـل  األرض ودجـاج  والشـقراق 
 .كثير وغيرها  والعضاض، الرأس وأسود والدوري

 الطير كان فإن  األصل، هي - األولى العالمة مع - العالمة وهذه
  صفهما، من أكثر جناحيه حركة كانت لو حتى أكله حرم  سـبعاً 
 ، أيضاً بالحرمة حكم أكثر جناحيه  يصف وكان  سُبعاً يكن مل وإن

 لم أو الثالث الصنف في سنذكره مما وغيرها قانصة فيه كان سواء 
 .فيه يكن

 أو  ودفيفها، صفيفها في أجنحته حركة تساوت ما :الثالث الصنف
 يشتمل لم إذا بحرمته يحكم فإنه  الجهة، هذه من الحال مجهول كان

  الصيصة، على ظاهره وال  الحوصلة، أو قانصةال على باطـنه 
 يأكلها التي الدقاق الحصاة فيه يجتمع مـا : (بالقانصـة  والمـراد 

  ،)الحلق عند وغيره الطعام فيه يجتمع ما: (وبالحوصلة  ،)الطير
 فإن ؛)الطائر رجل كف خلف تكون رابعة إصبع: (وبالصيصـة 

 .بحليته حكم الثالث هذه من - فقط - واحدة على الطائر اشتمل
 لم إذا حالل طائر كل إن :هي المستثناة األصناف هذه وخالصـة 

  دفيفهما، من أكثر جناحيه صفيف يكن ولم الطير سباع من يكـن 
 كيفية جهلت أو األجنحة حركة وتساوت السباع من يكن لـم  فـإن 
 .صيصة أو قانصة أو حوصلة له كان ما بحلية يحكم فإنه طيرانه

 من اليابسة طيور على ينطبق ما الماء طـيور  علـى  ينطـبق   : 75 -م 
 األسماك على تتغذى التي الماء طيور بعض أن وبما  العالمـات، 

 مخالب لها كان إن فإنها  بقدميه، يتناولها وبعضها بمنقاره يتناولها
 مخالب لها يكن لم وإن  وحرمت، )الطير سباع( عنوان في دخلت

 أو القانصة أو الحوصلة بوجـود  أو األجـنحة  بحـركة  عـرفت 
 .األسماك على تتغذى كانت لو حتى الصيصة

 ما الطير من يحرم كذلك "جالّالً"صار  إذا البر حيوان يحرم كما  : 76 -م 
 .البر حيوان في ذكر الذي بالنحو يستبرىء حتى  جالّالً يصير

 مما وهو الريش، ذوات من ليس لكنه يطير كـان  وإن الخفـاش  :  77 -م 
 .عليه اآلنفة العالمات انطباق عن لنظرا بغّض  أكله يحرم
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 من يعلم لم فإن  حرام، المحرم وبيض حالل المحلل الطائر بيض : 78م ـ  
 اختلف ما أكل وحل طرفاه اتفق ما اجتناب وجب هـو  طائـر  أي

 .الدجاج بيض يشبه الذي بالنحو أعاله من أسفله وتميز طرفاه

 
 الحيوان تذكية في :الثالث المبحث

 :يلي كما وذلك  وخاتمة، مطالب وثالثة تمهيد في يقع مهأحكا وتفصيل

 :تمهيد
 اقتطع فمن  حياً، الحيوان من السمك غير أكل المطهرة شريعتنا في يحل ال

 منه يصح ولم  األحوال، من بحال أكله له يجز لم حي حيوان مـن   جـزءاً 
  ة،الميت حكم الحالتين في وحكمه  التذكية، فيه يشترط فيما جلـده  اسـتعمال 

  ،)التذكية( إلى موته استند إذا إال الميت الحيوان أكل يحـل  ال فإنـه  كـذلك 
 هي خاصة بطريقة الحيوان في الموت إحداث: (به يراد مصطلح والتذكـية 

 الطريقتين بإحدى أو أنفه حتف موته مقابل في وذلك  ،)الذبح أو االصـطياد 
 التي الحالة وهي  فيهما، المطلوبة الشروط توفر دون من ولكن المذكورتين
ـ  يصـطلح   في مفّصلة أحكامها تقدمت التي وهي  إجماالً، )الميتة(علـيها ب

 .منها المبحث هذا يناسب ما ذكر نعيد قد والتي  النجاسات، فصل
 تحقق قبل ولو  الماء، من إخراجه بعد أكله يجوز فإنه البحر حيوان أمـا 
 .الحقاً نذكرها يةالتذك في خاصة طريقة له أن كما  حركته، وهمود موته

أو  لحمه أكل بهدف أكله المحلل بالحيوان تختص ال التذكية هذه فإن كـذلك 
  أهلياً  األكل، محرم حيوان لكل -  إجماالً - شاملة هي بل  بأجزائه، االنتفاع
 ماعدا الكلب  غيره، أو كان  طائراً  وحشـياً،  أو  ألـيفاً   بـرياً،  أو كـان 

 أسداً اصطاد فمن منها؛ الجراد إال -  أيضا - الحشرات عدا وما  والخنـزير،
 في به االنتفاع وصحة أجزائه بطهارة حكم فأرة، أو هرة ذبح أو  أرنباً، أو 

 للتذكية المحرم الحيوان قبول في فرق ال إنه بل شروطه؛ مع يتوافق عمل كل
  بالعارض، محرم هو ما وبين  والثعلب، كاألسد  باألصل، محرم هو ما بين
 يقبل  فضالته، ونجست لحمه أكل حرم وإن فإنه،  الموطوء، أو الجالل كمثل

 أنواع من األكل غير في بـه  فينـتفع   الحـيوانات،  مـن  كغيـره  التذكـية 
 .االستعماالت

 والطيور البري الحيوان صيد طريقة أن -  أيضاً - يعلم أن ينبغي إنه ثـم 
 خاٌص الذبح أن يعلم أن ينبغي كما  والجراد، السمك صيد طريقة عن تختلف

 من السمك خروج ذكاتهما في يكفي الذين والسمك الجراد يشمل فال باألولين،
 ثالثة في يقع ذلك وتفصيل  التقاطه، بعد وموته الجراد والتقاط  حـياً  المـاء 
 :التالي النحو على وخاتمة مطالب
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 :والطائر ي البر الحيوان صيد في :األول المطلب
 :التالي النحو على وذلك  فروع، وثالثة دتمهي في يقع أحكامه وتفصيل

 :تمهيــد
 :مسائل وفيه

  وإيقافه، الممتنع الحيوان تعطيل شأنه من ما فعٌل: (هو الصـيد   : 79 -م 
 ذلك بنفس  حالالً يصير بعدما بـه  االنـتفاع  و ألخـذه  مقدمـةً 

 الممتنع بالحيوان مختص باالصطياد الحلية وتحقق  ،)االصـطياد 
 الحيوان به يحل وال يستخدم فال  البري، وانوالحي الطـيور  مـن 
 على الرصاص أطلق فمن  فيه، للراغب والمنقاد المستسلم األهلي
 حية يدركها لم ما بذلك تحل لم فماتت عنه بعيدة دجاجـة  أو شـاة 

 أن قبل الطائر فرخ باألهلي ويلحق بالرصاص؛ موتها قبل ويذبحها
  العدو، على يقدر أن قبل الوحشي الحيوان وولد بالطيران يسـتقل 
 الطيور؛ وبعض كالظبي استأنس، إذا الوحشي الحـيوان  ونفـس 
 إذا األهلي الحيوان بالوحشي يلحق فإنه ذلك من العكـس  وعلـى 
 الحيوان أو  إمساكه، يصعب صائالً  وصار ففر توتر أو ارتعـب 
 يصعب مكان أو شاهق في علق أو بئر فـي  تـردى  إذا األهلـي 

 الحيوان ذلك يحل الحالتين هاتين مثل في فإنه  إلـيه،  الوصـول 
 .سيأتي كما للشروط الجامع باالصطياد

 :طريقتين على الصيد يصدق  : 80 -م 
 الصيد أدوات من شائكة وال قاطعة غير أداة استخدام على :األولى
 أو بالفخ أو باليد إمساكه مثل وذلك  الحيوان، موت تسبب ال التـي 
 من بد ال بل  أكله، يحل لم ذلك من مات إذا فإنه  نحوها، أو الشبكة
 .يحل كي بالذبح وتذكيته  حياً إدراكه

 إنه بل  المطلب، هذا نطاق في  داخالً ليس المعنى بهذا والصـيد 
 الحيوان تملك إال عليه يترتب وال العام بالمعنى  صـيداً  يسـمى 
 .تقدم كما المصطاد
 جارحة يةجماد أو  كالكلب، حيوانية أداٍة استخدام على : الثانـية 

 بالشروط المعلّم  الحيوان أمسكه أو باآللة أصابه فـإذا   كالسـهم، 
 من أكله وجاز به الصيد ميتاً حل الصائد فأدركه فيهما المعتبـرة 

 جانب إلى للتذكية مستقلة وسيلة الصيد يصير وبذلك ذبـح؛  دون
 الحاالت بعض في اجتمعا فإن  أيضاً، مستقلة كوسيلة بالذبح تذكيته
 .خير على  خيراً ذلك كان كرهاسنذ التي

 فائدة اإلنسان منه يستفيد أن أجل من ويحل االصطياد يسوغ إنما : 81 -م 
 به، معيشته تنحصر لم ولو  غذاًء وقوتاً جعله هو وأعالها  معتبرة،

 بل  لباسه، في وفروها وريشها شعرها من االستفادة أجل من ثـم  
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 الطائر أو الحيوان ذلك تحنيط أجل من باالصطياد بـأس  ال إنـه 
 .العرف عند المعتبرة الفوائد سائر وهكذا زينة؛ وجعله
يكون للصائد هدفٌ  وال  المعتبرة، الفائدة من يخلو الذي الصيد أما

، فهو  "الصيد اللهوي "منه سوى اللهو واللعب، وهو الذي يقال له         
أمر ينبغي عدم صدوره من المسلم المؤمن، وعليه أن يتجنبه وإن           

مأثوماً بفعله؛ نعم إذا كانت اآللة التي يقتل بها الحيوان لها           لم يكن   
ذخيـرة ذات ثمن وقيمة، مثل الرصاص المستحدث، فإن صرفها          

 .في االصطياد اللهوي يعد إسرافاً محرماً وتبذيراً مذموماً
ومـن جهة أخرى، فإن الشريعة لم تسوِّغ للمصطاد لهواً ـ رغم   

النحو الذي سبق ذكره في حليته ـ قصر الصالة في سفره هذا ب 
أحكـام صـالة المسـافر، ربمـا ألنها ال تحترم مثل هذا السفر              

 .العابث، وال تقدر تعب فاعله
يجب أن يلتفت الصائد إلى ضرورة المحافظة على أمالك الغير  : 82م ـ  

التـي قـد يمر فيها أو بجانبها، فال يطلق رصاصه على شجرة             
لى زرع فيتلفه، أو    محتـرمة تتضـرر أغصانها به، أو يدوس ع        

يتسـور ويـدخل إلى أرض مسورة، فإن في جميع ذلك عدواناً            
محـرماً على أمالك الغير إذا لم يأذنوا مسبقاً بذلك ويرضوا به؛            
كـذلك فـإن فـي بعـض الدول قوانين ومحميات لتنظيم الصيد         
والمحافظـة على الثروة الحيوانية، فينبغي للمؤمن أن يلتزم بها          

نه ربما حُرم االصطياد فيها إذا كان يؤدي        ويحـافظ عليها، بل إ    
 .إلى إبادة الحيوانات المحمية

ثـم إنـنا بعـدما أشرنا في هذا التمهيد إلى أن الصيد تارة يكون باآللة                
الجمادية، وأخرى يكون بواسطة الحيوان المعلَّم، فإننا ـ فيما يلي ـ يجب   

 : النحو التاليأن نذكر األحكام المتعلقة بهما في ثالثة فروع، وذلك على
 :في الصيد باآللة: الفرع األول

 :وهو األسلوب األكثر شيوعاً، والكالم فيه يقع
 :في آلة الصيد: أوالً

يـتحقق الصـيد بكـل آلة جارحة، سواء كانت حادة كالسيف     : 83م ـ  
الموجودة في قذيفة البنادق    ) الخردق(والسكين، أو كانت كحبات     

ذلك ال فرق في الشائك بين ما       الحديثة المستخدمة في الصيد؛ وك    
كـان له رأس رفيع ينفذ بسهولة، كرأس السهم، وبين ما كان له             
رأس مـدبب يـنفذ ويجرح بقوة الضغط، وذلك مثل رأس قاذف            

هذا، وال يشترط في آلة الصيد أن       . رصاصـة البندقـية الحربية    
تكـون من معدن معين، فيصح أن تكون من معدن الحديد أو من             

ن، كالنحاس والفضة وغيرهما، بل إنه يصح أن        غيره من المعاد  
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تكـون مـن األحجار أو األخشاب إذا صنعت وصقلت بطريقة           
تجعلها بنفسها جارحة لبدن الحيوان الذي تقع عليه، فضالً عما لو           

 .كان في رأسها حديدة
ال بـد من تحقق الجرح فعالً في بدن الحيوان المصطاد بتلك   : 84 م ـ  

 يكفي اصطدام اآللة به ووقوعه ميتاً       اآللـة كـي يحل أكله، فال      
نتـيجة تلك الصدمة إذا لم تحدث فيه جرحاً حتى لو كانت اآللة             

 .مثل السيف والرمح فضالً عما لو كانت مثل الخشبة المرّوسة
كـل آلة ال يصدق عليها السالح، أو ليس من شأنها أن تجرح،   : 85م ـ  

 من الصيد، وذلك    مما ليس قاطعاً وال شائكاً ال يحل بها ما يموت         
الحجارة والعمود والعصا غير المروسة والشبكة ونحوها       : مـثل 

من األدوات؛ بل لو فرض صدق السالح على بعض اآلالت غير           
القاطعة مما يستخدم في الحرب كالعمود فإنه ال يحل صيده كذلك           

 .لفقدانه شأنية الجرح حتى لو جرح صدفة
 إلى ذلك الرمي، فلو رماه فوقع يجب العلم باستناد موت الحيوان : 86م ـ  

من شاهق أو سقط في الماء فمات من ذلك ال من الرمية لم يحل،              
 .وكذا لو شك في كونه هل مات من الرمية أو من غيرها لم يحل

 :في الصائـد: ثانيـاً
 :يشترط في حلية الصيد تحقق أمور من ِقَبل الصائد، وهي : 87م ـ 

جماالً، وال فرق في المسلم بين      أن يكـون الصائد مسلماً إ     : األول 
الرجل والمرأة، وال بين المؤمن والمخالف في المذهب، فإن كان          
الصـائد كافراً من غير أهل الكتاب لم يحل صيده ولو سمى، أما             
صـيد أهل الكتاب فيحرم من دون تسمية، فإذا سمى على الصيد            

 .كانت حرمته مبنية على االحتياط، وال يبعد الحل به
 قصـد االصـطياد بالرمي، فلو لم يكن الرامي بصدد           :الثانـي  

االصطياد، كما لو كان يتدرب على الرماية على هدف أمامه فمر           
الصـيد صدفة فأصابه، أو كان يرمي على عدو أو حيوان أهلي            
فأصـاب صـيداً، لـم يحل ذلك الصيد؛ وكما يجب قصد أصل             
االصـطياد بالرمي فإنه يجب ـ على األحوط ـ قصد خصوص    

د المحلل، فلو رمى على خنزير أو كلب فأصاب غزاالً فقتله           الصي
لـم يحل ذلك الغزال، بل عليه تجنب الطريدة من باب االحتياط            
الوجوبي أيضاً فيما لو اعتقد أن ذلك الحيوان خنزير فرماه فتبّين           
أنه غزال؛ نعم ال يشترط في الحلية قصد نوع محلّل بخصوصه،           

زاالً حّل، فضالً عما لو     فلـو كـان يرمي على طائر فأصاب غ        
قصد صنفاً من الطيور فأصاب غيره، و قصد طائراً بخصوصه          

 .فأصاب المجاور له من نفس الصنف
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صـدور التسمية وذكر اهللا تعالى من الصائد، وذلك إما          : الـثالث  
عـند إطـالق الرمية أو بعد إطالقها ولكن قبل اإلصابة، وأكمله            

، "بسم اهللا "أو  " اهللا أكبر "مثل  ذكـر لفظ الجاللة مقترناً بالتعظيم،       
ويمكـن االكـتفاء بمجـرد ذكر لفظ الجاللة، وإن كان األحوط            
اسـتحباباً تـركه؛ والتسمية شرط عند االلتفات؛ فإذا تعمد ترك           

 .التسمية حرم صيده، وإذا سهى عن ذلك لم يحرم
 :الصيد بالحيوان: الفرع الثاني

طياده لسائر الحيوانات   استخدم اإلنسان بعض الحيوانات المدربة في اص      
والطيور، والمشهور منها الكلب من الحيوانات والباز والصقر من الطيور،          
وذلـك بعدما دربها وأخضعها له، ولمعرفة حكم هذه الوسيلة في االصطياد            

 :ال بّد من ذكر مسائل
مثلما يجوز االصطياد بالكلب من الحيوانات البرية كذلك يجوز  : 88م ـ  

الحيوانات األخرى، مثل النمر والفهد، وكذا      بغيـره من أصناف     
يجـوز بغيـر الحـيوان البري من الطيور، مثل الباز والباشق            
والصـقر وغيـرها، بالشـروط التـي سنذكرها؛ ومعنى حلية           

أن الصيد الذي تصيبه يحلُّ أكله إذا أدركه        : االصـطياد بهـا هو    
 .صاحبه ميتاً من دون حاجة إلى ذبحه ليصير حالالً

يجـب توفـر أمـور عند االصطياد بكلِّ حيوان يستخدم لذلك،     : 89م ـ  
وسـوف نجعـل محور الكالم هو الكلب ألنه أشهرها، وألّن ما            

 :ينطبق عليه ينطبق على غيره، وهذه األمور هي
أن يكـون الكلب ُمدّرباً ومعلّماً على االصطياد، ويتحقق         : األول 

وأغراه ذلـك عـندما يكـون الكلب مطيعاً للصائد، فإذا أرسله            
بالطـريدة تحمَّـس وانـبعث إليها، وإذا زجره واستوقفه توقف           
وانزجر، وبما أنه قد يصعب انزجار الكلب مباشرة بعد إرساله،          
فإنـه ال يجـب وصـوله في الطاعة إلى هذه الدرجة، بل يكفي              
انزجاره في غير هذه الحالة؛ كذلك فإنه يجب أن يتوفر في الكلب            

م للطريدة التي يمسكها إذا كانت مما       المدرب ميزة عدم األكل الدائ    
يمكـن أن يأكله الكلب عادة، وإال لم ينتفع منه صاحبه في الغاية             
التـي علّمه من أجلها، بل إنه بفقده لهذه الميزة يصير كأنه غير             
معلَّم وال مدرَّب، نعم ال ينافي ذلك ما لو حصل منه األكل أحياناً             

 .كون دائم األكلكثيرة، إذ المهم ـ في المقام ـ أن ال ي
أن يقصـد الصائد االصطياد بإرسال الكلب، فلو أرسله         : الثانـي  

ألمر آخر غير االصطياد، كمطاردة عدّو فاصطاد حيواناً لم يحل          
صـيده، وكذا لو استرسل بنفسه فصاد لم يحل أيضاً؛ هذا، وكما            
ذكرنا في الصيد باآللة، فإنه ال يجب قصد صيد حيوان معين ما            

ه إليه وقصده به حيواناً محلالً، فلو بعثه الصطياد         دام الـذي بعث   
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غـزال فاصـطاد طائراً حل، وأما إذا أرسله الصطياد خنـزير           
 .فاصطاد غزاالً لم يحل

يشترط في صيد الكلب أن يكون      : الـثالث والـرابع والخـامس     
المرسل مسلماً إجماالً، وأن يسمي قبل اإلصابة، وأن يستند موت          

أو عقره، وجميع ذلك بنفس التفاصيل      الحـيوان إلى جرح الكلب      
التـي مّرت في الصيد باآللة؛ نعم إذا جلب الكلُب الطريدة ميتة،            
ولم يوجد فيها أثر الجرح، فإن شُك في سبب موتها لم تحل، وإن             

 .علم موتها مختنقة بسبب إمساك الكلب فهي حالل
 :في األحكام المشتركة: الفرع الثالث

الصيد كون الوسيلة مباحة، فلو غصب كلباً ال يشترط في حلية  : 90م ـ  
أو بازياً أو سالحاً فاصطاد به حل صيده وإن أثم بالتصرف بمال            

 .غيره
ال يشـترط فـي حلية الصيد وحدة الصائد وال وحدة اآللة، فلو    : 91م ـ  

اشترك اثنان في إطالق الرصاص على هدف واحد فأصاباه حّل،          
ل واحد عدة كالب، أو أطلق      أو أرسـل اثنان كلباً واحداً، أو أرس       

واحـد رصاصـاً وأرسـل اآلخر كلباً، فإنه في جميع الحاالت            
المتصـورة يحل الصيد بذلك إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة؛          
وهنا ال بد من مالحظة أنه إذا تعدد الصائد واآللة واستند الموت            
إلـى فعـل االثنين معاً فإنه ال بد من اجتماع الشروط فيهما، فال              

ل الصيد إذا أرسل مسلم وكافر كلبين، أو إذا سمى أحدهما ولم            يح
يسمِّ اآلخر، أو فيما لو كان كلب أحدهما معلَّماً وكلب اآلخر غير            
معلم، وهكذا، أما إذا استند موت الصيد ـ في مثل هذه الحاالت  
ــ إلى أحدهما بعينه فإنه ُيرى اجتماع الشروط فيه وحده دون            

 .صاحبه الذي شاركه
إنمـا يحل الحيوان بالصيد بالحيوان أو باآللة إذا أدركه الصائد   : 92م ـ  

ميـتاً بعـد إصـابته وجرحه من قبل الكلب أو اآللة، فلو أدركه              
الصـائد وبـه رمـق من الحياة وجب عليه أن يبادر إلى تذكيته              
بالـذبح إذا اتّسـع الوقت، فإن لم يذبحه ومات مع سعة الوقت لم             

م اتساع الوقت ما لو اشتغل بمقدمات       يحل الصيد، ومن موارد عد    
الـذبح، كتـناول السكين وتوجيهه ورفع الشعر عن رقبته ونحو           
ذلـك، فمـات قـبل ذبحه حل؛ ومعنى إدراكه حياً أن يصل إليه              
ويقدر على إمساكه، فلو وصل إليه لكنه كان معلقاً على شجرة أو            

الة كان ما يزال يعدو أمامه، فإنه إذا مات قبل أن يمسكه ـ والح 
هذه ـ يحل؛ كما أن حياته تتحقق بأن يجده وهو يطرف بعينه أو  
يحـرك رجله أو يده أو ذيله، وهو أدنى مراتب الحياة، فإن وسع             

 .الزمان فذكاه وهو كذلك فقد حل، وإن لم يذكه فمات حرم
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ال يجـب على الصائد اللحاق بالكلب حين إرساله، وال المبادرة   : 93م ـ  
الكلب أو اآللة له إذا كان الصيد ما يزال         إلى الصيد حين إصابة     

ممتـنعاً غيـر عاجـز، من أجل المسارعة إلدراكه حياً وتذكيته            
بالـذبح؛ وكذلك ال تجب المسارعة بعد إعجاز الصيد وإيقافه من           
قبل الكلب أو اآللة إذا علم لطول المسافة ونحوها بأنه لن يدركه            

مسارعة إليه برجاء   حـياً، أما إذا احتمل إدراكه حياً فإن عليه ال         
 .إدراكه حياً وتذكيته بالذبح

إذا أصـاب الكلـب أو اآللـة عضواً من الصيد كيده أو رجله     : 94م ـ  
فقطعـه لم يحل ذلك العضو المقطوع إذا فاته الحيوان، فإن عجز     
الحيوان بذلك ووقف فمات من هذه اإلصابة قبل إدراكه حياً حل           

ركه حياً ذكاه بالذبح    أكلـه وأكـل العضو المنفصل عنه، وإن أد        
وحـل كذلك بالنحو المتقدم؛ أما إذا قطعه الكلب أو اآللة نصفين            
فمـات قـبل إدراكه حل النصفان جميعاً، وإن أدركه حياً واتّسع            
الوقت لذبحه لم يحل منه إال النصف الذي فيه الرأس والرقبة بعد            
ذبحه وحرم النصف اآلخر؛ وأما إذا كانت آلة الصيد غير السالح           

الكلـب، بـل مـثل الفخ، فقطعه نصفين حين أطبق عليه، فإن             و
النصـف الذي ليس فيه الرأس والرقبة حرام على كل حال، وال            

 .يحل النصف الذي فيه الرأس والرقبة إال بالذبح
إذا تـرّدى الحيوان األهلي في بئر أو علق في مكان ضيق ولم   : 95م ـ  

ز عقره في   يمكـن ذبحـه أو نحره، وخيف موته هناك، فإن يجو          
غير موضع الذبح برمح أو سكين أو بإطالق الرصاص عليه أو           
بغيـرها ممـا يجرح ويقتل، فإذا مات بعد جرحه يصير مذكى،            
فيطهر ويحل أكله إذا توفرت سائر الشروط في العاقر، كالتسمية          
ونحوها، واألحوط وجوباً عدم حليته بالعقر بالكلب فيختص الحل         

 .باآللة وحدها
 :في صيد السمك والجراد: نيالمطلب الثا

قـد عرفنا في مبحث سابق أن الذي يحل من األسماك وحيوانات البحر             
هـو كل سمك له قشر ينـزع عنه، كما كنا قد ذكرنا أن ما أحل اهللا تعالى                 
أكلـه مـن حـيوانات البر والبحر والجو مشروط بموته مذكى بالصيد أو              

ا ال تكون إال بالصيد     الذباحـة، ومـن ذلـك السمك والجراد، ولكن حليتهم         
 :بطريقة خاصة، وهي التي سنذكر أحكامها في فرعين على النحو التالي

 :في صيد السمك: الفرع األول
 :وفيه مسائل

يحل السمك بالسيطرة عليه حياً واإلمساك به باليد نفسها أو بما  : 96م ـ  
تمسـك بـه الـيد من رمح أو صنارة أو نحوها مما ُيتناول به               
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عجز، أو بالسيطرة عليه بالطرق غير المباشرة، مثل        الحـيوان ويُ  
وقوعه في الشبكة أو في حظيرة أو جعله يقفز على لوح طاف أو            
سـفينة متوقفة بطريقة خاصة ومعّدة للصيد، أو بدفعه إلى مكان           
معين ثم إفراغه من الماء، ونحو ذلك من الوسائل التي ال تستخدم          

ذ حتى في صورة ما لو       فـيها اليد مباشرة، بل يحل السمك باألخ       
قفـز بنفسـه إلى البر أو إلى السفينة فأمسك به الصائد، فإن لم              
يـتحقق االصـطياد بواحدة من الطرق المذكورة وال بغيرها مما           
أشـبهها لـم َيحّل به السمك، فال يحل به ـ مثالً ـ ما يلتقط من     
السـمك المـيت داخل الماء أو الطافي على وجه الماء، وال ذلك             

فز خارج الماء أو ينحسر عنه الماء فيموت في الحالتين          الـذي يق  
قـبل اإلمساك به حتى لو وقع النظر عليه وهو يضطرب خارج            

 .الماء
ال يشترط في حلية السمك المصطاد بالنحو الذي سبق أن يتحقق  : 97م ـ  

مـوته خـارج المـاء، بل إن من اصطاد سمكة في داخل الماء              
نها برمح فتموت في داخل فماتـت فـيه حلت له، وذلك كأن يطع    

المـاء من الطعنة، أو يخرج شبكته من الماء فيجد عدداً منها أو              
كلهـا قد مات في داخل الماء، بل إنه لو وضع شبكته في الماء               
فـدخلها السـمك فانحسـر الماء عن ذلك الموضع ومات ما في             
الشـبكة، ُحِكم بحليته، وهكذا نحوها من الحاالت؛ ويقابل ذلك ما           

ره من أن السمك إذا خرج حياً بنفسه فمات قبل أخذه لم            سـبق ذك  
يحـل رغـم أنـه مات خارج الماء؛ وبذلك يمكن وضع القاعدة             

إن ما يقع من السمك حياً في آله الصيد أو باليد يكون            : "التالـية 
مذكى حتى لو مات في الماء، وما ال يؤخذ كذلك ال يكون مذكى             

 ".حتى لو مات خارج الماء
قسـمت آلة الصيد السمكة نصفين حل النصفان كالهما، أما  إذا  : 98م ـ  

لـو قطعت بعضاً منها لم يحل ذلك الجزء الذي انفصل عنها قبل             
 .أخذها

إذا عـاد السـمك إلى الماء بعد خروجه منه فمات فيه لم يحل،    : 99م ـ  
وكذا ال يحل لو ربطه بحبل أو وضعه في سلة وأرجعه إلى الماء             

 .ه فمات في داخل الماء على هذا النحوبعدما كان قد أخرجه من
ـ  إذا ألقـى في الماء مادة مخدرة فطفا السمك على الماء لم يعتبر  : 100م 

ذلك صيداً له إذا لم يمسك به، فإذا مات وهو على هذه الحالة قبل              
 .أخذه لم يحل أكله

ـ  ال يعتبـر فـي حلية السمك كون الصائد مسلماً، فلو صاده غير   : 101م 
هل الكتاب أو من غيرهم، بالنحو الذي ذكرناه صار         المسلم من أ  

مذكـى وحّل أكله، كذلك ال تجب التسمية عند أخذه من الماء، بل    
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يحـل السـمك بأخذه واصطياده بتسمية أو بدون تسمية؛ نعم ال            
ُيصـدَّقُ غيـر المسلم إذا أخبر بأنه مذكى إال إذا حصل العلم أو              

لمسلم الثقة بكون ما في     االطمئـنان بالتذكية أو بصدقه، أو أخبر ا       
يد الكافر مذكى، أما ما يؤخذ من المسلم فإنه ال يجب السؤال عن             
تذكيته ويعتبر مذكى إال إذا كان المسلم قد أخذه من الكافر فإنه ال             

 .يعتبر مذكى حتى يشهد المسلم بتذكيته
ـ  ال يشـترط في جواز أكل السمك تحقق موته بعد أخذه، فيجوز  : 102م 

ضـالً عن أنه يجوز فعل ما يسبب له الموت عند           أكلـه حـياً، ف    
تحضـيره للطهـي، كأن يقطع رأسه، أو يضعه على نار الشواء            

 .وهو حي، و نحو ذلك
 :في صيد الجراد: الفرع الثاني

ـ  الجراد هو الحشرة المعروفة، غير أنه ال يؤكل منه إال ما استقل : 103م 
 يحل أكله   بالطيـران دون الصغير الذي ما يزال بال جوانح؛ وال         

إال بعـد اصطياده وأخذه حياً باليد أو بآلة مناسبة الصطياده، فإن            
لـم يأخـذه حياً لم يحل، سواء وجده ميتاً بنفسه، أو بفعل اشتعال    
الـنار واحتـراقه فيها ولو بقصد صيده، أو بغَرقه في مْوَحلة أو             
نحـو ذلك من أسباب الموت الطارىء؛ نعم لو فرض كون النار            

جراد، بحيث لو أججها اجتمعت من األطراف وألقت        آلة لصيد ال  
نفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت فإنه يحل ما احترق          

 .فيها، لكونها من آالت الصيد حينئذ، كالشبكة والحظيرة للسمك
ـ  حكـم الجراد كحكم السمك في عدم اشتراط التسمية حين أخذه،  : 104م 

ليؤكل؛ كذلك فإن حكمهما    وال إسـالم الصائد، وال انتظار موته        
 .واحد في عدم تصديق الكافر إذا أخبر بذكاته إال بالنحو المتقدم

 :في الذباحة والنحر: المطلب الثالث
كسبب أول " الصيد"لقـد صـار لـزاماً علينا ـ بعدما أتممنا الكالم في     

ومسـتقّل في التذكية ـ أن نستعرض في هذا المطلب أحكام الذباحة كسبٍب   
 ـ أيضاً ـ في التذكية؛ وحقيقة الذباحة ـ ومعها النحر ـ     ثـان ومسـتقلّ  

، وذلك  )إماتـة الحيوان بإسالة دمه واستنـزافه حتى تزهق روحه        : (أنهـا 
 :بطريقتين

ـ     : الذبح: األولـى  : ، وهي "األوداج األربعة "وهو قطع ما يصطلح عليه ب
 وهو عـرقا الدم الرئيسان األيمن واأليسر الموجودان في الرقبة، والحلقوم،      

مجرى الهواء، والمريء، وهو مجرى الطعام، وهي التي تتجمع في أعلى           
الـرقبة عند نقطة االتصال بالرأس؛ فإذا قطعت هذه األوداج بشروط معينة            
صار الحيوان بها مذكى، وحكم بطهارته وجواز أكله إن كان مأكول اللحم،            

األهلية أو  وهذه الطريقة يذكى بها كل حيوان غير الجمل من حيوانات البر            
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أما األسماك والحشرات والزواحف فال يتحقق فيها       . الوحشية ومن الطيور  
 .الذبح وال النحر الختالفها تكويناً وخلقاً عن سائر الحيوانات القابلة لذلك

نقطة : (هي) الُلّبة(وهو طعن الجمل خاصة في لُّبته، و      : النحر: الثانـية 
 بشروط معينة صار مذكى     ، فإذا طعن فيها الجمل    )الـتقاء رقبـته بصدره    

 .وحكم بطهارته وجواز أكله
ويجب أن يعلم أن ذبح الجمل ال يغني عن نحره وال تتحقق ذكاته بالذبح              
وحده، كذلك فإن غير الجمل ال يغني نحره وال يصير مذكى بمجرد النحر             
مـن دون ذبـح، نعم ال يضر ذبح الجمل بقطع أوداجه ثم إتباع ذلك، فوراً         

ه في لبته، وكذا فإنه ال يضر نحر غير الجمل ثم إتباع            وقـبل موته، بنحر   
 .ذلك فوراً بذبحه

ولمـا كانت شروط الذبح والنحر وأحكامهما واحدة، فإننا سنذكر ذلك في      
 :فروع

 :في شروط الذبح والنحر: الفرع األول
 :يشترط في تحقق التذكية بالذبح أو النحر أمور

نثى، مؤمن أو فاسق أو     يـتحقق الـذبح مـن كل مسلم، ذكر أو أ          : األول
مخالف، مختار أو مكره، ألن المهم هو تحقق الذبح بالشروط المعتبرة من            
واحـد مـن هؤالء، أما الكافر فإنه إن كان ملحداً ال يؤمن باهللا تعالى وال                
يتصـور صدور التسمية منه فإن ذبيحته ال تحل أبداً، وإن كان ممن يؤمن              

تاب لم تحل ذبيحته أيضاً حتى لو       بـاهللا تعالـى، فإن كان من غير أهل الك         
سمى على األحوط وجوباً، وإن كان من أهل الكتاب حلت ذبيحته إذا سمى،             

 .وإن كان األحوط استحباباً تجنبها
ـ  ال يشترط في أصل الذبح بلوغ الذابح سن التكليف، نعم يستشكل : 105م 

من جهة صدق كونه مسلماً، فإن      : األولى: فـي أمره من ناحيتين    
مسلم ال يلحق بأبيه في اإلسالم مطلقاً، إال أن ُيرّبى وتُوّضح           ولد ال 

له األمور بالنحو الذي يصدق عليه أنه ولد مسلم، فتصح ذبيحته           
من جهة إمكان عدم تحقق القصد      : من هذه الناحية حينئذ؛ والثانية    

مـنه لصغره، فإن كان في سن يتحقق فيها القصد منه ويعي ما             
 .كن بالغاًيفعل حلت ذبيحته ولو لم ي

يجب أن يتمتع الذابح بدرجة من الشعور يتحقق معها القصد إلى           : الثاني
الفعـل والوعـي لـه، فـال تحل ذبيحة من وقعت السكين من يده فذبحت                
الحـيوان، وال ذبـيحة الصـغير الذي ال يتحقق منه القصد، أما المجنون              

حقق فيها  والسكران فإن ذبيحتهما تحل إذا كان عندهما مرتبة من الوعي يت          
 .القصد، وإال لم يصح منهما

اسـتقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، فإن أخل باالستقبال عالماً          : الـثالث 
عامـداً حرمت، وإن كان نسياناً أو للجهل باالشتراط أو خطًأ منه في جهة              
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القـبلة، بأن وجهها إلى جهة معتقداً أنها القبلة فتبين الخالف، لم تحرم في              
 تحل الذبيحة ـ أيضاً ـ إذا لم يعرف القبلة، أو لم يتمكن   جميع ذلك؛ وكذا

مـن  توجيهها إليها ولو باالستعانة بالغير واضطر إلى تذكيتها في حالتها             
 .تلك، كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر ونحوه

ـ  إذا خـاف موت الذبيحة لو اشتغل باالستقبال بها إلى جهة القبلة  : 106م 
 .هفالظاهر عدم لزوم

 .ال يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوط: 107م ـ
ـ  يتحقق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به : 108م 

استقبال اإلنسان حال الصالة في الحالتين، وأما إذا كان مضطجعاً     
 علـى األيمـن أو األيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن، وال          

 .يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين
تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصالً به عرفاً،           : الـرابع 

فـال يجـزىء تسـمية غير الذابح عليها، كما ال يجزىء اإلتيان بها عند               
مقـدمات الذبح كربط المذبوح؛ وإذا ترك التسمية عمداً حرمت وإذا تركها            

 .حرمنسياناً أو جهالً لم ت
ـ  يعتبـر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أي بعنوان كونها على  : 109م 

الذبـيحة بداعي الذبح، فال تجزىء التسمية االتفاقية أو الصادرة          
لغـرض آخر، وال يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في            

 .الذبح، فيصح الذبح من غير المعتقد إذا كان قد سّمى
ـ  س، وُيكتفى في تسميته بتحريك لسانه وشفتيه يجـوز ذبح األخر : 110م 

تشـبيهاً لمـن يتلفظ بها مع ضم اإلشارة باألصبع إليه، هذا في             
األخرس األصم من األول، وأما األخرس لعارض مع التفاته إلى          
لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فإن عجز حّرك لسانه وشفتيه            

 يناسب تمثل   حـين إخطاره بقلبه، وأشار بإصبعه إليه على نحوٍ        
 .لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو، وإال فبأي وجه ممكن

ـ  تـتحقق التسـمية بذكـر اهللا تعالى مقروناً بلفظ من ألفاظ الثناء    : 111م 
ونحو ذلك، بل يكفي ذكر     " بسم اهللا "و" اهللا أكبر "والتعظـيم، مثل    

وقد سبق ذكر ذلك    . لفظ الجاللة وحده من دون إضافة شيء إليه       
 .وط الصيد المتقدمةفي شر

تَحقُّقُ قطع األوداج بكل ما يقطعها من اآلالت المعدنية الحادة،          : الخامس
سـواء فـي ذلـك معـدن الحديد أو غيره من المعادن، كالنحاس والذهب               
والفضة ونحوها، فضالً عن أنه يجوز الذبح بالحديد المطلي ببعض المعادن           

 .األخرى، مثل الستيل ونحوه
معدن جاز الذبح بكل ما يقطع األوداج من غيره، حتى لو           وإذا لم يوجد ال   

لـم يكـن هـناك ضرورة تدعو لالستعجال في الذبح، كالخوف من تلف              
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الحـيوان وموته بالتأخير، فيصح الذبح بالقصب والخشب والحجارة الحادة          
أما الذبح بالظفر والسن فال تحل به الذبيحة ولو كان          . والزجاجة ونحو ذلك  

 .للضرورة
ـ     : سالسـاد  عْرقا الدم : قطـع األوداج األربعـة، وهـي ـ كما تقدم 

الرئيسـان الواقعان في جانبي الرقبة، والحلقوم والمريء؛ وال يغني شقها           
وقطعهـا جـزئياً عـن القطـع التام الكلي، كذلك فإنه يجب قطع األربعة               
جمـيعها، فـال يغني قطع الحلقوم عن قطع سائر األوداج، وال غيره عن              

 من حدوث هذا القطع أثناء حياة الحيوان بنحو يستند الموت           غيـره؛ وال بد   
إلـى قطع األوداج األربعة بتمامها، فلو قطع بعضها فمات الحيوان ثم قطع             

 .الباقي لم يحل
ـ  بالنحو الذي تبقى " الجوزة"قد أفاد أهل الخبرة أن القطع من فوق : 112م 

إن مات  الجـوزة فـيه مع الجسد ال يعتبر قطعاً لتمام األوداج و           
الحيوان به، فالالزم القطع من تحت الجوزة كي تبقى مع الرأس           
ويتحقق بها قطع األوداج، لكّن الذابح إذا أخطأ فذبح الحيوان من           
فـوق الجـوزة فالتفت وبادر إلى ذبحه من تحتها قبل موته صّح             

 .ذبحه وحّل به
ـ   إذا طـرأ حادث على الحيوان استلزم إشرافه على الهالك، كأن : 113م 

مرض أو افترسه سبع أو أصيب بجرح بالغ أو نحو ذلك، فحاله            
أن تبقى أوداجه سليمة، فيحل : األول: ــ حينئذ ـ على نحوين  

: الثاني. بالذبح ولو لم تعلم حياته إال من حركة يده أو طرفة عينه           
أن يسـتلزم ذلـك الحادث تمزق بعض أوداجه، فإذا أدركه حياً            

ذلك، أما إذا سّبب الحادث قطع      وقطـع بالذبح باقي األوداج حل ك      
أوداجـه األربعة فإنه ال يحل بإمرار السكين عليها بعد انقطاعها           

 .كلها
ـ  يجوز قطع األوداج من القفا وتحل به الذبيحة، وإذا قطع األوداج : 114م 

مـن جهة المذبح فإنه يجوز غرز السكين في رقبة الحيوان تحت            
داج بها، وتحل بذلك    العـروق ثـم تحريكها إلى األمام لقطع األو        

 .الذبيحة أيضاً
ـ  ينبغي أن ال يستمر الذابح في حز المذبح حتى يفصل الرأس عن : 115م 

الجسد، فإن فعل ذلك عمداً لم تحرم به الذبيحة ولم يأثم وإن كُِره             
 .منه ذلك، وال شيء فيه لو حصل سهواً أو لحدة السكين

) النخاع( و ومن ذلك ما لو استمر في الحز حتى أصاب نخاعها،          
الحـبل الممـتد مـن الرأس في الرقبة نزوالً في سلسلة            : (هـو 
 .، فإنه يكره تعمد ذلك وال تحرم به الذبيحة)الظهر

ـ  مـا ذكر في قطع األوداج األربعة إنما هو خاص بما يقبل الذبح  : 116م 
مـن الحـيوانات، وهي ـ كما سبق القول ـ ما عدا الجمل من     
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حشية ومن الطيور أيضاً، أما الجمل    حـيوانات البر األهلية أو الو     
أن يدخل  : فقد أشرنا سابقاً إلى أنه ينحر نحراً، وكيفية النحر هي         

، )لُبَّة(اآللة الحادة من سكين أو غيرها في الموضع الذي يقال له            
إنه الموضع المنخفض الواقع في أعلى      : "وهـو الـذي قلنا سابقاً     
ن قائمة أو باركة    ، بدون فرق بين أن تكو     "الصدر متصالً بالعنق  

 .أو ساقطة على جنبها، واألفضل نحرها قائمة
ـ       إن النحر ال يغني عن الذبح في غير : "وقـد قلـنا ـ أيضـاً 

، كذلك فإنه يشترط    "الجمـل، وإن الذبح ال يغني عن نحر الجمل        
في النحر جميع ما يشترط في الذبح عدا قطع األوداج الذي يكون            

 .لبة ال غيربديله في النحر هو الطعن في ال
 :في ذكاة الجنين: الفرع الثاني
 :وفيه مسائل

 :تختلف ذكاة الجنين على النحو التالي: 117م ـ
 ـ إذا خرج الجنين من بطن أمه حياً، واتسع الوقت لتذكيته لم  1 

يحـل إال بالذبح أو النحر، سواء كانت أمه حية أو ميتة، وسواء             
 .ماتت بالتذكية أو بدونها

جنين في بطن أمه عند موتها، فإن ماتت بالتذكية  ـ إذا مات ال 2 
حـل معهـا، وإن ماتت بغيرها لم يحل، وكذا لو أخرج حياً عند              

 .موتها فمات قبل أن يتسع الوقت لتذكيته
ـ  ال تجـب المـبادرة إلـى شق بطن الحيوان بعد ذبحه وإخراج    : 118م 

الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائداً على           
 .المقدار المتعارف فأّدى ذلك إلى موت الجنين لم يحرم أكله

ـ  يشـترط في حّل الجنين بذكاة أّمه أن يكون تام الخلقة، ويعرف  : 119م 
ذلـك بنبات الوبر أو الشعر على جسده حتى لو لم تكن قد ولجته              

 .الروح بعد، فإن لم يكن تام الخلقة لم يحل بذكاة أّمه
ـ  نين بذكاة أمه بين محلل األكل ومحرمه إذا ال فـرق في ذكاة الج : 120م 

 .كان مما يقبل التذكية
 :في األحكام العامة: الفرع الثالث
 :وفيه مسائل

ـ  ال يشـترط خروج الدم بعد الذبح أو النحر بالكمية المتعارفة له،  : 121م 
وكـذا ال يشـترط تحرك شيٍء من الحيوان بالذبح أو بعده، بل             

ل ـ العلم بحياته حين ذبحه أو  األصـل في ذلك ـ كما سبق القو  
نحـره، فإن لم تُعلم حياته حين تقديمه للذبح لم يحل أكله إال إذا              
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ظهرت عليه أمارات الحياة، كأن خرجت منه بعد ذبحه كمية الدم           
المتعارفة أو حرَّك أجفان عينيه أو شيئاً من أطرافه، حيث يكتفى           

حلّيته بالذبح  بإحدى هاتين العالمتين في استكشاف حياة الحيوان و       
 .أو النحر

ـ  إذا فُِعَل بالحيوان بعد ذبحه ما َيستلزم موتَه لو حدث مستقالً عن : 122م 
الذبح، كأن يذبحه ثم يبادر هو أو غيره إلى شق بطنه واستخراج            
أمعائـه مثالً، فإنه يحكم بحلية الذبيحة إذا كان موتها مستنداً إلى            

 طارىء غير مؤثر ذبحهـا ال إلى شق بطنها الذي هو مجرد أمر  
كثيـراً في موتها، وإال لم تحل الذبيحة؛ نعم قد يحكم بحرمة هذا             
الفعـل إذا اسـتلزم تعذيب الحيوان أو التشنيع على اإلسالم في            

 .ظروف خاصة
أمـا إذا تـرّدى الحيوان من نفسه بعد ذبحه في بئر أو وقع من                

 شـاهق أو سـقط في الماء بحيث ساعد ذلك كثيراً أو قليالً على             
. مـوته فإنه ال يحرم بذلك، خالفاً لما ذكر في الحيوان المصطاد           

 ).86:أنظر المسألة(
ـ  ال يعتبـر اتحاد الذابح أو الناحر، فيجوز وقوع الذبح من اثنين  : 123م 

علـى سبيل االشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا          
 أو  معـاً، أو يقطع أحدهما بعض األعضاء واآلخر الباقي، دفعة         

على وجه التدريج، وال تجب التسمية منهما معاً بل يجتزأ بتسمية           
 .أحدهما على األقوى

ـ  إن الحيوان المحلل يحل أكله بعد : "قلـنا في مستهل هذا البحث : 124م 
إن حلية  : ، وهنا نزيد على ذلك فنقول     "تذكيـته بالصيد أو الذباحة    

، بل يحرم   الحيوان بهذين األمرين ال تشمل جميع أجزاء الحيوان       
 :منه أمور هي

 ـ الـدم، ولـو كان قليالً، كمثل الذي يتخلّف ويبقى في داخل    1 
 .القلب أو الكبد

في " الروث: " ـ غائطـه المـتخلف فـي داخلـه، ويقـال له      2 
 .في الطيور" السلح"المواشي، و

 ـ العضـو التناسـلي، وهـو القضيب والبيضتان من الذكر؛     3 
 .ى، والمثانةوالفرج ظاهره وباطنه من األنث

 . ـ المشيمة، وهي موضع الولد4 
 ـ الَعَصـبان الممتدان من الرقبة على جانبي سلسلة الظهر ما   5 

) العلباوان: (بيـنها وبـين الجلد وصوالً إلى الذَنَب، ويقال لهما         
 .، وهي حبل أبيض قاٍس جداً)علباء(مفردها 
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ونها  ـ خرزة الدماغ، وهو حبة تشبه الحّمص وبقدرها، يميل ل 6 
 .إلى البني الغامق، وتوجد في أسفل الدماغ

 ـ الـنخاع الشـوكي، وهو حبل أبيض طري يمتد في داخل    7 
 .سلسلة الظهر من الرقبة إلى الحوض

، وهي كتل من اللحم لونها "الّدرن: " ـ الغـدد، ويقـال لهـا    8 
رمادي، وتتواجد في أماكن مختلفة من الجسم، وأكثر ما توجد في        

ن مع الرئتين، والمعروف في بعض البلدان بإسم        الدهن الذي يكو  
 ".المعالق"
 ـ حدقة العين، وهي  11 ـ المـرارة ـ    10 ـ الطحـال ـ    9 
 ".البؤبؤ"
ومـا عدا ذلك فهو حالل، بما في ذلك الغضروف واألمعاء؛ وإن           

كان يكره الكلى وأذنا القلب؛ وأما ما ال يعتاد أكله، كالعظم والجلد          
ط األولى تركه، وال بأس بما كان منهما      مـن الحيوان، فإن األحو    

 .من األسماك والطيور
ثـم إنه ال يختلف الحكم بحرمة هذه األجزاء بين ما هو موجوٌد              

منها في حيوان البر وبين الموجود منها في حيوان الجو أو البحر            
مـن الطيور واألسماك، وإن كان الموجود من هذه األعضاء في           

 وما في األسماك منها أقل مما في        الطـيور أقّل مما في الحيوان،     
 .الطيور

ـ  أنه يستحب عند ذبح الغنم أن ) رضوان اهللا عليهم(ذكـر الفقهاء  : 125م 
تـربط يـداه وإحدى رجليه، وتطلق األخرى ويمسك صوفه أو           

 .شعره حتى يبرد
 .وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجاله ويطلق ذنبه 
الخفين إلى الركبتين أو    وعـند نحر اإلبل أن تربط يداها ما بين           

إلـى اإلبطـين وتطلـق رجالها، هذا إذا نحرت باركة، أما إذا             
 .نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة

 .وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف 
 .ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر 
حه أو نحره بنحو ال     ويسـتحب أن يـتعامل مع الحيوان عند ذب         

يـوجب أذاه وتعذيـبه، وذلك بأن يحّد الشفرة ويمر السكين على            
إن اهللا  : "أنه قال ) ص(المذبح بقوة، ويِجدَّ في اإلسراع، فعن النبي      

تعالى شأنه كتب عليكم اإلحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا           
ه، ولُيِرح  الِقـتْلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذْبحةَ، ولُيحدَّ أحدكم شفرت        
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أمر أن تُحّد الِشفار وأن تُوارى      ) ص(، وفي خبر آخر بأنه    "ذبيحتُه
 .عن البهائم

ـ  يكـره فـي ذبـح الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من     : 126م 
منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، : الـروايات ـ أمور  

ومـنها أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من             
دون حاجـة، ومنها أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من            

 .جنسه، ومنها أن َيذَْبح ما رّباه بيده من النعم
 :في ما تعرف به التذكية: خاتمة

 :وفيها مسائل
ـ  تعـرف تذكـية الحيوان بالعلم الحاصل من الحس والمعاينة أو   : 127م 

الواحد أو  غيـره من أسباب العلم، وكذا بشهادة العدلين أو العدل           
الثقة، فإن ُوِجَد الحيوان الذي يقبل التذكية ميتاً، أو وجد شيء منه            
كلحمـه أو جلـده، ولم يعلم أن مذكى أو ال، فإنه يبنى على عدم               
التذكـية، وبالتالي فإنه ال يجوز أكل لحمه وال استعمال جلده فيما           
يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن ال يحكم بنجاسته حتى إذا كانت           

 نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة، ويستثنى من الحكم المذكور ما             له
 :إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية، وهي

يـد المسلم، فإّن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم           : األولـى  
والجلـود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية            

تصرفه فيه تصرفاً   ظاهـراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي         
يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم لألكل، وإعداد الجلد للّبس         
والفـرش، وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا            
بيده لحماً ال ُيدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثالً فال             

 .مثالًيحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات 
سوق المسلمين، فإن ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم         : الثانـية  

والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أو مجهول          
 .الحال، دون ما لو كان بيد الكافر

الصـنع في بالد اإلسالم، فإن ما يصنع فيها من اللحم،           : الثالـثة  
ات، كبعض أنواع األحزمة    كاللحوم المعلّبة، أو من جلود الحيوان     

واألحذيـة وغيـرها، محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى           
 .الفحص عن حاله

ـ  ال فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى األمارات المتقدمة : 128م 
بـين صـورة العلـم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا              

سوق المسلمين أو   احـتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في           
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المتصـدي لصـنعه في بلد اإلسالم قد أحرز تذكيته على الوجه            
 .الشرعي

ـ  ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن : 129م 
كـان محكوماً بالطهارة على األظهر ولكن الحكم بتذكيته وحلّية          
أكلـه محـّل إشكال، ما لم يحرز سبق إحدى األمارات المتقدمة            

 .هعلي
ـ  ال فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن : 130م 

والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من          
يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية ـ كاالستقبال والتسمية وقطع  
األعضاء األربعة وغير ذلك ـ ومن ال يعتبرها إذا احتمل تذكيته  

 الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل          على وفق 
الظاهـر أن إخاللـه باالستقبال ـ اعتقاداً منه بعدم لزومه ـ ال     

 .يضّر بذكاة ذبيحته
ـ  المـدار في كون البلد منسوباً إلى اإلسالم غلبة السكان المسلمين  : 131م 

ن فيه بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطة الكفار، كما أ           
هـذا هـو المدار في بلد الكفر؛ ولو تساوت النسبة من جهة عدم              

 .الغلبة فحكمه حكم بلد الكفر
ـ  مـا يـوجد فـي يد الكافر من لحٍم وشحٍم وجلٍد إذا احتمل كونه    : 132م 

مأخـوذاً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصالة فيه على           
رز ذلك، ولو   األظهر، ولكن ال يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يح         

مـن جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى األمارات الثالث المتقدمة،          
وال يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بأنه مذكى، كما            

 .ال يجدي كونه في بالد المسلمين

 الفصــل الثـانـي

 في الثـروة المـائيــة

 :وفيـه تمهيـد ومبحثـان

 

 :تمهيد
 في عنه يستغني ال فهو  اإلنسان، حياة في فائقة ميةأه من للماء ما يخفى ال

 ونجاحها، الزراعة قيام في أساس وهو  تعالى، هللا وعبادته الشخصية حاجاته
 وهذه .وأخرى وقارة بل وآخر، بلد بين والنقل االنتقال في فعالـة  ووسـيلة  

 من تارة تنزل فهي  شتّى، بطرق لعباده تعالى اهللا وفّرها الكبـرى  الـنعمة 
 وثالثة  فيها، جارية أو راكدةً األرض باطن في تتجمع وأخـرى   سـماء، ال
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 ذلك جميع في وهي  عليها، جارية أو راكدة األرض سـطح  علـى  تـتجمع 
 ..له  ومسخراً لإلنسان  ميسراً  بديعاً  حكيماً  توزيعاً موزعة

  دوراً للدولة فإن أو عليها، األرض  في الموجودة الثروات سائر وكمـا 
 منها االستفادة تنظيم وفي المائية الثروة على المحافظة في  ومهماً  أساسـاً 
 لظروف  مناسبةً تبتدعها وقوانين تشريعات ضمن وذلك  استغاللها، وحسن
 .لذلك الشريعة وضعتها التي العامة بالقواعد مستهديةً وحاجاته، اإلنسان
 عن  ثانياً نتحدث ثم  ، أوالً المياه ملكية أحكام نبين سوف الفصل هذا وفي
 :مبحثين في وذلك المائية،  الموارد " حريم" أحكام 

 

 المياه ملكية في :األول المبحث
 :مسائل وفيه

 إلى األصلية ملكيتها حيث من األرض على المتوفرة المياه تنقسم :133 -م 
 :قسمين

  الكبار، واألنهار البحار مياه وهو  الجاري، الماء نوع من يعدُّ ما :األول
 ذوبان أو السيول أو العيون من بنفسها جرت التي الصغار األنهـار  وكـذا 
 من ونحوها  الموات، أو في األراضي الجبال من المتفجِّرة والعيون  الثلوج،

  األرض، وجه على بالجريان وتتميز تتصف التي األساسية المياه مصـادر  
 .الدولة أمالك من أنها أي ،)األنفال(في  داخله جميعها فإنها
 األرض، باطن في المجتمعة المياه وهو  الجاري، غير الماء :الثاني قسمال

 من حفرة أو بحيرة في بنفسه اجتمع ماء وكل  جارية، أو فيه كانت راكـدة  
 على الجريان عليه يصدق ال بنحو  غيرهما، أو الثلوج ذوبان أو األمطار مياه

 التي األصلية تالمباحا من وهو  أحد، يملكه ال القسم وهذا  األرض، سـطح 
 .بها االنتفاع حق  في الناس جميع يتساوى

 في  معدوداً األول كون بين الملكية نوع في القسمين اختالف رغم :134 -م 
 يؤثر ال ذلك فإن العامة، المباحات  في  معدوداً والثانـي  األنفـال 

 دون القسمين من المياه مصادر بجميع الناس انتفاع  جواز علـى 
  الممكنة، االنتفاع وجوه بجميع وذلك  أحد، نالسـتئذا  ضـرورةٍ 

 :منها والتي
 ما فإن  وأسماكهما، النهر أو البحر حيوانات من  ـ االصـطياد  1
 ذلك من منعه ألحد وليس يحوزه، من لكل  مباح صيد من الماء في

 إطار في إال  للدولة،  ملكا األنهار أو البحار تلك كانت لو حتـى 
 .عليها والحفاظ مكيةالس الثروة استغالل تنظيم
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 لكل حق فإنه  المناسبة، النقل بوسائط الماء علـى   ـ االنـتقال  2
 .إنسان

  أو الزراعة في  استخدامه أجل من الماء ذلك مـن   ـ األخـذ  3
  له، صار الماء ذلك من  شيئاً حاز من فإن  الشخصية، الحاجـات 

 .القسمين مياه بين فرق بال
 الوسائط من ونحوه بالدلو أي  باليد، ذهبأخ الماء حيازة تـتحقق  : 135 -م 

 في أو الموات األرض في يحفرها قناة في بجعله أو  المباشـرة، 
  الماء، إيصال وسائل من نحوهما أو  كذلك، أنبوب في أو  ملكه،
 أو القناة في جرى ما يملك كذلك بالدلو أخذه ما يملك مـثلما  فإنـه 

 في الماء وضع فلو  هذا، بفعله التملك قصد تحقق بشرط  األنبوب،
 فجرى الماء لغير   قناة شق أو  تملكه، غير لغرض أو  عبثاً الدلو
 القناة صاحب وال الدلو صاحب يملك لم  قصد، دون من الماء فيها
 .الماء

 ومن  فيها، الماء لجمع أو  منها، الماء الستخراج  بئرا حفر من :136 -م 
  فيها، الماء إلجراء قناةً حفر ومن  ماء، عين فأصاب حفرة احتفر
 من فيها وما والقناة والعين البئر ذلك هذا بعمله يملك الحافر فـإن 

 ذلك في فرق بدون  بإذنه، إال فيها التصرف لغيره وليس  المـياه، 
 األرض في أو له المملوكة األرض في لها حفره كـان  لـو  بـين 

 الإ يفيد ال الموات األرض في  مثالً البئر حفر مجرد نعم الموات؛
 المحفورة األرض وال المحفورة البئر الحافر يملك فال  التحجيـر، 

 ).33:المسألة ذلك في أنظر. (اإلحياء عملية تمام بعد إال فيها
 كل ويملك  لهم،  ملكاً الماء كان قناٍة شقّ في جماعة اشـترك  إذا :137 -م 

  منها، تسقى التي أرضه تحتاج ما بقدر ال بذل ما بنسبة منهم واحد
ـ    اآلخرين، إذن بدون حصته من أزيد يأخذ أن منهم ألحٍد يسول

 الماء ذلك من االستفادة على بينهم فيما تراضـوا  فـإن  وحينـئذ 
 حل على يتراضوا لم وإن  أرادوا، نحو بأيِّ ذلك لهم كان المشترك

 أو األيام بحسب بالعدل أخذه في التناوب فيه بمـا  الحلـول  مـن 
 الطريقة بمثل بينهم قسمته عينتت المكعبة، األمـتار  أو السـاعات 

 :التالية
 فيها يجعل ثم  خزان، أو أنبوب  حديدة، داخل المياه تلك تحصـر 
 ثالثة كانوا فإن  له، حسبما  لكلٍّ يعطى ثم  متساوية، متعددة ثقوب
 يعطى فإنه  نصفاً، والثالث ثلثاً والثاني  سدساً فيها أحدهم حق وكان

 النصف ولصاحب  ثقبين، ثلثال ولصاحب  ، ثقبا السدس لصاحب
 فرض ولو .القسمة من يناسبها ما حالة كل في ينظر وهكذا ;ثالثة

 الممتنع عليها أجبر القسمة هذه على الشركاء بعض موافقة عـدم 
 أما  وإلغاؤها، عنها الرجوع ألحد فليس القسمة وقعت وإذا  منهم،
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 أو الساعات أو األيام بحسب التناوب على التراضي صورة فـي 
  عنها، الرجوع لهم  فيجوز  الشركاء، بها يلزم ال فإنـه . نحـوها 
 يضمن لكنه اآلخر، دون نوبته استوفى قد منهم الراجع كان لو حتى
 .استوفاه ما مقدار لغيره

 وصيانتها وتنقيتها القناة إصالح على الشركاء جميع اتفـق  إذا  :138 -م 
 حصتهم قداربم الجميع على ذلك كلفة فإن لها، المناسـب  بالـنحو 
 عن الممتنع يجبر ال فإنه ذلك على يـتفقوا  لـم  إذا وأمـا   فـيها، 

 القيام اإلصالح في للراغبين يجوز وال بل  اإلصالح، في المساهمة
 في بالمساهمة وتعّهد أذن فإن  الممتنع، الشريك إذن بدون بـذلك 

 أذن يملك، وإن ما بنسبة عليهم ما عليه كان معهم والبذل اإلصالح
 - الحق لهم ولكن  معهم، بالبذل يلزم لم بالبذل يتعهد ولم حباإلصال

 إن اإلصالحات تلك بثمرة االنتفاع من يحرموه أن - ذلك قبال في
  هذا، الماء؛ نفس في حقه بقاء وبين منها حرمانه بين الجمع أمكن

 .الشركة أحكام في المسألة لهذه نتعرض وسوف
 ذلك إقدام وكان  وغيره، القاصر بين مشتركة القناة كانـت  إذا : 139 -م 

 لعدم إما  القاصر، مشاركة على  متوقفاً اإلصالح علـى  الغيـر 
 مراعاةً - ولّي القاصر على وجب  ذلك، لغير أو بدونـه  اقـتداره 
 ذلك على والبذل ونحوهما والتعمير التنقية في إشراكه - لمصلحته

 .حصته بمقدار القاصر مال من
 على أشجار غرس أو مطحنة بإنشاء لغيره ناةالق صاحب أذن إذا :140 -م 

  الماء، إلى المحتاجة األعمال أنواع من ذلك نحو أو الماء حافتـي 
 القناة لمالك يصح ال فإنه  بعوض، أو  مجاناً اإلذن ذلك كان سواء
 يتلف أو األعمال تلك يعطل الذي بالنحو مجراها تحويل أو إلغاؤها
 كان إذا نعم  األشجار، أو نةالمطح صاحب أذن إذا إال الزرع ذلك

 التحويل، أو اإللغاء في يمانع ال أن المستثمر على اشترط قد المالك
 على أو ذلك منه يطلب عندما استثماره يوقف أن عليه اشترط أو 

 الشرط ذلك مقتضى على التصرف للمالك كان  محددة، مدة رأس
 .منعه للمستفيد وليس

 كفت فإن  واحد، نهر من المتفرعة لوكةالمم القنوات تعددت إذا : 141 -م 
 من هو والمقدَّم األولى كان الجميع تكف لم وإن  إشكال، فال الجميع
 هناك يكن لم فإن  فاألسبق، األسبق فيقّدم  شقّ القناة، في غيره َسَبقَ

  فاألعلى، لألعلى التقديم كان يعرف، لم ولكنه كـان  أو  أسـبق، 
 من إلى يدفعها ثم منها حاجته لماءا إلى األقرب أو األعلى فيستوفي
 .وهكذا  بعده،

 فإن  مباح، نهر أو عين ماء على أمالك اجتمعت لو فيما الحكـم  وكـذلك 
 لحبس يشبهه ما أو سد جعل ألحدهم وليس  منه، المباشر السقي حق للجميع
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 قدم يكفهم لم وإن  إشكال، فال الماء كفاهم إن وحينئذ  اآلخرين، عـن  المـاء 
 وعلم باإلحياء ملكت قد كانت إذا األرض تلك إحياء إلى سـبق فاأل األسـبق 
 العين فوهة إلى فاألقرب األقرب أو فاألعلى األعلى  قدم وإال  منهم، السابق

 .النهر أصل أو

 المائية الموارد حريم في: الثاني المبحث
 من مقدار هو الحريم إن: "الموات إحياء فصل في القول مـنا  تقـدم  قـد 

  ومجاالً  حيوياً مدى لكونه وإحياؤه أخذه الغير على  يحّرمو األرض ُيحمى
 أنواع هناك ذكرنا وقد  ،"يملك بما االنتفاع  من  المالك  يمكِّـن   ضـرورياً 

 الماء حريم عن الحديث وأجلنا  العقارات، أنواع من نوع لكل المناسبة الحريم
 يجعل ما وهو  انتفاع، حريم :أولهما :نوعان الماء الموضع؛ وحريم هذا إلى

 ضمان أجل من يجعل ما وهو  بقاء، حريم :وثانيهما .به االنـتفاع  لتيسـير 
 في ذلك وبيان آخر؛ مجرى إلى له تحو أو غوره وعدم الماء تدفق استمرار
 :يلي كما نفصِّلها مسائل
 :االنتفاع حريم :أوالً
 من ومقداٌر حريٌم المملوكين غير الصـغير  أو الكبيـر  للنهـر  : 142 -م 

 الحافتين، طول على واالنتقال المرور أجل من حافتيه على ألرضا
 نفاياته لطرح تنظيفه عند النهر مصالح في استخدامه أجل ومـن  

 واستخدام عليه البضائع لوضع موانىء جعل أجل ومن  وطيـنه، 
 يطرأ ما بمقدار عرضه ويتقدر المختلفة؛ حاجاتهم في له المسافرين

  مجال، من االستخدام ذلك يحتاجه ما وبمقدار استخدام من علـيه 
  أو مدن  في يمر كبير نهر كحريم ليس صغير محلي نهر فحـريم 

 .عديدة دول
 في وأراضيه ملكه إلى الماء إليصال قناة أو  نهراً من احتفر أمـا 

 للعبور حافتيه طول حريماً على -  حتماً - له فإن الموات األرض
 .وتنقية إصالح إلى احتاج إذا فيه طينه إلقاء أجل من وكذا

 المستقي، فيها يقف عنده فسحة هو المباح أو المملوك البئر حريم :143 -م 
  االستقاء، آالت فيها وتوضع والدواب المواشي فـيها  وتـتجمع  

 من ذلك ونحو  تنظيفه، عند الطين من منه يستخرج ما فيها ويلقى
 .ومصالحه البئر استخدام  مجاالت 

 مالك قبل من المحتفرة أو بنفسها لموجودةا العيون في األمر وكذا
 .األغراض ولنفس الحريم نفس لها فإن  معّين،

 للنهر الالزم الحريم يجاور ما وتملك إحياء إنسان لكل يجـوز  : 144 -م 
 حق بالحريم للمنتفع يكون أن دون من  والقناة، والعـين  والبئـر 
 مملوكاً مائيال المورد كان فإن  الحريم، نفس ذلك؛ أما في األولوية
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 له ييّسر ألنه  ذلك، له كان وأحياه أمالكه إلى الحريم المالك وضم 
 بقي إليه يضمه لم وإن  يحيه، لم لو مما أكثر الحريم منافع تحقيق
 بإحيائه فيه مزاحمته لغيره يجز ولم  لمائه، كحـريمٍ  فـيه  حقـه 

 عليه المستولي منع الحريم لصاحب ويجوز  علـيه،  واالسـتيالء 
 مباحاً وكان  مملوكاً، المائي المورد يكن لم إذا وأما منه؛ ونـزعه 

 .حريمه إحياء ألحد يجوز ال فإنه  لجميع الناس،
 :البقاء حريم :ثانياً
 باطن في المتجمعة المياه على تعتمد االرتوازية اآلبار كانت  لما : 145-م 

 أن الممكن من فإن جوفية، وأنهار عروق في الجارية أو األرض
 المتدفقة المياه كمية من فتقلل األولى البئر على الثانية البئر تؤثـر 
 المجال نفس في لوقوعها وذلك  تماماً، إليها عنها تجذبها  أو فـيها 
 بئٍر َحفُْر كان فإذا  تؤثر، ال أن الممكن ومن  األولى، للبئر المائي

  على ووجب  حفرها، يجز لم بها  مضراً بئر أخرى من بالقـرب 
 .األولى بالبئر يضر ال بمقدار عنها يبتعد أن افيه الراغب
 آبار حقيقتها في فإنها  العيون، احتفار في يجري الكـالم  ونفـس 
 فسميت  األرض، سطح من  قرباً أكثر وعروقها  عمقا أقل ولكنها
 .عيوناً وهذه  آباراً تلك
 متقاربة كانت إذا فإنها األنهار ضفاف على تجعل التي القنوات أما

 المرغوب الماء كمية فيها تدخل ال بحيث  ببعض، هابعض وأضر
 جاره قناة عن يبتعد أن القناة حفر في الراغب على وجب  دخولها،
 .حفرها من جاره يتضرر ال بمسافة
 كمثل  معين، بمقدار وآخر مورد بين الفاصلة المسافة تـتقدر  وال

 يرتفع أن المهم بل  ذراع، بخمسمائة والقناة العين فـي  تقديـرها 
 تلك من أقل هو بما القناة أو العين أو البئر صاحب عن  الضـرر 
 أتاحوا قد الخبرة وأهل الحديثة العلوم وأن خاصة  أكثر، أو المسافة

 إلى  مضافا  للحفر، المالئم المكان وتحديد بذلك التدقيق فرصـة 
 .المدني تخطيطها خالل من ذلك في الحديثة الدولة تدخل

 في المحتفرة اآلبار بين الحريم ذلك مراعاة وجوب في فـرق  ال : 146 -م 
 نعم  الموات، األرض في منها يكون ما وبين المملـوكة  األرض
 المسافة داخل الواقعة الموات األراضي إحياء راغب لكل يجـوز 
 صاحب يكون وال  وأخرى، قناة أو وأخرى بئر بين تفصل التـي 
 ال  أن حق من هل يثبت ما غاية ألن  بها، أولى  مثالً األولى البئر
 .له الموات األرض تلك   أن ال  بئره، قرب  عين أو بئر تحتفر
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 الفصل الثالث

 في الثروة المعدنية و النباتّية

 :وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة

 :تمهيد
 العلوم في المصطلح ) المعدن(معنى  يتجاوز ما المعدنية بالثـروة  نـريد 
 مما ونحوها والفضة والذهب يدالحد يشمل - البحث هذا في - فهو  الحديثة،
 والقير النفط مثل  غيرها، أخرى  وأموراً  المصطلح، هذا تحت  علمياً يندرج
 األحجار(  عنوان تحت يندرج ما  أيضاً ويشمل  والكحل، الصخري والملح
 والمرمر الرخام مثل يشمل بل  واأللماس، والفيروزج العقيق  مثل ) الكريمة
وقيمة؛  شأن له يكون مما فيها أو اليابسة على يتشكل مما ونحوها البناء ورمل
 اإلسالمي الفقه في المتداول ) المعدن( عنوان في تدخل جميعها األمور فهذه

 هذه ألن  المعنى، بهذا نستخدمه سوف - بدورنا - ونحن  هذا، يومنا حتـى 
 أحكاماً لها  لكن العلمي، بالمصطلح المعادن من جميعها تكن لم وإن  األمور،
 من أخرى  أصنافاً ثمة فإن واحد؛كذلك مبحث في جمعها تسـتلزم  واحـدة 
 واليسر  والمرجان العنبر مثل  البحر، في الموجودة وهي  النفيسة، الثروات
 المذخورة النباتية الثروة مضافاً إلى  واللؤلؤ، والكهرمان البحري واإلسفنج

 تكن لم وإن األصناف وهذه  وغيره، والثمينة،كاألبنوس العادية األخشاب في
 هذا في نذكر حكمها أن يجب الفقهي، لكننا المصطلح حسب المعـادن  مـن 
 :وخاتمة مبحثين في يقع ذلك وتفصيل غيره؛ من به صلة أكثر ألنها الفصل

 المعادن في :األول المبحث
 :مسائل وفيه

 يكن ولم  فيها، خلق مما األرض من أخرج ما كل: (هو المعدن : 147 -م 
 ).وثمن قيمة له وكان حقيقتها من  جزءاً
 كالذهب  باطنها، في أو األرض سطح على كان ما ذلك في ويدخل

 والكبريت والزئبق والياقوت والعقيق واأللماس والحديد والفضـة 
  البناء، ورمل والقير والنفط والكحل والرخام والمرمـر  والملـح 
 حجارواأل المعادن من المتقدم التعريف تحت يدخل مما ذلك ونحو

 أنواع وبعض القيِّمة الصخر وأنواع ومشتقاته والـنفط  الكـريمة 
 مما ونحوهما والكحل الملح ومثل والـثمن  القـيمة  ذات التـربة 
 .عالجه أو طعامه في اإلنسان يستخدمه

 لها بملكيتها الدولة تختص التي األنفال من معدوٌد كلـه  المعـدن : 148 -م 
 في أو األرض ظاهر على كان ما فرٍق بين دون  بها، واالهـتمام 
 المملوكة أو عنوةً المفتوحة األرض في كان ما بين وال  باطـنها، 
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 أو واأللماس كالذهب  نفيساً كان ما بين وال  غيرهما، أو ألهلهـا 
 أو منه  كثيرا يكون ما بين وال  والرمل، والكحل وضـيعاً كالملح 

 يستفيدون فوكي له الدولة ملكية بعد األفراد يتملكه كيف أما قليالً؛
 :ثالثة أنحاء على يختلف ذلك فإن  منه،
 بسيٍط عمٍق على أو األرض سطح على  ظاهراً يكون مـا  :األول
  ،)الظاهرة المعادن(بـ عليه يصطلح ما وهو  السطح، من قريب

 أنه فيه المعدن وحكم باإلحياء؛ ولو مملوكة فيه األرض وكانـت 
 كثيراً أو كان  قليالً  الملكية، في لها وتابع األرض لصاحب مملوك

 ملكية ظل في له مملوك أنه ومعنى  متواضعها، أو النفاسة بالغ   ،
 دون من وأخذه وحيازته عليه يده وضع له يجوز أنه له، الدولـة 
 يشترط ال أنه كما  بإزائه؛ شيء بذل وال الشرعي الحاكم استئذان

 بل  المالك، قبل من األرض من وإخراجه حيازته الفعلي تملكه في
 أخرجه فلو  تامة، فعلية ملكية  األرض لملكيته  تبعاً له مملوك إنه

 ذلك األرض؛ ورغم لصاحب دفعه وعليه يملكه لم إذنه بدون غيره
 ذلك على يدها لتضع االستثنائية الحاالت في تتدخل أن للدولة فإن

 .غيرها أو أمنية العتبارات المعدن
 فيه األرض وتكون  ض،األر باطن في  عميقاً يكون ما :الثانـي 

 يجوز  وال األرض صاحب يملكه ال أنه المعدن وحكم مملـوكة؛ 
 للمستخرج بد ال الشرعي، كذلك الحاكم بإذن إال منها اسـتخراجه 

 فإن  فيها، والحفر إليها الدخول في األرض صاحب استئذان مـن 
 إال استخرجه ما على ملكيته تثبت لم المالك إذن دون من ذلك فعل

 لم فإن  األحوط، على األرض مالك مع والتراضي الحالتص بعـد 
 .المعدن ولّي هو الذي الشرعي الحاكم إلى رجعا يتراضيا
 إما  الموات، األرض  في الظاهرة المعادن من يكون ما :الـثالث 
 هذه وحكم  بسيط، عمق على  موجوداً أو ظهرها علـى   مبـثوثاً 
 رغم  وكافرهم،  مسلمهم الناس، لعامة المباحات من أنها المعادن
 فهو محله عن ونقله وحازه  شيئاً منها أخذ فمن  األنفال، من كونها
  الشرعي، الحاكم الستئذان حاجة دون من غيره، فيه ينازعه ال له

 الحاكم يرى أن إال  إباحته، على يبقى موضعه في منه بقي ومـا 
 .استثنائياً ذلك غير

 األراضي أو ةًعنو المفتوحة األراضي في منها كـان  مـا  وكـذا 
 يملك أن دون من يده في هي لمن نفعها يكون التي وهي  الخراجية،

 الناس لجميع مباح فيها الموجود المعدن فإن  وعينها، األرض رقبة
 .الموات األرض في الموجود كالمعدن
 أو الموات األراضي في  الباطنة،  المعادن من يكون ما :الـرابع 

 الحاكم استئذان لزوم حكمهاو  عـنوة،  المفـتوحة  أو الخـراجية 
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 في  مستمراً لمخرجه يكون منها يخرج فما  الستخراجها، الشرعي
 .اإلذن بمقدار منه يشاء ما أخذ

 يستبد ال ممتدة عروق له باطني معدن من االستفادة في المأذون : 149 -م 
 يمكن بل  اإلذن، في ما لم ُينَْص عليه وأصله المعدن ذلك بعروق
 بالحفر إليه بالوصول المعدن نفس من باالستفادة هلغير إذن إعطاء
 الحافر ملك في كانت إن الحفرة تلك أن غير  أخرى، جهـة  مـن 

 لكنه الحفرة مكان نفس يملك لم ملكه غير في كانت وإن  ملكهـا، 
 من االستفادة للغير يجوز ال التقديرين كال وعلى  بها، أولى يكون
 عنها الحافر رضيع لم ما المعـدن  مـن  لألخـذ  الحفـرة  تلـك 

 تعّد ال الموات األرض في الحفرة تلك حفر نفس فإن ويدعها؛كذلك
 شروط فيها تمت إذا نعم  باإلحياء، ملكها قد إنه يقال كـي  إحـياءً 
 بحفرته أولى الحافر إن بل  فحسب، الجهة هذه من نفعته التحجير

 .المعدن إلى بعد يصل لم ولو
 منه له يبقى مما الخمس مقدار عدف المعدن مستخِرج على يجب : 150 -م 

 وكنا  النصاب، بمقدار الباقي كان إذا االستخراج مؤنة  استثناء بعد
 أن في الحق للدولة نعم  الخمس، باب في  تفصيالً ذلك ذكرنا قـد 

 مقابل في - الخمس غير -  معيناً  مقداراً المستثمر على تفـرض 
 من المقدار هذا باراعت له يجوز وحينئذ  االستثمار، بذلك له السماح
/ص/1/ج :أنظر. (عداه ما وتخميس أرباحه من واستثناؤه المؤنة

79(. 
 أهمله ثم االستخراج مقدمات بعض فـي  المسـتثمر  باشـر  إذا: 151 -م 

 أبدى فإن  ذلك، أسباب عن منه يستفسر أن للحاكم فإن  وعطّلـه، 
 ىعل أجبره عذر له يكن لم وإن  العذر، يرتفع  حتى أمهله  عـذراً 
 .عنه يده رفع أو العمل متابعة

 النبات في: الثاني المبحث
 به ويراد ،)الكأل(بـ عليه يصطلح ما :األول :نوعان النبات من المـراد 
 عليه يصطلح ما :والثاني ;به يعتد ساق لها ليس التي والحشائش األعشـاب 

 ها،لثمر أو لخشبها تُراد قد التي األشجار على اشتمل ما به ويراد )اآلجام(بـ
 .أشبهه وما القصب كمثل  لساقها، تراد نباتات وعلى 

 األراضي في نبت ما منه يتملّك أن إنسان لكّل يجوز النوعين هذين وكـال 
 منه شيء إلى سبق فمن  وغيره، المسلم بين فـرق  دون  بنفسـه،  المـباحة 
 كمثل ذلك في مثله  فيه، مزاحمته لغيره يجز ولم ملكه فقد عليه يده ووضـع 

 يجتزُّ ما هو بذلك منها يملك ما أن غير بالحيازة؛ تملك التي لمباحاتا سـائر 
 واألوراق الثمار من يقطف وما  األشجار، من يقطع وما  الحشـيش،  مـن 

 األخذ بمجرد تملك ال فإنها األرض في الثابتة األصول نفس أما  واألزهار،
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 يملك فإنه ذوحينئ باإلحياء؛ ويتملكها نفسها األرض على يده يضع لم ما منها
 األشجار هذه في فعل إذا ونباتات أشجار من بنفسه عليها نابت هو ما جمـيع 
 أو  خاصة، برعاية يتعهدها لم إذا أما  وصيانتها، نموها في يساهم ما ونحوها
 أو البري الشجر من الشيء فيها ونبت  مملوكة، - باألصل - األرض كانـت 

 اعتبارها يشكل فإنه  رض،األ مالك من رعاية دون ومن بنفسـه  الحشـائش 
 إال حيازتها ترك المالك لغير  وجوباً واألحوط  األرض، لملكية  تبعاً مملوكة

 .واسترضائه المالك استئذان بعد

 :البحر ثروات في خاتمة
 فيقع  اليابسة، على ما حكم عن ثروات من البحر في ما حكم يخـتلف  ال
 شيٍء يسير مع اليابسة، في ققيتح مثلما اليد وضع فيها ويتحقق اإلحياء عليها
 له سنتعرض ما خالل من معنا ستتبين التي الجوانب بعض في االختالف من
 :التالية المسائل في
 العامة المباحات من  العظيمة، األنهار وكذا  البحر، سطح يعتبر : 152 -م 

 االنتفاعات وجوه بشتى بها ينتفعوا أن الناس لجميع يجـوز  التـي 
 أو فيها التنقل أو منها االصطياد أو فيها بالسباحة سواء  الممكـنة، 

 أو للسكن، يصلح مما نحوه أو خشبي بناء أو سفينة في عليها السكن
 .بسطحه االنتفاع وجوه من ذلك غير

 ووضع بحيازته النهر أو البحر سطح من لجزء الملكية تـتحقق  : 153 -م 
 في يجعل لذيا بالنحو الماء في ثابتة  حدودا وضع فمن  عليه، اليد

 أجل من أو  يستثمره، لمسبح  حدوداً جعله أجل من الزمان هـذا 
 أو  دعائم، على خشبي كوخ أو سفينة في اتخذه لمسكن  حرماً جعله

 الحالة هذه مثل في أنه غير حازه؛ ما يملك فإنه  أخرى، ألغراض
 االنتفاع من غرضه في يحتاجه ما مقدار إال العمق مـن  يملـك  ال

 ما تبقى ملكيته فإن كذلك األغراض؛ باختالف يختلف مما بالسطح
 حدوده أزال أو سفينته نقل أو كوخه قّوض فإن العالمات تلك بقيت

 .عليها كان التي العامة إباحته إلى عاد الموضع ذلك عن معرضاً
 برمي البحر في جزيرٍة استحداث إلى القادرين بعض يلجأ قـد  : 154 -م 

  مشكّالً عنها وينحسر الماء بها لىءيمت حتى فيه الكثيرة الصخور
 لذلك  مالكاً يكون الحالة هذه في فإنه  كبيرة، أو صغيرة جزيـرة 
 األرض أحكام وتلحقه  الماء، في" أحياه"و استحدثه الذي المكـان 
 قاع لجزٍء من  إحياًء بنفسه يعّد العمل ذلك ألن  المحياة، المـوات 

 أجل من وذلك  زيرة،الج عليه ارتكزت الذي النهر أو البحر ذلـك 
 ذلك غير أو  استراحة، محطة أو حراسة نقطة أو مرفأ يكـون  أن
 ما ومثله والحياة؛ العمران معالم من المعدودة النافعة األغراض من

 وضع إلى الدول أو األبحاث مراكز أو الشركات بعض لجأت لـو 
 أشبهه ما أو  بناًء فيه وأحدثت البحر قاع من شـيء  علـى  الـيد 
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 الجزء ذلك موجٌب لملكية  أيضاً، ذلك فإن  خـتلفة، م ألغـراض 
 فوقها  حريماً المنشآت لهذه فإن وحينئذ عليه؛ اليد ووضع بإحيائه
 منه الغاية ومع المنشأ نوع مع يتناسب بما الماء في  صعوداً يمتد
 .سابقاً ذكرنا كما

 كالملح ونحوهما الكريمة واألحجار المعادن مـن  يلـتقط  مـا  : 155 -م 
 أو الماء باطن من  وأسماك، حيوان من يصطاد ما وكذا  بر،والعن
 حاجة دون من وحيازته عليه اليد بوضع الملتقط سطحه، يملكه من

 أو البحر قاع باطن من ُيستَخرج ما أما  الشرعي، الحاكم الستئذان
 باطن من يستخرج ما حكم حكمه فإن  كالنفط، ثرواٍت من النهـر 

 الحاكم استئذان من فيه بد ال أنه أي  المملوكة، أو األرض الموات
 .سابقاً ذكر الذي بالنحو الشرعي

 في الملحوظ األّولي الحكم مقتضى هو ذكـرناه  مـا  جمـيع  إن : 156 -م 
 صار فإذا  الجماعات، أو األفراد لتصرف االعتـيادية  الحـاالت 

 فإن - زماننا في هو كما - األهمية من درجٍة على ذلك في الشـأن 
 عن فيها ُيستغنى ال بنحو األمور هذه بعض تنظم وليةد قوانين ثمة

 يتوافق وبما المصلحة تقتضيه بما فيها للعمل المسلمين ولّي نظـر 
 .المقبولة العالمية األنظمة مع

 
 البـاب الثـالـث

 )إجارة النفس(في أحكـام العمـل أو 

 :وفيه تمهيد وأربعة فصول وخاتمـة

 :تمهيـد
  األولى، التملّك أسباب إلى يرجع ما السابقة األبواب في استعرضنا بعدما

 الملكية إحداث في  اإلنساني "الجهد"  دور  نظرنا لفت قد يكون أن بد ال فإنه
 الذي وهو  أمامه، ماثلةً اإلنسان وجدها التي المباحات على السيطرة وتحقيق
 ما: (به ونريد  ،"العمل"بـ عليه نصطلح - الحديث العصر هذا في - صرنا
 أو الدار كبناء  مادي،  شيٍء ما، وإيجاد إلنجاز جهد  من "العامل" له يـبذ 

 أو  فكرة، تعليم أو مرض كمداواة  معنوي، أو  البئر، حفر أو الباب صـنع 
 االهتمام تزايد وقد ).وأجرة بعوض أو  مجاناً  لغيره، أو لنفسه إما  ذلك، نحو
  العمال، إلى ةالحاج واشتداد االقتصادي النهوض وتيرة تسـارع  مـع  بـه 

 مساحة أخذت التي وقوانينه فلسفته الحديث اإلنساني الفكر في له فصـارت 
 اعتنى قد اإلسالم كان ذلك وقبل الحديثة، الدول ودساتير شرائع في واسـعة 

 به الوصول أجل من له وتقنّن تنظّمه تفصيلية بأحكام فخصه  الجانب، بهـذا 
 هذا تحت المتداولة الفقه كتب في يذكر لم أنه  علماً  المرجوة، أهدافـه  إلـى 
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 الذي" اإلجارة"عنوان  تحت ذكر بل  المستحدث، اللفظ بـذلك  وال العـنوان 
 - آثرنا وقد  المملوكة، األعيان وإيجار  الباب، هذا وهو  النفس، إيجار يشمل
 ومسائل النفس إيجار موضوع مسائل بين نفصل أن - هذه العملية رسالتنا في

بحوث  توسع   فإن  عديدة، أحكام في التقيا وإن ألنهما  ،العين إيجار موضوع
 والمزارعة الجعالة مثل إلى وامتدادها" العمل"وأحكـام   )الـنفس  إجـارة  (

 بحوث مع ذلك انسجام وإلى  بينهما، االختالف جوانب إلى مضافاً  والمساقاة،
 األسباب هذه جميع إن  المباحات، تملك في يبحث الذي األول المقصد هـذا 

 النفس إجارة جانب   ونخص بينهما الفصل نرجح أن إلى دعتنا قد وغيـرها 
 األعيان إجارة مبحث على ونقدمه  الواسعة، المتعددة الفصول ذي الباب بهذا
 .عليه أولويته لتأكيد له خاتمة فيه ذكرناه الذي
 هذا على تطلق صارت ثم  العمل، على األجرة : هي لغةً ): اإلجـارة (و

ـ  العقـد   منافع أو نفسه لمنافع اإلنسان بذل: (بأنها تعريفها ويمكن  وم،المعل
 ،)التطوع(ذلك  ويقابل). عوض مقابل الغير منها ليستفيد له المملوكة األعيان
 وقد  مجاناً، العين منافع بذل وهي ) العارية(و  مجاناً، النفس منافع بذل وهو
 في غلب وقد  النفس، عمناف هبة: ذلك من وأقل  الدار، منافع )هبة( لها يقال

 وإطالق  األعيان، منافع وإيجار استثمار على اإلجارة كلمة إطالق زمانـنا 
 .معه وانسجمنا اخترناه الذي هو وهذا. .النفس إيجار على العمل كلمة
 :يلي لما تتعرض فهي الباب هذا فصول أما

 .يحرم وما األعمال من يحّل ما أحكام وفيه :األول
 لغير اإلجارة عقد خالل من بعوض النفس إيجار أحكـام  وفـيه  :الثانـي 
 .والمساقاة الزراعة

 يتعرض وهو  في المزارعة،: األول المطلب: مطلـبان  وفـيه  :الـثالث 
" عقده"له  موضوع وهو  األرض، زراعة لخصوص النفس إيجـار  ألحكـام 
 يتعرض وهو  المساقاة، في :الثاني والمطلب  الخاصة، وأحكامه الخـاص 

 له  موضوع -  أيضاً - وهو  الزرع، لسقاية النفس جارإي حالة لخصـوص 
 .الخاصة وأحكامه  الخاص "عقده"

 عمالً يؤدي لمن أجرٍة ) َجْعل( من المأخوذة  ،)الجعالة( أحكام وفيه :الرابع
 والطرف  ، معلوما فيها األول الطرف أو الجاعل يكون ما وهي  ، محـدداً  

 .مجهوالً له المجعول أو الثاني
 وذلك  األعيان، إجارة ألحكام فيها نتعرض بخاتمة الفصول هذه يناأنه ثم
 تأخيرها يكون والذي  سيأتي،  الذي المعاوضات مقصد في نذكرها ال كـي 
 إجارة مباحث على فيه نحيله سوف ما لكثرة القارىء  إلرباك  موجباً إلـيه 

 المال بصاحب عالقته كانت وإن فيها العامل  فإن ،"المضاربة" أما  الـنفس؛ 
 لكننا  بأمواله، له ويتاجر ليضارب له نفسه إيجار إلى - جوهرها في - ترجع
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 العمل بحوث إلى منها البيع بحوث إلى أقرب ألنها الباب، هذا في ندرجها لم
 .النفس وإجارة
 تتعلق قد فإنها وبالعين بالنفس تتعلق كما اإلجارة أن إلى نشير أن علينا بقي
 من ناتجة  خارجية، آثار ذات  اعتبارية، أمور(: هي والحقوق  ،)الحق(بـ

 األرض إلى المرور حق مثل وذلك  ،)المكلف يعيشه قانوني أو طبيعي وضع
 تمنحها التي الرخص بعض ومثل  به، المحيطة الجار أراضي عبر المملوكة
 إلشادة أو تجارية بأعمال للقيام أو عمال الستقدام المواطنين لبعض الدولـة 
 به الغير ذلك انتفاع يتيح بنحو الغير إلى انتقاله يمكن مما  ذلك، نحو أو أبنية

 .لمالكه  مملوكاً أصله بقاء مع منه واستفادته

 الفصــل األول

 في ما يحـّرم من األعمـال وما يحـّل

 :وفيـه تمهيـد ومبَحث

 :تمهيد
 بها، والتكسب منها التعيش بهدف كثيرة أعمال على اإلنساني الجهد يتوزع

 المباح أما  منها، القليل وحرمت أكثرها فأباحت لها الشريعة تعرضت وقـد  
 فإنه الحرام وأما  تعالى، هللا المرضي الهنيء المكسب هو ألنه فيه لنا كالم فال

 يجوز ال كذلك الشخصية وفائدته لنفسه اإلنسان قبل من فعله يجوز ال كمـا 
 ذلك تبرير يصح وال  بالمجان، أو أجرة مقابل وفائدته الغير لمصلحة فعلـه 
 استأجره، من على إثمها في العهدة   بأن وال  العامل، منها يعتاش حرفة بأنه

 لم دام ما اليد ذات وضيق العمل فرص بقلة عنها االعتذار يصـح  وال بـل  
 يبرر ال ونحوه ذلك جميع إن  .المحظور تبيح التي الضرورة حد إلى يصل
 يفعله ال أن عليه إن بل  عباده، على ىتعال اهللا حرم ما تجاوز المسلم للعامل

 ذلك بوقوع يرضى ال تعالى اهللا دام ما بالمجان أو بأجرة  لغيره، وال لنفسـه 
 المسلمين، مجتمع في والظلم الفساد بإشاعة وال  األنحاء، من نحو بأي الحرام

 المنكر عن ونهيه وردعه ذلك يفعل من مواجهة - حينئذ - المؤمن على إن بل 
 .المشروعة لوسائلا بجميع
 بتطور تتّسع وهي  ، جداً واسعة المحللة األعمال دائـرة  أن يخفـى  وال
 تقتصر التي المحرمة األعمال دائرة مقابل  اإلنسان، حاجات وازدياد الزمان
 إن بل معنا، سيتبين كما معين عدد في حصرها يمكن محدودة أمـورٍ  علـى 
 أوجبت قد - وازدهاره شريالب المجتمع سعادة على منها  حرصا - الشريعة

 أصل وجعلت الكفائي  الوجوب بنحو المجتمع إليها يحتاج وصنعة حرفة كل
 .الضرورة عند وواجباً العادية الحاالت في تعالى هللا محبوباً والعمل السعي
 إلى المحرمة األعمال مرجع أن شمولية بنظرة نالحظ المحرم جانب وفي
 :أمرين
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 والعري الزنا مثل  التشريع، أصل في  محرما العمل ذلـك  كـون  :األول
 .ونحوها والقمار والنحت

  أو ماله أو نفسه في له  وإيذاًء به  وإضراراً للغير  ظلما كـونه  :الثانـي 
 على تحريمه من الشريعة فتحرص  وطنه، أو حريته أو كرامته أو عرضـه 

 .اإلنسان عن الظلم دفع
 بكراهة حكمت الشريعة فإن االقتصادي، النشاط في التسامي  من وكنوٍع
 ظروف في ومحصوٌر مبرٌر هو مما  والحياكة، الجزارة مثل المهن بعـض 
44/ص :أنظر. (سابق مبحث في يناسبها ما وعن عنها تحدثنا قد كنا خاصة

.( 
 :التالي النحو على وأحكامها المحرمة األعمال نستعرض سوف يلي وفيما

 يحل وما األعمال من يحرم ما في مبحث
 :أمور على مليشت وهو
 :الدينية األعمال على األجرة أخذ :األول

 الواجبات يؤدي أن أجل من المكلّف استئجار يصح وال يجوز ال : 157 -م 
 ليصلي استئجاره يجوز فال  مكلف، كل مـن  المطلـوبة  العينـية 

 أو ليحج أو رمضان شهر ليصوم أو نفسه عن الخمس الفـرائض 
 مجاناً دون بها اإلتيان منه رادي التي الواجبات من ذلك غير ليؤدي
 .عوض

 الكفائي بالواجب ليقوم اإلنسان استئجار يصـح  وال يجـوز  ال : 158 -م 
 التشريع رغب التي الواجبات نوع من كان إذا عموماً إليه المتوجه

 عن والنهي بالمعروف األمر مثل وذلك  مجانـاً،  بهـا  باإلتـيان 
  الدفاعي، والجهاد  والقضاء،  المجتهد، من واإلفـتاء   المنكـر، 
 بتقديم غيرها أو الدولة قيام من مانع ال نعم تشبهها؛ أخرى وأمور

 هذه بمثل للقيام معهم تتعاقد أو تفرِّغهم لمـن  هـدايا  أو رواتـب 
 البر على التعاون إطار في اإلجـارة، بل  بعـنوان  ال  األعمـال، 
  نحو على  مطلوباً الواجب كون يعلـم  لـم  إذا أمـا  .والـتقوى 

 عليه، والصالة ودفنه وتحنيطه وتكفينه الميت تغسيل انية،كمثلالمج
 قضاء ومثل  الدين، علوم من وغيره اإلسالمي الفقه تعليم ومـثل  

 مثله على األجرة أخذ فإن  ذلك، ونحو الميت، عن والصوم الصالة
 ).924: و/430: م / 1/ج ذلك في أنظر. (جائز

 أداؤها المطلوب المستحبات ىعل األجرة أخذ يصح وال يجوز ال : 159 -م 
 فعله ينبغي مما ونحوها واألدعية واألذكار كالنوافل مكلف، كل من
 يسوغ فال  بأوامره، والتزاماً تعالى هللا  وتقديساً  مجاناً النفس عن

 ليقول أو  نفسه، عن الليل صالة يصلي لكي الشـخص  اسـتئجار 
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 ويقيم ؤذنلي أو  الصالة، بعد )السالم عليها( الزهـراء  تسـبيحات 
 صلة مثل غيرها أو العبادات ذلك في سواء  ذلك، ونحو  للفريضة،

 .ونحوهما المريض وعيادة الرحم
 المسجد كنس كمثل  مطلق، بنحو  مطلوباً المستحّب كان إذا أمـا 

 وقضاء  المسلمين، طريق من األذى إزالـة  ومـثل   وعمارتـه، 
 أو العزاء مجالس وقراءة  قلوبهم، على السرور وإدخال حاجاتهم
 ذلك ونحو  اإلعالم، أذان وأداء  عامة، مناسبة في الكريم القـرآن 

 ويصّح فيها االستئجار من مانع ال فإنه  الكثيرة، المستحبات مـن 
  كان سواء  األجرة، لباذل الثواب ويكون  عليها، األجـرة  أخـذ 

 .األموات أو األحياء من غيره أو عن نفسه عن استئجاره
 كان ما منها سواء  الميت، عن العبادات لفعل اإلجارة من مانع ال : 160 -م 

 والصوم اآليات وصالة اليومية كالصالة عليه، لـواجب   قضـاءً 
 عنه والحج والصوم مستحباً، كالصالة منها كان ما أو  والحـج، 
 على األجرة أخذ من مانع ال أنه كما  له، الثواب استكثار بداعـي 

 والقرآن العزاء مجالس كقراءة  المستحبات، من العبادات غير فعل
 بذلك عالقة لها أحكام ذكر لنا سبق وقد الميت؛ عن واألدعية الكريم
 رسالتنا من األول الجزء في والحج والصالة الصوم مباحث فـي 
 .إليها فليرجع  الحج، مناسك كتاب وفي هذه

 ال المستحب أو الواجب على اإلجارة مورد تصح فيه  كلِّ فـي : 161 -م 
ـ    حرصاً فيها الزيادة وطلب األجرة على المساومة لألجير يينبغ
 وزّي ثياب في كان إذا وخاصةً  واألخالقي، المعنوي الجانب على
 عليه التشنيع للغير يجز ولم  آثماً يكن لم ذلك فعل فإن  العلم، أهل
 .به

 تصح ال فإنه ذكره سبق ما بعض على اإلجارة تصـح  ال كمـا  :162 -م 
 من الصبح صالة صلى من: "قال ـ، فمن  أيضاـ عليه الجعالـة 

 ذلك أجل من وصلى بعضهم فقام  ،"مثالً عشرة علّي فله بيتي أهل
 من النحو بهذا صحيحة غير الجعالة إن بل  أخذه، له يجز لم الجعل
 .األول

 :معابدهم وبناء الكفار معاونة :الثاني
 اإلسالمية غير نواألديا العقائد جميع أتباع مع التعامل يجـوز  : 163 -م 

  فيها، عندهم والعمل بها لهم والوفاء المحللة المعـامالت  بجمـيع 
 من عمله يحرم ما جميع فإن كذلك  المسلمين، مثل ذلك في مـثلهم 
 إذا عمله -  أيضاً - يحرم  مسلماً استأجره من كان إذا المسلم قـبل 
 دين في  حالالً العمل ذلك كان لو حتى مسلم غير المستأجر كـان 

 يحرم  مثالً المسلم لحساب الخمر صنع يحرم فكما  المسلم، يـر غ
 موارد من نذكره سوف ما سائر وهكذا  الكافر، لحسـاب  صـنعه 
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 بيع يجوز أنه البيع أبحاث في معنا يأتي سوف كان وإن  العمـل، 
 وهي  المسلمين، غير من يستحلها لمن المحرمة األشـياء  بعـض 
 .بالبيع ومتعلقة خاصة حالة

 وتجهيزها معابدهم بناء في المسلمين غير عند العمل يجـوز  ال  :164 -م 
 إشادة عنوان في يدخل مما ونحوها واألبواب والـبالط  باإلنـارة 
 والهندوس البوذيين معابد في كما وذلك  وتعميرها، الكفر صروح
 .اإلسالمية غير الديانات اتباع من وغيرهم
 مع يتنافى مما دهمعن العبادة لوازم صنع في العمل يجوز ال وكذلك
 ذات والشعارات والرسوم األصنام عمل كمثل  تعالى، هللا التوحيد
 مثل وذلك  عملها، جاز التوحيد مع تتناف لم فإن  الديني، المغزى
 األمور من ذلك نحو أو البخور أو احتفاالتهم في توقد التي الشموع

 تجهيز يراد ما ذلك ومن  الكفر، مظاهر عن والبعـيدة  المحايـدة 
 ونحوها والطاوالت كالخزائن فيه،  أثاثاً ليكون يصنع مما به المعبد
 مطلق بشكل عليها إذا استؤجر سيما الكفر، ال شعائر من خلت إذا

 .معابدهم في ووضعها المستأجر فأخذها
 كالنوادي  ثقافي، أو ديني عنوان له مما معابدهم غير بـناء  أمـا 

 من لم يحرم ما جائز فإنه الدينية وغير الدينية، العلمية والمعاهـد 
 اليهود مع التعاون مثل في كما طارىء، ثانوي بعنوان أخرى جهة

 داموا ما حرام فإنه المعامالت،  بشـتى  لفلسـطين  المغتصـبين 
 .إسالمية ألرض مغتصبين

 :عندهم والعمل الظلمة معاونة :الثالث
 يهعل واالعتداء الغير حقوق تجاوز: (هو الظلـم  أن يخفـى  ال : 165 -م 

 غيرها في أو وطنه أو دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه في وإيذاؤه
 أو أوالجماعة الفرد عن يصدر ما فيشمل ،)له هو ما سـائر  مـن 
 وكما شرعنا؛ في حدود من لهم مرسوم هو ما تجاوزوا إذا الدولة
 الظالم معاونة -  أيضا - يحرم فإنه المكلف من الظلم وقوع يحرم
 كانت وسواء  كافر، على أو مسلم لىع وقع سواء  ظلمـه،  فـي 

 كان وعوض، وسواء بأجرة كانت أو  وتطوعاً  مجاناً المعاونـة 
 كثير في أو حريته أو عرضه أو كرامته أو ماله من قليل في الظلم
 .منها

 من عالية بدرجة تتمتع الحديثة بصورتها الدولة صارت بعـدما  : 166 -م 
 بمقدوره يعد لم بنحو وذلك  والمجتمع، الفرد حياة في الحضـور 
 ووظائفها، أعمالها في ينخرط أن دون ظلها في العيش وال اعتزالها

 :األعمال من نوعين بين التمييز - فيها العمل عند - يجب فإنه 
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 والهاتف والكهرباء كالماء الخدمات أعمال إلى يرجع مـا  :األول
 دكاالقتصا حيوية أمور إلى أو  االجتماعية، والشؤون والـبلديات 

 إدارات في محللة أعمال إلى والصحة، أو والثقافة والتربية والبيئة
 مما  والتنفيذية، التشريعية واألجهزة والسجون واألمـن  القضـاء 
 كصيانة  ذلك، نحو أو عمراني أو خدماتي عمـل  إلـى  يـرجع 
 أو المصانع إدارة إلى أو  ونحوها، والبناء الهاتف وأعمال الكهرباء
 التي النافعة المؤسسات من غيرها أو اتالمستشـفي  أو المعاهـد 
 الوظائف هذه مثل في الظالم عند العمل فإن  الدولة، عليها تشرف
 هذا إن بل  فيه، إشكال ال أجرة منه المأخوذ والمال  وحالل، جائز

 القيام أجل من اإلسالمي للمجتمع الزمة ضرورة صار قد العمـل 
 بعض في  اجباو يجعله الذي األمر  شؤونه، ورعاية بمصـالحه 

 .جوانبه
 وتعزز الدولة سلطان تجسد التي األعمال إلى يرجع مـا  :الثانـي 
 واألمنية القضائية األجهزة وهي  قوتها، خاللها من وتمارس هيبتها

  فيها، يدخل مما ذلك ونحو التشريعية والمواقع السجون وإدارات
 غير  حكماً يصدر ممن  واحدا يكون أن للمسـلم  يجـوز  ال فإنـه 
 ممن  واحدا وال  جنائية، قضية في أو قضائية منازعة في الميإس

 يراقبون ممن  واحداً وال  ومعاقبة،  وسجناً  اعتقاالً الحكم ينفذون
 القوانين يضعون ممن  واحداً وال للظالم، تحركاتهم وينقلون الناس
 ليقربه الحاكم يوظفه ممن  واحداً وال بل  اإلسالمي، للفقه المنافية
 إلى له، يضاف  شيئا يفعل لم لو حتى وجوده بأصل قوىويت مـنه 
 على الخمر تقديم كمثل  حراماً، نفسه في األعمال من كان ما ذلك

 تديرها التي والدعارة القمار مراكز حماية مثل أو  الظالم، مائـدة 
 .سنذكره مما نفسها في المحرمة الوظائف من ذلك نحو أو الدولة،

 قيام الشرعي الحاكم قبل من  المشخصة  رةالضرو  استدعت إذا : 167-م 
 جاز المحرمة الوظائف هذه بعض في بالدخول مجموعة أو فـرد 
 الظالم أكرهه لو وكذا التشخيص؛ وطبق الضرورة بمقدار الدخول
 القتل ارتكاب حد إلى يصل ال أن بشرط األعمال هذه بعض علـى 
 كيان هديدوت الدين فساد فيه عظيم أمر فعل إلى وال الظالم أجل من

 وجبت لآلخرين الظلم من ذلك دون بما الظالم أمره فإن  المسلمين،
 عن األذى دفع أو الظلم ارتكاب من األهم وتحديد الموازنة علـيه 

 أو فالن يد يقطع لم إذا المال من مبلغ بمصادرة هدده فإذا  نفسـه، 
 مصادرة من أهم عدمه ألن  القطع، له يجوز ال فإنه  مثالً لسـانه 

 مثالً زيد يد يقطع ولم يفعل لم إن بأنه وهدده بذلك أمره وإن  ل،الما
 ألن الحالة، هذه في القطع له يجوز فإنه  يديه، يقطع سوف فإنـه  

 وال وهكذا؛  آخر، لشخص واحدة يد قطع من أهم  مثالً يديه حماية
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 على  صعباً يكون قد الموارد بعض في األولوية تشخيص أن يخفى
 .الشرعي الحاكم إلى فيه فيرجع المكلف

 :وفناً وكتابةً  قوالً الفكري اإلنتاج :الرابع
 :أمور في الفكري الجهد بذل يحرم : 168 -م 

 منها الموجود ومناصرة وتأييد  الباطلة، األفكار ابتداع  ـ فـي  1
 منها، والسخرية مقدساته وإهانة  ومذهبه، الحق دين على والتشنيع

 بصنع ومبادئه مقوالته وإضعاف  ومسخها، حقائقـه  وتحـريف  
 .ذلك ونحو  لفسادها، الموهمة المغالطات

 تقويته يستلزم ما وبكل وبظلمه به واإلشادة الظالم مدح  ـ فـي  2
 .حكمه نظام أو سياسته أو أعوانه كمدح  ظلمه، في
 واألفعال الفواحش ألوان من واإلباحية الرذيلة على الحثّ   ـ في3

 أو الزنى أو السفور على الحث أو كالدفاع  والمعاصي، المنكـرة 
 مجتمع في الفساد انتشار على تساعد التي األمور مـن  غيـرهما 
 .المؤمنين

 أبرزه لو ما بين الفكري الجهد ذلك بحرمة الحكـم  يخـتلف  ال : 169 -م 
 مسرحي فني بعمل أو بالكتابة أو باللسان بالقول  صريحاً وأظهره

 مبرزات من حوهان أو النحت أو الرسـم  بمـثل  أو سـينمائي  أو
 بواحدة المراد منه  يفهم الذي بالنحو إليه ألمح لو ما وبين  األفكار،

 .الوسائل تلك من
  عليه، األجرة أخذ يحرم فإنه ذاته في العمل هذا يحـرم  مـثلما  : 170 -م 

 .فاسداً العقد يعتبر وكذا  وسحتاً،  حراماً المال ويعتبر
 :واإلعالم الصحافة حقل :الخامس

 وصياغته الخبر بنقل المتعلقة األمور جميع في االشتغال يجوز : 171 -م 
 مجاالت من واإلعالم الصحافة حقل عليه يشتمل مما وغيـرهما 

 :التالية باألمور الخبر ناقل التزم إذا متنوعة عمل
 ذلك في سواء  الناس، من الحرمة أهل أسرار إذاعة  ـ تـرك  1

 عليه اؤتمن ما إذاعة تجوز فال  الهيئات، أو الجماعات  أو األفراد
 تكن لم لو حتى الغير أسرار من بالصدفة عليه اطّلـع  أو الـناقل 
 .بالسر المعنيين باألطراف مضرة اإلذاعة

 غير كانوا ولو  الحرمة، أهل شؤون على التجسـس   ـ تـرك  2
 الخاصة أمورهم من ظهوره يحبون ال ما تتبع أجل من  متدينـين، 
 .يذعها لم أو ذلك بعد المتجسس اعهاأذ سواء  القبيحة، أو الحسنة
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 الثقة من معتبرة درجة تأمين خالل من الصدق على  ـ الحرص3
 وحتى بل  كذبه،  يعلم ما نشر يجوز فال  الخبر، مصدر بصـدق 

 الصدق مستوى إلى يشير بما اقترن إذا إال صدقه، يعلم ال ما نشر
 من شيء على مصادر وذكرت: "عبارة تشبه التي العبارات مـن 

 ال وكذا ؛"موثوقة مصادر وذكرت: "عبارة قبال ، فـي "االطـالع 
 تحت يدخل ال مما  جزئياً أو  كلياً الكاذبة األخبار اختالق يجـوز 
 تضخيم( :هي والمبالغة الشرع؛ في الجائزة ) المبالغة(  عـنوان 
 ذكر أو  الواقع، في أو صاحبها في أقل بدرجة الموجودة الصفات

 كبر من فيه المبالغة تعرف بنحو الواقعي مالرق من بكثير أكبر رقم
 شرسة ولكنها عادية معركة صفة في تقول أن مثل وذلك  ،)الرقم

 هولها من وشاب  أنهاراً فيها الدماء سالت هائلة معـركة : "بأنهـا 
 من  ، منطلقا"جداً كبير: "بأنه فيها القتلى عدد تصف أو  ،"الولـيد 
 القتلى عدد كان إذا أما  ب،الحر طرفي بين القائمة النسبية الحالـة 
 من يعد ال نعم جائز؛ غير كذب فهو " عشرة إنه: "فقلـت  خمسـة 
 تجعل الغموض من وبدرجة خاصة بطريقة الخبر صياغة الكذب
 المعنى من السامع ذهن إلى  قرباً أكثر المحـتملة  المعانـي  أحـد 

 ).التورية( لها يقال التي وهي  الحقيقي،
  األخرى، األديان أو العامة ألخالقا إلى يسيء ما نشر  ـ ترك 4

 الفواحش أخبار من الفاحشة إشاعة نوع من يعّد ما نشر ترك وكذا
 تشنيع فيه ما نشر ترك وكذا بل  األفراد، يرتكبها التي والموبقات

 في وسنذكر الحرمة؛ أهل من جماعة أو واحد علـى  سـخرية  أو
" لتصويرا" موضوع في وكذا" واإلعالن والدعاية النشر"  موضوع

 .الفرع بهذا عالقة له مما  شيئاً 
 المهمة المصالح ببعض الحاالت بعض في الصـدق  أضـر  إذا : 172 -م 

حالة "في  اإلسالمي اإلعالم وضع يجب فإنه اإلسـالمي  للمجـتمع 
 بتلك تضر ال بطريقة الخبر صـياغة  فـيها  تراعـى " اسـتثنائية 

 إصدارو فيه الشرعي الحاكم نظر يستوجب قد ممـا   المصـالح، 
 .بشأنه المناسب التوجيه

  عمله، على األجرة أخذ يحرم ذاته في العمل هذا يحرم مـثلما  : 173 -م 
 .فاسداً العقد يعتبر وكذا  حراماً وسحتاً، المال ويعتبر

 :التمثيلية األعمال :السادس
  السينمائي، أو المسرحي منه سواء  ذاته، في حالٌل فّن التمثيل : 174 -م 

 الناس وتوجيه محددة فكرة التعبير عن أجل من دامهاستخ فيجوز
 إلى الدعوة في الفعالة الوسائل من إنه بل  عليها، وحـثّهم  إلـيها 

 كون جوازه في يضر وال الفاضلة؛ والقـيم  واإلسـالم  اإليمـان 
  واقع، لها ليس مخترعة -  أحياناً - فيه الممثلة واألقوال األحداث
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 يقصدون ال الممثلون دام ما محرمال الكذب باب في تندرج ال فإنها
 :أمور عن االحتراز من فيه بد ال اإلخبار؛ نعم

 الفساد نشر وال  الباطلة، األفكار تأييد منه الهدف يكون ال  ـ أن 1
 المقدسات، إهانة وال  اإلباحية، إلى  وصوالً مراتبها بشتى والرذيلة

 األجرة أخذ ويحرم العمل نفس حينئذ فيحرم  الظالمين، دعـم  وال 
 .عليه

 المسلمين من الحرمة أهل من والسخرية السباب يتجـنب   ـ أن 2
  الناس، بين الفتنة أو الفرقة إلى منه يؤدي ما وخاصة  وغيـرهم، 

 األجرة أخذ وحرم ذاته في العمل حرم ذلك منه الهدف كان فـإن 
 .عليه

 غير من هو من ومصافحة  الفـاحش،  الكـالم  يتجـنب   ـ أن 3
 إليه النظر يحل ال ما إلى والنظر  والنساء، لالرجا من المحـارم 
 التمثيل حين الممثل فعلها فإن المحرمات؛ من ذلك ونحو  بشهوة،
 العمل أصل على األجرة استحقاقه في ذلك يضر ولم  آثمـاً  كـان 
 .ذلك لوال ذاته في  حالالً دام ما التمثيلي

 األنبياء من المعصومين شخصيات ظهور تجـنب   ـ ينبغـي  4
ـ   تكون قد جرأة من ذلك في لما ) أجمعين السالم عليهم( ةواألئم

  موارده، باختالف يختلف حرمة أو حلية األمر وحسم  الئقة، غير
 .انفراده على عمل كل في الفقيه نظر عن معه يستغنى فال
 الموّجه التمثيل في العنف في المبالغة عدم إلى االلتفات  ـ ينبغي5

 مثل  أخرى، أمور إلى اللتفاتا  وكذا  واألحداث، الصغار إلـى 
 األمور من ذلك نحو أو  التخويف، في أو األسطورة، في اإلغراق

 إلى ضرره في يصل قد مما الطفل نفس على ضاّرة آثاٌر لها التي
 .األعمال تلك مثل تحريم تستلزم درجة

 :والنحت التصوير فن :السابع
 :عناوين في يقع فيه والكالم
 :باآللة التصوير :األول

 دون من  ذاته، في حالل وغيره الروح لذي باآللـة  التصـوير  : 175م ـ 
 استخدامه عن االحتراز يجب ولكن  وآالته، أصنافه بـين  فـرق 
 :يلي كما وذلك  محرم، عمل في أو محرم بعمل  مقترناً

  الغير، من تصدر التي الجنسية األعمال تصوير يجـوز   ـ ال 1
 ما أو الجنسي العمل كان  اعاًوجم  ، كافراً أو الغير كان  مؤمـناً 
 الغزل مشاهد تصوير ذلك ويشمل  شاذاً، أو كان  وطبيعياً  دونه،
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 كذلك ذاته في حرام هو ومثلما  التمثيل، حين ونحوهما والمالعبة
 .عليه األجرة أخذ يحرم فإنه

 أوضاع في والنساء الرجال من الحرمة أهل تصوير يجوز  ـ ال2
 يجب لما ظهور فيها كان سواء  هم،عن غفلةً محتشمة غير خاصة
 من أو المصور عند خاصة نزوة إلشباع وذلك  يكن، لم أو سـتره 
 واألجرة نفسه في حرام العمل وهذا بهم؛ والتشهير فضحهم أجـل 
 .أيضاً حرام عليه

 أعمالهم في والنساء الرجال من الحرمة أهل تصوير يجوز  ـ ال3
 والمراكز وثائقال من األشخاص غيـر  تصـوير  وال  العاديـة، 
 تحركاتهم وتتبع أعمالهم وإحصاء عليهم التجسس بهدف  ونحوها،
 .حرام عليه األجرة وأخذ نفسه في محرم عمل وهو  ونشاطهم،

 أصحابها يرضى ال التي األماكن أو األشياء تصوير يجوز  ـ ال4
  آثم،  متعمداً  عالماً ذلك وفاعل  بتصويرها، عليها المشـرفون  أو
 من عليه بالمشرفين أو الشيء بذلك إضرار التصوير في كـان  إذا

 .أيضاً حرام فعله على األجرة أخذ أن كما  تقنية، أو أمنية ناحية
أو  االستماع يحرم ما إلى النظر أو االستماع تجـنب   ـ يجـب  5

 حين المحّرم الغناء  إلى بالتصوير،كاالستماع القيام حين إليه النظر
 أو  إليه، النظر يجوز ال ما إلى لنظرا أو  مثالً، زفاف حفل تصوير
 بالتصوير القيام حين حدوثها يصادف قد التي األمور من ذلك نحو

 ذلك بحدوث المصور علم أن غير  ذلك، لوال ذاته فـي  المحلـل 
 مثل في التصوير نفس على األجرة أخذ بحلية يضر ال منه الحرام
 .الحالة هذه

 وما السطحي الظاهري تصويرال بين ما التصوير حكم يخـتلف  : 176 -م 
 ظاهر من ستره يجب ما تصوير فإن  الشعاعي، التصـوير  بـين 

 أما  إليه، المصور نظر استلزامه عند حرام الَمْحَرم لغير الجسـد 
 يعد ال فإنه  المغناطيسي، الرنين ذلك في بما  الشعاعي، التصوير
  اًمستور الجسد كان إذا للنظر العرفي بالمعنى الجسد إلى  نظـراً 
  ساتر، وراء من المحرم غير تصوير فيجوز  المصور، نظر عن

  ظهورها، بعد الصورة إلى النظر يجوز وكذا  ونحوه، كالـثوب 
 .وغيره للطبيب

 ):الرسم(اليدوي  التصوير :الثاني
  ناقصاً، أو رسمه كان  كامالً  وغيره، الروح ذي  رسم يجوز: 177  -م 

 فيجوز  بارز، غير أو الرسم انك  بارزاً  ملون، غير أو  ملـوناً 
 المعدن أو الخشب أو الصخر في وغيره الروح ذي صورة حفـر 
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 باتجاه الحفر عن  فضالً  جزئياً، الخارج إلى الناتىء الحفر بطريقة
 .الداخل

 أو جنسية أوضاعاً تحكي التي الخالعية الصور رسم يجـوز  ال : 178 -م 
 يجوز نعم فاضحة؛ ةإباحي بطريقة الجسد مفاتن أو العورة تبـرز 
 في كما  علمية، أهداف أجل من العاري الجسد أو العـورة  رسـم 
 .ونحوها التمريض ومعاهد الطب كليات

 صحف في ) الكاريوكاتورية(بـ عليها المصطلح الرسوم تسود : 179 -م 
 الصورة نقد صاحب منها الغاية كانت فإن  الزمان، هذا ومجالت

 لحرمته وهتكاً لمقامه وتوهيناً منه سخرية يعد بما عليه واالحتجاج
  شرعاً، كرامته في  محترماً الصورة صاحب كان إذا محرم فهو
 يكن لم العرف نظر في السخرية من الكاريكاتوري الرسم خال فإن
برسمه بذلك النحو؛  الصورة صاحب يرض لم لو حتى بـأس  بـه 

 .وحين يحرم عمله يحرم أخذ األجرة عليه ـ أيضاً ـ
 .ي في مبحث العمل اإلعالني ما له عالقة بالتصويرهذا، وسيأت

 :النحت: الثالث
ـ  ـ  : 180م  صنع مجّسٍم كامل األبعاد لذوات األرواح ) الـنحت (نـريد بـ

وغيـرها، والمحـرم مـنه على األحوط صنع تمثال كامل لذي            
الـروح مـن اإلنسان أو الحيوان؛ ومما يعّد تمثاالً كامالً ما إذا             

اً من جسده، كراكب الفرس أو      ُصـوِّر فـي وضـع يخفي جزء       
الجالس متربعاً أو الواقف خلف جدار مقطوع الرأس أو نحو ذلك           
ممـا يلحـظ فيه الجسد كامالً وإن خفَي ونقص شيٌء منه بسبب             
يـرجع إلـى حالـة صاحب الصورة؛ فإن لم يكن الجسد كامالً             
كالتمـثال النصـفي الذي ُيجسَّم فيه الرأس وشيء من الصدر أو            

جائز؛ وكذلك يجوز صنع تمثال كل ما ليس له روح          البطن فإنه   
 .من عالم الطبيعة

 :الغناء والموسيقى: الثامن
 :وفيه عناوين ثالثة

 :في الغناء: األول
ـ  يجـوز لإلنسان ـ من حيث المبدأ ـ التعبير عن بعض أمانيه    : 181م 

وخواطره المصاغة نثراً أو شعراً بصوت ُمرقَّق ُمَرّجع إذا كانت          
، وهذه  "الباطل"تشمة نبيلة ال تشتمل على شيء من        المعانـي مح  

الخواطـر يعبـر عـنها بأسلوبين شائعين متداولين، ولكلٍّ منهما        
اإلنشاد : أصوله وأدواته وأصنافه المعروفة عند أهل الخبرة، هما       

والغناء، والظاهر أن التغني بكال األسلوبين يجوز فعله واالستماع         
يكن غناًء بالمعنى المصطلح فليس     إلـيه، أما اإلنشاد فألنه لما لم        
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وارداً في موضوع المسألة، وأما الغناء فألن المعيار في الحرمة          
والحلية هو مضمون الكالم الُمغنّى ال أسلوب التلفظ به وال ترقيقه           

وجاداً حل التغني به    ) وحقاً(وتـرجيعه، فإن كان المضمون نبيالً       
 أو غزلياً، لم يحل؛     ، شهوانياً )باطالً(واالسـتماع إليه، وإن كان      

ما يرجع إلى جانب الغريزة الجنسية      ) الباطل(والمراد بالمضمون   
فـي اإلنسـان، ولـو في مرتبة الوصف العادي لجمال الحبيب            
الدنـيوي، ممـا يخشى معه على هبوط اإلنسان إلى مستوى من            
الضـعف الروحـي ال يشغله فيه إال غريزته الشهوية ولواحقها،           

بالمعنى العام، حتى لو    ) حقاً( كان مضمونه    وما عدا ذلك فهو مما    
كـان يتغنّـى بـبعض المآكل أو المظاهر الطبيعية صعوداً في            
التسامي إلى ما فيه تغن بالذات اإللهية وإظهار الهيام بها، نعم إذا            
كـان مضمون الغناء باطالً من جهة أخرى، كأن يكون فيه مدح            

راماً من  لظـالم أو إهانـة لمقـدس أو نحـوهما، فإنه يصير ح            
الجهتـين، ويكـون إثمه مضاعفاً؛ ومثلما يحرم نفس الفعل فإنه           

 .يحرم أخذ األجرة عليه
ـ  ال فرق في حرمة الغناء بين ما كان التغني به باللغة العربية أو : 182م 

 .بغير العربية، وكذا حكم االستماع إليه
ـ   ال يجـوز للمـرأة أن تؤدي الغناء المحلل أمام الرجل من غير  : 183م 

محارمهـا، بل وال يجوز أن يستمع الرجل إلى غناء المرأة، إذا            
كـان لحُن صوتها مثيراً للغرائز وموقعاً في الفتنة وموجداً لحالة           

: مـن السـقوط الروحي واألخالقي مما هو مصداق لقوله تعالى          
} فــال تخضــْعن بالقــول فــيطمع الــذي فــي قلــبه مــرض{
 ].32:األحزاب،اآلية[

ـ   المرأة الغناء المشتمل على الغزل ونحوه في يجـوز أن تـؤدي  : 184م 
خصـوص مناسـبة زفّ العـروس إلـى بيت زوجها إذا كان             
الحضـور مـن النساء؛ وعليه، فإنه ال يجوز في مناسبة الزفاف            
غناء المرأة في المحفل المختلط، وال غناء الرجال أمام الرجال؛          

اء كمـا ال يجوز أن يؤدي أحد الزوجين في خلوته مع اآلخر الغن            
 .المشتمل على الغزل ونحوه

ـ  ال يجـوز للمـؤمن التواجد في مالهي الغناء المحرم مما يكون   : 185م 
الـتواجد فـيه مستلزماً لهتك الحرمة، أو موجباً لتشجيع المنكر،           

 .حتى لو كان الغناء الذي يؤدى فيه غير محرم في ذاته
ـ  ل خاصة مما يوجه لألطفا) غناء األطفال(ما يدخل تحت عنوان : 186م 

مشـمول لـنفس المعـيار الذي سبق ذكره، فإن خال من الغزل             
 .ونحوه مما يثير الغرائز ُعّد حالالً وإال حرم
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ـ  تـرديد األغاني المحرمة والترنُّم بها حرام إذا كان نغُم الصوت  : 187م 
لم يكن  " اإلنشاد"ممـا يصـدق عليه الغناء، وإال فإن صدق عليه           

 .حراماً
 :في الموسيقى: الثاني
ـ  المحـرم مـن الموسـيقى ما كان اللحن فيه مؤثراً في ضعف    : 188م 

المناعة الروحّية لإلنسان، وذلك من خالل شّدة الخفة الناتجة من          
تلـك األلحـان والتـي تساعد على إثارة الشهوات والوقوع في            
الحرام، فإن بقي اإلنسان حين استماع الموسيقى على قدر ُيعتّد به           

التصرفات وصفاء الروح وصالبة اإلرادة    من توازن االنفعاالت و   
لـم تكـن تلك الموسيقى التي يسمعها أو يعزفها محرمة؛ وعليه،            
فإنـه ال يضر بحلية الموسيقى شعور اإلنسان بشيء من الراحة           
وقَـَدر مـن االنفعـال ال َيخرُج به عن حّد االعتدال؛ كذلك فإن              

و كونها  المعيار في كون الموسيقى مثيرة للشهوات بذلك المعنى ه        
كـذلك عند غالب الناس، فتصير محرمة ـ حينئذ ـ حتى على    
الشـخص الـذي لـم تِثر شهوته لدواٍع طارئة أو استثنائية عند             

 .استماعها
ـ  لمـا كانت آثار الموسيقى اإليجابية أو السلبية ناتجةً من طريقة  : 189م 

العزف على اآللة ال من اآللة نفسها، فإنه ال يوجد في هذه اآلالت         
 هو محرم في ذاته إذا كانت كلها صالحة ليعزف عليها اللحن            ما

المحـرم أو المحلل، وبذلك فإنه يجوز استعمالها كلها في عزف           
األلحـان المحللـة، وكذا يجوز صنعها وبيعها وشراؤها، نعم لو           
فـرض وجـود آلـة غلب استعمالها في األلحان المحرمة عند            

اللحن المحلل ـ ال  الموسـيقيين فإنه ـ وإن جاز استعمالها في   
يجوز صنعها وال بيعها وال شراؤها وال اقتناؤها، بل يجب إتالف           
الموجود منها أو تغيير صورته إذا توقف عليه األمر بالمعروف          

 .والنهي عن المنكر
ـ  ال فرق في جواز االستماع إلى الموسيقى المحللة بين ما لو كان : 190م 

ر من آلة مسجلة أو من      العازف رجالً أو امرأة، وال بين ما يصد       
 .الشخص مباشرة

 :في أحكام لهما مشتركة: الثالث
ـ  إذا اجتمع الغناء والموسيقى في عمل فني واحد، كما هي العادة : 191م 

الغالـبة في الغناء، فإن كان كلٌّ منهما غير مثير للشهوة لم تحرم             
األغنـية الملحـنة، وإن كـان كل منهما ـ أو أحدهما ـ مثيراً      

رمت األغنية الملحنة؛ وأما غناء النساء في الزفاف،        للشـهوة ح  
فإن األحوط الذي ال ينبغي تركه هو ترك اقترانه بالموسيقى وإن           

 .كانت غير مثيرة للشهوة
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ـ  مـثلما يحرم الغناء وعزف الموسيقى أمام الغير فإنه يحرم قيام  : 192م 
 .المكلف بالغناء أو العزف المحّرمين عند انفراده بنفسه

ـ  إذا حـرم الغـناء والموسـيقى حرم أخذ األجرة عليهما وحكم    : 193م 
بـبطالن عقـد اإلجارة، وإذا حالّ حّل أخذ األجرة عليهما، وكان            
العقـد صحيحاً، بما في ذلك ما حكم بحليته استثناًء، كغناء المرأة            

 .في الزفاف
 :الرقص: التاسع
ـ  كات المـراد بالـرقص ذلك الفن المعروف الذي يعبر فيه بحر  : 194م 

الجسـد عـن أفكار معينة، وله أشكال كثيرة فيها المقبول وفيها            
السـاقط المـرذول؛ والمعـيار في المحرم منه ما كان من نوع             
الـرقص الخلـيع الماجن، وهو الذي يعبر فيه عن معاني العشق            
والـرغبة الجنسـية بـدرجاتها المتفاوتة، ودون فرق بين كون           

كاشفاً عن بعض ما يجب     الـراقص رجـالً أو امرأةً، متستراً أو         
سـتره، دون فـرق ـ أيضـاً ـ بين ما لو كان المشاهدون له      
مماثلـين له في الجنس أو مختلفين، مختلطاً كان الجمهور أو من            
جنس واحد؛ وعليه فإنه ال يجوز للمرأة أن ترقص في األعراس           

 .أمام الحاضرات إن كان رقصها خليعاً فاحشاً
 من تلك المعاني، فكان التعبير      أما المحلل منه فهو كل رقص خال      

فيه ـ مثالً ـ عن الحماسة والفروسية، أو عن محاكاة شيء من   
الطبيعة،كحـركات الطـيور أو الرياح، أو ما كان يعبر فيه عن            
أحداث تاريخية ونحو ذلك مما هو معروف عند أهل الخبرة، بما           
في ذلك بعض الرقصات الشعبية التي تعمل في األفراح، كالدبكة          

حـوها، بشرط أن ال يقترن بشيء من المحرمات، كاالختالط          ون
المنافـي للحشـمة، أو اشتراك الجنسين من الذكور واإلناث في           
ذلـك، أو مصاحبته الغناء أو الموسيقى المحرمين، أو غير ذلك           

 .مما كان حراماً في ذاته أو بالعنوان الثانوي الذي قد يتلبس به
ـ  قص لنفسه أو لشريكه الزوج، بال يجـوز لإلنسان أن يقوم بالر : 195م 

 .فرق بين أنواعه في ذلك
ـ  كما يحرم فعل الرقص الخليع من قبل المكلّف يحرم مشاهدة قيام : 196م 

الغيـر بـه، سواء كان مماثالً للراقص في الذكورة واألنوثة أو            
مختلفاً عنه، وذلك في الحاالت التي يمكن أن تؤثر أخالقياً ـ من  

لمشاهد، أو التي يكون الرقص فيها مشتمالً ناحية النوع ـ على ا 
على ما يوجب الفساد مما يحرم النظر إليه؛ كذلك فإنه يحرم أخذ            

 .األجرة عليه والتكسب به
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 :صناعة الغذاء وعمل المطاعم: العاشر
 :وتفصيل أحكامه في عناوين

 : ـ الخمر1
ـ  يع  بتصنيحرم العمل في جميع المجاالت التي لها عالقة مباشرة: 197م 

 وذلك من حيث هو جزء من العمليات التي تجري في           ،الخمـور 
سواء في ذلك   بعدها خمراً،    مصانع الخمر ليصير العنب أو غيره     

مرحلة تهيئة المادة للعصر من تنظيف وتقطيع، ومرحلة عصره         
وتعبئـته وتخـزينه ونقله إلى الزبائن، بل وكذا يحرم العمل في            

هي التي تشرف على تركيب     المختبرات التابعة لمصانع الخمر، و    
الطعـوم وتحلـيلها ومـراقبة جودتها وخلوها من العناصر غير           

 .المرغوبة، ونحو ذلك
ـ  إذا كانـت بعـض مصانع الخمور تنتج غير الخمر من األغذية   : 198م 

وغيـرها، كالبيرة الخالية من الكحول، أو اإلسبيرتو ونحوه من          
عمل في ذلك   المطهـرات، أو الخـل، أو نحو ذلك، فإنه يجوز ال          

المصنع في خصوص العمل المحلل إذا لم يلزم من عمل المؤمن           
فـيه هـتك لحـرمته أو تشجيع للمنكر أو نحو ذلك من العناوين           

 .الثانوية الموجبة للحرمة

 خـاتمــة

 في أحكام الطرق والمرافق العامة

 :وفيـه تمهيـد ومبحثـان
 

 :تمهيد
 مهماً  وعامالً اإلنسان مدنية يف ركيزةً أساسية القدم  منذ"الطريق" تعتبر 

 وقد شؤونه، سائر وفي بل   واالقتصادية، العمرانية حركته ازدهـار  فـي  
 يتشابه أو به ويتعلق يتبعه ولما الجانب لهذا بالتشريع اإلسالمي الفقه اعتنـى 

 يحق التي ) المشتركات( من - الفقهي المصطلح حسب - كـونه  فـي  معـه 
 مثل  سواء، حدٍّ على - منهم خاص لقسم أو - الناس لجمـيع  بهـا  االنـتفاع 
 هذه مثل أن غير  ونحوها؛ الحكومية والمباني والمساجد العامة،  المـرافق 
 الزمان لتطور وتفاصيلها شؤونها من كثير في خاضعة كانت لمـا  األمـور 
 في لحظ قد مسائلها من اإلسالمي الفقه دّونه ما فإن    اإلنسان، حاجة وتغير

 كان الذي الزراعي المجتمع وحاجة القديمة العمارة نمط اتهوتطبيق مصاديقه
 هذا في أثر ما ندّون سوف فإننا لذا   عليها، ويعتمد التنقل في الدواب يستخدم
 عن النظر بغّض  بالمطلق،  ملحوظاً  مجرداً أصالً كونه زاوية مـن  الفقـه 
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 ساساأل الدور أن اآلن منذ نؤكد فيما  وحاجاته، عصر كل ظروف مالبسات
 التي وقوانينه الشرعي للحاكم سيكون العامة والمرافق الطرق شـؤون  فـي 

 المرافق من االستفادة ولكيفية  فيها، التنقل وحركة المدن لتخطيط سيضـعها 
 .اليد مبسوط الحاكم فيه يكون زمان كل حاجة بحسب  بها، واالنتفاع العامة
 وفي منها االنتفاع طبيعة في مختلفة الباب هذا موضوعات كانت لما إنه ثم

  مبحث، من أكثر في بها يتعلق ما استيفاء استدعى  قد ذلك فـإن  أحكامهـا، 
 :التالي النحو على وذلك

 الطرق أحكام في :األول المبحث
 الشارع وهو النافذ، الطريق :األول :قسمين إلى -  فقهيا - الطريق تنقسـم 

 الطريق وهو لنافذ،ا غير الطريق :الثاني عرضه؛ كان مهما المفتوح، العـام 
 مباح، والمصطلح فضاء أو آخر شارع  إلى آخره يخرج ال الذي المسـدود 

 :العنوانين هذين في أحكامهما وتفصيل    ،"الدريبة"بـ عليه
 :النافذ الطريق :األول
 :مسائل وفيه

  :بأمور العام الشارع أو النافذ الطريق  يتحقق :46 -م 
 األفراد عبور في له مواالسـتخدا  علـيه،  المـرور   ـ بكثـرة  1

 التي تلك سواء  الموات، األرض في وغيرها والمواشي والسيارات
 لم مما وأطرافهما والقرى المدن داخل في التي تلك أو البرية فـي 
 . طريقا جعله المنطقة تلك ساكنو يقصد

 الموات األرض في طريق بتخطيط جهٍة أو شـخصٍ   ـ بقـيام  2
 .الناس مةعا لسلوك  طريقاً وجعله وتعبيده

 أو بساتين وجعلها  مواتاً  أرضاً الناس من جماعة  ـ بإحـياء  3
 .والبساتين الدور بين  نافذاً  طريقاً وتركهم معاً، أوهما  مساكن،

 لسلوك  دائماً  تسبيالً وتسبيله  شارعاً ملكه اإلنسان  ـ بجعـل  4
 للمالك يكون أن دون  طريقاً قهراص يصير فإنه  الناس، عامـة 
 .الرجوع  حقالمسِبل

 ذلك واقتضى  الناس، لمصالح  ضرورياً طريق استحداث كان إذا: 47 -م 
  بعضها،  َهَدَم الدور بين مروره اقتضى أو الغير أراضي تملـك 
 فال بعوض أو  مجاناً بذلك والدور األراضي أصحاب رضي فإذا

 على إجبارهم الشرعي للحاكم جاز بذلك يرضوا لم وإن    إشكال،
 فيه العبور فيجوز    ، غصبا ذلك يعتبر ولم  عـوض، ب اإلخـالء 
 ما حكم وكذا   االنتفاعات، بشتى به واالنتفاع جانبه على والصالة

 الجور، حكام من الشرعي الحاكم غير للطريق  المستحدث كان لو
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 ال الطريق، بذلك التصرفات هذه مثل بجواز -  أيضاً - يحكم فإنه 
 من حكمه ويكون    األمالك، تلك أصحاب على  عّوض إذا سيما
 .أصحابه عنه أعرض الذي المال كحكم الجهة هذه

 من له حريم جعل - الطريق اتخاذ عند - يستحسن شـك أنّـه    ال: 48 -م 
 لتوسعة  ومجاالً للمشاة،  ممراً ليكون الجانبين من أو واحد جانب

 رغم - ولكنه  ذلك، غير أخرى وألغراض  الحاجة، عند الطريق
 الشارع كان إذا ما بين ذلك في فرق دون واجب، غير - أهميـته 

 كأن عليه، سابقة أمالك بين  واقعاً الموات األرض في اتخاذه حين
 واحتاجها والبساتين الدور بين واقعة الموات األرض قطعة كانت

 على كانت إذا فإنها  يعبرونها، وصـاروا  واسـتطرقوها  الـناس 
 أن جانبيها على التي األراضي أصحاب على يجب لم معين عرض

 لم إذا ما وبين المارة؛ على تضيقت لو حتى عرضها في يوسـعوا 
  محدوداً الشارع بل كان    عليه، سابقة أمالك بين  واقعـا  يكـن 

 خمسة من أقل عرضه وكان  كليهما، أو طرفيه أحد من بالمـوات 
 إحياء في يرغب من علـى  -  أيضـا  - يجـب  ال فإنـه     أذرع،

 يصبح بمقدار عنه يبتعد أن به والمتصلة له يـة المحاذ األراضـي 
 أسبل من في األمر وكذلك . أذرع سبعة أو أذرع خمسة عرضـه 
 يرغب الذي عرضها من أزيد بجعلها يلزم ال فإنه  ملكه، طريقاً في

 .عليه إسبالها في
 باختالف يختلف األمر هذا مثل ألن  حريماً لها نوجب لـم  وإنمـا 

 بالنحو يجعلوه أن في أحرار وهم  زمان، كل في الناس ظـروف 
 يجز لم لذلك  حداً المسلمين لو حدد ولي ولكن  يناسـب،  الـذي 
 .تجاوزه

 فإن    ، واسعا كان مهما الطريق من شيء اقتطاع ألحد ال يجوز:  49 -م 
 بمن ملكه إلى وضمه منه اقتطاع شيء ألحد يجز مسبالً لم كـان 
مورداً  الزائد وكان لمسب غير كان إذا وكذا نفسه؛  المسـبل  فـيهم 

 ذلك يجوز ال بل  األحيان، بعض في ولو المستطرقين السـتفادة 
 .المستطرقين حاجة مورد الزائد يكن لم لو حتى األظهر على

 لفرد يجوز ال فإنه الناس لعامة  حقاً العام بالشارع االنتفاع كان لما: 50 -م 
 لهم نفعها يرجع بأمور الشارع ذلك في يتصرفوا أن جماعة أو منهم

 أو دكّة للجلوس نصب أو ، بئر حفر أو فيه حائط بناء مثل خاصة،
 لحانوته رصيفه من أو منه جزء ضم أو عليها،  البضاعة لعرض
 األمور من ذلك نحو أو أشجار،  غرس أو  فيه، البضاعة ووضع
 بالمارة؛ مضرة تكن لم لو حتى ملكه في عادة المالك يتصرفها التي

 إرباك شأنه من بما رصيفه أو بالشارع نتفاعاال يجـوز  ال وكـذا 
 أو النوم أو الجلوس بمثل وذلك    المارة، وإزعاج المرور حركة
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 تؤثر ولم المارة تزعج لم فإن  ونحوها، والشراء البيع أو الصـالة 
 يجوز فإنه ذلك، مقابل وفي بأس؛ بها يكن ولم فعلها جاز علـيهم 
 ما بوضع الشارع تحسين الحكومية أو األهلية للجهات أو لألفراد

 وبناء تشجيره مثل  به، المارة انتفاع وزيادة أمره إصالح شأنه من
 مظالت ونصب سير وإشارات إنارة عمدان ووضع عليه أرصفة

 ال مدروسة بطريقة ضع و إذا ذلك ونحو النفايات لوضع وحاويات
 .بالمارة تضر

 خالف المسلمين  يير ول لم ما  المبدأ، حيث من - فرد لكل يجوز : 51م ـ 
 الشارع ذلك من االستفادة - فيه المرور حركة  يعق لم وما    ذلك،
 والحوانيت المنازل أبواب فتح بمثل وذلك  فيه، المرور بغير العام
 للبيع أو للفرجة فيه وبالجلوس عليه، النوافذ فتح عن  فضال عليه،
 مثل بشيء التظلل الجلوس حين ويجوز  األغراض، من غيره أو

 بالشارع؛  زائدا  تصرفا تستلزم التي المبنية الخيمة ال    المظلة،
 أو  قليال متقدمة شرفاته أو العلوي البناء من قسم جعل يجوز وكذا

يعق  ولم بالمارة ذلك يضر لم إذا العام الشارع فضاء فـي   كثيـرا 
 باطن في التصرف يجوز وكذا المختلفة؛ النقل بوسـائط  انـتقالهم 
 الماء خزان من أو الملجأ من جانب جعل بمثل عامال الشارع أرض

 ال كي بناءه يتقن أن بشرط  الشارع، أرض في  قلـيال   مـتقدما 
 أو الماء خزان أو الملجأ تمام جعل أما  الشـارع،  بـه  ينخسـف 
 احتمال من فيه لما  إشكال، محل فهو الشارع باطن في معظمهما
 مالحظة عم وخاصة المستقبل، في ولـو  لالسـتطراق  المـنافاة 
 وأسالك المجاري لمد الحديث التخطيط في الشارع لباطن االحتياج
 وال هذا العرف؛ قبل من ذلك الستهجان  والهاتف، مضافاً الكهرباء
 القوانين من لعدد محكومة صارت قد األمور هذه مثل أن يخفـى 

 المصلحة جانب فيها لوحظ مما كانت فإن  تنظمها، التي الحديـثة 
 سبقها مما وبأمثالها بها االلتزام وجب  العام، نظامال وحفظ العامة
 يتسبب التي القوانين من الخاتمة هذه مباحث فـي  سـيأتي  وممـا 
 .العام الناس نظام باختالل بها اإلخالل

 كثير في القديمة األحياء في موجودة تزال ما التي الضّيقة األزقّة : 52م ـ  
 على فيها العادة جرت وقد النافذ، الطريق نوع من تعتبر المدن من

 ومد العلوي الطابق مساحة لتوسيع الزقاق فضاء من جزٍء استخدام
  المبدأ، حيث من جائز أمر وهو    الزقاق، فضاء في منه جـزء 
 منافاته بعدم مشروط وجوازه ،)الجناح(بـ الفقه كتب في ويسمى

 وهو األزقة؛ هذه مثل في فيه المرور المتعارف بالنحو لالستطراق
 له جاز له المقابل جاره سبق فمن  الزقاق، هذا في لسـاكن ل حـق 
 الزقاق، عرض استوعب لو حتى يريد الذي بالمقدار جناحه  وضع

 الجيران بين الفضاء تقاسم على جرت قد العادة كانت لو حتى بل 
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 فإنه كذلك جاره، على الجناح صاحب أشـرف  أو    المتقابلـين، 
 على يجب لكن لجناحه، مواز جناح  إحداث له المقابل لجاره يجوز

 بالمقدار جاره وبين بينه  فراغا يترك أن الجديد الجناح صـاحب 
 .الجناح هذا مثل بناء من  عرفا المرجوة المنافع من يحرمه ال الذي

 الجلوس أجل من الشارع في فيها التواجد يجوز التي الحاالت  في: 53م ـ  
 حق بقاء فإن اض،األغر من غيره أو البيع أجل من أو  والتفسح،

 :أنحاء على حكمه يختلف المكان ذلك بشَغْل المنتفع ذلك
 الرصيف أو الطريق من  مكاناً سيارته أو اإلنسان يشغل أن: األول

 يجوز الحالة هذه ففي  المكان، ذلك بمفارقة ينتهي مؤقت لغـرض 
 .بعده يشغله أن لغيره
 إلى يحتاج لبعم القيام تواجده من اإلنسان غرض يكون أن : الثاني
 على أو  الليل، أو النهار تمام واحد يوم مدى على يمتد طويل وقت
 تحقق قد وكان عمل، ألداء أو هواية لممارسة وذلك  أيام، عدة مدى

    إليه، العودة عدم نوى لكنه يفرغ لم أو عمله، من وفرغ غرضه
 في يرجع أن نيته من كان إذا حتى بعده يشغله أن لغيره يجوز فإنه
 المكان له، ألن أثر ال ذلك فإن    المكان، نفس ليشغل الثاني يومال

 النحو هذا بنفس منهما سبق لمن يكون سوف الثانـي  الـيوم  فـي 
 .الحكم نفس وحكمه
 في عمله انتهاء قبل كان عنه قيامه ولكن الثاني النحو نفس: الثالث
 في تركه قد متاع له كان فإن    إليه، العودة  ناوياً وكـان  يـومه 
 رحله دام ما - منه وأخذه فيه مزاحمته لغيره يجز لم جلوسه موضع
 رحل له يكن لم إذا وأما التالية، األيام في وكذا ذاك، يومه في -باقياً

 التي األيام دون اليوم ذلك في مزاحمته ترك  استحبابا فاألحـوط 
 .إليه سبقه لمن جائزة فيها مزاحمته فإن تلي،

 وأنحائها مواردها في الجلوس موضع في حمةالمزا تجوز ال كما: 54م ـ  
 يحتاجه ما بقدر حوله فيما مزاحمته تجوز ال فإنه الذكـر  اآلنفـة 
 ووضع سيارته وقوف موضع مثل من ألجله، يتواجد الذي غرضه
 مجال وترك  معه، المتعاملين ووقوف مرور وموضع بل متاعه،

 اسبةالمن األمور من ذلك ونحو  المعروضة، بضاعته ترى كي له
 .المكان شاغل لغرض

 وُهِجر الموات األرض في المفتوح الطريق عن المارة انقطعت إذا: 55م ـ 
 وضمه إحياؤه أحد لكل جاز حين بعد ولو به االنتفاع  ُيـرجَ  ولـم 
 المالك إلى يرجع ال هجر إذا فإنه المسبل، الطريق حكم وكذا  إليه،
 .الشرعي الحاكم مراجعة بدون إحياؤه ويجوز  أسبله، الذي
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 :النافذ غير الطريق: الثاني
 :مسائل وفيه
 طريق إلى منه  يسلك ال الذي الطريق: (هو النافذ غير الطـريق : 56م ـ  

 ،)الثالثة جوانبه من بالدور محاطا لكونه  مباحة، أرض أو آخـر 
 حكمه أن والظاهر    ،"بالدَُّرْيبة يسمى إنه: "فيه قلنا أن سبق والذي

 المرافق من  معدوداً كونه في النافذ لطريقا  حكم عن يخـتلف  ال
 ال فإنه لذا  به، االنتفاع حق في المسلمين جميع يتساوى التي العامة
 في كان لو حتى إليه مفتوحة أبواب لهم ممن فيه بالساكنين يختص
  طريقا أسبلوه ثم عليها الدور بناء قبل أرضهم من  جزءاً األصل

  خارجاً  طريقاً صيرورته دبمجر ألنه دورهم، إلى منه للمـرور 
 عن  وخارجاً  عاماً  مرفقاً يصبح حواليه المبنية المنازل حرم عن

 بهذا فتحه بعد عنه اإلعراض لتحقق  األساسيين أصـحابه  ملـك 
 .النحو

 :يلي ما ذلك على ويترتب
 حق  لهم إن بل    فيها، للساكنين  ملكا الدريبة هذه تعتبر ال : أوال

 وكذا  النافذة، الطرق في حقهم كمثل فقط فيها والمرور استطراقها
 فيها والمرور استطراقها المسلمين عامة من لغيرهم يحـق  فإنـه 

 وليس  النافذة، الطرق في كحقهم فيها والجلوس إلـيها  واللجـوء 
ونحوه إغالقها بمثل استطراقها من غيرهم يمنعوا أن فيها للساكنين

. 
 أو الباب ذلك قبل آخر باب استحداث إليها باب له لمن يجوز : ثانيا

 لهذه المتاخم بيته جدار في باب له ليس لمن يجوز وكـذا   بعـده، 
 أن للجميع يجوز أنه عن  فضال  فيه، إليها  بابا يفتح أن الدريـبة 
 االنتفاع أنواع من وغيرها وميازيب أجنحة ويمدوا شبابيك يفتحوا

 ونحوهما الماء خزان أو الملجأ ببناء  قليال يتقدموا وأن  بالفضاء،
 .باطنها في

 العامة بالمرافق االنتفاع حكم في :الثاني المبحث
 شتى في العام  لالستخدام أنشىء أو وضع مـا  كـل (بالمـرافق   نـريد 

 السيارات ومواقف والمالعب والمسابح الحدائق  مثل وذلـك   ،)المجـاالت 
    لك،ذ ونحو الحكومية والمباني والمدارس والمساجد والحسينيات والمدافن

 لالنتفاع  وتفصيلياً  خاصاً  نظاماً حدد قد الواقف وكان  موقوفاً كان إذا وهو
 له يكن لم ولكن  موقوفا كان وإن به، وااللتزام عليه االقتصار يجب فإنه بـه 

 المطلق لالنتفاع أنشأته أو الدولة وضعته بل  موقوفا يكن لم أو خاص نظـام 
 :مسائل في نستعرضها  أحكاما له فإن  كذلك، ألنفسهم الناس جعله أو  به،
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 المجعول العنوان على العام بالمرفق االنتفاع في االقتصار يجب :  57م ـ  
 عنوان على  موقوفا كان إذا: األولى: حالتين في المرفق ذلك لـه 

 المسجد استخدام  تعارف مما أشبهها وما للصالة كالمسجد معين،
 ويضر ينافي مما ذلك غير في به االنتفاع يصـح  ال فـيه، فإنـه  

 ال فإنه للتنـزه حديقة الموقوفة وكاألرض  األصـلي،  بالعـنوان 
  كرة، ملعب جعله يجوز ال فإنه وكالمدفن مدفناً، استخدامها  يجوز

 الموقوف األصلي للعنوان المنافية االستخدامات من ذلـك  ونحـو 
 .عليه

  باًموج له المجعول العنوان غير في استخدامه كان إذا : الثانـية 
  ملعباً مكاٍن اعتبار على الناس تواضع العام، فإذا بالنظام لإلخالل

 تواضعوا وإذا  للنفايات، مرمى يجعله أن ألحد يجز لـم  رياضـياً 
 الحالة هذه مثل وفي ؛ مدفنا جعله ألحد يجز لم  سوقا مكان علـى 
 الموضوع يصبح عندما به وااللتزام التواضع ذلك احترام يجـب 
 الموضوع العنوان في الناس عند  ومستخدما  همام  عاما  مـرفقا 

 كانت  وسواء حكومية، أو أهلية الواضعة الجهة كانت  سواء  له،
 .عادلة أو جائرة الحكومية الجهة
 الموضوع العنوان بغير به االنتفاع من مانع ال فإنه ذلك، عدا وفيما
 بضاعة يعرض أن أو  السيارات، موقف في يتنزه كأن وذلك  له،
 ذلك ونحو  المسجد، في  دروسا يلقي أو  العامة، الحديقة في بيعلل

 .العام بالنظام يخّل وال األصلي بالعنوان يضر ال مما
 به لالنتفاع يبادر أن العام بالمرفق االنتفاع في راغب لكل يجـوز : 58م ـ  

 يستخدم مما كان فإن    له، الموضوع العنوان فـي  واسـتخدامه 
 فإن  القدم، كرة ملعب مثل الواحد، وقتال في واحدة مرة جمـيعه 
 مزاحمته للغير يجوز فال  به، غيره من أولى يصبح السابق الفريق
 أو المسجد مثل كان وإن فيه؛ عمله وينهي الملعب يفـرغ  حتـى 

 وقت في متعددين أشخاص قبل من استخدامه يمكن مما المقبـرة 
 رهلغي يجز مثاللم المسجد من مكان إلى سبق مـن  فـإن   واحـد، 

 المرفق لذلك كان إذا نعم فيه؛ ومزاحمته المكان ذلـك  منازعـته 
 وآخر  المسجد، في الصـالة  رئيسـي،كمثل  اسـتخدام  عـنوان 

 وجلس منه مكان إلى سبق من فإن فيه، الدروس فرعـي،كإعطاء 
 - المدرس على وجب فيه، الصالة في شخص فرغب ليدرس، فيه

 مع حتى فيه ةالصال يريد لمن المكان يخلي أن - األحـوط  علـى 
 يريد  لمن األولى فإن كذلك آخر؛ مكان في الصالة وإمكان السعة

 إذا جماعة فيه الصالة يريد لمن مكانه ويخلي يتأخر أن االنفـراد 
 .المسجد في غيره  مكاناً وجد
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 يصدق فإنه فيه، الشخص بوجود المكان إلى السبق  يصدق مثلما: 59م ـ  
 سجادة أو له،كثوبه أثر وجود بمجرد - العرف بحسـب  -  أيضـا 

 مما غيره في وكذا  ، مثال المسجد في السجود"تربة" أو صـالته 
 لذلك الموضوعة العناوين باختالف له المناسـب  األثـر  يخـتلف 

 هذه بمثل المحجوز المكان في حقه بد الستمرار ال نعم المـرفق؛ 
 تواجده وبين المكان حجز بين طويل فاصل وجود عدم من األمور

 جاز الفاصل هذا مثل وجد فإن    المكان، تعطيل يستلزم بنحو فيه
رفع  بدون ذلك أمكن إن منه، وحينئذ ويأخذه مكانه يشغل أن لغيره
 وإبقاؤه رفعه جاز وإال مكانه، من وإزاحته رفعه له يكن لم متاعه
 لم تفريط وال تعدٍّ بدون تلف فإن صاحبه، يأتي حتى يده في أمانـة 
 غادره الذي مكانه في صاحبه تركه لذيا المتاع حكم وكذا يضمن؛
 .عنه  معرضاً

 فإن  المكان، وترك العام المرفق في موضعه من الجالس قـام  إذا: 60م ـ  
 من به أولى الثاني ويصير  مكانه، يأخذ أن لغيره جاز عنه أعرض
 بل عنه يعرض لم إذا وأما عاد؛ لو الثاني مزاحمة له وليس األول
 تجز لم فيه ومتاع رحل له بقي فإن  ه،إلي يعود أن نيته مـن  كـان 

 أخذ ترك فاألحوط فيه متاع له يبق لم وإن  مكانه، وأخذ إزاحـته 
 أو الطهارة لضرورة،كتجديد خروجه كان إذا سيما ال  له، غيـره 
 -  حينئذ - غيره زاحمه ولو  ذلك، نحو أو غيره ليمر سيارته إزاحة
 .عودته عند إزاحته لألول يجز لم مكانه فأخذ

 :العام النظام حفظ وجوب في تتمة
 الناس أوضاع استقرار حالة: (به يراد مستحدث فقهي  تعبير"العام النظام"

 أو الدائمة أهدافها ضمن لألمة األساسية المصـالح  طـبق  علـى  المخـتلفة 
 غير أو  جائراً أو  عادالً  مسلماً الحاكم كان لو ما مرحلة فيشمل ،)المؤقـتة 
 االستقرار من درجٍة على يتوقف بوظيفته المجتمع قيام ألن وذلـك   مسـلم، 

 المصلحين سعي ذلك في بما  الغايات، من عدد تحقيق له تتيح وانتظام األمور
المجتمع، فيجب  وتطوير والصالح العدل مرحلة إلى بالدولة لالنـتقال  فـيه 

 يسّبب  به"اإلخالل" العام، ألن  والنظام االستقرار من القدر هـذا " حفـظ "
 .أهدافه باتجاه الطبيعي مسعاه وتقوض المجتمع بكتر فوضى

 الناس لخدمة الموضوعة والمرافق المؤسسات بجميع العام النظام ويتمثل
  إزالتها، يصعب التي السلبيات من قليل أمام كبيرة إيجابيات تتضمن والتـي 

 الحركة به ترضى ال سياسي نظام من  جزءاً كونها  سلبية ذلـك  فـي  بمـا 
 مثل  العامة، الخدمات مرافق جميع يشمل المعنى بهذا وهو ن؛اآل اإلسالمية
 يشمل كما والبلديات، المدني والتنظيم والكهرباء والمـاء  والهاتـف  البـريد 

 مثل  واألهلية، الحكومية اإلدارات لمختلف تعود التـي  العامـة  المنشـآت 
 االلتزام جانب يشمل فإنه وغيرها،كذلك والمتاحف والمستشفيات المـدارس 
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 الحاكم مع العالقة من  محدداً  ونمطاً األهلي، والسلم العام األمن قتضياتبم
 الشرعي الحاكم لنظر تحديدها أمر يوكل كثيرة أخرى  وأموراً  وأجهـزته، 

 بشريعة التزامهم بين األفراد سلوك في التوازن فيه يـتحقق  الـذي  بالـنحو 
 غير نظام ظل في وتقلباتها الظروف مقتضيات مع تكيفهم وبـين  اإلسـالم 
 .إسالمي
 مدى المبحث هذا في مسائل من مر ما بعض خالل من اتضح قد وإنه هذا
 المعمول السير وأنظمة بالطرق يتعلق فيما العام النظام على المحافظة أهمية
 الموضوعة بالقوانين والعمل صيانتها ولزوم العامة بالمرافق يتعلق وفيما بها
 .وازدهاره المجتمع تطوير يف ذلك دور أهمية مدى تبين كما لها،

* * * * * * 

 الثاني الباب

 الطبيعية الثروات تملك في

 فصول وفيه

 
 الحيوانية الثروة في: األول الفصل

 مباحث وثالثة تمهيد وفيه
 

 :تمهـيـد
 هائلة ثروة فهو  الكبرى، اإللهية النعم من األرض في الحيوان وجود يعتبر

 ولباسه اإلنسان طعام تغني التي الجليلة الجمة الفوائد من فيه لمـا   ومهمـة، 
 - المباحات سائر كمثل مثله - األرض هذه في السارح والحيوان ورفاهيته؛

 يده ووضع فصاده حازه فمن  يديه، وبين اإلنسان ناظري أمام ماثلة ثـروة 
 كما  البحر، أو البر أو الجو في منه كان ما ذلك في يتساوى  ملكه، فقد عليه

 وما  والقوة، بالمكيدة إال إليه الوصول يصعب  ممتنعاً كان ما فيه يتسـاوى 
 .به ويلوذ اإلنسان إلى يأوي  مستأنساً  أهلياً منه كان

 من لها فشرعت  الثروة، لهذه يرجع ما لجميع الشريعة تعرضـت  وقـد 
 بالنحو منها استفادته كيفية وحددت بها اإلنسان عالقة ونظمت مختلفة جوانب
 عادة كانت ولما  الطبيعة؛ عالم في وحقِّق التوازن إلنسانا سعادة يكفل الذي

 باب هما  منفصلين، بابين في الحيوان ألحكام التعرض على جرت قد الفقهاء
 باب في منه يذكر لما  مضافاً  والذباحة، الصيد وباب واألشـربة  األطعمـة 

 واستيعاب واحد باب في ذلك  جمع األنسب أن رأينا فإننا  المـوات،  إحـياء 
 المبحث في فاستعرضنا  المباحث، من عدد خالل من  به المتعلقة األحكـام 
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 يحل ما عن الثاني المبحث في تحدثنا ثم  الممتنع،  الحيوان تملك كيفية األول
 التي الحيوان تذكية طرق الثالث المبحث في فصلنا ثم  الحيوان، من ويحرم
 عن تفصيلية صورة إعطاء بهدف وذلك  أخرى، وبالذبح تارة بالصيد تتحقق
 .الكبرى اإللهية النعمة هذه اتجاه المكلف حكم

 الحيوان تملك موجبات في: األول المبحث
 :مسائل وفيه
 مثل ذلك في مثله  عليه، اليد بوضع للحيوان اإلنسان ملكية تتحقق: 61م ـ  

 وفضائها، باطنها وفي األرض وجه على المنتشرة المباحات سائر
 :تانمرتب هنا اليد ولوضع 

 وأخذ اليد نفس بوضع إما وذلك  مباشرة، اليد اسـتخدام  :األولـى 
 إذا الممتنع الحيوان ذلك في سواء  بها، عليه والسيطرة الحـيوان 
 آلة باستخدام أو أمسكه؛ إذا البرية في  السارح   األهلي غافله، أو

 يلقى كالحبل وذلك  ، بعيداً أو  ممتنعاً كان إذا الحيوان لتناول باليد
 .ذلك ونحو  به،  ويجر ليهع

 الممتنع الحيوان وقوع به ويراد  المباشر، غير اليد وضع: الثانية
 ليقع أعد ما منها سواء  لصيده، المعدة الوسائل من بوسيلة فريسةً
 الفخ أو الشبكة  أو فيها ليقع تحفر بنفسه،كالحفرة الحـيوان  فـيه 

 فيعجزه دبعي من الحيوان به ليرمى منها أعـد  مـا  أو  ونحـوها، 
 فإن به؛ يرمى مما ونحوها البندقية أو الرمح أو كالسهم  ويـوقعه، 

 بطلقة بالرمي وقوعه أو  الشبكة، فـي  الحـيوان  وقـوع  مجـرد 
 لم ولو الطلقة ولرامي الشبكة لناصب  الرصـاص، تجعلـه ملكاً  

 اليد وضع وحكم قوة في هو الوقوع نفس ألن  بيده، - بعد - يمسكه
 .للملك إيجابه في الحيوان المباشر على

 إذا إمساكه عند الحيوان على االستيالء وقصد التملك نية من بد ال: 62م ـ  
 في شيء وثب فلو  ، ممتنعاً كان إذا اصطياده عند أو  أهلياً كـان 

 أو  إلصالحها، نشرها التي شبكته في وقع أو  المتوقفة، سـفينته 
 السفينة صاحب يملك لم صيداً، فأصاب االصطياد قصد بدون رمى
 إذا نعم الحيوان؛ من لذلك فريسة يقع ما الـرمية  وال الشـبكة  وال

 مثالً، عليه التفرج بل  غيرنا وتملّكه، فأخذه الحيوان على يده وضع
 يده من يلقيه حتى فيه منازعته تجوز وال  به، أولى وهو له فإنـه  

 في يختلف ال الملك من نحو القصد عدم مع فاألخذ  عنه، ويعرض
 أشبه كان وإن  القصد، مع األخذ من الناتجة الملكية عن جوهـره 
 .القهرية بالملكية
 يصنع أو  فيها، فينحبس داره في  صدفة يقع ما القبيل هذا ومـن 
  الممتنعة، الطيور من غيره معه فيعشش الحمام فيه ليعشش  برجاً
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 صاحب يملك ال كما  المحبوس، الطير يملك ال الدار صاحب فإن
 سبقه فإذا  يأخذه، لم ما ذلك بمجرد عنده عشش الذي الطير البرج
 .له كان فأخذه غيره

 وفعالية تمام من بالصيد الممتنع الحيوان تملك تحقق فـي  بـد  ال:  63م ـ  
 لضعفها تمسكه فلم حيوان شبكته في  وقع فمن  االصطياد، وسيلة

 ال  ممتنعاً وظل نفسه على فتحامل  صيداً رمى أو  منها، وانفلـت 
 غيره اصطاده فإن  ذلك، بمجرد يملكه لم  به، اإلمساك على يقدر
 فأتعبه حيوان خلف ركض لو ما ذلك ومن به؛ أولى كان ذلك بعد

 .يأخذه لم ما ذلك بمجرد يملكه لم المشي عن وأعجزه
 عليه ورتب أخذه من ملكه ذكرناه الذي بالنحو اليد وضع تحقق إذا: 64م ـ  

 إال فيه التصرف لغيره يجوز الو نماؤه له فيصير  الملـك،  آثـار 
  الصيد ذلك أفلت فلو  عنه، يعرض لم ما له ملكه واستمر بإذنـه 
 الصائد أطلق لو وكذلك  له،  مملوكاً بقي  مثالً شبكته في وقع بعدما
 يعلم لم ما صائده ملك على يبقى فإنه امتناعه إليه فعاد الصيد ذلك

 - حينئذ - غيره دهصا إذا فإنه الحالين، كال وفي  عنه، إعراضـه 
 ذلك وكان جهله وإذا  عرفه، إن المالك إلى إرجاعه عليه وجـب 
 جرى  ضائعاً يكن لم وإذا  اللقطة، أحكام عليه جرت  ضائعاً الصيد
 الجزء في حكمه تقدم الذي وهو  مالكه، المجهول المال حكم عليه
. وغيره الطير بين ذلك في فرق ال فإنه  الخمس، باب فـي  األول

 ).568:ص/األول الجزء رأنظ(
 البري والحيوان  محلّقاً الطائر فعاد عنه  معرضاً أفلـته  إذا أمـا 
 ويصير  األصلية، اإلباحة إلى بذلك ورجع فيه حقه سقط  سارحاً
 .جديد من ويأخذه يصطاده لمن  ملكاً

  للغير، مملوك أنه يعلم لم إذا ونحوه باالصطياد الحيوان يملك إنما: 65م ـ  
  سابق، ملك ثبوت على أمارة وجود الغير ملكية حققلـت  ويكفـي 

 الكتابة أو رجله أو يده في المشدود الحبل أو العنق فـي  كالطـوق 
 من على - حينئذ - فيجب  ذلك، نحو أو عليه لـوح  فـي  المثبـتة 
 معرض أنه يعلم أن إال اإلمكان مع صاحبه إلى يرجعه أن اصطاده

 .عنه
 وإيقافه تعجيزه في تساويا فإن  صاباه،فأ  صيداً اثنان رمـى  إذا:  66م ـ  

 التي هي أحدهما إصابة كانت وإن االشتراك، نحو على  معاً ملكاه
 يصعب رفيقه، وحيث دون وحده ملكه رفيقه دون وأوقفته أعجزته

 أو التراضي هو االختالف عند الالزم فإن عادة ذلـك  تشـخيص 
 .الشرعي للحاكم الرجوع
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 يحرم وما منه يحل ما في: الثاني المبحث
 في والجو والبحر البر حيوانات كل من االغتذاء بغير االستفادة تحـرم  ال

 يجوز فإنهما  والخنزير، الكلب ذلك في بما  الممكـنة،  المجـاالت  جمـيع 
 كالنقل  االنتفاع، وجوه سائر من االغتذاء بغير غيرهما ومن منهما االستفادة
 رغم وذلك  ميتاً، أو لحيوانا كان  حياً وغيرها، والطب والزراعة والصناعة

 تحد سوف السائلة النفس ذي الحيوان وميتة والخنزير الكلب بنجاسة الحكم أن
 أو اللباس أو الصناعة مجال في المؤمن المسلم قبل من استخدامه مدى مـن 

 مثل في إال منه  ممنوعاً ليس لكنه  له، وإزعاج إرباك من فيه لما غيـرهما 
 .بالطهارة المشروطة األمور من وغيرهما الشراب أو الطعام وأواني الصالة
 يشتمل الذي البحث هذا موضوع فهو لحمه أو بيضه أو االغتذاء بحليبه أما

 في وذلك  والجو، والبحر البر حيوانات من يحرم وما يحل ما حكـم  علـى 
 :ثالثة عناوين
 :البر حيوان حكم في :األول

   ،)وحشرات وأنعام سباع من اليابسة على يعيش ما كـل : (بـه  ونـريد 
 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل

 عدا ما الطائرة أو الدابة الحشرات جميع البر حيوان  من يحـرم : 67م ـ  
 صغيراً كان  الحيوان، من ناب ذي   كل ثم سيأتي؛ كما الجـراد 
 وسواء  والنمر، كاألسد  كبيراً القوارض، أو من أشبهه وما كالفأر
 واألعشاب الثمار آكالت من أو كالذئب اللحم آكـالت  مـن  كـان 
 واألسد؛ كالذئب  وحشياً  برياً أو والكلب كالهر كان  أليفا  كالفيل،

 أرجل له كانت أو  كاألفعى، رجل له يكن لم مما الزواحف جميع ثم
 على األرنب ونحوها؛ ثم والوزغ واليـربوع  كالضـب  صـغيرة 
 تعبير هنا استخدمنا أننا إلى االلتفات ويجب هذا وجوباً؛ األحـوط 

 يشمل  بمعنى الفقهاء استخدمها فيما  العلمي، بمعناها " الحشرات"
 .والقارضة الزاحفة الحيوانات من األرض إلى يلتجىء ما كل

 من الحيوانات جميع فيشمل  حالل، فهو منه ذلك عدا مـا  وأمـا 
 أو كانت أهلية  واإلبل، والغنم البقر أصناف جميع وهي  األنعام،
 والكثير  لحمها، كره وإن  والحمار والبغل حصانال وكذا  بـرية، 

 وما واأليل الوحش وحمار الغزال مثل  البرية، الحـيوانات  مـن 
 .ناب له ليس مما أشبهها

 :وهي  عليه، أمور عروض عند المحلل الحيوان يحرم :  68 -م 
 من مدةً وغائطه اإلنسان عذرة على الحيوان ذلك تغـذى   ـ إذا 1

له  يقال ما وهو  عظمه، واشتد لحمه فـيها  نمـا  حتـى  الـزمان 
 بإطعامه  يستبرىء حتى لبنه وشرب لحمه أكل حرم  ،"الجـالّل "

  واألحوط  عرفاً، الجلل اسم فيها عنه يزول مدة الطاهـر  العلـف 
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 في وهي  قبلها، الجلل زال ولو المحددة بالمدة يلتزم أن  استحباباً
 وفي  عشرة، الشاة وفي  ثالثون، البقر وفي  يوماً، أربعون اإلبل
 .ثالثة الدجاج مثل وفي  خمسة، البطة مثل

 حكمه يختلف حاالت فله خنـزيرة حليب الجدي رضـع   ـ إذا 2
 :وهي باختالفها
 ويشتد ثديها من االرتضاع ويرتضع مرحلة فـي  يكـون  أ ـ أن 
 وحرمة لحمه بحرمة يحكم فإنه  اللبن، ذلك على لحمه وينمو عظمه
 .أجياله تعددت مهما ولبنه نسله لحم بحرمة وكذا  لبنه،

 العظم اشتداد مرحلة إلى يصل لم ولكن األولى الحالة ب ـ مـثل  
 على وألقي عنها منع إذا ولكنه بحرمته يحكم فإنه  ونمـو اللحـم،  

 .ذلك بعد حل أيام سبعة شاة ضرع
 يحرم ال فإنه  ثديها، من يرتضع لم ولكنه األولى الحالة ج ـ مثل 

 مرحلة تجاوز إذا الحالة هذه في أيضاً رميح ال إنـه  بـل   بـذلك، 
 .االرتضاع
 فإنه االرتضاع مرحلة تجاوز قد كان ولكنه األولى الحالة د ـ مثل
 فيها عنه يزول مدة  طاهراً  علفاً أعطي إذا يحل ولكنه بذلك يحرم
 .عرفاً الجالل اسم

 في القضيب إدخال منه وتحقق  البهيمة، اإلنسان جامـع   ـ إذا 3
 حرم  الحيوان، من الذكر دبر في أو  دبرها، أو الحيوان أنثى فرج

 على نسله ولبن لحم دون  ولبنه، فيه المدخول الحيوان لحم بـذلك 
  اللحم، مأكول الحيوان كون من الحرمة لتحقق بـد  وال األقـوى؛ 

 ظهره يركب مما أو  والبقر، الغنم كمثل لحمه يطلب مما كان سواء
 ذوات من يكون أن بد ال وكذا ار؛والحم كالحصان لحمه أكل  ويقل

 الفاعل جهة من أما ميت؛ غير وطئه حال  حياً يكون وأن  األربع،
 أو  عاقالً كان لو ما بين بفعله الحرمة تحقق في فرق ال فإنه البالغ

 حكم وكذا بل  مكرهاً، أو  مختاراً  جاهالً، أو  عالمـاً   ، مجـنوناً 
 .ألحوط ا على البالغ غير الفاعل

 الحيوان ذلك ذبح يجب - وحليبه لحمه حرمة إلى إضافةً - هإن ثـم 
 وعلى  موته، بعد إحراقه ثم لحمه يطلب مما كـان  إذا الموطـوء 

 كان بعدما للمالك قيمته يغرم أن - المالك هو يكن لم إذا - الفاعـل 
 ظهره، يركب مما الحيوان كان إذا أما إتالفه؛ فـي  السـبب  هـو 

 المالك يد ورفع آخر بلد إلى فيهن يجب فإنه  والحمار، كالحصـان 
 للمالك الفاعل يضمن وحينئذ  ثالث، طرف إلى ببيعه عنه والفاعل
 .به بيع الذي ثمنه الفاعل على المالك   ويرد قيمته،
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 منه  واحدا أخرج يتميز فلم قطيعه في الموطوء الحيوان اشتبه وإذا
 .ذلك به وفعل بالقرعة

 األعيان من  شيئاً شرب أو أكل إذا المحلل الحـيوان  يحـرم  ال  : 69 -م 
 وجب فسكر الخمر شرب إذا نعم  العذرة، غير النجسة أو المحرمة
 على ونحوها والكرش والكبد القلب من جوفه حـواه  مـا  تجـنب 
 .األحوط

 :البحر حيوان حكم في :الثاني
 :مسائل وفيه

 سمكة   كل إال -  لزوما األحوط على البحر حيوان من يحـل  ال  : 70 -م 
 دوائر: (وهو  ،)الفلس(بـ يسمى ما على جلدها ظاهـر  اشـتمل 
 تحضيرها عند عنها تنزع التي القاسية القشور من متراصة صغيرة
 يقال التي ) البحر جراد(أصناف   فلس له بما ألحق  وقد  ،)للطهي
 أو ) األربيان(الخليج  بالد وفي  ،)القريدس(الشام  بالد في لهـا 

 بمثابة هو طهيها عند عنها ينزع  خارجيا  اجلد لها ألن  الروبيان،
 القاسي جلدها ألن السرطان، أو الكركند مثل هو ما دون  الفلـس، 
 األحوط على -  فيحرم األساسي؛ الوحيد جلدها هو عليها الموجود
 على تشتمل ال سمكة أو بحري حيوان كل القاعدة بهذه -  لـزوما 
  وانتهاًء وفرسه حرالب حوت من  ابتداًء  الجلد، ذلـك  أو الفلـس 
 البحر ونجم المحار مثل  البحرية، الكائنات من تحصى ال  بأنواع

 من أصناف بها يلحق كـذلك  وغيـرها؛  والحلـزون  واألفاعـي 
 ومثل  والسالحف، والتمساح الضفدع : مثل البرمائية الحـيوانات 

 .ونحوها البحر فرس
 بقاع احتكاكه ككثرة  لعارض، فلس من السمكة على ما زال إذا  : 71 -م 

 صنف من دام ما حليته في ذلك يضر لم  مثالً، وصخوره البحـر 
 .فلس لها التي األسماك

 السمك من فالحالل  والحرمة، الحلية في له تابع السمك بـيض    : 72 -م 
 اللزومي  االحتياط  نحو على حرمته كانت وما  حـالل،  بيضـه 
 .لزوماً األحوط على -  أيضا - حرام فبيضه

 لم وجوده في شك فلو  أكله، ليحل الفلس بوجود العلم من بـد  ال  : 73 -م 
 ذلك في ويكفي  به، العلم تحصيل قبل - األحوط على - األكل يجز

 لم ولو الخبرة أهل من وغيره البائع شهادة من االطمئنان حصول
 من األسماك معلبات ظاهر على يذكر ما ومنها  مسلمين، يكونـوا 

 االطمئنان حصل إذا به يكتفى فإنه  علب،الم السمك لـنوع  بـيان 
 مسلم بائع من السمك أخذ مجرد يغني وال  هذا، الصانع؛ بصـدق 
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 من المسلمين في ألن  عليه، الفلس وجود إلى االطمئنان لزوم عن
 .عليه فلس ال الذي السمك أكل يستحل

 :الطيور حكم في :الثالث
 :مسائل وفيه

 :ثالثة أصناف عدا الطيور من ريش ذي  كل يحل  : 74 -م 
 مخلب ذي كل: (وهو  ،)الطير سباع(  من يكون ما :األول الصنف
 أصناف وكذا  كثيرة، وأنواعه ؛)وغيره الطير الفتراس به يسعى
 والصغير والضعيف القوي بين حكمها يخـتلف  وال  نـوع،  كـل 

 والباز والصقر النسر :هو منها المشهور والمعـروف   والكبيـر، 
 .والباشق والشاهين والعقاب
 طيرانه خالل - وسكونهما جناحيه صفيف يكون ما :الثاني الصنف

 الطير مراقبة من يعرف أمر وهو وحركتهما؛ دفيفهما من أكثـر  -
 في عالية بدقة  ومتيسراً  معلوماً ذلك صار وقد  طيرانه، ومشاهدة
 سلوك مراقبة من والتمكن العلمية الكشوف توسع بعد هذا زمانـنا 
 من محلل هو ما ذلك عكس وعلى ودقيقة؛ متطورة بوسائل الطيور

  ، صفيفه من أكثر جناحيه وحركة دفيفه يكون ما وهو  الطـيور، 
 وضخامة  كبراً النعامة من حجمها في تبدأ فهي  كثيرة، وأنـواعه 
 كثير أسماء وتختلف  صغره، في المتناهي الشوك بعصفور وتنتهي
 الُسمَّن : الشام بالد في منها والمشهور  البلدان، باخـتالف  مـنها 

 الحّن وأبو والقّبرة  والفّر والحجـل  األرض ودجـاج  والشـقراق 
 .كثير وغيرها  والعضاض، الرأس وأسود والدوري

 الطير كان فإن  األصل، هي - األولى العالمة مع - العالمة وهذه
  صفهما، من أكثر جناحيه حركة كانت لو حتى أكله حرم  سـبعاً 
 ، أيضاً بالحرمة حكم أكثر جناحيه  يصف وكان  سُبعاً يكن لم وإن

 لم أو الثالث الصنف في سنذكره مما وغيرها قانصة فيه كان سواء 
 .فيه يكن

 أو  ودفيفها، صفيفها في أجنحته حركة تساوت ما :الثالث الصنف
 يشتمل لم إذا بحرمته يحكم فإنه  الجهة، هذه من الحال مجهول كان

  الصيصة، على ظاهره وال  لة،الحوص أو القانصة على باطـنه 
 يأكلها التي الدقاق الحصاة فيه يجتمع مـا : (بالقانصـة  والمـراد 

  ،)الحلق عند وغيره الطعام فيه يجتمع ما: (وبالحوصلة  ،)الطير
 فإن ؛)الطائر رجل كف خلف تكون رابعة إصبع: (وبالصيصـة 

 .بحليته حكم الثالث هذه من - فقط - واحدة على الطائر اشتمل
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 لم إذا حالل طائر كل إن :هي المستثناة األصناف هذه الصـة وخ
  دفيفهما، من أكثر جناحيه صفيف يكن ولم الطير سباع من يكـن 
 كيفية جهلت أو األجنحة حركة وتساوت السباع من يكن لـم  فـإن 
 .صيصة أو قانصة أو حوصلة له كان ما بحلية يحكم فإنه طيرانه

 من اليابسة طيور على ينطبق ما الماء طـيور  علـى  ينطـبق   : 75 -م 
 األسماك على تتغذى التي الماء طيور بعض أن وبما  العالمـات، 

 مخالب لها كان إن فإنها  بقدميه، يتناولها وبعضها بمنقاره يتناولها
 مخالب لها يكن لم وإن  وحرمت، )الطير سباع( عنوان في دخلت

 أو القانصة أو الحوصلة بوجـود  أو األجـنحة  بحـركة  عـرفت 
 .األسماك على تتغذى كانت لو حتى صيصةال

 ما الطير من يحرم كذلك "جالّالً"صار  إذا البر حيوان يحرم كما  : 76 -م 
 .البر حيوان في ذكر الذي بالنحو يستبرىء حتى  جالّالً يصير

 مما وهو الريش، ذوات من ليس لكنه يطير كـان  وإن الخفـاش  :  77 -م 
 .عليه اآلنفة العالمات انطباق عن النظر بغّض  أكله يحرم

 من يعلم لم فإن  حرام، المحرم وبيض حالل المحلل الطائر بيض : 78م ـ  
 اختلف ما أكل وحل طرفاه اتفق ما اجتناب وجب هـو  طائـر  أي

 .الدجاج بيض يشبه الذي بالنحو أعاله من أسفله وتميز طرفاه

 
 الحيوان تذكية في :الثالث المبحث

 :يلي كما وذلك  وخاتمة، مطالب وثالثة دتمهي في يقع أحكامه وتفصيل

 :تمهيد
 اقتطع فمن  حياً، الحيوان من السمك غير أكل المطهرة شريعتنا في يحل ال

 منه يصح ولم  األحوال، من بحال أكله له يجز لم حي حيوان مـن   جـزءاً 
  الميتة، حكم الحالتين في وحكمه  التذكية، فيه يشترط فيما جلـده  اسـتعمال 

  ،)التذكية( إلى موته استند إذا إال الميت الحيوان أكل يحـل  ال فإنـه  كـذلك 
 هي خاصة بطريقة الحيوان في الموت إحداث: (به يراد مصطلح والتذكـية 

 الطريقتين بإحدى أو أنفه حتف موته مقابل في وذلك  ،)الذبح أو االصـطياد 
 تيال الحالة وهي  فيهما، المطلوبة الشروط توفر دون من ولكن المذكورتين
ـ  يصـطلح   في مفّصلة أحكامها تقدمت التي وهي  إجماالً، )الميتة(علـيها ب

 .منها المبحث هذا يناسب ما ذكر نعيد قد والتي  النجاسات، فصل
 تحقق قبل ولو  الماء، من إخراجه بعد أكله يجوز فإنه البحر حيوان أمـا 
 .اًالحق نذكرها التذكية في خاصة طريقة له أن كما  حركته، وهمود موته
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أو  لحمه أكل بهدف أكله المحلل بالحيوان تختص ال التذكية هذه فإن كـذلك 
  أهلياً  األكل، محرم حيوان لكل -  إجماالً - شاملة هي بل  بأجزائه، االنتفاع
 ماعدا الكلب  غيره، أو كان  طائراً  وحشـياً،  أو  ألـيفاً   بـرياً،  أو كـان 

 أسداً اصطاد فمن منها؛ الجراد إال -  أيضا - الحشرات عدا وما  والخنـزير،
 في به االنتفاع وصحة أجزائه بطهارة حكم فأرة، أو هرة ذبح أو  أرنباً، أو 

 للتذكية المحرم الحيوان قبول في فرق ال إنه بل شروطه؛ مع يتوافق عمل كل
  بالعارض، محرم هو ما وبين  والثعلب، كاألسد  باألصل، محرم هو ما بين
 يقبل  فضالته، ونجست لحمه أكل حرم وإن فإنه،  طوء،المو أو الجالل كمثل

 أنواع من األكل غير في بـه  فينـتفع   الحـيوانات،  مـن  كغيـره  التذكـية 
 .االستعماالت

 والطيور البري الحيوان صيد طريقة أن -  أيضاً - يعلم أن ينبغي إنه ثـم 
 خاٌص الذبح أن يعلم أن ينبغي كما  والجراد، السمك صيد طريقة عن تختلف

 من السمك خروج ذكاتهما في يكفي الذين والسمك الجراد يشمل فال باألولين،
 ثالثة في يقع ذلك وتفصيل  التقاطه، بعد وموته الجراد والتقاط  حـياً  المـاء 
 :التالي النحو على وخاتمة مطالب
 :والطائر ي البر الحيوان صيد في :األول المطلب

 :التالي النحو على وذلك  فروع، وثالثة تمهيد في يقع أحكامه وتفصيل

 :تمهيــد
 :مسائل وفيه

  وإيقافه، الممتنع الحيوان تعطيل شأنه من ما فعٌل: (هو الصـيد   : 79 -م 
 ذلك بنفس  حالالً يصير بعدما بـه  االنـتفاع  و ألخـذه  مقدمـةً 

 الممتنع بالحيوان مختص باالصطياد الحلية وتحقق  ،)االصـطياد 
 الحيوان به يحل وال يستخدم فال  البري، والحيوان الطـيور  مـن 
 على الرصاص أطلق فمن  فيه، للراغب والمنقاد المستسلم األهلي
 حية يدركها لم ما بذلك تحل لم فماتت عنه بعيدة دجاجـة  أو شـاة 

 أن قبل الطائر فرخ باألهلي ويلحق بالرصاص؛ موتها قبل ويذبحها
  عدو،ال على يقدر أن قبل الوحشي الحيوان وولد بالطيران يسـتقل 
 الطيور؛ وبعض كالظبي استأنس، إذا الوحشي الحـيوان  ونفـس 
 إذا األهلي الحيوان بالوحشي يلحق فإنه ذلك من العكـس  وعلـى 
 الحيوان أو  إمساكه، يصعب صائالً  وصار ففر توتر أو ارتعـب 
 يصعب مكان أو شاهق في علق أو بئر فـي  تـردى  إذا األهلـي 

 الحيوان ذلك يحل لتينالحا هاتين مثل في فإنه  إلـيه،  الوصـول 
 .سيأتي كما للشروط الجامع باالصطياد

 :طريقتين على الصيد يصدق  : 80 -م 
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 الصيد أدوات من شائكة وال قاطعة غير أداة استخدام على :األولى
 أو بالفخ أو باليد إمساكه مثل وذلك  الحيوان، موت تسبب ال التـي 
 من بد ال بل  أكله، يحل لم ذلك من مات إذا فإنه  نحوها، أو الشبكة
 .يحل كي بالذبح وتذكيته  حياً إدراكه

 إنه بل  المطلب، هذا نطاق في  داخالً ليس المعنى بهذا والصـيد 
 الحيوان تملك إال عليه يترتب وال العام بالمعنى  صـيداً  يسـمى 
 .تقدم كما المصطاد
 جارحة جمادية أو  كالكلب، حيوانية أداٍة استخدام على : الثانـية 
 بالشروط المعلّم  الحيوان أمسكه أو باآللة أصابه فـإذا   م،كالسـه 

 من أكله وجاز به الصيد ميتاً حل الصائد فأدركه فيهما المعتبـرة 
 جانب إلى للتذكية مستقلة وسيلة الصيد يصير وبذلك ذبـح؛  دون
 الحاالت بعض في اجتمعا فإن  أيضاً، مستقلة كوسيلة بالذبح تذكيته
 .خير على  يراًخ ذلك كان سنذكرها التي

 فائدة اإلنسان منه يستفيد أن أجل من ويحل االصطياد يسوغ إنما : 81 -م 
 به، معيشته تنحصر لم ولو  غذاًء وقوتاً جعله هو وأعالها  معتبرة،

 بل  لباسه، في وفروها وريشها شعرها من االستفادة أجل من ثـم  
 ائرالط أو الحيوان ذلك تحنيط أجل من باالصطياد بـأس  ال إنـه 
 .العرف عند المعتبرة الفوائد سائر وهكذا زينة؛ وجعله
يكون للصائد هدفٌ  وال  المعتبرة، الفائدة من يخلو الذي الصيد أما

، فهو  "الصيد اللهوي "منه سوى اللهو واللعب، وهو الذي يقال له         
أمر ينبغي عدم صدوره من المسلم المؤمن، وعليه أن يتجنبه وإن           

 نعم إذا كانت اآللة التي يقتل بها الحيوان لها          لم يكن مأثوماً بفعله؛   
ذخيـرة ذات ثمن وقيمة، مثل الرصاص المستحدث، فإن صرفها          

 .في االصطياد اللهوي يعد إسرافاً محرماً وتبذيراً مذموماً
ومـن جهة أخرى، فإن الشريعة لم تسوِّغ للمصطاد لهواً ـ رغم   

 ذكره في حليته ـ قصر الصالة في سفره هذا بالنحو الذي سبق 
أحكـام صـالة المسـافر، ربمـا ألنها ال تحترم مثل هذا السفر              

 .العابث، وال تقدر تعب فاعله
يجب أن يلتفت الصائد إلى ضرورة المحافظة على أمالك الغير  : 82م ـ  

التـي قـد يمر فيها أو بجانبها، فال يطلق رصاصه على شجرة             
 أو  محتـرمة تتضـرر أغصانها به، أو يدوس على زرع فيتلفه،          

يتسـور ويـدخل إلى أرض مسورة، فإن في جميع ذلك عدواناً            
محـرماً على أمالك الغير إذا لم يأذنوا مسبقاً بذلك ويرضوا به؛            
كـذلك فـإن فـي بعـض الدول قوانين ومحميات لتنظيم الصيد         
والمحافظـة على الثروة الحيوانية، فينبغي للمؤمن أن يلتزم بها          
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الصطياد فيها إذا كان يؤدي     ويحـافظ عليها، بل إنه ربما حُرم ا       
 .إلى إبادة الحيوانات المحمية

ثـم إنـنا بعـدما أشرنا في هذا التمهيد إلى أن الصيد تارة يكون باآللة                
الجمادية، وأخرى يكون بواسطة الحيوان المعلَّم، فإننا ـ فيما يلي ـ يجب   

 :أن نذكر األحكام المتعلقة بهما في ثالثة فروع، وذلك على النحو التالي
 :في الصيد باآللة: الفرع األول

 :وهو األسلوب األكثر شيوعاً، والكالم فيه يقع
 :في آلة الصيد: أوالً

يـتحقق الصـيد بكـل آلة جارحة، سواء كانت حادة كالسيف     : 83م ـ  
الموجودة في قذيفة البنادق    ) الخردق(والسكين، أو كانت كحبات     

الشائك بين ما   الحديثة المستخدمة في الصيد؛ وكذلك ال فرق في         
كـان له رأس رفيع ينفذ بسهولة، كرأس السهم، وبين ما كان له             
رأس مـدبب يـنفذ ويجرح بقوة الضغط، وذلك مثل رأس قاذف            

هذا، وال يشترط في آلة الصيد أن       . رصاصـة البندقـية الحربية    
تكـون من معدن معين، فيصح أن تكون من معدن الحديد أو من             

فضة وغيرهما، بل إنه يصح أن      غيره من المعادن، كالنحاس وال    
تكـون مـن األحجار أو األخشاب إذا صنعت وصقلت بطريقة           
تجعلها بنفسها جارحة لبدن الحيوان الذي تقع عليه، فضالً عما لو           

 .كان في رأسها حديدة
ال بـد من تحقق الجرح فعالً في بدن الحيوان المصطاد بتلك   : 84 م ـ  

اآللة به ووقوعه ميتاً    اآللـة كـي يحل أكله، فال يكفي اصطدام          
نتـيجة تلك الصدمة إذا لم تحدث فيه جرحاً حتى لو كانت اآللة             

 .مثل السيف والرمح فضالً عما لو كانت مثل الخشبة المرّوسة
كـل آلة ال يصدق عليها السالح، أو ليس من شأنها أن تجرح،   : 85م ـ  

ك مما ليس قاطعاً وال شائكاً ال يحل بها ما يموت من الصيد، وذل            
الحجارة والعمود والعصا غير المروسة والشبكة ونحوها       : مـثل 

من األدوات؛ بل لو فرض صدق السالح على بعض اآلالت غير           
القاطعة مما يستخدم في الحرب كالعمود فإنه ال يحل صيده كذلك           

 .لفقدانه شأنية الجرح حتى لو جرح صدفة
، فلو رماه فوقع يجب العلم باستناد موت الحيوان إلى ذلك الرمي : 86م ـ  

من شاهق أو سقط في الماء فمات من ذلك ال من الرمية لم يحل،              
 .وكذا لو شك في كونه هل مات من الرمية أو من غيرها لم يحل

 :في الصائـد: ثانيـاً
 :يشترط في حلية الصيد تحقق أمور من ِقَبل الصائد، وهي : 87م ـ 
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ق في المسلم بين    أن يكـون الصائد مسلماً إجماالً، وال فر       : األول 
الرجل والمرأة، وال بين المؤمن والمخالف في المذهب، فإن كان          
الصـائد كافراً من غير أهل الكتاب لم يحل صيده ولو سمى، أما             
صـيد أهل الكتاب فيحرم من دون تسمية، فإذا سمى على الصيد            

 .كانت حرمته مبنية على االحتياط، وال يبعد الحل به
بالرمي، فلو لم يكن الرامي بصدد      قصـد االصـطياد     : الثانـي  

االصطياد، كما لو كان يتدرب على الرماية على هدف أمامه فمر           
الصـيد صدفة فأصابه، أو كان يرمي على عدو أو حيوان أهلي            
فأصـاب صـيداً، لـم يحل ذلك الصيد؛ وكما يجب قصد أصل             
االصـطياد بالرمي فإنه يجب ـ على األحوط ـ قصد خصوص    

رمى على خنزير أو كلب فأصاب غزاالً فقتله        الصيد المحلل، فلو    
لـم يحل ذلك الغزال، بل عليه تجنب الطريدة من باب االحتياط            
الوجوبي أيضاً فيما لو اعتقد أن ذلك الحيوان خنزير فرماه فتبّين           
أنه غزال؛ نعم ال يشترط في الحلية قصد نوع محلّل بخصوصه،           

 عما لو   فلـو كـان يرمي على طائر فأصاب غزاالً حّل، فضالً          
قصد صنفاً من الطيور فأصاب غيره، و قصد طائراً بخصوصه          

 .فأصاب المجاور له من نفس الصنف
صـدور التسمية وذكر اهللا تعالى من الصائد، وذلك إما          : الـثالث  

عـند إطـالق الرمية أو بعد إطالقها ولكن قبل اإلصابة، وأكمله            
، "بسم اهللا "أو  " اهللا أكبر "ذكـر لفظ الجاللة مقترناً بالتعظيم، مثل        

ويمكـن االكـتفاء بمجـرد ذكر لفظ الجاللة، وإن كان األحوط            
اسـتحباباً تـركه؛ والتسمية شرط عند االلتفات؛ فإذا تعمد ترك           

 .التسمية حرم صيده، وإذا سهى عن ذلك لم يحرم
 :الصيد بالحيوان: الفرع الثاني

حيوانات استخدم اإلنسان بعض الحيوانات المدربة في اصطياده لسائر ال        
والطيور، والمشهور منها الكلب من الحيوانات والباز والصقر من الطيور،          
وذلـك بعدما دربها وأخضعها له، ولمعرفة حكم هذه الوسيلة في االصطياد            

 :ال بّد من ذكر مسائل
مثلما يجوز االصطياد بالكلب من الحيوانات البرية كذلك يجوز  : 88م ـ  

رى، مثل النمر والفهد، وكذا     بغيـره من أصناف الحيوانات األخ     
يجـوز بغيـر الحـيوان البري من الطيور، مثل الباز والباشق            
والصـقر وغيـرها، بالشـروط التـي سنذكرها؛ ومعنى حلية           

أن الصيد الذي تصيبه يحلُّ أكله إذا أدركه        : االصـطياد بهـا هو    
 .صاحبه ميتاً من دون حاجة إلى ذبحه ليصير حالالً
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عند االصطياد بكلِّ حيوان يستخدم لذلك، يجـب توفـر أمـور     : 89م ـ  
وسـوف نجعـل محور الكالم هو الكلب ألنه أشهرها، وألّن ما            

 :ينطبق عليه ينطبق على غيره، وهذه األمور هي
أن يكـون الكلب ُمدّرباً ومعلّماً على االصطياد، ويتحقق         : األول 

ذلـك عـندما يكـون الكلب مطيعاً للصائد، فإذا أرسله وأغراه            
ة تحمَّـس وانـبعث إليها، وإذا زجره واستوقفه توقف          بالطـريد 

وانزجر، وبما أنه قد يصعب انزجار الكلب مباشرة بعد إرساله،          
فإنـه ال يجـب وصـوله في الطاعة إلى هذه الدرجة، بل يكفي              
انزجاره في غير هذه الحالة؛ كذلك فإنه يجب أن يتوفر في الكلب            

 يمسكها إذا كانت مما     المدرب ميزة عدم األكل الدائم للطريدة التي      
يمكـن أن يأكله الكلب عادة، وإال لم ينتفع منه صاحبه في الغاية             
التـي علّمه من أجلها، بل إنه بفقده لهذه الميزة يصير كأنه غير             
معلَّم وال مدرَّب، نعم ال ينافي ذلك ما لو حصل منه األكل أحياناً             

 .كثيرة، إذ المهم ـ في المقام ـ أن ال يكون دائم األكل
أن يقصـد الصائد االصطياد بإرسال الكلب، فلو أرسله         : الثانـي  

ألمر آخر غير االصطياد، كمطاردة عدّو فاصطاد حيواناً لم يحل          
صـيده، وكذا لو استرسل بنفسه فصاد لم يحل أيضاً؛ هذا، وكما            
ذكرنا في الصيد باآللة، فإنه ال يجب قصد صيد حيوان معين ما            

ه حيواناً محلالً، فلو بعثه الصطياد      دام الـذي بعثه إليه وقصده ب      
غـزال فاصـطاد طائراً حل، وأما إذا أرسله الصطياد خنـزير           

 .فاصطاد غزاالً لم يحل
يشترط في صيد الكلب أن يكون      : الـثالث والـرابع والخـامس     

المرسل مسلماً إجماالً، وأن يسمي قبل اإلصابة، وأن يستند موت          
 ذلك بنفس التفاصيل    الحـيوان إلى جرح الكلب أو عقره، وجميع       

التـي مّرت في الصيد باآللة؛ نعم إذا جلب الكلُب الطريدة ميتة،            
ولم يوجد فيها أثر الجرح، فإن شُك في سبب موتها لم تحل، وإن             

 .علم موتها مختنقة بسبب إمساك الكلب فهي حالل
 :في األحكام المشتركة: الفرع الثالث

يلة مباحة، فلو غصب كلباً ال يشترط في حلية الصيد كون الوس : 90م ـ  
أو بازياً أو سالحاً فاصطاد به حل صيده وإن أثم بالتصرف بمال            

 .غيره
ال يشـترط فـي حلية الصيد وحدة الصائد وال وحدة اآللة، فلو    : 91م ـ  

اشترك اثنان في إطالق الرصاص على هدف واحد فأصاباه حّل،          
ب، أو أطلق   أو أرسـل اثنان كلباً واحداً، أو أرسل واحد عدة كال          

واحـد رصاصـاً وأرسـل اآلخر كلباً، فإنه في جميع الحاالت            
المتصـورة يحل الصيد بذلك إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة؛          
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وهنا ال بد من مالحظة أنه إذا تعدد الصائد واآللة واستند الموت            
إلـى فعـل االثنين معاً فإنه ال بد من اجتماع الشروط فيهما، فال              

سل مسلم وكافر كلبين، أو إذا سمى أحدهما ولم         يحل الصيد إذا أر   
يسمِّ اآلخر، أو فيما لو كان كلب أحدهما معلَّماً وكلب اآلخر غير            
معلم، وهكذا، أما إذا استند موت الصيد ـ في مثل هذه الحاالت  
ــ إلى أحدهما بعينه فإنه ُيرى اجتماع الشروط فيه وحده دون            

 .صاحبه الذي شاركه
الحيوان بالصيد بالحيوان أو باآللة إذا أدركه الصائد إنمـا يحل   : 92م ـ  

ميـتاً بعـد إصـابته وجرحه من قبل الكلب أو اآللة، فلو أدركه              
الصـائد وبـه رمـق من الحياة وجب عليه أن يبادر إلى تذكيته              
بالـذبح إذا اتّسـع الوقت، فإن لم يذبحه ومات مع سعة الوقت لم             

ما لو اشتغل بمقدمات    يحل الصيد، ومن موارد عدم اتساع الوقت        
الـذبح، كتـناول السكين وتوجيهه ورفع الشعر عن رقبته ونحو           
ذلـك، فمـات قـبل ذبحه حل؛ ومعنى إدراكه حياً أن يصل إليه              
ويقدر على إمساكه، فلو وصل إليه لكنه كان معلقاً على شجرة أو            
كان ما يزال يعدو أمامه، فإنه إذا مات قبل أن يمسكه ـ والحالة  

 كما أن حياته تتحقق بأن يجده وهو يطرف بعينه أو هذه ـ يحل؛ 
يحـرك رجله أو يده أو ذيله، وهو أدنى مراتب الحياة، فإن وسع             

 .الزمان فذكاه وهو كذلك فقد حل، وإن لم يذكه فمات حرم
ال يجـب على الصائد اللحاق بالكلب حين إرساله، وال المبادرة   : 93م ـ  

 له إذا كان الصيد ما يزال       إلى الصيد حين إصابة الكلب أو اآللة      
ممتـنعاً غيـر عاجـز، من أجل المسارعة إلدراكه حياً وتذكيته            
بالـذبح؛ وكذلك ال تجب المسارعة بعد إعجاز الصيد وإيقافه من           
قبل الكلب أو اآللة إذا علم لطول المسافة ونحوها بأنه لن يدركه            

جاء حـياً، أما إذا احتمل إدراكه حياً فإن عليه المسارعة إليه بر           
 .إدراكه حياً وتذكيته بالذبح

إذا أصـاب الكلـب أو اآللـة عضواً من الصيد كيده أو رجله     : 94م ـ  
فقطعـه لم يحل ذلك العضو المقطوع إذا فاته الحيوان، فإن عجز     
الحيوان بذلك ووقف فمات من هذه اإلصابة قبل إدراكه حياً حل           

بالذبح أكلـه وأكـل العضو المنفصل عنه، وإن أدركه حياً ذكاه            
وحـل كذلك بالنحو المتقدم؛ أما إذا قطعه الكلب أو اآللة نصفين            
فمـات قـبل إدراكه حل النصفان جميعاً، وإن أدركه حياً واتّسع            
الوقت لذبحه لم يحل منه إال النصف الذي فيه الرأس والرقبة بعد            
ذبحه وحرم النصف اآلخر؛ وأما إذا كانت آلة الصيد غير السالح           

الفخ، فقطعه نصفين حين أطبق عليه، فإن       والكلـب، بـل مـثل       
النصـف الذي ليس فيه الرأس والرقبة حرام على كل حال، وال            

 .يحل النصف الذي فيه الرأس والرقبة إال بالذبح
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إذا تـرّدى الحيوان األهلي في بئر أو علق في مكان ضيق ولم   : 95م ـ  
يمكـن ذبحـه أو نحره، وخيف موته هناك، فإن يجوز عقره في             

موضع الذبح برمح أو سكين أو بإطالق الرصاص عليه أو          غير  
بغيـرها ممـا يجرح ويقتل، فإذا مات بعد جرحه يصير مذكى،            
فيطهر ويحل أكله إذا توفرت سائر الشروط في العاقر، كالتسمية          
ونحوها، واألحوط وجوباً عدم حليته بالعقر بالكلب فيختص الحل         

 .باآللة وحدها
 :مك والجرادفي صيد الس: المطلب الثاني

قـد عرفنا في مبحث سابق أن الذي يحل من األسماك وحيوانات البحر             
هـو كل سمك له قشر ينـزع عنه، كما كنا قد ذكرنا أن ما أحل اهللا تعالى                 
أكلـه مـن حـيوانات البر والبحر والجو مشروط بموته مذكى بالصيد أو              

بالصيد الذباحـة، ومـن ذلـك السمك والجراد، ولكن حليتهما ال تكون إال              
 :بطريقة خاصة، وهي التي سنذكر أحكامها في فرعين على النحو التالي

 :في صيد السمك: الفرع األول
 :وفيه مسائل

يحل السمك بالسيطرة عليه حياً واإلمساك به باليد نفسها أو بما  : 96م ـ  
تمسـك بـه الـيد من رمح أو صنارة أو نحوها مما ُيتناول به               

رة عليه بالطرق غير المباشرة، مثل      الحـيوان وُيعجز، أو بالسيط    
وقوعه في الشبكة أو في حظيرة أو جعله يقفز على لوح طاف أو            
سـفينة متوقفة بطريقة خاصة ومعّدة للصيد، أو بدفعه إلى مكان           
معين ثم إفراغه من الماء، ونحو ذلك من الوسائل التي ال تستخدم          

ما لو   فـيها اليد مباشرة، بل يحل السمك باألخذ حتى في صورة            
قفـز بنفسـه إلى البر أو إلى السفينة فأمسك به الصائد، فإن لم              
يـتحقق االصـطياد بواحدة من الطرق المذكورة وال بغيرها مما           
أشـبهها لـم َيحّل به السمك، فال يحل به ـ مثالً ـ ما يلتقط من     
السـمك المـيت داخل الماء أو الطافي على وجه الماء، وال ذلك             

أو ينحسر عنه الماء فيموت في الحالتين       الـذي يقفز خارج الماء      
قـبل اإلمساك به حتى لو وقع النظر عليه وهو يضطرب خارج            

 .الماء
ال يشترط في حلية السمك المصطاد بالنحو الذي سبق أن يتحقق  : 97م ـ  

مـوته خـارج المـاء، بل إن من اصطاد سمكة في داخل الماء              
 في داخل فماتـت فـيه حلت له، وذلك كأن يطعنها برمح فتموت    

المـاء من الطعنة، أو يخرج شبكته من الماء فيجد عدداً منها أو              
كلهـا قد مات في داخل الماء، بل إنه لو وضع شبكته في الماء               
فـدخلها السـمك فانحسـر الماء عن ذلك الموضع ومات ما في             
الشـبكة، ُحِكم بحليته، وهكذا نحوها من الحاالت؛ ويقابل ذلك ما           
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 إذا خرج حياً بنفسه فمات قبل أخذه لم         سـبق ذكره من أن السمك     
يحـل رغـم أنـه مات خارج الماء؛ وبذلك يمكن وضع القاعدة             

إن ما يقع من السمك حياً في آله الصيد أو باليد يكون            : "التالـية 
مذكى حتى لو مات في الماء، وما ال يؤخذ كذلك ال يكون مذكى             

 ".حتى لو مات خارج الماء
 السمكة نصفين حل النصفان كالهما، أما إذا قسـمت آلة الصيد  : 98م ـ  

لـو قطعت بعضاً منها لم يحل ذلك الجزء الذي انفصل عنها قبل             
 .أخذها

إذا عـاد السـمك إلى الماء بعد خروجه منه فمات فيه لم يحل،    : 99م ـ  
وكذا ال يحل لو ربطه بحبل أو وضعه في سلة وأرجعه إلى الماء             

 . الماء على هذا النحوبعدما كان قد أخرجه منه فمات في داخل
ـ  إذا ألقـى في الماء مادة مخدرة فطفا السمك على الماء لم يعتبر  : 100م 

ذلك صيداً له إذا لم يمسك به، فإذا مات وهو على هذه الحالة قبل              
 .أخذه لم يحل أكله

ـ  ال يعتبـر فـي حلية السمك كون الصائد مسلماً، فلو صاده غير   : 101م 
ن غيرهم، بالنحو الذي ذكرناه صار      المسلم من أهل الكتاب أو م     

مذكـى وحّل أكله، كذلك ال تجب التسمية عند أخذه من الماء، بل    
يحـل السـمك بأخذه واصطياده بتسمية أو بدون تسمية؛ نعم ال            
ُيصـدَّقُ غيـر المسلم إذا أخبر بأنه مذكى إال إذا حصل العلم أو              

ون ما في   االطمئـنان بالتذكية أو بصدقه، أو أخبر المسلم الثقة بك         
يد الكافر مذكى، أما ما يؤخذ من المسلم فإنه ال يجب السؤال عن             
تذكيته ويعتبر مذكى إال إذا كان المسلم قد أخذه من الكافر فإنه ال             

 .يعتبر مذكى حتى يشهد المسلم بتذكيته
ـ  ال يشـترط في جواز أكل السمك تحقق موته بعد أخذه، فيجوز  : 102م 

وز فعل ما يسبب له الموت عند       أكلـه حـياً، فضـالً عن أنه يج        
تحضـيره للطهـي، كأن يقطع رأسه، أو يضعه على نار الشواء            

 .وهو حي، و نحو ذلك
 :في صيد الجراد: الفرع الثاني

ـ  الجراد هو الحشرة المعروفة، غير أنه ال يؤكل منه إال ما استقل : 103م 
بالطيـران دون الصغير الذي ما يزال بال جوانح؛ وال يحل أكله            

 بعـد اصطياده وأخذه حياً باليد أو بآلة مناسبة الصطياده، فإن            إال
لـم يأخـذه حياً لم يحل، سواء وجده ميتاً بنفسه، أو بفعل اشتعال    
الـنار واحتـراقه فيها ولو بقصد صيده، أو بغَرقه في مْوَحلة أو             
نحـو ذلك من أسباب الموت الطارىء؛ نعم لو فرض كون النار            

أججها اجتمعت من األطراف وألقت     آلة لصيد الجراد، بحيث لو      
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نفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت فإنه يحل ما احترق          
 .فيها، لكونها من آالت الصيد حينئذ، كالشبكة والحظيرة للسمك

ـ  حكـم الجراد كحكم السمك في عدم اشتراط التسمية حين أخذه،  : 104م 
ن حكمهما  وال إسـالم الصائد، وال انتظار موته ليؤكل؛ كذلك فإ         

 .واحد في عدم تصديق الكافر إذا أخبر بذكاته إال بالنحو المتقدم
 :في الذباحة والنحر: المطلب الثالث

كسبب أول " الصيد"لقـد صـار لـزاماً علينا ـ بعدما أتممنا الكالم في     
ومسـتقّل في التذكية ـ أن نستعرض في هذا المطلب أحكام الذباحة كسبٍب   

 التذكية؛ وحقيقة الذباحة ـ ومعها النحر ـ   ثـان ومسـتقّل ـ أيضاً ـ في    
، وذلك  )إماتـة الحيوان بإسالة دمه واستنـزافه حتى تزهق روحه        : (أنهـا 

 :بطريقتين
ـ     : الذبح: األولـى  : ، وهي "األوداج األربعة "وهو قطع ما يصطلح عليه ب

عـرقا الدم الرئيسان األيمن واأليسر الموجودان في الرقبة، والحلقوم، وهو       
اء، والمريء، وهو مجرى الطعام، وهي التي تتجمع في أعلى          مجرى الهو 

الـرقبة عند نقطة االتصال بالرأس؛ فإذا قطعت هذه األوداج بشروط معينة            
صار الحيوان بها مذكى، وحكم بطهارته وجواز أكله إن كان مأكول اللحم،            
وهذه الطريقة يذكى بها كل حيوان غير الجمل من حيوانات البر األهلية أو             

أما األسماك والحشرات والزواحف فال يتحقق فيها       . حشية ومن الطيور  الو
 .الذبح وال النحر الختالفها تكويناً وخلقاً عن سائر الحيوانات القابلة لذلك

نقطة : (هي) الُلّبة(وهو طعن الجمل خاصة في لُّبته، و      : النحر: الثانـية 
ار مذكى  ، فإذا طعن فيها الجمل بشروط معينة ص       )الـتقاء رقبـته بصدره    

 .وحكم بطهارته وجواز أكله
ويجب أن يعلم أن ذبح الجمل ال يغني عن نحره وال تتحقق ذكاته بالذبح              
وحده، كذلك فإن غير الجمل ال يغني نحره وال يصير مذكى بمجرد النحر             
مـن دون ذبـح، نعم ال يضر ذبح الجمل بقطع أوداجه ثم إتباع ذلك، فوراً         

ا فإنه ال يضر نحر غير الجمل ثم إتباع         وقـبل موته، بنحره في لبته، وكذ      
 .ذلك فوراً بذبحه

ولمـا كانت شروط الذبح والنحر وأحكامهما واحدة، فإننا سنذكر ذلك في      
 :فروع

 :في شروط الذبح والنحر: الفرع األول
 :يشترط في تحقق التذكية بالذبح أو النحر أمور

اسق أو  يـتحقق الـذبح مـن كل مسلم، ذكر أو أنثى، مؤمن أو ف             : األول
مخالف، مختار أو مكره، ألن المهم هو تحقق الذبح بالشروط المعتبرة من            
واحـد مـن هؤالء، أما الكافر فإنه إن كان ملحداً ال يؤمن باهللا تعالى وال                
يتصـور صدور التسمية منه فإن ذبيحته ال تحل أبداً، وإن كان ممن يؤمن              
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حته أيضاً حتى لو    بـاهللا تعالـى، فإن كان من غير أهل الكتاب لم تحل ذبي            
سمى على األحوط وجوباً، وإن كان من أهل الكتاب حلت ذبيحته إذا سمى،             

 .وإن كان األحوط استحباباً تجنبها
ـ  ال يشترط في أصل الذبح بلوغ الذابح سن التكليف، نعم يستشكل : 105م 

من جهة صدق كونه مسلماً، فإن      : األولى: فـي أمره من ناحيتين    
أبيه في اإلسالم مطلقاً، إال أن ُيرّبى وتُوّضح        ولد المسلم ال يلحق ب    

له األمور بالنحو الذي يصدق عليه أنه ولد مسلم، فتصح ذبيحته           
من جهة إمكان عدم تحقق القصد      : من هذه الناحية حينئذ؛ والثانية    

مـنه لصغره، فإن كان في سن يتحقق فيها القصد منه ويعي ما             
 .يفعل حلت ذبيحته ولو لم يكن بالغاً

يجب أن يتمتع الذابح بدرجة من الشعور يتحقق معها القصد إلى           : انيالث
الفعـل والوعـي لـه، فـال تحل ذبيحة من وقعت السكين من يده فذبحت                
الحـيوان، وال ذبـيحة الصـغير الذي ال يتحقق منه القصد، أما المجنون              
والسكران فإن ذبيحتهما تحل إذا كان عندهما مرتبة من الوعي يتحقق فيها            

 .، وإال لم يصح منهماالقصد
اسـتقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، فإن أخل باالستقبال عالماً          : الـثالث 

عامـداً حرمت، وإن كان نسياناً أو للجهل باالشتراط أو خطًأ منه في جهة              
القـبلة، بأن وجهها إلى جهة معتقداً أنها القبلة فتبين الخالف، لم تحرم في              

ـ   أيضاً ـ إذا لم يعرف القبلة، أو لم يتمكن  جميع ذلك؛ وكذا تحل الذبيحة 
مـن  توجيهها إليها ولو باالستعانة بالغير واضطر إلى تذكيتها في حالتها             

 .تلك، كالحيوان المستعصي أو المتردي في البئر ونحوه
ـ  إذا خـاف موت الذبيحة لو اشتغل باالستقبال بها إلى جهة القبلة  : 106م 

 .فالظاهر عدم لزومه
 .يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوطال : 107م ـ

ـ  يتحقق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائماً أو قاعداً بما يتحقق به : 108م 
استقبال اإلنسان حال الصالة في الحالتين، وأما إذا كان مضطجعاً     
علـى األيمـن أو األيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن، وال           

 . الوجه واليدين والرجلينيعتبر استقبال
تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصالً به عرفاً،           : الـرابع 

فـال يجـزىء تسـمية غير الذابح عليها، كما ال يجزىء اإلتيان بها عند               
مقـدمات الذبح كربط المذبوح؛ وإذا ترك التسمية عمداً حرمت وإذا تركها            

 .نسياناً أو جهالً لم تحرم
ـ  عتبـر في التسمية وقوعها بهذا القصد، أي بعنوان كونها على  ي: 109م 

الذبـيحة بداعي الذبح، فال تجزىء التسمية االتفاقية أو الصادرة          
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لغـرض آخر، وال يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في            
 .الذبح، فيصح الذبح من غير المعتقد إذا كان قد سّمى

ـ  تسميته بتحريك لسانه وشفتيه يجـوز ذبح األخرس، وُيكتفى في  : 110م 
تشـبيهاً لمـن يتلفظ بها مع ضم اإلشارة باألصبع إليه، هذا في             
األخرس األصم من األول، وأما األخرس لعارض مع التفاته إلى          
لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فإن عجز حّرك لسانه وشفتيه            
حـين إخطاره بقلبه، وأشار بإصبعه إليه على نحٍو يناسب تمثل           

 .فظها إذا تمكن منها على هذا النحو، وإال فبأي وجه ممكنل
ـ  تـتحقق التسـمية بذكـر اهللا تعالى مقروناً بلفظ من ألفاظ الثناء    : 111م 

ونحو ذلك، بل يكفي ذكر     " بسم اهللا "و" اهللا أكبر "والتعظـيم، مثل    
وقد سبق ذكر ذلك    . لفظ الجاللة وحده من دون إضافة شيء إليه       

 .دمةفي شروط الصيد المتق
تَحقُّقُ قطع األوداج بكل ما يقطعها من اآلالت المعدنية الحادة،          : الخامس

سـواء فـي ذلـك معـدن الحديد أو غيره من المعادن، كالنحاس والذهب               
والفضة ونحوها، فضالً عن أنه يجوز الذبح بالحديد المطلي ببعض المعادن           

 .األخرى، مثل الستيل ونحوه
 بكل ما يقطع األوداج من غيره، حتى لو         وإذا لم يوجد المعدن جاز الذبح     

لـم يكـن هـناك ضرورة تدعو لالستعجال في الذبح، كالخوف من تلف              
الحـيوان وموته بالتأخير، فيصح الذبح بالقصب والخشب والحجارة الحادة          

أما الذبح بالظفر والسن فال تحل به الذبيحة ولو كان          . والزجاجة ونحو ذلك  
 .للضرورة

ـ    قطـع األوداج : السـادس  عْرقا الدم :  األربعـة، وهـي ـ كما تقدم 
الرئيسـان الواقعان في جانبي الرقبة، والحلقوم والمريء؛ وال يغني شقها           
وقطعهـا جـزئياً عـن القطـع التام الكلي، كذلك فإنه يجب قطع األربعة               
جمـيعها، فـال يغني قطع الحلقوم عن قطع سائر األوداج، وال غيره عن              

لقطع أثناء حياة الحيوان بنحو يستند الموت       غيـره؛ وال بد من حدوث هذا ا       
إلـى قطع األوداج األربعة بتمامها، فلو قطع بعضها فمات الحيوان ثم قطع             

 .الباقي لم يحل
ـ  بالنحو الذي تبقى " الجوزة"قد أفاد أهل الخبرة أن القطع من فوق : 112م 

الجـوزة فـيه مع الجسد ال يعتبر قطعاً لتمام األوداج وإن مات             
 به، فالالزم القطع من تحت الجوزة كي تبقى مع الرأس           الحيوان

ويتحقق بها قطع األوداج، لكّن الذابح إذا أخطأ فذبح الحيوان من           
فـوق الجـوزة فالتفت وبادر إلى ذبحه من تحتها قبل موته صّح             

 .ذبحه وحّل به
ـ  إذا طـرأ حادث على الحيوان استلزم إشرافه على الهالك، كأن  : 113م 

 سبع أو أصيب بجرح بالغ أو نحو ذلك، فحاله          مرض أو افترسه  
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أن تبقى أوداجه سليمة، فيحل : األول: ــ حينئذ ـ على نحوين  
: الثاني. بالذبح ولو لم تعلم حياته إال من حركة يده أو طرفة عينه           

أن يسـتلزم ذلـك الحادث تمزق بعض أوداجه، فإذا أدركه حياً            
ّبب الحادث قطع   وقطـع بالذبح باقي األوداج حل كذلك، أما إذا س         

أوداجـه األربعة فإنه ال يحل بإمرار السكين عليها بعد انقطاعها           
 .كلها

ـ  يجوز قطع األوداج من القفا وتحل به الذبيحة، وإذا قطع األوداج : 114م 
مـن جهة المذبح فإنه يجوز غرز السكين في رقبة الحيوان تحت            

بذلك العـروق ثـم تحريكها إلى األمام لقطع األوداج بها، وتحل            
 .الذبيحة أيضاً

ـ  ينبغي أن ال يستمر الذابح في حز المذبح حتى يفصل الرأس عن : 115م 
الجسد، فإن فعل ذلك عمداً لم تحرم به الذبيحة ولم يأثم وإن كُِره             

 .منه ذلك، وال شيء فيه لو حصل سهواً أو لحدة السكين
) النخاع(ومن ذلك ما لو استمر في الحز حتى أصاب نخاعها، و           

الحـبل الممـتد مـن الرأس في الرقبة نزوالً في سلسلة             (:هـو 
 .، فإنه يكره تعمد ذلك وال تحرم به الذبيحة)الظهر

ـ  مـا ذكر في قطع األوداج األربعة إنما هو خاص بما يقبل الذبح  : 116م 
مـن الحـيوانات، وهي ـ كما سبق القول ـ ما عدا الجمل من     

ر أيضاً، أما الجمل  حـيوانات البر األهلية أو الوحشية ومن الطيو       
أن يدخل  : فقد أشرنا سابقاً إلى أنه ينحر نحراً، وكيفية النحر هي         

، )لُبَّة(اآللة الحادة من سكين أو غيرها في الموضع الذي يقال له            
إنه الموضع المنخفض الواقع في أعلى      : "وهـو الـذي قلنا سابقاً     
كة ، بدون فرق بين أن تكون قائمة أو بار        "الصدر متصالً بالعنق  

 .أو ساقطة على جنبها، واألفضل نحرها قائمة
ـ       إن النحر ال يغني عن الذبح في غير : "وقـد قلـنا ـ أيضـاً 

، كذلك فإنه يشترط    "الجمـل، وإن الذبح ال يغني عن نحر الجمل        
في النحر جميع ما يشترط في الذبح عدا قطع األوداج الذي يكون            

 .بديله في النحر هو الطعن في اللبة ال غير
 :في ذكاة الجنين: فرع الثانيال

 :وفيه مسائل
 :تختلف ذكاة الجنين على النحو التالي: 117م ـ

 ـ إذا خرج الجنين من بطن أمه حياً، واتسع الوقت لتذكيته لم  1 
يحـل إال بالذبح أو النحر، سواء كانت أمه حية أو ميتة، وسواء             

 .ماتت بالتذكية أو بدونها
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ه عند موتها، فإن ماتت بالتذكية  ـ إذا مات الجنين في بطن أم 2 
حـل معهـا، وإن ماتت بغيرها لم يحل، وكذا لو أخرج حياً عند              

 .موتها فمات قبل أن يتسع الوقت لتذكيته
ـ  ال تجـب المـبادرة إلـى شق بطن الحيوان بعد ذبحه وإخراج    : 118م 

الجنين منه على الوجه المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائداً على           
 .رف فأّدى ذلك إلى موت الجنين لم يحرم أكلهالمقدار المتعا

ـ  يشـترط في حّل الجنين بذكاة أّمه أن يكون تام الخلقة، ويعرف  : 119م 
ذلـك بنبات الوبر أو الشعر على جسده حتى لو لم تكن قد ولجته              

 .الروح بعد، فإن لم يكن تام الخلقة لم يحل بذكاة أّمه
ـ  بين محلل األكل ومحرمه إذا ال فـرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه  : 120م 

 .كان مما يقبل التذكية
 :في األحكام العامة: الفرع الثالث
 :وفيه مسائل

ـ  ال يشـترط خروج الدم بعد الذبح أو النحر بالكمية المتعارفة له،  : 121م 
وكـذا ال يشـترط تحرك شيٍء من الحيوان بالذبح أو بعده، بل             

ته حين ذبحه أو األصـل في ذلك ـ كما سبق القول ـ العلم بحيا   
نحـره، فإن لم تُعلم حياته حين تقديمه للذبح لم يحل أكله إال إذا              
ظهرت عليه أمارات الحياة، كأن خرجت منه بعد ذبحه كمية الدم           
المتعارفة أو حرَّك أجفان عينيه أو شيئاً من أطرافه، حيث يكتفى           
بإحدى هاتين العالمتين في استكشاف حياة الحيوان وحلّيته بالذبح         

 .أو النحر
ـ  إذا فُِعَل بالحيوان بعد ذبحه ما َيستلزم موتَه لو حدث مستقالً عن : 122م 

الذبح، كأن يذبحه ثم يبادر هو أو غيره إلى شق بطنه واستخراج            
أمعائـه مثالً، فإنه يحكم بحلية الذبيحة إذا كان موتها مستنداً إلى            

ر ذبحهـا ال إلى شق بطنها الذي هو مجرد أمر طارىء غير مؤث  
كثيـراً في موتها، وإال لم تحل الذبيحة؛ نعم قد يحكم بحرمة هذا             
الفعـل إذا اسـتلزم تعذيب الحيوان أو التشنيع على اإلسالم في            

 .ظروف خاصة
أمـا إذا تـرّدى الحيوان من نفسه بعد ذبحه في بئر أو وقع من                

شـاهق أو سـقط في الماء بحيث ساعد ذلك كثيراً أو قليالً على              
. يحرم بذلك، خالفاً لما ذكر في الحيوان المصطاد       مـوته فإنه ال     

 ).86:أنظر المسألة(
ـ  ال يعتبـر اتحاد الذابح أو الناحر، فيجوز وقوع الذبح من اثنين  : 123م 

علـى سبيل االشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما ويذبحا          
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معـاً، أو يقطع أحدهما بعض األعضاء واآلخر الباقي، دفعة أو           
تدريج، وال تجب التسمية منهما معاً بل يجتزأ بتسمية         على وجه ال  

 .أحدهما على األقوى
ـ  إن الحيوان المحلل يحل أكله بعد : "قلـنا في مستهل هذا البحث : 124م 

إن حلية  : ، وهنا نزيد على ذلك فنقول     "تذكيـته بالصيد أو الذباحة    
الحيوان بهذين األمرين ال تشمل جميع أجزاء الحيوان، بل يحرم          

 :أمور هيمنه 
 ـ الـدم، ولـو كان قليالً، كمثل الذي يتخلّف ويبقى في داخل    1 

 .القلب أو الكبد
في " الروث: " ـ غائطـه المـتخلف فـي داخلـه، ويقـال له      2 

 .في الطيور" السلح"المواشي، و
 ـ العضـو التناسـلي، وهـو القضيب والبيضتان من الذكر؛     3 

 .والفرج ظاهره وباطنه من األنثى، والمثانة
 . ـ المشيمة، وهي موضع الولد4 
 ـ الَعَصـبان الممتدان من الرقبة على جانبي سلسلة الظهر ما   5 

) العلباوان: (بيـنها وبـين الجلد وصوالً إلى الذَنَب، ويقال لهما         
 .، وهي حبل أبيض قاٍس جداً)علباء(مفردها 

 ـ خرزة الدماغ، وهو حبة تشبه الحّمص وبقدرها، يميل لونها  6 
 . الغامق، وتوجد في أسفل الدماغإلى البني

 ـ الـنخاع الشـوكي، وهو حبل أبيض طري يمتد في داخل    7 
 .سلسلة الظهر من الرقبة إلى الحوض

، وهي كتل من اللحم لونها "الّدرن: " ـ الغـدد، ويقـال لهـا    8 
رمادي، وتتواجد في أماكن مختلفة من الجسم، وأكثر ما توجد في        

والمعروف في بعض البلدان بإسم     الدهن الذي يكون مع الرئتين،      
 ".المعالق"
 ـ حدقة العين، وهي  11 ـ المـرارة ـ    10 ـ الطحـال ـ    9 
 ".البؤبؤ"
ومـا عدا ذلك فهو حالل، بما في ذلك الغضروف واألمعاء؛ وإن           

كان يكره الكلى وأذنا القلب؛ وأما ما ال يعتاد أكله، كالعظم والجلد          
 وال بأس بما كان منهما    مـن الحيوان، فإن األحوط األولى تركه،      

 .من األسماك والطيور
ثـم إنه ال يختلف الحكم بحرمة هذه األجزاء بين ما هو موجوٌد              

منها في حيوان البر وبين الموجود منها في حيوان الجو أو البحر            
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مـن الطيور واألسماك، وإن كان الموجود من هذه األعضاء في           
ك منها أقل مما في     الطـيور أقّل مما في الحيوان، وما في األسما        

 .الطيور
ـ  أنه يستحب عند ذبح الغنم أن ) رضوان اهللا عليهم(ذكـر الفقهاء  : 125م 

تـربط يـداه وإحدى رجليه، وتطلق األخرى ويمسك صوفه أو           
 .شعره حتى يبرد

 .وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجاله ويطلق ذنبه 
كبتين أو  وعـند نحر اإلبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الر            

إلـى اإلبطـين وتطلـق رجالها، هذا إذا نحرت باركة، أما إذا             
 .نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة

 .وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف 
 .ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر 
و ال  ويسـتحب أن يـتعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنح            

يـوجب أذاه وتعذيـبه، وذلك بأن يحّد الشفرة ويمر السكين على            
إن اهللا  : "أنه قال ) ص(المذبح بقوة، ويِجدَّ في اإلسراع، فعن النبي      

تعالى شأنه كتب عليكم اإلحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا           
الِقـتْلةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذْبحةَ، ولُيحدَّ أحدكم شفرته، ولُيِرح          

أمر أن تُحّد الِشفار وأن تُوارى      ) ص(، وفي خبر آخر بأنه    "حتُهذبي
 .عن البهائم

ـ  يكـره فـي ذبـح الحيوانات ونحرها ـ كما ورد في جملة من     : 126م 
منها سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، : الـروايات ـ أمور  

ومـنها أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من             
ا أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من         دون حاجـة، ومنه   

 .جنسه، ومنها أن َيذَْبح ما رّباه بيده من النعم
 :في ما تعرف به التذكية: خاتمة

 :وفيها مسائل
ـ  تعـرف تذكـية الحيوان بالعلم الحاصل من الحس والمعاينة أو   : 127م 

غيـره من أسباب العلم، وكذا بشهادة العدلين أو العدل الواحد أو            
ة، فإن ُوِجَد الحيوان الذي يقبل التذكية ميتاً، أو وجد شيء منه            الثق

كلحمـه أو جلـده، ولم يعلم أن مذكى أو ال، فإنه يبنى على عدم               
التذكـية، وبالتالي فإنه ال يجوز أكل لحمه وال استعمال جلده فيما           
يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن ال يحكم بنجاسته حتى إذا كانت           

لم يعلم أنه ميتة، ويستثنى من الحكم المذكور ما         له نفس سائلة ما     
 :إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية، وهي
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يـد المسلم، فإّن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم           : األولـى  
والجلـود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية            
اً ظاهـراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرف          

يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم لألكل، وإعداد الجلد للّبس         
والفـرش، وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا            
بيده لحماً ال ُيدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثالً فال             

 .يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثالً
سوق المسلمين، فإن ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم         : ةالثانـي  

والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أو مجهول          
 .الحال، دون ما لو كان بيد الكافر

الصـنع في بالد اإلسالم، فإن ما يصنع فيها من اللحم،           : الثالـثة  
 األحزمة  كاللحوم المعلّبة، أو من جلود الحيوانات، كبعض أنواع       

واألحذيـة وغيـرها، محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى           
 .الفحص عن حاله

ـ  ال فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى األمارات المتقدمة : 128م 
بـين صـورة العلـم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا              

و احـتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أ            
المتصـدي لصـنعه في بلد اإلسالم قد أحرز تذكيته على الوجه            

 .الشرعي
ـ  ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن : 129م 

كـان محكوماً بالطهارة على األظهر ولكن الحكم بتذكيته وحلّية          
أكلـه محـّل إشكال، ما لم يحرز سبق إحدى األمارات المتقدمة            

 .عليه
ـ  فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن ال : 130م 

والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من          
يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية ـ كاالستقبال والتسمية وقطع  
األعضاء األربعة وغير ذلك ـ ومن ال يعتبرها إذا احتمل تذكيته  

رة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل        على وفق الشروط المعتب   
الظاهـر أن إخاللـه باالستقبال ـ اعتقاداً منه بعدم لزومه ـ ال     

 .يضّر بذكاة ذبيحته
ـ  المـدار في كون البلد منسوباً إلى اإلسالم غلبة السكان المسلمين  : 131م 

فيه بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطة الكفار، كما أن            
ر في بلد الكفر؛ ولو تساوت النسبة من جهة عدم          هـذا هـو المدا    

 .الغلبة فحكمه حكم بلد الكفر
ـ  مـا يـوجد فـي يد الكافر من لحٍم وشحٍم وجلٍد إذا احتمل كونه    : 132م 

مأخـوذاً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصالة فيه على           
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األظهر، ولكن ال يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك، ولو            
 جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى األمارات الثالث المتقدمة،         مـن 

وال يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بأنه مذكى، كما            
 .ال يجدي كونه في بالد المسلمين

 الفصــل الثـانـي

 في الثـروة المـائيــة

 :وفيـه تمهيـد ومبحثـان

 

 :تمهيد
 في عنه يستغني ال فهو  اإلنسان، ياةح في فائقة أهمية من للماء ما يخفى ال

 ونجاحها، الزراعة قيام في أساس وهو  تعالى، هللا وعبادته الشخصية حاجاته
 وهذه .وأخرى وقارة بل وآخر، بلد بين والنقل االنتقال في فعالـة  ووسـيلة  

 من تارة تنزل فهي  شتّى، بطرق لعباده تعالى اهللا وفّرها الكبـرى  الـنعمة 
 وثالثة  فيها، جارية أو راكدةً األرض باطن في تجمعت وأخـرى   السـماء، 
 ذلك جميع في وهي  عليها، جارية أو راكدة األرض سـطح  علـى  تـتجمع 
 ..له  ومسخراً لإلنسان  ميسراً  بديعاً  حكيماً  توزيعاً موزعة

  دوراً للدولة فإن أو عليها، األرض  في الموجودة الثروات سائر وكمـا 
 منها االستفادة تنظيم وفي المائية الثروة على حافظةالم في  ومهماً  أساسـاً 
 لظروف  مناسبةً تبتدعها وقوانين تشريعات ضمن وذلك  استغاللها، وحسن
 .لذلك الشريعة وضعتها التي العامة بالقواعد مستهديةً وحاجاته، اإلنسان
 عن  ثانياً نتحدث ثم  ، أوالً المياه ملكية أحكام نبين سوف الفصل هذا وفي

 :مبحثين في وذلك المائية،  الموارد " حريم" كام أح
 

 المياه ملكية في :األول المبحث
 :مسائل وفيه

 إلى األصلية ملكيتها حيث من األرض على المتوفرة المياه تنقسم :133 -م 
 :قسمين

  الكبار، واألنهار البحار مياه وهو  الجاري، الماء نوع من يعدُّ ما :األول
 ذوبان أو السيول أو العيون من بنفسها جرت التي الصغار األنهـار  وكـذا 
 من ونحوها  الموات، أو في األراضي الجبال من المتفجِّرة والعيون  الثلوج،
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  األرض، وجه على بالجريان وتتميز تتصف التي األساسية المياه مصـادر  
 .الدولة أمالك من أنها أي ،)األنفال(في  داخله جميعها فإنها

 األرض، باطن في المجتمعة المياه وهو  الجاري، غير ماءال :الثاني القسم
 من حفرة أو بحيرة في بنفسه اجتمع ماء وكل  جارية، أو فيه كانت راكـدة  

 على الجريان عليه يصدق ال بنحو  غيرهما، أو الثلوج ذوبان أو األمطار مياه
 التي األصلية المباحات من وهو  أحد، يملكه ال القسم وهذا  األرض، سـطح 
 .بها االنتفاع حق  في الناس جميع يتساوى

 في  معدوداً األول كون بين الملكية نوع في القسمين اختالف رغم :134 -م 
 يؤثر ال ذلك فإن العامة، المباحات  في  معدوداً والثانـي  األنفـال 

 دون القسمين من المياه مصادر بجميع الناس انتفاع  جواز علـى 
  الممكنة، االنتفاع وجوه جميعب وذلك  أحد، السـتئذان  ضـرورةٍ 

 :منها والتي
 ما فإن  وأسماكهما، النهر أو البحر حيوانات من  ـ االصـطياد  1
 ذلك من منعه ألحد وليس يحوزه، من لكل  مباح صيد من الماء في

 إطار في إال  للدولة،  ملكا األنهار أو البحار تلك كانت لو حتـى 
 .ليهاع والحفاظ السمكية الثروة استغالل تنظيم

 لكل حق فإنه  المناسبة، النقل بوسائط الماء علـى   ـ االنـتقال  2
 .إنسان

  أو الزراعة في  استخدامه أجل من الماء ذلك مـن   ـ األخـذ  3
  له، صار الماء ذلك من  شيئاً حاز من فإن  الشخصية، الحاجـات 

 .القسمين مياه بين فرق بال
 الوسائط من ونحوه بالدلو أي  باليد، بأخذه الماء حيازة تـتحقق  : 135 -م 

 في أو الموات األرض في يحفرها قناة في بجعله أو  المباشـرة، 
  الماء، إيصال وسائل من نحوهما أو  كذلك، أنبوب في أو  ملكه،
 أو القناة في جرى ما يملك كذلك بالدلو أخذه ما يملك مـثلما  فإنـه 

 في ءالما وضع فلو  هذا، بفعله التملك قصد تحقق بشرط  األنبوب،
 فجرى الماء لغير   قناة شق أو  تملكه، غير لغرض أو  عبثاً الدلو
 القناة صاحب وال الدلو صاحب يملك لم  قصد، دون من الماء فيها
 .الماء

 ومن  فيها، الماء لجمع أو  منها، الماء الستخراج  بئرا حفر من :136 -م 
  فيها، الماء إلجراء قناةً حفر ومن  ماء، عين فأصاب حفرة احتفر
 من فيها وما والقناة والعين البئر ذلك هذا بعمله يملك الحافر فـإن 

 ذلك في فرق بدون  بإذنه، إال فيها التصرف لغيره وليس  المـياه، 
 األرض في أو له المملوكة األرض في لها حفره كـان  لـو  بـين 

 إال يفيد ال الموات األرض في  مثالً البئر حفر مجرد نعم الموات؛
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 المحفورة األرض وال المحفورة البئر الحافر يملك الف  التحجيـر، 
 ).33:المسألة ذلك في أنظر. (اإلحياء عملية تمام بعد إال فيها

 كل ويملك  لهم،  ملكاً الماء كان قناٍة شقّ في جماعة اشـترك  إذا :137 -م 
  منها، تسقى التي أرضه تحتاج ما بقدر ال بذل ما بنسبة منهم واحد

  اآلخرين، إذن بدون حصته من أزيد يأخذ أن منهم ألحٍد ولـيس 
 الماء ذلك من االستفادة على بينهم فيما تراضـوا  فـإن  وحينـئذ 
 حل على يتراضوا لم وإن  أرادوا، نحو بأيِّ ذلك لهم كان المشترك

 أو األيام بحسب بالعدل أخذه في التناوب فيه بمـا  الحلـول  مـن 
 الطريقة بمثل همبين قسمته تعينت المكعبة، األمـتار  أو السـاعات 

 :التالية
 فيها يجعل ثم  خزان، أو أنبوب  حديدة، داخل المياه تلك تحصـر 
 ثالثة كانوا فإن  له، حسبما  لكلٍّ يعطى ثم  متساوية، متعددة ثقوب
 يعطى فإنه  نصفاً، والثالث ثلثاً والثاني  سدساً فيها أحدهم حق وكان

 النصف صاحبول  ثقبين، الثلث ولصاحب  ، ثقبا السدس لصاحب
 فرض ولو .القسمة من يناسبها ما حالة كل في ينظر وهكذا ;ثالثة

 الممتنع عليها أجبر القسمة هذه على الشركاء بعض موافقة عـدم 
 أما  وإلغاؤها، عنها الرجوع ألحد فليس القسمة وقعت وإذا  منهم،
 أو الساعات أو األيام بحسب التناوب على التراضي صورة فـي 

  عنها، الرجوع لهم  فيجوز  الشركاء، بها يلزم ال فإنـه . نحـوها 
 يضمن لكنه اآلخر، دون نوبته استوفى قد منهم الراجع كان لو حتى
 .استوفاه ما مقدار لغيره

 وصيانتها وتنقيتها القناة إصالح على الشركاء جميع اتفـق  إذا  :138 -م 
 حصتهم بمقدار الجميع على ذلك كلفة فإن لها، المناسـب  بالـنحو 

 عن الممتنع يجبر ال فإنه ذلك على يـتفقوا  لـم  إذا وأمـا   ا،فـيه 
 القيام اإلصالح في للراغبين يجوز وال بل  اإلصالح، في المساهمة

 في بالمساهمة وتعّهد أذن فإن  الممتنع، الشريك إذن بدون بـذلك 
 أذن يملك، وإن ما بنسبة عليهم ما عليه كان معهم والبذل اإلصالح
 - الحق لهم ولكن  معهم، بالبذل يلزم لم البذلب يتعهد ولم باإلصالح

 إن اإلصالحات تلك بثمرة االنتفاع من يحرموه أن - ذلك قبال في
  هذا، الماء؛ نفس في حقه بقاء وبين منها حرمانه بين الجمع أمكن

 .الشركة أحكام في المسألة لهذه نتعرض وسوف
 ذلك إقدام وكان  وغيره، القاصر بين مشتركة القناة كانـت  إذا : 139 -م 

 لعدم إما  القاصر، مشاركة على  متوقفاً اإلصالح علـى  الغيـر 
 مراعاةً - ولّي القاصر على وجب  ذلك، لغير أو بدونـه  اقـتداره 
 ذلك على والبذل ونحوهما والتعمير التنقية في إشراكه - لمصلحته

 .حصته بمقدار القاصر مال من
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 على أشجار غرس أو مطحنة اءبإنش لغيره القناة صاحب أذن إذا :140 -م 
  الماء، إلى المحتاجة األعمال أنواع من ذلك نحو أو الماء حافتـي 
 القناة لمالك يصح ال فإنه  بعوض، أو  مجاناً اإلذن ذلك كان سواء
 يتلف أو األعمال تلك يعطل الذي بالنحو مجراها تحويل أو إلغاؤها
 كان إذا نعم  األشجار، أو المطحنة صاحب أذن إذا إال الزرع ذلك

 التحويل، أو اإللغاء في يمانع ال أن المستثمر على اشترط قد المالك
 على أو ذلك منه يطلب عندما استثماره يوقف أن عليه اشترط أو 

 الشرط ذلك مقتضى على التصرف للمالك كان  محددة، مدة رأس
 .منعه للمستفيد وليس

 كفت فإن  واحد، نهر من المتفرعة المملوكة القنوات تعددت إذا : 141 -م 
 من هو والمقدَّم األولى كان الجميع تكف لم وإن  إشكال، فال الجميع
 هناك يكن لم فإن  فاألسبق، األسبق فيقّدم  شقّ القناة، في غيره َسَبقَ

  فاألعلى، لألعلى التقديم كان يعرف، لم ولكنه كـان  أو  أسـبق، 
 من إلى يدفعها ثم امنه حاجته الماء إلى األقرب أو األعلى فيستوفي
 .وهكذا  بعده،

 فإن  مباح، نهر أو عين ماء على أمالك اجتمعت لو فيما الحكـم  وكـذلك 
 لحبس يشبهه ما أو سد جعل ألحدهم وليس  منه، المباشر السقي حق للجميع
 قدم يكفهم لم وإن  إشكال، فال الماء كفاهم إن وحينئذ  اآلخرين، عـن  المـاء 

 وعلم باإلحياء ملكت قد كانت إذا األرض تلك إحياء إلى فاألسـبق  األسـبق 
 العين فوهة إلى فاألقرب األقرب أو فاألعلى األعلى  قدم وإال  منهم، السابق

 .النهر أصل أو

 المائية الموارد حريم في: الثاني المبحث
 من مقدار هو الحريم إن: "الموات إحياء فصل في القول مـنا  تقـدم  قـد 

  ومجاالً  حيوياً مدى لكونه وإحياؤه أخذه يرالغ على  ويحّرم األرض ُيحمى
 أنواع هناك ذكرنا وقد  ،"يملك بما االنتفاع  من  المالك  يمكِّـن   ضـرورياً 

 الماء حريم عن الحديث وأجلنا  العقارات، أنواع من نوع لكل المناسبة الحريم
 يجعل ما وهو  انتفاع، حريم :أولهما :نوعان الماء الموضع؛ وحريم هذا إلى
 ضمان أجل من يجعل ما وهو  بقاء، حريم :وثانيهما .به االنـتفاع  تيسـير ل

 في ذلك وبيان آخر؛ مجرى إلى له تحو أو غوره وعدم الماء تدفق استمرار
 :يلي كما نفصِّلها مسائل
 :االنتفاع حريم :أوالً
 من ومقداٌر حريٌم المملوكين غير الصـغير  أو الكبيـر  للنهـر  : 142 -م 

 الحافتين، طول على واالنتقال المرور أجل من هحافتي على األرض
 نفاياته لطرح تنظيفه عند النهر مصالح في استخدامه أجل ومـن  

 واستخدام عليه البضائع لوضع موانىء جعل أجل ومن  وطيـنه، 
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 يطرأ ما بمقدار عرضه ويتقدر المختلفة؛ حاجاتهم في له المسافرين
  مجال، من ستخداماال ذلك يحتاجه ما وبمقدار استخدام من علـيه 

  أو مدن  في يمر كبير نهر كحريم ليس صغير محلي نهر فحـريم 
 .عديدة دول
 في وأراضيه ملكه إلى الماء إليصال قناة أو  نهراً من احتفر أمـا 

 للعبور حافتيه طول حريماً على -  حتماً - له فإن الموات األرض
 .يةوتنق إصالح إلى احتاج إذا فيه طينه إلقاء أجل من وكذا

 المستقي، فيها يقف عنده فسحة هو المباح أو المملوك البئر حريم :143 -م 
  االستقاء، آالت فيها وتوضع والدواب المواشي فـيها  وتـتجمع  

 من ذلك ونحو  تنظيفه، عند الطين من منه يستخرج ما فيها ويلقى
 .ومصالحه البئر استخدام  مجاالت 

 مالك قبل من المحتفرة أو بنفسها الموجودة العيون في األمر وكذا
 .األغراض ولنفس الحريم نفس لها فإن  معّين،

 للنهر الالزم الحريم يجاور ما وتملك إحياء إنسان لكل يجـوز  : 144 -م 
 حق بالحريم للمنتفع يكون أن دون من  والقناة، والعـين  والبئـر 
 مملوكاً المائي المورد كان فإن  الحريم، نفس ذلك؛ أما في األولوية

 له ييّسر ألنه  ذلك، له كان وأحياه أمالكه إلى الحريم المالك وضم 
 بقي إليه يضمه لم وإن  يحيه، لم لو مما أكثر الحريم منافع تحقيق
 بإحيائه فيه مزاحمته لغيره يجز ولم  لمائه، كحـريمٍ  فـيه  حقـه 

 عليه المستولي منع الحريم لصاحب ويجوز  علـيه،  واالسـتيالء 
 مباحاً وكان  مملوكاً، المائي المورد يكن لم إذا وأما منه؛ ونـزعه 

 .حريمه إحياء ألحد يجوز ال فإنه  لجميع الناس،
 :البقاء حريم :ثانياً
 باطن في المتجمعة المياه على تعتمد االرتوازية اآلبار كانت  لما : 145-م 

 أن الممكن من فإن جوفية، وأنهار عروق في الجارية أو األرض
 المتدفقة المياه كمية من فتقلل األولى البئر على الثانية البئر تؤثـر 
 المجال نفس في لوقوعها وذلك  تماماً، إليها عنها تجذبها  أو فـيها 
 بئٍر َحفُْر كان فإذا  تؤثر، ال أن الممكن ومن  األولى، للبئر المائي

  على ووجب  حفرها، يجز لم بها  مضراً بئر أخرى من بالقـرب 
 .األولى بالبئر يضر ال بمقدار اعنه يبتعد أن فيها الراغب
 آبار حقيقتها في فإنها  العيون، احتفار في يجري الكـالم  ونفـس 
 فسميت  األرض، سطح من  قرباً أكثر وعروقها  عمقا أقل ولكنها
 .عيوناً وهذه  آباراً تلك
 متقاربة كانت إذا فإنها األنهار ضفاف على تجعل التي القنوات أما

 المرغوب الماء كمية فيها تدخل ال بحيث  ببعض، بعضها وأضر
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 جاره قناة عن يبتعد أن القناة حفر في الراغب على وجب  دخولها،
 .حفرها من جاره يتضرر ال بمسافة
 كمثل  معين، بمقدار وآخر مورد بين الفاصلة المسافة تـتقدر  وال

 يرتفع أن المهم بل  ذراع، بخمسمائة والقناة العين فـي  تقديـرها 
 تلك من أقل هو بما القناة أو العين أو البئر صاحب عن  الضـرر 
 أتاحوا قد الخبرة وأهل الحديثة العلوم وأن خاصة  أكثر، أو المسافة

 إلى  مضافا  للحفر، المالئم المكان وتحديد بذلك التدقيق فرصـة 
 .المدني تخطيطها خالل من ذلك في الحديثة الدولة تدخل

 في المحتفرة اآلبار بين حريمال ذلك مراعاة وجوب في فـرق  ال : 146 -م 
 نعم  الموات، األرض في منها يكون ما وبين المملـوكة  األرض
 المسافة داخل الواقعة الموات األراضي إحياء راغب لكل يجـوز 
 صاحب يكون وال  وأخرى، قناة أو وأخرى بئر بين تفصل التـي 
 ال  أن حق من له يثبت ما غاية ألن  بها، أولى  مثالً األولى البئر
 .له الموات األرض تلك   أن ال  بئره، قرب  عين أو بئر تحتفر
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 الفصل الثالث

 في الثروة المعدنية و النباتّية

 :وفيه تمهيد ومبحثان وخاتمة

 :تمهيد
 العلوم في المصطلح ) المعدن(معنى  يتجاوز ما المعدنية بالثـروة  نـريد 
 مما ونحوها ضةوالف والذهب الحديد يشمل - البحث هذا في - فهو  الحديثة،
 والقير النفط مثل  غيرها، أخرى  وأموراً  المصطلح، هذا تحت  علمياً يندرج
 األحجار(  عنوان تحت يندرج ما  أيضاً ويشمل  والكحل، الصخري والملح
 والمرمر الرخام مثل يشمل بل  واأللماس، والفيروزج العقيق  مثل ) الكريمة
وقيمة؛  شأن له يكون مما فيها أو ابسةالي على يتشكل مما ونحوها البناء ورمل
 اإلسالمي الفقه في المتداول ) المعدن( عنوان في تدخل جميعها األمور فهذه

 هذه ألن  المعنى، بهذا نستخدمه سوف - بدورنا - ونحن  هذا، يومنا حتـى 
أحكاماً  لها  لكن العلمي، بالمصطلح المعادن من جميعها تكن لم وإن  األمور،
 من أخرى  أصنافاً ثمة فإن واحد؛كذلك مبحث في جمعها تسـتلزم  واحـدة 
 واليسر  والمرجان العنبر مثل  البحر، في الموجودة وهي  النفيسة، الثروات
 المذخورة النباتية الثروة مضافاً إلى  واللؤلؤ، والكهرمان البحري واإلسفنج

 تكن لم وإن األصناف وهذه  وغيره، والثمينة،كاألبنوس العادية األخشاب في
 هذا في نذكر حكمها أن يجب الفقهي، لكننا المصطلح حسب المعـادن  مـن 
 :وخاتمة مبحثين في يقع ذلك وتفصيل غيره؛ من به صلة أكثر ألنها الفصل

 المعادن في :األول المبحث
 :مسائل وفيه

 يكن ولم  فيها، خلق مما األرض من أخرج ما كل: (هو المعدن : 147 -م 
 ).وثمن قيمة له نوكا حقيقتها من  جزءاً
 كالذهب  باطنها، في أو األرض سطح على كان ما ذلك في ويدخل

 والكبريت والزئبق والياقوت والعقيق واأللماس والحديد والفضـة 
  البناء، ورمل والقير والنفط والكحل والرخام والمرمـر  والملـح 
 واألحجار المعادن من المتقدم التعريف تحت يدخل مما ذلك ونحو

 أنواع وبعض القيِّمة الصخر وأنواع ومشتقاته الـنفط و الكـريمة 
 مما ونحوهما والكحل الملح ومثل والـثمن  القـيمة  ذات التـربة 
 .عالجه أو طعامه في اإلنسان يستخدمه

 لها بملكيتها الدولة تختص التي األنفال من معدوٌد كلـه  المعـدن : 148 -م 
 في أو األرض ظاهر على كان ما فرٍق بين دون  بها، واالهـتمام 
 المملوكة أو عنوةً المفتوحة األرض في كان ما بين وال  باطـنها، 
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 أو واأللماس كالذهب  نفيساً كان ما بين وال  غيرهما، أو ألهلهـا 
 أو منه  كثيرا يكون ما بين وال  والرمل، والكحل وضـيعاً كالملح 

 يستفيدون وكيف له الدولة ملكية بعد األفراد يتملكه كيف أما قليالً؛
 :ثالثة أنحاء على يختلف ذلك فإن  ،منه

 بسيٍط عمٍق على أو األرض سطح على  ظاهراً يكون مـا  :األول
  ،)الظاهرة المعادن(بـ عليه يصطلح ما وهو  السطح، من قريب

 أنه فيه المعدن وحكم باإلحياء؛ ولو مملوكة فيه األرض وكانـت 
 كثيراً وأ كان  قليالً  الملكية، في لها وتابع األرض لصاحب مملوك

 ملكية ظل في له مملوك أنه ومعنى  متواضعها، أو النفاسة بالغ   ،
 دون من وأخذه وحيازته عليه يده وضع له يجوز أنه له، الدولـة 
 يشترط ال أنه كما  بإزائه؛ شيء بذل وال الشرعي الحاكم استئذان

 بل  المالك، قبل من األرض من وإخراجه حيازته الفعلي تملكه في
 أخرجه فلو  تامة، فعلية ملكية  األرض لملكيته  تبعاً له مملوك إنه

 ذلك األرض؛ ورغم لصاحب دفعه وعليه يملكه لم إذنه بدون غيره
 ذلك على يدها لتضع االستثنائية الحاالت في تتدخل أن للدولة فإن

 .غيرها أو أمنية العتبارات المعدن
 فيه ضاألر وتكون  األرض، باطن في  عميقاً يكون ما :الثانـي 

 يجوز  وال األرض صاحب يملكه ال أنه المعدن وحكم مملـوكة؛ 
 للمستخرج بد ال الشرعي، كذلك الحاكم بإذن إال منها اسـتخراجه 

 فإن  فيها، والحفر إليها الدخول في األرض صاحب استئذان مـن 
 إال استخرجه ما على ملكيته تثبت لم المالك إذن دون من ذلك فعل

 لم فإن  األحوط، على األرض مالك عم والتراضي التصالح بعـد 
 .المعدن ولّي هو الذي الشرعي الحاكم إلى رجعا يتراضيا
 إما  الموات، األرض  في الظاهرة المعادن من يكون ما :الـثالث 
 هذه وحكم  بسيط، عمق على  موجوداً أو ظهرها علـى   مبـثوثاً 
 مرغ  وكافرهم، مسلمهم  الناس، لعامة المباحات من أنها المعادن
 فهو محله عن ونقله وحازه  شيئاً منها أخذ فمن  األنفال، من كونها
  الشرعي، الحاكم الستئذان حاجة دون من غيره، فيه ينازعه ال له

 الحاكم يرى أن إال  إباحته، على يبقى موضعه في منه بقي ومـا 
 .استثنائياً ذلك غير

 األراضي أو عنوةً المفتوحة األراضي في منها كـان  مـا  وكـذا 
 يملك أن دون من يده في هي لمن نفعها يكون التي وهي  الخراجية،

 الناس لجميع مباح فيها الموجود المعدن فإن  وعينها، األرض رقبة
 .الموات األرض في الموجود كالمعدن
 أو الموات األراضي في  الباطنة،  المعادن من يكون ما :الـرابع 

 الحاكم ئذاناست لزوم وحكمها  عـنوة،  المفـتوحة  أو الخـراجية 
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 في  مستمراً لمخرجه يكون منها يخرج فما  الستخراجها، الشرعي
 .اإلذن بمقدار منه يشاء ما أخذ

 يستبد ال ممتدة عروق له باطني معدن من االستفادة في المأذون : 149 -م 
 يمكن بل  اإلذن، في ما لم ُينَْص عليه وأصله المعدن ذلك بعروق
 بالحفر إليه بالوصول المعدن نفس نم باالستفادة لغيره إذن إعطاء
 الحافر ملك في كانت إن الحفرة تلك أن غير  أخرى، جهـة  مـن 

 لكنه الحفرة مكان نفس يملك لم ملكه غير في كانت وإن  ملكهـا، 
 من االستفادة للغير يجوز ال التقديرين كال وعلى  بها، أولى يكون
 عنها الحافر يعرض لم ما المعـدن  مـن  لألخـذ  الحفـرة  تلـك 

 تعّد ال الموات األرض في الحفرة تلك حفر نفس فإن ويدعها؛كذلك
 شروط فيها تمت إذا نعم  باإلحياء، ملكها قد إنه يقال كـي  إحـياءً 
 بحفرته أولى الحافر إن بل  فحسب، الجهة هذه من نفعته التحجير

 .المعدن إلى بعد يصل لم ولو
 منه له يبقى مما الخمس مقدار دفع المعدن مستخِرج على يجب : 150 -م 

 وكنا  النصاب، بمقدار الباقي كان إذا االستخراج مؤنة  استثناء بعد
 أن في الحق للدولة نعم  الخمس، باب في  تفصيالً ذلك ذكرنا قـد 

 مقابل في - الخمس غير -  معيناً  مقداراً المستثمر على تفـرض 
 من رالمقدا هذا اعتبار له يجوز وحينئذ  االستثمار، بذلك له السماح
/ص/1/ج :أنظر. (عداه ما وتخميس أرباحه من واستثناؤه المؤنة

79(. 
 أهمله ثم االستخراج مقدمات بعض فـي  المسـتثمر  باشـر  إذا: 151 -م 

 أبدى فإن  ذلك، أسباب عن منه يستفسر أن للحاكم فإن  وعطّلـه، 
 على أجبره عذر له يكن لم وإن  العذر، يرتفع  حتى أمهله  عـذراً 
 .عنه يده رفع أو العمل متابعة

 النبات في: الثاني المبحث
 به ويراد ،)الكأل(بـ عليه يصطلح ما :األول :نوعان النبات من المـراد 
 عليه يصطلح ما :والثاني ;به يعتد ساق لها ليس التي والحشائش األعشـاب 

 لثمرها، أو لخشبها تُراد قد التي األشجار على اشتمل ما به ويراد )اآلجام(بـ
 .أشبهه وما القصب كمثل  لساقها، تراد اتنبات وعلى 

 األراضي في نبت ما منه يتملّك أن إنسان لكّل يجوز النوعين هذين وكـال 
 منه شيء إلى سبق فمن  وغيره، المسلم بين فـرق  دون  بنفسـه،  المـباحة 
 كمثل ذلك في مثله  فيه، مزاحمته لغيره يجز ولم ملكه فقد عليه يده ووضـع 

 يجتزُّ ما هو بذلك منها يملك ما أن غير بالحيازة؛ ملكت التي المباحات سـائر 
 واألوراق الثمار من يقطف وما  األشجار، من يقطع وما  الحشـيش،  مـن 

 األخذ بمجرد تملك ال فإنها األرض في الثابتة األصول نفس أما  واألزهار،
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 يملك فإنه وحينئذ باإلحياء؛ ويتملكها نفسها األرض على يده يضع لم ما منها
ـ   األشجار هذه في فعل إذا ونباتات أشجار من بنفسه عليها نابت هو ما يعجم

 أو  خاصة، برعاية يتعهدها لم إذا أما  وصيانتها، نموها في يساهم ما ونحوها
 أو البري الشجر من الشيء فيها ونبت  مملوكة، - باألصل - األرض كانـت 

 اعتبارها يشكل فإنه  األرض، مالك من رعاية دون ومن بنفسـه  الحشـائش 
 إال حيازتها ترك المالك لغير  وجوباً واألحوط  األرض، لملكية  تبعاً مملوكة

 .واسترضائه المالك استئذان بعد

 :البحر ثروات في خاتمة
 فيقع  اليابسة، على ما حكم عن ثروات من البحر في ما حكم يخـتلف  ال
 شيٍء يسير مع اليابسة، في يتحقق مثلما اليد وضع فيها ويتحقق اإلحياء عليها
 له سنتعرض ما خالل من معنا ستتبين التي الجوانب بعض في االختالف من
 :التالية المسائل في
 العامة المباحات من  العظيمة، األنهار وكذا  البحر، سطح يعتبر : 152 -م 

 االنتفاعات وجوه بشتى بها ينتفعوا أن الناس لجميع يجـوز  التـي 
 أو فيها التنقل أو منها االصطياد أو فيها بالسباحة سواء  الممكـنة، 

 أو للسكن، يصلح مما نحوه أو خشبي بناء أو سفينة في عليها السكن
 .بسطحه االنتفاع وجوه من ذلك غير

 ووضع بحيازته النهر أو البحر سطح من لجزء الملكية تـتحقق  : 153 -م 
 في يجعل الذي بالنحو الماء في ثابتة  حدودا وضع فمن  عليه، اليد

 أجل من أو  يستثمره، لمسبح  حدوداً جعله أجل من الزمان اهـذ 
 أو  دعائم، على خشبي كوخ أو سفينة في اتخذه لمسكن  حرماً جعله

 الحالة هذه مثل في أنه غير حازه؛ ما يملك فإنه  أخرى، ألغراض
 االنتفاع من غرضه في يحتاجه ما مقدار إال العمق مـن  يملـك  ال

 ما تبقى ملكيته فإن كذلك األغراض؛ باختالف يختلف مما بالسطح
 حدوده أزال أو سفينته نقل أو كوخه قّوض فإن العالمات تلك بقيت

 .عليها كان التي العامة إباحته إلى عاد الموضع ذلك عن معرضاً
 برمي البحر في جزيرٍة استحداث إلى القادرين بعض يلجأ قـد  : 154 -م 

  مشكّالً عنها وينحسر الماء بها يمتلىء حتى فيه الكثيرة الصخور
 لذلك  مالكاً يكون الحالة هذه في فإنه  كبيرة، أو صغيرة جزيـرة 
 األرض أحكام وتلحقه  الماء، في" أحياه"و استحدثه الذي المكـان 
 قاع لجزٍء من  إحياًء بنفسه يعّد العمل ذلك ألن  المحياة، المـوات 

 أجل من وذلك  الجزيرة، عليه ارتكزت الذي النهر أو البحر ذلـك 
 ذلك غير أو  استراحة، محطة أو حراسة نقطة أو مرفأ يكـون  أن
 ما ومثله والحياة؛ العمران معالم من المعدودة النافعة األغراض من

 وضع إلى الدول أو األبحاث مراكز أو الشركات بعض لجأت لـو 
 أشبهه ما أو  بناًء فيه وأحدثت البحر قاع من شـيء  علـى  الـيد 
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 الجزء ذلك موجٌب لملكية  أيضاً، كذل فإن  مخـتلفة،  ألغـراض 
 فوقها  حريماً المنشآت لهذه فإن وحينئذ عليه؛ اليد ووضع بإحيائه
 منه الغاية ومع المنشأ نوع مع يتناسب بما الماء في  صعوداً يمتد
 .سابقاً ذكرنا كما

 كالملح ونحوهما الكريمة واألحجار المعادن مـن  يلـتقط  مـا  : 155 -م 
 أو الماء باطن من  وأسماك، حيوان من صطادي ما وكذا  والعنبر،

 حاجة دون من وحيازته عليه اليد بوضع الملتقط سطحه، يملكه من
 أو البحر قاع باطن من ُيستَخرج ما أما  الشرعي، الحاكم الستئذان
 باطن من يستخرج ما حكم حكمه فإن  كالنفط، ثرواٍت من النهـر 

 الحاكم استئذان من فيه بد ال أنه أي  المملوكة، أو األرض الموات
 .سابقاً ذكر الذي بالنحو الشرعي

 في الملحوظ األّولي الحكم مقتضى هو ذكـرناه  مـا  جمـيع  إن : 156 -م 
 صار فإذا  الجماعات، أو األفراد لتصرف االعتـيادية  الحـاالت 

 فإن - زماننا في هو كما - األهمية من درجٍة على ذلك في الشـأن 
 عن فيها ُيستغنى ال بنحو األمور هذه بعض تنظم دولية قوانين ثمة

 يتوافق وبما المصلحة تقتضيه بما فيها للعمل المسلمين ولّي نظـر 
 .المقبولة العالمية األنظمة مع

 
 البـاب الثـالـث

 )إجارة النفس(في أحكـام العمـل أو 

 :وفيه تمهيد وأربعة فصول وخاتمـة

 :تمهيـد
  األولى، التملّك أسباب إلى عيرج ما السابقة األبواب في استعرضنا بعدما

 الملكية إحداث في  اإلنساني "الجهد"  دور  نظرنا لفت قد يكون أن بد ال فإنه
 الذي وهو  أمامه، ماثلةً اإلنسان وجدها التي المباحات على السيطرة وتحقيق
 ما: (به ونريد  ،"العمل"بـ عليه نصطلح - الحديث العصر هذا في - صرنا

 أو الدار كبناء  مادي،  شيٍء ما، وإيجاد إلنجاز جهد من  "العامل" يـبذله  
 أو  فكرة، تعليم أو مرض كمداواة  معنوي، أو  البئر، حفر أو الباب صـنع 
 االهتمام تزايد وقد ).وأجرة بعوض أو  مجاناً  لغيره، أو لنفسه إما  ذلك، نحو
  العمال، إلى الحاجة واشتداد االقتصادي النهوض وتيرة تسـارع  مـع  بـه 

 مساحة أخذت التي وقوانينه فلسفته الحديث اإلنساني الفكر في له فصـارت 
 اعتنى قد اإلسالم كان ذلك وقبل الحديثة، الدول ودساتير شرائع في واسـعة 

 به الوصول أجل من له وتقنّن تنظّمه تفصيلية بأحكام فخصه  الجانب، بهـذا 
 هذا تحت المتداولة الفقه كتب في يذكر لم أنه  علماً  المرجوة، أهدافـه  إلـى 
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 الذي" اإلجارة"عنوان  تحت ذكر بل  المستحدث، اللفظ بـذلك  وال العـنوان 
 - آثرنا وقد  المملوكة، األعيان وإيجار  الباب، هذا وهو  النفس، إيجار يشمل
 ومسائل النفس إيجار موضوع مسائل بين نفصل أن - هذه العملية رسالتنا في

بحوث  توسع   فإن  عديدة، أحكام في التقيا وإن ألنهما  العين، إيجار موضوع
 والمزارعة الجعالة مثل إلى وامتدادها" العمل"وأحكـام   )الـنفس  إجـارة  (

 بحوث مع ذلك انسجام وإلى  بينهما، االختالف جوانب إلى مضافاً  والمساقاة،
 األسباب هذه جميع إن  المباحات، تملك في يبحث الذي األول المقصد هـذا 

 النفس إجارة جانب   ونخص بينهما الفصل نرجح أن إلى نادعت قد وغيـرها 
 األعيان إجارة مبحث على ونقدمه  الواسعة، المتعددة الفصول ذي الباب بهذا
 .عليه أولويته لتأكيد له خاتمة فيه ذكرناه الذي
 هذا على تطلق صارت ثم  العمل، على األجرة : هي لغةً ): اإلجـارة (و

 منافع أو نفسه لمنافع اإلنسان بذل: (بأنها يفهاتعر ويمكن  المعلـوم،  العقـد 
 ،)التطوع(ذلك  ويقابل). عوض مقابل الغير منها ليستفيد له المملوكة األعيان
 وقد  مجاناً، العين منافع بذل وهي ) العارية(و  مجاناً، النفس منافع بذل وهو
 في غلب وقد  النفس، منافع هبة: ذلك من وأقل  الدار، منافع )هبة( لها يقال

 وإطالق  األعيان، منافع وإيجار استثمار على اإلجارة كلمة إطالق زمانـنا 
 .معه وانسجمنا اخترناه الذي هو وهذا. .النفس إيجار على العمل كلمة
 :يلي لما تتعرض فهي الباب هذا فصول أما

 .يحرم وما األعمال من يحّل ما أحكام وفيه :األول
 لغير اإلجارة عقد خالل من عوضب النفس إيجار أحكـام  وفـيه  :الثانـي 
 .والمساقاة الزراعة

 يتعرض وهو  في المزارعة،: األول المطلب: مطلـبان  وفـيه  :الـثالث 
" عقده"له  موضوع وهو  األرض، زراعة لخصوص النفس إيجـار  ألحكـام 
 يتعرض وهو  المساقاة، في :الثاني والمطلب  الخاصة، وأحكامه الخـاص 

 له  موضوع -  أيضاً - وهو  الزرع، يةلسقا النفس إيجار حالة لخصـوص 
 .الخاصة وأحكامه  الخاص "عقده"

 عمالً يؤدي لمن أجرٍة ) َجْعل( من المأخوذة  ،)الجعالة( أحكام وفيه :الرابع
 والطرف  ، معلوما فيها األول الطرف أو الجاعل يكون ما وهي  ، محـدداً  

 .مجهوالً له المجعول أو الثاني
 وذلك  األعيان، إجارة ألحكام فيها نتعرض بخاتمة الفصول هذه أنهينا ثم
 تأخيرها يكون والذي  سيأتي،  الذي المعاوضات مقصد في نذكرها ال كـي 
 إجارة مباحث على فيه نحيله سوف ما لكثرة القارىء  إلرباك  موجباً إلـيه 

 المال بصاحب عالقته كانت وإن فيها العامل  فإن ،"المضاربة" أما  الـنفس؛ 
 لكننا  بأمواله، له ويتاجر ليضارب له نفسه إيجار إلى - جوهرها يف - ترجع
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 العمل بحوث إلى منها البيع بحوث إلى أقرب ألنها الباب، هذا في ندرجها لم
 .النفس وإجارة
 تتعلق قد فإنها وبالعين بالنفس تتعلق كما اإلجارة أن إلى نشير أن علينا بقي
 من ناتجة  خارجية، آثار ذات  ،اعتبارية أمور: (هي والحقوق  ،)الحق(بـ

 األرض إلى المرور حق مثل وذلك  ،)المكلف يعيشه قانوني أو طبيعي وضع
 تمنحها التي الرخص بعض ومثل  به، المحيطة الجار أراضي عبر المملوكة
 إلشادة أو تجارية بأعمال للقيام أو عمال الستقدام المواطنين لبعض الدولـة 
 به الغير ذلك انتفاع يتيح بنحو الغير إلى انتقاله نيمك مما  ذلك، نحو أو أبنية

 .لمالكه  مملوكاً أصله بقاء مع منه واستفادته

 الفصــل األول

 في ما يحـّرم من األعمـال وما يحـّل

 :وفيـه تمهيـد ومبَحث

 :تمهيد
 بها، والتكسب منها التعيش بهدف كثيرة أعمال على اإلنساني الجهد يتوزع

 المباح أما  منها، القليل وحرمت أكثرها فأباحت لها الشريعة تعرضت وقـد  
 فإنه الحرام وأما  تعالى، هللا المرضي الهنيء المكسب هو ألنه فيه لنا كالم فال

 يجوز ال كذلك الشخصية وفائدته لنفسه اإلنسان قبل من فعله يجوز ال كمـا 
 ذلك تبرير يصح وال  بالمجان، أو أجرة مقابل وفائدته الغير لمصلحة فعلـه 
 استأجره، من على إثمها في العهدة   بأن وال  العامل، منها يعتاش حرفة بأنه

 لم دام ما اليد ذات وضيق العمل فرص بقلة عنها االعتذار يصـح  وال بـل  
 يبرر ال ونحوه ذلك جميع إن  .المحظور تبيح التي الضرورة حد إلى يصل
 يفعله ال أن عليه إن بل  عباده، على تعالى اهللا حرم ما تجاوز المسلم للعامل

 ذلك بوقوع يرضى ال تعالى اهللا دام ما بالمجان أو بأجرة  لغيره، وال لنفسـه 
 المسلمين، مجتمع في والظلم الفساد بإشاعة وال  األنحاء، من نحو بأي الحرام

 المنكر عن ونهيه وردعه ذلك يفعل من مواجهة - حينئذ - المؤمن على إن بل 
 .ةالمشروع الوسائل بجميع
 بتطور تتّسع وهي  ، جداً واسعة المحللة األعمال دائـرة  أن يخفـى  وال
 تقتصر التي المحرمة األعمال دائرة مقابل  اإلنسان، حاجات وازدياد الزمان
 إن بل معنا، سيتبين كما معين عدد في حصرها يمكن محدودة أمـورٍ  علـى 
 أوجبت قد - وازدهاره البشري المجتمع سعادة على منها  حرصا - الشريعة

 أصل وجعلت الكفائي  الوجوب بنحو المجتمع إليها يحتاج وصنعة حرفة كل
 .الضرورة عند وواجباً العادية الحاالت في تعالى هللا محبوباً والعمل السعي
 إلى المحرمة األعمال مرجع أن شمولية بنظرة نالحظ المحرم جانب وفي
 :أمرين
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 والعري الزنا مثل  يع،التشر أصل في  محرما العمل ذلـك  كـون  :األول
 .ونحوها والقمار والنحت

  أو ماله أو نفسه في له  وإيذاًء به  وإضراراً للغير  ظلما كـونه  :الثانـي 
 على تحريمه من الشريعة فتحرص  وطنه، أو حريته أو كرامته أو عرضـه 

 .اإلنسان عن الظلم دفع
 بكراهة حكمت الشريعة فإن االقتصادي، النشاط في التسامي  من وكنوٍع
 ظروف في ومحصوٌر مبرٌر هو مما  والحياكة، الجزارة مثل المهن بعـض 
44/ص :أنظر. (سابق مبحث في يناسبها ما وعن عنها تحدثنا قد كنا خاصة

.( 
 :التالي النحو على وأحكامها المحرمة األعمال نستعرض سوف يلي وفيما

 يحل وما األعمال من يحرم ما في مبحث
 :أمور على يشتمل وهو

 :الدينية األعمال على األجرة أخذ :ألولا
 الواجبات يؤدي أن أجل من المكلّف استئجار يصح وال يجوز ال : 157 -م 

 ليصلي استئجاره يجوز فال  مكلف، كل مـن  المطلـوبة  العينـية 
 أو ليحج أو رمضان شهر ليصوم أو نفسه عن الخمس الفـرائض 

 مجاناً دون بها ناإلتيا منه يراد التي الواجبات من ذلك غير ليؤدي
 .عوض

 الكفائي بالواجب ليقوم اإلنسان استئجار يصـح  وال يجـوز  ال : 158 -م 
 التشريع رغب التي الواجبات نوع من كان إذا عموماً إليه المتوجه

 عن والنهي بالمعروف األمر مثل وذلك  مجانـاً،  بهـا  باإلتـيان 
  اعي،الدف والجهاد  والقضاء،  المجتهد، من واإلفـتاء   المنكـر، 
 بتقديم غيرها أو الدولة قيام من مانع ال نعم تشبهها؛ أخرى وأمور

 هذه بمثل للقيام معهم تتعاقد أو تفرِّغهم لمـن  هـدايا  أو رواتـب 
 البر على التعاون إطار في اإلجـارة، بل  بعـنوان  ال  األعمـال، 
  نحو على  مطلوباً الواجب كون يعلـم  لـم  إذا أمـا  .والـتقوى 

 عليه، والصالة ودفنه وتحنيطه وتكفينه الميت لتغسي المجانية،كمثل
 قضاء ومثل  الدين، علوم من وغيره اإلسالمي الفقه تعليم ومـثل  

 مثله على األجرة أخذ فإن  ذلك، ونحو الميت، عن والصوم الصالة
 ).924: و/430: م / 1/ج ذلك في أنظر. (جائز

 أداؤها مطلوبال المستحبات على األجرة أخذ يصح وال يجوز ال : 159 -م 
 فعله ينبغي مما ونحوها واألدعية واألذكار كالنوافل مكلف، كل من
 يسوغ فال  بأوامره، والتزاماً تعالى هللا  وتقديساً  مجاناً النفس عن

 ليقول أو  نفسه، عن الليل صالة يصلي لكي الشـخص  اسـتئجار 
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 ويقيم ليؤذن أو  الصالة، بعد )السالم عليها( الزهـراء  تسـبيحات 
 صلة مثل غيرها أو العبادات ذلك في سواء  ذلك، ونحو  يضة،للفر

 .ونحوهما المريض وعيادة الرحم
 المسجد كنس كمثل  مطلق، بنحو  مطلوباً المستحّب كان إذا أمـا 

 وقضاء  المسلمين، طريق من األذى إزالـة  ومـثل   وعمارتـه، 
 أو العزاء مجالس وقراءة  قلوبهم، على السرور وإدخال حاجاتهم

 ذلك ونحو  اإلعالم، أذان وأداء  عامة، مناسبة في الكريم آنالقـر 
 ويصّح فيها االستئجار من مانع ال فإنه  الكثيرة، المستحبات مـن 
  كان سواء  األجرة، لباذل الثواب ويكون  عليها، األجـرة  أخـذ 

 .األموات أو األحياء من غيره أو عن نفسه عن استئجاره
 كان ما منها سواء  الميت، عن العبادات عللف اإلجارة من مانع ال : 160 -م 

 والصوم اآليات وصالة اليومية كالصالة عليه، لـواجب   قضـاءً 
 عنه والحج والصوم مستحباً، كالصالة منها كان ما أو  والحـج، 
 على األجرة أخذ من مانع ال أنه كما  له، الثواب استكثار بداعـي 

 والقرآن العزاء مجالس كقراءة  المستحبات، من العبادات غير فعل
 بذلك عالقة لها أحكام ذكر لنا سبق وقد الميت؛ عن واألدعية الكريم
 رسالتنا من األول الجزء في والحج والصالة الصوم مباحث فـي 
 .إليها فليرجع  الحج، مناسك كتاب وفي هذه

 ال المستحب أو الواجب على اإلجارة مورد تصح فيه  كلِّ فـي : 161 -م 
  حرصاً فيها الزيادة وطلب األجرة على ومةالمسا لألجير ينبغـي 
 وزّي ثياب في كان إذا وخاصةً  واألخالقي، المعنوي الجانب على
 عليه التشنيع للغير يجز ولم  آثماً يكن لم ذلك فعل فإن  العلم، أهل
 .به

 تصح ال فإنه ذكره سبق ما بعض على اإلجارة تصـح  ال كمـا  :162 -م 
 من الصبح صالة صلى من: "الق ـ، فمن ـ أيضا عليه الجعالـة 

 ذلك أجل من وصلى بعضهم فقام  ،"مثالً عشرة علّي فله بيتي أهل
 من النحو بهذا صحيحة غير الجعالة إن بل  أخذه، له يجز لم الجعل
 .األول

 :معابدهم وبناء الكفار معاونة :الثاني
 ةاإلسالمي غير واألديان العقائد جميع أتباع مع التعامل يجـوز  : 163 -م 

  فيها، عندهم والعمل بها لهم والوفاء المحللة المعـامالت  بجمـيع 
 من عمله يحرم ما جميع فإن كذلك  المسلمين، مثل ذلك في مـثلهم 
 إذا عمله -  أيضاً - يحرم  مسلماً استأجره من كان إذا المسلم قـبل 
 دين في  حالالً العمل ذلك كان لو حتى مسلم غير المستأجر كـان 
 يحرم  مثالً المسلم لحساب الخمر صنع يحرم مافك  المسلم، غيـر 

 موارد من نذكره سوف ما سائر وهكذا  الكافر، لحسـاب  صـنعه 
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 بيع يجوز أنه البيع أبحاث في معنا يأتي سوف كان وإن  العمـل، 
 وهي  المسلمين، غير من يستحلها لمن المحرمة األشـياء  بعـض 
 .بالبيع ومتعلقة خاصة حالة

 وتجهيزها معابدهم بناء في المسلمين غير عند لالعم يجـوز  ال : 164 -م 
 إشادة عنوان في يدخل مما ونحوها واألبواب والـبالط  باإلنـارة 
 والهندوس البوذيين معابد في كما وذلك  وتعميرها، الكفر صروح
 .اإلسالمية غير الديانات اتباع من وغيرهم
 مع يتنافى مما عندهم العبادة لوازم صنع في العمل يجوز ال وكذلك
 ذات والشعارات والرسوم األصنام عمل كمثل  تعالى، هللا التوحيد
 مثل وذلك  عملها، جاز التوحيد مع تتناف لم فإن  الديني، المغزى
 األمور من ذلك نحو أو البخور أو احتفاالتهم في توقد التي الشموع

 تجهيز يراد ما ذلك ومن  الكفر، مظاهر عن والبعـيدة  المحايـدة 
 ونحوها والطاوالت كالخزائن فيه،  أثاثاً ليكون يصنع مما به المعبد
 مطلق بشكل عليها إذا استؤجر سيما الكفر، ال شعائر من خلت إذا

 .معابدهم في ووضعها المستأجر فأخذها
 كالنوادي  ثقافي، أو ديني عنوان له مما معابدهم غير بـناء  أمـا 

 من لم يحرم ما جائز فإنه الدينية وغير الدينية، العلمية والمعاهـد 
 اليهود مع التعاون مثل في كما طارىء، ثانوي بعنوان أخرى جهة

 داموا ما حرام فإنه المعامالت،  بشـتى  لفلسـطين  المغتصـبين 
 .إسالمية ألرض مغتصبين

 :عندهم والعمل الظلمة معاونة :الثالث
 عليه واالعتداء الغير حقوق تجاوز: (هو الظلـم  أن يخفـى  ال : 165 -م 

 غيرها في أو وطنه أو دينه أو عرضه أو ماله أو نفسه في وإيذاؤه
 أو أوالجماعة الفرد عن يصدر ما فيشمل ،)له هو ما سـائر  مـن 
 وكما شرعنا؛ في حدود من لهم مرسوم هو ما تجاوزوا إذا الدولة
 الظالم معاونة -  أيضا - يحرم فإنه المكلف من الظلم وقوع يحرم
 كانت وسواء  كافر، على أو مسلم على وقع سواء  ظلمـه،  فـي 

 كان وعوض، وسواء بأجرة كانت أو  وتطوعاً  مجاناً المعاونـة 
 كثير في أو حريته أو عرضه أو كرامته أو ماله من قليل في الظلم
 .منها

 من عالية بدرجة تتمتع الحديثة بصورتها الدولة صارت بعـدما  : 166 -م 
 مقدورهب يعد لم بنحو وذلك  والمجتمع، الفرد حياة في الحضـور 
 ووظائفها، أعمالها في ينخرط أن دون ظلها في العيش وال اعتزالها

 :األعمال من نوعين بين التمييز - فيها العمل عند - يجب فإنه 
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 والهاتف والكهرباء كالماء الخدمات أعمال إلى يرجع مـا  :األول
 كاالقتصاد حيوية أمور إلى أو  االجتماعية، والشؤون والـبلديات 

 إدارات في محللة أعمال إلى والصحة، أو والثقافة ربيةوالت والبيئة
 مما  والتنفيذية، التشريعية واألجهزة والسجون واألمـن  القضـاء 
 كصيانة  ذلك، نحو أو عمراني أو خدماتي عمـل  إلـى  يـرجع 
 أو المصانع إدارة إلى أو  ونحوها، والبناء الهاتف وأعمال الكهرباء
 التي النافعة المؤسسات من غيرها أو المستشـفيات  أو المعاهـد 
 الوظائف هذه مثل في الظالم عند العمل فإن  الدولة، عليها تشرف
 هذا إن بل  فيه، إشكال ال أجرة منه المأخوذ والمال  وحالل، جائز

 القيام أجل من اإلسالمي للمجتمع الزمة ضرورة صار قد العمـل 
 بعض في  واجبا يجعله الذي األمر  شؤونه، ورعاية بمصـالحه 

 .وانبهج
 وتعزز الدولة سلطان تجسد التي األعمال إلى يرجع مـا  :الثانـي 
 واألمنية القضائية األجهزة وهي  قوتها، خاللها من وتمارس هيبتها

  فيها، يدخل مما ذلك ونحو التشريعية والمواقع السجون وإدارات
 غير  حكماً يصدر ممن  واحدا يكون أن للمسـلم  يجـوز  ال فإنـه 
 ممن  واحدا وال  جنائية، قضية في أو قضائية منازعة في إسالمي
 يراقبون ممن  واحداً وال  ومعاقبة،  وسجناً  اعتقاالً الحكم ينفذون
 القوانين يضعون ممن  واحداً وال للظالم، تحركاتهم وينقلون الناس
 ليقربه الحاكم يوظفه ممن  واحداً وال بل  اإلسالمي، للفقه المنافية
 إلى له، يضاف  شيئا يفعل لم لو حتى وجوده بأصل ويتقوى مـنه 
 على الخمر تقديم كمثل  حراماً، نفسه في األعمال من كان ما ذلك

 تديرها التي والدعارة القمار مراكز حماية مثل أو  الظالم، مائـدة 
 .سنذكره مما نفسها في المحرمة الوظائف من ذلك نحو أو الدولة،

 قيام الشرعي الحاكم قبل نم  المشخصة  الضرورة  استدعت إذا : 167-م 
 جاز المحرمة الوظائف هذه بعض في بالدخول مجموعة أو فـرد 
 الظالم أكرهه لو وكذا التشخيص؛ وطبق الضرورة بمقدار الدخول
 القتل ارتكاب حد إلى يصل ال أن بشرط األعمال هذه بعض علـى 
 كيان وتهديد الدين فساد فيه عظيم أمر فعل إلى وال الظالم أجل من
 وجبت لآلخرين الظلم من ذلك دون بما الظالم أمره فإن  لمين،المس

 عن األذى دفع أو الظلم ارتكاب من األهم وتحديد الموازنة علـيه 
 أو فالن يد يقطع لم إذا المال من مبلغ بمصادرة هدده فإذا  نفسـه، 
 مصادرة من أهم عدمه ألن  القطع، له يجوز ال فإنه  مثالً لسـانه 
 مثالً زيد يد يقطع ولم يفعل لم إن بأنه وهدده ذلكب أمره وإن  المال،

 ألن الحالة، هذه في القطع له يجوز فإنه  يديه، يقطع سوف فإنـه  
 وال وهكذا؛  آخر، لشخص واحدة يد قطع من أهم  مثالً يديه حماية
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 على  صعباً يكون قد الموارد بعض في األولوية تشخيص أن يخفى
 .رعيالش الحاكم إلى فيه فيرجع المكلف

 :وفناً وكتابةً  قوالً الفكري اإلنتاج :الرابع
 :أمور في الفكري الجهد بذل يحرم : 168 -م 

 منها الموجود ومناصرة وتأييد  الباطلة، األفكار ابتداع  ـ فـي  1
 منها، والسخرية مقدساته وإهانة  ومذهبه، الحق دين على والتشنيع

 بصنع ئهومباد مقوالته وإضعاف  ومسخها، حقائقـه  وتحـريف  
 .ذلك ونحو  لفسادها، الموهمة المغالطات

 تقويته يستلزم ما وبكل وبظلمه به واإلشادة الظالم مدح  ـ فـي  2
 .حكمه نظام أو سياسته أو أعوانه كمدح  ظلمه، في
 واألفعال الفواحش ألوان من واإلباحية الرذيلة على الحثّ   ـ في3

 أو الزنى أو ورالسف على الحث أو كالدفاع  والمعاصي، المنكـرة 
 مجتمع في الفساد انتشار على تساعد التي األمور مـن  غيـرهما 
 .المؤمنين

 أبرزه لو ما بين الفكري الجهد ذلك بحرمة الحكـم  يخـتلف  ال : 169 -م 
 مسرحي فني بعمل أو بالكتابة أو باللسان بالقول  صريحاً وأظهره

 مبرزات من نحوها أو النحت أو الرسـم  بمـثل  أو سـينمائي  أو
 بواحدة المراد منه  يفهم الذي بالنحو إليه ألمح لو ما وبين  األفكار،

 .الوسائل تلك من
  عليه، األجرة أخذ يحرم فإنه ذاته في العمل هذا يحـرم  مـثلما  : 170 -م 

 .فاسداً العقد يعتبر وكذا  وسحتاً،  حراماً المال ويعتبر
 :واإلعالم الصحافة حقل :الخامس

 وصياغته الخبر بنقل المتعلقة األمور جميع في غالاالشت يجوز : 171 -م 
 مجاالت من واإلعالم الصحافة حقل عليه يشتمل مما وغيـرهما 

 :التالية باألمور الخبر ناقل التزم إذا متنوعة عمل
 ذلك في سواء  الناس، من الحرمة أهل أسرار إذاعة  ـ تـرك  1

 عليه اؤتمن ما إذاعة تجوز فال  الهيئات، أو الجماعات  أو األفراد
 تكن لم لو حتى الغير أسرار من بالصدفة عليه اطّلـع  أو الـناقل 
 .بالسر المعنيين باألطراف مضرة اإلذاعة

 غير كانوا ولو  الحرمة، أهل شؤون على التجسـس   ـ تـرك  2
 الخاصة أمورهم من ظهوره يحبون ال ما تتبع أجل من  متدينـين، 
 .يذعها لم أو ذلك عدب المتجسس أذاعها سواء  القبيحة، أو الحسنة
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 الثقة من معتبرة درجة تأمين خالل من الصدق على  ـ الحرص3
 وحتى بل  كذبه،  يعلم ما نشر يجوز فال  الخبر، مصدر بصـدق 

 الصدق مستوى إلى يشير بما اقترن إذا إال صدقه، يعلم ال ما نشر
 من شيء على مصادر وذكرت: "عبارة تشبه التي العبارات مـن 

 ال وكذا ؛"موثوقة مصادر وذكرت: "عبارة قبال ، فـي "االطـالع 
 تحت يدخل ال مما  جزئياً أو  كلياً الكاذبة األخبار اختالق يجـوز 
 تضخيم( :هي والمبالغة الشرع؛ في الجائزة ) المبالغة(  عـنوان 
 ذكر أو  الواقع، في أو صاحبها في أقل بدرجة الموجودة الصفات

 كبر من فيه المبالغة تعرف بنحو الواقعي الرقم من بكثير أكبر رقم
 شرسة ولكنها عادية معركة صفة في تقول أن مثل وذلك  ،)الرقم

 هولها من وشاب  أنهاراً فيها الدماء سالت هائلة معـركة : "بأنهـا 
 من  ، منطلقا"جداً كبير: "بأنه فيها القتلى عدد تصف أو  ،"الولـيد 
 القتلى عدد نكا إذا أما  الحرب، طرفي بين القائمة النسبية الحالـة 
 من يعد ال نعم جائز؛ غير كذب فهو " عشرة إنه: "فقلـت  خمسـة 
 تجعل الغموض من وبدرجة خاصة بطريقة الخبر صياغة الكذب
 المعنى من السامع ذهن إلى  قرباً أكثر المحـتملة  المعانـي  أحـد 

 ).التورية( لها يقال التي وهي  الحقيقي،
  األخرى، األديان أو العامة األخالق إلى يسيء ما نشر  ـ ترك 4

 الفواحش أخبار من الفاحشة إشاعة نوع من يعّد ما نشر ترك وكذا
 تشنيع فيه ما نشر ترك وكذا بل  األفراد، يرتكبها التي والموبقات

 في وسنذكر الحرمة؛ أهل من جماعة أو واحد علـى  سـخرية  أو
" التصوير" موضوع في وكذا" واإلعالن والدعاية النشر"  موضوع

 .الفرع بهذا عالقة له مما  شيئاً 
 المهمة المصالح ببعض الحاالت بعض في الصـدق  أضـر  إذا : 172 -م 

حالة "في  اإلسالمي اإلعالم وضع يجب فإنه اإلسـالمي  للمجـتمع 
 بتلك تضر ال بطريقة الخبر صـياغة  فـيها  تراعـى " اسـتثنائية 

 وإصدار فيه الشرعي الحاكم نظر يستوجب قد ممـا   المصـالح، 
 .بشأنه المناسب التوجيه

  عمله، على األجرة أخذ يحرم ذاته في العمل هذا يحرم مـثلما  : 173 -م 
 .فاسداً العقد يعتبر وكذا  حراماً وسحتاً، المال ويعتبر

 :التمثيلية األعمال :السادس
  السينمائي، أو المسرحي منه سواء  ذاته، في حالٌل فّن التمثيل : 174 -م 

 الناس وتوجيه محددة فكرة تعبير عنال أجل من استخدامه فيجوز
 إلى الدعوة في الفعالة الوسائل من إنه بل  عليها، وحـثّهم  إلـيها 

 كون جوازه في يضر وال الفاضلة؛ والقـيم  واإلسـالم  اإليمـان 
  واقع، لها ليس مخترعة -  أحياناً - فيه الممثلة واألقوال األحداث
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 يقصدون ال ممثلونال دام ما المحرم الكذب باب في تندرج ال فإنها
 :أمور عن االحتراز من فيه بد ال اإلخبار؛ نعم

 الفساد نشر وال  الباطلة، األفكار تأييد منه الهدف يكون ال  ـ أن 1
 المقدسات، إهانة وال  اإلباحية، إلى  وصوالً مراتبها بشتى والرذيلة

 األجرة أخذ ويحرم العمل نفس حينئذ فيحرم  الظالمين، دعـم  وال 
 .عليه

 المسلمين من الحرمة أهل من والسخرية السباب يتجـنب   ـ أن 2
  الناس، بين الفتنة أو الفرقة إلى منه يؤدي ما وخاصة  وغيـرهم، 

 األجرة أخذ وحرم ذاته في العمل حرم ذلك منه الهدف كان فـإن 
 .عليه

 غير من هو من ومصافحة  الفـاحش،  الكـالم  يتجـنب   ـ أن 3
 إليه النظر يحل ال ما إلى لنظروا  والنساء، الرجال من المحـارم 
 التمثيل حين الممثل فعلها فإن المحرمات؛ من ذلك ونحو  بشهوة،
 العمل أصل على األجرة استحقاقه في ذلك يضر ولم  آثمـاً  كـان 
 .ذلك لوال ذاته في  حالالً دام ما التمثيلي

 األنبياء من المعصومين شخصيات ظهور تجـنب   ـ ينبغـي  4
 تكون قد جرأة من ذلك في لما ) أجمعين مالسال عليهم( واألئمـة 

  موارده، باختالف يختلف حرمة أو حلية األمر وحسم  الئقة، غير
 .انفراده على عمل كل في الفقيه نظر عن معه يستغنى فال
 الموّجه التمثيل في العنف في المبالغة عدم إلى االلتفات  ـ ينبغي5

 مثل  أخرى، ورأم إلى االلتفات  وكذا  واألحداث، الصغار إلـى 
 األمور من ذلك نحو أو  التخويف، في أو األسطورة، في اإلغراق

 إلى ضرره في يصل قد مما الطفل نفس على ضاّرة آثاٌر لها التي
 .األعمال تلك مثل تحريم تستلزم درجة

 :والنحت التصوير فن :السابع
 :عناوين في يقع فيه والكالم
 :باآللة التصوير :األول

 دون من  ذاته، في حالل وغيره الروح لذي باآللـة  ير التصـو : 175م ـ 
 استخدامه عن االحتراز يجب ولكن  وآالته، أصنافه بـين  فـرق 
 :يلي كما وذلك  محرم، عمل في أو محرم بعمل  مقترناً

  الغير، من تصدر التي الجنسية األعمال تصوير يجـوز   ـ ال 1
 ما أو الجنسي لالعم كان  وجماعاً  ، كافراً أو الغير كان  مؤمـناً 
 الغزل مشاهد تصوير ذلك ويشمل  شاذاً، أو كان  وطبيعياً  دونه،
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 كذلك ذاته في حرام هو ومثلما  التمثيل، حين ونحوهما والمالعبة
 .عليه األجرة أخذ يحرم فإنه

 أوضاع في والنساء الرجال من الحرمة أهل تصوير يجوز  ـ ال2
 يجب لما ظهور فيها كان سواء  عنهم، غفلةً محتشمة غير خاصة
 من أو المصور عند خاصة نزوة إلشباع وذلك  يكن، لم أو سـتره 
 واألجرة نفسه في حرام العمل وهذا بهم؛ والتشهير فضحهم أجـل 
 .أيضاً حرام عليه

 أعمالهم في والنساء الرجال من الحرمة أهل تصوير يجوز  ـ ال3
 والمراكز الوثائق من األشخاص غيـر  تصـوير  وال  العاديـة، 
 تحركاتهم وتتبع أعمالهم وإحصاء عليهم التجسس بهدف  ونحوها،
 .حرام عليه األجرة وأخذ نفسه في محرم عمل وهو  ونشاطهم،

 أصحابها يرضى ال التي األماكن أو األشياء تصوير يجوز  ـ ال4
  آثم،  متعمداً  عالماً ذلك وفاعل  بتصويرها، عليها المشـرفون  أو
 من عليه بالمشرفين أو الشيء بذلك إضرار التصوير في كـان  إذا

 .أيضاً حرام فعله على األجرة أخذ أن كما  تقنية، أو أمنية ناحية
أو  االستماع يحرم ما إلى النظر أو االستماع تجـنب   ـ يجـب  5

 حين المحّرم الغناء  إلى بالتصوير،كاالستماع القيام حين إليه النظر
 أو  إليه، النظر يجوز ال ما إلى النظر أو  مثالً، زفاف حفل تصوير
 بالتصوير القيام حين حدوثها يصادف قد التي األمور من ذلك نحو

 ذلك بحدوث المصور علم أن غير  ذلك، لوال ذاته فـي  المحلـل 
 مثل في التصوير نفس على األجرة أخذ بحلية يضر ال منه الحرام
 .الحالة هذه

 وما السطحي الظاهري التصوير بين ما التصوير حكم يخـتلف  : 176 -م 
 ظاهر من ستره يجب ما تصوير فإن  الشعاعي، التصـوير  بـين 

 أما  إليه، المصور نظر استلزامه عند حرام الَمْحَرم لغير الجسـد 
 يعد ال فإنه  المغناطيسي، الرنين ذلك في بما  الشعاعي، التصوير
  مستوراً الجسد كان إذا للنظر العرفي بالمعنى الجسد إلى  نظـراً 
  ساتر، وراء من المحرم غير تصوير فيجوز  صور،الم نظر عن

  ظهورها، بعد الصورة إلى النظر يجوز وكذا  ونحوه، كالـثوب 
 .وغيره للطبيب

 ):الرسم(اليدوي  التصوير :الثاني
  ناقصاً، أو رسمه كان  كامالً  وغيره، الروح ذي  رسم يجوز: 177  -م 

 فيجوز  بارز، رغي أو الرسم كان  بارزاً  ملون، غير أو  ملـوناً 
 المعدن أو الخشب أو الصخر في وغيره الروح ذي صورة حفـر 
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 باتجاه الحفر عن  فضالً  جزئياً، الخارج إلى الناتىء الحفر بطريقة
 .الداخل

 أو جنسية أوضاعاً تحكي التي الخالعية الصور رسم يجـوز  ال : 178 -م 
 جوزي نعم فاضحة؛ إباحية بطريقة الجسد مفاتن أو العورة تبـرز 
 في كما  علمية، أهداف أجل من العاري الجسد أو العـورة  رسـم 
 .ونحوها التمريض ومعاهد الطب كليات

 صحف في ) الكاريوكاتورية(بـ عليها المصطلح الرسوم تسود : 179 -م 
 الصورة نقد صاحب منها الغاية كانت فإن  الزمان، هذا ومجالت

 لحرمته وهتكاً مقامهل وتوهيناً منه سخرية يعد بما عليه واالحتجاج
  شرعاً، كرامته في  محترماً الصورة صاحب كان إذا محرم فهو
 يكن لم العرف نظر في السخرية من الكاريكاتوري الرسم خال فإن
برسمه بذلك النحو؛  الصورة صاحب يرض لم لو حتى بـأس  بـه 

 .وحين يحرم عمله يحرم أخذ األجرة عليه ـ أيضاً ـ
 .ل اإلعالني ما له عالقة بالتصويرهذا، وسيأتي في مبحث العم

 :النحت: الثالث
ـ  ـ  : 180م  صنع مجّسٍم كامل األبعاد لذوات األرواح ) الـنحت (نـريد بـ

وغيـرها، والمحـرم مـنه على األحوط صنع تمثال كامل لذي            
الـروح مـن اإلنسان أو الحيوان؛ ومما يعّد تمثاالً كامالً ما إذا             

اكب الفرس أو   ُصـوِّر فـي وضـع يخفي جزءاً من جسده، كر          
الجالس متربعاً أو الواقف خلف جدار مقطوع الرأس أو نحو ذلك           
ممـا يلحـظ فيه الجسد كامالً وإن خفَي ونقص شيٌء منه بسبب             
يـرجع إلـى حالـة صاحب الصورة؛ فإن لم يكن الجسد كامالً             
كالتمـثال النصـفي الذي ُيجسَّم فيه الرأس وشيء من الصدر أو            

وز صنع تمثال كل ما ليس له روح        البطن فإنه جائز؛ وكذلك يج    
 .من عالم الطبيعة

 :الغناء والموسيقى: الثامن
 :وفيه عناوين ثالثة

 :في الغناء: األول
ـ  يجـوز لإلنسان ـ من حيث المبدأ ـ التعبير عن بعض أمانيه    : 181م 

وخواطره المصاغة نثراً أو شعراً بصوت ُمرقَّق ُمَرّجع إذا كانت          
، وهذه  "الباطل"تشتمل على شيء من     المعانـي محتشمة نبيلة ال      

الخواطـر يعبـر عـنها بأسلوبين شائعين متداولين، ولكلٍّ منهما        
اإلنشاد : أصوله وأدواته وأصنافه المعروفة عند أهل الخبرة، هما       

والغناء، والظاهر أن التغني بكال األسلوبين يجوز فعله واالستماع         
عنى المصطلح فليس   إلـيه، أما اإلنشاد فألنه لما لم يكن غناًء بالم         
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وارداً في موضوع المسألة، وأما الغناء فألن المعيار في الحرمة          
والحلية هو مضمون الكالم الُمغنّى ال أسلوب التلفظ به وال ترقيقه           

وجاداً حل التغني به    ) وحقاً(وتـرجيعه، فإن كان المضمون نبيالً       
 يحل؛  ، شهوانياً أو غزلياً، لم    )باطالً(واالسـتماع إليه، وإن كان      

ما يرجع إلى جانب الغريزة الجنسية      ) الباطل(والمراد بالمضمون   
فـي اإلنسـان، ولـو في مرتبة الوصف العادي لجمال الحبيب            
الدنـيوي، ممـا يخشى معه على هبوط اإلنسان إلى مستوى من            
الضـعف الروحـي ال يشغله فيه إال غريزته الشهوية ولواحقها،           

بالمعنى العام، حتى لو    ) قاًح(وما عدا ذلك فهو مما كان مضمونه        
كـان يتغنّـى بـبعض المآكل أو المظاهر الطبيعية صعوداً في            
التسامي إلى ما فيه تغن بالذات اإللهية وإظهار الهيام بها، نعم إذا            
كـان مضمون الغناء باطالً من جهة أخرى، كأن يكون فيه مدح            
لظـالم أو إهانـة لمقـدس أو نحـوهما، فإنه يصير حراماً من              

ـ  ين، ويكـون إثمه مضاعفاً؛ ومثلما يحرم نفس الفعل فإنه          الجهت
 .يحرم أخذ األجرة عليه

ـ  ال فرق في حرمة الغناء بين ما كان التغني به باللغة العربية أو : 182م 
 .بغير العربية، وكذا حكم االستماع إليه

ـ  ال يجـوز للمـرأة أن تؤدي الغناء المحلل أمام الرجل من غير   : 183م 
ال يجوز أن يستمع الرجل إلى غناء المرأة، إذا         محارمهـا، بل و   

كـان لحُن صوتها مثيراً للغرائز وموقعاً في الفتنة وموجداً لحالة           
: مـن السـقوط الروحي واألخالقي مما هو مصداق لقوله تعالى          

} فــال تخضــْعن بالقــول فــيطمع الــذي فــي قلــبه مــرض{
 ].32:األحزاب،اآلية[

ـ   المشتمل على الغزل ونحوه في يجـوز أن تـؤدي المرأة الغناء  : 184م 
خصـوص مناسـبة زفّ العـروس إلـى بيت زوجها إذا كان             
الحضـور مـن النساء؛ وعليه، فإنه ال يجوز في مناسبة الزفاف            
غناء المرأة في المحفل المختلط، وال غناء الرجال أمام الرجال؛          
كمـا ال يجوز أن يؤدي أحد الزوجين في خلوته مع اآلخر الغناء             

 . الغزل ونحوهالمشتمل على
ـ  ال يجـوز للمـؤمن التواجد في مالهي الغناء المحرم مما يكون   : 185م 

الـتواجد فـيه مستلزماً لهتك الحرمة، أو موجباً لتشجيع المنكر،           
 .حتى لو كان الغناء الذي يؤدى فيه غير محرم في ذاته

ـ  مما يوجه لألطفال خاصة ) غناء األطفال(ما يدخل تحت عنوان : 186م 
ـ    نفس المعـيار الذي سبق ذكره، فإن خال من الغزل          مشـمول ل

 .ونحوه مما يثير الغرائز ُعّد حالالً وإال حرم
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ـ  تـرديد األغاني المحرمة والترنُّم بها حرام إذا كان نغُم الصوت  : 187م 
لم يكن  " اإلنشاد"ممـا يصـدق عليه الغناء، وإال فإن صدق عليه           

 .حراماً
 :في الموسيقى: الثاني
ـ  م مـن الموسـيقى ما كان اللحن فيه مؤثراً في ضعف   المحـر : 188م 

المناعة الروحّية لإلنسان، وذلك من خالل شّدة الخفة الناتجة من          
تلـك األلحـان والتـي تساعد على إثارة الشهوات والوقوع في            
الحرام، فإن بقي اإلنسان حين استماع الموسيقى على قدر ُيعتّد به           

 الروح وصالبة اإلرادة   من توازن االنفعاالت والتصرفات وصفاء    
لـم تكـن تلك الموسيقى التي يسمعها أو يعزفها محرمة؛ وعليه،            
فإنـه ال يضر بحلية الموسيقى شعور اإلنسان بشيء من الراحة           
وقَـَدر مـن االنفعـال ال َيخرُج به عن حّد االعتدال؛ كذلك فإن              
المعيار في كون الموسيقى مثيرة للشهوات بذلك المعنى هو كونها          

ند غالب الناس، فتصير محرمة ـ حينئذ ـ حتى على   كـذلك ع 
الشـخص الـذي لـم تِثر شهوته لدواٍع طارئة أو استثنائية عند             

 .استماعها
ـ  لمـا كانت آثار الموسيقى اإليجابية أو السلبية ناتجةً من طريقة  : 189م 

العزف على اآللة ال من اآللة نفسها، فإنه ال يوجد في هذه اآلالت         
ته إذا كانت كلها صالحة ليعزف عليها اللحن        ما هو محرم في ذا    

المحـرم أو المحلل، وبذلك فإنه يجوز استعمالها كلها في عزف           
األلحـان المحللـة، وكذا يجوز صنعها وبيعها وشراؤها، نعم لو           
فـرض وجـود آلـة غلب استعمالها في األلحان المحرمة عند            

ـ     ال الموسـيقيين فإنه ـ وإن جاز استعمالها في اللحن المحلل 
يجوز صنعها وال بيعها وال شراؤها وال اقتناؤها، بل يجب إتالف           
الموجود منها أو تغيير صورته إذا توقف عليه األمر بالمعروف          

 .والنهي عن المنكر
ـ  ال فرق في جواز االستماع إلى الموسيقى المحللة بين ما لو كان : 190م 

 أو من   العازف رجالً أو امرأة، وال بين ما يصدر من آلة مسجلة          
 .الشخص مباشرة

 :في أحكام لهما مشتركة: الثالث
ـ  إذا اجتمع الغناء والموسيقى في عمل فني واحد، كما هي العادة : 191م 

الغالـبة في الغناء، فإن كان كلٌّ منهما غير مثير للشهوة لم تحرم             
األغنـية الملحـنة، وإن كـان كل منهما ـ أو أحدهما ـ مثيراً      

ملحنة؛ وأما غناء النساء في الزفاف،      للشـهوة حرمت األغنية ال    
فإن األحوط الذي ال ينبغي تركه هو       المستثنى من الغناء المحرم،     

 .ترك اقترانه بالموسيقى وإن كانت غير مثيرة للشهوة
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ـ  مـثلما يحرم الغناء وعزف الموسيقى أمام الغير فإنه يحرم قيام  : 192م 
 .بنفسهالمكلف بالغناء أو العزف المحّرمين عند انفراده 

ـ  إذا حـرم الغـناء والموسـيقى حرم أخذ األجرة عليهما وحكم    : 193م 
بـبطالن عقـد اإلجارة، وإذا حالّ حّل أخذ األجرة عليهما، وكان            
العقـد صحيحاً، بما في ذلك ما حكم بحليته استثناًء، كغناء المرأة            

 .في الزفاف
 :الرقص: التاسع
ـ   يعبر فيه بحركات المـراد بالـرقص ذلك الفن المعروف الذي  : 194م 

الجسـد عـن أفكار معينة، وله أشكال كثيرة فيها المقبول وفيها            
السـاقط المـرذول؛ والمعـيار في المحرم منه ما كان من نوع             
الـرقص الخلـيع الماجن، وهو الذي يعبر فيه عن معاني العشق            
والـرغبة الجنسـية بـدرجاتها المتفاوتة، ودون فرق بين كون           

، متستراً أو كاشفاً عن بعض ما يجب        الـراقص رجـالً أو امرأةً     
سـتره، دون فـرق ـ أيضـاً ـ بين ما لو كان المشاهدون له      
مماثلـين له في الجنس أو مختلفين، مختلطاً كان الجمهور أو من            
جنس واحد؛ وعليه فإنه ال يجوز للمرأة أن ترقص في األعراس           

 .أمام الحاضرات إن كان رقصها خليعاً فاحشاً
هو كل رقص خال من تلك المعاني، فكان التعبير         أما المحلل منه ف   

فيه ـ مثالً ـ عن الحماسة والفروسية، أو عن محاكاة شيء من   
الطبيعة،كحـركات الطـيور أو الرياح، أو ما كان يعبر فيه عن            
أحداث تاريخية ونحو ذلك مما هو معروف عند أهل الخبرة، بما           

ح، كالدبكة  في ذلك بعض الرقصات الشعبية التي تعمل في األفرا        
ونحـوها، بشرط أن ال يقترن بشيء من المحرمات، كاالختالط          
المنافـي للحشـمة، أو اشتراك الجنسين من الذكور واإلناث في           
ذلـك، أو مصاحبته الغناء أو الموسيقى المحرمين، أو غير ذلك           

 .مما كان حراماً في ذاته أو بالعنوان الثانوي الذي قد يتلبس به
ـ   أن يقوم بالرقص لنفسه أو لشريكه الزوج، بال يجـوز لإلنسان : 195م 

 .فرق بين أنواعه في ذلك
ـ  كما يحرم فعل الرقص الخليع من قبل المكلّف يحرم مشاهدة قيام : 196م 

الغيـر بـه، سواء كان مماثالً للراقص في الذكورة واألنوثة أو            
مختلفاً عنه، وذلك في الحاالت التي يمكن أن تؤثر أخالقياً ـ من  

النوع ـ على المشاهد، أو التي يكون الرقص فيها مشتمالً  ناحية 
على ما يوجب الفساد مما يحرم النظر إليه؛ كذلك فإنه يحرم أخذ            

 .األجرة عليه والتكسب به
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 :صناعة الغذاء وعمل المطاعم: العاشر
 :وتفصيل أحكامه في عناوين

 : ـ الخمر1
ـ  ة بصناعة الخمور يحرم العمل في جميع المجاالت التي لها عالق: 197م 

مباشـرة، سواء في ذلك مرحلة تهيئة المادة للعصر من تنظيف           
وتقطيع، ومرحلة عصره وتعبئته وتخزينه ونقله إلى الزبائن، بل         
وكـذا يحـرم العمل في المختبرات التابعة لمصانع الخمر، وهي         
التـي تشـرف علـى تركيب الطعوم وتحليلها ومراقبة جودتها           

 .المرغوبة، ونحو ذلكوخلوها من العناصر غير 
ـ  إذا كانـت بعـض مصانع الخمور تنتج غير الخمر من األغذية   : 198م 

وغيـرها، كالبيرة الخالية من الكحول، أو اإلسبيرتو ونحوه من          
المطهـرات، أو الخـل، أو نحو ذلك، فإنه يجوز العمل في ذلك             
المصنع في خصوص العمل المحلل إذا لم يلزم من عمل المؤمن           

مته أو تشجيع للمنكر أو نحو ذلك من العناوين      فـيه هـتك لحـر     
 .الثانوية الموجبة للحرمة

ـ  يجـوز العمـل مـع هذه المصانع ـ أيضاً ـ فيما ال عالقة له      : 199م 
مباشرة بصناعة الخمر، وذلك في مثل صناعة القناني أو قطاف          
العـنب أو التفاح في المزارع التابعة لتلك المصانع أو لمن نعلم            

ه، إال إذا دخلت الغاية المحرمة عنصراً في التعاقد، أنـه سيبيعه ل   
استأجرتك لقطاف هذا العنب من أجل      : "وذلـك كأن يقول للعامل    

 .، فإن العمل يصبح حراماً واإلجارة باطلة"جعله خمراً
ـ  ال فرق في حرمة صناعة الخمور بين ما كان في بالد إسالمية : 200م 

 .مسلمين أو غيرهاأو غيرها، وال بين ما سيباع في بالد ال
ـ  يحرم العمل في تقديم الخمر في المطاعم أو المقاهي التي تقدمه، : 201م 

وكـذا في نقله وتخزينه في محالت بيعه، وكذا يحرم وضعه في            
بعـض أصناف المأكوالت والحلوى من ِقَبل الطباخين، ويستثنى         
مـن ذلـك المحاسب في المطعم أو حانوت البيع إذا قبض ثمن             

ملة ما يقبض ما دام ليس هو الذي يقوم بعملية البيع،           الخمر في ج  
وكـذا يجـوز غسـل أواني الخمر المستعملة من ِقَبل رواد ذلك             
المطعـم أو الفـندق، وكـذا يجوز لطالب الفندقية الذين ُيلَزمون     
بصنع مآكل تشتمل على الخمر أن يفعلوا ذلك ما داموا ال يعلمون            

ت لمن يأكلها إذا توقف نجاحه      بأنهـا ستقّدم لآلكلين، بل ولو قُدِّم      
في االمتحانات على إعداد مثل هذه المآكل، وكان مضطراً لتعلم          

 .صناعة الطبخ لالعتياش منها
 .أما حكم بيع الخمر فسيأتي في مباحث البيع 
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 : ـ الميتة ولحم الخنـزير2
ـ  ال يخفى كون الميتة والخنـزير من األعيان النجسة التي يحرم : 202م 

ـ    ن رغـم ذلـك فإنـه ال مانع من االستفادة منهما            أكلهـا، ولك
واسـتخدامهما في شتى المجاالت التي ال ترجع إلى التغذي بها،           

 .مثل صناعة األسمدة والشموع وغيرهما
وفي هذا اإلطار، فإنه يجوز للمسلم أن يعمل في نقل الميتة ولحم             

الخنـزيـر وتخـزينهما وفي المصانع التي تجعلهما شموعاً أو          
 بـل وفي جميع المجاالت التي ال عالقة باالستفادة من           سـماداً، 

الميـتة أو من الخنـزير حياً أو ميتاً في غير التغذي بهما؛ وبما             
أن مطـاعم غير المسلمين تشتمل عادةً على اللحوم غير المذكّاة           
وعلى لحم الخنـزير، فإنه يجوز للمسلم العامل في تلك المطاعم          

ه من غير المسلمين؛ وإن كان طـبخ ذلك وتقديمه لمن يستحل أكل    
 .األولى التنـّزه عن ذلك وتجنب العمل فيهما مع اإلمكان

 : ـ األعيان الطاهرة3
ـ  يجـوز العمـل فـي صناعات الغذاء المتعلقة ببعض الحشرات    : 203م 

والحيوانات واألشياء التي هي طاهرة، ولكنها غير محللة األكل،         
ه التي ليس لها فلس     وذلك مثل األرانب وحيوانات البحر وأسماك     

ونحـو ذلـك مما تستحله بعض المذاهب اإلسالمية؛ وعلى هذا           
الصـعيد، فإنـه يجـوز تربية مثل هذه الحيوانات أو الحشرات            
وإعدادها ذبحاً وتعليباً وتخزيناً من أجل بيعها آلكليها، كذلك فإنه          
يجـوز طـبخها وتقـديمها لمن يأكلها رغم كونها محرمة األكل            

إذا صدق على بعض األعمال المتعلقة بذلك عنوان        إجماالً، لكنه   
محـّرم من جهة أخرى، كمثل ما لو عّد العمل فيه تشجيعاً على             
أكلـه، فإنه يصبح العمل فيه حراماً من هذه الجهة، وكذا نحوها            

 .من العناوين الثانوية
 :أعمال الطب: الحادي عشر

ـ  ى عن ينحصـر عمـل الطبيب في إطار دفع الضرر ورفع األذ  : 204م 
المـريض، ومـن أجل ذلك فإنه يحل ـ في الجملة ـ كل عمل     
يـتوقف علـيه عالج المريض ورفع الضرر عنه ضمن مراتب           
الضـرر التـي يعتني العقالء بدفعها عن أنفسهم، وصوالً حتى           
مـرتبة دفـع مـا يـوجب الهالك والموت، فيحل للطبيب القيام             

غير مقام  بمقتضـيات العالج حتى لو كان ذلك العمل حراماً في           
العـالج؛ ثـم إنه لما كانت جميع فروع الطب مهمة، ورغم أن             
بعضها أقل إشكاالً من غيره، فإنه ال يجب على طالب الطب أن            
يالحظ في اختياره لنوع تخصصه الفرع الذي هو أقل إشكاالً من           
غيـره، بـل يجـوز له أن يختار التخصص في مثل األمراض             
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راض العقم والمسالك البولية،    النسائية أو األمراض الجلدية أو أم     
ونحوها مما يستلزم التعرض لرؤية العورة أكثر من غيره، وذلك          
بغـض النظر عن مدى كون ذلك االختصاص ضرورة لمجتمعه          

 .الذي سيعمل فيه
 :وعلى هذا األساس تجب مالحظة األمور التالية

ال يجوز للطبيب إجهاض المرأة وقتل جنينها الذي هو من          : األول
كان بقاء الجنين   ما لو   : األولى: و من كافر إال في حالتين     مسلم أ 

موجـباً لمـوت األم أو وقـوعها في خطر شديد مشبه للموت،             
كالعمـى والجنون ونحوهما، أو موجباً للقتل خوف العار، وذلك          

ل يؤدي إلى   كان بقاء الحم  ما لو   : ، والثانية مهما كان عمر الجنين   
ضـرر بالـغ على صحتها، أو كان بقاؤه مؤدياً إلى حرج يشق             

 فـي خصوص مرحلة ما قبل ولوج الروح في          علـيها تحملـه   
الجنـين، وفي غير ذلك فإنه ال يجوز القيام باإلجهاض حتى لو            
طَلَـب مـنه ذلك والد الجنين أو أحدهما، وحتى لو كانت قوانين             

أنظر المسألة  ( صيل ذلك في مباحث النكاح    البلد تبيحه، وسيأتي تف   
 .) من الجزء الثالث808

ال يجـوز تشـريح جسد الميت المسلم من حيث المبدأ،           : الثانـي 
ويجـوز فـي بعـض الحـاالت االسـتثنائية التي تلجىء إليها             
الضرورة، مثل توقف تعلم مهنة الطب بالمقدار الضروري عليه،         
ومثل ما لو توقف عليه دفع تهمة القتل عن المتهم، ونحو ذلك من     

ي سوف نستعرضها في إطار البحث التفصيلي       الضـرورات الت  
 .ألحكام التشريح في باب الديات إن شاء اهللا تعالى

يعتبر العالج تصرفاً من ِقَبل الطبيب بجسد المريض، فال         : الثالث
يجـوز لـه التصدي لعالجه من دون إذنه ورضاه حتى لو كان             
امتـناعه موجـباً لوقـوعه في الضرر العادي، دون ما لو كان             

عه موجباً للهالك أو شبهه، فإنه يجوز ـ بل يجب حينئٍذ ـ   امتنا
 .تصّدي الطبيب ومبادرته لعالجه من دون رضاه

ـ  ال يحـرم العمـل فـي طّب التجميل بما في ذلك تقويم األسنان    : 205م 
رفع (وغيـره مـن فـروع هذا العلم مما ال يدخل تحت عنوان              

بيب تلبية  ، فيجوز لإلنسان فعله في نفسه كما يجوز للط        )الضـرر 
رغـبة الراغبين به من النساء والرجال، نعم ال بد من مالحظة            
موضـوع المماثلـة في الذكورة واألنوثة ونحوها مما له عالقة           
بالنظر واللمس اللذَْين سنتعرض ألحكامهما في مباحث العالقة ما         
بـين الـرجل والمرأة من أبواب أحكام الزواج واألسرة، وبغّض    

عمل في أصله حالل وأخذ األجرة عليه     النظـر عـن ذلك، فإن ال      
 .جائز
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ـ  إن الجانب المتعلق بنظر الطبيب أو لمسه للمريض خالل العالج : 206م 
ومـدى جوازه وعدمه أمٌر سوف نتعرض له تفصيالً في أبواب           
الـزواج واألسـرة، لكـنه لو فرض أن الطبيب خالل عمله قد             

 ما يأخذه   ارتكـب النظر أو اللمس المحرم فإنه ال يؤثر في حلية          
أجـرةً، بـل وال يؤثـر على صحة عقد العمل القائم بينه وبين              

 .المريض
ـ  ال بـأس وال إشكال في عمل الصيدلة وتركيب األدوية ما دامت  : 207م 

العقاقيـر واألدويـة إنما تعطى للمريض من أجل أن يتداوى بها            
بـناًء لتشخيص الطبيب أو رغبته هو، فيصّح إعطاء أدوية مثل           

والمهدئات المشتملة على المخدرات واألدوية التي      مـنع الحمـل     
تسـبب اإلجهاض واألدوية المثيرة للشهوة الجنسية ونحوها حتى         
لـو علـم الصيدلي ـ أحياناً ـ أن المشتري سوف يستخدم هذا     
الـدواء فـي غير موارده المحللة، نعم قد يحرم من جهة بعض             

 أو المسببة   العـناوين الـثانوية، وال سيما منها األدوية المخدرة        
لإلجهـاض أو بعض السموم ونحو ذلك، حيث يجب على أمثال           
األطـباء والصيادلة االلتفات إلى تلك العناوين الثانوية ومراعاة          

 .موجباتها من األحكام الشرعية والقوانين المحلية أو الدولية
أمـا سـائر األعمال التي لها عالقة بالطب، كالتحاليل المخبرية            

 ونحوهما، فإن جواز االشتغال فيها أوضح       والتصـوير باألشـعة   
 .منه فيما سبقها

 :صناعة المالبس وعرضها: الثاني عشر
ـ  يجـوز للخياطـين ومصـانع المالبـس خياطة جميع المالبس     : 208م 

الـرجالية والنسـائية بمـا في ذلك المالبس النسائية التي تظهر            
أجـزاًء من جسد المرأة، حتى لو علمنا أن النساء سوف يخرجن            

 .بها سافراٍت غير محتشمات
كـذلك فإنه يجوز أن يعمل الرجال في عرض األزياء الرجالية            

أمـام حشـد من المشاهدين من الرجال والنساء ما دام يستر من             
جسـده مـا يجب عليه ستره أمامهم، أما المرأة فإنه يباح لها أن              
تعـرض جميع أنواع المالبس أمام مثيالتها من النساء، أما أمام           

ل فإنه ال يجوز لها عرض نفسها متبرجة وسافرة أمامهم،          الـرجا 
وكذا ال يجوز إذا كانت محجبة، ألننا نرى فيه هتكاً لحرمة المرأة            

 .المسلمة
 :صناعة التجميل: الثالث عشر

ـ  بما في ) صناعة التجميل(يجوز العمل في ما يدخل تحت عنوان : 209م 
 للمماثل في   ذلـك أدوات التبرج والعطور والحلي وتزيين الشعر       
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الذكورة أو األنوثة من غير المحارم، فيجوز للمسلم مباشرة هذه          
األعمال واحترافها حتى لو كان يعلم أن المرأة سوف تخرج بها           
سافرة، نعم في خصوص حالقة الذقن فإن األولى للمؤمن إطالق          
لحيته وترك حالقتها، كذلك فإن األفضل للمزين ترك حالقة لحية          

 .زبائنه
 :األعمال الجنسية: عشرالرابع 
ـ  يحـرم العمل في كل ما ُيعّد من األفعال الجنسية المحرمة، مثل  : 210م 

الزنا واللواط والسحاق مما هو معلوم وواضح؛ وتفصيل األحكام         
المـتعلقة بهذه األعمال والعقاب المفروض عليها له باٌب خاص          

 ).باب الحدود والتعزيرات(مصطلح عليه باسم 
 :مال السحر والخفة وما أشبههاأع: الخامس عشر

 :وهو يشتمل على عناوين
 :في ما هو من السحر: األول

ـ  األعمال المرتكزة على ما ُيّدعى أنه استخدام : (المـراد بالسحر : 211م 
لقـوًى غيـر مـنظورة، أو على مزج مواّد وعناصر كيميائية            
خاصة، أو على إحداث ديكور وأصوات وإضاءة غريبة، أو على          

ثيرات نفسية وداخلية، أو على غير ذلك مما َيحُدث بسبب          إيجاد تأ 
واحد منها أو أكثر مشاهُد وتصوراتٌ غريبة، حقيقية أو وهمية،          
تؤثـر على التوازن الذهني والنفسي والجسدي لإلنسان، فيخضع         
بسببه لضغوط معينة يصدر عنه فيها أقوال وأعمال غير إرادية،          

 وال معقول، أو يحدث     أو ينبهر بشيء خادع موهوم غير طبيعي      
عـيه غير ذلك مما هو من مظاهر التأثير على النشاط الطبيعي            
للقـوى اإلنسانية وجعلها أسيرة الوهم والخرافة والتسلط القهري         

 ).لتحقيق أهداف شخصية تهم الساحر
وممـا يدخل في السحر بهذا المعنى ما يصطلح عليه عند العامة             

أو كتابة كالٍم ُيّدعى أنه يؤدي      فعل شيء   : (، ويراد بها  )الكتابة(بـ
إلـى بغض اآلخر أو محبته، أو سعادته أو شقائه، أو صحته أو             

، فإذا أثرت على النشاط     )سقمه، أو نحو ذلك من اآلثار المدعاة له       
الطبيعـي للقـوى اإلنسـانية بالنحو اآلنف الذي ذكرناه للسحر           

 .صارت منه ولحقها حكمه
تسخير الجن والمالئكة، أو    أمـا مـا يّدعـيه البعض من إمكانية           

تحضـير األرواح، فإنـه على فرض صحته يحرم منه ما كان            
مضـراً باإلنسـان نفسـياً أو جسدياً، وأما ما ال يضر منه فإن              

 .التنـزه عن االشتغال به أكرم لإلنسان وأجدر باالحتياط
 .والسحر بهذا المعنى يحرم عمله وكذا يحرم أخذ األجرة عليه 
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 السحر وأخذ األجرة عليه يحرم ـ أيضاً ـ   ومـثلما يحرم عمل  
تعلمـه وتعلـيمه للراغب فيه وأخذ األجرة على تعليمه، نعم إذا            
توقف دفع ضرر السحر ـ إن وجد ـ على تعلمه من قبل بعض   
مـن يوثـق به ممن تتحقق به الكفاية، جاز له ـ حينئذ ـ تعلمه     

 .بمقدار ما يرتفع به الضرر
والتي ُيعّرفونها  ) الشعوذة(أو  ) عبذةالش(أما ما يدخل تحت عنوان       

إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة        : (بأنهـا 
، فهـو أمر آخر مختلف عن السحر، ألن براعة          )عـن العـادة   

المشـعوذ وسرعة حركاته الخارقة هي أمور حقيقية، والَمشاهُد         
يه أكثر  الوهمية الناتجة عند الناظر عن هذه الحركات ال أثر لها ف          

من الدهشة واإلعجاب بفنه وبراعته دون أن يفقد شيئاً من توازنه           
 .ونشاطه الطبيعي

فالشعبذة بهذا المعنى ليست محرمة، بل يجوز العمل فيها وتعلمها           
مـا دامـت ال تؤدي إلى اإلضرار بالغير، وهي غير داخلة في             

 .السحر المحرم
 :في ما هو من اإلخبار بالمغيبات: الثاني
 :يندرج تحت عنوان اإلخبار بالمغيبات فروع: 212م ـ

اإلخبار عن أحوال اإلنسان وصفاته وعما : (وهو:  ـ التنجـيم  1 
يقع عليه من أحداث اعتماداً على حركة الكواكب والنجوم، وذلك          

، )اعـتقاداً من المخبر بأن لهذه الحركة تأثيراً على حياة اإلنسان          
عمل حرام، فال يجوز فعله     وهو اعتقاٌد باطٌل ال صحة له؛ وهذا ال       

وال أخـذ األجـرة علـيه؛ نعم ال يدخل في ذلك التنبؤ بمثل المد               
والجزر ونحوهما من اآلثار الطبيعية الحاصلة من تداخل حركة         

 .األرض مع سائر الكواكب
وهو عمل معروف بهذا االسم عند من يعملون في :  ـ الَمنْدل 2 

عن أمور هي من    المندل  " ضارب"مـثل هذه األمور، وبه يخبر       
المغيـبات، وحـيث ال يعتمد المخبر على ما هو حق من وحٍي             

 .ونحوه فإنه يعّد عمالً محرماً وكذا أخذ األجرة عليه
إلحاق شخص بآخر في : (وهـو مصطلح يراد به :  ـ القـيافة  3 

النسـب، فيعتبره ولداً له مثالً اعتماداً على ظنون وعالمات غير           
، وهي عمل محّرم واألجرة     )قعمعتبـرة فـي الشرع وال في الوا       

علـيه محرمة؛ وال يعّد منها ما لو كان االعتماد فيه على حقائق             
 .علمية قطعية كعلم الجينات ونحوه، فإنه غير محّرم

) الوَدع(وهو ما يكون من خالل قراءة الكف أو :  ـ التبصـير  4 
أو خطوط بقايا القهوة المتيبسة في جوانب الفنجان وقعره، فيخبر          
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ىء لهذه األمور عن أحوال صاحبها وأوصافه وعما يحدث         القار
عليه، فإن كان القارىء  معتقداً بصحة ما يقوله العتقاده بصحة           
الوسائل التي يعتمد عليها فإن عمله يكون حراماً وكذا أخذ األجرة           
عليه، وإن كان القارىء غير معتقد لصحتها كما هو شأن الكثير           

ية فإنها ليست حراماً من جهة عدم       من الناس الذين يعملونها للتسل    
كونها إخباراً عن المغيبات، ولكنها قد تحرم ألسباب أخرى، مثل          
ما لو انخدع بها البسطاء وظنوها حقاً وعولوا عليها، ومثل ما لو            
كان فيها تشجيع على التجرؤ على اإلخبار بالمغيبات، ونحو ذلك          

 كله  مـن دواعـي الحـرمة بالعنوان الثانوي؛ يضاف إلى ذلك          
ضـرورة أن يتنــزه المـؤمن عن مثل هذا اللغو حتى لو كان              

 .حالالً
وهو ذكر ما سيكون عليه حال :  ـ التنـبؤ باألحـوال الجوية   5 

الطقـس اعتماداً على رصد حركة الغيوم واتجاه الريح ودرجات          
الحرارة ونحو ذلك مما له عالقة بهذه األمور؛ وهو أمر جائٌز ال            

 إلى ظواهر طبيعية وقواعد علمية تفيد       ضـير فيه ما دام مستنداً     
الجـزم في بعض األمور والظن في بعضها اآلخر، خاصة وأن           
المخبـر والسامع يعلمان بمقدار صدق مثل هذه األخبار وإلى أّي           
مـدى ينبغـي الـتعويل علـيها، بل ويعلمان مصدرها المقبول            

 .والواقعي
 إمكانية  ومن هذا النحو التنبؤ بحركة باطن األرض واإلخبار عن         

حدوث زالزل أو براكين أو خسف أو نحوه؛ وكذا يعّد منها التنبؤ            
بـبعض األمور العائدة إلى الموسم الزراعي، بل وإن منها توقع           
أحـداث سياسـية ونحوها اعتماداً على مؤشرات ميدانية معينة          
يعرفها أهل الخبرة، فإن جميع ذلك جائز وال بأس به وال يعّد من             

 .م بالمغيباتنوع اإلخبار المحر
 :في ما هو من الرقى والتعاويذ: الثالث
ـ  ما يعتمد فيها على نصوص وكلمات : (المـراد بالرقى والتعاويذ : 213م 

ملفـوظة أو مكتوبة يستفاد منها بقراءتها على المحتاج أو تحميله           
إياهـا أو شـرب الماء المقروءة عليه أو المنقوعة فيه أو ما هو              

، ولما كانت هذه النصوص     )ادة منها خالف ذلك من وسائل االستف    
فـي معظمهـا من نوع التوسل والدعاء هللا تعالى بأن يدفع شر             
المرض والعين ونحوهما من المخاطر المحتملة، فإنه ال مانع من          
االعتقاد بصحتها والعمل بها واالرتزاق منها، غير أن اإلسالم قد          

اردة في حثّ اإلنسان على التداوي من أمراضه بأسباب الشفاء الو     
علـم الطـب مقروناً بالدعاء والتوكل على اهللا تعالى خالق الداء            
والـدواء، مضافاً لضرورة الحذر من االنسياق وراء كل ما ورد           

 .في ذلك وتحري النصوص المعتبرة والموافقة لروح اإلسالم
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 :أدوات القمار والتسلية واليانصيب: السادس عشر
ـ  تسلية والترفيه عن النفس بغير يجـوز اللعـب بكل آلٍة بهدف ال  : 214م 

مـراهنة، سواء في ذلك ما كان من اآلالت قد صنع وصمِّم من             
أجـل المقامـرة بـه، أو ما كان منها قد صنع من أجل التسلية               
المجـردة، وسـواء ما كان منها نافعاً للفكر والجسد وما لم يكن             
مـنها نافعاً، بما في ذلك آلة النرد والشطرنج، فإنه يجوز اللعب            

همـا مـن دون مراهنة؛ نعم ينبغي االحتياط بترك اللعب بدون            ب
مـراهنة بما يعلم أنه قد صنع للمقامرة به، وكذا ينبغي االحتياط            

وأما تمييز أي اآلالت قد صنع      . بتـرك اللعب بالنرد والشطرنج    
للمقامـرة وأيهـا قـد صنع للتسلية فإنه أمٌر ُيْرَجع فيه إلى أهل              

 التعرف على طريقة وأشكال     الخبـرة، وكـذا يـرجع إليهم في       
 .األلعاب التي ُيتداول ذكرها في القديم والحديث

وأمـا اللعـب بـآالت القمـار مـع المراهنة فال شك بأنه من                
المحرمات، بل من الكبائر أيضاً، وكذا ال يجوز اللعب بشيء من           

 .آالت التسلية مع المراهنة على األحوط وجوباً
ـ  هذا الزمان، بصورته المتداولة المسـتحدث فـي   ) اليانصـيب : (215م 

الذي ) المغالبة في الربح والخسارة   (المعروفة الخالية من عنصر     
بـه يصير قماراً وميسراً، ال يعّد من القمار وال يحرم االشتراك            
فـيه، سواء كانت الجهة المصدِّرة لهذه األوراق شركة أهلية أو           

يري حكومـية، أو أفـراداً عاديين، وسواء كان إصداره بهدف خ    
عام أو لمصلحة شخصية وتجارية، والمال الذي يربحه المشترك         
حالٌل ويملكه اآلخذ وال يترتب عليه شيء من خمس أو مصالحة           
مـع الحـاكم الشرعي، بل يلحقه من ذلك وغيره ما يلحق سائر             

 .أموال المكلف األخرى
ـ  رغم جواز اللعب بأدوات التسلية وغيرها من دون مراهنة فإنه : 216م 

ترك االستغراق في مثل هذه األمور إذا وصل االستغراق         يجـب   
فـيها إلـى الحـد الذي يترتب عليه ترك الواجب، بل إنه ينبغي              
تجـنب مـا دون ذلك فيما إذا أدى إلى إرباك العالقات األسرية             

 .واالجتماعية واالنصراف عن األمور الفضلى
ـ  في ذلك يجـوز العمـل في صناعة األلعاب وأدوات التسلية بما   : 217م 

النرد والشطرنج، وذلك في شتى مجاالتها المتنوعة الواسعة؛ أما         
اآلالت التـي ابتكرت وصمِّمت من أجل أن يلعب بها في القمار،            
بحـيث يغلـب على منفعتها الحرام وتشترى عادة من أجل ذلك،            
فـإن صنعها وبيعها وشراءها واقتناءها حرام حتى لو كان هدف           

ا أن ينتفع بها في الحالل، بل يجب        العامـل فيها أو المشتري له     
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علـى مـن هي عنده أن ُيغيِّر صورتها أو يتلفها إذا توقف عليه              
 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 :أعمال الخدمات: السابع عشر
ونـريد بهـا ما كان بنفسه حالالً ولكنه قد يتلبس بعنوان محرم فيصير              

و أمكنة الحرام فيصير مورداً     حراماً، أو قد يكون فيه خدمةٌ لفاعل الحرام أ        
 :للبحث والكالم، وتفصيل ذلك في عناوين

 :في أعمال النشر والدعاية واإلعالن: األول
ـ  يجوز العمل في حقل النشر لما يطبع من النتاج الفكري بأنواعه : 218م 

المخـتلفة بما في ذلك النتاج الفني ما دام النتاج حالالً خالياً من              
الضالل واإلباحية والغناء المحرم، وليس     الـبدع وأفكار الكفر و    

نتاجاً مسروقاً حق نشره من الغير، فإن تضمن شيئاً من ذلك كان            
حراماً عمله وأخذ األجرة عليه، ألنه لما كان نشراً لما هو حرام            
فـي ذاته فإنه يعد إشاعة للفساد ومساعدة مباشرة له؛ وكما يحرم            

، بما في ذلك اإلعالن     نشر ذلك النتاج يحرم الترويج والدعاية له      
عـنه بأسـاليب اإلعـالن المختلفة، فيشمل كتابة ألفاظ الدعاية           
واإلعـالن وتصوير مشاهده وتعليق ملصقاته ونحو ذلك مما يعّد          

 .اشتراكاً مباشراً في عملية الترويج
وأما الترويج باإلعالن عن غير النتاج الفكري من السلع المحللة           

رها فإنه حالل، عدا منتجات     بشـتى أنـواعها وأصنافها ومصاد     
العدو الصهيوني المصنعة في فلسطين المحتلة أو في غيرها من          

مباشرة ويعتبر من إنتاجها    " إسرائيل"الـبلدان ممـا تشرف عليه       
وصـناعتها؛ فـإن كانـت السلعة محرمة، كالخمر والميتة ولحم       
الخنـزيـر، أو كـان العمـل حـراماً، كالبغاء والرقص المثير            

ـ    وهما، حرم الترويج لها بمعنى تحسينها والحثّ       للشـهوات ونح
على شربها أو أكلها أو فعلها أو مشاهدتها مما هو حرام ومنهي            
عـنه في الشرع، وذلك بشتى وسائل الترويج والدعاية السمعية          

وعليه فإنه حيث يكون الترويج حالالً فإن العمل فيه  . والبصـرية 
راماً فإنهما  وأخـذ األجـرة علـيه يحالن أيضاً، وحيث يكون ح          

 .يحرمان
ـ  قد يحرم الترويج للسلعة المحللة عند طروء عنوان آخر محرم، : 219م 

وذلـك كمـا فـي صورة ما لو استخدم في الترويج الكذب في              
المعلـومات المنشورة عنه، أو تصوير الدعاية ضمن مشاهد من          
العـري واإلباحية، أو كان النتاج الفكري مشتمالً على الهجاء أو           

اء بـذوي الحرمة من الناس، أو نحو ذلك من األمور           االسـتهز 
المحـرمة، فإنه يحرم حينئذ ذلك النتاج أو وضع تلك الدعاية أو            

 .اإلعالن ويحرم أخذ األجرة عليها أيضاً
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 :في خدمة فاعل الحرام: الثاني
ـ  يجـوز أن يعمـل المسلم عند غير المسلم، وكذا يجوز أن يعمل   : 220م 

لملتزم بأحكام الشريعة، في جميع     المسـلم عـند المسـلم غير ا       
األعمـال المحللـة فـي شـريعتنا، بما في ذلك القيام بخدماته             
الشخصية، كإدارة مكتبه، أو قيادة سيارته وتنظيف منزله وخدمة         
ضـيوفه، ونحو ذلك مما يعد خدمة مباشرة له في أموره العادية            

انة المحللـة؛ فإن كان ما يفعله حراماً وكانت مساعدته فيه تعد إع    
مباشـرة لـه، كحمل المال الذي اغتصبه، أو اإلمساك بالمظلوم           
الـذي سيضربه أو يسجنه، أو نحو ذلك، فإنه يحرم العمل عنده            
حينئذ، وأما إذا لم تكن اإلعانة له مباشرة، كما لو قطف له العنب             
الذي سيعصره خمراً، أو قدم له الكأس الفارغ الذي سيشرب فيه           

اً، وإن كان األحوط استحباباً ترك      الخمـر، لـم يكن عمله حرام      
ذلك؛ نعم يجب تجنب العمل عند أهل المعاصي إذا عد عمله هتكاً            
لحـرمة نفسه، أو تشجيعاً للعاصي على االستمرار في معصيته،          
أو اسـتلزم ترك واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع           
 إمكانـه وقدرتـه عليه؛ بل إنه حتى مع استلزام عمله عنده لذلك            
فإنه ال يؤمن عليه التورط في ذلك وفي غيره من المحرمات، بل            
ال يـؤمن على هذا العامل أن تشمله نقمة اهللا تعالى ويعمه عذابه             
إذا عجل في عقوبة هذا العاصي ولو لم يكن راضياً أو شريكاً له             

 .في عمله
 :في خدمة أمكنة الحرام: الثالث
ـ  البنّائين والمتخصصين يجوز ألصحاب الحرف من المهندسين و: 221م 

فـي التبليط والكهرباء ونحوها أن يعملوا في بناء وعمارة جميع           
األمكنة حتى لو كانت مما يفعل فيها الحرام عادة، كمثل المهندس           
الـذي يسـتلزم عمله في تخطيط البناء لحاظ بنك ربوي، أو ناد             
للقمـار، أو مسبح مختلط أو معصرة للخمر أو نحو ذلك، ومثله            

حاب الحرف الذين ُيدعون للعمل في مثل هذه األماكن؛         سائر أص 
 :ويستثنى من ذلك أمران

معاونة الكفار وبناء   (مـا سـبق ذكـره تحـت عـنوان           : األول 
 ).معابدهم

ما لو تم التصريح عند التعاقد بين العامل وصاحب العمل          : الثاني 
بأن يكون العمل لخصوص تلك الغاية المحّرمة، وذلك بأن يقول          

، فإنه ال   "تأجرتك لتبني لي هذا الدكان ألعصر فيه الخمر       اس: "له
استأجرتك على  : "يجوز العمل فيه حينئذ، ومثله ما لو قال للنجار        

، ونحو ذلك من    "أن تصنع لي هذا المسرح من أجل الغناء المحرم        
 .الحرف
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ـ  يجـوز التواجد في األمكنة التي يفعل فيها الحرام من أجل القيام  : 222م 
محلّلة، مثل العمل في البنك الربوي في مثل صيانة         باألعمـال ال  

الكهـرباء أو االتصـاالت أو النظافة أو نحوها مما ال عالقة له             
بـنفس الـتعاقد الربوي؛ نعم العمل في مثل أماكن بيع الخمر أو             
نـوادي القمـار مما يتمحض عنوانه في الحرام غير جائز، لما            

مل محلالً،  يسـتلزمه مـن هـتك الحرمة حتى لو كان نفس الع           
 .كالحراسة والنظافة ونحوهما
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 الفصـل الثـانـي

 في إجــارة النّفــس

 :وفيه تمهيـد وأربعـة مباحـث

 :تمهيد
 دون  ،)عوض مقابل االستخدام معرض في جعلها: (النفس بإجارة نـريد 
 اإلسالم حرم ما عدا  المتنوعة، الكثيرة االستخدام مجـاالت  بـين  تفـريق 
 بالعقد اإلجارة هذه ذكره؛ وتتحقق سبق مما  المكاسب، أنواع من به االشتغال
 شرعا الالزمة بالصفات متمتعين عاقدين من والقبول اإليجاب على المشتمل

 بدفع  ملزما والمستأجر به التزم ما بأداء  ملزما العامل صار العقد تم فإذا  ،
 ليحص قد ذلك وخالل  منه، المطلوب بالوجه بالعمل قيامه عند له األجـرة 
 يتلف قد أنه كما وعد، بما المستأجر أومن التزم بما العامـل  مـن  إخـالل 
 وجميع  العامل، أو العمل صاحب يموت أو العامل يصاب أو العمل  موضوع

 نعرض فإننا التمهيد هذا في أما  القادمة، المباحث في نفصلها أحكام له ذلـك 
 :مسائل في نذكرها ألمور

 في الجهد وبذل اليد واستخدام لعملا على اإلسـالم  حـث  لقـد  : 223 -م 
 من )المدخل(  مباحث في ذكرناه قد كنا ما وهو  المعاش، تحصيل
 لكونها إضافة - فإننا بخصوصها النفس إجارة أما  عامة، ناحـية 
 عدداً من أن نالحظ - لها  ومصداقاً العامة األحاديث لتلك مشمولة

 ذكر فقد  ،شتى مهن في أنفسهم آجروا قد واألوصـياء  األنبـياء 
 نبوته، قبل للتجارة نفسه آجر قد ) ص(محمد النبي أن المؤرخون

 قد الكريم القرآن أن كما  النخل، لسقاية نفسه قد آجر  )ع(علياً وأن
الماشية؛  لرعاية السالم عليهما لشعيب نفسه موسى إجـارة  ذكـر 
 في الهام ودورها اإلجارة على أكد قد الكريم القرآن أن إلى  مضافاً

 قسمنا نحن{: تعالى قوله في الحياة إعمار وفي االقتصادي نتاجاإل
 درجات بعض فوق بعضهم ورفعنا الدنيا الحياة في معيشتهم بينهم

 عن روي وقد ] 32:الزخرف[ }سخرياً  بعضا بعضـهم  ليـتخذ 
 اإلجارة أن سبحانه فأخبرنا: "قوله اآلية هذه تفسير في ) ع(علـي 
 وسائر وإرادتهم هممهم بين متهبحك خالف إذ  الخلق، معايش أحد

 يستأجر  الرجل وهو  الخلق، لمعايش  قواما ذلك وجعل حاالتهم،
 ".وأحكامه وأعماله ضيعته في الرجل
 كراهة من األحاديث بعض في ورد ما ذلك ينافي ال إنه ثم  هـذا، 
 فقد نفسه آجر من: "قوله في )ع(الباقر عن كالمروي  النفس، إجارة
 فهو أصاب وما الرزق عليها يحظر ال وكيف  الرزق، عليها حظر
  العمل، لصاحب نتاجه بأن معللة الكراهة ألن وذلك  ،"أجره لرب
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 مع والمقارنة المفاضلة إطار في واردة أنها منه يفهم الذي األمـر 
 أصل محبوبية مدى بيان في واردة أنها ال  لنفسه، المستقل العمل
 .  التشريع في وراجح المحبوبية مسلّم  هو الذي العمل

 اإلنسان لحياة ضرورية والصناعات الحـرف  كانـت  لمـا  : 224 -  م 
 العمل -  كفائياً  وجوباً - المكلفين على يجب فإنـه  واسـتمرارها، 

 يعني وهذا  المجتمع، لحاجة منها الكفاية تتحقق حتى الحرف بتلك
 والرعي والصيد والزراعة والعمارة والطب النجارة تعلم وجوب
 منها؛ وهذا المجتمع حاجة وقضاء بها للعمل وحرفة ةصنع وكـل 
 والتزام أخالقي وعمل سامية رسالة اإلسالم في العمل أن يعنـي 

 المكلف إليها يندفع شخصية رغبة مجرد يكون أن قبل اجتماعـي 
 العادل النظام يعمد عندما صورة بأبهى ذلك ويتجلى  الربح، بهدف
 العام الجهد وتوزيع لمناسبةا أهميته االقتصادي التخطيط إيالء إلى

 .والسعادة الكفاية يحقق متواز بنحو المجتمع حاجات باتجاه
 أهميتها حرفٍة لكلِّ أن على اآلن التأكيد ونعيد  سابقا أشرناً قـد  : 225 -م 

 فليس  مجتمع، وكل زمان كل يناسب الذي بالمقدار وضـرورتها 
 كرهته ول حتى للناس وحاجة ضرورة دام ما مرذول هو ما فـيها 

 كانت حرفة من فكم  المجتمعات، بعض وتجنبته النفوس بعـض 
 اآلن النفس تحبه ال أمر من وكم  مرغوبة، معززة صارت مرذولة
 عن نهي من اإلسالم في ورد ما إن بل  بعد، فيما فعله إلى تضطر
 ال الموضوع طبيعة إلى نظر هو فإنما الحرف بعض في العمـل 
 للفرد األفضل الخيار إلى إرشاد فهو  موقفاً كان وإن  منه،  موقف

 في أنظر. (االقتصادية الحركة من مهم جانب تعطيل على حث ال
 ).44/ص  ذلك،

 والمتعاقدين العقد في :األول المبحث
 بحيازة والمقترن المتعاملين لقصد المبرز بالعقد الـنفس  إجـارة  تـتحقق 

 العمل بنوع اصةالخ الشروط وبتحقق  فيهما، المعتبرة لألهلـية  المـتعاقدين 
 وتصح، اإلجارة تتحقق بها التي األركان وهي  المدفوعة، وباألجرة المطلوب

 :عناوين في يتم فيها الكالم واستيعاب 
 :العمل عقد :األول
 :مسائل وفيه

 رضا ظهور من بد فيه فال  العقود، سائر مثل النفس إجارة عقد : 226 -م 
 محددة وشروط خاصة يفيةبك إنشاءها يودان التي بالعالقة الطرفين
 الرضا إظهار االختالف؛ ويتم من وتمنع الغايـة  إلـى  توصـل 
 :بطريقتين
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 نفسي آجرتك: "األجير يقول بـأن   اللفظـي،  الـتعاقد : األولـى 
 ".قبلت: "المستأجر فيقول  ،)"كذا(بالمبلغ   ،)كذا(لمدة  ) كذا(لعمل
 ال أنه كما منه، يشتق وما استأجرتك أو ) آجرتك(لفظ  يشترط وال

 العامل من اإليجاب كون وال  القبول، على اإليجاب تقديم يشترط
 يدل لفٍظ بكل العقد إنشاء يصح بل  العمل، صاحب من والقـبول 

 بشروط محدد مبلغ مقابل لغيره عمل بأداء العامل التـزام  علـى 
 بخمسين السيارة هذه لي أصلح: "العمل صاحب يقول كأن  محددة،

  ،"لك سأصلحها: "أو" رضيت: "أو " قبلت: "العامل فيقول  ،" ألفا
 .والقبول اإليجاب ألفاظ من ذلك غير أو

 والمعتمد الشائع هو ما على بالكتابة التعاقد اللفظي بالتعاقد ويلحق
 دون عقد ويكتب يدون قلما إذ   عصرنا، في العقود معامالت في
 من بالكتابة التعاقد حدث لو لكنه  لفظي، وتعاقد اتفـاق  يسـبقه  أن
 المعاملة به عقداً وتحققت ذلك كان سابق حـوار  وال تلفـظ  دون

 .به الوفاء ووجب
 الكتابة عن فضالً  لقصده، المبرزة اإلشارة تكفيه فإنه األخرس أما
 .عليها قدرته مع

 للفالح أرضه العمل صاحب يسلم بأن وذلك  بالمعاطاة، :الثانـية 
 والثوب األرض جيراأل فيتسلم  ليخيطه، للخياط ثوبه أو  ليفلحها،
 .منه طلب ما إنجاز بقصد
 خالل من اللفظي بالتعاقد   يتم العمل اتفاقات غالب أن يخفـى  وال

 بالمعاطاة االستئجار يحدث ما  وقليال  بينهما، يدور الذي الحـوار 
 .المحضة

 فيصح  العربية، باللغة يكون أن اللفظي التعاقد فـي  يشـترط  ال :227م ـ  
 العربية، على أحدهما أو الطرفين قدرة مع تىح اللغات من بغيرها

 تكون أن وال  بالفصحى، تكون أن العربية في يشـترط  ال وكـذا  
 بالعامية يصح كما بالملحون فيصّح  العربية، اللغة لقواعد مطابقة
 التخاطب يشترط ال وكذا  الصحيح، الفصيح على القدرة مع حتى

 .الهاتف عبر فيصح  بينهما، المباشر
 عمل إلنجاز أكثر أو عاملين واحٌد شخٌص يسـتأجر  أن يجـوز  : 228 -م 

 أن اللفظي التعاقد في يكفي فإنه وحينئذ  االشتراك، نحو على واحد
  قبوالً المستأجر فيقبل  بلفٍظ واحد،  معاً اإليجاب صـيغة  يقولـوا 
 عن أصالةً فيوجب عنهم واحد يتوكل أن أو  الجميع، عن واحـداً 
 كل يوجب أن أو  ذلك، المستأجر فيقبل غيره عن ووكالـة  نفسـه 
 مجتمعين بالمعاطاة المستأجر؛ وكذا فيقبل  منفرداً مـنهم  واحـد 

 العمل بأداء التزامهم ضرورة ذلك علـى  ويتـرتب . ومنفـردين 
 نحو على لهم فهي األجرة أما  عليها، اتفق التي بالشروط مشتركين
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 يجوز إنهف كذلك .ذلك خالف على يتفق لم ما بالتساوي االشتراك
 لهم، عمل إلنجاز أكثر أو  واحدا  عامال يستأجرا أن أكثر أو الثنين

 .خالفه على يتفق لم ما بالتساوي عليهم األجرة وتكون 
 األجير وحدة المتعاقدين في يشترط ال إنـه : مختصـر  وبعـبارة 

 في أو  ذاك، أو الطرف هذا في يكون أن يصح بل  والمسـتأجر، 
 .احدو من أكثر  الطرفين، كال

  ،"الثوب هذا لي خط: "قائالً له عمل بأداء غيره شخٌص أمر إذا : 229 -م 
 ونحو  ،"فالن بيت على دلني: "أو  ،"الحجر هذا معي ارفـع : "أو

 هل لكن  إجارة، عقد ذلك يكن لم  العمل، المأمور فـأدى   ذلـك، 
 ال؟ أو عليه  أجرة فيستحق العامل أمره مسؤولية اآلمـر  يـتحمل 
 :وجوه عدة على يختلف ذلك عن والجواب
 التبّرع به  قاصداً به المأمور العمـل  العامـل  ينجـز  أن: األول

 كان لو حتى الفرض هذا في  حتما األجرة يستحق فال  والمّجانية،
 .له األجرة دفع قصد قد اآلمر

 اآلمر وكان  األجرة، أخذ  قاصداً بالعمل العامل يقوم أن: الثانـي 
 ذلك في  معتمداً وكان  مجاناً، له العامل ديهيؤ راغباً أن أو  قاصداً
 في أو المطلوب العمل طبيعة في موجودة ذلك تفهم قـرينة  علـى 

بينهما؛  القائمة االجتماعية العالقة طبيعة في أو المأمـور  طبـيعة 
 ارفع" أو   ،"فالن بيت على دلني: "قوله :األولى القرينة ومـثال 
 العرف يتقاضى ال لتيا األعمال من ألنهما  ،"الحجر هذا معـي 
 الوجاهة أهل من المأمور يكون أن :الثانية أجـراً؛ ومثال  علـيها 

 من يطلب كأن منه، طلب لما باألجرة يتصدون ال ممن والشـرف 
" مثال الحج فريضة في منى في رأسه له يحلق أن الدينـي  العـالم 
 التي المقالة له تنسخ أن زوجته من الزوج يطلب أن :الثالثة ومثال
 الثالث الموارد هذه في النحو بهذا موجودة القرينة كانت ا؛ فإذاكتبه

 العامل فعمله مجاناً، يؤّدى العمل هذا أّن مفادها وكان  وأشباهها،
 دفع اآلمر على يجب لم  اآلمر، بها وطالب  األجرة، أخذ  قاصدا
 .له أجرة

 اآلمر وكان  األجرة، أخذ  ناوياً العمل العامل يـؤدي  أن :الـثالث 
 الحالة هذه ففي  المجانية، على قرينة تكن للتبـرع، ولم   صـداً قا

 إذا ما الحكم في اآلمر؛ ومثله على المثل أجرة بعمله العامل يستحق
 من الذهن خالي األجير كان أو  باألجرة، للعمل قاصدين  معاً كانا
 .له إعطاؤها لزم باألجرة طالب إذا فإنه  التبرع، أو األجرة أخذ نية
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 :المتعاقدين أهلية في :الثاني
 محددة بصفات يتمتع ممن صدر إذا إال أثره العقد هذا يؤثـر  ال : 230 -م 

 :أمور وهي  العقود، إلجراء أهالً تجعله
  الولي، إذن بدون به استقل إذا الصبي عقد يصح فال :ـ البلوغ1

 ذلك بعد الولي أذن فإن  لغيره،  مستأجراً أو كان لنفسه  مؤجـراً 
 أو  أجيراً يكون أن إلى الصبي يحـتاج  وحـيث صـح؛   ووافـق 
 له يأذن أو  يبلغ، حتى عنه بذلك يقوم الذي هو وليه فإن  مستأجراً

  هذا، .بلوغه عدم رغم  وخبيراً  رشيداً كان إذا ويصح منه فيقع به
 وتوقف  العقد، ذلك منه يصح لم إلجارته الولي غير تصدى ولـو 
 العقد(بـ  عليه يصطلح ما فروع أحد الولي؛ وهو إذن على نفوذه

 ).بعدها وما  ،610: المسألة ذلك في أنظر) (الفضولي
 بعد أفاق لو حتى جنونه حين المجنون عقد يصح فال :  ـ العقل 2

 عليه عرض فإن  فعل، ما على الولي وافق أو وقع بما ورضي ذلك
 الولي على وكان  عقده، يبطل لم عقله حال في عقده ما بعد الجنون
 .بعد فيما العقد آثار متابعة

 على والقدرة التفكير نضج في درجـة : (وهـو  : الرشـد   ـ  3
 لها المناسبة مواضعها في األمور ووضع الصـحيح  التصـرف 
  ،)ومجتمعه زمانه في السائدة العرفية االعتبارات مع  والمنسجم

 ورضي ذلك بعد الولي أذن إذا إال نفَسُه السفيه إيجار عقد يصح فال
 .به
 نافى إذا المتزوجة المرأة على واجب وهو :الزوج ئذان  ـ است 4

 تفوت بكيفية أو وقت في كان بأن  الزوج،   حق نفسها تأجيـرها 
 إذنه دون من نفسها آجرت فإن  بها، االستمتاع في حقه الزوج على

  يناف لم إذا ذلك؛ وأما بعد الزوج يرضى أن أال اإلجارة بطلـت 
 استلزم لو حتى استئذانه ليهاع يجب هي وال منعها له فليس حقـه 
 التفاهم للزوجين ينبغي ولكن بيتها؛ هذا  من خروجها  العمل ذلك
 .بينهما االنسجام ويوثق التفاهم يحقق بما األمر هذا على
 الحدود في مجال أي في تعمل أن لها فإن المتزوجة غير المرأة أما

 دامت ام أرحامها من منعها حق ألحد يكون أن دون شرعاً المعتبرة
 لو حتى مدته نهاية إلى  مستمرا يبقى إجارتها عقد إن رشيدة؛ بل
 .اإلجارة بتلك زوجها يرض ولم خاللها تزوجت

 أو ذلك بعد يرضى أن إال المكره عقد يصح فال :  ـ االختـيار  5
 تسلب بدرجة اإلكراه كان إذا مشروع؛ نعم لسبب اإلكراه يكـون 
 من يعد وال  هذا، .ذلك بعد رضي لو حتى يبطل العقد فإن القصـد 
 إلجارة فاضطر مال دفع على  مثالً الظالم أكرهه لو ما اإلكـراه 
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 كراهته رغم اإلجارة تبطل فال  المال، تأمين أجل من داره أو نفسه
 .لها

  اإلجارة، وتصح نفسه يؤجر أن له يجوز بالفَلَس عليه المحجور : 231 -م 
 كان لما لكنه  الغير، نع االستئجار في  وكيالً يكون أن يصح كذلك

 ليعمل غيره يستأجر أن له يكن لم بأمواله التصرف من  ممـنوعاً 
 .له

 :يلي ما مراعاة البالغ غير الطفل تشغيل عند الولي على يجب : 232 -م 
 الزم هو ما كتعليمه  منه، أهم آخر أمر مع تشغيله يتنافى ال أن - أ

 الطفل يكون أن إال  يمه،تعل قدم نافاه فإن  لزمانه، ومناسب ألمثاله
 اشتغل إذا إال ضروراته ويحقق أموره يرعى من له وليس  فقيراً
 .وأنتج بنفسه
 أو جسدي ضرر به يقوم الذي العمـل  علـى  يتـرتب  ال أن - ب

 يترتب مما ذلك في يدخل ما كل :الجسدي بالضرر معنوي؛ ونريد
 في كالعمل  المستقبل، في ولو الخطرة أو المرهقة األعمال علـى 
 بعض بتر إلى يؤدي قد مما ونحـوها  الكهـربائية  الـنجارة  آالت

 الثقيلة األحمال حمل أو صّب اإلسمنت في وكالعمـل   أعضـائه، 
 تظهر مزمنة بأمراض إصابته أو نمّوه بإعاقة يتسبب مما ونحوهما

 .بعد  فيما
 والنفسية العقلية األضرار يشمل ما :المعـنوي  بالضـرر  ونـريد 
  وإهانته، ضربه من وربما بل  عليه، التسلطو قهره من الـناتجة 
 بضعفه المصحوبة لرقته به التأثر شديد الطفل يكون مما ونحـوها 
 .وعجزه

 يتواله الذي العمل نوع وفي تشغيله أصـل  فـي  يكـون   أن  -ج 
 المبدأ وهو  ذلك، من المفسدة وجود عدم يكفي فال  له، مصـلحة 

 الولي قبل من تهمالحظ تجب والذي سابق بحث في ذكرناه الـذي 
 ).28/ص  انظر،. (القاصر شؤون جميع في

 :العمل شروط في :الثالث
 العمل وصاحب العامل بين عليه المتعاقَد األجير عمل في يشترط : 233 -م 

 :يلي كما نذكرها أمور
 األهمية من له لما  المطلوب، العمل ومواصفات نوع  ـ تحديد 1
 واستحقاقه مسؤوليته مدى وتحديد األجير وعمل دور وضوح في

 بالنحو فيه التدقيق على هذا زماننا في العقالء جرى وقد  لألجرة،
 خياطة من  بدءا  المطلوب، العمل وحجم أهمية مع يتناسب الـذي 
 بناء بالتزام  سيارة، وانتهاًء أو ركوب ولـد  حضـانة  أو ثـوب 
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 من المستأجر يريده ما ذكر يجب والسدود؛ لذا والمصانع الجسور
 الثوب خياطة في فيذكر  والغرر، الجهالة يرفع الذي بالنحو راألجي

معينة؛  وطريقة وبشكل محدد قماش من قميص خياطة أنه  مـثالً 
  جزئياً، كلياً أو المسلّح، اإلسمنت من منزل بناء أراد لو وهكـذا 

 فيه فيذكر ..محدد غرف وبعدد الصخرية الحجارة من وبـواجهة 
 رغبة إلى يرجع فإنه زمانال أما. المنــزل  مواصـفات  جمـيع 

 كان فيما إال اللهم  ذلك، له كان زمان تحديد يرد لم فإن المستأجر،
 يؤدي بنحو باختالفه األغراض تختلف وكانت أهمية فيه للـزمان 

 .حينئذ الزمان ذكر فيه فيجب  الغرر، إلى ذكره عدم
 يحدد أن دون من عمل على يستأجره أن يصح ال فإنه عليه،  وبناًء
 أو  مطبخاً كونها ذكر دون من غرفة لبناء يستأجره أن ، والنوعه
 العمل الختالف الموجبة األغراض من غيرها أو للمنامة أو  حماماً

 له يذكر أن دون سيارة سائق يستأجر أن يصح ال وكذا  باختالفها،
 ويحكم  األمور، من ذلك ونحو  إليها، به يسـوق  التـي  المسـافة 
 عليه المستأجر العمل فيه يتحدد ال الذي اإلجـارة  عقـد  بـبطالن 
 .والغرر الجهالة ترفع بدرجٍة
 بحيث العرف عند شائعة مواصفات األعمال لبعض كان إذا نعـم 

 بذلك يكتفى فإنه  يخالفها، ما تحديد عدم عند التعاقد إليها ينصرف
 كانا لو ما بمثابة ويكون  الطرفين، عند  ومعلوماً  واضحاً كان إذا
 .فعالً ذكراه قد

 العمل أصل في الترديد وجود والتحديد المعلومية ينافي وال  هذا،
 أن فيصح  منها، فرد لكل األجرة تحديد مع خصوصياته فـي  أو

 هذا عندي تعمل أن على استأجرتك: "قائالً العمل أصل في يخيره
 األرض هذه فالحة في أو بألف الثوب هذا خياطة في إما  الـيوم، 
 بدرزة ثوبي خطت إن: " قائالً لخصوصياتا في يخيره ؛ أو"بألفين

 في يخيره ؛ أو"ألفان فلك بدرزتين خطه وإن ألف فلـك  واحـدة  
  ليالً حرسته وإن ألف نهاراً فلك كرمي حرست إن: " قائال الزمان
  تحديد مع الفردين أحد تحديد عدم فإن  أمثاله، وهكذا  ،"ألفان فلك

 وال  للغرر، ةموجب جهالة ليس منهما واحد كـل  علـى  األجـرة 
 .النحو بهذا إجارة كل فتصح  المال، على الخطر حد إلى موصلة
 جميع على استأجره إذا أما  معين، عمل على اسـتأجر  إذا هـذا 

 هو مما إليه يحتاجه بما العمل صاحب خدمة في وليكون  منافعه،
 بل  عليها، والنص المنافع هذه تحديد إلى يحتاج ال فإنه  عليه، قادر
 القيام ُيتَعارف ما بكل  ملزماً العامل به يصير الذي التعميمب يكتفى
 .أمثاله من به
 بالباطل الغناء على اإلجارة تصح محلالً، فال العمل يكون  ـ أن 2
  محكوماً فيه العمل نفس كان مما ذلك نحو أو الخمر حمل على أو
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 الحرام، به يراد وكان حالالً ذاته في العمل كان إذا بالحـرمة؛ أما 
  العقد، في المحرمة الغاية على ينص لم إذا فيه العمل يحرم ال فإنه

  متبرجة، به ستخرج أنها يعلم كان ولو حـالل  المـرأة  فتجمـيل 
 المستأجر أن يعلم األجير كان وإن حالل قطافه أو العنب وعصر
 هي التي األعمال من أمثاله وهكذا  ، خمراً العصير ذلك سـيغلي 

 اإلثم، على إعانة أنها جهة من محرمة هي وال  بذاتها، محرمة غير
  للحرام،  ومولداً  مباشراً  سبباً كانت إذا تحرم إنما اإلعانـة  ألن 

 الغاية على نص وأشباهه؛ فإذا  فمه، في الخمر إدخال كمثل وذلك
" خمراً لصنعه هذا عنبي لقطاف استأجرتك" :له قال بأن المحرمة

 حينئذ يحرم فإنه  ،"الشرط كذل على قطافه قبلت": األجير فقال  ،
. 

 كان ما على تبطل كذلك المحرم فعل على اإلجارة تـبطل  وكمـا 
 المسجد لكنس الحائض كاستئجار  محرم، عمل على  متوقفاً إيجاده
  المسجد، إلى المحرم الدخول على لـه  كنسـها  يـتوقف  التـي 

 بواسطة إال إليها المرور يمكن ال التي أرضه لفالحة وكاستئجاره
 .ذلك وأشباه  مغصوبة، قطري

  عليه، يقدر ال لعمل استئجاره يصح فال  التسليم، على ـ القدرة3
 سعة لعدم أو  مثالً، الهواء في كالطيران كذلك أصله في لكونه إما

 الالزمة اآلالت توفر لعدم أو  فيه، وقـوعه  المشـروط  الـزمان 
 عليه اشترط إذا عليه المستأجر بالعمل معرفته لعدم أو  إلنجـازه، 
  قادراً كان إذا اإلجارة صّحت المباشرة يشترط لم فإن  المباشرة،

 .إلنجازه غيره استئجار على
 العمل مدة تحديد وجب الزمان من مدةً لـيخدمه  اسـتأجره  إذا  : 234 -م 

 يستأجره فقد  التعاقد، صيغة تختلف الشهر؛ وهنا أو السنة أو باليوم
 -  أيضاً - لسنة يستأجره وقد  دة،واح دفعة -  مثالً - بألف سنة لمدة
 بمائة شهر  كل يستأجره وقد  شهر، كل آخر أجرته يعطيه أن على
 يحدد أن دون من وذلك  البلدان، بعض في المتعارف هو ما على
 به تصّح ذلك وجميع  بالسنين، أو باألشهر األشهر هذه لعدد نهايةً

 .العرف عند الفروض هذه جميع في مرتفعة الجهالة ألن  اإلجارة،
 آجرتك" : قال لو ما وهي  األخيرة، بالصيغة االستئجار ونتـيجة 
 كل رأس عند  مخّير المستأجر أن   ،"بمائة شهر كل لخدمتك نفسي

 عليها اتفق التي األجرة بنفس اإلجارة  في االستمرار بـين  شـهر 
  ملزماً األجير يظل فيما  العقد، وفسخ اإلجارة ترك وبـين   أوالً،

 هو يشترط أن إال فيها  راغباً المستأجر دام ما باإلجارة رارباالستم
 .أيضاً الخيار لنفسه
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 فورياً العمل في الشروع يكون أن على المتعاقدان يتفق أن يجوز : 235 -م 
 البدء  وقت يكون أن على يتفقا أن يجوز كما بالعقد،  ومتصـالً  

 كأسبوع  قصيرة، أو طويلة بمدة العقد وقت عن  منفصال بالعمـل 
 التعاقد حين ذلك يذكر لم أقل؛ فإن أو ذلك من وأكثر وسنة وشهر
 ال بمقدار الوفاء إلى المبادرة - العقد بمقتضى - العامل على وجب
 العرفي، االستعجال ينافي الذي بالنحو والتسامح التواني معه يتحقق

 العمل نوع  عرفاً يناسب وبمقدار الوقت لبعض التواني يضر فال 
 حوائجه بعض وقضاء نفسه لتهيـئة  وذلـك   علـيه،  جرالمسـتأ 

 .ونحوه سابق عمل تعب من واالستراحة
 غرض للمستأجر دام ما  عرفاً  مألوفاً العمل كـون  يشـترط  ال : 236 -م 

 استأجره لو ما صورة في اإلجارة فتصح  منه، شخصي عقالئـي 
 العقالئي الغرض من خال مثالً؛ فإن الزيتون شجرة حبات له ليعد
 أو  الكواكب، له ليعد شخصاً يستأجر كأن وذلك  اإلجارة، طلـت ب

 من ذلك نحو أو  األخرى، الضفة إلى النهر ضفة من الماء ليـنقل 
 .العبثية األمور

 باب في داخلة الزمان هذا في المتداولة والمقاولة التعهد أعمـال  : 237 -م 
 قبل نم مستأجر المقاول أو المتعهَّد ألن  الظاهر، بحسب اإلجارة

  بها، المتعهد لألعمال والتنفيذ والمتابعة لإلشراف العمل صـاحب 
 إدارة أو عمال تدريب أو اتصاالت أو كهرباء شبكة مد أو بناء من

 المنصوص وبالنحو مقطوع بمبلغ  ذلك، نحو أو مستشفى أو مصنع
 تجري العقد بهذا يتعلق  ما جميع فإن العقد؛ وبذلك شروط في عليه
 .األخرى العمل عقود من كغيره جارةاإل أحكام فيه

 في -  خاضعاً نتائجه في العمل كون اإلجارة صحة من يمنع ال : 238 -م 
 النتيجة على تؤثر قد اختيارية غير لمقدمات - األحـيان  بعـض 
 عالج في الطب قواعد استخدم إذا الطبيب فمثل  ، وعدماً  وجوداً

 فإنه البذور غرس ذاإ العامل ومثل  بالبرء، يقطع ال فإنه المريض
 البرء بحدوث تقضي العادة كانت وإن  وتولدها، نباتها يضـمن  ال

  فيهما، المعتمدة القواعد مقتضى على العمل أداء عند البذر ونبات
  الشفاء، تحقق بقيد للعالج العامل استئجار يصح ذلك رغم ولكـنه 
 لوجع  والطلوع، النبات بقيد الغرس زرع أو البذور لبذر والفالح
 .ذلك مدار دائرة األجرة

  واضحاً المطلوب العمل يكون أن العمل معلومية  فـي  يكفـي  : 239 -م 
كالفالحة واإلرضاع والقطاف ونحوها، فال يضر في   ، ومحـدداً 

مـثلها جهالة مقدار المساحة التي سيحرثها الفالح في هذا اليوم،           
ذلك ما  وال جهالة مقدار الحليب الذي سيرتضعه الوليد، سواء في          
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كانت النتيجة الحاصلة منه اختيارية، كالفالحة، أو قهرية، كإدرار        
 .الحليب عند المرضع

ـ  إذا اسـتؤجر العامـل بجمـيع منافعه المتعارفة منه، والتي قد    : 240م 
تسـتوجب بقاء العامل ومبيته عند صاحب العمل، فإّن طعامه ال           

صة أو  يـتحمله صاحب العمل، فضالً عما لو استؤجر لمنفعٍة خا         
لوقت محدد ال يستلزم المبيت، اللهم إال أن يشترط العامل ذلك أو            

 .يكون ذلك متعارفاً معهوداً
 :في شروط األجرة: الرابع
ـ  ال بـد فـي األجرة أن تكون مما له قيمة، ويصّح فيها أن تكون   : 241م 

عيـناً، كالنقد والسلع، أو تكون عمالً للمستأجر عند األجير، كأن           
إذا خاط له ثوبه، أو تكون حقاً، كأن يتنازل له عن يفلح له أرضه    

حـقّ االختصاص أو التحجير؛ كما أنه ال بد فيها من توفّر عدٍد             
 :من الشروط، وذلك على النحو التالي

 :إذا كانت األجرة عيناً فال بد من توفر أمور فيها: أوالً 
 أ ـ أن تكون معلومةً بالمشاهدة لها أو بذكر أوصافها التي تعرف  

بهـا وتتميـز، مـن المقدار والنوع والخصائص األساسية التي           
يجب ذكر كل   : (تختلف باختالف األصناف، والقاعدة في ذلك أنه      

، )مـا تـرتفع به الجهالة والغرر من مواصفات األجرة المطلوبة          
فـإذا لم تكن األجرة معلومة بهذا النحو بطلت اإلجارة، فال يصح            

، أو  )شيئاً ثميناً (أو  ) ألفاً(أو  ) لمقداراً من الما  (أن يجعل األجرة    
نحـو ذلـك ممـا ال يعرف، نعم إذا جعل األجرة واحداً من هذه              
األثـواب أو األحذيـة، وكانت األفراد متساوية في خصائصها،          
ومصـنوعة مـن نفس القماش أو الجلد وبنفس الخصائص، فإن           
اإلجـارة صحيحة، وإن كانت مختلفة قماشاً أو متانة أو شكالً لم            

 . اإلجارة إال بذكر خصائصها التي تختلف قيمتها باختالفهاتصّح
ب ـ ج ـ د ـ أن تكـون العين مملوكة للمستأجر، وأن يكون      

لهـا مالـية يعتد بها عند العقالء، وأن تكون مما يمكن تسليمها             
فال يصح أن يجعل أجرته خمراً أو       . ودفعهـا لألجير عند اللزوم    

ك له وإن وثق بتملكه بعد      مـاالً مغصـوباً، أو مـاالً غير مملو        
الـتعاقد، أو حفنة من التراب أو القش الذي ال قيمة له، أو طائراً              
فـّر من قفصه، و نحو ذلك مما ال تكون ملكيته متوافقة مع هذه              

 .الشروط
نعم يجوز جعل ما ال يقدر على تسليمه عند التعاقد أجرة إذا كان              

ذلك كالطائر  واثقـاً مـن قدرته على تسليمه عند حلول الوقت، و          
 .الذي يعلم عودته أو الحيوان الشارد كذلك
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إذا كانت األجرة التي يراد دفعها عمالً، كالنجارة أو الحدادة          : ثانياً 
أو القـراءة أو نحوها فإنه يشترط فيها أن تكون عمالً محلالً، فال         
يصـح أن يجعل أجرته على بناء داره أن يغني له أو أن يعلمه              

ال يصح أن يجعل أجرته عمالً متوقفاً على        الغـناء مـثالً، وكذا      
 .مقدمة محرمة؛ وذلك بالنحو الذي ذكرناه آنفاً في شروط العمل

من الحقوق، كمثل   " حقاً"إذا كانت األجرة التي يريد دفعها       : ثالـثاً  
وحق الحضانة، وحق االختصاص، وحق التأليف،      " الخلو"حـق   

بما يرفع الجهالة   ونحـو ذلك، فإنه ال بد من كونه معلوماً محدداً           
بـه؛ كمـا أنه ال بد من كونه مملوكاً له؛ ومن المستحسن إلفات              

على القاصر ليست من الحقوق بالمعنى      " الوالية"النظـر إلى أن     
المصطلح، كي يصح التنازل عنها وإعطاؤها للغير مجاناً أو بيعاً          

ثابت للشخص بعنوانه، وغير    " حكم"أو أجرة على عمل، بل هي       
 .قال إلى الغير بعوض أو بدون عوضقابلة لالنت

 في لزوم العقد وموارد الفسخ: المبحث الثاني
 :وتفصيل مسائله يقع في عنوانين

 :في لزوم العقد: األول
ـ  إذا وقـع العقـد مسـتكمالً لما ذكرنا من الشروط صار ملزماً    : 242م 

للطـرفين، فيجب على األجير الوفاء للمستأجر بما التزم به له،           
لمستأجر الوفاء لألجير بما تعهد له من األجرة،        ويجـب علـى ا    

سـواء كان التعاقد بينهما قد تّم باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة أو             
بالمعاطاة؛ فإن رغب أحدهما بالفسخ والتراجع عن مضمون العقد         
وإلغائـه كلياً، أو رغب بتعديل االتفاق وإضافة بعض البنود إليه           

 ذلك ما لم يوافق الطرف اآلخر       أو إنقاص بعضها منه، لم يكن له      
بمحـض اختـياره، أو يكون له حق اختيار الفسخ من خالل ما             

ـ  ، أو يحدث من األسباب ما يستلزم ثبوت خيار         )الخيار(يسمى ب
الفسـخ له، بالموت أو غيره مما سيأتي بيانه، أو يحدث االنفساخ            

 .قهراً ببطالن اإلجارة ألسباب طارئة كما سيأتي
ـ  كـون اإلجارة الزمة إذا كان األصيل هو العاقد كذلك  مـثلما ت : 243م 

تعتبـر الزمة إذا كان الوكيل أو الوصي أو الولي هو العاقد، نعم            
فـي صورة كون العاقد هو الوصي أو الولي، وكانت مدة إجارة            
الطفـل من قبلهما تمتد إلى ما بعد بلوغه، فإن للطفل إذا بلغ ولم              

 المعاملة فيما بقي لها من      يـرَض باإلجارة أن يفسخ العقد ويلغي      
مـدة إذا لم يكن الولي ـ مثالً ـ قد خضع حين التعاقد لمصلحة    
ملـزمة ال تـتأدى إال بذلك النحو من اإلجارة؛ فمن آجر الطفل             
لـيعمل مـدة خمس سنوات، فبلغ بعد عمل ثالث سنوات منها،            
وكـان دافع الولي لذلك أن إجارته لما بعد بلوغه موجب لزيادة            
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إنه رغم وجود هذه المصلحة ومراعاة الولي أو الوصي         األجرة، ف 
لهـا، فـإن اإلجارة ال تكون الزمة لما بعد البلوغ، ويجوز للبالغ     
فسـخها، أما إذا ألجأت المصلحة إلى ذلك، كأن احتاج الطفل إلى        
مبلغ دفعة واحدة قبل بلوغه ولم يمكن الحصول عليه إال بإجارته           

جارة الزمة في تمام المدة     لمدة تزيد عن زمن بلوغه، صارت اإل      
 .وليس للبالغ أن يفسخها حينئذ

 :في موارد الفسخ: الثاني
وهي األمور التي يوجب حدوثها انفساخ عقد اإلجارة أو ثبوت حق ألحد            
الطـرفين أو لكليهما بالفسخ، وهي غير الفسخ بالتراضي، فإنه أمر يرجع            

فسخ متى رغبا   إلـى اتفـاق المـتعاقدين عليه ورضاهما به، فيحصل به ال           
وكيف شاءا؛ وكنا قد ذكرنا في مستهل هذا المبحث، أن الفسخ قد يكون من              
جهـة ثـبوت حـق الخيار ألحد المتعاقدين أو لكليهما، وقد يكون ألسباب              

 :أخرى، وهو ما نفصله على النحو التالي
 :الفسخ بالخيار: أوالً
ن فسخ  مصطلح يسمى به السبب الذي يتيح لصاحبه من الطرفي        ) الخيار(

في األجرة أو في العين     ) العيب(عقـد اإلجـارة عند حدوثه، فمثل وجود         
المسـتأجرة يعطي حقاً لألجير أو المستأجر بفسخ عقد اإلجارة في حاالت            

ـ          خيار الفسخ  : ، أي )خيار العيب (معيـنة، فيسـمى هـذا الحق الثابت به ب
 .راتبسبب العيب، وهكذا خيار الغبن، وخيار الشرط، وغيرهما من الخيا

ورغم أن عادة الفقهاء قد جرت على ذكر هذه الخيارات في مباحث البيع             
بـنحو تفصـيلي، وهو ما سوف نلتزم به، فإننا لن نستغني عن ذكرها هنا               

 :بمقدار ما تدعو الحاجة إليها، وذلك على النحو التالي
 : ـ خيار العيب1

ـ  ى العقد، فإن إذا وجد المستأجر عيباً في األجير، وكان سابقاً عل: 244م 
كان يعلمه واستأجره رغم ذلك لم يكن له عليه شيء، أما إذا غفل             
عن ذلك أو كان يجهله تماماً، فإن كان عيباً طفيفاً ال ينتقص من             
منفعته وال تختلف قيمة عمله بسببه وجوداً وعدماً لم يكن له عليه            
شيء أيضاً، وذلك كأن يكون قد استأجره للكتابة أو الفالحة وكان           

جرد ليس له لحية، أو كانت البنصر من أصابعه مقطوعة مثالً؛           أ
أمـا إذا كـان العيب مستلزماً لنقص في عمله وتفويت شيء من             
منفعـته، وذلـك كما لو استأجره للقراءة فبان ضعيف النظر، أو            
لحمل أغراضه فبان مريضاً أو أعرج، أو كان العيب غير مفوت           

ن األجير في أمثال العمل     للمنفعة ولكنه كان مّما يرغب بسببه ع      
المسـتأجر عليه، كأن استأجره ليخدم ضيوفه فبان مشّوه المنظر          
مـثالً، فإنـه يثبت للمستأجر في الحالتين خيار الفسخ أو القبول            
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باألمـر الواقع على ما هو عليه إذا لم يترتب على العيب فوات             
شيء من المنفعة المرتجاة، وإال جاز له أن ينقص قيمة ما يفوت            

 .ن المنفعة بنسبته من األجرة المسماةم
هـذا إذا كـان العـيب سابقاً على العقد؛ أما إذا تجدد العيب بعد                

العقـد، قبل شروعه في العمل أو بعد شروعه فيه واستيفاء شيء            
من جهد العامل وانقضاء بعض من مدته، فإنه يثبت للمستأجر ـ  

عن أيضـاً ـ خـيار الفسـخ أو الرضا بالموجود مع التعويض     
المـنفعة الفائـتة، وذلـك مع لحاظ المدة التي عمل فيها بالنحو             

 .المناسب إذا كان االنكشاف أثناء المدة
ـ  إذا وجـد األجيـر عيـباً في العين المجعولة بنفسها أجرة له أو    : 245م 

المجعـولة منفعتها أجرة له، والتي كان قد دفعها المستأجر سلفاً           
 :ة صورتانقبل شروع األجير في العمل، فللمسأل

أن تكون العين المدفوعة شخصية ومحّددة حين التعاقد،      : األولـى  
فإذا وجدها األجير مشتملة على عيب ثبت له نفس الحكم المذكور           
في المسألة السابقة، من الفسخ أو القبول بالموجود مع أخذ أرش           

 .النقصان المتحقق في المنفعة بنفس التفاصيل
فوعة غير مشخّصة في فرد معين،      أن تكون العين المد   : الثانـية  

ـ     إبن : ، كمثل أن يقول له    )العين الكلية (وهي ما يصطلح عليها ب
هـذا الجدار ولك أجرةٌ  نسخةٌ من الكتاب الفالني، فإنه إذا وجد             
األجير عيباً في النسخة التي قبضها لم يكن له فسخ اإلجارة، بل            

لبدل ثبت له   يحق له المطالبة بنسخة بدلها غير معيبة، فإن تعذر ا         
ــ حينـئذ ـ خيار الفسخ أو الرضا بالمعيبة مع حق المطالبة    
بـاألرش بالنحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة؛ ونفس التفصيل          
يجـري فـيما لـو جعل األجرة داراً من دوره الكثيرة ليستوفي             

 .األجرة من منفعة السكن فيها ووجد في الفرد المدفوع إليه عيباً
األجرة سلفاً، أما إذا دفع له العين المعيبة بعدما         هـذا إذا دفع له       

أدى عمله فإن له الحق ـ فقط ـ بالمطالبة بما يكون قد فاته من   
قـيمة مـا سببه العيب من نقصان بعدما سقط حق الفسخ تلقائياً             

 .بانتهاء العمل
 : ـ خيار الغبـن2

ـ  جرة يثـبت خيار الغبن للمستأجر إذا أعطى األجير أكثر من األ : 246م 
المـتعارفة، ويثبت لألجير إذا أخذ أجرةً أقّل من المتعارف؛ وال           
يـتحّدد الـتفاوت قلةً أو كثرةً بمقدار معين، كالثلث أو الربع أو             
الخمس، بل المقياس في ذلك هو عدم تسامح العرف الغالب بمثل           
ذلك التفاوت واعتبارهم َمن وقع عليه ذلك الخسران مغبوناً، وهو          

ه باختالف السلعة؛ كما أنه ال بد في ثبوته من          أمـر يختلف مقدار   
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كون المغبون جاهالً بالحال، ومهتماً ومبالياً بالتعامل على أساس         
األجـرة المـتعارفة، أما إذا كان المغبون مريداً للعمل كيف كان            
وبأيـة أجـرة، دون أن يبالي بموافقة األجرة المتعارفة، أو كان            

 .المتعارف، لم يثبت له الخيارعالماً بأن األجرة أكثر أو أقل من 
ـ  إذا علم المغبون بالغبن ثبت له من الحقوق ما هو المتعارف في : 247م 

مثله من المعامالت، فإذا كان العرف يقضي بلزوم مطالبة الغابن          
بمقدار التفاوت أوالً، ثم إن لم يدفع التفاوت كان له فسخ اإلجارة،            

بعد رفض الغابن دفع    ثـبت للمغبون ذلك، ولم يكن له الفسخ إال          
الـتفاوت؛ وإن لـم يوجد مثل هذا العرف في مورد الغبن فليس             
للمغـبون ـ ابـتداًء ـ إال حـق الفسخ أو القبول باألمر الواقع      
مجـرداً عن المطالبة بالتفاوت، فال يجب على الغابن دفع مقدار           
الـتفاوت إذا طلـبه اآلخـر، وكذا ال يجب على المغبون القبول             

ت إذا كان راغباً بالفسخ، إال أن يتراضيا عليه، أو          بمقـدار التفاو  
 .أن يتصالحا على إسقاط الخيار مقابل مال يدفعه الغابن

ـ  الظاهـر اعتـبار الفورية العرفية في خيار الغبن، بمعنى عدم   : 248م 
التأخـر فـي الفسخ أكثر مما هو متعارف فيه مما يختلف زمانه             

لم بثبوت الغبن وثبوت    باختالف الموارد والظروف، وذلك بعد الع     
الخـيار له، نعم ال يضر التأخير الحاصل لعذر مقبول، كانتظار           
حضـور الغـابن أو الوصـول إليه أو حضور من يستشيره في             
الفسـخ وعدمـه، ونحـو ذلـك من األعذار التي ال يعّد التأخير              

 .الحاصل بسببها توانياً وإهماالً
 : ـ خيار اشتراط الفسخ3

ـ  أن يشترط كل من المتعاقدين، أو أحدهما، : (وخـيار الشرط ه : 249م 
علـى اآلخـر لنفسه أو ألجنبي، أن يكون له حق فسخ اإلجارة             

، ويكفي تحديدها   )خالل مدة معينة، متصلة بالعقد أو منفصلة عنه       
، مقابل اإلبهام وعدم التحديد     "ما دام العمر  : "ولو باإلجمال، كقوله  

متعاقدين ثبت الخيار لمن    المطلق؛ فإذا تم التوافق على ذلك بين ال       
شـرطه، وجـاز لـه العمـل بمقتضاه متى شاء، ووجب على             

 .المشروط عليه الوفاء له به
ـ  وهو أن يؤجر زيٌد : يمكن االستفادة من هذا الخيار بالنحو التالي: 250م 

نفسـه لصـيانة الكهرباء ـ مثالً ـ في مصنع سعيد لمدة خمس     
ة دوالر، يدفعها له    سنين، على أن يعطيه كل شهر أجرة خمسمائ       

صـاحب العمـل دفعة واحدة عن السنوات الخمس حين ابتدائه           
بالعمـل، بشـرط أن يـرجع األجير هذه األجرة ويعوضها على           
صـاحب العمـل خالل سنتين من تاريخه، ويكون له حق فسخ            

 .اإلجارة على رأس السنتين وترك العمل عنده
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لعمل من خبرة   وتكون الغاية من هذا االتفاق أن يستفيد صاحب ا         
األجير في هندسة الكهرباء مدة سنتين مجاناً، وأن يستفيد األجير          
فـي ابـتداء عملـه مـن مبلغ كبير في يده ليوظفه في التجارة               
واالستثمار أو لشراء شيء مضطر إليه دفعة واحدة، فيما يسدده          

 .لصاحب العمل أقساطاً، أو غير ذلك من الفوائد المتصورة
ستفادة من هذه الطريقة في صورة ما لو كان         هذا، وإنه يمكن اال    

موضـوع اإلجـارة عيناً، كالدار والسيارة، بنفس التفاصيل التي          
 .ذكرناها لصورة ما لو كان موضوع اإلجارة هو النفس

، مع  "بيع الخيار "وأصـل هـذا الخيار موجود في البيع بعنوان           
 اخـتالف في التفاصيل ناتج عن اختالف طبيعة معاملة البيع عن          

 ). وما بعدها690:أنظر المسألة. (معاملة اإلجارة
 : ـ خيار تخلّف الشرط4
ـ  ال يخفـى أنه يجوز أن يشترط كال المتعاقدين ـ أو أحدهما ـ    : 251م 

علـى اآلخر ما يشاء من الشروط السائغة في الشرع، وذلك كما            
لو آجره نفسه لخدمته وشرط عليه أن يعلِّمه الكتابة مثالً، أو غير            

 الشروط؛ وكلما شرط أحد المتعاقدين على اآلخر شرطاً         ذلك من 
وتخلف المشروط عليه عن الوفاء للمشروط له جاز للمشروط له          
أن يبادر إلى فسخ العقد وإلغاء المعاملة، أو يرضى باألمر الواقع           
مـن دون المطالـبة بما فاته بسبب عدم الوفاء له بالشرط، نعم             

فع األمر للحاكم الشرعي يجـوز له قبل ذلك ـ إذا شاء ـ أن ير   
إلجـباره علـى الوفاء، فإن لم يستجب فسخ العقد أو رضي به             

 .بدون الشرط
ـ  ال فـرق فـي الشـرط الذي يثبت بتخلفه الخيار بين أن يكون    : 252م 

مصّرحاً به ومذكوراً، وبين أن يكون من الشروط الضمنية التي          
فال ترتكـز عليها معامالت العرف وتكون ملحوظة فيها ضمناً،          

تذكـر وال يؤكد عليها لشيوعها وحضورها في أذهان المتعاقدين          
 .من العارفين بها

 : ـ خيار تبعض الصفقة5
ـ  يقضـي عقد اإلجارة أن ُيسلِّم مالك العين تمام العين المستأجرة  : 253م 

للمسـتأجر، أو أن يسـلم األجيـر تمـام العمل المستأجر عليه             
ستأجرة إال نصفها مثالً، أو     للمستأجر، فإذا لم يسلمه من الدار الم      

لم ينجز له الفالح إال نصف فالحة األرض، في وقت كان ينتظر            
المسـتأجر تسلم العين كاملة أو تسلم العمل وإنجازه كامالً، فإن           
للمستأجر أن يفسخ اإلجارة أو يرضى باألمر الواقع ويدفع نصف          
األجـرة المسـماة إن لم يكن قد دفعها، أو يعوض عليه المؤجر             



 
179

صـف األجـرة المسماة إن كان قد دفعها إليه، ولكن لو فرض             ن
نَقُص أجرة الجزء الذي تسلّمه لم يكن له مطالبة المؤجر باألرش           
والتفاوت الناتج عن ذلك، بل إن غاية ما يستحقه عليه هو الفسخ            

 .أو القبول بالموجود كما هو
 : ـ خيار تعذر التسليم6
ـ  م المالك لشيء من العين المستأجرة، يراد بتعذر التسليم عدم تسلي: 254م 

أو عـدم تسليم العامل لشيء من العمل المستأجر عليه، أو عدم            
تسـليم المسـتأجر شـيئاً من األجرة للمؤجر، وذلك إما عمداً أو           
لطـارىء قاهـر منع من تسليم أي جزء من المطلوب للطرف            
اآلخـر، فـإذا تعذر التسليم على هذا النحو ثبت للمتضرر خيار            

 . خالفس
 .هذا وسوف نتعرض لتفاصيل أحكام التسليم في مبحث مستقل 

 : ـ خيار الشركة7
ـ  يثبت هذا الخيار إذا انكشف بعد التعاقد كون العين المستأجرة أو : 255م 

المدفـوعة أجرة مشتركة بين المنتفع الجديد وغيره، وإنما يثبت          
إال بهـا الخيار ألن االشتراك يمنعه من االستقالل بالتصرف بها           

بعـد استئذان الشريك، وفي ذلك مخالفة لشرط ضمني ارتكازي          
فـي مـثل هـذه المعامالت، فيثبت به للمتضرر خيار الفسخ أو             
الرضـا باألمـر الواقع مع المطالبة بالتفاوت الحاصل بين قيمة           

 .الشيء مشتركاً وقيمته مملوكاً لواحد
 : ـ خيار التدليس8
ـ   في العين المستأجرة أو المدفوعة أن يفعل المالك: (التدلـيس هو : 256م 

أجـرة ما يستلزم الحدوث المؤقت لصفة كمال غير موجودة فيها           
؛ فإذا  )أساساً، بهدف غش الطرف اآلخر والتدليس عليه وخداعه       

حدث ذلك ثبت للمدلَّس عليه خيار الفسخ أو الرضا بالموجود مع           
فة المطالـبة باألرش، أي بمقدار التفاوت بين ما توفرت فيه الص          

المرغوبة وبين الفاقد لها؛ ومن الواضح ارتباط هذا الخيار بخيار          
تخلـف الشـرط بعدما كان التدليس إلقناع المدلَّس عليه بوجود           

وكما يقع التدليس من صاحب العمل فإنه قد        . الصفة التي يطلبها  
يقع من العامل إذا سلمه العمل على خالف األوصاف المطلوبة،          

نه، وذلك مثل حداد السيارات الذي يخفي       بعدما يكون قد أخفاها ع    
عيوب حدادته تحت طبقة الدهان السميكة التي يضعها عليها، أو          

 .نحو ذلك
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 : ـ خيار التفليس9
ـ  يـتحقق اإلفـالس في مقامنا هذا عند عجز المستأجر للعين عن   : 257م 

دفـع أجـرتها، فيتخيـر المؤجر بين الفسخ واسترداد العين أو            
ة والدخول مع سائر الديان في المطالبة       االسـتمرار فـي اإلجار    

بديـنه؛ وكذلك يتحقق اإلفالس من المستأجر عند عجزه عن دفع           
أجرة العامل فيما إذا كان المطلوب دفع األجرة سلفاً أو قبل انتهاء            
العمل، فيثبت للعامل حق فسخ اإلجارة لما بقي من المدة، ويدخل           

كان قد أنجز تمام    مـع الـديان فيما استحقه من األجرة، أما إذا           
 .العمل فليس أمامه إال الدخول مع الديان وانتظار الفرج

 :الفسخ بغير الخيار: ثانياً
وهو ما يمكن حدوثه بسبب الموت، أو فوات المحل، أو فقدان شرط من             

 :شروط الصحة، وهي أمور نستعرضها في مسائل ثالث
ـ  اإلجارة ال تـبطل اإلجـارة بموت صاحب العمل، بل يبقى عقد   : 258م 

قائمـاً مـع العامل بنفس األجرة والشروط التي اتفق عليها معه،            
ويجب على الورثة الوفاء له بها وأداء حقه إليه، مثلما يجب عليه            
الوفاء لهم بما كان قد تعهد به من عمل لمورثهم، إال أن يكون قد              
اسـتأجره لعمل يتعلق به شخصياً كإدارة مكتبه أو تمريضه، فإنه           

 .مستأجر فقد العقد موضوعه فيبطلإذا مات ال
وتـبطل اإلجارة بموت العامل إذا كان العمل المستأجر عليه مما            

ينبغـي أن يقوم به بنفسه كحراسته أو خدمة ضيوفه أو نحو ذلك             
ممـا يستأجر فيها بمنفعته الخاصة، وكذا إذا شرط عليه المباشرة           

إن فـي مـثل الحدادة والنجارة، وأما في غير هذين الفرضين ف           
اإلجـارة ال تبطل بموت العامل، سواء كان قد تهاون حال حياته            
بأدائه في الوقت المعقول أو المحدد أو كان غير متهاون، فإنه ما            
دام العقـد مسـتمراً حتى موت العامل ال يبطل بموته، بل يجب             
علـى ورثـته إفسـاح المجال لتنفيذه وإنجازه من تركته كسائر            

 .الديون التي عليه
ـ  تنفسخ اإلجارة قهرياً في كل مورد يزول فيه الداعي إليها، وهو : 259م 

ـ       الذي يحصل عادة من تحقق     ) فوات المحل (مـا يعبـر عـنه ب
المطلـوب والوصول إلى الهدف المرتجى، وذلك كأن يستأجره         
لعالج وجع فيزول ويبرأ المريض، أو يستأجره لنقل متاع فيجده          

رع ويقضيها، ونحو ذلك؛    منقوالً، أو لقضاء عبادة فيتبرع بها متب      
وحـيث تنفسـخ اإلجـارة تلقائياً فإن األجير اليستحق شيئاً على            
المسـتأجر إال إذا اشـترط عليه صريحاً أو ضمناً دفع شيء له             
بـإزاء أصل ارتباطه معه وسعيه إليه، لما يفوت به على األجير            

 .من فرص االستفادة
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ـ  تقدمت، سواًء في إذا فقـد العقد شرطاً من شروط الصحة التي  : 260م 
صـيغة العقد أو في المتعاقدين أو في شروط العمل أو األجرة،            
ممـا يعـد من أسس معاملة اإلجارة وأركانها، بطل العقد، فإن            
حدث ذلك قبل فْعل األجير شيئاً مما استؤجر عليه لم يستحق شيئاً            
على صاحب العمل، وأما إذا كان قد فعل شيئاً مما استؤجر عليه،         

لبطالن قد طرأ خالل المدة بعد أن كان صحيحاً قبل          فـإن كان ا   
ذلك استحق العامل من األجرة المسماة بمقدار ما عمل، وإن كان           
الـبطالن حادثـاً مـن األول دون أن يعرف به، فعرف به في              
األثـناء، أو بعـد انـتهاء العمل، استحق العامل من أجرة المثل             

 إذا كان أحد    بمقـدار مـا عمل؛ وكذا يستحق العامل أجرة المثل         
الطـرفين أو كالهمـا عارفاً ببطالن اإلجارة، فاستمر رغم ذلك           

 .بالعمل بمقتضى العقد المعلوم بطالنه
هـذا إذا لـم يشـترط صـاحب العمل على العامل إتمام العمل               

السـتحقاق األجرة، وإال لم يستحق عليه شيئاً في صورة إنجازه           
 .فة الذكرلبعض العمل وانكشاف البطالن بشتى فروضه اآلن

 :فائدة في أثر الفسخ على األجرة
 :وفيها مسألتان

ـ  إذا طـرأ على اإلجارة ما يوجب بطالنها بالنحو الذي ذكر في  : 261م 
المسـألة السـابقة، وكان صاحب العمل قد أعطى العامل أجرته           
المسـماة سـلفاً، فإن لم يكن العامل مستحقاً لألجرة المسماة وال            

جاعها إليه، وإن كان مستحقاً ألجرة      ألجـرة المثل وجب عليه إر     
المـثل وجب عليه إرجاع األجرة المسماة أوالً ثم مطالبته بأجرة           
المـثل؛ ونفـس الحكم يجري بنفس التفاصيل إذا كان قد أعطاه            

 .بعض األجرة المسماة سلفاً
ـ  إذا حصـل الفسخ ـ اختياراً أو لكونه حقاً للفاسخ ـ في ابتداء    : 262م 

شيء من العمل فال مشكلة في ذلك، وإذا حصل         المدة وقبل إنجاز    
فـي األثـناء بعـد أداء قسـم من العمل استحق العامل األجرة              

، أي التي اتفق عليها وسميت بينهما، عن األيام الماضية          "المسماة"
التـي عمـل فيها، أو عن المقدار الذي أنجزه منه؛ نعم إذا كان              

ط فيه إنجازه الفاسـخ هـو األجير العامل، وكان العمل مما اشتر       
بتمامه، بنحو ال ُيعطى شيئاً من األجرة إذا لم ُينجزه بتمامه، فإنه            

 .ال يستحق شيئاً من األجرة بعد تخلف الشرط

 في أحكام أداء العمل وتسليمه: المبحث الثالث
 :وفيه مسائل
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ـ  يجـب علـى العامل أن يلتزم بمضمون العقد وبنوده التي تنص   : 263م 
ومدته ومالبساته، فإذا خالفها ففقد العقد بها       على كيفية أداء العمل     

بعض أركانه بطلت اإلجارة رأساً، وإال  كان لصاحب العمل أن           
يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط الذي ذكرناه سابقاً، وهذا          
أمر أساس وقاعدة كلية تنطبق على كل عمل كان الشرط فيه هو            

 .ملاألصل الذي بني عليه االتفاق وانطلق منه الع
ـ  إذا اشـترط المسـتأجر على العامل مباشرة العمل بنفسه فأوكل   : 264م 

العمـل إلـى غيـره، بإجارة أو تبرع منه، بطلت اإلجارة، ولم             
 .يستحق ذلك العامل شيئاً على ما أنجزه غيره له

وأمـا إذا لـم يشترط عليه المباشرة، ال صريحاً وال ضمناً، فإنه              
متبرعاً كان ذلك الغير، أو     يجـوز لـه إيكـال العمل إلى غيره،          

عامالً عنده ليساعده في أمثال ذلك، أو أجيراً له قد استأجره على            
هذا العمل الذي طلب منه واستؤجر عليه، وليس لصاحب العمل          

يجوز أن  ) األول(االعتراض على ذلك؛ وبناًء عليه، فإن األجير        
 يسـتأجر غيـره بنفس األجرة أو باألكثر منها، وال يجوز باألقل           
مـنها إال إذا كان األول قد اشتغل فيه ولو شيئاً قليالً، وحينئذ ال              
يجب جعل التفاوت بين ما أخذه األول أجرة وبين ما دفعه للثاني            
موافقاً في مقداره لمقدار أجرة ما اشتغله األول فيها، بل يجوز أن            
تكون األجرة أقل بكثير من أجرة األول لمجرد ذلك العمل القليل           

األول؛ وفي مثل هذه الحالة، فإنه إذا كان لصاحب     الـذي عملـه     
العمل عين في يد العامل، كقطعة القماش ليخيطها ثوباً، واستأجر          
العامـل غيره للخياطة، لم يحتج إلى استئذان صاحب العمل في           

 .تسليم قطعة القماش للعامل الثاني
ـ   إذا تصدى متبرع فأنجز ذلك العمل المطلوب من األجير، بطلب: 265م 

مـنه أو بدونه، فإن كان قد قصد التبرع عن العامل وتفريغ ذمته             
منه، استحق العامل األجرة رغم قيام الغير بالعمل عنه؛ وإن كان           
قـد قصـد التبرع عن غير العامل، كما في من استؤجر لقضاء             
العـبادة عن الميت فتبرع متبرع بالقضاء عن ذلك الميت إعزازاً           

ارة ولم يستحق األجير األجرة     لـه ووفـاًء لذكـراه، بطلب اإلج       
المسـماة لـه بعدما التغى الموضوع الذي استؤجر ألجله، وهو           

 ).259: (الذي مّر نظيره في المسألة
ـ  يجـوز للعامل أن يؤجر نفسه لغير صاحب العمل قبل إنجاز ما  : 266م 

اسـتأجره عليه إذا لم يشترط عليه المباشرة، أو اشترط المباشرة           
 يستأجره لخياطة ثوبه أو لفالحة أرضه من        ولم يحدد المدة، كأن   

دون اشـتراط مباشـرته لـذلك، أو اشترطها ولكن ال في زمان             
خاص، فيصح أن يؤجر نفسه لغيره وتصح كلتا اإلجارتين ويفي          
بهما؛ أما إذا كانت اإلجارة األولى مقيدة بالمباشرة وبالوقوع في          
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ين زمـان خاص، فهي تارة تقع على العامل بلحاظ شخصه المع          
بما يتوفر فيه من خصوصيات، وذلك إما على جميع منافعه التي           
يقـدر عليها، كمثل ما لو استأجر شخصاً حارساً وسائقاً ومديراً           
لمكتـبه وكاتباً عنده وخادماً لضيوفه مثالً، وإما على عمل خاص         
يحسـنه، كمثل ما لو استأجره ليكتب له؛ وتارة أخرى تقع عليه            

بغض النظر عن شخصه، وهو الذي      بلحـاظ العمل الذي يحسنه      
، أي أن مراد    )الذمة(يصـطلح علـيه بـأن العمل فيه يكون في           

صـاحب العمل أن يخيط ثوبه بالدرجة األولى وعند هذا العامل           
بالدرجة الثانية، فعندما يستأجره على الخياطة تصبح الخياطة في         

 .العامل ومجردة عن خصوصية العامل وشخصه) ذمة(
ا كان النحو الذي وقعت عليه اإلجارة من هذين         والظاهر أنه مهم   

الـنحوين، فـإن اإلجارة إذا وقعت بقيد المباشرة وحدد لها زمان      
خاص لتقع فيه، لم يجز للعامل أن يقوم بما ينافي هذا االلتزام من             
األعمـال لغيـر صـاحب العمل، سواء لنفسه أو لغيره، وسواء            

ير محتاج إليه   بأجـرة أو تبـرعاً، إال أن يكون صاحب العمل غ          
خـالل المـدة فيصح له االشتغال فيها عند غيره حينئٍذ من دون             

 .حاجة الستئذانه
ـ  إذا تـرك العامـل المستأجر بجميع منافعه خدمة صاحب العمل   : 267م 

 :وعمل لغيره خالل فترة االحتياج إليه، فهنا صور
أن يكون قد عمل لنفسه؛ وحكمه أن يتخير صاحب العمل          : األولى 

رضا بما فعل وإبقائه في عمله مع مطالبته بعوض ما فوت           بين ال 
علـيه من االنتفاع به محسوباً بنسبته من األجرة المسماة بينهما،           
وبين أن يفسخ عقد اإلجارة ويلغي المعاملة ويسترجع تمام األجرة          
المسماة ويعطي العامل أجرة المثل على ما كان قد عمله، إال أن            

ليه االستحقاق عند إنجاز تمام     يكـون قـد اسـتأجره مشترطاً ع       
 .العمل، فال يكون له شيء عنده حينئذ

أن يكون قد عمل لغيره تبرعاً ومجاناً؛ وحكمه نفس حكم          : الثانية 
الصـورة األولى، لكّن صاحب العمل إذا اختار إبقاء اإلجارة مع           

أن ) أي لصاحب العمل  (المطالبة بعوض ما فاته فإنه ال يحق له         
 على المتبرَّع له بعنوان أنه هو المستفيد من         يرجع بعوض الفائت  

العامـل، إال أن يكـون المتبرَّع له قد غّر العامل وصور له أن              
صـاحب العمـل قد أذن له بذلك، فيضمن ـ حينئذ ـ لصاحب     

 .العمل ما فوت عليه ـ بتغريره ـ من منفعة العامل
أن يكـون قـد عمل لغيره بأجرة أو جعالة؛ وحكمه أن            : الثالـثة  
 :خير صاحب العمل بين أمرينيت
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 ـ أن يقبل باألمر الواقع ويرضى باإلجارة الثانية الصادرة من  1 
العامـل خالل مدة عمله معه، وتكون األجرة التي سميت للعامل           
من هذه اإلجارة الثانية للمستأجر األول، وتبقى سائر األمور على          

 .ما هي عليه
 حينئذ بين أن يفسخ  ـ أن ال يرضـى باإلجارة الثانية؛ فيتخير  2 

اإلجـارة األولى ويأخذ منه األجرة المسماة ويعطيه على ما عمل    
أجـرة المـثل، وبـين أن يسـتمر بإجارته له مع التزام العامل              
بـتعويض ما فات من منفعته خالل مدة التزامه باإلجارة الثانية،           

 .وذلك بنسبة التفاوت إلى األجرة المسماة
، وبصورة الثالث، فيما لو كانت      ثـم إن هذا الحكم يجري بنفسه       

اإلجـارة قـد وقعت على منفعة العامل الخاصة، ال على جميع            
منافعه كما هو فرض المسألة، وذلك بدون فرق بين ما لو اشتغل            
عـند الغيـر بنفس عمله الذي استأجره عليه األول، وبين ما لو             
اشـتغل بغيره على األقرب، وبدون فرق ـ أيضاً ـ بين ما لو    

إلجارة قد وقعت على منفعته الخاصة بلحاظ شخصه مع         كانـت ا  
اشتراط المباشرة وتحديد المدة، وبين ما لو كان قد استأجره عليها          

 .بلحاظ كونها عمالً في الذمة بقيد المباشرة وتحديد المدة
ـ  إذا آجر نفسه ليخيط ثوب زيد ففلح له أرضه من دون أن يأمره : 268م 

رة المسماة له على الخياطة التي      زيـد بذلك، لم يستحق عليه األج      
لـم ينجـزها، حتى لو رضي صاحب العمل بما فعله ولم يفسخ             
اإلجارة، كذلك فإنه ال يستحق عليه أجرة المثل على الفالحة التي           
فعلهـا بدون أمر من زيد ما لم يكن مستأجراً عليها، بدون فرق             

غفل في ذلك بين ما لو كان العامل متعمداً لذلك أو كان قد سها و             
 .عما استؤجر عليه فعمل غير المطلوب منه

ـ  إذا اسـتأجر عامالً للفالحة مثالً، فاستعمله في غيرها، كتنظيف  : 269م 
األرض من الصخور مثالً، استحق عليه األجرة المسماة له على          
الفالحـة مع مالحظة أجرة مثل العمل الجديد ومقارنته باألجرة          

د أزيد منها عوض عليه تلك      المسماة، فإن كانت أجرة العمل الجدي     
الزيادة، وإال اكتفى بما سماه له؛ وذلك بدون فرق بين ما لو كان             
العامـل ملتفـتاً إلى هذا التغير وراضياً به وبين ما لو كان غير              
ملتفت لذلك، فإن العرف قد جرى على التساهل بمثل هذا التغير           
فـي نوع العمل مع تعويض الفرق بين أجرتي العملين إن وجد            

 .فرق بينهما
ـ  الظاهـر أن العـادة قد جرت على عدم مسؤولية صاحب العمل   : 270م 

عـن تأمـين عدة العمل وآالته التي يستخدمها العامل في عمله،            
كالمحـراث للفالح، وعدة البناء للبنّاء، ونحو ذلك، إال أن يشترط      
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العامل ذلك أو تجري به العادة في بعض الحرف؛ أما المواد التي            
 العمـل، فإن العادة ـ أيضاً ـ قد جرت على أن    تسـتخدم فـي  

أمـرها يخـتلف بين ما هو طفيف، كالمداد للقلم والخيط لخياطة            
الـثوب ونحـوهما، فيـتحمله العامل، وبين ما هو جليل ومهم،            
كأحجـار البـناء وسائر لوازمه أو أنابيب المياه لعامل األدوات           

لكهرباء ونحو  الصحية أو أسالك الكهرباء وسائر لوازمها لعامل ا       
ذلـك، فإنه يكون على صاحب العمل، إال أن يشترط كونها على            

وعليه فإنه إن استقرت    . هـذا الـنحو مـن العـادة بكونها عليه         
معـامالت الـناس على هذا النحو من العادة كانت هي الحاكمة،            
وإن لـم تجـر عـادة متـبعة على أمر معّين فإن المسؤولية ـ      

 نوع مقدمات العمل، فإن كانت بمقتضى العقد ـ تختلف باختالف 
المقـدمات مما ال يبقى بعد انتهاء العمل، كالزاد والراحلة ونفقة           
من يستأجر للحج عن غيره فإنها هنا على األجير، وإن كانت مما            
يبقـى بعد العمل، كأوراق الكتابة ومواد الدهان وخيطان الخياطة          

 .ونحوها فإنها على المستأجر
ـ  ة عن زيد فاشتبه وصلى عن سعيد، فإن كان إذا استؤجر للصال: 271م 

ذلـك منه على نحو الخطأ في تسمية الشخص المحدد الذي كلف            
الصالة عنه والذي اسمه زيد فسماه سعيداً خطأ، صح عمله عن           
زيـد واستحق األجرة المطلوبة، وأما إذا قصد بعمله النيابة عن           
 غيـر الذي استؤجر عنه لم يصح عمن استؤجر عنه ولم يستحق           
األجـرة علـى من قصده في صالته، وسيأتي شبيهه في أحكام            

 .التسليم
ـ  إذا اسـتؤجر لخـتم القـرآن الكريم لزمه أداء ذلك طبق ما هو    : 272م 

المـتعارف، وهو القراءة الصحيحة في ألفاظها وحركاتها مراعياً         
لتـرتيب السور على النحو الموجود في المصحف المتداول، فإذا          

ت في أثناء قراءة اآلية وجب عليه تدارك        قـرأ خطـأ غفلةً والتف     
الخطـأ واإلتـيان بـاللفظ الصحيح، وأما إذا التفت إلى ذلك بعد             
الفـراغ من السورة أو بعد ختم القرآن، فإن كانت بمقدار يتسامح            
العـرف بصـدوره سهواً وغلطاً كفاه ما أتى به واستحق األجرة            

 بشكل  علـيه، وإن كانـت األخطاء زائدة على ما هو المتعارف          
فـاحش لـم يقـبل منه ذلك ولم يعتبر أداًء للعمل المطلوب، فال              
يسـتحق شـيئاً من األجرة على َمْن عمل له؛ وحينئٍذ فإن الالزم             
علـى العامل تدارك تلك األخطاء وتصحيحها إن كان ممكناً وإال           
بطلـت اإلجـارة بعدما لم يتحقق العمل المطلوب، وهو القراءة           

 .الصحيحة
 لو استؤجر على الكتابة أو لتصحيح األخطاء        نعـم، فـي مثل ما      

المطبعـية، وكـان فـيها أخطاء كثيرة غير مغتفرة، ولم يمكن            
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تـداركها، فـإذا عـّد ذلك عيباً ثبت لصاحب العمل خيار العيب             
بالـنحو الذي تقدم في أحكام لزوم العقد، وأما إذا كانت األخطاء            

ف وعلى  فـي الكثـرة بدرجة يعد فيها العمل خارجاً عن المألو          
خـالف المطلـوب مـنه عرفاً فال يعد مصداقاً للوفاء وتبطل به             

 .اإلجارة، فال يستحق أجرة عليه
ـ  إذا استؤجر للصالة عن الميت وكان المستأَجُر عليه والمطلوب : 273م 

مـنه هـو الصالة الصحيحة المطابقة لألحكام الشرعية المعتبرة          
 كان قد نقّص منها     فيها، فإنه يكفي العامل أن يأتي بها كذلك ولو        

أجـزاءها المسـتحبة، وكذا بعض أجزائها الواجبة سهواً، أما إذا           
كـان قـد استؤجر على الصالة بتمام أجزائها المستحبة سهواً أو           
عمـداً، فإنـه يصـح منه ذلك ـ أيضاً ـ ولكنه ال يستحق من      
األجـرة إال بمقـدار ما أتى به منها، إال أن يكون قد جعل تمام               

الستحقاق األجرة، بحيث ال يعطيه شيئاً      " قيداً" و األجـزاء أساساً  
منها إذا لم تكن الصالة تامة، فإنه ـ حينئذ ـ ال يستحق شيئاً من   

أحكام قضاء  /الجزء األول : أنظـر لمزيد من التوسع    . (األجـرة 
مناسك الحج،  : الصـالة، وأحكـام قضـاء الصوم، وانظر أيضاً        

 ).أحكام النيابة
ـ  فسه للعمل فمنعه منه فقدان العين بمثل الغصب، إذا بذل العامل ن: 274م 

أو أخذ الظالم لمحل العمل بنحو ال يقدر معه على العمل فيه، فإن             
اإلجـارة تـبطل لفوات محل العمل وزوال الهدف الداعي إليها،           

وأما إذا  كان    . وحينـئذ ال يسـتحق العامل أجرة على المستأجر        
العمل أو في أثنائه،    المانـع من العمل هو إتالف المالك لها قبل          

فـإن كـان قد استأجره على عمل في الذمة، وكان اإلتالف قبل             
العمل، بطلت اإلجارة، وإن كان أثناءه أعطاه من األجرة بمقدار          
مـا عمل، وأما إذا استأجره على منفعته الخاصة في يوم محدد،            
فأتلف المستأجر العين مع استعداد العامل للعمل، عد ذلك اإلتالف          

ًء وصـار العامل مستحقاً لألجرة المسماة له، سواء كان          اسـتيفا 
 .العامل قد أنجز شيئاً من العمل أو لم يكن بعُد قد عمل شيئاً

ـ  إذا حضر العامل إلى موقع عمله إلنجاز ما هو مطلوب منه فلم : 275م 
يمكِّـنه صـاحب العمل ولم ُيفسح المجال أمامه لمباشرة عمله،           

التي يريد العمل فيها أو عدم      وذلـك بمـثل عـدم إحضار العين         
إخـالء المحل الذي يريد التواجد فيه أو نحو ذلك، حتى انقضى            
الـوقت المحـدد إلنجازه، فإن كان العامل خالل الوقت قد ظّل            
مـتعطالً ومنتظراً وجب على صاحب العمل دفع األجرة المسماة          
له، وإن كان العامل قد بادر إلى القيام بعمل آخر لغيره أو لنفسه             
لم يستحق األجرة على صاحب العمل؛ بدون فرق في ذلك بين ما            
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لـو كـان عدم التمكين لعذر طرأ على صاحب العمل كالمرض            
 .والنسيان ونحوهما، وبين ما لو كان ذلك عن عمد واختيار

نعـم إذا كـان المانـع للمستأجر من استيفاء منفعة العامل عذراً              
ما، بطلت  عامـاً، كحـدوث عاصـفة شديدة أو حرب أو نحوه          

اإلجارة من أصلها، وحينئٍذ ال يستحق العامل أجرة على صاحب          
 .العمل حتى لو ظّل متعطالً من أجله

ـ  إذا استأجره ليحمل متاعه على دابته أو في سيارته أو لينقله إلى : 276م 
مكـان معين، أو استأجره للفالحة أو الكتابة أو نحو ذلك، فحدث            

جاز ما تعهد به، كحدوث خلل في       في األثناء ما منع العامل من إن      
آالت العمـل، أو حبسه عدو أو خوف من برد أو مرٌض حل به              
أو تلفـت العـين التـي يستخدمها في عمله أو أتلفها العامل أو              
األجنبـي، أو نحو ذلك من الموانع، فإن كانت اإلجارة قد وقعت            
على نحو يلحظ فيه استحقاق األجرة على كل جزء منها، وهو ما            

ـ يصطلح   ، فحيث إن العامل لم ينجزه كله       )تعدد المطلوب (عليه ب
فإنـه يحكـم بـبطالن اإلجارة وعدم استحقاق العامل شيئاً من            
األجـرة، بـدون فـرق بين ما لو كانت المقدمات ملحوظة مع             
النتيجة، كما لو كان يهمه إيصال البضاعة مع اهتمامه بإيصالها          

هم عنده وصول   بشاحنة ذات أوصاف خاصة، وبين ما لو كان الم        
 .البضاعة بأي نحو كان

ـ  إذا وقـع العقد صحيحاً بالنحو الذي بّيناه في المبحث السابق ـ   : 277م 
بمـا في ذلك ما يقتضيه العقد من لزوم الفورية ـ صار العامل   
ملزماً بتقديم جهده لصاحب العمل الذي استأجره، وبحسب عبارة         

، كذلك فإّن   "رصـارت منفعة العامل مملوكة للمستأج     : "الفقهـاء 
العامـل يملك األجرة بمقتضى ذلك العقد وبمجرد وقوعه، ولكن          
هـذه الملكـية الثابتة لكل منهما ال تُجوِّز ألحدهما مطالبة اآلخر            
بـأداء ما عليه وتسليمه قبل أداء اآلخر ما عليه وتسليمه، بل إنه             
يجب عليهما مقترنين تسليم كل واحد ما لآلخر عنده ما لم يشترط            

ا خالف ذلك على اآلخر، وتختلف كيفية التسليم من قبل          أحـدهم 
العامـل باختالف نوع العمل، فإن كان للمستأجر عين يعمل فيها           
األجيـر، كالـثوب يخيطه أو السيارة يصلحها أو نحوهما، فإن           
التسليم يتحقق ـ حينئذ ـ بتسليم العين بعد إنجاز العمل المطلوب   

ان من قبيل الحراسة    فـيها، وإن لـم يكـن لـه عين بيده، بل ك            
والطـبابة، فإن تسليمه يكون بإنجاز العمل المطلوب منه بالنحو          
الـذي اتفـق عليه، فيسلمه المستأجر األجرة التي يستحقها حينئذ           
حتـى لو كانت تلك األجرة المسماة عمالً، إذ إن المستأجر ملزم            
بـأن يراعي إنجاز العمل المطلوب منه أجرةً للعامل عند إنجاز           

 . العمل المطلوب للمستأجرالعامل
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هذا كله فيما لو تم العقد بال شروط، أما إذا اشترط أحد الطرفين              
خـالف ذلـك فـي التسليم وكيفيته ومدته ومكانه وغير ذلك من           
شؤونه، وقبل اآلخر، وجب على المشروط عليه الوفاء للمشروط         

 .له بجميع ما شرط
ـ  لعامل بالنحو الذي اتفقا إذا امتنع صاحب العمل عن دفع األجرة ل: 278م 

عليه، فإن كان االتفاق على دفع شيء من األجرة كلما أنجز شيئاً            
مـن العمـل، فإن العامل حينئذ يتخير بين االستمرار في العمل            
وترك المطالبة وبين الفسخ والمطالبة بحصته من األجرة المسماة         
 بمقـدار ما عمل؛ وإن كان االتفاق على تسليم األجرة بعد إنجاز           
تمـام العمـل، فامتـنع المستأجر عن دفعها للعامل مع استحقاقه            

 :ووفائه له بما طالب، فإن العامل يتخير حينئذ بين أمرين
 ـ أن يجبـر المستأجر على دفعها له، وذلك إما بمبادرته إلى   1 

قهـره على الدفع من دون إيذائه بشتم أو ضرب أو نحوهما، أو             
ن التي يعمل له فيها حتى يدفع       بشكايته إلى الحاكم، أو بحبس العي     

 .له األجرة
 ـ أن يقتص منه، وذلك بأن يأخذ العين المشخصة التي جعلت  2 

أجرةً له خلسة، فإن لم تكن مشخصة لم يجز له اختالس شيء في             
 .مقابلها إال بإذن الحاكم الشرعي

هـذا هو حكم ما لو كان صاحب العمل هو الممتنع؛ أما إذا امتنع       
يم العين التي يعمل فيها للمستأجر مع بذله له تمام          العامل عن تسل  

األجـرة، فـإن للمستأجر ـ أيضاً ـ أن يجبره على ذلك بنفسه     
بالـنحو الذي تقّدم آنفاً أو عن طريق الحاكم، وله أن يقتص منه             

 .بأخذ شيء من ماله خلسة بإذن الحاكم الشرعي

 في أحكام التلف واإلفساد: المبحث الرابع
خروج العين عن إمكانية االنتفاع بها بمثل الحرق والغرق         (: نريد بالتلف 

حدوث أمر في العين التي للمستأجر      : (، ونريد باإلفساد  )والسـرقة ونحوها  
، كالطبيب  )بـيد األجيـر يؤدي إلى فسادها وتعيبها ونقصها واإلضرار بها          

يريد العالج فيخطىء الدواء أو التصرف فيزداد المريض مرضاً أو يموت،           
اط يريد خياطة الثوب فيخطىء في تفصيله فيصير قصيراً، ونحو          وكالخـي 

 .ذلك
 :وتفصيل ذلك في مسائل

ـ  كـل مـا يكون في يد العامل من مال لصاحب العمل ليعمل فيه   : 279م 
فيتلف بسبب آخر غير عمل العامل فيه بدون تفريط منه وال تعدٍّ            

 :ال يضمنه العامل، وهذه أمثلة على ذلك
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مختون إذا مات أثناء العالج لسبب آخر ال  ـ المـريض أو ال  1 
عالقة له بالعالج، إما حتف أنفه، أو لوقوعه عن مرتفع، أو نحو            
ذلك من أسباب الموت التي ال عالقة لفعل الطبيب أو الختّان بها،            

 .لم يضمنه الطبيب أو الختان
 ـ السـيارة عند الميكانيكي، أو الثوب عند الخياط، ونحوهما،   2 

أو سرقت ولم تكن سرقتها عن تقصير في حفظها، ال  إذا احترقت   
 .يضمنها العامل

 ـ المستأجر لحمل متاع على دابته أو في سيارته إليصاله إلى  3 
مكـان معين، إذا عثرت الدابة أو تدهورت السيارة، فتلف الحمل           
الـذي عليها لم يضمن صاحب الدابة أو السيارة، ما لم يكن هو             

يارته خالفاً لقوانين السير، أو في      السـبب فـي ذلك، كأن يقود س       
حالـة نعاس، أو أن ينخس دابته أو يضربها ضرباً غير متعارف       

ومثله . أو نحـو ذلك، فإن كان مقّصراً بهذا النحو ضمن ما يتلف           
في الحكم ما لو كان يحمله هو بنفسه فسقط ما كان على ظهره أو    

لك مما  رأسه فانكسر، أو تعثر فوقع الحمل فتلف، وهكذا أمثال ذ         
تكـون القاعدة فيه حدوث التلف بغير فعل العامل ودون تعدٍّ منه            

 .وال تفريط
يضـمن العامل ـ إذا كان مقصراً أو قليل الخبرة في عمله ـ    : 280م ـ  

كل عين للمستأجر تتلف بين يديه بسبب ذلك العمل أو تنقص أو            
أ تتعيب، أما إذا كان منتبهاً حاذقاً ومتحرزاً عن الوقوع في الخط          

جهـده، وعمـل فيها على حسب األصول والقواعد المعتبرة في           
وهذا الحكم العام ينطبق    . مهنـته، فإنه ال يضمن ما يفسد في يده        

على مختلف األعمال والحرف، فهو ينطبق على من يريد إصالح   
آلـة فيـزيدها خـراباً أو يتلفها تماماً، وعلى من يعالج مريضاً             

مرضاً و يموت، وعلى من     فيصـف لـه دواًء أو عالجاً فيزداد         
يريد خياطة ثوب فيفصله فيقصر، وعلى البالّط والبناء إذا أفسدا          
المنزل الذي ُيبنى، أو األرض التي تفرش بالبالط، وأدى ذلك إلى       
عـيب فـيه أو إلى حالة ال يمكن عالجها إال بإتالف العين كلها،       
كمـا فـي مثل حاالت فرش األرض بالبالط أو تغطية الحيطان            

سـمنت ونحـوهما ممـا يختلف اختالف األعيان واألعمال          باإل
ودرجـة اإلفسـاد الواقع فيها؛ ومن ذلك ما لو كان تلفها بسبب             
مخالفـة حكم الشرع فيها، كالحيوان الذي يستأجر لذبحه فيذبحه          
علـى غير الوجه الشرعي، فإنه يضمنه إذا قصر، بل يضمنه ـ   

 .حينئذ ـ ولو كان متبرعاً
ـ  طبيب الجّراح، ومنه الختّان، المريض إذا مات أثناء ال يضمن ال: 281م 

العملية الجراحية من دون تقصير وال خطأ من الجراح، بأن كان           
قـد احـتاط لجميع االحتماالت وأخذ وضعه الصحي العام بنظر           
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االعتـبار، فإن مات المريض أو تضرر بسببها، وخاصة ألمور          
 الضرر  طارئـة غيـر متوقعة، فإن الجراح ال يضمن موته وال          

الواقع عليه؛ وال فرق في عدم الضمان عند عدم التقصير بين ما            
لـو باشر العمل بنفسه وبين ما لو أمر به غيره من مساعديه من              

 .األطباء والممرضين
كذلك فإن الطبيب المعالج ال يضمن تضرر المريض من العالج           

 وال موته إذا كان قد راعى القواعد المعتبرة في مهنته ولم يقصر           
فـي بـذل الجهـد المطلوب منه في مثل تلك الحالة، سواء كان              
الطبيب قد أشربه الدواء بنفسه، أو وصفه له فشربه المريض، أو           

 .سقاه الممرض إياه بأمر من الطبيب
ـ  ال بـد لسقوط الضمان عن الطبيب ـ مضافاً لعدم كونه مقصراً   : 282م 

المريض ــ من أن يكون مأذوناً بمعالجة المريض، إما من قبل            
نفسـه مـع اإلمكان أو من قبل وليه مع عدم اإلمكان لصغر أو              
غيـبوبة أو نحـوهما، فإذا تصدى لعالج المريض دون إذنه وال            
إذن ولـيه كان متعدياً، فيضمن ما يقع على المريض من أذى إذا             
تضـرر من عالجه أو مات حتى لو لم يكن مقصراً؛ نعم تجوز             

االستئذان فيه، وذلك إما    المـبادرة لعالجه في كل مورد يصعب        
لكـون المـريض في حالة غيبوبة مستمرة وليس له ولي، أو له             
ولـي غائـب يصعب االتصال به لوباء أو حرب أو سفر، وإما             
لضرورة اإلسراع في عالجه إلنقاذه من ضرر كبير أو موت، أو 

 .لغير ذلك من الدواعي واألسباب
ـ   كفايته للثوب المطلوب، إذا قطـع الخياط القماش وفّصله معتقداً : 283م 

فتبين عدم كفايته، فإذا تلف بذلك وسقط عن االنتفاع في ما يريده            
له المالك وجب على الخياط ضمان القماش لصاحبه، وكذا كل ما           
يشبهه مما يدخل في باب المقدمات لعمٍل من األعمال، كمثل من           
 اعـتقد كفاية قطعة خشب للطاولة المعينة، ففصلها فلم تكف، فإنه       
يضـمنها لصاحبها، ونحو ذلك، من دون فرق في ثبوت الضمان           

إن كانت تكفيني ثوباً أو طاولة      : "علـيه بـين ما لو قال له ابتداءً        
نعم، : هل تكفيني هذه ثوباً، فقال    : "، وبين ما لو قال له     "ففصـلها 

فقطعها، ألن صاحب القماش إنما أذن له في قطعها         " اقطعها: فقال
بعدما كان الخياط قد أشار عليه بذلك       وتفصـيلها فـي الحالتـين       

 .معتقداً كفايتها، فيتحمل ضمانها على كل حال
ويجـب اإللفات إلى أن الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما لو              

أنظر (أعطاه الثوب ليخيطه فأفسده، وهي التي حكمنا فيها سابقاً          
بعدم ضمان العامل له إال مع التقصير، أنه هناك         ) 280:المسـألة 

قد أخطأ في عملية الخياطة نفسها أو في كيفية قص القماش، فال            
يضمن ما يفسد في يده إال مع التقصير، أما هنا فإنه قد أخطأ في              
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أمر مستقل عن عملية الخياطة، وهو الحكم بكفاية هذا المقدار من           
القمـاش ليخاط ثوباً، فيضمن ما فسد بمشورته ولو لم يقصر في            

 .النظر والتأمل
ـ   ال يضـمن صـاحب العمل ـ ما لم يكن متعدياً ـ ما يقع على     :284م 

العامل من مرض أو ضرر أو موت خالل قيامه بعمله له، سواء            
كـان مستأجراً لجميع منافعه أو لمنفعة خاصة أو لعمل في ذمته،      
وسـواء كان في محل عمل للمستأجر، كمنزله أو محله، أو كان            

شترط العامل الضمان   فـي حانوت العامل وموقع عمله؛ نعم إذا ا        
علـى صاحب العمل بكيفية خاصة، أو على ما هي قوانين العمل     

 .الحديثة، صراحة أو ضمناً، صار ملزماً به بالنحو المشروط
ـ  فـي كل مورد ال يضمن فيه العامل ما يتلف تحت يده يصح أن  : 285م 

يشـترط فيه صاحب العمل الضمان عليه، فإذا قبل العامل بذلك           
مان ولزمه الوفاء بالشرط لصاحب العمل؛ ومنه ما        ثبت عليه الض  

لـو كـان ضمان العامل في جميع الحاالت ـ أو في بعضها ـ     
مـتعارفاً وحاضـراً في الذهن بدرجة يصير فيها شرطاً ضمنياً           

 .تجري عليه المعامالت من دون تصريح به
وفـي مقابل ذلك، فإنه في كل مورد يضمن فيه العامل ما يتلف              

له اشتراط عدم ضمانه لصاحب العمل، فإذا قبل        تحت يده يصح    
ذلك من العامل لم يكن له مطالبته بالضمان ولو كان قد قصر أو             
تعـدى؛ نعم ال يصح مثل هذا اإلبراء للطبيب، فإن إبراء الطبيب            
مـن ضمان ما يفسده بعالجه عند التقصير والتعدي يعد تعريضاً           

ز تعريض  للـنفس للضـرر واألذى المحـتمل، وهو مما ال يجو          
 .النفس له وال تعريض نفس المولّى عليه، كولده مثالً

ـ  المبدأ العام في الضمان هو ضمان مثل العين التي تلفت إذا كان : 286م 
لها أفراد كثيرة متماثلة، كالمصنوعات التي في زماننا من أدوات          

إن : كهربائية وسيارات وأقمشة وألبسة وغيرها، بل يمكن القول       
لموجودة في زماننا هي من نوع األعيان التي        معظـم األعـيان ا    

ـ     ، أي التي لها مثل وشبيه ال يختلف        )المثلية(يصـطلح علـيها ب
عـنها أبـداً؛ فـإن لـم تكـن العـين كذلك، بل كانت من نوع                 
المصـنوعات الـيدوية، كالحلي والمنسوجات والرسوم والزيوت        

ي ال  الطبيعية واألطعمة واللحوم والفواكه ونحوها من األعيان الت       
تـتماثل أفـرادها، فإنها إذا تلفت تقدَّر بقيمتها، فإذا اختلفت القيم            
خـالل الفترة الواقعة ما بين يوم تلفها ويوم ضمانها تعّين التقدير            

 .بقيمتها يوم تلفها
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 الفصــل الثـالــث

 في المـزارعة والمسـاقـاة

 :وفيـه تمهيـد ومطلبـان
 :تمهيـد
 وهي  القدم، منذ اإلنسان مارسها التي امةاله األعمال من الزراعة  تعتبر
  فيها، العمل أجل من النفس إيجار يصح التي األعمال من مجاالتها بشـتى 
 نظراً لكن  ذكرها، سلف التي اإلجارة ألحكام -  إجماالً - مشمولة بذلك فتكون

 بعض من واختالفها بها المتعلقة األحكام وكثرة بها التعامل فروع لتشـعب  
  فروعها، وبعض هي  بها، خاص بعقد واختصاصها اإلجارة نع النواحـي 

 بذلك فأصبحت  الفقهية، كتبهم في  خاصاً  قسماً لها جعلوا قد الفقهـاء  فـإن 
 إال عنها منفصلة ليست جوهرها في أنها رغم  اإلجارة، باب عـن  مسـتقلةً 
 .جزئياً

 بل  التراب، في النبتة غرس أو الحب بذر على تقتصر ال الزراعة وعملية
 الري قنوات وتسوية وتثليمها األرض كفالحة  ضرورية، مقدمات لهـا  إن

 ما إلى يستمر زرعها بعد الرعاية من  نوعاً لها أن كما  ذلك، ونحو وأنابيبه
 وأعمال الزرع وسقاية الضارة الحشائش وإزالة التربة كتسميد  قطافها، بعد

 فإن  مراحلها، في ةومتكامل واحدة العملية هذه كون ورغم  كثيرة، أخـرى 
 :ثالثة عناوين تحت أحكامها دونت قد الشريعة
 متولي بين التعاقد: (به يراد فقهي مصطلح وهـي   المـزارعة، : األول
 حاصلها من بحصة األشجار بغير األرض زراعة على الزارع وبين األرض
 وذلك  يكن، لم أن بعد الزرع استحداث بنفس تختص فهي  ،)بالكسور مقدرة
 وحصاده؛ أما قطافه حين إلى تعهده ثم  والخضار، الحبوب راعـة ز بمـثل 
 بعنوان اختصت قد فإنها لثمرها أو لخشبها تراد التي األشجار غروس زراعة
 .الحقاً سنذكره الذي ) المغارسة( هو  خاص،
 - األشجار زرع على التعاقد: (به يراد مصطلح وهي  المغارسة، : الثاني

  ،)األرض من حصة مع أو األرض عن لةمستق بحصة وغرسها - بخاصـة 
 آخر في له سنعرض ما وهو  منتجة، تصير حتى بالرعاية تعهدها مع وذلك
 .المزارعة بحث

 من مأخوذة  المشاركة، تفيد " مفاعلة"  صيغة وهي  المسـاقاة،  : الـثالث 
  ذلك، من أعّم الفقهي المصطلح ولكن  الزرع، على وإفاضته المـاء  سـقي 
 شؤونها وإصالح ونحوها أشجار رعاية على آخر مع صشخ اتفاق: (فهـي 
 لزرع رعاية بكونها تختص فهي  ،)حاصلها من بحصة معيـنة  مـدةٍ  إلـى 
 .قطافه حين إلى ونحوهما والتعشيب السقاية بمثل نابت موجود
 :يلي ما مالحظة من بّد ال وهنا
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 كل على التعاقد من الهدف أن في تشتركان والمساقاة المزارعة  إن :أوالً
 لنفس اسم األولى أن في وتختلفان  ورعايته، بالزرع العـناية  هـو  مـنهما 
 فيما ونحوها بالسقاية ورعايته به للعناية  مضافاً واستنباته، الزرع استحداث

 وجوده بعد ونحوها بالسقاية رعايته لنفس إسم فإنهـا  الثانـية  وأمـا   بعـد، 
 .وظهوره
 ال االختالف أن بهما المتعلقة األحكام استعراض من يظهر سوف إنه: ثانياً

 االختالف يشمل بل  منهما، كل في المطلوب العمل نوع على فقط يقتصـر 
 .منهما كل فروع من أخرى  أموراً

 المساقاة أو المزارعة عنوان تحت تدخل التي األعمال بعـض  إن: ثالـثاً 
 :هي أخرى بوسائل بها االلتزام أو عليها التعاقد يمكن
 أو بخاصة األرض لفالحة  عامالً يستأجر بأن وذلك  اإلجـارة،  عقـد  - أ

 على يستأجره أن يمكنه بل  الثمرة، لقطاف أو التربة لتسميد أو الزرع لسقاية
 .منها واحد عمل من أكثر
 حاصل بجزٍء من تعهده األرض متولي يعلن بأن وذلك   الجعالـة،   -ب

 لمن أو  معينة، بطريقة المعلومة أرضه يزرع لمن  غيره،  بمال أو  األرض،
 ومثل المساقاة؛ أو المزارعة شؤون من ذلك غير أو  المعلوم، زرعه  يسقي
 .أحكامها عليه وتترتب  ،)الجعالة(بـ عليه يصطلح اإلعالن هذا
 سقايتها أو أرضه بزراعة لشخص ويأذن يجيز بـأن  وذلـك   اإلذن،-  ج
 كل أحكام وتلحقه  ويصح، كذلك فيقع  والمساقاة، المزارعة في المتّبع بالنحو

 لتلحقه  عقداً ليس " اإلذن"  هذا مثل ألن  ،"العقد"  نفس أحكام عدا ما مـنهما 
 شروط لجهة  المساقاة، أو المزارعة في تترتب التي التعاقد وآثـار  أحكـام 
 .ذلك ونحو الفسخ وأحكام التعاقد

 األول  مطلبين، في الثالثة العناوين هذه عن نتحدث سوف وإنـنا   هـذا، 
 المغارسة؛  لحكم آخره في التعرض مع  المزارعة، أحكام على يشتمل مامنه

 .المساقاة أحكام على يشتمل منهما والثاني
 :المزارعة في :األول المطلب
 :وخاتمة مباحث ثالثة وفيه

 وشروطه العقد في: األول المبحث
 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل

 والزارع األرض صاحب بين ) عقٍد(من  المزارعة في بـد  ال : 287 -م 
 العمل يكون أن يرغب التي وشروطه منهما كل مراد فـيه  يذكـر 
 وبصيغة العربية باللغة يكون أن العقد وكمـال   أساسـها،  علـى 

 إليك سلمت: "بقوله األرض صاحب قبل من إيجابه عند الماضـي 
 مقدارها حاصلها من بحصة الفالنية بالكيفية لتزرعها األرض هذه
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 على يدل لفظ بكل يصح ولكنه ؛"قبلت: "لزارعا فـيقول  ، "كـذا 
 على يدل ما استخدام إال فيه يشترط  فال  لغة، وبكل بل  المزارعة،

 يصح فإنه وإال ،)لفظياً(التعاقد  كان إذا األلفاظ من المتعاقدين رغبة
 بكيفية ليزرعها للزارع األرض بتسليم تتحقق التـي  بالمعاطـاة  

 طلب بما القيام  قاصداً زارعال قبل من األرض واستالم خاصـة 
 .منه

 :أمور على المزارعة عقد يشتمل أن يجب : 288م ـ 
  ورشيداً مجنون غير  عاقالً المتعاقدين من كل يكـون  أن: األول
 أما  بالغاً، يكون وأن  مكره، غير  مختاراً يكون وأن  سفيه، غير

 الولي، قبل من مميزاً ومأذوناً كان إذا عقده يصح فإنه البالغ غيـر 
 العقد استلزم إذا لفلس عليه  محجوراً يكون ال وأن  يصح، لم وإال

 المفلس على  الحجر يمنع لم وإال  عليه، المحجور بالمال تصرفه
 .ومضّيه عقده صحة من

 كانت إذا المتعددة المالك أراضي من بعينها قطعة تعيين :الثانـي 
 وشؤون ماتمستلز الختالف موجباً  اختالفاً طبيعتها في مخـتلفة 

 تبطل الحالة هذه مثل في األرض يعين لم فإذا  فـيها،  الـزراعة 
 الصالحية في األرض من ع القط تلك تساوي مع وأما  المزارعة،
 وعلى  العقد، بصحة التعيين عدم يضر ومستلزماتها، فال الزراعية
 .المالك له يعينه بما يلتزم أن - حينئذ - الزارع
 الماء وتوفر تربتها جهة من للزرع لةًقاب األرض تكون أن :الثالث
  وريِّها، إصالحها في الجهد ببذل ولو  إليها، إيصاله إمكان أو فيها

 الزراعة موانع من زواله يرجى ال ما وجود عدم جهة من وكـذا 
 تضر فئران أو سباع أو فيها عدّو وجود مثل  التعاقد، فترة خـالل 
 ال أرض على التعاقد تم فإذا الموانع؛  من ذلك يشبه ما أو بالزرع
 إذا المزارعة تبطل وكذا  المزارعة، بطلت الشرط هذا فيها يتوفر

 إذا أما  األمر، إصالح يمكن ال دام ما العقد بعد فيها ذلك انكشـف 
 عليه اتفق الذي الجهد من بأكثر القابلية وتحقيق األمر إصالح أمكن

 الذي بالنحو الشرط تخلف خيار للزارع كـان  -  ضـمناً  ولـو  -
 .الحقاً سنذكره
  خضار، أو َحبٌّ وأنه  جنسه، حيث من المزروع  تعيين :الـرابع 
 أي وأنه  مثالً، فول أو عدس أو شعير  الجنس، من نوع أي وأنـه 

 فيه تختلف مما أكثر أو صنفان للـنوع  كـان  إذا مـنها  صـنف 
 أو نوع أو جنس زراعة شيوع التعيين في ويكفـي   األغـراض، 

 إليه اللفظ النصراف  موجباً الشيوع ذلك رصا بنحو بعينه صنف
 المزروع نوع يعينا لم فإذا  به، المتعاقدين تصريح عن  ومغنـياً 
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 ما زرع في الزارع وبحرية بالتعميم يصرِّحا أن إال العقـد  بطـل 
 .التعاقد جو من تفهم التعميم إرادة على قرينة تكون أو  يشاء،

 الذي بالمقدار الفصول أو السنين أو باألشهر المدة تعيين : الخامس
 في لالنتفاع األرض صالحية تعتبر وال  فيه، الزرع حصول يمكن
 السنة في إصالح إلى تحتاج األرض كانت فلو  المعينة، المدة تمام

 ثالث، سواء أو سنتين مزارعتها في ذلك يضر لم -  مثالً - األولى
 .وغيرها  خاصا أو  عاما  وقفا الموقوفة األرض ذلك في
 إلتمام الالزمة والنفقات المصارف من عليهما ما تعيين : سادسال

 على جعله من بد ال مما الحاصل واسـتخراج  الـزراعة  عملـية 
 هو ما على االعتماد ذلك في ويكفي  كلـيهما،  علـى  أو أحـدهما 
 .مجتمع كل في منه المتعارف
 حاصل من حصة والزارع المالك  من لكـل  يكـون  أن: السـابع 
 تكون أن يصح فال  والثلث، كالنصف  الكسور،ب  محددة األرض
 بالكيل محددة الحاصل من حصة المالك نصيب وال الزارع أجرة
 بل  األموال، سائر من غيره أو النقد من  مقدارا وال  الـوزن،  أو
 دون منهما لواحد كله الحاصل  ُيجعل أن على يتفقا أن يصـح  وال

 يحصد ما: (بمثل أحدهما حصة تحديد يكون أن يصح وال  اآلخر،
 فيه تحديد ال مما ذلك ونحو  ،)األولى العشرة األيام في يقطـف  أو

 .المزارعة تصح لم الكسور بغير الحصة حددت فإذا  بالكسور،
 :يلي كما نذكرها تفاصيل الشرط  ولهذا

  الحاصل، جميع في مشاعة تكون أن الحصة في يشترط  ـ ال 1
 منها يأخذ معينة أرض بقطعة أحدهما اختصاص اشتراط فيصـح 

  أوالً، يقطف الذي القسم من حصته يأخذ أن اشتراط أو  حصـته، 
 تكن لم ولو الحاصل من  كسراً حصته كون ينافي ال مما ذلك ونحو
 .جميعه في مشاعة

 زيادة اآلخر على والزارع المالك من كل يشترط أن  ـ يصـح  2
 يقول كأن وذلك  الحاصل، غير من  عينا أو نقداً حصـته  علـى 
 تعطيني أن على حاصلها نصف ولك األرض هذه ازرع: "المالك

 نحو أو  ،"النقد من قطعة ألف أو شياه خمس نصفي علـى  زيـادةً 
 يجعل كأن  حاصلها، من ألحدهما زيادٍة اشتراط يصح فال  ذلـك، 

 حصته على زيادة الحاصل من أطنان خمسة  مثال لنفسه أحـدهما 
 لمن البذر مقدار مقابل الزائد لكذ يكون أن إال اللهم  عليها، المتّفق
 دفعها؛ لمن األرض على دفعت التي الضرائب مقابل أو  منه، كان
 تسلم لم لو حتى شرطها لمن تثبت المشروطة الزيادة هذه إن ثـم 

 سالمة ثبوتها في يشترط أن إال  بعضها، أو كلها  اآلخر، حصـة 
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 ةالسالم تكون أن أو  بعضها، أو كلها  عليه، المشـروط  حصـة 
 .النحو هذا على التعاقد حين  ملحوظاً  ضمنياً  شرطاً

 أخذ في أو  حصتهم، مقابل نقٍد أخذ في الكثيرين لرغبة   ـ نظرا3ً
 فإنه  جنسه، غير من أو جنسه من  الحاصل، غير أخـرى  عـين 

 يصالح أن وتخمينه الحاصل ظهور بعد ذلك في للـراغب  يجـوز 
 الفاكهة أو الشياه أو النقد من بمقداٍر -  مثالً - القمح من حصته على
 نصيبه إلى ضم إذا الحاصل ظهور قبل ذلك يجوز بل .ذلك نحو أو

 يبادر كأن وذلك  معلومة، ضميمة مقداره المجهول الحاصل مـن 
 إلى الحاصل ظهور وقبل الـزرع  بعـد  مـثالً  األرض صـاحب 
 الثوب إلى منضمة مقدارها كان مهما حصته على الزارع مصالحة
 جميع له ويكون الزارع له يدفعها ذهباً قطعة خمسين ابلمق الفالني
 .الثوب ذلك مع الحاصل

 أكثر، أو أربعة أو ثالثة  اثنين، من أكثر بين المزارعة عقد يصح : 289-م 
  من والبذر واحد من األرض تكون أن على-  مثالً - فيـتعاقدون  

  الرابع، من واإلشراف الثالث من الزراعية والمعـدات  الثانـي 
 .عليه يتفقون الذي بالنحو بينهم الحاصل فيتقاسمون

 أو المالك من البذر يكون أن بين المزارعة عقد صحة في فرق ال: 290-م 
 ذكره سلف كما ذلك تعيين من بد ال ولكن معاً، منهما أو العامـل 

 .التعاقد إليه ينصرف المجتمع في شائع عرف يوجد أن إال  آنفـاً، 
 بينه مشتركة أو بالمالك مختصة األرض نتكو أن بين فرق ال وكذا

  الزارع، على العمل تمام يكون أن يلزم ال أنه كما العامل؛ وبـين 
 وكذا عليه؛ يتفقان الذي بالنحو  معاً عليهما العمل يكون أن فيجوز
 .واآلالت التصرفات سائر في الحال

 في هغير الزارع يشرك أن من - بطبيعته - المزارعة عقد يمنع ال : 291-م 
 متولي يستأذن أن عليه وليس  التـزمها،  التـي  األرض زراعـة 
 هي التي العين تسليمه إشراكه استدعى إذا إال  ذلك، فـي  األرض
 العمل مباشرة المتولي عليه اشترط قد كان أو  الـزارع،  بعهـدة 

 مجتمع في  متعارفاً - المباشرة أو - االستئذان كـان  أو  بنفسـه، 
 .المزارعين
 أعمال من  شيئاً له ليؤدي غيره استئجار بمثل ركةالمشا وتـتحقق 
 له يبذر أو  له، يفلح كأن  حاصلها، من حصة مقابـل  الـزراعة 
 أو  عنده، التي المعدات يستأجر أن أو  األرض، يعشب أو  الحب،
 األول الزارع ينشئه مزارعة بعقد المشاركة تتحقق ذلك؛ أو نحـو 
 وفي  األول، مزارعةال عقد خصائص جميع ويحمل الثاني للزارع
 تكون أن يجب الزارع لشريك المفروضة الحصة فإن الحالين، كال
 فإن النصف المالك نصيب كان المالك، فلو حصة من ال حصته من
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 هي ثلثاً إنما ربعاً أو أو  نصفاً لشريكه الزارع يعطيها التي الحصة
 الزارع من األولى المزارعة في البذر كان لو حتى هو، نصفه من
 .المالك من ال ألولا

 المستأجرة األرض أجرة كـون  يقتضـي  المـزارعة  عقـد  إن : 292-م 
 ال األرض باذل على المملوكة األرض على المترتبة والضـرائب 

 والسقاية والفالحة كالبذر المؤن سـائر  وأمـا   الـزارع،  علـى 
 - قطافه أو - واجتزازه الزرع وحراسة المبيدات ورش والتعشيب

  جنيها، أو الثمرة باستنبات يتعلق ما وسائر وتخـزينه  وتوضـيبه 
 أن إال  المزارعة، طرفي بين واتفاق تعيين إلى تحتاج جميعها فإنها
 .التعيين عن تغني متعارفة عادة توجد

 بنسبة الحاصل جميع في األطراف اشتراك المزارعة عقد يقضي : 293-م 
 تبنهو وقصيله حشيشه القمح مثل في فيشمل  منهم، واحد كل حصة
 من وحده الحب خصوص على يقتصر ال االشتراك أن أي  وحبه،

  أجزائه، من ومرغوب نافع هو ما كل يشمل بل  الزرع، أجـزاء 
 .وتعين عليه اتفقا ما ثبت ذلك غير على اتفقا فإن

 دامت ما به الوفاء الطرفين على فيجب  الزم، عقـدٌ  المـزارعة :294م ـ  
 رضي إذا إال العقد هذا يفسخ أن ألحدهما وليس تامـة،  شـروطه 

  له، الثابتة الخيارات من واحد بسبب ذلك كان أو  وأقاله، اآلخـر 
 .التالي المبحث في تفصيله سنذكر مما

 
 والتلف الخلل أحكام في: الثاني المبحث

 الطرفين أحد وفاء أو عدم  العقد، بطالن يستوجب ما ظهور بـه  ونـريد 
أو  البذر بنوع أو  المحددة، المدةب الزارع يلتزم ال كـأن   الـتعاقد،  بشـروط 
 موارد من ذلك نحو أو  مغصوبة، األرض كون يتبين أو  عليه، المتّفق الزرع

 يقع ذلك وبيان  فيه، الفسخ حق ثبوت أو بطالنه إلى يؤدي بما العقد اخـتالل 
 :مسائل في
 المزارعة عقد ضمن الزرع من  خاصاً  نوعاً المالك عـين  إذا : 295-م 

 تعدى وإذا  غيره، زرع له يجز ولم به الوفاء لزارعا على تعـين 
 يختلف حكمه فإن  به، المالك وعلم  عليه، اتفق ما غير فزرع ذلك
 الذي األساسي القيد نحو على  ملحوظاً التعيين ذلك كان إذا ما بين
 ما عليه ويترتب  حينئذ، تبطل المزارعة فإن  سواه، المالك يريد ال

 إذا ما وبين  عامة، بصورة البطالن محك الحقاً من نذكره سـوف 
 ببديل المالك يرضى قد الذي "الشرط"نحو  على  ملحوظاً ذلك كان
 :صورتين الحالة لهذه فإن  عنه،
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 بدايات في أي  الحاصل، بلوغ قبل بالخالف المالك يعلم أن :األولى
 تبطل المزارعة فإن  للزارع، البذر كان إذا أنه وحكمها   األمـر، 
 يتراضيان جديد اتفاق إطار في الزرع إبقاء بين مالـك ال ويتخيـر 

 بال مجاناً أو  أوعيناً،  نقداً ذلك عن عوضاً المالك فيه ويطلب عليه
 أجرة ودفع النابت الزرع بإزالة  الزارع  يلزم أن وبين  عـوض، 

 .األرض منفعة من فاته ما مثل
 البيط أن له وكان  كذلك، المزارعة بطلت للمالك البذر كان وإن

 فإذا  البذر، وببدل الماضية الفترة عن األرض مثل بأجرة الزارع
 المالك يصبح وحينئذ  للزارع، المزروع البذر صار الزارع بذلـه 

  مجانا أو بعوض الزرع إبقاء بين األولى الحالة في كما  مخيـراً 
 .األرض من بقلعه الزارع أمر وبين

  وإيناعه، لحاصلا ظهور بعد بالخالف المالك يعلـم  أن :الثانـية 
 حصته وأخذ عليه هو ما على المزارعة عقد إبقاء بـين  فيتخيـر 
 كان  للعامل، البذر وكان  فسخ، فإن العقد؛  فسخ وبين له المحددة
 وإن الزارع، للعامل الحاصل وكان أرضه منفعة مثل أجرة للمالك
 مثل أجرة على زيادة بذره ببدل المطالبة فللمالك  للمالك، البذر كان

 إذا  أيضاً للزارع الحالة هذه في الحاصل ويكون  أرضه، مـنفعة 
 الزارع للعامل ليس فإنه الحاالت كل وفي للمالك؛  الـبذر  بـذل 
 .عمله بأجرة المالك مطالبة

 في االستمرار من منع ما المزارعة في العمل خـالل  طـرأ  إذا : 296-م 
  الماء تاحيج كأن  المدة، آخر إلى المانع رفع يمكن ولم  الزراعة،
 يغصبها منه، أو تسقى الذي الماء يجـف  أو  ويغـرقها،   األرض
 وذلك  البشرية، أو الطبيعية القهرية الموانع من ذلك نحو أو  عدو،
 قبل بعده ولكن أو الزرع ظهور وقبل  بعده، أو األرض استالم قبل

  األول، من المزارعة عقد ببطالن هنا يحكم فإنه  ونضجه، إدراكه
 يسلم ما فيكون وعليه، للزرع؛ األرض قابلية عدم انكشاف جهة من
 أن عليه فإن للمالك كان فإن  البذر، لصاحب الموجود الزرع من
 يدفع أن عليه فإن للزارع كان وإن  عمله، مثل أجرة للزارع يدفع
 .أرضه منفعة مثل أجرة األرض لمالك
 بعضها على المانع طرأ إذا أما  كلها، األرض تعطلت لو فيما هذا

 تبعض خيار  معاً لهما يثبت فإنه  سليما اآلخر البعض وظل فعطله
 العقد يفسخ أو عليه هو ما على العقد يبقي أن منهما  فلكل  الصفقة،
 ما هو الفسخ بعد الزرع من ظهر ما مصير يكون وحينئذ ويلغيه؛
 :المورد هذا ألشباه الشاملة التالية القاعدة على يرتكز
 لم وإذا عليه؛ تراضيا ما على فهو جديدة صيغة على تراضـيا  إذا

 كان فإن  البذر، لصاحب األرض في الموجود فالزرع يتراضـيا 
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 له وليس  العامل، مثل أجرة دفع المالك وعلى  فيه، حر فهو للمالك
 عليه للعامل، فإن البذر كان وإن العمل؛ في االستمرار على إجباره
 .شاء إن الزرع بقلع مرهأ حق وللمالك  األرض، منفعة مثل أجرة

 تقصياًا أو الزراعة بأصول منه جهالً عمله، في الزارع قّصر إذا : 297-م 
 التقصير، ذلك بسبب الحاصل   فقل  المطلوبة، العناية بذل في منه 
 عليها؛ المتفق بالنسبة إمضائها أو المزارعة فسخ بين المالك تخير 

 عليه فإن المالك وه كان فإن  البذر، لصاحب فالحاصل فسخ فـإن 
 وعليه له فالحاصل للزارع البذر كان وإن  الزارع، عمل مثل أجرة
 األرض مثل أجرة قيمة بين ما  نسبة األقل هو المال من مقدار دفع

 وبيانه التقصير؛ عدم تقدير على الحاصل من المالك حصة وقيمة
 المواصفات هذه لها التي األرض أجرة أن فرض لو :التالي بالمثال
 عدم فرض على الحاصل من حصته وقيمة  ديـنار،  ألـف  هـي 

 الزارع قبل من دفعه يجب الذي فإن  دينار، تسعمائة هو التقصير
 انعكس لو وهكذا  القيمتين، أقل هي التي دينار تسعمائة هو للمالك

 أجرة قيمة يدفع فإنه  األرض، أجرة قيمة األقل فكـان  الفـرض 
 .القيمتين أقل ألنه األرض

 كان فإن  شيئاً، فيها يعمل فلم األرض في العمل الزارع ترك إذا  :298-م 
 منفعة أجرة ضمان فعليه يده تحت وصارت المالك من تسلّمها قـد 
 عارفاً كان فإن  المالك، يد تحت تزال ما كانت وإن  للمالك، مثلها

 الزارع على فليس المزارعة عقد بمضمون الزارع قـيام  بعـدم 
 في صار قد األمر أن اعتبر قد وكان فاً،عار يكن لم وإن  ضمان،
 العمل ترك كان إذا نعم للمالك؛ أجرتها ضمان فعليه  الزارع، عهدة
 فإن  عنها، الماء انقطاع أو الثلوج كتساقط   مانع، عام لعذر فيها
: (المسألة في ذكرناه الذي بالنحو المزارعة عقد بطالن هو حكمه
296.( 

 عليها وقعت التي األرض كون الحاصل ظهور بعد انكشـف  إذا : 299-م 
 األرض كانت َمْن جانب من المزارعة بطلت مغصوبة المزارعة

 أجرة وعليه  له، فالزرع له البذر كان فإن يده؛  تحت المغصـوبة 
 كان وإن للزارع؛ العامل مثل وأجرة  لمالكها، األرض  منفعة مثل
 وإن  جازه،أ كما صح له المزارعة عقد المالك وأجاز للزارع البذر
 .األرض لمالك المثل أجرة وعليه للزارع الزرع كان يجزه لم

مخّير  المالك فإن وإدراكه، الزرع بلوغ قبل الحال انكشف إذا وأما
 له كان فسخ فإن  العقد، فسخ وبين للزارع المزارعة إجازة بـين 
 الماضية المدة خالل أرضه مثل أجرة أخذ مع الزرع بإزالة الحق
 .مجاناً أو بعوٍض لزرعا إبقاء وبين
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  أو بعده، الزرع  ظهور قبل  المدة، خالل األرض مالك مات إذا : 300-م 
 الزرع ظهور قبل الزارع مات إذا وأما المزارعة، عقد يبطل لـم 
 :وجوه على يختلف التعاقد ذلك استمرار حكم فإن

 الزارع مباشرة جهة من  مطلقاً المزارعة عقد يكـون  أن : األول
 تمام الميت لورثة ويبقى العقد ينفسخ فال  عدمها، أو فسهبن للعمـل 

 .بالعقد له الثابت حقه
 في  وحاسماً  أصيالً " قيداً"  الزارع مباشرة تـؤخذ  أن : الثانـي 

 من المقيد الفرد بهذا متعلقة المالك إرادة فيه تكون بنحو  المزارعة،
 .ويبطل الزارع بموت العقد ينفسخ فهنا  بخصوصه، المزارعة
 إيجاد يريد  الزارع أن بمعنى  ،"شرطاً"المباشرة  تؤخذ أن : الثالث

 رغبته فتكون  بنفسه، للعمل الزارع مباشرة بشرط ولكن المزارعة
 مشروطة بحصولها ثم أوالً، عام بشكل الزراعة بحصول مـتعلقة 
 وتلقائياً،  فوراً بالموت العقد ينفسخ ال فهنا ثانية؛ بمرتبة بالمباشرة

 خالل من المعاملة أمضى شاء فإن  الفسخ، خيار للمالك يثبت بـل 
 التعاقد حين لوحظ سواء ثابت، الحكم وهذا فسخ؛ شاء وإن الورثة
 وبشكل الكلي نحو على لوحظ أو  بعينه، الزراعة من خاص فـرد 

 تصبح المعاملة فإن الشرط قبيل من دامت ما المباشرة فإن  عـام، 
 يبدو فسخها؛ والذي شاء إنو أمضاها شاء فإن المالك، رغبة رهن
 رغبة تعلق هو االشتراط من الحاالت هذه مثل في المـتعارف  أن

 الزارع مباشرة بشرط ولكن وكلي عام بنحو الزراعة بتحقق المالك
 ال شروطاً المزارعة عقد في تذكر الذي األوصاف فتكون  بنفسه،
 .المعامالت من غيرها مثل - ذلك في - مثلها قيوداً،
 بعد مات إذا أما  الزرع، عملية انتهاء قبل الزارع مات ذاإ كله هذا

 الحاصل ظهور قبل ولو  منه، طلب الذي بالنحو عملـه  انـتهاء 
 قام قد دام ما الزارع بموت ينفسخ ال العقد فإن  الـزرع،  وإدراك
 بمقتضى لورثته الوفاء المالك على ويجب  عليه، ما بكل بنفسـه 
 . يدرك ويأخذ الورثة نصيبهمفي أرضه حتى الزرع وإبقاء العقد

إذا أوقـع متولّي الوقف عقد المزارعة على األرض الموقوفة  : 301م ـ  
علـى الذريـة إلى مدة موافقة لمصلحة الوقف ومصلحة البطون           
المـتعددة التـي تتولد خالل تلك المدة، لم ينفسخ عقد المزارعة            

ل بمـوته خـالل تلـك المدة، وأما إذا أوقع العقد واحٌد من الجي             
المـتقدم مـن الموقوف عليهم فمات في أثناء المدة، انفسخ العقد            
بمـوته إال أن يجيـزه ويقـبله من يعنيه األمر من الجيل الجديد              

 .المتولِّد خالل المدة
ـ  يجوز لكلٍّ من المتعاقدين اشتراط خيار الفسخ على اآلخر، وهو : 302م 

ـ   ستخدم ، فيحقّ لصاحب هذا الخيار أن ي      "خيار الشرط "ما يسمى ب
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حقـه بالفسـخ وإلغاء المعاملة بالنحو الذي شرطه لنفسه، وعلى           
وكذلك يثبت في   . المشـروط علـيه الوفاء له وترك التمرد عليه        

، وذلك في صورة ما لو خالف       "خيار تخلف الشرط  "المـزارعة   
المشـروط علـيه بنود العقد المتفق عليها فيما يرجع إلى طريقة            

وكذلك يثبت  . لزرع ونحو ذلك  المزارعة ومدتها ومكانها ونوع ا    
، وهو ما يجري في صورة ما لو        "تبعض الصفقة "فـيها خـيار     

انكشف صالح جزء من األرض للزراعة ال جميعها، وهو الذي          
، كذلك فإنه قد ينطبق على بعض       )296: (ذكـرناه فـي المسألة    

فـروع المزارعة ما يستلزم ثبوت خيار العيب أو خيار التدليس           
 .ره في اإلجارةبالنحو الذي سبق ذك

 :خالصة فيها فائدة مهمة
قـد ظهـر من خالل ما تقدم من مسائل هذا المبحث الثاني أننا               

 :نفرق بين نوعين من الخلل
ـ    : األول  ، وقد نعبر عنه باالنفساخ     )البطالن(مـا نصطلح عليه ب

بلحـاظ أنه نتيجة البطالن؛ ومرادنا به ما ينتج عن فقدان عنصر            
يناها في المبحث األول عند التعاقد أو    مـن عناصـر العقد التي ب      

بعـده، األمر الذي يترتب عليه صدور العقد باطالً من األول، أو            
بطالنـه فيما بعد بنحو يرتّد عكساً على العقد فيبطله من األول،            
وذلـك كمـا في صورة ما لو طرأ الجفاف على األرض بعدما             

ساخ كانـت مروية، مما سبق التعرض له؛ وأثر البطالن هو انف          
العقد وعودة كل شيء إلى ما كان عليه إذا كان البطالن قد حدث             
قـبل المباشرة بأي عمل من أعمال الزراعة، وأما إذا حدث بعد            
إنجـاز شيء منها، فإن كان البذر للمالك فالزرع له وعليه أجرة            
مـثل العامـل مع ما دفعه من تكاليف عليه، وإن كان البذر من              

رة مثل منفعة األرض لمالكها مع ما       الزارع فالزرع له وعليه أج    
 .دفعه من تكاليف

وهـذه النتيجة بهذا المقدار ال إشكال فيها، كما أنه ال إشكال فيما              
لـو كان البذر للزارع ورضي المالك بإبقائه في أرضه مجاناً أو            
بعوض؛ لكن اإلشكال يقع في صورة التنازع حول إبقاء البذر في           

أنه إذا كان البذر للزارع فإنه      األرض أو نـزعه منها، والظاهر       
ليس له إجبار المالك على إبقائه في أرضه، فإن لم يرض المالك            
يجـوز له أمره بقلعه، وعلى الزارع ـ حينئذ ـ قلعه، وإن كان    

 .الزرع للمالك فليس له إجبار الزارع على االستمرار في عمله
اختالل ، والمراد به ما ينتج عن       "بالفسخ"ما نصطلح عليه    : الثاني 

الشروط المتفق عليها في بنود العقد، أو عن استخدام خيار الفسخ           
المشروط، أو عن التراضي على الفسخ؛ وفي جميع هذه الحاالت          
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فإنـه حيث ال يتراضيان على االستمرار في العقد يختلف تفصيل      
 :الحكم على نحوين

 ـ أن يكـون فـي موجبات الفسخ ما يعد تقصيراً متعمداً أو    1 
 مـن قـبل أحدهما، فإن التعويض ـ حينئذ عن العمل    عـدواناً 

حسب ما  " الضمان"المـبذول والنفقات المدفوعة يخضع لميزان       
 .ورد في تفاصيل فروع هذا النحو في ما سبق من مسائل

 ـ أن يكـون حـدوث موجـبات الفسخ من دون تقصير وال     2 
الذي " البطالن"عـدوان، فتكون نتيجة الفسخ وآثاره هي نفس أثر         

 .كرناه آنفاًذ

 في أمور عامة: المبحث الثالث
 :ويشتمل على عدد من األحكام العامة وأحكام التنازع، وذلك في مسائل

ـ  الباقـي في األرض من أصول الزرع إذا نبت في الموسم التالي  : 303م 
بنفسه كان حاصله لمالك البذر، إال إذا اشترطا في عقد المزارعة           

 . كما اشترطاأن يكون مشتركاً فيكون بينهما
ـ  كـنا قـد ذكـرنا في مباحث الزكاة أن شرط وجوب الزكاة في    : 304م 

المحاصـيل الزراعية أن يكون ا لحاصل مملوكاً قبل زمان تعلق           
الوجوب به، وهو في مثل القمح والشعير والعدس عند صيرورته          
حـباً، وفـي مـثل العنب والتمر عند نضجه وصدق اسم العنب             

ا قد ذكرنا هنا في مباحث المزارعة أن        والتمـر عليه؛ كذلك فإنن    
المتعاقدين قد يتفقان على االشتراك في الحاصل من األول بنحو          
يكون كل النتاج مملوكاً لهما في جميع المراحل، وأنهما قد يتفقان           
علـى االشـتراك فـي الحاصل في مرحلة متأخرة من مراحل            
نضـجه، وهي مرحلة ما بعد النضج أو مرحلة الحصاد، وعليه           
ينبني حكم الزكاة، فإن كان البذر منهما كانت الزكاة واجبة على           
مـن بلغـت حصته نصاباً منهما، وكذا لو كان البذر من أحدهما             
وكـان االشتراك بينهما ملحوظاً في جميع المراحل، وأما إذا لم           
يكن االشتراك بينهما من األول، بل في خصوص مرحلة ما بعد           

الزكاة ال تجب ـ حينئذ ـ إال   ظهور الحاصل ونضجه مثالً، فإن 
علـى صاحب البذر إذا بلغت حصته نصاباً، ألنه ـ وحده دون   
رفيقه ـ هو الذي يملك حصته من الحاصل قبل تعلق الزكاة بها  

 .بسبب ملكيته للبذر
ـ  في كل مورد حصل فيه التنازع بين طرفين فإن القاعدة أن يتقّدم : 305م 

 بينة على ما مّدعاه كان اليمين       المدَّعـي بالبينة، فإن لم يكن عنده      
على المنِكر؛ وال يخرج األمر في المزارعة عن ذلك، فإذن ادعى     
المالـك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد            
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المـزارعة مـن األعمال، أو ادعى تقصيره فيه على وجٍه يضرُّ        
هما، بالزراعة، أو غير ذلك مما له عالقة بشؤون التعاقد القائم بين          

فإن اليمين على الزارع المنكر لذلك ما لم يقدم المالك بينة إلثبات            
مـّدعاه، ومـن ذلك ما إذا كان موضع الخالف مما يترتب عليه             

 .صحة العقد أو فساده، فإنه يقدم قول مدعي الصحة مع يمينه
وإنمـا يقَبل يمين المنِكر وُيطلب منه الحلفُ وُيعمُل بمقتضاه في            

ما ينكره معقوالً ومنسجماً مع ظاهر األمور،       صـورة ما لو كان      
ففـي مثل ما لو  اختلفا في قلة المدة المحددة وزيادتها إنما يقبل              
قـول منكر الزيادة مع يمينه إذا لم تكن المدة التي سيحلف عليها             
مـن القلـة بحد ال تكفي  لنبات الزرع فيها وإيناعه، وإال يصبح              

ع طبيعة األمور؛ وهكذا لو     إنكاره مخالفاً للظاهر وغير منسجم م     
اخـتلفا فـي قلة الحصة وكثرتها، فإن القول قول صاحب البذر            
المّدعـي للقلـة مـع يميـنه بشرط أن ال تكون من القلة بحد ال                

ومن . يـتعارف جعله كذلك في خصوص المورد المتنازع عليه        
مـوارد التـنازع ما لو اختلفا على مقدار الحاصل فادعى المالك            

سـتحقاقه ألزيد من حصته، فإن القول قول        كثـرة الحاصـل وا    
العامل المنكر للزيادة مع يمينه، وكذا لو اتهمه المالك بالخيانة أو           
اإلتـالف أو السـرقة وأنكره العامل فالقول قوله ـ أيضاً ـ مع     

وهكـذا سـائر المـوارد التي يتولى النظر فيها وتحديد           . يميـنه 
ا في اشتراط كون    وأما إذا اختلف  . المطلوب فيها القاضي الشرعي   

البذر أو العمل أو اآلالت على أيِّهما، فإنه ال بد من تحالفهما معاً             
لكـون كـل مـنهما منكـراً لما يّدعيه اآلخر، فإن لم يحلفا ولم               

 .يتراضيا على أمر تنفسخ المعاملة بينهما
 :خاتمة في المغارسة

س أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغر     : المغارسـة جائزة على األظهر، وهي     
فـيها أشـجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من              
األرض أيضـاً للعامـل أو ال، وسـواء كانت األصول من المالك أو من               
العامـل، واألحوط األولى ترك هذه المعاملة؛ ويمكن التوصل إلى نتيجتها           
بمعاملـٍة ال إشـكال فـي صحتها، كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو              

ـ  ور، أو االشـتراك في األصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس           المذك
نفسه لغرس حصة صاحب األرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف           

 .منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثالً
 في المساقاة: المطلب الثاني

 :وفيه تمهيد وثالثة مباحث
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 :تمهيــد
الفصل أن المساقاة عنوان يراد به      قد ظهر مما سبق ذكره في تمهيد هذا         

جملة أعمال متعلقة بالعناية بالزرع بعد ظهور النبات وبدوه، شجراً كان أو            
بالماء؛ وكنا قد قارنا    " سقايته"خَُضـراً أو غيرهما، والتي من جملتها نفس         

بـين كـل من المزارعة والمساقاة من جهة وبين اإلجارة من جهة أخرى،       
المزارعة والمساقاة تعتبر عقداً مستقالً في قبال       فظهـر معـنا أن كالً من          

اإلجـارة، ونضـيف هـنا أن المساقاة تشترك مع المزارعة في كثير من              
التعاقد بين  : "األحكـام والشروط كما سيتبين معنا؛ أما تعريف المساقاة فهو         

شخص وآخر على رعاية أشجار ونحوها وإصالح شؤونها إلى مدة معينة           
 ".بحصة من حاصلها

 :يما يلي نستعرض أحكامها في مباحثوف

 في العقد وشروطه: المبحث األول
 :وفيه مسائل

ـ  يتفق عقد المساقاة مع عقد المزارعة بأنه ال بد فيه من اإليجاب : 306م 
والقـبول إن كـان الـتعاقد لفظياً، وذلك بالنحو الذي ذكرناه في             
مـبحث المـزارعة مـن جهة الصيغة مع تبديل لفظ المزارعة            

ـ  اقاة، كما أنه يصح مثله ـ أيضاً ـ بالمعاطاة، كذلك فإنه   بالمس
يـتفق معه في شروط المتعاقدين، وفي لزوم تعيين المدة، ولكنها           
فـي المسـاقاة يجب أن تكون نهايتها في زمان يوافق فيه ظهور             
الثمرة ونضوجها، فإن كانت دون ذلك بطلت المساقاة؛ وكذا تتفق          

لنبات من حيث النوع والمقدار؛     معهـا بأنه ال بد فيها من تعيين ا        
وفـي وجوب تقدير العوض بحصة من الحاصل مقّدرة بالكسور          
لكـلٍّ مـنهما بالنحو الذي ذكر في المزارعة؛ وفي لزوم االتفاق            

 .على ما هو المطلوب من كل واحد منهما من أعمال
 :يجب أن يتوفر في النبات المطلوب رعايته أمور: 307م ـ

ت أصـول يؤخذ عنها الثمر، فال تصح        أن يكـون للنـبا    : األول 
المساقاة فيما يكون هو الثمرة، مثل الخس وغيره من البقول التي           
ال يبقى لها أصل في األرض؛ وتصح فيما عدا ذلك من األشجار            
التي تزرع لثمرها كالرمان، أو لورقها كنبتة الشاي، أو لزهورها          
 كالـورد، كـذلك تصـح في كل نبات من غير األشجار مما له             
أصول غير ثابتة، كالبطيخ والعدس والخيار ونحوهما من الفواكه         
والخضروات، كما تصح في مثل قصب السكر الذي تبقى جذوره          
فـي التـربة رغم أن الثمر فيه هو نفس األصول النابتة من تلك              
الجذور، أما الشجر الذي يزرع لخشبه كالسرو والحور فال تبعد          

 .صحة المساقاة فيه
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ـ  : الثانـي   ون لألشجار وغيرها من الزروع قابلية اإلثمار       أن يك
خـالل مدة العقد، وأن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، أو بعده مع        
احتياجها إلى العمل والرعاية حتى يكتمل نموها وتثمر، أو حتى          
يكثـر إنتاجها ويُجود ويوقى ما يطرأ عليه من عوادي؛ فإن كان            

 قابلة لإلثمار، أو    الـتعاقد إلى مدة تنتهي قبل صيرورة الغروس       
كـان العقد بعد أن اكتمل نمو الثمرة ولم تعد بحاجة إلى رعاية،             
فال يبعد الحكم بعدم صحة المساقاة حتى لو كانت بحاجة إلى مثل            
القطـاف والتوظـيب والنقل إلى المخازن ونحوها من األعمال          
الخارجـة عن نفس عملية الرعاية، ولكن يمكن التعاقد على تلك           

 .وها بعقد مستقل آخراألمور ونح
أن تكون أصول األشجار أو النبات مملوكة عيناً ومنفعة،         : الثالث 

أو مـنفعة فقـط، أو يكون تصرفه فيها صحيحاً ونافذاً بوالية أو             
 .وكالة

ـ  ال تعتمد المساقاة على وجود السقي نفسه في أعمال المتعاقدين، : 308م 
بشري لريها  فلـو فـرض استغناء الشجر أو النبات عن الجهد ال          

واكـتفاؤها بـرطوبة األرض أو بماء المطر صحت المساقاة مع       
 .وجود أعمال أخرى الزمة في رعاية النبات وإثماره

ـ  ال يخفـى أن مالـك األصول يملك حصته من الثمرة دائماً تبعاً   : 309م 
لملكيته لنفس األصل ملكية مستمرة غير منقطعة، أما العامل فإنه          

الثمرة حين ظهورها، إال أن يكون العقد       عـند إطالق العقد يملك      
فـي مـرحلة من مراحل ما بعد ظهور الثمرة، أو يشترط عليه             
مالك األصل أن تكون ملكيته في مرحلة معينة من مراحل ما بعد            

 .الظهور، فإنه يملك حصته حينئذ في خصوص تلك المرحلة
ـ  بين ال يضر بالوضوح المطلوب في مقدار الحصة كونها مرّددةً : 310م 

إن سقيتها بالدالء   : "مقدارين ألسباب معلومة، وذلك كما لو قال له       
 ".فحّصتك نصف وإن سقاها المطر فحصتك ثلث

ـ  ال فرق في صحة المساقاة بين أن تكون الحصة بمقدار واحد في : 311م 
جمـيع أنـواع الشجر والنبات وبين أن يجعل حصة مختلفة في            

 يجعل حصته من    بعضـها عـنها في البعض اآلخر، وذلك بأن        
 .النخيل نصفاً ومن العنب ثلثاً، وهكذا

ـ  يكفـي العلـم بمـا يشتمل عليه البستان من أشجار ونبات بنحو    : 312م 
إجمالـي عن طريق المشاهدة مثالً، من دون حاجة إلى المعرفة           

 .التفصيلية بأعداد الشجر وال بعدد كل صنف
ـ  غير المكررة إن مقتضـى إطـالق عقد المساقاة كون األعمال   : 313م 

حفر : والتي لها بقاء وثبوت في األرض على المالك، وذلك مثل         



 
206

اآلبـار وشق األنهار وبناء الحائط وخيم العريش ونحوها؛ وأما          
إصالح طريق الماء وإزالة الحشيش     : األعمـال التي تتكرر،مثل   

المضـر، وتقلـيم األغصـان وتلقيحها ونحو ذلك، فإن مقتضى           
من المالك والعامل بالتساوي، فإن     إطـالق العقد كونها على كل       

 .اشتُِرط خالف ذلك لزم الوفاء بالشرط على من قبل به
ـ  ال يشـترط فـي المساقاة أن يكون العامل أو المالك واحداً، بل   : 314م 

يصح أن يكون كل منهما أكثر من واحد، اثنين أو ثالثة أو أكثر؛             
شرة إال إذا   كـذلك فإن عقد المساقاة ال يقتضي إلزام العامل بالمبا         

اشـترط المالك عليه ذلك؛ كما أنه يجوز في المساقاة أن يشترط            
أحد المتعاقدين أو كالهما زيادة شيء غير الثمرة ـ من النقد أو  
األعـيان ـ علـى حصته؛ ولو فرض عدم ظهور الثمرة كالً أو    
بعضـاً، أو فرض أنها تلفت بعد ظهورها فإن شرط الزيادة يثبت            

 به إال أن يكون قد نُص في العقد على          بـتمامه علـى من التزم     
استحقاق الزيادة مترتب على بقاء حصة المشروط عليه، أو كان          
ذلك متعارفاً في مجتمع المتعاقدين؛ وجميع ذلك بالنحو الذي سبق          

من ) السابع(من األمر   /2: أنظر الفقرة (ذكـره فـي المـزارعة       
 ).288:المسألة
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 خفي أحكام اللزوم والفس: المبحث الثاني
والغرض منه بيان األحكام المتعلقة بالعقد من حيث اللزوم والفسخ وأثر           

 :ذلك على ما في يد المتعاقدين، وذلك في مسائل
ـ  عقد المساقاة الزم ال يقبل الفسخ إذا وقع تام األركان والشروط، : 315م 

ويجـب الـوفاء به على كال المتعاقدين إال فيما لو تراضيا على             
ض أركانه أو شروطه غير تامة، أو انكشف        الفسخ؛ فإن كانت بع   

عـدمها فيما بعد، حكم على العقد بالبطالن؛ كذلك فإنه يحق لكٍل            
مـنهما الفسـخ إذا اشترط الخيار أو إذا تخلفت بعض الشروط،            
وذلـك بـنفس الـنحو الذي ذكرناه في عقد المزارعة؛ أما آثار             
الـبطالن والفسـخ فإنهـا تخـتلف هـنا بعض الشيء عنها في        

 .زارعة كما سيأتيالم
ـ  في كل مورد ينكشف فيه بطالن العقد الختالل شيء من أركانه : 316م 

وشـروطه، فإن حاصل الزرع وثمره لصاحب األصول، وعلى         
المالـك للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف؛ نعم إذا كان            
سـبب الـبطالن جعل تمام الحاصل للمالك فإن الحاصل في هذه            

 ـ فعالً ـ وليس للعامل أجرة مثل عمله إذا   الحالـة يكون للمالك 
كـان عالماً بكون ذلك مبطالً للعقد، حتى لو كان المالك قد سمى             
لـه أجرة من غير الحاصل، وإن كان األحوط استحباباً إعطاؤه           

 .أجرة مثل عمله
ـ  إذا ظهر بطريق شرعي أّن األصول في عقد المساقاة مغصوبة، : 317م 

الذي تم بشأنها مع العامل استمر العقد       فـإن أجاز المالك االتفاق      
بين المالك والعامل، وإن لم ُيجز بطل العقد؛ وحينئذ يحكم بكون           
الثمرة للمالك ويرجع العامل الجاهل بالغصب إلى الغاصب بأجرة         
مـثل عملـه، إال أن يدعـي المساقي مظلوميته في ذلك من قبل             

الة ليس  مدعـي الغصبية وأن األصول له دونه، فإنه في هذه الح          
لـه مطالـبة المساقي المتّهم بالغصبية بأجرة مثل عمله، ويصبح           
وإياه طرفاً في التنازع مع مدعي الملكية في مدى أحقية أحدهما           

 .باألصول
ولـو فرض ظهور الغصبية بعدما توزع المتعاقدان الثمرة بينهما           

وأتلفاهـا بأكل أو بيع أو نحوهما، فهنا يتخير المالك بين الرجوع            
الغصـب بتمام عوض حاصل الثمرة وبين الرجوع على         علـى   

الغاصب والعامل بمقدار حصة كل منهما، وليس له أن يرجع إلى           
 .العامل بتمام العوض

ـ  فـي كـل مورد ثبت فيه خيار الفسخ يثبت فيه لصاحب الخيار   : 318م 
الحـقّ فـي أن ُيمضي المعاملة ويرضى بها بالنحو الذي وقعت            
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ي فسخ المعاملة وإلغاء العقد، والقاعدة      علـيه، كما أن له الحق ف      
إن الثمرة للمالك وأجرة المثل للعامل مقابل ما     : فـي المساقاة هي   

عملـه عنده، سواء كان الخيار للعامل أو للمالك، وسواء في ذلك            
 .ما لو كان الفسخ قبل ظهور الثمرة أو بعده

ـ  بموته، وكذا إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولم تنفسخ المساقاة : 319م 
إذا مـات العامـل ولم تكن المباشرة قد أخذت قيداً أو شرطاً في              
المعاملـة، فـإن لـم َيقُم الوارث بالعمل وال استأجر من يقوم به         
فللحـاكم الشـرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل،            
ويقسـم الحاصل بين المالك والوارث؛ وأما إذا كانا قد اتفقا على            

في العمل فإن العقد    ) قيداً( كانت المباشرة قد أخذت      المباشرة، فإن 
كان المالك المساقي   ) شرطاً(ينفسـخ بموته، وإن كانت قد أخذت        

بالخـيار بين إمضائها من خالل الوارث وبين فسخها؛ وقد سبق           
بـيان مثله في المزارعة مما ال يخرج في مضمونه إجماالً عن            

 ).300:أنظر المسألة(هذا الحكم 
ـ  ذا خالـف العامـل فترك بعض األعمال المشروطة عليه تخير   إ: 320م 

المالـك بـين االستمرار في العقد وإجباره على العمل المشروط           
عليه أو أخذ األجرة منه عليه، وبين فسخ المعاملة؛ ولكن األحوط           

 .استحباباً أن يكون أخذ األجرة منه برضاه

 في أمور عامة: المبحث الثالث
حكام العامة وبعض أحكام التنازع، وذلك في       ويشـتمل على عدد من األ     

 :مسائل
ـ  خـراج األرض فـي المساقاة على المالك إال إذا اشترطا كونه   : 321م 

علـى العامـل أو علـيهما معاً، كمثل ما مر في المزارعة في              
 ).292: (المسألة

ـ  تجـب الزكاة على المالك إذا بلغت حصته نصاباً، وتجب على  : 322م 
لشركة قبل زمان تعلق الوجوب وبلغت حصته       العامل إذا كانت ا   

(نصـاباً، وقد سبق بيان معنى زمان تعلق الوجوب في المسألة            
 .من المزارعة) 304

ـ  إن جمـيع ما ذكر من حكم التنازع في المزارعة يجري بتمامه  : 323م 
في المساقاة لما ذكرنا فيها من أن ذلك هو القاعدة التي تجري في             

ضِّ النظر عن مواردها، فراجع في ذلك       أمثال هذه المنازعات بغ   
 .من المزارعة) 305(المسألة 
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 الفصــل الـرابـع

 في الجعـالــة

 :وفيـه تمهيـد ومبحثـان
 :تمهيــد

له على كذا، أي قّدر له أجراً عليه؛        ) َجَعل(مأخوذة من فعل    ) الجعالـة (
ء شيء  اإلعالن عن التعهد وااللتزام بإعطا    : (يراد به ) إيقاع(وهي في الفقه    

، وذلك كأن )ــ أو بالقيام بعمل ـ لكل من يقوم بعمل معين لذلك المتعهد  
، فيكون مراد   "من وجد سيارتي فله علي ثوب     : "يقـول مـن أضاع سيارته     

ذلـك الجاعـل المتعهِّد تحقُق رغبته من أي فاعل كان مقابل شيء يقدَّم له               
 في لغة العصر؛    "جائزة"أو  " أجرة"في الفقه، ولك أن تسميه      " َجْعالً"يسـمى   

 :فهنا عدة عناصر
وهـو المتعهِّد الراغب بتحقق العمل، وهو حسب المثال فاقد          : الجاعـل 

 .السيارة
 .وهو الذي قام بالعمل، وهو حسب المثال واجد السيارة: العامل
تعهد الجاعل بإعطائه للعامل، عمالً كان ما تعهد به أو          " ما"وهو  : الَجْعُل

 .ماالً، نقداً أو عيناً
لجعالـة ـ إذاً ـ تشـتمل علـى عنصر استخدام الغير الذي هو قوام      فا

يحتاج إلى " عقد"اإلجارة، ولكنها ـ رغم ذلك ـ تختلف عنها بأن اإلجارة   
ُيكتفى فيه بمجرد أن يعلن     " إيقاعاً"اإليجـاب والقـبول بينما تعتبر الجعالة        

، الجاعـل عنها ألي فاعل، دون حاجة لتعيين طرف آخر يقع الجعل عليه            
فضـالً عن أنها ال تحتاج إلى موافقته أيضاً ولو كان معيناً، إذ هي تختلف               
في ذلك عن غيرها من اإليقاعات، كالطالق ونحوه، حيث ال بد من تعيين             

ـ المعلوم أو   ) العامل(مـن سـيقع علـيه الطالق؛ ويترتب على ذلك أن            
جاعل، المجهـول ـ ليس ملزماً في الجعالة بالسعي والعمل لتنفيذ رغبة ال  

؛ كذلك فإن الجعالة إذا اتجهت إلى فاعل معين لم تنشغل   )اإلجارة(بخـالف   
ذمة الجاعل بشيء من الجعل للعامل قبل تحقق المطلوب منه بتمامه، وهو            
هـنا ـ بحسـب المـثال ـ إيجـاد السيارة الضائعة، وهذا أيضاً بخالف       

ر من حين   اإلجارة، فإن المستأِجر فيها يصبح مشغول الذمة باألجرة لألجي        
 .العقد وقبل قيام األجير بالعمل

فالجعالـة ـ إذاً ـ إيقـاع يختلف عن اإلجارة في هذه األمور، مضافاً     
الخـتالفها عنها في أمور أخرى في الشروط واألحكام تظهر من المقارنة            

 .بينهما
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 في الصيغة والشروط: المبحث األول
 :وفيه مسائل

ـ  غبة الجاعل وإرادته التعهد يكفـي في الصيغة كل لفظ ُيظهر ر : 324م 
بشـيء لمن ينجز له عمالً معيناً، سواء في ذلك اللغة العربية أو             
غيـرها، وسـواء في ذلك ما يلفظه بلسانه أو يكتبه في وثيقة أو              
ينشـره في وسيلة إعالمية مقروءة أو مرئية أو مسموعة؛ وهذه           
الصـيغة إيقاع وإيجاب يصدر من طرف الجاعل من دون حاجة           

ر قبول من العامل، سواء كان الخطاب عاماً أو موجهاً          إلى صدو 
 .إلى فرد بخصوصه

ـ  يعتبر في الجاعل العقل واالختيار وعدم الحجر عليه لسفه، وكذا : 325م 
عدم الحجر عليه لفلس إذا استلزم الَجْعُل تصرفاً بأموال المحجور          
علـيه، وإال صـّحت جعالـته، وذلك كما في صورة ما لو كان              

ـ    ة عمـالً يؤديه بنفسه، وأما الصبي فإن جعالته         عـوض الجعال
هذا، وال يشترط في    . صـحيحة إذا كان تصرفه بإذن من الولي       

الجاعل أن يكون العمل له، فلو جعل شيئاً لمن خاط ثوب زيد، أو             
لمن عالجه من مرضه، صح الجعل ولزم على الجاعل إذا رضي           

 .زيد بخياطة ثوبه أو معالجته
ـ  في العامل الذي يستجيب للجعالة سوى القدرة ال يشـترط شيء  : 326م 

على إنجاز العمل وتحقيقه، فيقبل منه عمله ويستحق عليه الجعل          
حتـى لـو كانت الوسائل التي توسل بها إلنجاز العمل محرمة،            
كمـثل مـا لـو كنست الحائض المسجد، أو ركب العامل سيارة             

لو مغصوبة حين بحثه عن المال الضائع، أو نحو ذلك؛ بل حتى            
هذا، وال بد في مثل المال الضائع       . كـان العامل صبياً أو مجنوناً     

المطلوب إيجاده أن يكون في غير يد الواجد، فلو فرض أن ماله            
كـان عـند شـخص بغصب أو عارية حالّة األجل، فإذا ردها             
الغاصب أو المستعير للجاعل لم يستحق عليه الجعل ما دام يجب           

مثل ما لو كان الجاعل قد      علـيه ردهـا لـه؛ وهكذا الحال في          
استأجر شخصاً للبحث عن بقرته الضالة مثالً ثم جعل جعالً لمن           
وجدها، فإن إذا وجدها األجير لم يستحق عليه إال ما كان قد سماه          
لـه مـن األجـرة، ألن عمله هذا قد وجب عليه بمقتضى عقد              
اإلجـارة، بدون فرق في ذلك بين ما لو كان الجاعل قد نسي أنه              

 من يبحث له عنها، أو كان ذاكراً لذلك ولكنه رغب في            اسـتأجر 
 .زيادة البحث وسرعته

 :أمور) المجعول عليه(يشترط في العمل : 327م ـ
أن يكـون عمـالً محلالً، فال تصح الجعالة على ما كان            : األول 

بنفسـه حـراماً كشـرب الخمر، وال على ما اشتُرط فيه مقدمة             
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 الحائض بكنس المسجد،    محـرمة، كمـثل اشتراط قيام الجنب أو       
وفـي هذه الحالة الثانية لو فرض قيام العامل بالعمل بما اشترط            
فـيه لم يستحق الجعل المعلن عنه، بل وال يلزم بدفع أجرة المثل             

 .للعامل
أن يكـون للعمـل فائدة معتبرة عند العقالء، فال يصح           : الثانـي  

 في  الجعـل علـى العمـل العابث الذي ال فائدة منه، كمثل القفز            
الهـواء، أو تعبـئة ماء من هذه البركة في دلو ثم إفراغه فيها،              

 .ونحو ذلك
أن ال يكون من األعمال التي ُعِلم من الشرع لزوم قيام           : الـثالث  

المكلـف بها بنفسه، كمثل الصالة والصوم والجهاد ونحوها من          
األمـور العـبادية وغيرها، وذلك بالنحو الذي تقدم تفصيله في           

 .وما بعدها من بحوث اإلجارة) 157: (المسألة
أن يكون العمل معلوماً بنفسه وبتفاصيله بدرجة ال توجب         : الرابع 

التـنازع، فال يضر الجهل ببعض التفاصيل، كالجهل بالمسافة أو          
، بل  "من رد دابتي الشاردة فله علي كذا      :"بنوع الدابة في مثل قوله    
صني فله عليَّ   من وجد شيئاً ضائعاً يخ    :"يضر فيها مثل ما لو قال     

من دون أن يحدد أنه من جنس       "  حيواناَ ضائعاً  …: " ، أو "كـذا 
الطـيور أو الـبهائم أو األسماك؛ والمهم في المقام أن ال يكون             
العمل المطلوب إنجازه مبهماً، بل ال بد فيه من الوضوح بدرجة           
تمكن العامل من تشخيص مراد الجاعل وتمنع من التنازع معه،          

ف اإلجارة التي تحتاج إلى تمام الوضوح في        فهـي في ذلك بخال    
 .العمل المطلوب

ـ  المجعول على العمل أن يكون واضحاً ) العوض(ال يعتبـر في  : 328م 
ومعلـوماً مـن جميع النواحي، فيكفي فيه أن ال يكون مبهماً وال             

بع : "مجهـوالً بحد يكون اإلقدام على العمل معه سفهياً، فلو قال          
، "من رد سيارتي فله نصفها    :"، أو قال  " لك هذه الدار بألف والزائد   

صحت الجعالة رغم عدم معرفته بالمقدار الزائد وال بقيمة نصف          
بطلت " مـن وجد سيارتي فله شيء     : "السـيارة، وأمـا إذا قـال      

 .الجعالة، وعليه لمن وجدها له أجرة المثل
ـ  إذا عدل عن جعله األول إلى ما هو أقل منه أو أكثر، فإن جهر : 329م 

ك العـدول وُعرف عنه كان العمل على الثاني حتى لو كان            بـذل 
العامل يجهله، وإن لم يعرف عنه ذلك العدول لزمه دفع األمرين           
معـاً، أي المقدار المذكور في الجعل األول والمقدار المذكور في     

 .الجعل الثاني
ـ  الجعالة من المعامالت التي يجوز لكل واحٍد من الطرفين العدول : 330م 

تـرك العمـل بمقتضاها إجماالً، فالجاعل يجوز له أن          عـنها و  
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يتـراجع عن تعّهده قبل شروع العامل بالعمل، وكذا بعده إن كان            
الـرجوع باالتفـاق مع العامل، وإال أشكل الرجوع؛ وكذا يجوز           
للعامل ترك العمل بمقتضى الجعالة وعدم إتمامه إذا كان قد شرع           

رار بالجاعل أو بمن    فـيه إال إذا كـان ترك العمل موجباً لإلض         
يكـون لـه العمل، وذلك كما في مثل موارد العالج ونحوه مما             
يكـون تـرك العمل بعد الشروع فيه موجباً لتعّيب المريض أو            
العمل، فيجب إتمام العمل حينئٍذ من جهة حرمة اإلضرار ال من           

 .جهة لزوم الجعالة

 في أحكام األداء والتنازع: المبحث الثاني
 :نذكرها تحت عنوانينويقع في مسائل 

 :ـ أحكام األداء1
ـ  يستحقّ العامل الجعالة عند أدائه للعمل بالنحو المنصوص عليه، : 331م 

فإن كان النص على إيصال الحيوان الشارد مثالً إلى البلد استحقّ           
الجعـل باإليصـال إلـى البلد ولو لم يتسلمه منه أحد؛ وإن كان              

تحق الجعل إال عند تسليمه     الجعل على تسليمه باليد لصاحبه لم يس      
لـه بـيده، وهكـذا لو كان الجعل مثالً على خياطة الثوب فخاط        
بعضه ولم يتمه، لم يستحق شيئاً على الجاعل إال أن يكون الجعل            
علـى الكـل مـوزعاً على أجزائه، كما لو جعل شيئاً معيناً لمن              
يسـاعده في حفر هذه القناة جميعها أو بعضها، إما بالنص على            

و من خالل ما هو متعارف في أمثاله، فإن العامل ـ حينئذ  ذلك أ
 .ـ يستحق من العوض بنسبة ما أنجز من العمل

ـ  إذا لـم يشـترط الجاعل مباشرة العامل للعمل بنفسه فإن العامل   : 332م 
يسـتحق تمام الجعل عند إنجاز العمل حتى لو شاركه غيره فيه            

مل بطلب من   تبـرعاً أو بأجـرة، بـل حتى لو استقل غيره بالع           
المجعـول له تبرعاً أو بإجارة أو جعالة، فإن المجعول له األول            
يستحق تمام الجعل على الجاعل األول الذي هو صاحب الحاجة          
المفقودة مثالً، كذلك فإن المجعول له الثاني يستحق على المجعول          
لـه األول مـا وعده به من جعل، وهنا يجوز لألول أن يعطي              

ا سيأخذه من الجاعل األول؛ وكذلك الحكم لو        الثاني جعالً أقل مم   
 .كان المجعول له قد استأجر عامالً لينجز العمل المجعول عليه

هذا فيما لو لم يشترط الجاعل المباشرة، أما إذا اشترط المباشرة            
وخصه بالجعل فال تبطل الجعالة إذا شاركه غيره، بل يسقط من           

فال يستحق أجرة   الجعـل بمقـدار ما عمل الشريك، أما الشريك          
علـى المجعول له، ألنه ال يحق له إشراك غيره معه، وال على             
الجاعـل، ألن الجعـل مـن قبله لم يكن موجهاً للشريك، فيكون             
بمنـزلة المتبرع، نعم إذا كان المجعول له قد أوهمه وخدعه فإنه           
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يضـمن حينئذ تعب ذلك الشريك المغرور الذي يحق له الرجوع           
 .من غرهبأجرة مثل عمله على 

ـ  إذا قـام شخص بعمل آلخر بدون علمه قاصداً به التبرع، فجعل  : 333م 
ذلـك اآلخر جعالً لمن يؤدي له ذلك العمل، لم يكن لذلك المتبرع      
مطالـبة الجاعـل بشيء، سواء كان قيامه بالعمل قبل الجعالة أو    

 .بعدها
ـ  لى لمـا كانـت الجعالة إيقاعاً يمكن توجيهه إلى مطلق القادر ع  : 334م 

الفعل، فإنه ـ حينئذ ـ قد يبادر أكثر من عامل ألدائه وإنجازه،   
فـإذا بـادروا وأنجـز كل واحد تمام العمل، كما في مثل سقاية              
الـزرع وبـذر الـبذار وتطهيـر الثوب ونحو ذلك من األمور             
المسـتترة التي يمكن فعلها مرة ثانية دون االلتفات إلى أن العمل            

 كل واحد منهم على الجاعل تمام       قـد أنجز قبل ذلك، فإنه يستحق      
الجعل؛ وأما إذا أنجز كل واحد منهم جزءاً منه فإنه الجعل بينهم            

 .بنسبة ما عمل كل واحد منهم
ـ  إذا أخبـره مخبـر بأن فالناً قد جعل جائزة لمن رد له سيارته   : 335م 

الضائعة، فسعى ورّدها لصاحبها، وتبين له أن صاحب السيارة لم          
 على ذلك، فليس للواجد أن ُيلزم صاحب        يكـن قـد جعـل شيئاً      

السيارة بشيء، بل وال ذلك المخبر الذي تبين كذبه أو اشتباهه إذا            
لـم يفـد قوله االطمئنان وال كان بينة شرعية، وإال فإن كان قد              
حصل له االطمئنان، أو كان المخبر شخصين عادلين، فإن على          

رة المثل لذلك   المخبر في هذه الحالة تحمل مسؤولية قوله ودفع أج        
 .الواجد

 : ـ حكم التنازع وأثر الفسخ أو البطالن2
ـ  قد يقع نزاع بين المالك والعامل حول الجعالة من جهات مختلفة، : 336م 

 :وتفصيلها كما يلي
 ـ إذا حصل التنازع بينهما على أصل إيقاع الجعالة وعدمها،  1 

على أو على نوع العمل المجعول عليه، أو على جنس الجعل، أو            
مقـدار العمل المطلوب، فإن القول في هذه األمور ونحوها قول           

 .المالك مع يمينه
 ـ إذا تـنازعا على مقدار الجعل فالقول قول منكر الزيادة مع   2 

 .يمينه
ـ  قد ظهر مما سبق حكم بعض حاالت بطالن الجعالة الناتجة عن : 337م 

مكن أن  خلـٍل في شروط العقد وأركانه، ومن المفيد هنا ذكر ما ي           
 :يكون قاعدة عامة فنقول
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قـد ذكـرنا أن الجعالـة غير الزمة، وأن بإمكان كل من             : أوالً 
الطـرفين فسخها والتراجع عنها عدا ما استثنيناه، وحيث يتراجع          
أحـدهما بعـدما كان العامل قد أنجز شيئاً من العمل فإّن له من              

 .الجعل بنسبة ما أنجز إجماالً
لجعالة فيها باطلةً على عمل محرم أو       فـي كل حالة تقع ا     : ثانـياً  

عابـث ال يكون ما أنجزه العامل من العمل محترماً، فال يستحق            
وفي كل حال تبطل فيها    . الجعل على الجاعل، بل وال أجرة المثل      

الجعالـة لغيـر ذلـك من األسباب التي يكون فيها جهد العامل             
 منه  محتـرماً، وكـان قد أقدم على العمل بمقتضى الجعالة جهالً          

بالبطالن أو انخداعاً منه بتزيين الجاعل أو غيره، فإن للعامل في           
مـثل هذه الحاالت أجرة مثل عمله بنسبة ما أنجز منه، ويضمن            

 ).الضمان(ذلك له إما الجاعل أو َمْن غّره، على حسب قواعد 

 خاتمـة في إجارة األعيان
 :وفيها تمهيد وخمسة مباحث

 :تمهيـد
ن إجارة النفس وعّما يلحقها من بحوث مناسبة،        بعـدما قّدمنا الحديث ع    

فإنـه ال ينبغـي تـرك هذا الباب دون التحدث عن إجارة األعيان، وإنما               
فألن فصول هذا الباب قد هدفت إلى معالجة وبيان أحكام          ) خاتمة(جعلناها  

أو العمل اإلنساني المبذول لحيازة ثروات الطبيعة وتملكها، وبعد         ) الجهـد (
تلك األعيان  " يؤجر" لألعيان الناتجة عن جهده المبذول نراه        "العامل"ملكية  

ليسـتفيد من ثمرة منفعتها، فاقتضى هذا الوضع الطبيعي أن نؤخر مبحث            
 .ليكون بمثابة الخاتمة لهذا الباب وملحقاً به" إجارة األعيان"

ثـم إّن إجارة النفس وإن كانت تختلف عن إجارة العين في قسم معتدٍّ به               
، غير أن موارد االتفاق بينهما كثيرة، وخاصة في ما يرجع إلى            من األحكام 

شـروط المتعاقدين وصيغة التعاقد وأحكام البطالن والفسخ إجماالً، لذا فإننا           
سـوف نذكر هنا موارد االختالف التي تختص بإجارة األعيان، بينما نحيل            

ومنها، موارد االتفاق بينهما على ما ورد في مباحث إجارة النفس السابقة،            
بـل وفـي طليعـتها، صـيغة العقد وشروط المتعاقدين وخصائص العقد             
وأحكامه من جهة اللزوم والفسخ إجماالً، فإن ما ذكر منها في مبحث إجارة             
الـنفس يجـري في إجارة العين بجميع تفاصيله، سوى أنه ال بد من تبديل               

ما عدا ذلك   ألفاظ صيغة العقد بما يتناسب مع العين التي يراد إيجارها؛ أما            
 .فإننا نتناوله في مباحث متعددة

 المستأجرة العين شروط في :األول المبحث
 سعى فإذا  ويرغب، أجلها من يراد منفعة له ) شيء(   كل بالعين نـريد 
 على معه وتعاقد لها المتولي أو العين مالك إلى بها االنتفاع فـي  الـراغب 
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 ال صحيحة اإلجارة تكون وكي  ،)إجارة(ذلك  كان عوض مقابل بها االنتفاع
 وهي  وحدها، بالمنفعة أو  ، معا والمنفعة بالعين تتعلق شروط توفر من بـد 

 :شروط خمسة
 من قليٍل عند ولو ومرغوبةٌ معتبرةٌ منفعةٌ العين لـتلك  يكـون  أن :األول
 اإلجارة أن فرضنا فلو  ،)المالية(بـ الفقهاء عليه يصطلح الذي وهو  الناس،
 التراب من حفنة منه يستأجر كأن  متصورة، منفعة لها سلي عين على وقعت
 .اإلجارة تصح لم  ذلك، نحو أو القش من  عوداً أو

كانت  فلو  بقائها، مع بها االنتفاع يمكن ممـا  العـين  تكـون  أن: الثانـي 
 لم  األطعمة، من وغيره كالخبز  انعدامها، على تتوقف منفعتها من االستفادة
 اإلجارة مفهوم عن  طبيعياً خارجة العين هذه مثل إن :فقل أو  تأجيرها، يصح
 .مالكها إلى العين بعدها ترجع معينة لمدة  عين منفعة باستثمار يتقوم الذي

 فإذا  محلّلة، أحدهما أو المتعاقدان يريدها التي المنفعة تكون أن :الـثالث 
 شترطا أو  مثالً، الموسيقية اآلالت كبعض  الحرام، في العين منافع انحصرت

 لبيع الدكان كاستثمار  الحرام، في استخدامها اآلخر على المـتعاقدين  أحـد 
 .اإلجارة تصح لم  الخمر،

 فال  منها، المقصودة المنفعة استيفاء يمكن مما العين تكـون  أن :الـرابع 
 أو  إليها، الماء إيصال يمكن ال مما كانت إذا للزراعة األرض إجارة تصـح 
 ال أو محرك لها ليس سيارة إجارة وال  راعة،للز صالحة غير رملية كانـت 
 .ذلك ونحو  لها، الوقود تأمين يمكن

 :وذلك  ومعلومتين، معينتين كلتاهما والمنفعة العين تكون أن : الخامس
: يقول أن يصح فال  تأجيرها، يريد التي العـين  ويحـدد  يعـين  أن : أوالً

 عنها ويعرف ددهايح أن يجب بل  ،"عندي التي الشقق من  واحداً آجـرتك "
 متشابهة األفراد جميع تكون أن إال اللهم  معينة، مشخّصة يجعلها الذي بالنحو
 .حينئذ والتشخيص للتعيين حاجة ال فإنه  واحد، نوع من سيارات من كسيارٍة

 ككون  منها، االستفادة يراد التي المنفعة نوع تعيين مـن  بـد  ال وكـذلك 
  البضائع، لخزن أو للسكن الدار كون أو  البضائع، لنقل أو للركوب السيارة
 .ذلك ونحو
 الذي بالنحو معلومتين والمنفعة العين كون من بد ال  ذلك، إلى إضافة :ثانياً
 من بد فال  االنتفاع، بتفاصيل المؤجر وجهل بالعين المستأجر جهـل  يـرفع 

  أوصافها، بذكر أو لها بالمشاهدة العين مواصفات على المسـتأجر  تعـرف 
 بنحو  وزمانه، االنتفاع كيفية على المالك  أن ُيَعّرف بد ال المستأجر إنف كذلك
 .المصالح وفوت للتنازع المؤدي للغرر بعد فيما بهما األمر يؤدي ال

 من ذلك لخلّو بمائة شهر كل نفسه يؤجِّر أن ) النفس إجارة(في  صح وكما
 شهر كل هدار يؤجره أن األعيان إجارة في -  أيضا - يصح فإنـه   الغـرر، 
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 المستأجر دام ما المالك قبل من العقد استمرار ذلك على ويتـرتب   بمائـة، 
 ).234:المسألة أنظر( ذلك في غرر وال  البقاء، في  راغباً

 عقد فلو  بالعقد، المدة اتصال يشترط ال أنه سبق فيما ذكرنا قد فإننا كذلك
  سنة، بعد ائهاباستيف يبدأ أن على  سنة، لمدة الدار يؤجره أن علـى  الـيوم 
 . فورا التسليم لزم العقد أطلق وإذا  اإلجارة، صحت

 على ولو المستأجرة العين تسليم على المالك قبل من القدرة توفر: السادس
 عجز حال في تسلّمها على المستأجر قدرة ذلك في ويكفي  االحتمال، نحـو 

 على ستأجرالم يقدر التي الشاردة الدابة مثل في كما  تسليمها، عـن  المالـك 
 اإلجارة بعقد يضر وال  هذا،. المالك دون عنده متوفرة بوسـائل  إعادتهـا 
  ،"تسليمها على  قدرت إن الدار آجرتك: "له قال فإن  التسليم، على تعلـيقها 

 .بطلت وإال  العين، سلمه إن اإلجارة صحت  المالك، فقبل
 الشروط وأما  المستأجرة، العين في المعتبرة الشروط هو ذكرناه ما إن ثم

 فصل في ذكرناه قد كنا عما شيء في تختلف ال فإنها هنا األجرة في المعتبرة
 .هناك إليها فليرجع  ،)األجرة شروط(عنوان  تحت ) النفس إجارة(

 الفسخ وأحكام العقد لزوم في :الثاني المبحث
 ولم  الطرفين، من به الوفاء لزم لشروطه  مستكمالً اإلجارة عقد وقـع  إذا
 بأحد الفسخ حق ألحدهما يكون أن إال عنه، والتراجع فسخه ألحـدهما  يكـن 
 ال التي الخيارات تلك وهي  ،)الخيار(بـ عليه اصطلح مما إليه الداعية أسبابه
 فهو هنا ثبوتها أما النفس؛ إجارة في القول أسلفنا كما البيع على ثبوتها يقتصر
 بسيط اختالٍف عدا نفسال إجارة موارد جميع في فيه تثبت الذي النحو بنفس
 بالعقد كان ما بين اإلجارة عقد لزوم في فرق ال وأنه التفاصيل؛كما بعض في

 .المعاطاة أو الكتبي أو اللفظي
 :التالية الخيارات العين إجارة في يجري : 338-م 

 العين منفعة مقابل المدفوعة األجرة كانت فإذا  الغبن،  ـ خيار 1
 كان عادةً، العرف فيه اليتساهل بما المتعارفة األجرة مـن  أقـل 

 كانت وإذا  الغبن، خيار المستأجر على له وثبت  مغبوناً المالـك 
 على له وثبت  مغبوناً المستأجر كان المتعارف من أكثر األجـرة 
 كما باإلجارة المغبون يرضى أن إما وحينئٍذ  الخيار، حق المالـك 
 .المعاملة يفسخ أو وقعت

 كان فإن  بالعيب، الجهالة مع يثبت اإنم وهو  العيب،  ـ خـيار  2
 أقدم قد دام ما الخيار له يثبت لم العقد قبل عالماً بالعيب المستأجر
 كان وإن  العيب، من عليه هي بما العين استئجار علـى  برضـاه 
  مشخصة، غير المستأجرة العين وكانت بالعيب،  جاهالً المستأجر

 من غرفة يؤجره كأن  لك،الما ذمة في  ثابتاً  كلياً  فرداً كانت بـل 
 وجد إذا فإنه  كذلك، سيارات من سيارة أو  متشابهة، عديدة غرف
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 فإن  الصحيح، بالفرد المطالبة إال له يكن لم المدفوع الفرد في  عيباً
 المطالبة مع بالموجود القبول بين  مخيراً كان إليه دفعه يمكن لـم 

 مشخصة لمستأجرةا العين كانت إذا وأما العقد؛  فسخ أو بالتفاوت
 على يتصور حكمها فإن  الدار، بهذا أو السيارة بهـذه  ومحـددة 
 :نحوين

 كالدار  بالعين، االنتفاع مقدار في لنقٍص  موجباً العيب يكون أن - أ
 في بها لالنتفاع تصلح ال التي الخربة الغرف بعض فـيها  التـي 

 الرضا أو الفسخ حق للمستأجر يثبت فهنا  غيره، في وال السـكن 
 األجرة من المنفعة من يفوته ما بمقدار المطالبة مع الواقع باألمـر 
 غير في استعمالها يمكن مما الخربة الغرفة كانت لو وكذا  المسماة،
 الفسخ بين المستأجر يتخير الجزئية، الفائدة هذه رغم فإنها  السكن،
 .السكن منفعة من يفوت ما بمقدار المطالبة مع بالعقد الرضى وبين
 كأن  الدار، في وصٍف لفوات  موجباً الموجود العيب يكون أن - ب

 التي العيوب من ذلك نحو أو التهوية قليلة أو الدهان قديمة وجدها
 الوصف ذلك كان فإن  العين، مساحة نفس في نقص إلى ترجع ال
 كعدمه، وجوده يكون بنحو  الرغبات، به تختلف وال به يهتم ال مما

 كشدة  الرغبات، به تختلف مما كان إنو  الخيار، به يثـبت  لـم  
 موجب وجودها عدم فإن  ذلك، ونحو للشمس والتعرض الضـوء 
 مع بالعقد الرضا أو الفسخ من سلف الذي بالنحو الخـيار  لثـبوت 
 العين وبين الوصف بهذا المتصفة العين بين التفاوت مقدار تعويض
 .له الفاقدة
 كان إذا ما صورة يف التفاصيل بتلك الحكم هذا يثبت كما إنه ثـم 
 ما صورة في كذلك يثبت فإنه  العين، استئجار قبل  موجوداً العيب
 استيفاء وقبل القبض بعد أو  القبض، وقبل العقد بعد العيب وجد إذا

 شيء استيفاء بعد حدث قد العيب كان إذا وأما المنفعة؛ من شـيء 
 .للمستأجر الخيار به يثبت فال المنفعة من
 يفسخ أن كالهما أو أحدهما اشترط لو ما وهو  الشرط،  ـ خيار 3

 الخيار هذا إطار وفي خاص؛ ظرف في أو يشاء ساعة اإلجارة عقد
 أن مقابل في له األجرة رد المالك على المستأجر يشترط أن يصح

 بكيفية إجراؤه ويمكن  معين، وقت في الفسخ حق للمالـك  يكـون 
سلفاً  مدفوعة سنين خمس لمدة الدار هذه آجرتك: "المالك فيها يقول
 رأس على الفسخ خيار لي يكون أن على  بمائتـين،  شـهر  كـل 

 لي ترجع أن بشرط اإلجارة هذه قبلت: "المستأجر فيقول  ،"السنتين
 رأس على ثم شرطه؛ المالك فيقبل  ،"أجرته مقدار شهر كل فـي 

 إلى سنين الثالث أجرة ويرجع  أراد، إن المالك يفسـخ  السـنتين 
 أنه كما مقّسطة؛ السنتين أجرة له أرجع قد  يكون مابعد  المستأجر،

 لجهة فيه يرغبان الذي وبالنحو  الكيفية، هذه بغير إجراؤه يمكـن 
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 قد يكون المالك أن ذلك وفائدة سلفا؛  المدفوع المال استرجاع كيفية
  سنتين، مدى على واستثمره  واحدة، دفعةً كبيراً  مـبلغاً  قـبض 

 له ورجع  أجرة، دون سنتين بيت في سكن قد المستأجر ويكـون 
 سبق قد الشرط خيار من النحو وهذا السنتين؛  رأس على كله ماله
 ،)الخيار بيع(بـ فيه وسّمي  البيع، في  أساسا ورد قد أنه القول منا

 سبق كما النفس إجارة سواء  اإلجارة، وفي البيع في يجري وأنه 
 .اآلن ناهذكر الذي بالنحو العين إجارة محله، أو في ذكره

 :فهي الخيارات سائر  ـ أما4
 عند له للمشروط الخيار ثبوت به ويراد الشرط،  تخلف ــ خيار 

 يتعلق في ما سواء  اآلخر، على شرطه الـذي  شـرطه  تخلـف 
 باألجرة يتعلق في ما أو ومـدتها  المسـتأجرة  العـين  بأوصـاف 
 .عليه يتشارطان مما وأحوالها وأوصافها
 سيارات ثالث استأجر لو  فيما يثبت وهو  الصفقة، تبعض ـ خيار

 يحق فإنه  سيارتين، إال المالك يسلّمه فلم  بضاعته، لنقل  مثالً نقل
 .العقد فسخ أو بالموجود العقد إمضاء له

 العين  عيوب  المالك لو مّوه  فيما يثبت وهو  التدليس، ــ خيار 
أجرة؛  المدفوعة العين عيوب المسـتأجر  مـّوه   أو  المسـتأجرة، 

  يقنع لم إذا الفسخ خيار عليه للمدلّس يثبت التدليس ينكشف يثوح
 .بالموجود
 من المالك تمكن عدم عند يثبت الذي وهو    تعذر التسليم، ـ خيار
 تسليم من المستأجر تمكن عدم عند أو  المستأجرة، العـين  تسـليم 
 الخيار لصاحب فيحق  الطرفان، عليه اتفق الذي بالنحو  األجرة،

 .لعقدا يفسخ أن
 دفع عن وعجزه المستأجر إفالس عند ويثبت  التفليس، ــ خيار 

 إبقاء وبين  العين، واسترداد الفسخ بين المالك فيتخير  العين، أجرة
 .بدينه المطالبة في الغرماء إلى واالنضمام العقد

 فتنتقل  المدة، انتهاء قبل المستأجرة العين ببيع اإلجارة تـبطل  ال : 339-م 
 لها المستأجر ملكية بسبب المنفعة مسلوبة لمشتريا إلـى  العـين 

 العين بأن الشراء عالماً حين كان إذا فإنه المشتري أما باإلجارة؛ 
 خيار له ثبت بذلك  جاهالً كان وإن  إشكال، فال المنفعة مسـلوبة 
 المطالبة مع به الرضا أو البيع فسخ بين - حينئذ -فيتخير  العـيب، 
 بدونها؛ وقيمتها المنفعة مع العين مةقي بين مـا  الـتفاوت  بمقـدار 
 المدة، قلة يظن كان ولكنه عالماً باإلجارة كان لو فيما الحكم وكذلك

 لسنة اإلجارة أن ظن فمن  الزائد، المقدار في الخيار له يثبت فإنه 
 يتخير ثم سنة إلى بالبيع ملزم فإنه  لسنتين، أنها تبين ثم به ورضي

 .األرش مع اإلمضاء أو الفسخ بين الثانية السنة بداية في
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 المنفعة، مسلوبة المشتري إلى وانتقلت المستأجرة العين بيعت إذا : 340-م 
 المتبقية المدة خالل المنفعة فإن  ما، لسبب العقد المستأجر وفسخ 

 أجَّر الذي األول المالك بصفته البائع إلى ترجع اإلجارة عقد مـن 
 ظلّت المشتري إلى المنفعة مسلوبة العين باع لما ألنـه  المـنفعة، 
 لو حتى وذلك اإلجارة؛  فسخ عند إليه فترجع ملكه على المـنفعة 

 - الحالة هذه في - المشتري فإن  نفسه، المستأجر هو المشتري كان
 إليه العين انتقلت بعدما اإلجارة عقد بمقتضى للمنفعة  مالكاً يبقـى 
 أن لمشتريا على أن ذلك على ويترتب  المنفعة، مسلوبة بالشراء
 المنفعة عودة عليه يترتب كما البائع، إلى األجرة  دفع في يسـتمر 
 من اإلجارة عقد فُِسخ إذا -  أيضا - البائع إلى اإلجارة مدة خـالل 

 .السبب كان ما  كائنا  البائع، أو المشتري قبل
 باع  بأن  الوكيل، تصرف مع األصيل تصـرف  تضـارب  إذا : 341-م 

 آجرها قد وكيله كان الذي الوقت نفس  فيمثالً لشخص داره المالك
 اإلجارة وصّحت المنفعة، بدون للعين البيع صح  آخر، لشـخص 
 احتياج ذلك على ويترتب  البائع، ملك على تزال ال التي للمـنفعة 
 مع جديد بيٍع عقد إلى خاللها أو اإلجارة مّدة انتهاء بعـد  المـنفعة 

 إلى المنفعة مسلوبة عينال انتقال فإن إليه؛ كذلك لنقلها المشـتري 
 .له الفسخ خيار لثبوت موجب باإلجارة الجاهل المشتري

 الوفاء الورثة على يجب بل  المالك، بموت اإلجارة عقد ينفسخ ال : 342-م 
 إليهم انتقالها رغم المستأجرة بالعين االنتفاع من وتمكينه للمستأجر

 يكن لم اإذ المستأجر بموت اإلجارة تنفسخ ال وكذلك. بالميـراث 
 اشترط قد كان إذا أما بنفسه؛  بالعين االنتفاع عليه اشترط قد المالك
 الدار إيجار من بكلٍّ تعلقت قد المالك رغبة فتارةً تكون  ذلك، عليه

 والكل الواحد المطلوب نحو على بنفسه منها المسـتأجر  وانـتفاع 
 دانلفق  المستأجر، بموت - حينئذ - اإلجارة فتبطل  يتجزأ، ال الذي

 الدار بإيجار المالك رغبة وتارةً تتعلق المباشرة؛ لشرط اإلجـارة 
 على وذلك  بنفسه، المستأجر سكن هي إضافية رغبٍة مع  أساساً،
 يثبت بل  اإلجارة، تبطل ال الحالة هذه وفي  المتعدد، المطلوب نحو

شاء  وإن المستأجر، ورثة مع العقد أمضى شاء فإن  الخيار، للمالك
 .العين تردواس فسخه 

 يصح فإنه  بلوغه، تتجاوز مدة إلى الطفل مال الولـي  آجـر  إذا : 343-م 
 يكن لم إذا بلوغه سن عن الزائدة المدة في اإلجارة عقد فسخ للبالغ
 تزيد مدة إلى إيجاره على  متوقفاً البلوغ قبل ما فترة في ماله إيجار
 أما  ة،الزياد هذه في للولد مصلحة وجود مع ولو  بلوغه، سن عن
 عقد يفسخ أن للبالغ يحق ال فإنه لذلك  مضطراً الولـي  كـان  إذا

 .بلوغه بعد اإلجارة
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 من شيء استيفاء قبل الفسخ حصل أو اإلجـارة  عقـد  بطـل  إذا : 344-م 
 العقد على مدة مضي بعد ذلك وقع إذا فيه،وأما مشكلة فال المنفعة
 باالنفساخ الحكم وبين العقد الحكم ببطالن بين التمييز من بد ال فإنه
 صورة في يحدث الذي فهو البطالن الفسخ؛ أما خيار ثبوت وبين

 العين وشروط المتعاقدين إلى يرجع فيما العقـد  أركـان  اخـتالل 
 بطالنه انكشاف بمعنى  العقد، ببطالن حكم فإذا  واألجرة، والمنفعة

 وأخذ للمستأجر المسّماة األجرة إعادة المالك على فإن  األول، من
 في بالبطالن حكم بالعين؛ وإذا فيها انتفع التي المدة عن المثل رةأج

 كان ما بعد المدة خالل البطالن أوجب ما عروض بمعنى  األثناء،
  أيضا - عنه يعبر الذي وهو  المدة، من مضى فيما  صحيحاً العقد

 من استهلك ما مقدار أجرة هو للمالك يثبت الذي فإن   باالنفساخ، -
 إذا وأما  ;المثل أجرة من ال  المسماة، األجرة من بتهبنس المـنفعة 

 الفسخ خيار ثبوت أوجب ما عرض لكن  ، صحيحا العقـد  بقـي 
 - فإنه  األثناء، في ذلك وكان  الفسخ، على تراضيا أو  ألحـدهما، 

 األجرة إلى بنسبته المنفعة من استهلك ما أجرة للمالك يثبت -  أيضا
 .المثل أجرة إلى ال  المسماة،

 التسليم أحكام في :الثالث المبحث
 :مسائل وفيه

 على المنفعة المستأجر ملك لشروطه  مستكمالً العقـد  وقـع  إذا : 345-م 
 - عليه ويترتّب  المستأجر، على األجرة المالك وملـك   المالـك، 
 ما منهما واحد كل تسليم وجوب - وطبيعته العقد مقتضى بحسـب 

فوراً  األجرة دفع المستأجر ىعل يجب أنه يعني وهذا  لآلخر، بيده
 المالك سلمه فمتى  المالك، على ذلك خالف يشترط أن إال وسلفاً،
 .األجرة تسليم المستأجر لزم الدار
 باختالف التسليم كيفية وتختلف  العين، بتسليم يكون المنفعة وتسليم

 بإفساح األرض وتسليم  مفتاحها، بتسليم الدار فتسـليم   األعـيان، 
ـ  المجـال   عليها يصطلح التي وهي  عليها، يده ليضع تأجرللمس

ـ   بدفعه الكتاب وتسليم  الموانع، وإزالة اليد رفع أي  ،)التخلية(بـ
 عيناً كانت لو األجرة تسليم يكون وكذلك وهكذا؛  إياه، وإعطائه إليه

 فإنه أجرة أو  مستأجراً كان إذا ) الحق(تسليم  أمـا  .مـنفعة  أو 
 يكون حقّ الطبع مثل ففي  الحق، به يتعلق ما باخـتالف  يخـتلف 
 بتسليم يكون الحضانة حق مثل وفي  الكـتاب،  بتسـليم  التسـليم 
 والتخلية الموانع بإزالة يكون المرور حق  مـثل  وفـي   األوالد،
 .وهكذا
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 مقدمات كل وهيأ للمستأجر المستأجرة العـين  المالـك  بـذل  إذا: 346-م 
 مدة انقضت حتى  اختياراً العين المستأجر يتسلم فلـم   التسـليم، 
 لو كما وذلك  المستأجر، على المسّماة األجرة استقرت  اإلجـارة، 

 في الدابة فربط  مثالً، المستأجر منزل إلى الدابة أو الكتاب أرسل
  منه، بأمر  طاولته، على الكتاب وضع أو  البيت، صاحب زريبة

 نيالفال المكان في موجود الدار  أو السيارة مفتاح إن: "له قـال  أو
 للعين المناسبة التسليم مقدمات من ذلك ونحو  ،"يأخذه من  فأرسل

 .المستأجرة
 العين المستأجر تسلّم إذا المسّماة األجرة المالك يسـتحق  وكـذلك 
 له المرغوبة المنفعة يستوف لم ولكنه يده تحت وصارت وأخـذها 

 فرق وال ;السفر عن فعدل بها ليسافر سيارة استأجر اختياراً، كمن
 وانقضت يكن لم أو محدد وقت لإلجارة كان لو ما بين ذلـك  فـي 
 كانت لو ما بين فرق ال كما  فيها، المنفعة استيفاء يمكن التي المدة
 بعينه  فرداً إليه ودفع كلية كانت أو فرد في محددة المستأجرة العين
 .به لينتفع

 كان أو  للعين، المستأجر استالم عدم كان لو ما في الحكم وكـذلك 
  ذلك، من المانع العذر عن  ناشئاً  االستالم، بعد االسـتيفاء  عـدم 
  بطبيعتها،  المنفعة، كانت أو - خاص بزمان مقّيدةً اإلجارة وكانت
 العذر وكان - متعارف وقت في استيفاؤه ينبغي الذي الـنوع  مـن 
 المدة مضت فإذا ونحوها؛ والنسيان والنوم كالمرض خاصاً، المانع
 األجرة ولزمته اإلجارة صحت المنفعة اءاستيف على يقـدر  ولـم 

 المؤجرة العين كانت لو ما بين فرق بدون وذلك  بتمامها، المسماة
 وبدون  كذلك، تكن لم لو ما وبين منها خاصة منفعة باستيفاء مقيدة

 -  مشروطاً أو -  مقيداً االنتفاع كان لو ما بين -  أيضـاً  - فـرق 
 تكن لم إذا وأما .كذلك يكن لو ما وبين بنفسه له المستأجر بمباشرة
 استيفاؤه ينبغي مما المنفعة كانت وال  خاص، بزمان مقيدة اإلجارة

 استيفاء اشترط قد المستأجر كان إذا وبخاصة  متعارف، وقت في
 بعد باالستيفاء المستأجر حق يسقط ال فإنه  يشاء، ساعة المـنفعة 
 .واضح هو كما المانع زوال
 كسوء  عاماً، كان إذا أما  خاصاً، لمانعا العذر كان إذا كلـه  هـذا 

فإّن   ذلك، نحو أو األمني الوضع اضطراب أو الجـوية  األحـوال 
 .شيئاً المستأجر على المالك يستحق وال تبطل اإلجارة

 فإن  الغصب، بمثل العين فقدان المنفعة استيفاء من المانع كان إذا:  347-م 
 هذا عمله في  هاًمتوج الغاصب وكان  القبض، قبل حدث قد كـان 
 اإلجارة فإن  منه، واالنتقام ظلمه في منه رغبةً المسـتأجر  إلـى 

 االنتفاع من عليه يفوت بما الرجوع المستأجر وعلى  صـحيحة، 
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 في متجه غير الغاصب كان إذا وأما نفسه؛ الغاصب إلى بالعـين 
 كان لو عما  فضالً منه األعم إلى بل  خاصة، المستأجر إلى ظلمه
 والرجوع الفسخ حق للمستأجر فإن  خاصة، المالك إلى هب  متجهاً
 والرجوع العقد إبقاء أو  إليه، دفعها قد كان إذا المالك على باألجرة
 .المنفعة من يفوته ما بأجرة الغاصب على

 قبل من بها االنتفاع من المنع أو  للعين، الغصب كـان  إذا وأمـا 
 صحيحة اإلجارة فإن للعين، المستأجر قبض بعد وقع قد  الظـالم، 
 الغاصب على بمظلمته الرجوع وعليه  الفسخ، للمستأجر ولـيس 
 في أو المدة ابتداء في كان لو ما بين ذلك في فـرق  دون  نفسـه، 

 أو للمستأجر ظلمه في  متجهاً كان لو ما بين فرق ودون  أثـنائها، 
 .غيره ومن منه لألعم
 الفسخ بين للمستأجر الخيار ثبوت صورة في - فرض لـو   نعـم، 

 إلى المدة أثناء في المغصوبة العين أعاد الظالم أن - واإلمضـاء 
 الفسخ في حقه يبقى اإلجارة، عقد المستأجر يفسخ أن قبل المستأجر

 من ناشىء غير المدة من مضى ما خالل للفسخ تركه كان إذا  قائما
  تماماً، ذلك عن  غافالً كان بل  العين، غصبية رغم بالعقد التزامه
 خالل بالعقد  التزاماً منه ذلك عد يفسخ ولم لذلك  ملتفتاً كان إذا وأما
 الغصب وزوال عودتها بعد الفسخ له يحق فال العين، غصبية مدة
 .عنها
 عودة بعد العقد في االستمرار اختار إذا فإنه الفسخ له يصح وحيث
 المنفعة من فاته ما أجرة بمقدار الغاصب مطالبة له يحـق  العـين 
 .المسماة األجرة من لغصبا مدة خالل

 الكلي التلف بطروء  المستأجرة العين منافع جميع انعـدمت  إذا  : 348-م 
  يشبهها، ما أو طبيعية آفة بفعل الـتلف  يكـون  فمـرة   علـيها، 

 بفعل يكون ومرةً  ونحوها، الصائلة والبهيمة والغرق كالصـاعقة 
 .حالتان فهنا  عاقل، فاعل

 البهيمة أو الطبيعية اآلفة مثلب فيها الـتلف  كـان  مـا : األولـى 
 ذلك؛ نحو أو  الدابة، تموت أو  بصاعقة، الدار تنهدم الصائلة،كأن

 :نحوين على وحكمها
 وقبل مباشرةً بعده أو العين تسلم قبل وقع قد التلف  يكون  ـ أن 1

 .العقد وينفك اإلجارة فتبطل  منها، بشيء االنتفاع
 من مدةً بالعين انتفع قد المستأجر كان بعدما التلف يكون  ـ أن 2

 ويستحق التلف حين من العقد وينفسخ اإلجارة فتـبطل   الـزمان، 
 .المدة إلى بنسبتها المسمَّاة األجرة من المستأجر على المالك
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 على عاقل؛ وحكمها فاعل من حدث قد فيها التلف كان ما: الثانية
 :أنحاء

 إلجارةا فتبطل  نفسه، المستأجر هو فيها المتلف يكـون   ـ أن 1
 أو التعدي مع سواء  األولى، الحالة في تفصيله سبق الذي بالـنحو 

 ضمان - ذلك على زيادةً - عليه يثبت نعم  بـدونهما،  أو التفـريط 
 .التفريط أو التعدي حالة في العين

 بال  ، مطلقاً اإلجارة تبطل فال  المالك، هو المتلف يكون  ـ أن 2
 كان لو ما بين  وال  يسلِّمه، لم أو العين سلّمه قد كان لو ما بين فرق
الخيار بين  للمستأجر يثبت ولكن  بعده، أو منها بشيء ينتفع أن قبل

المضي في العقد مع المطالبة ببدل العين التالفة، وبين فسخ العقد           
واسـترجاع األجـرة المسماة تامة أو بنسبة ما استفاد من العين            

 .خالل المدة
إن كان التلف قد حدث قبل قبض  ـ أن يكون المتلف أجنبياً، ف 3

العـين ثبت للمستأجر نفس الخيار المذكور في النحو الثاني من           
الحالـة الثانية، ويرجع المالك على األجنبي مع تعديه، وإن كان           
الـتلف قـد حـدث بعد قبض المستأجر للعين لم يبطل العقد به،              
وكانـت المسؤولية في ذلك على المتلف مع تعديه، فيرجع عليه           

سـتأجر بضمان ما فات من المنفعة، ويرجع عليه المالك ببدل           الم
العـين أو بقيمتها مسلوبة المنفعة، وذلك بالنحو الوارد في أحكام           

 .الضمان
ـ  يجوز لمن له مصلحة في بقاء عقد اإلجارة واستمراره بعد تلف : 349م 

العـين المسـتأجرة كلياً، وهو المستأجر غالباً، أن يشترط على           
لعقد في الحاالت التي تبطل فيها اإلجارة بسبب ذلك         اآلخر بقاء ا  

التلف، سواء مع اشتراط إصالح العين أو استبدالها بغيرها بكيفية          
معيـنة، أو من دون هذا االشتراط اتكاالً على رجاء إصالحها أو     
اسـتبدالها تلقائياً فيما بعد، فال يحتاج ـ حينئذ ـ إلى إنشاء عقد    

 . دفع أجرة أكثرإجارة جديد قد يضطر فيه إلى
ـ  إذا لم يمنع تلف العين المستأَجرة كلياً من االنتفاع بها في وجوه : 350م 

أخـرى غيـر تلك التي كانت ملحوظة ابتداًء، كمن استأجر داراً            
ليسـكنها فخـربت كلـياً، ولكن أمكنه جعلها موقف سيارات أو            
زريـبة لماشيته، أو نحو ذلك، فإذا لم يكن المالك قد اشترط عليه             
اسـتعمال العـين في خصوص المنفعة التي فاتت بالتلف، وهو           
السـكن في المثال المتقدِّم، فإن اإلجارة ال تبطل حينئذ، بل يتخير          
المستأجر بين اإلبقاء على العقد واالنتفاع بالعين بالوجوه الممكنة         
مـع مطالبته بفارق األجرة إن كانت أقل، وبين الفسخ والرجوع           

 .ة المسماة إن كان يستحقهعليه بما دفع من األجر
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ـ  إذا كـان الـتلف الواقع على العين جزئياً، كما لو تهدمت بعض   : 351م 
غـرف الدار، أو تمزقت بعض فصول الكتاب، أو نحو ذلك من            
حـاالت التلف التي يفوت بها بعض المنفعة على المستأجر، فإنه           
يثبت بذلك للمستأجر خيار تبعض الصفقة، فإن شاء أمضى العقد          

تعويض ما نقص عليه من المنفعة بنسبته إلى األجرة، وإن          مـع   
شـاء فسـخ العقد ودفع للمالك من األجرة بنسبة ما استوفى من             
العـين؛ وذلـك بدون فرق بين ما لو كان المتلف بشرياً أو غير              
بشـري، نعـم إذا كان المتلف المتعدي هو المستأجر لم يثبت له             

معدوداً بمنـزلة ما لو    الخيار، بل يكون ما تلف مضموناً عليه و       
اسـتوفاه، فتبقـى األجرة قائمة في الجزء الموجود بتمام األجرة           
المسّماة إلى نهاية المدة، إضافة إلى ضمانه الجزء الذي أتلفه من           

 .العين ملحوظاً بما هو مسلوب المنفعة
ـ  إذا قدر المالك على إصالح التلف وبناء المتهدم في وقت قصير : 352م 

ال يعتد به عند العرف وال يضر ما يفوت فيه من           نسـبياً، بحيث    
المـنفعة بالمسـتأجر، لم يثبت الخيار للمستأجر على المالك عند           
تلف العين المستأجرة كلياً أو جزئياً، بل إنه يجب على المالك ـ  
مـع قدرتـه ـ المبادرة إلى إصالح التلف لتمكين المستأجر من    

فة اإلصالح والترميم   االنتفاع بها في أقرب فرصة متعارفة، وكل      
على المالك؛ فإذا لم يتدارك المالك ما وقع من التلف، عصياناً أو            

وفي . عجـزاً، ثبت الخيار ـ حينئذ ـ للمستأجر بالنحو المتقدم   
جميع الحاالت يصح للمالك أن يشترط كون إصالح التالف على          
المسـتأجر بالـنحو الذي يتراضيان عليه لجهة التنفيذ واإلشراف          

 .ليفوالتكا
ـ  العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر، فإذا تلفت لم يضمنها إذا لم : 353م 

تجاوز الحد المأذون به في     : (يكن متعدياً أو مفرطاً، والتعدي هو     
، )تعريضها لم يوجب التلف   : (، وأما التفريط فهو   )االنتفاع بالعين 

فـإذا تعـدى أو فّرط ضمن ما أتلف؛ وكذلك يضمن إذا اشترط             
وال فرق في   .  عليه الضمان ولو لم يكن متعدياً أو مفرطاً        المالـك 

عدم الضمان بدون تعد أو تفريط بين ما لو كان التلف أثناء المدة             
أو بعـدها، كما ال فرق فيه بين ما لو كانت اإلجارة صحيحة أو              

هذا وقد تقدم في إجارة النفس ذكر كيفية الضمان، وأنه          . باطلـة 
أنظر . (م اختالف القيم، فراجع   بالمـثل أو بالقـيمة، وذكـر حك       

 ).286:المسألة
ـ  إذا أذن المالـك بـنوع مـن التصـرفات العنيفة المتعارفة في     : 354م 

مـوردها، كالدابة يضربها، أو السيارة يقودها بنحو خاص، فإذا          
أدى هـذا التصـرف العنيف إلى اإلضرار بالعين المستأجرة لم           
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تصر في عنفه على    يضـمن المستأجر تلفها أو عيبها ما دام قد اق         
 .المقدار المأذون به

ـ  إذا حّمـل السيارة مثالً أكثر من المقدار المتعارف، أو أكثر من  : 355م 
المقدار المشترط عليه، فتلفت به أو تعيبت، ضمن تلفها وعيبها،          
وضمن ـ أيضاً ـ أجرة المثل للمقدار الزائد زيادة على األجرة   

ان تحديد المقدار على نحو    المسـماة للمقدار المتفق عليه، سواء ك      
هذا . الشرط اإلضافي أو على نحو القيد الداخل في أصل التعاقد         

ويثبت نفس الحكم في حال سار بالسيارة أو الدابة مثالً أكثر من            
 .المقدار المتّفق عليه

ـ  مواقـف السـيارات أو المسابح أو الحمامات العامة وأمثالها ال   : 356م 
سيارات المستأجر الذي   يضـمن أصـحابها ثـياب وأغراض و       

استأجر موقفهم أو مسبحهم في حال كانت اإلجارة قد وقعت على           
نفـس المـنفعة ال علـى حفظ الثياب ونحوها؛ وكذلك ال يضمن             
صـاحب الموقـف مثالً في صورة ما لو تعّهد بحفظ السيارة أو             
األغراض التي فيها إذا لم يكن متعدياً وال مفرطاً، إال أن يشترط            

جر الضمان فإنه يضمن حينئذ، ومثل صورة التعّهد        علـيه المستأ  
في الحكم صورة ما لو كان قد أخذ أجرة على حفظ نفس السيارة             
أو األغـراض زيـادة عن أجرة وقوفها فإنه ال يضمن مع عدم             

 .التعدي أو التفريط إال مع االشتراط

 في حدود التصرف بالمنفعة وأحكام اإلخالء: المبحث الرابع
ـ   العقد ملك المستأجر المنفعة، فإذا لم يقيد المالك تصرفات إذا تم: 357م 

المسـتأجر بحـدود معيـنة ـ صراحة أو ضمناً ـ جاز له أن      
يتصـرف فيها كما يشاء، فيجوز له أن يسكن الدار المستأجرة ـ   
مـثالً ـ بنفسـه أو يسكنها غيره مجاناً أو بأجرة، قريباً كان أو    

مها لغير السكن كتخزين    أجنبـياً، أو يتـركها خالـية، أو يستخد        
البضـائع، أو لمعاينة المرضى، أو مكتباً، أو أي شيء آخر؛ كما            
أنـه يجوز له أن يؤجرها غيره بمثل ما استأجرها أو بأقل منه،             
وال يجـوز باألكثـر حتـى لو كانت األجرة الجديدة مغايرة في             
جنسها لألجرة السابقة، فمن استأجر داراً بألف دوالر لم يجز له           

هـا لغيـره بألف ومائة دوالر أو بألفي مارك أو نحوه مما             إيجار
تكون قيمته أكثر من األلف دوالر؛ نعم تجوز إجارتها باألكثر إذا           
عمل فيها عمالً ُمحسِّناً لها زيادة عما كان فيها، كأن يغير أبوابها            
باألحسـن، أو يجدد أثاثها أو نحو ذلك من اإلضافات، فإنه مهما            

 الثمن يصح معها ـ حينئذ ـ إجارة العين   كانـت اإلضافة َبخْسة 
بأزيـد مما استأجرها به؛ وكما ال تجوز إجارة الدار كلها بالنحو            
المذكور فإنه ال يجوز ـ أيضاً ـ إجارة بعضها بأزيد من أجرة   
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الكل إال أن ُيحسِّنها، ويجوز بالمساوي ألجرة الكل وباألقل منها،          
 .يوإن كان األحوط استحباباً تركها بالمساو

ـ  إذا اشترط المالك على المستأجر أن ينتفع بالعين بنفسه، فالمفهوم : 358م 
من هذا الشرط أنه يريد أن يسكن المستأجر نفسه في الدار أو أن             
يقـود السـيارة بنفسه مثالً، بغضِّ النظر عن مشاركة الغير له            
باالنـتفاع بهـا وعدمه، فيصح له ـ حينئذ ـ أن يؤجرها لغيره     

هو الذي يسوق به السيارة، أو هو الذي يسكن معه          على أن يكون    
في البيت إن كان ذلك ممكناً، كما في سكنى األقارب مع بعضهم            
الـبعض، وال يكـون بذلك مخالفاً للشرط؛ نعم إذا شرط عليه أن         
يسـتوفي المنفعة بنفسه ولنفسه خاصة دون أن يشرك معه أحداً،           

إنه ال يجوز له في     أو كان قد اشترط عليه أن ال يؤجرها للغير، ف         
هذين الموردين مخالفة الشرط وإجارتها للغير، فإن خالف الشرط         
وأّجـرها للغيـر كـان المالك بالخيار بين الموافقة على ما فعل             
فتصح اإلجارة الثانية مضافاً لصحة األولى، وبين أن يفسخ العقد          

 .بينه وبين المستأجر فتبطل اإلجارة الثانية حتماً
 اإللفـات إلى أن هذه الشروط تكون ملزمة         هـذا، وال بـد مـن       

للمـتعاقدين إذا صرح بها وذكرت بوضوح، وكذا إذا لم يصرح           
بهـا ولكـن كانـت متعارفة في المجتمع الذي جرى التعاقد بين             
فـردين مـن أفـراده وحاضرةً حين التعاقد في ذهن المتعاقدين            

د بدرجة ال ُيحتاج معها إلى ذكرها والتصريح بها؛ وفي هذا الصد          
إن عـدم قبول المالك بإجارة العين المستأجرة من قبل          : "نقـول 

المستأجر إلى شخص آخر من دون مراجعته واستئذانه، هو من          
الشـروط الضمنية المعروفة في المجتمع اللبناني في زماننا، بل          
وربمـا في كثير من المجتمعات، األمر الذي ينبغي االلتفات إليه           

 ".حين التعاقد
ـ  تهت مدة اإلجارة وجب على المستأجر أن يتخلى عن العين إذا ان: 359م 

المستأجرة ويسلمها إلى صاحبها، وليس له أن يمتنع عن ذلك وال           
أن يطالب بمبلغ من المال مقابل ذلك التخلي إذا لم يكن قد شرط             
ذلـك على المالك؛ كذلك فإنه بعد انتهاء المدة تزول سلطته على            

ين إلى غيره إذا لم يكن مأذوناً من     المنفعة، فال يجوز له تأجير الع     
ِقـَبل المالك بذلك، فإن كان مأذوناً فآجرها وكانت من قبيل الدار            

لنفسه من المستأجر الجديد،    " خلواً"والدكان، لم يجز له أخذ مبلغ       
ـ          ، كما أنه لو    )السرقفلية(وهـو مـا يعبر عنه في بعض البالد ب

طالبة المستأجر  آجـرها المالـك لغيره لم يجز للمستأجر األول م         
 .الجديد بالخلو، إال إذا كان قد شرط على المالك ذلك

ال يحقّ للمستأجر بعد انتهاء مدة إجارة مثل        : وبعـبارة أخـرى    
المنــزل أو الـدكان أن يأخذ ماالً من المالك وال من المستأجر             



 
227

الجديد من أجل إخالء المأجور إال إذا كان قد اشترط على المالك            
 .ذلك

ـ   كانـت اإلجارة بال مدة، كأن آجره الدار كل شهر بألف، من  إذا: 360م 
دون تحديـد مدة تنتهي فيها، فاإلجارة صحيحة كما ذكرنا سابقاً،           
ومثلها ما لو استأجر منه الدار سنة واشترط عليه إجارتها له كل            
سـنة، ففي كال الحالتين يكون اإلخالء مرهوناً بإرادة المستأجر          

 للمستأجر أن يطلب مبلغاً من المال       ورغبـته، وعليه، فإنه يجوز    
مقابـل حقـه بعدم اإلخالء وثمناً لتنازله عن هذا الحق حتى ولو             
كـان ذلـك المبلغ أزيد من تمام األجرة التي دفعها إليه خالل ما              

 .مضى من المدة
كذلك فإن للمالك أن يطلب من المستأجر مبلغاً مستقالً عن األجرة            

، ويشرط له على نفسه أن ال       عـند إجارتـه المحل أو الدار مثالً       
يـزيد في األجرة إذا ارتفعت األجور، وأن يكون له حق إجارته            
لمـن يشـاء، فيصـبح هذا المال ملحوظاً في قيمة هذه المنفعة             
ومتضـمناً فـيها، فـإذا طالب المالك بالعين خالل المدة ورغب            
المسـتأجر بإجابـته جازت له المطالبة بمبلغ إلخالئها ولو زيادة           

لمبلغ الذي دفعه أوالً، كذلك فإّن للمستأجر إذا أراد إجارتها          عن ا 
من المستأجر الجديد، بل إن هذا      " خلواً"خـالل المـدة أن يأخـذ        

المسـتأجر إذا مـات انتقل هذا الحق إلى وارثه إذا بقي حقه في              
المـنفعة بعد موت المورِّث، فإذا انقضت المدة لم يكن للمستأجر           

غ إال إذا كان قد اشترط المستأجر ـ  مطالـبة المالـك بذلك المبل  
زيـادة علـى ذلك أو مستقالً ـ أن يدفع له المالك مبلغاً إلخالئه    
ووافـق علـى ذلك، فإنه يلزمه الوفاء له بالشرط كما أشرنا إليه             
سابقاً، وينتقل هذا الحق بعد موت المستأجر إلى وارثه إذا انتهت           

المستأجر إذا كان   المدة في أيامه أو انتهت اإلجارة وبطلت بموت         
الشـرط مطلقـاً؛ وهكذا يكون المدار في التفاصيل على الشروط           

 .الموضوعة حين التعاقد، ضمنية كانت أو صريحة
ـ  إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون شخص معين، أو جهة معينة، : 361م 

كالعـالم الدينـي فـالن أو الدولة القائمة أو البلدية، هو المرجع             
رطه عليهما وفي ما يستحدثه من قوانين لها        والمطـاع في ما يشت    

عالقـة بمضـمون العقد، وجب عليهما العمل طبق هذا االتفاق           
وتحمـل نتائجه، فإذا استحدث ذلك الشخص أو تلك الجهة قانوناً           
يلزم فيه المالك دفع خلو للمستأجر، أو سمحت بموجبه للمستأجر          

لك الرضا  بأن يؤجر العين التي تحت يده، لزم المالك بمقتضى ذ         
بـه؛ وهكذا لو سنت الدولة قانوناً بزيادة األجرة أو أعطت الحق            
للمالـك بطلـب المأجور، أو نحو ذلك من الحقوق التي يعطيها            
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القانون للمالك، فإن المستأجر ملزم هو ـ أيضاً ـ بذلك وبالعمل   
 .على مقتضاه

 في ما تجوز إجارته من األعيان: المبحث الخامس
 : عنوانينوالكالم فيه يقع في

 :في حكم إجارة األرض: األول
 :وفيه مسائل

ـ  ال إشـكال فـي جـواز إجـارة أرض لالنتفاع بها في الوجوه     : 362م 
المحللـة،كأن يستأجرها ليجعلها ملعباً أو مصنعاً أو متنـّزهاً أو          
مـوقفاً للسـيارات أو ليبنـي علـيها بناًء للسكن أو الدراسة أو              

جه االنتفاع محلالً حرمت    الصـناعة أو غيـرها، فإن لم يكن و        
اإلجـارة وبطلـت، كأن يستأجرها لبناء مصنع للخمر أو ليسجن           
فـيها المظلومـين أو نحو ذلك من الغايات المحرمة، كما سيأتي            

 .بيانه
ـ  تصح إجارة األرض لتجعل مسجداً بالنحو الذي تترتب عليه آثار : 363م 

طويلة المسـجدية مـن الثواب واألحكام إذا كانت اإلجارة لمدة           
كمائة سنة أو أكثر، وال تصح اإلجارة وال تترتب آثار المسجدية           
إذا كانت اإلجارة لما دون ذلك كالسنة والسنتين والخمسين مثالً؛          
أمـا إذا آجرها لتجعل مصلى فال إشكال في صحتها مهما كانت            

 .المدة طويلة أو قصيرة
ـ  ناء بيت تصح إجارة األرض مدة معينة على أن تكون أجرتها ب: 364م 

لصـاحبها بمواصـفات محددة فيها، أو جعلها بستاناً بمواصفات          
محـددة، أو جعل أجرتها غير ذلك بما في ذلك إجارتها للزراعة            
بحصة من حاصلها كالثلث أو الربع، أو بمقدار موزون أو مكيل           
من حاصلها، أو بغير حاصلها من الحبوب أو األموال، وال تضر           

 تكون عليه الحصة ما دام يمكن       بالصـحة جهالـة المقدار الذي     
تقديـرها باإلجمـال تقديراً تقريبياً يرفع الجهالة ويجعلها مقبولة          

 .عرفاً
ـ  كمـا تجوز إجارة األرض كلها تجوز إجارة حصة مشاعة من  : 365م 

: ، أو "آجرتك نصف هذه األرض   : "أرض بعيـنها، كـأن يقـول      
ة من  ؛ وأما إجارة حصة مشاع    "نصف أرضي الفالنية المعلومة   "..

واحـدة مـن عدة أقسام من أرضه المعينة والمفرزة قطعاً، فإنها            
تصـح مـع مشاهدة األرض الكلية المعينة ولو لم تحدد له قطعة             
خاصـة؛ وكذا تصح إجارة حصة مشاعة من كلي في الذمة، إذا            
ذكـرت أوصافها بالنحو الذي ترتفع به الجهالة، وذلك كأن يقول           

ات التربة الحمراء   آجـرتك نصـف دونـم من األرض ذ        : "لـه 
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، فهو رغم أنه لم     "المسـتوية القلـيلة الحصا المروية بالماء مثالً       
يعين له موقع األرض ولم يشاهدها، فإن ذكر األوصاف كاٍف في           
صحة اإلجارة ولزوم وفاء المالك لما تعهد به للمستأجر بمقتضى          

 .العقد وبنفس األوصاف
ـ   حصته المشاعة، يصـح ألحـد الشريكين في األرض أن يؤجر  : 366م 

 .فيصير المستأجر شريكاً في المنفعة للشريك اآلخر
ـ  إذا اسـتأجر أرضاً لينتفع بها كيف يشاء إلى مدة محددة، فزرع  : 367م 

فيها ما يبقى بعد انقضاء المدة من الشجر أو الزرع، فإذا انقضت            
المـدة جـاز للمالك أن يأمره بقلعه، فإذا أمره بقلعه وجب على             

ه؛ وكذا لو كان قد استأجرها لخصوص الزراعة،        المسـتأجر قلع  
فزرعها ما يبقى بعد المدة؛ وفي كال الحالين ال يضمن المالك ما            

وأما إذا غرس ما ال يبقى فطرأ       . يتلف من الزرع أو يتعيب بالقلع     
ما استوجب بقاءه بعد المدة، كتأخر المطر ونحوه، وجب الصبر          

إذا لم يكن في    علـى الـزارع حتى ينضج الزرع ويحين قطافه          
 .التأخير ضرر يعتد به على المالك

ـ  إذا بقـيت أصول الزرع في األرض المستأجرة بعد انقضاء مدة  : 368م 
اإلجارة فنبتت، فإن لم يعرض عنها المستأجر فهي له، وإن كان           
قد أعرض عنها جاز لكل أحد أخذها، فمن سبق إليها ملكها، بال            

لك الغير ال يجوز له     فـرق بين مالك األرض وغيره، رغم أن ذ        
 .الدخول إلى األرض ألخذها إال بإذنه

ـ  الضـرائب التـي تفرضـها الـدول الحديـثة علـى المالكين       : 369م 
والمستثمرين لألعيان غير المنقولة، كالدور واألراضي والمنشآت       
والدكاكـين يكـون ملزماً بها من نص القانون عليه، فإن كان قد             

ك، وإن وضعها على    وضـعها علـى المالـك فهـي على المال         
المسـتأجر فهـي على المستأجر، نعم في األراضي التي تملكها           
الدولة حسب الفقه اإلسالمي، والتي يقال لها األراضي الخراجية،         
والتـي سبق ذكر أحكامها، يكون الخراج الموضوع عليها على          
المالـك، ال سـّيما فـي ظّل دولٍة إسالمية أو مع حاكم شرعي              

 الحاالت، فإنه يصح لمن كانت الضريبة أو        مبسوط اليد؛ وفي كل   
الخـراج علـيه أن يشترط كونه على اآلخر، فيصير عليه حينئذ            

 .ويلزمه الوفاء به
 :في حكم إجارة غير األراضي: الثاني
ـ  تجوز إجارة كل عين قابلة للبقاء لالستفادة من منفعتها في وجوه : 370م 

يارة للركوب ونحو   الحالل المتعارفة، كاستئجار الدار للسكن والس     
ذلك، بل تجوز إجارة األعيان لفوائد وغايات غير متعارفة، مثل          
اسـتئجار الشجرة لالستظالل، والبستان للتنزه، والنقود واألواني        
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للتـزيين بهـا، ولغايات صارت متعارفة في زماننا، كاستئجار          
مخلَّفـات األمـم السـابقة وآثـارهم لعرضها والتفرج عليها أو            

حو ذلك، فإن لم تكن الغاية محللة لم تجز إجارتها،          لدراسـتها، ون  
فإذا نص حين التعاقد بأنه قد آجره األرض إلنشاء مصنع خمر،           
أو الـدكان لبـيع الخمـر أو لعـب القمار أو بيع شرائط الغناء               
المحرم، أو نحو ذلك بطلت اإلجارة وحرم مال األجرة، وأما إذا           

ا، أو لمطلق االنتفاع    لم ينص على ذلك، بل آجره العين ليبيع فيه        
بهـا، وكان يعلم أنه سيبيع فيها الخمر أو غيره من المحرمات لم             
يضـر ذلك بصحة عقد اإلجارة وال بحلية المال المأخوذ أجرة؛           
نعـم قـد يجب عليه ـ في حال علمه بأنه سيفعل فيه الحرام ـ     
تـرك إجارتـه من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا            

ه، وأما إذا فاجأ المالك فباع فيه الحرام من دون          تمت الشروط في  
علمـه لم يجب عليه منعه كمالك وال يبطل به عقد اإلجارة، نعم             
يجـب علـيه منعه ـ كمؤمن ـ من بيع الحرام من باب األمر     

 .بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطه



 
231

 المقصـد الثـانـي

 فـي الهـبــات

 :وفيـه تمهيـد وأربعـة أبـواب
 :تمهيـد

ـ ) الهـبة (  في ماله المالك بذل لو بما مختصة الفقهاء ـ   مصطلح في ـ
عنوان  تحت مستقل بحث في أحكامها فصلوا التي وهي مجاناً؛ لغيره حـياته 

 بل  المعاملة، هذه على مقتصرة غير ) المجانية(هذه  كانت لما لكنه ؛)الهبة(
) جامعاً(يكون  الحاً ألنص ذلك رأينا فإننا  أخرى، معامالت فيها معها تشترك

 للهبة  شامالً وجعلناه  الهبات، عنوان المقصد هذا فأعطينا  بينها،  مشتركاً 
 ألن وذلك  والوقف، والوصية وللعارية  الذكر، اآلنف المصـطلح  بمعـناها 
  وحدها، المنفعة أو  معاً، والمنفعة العين هبة والوصية  المنفعة، هبة العارية
 ملكه عن المال المالك إخراج هو والوقف  الباذل، موت بعد ما إلى  معلقـةً 
 من وجه في منفعتها وهبة الغير إلى لالنتقال قابلة غير وجعلها العين بحبس
 سوف التي المعامالت منهم؛ وهي خاص لصنف أو الناس لعموم البر وجوه

 ..تعالى اهللا شاء إن األبواب من عدد في أحكامها نستعرض
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 البـاب األول

 هبــة والصـدقــةفي ال

 :وفيـه تمهيـد وفصـالن
 :تمهيـد
 هي المصطلح بالمعنى الهبة أن المقصد لهذا التمهيد في قّدمنا مما تبّين قد
 -  الحقاً تعريفها من يتبين سوف كما - الهبة هذه مجاناً، ولكن للغير مال بذل

 لتقربا ذلك بعمله  الواهب قصد  فإن  القربة، بقصد تكون ال أن فيها مأخوذ
 ال الفقهاء أن وبخاصة  ،)صدقةً(الفقهاء  مصطلح في صار تعالى اهللا إلـى 

 الغني إعطاء أن يرون بل  فقيراً، عليه المتصدَّق كون الصدقة في يشترطون
 في - الغالب أن رغم  ،)صدقة(يعتبر  تعالى اهللا إلى التقرب بقصـد  هديـة 
 اقتضى وقد عليهم؛ حننوالت الفقراء إهداء موارد على إطالقها - الناس عرف
 ما اقتضى كما  واحد، باب في ذكرهما )الصدقة(و )الهبة(بين  التقارب هذا

 .فصلين في جعلهما اختالف من بينهما
  ،)الهدية(تشمل  المتقدم بالمعنى الهبة أن إلى النظر إلفات من بد وال  هذا،
تشمل  كما  ،)والتعظيم التحبب بقصد بدونها أو المناسبات في يقدم ما: (وهي

 من ونحوها عقارات من واألرحام األوالد إلى يعطى ما: (وهي  ،)الـنِّْحلة (
  ،)الجائزة(أيضاً،  - وتشمل  األخبار، بعض من يظهر كما )المنقول غيـر 
 .الهبة  أحكام تلحقه ذلك فجميع  ،)عمل على  وتشجيعاً  ثواباً يقدم ما: (وهي

 العالقات توثيق في سبب نهافإ  فضل، من الهبة في ما يخفى ال إنـه  ثـم 
 سواء  واألصدقاء، واألزواج األقارب بين المودة أسباب وتمكين االجتماعية

 الهدية إعطاء إطار في أو  بدونها، أو المناسبات في الـتهادي  إطـار  فـي 
 الهدية تصبح عندما وحتى جيد؛ بعمل قام لمن  وتشجيعاً  ثواباً ) جائزة(كـ

 مستوى رفع في بقوة تساهم فإنها  تعالى، اهللا إلى التقرب منها يراد صـدقة 
 في ورد ذلك من  وانطالقاً الناس؛ بين التراحم وتحقيق االجتماعي  التضامن 

 الثواب وألوان فوائدها وعددت عليها شجعت كثيرة أحاديث علـيها  الحـثّ 
وتْجُدُر   المودة، تورث الهدية: "قال أنه )ص(النبي عن روي ما منها علـيها؛ 

أيضاً  ـ) ص(وعنه ،"تحابوا تهادوا  الضغينة، وتذهب  األخوة، ) طأي تحو(
ـ   وال عنده بما ويتحفه تحفته يقبل أن المسلم ألخيه الرجل  تَكِْرَمِة مـن : "ـ

 ".شيئاً له يتكلف
 قول منه نذكر  كثير، فهو وفضلها الصدقة  على الحث في ورد ما وأمـا 
 عن تدفع الصدقة فإن  بالصدقة، مرضاكم وداووا تصـّدقوا ): "ص(النبـي 

 أنه )ص( وعنه ".وحسناتكم أعماركم في زيادة وهي  واألمراض، األعراض
 كما لصاحبها يربيها وجل عز اهللا فإن  التمرة، بشق ولو النار اتقوا: "..قـال 
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 أعظم يكون حتى  القيامة، يوم إياها يوفّيه حتى فصيله أو فلوه أحدكم يربـي 
 ".الجبل من
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 الفصـل األول

 ـبــةفـي اله

 :وفيـه ثالثـة مباحـث

 
 والشروط الصيغة في :األول المبحث
 :أمور وفيه
 :تعريفها في :األول

 في  منجزاً طلقاً،  تمليكاً حق أو عين تمليك: (هي - األصل فـي  - الهـبة 
 اهللا إلى التقرب بعمله يقصد أن دون  عوض، مجاناً دون ببذله  الواهب، حياة

 حياة في  منجزاً: "بقوله وخرج  الوقف،  "طلقاً: "بقوله فخـرج   ،)تعالـى 
 دون: "بقوله وخرج  الواهب، موت على معلقة هبة ألنها  الوصية،" الواهب
 .الصدقة ) التقرب قصد عدم(بقيد  وخرج  ونحوه، البيع " عوض

 له الموهوب على الواهب يشترط أن عوض بدون كونها ينافي وال  هـذا، 
 (..أو )المعوضة الهبة: (لها يقال التي وهـي   الهـبة،  مقابـل  فـي   شـيئاً 

 في ملحوظ غير وثانوي طارىء أمر فيها العوض اشتراط ألن  ،)المشروطة
: عليها يطلق قد التي المعوضة غير مقابل فـي  وذلـك   المعاملـة،  أسـاس 

 فيها تختلف التي الخاصة األحكام بعض المعوضة للهبة فإن كذلك ).العطية(
 .الحقاً لها عرضسن والتي المعوضة غير الهبة عن

 :العقد صيغة في :الثاني
ـ   المعبر وهو  األول، الطرف من والعطاء بالبذل يتحقق عقد الهبة: 371م 

 الطرف من به والرضا البذل بذلك وبالقبول  ،)اإليجاب(بـ عـنه 
 على المشتمل العقد وذلك  ،)القبول(بـ عنه المعبر وهو  الثانـي، 
 لفظ بكل فيتحقق القول أما  ل،وبالفع بالقول يصح والقبول اإليجاب

 من العربية بغير أو العامية أو الفصـحى  بالعـربية   علـيه،  دال
 العين الواهب بتسليم فيه اإليجاب فيتحقق الفعـل  وأمـا  اللغـات؛ 
 الموهوب باستالم فيه القبول الهبة، ويتحقق به  قاصداً له للموهوب

 .الهبة قبول  قاصداً العين له
 :الشروط في :الثالث

 :التالي النحو على مسائل في نفصِّلها أمور توفر الهبة في عتبري
 :الواهب   ـ في1
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 عليه الحجر وعدم واالختيار والقصد العقل الواهب فـي  يعتبـر  : 372-م 
 يشترط وكذا  للموهوب،  شامالً الحجر كان إذا لفلس وكذا  لسفه،
 هبة في كان إن الولي بإذن إال الصبي هبة تصح فال  البلوغ، فـيه 
 .له مصلحة الصبي أموال

 من يمنع ال المرض إن: "المدخل مباحث في القول منا سبق قـد  : 373-م 
" عليه بَدْين تضر لم ما الموت مرض في وقعت لو حتى الهبة صحة

 ).36:ص :أنظر(
 :له الموهوب  ـ في2

 القابل هو كان إذا واالختيار والقصد العقل له الموهوب في يعتبر : 374-م 
 الصبي حكم وكذا  وليُّه، المجنون عن قبل  وإالّ  بوكيله، أو بنفسه
 إذا صحيح -  أيضاً وقبضه - قبوله فإن المميز أما  المميز، غيـر 
 .الولي بإذن كان

 :الموهوب المال  ـ في3
 كالدار المادية األعيان من يكون أن الموهوب المال فـي  يعتبـر  : 375-م 

 أو الحضانة كحق حقوقال من أو  ونحـوها،  والسـيارة  والـنقد 
 نحوها، أو االستيراد أو الفضاء استخدام أو المرور أو االختصاص

 هي فإنها الحق أو العين بدون المنفعة هبة على االقتصار يصح فال 
 قابلة تكون أن الموهوبة العين في يشترط وكذا حينـئذ؛  العاريـة 
 زيرالخن أو الخمر عين هبة تصح فال  له، الموهوب قبل من للتملك

 هبته أما  عليه، هو َمْن لغير هبته تصح فإنما الدين أما للمسـلم؛  
 في يأتي خاص حكم وله  هبة، ال "إبراًء"يكون  فإنه عليه هو لمن

 على له الموهوب تسلط الهبة في يشترط وال  هذا، ).الدين(بـاب  
 سلطة تحت المنفعة إبقاء يصح بل  ومباشرة،  معا والمنفعة العين

 مسلوبة العين له الموهوب يتملك وعندها  أجـل،  إلـى  الـواهب 
 .المنفعة

 :القبض اشتراط   ـ في4
 - ذلك على زيادة - بد ال بل  العقد، إنشاء الهبة تحقق في يكفي ال: 376-م 

 كي عليها يده ووضع الموهوبة للعين له الموهـوب  قـبض  مـن 
 العقد بطل القبض وقبل العقد بعد الواهب مـات  فلـو   يملكهـا، 
 إمضاء أرادوا فإذا  الواهب، ورثة إلى الموهوب وانتقل  خ،وانفس
 لو فإنه كذلك له؛ الموهوب وبين بينهم جديدة هبة إنشاء لزمهم الهبة

 الهبة فتبطل  القبض، في مقامه ورثته يقم لم له الموهـوب  مـات 
 .جديدة هبة إلى العين تمليكهم ويحتاج

 له الموهوب باستيالء المنقول وغير المنقول في القبض يـتحقق  : 377-م 
 الواضح ومن  وسلطانه، يده تحت وصيرورته الموهـوب  علـى 
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 ففي  الموهوب، المال نوع باختالف القـبض  أشـكال  اخـتالف 
  إليه، وضمها بإمساكها القبض يتحقق والثوب كالكتاب المنقوالت

 وفي  باللجام، باإلمساك أو المفتاح بأخذ الدابة أو السـيارة  وفـي 
 القبض صحة في بد ال ولكنه  هذا، وبينها؛ بينه ييخلّ بأن األرض

  الهبة، عقد على زيادة ورضاه الواهب بإذن تحققه من وشـرعيته 
 كان إذا أما  واضح، له الموهوب يد تحت ليس لما بالنسبة  وهـو 
 الواهب إذن إلى يحتاج ال فإنه اإلجارة، أو العارية بمثل يده تحت
 التي للعين تمليكه انفكاك لعدم  أمواله، إلى وضمه عنده إبقائه في
 .أمواله إلى وضمها عنده ببقائها اإلذن عن عنده

ـ   فيجوز  العقد، مجلس في كونه وال  القبض، في الفورية تعتبر ال: 378م 
  مجلس في تحققه يجوز  كما  كثير، بزمان العقد عن التراخي فيه

 وترتبت الهبة صحت القبض تحقق ومتى العقد؛ مجلس غير آخـر 
ـ   العقد بعد متحقق نماء للموهوب كان فإذا  حينه، من آثارها يهاعل
 ال للواهب يكون فإنه  الطائر، بيض أو البهيمة كولد  القبض، وقبل

 .له للموهوب
 ولو  له، ُوِهَب ما قبض في والمجنون الصغير مقام الولي يقـوم  : 379-م 

 دون له قبضه في ذلك كفى يده في هو ما أحدهما   الولي وهـب 
 .جديد قبض إلى اجةح

 يقبضها كي متميزة غير المشاع المشترك في الحصة كانت لمـا  : 380-م 
 من الغصبية إشكال عن الخروج أجل من بد ال فإنه  له، الموهوب

 الشريك لذلك له الموهوب توكيل أو به الشريك بإذن القبض تحقق
 دون - يده وضع لو ولكنه عنه؛ نيابة الموهوبة الحصة يقبض بأن
 منها ليستفيد مشاعة حصة فيها له التي العين تلك كامل على - ذنهإ

 فيه يضع كان الذي وبالنحو الشركاء سائر منه يستفيد الذي بالنحو
 الهبة ولزوم القبض تحقق في ذلك لكفاه الهبة قبل عليها يده الواهب
 .التصرف بذلك آثما كونه رغم

 المعوَّضة الهبة في: الثاني المبحث
 :مسائل وفيه

 له الموهوب على العوض فيها اشترط ما: (المعوضة بالهبة يراد : 381-م 
 له الموهوب يعطه لم فلو  ،)بعد فيما الشرط يتحقق لم لـو  حتـى 

 يأخذه فلم له وقدمه العوض أعطاه أو  الواهب، فرضي العـوض 
 أن دون من للواهب العوض له الموهوب بذل لو بـل   الـواهب، 
 في صارت ـ  الواهب، وقبله  بجميله، همن  عرفاناً  عليه، يشرطه
 .أحكامها عليها وترتبت )معوضة هبة(الفروض ـ  هذه جميع
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 إذا عنها التعويض له الموهوب على يجب ال المطلقة الهبة فـي  : 382-م 
 أو  األعلى، إلى األدنى من كانت سواء  العوض، الواهب طلـب 

 في ولىاأل كان وإن  للمساوي، المساوي من كانت أو  بـالعكس، 
 له الموهوب رغب أخرى، لو جهة ومن. إعطاؤه األولى الصورة
 صارت قبله فإن  قبوله، الواهب على يجب شيئاً لم الواهب إعطاء
 .آنفاً ذكرنا كما معوضة الهبة

 على ويلزم  تعين، المشروطة الهبة في العوض الواهب عـين  إذا: 383-م 
 إال ذمته، به وبرأت اليسير أجزأ يعينه لم وإن  بذله، له الموهـوب 

 .المساوي إرادة على غيرها أو متعارفة عادة من قرينة تقوم أن
 أن له يصح بل  للواهب، يكون أن المشروط العوض في يعتبر ال : 384-م 

 يعتبر ال كذلك غيرهم؛ أو أقربائه من لغيره العوض إعطاء يشترط
 أو  شيئاً، يبيعه أن عليه يشترط أن فيصح  عيناً، يكـون  أن فـيه 

 .ذلك نحو أو  عمالً، له يعمل أن أو  عليه، له َدْين من ذمته يبرىء 

 الهبة لزوم في :الثالث المبحث
 :مسائل وفيه

 إال فيها الرجوع للواهب يجوز التي الجائزة العقود من الهبة عقد : 385-م 
 :موارد في

 بعد عنها الرجوع يصح ال فإنه  معوضة، الهبة كانـت  إذا :األول
 العمل عن  تخلف فإذا  بالعوض، الوفاء في له موهوبال شـروع 
 ولم به الوفاء نيته من كان أو  بدونه، أو لعذر  به، تعهد ما بمقتضى

 إال   حينئذ، الهبة عن الرجوع له جاز فيه شرع وال عمله قد يكـن 
 في تصرف قد له الموهوب يكون أو  رحم، لذي الهبة تكـون  أن

 .الحقاً سيتبين كما  مغيراً أو  متلفاً تصرفاً العين
 الذين األقربون: (بالرحم والمراد  رحم، لذي الهبة تكون أن :الثاني
 محارمه فيشمل  ،)القرابة مطلق ال  قطيعتهم، وتحرم وصلهم يجب

  علوا، وإن واألمهات اآلباء وهم  منهم، التزوج يجوز ال الـذين 
  م،وأبناؤه واألخوات واإلخوة  سـفلوا،  وإن والبـنات  واألبـناء 

 العم أبناء يشمل كذلك  والخاالت، واألخوال  والعمات، واألعمـام 
 وهب فإذا .صلتهم لزوم العرف يرى ممن والخالة والخال والعمة
 ذلك في بما  الهبة، عن الرجوع له يجز شيئاً لم هؤالء من  واحداً

 الرحم ذو الموهوب يِف ولم معوضة الهبة كانت لو مـا  صـورة 
 التصرف  أو التلف قبل الرجوع كان لو ما وصـورة   بالشـرط، 

 .المغيِّر
 لها  ناقالً  تصرفاً بها تصرف أو تلفت قد العين تكون أن :الـثالث 

 الثوب واحتراق الكتاب تمزق مثل فالتلف مغيراً لها، أو ملكه عن
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 أو للغير هبتها أو العين بيع :مثل الناقل والتصرف الدابة، وموت
 قطعة تفصيل :مثل المغير رفوالتص  ذلك، نحو أو  مهرا دفعهـا 
 والحليب  خبزاً، أو  طحيناً الحنطة جعل ومثل  لخياطتها، القماش

 تستوجب ال التي العادية التصرفات أما  ذلك، جبناً، ونحو أو  لبناً
 السيارة وركوب والحلي الثوب كلبس  العين، صورة في  تغيـراً 

  في اهبالو بحق يضر ال فإنه  ذلك، ونحو الكتاب في والقـراءة 
 تبقى حالة كل وفي الحالة هذه في إرجاعه له فيجوز  استرجاعه،

 بالتصرف يلحق ومما  هذا، .عليه هي ما على الموهوب عين فيه
 عند العين نمت لو ما صورة بالهبة الرجوع من  مانعاً فيعّد المغيِّر

 ال بحيث لالنفصال، قابل غير  متصالً  كبيراً  نمواً له الموهـوب 
 أول يأخذه كالفرخ  بعينه،  قائماً زال ما الموهوب أن معه يصدق
 .دجاجة فيصير البيضة من خروجه
 وإن الهبة لزمت الموهوب إقباض بعد الواهب مـات  إذا :الـرابع 
 الرجوع الواهب لورثة يحق فال  معوضة، تكن ولم ألجنبي كانت

 للواهب وليس تلزم الهبة فإن  له، الموهوب مات لو وكذا بالهـبة؛ 
 .الورثة من رجاعهااست

 اآلخر أحدهما وهب فلو  األجنبيين، كحكم الهبة في الزوجين حكم : 386-م 
  استحباباً األحوط  كان  وإن  رحم، بينهما يكن لم ما الهبة تلزم لم

 .فيها الرجوع عدم
 للعين حدث قد وكان  الرجوع، موارد في بالهبة الواهب رجع إذا : 387-م 

 : الروث(والروث  كالولد  والقبض، العقد بعـد  منفصـل  نمـاء 
 فال  له، للموهوب ملك النماء ذلك فإن  ،)وغائطه الحيوان فضالت
 تقبل التي المتصلة الزيادة حكم وكذلك  الـواهب،  إلـى  يـرجع 

 ال التي المتصلة الزيادة أما  والثمرة، واللبن كالصوف  االنفصال،
 للموهوب يحق فال  للواهب، فإنها والسََّمْن كالطول االنفصال تقبل
 نعم  بالهبة، رجوعه بعد الزيادة تلك بعوض الواهب يطالب أن له
 ال بنحو كثيرة االنفصال تقبل ال التي المتصلة الـزيادة  كانـت  إذا

  دجاجة، يصير كالفرخ  بعينه، قائماً الموهوب كون معه يصـدق 
 فتكون  حينئذ، بالعين الرجوع له يحق ال -  أساساً - الواهب فـإن 
 منا سبق ما وهو  له، للموهوب الحالة هذه مثل في الزيادة مع ينالع

 ).385(المسألة في ذكره
 ما أو ، )رجعت: (يقول كأن  بالقول، إما بالهبة الرجوع يـتحقق  : 388-م 

 له الموهوب يد من وأخذها العين كاسترداد بالفعل وإما معناه؛ يفيد
 رهنها أو ارتهاإج أو بيعها على اإلقدام ذلك ومن الرجوع؛ بقصـد 

 له الموهوب ملك عن بذلك فتخرج  الرجوع، بقصد ذلك كـان  إذا
 كون عن البيع حين  ساهياً كان إذا أما الجديدة؛  المعاملة وتصـح 
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 فيه ما فعل األولى كان وإن  ، رجوعاً يكون فال موهـوبة  العـين 
 مع التراضي بمثل وذلك  له، الموهوب وحق المشتري لحق حفظ

 .ذلك يشبه ما أمكن، أو إن البيع عن التراجع أو له الموهوب
 :مسألتان فيه تفريع  

 والوالدة كالزواج  االجتماعية، المناسبات في هدايا من يقدم مـا  : 389-م 
 كان إن  ونحوها، المرض من والشفاء الحج سفر مـن  والقـدوم 
 فيما وكذا  عليه، نص لمن فهو له الموهوب على نص قد الواهب

  حلياً أو  عطراً أو  ثوباً الهدية تكون كأن  عليه، قرينة قامت لـو 
 أحدهما أهل يقدمه ما أن على العرف جرى أو  بأحدهما،  خاصـاً 
 بخاصة - وصديقهم لقريبهم فهو به المختصون وأصدقاؤه وأقرباؤه

 من القرينة عليه تقوم ما على العمل في المعول فإن  شريكه، دون -
  القرينة  خصصت وال واهبال ينص لم إذا وغيره؛ وأما عـرف 

 كمناسبة الزوجين، بين المشتركة المناسبات في فإنه همـا  أحـد 
 من قدومهما أو حادث أو مرض من  معاً سالمتهما أو زواجهمـا 

 كونها على العرف جرى من -  أيضاً - يملكها الهدية فإن  سـفر، 
 بقرينة وذلك  المنزل، صاحب الرجل - الظاهر بحسب - وهو  له،
 األسرة؛  هذه نفقات ويتحمل الهدايا هذه مثل   يرد الذي وه كونه

 والدة مثل في كما  المشتركة، غير المناسبات في الحكم وكـذلك 
 حادث من سالمته أو مرض من األسرة أفراد أحد شفاء أو الزوجة

 كالسجاد  للمنزل، هدايا من يقدم ما فإن  سـفر،  مـن  عـودته  أو
 ورب المنزل لصاحب -  عرفاً - يكون ونحوها والنقود واألوانـي 
 له الموهوب هو من يعلم ولم العرف هذا مثل يوجد لم فإن  األسرة،

 أو  التخاصم، عند بالتراضي االحتياط وجب األسرة أفـراد  مـن 
 يشك الذي اآلخر الطرف شؤون في المال صرف بمثل الذمة إبراء
 .فيها األسرة رب مع  شريكاً كونه في أو له الهدية كون في

 موائد على يوضع ما وكذا  وغيره، العرس حفالت يقدم في مـا  : 390-م 
 له قدم ما الضيف ذلك هبة -  عموماً - به يراد  للضيوف، الطعام
 ال أنه إلى االلتفات ينبغي  ولكن  هدية، أو أو حلوى طعام  مـن 

 مغادرة عند أو الحفل انتهاء بعد منه شيء أخذ -  دائمـاً  - يصـح 
 في يرجع أن المكلف على إن بل  آخر، موضع في لتناوله المكان
  المقدمة، األشياء نوع وبحسب البلدان بحسب المتعارف إلى ذلك

 ما ومثل  أخذها،  عرفاً منها يراد والهدايا الملفوفة الحلوى فمـثل 
 وكذا  أخذها، يراد ال وفطائر وحلوى بزورات من صحون في يقدم
 المناسبات هذه مثل يف المتعارف هو ما يرى وهكذا السجائر؛ مثل

 .به ويعمل
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 الصدقة في: الثاني الفصل
 :مسائل في يقع أحكامها وتفصيل

  والقبول، اإليجاب فيها فيعتبر العقود، من الصدقة كون المشهور : 391-م 
  مواردها، باختالف الجهة هذه من حكمها اختالف األظهر ولكـن 

 كانت وإن ،وقبول إيجاب إلى احتاجت التمليك نحو على  كانت فإن
 كفى بالبذل كان وإن  ،"ذمتك أبرأت: "بمثل اإليجاب كفى باإلبراء
 .وهكذا التصرف في اإلذن

 قصد بال وقف أو أبرأ أو وهب فإذا  القربة، قصد فـيها  ويعتبـر 
 .صدقة يكون وال  وقفاً أو  إبراًء أو هبةً كان القربة

 الحجر وعدم لقصدوا واالختيار والعقل البلوغ المتصدق في يعتبر : 392-م 
 ولكنه وجه سنين عشر بلغ من صدقة صحة في نعم  سفه، أو لفلس
 .إشكال عن يخلو ال

 المال زكاة حتى غيره وعلى الهاشمي على الهاشمي صدقة تحل : 393-م 
 أو المال زكاة كانت فإن  الهاشمي، غير صدقة الفطرة، وأما وزكاة
 وال عليه لمتصدقل تحل وال الهاشمي على حرام فهي الفطرة زكاة

 فاألقوى غيرهما كانت وإن  عنها، بها المتصـدق  ذمـة  تفـرغ 
 وفدية والكفارات المظالم  كرد  واجبةً، كانت سـواء   جـوازها، 
 دفع من يتعارف ما قبيل من كانت إذا إال  مـندوبة،  أو  الصـوم، 

 الذل مراسم من كان مما ذلك ونحو  البالء، لدفـع  القلـيل  المـال 
 .إشكاالً جوازه في  فإّن  والهوان،

 المذهب في المخالف وعلى الغني على المندوبة الصدقة تجـوز  : 394-م 
 على والتوسعة والمسلمين؛ لإلسالم المحارب غير الكافر وعلـى 
 القريب على والصدقة  غيرهم، على الصدقة من أفضـل  العـيال 
 على الصدقة منها وأفضل  غيره، على الصدقة من أفضل المحتاج
 .عاديالم الرحم

 يعتبر ال أنه الظاهر ولكن  ، مطلقاً فيها القبض اعتبار المشهور : 395-م 
 مما عليها المنطبق العنوان كان إذا فيها يعتبر وإنما  كلـية،  فـيها 

 الخاص بالوقف أو بالهبة التصدق كان فإذا  القبض، على يـتوقف 
 لم البذل أو باإلبراء التصدق كان وإذا  ، إجماالً القـبض  اعتبـر 
 .وهكذا  يعتبر،

 إذا أي  اإلبراء، نحو على كانت إذا الصدقة في الرجوع يجوز ال: 396-م 
 وأبرأ به فسامحه  الفقير، على للمتصدق َدْيناً - األصل في - كانت

 نحو على التصدق كان إذا فيها الرجوع يجوز ال منه؛ وكذا ذمـته 
 أو  ،ألجنبي كانت لو حتى  عليه، المتصدق قبضها قد وكان الهبة
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 كانت أو لرحم كانت لو عما  فضالً  باقية، تزال ما عينها كانـت 
 تكن لم إذا نعم. فيها بالتصرف صورتها تغيرت أو تلفت قد عينها

 وضعها أو عزلها قد كان لو مطلقاً حتى فيها الرجوع جاز مقبوضة
 .بالصدقات خاص صندوق في

 الخيرية األعمال من يرهغ أو مسجد لبناء المال من  ُجِمَع مبلغ إذا : 397-م 
 فإنه  وألغاه، المشروع ذلك عطل ما عرض ثم  وغيرها، العمرانية
 الهبة نحو على دام ما إليه المتبرعين من كلٍّ نصيب إرجاع يجوز
 المتبرَّع دام وما  مثالً، كالنقد للوقف، يصلح ال المتبرِّع به دام وما
 كالكتب للوقف، صلحي مما به المتبرع كان إذا وأما يقبضه، لم به له

 به، له المتبرع وقبضه  الوقف، بنية دفعه قد الدافع وكان  واألثاث،
 يجز لم  به، له   المتبرع فقبضه غيره، أو  نقداً  هـبة،  كـان  أو 

على  قبضه قبل الوقف في الرجوع يجوز ال بل  حينئذ، به الرجوع
 ويرى ليهع المنطبق العنوان المال ذلك في  وهكذا ُينْظَر  األحوط، 
 .ال  أو إرجاعه يمكن كان إن

 من يعرف يعد ولم  وتعطل، عنه فعدل معين لعمل مال ُجِمـعَ  إذا: 398-م 
 عنه، المعدول إلى الوجوه أقرب في صرفه لزم  المال، بذلك تبرع

 وعرف مقداره عرف إذا وأما  البر، وجوه مطلق في صرف وإال 
 المتبرع عرف أو  محصور، عدد في إجمالية معرفة به المتبـرِّع 

تفصيلها  تقدم  أحكاماً الحاالت لهذه فإن  المقدار، يعرف ولم بعيـنه 
 .بعدها وما )566: (ص الخمس، باب في الجزء األول في

 رفع بقصد بها اإلجهار كان إذا إال سراً أفضل الصدقة المندوبة : 399-م 
 أما  اإلجهار، على يتوقف مما ذلك نحو أو التـرغيب  أو الـتهمة 

 في الموارد باختالف فيها الحكم يختلف فإنـه  الواجـبة  لصـدقة ا
 في التوسط ويستحب. واإلجهار لإلسـرار  المقتضـية  الجهـات 
 على المعروف جرى لو: "الخبر ففي  المسكين، إلـى  إيصـالها 
 صاحبه أجر من ينقص أن غير من كلهم ألجـروا   كفـاً  ثمانـين 
 ".شيء

 به تصدق ما الفقير من تصدِّقالم يتملك أن شديدة كراهة يكـره  : 400-م 
 منه إليه يرجع بأن بأس ال نعم  غيرهما، أو اتهاب أو بشراء عليه

 .بالميراث
 .يسيراً شيئاً ولو يعطيه بل  غناه، ظن ولو السائل  رد يكره : 401-م 
 السؤال وأما  حّد االضطرار، يبلغ لم ما الحاجة مع السؤال يكره : 402-م 

 التظاهر نعم  شديدة، كراهة بكراهته لحكما يبعد فال حاجة غير من
 .حرام عدمها مع بها
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 البـاب الثـانـي

 فـي العـاريــة

 :وفيـه تمهيـد وثالثـة مباحـث
 :تمهيــد
 ليستفيد عين على الغير تسليط عنه ينتج عقٌد: (الفقهاء مصطلح في العارية

 ).العين تلك متولي قبل مجاناً، من منافعها من
 هي التي ) الهبة(مقابل  في وذلك  لها، وبذٌل العين تلك فعةلمن هبة فالعارية

 ) العارية(باسم  وحدها المنفعة هبة فخصت لها، وتمليك العين لـنفس  بـذلٌ 
 مما كانت لما فإنها كذلك بها؛ الخاصة األحكام لبيان  وتسهيالً عنها لها  تمييزاً
 أشرنا كما أبوابه من  باباً وصارت ) الهبات مقصد(ناسبت  فقد  مجاناً ُيْبذَل
 بها الخاصة األحكام ببيان يتكفل الباب وهذا  للمقصد، التمهيد عند ذلك إلـى 
 :التالي النحو على المباحث من عدد في

 والشروط الصيغة في :األول المبحث
 العين وشروط المتعاقدين وشروط العارية عقد صيغة بيان يتضمن وهـو 
 :ليةالتا العناوين خالل من وذلك  المعارة،

 :العارية عقد  ـ صيغة1
 لفظ بأيِّ والقبول لإليجاب المتضمِّن اللفظي بالتعاقد العارية تتحقق : 403-م 

 وهبتك(و  ) أعرتك: (كلفظ  بها، القبول وعلى اإلعارة على يدل
  ذلك، ونحو )به لتنتفع الكتاب هذا لك أقدم(و  )الكتاب هذا مـنفعة 
 ;باالستعارة والرضا القبول على يدل لفظ بكل ذلك المستعير فيقبل
 على القدرة مع حتى اللغات من وغيرها العربية باللغة يصح وهو

  العملي، بالتعاقد تتحقق فإنها اللفظي بالتعاقد العربية؛ وكما تتحقق
 العارية بقصد العين المالك فيعطي  ،)المعاطاة(بـ المسمى وهـو 
 .االستعارة بقصد المستعير ويأخذها

 :رالمعي  ـ شروط2
 إذا والسفيه الصبي من وتصح  المجنون، من اإلعارة تصـح  ال : 404 -م 

 لهم من أذن إذا عليه المحجور من تصح وكذا  الولي، بإذن كانت
 ).الغرماء(بـ عنهم المعّبر وهم  عليه، َدْيٌن

 التصرف في  مأذوناً أو للمنفعة  مالكاً يكون أن المعير في يعتبر : 405-م 
 تصح فال  المالك، على ولياً كونه جهة من أو لكالما قبل من فـيها 

 في  مأوذناً كان لو حتى العين لمنفعة الغاصب قبل مـن  اإلعـارة 
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 أو عارية أو  مثالً بوديعة وحيازتها العين نفـس  علـى  التسـلط 
 .نحوهما

 أو بإعارة  خاصة، للمنفعة  مالكاً كونه المعير ملكية في يكفي إنه ثم
 أو اإلعارة في عليه اشترط إذا نعم ؛ بها له بالوصـية  أو إجـارة 
 فرض ولو ;لغيره إعارتها له يكن لم بنفسه المنفعة استيفاء اإلجارة

 له يجز لم منه وصحت أعارها لو فإنه الجهة هذه مـن  اإلطـالق 
 .وجوباً األحوط على المالك بإذن إال لغيره العين تسليم

 :المستعير  ـ شروط3
 :نأمرا المستعير في يعتبر: 406-م 

 يجوز ال المحرم فمثل  المعارة، بالعين لالنتفاع  أهالً يكون أن - أ
 الممتنعة والجو البر حيوانات من بالصيد أخذ  مـا  اسـتعارة  لـه 

 العلمي والبحث والفرجة كالزينة  األكل، غير في بهـا  لالسـتفادة 
 كان لو ما بين فرٍق دون من  ذلك، ونحو الـتجاري   واالسـتثمار 

 .محرماً وأ  محالً المعير
 اإلعارة تصح فال  جماعة، أو كان  واحداً  المستعير، تعيين - ب

 التعيين ومع معينين؛ غير الثنين أو  أكثر، أو اثنين بين مردد لواحد
   أكثر، أو واحد لشخص  األشياء، أو  الواحد، الشيء إعارة تصح

  ةطريق  المعير لهم يعين لم إذا بالقرعة أو بالتناوب منه فيستفيدون
 أعرت: "يقول كأن  محدد، غير لعدد إعارته وأما منه؛ االسـتفادة 

 االستفادة صحت وإن عارية يصح ال فإنه  ،"الناس لكل الكتاب هذا
 .اإلباحة باب من واحد لكل منه

 :المعارة العين  ـ شروط4
 منفعة بها االنتفاع يمكن مما كونها المستعارة العين فـي  يعتبـر : 407-م 

 واألمتعة والكتب والثياب والدواب كالعقارات عينها بقاء مع محللة
 ال ما إعارة تصح فال  ذلك، وأشباه والحراسة الصيد وكلب والحلي
 ال كما  وأشباهها، واألشربة والدهن كالخبز بإتالفه إال بـه  ينـتفع 
 اللهو كآالت - الحرام في المتعارفة منافعه تنحصر ما إعارة تصح
 .ذلك في به لينتفع - والقمار المحرم

 اشتهر ما في استخدامها يكون أن المعارة العين فـي  يعتبـر  ال : 408-م 
 والشاة  بها، لالستظالل الشجرة إعارة فتصح  فيه، بها االنـتفاع 
 .ذلك أشبه وما  للتلقيح، والفحل  لحليبها،

 ) الحقوق(إعارة  تصّح لمنافعها ) األشياء(إعارة  تصح مـثلما  : 409-م 
 حق أو  مثالً، االستيراد رخصة إعارة فـتجوز   بهـا،  لالنـتفاع 
 .ذلك ونحو  واستثماره، الفضاء استخدام حق أو  المرور،
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  عليه، َدْيٍن مقابل المستعير ليرهنها العين المالك إعـارة  تصـح  : 410-م 
 خالل الرهن بفكاك المستعير مطالبة للمالك يجوز ال فإنه وحينـئذ 

مؤجالً  الدين يكن لم فإن  بالدين، للوفاء المضروب األجـل  مـدة 
 .له االستجابة المستعير على ووجب المطالبة له جازت

 أن دون دينه السترجاع الرهن بيع - إجماالً - للدائن يجوز إنه ثـم 
 .ذلك من للمدين مملوكة وغير مستعارة المرهونة العين كون يمنعه
 .الرهن أحكام في نذكرها أخرى وأحكام تفصيل المسألة هذه وفي

 واحدة أعاره فلو  اإلعارة، عند المستعارة العين تعيين يشترط ال : 411-م 
 الفرد في ونفذت االستعارة صحة تحديد دون من كتبه أو دوابه من
 .المستعير يختاره الذي

 ولزومه العقد جواز في :الثاني المبحث
 :مسائل وفيه

 عنه عالرجو للطرفين يصح التي الجائزة العقود من العارية عقد : 412-م 
 على ووجب انفسخ العقد المستعير أو المعير فسخ فإذا  وفسـخه، 
 للعارية كان  سواء  المالك، إلى وإرجاعها العين تسليم المسـتعير 

 :موارد ذلك من يستثنى نعم يكن؛ لم أو محدد أجل
 مدة إلى العقد فسخ عدم المالك على المستعير اشـترط  إذا :األول

  الفسخ، وترك بالشرط له الوفاء المعير على يجب فإنه  محـددة، 
 يترك فال  إشكال، بذلك ففي انفساخه العقد وفسخ الشرط خالف فإذا

 الصلح بمثل للطرفين بالبراءة اليقين يوجب ما بفعـل  االحتـياط 
 .ونحوه
 الرجوع والمواراة الدفن بعد له فليس للدفن أرضه أعار إذا :الثاني
 الرجوع فله ذلك قبل أماو  الميت، وإخراج القبر ونبش اإلعارة عن

 أجرة المعير على وليس  مواراته، قبل القبر في وضعه بعد حتـى 
 على ليس أنه كما  الدفن، قبل الحفر بعد رجع إذا ومؤنته الحفـر 
 .المعير بإذن الحفر كان ما بعد الحفرة طّم الميت ولي

 بحسب - يتضّمن أنه فالظاهر للزرع  أرضاً استعار إذا :الـثالث 
 العمل في شروعه بعد العقد فسخ عدم اشتراط - العرفي االرتكاز

 المعير المالك فعلى  أمده، وينتهي ويستحصد الزرع يدرك أن إلى
 أراد إذا إنه بل  به، والعمل الضمني الشرط بهذا للمستعير الـوفاء 

 ينفسخ ولم  الرجوع، له ليس أنه فاألقرب العقد وفسـخ  الـرجوع 
 ومثل والتصالح؛ التراضي لهما  اباًاستحب األحوط  كان وإن  العقد،
 المالك رجع ثم للتسقيف  جذوعا أو أرضاً للبناء استعار لو ما ذلك
 .البناء في الجذوع أثبت أو األرض بنى ما بعد
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 مستمراً  إغماًء عليه أغمي أو  مطبقاً،  جنوناً العارية مالك جّن إذا: 413-م 
 المستعير على وجبو  العارية، بطلت  منه، يستفيق متى يعلم ال 
 لو ما ذلك ومن عنده؛ بوجوده يخبره أو وليه إلى المال يوصل أن
 العقد انفسخ الولي مات فإذا  المجنون، أو الطفل   ولي العاقد كان

 أو  فوراً الجديد الولي إلى المال يوصل أن المستعير على ووجب
 عذر دون من اإلخبار أو اإليصال ترك فإذا عنده؛  بوجوده يخبره
 لو وأما متعدياً؛ أو  مفرطاً يكن لم ولو المستعير ضمنه المال وتلف
 .البطالن عدم فاألقوى  مؤقتاً إغماؤه أو جنونه كان

 إلى المستعار المال ذلك انتقل فإذا  بطلت، العارية مالك مات إذا : 414 -م 
 َدْيٍن أو رهٍن أو لوصيٍة الغير حق به أن يتعلق دون من الـوارث 

  بذلك، إعالمه أو وليه أو الوارث إلى إيصاله مستعيرال على وجب
 يكن لم ولو تلفه عند المال ضمن شرعي عذٍر دون من أهمل فـإن 

 عدم للضمان الرافعة المقبولة األعذار ومن متعدياً؛ وال  مفـرطاً 
 الوارث بكون علمه عدم أو  وارثاً، اإلرث يدعي من بكون علمـه 

 حتى المال رّد في التأخر - نئذحي - له يجوز فإنه  فيه،  منحصـراً 
 استقرار حين إلى بالمال االحتفاظ يجوز وكذا الحال؛ حقيقة له تتبين
 لكونه إما  الوارث، إلى ينتقل لم لو ما حالة في المستعار المال أمر

 فيه فينتظر  الخيرات، لفعل أو الوارث لغير به أوصي مـاالً قـد  
 وجوه في بصرفه فالمكل الوصي معرفة أو به له الموصى معرفة
 الراهن باتفاق ثالث عند  مودعاً  مرهوناً  ماال لكونه وإما  الخير،

 غير أو  كالخمس، شرعي دين عوض لكونه وإمـا   والمـرتهن، 
 ذلك وغير  كالحج، عبادي عمل عوض أو  الزوجة، كمهر شرعي
 المال ذلك في أداؤه وانحصر التركة أصل من إخراجه ينبغي مما

 .المستعار
 الجميع إلى المال دفع المستعير على وجب الوارث تعدد إذا نهإ ثم
 ضمن الباقين إذن دون من بعضهم إلى دفعه فإن  وكيلهم، إلـى  أو

 .تلفه عند نصيبهم
 كذلك عليه أغمي أو  مطبقاً  جنوناً جن أو المسـتعير  مـات  إذا : 415-م 

 أو مالكه إلى المال إيصال وارثه على ووجب  العاريـة،  بطلـت 
 اإلغماء أو الجنون كان إذا وأما عنده؛  العارية بوجـود  ارهإخـب 
 .البطالن عدم فاألقوى  أدوارياً
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 التلف وأحكام االستفادة كيفية في :الثالث المبحث
 :مسائل وفيه

 :أنواع على االستخدام جهات في المستعارة األشياء تختلف : 416-م 
 وذلك  اها،يتعّد ال عليه تغلب بجهة العرف عند اختص ما :فمـنها 
  فيها، للسكن والخيمة  للتغطية، واللحاف  لالفتراش، البساط مثل

 جهة على المعير قبل من النص يجب ال وحينئذ  ذلك، أشبه ومـا 
 عند بها مختصة كونها بها المستعير إللزام يكفي بل  االسـتخدام، 

 .العرف
  والبناء، للزرع كاألرض  به، االنتفاع جهات تعّددت ما : ومـنها 

 المالك أراد إن  وحينئذ،  والركاب، األمتعة لنقل بها ينتفع السيارةو
 ذلك على النص لزمه أكثر أو بواحدة االنتفاع جهـة  تخصـيص 

 التعميم أراد وإن له؛ خّصصه بما االلتزام المستعير على ووجـب 
 في األرض بهذه  انتفع: "قوله بمثل التعميم على ينص أن له جاز

 بهذه انتفع: "ويقول يطلق أن له وجاز  ،"الممكنة الوجـوه  جمـيع 
 صورة في نعم .الوجوه كل في بها االنتفاع له فـيجوز   ،"األرض

 يكون ال خفاء بالعين االنتفاع جهات لبعض يكون ربما اإلطـالق 
 - بّد ال فإنه  األرض، في كالدفن وذلك  باإلطالق،  مـراداً  معـه 
 عداه لما املالش اإلطالق على زيادة بالذكر تخصيصه من - حينئذ
 .المستعير قبل من فيها الدفن يسوغ كي االنتفاعات من

 عليه  نص ما على المنفعة نوع في االقتصار المستعير على يجب : 417-م 
 ضرراً وأقل أدنى كان ولو غيره إلى التعدي له يجوز فال  المعير،

 جرت ما على االنتفاع كيفية في يقتصر أن يجب وكذا المعي؛ على 
 وضامناً وعليه  غاصباً كان كيفية أو  نوعاً تعدى فلو  دة،العا بـه 
 بالزيادة التعدي كان إذا نعم  بتمامها، المنفعة من استوفاه ما أجرة

 ما على بالزيادة أو  عادة، به باالنتفاع له المسموح القـدر  علـى 
 معينة مسافة إلى للركوب سيارة أعاره لو كمـا   علـيه،  شـرطه 

  العارية، به تبطل ولم فقط به تجاوز ما أجرة ضمن  فجاوزهـا، 
 مقدار عن الزيادة بعدم التقييد على اإلعارة في نص قد كان إذا وأما

 الحد عن زاد إذا فإنه  العارية، في  أساساً القيد  كان بنحو  معين،
 تمام أجرة ضمان عليه ويجب العارية تبطل علـيه  المنصـوص 

 .قطعها التي المسافة
 بإذن إال إجارتها وال المستعارة العين إعارة ستعيرللم يجـوز  ال : 418-م 

 ويكون المالك إعارة الحقيقة في حينئذ إعارته فـتكون   المالـك، 
 اإلعارة قابلية عن األول المستعير خرج فلو  عنه،  وكيالً المستعير
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 على الثانية العارية بقيت -  مطبقا جن أو مات إذا كما - ذلك بعـد 
 .حالها

 ولو  وليه، أو وكيله أو مالكها إلى بردِّها إال العارية ق رّد يتحقّ ال : 419-م 
 إذا كما  منه، إذن وال للمالك يد بال فيه كانت الذي حرزها إلى ردَّها
 .ضمنها متلف أتلفها أو فتلفت فيه وربطها اإلصطبل إلى الدابة  رد

 بسبب كان فإن  المستعير، بفعل نقصـت  أو العاريـة  تلفـت  إذا : 420-م 
 عليه فليس المتعارف عن  تعدٍّ دون من فيه المـأذون  سـتعمال اال

 عليها الحمل بسبب للحمل المستعارة الدابة هلكت إذا كما  ضمان،
 .ضمانها لزمه فيه مأذون غير آخر بسبب كان وإن متعارفاً،  حمالً

 و أ بالتعدي إال تلفت لو يضمنها ال المستعير بيد أمانـة  العاريـة  : 421-م 
 تفريط، تعّد وال يكن لم وإن ضمنها الضمان شرط لو نعم  التفريط،

 إذا إال كذلك ضمنها فضة ذهباً أو المعارة العين كانت لو أنه كمـا 
 .ضمانها عدم المستعير اشترط

 إلى إرجاعها عليه وجب مغصوبة العارية بأن المستعير علم إذا : 422-م 
 .المعير إلى دفعها يجز ولم  مالكها،

 الغاصب يطالب أو يطالبه أن فللمالك بغصبيته يعلم ما استعار  إذا : 423-م 
 ما بعوض منهما  كالً يطالب أن له أن كمـا  تلـف،  إذا بعوضـه 
 من عليها المتعاقبة األيادي أو يده في تلف أو المسـتعير  اسـتوفاه 
 للمستعير فليس المستعير من العوض المالك استوفى وإذا  المنافع،
 .الغاصب على به الرجوع

 بعوض المالك عليه رجع قد وكان  بالغصبية،  جاهالً كان إذا أماو
 غرمه بما الغاصب على يرجع أن له فإن  المنافع، عوض أو العين
 أن إال  تلفها، عند العين عوض ومن بل  المنافع، عوض من للمالك

 شرط قد المعير الغاصب يكون أو  فضةً، أو  ذهباً العارية تكـون 
 .تلفها عند ضمانها المستعير على

 :فائـدة
ـ   يجب لم  غيره، بفعل أو بفعله  المستعير، عند العارية تنجست إذا: 424م 

 العين وكانت بالدين مبالياً المالك كان إذا إال بذلك المالك إعالم عليه
 تكليف مخالفة في المستخدم وقوع يوجب فيما استخدامها يمكن مما

 مخالفة في أو لشراب،وا الطعام في كاستعمالها  تحريمي، إلزامي
 أو الوضوء في المتنجس اإلناء كاستعمال وجوبي، إلزامي تكليف
 .بهما الفريضة وإتيان الغسل
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 الثالث الباب

 الوصية في

 :مباحث وخمسة تمهيد وفيه
 :تمهيــد

 إنساني فعل األحياء من بعده َمْن إلى الموت على المشرف من الوصـية 
 مصطلح وفي ،)العهد( و )الوصل( نىبمع اللغة في وهي القدم، منذ معهـود 
 بعد تصرف، على تسليط أو تبرعاً، منفعة أو عين تملـيك : (هـي  الفقهـاء 
 بينهما ما يظهر واالصطالحي اللغوي المعنيين كال في التأمل وعند ؛)الوفاة
 هو األحياء من بعده لمن ماله بعض اإلنسان تمليك من الهدف فإن تقارب، من

 على تسليطه من الهدف أن كما والتقارب، المودة عرى وتوثيق معه التواصل
 وفي اللغة في فصح له، وإلزام  إليه منه عهٌد هو شؤونه ببعض التصـرف 
 ".وصية"  إنه التسليط وذلك التمليك ذلك من لكل يقال أن االصطالح

 وفّصل )العهدية(و )التمليكية: (قسميها بكال الوصية الكريم القرآن ذكر وقد
 عليكم كتب{: تعالى قوله في فيها ورغبه عليها اإلنسان حثو أحكامها، بعض
 فإن كذلك ؛]180:البقرة[} ..الوصية خيراً ترك إن الموت أحدكم حضـر  إذا

 روي ما ذلك من أحكامها، وفصلت عليها وحثت ذكرتها قد الشريفة األحاديث
 في نقصاً كان الموت عند وصيته يحسن لم من: "قال أنه )ص(النبـي  عـن 
 ".عقلهو مروته

 من نوعاً الشريفة واألحاديث الكريم القرآن في فإن ذلك، علـى  وزيـادة 
 على وحثهم األحياء من بعده وعظ َمْن إلى الموصي منه يهـدف  الوصـية 
 سانحة فرصة من ذلك في لما الصالحة، واألعمال الحقة بالعقائـد  االلتـزام 

 إبراهيُم بها ّصىَوو{: تعالى قوله ذلك من واالتعاظ؛ التأثير فيه يرجى ومقام
} ُمسلمون وَأنتم إال تَموتُنَّ فال الديَن لكُم اصطفى اَهللا إنَّ بنيَّ يا ويعقوُب بنـيه 

 واألئمة )وآله عليه اهللا صلى( النبي وصايا من أثر ما ومنها ، ]132:البقرة[
 هو بما بعدهم من والمسلمين وللمؤمنين ألقربائهم )السالم عليهم( األطهـار 
 .والسير األحاديث كتب في ومذكور ومشهور معروف
 اإليصاء إلى فعمد بأمواله، اإليصاء في أفرط قد الناس بعض ولكن هـذا 

 في عدالة يظنه ما تحقيق بهدف ربما ورثته، على تـركته  جمـيع  بـتوزيع 
 وغير أبنائه من والمنتجين والكبار والصغار واإلناث الذكور بين الـتوزيع 
 متناسبة يريدها التي العدالة تلك له يحقق ال اإلرث نظام أن متوهماً المنتجين،

 تتناسب ال هذا زماننا في تكاثرت التي الظاهرة هذه إن الشخصية؛ ظروفه مع
 للوصية، الموضوعة األحكام مع وال الثروة توزيع في اإلسالمي المفهوم مع

 أنها إلى مضافاً جوانبها، بعض في باطلة الوصاية هذه تكـون  مـا  وكثيـراً 
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ـ  موجـبة   منهم الذكور بين وبخاصة الميت، أبناء بين والمخاصـمة  زاعللن
 :يلي ما نذْكُر للوصية تفصيلية أحكام من نذكره سوف لما واستباقاً واإلناث،
 ولم الثلث تجاوز إذا باطل الوصية بصيغة للورثة إعطـاء  كـل  إن :أوالً
 سيشمل أنه إلى االلتفات لزوم مع الثلث حدود في وصحيح الورثة، به يرض

 .الثلث من تخرج واجبات من عليه ما
 إذا إال صحيحة غير الثلثين من الورثة بعض بحرمان الوصية  إن :ثانـياً 
 .المحروم رضي
 يكون أن بد فال حياته في تركته توزيع على يحرص الموصي كان إن :ثالثاً
 مع الموت، بعد لما الوصية بصيغة ال الحياة، في الناجزة الهبة بصيغة ذلـك 

 على بما تضّر ال أن فيجب الموت مرض في وقعت إذا الهبة أن إلى االلتفات
 /.36/ص )المدخل( مباحث في سبق كما َدْين من الميت

 تركته لتمام الموصي توزيع ليس اإلسالم في الوصية من الهدف إن :رابعاً
 في به الخاص للثلث الموصي توزيع منها الهـدف  إن بـل  ُورَّاثـه،  علـى 

 بعض تفضيل منها والتي عنده، مستحسنة أو له يةضرور هو يراها مصارف
 لهم ألن الميراث، في نصيبهم على زائداً الثلث هذا من شيئاً بإعطائهم الورثة

 اإلرث نظام وضع قد تعالى اهللا فإن التركة سائر وأما المورِّث، على فضـالً 
 بالحاجات، وأعرف منه أعدل ألنه توزيعها مسؤولية مـن  المكلـف  وأراح

 .تعالى اهللا إلى األمر إيكال  بالمؤمن واألجدر
 هيكل منها يتشكل أساسية أمور عن عبارة هي أركانـاً  للوصـية  إن ثـم 
 :يلي ما وهي بنيانها، عليها ويقوم الوصية

 خالل من ورغباته مقاصده إبراز يريد الذي الشخص وهو : ـ الُموِصي1
 .الوصية

 .بالوصية الموصي أظهرها رغبات مجموعة وهي : ـ الُموصى به2
 الموصي يرغب التي الجهة تلك أو الشخص ذلك وهو : له  ـ الُموصى 3

 زيد بإعطاء كاإليصاء  وذلك مجاناً، له وبذله معنوي أو مادي ء بشي بوصلها
 سبيل في مبلغ بصرف اإليصاء مثل أو لالنتقال، قابالً حقاً أو المال من مبلغاً
 .ذلك ونحو العدو، جهاد
 والقيام فعله إليه عهد ما تنفيذ وكلّفه الموصي عينه من وهو : ـ الَوِصيّ 4
 .متنوعة تصرفات من به

 نوع هي التمليكية الوصية ألن الهبات، مقصد أبواب من الوصية جعلنا وقد
 فآثرنا الموصي، موت بعد له الموصى يملكها المنفعة أو للعين الهـبة  مـن 

 ال التي العهدية يةالوص على واشتمالها وأليق، به أنسب ألنها فـيه  ذكـرها 
 .الهبة جوهر من شيئاً مواردها بعض في ألن بذلك، يضر ال بالهبة لها عالقة
 .التوفيق ولي واهللا



 
250

 



 
251

 وصيغتها الوصية أقسام في :األول المبحث
 :عناوين في ذلك وبيان
 :الوصية أقسام في :األول

 بعد وتحقيقها بها اإليصاء يريد التي وحاجاته إنسان كل رغبات تخـتلف 
 :قسمان ذلك ويجمع مماته،
 من شيئاً بها ُيملِّك أن الموصي يريد التي وهي :التمليكية الوصـية  :األول
 فهي جهة؛ أو الغير ذلك كان شخصاً لغيره، له، التي الحقوق من أو أمـواله، 

 حاجة دون من الموت بعد آثاره تترتب الذي التخصيص أو التمليك من نحو
 لمركز مكتبتي: "قال أو ،"لزيد سيارتي: "قال فمن وإيقاعه؛ إلحداثه سبب إلى

 إلى حاجة دون من له للموصى ملكاً المال ذلك يصبح ،"الفالني الدراسـات 
ـ  مستحقاً صار ألنه الوارث، أو الوصي مـن  جديـد  جعـل   موت بعد  له 

 .حياته حين منه صدرت التي بالوصية  الموصي ـ
 من اإلعطاء فيها يصدر أن بين التمليكية الوصية فـي  فـرق  وال هـذا، 
 لطالب أو للفقراء أو الفالني للمسجد أو لزيد المال هذا: "قوله بمثل الموصي
 أو لزيد المال هذا أعطوا: "بعده لمن يقول أن ، وبين"وفاتي بعد الدينية العلوم
 وصية الثانية الصيغة اعتبروا الذين للفقهاء خالفاً وذلك ،"وفاتي بعد للفقراء
 "للفقراء أو لزيد ثمنه وادفعوا الفالني العقار بيعوا: "ولهق مثل إن بل عهدية،

 الوصي، من البيع فعل على معلقة ولكنها تمليكية، وصية جوهره فـي  هـو 
 الموصي، موت بمجرد العقار لثمن  مثالً  زيد ملكية وهي آثارها، فتتـرتب 
 .بالبيع خارجاً الثمن إيجاد من أكثر التمليك هذا في دوٌر للوصي وليس
 مما معينة بأمور بالقيام معّين لشخص العهد وهي: العهدية الوصية:انيالث
 :التالية األمور في وذلك مماته، بعد ُيفعل بأن الموصي اإلنسان يرغب
 .القاصرين أوالده على قيِّماً جعله  أ ـ

ـ   مالية وحقوق وديون ودائع من للناس، الحقوق من علـيه  مـا  أداء  ب 
 .ونحوها المظالم ورد كفاراتوال والزكاة كالخمس شرعية،
 .عبادات من عليه ما عنه يقضي من تكليف  ج ـ
 وليس خاصة، بكيفية أو مطلقاً الخير وجوه في ماله من ء شي صرف  د ـ
 نوع من فإنها معين، لشخص أو للفقراء أمواله من ء شي بإعطاء أمره مـنها 
 .القول سلف كما التمليكية الوصايا
 في تدخالً يعتبر مما ذكرناه، ما غير العهدية الوصايا في يطلبه مـا  أمـا 
 أو ولده يوصي كأن وذلك للوصي، ملزماً وال نافذاً يعتبر ال فإنه الغير، شؤون
 الفالني، للرجل ابنته يزوج أو الفالني، العالم وراء جماعةً يصلي بأن صديقه

 هعن يصلي أن أو الفالني، بالنحو التجاري عمله يدير أو أرضه يزرع أن  أو
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 حٍق بتصرٍف له عهداً يكون ال مما ذلك أشبه وما قضاء، من عليه مـا  هـو 
 .به عالقة له ليس بتصرف لغيره أو له أمراً بل للموصي،
عنوان  تحت بقسميها به الوصية تصح لما خاصاً مبحثاً نعقد وسوف هـذا، 

 ).به الموصى(
 :الوصية حكم في :الثاني
ـ   بما الوصية ذلك في سواء ة،مستحب  التشريع أصل في  الوصـية : 425م 

 واضح التمليكية الوصية في وهذا الدنيا، أو الدين أمور إلى يرجع
 يوصي ما بعض كان لما فإنه العهدية الوصايا في وأما فيه، لبس ال

 قضاء أو دينه كوفاء عليه، الواجبة األمور من هو المكلـف  بـه 
 الخروج لأج من فيها الواجب فإن ونحوها، أماناته رّد أو عباداته
 بما المكلف قيام هو الواجب بل بها، اإليصاء نفس ليس عهدتها عن
 على ذلك توقف فإن عهدتها، من ذمته براءة من االستيثاق شأنه من

 في فصلناه قد كنا الموضوع وهذا تجب؛ لم وإال وجبت بها اإليصاء
187:/ص األموات أحكام مقدمة في الرسالة هذه من األول الجزء

./ 
 :الوصية صيغة في :الثالث
ـ   معين أمر تحقيق المكلف بها يقصد التي اإليقاعات من الوصـية  : 426م 

 أو فعل أو لفظ من عليها يدل ما كل إنشائها في ويكفي وفاته، بعـد 
 إرادة منها ظهر إذا بتوقيعه مذيلة أو يده بخطِّ كـتابة  أو إشـارة، 
 وفي هاانعقاد في كاٍف اإلنشاء وهذا موته، بعد بمضمونها العمـل 
 بقبول تعقبها إلى حاجة دون به العمل وجوب وفي مضمونها ثبوت

 له الموصى يملك بل تمليكية؛ أو عهدية كانت سواء له، الموصى
 لها ورفضه رّده مع حتى التمليكية الوصية في بها الموصى العين
 رد إذا فإنه العهدية الوصية في وأما موته؛ بعد أو الموصي حياة في

 الموصي وبلغ  الموصي من صدورها قبل ولو  قبلهاي ولم الوصاية
 له الموصى يكن لم غيره وصي تعيين يمكنه زمن في الرد ذلـك 
 في أو الموصي موت بعد الرد كان إذا وأما اتجاهه، ء بشي ملزماً
 يكن لم فيه غيره تعيين يمكن ال زمان في أو إليه، يصل ولم غيبته
 كان لو وكذا بشؤونها، لقياموا الوصاية تبعة تحمل ولزمه أثر، لرده
 ما كان إذا أما أبنائه، من القاصرين على القيمومة هو به أوصاه ما

 عنه كالصالة منه، يريدها التي األعمال بعض هو إليه بـه  عهـد 
 أن وله بها، ملزماً صار قبلها إذا فإنه كذلك، الحج أو قضاًء بنفسه

 ردُّه بلغ إذا نهام فيتحلل بها، قبوله بعد حتى الوصية هذه مثل يرد
 الوصية حاالت جميع وفي بها؛ ملـزماً  صـار  وإال الموصـي، 
 يقبل ولم الموصي فأصر الوصية له الموصى رد إذا فإنه العهدية،

 إن بعد وفيما الوصي، بها ُيلَزُم ال ولكن منه الوصية صـحت  ردَّه
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 حكم عليها جرى بها يعمل لم وإن إشكال، فال الوصي بها عمـل 
 .الشرعي الحاكم لها فيتصدى وصي لها لم ُيعيَّن التي الوصية

 العهدية أو التمليكية بالوصية له الموصى قبول وجوب جهة من هذا
 مثل مهمةً أعماالً به الموصى كان إذا وخاصـة  قـبوله،  وعـدم 

 نفس جهة من وأما القاصر؛ على الوالية أو لنظارة ا أو الوصـاية 
 والعبادات والطاعات والقربات كالصدقات بها، الموصى األعمال

 هو ما فإنَّ بنفسها، إليها المنظور األمور من ذلك ونحو واألمـوال 
 ودفع دينه كقضاء به، باإليصاء تنفيذه وجوب يتأكّد منها واجـب 
 مما ذلك ونحو وصومه صالته وقضاء عليه التي الشرعية الحقوق
 في منها واجباً ليس ما وأما الثلث، من أو التركة أصل من ُيخَرُج
 المشروع بناء أو القرآن أو العزاء مجالس كقراءة الحـياة،  حـال 
 واجب يصير فإنه الخير، وجوه من ذلك أشبه ما أو الفالني الخيري
 بل األصل، في مستحباً كونه رغم بشروطه الوصي على التنفـيذ 
 تكن لم إذا التنفيذ واجبة تصير المباحات في الميت وصايا حتـى 

 لأليتام به أوصى الذي البناء بهندسة أوصى لو كما وذلك عبثـية، 
 .ذلك أشبه ما أو الفالني بالنحو

ـ   زوال أو عليها طويلة مدة مرور بالوصية العمل بوجوب يضر ال :427م 
 عليه عرض حتى طويلة مدة حياً وبقي أوصى فإذا لها، الداعـي 
 كان إذا وكذا عنها، رجوعه يعلم لم ما بوصيته العمل وجب الموت

 أو عليه، يزمع الذي سفره في الموت خوفَ الوصية ةلكتاب الدافـع 
 فإذا الدواعي، من ذلك غيَر أو الموت، معها َيخشَى حرب حدوث
 ويجب قائمة تبقى وصيته فإن الحرب انتهت أو سفره مـن  عـاد 

 الخاص، الظرف بذلك مقيدة كانت أنها يعلم أن إال بهـا،  العمـل 
 .اله الموجب الظرف  ذلك النقضاء  حينئذ  فتبطل

ـ   له وعهد لشخص أوصى فإذا الموصي، طرف من جائزة الوصية: 428م 
. للشروط مستكمالً حياً دام ما وتغييره عنه العدول له جاز ء بشـي 
 أن يكفي بل خاص، لفظ إلى الوصية عن الرجوع يحتاج وال هذا،

 عن وعدوالً رجوعاً الثاني ليكون بخالفه يوصي ثم ء بشي يوصي
 مختلفتا وصيتان الميت أوراق في وجدت لو ما ذلك ومـن  األول؛

 كان لو حتى األولى، دون الثانية هي فالمعتبرة يده، بخط الـتاريخ 
 عنه، صالة كقضاء األولى، في ء شي إثبات لجهة بينهما االختالف
 تعارض، بينهما كان لو عما فضالً الثانية، في وإسقاطه وإهمالـه 

 ونحو الثانية، يف غيره وجعل األولى في شخصاً الوصي جعل كأن
 .ذلك
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 :الوصية به تثبت ما :الرابع
ـ   بخط كانت أو الموصي، توقيع حملت إذا المكتوبة الوصية تثـبت  :429م 

 يكن لم لو حتى عنه، وصادرة له بكونها ُيطمأن أو ُيعلم بنحو يده،
 تقليد أو توقيعه تزوير في للشك له كونها في شك فإذا شهود؛ عليها

 ذلك في بما وسيلة، بأية الشك ورفع مالعل تحصيل وأمكـن  خطـه 
 في ذلك كفى متطورة، آالت على الُمعتَمدة المسـتحدثة  الوسـائل 
 على المسجلة الوصية تثبت وكذا عليها؛ اآلثار وتـرتيب  ثـبوتها 
 أو صورته مع سواء صوته، أنه ُعلم إذا المستحدث اآللي الشريط
 يفيد ما بكل يةالوص تثبت وكذا التزوير؛ من خال أنه وعُُلم بدونها،
 العلم يفيد ال وبما بل الموصي، عن بصدورها االطمئنان أو العلـم 
 .سيأتي كما

ـ   الوصي، عن الوصية بصدور االطمئنان أو العلم تحصيل يجب ال :430م 
 اإلثبات وسائل من العلم غير فيها يكفي بل عهدية، أو كانت تمليكية
 :التالي النحو على وهي الشرع، في المعتبرة

ـ   تثبت فإنها مالياً شأناً التمليكية الوصية كانت لما: التمليكية الوصـية   أ 
 :التالية باألمور فتثبت المالية، الدعاوى في األموال به تثبت ما بكل
 ).ع(البيت أهل مذهب على يكونا لم ولو العادلْين المسلمْين  ـ شهادة1
 .له الموصى يمين مع الواحد العدل المسلم  ـ شهادة2
 .عادلتين مسلمتين مع الواحد العدل المسلم هادة ـ ش3
 شهد إذا وحينئذ رجال، معهن يكون أن دون وحدهن النساء  ـ شـهادة  4
 ثبت ثالثاً كن وإذا عليه، المشهود المال تمام بها ثبت نساء أربع الوصية على
 كانت وإذا المال، نصف بها ثبت اثنتين كانتا وإذا المال، أرباع ثالثـة  بهـا 
 .المال ربع بها بتث واحدة
 أقروا فإذا عدوالً، يكونوا لم ولو عقالء بالغين كانوا إذا الورثة  ـ إقرار 5
 في الوصية ثبتت بعض دون بعضهم أقر وإن به، الموصى تمام ثبت جميعاً
 به، الموصى سدس له ثبت سدساً المقر حصة كانت فإذا بنسبتها، المقر حصة

 شهادته تكون من الورثة من بها قرأ الذي البعض في كان إذا نعـم  وهكـذا، 
 رجالً أو له الموصى يمين مع عدالً أو عدلَْين، البعض ذلك كان كأن حجـة، 
 بها وثبت الُمنِكر الشهادةُ تلك لزمت ذلك، نحو أو عادلتين امرأتين مع عـدالً 
 .به الموصى تمام
 غيَر أو كانا ِذمِّيْين المسلمين، غير من دينهما في عدلين رجلين  ـ شهادة6
 .ذميين
 :يلي بما تثبت وهي :العهدية الوصية  ب
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 غير من عدلين رجلين أو المسلمين، من عدلـين  رجلـين   ـ بشـهادة  1
 بشهادة وال له، الموصى يمين مع الواحد الرجل بشهادة تثبت فال المسلمين؛
 .إليه ُمنَْضمَّاٍت أو الرجل عن منفرداٍت النساء،

 بعضهم أقر وإذا عدوالً، يكونوا لم اإذ جميعاً الورثة بإقـرار   ـ تثـبت  2
 المقر البعض في يكون أن إال بنسبتها، المقر حصة في ثبتت آخرون وأنكـر 

 .أيضاً المنكر حصة في فتثبت عادلة بينة
ـ   الموصي فأنكر أوصى، قد بأنه الموصي حياة في البينة قامت إذا : 431م 

 مقدَّمة لبينةا وكانت إنكاره يقبل لم منه، الوصية صدور نافياً ذلـك 
 والعدول الوصية عن الرجوع بإنكاره قصد إذا نعم إنكاره، علـى 
 فرض وإذا .البينة لكذب ال لعدوله  حينئذ  وصيته بطلـت  عـنها 

: فقال وكذا، بكذا يوِص لم أنه على البينة قامت بأن وذلك العكـس، 
 منه صّحت الوصية، إنشاء قصده من وكان ،"أوصيت قد إني نعم"

 .له صيةو ذلك واعتبر
ـ   يّدعي من وصاية ينكر أن له فليس الوصية بأصل الوارث أقر إذا :432م 

 منه َيسَمُع وال بل الوصية، بتفاصيل علمه عدم لمجرد الوصـاية 
 مثل في الوارث إنكار إن إذ االعتباطي، االدعاء هذا  مثل القاضي

 كذب أثبت إذا إال به يعتّد فال الوارث، غير كإنكار الحالـة  هـذه 
 الوصايا وكانت الوصاية، مدعي كذب ُعلم إذا نعم .الوصاية يمدع
 على الصرف أو القاصر، على كالقيمومة الميت، أمور غير فـي 

 َيعلُم من لكل كان ذلك، ونحو والمساجد كالفقراء العامة العـناوين 
 معه يترافع وأن عليه ينكر أن  الخيانة منه رأى إذا خصوصاً  كذبه

 من غيره بشؤون معنياً كونه ابب مـن  الشـرعي  الحـاكم  عـند 
 بين فرق دون ،)الحسبة(بـ عليه يصطلح ما وهـو  المسـلمين، 

 المتعلقة األمور من الوصايا كانت إذا وأما وغيره؛ ذلك في الوارث
 ما أو المقدسة المقامات يزور أو عنه يصلّي من كاستئجار بالميت،
 لدعوىا وإقامة باإلنكار غيره من أولى الوارث  فإن ذلك، أشـبه 
 مثل إقامة في وحقه كذباً، موّرثه عن الوصاية اّدعاءه يعلم من على
 .غيره حق على مقدٌَّم الدعوى هذه

 
 الموصي شروط في :الثاني المبحث
 :مسألتين في يقع وهو

ـ   وصيته لنفوذ بد وال الوصية، في األساس الركن هـو  الموصـي  :433م 
 :ورأم وهي فيه، الشروط من عدد توفر من واعتبارها

 وصية فتصح ذكراً، كان إذا فوق فما سنين عشر بلـوغه،  :األول
 والحق، الخير شؤون في وصيته وكانت سنين عشر بلغ إذا الصبي
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 من أرحامه لغير كانت ولو حتى العقالء عند مقبولة أمور فـي  أو
 ال فإنه األحوط، على بالتسع تبلغ كانت لما فإنها األنثى أما الغرباء،

 مع السن هذه في منها الوصية قبول أمر في حتياطاإل مراعاة من بد
 .رشدها
 المغمى  وال السكران وال المجنون وصّية تصح فال العقل، :الثاني
 تلك من بواحد عقله فقد ثم أوصى إذا نعم العقل، فقدهم حالة علـيه 
 .تنفيذها ووجب وصيته لزمت األسباب
 تصرفاته مضي في عاقالً المكلف كون يكفي فال :الرشد: الـثالث 

 درجة إلى الوصول من  ذلك على زيادة  بـد  ال بـل  وصـحتها، 
22(: ص )المدخل( مباحث في ذكره سبق كما  به والمراد الرشد،

 عليه جرى لما المناسب بالنحو شؤونه في التصرف حسن هو   ـ)
 لو حتى أمالكه في السفيه وصية تصح فال تصرفاتهم؛ في العقالء
 التي أموره من مال بذل يستلزم ال يماف وتصح عاقالً، بالغاً كـان 
 صغاره على قيِّم ونصب الموت عند تجهيزه كشؤون بها، يرغب
 .ذلك ونحو
 بدون المكلف عن تصدر التي الوصية تصح فال :االختيار :الرابع

 من بد ال بل اإلكراه، عنه زال بعدما رضي لو حتى منه اختـيار 
 .وجوباً األحوط على جديدة وصية إنشاء
 يوجب ما نفسه في َأْحَدثَ َمْن وهو نفسه، قاتل يكون ال أن :سالخام
 ذلك، نحو أو شاهق من نفسه رمي أو ُجرح أو سّم شرِب من هالكه
 ولم وصيته تصح لم الفعل ذلك بعد أمواله من ء بشي أوصى فـإذا 
 قد كان التي وصيته تصح نعم وحدهم؛ لورثته ميراثاً تبقى بل تنفذ،

 لو حتى الموت يوجب ما نفسه في يحدث أن قبل أمواله في أوصاها
 أمواله غير في وصيته أما الوصية، حين االنتحار على عازماً كان
 .مطلقاً صحيحة فهي

ـ   مريضاً، أو الوصية حين سليماً يكون أن بين الموصي في فرق ال :434م 
 .الموت مرض في كان ولو المريض من الوصية فتصح

 له الموصى في :الثالث المبحث
 :مسائل يهوف

 أعباء بتحمل إليه عهد أو ء بشي بوصله الموصي رغب الذي الشخص وهو
 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل شؤونه، من غيرها أو الوصاية

ـ   من وصلهم في الموصي يرغب من لكل التمليكية الوصية تصح : 435م 
 والصغير وغيره، الوارث ذلك في سـواء  الجهـات،  أو األفـراد 

 والجماعة؛ والفرد والكافر، والمسلم والمجنون، لوالعاق والكبيـر، 
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 المطبق المجنون غير إلى  إجماالً  العهدية الوصية تصـح  وكـذا 
  النحو على يختلف حكمها فإن للمعدوم الوصية أمـا  والصـغير؛ 

 :التالي
 فال الميت، إلى التنفيذية العهدية وال التمليكية الوصية تصح ال :أوالً
 الوصية تصح ال كما أموال، من الحي به له يوصي ما الميت يملك
 بعمل يناط مما ذلك غير أو القيمومة أو أوالنظارة بالوصـاية  لـه 
 .واضح وهذا ونظره، الحي
 حياة في سيوجد لمن  العهدية وكذا التمليكية الوصية تصح :ثانـياً 

 لمن تصحان وكذا بل غيرهم، من أو أحفاده من سواء الموصـي، 
 ببذل يوصي أن فيصح األقرب، لىع الموصي حياة بعد سـيوجد 

 وأحفادهم، جيرانه أوالد من أو وأحفاده أوالده من سيولد لمن مال،
 أو حياته في سيولد لمن النظارة أو الوصاية يجعل أن يصح وكذلك
 .وغيرهم أحفاده من حياته بعد

ـ   أو أحفاده من سيوجد من على صرفه أو مال بإعطاء أوصـى  إذا :436م 
 رجع تتوفر، فلم شروطاً فيه اشترط من على أو يوجد، فلم غيرهم
 بنسبة بينهم يتوزعونه الموصي ورثة إلى بـه  الموصـى  المـال 

 .حصصهم
ـ   ذكوراً أو إناثاً، أو كلهم كانوا ذكوراً جماعة، إلى بمال أوصى إذا :437م 

 ذا له الموصى كان لو حتى بالسوية عليهم المـال  وزع إناثـاً،  و
 .غيرهمو واألخوال كاألعمام رحم،

ـ   المال انتقال وقبل الموصي موت قبل لـه  الموصـى   مـات  إذا:438م 
 ورثة إلى المال ينتقل بل الوصية، تبطل لم إلـيه  بـه  الموصـى 
 وكأن يبدو بنحو موته، بعد الموصي من مباشـرة  لـه  الموصـى 
 المورِّثَ أن ذلك على ويترتب لمورِّثهم، ال لهم أوصى قد الموصي

 وال أمواله في يعّد ال فإنه به الموصى على ملكيته تستقر لـم  لمَّـا 
 ديونه، منه تخرج وال الثلث، منه له يحتسب فال حكمهـا،  يلحقـه 

 قسمته من بد ال نعم عقاراً، كان ولو نصيبها منه زوجته وتعطـى 
 الوارث ذلك أن فرض لو ثم .الميراث أموال كتقسيم ورثته علـى 
 أفراد عدة من حداًوا الميت كان فإن الموصي، حياة في  أيضاً  مات
 يرث الميت ذلك فإن األولى، أنها ولنفرض الوارثة، الطبقة مـن 

 هو الوارث احتساب في المعيار ألن حياً، يزال ما وكأنه نصـيبه 
 وهذا الموصي، موت حين ال له الموصى موت حـين  الموجـود 
 التي طبقته مع فيرث له الموصى موت حين موجوداً كان الوارث

 انتقل الموصي حياة في األولى الطبقة أفراد جميع فُقد فإن منها؛ هو
 األولى، الطبقة تلك ُورَّاث إلى  مباشرة الموصي من به الموصى

 .الوارث وارث إلى أي
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 به الموصى في :الرابع المبحث
 :مطالب في يقع أحكامه وتفصيل
 :به الموصى شروط في :األول المطلب

ـ   العين، دون وحدها بالمنفعةو باألعيان، التمليكية الوصية  تصـح  :439م 
 والتحجير االختصاص حق كمـثل  لالنـتقال،  القابـل  وبالحـق 

 فتصح فعالً، موجودة كونها العين في يشترط وال هذا وغيـرهما؛ 
 الشجرة، ثمر أو الدابة كحمل المستقبل، في سيوجد بما الوصـية 

 ذمة في ديناً كونها بالعين الوصية من يمنع ال وكذا ذلـك،  ونحـو 
 .له الموصى هو كان لوو الغير

ـ   فال معتد بها، محللة منفعة بها الموصى للعين يكون أن يشـترط  : 440م 
 انحصر إذا المحرم اللهو وآالت والخنزير بالخمر الوصية تصـح 

 القابل الخمر بمثل الوصية صحت وإال الحرام، في بها االنـتفاع 
 في هابخشب االنتفاع يمكن التي اللهو آالت وبمثل خل، إلى للتحول
 .ذلك ونحو محللة، أخرى أمور

ـ    محلالً به الموصى العمل يكون أن العهدية الوصية في يشـترط : 441م 
 نشر أو الظالم معونة في ماله بصرف الوصية تصح فال ، أيضـاً 
 وكذا .والقيم الدين مع يتنافى بما أوالده بتربية أو الضالل، كـتب 
 الوصية تصح فال ء،العقال عند مقبوالً يكون أن العمل في يشترط

 .وعبثاً سفهاً يعتبر بما
 هو بما متعلقاً العهدية أو التمليكية وصاياه من به أوصى ما كان إذا: 442م ـ

 دون الموصي عند جائزاً كان فإن وحرمته حليـته  فـي  ُمخـتَلَفٌ 
 جاز العكس كان وإن الوصية، تنفيذ للوصي يجـز  لـم  الوصـي 
 .الموصي عند حراماً كونه رغم به أوصى بما القيام للوصي

 :به الموصى مقدار في :الثاني المطلب
 مقدار على عهداً أو تمليكاً به الموصى المال يزيد ال أن الفقهاء اشترط قد
 وتفصيل الشرط هذا لتوضيح بد وال أموال، من الميت يتركه ما ثلث هو معين
 :التالي النحو على بيانه من أحكامه
 :التركة  توزع كيف :أوالً
 فيدخل ،)بعده لمن وتركه اإلنسان عنه مات مال كل: (هي التركة : 443م ـ

 مما حياته أثناء فعالً ملكه في دخل قد كان مال كل منها ويعّد فيها
 أو ديٍن أو لرهٍن عنده موجوداً يكن لم لو حتى عليه ملكيته استقرت

 بعد فحازه حياته حال سَبَبه َأوَجَد ما منها يحسب وكـذا  نحـوهما، 
 وكذا وفاته؛ بعد الصيد فيها فيقع لالصطياد ينصبها كالشبكة ،مماته
 بالجناية مماته بعد واستحقه حياته في عليه سببه وقع مما الدية مثل
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 بعد عمله على له تعويضاً يعطى الذي المال مثل أما بالقتل؛ عليه
 بعض تقدمها التي الهبات مثل أو العمل، حوادث من بواحد وفاتـه 

 يقتل لمن الحروب أو الطبيعية الكوارث بسبب ولالد أو المؤسسات
 المال فيها يدخل ال وكذا التركة، في داخلة تكون ال فإنهـا  فـيها، 

 في سابقاً بينّاه كما الموصي حياة في مات إذا بـه  لـه  الموصـى 
 يكون ما إال أمواله من تركة ُيعّد ال فإنه وعليه ؛)438: (المسـألة 
 في دخل ما :وهي األولى، الثةالث العناوين من واحد تحت داخـالً 
 سببه عليه وقع وما موته،  قبل سببه أوجد وما حياته، في فعالً ملكه
 حوادث بسبب الوفاة بعد المدفوع العمل تعويض مثل أما حياته؛ في

 والمال والكوارث، الحروب لقتلى تعطى التي والهـبات  العمـل، 
 التركة من تعد ال فإنها الموصي، حياة في مات لمن به الموصـى 

 .المطلب هذا في أحكامها من نذكره سوف ما يلحقها وال
 حياته، في عليها ومتسلطاً أمواله لجميع مالكاً اإلنسان كون ورغم
 سبق بما به التصرف على سلطته تقيدت الموت منه قرب إذا فإنه
 عند عليه سلطته تتقيد وكذا ،)36:ص( المريض منجزات في ذكره
 بماله الوصية في حراً يكون فال الموت، بعد ما باستحقاقات موته
 معينة أموراً بعده، َمْن أو هو، يراعي أن عليه يجب بل يشاء، كيف

 .التالية المسألة في نفصلها
 :ثالثة كبرى مصارف على الميت تركة توزَّع  :444م ـ

 أمور وهي التركة، أصل من إخراجه يجب ما علـى  :األول المصـرف 
 من فتؤخذ الموت، بعد ما مستحقات من رهاغي على األولـوية  لهـا  عديـدة 
 :هي األمور وهذه الورثة، حصص وقبل الوصية قبل التركة مجموع

 .للناس دين من عليه  ـ ما1
 بخاصة، والزكاة الخمس وهو أمواله، في شرعي حق من عليه  ـ مـا  2
 .األصل من تخرج ال فإنها المالية والنذور المظالم ورد الكفارات دون
: صفي  تفصيلها أنظر. (ودفنه وتكفينه كتغسيله جهيـزه، ت  ـ نفقـات  3
 ).1ج/الشريعة فقه من/193
 يخرج ال فإنه بالنذر عليه وجب ما دون باالستطاعة، الواجب الحج  ـ  4
 ).73/م:  "الحج مناسك"كتابنا  ذلك في أنظر. (األصل من

 بعد الباقي ثلث من أي الثلث، من إخراجه ينبغي ما :الثانـي  المصـرف 
 تخرج بالميت خاص الثلث وهذا التركة، أصل من إخراجه يجب ما ثناءاسـت 
 :أمور وهي وصاياه، منه

 وجوه في أو جهات أو أشخاص على صرفه أو إعطاءه يريد ما  ـ كل 1
 .والكفارات النذور ووفاء المظالم رد في أو أمواله، من الخير
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 والصالة مالصو قضاء من وفاته، بعد عنه أو له يعمل أن يريد ما كل  ـ2
 أو كانت واجبةً المال، بذل تستلزم التي األمور من والطاعات القربات وسائر
 .مباحةً أو مستحبةً

 أصل من تخرج التي األمور من الثلث من إخراجه على نَـصَّ   ـ مـا  3
 .األول المصرف في ذكرناها التي وهي التركة،

 إن التركة من الباقي ثلثا لها التي الُورَّاث حصص وهو: الثالث المصرف
 من الوصية عن يفضل ما فإّن وإال الثاني، المصرف في الثلث تمام ُصـرف 
 منهم؛ واحد كل حصة بنسبة الورثة على ويوزع الثلثين إلى يضاف الـثلث 
 على ويوزع التركة إلى الثلث يضم فإنه ء، بشي أوصى قد يكن لم إن وكـذا 
 .حصصهم بحسب الوراث

 إال به الخاص الثلث على يزيد بما وصيته تنفذ ال فإنه األساس هذا وعلـى 
 ما إخراج قبل حصصهم يأخذوا أن للورثة ليس فإنه كذلك الورثة، وافـق  إذا

 .التالية المسائل  في نفّصلها أحكام ولذلك التركة، أصل من إخراجه يجب
ـ    التركة من مصرفها حيث من فهي متعددة، بوصايا أوصـى  إذا: 445م 

 :أنحاء على
ـ  أن :األول  أصل من إخراجه ينبغي ما من كلها الوصـايا  ونتك

 على زادت وإن التركة أصل من  حينئذ  إخراجها فيجب التـركة، 
 زاد وما منه، فتخرج الثلث من إخراجها على َينُصَّ أن إال الثلث،
 .التركة أصل من يؤخذ عنه
 التركة، أصل من تخرج ال واجبات كلها الوصايا تكون أن :الثاني

 فإن ونحوها، والنذورات والكفّارات والصوم ةالصال مثل وذلـك 
 الورثة وأجاز عليه زادت وإن منه، جميعها أخرجت بها الثلث وفى

 يجز لم إذا وأما الورثة، أجازه ومما الثلث من جمـيعها  أخـرجت 
 مع أعمال من به أوصى  ما جميع تنفيذ  حينئذ  الواجب فإن الورثة

 مجموع إلى الثلث عن الزائد مجموع بنسبة عمل كل من اإلنقاص
 وخمسمائة ألف بها الموصى األعمال كلفة كانت فلو األعمال، كلفة

) الخمسمائة وهو( الزائد نسبة كانت دينار، ألف الثلث وكان دينار،
 أوصى عمل كل من فُينقَّص الثلث، هي الوصايا كلفة مجموع إلى
 ما على وصاياه تنفيذ في نقتصر ال أننا ذلك ومعنى الثلث؛ مقدارُُ به

 أْن إال فأوَّالً، أوالً كالمه في ذكرها التي األعمال من الثلث يسـعه 
 .الترتيب هذا من وغايته الموصي مراد هو هذا أن على قرينة تقوم
 أو كانت تمليكية واجبة، غير تبرعية كلها الوصايا تكون أن :الثالث
 .الثاني النحو عن الوصايا من النحو هذا حكم يختلف وال عهدية؛
 من ُيخَرج مما بعضها ولكّن واجبةً، كلها الوصايا تكون أن :الرابع

 إخراجها على ينص لم فإن الثلث، من ُيخرج مما وبعضها األصل،
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 أصل من فيخرج األصل من ُيخرج بما ُيبدأ الثلث، مـن  جمـيعاً 
 وإن إشكال، فال به وفى فإن الباقي، ثلث من غيره يخرج ثم التركة،

 أيضاً، إشكال فال حصصهم من الصرف ثةالور وأجاز به يف لـم 
 في مرت التي بالطريقة النقص مع التعامل وجب يجيزوا لـم  وإن

 من الوصايا إخراج على الموصي نص إذا وأما الثانـي؛  الـنحو 
 بها يف لم إن وكذا جميعاً، أخرجها بها الثلث وفى فـإن  الـثلث، 
 بدأ الورثة يجز لم وإن حصصهم، من الزائد إخراج الورثة وأجاز
 شيٌء أنفقه الثلث من فضل فإن منه، فأخرجه األصل من ُيخرج بما

 في وبطل والصوم للصالة االستئجار مقدِّماً وصاياه بعض علـى 
 فيما الوصية بطلت األصل من ُيخرج بما إال يِف لم وإن الباقـي، 

 .الواجبة وصاياه من عداه
 إنف والتبرعي، الواجب بين مختلفة الوصايا تكون أن :الخـامس 
 من الزائد على الصرف الورثة وأجاز يسعها لم أو الثلث، وسعها

 على الواجب تقديم وجب يجيزوا لم وإن إشكال، فال حصصـهم، 
 .غيره

 األصل من تخرج واجبات على مشتملةً وصاياه تكون أن :السادس
 يعرف النحو وهذا تبرعية؛ وأعمال الثلث من تخـرج  وواجـبات 

 قاعدة على وذلك الذكر، اآلنفة األنحاء أحكام مجموع من حكمـه 
 التي للواجبات ثم األصل، من تخرج التي للواجبات األولوية كون

 على فيه المكلفُ فَيْجري التبرعية؛ لألعمال ثم الثلث، من تخـرج 
 .ذكرناها التي التفاصيل طبق الطريقة هذه

ـ   من إخراجه يجب ما إخراج قبل الورثة حصته بعض أخـذ  إذا : 446م 
 في مترتب هو ما يدفع ولم ونحوهما، والحج كة،كالدينالتر أصل
 ذلك تحمل الورثة سائر على فالواجب الواجبات، تلك مقابل حصته
 المتمرد على يرجعوا أن لهم إّن ثم بخاصة، حصصهم من النقص
 الواجبات نصيب من نقص ما على صرفهم كان لو حتى الدفع عن

 .الشرعي حاكمال أو الوصي من إذن بدون حصصهم من األصلية
ـ   من مثالً، كداره مشخّصة، عيناً الغير اإليصاء بإعطاء يمـنع  ال : 447م 

 له الموصى ملكية استقرار ويكون الالزم، بالنحو التركة توزيـع 
 التركة أصل من يخرج لما مزاحمتها عدم على متوقفاً العين على
 عليه ام تنفيذُ اقتضى فإذا الثلث، عن منها الباقي زيادة وعدم أوالً،
 عن التركة لضيق الدار ببعض التصرف األصلية الواجبات مـن 

 الدار من يبقى ما ثم عليه، ما إلتمام منها األخذ صّح بهـا  الـوفاء 
 .له وثلث لهم ثلثان له الموصى وبين الوارث بين يكون

ـ   الذي الّدْين من موته بعد أبرأه أو الميت، بتجهيز متبرع تبرع إذا : 448م 
 منها يعد بل التركة، عن خارجاً جديداً ماالً يعتبر لـم  علـيه،  لـه 
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 منزلة فيه صرفُه يجب كان الذي مصَرفُه وُينَزَّل حكمها ويلحقـه 
 .المعدوم

 :عليه الزيادة وحكم بالثلث الوصية :ثانياً
 التركة من يبقى ما ثلث على تزيد ال أن ينبغي الوصية أن واضحاً صار لقد
 رضي إذا إال الزائد في تنفذ لم عنه زادت إنف األصلية، الواجبات إخراج بعد

 :مسائل في نذكره ذلك وتفصيل حصصهم، من الزائد بصرف الورثة
ـ   يكون أن وقصُده الموصي التفات الوصية صحة في يشـترط  ال : 449م 

 على يزيد بما ملتفتاً عامداً أوصى فلو الثلث، من بـه  الموصـى 
 نفوذها وتوقف وصيته صحت ماله، بجميع أوصى لو بل الـثلث، 

 .الورثة إجازة على الثلث عن زاد فيما
ـ   ثلثاً، بكْونه يصرِّح أن دون من ماله من محدد بقسم أوصـى  إذا : 450م 

 فإن أقل، أو الثلث بمقدار كونه من فيه الوصية نفوذ في بد ال فإنه
 .الورثة إجازة على فيه نفوذها توقف أزيد كان

ـ   وصاياه في بإنفاقه يرغب الذي لثالث عين قد الموصي كـان  إذا : 451م 
 النقد مقدار أو الفالنية، األرض تركته،كقطعة مـن  معـين  بقسـم 

 فّوض وإذا وصيته؛ في ويصرف فيؤخذ فيه، يتعين فإنه الفالنـي، 
 االعتراض للورثة وليس حقه، من التعيين كان الوصي إلى التعيين
 وال هو ينيع لم إذا أما واألموال؛ األعيان من ثلثاً يعينه ما علـى 

 التركة، أجزاء جميع في مشاعاً الثلث كان للوصي التعيين فـوض 
 ليصرف واألعيان النقد من ُيعزل بما الورثة رضا من بد ال وحينئذ

 .الوصية في
ـ   بفرسه أوصى ثم بعينه، لشخص )مشاعاً( ماله بثلث أوصـى  إذا : 452م 

 ههذ وفرسي لزيد مالي ثلث أعطوا" :قال كأن بعينه، آخر لشخص
 الفرس ثلث قيمة يساوي ما إال المال ثلث تمام إعطاء لزم ،"لسعيد

 ثلثي إعطاؤه وتوقف فحسب، الفرس ثلث سعيد وأعطـي  لـزيد، 
ـ  أوصى ما كان إذا نعم .الورثة إجازة على اآلخرين الفرس   به 

ـ  بالثلث بعـد الوصـية   : يقول كأن مشخص، غير شيئاً  مشاعاً 
 أنه منها الظاهر فإن ،"لسعيد ينارد مائة وأعطوا لزيد ثلثي أعطوا"

 الذي ماله ثلث عن ومستقالً منفصالً المبلغ ذلك سعيد إعطاء يريد
ـ  لزيد، بإعطائه رغب ـ  على بناًء  فتصح   بالثلث وصيته  ذلك 
 .الورثة إجازة على لسعيد دينار بالمائة وصيته وتتوقف لزيد كامالً

ـ   كقطعة لزيد، عطىلت أو وصاياه في لتصرف بعـين  أوصـى  إذا: 453م 
 حين قيمتها مع الوصية حين قيمتها تساوت فإن الفالنـية،  األرض
 بمقدار قيمتها اعتبرت حالهما قيمتها اختلفت وإن إشكال، فال الموت
 من أزيد الموت عند فصارت قيمتها زادت فإن الموت، حين الثلث
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 في التصرف وتوقف الثلث  مقدار على قيمتها من اقتصر الـثلث 
 حصة من تتمم لم الثلث عن نقصت وإن الورثة، إجازة على الزائد
 قيمتها هو الموصي مقصود أن على القرينة قامت إذا نعم .الورثة
 وعدمها للثلث مطابقتها مالحظة حينئذ يجب فإنه الوصية، حـال 
 .الوصية حال قيمتها على

مالي ثلث أعطوا«: فقال مشاٍع بكسر أوصى إذا فيما الحكم وكذلك
 واحدة قيمة على استقر إذا فإنه ماله، من قسم في يحدده أن  دون »

 حين عليه كانت ما عن الموت حال نقصت أو الموت، حين إلـى 
 بقيمته يؤخذ وكذا إشكال، دون الموت حين بقيمته أخذ الوصـية، 

 أن إال اللهم الوصية، حين عنها زادت إذا األقوى على الموت حين
 فُيقتصر الوصية، حين  يمتهاق بها يريد كان أنه على قرينة تقـوم 
 .التركة إلى عنه الزائد ويضم حينها قيمتها على

ـ   وأبناء للفقراء ماله بجميع اإلمام إال له وارث ال من أوصـى  إذا :454م 
 وال وصيته، نفذت والطاعات والقربات الخير وجوه في أو السبيل،
 .الشرعي الحاكم من باالستجازة باإلحتياط بأس

 أمور في عنه ينفقه أن وأوصاه ماالً آخر إلى إنسـان  فـع د إذا: 455م ـ  
 من الوصية في صرفه قبل يتأكد أن عليه يجب أنه فالظاهر معينة،

 دون من صرفه إلى المبادرة له يجوز وال الثلث، بمقـدار  كـونه  
 له أن أو الوصية، بهذه الورثة من مأذون أنه احتمل لو حتى ذلك،
 .األصل نم إخراجها يقتضي شرعياً ملزماً

 :وأحكامها اإلجازة صيغة :ثالثاً
ـ   الوصايا بصرف القلبي الرضى مجرد الوارث إجازة في يكفي ال: 456م 

 متضمنة اإلجازة تكون أن بد ال بل حصته، من الثلث عن الـزائدة 
 أو األقوال من ماله من بتنفيذها والقبول الوصية إمضاء يفيد لمـا 

 .األفعال
 على به الموصى زيادة ظهور فور تكون أن فيها يعتبـر  ال نعـم 
 على زمن مضى فلو اإلجازة، منهم الوصي طلب فور وال الثلث،
 .وأثَّرت صحت اإلجازة حصلت ثم ذلك

ـ   حال حدوثها يكفي بل الوفاة، بعد وقوعها اإلجازة في يشترط ال : 457م 
 .األقوى على وتصح الموصي حياة

ـ   نفذت بعض دون الثلث عن ةالزائد الوصايا بعض الورثة أجاز إذا :458م 
 ولم بعضهم أجاز وإذا يجيزوا، لم فيما وبطلت أجازوا فيما الوصية
 غيره، دون المجيز حصة في الوصية نفذت اآلخر البعض يجـز 
 مجموع إلى بنسبته الوصايا جميع على النقص يوزع فإنه وحينئذ
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: (المسألة من الثاني النحو في ذكره سلف الذي النحو على تكاليفها
445.( 

ـ   وفاته بعد أو الموصي حياة في الوارث من اإلجازة صـدرت  إذا: 459م 
 عن الزائد في الوصية رّد ولو ويلغيها؛ عنها يرجع أن له فلـيس 
 صحت وفاته بعد أجازها ثم الموصي حياة في يجزها ولم الـثلث 

 على أجازها ثم الموصي وفاة بعد ردها لو وكذا ولزمت، إجازتـه 
 .األقوى

ـ   وإال عقالء، بالغين كانوا إذا وتنفذ تصّح الورثة إجازة أن يخفى ال :460م 
 يجيز أن لوليهم يكن لم سفه أو جنون أو لصبًى قاصر فيهم كان فإن
 فإما وحينئذ، أموالهم، في المصلحة من الخالي التصرف هذا مثل
 تنفيذه في ُينتظر أو حصته في الزائد تمام القاصر غير يـتحمل  أن

 .والرشد والعقل البلوغب القاصر أهلية
 :وتعارضها الوصايا غموض في :الثالث المطلب
 :مسائل وفيه
 الثانية، الوصية على العمل كان متضاّدة متعددة بوصايا أوصى إذا: 461م ـ

 ثم لزيد، مثالً بداره أوصى فإذا لألولى، ناسخة الثانـية  وتكـون 
 بعض عن عدل ولو لسعيد؛ الدار كانت لسعيد، بتمامها بها أوصى

 فإذا بمقدارها، لألولى ناسخة الثانية كانت أوالً، به أوصـى  مـا 
 عن عدوالً ذلك كان لسعيد، بنصفها أوصى ثم لزيد، بداره أوصى
 أمثال وهكذا وسعيد، زيد بين مناصفة وتكون الدار، تمام زيد تمليك
 .بينهم ومتداول العرف من معلوم هو مما ذلك
 بالنحو عليه العمل كان والمتأخر امنهم المتقدم تاريخ علم إذا إنه ثم

 فإن بالمتأخر، المتقدم فاشتبه التاريخ جهـل  وإن ذكـرناه،  الـذي 
 .له الموصى لتعيين القرعة إلى الرجوع تعين وإال فهو، تصالحا

ـ  : مثالً قال كأن واألكثر، األقل بين فتردد لزيد ء بشي أوصـى  إذا : 462م 
 خزانته في فُوِجَد ،"زيدل خزانتي في الموجودة النقد رزمة أعطوا"

 األقل، الرزمة زيد استحق األخرى، من أكثر إحـداهما  رزمـتان 
 فإن واألكثر، األقل بين به الموصى فيه تردد مورد كل حكم وكذا

 بين به الموصى تردد إذا وأما األقـل؛  يسـتحق  لـه  الموصـى 
 فدار كاف، بوضوح الموصي به تلفظ ما ُيسمع لم كأْن المتباينين،

 الموصى يتصالح لم فإن مثالً، بالكتب أو بالدابة اإليصاء نبي أمره
 .القرعة إلى الرجوع لزمهما الورثة مع له

ـ   ما وتردد ء، بشي له يعهد ولم عمالً له يعين ولم الوصيَّ عين إذا : 463م 
 وغيرهما، ثلثه وصرف كتجهيزه كثيرة، أمور بين به القيام ينبغي
 أنه علم وإن لغواً، وصيته كانت ء بشي الوصية يريد ال أنه علم فإن
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 الكالم يحمل سائد عرف على اتكاالً يذكره ولم ء بشي اإليصاء يريد
 وذلك له، وصية المتعارف ذلك واعتبر عليه كالمه حمل علـيه، 
 وصي أنه به يريدون أنهم من البلدان بعض في يتعارف ما كمـثل 

 لتيا الحقوق وأداء الموصي مصلحة في وصرفه الثلث إخراج في
 أهلها إلى والبضائع األمانات ورد له التي الحقوق وأخـذ  علـيه 

 على للقيمومة  التعارف ذلك بمجرد  شموله فـي  نعـم  وأخـذها؛ 
 إال ألمورهم يتصدى ال أن واألحوط إشكال، أوالده من القاصرين

 للحاكم األحوط أن كما جهة، من الشرعي الحاكم مـراجعة  بعـد 
 وأما أخرى؛ جهة من منه بإذن إال هغير قيِّماً ينصب ال أن الشرعي

 بأشياء الوصية يريد أنه وعلم معلوم، عرف ذلك في يكـن  لـم  إذا
 صحت اإلجمالي، العلم نحو على محصورة أفراد عدة بين مرددة
 .بالقرعة مراده وعين وصيته

ـ   أن دون غيره إلى أوصى ثم وصياً فجعله شخٍص إلى أوصى إذا :464م 
 الوصي فعمل الموصي، فمات غيره، إلى عنه بالعدول األول يخبر
 إلى عنه الموصي بعدول علم ثم إليه، به عهد قد كـان  بمـا  األول

 عادةً العلم يوجب ما الموصي حياة في حدث قد كان فإن غيـره، 
 معه التواصل يصعب بعيد بلد إلى الوصي هاجر كأن عنه، بالعدول
 ذلك حون أو تنجبر، ال وقطيعة خصومة وبينه بينه جرت أو فـيه، 
 إذا عمله صح الوصية، األول الوصيُّ نَفَّذَ ذلك ورغم األسباب، من
 عهدته، من الميت ذمة براءة عليه وترتب لشروطه مستكمالً وقع

 فيما عمله يصح كذلك ذلك، ونحو ودائعه ورد دينه قضى لو كمـا 
 بعد منه اإلذن تعقَّبه إذا الثاني الوصي أو الولي إذن إلـى  يحـتاج 
 في وصرفها أمواله بعض باع لو كما وذلك عنه، ولالعد انكشاف
 البيع فإن عنه، ويصوم يصلِّي من استأجر أو بها، الموصى الوجوه

 لم إذا وأما بهما، الثاني الوصي أو الولي أذن إذا يصحان واإلجارة
 هذا بسبب الحاصل التلف كان لذلك، اإلجارة أو البيع وبطل يأذنـا 
 .ولاأل الوصي على مضموناً البطالن

 عادة ـ  معه ـ ُيعلم ما األول والوصي الموصي بين حدث إذا هذا
 يعلم ولم عنه فعدل ذلك، من ء شي يحدث لم إذا وأما عنه، بعدوله 

 تمام أو الوصية من مقداراً نَفَّذ بعـدما  إال بـذلك  األول الوصـيُّ 
 يتلف ما أن غير السابقة، الحالة في كحكمه هنا حكمه فإن الوصية،
 فيخرج ماله، في الميت يتحمله عمله ما ببعض له اإلذن عدم بسبب
 بقي ما في الباقي يوزَّع ثم التركة أصل من التالف مقدار يوازي ما
 .الُورَّاث حصص وفي وصاياه من

ـ   الوصي فنسي مخصصة، موارد في مال بصرف له أوصـى  إذا: 465م 
 تيال الصرف موارد جميع بين ترددت بحيث كلياً إما الموارد، تلك
 فإن محصورة، موارد بين ترددت بحيث جزئياً وإما لها، حصر ال
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( أفراد من جميعاً ككونها يجمعها، جامٌع المختلفة الموارد لهذه كان
 ما ذلك في سواء منها، مورد أي في صرفها في تخير ،)البر وجوه
 وأما محصور؛ غير أو محصور عدد في مرددة األفراد كانت لـو 
 أن بين فيها األمر دار كأن جامع، على تجتمع ال متباينة كانت إذا

 مورد كل أفراد وكانت غيرها، من أو البر مـوارد  مـن  تكـون 
 وبين بالمال التصدق بين الوصية أمر دار لو كما وذلك محصورة،

 أفراد كانت إذا وأما القرعة، إلى الرجوع تعين دنيوي، زعيم تكريم
 أن عليه كان ،محصورة غير المتباينين من مورد كل في الشـبهة 
 اآلخر المورد من أفراد وبعض المورد هذا من أفراد بعض  يختار
 :ذلك ومثال بينهما، يقرع ثم الوصية في المتيقن العدد يوافق بما

 قد أنه إال الوصية من الوصي يتذكر فلم بأمرين، أوصى شـخص 
 أمور من إما :هما أمرين على بالتساوي دينار ألفي بصرف أوصى
 مشتبهْين الدنيا أمور من وإما الكثيرة، موارده بين نمشتبهْي البـر 
 وجوه من أمرين يختار أن الموصي على فإن الكثيرة، مواردها بين

 المسجد لبناء أخرى وألف لأليتام، دينار ألف إعطاء :مثل البـر، 
 لجمعية دينار ألف إعطاء :مثل الدنيا، أمور من وأمرين الفالنـي، 
 بين يقرع ثم أثرية، قلعة لترميم رىأخ وألف الفالنية، المزارعين
 .الفردين هذين أو الفردين هذين ليستخرج المجموعتين

 :التركة على العارضين والتلف النماء حكم في :الرابع المطلب
 :مسائل وفيه

ـ   في توزيعها قبل التركة أموال من ء شي فـي  الـنماء  حـدث  إذا: 466م 
 الدور أجرة قبضتو الثمار، وقطفت األنعام، ولدت كأن مصارفها،
 ينتج ما ذلك في بما التركة، في معدوداً النماء ذلك كان ونحـوها، 

 أوصى التي الدابة ولدت لو ما كمثل بها، موصى مشخصة عين من
 باألولوية التركة مع ويصرف للجميع يكون النماء فإن لزيد، بهـا 
 عرض إذا وأما واستحقاقاته؛ الموت بعد ما لمصارف تقدمت التي
 شخصية لعين النماء كان فإن األصلية، الواجبات إخراج بعد النماء
 له، للموصى النماء كان أقل، أو الثلث بمقدار وكانت بها، موصى
 وإال الزيادة، الورَّاث وأجاز الثلث من أزيد العين كانت لو وكـذا 
 العين غير في النماء كان وإن الزيادة؛ بنسبة النماء ذلك في شاركوه

 بتلك له الموصى دون  بخاصة  للورَّاث نماءال كان بها الموصـى 
 عين الوصية في يكن لم إذا وأما النماء، فيها َيحُدثْ لم التي العـين 

 كان التركة، في مشاعة الوصية كانت بل خاصة، بهـا  موصـى 
 .بالنسبة وللورَّاث للوصية النماء

ـ   وقبل الموصي وفاة بعد التركة على الحقيقي الـتلف  عـرض  إذا :467م 
 لم مثالً، غرق أو منها ء شي فاحترق مصارفها، علـى  عهاتـوزي 
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 بل ء، شي التركة أصل من إخراجه ينبغي ما حصة مـن  يـنقص 
 وعلى الوصية على يوزَّع ذلك بعد يبقى ما ثـم  بـتمامه،  يخـرج 
 .الباقي مقدار كان مهما لهم، وثلثين لها ثلثاً الورَّاث

 ء شي ضاع لو ماك وذلك حكمياً، التلف كان إذا فيما الحكم وكـذلك 
 غير ألمد به االنتفاع من منع ما عليه عرض أو سرق أو المال من

 فإن كعدمه، وجوده صار بحيث والجفـاف،  كالحـرب  معلـوم، 
 من فُيخرج التركة، أصل من إخراجه ينبغي لما أيضاً تبقى األولوية

 على والوراث الوصية على يوزع يبقى ما ثم بتمامه، منها سلم ما
 .القاعدة حسب

ـ   ينبغي ما إخراج بعد عليها يده واستقرت للوارث التركة ُسلَِّمت إذا: 468م 
 تنفيذ وقبل القسمة قبل عليها فطرأ التركة، أصـل  مـن  إخـراجه 
 أو الحقيقي التلف أسباب من نحوهما أو سرقة أو تلـف  الوصـية 

 خارجية عين في الوصية حصر قد الموصي كان فإن الحكمـي، 
 هي تلفت فإن الثلث، عن تزيد ال وكانت ،مثالً الدار كهذه محددة،
 الوراث نصيَب يلحق ولم خاصة الوصية على النقص كان خاصة
 اختص له للموصى العين وسلمت غيرها في التلف كان وإن نقص،
 إذا وأما نقص؛ بها الموصى العين يلحق ولم الورثة بنصيب التلف

 وعلى الوصية على النقص كان مشاعة حصة في الوصية كانـت 
 الوصايا كانت فإن التركة، إلى حصته بنسبة كل الوراث نصـيب 
 واحتسب ثلثه أو التالف ربع عليها احتسب الثلث أو الربع بمقـدار 

 .ثلثاه أو التالف أرباع ثالث الورثة حصة على
 كألف المال، من محدداً مبلغاً به أوصى ما كان إذا الحال وهكـذا 
 ذلك وكان بخصوصه، مقس في مشخص غير كلياً كان ولكنه دينار،

 بموت المبلغ ذلك استحقّ وإن فإنه الثلث، علـى  يـزيد  ال المـبلغ 
 على التلف حدث لمَّا لكنه فيه، نافذة الوصية وصارت الموصـي 

 المال ذلك بنسبة التلف من لحقه المبلغ ذلك يقبض أن قبل التـركة 
 في ذكره سبق الذي بالنحو وذلك توزيعها، يجري التي التركة إلى

 .المشاعة يةالوص
 من مصلحته في ثلثه بصرف الوصية كانت لو فيما الحكم وكذلك

 مع التركة  في مشاعاً للميت الثلث ظل بحيث والقربات، الطاعات
 على التلف كان ء شي التركة من تلف إذا فإنه الوراث، حصـص 
 .بالنسبة الجميع

ـ   عاد أو الضائع، الالم ُوِجد أو أتلفَ، ما فَعوََّض الُمتِلفُ َضمَن إذا : 469م 
 بعد كان وإن إشكال، فال التركة توزيع قبل كان فإن المغصـوب، 

 أحدهما على أو بالنسبة، والورَّاث الوصية على ناقصة تـوزيعها 
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 بمقدار  أحدهما على أو  منهما كل على التعويض لزم بخصوصه،
 .منه ُأنقص ما

ـ   لو ما بين  طهشرو تمامية عند  التلف ضمان في الحكم يختلف ال : 470م 
 الوارثُ فرَّطَ فلو الوصي، أو الوارث هو كان أو أجنبياً المتلف كان

 يعرض لما ضامناً كان به المتعلق بالمقدار الوصية تنفيذ فعـرقل 
 األجنبي أو تفريطه، أو تعديه عند الوصي وكذا التلف، من علـيها 

 .عليه مضموناً التلف كان إذا
 :القاصر على يةبالوال الوصية في :الخامس المطلب
 :مسائل وفيه

ـ   يحرص التي المهمة األمور من القاصر على الوالية أن يخفى ال : 471م 
 حسنةً رعايةً القاصرين ألوالده ليكفل وفاته بعد اإلنسـان  علـيها 
 يحز لم من: (به يراد فقهي مصطلح )القاصر(و مستقرةً، وحـياةً 
 البلوغ شرط لفقدانه وأمواله بشؤونه الشرعي التصـرف  أهلـية 

 بلوغه بعد إال الولد عن العنوان هذا يـرتفع  وال ،)معـاً  والرشـد 
 ذلك يكف لم رشيد، غير بلغ أو بلوغه، قبل رشيداً كان فلو ورشده،

 شؤونه في استقالله في وال عنه )القاصر( عـنوان  ارتفـاع  فـي 
 )الوالية((بـ عليها يصطلح القاصر لهذا الرعاية وعملية وأمواله؛

 ،)الولي(بـ للقاصر والراعي المشرف عن ويعبر ،)القيمومة(أو 
 الشرعي، الحاكم أو لألب الجد أو األب هـو  كـان  إذا وبخاصـة 

ـ   أحد قبل من لذلك بالمنصوب يختص يكاد لفظ والقيِّم ،)القيم(وبـ
( له قيل فإن أيضاً، عليهم إطالقه يصح كان وإن الثالثة، هـؤالء 
 تنبع الذين الثالثة ؤالءه غير هو من دائماً به المراد كان )الوصي
 من لألب الجد أو األب قبل من المنصوب وهو أنفسهم، من واليتهم
 .وفاته بعد شؤونه، من غيره أجل من أو بخصوصه، ذلك أجل

 شرط لألب والجد األب من القاصر على بالقيمومة الوصية تصح : 472م ـ
 ةحيا في أوالده على بالقيمومة الولد وصية تصح فال اآلخر، فقـد 

 حياة في أحفاده على بالقيمومة الجد وصية تصح ال وكـذا  أبـيه، 
 منهم تصح فال األعمام أو اإلخوة أو والدها أو األم أمـا  والـدهم؛ 
 وأوالد وإخوتهم وأسباطهم أوالدهم من القاصرين على بها الوصية

ـ  لم ألنهم إخـوتهم،  ـ  في  أولياء ُيجعلوا   حتى عليهم  الشريعة 
 فقد بعد الولي إن بل وفاتهم، بعد عليهم مقيِّ نصب حق لهم يكـون 
 ومثل .الشرعي الحاكم هو أحدهما من والوصي لألب والجد األب
 الوصيُّ القاصر على قّيٍم بجعل منه الوصية صحة عدم في هؤالء
 منحصرة قيمومته لكن القاصر على القيم هو كان وإن فإنه نفُسه،

 في ومثله ذلك، في الموصي من مأذوناً يكون أن إال حياته بحـال 
 قيِّم بتعيين حياته حال الحق له كان وإن فهو الشرعي، الحاكم ذلك
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 توفر إذا وفاته بعد عليه قيِّم بنصب الحق له ليس لكنه القاصر، على
 شرعي حاكم يوجد لم فإن ورعايته، توليه يمكنه غيره شرعي حاكم

 ذلك على وخيف إليه، الوصول يمكن لم ولكن ُوجـدَ  أو غيـره، 
 يوصي أن  حينئذ  الشرعي للحاكم جاز والفساد، األذى من لقاصرا

 .وصيته وتصح وفاته، بعد يتوالّه من
ـ   والرعاية بالتولية وصية هي القاصر على قيم بجعل الوصـية  إن: 473م 

 المعنى بهذا وهي أمواله، تدبير ذلك في بما القاصر ذلك لشـؤون 
 الشرعي الحاكم على ومقدَّماً األصلي الولي بمنزلة الوصيَّ تَجعل
 بين مهم فارق وجود إلى االلتفات ينبغي ولكن والتدبير، النظر في

 األب وهو األصيل، والية فإن األصيل، ووالية الوصـي  واليـة 
 واإلدارة بالتصرف مباشرة تتعلق الشرعي والحاكم لألب والجـد 

 في بما للقاصر العائدة التفصيلية الشؤون جميع على واإلشـراف 
 الوصي والية تتعلق ال بينما باإلدارة، مقامهم يقوم من ةتولي ذلـك 
 له أوصي الذي ء الشي إن بل التفصيلية، التصرفات بأنواع مباشرة

 التصرف مباشرة غير بطريقة تستلزم وهي ،)الوالية( هـو  بـه 
 لإلنسان، يصح ال فإنه وعليه، واإلشـراف،  واإلدارة التفصـيلي 

 أمر بمباشرة الشرعي لحاكموا الجد لغير يوصي أن مثالً، كـاألب 
 لذلك يوصي كأن وذلك وأمالكه، الصغير أموال كتدبير تفصـيلي 
 الجد غير هو لوصيٍّ تدبيره أمر وُيوكل المال من بمبلغ الصـغير 

 المملوك المال بتدبير المباشرة الوصية ألن الشرعي، الحاكم وغير
 عند الشرعي الحاكم لوالية أو الموجود الجد لوالية منافية للصبي
 الصغير لولده بمال يوصي أن مثالً لألب يصح نعم الجـد؛  فقـد 

 وجود مع حتى بلوغه عند له بدفعه ويوصيه أجنبي عند ويـودعه 
 .الشرعي والحاكم الجد

 أكثر، أو الثنين األطفال على القيمومة يجعل أن والجد لألب يجوز: 474م ـ
 فصيلهت سيأتي الذي بالنحو الوصي مع ناظٍر جعل له يجوز كذلك
 .الوصي مبحث في

ـ   التصرف جوانب كل شملت القيِّم واليـة  الموصـي  أطلـق  إذا: 475م 
 وتربيتهم وأموالهم نفوسهم كحفظ القاصـرين،  ألوالده المناسـب 
 من دفعه عليهم يترتب ما ودفع ديونهم واستيفاء عليهم واإلنفـاق 

 الشرعية والحقوق والضرائب والضمانات والخدم السكن نفقـات 
 عالقة لها أخرى وتفاصيل تزويجهم على الوالية أما .كذل وغيـر 
 محله في اآلخر بعضها ويذكر سابقاً بعضها ذكر فقد ورد ما ببعض
 .الحقاً
 ولم به، قيده فيما صالحياته انحصرت مجال دون بمجال قّيدها وإذا
 في النظر يكون بل القاصرين، شؤون من غيره إلى التعدي له يكن
 وإال وجد، إن الشرعي للحاكم الوصي  صالحيات عن يخرج مـا 
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 إال حينئذ، توليها له فيجوز منهم هو يكون قد الذين المؤمنين فلعدول
 .لها الوصي بتولي الموصي رغبة عدم التقييد من يفهم أن
 حول التفاصيل من مزيداً )الوصي مبحث(في  نذكر وسوف هذا،
 .وغيرها األمور هذه بعض

 :نبالحرما الوصية :السادس المطلب
ـ   الميراث من حصتهم من ورثته بعض بحرمان المكلّف أوصى إذا :476م 

 لم إذا وصيته تنفذ لم نبيلة، غير أو كانت نبيلة مخـتلفة،  ألسـباب 
 وُحِرَم الوصية صحت وإال الرغبة، هذه بتحقيق المحروم يـرض 

 فيها يكن لم حالة في الوصية هذه صدرت إذا لكن نصـيبه؛  مـن 
 تركته، في ميراثاً تركه قد كان بل الهم بثلث أوصى قد الموصـي 

 يشاء، لمن منعاً أو عطاء الثلث ذلك في التصرف حق يملك أنه فبما
 وصيته صحت التركة من ورثته بعض بحرمان أوصى إذا فإنـه 
 لم لو بالميت، الخاص الثلث من المحروم هذا سيرثه كان ما بمقدار
 بعد  أحكام من مر ما طبق  نصيبه يقدر بأن وذلك بحرمانه، يوص
 غير فيرث الموروث، المقدار واستقرار األصلية الواجبات إخراج

 ثلثي من المحروم يرث بينما التركة من الباقي جميع من المحروم
 .خاصة الباقي

 الوصي في :الخامس المبحث
 :مطالب وفيه
 :الشروط في :األول المطلب
 :مسائل وفيه
 كان سواء وصاياه، لتنفيذ ياًمتول الموصي يجعله الذي هو الوصّي : 477م ـ

 :أمور فيه ويعتبر متعدداً، أو واحداً
 باختالف يختلف الزماً شرطاً كونه فإن إجمـاالً،  الـبلوغ  :األول
 :لتالي ا النحو على وذلك بتنفيذها، إليه عهد التي األمور
 إذا المالية غير األمور في مستقالً وصياً الصبي جعل يصح :أوالً

 ال مما وغيرها الميت تجهيز أمور في كما وذلك رشـيداً،  كـان 
 بإذن تصرفه يكون أن استحباباً األحوط كان وإن مال، بذل يستدعي
 .الولي
 التي األمور في وصياً الصبّي جعل في الموصي رغب إذا :ثانـياً 
 في أو ونحوها، والوقف والهبة واإلجارة كالبيع مال، بذل تستلزم

 بنحٍو الشخصية، أموره من هعلي القيمومة إلى ترجع التي األمـور 
 يكون أن أريد إذا له الوصية صّحت لنفسه، المدبِّـر  هـو  يكـون 
 وجوده مع لألب الجد أو األب وهو وإشرافه، الولي بإذن تصرفه
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 بها أريد إذا الوصية تصح  وكذا فقدهما، عند الشرعي الحـاكم  أو
 .الولي إذن مع إال ينفذ ال تصرفه ولكن بالتصرف، استقالله

 بعد الميت أمور على بالوصاية صباه حال له الوصية تصح :ثاًثال
 تأجيل وجب الوصي بلوغ قبل الموصي مات فإذا ورشده، بلوغه
 الفورية التصرفات وأما بلوغه، حين إلى تأجيله يمكن مـا  تنفـيذ 

 تجهيزه، شؤون كمثل صالحياته، حدود في الميت ولي فيـتوالها 
 .ونحوه دينه كقضاء ه،في له ولي ال ما في الشرعي والحاكم
 المطبق جنونه حال وصياً المجنون جعل يصح فال العقل، :الثاني
 وتصح عقله حال األدواري للمجنون الوصية األدواري، وتصح أو

 أثرها لكن فيه قائمة الوصية بقيت جن فإذا عاقالً، دام ما تصرفاته
 ،تصرفاته نفذت عقله عاد فإن إليه، العقل عودة على معلقاً يكـون 
 الوصية، أمور بعض إنفاذ من البد وكان جنونه، فترة طالت وإن
 .إليه العقل عودة حين إلى الشرعي الحاكم أو وليه ذلك تولى
 منه وظهر الموصي حياة في األدواري الجـنون  حـدث  إذا نعـم 

 كان إذا له الوصية تبطل وكذا وصايته؛ بطلت عـنه  اإلعـراض 
 .مطبقاً جنوناً فجّن عاقالً

ـ   الوصية فتصح المبدأ، حيث من الوصي في اإلسـالم  يشـترط  ال :478م 
 في بما بها، الوصية في يرغب التي األمور شتى في المسلم لغيـر 
 األحوط األولى، بل ولكن القاصرين، أوالده على القيمومة ذلـك 

 والحاكم الكفؤ المسلم فقد بعد إال وصياً جعلـه  عـدم  اسـتحباباً، 
 من العادية األمور على تهوصاي قصر األولى أن كما الشـرعي، 
 على والقيمومة كعباداته الهامة األمور دون وشؤونه، معامالتـه 
 أو دينية مفسدة له الوصية على ترتب إذا نعم أوالده؛ من القاصـر 
 .حينئذ له الوصية تصح لم دنيوية

ـ    ما على مأموناً ثقةً كونه يكفي بل الوصي، في العدالة تشترط ال :479م 
 من الخروج يجب التي المهمة الموصي شؤون نم به يقوم سوف

 أوالده رعاية إلى تعود التي تلك أو منها، الذمة وإبـراء  عهـدتها 
 بالنحو بها قيامه إلى الموصي يطمئن بحيث ونحوها، القاصرين،

 الموصى كان إذا نعم .شرعاً المطلوبة وبشروطه عليه نص الذي
 والرغبات تالمباحا باب في يدخل ما كمثل عاديـة  أمـوراً  بـه 

 تصرفه وصّح أيضاً، الثقة لغير بها الوصية جـازت  الشخصـية، 
 .فيها
 بطلت الثقة وكذب العادل ففسق الثقة أو العادل إلى أوصـى  وإذا

 أو العدالة على له الوصية علّق الموصي أن ُعلم إذا له الوصـية 
 .تبطل لم لذلك الموصي إرادة يعلم لم وإن الثقة،
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ـ   يجعله أن يجوز وكذا أعمى، أو امرأة لوصيَّا يجعـل  أن يجـوز  :480م 
 .ورثته من غيرهم أو أبنائه من واحداً

ـ   أو الثنين الوصية فتجوز واحداً، يكون أن الوصي في يشـترط  ال :481م 
 نحو على أو التصرف؛ في اشتراكهما منه يريد نحو علـى  أكثـر 

 نفإ أوالً، زيداً الوصية ألمور والمباشر المتولي فيجعل الترتيب،
 على يجعلها أو سعيد؛ هو والمتولي فالمباشر عجز أو فقد أو غاب

 أو الوصية؛ من خاص أمر في مستقالً منهما كل فيه يكون نحـو 
 أو تصريحاً الموصي فيها يرغب التي الكيفيات من ذلك غير على
 دون من لهما الوصية أطلق فإن القرائن؛ من يفهم ما خـالل  مـن 
 .االشتراك  نحو على مابينه كانت كيفيتها على قرينة

 يكن لم التصرف في االشتراك نحو علـى  الثنـين  أوصـى  إذا :482م ـ  
 في وال به أوصى ما جميع في ال منفـرداً،  التصـرف  ألحـدهما 
 عنه بمعزل التصرف في شريكه يد الشريك أطلق لو حتى بعضه،
 منضّمين؛ تصرفهما في الموصي رغبة ينافي بنحو مشاورته ودون
ـ  عـرض  وإذا  موت من الوصاية عن سقوطه يوجب ما دهماألح

 اآلخر انفراد الموصي إرادة على قرينة هناك كان فـإن  ونحـوه، 
 قامت أو ذلك، على قرينة توجد لم وإن إشكال، فال عندئذ بالوصية
 إليه شخصاً الحاكم ضم أحدهما، فقد عند االنفراد عدم على القرينة
 الحاكم يكن لم عليهما الموت أو العجز عرض إذا وأما المفقود؛ بدل

 إذا واحد شخص تعيين يكفي بل منهما، بدالً شخصين بتعيين ملزماً
 .بالوصية القيام على قادراً كان

ـ   فال بينهما فيما فتوافقا االشتراك نحو على الثنـين   أوصـى  إذا: 483م 
 بعضاً، أو كالً الوصية، تنفيذ كيفية على يتوافقا لم إذا وأما إشكال،
 العمل تعطيل إلى يؤدي أن النزاع ذلك شأن مـن  كـان  بحـيث 

 تجاوزه يمكن ال شرعياً أمراً االختالف سبب كان فإن بالوصـية، 
 الرأي، في معه يتوافق من أحدهما إلى الشرعي الحاكم ضم لكليهما
 على يجبرهما أن للحاكم يمكن ولم عادياً أمراً السبب لوكان وكـذا 
 .عليه أجبرهما وإال التوافق،

 بأن وذلك مختلف، نحو على اثنين إلى يوصي أن للموصي جوزي : 484م ـ
 المراقب مرتبة في اآلخر ويجعل وصيته بتنفيذ أحدهما إلى يعهـد 

 بالتصرف عالقة له يكون أن دون األول عمل علـى  والمشـرف 
 وصي فالناظر ،)الناظر((بـ عليه يصطلح الذي وهـو  والتنفـيذ، 

 الذي بالنحو لمراقبةوا اإلشراف  على مقتصر دوره لكنَّ أيضـاً، 
 :نحوين على وهو به، ويوصيه الموصي إليه يعهد
 قيام من االستيثاق على مقتصراً الناظـر  دور يجعـل  أن :األول

 لو بحيث له، ومراقباً تصرفات من الموصي إليه عهد بما الوصي
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 أن يستلزم وهو عليه، العترض الموصي قرره ما خالف منه رأى
 لمضمون موافقاً كان فإن الناظر، مإعال بعـد  إال بعمـل  يقـوم  ال

 تصرفه في الوصي ومضى عليه االعتراض له يكن لم الوصـية 
 الوصي أراد لو ما مثل ففي الستئذانه؛ حاجة دون مـنه  وصـح 
 المبادرة منه تصح ال فإنه الموصي، عن يصـلي  مـن  اسـتنابة 

 موافقة االستنابة كانت لو حتى الناظـر،  إعـالم  دون السـتنابته 
 إذا وأما للوصية، خيانة منه العمل ذلك ويعتبر طلوبة،الم للشروط

 له يكن لم فعالً، أهالً ورآه بذلك الناظر أعلم قد االستنابة قبل كـان 
 .غيره تعيين منه يطلب أن وال عليه يعترض أن

 الوصي يكون بحيث الوصي، على مشيراً الناظر يجعل أن :الثاني
 وموافقته، إذنه عن عمله في وصادراً للناظر رأيه فـي  خاضـعاً 

 مستقل غير لكنه والتنفيذ التصرف في مستقالً كان وإن فالوصـي 
 الناظر مشاورة دون بالعمل الوصي استبد فلو والنظر، الرأي في
 يرى أن يكفي ال المتقدم المثال ففي تصرفه، ينفذ لم اسـتئذانه  وال

 يوافق أن بد ال بل جامٌع للشروط، الوصي اختاره من أن الناظـر 
 .تصرفه ينفذ حتى عليه
 تنفيذ عملية في دخالة للناظر يكن لم وإن فإنه األساس، هذا وعلى

 العمل عليه فيجب الوصي، خيانة عن مسؤوالً يعتبر لكنه الوصية،
 من يتلف لما ضامناً ويكون منه، المال وحماية الخيانة عن لمـنعه 
 المال حماية عليه تجب قد إنه بل الحماية، ترك بسبب الوصية مال

 إذا المسلم مال عن الدفاع وجوب جهة وهي الجهة، هذه غير مـن 
 .الدفاع باب في المذكورة شروطه تمت

ـ   ليجعل الشرعي الحاكم إخبار الوصي على وجب الناظر مات إذا : 485م 
 .عليه كان الذي بالنحو غيره ناظراً

 :بالوصية القيام كيفية في :الثاني المطلب
 :مسائل وفيه

ـ   في وواجبة المستحبات في مستحبة الوصية أن سبق فيما قـد بينّا : 486م 
 أننا كما بها؛ اإليصاء على عهدتها من الخروج توقف إذا الواجبات

 يلزم لم ردها فإذا الوصاية، قبول عليه يجب ال الوصي أن بينا قد
 قبلها وإذا غيره، تعيين يمكنه زمان في ردُّه الموصي بلغ إذا بهـا 

 يريده الذي بالنحو بها القيام عليه بوج وصياً  يكون أن ورضـي 
 .خائناً كان تعدى فإن الموصي،

 للوصي كان ،"وأنفقه ثلثي أخرج: "للوصي فقال الوصية َأطلق  إذا :487م ـ
 التي الشرعية االعتبارات مراعاة بعد يراه الذي بالنحو يتصرف أن

 على الواجب فإن غيرها في وأما الواجبات، تقديم في ذكرها سبق
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 أصلح يكون ما اإلنفاق في فيقدم الميت، مصلحة مالحظة يالوص
 فربما األموات، باختالف يختلف أمر وهو المصارف، سائر من له

 المالية الحقوق أداء أو عنه، االحتياطية العبادات أداء األصلح يكون
 الخدمات وجوه في واإلنفاق والطاعات القربات فعل أو االحتياطية،
 ال التي والمعروف الخير وجوه من ذلك وغير العامة، والمصالح

 نعم بينها، تخير األهمية في الوجوه تساوت فإذا كثرة، تحصى تكاد
 بال القرينة طبق العمل كان بعضها تعيين على قـرينة  قامـت  إذا

 .إشكال
ـ   توفر التي بالطريقة القاصر على ينفق القاصر على القيِّم الوصي :488م 

 والنفسية البدنية صحته وفي حضانته في ألمثاله المناسبة مطالبه له
 المتعارف بالنحو وذلك ورفاهيته، وتعلـيمه  وكسـوته  وطعامـه 

 وال إسراف دون وعالقاته؛ وشرفه سنه في هو لمـن  والمناسـب 
 الموافق بالنحو تربيته عن الوصي مسؤولية إلى مضافاً هذا، تقتير؛

 يلتزم لم إذاف الصحيحة؛ اإليمانية والتنشئة السليمة التربية لمـناهج 
 .خائناً عّد به علمه مع ذلك في عليه واجب هو بما الوصي

ـ   الوصية أعمال من عمل كل على أجرة يأخذ أن للوصي يحـق  : 489م 
 قد الموصي يكون أن إال عليها، األجرة أخذ على العرف جرى التي

 الوصي كان لو ما ذلك في سواء الوصي، وقبل المجانية اشـترط 
 األجرة أخذ للقيِّم يجوز ال اليتيم على القيمومة في نعم غنياً؛ أو فقيراً
 على أجرة له حدد قد الموصي كان أو فقيراً، كان إذا إال عمله على

 .بالعمل القيام حين المثل أجرة بأخذ له أذن أو خدماته،
 إجارةً ذلك كان مثالً،" دينار بألف موتي بعد عني حج: "له قال إذا : 490م ـ

 ألحكام الموافق بالنحو به القيام عليه ووجب الوصـي،  قـبله  إذا
 ذلك كان منه، به يصدرقبول فلم له، ذلك قال إذا وأمـا  اإلجـارة، 
 إذا وأما رده، الموصي وبلغ ردها إذا بها  ملزماً يكن ولم وصية،
 معروفة المثل أجرة تكن ولم ،"المثل بأجرة عني حج: "لـه  قـال 

 فوراً حياته في منه ذلك الوصي قبل فإذا للوصي، وال للموصـي 
 عنه بالحج ُيلزم فال األجرة، لجهالة فاسدة إجارة لكنها إجارة، كان

 وصية ليست ألنها الوصية، جهة من وال بل اإلجارة، جهـة  مـن 
 الُجعالة بصيغة الطلب كان إذا وأما القرينة؛ مع إال بمجردها أيضاً
 كان لو حتى عنه بالحج ملزم غيَر منه المطلوب كون في إشكال فال
 .بالعمل القيام الجاعل حياة في قبل قد

ـ  ـ  أو  الوصية ـ كالً  تنفيذ أمر يوكل أن للوصي يجوز : 491م    بعضاً 
 الموصي، ولرغبة الشرعية لالعتبارات الموافق بالنحو غيره إلى
 فسواء لها؛ نفسه الوصي بمباشرة الموصي غرض يـتعلق  أن إال

 إيكال للوصي يصّح هفإن مجملة، كانت أو مفّصلة الوصية كانـت 
 بل فيها؛ الخبير إلى غيرها أو العمارات أو الكفارات أو العـبادات 
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 ممن لغيره أو للمجتهد الوصايا جميع تنفيذ أمر يفوِّض أن له يجوز
 وبالشروط الخير بوجوه الوصي من وأعرف وقـتاً  أوفـر  هـو 

 فإن ذلك، ونحو الفقراء إلى والوصول الصرف مورد في المعتبرة
 ولو التصرف في والية  الحقيقة في  هي شخص إلـى  ةالوصـاي 
 .الغير إلى اإليكال بواسطة

 الموصي له رسمها التي الحدود بتعدي الوصي من الخيانة تتحقق : 492م ـ
 الشخصية أموره في سواء له، تحديدها أمر يرجع التي األمور في
 بتعدي منه الخيانة تتحقق وكذلك والقربات؛ الطاعات أمور في أو
 تتحقق وكذا بها؛ أوصى التي األمور في الشرع رسمها التي لحدودا

 في الحكمة ومجانبة والقاصر الموصي مصلحة مراعاة عدم فـي 
 يسقط خيانته تظهر وحيث القاصرين؛ شؤون وإدارة األموال تدبير
 .قليل بعد سنفصِّله الذي بالنحو الوصاية مقام عن

ـ   التعدي مع إال الميت أموال من يده في ما يضمن ال أميٌن الوصّي : 493م 
ـ  يضمن  نعم، التفـريط؛  أو ـ  إذا  الوصي   تحت يتلف ما  خان 

 وأما تعّد، نَفَْسها الخيانة ألن فيه، خان الذي العمل ذلك فـي  يـده 
 مع إال فيها يتلف ما يضمن فال فيها يخن لم التي األخرى األعمال
 ما فيضمن يةالوصا عن بخيانته يخرج أن إال التفريط، أو التعدي
 من إلى يدفعها حتى تفريط وال تعدِّ بدون ولو األموال من يده تحت

 الحاكم أو  وجد إن  الوصية في كشريكه تنفيذها، أمر إليه يعـود 
 شروطها، بعض لفقدانه الوصاية عن خرج من حكم وكذا الشرعي؛

 .به أولى هو لمن يدفعه حتى عنده ما يضمن فإنه
ـ   الزائد للمقدار ضامناً كان اليتيم على مصارفه في القيِّم أسرف إذا: 494م 

 بعد  اليتيم  اّدعى إذا الصدد، هذا وفي المعتدل؛ المصروف عـن 
 أن أنكر وإذا يمينه؛ مع القيِّم قول فالقول القيم من اإلسراف  بلوغه

 يمينه؛ مع القيم قول القول يكون فكذلك عليه، أنفق قد القيم يكـون 
 وال حاجة غير من ماله باع بأن يانة،الخ عليه اّدعـى  لـو  وكـذا 

 إليه دفع قد بأنه القيم فادعى اليتيم بلغ بعدما اختلفا لو نعم مصلحة؛
 .يمينه مع اليتيم قول القول كان اليتيم فأنكره بلوغه بعد أمواله

 :للشروط الوصي فقدان حكم في :الثالث المطلب
 :مسائل وفيه

ـ   أو سفر أو مرض أو لكبر الوصية تنفيذ عن الوصي عجـز  إذا : 495م 
 شؤون على واإلشراف المتابعة من تمنعه التي األسباب من غيرها

 من الحاكم إليه ضم واالستئجار، التوكيل جهة على ولو الوصية،
 .عنه عجز الذي بالمقدار يساعده
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ـ   وصار بأمانته، مقيَّدة كانت إذا وصايته بطلت الوصي خـان  إذا : 496م 
 تولّى شاء وإن غيره، وصياً عين شاء فإن ،الحاكم إلى الوصية أمر
 بالخيانة، تبطل ال فإنها باألمانة مقيدة تكن لم إذا وأما بنفسه، األمر
 ذلك يمكن لم فإن الخيانة، عن يردعه أميناً الحاكم إليه يضـم  بـل 
 .بنفسه الحاكم توالها أو غيره ونصب عزله

ـ   الحاكم توالها بعضاً، أو كالً الوصية، تنفيذ قبل الوصي مات إذا : 497م 
 ولم الموصي حياة في مات لو وكذا مكانه، غيره نّصب أو بنفسـه 
 على يدل ما يكن ولم غيره، ينصب ولم بموته علم أو بموته، يعلم

 .الوصية أصل عن عدوله
ـ   مقيدة كانت إذا له الوصاية بطلت ففسق العادل إلى أوصـى  إذا : 498م 

 .فسقه بعد وصايته على بقي إالو الشرعي، الحاكم وتوالها بالعدالة
ـ   فيه تكون مورد كل في الوصية أمر الشـرعي  الحـاكم  يتولـى : 499م 

 جعل لو كما وذلك األمر، ذلك يحدث فال أمر على معلقة الوصاية
 بقي إذا فالناً أو يبق، فلم العلم طلب على بقي إذا فالنـاً  الوصـي 

 .دالموار من أشبهه ما وهكذا يبق، فلم بلده في ساكناً
ـ   وصيه لتنفيذهاكان وصياً يعين ولم بوصاياه المـيت  أوصـى  إذا: 500م 

 .الشرعي الحاكم
 

 البـاب الـرابــع

 في الوقـف والَحبــس

 :وفيـه تمهيـد وفصــالن
 :تمهيد

 الناس انتفاع أجل من وحبسها ملكه عن العين المالك إخراج: (هو الوقف
 يختصره ما وهو ،)ملكه عن نقلها سلطة عليه للموقوف تكون أن دون بهـا 

 .المنفعة أي ،"الثمرة وتسبيل األصل تحبيس :هو الوقف: "بقـولهم  الفقهـاء 
 التي الملكية قوة في ليست الملكية من نوع حصوله عند الوقف على ويترتب
 قصر فإنَّ وغيرها، والوصية والهبة كالبيع النواقل، من غيره على تتـرتب 

 لكن بالتمليك، منه بالتخصيص أشبه ليهع الموقوف على فيه بالعين االنـتفاع 
 عبارة من المألوف هو ما على جرياً بالتمليك عنه نعبِّر سوف فإننا ذلك، رغم

 .أنواعه بعض على تترتب الملكية آثار بعض وألن الباب، هذا في الفقهاء
 من وهو ومنافعها، العين لتلك الهبة من نوع هو الوقف فإن يخفى، ال وكما
 يقصد مما الوقوف معظم كانت ولما المقصد؛ هذا أبواب في يندرج ذلك أجل
 الغالب إن بل الصدقات، من قسماً تصير بذلك فإنها تعالى، اهللا إلى التقرب بها
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 ورد التي الجارية) الصدقة(وهو  بالصدقة؛ الوقف عن التعبير األخبار فـي 
 إذا ":قال  أنه )ص(النبي عن ما منها شاع والتي األخبار، في عليها الحـثّ 
 بعد به ينتفع وعلم له، يدعو صالح ولد ثالثة؛ من إال عمله انقطع المؤمن مات
 ".جارية وصدقة موته،
  )التحبيس(بـ تسميته على اصطلحوا بحثاً بالوقف ألحقوا قد الفقهاء إّن ثم
 من الزمان من مدة جهة أو شخص على العين منفعة المالك حبس: (به ويراد
 فيه وُيخرج التأبيد فيه يؤخذ الذي للوقف خالفاً ،)هملك عن العين إخراج دون

 المراقد زوار لخدمة وبذلها سيارته كحبس وذلك ملكه، عن العـين  المالـك 
 على كتبه حبس أو الزمان، من مدة السالم عليهم المعصومين لألئمة المطهرة
 على )الُسكنى(بـ ذلك في اصطلحوا الفقهاء ولكن كذلك؛ علمية حوزة طالب
 أو الدار تحبيس  مدة كانت فإن للسكن، داراً المحبوسة العين كانت لـو  مـا 
 ذلك دون لما كانت وإن ،)العمرى(بـ عليه اصطلحوا العمر مدى على غيره
 ).التحبيس(على  متفرع ذلك وجميع ،)الُرقْبى(فهي

 الوقف، في :األول: فصلين في الباب هذا مباحث نعالج سوف وعليه، فإننا
 .تعالى اهللا على متكلين يس،التحب في :والثاني

 ـــــــــــــــــ

 األول الفصل

 الوقـف فـي

 :مباحث خمسة وفيه

 وصيغته الوقف أقسام في :األول المبحث
 :مطالب في ذلك وبيان
 :الوقف أقسام في :األول المطلب
 مستمرة فائدة تحقيق هو الوقف من األهم الهدف كان لما أنـه  يخفـى  ال

 بأسرها الوقوف انفكاك عدم يعني ذلك فإن الموقوفة، العين من عليه للموقوف
 أو مسجداً مكان وقف ذلك في بما الوقف، حين عليه الموقوف لحـاظ  عـن 
 لحاظه من أقوى المسجد غير وقف في عليه الموقوف لحاظ أن رغم مشهداً،

 بناء وقف عند مثالً الدينية العلوم طالب انتفاع ُيلحظ فمثلما المسجد، وقف في
 كال في والواقف مسجداً، بناٍء وقف عند المصلين انتفاع ُيلحظ فإنه مدرسـةً 
 فرقٌ يكون ال وبذلك منه، للمستفيدين البناء هذا  منفعة "تمليك"يريد  الحالتين

 على تترتب نعم وغيره، المسجد بين العامة الوقوف تلحق التي األحكام فـي 
 الحقاً، نذكرها وقفاً كونه جهة غير من به خاصة أحكام المسـجدية  عـنوان 
 الخاص الجزء في )المصلي مكان( مبحث في منها ذكره لمـا سبق  إضـافة 
 ).األول الجزء من بعدها وما )604(المسألة ذلك في أنظر( . بالعبادات
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 الموقوف تملك جهة من وخاصة الوقف، أقسام فإن األساس، هذا وعلـى 
 :يلي ما هي لهما، تملكه عدم أو إلحداهما أو معاً والمنفعة للعين عليه

 أو سيارته أو داره كوقف إنسان، على إما خاصاً، وقفاً يكون مـا  :األول
 وإما ذريته؛ مع أو وحده متعدداً،كزيد أو كان واحداً محدد، شخص على كتبه

 يوقف مما غيرهما أو الميتم لهذا أو المسجد لهذا بستاٍن كوقف ء، شي علـى 
 .معين ٍء شي على
ـ   للموقوف ملكاً تكون القسم هذا في ومنافعها فةالموقو العـين   ن   :501م 

 على نص لو عما فضالً الوقف، صيغة الواقف أطلـق  إذا علـيه 
 الموقوف تملك على يرتكز الوقف من النوع هذا إن بل تملـيكهم، 

 تلك تلحق الملكية آثار جميع فإن وعليه معاً؛ والمنفعة للعين علـيه 
  عليه، الموقوف ملك عن العين نفس نقل عدا ما  الموقوفة العـين 
 بلغت إذا عليهم الموقوف من واحد حصة كل في الـزكاة  فـتجب 
 شروطه، اجتمعت إذا النماء في الخمس وكـذا  نصـاباً،  حصـته 
 ذلك وغير ورثتُه ويرثها منفعتها ويؤجر نماءها يبيع أن له ويجوز

 .الملك آثار من
 يقف كأن لالنتفاع، عليه الموقوف مباشرة الواقف اشترط إذا نعـم 
 ثمره، من ليأكل عليه البستان أو بنفسه، فيها ليسكن زيد على الدار
 أجرة من لالستفادة البستان ثمر بيع وال الدار إيجار له يجوز ال فإنه
 .الثمار ثمن أو الدار

 على أفراد له إنساني عنوان على إما وذلك عاماً، وقفاً يكون ما: الثانـي 
 أو المسافرين أو العلماء على أو ى،األعل المرجع على كالوقف الزمن، مدى

 بل األعيان، على ينطبق ال عنوان على وإما ذلك؛ نحو أو العابرين أو الفقراء
 ،)الجهة(بـ هنا عليه يصطلح ما وهو الخير، أفعال من فعل إحداث منه يراد

 لصرف أو ،)ع(الحسين اإلمام عزاء في نمائه لصرف بستان وقـف  :مـثل 
 تبليغ أو عامة، الفقراء أو معين شخص إطعام أو المرضى معالجة في نمائه

 .الخير ووجوه العامة المصالح من ذلك نحو أو طريق، تعبيد أو المذهب،
ـ   إنساني عنوان على موقوفة كانت إذا القسم هذا في الموقوفة العين :502م 

 مكان وقف مثل ذلك في بما عليهم، للموقوف ملكاً تكـون  فإنهـا 
 إحدى لها فتكون ونماؤها منافعها وأما داً،مشه أو مصلى أو مسجداً
 :ثالث حاالت
 العين من بأنفسهم عليهم الموقوف انتفاع الواقف يلحظ أن :األولى

 استقاء  أو الفندق، في والنوم المسجد، في كالصـالة  الموقـوفة، 
 منفعتها المبذولة العامة األوقاف من ذلك ونحو البئر، من العابـر 
 .أحد توسط دون من للعموم
 كأن عليها، المعاوضة تجوز ال المنفعة هذه مثل أّن الواضح ومن
 أن كما معين، عوٍض مقابل الفندق في أو المسجد في مكانه يخلي
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 استقاء نوع من كانت إذا حتى إنها بل تـورث،  ال المـنفعة  هـذه 
 كان مما نحوهما أو البستان، ثمرة من أكلهم أو البئر من العابرين
 إال له ليس العابرين من المستفيد فإن لمنفصل،ا نماؤها فيه المبذول

 البستان من يأخذ أن وال نفسه، على يصرفه ما الماء من يأخـذ  أن
 وال أخذه له يحق ما مقدار الماء من يبيع أن يصح فال يأكله، ما إال
 .يأكله أن يريد كان ما البستان ثمار من

 توزيعها لىع ولياً ويجعل العنوان تمليك الواقف يلحظ أن :الثانية
 البستان ثمار كوقف زمان، كل في منه الموجودين األفراد علـى 
 ال الموجودين العنوان أفراد فإن وحينئذ مثالً، البلد علمـاء  علـى 

 لهم دفعها فإذا الولي، قبل من لهم دفعها قـبل  حصـتهم  يملكـون 
 .يشاؤون كما بها التصرف لهم وجاز ملكوها،
 للمنفعة الموجودين العنوان رادأف ملكية الواقف يلحظ أن :الثالـثة 
 ملكاً نماؤه يكون أن على ولي، توسط دون من اإلشاعة نحو على

 .خاصة بكيفية أو الثمرة، ظهور حين منهم للموجودين
 أفراد عدد كون عند ذلك يتم إنما والثالثة الثانـية  الحالتـين  وفـي 

 بالنحو العين من االنتفاع يمكنهم بحـيث  محصـورين  العـنوان 
 .بدونه أو الولي بتوسط المناسب

 عليه اصطلح ما على كانت إذا الثاني القسم هذا في الموقوفة العين :503م ـ
 وعائلته، زيد إطعام في ليصرف بستان نماء وقف كمثل بالجهـة، 

 لمعالجة البستان نماء صرف :مثل في أو خاصـة،  جهـة  وهـي 
 لتلك ملكاً تكون ومنافعها العين فإن عامة، جهة وهي المرضـى، 

 كان إذا مثالً، زيد إطعام على الصرف مثل في ولكن إجماالً، الجهة
 يملك الذي األول القسم حكم يلحقه فإنه النماء تمليكه الواقف مراد
 ما الملك آثار جميع عليه وتترتب ومنافعها العين عليه الموقوف فيه
 من عليه الصرف مراده كان وإن العين، نفس على المعاوضة عدا
 له يدفعها التي الحصة إال حينئذ يملك ال فإنه منافعال تملـيك  دون

 عنها، مات إذا وتورث ونحوه، ببيع ملكه عن ينقلها أن فله الولي،
 .الملكية آثار من ذلك وغير

 :الوقف أركان في :الثاني المطلب
 :أمور وهي
 :الصيغة :األول

ـ   لقولبا إنشائه بمجرد فيتحقق العقود، من ال اإليقاعات من الوقف :504م 
 وقفاً كان سواء عليه، الموقوف قبول إلى حاجـة  دون الفعـل  أو

 وقفاً كان أو أشبهه، وما معين شخص ذرية على كالوقف خاصـاً، 
 ما الوقف حيثيات في كان إذا نعم الفقراء، على كالوقـف  عامـاً، 
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 مكتبةً أو زيد، دار في ليفرش فراشاً أوقف كأن الغير حق ينافـي 
 العمل يجوز وال ينفذ ال ولكنه وقفال صح المسجد، في لتوضـع 

 وولي فيها،  الفراش وضع في الدار صاحب أذن إذا إال بمقتضـاه 
 .حينئذ الوقف بطل يأذنا لم فإن فيه، المكتبة وضع في المسجد

ـ   أو بقول إظهاره دون عليه القلبي العزم الوقف تحقق في يكفي ال :505م  
 له إرادته يظهر ما بكل له وكيله أو الواقف إنشاء من بد ال بل فعل،

 :أمرين بأحد اإلنشاء ويتحقق به، والتزامه
: أو ،)وقفت: (كمثل الوقف، على يدل لفـظ  بكـل   ويقـع :  ـ بالقـول 1

 ،)مستمرة جارية صدقة المال هذا جعلت( :أو ،)األبد إلى العين هذه حبست(
 .مالكها ملك عن العين إخراج لمعنى المفيدة األلفاظ من ذلك غير أو

ـ 2  العين دفع أو الورقة، على والتوقيع الوقف نص كتابة :مثل  بالفعل، 
 لولي األثاث كدفع عليها، الموقوفة الجهة على اإلشراف يتولى لمن الموقوفة
 معرض في وجعلها الموقوفة العين بتخلية أو فيه، ليضعه خادمه أو المسجد
 على الدالة عالاألف من ذلك ونحو فيه، للصالة المسجد أبواب كفتح االنتفاع،
 .وإرادته الوقف إيقاع
ـ   كان وإن تعالى، اهللا إلى التقرب قصد الوقف تحقق في يشترط ال : 506م 

 هذا تعالى؛ لديه والزلفى عنده الثواب من لمزيد مدعاة التقرب قصد
 كالوقف التقرب، قصد عن ينفك يكاد ال الوقوف بعض أن رغـم 
 .ذلك ونحو واأليتام فقراءوال الدين وتبليغ والعلماء الجهاد لشؤون

 :التأبيد :الثاني
ـ   على يحمل بل وقفاً، يقع لم بمدة وقّته فلو التأبيد، الوقف في يعتبر: 507م 

 التحبيس آثار عليه وتترتب منه صدر الذي بالنحو ويصح التحبيس
 .فيبطل الوقف به يريد أن إال وأحكامه، اآلتية

ـ   وأوالده زيد على كالوقف اضه،انقر يتوقع من على عيناً وقف إذا: 508م 
 إلى حبساً يصح ولكنه التأبيد، من لخلوه وقفاً يصح لم المباشرين،

 حياً يزال ما الواقف كان فإن وحينئذ عليه، الموقوف انقراض حين
 من كان من  ورثها ذلك قبل مات قد كان وإن إليه، العين عـادت 
 .عليه الموقوف انقراض حين ال موته حين حياً ورثته

 عليهم حادث وقوع فاتفق انقراضه يتوقع ال من على وقف إذا أماو
 خاصة عليهم الوقف إرادة منه ظهر قد كان فإن جميعاً، استأصلهم

 يتوقع من على الوقف كحكم فيه فالحكم المطلوب وحدة نحو على
 أي المطلوب، تعدد نحو على الوقف أراد قد كان وإن انقراضـه، 

 من ألنه عليه الموقوف هذا على َجعلَهاو أساساً بالعين التصدق أراد
 يبقى بل حبساً، يكون ال  حينئذ  فإنه فيه، لخصوصية ال مواردها،
 إلى الموقوفة العين منافع وتحول جارية، صدقة ويستمر الوقـف 
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 مزيد وسيأتي عليه؛ الموقوف للعنوان فاألقرب األقرب العـنوان 
 طروء عند قفالو لمصير التعرض عند المسألة هذه ألمثال تفصيل
 .عليه خلل

ـ   عودها شرط كأن التأبيد، ينافي قد ما فيها وشرط عيناً وقـف   إذا :509م 
 إليها احتاج فإذا وقفاً، صحته من ذلك يمنع لم إليها، حاجته عند إليه

 قد أنه رغم حبساً صح وقفاً بطالنه فرض ولو الوقف؛ وبطل أخذها
 كون  حينئذ ـ  ـحبساً صحته في يضر فال عمره، مدة يحتاجها ال

 .الحبس أحكام في له سنتعرض كما الحابس عمر من أزيد المدة
 :التنجيز :الثالث

ـ   معرض في العين جعل أي التنجيز، الوقف صـحة  فـي  يعتبـر : 510م 
 الحصول، معلوم مستقبل أمر على علقه لو فيبطل الفعلي، االنتفاع
: أو ،"النيالف الشهر من الهالل هل إذا وقف هذه داري: "يقول كأن
 محتمل حالي أمر على علقـه  إذا وكـذا  ؛"المسـافر  قـدم  إذا "..

 نعم ،"ذكراً الجنين هذا كان إن وقف داري" :يقول كأن الحصول،
 فإن الوقف صحة عليه تتوقف مما الحالي األمـر  ذلـك  كـان  إذا

 ونحو ،"لي ملكاً كانت إن وقف داري: "يقول الصحة،كأن الظاهر
 .ذلك

ـ   هذه سيارتي: "يقول كأن وفاته، على معلقة الوقف صيغة أنشأ إذا: 511م 
 اآلن الوقف إنشاء بها قصد فإن ،"وفاتي بعد المجاهدين على وقف

 بعد بوقفها الوصية بها قصد وإن الوقف، بطل الموت على معلقـاً 
 .وفاته بعد تنفيذها ووجب الثلث في الوصية صحت موته

 :الغير على الوقف كون :الرابع
ـ   كأن الغير، إلى منضماً وال مستقالً النفس على الوقف يصـح  ال :512م 

 أو أخي وعلى علي وقف : "..أو " علي وقف هذه داري: "يقـول 
 تصرف كي تأجيرها واشترط داره وقف إذا ما ذلك ومن ؛"جاري
 لتصرفَ أو الموت، بعد والشرعية العرفية ديونه وفاء في أجرتها
 مستحبة وطاعات قربات في أو عليه، الواجبة العبادات أداء على
 .إليه ثواُبها ُيهدى

ـ   كأن عليه، للموقوف المنفعة لتمليك الموجب بالنحو عيناً وقف إذا :513م 
 وعباداته ديونه وفاء عليه واشترط  مثالً  زيد علـى  داره وقـف 
 وأوالده، زوجته أو ضيوفه بمؤنة القيام عليه اشترط أو وغيرها،

 الصيغة كانت إذا الوقف صح ئها،ونما الموقوفة العين حاصل من
 شروط في صرفه ثم للنماء عليه الموقوف تمليك فـي  واضـحة 
 شروط في مباشرة النماء صرف الصيغة مفاد كان إذا أما الواقف،
 وكذا صحيح؛ غير فالوقف لها عليه الموقوف ملكية قبل الواقـف 
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 عليه الموقوف على اشترط قد كان إذا النحو بهذا الوقـف  يصـح 
 .الموقوفة العين نماء من ال ماله من عليه الصرف
 من لنفسه ء شي استثناء للواقف يصح ال فإنه األساس هذا وعلـى 
 للموقوف البستان تمام يجعل كأن الغير، على الموقوفة العين نماء
 كالسعف مثالً، أشجاره من ييبس ما أخذ في يشاركه أن على عليه

 وكذا .النفس على فالوق من ألنه ذلك، ونحو واألوراق، والغصون
 أو كسنة، الزمان من معينة مدة لنفسه منفعته جميع استثناء يصح ال

 وقفها حين العين من شيئاً يستثني أن أما .عمره كتمام معينة غيـر 
 الجزء ألن سيأتي، كما جوازه في شـك  ال إذ آخـر،  أمـر  فهـو 

 غرفة عدا ما داره يقف أن فيصح باألصل، موقوف غير المستثنى
 ما عدا شجرة يقف أو أشجار، أو شجرة عدا ما بسـتانه  أو مـنه، 
 .ذلك ونحو وأوراقها، غصونها من ييبس

ـ   في وقفها بعد الموقوفة العين من االستفادة في الواقف رغب إذا : 514م 
 ذلك َأمكنَُه منها، استفادته جواز بعدم فيها حكمنا التـي  الحـاالت 
 :طريقتين  بإحدى

 جدياً، له المراد البيع أو بالهبة غيرهل العـين  ُيملِّـك  أن :األولـى 
 بالنحو األول المالك لمصلحة الغير ذلك يقفها أن علـيه  مشـترطاً 

 .يريده الذي
 ثم الفسخ، حق لنفسه مشترطاً طويلة مدة له يؤجـرها  أن :الثانـية 
 كسنة بها يعتد مدة بعد اإلجارة فسخ فإذا للغير، مؤجرة وهي يقفها

 اإلجارة مدة من بقي ما بمقدار الواقف إلى المنفعة انتقلت ونحوها،
 مدة الموقوفة العين من الواقف يستفيد وبذلك عليه، الموقوف إلى ال
 .حاجاته بها يقضي الزمان من

 مكتبة أو العابرين على بئراً أو مدرسة أو مسجداً وقف لمن يجوز  :515م ـ
 لحظي التي العامة العناوين من ذلك نحو أو الدينية العلوم طلبة على

 يتملكوها، أن دون بأنفسهم للمنفعة عليهم الموقوف استيفاء فـيها 
 الصالة بمثل الموقوفة العين منافع مـن  يسـتفيد  أن لـه  يجـوز 

 .العامة العناوين من أشباهها وهكذا والتعلم، واالستقاء والمطالعة
 في للغير تمليكاً الموقوفة العين من يسـتفيد  أن للواقـف  إن بـل 

 على ضيفاً نزوله كمثل منها، غيره فيها يستفيد لتيا العادية الحاالت
 قبله، من الموقوف الفراش على أو الدار في ونومه عليه الموقوف
 .ذلك ونحو الوقت، لبعض الموقوفة للعين استعارته وكمثل

ـ   غيره، مصداق له ليس عنوان على  مثالً  داره المالك وقـف  إذا :516م 
 يصّح لم الوحيد، البلد عالم وه وكان البلد، عالم على أوقفه كـأن 
 .صّح وإال الوقف،
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 :القبض :الخامس
ـ   لتحقق موجب عليه الموقوف قبل من القبض حصول أن شـك  ال: 517م 

 وقف في وجوباً األحوط فإن القبض قبل أمـا  ولـزومه،  الوقـف 
 الورثة وكان مات وإذا حياته، أثناء عنه الواقف رجوع عدم التمليك
 وقفاً، وإبقاؤها الموقوفة العين عن تخليهم باًوجو األحوط فإن كباراً
 .لهم ميراثاً واعتباُرها الوقف، نفوذ عدم فاألقرب صغاراً كانوا وإن
 في وال وتحققه، صحته في القبض يشترط فال العام الوقـف  أمـا 

 ملك عن ويخرج المدرسة أو المسجد مثل وقف يتحقق بل لزومه،
 المسجد في يصلِّ لم لو حتى إنشائه بمجرد الزماً ويصبح الواقـف 

 .متعلم فيها يتعلم أو ساكن الداخلية المدرسة يسكن لم أو أحد،
ـ   في عليها وتسلطه لها عليه الموقوف بحيازة العين قبض يـتحقق : 518م 

 عنها يده الواقف برفع المنقول غير فـي  ويـتحقق  المـنقوالت، 
 ليهع الموقوف مباشرة يشترط وال .عليها عليهم الموقوف واستيالء
 كان إذا وليه قبض أو وكيله، قبض  أهليته مع  يكفي بل للقـبض، 

 عليه الموقوف عند موجودة الموقوفة العين كانت وإذا األهلية، فاقد
 .قبضها في ذلك كفى

ـ   أو أوالده، على األب كوقف عليه، ولي هو من على وقـف  إذا : 519م 
 لولي،ا يد تحت العين وكانت عليه، القيمومة له من على الوصـي 

 غيره عند كانت إذا نعم عليه، مولَّى هو عمن قبضها في ذلك كفى
 .عنه قبضه ليتحقق منه أخذها من بد ال فإنه عارية أو بوديعة

ـ   من الموجود قبض كفى ذرية كانوا فإن جماعة، على وقـف  إذا : 520م 
 الطبقات عن كفايته عن فضالً منها، سيوجد عمن األولى الطـبقة 
 من واحد قبض يغني بل الزمان، سـتقبل م فـي  سـتوجد  التـي 

 كان إذا معه الموجودين طبقته أفراد من غيره عـن  الموجـودين 
 لم إن وكذا الشخصية؛ بصفته ال منهم واحد أنه حيث من قبضـه 
 كان وإن الثالثة، البلد علماء على داره وقف لو كما ذرية، يكونوا

 مباشرة عالجمي بقبض الصورة هذه مثل في اإلحتياط ترك ينبغي ال
 .منهم واحد بتوكيل أو

ـ   اشتراطه عدم رغم  العامة الجهات على الوقف في القبض يتحقق: 521م 
 والمسجد فيها، ُيدفن كالمقبرة له، وقف فيما الموقـوف  باسـتخدام 

 إنه بل الشرعي؛ الحاكم قبض إلى حاجة دون من وذلك فيه، ُيصلّى
 فيها وضعه بضهق في كفى ونحوه، كاألثاث عليها، شيئاً وقـف  إذا

 فإنه رممه أو بنائها على شيئاً أضاف إذا ما ومثله استعماله؛ بقصد
 .قابض منه يقبضه أن دون بالعمل قيامه مجرد قبضه في يكفي
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ـ   تحت الموقوفة العين كون وال الوقف، حين القبض إمكان يعتبر ال :522م 
 متعذراً كان وإن ذلك بعد القبض تحقق يكفي بل الواقف، سـيطرة 

ـ   المغصوبة والعين الشارد الحيوان وقف فيصـح  الوقـف،  ينح
 على الوقف يصح وكذا عليه، للواقف سيطرة ال ممـا  ونحـوهما 

 أنه األمر غاية القبض؛ يستطيع ال ممن ونحوهما والسجين الغائب
 متوفرة؛ الشروط ظلت إذا طويلة مدة بعد ولو بقبضهم الوقف يكمل
 حين عليه القدرة مع حتى القبض في الفورية تجـب  ال إنـه  بـل 
 .الوقف

ـ   فال له، وقف فيما باستخدامه الواقف رضا عن الوقف يـنفك  ال : 523م 
 إذن إلى الوقف إنشاء بعد عليه الموقوف قبل من قبضـه  يحـتاج 
 العنوان في استعماله إلى يبادر أن عليه للموقوف يجوز بل الواقف،
 .استئذانه وال الواقف إعالم دون له الموقوف

 :ولزومه الوقف أثر في :الثالث المطلب
 القربة به قصد سواء الزماً، صار لشروطه مستكمالً الوقف تم إذا : 524م ـ

 كان وإذا ملكه، إلى وإعادته عنه الرجوع للواقف يصح فال ال، أو
 بالنحو ولزم الوقف ثبت عليه وموقوفاً وكيفية شروطاً له حدد قـد 

 تغييره وال تبديله لغيره وال للواقف يجوز ال وحينئذ أوقفه، الـذي 
 الموقوف على االقتصار لزوم ذلك ومن عليه، وقع الذي النحو عن

 أن إال معهم أجنبي إدخال وال منهم الداخل إخراج  يجوز فال عليه،
 شاء من إخراج أو معهم شاء من إدخال لنفسه اشترط قـد  يكـون 
 الشرط حسب على تصرفه وينفذ ، حينئذ  منه ذلك فيصح مـنهم، 

 .عليه مات الذي النحو على الوقف استقر مات فإن حياته، مدة
ـ   من أراد كأن ء، شي حصول الوقف من الواقف غرض كـان  إذا: 525م 

 فإذا العلم، طلب على به يستعينوا أن أوالده على  مثالً  داره وقْف
 على ذلك يشترط لم دام ما الوقف يبطل لم غرضـه  يـتحقق  لـم 

 .سيأتي كما عليه، الموقوف
 :الوقف به يثبت ما في :الرابع لبالمط
 :بأمور موقوفاً ء كون الشي يثبت: 526م ـ

 الشياع من ولو سبب، كل من الحاصـل   االطمئـنان  أو  بـالعلم  :األول
 .الوقفية واشتهار
 .به العدلين شهادة وهي الشرعية، بالبينة :الثاني

 يد تحت ينالع كانت فإن بوقفيتها، الموقوفة العين بيده من بإقرار :الـثالث 
 في الوقف ثبت جميعاً، به وأقّروا أكثر كانوا أو بالوقف، وأقر واحد شخص
 فيها حصته بمقدار لعين ا في الوقف ثبت بعضهم أقّر به وإن العين، جمـيع 

 .بها غيره يعترف  لم ولو
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 يكون أن بين بإقراره الوقف وثبوت اليد ذي إخبار حجية فـي  فـرق  وال
 أو تشريكي بأنه يخبر كأن بكيفيته، إخباراً يكون نأ وبين الوقف بأصل إخباراً

 أو التساوي نحو على وأنه واإلناث، للذكور أنه أو فقط للذكور وأنه ترتيـبي،
 يكون أن وبين بالقول يكون أن بين اإلخبار في فرق ال أنه كما االخـتالف؛ 

 كيفيات من خاصة وبكيفية الوقف، نحو على فيه يتصرف كان إذا كما بالفعل،
 كان وقف وأنه حاله عن اإلخبار في ظاهراً كان إذا هذا تصرفه فإن الوقف،
 .القولي كخبره الوقفية إثبات في حجة

 كتاب على وجودها بمجرد كافية وهي وقفاً، لكونه المفيدة بالكتابة :الرابع
 من موقّعةً وثيقةً المكتوُب كان لو عما فضالً غيرهما، أو بناء مدخل على أو

 كانت لو ما ذلك في سواء ماله، من ء شي بوقف منه اعترافاً منوتتض الواقف
 .الميت تركة في وجدت قد كانت أو للحي
ـ   يكون أن فأنكر وقف، أنه عليه مكتوب شخص عند ء شي وجد إذا: 527م 

 هناك تكن ولم مقبول، بعذر الموجودة الكتابة عن واعـتذر  وقفـاً 
 فال الموقوفة، العين في المتعارف هو مما الوقفية على دالة قرينة

 ال مما الموقوف معاملة بمعاملته اإلحتياط ولكن بوقفيـته،  يحكـم 
 .تركه ينبغي

 الواقف في :الثاني المبحث
 :مسائل وفيه

ـ   والعقل بالبلوغ التصرف جائز يكـون  أن الواقـف  فـي  يعتبـر : 528م 
 الصبي وقف يصح فال فلس، أو لسفه عليه الحجر وعدم واالختيار

 من ترتجى مصلحة للصبي ويكون وليه يأذن أن إال اًعشر بلغ وإن
 حين كان إذا وفاته بعد بالوقف الوصية منه تصح نعم  الوقف، ذلك

 .سنين عشر بلغ قد الوصية
 وقفه ينفذ لم منه، الوقف صدور حين مكرهاً المالك كان إذا إنه ثم
 صغره حال أوقف إذا وكذا اإلكراه، زوال بعد الرضا منه صدر إذا
 من الجميع في بد ال فإنه ذلك، بعد وليه أو هو رضي ثم نونهج أو

 .المانع وزوال الشرط توفر بعد الوقف إنشاء تجديد
ـ   ولو الموت مرض في المريض من أقسامه بجميع الوقف يصـح  :529م 

 الورثة حصص من اإلنقاص بداعي كان أو الثلث، من أزيد كـان 
 ومعاملة ذلك عن التنزه للمؤمن ينبغي كان وإن بهم، واإلضـرار 

 .واإلحسان والتسامح بالصفح القربى، ذوي عن فضالً إخوانه،
ـ   كان إذا الكافر من الوقف فيصح الواقف، في اإلسالم يشـترط  ال :530م 

 ال ما على وقف فإن شرعنا، في المطلوبة الشروط لسائر واجـداً 
 المسلم يلزم وال هذا، بعد؛ فيما أسلم إذا وقفه يصح لم عندنا، يحـل 
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 منه  مثالً  شراؤه يصح بل الوقف، معاملة الكافر وقوفات بمعاملة
 .اإللزام قاعدة بلحاظ عندهم، جائزاً بيعه كان إذا

ـ   معاملة أنشأ إذا المالك غير على يطلق مصـطلح  ) الفُضـولي : (531م 
 رضا تعقبه إذا عمله بصحة ُحكَم وقد علمه؛ دون المالك لمصلحة
 في صحته واألقوى وغيره، لبيعكا المعامالت، بعض في المالـك 
 .المالك بإمضاء وقفه نفذ المالك غير وقف فإذا أيضاً، الوقف
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 الموقوفة العين في :الثالث المبحث
 :مسائل وفيه
 :أمور الموقوفة العين في يتوفر أن يجب :532م ـ
 .العين بدون وحدها المنفعة وقف يصح فال عيناً، تكون أن :األول

 موجود، لموقوف تابعة أو الوقف إنشاء حين ةموجود تكـون  أن :الثانـي 
 غرس من المتجدد نتاجها مع البهيمة أو الشجرة وقف أو الشجرة، هذه كوقف

 بنائه، قبل والبيت وجوده، قبل البهيمة المعدوم،كولد وقف يصح فال وولـد، 
 قبل الموجود وقف بصحة الحكم يبعد ال نعم ذلك، ونحو نباتها،  قبل والشجرة
 أن قبل الحمل كوقف المحدد، وقته في باكتماله االطمئنان مع دهوجو اكتمال
 .يصح لم وإال ونحوهما، بنيانها، اكتمال قبل الدار أو يولد،

 وُيحسُّ إليه ُيشار محدد وجود أي الخارج، في تشخص لها يكون أن :الثالث
 ذمة في ديناً كان سواء محدد،  غيُر »كُلِّي«وجود  له ما وقف يصح فال به،
 فيوقفها ذلك نحو أو شاة أو سيارة أو ثور غيره ذمة في له يكون كأن غير،ال

 هذا من كشاة كلي، مجموع في معين غير فرداً كان أو الدائن، من قبضها قبل
 غير وقف وال الدين وقف يصح ال فإنه الثياب، هذه من ثـوب  أو القطـيع، 
 وهذا لدار،ا كهذه منظور، فرد في وتعينه خارجاً وجـوده  بعـد  إال المعـين 
 مشخصة، أو غير معينة غير المشاعة الحصة تعد وال هذا، .ونحوهما الثوب،

 .إشكال بال وقفها فيجوز غيرها، مع شخصي وجود لها بل
: داران عنده َمْن يقول كأن المردد، وقف يصح فال معينة، تكون أن :الرابع

 ".الدار هذه أو الدار هذه وقفت"
 آالت وقف يصح فال محللة، العين من جوةالمر المنفعة تكون أن :الخامس

 ال وكذا الحرام، في فائدتها انحصرت إذا المحرمة العبادة ورمـوز  القمـار 
 أن أجل من الدابة يقف كأن الحرام، في ليستخدم محلل هو ما وقـف  يصـح 

 عليهم، والبغي المؤمنين قتال أجل من السالح أو ظلمه، في الظالم يستخدمها
 ذلك؟ ونحو

 ُينتفع كالشجرة عينها، بقاء مع للتحصيل قابلة منفعة لها تكون نأ :السادس
 التزين في والحلي وصوفها، وولدها لبنها أو بركوبها والبهيمة وثمرها، بظلها
 كالطعام عينه، إتالف به االنتفاع يستلزم ما وقف يصح فال ذلك، ونحو بها،

 .والصابون والفواكه
 وإن فإنها ونحوه، اإلقراض مثل في لصرفها وقفها يصح ال فإنه النقود أما

 في تراثاً إلبقائها أو بها للتزيين وقفها يصح نعم عينها، تبقى ال قيمتها بقـيت 
 .ونحوه متحف
 من بقاًء أقل هو ما وقف يصح بل الديمومة، العين بقاء في يشترط وال هذا
 يةفعل يشترط ال فإنه كذلك ونحوها؛ واألشجار والبساتين كالثياب الدار، مثل
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 لم التي الصغيرة كالشجرة مدة، بعد ولو لالنتفاع صالحها فيكفي االنـتفاع، 
 المال أو  االستيالد، أو للحمل تصلح ال التي الصغيرة الدابة أو بعد، تثمـر 

 .ذلك نحو أو المغصوب،
 أن إال الغير مال وقف يصح فال للواقف، مملوكة العين تكون أن :السـابع 

 قبل األصلية المباحات وال الهراش، كلب مثل وقف وال ذلـك،  بعـد  يـأذن 
 قبل الموات األرض وال النبع، هذا مياه أو الغابة، هـذه  كشـجر  حـيازتها، 

 الخمس أو الزكاة كمال بجهة، المختص المال نعم التحجير، بمثل ولو إحيائها
 على يقفها أن زكاة دفعها يريد التي العين لمالك يجوز اإلمـام،  سـهم  مـن 

 اإلمام  سهم ومال الزكاة مال يقف أن الشرعي للحاكم  زيجو وكذا مصارفها،
 الموات، األرض وقف الشرعي للحاكم يجوز وكذلك مصارفهما؛  على )ع(

 المباحات عنوان تحت يدخل مما ذلك ونحو الغابة، وشـجر  النـبع،  ومـياه 
 .بالذات العامرة أو الموات واألراضي األصلية
 له يجوز وحينئذ منه، نخلة ثناءواست مثالً البستان وقـف  يجـوز  : 533م ـ

 إذا نعم قلعها، عليهم للموقوف وليس الحاجة، بمقدار إليها الدخول
 زرع له يجوز فال األرض، في حق له يكن لم نفسها من انقلعـت 
 فإذا منه، غرفة واستثناء الدار وقف يجوز وكذا مكانها؛ في غيرها
 .الغرفة مع األرض يملك ألنه تجديدها له جاز انهدمت

 الشجرة، على الثمر مثل وقفها، حين الموقوفة العين على يكون ما: 534م ـ
 تابعاً  عرفاً  يكون بطنها، في الذي والحمل الشاة، على والصوف

 وصرح الوقف عن إخراجه الواقف قصد إذا إال الموقوفة للعـين 
 .عليه قرينة قامت أو بقصده

 عليه الموقوف في :الرابع المبحث
 :مطلبان وفيه

 :شروطه في: األول مطلبال
 :مسائل وفيه
 :أمور عليه الموقوف في يعتبر :535م ـ

 وذلك المستقبل، في سيوجد أو فعالً موجوداً عليه الموقوف يكون أن:األول
 على الوقف كمثل بالموقوف، انتفاعه يرجى ال الذي المحض المعدوم قبال في

 زيد أوالد من سيوجد من على الوقف أو عليه، الوقف قبل مات الـذي  زيـد 
 جهة أو جماعة أو فرد على الخاص الوقف يصح فيما عقب؛ بدون مات الذي

 يرجى الذي الحفيد على كالوقف المستقبل، في  ستوجد أو فعـالً  موجـودة 
 أو زيد، سيبنيه الذي المسجد على أو حياً، تولده يرجى الذي الحمل أو وجوده،
 إياها؛ تمليكهم أو عليهم ةالمنفع صرف هو الوقف مفاد كان سواء ذلك، نحو
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 ثم واحدة، صيغة في والمعدوم الموجود على وقف لو فإنه حال؛ كل وعلـى 
 .إشكال بال الوقف صح وجوده بعد سيوجد بمن الوقف انحصار اشترط
 يراد كان فيما وخاصة غيره، في منه أوضح فيه األمر فإن العام الوقف أما
 شرطاً ليس والمستقبلي الفعلي ليهع الموقوف وجود فإن المباشر، االنتفاع به
 نحو وبأي وجوده، اتفق متى العام العنوان هو الملحوظ ألن الوقف؛ صحة في
 إال العام، العنوان في متصوراً كان وإن المحض والمعدوم الوجود، ذلك كان
 .الخاص الوقف في فرضناه ما كمثل لبطالنه، موجب عبث عليه الوقف أن

 العلماء على كالوقف المردد، على الوقف يصح الف معيناً، يكون أن:الثاني
 بينهما التخيير مراده كان إذا نعم المسجدين، أحد على الوقف أو الفقـراء،  أو

 مردداً يكون ال فإنه الحاجة عند منهما كل على الصرف أو الصـرف،  فـي 
 لو كما فرد، من أكثر له عنوان على وقف لو ما التعيين ينافي ال وكذا حينئذ؛
 المرئية للوسيلة الشامل اإلسالمي اإلعالم في  مثالً  ليصرف داره ماءن وقف

 .ذلك نحو أو والمقروءة، والمسموعة
 الفساد ونشر الباطل لترويج الوقف يجوز فال محلالً، يكـون  أن:الـثالث 
 .ذلك ونحو والرذيلة،

ـ   على يقف أن للمسلم يصح بل المسلم، على الوقف كون يشترط ال:536م 
 فإن غيرهم وأما مثالً، إخوته أو كأبويه أقربائه، من كان إن الكافر

 كان بل للُموادَّة، مصداقاً يكن لم إذا وجائز صحيح عليهم الوقـف 
 بشكل اإلسالم في الراجحة الخيرية أو اإلنسانية العناوين بلحـاظ 
 .تبرره خصوصية أو مصلحة فيه وكان عام،

 :عليه قوفللمو ترجع ألفاظ معاني تحديد في:الثاني المطلب
 :مسائل في وتفصيلها

ـ   فال إسالمه، الواقف يعتقد لمن كان »المسلمين« علـى  وقـف  إذا:737م 
 أقر وإن كفره الواقف يعتقد من علـيهم  الموقـوف  فـي  يـدخل 

 والكبار واإلناث الذكور جميعاً المسلمين الوقف ويعم بالشهادتين،
 .والصغار

 في مؤمناً انك بمن الوقف  اختص »المؤمنين« على  وقـف  وإذا
 باالثني الوقف اختص عشرياً اثني الواقف كان فإذا الواقف، اعتقاد

 في الخصوصية هذه إلى ملتفتاً كان إذا اإلمامـية  مـن  عشـرية 
 واألطفال والنساء الرجال بين فـرق  وال الخـاص،  المصـطلح 

 االثنا وقف إذا وكذا والفساق، العدول بـين  وال والمستضـعفين، 
 بعض من الشيعة على الواقف كان إذا نعم ؛"الشيعة"على  عشري
 عشرية لالثني العموم الشيعة فالظاهر من الشيعة من األخر الفرق

 .فصل بال) ع(لعلي الخالفة يعتقد ممن وغيرهم
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ـ   المسلمين، فقراء فالمراد البلد فقراء أو الفقراء على مسلم وقف إذا: 538م 
 كافراً كان وإذا ة،الشيع فقراء فالمراد الشيعة من الواقف كان وإذا

 وإن اليهود فقراء فالمراد يهودياً كان فإن دينه، أهل فقراء فالمراد
 سنياً كان إذا وكذا وهكذا، النصارى فقراء فالمراد نصرانياً كـان 

 ال بحيث مذاهب على السنيون كان وإذا السنة، فقـراء  فالمـراد 
 كله وهذا الواقف، مذهب بفقراء اختص بعض على بعضهم يعطف

 للحالة االنصراف أو بالواقف، المحيطة الحالية القـرينة  حـاظ بل
 .العام العرف بحسب الخاصة

ـ   وقف فهو ،"ذريتي على :"..أو ،"أوالدي على وقف هذا:"قـال  إذا: 539م 
 بعد جيالً وأوالدهم أوالده فيشمل الزمن، مدى على الذرية علـى 
 المراد ونيك أن إال والخنثى، واألنثى الذكر يشمل فإنه كذلك جيل،
 األنثى، دون به فيختص الذكر خصوص البلدان بعض عرف في به

 كل من المراد فإن الذرية، من المتعاقبة األجيال في األمر وكـذلك 
 .واألنثى الذكر يعم ما جيل
 أو عليه واقتصر " أوالدي من الذكور على وقف هـذا :"قـال  وإذا

 ،"طبقة بعد طبقة:"..قال أو ،"نسل بعد نسالً:"..قوله إليه أضـاف 
 .اإلناث من الذكور يشمل وال الذكور، ذريته من الذكور به فالمراد

 أجداُده مراده أن كما أيضاً، جداتُه  فمراده »أجداده« على وقف إذا: 540م ـ
 خصوص  فمراده »إخوته« على  وقف وإذا ألمه؛ وأجداُده ألبيه

 وال مأوالده يشمل فال أم، أو ألب أو كانوا ألبوين منهم، الذكـور 
 يعم ما  فمراده »نسل بعد نسالً إخوته« على وقف وإذا األخوات؛
 أعمامه« على وقف وإذا الذكور؛ إخوته أوالد من واإلناث الذكور

 المباشرين، وأعمامه أخواله من الذكور على  اقتصر »وأخـواله 
 منهم، المباشرين غير يشمل فـال  أم، أو ألب أو كانـوا  وأم ألب

 .والخاالت العمات وال وأمه، أبيه وأخوال كأعمام
ـ   يشملهم من فيه  فالمرجع »أقاربه«  أو»أرحامه« على  وقف إذا:541م 

 كان ،"األقرب ثم األقرب " على وقف وإذا عرفاً، العـنوان  هـذا 
 .الميراث طبقات األقربية في الميزان

ـ    اإلسالمية المجتمعات في منه  فالظاهر »العلماء« على  وقف إذا:542م 
 والهندسة الطب علماء ال الشريعة علماء  االنصـراف   بلحـاظ 
 .الشمول على قرينة تقوم أن إال وغيرهما

 أبنائها من إليها بالمنتسبين  اختص »البلد أهل« على  وقـف  وإذا
 في عليها يترددون كانوا إذا وخاصة فيها، ساكنين غير كانوا ولو

 فيها نَوْوا ولو إليها القادمين المسافرين يشمل فال األوقات، بعـض 
 .الزمن من مدة اإلقامة
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 فالظاهر ،"المشهد يزور من على"أو  ،"الزوار"على  وقـف  وإذا
 .للزيارة الخارج من يأتي ممن المقام بلد أهل بغير االختصاص

 يكون ما منه فالمراد ،"البر وجوه"في  أو ،"اهللا سبيل"في  وقف وإذا
 .تعالى هللا وطاعة قربة

 الوقف في التصرف ةكيفي في: الخامس المبحث
 التي الحدود على به االنتفاع في االقتصار لزم الوقف تم إذا أنه يخفـى  ال

 قد الواقف فإن الصدد، هذا وفي عليها، نص التي وبالكيفية الواقف رسـمها 
 وقد مراعاتها، المنتفع على يجب بحيث معينة صالحيات يعطيه ولياً يجعـل 
 يتدخل أن إال به االنتفاع في حراً فعالمنت فيكون الجهة هذه من الوقفَ يطلـق 
 ثالثة فهنا فيه، أمره مراعاة حينئذ فيجب الوقف أمر لتنظيم الشرعي الحـاكم 
 :مطالب
 :الوقف ولي في :األول المطلب
 :مسائل وفيه

ـ   في ويصرفه ويحفظه عليه يشرف ولي من  إجماالً  للوقف بد ال: 543م 
 غيره أو نفسه جعل فإن غيره، من بذلك أولى والواقف مصارفه،

 نحو على الوقف كان فإن ولياً، يجعل لم وإن الولي، هو كان ولـياً 
 يكن لم وإذا عليه، للموقوف فالوالية خاصاً الوقف وكان التملـيك 
 على بل التمليك نحو على يكن ولم خاصاً كان أو خاصاً، الوقـف 

 .الشرعي للحاكم فالوالية الصرف، نحو
ـ   ولغيره لنفسه الموقوفة العين على الوالية ليجع أن للواقف يجوز :544م 

 على يقتصر أن له فإن وحينئذ وكيفية؛ زماناً يريده، الذي بالـنحو 
 معه يشرك أن له أن كما بالتصرف، االستقاللية له تكون واحد ولي

 التي بالكيفية وذلك بالنظارة، وإما بالتنفيذ إما أكثر، أو واحداً غيره،
 القيام في يشركه أن يرى فقد ناظر،ال أو الشريك لـذلك  يـريدها 
 أن يرى وقد الجوانب، جميع في أو الوقف، شؤون من معين بجانب
 يرى وقد رأيه، دون بعلمه إال عمل يتم ال بحيث مراقباً ناظراً يكون
 وشريكاً مشيراً يجعله بحيث مراقب، من أكثر الناظر ذلك يكون أن

 باختالف تختلف يالت الكيفيات من ذلك غير أو للولي، الرأي فـي 
 .واألشخاص الحاالت

 ولياً صيرورته فإن كذلك الوالية، قبول ولياً المجعول على يجب ال :545م ـ
 يصدر لم ولو ولياً صار ولياً الواقف عين فإذا قبوله، على تتوقف ال
 ذلك بعد قبلها إذا فإنه الرد، بمجرد واليته تبطل ال بل القبول، منه

 ردها له يكن لم قبلها إذا أنه كما ل،األو بالجعـل  واليـته  ثبـتت 
 .ولزمت
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ـ   من كان فإذا الوقف، بإنشاء مقترناً الولي جعل يكون أن يشترط ال :546م 
 منه صح بدونه أو لسبب الوقف إنشاء عن فأخره ولي جعل نيـته 
 إنشاء حين ذلك عن غافالً كان لو وكذا ولزم، المتأخر الجعل ذلك

 يجعله فلم الولي جعل لعدم قاصداً كان إذا أما بعده، التفت ثم الوقف
 غيره؛ وال ولياً نفسه يجعل أن ذلك بعد له فليس الوقف إنشاء حين
 لنفسه اشترط إذا إال الوالية عن يعزله أن له فليس ولياً جعـل  وإذا
 وعلى الجاعل على يجب أنه كما عزله، يعزله أن أراد متى أنـه 

 عندما وحدودها يةالوال كيفية في رسمه ما على االقتصار غيـره 
 .ضيقاً وال سعة واليته في  ذلك بعد  يتدخل فال أنشأها،

ـ   بالبلوغ التصرف جائز يكون أن من أكثر الولي فـي  يشـترط  ال :547م 
 أن يكفي بل العدالة، وال اإلسالم فيه يشترط فال والرشد، والعقـل 
 وأن الخبرة، أهل مع بالتعاون ولو الوقف إدارة يملك ممن يكـون 
 األوقاف في سيما ال الوقف، شؤون رعاية في به موثـوقاً  يكـون 
 .الناظر في األمر وكذا العامة،

ـ   يرسمه ما مقتضى على وتضيق المجعول الولـي  واليـة  تتسـع  :548م 
 بشؤون القيام الولي على وجب للوالية حداً يرسم لم فإن الواقـف، 

 في رهااستمرا يكفل وبما التلف من يحفظها بما عليها المولَّى العين
 الموقوف انتفاع وبتسهيل المناسب، بالنحو منها االنتفاع صالحية
 أن تصديه مع لغيره وليس عليه، وقفت الذي بالنحو منها علـيهم 
 صالح تصرفه في كان لو حتى إذنه بدون أمورها من شيئاً يتولى
 وكان الشرعي، الحاكم هو الولي كان لو ما صورة في إال الوقف

 وال بل المجعول، للولي ليس نعم حضاً؛م صالحاً غيره تصـدي 
 وقفت فيما بالعين االنتفاع من عليهم الموقوف منع الشرعي، للحاكم
 ذلك، أجل من استئذانه عليه الموقوف على يجب ال أنه كما عليه،

 البئر من والمستقين المسجد من المصلين انتفاع في كمـا  وذلـك 
 .ذلك ونحو الفندق، من والمسافرين

 الوقف ويكون عليه، للموقوف الوالية فيه تكون الذي المورد وفي
 مصلحة تصرفه في يراعي أن الذرية من جيل كل على فإن ذرياً،

 للجيل فليس الموجود، الجيل مصلحة مراعاته مثل المقبلة األجيال
 أعمار عن تزيد مدة  مثالً  الموقوفة العين يؤجـر  أن الموجـود 

 ال قد بأمر التالي للجيل اٍمإلز من فيه لما أفراده، من الموجـودين 
 وكان للوقف، مصلحة ذلك في كان إذا نعم لهم؛ مصلحة فيه يكون

 .فيه ضير فال الولي، هو المؤجر
 أحدهما، ومات االشتراك نحو على أكثر أو الثنين الوالية جعل إذا :549م ـ

 الذي القيد نحو على مأخوذاً مات الذي الشريك ذلك وجود كان فإن
 وإال بموته، الحي والية بطلت وعدماً وجوداً مداره الوالية تـدور 
 .واليتهما وصحت عنه بديالً الحاكم إليه ضم
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 الوالية بأعمال القيام وال اإلدارة مباشرة الولـي  علـى  يجـب  ال :550م ـ
 ذلك في سواء عنه، نيابة بها يقوم من يوكل أن له إن بل بنفسـه، 
 قيمومة بطلت مات أو األصيل انعزل فإذا وغيره، الشرعي الحاكم
 الواقف من مجعوالً الولي كان إذا نعم األوقاف، على الوكيل ذلـك 

 ال فإنه الوقف على قيم نصب تفويضه توليته في لحظ قـد  وكـان 
 .موته أو الولي بانعزال القيم ينعزل

ـ   في الموقوفة العين نماء من شيئاً للولي يجعل أن للواقف يجـوز  :551م 
 أم أكثر أم المثل أجرة بقدر أكان سواء ية،الوال بشؤون قيامه مقابل
 به قبوله بعد له جعل مما أكثر يأخذ أن له يجوز ال وحينئذ أقـل، 
 له الواقف يجعل لم إذا أما بكثير؛ المثل أجرة من أقل كان لو حتى
 عمله مثل أجرة مقدار الوقف نماء من يأخذ أن له يجوز فإنه أجرة
 وقطاف األرض فالحة كمثل العرف، عند أجرة للعمـل  كـان  إن

 المسجد إنارة كمثل مجاناً، به قيامه لزم وإال ذلك، ونحـو  الثمـرة 
 إذا مجاناً بالعمل القيام عليه يجب وكذا ذلك، ونحو فيه األذان ورفع
 قبل قد يكن لم فإن شرطه، الولي وقبل المجانية عليه شرط قد كان

 له يجعل أن الشرعي الحاكم على كان لجهة الوقف وكان شـرطه 
 .أجرة

ـ   أو ولي، لما منه خيانة واليته بشؤون المجعول الولي يقم لـم  إذا :552م 
 بها القيام عن المتناعه أو الالزم، بالنحو إدارته عن مـنه  عجـزاً 
 خلفاً له عين قد الواقف كان فإن وإهماالً، منه تكاسالً أو قاهر لسبب
 بالولي االحتفاظ مع األمر معالجة أمكن فإن وإال الولي، هو كـان 

 الخيانة، من يمنعه من الخائن مع فيجعل الشرعي، الحاكم عالجـه 
 كذلك قدرة، بقية فيه كان إن عنه يعجز فيما يساعده من العاجز ومع
 يكون كأن أمكن، إن امتناعه سبب بإزالة الممتنع أمر الحاكم يعالج

 لم وإن أجرة؛ له الحاكم فيجعل باألجرة مطالبته امتـناعه  سـبب 
 والية بطلت غيره، ولي تعيين استلزم بل بالمعالجة، راألم ينقض
 ولي ال الذي للوقف ذكره سبق الذي الحكم ولحقه المنَصَّب، الولي
 الشرعيَّ الحاكم أو خاصاً، كان إن عليه الموقوفَ وليُّه فيكون له،
 .كذلك يكن لم إن

ـ   ،"نهتعيي بعد الولي يعزل أن له يحق ال الواقف إن: "سبق فيما قلنا:553م 
 كأن ففقدها، شروطاً، فيه شرط أو أوصافاً، له ذكر قد كان إذا لكنه

 متلبساً دام ما له جعلها أو منه، أرشد غيره فصار لألرشد جعلهـا 
 انعزل ذلك، نحو أو ففسق، عادالً دام ما أو فنزعه، العلم أهل بزي

 الحاكم أو عليه الموقوف وليه وصار واليـته،  وبطلـت  بفقـدها 
 .ذكره سبق الذي وبالنح الشرعي
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 :التصرف كيفية في :الثاني المطلب
 أهلها، وقفها ما على الوقوف أن سبق ما بعض خالل من واضحاً صار لقد
 إطار في سواء المتّبع، هو كان التصرف لكيفية حداً الواقـف  رسـم  فـإذا 

 ال قد الواقف  أن غير عليهم، الموقوف انتفاع إطار في أو الولي صالحيات
 له ما بيان إلى حينئذ األمر فيحتاج حداً، له يرسم وال التصرف يةكيف ُيفصِّـل 
 :المسائل هذه في بذلك عالقة
ـ   فجميعها متنوعة  وثمرات مختلفة منافع الموقوفة للعين كـان  إذا :554م 

 كانت مثالً شجرة وقف فإذا الوقف، إطالق مع علـيه  للموقـوف 
 الذي الغرسو اليابسة واألغصان بها االستظالل ومنفعة ثمـرتها 
 جميعها المنفصل نمائها ووجوه منافعها من ذلك ونحو عنها ينبثق

 خارج فيها التصرف لغيره وال للمالك يجوز فال عليه، للموقـوف 
 .وقفيتها في لها المرسوم الحّد

 نما حتى عليه الموقوف تركه منها غرساً أن فرض لو أنـه  غيـر 
 شجرة، صار حتى آخر موضع في وغرسه قلعه أو شجرة، وصار
 بيعه يجوز بل الموقوفة، العين أحكام تلحقه وال وقفاً يكون ال فإنه

 حكم وكذلك للواقف؛ المراد بالنحو عليه الموقوف في ثمنه وصرف
 .شجرة فصارت وغرسها األغصان بعض قطع  لو ما

ـ   ُعلم إذا له وقفت الذي عنوانها عن الموقوفة العين تغيير يجوز ال: 555م 
 فيه للسكن بناًء  وقف فإذا األبد، إلى عنوانها بقاء إرادة الواقف من
 يجز لم العامة لإلجتماعات أوقفه وإذا مثالً، دكاناً تحويله يجز لـم 
 ما بين فرق دون وذلك للبضائع، مستودعاً أو للمطالعة مكتبة جعله
 قرائن من فهم قد يكون ما وبين عليه نّص قد الواقـف  كـان  لـو 

 إذا فيه ورغبته له إرادته يحتمل عّما رالتغيي يجوز ال بل خارجية،
 ء شي يكن لم فإن االحتمال، ذلك يضعف تعميم كالمه في يكن لـم 
 القائم عنوانه غير في الموقوف استخدام جاز الوقف وأطلق ذلك من
 عنوانه من الهدف كان حال في التغيير يجوز وكذا الوقف؛ حين فيه
 قَلَّت فإذا الوقف، حين جلبهاي كان التي المنفعة كثرةَ عليه ُوِقفَ الذي

 .يجز لم وإال نفعاً، أكثر هو لما تغييره جاز المنفعة
ـ   العمل ويجب تصح الواقف يشترطها التي المشروعة الشـروط :  556م 

 ال أن أو سنة، من أكثر  مثالً  الدار يؤجر ال أن اشترط فإذا بهـا، 
 طلبة يرلغ أو سنة من أكثر إجارته تصح لم العلم، طلبة لغير يؤجر
 .وهكذا العلم،

 بفقده يخرج فيفقده عليه الموقوف في يشترط شرط كل فإن كـذلك 
 على داره وقف إذا كما الموقوفة، بالعين االنـتفاع  أهلـية  عـن 

 لم وجدانها بعد الصفة هذه ساكنها ففقد العلوم، طلبة من المحصلين
 نم مطلوباً عمالً الشرط كان لو وكذا سكنها، في االستمرار له يجز
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 لها يقم لم إذا فإنه الليل، لصالة قيامه عليه يشترط كأن السـاكن، 
 .ذلك أمثال وهكذا أيضاً، الوقف من يخرج

 العين من لالنتفاع عليهم الموقوف مباشـرة  الواقـف  اشـترط  إذا:557م ـ
 عليهم وجب بأنفسهم، الدار ُسكنى عليهم يشترط كأن الموقـوفة، 

 وآجروها فيها يسكنوا لم فإذا يه،يناف بما القيام وترك بالشرط الوفاء
 بالدار االنتفاع من تمكنهم عدم فرض لو نعـم  اإلجـارة؛  بطلـت 

 فيه، السكن على مترتب حرج أو لضرر أو بلدهم، عن لهجـرتهم 
 الوقف يدور ال بنحو الوقف، في أصيل غير المباشرة قيد كان فإن

 ،)المطلوب تعدد(بـ عليه يصطلح ما وهو وعدماً، وجوداً مـداره 
 الوقف بطل وإال الوجوه،  من ذلك بغير به االنـتفاع  لهـم  جـاز 

 .الواقف ورثة إلى الموقوفة العين ورجعت
 يجوز ونحوها، والمكتبات كالمساجد عام، عنوان على الموقـوف : 558م ـ

 مضراً وال منافياً يكن لم إذا ألجله الموقوف غير في به االنـتفاع 
 العبادة لغير فيه الجلوس يحرم ال المسجد فمثل األصلي، بالعنوان

 حق يزاحم ال دام ما ذلك ونحو الدروس إعطـاء  أو االسـتلقاء  أو
 وإن والمسجد يشبهه، مما غيره وهكذا فيه، صالتهم في المصلين
 الوقف جهة من يختلف ال لكنه به، الخاصة األحكام ببعض تميـز 
 : ذلك في أنظر(عاماً  وقفاً وقفت التي األعيان من غيره حكم عن
ـ : األول لجـزء ا  ،57م  : الثاني الجزء وهذا بعدها، وما ،604م 

 ).بعدها وما
ـ   جزء كون اإلشاعة نحو على المشتركة العين قسمة من يمـنع  ال :559م 

 فيتولّى ،)موقوف غير أي( طلقاً  ملكاً منها وجزء موقـوفاً  مـنها 
 الطلق مالك كان سواء الوقف، ومتولي الطلق الجزء مالك القسمة
 كان أو نصفها، الدار مالك وقف لو ما مثل في كما اقف،الو هـو 
 يصير الموقوف الجزء هو جعله على يتفقان فما الواقف، هو غيره

 بين الموقوفة العين تقاسم يجوز إنه بل .إشـكال  بـدون  موقـوفاً 
 بمعنى محصور، عدد على الخاص الوقف في علـيهم  الموقـوف 
 منافياً ذلك يكن لم ما الموقوف، ببعض منهم كل انتفاع تخصـيص 

 فتقاسموها، ثالثة وكانوا أوالده، على وقف لو كما الواقف، لشرط
 بطلت نقصوا أو واحداً زادوا فإذا ثالثة، داموا ما القسمة صـحت 
 وهكذا، عددهم، يناسب بما اقتسامها إعادة لهم وجاز األولى القسمة

 كان إذا  أيضاً  الخاص بالوقف الموقوفة العين اقتسام يجوز إنه بل
 ممكن قليالً منهم الموجود كون صادف إذا محصور غير عدد على

 .الحصر
 أو تالمذته أو أرحامه أو أصهاره أو ذريته أو أوالده على وقف إذا :560م ـ

 عدد  طبيعته بحسب  له مما ذلك نحـو  أو جيـرانه  أو أسـاتذته 
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 عرفاً، محصور أو ونحوهما، واألصهار كاألوالد حقيقة، محصور
 العرف يراه من بحسب ويضيق عنوانهم يتسع الـذين  كاألرحـام 

 العين نماء كان العناوين هذه من عنوان على وقـف  إذا رحمـاً، 
 بينهم فاضل قد الواقف يكون أن إال بالتساوي، جميعاً لهم ومنفعتها
 التوزيع حين حاضراً بعضهم يكن لم وإذا فيه؛ رغب بما فـيعمل 
 .إليه إيصاله ُيمكن حتى نصيُبه ُعزل
 أو إخوته على وقف إذا الجميع على بالسوية التوزيع يجب كـذا و

 والعمات األخوات معهم شرَّك لـو  حتـى  أخـواله،  أو أعمامـه 
 .أم أو ألب أو ألبوين كانوا سواء والخاالت،

ـ   تناسلوا ما أوالدي على وقف هذا: "بقوله ذريته علـى  وقـف  إذا :561م 
 يولد من كل وكذا عهم،م شركاء أوالده أوالد أن فالظاهر ،"وتعاقبوا
 عليهم السابقة الطبقة من غيرهم يشاركون فإنهم طبقة بعد طـبقة 

 نسالً أوالدي على وقف هذا: "قال إذا وأما الحصة؛ في ويساوونهم
 يفيد أنه فاألظهر ذلك، نحو أو ،"طبقة بعد طبقة "..أو  ،"نسل بعـد 

 من واحد مدا ما الموقوفة العين من شيئاً الحفيد يستحق فال الترتيب،
 .موجوداً الواقف أوالد
 فالالزم ،"أوالدي أوالد على ثم أوالدي على وقف هذا: "قـال  وإذا

 انقرضوا فإذا موجودين، داموا ما وحدهم أوالده علـى  تـوزيعها 
 .التشريك نحو على وأحفادهم وأوالدهم أحفاده على وزِّعت

ـ   دفصا وإن بطبيعته، محصور غير عام عنوان على وقـف  إذا :562م 
 فقراء على أو المساجد، أو الفقراء على كالوقف محصوراً، كونه
 يجب ولم بعضها على الوقف صرف كفى مساجده، أو الفالني البلد

 بالنص االستيعاب إرادة منه يعلم أن إال منه، فرد لكل االسـتيعاب 
 العنوان، يشملهم من جميع ُيعطى وحينئذ خارجية، بقرينة أو عليه

 وأنه عددهم في شُك وإذا تسلمها؛ يمكنه حتى حصته تعزل والغائب
 وإن المعلوم، األقل على اقتصر التوزيع يشمله لم أحد منهم بقي هل
 .جميعاً باستيعابهم يطمئن حتى الفحص له استحباباً األحوط كان

ـ   صرف أو  صرفه وجب ) ع(الحسين اإلمام على شيئاً وقـف  إذا:563م 
 إقامة في كصرفه وذلك ،)ع( شؤونه من المتعارف هو فيما  نمائه

 بذل مع مناسبة، وسيلة بكل وسيرته مناقبه وذكر عزائه مجـالس 
 ذلك ثواب إهداء وجوباً واألحوط وبدونه، المجلس ذلك في الطعام
 مجلس تخصيص يجب وال ،)السالم عليه( إليه  والطعام المجلس
 لمن منه ء شي إعطاء يكفي بل فيه، الموقوف وبذل الواقف نية على
 لم فإن غيرهما؛ أو الحسينية أو كالمسجد مكان، أي في العزاء قرأي

 .عنه به التصدق  حيئنذ  وجب الصرف من النحو بهذا عرف يكن
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) ع(العصمة بيت أهل سائر على أو ) ص(النبي على وقف لو وكذا
 مناقبهم بيان في يصرف  أيضاً  فإنه ،)عج(العصر إمام فيهم بمن 

 أو المجالس كإقامة نافعة، وسيلة كلب وتعاليمهم مواعظهم وذكـر 
 وجوه من المتعارف هو ذلك كان إن ذلك غير أو الكـتب  تألـيف 

 يجب  الصرف نوع يحدد عرف يكون ال فحيث  وإال الصـرف، 
 .به التصدق

ـ   مصلحة هو فيما صرف أكثر أو ميت على ليصرف شيئاً وقف إذا :564م 
 واجب حج وأ دين عليه كان فإذا غيره، على األهـم  ويقـدم  لـه، 

 يصل أن إلى العبادية، الواجبات من غيره على قدمه باالسـتطاعة 
 عن الخيرات وفعل الصدقات في فيصرفه الواجب، غير إلى األمر
 .أفرادها بين مخيَّراً الميت ذلك

ـ   عامة مكتبة أو مشهد أو مسجد على نماؤه ليصرف شيئاً وقف إذا :565م 
 شأن يناسب فيما ماءالن صرف العامة، المنشآت مـن  غيـرها  أو

 تعمير في ُيصرف المسجد على فالوقف واحتياجاته؛ عليه الموقوف
 من يعّد مما ذلك ونحو وُمَؤذِّنه وإنارته فرشه وعلى منه يخرب ما

 من ألنه فيه تقام التي الجماعة إمام على وكذا بل وشؤونه، توابعه
 لعامةا المكتبة على الوقف وكذا أهمها؛ يكن لم إن المسجد، مصالح
 إضافة ونحوها، وصيانة وإنارة فرش من حاجاتها في يصرف فإنه
 الثقافية؛ المراكز يناسب مما ونحوه الكتب شراء على صرفه إلى

 .الموقوفات سائر وهكذا
ـ   مناصفة، عليهما وزع عنوانين أو شخصين على شيئاً أوقـف  إذا :566م 

 لماءالع على أو وسعيد، زيد على نماء داره وقف لو كمـا  وذلـك 
 زيد على وقفه لو ما مثل في مناصفة يصرف وكذلك والفقـراء؛ 

 نصفاً زيد فيعطى سعيد، وأوالد زيد أوالد على أو سـعيد،  وأوالد
 .أمثاله وهكذا اآلخر، النصف سعيد وأوالد

ـ   طبقة بعد طبقة أي ترتيبياً، الذرية على الوقف كون فـي  شـك  إذا:567م 
 الثانية الطبقة أفراد به يشترك امم أي تشريكياً، أو نسل، بعد ونسالً
 مطلقاً الواقف كالم كان فإن األولى، الطبقة من الموجودين مع مثالً
 لزم أحدهما في صريحاً وال مطلقاً يكن لم وإن التشريك، على ُحمل

 الوقف كون فرض على لهم الثابتة حصتهم األولى الطبقة إعطـاء 
 .الباقية الحصة في ةالثاني الطبقة وبين بينها ُيقرع ثم تشريكياً،

ـ   تلتقي المحتملة المصارف كانت فإن الوقف، مصرف ُجهـل  إذا :568م 
 هل أنه في شك لو كما فيه، صرفها وجب مشترك عنوان  علـى 

 الفقير؛ العالم على يصرفها فإنه الفقراء، أو العلماء على ُيصـرف 
 غير المصارف كانت فإن متباينة، المحـتمالت  كانـت  إذا وأمـا 

 يحتمل التي الوجوه من الفقراء على بها التصدق وكان محصورة،
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 المحتملة، الوجوه من غيره على بها التصدق قُدِّم لها، الواقف إرادة
 كانت وإن شاء؛ أّيها مقدِّماً المحتمالت سـائر  فـي  صـرفه  وإال

 هذا على ليصرف وقفه أنه يدر لم كأن محصـورة،  المصـارف 
 سعيد، على أو زيد على أو اآلخر، المسجد هذا على أو المسـجد 
 الوقف أن في الشك عند القرعة تجب وكذا .بالقرعة تعيينه وجب
 نحو على أو عليهم الصرف نحو على هو هل مثالً زيد أوالد على

 .لهم التمليك
 والموت الخراب عليها عرض قد أرضاً الموقوف كان إذا وأمـا 

 ُعلم وال وقفها كيفية  تفصيلياً  يعلم ولم عامـرة،  كانـت  بعـدما 
 على وذلك أحوالها، باختالف يختلف حكماً لها فإن عليه، الموقوف
 :صور
 وقف أنها ُيدرى فال وقف، أنها سوى ء شي عنها يعلم ال ما: األولى

 أنه وحكمها شخص؛ أو جهة على وقف أنها وال عام، أو خـاص 
 األراضي من كغيرها المحيي ويملكها إحياؤها، راغب لكل يجوز
 .الموات
 تلك تعلم ولم شخص، على ال جهة على وقف أنها علم ما :الثانـية 
 أنه وحكمها المحصورة؛ غير العديدة الجهات بين بعيـنها  الجهـة 
 يقوم استحباباً لمن األحوط  كان وإن األقرب، على إحياؤها  يجوز

 مالكه، المجهول المال معاملة يعاملها أن ونحوه بزرع بإحـيائها 
 إن الخاص كالولي عليها سلطة له من فيها التصرف في فيسـتأذن 

 له ويدفع منه ويستأجرها وكيله، أو الشرعي فالحاكم وإال وجـد، 
 منه يشتريها أن له إن بل بإذنه، البر وجوه في يصرفها أو أجرتها
 .بيعها المتولي من ويصح
 ولم جهة، على ال معينين أشخاص على وقف ُعِلم أنها ما :الثالـثة 

 بجواز الحكم فيشكل الناس؛ بين صهوشخ بعينه عليه الموقوف يعلم
 المال معاملة معاملتها وجوباً واألحوط الصورة، هذه في اإلحـياء 
 .تماماً الثانية الصورة في ذكرناه الذي بالنحو مالكه المجهول
ـ  ما :الرابعة ـ   ُعِلَم   أو المسجد هذا على موقوفة إما أنها  إجماالً 
 في يرغب من على يجب أنه وحكمها الموجودين؛ زيد ذرية على

 أو الشرعي الحاكم أو  وجد إن الجهة تلك متولي مراجعة إحيائها
 زيد ذرية من الموجود ومراجعة  خاص ولي لها يكن لم إن وكيله

 في الذرية أذنت إذا إنه ثم منهم، استئجارها على معهم واالتفـاق 
 وجب تأذن لم وإن إشكال، فال المعينة الجهة على األجرة صـرف 
 .األجرة له كانت القرعة له وقعت فمن بينهم، اإلقراع
 إذا أما الوقف، كيفية وُجهلت عليه الموقوف ُجهل لو ما حكم هـذا 
 يجز لم موجوداً كان فإن عليه الموقوف وُعلم الوقف كيفية ُعلمت
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 باد قد كان وإن عليها، سلطة له من إذن دون األرض إحياء ألحـد 
 ذلك في مثلها ويملكها، اؤهاإحي أحد لكل يجوز فإنه أثر له يبق ولم
 .المحياة األراضي سائر مثل

ـ   واإلصالح الترميم أو التعمير إلى الموقوفة األمالك احـتاجت  إذا: 569م 
 ما لها الواقف َعيَّن فإن بها، االنتفاع واستمرار بقائها أجـل  مـن 

 مقدَّماً نمائها من عليها الصرف وجب وإال عليه، عمل فيها يصرف
 في نمائه من إصالحه يجب إنه بل عليهم، فالموقو حـق  علـى 
 إلى أدى وإن به الالحقة البطون انتفاع على حرصاً الذري الوقف
 .جزئياً أو كلياً حرماناً لإلصالح المعاصر البطن حرمان

 :بيعه جواز وموارد الوقف خراب حكم في :الثالث المطلب
 سواء تفاع،االن موانع من ونحوه الخراب عليه يعرض الوقف أّن غرّو ال
 جهة من أو نحوهما، أو غرق أو بحرق الموقوفة، العين نفـس  جهـة  مـن 

 يتسبب العارض الخراب أن كما عنوانه، يزول أو فينقرض عليه، الموقوف
 بخراب :وأخرى عنوانها، وزوال بها االنتفاع وانعدام كلياً العين بزوال :تارة

 في نستعرضها بهايناس مما وغيرها األمور وهذه وأثاثها؛ أجـزائها  بعـض 
 :مسائل
ـ   العنوان وألغى فعطّلها الموقوفة العين على الخراب عـرض  إذا: 570م 

 مكتبة أو ميتماً أو مسجداً يوقف الذي كالبناء أجله، من وقفت الذي
 فيعرض ذلك، نحو أو مثالً الدينية العلوم لطلبة سكنية شققاً أو عامة
 وقف فيما كلياً به النتفاعا وُيبِطُل هيأته ويلغي فيهدمه الخراب عليه
 :نحوين على يختلف حكمه فإن له،

 مقوِّماً العنوان وذلك الهدف ذلك اعتبر قد الواقف يكون أن :األول
 نفسه في عزم قد فهو وعدماً، وجوداً مداره تدور بحيث للوقفـية، 

 العقار هذا أن أو فحسب، مكتبة دام ما موقوف البناء هذا أن علـى 
( بـ الفقهاء عليه يصطلح ما وهو فحسب، اًبستان دام ما موقـوف 

 الوقفية، تزول األشجار يبست أو البناء تهدم فإذا ،)المطلوب وحدة
 ورثته، فإلى وإال حياً، كان إن الواقف إلى الموقوف يرجع وحينئذ
 .وغيره المسجد بين فرق دون وذلك موقوفاً؛ يكن لم كأنه حتى
 وجعلها ملكه عن العين ذهه بإخراج راغباً الواقف يكون أن: الثاني
 بالدرجة مثالً ميتماً بجعلها راغب فإنه كذلك األولى، بالدرجة وقفاً

 ما وهو العنوان، هذا بقاء على الوقفية أصل ُيعلِّق لم بحيث الثانية،
 يختلف الوقف من النحو هذا ؛)المطلوب تعدد( بـ الفقهاء عنه يعبر
 :التالية حاالته باختالف عليه الخراب عروض عند حكمه

 وضعها إلى إعادتها فيه يمكن وضع في العين تكون أن :األولـى 
 األرض أو البناء بقايا إيجار وأمكن متبرع يوجد لم السـابق،فإن 
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 أو البناء وترميم األجرة وتجميع الزمن، من مدة علـيها  المبنـي 
 بيع أمكن ولكن إيجاره يمكن لم وإن وتعين، ذلك وجب بها تجديده
 أجل من بدونه أو األمر، لزم إن البناء، من ء شي مع العقار بعض
 .الكل بيع على ومقدماً متعيناً وكان ذلك وجب بثمنه، الباقي تعمير
 لزم مسجداً كان إذا ولكنه وغيره، المسجد بين فرق ال أيضاً وهنا
 .حرمته هتك عدم مراعاة إجارته في

 أبداً، ليهاإ العنوان بإعادة يسمح ال وضع في العين تكون أن :الثانية
 :لعالجها طريقان فهنا

 من وجه بأي به االنتفاع  يمكن مما والعقار البناء بقايـا  يكـون   ـ أن 1
 أو مصنعاً جعله أو فيه الزراعة بمثل وذلك عليها، هو التي حالته في الوجوه
 واالنتفاع تأجيره بمثل أو مباشرة به عليه الموقوف انتفاع يمكن مما نحوهما

 أمكن فإذا العين، هذه من بقي لما االستثمار أنحاء من ذلك بغير أو بأجـرته 
 .وتعين وجب ذلك
 فهنا السابق، بالنحو البناء من بقي ما أو األرض استثمار يمكن ال  ـ أن 2

 عين شراء في  األحوط على  صرفه تقديم فيجب الثمن أما بـيعها،  يجـوز 
 العنوان نفس على اَوقْفُه تعذر فإن األول، العنوان نفس على ووقفها به أخرى
 فاألقرب؛ إليه لألقرب مراعياً منه قريب آخر عنوان على وقفها وجب األول
 عليها، الموقوف الجهة على صرفه لزم بالثمن أخرى عين شراء يمكن لم فإن
 .وهكذا ميتماً، كان إن آخر ميتم أو مسجداً كان إن آخر مسجد على أي

 البيع حصل الذي البطن على لثمنا ُوزِّع الذرية على موقوفاً كان إذا نعـم 
 في أنظر. (يشاؤون كيف أنفسهم على يصرفوه أن لهم وجـاز  زمانـه  فـي 

 ).المسألة هذه من الفرع بهذا عالقة له ما 568: المسألة
ـ   فخرج أثاثه أو الموقوف أجزاء من ٍء شي على الخراب عرض إذا: 571م 

 البستان من كالشجرة وذلك كلياً، عليه كان الـذي  االنـتفاع  عـن 
 غير أو ويتهالك، يبلى األثاث من ء شي أو وتيبس، تنقلع الموقوف

 العين تلك وقف قد الواقف كان فإن الموقوف، أجزاء مـن  ذلـك 
 ثمرها من لالنتفاع الموقوفة كالشجرة خاصة، جهة في بها لالنتفاع

 للواقف المرادة االنتفاع جهة ألغى قد الخـراب  وكـان  خاصـة، 
 سائر مصلحة في ثمنها صرف ووجب ينئذح بيعها جاز وعطلها،
 عليها، الموقوف الجهة على ُصرف وإال بحاجة، كانت إن األجزاء

 المرافق من نحوه أو مسجداً، الموقوف كان إن آخر مسجد على أي
 بل كذلك، يكن لم فإن مباشرة، عليه الموقوف بها ينتفع التي العامة
 كالبستان خاص، أو عام عنوان لها التي الموقوفات نوع من كـان 

 الثمن يصرف فإنه زيد، ذرية على أو الفقراء على نماؤه الموقوف
 انتفاع بجهة العين الواقف يخص لم إذا فيما الحكم وكذلك علـيهم؛ 
 أمر في به االنتفاع يمكن مما كان إن فإنه منها، جزء وتلف خاصة،
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 أو عموداً تجعل  اليابسة كالشجرة الموقوفة، العين شؤون من آخر
 بالنحو ثمنها وصرف بيعها  جاز وإال ذلك، وجب البستان في فاًسق

 الموقوفة الجهة في صرف وإال احتاجه، إن البستان على السـابق 
 .عليها

 يوجب ما أثاثها أو الموقوفة العين أجزاء من ء شي على عرض إذا :572م ـ
 أو المسجد كسجاد لالستعمال، صالحة بقائها مع عنها االسـتغناء  

 فإن منه، أفضل جديد سجاد به استبدل إذا نحوهما أو العامة المكتبة
 في استعماله وأمكن حاله، على بقائه مع به االنتفاع يمكن مما كان

 كجعل االنتفاع، أنحاء من آخر بنحو ولو فيه، وقف الذي المكـان 
 وقفيته على إبقاؤه وجب مثالً، البرد أو الحر من سـتاراً  السـجاد 
 الموقوف مكانه في تماماً عنه استغني وإن ،مكانه في به واالنتفاع
 جعله وجب معطّالً بقي إن والضياع التلف من عليه وخيف عليه،
 لالنتفاع المبذولة األوقاف نوع من كان إن له مماثل آخر محٍل في

 ونحوها؛ والحسينيات الداخلية والمدارس كالمساجد بها، المباشـر 
 بيع عليه وفالموق على نماؤه يصرف ما نـوع  مـن  كـان  وإن

 فعلى وإال احتاجت، إن الموقوفة العين علـى  الـثمن  وصـرف 
 في ذكر الذي بالنحو وذلك فالن، ذرية أو كالفقراء عليهم، الموقوف
 .السابقة المسألة
 لو بحيث وكان حاله، على بقائه مع به االنتفاع يمكن لم إذا وأمـا 
 ذلك في ثمنه وصرف بيعه وجب وتلف، لضاع حاله علـى  بقـي 
 لالنتفاع كان إن له مماثل آخر مكان ففي وإال إليه، احتاج إن حلالم

 الخير، وجوه في ُصِرفَ له مماثل ثمة يكن لم فإن العام، المباشـر 
 الموقوف على  حينئذ  يصرف فإنه العام لالنتفاع يكن لم إذا وأمـا 
 .عليهم

ـ    كذلك أشخاص أو  بعينه شخص فـيه  ليسـكن  داره وقـف  إذا :573م 
 يوجد فلم وتدريسهم الدينية العلوم طالب لسكن وقفها أو فانقرضوا،

 الغايات من ذلك نحو أو بها، انتفاعهم وتعذر وجد أو أحد، مـنهم 
 الواقف كان فإن فيها، الموقوفة العين واستخدام تحقيقها يتعذر التي
  فإذا تحبيساً، ذلك كان الغاية بهذه وتحديده الوقف تعليق قصد قـد 

 المال رجع عليها الموقوف الجهة زالت أو عليه الموقوف انقرض
 بل التحبيس قصد قد الواقف يكن لم وإن ورثته؛ أو الواقـف  إلـى 

 صدقة وصار ملكه عن خرج عنوانه زوال أو انقراضه صـادف 
 .البر وجوه في تصرف جارية

ـ   ذلك فخرب الفالني المسجد في نماؤه ليصرف مثالً داره وقف إذا: 574م 
 مصرف إلى بحاجة يعد لم أنه أو تعميره، نيمك ولم وزال المسجد
 المسجد ذلك لحظ قد الواقف كان فإن مثالً، فيه يصلي من النقطاع
 وعدماً وجوداً مداره الوقف يدور بحيث المطلوب، وحدة نحو على
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 إلى العين ورجعت الوقف بطل العنوان زال فإذا تحبيساً، ذلك كان
 لزم المطلوب تعدد ونح على لحظه قد كان وإن ورثته؛ أو الواقف
 وجوه في صرف وإال أمكن، إن آخر مسجد على الدار نماء صرف
 .البر

 المبحث هذا في مسائل من مر ما بعض خالل من معلوماً صار لقد :575م ـ
 الموقوفة الجهة أو الشخص عن نقلها يجوز ال الموقوفة العـين  أن

 من لمطلبا هذا في ذكرناه ما إلى وإضافة ونحوه، البيع بمثل عليها
 على التأكيد المناسب من فإن الوقف، خراب عند البيع جواز موارد

 يجوز ال: فنقول المسألة، هذه في الموارد من بقي ما وذكر سبق ما
 :موارد في إال الوقف بيع

 الذي بالنحو به االنتفاع من فمنع الخراب عليه عرض إذا ما :األول
 ونحو المهدم، والبناء البالي، والجذع المذبوح، كالحيوان له، وقف

 أسباب من عليه طرأ أو بها؛ ُيعتَد ال قليلة منفعة له بقيت أو ذلـك؛ 
 االنتفاع عن له المسقط الخراب إلى عليه بقاؤه يؤدي مـا  الفسـاد 
 الذي الوقت إلى البيع تأخير يجب ولكن بيعه، فيجوز به، المعـتد 
 عليه يعرض الذي كالبناء عليه، الفساد طروء قبل منافعه فيه تستنفد

 هذه وجميع ذلك، نحو أو تربته، تتملح الذي البستان أو التصـدع، 
 في ذكره سبق الذي بالنحو البيع فيها يجوز المورد هذا في الحاالت
 ).بعدها وما 570: (المسألة
 إنما وهو عليهم، الموقوف بين الشديد االختالف وقع إذا ما :الثاني

 أو للذرية التمليك، ونح على الوقف كان لو ما صورة في يحـدث 
 ذلك غير أو عليهم، الصرف بنحو كان لو ما صورة في ال غيرهم،

 النزاع من معه وخيف بينهم االختالف وقع فإذا الوقف؛ أنواع من
 بينهم فيما اإلصالح يمكن ولم واألموال، النفوس تلف إلى المؤدي

 بعد أمكن وإذا يجب؛ قد بل البيع جاز بالبيع، إال النزاع تسوية وال
 الوقف نهج على ووقفها المباعة للعين مماثلة عين شـراء  البـيع 
 .األحوط على ذلك وجب جديد بنزاع تتسبب أن دون األول

 قلة من معين، أمر حدوث عند بيعه الواقف اشترط إذا ما :الـثالث 
 ثمنه، إلى عليه الموقوف احتياج عند أو أنفع، بيعه كون أو المنفعة،

 .شرطه في الواقف يالحظها التي األمور من ذلك نحو أو
 الذي التمليكي الخاص الوقف نوع من كان فإن الوقف، بيع  جاز إذا:576م ـ

 أحد، إجازة إلى بيعه في يحتاج ال فإنه عليه الموقوف نفس يتواله
 ووجب موارده، في بيعه له جاز خاص ولي للوقف كان فإن وإال
 الشرعي الحاكم ناستئذا وجب وإال البيع؛ في استئذانه غيره على

 .وجوباً األحوط على البيع في ومراجعته
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ـ   عند التلف من أقسامه بجميع الوقف على يقع ما المتلف يضـمن  :577م 
 والتمليكي العام، أو الخاص الوقف ذلك في سواء شروطه، توفـر 

 دار أو بستان من شيئاً أتلف من على الضمان يجب فكما وغيـره، 
 العين من يتلفه ما ضمان عليه يجب كذلك خاصاً، وقفاً موقـوف 
 .ونحوهما والمقبرة كالمسجد عاماًً، وقفاً الموقوفة
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 وأخواته التحبيس في :الثاني الفصل
 أن ينبغي ما إلى الباب لهذا التمهيد عند اإلجمال من ء بشي أشرنا قد كـنا 
 منفعة بذل: (هو التحبيس إن :وهو التفصيل، من ء بشي عليه التأكـيد  نعـيد 

 جهة على أو محصورين، أشخاص أو شخص على وقصرها هاوحد العـين 
 اهللا وسبيل والعلماء والزوار والحجاج كالفقراء عليها، الوقف يصح معيـنة 
 في الوقف مع يشترك فإنه لذا ؛)ذلك نحو أو الميتم أو المسجد وخدمة تعالـى 

 هابتنائ عدم في يخالفه أنه إال تدريجاً، المنفعة استيفاء أجل من العين تحبـيس 
 لورثته، موروثة فتكون ملكه في تبقى بل مالكها، ملك عن العين إخراج على

 والشراء بالبيع بملكه المالك تصرف فيها يتصرف أن له حبست لمن ولـيس 
 :أمور فهي أخواته أما .ونحوهما
 مما نحوها أو داراً العين كانت إذا للتحبيس اسم وهـي  الُسـكْنى،  :األول
 للطالب الداخلية المنامة ومدرسة ندق،كالف السكن، خصوص علـى  يحـبس 
 .ونحوهما
 الحابس عمر مدى فيه المدة تكون تحبيس لكل وهي اسم الُعْمرى، :الثاني

 .غيرهما أو أوكتاباً المحبَّسة العين كانت داراً عليه، المحبَّس أو
 أحدهما، عمر دون فيه المدة تكون تحبيس لكل اسم وهي الرُّقْبى، :الثالث

 .العين نتكا ما كائناً
 أشخاصاً أو شخصاً عليه المحبَّس كان لو بما الثالث هذه وتختص هـذا، 
الحبس( إال عليه يطلق فال عام عنوان أو جهة على التحبيس كان فإن معينين،

(. 
 :مسائل في يقع فهو أحكامه تفصيل أما
ـ   أو قول من عليه يدل بما مضمونه إنشاء من التحبيس في بـد  ال :578م 

 والعقود، اإليقاعات من وغيره الوقف في تقدم ما ونح على فعـل، 
 أعطى أو ،)زيد على داري أو سيارتي حبَّسـت : (قـال  إذا كمـا 

 أو الزوار الحجاج نقل في أو الجهاد في يستخدمها لمـن  سـيارته 
 األقوال من عليه يدل مما ذلك نحو أو ذلك، على تحبيسها قاصـداً 
 .واألعمال

ـ  ـ   :579م  ـ أخـوات  وكـذا   التحبـيس   من القبول إلى يحتاج ال إيقاع  ه 
 القربة، قصد على يتوقف فال صدقة ليس وهو علـيه؛  المحـبَّس 
 الزم فهو قبضه قبل أما إشكال، بدون قبضه بعد الزمـاً  ويصـبح 

 عليه المحبس كان إذا وكذلك جهة، على التحبيس كان إن أيضـاً 
 قبض قبل الحابس مات إذا نعم وجوباً، األحـوط  علـى  شخصـاً 

ـ   الزماً الحبس يكن لم صغاراً، الورثة وكان للعين، عليه بَّسالمح
 الواقف في المعتبرة الشروط فإن كذلك .الورثة إلى العين ورجعت

 الحابس في معتبرة نفسها هي الموقوفة والعين علـيه  والموقـوف 
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 وإخراج بالتأبيد عالقة له ما إال المحبوسة، والعين عليه والمحبَّس
 إنما بل التحبيس، في معتبرين غير فإنهما الحابس ملك عن المـال 
 .فيه توفرهما اعتبار لعدم وقفاً يكن ولم تحبيساً صار

ـ   المدة، ذكر فيه يشترط ال التأبيد عدم على مبنياً كان وإن الحـبس  :580م 
 :التالي النحو على نستعرضها الجهة هذه من أحكاماً له لكن
 حتى المذكورة المدة يف لزم معينة مدة ملكه المالك حبس إذا: أوالً
 مضيِّها، قبل عنه الرجوع له وليس الحابس، عمر من أزيد كانت لو
 المدة مضت فإذا فيه، الرجوع لوارثه فليس مضيِّها قبل مات وإذا

 .لوارثه أو له المنفعة عادت
 الجهة وكانت معينة، بمدة يوقّته ولم التحبيس المالك أطلق إذا :ثانياً

 يبطل فإنه ، معين كشخص  لها دوام ال محدودة لها حبسـه  التـي 
 في عليه لزومه والظاهر لورثته، ميراثاً ويرجع  الحابس، بمـوت 
 .فيه الرجوع له وليس حياته،
 المنفعة إباحة مجّرد على اقتصر إن شاء متى الرجوع لـه  نعـم، 
 أسكن لو كما وذلك به، نفسه ويلزم التحبيس ء ينشى أن دون وبذلها

 نقل في دابته أو سيارته استخدم أو عبده هأخدم أو الدار شخصـاً 
 .الزّوار أو الحجاج
 الجهة تكن ولم معينة بمدة يوقّته ولم التحبيس المالك أطلق إذا :ثالثاً
 والفقراء كالعلماء الدوام، شأنها من كان بل محدودة، لها حبسه التي

 العين دامت ما نافذاً  إطالقه مع  التحبيس فيبقى المسجد، وخدمـة 
 إذا إال الوقف وبين بينه  عملياً  الفرق يظهـر  ال وحينـئذٍ  ة؛باقـي 
 الوقف في صدقة تبقى حيث المقصود، االنتفاع عن العين سقطت
 صرح إذا الحال وكذا التحبيس، في حبَّسها لمن ملكاً ترجع فـيما 

 وقف أنه  الصورة هذه في  الظاهر لكن والتأبيد، بالدوام الحـابس 
 .التحبيس بصورة

ـ   المالك ملك عن تخرج ال به ألحق وما الحبس في العين كانت مال :581م 
 أو التحبيس يبطل أن دون من المنفعة مسلوبة العين بيع فللمالـك 
 عليها يصالح أو المنفعة، يبيع أن له فليس عليه المحبَّس أما ينافيه؛

 جواز يشكل بل لها، مالكاً كونه وضوح لعدم إسـقاطها،  علـى  أو
 معه للمصالح يكون بنحو بالعين، ينتفع ال نأ على معه المصالحة
 عليه للمحبَّس أن المتيقن أو الظاهر ألن عنه، بدالً بهـا  االنـتفاع 
 تحت المنفعة تكون بنفسه انتفاعه عدم فمع بالمباشـرة،  االنـتفاع 

 .ملكه هي التي للعين تبعاً المحبِّس المالك سلطة
 على وجب شروطاً فيه رطوش معينة بكيفية التحبيس المالك قيد إذا :582م ـ

 له كان أطلق وإذا المالك، له رسمه بما االلتزام علـيه  المحـبَّس 
 أن يقتضي مثالً السكنى فإطالق المتعارف،  بالـنحو  اسـتخدامه 
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 بل وضيوفه، وخادمه أوالده من تابعيه وسائر وأهله هـو  يسـكن 
 جرت ما اقتناء وله لذلك، معد موضع فيها كان إن ودوابه وماشيته

 وال المحبسة العين إجارة له وليس ومؤن؛ أثاث من لمثله فيه ادةالع
 التصرفات أنواع من ذلك بغير فيها التصرف وال لغيره، إعارتها
 .المالك من مأذوناً يكون أن إال المتعارفة غير

ـ   النتفاعه، وإبقاؤه المحبسة العين من ء شي استثناء للحابس يجوز :583م 
 غرف من أكثر أو غرفة أو البستان، من أشجار أو شجرة كاستثناء
 بين ذلك في فرق بدون للتجزئة، قابالً يكون مما ذلك ونحو الدار،
 المنفعة من شيئاً يستثني أن الحبس في يجوز وكذا والحبس، الوقف
 طلبة على الدار هذه حبَّست: "يقول أن فيصح معينة، لمدة أو دائماً
 بخالف وهو ،"مثالً الجمعة يوم عدا ما فيها ليسكنوا الدينية العلوم
 العين إخراج على يرتكز إنه قلنا ألننا الوقف، في ذكره سبق مـا 

 بعد المنفعة من ء شي استثناء فينافيه الواقف، ملك عن ومـنافعها 
 عن منفعتها وال العين بإخراج يتقوم فال الحبس أما العين، وقـف 
 .منهما ء لشي الحابس استثناء ينافيه فال الحابس، ملك



 
307

 الثالث مقصدال

 المعاوضـات في

 :وبابان تمهيد وفيه
 :تمهيـد
 أو األعيان ملكية نقل عنها ينتج التي المعامالت): (المعاوضات(بـ نريد

  والصلح البيع إلى إضافة  يشمل المصطلح وهذا ،)عوض مقابـل  الحقـوق 
 قد ألننا والصلح بالبيع  هنا  خصصناه قد لكننا المعوضة، والهـبة  اإلجـارة 
 كأمر ملحوظ المعوضة الهبة في العوض  أن )الهبة مـبحث ( فـي  ذكـرنا 
 في أننا كما الهبة؛ جوهر في خصوصية له يكون أن عن يخـرجه  ء طـارى 
ـ  الكالم ركزنا قد اإلجارة مباحث ـ   فيها   وهو النفس، إجارة على  منهجياً 
ـ   ـ حسب  صح لذا ؛)المعاوضة( عنصر فيه يغيب أمر  هذا قصر  منهجنا 

 في متمحضين لكونهما والصلح البيع مـباحث  خصـوص  لـى ع المقصـد 
 .المعاوضية

 الحركة محور فهو ثم ومن التجاري، التبادل حركة محور هو البيع إن ثم
 في أو األفراد بين الملكية نقل في دوره إطار في سواء عموماً، االقتصـادية 

 له عوشر كبيرة عناية به اإلسالم اعتنى وقد التجارة، في األهم دوره إطـار 
 عالقات يعيش مجتمع بناء إلى التشريعات تلك من وهدف مفصلة، أحكامـاً 

 قد أنه كما الناصعة، والعدالة الفاضل الخلق على قائمة مسـتقرة  اقتصـادية 
 بها ترتفع للتجارة آداب وضع على العادلة التشريعات تلك مقدمة في حرص
 من موقعاً تكون أن إلى والربح واألثرة الجشع مواقع من موقعاً كونها مـن 

 من يلي فيما ونحن .النفس وتهذيب الناس وخدمة والمحبة الـتعاون  مواقـع 
 المختلفة، جوانبها من والصلح البيع أحكام نستعرض سوف وفصول أبـواب 

 وبعض التجارة آداب من شيئاً التمهيد هذا في قدمنا قد نكـون  بعـدما  لكـن 
 ثالثة في وذلك التمهيد، ذاه في إال مناسب موقع لها ليس التي العامة أحكامها
 :مطالب
 :التجارة آداب في :األول المطلب
 فضل حول كالماً المعامالت من الجزء لهذا المدخل في ذكرنا قـد  كـنا 

 وطلب التكسب وسائل من وسيلة هي بما التجارة يشـمل  وآدابـه  التكسـب 
 النشاط في ومرغوبة مميزة وسيلة باعتبارها عليها حثاً فيه وإن بل الـرزق، 

 إليه، والعودة استذكاره ويستحسن هنا، نافع ذكرناه الذي وذلك االقتصـادي؛ 
 لتكون هنا ذكرها ينبغي التجاري بالعمل خاصة مستحبة أمـوراً  ثـم  لكـن 

 لنفسه تهذيباً فيها وعمله التجارة على إقباله مقدمة في المؤمن قلب في حاضرة
 :ليي كما نقدمها أمور وهي وتعالى، تبارك ربه إلى وتقرباً
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 يناسب الذي بالقدر فيها ويتفقه التجارة أحكام يتعلم أن للمكلف يستحب :أوالً
 تكليف مخالفة في الوقوع معرض في كان إذا ذلك عليه يجب بل فيها، عمله

 أو الوزن أو للكيل التعرض له يكره فإنه كذلك .بأحكامها جهله نتيجة إلزامي
 .الخطأ في وقوعه من وفاًخ بها خبيراً يكن لم إذا المقادير من غيرهما
 يتشهد أن ويستحب السوق، إلى الداخلـين  أول يكـون  أن يكـره  :ثانـياً 

 الذي المظلم المكان في يبيع أن ويكره للتجارة، فيه جلوسه عند الشـهادتين 
 الشمس؛ طلوع إلى الفجر طلوع بين ما السوم يكره كذلك العيب، فيه يسـتتر 
 في أو الطرقات، أرصفة في ضاعتهب عرض عليه يحرم فإنه ذلك، إلى إضافة

 أنظر(الطرق  أحكام في تفصيله تقدم كما بالمارة، أضـرت   إذا الطـرقات، 
 ).بعدها وما50:المسألة

 العيب وكتمان لها، المشتري ذم وكذا سلعته، البائع مـدح  يكـره  :ثالـثاً 
 وأكّد يذكرها فلم عيوبها بيان منه طلب قد المشتري كان إذا نعم فيها، الموجود

 كان إذا العيب كتمان يجوز ال وكذلك محرماً، كذباً منه ذلك كان سالمتها له
 إذا المعاملة في الحلف ويكره .بيانه سيأتي كما الغش عنوان عليه ينطبق مما

 يسمى ما وهو الكبائر، من كاذباً حلفه إن بـل  حـرم،  وإال صـادقاً،  كـان 
 .لعقدا عند تعالى اهللا يكبر أن ويستحب ).الغموس اليمين(بـ

 المماكس بين يفرق فال الثمن، في المشترين بين يساوي أن يستحب :رابعاً
 بالتفريق بأس ال نعم ذلك، نحو أو والغريب، البلد إبن بين أو مثالً، وغيـره 
 على الربح ويكره .ونحوها والتقوى والعلم كالفقر شرعية، لمرجحات بينهم

 كما الحاجة؛ عن زيادة ثمنال في والمراعاة باإلحسان الموعود وعلى المؤمن،
 فيزيد معين بسعر شرائها في يرغب التي الحاجة في المؤمن منافسة يكره أنه
 فيه المقام يكون مما يشبهه ما  أو )العلني المزاد( في إال دونه، لشرائها عليه
 عن أحدهما انصرف لو ما صورة في الزيادة تكره ال وكذا الزيادة، طلب مقام

 على يعرضه فيما البائع منافسة ويكره بينهما؛ تمامها معد علم أو المعاملـة 
 للمشتري ويكره دونه؛ ليبيعه عليه آخر مبيع بعرض غيره وقيام المشـتري 

 .الزائد ويعطي الناقص يأخذ أن للبائع ويستحب العقد؛ بعد الثمن تنقيص طلب
 :به االتجار يحرم ما في :الثاني المطلب
 :أمور وهو
 :المسكرات: األول

ـ  ((ذلك  في بما صنعه، أصل في مائع مسكر بكل التكسب يحـرم  :584م 
 ؛)البيرة(بـ المعروف المخمر الشعير ماء من المستخرج ) الفُقَّاع
( بـ يعرف صار مما جامد مسكر بكـل  التكسـب  يحـرم  وكـذا 

 األغراض في المخدرة المواد استخدام صورة في إال ،)المخدرات
 الجراحية العمليات ثناءأ والتخدير األدويـة  كصـناعة  الطبـية، 
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  حينئذ  به التكسب يجوز فإنه الضرورية، المنافع من ونحـوهما 
 .العادل الحاكم وتوجيه بإشراف

ـ   المخّمر، غير الشعير ماء من المتّخذ بالشراب التكسب يحـرم  ال :585م 
 يتخذ التي الفاكهة من المعتصرات سائر من يتخذ مما بغيره وكذا

 ودبس التمر كدبس مخّمراً، العصير ذلك يكن لم إذا الخمر مـنها 
 المحكوم العنبي العصير بيع ذلك في بمـا  وعصـيرهما،  العـنب 

 هذه مثل فإن ثلثيه، ذهاب قبل الشرب أو األكل بحـرمة  احتـياطاً 
 دون بها التكسب يجوز المسكرات من تَُعّد ال دامت ما المعتصرات

 .إشكال
 :النجسة األعيان :الثاني

ـ  ـ  يحـرم  :586م   والميتة والخنزير كالكلب النجسـة،  باألعـيان  بالتكسُّ
 :التالي النحو على وذلك وغيرها،

ـ   اإلنسان، به ينتفع ال الذي بالكلب وغيره بالبيع التكسب يحرم :الكلب  أ 
 الصيد ككالب للناس، مقصودة محلّلة منفعة له يكون ما دون الهراش، ككلب

 .ونحوها الجرائم وكشف والحراسة
ـ  النجسة األعيان سائر الحكم فـي  الكلـب  ومـثل   الميتة غير  األخرى 

ـ    كالدم مقصودة، محللة منفعة لها كان فإذا والغائط، كالدم ، والخنـزيـر 
 .يجز لم وإال بها، التكسب جاز للتسميد، والغائط للعالج،
ـ   منفعة لها كانت إذا النجسة بالميتة التكسب يجوز : النجسة الميـتة   ب 
 للمزروعات، سماداً أو األليفة، للحيوانات طعاماً جعلت كأن مقصودة، محللة
 كان فإن هذا، زماننا في سيما ال المحلل، االنتفاع مجاالت من ذلك غيـر  أو

 ممن كان إذا له بيعها جاز المحرم األكل مثل في بها ينتفع أن المشتري مراد
 بيعها يجز لم وإال تركه، استحباباً األحوط كان وإن شريعته، في أكلها يستحل

 .وجوباً األحوط على له
ـ   المسلمين من يستحله ال من مع بالخنزير التكسب يحرم: الخنـزير  ج 
 محللة منفعة له كان سواء أكله، تحرم التي األخرى األديان أتباع من وغيرهم
 له يكن لم أو الطبية، التجارب في استخدامه أو بفضالته كالتسميد مقصودة،
 استحباباً األحوط كان وإن جائز، فهو يستحله لمن بيعه وأما محلّلة، مـنفعة 
 هذا، .محللة غير أو محللة لمنفعة أريد لو ما   أيضاً  ذلك في سواء تـركه، 
 لمن بيعه بقصد شراؤه للمسلم يجوز ال فإنه يستحله لمن بيعه جواز رغم ولكن

 وأ بالتربية أو باالصطياد للخنزير ملكيته مورد على ذلك في فيقتصر يستحله،
 .ذلك نحو
 بيع يحرم فكما التكسب، أنواع بين به التكسب يحرم فيما فـرق  ال :587م ـ

 ذكرناها التي النجسة األعيان من وغيرهما والخنزير الخمر مـثل 
 في وأجرة المصالحة، في مثمناً أو ثمناً جعله يحرم كـذلك  آنفـاً، 
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 عمل، على وجعالة الخلع في وعوضاً الزواج في ومهراً اإلجـارة 
 إعارة تجوز نعم عوض، بدون ولو وهبته عليه المصالحة تحرم بل
 بعض كتأجير منها، للعقالء مقصودةً محللةً منفعةً ماله إجـارة  أو

 أو البلدان، بعض في الجليد على العربات لجر الهـراش  الكـالب 
 التجارب بعض في أو التسميد في عذرته من لالستفادة الخنزيـر 

 التكسب جواز عدم إلى إضافة  إنهف الخمر، أما ذلك، ونحو الطبية
 من نحو بأي صناعته في العمل وال نقله يجوز ال  معاملة بأية بـه 

 ).بعدها وما 197: المسألة ذلك في أنظر. (األنحاء
 إذا الخنزير أو النجسة الميتة أجزاء من الحياة تحله ال ما بيع يجوز :588م ـ

 وعظامها وصوفها كشعرها بها، معتد محللة مـنفعة  لهـا  كانـت 
 .بها معتد محللة منفعة لها كانت إذا جلودها وكذا بل ونحوها،

ـ   يجوز ونحوها، الميتة واألفاعي الطافي كالسمك الطاهرة، الميـتة :589م 
 عند بها معتد محللة منفعة لها كانت إذا عليها والمعاوضة بـيعها 
 .بيعها تجنب استحباباً األحوط كان وإن العرف،

ـ   غير أو كالفراش، للتطهير، القابلة المتنجسة عياناأل بيع يجـوز  :590م 
 طاهراً، كونه على به االنتفاع يتوقف ال ممـا  للتطهيـر  القابلـة 

 والسمن والزيت متنجسـة،  مـادة  مـن  المصـنوع  كالصـابون 
 على استخدامه يتوقف ما بيع يجوز إنه ونحوهما؛ بل المتنجسين،
 محللة هارةالط على تتوقف ال أخرى منافع له كانت إذا طهارتـه 
 يجز لم مر الذي بالنحو منافع له تكن لم فإن العرف، عند بها ومعتد
 .وجوباً األحوط على بيعه

 العين صاحب كون تلغي ال األعيان من ذكره سبق ما بيع حرمة إن:591م ـ
 ولكن البيع، محللة األعيان من غيرها على كتسلطه عليها مسـلطاً 
 المحللة؛ األعيان قابليه من أقل آخر إلى مالك من لالنتقال قابليتها
ـ  تحت األعيان هذه كانت لمن يثبت فإنه ذلك رغم  بسبب إما  يده 

 الخل كانقالب  ء، طارى بسبب أو الهراش،  كلب  في كما الحيازة،
ـ   نحـو  أو خمـراً،   حق( بـ تسميته على يصطلح مـا   ذلـك 

 وإذا وغصباً، قهراً منه أخذها لغيره يجوز ال بنحو ،)االختصاص
 مقابل مال أخذ له جاز غيره إلى العين هذه بنقل صاحبها رغـب 
( وصاحب  بالعين أولى الباذل فيصبح ،)العين عن يده رفع( نفس
 )حق( نفس  مقابل ماالً له يبذل أن وأما  الجديد؛ )االختصاص حق

 أو المرور لحق عوضاً مال من يبذل مـا  كمـثل  االختصـاص، 
 موضع ذلك فإن للنقل، بلةالقا الحقوق من أو غيـرهما  الحضـانة 
 نعم النحو، بهذا عليه المعاوضة ترك وجوباً فاألحـوط   إشـكال، 
 غير الهبة عن فضالً مجاناً، كالصلح مجاناً، الغير إلى نقله يصـح 

 .الميراث بمثل قهراً إليه انتقاله عن فضالً المعوضة،
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 بها صاحبها انتفاع جواز تلغي ال األعيان هذه بيع حرمة فإن كذلك
  واستخدامها بالعذرات، التسميد مثل المحرمة، الجهة غيـر  فـي 
 .الكثيرة  االستخدام  مجاالت من ذلك ونحو بالدم، والصبغ وقوداً،

 كان إذا المتنجسة العين بنجاسة المشتري إعالم البائع على يجـب  :592م ـ
 تحريمي، إلزامي تكليف لمخالفة يعرضه فيما يسـتخدمها  سـوف 

 تكليف لمخالفة يعرضه فيما أو الشرب، أو األكل في كاسـتعمالها 
 الغسل أو الوضوء في المتنجس الماء كاستعمال وجوبي، إلزامـي 

 حقه في يحتمل ممن المشتري كان إذا هذا الواجبة؛ الصالة أجل من
 المباالة منه يحتمل ممن لكونه بالنجاسة إعالمه على اآلثار ترتيب
 .إعالمه يجب فال وإال بالدين،

 بالطهارة، المحكومة الخبائث من النجسة األعيان عدا ما بيع زيجو :593م ـ
 الحيوانات أو الطير سباع من حي هو ما وكذا المواشي، كفضالت
 ُيَعّد ما وكذا ونحوها، والفئران والذئب القوارض،كالنسر أو البرية
 منفعة لها كان إذا ونحوهما، القز ودود كالفراش الحشرات، مـن 
 فيه تكاثرت الذي هذا زماننا في خاصة لعقالء،ا عند بها معتد محللة

 والبحوث الصناعة حقلي في وخاصة المحلل، االنتفاع مجـاالت 
 على  بيعها يجز لم بها معتد محللة منفعة لها يكن لم فإن العلمـية، 
 .وجوباً األحوط

 السابقة المسائل في ذكرها تكّرر التي ) المحللة المنفعة(بـ المراد :594م  
 معتد سوقية قيمة ء للشي تكون بلحاظها التي المحللة ئدةالفا: (هـي 
 االختصاص، أصحاب ببعض بوجودها العلم اخـتص  وإن بهـا، 
 مطلق وفي منهم، خاص لقسم أو الناس لعامة مرغوبة كانت سواء

 في الستخدامها طلبها كحاالت الطارئة، الحاالت في أو الحـاالت 
 ).ذلك نحو أو واألدوية، العقاقير

 :الحرام آالت: الثالث
ـ   مصنوعاً يكون بحيث بالحرام، مختصاً يكون بما التجارة تجوز ال :595م 

 به تتقّوم كهدف الحرام، في االستعمال مع إال تتناسب ال هيئة على
 شعائر من يكون ما :منها أنواع، وله غالباً، الناس عـند  ماليـته 

 ختصي مما ونحوها كاألصنام الباطلة، واألديان الملحدة المـذاهب 
 .فيها باطلة عقيدة ويظهر بها

 التسلية في تستخدم ال التي القمار آالت من يكـون  مـا  :ومـنها 
 .المحرم بالرهان فيها العمل ينحصر بل المحللة،
 إال عليها يعزف ال التي الموسيقى آالت من يكـون  مـا  :ومـنها 
 .للشهوات المثيرة األلحان
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 لم إن قليل، الصناعات من الحرام في منحصر هو ما أّن يخفى وال هـذا، 
 من غيرهما عن فضالً والموسيقى، القمار أدوات ذلك في بما نـادراً؛  يكـن 
 هذه فإن وغيرها، والكمبيوتر والتلفزيون الراديو مثل والصـناعات،  اآلالت

 مجاالت إن بل الحرام، في استخدامها ينحصـر  ال وغيـرها  الصـناعات 
 كانت فإذا المحرم، ستخداماال مجاالت من بكثير أوسع المحلّـل  اسـتخدامها 

 استعماالً منهما كل في تستعمل كانت بحيث والحالل، الحرام بين مشـتركة 
 .إشكال دون وشراء بيعاً بها االتجار جاز كثيراً،
ـ   إذا الحرام في فائدتها تنحصر التي اآلالت صورة تغييـر  يجـب  :596م 

 ييرهاتغ يجب لم وإال عليه، مظاهره وإزالة المنكر عن النهي توقف
 من اآلالت هذه مادة بيع يجوز إنه ثم .استحباباً األحوط هو كان وإن

 قبل بل صورتها، تغيير بعد ونحوها والرصاص والخشب النحاس
 قبل فباعها بذلك، يثق لم فإن يغيرها، المشتري بأن وثق إذا تغييرها
 .التغيير بترك وأثم البيع صح تغييرها،

 :متعددة أمور في :الرابع
 :بأمور االتجار يحرم :597م ـ
ـ  بيع أو خمراً، ليعمل العنب بيع يحرم :الحرام مادة  ـ بـيع  1   الخشب 

ـ    يكون بنحو وذلك الحرام،  في منحصرة لهو آلة أو صنماً، ليعمل  مـثالً 
 الحرمة في فرق دون بها؛ ومتقوِّماً المحرمة الغاية هذه علـى  مبنـياً  العقـد 
 أما خارجه، في أو العقد ضمن ذلك على مااتفاقه كان لو ما بين العقد وبطالن

 ويكون الشرط ويبطل البيع يصح فإنه  القيد ال  الشرط بنحو ذلـك  كـان  إذا
 المشتري أن يعلم البائع كان بل ذلك، على يتفقا لم إذا وأما .آثماً لذلك الشارط
 شعائر من نحوه أو صنماً الخشب ذلك أو خمراً، العنب ذلك يصـنع  سـوف 
 منها يصنع أن يمكن التي المواد من وغيره العنب مثل في جوزي فإنه الكفر،
 منها يصنع سوف أنه يعلم كان لو ما دون والقمار، اللهو كآالت الحرام، آالت
 .الكفر شعائر من هي أشياء
  وإن للمسلم، الشريف المصحف بيع يجوز :الشريف المصحف  ـ بيع 2
 المصحف، نفس على ال لدالج مثل على المعاوضة جعل استحباباً األحوط كان
 تمكينه يجوز فإنه الكافر، أما .البيع بعنوان ال المعوضة الهبة بعنوان بذله أو

 أو به اهتداؤه احتمل إذا العارية أو الهبة أو بالبيع الشريف المصـحف  مـن 
 معلوماته تصحيح وسائل من ثقافية كوسيلة القرآنية الحقائق علـى  اطالعـه 
 عن الثقافية الحرب دفع أو هدايته إلى يؤدي دق مما اإلسالم، عـن  السـلبية 
 .اإلسالم

 واألدعية اآليات على المشتملة الكتب من الشريف المصحف غير وأمـا 
 دون بيعها يجوز فإنه السالم، عليهم المعصومين وأحاديث تعالى اهللا وأسماء
 .وغيره بالبيع منها الكافر تمكين وكذا إشكال،



 
313

 ونحوها، الضالل كتب وشراء بيع يحـرم  :الضـالل  كـتب   ـ بـيع  3
 إذا الضالل،  ومقاالت أفكار فيه يدون مما ونحوها المسـجلة،  كاألشـرطة 

 االتجار جاز ذلك من أمن فلو لغيره، أو لنفسه عليها الضالل ترتب احـتمل 
 والبدع األفكار هذه كفضح أهم، مصلحة هناك كانت إذا يجـوز  كمـا  بهـا، 

 واآلراء العقائد على يشتمل ما (:الضالل بكتب والمقصود .منها والتحذيـر 
 ).مذهبه أو الحق دين يخالف مما الباطلة

ـ   بها، للتزيين كانت إذا وخاصة والفضة، الذهب أواني بيع يحرم ال :598م 
 األطعمة باب في حكمه فسيأتي منها الشرب أو فيها األكـل  أمـا 

 .واألشربة
 ).214: المسألة أنظر(اليانصيب  أوراق بيع يحرم ال وكذا
 :االتجار حين فعله يحرم ما في :الثالث المطلب
 :أمرين فعل االتجار حين يحرم :599م ـ

 :التالية الحاالت في ويتحقق  :الغش :األول
 .ء بالردي الجيد كمزج باألعلى، األدنى بإخفاء    أ ـ
 .بالماء الحليب كمزج المراد، في المراد غير  ـ بإخفاء  ب

ـ   بالماء الخضروات كرش واقعاً، قودةالمف الجيدة الصـفة  بإظهـار   ج 
 .جديدة أنها ليتوهم

ـ   ليتوهم الفضة بماء الحديد كطلي جنسه، خالف على ء الشي بإظهار   د 
 .فضة أنه

 أنه فيتوهم ذلك، في عليه اعتماده عند بالعيب المشتري إعالم بترك  هـ ـ
 .فيه عيب ال صحيح

 غش من: "قال  أنه )ص( النبي عن ورد وقد المحرمات، كبائر من والغش
 ولكن ".نفسه إلى ووكله معيشته، عليه وسد رزقه، بركة اهللا نزع المسلم أخاه

 به له ثبت المغشوش به عرف فإذا البيع، به يبطل ال فإنه حراماً كونه رغـم 
 ما بتعويض يطالب أن دون وقع كما بالبيع الرضا وبين الفسخ بين الخـيار 
 جنسه خالف على ء الشي بإظهار الغش كون صورة في البيع يبطل نعم فاته؛
 كان إذا أما المعين، في كلي على أو الشخصية العين على وقع قد البيع كان إذا

 دفع البائع على إن بل الخيار، يثبت ولم البيع يبطل لم الذمة في كلياً المبـيع 
 .الفاقد بالفرد المشتري يرض لم إذا الموافق الفرد

 انتظار بهدف بيعها عن واالمتناع السلعة حبس: (وهو: االحتكار :الثاني
 المحترمة النفوس سائر من بهم يلحق ومن المسلمين حاجة مع قيمتها، زيادة

 الناس وقوع فقدها يوجب بحيث ضرورية، سلعة كل في حرام وهو ،)إلـيها 
 أو القوت نوع من كان ما ذلك في سواء الشديد، والحرج واآلالم المهالك في

 واألدوية كالوقود عنها، االستغناء يصعب التي تالحاجا مـن  غيـره  مـن 
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 قبيل من هو عما فضالً والمجتمعات، األزمنة باختالف يختلف مما ونحـوها 
 من أو القوت من يعد مما ونحوها الطبخ وأواني والملح والسمن واألرز القمح

 .مقدماته
 هذه من عنده ما بيع التاجر عن امتنع لو ما االحتكار من يعـد  وال هـذا 

 واستخدامها ولعياله لنفسه إبقائها بهدف االقتصادية األزمات زمان في ألشياءا
 .حوائجهم في

ـ  كذلك ـ  هذه مثل آثار لخطورة نظراً  فإنه   الناس على يجب  المنكرات 
 ودعم بالمعروف وأمرهم المنكر عن ونهيهم المحتكرين لهـؤالء  التصـدي 

 السلعة سعر يحدد أن هيللنا ليس نعم لذلك، المتصدي العادل الحاكم جهـود 
 ومضراً الناس بعامة مجحفاً السعر كان إذا إال عنده لما بذله بعد المحتكر لذلك
 المتعارف السعر من أزيد كان وإن بهم مجحفاً يكون ال بما  حينئٍذ  فُيلزم بهم،
 .العادية الظروف في
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 األول البـاب

 البيــع فـي

 :فصول ثالثة وفيه

 األول الفصل

 يعالب عقد في

 :مباحث خمسة وفيه

 والصيغة التعريف في :األول المبحث
 :مسائل وفيه

ـ   القولي  بالعقد  ويتحقق ،)بعوض الغير إلى المال نقل: (هو البيع :600م 
 بذل في البائع لرغبة المظهر اإليجاب على المشـتمل   الفعلـي  أو

 أخذ في المشتري لرغبة المظهر القبول وعلى بعـوض،  المـثمن 
 .العوض بذلك المثمن
 يكن لم وإن المقصود، على دال لفظ بكل فيقع القولي العقـد  أمـا 

 "بادلت"و " ملكت"و "بعت:"قوله بمثل اإليجاب فيقع فيه، صـريحاً 
 "اشتريت"و "رضيت"و  "قبلت: "قوله بمثل القبول ويقع ونحـوها، 
 ويصح بل العامية، أو الفصحى العربية باللغة يقع وهو ونحـوها؛ 

 .يةالعرب اللغة بغير
 بل المشتري، من والقبول البائع من اإليجاب يكون أن يجـب  وال

 الكتاب هذا اشتريت منك: "قوله بمثل المشتري يوجب أن يصـح 
 بل ؛"قبلت: "قوله بمثل منه العرض هذا البائع فيقبل ،"بدينار مـثالً 
 بعني: "قوله بمثل األمر بصيغة المشتري من العقد وقوع يصح إنه

ـ   بقوله له البائع فيستجيب  "بدينار الكتاب هـذا   بعتك: "ـ مثالً 
 وكما .ذلك بعد المشتري قبول إلى حاجة دون من ،"بدينار الكتاب
 الذي النحو بنفس بالكتابة يصح فإنه كذلك باللفظ القولي العقد يصح
 عنه العاجز عن فضالً اللفظ، على القدرة مع ولـو  للفـظ  ذكـر 

 .ونحوه كاألخرس
 بأن ويتحقق ،)المعاطاة( بـ عليه المصطلح فهو الفعلي العقد وأما

 المشتري ء وينشى للمشتري، المبيع بإعطاء البيع الـبائع  ء ينشـى 
 يبتدىء أن المعاطاة في يشترط وال البائع، إلى الثمن بإعطاء القبول
 شخصيين، وال حالَّْين والمثمن الثمن يكون أن وال باإلعطاء، البائع
 منه إعطاء بال له المشتري وأخذ لمبيعا البائع بإعطاء المعاطاة فتقع
 وأخذ الثمن المشتري بإعطاء تقع كما الذمة، في كلياً الثمن كان إذا
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 وأما .الذمة في كلياً المثّمن كان إذا منه إعطـاءٍ  دون لـه  الـبائع 
 فضالً الفعل، أو اللفظ على القادر من ولو بها العقد فيصح اإلشارة

 .ونحوهما لوالمشلو كاألخرس عنهما العاجز عن
ـ   واآلثار، الفاعلية في القولي البيع عن المعاطاة بـيع   ال يخـتلف  :601م 

 به صرح إذا أثناءه الشرط ويقبل والكثير، القليل المال في فيصـح 
 المبيع إعطائه حين البائع قال فلو عليه، المشروط وقبله الشـارط 
 ينح المشتري فقبل ،" مثالً  سنة إلى الخيار لي جعلت: "للمشتري

 أو الخيار شرط ذلك في سواء الشرط، ولزم العقد صح للمبيع، أخذه
 ما جميع المعاطاة بيع في يشترط فإنه كذلك الشروط؛ من غيـره 

 وفي العقد في المعتبرة الشروط من القولي البـيع  فـي  يشـترط 
 نحو على الخيارات جميع فيه تثبت وكذا العوضين؛ وفي المتعاقدين

 .فيه ثبوتها
ـ   تصح المعاطاة إن: "والوقف اإلجارة باب في القـول  سـبق  قـد  :602م 

 الذي بالنحو البيع في تصح كما فإنها ذلك إلـى  إضـافة  ؛"فـيهما 
 عدا ما واإليقاعات العقود سائر في  أيضاً  تصح فإنهـا  ذكـرناه، 
 عتق في وكذا واليمين، والنذر والطالق النكاح: هي خاصة، موارد
 .ابتالء موضع يعد لم مام سيدها لغير األمة وتحليل العبد

ـ   ولياً أو وكيالً لكونه واحد شخص الطرفين عن العقـد  تولـى  إذا :603م 
 صحته في بد فال الثاني، الطرف هو كان إذا ألحدهما أو لكليهما،

 هو عمن الشخص ذلك فيوجب والقبول، اإليجاب على اشتماله من
 النحو بنفس وذلك كذلك، ويقبل نفسه، عن أو له ولي أو عنه وكيل
 .شخصين بين العقد عليه يكون الذي

 :أمور الفعلي أو القولي البيع عقد في يشترط :604م ـ 
 لو حتى عنه، البائع انصراف قبل بالبيع القبول إلى المبادرة :األول
 صيغة البائع أنشأ فلو نسبياً، طويلة فترة والقبول اإليجاب بين فصل

 كان فإن مدة، مضت ىحت الموافقة إلى المشتري يبادر فلم البـيع 
 صّح له منتظراً يزال ما  المشتري من القبول صدر حين الـبائع 
 إنشاء ولزم أثر، لقبوله يكن لم البيع عن انصرف قد كان وإن البيع،
 .جديد  من العقد
 حين حاصل غير أمر على البيع تعليق يصح فال التنجيز، :الثاني

 أو الهالل،  ةكوالد ذلك، عند الحصول معلوم كان سـواء  العقـد، 
 على العقد تعليق يصح ال فإنه كذلك له؛  صبي كوالدة مجهـوله، 

 الكتاب هذا بعتك: "له يقول كأن العقد، حين الحصول مجهول أمر
 صح الجمعة اليوم أن يعلم كان إذا نعم ،"الجمعة اليوم كان إن بدينار
 .التعليق فيه يقدح ولم البيع
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 الثمن في القبول ومضمون اإليجاب مضمون بين التطابق :الثالث
 تصل بدرجة اآلخر عن أحدهما اختلف فإذا التوابع، وسائر والمثمن

 الثوب هذا بعتك: "البائع يقول كأن العقد، بطل بينهما التضاد إلـى 
 إذا وأما ،"بدرهم الكتاب شراء منك قبلت: "المشتري فيقول ،"بدينار
 كأن لعقد،با يضر فال والتفصيل باإلجمال بينهما االختالف كـان 
 قبلت: "المشتري فيقول ،"آالف بعشرة داري بعتك: "البائع يقـول 
 بخمسة منها نصف كل غرف ثالث مـن  المكـونة  دارك شـراء 
 ال والقبول اإليجاب بين االختالف من النحو هذا مثل فـإن  ،"آالف
 .العقد بصحة يضر

ـ   المتعاقدان كان لو ما بين الشروط هذه توفر لزوم فـي  فـرق  ال :605م 
 تعاقدا كأن كذلك، يكونا لم لو ما وبين واحد مجلس في حاضـرين 

 بين التطابق وشرط التنجيز شرط أما ونحـوها،  المكاتـبة  بمـثل 
 بين المواالة شرط وأما واضح، فيهما فاألمر والقـبول  اإليجـاب 
 في اعتبر الذي النحو بنفس المكاتبة في معتبر فإنه والقبول اإليجاب

 المشتري، بلد إلى وأرسله البيع إنشاء أحدهما كتب فإذا غيـرها، 
 ما النحو بهذا العقد صح بالقبول، المشتري جواب وصله أيام وبعد
 .يصح لم وإال بالبيع، رغبته على مستمراً البائع دام

ـ   عبر العقد إجراء فيصح المجلس، وحدة العقد لصحة يشـترط  ال :606م 
 األركان ىعل اشتمل إذا اتفق نحو بأي أو بالمكاتـبة  أو الهاتـف 
 .فيه المعتبرة

 المتعاقدين شروط في :الثاني المبحث
 :أمور المتعاقدين في يشترط
 كان وإن الولي إذن بدون ماله في الصبي عقد يصح فال الـبلوغ،  :األول
 التصرف في ورشيداً أمواله إدارة في خبيراً وكان له أذن فإن رشيداً، مميزاً
 الصيغة؛ إجراء في عنه وكيالً الولي جعله إذا بيعه يصح وكذا بيعه؛ صح فيها

 المال صاحب من مأذوناً يكون أن صحته في يكفي فإنه غيره لمال بيعه أمـا 
 .وليه يأذن لم ولو ورشيداً، ومميزاً
 المجنون وال جنونه، حال األدواري المجنون عقد يصح فال العقل، :الثاني
 .البيع إنشاء قصد منه تحقق لو حتى المطبق،
 يأُمره من: (هو والمكَره عليه، المكَره من البيع يصّح فال ختيار،اال :الثالث
 بحيث خالفه، لو به اإلضرار من يخاف نحٍو على له، المكروه بالعمل غيره
 بذلك وهو ؛)المكروهين أقل ارتكاب باب من عليه المكَره العمل وقوع يكون
 أمره لذيا المال لتأمين داره لبيع المضطر أن وذلك االضطرار؛ عن يختلف
 انحصار بسبب باختياره فعله قد لكنه الدار، لبيع كارها كان وإن بدفعه الظالم
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 يضر فال البيع، نفس على الظالم يجبره أن دون الطريقة، بهذه المال تأمـين 
 .له مكروهاً كونه رغم البيع بصحة ذلك

 أو ماله على أو عليه الواقع الضرر يعم ما به الُمهدَّد الضرر من والمـراد 
 وأوالده كزوجته أمره، يهمه ممن به يتعلق من بعض على أو وحرمته كرامته
 يحرص مما به المعتد الضرر خصوص به المراد فإن كذلك ونحوهم، وأبويه
 المهدد الضرر كان فإن أمرهم، يهمهم من وعن أنفسهم عن دفعه على العقالء

 .اإلكراه به يتحقق لم النفس في الخوف يوجب ال يسيراً به
 عليه يجب لم الشرعية الطرق ببعض اإلكراه من التهرب أمكنه إذا :607ـم 

 ليس الدار هذا أن  التورية بطريقة  يّدعي كأن وذلك اسـتخدامها، 
 التمويه أساليب من ذلك ونحو تعالى، هللا أنه قصده ويكـون  لـه، 

 صادقاً المكَره عنوان وبقي التورية، يستخدم لم فإذا للظالم، والخداع
 .البيع بطل  عندئٍذ  اعفب عليه،

ـ   الشيئين أحد على وقع أو الشخصين أحد إلى اإلكـراه  تـوجه  إذا :608م 
: الظالم قال فإذا البيع، بطالن في األثر نفس له تحقق بينهما، مردداً

 فباعا معاً بادرا أو داره، فباع زيد فبادر " داره عمرو أو زيد ليبع"
" سيارتك أو دارك بع: "لزيد الظالم قال لو وكذا البيع؛ بطل داريهما

 نعم البيع، بطل واحدة دفعة الدار مع باعها أو وحدها سيارته فباع 
 لم األول المثال في لداره األول ببيع علم بعدما داره الثاني باع إذا

 المثال في سيارته باع بعدما داره زيد باع لو وكذا بـيعه،  يـبطل 
 .البيع يبطل لم الثاني

ـ   الدابة بيع بطل وليدها، مع فباعها مثالً، دابته بيع ىعل أكرهه لـو  :609م 
 والعيش البقاء على قادر  غير الوليد يكون أن إال الولد، بيع وصح
 .حينئٍذ  أيضاً  بيعه فيبطل أمه، بدون

 من يده تحت لما مالكاً العاقدين من كل كون البيع صحة في يشترط :الرابع
 المالك من كالمأذون كذلك، المالك بحكم يكون أو نافذة، ملكية المثمن أو الثمن
 بإذن إال البيع منه يصح لم كذلك يكن لم فإن عليه، الولي أو عنه الوكـيل  أو

 محجوراً كان إن الغرماء بإذن أو فضولياً، كان إن  بحكمه هو َمْن أو  المالك
 .لفلس عليه
ـ   وال لهقب من مأذوناً ليس َمْن الغير عن الشراء أو للبيع تصدى إذا :610م 

( بـ عليه المصطلح العقد صحة توقفت عليه ولياً وال عنه وكـيالً 
 أجازه فإذا حكمه، في َمْن أو المالك إجازة  على )الفضولي عقـد 
 .بطل رده وإذا آثاره، عليه وترتبت ونفذ صح

ـ   عن وكيالً أو ولياً أو له مالكاً كونه معتقداً غيـره  مـال  بـاع  إذا: 611م 
 أجازه فإن الفضولي، حكم نفس عليه جرى خالفه، فتبين المالـك، 
 مأذون غير كونه باعتقاد باعه ولو بطل؛ رّده وإن صـحّ  المالـك 
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 إجازة إلى يحتج ولم البيع صح والية أو بوكالة مأذوناً كونه فتبين
 فتبين أجنبياً كونه اعتقد لو ما صورة في البيع يصح وكذا المالك،
 البيع على منه جديدة موافقة إلى حاجة بدون البيع، حين مالكاً كونه

 بالبيع رضي لما مالك أنه عرف لو بحيث كان إذا إال عنه الصادر
 أو بهبة باعها التي العين الفضولي ملك إذا نعم اإلجازة، من بد فال

 الصادر البيع يصح لم المالك إجازة قبل غيرها أو شراء أو ميراث
 .وأجازه به رضي إذا إال عنه

 شخص إلى  أيضاً  باعه المالك أن فتبين فضوالً، غيره مال باع إذا :612م ـ
 إجازة على الفضولي بيع صحة وتوقفت المالك، بيع صح آخـر، 
 وإن صح أجازه فإن األصلي، المالك من اشترى الذي الجديد المالك
 .بطل رده

 بد ال بل بالبيع، برضاه علمه على غيره لمال البائع اتكال يكفي ال :613م ـ 
 من عليه يدل بما بخصوصه منه اإلذن صدور من عنه البيع لصحة
 الفضولي علم البيع إجازة في يكفي ال فإنه كذلك فعـل؛  أو قـول 
: مثل فعل، أو بقول عليه الداللة من بد ال بل الباطني، المالك برضا

 الذي الثمن بأخذ أو األقوال، من ونحوهما ) أجزت(و ) رضيت(
 .الرضا على الدالة األفعال من نحوه أو به باعه

ـ   حين من ومؤثراً ونافذاً صحيحاً الفضولي العقد تجعـل  اإلجـازة  :614م 
 في الثمن نماء أن ذلك على ويترتب اإلجازة، حين من ال صدوره
 ونماء الثمن، إليه انتقل من ملك وإجازته العقد وقوع بين ما فتـرة 
 .للمشتري ملك فيها  المثمن

ـ   كانت فباعه، ماله بيع عدم لفضوليا على أكد قد المالك كـان  إذا :615م 
 نافذة تعتبر فإنها كذلك ونافذة؛ معتبرة  ذلك رغم  للبيع المالك إجازة

 قد كان المالك لكنَّ المنع، صدوُر البيَع سبق قد يكن لم إذا  أيضـاً  
 لرده فليس رّده ثم البيع أجاز إذا أما أجازه؛ ثم الفضولي عقـد  رد
 .اًالزم صحيحاً البيع ويستمر أثر،

ـ   يملك فيما البيع صح واحدة صفقة غيره ومال ماله اإلنسان باع إذا :616م 
 وإن صح المالك أجازه فإن اإلجازة، على يملكه ما غير في وتوقف

 فيحق الصفقة، تبعض خيار للمشتري يثبت وحينئذ بطل، يجزه لم
 مبحث في البائع، وسيأتي يملكه الذي الجزء في البيع فسـخ  لـه 

 ثمن تحديد كيفية في كالم الخيارات عن الحديث عند خوالفس اللزوم
: المسألة أنظر. (فيه العقد باستمرار المشتري رضي الذي الجـزء 

728.( 
ـ   أو المالك، عند يزال ما المثمن وكان الفضولي، بيع المالك رد إذا :617م 

 أحد كان إذا وأما كالم، فال المشتري، عند يزال ما الـثمن  كـان 
 عند المثمن كان فإن يده، تحت هو من غير إلى لانتق قد العوضين
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 رجع المشتري إلى دفعه قد كان وإن عليه، المالك رجع الفضولي
 فإن المثمن تلف إذا وأما المشتري؛ على أو الفضولي على المالك

 المشتري، إلى دفعه قد يكن لم إن الفضولي على يرجع أن للمالـك 
 يوم في وبقيمتها مثلية تكان إن العين ببدل أحدهما، على رجع وإال
 فإنه الثمن جهة من أما المثمن، جهة من هذا .قيمية كانت إن التلف
 وإن له، تسليمه عليه وجب المشتري وطلبه الفضولي عند كان إن
 .قيمته أو ببدله عليه مضمون فهو عنده تلف قد كان

 يرجع نأ  فضوالً المباعة العين لمالك إن: "السابقة المسألة في قلنا: 618م ـ
 عند تلفت قد كانت إذا المشتري أو الفضـولي  علـى  بضـمانها 
 :يلي كما ذلك وتفصيل ؛"المشتري

 المسمى الثمن يقبض أن قبل الفضولي على المالك رجع إذا :أوالً
 أن للفضولي فإن قيمتها، أو العين بدل عليه فََعوََّض المشتري، من

 الثمن مقدار زييوا بما العين عنده تلفت الذي المشتري إلى يرجع
 أن إال للتلف،  حقيقة  الضامن هو المشتري ألن دفعه، مما المسمى
 الثمن من أزيد قيمتها أو للعين كبدل الفضولي دفعـه  مـا  يكـون 
 معتقداً كان بل المالك، هو بأنه المشتري أوهم قد يكن ولم المسمى،

 إذا وأما .أيضاً عليه بالزائد يرجع أن له فإن مثالً، العين مالك أنه
  حينئذ  ضرورة فال المشتري، من الثمن قبض قد الفضولي كـان 
 موجوداً المسمى الثمن كان بعدما المشتري على الفضولي لرجوع

 للمشتري، غاراً يكن ولم منه، أزيد دفعه ما يكون أن إال يديه، بين
 .عليه  فقط  بالزائد فيرجع
 أن شتريللم فليس مباشرة المشتري على المالك رجع إذا :ثانـياً 

 فيرجع قبله من مغروراً يكون أن إال البائع، على دفعه بما يـرجع 
 تماماً واضح الحكم وهذا المسمى؛ الثمن على زيادة يدفعه بما عليه
 إذا وأما للفضولي، الثمن دفع قد المشتري يكن لم لو ما صورة في
 ما إرجاع الفضولي على يجب أنه المؤكد فمن الثمن له دفع قد كان

 كما صاحبه إلى مال كل يرجع البيع فساد بعد إنه إذ نه،م قبضـه 
 .السابقة المسألة في ذكرنا

ـ   منافعها تضمن كذلك عنده تلفت من عند للمالك العين تُضمن كما :619م 
 والكتاب يسكنها والدار يركبها كالدابة العينية، وزياداتها المستوفاة

 النماء جوهو من ونحوه والبيض والصوف يأكله واللبن فيه يقـرأ 
 المنافع ضمان في يجري العين ضمان في ذكرناه وما المنفصـل؛ 
 منافعها واستوفى العين على اسـتولى  مـن  فيضـمنه  والـنماء، 
 كان إذا الفضولي على الرجوع للمالك يجوز كان وإن وزياداتها،

 بما الرجوع للفضولي يحق وحينئذ المشتري، هو لها المسـتوفي 
 على المالك رجع وإذا غره، قد نيك لم ما المشتري علـى  دفعـه 

 .مغروراً كان إذا إال البائع على يرجع لم المشتري
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 يكن لم إذا أما العين، منافع المشتري أو الفضولي استوفى إذا هذا
 ركب وال الدار سكن قد يكن لم كأن منافعها، من شيئاً استوفى قـد 

 هابإزائ يبذل منافع للعين كان فإن الكتاب، فـي  قـرأ  وال الدابـة 
 عند المالك على تفوت بحيث السيارة، وركوب الدار المال،كُسكنى

 بها ينتفع لم لو حتى مضمونةً المنافع هذه مثل كانت العين، حـبس 
 ؛)المفوَّتة المنافع( بـ عليها يصطلح ما وهي العين، على المستولي

 مالكها، على فوتها عند بإزائها المال يـبذل  ال ممـا  كانـت  وإن
 ما وهي العين، على المستولي يضمنها لم كتاب،ال فـي  كالقـراءة 
 في نتعرض سوف وإننا هذا ).الفائتة المنافع( بـ عليها يصـطلح 

 هذا جوانب ببعض عالقة لها يكون قد أخرى ألمور الغصب باب
 .إليه فليرجع الموضوع

ـ   على المشتري بقاء من باإلجازة الفضولي عقد تصحيح في  بد ال: 620م 
 اإلجازة تنفع لم عنه أعرض فلو اإلجازة، حين لىإ بالبيع التـزامه 

 أحمد فأعرض ألحمد، سعيد دار الفضولي باع فإذا تصحيحه، في
 أحمد إعراض بعد إجازته تنفع لم للبيع، سعيد إجازة قبل البيع عن
 .البيع تصحيح في

ـ   إذا إال لنفسه العين شراء له يجوز ال شخص عن البيع في الوكيل: 621م 
 نفسه، الوكيل فيهم مشتٍر بمن لكل ببيعها رغبته قاإلطال من فهـم 
 واإلجارة كالزواج المعامالت، من البيع غير في الوكيل حكم وكذا

 .الفضولي حكم ويلحقه وغيرهما،

 العوضين  شروط في :الثالث المبحث
 :أمور وهي والمثمن، الثمن في شروط توفر من البيع لصحة بد ال

 يقابل ما بها والمراد عيناً، يكون أن )نالمثم(المبيع  فـي  يشـترط  :األول
 منفعة على وال السيارة، أو الدار منفعة مثل على البيع يقـع  فـال  المـنفعة، 
 الثمن أما .بيانه سلف كما لإلجارة مورد هي بل ونحوها، كالخياطة الشخص،

 ويجعل مثالً داره فيبيعه منفعة، أو عيناً يكون أن يصح بل ذلك فيه يشترط فال
 البيع فيصح ذلك، نحو أو أسبوع، لمدة البائع ألرض المشتري حةفال ثمـنه 
 .عليه تعاقدا الذي بالنحو وينفذ
ـ   تسلط تفيد متعددة أسباب من ناتجة اعتـبارية  حالـة ): "الحـق : (622م 

 عن الناتج الحضانة كحق ،"شخص أو ء شي على بمقتضاه صاحبه
 الناتج صاالختصا وحق الجوار، عن الناتج المرور وحق الوالدة،

 .ونحوها واالستيراد واالختراع التأليف وحق العين، ملكية عـن 
 لخصوصية بصاحبه مختص هو ما فمنه :نـوعان  الحـق  وهـذا 
 على الوالية أو بالزوجة، االستمتاع كحق توجبه، قانونية أو شرعية

 ليس ما ومنه الغير؛ إلى النقل يقبل ال فهو ذلك، ونحـو  القاصـر، 
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 كحق وذلك الغير، إلى نقله من يمنع ما هفي وليس بصاحبه، خاصاً
 يقبل ال ما إن ثم .ونحوها والحضـانة  والتحجيـر  االختصـاص 

 االستمتاع، كحق اإلسقاط يقبل ما فمنه :نوعان الحقوق من االنتقال
 النقل يقبل ال ما فإن كذلك .الوالية كحق اإلسقاط يقبل ال ما ومـنه 
 رفع جعل يجوز نعم اً،ثمن وال مثمناً يكون ألن يصلح ال الحقوق من

 بل ثمناً،  اإلسقاط يقبل كان إن إسقاطه أو  وتعليقه الحق عن الـيد 
 وقيمة مالي اعتبار له دام فما النقل يقبل ما وأما كـذلك؛  ومثمـناً 
 مثل ذلك في مثله وثمناً مثمناً جعله يجوز فإنه العقالء فيها يتنافس

 ثمناً تعليقهو عنه اليد رفع جعل يجوز أنه عن فضـالً  األعـيان، 
 .ومثمناً
 كما الحقوق، بعض حكم ذكر مورد من أكثر في سبق قد وإنه هذا،
/35/41: المسائل ذلك في أنظر. (اآلخر بعضها ذكر سيأتي أنـه 
42/53/360/472/591.( 

 المملوك؛ بمنزلة أو لباذله مملوكاً العوضين من كـل  يكـون  أن :الثانـي 
 :يلي كما ذلك وتفصيل
 على لها اصطلح قد المملوكة بمنزلة هي التي أو ةالمملـوك  األعـيان  إن

 العقد، حصول عند المالك لدى العين حضور درجة حيث من مختلفة أسـماء 
 :التالي النحو على وذلك
 وقد إليها، يشار بنحو الخارج في ومحددة شخصية العين تكـون  أن  ـ 1

 حين مملوكة إال تكون ال وهي ،)الشخصية العين( باسم  علـيها  اصـطلح 
 له صرفاً مملوكاً يكون أن بد فال "الكتاب هذا بعتك: "البائع قال فإذا الـتعاقد، 

 وقوع الناس بين يحدث قد فإنه وعليه .مثمنا أو ثمناً وقـوعه  يصـح  حتـى 
ـ   من بضاعة زيد يرى أن :وهـي  التالـية،  المعاملـة    القمصان ـ مثالً 
 إلى سعيد من شرائها قبل زيد فيذهب معين، بسعر للبيع سعيد عند معروضة

ـ  تلك فيبيعه خالد ـ  صاحبها ملك على تزال ما التي القمصان   بسعر سعيد 
 سعيد إلى يذهب أن بقصد وذلك أكثر، أو أقل أو المطلوب السعر مثل معين،

 تام، وال نافذ غير البيع هذا مثل إن لخالد؛ ويحضرها البضاعة منه ويشتري
 صحته تتوقف فضولي بيٌع وهو عيد،س مال خالداً باع قد  الواقع في  زيداً ألن
 .الفرض حسب سعيد هو الذي المالك إجازة على
 هذه من األرض من كدونم معين، كل من جزءاً العـين  تكـون  أن  ـ  2

 من سيارة أو المستودع، هذا في المخزون القمح من طناً أو الكبيرة، القطعة
 هذا على اصطلح وقد النوع، نفس من سيارات عدة فيه موقف في معين نوع

 كلي من مشخّص غير فرٌد المبيع أن أي ،)المعين في الكلي( باسم  المبـيع 
 مملوك ألنه عليه البيع وقوع ويصح ،)معين في كلي( إذن  فهو مشـخص، 

 .واضحاً صرفاً ملكاً
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 موجود ضمن وال بشخصها، البائع عند موجودة غير العين تكون أن  ـ 3
 مستقبالً، بإيجادها البائع التزام في ثالًاعتبارياً متم وجوداً لها إن بـل  كلـي، 
 أوصافها على اعتماداً البناء في شروعه قبل شقة يبيع الذي البناء كتاجر وذلك
 من البضاعة شرائه قبل موصوفاً ثوباً يبيع الذي أو الهندسية، الخارطة فـي 

 يحضر بأن البائع قبل من والتعهد االلتزام بمثابة هو مما ذلك ونحو مصدرها،
 أن ورغم ؛)الذمة في الكلي( بـ عليه يصطلح ما وهو للمشـتري،  مـثمن ال

 باعه ما بإحضار تعهده أن إال شيئاً، ملك قد يكون ال البضاعة شراء قبل البائع
 في بقولنا أردناه الذي هو وهذا وقوته، الملك بمنزلة هو ذمته في وصيرورته

 وقوعه يصح أساسه لىع والذي ،"المملوك بمنزلة أو : "..الثاني الشرط بداية
 الذي البيع من نجوزه لم عما مختلف ذلك أن يخفى وال .البيع في مثمناً أو ثمناً

 معينة بضاعة على وقع قد هناك البيع فإن ،)1(رقم السابقة الفقرة في ذكرناه
 ،)الذمة في كلية( بضاعة  على وقع قد وهنا لها، البائع تملك قبل وشخصـية 

 في كلي بيع ألنه الثاني في وصح غيره، يملكه ما اعب ألنه األول في يصح فلم
 .فعالً يده تحت كونه عدم ينافيه فال الذمة،

 مملوكاً، يكون أن يجب العوضين من كالً فإن بيناه الذي األساس هذا وعلى
 كلياً أي المملوك، بمنزلة يكون أو المعين، في كلياً أو شخصية عيناً كان سواء
 في أو فضوالً غيره ملك بيع في سواء الملك، قبل البيع يصح فال الذمة، فـي 
 أو السماء، في الذي الطائر هذا يبيعه كأن أحد، كل من تملكه قبل ء شي بـيع 
 قبل البرية الشجرة هذه حطب أو يصطاده، أن قبل الماء، في التي السمكة هذه

 فذهب الذمة، في طائراً باعه إذا أما الشخصي، المعين بيع من ألنه حيازتها،
 بمنزلة هو ما باعه قد ألنه صحيح، البيع فإن إياه، وسلمه طائـراً  فاصـطاد 

 .الذمة في كلياً أي الملك،
ـ   مع وخاصة المرتهن، لغير بيعها من مرهونة العين كون يمنع ال :623م 

 جهله مع الفسخ خيار للمشتري يثبت األمر غاية المرتهن، إجـازة 
 .بالحال

 يجوز ال عنوة، فتحها حين لعامرةا وهي الخـراجية،  األرض  :624م ـ  
 ،)األراضي أحكام( باب في تقدم قد تفصيل ذلك وفي إجماالً، بيعها
 ).66(ص  ذلك في فانظر

 في إال بيعها يجز لم موقوفة العين كانت فلو طلقاً، الملك يكون أن :الثالث
 ).575: المسألة( الوقف كتاب في تقدمت موارد

 باختالفهما، القيمة تختلف التي تهماوصفا العوضين جنس معرفة :الـرابع 
 ذلك ونحو والخفة والثقل والغلظة والرقة والرداءة والجودة والطعوم كاأللوان

 تجب فال القيمة اختالف يوجب ال ما أما القيمة، في دخالة لها التي األمور من
 في ويكفي .آخر عند مرغوب وغير شخص عند مرغوباً كان وإن معـرفته، 

 أو البيع، عند الحالية المشاهدة من به الجهالة يرفع ما كل يهعل التعرف كيفية
 .له البائع بتوصيف أو البيع، على السابقة الرؤية
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 الموجبة الجهالة يرفع الذي بالنحو العوضين من كل مقدار تحديد :الخامس
 في ويكفي المراد، غير وتحقق الغرر في كليهما أو المتعاقدين أحد لوقـوع 
 أو الوزن من به، التقدير على المعاملة بلد أهل تعارف ما جنس كل تقديـر 
 رافعاً كان إذا منها المتعارف بغير التقدير ويصح المساحة، أو العّد أو الكيل

 يجب فإنه بالمشاهدة بيعه على الناس تعارف إذا أما للغرر، ونافياً للجهالـة 
 الموزون لمث تقدير في هي تغني فال المتعارفة، مواردها على فيها االقتصار

 يكون مما ونحوها والسجاد واألرض القماش مثل نعم ونحوهما، والمعـدود 
 بالمساحة تقديره ينبغي كان وإن فإنه القيمة، زيادة في دخيالً بالمساحة تقديره
 هو كما وذلك للغرر، رافعة المشاهدة كانت إذا بالمشاهدة بيعه يصح أنـه  إال

 .والسجاد والحصر الدور في الغالب
 أو بالوزن أخرى حال وفي بالمشاهدة حال في يباع مما ء الشي كـان  وإذا

 فصحة بالوزن، المخازن وفي بالمشاهدة الشجرة على يباع كالثمر الكـيل، 
 .حاالته من حاٍل كل في المتعارف هو لما تابعة بأحدهما بيعه
ـ   بلد في موزوناً كان بأن ء، شي تقدير فـي  الـبلدان  اخـتلفت  إذا :625م 

 بلد على التقدير في فالمدار ثالث، في ومكيالً آخر فـي  ومعـدوداً 
 فيه يكن لم إذا اآلخر البلد بتقدير البيع يجوز كان وإن المعاملـة، 

 للوزن عالمية مقادير هذا زماننا في شاعت قد وأنه سيما ال  غرر،
 المقادير تضاهي صارت أنها درجة إلى وذلك والمساحة، والكيل
 .عليها وتفضل بل المحلية،

ـ   من أذرع عشرة يبيعه كأن لمكيل، ا في شرطاً الوزن يـؤخذ  قـد  :626م 
 يلحظ مما ذلك نحو أو كيلوات، ثالثة وزنها يكون أن بشرط القماش
 وكون الشرط تخلف تبين فإذا له، مقوماً ال المبيع في كمال صـفة 
 يبطل لم أزيد أو فيه اشترط مما أقل القماش من المقدار ذلك وزن

 العقد أمضى فإن الوصف، تخلف خيار للمشتري يثبت بل البـيع، 
 الوزن من نقص ما بمقدار منه ُينقص أن دون الثمن تمام عليه كان

 .أيضاً له فالزيادة زاد إذا أنه كما المشترط،
ـ   واألحوط فاسقاً، كان ولو به البائع إخبار المقدار معرفة في يكفي :627م 

 .بإخباره االطمئنان حصول اعتبار وجوباً
ـ   المشتري كان المطلوب المقدار عن ناقصاً المثمن كون تبـين  إذا :628م 

 من عليه هي ما على بها والقبول المعاملة إمضاء بـين  بالخـيار 
 تبين وإذا المعاملة، وإلغاء العقد فسخ وبين الثمن، وبنفس الـنقص 
  بالمعاملة القبول بين مخيراً البائع يكون فكـذلك  المـثمن  زيـادة 
 .المعاملة فسخ وبين الثمن، وبنفس قعتو التي بالزيادة
 .المطلوب المقدار عن ناقصاً أو زائداً الثمن كان لو ما حكم وكذلك

 بيع يجوز فال تسليمه، على مقدوراً العوضين من كل يكون أن :السـادس 
 دون المغصوب، المال أو الهارب، الطير أو الشاردة، الدابة أو الضائع، المال
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 قادراً الثاني الطرف كان إذا نعم به، وجهلهما بالحال  المتعاقدين علم بين فرق
 استنقاذ على قادراً كان أو الشاردة، الدابة أو الضائع، المـال  إيجـاد  علـى 

 على المقدور غير على التعاقد يصح فإنه كذلك البـيع؛  صـح  المغصـوب، 
 مع المسروقة سيارته يبيعه كأن للشروط، المستكملة الضميمة مـع  تسـليمه 
 المغصوبة العين بيع يصح أنه كما مثالً؛ دينار بألف المتنبي انديـو  كـتاب 
 .التعاقد حين منه أخذها على يقدر ال البائع كان وإن للغاصب

ـ   وإذا البيع، بطل عنه العجز فتبين التسليم على بالقـدرة  علـم  إذا:  629م 
 .البيع صح التسليم على قدرته فبانت فباع عنه العجز اعتقد

ـ   عليه، القدرة بعد االستحقاق وقت في التسليم عن العجز طـرأ  إذا :630م 
 سيارته باع أن بعد يعلم كأن ذلك، بعد عليه بقدرته يعلـم  وكـان 

 التأخير مدة كانت فإن سفر، في بها ذهب ولده أن عنده الموجـودة 
 يتسامح ال طويلة كانت وإن بالعقد، يضر لم يسيرة، وكانت معلومة
 كان إذا وكذا بالحال، عالماً مشتريال كان إذا صحيح فالبيع بهـا، 

 غير التأخير مدة كانت إذا وأما الخيار، له يثبت ولكن به جـاهالً 
 .باطل فالبيع معلومة

ـ   الصيغة إجراء في عنه وكيل هو َمْن أو المالك، هو العاقد كان إذا :631م 
 في وكيالً العاقد كان إذا وأما المالك، بقدرة هو إنما فاالعتبار فقط،
 فإن المالك، قدرة أو بقدرته فاالعتبار المضاربة، كعامل املة،المع
 .البيع بطل التسليم على يقدرا لم

 الموزون وال المكيل غير من كان فإن يقبضه، ولم شيئاً اشترى من :632م ـ
 من يكن ولم موزوناً، أو مكيالً كان وإن بدونه، أو بربح بيعه جاز

 من كان إذا أما بربح، يعهب يجز لم البائع، لغير وباعـه  الـثمار، 
 والخيار والبطيخ كالتمر والخضروات، الفاكهة مـن  أي الـثمار، 
 قبل بيعه للمشتري يجوز فإنه للبائع، باعه أو ونحـوها،  والخـس 
 النقل حصل لو ما في الحكم هذا يجري وال هذا، .مرابحة قبضـه 

 أن الهبة أو بالميراث شيئاً ملك لمن فيجوز البيع، بغير واالنـتقال 
 ينقله أن شيئاً اشترى لمن يجوز كما كان، نحو بأي قبضه قبل يبيعه

 المعّوضة والهبة كالصلح البيع، بغير قبضه قبل غيره إلى مرابحة
 .ذلك ونحو لعمل، وأجرة

 :المبيع في يدخل ما تتمـة في
 جهة من لفظه إطالق عند )المبيع( المثمن وتحديد بيان العنوان بهذا ويراد

 :مسائل في ذلك وتفصيل يخرج، وما توابعه من معه يدخل ما
 فيها يدخل لم والحقة بها لها تابعة أشياء المباعة للعـين  كـان  إذا :633م ـ

 دون فيها دخوله المتبايعان قصد ما إال البيع عند لفظها إطالق حين
 أو اللغوي، ومعناه اللفظ مدلول خالل من قصدهما ويعرف غيره،
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 إجرائه؛ حين للعقد مصاحبة تكون عامة أو خاصة قرينة خالل من
 من المتكون الكل على  اللغوي بمعناها  تدل ) البستان( كلمة  فمثل

 وقع فإذا التوابع، من ذلك ونحو والحظيرة والبئر والشجر األرض
 مراد هو اللغوي المعنى هذا كان البيع عقـد  فـي  البسـتان  لفـظ 

 فيه يدخل اعم زيادة ء شي إدخال أرادا فإن وقصدهما؛ المتعاقدين
 التصريح من بد فال كذلك، فيه داخل هو مما ء شي إخراج أو لغوياً،
 ودل بالعقد أحاط قد خاص وضع على االتكال أو العقد في بـذلك 
( بـ عنه يعبر ما وهو الداخل، خروج أو الزائد ذلك دخول علـى 
 عام عرف وجود على ذلك في يعتمدان أنهما أو ،)الخاصة القرينة
 عنه يعبر الذي وهو منه، يخرج وما المثمن في يدخل مـا  يحـدد 

 ).العامة القرينة(بـ
ـ   ومن اللغوي، المعنى بحسب الشجر فيها يدخل لم أرضاً باع مـن  :634م 

 يدخل لم الحامل الحيوان باع ومن الثمرة، فيها تدخل لم الشجرة باع
 ثمر كان إذا نعم للبائع، والولد والثمرة الشجر يبقى بل الولد، فـيه 
ـ   كشجر شأن، له ويكون به يعتد كي عالج إلى بحاجـة  جرةالش

( بـ عليه يصطلح ما وهو تلقيح، إلى إثماره يحتاج الذي النخـيل 
 للمشتري، فثمره ولقحه أبره قد يكن ولم النخل باع إذا فإنه ،)التأبير
 من النخل ببيع مختص الحكم وهذا للبائع؛ فثمره لقّحه قد كان وإن

 بغير ملكه عن النخل نقل فلو شجار،واأل المعامالت سـائر  بـين 
 يحتاج مما النخيل غير باع أو ونحوهما، والصلح كالهـبة  البـيع، 
 يكن لم لو حتى للبائع دائماً الثمر كان وتلقيح، عالج إلـى  ثمـره 
 اعتمد وإال ذلك، خالف على قرينة تقم لم إذا كله وهـذا  .ملقحـاً 
 .الخارجي التعارف هي كانت ولو القرينة  مدلول

 ذلك وغير والدكان، والمصنع والسيارة الدار مثل في األمر كذلكو
 فيتبع عليها، يجري الحكم نفس فإن للبيع، تعرض التي األشياء من
 عليه اشتمل ما وكلُّ واألسفل األعلى والبناء أرضها البيع في الدار

 يكون ال فيما وحديقة، وأنابيب كهربائية وأسالك أبواب من البـناء 
 في ُينظر وهكذا .القرينة مع إال المبيع في داخالً اوفرشـه  أثاثهـا 
 في منها يدخل ما لتحديد القرينة أو لفظها مدلوُل األشـياء  سـائر 
 .المبيع

ـ   كالمعادن طبيعية ثروات من األرض باطن في عميقاً يكـون  مـا  :635م 
 يكون فال لها، لملكيته تبعاً األرض لصاحب مملوكاً ليس وغيـرها 

 "1103"المسألة ذلك في أنظر. (األرض بيع عند المبيع في داخالً
 ).الجزء هذا من "148"والمسألة  األول، الجزء من

 جاز للسقاية، الثمرة واحتاجت للبائع، ثمرها وبقي الشجرة، باع إذا :636م ـ
 احتاجت إذا الشجرة أن كما منعه، للمشتري ولـيس  سـقايتها  لـه 
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 منعه، في الحق لبائعل يكون أن دون سقايتها لمشتريها جاز للسقاية
 الرجوع من بد فال بتركه واآلخر بالسقي أحدهما تضرر إذا نعـم 
 الشرعي الحاكم إلى أو الموضوع هذا مثل في المتعارف هو ما إلى
 .خاص عرف وجود عدم مع

ـ   إليها الممر له فإن أكثر، أو شجرة لـه  وأبقـى  بسـتاناً  بـاع  إذا :637م 
 بمدى حولها التي األرض من ينتفع أن له أن كما عنها، والمخرج
 ورعاية، عناية إلى يحتاج مما منها القريبة عروقها وكذا غصونها،

 .ذلك من منعه للمشتري وليس بعيداً، العروق من يمتد ما دون

 والقبض التسليم في :الرابع المبحث
 :مسائل في أحكامه وتفصيل

ـ   المتبايعين من كلٍّ على وجب لشروطه مستكمالً البيع عقد تـم  إذا :638م 
 البائع بذُل التسليم في ويكفي التزمه، ما وتسليمه لصاحبه الـوفاء 
 واستيالئه له المشتري حيازة من المانع وإزالة عنه والتخلي للمثمن
 منقولة العين كانت سواء للبائع، كذلك الثمن المشتري وبذل عليه،
 مع التسليم تأخير منهما واحد لكل يجوز فـال  مـنقولة؛  غيـر  أو
 فإن بالتأخير، صاحبه رضي أو ذلك اشترط قد كان إذا إال مكان،اإل

 .الممتنع أجبر صاحبه تسليم مع أحدهما امتنع وإن أجبرا، امتنعا
 عليه فاستولى إليه، وُسلِّم له ُبذل ما منهما كل قبض إذا إنـه  ثـم 

 ما ضمان عن له المبذول بقبض الباذل خرج فقد عهدته، في وصار
 لغير القبض ويتحقق مثمناً، أو كانت ثمناً العين، على يحـدث  قـد 

 باالستيالء وللمنقول التسليم، في كما المانع، وإزالة بالتخلية المنقول
 بلجام واإلمساك الدينار، أخذ بمثل وذلك التخلية، على زيادة عليه
 .المنقوالت باختالف يختلف مما ذلك ونحو الدابة،

ـ   الخروج في  كفاه أخذه عن شتريالم فامتنع المبيع البائع بـذل  إذا :639م 
 يستطيع بحيث حوزته من إخراجه  عنه والمسؤولية عهدته عـن 

 نحوه أو لمرٍض أخذه عن لعجزه امتناعه كان فإن أخذه، المشتري
 من نوع(: والحسبة ،)الحسبة( باب من حفظه البائع على وجـب 
 حفظ ومنها ،)الغير اتجاه معينة تبعات تحمل بلزوم يقضي التكافل

 على ثالثة أيام مضت إذا ولكنه المورد، هذا مثل في التلف من لهما
 سلمه قد يكن ولم لعذر، ولو المشتري يتسلمه أن دون المبيع بذلـه 
 الثمن في الحال وهكذا .واإلمضاء الفسخ بين الخيار له ثبت الثمن،

 .قبضه عن البائع وامتنع المشتري بذله لو
ـ   كان إذا فيما هو إنما السابقتين لتينالمسأ في فيه الكالم تقـدم  مـا  :640م 

 كلياً،  مثمناً أو ثمناً  المبذول كان إذا أما شخصية، عيناً المـبذول 
 السيارة هذه أو يبيعه آالف، الخمسة بهذه الذمة في سيارة يبيعه كأن
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 الذي الكلي بذلك  مثالً  المشتري حق فإن الذمة، في آالف بخمسة
 برضاهما إال التسليم عند خاص فرد في يتعين ال البائع ذمة فـي 

 يأخذه فلم البائع وَبذَلَُه خاص، فرد في تعيينه على اتفقا فإن معـاً؛ 
 وبين بينه خلى امتنع فإن قدرته، مع بقبضه إلزامه له كان صاحبه،
 ال البائع بيد أمانة بقي لعذر يأخذه لم وإذا عهدته، عن وخرج المال

 في اختلفا أنهما فرض ولو .التفريط أو التعدي مـع  إال يضـمنها 
 هو فالمرجع التعيين من أحدهما امتنع أو الكلي، من فـرد  تعيـين 
 .الخصومة فض في الشرعي الحاكم

ـ  : سابقاً قلنا فقد معين، وقت إلى التسليم تأخير أحدهما اشـترط  إذا :641م 
 تكون أن يجوز ال المشترطة المدة هذه لكنَّ ؛"ذلـك  يجـوز  إنـه "

 بأجل إما تعيينها؛ من بد ال بل يـين، تع دون مـرددة  أو مجهـولة 
 كموسم للضبط، قابل بمجهول أو والشهر، كاألسـبوع  مضـبوط، 
 .العين بقاء باستمرار مستمرة يجعلها أو الحاج، رجوع أو الحصاد،

 المصطلح المؤجل الكلي بيع في كاف غير التوقيت من النحو وهذا
 معلوم، بحد األجل ضبط من فيه بد ال  بل )السلف بيع( بـ علـيه 
 .سيأتي كما
 أو تمرداً  يسلمه لم وإن كالم، فال العين وسلمه األجل حل إذا إنه ثم

 والصبر اإلمضاء أو الفسخ بين بالخيار له المشروط كان  عجـزاً 
 .يسلمه حتى عليه

ـ   انتقل من لغير بضاعة أو بمتاع مشغوالً العوضين أحد كـان  إذا :642م 
 أن إال تسليمه، عند فيه مما هإفراغ األول المالك على وجب إلـيه، 

 الجديد المالك يرضى أو معينة، لمدة أو دائماً فيه بقـاءه  يشـترط 
 تأخير تعارف االشتراط في ويكفي اشتراط، دون من كذلك ببقائها

 في كما الموارد، بعض في والقبض التسليم بعد ما إلـى  اإلخـالء 
 بائع،لل الزرع وبقي الحصاد وقت قبل بيعت إذا المزروعة األرض

 وقت في إال تفريغها يمكن ال حمولة وفيها اليوم تباع الشـاحنة  أو
 .وهكذا معين،
 من جزء هدم بمثل بالعين التصرف علـى  تفـريغه  توقـف  وإذا

 فإن باب، كسر أو قفل خلع أو السقف في ثقب إحداث أو الجـدار، 
 استئذان يجب لم وملحوظة متوقعة التصرفات هـذه  مـثل  كـان 

 كما استئذانه، على غيره أو العرفي البناء كان إذا إال المشـتري، 
 أو االشتراط مع إال الخراب إصالح البائع علـى  يجـب  ال وأنـه 

 ملحوظاً، وال متوقعاً التصرف هذا مثل يكن لم إذا وأما التعارف؛
 المشتري استئذان البائع على وجب عليه، البيع يبتن لـم  بحـيث 

 على المشتري مع اقاالتف أو التفريغ، عن الناتج الخراب وتحمـل 
 .ونحوه المبيع في لما المشتري كشراء للطرفين، مرٍض حٍل
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 السيارة يبيعه كأن التسليم، تأخير اشتراط المتعاقدين من لكلٍّ يجوز :643م ـ
 الفالني بالثمن مثالً أسبوع بعد له تسليمها ويشترط المعينة الفالنية
 األعيان كانت ول ما ذلك في سواء أسبوع، بعد الثمن يسلمه أن على
 في الكلي نوع من أو المعين، في الكلي نوع من أو شخصية فـيه 
 .الذمة

ـ   أو المباعة الدار سكنى لغيره أو لنفسه البائع يشـترط  أن يصـح  :644م 
 للمشتري، تسليمها قبل معينة مدة األرض زراعة أو الدابة ركوب
 .التأخير اشتراط باب من ذلك ويكون

ـ   إلى  ثمنها أو  البضاعة إرسال اآلخر من متبايعينال أحد طلب إذا :645م 
 مجرد كان معين، شخص إلى تسليمها طلـب  أو معـين،  مكـان 

 الشخص ذلك إلى تسليمها أو المعين، المكان ذلك إلـى  إرسـالها 
 عن المرسل به ويخرج الجديد، المالك قـبض  بمنـزلة  المعـين، 
 .إليه نقلها حين ء شي العين على حدث لو المسؤولية

ـ   التلف كان فإن القبض، قبل كالهما أو العوضين أحـد  تلـف  إذا :646م 
 الطبيعي السبب يشبه بما أو أرضي، أو سماوي طبيعـي  بسـبب 
 مثمناً، أو كان ثمناً األول، مالكه مال من تلفه كان الهائجة، كالدابة

 لو ما الطبيعي بالسبب التلف حكم وفي ويبطل، البيع به  وينفسـخ 
 أو الطائر مثل فرار أو الغرق أو السرقة سببب إليه الوصول تعذر

 يمكن ال ولكن موجودة العين معها تبقى التي األسباب من نحـوه 
 التالف، عن به االستعاضة يمكن بدل لها يكن ولم إليها، الوصـول 

 .البدل دفُع المالَك ولزم يبطل، لم وإال
 تدارك في إليه الرجوع يمكن ممن بشري بفعٍل التلف كان إذا وأما

 العقد، صحة فاألقوى غيره أو نفُسه المالك يتلفه كـأن  الخسـارة، 
 بين الخيار للمشتري فإن المثمن هو التالف أن فرض لو وحينـئذ 

 لتعذر العقد فسخ وبين المتلف على والرجوع بالعقـد  االسـتمرار 
 نفس فيثبت الثمن، هو التالف كان لو فيما الحكم وكذلك التسـليم؛ 
 .للبائع الخيار
 متعددة أفراد له جملةً كان إذا أما كله، العوضين أحد تلف إذا هـذا 
 في البيع انفسخ بشري، أو طبيعي بسبب القبض، قبل بعضها فتلف

 أو الثمن من يقابله ما وأرجع مثمناً، أو كان ثمناً التالف، المقـدار 
 اإلمضاء بين الباقي في بالخيار المال عليه تَِلفَ َمْن وكان المثمن،

 .الصفقة تبعض اربخي الفسخ أو
ـ   قبض قبل األصل فتلف البيع بعد المبيع فـي  نمـاء  حصـل  إذا :647م 

 بعد انفساخه رغم العقد بمقتضى للمشتري النماء كان له، المشتري
 الموارد في ينفسخ لم لو عما فضالً االنفساخ، موارد فـي  الـتلف 

 لو األمر وكذلك الخيار؛ ثبوت فيها التلف يوجب التـي  األخـرى 
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 له، البائع قبض قبل األصل وتلف البيع بعد الثمن في اءنم حـدث 
 .المبيع لنماء ذكر الذي النحو بنفس للبائع الثمن نماء فإن

ـ   البيع، به يبطل لم القبض قبل عيب العوضين أحد في حـدث  إذا :648م 
 أو معيب، غير بفرد  والمطالبة المعيب رد عليه تعيب لمن وكـان 
 .الرد يمكن لم إذا باألرش المطالبة

 والفسخ اللزوم في :الخامس المبحث
 فسخ للمتعاقدين يحق فال الزماً، وقع لشروطه مستكمالً البيع عقد وقع إذا

 اآلخر برضا الطرفين أحد قبل من فسخه :األول مـوردين،  فـي  إال العقـد 
 من بواحد فسخه :والثاني ؛)اإلقالة( بـ يسمى ما وهـو  علـيه،  وموافقـته 
 :مطلبين في يقع ذلك وتفصيل لكليهما؛ أو الطرفين ألحد الثابتة الخيارات
 :الخيارات في :األول المطلب

 الخاء بكسر  )الخيرة: (له يقال وقد ،)االختيار: (هو اللغة في )الخـيار (
 ألحدهما، أو للمتبايعين، حق: (هو الفقهي االصطالح وفي ، الـياء  وفـتح 

 وموجباته ،)جبهمو حدوث عند إمضائه، أو العقد فسخ على التسلط يقتضـي 
 سوف ولكننا وسببه، موجبه باسم خيار كل سمي وقد عشر، االثني إلى تصل

 نذكر سوف أننا كما الثالث، الجزء من الَدْين مباحث في التفليس خيار نذكـر 
 بذلك فتكون ،)الوصف تخلف خيار(عنوان  تحت التدليس وخيار الرؤية خيار

 :اليالت النحو على هي تسعة، المطلب هذا عناوين
 :المجلس خيار :األول
 :مسائل في ويقع

ـ   مجلس في حاضرين المتبايعان وكان بشـروطه،  العقـد  تـم  إذا :649م 
 وانفضاض تفرقهما بعد إال باللزوم العقد على يحكم لـم  الـتعاقد، 
 ما فسخ منهما واحد لكل يحق مجتمعين داما فما التعاقد، مجلـس 

 قد ما وإعادة له ستجابةاال اآلخر على كان فسخ فإذا وإلغاؤه، عقده
 كما نبينهما الخيار، هذا لموجب مقوِّمان عنصران وهنا منه؛ أخذه
 :يلي

 لبثهما خصوص بالمجالسة يراد فال :واالجتماع المجالسة عنصـر  :األول
 ولو التعاقد حين وتالقيهما اجتماعهما  أيضاً  به يراد بل معين، مكان في معاً

 اآلخر يسمع أحدهما كان بحيث ُبعد عن اقداتع فإذا راكبين؛ أو ماشيين كانـا 
 .المجلس خيار يثبت لم بالمكاتبة، أو الهاتف، بواسطة أو صياحاً، ولو

 هما للتعاقد المجتمعين كون يشترط فـال  :المـتعاقدين  عنصـر  :الثانـي 
 وليه، مع أو بالمعاملة، اآلخر وكيل مع األصيل اجتماع يكفي بل األصيلين،

 أو لهما، وليين أو المعاملة، في الطرفين عن وكيلين معاً كونهما يكفي كمـا 
 في وكيلين كانا بل كذلك، يكونا لم فإن ولي؛ واآلخر كذلك وكـيل  أحـدهما 
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 حضور عن اجتماعهما ُيغن لم كذلك، أحدهما كان أو فقط، الصيغة إجـراء 
 .التعاقد مجلس األصيل

ـ   في ووكالة نفسه عن أصالة واحداً شخصاً للعقد المباشر كـان  إذا :650م 
 عن المعاملة في وكيالً كان أو عنه، والية أو اآلخر عن المعاملـة 
 له ثبت مكان في ماكثاً العقد حين كان فإن عليهما، ولياً أو الطرفين
 العقد حين كان وإن العقد، مكان في دام ما للطرفين المجلس خيار
 عدم استحباباً األحوط بل المجلس، خيار له يثبت لم راكباً أو ماشياً
 .مكان في جالساً كان لو ما صورة في حتى ثبوته

ـ   بعد واحداً التعاقد مكان من بالخروج العقد لمجلس المفارقة تتحقق :651م 
 التفرق؛ به يتحقق لم متصاحبين وظال معاً خرجا فـإن  اآلخـر، 
 .بعضهما عن بتباعدهما الراكبين أو الماشيين من المفارقة وتتحقق
 كان للعقد، المباشرين الوكيلين مع ناألصيلي حضور فرض ولـو 

 سقط تفرقا فإن للعقد، المباشرين افتراق هو االفتراق في المعـيار 
 كان إذا وذلك مجتمعين، األصيالن ظل لو حتى المجلـس  خـيار 

 بل كذلك، يكونا لم فإن وليين، أو المعاملة في وكيلين المباشـران 
 اجتماعهما إن: "قاًساب قلنا قد فإننا الصيغة، إجراء في وكيلين كانا
 من  الخيار لثبوت  بد ال وحيث ،"األصيلين اجتماع عن يغنـي  ال

 توجب التي هي مفارقتهما فإن العقد، مجلس األصـيلين  حضـور 
 .الوكيلين مفارقة دون سقوطه

ـ   فيسقط االفتراق، بحكم فهو البيع مجلس في العاقدين أحد مات إذا :652م 
 .البيع ويلزم الخيار به

ـ   عن التفرق وقبل قبضه بعد كالهما أو العوضين أحـد  تلـف  إذا :653م 
 يمكن بناقل الجديد مالكه ملك عن كذلك خرج أو العقـد،  مجلـس 

 فيه، الرجوع يمكن ال بناقل أو رحم، لغير كالهبة فـيه،  الـرجوع 
 التلف بذلك يسقط ال الخيار فإن للرحم، والهبة والصـدقة  كالبـيع 
ـ  تتح هي من يضمنها بل النقل، وذلـك  ـ  عند يده   بدفع الفسخ 
 .قيمية كانت إن قيمتها دفع أو مثلية، كانت إن عنها بدالً آخر فـرد 
 فإنه نقص أو تعّيب إذا أما نقل، أو العوضين أحد تلـف  إذا هـذا 
 .بالنسبة العيب يضمن

 :بأمور  ذكره سبق لما إضافة  الخيار هذا يسقط :654م ـ
 .آخر عقد ضمن في أو العقد ضمن في عدمه  اشتراط :األول

 على يدل قول بكل التفرق وقبل العقد بعد  صـراحة    إسـقاطه  :الثانـي 
 نحو أو "فيه حقي عن تخليت"أو  "الخيار في حقي أسقطت: "مثل إسـقاطه، 

 بل حقه؛ يرجع لم رجع وإذا فيه، يرجع أن له يكن لم أسقطه ومتـى  ذلـك، 
 يظهر ما بمثل وذلك فيه، صريحاً يكن لم ولو عليه يدل ما بكل اإلسقاط يتحقق
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 ما عرض أو لخياطته، الثوب كتفصيل فيه، التردد وعدم البيع في المضي منه
 .الخيار إسقاط على  مباشرة غير بصورة  يدل مما ذلك نحو أو للبيع، اشتراه
ـ   المعاوضات من غيره في يجري فال بالبيع، الخيار هذا يخـتص  :655م 

 .كالهبة غيرها عن فضالً كاإلجارة،
 :الحيوان خيار :نيالثا
 :مسائل وفيه

ـ   مثمناً أو ثمناً آلخذه الخيار ثبت حياً حيواناً العوضين أحد كان إذا :656م 
 بين وال ممتنعاً، أو أهلياً كان لو ما بين فرق دون وذلك أيام، ثالثة
 طاهر كان لو ما بين وال يؤكل، ال أو لحمه يؤكل مما كان لو مـا 
 كان لو ما بين وال مثالً، الصيد ككلب ،بيعه جاز إذا نجسها أو العين
 فيه يجر لم مذكّاةً ذبيحة الحيوان كان فلو لألكل، أو لالقتناء أخذه قد

 .الحيوان خيار
ـ   في غيرها أو هي كاحتسابها المورد هذا في الثالثة األيام تحتسب :657م 

 الحيض أحكام في االحتساب هذا مبدأ ذكر سبق وقد الموارد، سائر
 في البيع تم إذا :يلي ما ملخصه واحد مبدأ وهو السفر، أحكام وفي

 في  تنتهي )نهار جمع( أنهر  ثالثة احتساب فالالزم  اليوم فجـر 
 من الفجر بعد البيع تم وإذا ليلتان؛ ضمنها الثالث، النهار غـروب 
 ثم بعده، نهاران ثم األول، النهار بقية احتساب فالالزم النهار أوقات
 البيع فيه تم قد كان الذي الوقت بنفس ينتهي بعالرا النهار من جزء
 .لياٍل ثالث ضمنها فيدخل األول، اليوم من

ـ   سقط أيام ثالثة مضت حتى البيع مجلس في المتعاقدان بقـي  إذا: 658م 
 .المجلس خيار وبقي الحيوان خيار

ـ   تلفه كان بعده، أو قبضه قبل الخيار، مدة خالل الحيوان تلـف  إذا :659م 
 به ويبطل البائع، على تلفه كان مثمناً كان فإن األول، همالك علـى 
 كان وإن إليه، دفعه قد كان إن بالثمن المشتري عليه ويرجع البيع،

 عليه ويرجع البيع، به ويبطل المشتري على تلفه كان ثمناً الحيوان
 أحكام عن النظر بغض وذلك إليه؛ دفعه قد كان إن بالمثمن الـبائع 

ـ  المتـرتبة  الضـمان   قواعد إلى فيه يرجع مما اإلتالف هذا ىعل
 .وأحكامه الضمان

ـ   العيب خيار أحكام شملته الخيار مدة خالل الحـيوان  تعـيَّب  إذا: 660م 
 من بتفريط قبضه بعد تعيب قد وكان مثمناً، كان إذا  لكن اآلتـية، 
 .خياره سقط المشتري
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 بنفس خيارال مدة خالل تعيب وال تلف غير في الحيوان خيار يسقط :661م ـ
: المسألة أنظر. (المجلس خيار في ذكرناها التي الـثالثة  األمـور 

654.( 
 .المعاوضات من غيره دون البيع خصوص في الخيار هذا يثبت :662م ـ

 :التأخير خيار :الثالث
 من الثمن تسليم تأخير في المشتري البائع أمهل إذا ما الخيار  هذا مـورد 

ـ  اإلمهال مدة تعيين دون ـ  أو عرف بمقتضى ضمناً وال بل صريحاً   عادة 
 يجب وحينئذ بالثمن، بجميع المشتري ء يجي حتى المبيع جميع البائع ُيسلِّم ولم
 فسخ للبائع كان وإال بالمبيع أحق فهو بالثمن جاء فإن أيام، ثالثة إمهاله عليه
 .العقد

 عند يثبت أنه ) والقبض التسليم( مبحث  في ذكرنا الذي الخيار غير وهو
 ثمناً تسليمه، تأجيل اشترط قد كان ما األجل حلول عند المشترط تسليم عـدم 
. المحددة المدة رأس على الفسخ خيار له للمشروط يثبت حيث مثمناً، أو كان

 ).641: المسألة أنظر(
 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل

 .يلي بما التأخير خيار يتميز: 663م ـ
 .غيره في يجري فال البيع بعقد مختص  ـ إنه1
 المشتري يشمل فال الثمن، المشتري ُيسلِّمه لم إذا بالبائع مختص إنه  ـ  2
 مبحث  في بحثت قد الصورة هذه فإن المبيع، البائع يسلمه لم لو ما صورة في
 ).والقبض التسليم(

 وإنما للتسليم، مستعد فيه البائع لكن التقابض، عدم حالة هو مورده  ـ إن3
 أن والظاهر اآلن؛ الثمن تسليم على قادر غير المشتري ألن المبيع يسلم لـم 

 موجب فيبقى القبض، عدم بمنزلة هو المثمن بعض أو الثمن بعـض  قـبض 
 .متحققاً الخيار

 للثمن، المشتري تسليم سوى شروطه جميع استكمل قد العقد أن بما  ـ  4
 المشتري سلِّمُي لم فإن أيام، ثالثة إلى به الوفاء البائع على ويجب تام، البيع فإن
 .العقد فسخ للبائع جاز الثمن
 الكلي من أو شخصياً المبيع كان إذا فيما الخيار ثبوت في إشكال ال :664م ـ

 الذمة، في كلياً وحده المبيع كان لو فيما يثبت فإنه كذلك المعين، في
 برضى إال الثالث بعد الفسخ عدم استحباباً األحـوط   كـان  وإن

 .المشتري
ـ   خيار في فيه احتسابها ذكرنا الذي بالنحو الثالثة األيام سـب تحت :665م 

 ).657: (المسألة في الحيوان
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ـ   نحوها أو اللحوم أو الفاكهة أو الخَْضروات نوع من المبيع كان إذا :666م 
 الخيار فيه ثبت طازجاً، أكله في ُيرغَب أو الفساد، إليه يسرع مما
 الذي الوقت إلى البائع فيصبر أيام، ثالثة من ألقل ولكن أيضاً للبائع
 ال كي لغيره بيعه البائع فيه يرجو والذي التلف، من فيه عليه يخشى
 باختالف يختلف الذي الوقت وهو علـيه،  ويـتلف  عـنده  يبـيت 

 .واألعراف األصناف
ـ   عهدته، وفي عنده دام ما عليه يتلف فإنه البائع عند المثمن تلف إذا :667م 

 الخيار ثبوت حال بعدها، أو الثالثة ياماأل خالل في تلفه كان سواء
 قواعده إلى فيه يرجع فإنه الضمان أما البيع، ولزوم سقوطه بعد أو

 .المسألة هذه فروع باختالف تختلف قد التي
ـ   أيام، ثالثة مضي بعد البائع قبل من بإسقاطه التأخير خيار يسـقط  :668م 

 في قوطهس باشتراط يسقط كما مضيها، قبل بإسقاطه يسقط وكـذا 
 ولم الثالثة األيام مضت إذا أما غيره؛ آخر عقد أو البيع عقد ضمن
 ال البيع البائع فسخ قبل بعدها دفْعُه فإنَّ الثمن المشتري دفع قد يكن

ـ  يسقط ال وكذا الخيار، سقوط يـوجب  الحالة ـ   هذه في الخيار 
 وأخذه المشتري بذله إذا نعم الثمن، بدفع المشتري البائع بمطالـبة 

 من أو صريحاً بها والرضا المعاملة على الجري بعنوان منه البائع
 فعل لو ما السقوط في ومثله الخيار، سقط عليه الدالة القرائن خالل

ـ   ـ  وقبل الثالثة األيام مضي بعـد  بالـثمن   على يدل ما قبضه 
 .ذلك نحو أو رحم لذي وهبه أو باعه كأن بالمعاملة، رضاه

ـ   لغير ولو الثالث بعد الخيار استخدام في اخيالتر للـبائع  يجـوز  :669م 
 .ضرورة

 ):الرؤية(الوصف تخلف خيار :الرابع
 :مسائل وفيه
 صفة على عيناً رأى قد كان إذا فيما الوصف تخلف خيار يـتحقَّق  :670م ـ

 فلما معينة، بأوصاف غائبة عيناً المالك لـه  وصـف  أو معيـنة، 
 فيتخير له، توصف أو رآها ما خالف على وجدها يده في صارت
 أو الشخصية، العين خصوص في وذلك واإلمضاء؛ الفسـخ  بـين 
  هذا من شاة أو القمح، من الصبرة هذه من كُمد المعين، في الكلي

 على المدفوع الفرد وكان الذمة، في كلياً المبيع كان إذا أما القطيع،
 آخر بفرد المطالبة سوى له يكن لم بدل له كان فإن الوصف، خالف
 الفسخ بين الخيار له كان بدل له يكن لـم  وإن لصـفات، ل واجـد 

 .واإلمضاء
ـ   وصف يعم ما هو الخياَر تخلُّفُه يوجب الذي بالوصـف  المـراد  :671م 

 الشاة، في كالسَِّمن فيه، الرغبة لعموم المالية به تزيد الذي الكمـال 
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 الصفات من ذلك ونحو والحذاء، الحقيبة مثل في أصلياً الجلد وكون
 يعم وما بل به، يتقوم الذي عنوانه على زيادة ء الشي في ةالمطلوب
 حتى قلوا، أو كثروا الناس بعض عند المرغوبة الصفات من غيره
 وكون الخادم، في السن كبر أو كاُألميَّة نادرة، فيه الرغبة كانت ولو

 به يتقوم مما المتخلف الوصف كان إذا أما .أسود أو أصفر الثوب
 أو بقرة، فباعه شاة يبيعه أن طلب كَأْن من،الث أو المثمن عـنوان 
 بل للخيار مورداً يكون ال فإنه ذلك، نحو أو شعيراً، فباعه قمحـاً 
 .ذلك بعد المطلوب له بذل لو حتى البيع به يبطل

ـ   على المبيع وجد إذا للمشتري الوصف تخلف خيار يثـبت  كمـا  :672م 
 الثمن وجد إذا للبائع الخيار يثبت كذلك المطلوب الوصف خـالف 

 المبيع في للبائع الخيار يثبت وكذا المطلوب؛ الوصف خالف على
 المراد غير هو المدفوع الفرد  كان إذا الـثمن  فـي  وللمشـتري 

 .اشتباهاً
 ورّد العقد فسخ بين الحق له من بتخيُّر يقضي الوصف تخلف خيار :673م ـ

 دون عليه هو ما على بالموجود والرضا الفسخ ترك وبين العين،
 تعهد أو األرش، الحق عليه َمْن بذل لو فإنه كذلك باألرش، المطالبة

 .الحق له من على القبول يجب لم للوصف، واجٍد بدٍل بدفع له
 فيه والتراخي الخيار استخدام لتأخير موجبة ظروف توجد ال حيث :674م ـ

 أو بالفسخ األمر وحسم استخدامه إلى العـرفية  المـبادرة  تجـب 
 .الخيار في حقه سقط وإال اإلمضاء،

 تخلف ورؤية األمر انكشاف قبل بإسقاطه كسابقيه الخيار هذا يسقط:675م ـ
 بعد بالعقد االلتزام على الدال وبالتصرف وبعده، العين في الوصف
 كان إذا وقبلها بل المطلوب، عن أوصافها مختلفة العـين  رؤيـة 

 عقد نضم في عدمه وباشتراط بالعقد؛ االلتزام على داالً التصرف
 .آخر الزم أو عقد البيع

ـ   عنوان تحت الفقهاء بعض يذكره قد ما الخيار هذا عنوان في يدخل:676م 
 العين صاحب كان لو ما ومورده ،)التدليس خيار: (وهو مستقل،
 هي ما خالف على يظهرها بما وزيَّنها أوصافها حسَّن قد المشاهدة
 هي ما خالف على ةالغائب العين في حسنة أوصافاً له ذكر أو عليه،

 األمر انكشف فإذا بها؛ وإغرائه خداعه أجل مـن  وذلـك  علـيه، 
 وبين وقع الذي بالنحو بالبيع الرضا بين بالخيار كان عليه للمدلَّس
 .المعاملة وإلغاء العقد فسخ
 بين التفاوت بأرش المطالبة له فليس وقع كما بالبيع رضـي  وإذا
: هو النكاح، في واحد مورد في إال المبذولة، والعين المطلوبة العين

 في بيانه سيأتي كما ،)ثيباً فبانت بكر أنها على امرأة تزوج لو ما(
 .النكاح باب
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 لم ولذا الوصف، تخلف سببه التدليس في الخيار أن الواضح ومن
 وهي خصوصية، للتدليس فإن كذلك مستقل، عنوان تحت نذكـره 
 كما الزواج، عقد في أي العقود، من المعاوضات غير في ثـبوته 
 .النكاح باب من )العيوب( :مبحث في بيانه سيأتي

 :الشرط تخلف خيار :الخامس
 أو المتعاقدين أحد اشتراط على المختلفة معامالتهم في الناس عادة جرت قد
 التعاقد؛ عناصر في جزءاً وتكون المعاملة عليها تبتني بحيث شروطاً كليهما
 عليه، شرطه بما لصاحبه الوفاء ليهع المشروط على يجب أنه ذلك عن وينتج
 شاء إن فسخها له فيجوز المعاملة، من حل في اآلخر كان له يفِِ لـم  فـإن 

ـ   وفي .إجمـاالً   أو المتعاقدان ـ كالهما  يشترط أن يصح  البيع ـ بخاص 
ـ    أو ثوبه خياطة عليه يشترط كأن اآلخر، على مشروع شرط أي أحـدهما 

 عند برياضة يقوم أن أو أمواته، عن قرآنال قراءة أو المال من مقـدار  دفـع 
 فسخ لآلخر كان بالشرط اآلخر يف لم فإذا الشروط، من ذلك نحو أو الصباح

 يشترط أن يصح أنه كما ؛)الشرط تخلف خيار( بـ يسمى ما وهذا البيع، عقد
 بنحو معينة، وبكيفية معينة لمدة الفسخ خيار له يكون أن  كالهما أو  أحدهما
 وهذا سبب، بدون أو بسبب المدة خالل المعاملة فسخ لشرطا لصاحب يكون
 خصوصيات ثمة فإن تقارب، من بينهما ما ورغم ).الشرط خيار(يسمى  ما

 الشرط لبيان العنوان هذا خصصنا قد فإننا لذا بيـنهما،  الفصـل  تسـتوجب 
 أفردنا ثم الالزمة، العقود في تخلفه عند الفسخ خيار ثبوت فيها بما وأحكامه،

 :نقول األساس هذا وعلى ،)الشرط خيار(أحكام  لبيان مستقالً بحثاً بعده
 أو عيناً كليهما أو المتعاقدين أحد طلب: (هو االصطالح فـي  )الشـرط (
 بااللتزام الشارط استمرار أجل من إما وذلك اآلخر، من حقاً أو عمالً أو منفعة
 على زائد طلوبكم أو الزواج، عدا ما العقود من وغيره البيع في كما بعقده،
 تخلفه، عند الفسخ تقبل ال التي األخرى العقود بعض في كما العقـد،  مفـاد 

 عليه الزماً بالشرط الوفاء صار بذلك عليه المشروط قبل فـإذا  ،)كالـزواج 
 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل إجماالً؛

ـ   فيه، المجعول بالشرط الوفاء يجب الالزم بالعقد الوفاء يجب كما :677م 
 الشارط دام ما الجائز العقد في المجعول بالشرط الوفاء يجب بـل 

 على واشترط معين بثمن سيارته باع فإذا العقـد؛  فـي  مسـتمراً 
 أو الحضانة، حق  عن له يتنازل أن أو ثوبه، له يخيط أن المشتري

 على وجب أمواته، عن القرآن يقرأ أن أو لشهر، بداره ينـتفع  أن
 في المرأة أو الرجل شرط لو وكذا بالشرط، الوفاء عليه المشروط

 غير وهكذا بها، الوفاء اآلخر على يجب فإنه أموراً، الزواج عقـد 
 أما .ونحوها كاإلجارة الالزمة، العقود من الزواج وغيـر  البـيع 

 مثالً شهر مدة كتاباً أعاره لو ما فمثل الجائزة العقود في الشـرط 
 الوفاء لمستعيرا على يجب فإنه مرت، كالتي أموراً عليه واشترط
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 أمدها، ينتهي أو الشارط يسترجعها أو العارية ُيرِجْع لم ما بالشرط
 .الجائزة العقود من غيرها وهكذا

 االشتراط، بطبيعتها تقبل فال وغيرهما، واإلبراء كالطالق اإليقاعات، أما
 بالشرط مثالً للطالق الموقع التزام على تأثيرها في معلقة وقـوعها  بمعنـى 
 أنت: "يقول كأن الغياً، يقع شرط على معلقاً ألقي إذا اإليقاع إن بل وعدمه،
 إن الفالني الدين من الذمة مبرأ أنت: "أو ،"مهرك عن تـنازلت  إن طالـق 
 الطالق أو اإلبراء إيقاع نفس يكون أن يصح نعم ذلك، ونحو ،"كتاباً أهديتني
 بإيقاع اًوعد يكون ألنه ،"أطلقك بمهرك سامحتني إن: "تقول كأن ، شـرطاً 
 .غيره وهكذا الشرط، تحقق عند الطالق

ـ   واألموال األعمال من الشارط به يرغب ما كل اشـتراط  يجـوز  :678م 
 مجاالت جميع في وذلك مألوفة، تكن لم ولو والحقوق واألقـوال 

 والمستحبات والواجبات المباحات من والخاصة، العامـة  الحـياة 
 :لتاليةا األمور فيه تتوفر أن بشرط والمكروهات،

 والسنة الكريم القرآن في إلزامي هو لما مخالف غيـر  يكـون  أن :األول
 يتضمن مما الشرع يخالف ما اشتراط يصلح وال يجوز فال المطهرة، النبوية
 ونحوها، الخنزير ولحم الميتة وأكل والزنا الخمر كشرب الحرام، فعل طلب
 يكشف أو رمضان، شهر في يفطر كأن الواجب، ترك طلـب  يتضـمن  أو

 في الزم بشرط اإلخالل طلب منه أن كما ذلك؛ نحو أو يخمس، ال أو عورته،
 اشترط ما فعل منه يطلب أن مثل وموضوعاتها، الشرعية األحكام مـتعلقات 
 كان إذا الحرير من ثوب في الصالة منه يطلب كأن العمل، في عدمه الشرع

 الشرع شترطا ما فعل عدم منه يطلب أو العدمي، الشرط هو وهذا رجـالً، 
 استقبال، دون من الصالة أو نية، دون من الصوم منه يطلب كأن وجـوده، 

 العمل بطالن عليه ويترتب حراماً يكون إنما وهو الوجودي، الشرط هو وهذا
 بالحرمة؛ محكوم للعمل تفويت فهو به، االكتفاء عليه شرط قد الشارط كان إذا

 أثرها، وألغى الشرع أبطلها أمور قد الشرع يخالف ما عنوان في يدخل ومما
 المعروف وهو أخرى، امرأٍة نكاَح امرأة مهر جعل اشـتراط  مـثل  وذلـك 

ـ   من ذلك أشباه وهكذا الجاهلية، في به معموالً كان الذي ) الشغار نكاح(بـ
 .الموارد
 من ذكر ما غير في والسنة للكتاب مخالفاً كان لو ما بالشرط يضر وال هذا،

 صالة ترك العامل على العمل صاحب يشترط كأن اإللزامية، غير األمـور 
 إلى التبكير ترك المضاربة عامل يشترط أو عنده، بعمله قيامه حين الـنوافل 
 حياته خالل المستحب الصيام ترك زوجته على الزوج يشـترط  أو العمـل، 

 بعض فعل الزوج أو المستأجر اشترط لو فيما األمر وكذا معهـا؛  الـزوجية 
 الكتاب في الواردة اإلسالم آلداب مخالفة كانـت  نوإ فإنهـا  المكـروهات، 

 مزاج بسبب بفعلها الغير إلزام يجوز فإنه إلزامية غير كانت لما لكنها والسنة،
 اهللا مع اللياقة عدم من فيها ما فيها أن رغم ذلك، نحو أو طارئة مصـلحة  أو

 .تعالى
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 أن شرطب باعه إذا كما العقد، لمقتضى مناف غير الشرط يكون أن :الثاني
 .وهكذا أجرة، له يكون ال أن بشرط الدار منه استأجر أو ثمن، له يكون ال

 الممكنة األعمال من  التعاقد حين  الشرط مضـمون  يكـون  أن :الـثالث 
 إما منه، التمكن بعدم التعاقد حين عالمين كانا لو فيما يصح فال الحصـول، 

 المشروط ألن أو عة،سا نصف الماء في حياً كالبقاء ذاته، في ممتنعاً لكـونه 
 وكما والكتابة؛ القراءة تعليمه األمي الجاهل من يطلب كأن عنه، عاجز عليه

 فإنه كذلك لتعاقد، ا حين حصوله بتعذر يعلمان الذي الشرط بـبطالن  يحكـم 
 أول من عنه العجز بان ثم منه التمكن اعتقد إذا الشرط ببطالن  أيضاً  يحكم
 .عنه العجز طرأ ثم فعالً متمكناً كان أو األمر،

 بها، يعتّد بدرجة ومحدداً واضحاً أمراً الشرط متعلق يكـون  أن :الـرابع 
 أو الطرفين أحد لدى معلوماً يكن لم وإن الواقع في متعيناً يكون أن فيه ويكفي
  مثالً  سيارته يبيعه أن منه فيصح العوضين، أحد جهالة يستتبع لم إذا كليهما

 بين مردد هو مما الصالة من المتوفى والده فات ما يقضي أن عليه ويشترط
 الحمل، وضع أو الحجاج رجوع بمثل توقيته يصح وكذا والسـنتين،  السـنة 
 أو أبداً، معلوٍم وال معين غير كان إذا أما إجماالً، معلوم أجل له مما ونحوهما

 البيع، شروط واختالل العوضين أحد لجهالة مستلزماً الواقع في تعينه كـان 
 مكتبه في موجودة قائمة في مسجلة أموراً مشترطاً الذمة في قماشاً يبيعه كأن
 فيبطل المبيع، جهالة أوجبت قد النحو بهذا الشرط جهالة فإن البيع، حين غائبة
 وحده الشرط لبطالن الموجبة بالشرط الجهالة من ذلك أمثال وهكذا البيع، بها
 .المبيع مع أو

 يكون أو فيه، به ومصّرحاً عقدال في مذكوراً الشرط يكـون  أن :الخـامس 
 العرفي التفاهم ألجل أو العقد قبل لذكره إما به، ومقيداً علـيه  مبنـياً  العقـد 

 الشرط(بـ يسمى ما وهو التعاقد، حين المـتعاقدين  ذهـن  فـي  الحاضـر 
 سهواً أو عمداً عليه مبنياً العقد يكن ولم العقد قبل الشرط ذُكر فلو ؛)الضمني

 .به الوفاء يجب لم
 أن يجوز بل وفعلياً، منجَّزاً يكون أن الشرط صحة في يعتبـر  ال: 679ـم  

 يسكن أن أو قبله، مات إن موته بعد عنه يصلي أن عليه يشـترط 
 .وهكذا يسافر، لم إذا المباعة الدار

ـ   بعد ثانية له يبيعه أن المشتري على ويشترط ماله يبيع بأن بأس ال :680م 
 نقداً له يبيعه أن عليه ويشترط نسيئة يبيعه أن يصح ال نعم مـدة، 
 على فيها يترتب قد التي الموارد من ذلك ونحو اشتراه، مما بأقـل 
 سيأتي كما أخرى، جهة من الشريعة ألحكام منافاة الشرط هذا مثل
 ).807: المسألة أنظر(والنسيئة  النقد مبحث في

ـ   خالللإل موجب غير فساده كان فإن فاسداً، شرطاً العقد تضمن إذا :681م 
 العقد على يترتب وحينئذ الشرط، وبطل العقد صح العقد بشـروط 

 فساده كان إذا وأما األثر؛ معدوم  الفاسد الشرط ويكون آثاره جميع
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 الوفاء يستلزم بحيث وشروطه، العقد لمقتضى منافياً كونه جهة من
  حينئذ  يحكم فإنه وشروطه، عناصره لبعض العقد فقدان بالشرط

 بال البيع وقوع اشترط لو كما وذلك معاً، العقدو الشرط بـبطالن 
 المؤقت الزواج هذا في المرأة مهر يكـون  أن اشـترط  أو ثمـن، 
 مما ذلك ونحو شهود، بدون الطالق إيقاع أو أخرى، امرأة تزويجه

 .السابقة المسائل بعض في له أمثلة ذكر مر
ـ   فإن به، ءالوفا  من عليه المشروط فامتنع صحيحاً الشرط وقع إذا: 682م 

 بالطريقة إجباره عليه للمشروط جاز وعصيان، تمرد عن ذلك كان
 على وزيادة المختلفة، العقود بين فرق دون والمشروعة، المناسبة
 كان إذا شرطه فيه تخلف الذي العقد فسخ للشارط يجوز فإنه ذلك،
 وغيرهما، واإلجارة كالبيع الزواج، غير الالزمة العقود من العقد
 تمنع، بعد بالشرط ووفائه لإلجبار رضوخه صورة في حتى وذلك
 عدم إلى به األمر انتهى لو حتى فسخه للشارط ليس فإنه الزواج أما
 عنه، لعجز بالشرط الوفاء عدم كان إذا وأما أبداً؛ له الشارط وفاء
 ولم العقد وصح وحده الشرط بطل عليه، القدرة بعد طارئاً كان ولو
 يثبت ال )الشرط تخلف خيار( فإن عليهو .الفسخ خيار للشارط يكن
 عدم كان لو ما خصوص وفي الزواج، عدا الالزمة العقود في إال

 .بالقدرة مقترناً الوفاء
ـ   بين مخيراً فيه يكون صاحبه أن الشرط تخلف خيار مقتضـى  إن: 683م 

 بفقدان فاته ما بقيمة يطالب أن وبدون الشرط بدون بالعقد الرضـا 
 كان إذا نعم صاحبها؛ إلى العين وإرجاع عقدال فسخ وبين الشرط،

 في حقه إلى إضافة العقد شروط مخالفته جزاء ماالً عليه اشترط قد
 .به وإلزامه به مطالبته له جاز الفسخ

 ثبوت في ببعضها الوفاء عدم كفى شرط، من أكثر العقد تضمن إذا :684م ـ
 ولم الشروط، سائر سقطت العقد الشارط فسخ فإذا الفسخ، خـيار 
 الشروط هذه تضمنت إذا نعم عليه؛ المشروط على ء شي له يكـن 
 عليه المشروط على ويجب يسقط ال فإنه الفسخ، بسبب جزائياً بنداً

 .المشروط بالنحو به الوفاء
ـ   ُيسقط أن دون وحده صاحبه أسقطه إذا الشرط تخلف خيار يسقط: 685م 

 إسقاط ىمعن فإن عنه، وتخلى الشرط أسقط إذا أو الشـرط،  معـه 
 الوفاء عليه المشروط على يجب فال أثر، من ما له إسقاط الشرط

 .اإلسقاط بعد به له يِف لم إذا الفسخ للشارط يحق ال أنه كما به، له
 :الشرط خيار :السادس
 :مسائل وفيه
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ـ   اشتراط يصح فإنه العقد في سائغ ء شي كل اشتراط يصح مـثلما  :686م 
 لغيره أو لنفسه كالهما أو عاقدينالمت أحد فيجعل فيه، الفسخ خـيار 
 ناتٌج) خيار(فهو  خاصة، وبكيفية معلوم وقت إلى العقد فسخ حق

 شرطه فإذا ،)الشرط خيار( سمي ولذا االشتراط، عـن  ومسـبَّبٌ 
 بين مخيراً يكون أن بمقتضاه لصاحبه جاز اآلخر وقبله أحـدهما 

 .عليه وقع الذي بالنحو بالعقد الرضا وبين العوض ورد العقد فسخ
ـ   في وال واإلبراء، كالطالق اإليقاعات، في الخيار اشتراط يصح ال :687م 

 طبيعتها، في موجود للطرفين فيها الخـيار  ألن الجائـزة  العقـود 
 عدا ما  الضمان فيها بما  الالزمة العقود في الخيار اشتراط ويجوز
 .الالزمة والهبة والصدقة الزواج

ـ   أو بالعقد متصلة طويلة، أو قصيرة لمدة الخيار اشـتراط  يجـوز  :688م 
 والمنتهى المبتدأ ومعلومة محددة المدة كانت وكلما عنه، منفصـلة 

 ،)العمر دام ما : (..بمثل تقديرها يكفي كان وإن أفضل، ذلك كان
 كأن أحدهما، أو المتعاقدين عند مجهول الواقع  في معلوم هو بما أو

 معلومة فيه المدة تكون مما ونحوه السفر، من زيد بقـدوم  يحـدده 
 وصح الشرط بطل تقدم ما بمثل محددة المدة تكن لم فإذا إجمـاالً، 
 غير من الشهور بين مردداً شهراً الخيار جعل لو ما ومنه العقـد؛ 
 وأما .العقد ويصح الشرط به يبطل أيضاً فإنه الواقع، في له تعيين
 ضىمقت فإن عنه منفصلة أو بالعقد متصلة المدة كون يحدد لـم  إذا

 إلى انصرف شهراً لنفسه الخيار جعل فإذا به، متصلة كونها العقد
 بمضي ينتهي والذي العقد، تلي لحظة أول من يبتدأ الذي الشـهر 
 .اللحظة تلك من يوماً ثالثين

ـ   للبائع مشترطاً الخيار كان فإن الخيار، مدة خالل المبيع تلـف  إذا :689م 
 وجب الثمن وأرجع البيع البائع فسخ فإذا المشتري، على تلفه كان

 الخيار كان وإن قيمته، أو المبيع مثل إعطـاؤه  المشـتري  علـى 
 فأرجع المشتري فسخ فإذا البائع، على تلفه كان للمشتري مشترطاً

 كان إذا أما التالف؛ المبيع ببدل مطالبته للبائع يكن لم الثمن البائع له
 على أي ،)المال صاحب( على  حينئذ  المبيع تلفَ فإنَّ لهما الخيار 

 على يجب أنه ذلك ومعنى المشتري، هو الـذي  الجديـد  المالـك 
 الفاسخ كان سواء للبائع، المبيع ضمان  البيع فسخ عند  المشـتري 

 فإن الثمن، هو التالف كان لو ما حكم وكذلك .البائع أو المشتري هو
 كان لو ما حالة وفي ألحدهما الخيار كان لو ما حالة فـي  حكمـه 
 هاتين في الذكر اآلنف المبيع تلف حكم نفس هـو  همـا ل الخـيار 
 .الحالتين

ـ  ( بـ عليها مصطلح بطريقة البائع قبل من الخيار اشتراط يجـوز  :690م 
 أقل  العادة في  هو بثمن داره المالك يبيع أن :وهي ،)الخيار بـيع 
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 الثمن رّد إذا الفسخ خيار لنفسه فيه ويجعل الحقيقـي،  ثمـنه  مـن 
 فيه يرد وقت أي في أو معينة مدة بعد إما شتري،للم فيه المدفـوع 
 .عليه وقع الذي بالنحو البيع لزم وإال الثمن،
 البيت ثمن من استفاد قد البائع أن فهي ذلك من المرجوة الفائدة أما

 منه ينقص أن دون بيته استرجع ثم واستثمره، السنين هذه خـالل 
 إليه ماله عاد ثم مجاناً المدة هذه خالل سكن قد المشتري وأن ء؛ شي
 .ء شي منه ينقص لم

ـ   المثمن، على البائع لصالح النحو بهذا الخيار اشتراط يصح كمـا  :691م 
 فلو الثمن، على المشتري لصالح النحو بنفس اشتراطه يصح فإنه
 هو الذي الثمن باذل المشتري فاشترط سيارةً، كتاب مائة ثمن كان

 له يرد أن على سنة، بعد البيع فسخ خيار له يكـون  أن السـيارة 
 منهما لكل يصح إنه بل .ذلك، منه صح كتاب، مائة هو الذي المثمن

 .النحو بهذا عنده ما رد اآلخر على يشترط أن
ـ   على الطريقة بهذه البيع قصد منهما يقع أن المتبايعين على يجـب  :692م 

 المعاملة هذه تصح لم القصد هذا منهما يتحقق لم فلو الحقيقة، نحو
 فيها يقتصر جديدة معاملة هي بل أحكامه، تلحقها ولم البيع نبعنوا
 .مناسبة أحكام من عليها ينطبق ما على

ـ   المدة من الشروط، تفاصيل وضع  الخيار بيع في  للمتبايعين يحق :693م 
 يوافق مما يريدانه الذي بالنحو لواحقها، من وغيرهما الدفع وكيفية

 المضروبة المدة جهة فمن والشرط، البيع شروط مـن  تقـدم  مـا 
 أو  بالعقد متصلة تكون أن بين فيها األمر يختلف ال الثمن إلرجاع

 الثمن نفس رد البائع على يشترط أن له أن كما عـنه؛  منفصـلة 
 وله ونحوه؛ ببيع فيه تصرف إذا بدله برد منه يرضى أو المدفوع،

 من،الث بعض رد إذا المبيع تمام في الفسخ له أنَّ  أيضاً  يشترط أن
 يأتي فيما وسنذكر الثمن، بعض رد إذا المبيع بعض في الفسـخ  أو

 .يصح ال وبما اشتراطه يصح بما عالقة لها التي األحكام بعض
ـ   البائع، إلى المثمن رد أو المشتري، إلى الـثمن  رد مـن  المـراد  :694م 

 له جاز كذلك أحضره فلو منه، وتمكينه المشتري عـند  إحضـاره 
 منه تمكينه تعذر وإذا تسلمه؛ من المشتري امتنع لو حتى الفسـخ 
 الحاكم تمكين الفسخ صحة في كفى األجل، حلول حين مثالً لغيبته

 إليه الثمن تسليمه عليه اشترط قد يكن لم إن منه وكيله أو الشرعي
 وكذا بيده؛ له ليسلمه غيبته من يرجع حتى الصبر وجب وإال نفسه،
 في يكفي فإنه ألجل،ا حلول عند المشتري على الجنون عرض لو
 ولّيان له كان فإن منه، وتمكينه المشتري لولي إحضاره الثمن رد

 كان إذا إال منهما، العقد باشر من لغير رده جاز لألب والجد كاألب
 .نفسه إليه رده المباشر عليه اشترط قد



 
342

 محجوراً كان كأن الولي، والية ارتفاع فرض لو الصدد هذا وفي
 المجنون عقل أو الصغير فبلغ جنون، أو لصغير العقد حين علـيه 
 ال المالك عند الثمن إحضار البائع على وجب األجل، حلول عـند 
 .الولي عند

ـ   كانت إن بدلها ورد وجودها، مع العين نفس رد الرد حين يجـب  :695م 
 ال بل قيمتها؛ رد قيمية كانت وإن مثلها، رد مثلية كانت فإن تالفة،
 إن مثلها رد اشتراط وال العين، وجود مع البدل رد اشتراط يجوز
 لنفسه يشترط أن للبائع نعم مثلية، كانت إن قيمتها وال قيمية كانت
ـ  رد من التمكن عدم عند المبيع بدل رد ـ  رغم العين   ، وجودها 

 ال بحيث الثمن، عين رد البائع على يشترط أن للمشتري أن كمـا 
 ال هذا المشتري شرط ولكن تلفت، إذا الفسخ في الخيار له يثـبت 
 إذا أما شخصية، عيناً المشتري دفعه الذي الثمن كان إذا إال يصح
  البيوع معظم  في الشأن هو كما  المشتري ذمة في كلياً الثمن كان

ـ  البيع، وقوع بعد للبائع فرداً مـنه  فدفـع  ـ  كفى   يرد أن عندئذ 
 كذل عين رد بلزوم صرح إذا إال الفسخ، صحة في غيره فرداً البائع
 .المقبوض الفرد
ـ  ولو ـ  هذا في فرض   دفعه المشتري يريد الذي المال أن الصدد 

 في ديناً العقد قبل البائع عند موجوداً كان قد الخيار بيع فـي  ثمـناً 
 ببيع البائع من اشتراه الذي للدار ثمناً جعله فإذا للمشتري، ذمـته 
 البائع ةذم وبرأت كونه َدْيناً، عنوان من المال ذلك تحول الخيار،
 حلول حين  البائع أراد فإذا الدار، لذلك ثمناً كونه عنوان إلى منه،
 المشتري دام ما منه، فرداً يرد أن كفاه للمشتري الثمن رد  األجل
 أو بنفسها بردها ملزماً يكون كي ثمناً شخصية عيناً ُيقبْضـه  لـم 

 أو باإلجارة البائع، يد تحت عين للمشتري كان إن وأمـا  بـبدلها؛ 
 وجب لداره، ثمناً الخيار بيع في جعلها إذا فإنه غيرهما، أو لعاريةا

 أو باقية كانت إن العين نفس رّد  األجل حلول حين  البائع علـى 
 .المسألة هذه مستهل في المتقدم بالنحو وذلك تالفة، كانت إن بدلها

ـ   أن الخيار مدة وانتهاء العقد بين ما فترة في للمشـتري  يجـوز  ال :696م 
 والهبة كالبيع ملكه، عن النتقاله موجباً تصرفاً المبيع في رفيتص

 إشكال؛ موضع تصرفه صحة وكانت أثم تصرف وإذا ونحوهما،
 وتمزيق الدار، كهدم للعين، المتلف التصرف له يجـوز  ال وكـذا 

 ضمانه عليه وكان أثم كذلك به تصرف فإن ذلك، ونحو الـثوب، 
 خيار اإلتالف بهذا يسقط وال الثمن، البائع رد عند قيمته أو بمـثله 
 بقاء على المتبايعين  قصد في الخيار بيع ابتناء يعلم أن إال البائع،
 .فيه الغالب خالف على هو مما بنفسه، المبيع

 ورثته، إلى الخيار انتقل الخيار في حقه استخدام قبل البائع مات إذا :697م ـ
 عليه، اتفقوا  إن المشتري إلى الثمن رد عند العقد يفسخوا أن ولهم
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 في حصصهم حسب على بينهم المسترجع المبيع كان فسخوا فـإن 
 فسخ اآلخر من يصح لم الفسخ عن بعضهم امتنع ولو الميـراث؛ 

 قبل المشتري مات وإذا .بعضه في وال المبيع تمام فـي  ال العقـد 
  يكون أن إال ورثته، إلى الثمن برد الفسخ للبائع كان األجل حلول

 سقط مات إذا فإنه بشخصه، إليه الثمن رد عليه رطاشت قد المشتري
 .الخيار في البائع حق

ـ   إيقاع بقصد مقترناً المشتري إلى الثمن رد نفس الفسخ في يكفـي  :698م 
 األلفاظ من ونحوه "فسخت: "بقوله يصح أنه عن فضالً به، الفسخ
 .الفسخ إنشاء على الدالة

ـ   أثناء السقوط حاالت من كرهذ سبق لما إضافةً  الخيار هذا يسقط: 699م 
 الرد، عدم مع له المجعولة المدة بانقضاء  المسائل من سـبق  مـا 

 .العقد بعد صاحبه قبل من وبإسقاطه
ـ   تجري الخيار بيع طريقة إن: "اإلجارة باب في القول منا سبق قد :700م 

 ).250: (المسألة ذلك في فالحظ "البيع في كجريانها اإلجارة في
 :الغبن خيار :السابع

 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل
 المجعولة قيمتها من بأقل العين بيع عند البيع  في )الغبن( يتحقق  :701م ـ 

 المجعولة قيمتها من بأكثر العين شراء عند أو السوق، في ألمثالها
 أو الثلث بمثل محدود حّد والكثرة للقلة وليس السوق؛ في ألمـثالها 

 المقياس إن بل المدفوع، الثمن كلي ىإل منسوباً الخمس أو الـربع 
 وهو الناقص، أو الزائد بالمقدار الناس غالب تساهل عدم هو فيهما
 فبعض وكميتها، التجارية المعاملة نوع باخـتالف  يخـتلف  أمـر 

 كون فيها الغبن صدق في يكفي الكبـرى  الـتجارية  المعـامالت 
 ذلك يضر ال فيما العشر، نصـف  أو العشـر  بمقـدار  الـتفاوت 

 من الغالبية تساهل هو والكثرة القلة في فالمعيار أخرى، عامالتبم
 .تسامحهم عدم أو فيها وتسامحهم الناس

ـ  أو القلة لحاظ بد ـ عند  ال فإنـه  كـذلك   مع لحاظها من الكثرة 
 قد مما اآلخر، على كالهما أو المتعاقدين أحد أخذها التي الشروط
 .وقالس في نقصه أو الثمن بزيادة عالقة له يكون

ـ   بالثمن بالمعاملة الرضا بين  ابتداًء  المغبون تخير الغبن تحقق إذا :702م 
 فسخ وبين التفاوت، بمقدار المغبون مطالبة دون عليه وقعت الذي

 فيه تمت الذي البلد عرف جرى إذا نعم المعاملة، وإلغـاء  العقـد 
: مفادها قاعدة على بعضها، في أو المعامالت جميع في المعاملـة، 

 بدفعه الغابن رضي فإن أوالً، التفاوت بمقدار المطالبة للمغبون أن(
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 يفسخ أن له كان بدفعه يرض لم وإن العقد، فسخ للمغبون يكن لـم 
 .المتعارف النحو بذلك عندئذ للمغبون الخيار كان ،)حينئٍذ العقد

ـ   لم وقع كما بالعقد والرضا الفسخ بين للمغبون الخـيار  ثـبت  إذا : 703م 
 رغم الفسخ له إن بل الغابن، بذله إذا التفاوت مقدار قبول عليه يجب
 بالعقد الرضا على يصالحه أن له أن كما به؛ راغباً كان إذا ذلـك 
 كذلك تصالحا فإذا الفسخ؛ في حقه إلسقاط الغابن يدفعه مبلغ مقابل
 .المصالحة عوض دفع الغابن على ووجب الخيار، سقط

ـ   كان لو ما صورة في المتقدم بالنحو للمغبون الخيار يثـبت  إنمـا : 704م 
 كان فلو السوق، بسعر التعامل على وحريصاً ومبالياً بالغبن جاهالً

 مبالياً يكن لم لكنه جاهالً كان أو باألسعار، وخبيراً بالغبن عالمـاً 
 له يكن لم كان، سعر بأي بالسلعة وراغباً السوق بسعر بالـتعامل 

 .الحالتين في الخيار
ـ   كونهما بشرط أي واحدة، صفقة بثمنين شيئين اشترى أو بـاع  إذا :705م 

 لم اآلخر، دون أحدهما في مغبوناً وكان واحد، مبيع في مجتمعين
 أو فيهما البيع فسخ إما عليه إن بل الفسخ، في التبعيض لـه  يكـن 
 .عليه البيع وقع الذي بثمنه كذلك به الرضا

ـ   لزوم بمعنى لغبن،ا خيار في العرفية الفـورية  اعتـبار  الظاهـر  :706م 
 وعدم عليه، عزم إذا الفسخ في حقه الستخدام المغـبون  مـبادرة 
 نوع في المختلفة  موارده بحسب فيه متعارف هو مما أزيد تأخيره

 وثبوت الغبن بثبوت العلم حصول عند وذلك المـبادرة،  وكيفـية 
 بهما جاهالً فيها كان مدة مرور ثبوته في يضر فال بسببه، له الخيار

 حقه الستخدام بادر إذا له ناسياً أو ذلك عن غافالً أو حـدهما بأ أو
 الذي التأخير يضر ال كذلك .وااللتفات العلم بعد المتعارف بالنحو

 انتظر لو كما وإعماله، الخيار استخدام في ومماطلة توانياً يعـد  ال
 نحو أو وعدمه، الفسخ في ويتفكر نفسه ليستشير أو الغابن، حضور
 .الفورية مع عرفاً افىيتن ال مما ذلك

ـ   ظهور حين من ال العقد حين من ثابتاً الغبن خيار كون الظاهـر : 707م 
 فسخ إذا  بالغبن جهله حال  المغبون أن ذلك على ويترتب الغـبن، 
 فال واقعاً، الغبن ثبت إذا فسخه يصح سبب بدون أو بسبب المعاملة
 .الغبن ظهور بعد جديد فسخ إلى معه يحتاج

 ثم العقد، حين مغبوناً كان لو ما صورة في الغبن خيار ثبوت كليش :708م ـ
 وعليه العقد، وفسخ الخيار استخدام قبل الغبن فزال األسعار تغيرت
 مع بالتصالح الوجوبي االحتياط  أو بالمعاملة الرضا إمـا  حينـئذ 
 .به رضاه وتحصيل الفسخ على الغابن
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ـ   التسامح على تبتني ال معاوضة كل في المذكور الخـيار  يجـري  :709م 
 فيها يجر لم وإال ونحوها، كاإلجارة والنقص، الـزيادة  واغـتفار 
 النزاع قطع إلى منه ُيهدف الذي الصلح في كما وذلـك  الخـيار، 
 .أحدهما على أو عليهما نقص فيها كان ولو الخصومة وفضِّ

 :ذكره ـ بأمور سبق بما لسقوطه إضافة الغبن ـ خيار يسقط :710م ـ
 على بانياً أسقطه إذا نعم الغبن، ظهور قبل ولو العقد، بعد قاطهإس :األول
 اإلسقاط بطل وأكثر ذلك من أفحش كونه فتبين معين حد إلى بالغبن التساهل
ـ  بدرجة مهتم غير اإلسقاط حين يكون أن إال الخيار، لـه  وثـبت   لو الغبن 

ـ   .عنه هحق وإسقاط الغبن مسؤولية من الغابن بإعفاء اهتمامه بقدر انكشف 
 ظهر إذا الغبن ظهور قبل الغبن خيار إسقاط على تصالحا لو الحكـم  وكـذا 
 .يتوقع كان مما أكثر كونه وتبين

 الضمني قبوله بنى أنه فرض ولو العقد؛ متن في سقوطه اشتراط :الثانـي 
 فإنه توقع مما أفحش كونه فتبين معقوالً التفاوت كان لو ما علـى  بالشـرط 
 .األول األمر في دمالمتق التفصيل فيه يجري

 على يدل تصرفاً بالغبن علمه بعد بالعين المغبون يتصـرف  أن :الـثالث 
 هبته أو بيعه أو الثوب تفصيل بمثل وذلك فيه، المضي واختياره بالعقد التزامه

 هذا تصرفه من يظهر ولم بالغبن، العلم قبل بها تصرف إذا وأما ذلك؛ نحو أو
 بالعين التصرف في الغالب هو كما ال،ح كل على بالعقد رضاه على يدل ما

 متلفاً كان لو حتى التصرف، بذلك الخيار يسقط لم بالغبن، الجهل حال فـي 
 تصرفه دل إذا الخيار سقط وإال ونحوه، بالبيع الملك عن لها مخرجاً أو للعين
 .حال كل على بالعقد الرضا على
 يزال ما المبيع كان فإن البيع، ففسخ المغبون، للبائع الغبن ظهر إذا :711م ـ

 المشتري بفعل تالفاً وجده وإن منه؛ استرده المشتري عند موجوداً
 المتلف كان لو حتى عليه البائع فيرجع للبائع، ضمنه فعله بغير أو
 المغبون هو المبيع متلف كان إذا نعم أجنبياً، شخصاً أو طبيعية آفة
 مورد كل يف القاعدة هي وكما حينئذ؛ المشتري على يرجع لم نفسه
 مثلياً كان إن المبيع مثل دفع المشتري على فإن الضمان، موارد من
 .تلفه يوم قيمته بحسب وذلك قيمياً، كان إن قيمته دفع أو

ـ  اإلتالف حكم ويثبت ـ  هذا   غيره، إلى المبيع المشتري نقل إذا فيما أيضاً 
 أو ونحوها، والصدقة المعّوضة والهبة كالبيع الالزم، بالعقد سواًء

 للبائع فليس بالخيار، والبيع المعوضة غير كالهبة الجائـز  بالعقـد 
 المشتري، قبل من إمكانه مع حتى المبيع عين باسترجاع المطالبة

 العين رجعت إذا نعم إجابته؛ المشتري على يجب لم البائع طلبه ولو
 اشتراها قد كان لو ما ذلك في بما كان، سبب بأي المشتري إلـى 
 دفع وقبل بعده أو للعقد المغبون فسخ قبل وذلك ه،إلي انتقلت ممـن 

 .حينئٍذ إليه العين رد عليه وجب له، البدل المشتري



 
346

 عارية، أو بإجارة المنفعة مسلوبة كونها العين رد من يمنع وال هذا،
 المالك بين ما ويخلي جائزاً، كان ولو عقده في االستمرار له بـل 

 من ينقص ما تعويض عم المنفعة، مسلوبة المباعة العـين  وبـين 
 .ذلك بسبب قيمتها

ـ   تغير المبيع على طرأ قد وكان البيع، عقد المغبون البائع فسخ إذا :712م 
 بحادث أو أجنبي كفعل فعله، بغير أو فيه، وتصرفه المشتري بفعل

 تارة بالزيادة التغير كان لو ما بين يختلف حكمـه  فـإنَّ  طبيعـي، 
 :التالي النحو على ذلكو ثالثة، وباالمتزاج أخرى وبالنقص

 :بالنقص التغير حكم :أوالً
 ضمان مع استرداده للبائع كان نقص المبيع في التصرف بسبب حدث فإذا

  ذلك على زيادة  يدفع أن عليه فإن كذلك قيمته؛ أو نقص ما مثل له المشتري
 فقدانها كان إذا العين من المسترد القسم على يحدث قد الـذي  الـنقص  أرش
 الجزء قيمة من ُدفع ما يعوضه ال قيمتها في نقص لحدوث موجباً منها لجزء

 .له مثٍل من أو الناقص
 :بالزيادة التغير حكم :ثانياً
 :ثالث حاالت ففيه المشتري، عند المبيع في زيادة حدثت إذا

 زيادةً فيها تُحدث أن دون العين في متحققة صفة الزيادة تكون أن: األولى
 الزيادة هذه مثل توجب لم فإن للثوب، والصبغ للقمح كالطحن مادتها، نفس في

 عوضاً للمشتري ء شي عليه يترتب أن دون منه البائع أخذها القيمة في زيادة
 دون  من وذلك األقرب، على القيمة في زيادة أوجبت إن وكذا الزيادة، لتلك
 منه اشترى إذا كما فعله، بغير أو الثوب، كصبغ بفعله، كانت لو ما بين فرق
 .نفسه من حموضته فزادت الحموضة قليل خالً

 تكن لم فإن نفسها، العين مادة لزيادة موجبة صفة الزيادة تكون أن :الثانية
 حكم نفس هو حكمها فإن الشجرة، ونمو الحيوان كسمن عنها، لالنفصال قابلة
 .األولى الحالة

 لزرعوا والبناء والثمر واللبن كالصوف لالنفصال، قابلة كانت إذا وأمـا 
 عند الزيادة فصل من يلزم لم فإن وحينئذ للمشتري، كلها الزيادة فإن ونحوها،

 عن الزيادة بفصل إلزامه له كان المشتري على ضرر للعين البائع اسـترداد 
 كان وإن المشتري، على ضرر فيه كان ولو إلزامه له إن بل وأخذها، العين

 ما للمشتري البائع مانض أو ذلك، على بينهما التراضي استحباباً األحـوط 
 منع للبائع ليس فإنه ذلك، مقابل وفي  .الفصل ضـرر  مـن  علـيه  يحـدث 
 نقص من يحدث ما تدارك المشتري على لكنَّ الزيادة، تلك فصل من المشتري

 يطّم أن عليه كان بنائه، هدم أو شجرته قلع  مثالً  أراد فإذا للبائع، العين على
 .البائع إلى إرجاعها عند األرض ويسوي الحفرة
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 بالماء، الورد ماء كامتزاج بغيره، المبيع بامتزاج الزيادة تكون أن :الثالثة
 اآلثار باختالف يختلف وحكمه ذلك، ونحو بالزيت الزيت أو بالسكر، الخل أو

 :التالي النحو على االمتزاج عن الناتجة
ـ   بيعالم استهالك االمتزاج أوجب فإن جنسه، بغير المتزاج ا يكون أن  أ 

 ضمن الماء، من كبيرة بكمية الورد ماء كامتزاج التالف، بحكم وصيرورته
 ثالثة طبيعة تولد االمتزاج أوجب وإن قيمته؛ أو بمثله للبائع المبيع المشتري
 البالد بعض في المعروف كالشراب الممتـزجين،  بـين  الـتفاعل  بسـبب 

ـ   ائعالب اشتراك فحكمه والسكر، الخل مـن  المصـنوع  ) السـكنجبين (بـ
 المجموع إلى منهما كل يملكه الذي العنصر  مقدار بنسبة العين في والمشتري

 عد بل ثالثة؛ طبيعة تولد االختالط يوجب لم وإن العنصر؛ ذلك قيمة بنسبة ال
 إال بعض عن بعضها فرز يمكن ال متعددة موجودات من خلـيطاً  الموجـود 

 إلزام للبائع فليس الشعير، من بمثله القمح من مقدار كمـزج  بالغـة،  بكلفـة 
 إلزامه وال بل عليه، طرأت التي الغريبة الزيادة عن المبيع بفرز المشـتري 

 ما على الربا، يستلزم ال بوجه لهما ُمرٍض حل على يتصالحان بل بدله، بدفع
 ).المعاملة ربا(في  سنذكره

ـ    باالمتزاج بقيا فإن جنسه، من بموجـود  االمتـزاج  يكـون  أن  بــ 
 جنسه بغير االمتزاج حكم نفس هو فحكمه بالقمح، القمح الطكاخت متمايزين،

 الجودة في متماثلين كانا لو ما بين ذلك في فرق دون عنه، فرزه يمكن ال مما
 الطحين كخلط واحداً، موجوداً باالمتزاج صارا وإن مختلفين؛ أو والـرداءة 
 .منهما لكل ما مقدار بنسبة فيه يشتركان فإنهما بالسمن، السمن أو بالطحين،

ـ   أو تلف حكم حول قبلها والتي السابقة المسألة في ذكرناه مـا  إن :713م 
 بنفسه يجري المغبون هو البائع كان إذا المشترى عند المبيع تغير
 البيع فسخ حين وكان المشتري، هو المغبون كان لو ما صورة في

 أو بالزيادة له مغيراً تصرفاً به تصرف أو عنده، المبيع تلف قـد 
 بما بالثمن تصرف قد الغابن البائع كان أو  االمتزاج؛ أو قصالـن 

 بالثمن هو تصرف قد المغبون البائع كان أو تغيره، أو تلفه أوجب
 ونقص المنفعة ونقل العين تلف حكم فإن تغيره، أو تلفه يوجب بما

 ذكرناها التي الصور وسائر بغيرها، ومزجها وزيادتهـا  العـين 
 .الفروع  هذه جميع في بنفسه يجري هناك،

 أو العوضين، أحد تلف أحكام من السابقة المسائل في ذكرناه ما إن :714م ـ
 غير هو المتلف كان لو ما إلى يرجع النقص، أو بالزيادة تغيـره 
 فلو ،)العقد فسخ بعد العين إليه ستؤول من غير :أي(األول  مالكه
 أي األول، مالكه هو المشتري عند الموجود المبيع مـتلف  كـان 
 أي األول، مالكه هو البائع عند الموجود الثمن متلف كان أو البائع،

 :يلي كما يختلف سوف والتغير التلف حكم فإن المشتري،
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 المشتري أتلف أو المشتري، عند المبيع المغبون الـبائع  أتلـف  إذا: أوالً
 فال اآلخر، عند ء شي له يكن لم العقد فسخ ثم البائع، عـند  الـثمن  المغـبون 
 الثمن إرجاع وعليه أتلفه، الذي هو ألنه بالمبيع المشـتري  الـبائعُ  يطالـبُ 
 أتلفه، الذي هو ألنه بالثمن البائع المغبوُن المشتري يطالب ال وكذا للمشتري،
 صاحُبه وأراد غابناً المتلفُ كان لو يثبت الحكم ونفس له؛ المبيع رُد وعلـيه 

 أتلف الذي هو كان إذا بونالمغ على ء شي له ليس فإنه العقد، فسخَ المغـبونُ 
 .إليه ردها ينبغي كان التي العين

 من ِقَبل من النقص أو بالزيادة العوضين أحد في تغّير حـدث  إذا :ثانـياً 
 الذي المبيع في البائُع المغبوُن ُيحدثَ كأن العقد، المغبون فسخ بعد إليه سيؤول
 المشتري ثَُيحد أو النقص، أو فيه الزيادة يوجب ما المشتري يد تحت هـو 

 فال زيادة كان فإن كذلك، حدثاً البائع يد تحت هو الذي الثمن فـي  المغـبونُ 
 إليه، منه إذاً ـ فهي ـ منه، والزيادة الفسخ بعد إليه العين مآل ألن إشـكال، 

 كل وفي أيضاً؛ إشكال فال ملكه في الفاعل هو فإنه مضموناً، نقصاً كان وإْن
  مثمناً أو ثمناً  عنده التي العين تسليم سوى اآلخر الطرف على ليس األحوال

 بفعله، دامت ما نقص أو زيادة من عليه هي التي حالتها على األول لمالكها 
 لذلك مثمن أو ثمن من عنده ما يرجع أن األول المالك هـذا  علـى  أّن كمـا 

 .اآلخر الطرف
 :العيب خيار :الثامن

 :مسائل في يقع أحكامه وتفصيل
ـ   وللبائع المبيع، في عيب انكشاف عند للمشتري لعيبا خيار يثبت :715م 

 من يكون ما: (هو العيب من والمراد الثمن، في عيب انكشاف عند
 أو األصلية، وخلقته طبيعته خالف على ء  الشي في زيادة أو نقص
 وطبيعي الخلقة تاّم كان لو حتى عيباً العرف عند معدوداً يكون ما

 كانت إذا نعم ؛)والمجتمعات عياناأل باختالف يختلف مما التكوين،
 إال العيب، خيار بسببه يثبت لم العيب بذلك معيبة النوع أفراد معظم
 موجباً يكون أن العيب في يشترط وال هذا .آخر عيب فيه يكون أن

 نقص عدم رغم عيباً ُعّد إن الخيار به يثبت بل المالـية،  لـنقص 
 ما  ثبوته موارد في  األرش به يثبت ال أنه األمر غايـة  ماليـته، 
 .المالية ناقصة غير العين دامت

ـ   أمضى شاء فإن لصاحبها، به الخيار ثبت العين في العيب ثبت إذا :716م 
 :أي( بأرش  يطالب أن دون هي كما بالعين ورضـي  المعاملـة 
 فسخ شاء وإن والمعيبة، السليمة العين بين الواقع التفاوت ) عوض

 لزمه الرد يمكن لم فإن األول؛ مالكها إلى العـين  ورد المعاملـة 
 في الرد يمتنع وإنما باألرش، والمطالبة المعاملـة  فـي  المضـي 
 :موارد
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 كان لو ما ذلك في فيتساوى متلف، أي ومن سبب بأي العين تلـف  :األول
 أو الثاني أو األول المالك هو المتلف كان لو وما بشرياً، فعالً أو طبيعية آفـة 

 صاحب حق موجٌب لزوال نحو بأي العين على التلف حدوث إن إذ األجنبي،
 أخذ مع بالمعاملة بالرضى حقه وانحصار قيمتها أو مثلها ورد بالفسخ الخيار
 .التفاوت أرش

 بناقل أو المعوضة، والهبة كالبيع الزم، بناقل الملك عن خروجها :الثانـي 
 .المعوضة غير كالهبة جائز

 بفعل أو بفعله سواًء الجديد، مالكها عند كونها حال بالعين التصرف :الثالث
 أو الثوب صبغ كمثل العين، لتغير موجب خارجي بتصرف وذلـك  غيـره، 

 وقيادة الثوب كلبس لها، مغير غير كان لو مـا  دون نحـوهما،  أو خياطـته 
 بمثل العين، وضع لتغير مستلزم اعتباري بتصرف أو ونحـوهما؛  السـيارة 
 ألجنبي إعارتها بمثل ال لرهن،ا أو باإلجارة مالكها سلطة عن منفعتها خروج

 .بها مهماً تصرفاً يعد ال مما ذلك ونحو بيته أهل قبل من استخدامها بمثل أو
 بين فرق دون السابق، مالكها من قبضها بعد العين في عيب حدوث :الرابع

 .طبيعي حادث أو أجنبي أو بفعل أحدهما بفعل العيب كان لو ما
ـ   تفاضل بدون بجنسه الموزون أو لالمكي من هو مـا  اشـترى  إذا :717م 

 بأرش المطالبة فله أحدهما في عيب ظهر إذا فإنه للـربا،  تجنـباً 
 األحوط كان  وإن األقوى، على الرد من التمكن عدم عند التفاوت
 .عليه هو ما على بالعقد والرضا به، المطالبة عدم استحباباً

ـ   بالعيب يثبت ككذل العقد قبل الحادث بالعيب الخيار يثـبت  كمـا  :718م 
 من يتمكن لم إذا نعم السابق، بالنحو وذلك القبض، قبل بعده الحادث

 إليه انتقلت لمن جاز سابقة مسألة في المذكورة لألسباب العين رد
ـ  العين ـ  أنه ولنفرض المعيبة   يكن لم إذا األرش أخذ المشتري 
 .له ء شي فال وإال بفعله، العقد بعد الحادث العيب ذلك

ـ   المأخوذة الواحدة الصفقة نحو على شيئين المثمن أو الثمن كان إذا :719م 
 كان الشيئين، أحد في عيٌب فظهر جزئيها، وبقاء االجتماع بشرط
 أو وحده المعيب برد العقد فسخ بين بالخيار المعيبة العين صاحب

 في العقد فسخ لآلخر كان المعيب رّد إذا لكنه وغيره، المعيب برد
 .الصفقة عضتب بخيار الصحيح

ـ   أو الثمن فوجدا بيعه، أو ء شي شراء في شخصـان  اشـترك  إذا :720م 
 جوازه إلى إضافة حصته، في الفسخ ألحدهما جاز معيباً، المـثمن 

 للمالك كان حصته في أحدهما فسخ إذا لكنه حصتيهما، في معاً لهما
 بخيار اآلخر حصة في العقد يفسخ أن مشـترياً،  أو بائعـاً  األول،
 .لصفقةا تبعض

 .خياره سقط الجديد العين لمالك ظهوره قبل العيب زال إذا :721م ـ
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ـ   وقيمته صحيحاً ء الشي قيمة بين التفاوت مقدار تحديد في المعيار :722م 
 الخبرة أهل إلى ُيرَجَع أن ـ،) األرش(يسمى  الذي معيباً ـ وهو 

 قدرهاب وينقص بينهما النسبة فتؤخذ معيباً، وتقويمه صحيحاً لتقويمه
 أو الخبرة أهل عند صحيحاً قيمته عن مختلفاً كان سواء الثمن، من

 سعره وكان بثمانية، الكتاب اشترى قد كان إذا :مثالً معها؛ مـتفقاً 
 الذي األرش  كان بأربعة، ومعيباً ثمانية الخبرة أهل عند صحيحاً
 قد كان وإذا صحيحاً؛ ثمنه نصف أي األربعة، هو الثمن من ينقص

 فإنه السابقين، بالسعرين ومعيباً صحيحاً وقوم بأربعـة،  اشـتراه 
 .وهكذا اثنان، وهو نصفه مقدار الثمن من ينقص
 القيم بين النسبة لوحظت تقويمه في الخبـرة  أهـل  اخـتلف  وإذا

 أن :ذلك ومثال بمقدارها؛ الثمن من أسقط اتحدت فإن المخـتلفة، 
 اآلخر موبعضه بأربعة، ومعيباً بثمانية صحيحاً بعضـهم  يقـومه 

 من كل في القيمتين بين فالنسبة بثالثة، ومعيـباً  بسـتة  صـحيحاً 
 .المعيب ثمن نصفُ باألرش فيسقُط النصف، هي التقويمين

 اعتماد وجب  التقاويم أو  التقويمين بين النسب اختلفت إذا وأمـا 
 الذي وهو التالي، المثال ضوء على نبينها التي التالـية  الطـريقة 
 افترضنا أننا كما فقط، تقويمين بين الختالفا حدوث فيه افترضنا

 :مثالً للثوب، ثمناً دنانير أربعة المسمى الثمن فيه
 ).أربعة( والمعيب  )ثمانية(الصحيح : األول التقويم
 ).ستة( والمعيب  )عشرة(الصحيح  :الثاني التقويم
 كانت فإن التقاويم، عدد على ونقسمها بعضها مع الصحيح قيم نجمع فهـنا 

 المثال وفي ثالثة، على قسم ثالثة كانت وإن اثنين، على المجموع قسم ناثني
 ،)9(ومقداره  الصحيح، قيمتي مجموع نصف فنأخذ تقويمان، لدينا المفروض

 مع المعيب قيم نجمع  ثم ؛)9=2÷10+8: (التالي الحساب حاصـل  وهـو 
 المعيب قيمتي مجموع نصف نأخذ ثم السابقة، الطريقة البعض بنفس بعضها

2÷6+4: (التالي الحساب حاصل وهو ،)5(ومقداره  المثال، في المفترضتين
 يمثل الذي وهو ،)5/9(هي  المجموعتين نصفي بين النسـبة  فـتكون  )5=

 ،)4(الفرض  حسب هو والذي المسمى، الثمن من دفعها الـواجب  النسـبة 
 ،)2/2: (هو المعيب لذلك ثمناً دنانير األربعة هذه من دفعه يجب ما فـيكون 

 الحساب حاصل وهو الدينار، من أجزاء عشرة من وجـزءان  ديـناران  أي
 من الساقط األرش مقدار ويكون تقريباً، ) 2،2= (20/36=5/9×4: التالي
= 16/36=4/9×4: التالي الحساب حاصل وهو ،)8،1: (هو دنانير األربعة

 .تقريباً) 8،1(
ـ   عيناً المعيب  لمثمنا أو  الثمن كان إذا فيما العيب خيار يثبت إنما :723م 

 معيباً فرداً منه المشتري أو البائع ودفع كلياً كان إذا أما شخصية،
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 فإن صحيح، بفرد إبدالها المعيبة العين دافع على إن بل خيار، فال
 .التسليم لتعذر خيارالفسخ عليه لآلخر كان امتنع

ـ   صاحبه من يصح فال الخيار، هذا في العـرفية  الفـورية  تعتبـر  :724م 
 المتعارف من أكثر  أراده إن  الفسخ وتأخير استخدامه في لتباطؤا

 حضور الفسخ نفوذ في يعتبر ال وحيث موارده، اختالف بحسب فيه
 في عذراً غيبته عند حضوره انتظار يكون ال فإنه الخيار، عليه َمْن

 عند حضوره المعامالت في المتعارف كان إذا إال الفورية تـرك 
 .الفسخ إيقاع

 :بأمور واألرش الرد يسقط :725م ـ
 تعبيراً يعد مما العقد، حين العيب من كليهما أو الطرفين أحد ببراءة :األول

 .بأرشها المطالبة وترك المعيبة العين رد عدم اشتراط عن
 اآلخر وقبول معاً واألرش الرد في حقه لسقوط الصريح باالشتراط :الثاني
 االشتراط، صح األرش دون حدهو الرد سقوط اشترط لو فإنه وعليه بالشرط،
 .األرش ويبقى الرد فيسقط

 على ينص ما يسقط فإنه وإال وأرشاً، رداً الخيار في حقه بإسقاط :الـثالث 
 .اآلخر دون منهما سقوطه
 .العقد قبل بالعيب بالعلم :الرابع
 يدل ما منه ظهر إذا بالعيب، العلم بعد به وااللتزام  بالعقد بالرضا :الخامس

 .األرش سقوط في بالعقد الرضا مجرد يكف لم وإال األرش، عن لهتناز على
 :الصفقة تبعض خيار :التاسع
 :مسائل وفيه

ـ   بعض في فيه البيع يتم ال مورد كل في الصفقة تبعض خيار يثبت :726م 
 كون فينكشف واحداً شيئاً لكونه إما وذلك الثمن؛ بعض في أو المبيع

ـ  مملوكاً أو وقفاً، لكونه المبيع في داخل غير مـنه  جـزء   للغير 
ـ  المالك يجز ولم فضولياً، باعه قد وكان  الخيار لثبوت أو ، البيع 
 بيعهما تم قد وكان أكثر أو شيئين لكونه وإما ونحوه؛ لعـيب  فـيه 
 في البيع بطالن فينكشف واالجتماع، االرتباط بشرط واحدة صفقة
 الصفقة عضتتب فحيث المتقدمة؛ لألسباب أكثر أو المبيع من واحد
 بسببه الفسخ حق يده تحت التي العين تبعضت لمن يثبت النحو بهذا
 للمشتري البائع إرجاع مع فيه وقع الذي بالمقدار بالبيع الرضا أو
 من للبائع المشتري إرجاع أو المبيع، من ما نقص بمقدار الثمن من

 .الثمن من نقص ما بمقدار المبيع
 المعاوضات، من غيره في يثبت البيع في الخيار هذا يثبت كمـا  :727م ـ  

 في الصفقة فيه تتبعض مورد كل في ثبوته ذكر تقدم وقد كاإلجارة،
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 يأتي فيما وربما البيع، بحوث من السابقة المباحث وفي اإلجـارة 
 موضعه في منها كلُّ ويذكر موزعة، مواردها ألن وذلك أيضـاً، 
 .المناسب

ـ   ذلك قُوِّم العقد يفسخ ولم البعض في بالبيع المشـتري  رضـي  إذا:728م 
 ولتحديد الباقي؛ له البائع وأرجع الثمن من بحصته عليه الـبعض 
 :صورتان الثمن من البعض ذلك حصة

 حال في واحدة المجتمعة األفراد أو األجزاء قـيمة  تكـون  أن :األولـى 
 الثمن من منها الناقص يساوي ما ينظر وحينئذ تفرقها، حال وفي اجـتماعها 

 .مثالً المشتري إلى ويرد فُيحسم
 عند نقصاً أو زيادة القيمة مختلفة األفراد أو األجزاء تكـون  أن :الثانـية 
 في منفرداً األجزاء من جزء كل قيمة تساوت فإن تفرقها، عند عنها اجتماعها
 نحسم إذ سهل، فيه فاألمر مجتمعاً منها جزٍء كل قيمة عن نقصها أو زيادتها

 فرض فلو منه، المفرد بسعر األجزاء من نقص ما قيمة مقدار الكلي الثمن من
 وثمن منه، جزء لكل ثالثة أي ثالثون، مجتمعاً ثمنه أجزاء عشرة ذو كـتاب 

 .وهكذا منه، ينقص جزء لكل أربعة حسم لزم أربعة، منفرداً منه جزٍء كل
 بعضها في فزادت االجتماع ذلك بسبب األجزاء قيمة اخـتلفت  إذا وأمـا 
 اآلخر، البعض في منها أكثر بعضها في زادت أو اآلخر البعض في ونقصت

 نصيب معرفة في المعتمدة الطريقة فإن االختالف، وجوه من ذلك نحـو  أو
 :التالية هي الثمن من الباقي
 ومجتمعة تارة أفراده متفرقة الخبرة أهل عند صفقة المبيع ذلك نقوم :أوالً

 وظل المبيع من األم فنقصت وليدها، مع شاة على المثال ولنفرض أخـرى، 
 الخبرة أهُل فَقَوََّم المسمى، الثمن وهو عشرين، به المباع ثمنه وكان الجدي،
 فتكون معاً، لهما ثمناً عشر باثني أمه مع ومجتمعاً بثالثة، منفرداً الجدي ذلك
 .الخبرة أهل تقويم حسب الربع هي عشر االثني إلى الثالثة نسبة

 وهو المسمى الثمن في مقدارها ونرى ،)الربع( وهي النسبة تلك نأخذ :ثانياً
 وُيرجع الصفقة، من الباقي للجدي ثمناً فنعتبرها خمسة، ربعها فإن العشرون،

 المبيع، من نقصت التي األم حصة يقابل ما المسمى الثمن من للمشتري البائع
 .عشر خمسة وهو

 .الموارد سائر في نفعل وهكذا
 :فائدتان فيها تتمة

 :لخيارا وراثة في :األولى
 :مسائل وفيها

ـ   فال وحده، اإلرث طريق عن لالنتقال القابلة الحقوق من الخـيار  :729م 
 يصح كان وإن العقود، من بغيرهما وال بالهبة وال مثالً بالبيع ينتقل
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 المدة خالل الخيار له َمْن مات فإذا بعـوض؛  أو مجانـاً  إسـقاطه 
 من منه فُيحرم ،الميراث أحكام وشملته وراثه إلى انتقل له المحددة
 عن يحجب ما عنه وَيحُجُب والكفر، بالقتل المال إرث من يحـرم 
 بل اإلرث؛ باب في مفصالً مذكور هو مما ذلك ونحو المال، إرث
 الخيار فيه الذي العقد كان لو ما صورة تشـمل  اإلرث أحكـام  إن

 بالذكر المختصة كالحبوة الورثة، بعض منه يحرم بمـال  مـتعلقاً 
 فإنه الزوجة، منها تحرم التي واألرض الميت، الدأو من األكبـر 
 الحبوة تلك في الخيار له يكون أن من األكبر الولد غيـر  ُيحـَرم 

 األرض في الخيار لها يكون أن من الزوجة تحرم كما المـباعة، 
 .المباعة

ـ   اتفاقهم من قبلهم من الفسخ نفوذ في بد فال للخيار الوارث تعدد إذا :730م 
 ذلك فسخ ينفذ لم آخرون عنه وامتنع بعضهم به رغب فلو علـيه، 

 البعض ذلك في بفسخهم الحق عليه من يرضـى  أن إال الـبعض 
 .حصته في فيصح

 إن السابق مالكها إلى العين دفع لزمهم مورثهم بيع الورثة فسخ إذا :731م ـ
 جائز أو الزم بناقل عنه منتقلة أو تالفة كانت وإن موجودة، كانت
 .ديونه كسائر الميت تركة من تهاقيم أو مثلها أخرج

 :الخيار زمن في العقد تأثير مدى في :الثانية
ـ   وال لشروطه، مستكمالً وقوعه بمجرد أثره ويؤثـر  العقـد  يـنفذ  :732م 

 ملك في الخيار مدة خالل فالمبيع الخيار، زمن مضي على يتوقف
 تحت هو لمن منهما كل ونماء البائع، ملك في والثمن المشـتري، 

 من البد أنه غير عليه،  تلف إذا  تلفه أن كما الجديد، لمالكه أي يده،
 :يلي ما إلى النظر إلفات

 بأن تقضي الضمان باب في المقررة العامة القاعـدة  أن يخفـى  ال: أوالً
 الجديد المالك هنا وهو التالفة، العين مالك على تقع التلف عن الناتجة الخسارة

 وصار المشتري قبضه بعدما  مثالً  المبيع تلف فإذا العين، قبض قد كان إذا
 هذه تبعة يتحمل الذي وحده وهو المشتري، على خسارته كانت يـده  تحـت 

 اتجاه ء شي البائع على وليس ذلك، ونحو أتلفها ممن حقه كتحصيل الخسارة،
 طبق على غيره مال من أتلفه ما  حينئذ  فيضمن المتلف، هو يكون أن إال ذلك

 يتلف فإنه البائع، قبضه بعدما الثمن هو التالف كان لو اوكذ الضمان؛ قواعد
 دون من وذلك السابق؛ الكالم نفس فيه ويجري البائع، وهو الجديد مالكه على
 فرق ودون وغيره، الخياري البيع بين البيع في القاعدة هذه جريان في فرق
 بعض في الحاالت بعض عدا ما الخيارات سائر بين الخـياري  البـيع  فـي 
ـ   في التلف إن:(مفادها أخرى قاعدة ثمة فإن محدد، زمان لها التي ياراتالخ
 الذي الخيار زمان في تتلف التي العين إن :أي ،)له خيار ال ممن الخيار زمن
 خيار له ال من على ومسؤوليته تلفها تبعة تكون اآلخر دون لطرف ثابتاً يكون
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 إذا له مضمونة هي لمن قيمتها أو العين مثل رد عن المسؤول فهو مـنهما، 
 حقه وتحصيل المتلف متابعة عن المسؤول وهو العقد، الخيار صاحب فسخ
 وقد الجديد العين مالك نفسه هو المسؤول الطرف ذلك يكون قد فإنه ولذا منه؛
 :يلي ما في منحصر فهو ذلك  مورد أما السابق؛ المالك يكون
 كان فإذا السابق، كالمال على دائماً فيه التلف إن :الحيوان خيار  ـ فـي  1

 وإذا للمشتري؛ فيه الخيار ألن البائع على فالتلف الثمن، دون حيواناً المـثمن 
 .للبائع فيه الخيار ألن المشتري على فالتلف المثمن، دون حيواناً الثمن كان
 شرط فإذا عليه، المشروط على دائماً فيه التلف إن :الشرط خيار  ـ في 2

 ال ألنه المشتري على المبيع تلف كان مشتري،ال دون لنفسه الخـيار  الـبائع 
 البائع، دون لنفسه الخيار المشتري جعل بأن الفرض، انعكس ولو له، خـيار 

 لو الحكم وهكذا المشتري؛ دون البائع على المبيع تلف وكان الحكم، انعكـس 
 .الثمن هو التالف كان

 خيار في كما للطرفين، الزماني الخيار كان لو فإنه ذلـك،  علـى  وبـناءً 
 كل جعل لو وكما الحيوان، خيار في حيوانين العوضان كان لو وكما المجلس،
 مقتضى هو ما على يكون تلفه فإن الشرط، خيار في لنفسه الخـيار  مـنهما 
 لهذه مشموالً يكون فال يده، تحت هو من على دائماً تلفه أن أي العامة، القاعدة
 المعاملة في الخيار كان لو ما خصوص هو موردها ألن االستثنائية، القاعدة
 .اآلخر على الطرفين ألحد
 هذا، مقامنا عن خارج أنه إال زمانياً، خياراً كان وإن فهو التأخير، خيار أما
 خيار فيما للعين، الجديد المالك قبض بعد التلف كان لو بما مختص مقامنا ألن

 كما دائماً، عليه التلف يكون مثله وفي البائع، عند المبيع بقاء على قائم التأخير
 ).التأخير خيار(مبحث  في ذكره سبق

 العوضين أحد نماء أن )والقبض التسليم(مبحث  في ذكرنا قد كـنا  :ثانـياً 
 فيه الحكم يختلف وال القبض، وقبل العقد بعد حدث قد كان ولو لمالكه يكون
 لم لو ما وبين الخياري البيع من الخيار زمن في حدث قد النماء كان لو ما بين
 ما مع العين الخيار عليه من رد بالخيار العقد فُسخ إذا لكن خيارياً، البيع يكن
 قد وكنا نمائه، من غيره دون الضرع، في كاللبن عرفاً، النماء من بها يلحق

 في بالغبن مختص غير هو مما الغبن مبحث في تفصيلياً النماء لحكم عرضنا
 فيها وتُرد الفسخ فيها يقع لةحا كل في يجري بل واألساسية، العامة خطوطه
 قد نعم القاعدة؛ تلك عن يخرج ال الجميع في والحكم السابق، مالكها إلى العين
 أيام خالل حليبه من واستفاد يده، تحت الحيوان كان لمن يسـتحب  أنـه  ورد

 أن له يستحب صاحبه، إلى ورده العقد، الخيار له من فسخ ثم الثالثة، الخيار
 وزن :المد. (الحليب ذلك مقابل الحيوان لصاحب القمح من أمداد ثالثة يدفع
 ).تقريباً الكيلو أرباع ثالثة يساوي قديم
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 :اإلقالة في :الثاني المطلب
 ،)اآلخر من طلبه بعد المتعاقدين أحد قبل من العقد فسخ: (هـي  اإلقالـة 
 :مسائل في يقع أحكامها وتفصيل

 بالقول اإلقالة وتقع فعل، أو قول من عليها دل ما بكل اإلقالة تقـع  :733م ـ
 أن بمثل بالفعل تقع كما عربياً، يكن لم ولو المراد على يدل لفظ بكل

 يده تحت ما بدفع طلبه إلى فيجيبه صاحبه، من الفسخ أحدهما يطلب
 يده في ما إرجاع الطالب على يجب وحينئذ اإلقالة، به فتتحقق إليه،
 وال فسخ فيها يجري فال لزمت، اإلقالة تحققت وإذا .صاحبه إلـى 
 .إقالة

ـ   الالزمة، الهبة ذلك في بما الالزمة العقود عامة في اإلقالة تجري :734م 
 وقع ما جميع في تصح وكما والصدقة؛ والضمان النكاح عدا مـا 
 في استقاله فإذا بعضه، في تصح فإنها وأفراد أجزاء من العقد عليه

 .سبةبالن الباقي على الثمن قسط اآلخر وأجابه البعض
ـ   في البعض إقالة صحت متعدداً أحدهما أو العقد طـرفا  كـان  إذا: 735م 

 .اآلخر يرض لم ولو ونفذت حصته
ـ   بعد الوارث من تصح وال تجرى فال العقد، بطرفي اإلقالة تختص :736م 

 .أحدهما موت
ـ   مستقلين يكونا أن شرط اإلقالة مقابل في عمل أو مال جعُل يجوز :737م 

 كأن لها، المستجيب من أو طالِبها ِمْن سواء من،والمث الثمن عـن 
" ثوبك خياطة علي لك: "أو " درهم ألف علي ولك أقلني: "له يقول
 اإلقالة؛ بعد نفسه على شرطه بما القيام لزمه أقاله فإذا نحوهما، أو
 فإذا المثمن، أو الثمن على بزيادة الَجْعل ذلك يكون أن يجوز ال نعم
 أو ،"كتابين الكتاب لك أرجع أن علي ولك يأقلن: "المشتري له قال
 يصح لم ،"عليه زيادة درهم مع الكتاب لك أرجع أن على : "..يقول
 .يده تحت هو من ملك على عوض كل وبقي إقالة، ذلك

ـ   تقايال فإذا اإلقالة، صحة من يمنع ال كليهما أو العوضين أحد تلف :738م 
 وإن أخذه، داًموجو كان فإن األول، صاحبه إلى عوض كل رجـع 
 عن العين خروج فإن كذلك تلفه؛ يوم بقيمته أو بمثله رجع تالفاً كان

 ويلحقه التلف، بمنزلة نحوهما أو هبة أو ببيع الجديد مالكها ملـك 
 .حكمه

ـ   فترجع اإلقالة، صحت عنده هو من يد في العوضين أحد تعيب إذا :739م 
 .األرش مع  األول مالكها إلى المعيبة العين

ـ   الروايات من عدد في عليها الحث ورد وقد مستحبة، النادم إقالـة  :740م 
 ".القيامة يوم عثرته اهللا أقاله بيع في مسلماً أقال عبد أيما: "منها
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 الثاني الفصل

 المثمن في

 :مباحث وثالثة تمهيد وفيه
 :تمهيـد

 هو كونه حيث  من )المثمن( بـ عالقة له ما كل بحث العنوان بهذا نـريد 
 أحكام من ذكره سبق ما أن ورغم الثمن، بإزائه والمبذول المطلوب المبـيع 
 حيث من أخرى أحكاماً له أن إال مثمن، لكل شامل السابق الفصل في العقـد 
 أمور وهي مؤجالً، أو حاالً كونه حيث ومن الحيوان، من أو الثمار من كونه

 :التالي النحو على ثالثة مباحث وضع بيانها يستدعي

 الثمار بيع في :لاألو المبحث
 والموز، والتفاح كالتمر ثمرها، يراد التي الشجر من نبت كل بالثمار يراد

 كلحائها أجزائها، وسائر بل والسدر، والحناء كالشاي ورقها، يراد التـي  أو
 كل بالثمار يراد وكذا والتوابل؛ األفاويه شجر في كما ونحوهما، وأغصانها

 وكذا والنعناع؛ والفجل والخيار بطيخكال أنواعها، على الخضروات من نبت
 به يراد وقد ونحوها، واألرز والقمح والعدس الفول مثل الحبوب، من نبت كل

 ونحوهما، واللوز كالجوز أشبهها، وما الفاكهة من المثمرة األشجار خصوص
 .والخَُضر بخاصة الحبوب به يراد الذي الزرع قبال في وذلك

ـ  ـ  حيث من وهي   من غيرها عن البيع أحكام في تختلف ال سلعة المبدأ 
 لجهة وخاصة البيع، لشروط مستكملة كانت إذا مثمناً أو ثمناً تقع التي السلع

 أو المكيل من كانت إذا بالتفاضل بيعت قد تكن ولم المقدار، معلومة كـونها 
 من الكثير أن هو المبحث بهذا تخصيصها فرض الذي أّن غير المـوزون؛ 

 المقدار، جهالة َمظنَّة يكون بنحو الثمرة ظهور قبل ماإ تحدث الثمار بيوعات
 َمظنَّة يكون بنحو جنسها غير من أو جنسها من أخرى بثمرة تباع أنها وإمـا 
 :فرعين في يقع ذلك وتفصيل الربا؛
 :ظهورها قبل الثمرة بيع في :األول الفرع
 :مطالب ثالثة وفيه
 ):الفاكهة(الثمار  بيع في :األول المطلب
 :ائلمس وفيه
 أصولها دون منفردة شجرها على الثمرة بيع جواز في إشـكال  ال :741م ـ

 إلى ووصلت سليمة فبدت حالها واستبان ظهـرت  قـد  كانـت  إذا
 الواقعي مقدارها يقارب بنحو )التخمين(بـ تقديرها يمكن مـرحلة 
 التمر ثمرة ذلك في سواء إجماالً، والمقدار النوع جهالة عنها ويرفع
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 ظهرت إذا وأما شجر؛ على تنمو التي الفواكه رسائ من وغيـرها 
 نوعها في االستبانة درجة إلى ظهورها في تصل لم ولكن الثمـرة 
 نفس بيع جواز في  أيضاً  إشكال ال فإنه اآلنف، بالنحو ومقدارها
 إذا االستبانة درجة ومن المقدار من عليه هي بما الظاهرة الثمـرة 

 في يقتطفها أن المشتري على اشترط سواء بها، معتد مالية لها كان
 بدون  الحالة هذه مثل في يجوز أنه كما نضجها، بعـد  أو الحـال 
 من عليه هي بما ال الظاهرة الثمرة على البيع وقوع  أيضاً إشكال
 إذا بعد فيما النضج من إليه ستؤول بما بل النضج، ودرجة المقدار
 ضميمة مع دواح عام لمدة أو أكثر، أو متواليين عامين لمدة باعها
 بعد باعها إذا أما إليها، واألوصاف المقدار معلـوم  آخـر  ء شـي 

 الجواز، فاألقوى الوجوه من ذلك غير على استبانتها وقبل ظهورها
 .البيع بترك االحتياط ينبغي كان وإن
 من ء شي ظهر قد يكن ولم اإلزهار؛ مرحلة في الشجر كان إذا وأما

 خصوص في الحالة هذه في بيعه ترك وجوباً األحوط فإن ثمـره، 
  بيعه يجوز فيما وجه؛ للجواز كان وإن ضميمة، دون هذا عامـه 
 دون من أكثر أو عامين ولمدة الضميمة، مع عام لمدة  إشكال دون

 .ضميمة
 فال أصولها مع بيعت إذا أما أصولها، بدون بيعت إذا كلـه  هـذا 
 .مطلقاً فيه إشكال

ـ   بيعها جواز في ذلك كفى العام في مرتين تثمر الشجرة كانـت  إذا :742م 
 ونُزِّل معها، ضميمة إلى حاجة دون الثمرة ظهور قبل واحداً عاماً
 .لعامين بيعت لو ما منزلة مرتين حملُها

ـ   استبانة أو ظهورها قبل الثمرة لبيع المجوزة الضميمة في يعتبـر  :743م 
 :أمور حالها

 .الثمرة لمالك مملوكة تكون أن :األول
 مثل كانت سواء الثمرة، عن مستقلة بها يعتد مالية لها كـون ت أن :الثانـي 
 من وغيرها والخاتم والكتاب الثوب مثل أو اليابسة، األغصـان  أو الشـجر 
 .والحقوق األموال

 الثمرة قبال في مدفوعاً المشتري من المدفوع الـثمن  يكـون  أن :الـثالث 
 .اإلشاعة نحو على معاً والضميمة
 بذل ما تناسب المالي االعتبار من درجة على الضميمة تكون أن :الـرابع 

 يكتفى فال المشتري، وخسرها الثمرة تظهر لم إذا ثمن من الثمرة وفي فـيها 
 تظهر لم إذا المشتري مال رأس معها يضيع بنحو ضئيلة مالية لَه بما فـيها 
 .الثمرة
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 بنحو البيع في أساساً المقصودة هي تكون أن الضميمة في يشترط وال هذا،
 .للثمرة تابعة تكون أن فيها يكفي بل لها، تابعة الثمرة تكون
ـ   ثمرها ظهر قد أشجار على المشتمل البستان مـثل  فـي  يجـوز  :744م 

 أن حالها استبان وال ثمرها يظهر لم أشجار وعلى حالها واسـتبان 
 إذا الظاهرة الثمار إليها منضمة الظاهرة غير األشجار ثمار يبـيع 

 البستان ثمر ذلك في سواء للضميمة، فةاآلن الشروط فيها اجتمعت
 من أو المبيع جنس من الضميمة كانت وسواء المتعدد، أو الـواحد 
 .غيره

ـ   أو شجرة ثمرة المباعة الثمار من يستثني أن الثمرة لبائع يجـوز  :745م 
 إما وذلك محدداً، مقداراً منها يستثني أن يجوز كما معينة، أشجار

 مثالً، كيلو  كمائة معين بوزن أو والنصف، الثلث كمثل بالكسـر، 
 الحاصل ونقص محدداً، مقداراً استثنى لو ما صورة في أنه غيـر 
 كان إذا لهما والزيادة عليهما النقص كان التخمين، مقـدار  عـن 

 تكون أن دون عليهما النقص يكون فيما بالكسور، مقدراً المستثنى
 نحوهما، أو لعدا أو كالوزن بغيرها، التقدير كان إذا بينهما الزيادة
 له فإن الحاصل ثلث استثنى قد البائع كان لو صورة في أنه وذلك
 صورة في وأما كثيراً، أو قليالً مقداره كان مهما الحاصل ذلك ثلث
 مائة مقدار استثنى أنه ولنفرض مثالً، بالوزن التقدير كان لو مـا 
 دوعن التخمين مقدار مع الحاصل تساوي عند له ليس فإنه منه، كيلو

 عن الحاصل نقص إذا أما طلبها، التي كيلو المائة إال عليه زيادته
 من النقص مقدار بنسبة النقص من البائع يلحق فإنه التخمين مقدار

 عند وكان بثالثمائة، الحاصُل خُمِّن فلو مجموعة، إلى الحاصـل 
 الثلث، هي الثالثمائة إلى ونسبته مائة الناقص فإن مائتين، القطاف
 .دائماً وهكذا .الثلث مقدار للبائع المستثناة كيلو لمائةا من فينقص

ـ   آخر، شخص على أصولها باع ثم أعواماً، أو عاماً الثمرة باع إذا :746م 
 فتنتقل السابق، الثمرة ببيع يضر أن دون األصـول  بـيع  صـح 

 كان فإن الثمرة؛ بيع مدة المنفعة مسلوبة المشتري إلى األصـول 
 له كان به جاهالً كان وإن إشكال، فال كبذل عالماً األصول مشتري
 .الفسخ خيار

ـ   على تلفها وكان البيع، انفسخ القبض قبل فتلفت ثمرة اشـترى  إذا :747م 
 .قبضه قبل يتلف مبيع كل مثل ذلك في مثلها البائع،

ـ   ورثته إلى األصول تنتقل بل البائع، بموت الثمرة بـيع  يـبطل  ال :748م 
 بموت يبطل ال وكذا البيع، أمد تهاءان حين إلى المـنفعة  مسـلوبة 

 مثل ذلك في مثله ورثته، إلى الثمرة في حقه ينتقل بل المشـتري، 
 .يملكه ماٍل كل
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 ):الحبوب(الزرع  بيع في :الثاني المطلب
 :مسائل وفيه

ـ  ـ  يـراد  :749م   والعدس والفول كالقمح الحب، من يبذر ما )الـزرع (بـ
 فوق ء شي منه ينبت لم راًبذ يزال  ما كان إن الزرع وهذا ونحوها،
 كان وإن األحوط، على األرض عن مستقالً بيعه يجز لـم  األرض

 إشكال؛ دون من لها وتبعاً األرض مع بيعه ويجوز وجه؛ للجـواز 
 إلى نموه في وصل سواء ظهوره، بعد الزرع بيع يجوز فإنه كذلك

 كان لو عما فضالً ذلك، دون مرحلة في كان أو ) القصيل(درجة 
 مع يبيعه أن المراحل هذه جميع في له أن كما سنبالً، رصـا  قـد 

 .بدونها أو أصوله
ـ   أو قصيالً، صار بعدما أصوله بدون ظهوره بعد الزرع بـاع  إذا :750م 

 في يقطعه أن على قصيالً، يصير حتى يبقى أن على ذلـك  قـبل 
 فصارت األرض في أصوله وبقيت قطعه فإذا قصيالً، كونه مرحلة
 بالخيار البائع كان يقطعه لم وإن للبائع، السنبل كان ذلك بعد سنبالً
 :ثالثة أمور بين

 .المعاملة ويلغي البيع يفسخ أن  ـ 1
 واألحوط هو، قَطََعُه إجباره يمكن لم فإن قطعه، علـى  يجبـره  أن  ـ  2
 .اإلمكان مع الشرعي الحاكم بإذن قطعه يكون أن وجوباً

 مدة عن األرض بأجرة يالمشتر مطالبة مع األرض في يبقـيه   ـ أن 3
 يقطعه أن دون سنبالً صار حتى نموه في استمر فإذا يقطعه، حتى فيها بقائه
 .للمشتري وسنبله قصيله كان المشتري وال البائع

 أن بشرط نخالً اشترى فلو بالزرع، المسألة هذه حكم يخـتص  وال هـذا، 
 .المختلفة هبوجوه المذكور الحكم نفس عليه جرى أثمر، حتى يقلعه فلم يقلعه،
ـ   أن عليه فإن الثابتة، أصوله مع ظهوره بعد الـزرع  اشـترى  إذا :751م 

 البائع على اشترط إذا إال األرض في إبقاؤه له وليس قصيالً، يقطعه
 يقتضي عرف ثمة يكون أو به، له يأذن أو شاء، ما فـيها  إبقـاءه 
 أجرة ولزمته له، السنبل كان سنبالً، صار حتى أبقاه فإذا بقـاءه، 
 أن قبل قصله إذا وأما مجاناً؛ إبقاءه يشترط لم ما لصاحبها األرض
 صارت حتى األرض في الثابتة األصول فنمت سـنبالً،  يصـير 
 األرض أجرة عليه ليس لكن أيضاً ـ، فالسنبل للمشتري ـ سنبالً،

 .يزلها فلم إزالتها ) األرض صاحب(البائع  منه طلب قد كان إذا إال
ـ   بالكيل مقداره معرفة فيه يشترط وال محصوداً، رعالز بيع يجوز :752م 

 .المشاهدة فيه تكفي بل الوزن، أو
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 :الخَْضروات بيع في :الثالث المطلب
 :مسائل وفيه

ـ   كالخيار الظاهرة، الخضروات بيع  األحـوط  علـى   يجـوز  ال :753م 
 عنه، ينفصل ثمر له مما ونحوها والبطيخ ) البندورة(والطمـاطم  
 عند فيجز بنفسه يراد مما ونحوه والخس دونسوالـبق  وكالنعـناع 

 في األوراق ظهور وقبل األولى، في الثمرة ظهور قـبل  أخـذه، 
 بعد إشكال دون بيعها ويجوز وجه؛ للجـواز  كـان  وإن الثانـية، 
 بكفاية يضر أن دون منها، مشاهدته يمكن ما مشاهدة مع ظهورها

 عدم يضر ال كما باألوراق، مستوراً الثمار بعض كون المشـاهدة 
 يباع لما ثابت المذكور الحكم ونفس .المشاهدة حين  نموها اكتمال
 .ونحوهما والحناء كالشاي ورقه،
 والجزر الفجل مثل األرض، في المسـتورة  الخضـروات  أمـا 

 .نموها مراحل مختلف في قلعها قبل بيعها يجوز فإنه ونحوهما،
 يرفع بما المختلفة بأنواعها الخضروات من يباع ما تقدير من بد ال :754م ـ

 وذلك بلد، كل في المزارعين عرف ذلك في والمرجع بها، الجهالة
 النعناع مثل بيع من البالد بعض في مـتعارف  هـو  مـا  كمـثل 

ـ  مقـدَّراً  والـبقدونس   والبطيخ الخيار مثل وبـيع  ،)الجـزة (بـ
 وهكذا، ،)الخرطة(بـ والتوت الحناء ورق مثل وبيع ،)اللقطة(بـ

 في ومعيناً معلوماً مقداره في يكون مما وأمثاله بذلك التقدير فـإن 
 .البيع صحة في كاف المزارعين عرف

 :الثمرة به تباع ما في :الثاني الفرع
 :مسألتان وفيه

ـ   ثمن بكل والخضروات والزرع أصولها في الثمار بـيع  يجـوز  :755م 
 والطعام، والحيوان كاألمتعة وغيرها، بالـنقود  فـيه،  مـرغوب 
 أن اشتراها لمن يجوز فإنه كذلك وغيرهما؛ عمالواأل وبالمـنافع 

 مساو أو عنه ناقص أو به اشتراها الذي ثمنها على زائد بثمن يبيعها
 غيره، مثل ذلك في مثلُه بعده، أم قبضه قبل باعـه  سـواء  لـه، 

 في أصولها على النخيل ثمرة هو المبيع كان لو ما ذلك من ويستثنى
 قبل ما مرحلة هو الُبْسر(ُبْسراً،  أو رطباً أو تمراً مراحلها، مختلف
 من غيرها أو ، ")بلحاً"البلدان  بعض في له يقال ما وهو الرطب،
 من معلوم بمقدار بيعها يجوز ال فإنه النخيل، ثمرة نمـو  مـراحل 
 كان لو ما ذلك في سواء وغيرهما، والبسر الرطب دون التمـر، 
 غيرها، نم أو المباعة النخيل أشجار حاصل نفس من تمراً الثمن

 عليه يصطلح ما وهو الخارج؛ في معّيناً أو الذمة في كان وسـواء 
 ال ما باعه :أي ،)َزاَبنَُه(كلمة  من مأخوذة والمزابنة ،)الُمزابنة(بـ
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 صورة في ذلك يجوز نعم .المقدار بمعلوم وزناً أو عداً أو كيالً ُيعلم
 خولالد عليه يشق وكان غيره، دار في واحدة نخلة له كان لو مـا 
 من مرحلة أية في الدار لصاحب ثمرتها يبيع أن له يجوز فإنه إليها،

 ما وهو تمراً، تصير عندما منها بجزء تمراً تصبح أن قبل مراحلها
 الواحدة، للنخلة اسم وهو ،)الُعْرَية بيع(بـ الفقهاء عند عليه يصطلح

 بستانها، عن وانفصلت تعرت قد كونها من مستعار أنه والظاهـر 
 ).َعِري(مصدر :األصل في وهو
ـ  النخل غير أما ـ  فإنه   بثمر أصله على ثمره بيع يجوز ال أيضاً 
 منها، كيلواً بعشرين العريشة هذه عنب يبيعه كأن حاصله، نفس من
 .غيرها من بعنب بيعه يجوز كان وإن

 أو الحاصل نفس من كان سواء بالقمح، القمح سنبل بيع يجـوز  ال :756م ـ
 بحبٍّ الحبوب من القمح غير سنبل بيع يجوز ال كما غيره، قمٍح من
 كان وإن الحاصل، غير من مثِله بحٍب ويجوز الحاصل، نفس من

 عليه يصطلح ما وهو .الشعير فـي  تـركه  اسـتحباباً  األحـوط 
ـ   قبل الزرع باعه :أي ،)َحاقَل(من مأخوذة وهي ،)المحاقلـة (بـ
 .صالحه ظهور

 :التَقَبُّل في تتمة
 :مسائل وفيه

ـ  ـ  كان لو ما): (التقبل(بـ يـراد  :757م  زرع ـ   أو غيُره شجٌر أو نخل 
 بعد اآلخر حصة بشراء أحدهما ورغب أكثر، أو اثنين بين مشتركاً

 عن حاصلها زاد سواء المقدار، ذلك بنفس معين بمقدار تخميـنها 
 وهو ،)التقبل(هو  هذا ؛)عنه نقصت أو به خمنت الذي المقدار ذلك

 كان لو فيما )الصلح(بـ ملحقة كانت وإن وجائزة، مستقلة معاملة
 شجر في معين غير لشريكه بدفعه الشريك تعهد الـذي  المقـدار 
 أن هو الحقيقة ـ في ذلك ـ معنى إن إذ الذمة، في كان بل خاص،
 )زيد أي( ينقل  أن على سعيداً صالح قد لحصته البائَع الشريَك زيداً

 ذمة إلى به خُمِّنت الذي بمقدارها الشجرات هذه في المعينة حصته
 .المثال حسب التمر من كيلو بمئة سعيد

 وتصح بل التبادل، ذلك على يدل لفظ بكل المعاملة هذه إنشاء يكفي :758م ـ
 في الراغب للشريك ويقال .المعاوضات من كغيرها المعاطاة فيها

 لتلك بدالً المدفوع للثمر ويقال ،)ُمتَقَبِّل( شـريكه  حصـة  شـراء 
 ).به قَبَّلالُمتَ: (الحصة

ـ   نفس من به المتقبَّل المقدار يكون أن بين المعاملة هذه في فرق ال :759م 
 الثمرة فتلفت منها كان إذا نعم الذمة، في أو  مثالً  األشجار حاصل
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 يكون فإنه الذمة في كان لو ما بخالف المتقبِّل، على ضمان فـال 
 .عليه مضموناً

 الحيوان بيع في :الثاني المبحث
 المبيعات، سائر عن به يختلف ما هذا ـ زماننا في الحيوان ـ بيع يف ليس

 من الخيارات مبحث في ذكره سبق ما سوى الـبهائم،  بـيع  فـي  وخاصـة 
 بما عالقة لها التي المسائل من عدد وسوى باسمه، مسمًى بخيار اختصاصه

ـ  على يتـرتب  ـ  بيعه  ـ   وهو والمشتري، البائع بين فيه شركة من أحياناً 
ـ  هذه من  في يبحث بأن وأجدر الشركة، بأحكام صلة أمسَّ كان وإن  الجهة 

ـ  بالبيع عالقته لكن بابها،  في  هنا ذكرها في أن إلى مضافاً أيضاً ـ،  قوية 
 .فيه له ذكرهم في الفقهاء عند للمألوف مجاراة  البيع باب
 :مسائل في فيقع أحكامه تفصيل أما
 عليه اإلبقاء يراد الذي الحي لحيوانا من معين جزء شراء يصح ال :760م ـ

 رأسه كشراء ذلك، نحو أو نتاجه من االنتفاع أو الحمل أو للركوب
 ولم البيع بطل كذلك اشترى فإن أجزائه، من نحوهما أو رجليه أو

 شراء من بد ال بل الجزء؛ ذلك بخصوص البائع مع شريكاً يكـن 
 حصته؛ قداربم فيه شريكاً ليكون نصفه أو كثلثه منه، مشاع جزء
 ـ جاز الذبح، معرض في كان بل الحيوان، ذلك إبقاء يرد لم فإن

ـ   مأكول هو ما بين فرق دون وذلك منه؛ معين جزء شراء حينئذ 
 معتد مالية ألجزائه دام ما لحمه يؤكل ال ما وبين الحيوان من اللحم
 .بها

ـ   ذُبح فإن الذبح، معرض في حي حيوان من معيناً جزءاً اشترى إذا :761م 
 سبب، بدون أو لسبب يذبح لم وإن اشتراه، الذي الجزء ذلك له كان
 الجزء قيمة بنسبة مالكه مع الحي الحيوان في شريكاً المشتري كان

 الرأس قيمة كانت فلو مذبوحاً، الحيوان من الكل قيمة إلى المشترى
 ربع للمشتري كان المذبوح، الحيوان قيمة ربع مـثالً  والفخـذين 
 للذبح الحيوان باع لو وكذا أرباعه؛ ثالثة ولمالكه يالح الحـيوان 
 .ذبحه من منع ما عرض ثم معيناً جزءاً منه واستثنى

 فإذا مطلقاً، أو ليذبحوه حيوان شراء في أكثر أو اثنان اشترك إذا أما
 فلم ذبحه، بعد منه معين جزء في حصته يعين أن أحـدهم  شـرط 
 .تعيينال قبل له كانت التي  حصته على بقي يذبح،

ـ   الولد موت إلى يؤدِّ لم ما وولدها األم بين التفرقة البهائم في يجوز :762م 
 .ملزمة ضرورة غير من المحترم المال إتالف عليه يصدق بنحٍو
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 السلف بيع في :الثالث المبحث
 إشكال، فال وتقابض المتبايعان  حالَّْين كانا إن والمثمن الثمن أن يخفى ال
 خالف على كانا إن وأما البيوع، في الغالب الطبيعي الوضع هو ذلك إن بـل 
 ذكره وسيأتي مؤجلين، العوضان يكون أن :األول :أنحاء ثالثة على فهو ذلك

 عليه تنطبق لم إذا وأما السلف، بيع فروع من كان إذا )771: (المسألة فـي 
 المثمن يكون أن :الثاني ؛)643(المسألة  في ذكره سبق فقد السلف بيع شروط
 :الثالث ؛)السلف بيع(بـ عليه المصطلح البحث هذا وهو حاالً؛ والثمن الًمؤج
 ما وهو ،)النسيئة( بـ المعروف وهو مؤجالً، والثمن حاالً المثمن يكـون  أن

 .)والنسيئة النقد( عنوان  تحت الحقاً سنبحثه
 :فروع في فيقع السلف بيع أحكام تفصيل وأما
 :الصيغة في :األول

ـ   هذا أن أي ،)حال بثمن مؤجل الذمة في كلي بيع( : هو  )السلف: (763م 
 ُمؤجََّل الذمة في كلياً أمراً المبيع كون على يبتني البيع من الـنوع 

 من أو شخصية عيناً كان لو ما يشمل فال محدد، وقت إلى التسـليم 
 تلحقه ال حاالً ثمنه وكان تسليمه ُأجِّل إذا فإنه المعين، فـي  الكلـي 
 تسليم تأخير فيه اشترط قد عادياً بيعاً كوني بـل  السـلف،  أحكـام 
والقبض التسليم( مبحث  في سابقاً أحكامه ذكرنا قد ما وهو المثمن،

(. 
 وهو للبائع، الثمن المشتري تسليم على يبتني البيع هذا فإن كـذلك 
 صار االسم هذا إن بل  أيضاً، )السَّلَم بيع( بـ سمي أجله من الذي
 ،)الُمسلِّم(بـ المشتري فسمي العقد، أركان تسمية في المعتمد هـو 
 المسلَّم(بـ والمثمن ،)الُمسلَّم( بـ والثمن ،)إليه الُمسلَّم( بـ والبائع
 ).فيه

 البائع من كٍل من اإليجاب صدور اللفظي السلف بيع عقد في يصح :764م ـ
 البائع هو الموجب كان فإذا اآلخر؛ من القبول وصدور والمشتري
 بعتك: "البائع قول مثل فيها ويكفي البيع، يغةص نفسها هي فالصيغة
 ؛"قبلت: "المشتري فيقول ،"كذا مدة إلى كذا بصفة أثواب خمسـة 

 منه يفهم ما تضمينه ينبغي فإنه المشتري هو المـوجب  كـان  وإذا
 أسلمت أو(أسلفتك : "قوله مثل فيه ويكفي يدل، لفظ بكل التسـليف 

 أجل إلى كذا بصفة قمحال من طن في دوالر ـ مثالً ـ مائة ) إليك
 ".قبلت: "البائع فيقول ،"كذا

ـ  من يصح ـ كغيره  فإنه كـذلك   دل فعل بكل بالمعاطاة العقود 
 .الكتابة ذلك ومن منه، المراد وأوضح عليه

 :الشروط في :الثاني



 
364

 :أمور توفر السلف بيع في يشترط
 :التالي النحو على ومقداره أوصافه حيث من المبيع تعيين :األول
ـ   يجعله الذي بالنحو األوصاف ذكر يجب فإنه :األوصاف حيث مـن   أ 

 واللون والريح والطعم والرداءة الجودة جهة من عـرفاً  ومحـدداً  معلـوماً 
 باختالفها؛ قيمتها وتختلف األشياء بها تتمايز التي الخصائص من وغيـرها 
 الجهالة يرفع بنحو وتحديدها أوصافه ضبط أمكن ما كل في السلف فيصـح 

 واللوز والجوز والحبوب والفواكه والخضراوات الحيوان مثل في مبـيع بال
 .األعيان من ذلك ونحو واألدوية والمالبس
 فال عداً، أو كيالً أو وزناً مقداره ذكر يجب فإنه :المقدار حيث من ب ـ  

 .المقدار جهالة مع السلف يصح
ـ   في يصح ال  فإنه )الذمة في كلياً( السلف  في المبـيع  كـان  لمـا :765م 

 أفرادها كانت إذا بالمشاهدة إال أوصافها تتبين ال التـي  األعـيان 
 فرد كل في الجهالة ترتفع ال بنحو كبيراً، اختالفاً بينها فيما تختلف
 الكريمة األحجار أغلب في كما وذلك مشـاهدته،  بعـد  إال مـنها 

 المبيع  صار المشاهد الفرد على البيع وقع فإذا ونحوها، والبساتين
 .سلفاً البيع يكون ال ومعه ،)المعين في كلياً(  أو )شخصية اًعين(

 اختالفاً بينها فيما تختلف ال المشاهدة العين أفراد كانـت  إذا نعـم 
 في منها فرد على البيع وقوع في ذلك يضر لم العرف عند به معتداً
 .والبيض الجوز في كما وذلك الكل، مشاهدة مع الذمة

 الذهب من أحدهما أو الفضة، أو الذهب من نالعوضا يكون ال أن :الثاني
 إذا المبيع كان ما كائناً فيه السلف صح كذلك يكونا لم فإن الفضة، من واآلخر
 آخر جنس من ثمنه وكان فضة أو ذهباً المثمن كان أو فضة، أو ذهباً ثمنه كان

 المكيل من العوضان كان إذا وأما الموردين، في إشكال بدون وذلك غيرهما،
 يكون أن يجز لم الموزون، من واآلخر المكيل من أحدهما أو لمـوزون، ا أو

 فإن كذلك وجوباً، األحوط على جنسه غير من  وال بل جنسه، مـن  الـثمن 
 في العينية الزيادة مع جنسه من الثمن يكون ال أن المعدود في وجوباً األحوط
 .اآلخر عن أحدهما

 أو الشهور أو باأليام وذلك فيه، المبيع لتسليم مضبوط أجل تعيين :الـثالث 
 الحصاد زمان بمثل تحديده يصح فال معلوم، محدد هو مما نحوها أو السنين

 حدَّ وال هذا، .البيع بطل به األجل َوقَّتَ وإذا نحوهما، أو المسافر عـودة  أو
 .سنة عشرين ويصح يوماً فيصح وكثرة، قلة لألجل
ـ   فإنه شمسياً، أو قمرياً كونه تحديد دون شهراً، األجـل  جعـل  إذا :766م 

 أول في البيع وقع فإن المتبايعين؛ عند المتعارف هو ما على ُيحَمُل
 استحباباً  فاألحوط أثناءه وقع وإن الشهر، ذلك تمام فالمراد الشهر
 التالي، الشهر من هو يوم أي في عليه بالنص األجل منتهى تحديد
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 نهاية يوم على اضيالتر  استحباباً  لهما فاألحوط عليه ينصا لم فإن
 لما منهما كل وتملك البيع أصل على التراضي يشمل بنحو األجل
 البيع وقوع يوم من الثالثين اليوم كان عليه يتراضيا لم فإن يده، في
 .الشهر نهاية هو
 وذلك أكثر، أو شهرين األجل كان لو فيما الكالم نفس ويجري هذا،
 نهاية تحديد جهة ومن شمسيين، أو قمريين كـونهما  جهـة  مـن 

 .أثناءه أو الشهر أول في العقد وقع لو فيما الشهرين
ـ   أو ربيع، أو كُجمادى وثان، أول له شهر حلول األجل جعـل  إذا: 767م 

 على حمل الثاني، أو األول كونه يذكر أن دون تشرين، أو كانون
 من جزء أول بحلول القمري في األجل وحل السنة، تلك من أولهما
 التقويم في المتعارف هو ما على الشمسي فـي و الهـالل،  لـيلة 

 الشهر من يوم آخر ليل منتصف بعد جزء أول وهـو  المـيالدي، 
 .للتسليم ساعةً ذلك خالف على ينصا أن إال المنصرم؛

 يوم على يحمل فإنه مثالً، الجمعة يوم حلول األجل جعل إذا وكـذا 
 في جلاأل فيه ويحل فيه، هما الذي األسبوع من يقدم الذي الجمعة
 .اليوم ذلك نهار فجر من جزء أول

 التسليم صعوبة في األمكنة اختلفت إذا العقد في التسليم بلد تعيين :الـرابع 
 به الجهل يكون بحيث الخسارة، منه ولزمت الرغبات به وتعلقت وسـهولته 

 البيوعات، من الكثير في الشأن هو كما الغرر، في المتبايعين لوقوع  موجباً
 معه وتعاظمت الخارج من االستيراد فيه تعاظم الذي هذا ننازما في وبخاصة
 يجب ال فإنه المعاملة في أهمية للمكان يكن لم إذا أما .التسليم مكـان  أهمـية 
الجهة ـ   هذه من العقد إطالق إن بل العقد،  في التسليم مكان علـى  الـنص 
ـ   أي ،)طالقاإل( على قرينة تقوم أن إال العقد،  بلد في التسليم يستلزم حينئذ 
 آخر بلد تعيين على القرينة تقوم أو البائع، يختاره مكان أي في التسليم علـى 
 .الخارجي التعارف هي كانت ولو العقد، بلد غير
ـ   فيه، تسليمه على المتفق البلد غير في التسليم حين المبيع كان إذا :768م 

 إلى نقله أمكن فإن وإال جاز، موضعه في تسليمه على تراضيا فإن
 بين بالخيار المشتري كان وإال نقله، البائع على وجب التسليم بلـد 

 البيع يفسخ أن وبين التسليم بلد في المبيع يسلمه حتـى  االنـتظار 
 .نقصان وال زيادة دون دفعه الذي بالثمن ويرجع

 حلول حين التسليم عن بعجزه عالم غير العقد حين البائع يكون أن :الخامس
 مستمراً المعلوم العجز كان سواء فيه، التسليم اشترط الذي البلد وفي األجل،
 الوجود، عامَّ ء الطارى العجز كان وسواء بعده، طارئاً أو العقد حـين  مـن 

 دخوله موعد كونه كمصادفة نادره، أو االنتقال، من المانعة الـثلوج  ككثـرة 
 .العقد بطل المذكور بالنحو التسليم على قدرته بعدم عالماً كان فإن السـجن؛ 

 ما دفع إمكان إلى يشير األمور ظاهر وكان بذلك، مسبقاً عالماً يكن لم إذا أما
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 في التسليم من فمنع بالحسبان يكن لم ما فعرض تسليمه، على وقدرته به تعهد
 يسلمه حتى البائع على الصبر بين يتخير  حينئذ  المشتري فإن المحدد، الوقت
 .نقصان وال زيادة دون دلهبب أو بالثمن والرجوع الفسخ وبين المبيع،
 الخيار له يثبت كذلك الكل دفع عن العجز عند للمشتري الخيار يثبت وكما
 بين الباقي في المشتري فيتخير فقط، المبيع بعض دفع من البائع تمكن عـند 
 المبيع، تمام يسلمه حتى االنتظار وبين المبيع جميع في أو فقط فيه البيع فسخ

 تبعض بخيار اآلخر المقدار في الفسخ للبائع جاز الباقي في فسـخ  إذا لكـنه 
 .الصفقة

ـ  للمشتري  يجز لم األجل حلول حين المبيع دفع عن البائع عجز إذا :769م 
ـ  ـ  األحوط علـى  ـ  مما بأكثر للبائع وبيعه ذلك استغالل لزوماً 

 .منه اشتراه
 إقباضه أو اجتمعا، إن العقد مجلس عن التفرق قبل الثمن قبض :السـادس 

 أو الهاتفي بالتخابر كان لو كما بعد، عن بينهما التعاقد كان إن العقد قبل هإيـا 
 كان لو ما ذلك ومن العقد، قبل اإلقباض وسائل من ذلك أشبه بما أو بالكتابة،

 فإن افتراقهما؛ قبل بعده أو العقد، قبل أجله حل قد وكان البائع، ذمة في َدْيٌن له
 بطل سلف، الذي بالنحو الثمن يقبضه مل أو به، الوفاء وقت حل قد يكن لـم 

 في وبطل الثمن إلى نسبته بمقدار فيه صح الثمن بعض أقبضه ولـو  .البـيع 
 فسخ وجاز الصفقة تبعض خيار ثبت بذلك الصفقة تتبعض وحـيث  الباقـي؛ 
 .فيه البيع صح الذي المقدار في المعاملة
 :العامة األحكام في :الثالث

ـ   والمقدار للوصف مطابقاً المبيع ائعالـب  فدفـع  األجـل  حـل  إذا :770م 
 ما كان إذا وأما قبوله، عن يمتنع أن للمشتري يكن لم المطلوبـين 

 :يلي كما فحكمه ألحدهما أو لهما مخالفاً دفعه
 رضي فإن المطلوب، دون وصفه وكان الوصف غير على كان إن :أوالً

 الصفة من أزيد كان وإن .للصفة الموافق الفرد دفع عليه وجب وإال صح، به
 المطلوبة الصفة بخصوص تعلقت قد المشتري رغبة كانت فإن منها، وأعلى
 دفع البائع ولزم القبول، عليه يجب لم أحسن كان ولو غيرها ينفي الذي بالنحو
 .القبول عليه وجب وإال الموافق، الفرد

 فإن دونه، وكان المطلوب، المقدار خالف على المدفوع كـان  إن :ثانـياً 
 المطلوب، المقدار بدفعه ألزمه وإال البيع، صح الباقي من رأهوأب به رضـي 

 له البائع تجريد بعد إال المبيع قبول عليه يجب لم المطلوب من أكثر كان وإن
 .فيه التي الزيادة من
 :يلي كما فحكمه سلفاً اشتراه ما بيع المشتري أراد إذا :771م ـ
 ومهما نسيئة، وال نقداً ال األجل حلول قبل البائع لغير بيعه يجوز ـ ال   أ
 .المبيع جنس كان
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 .نسيئة يجوز وال نقداً، األجل حلول قبل لبائعه بيعه ـ يجوز  ب
ـ   وأما إشكال، بدون نقداً األجل حلول بعد وغيره للبائع بيعه يجـوز   ج 
 له الربا منه يستلزم وما الربا، استلزم إذا إال  أيضـاً   يجـوز  فإنـه  نسـيئة 
 :موردان

 الجنس في متحدين وكانا الموزون أو المكيل من العوضان كان لو  ـ ما1
 .وجوباً األحوط على فيه مختلفين أو إشكال، بدون
 زيادة مع المعدود، من وكانا واحد، جنس من العوضان كان لو  ـ مـا  2
، وذلك على ئتينوم بألٍف جوزة ألف يبيعه كأن اآلخر، على أحدهما في عينية

 .األحوط وجوباً
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 الثالث الفصل

 الثمــن فــي

 :مباحث وثالثة تمهيد وفيه
 :تمهيـد
 رأس بمقدار كونه جهة من الثمن أحوال نستعرض أن الفصل هذا من نريد
 وحكم المثمن جنس من كونه جهة ومن أنقص، أو منه أزيد أو المثمن مـال 
 فاقتضى أمد؛ إلى مؤجالً أو حاالًّ مدفوعاً كونه جهة ومن حينئذ، عليه الزيادة
 األمور، بهذه المتعلقة األحكام تفصيل يهاف نتناول ثالث مباحث وضع ذلـك 
 :التالي النحو على وذلك

 الثمن مقدار في :األول المبحث
 :مسائل وفيه

ـ   إلى نسبته حين محدد  مقدار على يكون أن الثمن في يشـترط  ال :772م 
 عن زائداً كان مهما يريد الذي الثمن يطلب أن للبائع فيجوز المثمن،
 بالثمن يأخذها أن بين مخّير المشتريو ورأسمالها، السلعة كلفـة 

 بدرجة مرتفعاً المطلوب السعر كان إذا نعم يدعها؛ أو المطلـوب 
 بسبب ولو العام، االقتصادي الوضع على وتؤثر الناس بعامة تضر

 ويأمره ذلك في يتدخل أن الشرعي للحاكم فإن طارئـة،  ظـروف 
 الناس، مصالح ويحمي السوق استقرار يكفل بما السعر بخفـض 
 األساسية السلع بعض باحتكار البائع قيام مع ذلك ترافق إذا خاصة
 ).599:المسألة أنظر. (بيانه تقدم كما سعرها، لزيادة طلباً
ـ  تتجه المشتري إن ثم ـ  رغبته   الحصول إلى التعاقد عند غالباً 

ـ  أن دون معقول، بثمن المثمن علـى  ـ  بنحو يلحظ   كلفة أساسي 
 اصطلح وقد البائع، عند عليه تقرتاس الذي ورأسـمالها  السـلعة 
 رأسمال المتعاقدان فيها يلحظ ال التي المعاملة هذه علـى  الفقهـاء 
 ال التي العادية المعاملة وهي ،)المساومة( بـ وكلفـتها  السـلعة 
 .عنها متفرعة أحكام لها وليس إشكال أدنى عليها يترتب
 مال سرأ معرفة في أحياناً يرغب قد المشتري فإن ذلك، مقابل في

 معين بثمن معه التعاقد يجري كي البائع على كلفتها ومقدار السلعة
 مساواته أو عنه نقصه أو الكلفة مقدار عن زيادته مدى فيه ملحوظ

 فيها الثمن يكون التي المعاملة تسمية على الفقهاء اصطلح وقد له،
 الثمن يكون التي والمعاملة ،)المرابحة( بـ الكلفة مقدار عن زائداً
 له مساوياً فيها الثمن يكون والتي ،)المواضعة( بـ عنه ناقصاً هافي
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ـ   في أحكامها نذكر التي الفروع بعض عليها ورتبوا ،)التولية( بـ
 .التالية المسائل

ـ   يكفي فال المال رأس لحاظ أساس على المتبايعين بين التعاقد تم إذا :773م 
 الكتاب هذا بعتك:"يقول كأن اإلجمال، بنحو ذلك الـبائع  يذكـر  أن

 يجب بل ،"درهم بنقصان "..أو  ،"درهم وزيـادة  مالـه  بـرأس 
 برأسماله الكتاب هذا بعتك: "يقول أن بمثل المال برأس التصريح

 ،"عنه درهم بنقصان "..أو  ،"عليه درهم وزيادة دراهم عشرة وهو
 في ويكفي ؛"دراهم عشرة وهو به اشتريته الذي بثمنه : "..يقول أو

 درهم بمائة الكتاب هذا بعتك: "يقول أن النقصان وأ الربح تحديـد 
 المشتري منه يفهم مما ذلك نحو أو ،"عشرة كل في درهم وربـح 
 المقدار أو عليه المطلوب الـربح  ومقـدار  المـال  رأس مقـدار 

 وإجراء التفكر بعد ولو التعاقد حين منه والمحسـوم  الموضـوع 
 من مجموعة اشترى قد كان البائع أن فرض ولو .لمعرفته الحساب
 يذكر أن لزمه أكثر أو منها واحد بيع أراد فإذا واحدة، صفقة الكتب

 المفرد الكتاب هذا مال لرأس تقويمه ثم أوالً، الصفقة مال رأس له
 يكفي فال مرابحة، بيعه أراد إذا عليه ربحاً يريده ما مقدار ثم منها،
 فإن كال؛ للصفقة ثمناً دفعه بما التصريح دون منها المفرد قيمة ذكر
 .الصفقة بثمن التصريح يجب ولم ذلك كفى تولية أو مواضعة باعه

ـ   قبل مرابحة بيعها وأراد نسيئة، السلعة اشترى قد البائع كـان  إذا :774م 
 يصرِّح أن بيعها حين عليه يجب فإنه لثمنها، دفعه أجـل  حلـول 

 نسيئة دراهم عشرة هو مثالً الكتاب هذا مال رأس بأن للمشـتري 
 بين مخيراً المشتري كان باألجل يخبره لم فإن الفالني، وقتال إلى
 التي المدة تلك إلى له الثمن دفع تأجيل مع إمضائه وبين العقد فسخ
 .إليها األول البائع أمهله

ـ   أجرةً عليها البائع يتكلفه ما للسلعة مال رأس يعتبر ما في يـدخل  :775م 
 ضّم يكفيه وحينئٍذ ،فيها ليعملها غيره استأجر التي األعمال لبعض
 السلعة؛ مال رأس المجموع واعتبار المشترى به الثمن إلى األجرة

 تخصيصه عليه يجب فإنه بنفسه العمل باشر الذي هو كان إذا أما
 هذا بعتك" :يقول بأن وذلك الشراء، ثمن إلى يضمه أن دون بالبيان
 تجليدي أجرة عليه درهم وبزيادة عشرة، وهو ماله برأس الكتاب
 ".عليه درهم وبربح له،

ـ   شيئاً عنه فأسقط الثاني البائع على تفّضل قد األّول البائع كـان  إذا :776م 
 رأس أن يعتبر أن الثاني للبائع جاز العقد، في المذكور الثمن مـن 
 ما ال العقد في المذكور الثمن هو بيعها يريد التي السلعة هذه مـال 
 .اإلسقاط بعد منه بقي
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 األول، البيع في السلعة في عيب ظهر لو ما كذل من العكس وعلى
 ذكره يجب الذي رأسمالها فإن العيب، ذلك أرش ثمنها من  فأسقط
 .منه األرش أخذ بعد ثمنها من بقي ما هو الثاني البيع في

ـ   مما أقل أنه تبين بأن المال، رأس مقدار في البائع كذب تبـين  إذا :777م 
 القبول وبين البيع فسخ بين رالخيا للمشتري وثبت البيع صح ذكره،
 .به المكذوب بالثمن بالبيع

 في يزيد أن الحاضرين لبعض يجز لم للبيع سلعته البائع عرض إذا :778م ـ
 الزيادة على يسمعه من تشجيع بهدف  شراءها يريد ال وهو  الثمن
 لو ما وبخاصة يكن، لم أو ذلك في البائع مع متفقاً كان سواء عليه،
 فيها يكن لم ولو بل للغير، وغش تغرير الزيادة طريقة فـي  كـان 
 .لزوماً األحوط على تغرير

 المعاملة ربا في :الثاني المبحث
 ال بنحو المقدار معلومي كونهما لزوم: "العوضين شروط في ذكرنا قد كنا
 الوزن التقدير ـ وهو  يكون به ما ولكنَّ ؛"الغرر في المتبايعين وقوع يوجب

 من خاصة أحكام ـ له) المقدار(سنسميه  والذي د،والع والمساحة والكـيل 
 يمكن ما فإن لذا الثمن؛ في أو المبيع في كان سواء ،)مقداراً(كونه  نفس جهة
 :يلي ما هو سيأتي لما وتمهيداً إجماالً هنا قوله

ـ   إنـه  ـ   يصـح   كان سواء مطلقاً، جنسها بغير سلعة كل بيع  إجمـاالً 
 ومع المقادير، أنواع من ذلك بغير قدرينم أو موزونين أو مشاهدين العوضان

ـ   فإنه وبدونه؛كذلك التفاضـل   يكن لم إذا بمثلها السلعة بيع يجوز ـ إجماالً 
 أيضاً، ومطلقاً والفضة الذهب من وال الموزون وال المكيل من معاً العوضان

 وبدونه، التفاضل ومع مشاهدين، أو ممسوحين أو معدودين كانا سـواء  أي
 بيع في االستشكال من سيأتي لما إلفاتاً الموردين في" إجماالً: "قلـنا  وإنمـا 

 الثاني الوجه أنظر(المبحث،  هذا في اآلتي األول المطلب مطلع في النسـيئة 
 من معاً كانا أو الموزون، أو المكيل من معاً كانا ؛ فإن)779: المسألة مـن 

 في كرهانذ خاصة أحكاماً حينئٍذ فإن للعوضين الفضة، أو الـذهب  الـنقدين 
 ربا(بـ عليه يصطلح ما وهو والموزون، المكيل بيع فـي  :األول :مطلبـين 
 بيع في األحكام مدار كان لما لكنه الصرف؛ بيع في :والثانـي  ،)المعاملـة 

 يلحقهما فإنهما الموزون، من والفضة الذهب كون على )النقدين(الصـرف  
 تدعتاس التي الخصوصيات بعض لوال عموماً والمـوزون  المكـيل  حكـم 

 لهذين الشامل المبحث هذا نعنون أن صح هنا ومن مستقل، بمطلب إفرادهما
 ).المعاملة ربا(هو  مشترك واحد بعنوان المطلبين

 النبوية والسنة الكريم القرآن أغلظ وقد المحّرمات، كبائـر  مـن  والـربا 
 وله ومعروف، مشهور هو بما عليه العقاب وتشديد عنه النهي في الشـريفة 
 نهج في المعروف هو ما اعتمدنا وقد الدين، وربا المعاملة ربا :اهم موردان

 إلى الدَّين ربا ذكر وأخرنا الباب، هذا في المعاملة ربا ذكر فقدمنا الفقهـاء، 
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 من منهما كل في ما مع انسجاماً تعالى، اهللا شـاء  إن اآلتـي  الـدين  بـاب 
 .بالذكر إفراده تستلزم خصوصيات

 :والموزون لالمكي بيع في :األول المطلب
 :مسائل في يقع وهو
 :يلي كما وتفصيلهما وجهين، على البيع في الربا حكم يختلف :779م  ـ

 النحو على موارده باختالف يختلف وحكمه نقداً، البيع في :األول الـوجه 
 :التالي
 باآلخر أحدهما والموزون المكيل من الجنس في المتحدين بيع ـ يجوز  أ
 بعشرين القمح من كيلواً عشرين كبيع اآلخر، على ماأحده في زيادة دون نقداً
 .اختلفا  أو والرداءة الجودة وفي الصنف في اتفقا سواء منه،

ـ   من كانا سواء نقداً، باآلخر أحدهما الجنس في المختلفين بيع يجوز  ب 
 مثالً فيجوز بدونها، أو بالزيادة وسواء غيرهما، من كانا أو والموزون المكيل
 من غيره وهكذا نقداً، األرز من كيلوات بعشرة القمح من يلواًك عشرين بـيع 
 .منه أوضح هو مما األخرى الموارد أمثلة

ـ   مع نقداً والموزون المكيل من الجنس في المتحدين بـيع  يجـوز  ال  ج 
 باثنين القمح من كيلواً عشرين يبيعه أن مثل اآلخر، على أحدهما في الزيادة

 من كانا أو المتقدم، كالمثال الموزون، من معاً ناكا سواء منه، كيلواً وعشرين
 مكيالً أحدهما كان أو منه، ونصف بمد القمح من ُمدَّْين يبيعه كأن المكـيل،  

 من كيلواً عشر خمسة البالد بعض في يزن مداً يبيعه كأن موزوناً، واآلخـر 
 .منه كيلواً بعشرين القمح
  الثالثة بأنحائه   األول جهالو هذا في المذكورة الزيادة في فرق وال هذا،
 المادية الزيادة: (هي العينية والزيادة الحكمية، الزيادة وبين العينية الزيادة بين

 والثوب والكتاب كالقمح جنسهما، غير من أو المبيعين جنس من هي التـي 
: فهي الحكمية الزيادة وأما ،)المنظورة الخارجية األمور من ونحوها والنقود

 عشرين يبيعه كأن ،)ونحوها واألعمال كالحقوق ذلك، فبخال  كانـت  مـا (
 تعهده أو مثالً، ثوبه بخياطة تعهده مع نقداً منه كيلواً بعشرين القمح من كيلواً

 من ذلك ونحو مثالً، المجاورة أرضه إلى ملكه في المرور حـق  بإعطائـه 
 .خارجية أعيان لها ليس التي األمور
 على موارده باختالف يختلف  أيضاً  كمهوح نسيئة، البيع في :الثاني الوجه
 :التالي النحو

ـ   أو المكيل من كانا إذا نسيئة والمقدار الجنس في المتحدين بيع يحرم  أ 
 .لشهر مؤجالً منه كيلواً بعشرين القمح من كيلواً عشرين يبيعه كأن الموزون،

 رباً له تجع )حكمية زيادة(و اآلخر على ألحدهما ميزة ُيعّد التأجيل هـذا  ألن
 .محرماً
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ـ   سواء نسيئة، والموزون المكيل من الجنس في المختلفين بيع يشكل  ب 
 األرز من كيلو بمائة مثالً القمح من مائة كيلو يبيعه كأن المقدار، في اتحـدا 

 بمائٍة األرز من كيلو مائة باعه كأن المقدار، في مختلفين كانـا  أو لشـهر، 
 .شهر لمدة القمح من كيلواً وعشرين

 نسيئة، العينية الزيادة مع المعدود من الجنس في المتحدين بيع يشكل   ـج
 .مثالً لشهر جوزة عشرة بخمس جوزة عشرين كبيع
 .أخرى جهة من يحرم لم ما جائز الوجه هذا موارد من ذلك عدا وما
 معاً، والذات الجنس في اتحادهما هو مثلين الشيئين كون في المعيار:780م ـ

 نحو أو الزيتون زيت أو الغنم أو القمح من عاًم كونهما فـي  كمـا 
 من أحدهما كون في كما الذات، دون الجنس في اتحادهما أو ذلك،

 من واآلخر الحنطة من أحدهما أو الماعز، مـن  واآلخـر  الغـنم 
 لم لو حتى مثلين كانا النحو بهذا اتحدا فإذا ذلك، نحو أو الشـعير، 

 والصحة والرداءة، دةوالجو والضعف، كالسمن الصفات، في يتفقا
 تختلف التي األوصاف من ذلك وغير والرقة، والسماكة والمرض،
 .األعيان باختالف

ـ   واختالفه، األشياء جنس اتحاد بها يعرف أموراً الفقهاء ذكر قـد  :781م 
 :التالي النحو على وذلك

 واألرز والفول والحمص فالعدس جنس، منها واحد كـل   ـ الحـبوب  1
 والشعير الحنطة تعتبر نعم اآلخر، عن مختلف جنس نهام واحد كل والقمـح 
 .جنسان الزكاة في أنهما رغم الربا باب في هنا واحداً جنساً
 وإن األهلي عن يختلف فالوحشي جنس، منها واحد كل الحـيوانات   ـ  2

 الوحشية، البقرة عن مختلف جنس األهلية فالبقرة واحد،  اسـم  لهمـا  كـان 
 واإلبل والغنم والبقر الوحشي، الحمار عن مختلف جنس األهلـي  والحمـار 
 وكذا واحداً، جنساً والماعز الغنم يعتبر نعم جنس، منها واحد كل والغـزال 

 يعرف ما غير  فإنه )العراب( بـ اإلبل من يعرف ما وكذا والجاموس، البقر
 ).البخاتي( بـ منها

 يرغ فالعصفور برأسه، جنس فهو باسم واألسماك الطيور من سمي ما وكل
 والقبرة الدوري نعم مثل غير الشقراق، وهي الحجل، غير وهمـا  الحمـام، 
 وكذا واحداً، جنساً يعد العصفور أصناف من هو مما ونحوه الرأس وأسـود 
 فإن ونحوها،  والشبوط والعرموط كالبوري األسماك وهكذا الحمام؛ أصناف

 .األشياء سائر وهكذا برأسه، جنساً يعد باسم منها اختص ما كل
 منفصل نتاج هو مما ونحوها والزيوت واأللبان واألسمان اللحـوم   ـ  3
 منها كان ما كل فيعد مصدرها، باختالف تختلف منه معتصر أو آخر ء لشي
 يعد فيما جنسان، البقر ولحم الغنم لحم فمثل مستقالً، جنساً برأسه جنس مـن 
 فإن لزيوت،ا وكذا والسمن؛ اللبن وهكذا واحد، جنس الماعز ولحم الغنم لحم
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 أجناسها تتعدد وهكذا السمسم، زيت غير وهما الذرة، زيت غير الزيتون زيت
 .النباتية مصادرها بتعدد

 جنساً الفرع صيرورة في المرجع فإن أصولها مع الفروع هذه حكم أمـا 
 وزيته الزيتون ثمرة بين االختالف كان فإذا العرف، هو أصله عن مسـتقالً 

 مختلفان شيئان فهما مختلفين شيئين العرف فيها مايراه التباين من درجة على
 وكثير الزيوت وسائر بل وزيته، والسمسم والعنب الخل قبيل من وذلك حينئذ،
 النباتات من أشبهه وما ومائه كالورد مصادرها، من المعتصرة السوائل من

 وعصيره الرمان بين تبايناً العرف يرى ال فيما بالتقطير؛ سوائلها المأخـوذة 
 يعد ومما هذا، .وهكذا والطحين، القمح بين وال والجبن، الحليب بين وال الً،مث

 أحدهما بيع يجوز فال جنسه، من والحيوان المذكى الحيوان لحم المثلين مـن 
 .التفاضل مع باآلخر
 وأما إشكال، فال مثلين أو مختلفين اعتبارهما على العرف اتفق إذا إنه ثـم 

 ذاك وعرف البلد هذا عرف بين ذلك كان فإن ،إليهما العرف نظرة اختلفت إذا
 البلد عرف في االختالف كان وإن عنده، عليه المتفق بالعرف بلد كل أخذ البلد

 .المثلين معاملة بمعاملتهما الوجوبي االحتياط من مفر فال الواحد
 مقدراً بلد في فكان األشياء، بعض به تقدر ما في البلدان اختلفت إذا :782م ـ

 تقديره اختلف إذا وأما حكمه؛ بلد لكل كان بالعد، آخر فيو بالوزن
بيعه  ترك وجوباً فاألحوط مثالً، والعد الوزن بين الواحد البلد فـي 

 .نقداً كان وإن فيه بالتفاضل
 معدوداً، أخرى حال وفي موزوناً حال في الواحد ء الشي كان وإذا
 أو جديدة، ددبالع وتباع مستعملة  بالوزن تباع فإنها كالثياب، وذلك
 مع بالمستعملة الجديدة بيع فيجوز حكمها، حالة لكل فإن ذلك، نحو

 من ألنها كذلك بالجديدة الجديدة بيع يجوز وكذا نقـداً،  التفاضـل 
 التفاضل مع نقداً بالمستعملة المستعملة بيع يجوز ال فيما المعدود،

 .الموزون من ألنها
 يعد، مما الجنس في معه المتحد وفرعه يوزن مما األصل كان وإذا
 صوف من المنسوجة والثياب الحيوان من المجتز كالصوف وذلك
 باآلخر أحدهما بيع يجوز فإنه واحداً، جنساً العرف رآهما إن غيره
 المنسوجة والثياب والكتان كالقطن أشباهه وهكذا التفاضـل،  مـع 

 عند فروعها مع األصول اتحاد موارد من ذلـك  وغيـر  مـنهما، 
 .اآلخر عن أحدهما تقدير اختالف

ـ   مثل في وجفافه رطوبته حالتي بين الموزون مقـدار  اخـتلف  إذا :783م 
 من تقدم ما جريان في شك ال فإنه والتمر، والرُّطب والزبيب العنب
 بالرطب، منه والرَّطب بالجاف منه الجاف بيع حال عليه األحكام

 لوحظ لو حتى التفاضل، مع جائز غير فهو بالجاف الرَّطب بيع أما
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 يصير بحيث جفافه عند الرَّطب من سينقص ما مقدار التفاضل في
 .نقداً التماثل مع كراهة على وجائز عندئٍذ، للجاف مساوياً

ـ   المعدود، من معتبرة الزمان هذا في المستحدثة الـنقدية   األوراق: 784م 
 الجنس اختالف مع متفاضالً اآلخر ببعضها بعضها بيع يحرم فال

 دنانير بعشرة كويتية دنانير خمسة بيع مثالً فيجوز ئة،نسي أو نقـداً 
 نقداً الجنس في اتحادها مع بيعها يجوز فإنه كذلك مطلقاً؛ عـراقية 
 .تركه يقتضي الوجوبي االحتياط  فإن نسيئة وأما بالتفاضل،

ـ   مشهور استثناهم من على لزوماً األحوط على المعاملة ربا يحرم :785م 
 :وهم الربا، ةبحرم الحكم من الفقهاء

ـ   الزيادة أحدهما وأخذ بالربا التعامل لهما يجوز ال فإنه وولده، الـوالد   أ 
 واألنثى، الذكر بين الولد في فرق دون وذلك لزوماً، األحوط على اآلخر من

 مهما ابنته أو البنه ولداً كان أو صلبه من كان ومـن  والكبيـر،  والصـغير 
 .تسلسلوا
ـ   طالق عدة في أو بها متمتعاً  أو كانت دائمة والـزوجة،  الـزوج   ب 
 األحوط على اآلخر من الربوية الزيادة أخذ منهما لكل يجوز ال فإنه رجعي،
 .لزوماً

ـ   األحوط على الربا منه يأخذ أن للمسلم يجوز ال فإنه الحربي، الكافر  ج 
 كالمسلم، معه المراباة فتحرم الذمي أما .إياه يعطيه أن يجوز وال بل لزوماً،

 الربا كان إذا منه الزيادة أخذ له جاز بالربا معه فتعامل المسلم عصى إذا كنل
 ُيجوِّز شخص كل وكذلك رضاه، بدون أخذها يجز لم وإال شريعته، في حالالً
 .القانونية أو الدينية التزاماته في ذلك
ـ   أو العوضيين أحد على آخر ء شي بضم الربا من التخلص يمكـن  :786م 

 :التالي النحو على وذلك جنسهما، غير من عليهما
ـ   أن يمكنه التفاضل، مع نقداً المثلين بيع في الربا من التخلص أجل من  أ 
 مقابل في يكون أن ويقصد الناقص، الطرف إلى جنسهما غير من شيئاً يضم

 القمح من كيلواً عشرين يبيعه أن :ومثاله الثاني، الطرف في الزائد المقـدار 
 .نقداً منها كيلواً نوعشري بخمسة وكتاباً

ـ   مع ولو نسيئة، أو نقداً المثلين بيع في الربا من التخلص أجل مـن   ب 
 كيلواً بثالثين وكتاباً قمحاً كيلواً عشرين  مثالً  يبيعه أن يمكـنه  التفاضـل، 
 وجعل القمح من الثالثين مقابل الكتاب جعل قصدهما يكون أن على وكتابين،
 كل في الضميمة يجعال أن :فيه والقاعدة بالعكس؛ أو العشرين، مقابل الكتابين
 .اآلخر الطرف في الثمن أو المثمن مقابل في طرف

ـ   البيع في الربا من للتخلص استخدامه  يمكن )ب(الفرض  ونفـس   ج 
 كون يقصدا بأن المثال نفس في وذلك أخرى، بصورة ولكن خاصة الـنقدي 
 .اآلخر الطرف من الزائد اروالمقد الكتابين مقابل الناقص الطرف في الكتاب
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 قصد كون الكتاب يكون أن المتقدمين )ج(و )ب(المورد  في يجب ولكـن 
 هذه مثل في التورط على إقدامهما في يكون وأن بل جدياً، القمح قـبال  فـي 

 اقتحام في والمعذِّرة الجدي للقصد المحقِّقة العرفية الضرورة من قدٌر المعاملة
 القمح تملك هو والجدي الحقيقي هدفهما كان لب كذلك، يكن لم فإن الشـبهة، 

 القمح تملك تصحيح الكتاب على التعاقد من قصدهما يكون فيما بالتفاضـل، 
 المعاملة هذه تعتبر فال تذكر، أهمية الكتاب لملكـية  تكـون  أن دون واقعـاً 
 .حينئٍذ صحيحة

ـ   بالبيع كانت سواء عينين، بين معاوضة بكل المعاملة ربا يختص: 787م 
 العوضية قصد دون المحضة بالمـبادلة  كانـت  أو بالصـلح،  وأ

 يحرم فإنه البيع في المتقدم بالنحو الربا يحرم فكما والمعوضـية، 
 القمح من كيلواً عشرين على صالحتك: "يقول أن بمثل بالصـلح 
 العينين غير على بالصلح المعاوضة كانت فـإن  ؛"مـنه  بثالثـين 

 يهبه أن مقابل مثالً قمحال من عشرين يهبه أن على بل مباشـرة، 
 تم لو وكذا جدياً، الهبة قصدا إذا الربا من ذلك يكن لم ثالثين، اآلخر

 من مقدار منهما لكل كان لو فيما يتحقق وهو بالتبارؤ، الـتعاوض 
 من مداً العشرين من يبرأه أن على فاتفقا اآلخر ذمة في مثالً القمح

 الثالثين من حبهصا يبرأه أن على صاحبه ذمة في له التي القمـح 
 اإلبراء قصدا إذا  أيضاً  ربا ذلك يكون ال فإنه ذمته، في له التي مداً
 .جدياً

 األخرى، المعامالت أما معاوضة، المعاملة كانت إذا فـيما  هـذا، 
 يجر أن يمكن مما ونحوهما والصدقة معوضة كانت ولو كالهـبة 

 في متقدمال بالنحو الربا فيها يجري فال متـبادالً،  نفعـاً  للطـرفين 
 .المعاوضات

 فال الربا، بحرمة العالم من صدرت إذا باطلة الربوية المعاملـة  :788م ـ  
 لمن إرجاعه وعليه فيه، التصرف له يحل وال الربوي المال يتملك
 على وحربياً بل ذمياً، كافراً أو منه المأخوذ كان مسلماً منه، أخذه

 بأن صاحبه ابرض علمه له تملكه في يكفي نعم وجوباً؛ األحـوط 
 كان إذا ما تملكه في يكفي وكذا له، اآلخذ استحقاق عدم رغم يتملكه

 في أو شريعته في حالالً الربا وكان مسلم غير المـال  صـاحب 
 أو حكماً  الربا بحرمة الجاهل وأما .بها يلتـزم  التـي  القوانـين 

 إلى إرجاعه عليه يجب وال بالربا، أخذه ما يتملك فإنه  موضـوعاً 
 .بالحرمة علمه بعد ذلك عن يقلع أن وعليه منه، المأخوذ

 :الصرف بيع في :الثاني المطلب
 كونهما عن النظر بغض والفضة الذهب الثمينين المعدنين بيع به ويـراد 

 النظر بغّض وكذا مصوغة، حلياً كانا لو ما ذلك في بما بنقدين، ليسا أو نقدين
 كونهما وعن كين،مسكو غير أو مسكوكين كونهما عن منهما الـنقدين  فـي 
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 يباع مما كونهما وعن متداولين، غير أو  التجاري التبادل حركة في متداولين
 لهما أحكام من نذكره سوف ما في لوحظا قد إنهما إذ مثالً؛ بالعدِّ أو بالـوزن 

 كان ثمناً الخصوصيات، تلك عن مجردة والفضية الذهبية صفة من لهما بما
 ملحوظين كنقدين كرسهما قد لهما التاريخي الوضع أن رغم مثمناً، أو أحدهما

 من نقداً كان ما إلى ينصرف الصرف بيع أن ورغم الموزون، بمقـدارهما 
 قديماً  النقد عالم في والفضة الذهب معدني وغلبة سيادة بسبب المعدنين هذين

 .المعادن من غيرهما على 
 :مسائل في يقع فهو الصرف بيع أحكام تفصيل أما
ـ  ـ  ال :789م   فيالزيادة  مع بالفضة، الفضة وال بالذهب، الذهب بيع وزيج

 في سواء حلياً، مصوغاً الناقص كان لو حتى اآلخر، عن أحـدهما 
 أحدهما بيع يجوز ال وكذا األولى؛ بطريق نسيئة أو نقداً، البيع ذلك

 البيع كان لو ما وند نسيئة، البيع كان إذا وبدونها الزيادة مع باآلخر
 ويثبت حكم بيع النقدين المذكور لبيع هذا،. مطلقا يجوز فإنه نقداً،

 الزمان هذا في المعروفة الرشادية الليرة كبيع منه، بأجزاء أحدهما
، النه ما يزال يعتبر من منها أرباع بأربعـة  أو مـنها،  بنصـفين 
 .الموزون

ـ   العقد، مجلس عن االفتراق قبل التقابض من الصرف بيع في بد ال :790م 
 ولم تفرقا فلو باآلخر، بيعه أو بمثله الفضة أو الذهب بـيع  سـواء 
 في وبطل فيه صح البعض في القبض تم ولو البيع، بطل يتقابضا
 ما صورة في حتى التقابض من بد ال إنه لب يقبض، لم الذي الجزء
 وكتاباً درهماً باعه لو كما غيره، النقد إلى ضم قد أحدهما كان لـو 

 في ويصح النقد في البيع يبطل يتقابضا لـم  إن فإنـه  بدرهمـين، 
 عن خرجا أنهما فرض ولو هذا، .المثال في الكتاب وهي الضميمة،
 .أيضاً التفرق لقب تقابضهما من بد فال مصطحبين، العقد مجلس

ـ   أيضاً، التقابض من بد فال بالكتابة أو الهاتفي بالتخابر تعاقـدا  إذا :791م 
 يوكل أو العقد، قبل اآلخر إلى العين منهما كل يوصل بأن إما وذلك
 .البيع يصح لم وإال التعاقد، عند عنه صاحبه يقبض من

ـ   يسل اإلقباض لكن الصرف بيع صحة في شرط القبض أن رغـم  :792م 
 ومعنى صاحبه، أقبضه لو حتى المتبايعين من واحد كل على واجباً
 العقد أثر وإلغاء البيع ببطالن يتسبب أن مـنهما   لكـل  أن ذلـك 

 الصرف في البيع عقد إن بل لصاحبه؛ بيده ما إقباض عن بامتناعه
 بيع في العقد يحدثها التي القوة بنفس القبض قبل االنتقال يحقق  ال

 قبل المتحققة ومنافعه الثمن أو المبيع نماء فإن اولذ الصرف، غير
 .إليه انتقل لمن ال عنه انتقل لمن أي األول، للمالك هي القبض

ـ   المعاوضة تمت فلو بالبيع، الصرف في التقابض شرطية تختص :793م 
 .التقابض فيه يجب لم بالصلح الصرف في
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ـ   من آخر، بنقد إياه فباعه اآلخر ذمة في ديناً العوضين أحد كان إذا :794م 
 ثمناً الدائن إليه يدفعه ما المدين قبض كفى جنسه، غير من أو جنسه
 حاضراً دام ما ذمته في ما قبض إلى الدائن يحتج ولـم  مثمـناً،  أو

 .اعتباراً ولو عنده
 سعيداً هو وليكن غيره، على زيد ذمة في ماله المدين باع إذا نعـم 

 لو حتى إنه بل زيد، ذمة في لما سعيد قبض من بد ال فإنه مـثالً، 
 ذلك يغِن لم عنه نيابة ذمته في ما يقبض بأن زيـداً  سـعيد  وكـل 
 معين نقد في وتشخيصه ذمته في لما زيد إخراج لزوم عن التوكيل
 .سعيد عن وكالة وقبضه

 قبضها قبل باعها ثم درهم، بمائة مثالً دنانير عشرة زيد اشترى إذا :795م ـ
 التفرق، قبل اشتراه ما زيد يقبض حتى ولاأل البيع يصح لم لسعيد،
 لو حتى أي حال، كل على بالبطالن محكوم فإنه الثاني البيع أمـا 
 .التفرق قبل زيد من اشتراه ما ذلك بعد سعيد قبض

ـ   اآلخر مع جعل إذا الزيادة مع بجنسه النقدين أحـد  بـيع  يجـوز  :796م 
 من ثيربك أقل قيمتها في كانت وإن بها معتد مالـية  ذات ضـميمة 
 ذهبية ليرات عشر يبيعه أن فيصح اآلخر، في الموجودة الـزيادة 
 .ذهبية رشادية ليرة عشرة بخمس معين كتاٍب مع إنكليزية
 مع النحاس معدن إضافة النقود سك في الشائع كان ولمـا  هـذا، 

 وهي الفضة، مع الرصاص معدن وإضافة يشتد، حتـى  الـذهب 
 مقبول غش كنهل ،)الغش(بـ علـيها  يصـطلح  التـي  اإلضـافة 

 النحاس من المقدار هذا فإن الصناعية، الناحية مـن  وضـروري 
 اآلخر النقد في للزيادة مبررة ضميمة يصلح ال النقد في الموجـود 

 مقابل هنا الزيادة أن المتعاقدان فيه يعتبر بنحو جنسه، من الـذي 
 الدنانينر، أو الليرات تلك داخل في هناك الموجودة النحاس كمـية 
 .بجدي ليس كضميمة لحاظه أن كما له، مالية ال هألن وذلك

 جنس من بنقد بالفضة أو بالذهب المحلى ء  الشي بيع في بـأس  ال :797م ـ
 الحلية كانت لو حتى ونحوها، والسيف والسبحة كالكتاب الحلـية، 

 أن مثالً السيف مشتري على يجب وال بل النقدي، الذهب من أقـل 
 في الملحوظ ألن وذلك اآللة، ابلمق في الثمن من الزائد كون يقصد
 .عليها التي الحلية ال المحالة آللة ا هو المبيع

ـ   أحد كون بأن يفيد ما المبحث هذا من مسألة أول في ذكـرنا  قـد  :798م 
 مقابله في الذي النقد جعل يبرر ال حلية مصوغاً الثمينين المعدنين

 لبيعا كان إذا جنسه غير ومن بل جنسه، من كان إذا مـنه  أزيـد 
 ذلك على وزيادة الصياغة؛ مقابل في الزائد يكون أن بقصد نسيئة،
 :نقول
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 من بمثقال الخالص الذهب من مثالً ـ مثقاالً ـ يبيع أن يجـوز  ال
 قصدا لو حتى خاتماً، له يصوغ أن  بشرط )المغشوش( الـذهب  

 عن الخالص الذهب في يزيد ما مقابل  في )الخاتم صياغة( كون 
 خاتم صياغة منه يطلب أن يجوز نعم،  لمغشوش؛ا الذهبي الـنقد 
 من مثقاالً يبيعه أن وأجرته العمل  هذا )جعالة ( تكـون  أن علـى 
 يكون أن شرط ولكن المغشوش، الذهب من بمثقال الخالص الذهب
 مثالً ـ يبيعه ـ أن يجوز فإنه كذلك الجدي؛ القصد سبيل على ذلك
 تعتبر ال إذ خاتماً، ٍغمصو منها بمثقال مصوٍغ غير فضة من مثقاالً

 .ربوية زيادةً اآلخر في الصياغة
ـ   الزمان هذا في المتداولة والفضة الذهب غير من المعدنية الـنقود  :799م 

 مع باآلخر منها نقد بيع فيجوز الموزون، من ال المعدود من تعتبر
 إلى صرفها يجوز وكذا واحد، جنس من كانت لو حتـى  الـزيادة 

 من ونحوهما والجنيه المارك بيع فيصح التفاضل، مع أبعاضـها 
 تلك وزن كان لو حتى أرباع أربعة أو منها بنصفين المعدنية القطع

 فئة  من الواحدة القطعة وزن من أكثر مجتمعة واألبعاض األجزاء
 التفرق قبل بيعها في التقابض يشترط ال فإنه كذلك  مثالً؛ )المارك(

 .البيع مجلس عن
 في والغالبة بل هذا، زماننا في لمتداولةا الورقـية   العملـة  وأمـا 
ـ  فال النقدي، التداول ـ  إشكال   مع ببعض بعضها بيع في مطلقاً 

 لو حتى العقد، مجلس في التقابض فيها يشترط وال بل التفاضـل؛ 
 .ذهباً الورقية العملة تلك رصيد كان

 :مسائل فيها فائدة
ـ   فطلب العثمانية، كالليرة معّين، ذهبٌي نقٌد غيره ذمة في له كان إذا :800م 

 ليرة، الربع فئة من عثمانية ليرات أو إنكليزية، ليرة تحويلها مـنه 
 ذمته في له كان أو غيرها، أو العثمانية الليرة من أخرى أوأجزاًء
 فئة من ذهبي نقد إلى تحويلها فطلب الذهبية الليـرة  مـن  أجـزاء 
 في ما تحول الدائن طلب المديون قبل فإذا ذلك، أشبه وما الليـرة، 
 يكن ولم عليهما، )التحويل(ذلك  ولزم منه، طلبه ما إلـى  ذمـته 
 .اآلخر برضا إال عنه التراجع ألحدهما

ـ   كأن الفضة، أو الذهب من معين بنقد آلخر ذمته اشـتغلت  مـن  :801م 
 جعله أو لزوجته، مهراً كان أو رشادية، ليرة عشرين منه اقترض
 حين عليه كان عما به لوفاءا حين سعره فتغير البيع، فـي   ثمـناً 

 أو قيمته زادت النقد، نفس إال عليه يكن لم بـه،  الذمـة  اشـتغال 
 إال عليه له فليس األخرى العمالت من قيمته أراد فـإن  نقصـت، 

 .كثيرة أو قليلة كانت مهما الحالية قيمته
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 هذا زماننا في المتداولة والمعدنية الورقية العمالت تزوير يجوز ال :802م ـ
 بها التعامل يجوز ال كما المتعارف، العالمي النقدي النظام لظ في
 ونهيه متعمداً عالماً ذلك لفاعل التصدي يجب بل والشراء، البيع في

 في يذكر الذي بالنحو لالرتداع محققة وسيلة بكل المنكر هذا عـن 
 الجاهل إلفات يجب كما المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر باب

 كونه رغم جهله مقتضى على الجري من ومـنعه  حـرمته  إلـى 
 .معذوراً

بهما  التعامل قلة الفضي ـ رغم  أو الذهبي النقد في الحكم وكـذلك 
ـ   تغير حّد بالغاً كبيراً الغش أو التزوير كان لو مـا  وبخاصـة  ـ

 الفقهاء يذكر نعم منه؛ الفضة  أو الذهب عنصر وانعدام الحقـيقة 
 كونهما لنقدينا في به ويريدون فـتاواهم  فـي  )الغـش  (كلمـة  

 والرصاص الذهب في كالنحاس آخر، معدن من بمقدار ممزوجين
 في ومقبول ومعلوم النقود سك عند مقصود هو مما الفضة، فـي 
 الخالص، الذهب من المسكوك النقد مقابل في وذلك الناس، عرف
 كان األخالقي ال اللغوي معناه منه  المقصود )الغش ( هذا مثل إن

 ومقصوداً، رائجاً يكون حيث فعالً، جائز هوو ومقـبوالً،  جائـزاً 
 رائجاً يكن لم فإن مجهوالً، أو به المتعاملين عند معلوماً كان سواء
 .ممقوت وغش محرم عمل فهو

 والنسيئة النقد في :الثالث المبحث
 دفع تأجيل): (النسيئة(وبـ ،)العقد تمام عند الثمن دفع): (النقد(بـ يـراد 
 :يلي كما نستعرضها مسائل ذلك وفي ؛)محددة مدة العقد تمام بعد الثمن
ـ   يشترط أن دون لشروطه مستكمالً المتبايعين بين العقـد  تـم  إذا :803م 

 فللبائع العقد، تمام فور للبائع مستحقاً الثمن كان الثمن تأجيل أحدهما
 وجب دفعه وإذا دفعه، المشتري وعلى به ـ حينئذ ـ،   المطالـبة 

 مدة إلى الثمن تأجيل أحدهما اشترط إذا وأما .أخذه الـبائع  علـى 
 هو الشارط كان فإذا بالشرط، الوفاء عليه المشروط على لزم معينة

 دفعه إذا لكنه األجل، حلول قبل به مطالبته للبائع يكن لم المشتري
 على قرينة تقوم أن إال وأخذه، قبوله عليه وجب األجل قـبل  إلـيه 

 من :أي(منها  لتيوا بخاصة، األجل حين باستالمه البائع رغـبة 
 قرينة فيه فإن التأجيل، اشترط الذي هو البائع كان لو  ما )القرينة
 .قبله ال بخاصة، األجل حلول عند الثمن باستالم رغبته على

 فال إليه، التفات بأدنى المتبايعين عند واضحاً األجل يكون أن يجب :804م ـ
 أهل لىإ ورجوع وحساب تفكير إلى يحتاج بما األجل تحديد يصح
 دخول أول :كمثل الحساب، بعد ومعلوماً دقيقاً كان لو حتى الخبرة
 بأمر حدده إذا صحته عدم عن فضالً مثالً، الحمل برج في الشمس
 مجهول، بأمر أو الحصاد، موسم كمثل والنقصان، للزيادة قابـل 
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 بشهر حدده لو ما بالمعلومية يضر ال نعم المسافر؛ عودة :كمـثل 
 الشمسية بين مرددة بسنة أو والنقصان، لزيادةا بين مردد هاللـي 

 ال مما الزيادة، أو فيه، النقصان يكون مما ذلك نحو أو والقمـرية، 
 .به يعتد
 أول في كونه جهة من الشهر، أو األيام أو اليوم حساب كيفية أمـا 

 عما وكيفيته حكمه في يختلف فهوال أثنائه، في أو الشهر أو الـيوم 
 ).766/767: المسألة أنظر (.السلف مبحث في ذكرناه

ـ   لم معين، غير لوقت مؤّجالً ديناً الثمن كان أو حاالًّ، الثمن كان إذا :805م 
 وكذا معين؛ وقت إلى تأجيله مقابل عليه زيادة ء شي أخذ للبائع يجز
 زيادة مقابل معين لوقت المؤجل الثمن على الزيادة لـه  يجـوز  ال

 ببعض المدين له يعجل أن ابلمق في األجل في يزيده أن وال األجل،
 وقت تعجيل مقابل الثمن من البائع ينقص أن ما .الدين من عليه ما
 ذمة إبراء وجه على منه ذلك ويكون جائز؛ فهـو  المـؤجل  أداء

 .الثمن من جزء من المشتري
 الكلي قبيل من أو شخصية، عيناً كان إذا  المؤجل األكثر بيع يجوز :806م ـ

 يبيعه أن :مثل يوزن، أو يكال ما غير في لحالا باألقل  المعين في
 شهر إلى مؤجلة الُصبَّرة، هذه من جوزة ألفَ أو جوزة، األلف هذه

 لم الموزون أو المكيل من العوضان كان فإن حالة؛ جوزة بثمانمائة
 من يكون فإنه الذمة في كلياً المبيع كان إذا وأما. ربا ألنه ذلك يجز
 .771: المسألة في مهحك تقدم ما وهو السلف، بيع

ـ   قبل باعه سواء العقد، تمام بعد يبيعه أن له يجوز نسيئة يشتريه ما :807م 
 أو ثمنه عن بزيادة باعه وسواء بعده، أو الثمن دفعه أجل حلـول 
 مؤجالً، أو حاالً الثاني البيع كان وسواء يساويه، بما أو عنه نقص

 في ذكرنا قد كنا نعم غيره؛ أو البائع هو المشتري كـان  وسـواء 
 على يشترط أن نسيئة شيئاً باع لمن يصح ال إنه: "الشرط مباحث

 يصح ال أنه كما منه، اشتراه مما بأقل نقداً له يبيعه أن المشـتري 
 بأكثر نسيئة منه يشتريه أن البائع على يشترط أن نقداً اشترى لمن
 حكم اآلخر على ذلك المشتري أو البائع اشترط فإن نقداً، باعه مما

 ).680: المسألة أنظر". (الفرضين في البيع ببطالن
ـ   منه أزيد آخر وسعراً نقداً لبضاعته سعراً التاجر يجعل أن مانع ال :808م 

 .إشكال دون البيع صح به فباعه أحدهما المشتري اختار فإذا نسيئة،
 البيع، إنشاء حال مختلفين ثمنين البائع جعل إذا البيع يـبطل  نعـم 

 البيع فيبطل البيع، به وقع فيما وضوح وعدم داًترد ينعكس بـنحو 
 وكذا ،"نسيئة وبعشرة نقداً دراهم بثمانية الكتاب هذا بعتك: "بقوله

 ألسبوعين مؤجالً دراهم بثمانية الكتاب هذا بعتك: "قال لو يـبطل 
 .إجماالً الثمن لجهالة وذلك ،"لشهر مؤجالً دراهم وبعشرة
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 الثاني الباب

 الصلح في

 :ومبحثان تمهيد وفيه
 :تمهيـد

 أو عين تمليك على طرفين بين االتفاق: (هو الفقهاء مصطلح في الصـلح 
 ).وبدونه النزاع ومع مجاناً، أو بعوض حق، أو دين إسقاط على أو مـنفعة، 

ـ  وهـو ـ حسب    من الملك نقل في المعاوضة عقود فائدة أفاد وإن تعريفه 
 في ما تمليك  الحقيقة في  يتضمن الذي اإلبراء وفائدة بل طرف، إلى طرف
 واحدة، صيغة في جميعاً يشملها أنه ميزته لكن ذمته، في هو لمن الغير ذمة

 ينقل فالمالك وقيودها، بشروطها االلتزام دون منها، كل  عن )بديالً( ويكون
 العقد وشروط بأحكام نفسه يثقل أن دون الصلح بواسطة غيره إلى لـه  مـا 

(و بالصلح، ) يبيع( فهو به، االنتقال تحقيق في العادة جرت الـذي  الخـاص 
 له  ما )يسقط(و غيره  ذمة )يبرأ( و )يعير( و )يهب( و )يوصي( و )يؤجر
 من أكبر وبقدر وعقده الصلح بصيغة ذلك جميع يفعل إنه عنده، حـق  مـن 

 أو البيع بشروط االلتزام ودون والتراضي، التوافق مجاالت فـي  الحـرية 
ـ  أو اإلجـارة  ـ  الهبة   فإننا خصوصيات من له لما ونظراً .أحكامهاو مثالً 
 :مباحث في أحكامه نبين سوف

 وخصائصه الصلح صيغة في :األول المبحث
 :وفيه مسائل

 وشروطه أحكامه في يرجع فال بنفسها، المستقلة العقود من الصلح :809م ـ
ـ  فائدتها، أفاد وإن واإليقاعات العقود من غيره إلى مثالً  فالصلح 
ـ   جميع فيه تجري فال بيعاً، ليس بعوض عـين  تملـيك  علـى  ـ

 ال أنه كما بعضها، فيه جرى وإن البيع، في تجري التي الخيارات
 وإذا النقدين؛ من العوضان كان إذا التفرق قبل التقابض فيه يشترط
 كما العين قبض فيه يشترط فال مجاناً عين تملـيك  الصـلح  أفـاد 
 المتناسبة الخاصة هأحكام للصلح فإن وهكذا الهبة، في ذلك اشترط

 .القادمة المسائل خالل يتبين سوف كما طبيعته مع
ـ  ـ  من الصلح ـ كغيره  عقد يحتاج : 810م   والقبول اإليجاب إلى العقود 

 فأبرأه شخص ذمة في دين له كان فمن اإلبراء، فائدة أفاد فيما حتى
 اآلخر، الطرف من القبول إلى محتاج غير )إيقاعاً(ذلك  كان مـنه 
 قبول لزم مقابل دون الدين ذلك من إبرائه على صالحه إذا لكـنه 
 .صلحاً يكن لم وإال اآلخر، الطرف
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( لفظ  كان وإن عليه، يدل لفظ بكل والقـبول  اإليجـاب  ويـتحقق 
ـ  فيقول المراد، إفادة في األفضل  هو )صـالحتك   وهو الموجب 

ـ   الـباذل   مثالً، "ألفاً بخمسين هذه داري على صالحتك: "للعـين 
ـ  المعاطاة تصح بل ".المصالحة قبلت: "له المـبذول  ولفـيق   فيه 

 مصالحته قاصداً لشخص داره الدار صاحب فيعطـي  أيضـاً ـ،  
 قاصداً اآلخر فيتسلمها مجاناً، أو سابقاً، عليه متفق بمـبلغ  علـيها 
 .المبلغ بذلك الصلح قبول

 يعتبر كما والقصد، واالختيار والعقل البلوغ المتصالحين في يعتبر :811م ـ
 يكون ال أن منهما بماله يتصرف  أن المصالحة تقتضـي  فـيمن 
 .فلس أو لسفه عليه محجوراً

 فيما حتى المالك إجازة بعد أثره ويؤثر الفضولي من الصلح يتحقق :812م ـ
 واإلسقاط، اإلبراء فائدة أفاد مما حق أو دين بإسقاط مـنه  يـتعلق 
كذلك  اإلسقاط أو الصلح ـ عن المستقل اإلبراء أن رغم على وذلك
ـ   صاحب إجازة بعد حتى أثره يؤثر لم الفضولي من وقـع  إذا ـ
 أو الحق صاحب قبل من جديد إيقاع إنشاء من فيهما بد ال بل الحق،
 .وليه أو وكيله

ـ   وكانت عوض، بدون منه كان ما حتى نفسه في الزم الصلح عقد :813م 
 :موارد في إال ينفسخ ال فإنه لذا العارية، أو الهبة فائدة فائدته

 .اآلخر أحدهما فأقال الفسخ، على المتصالحان تراضى لو ما :األول
ـ  يجعل أن :الثانـي  ـ  أو أحدهما   الفسخ،  حق نفسه على لآلخر كالهما 

 ).الشرط خيار(بـ البيع في المعروف  وهو
 العين تسليمه ومنها شروطاً، اآلخر على أحدهما شرط لـو  مـا  :الـثالث 
ـ   المتصـالح  ـ   وأ علـيها   عليه المشروط يِف فلم معين، وقت فـي   بهـا 
 ).الشرط تخلف خيار(بـ البيع في يسمى ما وهو بالشرط،

ـ  تسليم أخـر  لـو  مـا  :الـرابع  ـ  أو عوضاً العين   الحد عن معّوضاً 
 التأخير خيار يشبه وهو الصلح، فسخ خيار الحق له لمن فـإن  المـتعارف، 

 المقدار هذا على منه يقتصر بل هنا، أحكامه تجري ال لكن البيع في الـثابت 
 .فقط

 رآها عما معوضاً ـ أو عوضاً العين ـ في الوصف تخلف لو ما :الخامس
 ،)الوصف تخلف خيار( بـ البيع في المعروف وهو له، وصـفت  عمـا  أو

 .هناك جريانه نحو على هنا وجريانه
ـ  في عيب ظهر لو ما :السادس  يشكل لكنه معوضاً ـ،  أو عوضاً العين 

ـ  فـيه   صحيحة قيمتها بين التفاوت بأخذ المعيبة العين لصاحب حـق  بوتث
 .ومعيبة
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 إذا الغبن خيار وكذا المجلس، خيار وال الحيوان خيار فيه يثبت وال هـذا، 
 محل ثبوته فإن النزاع مقام غير في وأما النزاع، فض مقام في الصلح كـان 
 .إشكال

 الصلح موارد في :الثاني المبحث
 :مسائل وفيه

ـ   في وخاصة أمر، كل وعلى مقام كل في الصـلح  إيقـاع  يجـوز  :814م 
 ال أن شرط والخصومة، التنازع مقام وفي الواضحة غير األمور
 المطهرة، النبوية السنة أو الكريم للكتاب مخالفاً مضمونه يكـون 
 به االلتزام يصح ال بما االلتزام أو الحرام لتحليل موجباً يكون بنحو
 التحدث عند بيانه مر كما وتركاً، فعالً األفعال وشروط أجزاء من

: المسألة أنظر. (البيع باب في الخيارات مبحث في الشـرط  عـن 
678.( 

 العين على العوض مع التصالح يصح فإنه األساس، هـذا  وعلـى 
 ست فهذه والحق، والدين والمنفعة بالعين والحق، والدين والمنفعة
 عليها زدنا فإذا أربعة، في أربعة ضرب من ناتجة صورة عشـرة 
 تصير عوض، بدون األربعة تلك على التصالح كان لو ما حالـة 
 .صحيحة كلها صورة عشرين الصور

ـ   كان فإذا الصلح، متعلق باختالف الصلح معاملـة  أثـر  يخـتلف  :815م 
 كحقي لالنتقال، قابل حق وعلى منفعة، أو عين علـى  التصـالح 
 اآلخر، الطرف ىإل انتقالها يفيد فإنه مثالً، واالختصاص التحجير
 دفع على المدين مع تصالح لو ما صورة في االنتقال يفـيد  وكـذا 
 كان لو ما ذلك في سواء محدد، ثالث شخص إلى عليه الذي الدين

 لمن الدين بذل على التصالح كان إذا أما .عوض بدون أو بعوض
 التصالح وقع إذا اإلسقاط يفيد  وكذا اإلسقاط، يفيد فإنه ذمته في هو

 االختياري للنقل القابلة غير الحقوق من اإلسقاط يقبل ذيال علـى 
 يقبل ال ما وأما ونحوه، الشفعة حق مثل القهـري،  االنـتقال  وال

 .عليه الصلح يصح فال اإلسقاط وال االنتقال
ـ   ظهورها قبل الواحد العام وزرع وخضر ثمار على الصلح يجوز :816م 

 مر قد أنه غمر وذلك فيه، إشكال دون من وذلك ضميمة، بـدون 
 ترك يقتضي تركه ينبغي ال الذي االحتياط أن البيع باب في معـنا 
 هذا من الثمار بيع مبحث ذلك في أنظر. (الصورة هذه في البـيع 
 ).بعدها وما 473: ص الجزء،

ـ   مع االنتفاع أنحاء من نحو بأي بالعين االنتفاع على الصلح يصح :817م 
 أن فيصح بدونه، أو ذلك نكا بعوض مالكها، ملك على العين بقاء

 كذلك، ثوبه يلبس أو معينة، مدة داره يسكن أن على شخصاً يصالح
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 داره، فوق يبني أن على أو أرضه، في الممر له يكون أن على أو
 .تحصى ال التي االنتفاع جوانب من ذلك غير أو

ـ   المكيل في أو النقدين في البيع معاملة في الـربا  يجـوز  ال كمـا  :818م 
 معاملة في الربا يجوز ال فإنه تفصيله، مر الذي بالنحو ونوالموز

 ذمته، في أو اآلخر يد في مال منهما لكٍل كان فلو أيضاً، الصـلح 
 أو الموزون أو المكيل من وكانا اآلخر، من أزيد أحـدهما  وكـان 
 مع وكذا بل باآلخر، أحدهما مبادلة على التصالح يجز لم النقدين،

 نعم وجوباً، األحوط على اآلخر على اأحدهم في الزيادة احـتمال 
ـ   ـ   هذه مثل في يجـوز   يبرأ أو يهب أن على التصالح الموارد 

 في له ما اآلخر يبرأه أو يهبه أن على اآلخر يد في ما منهما كـل 
 ).787: المسألة نظر. (يده

ـ   أحد مال اختلط فلو به، بالمصالح العلم الصـلح  فـي  يعتبـر  ال :819م 
 أن لهما جاز منهما، كل مقدار معرفة دون راآلخ بمال الشخصين
 كما باالختالف، أو بالتساوي فيه شريكين يكونا أن على يتصالحا
 ماله مقابل معين خارجي بمال اآلخر يصالح أن ألحدهما يجـوز 
 بين التمييز كان لو ما بين فرق دون وذلك مقداره، المعلوم غيـر 
 .متعذر غير أو متعذراً المالين
 الدائن وجهل الدين من عليه ما بمقدار المديون معلْ فرض لو لكن
 من المديون ذمة تبرأ لم يستحقه، مما أقل على الدائن فصالحه به،

ـ  يكون أن إال الزائد المقدار ـ  حين الدائن   حالة على المصالحة 
 .الدائن ذمة في له ء شي بقاء علم لو فيما حتى المطلق الرضا مـن 
 بزيادة اإلجمالي المديون علم ةصور في الكالم نفس ويجري هذا،
 .به المصالح المقدار عن الدين مقدار

 يلجأ التداعي فبدل التنازع، حالة هو الصلح موارد أهم أن يخفى ال :820م ـ
 معين بنحو النزاع فض على بينهما التراضي إلـى  المتخاصـمان 

االدعاء  حق يسقط المتنازعين بين الصلح يتم وحيث عليه، يـتفقان 
 للمدعي وليس المنكر، عن اليمين يسقط وكذا لمدعي،ا قـبل  مـن 
 الصلح أن غير عليها؛ المتصالح القضية في والترافع االدعاء تجديد

 كان فلو الواقعية، الذمة براءة به تحصل ال  النـزاعَ  فَـضَّ  وإن 
 الصلح بذلك ذمته تبرأ لم باستحقاقه، لعلمه للمدعي ظالماً المنكـر 

 حتى مطلقاً الصلح بنتيجة الحق صاحب ارض يعلم أن إال عليه، مما
 الحكم وكذلك المنكر؛ ذمة في ٍء له شي بقاء علم لو ما صورة فـي 
 .الكاذب هو المدعي كان لو ما صورة في

ـ   المتنازع العين على المدعي يصالحه أن عليه المدعى طلـب  إذا :821م 
 حالصل ألن فيها، المدعي بحق إقراراً منه ذلك يكن لم مثالً، عليها
 أحد قبل من واإلنكار اإلقرار حال في المرغوب التراضي من حالة
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 إياها يملِّكه أن أو له يبيعها أن منه طلب إذا نعم كليهما، أو الطرفين
 .فيها المدعي بحق إقراراً منه ذلك كان

ـ   كان فإن مقدار، منه تلف ثم يتمايزا، فلم شخصين مال اخـتلط  إذا :822م 
 والزيوت الحبوب في كما الخليط، في هماالشتراك موجباً االختالط

 عليهما التلف كان معلوماً، منهما كل مال مقدار وكان ونحـوهما، 
 على وتصالحا معلوماً، المقدار يكن لم إذا وأما منهما، لكٍل ما بنسبة
 حدد ما بمقدار أيضاً ـ عليهما ـ التلف كان منهما كل مقدار تحديد
 ما مقدار على ويتصالحان تفقاني أنهما أو منهما، واحد لكل الصلح
 .التلف من منهما كل يتحمله
 اختالط في كما للشركة، موجب غير االخـتالط  كـان  إذا وأمـا 
 كل مال مقدار وكان متشابهة، أثواب أو واحد، كتاب من نسختين
 دون المختلط المال ذلك من جزء على التلف ووقع معلوماً، منهما
 كان  متساويين الماالن انك فإن حدث، المالين أي فـي  يعلـم  أن

 نصيب اختالف مع وأما مثالً، نصفين بينهما والباقي عليهما التلف
 الضعف من اآلخر إلى بالنسبة أحدهما نصيب كان فإن منهما، كل
 العشرة أو األلف إلى الخمسة أو الواحد كنسبة به، يعتد ال نحو على
 يكن لم وإن الكبير، النصيب صاحب على كله التلف كـان  آالف،
 إلى التالف نسبة التالف من منهما كل نصيب احتساب لزم كـذلك 

 مثالً درهمان ألحدهما وكان عشرة، المجموع  كان فلو المجموع،
 صاحب حصة كانت واحداً، درهماً التالف وكان ثمانية، ولآلخـر 

 الثمانية صاحب وحصة الدرهم، من 2/10: التلف من الدرهمـين 
 كان دراهم، خمسة التالف كان ولو الدرهم؛  من 8/10: التلف من
 ألن أربعة، الثمانية صاحب وعلى درهم، الدرهمين صاحب على
 منهما كل حصة من فينقص النصف هي المجموع إلى التالف نسبة

 .أمثاله وهكذا نصفها،
ـ   له المبذول الماَل َيقف أن معه المتصالح على المصالح اشترط لو :823م 

 أو غيره إلى أو نفسه المصالح إلى ترجع خاصة جهة على صلحاً
 االشتراط صح وفاته، بعد أو الموصي حياة في عامة، جهة إلـى 
 .بالشرط الوفاء ولزم

ـ   والربح منهما المال رأس يكون أن تقتضي الشركة كانـت  لمـا  :824م 
 أن بينهما الشركة انتهاء بعد للشريكين فـإن  بيـنهما،  والخسـارة 
 لآلخر والربح دهما،ألح المال رأس يكـون  أن علـى  يتصـالحا 
 .عليه والخسارة
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 الشريعة فقه فهرست
ــة ــريعة " مقدمـــــ ــه الشـــــ  "فقـــــ

……………………………………………………………
…………… 

................................................................تصدير
.. 

 التملك أسباب في: الثاني الجزء
 مقاصد وأربعة مدخل وفي

 المدخل

 :مباحث وثمانية تمهيد وفيه
ــيد تمهــــــــــــــــــــــــــــــــ

……………………………………………………………
……………………………… 

 وأنواعها الملكية في :األول المبحث
 المملوك  جهة المالك ثانياً من  جهة من :أوالً

 :مطلبان وفيه التملك، أسباب في :الثاني المبحث
 التملك أسباب في :األول المطلب
 مناسبة  مصطلحات في :الثاني المطلب
 :فرعان وفيه وأهليته، المالك في :الثالث المبحث
 :األول المطلب :مطلبان وفيه األهلية، فقدان إلى يرجع ما في :األول الفرع

 :أمور وهي األسباب، في
السفه  مانعية :الثالث_  الجنون  مانعية :الصغر ـ الثاني  مانعـية  :األول

_. 
 :عناوين وفيه األهلية، فاقد على الوالية في :الثاني المطلب

ـ 1  :الثانية_  والجد  األب والية :األولى :أربعة وهي األولياء، مراتب  
 العدل والية :الشرعي  ـ الرابعة  الحاكم والية :الوصي ـ  الثالثة  واليـة 

 .الوالية عن ـ التنازل3الولي ـ والية حدود  ـ 2المؤمن ـ 
 :مطلبان وفيه بالغير، اإلضرار مانعية إلى يرجع ما في :الثاني الفرع

ـ  حكم في :األول المطلب المريض   منجزات في :الثاني المطلب  الجوار  
 ـ
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ــبحث ــرابع الم ــي :ال ــا ف ــك م ــيان  يمل ــن األع  م
 ـ…………………………………………………

…………بــه   التكســب يحــل مــا فــي :الخــامس المــبحث
 ـ....................   

................................ …الملك يثبت به ما في :السادس المبحث
 ـ

ــبحث ــابع الم ــي :الس ــا ف ــه م ــزول ب ــك   ي …المل
 ـ.......................  ........
 :مطلبان وفيه وآدابه، التكسب فضل في :الثامن المبحث

ـ  فضل في :األول المطلـب   العامة اآلداب في :الثاني المطلب  التكسب  
  للتكسب  ـ

 األصلية المباحات تملك في :األول المقصد
 أبواب وثالثة تمهيد وفيه

 ـ..........................  ...................................تمهيد 

 األراضي أحكام في :األول الباب

 وخاتمة وفصالن تمهيد وفيه
ــيد   .............................................................  تمه

 ـ
 وإحيائها الموات األرض في :األول الفصل
 :مبحثان وفيه

ــبحث ــي :األول الم ــناف ف ــوات أص ــبب الم ــتها   وس ملكي
 ـ.....................  ....

………وأحكامــه   اإلحــياء فــي :الثانــي المــبحث
 ـ..............................  

 العامرة األرض في :الثاني الفصل
 :ومبحثان تمهيد وفيه

ــيد   .............................................................  تمه
 ـ

ــبحث ــي :األول المــ ــرة  فــ ــناف العامــ أصــ
 ـ.. …………………………………………………
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ــبحث ــي الم ــي :الثان ــم ف ــر حك ــات   إذا العام …م
 ـ..............................  

 العامة والمرافق الطرق أحكام في خاتمة
 :ومبحثان تمهيد وفيها

 ـ..........................................................  تمهيد  
 :انانعنو وفيه الطرق، أحكام في :األول المبحث
 . النافذ  ـ غير الطريق :الثاني  النافذ  ـ الطريق :األول

ــبحث ــي الم ــي :الثان ــم ف ــتفاع حك ــرافق اإلن ــة   بالم العام
 ـ........................  

................................  …العام   النظام حفظ وجوب في تـتمة 
 ـ

 الطبيعية الثروات تملك في :الثاني الباب
 فصول وفيه
 الحيوانية الثروة في :األول لفصلا

 :مباحث وثالثة  تمهيد وفيه
 ـ...........................................................  تمهيد  

…الحــيوان   تملــك موجــبات فــي :األول المــبحث
 ـ...........................  

 :عناوين ثالثة وفيه يحرم، وما منه يحل ما في :الثاني المبحث
 . البحر  ـ حيوان حكم في :الثاني  البر  ـ حيوان حكم في :األول
 الطيور  ـ حكم في :الثالث
 :وخاتمة مطالب وثالثة تمهيد وفيه الحيوان، تذكية في :الثالث المبحث

 . تمهيد   ـ
 وثالثة تمهيد في يقع وهو والطائر، البري الحيوان صيد في :األول المطلب

 تمهيد  ـ :فروع
ـ  آلة في :أوالً باآللة، الصيد :لاألو الفرع ـ  في :ثانياً  الصيد     الصائد  
 . المشتركة  ـ األحكام في :الثالث الفرع بالحيوان  ـ الصيد :الثاني الفرع

 صيد في :األول :فرعان وفيه والجراد، السمك صيد في :الثاني المطلـب 
 . الجراد  ـ صيد في :الثاني  السمك  ـ
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ـ  احةالذب في :الثالث المطلـب   في :األول الفرع :فروع وفيه ، والنحر  
ـ  الذبح شروط ـ  ذكاة في :الثاني الفرع  والنحر    :الثالث  الفرع  الجنين  

 العامة  ـ األحكام في
 التذكية  ـ به تعرف ما في خاتمة
 المائية الثروة في :الثاني الفصل
 :ومبحثان تمهيد وفيه

..………تمهــــــــــــــــــــــــــــيد 
……………………………………………………………

 ـ.…………
....................  ……...........…المياه   ملكية في :األول المبحث

 ـ
ــبحث ــي الم ــي :الثان ــريم ف ــوارد ح ــية   الم …المائ

 ـ..............................  
 والنباتية المعدنية الثروة في :الثالث الفصل
 :وخاتمة ومبحثان تمهيد وفيه

ــيد تمهــــــــــــــــــــــــــــــــ
……………………………………………………………

 ـ………………………
......................................  …المعادن   في :األول لمـبحث ا
 ـ

.......................................  …النبات   في :الثاني المـبحث 
 ـ

.........................................  …البحر   ثروات في خاتمـة 
 ـ

 )النفس إجارة( أو العمل، أحكام في :الثالث الباب
 وخاتمة فصول وأربعة تمهيد هوفي

 ـ..........................................................  تمهيد  
 يحل وما األعمال من يحرم ما في :األول الفصل
 :ومبحث تمهيد وفيه

 ـ..........................................................  تمهيد  
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 :أمور على ويشتمل يحل، وما األعمال من يحرم ما في مبحث
ـ  األعمال على األجرة أخـذ  :األول  وبناء الكفار معاونة :الثاني  الدينية  

ـ   ـ  والعمل الظلمة معاونـة  :الـثالث   معابـدهم    اإلنتاج :الرابع عندهم  
 :السادس  واإلعالم  ـ الصحافة حقل :الخامس  وفناً  ـ وكتابة قوالً الفكري

ـ   األعمـال  ـ  التصوير فن :بعالسـا   التمثيلـية    الغناء :الثامن  والنحت  
ـ   ـ  :التاسع والموسـيقى   المطاعم   وعمل الغذاء صناعة :العاشر الرقص  

ـ  أعمال :عشر الحادي ـ وعرضها   المالبس صناعة :عشر الثاني  الطب  
ـ  ـ  صناعة :عشر الثالث  ـ ـ  األعمال :عشر الرابع  التجميل     الجنسية  

ـ  وما والخفة رالسح أعمال :عشر الخامس  أدوات :عشر السادس  أشبهها  
ـ  القمار  في :األول :عناوين وفيه الخدمات، أعمال  عشر السابع  والتسلية  

ـ  والدعاية النشـر  أعمـال  ـ  فاعل خدمة في :الثاني  واإلعالن     الحرام  
 .الحرام ـ أمكنة خدمة في :الثالث
 النفس إجارة في :الثاني الفصل
 :مباحث وأربعة تمهيد وفيه

ــيد   .............................................................. تمه
 ـ

 :عناوين وفيه والمتعاقدين، العقد في :األول المبحث
ـ  عقد :األول ـ  أهلية في :الثاني  العمل    شروط في :الثالث  المتعاقدين  
 . األجرة  ـ شروط في :الرابع العمل  ـ
 :عنوانان وفيه الفسخ، وموارد العقد ملزو في :الثاني المبحث
ـ  لزوم فـي  :األول بالخيار   الفسخ :أوالً الفسخ، موارد في :الثاني  العقد   

 . الخيار  ـ بغير الفسخ :ثانياً  ـ
 . األجرة  ـ على الفسخ أثر في فائدة

......................  …وتسليمه    العمل أداء أحكام في :الثالث المبحث
 ـ

ــبحث ــرابع الم ــي :ال ــام ف ــتلف أحك ــاد    ال ……..واإلفس
 ـ......................  

 والمساقاة المزارعة في :الثالث الفصل
 :ومطلبان تمهيد وفيه

 ـ...........................................................  تمهيد  
 :وخاتمة مباحث ثالثة وفيه المزارعة، في :األول المطلب
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...................................  وشروطه    العقد في :األول المبحث
 ـ

ــبحث ــي الم ــي :الثان ــام ف ــل أحك ــتلف    الخل …….…وال
 ـ......................  

...................................  …عامة    أمور في :الثالث المبحث
 ـ

......  ........................................…المغارسة   في خاتمة
 ـ

 :مباحث وثالثة تمهيد وفيه المساقاة، في :الثاني المطلب
 ـ..........................................................  تمهيد  

ــبحث ــي :األول المـ ــد فـ ــروطه العقـ    وشـ
 ـ………...............................................................…

.........................  …والفسخ    اللزوم أحكام في :الثاني المـبحث 
 ـ

..................................  …عامة    أمور في :الثالث المـبحث 
 ـ

 الجعالة في :الرابع الفصل
 :ومبحثان تمهيد وفيه

ــيد   تمهـــــــــــــــــ
..............................................................................................

 ـ  ...............................
..............................  …والشروط   الصيغة في :األول المبحث

 ـ
...........................  …والتنازع   األداء أحكام في :الثاني المبحث

 ـ
 األعيان إجارة في خاتمة
 :مباحث وخمسة تمهيد وفيها

 ـ.......................................  ...................تمهيد  
.........................  …المستأجرة   العين شروط في :األول المبحث

 ـ
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......................  …الفسخ   وأحكام العقد لزوم في :الثاني المـبحث 
 ـ

.........  ……..................…التسليم   أحكام في :الثالث المـبحث 
 ـ

…اإلخالء   وأحكام بالمنفعة التصرف حـدود  فـي  :الـرابع  المـبحث 
 ـ..........  
 :عنوانان وفيه األعيان، من إجارته تجوز ما في :الخامس المبحث
ـ  إجارة حكم في :األول األراضي   غير إجارة حكم في :الثاني األراضي  

 . ـ
 الهبات في :الثاني المقصد
 أبواب وأربعة تمهيد وفيه

 ـ................................................  .........تمهيد  
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 والصدقة الهبة في :األول الباب

 :وفصالن تمهيد وفيه
 ـ...........................................................  تمهيد  
 :مباحث ثالثة وفيه الهبة، في :األول الفصل
.......................  ...........والشروط   الصيغة في :األول المبحث

 ـ
ــبحث ــي المـ ــي :الثانـ ــبة فـ ــة   الهـ …المعوضـ

 ـ....................................  
.....................................  …الهبة   لزوم في :الثالث المبحث

 ـ
  تفـــــــــــــــــــريع

…..........................................................................................
 ـ  .................................

ــل ــي الفصـ ــي :الثانـ ــدقة   فـ …….......…الصـ
 ـ.............................  

 العارية في :الثاني الباب
 :مباحث وثالثة تمهيد وفيه

ــيد   .............................................................  تمه
 ـ

ــبحث ــي :األول المـ ــيغة فـ ــروط   الصـ …والشـ
 ـ.................................  

…ولــزومه  العقــد جــواز فــي :الثانــي المــبحث
 ـ.................................  

…الــتلف   وأحكــام اإلســتفادة كيفــية فــي :الــثالث المــبحث
 ـ..................... 

 الوصية في :الثالث الباب

 :مباحث وخمسة تمهيد وفيه
......................  ….....................................د  تمهــي

 ـ
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  :عناوين وفيه وصيغتها، الوصية أقسام في :األول المبحث
ـ  أقسام فـي  :األول ـ  حكم في :الثاني  الوصية    في :الثالث  الوصية  
 . الوصية  ـ به تثبت ما :الرابع  الوصية  ـ صيغة

ــبحث ــي المـ ــي :الثانـ ــروط فـ ــي  ال شـ …موصـ
 ـ..................................  

ــبحث ــثالث المـ ــي :الـ ــى فـ ــه   الموصـ …لـ
 ـ......................................  

 :مطالب وفيه به، الموصى في :الرابع المبحث
ـ  الموصى شروط فـي  :األول المطلـب   مقدار في :الثاني المطلب  به  
 الزيادة وحكم بالثلث الوصية :ثانياً  التركة  ـ توزع كيف :أوالً به، الموصى

ـ   ـ  اإلجازة صيغة :ثالثاً علـيه    غموض في :الثالث المطلب  وأحكامها  
ـ  الوصـايا   العارضين والتلف النماء حكم في :الرابع المطلب  وتعارضها  

ـ   علـى  ـ  على بالوالية الوصية في :الخامس المطلب  التـركة    القاصر  
 . مان  ـبالحر الوصية :السادس المطلب

 :مطالب وفيه الوصي، في :الخامس المبحث
ـ  في :األول المطلـب  بالوصية   القيام  كيفية في :الثاني المطلب الشروط  

 . للشروط  ـ الوصي فقدان حكم في :الثالث المطلب ـ

 والحبس الوقف في :الرابع الباب

 وفصالن تمهيد وفيه
ــيد   تمهـــــــــــــــــ

..............................................................................................
 ـ .................................

 :مباحث خمسة وفيه الوقف، في :األول الفصل
 :مطالب وفيه وصيغته، الوقف أقسام في :األول المبحث
ـ  أقسام في :األول المطلب ـ  أركان في :الثاني المطلب  الوقف    الوقف  

ـ  الوقف أثر في :ثالثال المطلب   به يثبت ما في :الرابع المطلب  ولزومه  
 . الوقف  ـ

…….......الواقــــف   فــــي :الثانــــي المــــبحث
 ـ.................................  

ــبحث ــثالث المـ ــي :الـ ــين فـ ــوفة العـ   الموقـ
 ـ..................................................................................…



 
395

  :مطلبان وفيه عليه، الموقوف في :الرابع المبحث
ـ  في :األول المطلـب   ألفاظ معاني تحديد في :الثاني المطلب  شروطه  

 .عليه ـ للموقوف ترجع
 :مطالب وفيه الوقف، في التصرف كيفية في :الخامس المبحث
 التصرف  ـ كيفية في :الثاني المطلب  الوقف  ـ ولي في :األول المطلب

 بيعه   ـ جواز وموارد الوقف خراب حكم في :الثالث مطلبال 
ــل ــي الفصـ ــي :الثانـ ــيس فـ ــواته التحبـ   وأخـ

 ـ  .........………...................................................…
 المعاوضات في :الثالث المقصد

 وبابان تمهيد وفيه
 :مطالب ثالثة وفيه تمهيد،
 اإلتجار يحرم ما في :الثاني المطلب  ـالتجارة    آداب في :األول المطلب

ـ  :األول أمور، وهو بـه،  ـ  األعيان :الثاني  المسكرات    :الثالث النجسة  
ـ   آالت ـ  أمور في :الرابع الحـرام    يحرم ما في :الثالث المطلب  متعددة  
 .اإلتجارـ حين فعله

 فصول ثالثة وفيه البيع، في :األول الباب
 :مباحث خمسة وفيه ،البيع عقد في :األول الفصل

ــبحث ــي :األول المـ ــريف فـ ــيغة التعـ   والصـ
 ـ  .................................................................................

ــبحث ــي المـ ــي :الثانـ ــروط فـ ــتعاقدين   شـ …المـ
 ـ...................................  

ــبحث ــثالث المـ ــي :الـ ــروط فـ ــين   شـ …العوضـ
 ـ........................  ..........
 . المبيع  ـ في يدخل ما في تتمة

ــبحث ــرابع المـ ــي :الـ ــليم فـ ــبض   التسـ …والقـ
 ـ...................................  

 :مطلبان وفيه والفسخ، اللزوم في :الخامس المبحث
ـ  خيار :األول :تسعة وهي الخيارات، فـي  :األول المطلـب    المجلس  

ـ الحي خـيار  :الثانـي  ـ  خيار :الثالث وان    تخلف خيار :الرابع  التأخير  
ـ   ـ  خيار :الشرط  ـ السادس  تخلف خيار :الخامس  الوصـف     الشرط  
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ـ  خيار :الغبن  ـ الثامن  خيار :السابع الصفقة   تبعض خيار :التاسع  العيب  
ـ  ـ  وراثة في :األولى :فائدتان فيها تتمة  ـ  تأثير مدى في :الثانية  الخيار  
 . الخيار  ـ زمن في قدالع

 . اإلقالة  ـ في :الثاني المطلب
 :مباحث وثالثة تمهيد وفيه المثمن، في :الثاني الفصل

ــيد   تمهـــــــــــــــــ
..............................................................................................

 ـ  .....................................
 :فرعان وفيه الثمار، بيع في :لاألو المبحث
 :مطالب ثالثة وفيه ظهورها، قبل الثمرة بيع في :األول الفرع

الزرع  بيع في :الثاني المطلب  ـ(  الفاكهة( الثمار بيع في :األول المطلب
 .الخضروات ـ بيع في :الثالث ـ المطلب)الحبوب(

 .الثمرة ـ به تباع ما في :الثاني الفرع
 .التقبل ـ في تتمة

ــبحث ــي المـ ــي :الثانـ ــيع فـ ــيوان   بـ ………الحـ
 .ـ............................... 

 :فروع وفيه السلف، بيع في :الثالث المبحث
ـ  في :األول ـ  في :الثاني  الصيغة   العامة   األحكام في :الثالث  الشروط  

 . ـ
 :مباحث وثالثة تمهيد وفيه الثمن، في :الثالث الفصل
 ـ............................................  ................تمهيد  
....................................  …الثمن   مقدار في :األول المبحث

 ـ
 :مطلبان وفيه المعاملة، ربا في :الثاني المبحث

ـ  المكيل بيع فـي  :األول المطلـب   بيع في :الثاني المطلب  والموزون  
 . فائدة  ـ  الصرف  ـ
.....................................  والنسيئة   النقد  في :لثالثا المبحث

 ـ
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 الصلح في :الثاني الباب

 ومبحثان تمهيد وفيه
 ـ............................................................  تمهيد  

ــبحث ــي :األول الم ــيغة ف ــلح ص ــه   الص …وخصائص
 ـ..........................  

ــبحث ــي المـ ــي :الثانـ ــوارد فـ ــلح   مـ …الصـ
 ـ....................................  

 ـ....................................................   …الفهرست  
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