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 ـصُـــــلــحالـ

 لغة: قطع املنازعة.تعريفه/ يف ال 
 : معاقدة يتوصل هبا إىل إصالح بني متخاصمني.ويف االصطالح  

 

ة الصلح قوله ــويدل على مشرعي ،ةــــــعــالصلح بني املتخاصمني من أعمال الرب اليت رغبت فيها الشري -
 قال: النيب  أن  يف حديث أيب هريرة، و ١٠احلجرات:  َّمس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱٹٱ

 ".إال صلحاً حرم حالالً، أو أحل حراماً  ،الصلح جائز بني املسلمني"
 

والصلح يف  ،كالصلح بني الزوجني، والصلح بني دولة اإلسالم والكفر  ،يرد الصلح يف مجلة من أحوال -
 املنازعات املالية، وغريها، وسيقتصر الكالم هنا عن الصلح يف املنازعات املالية.

 

لصاحبه، بينما  ظهر احلق ويوصل احلق كامالً أن حكم القاضي يُ  ، حيثيفرق بني الصلح وحكم القاضي -
 للمسارعة يف رفع اخلصومة. ؛الصلح فيه تنازل من كل طرف أو أحدمها عن بعض حقه

 

احلقيقي يف  الصلحبل  ،؛ ألن حق اهلل ليس ألحد إسقاط شيء منه شرع الصلح يف حقوق اهللال ي -
، فال يرد الصلح يف إسقاط الزكاة أو  كما أراد اهلل  حقوق اهلل هو أن يصطلح العبد مع نفسه فيقيمها

 . احلدود ألهنا حقوق هلل
 

 /أقسام الصلح 
 ينقسم الصلح إىل قسمني:

 باحلق الذي عليه. هو الذي يكون املدعى عليه مقراً  إقرار:صلح ( ١
يدعي صاحل أن هذه األرض اليت عند زيد ملكه، فيقر زيد بذلك مث يتصاحلوا على أن يعطيه مثال/  

 .أخرى بدهلا أو يعطيه قيمتها فريضى صاحل أرضاً 
 بأن عليه حق أو جيهل هذا احلق. هو الذي يكون املدعى عليه منكراً  :نكارإصلح ( 2
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يدعي حممد أن هذه األرض ملكه، فينكر زيد ويقول بل هي ملكي، مث يتصاحلوا على أن  /مثال
 يقسموها بينهم.

 

 من التطبيقات على الصلح/ 
 مسألة )ضع وتعّجل(: بأن يعجل الدين قبل أجله مقابل إسقاط بعضه. -١

وحيل الدين بعد شهر فيقول أمحد: يا حممد عجل يل أمحد له دين على حممد ألف لاير،  /مثاهلا
 مثامنائة اآلن وأسقط عنك الباقي.

ولكون املنفعة األكرب للمدين بتخفيف الدين وإبراء ، امرضي اهلل عنه لوروده عن ابن عباس وهذا جائز؛
 ذمته.

ء أن عليه حق آلخر، مث صاحله على شي أن له حق عند آخر، أو أنكر كذباً  إذا ادعى شخص كذباً  -2
 ألّن من اّدعى شيئاً كذباً  ،من أكل أموال الناس بالباطل ألنه ؛فحرام عليه هذا ،يأخذه لرفع اخلصومة

 فال حيل له أخذه، ومن كان عليه شيء وأنكره كاذباً فالواجب أن يقر به كامالً.
 

املطالبة بالشفعة، كأن يتصاحل أولياء أو  ،كإسقاط حق القصاص  ،يصح الصلح على إسقاط احلقوق -
ويدل لذلك أن  ،أو العفو مقابل مال ،القاتل مع أولياء املقتول على إسقاط حق القصاص إىل الدية

سبع   بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم  احلسن واحلسني وسعيد بن العاص
 .١ديات ومل يقبلها

 
 
 
 
 

                                                           
هدبة ، قَـَتل، ورفع األمر إىل معاوية رضي اهلل عنهما، وكانت احلادثة يف عهد معاوية رضي اهلل تعاىل عنه، وكان ويل املقتول يتيماً، فحبس -وهو الصحايب املعروف الذي أقطعه النيب صلى اهلل عليه وسلم املال بالنهد-  فإن هدبة بن خشرم ١

 قتله.إىل بلوغ اليتيم، وشفع احلسن و احلسني رضي اهلل عنهم وغريهم من الصحابة يف أمره فلم ُيَشفَّعوا، وقتل مبن 
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 الــحَــجـــــر

  /اللغة: التضييق واملنع.يف تعريفه 
 يف ماله، أو يف ماله وذمته. صطالح: منع اإلنسان من التصرفويف اال  

 

األصل يف اإلنسان املكلف احلُر أنه كامل األهلية، وأن تصرفاته يف ماله صحيحة نافذة، لكن قد يقع على  -
 .-سيأيتكما -أو يف ماله وذمته  ،من التصرف يف ماله هيقتضي منع اإلنسان حال  

 

 .2احلجر حكم شرعي جاء ملراعاة ضرورة حفظ املال اليت هي من الضروريات اخلمسو  -
 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱٱٱٹمشروعية احلجر قوله على يدل  -

 عليهم. شدهم كانوا حمجوراً فدلت اآلية على أهنم قبل رُ ،  6النساء: َّخف
 

 /أقسام احلجر 
 ينقسم احلجر إىل قسمني:

والسفيه، فاملصلحة يف هذا القسم  ،واجملنون ،كاحلجر على الصغري: جر حلظ النفساحل (األولالقسم 
 حفظ مال احملجور عليه، ويكون احلجر على ماله وذمته.

أما . كأن يشرتي الصغري خبمسة رياالت  ،التصرف اليسري الذي يليق به للمحجور عليه هنا وحيق -
ومن تعامل معه وهو  ،أو إقراضه ،أو الشراء منه ،فال يصح البيع للصغري ،التصرفات الكبرية فال تصح

 فضمان هذا املال على هذا الذي تعامل معه؛ ألنه مفرط. عليه، عامل باحلجر
 أو يعقل اجملنون. ،بأن يرشد الصغري ،بزوال سببه :احملجور عليه حلظ النفسعن ينفك احلجر و  -
 .ويكون تصرفه باألصلح له ،الويل :عليه حلظ النفسيتوىل التصرف يف أموال احملجور و  -

                                                           
 هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ املال.مس الضروريات اخل 2
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والرقيق، فاملصلحة يف هذا احلجر ليس  ،واملرتد ،كاحلجر على املفلس: جر حلظ الغرياحل (ثاينالقسم ال
للمحجور عليه إمنا لغريه وهم الغرماء إذا كان احلجر على مفلس، وحلظ السيد إذا كان احلجر على 

 القسم على املال فقط. الرقيق، ويكون احلجر يف هذا
 .اً مفلس ، أواً عسر ، أو مُ اً واجدإما أن يكون : أحوال ثالثةعلى  -املقرتض-واملدين  -

 .الواجد: هو من كان عنده مال يكفي لسداد دينه -١فـــ 
يلُّ الواجد ظلم حيل ": وحيرم عليه املماطلة، لقول النيب  ،من دين جيب عليه أداء ما عليهفهذا 

 ".وعقوبتهعرضه 
فللقاضي  ،فإن أىب ،لزم بالسدادطالب ويُ بل يُ  ،لعدم احلاجة لذلك ؛ال يشرع احلجر على الواجدو 

فللقاضي أن  ،يراه القاضي مناسباً، فإن أىب السداد أو ما ،إما حببس ،أن يعزره بطلب من الدائن
 يأخذ من ماله ويسدد به الغرماء.

 

 .دينهمن ال شيء عنده لسداد املعسر: هو  -2و

 جع مظ حط مض خضُّٱٱٱٹ هلقول ،وال يُلح عليه باملطالبة ،جيب إنظاره وال حيجر عليهوهذا 

 .طالبمث يُ  فينظر حىت حيصل له مال  ،  2٨٠البقرة: َّجغ مع
أو ما يراه  ،أو تفتيش ،إما بسؤال ،فللقاضي أن يتأكد من إعساره ،وإذا ادعى املدين اإلعسار

 ه.فيليتأكد أن ليس له مال يُ  مناسباً 
 

 اله لسداد ما عليه من ديون.ينه أكثر من ماله، فال يكفي مَ من دَ  هو :ملفلسا -3و
 ه احلجر، والفائدة من هذا احلجر حفظ حقوق الدائنني.شرع يف حق  يُ وهذا 

 التعامل معه. منن هذا احلجر ليحذر الناس علَ ويُ  ،بطلب الغرماءيه يحجر القاضي علف
 .جر عليه فيهااليت حُ تصرفاته يف أمواله ذ وال تنفُ 

 وحنو ذلك. ،وأن يقرتض ،كأن يشرتى بثمن مؤجل  ه،وله أن يتصرف بذمت
 وحاجاته األساسية. ،كشراء طعامه  ،من التصرفات اليسرية نعُ يُ  وال
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بأن  ،ويقسم ما جيتمع من أمواله على الغرماء باحملاّصة ،-إن وجدت له أمالك- بيع القاضي أمالكهوي
جمع املال الذي عليه احلجر فيُ ، يعطى كل غرمي من هذا املال بقدر نسبة دينه من جمموع الديون

، من دين ما عليهوينسب إليه جمموع الديون مث يعطى كل غرمي بقدر هذه النسبة من جمموع 
محجور عليه أي: لل-له يرتك القاضي و ، به إذا حصل له مال بعد ذلك بُ طالَ عليه يُ  يكون الباقي ديناً و 

 وحنوهم. ،ومؤونة من يعول من أبناء ،ما يكفي مؤونته -لفلس
 

 .-كما تقدم- أو حكم القاضي ،ال ينفك احلجر عن احملجور عليه حلظ الغري إال بالسدادو  -
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 الـوكــــالــة

 التفويضلغة: تعريفها/ يف ال. 
 ة.يف أمر معلوم تدخله النياب ،يف احلياة ،تفويض جائز التصرف مثله: ويف االصطالح   
 *حمرتزات التعريف:   

 د.املكلف الرشيهو  ":جائز التصرف"
 ك.لتخرج الوصية بذل ":باحلياة"وتقييدها 

 

 ض.وإقبا ،كقبض  ،وفسخ ،وقد تكون يف فعل ،كعقد  ،وقد تكون الوكالة يف قول -
 

 حكم الوكالة/ 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جسُّٱٹٱقوله بدليل  ؛الوكالة جائزة

 .وهذه وكالة، ١٩الكهف: َّمظ حط مض
 

 ة/صفة عقد الوكال 
هذا إذا كانت الوكالة  ،يحق ألي من الطرفني فسخه مىت شاءف( ١ ،صل يف عقد الوكالة أنه عقد جائزاأل

 ط.حبسب نوع العوض املشرو  ،ا تأخذ حكم العقد الذي آلت إليهفإن كانت بعوض فإهن( 2 ،بال عوض
 

، ويف هذه احلال يشرتط لصحة العقد عقد واسع يدخل يف مجلة من العقودومن هنا يعلم أن الوكالة  -
كما يأخذ العقد أحكام ذلك العقد  ،وكالة :الشروط اخلاصة لذلك العقدفضاًل عن الشروط العامة لل

وفيها معىن  ،يقة مضاربةزء من رحبه هو يف احلقالتوكيل يف االجتار باملال جب/ فمثالً .. اخلاص والوكالة معاً 
 .فيأخذ العقد حكم األخص وهو املضاربة ،ألن املضاربة تتضمن أحكام الوكالة ،الوكالة

 .فيأخذ العقد حكم اإلجارة ،والوكالة بأجر هي يف احلقيقة إجارة
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 .مسسرة والوكالة بالبيع جبزء من مثن املبيع:
 .ضمان :لوكالة يف األداء مع االلتزام بهوا

 .وهكذا حوالة ... :يف األداء مع إبراء املدينوالوكالة 
 

 ،املعونةو  ،اليت تقوم على أساس الرفق ،األصل يف الوكالة أهنا من عقود التربعاتر: حكم الوكالة بأج -
 .لزم باالتفاقفإن هذا الشرط صحيح ومُ ، لكن لو أن الوكيل اشرتط عوضاً  ،بال عوض حلاجةء اوقضا

 

 أركان الوكالة/ 
 ن:عة أركاللوكالة أرب

 .املوكل. 2    .الصيغة. ١
 .املوكل به. 4    .الوكيل. 3

 

 /شروط أركان الوكالة -
 .يلــك  و معىن التَ  أن تكون مفيدةً ها يشرتط فيو : شروط الصيغة. ١
 :-املوكل، والوكيل- شروط العاقدين. 2

 ل:يشرتط يف املوك -أ
 .أن يكون جائز التصرف (١
 .، أو حبق الواليةل بـه بنفسه إما حبق امللك لنفسهكأن يكون ممن يلك فعل ما ُو  (2
 ل:يشرتط يف الوكيو  -ب

 .أن يكون معلوماً معيناً  (١
 .جائز التصرف( 2
 كل فيه أصالة لنفسهأن يكون ممن يصح منه مباشرة ما ُو ( 3

 ط:يشرتط يف املوكل به ثالثة شرو : شروط املوكل به. 3
 .ةيصح التوكيل بالعقود احملرم، فال أن يكون مما جيوز إتيانه شرعاً ( ١



 9 

كاملعامالت املالية، وال تصح فيما يتعلق بذات اإلنسان كالصالة أن يكون مما يقبل النيابة  ( 2
 .والشهادة

 فال يصح التوكيل إال يف تصرف معلوم، أن يكون معلوماً ( 3
 

 ة/أحكام الوكال 
أو  ،التصرف الذي تناوله التوكيل لفظاً  يرتتب على الوكالة الصحيحة ثبوت واليةل: أواًل : تصرفات الوكي

 .عرفاً للوكيل
 :أو مطلقاً  ،والتوكيل إما أن يكون مقيداً  -

يع سلعة بعينها، فليس له أن يبيع ـببوكل، فإذا وكله ـُمـجيب علية التقيد بقيود ال :دةففي الوكالة املقي أ(
ببيع شيئ من ملكه بسعر  وإذا وكلهُ . وكل مل يأذن بهمُ ـ، وإذا خالف ذلك فتصرفه باطل ألن الغريها

، وله أن يبيعه بسعر امناً للفرق بني السعرين، وإال كان ضالسعرمعني فليس له أن يبيعه بأقل من ذلك 
 .وكلألنه حمض خري للمُ  ؛أعلى

 ن:أمري -يف الوكالة املقيدة-وكل ـمُ من وجوب التزام الوكيل بقيود ال واستثىن الفقهاء
ألنه وإن   ؛فاشرتاه خبمسمائة ،بألف ، كما لو وكله بشراء شيء  فه إىل خريما إذا كان خال/ األول

 معناها.وفاق إال أنه ، الوكالة صورة الفكان خ
اشرتاط كون الوكيل .. أو ملقتضى عقد الوكالة ، مثل، ما إذا كان شرط املوكل منافياً للشرع /الثاينو 

، ففي مثل هذه احلاالت يبطل الشرط حمدد للوكيل اً ، أو اشرتاط رحبضامناً، ولو مل يتعد أو يفرط
 د.ويصح العق

، أو ماله مبا يراه مناسباً  ،وكل إىل الوكيل التصرف يف بيتهمُ ـال يفوضأن وهي  ة:طلقامل يف الوكالةو  (ب
 ،فللوكيل أن يتصرف يف ماله مبا جرت العادة عليه يف أوساط التجار، ألن العادة حمكمة يف هذا الباب

ورد املعيب ، واحلوالة واالرهتان والرهن وااليداعد، البيع والشراء نقدًا بعملة البلد: مبطلق العقفللوكيل 
ألهنا داخلة مبطلق  ؛وال عريف ،فهذه األعمال الحتتاج إىل إذن لفظية.. وشراؤه إذا كان فيه مصلح

 ..الوكالة
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واستدانته ، أو نسيئة ،ء بغري نقد البلدالبيع والشرا: -وكل أو جرى العرف بذلكمُ ـإذا أذن له ال-وله ايضًا 
كل به وخاصة إذا كان العمل املوكل به وتوكيله غريه فيما ُو  ،على أموال املوكل يف حدود املتعارف عليه
 ه.مما يعرف بداهة أنه ال يتواله الوكيل بنفس

 

 أو ،إال إذا فرط فال ضمان عليه ال خالف بني الفقهاء يف أن يد الوكيل يد أمانة،: اً: يد الوكيلثاني
 .عوضبغري أو  ،بني ما إذا كان الوكيل بعوضيف هذا ، وال فرق ، ألنه أخذ املال بإذن ربهتعدى

 .ألن األمانة ال تصـري مضمونة بالشرط ؛، فالشرط فاسد باتفاق الفقهاءولو شرط الضمان عليه يف العقد
 .-كما نص على ذلك أهل العلم- أن يبيع بأقل من مثن املثل، أو يشرتي بأزيد منه :ومن التفريط
 .إىل أن الوكيل إذا احتاط يف البيع والشراء مث ظهر غنب مل يقصر فيه فهـو معذور /وجيدر التنبيه

 

 ة/انتهاء الوكال 
 ر:تنتهي الوكالة بأحد هذه األمو 

اإلضرار به ه من ملا يف عزله دون علم ه؛عزلبالوكيل  أنه يشرتط علم ل: والصحيحوكل للوكيمُ ـعزل ال( ١
 ه بالعزل.كل فيه فال يبطل تصرفه إال بعد علموألن األصل صحة تصرفه فيما ُو  ،ومبن يتعامل معه

 .ألهنا عقد جائز يصح فسخها من الطرفنيه: عزل الوكيل نفس( 2
، أو حيجر عليه لسفه ،أو جين ،ذلك بأن يوت أحدمهاو  :وكل أو الوكيل عن األهليةمُ ـخروج ال( 3

 ك.وحنوذل
 .بنفسه -الـُموكل-هو يعه ـبـمث ي وكل إنساناً ببيع شيء  ،كأن يُ كل فيهوكل فيما َو مُ ـتصرف ال( 4
 ا.هالك العني املوكل بالتصرف فيه( 5
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 اإلجــــــــارة

 أجراً  ومنه مسي الثوابُ  ،مشتقة من األجر وهو العوض :لغةيف ال/ تعريفها. 
 بعوض معلوم. ،أو عمل معلوم ،مدة معلومة ،معلومةعقد على منفعة مباحة : يف االصطالحو     
 :ةاأللفاظ ذات الصل*   

يف حني ، يل البيع فإهنا تتميز بأن حملها بيع املنفعة ال العنيـمع أن اإلجارة من قب أ( البيع: -١
 .التعاقد فيها على العنييكون أن عقود البيع كلها 

، أما يف البيوع دفعة واحدة -املنفعة وهو-وىف املعقود عليه فيها ستَ واإلجارة ال يُ  (ب
 .فيستوىف املبيع دفعة واحدة

ة احلر ألن اإلجارة فيه ، إذ جتوز إجار ليس كل ما جيوز إجارته جيوز بيعهكما أنه  (ج
 كالعبد.  ، بينما ال جيوز أن يباع ألنه ليس مبالعلى عمل

، وأن اإلعارة متليك يف أن اإلجارة متليك منفعة بعوض اإلعارة: تفرتق اإلجارة عن اإلعارة -2
 منفعة بال عوض

رط فيها بيع عني شُ وهو: -عن عقد االستصناع  االستصناع: تفرتق اإلجارة يف األجري املشرتك -3

، أما االستصناع ها من املستأجر والعمل من األجرييف أن اإلجارة تكون العني في ،-العمل
 .-األجري-ن الصانع فالعني والعمل كالمها م

 

 مشروعية عقد اإلجارة/ 

 مي خي حيُّٱٹٱٱ قوله والدليل على ذلك ،يل اجلوازعقد اإلجارة األصل فيه أنه مشروع على سب

 حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئُّٱٱٹٱ ه ــوقول ،6الطالق: َّيي ىي

 .26القصص: َّخت
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 أنواع اإلجارة/ 
 :اإلجارة على نوعني

 ة.واألمتع ،والسيارات ،والدواب ،: كتأجري البيوتإجارة أعيان (١
 .وحنوذلك ،واخلدم ،إجارة أعمال:كاستئجار أرباب احلرف والصنائع (2

 

 صفة عقد اإلجارة/ 
 ملقتض تنفسخ به ، فال يلك أحد املتعاقدين االنفراد بفسخ العقد إال3األصل يف عقد اإلجارة  اللزوم

 ىف يث ىث ٱُّٱٱٹواستدلوا بقوله ، ، أو ذهاب حمل استيفاء املنفعة، من ظهور العيبالزمةالعقود ال

 . ١املائدة: َّىق يف

 

 أركان اإلجار/ 
واالتصال  من حيث وضوح الداللة، الصيغة: ويشرتط فيها ما يشرتط يف سائر صيغ العقود،. ١

 .وحنوذلك
 .أو األجري ورب العمل يف إجار األعمال، يف إجارة األعيان واملستأجر العاقدان: ومها املؤجر. 2

 .ويقوم ويل الصيب واجملنون مقامهما يف العقد ،العاقدين أن يكونا جائزي التصرف ويشرتط يف
 ن:األجرة: ويشرتط أن تكو . 3

 .متقومة شرعاً  (3  .مباحة (2  .معلومة (١
 .كالشروط السابقة قي مثن املبيع

 .وُمطردة ،إذا كانت العادة معلومةوإمنا بأجرة العادة  وتصح اإلجارة دون تسمية األجرة،
 املنفعة: ويشرتط أن تكون. 4

 ة:معلوم (١
 .لتعارف الناس بالسكىن إما بعرف، كسكىن دار شهراً  -أ

 .كحمل زبرة حديد وزهنا كذا إىل حمل كذا  ،أو يتحقق العلم بالوصف -ب
أما اإلجارة على  ألنه من لوازم العلم باملنفعة، ؛حتديد املدة -جويشرتط يف إجارة األعيان 

تتحدد بالوصف كاستئجار التاكسي لالنتقال من مكان إىل آخر ، أو باملدة  األعمال فقد 
 .كاستئجار احلارس مدة معلومة

                                                           
 .-(1)وقد تقدم ذكر ذلك بمقرر فقه معامالت مالية -، أو إقالة، -والخيار أنواع- لخيار إال اآلخر الطرف رضى بدون العقد فسخ الطرفين ألحد يمكن ال أي: الزم العقد أن معنى 3
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 ك.والراقصة، وحنو ذل : فال يصح استئجار املغين،مباحة (2
واملستأجر قادرًا على  ،يكون املؤجر قادرًا على التسليم : بأنالقدرة على استيفاء املنفعة (3

 .، وال ما ال يكن االستيفاء منهإجارة ما ال يقدر على تسليمهتصح ، فال االستيفاء
 ا.أو مأذوناً له فيه ،شتملة على املنفعة مملوكة للمؤجرأن تكون العني امل (4

 

 /أحكام عقد اإلجارة 
 :األحكام املتعلقة بإجارة األعيان -١
 :وفيه مسائل  

االنتفاع بالعني األصل يف عقد اإلجارة الواقع على األعيان أن يتم حتديد مدة ف -:حتديد املدة (١
آجرتك  :مثل أن يقول دون املدة الكلية، ني يف العقد أجرة الوحدة الزمنية،ُـ لكن لو ب ،املستأجرة

 زالراجح هو اجلواو فقد اختلف أهل العلم يف ذلك  ،الدار كل شهر بدرهم
 

ذهب عامة أهل العلم إىل أن من استأجر  -:ه مقامه يف استيفاء املنفعةهل للمستأجر أن يقيم غري  (2
 .أو دونه ،أو يقيم غريه مقامه إذا كان مثله يف الضرر ،عيناً فله استيفاء منفعتها بنفسه

؛ ه صحيحعقدو  هشرطف: فإن شرط املؤجر يف عقد اإلجارة أن ال يستويف املنفعة غري املستأجر -
، وألنه قد يكون له غرض يف املنافع من جهة املؤجر، فال يلك ما مل يرض بهتأجر يلك ألن املس

 ة.ختصيصه باستيفاء هذه املنفع
 

يؤجر العني املستأجرة  ذهب عامة أهل العلم إىل أنه جيوز للمستأجر أن -:إجارة العني املستأجرة (3
بنفس  ،ةأجري العني املستأجر جيوز توعليه فإنه ، ، ألن قبض العني قام مقام قبض املنافعإذا قبضها

 ولكن بشروط  ثالث: ،أو بأكثر ،أو بأقل ،األجرة
 .أال يشرط املؤجر على املستأجر عدم تأجريها لغريه -١
 .كن من قبضهاأن يؤجرها بعد أن يُ  -2
 أال يكون املستأجر الثاين أكثر إضراراً بالعني املؤجرة من املستأجر األول -3

 

 :اإلجارةالضمان يف عقد  -2
 .أو التفريط ،ن إال يف حال التعديفال يضم ،ملستأجر يد أمانةإن يد ا -إجارة األعيان: (١
 :إن أهل العلم يفرقون بني نوعني من األجراء -إجارة األعمال: (2
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، ويكون عقده ملدة، مؤقتاً  األجري اخلاص: هو من يعمل ملعني عمالً  (النوع األول من األجراء ١
،   مدة العقد، ألن منافعه صارت مستحقة ملن استأجره يفبتسليم نفسه يف املدةستحق األجر وي

، فال يضمن وبالنسبة للضمان فإن األجري اخلاص أمني. واملوظف يف الشركة ،والراعي ،كاخلادم
 .، إال بالتعدي أو التقصريما هلك يف يده من مال، أو ما هلك بعمله

،  العمل من عموم الناس يف وقت واحدهو الذي يتقبل و األجري املشرتك:  من األجراء( ثاينالنوع ال 2
 ،وغلطه يف تفصيله ،يضمن ما تلف بفعله كتخريق الثوب . وهذاكالبناء الذي يبين لكل أحد
و أخطأ القصار، فدفع الثوب إىل : لوعلى هذا، أو من غري فعله ،وال يضمن ما تلف من حرزه

 .هفوته على مالك؛ ألنه غري مالكه، فعليه ضمانه
 .وعلى املدعي البينة ،ري يف قوله بعدم التعدي والتفريطالحظة: يصدق األجم -

 

 انتهاء عقد اإلجارة/ 
 :اإلجارة بأحد األمور اآلتيةتنتهي 

 .اإلقالة (١
 .أو متام املدة املتفق عليها ،إمتام العمل املعقود عليه (2
أن اإلجارة وهو  العلماء هورمج والراجح ما يراه فيها،وهذه املسألة خمتلف : موت أحد املتعاقدين (3

 .ال تنفسخ بذلك
ن كان التلف بعد وإ ،ألن املنفعة زالت بالكلية ؛والسيارة ،كالدار  ،-املعينة-هالك العني املؤجرة  (4

 .ووجب للماضي القسط ،انفسخت فيما بقي ،مضي مدة هلا أجر
بذلك لتعذر استيفاء املعقود إن اإلجارة تنفسخ ف، تضعاملر  الصيب موت :ويلحق هبذه املسألة -

 .وألن غريه ال يقوم مقامه ،عليه
 .، أو برئهلقلعه -استأجر-اكرتي الذي  ضرسالكانقالع   ،تعذر استيفاء املعقود عليه  5
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 ـقالـســـــــبَ 
 /سابق إىل الشيء أسرع إليه ، والسبق : التقدم يف كل شيءغةيف الل تعريفه :. 

 ه.أخذ فمن سبق ،ويف النضال ،واإلبل ،: ما يرتاهن عليه املتسابقون يف اخليلويف االصطالح  
 

 حكم السباق/ 
ني ـ، وبضمرة من احلفياء إىل ثنية الوداعسابق بني اخليل امل أن النيب : "امرضي اهلل عنهروى ابن عمر ملا  ؛جائز

 .متفق عليه". من ثنية الوداع إىل مسجد بين زريق اليت مل تضمر
 َّجس مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱٱٹٱٹ ،واملسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال

 . 6٠األنفال:
 

 أنواع املسابقات/ 
 :املسابقة نوعان

 مسابقة بغري عوض:األول/ 
 ،والطيور ،وبالسفن ،، كاملسابقة على األقدامز مطلقًا من غري تقييد بشيء معنيوهذه جتو 

فسابقته  رضي اهلل عنها كان يف سفر مع عائشة  أن النيب بدليل ، وحنوها ،والفيلة ،واحلمري ،والبغال
سابق ""، و هذه بتلك": ، فقالفلما محلت اللحم سابقته فسبقين": قالت، على رجلها فسبقته

 .د  رَ يف يوم ذي قَـ  من األنصار بني يدي النيب  رجالً   سلمة بن األكوع
 

 :مسابقة بعوضالثاين/ 
 .واحلافر ،واخلف ،الفقهاء إىل أنه ال جيوز السباق بعوض إال يف النصل عامةذهب 

 ".: البعريا: السهم ذو النصل، وباحلافر: الفرس، وباخلفاملراد بالنصل هن": 4قال يف املغين
ال سبق إال يف نصل، أو خف، أو " :، لقوله ن كل واحد منها جبزء منه يتص بهعرب ع
 .ةأيب هرير رواه اخلمسة من حديث " حافر

                                                           
 هـ  ــــــة(.620حنبلي لإلمام عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، )توفي سنــ المغني: كتاب   4
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فجوزوا املسابقة فيه بعوض،   ،وأحلق بعض أهل العلم هبذه الثالثة كل ما كان معيناً على اجلهاد -
، ويلحق هبا يف العصر احلاضر: البنادق، والدبابات، السفنبو  ،واملصارعة ،كاملسابقة على األقدام

 .، وحنو ذلكوالطائرات
 

على  القياس أ(لعلة: ، حلق بذلك املسابقات العلميةأ محة اهللربل إن شيخ اإلسالم ابن تيميه  -
،واجلهاد كما يكون ، ووجه القياس أن هذه الثالثة من وسائل اجلهادالثالثة املذكورة يف احلديث

 ىت نت مت زتُّٱٱٹٱٹ، والبيان ،يكون كذلك بالعلم ،والسنان،بالسيف

جماهدة املنافقني جهادًا مع أهنا تكون باللسان أي   فسمى اهلل، ٩التحرمي: َّيت
، ومل ينكر عليه نتصار الروم على الفرسراهن كفار قريش يف ا  وملا ورد أن أبا بكر (ب، بالعلم
 .النيب 

 

 أنواع املسابقات بالنسبة ألخذ العوض/ 
، هلت عن الواجبوكل مغالبة أُ  امالكمة، وصراع الديكة،وذلك ك :ال جتوز بعوض وال بغري عوض (١

 .واحلكمة منها ظاهرة
 

فيدخل يف هذا املسابقات على  ،وهذا هو األصل واألغلب: وز بعوضجتوز بال عوض وال جت (2
 .ومعرفة األشد يف غري ما فيه هتلكة ،واملصارعة ،والسفن ،األبدان

 

لصريح احلديث  ،واخليل ،واإلبل ،وهي املسابقة واملغالبة بني السهام :جتوز بالعوض وبغري عوض (3
 .-كما تقدم- املبيح لذلك

 

 /رج العوض يف املسابقات اليت جتوز بعوضمن يُ  -
كأن   ،وأخرج العوض أحد اجلانبني املتسابقني ،أو بني فريقني ،إذا كانت املسابقة بني اثنني( ١

فال ]، يقول أحدمها لصاحبه: إن سبقتين فلك علي كذا، وإن سبقتك فال شيء يل عليك
 .[الفقهاء يف جواز هذا خالف بني

 

وهذا جائز ال ]أو غريه من الرعية،  ،سواء كان من اإلمام ،أن يكون العوض من غري املتسابقني( 2
على تعلم  أو من بيت املال؛ ألن يف ذلك مصلحة وحثاً  ،، سواء كان من ماله[خالف فيه

 .للمسلمني اجلهاد ونفعاً 
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 :ففيه خالف ،أن يكون العوض من اجلانبني وهو الرهان( 3
؛ ألن كل واحد وهو من القمار احملرم [غري جائز]على أن هذا  /مجهور الفقهاءقاله  رأي   -أ

يرج كل واحد  ، مثل أناً وسواء كان ما أخرجاه متساوي. أو يغرم ،منهما ال يلو من أن يغنم
 .، واآلخر مخسة، مثل أن يرج أحدمها عشرةمنهما عشرة دنانري، أو متفاوتاً 

 

احمللل يأيت  /فمثالً  ،غريمها ثالث جاز الرهن بينهما: والـُمَحل ل  هو ال  ل  فإن أدخال بينهما حمُ  -
وال يدفع شيئاً، فإن سبقهما أخذ ما دفعاه جائزة لسبقه، وإن سبق  بفرس كفء لفرسيهما،

الثاين غري وهو -احمللل مع أحدمها اشرتك الفائزين يف مال اخلاسر وال يدخل مال الفائز الدافع 
يف اجلائزة، وإن خسر احمللل فسبقاه أحرزا ما أخرجاه، ومل يغرم احمللل شيئاً، ودليل  -احمللل

بني فرسني وهو ال يؤمن أن  من أدخل فرساً ": قال أن النيب  أبو هريرة  اهرو  ماذلك 
رواه أمحد  "بني فرسني وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرساً يسبق، فليس بقمار

 .وأبوداود
 

 -يكون العوض من اجلانبني وهو الرهان ي جيوزأ- [جائز]إىل أن هذا  /ابن القيم إليه ذهب ورأي   -ب
 ؛، وهذا هو الصحيحاحلديث الوارد يف اشرتاط احمللل ، لعدم صحةمحهما اهللر ابن تيمية ونقله عن

 .-كما تقدم-مع كفار قريش  لظاهر رهان أيب بكر
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 ـــةــالَ ـــعَ الـجَ 
 عطاه اإلنسان على أمر يفعلهوهي ما يُ  ،لغة :مأخوذة من اجلعلتعريفها/ يف ال. 

أو  ،: أن جيعل جائز التصرف شيئًا متمواًل معلومًا ملن يعمل له عماًل معلوماً صطالحيف االو    
 .أو جمهولة ،جمهواًل، ملدة معلومة

 

 /أمثلة على اجلعالة -
أو ا، : لك يف كل سورة حيفظها كذم ابنهعل  أو يقول ملن يُ ، وجد قلمي فله دوالر: من مثل أن يقول

 ،السمسار على بيع السلعةجُياعل ، و احملامي على ختليص حقهجُياعل رء، و ـل الطبيب على البُ اع  جيُ 
 .وحنو ذلك

 

 مشروعية اجلعالة/ 
 :الكتاب والسنة اقد دل على جوازهل

ستون  يساوي ،سقعندهم وهو الو  محل البعري معلوماً  وكان، ٧2يوسف: ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱٱٹٱٹ
 .صاعاً 

من أحياء  أتوا حياً  أن أناسا من أصحاب رسول اهلل  ، يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدريو 
فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: مل  ،دغ سيد أولئك القوم، فبينما هم كذلك إذ لُ العرب فلم يقروهم

 ، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن وجيمع بزاقه، فجعلوا هلم قطيع شاءنا جعالً جتعلوا ل، فال نفعل إال أن تقرونا
عن  فسألوا الرسول  ،، فقالوا : ال نأخذها حىت نسأل رسول اهلل ويتفل فربئ الرجل فأتوهم بالشاء

 ".ما أدراك أهنا رقية؟ خذوها واضربوا يل معكم بسهم": فضحك وقال ،ذلك
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  واإلجارة على األعمالالفرق بني اجلعالة/ 
 :ختتلف اجلعالة عن اإلجارة يف األمور اآلتية

أما اإلجارة فتتحقق املنفعة بتحقيق  -ب، مالك يف اجلعالة إال بتمام العملال تتحقق املنفعة لل -أ  (١
 .جزء من العمل

أما اإلجارة فال   -ب ،فالعمل قد يكون جمهوالً وقد يكون معلوماً  ؛اجلعالة عقد حيتمل فيه الغرر -أ  (2
 .بد أن يكون العمل فيها معلوماً 

 .األصل أهنا جائزةبينما اجلعالة  -بباتفاق الفقهاء،  اإلجارة عقد الزم   -أ  (3
 .اإلجارةوجيوز ذلك االشرتاط يف   -ب، ال جيوز اشرتاط تقدمي اجلعل يف اجلعالة -أ  (4
بينما البد يف اإلجارة من حتديد  -ب، ومقيدة  يشرتط يف اجلعالة حتديد العامل، فتصح مطلقةال -أ  (5

 .األجري
 

 شروط اجلعالة/ 
 .-جاعلمُ ـال-أهلية العاقد  -١
 .علالعلم باجلُ  -2
 .إباحة املنفعة املعقود عليها -3

 .، وال العملوال يشرتط يف اجلعالة: حتديد العامل، وال املدة -
 

 من أحكام اجلعالة/ 
 ،حيق لكل منهما فسخه، ما مل يرتتب على ذلك ضرر أنه عقد جائزلزوم العقد: األصل يف اجلعالة ( ١
 بناًء عليه:و 

ألنه أسقط حق  من اجلعل؛ فإنه ال يستحق شيئاً  ،مىت كان الفسخ من العامل قبل متام العمل -أ
 .رط عليه، حيث مل يأت مبا شُ نفسه

 :نظرل فيُ اع  وإن كان الفسخ من اجلَ  -ب
 .فال يستحق العامل شيئاً  ،العملل بروع العام  فإن كان قبل شُ  -١
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ملا يف الفسخ من  ؛للجاعل يف هذه احلالة اجلُعل علىم الز   فإنه ،وإن كان بعد شروع العامل -2
 .إهدار عمل العامل

 

جد املال الضائع بدون ، فإن وُ عل إال بإذن صاحب العمل: ال يستحق العامل اجلُ اعلجمُ ـإذن ال( 2
لزم ، ولئال يُ ، فلم يستحقه عوضرينفعة من غألنه بذل م ؛فال يستحق شيئاً  ،بهاعلة من صاح  جمُ 

 .اإلنسان ما مل يلتزمه
 

 عل بينهم بالسويةجاعل عليه فإهنم يقتسمون اجلُ مُ ـاالشرتاك يف العمل: لو اشرتك مجاعة يف العمل ال( 3
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 الـعـــاريـة

 لغة : من العري وهو التجرد/ يف التعريفها. 
 .تبقى بعد استيفائه لريدها على مالكها ،حيل االنتفاع هبا : إباحة نفع عني  صطالحيف االو    

 

 حكم العارية/ 
 :الكتاب والسنة ادل على جوازهي، ، ومباحة يف حق املستعريعريـمُ العارية مندوبة يف حق ال

"، العواري"أهنما قاال:   روي عن ابن عباس وابن مسعود، ٧املاعون: َّ ىت نت ُّٱٱٱٹٱٹ
 ".القدر وامليزان والدلو"فقال:  د وفسرها ابن مسعو 

، العارية مؤداة، والدين مقضي، واملنحة مردودة"أنه قال يف خطبة حجة الوداع:  عن النيب وروي 
 ".والزعيم غارم

 

:  ؟ قاليا حممد : أغصباً يوم حنني، فقال استعار منه أدرعاً  ن النيب ،  وروى صفوان بن أمية
 .رواه أبو داود" بل عارية مضمونة"

 

 .ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها، وليست واجبة، يف قول أكثر أهل العلمذا إ -
 يؤد مل بقر وال إبل صاحب من ما": قال أن النيب  ، وملا روى أبو هريرة لآلية ؛وقيل : هي واجبة

 إليه عادت، أوالها فين كلما بقروهنا، وتنطحه بأظالفها، تطؤه، قرقر بقاع القيامة يوم هلا بطح إال حقها،
، ومنحة لبنها يوم إعارة دلوها، وإطراق فحلها": قيل: يا رسول اهلل: وما حقها؟ قال، -احلديث-" أخراها
 .احلديثمبا ذكر يف  ، وتوعده رسول اهلل مانع العارية فذم اهلل "، وردها

 

 احلكمة من مشروعية العارية/ 
 .ه": "واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيحتقيق التعاون بني املسلمني وقد قال 
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 ركان العاريةأ/ 
 .عري: ويشرتط أن يكون جائز التصرفمُ ـال. ١
 .ستعريمُ ـال. 2
 .الصيغة. 3
 :: ويشرتط له شرطانستعارمُ ـالشيء ال. 4

 .: أن تكون منفعته مباحةاألول
، فال تصح إعارة النقود ألهنا ال يكن االنتفاع هبا بدون يكن االنتفاع به مع بقاء عينه ن:أالثاين

 استهالكها
 

 يد املستعري/ 
، روى عمرو بن شعيب، عن أبيهقد و ، فال يضمن إال بالتعدي أو التفريط ،العارية أمانة يف يد املستعري

 .رواه الدارقطين والبيهقي "ضمان ليس على املستعري غري املغل": قال أن النيب  عن جده 
يده يد ما إذا شرط املعري ضمان املستعري فتكون  أنه علىوأما حديث: "بل عارية مضمونة"، يف حممولة 

من عقود التربعات ويتجاوز فيها ما ال  ؛، وال إشكال يف ذلك ألن العاريةعمالً باحلديث ؛ضمان بالشرط
 .يتجاوز يف غريها

 

 صفة عقد العارية/ 
كره الرجوع دة فيُ ني له مُ ، إال إن عَ عري أن يرجع يف اإلعارة مىت شاءمُ فيجوز لل ،عقد العارية عقد غري الزم

 .ستعري أن يردها مىت شاء، كما أن للمُ ف الوعدألنه من إخال ؛قبل انقضائها
 

 االنتفاع بالعني املستعارة/ 
ضمن احلدود أي  ،، وحبسب اإلذنف عليهارة يف حدود الشيء املتعار للمستعري أن ينتفع بالعني املستع

، فلو أعاره سيارة للركوب فليس له أن له أن ينتفع هبا بغري ما أذن له ، وليساليت أذن املالك فيها
 .يستعملها حلمل األمتعة
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 الـغـصــــب
 وقهراً  لغة : هو أخذ الشيء ظلماً تعريفه/ يف ال 

 .بغري حق : االستيالء على مال الغري قهراً صطالحيف االو   
 

 احلكم التكليفي: 

 ىيُّٱٱٹيف أدلة كثرية منها قوله ، وقد ثبت حتريه ألنه معصية ؛غصب حرام إذا فعله الغاصب عن علمال

 .2٩النساء: َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 

 

 آثار الغصب: 
 ايرتتب على الغصب عدة أحكام منه

 .مث الغاصبإ (١
 :لتعزيرا (2

رعاية  ،أو كبرياً  ، صغرياً غاصب مميزإذا كان الصرح الفقهاء بأنه يؤدب بالضرب والسجن حيث 
 .  حلق

 :أو ضماهنا ،د العني املغصوبةر  (3

: ، لقوله احبها حال قيامها ووجودها بذاهتاجيب على الغاصب رد العني املغصوبة إىل ص -أ
 .بقاء املغصوب بذاتهو الواجب حال فهذا ه". على اليد ما أخذت حىت تؤدي"

أو ، وب يف يد الغاصب أو نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيهفأما لو تلف املغص -ب
صنع شيء منه حىت مسي باسم آخر، كخياطة القماش، وجب على الغاصب ضمانه، بأن 

أي - فإن مل يقدر على إجياد املثل لتعذره، أو كان املال قيمياً ، يدفع له مثله إن كان من املثليات

 ، وجب حينها عليه ضمان القيمة.-والثوبوالدار، ليس له مثيل كاألرض، 
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 ة  ــعَ ـف  ـش  الـ
 زاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مايل بثمنه الذي ـتـاستحقاق الشريك ان/ اصطالحاً هي: تعريفها

 .استقر عليه العقد
 

 مشروعيتها/ 
بالشفعة يف كل ما مل  قال: قضى رسول اهلل ، اهلل عنهما رضي عن جابر بن عبد اهلل ،محة اهللر البخاري ىرو 

 .، فال شفعةيقسم، فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطرق
 

 شروعية الشفعةن مكمة ماحل/ 
 شرع اهلل  ،ما يبغي بعضهم على بعض ملا كانت الشركة منشأ الضرر يف الغالب وكان اخللطاء كثرياً 

 رفع هذا الضرر بأحد طريقني:
 .وانفراد كل من الشريكني بنصيبه، بالقسمة (األول
فإذا أراد بيع . وانفراد أحد الشريكني باجلملة إذا مل يكن على اآلخر ضرر يف ذلك، بالشفعة (الثاين

وهو يصل إىل غرضه من العوض من أيهما  - كان شريكه أحق به من األجنيب  ،نصيبه وأخذ عوضه
ألنه  ؛ويزول عنه ضرر الشركة وال يتضرر البائع ،فكان الشريك أحق بدفع العوض من األجنيب -كان

 .يصل إىل حقه من الثمن
 .ومصاحل العباد ،والفطر ،وأحسن األحكام املطابقة للعقول ،هذا من أعظم العدلو 

 

 مأركان الشفعة 
 .الشفيع. ١
 .-البائع-املشفوع عليه . 2
 .-الذي يراد بيعه -الشيء- الشقص-املشفوع فيه . 3
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 شروط الشفعة/ 
 .هخروج العقار من ملك صاحبه خروجاً ال خيار في -١
أو بعوض ، واإلرث ،والوصية ،، فإن انتقل بغري عوض كاهلبةأن ينتقل نصيب الشريك بعوض مايل -2

 .، فال شفعةاقاً دَ عل صَ غري مايل كأن جُ 
 .أال يصدر منه ما يدل على رضاه يف بيع العقار املشفوع فيه -3

 

 من أحكام الشفعة/ 
 :الشفعة حمل (١

قسوم بني الشريكني ، أو العقار امل، فأما املنقولالعقار غري املقسوم وما اتصل بهحمل الشفعة هو 
، والضرر يف العقار يكثر فال شفعة فيه، حلديث جابر املتقدم، وألن الشفعة شرعت لدفع الضرر

 .جداً خبالف املنقول
 

 :شفعة اجلار( 2
 اختلف أهل العلم هل للجار حق الشفعة؟

أو منافع مشرتك بينه وبني جاره   ،للجار إذا كانت هناك مرافقتثبت الشفعة  أن :الراجح هو
: قال رسول قال ،رضي اهلل عنهما، ملا روى جابر بن عبد اهلل وحنو ذلك ،-املغلق-والطريق اخلاص ،كالبئر

 .أخرجه األربعة "إذا كان طريقهما واحدا ، وإن كان غائباً اجلار أحق بشفعة جاره، ينتظر هبا": اهلل 
 

فإن عجز  ،جيب على الشفيع أن يأخذ الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد: مسألة -
 .، ولو أحضر رهناً أو كفيالً ه سقطت شفعتهعن الثمن أو بعض

 

 :إذن الشريك( 3
 قبل أن يبيع لقولهعلم شريكه بالبيع أنه جيب على الشريك أن يُ  ،ظاهر حديث جابر املتقدم

 أو تركه ،، فإن شاء الشريك أخذه بالثمنحيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه ": " ال. 
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 :احليل يف الشفعة( 4
" ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا  :حيرم على الشريك التحيل إلسقاط الشفعة لقوله 

 ".حمارم اهلل بأدىن احليل
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 الـوديـعـــة
 ألهنا مرتوكة عند املودع ؛لغة: مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه/ يف التعريفها. 

 .: توكيل يف احلفظ تربعاً صطالحيف االو    
 

 مشروعيتها/ 
 :الكتاب والسنة واألصل فيها االستحباب، يدل على ذلك الوديعة من عقود التربعات

 .5٨النساء: َّخس حس جس مخ جخ مح جح مجُّٱٹٱٹ
 .رواه أبوداود "من خانك، وال ختن أد األمانة إىل من ائتمنك": أنه قال عن رسول اهلل  أبوهريرة روى و 
أن يردها على  ، وأمر علياً أراد اهلجرة أودعها عند أم أين أنه كانت عنده ودائع فلما روي عنه و 

 .رواه البيهقي ،أهلها
 

 أركاهنا/ 
 .املود ع. ١
 .-ويسمى الوديع-املودَع . 2
 .الصيغة. 3
 .-الشيء املودع-الوديعة . 4

 

 صفة عقد الوديعة/ 
 .فيحق ألي منهما فسخه دون إذن اآلخر ،عقد الوديعة عقد جائز من الطرفني

 

 حكم أخذ األجر على حفظ الوديعة/ 
 .، وتنقلب بذلك إىل عقد إجارةمودَع أن يأخذ أجراً على الوديعةجيوز لل
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 من أحكام الوديعة/ 
 :يد املودَع (١

من صور التعدي ، و ، فال يضمن املودَع إال يف حال التعدي أو التفريطعقد الوديعة عقد أمانة
 :أو التفريط

 .وهو ما جرت العادة حفظها فيه ،أال حيفظها حبرز مثلها. ١
 .استعمال الوديعة واالنتفاع هبا بدون إذن املالك. 2
 .جحود الوديعة إذا طلبها صاحبها. 3
 .يف حفظ الوديعة خمالفة شرط املودع. 4
 .دون علم املودع اإذا أخرج الوديعة عند غريه ممن هو أقل منه حفظاً هل. 5
 .أو وضعها عند وكيله ،إذا سافر هبا وهو يتمكن من إعادهتا إىل صاحبها. 6

 

 :قول املودَع (2
ألنه  ؛ودَعفهنا يقبل قول امل ،فأنكر املالك ،رددهتا :قال فلو ،يقبل قول املودَع يف ردها إىل رهبا

لكن إن ادعى التلف  ،ألنه أمني ؛يف تلفها وعدم التفريط مع يينه ، ويقبل كذلك قولهمؤمتن
 .لف بالبينةبأمر ظاهر كُ 

 

 :الودائع املصرفيةمسألة/  -
 :أمرين يف، ألهنا ختالف الوديعة الشرعية ست ودائع باملعىن الشرعي للوديعةالودائع املصرفية لي

والوديعة الشرعية أمانة يف يد املودع وليست  -ب، مضمونة على البنك مطلقاً أهنا  -أ: األول
 .مضمونة

بينما املقصود من الوديعة يف  -ب، ذون له باستعماهلا واالنتفاع هباأن البنك مأ -أ: والثاين
 .االصطالح الشرعي هو احلفظ وليس االستعمال

 .ألن هذه هي خصائص عقد القرض ؛روضومن هذين األمرين يتبني أن حقيقة الودائع املصرفية ق
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 إحـياء الـمـوات
 وملك معصوماألرض املنفكة عن االختصاصات املوات:/ تعريفه ،. 

 .أي هي األرض البور اليت التدخل حتت ملك أحد وليست من املرافق العامة للمسلمني   
 

 مشروعية اإلحياء/ 
 رواه أمحد والرتمذيمن أحيا أرضاً ميتة فهي له" أنه قال : " ا رواه جابر عن النيب مبثبتت مشروعية اإلحياء 

 

 ءشروط اإلحيا/  
 أال تكون األرض مملوكة ألحد معصوم ) وهو املسلم أو الذمي أو املعاهد( وليس فيها أثر عمارة سابقة( ١
 .واملنتزهات وحنوها واملراعي ، واحملتطبات لمسلمني ، كمسايل املياهأال تكون األرض من املرافق العامة ل( 2
 .إذن اإلمام( 3

 

 كيفية اإلحياء/ 
إحياء األرض يكون باستصالحها وعمارهتا حبسب العرف  ،وحبسب ما يضعه اإلمام من ضوابط يف ذلك ، 
مثل أن حيفر بئرًا فيها ، أو يزرع زرعًا ، أو يبين بيتًا ، فأما إن أحاط املوات حبائط أو بشجر ال يثمر وحنو 

، رواه أمحد وأبوداود أرض فهي له " :" من أحاط حائطًا على  لقوله وال يعترب أحياها ذلك فهو أحق هبا 
 . ولكن ال يلكها بذلك بل يطلب منه اإلمام إحياءها فإن فعل وإال أعطاها لغريه ليحييها

 

 إقطاع اإلمام/ 
 اإلقطاع لغة: التمليك. -
 ويف االصطالح: هو ما يقطعه اإلمام من األراضي رقبة أو منفعة ملن ينتفع به. -
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 وينقسم اإلقطاع إىل قسمني: -
القسم األول: إقطاع إرفاق: وهو إرفاق الناس مبقاعد األسواق وأفنية الشوارع، والساحات العامة، ومنازل 

 املسافرين، وحنو ذلك.
 فهذا اإلقطاع جائز بشرط أن ال يكون هناك ضرر.

 وينوب عن اإلمام يف هذا اجلهات التنظيمية كوزارة الشؤون البلدية وحنو ذلك.
 يلك: وهو ما يقطعه اإلمام من األراضي ألفراد الرعية لكي يلكه.القسم الثاين: إقطاع مت

 وهو أقسام: إقطاع املوات، وإقطاع العامر، وإقطاع املعادن.
"أقطع بالل بن : فإذا أقطع اإلمام أحد أفراد الرعية أرضًا ميتة، فإنه يلكها مبجرد اإلقطاع؛ ألن النيب 

 أنه اشرتط عليه اإلحياء.، ومل يرد رواه أبو داوداحلارث العقيق" 
 إقطاع املعادن:

 املعدن ينقسم إىل قسمني:
األول: الظاهرة: وهي اليت يتوصل إليها بعمل يسري كالنفط، والكربيت، والكحل، وحنو ذلك، فال متلك 

"أقطع أبيض بن مجال معدن امللح، فلما قيل له إنه مبنزلة  باإلحياء، وال جيوز إقطاعها ألحد؛ ألن النيب 
 .رواه أبوداود وغريهاء العد فرده" امل

 وألن يف ذلك ضرراً على املسلمني وتضييقاً عليهم؛ إذ هي كاملاء الذي ال جيوز إقطاعه.
الثاين: املعادن الباطنة: كاحلديد، والنحاس، والرصاص، وحنو ذلك، فملك ملن استخرجها؛ ألهنا مستخرجة 

 باإلحياء.فع به إال بالعمل واملؤنة فيملك من موات ال ينت
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 ةــطـقـاللُ 
 الشيء امللتقط أي املأخوذ من األرض يف اللغة /تعريفها : . 

 . وشرعا: مال أو خمتص ضل عن ربه    
 

 مشروعيتها / 
عن لقطة الذهب والورق؟  سئل رسول اهلل : قال  : حديث زيد بن خالد اجلهيناألصل يف االلتقاط

، فإن جاء تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن مل مث عرفها سنة عرف وكاءها وعفاصهاا": فقال
ما لك وما هلا ؟ فإن معها حذاءها "؟ فقال بل، وسأله عن ضالة اإل"لبها يوما من الدهر فادفعها إليهطا

ا فإمنا هي لك أو ألخيك خذه": وسأله عن الشاة فقال "،وسقاءها ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا
وسقاءها " قوته وصالبته جيري جمرى احلذاء ": خفها ألنه لوقوله "معها حذاءها " أي، متفق عليه "،للذئبأو 

 .بطنها تأخذ فيه كثريا فيبقى معها ينعها العطش
 

  :وحكم كل نوع ،أنواع اللقطة -
 : اللقطة ثالثة أقسام 

ال يهتمون يف  -ليس بغين وال فقري-أن أوساط الناس القسم األول : ما ال تتبعه مهة أوساط الناس ، أي 
وحنو ذلك فيملك بأخذه ويباح االنتفاع به،  رياالت،ومخس  ،، كسوط ورغيف ومثرةطلبه، وهو الشيء التافه

 تعريفه ألنه من قبيل املباحات . وال يلزمه
 "،يف العصي والسوط واحلبل يلتقطه الرجل ينتفع به رخص النيب " حديث جابر : واألدلة على ذلك

لوال أين أخاف أن تكون من الصدقة ": بتمرة يف الطريق فقال قال: مر النيب   عن أنس .رواه أبو داود
 .متفق عليه"، ألكلتها

 .واملرجع يف ضابط اليسري الذي جيوز التقاطه من غري تعريف هو عرف الناس 
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القسم الثاين :الضوال و هو مجع ضالة وهي اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة ويقال هلا : اهلوامي 
 :واهلوايف واهلوامل، وهي  اليت متتنع من صغار السباع كذئب وابن آوى وأسد صغري وامتناعها

 إما لكرب جثتها ، كإبل وبقر وخيل وبغال ومحري أهلية ، أ( 
 باء  ، و إما لسرعة عدوها كظب( 
 وإما بطرياهنا كطري ،ج( 
 وإما بناهبا  كفهد ونعامة وفيل وزرافة وقرد وهر وحنوها ،د( 
 : فهذه حيرم التقاطها ، فإن أخذها فهو آمث ويده يد ضمان ألنه أخذها من غري إذن . واألدلة على ذلك 

حذاءها وسقاءها ترد املاء ما لك وهلا دعها فإن معها "يف حديث زيد بن خالد املتقدم  قوله عليه 
 .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه "ال يؤوي الضالة إال ضال"حديث " و وتأكل الشجر حىت جيدها رهبا

القسم الثالث :ما عدامها أي القسمني السابقني من نقد وجواهر  ومتاع كثياب وكتب وفرش وأوان وآالت 
ولد البقرة (  وأفالء )وهو اجلحش واملهر إذا فطما أو حرث وحنوها وغنم وفصالن )ولد الناقة(  وعجاجيل ) 

حيرم على من ال يأمن نفسه عليها أخذها ، ملا فيه ، فهذه األصل جواز التقاطها،  بلغا السنة ( وحنو ذلك
 .من تضييعها على رهبا كإتالفها كما لو نوى متلكها يف احلال أو كتماهنا

عريفها فله أخذها للحديث املتقدم يف النقدين والشاة ، وقيس وإن أمن امللتقط نفسه عليها وقوي على ت - 
على ذلك غريه مما ذكر ، ألنه يف معناه ، فإن عجز عن تعريفها فليس له أخذها ، وله أن يأخذها بنية 

 . حفظها لصاحبها أو بنية متلكها بعد أن يعرفها سنة
ألن فيه  -أو تركها -فظًا ملال أخيهح-هل األفضل  ملن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها أخذها  -

؟ يف هذا خالف واألقرب أن احلكم يتلف حبسب حال -تعريضا لنفسه ألكل احلرام وتضييع األمانة فيها
 . امللتقط وقدرته على حتمل األمانة

ومن أخذها مث ردها إىل موضعها أو فرط فيها فتلفت ضمنها ، ألهنا أمانة حصلت يف يده فلزمه حفظها  
األمانات ، وتركها والتفريط فيها تضييع هلا ، وله أن يدفعها إىل اجلهات املختصة وال يعترب ذلك كسائر 

 . تفريطاً يف حفظها
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 : سنة على النحو التايل قبل أن يتملكها ويتعملها أن يعرفها ويلزم امللتقط يف هذا القسم -
 تعريف اللقطة: 

يت متيزها عن غريها ، مث يعرفها فورًا من حني التقاطها صفات اللقطة ال وحيفظ رفجيب على امللتقط أن يع  
سنة كاملة يف األسواق وأبواب املساجد وجمامع الناس ، ويكفي يف هذا العصر اإلعالن عنها يف الصحف ، 

فإن احتاج اإلعالن عنها إىل نفقة أو احتاج حفظها إىل ووسائل التواصل مبا يظن أنه سيصل إىل صاحبها، 
ا إن احتاجت إىل خمزن ، أو أجرة رعيها إن كانت حيواناً ، فينفق من ماله ويرجع باألجر  نفقة كأجر خمزهن

 . على مالكها مىت وجده
 جيبا وذكر عالمة متيزها فحينئذ  ومىت جاء من يدعي اللقطة فإن امللتقط يسأله عن أو صافها فإن وصفه

 . " ووكاءها وعددها فأعطها إياه فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها: "يه لقوله دفعها إل
فإن مضت سنة على التعريف ومل يأت أحد يدعيها فللملتقط أن يتملكها حكمًا وينتفع هبا، بنية أنه إن 

فإنه يضمنها له ، فيعيدها إليه إن كانت قائمة بعينها أو  -ولو طال الزمان-جاء صاحبها يومًا من الدهر 
ماًل بقوله صلى اهلل عليه وسلم :" فإن مل تعرف فاستنفقها ولتكن يدفع قيمتها له إن كانت مستهلكة ، ع

 " وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه
 ؟كيفية حفظ اللقطة خالل فرتة التعريف 

 : األشياء امللتقطة يف القسم الثالث على ثالثة أضرب
 :مللتقط فعل األحظ ملالكه من ثالثة أمورأحدها : احليوان املأكول كشاة ودجاجة وحنو ذلك فيلزم ا

 (.أكله يف احلال بقيمته ) أي يضمن قيمته ملالكه( ١
 .وحفظ مثنه أو بيعه( 2
 .أو حفظه( 3

 :الثاين: ما يشى فساده بإبقائه كخضراوات وحنوها فيلزم امللتقط فعل األحظ من
 بيعه بقيمته وحفظ مثنه ،( ١
 أو أكله بقيمته ،( 2
  . ما جيفف كعنب ورطبأو جتفيف ( 3
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 . الثالث : باقي املال من أمثان ومتاع وحنومها فيلزمه حفظه ألنه صار أمانة بيده بالتقاطه
 

 لقطة احلرم: 
من وجد لقطة يف مكة أويف منطقة احلرم مل حيل له التقاطها إال بقصد احلفاظ عليها والسؤال عن مالكها أبد 

  له امتالكها ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم :"وال حتل لقطتها إال ملنشد " متفق عليه الدهر والحيل
  ة:مسأل -

ع إليه مال لعمل ، مث غاب صاحبه ، فهذا ليس بلقطة ، بل جيب ف  ع وديعة أو استعار عارية ، أو دُ ود  من أُ 
تصدق به بنية أن الصدقة على من هو بيده أن حيفظه لصاحبه ، وأن يتحرى يف البحث عنه ، فإن أيس منه 

 ع.يعطيه قيمته وتكون الصدقة للداف ملالكه ، مث إن عاد إليه بعد ذلك صاحبه خريه بني أن يضي الصدقة أو
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 فــــوقـال
 يف اللغة : مبعىن احلبسه/ تعريف . 

 . ويف الشرع : حتبيس األصل وتسبيل املنفعة  
 . مع بقاء عينه كالدور واألراضي واألجهزة الكهربائية واألثاث وحنوها واملراد باألصل ما يكن االنتفاع به

 .واملراد باملنفعة : الغلة الناجتة عن ذلك األصل كالثمرة وأجرة الدار وسكناها وحنو ذلك
 

 واألدلة على مشروعيتهحكم الوقف ،/ 
 ي: اإلسالم ، واألدلة على ذلك ما يل، وهو إحدى القرب يف الوقف مندوب إليه

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء صدقة جارية أو : "قال أن النيب   ن أيب هريرةع -١
 .هرواه اجلماعة إال البخاري وابن ماج "علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له

أصبت أرضا خبيرب مل  اصاب أرضا من أرض خيرب فقال يا رسول اهلل   أن عمر  وعن ابن عمر -2
فتصدق هبا عمر  "إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا"أصب ماال قط أنفس عندي منه فما تأمرين فقال 

على أن ال تباع وال توهب وال تورث يف الفقراء وذوي القرىب والرقاب والضيف وابن السبيل ال جناح على من 
 . رواه اجلماعة، وليها أن يأكل منها باملعروف غري متمول وال متأثل ماال

 

 أنواع الوقف/ 
 :الوقف على نوعني

أرى أن قوله يف حديث  أنس املتقدم : "هلي : مثل أن يقف على ولده وأوالدهم ، ودليل مشروعيته أ -١
 ".جتعلها يف األقربني فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اهلل فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه وذوي القرىب
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قوله يف  أن يقف على املشاريع اخلريية كبناء املساجد والتعليم وحنو ذلك  ، ودليل ذلك: مثل وخريي -2
فتصدق هبا عمر على أن ال تباع وال توهب وال تورث يف الفقراء وذوي القرىب حديث ابن عمر املتقدم "

 " والرقاب والضيف وابن السبيل
 

 شروط الوقف/ 
 .بأن يكون بالغاً عاقالً رشيداً : الشرط األول: أن يكون الواقف جائز التصرف

فال يصح وقف ما يستهلك  :الشرط الثاين: أن يكون املوقوف مما ينتفع به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه
باالنتفاع به ، كالطعام وحنوه ، وإمنا يصح ذلك صدقة ال وقفاً ، كما اليصح وقف النقود ألهنا مما يستهلك 

قود على وجه التستهلك فيصح مثل أن يضعها يف مشروع قرض حسن باالنتفاع به ، ولكن لو وقف الن
 .  وحنو ذلك

فال يصح وقف غري املعني كما لو قال وقفت بيتاً من بيويت من  : الشرط الثالث : أن يكون املوقوف معيناً 
 . غري حتديد

التقرب إىل اهلل ،  أي أن يصرف ريعه يف أعمال الرب ، ألن املقصود به  : الشرط الرابع : أن يكون على بر
كبناء املساجد ، وطباعة كتب العلم ، واملدارس الشرعية ، والفقراء ، واألقارب ، ومصاحل املسلمني العامة  

 . كالطرق واملستشفيات ، وبناء املقابر وحنو ذلك
وحنو  فال يصح الوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة ، والوقف على األضرحة والقبور لتنويرها أو تبخريها 

 . ذلك
 

 ما ينعقد به الوقف/ 
 : ينعقد الوقف باحد أمرين 

 ن:ارة املفهمة ، وألفاظ الوقف نوعااألول : القول الدال عليه : ويلحق بالقول الكتابة واإلش
لت  ، فمىت أتى بصيغة منها صار وقفا من غري ست وسبّ ألفاظ صرحية :  مثل أن يقول : وقفت وحبّ ( ١

 ف.الوق غريد  ، ألن هذه األلفاظ الحتتمل انضمام أمر زائ
 ، فهذه ليست صرحية. فريجع لقصد الواقف.دت وحنوهامت وأبّ ألفاظ كناية : كأن يقول : تصدقت وحرّ ( 2
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ن فيه وأقام ، ذّ أدا وأذن للناس يف الصالة فيه أو الثاين : وبالفعل الدال عليه عرفا  : كمن جعل أرضه مسج
لناس يف الدفن فيها ،  أو سقاية وشرعها هلم ألن العرف جار بذلك وفيه داللة أو جعل أرضه مقربة وأذن ل

  .على الوقف
 

 أحكام الوقف/ 
 املسألة األوىل : وجوب العمل بشروط الواقف : 

جيب العمل بشرط الواقف إذا كان ال يالف الشرع ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم : " املسلمون على  
وابوداود ، وألن عمر رضي اهلل عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ولو مل جيب اتباع شروطهم " رواه أمحد 

 : شرطه مل يكن يف اشرتاطه فائدة ، سواء كان الشرط يف
 مجع بأن يقف على أوالده وأوالد أوالده ونسله وعقبه ،  

 .فقه أو األدين أو املريض وحنوهأوتقدمي بأن يقف على أوالده مثال على أن يقدم األ
 املسألة الثانية : ناظر الوقف : 

بشرط الواقف يف  ناظر الوقف هو من يشرف عليه ويتوىل رعايته وصرف ريعه للمستحقني  ، وجيب العمل
 .تعيني الناظر

 كيف نعنّي الناظر إذا مل حيحد الواقف؟  -
إن أطلق الواقف النظر على الوقف فلم يشرتط النظر ألحد أو شرط إلنسان ومات فالنظر  -

فإن كان واحدا استقل به مطلقا وإن كانوا  ،ألنه ملكه وغلته له يف الوقف املعنّي؛وف عليه للموق
مجاعة فهو بينهم على قدر حصصهم وإن كان صغريا أو حنوه قام وليه مقامه فيه وإن كان الوقف 
على مسجد أو من ال يكن حصرهم كاملساكني فللحاكم يتواله بنفسه وله أن  ينيب عنه من 

  . يتواله
 .وجيب على الناظر أن يتقي اهلل وحيسن الوالية على الوقف ألن ذلك أمانة أؤمتن عليها
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 املسألة اخلامسة : لزوم عقد الوقف : 
لقوله صلى اهلل عليه وسلم ال يباع أصلها وال يوهب ؛ مبجرد القول وإن مل حيكم به حاكمالوقف عقد الزم 

 .  يث عند أهل العلموال يورث قال الرتمذي العمل على هذا احلد
فال جيوز فسخه بإقالة وال غريها ألنه مؤبد وال يباع وال يناقل به إال أن تتعطل منافعه بالكلية كدار اهندمت 

لذي هذه حاله ويصرف مثنه يف أو أرض خربت وعادت مواتا ومل متكن عمارهتا بريع الوقف فيباع  الوقف ا
مثله كاماًل ، فيصرف يف بعض مثله  ، ويصري البديل الرجعة  ، ألنه أقرب إىل مقصود الوقف فإن تعذرمثله

  . وقفا مبجرد الشراء
 املسألة السادسة : حكم الوقف إذا تعطلت منافعه : 

إذا تعطلت منافع الوقف ومل ينتفع به يف موضعه فإنه يباع ويصرف مثنه يف وقف مثله ، كما لو كان الوقف  
خربت حملته فإنه يباع ويصرف مثنه يف مسجد آخر ، وكذا لو تلفت مسجداً ومل ينتفع به يف موضعه  كأن 

 ا.فرش موقوفة على مسجد فإهنا تباع ويصرف مثنها يف شراء فرش أخرى ، وهكذ
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 الـهـبــــة
 ع.: متليك املال يف حال احلياة بغري عوض على وجه الترب  يف االصطالح/ تعريفها 
   

  /حكمها 
 :دل على ذلك الكتاب والسنةمندوب إليه شرعا، وقد 

 4النساء:  َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ : قوله : فمن الكتاب

 .رواه البخاري يف األدب املفرد بإسناد حسن  "هتادوا حتابوا: "ومن السنة : قوله 
 

 ة/أركان اهلب 
 العاقدان. ١
 الصيغة. 2
 املوهوب. 3

 

 شروط كل ركن : 
 . التصرف ، وهو البالغ العاقليشرتط يف الواهب أن يكون جائز 

 ب:شروط املوهو 
أن يكون مباح النفع ، فال جتوز هبة اخلمر وآلة اللهو وحنو ذلك ، فأما ما له منفعة مباحة لكن ليس له  -١

 ك.قيمة شرعا فتصح هبته ، ككلب الصيد ، والتربع بالدم وحنوذل
ات ) األشياء املشرتكة بني الناس ( وال ما ال أن يكون مملوكًا للواهب وقت اهلبة ، فال تصح هبة املباح. 2

 . يلكه الواهب
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 : ما ال يشرتط يف املوهوب
ال يشرتط أن يكون املوهوب معلوما ، فتصح هبة اجملهول ، ألن النهي عن الغرر إمنا ورد يف عقود  -

ة شعر قد غلها ، املعاوضات ، وملا روى أمحد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عن الغلول فجاء رجل بكب
 . فقال عليه الصالة والسالم : أما ما كان يل ولبين عبداملطلب فهو لك ، فوهبه النيب نصيبه قبل أن يتحدد

 . وال يشرتط أن يكون ماالً متقوماً شرعاً ، كما تقدم -
 : شروط الصيغة -

 .يشرتط يف الصيغة أن تكون دالة على الرضى ، وتصح منجزة ومعلقة
 

  اهلبةمن أحكام : 
 لزوم اهلبة : 

اتفق الفقهاء على أن اهلبة بعد قبضها الزمة يف حق الواهب فليس له الرجوع فيها ، واختلف أهل العلم هل 
؟ ع يف هبته قبل أن يقبضها املوهوبتلزم اهلبة الواهب بالعقد أم أهنا ال تلزم إال بالقبض أي هل حيق له الرجو 

قال :" ليس لنا مثل السوء العائد يف هبته كالكلب  النيب اهلبة تلزم بالعقد لقول األرجح واهلل أعلم أن 
 ه".يقيء مث يعود يف قيئ

 الرجوع يف اهلبة : 
ليس للواهب أن يرجع باهلبة بعد ثبوت حكمها ملا سبق ويستثىن من ذلك هبة األصل لفرعه فإن له حق 

 ده ، ملا روى ابن عمر  وابن عباس ، عن النيب الرجوع فيها بعد ثبوت حكمها كالوالد فيما وهب لول
 .رواه أمحد واآلربعة "فيها إال الوالد فيما يعطي ولده ال حيل لرجل مسلم أن يعطي العطية مث يرجع": قاال

 شراء اهلبة أو الصدقة من صاحبها : 
يكره ملن أهدى هدية أو تصدق بصدقة أن يشرتيها من اآلخذ ، ملا روى عمر قال : محلت على فرس يف 

ال تبتعه، "، فقال : عن ذلك سبيل اهلل ، فأضاعه صاحبه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول اهلل 
 .احلديث متفق عليه "وإن أعطاكه بدرهم
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 قبول اهلدية : 
يقبل  كان النيب  قالت : ارضي اهلل عنه واإلثابة عليها ، وهذا هو هدي النيب فعن عائشةيستحب قبول اهلدية 

 ، واملراد باإلثابة عليها أن يكايفء املوهوب الواهب هببة.رواه البخاري، اهلدية ويثيب عليها
 هبة الثواب : 

ايا اليت تكون بني الزوجني قبل هي اهلبة بشرط العوض ، كأن يهبه شيئاً بنية أن يثيبه املوهوب عليها ، كاهلد
العقد ) مثل ما يسمى بالشبكة( فهذه هلا حكم املعاوضة ، وليست تربعًا حمضا ، وهلذا لو مل يتم النكاح 

 . فيجب ردها على صاحبها
 عطية األوالد : 

وسلم ول اهلل صلى اهلل عليه جيب العدل بني األوالد يف العطية ،فعن النعمان بن بشري أن أباه أتى به رس
فقال : ال ،  "أكل ولدك حنلته مثل هذا ؟":  : إين حنلت ابين هذا غالما كان يل ، فقال رسول اهلل لفقا

 ".فارجعه": فقال رسول اهلل 
 وهل األم يف ذلك كاألب ؟

 . يف هذا خالف واألقرب أهنا مثله للعلة نفسها
 : وأما كيفية العدل بينهم

فقيل تكون عطية الذكر مساوية لعطية األنثى ، وقيل لألب أن يقسم بني أوالده على حسب قسمة اهلل يف 
 . املريلث فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني

 . واألرجح هو األول لقوله يف حديث النعمان املتقدم :"أكل ولدك حنلته مثله " وهذا شامل للذكر واألنثى
ليس يف النفقة، فاهلبة شيء زائد عن حاجة األوالد، أما النفقة فشيء حيتاجه وهذا العدل مشروط يف اهلبة، و 

األوالد فال جيب العدل فيه بل ينفق عليهم بقدر حاجاهتم، فالكبري إذا احتاج لسيارة يشرتي له، وال يلزم أن 
 .يشرتي مثلها للصغري
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 ةــــيـوصـال
 ت.هي األمر بالتصرف بعد املو  : صطالح االيف ها/ تعريف 

 

 األدلة على مشروعيتها/ 
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱتعاىل  قولهدل على مشروعية الوصية 

 ١٨٠البقرة:  َّ جغ مع جع مظحط مض

 

 حكم الوصية/ 
 ة.الوصيه تاره تكون واجبه وتاره تكون مستحبه وتارة تكون مكروه

مبا له وما عليه من احلقوق اليت ليس فيها اثباتات لئال تضيع ، ملا روى ابن عمر أن رسول اهلل  فتجب الوصيه
  : رواه  "،ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يريد أن يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عند رأسه"قال

 .وصييت  عندييقول ذلك إال و  م أبت ليلة منذ مسعت رسول اهلل :  قال ابن عمر، اجلماعة
 

 وقت الوصية/ 
ليس هلا وقت فيشرع لإلنسان أن يكتب وصيته ، وتتأكد يف مرض املوت ، أما تنفيذ الوصية فال يكون إال 

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يريد أن يوصي فيه إال "، ويستحب تعجيلها حلديث بعد املوت
 ".ووصيته مكتوبة عند رأسه

 

 مب تثبت الوصية/ 
 .الوصية باإلشهاد ، وبالكتابة املعروفة خبط املوصي تثبت
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 شروط صحة الوصية/ 
 : أوالً : شروط املوصي

 : الشرط األول : أن يكون عاقالً خمتاراً 
فيشرتط يف املوصي أن يكون عاقالً خمتاراً ، فال تصح وصية اجملنون أو املغمى عليه أو الكبري الذي اليدرك ما 

 .  وصية املكره ، وتصح الوصية من الصيب العاقل يقول ، كما التصح
 ني مي ُّٱ: فإن فعل ذلك أمث لقوله تعاىل، الشرط الثاين : أال يقصد من الوصية املضارة بالوارث ومضايقته

 .١2النساء:  َّمب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي

 

 : : شروط املوصى بهاً ثاني
  الاألول : أن يكون أقل من ثلث المالشرط 

الوصية بأكثر من الثلث ملن له وارث إال بإجازة الورثة ، ألن ما زاد عن الثلث حق هلم ، فإذا  فالجتوز 
أجازوا الزيادة عن الثلث صح ذلك ، وال تعترب إجازهتم إال بعد موت املوصي ، فإن أجازوا قبل موته مل يعتد 

 . بذلك
، د يبيعودين من وجع اشت جاءين رسول اهلل أنه قال:   ودليل ذلك : حديث سعد بن أيب وقاص

، أفأتصدق بثلثي مايل نا ذو مال وال يرثين إال ابنة يلفقلت : يا رسول اهلل إين قد بلغ يب من الوجع ما ترى وأ
الثلث والثلث كثري أو  "قال : ، قلت : فالثلث ؟  "ال"قلت : فالشطر يا رسول اهلل ؟ قال :  "ال"؟ قال : 

 ."يتكففون الناسخري من أن تدعهم عالة ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء كبري
 حكم الوصية بالثلث :  

 لسعد : " الثلث والثلث كثري "  يستحب كثري من العلماء أن ال تبلغ الوصية الثلث ، لقوله 
 الثلث ملن ال وارث له حكم الزيادة على : 

ورثتك أغنياء خري من أن : " إنك أن تذر الصحيح هو جواز الوصية بكل املال ملن ال وارث له لقوله 
دموا زال تدعهم عالة يتكففون الناس " فدل على أن املنع من الزيادة على الثلث ألجل حق الورثة ، فإذا عُ 

 . ، وهذا هو اختيار ابن القيماملانع
 : : أن يكون املوصى به ماالً أو منفعة مباحةمن شروط املوصى بهالشرط الثاين 
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 . أو مخر وحنو ذلك فال يصح أن يوصي بآالت معازف
 مسألة : حكم الوصية باجملهول ومبافيه غرر : 

كان ما  ر احملرم التربعات ، وقد سبق معنا أن الغر تصح الوصية باجملهول ومبافيه غرر ، ألن الوصية من عقود 
 .يف املعاوضات

 ث.: أال تكون لوار  يشرتط يف املوصى له 
  : الورثة ، واألدلة على ذلكمن شروط صحة الوصية أن تكون ألجنيب أي من غري 

  "إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث": لقوله 
 . ويستثىن من ذلك ما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بعد موت املوصي فتصح ألن احلق هلم

 :الوصية يف مرض املوت 
 :املرض ينقسم إىل قسمني

منه املوت يف العادة ، سواء كان غري مزمن كالصداع ، والرشح ، أو كان  أي الياف :مرض غري خموف. ١
كتصرف الصحيح ،   ف املريض فيه الزمااملرض مزمنًا كالربو والسكري وحنو ذلك ، فهذا القسم يكون تصر 

 ه.وتصح عطيته من مجيع مال
يف ثلث اياه املريض وعطمبعىن أنه يتوقع منه املوت عادة ، ويف هذا القسم تنفذ تربعات : مرض خموف. 2

زاد عن الثلث ال ينفذ تربعه فيه إال بإجازة الورثة هلا بعد املوت ، ألن هذه التربعات هلا  إذا، و ماله فقط
املال جتحف بالوارث فردت إىل  مجيعيسلم من املوت فكانت عطيته من حكم الوصية ، ألنه يف الغالب ال 

 . الثلث كالوصية
، له عند موته مل يكن له مال غريهم: أن رجال أعتق ستة مملوكني ن حصني ودليل ذلك ما روى عمران ب

رواه اجلماعة  "، فأعتق اثنني وأرق أربعة وقال له قوال شديدا، فجزأهم أثالثا مث أقرع بينهمفدعا هبم رسول اهلل 

 .يإال البخار 
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