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 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(1) 

 

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ 

 طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 أما بعد:

وأن يـػعـا فـسلل اهلل جؾ وطال أن يػؼفـا يف الديـ، وأن يعؾؿـا ما يـػعـا، 

بؿا طؾؿـا، وأن يزيدكا طؾًؿا كافًعا وطؿاًل صالًحا: إكف ولل ذلؽ والؼادر 

 طؾقف.

 ثم أما بعد:

فلسلل اهلل باسؿف األطظؿ، الذي إذا سئؾ بف أططك، وإذا دطل بف أجاب: 

أن يرزقـل وإياكؿ إخالص الـقة يف صؾب العؾؿ، وأن يػؼفـا يف الديـ، وأن 

مـ يرد »ا: فنن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل: يجعؾـا مؿـ أراد هبؿ خقرً 

مـ سؾؽ صريًؼا »، ويؼقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: «اهلل بف خقًرا يػؼف يف الديـ

وأي مطؾقب أطظؿ مـ «. يؾتؿس بف طؾًؿا: سفؾ اهلل لف بف صريًؼا إلك الجـة

 الجـة، كسلل اهلل طز وجؾ أن يبؾغـا مرادكا ومؼصدكا.

ة الؽرام، هق مؼرر فؼف الؿعامالت، ضؿ بركامج هذا الؿؼرر أيفا اإلخق

ا، «التلهقؾ الػؼفل» ا جدًّ ، فؼف الؿعامالت أيفا اإلخقة الؽرام فؼف مفؿ جدًّ

كؾ واحد مـؽؿ يف هذه الؼاطة قبؾ أن يصؾ هـا حصؾت مـف معامؾة، أكا 
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أتحدى واحد يف هذا الققم يؼقل: هذا الققم لؿ أدخؾ يف أي طؼد مـ 

 امؾة مـ الؿعامالت الؿالقة، يرفع يده. العؼقد، وال أي مع

أكت يا شقخ، طباس بـ زي، يف أي أحد ما تعامؾ بلي معامؾة؟ أكت ما 

تعامؾت بلي معامؾة، أخذت الؽتاب، أخذت الؽتاب أم ال؟ هذا طؼد، هذا 

قبقل لؾفبة يا شقخ، صح أم ال، ما لؽ حؾ، صح أم ال، أحد يؼقل: ما 

ؽتاب، قػؾـا طؾقفا، ما أخذت كتاًبا، وال تعامؾ الققم بؿعامؾة، ما أخذ ال

معامؾة، أكقد أكقد، خؾ الؽتاب، ما تعامؾت بلي معامؾة، ما أكؾت؟ صؾقت 

يف الؿسجد؟ صالتؽ يف الؿسجد هل اكتػاع بققػ مـ األوقاف، الققػ 

طؼد أم ال؟ صح أم ال، الققػ مـ الؿعامالت الؿالقة، وكؾ يقم تدخؾ 

 الؿسجد تـتػع بققػ مـ األوقاف.

الؿعامالت الؿالقة أيفا اإلخقة الؽرام تحقط بؽؿ مـ كؾ جاكب، ويف 

كؾ زمان ويف كؾ يقم، رجااًل كـتؿ أم كساء، حتك األخقات تؼقل: إيش 

دخؾل أكا. الحؼقؼة  أن حاجة الـساء إلك الؿعامالت الؿالقة ال تؼؾ طـ 

 حاجة الرجال.

اصة اكتبفقا يا أخقات، بعض األخقات تتصقر معامالت مالقة خ

بالرجال، ادخؾ إلك أي سقق مـ األسقاق، كؿ مـ الرجال وكؿ مـ 

 الـساء؟ كؾ رجؾ أمامف طشر كساء يؿؽـ. فالؿرأة تتعامؾ: بقع وشراء. 

اهلل الؿستعان، لؽـ الؿؼصقد أن تعامؾ اإلكسان  طؾى كل حال،

 بالؿعامالت حاصؾ، رجاًل كان أو امرأة.

 رر أوًًل طن الؿعاوضات:كتؽؾم أيفا اإلخوة الؽرام يف هذا الؿؼ 
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أكت تتصقر الؿعامالت بقع، الؿعامالت أكقاع  الؿعامالت أكواع،

متعددة، طـدكا الؿعاوضات فقفا أخذ وإططاء،  معاوضات مثؾ ماذا؟ مثؾ 

 البقع والشراء، أكت تدفع ثؿـًا وتلخذ سؾعة. 

وتركب سقارة تذهب بؽ إلك الحرم، هذه اإلجارة، أكت تدفع ريالقـ 

 إجارة، صح أم ال؟

تقثقؼات، وهل التل يؼصد هبا: حػظ الحؼقق  كذلك من الؿعامالت:

 

 تٛثٝكات

 

 َػازنات

 

 تربعات

 

 أخر بال عٛض

 َعاٚع١ 
 أخر ٚإعطا٤

 

 املعاَالت
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 وتقثقؼفا.

مثال ذلؽ: تذهب إلك وكالة السقارات، تشرتي السقارة باألقساط، ماذا 

يطؾب مـؽ، هات كػقؾ غارم، حتك أتقثؼ مـ حؼل إذا ما سددت، أكت 

عة ما سددت، يؽقن هـاك كػقؾ غارم يسدد طـؽ. هذه صالب يف الجام

 تقثقؼات.

طـدكا طؼقد الؿشاركات، التل يؼصد هبا  االشرتاك يف الربح. يليت 

شخص طـده مال، وشخص طـده خربة تجارية، فصاحب الؿال يعطل 

صاحب الخربة، ويؼقل لف: خذ تاجر هبذه األمقال، والربح بقــا. هذه 

  مشاركات.

مثال التربطات: الفبة، أكت تعطل هدية لشخص، أو  طـدكا تربطات،

 صدقة لشخص، هذه كؾفا مـ طؼقد التربطات.

 وأخقًرا: األخذ بال طقض، وهل األمقر التل فقفا أخذ مـ غقر إططاء.

مثؾ الؿقراث، الؿقراث فقف أخذ مـ القارث، لؽـ لقس فقف إططاء مـ 

 شخص آخر.
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 املعاٚع١

 ايبٝع
 َعاٚع١ َاٍ مباٍ ع٢ً ٚد٘ ايتأبٝد

 إداز٠
 َعازع١ َاٍ مبٓفع١ َؤقت١

 قسض
 دفع َاٍ ملٔ ٜٓتفع ب٘ ٜٚسد بدي٘

 ايطبل
 ايعٛض املبرٍٚ يف املطابك١

 قط١ُ ايرتاعٞ
ع٢ً  زد عٛض قط١ُ َا ال ٜٓكطِ إال بغسز أٚ

 ايػسٜو

 دعاي١
 االيتصاّ بدفع َاٍ َكابٌ عٌُ غري َعني

 ايضًذ
 َعاقد٠ بتٛصٌٝ بٗا إىل َٛافك١ بني رلتًفني
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 ات أيفا اإلخوة الؽرام، وأولفا البقع:كبدأ أوًًل بعؼود الؿعاوض 

والبقع: مبادلة مال بؿال طؾك وجف التلبقد، وهق واضح. تذهب إلك 

البؼالة تعطقف ريااًل وتلخذ خبز، الريال هذا تؿؾؽف صاحب البؼالة أم ال؟ 

 والخبز تؿؾؽتف أكت أم ال؟ هذا بقع.

 .الثاين: طؼد اإلجارة: وهو معاوضة مال بؿـػعة ممقتة 

ساكـ يف سؽـ، مستلجر، تعطقف يف كؾ سـة طشرة آالف وتسؽـ يف أكت 

الشؼة، هذه الشؼة أكت تؿؾؽفا أم تؿؾؽ مـػعتفا ممقًتا طؾك حسب مدة 

 اإلجارة؟ مـػعة ممقتة.

 طـدكا الؼرض: وهق دفع مال لؿـ يـتػع بف ويرد بدلف.

واحد مـؽؿ يبغك يتزوج، يذهب إلك صاحبف يؼقل: أرجقك أططقـل 

ريال أردها إلقؽ بعد سـة. هـا قرض، دفع الؿال لؿـ يـتػع بف، طشرة آالف 

 ويرد األلػ بـػسفا أو يرد بداًل طـفا؟ يرد بداًل طـفا، أي ألػ ريال.

  أحقاًكا القاحد يضقع، ترون طؾك طـدكا كذلك من العؼود: الجعالة ،

سقر الحرم: يقجد محػظة مػؼقدة يف سؽـ الجامع، مـ وجدها فؾف ألػ 

فذا يسؿك طؼد الجعالة، ولف صقر أيًضا وتطبقؼات كليت إلك ذكرها ريال: ف

 إن شاء اهلل.

 :تليت أكت وخؿسة مـ أصحابؽ تذهبقن إلك  طـدكا طؼد السبق

إصطبؾ الخققل يف الخؾقؾ، وتتسابؼقن، كؾ واحد يؼقل: أكا طـدي 

 خؿسؿائة ريال كتسابؼ، الػائز يلخذ هذا الؿبؾغ. هذا الؿسابؼة: لؿاذا جعؾـا

 يف الؿعامالت الؿالقة؟ ألن فقفا طقًضا مالقًّا.

 الؿؼصقد هـا ما هق وكذلك طـدكا أيفا اإلخوة الؽرام: الصؾح ،
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إصالح ذات البقـ مـ غقر طقض، الؿؼصقد: معاقدة يتقصؾ هبا إلك 

 مقافؼة بقـ مختؾػقـ.

يليت رجؾ يرفع دطقى طؾك شخص يؼقل: أكا أصالبف هبذه السقارة التل 

ست سقارتف وإكؿا هل سقاريت، يؼقل: واهلل يا أخل السقارة يف يده، لق

سقاريت، أكا اشرتيتفا مـ فالن، يؼقل:  أبًدا أكا اشرتيتفا مـ الحراج، يؼقل: 

هذا الحراج يؿؽـ أن يؽقن حرامل سرقفا مـل وباطفا يف الحراج، فلكت 

تتػؼ معف طؾك صؾح، تؼقل: اسؿع، ال ترفع طؾل دطقى قضائقة، وال 

اكؾ، هذه طشرون ألػ ريال، وتتـازل طـ السقارة، هذه كسقي مش

معاوضة: ألكؽ دفعت طشريـ ألػ ريال مؼابؾ تـازل هذا اإلكسان طـ 

 سقارتف.

 :أكت صاحبؽ ذهبتؿا  كذلك طـدكا قسؿة التراضي، وصورتفا

لتشريا شؼة مـ غرفتقـ، بؽؿ هذه الشؼة؟ قالقا: بؿائة ألػ ريال، بقع 

ة، ولؿا تؿؾؽتؿ الشؼة صار خالف بقـؽؿ، أكا أبغك تؿؾؽ،    فاشرتيتؿ الشؼ

هذه الغرفة، أكا أبغك هذه الغرفة، ثؿ اتػؼتؿ، إذا كتؼاسؿ، أكت خذ هذه 

الغرفة وأكا آخذ هذه الغرفة، هذه معاوضة: لقش: لقش هذه معاوضة: 

ألكؽ دفعت كصقبؽ مـ الغرفة األولك: طقًضا طـ كصقب صحبؽ يف 

 واضح أم ال. هذا ما يتعؾؼ بعؼقد الؿعاوضات. الغرفة الثاكقة. صح أم ال، 

 خؾقـا بس كسخـ ببعض التؿاريـ:

 ضع التقصقػ الصحقح لؽؾ مـ العؼقد التالقة:  السمال األول:

 التؿاريـ صػحة كام يا شقخالشقخ: 

 .49صػحة الطالب: 
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 .49صػحة الشقخ: 

 ضع التقصقػ الصحقح لؽؾ مـ العؼقد التالقة:

الل أم حرام، الؿطؾقب مـؽ اسؿ هذا اآلن ما هق مطؾقب مـؽ ح

 العؼد. جقد؟

ألػ ريال مؼابؾ تؿؾؽ  55اتػؼ الطرفان طؾك أن يدفع طؿرو  -1

 السقارة؟

 أضـ طـدكؿ مقجقد بس بصقاغة أخرى، هق كػس الشلء.

ألػ ريال مؼابؾ تؿؾؽ السقارة؟  55اتػؼ الطرفان طؾك أن يدفع طؿرو 

 إيش كقع هذا العؼد يا إخقان؟ 

 بقع.الطالب: 

 أحسـت.الشقخ: 

أططك حسـ سقارتف لـ )طؿرو( لقستعؿؾفا مدة شفر، مؼابؾ أن يدفع  -2

 آالف ريال؟ 5طؿرو 

 إيش؟الشقخ: 

 إجارةالطالب: 

 هذه إجارة.الشقخ: 

أطؾـ حسـ أكف سقعطل سقارتف تؿؾقًؽا لـ )مـ يحضر لف ابـف الضائع(  -3

 مسؽقـ حسـ هذا.

 جعالة.الطالب: 

ذا حسـ ذهب إلك الحرم وضاع ولده، جعالة، أحسـت، هالشقخ: 
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 وقال: مـ يجد ولدي فؾف سقاريت، هذه السقارة كذا وكذا، هذا اسؿفا إيف؟

 جعالة. الطالب: 

 جعالة، أحسـت.الشقخ: 

لـ )طؿرو( مؼابؾ أن  555آالف ريال مـ فئات  15أططك حسـ  -4

 آالف ريال مـ فئات ريال واحد؟ 15يعطقف 

مـ أي أكقاع البقع؟ الصرف، إذا كان البقع طؾشان العقد، هذا بقع، وهق 

الثؿـ والؿثؿـ كالهؿا مـ الـؼد، هذا يسؿك الصرف، هق مـ أكقاع البقع، 

 الصرف كقع مـ أكقاع البقع.

آالف  15آالف ريال لـ )طؿرو( مؼابؾ أن يعطقف الـ  15أططك حسـ  -5

 خالل شفريـ.

 قرض.الطالب: 

، تعطقـل إياها خالل آالف 15قرض، أحسـت. هذا دفع لف الشقخ: 

 شفريـ.

أططك حسـ سقارتف لـ )طؿرو( بؿـاسبة زواجف ولؿ يطؾب مـف  -5

 مؼاباًل. واهلل هذا حسـ كريؿ، هذا اسؿفا إيف؟ ما اسؿفا يا شباب؟

 هبة.الطالب: 

 هبة، أحسـت.الشقخ: 

بعدما اقرتض طؿرو مـ حسـ، أططك طؿرو سقارتف لحسـ: لتؽقن  -7

 جزه طـ سداد الديـ. طـده ويبقعفا يف حالة ط

يؼقل: هذه السقارة خؾقفا طـدك، لق طجزتؽ طـ سداد الديـ، بع 
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 السقارة وسدد.

 رهـ.الطالب: 

هذا سقليت معـا مـ معؼقد التقثقؼات، الرهـ ما مر معـا يف الشقخ: 

 الؿعاوضات، هق مـ طؼقد التقثقؼات.

 أركان البقع:  
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 أزنإ ايبٝع

 ايعٛعإ

 غسٚط

َكدٚز ع٢ً  َعًّٛ
 تطًُٝ٘

 عٔ طسٜل

 زؤ١ٜ

 اجلٗاي١ املػتفس٠

ًُا  صف١ تهفٞ ضً

 
 ايٝطري٠

 ٜضذ

يف غري 
املكضٛد 

 أصاي١

 ايٓفع َطًًكاَباح 

 حاالت حتكل ايػسٚط

تٛفست 
 ايػسٚط

 
 مل تتٛفس

 تٛفست يف

 ايعٛض بعض

 ايغسٚز١ٜ أٚ
 احلاد١ٝ

تتفسم  ال ٜضذ
 ايضفك١
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حث يف فؼف الؿعامالت الؿالقة، وهق كبدأ أيفا اإلخقة الؽرام اآلن يف أول مب

 أركان البقع.

 البقع له ثالثة أركان:

 العقضان. -1

 العاقدان. -2

 الصقغة. -3

 إيش العقضان، أكت ما ذهبت إلك البؼالة، اشرتيت خبًزا بريال.

 العقضان ما هؿا؟ الخرب والريال.

 والعاقدان: صاحب البؼالة وأكت أيفا الزبقن.

 لػظقة أو مؽتقبة، اتػؼ الطرفان طؾك كذا وكذا.  والصقغة: إما صقغة طؼد

 أو تؽقن صقغة فعؾقة بالؿعاصات.

  :كبدأ بشروط العوض 

 العوض له شروط: 

 أن يؽقن مؼدوًرا طؾك تسؾقؿف. الشرط األول:

رأيتؿ السقارة التل مرت هذه، هذه السقارة اكسرقت مـ واحد، طؾشان 

حد مـ الشباب، فؾؿا الذي ما شاف يشقف، هذه السقارة سرقت مـ وا

سرقت السقارة تؼدم إلك مركز الشرصة ببالغ، وقال: إن سقارايت لقهنا أحؿر 

كذا وكذا وهل مسروقة،  ورقؿ الؾقحة وبؾغ طـ رقؿ الؾقحة. مركز 

الشرصة واحد سؿعف وهق يؼدم البالغ، قال لف: أكا أريد أن أشرتي هذه 

ة، أكا أشرتيفا مـؽ بـ ألػ، السقارة هذه مسروق 155السقارة، السعر كؿ؟ 
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آالف، قال: خالص، بعتؽ السقارة، طؾك أساس إذا وجدت يؼقل: أكا  15

طـدي خربة مع الشرصة وأقدر أتابع معفؿ، وأطرف بعض الؾصقص 

يدلقين طؾقفا، وكذا. فبعفا لف بعشرة آالف، ما الحؽؿ يف هذا البقع؟ ال 

شرط صحة البقع: يجقز، لقش؟ ألكف باع شقًئا ال يؼدر طؾك تسؾقؿف، ومـ 

أن يؽقن الؿبقع مؼدوًرا طؾك تسؾقؿف، لؿا تشرتي مـف  يؼدر يسؾؿؽ السقارة 

 وال ما يؼدر؟ ال يؼدر. إًذا البقع فاسد.

 أن يؽقن الؿبقع معؾقًما. الشرط الثاين:

فال يصح بقع الؿجفقل، يؼقل: أبقعؽ السقارة التل تؼػ طـد البقت، ما 

 : ال يصح: ألكف مجفقل.كقطفا؟ ما أدري. هؾ يصح هذا؟ قال

مـ شرط صحة البقع: أن يؽقن الؿبقع معؾقًما. الؿبقع معؾقم والثؿـ 

 معؾقم. الؿبقع معؾقم: سقاريت هذه، ويراها، الثؿـ معؾقم بعشرة رياالت.

إذا قال لؽ: أبقعتؽ هذه السقارة الؿعؾقمة بالؿبؾغ الذي يف جقبل، 

 روط لؾعقضقـ.يصح؟ ال يصح: ألن الثؿـ مجفقل. وهذه الشروط ش

 بالـسبة لؾؿعؾقم، كقػ كعؾؿ الؿبقع أو العقض، كقػ يؽقن معؾقًما؟

إما بالرؤية أو بصػة تؽػل يف السؾؿ، يعـل: أن تراه أو يقصػ لؽ، أن 

يؼال: هذا صػتف كذا. مثاًل: تؿر صػتف سؽري، مـ الـقع الػالين، كذا 

 وكذا، تقصػ.

 إما بالرؤية أو بالقصػ.

، «صػة تؽػل يف السؾؿ»، ما معـك: «يف السؾؿ صػة تؽػل»لؿا كؼقل: 

 أي: ال بد مـ ذكر كؾ وصػ يمثر يف الثؿـ. 

ريال، يصح؟ ما يصح، لقش  555لق قؾت لؽ: أبقعؽ جقال أيػقن بـ    
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ما يصح؟ ألكف ال تؽػل صػة أيػقن. أبقعؽ جفاز أيػقن لقكف أبقض، يؽػل 

يؽػل؟ ال، إيش كزيد جقجا،  35أم ال يؽػل؟ ما يؽػل، لقكف أبقض الذاكرة 

، اإلصدار الخامس أو اإلصدار السادس. ال بد مـ ذكر جؿقع 5وال  6

 األوصاف التل تمثر يف الثؿـ.

هـاك كقع مـ الجفالة مغتػرة، يعـل: لقس بالضروري أن تعرف كؾ 

 أوصاف الؿبقع.

 32مثال: اآلن ذكرت تؾػقن أيػقن أبقض اإلصدار السادس، ذاكرة 

لؽ لقن الذاكرة الداخؾقة، البقع صحقح أم ال؟ البقع جقجا، لؽـ لؿ أذكر 

 صحقح: ألن هذه جفالة مغتػرة، ال تمثر.

  الجفالة الؿغتػرة أكواع:

الجفالة القسقرة: مثال: لقن الؼطعة الداخؾقة لؾجقال، الذاكرة  األولى:

 الداخؾقة لقهنا أحؿر أو أسقد، ما يمثر.

ورة أو الحاجقة، اآلن الذي الجفالة الضر وأيًضا من الجفالة الؿغتػرة:

يبقع البطقخ، هؾ يشرتط، ما الؿؼصقد بالبطقخ، ما يف جقفف وال قشرتف؟ ما 

يف جقفف، أكت تشرتي البطقخ مـ غقر أن ترى ما يف جقفف، البقع صحقح أم 

 ال؟ البقع صحقح: ألن هذه ضرورة تدطق إلقفا الضرورة والحاجة.

إال بعد قطعف، إال يمدي ذلؽ لق قؾـا لؾتجار: ما يصح أن تبقع البطقخ 

إلك فساد أمقالفؿ، يؼطع البطقخ يراه الؿشرتي يؼقل: ما طجبـل ويؿشل،  

 ويػسد البطقخ بعد ساطة أو ساطتقـ، اكتفك. واضح أم ال.

 ففذا مـ الجفالة الؿغتػرة.

إذا كان الجفالة يف غقر الؿؼصقد أصالة  وأيًضا من الجفالة الؿغتػرة:
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 بالعؼد.

رات السقارة، تشرتي سقارة، أكت ما قصدك هبا كػرات،  مثال: مثؾ كػ

فاشرتيت السقارة وأكت ما تعرف كقع الؽػرات الؿركبة، هؾ هل مـ 

الشركة الػاكقة وال مـ الشركة الػالكقة، هؾ هذا يمثر؟ ال، لقس هذا هق 

 الؿعؼقد طؾقف أصالة.

صح الػؼفاء يؿثؾقن: ببقع الشاة الحامؾ، أكت إذا بعت شاة حاماًل، ي

العؼد أم ال؟ يصح العؼد، مع أكؽ ال تدري ما الذي يف بطـفا: ألن الحؿؾ 

الؿقجقد يف البطـ لقس هق الؿؼصقد بالعؼد أصالة، لؽـ هؾ يصح أن تبقع 

 الحؿؾ الذي يف البطـ: ألكف صار هق الؿؼصقد بالعؼد أصالة.

 :من شروط العوض: أن يؽون مباًحا الـػع مطؾًؼا  

ا محرًما، وهذا ال يصح يف البقع، وال يف اإلجارة، ال يصح أن تبقع شقئً 

وال يف الفبة، وال يف القصقة، وال يف الققػ، وال يف الجعالة، وال يف أي 

تصرف مـ التصرفات، أن يققع التصرف طؾك شلء محرم: كالخؿر أو 

 الخـزير أو األصـام، وكحق ذلؽ. إًذا هذا مـ شروط العقض.

دري ما لقن الذاكرة التل  داخؾ الجقال؟ الجفالة القسقرة مغتػرة، ما ت

يثبت لؽ خقار العقب، لق أكا اشرتيت بطقخة فاسدة تؿاًما مـ الداخؾ، 

كؼقل: يثبت لؽ خقار العقب، فرق بقـ أن كؼقل: العؼد فاسد، وبقـ أن 

 كؼقل: العؼد صحقح ويثبت لؽ الخقار.

 :كـتؼل اآلن إلى حاًلت تحؼق الشروط يف العوض 

الجقال، يصح أم ال يصح؟ تراه وشقؽت طؾك الجقال،  إذا بعتؽ هذا

 اآلن هذا الؿبقع معؾقم أم غقر معؾقم؟ معؾقم، فقصح البقع.
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 لق قؾت لؽ: بعتؽ الجقال الذي يف جقبل؟ ال يصح.

الحالة األولك إذا تقفرت الشروط يصح، إذا لؿ تتقفر الشروط ال 

يف بعض  يصح، بعتؽ الجقال الذي يف جقبل مجفقل، لؽـ إذا تقفرت

العقض دون بعض، قال الػؼفاء: تتػرق الصػؼة، يعـل: لق قؾت لؽ: بعتؽ 

هذا الجقال، والجقال الثاين الذي يف جقبل، كالهؿا بللػ، العؼد واقع 

طؾك سؾعتقـ، طؼد واحد، صح وال ال، طؼد واحد واقع طؾك سؾعتقـ، 

قن: واحدة معؾقمة وواحدة مجفقلة، العؼد فاسد أم صحقح؟ الػؼفاء يؼقل

تتػرق الصػؼة، كصححف يف الجقال الؿعؾقم، وكبطؾف يف الجقال الؿجفقل 

 بحصتف مـ الثؿـ.

يعـل: اآلن قؾـا: بللػ، الجقال هذا والجقال الذي يف جقبل بللػ، 

صؾعت الجقال الذي يف جقبل وسؾؿتف، فاكتشػت أن هذا الجقال الذي يف 

تسعة أطشار، وهذا جقبل ققؿتف تساوي طشر ققؿة هذا الجقال، هذا يساوي 

يساوي طشر، ما كاسبؽ الجقال، العؼد يف الجقال هذا فاسد: إًذا تسرتد كؿ 

مـ ققؿة العؼد؟ العشر: ألكـا لؿا ققؿـاه وجدكا أن الجقال الؿجفقل 

 يساوي العشر، والجقال الؿعؾقم يساوي تسعة األطشار.

قم، كؼقل: اهلل يجزيؽ خقًرا، ادفع خؿسؿائة ريال، وخذ الجقال الؿعؾ

وأما الجقال الؿعؾقم فالعؼد فقف باصؾ، وتسرتد مائة مـ األلػ. واضح يا 

 مشايخ، إن شاء اهلل سفؾة الؿعامالت، الحؿد هلل.
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 ايعٛعإ

 أزنإ ايبٝع

 ايعاقدإ

 حلغ غريٙ

 دا٥ص ايتضسف زاض غري َهسٙ

 حلغ ْفط٘

 َفًظ
َٔ َاي٘ ال ٜفٞ 
 مبا عًٝ٘ حاًيا

 دلٕٓٛ

 صػري

 ضفٝ٘

 تكطِٝ املهسٙ دٙ: املُٓٛع َٔ ايتضسفع

َهسٙ عل: 
 ٜضذ بٝع٘ َجٌ:

َهسٙ بػري حل: 
 ال ٜضذ بٝع٘

بٝع َاٍ املدٜٔ  ايػفع١
 يٛفا٤ ايدٜٔ

بٝع املػرتى غري 
املٓكطِ بطًب 

 غسٜو

 َايو أٚ َأذٕٚ ي٘

 أٚ بٛناي١ بٛال١ٜ
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 :طـدكا بالـسبة لشروط العاقدين 

 يشرتط يف العاقد يف أكثر العؼقد: أن يؽقن جائز التصرف.

 مـ هق جائز التصرف: هق الحر، الؿؽؾػ، الرشقد.

رج العبد. يؼقلقن: العبد ال يؿؽـ، العبد إذا كان يف يده مال، الحر يخ

 ففق مؾؽ لسقده، ماشل. 

الؿؽؾػ يخرج الصبل والؿجـقن، فؾق أن مجـقًكا باع أمقالف، 

فالؿجـقن يؿؾؽ أم ال يؿؾؽ، لؽـف ال يؿؾؽ التصرف. يعـل: لق مات هذا 

ث أم ال؟ الؿجـقن أبقه مات وخؾػ مؾقاًرا، تدخؾ يف مؾؽ الؿجـقن باإلر

تدخؾ يف مؾؽف باإلرث، يحؼ لف أن يتصرف فقفا أم مؿـقع مـ التصرف 

 فقفا؟ مؿـقع مـ التصرف، ويؽقن طؾقف ولل يتصرف يف مالف، ماشل.

 فؾق أن هذا الؿجـقن اشرتي بالؿال الذي معف؟ البقع باصؾ.

وكذلؽ الصبل مات أبقه وورث مـف مؾقارات، وراح يشرتي ألعاًبا مـ 

بالؿاليقـ،  العؼد صحقح أم فاسد؟ العؼد فاسد؟ ألكف لقس هـا ومـ هـا 

 بجائز التصرف.

ضد جائز التصرف: هق الؿؿـقع مـ التصرف، ويذكره الػؼفاء يف باب 

 الحجر.

كحـ قؾـا: جائز التصرف مـ هق؟ احػظقها صؿ، ألهنا هذه تؿر معؽؿ 

 يف كؾ األبقاب: الحر، الؿؽؾػ، الرشقد.

جاركؿ اهلل، السػقف هذا إكسان طادي ما الرشقد يخرج مـ: السػقف، أ

طـده جـقن، وبالغ، لؽـف ما يحسـ التصرف يف مالف، لق أططقتف ألػ ريال 

 يصرففا يشرتي هبا أشقاء ال ققؿة لفا، ال يحسـ التصرف يف مالف.
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همالء الثالثة يحجر طؾقفؿ، طـدكا مـ يحجر طؾقفؿ أكقاع، بس خؾقـا 

 كؾخص ما سبؼ:

 ر، الؿؽؾػ، الرشقد.الجائز التصرف: الح

 خرج طـدكا مـ: الصبل، والؿجـقن، والسػقف، والعبد.

يف شخص آخر يؿـع مـ التصرف يف مالف، لؽـ لقس لؿصؾحة، ال 

لؽقكف يػتؼد األهؾقة، ولؽـ لحؼقق الـاس، حتك ال تضقع أمقال الـاس، 

 مـ هذا: هذا هق الؿػؾس.

ال مـ ألػ ري 255هذا واحد اشرتى بضاطة بـ  صورة الؿسللة:

الؿحالت باألجؾ، وما سدد، يعـل: باألجؾ وما سدد. ويف هناية السـة 

ألػ ريال، جاء صاحب الديـ األول  255أصبح طؾقف ديـ حال قدره كؿ؟ 

)زيد( قال: أكا أصالب بعشريـ ألػ، قال الؿديـ: اسؿع شقف أكا أصاًل 

ة ألػ ألػ، أكا طـد مائ 255ألػ، وأكا مطالب بـ  155اآلن لقس طـدي إال 

ألػ، يعـل: أمقالف تػل بديقكف أم ال تػل بديقكف؟ ال تػل  255ومطالب  بـ 

بديقكف. ماذا كصـع؟ يذهب الغرماء إذا أرادوا إلك الؿحؽؿة، الؿحؽؿة 

العامة يذهبقن يشتؽقن إلك الؼاضل، يؼقلقن: كطالب بالحجر طؾك فالن، 

لؿاذا؟ الؿثؾ  ألػ كبغل تحجر طؾقفا، ما تطقر هذه الؿائة ألػ. 155طـده 

ألػ طشرة آالف،  25يؼقل: ريحة أبل زيد وال طدمفا. تؿام. أحصؾ مـ 

وال يذهب غًدا يشرتي بضائع أخرى وتضقع طؾل الػؾقس، فقحجر 

الؼاضل طؾقف، يؼقل: الؿائة ألػ مؿـقع تتصرف فقفا، ويجؿد حسابف، ثؿ 

يمخذ هذا الؿال ويقزع طؾك الغرماء أصحاب الديقن، كؾ واحد يلخذ 

ؿ؟ يلخذ كصػ الديـ، والـصػ اآلخر يبؼك يف الذمة، فلبق طشريـ ألػ ك
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ألًػا، الذي  15يلخذ طشرة آالف، والذي يطالبف بثالثقـ ألػ، كؼقلف: خذ 

 يطالبف بؿائة ألػ كؼقلف: خذ خؿسقـ ألًػا واكتظر الباقل، واضح.

 هذا هق الؿػؾس، وهذا معـك الحجر طؾك الؿػؾس.

 ػؼفاء بقـ الؿػؾس وبقـ الؿعسر.يف فرق طـد ال وبالؿـاسبة

اآلن لؿا تذهب إلك محؽؿة يؼقلقن: هذا أخرجقا لف سؽ إطسار، ما 

هق مػؾس، هذا معسر، ال يؿؾؽ شقًئا طؾك الحديدة. يعـل: لق جاء 

أصحاب الديقن يؼقلقن: هات كطالب مائتقـ ألػ، تعال، حسابؽ كشػ 

يقن. هذا حساب، قال: حسابف صػر طؾك الحديدة، يلكؾ ويشرب بالد

يحجر طؾقف، قال: معل طشرة ريال، بس الشرصة مسؽقه وحضروه يف 

 الؿحؽؿة قال الؼاضل لف: معؽ طشرة رياالت أحضر بف غذاًء ألوالدي. 

يلخذه مـف هذه؟ ال، الؿؼصقد هـا: حاجاتف األساسقة: كؼقتف وسؽـاه  

 وكحق ذلؽ، هذا ال يتصرف فقف.

جر طؾقف؟ كؼقل: ال، يـظر هذا يسؿك معسًرا، ما الحؽؿ فقف؟ هؾ يح

 .{وإن كان ذو طسرة فـظرة إلك مقسرة}

 طـدكا من يحجر طؾقه لحظ كػسه:

يعـل: لؿصؾحة كػسف هق، ال يضقع، ويضقع فؾقسف: الؿجـقن، 

 والصغقر، والسػقف، وذكركا حؽؿفؿ قبؾ قؾقؾ.

  كلتي اآلن إلى الشرط الثاين يف شروط العاقد: أن يؽون العاقد راضًقا

 ه:غقر مؽر

إكؿا البقع »طـدكا مـ شروط العؼد: الرضا، قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 .{إال أن تؽقن تجارة طـ تراض مـؽؿ}، وقال اهلل طز وجؾ: «طـ تراض
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الرضا ضده: اإلكراه، ال تػفؿ مـ كقن العاقد راضًقا، أن يؽقن 

مبسقًصا، قد يؽقن متضايًؼا ولؽـ اضطرتف إلقف الظروف، العؼد صحقح أم 

صحقح، إًذا الراضل هق الؿختار، ولقس هق الؿغتبط والؿبسقط ال، 

 بالعؼد.

أحد العؾؿاء رحؿفؿ اهلل تعالك كان طـده كتاب  ومؿا يذكر يف هذا:

كػقس، وكان مغرًما هبذا الؽتاب، دائؿ الؼراءة فقف والؿطالعة فقف، كان 

 بف.الؽتاب طزيًزا طؾك قؾبف، و هؽذا صالب العؾؿ، كتبف تؽقن طزيزة طؾك قؾ

الشاهد مـ الؽالم: هذا العالؿ صار طؾقف ديقن واحتقاجات مالقة، 

وهل أكػس ما طـده يف  –وأوالده يحتاجقن أكاًل وشرًبا، فلخذ هذه الؽتب 

 وباطفا يف السقق، قبؾ أن يبقعفا كتب طؾك الصػحة األولك: –حقاتف 

 أكست بفا طشرين حوًًل وبعتفا****** لؼد صال وجدي بعدها وحـقن  

 كان ضـي أكـي سلبقعفا******* ولو خؾدتـي يف السجون ديون   وما

 ولؽن لضعف وافتؼار وصبقة****** صغار طؾقفم تستفل شمون  

 فؼؾت ولم أمؾك سوابق طبرتي******مؼالة مؽوي الػماد حزين  

 وقد تخرج الحاجات يا أم مالك******كرائم من رب بفم ضـقن  

  ده أحقاًكا.العالؿ إذا فؼد كتبف، كلكف فؼد أحد أوال

وباع الؽتب، البقع صحقح أم باصؾ؟ صحقح، صحقح أن  الؿؼصود:

هذا اإلكسان لقس مغتبًطا وال مبسقًصا ببقع الؽتب، لؽـف مختار، لؿ يؽره 

 أحد طؾك ذلؽ.

أن الرجؾ الذي اشرتى الؽتاب وجد األبقات فحزن طؾقف  تؽؿؾة الؼصة:

 رب العالؿقـ.وأرجع لف الؽتب، وخؾك طـده الثؿـ، والحؿد هلل 
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 بالـسبة لؾرضا ضده اإلكراه، هؾ كؾ إكراه يؿـع مـ صحة العؼد:

 اإلكراه كواع:قالقا: 

 إكراه بغقر حق ًل يصح فقه البقع. -

مثؾ: واحد طـده قطعة أرض، أخذه مجؿقطة مـ الؿجرمقـ، هددوه 

بالسالح، قالقا: إما تؽتب لـا بقع لفذه األرض، وإال قتؾـاك. قال: أبقع. 

 البقع صحقح أم باصؾ؟ البقع باصؾ: لؿاذا؟ ألكف مؽره. فباع،

 هـاك إكراه بحق، والؿؽره بحق يصح بقعه: -

مثؾ ماذا، مثؾ الشػعة، الشػعة ما صقرهتا، صقرهتا تتضح طـدكؿ اآلن، 

زيد وطؿرو أبقهؿا مات وترك  قطعة أرض، وورث مـف ابـاه )زيد وطؿر(، 

ؿالقة لؿـ؟ مشاطة لزيد األرض هذه مؾؽ لؿـ؟ لالثـقـ، الجفة الش

وطؿرو، الجفة الجـقبقة؟ لزيد وطؿرو، ما هل مؼسقمة، هذه يسؿقهنا 

 شراكة شققع.

زيد قال: قطعة األرض هذه تساوي طشرة ماليقـ، قابؾ أحًدا مرة يف 

مؽتب طؼار وهق جالسقن قال: إين ورثت مـ القالد قطعة أرض يف 

شرتيفا مـؽ بسبعة ماليقـ، الؿخطط الػالين، طؾك أربع شقارع، وقال: أكا أ

أشرتي مـؽ إيش؟ كصقبؽ، ما أشرتي كؾ األرض: ألكف ال يؿؾؽ كؾ 

األرض، وإكؿا يبقع، أبقعتؽ كصقبل، طؿرو هق الذي باع، الرواية 

الصحقحة طؿرو، فخرج طؿرو وحط مؽاكف بؽًرا، جاء بؽر واقػ طؾك 

كا األرض يتػرج، زيد قال لف: إيش طـدك، إيش جاء بؽ هـا؟ قال: أ

شريؽؽ الجديد، قال: كقػ شريؽل؟ قال: أمس كـت مع طؿرو يف مؽتب 

ماليقـ، واشرتيت حصتف، يؼقل زيد: يا بؽر،  7العؼار، وأططقتف شقًؽا بـ 
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ماليقـ، اصؾع مـ األرض، األرض هذه لل أكا 7تعال، هذا شقؽ بـ 

 بالؽامؾ.

يحؼ لزيد أن يخرجف بالؼقة، يذهب لؾؼاضل، الؼاضل يجربه طؾك 

يؼقل: تلخذ الثؿـ وتتقكؾ طؾك اهلل، غصًبا طـؽ، ما هق باختقارك:  ذلؽ،

لؿاذا؟ ألن هذا حؼ أثبتف الشرع، هذا الحؼ اسؿف ماذا؟ اسؿف حؼ الشػعة، 

ففؿتؿ الشػعة؟ سفؾة. زيد بؽر، جاءت الشرصة وصؾعت بؽًرا بعد أخذ 

 الػؾقس.

 ة كـتؼل أيًضا إلى صورة أخرى من صور اإلكراه بالحق: وهي مسلل

 بقع مال الؿدين لوفاء الدين:

هـاك واحد مقسر، لؽـف مؿاصؾ، ال هق مػؾس )الذي يحجر طؾقف كؿا 

قؾـا(، وال هق معسر )يـظر إلك مقسرة(، يطالبقكف بؿائتل ألػ، طـده قطع 

أراض بؿاليقـ، وطـده سقارات بالؿاليقـ، قالقا لف: سدد مائتل ألػ، قال: 

سقارة  ف إال طشريـ ألًػا، صقب طـدك ما طـدي سققلة كؼدية، حسابل ما فق

يف الؿعرض، طـدك أراٍض بع هذه األراضل، وسدد مستحؼاتـا، قال: ال ما 

أبقع، ذهبقا إلك الؿحؽؿة، الؼاضل أجربه وأكرره طؾك بقع أمقالف لقسدد 

الديقن، إكراه بحؼ أم بغقر حؼ؟ إكراه بحؼ، فقصح البقع أم ال يصح؟ 

 يصح البقع.

 الؿشترك غقر الؿـؼسم بطؾب الشريك: كذلك طـدكا بقع 

هذه صقرهتا كاآليت: اثـان مـ صالب الجامعة اإلسالمقة ما طـدهؿ  

مبؾغ كاٍف يشرتي بف سقارة، واحد طـده ثالثة آالف، والثاين طـده ثالثة 

آالف،  6آالف، ما حصؾقا سقارة بثالثة آالف، وإكؿا حصؾقا السقارة بـ 
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ف، صارت السقارة مؾًؽا لفؿا، صارت آال 6فذهبا واشرتوا السقارة بـ 

مشاكؾ، أكا أذهب مشقار، أكا ذاهب إلك الدرس، ال، درسؽ ما هق أولك 

مـ درس، أكا أذهب إلك الحرم، ال، أكا أذهب إلك مسجد قباء، وبدأوا 

يتخاصؿقن، راح واحد مـفؿ طـد الؼاضل، راح لزمقؾف وقال: يا فالن، 

فؾقسف، قال: ما أكا بائع، فذهب إلك كبغل كبقع السقارة، وكؾ إكسان يلخذ 

الؼاضل فؼال: يا فضقؾة الشقخ، الؿقضقع كذا وكذا وكذا، أكا أصالب أن 

تباع السقارة وكؾ واحد يلخذ فؾقسف ويتصرف فقفا كؿا يريد، فلجرب 

 الؼاضل اآلخر طؾك البقع، وتؼسؿ األمقال.

 يؽ.اإلكراه هـا بحؼ أم بغقر حؼ؟ إكراه بحؼ: لرفع الضرر طـ الشر

 :من شروط العاقد أيًضا: أن يؽون مالًؽا، أو ملذوًكا له  

يؽقن مالًؽا أو ملذوًكا، فؾق بعت سقارتؽ، فالبقع صحقح، لؽـ لق جاء 

واحد وأكا صؾعت أصؾل وكسقت الجقال، قال واحد: هذا جقال الشقخ، أكا 

مستعد أشرتيف بعشرة آالف، بس أكا مستعجؾ اآلن طـدي صقارة ومسافر، 

خذه وأططـل طشرة آالف، واحد مـ الطالب باطف، هؾ باع ما يؿؾؽ قال: 

أم باع ما ال يؿؾؽ؟ ما ال يؿؾؽ، فال يصح البقع، الؿذهب يؼقلقن: ال 

يصح البقع ولق أجاز الؿالؽ. يعـل: لق جئت بعد الدرس قؾت: أيـ 

الجقال؟ قالقا: هذه طشرة آالف، قؾت: أكا مقافؼ، يصحح البقع؟ 

 الؿذهب: ما يصحح.

هذه مسللة تسؿك طـد العؾؿاء: التصرف الػضقلل، كحـ كسؿقف: 

 الؿؾؼقف، يؼقلقن: تصرف الػضقلل ال يصح، ولق أجازه صاحب الؿال.

 :كـتؼل بعد ذلك إلى أكواع اإلذن 
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كحـ كؼقل: إكف ال يصح لإلكسان أن يبقع الشلء إال إذا كان مالًؽا، أو 

 كان ملذوًكا لف يف البقع.

 ًلية أو بوكالة.الؿلذون له إما بو

كقالية القصل طؾك أمقال القتقؿ. واحد مات وترك ولًدا  الوًلية:

صغقًرا، قبؾ أن يؿقت  قال: أوصل أن يؽقن الؿسمول طـ أمقالف فالن، 

فالن هذا الؿسمول طـ أمقال الصبل، مـ حؼف أن يتجار فقفا بالبقع 

قالية، أو والشراء؟ مـ حؼف ذلؽ، فتصرفف صحقح؟ كعؿ: ألكف ملذون لف بال

 بالقكالة.

أكا أققل لقاحد مـ الشباب: خذ هذا الجقال لق سؿحت وبعده يف 

محالت الجقاالت، هذه اسفا إيش؟ وكالة، فقصح بقعف أم ال يصح؟ 

 يصحف بقعف بؿؼتضك القكالة.
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 أزنإ ايبٝع

 ايعٛعإ

 َٓذص٠

 ايضٝػ١ ايعاقدإ

 كضٛدداي١ ع٢ً امل

 فع١ًٝ قٛي١ٝ

 ال تفغٞ إىل ذلعٛز

 بٝع املطًِ ع٢ً بٝع أخٝ٘ بٝع َا ٜعًِ اضتعُاي٘ يف احلساّ ايبٝع بعد ْدا٤ اجلُع١
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   أما بالـسبة لؾصقغة أيفا اإلخوة الؽرام، وهي الركن الثالث من أركان

 أن تؽون مـجزة:البقع، فقشترط يف الصقغة 

فال يصح تعؾقؼ البقع طؾك الؿستؼبؾ، كقػ تعؾقؼ البقع طؾك الؿستؼبؾ؟ 

هذا واحد مـ صالب الجامعة اإلسالمقة طـده سقارة، بؼل لف شفر واحد 

طؾك الدراسة ويخؾص ويبغل أن يبقع السقارة، فؼال لف واحد اسؿع: بعتؽ 

ذلؽ، أكف يف الققم  السقارة إذا تخرجت مـ الجامعة، وتؿ تقققع العؼد طؾك

الػالين، اجتؿع الطرفان وهؿا بؽامؾ األهؾقة، واتػؼا طؾك بقع السقارة 

الؽروال، الؿقاصػات كذا وكذا، بؿبؾغ مائة ألػ ريال إذا تخرج فالن مـ 

الجامعة، هذا البقع مـجز وقت تقققع العؼد يحصؾ الؿؾؽ وال الؿؾؽ 

 د أن يؽقن مـجًزا.معؾؼ طؾك الؿستؼبؾ؟ معؾؼ، فال يصح، البقع ال ب

:أن تؽقن الصقغة دالة طؾك الؿؼصقد، يتػاهؿ  الثاين يف الصقغة

 الطرفان، وداللتفا طؾك الؿؼصقد بالؼقل أو الػعؾ:

كقػ بالؼقل؟ تؼقل: بعتؽ السقارة، هذه دالة طؾك الؿؼصقد أم ال؟ دالة 

 طؾك الؿؼصقد. 

ل طؾك الػعؾ يؽقن معاك يف الصباح ريال،  تروح الؿحؾ تضع الريا

الطاولة وتضع التؿقس، تؽؾؿت بشلء، ال، ما يف أي لػظ، لؽـ داللة 

الحال دالة طؾك أن مؼصقد التؿقس البقع، ومؼصقد هذا الزبقن الشراء، 

 فقصح الصقغة الػعؾقة.

 .كذلك من شرط البقع: أًل يمدي إلى محظور 

ا كالبقع بعد كداء الجؿعة الثاكقة، ال يجقز أن تدخؾ طؾك طؼد ممدى هذ

 العؼد إلك شلء محرم.
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مثالف: البقع بعد كداء الجؿعة الثاين، ال يصح العؼد، كقػ البقع بعد كداء  

الجؿعة الثاين، والؿحالت مؼػؾة، يروح يشرتي مسقاك أمام الؿسجد، هذا 

بقع بعد كداء الجؿعة الثاين، أو وهق يف الؿسجد بقـ الخطبتقـ، فتح تطبقؼ 

اء بعد كداء الجؿعة أم ال؟ حصؾ الشراء مـ الجقال واشرتى بركامًجا، شر

بعد كداء الجؿعة الثاين، فـؼقل: ال يصح البقع وال الشراء بعد كداء الجؿعة 

 الثاين.

 :بقع الشلء الذي تعؾؿ أكف  من صور إفضاء البقع إلى محظور

 يستعؿؾ يف الحرام:

مثؾ بقع العـب، رحت محؾ خضار أو فقاكف، وجاءه رجؾ طؾقف 

وباع لف العـب، البقع صحقح أم ال؟ صقت واحد، غقر  طالمات الػسؼ،

صحقح، لؿاذا غقر صحقح؟! البقع صحقح، لقش؟ الػاسؼ معـاه أكف يعؿؾ 

مـ العـب خؿًرا، فـؼقل: األصؾ صحة البقع، لؽـ إذا جاءه خطاب، هذا 

الشخص مقرد لؾػقاكف والخضراوات، جاءه خطاب مـ شركة لتصـقع 

 الخؿقر:

كقؾق مـ الخؿر،  1555اهلل،  كلمؾ تزويدكا بـ السالم طؾقؽؿ ورحؿة 

كظًرا لحاجتـا إلقفا يف الؿـتجات، إيش قؾـا: الخؿر، ال مـ العـب، أططـا 

ألػ كقؾق مـ العـب، يجقز أن يبقعف لفؿ أم ال يجقز؟ قال: أكا أبقع طـًبا، 

 كؼقل: أكت  تعؾؿ أكف يستعؿؾ يف الحرام. 

الؿالبس الـسائقة، مالبس  فنذا شؽ، كقػ إذا شؽ؟ يؼقل: البقع يف

قصقرة، تليت امرأة وتشرتي مالبس قصقرة، يجقز أن يبعفا أم ال يجقز؟ 

يؼقل: ما أدري، هذه يؿؽـ أن تؽقن متزوجة وتؾبسفا لزوجفا، ويؿؽـ أن 
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 تؾبسفا طؾك وجف غقر جائز، كؼقل: يجقز: إال إذا تقؼـ.

 ولفذا الؿذهب يؼقلقن: ال بد مـ القؼقـ هـا.

  الؿسائل: بقع الؿسؾم طؾى بقع أخقه:كذلك من 

هذا جالس يف الحؾؼة، طـده بسطة يبقع فقفا خقار، جاء واحد واشرتى 

 مـف، قال لف: بؽؿ الؽقؾق؟ قال: الؽقؾق الخقار، بؽؿ كؾقق الخقار اآلن؟

 رياالت. 5الطالب: 

خؿسة رياالت، قال: أططـل كقؾق خقار، قال: خذ كقؾق الخقار الشقخ:  

أططاه خؿسة رياالت، الذي جـبف قال لف: أكا سلططقؽ كقؾق  رياالت، 5بـ 

 رياالت، قال: خذ بضاطتؽ وذهب لقشرتي مـ الثاين. 4الخقار بـ 

فـؼقل: هذا ال يجقز، بؾ إن البقع الثاين بقع فاسد: ألكف بقع طؾك بقع 

 أخقف الؿسؾؿ.
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(2) 

 

 لتؿارين:كـتؼل اآلن إلى بعض ا 

 55السمال الثاين صػحة كؿ؟ صػحة 

السمال الثاين: ما رأيك يف العؼود التالقة؟ ويف حال طدم الصحة ما 

 الشرط الؿختل؟ إذا ما هو صحقح، تؼول: لقش ما هو صحقح؟

باع بؽر أرضف لـ )طؿرو( تحت وصلة هتديده بالسالح؟ ال يصح:  -7

 لقش؟ لعدم الرضا. شرط الرضا غقر متحؼؼ.

رق جقال خالد، فاشرتاه مـف حسـ برخص لقستػقد مـف يف حال س -8

 العثقر طؾقف.

لقش ما يصح: بقع ما ال يؿؾؽ، كقػ؟ الجقال إذا سرق مـؽ تزول 

مؾؽقتؽ طـف؟ ال، هؾ أكت إذا بعت الجقال الؿسروق تبقع ما ال تؿؾؽ؟ 

جقالؽ أكت اكسرق، تؿؾؽف أم ال تؿؾؽف؟ تؿؾؽف: إًذا غقر مؼدور طؾك 

كؼقل: ال يصح: ألكف غقر مؼدور طؾك تسؾقؿف. الؼدرة طؾك التسؾقؿ  تسؾقؿف،

 شرط مختؾ.

سـقات، ورث مـ والده طؼارات، فعرضفا  6رامل فتك طؿره  -01

 لؾبقع بؿائة ألػ ريال: لحاجتف إلك مال، فاشرتاها مـف زيد.
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ال يصح، لقش: أحسـت الصبل غقر جائز التصرف، ال يصح: ألن 

 رف، ماشل.العاقد غقر جائز التص

 5555تاب فايز مـ استعؿال الؿعازف، فعرض آالتف لؾبقع بؿبؾغ  -00

ريال، قال: أكا تبت إلك اهلل، يجقز؟ ال يصح: لقش: ألكف يعؾؿ استعؿالف يف 

الؿحرم؟ ال، أصاًل ما هق مباح الـػع، كحـ اشرتصـا يف العقض: أن يؽقن 

 ـػع.مباح الـػع، صح أم ال، هذا مباح الـػع؟ لقس مباح ال

 السمال الثالث: بقـ حؽؿ العؼقد التالقة:

 بقع البطقخ دون طؾؿ الؿشرتي بجقدة ما بداخؾف؟ -01

 يصح: الجفالة مغتػرة.

 بقع الشاة الحامؾ دون العؾؿ بلوصاف الحؿؾ؟ -02

 يصح: الجفالة مغتػرة.

 بقع الحؿؾ يف بطـ الشاة دون العؾؿ بلوصاف؟ -03

الؿعؼقد طؾقف، فاألول الؿعؼقد ال يصح: أحسـت: ألن الحؿؾ هـا هق 

 طؾقف الشاة والحؿؾ تبع، بقع الؿجفقل.

 بقع التؿر بالقصػ دون ذكر حجؿ التؿرة؟ -04

يؼقل: أبقعؽ تؿًرا سؽريًّا مـ الـقع الػالين األوصاف الػالكقة، ولؿ 

 مؾل؟ 7مؾل، أم  15يـص يف العؼد طؾك حجؿ التؿرة، هؾ هل 

 ألهنا يسقرة ال تمثر يف الثؿـ. يصح: الجفالة مغتػرة: لقش مغتػرة:



 24 مع التمارين –مقرر فقه المعامالت  

وجد زيد فرصة كبقرة لؾربح يف بقع العؼارات، فاغتـؿ الػرصة  -05

وباع أرًضا يؿؾؽفا أخقه طؿرو، ولؿ يتؿؽـ مـ أخذ إذكف طؾك البقع، 

 وبعدما طؾؿ طؿرو بالبقع شؽر أخاه زيًدا طؾك ذلؽ؟

 ال يصح: الؿذهب أكف ال يصح.

ف، بعض أهؾ العؾؿ يؼقل: إذا مسللة التصرف الػضقلل؟ فقف خال

 أجازه الؿالؽ صح، التصرف الػضقلل.

« حصـ الؿسؾؿ»دفع زيد لصاحب الؿؽتبة ريااًل، وأخذ كتاب  -06

 دون أن يتؾػظا باإليجاب والؼبقل؟

يصح، دخؾ الؿؽتبة، حصؾ حصـ الؿسؾؿ مؽتقب طؾقف ريال، أططاه 

 ريال ومشك.

؟ ويف حال طدم الصحة ما السمال الثاين: ما رأيؽ يف العؼقد التالقة

 الشرط الؿختؾ؟

 هذا خطل.

 كـتؼل اآلن إلى أقسام البقع 
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 البقع أيفا اإلخوة الؽرام يـؼسم بعدة اطتبارات:

 طـدكا تؼسقم البقع باطتبار كوع العوض:

  العوض أكواع:

؟ السؾعة الؿعقـة، شايػ السقارة «بقع العقـ»طـدكا بقع طقـ، ما معـك 

قارة، هذا يسؿك بقع العقـ، شلء معقـ، لق فرضـا أن هذه، بعتؽ هذه الس

هذا الذي يبقع السقارة هق الحرامل الذي سرق السقارة يف األول، يصح 

البقع أم ال؟ الحرامل الذي سرقفا وراح يبقعفا يف السقق، يصح أم ال؟ ال 

 يصح: لؿاذا؟ ألكف باع ما ال يؿؾؽ.

 أقطاّ ايبٝع

 بٝع عني: بعني أٚ بدٜٔ أٚ مبٓفع١

 بٝع دٜٔ: بعني أٚ بدٜٔ أٚ مبٓفع١

 بٝع َٓفع١: بعني أٚ بدٜٔ أٚ مبٓفع١

ط يف بٝع ٜػرت
 ايدٜٔ بايدٜٔ:

 قبض أحد ايعٛعني

 املبٝعَٔ حٝح ْٛع  َٔ حٝح ْٛع ايعٛض

 األصٍٛ

 ايجُاز

 األدٌَٔ حٝح 

 دسٜإ ايسبأَ حٝح 

 أثس ايكبضَٔ حٝح 

 ثبٛت اخلٝاز فَٝ٘ٔ حٝح 
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رفع دطقى يف صقب لق اشرتاها هذا الؿسؽقـ، ثؿ طؾؿ األمر، ف

الؿحؽؿة يطالب الحرامل بتسؾقؿف سقارة بداًل طـ هذه السقارة، مثؾفا، 

يؾزم الحرامل ذلؽ أم ال؟ ال، ما يؾزمف: لؿاذا؟ ألن البقع صحقح أم فاسد؟ 

البقع فاسد، يؾزمف رد الثؿـ، وال يؾزمف بداًل طـفا: ألن العؼد وقع طؾك طقـ 

مؿؾقكة لغقره لؿ يصح البقع، هذا يف  معقـة، فنذا تبقـا أن هذه العقـ الؿعقـة

 بقع العقـ.

 :الـوع الثاين: بقع دين 

أيش هق الديـ؟ الديـ هق الشلء الؿقصقف يف الذمة. أكت تذهب إلك 

محؾ التؿر تؼقل لف: أططـل كقؾق تؿر سؽري، كقؾق تؿر سؽري هؾ يؾزم 

 البائع أن يسؾؿ كقؾق تؿر سؽري مـ هذا الؽرتقن أم مـ الؽرتقن الثاين

والثالث والرابع والخامس والعاشر؟ مؿؽـ، إًذا هق ثبت يف ذمتف لؽ كقؾق 

 تؿر سؽري باألوصاف الؿتػؼ طؾقفا.

هذا الؽقؾق يتحؼؼ يف القاقع بلفراد كثقرة، مـ هذه الؽرتقكة ومـ هذه 

كقؾق، فؾق أططاك أي واحد مـفا أجزأ،  255الؽرتقكة، هق يف الؿحؾ طـده 

ر، قال لؽ: خذ، هذا كقؾق تؿر سؽري، ثؿ تبقـا فؾق أططاك البقاع كقؾق تؿ

بعد ذلؽ أن الؽقؾق الذي أططاك إياه اشرتاه واحد مـ قبؾ ووضعف طـده 

وديعة، اشرتاه واحد وقال: أكا ألػ يف الدكان، خؾ هذا طـدك، باع ما 

 يؿؾؽ أم ال يؿؾؽ؟ باع ما ال يؿؾؽ، صح؟

الؿحؽؿة وقال: كؼقل: ال، ال كؼقل: إكف باع ما ال يؿؾؽ، اشتؽك يف 

أصالبف ببدل، يؾزمف البدل أم ال؟ يؾزمف البدل أم كؼقل: العؼد فاسد؟ يؾزمف 
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 البدل، وال كؼقل: إن العؼد فاسد.

إيش الػرق؟ الػرق: أن السقارة وقع العؼد طؾك طقـ معقـة، إذا وجد 

الخؾؾ فقفا، خالص بطؾ البقع. أما هـا لؿ يؼع العؼد طؾك طقـ معقـة، 

ـ، إيش  ديـ؟ أي مقصقف يف الذمة، ثبت يف ذمة البائع، فنذا الؿبقع هـا دي

 أططاك شقًئا فقف خؾؾ، يعطقؽ بداًل طـف، واضح.

 طقـ مثؾ السقارة، كرجئفا اآلن، بعديـ كشرح الباقل.

  ،يبؼك طـدكا الؿـػعة، مثؾ العالمة التجارية، بقع العالمة التجارية

اطؿ الؿشفقر، مثؾ مطعؿ اآلن لؿا تشرتي طالمة تجارية، مطعؿ مـ الؿط

بروست، لف طالمة تجارية معروفة، وتبغل تشرتيفا، وتؿ العؼد بقـؽؿا، 

يسؾؿؽ كرتقن أم يسؾؿ إيش؟ يسؾؿؽ مـػعة، وهل حؼ االكتػاع 

 واستغالل هذا االسؿ التجاري؟ واضح أم ال، مثؾ القكالة.

 ففذا يسؿك بقع مـػعة، وسقليت معـا بعض األمثؾة يف التؿاريـ.

ان البقع فقف طقضان، ثؿـ ومثؿـ، فقتصقر أن يؽقن الثؿـ طقـًا، إذا ك

والؿثؿـ طقـًا، مثؾ ماذا؟ أبقعؽ سقاريت هذه بسقارتؽ، شقفت سقارتؽ 

قؾت: سقارتؽ واهلل مؿتازة، قال: ال واهلل ما هل طجبتـل هذه السقارة، 

صقب أططقؽ سقاريت، قال: سقارتؽ هذه أحسـ سقارة يف العالؿ، قال: خذ 

 يت وأططـل سقارتؽ، هـا بقع طقـ بعقـ.سقار

وقد يؽقن بقع طقـ بديـ، هذه السقارة مؼابؾ ألػ كقؾق تؿر، بقع بديـ  

أم ال؟ مؼابؾ ألػ كقؾق تؿر، ال ما هق طقـ، ألػ كقؾق تؿر مقصقفة هؾ هل 

طقـ؟ ال، العقـ شلء يؿؽـ اإلشارة إلقف، لؿا أققل لؽ: ألػ كقؾق تؿر، 



 29 مع التمارين –مقرر فقه المعامالت  

تؿر؟ ديـ يثبت يف الذمة، هذا الػرق بقـ  طـدي أكا خؿسقن ألػ كقؾق

 الؿعقـ وبقـ الؿقصقف يف الذمة، ماشل.

ال، هؿ يؼقلقن: إن هذا يسؿك مقصقًفا يف الذمة، ديـ، أكا سلططقؽ 

وستتضح بعد مثااًل، خؾقـا، ما هق ممجؾ، هذه الؼضقة مـ أطؼد الؼضايا 

 قؾقل، خؾقـي أططقك مثالقن:

هذا؟ بقع طقـ أم ديـ؟ طقـ. بعتؽ ألػ  بعتؽ كرتقكة تؿر الؿثال األول:

كقؾق تؿر؟ ديـ. إًذا لؿا تؿ العؼد بقـل وبقـؽ طؾك بقع ألػ كقؾق تؿر، ثبت 

يف ذمتؽ ألػ كقؾق تؿر تسؾؿـل لل مـ أي مؽان، ما لل شغؾ، دبر حالؽ، 

لؽـ لؿا قؾت لؽ: بعتؽ هذا الؽرتقن، لق أكا قؾت: أكا أبغل مؽاكف هذا 

ما أططقؽ هذا الؽرتقن، لؽـل سلططقؽ الؽرتقن الؽرتقن، أو قؾت أكت: 

الثاين، مـ حؼؽ تغقر؟ ما هق مـ حؼؽ: ألن هـا وقع البقع طؾك طقـ 

معقـة، ولقس طؾك شلء مقصقف يثبت يف ذمة البائع. طؾك كؾ حال 

 ستضح بعد قؾقؾ باألمثؾة إن شاء اهلل.

وبقع الؿـػعة: مثؾ خدمة، فرق بقـ األجرة، الؿـػعة يف األجرة ممقتة، 

الؿـػعة دائؿ، يعـل: لق قؾت لؽ: هذه العالمة التجارية أسؿحؾؽ 

تستخدمفا لؿدة سـة و تعطقـل ألػ ريال، إجارة، لق قؾت لؽ: هذه 

ريال، هذا  155555العالمة التجارية أكا متـازل طـفا لؽ إلك األبد مؼابؾ 

 بقع الؿـػعة.

 د الػؼفاء، كـتؼل اآلن إلى تؼسقم آخر لؾبقع، شوف هـاك مسللة طـ

 هذه الؿسللة ركزوا فقفا:
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إذا بعت ديـًا بديـ، فال بد مـ قبض أحد العقضقـ، يعـل: ماذا؟ أكا 

أبغل أسللؽؿ أرى ففؿتؿ الديـ أم ما ففؿتؿ، بقع الديـ. إذا قؾت لؽ، أكا 

رحت طـدك واشرتيت مـ طـدك خربًا، قؾت: هذا كقس الخبز بؽؿ؟ قؾت 

كقس الخبز هذا بخؿسة رياالت، لل: بخؿسة رياالت، قؾت: اشرتيت 

كقس الخبز هذا طقـ أم ديـ؟ طقـ. خؿسة رياالت؟ طقـ أم ديـ، شقف، 

لؿا قؾت لؽ: خؿسة رياالت، قؾت لؽ: أشرتي مـؽ خؿسة رياالت، 

قؾت لل: تؿ، قؿت أكا بسحب خؿسة رياالت وأططقتؽ إياها، تعرتض 

طؾل؟ ما لؽ حؼ تعرتض طؾل: ألن الذي يجب طؾل تجاهؽ خؿسة 

رياالت ثبتت يف ذمتل، فنن وفقتؽ هذه وال هذه وال هذه وال هذه وال هذه، 

 كؾفا سقاء، أو أططقتؽ رياالت.

فحقـئٍذ كؼقل: هذا يسؿك ديـًا،  الخؿس رياالت ما لفا رقؿ، خؿسة 

 رياالت ثبتت يف الذمة.

لق أين اشرتيت بالتؿر قؾت لف: أططـل كقؾق تؿر بخؿسة رياالت، هؾ 

رة كقؾق، لق سحب لل كقؾق مـ هـا أم مـ هـا أم مـ هـا، الرجال أمامف طش

 هؾ يجزئ أم ال؟ يجزئ.

إًذا هذا ديـ بديـ، صح أم ال؟ ال ما هق مجفقل، معؾقم أن واحد كقؾق 

تؿر سؽري أوصافف كقت وكقت وكقت، غقر محدد ولؽـف مقصقف، غقر 

محدد بالعقـ، ولؽـف معروف بالقصػ، يجقز هذا بشرط، قبؾ أن تػارق 

لؿحؾ تؽقن أططقتف الؿال، أو قبؾ أن تػارق الؿحؾ يؽقن أططاك السؾعة، ا

يشرتط قبض أحد العقضقـ، ما هق الزم تؼبض العقضقـ جؿقًعا، بقع 
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الديـ بالديـ، شقف مقجقدة طـدك يف الؿربع: يشرتط يف بقع الديـ بالديـ 

 قبض أحد العقضقـ.

الؿحؾ وقؾت خؾقـل أختربكؿ وشقف ففؿتؿ وال ال. لق أكا رحت إلك 

لف: بعـل هذا الؽرتقن مـ التؿر؟ شقف يا مشايخ، لق أين اشرتيت مـف، لق 

قؾت لف: أشرتي مـؽ هذا الؽرتقن بخؿسقـ ريااًل، قال: تؿ العؼد، 

وخرجت أكا مـ الدكان ومشقت وقؾت لف: أرجعؾؽ بعد العصر آخذه، 

ؼك يجقز أم ال يجقز؟ يجقز، لقش؟ ألكف لقس بقع ديـ بديـ، واضح، وتب

هذه الؽرتقكة أماكة طـد البائع، لق رجعت بعد الظفر وقؾت لف: أططـل هذه 

الؽرتقكة، قال لل: واهلل يا شقخ، جاء حرامل وسرق الدكان كؾف، أو سرق 

الؽرتقكة مـ غقر تعدٍّ طؾك البائع ومـ غقر تػريط مـف، هؾ يضؿـ لؽ؟ ما 

 يضؿـ. لؽـ لق كـت اشرتيت مـف طشرة كقؾق تؿر سؽري أوصاف

الػالكقة، قؾت لف: خذ الػؾقس وأكا سآجل العصر أستؾؿ مـؽ، ثؿ جئت 

العصر، قال: التؿر السؽري الذي طـدكا خؾص، اكباع كؾف، أو ضاع، أو 

اكسرق، أو اكحرق، يؾزمف أكف يعطقؽ التؿر أم ال يؾزمف؟ يؾزمف، ألن هذا ديـ 

فا وقع ثبت يف ذمتف، هذا ديـ ثبت يف ذمتف، ولقس هـاك سؾعة معقـة بعقـ

العؼد طؾقفا.  مثؾ طؼد السؾؿ، يليت اآلن يف األمثؾة يا شقخ، ما قبض، يليت 

 معـا الؼبض اآلن.

اآلن ما يف تؼابض، الؿذهب، صبًعا فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف مسللة 

التؼابض، التؼابض ال يمثر طؾك صحة البقع، التؼابض يمثر يف مسللة: هؾ 

يعـل لق أكا خرجت مـ الدكان، بس ما يجقز أن أبقعف مرة ثاكقة أم ال؟ 
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 كستعجؾ، ستليت معـا.

  كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام من حقث كوع الؿبقع، الػؼفاء طـدهم

 بقع األصول والثؿار، إيش بقع األصول والثؿار.

مثؾ بقع الـخؾة وطؾقفا تؿر، الـخؾة أصؾة والتؿرة ثؿرة، أو  بقع األصل:

: إذا باع األرض، ما الذي يشؿؾ فقفا؟ بقع األرض، األرض أصؾ، يؼقل

كؾ ما طؾقفا مـ األشقاء الؿتصؾة، لؽـ لق كان يف طـد أغراض مخزهنا يف 

األرض، هؾ تدخؾ يف البقع؟ جاء واحد وشاف قطعة أرض، أكت طـدك 

قطعة أرض، قؾت لف: هذا األرض مـ هـا إلك هـا، ويف هذه األرض كخؾ، 

ال؟ يؿؾؽ الـخؾ، جئت أكت يقم  واشرتى هذه الؿزرطة، يؿؾؽ الـحؾ أم

التسؾقؿ تبغل تشقؾ الـخؾ، كؼقل: يؾزمؽ قضاء أن تبقع األرض بـخؾفا، 

ألكؽؿا اتػؼتؿا طؾك األرض، ولػظة األرض تشؿؾ األرض، إال إذا استثـك 

 بؽقػف.

لؽـ لق أن طـدك سقارتؽ واقػة يف األرض طـدما جاء يراها، قال: 

 مققػ فقفا السقارات، يقم التسؾقؿ أبقعؽ هذه األرض، وأكت ما شاء اهلل

قال: ويـ السقارات؟ قال: أشرتيت األرض بالسقارات، تذهبقن إلك 

الؼاضل، الؼاضل يحؽؿ بالسقارات وال ما يحؽؿ بالسقارات؟ ال، األرض 

والـخؾ أما السقارات ما تلخذها؟ لؿاذا؟ ألن هذه الؿسللة ترجع إلك 

 العرف.

 وكذلؽ البقع مـ حقث  قث األجل،من تؼسقم البقوع: البقع من  ح

أثر الؼبض، هذا الذي كذكرها يا شقخ يحقك مسللة الؼبض، وكذلؽ مـ 
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 حقث  جريان الربا، ومـ حقث ثبقت الخقار فقف، ومـ حقث الشروط فقف.

  كليت إلك بعض التؿاريـ، حتك تتضح قضقة الديـ والعقـ، شقف

سائؾ التل يحدث فقفا هذه التؿاريـ، هذه مسللة الديـ والعقـ يعـل مـ م

 إشؽال:

 :السمال الرابع: بقع كوع الؿبقع 

هذه الغسالة أكا رحت لؾؿحؾ قؾت: بعـل هذه الغسالة رقؿ  -07

، هذه الغسالة أبغاها وتؿ التعاقد وسجؾ رقؿ 6999332177هقؽؾفا: 

الفقؽؾ، هذا بقع طقـ أم ديـ؟ طقـ، أحسـت. معقـة. لق تبقـا أن هذه 

وأهنا تبع واحد مـ الزبائـ جاء اشرتاها، ماذا كؼقل يف الغسالة لقست لف، 

 العؼد؟ العؼد فاسد: ألكف باع ما ال يؿؾؽ.

مائة ألػ ريال سعقدي؟ ديـ، ما شاء اهلل ففؿتقا، هذه الػؾقس ما  -08

هل طجبتؽ يا شقخ، مثاًل: أكت ذهبت تشرتي سقارة قال: بؿائة ألػ ريال، 

ق فرضـا أن الؿائة ألػ التل يف جقبؽ  الؿائة ألػ ريال، هذه ديـ أم طقـ؟ ل

اكسرقت؟ ما لـا شغؾ أهنا اكسرقت، أكت يف ذمتؽ مائة ألػ، ال تتعقـ 

 الؿائة ألػ التل يف جقبؽ.

ا، 225غسالة مـ مصـع )باكاسقكقؽ( فقلت:  -11 ، حجؿ كبقر جدًّ

هـ.  تؿ التعاقد طؾك هذه األوصاف،  1433لقن أبقض، تاريخ الصـع 

األولك التل يف القؿقـ، يؽػل أم ال يؽػل؟ يؽػل أو التل يف أططاها الغسالة 

القسار، أو التل يف القسط؟ كؾفا تصؾح، هذا يسؿك بقع ديـ: ألكف اآلن 

بؿجرد العؼد يثبت يف ذمة البائع ديـ طؾقؽ، وهق هذه الغسالة الؿتػؼ طؾك 
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 أوصاففا. مشقها قضقة الديـ هذه مشقها، الذي ما ففؿفا إن شاء اهلل تػفؿ

 الحًؼا.

صائرة مثؾ التل يف هذا اإلطالن بجؿقع مقاصػاهتا: قال: طـدكا  -10

صائرات أوصاففا كذا وكذا وكذا، قال: تبغل تشرتي واحدة، قال: أبغل 

 أشرتي، إيش الحؽؿ؟ ديـ.

 كـتؼؾ إلك االسؿ التجاري  )باكاسقكقؽ(؟ مـػعة. أحسـت. -11

ؼقل: الذي يف كقؾق مـ التؿر السؽري، ما يليت واحد ي155 -12

 الصقرة ما هق سؽري، ماشقفا يا شقخ، كؼقل: هذا ديـ.

حؼ بـاء جسر يؿر فقق أرضل، أكا طـدي قطعة أرض، وطـدكا  -13

مركز تجاري اشرتى الؼطعة الشؿال طـل، واشرتى الؼطعة التل يف 

الجـقب، وأكا رفضت أن أبقع، فؼال لل: اسؿح لل أن أبـل جسًرا مـ فقق، 

قـ، يؿر مـ فقق أرضؽ، بس ما هق سـة وال سـتقـ، لؽـ يقصؾ بقـ الربج

 إلك األبد، قؾت: تؿ، وبعتف هذه الؿـػعة؟ هذا إيش؟ مـػعة.

 ؟ طقـ، أحسـت، حدد.5جقالل الذي تراه آيػقن  -14

 حؼ الؿرور مـ أرضل يف أي وقت؟ مـػعة. -15

 حؼقق كسخ بركامج )جامع الػؼف( اإللؽرتوين؟ مـػعة أحسـت. -16

   اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى قضقة البقع من حقث األجل:كلتي 
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 ايبٝع َٔ حٝح األدٌ

 تعذًُٝٗا )ايبٝع املطًع( ُٔ )َٚٓ٘ ايطًِ(تأدٌٝ املج

 تأدٌٝ ايبديني )ايهاي٧ بايهاي٧( تأدٌٝ ايجُٔ )بٝع األدٌ(

 ايطًِ

 ايجُٔ

............................. حاٍ َكبٛض
. 

 غسط

 ايعاقدإ

 غسط

 أزناْ٘

 ملطًِ فٝ٘ا

 غسٚط

 ايضٝػ١

 غسٚط

 َؤدٌ

 مما ميهٔ عبط صفت٘

 َٛصٛف يف اير١َ

 َٛدٛد غايًبا يف ذلً٘

عبط ايضف١ برنس نٌ 
 يف ايجُٔ َا ٜؤثس

 ذنس ايكدز باملعٝاز

 ايػسعٞ

 ذنس أدٌ َعًّٛ

عكد ع٢ً َٛصٛف يف اير١َ َؤدٌ 
 بجُٔ َكبٛض يف دلًظ ايعكد
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إما بقع ممجؾ الؿثؿـ: أي الثؿـ حاضر ومدفقع والسؾعة ممجؾة، مثؾ  -

 السؾؿ هذا، يدخؾ فقف بقع السؾؿ.

الثاين: تلجقؾ الؿثؿـ، تذهب إلك القكالة تشرتي سقارة، يعطقؽ  -

ؿـ تدفعف مؼسًطا، هذا السقارة تلخذها وتخرج، وأكت ما دفعت شقًئا والث

 يسؿك بقع األجؾ أو بقع التؼسقط.

طـدكا تعجقؾ الثؿـ والؿثؿـ، دفعت ريااًل وأخذت خبًزا، هذا هق  -

 البقع الؿطؾؼ الطبقعل. 

وطـدكا تلجؾ البديـ، وهذا ال يجقز، ال يجقز أن يؽقن البقع ممجؾ 

 155ؾ البدلقـ، يؼقل: أبقعؽ السقارة أو أبقعؽ تؿر يسؾؿ بعد سـة مؼاب

ريال أدفعفا بعد سـة، ال يجقز، ممجؾ البدلقـ ال يجقز، واستثـك بعض 

الػؼفاء وهؿ الحـػقة مسللة االستصـاع، تلجقؾ البدلقـ فؼط يف مسللة 

االستصـاع، واألصؾ طدم جقاز تلجقؾ البدلقـ... وقد حج بعد سـة، ال 

ؿـ يسؾؿ يصح، يعـل: السقارة تسؾؿ بعد سـة والثؿـ يسؾؿ بعد سـة، أو الث

 بعد شفر والسقارة تسؾؿ بعد سـة، هذا ال يجقز.

 :كلتي إلى بقع السؾم، إيش هو بقع السؾم 

طؼد طؾك مقصقف يف الذمة ممجؾ بثؿـ  طـدك مؽتوب التعريف:

 مؼبقض يف مجؾس العؼد. خؾقـا كبسط لؽ بؽؾؿات سفؾة إن شاء اهلل.

هؿ التؿر خالل اآلن، أكت طـدك سػرة يف الحرم، وقؾت واهلل: أكا شايؾ 

شفر رمضان، ذهبت إلك رجؾ مزارع قؾت لف: أكا أريد أن أشرتي مـؽ تؿًرا 

طجقة الـقع الػاخر، بلوصاف كذا وكذا، تؿام، العجقة السقداء معروفة، 
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وتسؾؿـل إياها بتاريخ واحد رمضان، تسؾؿـل إياها بتاريخ واحد رمضان، 

ر، والثؿـ؟ والثؿـ تلخذه كؿ الؿؼدار؟ قال: الؿؼدار مائة كقؾق مـ هذا التؿ

اآلن، خذ هذا األلػ ريال، هذا يسؿك طؼد إيش؟ هذا طؼد السؾؿ، الثؿـ 

معجؾ مدفقع يف مجؾس العؼد، والسؾعة ممجؾة ومقصقفة، لقست معقـة 

مـ بقع الديـ، إذا كان ضبطتؿ الؿسللة، اآلن لؿا اتػؼقا طؾك بقع التؿر، 

 أن يؽقن الثؿـ مؼبقًضا.طؾك بقع ديـ أو طؾك بقع طقـ؟ ديـ، فال بد 

 طـدكا بالـسبة لؾعاقديـ، سبؼ معـا أن العاقد ال بد أن أركان السؾم ،

يؽقن جائز التصرف، وهذا يف كؾ العؼقد، ولفذا تؽتب طـدك يف السؾؿ: أن 

 يؽقن العاقد جائز التصرف.

الثؿـ يشرتط أن يؽقن حاالًّ مؼبقًضا يف مجؾس العؼد، أكت لؿا 

عجقة قؾت لف: الثؿـ أسؾؿف لؽ بعد بؽرة أو بعد ثالثة اشرتيت مـف تؿر ال

أيام، يجقز أم ال يجقز؟ ال يجقز، السؾؿ ال بد أن يؽقن حاالًّ ومؼبقًضا يف 

 مجؾس العؼد.

ال يصح أن تسؿقف  أن يؽون الؿسؾم فقه )التؿر( أوًًل ممجاًل،  :ينالثا

ا، السؾؿ يؽقن سؾًؿا، تؼقل: أبقع بقع سؾؿ، التؿر تستؾؿف اآلن، ما صار سؾؿً 

 التؿر فقف ممجاًل.

مقصقًفا يف الذمة، لقس معقـًا، يعـل إيش؟ هؾ يصح طؼد سؾؿ، تروح 

لؿزارع وتؼقل: أشرتي مـؽ تؿر طجقة الذي يخرج مـ هذه الـخؾة، وهذه 

الـخؾة وهذه الـخؾة؟ يصح قال: ال، اآلن أكت تبقع الثؿر قبؾ بدو صالحف 

 وقبؾ خؾؼف، ال يجقز.
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بقـ األولك والثاكقة، األولك التل قؾـا جائزة وسؾؿ،  لؽـ إيش الػرق

البقع وقع طؾك طقـ أم طؾك ديـ مقصقف يف الذمة؟ مقصقف يف الذمة، 

يعـل: لق أن هذه الـخؾة تؾػت صار حريًؼا يف هذه الؿزرطة، وما أكبتت، ما 

أخرجت التؿر، هؾ يؾزم الؿزارع شلء؟ كعؿ، يؾزمف تسؾقؿ التؿر الؿتػؼ 

يشرتيف مـ السقق يدبر حالف: ألن العؼد التل وقع بقـل وبقـؽ طؾقف، يروح 

 ما وقع طؾك تؿر هذه الـخؾة. واضح أم ال.

 أن يؽون الؿسؾم فقه )التؿر( مؿا يؿؽن ضبط صػاته. الثالث:

هـاك أشقاء ما يؿؽـ ضبط صػاهتا، مثؾ: السقارة الؿستعؿؾة هؾ يؿؽـ 

كقؾق، لقهنا أبقض،  ضبطفا بالصػات؟ واهلل السقارة مشقت طشرة آالف

كقطفا كقرسقده، مقديؾ كذا، طشرة آالف كقؾق،  لق كاكت مع واحد 

محرتم، صبقب مثاًل محرتم، غقر طشرة آالف كقؾق ماشقا مع واحد 

ضرباوي، صح أم ال، هـاك فرق أم ال؟ هـاك فرق، وال مػحط، يؼقلقن: 

 استعؿال أمريؽل أم استعؿال صبقب أم استعؿال مفـدس، واضح.

أن السقارة الؿستعؿؾة ال يؿؽـ ضبط صػاهتا، فؾفذا ال يصح  ؼصود:الؿ

 السؾؿ فقفا.

، أوقع طؼد السؾؿ طؾك رصب الرابع: أن يؽون موجوًدا غالًبا يف محؾه

يسؾؿ يف فصؾ الشتاء، مؿؽـ أم غقر مؿؽـ؟ صبًعا اآلن مع الثالجات 

 مؿؽـ، لؽـ يف السابؼ طـد الػؼفاء ما هق مؿؽـ.

ف ال تؽقن إال يف الشتاء، مثؾ الققسػل أضـ، الحؿضقات مثاًل طـدكا فقاك

وكذا، أكا خربيت الزراطقة كصػ وكصػ، وإن كان جدي اهلل يرحؿف 
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مفـدًسا زراطقًّا، لؽـ الؿؼصقد: اتػؼ طؾك تسؾقؿ مائة كقؾق مـ الققسػل 

يسؾؿ بتاريخ يف الصقػ، مؿؽـ يسؾؿ أم غقر مؿؽـ؟ غقر مؿؽـ، إًذا هذا 

 .طؼد سؾؿ غقر صحقح

 :صقغة السؾم ًل بد أن تؽون متضؿـة لؿا يلتي 

ضبط الصػة بذكر كؾ ما يمثر يف الثؿـ، إيش رأيؽؿ يف العؼقد  أوًًل:

 اآلتقة:

تؿ طؼد سؾؿ طؾك بقع تؿر سؽري، خالص، خؾقـا كؼقل: تؿ التعاقد بقـ 

رمضان،  1زيد وطؿرو طؾك طؼد سؾؿ يسؾؿ فقف مائة كقؾق مـ التؿر بتاريخ 

يش، يسؾؿؽ تؿر إيف حشػ أم يسؾؿؽ طجقة؟ هـاك فرق، يؽػل؟ تؿر إ

 واضح أم ال.

تؿ التعاقد طؾك تؿر جقد، يصؾح؟ ال بد أن تؼقل: سؽري، وهؽذا، ال 

 بد مـ ذكر كؾ وصػ يمثر يف الثؿـ.

أن يذكر الؿؼدار، والػؼفاء يف الؿذهب يؼقلقن: ال بد أن يذكر  الثاين:

لشرطل، إن كان مؽقاًل فبالؽقؾ، الؿؼدار بالؿعقار الشرطل، إيش الؿعقار ا

مؽقؾ مثؾ التؿر، التؿر طـدهؿ مؽقؾ، فؾفذا إذا بعت طؼد سؾؿ طؾك تؿر، 

فال بد أن تذكر مؼداره بالصاع، ما يـػع بالؽقؾق. والؿسللة خالفقة، 

 الؿذهب هذا. والؼقل الثاين اختقار شقخ اإلسالم يؼقل: ما هق الزم.

ؾقؿ كؿقة كبقرة مـ التؿر السؽري، فتؼقل: لق اتػؼـا تؿ التعاقد طؾك تس

 أوصاف كذا وكذا وكذا، يؽػل؟ إيش كؿقة كبقرة، ال بد مـ ذكر الؼدر.
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 :كذلك يف الصقغة: ًل بد من أن يذكر األجل الؿعؾوم 

ال بد مـ ذكر أجاًل معؾقًما لف وقع يف الثؿـ، كعؿ، ممثر يف الثؿـ، 

 معؾقًما. فقؼقل: واهلل يسؾؿ بعد شفر، وال بد أن يؽقن األجؾ

قال: يسؾؿ هذا التؿر فقر حصاده أو جـقف، يصح أم ال؟ ال، ما يصؾح، 

 هذا تاريخ مجفقل.

 هذا ما يتعؾؼ بالسؾؿ.

 لتي إلى بعض التؿارين:ك 

السمال الخامس: من خالل ما درسته يف السؾم، بقن مدى صحة السؾم 

 فقؿا يلتي:

 28السمال  52صػحة كام يا شقخ؟ 

ألػ ريال، طؾك أن يعطقف سعد  155قًؽا بؿبؾغ يدفع زيد لسعد ش -17

 آالف صاع تؿر جقد ]غقر محدد الـقع[ تسؾؿ يف يقم زواج زيد؟ 15

ما يصح، لقش؟ أول شلء تاريخ الزواج، العازب أكا يف أيام الخطقبة، 

ويؿؽـ أن يقافؼقا طؾك الزواج، كؼقل: أول شلء التاريخ غقر محدد، 

 يصح هذا. وأيًضا: كقع التؿر غقر محدد، فال

ألػ ريال يتؿ تسؾقؿفا بعد أسبقع، طؾك أن يعطقف  155يدفع زيد  -18

 آالف صاع تؿر سؽري قصقؿل جقد بعد سـة؟ 15سعد 

ما يصح، لقش: ألن الثؿـ يدفع بعد أسبقع، كحـ قؾـا: ال بد أن يدفع 

 الثؿـ يف مجؾس العؼد، ما شاء اهلل طؾقؽؿ، صرتؿ فاهؿقـ.
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 3ألػ مؼسطة طؾك  125ل كؼًدا، أو ألػ ريا 155يدفع زيد  -21

 سـقات، طؾك أن يحصؾ طؾك تؿر هذه الؿزرطة بعد سـة سؾًؿا.

سؾؿ، لقش: أواًل الؿبؾغ غقر مدفقع يف الؿجؾس ومرتدد، مائة ألػ كؼًدا 

 هذا ال يصح.

أكف قال: تؿر هذه الؿزرطة، ال يصح هذا: ألكـا قؾـا: ال يصح  األمر الثاين:

 قن السؾؿ يف مقصقف يف الذمة.السؾؿ يف شلء معقـ، يؽ

ألػ ريال فقريًّا بتحقيؾفا لحساب سعد، طؾك أن  155يدفع زيد  -21

صائًؿا خالل شفر رمضان يف تاريخ  55يتسؾؿ  مـ سعد كؿقة تؽػل لتػطقر 

 شعبان؟ 29

ال يصح، لقش ما يصح: الؿؼدار مذكقر أم غقر مذكقر؟ ما ذكر 

 15يجؾس أمامف صحـ فقف  صائًؿا، بعض الصائؿقـ 55الؿؼدار، تؽػل 

 تؿرات يخؾصف ويلخذ الصحـ الذي طـد جاره، صح أم ال. 
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(3) 

 

آالف  15يدفع زيد مائة ألػ ريال كؼًدا طؾك أن يتسؾؿ مـ سعد  -21

 صاع تؿر، طؾك أن يؽقن مـ أجقد أكقاع التؿر؟

 جقد األكقاع، يحدد.أجقد األكقاع، ال يصح هذا، ألكف ما يؽػل أ

 5يدفع زيد مائة ألػ ريال كؼًدا، طؾك أن يتسؾؿ مـ سعد   -22

، بؿقاصػات  x1، 2553سقارات مستعؿؾة مـ كقاع كامري مقديؾ 

 هـ؟ 1436محرم  5معؾقمة يف تاريخ 

لقش ما يصح، الذي يؼقل: ما يصح يرفع يده، ما يصح: لقش: ألكف ال 

 يـضبط بالصػة، ال يـضبط بالقصػ.

آالف  3ألػ ريال كؼًدا، طؾك أن يتسؾؿ مـ سعد  155يدفع زيد  -23

 صاع تؿر سؽري جقد مباشرة بصقغة السؾؿ؟

ما الؿشؽؾة؟ مباشرة، قبض التؿر مباشرة هذا يخرجف طـ السؾؿ، فال 

يصح حقـئٍذ أن يؽقن بؾػظ السؾؿ، خؾقف بقع، ما يف مشؽؾة لؽـ بؾػظ 

 السؾؿ، ال، ألكف يـاقض حؼقؼة السؾؿ.

ريال بعد أسبقطقـ، طؾك أن يتسؾؿ مـ سعد ثقًبا  255يدفع زيد  -24
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 بؿؼاسات وأوصاف محددة بعد أسبقطقـ؟

هذا استصـاع، هذه الؿسللة طـد الحـابؾة إذا كان يؿؽـ ضبطف بالصػة، 

وكاكت تدخؾف الصـاطة، يؼقلقن: هذا حؽؿف حؽؿ السؾؿ، الحـػقة يؼقلقن: 

ـاع، الحـػقة يؼقلقن: هذه الصقرة هذا غقر، هذا اسؿف طـد الحـػقة استص

جائزة، ألهنا استصـاع طـدهؿ، ويؼقلقن: االستصـاع يجقز فقف تلخقر 

البدلقـ، وطؾقف طؿؾ الـاس الققم، صح أم ال؟ طؿؾ الـاس الققم كؾفؿ 

حـػقة يف هذه الؿسللة، الحـابؾة ال، ال بد أن تسؾؿ الثؿـ يف مجؾس العؼد، 

 فعؾك الؿذهب ال يصح.

سؿك استصـاًطا طـد الحـػقة،  والحـػقة يجقزوكف، وطؾقف لؽـ هذا ي

 فتقى الـاس وطؿؾ الـاس وطؿؾ التجار.

 بالؿـاسبة، خؾقـل أططقؽؿ استطراًدا:

بعض الؿسائؾ تجد أن هذه الؿسللة ال يجقزوها إال مذهب واحد مـ 

 هذه الؿذاهب األربعة، وتجد أن طؿؾ الـاس يؿشل طؾك هذا الؿذهب.

بقن، العربقن معروف، أبغل أشرتي مـؽ هذا البقت، مثؾ: مسللة العر

يؼقل: ادفع طربقًكا، هذه طشرة آالف طرون، فنن كؽؾ طـ الشراء، فالعشرة 

آالف راحت طؾقف، وإن تؿؿ الشراء تصقر العشرة آالف جزًءا مـ الثؿـ، ما 

الحؽؿ يف هذا؟ الجؿفقر يؼقلقن: ال يجقز، وال يستحؼ العشرة آالف إذا 

ؾزم بالعؼد إما تؾزمف بالعؼد وإما ترجعؾف العشرة آالف. لؽـ بطؾ،   هق م

الحـابؾة يجقزون هذا، وطؿؾ الـاس اآلن يف هذه الؿسللة طؾك مذهب 

 الحـابؾة، كؿا أن طؿؾ الـاس يف االستصـاع طؾك مذهب الحـػقة.
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يدفع زيد لـ مؽتب الؿؼاوالت مؾققًكا بعد سـتقـ، طؾك أن يتسؾؿ  -25

 لوصاف محددة يف أرض محددة بعد سـتقـ؟مـفؿ فقال دوريـ ب

كػس الؼضقة السابؼة، هذه تجقز استصـاًطا طـد الحـػقة، وأما طؾك 

 الؿذهب فال يصح ذلؽ.

يدفع زيد لسعد ألػ ريال كؼًدا، طؾك أن يتسؾؿ مـف كقؾق لحؿ غـؿ  -26

 أشفر ابتداء مـ الغد؟ 3حري يقمقًّا لؿدة 

بؽرة، يؼقلقن: ال بلس، إذا سؾؿ، شقف، تؼقل: ما يف أجؾ، يبدأ مـ 

كان يبدأ مـ الغد، ولؽـف يـتفل إلك أجؾ مستؼبؾل، ففذا يصح طؾك وجف 

السؾؿ. يصح: ألكف مـ باب السؾؿ. يؼقلقن: إذا كان يلخذ مـف أجزاء تبدأ 

 مـ غًدا، فال بلس. طجقب، الحؿد هلل، شقف سبحان اهلل.
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 ؼبض:كـتؼل اآلن إلى مسللة: ما ًل يتصرف فقه قبل ال 

ما ال يتصرف فقف قبؾ الؼبض، بؼل معـا خؿس دقائؼ كلخذ مـفا هذه 

 الؿسللة، مختصرة هذه.

 الؿسللة األولى: الؿبقع بؽقل:

واحد ذهب إلك محؾ التؿر، واشرتى مـف صاًطا مـ التؿر، بؽؿ 

الصاع؟ الصاع بعشرة رياالت، خرج مـ الؿحؾ ولؿ يستؾؿ الصاع، ما 

ع، الصاع وطاء لؼقاس الحجؿ يقضع فقف حسب لف، الصاع، تعرفقن الصا

التؿر أو الرب أو غقره، إذا حسب لؽ، تبغل صاع، دخؾ الصاع يف التؿر 

وقال: هذا صاطؽ ووضع لؽ يف كقس، فلكت قد قبضتف حؽًؿا ولق لؿ 

تضعف يف يدك: ألن قبض الؿؽقؾ بؽقؾف، لؽـ لق أكؽ اشرتيت مـف، قؾت لف: 

 َا ال ٜتضسف فٝ٘ قبٌ ايكبض

 املبٝع بٛشٕ املبٝع بهٌٝ

 املبٝع برزع املبٝع بعد

 املبٝع بايٛصف

 ايكبض

املٛشٕٚ،  املهٌٝ،
 يوبر املعدٚد، املرزٚع:

 املٓكٍٛ: بٓكً٘

 ايعكاز: بتدًٝت٘
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شرة رياالت، قؾت: هذه العشرة أبغل صاًطا مـ التؿر، قال: أططـل ط

رياالت، أططقتف العشرة رياالت وخرجت مـ الدكان قبؾ أن تؽال هذه 

التؿقر، لؿا خرجت مـ الدكان قابؾت صاحبؽ، قال: مـ أيـ جئت؟ 

قؾت: جئت مـ دكان فالن، اشرتيت مـ طـده صاع مـ التؿر مؿتاز جؿقؾ 

ا بعشرة رياالت، يؼقل: أكا أشرتيف مـؽ بخؿسة ط شر ريااًل، يجقز وال جدًّ

يجقز، يؼقل: أكا أشرتي مـؽ هذا الصاع بخؿسة طشر ريااًل؟ ال يجقز: 

ألن هذا ال يتصرف فقف قبؾ قبضف، أكت اشرتيتف بالؽقؾ، فال يجقز التصرف 

فقف قبؾ قبضف، لؽـ الصقرة األولك: لق كالف وأكت مقجقد ووضعف لؽ يف 

قابؾت صاحبؽ،  كقس، قؾت: خالص خؾقف طـدك أكا صالع وهرجعؾؽ،

قال: اشرتيت صاع بعشرة، قال: أكا أشرتيف مـؽ بخؿسة طشر، يجقز؟ 

 الجقاب كعؿ يجقز: ألكؽ قبضتف حؽًؿا.

كذلؽ الؿبقع بالقزن، اشرتيت كقؾق مـ الؾحؿ، كػس الؼضقة إذا حسب 

لؽ  الؽقؾق حطف يف الؿقزان، ووضعف لؽ يف كقس، وقال لؽ: هذه 

ن تبقعفا، حتك لق لؿ تؼبضفا يف يدك: بضاطتؽ، فؼد قبضتفا ويجقز لؽ أ

 ألكؽ قبضتفا تعترب بالقزن.

لؽـ قبؾ أن تؼقل لف: أططـل كقؾق لحؿ، خرجت مـ طـده ولؿ يحسب 

 لؽ الؽقؾق، تبقع لشخص أم ال تبقعف؟ ال تبقعف.

الؿبقع بعد قال: أططـل خؿس حبات خبز مـ الخبز الصامقلل، قال: 

قبؾ أن تعد، يجقز أم تبقع قبؾ  ارجعؾل بعد خؿس دقائؼ، فخرجت وبعتفا

 الؼبض؟ ال يجقز.
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كذلؽ الؿبقع بذرع، راحت الؿرأة شارع بقبا، محالت الؼؿاش، 

قالت: أططـل مـ الؼؿاش هذا طشرة مرت، قال: الؿرت بخؿس رياالت، 

أططتف خؿسقـ ريااًل، قالت: أكا صالعف وأكا راجعف آخذها، خرجت قابؾتفا 

الؼؿاش، يجقز؟ ال يجقز، لؽـ لق ذرطفا أختفا قالت لفا: أبقع لؽ هذه 

لفا وقص لفا، وقال لفا: هذه طشرة مرت تبعؽ، وقالت: خؾقفا طـدك، 

 يجقز أن تبقعفا؟ يجقز أن تبقعفا. 

وقؾ مثؾ هذا يف الؿبقع بالقصؾ، قال: أبقعؽ تؿًرا أوصافف كذا وكذا، 

 أو أبقعؽ صقًبا أوصافف كذا وكذا.

 بؿاذا يحصل الؼبض؟ 

 ه إلى العرف:الؼبض مرجع

قبض الؿـؼقل بـؼؾف، اشرتيت جقااًل، قبضف بؿاذا؟ أن تلخذ العؾبة مـ 

 طـد البائع، تـؼؾفا.

وقبض العؼار بتخؾقتف، اشرتيت فقال، كقػ تؼبضفا؟ يخرج صاحب 

البقت مـ البقت ويسؾؿؽ البقت ومػاتقحف، يخؾل بقـؽ وبقـف، تؽقن قد 

 لتخؾقة يحصؾ الؼبض.قبضتف حتك لق ما دخؾت واكتػعت بف، بؿجرد ا

وأما قبض الؿؽقؾ والؿقزون والؿعدود والؿزروع بذلؽ، يعـل: إيش 

بذلؽ، يعـل: قبض الؿؽقؾ بؽقؾف، وقبض الؿقزون بقزكف، وقبض 

 الؿعدود بعده، وقبض الؿزروع بزرطف، بالتؿتقر.

هذا ما يتعؾؼ بؿسللة التصرف يف الؿبقع. إن شاء اهلل بعد الصالة كرجع 
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 إلك التؿاريـ.

ما ال يتصرف فقف قبؾ الؼبض، وما يتصرف فقف قبؾ الؼبض،  قؾـا:

 تذكرون أم كسقتؿ، إن شاء اهلل تؽقكقن تتذكرون.

 السمال السادس: بقـ حؽؿ التصرف يف الؿبقع فقؿا يليت:

هذه التؿاريـ طؾك مسللة ما ال يتصرف فقف قبؾ الؼبض وما يتصرف فقف 

 .54قبؾ الؼبض، صػحة كؿ؟ صػحة 

خالد مـ سعقد مائة صاع مـ تؿر، وتؿ كقؾفا، ثؿ باطفا  اشرتى -27

 خالد لـحسـ قبؾ أن يتسؾؿفا خالد بقده؟

الذي يؼقل: ال يجقز يرفع يده، الذي يؼقل: يجقز يرفع يده. ما شاء 

 اهلل، كعؿ يجقز: ألن هذا قبضف بؽقؾف.

اشرتى خالد مـ سعقد  مائة صاع مـ تؿر، ثؿ باطفا خالد لحسـ  -28

 كقؾفا؟ قبؾ أن يتؿ

ال يصح، أحسـت: ألن هذا مبقع بؽقؾ، وال يصح بقعف قبؾ قبضف، 

 وقبضف بؽقؾف.

اشرتى خالد مـ سعقد سقارة معقـة حاضرة، ثؿ باطفا خالد  -31

 لحسـ قبؾ أن يتسؾؿ خالد مػاتقحفا؟

يصح يا سعد وال؟ ال صح، الذي يؼقل: ال يصح يرفع يده، والذي 

الصحقح، أكف يصح: ألن هذا لقس يؼقل: يصح يرفع يده. كعؿ، هذا هق 

مبقًعا بؽقؾ، وال وزن وال طد وال زرع، قؾـا: الذي ال يجقز بقعف قبؾ قبضف: 
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 هق الؿبقع بؽقؾ أو وزن أو طد أو زرع أو وصػ، هذه السقارة معقـة.

الؼبض ما هق شرط يف كؾ شلء، الؿذهب يػرققن يؼقلقن: ال يصح 

 أو مقزوًكا أو معدوًدا أو التصرف يف الؿبقع قبؾ قبضف إذا كان مؽقاًل 

مزروًطا أو مبقًعا بالقصػ. ال، الؿـؼقل يجقز بقعف إذا كان معقـًا. الؿـؼقل 

قد يؽقن مبقًعا بالعد، يؼقل: أبقعؽ طشريـ قارورة مقية، هذا مبقع بالعدد، 

فال تتعقـ لؽ ققاريرق إال بالعد، واحد اثـقـ ثالثة أربعة خؿسة ستة سبعة 

 ، هـا يجقز لؽ أن تبقعفا.طشرة، هذه ققاريرق

إيش العؾة يف هذا؟ يف قاطدة مـ ققاطد الؿعامالت وهل: الخراج 

بالضؿان، الغـؿ بالغـؿ، هنك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ ربح ما لؿ 

يضؿـ. اآلن التؿر أكت اشرتيتف ولؿ يتعقـ تؿرك، إذا تؾػ طـد البائع التؿر 

ع، أكت هؾ تتحؿؾ الخسارة؟ الذي خسر، مـ الذي يتحؿؾ الخسارة؟ البائ

إًذا يجقز لؽ أن تربح وأكت ال تتحؿؾ الخسارة؟! قاطدة العدل: أكت 

الذي تتحؿؾ الخسارة يجقز لؽ أن تربح، ال تتحؿؾ الخسارة ال يجقز لؽ 

 أن تبقع.

ولفذا لؿا تعقـ لؽ التؿر، إذا تؾػ تتحؿؾ الخسارة أم ال؟ تتحؿؾ 

 الخسارة، إًذا مـ حؼؼ أن تبقعف.

رة الؿعقـة رحت اشرتيت سقارة معقـة مـ القكالة، قالقا: هذه السقا

سقارتؽ، قؾت: خؾقفا طـدكؿ، بعد بؽرة آيت أستؾؿفا، حصؾت مشؽؾة يف 

القكالة وتؾػت هذه السقارة، اهندم الدكان أو اكحرق، أيَّ ًا ما كان. السقارة 

مـ ضؿاكؽ أكت الخسران، أم القكالة تعطقؽ سقارة بديؾة؟ أكت الخسران 
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 وأكت الذي تضؿـ. إًذا مـ حؼؽ أن تبقع وتربح.

اشرتى خالد أرًضا مـ سعقد، ثؿ باطفا خالد لحسـ قبؾ أن يتؿ  -30

 إفراغ الصؽ باسؿ خالد؟

هنك طـ بقع الطعام قبؾ »الحديث هذا مطؾؼ، يؼقده الرواية األخرى: 

، صبًعا الؿسللة فقفا خالف صقيؾ: ما هق الذي يجقز بقعف قبؾ قبضف «قبضف

ا الذي ال يجقز؟ مـ العؾؿاء مـ مـع يف كؾ شلء. ومـفؿ مـ خصف وم

، مـ أهؾ العؾؿ مـ «هنك طـ بقع الطعام قبؾ قبضف»بالطعام: ألن يف رواية: 

خصف بالطعام، مـفؿ مـ قال: الؿؽقؾ والؿقزون وما يحتاج إلك حؼ 

 تقفقف، وهذا هق الؿذهب الذي ذكركاه لؽؿ.

كذكر الؿشفقر والصحقح يف بعض الؿسائؾ يؽقن يف خالف، وكحـ 

الؿذهب، ويف الؿرحؾة الثاكقة مـ واصؾ الدراسة والتحصقؾ والتعؾؿ 

 سقجد أن كثقًرا مـ هذه الؿسائؾ محؾ خالف.

والؿؼصقد األساسل هـا: تصقر الؿسائؾ، يؽقن طـدك ففؿ لؾؿسللة. 

أما الحؽؿ فقفا، إذا ففؿت الؿسللة وفتحت الؽتب ستجد الخالف فقفا، 

 فقة وبعضفا إجؿاطقة.بعضفا خال

اشرتى خالد أرًضا مـ سعقد ثؿ باطفا خالد لحسـ قبؾ أن يتؿ  -30

 إفراغ الصؽ باسؿ خالد.

يصح. تؿ البقع وتؿؾؽ األرض. لق جعؾـا إفراغ الصؽ أكثر ما يؿؽـ 

أن يؼال فقف: أكف هق قبض األرض، واضح، ولؽـف لقس  التؿؾؽ. بعض 
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ؿ مـ حقث التلصؾ الػؼفل األكظؿة هؾ تجقز هذا أم ال؟ كحـ كتؽؾ

 األساسل، بغض الـظر طـ التـزيؾ القاقعل.

اشرتى خالد مـ سعقد مائة مرت قؿاش بلوصاف محددة، وتؿ  -31

 تؿتقرها وقصفا، ثؿ باطفا لحسـ قبؾ أن يتسؾؿفا خالد بقده؟

 يصح.

اشرتى خالد مـ سعقد ألػ مسؿار بلوصاف محددة، ثؿ باطف  -32

 الد الؿسامقر أو يعدها ويعقـفا؟خالد لحسـ قبؾ أن يستؾؿ خ

 ال يصح، هذا مبقع بعد، ال يجقز بقعف قبؾ قبضف.

اشرتى خالد مـ سعقد مائة كقؾق جرام مـ لحؿ بلوصاف  -33

 محددة، ثؿ باطف لحسـ قبؾ أن يتؿ وزكف؟

 ال يصح.

 :كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى باب الربا 
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  البقع من حقث جريان الربا كوطان:

 ما يجري فقف الربا. -

 وماال يجري فقف الربا. -

 ما هو الذي يجري فقه الربا:

  ثالثة أمور:

 الؿؽقالت. -

 الؿقزوكات. -

 الـؼقد. -

 ايبٝع
 َٔ حٝح دسٜإ ايسبا

 َا جيسٟ فٝ٘ ايسبا

 املهٝالت ٚاملٛشْٚات

 ايٓكٛد

 َا ال جيسٟ فٝ٘ ايسبا

 ايعسٚض عدا
 املهٝالت ٚاملٛشْٚات

 تٓبٝ٘ ٖاّ:
 ايسبا املٓخضس يف ٖرٙ األصٓاف ٖٛ: زبا ايبٝٛع.

ٜٔ َكابٌ ٚأَا زبا ايدٜٕٛ: ٖٚٛ ايصٜاد٠ يف ايد
 األدٌ، فٗٛ داز يف نٌ أصٓاف املاٍ بال خالف
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 هذه يجري فقفا الربا.

 :وهق الذي ال يجري فقفا الربا، وهل بؼقة األشقاء غقر  الـوع الثاين

 الؿؽقالت والؿقزوكات.

ك: الؽالم هـا طـ ربا البققع، أي: والحظ هـا تـبقف مفؿ مؽتقب طـد

كحـ كتؽؾؿ يف أبقاب البقع، وال كتؽؾؿ يف أبقاب الؼرض، فرق: ألن يف 

طـدكا ربا اسؿ ربا الديقن أو ربا الؼروض، ربا الديقن هذا حرم، وهق شر 

الـقطقـ، وهق محرم يف كؾ شلء، بغض الـظر: هؾ هذا الشلء مؿا يجري 

ا، بؿعـل: إذا قؾت لؽ: أكا أقرضؽ صاًطا مـ فقف الربا أم ال، إذا كان قروًض 

التؿر، واحد جعان قال: أكا أحتاج صاًطا مـ التؿر أو الرز، خؾقـا كؼقل: 

ا، الرز يؼرتض ويرد بدلف،  ا، قال: واهلل أكا محتاج كذا اقرضـل رزًّ اقرتض رزًّ

ا،  يؼقل: أكا أططقؽ صاع رز بشرط  يؼقل: اقرتضت صاع رز ترد صاع رزًّ

لؿدة أسبقع إضافة إلك رد الؼرض، يجقز أم ال يجقز، بغض  تعؿؾ طـدي

الـظر طـ كقن الرز مؿا يجري فقف الربا أم ال: ألن الؽالم طـ قضقة 

 الؿؽقالت والؿقزوكات وما الذي يجري فقف الربا كالم يف ربا البققع.

 ربا البققع يجري فقف هذه األصـاف.
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بٝع 
 ايسبٜٛات

 َهٌٝ

 مبهٌٝ

 بػري َهٌٝ
ال ٜػرتط تكابض ٚال 

 متاثٌ

 َٔ دٓط٘
 جيب ايتكابض

 والتمثال

 َٔ غري دٓط٘
 جيب ايتكابض فكط

 َٛشٕٚ

 مبٛشٕٚ

 بػري َٛشٕٚ
ال ٜػرتط ايتكابض 

 ٚال ايتُاثٌ

 َٔ دٓط٘
 جيب ايتكابض

 الوالتمث

 َٔ غري دٓط٘
جيب ايتكابض فكط 
إال إٕ نإ أحدُٖا 

 َٔ ايٓكدٜٔ

 ْكد

 بٓكد ايضسف

 بػري ْكد
ال جيب تكابض ٚال 

 متاثٌ

 َٔ دٓط٘
 جيب ايتكابض

  ٚايتُاثٌ

 َٔ غري دٓط٘
جيب ايتكابض دٕٚ 

زبا  ايتُاثٌ
ايفغٌ:ايتفاعٌ 
فُٝا ٜػرتط فٝ٘ 

 ايتُجاٍ

زبا ايٓط١٦ٝ: 
ايتأخري فُٝا 

٘ ٜػرتط فٝ
 ايتكابض
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 :إًذا إذا بعت شيء ربوي، فؾه حاًلت  

أن تبقع مؽقاًل، مثؾ إيش؟ التؿر، كؿا هق طـدك يف  الة األولى:الح

 الصقرة، بقع الؿؽقؾ مثؾ التؿر.

كقػ طرفـا أن التؿر مؽقؾ؟ أكا أذهب إلك السقق أشرتي التؿر بالقزن، 

 أكت إذا ذهبت إلك السقق تشرتي التؿر بالؽقؾ أو القزن؟

مقؾل لرتًا،  335ة ال، الؽقؾ غقر القزن، أكا سلططقؽ مثااًل: هذه الؼارور

جرام،  335لق وضعت فقفا ماء وضعتف طؾك الؿقزان، كؿ يطؾع وزكف؟ 

شقؾ الؿاء وضع فقف دققًؼا، وضعف يف الؿقزان كػسف القزن أم مختؾػ؟ 

مختؾػ، إذا وضعت فقف دققًؼا؟ يختؾػ، حجؿفؿا واحد أم مختؾػ؟ 

 حجؿفؿا واحد كؾف يلخذ حجؿ الؼارورة، لؽـ وزهنؿا مختؾػ. الؽقؾ

مثؾ الؾرت، طـدكا يف العصر الحاضر الؾرت هذا كقؾ، ويف العصر األول الؽقؾ 

مثؾ الصاع، يؼقل: بعـل صاًطا مـ التؿر، أي: مؾء هذا القطاء مـ التؿر. 

الؿد مؾء القد، هؾ مؾء القد لق وضعت فقف تؿًرا أم مسامقر القزن واحد؟ 

 مختؾػ، لؽـ الؽقؾ واحد، طرف  الؽقؾ والقزن.

أن التؿر مؽقؾ؟ التؿر اآلن تشرتيف يف سقق التؿر بالؽقؾق، كقػ كعرف 

 الؽقؾق وزن أم كقؾ؟ وزن.

العربة يف كقن الشلء مؽقاًل هق بعرف الؿديـة يف زمـ الـبل  كؼول:

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، زمـ الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ التؿر مؽقؾ أم 

العرف. إذا هذا  مقزون؟ مؽقؾ، إذا هق مؽقؾ إلك ققام الساطة، ولق اختؾػ

الحؽؿ لقس مـ األحؽام التل تختؾػ بالعرف، إذا كان لف طرف يف زمـ 
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 الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الؿديـة ففق مؽقؾ. 

 وكقف كعرف الؿوزون؟ 

أيًضا كؼقل: الؿقزون ما كان مقزوًكا يف مؽة يف زمـ الـبل صؾك اهلل 

قؾ أهؾ الؿديـة، الؽقؾ ك»طؾقف وسؾؿ، كؿا جاء يف الحديث يف الســ: 

، ما كان مؽقاًل يف الؿديـة يف زمـ الـبقة، والؿقزون «والقزن وزن أهؾ مؽة

 ما كان مقزوًكا يف مؽة يف زمـ الـبقة.

إذا بعت مؽقاًل بؿؽقؾ مـ جـسف، مثؾ إيش؟ تؿر بتؿر، سقاء كان هذا 

التؿر مـ كقع واحد، تؿر طجقة وتؿر طجقة، أو كان مـ كقع مختؾػ: تؿر 

ؿر طجقة، فؿا الشرط هـا؟ إيش صقرة هذا، صقرة هذا، هذه سؽري بت

 الؿسللة واقعقة؟ واقعقة مؿؽـ.

أكت طـدك محؾ تؿر يف سقق التؿقر، جاءك زبائـ قالقا: كبغل تؿر 

طجقة، ما طـدك طجقة، ذهبت إلك جارك، قؾت: أططـل طجقة، أبغل 

ريال  155أشرتي طجقة ألبقعفا إلك الحجاج، قال: أبقعؽ الؽقؾق طجقة بـ

بس تدفع الؿال اآلن، ما طـدي استعداد أبقعؽ بالديـ، قؾت: ما طـدي 

سققلة اآلن. قال: جقب مـ تؿرك السؽري وخذ مـ تؿر العجقة، فجئت 

بالتؿر السؽري وقؾت لف: خذ كرتقكة تؿر سؽري وأططـل كصػ كرتقكة 

تؿر طجقة، هـا مؽقؾ بؿؽقؾ مـ جـسف أم ال؟ مـ جـسف تؿر بتؿر، لق كان 

ري وطجقة، كالهؿا تؿر إذا جـس واحد، ما الؿشرتط هـا: يؼقل: أبغل سؽ

 أشرتي تؿر طجقة وأدفع تؿر سؽري، تؼقل: 

التؼابض يف مجؾس العؼد، سؾؿ السؽري واستؾؿ  يشترط طـدك شقئان:
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 هذا هو الشرط األول: التؼابض.العجقة يف مجؾس العؼد. 

ش؟ يف الؽقؾ، التؿاثؾ التؿاثؾ والتساوي: التؿاثؾ يف إي والشرط الثاين:

يف الؽقؾ، صاع تؿر سؽري بصاع تؿر سؽري، تؼقلل: السعر يختؾػ، إذا 

كان السعر يختؾػ وما كان طـدك استعداد تبقع صاع بصاع، فبع الجؿع 

بالدراهؿ، بع السؽري بالدراهؿ واشرتي بالدراهؿ طجقة. كؿا قال الـبل 

هؿ، واشرت بالدراهؿ بع الجؿع بالدرا»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لبالل قال: 

هذا مؽقؾ بؿؽقؾ مـ جـسف. يشرتط التؼابض يف مجؾس العؼد، «. جـقًبا

 ويشرتط التؿاثؾ يف الؽقؾ.

مؽقؾ بؿؽقؾ مـ غقر جـسف: مثؾ الذي طـدكؿ اآلن، هذا تؿر  الثاين:

بنيش؟ بزبقب، الزبقب مؽقؾ، فؿا الؿشرتط؟ كؼقل: يشرتط التؼابض فؼط، 

ال بلس أكت ذهبت إلك جارك وقؾت لف: أططـل وال يشرتط التؿاثؾ. يعـل: 

تؿر طجقة وما أكا طـدي سققلة، قال: أططقؽ زبقب، فلططاه زبقًبا، يجقز؟ 

يجقز بشرط التؼابض، لق أططاه اثـقـ كقؾق زبقب وأخذ واحد كقؾق تؿر 

يجقز؟ ال بلس بشرط التؼابض يف مجؾس العؼد، اختالف الجـس ال 

 التؼابض، واضح األمقر.يشرتط فقف التؿاثؾ، يشرتط فؼط 

  ال، لقس مؽقاًل أكتؼل إلى بقع مؽقل )مثل التؿر( بغقر مؽقل أصاًل ،

 أصاًل، طؾشان تؼقل: مـ مجـسفا، أو مـ غقر جـسفا، لقس مؽقاًل.

مثؾ بقع التؿر بالـؼد، فؾقس رياالت تشرتي هبا تؿًرا، كؼقل: ال يتشرط 

ن وتلخذ التؿر بؽرة، ما يف التؼابض، وال يشرتط التؿاثؾ. تعطقف الػؾقس اآل

ماكع، ال يشرتط التؼابض. وتعطقف طشرة رياالت، وتلخذ خؿسة كقؾق، ال 
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 يشرتط التؿاثؾ.

 :كـتؼل إلى الؿوزون 

الؿقزون مثؾ إيش، مثؾ الؾحؿ، إذا بعت مقزوًكا بؿقزون مـ جـسف، 

لحؿ بؾحؿ، لحؿ غـؿ بؾحؿ غـؿ، ما الشرط؟ تؼقل: أكا أحتاج لحؿ مػروم، 

يف البقت سؿبقسؽ، قال: أططـل الؾحؿ الذي طـدك، قال: خذ هذا يسؿك 

الؾحؿ الذي طـدي، كتقف مثاًل، أو لحؿ مؼطع، هـا مقزون بؿقزون مـ 

جـسف أم ال؟ الشرط إيش التؼابض يف مجؾس العؼد، والتؿاثؾ. كقؾق لحؿ 

 بؽقؾق لحؿ، ال زيادة وال كؼص.

حؿ، قال: إذا بعت مقزون بؿقزون مـ غقر جـسف، رحت تبغك ل

أططقؽ حديد، الحديد مقزون، فبعت لحًؿا بحديد، يشرتط إيش؟ 

التؼابض فؼط يف مجؾس العؼد يتؿ التؼابض. ما يف ماكع يؽقن طشرة كقؾق 

 لحؿ وخؿسة كقؾق حديد، ال بلس.

  :موزون بغقر موزون أصاًل 

ال يشرتط تؼابض وال يشرتط التؿاثؾ، فتعطقف الػؾقس اآلن وتلخذ 

 أو تلخذ الؾحؿ اآلن وتدفع الػؾقس غًدا، ال ماكع.الؾحؿ غًدا، 

 :بؼي طـدكا الـؼض، مثل الذهب والػضة واألوراق الـؼدية الؿعاصرة 

كؼد بـؼد مـ جـسف: ذهب بذهب، يشرتط التؼابض والتؿاثؾ: طشرة  -

جرام ذهب مؼابؾ طشرة جرام ذهب. وهذا يؼع كثقًرا يف بعض محالت 

بسقاء التؿاثؾ، هل واحد سقاء بسقاء ذي الذهب، يد بقد التؼابض، سقاء 
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 مثؾ بؿثؾ. يًدا بقد التؼابض.

طـدك ذهب )األخقات( راحت محؾ الذهب، طـدها خقاتؿ قديؿة، 

أططتف الخقاتؿ، وضعفا يف الؿقزان، صؾع وزهنا مائة جرام، قالت: أبغل 

مؼابؾفا أساور ذهب، هؾ يجقز أن تبدل خقاتؿ ذهب بلساور ذهب؟ يجقز 

ش التؼابض يف مجؾس العؼد، التؿاثؾ يف القزن. مائة جرام بشرصقـ: إي

بؿائة جرام، ما يـػع مائة جرام بؿائة وخؿسة، تؼقل: مائة وخؿسة وأدفع 

 الػرق، أيًضا ال يجقز، ال بد مـ التؿاثؾ.

ققراط،  كؿ وزهنا؟ وزهنا مائة جرام، وأخذت  18قالت: خذ خقاتؿ 

ًصا، يجقز؟ ال يجقز، ألكف ما يف ققرا 22مؽاهنا أساور مائة جرام، ولؽـفا 

الخؾط فقف أكثر مـ الثاين، فؾؿ يحدث التؿاثؾ  18تؿاثؾ يف الذهب، ألن 

 يف الذهب، وهذه الؿسائؾ مفؿة يتعامؾ هبا الـاس.

 راحت طـدها لو اشتريت كؼًدا بـؼد من غقر جـسه، ذهب بػضة ،

مـ  صؼؿ ذهب مـ أيام زواجفا، وتبغل تشرتي صؼؿ فضة، أخذت خاتًؿا

الذهب وتريد أن تشرتي مؼابؾف صؼؿ فضة، يجقز؟ يشرتط التؼابض فؼط، 

ال يشرتط التؿاثؾ حتك لق كاكت الػضة وزهنا أكثر، ال بلس، يشرتط 

 التؼابض فؼط.

إذا اشرتيت بالقرق الـؼدي )فؾقس رياالت( اشرتيت هبا ذهًبا، ما الذي 

 يشرتط؟ التؼابض: ألن هـا كؼًدا بـؼد مـ غقر جـسف.

 مثؾ كؼد بتؿر، ففـا إيش؟ ال يشرتط  بؼي طـدكا كؼد بغقر كؼد:ي

التؼابض وال التؿاثؾ. تعطقف الػؾقس اآلن وتلخذ التؿر غًدا، أم تلخذ التؿر 
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 اآلن وتدفع الػؾقس غًدا. ال بلس، واضح سفؾ، إن شاء اهلل يا رب.

 :إذا اختؾ التؿاثؾ يف الؿسائؾ التل اشرتصـا  طـدكا التؿاثل والتؼابض

فقفا التؿاثؾ، ففق ربا الػضؾ، إذا قؾـا: يشرتط التؿاثؾ مثؾ ذهب بذهب، 

اختؾ التؿاثؾ تسؿقف ربا الػضؾ، إذا اختؾ التؼابض فقؿا اشرتصـا فقف 

التؼابض كسؿقف ربا الـسقئة. واضح األمقر. هذا ربا الػضؾ وهذا ربا 

 الـسقئة.

 :كلخذ بعض التؿارين 

 لربا، وما ال يجري فقف الربا:السمال السابع: حدد ما يجري فقف ا

ما هل األشقاء التل يجري فقفا الربا، وما هل األشقاء التل ال يجري 

 فقفا الربا؟

 الغسالة؟ -34

لقست ربا، هؾ مؽقؾة أحد يبقعفا الغسالة بالؽقؾ أو القزن، ولقست 

 كؼًدا، إًذا لقست ربقية.

 الحديد؟ -35

 ربقي: لقش: ألكف مقزون، ربقي ألكف مقزون.

 الرياالت؟ -36

 ربقي: ألكف كؼد.

 الشقؽات؟ -37



 70 مع التمارين –مقرر فقه المعامالت  

 ربقي: ألن الشقؽ مضؿقكف كؼًدا.

 الُبّر؟ -38

 الرب مؽقؾ: ففق ربقي.

 الطائرات؟ -41

 لقست ربقية: ما يف مشؽؾة أن تبقع صائرة بطائرتقـ.

 الؽتب؟ -40

لقست ربقية: مع أين رأيت كاًسا يبقعقن الؽتب بالقزن، هذا مـ 

ر سقق األسبؽقة، يف األسبؽقة يبقعقن بالؽرتقن، العجائب، طـدكؿ يف مص

يضعف طؾك الؿقزان ويؼقل: خذ. صح أم ال،  طجقب هذا. الؽتب لقست 

 ربقية.

 التؿقر؟ -41

 ربقية: ألهنا مؽقؾة.

 الفقاتػ؟ -42

 لقست ربقية.

 الؾحؿ؟ -43

 ربقي: ألكف مقزون.

 الؿؾح؟ -44
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 ربقي: ألكف مؽقؾ.

 الشعقر؟ -45

 ربقي.

 ـ: بقـ الحؽؿ فقؿا يليت مع بقان كقع الربا إن وجد:السمال الثام

 ما كلخذها كؾفا  كثقر، كرتك لؽؿ بعضفا يف البقت تتؿرون طؾقفا.

باع زيد مائة صاع مـ تؿر سؽري بؿائة صاع مـ تؿر خالص  -46

ريااًل، وققؿة صاع الخالص 25)يًدا بقد(، طؾًؿا بلن ققؿة صاع السؽري= 

 ريااًل؟ 15= 

لسقق، وجدكا اختالًفا يف الؼقؿة، ربا أم ما هق ربا؟ الذي لؿا شػـا يف ا

يؼقل: إكف ربا فضؾ يرفع يده، لقش هق ربا فضؾ يا شقخ؟ فقف تػاضؾ؟ مائة 

صاع بؿائة صاع، التػاضؾ يف الؼقؿة غقر ممثر، الؿعترب هق التؿاثؾ يف 

 الصاع، فـؼقل: هذا ال ربا فقف.

 ـ.باع زيد غسالة جديدة بغسالتقـ قديؿتق -47

 ال ربا فقف.

صاع مـ تؿر خالص  155صاع مـ تؿر سؽري بـ  255باع زيد  -48

ريااًل، وققؿة صاع الخالص=  25يدا بقد، طؾًؿا بلن ققؿة صاع السؽري= 

 ريااًل. 15

ربا الػضؾ، أحسـت: ألن مائة صاع بؿائة وخؿسقـ صاًطا، قضقة طؾًؿا 
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 بلن الؼقؿة كذا وكذا غقر ممثرة، واضح. 
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 ٘ املعاَالت َكسز فك

 َع ايتُازٜٔ
(4) 

 

صاع مـ تؿر خالص  155صاع مـ تؿر سؽري بـ  255باع زيد  -51

ريااًل، وققؿة  25أسابقع(، طؾًؿا بلن ققؿة صاع السؽري=  3)تسؾؿ بعد 

 ريااًل. 15صاع الخالص= 

صاع بـ  255؟ 155و 255أسابقع، صقب  3ربا كسقئة: ألهنا تسؾؿ بعد 

ع فقف ربا الػضؾ وربا الـسقئة. ربا فضؾ وربا ؟فضؾ: إًذا هذا اجتؿ155

 كسقئة.

 3صاع، وكسقئة: ألهنا التسؾقؿ بعد 155ربا فضؾ: ألن مائتقـ بـ 

 أسابقع.

صاع مـ الزبقب )يًدا  155صاع مـ تؿر سؽري بـ  155باع زيد  -50

ريااًل، وققؿة صاع الزبقب=  25بقد(، طؾًؿا بلن ققؿة صاع السؽري = 

 ريااًل.45

، الذي يؼقل ربا فضؾ رفع يده، ال ربا فقف، لقس فقف ربا، تؼقل: ربا فضؾ

 ؟الصـػ مختؾػ، كؼقل إًذا: ال ربا. 255و 155

صاع مـ الزبقب،  155صاع مـ تؿر سؽري بـ 155باع زيد  -51

ريااًل، وققؿة صاع  25)تسؾؿ بعد أسبقطقـ(،طؾًؿا بلن ققؿة السؽري = 
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 ريااًل. 45الزبقب= 

ربا يرفع يده، والذي يؼقل: فقف ربا كسقئة يرفع  الذي يؼقل: لقس فقف

 يده. كعؿ، أحسـتؿ، ربا الـسقئة.

 حؾقها يف البقت. 63طدوا 

باع زيد مائة كجؿ مـ تؿر سؽري بؿائة كجؿ مـ تؿر طجقة )يًدا  -53

بقد(، طؾك افرتاض أن كقؾق السؽري= كصػ صاع، وكقؾق العجقة= ثؾث 

 صاع.

ده: لقش: ألكف مائة كقؾق بؿائة كقؾق، الذي يؼقل: لقس فقف ربا يرفع ي

الذي يؼقل: فقف ربا فضؾ؟ الذي يؼقل: فقف ربا كسقئة يرفع يده، ربا كسقئة ما 

فقف: ألكف يًدا بقد، لقش ما فقف ربا: ألن مائة كقؾق بؿائة كقؾق: لقش تؼقل: إكف 

ربا فضؾ؟ أكت تراجعت طـ رأيؽ، أحسـت، ألن التؿاثؾ هـا لؿ يحدث 

تؿاثؾ حدث يف القزن، وهذا مؽقؾ: الؿعترب فقف التؿاثؾ يف يف الؽقؾ، ال

الؽقؾ، هؾ متؿاثؾة يف الؽقؾ أم مختؾػة؟ مختؾػة، واضح أم ال. هذا ربا 

 فضؾ.

كجؿ مـ تؿر طجقة 455كجؿ مـ تؿر سؽري بـ255باع زيد  -55

)يًدا بقد(، طؾك افرتاض أن كقؾق السؽري= كصػ صاع بالضبط، وكقؾق 

 لضبط.العجقة= ربع صاع با

لقس فقف ربا؟ أحسـت، هذه لقس فقفا ربا. لق افرتضـا هذا، هذه مسللة 

مػرتضة، لق افرتضـا أهنؿا اختؾػا يف القزن وتساويا يف الصاع، يعترب ربا 

 فضؾ أم ال؟ لقس ربا: ألكف مؽقؾ، والؿعترب فقف التساوي يف الصاع.
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ر، بالؿـاسبة فؾق جاءك سمال يف االختبار، ألن كثقًرا يسللقن طـ االختبا

االختبار يؽقن بعد هناية الؿؼررات كؾفا، يؽقن اختباًرا واحًدا يف كؾ 

 الؿؼررات، لذلؽ ذاكروا أواًل بلول، اهلل يعقـؽؿ ويػتح طؾقؽؿ.

شقفقا يا إخقان، لق قال لؽ: مائة كقؾق مـ تؿر سؽري، بؿائة كقؾق مـ 

ـ يف الصاع. تؿر، هؾ هذا بقع صحقح؟ ال: ألن الؿعترب أن يؽقكا متؿاثؾق

 مائة صاع بؿائة صاع ما فقف مشؽؾة، ولق اختؾػت يف القزن.

تؿرة مـ تؿر طجقة )يًدا  255تؿرة مـ تؿر سؽري بـ255باع زيد  -56

 بقد(؟

تؿرة، هؾ الؿعترب هق التساوي يف العدد؟ ال، إًذا هذا  255تؿرة بـ  255

ـد الػؼفاء: ربا الػضؾ، لقش؟ ألكف ال بد مـ التؿاثؾ يف الصاع، وقاطدة ط

الجفؾ بالتؿاثؾ كالعؾؿ بالتػاضؾ، لق أكؽ ما كـت متلكًدا متساوية يف 

 الصاع، ففق ربا فضؾ، ال بد مـ التلكد، الجفؾ بالتؿاثؾ كالعؾؿ بالتػاضؾ.

 شقف التل بعدها، اذهب إلك سبعقـ واترك ثالث مسائؾ:

 ريال )تسؾؿ فقًرا(؟ 255تؿرة مـ تؿر سؽري بـ  255باع زيد  -61

 س فقف ربا.لق

ريااًل  145تؿرة مـ تؿر سؽري )تسؾؿ فقًرا( بـ  255باع زيد  -60

 )تسؾؿ بعد شفر(؟

كسقئة وال ما فقف ربا؟ لقس فقف ربا، أحسـت: لقش: ألن هذا مـ طؾة 

 أخرى، كؼد بؿؽقؾ، فال يجري فقف الربا.

جؿ مـ  155صاع مـ تؿر سؽري )تسؾؿ فقًرا( بـ  255باع زيد  -64
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 بعد شفر(.الػضة )تسؾؿ 

 لقس فقفا ربا.

 ادخؾ طؾك الؿسائؾ الؿتعؾؼة بالدوالرات:

 كص السمال:

 بقـ الحؽؿ؟

ألػ دوالر أمريؽل، التؼابض بعد  155ألػ دوالر أمريؽل بـ 95

 شفر؟

، وربا كسقئة: ألن 95بـ 155هذا ربا فضؾ وربا كسقئة، ربا فضؾ: ألكف 

 التؼابض يؽقن بعد شفر.

دوالر أمريؽل مصروفة، ما أكا  95دة بـ دوالر أمريؽل ورقة واح 155

 متلكدة: أن الدوالر فقف ورقة واحدة، مقجقد.  التسؾقؿ فقري؟

 هذا ربا فضؾ.

 دوالر أمريؽل، والتسؾقؿ فقري؟ 155دوالر أمريؽل بـ155

 ال ربا فقف.

 جـقف مصري، والتؼابض فقري؟ 1255جـقف اسرتلقـل بـ 155

ق الـؼدي يختؾػ الجـس لقش ما فقف ربا؟ جـقف وجـقف، يف القر

باختالف الدولة الؿصدرة، ولقس باختالف االسؿ، يعـل: طـدكا الجـقف 

 الؿصري جـس مختؾػ طـ الجـقف االسرتلقـل؟
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 ال ربا فقف.

مؾققن جـقف مصري، والتؼابض بعد  2ألػ جـقف اسرتلقـل بـ 155

 خؿسة أيام؟

 كسقئة.ربا كسقئة، اختؾػ الجـس، ولؽـ كؾف كؼد بـؼد، فـؼقل: ربا 

 :كـتؼل اآلن طن الؽالم طؾى الخقار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبؼ معـا الؽالم طـ الثؿار، بقع األصقل والثؿار، صح أم ال، الثؿار 

هل الػقاكف، باقل طـدكا الخضراوات، فـتؽؾؿ أواًل طـ الخقار، تؿام ثؿ يليت 

 بؼقة األكقاع، صح كده يا شقخ.

 أقطاّ اخلٝاز

 خٝاز اجملًظ
 ٜٚٓكطع ٜتفسم املتباٜعني بأبداُْٗا

 خٝاز ايعٝب )املٓكط يًك١ُٝ(
ايسد  (2( اإلَطاى َع األزش أٚ )1خيري بني )

 ٚاضرتداد ايعٛض

 خٝاز الختالف املتباٜعني

 خٝاز الختالف املبٝع عٔ:
 ١َاملتكد ( ايسؤ2١ٜ( ايٛصف أٚ )1)

 خٝاز ايػسط
 ٜٚٓتٗٞ باْتٗا٤ املد٠ املػسٚط١

 خٝاز ايتديٝظ )مبا ٜصٜد يف ايجُٔ(

 خٝاز ايػنب )اخلازج عٔ ايعاد٠(
ٜجبت يف شٜاد٠ ايٓادػٛاملطرتضٌ ٚتًكٞ 

 ايسنبإ

 طًب خري األَسٜٔ َٔ
 إَغا٤ ايعكد أٚ فطد٘
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هق صؾب حؼ اإلكسان يف الخقار ما هق الخقار الذي يمكؾ، الخقار: 

 اختقار إمضاء العؼد، أو اختقار إلغاء العؼد.

 :وأكواع الخقار متعددة  

خؾقـا كعطل هذا الدرس خاص بلمثؾة لألخقات،  أوًًل خقار الؿجؾس:

خقار الؿجؾس: دخؾت الؿرأة إلك محؾ مالبس، ووجدت طؾك سبقؾ 

 255وأططتف  الؿثال فستاًكا، واشرتت هذا الػستان، وذهب إلك الؿحاسب

ريال حؼ هذا الػستان، ووضعتف يف كقس، وهل خارجة يف كػس الؿحؾ 

قبؾ أن تخرج مـ الدكان، وجدت فستاًكا ثان بؾقن أفضؾ مـف، قالت: ال، 

أكا سلرجع هذا وسآخذ هذا، قالت لف: أبغك أرجع البضاطة وأبغك آخذ 

 الثاين، قال: ال، ما يف ترجقع.

لبضاطة؟ كعؿ، مـ حؼفا أن ترجع إيش رأيؽؿ، مـ حؼفا أن ترجع ا

 البضاطة: ألكف يثبت لفا خقار الؿجؾس.

لؽـ لق خرجت مـ الدكان وراحت الدكان الذي بجقاره ووجدت 

بضاطة أفضؾ، رجعت تبغل ترجع، خالص، لقس مـ حؼفا، إذا تراضقا 

طؾك ذلؽ أهاًل وسفاًل، لؽـ ال تؾزمف بالرد: ألكف يـؼطع خقار الؿجؾس 

 العؼد مثؾ الؿحؾ. بالخروج مـ مجؾس

، إيش هق خقار الشرط، لؿا تذهب إلك الـوع الثاين:  خقار الشرط

محالت الؿالبس الؿركات، ترى مؽتقًبا طؾك الػاتقرة: يسؿح برتجقع 

البضاطة خالل ثالثة أيام، هذا يسؿك خقار الشرط، إذا جاءك ثاين يقم 

ؿدة معقـة ترجع البضاطة مـ حؼف، ألكف خقار الشرط، وال بد أن يؽقن ب
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 ومحددة.

، أخذت البضاطة طؾك سبقؾ الؿثال ولؿا رجعت إلك الثالث: خقار العقب

البقت وجدت أن هذا الثقب مشؼقق، فقف جزء مؼطقع، فقف طقب، يـؼص 

الؼقؿة أم ال؟ يثبت لفا خقار العقب، ترجع إلك الدكان وترد البضاطة، مـ 

 حؼفا أن ترد البضاطة.

لت: خذ رجع البضاطة، فقفا طقب، أبغك لق أهنا ذهبت إلك الؿحؾ وقا

آخذ واحدة مثؾفا بداًل مـفا، قال: ال، خصؾت، هذه آخر قطعة، قالت: إذن 

سلحتػظ هبا لؽـ أريد تعقيًضا طـ الـؼص، هذا اسؿف األرش طـد الػؼفاء، 

هؾ مـ حؼفا أن تحتػظ بالسؾعة وتطؾب األرض؟ خالف بقـ العؾؿاء. 

لعقب يخقر الؿشرتي بقـ رد السؾعة وأخذ الؿذهب يؼقلقن: كعؿ، يف خقار ا

الثؿـ، وبقـ االحتػاظ بالسؾعة وأخذ األرش، الذي هق الػرق بقـ ققؿة 

 السؾعة الصحقحة وققؿة السؾعة مع العقب. أو يردها ويلخذ الػؾقس.

 مثؾ ماذا؟ كعطقؽؿ مثااًل لؾرجال ومثااًل لؾـساء. الرابع: خقار التدلقس:

تـقرة، التـقرة سؾقؿة لقس فقفا أي مشؽؾة، كبدأ بالـساء، ذهبت اشرتت 

مؽتقب طؾك هذه التـقرة ختؿ ماركة مـ  الؿركات الؿعروفة بالجقدة 

واإلتؼان واشرتهتا، لؿا رجعت إلك البقت اكتشػت أن هذه الؿاركة غقر 

حؼقؼة، وأن هذه البضاطة صـع يف الصقـ، اكتشػت أن هذه البضاطة وإن 

مؿا كاكت تظـ، فقف تدلقس هـا، فـؼقل:  كاكت البضاطة سؾقؿة لؽـفا أقؾ

 يثبت لفا حؼ الخقار، ترجع البضاطة.

هؾ لفا حؼ أن تؿسؽ البضاطة وتلخذ األرش؟ ال، ما يف أرش يف خقار 
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 التدلقس، األرش يف خقار العقب.

مثال الرجال: واحد ذهب إلك محؾ سقارات، يبغل أن يشرتي سقارة 

ؾ سقارة طؾقفا طالمة ألػ، راح حص 255)ريرجؾز( بؽؿ ريرجؾز؟ 

ألػ ريال، لؿا رجع إلك البقت اكتشػ أهنا  155ريرجؾز، وأخذها بؿائة 

هاكؽقزر ولؽـفا مغقر العالمة، بدال ما يضع طالمة تققتا حط طالمة 

 ريرجؾز، هذا يثبت لف خقار التدلقس.

، أكت شػت السؾعة شػت الخامس من أكواع الخقار: اختالف الؿبقع

د السقارة ماشقة ألػ كقؾق، قؾت لف: أكا أفؽر وشاور السقارة وشػت العدا

أخل وسلرجع يف خالل األيام الؼادمة، رجعت لف بعد أسبقع طؾك أساس 

أكؽ تشرتي السقارة، طؾك بالؽ أهنا جالسة يف الؿعرض، اشرتيت السقارة 

وأخذت السقارة وركبت السقارة وجدت أن العداد بدل ما كان ألػ كقؾق 

اشتغؾ فقفا كداد خالل هذه العشرة أيام، يحؼ لؽ أن ألػ كقؾق،  15صار 

ترد السقارة أم ال؟ يحؼ أن ترد السقارة: ألهنا اختؾػت طـ الصػة التل 

 اتػؼت طؾقفا، أو اختؾػت طـ الرؤية التل رأيتفا هبا.

 :كذلك من أكواع الخقار: خقار الغبن 

إيش خقار الغبـ؟ الغبـ: هق الشخص الذي ال يعرف السؾع، وال 

 يعرف األسعار، وال يحسـ الؿؿاكثة، ثؿ اشرتى السؾعة بلكثر مـ سعرها.

مثال: واحد مـ الحجاج أتك إلك الؿديـة، أول ما جاء، كزل محؾ 

ا ما يعرف شلء، وما يعرف األسعار، وما يعرف يؽاسر،  التؿر، وجده حاجًّ

هذا قال: أططـل كقؾق تؿر، قال: التؿر الؽقؾق بخؿسؿائة ريال، ما شاء اهلل، 
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ريال طؾك الؽقؾق ، ثؿ  555شؽؾف تؿر الؿديـة، شؽؾف بركة مؿقز، ودفع 

طؾؿ بعد ذلؽ أن هذا البائع بائعف بلكثر مـ الثؿـ، يثبت لف خقار الغبـ. 

 ويثبت أيًضا يف بعض الؿسائؾ: كالـجش وتؾؼل الركبان وغقرها.

خقار اختالف الؿتبايعقـ: إيش اختالف الؿتبايعقـ، اختؾػقا: اكا 

ألػ، رحت آيت  95يت مـ طـدك السقارة واتػؼـا طؾك أن السقارة بـ اشرت

 125ألػ، قال: اتػؼـا بـ 95ألػ، لؿا جقت أططل لؽ  95بالػؾقس، 

ألػ، فـؼقل: يثبت لؽ واحد مـفا الخقار،  35فاضؾ  95ألػ، أتقت 

ألػ، 125ألػ، وإكؿا بعتؽ بـ 95فقحؾػ البائع فقؼقل: واهلل ما بعتؽ بـ 

ألػ، وإكؿا اشرتيتفا 125ؿشرتي فقؼقل: واهلل ما اشرتيتفا بـ ثؿ يحؾػ ال

 ألػ، ولفؿا أن يػسخا العؼد. إذا تراضقا طؾك ذلؽ فال بلس. 95

 السمال العاشر: هل يثبت الخقار يف الصور التالقة؟ وما كوطه؟ 

 .65كبدأ بلكقاع الخقار، التؿريـ، صػحة كؿ؟ صػحة 

ف كؿ(، فاكتشػ بعد آال 15اشرتى سعقد سقارة طدادها ) -75

 ألػ كؿ(، مغقر يف العداد؟ 155الػحص أن سقرها الحؼقؼل )

يثبت الخقار، ما كقطف؟ التدلقس، خقار التدلقس. هق اختالف البقع طـ 

الرؤية، مسللة أخرى، كحـ ذكركا مثااًل قريًبا مـ هذا. لؽـف اآلن اشرتاها 

 داد.وشايػ العدد أمامف طشرة آالف، اكتشػ أكف الطب يف الع

طرض خالد طؾك سعقد أن يشرتي مـف قطعة األرض )س( قطعة  -76

( ألػ 155الػالكقة برأس مالفا الذي اشرتاها بف، وتؿ التبايع طؾك مبؾغ )

ريال، باطتبار الؿبؾغ الؿسجؾ يف وثائؼ البقع األول، ثؿ تبقـ أن خالًدا كان 
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 ( ألػ.75قد اشرتاها حؼقؼة بـ )

 ـا.هذا اتركقه: ألكف لؿ يؿر مع

باع خالد سقارتف لسعقد، وبعدما تؿ اإليجاب والؼبقل ورجع  -77

سعقد إلك البقت أراد الػسخ لعدم حاجتف لؾسقارة، طؾًؿا بلكف لؿ يتؿ تسؾقؿ 

 الثؿـ؟

ال يثبت الخقار: ألهنؿ تػرققا، ثبت البقع، ال يثبت الخقار، قضقة أين ما 

فنكف يجقز لف فسخ سؾؿت الثؿـ، بعض الـاس يظـ أكف لق لؿ يسؾؿ الثؿـ، 

 العؼد. ال، الثؿـ ديـ يف ذمتؽ.

باع خالد سقارتف لسعقد، وبعدما تؿ اإليجاب والؼبقل ودفع  -78

سعقد الثؿـ وقبؾ خروجف مـ الؿعرض، أراد الػسخ دون أن يبقـ سبًبا 

 مؼـًعا لـ )خالد(؟

 يثبت لف خقار الؿجؾس.

ة، والؿاكقـة ال اشرتى سعد سقارة، ثؿ تبقـ أن صرمبة البـزيـ تالػ -81

 تعؿؾ؟

بغض الـظر، واحد يسللـل يؼقل: ما معـك صرمبة البـزيـ، كشرح لف هذا 

 بعديـ.

 كؼقل: يثبت خقار العقب.

اشرتى سعد سقارة مستعؿؾ، ثؿ تبقـ أن هقاء اإلصار الخؾػل  -80

 كاقص، فاحتاج إلك تعبئتف؟
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 ما هق طقب يا شقخ، ما يف هقاء يف اإلصار الخؾػل.

طقب ال يـؼص ققؿة الؿبقع، السقارة التل إصارها مؾقئة أغؾك كؼقل: هذا 

مـ السقارة التل إصارها أقؾ؟ ال، هذا طقب ال يـؼص الؿبقع. يؿؽـ هذا 

 الؿثال األخقات ال يستقطبقكف، ما يؿارسقن السقارة.

سعد حديث طفد بسؽـك السعقدية، وهق حقل ال يحسـ  -81

 155مـ التؿر، كؾ كقؾق بـ كجؿ  35الؿؿاكسة يف الشراء، وقد اشرتى 

 ريال، ضـًّا مـف أن هذا هق سعره.

يثبت لف الخقار، خقار إيش؟ خقار الغبـ، الؿؽتقب طؾك الشاشة ال 

 يثبت، خطل صباطل، الصقاب: أكف يثبت لف الخقار.

 :كـتؼل اآلن إلى الشروط يف البقع 

 ايػسٚط يف ايبٝع

 فاضد٠ صخٝخ١

 أقطاّ

 َكتغ٢ ايعكد

 بٝعْفع يف امل

 َضًخ١ ايعكد
 نايتٛثٝل

 خالف َكتغ٢ ايعكد

 أقطاّ

 َفطد٠

 أقطاّ

 غسط عكد آخس مجٝع غسطني
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ا، واآلن تجد بعض العؼقد،  لق واحد الشروط يف البقع يا إخقان مفؿ جدًّ

مـؽؿ اشتغؾ يف العؼقد كؿحامل أو إدارة مشرتيات، وغقرها، تجد أحقاًكا 

صػحة، صح أم ال؟ ألقس كذلؽ، العؼد طبارة طـ واحد يبغل  55العؼد 

يشرتي أجفزة، خؿسقـ صػحة، الخؿسقن هذه طبارة طـ إيش؟ شروط يف 

 العؼد.

 ما هي الشروط يف البقع؟ 

  الشروط يف البقع أكواع:

وهذا هق األصؾ: األصؾ يف الشروط  األول: الشروط الصحقحة:الـوع 

أهنا صحقحة، مثؾ: مؼتضك العؼد، يؼقل: أشرتي مـؽ السقارة بالشروط 

 اآلتقة:

 أشرتط أكـل أتؿؾؽ السقارة بؿجرد شرائفا. أوًًل:

أشرتط أن مـ حؼل أن أققد السقارة. هذه كؾفا شروط مـ  ثاكًقا:

ففل حاصؾة تبًعا، ففل حاصؾة: ألهنا مؼتضك العؼد، حتك لق لؿ تذكر 

 مضؿقن العؼد هذا.

هذه الشروط يؼصد هبا التلكقد، الشروط مـ مؼتضك العؼد، يؼصد هبا 

 التلكقد.

طـدكا شروط مـ مصؾحة العؼد: اآلن البائع إذا باع سقارة باألجؾ، 

ألػ تدفع بعد سـة، يبغل يحػظ حؼف، هذا مـ  155يؼقل: أبقعؽ سقارة بـ 

د أن يقثؼ، يؼقل: أشرتط طؾقؽ كػقاًل غارًما، تليت بشلء مصؾح العؼ
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يضؿـ، ويشرتط طؾقؽ رهـًا، كؼقل: هذا شرط صحقح. فقؾزم الؿشرتي أن 

يليت بؽػقؾ غارم؟ إذا لؿ يلت، بشرط أن يليت بؽػقؾ غارم، وباع السقارة، 

جاء وقال: ما حصؾت كػقاًل غارًما،  كؼقل: بطؾ البقع؟ ال، إذا اشرتط طؾك 

الؿتعاقديـ شرًصا صحقًحا فؾؿ يقف بف، فقجقز لمخر الػسخ، يثبت أحد 

 لف حؼ خقار فسخ العؼد، وال كؼقل: يبطؾ العؼد.

إذا جئت قؾت: ما طـد كػقؾ غارم، ما لؼقت، إيش أسقي. قال: 

 خالص مسامحؽ، هؾ كبطؾ العؼد؟ ال، ألكف خقار يثبت لف.

 كروح ترى ؿبقعالثالث من الشروط الصحقحة: اشتراط الـػع يف ال ،

غرفة كقم مـ محالت األساس، بشرط أن تقصؾفا إلك البقت، شرط 

 صحقح، يؾزم البائع أن يقصؾفا إلك البقت.

الشروط الصحقحة ما الذي يرتتب طؾقفا؟ إذا لؿ يقف هبا يجقز 

 لؾطرف اآلخر فسخ العؼد.

أما الشروط الػاسدة ما حؽؿفا؟ وجقدها كعدمفا. هذه الشروط 

 العؼد بالؾغة العامقة يؼقلقن: بؾقا واشرب مقتف.الؿقجقدة يف 

 الصحقحة إذا لؿ تقف هبا، يجقز لمخر الػسخ.

الػاسدة، الطرف الثاين، بغض الـظر، إذا كان صاحب الشرط 

 الؿشرتي، يصقر الطرف الثاين البائع، وهؽذا.

 الػاسدة ال تػسد العؼد، ولؽـفا غقر الزمة.

 العؼد. مثؾ ماذا؟ الشروط الؿخالػة لؿؼتضك
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أبقعؽ السقارة بشرط أال تركب فقفا أوالدك، وال تسافر هبا خارج 

الؿديـة، وال تبقعفا ألحد، يا أخل أكت بعتـل السقارة، إذا ذكرت هذه 

الشروط، كؼقل: هذه شروط فاسدة، تشرتي السقارة وتركب أوالدك، 

ن وتسافر خارج الؿديـة، وتسافر خارج الؿديـة، وتبقعفا وال تسلل فقف: أل

 هذه الشروط فاسدة.

 يعـل إيش الشروط الؿػسدة لؾعؼد؟ الثالث: الشروط الؿػسدة لؾعؼد،

 هذه الشروط تمدي إلك أن البقع مـ أساسف يصقر باصاًل:

 أوًًل: طـدكا مـفا جؿع شرصقن يف البقع:

تذكر أكا اشرتى غرفة الـقم بشرط أكؽ تقصؾفا لؾبقت، هذا شرط 

قال: اشرتي غرفة الـقم بشرط أن واحد، صحقح أم ال؟ صحقح، لؽـ 

تقصؾفا لؾبقت، وبعديـ تدهـفا بقية، وبعد سـة تليت وتعؿؾ لفا صقاكة، 

فاشرتط ثالثة شروط، كؼقل: إذا جؿع أكثر مـ شرط، فالؿذهب طـد 

الحـابؾة أن يػسد البقع: لقش: ألكف يمدي إلك الغرر. بؽؿ اشرتيت غرفة 

، صقب الخؿسة آالف ريال هل مؼابؾ آالف ريال 5الـقم، قالقا: اشرتيتفا بـ 

غرفة الـقم أم مؼابؾ غرفة الـقم والعؿؾ الؿطؾقب مـ البائع؟ الحؼقؼة أهنا 

 غرفة الـقم باإلضافة إلك العؿؾ.

السمال اآلن: إذا فرضـا أن العؼد فسخ بعدما وصؾفا لؽ طـد البقت، 

ؾ وجدت فقفا خدش، قؾت: هذا فقفا خقار العقب، ورجتفا لفا، أكت تتحؿ

ققؿة التقصقؾ أم هق الذي يتحؿؾ؟ قالقا: هذا إذا كان شرًصا واحًدا، ففذا 

 غرر يسقر مغتػر، أما لق قؾت: صقاكة وكذا، ففذا جفالة كبقرة.
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 ما حؽم الشروط الؿػسدة؟ 

 تػسد العؼد.

، يؼقل: أبقع السقارة بـ الثاين من الشروط الؿػسدة: إذا اشترط طؼًدا آخر

ألػ ريال، إذا اشرتط  35تمجرين البقت السـة ألػ ريال بشرط أن  155

 طؼًدا يف طؼد: فالعؼد فاسد مـ األساس.

أيًضا ألكف يمدي إلك الغرر: ألكـل لؿا بعتؽ السقارة بؿائة ألػ، هؾ 

ققؿة السقارة مائة ألػ طؾك الحؼقؼة؟ خؾقـل صريحقـل، قؾت: أكا أبعقؽ 

لػ، ققؿة السقارة ما أ 35ألػ، بشرط أن تمجرين البقت بـ  155السقارة بـ 

ألػ، والقاقع أكف لقس هق  155هل؟ ال، كص العؼد يؼقل: إن ققؿة السقارة 

الثؿـ الحؼقؼل، ألن هـاك ثؿـًا ال كعرف قدره، مغطك بعؼد اإلجارة الثاكقة، 

فلدى إلك الجفالة، ولفذا ال يجقز اشرتاط طؼد آخر، ويمدي إلك فساد 

 العؼد.

وقد سبؼ معـا يف  طؾى الؿستؼبل: وكذلك من الػساد: تعؾقق العؼد

شروط الصقغة: أن تؽقن الصقغة مـجزة، فنذا كاكت معؾؼة طؾك الؿستؼبؾ، 

فال يصح البقع. هذا ما يتعؾؼ بالشروط يف البقع، خؾقـا كلخذ بعض التؿاريـ 

 طؾقفا.

 :السمال الحادي طشر: حدد حؽم الشرط 

 شراء سقارة بشرط تسؾقؿ السقارة فقًرا. -82

 قح، أحسـت.شرط صح
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 بقع أرض بشرط تسؾقؿ الثؿـ؟ -83

 الذي يؼقل صحقح يرفع يده، صح.

 بقع مائة صاع تؿر بشرط تقصؾقفا لؾؿـزل؟ -84

 الشرط صحقح.

 بقع أثاث بشرط التقصقؾ والرتكقب؟ -85

إيش تؼقلقن يا شقخ؟ بقع أثاث بشرط التقصقؾ والرتكقب، يؼقل: هذا 

الؼطعة بشرط أن تركبفا  أساس ما هق مركب، أكا اشرتيت مـؽ هذه

وتقصؾفا، إذا أخذكا بظاهر الؿذهب فنهنا ال تصح. هذا شرط مػسد، 

والؼقل الثاين يف الؿسللة: أكف شرط صحقح. ال أحد يؼقل: إكـا ضقؼـا طؾك 

الـاس. كحـ كذكر هذا الؼقل، وذكركا الؼقل الثاين وطؾقف طؿؾ الـاس. 

الـاس طؾك بعض وذكرت لؽؿ سابًؼا أن بعض الؿسائؾ يجري طؿؾ 

 األققال، مثؾ: العربقن طـد الحـابؾة، ومثؾ االستصـاع.

 بقع السقارة بالتؼسقط بشرط إحضار كػقؾ غارم؟ -86

 صحقح، ألن هذا مـ مصؾحة العؼد.

 بقع الؼؿاش بشرط تػصقؾف ثقاًبا وتقصقؾف لؾؿـزل؟ -87

 كػس الؼضقة التل قؾـاها، مسللة جؿع شرصقـ.

 3يبقعفا ألحد، وال يبدأ بـاءها إال بعد بقع أرض بشرط أال   -88

 سـقات؟

 شرط فاسد، ابـقفا وبقعفا.
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باع زيد أرضف )ص( الػالكقة لعؿر بؿائة ألػ بشرط أن بقع  – 011

 طؿرو أرضف )س( لزيد بستقـ ألًػا؟

 هذا الشرط مػسد.

 4قال زيد لعؿر: )بعتؽ السقارة( )س( بلقساط مائة ألػ لؿدة  -010

دفعت األقساط كامؾة يف مقطدها، فسقاريت )ص(  سـقات، طؾك أكؽ إن

 مبقعة لؽ بخؿسة آالف ريال فؼط؟

كعؿ، هذا ال يصح: مػسد: ألكف تعؾقؼ لؾعؼد طؾك الؿستؼبؾ، أو كؼقل: 

 هق شرط طؼد يف طؼد.

باع زيد أرضف )ص( لعؿرو بسبعقـ ألًػا، بشرصلن يؼرضف طؿرو  -011

 مائة ألػ ريال؟

 ؼد يف طؼد.ألكـا قؾـا: اشرتاط ط :مػسد
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(5) 

 :كـتؼل اآلن إلى اإلجارة 

مـ فقؽؿ ساكـ باإليجار؟ يرفع يده، الذيـ يسؽـقن باإليجار يركزون 

معـا، الذي ساكـ مؾؽ هق طـده سقاق أم ال؟ إذا كان طـده سائؼ ففذا 

عـا. صالب الجامعة العؼد الذي بقـؽ وبقـ السائؼ طؼد إجارة، فركز أيًضا م

الذي يخرج مـ الجامعة ويلخذ سقارة بريالقـ مـ الجامعة إلك السالمقة 

إلك الحرم، هذا طؼد إجارة أم ال؟ طؼد إجارة، صح أم ال، ركزوا معل أيفا 

 اإلخقة.

 :كبدأ أيفا اإلخوة الؽرام بالـسبة ألركان اإلجارة  
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 بايٛصف بايعسف

 اإلداز٠

 صٝػ١ أدس٠ املطتأدس املؤدس

 دا٥ص ايتضسف

 فع١ًٝ

 َباح١ غري قسب١ َٓفع١

 داي١ ع٢ً املكضٛد

 قٛي١ٝ

 ممًٛن١ يًُؤدس َع١ًَٛ

 ظبايصَٔ: أدري خا

 بايعٌُ: َػرتى

 َطتأدس

َع١ًَٛ بايٓط أٚ 
 بايعسف.

ًٓا يف  تضذ مث
 ايبٝع

 دا٥ص ايتضسف

 َكدٚز٠ ع٢ً تطًُٝٗا

 آدَٞ عني

 ال ٜغُٔ دٓاٜت٘ خطأ

 ٜغُٔ دٓاٜت٘ خطأ

 جتب بايعكد َا مل تؤدٌ

 عكد الشّ

عُإ تًف ايعني 
املطتأدس٠ ع٢ً 

املؤدس إال إذا تعد٣ 
 املطتأدس أٚ فسط

 أزناْ٘

 غسٚط

 قطُإ
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 ة طؼد الزم:اإلجارة أواًل طؼد الزم: يعـل إيش اإلجار

 يعـل: لقس ألي مـ الطرفقـ فسخف إال بالرتاضل. 

 :العؼقد كقطان: مـفا طؼقد الزمة، ومـفا طؼقد جائزة. العؼقد  فائدة

الالزمة ال تػسخ إال بالرتاضل. العؼقد الجائزة مـ حؼ أي واحد مـ 

 الؿتعاقديـ أن يػسخ العؼد.

جقت مـ أي يا مثال طؾك العؼقد الالزمة: طؼد اإلجارة، أكت لؿا 

شقخ؟ جقت مـ كازخستان إلك الؿديـة وأخذت لؽ غرفة، قالقا لؽ: 

سؽـ الجامعة مؾقان ما يف اكتظر، فاضطرت أن تستلجر غرفة، قال لؽ: أكا 

 15آالف ريال، استلجرت مـف الشؼة بـ  15أؤجر لؽ الغرفة لؿدة سـة بـ 

ؽـ الجامعة آالف جـقف، قؾؿؽ س 5آالف ريال وأططقتف مؼدًما ستة أشفر، 

وقالقا: تعال تقف سؽـ يف الجامعة، أكت اآلن متقرط يف السؽـ، ذهبت 

إلك صاحب الغرفة وقؾت لف:  أكا خالص أبغل فؾقسل وخذ غرفتؽ، هؾ 

يؾزمف أن يرد لؽ فؾقسؽ وأن يػسخ العؼد أم ال؟ ال يؾزمف ذلؽ، إذا 

وأكا  تراضقتؿ فالحؿد هلل رب العالؿقـ، اشرتت خقار، يؼقل: ثالثة أيام

أكظر مؿؽـ، الؿؼصقد: إذا تؿ العؼد ففق طؼد الزم ال يػسخ إال 

 بالرتاضل... هذا مـ فسخ العؼد بالرضا. ال بد مـ الرضا.

 وضح معـا العؼد الالزم.

 :مثؾ إيش: القكالة: والعؼد الجائز 

أوكؾؽ يا فالن يف بقع هذه الؼارورة، أخذت هذه الؼارورة ألبقعفا،  

ال تعال، أكا خالص ما أبغل أبقعفا، مـ حؼل أن اتصؾت طؾقؽ قؾت: تع
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أفسخ العؼد أم ال؟ مـ حؼل. مـ حؼؽ أكت أن ترجع مـ كصػ الطريؼ 

 وتػسخ العؼد؟ مـ حؼؽ.

 إًذا القكالة طؼد جائز لؽال الطرفقـ. 

هـاك طؼقد طـدكا جائزة لطرف والزمة لطرف، مـ يعطقـا مثال لعؼد 

 جائز مـطرف، والزم مـ صرف.

الزمة مـ صرف، الؿذهب هل جائزة، لقست الزمة، الؿذهب الجعالة، 

 جائزة مـ الطرفقـ.

الرهـ، الزم مـ جفة الراهـ، وجائز مـ جفة الؿرهتـ، أكت اشرتيت 

سقارة بؿائة ألػ تدفع بعد سـة، قال: ارهـ طـدي بقت، رهـت البقت، جاء 

واثؼ هق بعد يقمقـ وقال لل: خذ الرهـ أكا ما طـدي حاجة يف الرهـ، أكا 

فقؽ، مـ حؼف أن يػسخ الرهـ؟ كعؿ، إًذا هق جائز يف حؼف، مـ حؼؽ أكت 

تؼقل لف: تعال سؾؿ لل الرهـ غصًبا طـؽ؟ ال، إًذا هق الزم يف حؼؽ. الذي 

 يؼقل هق واضح يرفع يده. سعد واضح؟ الحؿد هلل.

 :كبدأ اآلن يف أركان اإلجارة 

 صاحب العؿارة التل أكت ساكـ فقفا. الؿمجر:

 الذي يسؽـ يف الشؼة. ستلجر:والؿ

واألجرة: هل العشرة آالف التل تدفعفا يف أول السـة أو العشريـ ألًػا، 

 أو كؾ بحسبف.

 والعقـ الؿستلجرة: هل الشؼة.

 وصقغة العؼد: هل التل وقعت طؾقفا طـدما سؽـت.
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بالـسبة لؾؿمجر: يشرتط أن يؽقن جائز التصرف، وهذا كؿا قؾـا يف  -

 غقره أن يتصرف.البقع، ال يصح ل

يتعؾؼ بالؿمجر مسللة وهل: إذا تؾػت العقـ مـ غقر تعد وال تػريط 

مـؽ أيفا الؿستلجر، فضؿاهنا طؾقؽ أم طؾك الؿمجر؟ ضؿاهنا طؾك 

 الؿمجر، وإذا تؾػت تؾًػا كاماًل اكػسخ طؼد اإلجارة.

ولفذا مثاًل لقاستلجر طؿارة، ثؿ جاءت اإلزالة، وأزالقا هذه العؿارة 

ك طؼد اإلجارة طشر سـقات، مـ يتحؿؾ هذه الخسارة؟ الؿمجر وبؼل طؾ

صاحب العقـ، يحؼ لؾؿستلجر أن يسرتد ما دفع ويـػسخ طؼد اإلجارة 

 بذلؽ.

  :من الؿسائل أيًضا طـدكا: الؽالم طن الؿستلجر  

 الؿستلجر يشرتط أن يؽقن جائز التصرف.

 :بالـسبة لؾؿستلَجر، العقن الؿستلجرة: لفا شروط 

 أن تؼع األجرة طؾك الؿـػعة ال طؾك العقـ. ط األول:الشر

هؾ يصح أن يؼقل شخص: أستلجر مـؽ الؿاء لشربف، أستلجر مـؽ 

رغقًػا ألكؾف؟ ال: ألن العؼد هـا وقع طؾك الؿـػعة أم طؾك العقـ، وطؼد 

 اإلجارة يؼع طؾك الؿـػعة.

 الؿـػعة كوطان:

باألجرة، العؼد مثؾ السائؼ الذي يعؿؾ طـدك  مـػعة تتعؾق بآدمي:

الذي بقـؽ وبقـ السائؼ طؼد إجارة، طؾك مـػعة طقـ أم طؾك مـػعة آدمل؟ 

 طؾك مـػعة آدمل.
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 هذا كقطان: إذا قدر كػعف بالققت، ففق أجقر خاص. 

 وإذا قدر بالعؿؾ، ففق أجقر مشرتك. 

صباًحا حتك  8اآلن أكت متػؼ مع السائؼ تؼقل: كؾ يقم مـ الساطة 

طـدي، تشتغؾ يف مشاويري، حددت لف بالؿشقار أم  مساء تؽقن 2الساطة 

ا.   بالزمـ؟ بالزمـ، هذا يسؿك أجقًرا خاصًّ

ما حؽؿف؟ مـ األحؽام التل يختؾػ فقفا األجقر الخاص طـ األجقر 

 الؿشرتك: أكف ال يضؿـ ما تؾػ بقده مـ غقر تعد وال تػريط، ال يضؿـ.

تعد وال تػريط  مثاًل: أكت مشغؾ خادمة يف البقت، وهل تطبخ مـ غقر

 اكحرق الطعام، هؾ تضؿـفا ققؿة هذا الطعام؟ ال، ألكف أجقر خاص.

أما األجقر الؿشرتك: أكت أكت أخذت صعام سؿؽ، وذهب إلك محؾ 

السؿؽ وقؾت لف: خذ هذا السؿؽ واصبخف لل، وأكا سآيت لؽ بعد ساطة، 

أتقت بعد ساطة قال لؽ: احرتق مـ غقر تعد وال تػريط؟ كؼقل: يضؿـ: 

قش؟ ألن األجقر الؿشرتط يلخذ أمقال الـاس كثقريـ، فنذا حؽؿـا طؾقف ل

بلكف ال يضؿـ: أدى هذا إلك ضقاع أمقال الـاس، خاصة أكف يلخذ األمقال 

 ويختػل بف، يعـل: يف محؾف.

  كـتؼل اآلن إلى مـػعة العقن: مثل استئجار الشؼة التي أكت ساكن

 فقفا:

 جرة واقعة طؾك مـػعة مباحة:أن تؽقن األ من شروط األجرة أيًضا:

خرج بذلؽ: الؿحرمة، كؿا لق استلجر شخص طؼد إجارة طؾك قتؾ 

 مسؾؿ، كعقذ باهلل، هذاطؼد باصؾ.
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 ويشرتط أيًضا: أال تؽقن يف قربة وصاطة مـ الطاطات:

إلك  8أبغل أستلجرك، بقـل وبقـؽ طؼد إجارة أن كؾ يقم مـ الساطة 

يصح طؼد اإلجارة طؾك قربة مـ  تجؾس يف الؿجسد تصؾل، تؿام، ال 12

 الؼرب: ألن الؼربة ال يطؾب أجرها إال مـ اهلل.

صقب اإلمامة واألذان؟ الؿذهب يؼقل: ال يصح فقفا األجرة، لؽـ 

يصح فقفا أن يلخذ رزًقا مـ بقت الؿال، يعـل: يلخذ راتًبا مـ بقت الؿال أو 

ػ، الحؽقمة، وكذلؽ يصح أن يلخذ مـ غؾة الققػ، يؽقن هـاك وق

شرصف أن غؾة هذا الققػ لإلمام أو الؿمذن ويصححقن فقف الجعالة، 

 وستليت معـا الجعالة.

 الثالث: أن يؽون هذه الؿـػعة مؼدوًرا طؾى تسؾقؿفا: 

تذكرون السقارة التل ضاطت، لق قال شخص: أكا ما أبقعفا، أكا 

 أؤجرها، يجقز؟ كؼقل: ال يصح بقعفا وال يصح إجارهتا.

 ؽون الؿـػعة مؿؾوكة لؾؿمجر:كذلك يشترط أن ت

الؿشرتط أن تؽقن الؿـػعة مؿؾقكة لؾؿمجر، ولقس الؿشرتط أن تؽقن 

 العقـ مشروصة لؾؿمجر:

يعـل: لق استلجرت طؿارة لؿدة طشر سـقات، هؾ مـ حؼؽ أكؽ 

تمجر الشؼؼ أم ال؟ مـ حؼؽ. هؾ تؿؾؽ العؿارة؟ ال، ولؽـؽ تؿؾؽ 

 الؿـػعة. فقجقز أن تمجر.
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سقارة، قؾت: لق سؿحت مؿؽـ أستعقر سقارتؽ  لؽـ لق استعرت

ثالثة أيام، طـدي مشاوري، قؾت: أطرهتا لؽ. هؾ يجقز لؽ أن تقجرها؟ 

 ال: ألن الؿستعقر ال يؿؾؽ الؿـػعة، وإكؿا يؿؾؽ االكتػاع بـػسف فؼط.

 :من شروط الؿستلجر: أن تؽون الؿـػعة معؾومة 

سقارة ويؼقل:  إما بالقصػ أو بالعرف. كقػ بالقصػ؟ يؼقل: يققػ

وصؾـل مـ هـا بقابة الجامعة اإلسالمقة إلك الحرم طـد باب السالم، 

الؿـػعة معروفة بنيش؟ بالقصػ. قد تؽقن الؿـػعة معروفة بالعرف، مثؾ 

إيش؟ مثؾ استخدام البقت، مثؾ واحد يقم الجؿعة واقػ طؾك الشارع، 

لـا طؾك وجاء مؽروباص وشاور لف وراح وصؾف إلك الحرم، هـا العرف د

الؿـػعة الؿطؾقبة وهل مـػعة التقصقؾ إلك الحرم، ولؿ يتؿ التعاقد طؾقفا 

ا.  كصًّ

وأيًضا:  هذه الؿسللة فقفا طرف يف الؿـػعة، وطرف يف األجرة، هؾ لؿا 

ركبت السقارة، قال: الراكب يدفع ريالقـ؟ ال، لؽـ أكت تركب وأكت 

 ساكت وتـزل الحرم كؿ تعطقف؟ ريالقـ، صح أم ال؟ 

 ؼقل: الؿـػعة هـا معروفة بالعرف واألجرة معروفة بالعرف.ك

 .كـتؼل إلى األجرة: يشترط أن تؽون معؾومة بالـص  

تققػ سقارة وتؼقل: وصؾـل إلك جامعة صقبة بعشرة رياالت، األجرة 

معروفة بالـص، وقد تؽقن معروفة بالعرف، مثؾ صاحبـا الذي ركب 

 ائؾ اإلجارة.الباص ودفع ريالقـ. هذا ما يتعؾؼ بؿس

 هـاك آخر مسللة: أن األجرة تجب بالعؼد ما لؿ تمجؾ:
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يعـل: إذا تعاقدت مع شخص طؾك طؼد إجارة لؾعقـ ثالث سـقات، 

متك تدفع األجرة؟ إذا اتػؼتؿا طؾك مقطد، فعؾك ما اتػؼتؿا طؾقف، طؾك 

حسب االتػاق. إذا لؿ تتػؼا طؾك مقطد، فاألصؾ أن تدفع األجرة طـد 

الصقغة فتؽقن دالة طؾك الؿؼصقد، وقد سبؼ بقان ذلؽ، إما  العؼد. وأما

 بالؼقل أو بالػعؾ.

 الؼقل: مثؾ: وصؾـل إلك الؿؽان الػالين بعشرة رياالت.

بالػعؾ: مثؾ: واقػ طؾك الشارع، وقػت السقارة، ركب السقارة، كزل 

 يف الحرم، وهؿ ساكتقن، هذه صقغ فعؾقة.

 كلخذ بعض التؿارين يف اإلجارة:

تلجرت شؼة واحدة فؼط وذهب أجرت هذه الشؼة لشخص، اس -0

 هؾ يجقز ذلؽ؟

الؿذهب أكف يجقز لؽ أن تمجر، وهذا مذهب الجؿفقر، الؿذهب: 

لؽ أن تمجر، إذا اشرتط؟ هؾ هق شرط صحقح أم فاسد؟ الؿذهب أكف 

شرط فاسد، الؿذهب يؼقل: إن هذا مخالػ لؿؼتضك العؼد، يؼقلقن: كؿا 

ن تؼقل: أبقعؽ بشرط ما تبقع، كذلؽ ما يجقز أكف ال يجقز يف البقع أ

أؤجرك بشرط أال تمجر، لؽـفؿ اشرتصقا شقًئا، اشرتصقا فقؿـ يمجر مـ 

الباصـ، الذي يسؿقهنا اآلن: التلجقر مـ الباصـ، صح أم ال، الؿستلجر إذا 

أراد أن يمجر لغقره، ال يجقز لف أن يمجر إال لؿـ كان يؿاثؾف يف االكتػاع. 

 أكثر مـف ضرًرا، فال يجقز.أما إذا كان 
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يعـل: استلجرت شؼة وذهبت إلك صاحب العؿارة وقؾت: أكا طريس 

جديد أكا وزوجل، وأستلجر شؼة، أكا ودي كاس يؽقن فقف هدوء يف 

العؿارة، واستلجرت جؾست يقمقـ، ما كاسبتؽ الشؼة، روحت شقفت 

صػار، الؿؼصقد ورحت  3مراهؼقـ،  15ولًدا، مـفؿ  15واحد طـده 

جرتف الشؼة، يجقز؟ ال، ألكف أجره بؿا هق أكثر مـف ضرًرا، حتك لق ما فقف أ

شرط، لق ما يف شرط، فـؼقل: ال يجقز أن تمجر إال بؿا يساويف يف االكتػاع 

 أو أقؾ مـف يف الضرر. حتك لق ما يف شرط، ال يجقز، مثؾؽ أو دوكؽ.

 السمال الثاين طشر: بقن حؽم اإلجارة فقؿا يلتي:

ألػ ريال(  155سـقات لصاحب طؿارة ) 7بل طؿره دفع ص -012

 مؼابؾ أن يمجره العؿارة لؿدة سـة؟

 ال يصح: ألن العاقد لقس جائز التصرف.

سـقات يؿؾؽ طؿارة قام بتلجقرها لشخص  7صبل طؿره  -013

 مؼابؾ )سقارة فاخرة طـ كؾ سـة(؟

ال يصح: لقش: غقر جائز التصرف، ترى حتك سقارة فاخرة كذا، ما 

: ألن األجرة معؾقمة أم مجفقلة؟ مجفقلة، السقارة فاخرة ما يؽػل يصؾح

 لرفع الجفالة.

 تلجقر محؾ لبقع األفالم واألغاين؟ -014

ال يجقز: ألكـا قؾـا: ال تصح طؾك مـػعة محرمة، يليت واحد ويؼقل: 

يؿؽـ تؽقن أفالن هادفة وأغاين قصدهؿ هبا، ال، كحـ كؼصد الؿعـك 

 الؿتبادر.
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شخص سقارة مـ أخقف، ثؿ قام الؿستعقر بتلجقر  استعار -015

 السقارة؟

 ال يصح ذلؽ.

 15ركب شخص سقارة أجرة طؾك أن يقصؾف حقث شاء بؿبؾغ  -016

 ريااًل؟

ما يصح: لقش ما يصح: ألن الؿـػعة غقر معؾقمة، حقث شاء معؾقمة؟ 

ريااًل،  15صقب مؿتاز، وقػت سقارة وقؾت: أركب السقارة سلططقؽ 

حقث شقئت، قال: تؿ وافؼت،  قؾت لف: وصؾـل إلك جدة،  بشرط تقصؾـل

ال صؾعـل خارج حدود السقارة، وصؾـل إلك؟ أكت مـ فقف يا شقخ؟ 

 وصؾـل إلك كازخستان، كؼقل: هذا جفالة.

 ريااًل؟ 125استئجار شخص طؾك أن يؼقم باألذان مؼابؾ  -017

 يجقز ريال، كؼقل: ال 15ريااًل، التؽبقرة يلخذ طؾقفا  125كؾ أذان 

هذا، ال يصح هذا: ألكف طؿؾ قربة، لؽـ كؿا قؾـا: لق كان يصرف لف مـ 

 بقت الؿال، أو كان رزًقا مـ بقت الؿال، أو كان غؾة وقػ، فال بلس.

ركقب أجرة مـ الجامعة اإلسالمقة إلك الؿسجد الـبقي دون  -018

 تحديد الؿبؾغ مسبًؼا؟

لقش؟ األجرة هذا الجقاب ما يعرفف إال صالب الجامعة، يصح: 

معؾقمة أم مجفقلة؟ األجرة معؾقمة بالعرف، ريالقـ، صح أم ال؟ وال فقف 

صالب يركبقن بلقؾ مـ ريال؟ يف أحد يركب بريال أو بريالقـ؟ لقش، الذي 

 يشقؾ بالـػر القاحد ريالقـ، اسللقا صالب الجامعة هؿ أدرى.
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رف، لقش ما تصح، إكا هلل وإكا إلقف راجعقن، تصح، تصح، لقش: لؾع

 هـا خطل يف الشاشة، يزطؾقن طؾقـا الطالب.

 آالف؟ 5تلجقر سقارة ضائعة لؿدة سـة بؿبؾغ  -001

 ال يصح: ألن السقارة ضائعة، غقر مؼدور طؾك تسؾقؿفا.

 السمال الثالث طشر: حدد كقع األجقر )مشرتك/ خاص( فقؿا يليت:

 155أمتار مـ الؼؿاش، وأططاه  3ذهب زيد إلك الخقاط بـ  -000

 يال مؼابؾ خقاصتف ثقًبا؟ر

 مشرتك، أحسـت.

ريال شفريًّا،  1255يدفع صاحب محؾ الخقاصة لؾخقاط مبؾغ  -001

 م.15 -5ضفًرا، ومـ  2 –ص  15مؼابؾ طؿؾف يف الؿحؾ مـ الساطة 

 هذا أجقر خاص، أحسـت. أجقر خاص.

ريال شفريًّا لسائؼ يعؿؾ طـده يقمقًّا مـ الساطة  855يدفع زيد  -002

 م. 15 –ص  6

 خاص، أحسـت.

 ألػ ريال مؼابؾ بـاء بقتف؟ 155يدفع زيد لعؿرو  -003

 مشرتك: ألن هذا حدد بالعؿؾ، ال بالزمـ.

آالف ريال شفريًّا مؼابؾ العؿؾ يف بـاء 15يدفع زيد لعؿرو  -004

 م يقمقًّا؟6 –ص 6أشفر مـ  15الؿـزل لؿدة 

يحدد مجال  هذا بارك اهلل فقؽ خاص، لقس الؿؼصقد يف الخاص أكف ال
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العؿؾ، ال، تحديد مجال العؿؾ لقس فقف إشؽال، ولؽـ الؿؼصقد: أكف 

 طؿؾف الؿطؾقب مـف بالزمـ ولقس باإلكجاز.

 :كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى الؼرض 
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 كلخذ الؼرض والتؿاريـ الخاصة بالؼرض بعد الصالة إن شاء اهلل.

 لف أركان: الؼرض أيفا اإلخقة الؽرام مستحب لؾؿؼرض، و

الؿؼرض يشرتط فقف أن يؽقن جائز التربع، إيش جائز التربع، أكت مـ 

 األول تؼقل: جائز التصرف، جئت بؾػظ جديد وهق جائز التربع.

 ما الػرق بقـ جائز التصرف وجائز التربع؟ 

أكا سلططقؽؿ مثااًل: طـدكا ولل طؾك مال يتقؿ، هؾ لف أن يبقع ويشرتي 

ف ذلؽ. لؽـ هؾ لف أن يتربع مـ مال القتقؿ فقؼرض يف مال القتقؿ أم ال؟ ل

 ايكسض

 صٝػ١ َسدٚد َكرتض َكرتض َكسض

.............. دا٥ص ايتربع
. 

 عني جيٛش بٝعٗا َعًّٛ ايكدز

 َجًٞ قُٝٞ

 حهِ ايصٜاد٠ فٝ٘

 املجٌ يف املجًٝات

 ايك١ُٝ يف غريٖا

.................
..... 

 أدً٘ حاٍ ٚيٛ

 أزنإ

 غسط٘

 ْٛع٘
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الـاس أو يتصدق؟ لقس لف ذلؽ، إًذا ولل القتقؿ جائز التصرف يف مال 

 القتقؿ، ولؽـف لقس جائز التربع. التربع أخص، يؽقن فقف الذي يؿؾؽ.

 .طـدكا الؿؼترض: يشترط أن يؽون جائز التصرف 

 :ء، ال بد أن يؽقن معؾقم الؿال الؿؼرتض، بػتح الرا أما الؿؼتَرض

الؼدر، لق أططقتؽ ضرًفا قؾت: خذ هذا الظرف )قرًضا(، وأشفدت طؾك 

 الؼرض، ال يصح هذا الؼرض: حتك كعؾؿ الؿؼدار حتك تطالب بف.

 فال يصح قرض شلء ال الثاين: أن يؽون الؿؼترض طقـًا يجوز بقعفا ،

 يجقز بقعف، كالخؿر، ال يصح.

 :أكواع الؿؼترض 

 ي، وطـدكا ققؿي.طـدكا مثؾ

الؿثؾقات: بعبارة تؼريبقة: الؿذهب يؼقل: الؿثؾل هق الؿؽقؾ 

 والؿقزون الذي ال تدخؾف الصـاطة، لؽـ بعبارة حتك تؼرب الؿراد.

التؿر مثؾل أم ققؿل، يعـل: لق قؾت لؽ: كقؾق تؿر، تؾؼك متؿاثؾ أفراد 

 ل ترد مثؾف.كثقرة متؿاثؾة. صح أم ال؟ هذا مثؾل، إذا اقرتضت مـل شقًئا مثؾ

جئت وقؾت: أكا محتاج صاًطا مـ التؿر، اقرتضت مـل صاًطا مـ 

 التؿر، تطالب بنيش؟ بصاع مـ التؿر. 

وأما الِؼقِؿل أو الِؼَقِؿل ففق الذي ال تتؿاثؾ أفراده، طـدي سقارة 

مستعؿؾة قدركا ققؿتفا طـد التجار، قالقا: ققؿتفا طشرة آالف، جئت وقؾت: 

زوجؽ وأقرتضفا مـؽ، فاقرتضتفا، ما الذي تطالب أبغل أقرتضفا، أكا أت

 بف؟ ققؿتفا. الـؼقد مثؾقة، الريال مثؾل، الدراهؿ، وهؽذا.
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فالؿردود يجب أن يرد الؿثؾ يف الؿثؾقات، والؼقؿة يف غقرها، وأما 

 حؽؿ الزيادة يف الؿردود فسقليت يف الصػحة التل بعدها.

 طؾك الؿؼصقد، ، يشرتط أن تؽقن دالة الصقغة بالـسبة لؾؼرض

 وهـاك مسللة تتعؾؼ بالصقغة: أن الؼرض حاّل ولق أجؾف.

يعـل إيش، لق جئت واقرتضت مـل طشرة آالف ريال، قؾت: لق 

سؿحت أكا محتاج طشرة آالف ريال، أردها لؽ بعد أسبقع، قؾت: تػضؾ، 

هذه طشرة آالف ريال، ومشقت وخرجت، هذه العشرة آالف دخؾت يف 

فا يف حسابؽ، بعد كصػ ساطة تذكرت أن مؾؽؽ، ورحت أكت أودطت

طؾل التزامات ما سددهتا وأكـل محتاج العشرة آالف ريال، اتصؾت طؾقؽ 

وقؾت: سددين العشرة آالف اآلن، هؾ يؾزمؽ أن تسدد، أم ما تسدد إال 

بعد أسبقع: ألكـا اتػؼـا السداد بعد أسبقع؟ الؿذهب: وهق مذهب جؿفقر 

، يعـل: أن ذكر األجؾ هـا غقر مؾزم، العؾؿاء أن الؼرض حال ولق أجؾف

واضح، وأكف واضح يف ذمتؽ حال، ألكـل محسـ، ألين جزاين اهلل خقًرا، 

أططقتؽ طشرة آالف ريال، بعديـ احتجت طشرة آالف ريال، وأكا 

محتاجفا يف حاجة ضرورية، هؾ أققل: أكا مؾزم باالكتظار؟ ال، مـ حؼل أن 

 أصالبؽ فقًرا.

يش، األول: جائز التصرف، والثاين: دالة طؾك الػراغات تؽتب فقفا إ

 الؿؼصقد.

 :كـتؼل إلى قاطدة 
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هـاك قاطدة يف الؼرض احػظفا صؿ: كؾ قرض جر كػًعا ففق ربا، 

أقرضؽ طشرة آالف ريال، ما أبغل مـؽ شقًئا إال أن تردها طشرة آالف 

 اد٠ يف زد ايكسضايصٜ

 غري َػسٚط١ َػسٚط١

 ذلس١َ
 بٗدٜ٘ ايٛفا٤ بأدسٙ

 جيٛش

 قبٌ ايٛفا٤ بعد ايٛفا٤

 جيٛش

مل ٜهٔ ٜٗادٜ٘ 
 قبٌ

 نإ ٜٗادٜ٘ قبٌ

ال جيٛش إال إٔ  جيٛش
ٜٟٓٛ َهافأت٘ أٚ 

احتطاب٘ َٔ 
 دٜٓ٘

 قطُإ

 صٛزتإ

 حاالٕ

 حاالٕ
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ريال، وأن تقصؾ أوالدي خالل هذا الشفر لؾؿدارس؟ ربا يا شقخ؟ طشرة 

ف بعشر آالف، ما أصؾب مـؽ وال ريال زيادة؟ كؼقل: جر كػًعا، أكت ما آال

 أخذت زيادة بالـؼض، ولؽـ أخذت زيادة مـػعة؟ ما يجقز، ربا.

 :يدخل يف هذا الؿسللة: مسللة الزيادة يف الؼرض 

  الزيادة يف الؼرض قسؿان:

 الزيادة الؿشروصة:

ومائة، يجقز؟  وهذه محرمة: تعطقـل طشرة آالف، تردها طشرة آالف

ال يجقز. إذا كاكت مشروصة ففل محرمة، سقاء كاكت مـ جـس الؼرض، 

طشرة آالف بعشرة آالف ومائة، أو  كاكت بؿـػعة أخرى، أو كاكت باشرتاط 

طؼد، أققل: أكا سلقرضؽ طشرة آالف، لؽـ تمجرين الشؼة التل ما تريد أن 

 تمجرين إياها بؿائة ألػ ريال، ال يجقز ربا.

 ا كاكت الزيادة غقر مشروصة:أما إذ 

 فؾفا صور:

واحد اقرتض مـ طـدك تؿر سؽري طؾك سبقؾ  صورة الوفاء بلجود:

الؿثال وجاء رد إلقؽ تؿر سؽري أفضؾ مـف، بدون شرط؟ كؼقل: يجقز، 

، ال بلس، ال يؽقن هذا «خقاركؿ أحسـؽؿ قضاء»بؾ كؼقل: يستحب، 

 بشرط، يؽقن مـ غقر شرط.

 ون بفدية:الصورة الثاكقة: أن يؽ

يليت واحد يبغل يعطقؽ هدية، هذا يحصؾ مـ بعض الـاس، يؼرتض 

مـؽ مبؾًغا، كان ما يفتؿ بؽ وال يسللؽ طـدك، بعدما  اقرتض مـؽ 
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الؿبؾغ، يا فالن، سددت وال ال، أول ما يشقف اتصالؽ ما يرد طؾقؽ، 

يلتقؽ يف كػس الققم، شقف واهلل فالن افتؽرتؽ وأكا يف الؿحؾ اشرتيتؽ 

 هدية، الققم الثاين تطؾب الؿال آيت لؽ بساطة، وأكا ماشل خطرت واهلل

 طؾك بالل جئت لؽ بساطة، كؼقل: ما حؽؿ هذه الفدية؟

كؼقل: الفدية إن كاكت بعد القفاء، سدد الديـ واكتفك الؿقضقع؟ ال 

بلس هبا، تجقز، أما إن كان قبؾ القفاء: فنن كان الشخص يفاديف مـ قبؾ، 

ا أصاًل كؾ طقد زوجتف تعطقف هدية، وهذه الػرتة جرت  العادة بقـفؿ

مؼرتضة مـف وأططتف يف العقد هدية، هؾ يؼبؾفا أم ال؟ يؼبؾفا: ألكف كاكت 

 تحصؾ بقـفؿا مفاداة مـ قبؾ.

أما إذا لؿ يجر بقـفؿا التفادي، ما هـاك بقـفؿا هدايا مـ قبؾ وال يسلل 

بؾ؟ ال يجقز، هذه طـف، وال يعرفف، لؿا صار الؼرض لؿ يؽـ يفاديف مـ ق

الفدية ال تجقز، هؾ يجقز لؽ أن تؼبؾفا؟ كؼقل: ال تؼبؾفا إال إذا احتسبتفا 

مـ الديـ، أو أخذهتا وكافلتف طؾقفا، جاءك الرجال بصحـ تؿر طجقة 

فاخر، تؼبؾف وتؽافئف طؾقف بـػس الؼقؿة، تعطقف صحـ طجقة فاخر، أو 

ريال، اخصؿ مـ  155تخصؿفا مـ الديـ، تؼقل: واهلل هذا العجقة بـ 

الديـ مائة ريال، واضح، هذا ما يتعؾؼ بؿسائؾ الؼرض، إن شاء اهلل بعد 

 الصالة كرجع إلك التؿاريـ.
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(6) 

بسؿ اهلل، الحؿد هلل، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك رسقل اهلل وطؾك آلف 

 وصحبف ومـ واله.

 أما بعد:

 الؼرض:كبدأ بالتؿارين الؿتعؾؼة ب

  السمال الرابع طشر: من خالل ما درسته يف الؼرض، بقن الحؽم فقؿا

 يلتي:

ماليقـ ريال(، وقد  15هاشؿ صبل يتقؿ ورث مـ والده ) -005

أوصك والده قبؾ مقتف أن تؽقن واليتف لعادل، وكظًرا لؽثرة الؿال وزيادتف 

درهتؿ طـ حاجة هاشؿ، كان طادل يؼرض الؿحتاجقـ مـف بعد التلكد مـ ق

 طؾك القفاء وأخذ الضؿاكات الالزمة؟

 هؾ هذا قرض يجقز؟ ال يجقز: ألكف لقس جائز التربع.

ألػ  155ألػ ريال، بشرط أن يردها  155أقرض زيد طؿًرا  -006

 ريال؟

 ال يجقز.



 000 مع التمارين –مقرر فقه المعامالت  

آالف ريال، بعدها بشفريـ  15اقرتض برك مـ والده مبؾغ  -007

لده هدية. ففؾ يجقز؟ حصؾ والده طؾك ترققة وضقػقة، فلهدى بؽر لقا

 وهؾ يؼبؾفا؟

 لقش: ألهنا لقس بسبب الؼرض، وهذا مؿا يجري بقـفؿا بالتفادي.

مؾققن ريال(، ويف كؾ  355أودع خالد يف البـؽ األسقد مبؾغ ) -008

سـة يعطل البـؽ األسقد لخالد سقارة جديدة هدية لف باطتباره مـ كبار 

 العؿالء، وحتك ال يـؼؾ حسابف لبـؽ آخر؟

ش طالقة هذا بباب الؼرض؟ هؾ هذا السمال أصاًل فقف قرض، أودع إي

مؾققن يف البـؽ األسقد؟ أحسـت هذه مسللة مفؿة يا أخقات ويا  355

أخقات، اسؿعقا وطقا، القديعة يف البـؽ قرض ولقست وديعة، أكت 

تسؿقفا وديعة لؽـفا لقست وديعة، هل حؼقؼتفا قرض، طارف إيش الػرق 

ة، وديعة: آخذ مـؽ طشرة آالف وأضعفا يف الصـدوق بقـ الؼرض والقديع

وأقػؾ طؾقفا، لق استخدمتفا أكا تصقر وديعة أم قرًضا؟ تصقر قرًضا. ولفذا 

يؼقلقن: إذا أذن الؿقدع لألمقـ يف استعؿال القديعة والتصرف فقفا، 

اكؼؾبت مـ وديعة إلك قرض، البـقك تلخذ فؾقسؽ تحطفا يف الخزكة أم 

فا؟ تشتغؾ فقفا، إًذا هق قرض ولقس وديعة. وإذا كان تشتغؾ فقفا وتشغؾ

قرًضا البـؽ قال: حط وديعة طـدي وأكا أططقؽ كػًعا، يجقز؟ ال يجقز: 

 ألكف قرض جر كػًعا. إًذا هذا ال يجقز.

كؼؾ خالد حسابف إلك البـؽ األصػر، واشرتط طؾقفؿ أن يعطقه  -008

 ألػ ريال؟ 125 –ل ألػ ريا 155هدية سـقية سقارة ترتاوح ققؿتفا بقـ 
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 يجقز أم ال؟ ال يجقز، كػس الؼضقة.

اآلن لؿا كؼقل: القديعة يف البـؽ قرض، الؿؼرض مـ هق؟ العؿقؾ، 

 15ريااًل،  845والؿؼرتض: البـؽ. يعـل: أكت يا صالب الؾل مؽافلتؽ 

 مـفا لصـدوق الطالب، أكت مؼرض لؾبـقك الؽربى، هؿ مؼرتضقن مـؽ.

مائة ألػ ريال، وبعد سـة رد طؾقف اقرتض حسـ مـ سعقد  -010

 ألػ ريال، ثؿ أططاه هدية ططًرا فاخًرا بدون شرط؟ 155

 يجقز.

 :كـتؼل اآلن إلى الجعالة 

 

 صٝػ١

 اجلعاي١

 َسعا داعٌ

 دعٌ عٌُ

 غري َعني َعني

.............
........ 

.....................
........ 

 َباح
 َعًّٛ
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إيش هل الجعالة؟ هذا واحد ضاع ولده، قال: أيفا الـاس، مـ وجد ولدي 

الضائع، فؾف مـل سقاريت هذه، سقارة لؾجؾس بـتؾل؟ ففذا اسؿفا إيش؟ 

 يش الػرق بقـفا وبقـ اإلجارة؟الجعالة، إ

الحظ، الػرق بقـ اإلجارة والجعالة، لق قؾت: يا فالن، تعال، اشتغؾ 

طـدي الققم وبؽرة أسبقع كامؾ، يف البحث طـ ابـل، ولؽ يف كؾ يقم ألػ 

 ريال، هذا إجارة أم جعالة؟ هذه إجارة.

لؽـ الجعالة لق جؾست تبحث طـ القلد أسبقع تؾػ يف الشقارع كؾفا 

لؼقتف، هؾ تستحؼ ريااًل؟ ال. لق أكؽ صؾعت مـ طـده وذهبت إلك البؼالة  ما

فقجدت القلد يف دققؼتقـ، تستحؼ السقارة أم ال؟ تستحؼ السقارة، لقست 

 متعؾؼة بالعؿؾ، وإكؿا متعؾؼة بالثؿرة الؿطؾقبة والؿتحؼؼة.

 :الجاطل: يشترط أن يؽون جائز التصرف  

 يؽون جائز التصرف:لعامل: له حالتان، يشترط أن ا 

 أن يؽقن العؼد مع معقـ. الحالة األولى: -

 أن يؽقن مع مبفؿ، غقر معقـ. الحالة الثاكقة: -

وهذا مـ الػروق بقـ ا إلجارة والجعالة، اإلجارة تؽقن مع شخص 

 معقـ، الجعالة تصح مع شخص غقر معقـ.

 أيفا الـاس مـ وجد صػؾل فؾف كذا وكذا، أيفا الـاس مـ وجد جقالل

الضائع، هذا جعالة مع معقـ أم مع مبفؿ؟ مع غقر معقـ، وقد تؽقن مع 

معقـ، تذهب إلك الؿحامل يف الؿؽتب تؼقل: طـد دطقى قضائقة تتقالها، 
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إذا كسبت الؼضقة فؾؽ طشرة آالف، وإذا جؾس سـة سـتقـ يتابع الؼضقة 

 ولؿ يؽسبفا، ال يستحؼ شقًئا.

 هذا جعالة مع معقـ.

 ؽون مباًحا:العؿل يشترط أن ي 

وال يشرتط أن يؽقن معؾقًما. ما هق مثؾ اإلجارة، العؿؾ يف اإلجارة 

تقصؾل إلك مؽان كذا وكذا، تعؿؾ تحدد بالعؿؾ أو بالزمـ، أما الجعالة 

مؿؽـ العؿؾ غقر معقـ، لؽـ الثؿرة الؿطؾقبة معروفة، أبغك تالجقؾل 

 جقالل، تبغك تعؿؾ سـة يقم شفر.

 :الؿبؾغ الؿدفقع، ويشرتط أن  الجعل: كذلك من أركان الجعالة

 يؽقن معؾقًما.

 :ال بد أن تؽقن تدل طؾك الؿؼصقد كسائر العؼقد. الصقغة 

السمال الخامس طشر: من خالل ما درسته بقن مدى صحة الجعالة 

 فقؿا يلتي:

يؼقل شخص: مـ يؼتؾ فالًكا ]الشخص معصقم الدم[، فؾف مائة  -011

 ألػ ريال؟

 صؾة؟ باصؾة مؿـقطة: ألهنا طؾك طؿؾ محرم.جعالة، صحقحة أم با

صبل صغقر ورث مؾققن ريااًل أطؾـ أن مـ وجد لعبتف الضائعة،  -012

 فؾف الؿؾققن ريال؟

 غقر جائز التصرف، فال يصح، مؿـقطة.
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مؽؾػ طاقؾ يعؾـ أن مـ أحضر محػظتف الضائعة فؾف كؾ ما  -013

 فقفا؟

ذي يؼقل: غقر يف شرط مختؾ، الذي يؼقل: صحقحة يرفع يده، ال

صحقحة يرفع يده. غقر صحقحة لقش: ألن الجعؾ غقر معؾقم، كحـ قؾـا: 

إن الجعؾ ال بد أن يؽقن معؾقًما، صح أم ال؟ العؿؾ هق الذي يؽقن 

 مجقاًل، فـؼقل: هذه مؿـقطة.

 تابع: ما الذي يستحق يف الحاًلت اآلتقة؟ 

شخص قال: مـ وجد محػظتل فؾقردها، فقجدها شخص  -014

 ا لف، فؿاذا يستحؼ؟ورده

 ال شلء، لؽـ أجره طؾك اهلل، أجره طؾك اهلل، لؽـ ال يستحؼ طقًضا.

شخص أشار بقده يف الطريؼ، فتققػ لف شخص بسقارة  -015

 خصقصل، وأوصؾف إلك الؿؽان الؿطؾقب، فؿاذا يستحؼ؟

واحد مسؽقـ يبغل أن يذهب إلك الحرم، واقػ، وقػ سقارة وقال: 

، قال: أوصؾؽ، فؾؿا وصؾف إلك الحرم قال: أبغل أبغل تقصؾـل إلك الحرم

طشرة ريال حؼ التقصقؾ، يستحؼ؟ لقش، شقف األصؾ أن مـ طؿؾ، 

خذوا هذه الؼاطدة، هذا هق الؿؼصقد مـ التؿاريـ: مـ طؿؾ لغقره طؿاًل 

 مـ غقر جعؾ وال إجارة، لؿ يستحؼ شقًئا، خالص، لؿ يستحؼ شقًئا.

قست دالة طؾك اإلجارة، ال بد إًذا مـ هـا فقف إجارة: داللة الحال هـا ل

صقغة ققلقة، ألكـا قؾـا يف الصقغة الػعؾقة: إن الصقغة الػعؾقة التل يدل طؾقفا 

 دلقؾ الحال، أما إذا لؿ يقجد دلقؾ طؾك الحال، فؾقس هـا طؼد بقـفؿا. 
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 لؽـ لق أوقػ سقارة، السمال الذي بعده:

بسقارة أجرة،  شخص أشار بقده يف الطريؼ، فتققػ لف شخص -016

 وأوصؾف إلك الؿؽان الؿطؾقب، فؿاذا يستحؼ؟

يستحؼ: ألن داللة الحال دالة طؾك ذلؽ، فقستحؼ أجرة العؿؾ، وهل 

 أجرة الؿثؾ.

 :كلتي اآلن أيفا اإلخوة اآلن إلى الصؾح 

 ايضًذ

 صًذ إىل إْهاز صًذ إىل إقساز

 ع٢ً دٓظ احلل
 تربع

ع٢ً غري دٓظ احلل 
 يف حل املدع٢ بٝع )بٝع(

يف حل املدع٢ عًٝ٘: 
 إبسا٤
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ركزوا معل يف هذه الؼصة، وخؾقؽقا مـ الؿذكرة، الصؾح طـدكا صؾح طؾك 

ـدكا صؾح طؾك الجـس الحؼ، إذا كان طؾك إقرار، وصؾح طؾك إكؽار، ط

 إقرار:

إما طؾك جـس حؼ، وإما طؾك غقر جـس الحؼ، ما يف أحد فاهؿ شلء، 

 أكا داري، حتك كؼدم بؿؼدمة، شقفقا الؼصة هذه:

طـدكا واحد اسؿف خالد، وواحد اسؿف حسـ، حسـ طـده سقارة 

ـ، هذه شايػقـفا، هذه سقارة حسـ، جاء خالد طـد حسـ، قال لف: يا حس

السقارة أبغك أشرتيفا مـؽ؟ قال: أبقعفا لؽ، وأخذها خالد، بؿائة ألػ 

هـ راح السقارة واستعؿؾفا وتزوج ويؼال:  1438رمضان  9ريال تدفع يف 

إن طـده أوالًدا اآلن. اهلل أطؾؿ. مائة ألػ ريال تدفع يف رمضان، صارت 

ـد خالد، رمضان، جاء حسـ ط 9حادث طؾك السقارة وتؾػت، وجاء تاريخ 

إيش يبغل مـف؟ يبغل مائة ألػ ريال، سددين مائة ألػ ريال، قال: شقف 

خؾـل كتصالح وكتػاهؿ، أكا ما طـدي سققلة كؼدية، والسقارة تؾػت، أكا كان 

ألػ ريال، أخذ  95قصدي أين أستخدمفا، شقف كتصالح، أكا أططقؽ 

طؾقب التسعقـ ألػ وذهب إلك بقتف. حصؾ بقـفؿ صؾح أم ال؟ الحؼ الؿ

مـ خالد؟ رياالت سعقدية، صح؟ والذي دفعف وتصالح طؾقف رياالت 

إًذا الصؾح طؾك جـس الحؼ أم طؾك جـس آخر؟ جـس سعقدية؟ صح، 

ألػ، حؼقؼة األمر وتؽققػف  95ألػ، تصالحا طؾك  155آخر. مطؾقب مـف 

 الػؼفل، هذا ما هق ربا، هذا إبراء.

، يف مشؽؾة طـدكؿ، آالف ريال 15الحؼقؼة أن حسـ أبرأ خالد مـ 

 األمقر تؿام، صح أم ال.
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هذه الؼصة الؼصقرة تسؿك: صؾح طؾك جـس الحؼ، وحؽؿف الػؼفل 

أكف إبراء. اآلن خالد معرتف بالحؼ وال مـؽر لؾحؼ؟ معرتف، ولفذا سؿل 

الصؾح طؾك إقرار، شقف الذي طـدك، الصؾح طؾك إقرار: ألن خالدا مؼر 

 خؾقـل كلخذ قصة ثاكقة. بالحؼ الذي طؾقف. خؾصـا مـ قصتفؿ،

خؾقـا كلخذ الؼصة الثاكقة: الؼصة الثاكقة طؾك غقر جـس الحؼ، حسـ 

طـده سقارة، جاء خالد قال: يا حسـ، اهلل يجزيؽ خقًرا، أططـل السقارة 

رمضان، الؼصة مشاهبة لؾؼصة األولك، بس  9بؿائة ألػ ريال تدفع يف 

ء يؿشل. إبراء مـ العشرة آالف، خالد غقر األول،  التربع إبراء، تربع أو إبرا

 وتربع بالعشرة آالف.

 خؾقـا كعقد الؼصة مـ األول: 

هذا طؾك غقر جـس الحؼ، خالد ذهب إلك حسـ، اشرتى السقارة 

هـ، صح أم ال، جاء 1438رمضان سـة  9بؽؿ؟ مائة ألػ ريال، تدفع يف 

رمضان جاء  15التاريخ الؿؼصقد حصؾ حادث وتؾػت السقارة، جاء يف 

حسـ طـد خالد، كػس الؼصة مع اختالف بسقط، قال حسـ: يا خالد 

ل خالد: الحؼقؼة ما طـدي مائة ألػ ريال، لؽـ سددين مائة ألػ ريال، قا

أكا طـدي بقت شعبل ققؿتف تؼريًبا مائة ألػ، إيش رأيؽ أططقؽ هذا البقت 

وكتصالح طؾك هذا، قال: مقافؼ. حسـ أخذ البقت وشالف معف، صبًعا ما 

 شالف معاه ولؽـ أخذ الصؽ.

صقب إيش الذي حصؾ اآلن: صؾح طؾك جـس الحؼ أم طؾك غقر 

لحؼ رياالت، والذي تصالحقا طؾقف بقت، هذا يسؿك صؾًحا طؾك جـسف؟ ا
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إقرار، ألكف معرتف، خالد هؾ أكؽر؟ ما أكؽر، صحقح أكت لؽ مائة ألػ، 

لؽـف صالحف طؾك غقر جـس الحؼ. حؼقؼة الؿقضقع هذا بقع، كقػ بقع؟ 

 الحؼقؼة أن خالًدا باع البقت بالؿائة ألػ، خالص، وضحت.

ل ثاين: خالد يف هذا الؿقضقع مـؽر، جاء هذا مقضقع الصؾح، خذ مثا

خالد إلك حسـ قال لف: هذه السقارة التل معؽ سقاريت، أكت شؽؾؽ 

اشرتيتفا مـ الحرامل الذي سرقفا مـل، السقارة سقاريت، رجعفا لل، وال 

أرفع طؾقؽ دطقى يف الؿحؽؿة، يا بـ الحالل بدل غقر، قال: أبًدا. وذهب 

وحضر حسـ، إيش الؿشؽؾة، قال: كقت خالد إلك الؿحؽؿة، رفع دطقى 

وكقت وكقت، قال الؼاضل: لقش ما تتصالحقا، كمجؾؽؿ لؾجؾسة الؼادمة 

يؿؽـ أن تتصالحقا، تلجؾقا إلك الجؾسة الؼادمة، راحقا واكععد مجؾس 

الصؾح، تػاهؿقا  وصار كؼاش وسفروا إلك الساطة القاحدة لقاًل يف هذا 

بقت، صبًعا حسـ هؾ يؼر أو يـؽر اآلن؟ الققم، واتػؼقا طؾك أن خالًدا طـده 

يـؽر، يؼقل: السقارة سقاريت أكا اشرتيتفا، يؼقل: ما لؽ فقفا حؼ، اتػؼا طؾك 

أن يلخذ البقت، حسـ أططك البقت خالًدا، حسـ هق صاحب السقارة، أكا 

لخبطت، فحسـ قال لخالد: خذ بقتل مؼابؾ أكـل أحتػظ بالسقارة، هؾ هذا 

ا يسؿك صؾًحا طؾك إكؽار؟  ألن حسـًا يـؽر، يؼقل: بقع أم ما هق بقع؟ هذ

السقارة سقاريت، هذا يعترب بالـسبة لخالد، بالـسبة لحسـ يعترب بقًعا، حسـ 

باع بقتف مؼابؾ، اصرب اصرب، طقد معؾش، خالد يدطل أن السقارة سقارتف، 

صح أم ال، فخالد هـا يؼقل: أكا بعت السقارة مؼابؾ البقت، أما بالـسبة 

أما بالـسبة لحسـ فػل الحؼقؼة هل إبراء، شقف بالـسبة لخالد  لحسـ،

بقع، وبالـسبة لحسـ إبراء. لقش بالـسبة لحسـ إبراء؟ ألن حسـًا ال يعتؼد 
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أصاًل أن السقارة مؾؽ لخالد، يؼقل: السقارة سقاريت والبقت بقتل، لؽـ 

أططقتؽ بقتل طشان تػؽـل مـ شرك ومـ مقضقع الدطقى الؼضائقة 

الؿحاكؿ، واضح، ففق بالـسبة لحسـ دفع هذا الؿال لإلبراء مـ ومقضقع 

 الدطقى. هذا صؾح طؾك إكؽار.

 :الصؾح كوطان 

صؾح طؾك إقرار: إن كان طؾك جـس الحؼ. مثؾ مائة ألػ وتسعقـ  -

 ألػ، هذا تربع، تربع بعشرة آالف.

 وإن كان طؾك غقر جـس الحؼ، مائة ألػ مؼابؾ بقت، هذا بقع.  -

ا كان الصؾح طؾك إكؽار، ففق يف حؼ الؿدطل )خالد( بقع، وأما إذ -

ويف حؼ )الؿدطك طؾقف( حسـ إبراء. الذي ففؿ ففؿ، والذي ما ففؿ يرجع 

 لفا يف البقت.

خذ شقيت تؿاريـ إن شاء اهلل الذي طـده إشؽالقة معقـة تتبقـ يف 

 التؿاريـ:

 66صػحة كام يا شقخ؟ 

  ألكواع الصؾح بقن كوع السمال السادس طشر: من خالل دراستك

 الصؾح وتؽققػه فقؿا يلتي:

ادطك خالد أن سعقًدا اشرتى مـف كتاًبا بؿائة ريال، ولؿ يدفع  -017

الثؿـ، فلكؽر سعقد ذلؽ )أكا ما اشرتيت مـؽ سقارة(، ورغبة مـف يف تققػ 

 ( ريااًل صؾًحا طـ دطقاه.55خالد طـ مطالبتف أططاه )
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سـت صؾح طؾك إكؽار، وما صؾح طؾك إقرار أم طؾك إكؽار؟ أح

 حؼقؼتف؟ بقع يف حؼ خالد، وإبراء يف حؼ سعقد.

ادطك زيد طؾك طؿرو بؿبؾغ ألػ ريال، فلقر طؿرو هبا، ولؽـف  -018

 ( ريال فؼط؟955صؾب مـ زيد أن يتصالحا طؾك دفع )

 .955يؼقل: بدل األلػ خؾقفا 

 ريال. 155طؾك إقرار، وهذا يعترب تربأ أو إبرار، تربع بؽؿ؟ 

ادطك زيد طؾك طؿرو بؿبؾغ ألػ ريال، فلقر طؿرو هبا، ولؽـف  -135

 صؾب مـ زيد أن يتصالحا طؾك أن يعطقف مؼابؾفا جفاز جقال معؾقم.

 طؾك إقرار، وهق بقع، أحسـت: ألكف غقر جـس الحؼ، ففذا يعترب بقًعا.

 :كـتؼل اآلن إلى الؿسابؼة 
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خققل، جاهزيـ، خؾقـا كطؾع مـ الؼاطة، كذهب اآلن إلك اصطبؾ 

 الؿسابؼة أيفا اإلخقة الؽرام لفا أركان:

 :قن أو الؿتسابَؼقن ألكف يؿؽـ اثـقـ أو ثالثة أو أربعة:  طـدكا الؿتسابؼ 

يشرتط فقفؿ الرضا، إيش طالقة الؿسابؼات بالؿعامالت الؿادية؟ 

الؿسابؼات الؿؼصقد هبا هـا: الؿسابؼات التل فقفا طقض، تدفع فؾقس 

 املطابك١

 ايطبل املتطابكني

 ايسعا

 دٛاش ايتضسف

 قادزات ع٢ً ايطبل

ًٓا يف ايبٝع  ٜضذ مث

 ٚدٛد احملًٌ

 دلاٍ ايطبام:
 إٔ ٜهٕٛ يف:

 أداة السبق

 ايسَا١ٜ اخلٌٝ اإلبٌ
 َع١ٓٝ

احتاد األدٚات 
 يف ايٓٛع
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فقشرتط يف دخقل الؿسابؼة: الرضا، ما يجقز أن تجرب  وبعديـ تؽسب،

 واحد  هتدده، تؼقل لف: تدفع وإال كضربؽ.

 جقاز التصرف: أن يؽقن الؿتسابؼ جائز التصرف، وهذا طرفـاه. الثاين:

أن يؽقن كؾ واحد مـ الؿتسابؼقـ قادًرا طؾك السبؼ، وإال ما لف معـك  -

 ؼ، كؼقل: هذا ما يصح.إدخالف، يدفع فؾقس وهق متلكد أكف ما يسب

الذي هق العقض، السبؼ بػتح الباء: العقض. والسبؼ بسؽقن  السبق:

 الباء: كػس الؿسابؼة.

أن يؽقن مؿا يصح ثؿـًا يف  يشترط يف العوض الذي يدفع يف الؿسابؼة:

البقع: وطرفـا يف البقع يصح الثؿـ: أن يؽقن معؾقًما، يؽقن مؼدوًرا طؾك 

 تسؾقؿف، ويؽقن مباًحا.

أن يقجد الؿحؾؾ، إيش قصة الؿحؾؾ هذا؟ الؿحؾؾ يف السباق  لثاين:ا

غقر الؿحؾؾ يف الـؽاح، الؿحؾؾ يف الـؽاح محرم، والؿحؾؾ يف السباق 

 واجب.

ما صقرة ذلؽ؟ إذا ذهب خؿسة، أربعة مقضػقـ وواحد صالب إلك 

اصطبؾ الخققل، كادي الػروسقة وأخذوا خققل يتسابؼقن، كؾ واحد دفع 

وقالقا: الذي يػقز يلخذها، إذا دفع كؾ واحد مـ همالء  مائة ريال،

الخؿسة مائة ريال، ففذا ال يجقز. قالقا: إيش الحؾ، كدخؾ محؾؾ، واحد 

مـفؿ ما يدفع، خالص، لق كحـ طشرة وذهبـا إلك كادي فروسقة كتسابؼ، 

كؾ واحد يدفع مائة ريال والػائز يلخذ إال أكا صبًعا ما أدفع كل تصقر 

ئزة، أكا ما أدفع فنذا كسبت آخذ الػؾقس كؾفا، وإذا خسرت ما الؿسللة جا
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أدفع شقًئا. هذه صقرة الؿحؾؾ. واضح، الؿحؾؾ مذمقم هـا؟ ما هق 

 مذمقم، بالعؽس.

هـاك خالف بقـ العؾؿاء: هؾ يشرتط الؿحؾؾ أم ال يشرتط؟ فقف 

خالف، لؽـ الؿذهب وهق مذهب الجؿفقر، يؼقلقن: ال بد مـ الؿحؾؾ، 

دفعقا ما يجقز، الزم واحد ما يدفع، وهذا الذي ما يدفع ال بد أن فؾق كؾفؿ 

يؽقن كؿا قؾـا: قادر طؾك السبؼ، ما يدخؾ واحد ما يدفع وهق ما يؿؽـ أن 

 يسبؼ.

:يشرتط أن يؽقن مجال السباق يف  الركن الثالث: مجال السباق

الثة، اإلبؾ أو الخقؾ أو الرماية، الؿذهب يؼقلقن: ال يجقز إال يف هذه الث

لؼقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ))ال سبؼ إال يف كصؾ )الذي هق الرماية( أو 

خػ )الذي هق اإلبؾ( أو حافر )الذي هق الخقؾ(((، ))ال سبؼ إال يف 

كصؾ أو خػ أو حافر(( صقب، ترتب طؾك هذا، مسابؼات يف كرة الؼدم، 

 كؾ فريؼ يدفع والػائز يلخذها، تجقز طؾك الؿذهب، ال تجقز

ؾ العؾؿ وسع الدائرة فؼال: إكف يجقز يف كؾ األشقاء التل تعقـ بعض أه

طؾك الجفاد، تؿام، الخقؾ يؼاس طؾقفا األشقاء الحربقة، الرماية يدخؾ فقفا 

الرماية باألدوات الحديثة، بعض أهؾ العؾؿ وسعفا وقال: حتك لق كان 

 يعقـ طؾك الجفاد بالحجة والبقان، لؽـ الؿذهب هذه الثالثة فؼط.

 شروط الؿسابؼة: ما يتعؾق بلداة السباق: من 
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 :ال بد قبؾ الؿسابؼة كدخؾ طؾك أكؽ ستتسابؼ  أوًًل: أن تؽون معقـة

طؾك هذا الخقؾ وأكا طؾك هذا الخقؾ، تعرف األدوات، سقاء كاكت رماية 

 أو خققل.

 :هؾ يصح يؼقل: كتسابؼ، هذا يركب  أيًضا اتحاد األدوات يف الـوع

طؾك خقؾ، يصؾح؟ ال، ال بد مـ اتحادها يف الـقع.  طؾك بعقر وهذا يركب

هذا ما يتعؾؼ بالؿسابؼات، كلخذ بعد التؿاريـ يف الؿسابؼات. صػحة كؿ؟ 

67. 

  السمال السابع طشر: من خالل دراستك لؾؿسابؼة )الؿسابؼات اكتشرت

ا بقن الـاس( بقن الؿسابؼة الجائزة من غقرها فقؿا يلتي:  كثقًرا جدًّ

( سـقات، ورث مـ أبقف خؿسة آالف ريال، 7ره )صبل طؿ -020

اتػؼ مع أصدقائف يف الؿدرسة أن يدفع كؾ واحد مـفؿ ألػ ريال، 

ويتسابؼقا جرًيا طؾك األقدام، ويحصؾ الػائز مـفؿ يحصؾ طؾك الؿبالغ 

 الؿدفقطة؟

لقش ما يصح: غقر جائز التصرف، أيًضا: أهنا لقست طؾك اإلبؾ 

 والخقؾ.

ؿرو  طؾك أن يدفع كؾ واحد مـفؿا طشرة آالف اتػؼ زيد مع ط -021

ريال، ثؿ يتسابؼا طؾك أقدامفؿا، ويصؾح الػائز طؾك الؿبؾغ الؿدفقع مـ 

 اآلخر؟

 ما يف محؾؾ، طؾك األقدام، هذا ال يجقز.
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إيش رأيؽؿ يف الؿسابؼات األلعاب اإللؽرتوكقة، تدفع مبؾغ ويدفع 

لق فقفا محؾؾ، حتك لق مبؾغ، وكؾعب كرة قدم  ألعاب إلؽرتوكقة، بعقض، 

 فقفا محؾؾ ما تجقز، ألكـا قؾـا: يختص بؿا ذكر.

تسابؼ ثالث رجال )ثالثة رجال( صح يا شقخ إكرامل، يزطؾقن  -022

طؾقـا أهؾ الـحق،  يحسـقن السباق طؾك خققل متؼاربة، ودفع اثـان مـفؿا 

 غ كؾف.ألػ ريال، ولؿ يدفع الثالث شقًئا، واتػؼقا طؾك أن مـ فاز حاز الؿبؾ

هذا الؿسابؼة الؿضبقصة، صحقح، أحسـت، تصح، هذه الؿسابؼة 

 بالضقابط الشرطقة.

اتػؼ زيد مع طؿرو طؾك أن يدفع كؾ واحد مـفؿا طشرة آالف  -023

ريال، ثؿ يتسابؼا طؾك الخقؾ ويحصؾ الػائز طؾك الؿبؾغ الؿدفقع مـ 

 اآلخر؟

الؿذهب  ما يف محؾؾ، مشؽؾتفا، ما يف محؾؾ، هق محؾ خالف، ولؽـ

 وهق الجؿفقر: أكف ال بد مـ الؿحؾؾ، إًذا هذه ال تصح.

 155مسابؼة كرة قدم يحصؾ الػريؼ الػائز فقفا طؾك جائزة  -024

 آالف ريال؟15ألػ ريال، طؾًؿا أن رسقم اشرتاك الػريؼ القاحد 

 ال تجقز: لقست يف الخقؾ وال يف محؾؾ، فقفا أكثر مـ مشؽؾة.

وهددوه وقالقا لف: لق لؿ تدفع مائة  لق جاء جؿاطة إلك شخص -025

 ريال وتدخؾ معـا يف السباق سقف كضربؽ، فاشرتك معفؿ يف السباق؟

 كؼقل: ال تصح، لعدم الرتاضل.
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  .كـتؼل اآلن إلى الؼسؿة، حولـا إلى الؼسؿة، الؼسؿة طؽس الضرب

 آخر شيء قؾـاه: إذا ضربوه أوًلد الحارة، فــتؼل من الؼسؿة إلى الضرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الؼسؿة الؿؼصودة هـا كوطان:

 قسؿة تراض، وقسؿة إجبار: -

ما هل قسؿة الرتاضل؟ قسؿة الرتاضل ضابطفا؟ ما يـؼسؿ إال بضرر أو 

رد طقض طؾك الشريؽ، وحؽؿفا كالبقع، فال تجقز إال بالرتاضل، طؾشان 

 كدى سؿـاها قسؿة الرتاضل.

الشؼة طبارة  صقرة ذلؽ: اثـقـ مـ الطالب راحقا اشرتوا شؼة، هذه

طـ غرفة كبقرة وغرفة صغقرة وصالة ومطبخ ودورة مقاه، قال: هؾ هذه 

 ايكط١ُ

 قط١ُ إدباز قطِ تساض

عابطٗا: َاال ْكطِ إال 
 بغسز أٚ زد عٛض ع٢ً

 ايػسٜو

 ُٗا: إفساش ال بٝعحه حهُٗا: بٝع

عابطٗا: َا ميهٔ 
قطُتٗا بال عسز أٚ زد 

 عٛض ع٢ً ايػسٜو
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يؿؽـ قسؿتفا قسؿة  متساوية هذا يلخذ كصػ وهذا يلخذ كصػ ، ال 

يؿؽـ قسؿتفا بدون رد طقض وال ضرر طؾك أحد مـ الشريؽقـ، لؽـ 

خذ هؿا اجتؿعقا واتػؼقا وقاال: أكا آخذ الغرفة الؽبقرة والؿطبخ، وأكت تل

الغرفة الصغقرة والصالة ودورة الؿقاه، وقسؿقها هبذه الؼسؿة. أو قالقا: 

 تبؼك دورة الؿقاه مشرتكة، ما يف مشؽؾة. فؼسؿقها هبذه الطريؼة. 

هذه الؼسؿة بقع: لقش بقع؟ ألن حؼقؼة األمر: أكؽ بعت كصقبؽ مـ 

الصالة والغرفة الصغقرة مؼابؾ حصة صاحبؽ يف الغرفة الؽبقرة، فحصؾ 

 ادلة مال أم ال؟ طؾك التلبقد، صارت بقًعا أم ال، صارت بقًعا.مب

  ،الـوع الثاين: قسؿة إجبار، من اسؿفا، ًل يشترط فقفا التراضي

 بالؼوة.

 ضابطفا: ما يؿؽـ قسؿتفا بال ضرر وال رد طقض طؾك الشريؽ.

رحت أكت وصاحبؽ واشرتيتؿا كرتقكة تؿر، هذه الؽرتقكة فقفا 

ؽ كشرتي، بدل ما أكت تشرتي طشرة كقؾق وأكا طشرون كقؾق، إيش رأي

أشرتي طشرة كقؾق وتؽقن أغؾك، كشرتي الؽرتقكة كؾفا، مـ طـدي مائة 

ريال ومـ طـدك مائة ريال واشرتيـا الؽرتقكة، ورجعـا إلك البقت 

ووضعـاها يف الصالة، اآلن كبغل كؼسؿ، قال: ال ال، ما أكا راضل، خؾقف 

قل: ال يا أخل، كؼسؿ طشرة كقؾق وطشرة مشرتك بقــا، خؾقف مشرتك، كؼ

كقؾق، ما يضرك شلء، كؼقل: يجرب طؾك الؼسؿة، ما يشرتط رضاك، ألكف ال 

ضرر طؾقف يف الؼسؿة، وهذا إذا قسؿـا هـا، هذه الؼسؿة بقع؟ ال، هذه إفراز، 

 بؿعـك: تؿققز لحؼ كؾ واحد مـفؿا يف هذا التؿر.
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ذه الؼسؿة، كؼقل: يجرب طؾك لق ذهبا إلك الؼاضل وقال: ما أكا راضل هب

 الؼسؿة، يؼسؿ طشرة كقؾق لعشرة كقؾق، واضح. هذه هل الؼسؿة.

الشلء الذي ال يؿؽـ قسؿتف، الشلء الذي ال يؿؽـ قسؿتف إال 

بالرتاضل، الذي قؾـا: حؽؿف البقع، هذه ال تؼسؿ إال بالرتاضل، إذا ما 

الذي أبغك الصالة،  تراضقا ما يف أحد راضل، قال: أكا أبغل الصالة، قال: أكا

 فـؼقل: تباع ويؼسؿ الثؿـ طؾقفؿا. ماشل.

 .كلتي اآلن أيفا اإلخوة الؽرام طؾى طؼود التوثقق 
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(7) 

 :كلتي اآلن إلى طؼود التوثقق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعؼقد  طؼد التقثقؼ هل العؼقد ا لتل يؼصد هبا تقثقؼ الحؼ، شقفقا بالـسبة

التقثقؼ وما بعدها كمخر تؿاريـفا إن شاء اهلل إلك طصر األسبقع الؼادم، ألن 

 األسبقع الؼادم الؿغرب والعشاء فؼف األسرة طـد الشقخ طبد اهلل بالخقر.

 طؼقد التقثقؼ طـدكا فقفا أربعة طؼقد: الرهـ والضؿان والؽػالة. 

 ايتٛثٝل

 ايهفاي١:
ايتصاّ زغٝد إحغاز َٔ 

 عًٝ٘ حل َايٞ إىل صاحب٘

 ايغُإ:
ايتصاّ دا٥ص ايتضسف َا 

ٚدب أٚ جيب ع٢ً غريٙ َع 
 بكا٥٘ يف ذَت٘

 ايسٖٔ:
تٛثك١ دٜٔ بعني ميهٔ 

 َٓٗا أٚ َٔ مثٓٗاأخرٖا 
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 :قؾـا: الرجؾ اشرتى سقارة  إيش صقرة الرهـ؟ ما صورة الرهن

باألقساط، قالقا: ما كبقعؽ حتك ترهـ طـدكا سقارة أو بقت، فرهـ السقارة 

أو البقت، طؾك أساس إذا لؿ يسدد، يباع الرهـ ويستقىف الديـ مـف، ولفذا 

 كان الرهـ طؼد تقثقؼ: ألكف تقثؼ لحؼف، صح أم ال؟

 ايسٖٔ

 َسٖٕٛ عًٝ٘ َستٗٔ زأٖ

.........................
..... 

دٜٔ ثابت أٚ ٜؤٍٚ يًجبٛت ربعد  ايسٖٔ أَا١ْ يف ٜدٙ
 ٚدٛد ضبب٘د

 َسٖٕٛ صٝػ١

 ممًٛى يًسأٖ أٚ َأذٕٚ ي٘

 َعًّٛ

 ٜضذ بٝع٘

 َٓذص

 َع احلل أٚ بعدٙ

 غسٚط غسٚط

ايسٖٔ إذا قبض يصّ 
 د يف حلايعك

 أزنإ
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 ،ة؟ إيش كػالة الذي يسؿقكف الـاس الضؿان، كػال الثاين: الضؿان

الغرم، تروح لؾقكالة تبغك سقارة، يؼقلقن: ائت بؽػقؾ غرام، تؼقل: تعال يا 

شقخ طامر، أبغك تليت طـدي، صبًعا طؾك لساكؽ أكت تؼقل: يا شقخ طامر، 

لؽـ أكا ما أققل طـ كػسل: يا شقخ طامر، لؽـ الؿؼصقد: تعال معل أبغقؽ 

أكا أكػؾؽ، هذا صالب  كػقؾ غارم، فلكا رحت معؽ إلك القكالة، وقؾت:

طؾؿ، ثؼة كػؾتف، إيش معـك: كػؾتف؟ تروح تؽػؾ، هذا صاحبؽ لق سافر 

غًدا إلك الؼققاز أو إلك كازخستان، تؿام، ولؿ يسدد. القكالة تليت بالؿبؾغ 

مـؽ أكت، أكت الؿؾزم أن تسددها طـد الؼضاء، يرفعقن الدطقى يف 

 أصاًل. واضح. الؿحؽؿة طؾقؽ أكت، حتك لق ما رفعقا طؾقف دطقى

 ففذا هق معـك الؽػقؾ الغارم، إذا لؿ يسدد أكت الذي تسدد.
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 وهل الؽػالة الحضقرية، إيش الـوع الثالث: يسؿى الؽػالة ،

معـاها؟ معـاها أكا مسمول طـ إحضار هذا الشخص، قالقا: واهلل شقف، 

كػارة حضقرية، فالن هذا يبغل يشرتي سقارة، قؾت: أكا أكػؾف، لؽـ أكػؾف 

لؿا جاء مقطد السداد رفعقا طؾقف دطقى يف الؿحؽؿة، أكا مطؾقب مـل 

أسدد أطـف؟ ال، مطؾقب مـل أن أحضره، إذا حضرتف خالص، برئت ذمتل، 

إذا ما قدرت أحضره قالقا: واهلل سافر، اكتفك الػصؾ الدراسل، أو بطؾ مـ 

 ايهفاي١

 املهفٍٛ ب٘ املهفٍٛ ي٘ صٝػ١

 داي١ ع٢ً املكضٛد
 ميهٔ اضتٝفاؤٙ َٔ ايهفٌٝ ال ٜػرتط زعاٙ

 املهفٍٛ ايهفٌٝ

 زاض  ال ٜػرتط زعاٙ

 دا٥ص ايتربع

 أزنإ

 غسٚط
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ال أكت الذي الدراسة ورجع إلك بالده، إيش؟ كازخستان أو الصقـ، تع

 تسدد. إذا طجزت طـ إحضاره إلك مجؾس الؼضاء، فنكؽ تسدد طـف.

 :بالـسبة لؾرهن: طـدكا فقه أصراف 

الراهـ: مـ هق؟ الذي يرهـ، واحد اشرتى سقارة مـ القكالة ورهـ 

بقتف، هذا الؿشرتي الذي اشرتى السقارة هق الراهـ: ألكف رهـ بقتف، 

ف، الؽالم الذي قؾـا يف السابؼ، قؾـا: والراهـ إذا قبض لزم العؼد يف حؼ

 الراهـ الزم يف حؼ مـ؟ الراهـ، جائز يف حؼ؟ الؿرهتـ. واضح.

  ويشترط فقه: أن يؽون جائز التصرف، وأما الؿرتفن فنن الرهن أماكة

 يف ديـه.

 هذه مسللة، القد، يد اإلكسان طؾك الشلء طؾك كقطقـ: 

 طـدكا يد أماكة، وطـدكا يد ضؿان.

ـ يد أماكة أم يد ضؿان؟ يد أماكة: يعـل: إيش يد أماكة؟ إذا قؾـا: يد الره

فالن أمقـ، كؼقل مثاًل: الؿقدع أمقـ، الؿرهتـ أمقـ، يده يد أماكة، يعـل: لق 

تؾػ الرهـ هذا أخذه طـده سقارة الؼديؿة رهـ، صار السقؾ يف البؾد 

 وراحت السقارة وحاجات الـاس كؾفا، يضؿـ أم ال يضؿـ؟ ال يضؿـ،

إذا لؿ يتعد ولؿ يػرط،  فنن هال يضؿـ. إذا يد الراهـ أماكة، فنن تعدى أو 

 فرط؟ يضؿـ.

 :سقارتؽ الؼديؿة التل رهـتفا يشرتط يف الؿرهقن شروًصا: الؿرهون 
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أن يؽقن مرهقًكا لؾراهـ، أو ملذوًكا لف فقف، ما تروح ترهـ سقاريت بدون 

 رتؽ أكت.إذين، تلخذها مـ طـد البقت وترهـفا، ترهـ سقا

 إذا أذكت لؽ أن ترهـ سقاريت، ال بلس.

 :الشرط الثاين: أن يؽون الؿرهون معؾوًما 

ترهـ شقًئا معؾقًما، ما تؼقل: شقف هذا الؽرتقن ترى فقف أغراض هل 

الرهـ، بس ال تػتحف إال إذا جاء مقطد السداد، ال يصح الرهـ، مؿؽـ 

 يطؾع فقف أوراق فاضقة، مجفقل.

الؿرهقن مؿا يصح بقعف، ما ال يصح بقعف ال يصح أن يؽقن  الثالث:

رهـف، قال: ارهـ طـدي شلء، قؾت: تػضؾ، هذه بطاقة األحقال رهـ 

طـدك، هؾ يصح رهـ بطاقة األحقال؟ ال: ألكف ال يجقز بقعفا، بطاقة 

األحقال أكت ما تؿؾؽفا حتك تبقعفا، ال يجقز لؽ بقعفا، فؿا ال يجقز  لؽ 

 بقعف ال يصح رهـف.

قة تتصرف فقفا، يصح بقعفا؟ ال، رهـ الـؼد يصح، يصح رهـ البطا

الـؼد، رهـ طـدك مائة ألػ ريال، لؽـ رهـ البطاقات التل ال يجقز بقعفا 

 ال يصح. ما أدري، ال أدري، اهلل أطؾؿ، ال أدري اهلل أطؾؿ.

 اشرتيت السقارة بؿائة ألػ،  الؿرهون طؾقه: الذي هو الدين، أكت

يـ، هذا الديـ الؿائة ألػ ريال يصح الرهـ طؾقف، لقش الرهـ؟ يغطل الد

لؽـ هؾ يصح أن ترهـ مـ غقر ديـ؟ تليت طـدي تؼقل: يا شقخ، خذ هذه 

السقارة رهـ طـدك؟ أكت ما طؾقؽ ديـ أصاًل، يؼقل: خؾقفا طـدك إذا صار 
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يقم مـ الققم ديـ، ففل رهـ؟ كؼقل: ال يصح هذا الرهـ، وال تؽقن 

 السقارة رهـًا، واضح.

ما أن يؽقن ديـًا ثابًتا أو يمول إلك الثبقت بعد وجقد سببف، يعـل: إيش إ

يعـل يمول إلك الثبقت بعد وجقد سببف؟ أكت استعرت السقارة، شقف أكا 

طـدي سقارة وأكت صالب طالؿ تروح الدروس، خذ السقارة طارية طـد، 

السقارة متك ما أكا أردهتا أصؾبفا مـؽ، سـة سـتقـ، متك ما أردهتا أصؾبفا. 

طارية طـدك، صح أم ال، الؿذهب: أن العارية إذا تؾػت يضؿـ الؿستعقر، 

قؾت: أكا سلططقؽفا طارية لؽـ ارهـ طـدي شقًئا، ارهـ طـدي فتح 

الباري، البـ حجر، إذا خربت شلء يف السقارة أكا أبقع هذا الرهـ وأسدد 

لقجقد  مـ ققؿتف، هؾ يف ديـ طـدك لؿا استعرت؟ ال يقجد، لؽـ فقف سبب

 ديـ، الذي هق ضؿان التؾػ.

 :ال بد أن يؽقن الرهـ  صقغة العؼد أيفا اإلخوة الؽرام يف الرهن

مـجًزا وسبؼ معـا العؼقد كؾفا ال بد أن تؽقن مـجزة، ال صح تعؾقؼ 

 العؼقد. 

وال بد أن يؽقن الرهـ مع الحؼ أو بعده، بعده: يعـل: طؾقؽ ديـ 

طؼد الذي بعتؽ فقف السقارة،  وجئت رهـت، مع الحؼ: يعـل: يف كػس

أبقعؽ السقارة بؿائة ألػ، تدفعفا بعد سـة وترهـ طـدي يف كػس الققت 

 إيش، مثاًل: سقارتؽ الؼديؿة.

 هذا ما يتعؾؼ بالرهـ.

 :كلتي اآلن إلى الضؿان 
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 الضؿان أيفا اإلخوة الؽرام له أصراف:

ؿا اشرتيت السقارة، أكا الضامـ: أكا رحت ضؿـتؽ يف الشركة القكالة ل

 ضامـ، يشرتط يف الضامـ الرضا، ال يصح أن تجرب إكسان طؾك الضؿان.

ويشرتط فقف: أن يؽقن جائز التربع، وال جائز التصرف؟ لقش هـا قؾـا: 

جائز التربع، ولؿ كؼؾ: جائز التصرف؟ فؽروا، ارفع صقتؽ، ما سؿعتؽ، 

كقػ الضؿان يمول  ألكف مـ طؼقد اإلفاق، والضؿان يمول إلك الؼرض،

 ايغُإ

 املغُٕٛ املغُٕٛ عٓ٘ صٝػ١

.........................
..... 

 حل ثابت أٚ ٜؤٍٚ يًجبٛت سفت٘ ٚال زعاٙال ٜػرتط َع

 املغُٕٛ ي٘ ايغأَ

 زاض ال ٜػرتط َعسفت٘ ٚال زعاٙ

 دا٥ص ايتضسف

يسب احلل َطايب١ َٔ غا٤ َُٓٗا)َا 
 حهِ أخر األدس٠ ع٢ً ايغُإ

 أزنإ

 غسٚط
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إلك الؼرض؟ مـ الذي يشرح لل: كقػ يؽقن الضؿان يمول إلك الؼرض؟ 

الضؿان يمول إلك الؼرض، مـ الذي يشرح هذه العبارة، هذه العبارة 

 مفؿة، يرتتب طؾقفا أحؽام. تػضؾ يا شقخ.

أحسـت، إيش اسؿؽ يا شقخ؟ محؿد بـ محؿد الداغستاين، صح أم 

ة بثالثقـ ألػ ريال، وجاء طـدي وقال: أبغل ال؟ اشرتى سقارة مـ القكال

أريدك ضامـ، كػقؾ غارم، أبشر. ورحت وضؿـتف، بعد فرتة جاء محضر 

الرسقم مـ الؿحؽؿة بعد سـة، ويش فقف خقر؟ قال: أكت مطؾقب يف 

الؿحؽؿة، دطقى طؾقؽ بطؾب ديـ، رحت إلك الؿحؽؿة قالقا: أكت 

سافر إكا هلل وإكا إلقف  كػؾت محؿًدا، صقب، ما سدد قال: ما سدد، راح

راجعقن، وسددت طـف ثالثقـ ألػ ريال، يؾزمـل الؼاضل أن أسددها، أم 

 ما يؾزمـل؟ يؾزمـل أسددها، وسددت طـف ثالثقـ ألػ ريال.

اآلن محؿد طؾقف ديـ لل أم ال؟ كعؿ، طؾقف ديـ شقفت كقػ الضؿان 

 يمول إلك الؼرض، صار اآلن طالقتف معل كلكف مؼرتض مـل، صقب.

الؼرض يشرتط فقف أن يؽقن فقف جائز التربع أم ال؟ قؾـا: يف الؼرض 

 يشرتط أن يؽقن جائز التربع، إًذا الضؿان ال بد أن يؽقن جائز التربع.

 يمول إلك الؼرض، يتػرع طؾك هذا مسللة  صقب شوف، لؿا قؾـا: إن

 مفؿة، التل هل: أكف ال يجقز أخذ الؿـػعة أو األجرة طؾك الضؿان.

 ا يجقز فقف الـػع، صح أم ال. كؾ قرض جر كػًعا ففق ربا.الؼرض م

 :تؼقل:  أضؿـؽ طـد  كذلك ًل يجوز أخذ األجرة طؾى الضؿان

الشركة ثالثقـ ألػ، شرط تعطقـل خؿسة آالف ريال مؼابؾ أين أضؿـ، 
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يجقز؟ ال يجقز: لقش ما يجقز؟ ألكف سقمدي إلك الربا، كقػ يمدي إلك 

ثالثقـ ألػ، رحت صالبت بثالثقـ ألػ،  الربا؟ اآلن لؿا سددت طـف

صرت مؼرًضا ثالثقـ ألػ وأخذت خؿسة وثالثقـ ألػ، خؿسة أخذهتا 

 مؼدًما وثالثقـ أخذهتا اآلن. واضح.

 :ال يشرتط معرفتف وال  الؿضؿون طـه الذي هو محؿد الداغستاين

رضاه، يعـل: إيش ما يشرتط معرفتف وال رضاه؟ يعـل: لق كؾؿـل صاحب 

قال: أكت طامر؟ قؾت: كعؿ، قال: طـدكا واحد صالب يؼقل: هق يف  القكالة

التلهقؾ الػؼفل، وأكا يحضر طـدك الدروس، تضؿـف؟ قؾت: أضؿـف. هؾ 

يجقز لل أن أضؿـف مع أين ال أطرف شخصف وال اسؿف؟ يؼقلقن: كعؿ، 

يجقز. هؾ يضره شلء؟ هق ما يضره شلء، أكا التزمت بالثالثقـ ألػ، ال 

وال رضاه، هؾ يشرتط هق يرضك؟ ما يشرتط ما يضره  يشرتط معرفتف

 شلء.

  بالـسبة لؾؿضؿقن لف )الذي هق الشركة أو القكالة يف الؿثال( أيًضا

 ال يشرتط معرفتفا وال رضاها.

اطؽس الؿثال: محؿد اتصؾ طؾل وقال: أكا يف إحدى شركات وكاالت 

هذا رقؿ الفقية، السقارات، وقالقا: ال بد مـ كػقؾ غرام. قؾت: أكا كػقؾف، 

يصح؟ مع أن الؿضؿقن لف غقر معؾقم، أكا ما أدري ما هق الشخص الذي 

 أضؿـ لف؟ كؼقل: يصح ذلؽ.

 هق ا لؿبؾغ الثالثقـ ألػ ريال، فال بد أن  وأما الؿضؿون: الذي

ا يمول إلك الثبقت. ا ثابًتا، أو حؼًّ  تؽقن حؼًّ
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 :ن معؾقًما؟ ما هؾ يشرتط أن يؽق والصقغة تؽون دالة طؾى الؿؼصود

 يشرتط أن يؽقن معؾقًما.

  يؼقل: لؿاذا لؿ كؽتب معؾقًما؟ ألكف ال يشرتط يف الضؿان أن يؽقن

معؾقًما. قال: واحد اشرتى مـ طـدي سقارة، تضؿـف فقفا؟ قؾت: أضؿـف يف 

الؿبؾغ، وأكا ال أطرف ققؿة هذه السقارة؟ يصح الضؿان. واضح. 

ح أن أققل: يا جؿاطة الخقر، يصححقن الضؿان هـا، ويؼقلقن: بؾ يص

فالن الػالين بقعقا لف واشرتوا معف، وتعامؾقا معف بالديـ وأكا ضامـ ألي 

ديـ يرتتب طؾقف، يصححقن هذا، إال مباح ال بد، مباح هذا يف كؾ العؼقد، 

 ال بد مـ اإلباحة.

  :كـتؼل إلى الؽػالة الحضورية  

القكالة يؼقل: أكا  الؽػالة الحضقرية فقفا كػقؾ، الشخص الذي يروح

 أكػؾ هذا الشخص، الؽػالة الحضقرية التل شرحـاها.

 يشرتط أن يؽقن راضل، وأن يؽقن جائز التربع.

كػس الؽالم، الؽػالة تمول إلك الؼرض أم ال؟ إذا لؿ يحضر الخصؿ 

 وسددت طـف، تصقر كلكؽ أقرضتف.

  ،والؿؽػقل لف ال يشرتط رضاه، شقف الؿؽػول ًل يشترط رضاه

ػحة التل قبؾ قؾـا: ال يشرتط معرفتف وال رضاه، هـا قؾـا: ال يتشرط الص

 رضاه، ما قؾـا: ال يشرتط معرفتف؟ طؾؾ؟ لقش؟
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كػالة حضقرية، كقػ تحضر شخًصا أكت ما تعرفف، بخالف كػالة 

الغرم، أكت تدفع طـ شخص ما تعرفف، مؿؽـ، لؽـ تحضر شخًصا ما 

 تعرفف هذا غقر مؿؽـ، أحسـت.

  يشرتط أن يؽقن ديـًا يؿؽـ استقػائف مـ الؽػقؾ،  به:والؿؽػول

واحد طؾقف مائة ألػ، تؼقل: أكا أكػؾف كػالة حضقرية، لؽـ واحد طؾقف 

أقساط، قؾت: صؾعقه مـ السجـ، أكا أكػؾف، هؾ يؿؽـ أكف إذا ما قدرت 

تحضره يؼصقكؽ؟ كؼقل: هذا ال يؿؽـ استقػاؤه مـ غقره، فال تصح 

 الؽػالة فقف.

 تشرتط أن تؽقن دالة طؾك مؼصقد:  ؽػالة:صقغة ال 

 أكا كػقؾ أو كحق ذلؽ.

 خؾل هذه الؿسللة لؾؿراجعة، 

 :كـتؼل اآلن إلى الؽالم طن طؼود الؿشاركات 
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اآلن كبغل أن كػتح شركة، لؽـ قبؾ أن كبدأ يف مقضقع الشركات التل 

 يؼصد هبا الربح، طـدكا مقضقع الحقالة، وطـدكا القكالة.

الحقالة: سـشرحفا بعد قؾقؾ أضـ. الحقالة والقكالة والشركة 

 والؿساقاة والؿزارطة. كؾ واحدة تشرح يف مؽاهنا إن شاء اهلل.

 خؾقـا كشرحفا بسرطة. الحقالة هـروح كشرحفا اآلن.

  الوكالة أططقك الجوال أقول لك: أوكؾك يف بقع الجوال، هذه

 وكالة سفؾة.

 املػازنات

 ٚناي١
اضتٓاب١ دا٥ص ايتضسف ملجً٘ فُٝا تدخً٘ 

 ايٓٝاب١

 املطاقا٠ ٚاملصازع١
دفع غذس ملٔ ٜعٌُ عًٝ٘ ظص٤ َعًّٛ 

 َػاع َٔ مثسٙ.
دفع أزض ٚحب أٚ شزع عًٝ٘ ظص٤ َعًّٛ 

 َػاع َٔ املتخضٌ

 حٛاي١
 ْكٌ املاٍ َٔ ذ١َ إىل ذ١َ

 ايػسن١
 ادتُاع يف اضتخكام أٚ تضسف
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 :شاصر يف التجارة، أكت مـ فقـ يا شقخ؟ مـ  أكت ما شاء اهلل الشركة

الؼققاز، طـدكؿ طسؾ؟ مؿتاز صح أم ال؟ أكا أططقؽ طشرة آالف ريال 

أققل: شقف، هذه طشرة آالف ريال، رأس الؿال مـ طـدي وأكت تتاجر 

 فقف، تليت بعسؾ وتبقعف واألرباح كؼسؿفا الـصػ بالصـػ.

 هذه الشركة.

 :بعدها الؿساقاة والؿزارطة 

ساقاة: أكا طـدي أرض فقفا كخؾ وأتػؼ معؽ: أققل: أكت مسمول الؿ

 طـ الـخؾ تسؼقف وكذا، والذي يـتج مـ التؿر الـصػ بالـصػ.

الؿزارطة: أكا طـدي أرض، أققل ازرطفا، جرير وخص وما إلك ذلؽ 

 وكسربة وكعـاع، إلك آخره، ولؽ ربع الـاتج. هذه مزارطة.

  :كبدأ أوًًل بالحوالة 
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 طـدكا خالد وسعقد وحسـ، صقب، إيش قصتفؿ، خالد وسعقد وحسـ.

 احلٛاي١

 احملاٍ ب٘ احملاٍ ٚاحملاٍ إيٝ٘

 َعًّٛ ٚال ٜػرتط زعاُٖا

 احملاٍ عًٝ٘ احملٌٝ

 َطتكس دٜٔ

 ٜضذ ايطًِ فٝ٘

 ع٢ً ٤ًَٞ

 زاض

 دا٥ص  ايتضسف

 أزنإ

 َطاٚ يًُخاٍ ب٘
 دٓطًطا ٚٚصًفا ٚٚقًتا ٚقدًزا
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حسـ طـده سقارة اشرتاها مـف خالد، بؽؿ اشرتيتف يا خالد؟ قال: 

هـ، أخذ السقارة  1438محرم  1اشرتيتفا بؿائة ألػ ريال، تدفع بتاريخ 

وراح هبا مشاوير، خالد باع بقتف لسعقد، سعقد اشرتى البقت بؽؿ؟ بؿائة 

 1438محرم  1هـ، جقـا يف تاريخ  1438محرم  1لػ ريال تدفع بتاريخ أ

هـ إيش الذي يصقر اآلن، حسـ فقـ يروح، حسـ يروح لخالد، سدد مائة 

ألػ ريال، يؼقل حسـ: سدد مائة ألػ ريال، يؼقل خالد: أكا سلحقلؽ 

طؾك سعقد، أكا يف هذا الققم أصالب سعقد بؿائة ألػ، بداًل ما أكا آخذ مـ 

قد وأسددك، روح لسعقد مباشًرا، حقل خالد، خالد هق الؿحقؾ أحال سع

حسـ لؿـ؟ لسعقد. فلخذ الؿائة ألػ ريال ورجع، واكتفت الؼصة، 

خالص. هذه قصة الحقالة. واضحة أم فقفا شلء؟ ما هق شرط. سقليت 

 اآلن شروصفا، واضحة وال فقفا إشؽال؟ فاهؿقـ الحقالة.

 ا:كلتي اآلن يف أحؽامفا وشروصف 

 .بالـسبة لؾؿحقل: يشترط أن يؽون راضًقا جائز التصرف 

هؾ مـ حؼ حصـ يروح لسعقد مباشرة بدون رضا خالد؟ ال، ال بد مـ 

أن يحقؾ خالد برضاه، وال بد أن يؽقن خالد هذا جائز التصرف، بالـسبة 

لؾؿحال والؿحال إلقف، الذي هؿا حسـ وسعقد، حسـ وسعقد، ال يشرتط 

ال يشرتط رضاهؿا، بشرط أن يؽقن الؿحال إلقف مؾقًئا، رضاهؿا، يؼقلقن: 

يعـل: سعقًدا هذا طـده فؾقس وقادر طؾك السداد، أما إذا كاكت الحقالة 

طؾك غقر مؾلء، ففـا يشرتط الرضا، كؼقل: ما يؾزمف، لؽـ إذا كان أحالف  
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، هذا مذهب الحـابؾة، أن «إذا أحقؾ أحدكؿ طؾك مؾلء فؾقتبع»طؾك مؾلء 

 تؾزم إذا كاكت طؾك مؾلء، واضح.الحقالة 

يف الؿثال السابؼ قبؾ قؾقؾ: لق جاء حسـ لخالد، قال: حقلتؽ طؾك 

سعقد، قال: ما أكا مقافؼ، مـ حؼف يرفض؟ كؼقل: إذا كان سعقًدا مؾقًئا 

 فؾقس مـ حؼف يرفض، مؾلء الحؿد هلل وأططاه الػؾقس.

 شرتط أن )الؿبؾغ( الؿبؾغ الذي طؾك سعقد ي الؿحال طؾقه: يشترط

 تؽقن الحقالة طؾك ديـ مستؼر. هذا واحد.

 سعقد طؾقف ديـ أم ال؟ مائة ألػ. طؾقف ديـ.

 :أن يصح السؾؿ، )األمر يـضبط بالصػة( إذا كان  الشرط الثاين

يطالبف ببضائع أو طؿؾ، يطالبف بعؿؾ، أكا أصؾب مـؽ تؼدم لل خدمة، هؾ 

 يصح أن تحقل طؾقفا؟ ال.

مساوًيا لؾؿحال بف: جـًسا ووصًػا ووقًتا أن يؽقن  الشرط الثالث:

 وقدًرا، يعـل: إيش هذا الؽالم.

يعـل: يتضح بالؿثال السابؼ: الديـان متقافؼان يف الجـس، رياالت 

ورياالت، ومقافؼان يف التاريخ، الققت متقافؼان يف التاريخ، ومتقافؼان يف 

كؼقل: الؼدر مائة ألػ ومائة ألػ، متقافؼان يف الؼدر، خالص، ففـا 

 الحقالة الزمة. 

أما إذا قال: أكا أصالب سعقد بعشريـ ألػ دوالر، الجـس اختؾػ ال 

 تؾزم الحقالة، ال تصح الحقالة، واضح. وهؽذا.
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 أن يؽقن الديـ كـتؼل بعد ذلك إلى الشرط الرابع يف الؿحال طؾقه :

طؾك مؾلء، لق كان الديـ طؾك معسر أو طؾك مؿاصؾ، فال تؾزم الحقالة، 

: تحقلـل طؾك واحد مؿاصؾ ما طـدي استعداد، ال تؾزم. واضح. أو قال

 تحقلـل طؾك واحد ما طـده فؾقس، ال تؾزم الحقالة.

 :الذي هق الؿائة ألػ الذي قؾـا لف: اذهب استؾؿفا،  الؿحال به

 يشرتط أن يؽقن معؾقًما والصقغة تؽقن دالة طؾك الؿؼصقد.

 .كـتؼل إلى الوكالة، الوكالة سفؾة 
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(8) 

 

ا.  مع سفقلتفا، لؽـ فقفا مسائؾ مفؿة جدًّ

  الوكالة: الؿسللة األولى: الوكالة طؼد جائز وًل ًلزم؟ 

ها الزم وال جائز، جائز مـحؼ أي واحد مـ الطرفقـ أن يػسخ. هذه 

أكا الؿسللة األولك، يعـل: لؿا أققلؽ: باهلل بعـل الجقال وجقت بعديـ 

 رجعت يف كالمل، مـ حؼل وال ال؟ مـ حؼل ذلؽ.
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 :كلتي اآلن إلى أركان الوكالة  

 ايٛناي١

 املٛنٌ فٝ٘ ايٛنٌٝ املٛنٌ

 تضسف َعًّٛ إمجاال دا٥ص ايتضسف فُٝا ٚنٌ فٝ٘ دا٥ص ايتضسف فُٝا ٚنٌ فٝ٘

 بايٓط صٝػ١

 ايكبٍٛ حدٚدايٛناي١

 اإلجياب

 غكإ

 ايٛناي١ عكددا٥ص

 أزنإ

 ٜكبٌ ايٓٝاب١

 يفغ ٜدٍ ع٢ً اإلذٕ

 قٍٛ ٜدٍ ع٢ً ايكبٍٛ

 فعٌ ٜدٍ ع٢ً ايكبٍٛ
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طـدكا الؿقكؾ، طامر هبجت قالؽ: لق سؿحت: أوكؾؽ يف بقع  -

الجقال، أكا الؿقكؾ ماشل، يشرتط يف الؿقكؾ أن يؽقن جائز التصرف فقؿا 

قز لل أن أتصرف فقف، ما يف وكؾ فقف، أكا أوكؾؽ يف بقع جقالل الذي يج

 مشؽؾة، لؽـ إذا كان الؿقكؾ غقر جائز التصرف يف الؿقكؾ فقف.

صبل صغقر طؿره سبع سـقات، وكؾؽ يف بقع تركتف، تصح القكالة وال 

ال؟ ال: ألكف لقس جائز التصرف فقؿا وكؾ فقف، إذا كان ال يتصرف بـػسف ال 

 يقكؾ غقره.

الؿقكؾ، القكقؾ يؽقن جائز  ماشل، صقب، بالـسبة لؾقكقؾ الذي هق

التصرف فقؿا وكؾ فقف، الؿرأة هؾ يصح لفا أن تعؼد الـؽاح لـػسفا؟ ال، 

هؾ يصح أن تقكؾ امرأة ولل، القلل ولل البـت يؼقل لزوجتف: أوكؾؽ يف 

القالية يصح؟ ال: ألكف ال يصح لفا التصرف فقؿا وكؾت فقف، فال يصح لفا 

 أن تؽقن وكقؾة فقف.

قل الشقخ: تصح صقب القكقؾ أمقـ ال يضؿـ بال تعد طـد األحـاف يؼ

وال تػريط، يعـل: أططقتؽ وقؾت لؽ: لق سؿحت: روح محالت 

الجقاالت، بقع الجقال هذا، أخذتف ويف الطريؼ راح مـؽ بدون تعد وال 

تػريط، واكؽسر، هؾ تضؿـ؟ يعـل إيش تضؿـ؟ يعـل: ما تتحؿؾ شلء، 

 إذا لؿ يتعد ولؿ يػرط. خالص بريء الذمة. إذا ال يضؿـ القكقؾ

إذا تعدى وفرط أخذت الجقال معؽ، صؾقت يف الؿسجد ماشل 

وخؾقتف فقق سؼػ السقارة ، وال خؾقتف داخؾ السقارة، والسقارة مػتقحة 

 وسرق، تضؿـ وال ال؟
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تضؿـ، تعد هذا أو تػريط يف مسللة أيًضا مفؿة يف القكالة، اآلن أتت 

كالة، وكالة وكؾؽ مثاًل واحد رحت وكالة، رحت كتبت الثاكقة صؾعت و

تجار العؼارات، وكؾؽ قال: أوكؾؽ يف بقع طؼاري واألراضل، البقع 

 والشراء واإلفراق، وكؾؽ يف ذلؾ.

 خالص لؼقت طـده قطعة أرض حؾقة، رحت.

كتبت العؼد قؾت: أكا وكقؾ فالن يف بقع أمالكف والتصرف فقفا، قالؽ: 

ؿشرتي؟ قال: أكا الؿشرتي، كقػ أهاًل وسفاًل، قالؽ: أبغل أبقعفا ويـ ال

أكت مشرتي؟ قال: أكا مشرتي أصالة مـ طـد كػسل، والبائع وكالة طـد 

 التاجر، هؾ يصح ذلؽ وال ال؟

ما يصح، كاتب العؼد يؼقلؽ: تقكؾ طؾك اهلل، إال إذا القكالة تـص طؾك 

أكف ال لف الحؼ يف بقع لـػسف. أما إذا لؿ يـص طؾك ذلؽ، فؾقس لؽ أن تبقع 

 سؽ.لـػ

كاتب العؼد قؾت: إكا هلل وإكا إلقف راجعقن، ورحت البقت جبت ولدك 

قؾتؾف: تعال يا ولدي، طؾقؽ يا رب جبت طـد كاتب العؼد. قؾت: هذا 

الؿشرتي، صقب، لق سؿحت الفقية، هذا ابـؽ، قال: أيقه ابـل، أكا أبقع أكا 

 وكقؾ طـ فالن وأبقع البـل، يصح وال ما يصح؟

ن القكقؾ ال يتصرف لـػسف، وال يتصرف لقلده، ال يسؿح لؽ ذلؽ: أل

رجعت وصؾعت بره رحت البقت القالد قؾت: أبل تعال معل، جبت القالد 

 تبغك تبقع لف، تبقع أم ال يا شقخ؟ ال صح.

إًذا ال يتصرف القكقؾ لـػسف وال لقلده، وال لقالده، إال بتـصقص مـ 
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 الؿقكؾ.

دري إيش قالقا يف خذها قاطدة، ماشل يعـل: الؿذهب واهلل ما أ

الزوجة، شقف بالـسبة لؿسللة أخرى أحؾك مـفا، ما فراغ أراضل وال 

 شلء.

هذا واحد قال: أكت صالب طؾؿ وثؼة طـدي، خذ هذه طشرة آالف ريال 

وزطفا طؾك الػؼراء، وأكت ما بقـ البتفا أفؼر مـؽ، الحؿد هلل، الرزق ساقف 

ء أحطف يف جقبل، والحؿد هلل اهلل هق يبغقفا تروح لؾػؼراء، وأكا مـ الػؼرا

 رب العالؿقـ، يجقز وال ال؟

ما يجقز: ألكؽ وكقؾ اآلن، صح وال ال؟ ففؾ تتصرف لـػسؽ؟ ما 

 تتصرف لـػسؽ، إال بنذن.

تؼقل: واهلل تدري أكؽ تبغل فؼراء، صقب أكا أولك الـاس هبذا. إذا قال 

. واضح لؽ: صقب ال بلس. أما إذا لؿ يصرح باإلذن يف ذلؽ، فال يجقز لؽ

 صقب.

 :الػعؾ الذي وكؾت يف التصرف فقف:  كـتؼل إلى قضقة الؿوكل فقه

يشرتط أن يؽقن هذا الػعؾ معؾقًما، لؽـ ال يشرتط أن يؽقن معؾقًما 

 بالتػضقؾ.

معؾقم إجؿااًل، يعـل: لق قال: أوكؾ فالن يف التصرف يف أمالكل يف 

ؼقل: أوكؾف يف البقع والشراء واإلجارة، يصح؟ يصح ذلؽ، ما هق الزم ي

بقع األرض الػالكقة، لؽـ لق قال: رحت واخرتت العؼد، قؾت: شقخ صؾع 

لل وكالة، قال: إيش وكالة؟ قال: أكا فالن الػالين أوكؾ زيد يف جؿقع ما 
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يصح لل التصرف فقف، كؾ شلء يؽتب لؽ هذه القكالة؟ ال: ألن هذا 

 التصرف غقر معؾقم، طارف إيش مؼتضك هذا.

صحقحة، بؽرة يجقؾؽ يؼقل: بشرتؽ خطبت لؽ لق كاكت وكالة 

زوجتقـ، إيش زوجتقـ؟ قال: واهلل رحت لـاس قؾتؾفؿ: أكا وكقؾ  طـ 

فالن وخطبت طـؽ وقبؾت الـؽاح طـؽ، ما مشؽؾة، وبؽرة جايؾؽ قالؽ: 

 ألصؾؼت كساءك بالقكالة.

أكا أققل: ال يصح، هؾ يصح أن يقكؾ يف الـؽاح، كعؿ، لؽـ يؼقل: أوكؾ 

لـؽاح يصح أن يقكؾ يف الطالق؟ كعؿ، لؽـ يؼقل: أوكؾ فالن يف فالن يف ا

 الطالق.

أما يؼقل:وكؾتؽ يف كؾ التصرفات؟ ال، إذن التصرف ال بد أن يؽقن 

 معؾقًما.

 ،هـاك أشقاء ما تؼبؾ الـقابة، الصالة  الثاين: أن يؽون مؿا يؼبل الـقابة

ر إذا خؾصت مثاًل: قال: أوكؾؽ فالن واهلل الققم مشغقل، صالة العص

صؾقت، ققم صؾ طـل وكقؾ، يصح وال ال؟ ال تدخؾ الـقابة: األصؾ يف 

العبادات  أهنا ال تدخؾفا الـقابة، لؽـ يف أشقاء مثؾ الحج، مثؾ إخراج 

الزكاة تدخؾفا الـقابة، األصؾ يف العبادات أهنا تدخؾفا الـقابة، البقع والشراء 

: كؼبقل الذي يف التزويج، واإلطارة والفبة، يف تصرفات يف األسرة، مثاًل 

 القلل مؿؽـ يقكؾ يف التزويج، الطالق، تؼبؾ التقكقؾ، وهؽذا.

  كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى ما يتعؾق بالصقغة، والصقغة لفا

 شؼان: إيجاب وقبول:
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اإليجاب الذي هق التقكقؾ: ال بد أن يؽقن بؾػظ يدل طؾك اإلذن، 

 بالؼقل، وتصح بالػعؾ. خالص، وأما قبقل القكالة فتصح

يعـل: إذا قؾت لؽ: يا فالن، خذ بع هذا الجقال ، وكؾتؽ يف بقعف، 

فلخذت الجقال وبعتف، يصح قبقل القكالة بالػعؾ وال ال؟ يصح، لؽـ  لؿا 

أططقؽ الجقال وأكا ساكت ومشقت، هؾ يؿؽـ أن تـعؼد وكالة هبذا؟ ال 

 قـل إياه وديعة.تدري ما الذي يبغل، تعطقف لل هديف وال تبغل تعط

ا  فـؼقل: ال بد مـ إيش؟ التقكقؾ طؾك حدود القكالة. هذه مسللة مفؿة جدًّ

ا.  جدًّ

إيش حدود تصرفؽ يا أيفا القكقؾ كؼقل: إن حدد لؾقكقؾ بالـص، كص 

القكالة الذي فقفا تـص طؾك أكؽ تبقع هذه األرض بـ مائة ألػ ريال، لقس 

 لؽ أن تبقعفا بـ تسعقـ ألػ.

ت حدود القكالة بالـص، فؾقس لؽ أن تخرج طـ هذا إذن إذا حدد

الـص، إذا لؿ تحدد بالـص، فـليت إلك إيش؟ إلك العرف أو الؼرائـ، مثاًل: 

قؾت لؽ: بع هذه السقارة ولؿ أجدد لؽ ثؿـًا، يصح؟ يصح أخذت السقارة 

وجدتـل بؽرة قؾت: اتػضؾ يا شقخ، بعت السقارة  وهذه صال طؿرك 

لريالقـ، حؼ السقارة قال: أكت ما حددت لل ثؿـًا، الريالقـ، تػضؾ شقخ ا

قؾت: بعفا وأكا بعتفا بريالقـ، كؼقل: هـا يتحدد هذا بنيش؟ بالعرف، 

 والعرف أن تبقع بثؿـ الؿثؾ، ماشل، وهؽذا.

فـؼقل: تحدد بالعرف، أطؽ مثااًل آخر يف التربطات، أططاك واحد 

ؾ فقفا بـاء دورات مقاه مؾققن ريال، قال: هذا مؾققن ريال لبـاء مسجد يدخ
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ألػ  255تابعة لؾؿسجد؟ لقش: ألن هذا العرف لؽـ لق قالؾؽ: خذ هذه 

ريال تبـل تضعفا يف بـاء مسجد، وال تضعفا يف بـاء دورات الؿقاه، كص، 

 فتؾتزم بالـص، واضح.

  كـتؼل بعد ذلك إلى الشركات: معاكم فؾوس وًل ما يف؟ طشان

 الشركة ًلزم لفا رأس مال.
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 صقب، الشركة أيفا اإلخقة الؽرام لفا أركان:

 ،أو الشركاء مؿؽـ،  الشريؽان أو الشركاء، الشريؽان أو أيش

، ما الذي يشرتط يف الشركاء؟ كػس الؽالم الذي قؾـاه 15مؿؽـ  3مؿؽـ 

 يف األول:

أن يؽقن جائز التصرف، واضح، هذا ما يدخؾ واحد شركة صػؾ 

 ايػسان١

 املػرتى فٝ٘ ايضٝػ١ ايػسٜهإ

 َعًّٛ دا٥ص ايتضسف 

 ايسبذ

 غري َعني َػاع
 َعًّٛ

 ايٛناي١ عكددا٥ص

 أزنإ

 عني ال دٜٔ

 تط بايػسٜهنيرل َػرتى

 َٔ ايٓكدٜٔ
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 مال يف الشركة.صغقر، يدخؾ يحط رأس 

 ،وهق رأس الؿال، يشرتط يف رأس مال الشركة  الثاين: الؿشترك فقه

 55أن يؽقن معؾقًما. حصتؽ مـ رأس الؿال ألػ ريال، وأكت حصتؽ 

ريال، يؽقن معؾقًما يجل واحد يؼقل: شقف أكا  155ريال، وأكت حصتؽ 

طؾك بعطقؽؿ الصـدوق هذا الؿبؾغ الذي فقف رأس مال لؾشركة، واتػؼقا 

 هذا: هؾ يصح؟ ال يصح طؼد الشركة طؾك مجفقل.

 ،أن يؽقن رأس مال الشركة طقـًا ال ديـًا، إيش  الثاين: أن يؽون طؼًدا

ألػ ريال، وما سددت،  55معـك هذا الؽالم؟ افرتض أكؽ مؼرتض مـل 

جقتؾؽ قؾت لؽ: تدري يا فالن، الخؿسقـ ألػ ريال هذه خؾقفا طـدك 

اجر فقفا، وأططـل الربح الـص بالـص، رأس مال، شركة مضاربة ت

فجعؾت رأس مال الشركة إيش؟ ديـًا، ما يـػع، ال بد يؽقن طؾقف، هذا 

 الؿبؾغ الؿال هذا الؿبؾغ هق رأس مال الشركة، واضح. مبؾغ حاضر.

 :الذهب والػضة، أو يؼاس طؾقفا  الثالث: أن يؽون من الـؼدين

لشركة طروض، يجلء واحد األوراق الـؼدية ال يصح أن يؽقن رأس مال ا

كراتقـ تؿر وواحد بدققؼ وواحد بشعقر وواحد بسقارات، يؼقلقن: هذه 

الشركة حؼـا، هذا رأس الؿال، صقب كؿ حصتؽ برأس الؿال، إذا ما 

حصؾ خسارة، الخسارة تقزع طؾك حسب حصتؽ يف رأس الؿال، كحـ ما 

ة كؾ كدري كؿ حصتؽ تساوي، فال بد أن تؽقن مـ الـؼد حتك يعرف حص

 واحد مـ رأس الؿال.

 بدأكا التجارة والحؿد هلل، وجاءت أرباح. الؼاطدة بالـسبة لألرباح ،
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شقف هذه الؼاطدة مفؿة، احػظفا، جؿاطة الخقر اسؿعقا وطقا، ركزوا يف 

هذا الؿقضقع، يؽثر الخطل فقف ويسللـل بعض الـاس طـ هذا، يؼقل لل: 

الخؾؾ فقفا، مع أن محؾ  سـة ماشل طؾك هذه، هذه مسللة مفؿة يؽثر25

 اتػاق بقـ الػؼفاء، إيش هل هذه الؿسللة؟

الخسارة طؾك رأس الؿال، الخسارة بؼدر رأس الؿال، أكا دفعت كصػ 

رأس الؿال، خسرت الشركة، أتحؿؾ مـ الخسارة بؼدر الـصػ، ماشل 

أكت شقخ ما دفعت شقًئا، أكا أططقتؽ طشرة آالف، وأكت تجقب طساًل 

دروه طؾقؽ الجؿارك، وال اكؽسر وراح وال ضاع، وهؽذا، العسر صا

ورجعـا طؾك الحديد الصػر، كؿ تتحؿؾ أكت مـ رأس الؿال، إذا لؿ تتعد 

ولؿ تػرط كؿ؟ ها ماذا يتحؿؾ مـ الخسارة؟ ال شلء: ألكف لقس لف شلء 

مـ رأس الؿال، الخسارة طؾك  رأس الؿال، هؾ يجقز أين أققل لؽ: شقخ 

أن أططقؽ طشرة آالف ريال، شرط أن أي  أكت تتحؿؾ  الخسارة؟ شرط

خسارة تحصؾ أكت الذي تتحؿؾفا، وأكت مقافؼ أكا راضل، وأكت راضل، 

يجقز؟ ال يجقز، بؾ هذا يؽقن مـ الربا، كقػ مـ الربا: ألن حؼقؼة األمر: 

أين أططقؽ طشرة آالف ريال، وهل مضؿقكة طؾقؽ، صارت مثؾ الؼرض، 

ستسدد طشرة آالف، صح أم  أقرضتؽ طشرة آالف ريال مضؿقن طؾقؽ

 ال؟ صارت كالؼرض وال ال؟ كالؼرض وزيادة طؾك هذا.

 أكا اشرتصت طؾقؽ أرباح، قرض جر كػع وال ما قرض جر كػًعا؟

أكا أققل: خذ طشرة آالف ريال، وأكا أشرتك معؽ يف األرباح. وأما 

الخسارة فتتحؿؾفا بالؽامؾ، معـك هذا: أين أقرضتؽ طشرة آالف ريال 



 049 مع التمارين –مقرر فقه المعامالت  

أين أدخؾ معؽ يف الربح، معـاها: قرض جر كػع، يجقز؟ ال  واشرتصت

 يجقز، كثقر مـ الـاس يؼع يف هذا.

يليت القاحد يؼقل: خذ طشرة آالف بس أكا ما أدري طـؽ، أشرتط أن 

 الخسارة طؾقؽ، يؼقل: أكا مقافؼ، ال يجقز هذا، واضح يا مشايخ.

، كعؿ، يعـل: وهذا باالتػاق أكف ال يجقز، إذا فرط يتحؿؾ بؼدر تػريطف

فرط هق مثاًل، أشرتي طساًل، خالص، والعسؾ هذا وضعف فقق السقارة 

وال ربطف، واكؽسر بسبب تػريطف، يتحؿؾ الخسارة التل فرط فقفا، الذي 

فرط فقفا يتحؿؾفا. إذا كان فرط يف كؾ الؿبؾغ، يتحؿؾ كؾ الؿبؾغ. الذي 

حسب خسركا بسبب تػريطف. كصػ الؿبؾغ يتحؿؾ كصػ الؿبؾغ، طؾك 

 التػريط.

 ،هؾ يؽقن طؾك رأس الؿال؟ ال،  بالـسبة لؾربح أيفا اإلخوة الؽرام

الربح بحسب االتػاق، إذا اتػؼـا، أكت اآلن تتاجر يف العسؾ، قؾت لؽ: 

ستقـ يف الؿائة مـ الربح لؽ، وأربعقـ لل، يجقز؟ يجقز، سبعقـ يف الؿائة 

 ح بحسب االتػاق.لؽ وثالثقـ يف الؿائة لل، طؾك حسب االتػاق ، الرب

 أما الخسارة ففل طؾك رأس الؿال، احػظقها وأخربوا مـ وراءكؿ.

 :ال بد أن يؽقن تؼسقؿ الربح معؾقًما، خؿسقـ يف  بالـسبة لؾربح

الؿائة خؿسقـ، ستقـ يف الؿائة أربعقـ يف الؿائة، كحدد شقًئا معؾقًما، لؽـ 

ألػ ريال؟ ال،  هؾ معـك معؾقم أن كؼقل: واهلل لؽ مـ الربح يف كؾ شفر

 يؽقن الربح بـسبة شائعة.

 ،مشاع، يعـل: بالـسبة الؿئقية مـ  هذا الشرط الثاين: يؽون غقر معقن
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 األرباح، لؽ خؿسقـ بالؿائة مـ األرباح. 

لق قؾـا لؽ: ألػ مـ األرباح والباقل لل، ال تجقز لل ألػ مـ األرباح 

ية مـ األرباح حصة والباقل لؽ، ال يجقز، تؼقل: الربح يؼسؿ بـسبة مئق

 شائعة.

 ،لق قؾت لؽ: خذ طشرة آالف  الثالث: أن يؽون الربح مشترًكا

ريال، تاجر فقفا، والربح كؾف لل، فصارت شركة، ما صارت شركة، صار 

هق جزاه اهلل خقًرا متربًطا، وكقؾ طـل بدون أجرة، أو قؾت: الربح كؾف لؽ 

 أيًضا، لؿ تعد شركة، كعؿ.

  ا بالشريؽقن أو بالشركاء:الرابع: أن يؽون  الربح مختصًّ

لق قؾت: الربح خؿسقـ بالؿائة لؽ، أربعقـ بالؿائة لل، طشرة يف الؿائة 

لؾجؿعقة الخقرية، كؼقل: ال. ال بد أن يؽقن الربح إيش؟ خذ كسبتؽ مـ 

 الربح وتربع بؽقػؽ.

  كـتؼؾ بعد ذلؽ إلك مسللة الصقغة، ال بد أن تؽقن الصقغة دالة طؾك

 د.الؿؼصق

  ما هي أكواع الشركات، هذه آخر مسللة كختم بفا وسفؾة، ما هي

 صعبة.
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الشركة، شقف يا شقخ، شقا اسؿؽ؟ سؾطان، أكا دفعت طشرة آالف، 

وأكت يا سؾطان طشرة آالف، وأكا أشتغؾ يف البقع والشراء، وأكت أحقاًكا 

، ومـؽ طؿؾ ومـل تشتغؾ يف الـفار وأكا بالؾقؾ: إًذا مـؽ مال ومـل مال

 طؿؾ، يسؿقفا الػؼفاء شركة العـاية.

 ،والعؿؾ كؾف مـؽ، سؾطان، أكت رحت تليت  إذا كان الؿال كؾه مـي

 بعسؾ ما تدفع فؾقس، أكا الذي أدفع وطؾقؽ العؿؾ، هذه شركة مضاربة.

 أْٛاع ايػسن١

 ايٛدٛٙ املغازب١ ايعٓإ 

 املاٍ ٚايعٌُ َُٓٗا 

 املفاٚع١

 َاٍ ٚداٙ ٚعٌُ َُٓٗا
فٝػرتنإ يف نٌ َا ٜجبت 

 ٚعًُٝٗا غري ايٓادز

عٌُ َُٓٗا فٝػرتنإ فُٝا 
 ٜهتطبإ بأبداُْٗا

 َاٍ َٔ أحدُٖا ٚعٌُ َٔ اآلخس

 األبدإ

رتٜإ يف اغرتاى فُٝا ٜػ
 ذَتُٗا ظاُٖٗا
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 ما فقفا رأس مال، شركة القجقه  شركة والوجوه: شركة الوجوه

لجامعة اإلسالمقة يؼقل: أكا مـ صالب مثاًل: جاء واحد مـ صالب ا

الجامعة وال يعرفـل التجار يف الؿديـة، لق رجت أشرتي مـفؿ بضائع 

باألجؾ ما يبقعقين، يؼقلقن: ما كضؿـؽ، فػؽرت يف فؽرة إيش رأيؽ يا 

فالن، يؼقل: أكت واهلل دكتقر يف جامعة صقبة، تشرتك أكا وأكت كروح 

ؾؽ بقــا، واألرباح كؼسؿفا بقــا، كشرتي مـ التجار باألجؾ، ويؽقن الؿ

واآلن يف رأس مال؟ وال كروح كشرتي باألجؾ؟ كشرتي باألجؾ، هذه 

تسؿك شركة إيش؟ القجقه: ألن كؾ واحد يشرتي: ألهنؿا يشرتيان 

 بجاهفؿا؟ واضح.

 :شركة األبدان ما فقفا رأس مال، لؽـ أيًضا ما  اسؿفا شركة األبدان

مات، طؿؾ، أكا وأكت يا شقخ، طـدكا محؾ فقفا شراء، هل فقفا تؼديؿ خد

خقاصة، كستؼبؾ أو حساب يف االستجرام طؾك جقجؾ، كؼقلؽ كستؼبؾ 

الخقاصة الذي طـده شلء يريد خقاصتف، فقلتقن الـاس لؽل كخقط لفؿ، أكت 

تخقط يف الـفار، وأكا أخقط يف الؾقؾ، وما يـتج مـ الربح اتػؼـا أكف يؽقن 

 الؿائة لل، هذه تسؿك شركة األبدان.خؿسقـ بالؿائة لؽ وخؿسقـ ب

 :كجؿع فقفا كؾ شلء، يعـل إيش؟  األخقرة تسؿى شركة الؿػاوضة

شركة الؿػاوضة فقفا طؿؾ، فقفا ذمة، كجؿع أكقاع الشركة كؾفا يف شركة 

واحدة، هذا اسؿفا مػاوضة، ولفا صقرة أخرى أشد كؿان، أكت شقخ صف 

 ألػ ريال، وأكا أشتغؾ مثاًل مثاًل محاسب، وتلخذ راتب شفري قدره مثاًل 

أققل: مدرس، واستؾؿ راتب شفري قدره ألػان ريال، وأكت يا صف شغال 
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يف العؼارات، ويدخؾ طؾقؽ دخؾ مـ العؼارات، وأكا شغال يف السقارات، 

وأكت شغال طؾك خػقػ يف مقضقع إطداد، إيش إطداد دراسات  الجدوى 

جاالت، وأكا طـد مجاالن، مثاًل لؾراغبقـ، صقب اآلن، أكت طـدك ثالث م

يؼقلقن يف االقتصاد طـدكؿ: إذا كقطت مصادر التجارة والدخؾ، فنن هذا 

يمدي إلك إيش؟ إلك تؼؾقؾ الؿخاصر، صح أم ال؟ مؿؽـ يصقر اهنقار يف 

سقق العؼارات، لق ما طـدك شغؾة إال العؼار، تخسر كؾ شلء، صح أم ال؟ 

أن كؾ ما يدخؾ طؾقؽ مـ هذه  لؿا يؽقن طـدك طؼار، فلكا وأكت صف اتػؼـا

التجارات ومـ هذه القضقػة كصػف لؽ وكصػف لل، إذا حصؾ ال سؿح اهلل 

 اهنقار يف مجال مـ الؿجاالت، ما خسرت أكت كؾ شلء، واضح..

 وكذلؽ طـدي كػس الؼضقة، وضحت أم ال.

ففذه شركة الؿػاوضات، لؽـ ال يجقز أن يدخؾ فقفا الؽسب الـادر 

ة، يعـل إيش؟ يعـل: لق مات قريب ألحد الشركاء، وأخذ أو الغرامة الـادر

مقراًثا، هؾ يجقز  أن يتػؼ بقـفؿا يؼقلقن: أي مقراث يدخؾ طؾقـا يقزع؟ 

 ال، ألن الؿقراث كسب كادر، ما هق تجارة معتادة، واضح.

كذلؽ الغرامة الـادرة لق واحد حصؾ مـف جـاية قتؾ خطل، وتحؿؾ دية، 

لخسارة تحؿؾ لؾشركة؟ ال يجقز: ألن هذه هؾ يجقز أن يتػؼ أن هذه ا

غرامة أو خسارة إيش اسؿفا؟ كادرة، واضح، فـؼقل: يجقز وغقر الـادر فال 

 يجقز إدخالف يف الشركة.

  كبدأ إن شاء اهلل يف بداية الدرس الؼادم يف موضوع الؿساقاة

 والؿزارطة، وبؼقة التؿارين إن شاء اهلل، واهلل أطؾم.
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كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، والحؿد وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك 

 هلل رب العالؿقـ.
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(9) 

 

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، الحؿد هلل رب العالؿقـ، وصؾك اهلل وسؾؿ  

 طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.

 أما بعد:

ـا جؿقًعا مـ ققلف صؾك فلسلل اهلل جؾ وطال باسؿف األطظؿ أن يجعؾ ل

أطظؿ الحظ « مـ يرد اهلل بف خقًرا يػؼفف يف الديـ»اهلل طؾقف وسؾؿ: 

 والـصقب.

 ثم أما بعد: 

فؿا زلـا مع فؼف الؿعامالت، وقد ذكركا يف الدرس الؿاضل طـ أهؿقة 

ا، ال أققل: صالب  هذا الػؼف، وأن هذا الػؼف أيفا اإلخقة الؽرام فؼف مفؿ جدًّ

إكسان مسؾؿ: ألن اإلكسان ال يخؾق طـ العؼقد وال يخؾق  العؾؿ، بؾ لؽؾ

طـ البقع طـ الشراء طـ اإلجارة، طـ غقر ذلؽ مـ أكقاع العؼقد، فال بد أن 

 يتعؾؿ حتك ال يققع كػسف ويققع الـاس يف الحرام.

التاجر إذا لؿ يؽـ طـده فؼف يف الؿعامالت، فنكف هذا قد يققع هق، وقد 

كان »م، ولفذا طؿر رضل اهلل تعالك طـف قال: يققع الـاس يف أكؾ الحرا

، ال يبع يف «إال مـ تػؼف يف الديـ –سقق الؿديـة  –يؼقل: ال يبع يف سققـا 
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سققـا إال مـ تػؼف يف الديـ، يعـل: بعبارة معاصرة: هذا مـ متطؾبات 

رخصة مؿارسة إيش؟ الؿفـة، البقع والشراء مـ متطؾبات رخصة البقع 

 ـده فؼف يف الؿعامالت. والشراء، أن يؽقن ط

ولألسػ الشديد إن كثقًرا مـ الـاس يتعامؾ بؿعامالت بالسـقات 

الطقيؾة وربؿا يؽقن فقف خقر، ثؿ بعد ذلؽ يعـل: يسلل بعد طشر سـقات 

 طـ الؿسللة، فقؽتشػ أكف طؾك معامؾة محرمة:

آخر شلء وقػـا طؾقف يف الدرس الؿاضل ما هق؟ مـ يذكركا؟ الشركات. 

رسـاه يف الدس الؿاضل: هق ما يتعؾؼ بالشركات، وذكركا قبؾف آخر ما د

أيًضا طؼقد التقثقؼات، صح أم ال؟ الرهـ والؽػالة وما إلك ذلؽ، ألقس 

 136كذلؽ، وكـا قد وقػـا طـد التؿاريـ، آخر تؿريـ أخذكاه رقؿ كؿ؟ 

 صقب.

 :026إًذا كلخذ التؿارين رقم 

  ك57السمال الثامن طشر صػحة كم؟. 

ل الثامن طشر: من خالل دراستك لعؼود التوثقؼات، بقن كوع السما

 العؼد فقؿا يلتي:

اإلخقة واألخقات الذيـ اشتؽقا يف الدرس الؿاضل يف آخر الدرس 

قالقا: إكـا ما ففؿـا شؽاًل كاماًل، وما أخذكا تؿاريـ طؾك آخر األبقاب، هذه 

وتثبقت التؿاريـ متعؾؼة باألبقاب األخقرة، ففل مراجعة لؿا سبؼ، 

 الؿعؾقمات وتطبقؼ لفا.
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 :من خالل دراستك لعؼود التوثقؼات، بقن كوع العؼد فقؿا يلتي 

اشرتى زيد سقارة بثؿـ ممجؾ، فلططك لؾبائع أرضف طؾك أكف  -026

يحؼ البائع يف حالة طدم سداد زيد لثؿـ السقارة، أن يبقع األرض ويستقيف 

 ثؿـ السقارة مـ ثؿـ بقع األرض؟

د إيش؟ رهـ صحقح، هذا طؼد رهـ، كعؿ. شقف كؾؿة هذا العؼد طؼ

 الرهـ خؾػ الصقرة، صقب، إًذا هذا طؼد رهـ مؿتاز.

ذهبت إلك محؾ سقارات لشراء سقارة بالتؼسقط، فاشرتصقا  -027

 طؾقؽ كػقاًل غارًما ]يؾتزم بالسداد يف حالة طجزك أو تققػؽ طـ السداد[؟

الذي يؼقل ضؿان، طؼد إيف؟ كػالة أو ضؿان؟ مـ يؼقل: كػالة، و

والبؼقة؟ متػؼقـ يف الؿسللة، اإلضاءة كافقة وال تبغقن كزودها، لق مؿؽـ 

زيادة اإلضاءة حتك يـتبفقا لؾؽتابة، كعؿ، هذا ضؿان، الضؿان هق كػالة 

 الغرم، هذا ضؿان.

ذهبت إلك محؾ سقارات لشراء سقارة بالتؼسقط، فاشرتصقا  -028

رك يف حالة طجزك أو تققػؽ طـ طؾقؽ كػقاًل حضقريًّا ]يؾتزم بتحضق

 السداد[؟

 كػالة، أحسـت، هذا كػالة حضقرية.

  السمال التاسع طشر: من خالل دراستك بقن مدى صحة الرهن يف

 الحاًلت التالقة:

سـقات حؾقى مـ البؼالة، ولؿ يؽـ معف  5اشرتى صبل طؿره  -031
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 كؼد، فرهـ ساطتف طـد البؼالة؟

ال بد أن يؽقن جائز التصرف، الصبل ال يصح: لقش: أحسـت، الراهـ 

 لقس بجائز التصرف، إًذا ال يصح، الجقاب ال يصح.

اشرتى شخص سقارة بالتؼسقط، فرهـ طـد البائع ذهب زوجتف  -030

 دون استئذاهنا؟

لقش ما يصح، زوجتف يا أخل، كعؿ، وكحـ اشرتصـا يف الراهـ أن يؽقن 

ح. الصقرة لق تليت يف الـصػ، مالًؽا لؾرهـ أو ملذوًكا لف يف رهـف، إًذا يص

 تصغر.

اشرتى شخص سقارة بالتؼسقط، فرهـ طـد البائع سقارتف دون  -031

 كؼؾ مؾؽقتفا إلك البائع؟

ما كؼؾ مؾؽقة السقارة يصح أم ال؟ يصح الرهـ لقس كؼاًل لؾؿؾؽقة 

 واضح أم ال؟ يصح هذا الرهـ.

جؿقع اشرتى زيد سقارة بثؿـ ممجؾ مـ طؿرو، طؾك أن يرهـف  -032

 طؼاراتف دون أن يعؾؿا ما هل طؼاراتف؟

 ال يصح، أحسـت ال يصح.

 رهـ الؿديـ طـد الدائـ كؾب حراسة؟ -033

 لقش ما يصح: أحسـت ال يصح بقعف.

 رهـ الؿديـ طـد الدائـ برمقاًل مـ الخؿر؟ -034

 ال يصح: ألكف ما ال يجقز بقعف ال صح رهـف. 
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ة أشرتيفا مـؽ مستؼباًل قال: هذا البقت رهـ طـدك ألي سقار -035

 بالتؼسقط؟

لقش أيقه، كحـ قؾـا: إكف يشرتط أن يؽقن طؾك حؼ ثابت، أو يمول إلك 

الثبقت بعد وجقد سببف، هـا ال يقجد سبب لؾديـ، إًذا ال يصح الرهـ، 

 رهـ هذا، إذا اشرتى مـف السقارة يرهـ.

:السمال العشرون: بقن مدى صحة الضؿان والؽػالة فقؿا يلتي 

بعد سجـف لؿدة أشفر وتحت وصلة التفديد، وقع طؾك ورقة  -036

 كصفا: ألتزم بضؿان ديقن زيد طؾك طؿرو؟

 إيش رأيؽ يف هذا الضؿان، غقر صحقح، لقش: لإلكراه.

سـقات مع والد صديؼف  7ذهب حسـ وهق صبل ثري طؿره  -037

 لؿعرض السقارات، والتزم بؽػالتف كػالة غرم.

 ربع.لقش ما يصح: لقس جائز الت

سـقات مع والد صديؼف  7ذهب حسـ وهق صبل ثري طؿره  -038

 لؿعرض السقارات والتزم كػالة حضقر. كػس السمال لؽـفا كػالة حضقر.

أيًضا ما يصح؟ أحسـت ما يصح أحسـت. غقر جائز التصرف كعؿ، كعؿ 

 يا شقخ غقر جائز التصرف وال التربع، كعؿ.

جؿقع دائـقف )دون معرفتفؿ(، التزم زيد بضؿان جؿقع ديقن طؿرو ل -041

 لؽـ طؿرو لؿ يرض بذلؽ، ودون استئذان الدائـقـ؟

هذه الذي ذاكر ومركز معـا يجاوب طؾقفا، ومـ ال فال، يصح، 
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مجفقل، ها أحسـت يصح، لقش: ألن الجفؾ بالؿضؿقن والجفؾ 

 بالؿضؿقن لف ال يضر، قؾـا: إكف ال يشرتط معرفتفؿ وال رضاهؿ ماشل.

بضؿان جؿقع الديقن التل لعؿرو طؾك جؿقع الؿديـقـ  التزم زيد -040

 )دون معرفتفؿ(، لؽـ طؿرو لؿ يرض بذلؽ، ودون استئذان الؿديـقـ.

إيش رأيؽؿ؟ يصح أم ال، لقش ما يصح، ضؿان ال يشرتط معرفتفؿ. ال 

يشرتط الؿعرفة، واضح إًذا يصح، قؾـا: ال يشرتط معرفة الؿضؿقن، وال 

 ضاه هق مـ؟ هق الضامـ فؼط، ماشل.الؿضؿقن لف، الذي يشرتط ر

 التزم زيد بؽػالة شخص طؾقف قصاص كػالة حضقر؟ -041

 ال يصح: لقش: ألكف ال يؿؽـ استقػاؤه مـ الؽػقؾ، أحسـت.

  السمال الحادي والعشرون: من خالل دراستك لعؼود الشراكة بقن

 كوع العؼد وكوع الشركة ومدى صحة فقؿا يلتي:

 الشركة، مدى صحته فقؿا يلتي:  أول شيء كوع العؼد، كوع

استدان طؿرو مـ بؽر ألػ ريال، ثؿ استدان زيد مـ طؿرو ألػ  -042

دوالر، فؾؿا صالب بؽر طؿًرا بالديـ أحالف طؾك زيد الستقػائف مـف، طؾًؿا أن 

 كال الديـقـ حال؟

حقلف، قال: أكا أصالب فالن بللػ دوالر، روح استؾؿ مـف، ال تصح، 

واحد، الحقالة وال تصح، لقش: ألكف يشرتط اتػاق لقش: لقس مـ جـس 

 الديـقـ يف الجـس، هذه رياالت وهذه دوالرات، ما يـػع.

دفع حسـ إلك سعقد خؿسة آالف ريال لقتاجر هبا، طؾك أن يؽقن  -043
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 ربح التجارة بقـفؿا كصػقـ؟

إيش كقطفا، مضاربة صحقحة أم فاسدة؟ صحقحة، كعؿ، مضاربة 

 صحقحة.

إلك خالد سبعة آالف ريال: لقتاجر هبا طؾك أن يؽقن  دفع زيد -044

 لزيد ربًحا سـقيًّا قدره ثالثة آالف، وما زاد طـف ففق لخالد؟

مضاربة أم ال؟ أيقه ال يصح: ألكف اشرتط ربًحا مضؿقًكا، وهذا ال يجقز 

 يف الؿضاربة.

دفع ففد سقارتف إلك سفؾ لقبقعفا سفؾ ويؼبض ثؿـفا، ويعطل  -045

 لػفد، وال شلء لسفؾ، فباطفا بثؿـ الؿثؾ وأططك الثؿـ الثؿـ كاماًل 

 لػفد؟

 إيش كقع العؼد؟ وكالة، وهؾ هل وكالة صحقحة أم فاسدة؟ صحقحة.

اتػؼ رجالن  ركزوا هـا، اتػؼ رجالن خؾقفا امرأتان، طؾشان  -046

يركزوا األخقات، اتػؼت امرأتان طؾك االشرتاك يف تؼبؾ أطؿال الخقاصة 

 ؾك أن يؽقن الربح بقـفؿا كصػقـ؟والؼقام هبا، ط

إيش كقطفا، كقع شركة أبدان، أحسـت، صحقحة أم فاسدة؟ صحقحة، 

 أحسـت ما فقفا مشؽؾة.

اشرتك صػالن يف الؿتاجرة يف مائة ألػ ريال مـ كؾ واحد  -047

 كصػفا، طؾك أن يؽقن الربح بقـفؿا كصػقـ؟

ة أم غقر شركة طـان، لقش طـان؟ كؾ واحد مـف مال ومـف طؿؾ، صحقح
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صحقحة يا صفقب؟ غقر صحقحة لقش: ألهنؿا صػالن صغقران لسف ما 

 كربوا، وصاروا يعرفقا التجارة، تؿام صقب.

 هذه شركة طـان.

يدفع حسـ إلك سعقد خؿسة آالف ريال، لقتاجر هبا طؾك أن  -048

يؽقن ربح التجارة بقـفؿا كصػقـ، ويف حال الخسارة يتحؿؾ سعقد 

 الخسارة؟

؟ مضاربة، شركة مضاربة، والحؽؿ صحقحة أم غقر كقع أول شلء

صحقحة؟ لقش ما يصح؟ ألكف اشرتط ضؿان الخسارة طؾك العامؾ وهذا ال 

 يجقز.

 كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى إكؿال الدرس: 
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 املطاقا٠ ٚاملصازع١

 ذلٌ ايعكد ايعٛض ايعاقدإ 

 دص٤ َػاع َٔ ايجُس أٚ ايصزع دا٥ص ايتضسف 

 أزض ٚغذس ملٔ ٜػسض٘

 غسط٘

 َعًّٛ

 أحٛاي٘

أزض ٚغذس َػسٚع ملٔ ٜعٌُ 
 ب٘

أزض ٚحب ملٔ ٜصزع٘ ٜٚعٌُ 
 عًٝ٘

 أزض ٚشزع ملٔ ٜعٌُ 
 ٝ٘عً

 َطاقا٠

 َصازع١
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طـدكا اآلن الؿساقاة والؿزارطة، هذا حسـ طـده مزرطة كخؾ، ركزوا اآلن  

مـفا ا لخطل، فقفا خطل مطبعل، حسـ طـده  يف الؿسللة وبعديـ استخرجقا

إيش؟ كخؾ وخالد مفـدس زراطل، ما طـده كخؾ، لؽـ طـده خربه، فجاء 

بارك اهلل فقؽ اتػؼ خالد وحسـ طؾك أن يؼقم خالد بنيش بالعـاية هبذا 

الـخؾ، تؾؼقحف وسؼقف وكؾ ما يحتاج إلقف، وتؽقن الثؿرة بقـفؿا كصػقـ، 

صػف يلخذه حسـ وكصػف يلخذه خالد، هذه إذا صؾع التؿر هذا التؿر ك

الؼصة تعرب طـ قصة إيش؟ ال، اسؿف طؼد الؿساقاة، هذا اسؿف إيش 

 الؿساقاة، وضحت الؿسللة سفؾة يعـل.

واحد طـده مزرطة فقفا كخؾ، والثاين يؼقم طؾقفا، ما هل أجرتف؟ شغؾ 

هذا إيش؟ كصػ الثؿرة، ما الزم كصػ الثؿرة، مؿؽـ ثؾث الثؿرة، ربع 

 ثؿرة حسب ما يتػؼان طؾقف.ال

هذه تسؿك الؿساقاة، هـاك مسللة أخرى شبقف بالؿساقاة، تسؿك 

الؿزارطة، ما صقرهتا؟ شقف الػرق بقـ الؿساقاة والؿزارطة: الؿساقاة 

تؽقن طؾك شجر لف ساق لف ثؿر، مثؾ الـخؾ، مثؾ الشجر الؿقز مثاًل، 

 وكحق ذلؽ.

 والجرير الـعـاع، ماشل.أما الؿزارطة فتؽقن طؾك الزرع، مثؾ الخس 

اتػؼ حسـ هذا طـده أرض ثاكقة أرض زراطقة فاضقة، وقال: يا خالد، 

هذه األرض أربغل تزرطفا، إيش أزرطفا؟ برسقؿ خس كعـاع، حسـ ما 

يتػؼان. جاب حسـ البذور وأططاها لخالد، ووضع خالد هذه البذور يف 

 األرض وزرطفا، وأكبتت هذا خًسا أو برسقؿ هذا.
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تت ما هل حصتف، قال: كلخذ كصػقـ، صقب اشتغؾ طؾقفا خالد لؿا أكب

وسؼاها وما قصر، ثؿ بعد ذلؽ صارت كصػ لخالد والـصػ لحسـ، هذا 

 اسؿف إيش؟ هذا اسؿف الؿزارطة، واضح، سفؾة يعـل: ما هل صعبة.

 ال، صاهر، مـ السؼقا، إيف مـ السؼقا.

 :كلتي إلى أركان الؿساقاة والؿزارطة 

 الؾذان هؿا حسـ وخالد: يشرتط أن يؽقن كؾ واحد  ان:طـدكا العؼد

مـفؿا جائز التصرف، وطرفـا مـ قبؾ جائز التصرف مـ هق؟ الحر 

 الؿؽؾػ الرشقد.

 :قال: يشرتط أن يؽقن معؾقًما. أحقالف: ال بد أن يؽقن  محل  العؼد

محؾ العؼد معؾقًما، يعـل: الـخؾ الذي يتعاقبان طؾقف يؽقن كخاًل معؾقًما. 

 رض التل يتؿ زرطفا تؽقن أرًضا معؾقمة.األ

طـدكا حالة إذا دفع إلقف أرًضا وشجًرا، دفع األرض والشجر لؿـ 

يغرسف، قال: هذه األرض وهذا كخؾ غقر مغروس، اغرس الـخؾ واشتغؾ 

طؾقف، أو دفع األرض والشجر مغروس فقفا، وقال لف: اطؿؾ طؾقف بالسؼقا، 

 وما يحتاج إلقف:

 رب مـ باب إيش؟ مـ باب الؿساقاة.كال الؿسللتقـ تعت

إذا دفع األرض األرض وحب، يعـل: بذوًرا قال لف: خذ هذه األرض 

وهذه البذور اشتغؾ طؾقفا ازرطفا، واشتغؾ طؾقفا، أو دفع األرض وطؾقفا 

الزرع، تؿام. قال: أطتـل بف حتك يليت مقطد الحصاد. والـصػ بالـصػ. 
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 طة صبًعا.هذه تسؿك إيش؟ مزارطة، هذه كؾفا مزار

الؿذهب يشرتصقن أن يؽقن الحب والغراس مـ صاحب األرض، 

يعـل: مـ حسـ، يعـل: ما يـػع فقف مساقاة والؿزارطة يؼقل حسـ لخالد: 

أكت ا لذي تليت بالبذور، أو أكت الذي تليت بالـخؾ: ألن هذا يشبف رأس 

 الؿال. رأس الؿال يؽقن مـ صاحب الؿال.

لثؿر أو الزرع، ما هق؟ العقض أو صقب العقض هـا جزء مشاع مـ ا

الربح الؿتػؼ طؾقف بف بقـفؿا. إذا كان العقض الؿتػؼ طؾقف مبؾًغا مؼطقًطا، 

يؼقل: تشتغؾ طؾقفا وتستؾؿ يف الشفر ثالثة آالف ريال، أو تستؾؿ يف الشفر 

ثالثؿائة صاع مـ التؿر، هذا تعترب إيش؟ إجارة، لقس مـ الؿساقاة 

ؽـ الؿساقاة والؿزارطة يؽقن العقض فقفا والؿزارطة، إجارة واضح، ل

جزًءا مشاًطا مـ الثؿر أو الزرع، مـ الثؿر يف صقرة الؿساقاة، ومـ الزرع يف 

 صقرة الؿزارطة.

يعـل: إيش جزء مشاع، يعـل: يؼقل لف: الـصػ لؽ، كصػ الثؿرة لؽ، 

أو ربع الثؿرة لؽ، ال يجقز أن يؼقل لؽ: لل مثاًل مائة صاع والزائد لؽ، 

ح هذا؟ ال، ألن هذا يمدي إلك الغرر، ال بد أن يؽقن جزء مشاع، يصؾ

مشاع يعـل: محدد بالـسبة، ولقس محدد بؼدر مؼطقع، يعـل: يؼقل لف: لؽ 

ثؾث، لؽ ربع، لؽ خؿس، لؽـ ما يجقز يؼقل لف: لؽ مائة صاع، ال ما 

 يـػع.

  كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى مسائل تتعؾق باألخذ بغقر

 :العوض
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 األخر بال عٛض

 أخر املُتًهات متًو املباحات 

 احلٝٛاْات بايضٝد 

 بػري حل

 يالْتفاع  عاز١ٜ

 يًتًُٝو

 يًخفغ ٚدٜع١

 ايعكازات باإلحٝا٤ 

 املعادٕ باالضتدساج 

 ايٓباتات باالحتػاش 

 املا٤ باحلٝاش٠ 

 ضسق١ 

 غضب 

 اختالع 

 ْٗب 

 خٝا١ْ 

 ٖب١ 

 ط١ يك

 شنا٠ 

 غ١ُٝٓ 

 َسغٛب عٓ٘ 

 ايسناش 
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ما طاد أحد يطؾب مـؽؿ فؾقس، اآلن تلخذوا وتؿشقا، خالص، إيش 

 األخذ بال طقض، لف صقر:

 :الؿباحات تطؾؼ يف الػؼف طؾك إصالققـ:  أولفا: تؿؾك الؿباحات

 اكتبفا طـدك يف الفامش.

الؿباح يطؾؼ بؿا يؼابؾ الؿحرم، فقؼال مثاًل: يشرتط يف العقض أن يؽقن 

الـػع، يعـل: غقر محرم، ويطؾؼ الؿباح ويراد بف  مباح الـػع، يعـل: مباح

طؽس الؿؿؾقك، فتؼقل: هذا مؿؾقك لػالن، قارورة ماء، واحد اشرتاها مـ 

البؼال، تؼقل: هذا الؿاء مؿؾقك لػالن، وتؼقل: الؿاء الؿقجقد يف الـفر أو 

البحر مباح، لقس مؿؾقًكا ألحد، مـ أخذه مؾؽف، هذا الؿؼصقد بتؿؾؽ 

 ل: غقر الؿؿؾقكة.الؿباحات، يعـ

الحققاكات الؿباحة يعـل: غقر الؿؿؾقكة يف الغابات ويف الرباري مباحة، 

لقست مؾًؽا ألحد، صح أم ال؟ تؿؾؽ بنيش؟ بالصقد، مـ صادها ففل 

 حالل طؾقف.

العؼارات الؿقجقدة يف الصحراء لقست مؿؾقكة ألحد، تؿؾؽ بنيش؟ 

 باإلحقاء، بنحقاء الؿقات، وسقليت بعد قؾقؾ.

ؿعادن الؿقجقدة يف باصـ األرض، لقست مؾًؽا ألحد، تؿؾؽ بنيش؟ ال

 باالستخراج. 

الـباتات، الـبات يـبت يف الصحراء يف الػجع، وال أي كبات يف الصحراء 

 لقس مؿؾقًكا ألحد، يؿؾؽ باحتشاشف واجتزازه.
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الؿاء كذلؽ، إذا أخذتف مؾؽتف، صقب طـدكا إًذا أخذ الؿباحات 

إيش؟ الؿؿتؾؽات، الؿؿتؾؽات إن أخذت لؾحػظ  وطرفـاها، هذا الؿباح

ففل القديعة، تلخذ مال غقرك لحػظف، تسؿك هذه القديعة، تلخذ مال 

غقرك لالكتػاع بف تسؿك العارية، تلخذه بغقر حؼ هذا غصب، وفقف أكقاع: 

 مـف السرقة، ومـف الغصب، ومـف االختالس، ومـف الخقاكة.

ؾ الؾغة، فارجعقا إلقفا يف الػروق والػروق الؾغقية بقـفا يػرق بقـفا أه

الؾغقية لؾعسؽري وغقره. لؽـ الؿؼصقد أكف هذه الصقر مـ أخذ الؿال 

بغقر حؼ، وكؾفا ال يحصؾ هبا الؿؾؽ، وال يحصؾ هبا إباحة االكتػاع، 

الحرامل لؿا يسرق الؿال يؿؾؽف بسرقتف؟ ال، واضح. ويضؿـف. وسقليت 

 بقان ذلؽ.

 ،ل غقره لؾتؿؾؽ بحؼ، مثؾ: أخذ الفبة، قد يلخذ ما الخقاكة كذلك

فنكف يحصؾ بف التؿؾؽ، أخذ الؾؼطة واحد شاف مـديؾ صائح يف األرض، 

أخذه واستعؿؾف، يتؿؾؽف أم ال؟ يتؿؾؽف، وسقليت تػصقؾف. والزكاة كذلؽ 

يتؿؾؽفا الػؼقر بلخذها، الغـقؿة يتؿؾؽفا الغاكؿقن بعد قسؿتفا، كذلؽ ما 

طـف، ما الؿؼصقد بالؿرغقب طـف؟ ما رغب طـف. يعـل: إيش ما رغب 

تشقف أحقاًكا وأكت ماشل بالسقارة، كاس مطؾعقـ أثاث البقت حطقـف يعـل 

طـد الزبالة وال ال؟ لقش حطقـف؟ ما يبغقكف، ال يريدوكف، ففذا مـ أخذه 

 مؾؽف، أول واحد يلخذه ففق مؾؽ لف، واضح.

اه كذلؽ هؾ يشرتط تستلذن صاحبف؟ صاحبف راغب طـف ال يريده، ألؼ

 الركاز.  وقد سبؼ معـاه يف الزكاة.
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 الزكاة إيش هق؟ ذكروكا، ما وجد مـ دفـ الجاهؾقة.

واحد يحػر حصؾ مـ دفـ الجاهؾقة، وكذلؽ اإلرث، فنن اإلكسان 

 يؿؾؽف بلخذه.

 .كبدأ أوًًل بتؿؾك العؼارات يف مسللة إحقاء الؿوات 

 :شروط تؿؾك العؼارات بغقر طوض  

 غسٚط متًو ايعكازات بػري عٛض

 ٜتعًل بٗا َضًخ١ أال نْٛٗا غري ممًٛن١ ملعضّٛ

 اإلحٝا٤

 بإقطاع ضابل
 خيتط إحٝاؤٙ باملكطع، فإذا أحٝاٙ ًَه٘
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 تؽون غقر مؿؾوكة لؿعصوم. أول مسللة: أن

لؽـ تجلء األرض واحد متؿؾؽ األرض يف مؽان ما يؿؾؽفا، ففؾ 

يجقز لؽ أن تؼقل: واهلل أحقل هذه األرض وأتؿؾؽفا باإلحقاء؟ ال، 

 اإلحقاء يؽقن طؾك أرض غقر مؿؾقكة لؿعصقم.

، فنذا كان هـاك مؽان الثاين: أًل يتعؾق بفا مصؾحة طامة لؾؿسؾؿقن

ة طامة لؾؿسؾؿقـ، حتك لق كان مرمك كػايات، مؽان مرمك يتعؾؼ بف مصؾح

كػايات لؾـاس، خالص، ال يجقز إحقاؤه وتؿؾؽف باإلحقاء، ألكف يتعؾؼ بف 

 مصؾحة الؿسؾؿقـ.

 كذلؽ كقركقش أو متـزه، أو مؽان مرطك لؾؿسؾؿقـ وكحق ذلؽ.

  :إذا أراد أن يتؿؾؽفا، فنكف يحققفا، واإلحقاء  من شروط أيًضا اإلحقاء

يحصؾ بعؿارهتا طرًفا، بؿا تتفقل لف، لؿا يراد مـفا. واإلحقاء إن كان بنقطاع 

سابؼ، فقؼتص إحقاؤه بالؿؼطع، فنذا أحقاه مؾؽف، إيش إقطاع سابؼ؟ 

الػؼفاء رحؿفؿ اهلل تعالك يف الؿذهب يؼقلقن: إن ولل األمر إذا أقطع 

ص، وال اإلكسان أرًضا قال لف: خذه هذه األرض، فنن هذا يػقد االختصا

يػقد الؿؾؽ، فنذا أحقاها مؾؽفا، لؽـ هؾ يجقز لغقره أن يسبؼف إلك 

 إحقائفا؟ ال، ألهنا صارت مختصة لؿـ أقطعت لف.

وأما اإليحاء يف أرض لؿ تؼطع ألحد، فنن أول مـ يحقفا يتؿؾؽفا، مـ 

 أحقاها مؾؽفا.

 :كلتي إلى بعض الؿسائل يف التؿارين 
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 61ك العؼار بؿا يلتي، صػحة كم؟ السمال الثاين والعشرون: هل يؿؾ

أرض مؿؾقكة لؿسؾؿ، لؽـف تركفا حتك مات زرطفا، فجاء  -051

 شخص فلحقاها ففؾ يؿؾؽفا؟

 ال يؿؾؽفا: ألهنا مؿؾقكة لؿعصقم.

أرض غقر مؿؾقكة لشخص، جاء شخص فلحقاها دون أن  -050

 يؼطعفا لف اإلمام، ففؾ يؿؾؽفا؟

رتط يف اإلحقاء اإلقطاع كعؿ يؿؾؽفا، الؿذهب أهنا تؿؾؽ، وال يش

 السابؼ.

 .كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى الوديعة 
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 ايٛدٜع١

 احلسش املطتٛدع املّٛدع 

 َباح َعًّٛ 

 زاض

 دا٥ص ايتضسف

 املِٛدع

 ٚط أٚ املعسٚفاملػس

 أَني فال ٜغُٔ إال إذا تعد٣ أٚ فسط

 دا٥صايتضسف

 القديعة طؼد جائز غقر الزم 

القديعة سـة لؾؿستقدع األمقـ، جائز يف 

 حؼ الؿقدع

القديعة الؿصرفقة الحساب الجاري يف 

 البـؽ قرض
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القديعة هل الؿال الؿدفقع لؿـ يحػظف بال طقض، أططقتؽ جقالل قؾت 

لؽ: خذ جقالل خؾقف طـدك، احػظف ال يضقع، هذا يعترب إيش؟ وديعة، 

 ولؿا أكا أققل: بال طقض. 

صقر؟ لق قؾت لؽ: خذ جقالل يخرج ما لق كان ذلؽ بعقض، إيش ت

احػظف طـدك لؿدة ساطة، أططقؽ طشرة ريال مؼابؾ حػظ هذه الساطة، 

 إيش صار؟ صار طؼد إجارة، واضح، صار طؼد إجارة.

  :بالـسبة لؾوديعة فقفا مسائل 

 يعـل: إيش طؼد جائز؟ الؿسللة األولى: الوديعة طؼد جائز غقر ًلزم ،

زم يا سعد؟ لؿا كؼقل: القديعة جائز غقر ما الػرق بقـ العؼد الجائز والال

 الزم؟ ما معـك ذلؽ؟ يجقز فسخف ألي مـ الطرفقـ، أحسـت.

 مباحة لؾؿقدع:كذلك الوديعة حؽؿفا سـة لؾؿستودع األمقن ، 

يعـل: أكا لؿا أططقؽ جقالل، حؽؿ الػعؾ بالـسبة لل؟ إيش حؽؿف؟ 

يعترب  جائز، أططقؽ جقالل، ما هق هدية، خؾقف طـدك شقيف، هذا

جائز يف حؼ الؿقدع. بالـسبة لؾؿستقدع قبقلف لؾقديعة إذا كان 

 يعرف مـ كػسف األماكة والحػظ، فنن هذا سـة، ومستحب.

 :القديعة يف البـؽ،  يف مسللة مفؿة وهي من الؿسائل الؿعاصرة

أكثركؿ لف أمقال يف البـؽ، هؾ األمقال التل يف البـؽ هل وديعة 

ل قرض، قرض، الؿساكقـ الػؼراء مـؽ لؾبـؽ؟ ال، وإكؿا ه

مؼرضقن أهؾ الؿؾقارات، لقش؟ ألن القديعة دفع الؿال لؿـ 

يحػظف ويرد طقـف، لؿا أططقؽ مثال بالرياالت، حتك تتضح مسللة 
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 البـقك. ما شاء اهلل تبارك اهلل.

الؿؼصقد: أططقتؽ طشريـ ريااًل، تؼرضـل يا شقخ، لؿا تعطقـل شقخ 

ل مائة ريال، قؾت لل: احػظفا طـدك، يحقك، دكتقر يحقك، أططقتـ

فلخذت الؿائة ريال قؾت: أبشر، ووضعتفا يف جقبل، أول ما محطة 

بـزيـ ما حصؾت إال الؿائة التل أططقتـل إياها، ورحت طبقت مـفا 

بـزيـ، هؾ هذا حػظ لألماكة أم تصرف فقفا؟ تصرف فقفا، إن أذن 

، مؿؽـ لل اكؼؾبت قرًضا، كؾؿتف: أكا يف الؿحطة وما حصؾت

آخذها؟ قال: خذها، فحقـئٍذ الؿائة ريال هذه اكؼؾبت قرًضا، ولؿ 

 تعد وديعة.

ثؿرة الؿسللة إيش؟ بعد طبقت البـزيـ بخؿسقـ ريال بؼل يف جقبل 

خؿسقـ ريااًل، يف الطريؼ ضاطت الخؿسقـ، مـ غقر تعد وال 

تػريط، لف أن يطالبـل بالؿائة كامؾة وال ال؟ لف أن يطالبـل بالؿائة 

امؾة: ألن الؼرض مضؿقن طؾك الؿؼرتض، أكت لؿا تروح لؾبـؽ ك

تؼقل: واهلل أكا وضعت يف حسابل ثالثقـ ألػ، أططـل إياها، يؼقل: 

واهلل ضاطت مـ غقر تعد وال تػريط، يضؿـ الثالثقـ ألػ أم ال؟ 

 يضؿـ: ألكف مؼرتض، لق كان مقطًدا ما ضؿـ، واضح؟

 ف يف ذمتف، ماشل.القديعة يحػظفا بعقـفا، الؼرض يثبت بدل

 ،وأن يؽقن جائز التصرف. الؿودع يشترط أن يؽون راضًقا 

 ،يشرتط أن يؽقن مباًحا معؾقًما، ال يجقز  الؿوَدع: الذي هو الؿال

قبقل شلء محرم، وديعة، تؿام، وأن يؽقن معؾقًما، حتك يؿؽـ 
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 رده.

 وكذلك بالـسبة لؾؿستودع وهو الذي يلخذ الوديعة ويحػظفا ،

أن يؽقن جائز التصرف، وهق أمقـ، يعـل: إيش أمقـ؟ يشرتط 

يعـل: ال يضؿـ، إال إذا تعدى أو فرط، لؿا أططقؽ الجقال أققل: 

أحػظف طـدك، مـ غقر تعد وال تػريط، ضاع الجقال أو تؾػ 

الجقال، هؾ أكت تتحؿؾ ضؿان طؾك الجقال، تدفع ققؿة الجقال؟ 

 إيش الجقاب؟ ال. واضح.

 اكة، ال يضؿـ إال بالتعدي أو التػريط.إًذا يد الؿقدع يد أم

أططقتؽ الجقال قؾت لؽ: احػظف طـدك، قؾت: أبشر، خؾقت هـا 

رحت أصؾل الصالة خؾقت كصػ ساطة، فسرق أو ضاع، تضؿـ 

 أم ال؟ تضؿـ: ألكؽ فرصت: إًذا القد يدان: 

 يد تضؿـ مطؾًؼا.

 ويد ال تضؿـ إال تعدت وفرصت، وهل يد األماكة.

يد ضؿان، يضؿـ مطؾًؼا، ويده يده أماكة: يعـل: ال  األولك تسؿك يده

 يضؿـ إال إذا تعدى أو فرط.

 :وهق مؽان حػظ القديعة، ال بد أن يحػظفا يف الحرز  الحرز

الؿشروط أو الؿعروف، إذا اشرتط طؾقؽ: تضعفا يف جقبؽ، 

فتضعفا يف جقبؽ، إن لؿ أشرتط تحػظفا يف إيش؟ فقؿا تعارف 

قف، يف حرز الؿثؾ. فنذا لؿ تحػظف يف حرز الـاس طؾك حػظ الؿال ف
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 الؿثؾ، فنكؽ تضؿـف.

 وأما الصقغة كسائر العؼود، ًل بد أن تؽون صقغة دالة  
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(11) 

 

القديعة: دفع الؿال إلك مـ يحػظف، ويرد طقـف. أما العارية ففل دفع  

؟ طقـف، أكا أططقؽ الجقال طارية، الؿال لؿـ يـتػع بف، ويرد طقـف وال بدلف

فرتد الجقال بعقـف. بخالف الؼرض، فنن الؼرض يرد بدلف، أططقؽ ألػ 

 ريال، ما ال زم ترد القرقة كػسفا، بؾ ترد بداًل مـفا.

 :هل سـة لؾؿعقر، وجائزة  بالـسبة لؾعارية: طـدكا أوًًل حؽؿفا

 لؾؿستعقر، يجقز أن تستعقر ويستحب أن تعقر.
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 :أركان العارية 

 أن يؽقن جائز التربع، وأن يؽقن مالًؽا إليش؟  الؿعقر: يشترط

لؾؿـػعة، وال لؾعقـ؟ لؾؿـػعة، إيش الػرق؟ خؾقـل  أططقؽؿ مثااًل: رجؾ 

استلجر جفاًزا، إيش مثاًل، استلجر سقارة، هؾ لف أن يعقرها لغقره أم ال؟ لف 

ذا الؽالم مـ حقث األصؾ أن يعقرها: ألكف مالؽ لؾؿـػعة، واضح. ه

الػؼفل، أن لف أن يعقر: ألكف مالؽ لؾؿـػعة، هؾ هق مالؽ لؾعقـ؟ ال، ال 

 ايعاز١ٜ
 إباح١ ْفع عني بال عٛض

 رياملع املٓفع١ املطتعري 

 دا٥ص ايتضسف ٖٚٛ عأَ 

 َباح١ايٓفع

 َباح١

 ايعني املطتعاز٠

 دا٥ص ايتربع

 َايو يًُٓفع١

 إَهإ االْتفاع بٗا
 َع بكا٤ عٝٓٗا

 ض١ٓ يًُعري 

 دا٥ص٠ يًُطتعري 
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 يشرتط أن يؽقن مالًؽا لؾعقـ.

سمال: هؾ الؿستعقر، هؾ لف أن يعقر؟ استعرت مـل كتاب الؿغـل البـ 

قدامة، واحد اتصؾ طؾقؽ قال لؽ: أكا أدور طؾك كتاب  الؿغـل، طـدك؟ 

تعال خذ استعقره، فلخذه واستعاره مـؽ، ثؿ جاء واحد  قؾت: كعؿ طـدي

واستعاره مـف، وتسؾسؾ إسـاد مسؾسؾ باإلطارة، ففؾ يجقز لؾؿستعقر أن 

يعقر أم ال؟ األصؾ أكف لقس لف أن يعقر؟ لقش: ألقس الؿستعقر مالًؽا 

لؾؿـػعة؟ ال، الؿستعقر ال يؿؾؽ الؿـػعة، إكؿا يؿؾؽ االكتػاع، فرق بقـ 

ومؾؽ االكتػاع، ولفذا طرفـا العارية، ما قؾـا يف العارية: إهنا  مؾؽ الؿـػعة

تؿؾقؽ كػع العقـ، بؾ قؾـا: إهنا إباحة كػع العقـ، وأضـ أشركا طؾك هذا يف 

 الدرس الؿاضل وال ما أشركا إلقف؟ 

أططقؽ مثال طؾك اإلباحة والتؿؾقؽ، قؾـا سػرة الحرم أم ال؟ سػرة 

الدقة، هؾ صار هذا مؿؾقًكا لؽ؟ ال، الحرم لؿا تجؾس قدامؽ الزبادي و

لؽـف يباح لؽ، فقجقز لؽ أن تلكؾ، لؽـ ما يجقز لؽ أن تشقؾف معاك، 

 وضاح، إال بنذن، إذا استلذكت وأذن ما يف إشؽال، وحقـئٍذ مؾؽؽ.

 :يشرتط أن يؽقن جائز التصرف، ويد  الؿستعقر أيفا اإلخوة الؽرام

د أماكة، أما الؿستعقر فالؿذهب الؿستعقر لقست كقد الؿقدع، الؿقدع يده ي

أن يده يد ضؿان، استعرت شقًئا، تؾػ فلكت ضامـ، حتك لق لؿ تتعد ولؿ 

 تػرط، ماشل.

العارية مضؿقكة بؽؾ حال، أخذت سقارة وصار فقفا حادث، أكت ما 

 أكت غؾطان فقف، أكت تتحؿؾ وال ال؟ مستعقر أكت، تتحؿؾ؟ ماشل.
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 لؽـ هذا الؿذهب.صبًعا هذا محؾ خالف بقـ أهؾ العؾؿ، 

 :يشرتط أن تؽقن مباحة الـػع، ما يعقر شقًئا  العقن الؿستعارة

محرًما، وأن يؿؽـ االكتػاع هبا مع بؼاء طقـفا. هؾ مؿؽـ أن تعقر خبًزا؟ 

باهلل أستعقر هذا الشـداوتش مـؽ؟ يا صفقب، مؿؽـ واحد يستعقر شبسل، 

ع هبا مع بؼاء طقـفا، أططـل حالوة استعارة، مؿؽـ؟ ال، لقش: ألكف ال يـتػ

لؽـ مؿؽـ يلخذ مثاًل قؾًؿا استعارة أم ال؟ مؿؽـ، واضح، ألكف يـتػع بف مع 

 بؼاء طقـف.

 :وهذا ذكركاه مرارا. كذلك الؿـػعة ًل بد أن تؽون مباحة 

 :كـتؼل إلى السمال الثالث والعشرون  

 هؾ تضؿـ العقـ فقؿا يليت:

 .73صػحة كؿ؟ 

 هؾ تضؿـ العقـ فقؿا يليت:

استعار زيد مـ أخقف سقارتف، فتؾػت ا لسقارة طـد الؿستعقر  -051

بسبب إساءة استعؿالفا وطدم التزام بالطريؼة الصحقحة لؾؼقادة، مػحط، 

 أجاركؿ اهلل؟

 يضؿـ وال ما يضؿـ؟ يضؿـ، أحسـت. تضؿـ العقـ.

استعار زيد مـ أخقف سقارتف، فتؾػت السقارة طـد الؿستعقر دون  -052

 الفا وال تػريط يف الؿحافظة طؾقفا؟إساءة استعؿ

 ما فرط، أحسـت، يضؿـ، ألهنا طارية، وقؾـا: العارية تضؿـ مطؾًؼا.
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وضع خالد سقارتف طـد سعقد لقحػظفا لف داخؾ حقش البقت،  -053

 فلخذها سعقد وتركفا أمام البقت مػتقحة، فسرقت؟

 .لقش: القديعة قؾـا: يد الؿقدع: ألكف فرط يف حػظفا، إًذا تضؿـ

وضع خالد سقارتف طـد سعقد لقحػظفا لف داخؾ حقش البقت، -054

 فلخذها سعقد ووضعفا يف الؿؽان الؿتػؼ طؾقف مغؾؼة، فسرقت؟

 ال يضؿـ، ألكف لؿ يػرط.

سرق زيد سقارة طؿرو، ثؿ تاب إلك اهلل طز وجؾ وطزم طؾك  -055

 ردها، ولؽـفا تؾػت يف حادث سقر وهق يف صريؼف إلطادهتا إلك طؿرو؟

 ضؿـ أم ال؟ يضؿـ: ألن يد السارق يد ضؿان طؾك كؾ حال، واضح.ي

  :اآلن كـتؼل إلى باب الغصب 
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 أحهاّ ايػضب ٚحنٛٙ

 ٚدٛب عُإ ْكض٘ يف غري ضعس

 ٚدٛب زد املػضٛب بصٜادت٘

 إٕ دٌٗ زب٘: تضدم ب٘ عٓ٘ َغًُْٛا

 عدّ متًو املػضٛب، ٚبطالٕ تضسفات٘

 ٚدٛب أدس٠ َجً٘ َد٠ ايػضب

 َجًٞ: باملجٌ

 قُٝٞ بايك١ُٝ
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 .36، صػحة كؿ يا شقخ؟ 33افتحقا طؾك باب الغصب، صػحة كؿ؟ 

 يف الؽتاب األساسل، ما يف التؿاريـ.

خؾقؽقا معل مع هذه الدطقى الؼضائقة، كـتؼؾ مـ الؼاطة هذه إلك قاطة 

 ؿة:الؿحؽ

تؼدم الؿدطل إلك الؿحؽؿة قائاًل: يا شقخ، إن حجاًجا قد أخذ كاقتل،  

قد أخذكا غصًبا مـذ سـتقـ، وباطفا بدون طؾؿل، وقد مرضت وقد مرضت 

طـده، مؿا تسبب يف اكخػاض ققؿتفا بؿؼدار ألػ ريال، وقد ولدت هذه 

 الـاقة قبؾ شفريـ، طرفت وقائع الدطقى وال ال؟ واضحة.

 أيفا الؿدطي، قال: أصالبه بؿا يلتي:  ويش تطالب يا

تعقيضل بؿبؾغ ألػ ريال طـ كؼص ققؿتفا بسبب الؿرض، ما هل  -0

 مرضت وكؼصت ألػ ريال، أصالبف بللػ ريال.

 ايضا٥ٌ

 ع٢ً احلس١َ ع٢ً املاٍ ع٢ً ايٓفظ 

 جيب دفع٘ باألضٌٗ جيٛش  دفع٘ باألضٌٗ جيب دفع٘ باألضٌٗ 
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تعقيضل بؿبؾغ ألػ ريال طـ اكخػاض أسعار  -1طـدك شلء ثان، 

اإلبؾ يف هذه الػرتة، اكخػضت أسعار اإلبؾ، كاكت األول أسعار اإلبؾ 

عة اآلن اكخػضت، صارت الـاقة هذه كؼصت ققؿتفا ألػ ريال، مرتػ

أصالب أن يتحؿؾ هذا، خالص؟ قال: ال، اصرب يا شقخ، طـدي صؾب 

.
ّ

 ثالث: أصالبف برد الـاقة إلل

أصالبف بتسؾقؿ ولدها، ما هل ولدت قبؾ شفريـ، أصالبف يسؾؿ القلد  -3

 مع الـاقة.
ّ

 ولد الـاقة أيًضا إلل

بطالن بقعف لـاقتل: ألكف باع ما ال يؿؾؽ، ما هق أصالب أن يحؽؿ ب -4

 باطفا، صح أم ال؟ قال: أصالب بنبطال البقع.

 أصالب بدفع ألػقـ ريال أجرة الـاقة خالل السـتقـ. -5

طـدكا ستة صؾبات يطؾبفا زيد، طرض األمر لؾؼاضل، قال: تعال يا 

م حجاج، بعرض ذلؽ طؾك الؿدطك طؾقف، أقر بجؿقع ما ذكر، قؾ الؽال

جؿؾة وتػصقاًل صحقح، لؽـف رفض إططاء الؿدطل أي شلء، لقش؟ ألكف 

 باع الـاقة، وألكف لقس بقـفؿا أي طؼد إجارة، كقػ أسؾؿؽ وأكا بعتفا.

 كقػ تبغل أجرة حؼ سـتقـ، أكا ما بقـل وبقـؽ طؼد إجارة. األمر الثاين:

 أكف تاب إلك اهلل والتقبة تجب ما قبؾفا. األمر الثالث:

 يحؽم به لؾؿدطي؟ فؿا الذي 

 خؾقـا كلخذ صؾبات الؿدطل واحد واحد.

أول صؾب لؾؿدطل: قال: أصالب بتعقيضل مبؾغ ألػ ريال طـ كؼص 
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ققؿتفا بسبب الؿرض، ما هل مرضت، قدركا الؿرض قال: هذا أكؼص 

ققؿتفا ألػ ريال. إيش رأيؽؿ يف هذا الطؾب، يحؽؿ بف الؼاضل أم ال؟ أكتؿ 

 يؼقل: يحؽؿ بف يرفع يده، أحسـت. اآلن قضاة الؿحؽؿة؟ الذي

 يحؽؿ هبذا الطؾب، شقف طـدك يف أحؽام الغصب إيش هق؟

 :هذا كؼص بسبب كؼص األسعار  وجوب ضؿان كؼصه يف غقر سعره

أم بسبب الؿرض؟ بسبب الؿرض، إًذا يضؿـ أم ال؟ يضؿـ، يؼقل 

الؼاضل: حؽؿت لزيد هبذا الطؾب األول، الذي هق ألػ ريال مؼابؾ كؼص 

 ؿتفا بالؿرض.قق

: قال: أصالب، يف كؼص، أرش الـؼص، ققؿة الـاقة تعال الطؾب الثاين

 قبؾ الؿرض طشرة آالف، بعدما مرضت صارت ققؿتفا كؿ؟ تسعة آالف.

قال: أصالب بتعقيضل بؿبؾغ ألػ ريال، الكخػاض  الطؾب الثاين:

أسعار اإلبؾ هذه الػرتة، تحؽؿ بف أم ال؟ ال يحؽؿ بف، شقف طـدك إيش 

ؼقل: يف غقر سعره: ألن األسعار هذه ما لفا طالقة بالغاصب، هذه أسعار ي

السقق، هذا الطؾب كؼقل: معؾش يا أيفا الؿدطل، هذا الؿدطل لقس مـ 

 حؼؽ، ماشل.

أصالب برد الـاقة، يحؽؿ لف بف ؟ كعؿ، يحؽؿ بف  الطؾب الثالث:

 لؾؿدطل، يؼال: ترد الـاقة.

ا؟ قال: القلد الذي ولدهتا، معاه أم أصالب برد القلد أيًض  الطؾب الرابع:

ال؟ كعؿ، هذا ذكرها طـدك مؽتقبة طـدك إيش؟ وجقب رد الؿغصقب 

 بزيادتف، الزيادة كقطان:
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 زيادة متصؾة، كؿا لق كان سؿـت الـاقة، صارت سؿقـة، يردها بسؿـفا.

وزيادة مـػصؾة: مثؾ القلد، كؾ الزيادة ترد، سقاء كاكت متصؾة أو 

 مـػصؾة.

: أصالب أن يحؽؿ ببطالن بقعف لـاقتل: ألكف باع ما ال لخامسالطؾب ا

يؿؾؽ؟ يحؽؿ بف؟ كعؿ، وهذا الؿذكقر طـدك: بطالن إيش مؽتقب طـدك؟ 

طدم تؿؾؽ الؿغصقب، إذا هذا حجاج لؿا غصب الـاقة، هؾ تؿؾؽفا؟ ال، 

وإذا لؿ يتؿؾؽفا فتصرف فقفا تصرف صحقح أم باصؾ؟ باصؾ، فنذا كؼقل: 

 صب باصؾة، ألكف ال يؿؾؽ.كؾ تصرفات الغا

يؼقل: أصالب ألػقـ ريال أجرة مثؾ لؾـاقة خالل  الطؾب السادس:

سـتقـ، يؼقل: الـاقة هذه لق أجرهتا سـتقـ أجرة الؿثؾ ألػقـ ريال، أصالبف 

يعطقـل طشريـ ريال؟ يحؽؿ لف بف؟ إيش قال طـدك؟ وجقب أجرة مثؾف 

 مدة الغصب، يحؽؿ هبذه األلػقـ ريال.

يد أو صؾع الؿدطل بنيش؟ مـ الؿحؽؿة صؾع ومعاه الـاقة كده صؾع ز

ومعاه ولدها، ومعاه ثالثة آالف ريال، صح أم ال؟، ثالثة آالف: ألػ حؼ 

 كؼص الؿرض، وألػان أجرة الؿثؾ.

لقش يا شقخ؟ اهلل الؿستعان، كعؿ، الغصب يده يد ضؿان، يضؿـ ولق 

 لؿ يتعدى ولؿ يػرط، كؾ الؿصائب تؼع مـ طـد.

شقخ، كعؿ، الؼاضل يـظر يف أجرة الؿثؾ، صبًعا الؼاضل لـ  تػضؾ يا

يؼبؾ دطقى الؿدطل، يؼقل: أجرة الؿثؾ مؾققن ريال، هؾ يلخذها الؼاضل 

مسؾؿة؟ ال، لؽـ كحـ كػرتض أن الؼاضل كظر فعاًل فقجد أن هذه أجرة 
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 الؿثؾ، ماشل.

هذه أحؽام الغصب: وجقب ضؿان كؼصف يف غقر السعر، أخذ األلػ 

ابؾ حؼؽ كؼص الؿرض، صبًعا بالـسبة لؾـؼص قد يؽقن تؾًػا، وقد ريال مؼ

يؽقن كؼًصا، التؾػ لق ماتت الـاقة يضؿـ ققؿتفا كؾفا، فنن كان الؿغصقب 

مثؾقًّا، مثؾ ماذا؟ مثؾ الـؼض، مائة ريال أخذها غصًبا، وتؾػت، يضؿـفا 

 بؿثؾفا، مائة ريال.

 وإن كان ققؿقًّا مثؾ الـاقة، يضؿـفا بؼقؿتفا.

جقب رد الؿغصقب: رد الـاقة وزيادهتا رد القلد، إن جفؾ رهبا، هذه و

مسللة: إذا تاب هذا حجاج إلك اهلل، وال يدري بحث طـ الشخص الذي 

أخذ مـف الـاقة، ولؿ يصؾ إلقف، كقػ يتقب؟ قال: يتصدق هبذا الؿال بـقة أن 

 يؽقن الثقاب لصاحبف.

يدفعفا إلك  صقب لق تصدق بف وجاء صاحبف بعد ذلؽ، يؾزمف أن

صاحبف إن أصر صاحبف، يؼقل: يا فالن، أكا تبت إلك اهلل واتصدقت هبا 

طـؽ، وأجرك طـد اهلل طظقؿ لؽ، إن أردت األجر، خالص، األجر أكا 

آخذها أتصدق هبا طؾك كقػل ما أكت تتصدق ردها لل، فقؾزمف حقـئٍذ الرد، 

 صاحبف. هذا لؿا قؾـا: مضؿقًكا، تصدق بف مضؿقًكا، يعـل: إن صؾبف

وطدم تؿؾؽ الؿغصقب، وبطالن التصرفات مـ بقع أو غقره، وجقب 

 أجرة الؿثؾ مدة الغصب. هذا ما يتعؾؼ بلحؽام الغصب.

 وهل هـاك مسللة طـد الػؼفاء يذكروكفا  قريًبا من أحؽام الغصب ،

مسللة الدفع، دفع الصائؾ، مـ هق الصائؾ؟ الؿعتدي، واحد ماشل ففجؿ 
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ريد قتؾف، هذا اسؿف صائؾ طؾك الـػس، يريد قتؾف، إذا طؾقف لص، أو مجرم ي

هق صائؾ طؾك الـػس، ما القاجب طؾك الشخص الذي اطتدي طؾقف، 

يؼقلقن: يجب دفع الصائؾ باألسفؾ، يعـل: إيش دفعف باألسفؾ؟ شاف 

واحد جاء يبغك يؼتؾف، هؾ لف أن يباشر معف مسدد هؾ لف أن يقجف الؿسدد 

ؽقن الدفع إيش؟ باألسفؾ، إذا كان ذلؽ لقؼتؾف؟ لقس لف ذلؽ، بؾ ي

الشخص يـدفع بالتفديد، قال: شقف، صقرتؽ وأرسؾت صقرتؽ طؾك 

القاتس آب، يـدفع بذلؽ، أو اتصؾ طؾك الشرصة، يـدفع بذلؽ فال يجقز 

 قتؾف وال جرحف.

إن كان ما يـدفع بالتفديد، ال يـدفع إال بجرحف أو إصالق يف يده، فنكف 

 يدفعف باألسفؾ، واضح.

والػؼفاء يؼقلقن: إن الصائؾ طؾك الـػس دفعف واجب، لقش واجب؟ 

 ألن الـػس يجب حػظفا، كعؿ، هق بالؿعـك العام.

فـؼقل: ألن الـػس يجب حػظفا بخالف الصائؾ طؾك الؿال، ويستثـل 

الػؼفاء مـ مسللة الصائؾ طؾك الـػس يف وجقب الدفع وهل مسللة الػتـة، 

ـ، ال يدري الؼاتؾ فقؿا قتؾ وال الؿؼتقل فقؿا إذا صار فقف فتـة بقـ الؿسؾؿق

 قتؾ، فؽـ طبد اهلل الؿؼتقل وال تؽـ طبد اهلل الؼاتؾ.

 قالقا: ال يجب دفع الصائؾ: لفذه األدلة.

 ،هجؿ طؾك الشخص يريد أخذ مالف،  الـوع الثاين: صائل طؾى ا لؿال

طـف، يجب دفعف؟ ال، يجقز دفعف، لقش ما يجب؟ ألن الؿال يجقز التـازل 

اإلكسان يجقز لف أن يتـازل طـ مالف لغقره أم ال؟ جاء واحد هدده بالؿسدد، 
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أططـل الؿائة ريال الذي طـدك، قال: ال، أكا طـدي ألػ ما هق مائة، خذ، لف 

ذلؽ أم ال؟ لف ذلؽ: ألن مالف ال يجب طؾقف أن يبؼقف يف مؾؽف: إًذا كؼقل: 

لف أن يدفعف، ويدفعف يجقز دفعف، لؽـ هؾ يحرم؟ ال، ما يحرم، يجقز 

 باألسفؾ كؿا ذكركا.

جاء إكسان يعتدي طؾك  الثالث: الصائل طؾى الحرمة أو طؾى العرض:

أم شخص أو أختف أو زوجتف أو حرمتف أو طرضف، فـؼقل: يجب الدفع 

 باألسفؾ. هذا ما يتعؾؼ بؿسللة دفع الصائؾ.

 بالـسبة لؿسللة الؾؼطة؟  

 اإلزخ

 ٚازخ َٛزخ  َٛزٚخ

 عاصب 

 ذٚ فسض

 ذٚ زحِ
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ضائع، فؾقس ضائعة أو مال ضائع،  إيش هل الؾؼطة؟ هل مال أو مختص

كؾؿة الؿال تشؿؾ كؾ ما لف مـػعة مباحة مثؾ الجقال مال أم ال؟ مال، 

خؾقـل أططقؽؿ مثال، اآلن بعد ما خؾصـا الدورة الققم الدرس، الساطة 

العاشرة، خرجـا واحد صؾع مـ هـا وواحد صؾع مـ هـاك، وواحد صؾع مـ 

هـا وجد لف قارورة ماء فاضقة، هذا الباب، تؿام. واحد الذي خرج مـ 

أخذها قال: آخذها أستػقد مـفا ، أضع فقفا ماء أغسؾ السقارة، هؾ يجقز 

لف أن يلخذها؟ وهق ال يعرف مـ صاحبفا؟ الجقاب كعؿ، ألن هذا الشلء 

يسؿقف الػؼفاء الؿحركات، وهق ما ال تؾتػت إلقف هؿة أوساط الـاس، لق 

ال تؾػت إلقف هؿة أوساط الـاس، ضقع واحد قارورة يليت يدور طؾقفا، 

فـؼقل: هذا يؿؾؽ آخذه، خذه وتؿؾؽف مـ غقر تعريػ، يعـل: ما يحتاج يف 

األسبقع الؼادم يف الدورة وتؼقل: وجدت قارورة لقهنا أزرق، فعؾك 

 صاحبفا أن يتصؾ، ال، كؼقل: يؿؾؽ مـ غقر تعريػ.

 ،ا، إيش شقفت يا شقخ، فقجد بعقًرا ضائعً  الثاين: حصل بعقر هـاك

يسقي فقف، كؼقل: ال يلخذه، البعقر وكحقه مـ الضقال، يعـل: حققان 

ضائع، مؿتـعة، يعـل: تؿتـع مـ صغار السباع، ما يلتقفا ذئب أو كذا، 

فـؼقل: بالـسبة لؾبعقر وكحقه مؿا يؿتـع مـ صغار السباع، ال يؾتؼط، هؾ لف 

ترد الؿاء  آخذه وأطرفف سـة؟ ال ال، ما تلخذه، معفا سؼاؤها وحذاؤها

 وتلكؾ الشجر حتك يؾؼاها رهبا، ماشل.

هؾ يلخذه؟ يا صفقب؟ حصؾ آيباد ضائع،  الثالث: حصل جفاز آيباد،

يلخذه أم ال؟ ما يلخذه؟ كؼقل: لف أن يلخذه بشرط يعرفف سـة، يلخذه 
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ويعؾـ طـف لؿدة سـة، حتك يشتفر أمره، بعد السـة يعرفف حقاًل، حقل 

حد خالل السـة واكتفت السـة، فنكف يتؿؾؽف، بؿعـك سـة، فنن لؿ يعرفف أ

لؽـفؿ يؼقل: التؿؾؽ حؽؿل، يعـل: لق بعد السـة جاء صاحبفا، يردها لف 

 أم ال؟ يردها لف، هذا ما يتعؾؼ بالؾؼطة.

مسللة الؾؼقط، وهق اإلكسان الطػؾ ال يعرف كسبف وال رقف، كبذ، أو 

ا ال يؿؾؽف مؾتؼط ا مسؾًؿا، وحرًّ ف، ال يؿؾؽ، بؾ هق حر، ضؾ، فنكف يؽقن حرًّ

 وإذا وجد معف شلء مـ الؿال فنكف يؽقن مؾًؽا لف.

 الؿذهب لؼطة الحرم كغقره، كػس األحؽام. هذا الؿذهب.

 :السمال الخامس والعشرون 

 شقف التؿاريـ: بقـ حؽؿ الؾؼطة فقؿا يليت:

وجد، هذا خالص، هذا تجاوزكاه، أخذكا مثال طؾقف، أخذكا شلء يؼقم 

 مؼامف.

وجد زيد طؾك الرصقػ جفاز هاتػ محؿقل ققؿتف خؿسة  -057

 آالف ريال، إيش كؼقل؟

 تؿؾؽ بعد التعريػ؟ كعؿ، يؿؾؽ بعد التعريػ. أحسـت.

 وجد زيد شاة ضالة طـ صاحبفا طؾك الطريؼ السريع؟ -058

شاة، هذه مثؾ البعقر؟ ال، كحـ قؾـا: إن البعقر يؿتـع مـ السباع، أما 

أو ألخقؽ أو لؾذئب، فـؼقل: تؿؾؽ بعد الشاة خذها فنكؿا هل لؽ 

 التعريػ، يعرففا ثؿ يؿؾؽفا، واضح.
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 فرق بقـفا وبقـ البعقر.

 وجد شخص بعقر ضاال طـ صاحبف يف الصحراء؟ -061

 ال يؾتؼط.

 وجد شخص ورقة فارغة طؾك األرض؟ -060

 تؿؾؽ بغقر تعريػ، أحسـت.

وجد شخص جفاز كؿبققتر محؿقل أمام أحد الؿساجد  -061

 تقب؟الب

 يؿؾؽ بعد التعريػ، أحسـت. صح.

 ،كـتؼل اآلن إلى اإلرث  

 ايًكط١
 تط عا٥عَاٍ أٚ رل

احملكسات )َا ال تتبع٘ ١ُٖ 
 أٚضاط١ ايٓاع 

 ضا٥س األَٛاٍ ايغٛاٍ املُتٓع١

 تعسف حًٛيا ال تًتكط متًو بال تعسٜف 

 اإلْطإ ايًكٝط 

ًُا  متًو بعدٙ حه
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واإلرث فقف مؾؽ بغقر طقض: ألن الؿقت إذا مات اكتؼؾ مالف إلك ورثتف، 

واإلرث لف أركان: وارث وهق الحل، وإما أن يؽقن صاحب فرض، وهق 

 ، كالـصػ مثاًل، الزوج يرث الـصػالذي حدد لف الشرع مؼداًرا يف اإلرث

 محدد.

يقصقؽؿ اهلل يف }والـقع الثاين: العاصب، وهق الذي يرث بدون تؼدير، 

يرث بغقر تؼدير، لق كان طـده طشرة  {أوالدكؿ لؾذكر مثؾ حظ األكثققـ

 أوالده، يلخذون يتؼاسؿقن الؿال.

الثالث: ذو األرحام، وهؿ الؼرابة الذيـ ال يرثقن، بالػرض وال يرثقن 

 يرثقن إال إذا لؿ يقجد غقرهؿ، فنهنؿ بالتعصقب، ففمالء ذوو ا ألرحام ال

يرثقن، ويف تػصقؾ صبًعا اإلرث والؿقاريث طؾؿ مستؼؾ يدرسف، لؽـ باب 

يف أبقاب الػؼف اسؿف باب الؿقاريث، هذا الباب استؼؾ بعؾؿ اسؿف طؾؿ 

 الػرائض، ويدرس بشؽؾ استؼاللل وكحـ كلخذ فؼط كبذة طامة.

 .الؿورث هو الؿقت، والؿوروث هو الؿال 
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ما هؿ أصحاب الػروض؟ أصحاب الػروض طـدكا: الزوج والزوجة. 

الزوج كؿ يرث؟ مرة يرث الـصػ ومرة يرث الربع، إذا فقف أوالد  وارثقـ 

 فنكف يرث الربع، وإذا ما يف أوالد وارثقـ يرث الـصػ.

 الزوجة مرة الثؿـ ومرة الربع.

قال، السدس ذي األب السدس يف بعض األحقال، ويف بعض األح

الباقل وتارة يرث الباقل، وطؾك كؾ حال تدرسقكف يف الػرائض، واألم 

 ذٚٚ األزحاّ 

 أصخاب ايفسٚم

 اجلد 

 ايصٚج

 األب

 ايبٓات 

 بٓات االبٔ 

 اجلدات 

 ايصٚد١

 األّ

 األخٛات 

 ٚيدّ األّ 

 يعضباتا

 أبٓا٤ اإلخ٠ٛ 

 ذنٛزايفسٚع

 اإلخ٠ٛ أغكا٤ أٚ ألب

 املٛىل املٓعِ 

 أبٓا٤ األعُاّ 

 ذنٛزاألصٍٛ

 األعُاّ أغكا٤ أٚ ألب

 ذٚٚ األزحاّ 

 نٌ قساب١ يٝظ برٟ فسض ٚال عضب١ 
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 والجد الجدات، البـات، األخقات، بـات االبـ ولد األم.

الؿؼصقد بقلد األم: اإلخقة ألم أو األخقات ألم، همالء كؾ واحد 

مـفؿ لف فرض، مـفؿ مـ يلخذ الـصػ، مـفؿ مـ يلخذ الربع، مـفؿ مـ 

لثؿـ، مـفؿ مـ يلخذ الثؾثقـ، مـفؿ مـ يلخذ الثؾث، مـفؿ مـ يلخذ يلخذ ا

 السدس.

 :أما العصبات: ففم أصـاف 

أواًل: ذكقر الػروع: إيش الػروع؟ األوالد فذكقر الػروع مـ 

العصبات، فقـ إكاث الػروع؟ كقػ ما يرثقن؟ البـات لقسقا طصبات، لؽـ 

لغقر، لؽـ هذا الؽالم مـ أصحاب الػروع؟ قد تؽقن طصبة بالغقر ومع ا

لـ كخقض فقف، ألكف يدرس يف الػرائض بشؽؾ مقسع، ذكقر األصقل: 

 األصقل هؿ اآلباء األم الجد الجدة، وهؽذا.

اإلخقة األشؼاء: أو اإلخقة ألب، األطؿام، األشؼاء، األطؿام ألب أبـاء 

اإلخقة، أبـاء األطؿام، الؿقلك الؿـعؿ، همالء هؿ العصبات، الؿقلك 

: هق الذي أطتؼ، إذا أطتؼ شخًصا، طبد أطتؼف سقده فنن هذا العبد الؿـعؿ

 إذا لؿ يؽـ لف طصبة الـسب، فنكف يرثف مـ؟ الؿعتؼ.

 أما ذو األرحام: ففؿ كؾ قرابة بذي فرض وال طصبة.

  :كـتؼل اآلن إلى مسللة إخراج الؿال، وهو أكواع 
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التصرف حال حقاتف مالف لغقره الفبة تؿؾقؽ جائز  أوًًل الفبة أو العطقة:

بال طقض، يا رجال خؾقـا مـ هذا الؽالم ببساصة كده، واحد جائز 

التصرف يعـل: حر مؽؾػ رشقد، أخذ فؾقسف ومؾؽف لغقره مـ غقر طقض 

وال مؼابؾ، جاء واحد يف طرسؽ زواجؽ قال لؽ: تػضؾ، هذه السقارة 

ا محؿد، اهلل يرزقـا االلجزز هدية لؽ، هذا اسؿف إيش؟ وصؾك اهلل طؾك كبقـ

 وإياكؿ مـ فضؾف.

ولؿاذا قال: حال حقاتف؟ حتك يخرج إيش؟ القصقة، القصقة بعد 

 الؿقت هذه تعترب وصقة ولقست هبة.

 إخساج املاٍ

 ايعتل ايٛقف اهلب١ ٚايعط١ٝ 

متًٝو دا٥ص ايتضسف يف حاٍ  
 َا ي٘ يػريٙ بػري عٛض حٝات٘

 حتسٜس ايسقب١ حتبٝظ ايعني ٚتطبٌٝ املٓفع١

 ايٛص١ٝ 

 األَس بايتضسف بعد املٛت
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الققػ إخراج لؾؿال ما هق الققػ؟ الققػ هق تحبقس األصؾ وتسبقؾ 

الؿـػعة، تؼقل: هذه العؿارة وقػ، يعـل إيش: يعـل: يحبس أصؾفا ال 

قهب، وتسبؾ ثؿرهتا أو مـػعتفا، يعـل: الغؾة تصرف يف يباع، وال ي

 الؿصارف التل حددها القاقػ، ماشل.

 :األمر بالتصرف بعد الؿقت، يؼقل: إذا مت  كذلك طـدكا الوصقة

 أدفع ألػ ريال مـ مالل لػالن.

 وطـدكا العتق وهو تحرير الرقبة. 

 :كبدأ أوًًل بالفبة  
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 اهلب١

 املٖٛٛب ي٘ ايػ٤ٞ املٖٛٛب ايٛاٖب 

 دا٥ص ايتربع
 دا٥ص ايتًُو إْطإ جيٛش بٝع٘

 ايضٝػ١ 

 َٓذص٠

 غري ٚازخ إال بعدٍ

حاي١ ايضخ١ صخٝخ١ 
 الش١َ بايكبض

 سض املدٛفيف امل

غري ايٛازخ فٛم ايجًح: ال ًٜصّ  إال 
 بإداش٠ايٛزث١

 املٛازخ ال ًٜصّ إال بإداش٠ ايٛزث١

 َطتخب١ 
 تًصّ بايكبض
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، هؾ الفبة تؾزم طؼد الزم أم طؼد جائز؟ «هتادوا تحابقا»الفبة مستحبة 

يؼقلقن: تؾزم بالؼبض، يعـل: إيش؟ يعـل: لق قال: يا فالن، سقاريت هدية 

لؽ، قال: قبؾت السقارة وتػرقا مـ الؿجس، ولؿ يؼبض الثؿـ السقارة، 

ثاين يقم قال: واهلل تدري أكا ما أقدر أططقؽ السقارة هدية، هؾ لف أن 

ل: خالص السقارة صارت لل؟ كؼقل: ال، إذا يؼاضقف يف الؿحؽؿة يؼق

رجع طـ الفبة قبؾ إقباضفا لؿ يـتؼؾ الؿؾؽ فقفا: ألن الفبة ال تؾزم إال 

بالؼبض، لؽـ قبضت السقارة وأخذهتا وجؾست فقفا واتصؾ طؾقؽ وقال: 

 رجعت يف كالمل، كؼقل لف إيش؟ راحت طؾقؽ، خالص، ماشل.

 :الفبة فقفا أركان  

 :ططاك السقارة، يشرتط أن يؽقن جائز التربع، فال الذي أ الواهب

يصح الفبة مـ الصبل الصغقر، كذلؽ ال تصح الفبة مـ ولل القتقؿ، إكسان 

واله الؼاضل، قال: أكت ولل طؾك مال القتقؿ، فصار يتصدق بف ويعط هدايا 

لؾـاس مـف، يصح؟ ال يصح ذلؽ: ألكف ولل القتقؿ لقس جائز التربع يف مال 

 القتقؿ.

 الذي أكت، لؿا أططاك الرجؾ السقارة، يشرتط لثاين: الؿوهوب لها ،

أن يؽقن جائز التؿؾؽ، إيش هذا الؽالم؟ كحـ قؾت لـا: جائز التصرف، 

وكحـ طرفـاه، قؾت لـا: جائز التربع، وطرفـاه، طرفتؿ جائز التصرف؟ 

وطرفتؿ جائز التربع؟ صقب مـ هق جائز التؿؾؽ؟ هق اإلكسان الحر، يعـل: 

ل طؿره سـتقـ جاء واحد قال: هذه هدية لفذا القلد، وأخذها طـف الصب

ولقف، قبضفا القلل، تدخؾ يف مؾؽف أم ال؟ الفبة صحقحة أم ال؟ الفبة 
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صحقحة، ما يف مشؽؾة، إًذا ال يشرتط يف الؿقهقب لف أن يؽقن جائز 

ا، حتك لق كان صبل أو مجـقن ما  التصرف، بؾ يؽػل أن يؽقن إكساكا حرًّ

ـ غقر اإلكسان جاء واحد شاف طـدك بسف يف البقت، قال: هذه يضر، لؽ

خؿسة ماليقـ هدية لؾبسف، أططـل رقؿ حساهبا، هؾ هل لفا ذمة مالل 

يؿؽـ أن تؿؾؽ هبا؟ ال، غقر اإلكسان لقس لف ذمة مالقة يؿؽـ أن يتؿؾؽ 

 هبا، واضح.

العبد ال يؿؾؽ طؾك الؿذهب، صقب، الثاين يف الؿقهقب لف: أال يؽقن 

القرثة: لقش: قالقا: إذا وهب اإلكسان لقرثتف، يشرتط التسقية، أو  مـ

العدل، فنذا جئت أططقت ولدك مائة ريال، وطـدك ولديـ اثـقـ ذكقر، 

 يجب أن تعطل الثاين مائة ريال، تسقي بقـفؿا.

إذا كان طـدك ولد وبـت، أططقت القلد مائة تعطل البـت خؿسقـ، 

اشرتيت لقلدك ثقب، طـدهؿ زواج يؼقلقن: العدل بحسب إرثفؿ، لؽـ 

خالتفؿ، وال زواج أختفؿ، وال زواج كذا، فاشرتيت البـؽ ثقب، بؽؿ؟ 

قال: الثقب بؿائة ريال، فاخر ومؿتاز بؿائة ريال، رحت تشرتي لبـتؽ 

فستان؟ كؿ سعره؟ خؿسؿائة ريال، ثالثؿائة ريال؟ يجقز أم ال يجقز؟ هؾ 

الـػؼة، الـػؼة تؽقن بؼدر  هذه هبة؟ لقست هبة، فرق بقـ الفبة وبقـ

 الحاجة، ما يشرتط فقفا التسقية.

ولد احتاج سقارة أططقتف سقارة، والثاين الصغقر ما تعطقف سقارة، هذه 

 مـ باب الـػؼة، ولقست مـ باب الفبة.

ماشل، لؽـ جئت تبغل تقزع فؾقس طؾك أوالدك زيادة طؾك الـػؼة، 
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لؾجقاز، لؿا قؾـا هـا: كتبـا  ففـا يشرتط العدل كؿا قؾـا. ماشل. وهذا شرط

كؾؿة شرط جقاز، أرضـا بذلؽ أن هذا لقس شرط صحة، وإكؿا هق شرط 

جقاز، إيش معـا هذا، واحد أططك ولده مؾققن ريال، قال: تػضؾ يا ولدي 

مؾققن ريال هدية، صقب بؼقة إخقاين، قال: أكا أططقتفؿ إن شاء اهلل، بس ما 

الذي أخذها هذا الشخص، مؾؽفا أم  هق اآلن، ثؿ مات هذا األب، الؿؾققن

ال؟ مؾؽفا: ألن هذا شرط جقاز، ولقس شرط صحة، يعـل: هبة صحقحة، 

 لؽـف يلثؿ إذا لؿ يسق إذا لؿ يعدل بقـفؿ، وضحت.

 :السقارة التل أخذهتا مثاًل، أو الؿؾققن الذي أططاه  الشيء الؿوهوب

يصح أن صحبؽ، ال بد أن يؽقن الشلء الؿقهقب مؿا يصح بقعف، فال 

يفبؽ شقًئا محرًما، وكذلؽ بالـسبة لؾصقغة، يشرتط أن تؽقن مـجزة، فال 

 تصح الفبة الؿعؾؼة، طؾك مستؼبؾ.

يؼقل: إذا تخرجت مـ الجامعة فالسقارة هذه هدية لؽ، فتخرج مـ 

الجامعة، هؾ بؿجرد تخرجف تصقر هدية، ال: ألن تعؾقؼ الفبة ال يصح. 

 ماشل.

إذا كاكت حال الصحة إكسان صحقح يف مسللة أخرى يف الصقغة، 

فتصدق أو وهب مـ مالف صح ذلؽ، وتؾزم الفبة بؼبضفا، إن كان يف حال 

الؿرض الؿخقف، إكسان يف مرض الؿقت طؾك فراش الؿقت، بدأ 

يتصدق أمقالف ويقزع هدايا، فؿا الحؽؿ؟ كؼقل: إذا وهب وارًثا فنن هذه 

ت، جاء واحد مـ أوالده الفبة ال تؾزم إال بنجازة القرثة، يف مرض الؿق

وأططاه مؾققن، زوجتف أططاها كذا، إذا أططك وارث كؼقل: هذه الفبة ال 
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تؾزم أبًدا، إال بنجازة القرثة، بعدما مات، يا أيفا القرثة، هذه مؾققن أططاها 

أبقكؿ يف مرض مقتف لػالن، قالقا: كحـ مقافؼقن أجزكاها، تصقر هبة أم 

 ، ال كقافؼ ترجع إلك الرتكة، واضح.ال؟ تصقر هبة الزمة. قالقا: ال

 :وكان ذلؽ أكثر مـ الثؾث أططك واحد  الثاين: إذا كان لغقر الوارث

مـ جقراكف، فؾقسف كؾفا ثالثة ماليقـ، اثـقـ مؾققن أططاها ألحد الجقران، 

 هؾ هق وارث؟ ال، لؽـفا بلكثر مـ الثؾث.

ماشل، ما زاد  كؼقل: ال تؾزم إال بنجازة القرثة، مؾققن أقؾ مـ الثؾث

 طؾك الثؾث يتققػ طؾك إجازة ا لقرثة.

 :إذا أططك شخًصا غقر وارث أقؾ مـ الثؾث: أططك  الحالة الثالث

جاره مائة ألػ مـ مؾققن، صحقح والزمة، حتك لق كاكت يف مرض 

 الؿقت.
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F              e 
 

 

 
 َكسز فك٘ املعاَالت 

 َع ايتُازٜٔ
(11) 

  :كلخذ بعد التؿارين  

الفبة الالزمة مـ غقر الفبة الالزمة مـ غقر  مقز السمال والعشرون:

 الصحقحة:

طـدكا هبة باصؾة، وطـدها هبة كؼقل: ال تؾزم: ألهنا مثاًل لؿ تؼبض أو ال 

 تؾزم إال بنجازة القرثة، وطـدكا هبة الزمة.

 كبدأ أواًل: 

وهب شخص صحقح سقارتف التل تبؾغ ققؿتفا كصػ مؿتؾؽاتف   -080

 .ألحد ورثتف، وأقبضف إياها

الزمة، وال ما هل الزمة؟ كؼقل: كعؿ، الزمة، هذه هبة الزمة. تؼقل: 

لقرثتف؟ كحـ قؾـا: التسقية بقـ القرثة شرط جقاز، ال يمثر طؾك الؾزوم، 

 واضح؟ كعؿ.

لق كان فقف مرض الؿقت، كؼقل: تتققػ طؾك إجازة القرثة، لؽـفا 

 لقست يف مرض الؿقت وصحقح، ماشل، وأقبضف إياها.

خص يف مرض مقتف البـف مائة ألػ ريال، وأقبضف وهب ش -081

 ألػ ريال؟ 655إياها، طؾًؿا أن مجؿقع ما يؿؾؽف 
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ال تصح وال ما تؾزم إال بنجازة القرثة؟ ال تؾزم، فنن أجازها القرثة 

الزمة، ألكـا قؾـا: وهب شخص يف مرض الؿقت البـف مائة ألػ ريال، 

 وأقبضف إياها، طؾًؿا أن مجؿقع؟

ة، خطل يف الشاشة، الصقاب أهنا غقر الزمة، ال تؾزم إال هذه غقر الزم

بنجازة القرثة، ماشل، إيش الػرق بقـ لق قؾـا: غقر صحقة، وغقر الزمة؟ لق 

جاء واحد قال: غقر صحقحة، كؼقل: غقر دققؼ كالمف: لقش: ألن القرثة لق 

 أجازوها فنكف يؿؾؽفا بالفبة األولك ال باإلجازة الثاكقة.

 خؾقـل أططقؽ مثااًل: ما ثؿرة ذلؽ؟ 

الرجؾ أططاه هبة فـدًقا يف الؿـطؼة الؿركزية، أجرتف يف الشفر مائتقـ 

ألػ ريال، أجرتف يف الشفر مائتقـ ألػ ريال، يف مرض مقتف قبؾ أن يؿقت 

بشفر وهق طؾك فراش الؿقت، قال: الػـدق هذا هدية لؽ، لؿا مات 

كجقز الفبة. الؿائتقـ ألػ الرجؾ جئـا لؾقرثة قؾـا: تجقزون الفبة؟ قالقا: 

ريال الؿستحؼة خالل هذا الشفر، لؾقرثة وال لصاحب الػـدق؟ لصاحب 

الػـدق. لقش: ألن إجازة القرثة تجعؾ الؿؾؽ صحقًحا بلثر رجعل، مـ 

 يقم الفبة ال مـ يقم اإلجازة، واضح. 

طؾشان كده ما كؼقل: غقر صحقح: لق قؾـا: غقر صحقح، معـاه باصؾ، 

 مـ جديد، هؿ أجازوا الفبة.ثؿ هؿ وهبقه 

وهب شخص مائة قارورة خؿر ألحد أقاربف غقر القارثقـ، ولؿ  -082

 يؼبضفا؟

 غقر صحقح هذه، ال تصح.
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وهب شخص يف مرض مقتف لبـت بـتف مائة ألػ ريال وأقبضفا  -083

 ألػ ريال؟ 655لفا، طؾًؿا أن مجؿقع ما يؿؾؽف 

هذه فائدة معرفة  بـت بـتف، الزمة: ألهنا لقست وارثة. أحسـت،

 الؿقاريث. هذه لقست وارثة، بـت البـت لقست وارثة.

ألػ ريال  355وهب شخص يف مرض مقتف لبـت بـتف  -084

 ألػ ريال؟ 655وأقبضفا لفا، طؾًؿا أن مجؿقع ما يؿؾؽف 

 غقر الزمة حتك يجقزها القرثة، إذا أجازها القرثة تؿت.

ا كصػ مؿتؾؽاتف وهب شخص صحقح سقارتف التل تبؾغ ققؿتف -085

 لؿخطقبتف، ولؿ يؼبضفا السقارة؟

 ما قبضفا، غقر الزمة: لقش غقر الزمة: ألكف لؿ يؼبضفا.

وهب شخص سقارة سرقفا مـ أحد أصحابف البـف حال  -086

 الصحة: وأقبضف إياها؟

 ال تصح، ما هل مؾؽ لف، ال تصح: ألكف ما يؿؾؽفا بالسرقة.

ريال مـ مالف لصديؼف يف  سـقا ثالثة آالف 6وهب صػؾ طؿره  -087

 الؿدرسة؟

أططك صاحبف يف الؿدرسة كؿ؟ ثالثة آالف، صحقح يا صفقب؟ غقر 

 صحقح: ألكف غقر جائز التربع.

وهبت معؾؿة الروضة ألػ ريال ألحد األصػال يف الؿدرسة  -088

 سـقات، دون إقباض؟ 8طؿره 
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روضة وثؿان سـقات، يف مشؽؾة، مشقها، طؿره ثؿان سـقات، دون 

باض، غقر صحقحة أم غقر الزمة؟ غقر الزمة: ال كؼقل: غقر صحقحة: إق

 ألن الطػؾ يصح تؿؾؽف أم ال؟ يصح تؿؾؽف.

 :كـتؼل اآلن أيفا اإلخوة الؽرام إلى الوقف 

 كؽؿؾ، باقل الققت القصقة والعتؼ.
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 وهق مـ أجؾ الوقف أيفا اإلخوة الؽرام من الصدقة الجارية ،

، مـ «دم اكؼطع طؿؾف إال مـ ثالث: صدقة جاريةإذا مات ابـ آ»العبادات، 

استطاع مـؽؿ أن يققػ شلء مـ مالف طؾك سبؾ الخقر، فال يرتدد يف هذا: 

 ألكف أجر يدوم إن شاء اهلل طز وجؾ إلك األبد. ويجري طؾقف حتك بعد مقتف.

الققػ سـة، وهق طؼد الزم، يعـل: إيش العؼد وقػ الزم؟ يعـل: لقس 

 ايٛقف

 املٛقٛف عًٝ٘ املٛقٛف ايٛاقف

 دا٥صايتربع
 د١ٗ عني

 ايٓاظس ضٝػ١اي

 فعٌ َػسٚط

ايٛقف ض١ٓ ٖٚٛ عكد 
 الشّ

 أزنإ

 د١ٗ جيٛش بٝعٗا

 َعني بس تبك٢ بعد االْتفاع

 ميًو

 قٍٛ 

 نٓا١ٜ  صسٜذ  

 غسط ايٛاقف

 غري َػسٚط غري رلايف يًػسع 

  َطًِ  َطًِ

  َهًف

  ذٚ نفا١ٜ ٚقدز٠
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حد بـك مسجًدا، بالش بـك مسجًدا، بـك طؿارة قال: لؾقاقػ أن يرجع، وا

هذه العؿارة وقػ ريعفا يصرف لطالب العؾؿ، أو وقػ يسؽـ فقف صالب 

العؾؿ، بعد خؿسة سـقات العؿارة كاكت ققؿتفا مؾققن صارت ققؿتفا 

 ثالثقـ مؾققن.

قال: واهلل صالب العؾؿ ما يػرق معاهؿ يسؽـقن هـا أو يسؽـقن يف 

حل آخر، مقؾقن، أبقعفا بثالثقـ مقؾقن، طشريـ مؾققن أبقع طؿارة أخرى يف 

هبا طشر طؿاير وأسؽـ صالب طؾؿ أكثر، وطشرة مقؾقن أضعفا يف جقبل، 

هؾ لف ذلؽ أم ال؟ لقس لف ذلؽ: لقش: ألن الققػ طؼد الزم. الققػ طؼد 

 الزم، لقس مـ حؼف أن يرجع فقف.

 :ا يروح واحد والل يشرتط أن يؽقن جائز التربع، م بالـسبة لؾواقف

 أيتام يروح يققػ أمقالفؿ.

 :التل هل العؿارة ال بد أن تؽقن طقـًا  يجقز بقعفا، ويـتػع  الؿوقوف

 هبا تبؼك بعد االكتػاع. 

 طقـ يخرج الديـ.

يجقز بقعفا، يخرج إيش؟ ما ال يجقز بقعف. ففؾ يصح مثاًل أن يققػ 

وقػ، تؿام؟ ال يصح،  اإلكسان بعقًرا شارًدا، يؼقل: بعقري شردت، بعقري

 ما ال يصح بقعف ال يصح وقػف.

 هؾ يصح أن يققػ الثالث: أن يؽون مؿا يبؼى بعد اًلكتػاع ،

السقارة؟ سقارة يؿؽـ السقارة يـتػع هبا مع بؼاء طقـفا، لؽـ يققػ رغقػ 

خبز؟ ال: يققػ حؾقيات كرتقن حؾقيات؟ وقػ؟ مؿؽـ؟ ال، مؿؽـ 
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 ال؟ كعؿ، وهؽذا.صدقة، لؽـ هؾ مؿؽـ يققػ جفاز جق

 :إن كان الققػ طؾك جفة، شقف الققػ كقطان: الؿوقوف طؾقه 

 وقػ طؾك جفة.

 ووقػ طؾك أفراد.

فنن كان الققػ طؾك جفة، فقشرتط أن تؽقن جفة صاطة بر، الققػ 

 طؾك الؿساجد طؾك الػؼراء، طؾك صؾبة العؾؿ.

 ؿؾؽ. أما الققػ طؾك األفراد فقشرتط أن يؽقن الؿقققف طؾقف معقـًا ي

معقـ يخرج الؿبفؿ، فال يصح أن يؼقل: هذه العؿارة وقػ طؾك فالن 

 أو فالن، ما يصح.

يؿؾؽ، يؼقل: هذه العؿارة وقػ طؾك أخل فالن، يصح ، لؽـ لق قال: 

 هذه العؿارة وقػ طؾك الحصان حؼل، ال يصح: ألكف ال يؿؾؽ. واضح.

 :ية.فنما أن تؽقن بالؼقل، وهق صريح وكـا وأما صقغة الوقف 

الصريح: يؼقل مثاًل: وقػت، هـاك صقغ صريحة يف الققػ، ال تؼبؾ 

تلوياًل، فنذا قال: وقػت طؿارة هذه، خالص، هذه وقػ، ما طاد لف خقار، 

إذا قال: حبست أو سبؾت، هذه كؾفا صريحة، بخالف مثاًل تصدق، 

تصدق بعؿاريت فنهنا تحتؿؾ الصدقة والفبة والتؿؾقؽ، وتحتؿؾ الصدقة 

 لققػ، فقرجع إلك تػسقرها إلك الؼرائـ والـقة.بؿعـك ا

وقد يؽقن الققػ بالػعؾ، كقػ يؽقن الققػ بالػعؾ؟ واحد بـك 

مسجًدا، ووضع لف إماًما وممذن وفتح الؿسجد لؾـاس يصؾقن فقف طشريـ 
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سـة، ولؿ يعؿؾ صؽ وقػل ولؿ يتؾػظ بالققػ، بعد طشريـ سـة، ارتػع 

وي ثالثؿائة مؾققن، وهق أسعار األراضل، صارت األرض هذه تسا

اشرتاها ثالثؿائة ألػ، بعد طشريـ سـة، راح كتابة العؼد قال: أبغل أبقع 

هذا الؿسجد، كقػ تبقع الؿسجد؟ وقػ، الققػ ال يصح بقعف، قال: أكا ما 

 أوقػتف، كؼقل: أوقػتف بالػعؾ: ألن الػعؾ يؽقن بالػعؾ.

 :اقػ لف أن يشرتط أن يؽقن غقر مخالػ لؾشرع، الق شرط الواقف

يتشرط يف وقػف بؿا شاء، بشرط أال يخالػ الشرع، فؾف أن يؼقل مثاًل: هذه 

العؿارة ريعفا طؾك الػؼراء، حؼؽ، هؾ مؿؽـ كصرففا طؾك غقر الػؼراء؟ 

طؾك بـاء الؿساجد، كصرففا؟ ال، يجب العؿؾ بشرط القاقػ ما لؿ يخالػ 

 الشرع.

أهؾ الؼققاز، هؾ  لف أن يؼقل: هذه العؿارة وقػ طؾك الػؼراء، مـ

 مؿؽـ كعطقفا لؾػؼراء مـ أهؾ السـغال؟ ال، واضح.

 إًذا العؿؾ بشرط  الققػ، إال إذا خالػ الشرع.

 ،الـاضر إذا  الـاضر هو الشخص الؿسمول والؿشرف والؿدير لؾوقف

طقـف القاقػ الذي هق يسؿك الـاضر الؿشروط، اشرتصف القاقػ فنكف يؽقن 

وقدرة، فنذا طقـ القاقػ شخًصا مسؾًؿا مؽؾًػا ذا  مسؾًؿا، مؽؾًػا، ذا كػاية

كػاية وقدرة فال يغقره الؼاضل، ما يتدخؾ الؼاضل، حتك لق لؿ يؽـ ذلؽ 

الشخص طداًل، فاسًؼا يف كػسف، لؽـف قائؿ بلمقر الققػ، لقس لؾؼاضل حؼ 

 أن يعزلف مـ الـظارة. واضح.

يشرتط يف الـاضر  إذا لؿ يشرتط القاقػ كاضًرا، فنن الؼاضل يعقـ كاضًرا،
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الذي يعقـف الؼاضل زيادة طؾك الشروط السابؼة: أن يؽقن طداًل، الؼاضل 

لقس لف أن يعقـ فاسًؼا، بخالف القاقػ، إذا اشرتط الـظارة لشخص لقس 

 طداًل يف ذاتف، لؽـف قائؿ بلمقر الققػ فنكف يبؼك طؾك ما هق طؾقف.

ؿ مؽؾػ طدل لذلؽ الـاضر غقر الؿشروط الذي يعقـف الؼاضل: مسؾ

 رشقد.

 شػ زودكا إيش؟ طدل.

 :كـتؼل اآلن إلى التؿارين 

السمال الثامن والعشرون: مقز الوقف الصحقح من الوقف غقر 

 الصحقح؟

 قال شخص: طؿاريت هذه وقػ طؾك صؾبة العؾؿ الشرطل. -111

 وقػ صحقح أم ال؟ وقػ صحقح.

 قال شخص: طؿاريت هذه وقػ لتعؾقؿ الرقص؟ -110

س وقًػا صحقًحا: ألكـا قؾـا: الققػ ال بد أن يؽقن طؾك ال يصح، لق

 جفة بر.

قال شخص: طؿاريت هذه وقػ طؾك أخل وأوالده، طؾًؿا أن  -111

 أخاه يشرب الخؿر؟

وقػ صحقح، هذا وقػ طؾك أفراد، لق قال: هذه طؿاريت وقػ طؾك 

مـ يشربقن الخؿقر؟ يصح: ال: ألن هذا وقػ طؾك جفة، ال بد أن تؽقن 

 ، لؽـ طؾك فرض لق كان فاسًؼا يصح الققػ.جفة بر
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 قال شخص: كقس الدققؼ هذا وقػ طؾك الػؼراء؟ -112

 ال يصح: لقش: ألكف ال يـػع بف مع بؼاء طقـف.

سـقات طؿارة مـ أبقف، فجعؾفا وقًػا طؾك  8ورث صبل طؿره  -113

 الػؼراء؟

 ال يصح: لقش: ألكف لقس جائز التربع.

 هذه طؾك أال تباع وال تقهب، قال شخص: تصدقت بعؿاريت -114

 ويصرف ريعفا طؾك الػؼراء؟

 وقػ أم ما هق وقػ؟

 ما قال: وقػت، كؼقل: هذه كـاية دلت صقاغة الصقغة طؾك أهنا وقػ.

شخص تقلك طؾك مال يتقؿ يؿؾؽ مؾقارات، فلوقػ طؿارة مـ  -115

 أمالك ذلؽ القتقؿ طؾك الػؼراء؟

 ػ.لقس وقًػا صحقًحا: لقس ولل يتقؿ أن يقق

بـك شخص يف أرضف مسجًدا ورفع فقف األذان وفتحف لؾـاس  -116

 دون أن يتؾػظ بصقغة مـ صقغ الققػ؟

 وقػ صحقح بالػعؾ.

 :كلتي إلى الوصقة 

 القصقة هل: األمر بالتصرف بعد الؿقت.
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خؾقـا كلخذ مثال: شخص اسؿف مقـ؟ ربقع، خالص هذا ربقع قبؾ أن 

مـ أمقالل تقزع يف سبؾ الخقر، يتقلك تقزيعفا يؿقت قال: مؾققن ريال 

فالن، وفالن أيًضا يتقلك تزويج بـتل إذا مت أكا هق يؼقل: ولل يف تزويج 

 ابـتل، ثؿ مات، هذه وصقة أم ال؟ الؿقصل مـ هق؟ ربقع. 

 ،شقف هـا، ما قؾـا: جائز التصرف،  يشترط أن يؽون مؿقًزا طاقاًل

، صحت وصقتف، لقش؟ ألكـا مـعـا ولفذا لق أوصك الصبل الؿؿقز بؿال

الصبل الؿؿقز مـ التصرف حال حقاتف: مراطاة لؿصؾحتف هق، ألقس 

 ايٛص١ٝ

 املٛص٢ ي٘ املٛص٢ املٛص٢ ب٘

 َباح
 د١ٗ  ممٝص

 املٛص٢ إيٝ٘ ايٛص١ٝ ضٝػ١اي

 عدٍ

 َتعًكات

 فسد عاقٌ

قبٛي٘ بعد َٛت  َباح١
 املٛص٢

دا٥ص 
 ايتًُو

3 

 َهًف

  َطًِ  عدٍ

 غري ٚازخ
إال بإداش٠ 

 ايٛزث١ 

ال ٜصٜد ع٢ً ايجًح إال 
 بإداش٠ ايٛزث١
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كذلؽ، صح أم ال؟ صقب إذا أمر بالتصرف بعد مقتف يضره شلء؟ ال يضره 

 شلء. فتصح وصقة الصبل الؿؿقز طؾك الؿذهب.

 :الذي هؿ يف مثالـا السابؼ: الػؼراء أو سبؾ الخقر.  الؿوصى له

 صك لف: الػؼراء أو سبؾ الخقر الذي يف الؿثال السابؼ.الؿق

 إيش الػرق بقـ الققػ يشترط إذا كان جفة، أن تؽون جفة مباحة ،

 والقصقة هـا؟ 

يف الققػ: أن تؽقن جفة بر، يف القصقة: أن تؽقن جفة مباحة. لق قال: 

هذا وقػ طؾك الطب كرة قدم؟ يصح؟ ال يصح يف الققػ. لق قال: وصقة 

ل مؾققن ريال تدفعقهنا لالطبقـ كرة الؼدم، يصح أم ال؟ يصح: ألن مـ مال

 القصقة مبـاها طؾك التقكقؾ.

مثؾ التقكقؾ يف الحقاة، بخالف الققػ فنن طبادة تؼرب ال يؽقن إال 

 جفة بر.

أما إذا أوصك لػرد، فنكف يشرتط قبقلف بعد مقت الؿقصل، إذا مات 

ريال تعطقها لسعقد، سعقد  الؿقت الشخص الذي أوصل لف، قالقا: مؾققن

 قال: ما أبغاها، ماذا يحصؾ؟ ترجع إلك الرتكة. 

إًذا القصقة تؽقن بؼبقل الؿقصك لف بعد مقت الؿقصل، وال بد أن 

يؽقن جائز التؿؾؽ. يعـل: إكسان يؿؾؽ، وال بد أيًضا أن يؽقن غقر وارث. 

ل إن اهلل قد أططك كؾ ذي حؼ حؼف، فال وصقة لقارث. فال يصح أن يقص

 ألحد القرثة، وكؼقل: هذا شرط لؾزومفا.
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إذا أوصك ألحد القرثة، ال تـػذ إال بنجازة القرثة، فنن أجازها القرثة 

 كػذت.

 :خؾقـا كؽؿؾ وبعديـ كرجعؾؽ. الؿقصك بف وهل  الؿوصى به

 الؿؾققن ريال:

يشرتط أن يؽقن شقًئا مباًحا، وأال يزيد طؾك الثؾث إال بنجازة القرثة، 

ده ثالثة ماليقـ، قال: أوصل بؿؾققن، تصح بدون بنجازة إذا كان طـ

القرثة، إذا قال: أوصل باثـقـ مؾققن، ال تصح إال بنجازة القرثة يف الزائد 

 طـ الثؾث.

 :الشخص الؿسمول طـ تـػقذ القصقة: الؿوصى إلقه 

ركزوا ترى مسائؾ القصقة يحتاجفا الـاس، مفؿة. الؿقصك إلقف يؽقن 

يؼقل: فالن يتقلك تزويج بـتل أو تقزيع الصدقات إذا  مسؾًؿا، ما يصح أن

 لؿ يؽـ مسؾًؿا.

 :أن يؽقن طداًل، الثالث: أن يؽقن مؽؾًػا. الرابع: أن يؽقن  الثاين

 رشقًدا. رشقد يعـل: يحسـ التصرف.

 :تصح القصقة بؽؾ صقغة تدل طؾك الؿؼصقد: وصقغة الوصقة 

  وهو العتق، الحؿد هلل كلخذ بعض التؿارين، باقي طـدكا آخر مبحث

 الوقت اتسع.

السمال التاسع والعشرون: مقز الوصقة الصحقحة من غقر الصحقحة 

 فقؿا يلتي:
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سـقات بالتصدق بللػ ريال مـ  9أوصك صبل طاقؾ طؿره  -117

 آالف ريال بعد مقتف؟ 15مالف البالغ 

 الزمة: أحسـت، ألهنا أقؾ مـ الثؾث.

 صح وصقتف.صبل يا أخل، قؾـا: الصبل الؿؿقز ت

أوصك رجؾ بؿائة ألػ ريال مـ تركتف البـف، طؾًؿا أن الرتكة  -118

 مؾققن ريال؟

 غقر الزمة، ال تـػذ إال بنجازة القرثة.

أوصك رجؾ بؿائة ألػ ريال مـ تركتف البـف: طؾًؿا أن الرتكة  -101

 مائة وخؿسقـ ألػ ريال؟

ة: ألهنا البـف، كػسفا، أيًضا غقر الزمة، هذه ما تؾزم إال بنجازة القرث

االبـ وارث، والقصقة لؾقارث قؾـا: إيش؟ القصقة لؾقارث، أو القصقة 

 بلكثر مـ الثؾث ال تـػذ إال بنجازة القرثة.

أوصك رجؾ بؿائة ألػ ريال مـ تركتف لبـت بـتف، طؾًؿا أن  -100

 الرتكة مائة وخؿسقـ ألػ ريال؟

لثؾث. كعطقفا الثؾث أيًضا ال تؾزم إال بنجازة القرثة: ألهنا أكثر مـ ا

 والباقل طؾك الثؾث يتققػ طؾك القرثة.

رجؾ أوصك بققػ طؿارتف طؾك الػؼراء، طؾًؿا أن ققؿة العؿارة  -101

 مؾققن ريال، ومجؿقع الرتكة مؾققكان وكصػ.

 مؾققن، ال تـػذ إال بنجازة القرثة: ألهنا أكثر مـ الثؾث.
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أن طؿًرا مدمـ  أوصك زيد أن يتقلك طؿرو تزويج بـتف، طؾًؿا -102

 خؿر؟

غقر صحقحة، لقست وصقة صحقحة: ألكـا قؾـا: يشرتط يف الؿقصك 

 إلقف أن يؽقن طداًل.

أوصك زيد أن يتقلك طؿرو تزويج بـتف، طؾًؿا أن طؿًرا صبل  -103

 سـقات. 8طؿره 

 غقر صحقحة: ألكـا قؾـا: يشرتط أال يؽقن مؽؾًػا.

  به رجاء أن يعتق اهلل كلتي اآلن إلى آخر مبحث وهو العتق، كختم

 رقابـا من الـار.
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ومبحث العتؼ الحاجة إلقف يف هذا الزمان قؾقؾة، لؽـ لؿ تعد هـاك 

حاجة إلك هذا الؿبحث، لؽــا كذكره  حتك يػفؿ اإلكسان إذا قرأ يف مباحث 

 الػؼف مسائؾ العتؼ. 

مع يف بعض الـاس أحقاًكا تؼرأ يف كتاب البققع، فقؼقلقن: ويصح 

الؿؽاتب، وأم القلد والؼـ، ال بد أن تػفؿ هذه الؿصطؾحات، حتك تػفؿ 

 كتب الػؼف، فالؿؼصقد هـا طـدكا بقان هذه الؿصطؾحات:

 .طـدكا الؿعت ق ًل بد أن يؽون جائز التبرع 

 ايعتل

 أضباب٘ املعَتل املعِتل

 املًُٛى
 ايكٍٛ 

 ايضٝػ١

 َٓذص

 َتعًكات

 ايطسا١ٜ

 ايتدبري االضتٝالد

 ًَو احملسّ

 َعًل

  صسٜذ  ٓا١ٜن

 دا٥ص ايتربع

 املهاتب١
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 :ال بد أن يؽقن مؿؾقًكا، العبد الؿؿؾقك. الؿعَتق 

 :أطتؼتؽ، أو مؿؽـ يؼقل:  وأما الصقغة فتؽون مـجزة أو معؾؼة

يؼقل: إذا فعؾت كذا فلكت حر.   وقد يؽقن العتؼ بؾػظ صريح وقد يؽقن 

 بؾػظ كـاية.

لػظ صريح: أطتؼتؽ، كـاية مثاًل: أكت حر، يؼصد أكت حر، يؼصد أكت 

 الذي تريده تسقيف.

 :أسباب العتق 

 قد يؽقن العتؼ بالؼقل، يؼقل: أطتؼتؽ. 

جاء يف الحديث يف وقد يؽقن بالؿؽاتبة، الؿؽاتبة الؿؼصقد: 

طؾك طشر »أو « كاتبت أهؾل طؾك تسع أواق يف كؾ طام أوققة»الصحقحقـ: 

، فالؿؼصقد: مـ هق الؿؽاتب؟ الؿؽاتب هق العبد الذي يشرتي «أواق

كػسف مـ سقده طؾك أقساط معؾقمة. هذا الؿؽاتب طبد، إلك أن يؽؿؾ 

دة بتؿام األقساط فنكف يعتؼ، يعـل: ما يعتؼ بالتؼسقط، يعتؼ مرة واح

 األقساط.

 :الذي يسؿقف االػؼفاء أم القلد، إذا كان لؾشخص أمة  اًلستقالد

فلتت لف بقلد، جبت لف القلد، فنكف تؽقن أم ولد، إيش معـك أم القلد؟ أم 

القلد: تبؼك طؾك الرق، لؽـ ال يجقز بقعفا، فنذا مات سقدها طتؼت بؿقت 

 سقدها.

 :ؿدبر، تؼرؤون مثاًل العبد الؿدبر، الؿؼصقد بالعبد ال الرابع: التدبقر
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العبد الؿدبر: هق الذي طؾؼ السقد طتؼف طؾك مقتف، يؼقل: إذا مت فلكت 

 حر، هذا يسؿك طبًدا مدبًرا.

 :إذا أطتؼ إكسان إكساًكا يؿؾؽ كصػ العبد،  الخامس: السراية

والـصػ الثاين يؿؾؽف أخقه، رجؾ مات وطـده يف الرتكة طبًدا، اكتؼؾ العبد 

والده االثـقـ كصػف لزيد وكصػف لعؿرو، جاء زيد فلطتؼ كصقبف، كؼقل: إلك 

إذا كان زيد طـده فؾقس تؽػل لؾـصػ اآلخر، فنكف يسري العتؼ ويعتؼ 

العبد بالؽامؾ. هذا معـك السقارة، فقؼقل: أطتؼت الـصػ، بؾ كؼقل: 

أطتؼت الؽؾ، يسري مـ الـصػ الحر إلك جؿقعف، ويتحؿؾ زيد هذا ثؿـ 

 لثاين ألخقف.الـصػ ا

 :مؾؽ الؿحرم، فؿـ مؾؽ ذا رحؿ محرم  كذلك من أسباب العتق

طتؼ، يعـل: لق ذهب إكسان فاشرتى أخاه أو أختف فبؿجرد الشراء تعتؼ، 

 واضح.

 كؿا قؾت لؽؿ: الؿؼصقد ففؿ هذه الؿسائؾ.

 :خؾقـا كلخذ التؿارين حتى كثبتفا 

 يحصل: السمال الثالثون: مقز ما يحصل به العتق وما ًل 

 قال السقد لعبده: )أطتؼؽ(؟ -104

 يحصؾ بف العتؼ.

 قال السقد لعبده: اذهب حقث شئت، وكقى بف العتؼ؟ -105

 يعتؼ، يحصؾ بف العتؼ.
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 قال السقد لعبده: اذهب حقث شئت، دون كقة العتؼ؟ -106

 ال يحصؾ بف العتؼ.

 طتؼ زيد فذهب واشرتى أختف مـ سقدها ولؿ يـق طتؼفا؟ -107

 صؾ بف العتؼ.تعتؼ، يح

 قال السقد لعبده: إذا خرجت مـ البقت فلكت حر؟ -108

 يحصؾ بف العتؼ، إذا خرج، يعتؼ إذا خرج. معؾؼ طؾك شرط.

آالف ريال، يف  كؾ طام ألػ ريال،  15كاتب السقد طبده طؾك  -111

 فسدد خؿسة آالف وطجز طـ الباقل؟

 قساط.يعتؼ؟ ال، ما يعتؼ، الؿؽاتب ال يعتؼ حتك يسدد كامؾ األ

آالف ريال، يف كؾ طام ألػ ريال،  15كاتب السقد طبده طؾك  -110

 فسدد العشرة آالف كؾفا؟

 يحصؾ بف العتؼ.

كسلل اهلل سبحاكف باسؿف األطظؿ أن يجعؾ ما تعؾؿـاه طؾًؿا كافًعا، 

 ولقجف خالًصا، وأن يعتؼـا جؿقًعا مـ الـار.

يف فؼف األسرة، بعد الؿغرب إن شاء اهلل معؽؿ فضقؾة الشقخ بالخقؾ 

والشقخ طبد اهلل رجؾ متؿؽـ يف الػؼف، فاستػقدوا مـف واكتػعقا بف، وفؼف 

األسرة تراه سفاًل، الـؽاح والخطقبة واألشقاء الحؾقة هذه، فاستعقـقا باهلل 

 طز وجؾ بعد الصالة إن شاء اهلل تعالك. 


