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 التمليكاتعقود (1

 عقود املعاوضات 

وهذا مثل  : مبادلة مال مبال -1

 البيع جبميع أنواعه ، والصرف  

وهذا مثل : مبادلة مال مبنفعة -2

 .اإلجارة ، واالستصناع ، واملزارعة 

 عقود التربعات 

يكون التمليك فيها بغري عوض  

وتقوم على أساس املساعدة من أحد  

الطرفني لآلخر ، كاهلبة ،واإلعارة   

 ،والصدقة،والوصية،والوقف    

عقود مجعت بني 

   التربع واملعاوضة

العقود التي تكون تبرعاً في ابتدائها 
كالقرض . ، معاوضة في انتهائها 

 ، والهبة بشرط العوض 

جمموعات العقود 

 املالية



عقود (2

 اإلسقاطات

إسقاط  

 حمض  

كالطالق اجملرد عن مال ، والعفو عن القصاص  

 من غري بدل ، وإبراء الدائن مدينه من الدين  

إسقاط  

 بعوض  

كالطالق على مال ، والعفو عن القصاص نظري  

 مال، والصلح بعوض

 عقود املشاركة(3
عقود الشركات بأنواعها ، وعقود املزارعة ، 

 واملساقاة  

 عقود اإلطالقات(4
، واإلذن للمحجور عليه  واإليصاءكالوكالة ، 

 يف التصرف  

 عقود التوثيقات(5
.  العقود اليت يقصد بها توثق الدائن على دينه من قبل املدين

 .كالرهن ، والكفالة 

 العقود اليت يقصد بها حفظ املال، كالوديعة     عقود احلفظ(6

جمموعات العقود 

 املالية



 أنواع الصلح

الصلح على  (1

 إقرار

الصلح على ( 2

 إنكار

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 



 الصلحباب •

  وترك البعض وهبه أو فأسقط عني أو بدين له أقر إذا•

  وضع وإن تربعه يصح وال شرطاه يكن مل إن صح الباقي

 .فقط اإلسقاط صح باقيه وأجل احلال الدين بعض

  له أقر أو "بالعكس أو" حاال ببعضه املؤجل عن صاحل وإن•

  أو غرفة فوقه له يبين أو ، سنة سكناه على فصاحله ببيت

  بالزوجية له لتقر امرأة أو بالعبودية له ليقر "مكلفا" صاحل

 ."صح دعواه عن صلحا له هما بذاله وإن" ،يصح مل "بعوض"

  صح ففعل كذا منه وأعطيك بديين لي أقر :قال وإن•

 .الصلح ال اإلقرار

 أنواع الصلح

 [باب الصلح]

قطع املنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إىل إصالح  : هو لغة

 .بني متخاصمني

:  على إقرار وهو املشار إليه بقوله: والصلح يف األموال قسمان

أو )عنه من الدين بعضه ( إذا أقر له بدين أو عني فأسقط)

مل يربأ منه ومل يهبه : أي( البعض وترك الباقي)من العني ( وهب

؛ ألن اإلنسان ال مينع من إسقاط بعض حقه، كما ال  ( صح)

كلم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -مينع من استيفائه؛ ألنه 

 غرماء جابر ليضعوا عنه، 

صحة ذلك إن مل يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه وحمل . 1

 .للحقمل يصح؛ ألنه صاحل عن بعض ماله ببعض، فهو هضم 

 الصلح على إقرار

 تعريف الصلح

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 



 الصلحباب •

  وترك البعض وهبه أو فأسقط عني أو بدين له أقر إذا•

  وضع وإن تربعه يصح وال شرطاه يكن مل إن صح الباقي

 .فقط اإلسقاط صح باقيه وأجل احلال الدين بعض

  له أقر أو "بالعكس أو" حاال ببعضه املؤجل عن صاحل وإن•

  أو غرفة فوقه له يبين أو ، سنة سكناه على فصاحله ببيت

  بالزوجية له لتقر امرأة أو بالعبودية له ليقر "مكلفا" صاحل

 ."صح دعواه عن صلحا له هما بذاله وإن" ،يصح مل "بعوض"

  صح ففعل كذا منه وأعطيك بديين لي أقر :قال وإن•

 .الصلح ال اإلقرار

 :وحمله أيضا

بأن يقول بشرط أن تعطيين كذا، أو ( مل يكن شرطاهإن ).2 

على أن تعطيين أو تعوضين كذا ويقبل على ذلك، فال يصح؛  

ألنه يقتضي املعاوضة، فكأنه عاوض بعض حقه ببعض واسم  

إن مل يكن شرطا  : ضمري الشأن، ويف بعض النسخ" يكن " 

بشرط، وحمله أيضا أن ال مينعه حقه بدونه، وإال بطل؛  : أي

 .  ألنه أكل ملال الغري بالباطل

(  ال يصح تربعه)حمله أيضا أن ال يكون ممن ( و).3

كمكاتب وناظر وقف وولي صغري وجمنون؛ ألنه تربع، وهؤالء  

ال ميلكونه إال إن أنكر من عليه احلق وال بينة؛ ألن استيفاء  

 .البعض عند العجز عن استيفاء الكل أوىل من تركه

 الصلح على إقرار

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 



 الصلحباب •

  وترك البعض وهبه أو فأسقط عني أو بدين له أقر إذا•

  وضع وإن تربعه يصح وال شرطاه يكن مل إن صح الباقي

 .فقط اإلسقاط صح باقيه وأجل احلال الدين بعض

  له أقر أو "بالعكس أو" حاال ببعضه املؤجل عن صاحل وإن•

  أو غرفة فوقه له يبين أو ، سنة سكناه على فصاحله ببيت

  بالزوجية له لتقر امرأة أو بالعبودية له ليقر "مكلفا" صاحل

 ."صح دعواه عن صلحا له هما بذاله وإن" ،يصح مل "بعوض"

  صح ففعل كذا منه وأعطيك بديين لي أقر :قال وإن•

 .الصلح ال اإلقرار

بعض الدين احلال وأجل باقيه، صح اإلسقاط )رب دين ( وإن وضع)
ألنه أسقط عن طيب نفسه وال مانع من صحته، ومل يصح ( فقط

 التأجيل؛ ألن احلال ال يتأجل، 

صاحله عن مائة صحاح خبمسني مكسرة، فهو إبراء من لو  وكذا
اخلمسني ووعد يف األخرى ما مل يقع بلفظ الصلح، فال يصح كما 

 .  تقدم

مل يصح يف غري الكتابة؛ ألنه ( وإن صاحل عن املؤجل ببعضه حاال)

يبذل القدر الذي حيطه عوضا عن تعجيل ما يف ذمته، وبيع احللول 
بأن صاحل عن احلال ببعضه ( أو بالعكس)والتأجيل ال جيوز، 

 مؤجال، مل يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم،

   .وتقدمفإن كان بلفظ اإلبراء وحنوه، صح اإلسقاط دون التأجيل 

 الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

 الصلح على إقرار

 ضع وتعجل: الراجح يف مسألة 
ضعوا »: أنه يصح الصلح عن املؤجل ببعضه حااًل، وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن تيمية ، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبين النضري

 .، وألن هذا عكس الراب فيجوز، وفيه إبراء للذمة يف مقابل سقوط بعض األجل، فانتفع به كل منهما«وتعجلوا



 الصلحباب •

  وترك البعض وهبه أو فأسقط عني أو بدين له أقر إذا•

  وضع وإن تربعه يصح وال شرطاه يكن مل إن صح الباقي

 .فقط اإلسقاط صح باقيه وأجل احلال الدين بعض

  له أقر أو "بالعكس أو" حاال ببعضه املؤجل عن صاحل وإن•

  أو غرفة فوقه له يبين أو ، سنة سكناه على فصاحله ببيت

  بالزوجية له لتقر امرأة أو بالعبودية له ليقر "مكلفا" صاحل

 ."صح دعواه عن صلحا له هما بذاله وإن" ،يصح مل "بعوض"

  صح ففعل كذا منه وأعطيك بديين لي أقر :قال وإن•

 .الصلح ال اإلقرار

كسنة، )ولو مدة معينة ( فصاحله على سكناه)ادعاه ( أو أقر له ببيت)

أو صاحله على بعضه، مل يصح الصلح؛ ( يبين له فوقه غرفة)على أن ( أو

ألنه صاحله عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تربعا 

متى شاء أخرجه، وإن فعله على سبيل املصاحلة معتقدا وجوبه عليه 

بالصلح، رجع عليه بأجرة ما سكن، وأخذ ما كان بيده من الدار؛ ألنه 

 .فاسدأخذه بعقد 

(  أو)بأنه مملوكه مل يصح، : أي( أو صاحل مكلفا ليقر له بالعبودية)

الصلح؛ ألن ذلك صلح ( امرأة لتقر له بالزوجية بعوض مل يصح)صاحل 

 .  حيل حراما؛ ألن إرقاق النفس وبذل املرأة نفسها بعوض ال جيوز

دفع املدعى عليه العبودية واملرأة املدعى عليها الزوجية : أي( وإن بذالهما)

؛ ألنه جيوز أن يعتق عبده ( صلحا عن دعواه صح)للمدعي : أي( له)عوضا 

ويفارق امرأته بعوض، ومن علم بكذب دعواه مل يبح له أخذ العوض؛  

 .ألنه أكل ملال الغري بالباطل

 

 الصلح على إقرار

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 



 الصلحباب •

  وترك البعض وهبه أو فأسقط عني أو بدين له أقر إذا•

  وضع وإن تربعه يصح وال شرطاه يكن مل إن صح الباقي

 .فقط اإلسقاط صح باقيه وأجل احلال الدين بعض

  له أقر أو "بالعكس أو" حاال ببعضه املؤجل عن صاحل وإن•

  أو غرفة فوقه له يبين أو ، سنة سكناه على فصاحله ببيت

  بالزوجية له لتقر امرأة أو بالعبودية له ليقر "مكلفا" صاحل

 ."صح دعواه عن صلحا له هما بذاله وإن" ،يصح مل "بعوض"

  صح ففعل كذا منه وأعطيك بديين لي أقر :قال وإن•

 .الصلح ال اإلقرار

فأقر  : أي( أقر لي بديين وأعطيك منه كذا، ففعل: وإن قال)

؛ ألنه أقر حبق حيرم عليه إنكاره، و ( صح اإلقرار)بالدين 

ألنه جيب عليه اإلقرار مبا عليه من احلق،  ( الصلح)يصح ( ال)

 فلم حيل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده،  

كما لو اعرتف له بعني أو  جنسه بغري صاحله عن احلق وإن 

 دين، فعوضه عنه ما جيوز تعويضه صح، 

 كان بنقد عن نقده فصرف،  فإن -أ

 ،كان بعوض فبيع يعترب له ما يعترب فيهوإن -ب

 ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه،  

   كان مبنفعة كسكنى دار فإجارة، وإن  -ج

 الصلح على إقرار

النوع الثاني يف الصلح 

 :على إقرار

أن يصاحل عن احلق 

 املقر به بغري جنسه 

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 



 الصلحباب •

  وترك البعض وهبه أو فأسقط عني أو بدين له أقر إذا•

  وضع وإن تربعه يصح وال شرطاه يكن مل إن صح الباقي

 .فقط اإلسقاط صح باقيه وأجل احلال الدين بعض

  له أقر أو "بالعكس أو" حاال ببعضه املؤجل عن صاحل وإن•

  أو غرفة فوقه له يبين أو ، سنة سكناه على فصاحله ببيت

  بالزوجية له لتقر امرأة أو بالعبودية له ليقر "مكلفا" صاحل

 ."صح دعواه عن صلحا له هما بذاله وإن" ،يصح مل "بعوض"

  صح ففعل كذا منه وأعطيك بديين لي أقر :قال وإن•

 .الصلح ال اإلقرار

صاحلت املعرتفة بدين أو عني بتزويج نفسها صح، وإن 

 ويكون صداقا، 

صاحل عما يف الذمة بشيء يف الذمة، مل جيز وإن 

 التفرق قبل القبض؛ ألنه بيع دين بدين، 

صاحل عن دين بغري جنسه جاز مطلقا، وجبنسه ال وإن 

 جيوز بأقل أو أكثر على وجه املعاوضة، 

الصلح عن جمهول تعذر علمه من دين أو عني ويصح 

 .مبعلوم، فإن مل يتعذر علمه فكرباءة من جمهول

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

 الصلح على إقرار



 إنكار صلح على : الثانيالقسم  فصل•

ومن ادعى عليه بعني أو دين فسكت : )ذكره بقولهوقد •

ثم )جيهل ما ادعى به عليه : أي( أو أنكر وهو جيهله
الصلح؛ لعموم ( صح)حال أو مؤجل ( مبال)عنه ( صاحل

الصلح جائز بني »: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -قوله 
رواه أبو « املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما

 .احلاكمحسن صحيح وصححه : داود والرتمذي وقال

عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قرض، فأنكر  ومن ادعي•

 وغريه، " الشرح " وصاحل على مال فهو جائز، ذكره يف 

 أنواع الصلح

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

:  القسم الثاني

 الصلح على إنكار



عوضا   يعتقده( للمدعي بيع؛ ألنه)صلح اإلنكار : أي( وهو)•

معيب ما  : أي( يرد معيبه)عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده 

كما لو اشرتى شيئا  ( ويفسخ الصلح. )أخذه من العوض

العوض إن كان شقصا  ( ويؤخذ منه)فوجده معيبا، 

ألنه بيع، وإن صاحل ببعض عني املدعى به فهو فيه ( بشفعة)

 .كمنكر

ألنه دفع املال افتداء  ( إبراء)املنكر ( لآلخر)الصلح ( و)•

 ،  يعتقدهليمينه وإزالة للضرر عنه ال عوضا عن حق 

فيه؛  ( وال شفعة)ملا صاحل عنه بعيب جيده فيه ( فال رد)•

 .  العتقاده أنه ليس بعوض

تكييف 

 الصلح

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

الصلح على 

 إنكار



يف دعواه أو إنكاره وعلم ( وإن كذب أحدهما)•

ألنه ( يف حقه باطنا)الصلح ( مل يصح)بكذب نفسه 

عامل باحلق قادرا على إيصاله ملستحقه، غري معتقد 

عليه؛ ألنه أكل للمال ( وما أخذه حرام)أنه حمق، 

 بالباطل، 

صاحل عن املنكر أجنيب بغري إذنه صح ومل وإن •

 يرجع عليه، 

الصلح عن قصاص وسكنى دار وعيب بقليل ويصح •

 .وكثري

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

الصلح على 

 إنكار



   :بعوض عن)الصلح ( وال يصح)•

يؤول  أو غريهما؛ ألنه ليس مبال وال( حد سرقة وقذف. 1•

 إليه، 

 ( حق شفعة)عن ( وال). 2•

أو خيار؛ ألنهما مل يشرعا الستفادة مال، وإمنا شرع . 3•

 والشفعة إلزالة الضرر بالشركة،  األحظاخليار للنظر يف 

 . حبق أو باطل( ترك شهادة)ال عن ( و). 4•

إذا صاحل عنها لرضاه برتكها، ويرد  ( وتسقط الشفعة)•

 .واخليار( احلد)كذا حكم ( و)العوض، 

 الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

ما ال يصح فيه 

 الصلح



وإن صاحله على أن جيري على أرضه أو سطحه ماء •

معلوما، صح؛ لدعاء احلاجة إليه، فإن كان بعوض 

مع بقاء ملكه فإجارة وإال فبيع، وال يشرتط يف 

 .  اإلجارة هنا بيان املدة؛ للحاجة

وجيوز شراء ممر يف ملكه، وموضع يف حائط •

جيعله بابا، أو بقعة حيفرها بئرا، وعلو بيت يبين 

عليه بنيانا موصوفا، ويصح فعله صلحا أبدا أو 

 .  إجارة مدة معلومة

 كل ما مل حيدده الشارع فاملرجع فيه إىل عرف الناس

 أحكام اجلوار



(  أو)اخلاص به أو املشرتك ( وإن حصل غصن شجرته يف هواء غريه)•

قرار غريه اخلاص أو املشرتك،  : أي( قراره)حصل غصن شجرته يف 

 يف أرضه وطالبه بإزالة ذلك : أي

 وجوبا، إما بقطعه أو ليه إىل ناحية أخرى، ( أزاله).1•

 ، إن أمكن)مالك اهلواء، ( لواه)مالك الغصن إزالته ( أبىفإن ). 2•

 ؛ ألنه أخلى ملكه الواجب إخالؤه، ( فله قطعه)ميكن  (وإال. 3•

يفتقر إىل حاكم، وال جيرب املالك على اإلزالة؛ ألنه ليس من وال •

 فعله،  

أتلفه مالك اهلواء مع إمكان ليه ضمنه، وإن صاحله على بقاء وإن •

 الغصن بعوض مل جيز، 

 اتفقا على أن الثمرة بينهما وحنوه صح جائزا، وإن •

 .حكم عرق شجرة حصل يف أرض غريهوكذا •

 كل ما مل حيدده الشارع فاملرجع فيه إىل عرف الناس

 أحكام اجلوار



ألنه مل يتعني ( لالستطراقوجيوز يف الدرب النافذ فتح األبواب )•
 . له مالك، وال ضرر فيه على اجملتازين

على أطراف خشب أو حنوه مدفونة  ( روشنإخراج )جيوز ( ال)و •

 يف احلائط، 

 وهو املستويف للطريق كله على جدارين، ( ساباط)ال إخراج ( و)•

 -بفتح الدال، وهي الدكان واملصطبة ( دكة)ال إخراج ( و)•

  –بكسر امليم 

إمام أو  ذنأيولو مل يضر باملارة إال أن ( ميزاب)ال إخراج ( و)•

 . نائبه وال ضرر؛ ألنه نائب املسلمني فجرى جمرى إذنهم

 كل ما مل حيدده الشارع فاملرجع فيه إىل عرف الناس

 أحكام اجلوار



وال دكة وال  ساباطاال خيرج روشنا وال : أي( وال يفعل ذلك)•

بال إذن )غري نافذ ( يف ملك جار ودرب مشرتك)ميزابا 

اجلار أو أهل الدرب؛ ألن املنع حلق املستحق؛ : أي( املستحق

 فإذا رضي بإسقاطه جاز، 

نقل باب يف درب غري نافذ إىل أوله بال ضرر ال إىل وجيوز •

 من فوقه ويكون إعارة،  ذنأيداخل إن مل 

أن حيدث مبلكه ما يضر جباره كحمام ورحى وتنور،  وحرم •

   ،وله منعه، كدق وسقي يتعدى

أن يتصرف يف جدار جار أو مشرتك بفتح طاق أو ضرب وحرم •

 .وتد وحنوه إال بإذنه

 

 كل ما مل حيدده الشارع فاملرجع فيه إىل عرف الناس

 أحكام اجلوار



   :مشرتكأو حائط ( وليس له وضع خشبة على حائط جاره)•

 فيجوز  ( عند الضرورةإال ).1•

 (  مل ميكنه التسقيف إال بهإذا ).2•

ال مينعن جار جاره  »ضرر؛ حلديث أبي هريرة يرفعه وال . 3•

ما لي  : أن يضع خشبة على جداره؛ ثم يقول أبو هريرة

«  أراكم عنها معرضني، واهلل ألرمني بها بني أكتافكم

 .  متفق عليه

كحائط حنو يتيم،  ( املسجد وغريه)حائط ( وكذلك)•

فيجوز جلاره وضع خشبة عليه إذا مل ميكن تسقيف إال به 

 .  بال ضرر؛ ملا تقدم

 كل ما مل حيدده الشارع فاملرجع فيه إىل عرف الناس

 أحكام اجلوار



بسقوطه  ( أو خيف ضرره)املشرتك أو سقفها ( وإذا انهدم جدارهما)•

 -إن امتنع؛ لقوله ( فطلب أحدهما أن يعمره اآلخر معه أجرب عليه)

فإن أبى أخذ حاكم « ال ضرر وال ضرار»: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، 

املشرتكة إذا احتاجت لعمارة، وال  ( وكذا النهر والدوالب والقناة)•

مينع شريك من عمارة، فإن فعل فاملاء على الشركة، وإن أعطى قوم 

 قناتهم أو حنوها ملن يعمرها وله منها جزء معلوم، صح، 

سفله إذا انهدم، بل جيرب عليه مالكه،  عمارة  يلزمهله علو مل ومن •

 .ويلزم األعلى سرتة متنع مشارفة األسفل، فإن استويا اشرتكا

 كل ما مل حيدده الشارع فاملرجع فيه إىل عرف الناس

 أحكام اجلوار



 احلجراب ب

 .التضييق واملنع، ومنه مسي احلرام والعقل حجرا: يف اللغةوهو 

 منع إنسان من تصرفه يف ماله، : وشرعا 

 حلق الغري كعلى مفلس، حجر . 1: ضربانهو 

 .حلق نفسه كعلى حنو صغري[ وحجر]. 2

ومن مل يقدر على وفاء شيء من دينه، مل يطالب به وحرم )

َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى  }: ومالزمته؛ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( حبسه

، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض [ 280: البقرة]} َمْيَسَرٍة

كثمن وقرض أو ال، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان 

أقر باملالءة حبس إن مل يقم بينة خترب باطن حاله وتسمع قبل 

 .حبس وبعده، وإال حلف وخلي سبيله

 أنواع احلجر

 حفظ حقوق الدائنني من الضياع : املقصد من احلجر على املفلس 

 حلظ الغري( أ

احلجر على 

 املفلس

 تعريف احلجر





؛ لعدم احلاجة إىل احلجر  ( ومن له ماله قدر دينه مل حيجر عليه)

بطلب غرميه  ( بوفائه)ووجب على احلاكم أمره : أي( وأمر)عليه، 

وال يرتخص من سافر قبله ولغريم من أراد . « مطل الغين ظلم»: حلديث

 .  سفرا منعه من غري جهاد متعني حتى يوثق برهن حيرز أو كفيل ملي

:  ذلك حلديث( حبس بطلب ربه)القادر وفاء الدين احلال ( فإن أبى)

.  رواه أمحد وأبو داود وغريهما« لي الواجد ظلم حيل عرضه وعقوبته»

حبسه، فإن أبى : شكواه، وعقوبته: عرضه: قال وكيع: قال اإلمام

 عزره مرة بعد أخرى، 

ومل يبع ماله، باعه احلاكم )على عدم قضاء الدين ( فإن أصر)

 .لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخري( وقضاه

ألنه ال يلزمه أداؤه قبل حلوله، وال ( مؤجل)دين ( بـ)مدين ( وال يطالب)

 .حيجر عليه من أجله

أحوال 

 املفلس

 حفظ حقوق الدائنني من الضياع : املقصد من احلجر على املفلس 



على احلاكم  ( حاال وجب)من الدين ( ومن ماله ال يفي مبا عليه)

حلديث كعب بن ( أو بعضهم)كلهم ( احلجر عليه بسؤال غرمائه)

حجر على معاذ وباع  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -إن رسول اهلل »: مالك

 .رواه اخلالل بإسناده« ماله

ليعلم   -وكذا السفيه  -إظهار حجر املفلس : أي( ويستحب إظهاره)

 الناس حباله، فال يعاملونه إال على بصرية، 

املوجود واحلادث  ( يف ماله)احملجور عليه لفلس : أي( وال ينفذ تصرفه)

: أي( وال إقراره عليه)بغري وصية أو تدبري، ( بعد احلجر)بإرث أو غريه 

 على ماله؛ ألنه حمجور عليه،  

تصرفه يف ماله قبل احلجر عليه فصحيح؛ ألنه رشيد غري حمجور وأما 

 عليه، لكن حيرم عليه اإلضرار بغرميه،

أحوال 

 املفلس

 حفظ حقوق الدائنني من الضياع : املقصد من احلجر على املفلس 



قبل احلجر ووجده باقيا ( ومن باعه أو أقرضه شيئا)

 -حباله ومل يأخذ شيئا من مثنه، فهو أحق به؛ لقوله 

من أدرك متاعه عند إنسان »: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

متفق عليه من حديث أبي هريرة، « أفلس فهو أحق به

بعد احلجر : أي( بعده)وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا 

ألنه ( إن جهل حجره) بعينهإذا وجده ( رجع فيه)عليه 

(  فال)جيهل احلجر عليه ( وإال)معذور جبهل حاله، 

رجوع له يف عينه؛ ألنه دخل على بصرية، ويرجع بثمن 

 .املبيع وبدل القرض إذا انفك حجره

 

أحوال 

 املفلس

 حفظ حقوق الدائنني من الضياع : املقصد من احلجر على املفلس 



بشراء أو ضمان أو حنوهما،  ( يف ذمته)املفلس ( وإن تصرف)

جناية توجب قودا أو ماال، )أقر بـ ( بدين أو)املفلس ( أو أقر)

تصرفه يف ذمته وإقراره بذلك؛ ألنه أهل للتصرف واحلجر  ( صح

 متعلق مباله ال بذمته،  

بعد )مبا لزمه من مثن مبيع وحنوه وما أقر به : أي( ويطالب به)

؛ ألنه حق عليه، وإمنا منعنا تعلقه مباله حلق  ( فك احلجر عنه

 .  الغرماء، فإذا استوفى فقد زال العارض

مال املفلس الذي ليس من جنس : أي( ويبيع احلاكم ماله)

 الدين بثمن مثله أو أكثر،  

احلالة؛ ألن هذا هو جل  ( بقدر ديون غرمائه)فورا ( ويقسم مثنه)

 .املقصود من احلجر عليه، ويف تأخريه مطل وهو ظلم هلم

أحكام تصرفات 

 املفلس

 حفظ حقوق الدائنني من الضياع : املقصد من احلجر على املفلس 



مدين؛ ألن األجل حق للمفلس، فال ( مؤجل بفلس)دين ( وال حيل)
 يسقط بفلسه كسائر حقوقه، 

أو )حيرز ( إن وثق ورثته برهن)مدين ( مبوت)حيل مؤجل أيضا ( وال)

بأقل األمرين من قيمة الرتكة أو الدين؛ ألن األجل ( كفيل مليء
، فإن مل يوثقوا حل لغلبة حقوقةحق للميت، فورث عنه كسائر 

 .  الضرر

رجع على )ملاله مل تنقض، و ( بعد القسمة)للمفلس ( وإن ظهر غريم)

ألنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر، ( الغرماء بقسطه
بقية، وله صنعة أجرب على التكسب لوفائها املفلس  علىوإن بقي 

 . كوقف وأم ولد يستغنى عنهما

ألنه ثبت حبكمه فال يزول إال به، وإن ( وال يفك حجره إال حاكم)
 .وفى ما عليه انفك احلجر بال حاكم لزوال موجبه

أحكام تصرفات 

 املفلس

 حفظ حقوق الدائنني من الضياع : املقصد من احلجر على املفلس 



 [فصل يف احملجور عليه حلظه]

إذ املصلحة تعود عليهم  ( وحيجر على السفيه والصغري واجملنون حلظهم)

خبالف املفلس، واحلجر عليهم عام يف ذممهم وماهلم، وال حيتاج 

 .حلاكم، فال يصح تصرفهم قبل اإلذن

إن بقي؛ ( رجع بعينه)أو وديعة وحنوها ( ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا) 

 ألنه ماله،  

ألنه سلطهم عليه برضاه علم ( أتلفوه مل يضمنوا)تلف يف أيديهم أو ( وإن)

 . باحلجر أو ال لتفريطه

إن جنوا؛ ألنه ال تفريط من اجملين عليه، واإلتالف ( ويلزمهم أرش اجلناية)

 . يستوي فيه األهل وغريه

ألنه ال تفريط من ( ضمان مال من مل يدفعه إليهم)يلزمهم أيضا ( و)

 .املالك، واإلتالف يستوي فيه األهل وغريه

 .املقصد من احلجر حلظ النفس حفظ مال احملجور عليه من الضياع 

 أنواع احلجر

 حلظ النفس( ب

احلجر على 

الصغري واجملنون 

 والسفيه

ضمان الصغري 

واجملنون 

 والسفيه

األثر املرتتب على 

معاملة احملجور 

 عليهم



حكم ببلوغه؛ ملا روى ابن عمر ( مت لصغري مخس عشرة سنةوإن ). 1
يوم أحد،  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -عرضت على النيب »: قال

وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزني، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا 
 متفق عليه، « ابن مخس عشرة سنة فأجازني

سعد بن معاذ  »حكم ببلوغه؛ ألن ( نبت حول قبله شعر خشنأو ). 2

ملا حكم يف بين قريظة بقتلهم وسيب ذراريهم أمر أن يكشف عن 

، فمن أنبت فهو من املقاتلة، ومن مل ينبت فهو من الذرية، مؤتزرهم
لقد حكمت : فقال -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -وبلغ ذلك النيب 

 . متفق عليه« حبكم اهلل من فوق سبعة أرقعة

َوِإَذا َبَلَغ اأَلْطَفاُل ِمْنُكُم }: حكم ببلوغه؛ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( أنزلأو ). 3
 [  59: النور]} اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا

 وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن

عالمات 

 البلوغ

 15بلوغ ( 1

 سنة

إنبات شعر ( 2

 العانة

االحتالم ( 3

 (إنزال املين)



أو رشد سفيه زال )من بلغ وعقل، : أي( أو عقل جمنون ورشد)

َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا  }: ، قال تعاىلعلته لزوال؛ ( حجرهم

 } َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم

حاكم؛ ألنه ثبت بغري حكمه، فزال لزوال موجبه  ( بال قضاء)

 .بغري حكمه

؛ لقوله  ( يف البلوغ باحليض)على الذكر ( اجلاريةوتزيد ). 4

اهلل صالة حائض إال  يقبل  ال»: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -

 . رواه الرتمذي وحسنه« خبمار

عند احلمل؛ ألنه دليل  ( حكم ببلوغها)اجلارية ( محلتوإن )

إنزاهلا؛ ألن اهلل تعاىل أجرى العادة خبلق الولد من مائها، فإذا  

 .ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر؛ ألنه اليقني

 وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن

شروط فك 

احلجر عن 

 فاقدي األهلية

عالمات البلوغ 

 اخلاصة باملرأة

 احليض( 4

احلمل عالمة 

 مؤكدة



السابقة حبال ( قبل شروطه)عنهم ( وال ينفك احلجر)

 . ولو صار شيخا

؛ لقول ابن عباس يف َقْوله ( الصالح يف املال: والرشد)

صالحا يف : أي} ُرْشًداَفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم }: َتَعاَلى

أمواهلم، فعلى هذا يدفع إليه ماله، وإن كان مفسدا 

  .رشدهلدينه، ويؤنس 

غالبا، وال )غبنا فاحشا ( بأن يتصرف مرارا فال يغنب)

أو يف غري )كخمر وآالت هلو، ( يبذل ماله يف حرام

كغناء ونفط؛ ألن من صرف ماله يف ذلك عد ( فائدة

 سفيها، 

 .حفظ مال احملجور عليه من الضياع : املقصد من احلجر حلظ النفس

 معنى الرشد

عالمات رشد 

احملجور عليه 

 لسفه



قبل )ليعلم رشده ( حتى خيترب)الصغري : أي( وال يدفع إليه)

، اآلية} َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى}: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( بلوغه مبا يليق به

 واالختبار خيتص باملراهق الذي يعرف املعاملة واملصلحة، 

ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغري : أي( ووليهم)

 :  حال احلجر)واجملنون 

 الرشيد العدل، ولو ظاهرا لكمال شفقته، ( األب

 ألنه نائبه ولو جبعل، وثم متربع،  ( ثم وصيه)

ألن الوالية انقطعت من جهة األب فتعينت ( ثم احلاكم)

 للحاكم،

 .حفظ مال احملجور عليه من الضياع : املقصد من احلجر حلظ النفس

اختبار من قارب 

 البلوغ

من ولي 

احملجور 

 عليه؟



ومن فك عنه احلجر فسفه، أعيد عليه، وال  

ينظر يف ماله إال احلاكم، كمن جن بعد  

 بلوغ ورشد، 

(  باألحظوال يتصرف ألحدهم وليه إال )

َوال َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم ِإال ِبالَِّتي  }: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى

 .واجملنون يف معناهوالسفيه  }َأْحَسُنِهَي 

 {واَل تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ِإال بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ }

إعادة احلجر مرة 

أخرى إذا اقتضى 

 ذلك

أحكام 

تصرفات 

 الولي



إذا اجتر ولي اليتيم  : أي( له جمانا)ولي احملجور عليه ( ويتجر)

يف ماله كان الربح كله لليتيم؛ ألنه مناء ماله، فال يستحقه  

 . غريه إال بعقد، وال يعقد الولي لنفسه

(  من الربح)معلوم ( مضاربة جبزء)ملن يتجر فيه ( وله دفع ماله)

َرِضَي   -للعامل؛ ألن عائشة أبضعت مال حممد بن أبي بكر 

 ، وألن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته،  -اللَُّه َعْنُهْم 

البيع نساء، والقرض برهن، وإيداعه، وشراء العقار وبناؤه وله 

ملصلحة، وشراء األضحية ملوسر، وتركه يف املكتب بأجرة، 

 .وال يبيع عقاره إال لضرورة أو غبطة

 {واَل تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ِإال بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ }

أحكام 

تصرفات 

 الولي



ِلَقْوِلِه  ( ويأكل الولي الفقري من مال موليه)

} َوَمْن َكاَن َفِقرًيا َفْلَيْأُكْل ِباْلَمْعُروِف}: َتَعاَلى

 [6: النساء]

أجرة عمله؛ : أي( األقل من كفايته أو أجرته)

ألنه يستحق بالعمل واحلاجة مجيعا، فلم جيز أن 

، فال يلزمه  ( جمانا)يأخذ إال ما وجدا فيه 

عوضه إذا أيسر؛ ألنه عوض عن عمله، فهو فيه  

 .كاألجري واملضارب

 {واَل تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ِإال بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ }

أحكام 

تصرفات 

 الولي

حكم أكل الولي 

 من مال موليه



بعد فك احلجر يف )بغري ميني ( واحلاكم)بيمينه ( ويقبل قول الولي)

وقدرها ما مل خيالف عادة وعرفا، ولو قال أنفقت عليك منذ  ( النفقة

   قولمنذ سنة، قدم : سنتني، فقال

 ". املبدع " الصيب؛ ألن األصل موافقته، قاله يف 

إذا باع عقاره ( يف وجود الضرورة والغبطة)يقبل قول الولي أيضا  (و)

 .  وادعاهما ثم أنكره

وعدم التفريط؛ ألنه أمني، واألصل ( التلف)يقبل قول الولي أيضا يف  (و)

 .  براءته

إليه بعد رشده؛ ألنه أمني، وإن كان  ( دفع املال)يقبل قوله أيضا يف  (و)

 جبعل مل يقبل قوله يف دفع املال؛ ألنه قبضه لنفعه كاملرتهن،  

مميز وسيده أن يأذن له يف التجارة، فينفك عنه احلجر يف قدر ما ولولي 

 .أذن له فيه

 {واَل تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ِإال بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ }

من يقبل 

قوله يف 

 التصرف



يف استدانته ببيع أو ( إن أذن له)أداؤه ( وما استدان العبد لزم سيده)
يكن استدان بإذن سيده، ( وإال)قرض؛ ألنه غر الناس مبعاملته، 

خيري سيده بني بيعه وفدائه باألقل من  ( يف رقبته) استدانهما ( فـ)
قيمته أو دينه ولو أعتقه، وإن كانت العني باقية ردت لربها 

 . أخذه وديعة فيتلفها: أي( كاستيداعه)

فيتعلق ذلك كله برقبته وخيري سيده ( متلفهوأرش جنايته وقيمة )

 كما تقدم، 

يتربع املأذون له بدراهم وال كسوة، بل بإهداء مأكول وإعارة وال 
 دابة وعمل دعوة بال إسراف، 

 املأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا مل يضره، ولغري 

الصدقة من بيت زوجها بذلك ما مل تضطرب العادة أو مل وللمرأة 

 .يكن خبيال وتشك يف رضاه

 {واَل تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ِإال بِالَّتِي هِيَ َأحْسَنُ }

اإلذن يف 

 التصرف

استدانة 

 العبد



 الوكالةابب 
:  وكلت أمري إىل هللا، أي: التفويض، تقول: بفتح الواو وكسرها[ الوكالة]

 .استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة: فوضته إليه، واصطالحا
   :الوكالة (تصح)
وحنوه،  فعلهافعل كذا، أو أذنت لك يف : كـ( قول يدل على اإلذنبكل )

 .  وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإابحة أكل ووالية قضاء وإمارة
أبن يوكله يف بيع شيء، فيبيعه بعد ( ويصح القبول على الفور والرتاخي)

بكل قول أو فعل دال . )قبلت: سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهر، فيقول
 –َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -دال على القبول؛ ألن قبول وكالئه : أي( عليه

 .الوكيلتعيني ويعترب ، وكان مرتاخيا عن توكيله إايهم، كان بفعلهم

 تعريف الوكالة

صيغة 

 الوكالة

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 



والتوكل )فيه، ( فله التوكيل)لنفسه ( ومن له التصرف يف شيء)
جاز أن يستنيب غريه وأن ينوب عن غريه النتفاء : أي( فيه

 .املفسدة، واملراد فيما تدخله النيابة وأييت
ومن ال يصح تصرفه بنفسه فنائبه أوىل، فلو وكله يف بيع ما   

 سيملكه أو طالق من يتزوجها مل يصح، 
توكيل امرأة يف طالق نفسها وغريها، وأن يتوكل واجد ويصح 

الطول يف قبول نكاح أمة ملن تباح له وغين لفقري يف قبول زكاة، 
 .ويف قبول نكاح أخته وحنوها ألجنيب

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

من يصح منه 

 التوكيل والتوكل

من ال يصح منه 

 التوكيل والتوكل



َصلَّى اَّللَُّ  -ألنه ( ويصح التوكيل يف كل حق آدمي من العقود)
وكل عروة بن اجلعد يف الشراء، وسائر العقود   -َعَلْيِه َوَسلََّم 

(  والفسوخ)كاإلجارة والقرض واملضاربة واإلبراء وحنوها يف معناه، 
ألنه جيوز التوكيل يف اإلنشاء، ( والعتق والطالق)كاخللع واإلقالة 

والرجعة ومتلك املباحات من )فجاز يف اإلزالة بطريق األوىل، 
كإحياء املوات؛ ألهنا متلك مال بسبب ( الصيد واحلشيش وحنوه

 ،ال يتعني عليه، فجاز كاالبتياع
والنذور ( واللعان واألميان)ألنه قول منكر وزور، ( ال الظهار)

والقسامة والقسم بني الزوجات والشهادة والرضاع وااللتقاط 
 .، فال تدخلها النيابةواجلنايهواالغتنام والغصب 

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

ما تصح فيه 

 الوكالة 

 وما ال تصح

حقوق كل حق من 

اآلدمي من طالق وبيع 

ذلك ، وشراء وصلح وغري 

وكل حق هلل تعاىل من 
فإنها .. تفرقة الزكاة 

تدخلها النيابة ، إال إذا 

كان ال حيصل املقصود 

له إال بفعل املكلف 

 كاحلد، والصالة



(  يف كل حق هلل تدخله النيابة من العبادات)تصح الوكالة أيضا ( و)
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ ألنه  كان  -َصلَّى اَّللَّ

يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ما 
 سبق، 
العبادات البدنية احملضة كالصالة والصوم والطهارة من احلدث، فال وأما 

جيوز التوكيل فيها؛ ألهنا تتعلق ببدن من هي عليه، لكن ركعتا الطواف 
 . تتبع احلج

َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه  -؛ لقوله ( احلدود يف إثباهتا واستيفائها)تصح يف ( و)
اغد اي أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجها، فاعرتفت »: -َوَسلََّم 

 .وغيبتهمتفق عليه، وجيوز االستيفاء يف حضرة املوكل « فأمر هبا فرمجت

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

ما تصح فيه 

 الوكالة 

 وما ال تصح

حقوق كل حق من 

اآلدمي من طالق وبيع 

ذلك ، وشراء وصلح وغري 

وكل حق هلل تعاىل من 
فإنها .. تفرقة الزكاة 

تدخلها النيابة ، إال إذا 

كان ال حيصل املقصود 

له إال بفعل املكلف 

 كاحلد، والصالة



إذا كان يتواله مثله ( وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه)
ومل يعجزه؛ ألنه مل أيذن له يف التوكيل وال تضمنه إذنه لكونه 

أبن أيذن له يف التوكيل أو ( إال أن جيعل إليه)يتوىل مثله، 
 .ويصح توكيل عبد إبذن سيده. يقول اصنع ما شئت

ألهنا من جهة املوكل إذن، ومن جهة ( والوكالة عقد جائز)
الوكيل بذل نفع، وكالمها غري الزم، فلكل واحد منهما 

 .  فسخها

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

حكم توكيل 

 الوكيل غريه

الوكالة 

عقد الزم أو 

 جائز



   :وتبطل)
 أحدمها بفسخ 1.
وجنونه املطبق؛ ألن الوكالة تعتمد احلياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت ( وموته2.

وكل يف طالق الزوجة مث وطئها أو يف عتق العبد مث كاتبه أو وإذا   صحتها، 
 .دبره، بطلت

ولو قبل علمه؛ ألنه رفع عقد ال يفتقر إىل ( عزل الوكيل)تبطل أيضا بـ ( و)3.
رضى صاحبه، فصح بغري علمه كالطالق، ولو ابع أو تصرف فادعى أنه 

 . عزله قبله مل يقبل إال ببينة
لزوال أهلية التصرف، ال ابحلجر لفلس؛ ( حجر السفيه)تبطل أيضا بـ  (و)  4.

ألنه مل خيرج عن أهلية التصرف، لكن إن حجر على املوكل وكانت يف أعيان 
 .ماله بطلت؛ النقطاع تصرفه فيها

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

مبطالت 

 الوكالة



ألن العرف ( ومن وكل يف بيع أو شراء مل يبع ومل يشرت من نفسه)
يف البيع بيع الرجل من غريه، فحملت الوكالة عليه، وألنه تلحقه 

ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من ال ( ولده)ال من ( و. )هتمة
تقبل شهادته له؛ ألنه متهم يف حقهم، ومييل إىل ترك االستقصاء 

 عليهم يف الثمن لتهمته يف حق نفسه، 
حاكم وأمينه وانظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان وكذا 
 .ووجوه

ألن عقد ( بعرض وال نساء وال بغري نقد البلد)الوكيل ( وال يبيع)
رواجا،  أبغلبهماالوكالة مل يقتضه، فإن كان يف البلد نقدان ابع 

 فإن تساواي خري، 

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

تصرفات 

 الوكيل



دون )ابع بـ ( أو)إن مل يقدر له مثن، ( وإن ابع بدون مثن املثل)
 املوكل صح، ( له ماقدره

أو مما )وكان مل يقدر له مثنا، ( أو اشرتى له أبكثر من مثن املثل)
الشراء؛ ألن من صح منه ذلك بثمن مثله صح ( قدره له صح

يف ( الزايدة)ضمن ( و)يف مسألة البيع، ( وضمن النقص)بغريه، 
 مسألة الشراء؛ ألنه مفرط، 

 .وانظر الوقف كالوكيل يف ذلك، ذكره الشيخ تقي الدينوالوصي 
 .بعه بدرهم، فباعه بدينار صح؛ ألنه زاده خريا: وإن قال  

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

تصرفات 

 الوكيل



بع بكذا : )املوكل( أو قال. )مما قدره له املوكل صح( أبزيد)الوكيل ( وإن ابع)
اشرت بكذا حاال، : )قال املوكل( أو)صح، ( به حاال)الوكيل ( مؤجال، فباع

فيما إذا ابع ابملؤجل حاال أو اشرتى : أي( فاشرتى به مؤجال وال ضرر فيهما
ألنه زاده خريا، فهو كما لو وكله يف بيعه بعشرة فباعه ( صح)ابحلال مؤجال، 

وإن مل يبع أو يشرت مبثل ما قدره له بال ضرر، أبن : أي( وإال فال)أبكثر منها، 
بعه بعشرة مؤجلة، فباعه بتسعة حالة، أو ابعه بعشرة حالة، وعلى املوكل : قال

أو عشر  أبحداشرته بعشرة حالة، فاشرتاه : ضرر حبفظ الثمن يف احلال، أو قال
أن " الفروع " بعشرة مؤجلة مع ضرر مل ينفذ تصرفه؛ ملخالفته موكله، وقدم يف 

يف مسألة البيع، وهو " التنقيح " و " املنتهى " الضرر ال مينع الصحة، وتبعه يف 
مما  أبنقصأيضا يف مسألة الشراء، وقد سبق لك أن بيع الوكيل " املنتهى " ظاهر 

 .قدر له وشراءه أبكثر منه صحيح، ويضمن

جائز التصرف استنابة 

 مثله فيما تدخله النيابة 

تصرفات 

 الوكيل



 [فصل إن اشرتى الوكيل ما يعلم عيبه]
لزم الشراء الوكيل، فليس : أي( ما يعلم عيبه لزمه)الوكيل ( وإن اشرتى)

فإن رضيه كان ( موكله)به ( وإن مل يرض)له رده؛ لدخوله على بصرية، 
 له؛ لنيته ابلشراء، وإن اشرتاه بعني املال مل يصح، 

ألنه قائم مقام املوكل، وله أيضا رده ألنه ملكه، ( رده)عيبه ( فإن جهل)
فإن حضر املوكل قبل رد الوكيل ورضي ابلعيب مل يكن للوكيل رده؛ ألن 

احلق له، خبالف املضارب؛ ألن له حقا، فال يسقط برضى غريه، فإن 
 طلب البائع اإلمهال حىت حيضر املوكل، مل يلزم الوكيل ذلك، 

العقد كتسليم الثمن وقبض املبيع والرد ابلعيب وضمان الدرك حقوق و 
 .تتعلق ابملوكل

شراء الوكيل 

 املعيب



يسلم املبيع؛ ألن إطالق الوكالة يف البيع : أي( ووكيل البيع يسلمه)
 . ؛ ألنه من متامهيقتضيه

بغري إذن املوكل؛ ألنه قد يوكل يف البيع ( الثمن)الوكيل يف البيع ( وال يقبض)
، فإن دلت القرينة على قبضه ( بغري قرينة)من ال أيمنه على قبض الثمن 

مثل توكيله يف بيع شيء يف سوق غائبا عن املوكل أو موضع يضيع الثمن 
برتك قبض الوكيل له، كان إذان يف قبضه، فإن تركه ضمنه؛ ألنه يعد مفرطا، 

ال ": املنتهى " وتبعه يف " التنقيح " هذا املذهب عند الشيخني، وقدم يف 
يقبضه إال إبذنه، فإن تعذر مل يلزم الوكيل شيء؛ ألنه ليس مبفرط؛ لكونه ال 

 .ميلك قبضه
فلو )ألنه من تتمته وحقوقه كتسليم املبيع، ( ويسلم وكيل املشرتي الثمن)

لتعديه ( ضمنه)الثمن ( بال عذر وتلف)أخر تسليم الثمن : أي( أخره
 .  ابلتأخري، وليس لوكيل يف بيع تقليبه على مشرت إال حبضرته وإال ضمن

 تسليم املبيع

 قبض الثمن



مل يصح ومل ميلكه؛ ألن هللا تعاىل مل أيذن ( وإن وكله يف بيع فاسد)
الوكيل إذا بيعا ( ابع)لو ( ـف. )فيه؛ وألن املوكل ال ميلكه

   ،مل يصح؛ ألنه مل يوكل فيه( صحيحا)
مل يصح؛ ألنه يدخل فيه كل شيء ( أو وكله يف كل قليل وكثري)

 من هبة ماله وطالق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، 
نوعا ومثنا ( مبا شاء ومل يعنيأو عينا شراء ما شاء )وكله يف  (أو)
 ؛ ألنه يكثر فيه الغرر، ( مل يصح)

":  املبدع " قال يف . وكله يف بيع ماله كله أو ما شاء منه صحوإن 
 .بع من مايل ما شئت، له بيع ماله كله: وظاهر كالمهم يف

إن وكله يف 

 بيع فاسد

إن وكله يف كل 

قليل أو كثري أو 

 ما شاء

إن وكله يف بيع 

 ماله كله



؛ ألن اإلذن مل يتناوله نطقا وال عرفا؛ ألنه ( والوكيل يف اخلصومة ال يقبض)
فالوكيل يف ( والعكس ابلعكس)للقبض،  يرضاهقد يرضى للخصومة من ال 

 . القبض له اخلصومة؛ ألنه ال يتوصل إليه إال هبا، فهو إذن فيها عرفا
ملكه من وكيله؛ ألنه قائم ( اقبض حقي من زيد: )إن قال املوكل( و)

إال )العرف،  يقتضيهألنه مل يؤمر بذلك وال ( ال يقبض من ورثته)مقامه، و 
أو عليه، فله القبض من ( الذي قبله)اقبض حقي : املوكل للوكيل( أن يقول

اقبضه اليوم مل ميلكه : وارثه؛ ألن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا، وإن قال
 غدا، 

وأنكر املودع لعدم ( مل يشهد)أودع و ( اإليداع إذا)يف ( وال يضمن وكيل)
 .  الفائدة يف اإلشهاد؛ ألن املودع يقبل قوله يف الرد والتلف

الوكيل يف قضاء الدين إذا كان بغري حضور املوكل ومل يشهد، ضمن إذا وأما 
 .أنكر رب الدين، وتقدم يف الضمان

مقتضى الوكالة 

 يف اخلصومة

من أحكام 

 احملاماة 

إن وكله يف 

 قبض حقه

ضمان الوكيل 

 للوديعة



 [فصل الوكيل أمني ال يضمن ما تلف بيده بال تفريط]
ألنه انئب املالك يف اليد ( أمني ال يضمن ما تلف بيده بال تفريطوالوكيل )

والتصرف، فاهلالك يف يده كاهلالك يف يد املالك ولو جبعل، فإن فرط أو 
 .  تعدى أو طلب منه املال فامتنع من دفعه لغري عذر، ضمن

يف ( و)نفي التفريط وحنوه، : أي( يف نفيه)الوكيل : أي( ويقبل قوله)
ألن األصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف أبمر ظاهر  ( اهلالك مع ميينه)

 .  كحريق عام وهنب جيش، كلف إقامة البينة عليه، مث يقبل قوله فيه
وكله يف شراء شيء فاشرتاه واختلفا يف قدر مثنه قبل قول الوكيل، وإن وإن 

اختلفا يف رد العني أو مثنها إىل املوكل، فقول وكيل متطوع، وإن كان جبعل 
وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة يف يده، ال يلزمه . فقول موكل

 .تسليمه قبل طلبه، وال يضمنه بتأخريه، ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه

 ضمان الوكيل

 من يقبل قوله

 ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط ’يد الوكيل يد أمان 



:  أي( مل يلزمه)بال بينة ( ومن ادعى وكالة زيد يف قبض حقه من عمرو)
. جلواز أن ينكر زيد الوكالة، فيستحق الرجوع عليه( دفعه إن صدقه)عمرا 

، فال فائدة يف ابلنكولألنه ال يقضي عليه ( اليمني إن كذبه)يلزمه ( وال)
؛ الحتمال ( حلف الوكالةفأنكر زيد )عمرو ( فإن دفعه)لزوم حتليفه، 

فريجع عليه زيد لبقاء حقه يف ذمته، ( وضمنه عمرو)صدق الوكيل فيها 
ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه، ال إن صدقه وتلف 

( وديعة أخذها)ملدعي الوكالة بغري بينة ( وإن كان املدفوع)بيده بال تفريط، 
ألن الدافع ( فإن تلفت ضمن أيهما شاء)حيث وجدها؛ ألهنا عني حقه، 

ضمنها ابلدفع، والقابض قبض ما ال يستحقه، فإن ضمن الدافع مل يرجع 
 ضمن القابض مل يرجع على الدافع،  وإنعلى القابض إن صدقه، 

الوكالة دعوى احلوالة والوصية، وإن ادعى أنه مات وأان وارثه لزمه وكدعوى 
 .الدفع إليه مع التصديق واليمني مع اإلنكار على نفي العلم

ادعاء الوكالة 

 وآثارها

 ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط ’يد الوكيل يد أمان 



اجتماع يف استحقاق أو : املعىن العام
 تصرف

 يدخل فيها شركة األمالك كاإلرث والصيد وملك مباح

اجتماع اثنني فأكثر يف : املعىن اخلاص
 “العقد”التصرف  

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 [ابب الشركة وأنواع شركة العقود]
 .  بوزن سرقة ونعمة ومثرةالشركة 

 :  نوعان( وهي)
كثبوت ( اجتماع يف استحقاق: )وهيأمالك شركة  -1

 .فأكثرامللك يف عقار أو منفعة الثنني 
من بيع ( تصرف)وهي اجتماع يف شركة عقود ( أو) -2 

 . وحنوه

 تعريف الشركة

أنواع الشركة 

 إمجااًل



.الشركة جائزة بالكتاب والسنة واإلجماع

 :من الكتاب

:ومن السنة

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 رفع احلرج واملشقة

 التعاون والتكاتف بني أفراد اجملتمع

 سد احلاجة وحتقيق توزيع األدوار والكفاءات

 عمارة األرض ومناء اجملتمعات
 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



أقسام 
 الشركات

 العقد

 الملك

 اإلباحة

 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

يف ( مجيع الناس ) اشرتاك 
صالحية التملك ابألخذ 

واإلحراز لألشياء املباحة اليت 
ليست يف األصل ملكاً ألحد،  

املاء ، والنار ، والكأل ، ) كـ
 (واملرافق العامة 

ملك اثنني فأكثر عيناً ، جربًا أو 
 .  اختيارًا 

، أو ( بغري تراضي كاإلرث) جربًا 
ابلرضا منهم كاالشرتاك يف ) اختيارًا 

 (شراء عقار ومتلكه أو اهلبة أو الوصية 

االجتماع يف 
التصرف كشركة 

 املضاربة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة العنان( 1

أن يشرتك رجالن مباليهما 
على أن يعمال أببداهنما 

الربح واخلسارة حبسب  والربح بينهما
 أسهمهم يف رأس املال



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة املضاربة( 2

أن يدفع ماله إىل آخر 
 ليتجر فيه والربح بينهما

اخلسارة على رب املال، 
وأما املضارب فيخسر 

 جهده فقط



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة الوجوه( 3
أن يشرتك اثنان فيما يشرتاين 

من –جباههما وثقة التجار هبما 
  -غري أن يكون هلما رأس مال

ما حيصالن عليه من الربح  ويعمالن فيه  
 فهو بينهما على ما شرطاه



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 “األعمال”شركة األبدان ( 4
أن يشرتك اثنان فأكثر فيما 

 .يكتسبونه أبيديهم
كالصناع والصيادين وأصحاب 

يكون الربح بينهما حبسب  .الورش والنجارة
 شرطوهما 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 شركة املفاوضة( 5
أن يفوض كل واحد من 

الشريكني إىل اآلخر الشراء أو 
البيع أو املضاربة أو التوكيل أو 

 .االبتياع يف الذمة أو غري ذلك
يكون الربح بينهما حبسب 
ما شرطاه، واخلسارة على 

 قدر املال



 :مخسة( أنواع) -املقصودة هنا  -شركة العقود وهي : أي( وهي)
مسيت بذلك لتساوي الشريكني يف املال والتصرف، كالفارسني ( شركة عنان): فأحدها

 .السريإذا سواي بني فرسيهما وتساواي يف 
تكره مشاركة وال -شخصان فأكثر، مسلمني أو أحدمها، : أي( أن يشرتك اثنان)وهي 

كان مال كل ( ولو)كل منهما احلاضرين، ( مباليهما املعلوم) -التصرفكتايب ال يلي 
 (  ليعمال فيه ببدنيهما)أبن مل يتساو املاالن قدرا أو جنسا أو صفة، ( امتفاوت)

 يعمل فيه أحدمها، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، أو 
 كان بدونه مل يصح وبقدره إبضاع، فإن  
 .منهمااشرتكا يف خمتلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل وإن 

حبكم ( حبكم امللك يف نصيبه و)يف املالني : أي( تصرف كل منهما فيهمافينفذ )
 ( . الوكالة يف نصيب شريكه)

 .لفظ الشركة عن إذن صريح يف التصرفويغين 

 تعريف الشركة

 شركة العنان( 1



 :واملضاربةلشركة العنان ( ويشرتط)
ألهنما قيم األموال ( أن يكون رأس املال من النقدين املضروبني)1.

وأمثان البياعات، فال تصح بعروض وال فلوس ولو انفقة، وتصح 
" كحبة فضة يف دينار، ذكره يف ( ولو مغشوشني يسريا. )ابلنقدين

؛ ألنه ال ميكن التحرز منه، فإن كان الغش كثريا "الشرح " و " املغين 
 .  مل يصح؛ لعدم انضباطه

لكل منهما جزءا من الربح مشاعا  يشرتطاأن )يشرتط أيضا ( و)  2.
االشرتاط، فلم هلما حبسب كالثلث والربع؛ ألن الربح مستحق ( معلوما

والربح بيننا، فهو بينهما : يكن بد من اشرتاطه كاملضاربة، فإن قاال
 .نصفني

شروط شركة 

 العنان واملضاربة 

صفة اشرتاط 

 الربح



مل تصح؛ ألنه املقصود من الشركة، فال جيوز اإلخالل ( فإن مل يذكرا الربح)
مل تصح؛ ألن اجلهالة متنع تسليم ( أو شرطا ألحدمها جزءا جمهوال)به 

مل تصح؛ الحتمال أن ال يرحبها أو ال ( دراهم معلومة)شرطا ( أو)الواجب 
السفرتني، أو ربح [ ى] إحدأو ( ربح أحد الثوبني)شرطا ( أو)يربح غريها، 

ألنه قد يربح يف ذلك املعني دون ( مل تصح)جتارة يف شهر أو عام بعينه 
 .  غريه، أو ابلعكس فيختص أحدمها ابلربح وهو خمالف ملوضوع الشركة

فيعترب فيها تعيني جزء مشاع معلوم ( وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة)
 . للعامل ملا تقدم

ابحلساب، سواء كانت لتلف ( على قدر املال)اخلسران : أي (والوضيعة)
 .أو نقصان يف الثمن أو غري ذلك

 تعريف الشركة

أنواع الشركة 

 إمجااًل



ألن القصد الربح، وهو ال يتوقف على ( وال يشرتط خلط املالني)
فيجوز إن أخرج ( كوهنما من جنس واحد)يشرتط أيضا ( وال)اخللط، 
واآلخر دراهم، فإذا اقتسما رجع كل مباله، مث اقتسما داننري أحدمها 

الفضل، وما يشرتيه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف 
 أحد املالني فهو من ضماهنما، 

منهما أن يبيع ويشرتي ويقبض، ويطالب ابلدين وخياصم فيه، ولكل 
وحييل وحيتال، ويرد ابلعيب، ويفعل كل ما هو من مصلحة جتارهتما، ال 
أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو حيايب أو يقرتض على الشركة إال 
إبذن شريكه، وعلى كل منهما أن يتوىل ما جرت العادة بتوليه من نشر 

 .وإحرازه وقبض النقد وحنوه، فإن استأجر له فاألجرة عليهوطيه ثوب 

هل يشرتط خلط 

األموال أو كونهما 

 من جنس واحد؟

مسئوليات 

 الشريك



 [فصل يف املضاربة]
من الضرب يف األرض وهو السفر للتجارة، قال هللا ( املضاربة: الثاين)فصل يف النوع 

تَـُغوَن ِمْن َفْضِل اَّللَِّ }: تعاىل وتسمى قراضا [ 20: املزمل]{ َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأَلْرِض يـَبـْ
جبزء مشاع : أي( به ببعض رحبه)ملن يتجر : أي( ملتجر)ومعاملة، وهي دفع مال معلوم 
خذ هذا املال مضاربة ومل يذكر سهم العامل، فالربح كله : معلوم منه كما تقدم، فلو قال

لرب املال والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله، وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدمها أو 
ولو ولد أحدمها أو  -لعبديهما، صح وكان لسيده، وإن شرطاه للعامل وألجنيب معا 

 .  وشرطا عليه عمال مع العامل، صح وكاان عاملني، وإال مل تصح املضاربة -امرأته 
ألنه أضافه إليهما إضافة ( والربح بيننا، فنصفان)اجتر به : رب املال للعامل( فإن قال)

 .  واحدة، وال مرجح فاقتضى التسوية
لك ثالثة )اجتر به و : قال( أو)ثالثة أرابعه أو ثلثه، ( يول)اجتر به ( : وإن قال)

؛ ألن ( والباقي لآلخر)ألنه مىت علم نصيب أحدمها أخذه، ( أرابعه أو ثلثه، صح
 .الربح مستحق هلما، فإذا قدر نصيب أحدمها منه فالباقي لآلخر مبفهوم اللفظ

 شركة املضاربة( 2



قليال كان أو كثريا؛ ألنه يستحقه ( لعامل)هو ( املشروط فـ)اجلزء ( وإن اختلفا ملن)
ابلعمل وهو يقل ويكثر، وإمنا يتقدر حصته ابلشرط، خبالف رب املال فإنه يستحقه 

 مباله وحيلف مدعيه، وإن اختلفا يف قدر اجلزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، 
ومضاربة  . إذا اختلفا يف اجلزء املشروط أو قدره ملا تقدم( وكذا مساقاة ومزارعة)

كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب املال وللعامل أجرة مثله، وتصح 
 .مؤقتة ومعلقة

ألهنا تنعقد على احلظ ( مبال اآلخر إن أضر األول ومل يرض)العامل ( وال يضارب)
والنماء، فلم جيز له أن يفعل ما مينعه، وإن مل يكن فيها ضرر على األول أو إذن جاز، 

من ربح الثانية ( رد حصته)أبن ضارب اآلخر مع ضرر األول بغري إذنه ( فإن فعل)
األوىل؛ ألنه استحق ذلك ابملنفعة اليت استحقت ابلعقد األول، وال نفقة ( يف الشركة)

( إال ابتفاقهما)املضاربة : أي( مع بقاء العقد)الربح ( وال يقسم. )لعامل إال بشرط
 .ألن احلق ال خيرج عنهما، والربح وقاية لرأس املال

 شركة املضاربة( 2



قبل التصرف انفسخت فيه املضاربة  ( بعضه)تلف ( وإن تلف رأس املال أو)
جرب من الربح؛ ألنه دار يف التجارة، ( بعد التصرف)كالتالف قبل القبض، وإن تلف 

 ،وشرع فيما قصد ابلعقد من التصرفات املؤدية إىل الربح
وجب جرب : أي( من الربح)ذلك ( جرب)يف إحدى سلعتني أو سفرتني ( أو خسر) 

اخلسران من الربح، ومل يستحق العامل شيئا إال بعد كمال رأس املال؛ ألهنا مضاربة 
، مل وعلما ماهلمامع حماسبته، فإذا احتسبا ( تنضيضهأو )انضا ( قبل قسمته)واحدة 

مع احملاسبة منزلة املقامسة، وإن  للتنضيضجيرب اخلسران بعد ذلك مما قبله، تنزيال 
 .  ، لزم العاملتنضيضهانفسخ العقد واملال عرض أو دين فطلب رب املال 

مبوت أحدمها، فإن مات عامل أو مودع أو وصي وحنوه وجهل بقاء ما بيدهم وتبطل 
فهو دين يف الرتكة؛ ألن اإلخفاء وعدم التعيني كالغصب، ويقبل قول العامل فيما 

يدعيه من هالك وخسران وما يذكر أنه اشرتاه لنفسه أو للمضاربة؛ ألنه أمني، والقول 
 .قول رب املال يف عدم رده إليه

 شركة املضاربة( 2



:  مسيت بذلك؛ ألهنما يعامالن فيها بوجههما أي( شركة الوجوه: الثالث)
 جاههما، واجلاه والوجه واحد، 

من غري أن يكون هلما مال ( أن يشرتاي يف ذمتيهما)أن يشرتكا على وهي 
على ما شرطاه، سواء عني أحدمها  (بينهما)هو ( جباهيهما، فما رحباه فـ)

ما اشرتيت من شيء : لصاحبه ما يشرتيه أو جنسه أو وقته أو ال، فلو قال
 .  فبيننا صح

ألن مبناها على الوكالة ( وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه ابلثمن)
: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( وامللك بينهما على ما شرطاه)والكفالة، 

 ، « املؤمنون عند شروطهم»
 .  معناهاكشركة العنان؛ ألهنا يف ( والوضعية على قدر ملكيهما)
 .كالعنان، ومها يف تصرف كشريكي عنان( والربح على ما شرطاه)

 شركة الوجوه( 3



أن يشرتكا فيما يكتسبان )وهي ( شركة األبدان: الرابع)
يشرتكان يف كسبهما من صنائعهما، فما رزق هللا : أي( أببداهنما

 تعاىل فهو بينهما، 
ويطالبان به؛ ألن ( فما تقبله أحدمها من عمل يلزمهما فعله)

 شركة األبدان ال تنعقد إال على ذلك، 
 مع اختالف الصنائع كقصار مع خياط، وتصح 
واحد منهما طلب األجرة، وللمستأجر دفعها إىل أحدمها، ولكل 

 .ومن تلفت بيده بغري تفريط مل يضمن

شركة األبدان ( 4

 (  األعمال)



(  يف االحتشاش واالحتطاب وسائر املباحات)شركة األبدان  (وتصح)
كالثمار املأخوذة من اجلبال واملعادن والتلصص على دار احلرب، ملا روى أبو 

اشرتكت أان وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ : عن عبد هللا قال»داود إبسناده 
َصلَّى  -أشرك بينهم النيب : أان وعمار بشيء، وجاء سعد أبسريين، قال أمحد

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   . « -اَّللَّ
احتج اإلمام  (بينهما)الذي عمله أحدمها ( وإن مرض أحدمها فالكسب)

وإن طالبه الصحيح أن يقيم )حبديث سعد، وكذا لو ترك العمل لغري عذر، 
ألهنما دخال على أن يعمال، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن ( مقامه لزمه

ولآلخر الفسخ، وإن اشرتكا على أن حيمال  يقتضيهيقيم مقامه توفية للعقد مبا 
على دابتيهما واألجرة بينهما صح، وأن أجرمها أبعينهما فلكل أجرة دابته، 
ويصح دفع دابة وحنوها ملن يعمل عليها وما رزقه هللا تعاىل بينهما على ما 

 .شرطاه

شركة األبدان ( 4

 (  األعمال)



أن يفوض كل منهما إىل )وهي ( شركة املفاوضة: اخلامس)
بيعا وشراء ( صاحبه كل تصرف مايل وبدين من أنواع الشركة

وارهتاان وضمان ومسافرة ابملال ومضاربة وتوكيال وابتياعا يف الذمة 
ما يرى من األعمال، أو يشرتكا يف كل ما يثبت هلما وعليهما، 

 .  فتصح
 ملا سبق يف العنان، ( والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر املال)
كوجدان لقطة أو ركاز ( فإن أدخال فيها كسبا أو غرامة اندرين)

أو ما يلزم أحدمها من ضمان غصب )أو مرياث أو أرش جناية، 
؛ لكثرة الغرر فيها؛ ألهنا تضمنت كفالة وغريها ( أو حنوه، فسدت

 .العقد يقتضيهمما ال 

شركة ( 5

 املفاوضة



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات

الربح وامللك على حسب ما اتفق عليه 
 الشركاء، وأما اخلسارة فعلى رب املال

هل جيوز اشرتاط ضمان رأس املال على عامل 
 املضاربة؟ وإذا حصل فما حكم الشركة؟

ال جيوز، وتصح الشركة يف قول مجهور العلماء 
 .ويبطل الشرط وحده

1 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات
ال جيوز حتديد الربح مبقدار معني من املال، 

بل ال بد أن يكون مشاعاً كالربع والثلث 
 %10والنصف، أو ابلنسبة كـ

حتديد الربح مبقدار معني جيعله قرضًا بفائدة 
 وخيرجها عن كوهنا شركة

 كل قرض جر نفعاً فهو راب

2 



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات

حتديد مبلغ اثبت للمضارب مقابل هل جيوز 
 3 جهده وعمله

 .مسألة خالفية بني أهل العلم، ومجهور العلماء أنه ال جيوز
وقد ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل جواز ذلك إذا كتب عقد مستقل أنه 

عامل أيخذ مقابله أجرًا اثبتًا، ويكون عقد الشراكة عقدًا آخر مبين على النسبة 
 .“كما يف املعايري الشرعية يف البحرين”



 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 

 أبرز القواعد يف الشركات

 تساوي الشريكني يف الغنم والغرم

ال جيوز ضمان الربح أو عدم اخلسارة للشركاء أو بعضهم، 
 ألهنا تتحول من جتارة مشروعة إىل قرض ربوي حمرم

نتائج دراسات : لكن جيوز توقع األرابح، ومثلها
 اجلدوى االقتصادية 

4 



 أبرز القواعد يف الشركات

املال يف يد املضارب أمانة ال يضمنه إال إذا 
 تعدى أو فرط

إن عمل املضارب يف املال مث ادعى اخلسارة ومل يظهر منه تعٍد : مسألة
وال تفريط فيقبل قوله من غري بينة، إال إذا أثبت رب املال تعدي 

 املضارب أو تفريطه
يد املضارب يد أمان، فال يضمن إال إذا تعدى 

 أو فرط

5 



 الشركات املسامهة

 الشركات النقية

 الشركات احملرمة

الشركات 
 املختلطة

نشاطها مباح وال 
 تعمل ابلراب

 نشاطها حمرم

نشاطها مباح لكنها 
 تعمل ابلراب

 مباحة

 حمرمة

 خالف



 54ص اخلثالن. ديرجع إليها يف كتاب فقه املعامالت املالية املعاصرة 

 قرار اجملمع الفقهي

 :اإلسهام يف الشركات
أن األصل يف املعامالت احلل فإن أتسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر مبا    - أ

 .جائز
 

خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضها األساسي حمرم، كالتعامل ابلراب أو إنتاج احملرمات ال  - ب
 .أو املتاجرة هبا

 
حرمة اإلسهام يف شركات تتعامل أحياانً ابحملرمات، كالراب وحنوه، ابلرغم من أن أنشطتها األصل  -ج

 .مشروعةاألساسية 



 املساقاةابب 
له مثر مأكول  دفع شجرالسقي؛ ألنه أهم أمرها ابحلجاز، وهي من 

ليقوم بسقيه وما حيتاج إليه جبزء معلوم له من ؛ إىل آخرولو غري مغروس 
 .مثره

من خنل وغريه؛ حلديث ابن ( على شجر له مثر يؤكل)املساقاة ( تصح)
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عامل النيب »: عمر أهل خيرب بشطر ما خيرج  -َصلَّى اَّللَّ

 -عامل النيب »: متفق عليه، وقال أبو جعفر« منها من مثر أو زرع
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أهل خيرب ابلشطر، مث أبو بكر، مث عمر، مث  -َصلَّى اَّللَّ

وال « .عثمان، مث علي، مث أهلوهم إىل اليوم يعطون الثلث أو الربع
 .تصح على ما ال مثر له كاحلور أو له مثر غري مأكول كالصنوبر والقرظ

 معنى املساقاة

حكم عقد 

 املساقاة



مل تكمل ( مثرة موجودة)شجر ذي ( على)تصح املساقاة أيضا ( و)
تنمى ابلعمل، كاملزارعة على زرع انبت؛ ألهنا إذا جازت يف املعدوم مع  

 . كثرة الغرر ففي املوجود وقلة الغرر أوىل
ويعمل )يف أرض رب الشجر ( على شجر يغرسه)تصح أيضا ( و)

، احتج اإلمام حبديث خيرب؛ وألن العوض والعمل ( عليه حىت يثمر
(  جبزء من الثمرة)معلومان فصحت كاملساقاة على شجر مغروس 

فلو شرطا يف املساقاة الكل " تصح : " مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله
 معلومة أو مثرة شجرة معينة، مل تصح،  آصعاألحدمها أو 

واملغارسة، وهي دفع أرض وشجر ملن يغرسه كما تقدم  املناصبةوتصح 
 .جبزء مشاع ومعلوم من الشجر

من أحكام 

 عقد املساقاة

حكم حتديد 

شيء معلوم 

 غري مشاع



من ( عقد جائز)عقد املساقاة واملغارسة واملزارعة : أي( وهي)
؛ ألهنا عقد على جزء من النماء يف املضاربة علىالطرفني قياسا 

 املال، فال يفتقر إىل ذكر مدة، ولكل منهما فسخها مىت شاء، 
أجرة : أي( فإن فسخ املالك قبل ظهور الثمرة فللعامل األجرة)

 مثله؛ ألنه منعه من إمتام عمله الذي يستحق به العوض، 
فسخ العامل املساقاة قبل ظهور الثمرة : أي( وإن فسخها هو)
؛ ألنه رضي إبسقاط حقه، وإن انفسخت بعد ( فال شيء له)

ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا، ويلزم العامل متام العمل  
 .كاملضارب

عقد املساقاة 

 الزم أو جائز؟

آثار فسخ 

 املساقاة

 األصل تساوي الشريكني يف الغنم والغرم



( ويلزم العامل كل ما فيه صالح الثمرة من حرث وسقي وزابر)
وتلقيح )بكسر الزاي وهو قطع األغصان الرديئة من الكرم، 

طرق املاء وحصاد )إصالح ( وتشميس وإصالح موضعه و
كآلة حرث وبقرة، وتفريق زبل، وقطع حشيش مضر ( وحنوه

   .يقسموشجر ايبس، وحفظ مثر على شجر إىل أن 
كسد )ما حيفظ األصل، : أي( وعلى رب املال ما يصلحه)

كآلته اليت ( والدوالب وحنوه)وحفر البئر ( حائط وإجراء األهنار
تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به، وحتصيل ماء وزبل واجلذاذ عليهما 

 .العاملبقدر حصتيهما، إال أن يشرتطه على 
 .فيها كاملضارب فيما يقبل ويرد وغري ذلكوالعامل 

مقتضيات 

عقد 

 املساقاة

 األصل تساوي الشريكني يف الغنم والغرم



 [فصل يف املزارعة]
 حلديث خيرب السابق، ( وتصح املزارعة)فصل 
دفع أرض وحب ملن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى وهي 

كالثلث أو ( النسبةمعلوم )مشاع ( جزءب)ابلعمل ملن يقوم عليه 
 الربع وحنوه 

أو للعامل )لرب األرض، : أي( مما خيرج من األرض لرهبا)
أن شرط اجلزء املسمى لرب األرض فالباقي : أي( والباقي لآلخر

للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب األرض؛ ألهنما يستحقان 
 .ذلك، فإذا عني نصيب أحدمها منه، لزم أن يكون الباقي لآلخر

 معنى املزارعة

شرط صحة 

 املزارعة

 األصل تساوي الشريكني يف الغنم والغرم



، فيجوز ( كون البذر والغراس من رب األرض)يف املزارعة واملغارسة ( وال يشرتط)
أن خيرجه العامل يف قول عمر وابن مسعود وغريمها، ونص عليه يف رواية مهنا، 

، واختاره أبو حممد اجلوزي والشيخ تقي الدين "الشرح " و " املغين " وصححه يف 
؛ ألن األصل املعول عليه يف املزارعة قصة خيرب، ومل يذكر النيب ( وعليه عمل الناس)
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أن البذر على املسلمني، وظاهر املذهب اشرتاطه، نص  -َصلَّى اَّللَّ

، وتبعه املصنف "التنقيح " عليه يف رواية مجاعة، واختاره عامة األصحاب، وقدمه يف 
 ".  املنتهى " ، وقطع به يف "اإلقناع " يف 

شرط رب األرض أن أيخذ مثل بذره ويقتسما الباقي مل يصح، وإن كان يف وإن 
وساقاه على الشجر صح، وكذا لو أجره األرض األرض  علىاألرض شجر فزارعه 

.  وساقاه على شجرها، فيصح ما مل يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صالحها
وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما ولفظ العاملة وما يف معىن ذلك ولفظ إجارة؛ ألنه 

وتصح إجارة أرض جبزء مشاع مما خيرج منها، فإن مل تزرع نظر إىل معدل . مؤد للمعىن
 .املغل فيجب القسط املسمى

هل يشرتط كون 

البذر والغراس 

 من رب األرض؟

 مسائل متفرقة

صيغة عقد 

 املساقاة واملزارعة

 األصل تساوي الشريكني يف الغنم والغرم


