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uU  ١١القوض

الدين؟ل رأيكم ْا اش~؛ ~رحمه الشخ فضيلة مثل سا! 
أقسام!الدين بقوله• فأجاب 

علحيلة يكن ولر تحربمه عل الدليل يقم ل؛ ما وهو ماح: فدين 

والظمأجل، إل والإجارة أجل، إل والمع القرض، مثل وذلك محرم، 
وغيرها.

أوينمه، إما محرم؛ وجه عل مستعة كان ما وهو محرم• ودين 
إليه.ذريعة أو حيلة، بكونه 

ونصم،إلأحل.بدرهم درمحا يبيعه أن الأول؛ فمثال 
درهمبمثة بنمها مقصودة غير سلعة يبيعه أن الثاف؛ ومثال 

نقدا.درحا بثإبن يشار-إا ثم موجلة، 

درهمبمئة فيها راغبا مقصودة سلعة يشتري أن الل،ريعة: ومثال 
الأولبائعها ؤيشارتبما بيعها، نييد عنها، رغبته تزول ثم موحلة، 

حرام•الدين من الصور هن-ه فكل بثانتن، 
التززق،سألة أصلها فان اليوم الماس بما يمحامل المي ١^ أما 

إلبمئة ثانذن اوي نسلعة فتشتري دراهم، الرجل بمتاج أن وهي 
حائزة،أبما المال.هس، من فالمشهور فيها؛ الماس احتلم، وقد أجل، 



ه1وىص

منوأما حرام، أما اش~ —رحمه تيمية ابن الدين تقي الشيخ واختار 
عباسابن قال كا حريرة، بينها نجعل بدراهم، دراهم بيع عل الخيل 
،•عنهالالله رصي 

التورقمسألة أعني تحريمها؛ عل الله— —رحمه أحمد الإمام نص وقد 
السنن.مذيب ق عليها الكلام افه— —رحمه القيم ابن وأؤنال المذكورة، 

ثموحديثا، قدي، العلماء فيها اختلف الي التورق مسألة فتدبر 
بينهاالفرق تجد اليوم، الناس يستعملها التي الحاملة ولثن بينها قارن 

الناسمعاملة تجوز أن التؤرق مسألة تحوير من يلزم لا وأنه كبيرا، 
عليهاالبيع وعقد معلوم، وثمنها معلومة، التورق ق فالسالعة اليوم؛ 
يكون،لا وقد ثمنها، يريد المشتري بأن عالما يكون قد وبائعها بداما، 
ونحوه.عشر أحد الحشر ذكر المسألة ق وليس 

منها!كثيرة؛ محاذير ففيها الناس معاملة أما 

دراهمأءهلا٥ وأنه الدراهم، والمتدين المدين س كل نية — ١ 
عشربأحد الحشر وإياه هو يتفق ولذلك ملحة، بينها وأدخل بدراهم، 
علاتفقا لو ربيا بل وصفها، ولا بعينها لمعة اليعرفا ب وهما ونحوه، 

٢(.٤ ١ داود)؟/ ابى سن حانية ق القيم ابن ذكره 





الفقعفتاوى  ١٤

النيئمى وقد العاين، رب عل وحيلة ■حدلع العمل هدا أن ٣" 
شتحالوااليهود، ارتكست، مأ ترتكبوا ررلأ وقال! الحيلة عن و. 

قالوا:الشحوم، عليهم حرمت لما فاليهود ٢، الحيلءال بأدنى افه محارم 
قه اممه رسول قال وقد ثمنها، وأكلوا باعومحا، ولكن نأكلها، لا إذن 

حملوه،شحومها، عليهم حرم نئا اف إن اليهود، افه ررقاتل هدا• عملهم 
عشرةبيع بأن نعلم المسلمن نحن كنا ؤإذا ٢، ثمنه٠٠ر وأكلوا باعوه، ثم 

بيننافيعا نتفق أن محل فكيف محوز، لا أحل إل ونصف بعشرة دراهم 
الاتفاقمحري هكذا ونصف، بعشرة الحشرة بدراهم: دراهم بح عل 
الحقد،حن معلومة ولا مقصودة غير لعة م إل ندهب ثم بيتنا 

بدراهم.دراهم ين وامطة ونجعلها كيلك ثمنها معلوم ولا 

أمأسليمة ندرى ولا نملبها، لا أننا مقصودة غير أما عل ويدل 
للمدينوقال رمل، أكياس عنده انملأل وصع لو وافه بل معيية؟ 

يمتيرئانه،ولا ممهعا، لا لأنه عليه؛ الحيلة لحمدا يمكر، هدا والمترين: 
معلوم.هو كعا نموذجا منه محرجان ولا 

٢(.٤ ٤ داود)٩; ش سن حائمة ق القيم ابن ذكره )١( 
لم/وم(، ٢٢٣٦برقم)والأصنام/ التة بيع باب السوع/ كتاب البخاري/ رواه )٢( 

١(. ١٥٨ ر برقم والأصنام/ والخنزير الخمر بيع تحريم باب المساقاة/ كتاب 





الفقهفتاوى  ١٦

أنهرواية؛ افه~ ""رحمه أحمد الإمام عن الفرؤع ق ونمل وللمشتري، 
دراهمكانه أحمد! وقال الربا، هو ونحوه( عشر أحد العشر قول رأي 

اهيصح. لا بدراهم 

العاملةهده تحريم عل تدل أوجه عشره نحو كتبت وقد هدا 
وافهالحق، قصد لن كفاية هنا ذكرته ونيا ، ذكرها موصع هدا ليس 

المستقيم.الصراط إل والهادي الومحق 
مم م 

>أء%أء %٠٠ 

مالأاّتقرمحى عمن اف~ ~رحمه الشيخ فضيلة مسل س٦١ 
لالحكم ما لاسترداده؛ معينا زمنا وحدد طلبه، صاحبه وحاء فضاء، 

يكونفانه شخص من مالأ الإنسان استقرض إذا يقوله؛ فاحاب 

امتقرصه،لن ملكا المسفرصر المال ويكون متقرصر، الذمة ق دينا 

نصيبعل فانه وصاع ممهل أو احترق، أو مرق، إذا هدا فعل 
ذمةق حقه ثبت فالقرض القرض، نصيب عل وليس المستقرض، 

إنقلنا؛ كعا لأنه إياه؛ يوفيه أن متقرض الفعل علميه، دينا التقرضر 
لصاحبه،يوفيه ذمته ق دينا عومحه ويبقى المال، ّتقرض الم

اظراس)خأ()ص:مبا(.



١٧القرض باب 

المتقرضعليه اتفق ما عل فهو معينة بمدة عينه المقرض وكون 

إلأو شهر، إل أو نة، إل أقرصه قد كان فإذا صاعه، قبل والقرض 
علميهالاتفاق تم الذي الأجل بحب موجلا يكون فانه ~ أكثر أو أقل 

محورالقرض أن ايألة؛ هذه ل الصحح هو هذا الضياع، قيل مما 
الأجل؛تمام قبل به يطالب أن أجله إذا للمقرض محوز ولا تأجيله، 
حراما،أحل شرطا إلا شروطهم عل لمون ارالمالّك،:٠ قول لعموم 

^٣٠١ؤكآغتا تعال؛ قوله ل ولدحوله حلألأ«رآ،، حرم أو 
يقولون!افه— —رحمهم العلم أهل بعض كان ؤإن ؛، إلعمود آوفوأ 
بهيهنالب أن فله أجله لو القرض وأن بتاجيله، يتاجل لا القرض ررإن 

قبلالأجل«؛لأنالأجلمحدهمض
الهنالبةتحوز ولا ثابن،، فهو عليه اتفقا إذا الأجل أن والصواب: 

والحديث.الأية من مبق لما يتم أن ئل بالقرض 
 ١٠*٠٠ *١٠*
ءألآ ١٠٠* ٠٠

الاس/ين الصلح و اض رسول عن ذم ما باب الأحكام/ كتاب ايرمذى/ رواه ^١( 
برفم)\ه*آا(.

.١الأية! المائدة، سورة .٢( 





١٩

زراعية،أرصن قطعة لدي " الده~ ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت سه 
الملغس أن نحون فهل : Jlilمن يلغ محتاج وأنا زراعتها، أريد ولا 
ثلاثلدة ليزرعها الزرعة له أرهن أن عل الأشخاصي أحد من 

لا؟أم جائز هدا فهل أرصي وآخذ ماله، له أدفع ذلك بعد ثم منوايتؤ، 
استقرصتإذا فإنك الربا، من لأنه جائز؛ غير هذا بقوله؛ فأجايح 

وهوالمعاوصة، يه يراد قرض، هذا صار أرصلثا ومنحته مالأ منه 
فهومنفعة جؤ قرض رركل العلم! أهل قال وقد منفعة، جر قرض 

ماه وينتفع ليزرعها الأرض أعهلتته أنك لولا الرجل فهدا ، ربا٠٠ 
الإرفاق.لا المعاوصة به مقصودا القرض يكون وحينئذ أقرصك، 

حراما.لكان ؤإلأ للارفاق أنه القرض جواز وأصل 
بدرهمدرمحا إنسان من تشترى أن أردت أنك لو ذلكؤ: ووجه 

يرمحامنه استلقت إذا لكن ربا• يكون فإنه المجلس، ق قبفى بل*ون 
لماذا؟جائزا، ذلك، صار مدة بحد له وستعهليه القرض، وجه عل 

يرادؤإنا والتكب، والانحار المعاوصة القرض 7اذا يقصد لا لأنه 
إلالإرفاق" ~وهو الأصل مقصوده عن حرج فإذا بالمحتاج، الإرفاق 

»كلقال: ك المي صاحب مد؛ بن فضالة عن ١( • ٧١)٥ ^ المهقي سنن ل )١( 
الربا((.وجوه من فهووجه ضة جر قرض 



فت1وىاتص

إبدالق الأصل ذلك لأن الربا؛ ق داخلا صار واالرا؛حة العاوصة 
فإنهللمقرض منفعة حث قرض كل نقول! ثم ومن بالدراهم، الدراهم 

ولامحوز•فهوحرام، ربا، 
مإء ءم 
هأءمء مء 

السابقةالفتوى ق ذكرتم افا،~! ~رحم4 الشخ فضيلة سئل ! س٦ 
الرهن؟وبين هذا بين الفرق فإ نفعا، حز الذي القرض 

منفعتهفارتس للمرتس، لا للراهن يكون الرهن بقوله؛ فأجاب 

وارالأجل حل ^١ فقْل، حقه ق التوثق من يتمكن أنه الرهن من 
فمهل،حقه مقدار إلا ا،لرتإن ياق ولا الرهن، هدا بح الراهن يوف 

حقه.من أكثر ياخد لا أنه يعني• 
وحلألف، بمئة العقار هذا أو البيت، هذا رهنت إذا مثلا! 

والباقيفقعل، ماله مقدار ارتين لم ويييع، فإنه أوف، ول؛ الأجل، 
حقه.ق التوثق محرد إلا له محصل إ فإذا عل، يرده 

٠٠' ٠٠' ٠٠'



٢١القدم باب 

الرحيمالرحمن افه بم 
—اف —مالمه الشم؛ن صالح بن محمد الشخ الوالد سإحة 

إليكم،رسالتي ق تراه ثما المغني عن نقلته ما بش/ح التكرم أرجو 
مثنىأحد ر؛ؤوإد تعال؛ قال بخط، تحته سطرت ما الأخص وعل 
مرمم وأنتم ئتقئتؤث,هرأ'، ِمحت؛لآ ثقئق. أنكقث  iyjjأك 

العلمأهل أقوال من انمحح واخيار والتحقيق، العلم اطه رزقهم ثمن 
قافالصواب، لكم لاح إذا بعينه العلياء من أحد بتقليد الترام دون 

الرشاد.ّسيل كم ويعلغ السداد، يلهمكم أن أسأل 
لأنهالخال؛ ل ببدله الهلالبة رروللمقرض الغتي! صاحّأح قال 

ولوأقرضهحالاكالإتلأف. فاوحيه اقلثات، ل المثل رد يوجب مبب 
باعهلو ما فأشيه حال، الحمح لأن ذللث،؛ فله حملة ؟بما طالبه ثم تفاريق، 

وكانيتاحل، ل؛ القرض أجل وإن حملة• بثمنها طالبه ثم حالة، بيوعا 
الحارث،قال وتهدا بتأحيله، موحلا يصر ع أجله حل دين وكل حالا، 

والاJث،:س وقال والشافعي، الذر وابن والأوزاعي، العكل، 
شروطهمعل لممون ءرالمالني لقول بالتأجيل؛ ابميع تتأجل 

١٠  ٨٧ت ١لاين عمران، آل محورة 



ح1ويىا]،مم ٢٢

يملكانا.كعاقدين ولأن ٢، ل حلالا(( حرم أو حراما أحل شرطا إلا 
كخيارفيه؛ الزيادة فمالكا والإمضاء، بالإقالة المد هدا و التصرف 

ثمنوق كقولما، المتلف وبدل القرض ق حنيفة أبو وقال المجلس، 

يشفيالأجل لأن كقولهإ؛ الخلع وعوض والصداق والأجرة، الح، 
وبدلعوضه، ق والقص الزيادة نحتمل لا والقرض العوض، من جزءا 

وبقيةيتاجل، ب فالدللت، نقص، ولا نياد غير من المثل فيه الواجب التلف 
حالا،س الحق أن ولما تأجيلها، فجاز فيها الزيادة نحون الأعواض 
وهداشيئا، أعاره لو كإ به، الوفاء يلزم فلا ووعد، منه تمع والتأجيل 

بهفيلحق ئفصوص؛العارية، فالخثر مي، ولوّالشرط امم عليه يفر لا 
استقراربعد زيادة أتبما حنيفة أبي( عل ولنا مثله، لأنه فيه؛ احتلمنا مما 

بخلافآحر، عقد وابتداء فح فهي الإقالة وأما القرض، فأشبه العقد، 
فيهنحزئ أنه بدليل العقل ابتداء بمنزلة فهو المجلس خيار وأما مسألتنا، 
الدمة((لق لما والتعي؛ن قيضه، يشترط لما القبض 

هءو ث؛ت- 

الناس/الصلح ل اف رسول عن ذكر ما باب الأحكام/ كتاب رواه ( ١ ) 
برفم)آه*؛ا(.

(.٤٣١/٦)٢(اiغنى)



الرحيمالرحمن الله م ب
تأجيلجواز ق اختلفوا اض— ~رحمهم العالإء أن ذكرت لما الخواب 

أقوال!ثلاثة عل الأجل ووجوب الحال، 
أحمدمذهب وهو الحال، به يتأجل ولا محوز، لا الأول• القول 

الشافعي.

مذهبوهازا الحال، به ؤيتأجل جائز، ذللث، أن الثال؛ القول 
دليله.لقوة وهوالصحح مالك، 

منسواهما وما يتأجل، لا المتلف وبدل القرض أن الثالث: القول 
لأنحنيفة؛ \لي مذهب وهو ويتأجل، تأجيله محوز الحالة الديون 

الأعواضوبقية والقص، الزيادة محتمل لا التلف، وبدل القرض، 
اجيلها.فجاز الزيادة، فيها محوز المعاوصات— عقود —يعني 

قيزيد ألا بشرؤل لكن ماللثح، قول الصحيح أن علمت، وقد 
ويقول؛وفاءه، موجل ألئا، يقرض أن مثل؛ تأجيله، أجل من الدين 

علأجله يقول: ثم يتفرقا، ثم ،، ؛ألفشيئايبيعه أو ومئة، بألف، هو 
حرام.فهذا ومئة، بألفإ ويكون 

العتيمينالصالح محمد كتبه 



فت1وىالص ٢٤

 !U_ أقرصت،إذا الريا من هل اض—! —رخمه الشخ فضيلة سئل

بيتي؟إل بالسيارة يوصلني أن بشرط ريال مئة رجلا 
العدد،نيادة ق ربا ليس لكنه الربا، من هدا نعم، مولهت فأجامبج 

مناممه- -رحمهم العلم أهل ذكر وقد امض، اشترمحلبما منفعة و بل 
فهوربا،(.لالم٠رءض منفعة حر قرض كل ررأن المهمة! القواعد 

هثو أو 

السياراتز وأشتري أبح افه—؛ —رحمه الشخ فضيلة مثل _A؛ 
ثلامحث،لمدة بالتميهل يشترون زيوئا، سسمن من أكثر وعندي بالتمهل، 
واحدفأشتكيه شهريا، المهل مداد ز يتأحر منهم والبعضن موات، 

الماخر؟حقي عن لهم شكواي و حلأ عئ هل ْنه، حقي 
الوفاءعل قادتا المسهل علميه حل الدي كان إذا بقوله؛ فاجاي، 

منه،حهلث، ليخرجوا الأمور ولاة إل أمره ورفع مطالبته، ق الحق فلملمثا 
أنولا تطالبه، أن ولا تطلبه، أن لك ليس فانه معزا كان إذا وأما 

اقعسررنثظرْ و ئ؛ وزنَكاى ؤ تعال؛ افه لقول الأمور؛ ولاة إل ترفعه 
وأمحا٢، 'محثز آن ثكن حز صدمأ وأن سسرؤ 

.٢٨٠الأة؛ البقرة، صورة 



٢٥

أنمهم،ق الله يتقوا بأن نصيحة إليهم أوجه فإنتي للمدسن 
منها؛لهم لابد التي القصوى، الضرورة عند إلا شيئا يستديتوا وألا 

المهار،و ودو الليل ي هم لأنه وذلك عظيم، خطره الدين لأن وذللث، 
أعاليهيسأل: الميت، إليه قدم إذا عليه افه يفح أن قبل النبي. وكان 

علصلوا ١١وقال: عليه، يصل لم؛ نعم. قالوا: فان له؟ وفاء لا دين 
عنمسل أنه عنه وثيت، الدين، عظم عل يدل وهدا . صاحبكم،ا 

الرجل،أدبر ثم ارتعم؛؛ فقال: الخهلايا؟ تكفر هل اش: سبيل ق الشهادة 
،،حبريلآنهاءارأحبرلإلاالدين؛ ررنمم، الّك، فقال فناداه، 

منموا0 ما وتكثر الدين، تكقر لا افه مبيل ق الشهادة كانت، فإذا 
عنالإنسان يعوق أمر وأنه عفلمص، عل دليلا ذللث، كان - المعاصى 

دعت،إذا أحرى- -مرة أنصحهم إي ثم الكال، درجات، إل الوصول 
حقق يإطالوا ألا أنصحهم — وامتدانوا الامتدانة، إل الفبمرورة 

اكيررمطل النبي لقول ظلم؛ ذلل؛، فإن ؤيوخروه، الدائن 
الوفاء،عل القادر هو والغني الحق، حل إذا يكون والطل ل ظلمءار 

٢(. ٢٨٩برقم)جاز/ رجل عل اليت دين أحال إن باب الحوالات/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
(.٣١ ٥٥برقم)دين/ وعليه تعال افه سمتل ل قاتل من باب الحهاد/ كتاب السأنى/ رواه )٢( 
(،٢٢٨٧برقم)الحوالة؟ ل يرجع وهل الحوالة، ل باب الحوالأت/ كتاب البخاري/ رواه )٣( 

يرفم)؛اُها(.الحوالة/ وصحة الخي مطل تحريم باب الساقاة/ كتاب لم/ وم



هن1وىالمم ٢٦

عليهمحب فإنه الوفاء عل قادتا المدين وكان الدائن، حق حل فإذا 

إمحا،أشد فهو وّ-اعتين آثم، فهو ُساعة ناخر ؤإذا بوفائه، المبادرة 
تاخار٥ل الساعات زادت كلمإ وهكذا إتإ، أشد فهو ماعات وثلاث 

كانالذي المال هذا فيسلب يعاقب، ربإ إنه ثم إيإ، ازداد للوفاء 
الدم.ينفع لا جينممأ محنندم الوفاء، عل قادرا به 

؛؛؛•إت- ء٠ 





الفضفتاوى  ٢٨

يشترواأن بعد قاتم ذلك ولع أراد، إن شرائها ومكان اليضاص، 
حيتئدويضطرون الشخهس، يرفضها فقد بشرائها، يلزمونه لا البضاعة 

شرعا؟نحون العمل هدا فهل آخرين: مسمميدين عل لبيعها 

الرحتمالرحمن الله م ب
وبركاته.افه ورحمة اللام وعليكم 

الإقراضض حيلة لأنه نراه، فيإ شرها نحون لا انمل هدا 
دراهمالتجاري المشرؤع صاحب يعهلوا أن عنه بدلا ونحوز بمتفعة، 

نمى)مضاربة(.المعاملة وهده الربح، من بجزء بر.ا يتجر 

العثيمينالصالح محمد كتبه 



4٢٩بامض 

منمالأ رجل اصتلف اله~ت —رحمه الشيح فضيلة مثل ؛
هذافهل المدين؛ ميحصلمه الذي الربح محق يأخذ أن مقابل آخر 

الأرحام؟

مالأ،شخثس من امتلم، رحلا أن السؤال! صفة بقوله؛ فأجاب 
الربح.تحّف للمقرض يكون أن عل به، يتجر 

أهلعند المقررة القاعدة لأن محوز؛ ولا حرام، هذا فتقول؛ 
يقول؛أن ذك من خير لكن رنا، فهو منفعة حر قرض كل أن العلم؛ 

ربحه.نحفا ولك به، اتحر المال، هذا خذ 

أوحلال؟هوحرام هل وهذا؟ هذا بتن الفرق ما قائل؛ قال فإذا 
علالخسارة تكون المال خر لو القرهمي ق أنه الفرق الخواب؛ 

وكنآلاف، عشرة ذمته ق وثبت آلاف، عشرة امتقرض لأنه المدين؛ 
فإذاالربح— نحف وك -ها انحر آلاف عشرة —خذ المضاربة سألة مق 

المال،دفع الذي الضارب، عل الخسارة تكون تالف أو المال، خر 
واضح.فرق وهذا 

٠٠.



هن1وىاثص ٣٠

يقرضهيمن رأيكم ما ! افه— —رحمه الشيح فضيلة سئل I ١ ٠ س 
للمقرضيدغ المقترض أن شرط عل مى مضر لأجل قرصا أخاه 
محامها؛ اضينام الضاعت س ص- أد ~أوأم ر؛ال ث يوم كل 

ذلك؟حكم 

أنللمقرصى محل ولا فاسد، شرط هدا أن حكمه دقولهت فأجاب 
منفعة،ولا عينا، ولا مالأ، لا القرض؛ هدا وراء من شيئا يكتب 

دخلتهفإذا محض، إحسان القرض لأن أبدا؛ شيئا ولا إجارة، ولا 
عشرة١^^، إذا فمثلا! ربا؛ وصار بيعا، صار والمرايدة المعاوصة 
تيسرمتى إياها تعهلينى ؤيالأت، عثرة ذمتلئ، ق ثبت قرصا، ريالأت 

يصح.لآ بيعا هدا كان ولو للئ،، 

محصلولآ ريالاين،، بعشرة ريالات عثرة ؛عتلث، قلمت! لو 
والإحسانإحسانا، الإقراض كان لما لكن فاصدا، بيعا صار التقابض 
\ذثوآأحل — المرابون يريده ما عكس هد0 الإحسان وفاول.ة مهللوب، 

اثنىيحعليك أن عاليه اشترطت فإذا عشرة، ويعهليك عثرة، تقرض أن 
ربا؛فصار البيؤع، باب ق ولحل معاوصة، هدا صار عشرة عن عثر 
اركلوقالوا؛ مفيدة، قاءاJة هذا ق الله— —رحمهم العلمإء ذكر ولهدا 

•ربا٠٠ فهو مشعة جر قرض 



٣١القدض باب 

عإرة،بناء ق شرعت، اف،~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ت ١ سا 
بأييرفوعدته منك،، أشتربما أن أؤيد الإحوازت أحد قال البناء وأثناء 

وبدأله، أجرة مقابل عليها الإشراف منه وطلت المارة، هدم مأبيعه 
وبعدالخاص، ماله من عمج فبدأ عندي، التي المالغ وانتهت يعمل، 

نفعا؟جر قرض هدا هل له! الذي الدين وحصمتإ بعتها، المارة مائة 
المثريهو المنتفع لأن نفعا؛ جر قرصا ليس بقوله؛ فأجاص، 

قبلالشقة أو أوالدار، المنزل، يبيع أن الإنسان ليحذر ولكن ~أيصا~، 
فإذابالوصف، إدراكها يمكن لا الأمور هذه مثل لأن بنائها؛ تمام 

قالولهذا المشري، أراده ما عل الوصف يأق لا فقد بالوصف بيعت 
الدارغثر ق صفة، أو برؤية معلوما البيع يكون أن يشترط العلم؛ أهل 

الوصف,به محيط لا مما ونحوها 

-و-ه ه 

المرارمنبعض يقوم اف~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مثل ؛ ١ س؟ 
ولكنيمثل، مثلا الحصاد عند ردها بشرط الحبوب بعض ؛استقراض 

العمل؟هذا حكم فما بيد؛ يدا ليت 
والتمروالرز، البز، الهلعام؛ بامتقراض بأس لا بقوله؛ فأجاب 

علوتسهيل إرفاق، القرض  Wbبيعا، ض القرض لأن وغثرها؛ 



هن1وىالفقم ٣٢

مثلها،ويرد جارْ، من حبوبا يقترض أن للإنسان فيجوز المقترض، 
قالولو صLع، مئة يرد فانه صيع مئة منه اقترض أنه قدر فإذا 

فهذاوعشرة، مئة عئ ترد أن بشرط ص؛ع مئة أقرصتك للمقرض• 
مقصودالإرفاق لأن إرفامحا؛ يكن ولر الأن، بيعا وصار حرام، 

ترد0أن يشرط الثر وسهل من صنع مئة أقرصتك قال! ولو بالإحسان، 
أقرصتكولوقال: إرفايا، ليس هذا لأن محوز؛ فلا الر، أءلrبا من عئ 
هوهذا لأن جائز؛ فهذا مثلها، عئ ترد أن عل الثر من صيأ مئة 

قدونما عئ ترد أن عل بر صاع مئة أقرصتلث، قال؛ ولو الواجب، 
العلعامإقراض فيجوز الإرفاق، ق زيادة هذا لأن جائز؛ فهذا الصفة 

لخاره:يقول الدكان، صاحب أو ١^١^٤، ق ذكر مثلمإ مثله، ورد 
الحاريقول أو أكياس، عثرة عليه ويرد بر، أكياس عثرة أقرصني 

عليهؤيرد فيجوز، حبزايتؤ، عثر فاقرصني صيوفح، جاءف لحارْ• 
مثلها.عثزا 

ه.ه

منالاقتراض يجوز هل اف~ت ~رحم4 الشخ فضيلة مثل : س٣١ 
والحرام؟بالحلال خالط وماله شخص 

مالهشخص من يقترض أن ان للأنيجوز نعم، بقوله: فاجاب 



U|J _^٣٣

وجهعل اّستقرصه لأنه وذك والحلال؛ بالحرام محتلط شبهة؛ فته 
كانمباح وجه عل الكاب غر أحد0 إذا لكبه الحرم والمال مباح، 

حلالا.له 

الدراهمق فالزيادة بالريا يتعامل رجل كان إذا الربات ي مثاله 
وجهعل اكتسى لأنها بكمها؛ حرام لكنها يعينها، حراما ليت 
مباح؛وجه عل المال من شيئا ارابير هال.ا من الإنسان قبض فإذا محرم، 
حلالا.له يكون فإنه ~ صدقة أو هدية، أو قرض، أو يبح، 

الورعان،وسيد ا،لرسلن سيد —وهو س المبى أن لهذا ويدل 

اليهودأن ومعلوم اليهود، طعام من أكل به— يفتدى الذي وهوالأسوة 
هديتهم،من الرسول. فاكل الريا، وأحد السءحتا بأكل معروفون 

٢،حيرل فتح عام شاة اليهود من امرأة إليه وأهين دعوتهم، من وأكل 
وأجابسنحة، وإهالة سعبر من خبز إل المدينة ق يهودي غلام ودعاه 

تأكلأن أجل من بالريا يتعامل ان إندعاك فإذا ،، ل وأكل الدعوة، 
حرجفلا القهوة، أو الشاي، تشرب أو عشاء، أو غداء، عنده؛ طعاما 
محب؛فلا مصلحة إجايتك عدم ق كان إذا إلا دعوته، نحيب أن علميك 

وملم/(، ٢٦١٧)برقم المثرين/ من الهدية قبول باب الهبة/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
٢(.١ ٩ ٠ ر برقم م/ الباب اللام/ محاب 

١(. ٣٨٦برقم)٠ ، ٤١٠٤ r/ ١ اظلمي ي أحمد الإمام رواْ )٢( 



الفقهه1وى  ٣٤

الربا،أكل عن امتغ دعوته محيون لا الناس أن عرف إذا أنه والصلحة 
يكونربإ بل مصلحة، تكن لر إذا أما تحبه، فلا ا،لصلحة هذه كانت، فإذا 

دعوتهمحبا ولر هجرته، فإذا للثه، قريسا الرجل هذا يكون بأن مضره؛ 
هذاعل والإثم افه، م بوكل، أحيه فحينئذ بينكإ، التقاطع حصل 

محرم.وجه عل اكتبه الذي الكا'،سبا 

لعينه.المحرم من؛ احرارا لكبه(؛ )المحرم وقلنا! 

ثمالشاة، ومرق شخص إل ذهب، أنه عزيث، رجلا أن فلو 
تحلفلا غصبها، فلأن مال عين هذه لأن تأكل؛ فلا للث،، ضيافة ذبحها 

وجهعل بالتعامل وقع الذي لكسبه الحرم أما أيصا، له ولا لك، 
الكاّسب،.عل إثمه فهذا حرام، تعامل لكنه الرضا، 

منمبلعا رحلا أهرضمت، اف4~! —رحمه الشيح فضيلة سئل ! ١ 
بالدولارالمع يرد أن عل معه اتممت، وقد الدولار، بعملة المال 

أقرضتهالذي اليوم ذللث، عن احتلمت، الدولار قيمة أن إلا يصا—، أ— 
الفرقهذا هل السعر! ق كيثر قرى هناك وأصبح بالزيادة، ؛، ^JJفيه، 

رثا؟يعتر 



٣٥باباتقرض 

يثبتفإنه دولارات شخصا الإنسان أقرض إذا بقوله؛ فأجاب 
يشرط.ز أم ذلك اشترط سواء فقط؛ دولارات اكرض مة ذق 

ريالاتذمته ق له يشت فانه سعودية، ريالأت أقرصه لو وكذلك 

سواءيوق أن ا،لقترض ويلزم يشترط. ل؛ أم ذلك اشترط سعودية؛ 
الدولار،أقرصه فإذا عليها، هي كإ ميت، أم نقصت أم قيمتها زادت 
عشرةيبلغ صار حتى سعر0، زاد ثم مثلا، ريالأت خمسة يساوى وهو 

بالنسبةالقيمة عليه ولوزادت دولارات، يوفيه أن يلزمه فإنه ريالأت، 
—القرض وقتا — يساوي وهو دولأرا أقرصه ولو السعودي، للريال 

ثلاثةإلا يساوي لا صار حتى الدولار، نقص ثم ريالأت، أربحة 
الدولارات.إلا يلزمه لا فإنه ريالأت، 

فقط،اقترصه ما إلا ذمته ق يدخل ب شيى اقترض من أن المهم 
علواتفقا أحرى، عملة من القرض يول أن المقترض أراد لو ولكن 
وبينهإيتفرقا وألا يومها، بسعر تكون أن بشرط ولكن باس، فلا ذلك 

الإبلأبيع كنت قال: عنها-؛ اض -رصي عمر ابن لحديث ثيء؛ 
وآخدبالدراهم، وأبح الدراهم، فآخذ يالدنانثر قابع بالقثع، 

تأخارهاأن بأس رالأ فقال: ذلك،، عن افه رسول الت فالدنانثر، 



هن1وىاص ٣٦

الذييلزم لا أنه والخلاصة ٢، ثىءُُر وبيتكإ تمرئا لر ما يومها يعر 
نقصست،أو قيمتها زادت سواء الدولارات؛ إلا الدولارات اقترؤس 
ماأداء هو عليك الواجب لأن وذللئ، بربا؛ هدا ليس القيمة وزيادة 

نقصت.أو زادت سواء اقهرصت 

شخصاقترض إذا افه—ت —رحمه الشخ فضيلة مثل I ١ سه 
الحديد،أم القديم بسعرْ المال يرحع فهل العملة، صرف تنثر نم ميلمعا 

العملوما حدا، كبثر بشكل أسعارها تنثرن عملات هناك بأن خاصة 
القد؟ذلك، ألغي إذا 

إليهيرده فانه نقدا آخر من شخص اقترض إذا ث بقوله فأحامحب، 
•Jءح٠W،Jه 

سعودية؛ريالأت يردها فإنه سعودية، ؤيالأت اقترض فمثلا؛ 

الرمن صاعا اقترضي لو أنه كا انخفضتن،، أم قيمتها، ارتمحمن، سواء 

الموع/كتاب داود/ وأم (، ٦٢٣٩برثم)(/ ١٣٥٩; المسد/)• و أخمد الإمام رواه )١( 
بابالنجاران/ كتاب ماجه/ وابن (، ٣٣٥٤برقم)الورق/ من الدمج اقتضاء باب 

كتابوالترمدي/ (، ٢٢٦٢برقم)الدمج/ من والورق الورق، من الدمج اقتفاء 
بيعباب البيع/ كتاب والسائي/ (، ١٢٤٢برقم)المرق/ ق جاء ما باب البيوع/ 
(.٤٥ ٩٦برقم)بالفضة/ الدهمب، وبيع بالدهبج القفة 



٣٧ب1با|قرض 

اقترضولو نقصت، أم القيمة زادت محمواع الثر؛ من صاعا يرد فانه 
نقصت،أم القيمة زادت سواء الرر؛ من صاعا يرد فانه الرر، من صاعا 

أمزاد مواء مثله؛ يرد فانه نقدا اقترض إذا النقد؛ —أيصا— وهكذا 
نقص.

بدلهيرد فانه آحر نقد بدله ووضع استلمه، الذي النقل لوألغي أما 
الحديد.النقد هذا من 

الديونبدال العثرة هل ال،وه~• ~رحه الشيح فصسالأ مئل ت ١ ٌساُ 
وتساويأريل، دينار ألف ا'اسنلمث، فمثلا؛ اكل؟ أو العملة يمة قق 

أوالقيمة ارتفعت، إذا العمل فإ معودي؛ ريال الأف، خمسة بالعودي 
نزلت؟

أوقيمته زادت مثله، ثري اسمه، عل القرض بقوله؛ فأجاب، 
ير،صخ ترد أن عليلثه وجب بؤ صلخ مني استقرصتؤ لو كإ نقصت،، 
أردتولما ريالأت، خمسة يساوي الء،|اع كان مني استقرصته وعندما 

نصم،إلا عليلث، أرد لا تقول؛ هل عشرة، يساوي صار توفيني أن 
الصاع؟



٣٨

كذلكوالعكس عثرة، ساوي كان ولو الص>اع، عئ ترد بل لا، 
—خمسة يساوي الأا،ستفاء وعند القرض، عند عشرة يساوي كان لو 

فاJسليإلأانماع.

أمالقيمة زادت اصتقرض؛ ما مثل يرد ان الأنأن والخلاصة! 
القاعدة.هده نقصت، 

أ؛ت-ه ٠ 

 U_ إنشاءعل محموعة اتفق اله~؛ رخمه الشيح فضيلة مثل ! ١
المال،من محددا مبلعا شهر كل منهم واحد كل يدفع مال، صندوق 

قالمشركن الأفراد من أي اعدة ملغرض الصندوق هدا ق وبجمع 
لهيدفع فانه أمرته أحد توق لو ذلك ومن لها، يتعرض شدة حال أية 
لا؟أم مرعي ماع هدا ق فهل وهكذا! مساعدة، منه 

التعاونمن هذا إن بل شرعي، ماح هذا ق ليس بقوله• فأحاب، 
بهالقصود لأن يضر؛ لا مع؛ن بملمغ ذللثإ وتحديد والتقوى، الإ عل 

انضبهل،ما معين بمبلغ يقيد لر لو إذ منتظتا، الصندوق هذا يكون أن 
المعنالمال هذا يكون أن يبغي ولكن الكاي، المال عل حصل ولا 
المعن.بالمدر لا بة، بالن



٣٩

رعأو العشر، نصم، أو العشر، الراب، من يوحد مثلا؛ فيقال 
خلفح،فالدحل مثلا، درهم مئة فرد كل عل يقال: أن أما العشر، 

المرء.محصله ما إل ية بالنذللث، يكون أن فالأفضل 

يمكنهلا حاديث،، عليه حصل لن عويا هدا يجعل أن ينبغي إنه ثم 
لنمعونة يجعل أن أو ذلكؤ، أشيه ما أو مرض، أو كر، من دفعه 

الصندوقهدا وضعنا إذا لأننا ينبغي؛ لا فهدا الحاديثج، منه حصل 
يتهورأن أوجسا حاديث، منه أو حادُث،، عليه حصل من لكل وجعلناه 
هناكأن علم لأنه منهم؛ تقع التي يالحواديث، يبالوا ولا السفهاء، 
يباللا فانه الحاديث،، هدا بست، صإن من يلزمه ما يؤْن صندوقا، 

هدهتكون أن ينغي ولهذا محصل، ب أو الحادمث، منه حديث، مواء 
مساعدةإل واحتاج الحاديث، عليه حصل لن معونة التعاونية الصناديق 

هذاأن وهو ذكرته، الذي للوحه الخادُث، منه حصل من لا مالية، 
منتقع التي بالحواديثج البالأة وعدم والتهور، التساهل، إل يودى 

الإنسان.

النفسق فهذا أعانوه، عايالته من أحد مامحت، إذا السائل؛ وأما 
منأحن. يمويت، قد لأنه بالومت،؛ ذلك، يقيد أن ينبغى ولا ثيء، منه 

أنفالأول الحونة، عن الإنسان به يستغنى كشرا، مالأ ، ويجلفالأمرة، 



الفقعد1وى 

نزلخمحصل لا حتى لكن، محبب لأي بالحاجة مقيدا العونة أمر يكون 
مستحقيها.غر ل الأموال تصرف لا أوحتى بينهم، محيإ 

 A_ ١ I الصندوقعل نقيس هل اله~؛ ~رحمه الشخ فضيلة سئل
اكآم؛نشرلكت بعضن تفعله ما السابقة الفتوى ز إليه المشار الخثري 
عليؤمن أن يربد شخص كل من معمح، ملغ امتحصال ْن الحالية 

ذلك؟نحو أو سيارته أو بضاعته 

هدهالتأمين ثرلكت فان هدا، عل نقيه لا بقوله! فأجاب 
وعبادةبالخمر، تعال اطه قرنه الذي الميسر من وأما محرمة، أما شك لا 

الإنؤ،آئاا وجل~؛ ~ءز افه قال كا بالأزلام ام والأستقالأصنام، 
تلكأأجتنوه ^اسطر٠ قى تن يجس آثروأديسر »امتوأإها 

عقدوكل والغرم، الغنم يبن دائر العقد هدا لأن وذللثج ،؛ كلمن 
أنبين دائرة حال فيه يكون الإنسان إن إذ اليسر، من فانه حاله هده 

سيارة،عندي لكن إذا بأنه مثلا؛ للث، وأضرب غارما، أو غانتا يكون 
أنهلنفرض ~مثلأ شهر كل المال من مبلعا التأم^ن ثرلكت وأءطس1ا 

ريال،ومئتى ألما السنة ق ستهلل_، أما ذلك، فمعنى ريال~، مئة 

.٩ ٠ ت الأية الاددْ، محورة ( ١إ 



_؛؛يض 

لإصلاحها،ؤيال آلاف خمسة يستهلك محسارق عل حادث محدث قد 

ومحيلها، بدل مما أكثر منها أحد لأنه غارمة؛ الشركة تكون وحينئذ 
محصلولر والثلاث، والخان، المنة، تممي محي بالعكس، الواقع يكون 

منمبلعا مني أحد لأنه غارما؛ أنا أكون وحينئذ حادث، سيارق عل 
يكونمحي الذي الرهان يشبه لأنه المر؛ هو بعينه وهذا حقه، بغر المال 

الرسولقاله ما نفس ولأنه غارما، قيه يكون وقد غانتا، فيه الإنسان 

ثمهوإياه• يكن ب إن يشبهه هذا فإن ،، الغرر بتع عن نمح، يث ح٠ 
لأنبالأمن؛ ؤإحلألأ بالمجتمع أصرارا الحقيقة ق التأمينايت، هذه ق إن 

التهور،إل التامين هذا يوليه قد سيارته حادث عل أمن قد الذي هذا 
ينبغيولهذا مؤمن، أنه يرى لأنه والحادث؛ بالصدم المبالاة وعدم 
والذيالشركات، هذه أو التأمينات هذه تمنع أن المجتمع لأمن حففلما 
—سبحانهريه عل اعتاده محعل أن مؤمن كل عل محبا أنه هذا، ق أرى 

بأيديناالذي المال هذا لأن الحرمة؛ المعاملات عن يبتعد وأن وتعال— 
منه،نوحد أن ؤإما حياتنا، ق ويتلمف منا، يوحذ أن إما عارية؛ هو 

غاية،المال محعل ألا المؤمن عل فالواجب لغرنا، ويبقى ونتلف، 
آؤ؛نؤيتأب1ا وجل"؛ ~عر افه قول داحا وليتذكر وسيلة، محعلمه بل 

٥I ١ )٣ برقم الغرر/ فه الذي والع الحصاة بع بطلان باب التؤع/ كتاب لم/ مرواه ( ,١ 



اصفتاوى  ٤٢

يمودهوش ف>=م عن آد4دطلم ولا ثتُيؤ1مم ءَ\ئث[ 
ؤ.مآوحل-: -عز اف قول داء ولمذكر آلشزوفهر١،، آزكق 

يماصبميحا أعمل لعق ُو؟ آمحجمن لين، هال ألمؤت لمدهم طء ^١ 
تركتهالذي مال أنفق لعئ الأية هذه ل يدخل ما حملة ومن ع ؤت 

)كلأ(وحل~ت-عز افه فقال المالحة، الأعإل من افه إل يقربني فيعا 
عنجبمئ< إك رج محجهم وس مال؛آ ثو وقنائ ف؛ بمعنى 

وسيلة،لا غاية الآل محعلون الذين بالكفار، يتشبه ألا الم للمفنصيحتي 
حمص التي الاخرة، دار هى المؤمن مقر لأن ٠^١؛ الدنيا ومحعلون 
تلممهلا ؤ تعال؛ افه قال كإ بكتثر، الدنيا هذه من وأعغلم وأفضل 

إذاأن، ولملم جوتاكؤإتوةه"<، أهم همة نن ثم أثئ ة ثن 
التيوولأيته وأخلاقه، ومعاملاته، عباداته، ق وحل— —عز افه اتقى 
له—صمن قد تعال الله —فان وغرهم زوجات من أهله، من علميها ول 

ألدهؤوس نحتسب،: لا حيث من يرزقه —أن الميعاد نحلف لا وهو 
دثو-ثثثك؛آم ءد ه وش بمس لأ ظ، ة وررهه ٥ محزء ك عبمل 

.٩ الآي4ت النافقون، صورة ( ١ ) 
٠١، ٩٩الأسان: \إؤضون سورة )٢(  ٠ ٠
١الأية: الومنون، سورة )٣(  ٠ ٠.
١٠ ٧ الأية؛ المجدة، سورة )٤( 



٤٣

لثعبمنل آكت هدئإ خؤ 4عل آلله جعد أتروءث ثؤع ظِ إف 
إذاسيأبك والرزق اصبر، الومن، أحي يا قانت خ دثرلهر أتِ،هء بمث 

ارإنه! الّك، قال وقد المحفلورة، غر المشروعة يالأمباب له سعيت 
رزقهاتستكمل حتى نص تموت لن إنه روعي ق نفث القدس ريح 

محميأن تعال افه ونسأل الهلاف«رم ق وأجلوا افه، فاتقوا وأجلها، 
التيالهليية، معاملأتم لهم يسهل وأن والمسر، الريا من لمن الم

الآحرة.ق ولا الدنيا ق عاليهم سعه لا هنيئا، رغدا ياكلموما 
أوبلد، إل فقدمت الأمر، -يدا اسلسث، إذا نائل! يقول قد لكن 

أعهللهل أصغ؟ محاذا التامين! هدا عل يرغمونني بلد ق كنت 
أصغ؟ماذا أم وأمتأجر، —مثلا— سيارق 

أنعليك حرج محلا التأم؛ن هدا عل أرغمت إذا إنه هداث ل أقول 
منهماحد محلا حادث، عليك حصل إذا ولكن عليه، أرغمت ما ندغ 

قظلمت لأنك التبعة؛ من حرجت تكون وتيدا دفعت، ما مقدار إلا 

أجرتالتي الفلوس هدم وبدغ عليه، أجبرت الذي المحرم العقل هدا 

الآظن:أ،ّ؛.)١(سورةالطلاق، 
ة.الآية;)\(سورةالْلأق،

(.١٢٧/ الحلية)٠ ق أبونعيم رواْ )٣( 



د1وىادفق4 ٤٤

لأممهم؛ باختيارهم مظلمتك قدر اخذ فانك ظلمت فإذا دفعها عل 
أرىفلا عليه، أحبمروك الذي العقد يممتضى هذا إليك ميدفعون الذين 

حصلالذي الحادين، هذا عل فقهذ دفعت، ما مقدار منهم لأخذ أن باتا 
الحادث،بقدر إلا يحهلوك لن فهم دنمت، مما أقل الحادث كان ؤإذا للث،، 
باس؛4.لا وهذا 

الموظفين،خمعيات عن اله~ ~رحم4 الشيخ فضيلة مثل ! ١ 
فهلرائيه! من حزءا الراتب امتلأم عند موظف، كل فيها يدفع التي 

محرمة؟طريقة تعتثر 

بينتكون الحمعية هذه أن نعلم! مما المسألة صورة يقولهI فأحاي، 
الراتبمن ريال ألف منهم واحد كل يدغ بحبنا موظفين، حماعة 
أتيمقدرنا فإذا ريال، ألم، الأول الرحل منهم واحد كل فيعطي مثلا، 
منريال ، آلافعثرة شهر كل أول ق ياخذ الواحد هذا صار عشرة 

وهذاالعثرة، يتم أن إل للثاف هذا يكون الثاف الشهر ؤ، ثم زملائه، 
ومنوالتقوى، الر عل التعاون من وهو جوازم، ي إشكال ولا حائز، 

فهومنفحة حر قرض كل باب من هذا وليس الإخوان، حاحايتإ مد 



٤٥ ٧٠١٥١٧٧

فهواقرمحى، مما بأكثر يستوف ل؛ إنه إذ ثسئا، القرصى إل محر لأنه!٢ ربا؛ 
فقط،آلاف تسعة واسLخد ريال، ألف شهر كل آلاف، تسعة أقرض 

وكلحق، فهو شهر، أول ق آلاف العشرة باجتءأع انتفع كونه وأما 
آنق محموعا له محصل سوف منه توق يثم شخصا، يقرض ان إن

فيها.إشكال ولا حائزة المعاملة هدم حال كل وعل يضر، ولا واحد، 

٠٠٠



هن1وىاص ٤٦

الرحيمالرُص الائه بم 
—.تعال الله —وفقه صالح بن محمد الشخ الفضيلة صاحب 

يل؛كا دهي بننا، فيا خمعية بعمل نقوم ١^^!،، من عدد نحن 

بأيمنا واحل لكل يتحدد بحيث بيننا، فيا قرعة بعمل نقوم ~ ١ 
ي_ء_معءامصمهض 

شهر.كل ق ؤيال ألف —مثلا— م؛الح بدغ موظف كل يقوم ٢~ 
الترتيب.حب الوظص وسليمها بجمعها، ٣—نقوم 

موعدهابعد أو موعدها، ئل حمعيته الوظفن أحد احتاج إذا — ٤ 
واحوكل حل وافق فإذا مكانه، يكون أن يرغسم، الذي الموظف استأذن 

لأملهذا، شهر ق وهل.ا هذا، شهر ل هذا يستلم بحسن، الأحر، محل 
ذللث،؟ز الشرعي الحكم بتوصيح التكرم فضيلتكم من 

الرحيمالرحمن الله م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعلميكم 

بابمن وليس الأطراف، لكل المفيدة الأعال من العمل هذا 
عقد،ق عقد شرط باب من ولا للممقرمحس، نفعا محر الذي القرض 

والقرضالحميع، به ينتفع القرض هذا فإن التعاون، باب من ولكنه 



٤٧القرض باب 

منهمواحدا وأمحرصوا )مثلا( عثرة كانوا فإذا أقرض، مما أكثر ياحد لا 
مثلالثاف ثم راتبه، عل زيادة آلاف تسعة له حصل ريال ألف عل 

اقترضما يعيد ثم آخره، إل والراح الثالث ثم التال، الشهر ق ذلك 
شرعى.محذور أي ذلك ق وليس زيادة، يدون زملائه عل 

التحريم،عل دليل يقوم حتى الحل، العاملات ل والأصل 
الموفق.وافه العاملة. هده تحريم عل دليل ولا 

العشمذنالصالح محمد ت كتبه 

٠٠٠



ح1وىاافقه ٤٨

الرحيمالرحمن افه بم 
رأىما اطه—، —حفظه العسم؛ن صالح بن محمد الشخ فضيلة 

التالية.الروط ثمذْ الصندوق ؟إ*ا فضإككم 

..٠ فخد. من الخمي ... صندوق. تاميس تعال اف بعون تم لقد 
الخالية:الشروط عل 

محملمن كل عل منؤيا ريال مئة حمس المدفوع الميلمخ يكون أن - ١ 
أحوال(.نفوس،)بطاقة حفيظة 

الدفعمن شيء عاليه ليس اليارة قيادة يطيع لا الدي المقند ٢- 
للصندوق.

فمهل،دم من الشخص يتحمله لما الخثري الصندوق رصيد يكون ٣" 
كالصدمإرادته؛ عن حارحية أمور من ان للأتتعرض ما )وهى 

هذاق داخله فليست، الشخصية ايامت، الحنا أموالانقلأي،(، 
الصندوق.

الذيا،للح إحمال من X/ ٠ إعانة له الصندوق هذا من القرض - ٤ 
ستةأقصاها مدة ق الباقي يدل أن عل الصندوق، من له صرن، 
الكفلأءيقوم تأحرْ حال ول ^^، ٠١استلأم تارج من أشهر 

فورا.بالخديد 



uU  ٩٤ القوس

فقط.للمشركن إلا وق الصنو هذا من الصرف محق لا — ٥ 

لهذاصالحا يرونه ما ة لناقثنؤيا ّالاحتإع الأعضاء يلزم ٦— 
هذاعمل تنظم الض الأنظمة ق نمص أو بزيادة الصنادوق 

الأكئرية.برأي ويعمل الصندوق، 
كفيلهولوكان الصندوق، هذا ق حق الأجبي للعامل ليس ٧— 

•المركيز صمن 

علالأربعة الأعضاء موافقة بعد الهللوب الشيلث، يصرف ٨— 
كفيلين.الطلس( صا-صإ نحضر أن 

•الصندوق لهذا دفعه ما مشرك لأي يمح لا ٩" 
الصندوق.هذا نهيام لايشمله والمكرايتج الخيرات ~مرتكسم، ١ ٠ 

بينبمشاجرة نحصل الذي الدم الصندوق هذا نذلام يشمل —لا  ١١
الفخذ.هذا أفراد أحد 

.شركة... بمصرف ١^١١^ بايدلع الدغ ~يكون ١ ٢ 
n ٢ الصندوق؛أاريح هذا انماح -م  ١٣ /Y /ه١ ٤  ١٣
بنهايتها،وينتهي هجرية، منة كل بداية الشديد بداية ~يكون  ١٤

للشديد.مهور خمة هناك وتكون 

الصندوق.هذا من بالاستفادة له يمح لا يدل لر —الذي ١ ه 



الفقهه1وى  ٥٠

محيعوزيادة الصندوق حاجة تغطي أموال بالصندوق اجتمع ~إذا ١ ٦ 
امتئإرمن الصندوق مصالحة ق يرونه ما ويقررون الأعضاء 

لصالحتستخدم ^١^ الصندوق عل يدر مما حلاقه، أو نحاري، 
والشركن.الفرد 

الرحيمالرحمن افه م ب
وبركاته.الله ورحمة اللام وعليكم 

نيةكان إذا المذكور، الوجه عل الصندوق هدا إنشاء من مانع لا 
عليهحصل لن المساعدة تكون أن يبني لكن المساعدة، محرد المشارك 

قفيتهاون المثارين، بعض يتهور لثلأ منه؛ حصل لن لا الحادين،، 
بالرفق!أمر حن قال أنه السفهاء بعض ذكر كا السلامة، محلريق ملوك 
الصندوق.ق الدية تهم، ما الأمر 

قيتبثن ولر القإر، يثبه لتلا ة الخامالمادة ق الوارد الشرحل يلغى 
ةالخامالمائة وتلغى الأربعة، الأعضاء تعين يتم كيف اكامنة المادة 

الموفق.وافه عثرة، 

العثيمنالصالح محمد كتبه 

ءأيو ء. 



٥١القدض باب 

صندوقإل تقدمت افه—؛ ~رحمه الشيخ فضيلة مسل ٢؛ 
إنوحيث خاص، مكن لبناء ه ١ ٤ ٠ ٩ عام ق العقارية التنمية 
البناء،ق البدء الصندوق من وللستإ فقد كئثرا تأحر قد الأمم ظهور 
انتهاءوبعد ذلك،، من ماغ لا وئالوات إليه، المامة لحاجتي وذاك، 
—وفانتهيتر وقد العمل، ثر معل يهني مهندنا أرملوا العظم 

اممىظهر منة مض، وبعد الثستؤ، ق وسكنت، البناء، من الحمد— 

علالموافقة بصدور فيه محرونتي حهلابا، ل وأرمنوا لصندوق، اق 
الأولر،الدفعة واستلأم العقد، لتوقيع الحضور ويطلبون القرض، 

ومددُت،الستؤ، ق ومكنتج البناء، من انتهيت ئد إنتي لهم: فقلت 
يسمح؛دللا،;ام النفنإن فقالواI الحمد— —وف البناء الت، نفقخمح 
للمهحصولواحدة دفعة البنالث، إ,!، وإعادته القرض، أحذ محوز فهل 
القرضيعيد لمن ريال ألف وهوتعون ~ الدولة من اء الإعفعل، 

واحدة؟دفعة 

استغنيت(أنلث( المؤولة الحهامن، أح؛ردتإ كنت، إذا بقوله! فأجايسؤ 
رددتهإن ثم أحده، من مانع فلا أخدم ل لك، ورخصوا القرض، عن 

ذلك(.ق حرج فلا شيئا، منه عنلث( وأمحقطوا عليهم، 



هن1وىالص ٥٢

—لك أذنوا ~وإن عنه امتغست إذا القرض تاخد ألا والأول• 
إليه.محتاج الذي لغيرك كركه 

الشمينالصالح محمد ت كتبه 

ه١٤٢٠/١٠/١٣ىف

هءإ؛- ؛و 

البنكمن اءاسقرصت اف~! ~رحه الشخ فضيلة مثل ٢! سا 
لكيولدي؛ باسم أمتقرض أن ورأيت مكنا، ل وعمرت العقاري، 

المسامجن،هذْ أن إبجارْ، من لنستفيد منرل من أكر عندنا كون 
لا؟أم ذلك، ل محوز هل بعدي: من لأبني متكون 

هداق الملمون يقع أن كثيرا يوسفنا نحن بقوله* فأجابف 
وجل—ت—عز الله قول يقرؤون وهم الدنيا، آع عل العفليم التكالب، 

القضيةهدم فان ،، آلثميمثحأ لأولتلف مسهء ثح يى قنآ 
شحالله وقاه لمن الفلاح حصول عل بمنهلوقها تدل الكلية العامة 

ه،نفثح يوق لر لن الخسارة حصول عل دمفهو^ا وتدل ه، نف
تعزالدينار، عيد ررتعز س: الّ؛ي، قول ذلك ؤيويل* هوالوايع، وهدا 

الأية:؟.الحشر، )ل(ّورة 



٥٣

وحر،هلك يعني• تعس خ الخمصة،أل عبد تعس الدرهم، عبد 
طريق؛بكل عليها محصالوا أن وأرادوا الدنيا، عدوا الذين فهؤلاء 

أنمأي وييايا؛ صدها أم وحداعا، كذبا، الطريق هذه أكانت، مواء 
الدنياحمروا واش هؤلاء أيدبمم، ق المال، يقع أن المهم يبالون، لا 

لهم،المال، محلي أن ولا مال(، من محلمدوا أن يمكن لا لأمم والأخرة؛ 
يمسونأو يمسون، ولا يصبحون فربإ عنه، ينتقلون متى يدرون ولا 
بعدهمولمن المال،، هذا جع ق الغرم عليهم فيكون يصبحون، ولا 

اشيتقي أن الملم عل والواجب، الثار، ولغيرهم العار، وعليهم الغنم، 
والبيان.بالصدق ويتعامل معاملته، ق وتعال— —سبحانه 

أمرين!؛،ن جعت، السائل ذكرها التي العاملة هذْ ومثل 
للمسوولن!لع والخل. الكديظ، 

فانكذلسر، وهوا له، وهي ولده، باسم جعلها فإنه الكدب،! أما 
مالهويكون قبله، يمولن، ولده لحل يدريه وما لولده، ليس له الذي 
فقدقبله الأب، يموثمتج أن فرض عل ثم عصباته، من الناس لأبعد 
والردةباض، والعياذ ارتد لو كإ الولد؛ مثرايث، تمغ أمث1دسإ هناك يكون 

صاريتؤالحاصر الوقت، ق الأمم، مع ولكنها عقليا، عملا كانت، ؤإن 

(.٢٨٨٧)برقم اف/ سيل الغزول ل الحراسة باب والمر/ الحياد كاب البخاري/ واه ر١ 



اثلمهفتاوى  ٥٤

•الردة أقام من فان -يا، يشعرون لا والناس كشرة، 
عنمحرج كفرا كافر فهو الصلاة ترك من فان الصلاة! ترك - ١ 

يرثلا التارك هدا فإن للصلاة تارك وهو ورثته من أحد مات لو الملة، 

حديثل الّكا. لقول واحد؛ درهم منه له محل ولا شيئا، ماله من 
الكافر،الملم يرث رءلأ الصحيحن؛ ق اكابت عنه~ الله —رصي أسامة 

بعدهيبقى الذي الولد هذا لعل يدريه، فإ ،، الماإم،ار الكافر ولا 
أوغرها.الصلاة، بترك لارتداده إما يرثه، لا 

 ~Y اكابتة.فروعه من أوثيء بأصله، بالدين؛ الاستهتار
أنمثل؛ -خطذ الولد قتله لو كإ السبب؛ هل.ا لغر يرثه لا ربإ أو 

حادثمحصل ثم السيارة، يقود الذي هو والولد السيارة، ل معه يكون 
يرثلا فهنا الوالد، فيموت تعديه، أو تفريطه، بسبب الولد؛ سب، ب

القولكان وإن الحنابلة، مذهب من الشهور عل شيئا والده من الولد 

لبقيةيسلمها موف المحا الدية، عدا ما أبيه من يرث أنه الراجح 
بعدي٠٠من ابني إل سيعود البسن، هذا ررإن السائل! قول أن الهم الورثة، 

برقمالملم/ الكافر ولا الكافر، المسالم يرمحث، لا باب الفرائض/ ياب البخاري/ رواه )١( 
الكافريرث ولا الكافر، لم الميرث لا باب الفرائض/ كاب لم/ وم(، ٦٧٦٤)

(.١٦١٤^^)السلم/ 



٥٥القرض باب 

إليها،أشرنا التي للأسباب بعده من لابنه يعود لا فقد بلازم، ليس أمر 
ولدهباسم الطلب، قدم حسثا العاملة، هذه ق المحفلورين أحد هدا 

الكذب.وهو له، وهو 

الشحبذ،مصالح ترعى التي للدولة فالخدلغ الثانرت الحقلور أما 
حدلغعل فيها والموولن الدولة أن تعال اطه أسال إل والحقيقة 

هذهمثل عن نسأل ما أكثر وما وافرائهم، وكذتيم الناسي بحضن 
الزراعيالتسليمح ق؛نلث، وكذللث، العقارية، التنمية صندوق ق الأمور 

بأعذارالمحرمات هذه ويبمررون كمر، قيء هذا من محصل إذ وغرها، 
نارمن خلقتتي منه -محر )أنا نفسه! عن إبليس قال كا إلا لبست، تافهة، 

وحدلع،كذب لأنه فعلوه؛ ما توحم، لا أءن.ار محلن(، من وحلقته 
علأمامها الصورة ووضع عليها، الأمر وتلبيس الدولة، فخدلع 
الكذبالمحفلوران! فهذ.ان الحرم. الأمر من —هذا عليه هي ما حلاف، 

عنالحديث، به حاء كا النافقين أحلاق من حلقان وهما والخدلع، 
•٢ افه.ل رسول 

كذب،حدث إذا ثلاث; النافق ررآية قال; الثي،. عن هريرة أبي، عن المحيح؛ن ل جاء ( ١إ 
المنافق/علامة باب الإيإن/ كتاب الخاري/ رواه حازا؛ اؤتمن ؤإذا أحلف، وعد ؤإذا 

(.٥٩برقم)ايافق/ خصال بيان باب كابالإيإن/ وسلم/ برقم)٣٣(، 



القمعفتاوى  ٥٦

رحلمع ولا ولده، مع لا العمل، هذا مثل يعمل أن له يجوز فلا 
التنميةصندوق من استمإد الذي الناس يعفى أن مع ن كإ أجنبي، 

منهويستعير شخحى، إل يذهب، ثم لنمه، أرصا يشتري العقاريه 
ثموحتايا، كذبا باسمه الأرض يكتب ثم عوض، بغر أو بعوض اسمه 

اسمتعيرالذي الرحل هذا باسم إليه الصلث، فيقدم الصندوق، إل يذهب 
ماعل قيمشون يحلمون، لا الصندوق وأصحاب وتهتائا، كذبا اسمه 

معلوم.هو ما واكاسد الضرر من ؛ذللث، فيحصل لهم، قدم 

—وتعال سمبحانه — افه يتقوا أن إخواننا به ننصح والذي 
—تباركالله رسمه ما عل فيها دارجين، يكونوا وأن معاملأتيم، ؤ، 

الخوهو ذللث، لأن رسوله:إ لسان عل أو كتابه، ق لهم وتعال— 
يتقربفالا الحثاداتا يشرع وتعال" —سمثحانه افه أن وكإ والصلاح، 

ماموى عبادة أحد من افه يقبل ولا افه، شرعه بإ إلا افه إل أحد 
ماعل محاملأتبم ق يتمشوا أن عليهم يجب فكذللث،"أيقا" شرعه، 
باوأعلم بمصالحهم، أعلم وتعال" لأنه"سبحانه لهم؛ الله رسمه 
أومنعا لحباله يضع لا تعال فالله شرعه، فيعا وأحكم محتمحهم، يصلح 

منولكن، كفروا، أم آمنوا عنهم؛ غني لأنه مصلحتهم؛ فيه ما إلا إيجابا 
ويمثهم،وا.لعاملأدت،، العثادايت، ق الأحكام لهم شمع مصالحهم أجل 



lub _^٥٧

\كمكيتأيهآ ؤ الأمور• هدم ق وتعال" ""محبحانه تقواه ق ؤيرغبهم 
0؟محزن هَتقلإ ن\ئوأ سأ تعق أووأ تأظوأ ي :١^١ 

ثقؤكموالرسول آقئ ؤتيعوأ ?0؟ ^؛ ٥٩^>£، ١^" ألنار ؤأئقوأ 
ؤلريمالعباده همع إذا وتعال" "يبحاف، اممه أن فتجد ، ه رحموتك• 

قأم الأموال ق ذلك أكان مواء بتقواه؛ يامرهم نحده ~ لعاملات اق 
الساءخقيثأ ^١ ١^ ؤكونا تعال؛ قوله واقرأ الحقوق، 
محهنئ هممح-مح لأ ربمًظم آلله محآقموأ آمحد؟ ثبميأ لتدِنمرك 

يتميوش آس ندوي نق ؛هم يثحثة يأتثث تا إلا همثبمى ^؛٠ 
يمل؟ا•أمثا يتلك بمد بمندئ ؟*؛3،أثث ثدرى لأ مثاذ م ممد أش ندوي 

هه ه 

أنان للأنثبوز هل اله"ث "رحمه الشخ فضيلة مثل .' ٦٦س
للزوجةوالمسكن عنهم، نائبإ وهو زوجته، أو ابنه، بامم يقترض 
ه؟نفللابن أو نمها، 

-يمس،أن من باس فلا به مح يالفنام كان إذا بقوله! فاجاب 
الزوجةباسم البنك، من ؤيطاب صحيحة، هبة زوجته إل الأرض 

٠١٣٢— 1١٣٠^0! عمران، آل سورة ( ١ ) 
.١ ،; ٧١١الطلاق، صورة )٢( 



فتاوىادفق4 ٥٨

مانعلا يعني تحايل، لا صحيح وجه عل يكون أن لابد ولكن الابن، أو 
يمحونهم هل الصندوق، شروط تراعي أن —أيصا— ولابد ذلك، من 

يسمحون؟لا أو معه ساكن أبيه، عند وهو قرصا يآخد أن للولد 

هءو أو 

أحر؟القرمحى ق هل اف،—! —رحمه الشيح فضيلة مثل .' ٦۴س
القرض؟محي ورقة كتابة نم، وهل حرج؟ من القرض طلج، ق وهل 

الماسعامة محي يعرق، الذي وهو القرض بقوله؛ هأجابج 
تعالتالله قول عموم ق داخل وهو أجر، وفيه سنة، بالسمليمح! 

آئهؤونموأل0 
كانء الّك، فإن القرض، يطلب المستقرض عل حرج ولا 

بالمبةنة وهللمسممرصن، بالممة مباح فهو أحيايا، يستقرصى 
الممرض،عل مة محمل ألا المقرض عل محب، ولكن للمقرض، 

أنامثلا؛ فيقول القرصي؛ هذا بذكر يؤذيه أو يعد، فيإ عليه فيمن 
لقولهذللثط أشيه وما ي، تفعله ما وهذا فأقرصتلث،، إليلث، أحسنمتط 

أووألاذئاؤ:ن؛١^٠ ^؛؛^١ تعال: 

.١٩٥)ا(مورةالبقرة،الأية: 
.٢٦٤الأية: البقرة، )آ(ّورة 



uU  ٥٩انقرض

فالأفضلالمرض مال من القرض كان فان القرض؛ كتابة وأما 
إثآبدمغ ثداينم إدا ءامتوا أرمى تعال! قوله لعموم الكتابة 

أنوله أتثنيه"ء، ْفاّع  ■٣س شقمحأ ئَثم أنتم 
الأساليها لفت لا الي او_بمة، \حمد j لأسا الكتاين، يدع 

عادة.يكتبونما ولا عادة، 

وهويتيم، مال بيده كان لو كا غرم مال من المرض كان إذا وأما 
لأنيكتبه؛ أن عليه محب فإنه — إقراصه المصلحة واقتضسش عليه، وئ 
إلامادأنشر  ١٠٥٢٥؛^٠^٠ ،؛ افه قال وقد الشم، مال حفظ •, ۴٠هذا 

افيذكئثق:جتيا.

دينعندْ شخص —! اش —رحمه الشخ فضيلة سئل 
هذاهل عنده! الذي الدين هدا يساوى ثمنها حاجة، وأعهياه لشخص، 

جائز؟انمل 

يقبلأن شيئا الديون إليه أهدى إذا للدائن محوز لا بقوله! فأجاب، 
منه.أحسن أو بمثله، مكافأته نوى أو دينه، من احتسابه نوى إذا إلا منه 

.٢٨٢الأية: البقرة، )ا(سورة 
.١٥٢الآة: )أ(سورةالأنعام،



ه1وىااقق4 ٦٠

ماإليه أهدى ثم ،، Jljjمئة آخر عل لشخهس كان لو ذلك! مثال 
منثمحصمه أن أراد إذا إلا قبوله، له يجوز لا فإنه ريالا، خمستن يساوي 

قعليه مكافاته نوى أوإذا فقط، ريالا خمّين الدين عل ويبقى دينه، 
اوينالي الهدية، هدم ياخد أن أما أوأكثر، خمّين يساوي ما إءء؛لاده 
مجوز.لا ذلك فإن كاملا بدينه يْلالب ثم دينه، نصف 



uU الرهن





٦٣

لنأرصه أعطى رحل ادوه~أ ~رحمه الشيح فضيلة سئل ٦,' ه س
فهلالأرض؛ عن رهنا عليه أحذ ولكنه مطلما، مقابل يدون يزرعها 

؟العمل هذا ثبوز 

يزؤعأرصا، يمنحه أن شرعا حائز هو نعم، بقوله! فأجاب 
المنحة.هزم إليه محنا ويكون عليها، 

بهبأس لا —أيلنا— فهو إليه يعيدها أن أحل س رهنا أخذه وأما 
ذمتهق ليس الواقع ل كان ؤإن له، توثيق هذا لأن الراجح؛ القول عل 
إلمحتاج لا أنه وعندي الأرض، هذه وهي من؛ يده ل لكذ له، دين 
الأرضهذه بأن بينهإ وثيقة يكتّي، أن عنه بدلا ويكفي الرهن، هذا 

الرهنوأما ، — يمنحها أن يريد ما حب أو سنة لمدة منحة 
به.باس فلا لوفعل، ؤإنإ حينئذ، له داعي، فلا 

ءلإ-ه. 

تمرةرهن ثبوز هل ؛ افه— —رحمه الشيخ فضيلة سئل • ٢ سا" 
ذللث،؟١لذىلأقبير لسمإ حلائا المقبل العام 

بانوعااالو٥ ، — قلت —كإ الخوان عدم الذهب بقوله؛ فاحاب 
ليسالرهن لأن ذك؛ جواز والصحيح رهه، يصح فلا معدوم، ذك 

الأصحابأحاز ولذك التوثقة؛ به نحصل بإ فيجوز توئقة، بل معاوصة 



ه1وىالفق4 ٦٤

منصررا أبلغ وجهالته معدوما، كونه مع محب لآ ما صان أشهم 
شيخناكلام عموم يقتضيه ما هو وهذا طلوعها، قبل الثمرة جهالة 

.— أعلم —وافه الحلية المختارات، ق افه— حمه ر— 
ءلإ-ه ه 

UT_ ! أنللممرتس يمكن هل افه—ت —رحمه الشيخ فضيلة مثل
فهلالمرتس، بإصلاحها يقوم مررعة تكون كأن الرهن؛ من يتقيد 
شنئا؟الراهن يعطي أن منهادون نحرج يأحدما أن نحونله 

الركوبهو فيه أذن والدي ذللث(، محوز لا بقوله؛ ءأحادسا 
ءاكلهروسلم-.■ آله وعل عليه اطه صل — الني قال ففد والحلوب؛ 

مرهويا،كان إذا بتققته يشري، الدر ولبن مرهوثا، كان إذا بتمقته يركب 
المرتينأخد فإذا اللبن، يض: ،، الفهة«رويشرب يركب الذي وعل 

النفقة،بقدر لكن اللبن يشرب أن له فان علتها، وأنفق الشاة، أو البقرة 
مثالللراهن، محفوظة فالقيمة القمة، من أكثر قيمته اللبن أن هدر فلو 

بعشرين،يوم كل لمها من محع لكنه عشرة، يوم كل عليها أنفق ذلك؛ 
كيلكلأصلها، تبعا رهنا وتكون للراهن، محففل الزائدة فالعشرة 

مرهوئا؛كان إذا بنفقته يركب فانه والحار، كالثعار يركب الذي الفلهر 

(.٢٥١٢برقم)ومحلوب/ مركوب الرهن باب ارهن/ كتاب البخاري/ واه را 



٦٥دابااره3، 

ملكايكون أي للراهن• تبعا يكون فإنه ذلك موى ما وأما بقدرها، أي 
الرتس.عند مرتينإ كونه ق الرهن يتبع لكنه للراهن، 

ءوءإث- ثأو 

_lYA  قالزيادة تحوز هل اله~؛ ~رحمه الشيح ؤضيلة سئل
رهناالدين صاحب وطالب ائال، من مالئا اقترض إذا مثلان الرهن؛ 

ايملذس،؟أكثرسالقرض:ما
المستقرضمن يطلب أن اكرض عل حرج لا بقوله؛ محاجاب 

رهناوطلب آلاف، عشرة أقرصه إذا فمثلا: القرض، من أكثر رهنا 
أنق —أيصا- حرج لا أنه كإ حرج، فلا أكثر، أو ألما عشرين سماوي 
يساويرهنا فيطلب عثرة يقرصه أن مثل الدين، من أقل رهنا يطلب 
خمسه.

ءأ؛•ء;ت- ؛!؛- 

التخيل،من كئثرا نرهن إننا اله~؛ ~رمه الشيح فضيلة سئل إ ٢ س؟ 
الحصادوعد ونلشحها، نقيها، ونحن منة عشرة خمس من أكثر ومنذ 

اراهنسمملع حتى هكذا؛ الوصع ويستمر الحصاد، لياحذ الرمز يأمحا 
يأثمدمل اكرص؟ الرهن ص هذا فهل الرتمزث إل الضد يرجع أن 

لكن،٥،-^؟الراسفيذلاكإذا 



ح1وىاص ٦٦

للرهن،تبعا ، Jlilيكون أن يقتفي الشرعي الرهن بقوله• فأجاب 
صاحبهكان إدا إلا منه، والأرسسماء بيعه، ق السلطة للمرمن فيكون 

ثمنهأو قيمته تسليم ثم وتصفيته، ببيعه المرتس له يأذن بحيث موثويا، 
إدالمرمن•

منزراعية أرصا أخذمحت، اله~ت ~رحمه الشخ فضيلة مثل ٣! ٠ س 
ٌنواُت،،دلأُث، لدة ؤيال آلاف خمسة قدره رهثا له ودنمث، ما، شءحءس 

منها،شيئا أعطه وب لنقمى، ثإرها وحصدت الدة، تللث، وزرعتها 
مائةوبعد فقط، الرهن قيمة نصف يعادل المحصول كان ذللمثا ورغم 

هذاق الشرع الحكم فإ كاملات الرهن ثمن ل وأعاد أرصه، امسلم المدة 
التعامل؟

أنهبجدول ولكن ينبغي،، كا بمفهوم لثس الموال بقوله؛ فأجاب 
وأنالمحصول، من شيئا يعطيه أن عل الأرصى صاحمبا مع اتفق 

المدةانتهت، لما وأنه الرهن، هدا بأحد لنمه استوثق الأرصى صاحس، 
التيالدراهم وأحد الأرض، محصول من شيئا يعطه ب بينهإ تمتإ التي 

منفهمت، كإ الأمر كان فإذا انصرف، ثم الأرض صاحمب، عند رهنها 
وأنالأرهم،، صاحس، إل تدهس، أن الأن عاليلمثؤ يجب فانه الموال هدا 



J٦٧اUامهن 

اللهإل تتوب وأن الأرض، هذه من أخدتبما التي الغلة من نحبميبه تعطيه 
نحفىلا معاملاتك، ق صرثئا تكون وأن المعاملة، هدم من وحل— —عز 

المحاملأيتج.هذه مثل وبينه بينك حرى الذي الملم، أخيلثج عل معامالة 

منمحموعة نحن الله"! —رخمه الشخ فضيلة مثل ! ٣١س
العق1رية،اكية صندوق من الاقتراض فرصة لنا أتيحت، المواؤلضن، 

يلتزمأن بشرط للصندوق رهناها قد التي أملاكنا نبح أن ونريد 
البيع؟ل التصرن، لنا نحون فهل للصندوق؛ ذممنا ق ما يتديد المشترى 

ذلك؟من أوالخل هوالمخرج، فإ نحر: ل؛ ؤإذا 
ياذنأن بشرط بالبح فيها تتصرفوا أن لكم نحون بقوله؛ فأجاب 

بهلريقةأو حرج، فلا لكم أذن فإذا التنمية، صندوق ق المسوولون لكم 
فإذاالرهن، من العمار يتحرر حتى الصندوق توفوا أن وهي أحرى؛ 

أمافيه، لأحد حى لا لأنه حينئذ؛ ببيعه باس فلا الرهن من العقار تحرر 
فانه— بإيفاء رهنه تكفوا وز بالبيع، فيه التصرف ل الصندوق ياذن ب إذا 
يحقمشغول والمرهون مرهون، لأنه أولا؛ تبيعوه أن لكم نحل لا 

يضحريإ كشره، لمثاكل سببا يكون ذللئ، لأن بيحه؛ نحون ولا الراهن، 
التصرف،.هذا يمثل الصندوق حق 



ح1وىالفق4 ٦٨

وقالبالعقود، بالوفاء أمر وتعال— —مسحاه اف، لأن وثانيا! 

ُالحهد،بالوفاء وأمر ع ^١ ألعمود أومأ ؛امنوا تقت ؤكأبم-ا دعالت 
قدوأنت ع تومبُهأ َلكى آنثهد إن أتيت تعالث فقال 

بدونالرهن هذا ل تتصرف ألا مقتضاه عقدا الصندوق مع عقدت 
قالصندوق ْع العقد وثيقة ق اشرؤل قد ذلك عل زيادة إنه ثم إذنه، 

وهداغره، ولا ببيع فيه يتصرف ولا يبيحه، لا المستفيد أن ا،لواد إحدى 
فيجببه، والتزم عليه، وولع الحقار، صاحب الراهن قبله قد الشرمحل 

~ويءاشرطا به التزمت إن للصندوق فالوفاء به، التزم يوق؛عا أن علميه 
منوأما عنه، تنال موف لأنك علميك؛ واجب أمر شرعا— يلزمك 
يلزملا الرهن أن يرون العلمإء جهور أن بحجة وياعه ذللمثج، ق ثناهل 

بيدلأنه الصندوق؛ قبل من مقبوصا ليس الحقار هدا وأن بالقبض، إلا 
وجهتن؛من نظر فيه الفهم فهذا ~ صاحبه 

أنهوهو ه؛ نفعل شرطا التزم قد المقترض هذا أن الأول! الوجه 
ليسهذا أن فرصنا ولو بذلك، التزم وقد بغترْ، ولا بثح يتصرف لا 

يناقلا شرط التزام هذا قاف يقبض، لر إذا المْللمق الرهن مقتفى 

.١ الأية! الاوالْ، سورة ( ١ ) 
إّآ.)آأ(ّورةالإماء،الآة:



٦٩الوهن باب 

افكاب و ض رط ررم ه: الني قال وقد الة، ولا الكاب 
فهواش كتاب ثنالف لا شرط كل أن عمومه من ويفهم ٢، داطل*ال فهو 
عللمون ارالمالن! ق الذي المشهور الحديث وق وثابت، حق 

حراثاأوممحلأ((رم.ضإلأشرطاأحل 
يلزمالرهن أن المسالة هذه ق الصحيح القول أن الثاف؛ الوجه 

تعال؛قوله إلا قبضه وجوب عل دليل لا إذ القبض؛ بدون ولو 

أنالحقيقة وق ٢، مميبمأه١ ماش كبمدوأ؛اث ولم سمر عث ؤؤوإنَقتن 
علكان ؤإذا حقه، من التوثق إل الإنسان فيها اه يرثد الأية هذه 

—الحال هذه مثل ق بحقه التويق إل طريقة ولا كانتا، محي ولر سفر، 
أنيمكن لكان يقبضه وإ شيئا، ارمن لو لأنه مقبوضة؛ برهان فعليه 
ومنالدين، أصل ينكر أن يمكن أنه كا الرهن، ذللئإ الراهن ينكر 
الرهنإل تعال افه أرشد الدين أصل ينكر أن يمكن أنه أجل 

كانإذا إلا الحال هذه مثل ق بحقه للتوثق ؤلريق لا فإذن المقبوض، 

٢(،١  ٦٨)برقم نحل/ لا التع ل شروطا اشترط إذا باب البيؤع/ كتاب البخاري/ رواه )١( 
)٨(.١( ٥ * )٤ يرقم أعتق/ لمن الولاء إن،ا باب العتق/ كتاب وملم/ 

الناس/الملمح؛؛ن ل اف رسول عن ذكر ما باب الأحكام/ كتاب الترمذي/ رواه )٢( 
؛رنم)م>ه"؛ا(.

.١٢٨٣الأية: الغرة، )م(مورة 



ه1وىاثهقاه ٧٠

علوجب يقبض إ إذا أنه عل يدل الأية آخر إن ثم مقبوصا، الرهن 
أمن؛ذ معإومثة جزض قال! فإنه فيه، أمانته يودى أن عليه اؤتمن من 

١^^فإن كيلك كان فاذا أننمث,هراا، \ؤمح قثد;اةوى ثم بمتيزثم 
يوديأن الراهن واجب فإن ائتمنه قد كان فإذا بإبفايه، الراهن أمن قد 

فإنهدا؛ عل محدنا الناس عمل إن ثم ربه، افه يتقي وأن الأمانة، 
يرهنارة اثوصاحب بيه، سمتانه ؤييقى سمتدلن، السمتان صاحسإ 

يرهنهالبيمتإ صاحمس، وكيلك -با، وينتفع يكدها يده، ق وهي سّيارته، 
يمكنلا أنه ويرون لازما، رهنا هذا يعدون والناص وهوماكنه، نمره، 

الرهنأن المسألة هده ق الصواب فالقول بالمع، فيه يتصرف أن للراهن 
مناستدين الذي العقار وهذا معيقا، كان متى يقبض، ب ؤإن يلزم، 

نحتكان ؤإن لازم، فيه فالرهن قائم، مع؛ن هورهن له التنمية صندوق 
يبيعأن التنمية صندوق من لف امتلن محوز فلا إذن الراهن، يد 

منيسمتاذن أن السابقتين! الحالن إحدى ق إلا له امتلف الذي عقاره 
سالعقار ومحرر البنك، يقي أن أو له، ؤياذنوا البنك ق الممئولن 

واضالوفق.الرهن. 

٠٠٠

.٢٨٣الأية: البقرة، امورة 



البسمي 

العقارثميع ق رأيكم ما اله~! —رحمه الشيح محيلة مثل • ٣٦س
المستحقالأمم بح حكم وما العقارية؟ التنمية محندوق المرهون 
الصندوق؟من للمقرض 

بأرضلا بيعه؛ محرز لا العقاري للبنك المرهون بقوله• هأجاب 
وهمباس، فلا بدلك أذنوا إذا لكن للممرمن• الحق لأن بدراهم؛ ولا 

المرهونالبيت هذا الإنسان يبح أن ياذنون أي بدك؛ يأذنون الأن 
فإذاالشروهل، هذه تراجع أن فلابد بنروؤل، لكن التنمية لصندوق 

رهنا.يبقى ؤإلأ حرج، ولا  ٤١٠٠فإنه تمت، قد كانت، 

ؤإنوليعمر، فليأخان محتاجا كان إن محور، فلا الأمم؛ بح أما 
يريدونه.الناس آلاف، يوجد لأنه فيتركه؛ محتاج غثر كان 

٠**

المرهونالعقار يع عن افه-؛ -رحمه الشخ محيلة مثل س'؟'؟؛ 
الءقارية؟التنمية لصسندوق 

صالإذن حق له س أذن إذا إلا بيعه يصح لا بقوله؛ فأجاب، 
هات؛نغير وق كاملا، حقه الصندوق أوق إذا أو الصندوق، مؤول 
بعأن عل العلم أهل نص وقد مرهون، لأنه بيعه؛ محوز لا الحالن 



اتصفتاوى  ٧٢

والمشتريالمائع فيكون وعلمه المرتس، بإذن إلا وباطل حرام المرهون 
البيعؤيكون بذلك، يعلم الذي الدلال وكيلك الإثم، ق واقع؛ن 

علومحب ثمنه، البائع يملك ولا المشتري، يملكه لا فامدا، ~أيثا~ 
العقار.رد المشتري وعل الثمن، رد الباع 

وأنبالقثض، إلا يلزم لا الرهن إن العلكاءا بعض قول وأما 
صعق،قول فهو بلازم، ليس فالرهن المرتس بيد يكن ب إذا العقار 
خلافه.عل الماس وعمل 

للزومالمرهون قبض اشتراتل عل دليل لا فلأنه صعما؛ كونه أما 
اشتراحلعل فيه دليل فلا ٢، ممرمأهر ءؤرهس تعال؛ قوله قاما الرهن، 

آدوىهلثوؤ بممما بمئآد آمن دعل.ها! قال تعال افه لأن القبض؛ 
لثيانهو إنإ القبض ذكر أن عل فدل رثهُهرم، أقن ^^١ أمثتهُ آرئمى 
حالق ذكر القبض ولأن الرهن، لزوم لشرحل وليس الامتثاق، كإل 

يتملا الخال ^٥ ومثل كانتا، نجد ولر محقر عل كنا إذا ما وهي معينة؛ 
•المرهون يقبضى إلا فيها الامتيثاق 

زالما الناس فان خناهر، فهو الناس عمل حلاف عل كونه وأما 

.٢٨٣الأية: البقرة، )١(سورة 
. ٢٨٣الأية: البقرة، سورة )٢( 



٧٣دابالدهذ 

سيارةأو بستان، أو أرض، أو بيت، من عقاره؛ بعصا يرهن بعضهم 
لازما.رهنا إلا ذلك الناس يعد ولا الراهن، قبضة نحت، وهي 

ه٤١٣٩٩; ٣; و اصن الصالح محمد كب 

ه

العقاربح نحون هل اله~؛ ~رخمه الشخ فضيلة مثل س؛مت 
العقاؤية؟التنمية لصندوق المرهون 

حرامالتنمية لصندوق المرهونة البيومحت، بيع بقوله؛ فأجايح 
حملةمن ولأن المرتهن، بحق مشغول المرهون البيتج لأن وباطل؛ 
ينقلألا للصندوق عليها الصندوق من المستفيد وي التي الشروط 

لقولهواجب المباحة وشروطها بالعقود والوفاء المرهون، البيت، مللث، 

>نآزؤ\وقوله ،، ^٦١١^ 1ومأ ;١^١ اك ءؤكآيا تعال: 
عليهالمشروطة من تعهد والشروط ٢، مأوب!ُهأ منذ،يك إة أنهد 

منبالعهد الغدر ه النبي جعل وقد العهود، من فهي له، للمشروطة 
النفاق^.علامات، 

١٠ ت الأية المائدة، صورة )١( 
؛"آ.الآية:)آ(سورةالإماء،
برقم)إّآ(،ومالم/النفاق/ علامة باب ىابالإي،ان/ )ّ؛(رواهالخاري/ 

غدرار.عاهد إذا قوله:»... وذلك، (، ٥٨برقم)المنافق/ حصال، بيان باب، 



هن1وىالفق4 ٧٤

قيلللثنل المرهونة بونهم بعون الدين اولل خهنا بن و؟هدا 
ذلكعل ويتحايلمون البنك، من إذن بدون الرهن من محرروها أن 

الناسفعل فإن ذلك، يفعلون الناس بان ومحتجون الحيل، س ؛١^١٤ 
١^٤،عليه دل بإ فالعبرة الحلال، محرم لا وتركهم الحرام، محلل لا 

ويرإذا ولكن القيامة، يوم الحساب عاليه سيكون الدي الأمر هو فإنه 
والمبادرةوحل—، —عز اممه إل التوبة والمشتري اباع عل فإن الأمر هذا 

الثبر.ويصح البيتا، يتحرر حتى الثنلث،، بوفاء 

العثيبنالصالح محمد كتبه 

ه.ه

عقارا؛١٠٤ رجل عن الله—؛ —رحمه الشيح فضيلة ممل سه'ُا! 
وردالثمن، من دينه المرتين أعط للمشتري! وقال يده، ق وهو مرهوئا 

'لمالي،مدة وبعد دينه، المرتين وأعطى المشتري، ففعل ١^١؟^؛،، عئ 
يصحلا والمرهون مرهوئا، كان المبح أن بحجة اليع يإدْلال الباغ 
اممه.وفمكم ذللث،؟ حكم فإ يعه: 

غثرنافد والبح مقبولة، غر هده البائر مْلالثة بقوله؛ فاجاب 
الأتية:الأصول عل بناء مردود 



٧٥الدهن باب 

قلعني ليس صحته وعدم المرهون بح تحريم أن الأول• الأصل 
المرتسأذن إذا ولهذا المرتس؛ لحق هو ؤإنمما عليه، العقود أو العقد ذات 

قيمتهأن الإذن عند يشترط أن إلا الرهن، وبطل وصح، جاز لح اق 
رهنا.تكون 

فيهاالمرتس سياذن أنه ييب لا المسالة ق الذكورة الصورة وهذه 
والقوليعارض، ولر الذكور، التصرف أحاز ولهذا امتوذن؛ لو 

شيخاختيار هو كإ أجيز، إذا نافذ الفضول تصرف أن الراجح 
ذكرها.موضع هذا ليس لأدلة اش~ ""رحمه تيمية ابن الإسلام 

اكلأءبينأمام الأبواب سد الشريعة قواعد من أن الثاف؛ الأصل 
الله~رضى الخطاب بن عمر الومخز أمبمر عامل كإ الشرعية، بالحدود 

كانؤإن ،، ر لأنفهم اختاروه بإ الثلاث، الطلاق ق تسرعوا من عنه— 
أنه لفاختار قد الرهون باع الذي فهذا الرجعة، لهم أباح قد اهمع 
علالحقارايت، قيمة لوكانت، أنه الظن عل والغال_ا ملكه، عن نحرجه 

كانؤإذا بتصرفه، يبال ول؛ البح، بإبطال يْلالب لر أقل أو عليه هي ما 
لقسه.اختار ما فله ملكه عن الرهون محرج أن لفمه اختار قد 

إ١  ٤٧٢)برقم الثلاث/ طلاق باب، الهللاق/ كتاب لم/ مرواه 



|ئت1وىاص ٧٦

الرتسقبضي أن الحنابلة مذهب من المشهور أن الثالث،! الأصل 

لازما،يكن م الراهن بيد بقذ إذا الرهن وأن للزومه، شرط للرهن 
قفالبيع هذا وعل صحيح، وتصرفه فيه، يتصرف أن فلملراهن 
الباعدعوى فيه تقبل لا نافذ، صحيح المسالة ق المذكورة الصورة 
البح.ابطال الطالبة 

أنإلا حلاقه- عندنا الراجح كان -ؤإن الثالث، الأصل وهذا 
تدلكإ يقبض، ز ؤإن لازما كان صحيح وجه عل عقد متى الرهن 

(٢٨٣)الرهن آية بل والعهود، بالعقود بالوفاء الأمرة الصوصي عليه 
اكامل.عند أيصا عليه تدل البقرة سورة ق التي 

بمقتضاهالبائع إلزام فإن حلاقه، عندنا الراجح كان ؤإن أقول! 
منالماس ومنع المصلحة، من فيه لما به؛ باس لا الصورة ازه هق 

تعال.افه يحدود الملأ_، 

أإيه؛إي







٧٩إاباس«ان 

الضان.ض الفرق ما اف~ت —رحمه الشح فضيلة مثل سآُّا! 
والكفالة؟

بقوله؛فأجاب 

للبدن.والكفالة لليين، الترام الضان إن — ١ 
مطالبةفيها محرز ولا منا، والمضبمون الضامن مهلالبة فيه محوز ٢- 

الكفول.حضور مع الكفيل 
ي؛رأولا -يا، ا،لكفول العين وتلف ا،لكفول، بمويت، الكفيل يبمرأ ٣— 

ايقبمون.إ بمويالضمامن 

أحديبمرأ ولا الدين، الثاق بقضاء الضامنين أحد يبرأ ٤— 
المكفول.الثازإ بتسليم 

دونه٠مؤقتة تصح — ٥ 

كفالخه.دون افت دين صان يصح ٦— 

U'Y_ : لأخرصمن رجل عن اف- رحمه - الشح فضيلة مثل
دينيدي أن للضامن نحون فهل المدين؛ همأعسر يالث،، عل دينا 

زكاته؟من عليه المضمون 



هن1وىاثققه ٨٠

دقول4تفأحاب 

الرحيمالرحمن اش م ب
أعر،المدين إن ثم إنسان، عل دينا صمن رحل ت المسألة صوره 

المضمونعل الذي الدين يدفع أن للفامن محوز فهل الوفاء! يستطع ولر 
زكاته؟من 

تعالتالله قول عموم ق لدخوله هدا؛ محوز نعم، والحوامس،ت 
ؤإناشي، عن الدين أقض ب أنا يقول؛ فالفامن ،، 

لبقيمال من قضست لو أنني وأعلم ذمته، وأبرأت الدين، عن قضيته 
الغريم،لذمة إبراء زكاق من إياه قضائي يكون وحينئذ الغريم، مة ذق 

الأية.عموم ق فيدخل 

٠٠٠

٠٠٦ ت لأية ا التوبة، سورة ا







٨٣بابا1|مادة 

بإل،م يطال-، رحل اف-: -رحمه الشخ فضيلة مثل 
ترفض الحوالة بورقة المال صاح—، إليه ذه—، فلمإ آحر، عل فأحاله 

ذك؟بمالك، فهل 

لرصاه يعتبمر لا عليه والمحال ذك، يمك لا يقوله؛ فأجاب 
الحوالة.





لآآاما|؛اأء





٨٧اسمح باب 

عند~عادة~ توحد اف~! ~رحه الشيح فضيلة مثل ! س٩٣
التازعينين الصلح يوصع أن والتنانع الخصام حال ل الناس بعض 

ين*رق 
حتىمنك؛ هدا ْثل حصل إذا دينا له بال احلف لهإت يقال أن ~ ١ 

الخصام•موصؤع عن يتغاصى 
لإرضائهلخصمك الأغنام س اذج يقال! بينهإ الصلح بعد ٢" 

ذلك؟حكم فا 
تعال.الله أنزل ما بغثر وحكم بامحلل، هدا كل يقوله! فأجاب 

٠٠٠

زميلهمن اقرض رجل اممه-؛ -رخمه الشخ فضيلة سئل ت ٤ ٠ س
احتاج!الستة أئتاء ق ولكنه منة، بعد سلمها أن عل ريال ألف ثلائن 

أنعل القرض ْع يصهللح أن له وشل القرض؟ يطالب أن له فهل 
اليائية؟العشرة ويمهد فورا ؤيال ألف عشرين لم م

يهنالبأن الصحيح عل للمقرض محل لا بقوله! فأجاب 
\ؤركءؤكأ)ها تعال! لقوله عليه، التفق الأجل حلول قبل القرض 

لمونررالملام—! والالصلاة —عليه ولقوله اتدؤ أوءوأ ءامنوأ 

.١ الآيةت ورة صا 



ه1وىاوقةمح ٨٨

إحلاهالكان الأجل حلول قبل طالب لو ولأنه ،، ر شروطهم« عل 
الفاق.علامات من الوعد ؤإحلأف للوعد، 

محلفهو الافي ويعجل الدين، بعض يسقط أن عل الصلح وأما 
حادثةق والسلام" الحبملأة —عليه لقوله حائز، أنه والصواب خلاف، 

جهالةولا غرر، لا ولأنه ،، وتعجلواءر )رصعوا، الضرت يني تيود إجلاء 
♦جدا بعيدة ، دللمثل ق الربا وشبهة فته• 

ءو.ءو 

الناس/ Cjy_الملح ل هؤ اف رمحول عن ذكر ما باب الأحكام/ كتاب الزمذي/ رواه )١( 

الدارقطنى)ّآ/أأ(.)أ(رواْ 



؛
!
.
I
.
.
.





٩١داباسم 

ا-قنف،أصابه رجل عن اش~ ~رحمه الشخ فصيلة سئل I ٤ ١ س
يصحفهل فيها: التصرف ل أسازه ويرغب العقارات، من عدد وله 

القاصى؟من ولاية وعمل عليه، الحجر 

بدلكتبلغ أن فلابد مديد غر تصرفه كان إذا بقوله! فاأجابا 
اللازم.الإجراء تتخذ حتى المحكمة؛ 

ه0 ه 

علشرعي ومجي عن اف- -رحمه الشيح فضيلة مئل 
يصحفمتى اليوت! من لعدد إيجارات من رزق مصدر لد:بمم أيتام، 
عمرهأكثرهم بأن علمها عنهم، الوصاية ورفع مالهم من الأيتام ممكأن 
منة؟عشرة أرع 

فقالهدا ق وجل— —عز الله أفتانا قد نعم، بقوله؛ فأجاب، 
والشراء،اليع ق احمروهم يض ؤو}جثأأصبج وتعال-؛ -بحانه 

ي£داتنين امم ؤؤ0 الزواج، بلغوا يعني 4 آلوخ أمأ ،إدا ؤء 
مرشدونأمم ورأيتم أبصرتم، يعني آنستم ا، أمبمم4ر ع'ئئ\'إيؤتر 

أكثرهمالدين الأيتام هؤلاء فنقول؛ هدا وعل أموالهم، إليهم فادفعوا 
ذووأمم وعرفت بلغوا، وإذا المال، تحملهم لا سنة عثرة أرع له من 

٦٠  IajV؛النساء، صورة ( ١ ) 





٩٣واو،اسو 

القرضلجرد اليتامى هؤلاء دراهم الرجل إعطاء إن ث نقول ولهذا 
ذلك؛نحو أو الأرض محرجه تما سهنا لهم أن فته يشرط أن محوز لا 

الأرضصاحب يعطي أن يجوز لا أنه كعا نفعا، جر قرصا يكون لأنه 
لهؤلاءالتي الدراهم هده لمصلحة تعطيلا ذلك ق لأن مالهم؛ من قرصا 

الئفر.
٠٠٠

ولهمتوق، ل له رجل الأئه~ت ~رحه الشخ فضيلة سئل ؛ ٤ س؛ 
وبعدزكامحم، ويتود؛حرنج عمهم، علتهم الإنفاق وتود ومال، أولاد 

منالأولاد ومن كالسامحت،، تزؤج من فمنهم رشدهم الأولاد بلغ أن 
علمهم،بدون زكامحبمم نحرج أن نحون فهل يدرس؛ من ومنهم توظفإ، 

عنده؟الورث باقي لايزال 'بث، 
محسنونرشيدين، عقلاء وكانوا الأولاد، بلغ إذا بقوله؛ فأجاب، 

هداوعل منهم، بوكالة إلا عمهم ولاية انفخن، أموالهم ق التصرف، 
•بإذبم إلا الزكاة إحراج له يجوز فلا 

العثيمينالصالح محمد كتثه 

ءي؛إب ث،ي 



قت1وىا)فق4 ٩٤

أيتام،أحواق عل ول أنا ث افه— —رخمه الشخ فضيلة مئل ! ٤ سه 
بميتلو رأيك فا أرض؛ وف والدهن، من ورثنه الذي مالهن ويدي 

بسا؟الإمحار وتقاسا اضزاحة، الأرض هدم عل 

إلاأتيمِ ماد يثريوأ وحل~ت —عز افه قال بقوله! فأجاب 
شككتإذا أما حرج، فلا أحسن هدا أن رأيت فإذا ،، لح1سهر هن اف 
تفعلفلا هدا ق خسارة تكون أنه ظنك عل غلب ؤإذا تفعل، فلا 

وعليلغ، أن قبل أبوه ماُت، من واليتم بتات، كن إذا هدا -أيئا-، 
اليتم.وصف عنه زال الإناث أو الذكور من ئلغ فمن هدا 

أرعاهم،أيتام قصر لدي افه~ث رحمه — الشيح فضيلة مثل I ٤ س٦ 
وحالإليهم، الناس أقرب ولكني والدهم، بعد مال أي لدحم وليس 
جزءاإليهم ألغ مال زكاة أحؤج فحينا ميسورة، طه" —والحمد المادية 
أمذلك، ل محوز فهل حوائجهم: قضاء ل منها بالصرف أقوم ثم منها، 

لا؟

واجبةنفقتهم تكون ألا يشرمحل هدا لك محوز بقوله: فأجاب 
منتعطيهم أن لك محوز لا فانه عليك واجبة نفقتهم كانت فإذا عليك، 

.٣٤الأية: )١(سورةالأمراء،



J_lub ٩٥

يسقطحيث مالك، وفرت الزكاة من أعطتهم إذا لأنك مالك؛ زكاة 
نفقتهمنحب لا كانوا إذا أما حرام، وهذا عليهم، الإنفاق الزكاة بمده 

عليهمزكاتك، إن بل زكاتك،، من تعهليهم أن لك، محوز فانه عليلثا 
منهاالصدقة ق أفضل وص وصلة، صدقة تعتبمر منك، قرابة لكومم 

هه ه 



ه1وىالققع ٩٦

الرحيمالرص الله ثم 
—تعال الله ~حهثله الشم؛ن صالح بن محمد الشخ فضيلة 

وبعد!وبركاته. النه ورحمة عليكم السلام 
بانفاقاليحنة وقامت لأيتام، ثماو'اكا منى لحنة... امتأجريتؤ 

للجنةيتركوا أن الأولياء عل حرج من ترى فهل المنى؛ لإصلاح مالغ 
أنهأم والأيتام، المنى عل الأحر ق مسعود الع أن باعتبار سنتين إمحار 
أماتعتقد ما تحمالت، ولو كاملا، الإمحار تدغ أن اللجنة عل قبب 

فيه؟غينت، 

الرحيمالرحمن اطه م ب
الأجرةيساوي المنى كان إذا وبركاته، اممه ورحمة لام الوعليكم 

اليجةقامت التي الخدمات من حلوه حال اللجنة من المبذولة 
وكدلاكاالأجرة، من الإصلاحات قيمة خصم محوز لا فإنه بإصلاحها 

حينالخدمات هذه من خال المبنى بأن عالمة اللجنة كانت، إن 
مننحصم لا الإصلاح قيمة فإن بإصلاح والتزامها استئجارها، 

.—أيصا— الأجرة 

لأجرته صن أكثر ما اللجنة استأجرته التي أجرته كانت إذا أما 
ولمع بالاتفاق بإصلاحه تقوم أن باس فلا الخدمات من خلوه حال 



٩٧^ ١٧٧

وقدالبني، مصلحة من هذا لأن الأجرة؛ من القيمة وكون الأيتام، 
اشوفق ، ٢١كنهري أؤ ه أثمي ت\د تعال: ١^ قال 

والصلاح.الحر فيه ئا الحميع 
وبركاته.الله ورحمة عليكم لام وال

العثيم؛نالصالح محمد كتبه 

هو ءه 

.٣٤الأية: سورةالأمراء،





و1و،الهق1لأة

ملاموا1|قام ك1 ءه ام 





١٠بابامك1لة  ١

_ I tU  والوصي،الوكيل، معتى ما افه-! —رحمه الشخ فضيلة مثل
ومفي،واكأظر؟دئمقيم؟

اذنه،الحي ان للأتيتصرف الذي هو الوكيل' بقوله• فأجاب 
يتصرفلأنه وكيل؛ فهذا بعها، هذه سيارق خذ فلأن يا أقول! أن مثل 
تمرقبجواز الستة جاءت وقد وكيل، فهو باذف، حي وأنا عني 

أصحيةله يشتري بأن الحعد بن عروة . النبي وكل فقد الوكيل؛ 
هؤللنبي ورجمر بدينار، واحدة ثم؛؛ع بالدينار، اثنت؛ن فاشترى بدينار، 

بالديناراشترى حيث الطيب؛ التصرف، هذا فانفلر ٢، وديتارر بشاة 
Luj_ فاشترىأصحية، له ليشترى بدينار معه الرمول.؛عث، لأن ؛؛

وأتىبدينار، واحدة ؛١٤ تم فاشتراهما، رخيصتين وحدهما شاتين، 
صفقةق له بارك رراللهم .؛ الرسول له فقال والدينار، بالشاة 

لرجالتراب اشترى لو راوكان ^٠^ الراوي يقول فكان ،، يمينه؛ءل
حائزة.الوكالة إذا المي.، دعاء بوكة فيه«رم 

قالفهلر صدقة عل عنه— اض —رصي هريرة أبا الّكا. ووكل 

اباسمابببرةم)مآ؛ا"'آ(.اياقب/ كاب البخاري/ )ا(روا0 
البيوع/محاب والترمذي/ (، ١  ٩٣٦٢)^ (، ١ -٧• ١ ٠ ٦ المني)rr/ و أحمد رواء )٢( 

(.١٢ ٥٨)برقم الباب اسم باب 
(.٣٦٤٢باباّمالناب^)كابايانب/ البخاري/ 



قت1وىاافض١ ٠ ٢

الطعام،مى فأحد حاء رحلا أن البخاري! صحح ق كا رمضان، 
محتاج،إل قال! اممه، رسول إل لأرقعنلئ، وقال! هريرة، أبو محامنكه 

اللهرسول فقال ا، فاصلص11عنه، فخلتن، سديدة. حاجة ول عيال، ول 

افهرسول يا _!،! اليارحه؟«، أمبمزك يعل ما هريرة، أبا رريا ه.' 
ُكدباكحئد إد4 لآ\ك\ فقال! سبيله، فخؤت، فرحمته، وعيالا حاجه سكا 

يثثوفجاء فنصيته، الله. رسول لقول سيعود أنه فعرفت، ور٠برود،،، 
فإلدعتي قال! ه، اممه رمول إل لأرمحعنلث، فقالت،! الطعام، من 

فقالفاصثحننؤ، سبيله، وحلنت، فرحمته أعود، لا عيال، وعو محتاج، 
اطهرسول يا قلحج! أسيرك؟؛١ فعل ما هريرة، أبا رأيا اطه سول رل 

مكدبلثجئد إنه ررأما فقال! سبيله. وخلنت، فرحمته وعيالا، حاجه سكا 
فقلتج!فأخدته، الطعام، مذ محثو فجاء اكاكه. فنصاو.ته وسيعوداء، 

تعودلا انلث، تزعم مراثمتج، ثلايت، آخر وهدا ه افه رسول إل لأرفعنلث، 
ماقلتؤ! -بما، افه ينمعلث، كلعايتف أعلملثه فان دعني، فقال! إ تعود ثم 

ثنلأ"إكثِالأ الت4ُ > الكزّؤ! فاقرأآية ^١^، إل ^JI، ^١ قال! ثن؟ 
اللهمن عيك يزال لذ فانلث، الأية، نحم حتى ٢ آلمثم آلي 
لفقال فاصبح.تا، سبيله فخلست، تصسح، حتى شيطان يقزبلئج ولا 

.٢٥٥الأية! البقرة، محورة ( ١ إ 



١٠٣بابالوق1اة 

أتهرعم افه، رسول يا فقاوت1 البارحه؟® أسيرك فعل ارما الله• رسول 
فقلت!ء همآ؟ ما  ١١فقال! سبيله. فخلث 7آا الله بقعي كلمإت يعلمنى 

ثئمحتى أولها من او-ؤ آيه فاقرأ محراثك إل أويت إذا ل: محال 
عليكيزال لن ق! وقال ه، آليرم أدى هو إلا إله لا آلة ؤ ١^! 

ارأماالّثي فقال تصبح، حتى شيْلا0 يمزبك ولا حافظ، افه من 
ياليال ثلاث مند نحاطب مى تعلم آكدوبا، وهو صدمحكر قد إيه 
شيهلاو(الررذاك قال! لا. محلت! هريرة؟®، أبا 

صدقةحفظ عل وكل . الرسول أن الحديث،! من الشاهد 
عليدل مما وأنفذه، عنه-، اممه -رصي هريرة \لي تصرفإ وأجاز الفطر، 

الغثروأجازه غيره، مال ق تصرف، إذا الإنسان أن الراجح القول أن 
صحح.فالتصرف، 

يقول!بأن موته؛ بعد الإنسان عن الناب، فهو الوصي• أما 
عننائب، فهدا فلأن، والوصي للفقراء صدمحة مال بخص أوصيتا 

مماته.بعد الماللث، 

يكتبواألا الوصايا يكتبون الدين إحواق أبه أن أود الناسية وببمدْ 

الوكلفاجازْ ي الوكل فترك رجلا وكل إذا باب الوكالة/ كتاب البخاري/ واه را 
(.٢٣١١^)جائز/ فهو 



فت1وىالخقع١ ٠ ٤

ازكلمات إذا الوكالة لأن غلط، هذا فلأن( موق مد )الوكيل 
فلأن(.)الوصي يقول فلأن( )وكيل من بدل يقول بل انفسخت، 

الوقف.عل القائم فهو اكاظر: أف 
للفقراء،ريعه وقم، اليست، هدا وقال! ييثا، رجلا وقم، لو مثاله؛ 

فيهايغلط مما —أيصا~ وهذه الوكيل. يقال؛ ولا فلأن، عليه والماظر 
هذاعل ررالوكيل يقول؛ الأوقاف، يكتبون الذين الكتائب، من كمر 

لأنالوقف((، هذا عل )رالناؤلر يكتس،؛ ل غلط، وهذا فلأن((، الوقف 
الوكيل.من أكثر استقلال له الاخلر 

السفيه،عل الول وهو الشؤع، قبل من المفوض فهو الول؛ أما 
فالولوليا، يمي فهذا ذللث،، أشبه وما الجانين، وعل الصّغار، وعل 

والبيعالتصرف له السفيه أو المجون، أو يبلغ، ب الذي اليتيم عل 
الاللثإ.نائب، لأنه والثراء؛ 

الناسبعض يوصيتي اطه-؛ —رحمه الشخ فضيلة سئل ؛ _A؛ 
ماد،من فاءسه آخر، أوثيء أويخور، عود، دهن مثل ثيء، بشراء 

يردهب وإن زائد، ل مكسسج، مع مبلغه دفع أراد إن عليه، أعرضه ثم 
الفعل؟هذا محل فهل آخر؛ عل أوبعته أحدته، 



دابامق1لة

أنيثهريه أن ثيء عل أوصي إذا للأنسان محل لا بمولهت فأحاب 
بأسلا لكن وكيل، أنه عل اشتراه لأنه به؛ اشتراه ما عل زيادة ياخذ 

الئة؛ق خمسة أو مثلا، الئة ق عشرة بنسبة إلا أشتريه لا يقول! أن 
ثمأوصي، قد وهو ه لنمياخذه أن أما مرائه، عل له أجرة لتكون 
محوز.لا فهدا كستا يملل-، 

هإو ءه 

لآحر وكله شخص ! افه— رخمه — الشخ فضيلة مثل ! ٤ سه 
٣٠-؛عليه وحسبها ريال، ٢ ٥ ٠ ٠ ئ فاشتراها بتاء، مواد شراء  ٠ ٠

ريال:فاحكمفعله؟

اشتراهاقد الرحل هذا لأن خيانة، لأنه محوز، لا بقوله! فاحاب 
أنالوكيل هذا فعل كيلك كان فان الموكل، مقام قائم وكيل أنه عل 

أخذها؛التي الزيادة يعهليه وأن الشراء، ق وكله من إل بالذهاب يبادر 
حق.بغبر أخذت لأما 

أ؛ت-ه ؛؛؛- 



اثفضفتاوى ١ ٠ ٦

أم؛نيعمل شخص اله~ث —رخمه الشخ فضيلة مثل س*هث 
ويقومأيه، لورثة وكيل المؤسسة ومدير المؤسسات، إحدى ق صندوق 

لصرفاالصندوق لأم؛ن أوامره اصدار أحوهم- -وهو الوكيل هدا 
فهلالمحاحن! لدعم وقرض وتبمرعات، وصدقات، للمعإل، مكافات 

له؟الممنوحة الصلاحيات الوكيل لوتعدى فيإ إثم الصندوق أمؤن عل 
—)الول( نقول أن —والصحح الوكيل تعدى إذا ءقولهت فاحاب 
محوزلا فانه ~ بدللثج يعلم الصندوق وأمتن له الممنوحة الصلاحيات 

الإثمعل التعاون بابح من ذلك لأن الصندوق؛ من شيئا يصرف أن له 
أنالمعلوم ومن اممه، من ومحوفه الوكيل، ينصح أن وعليه والعدوان، 

بالصدقةولا أموالهم من ء بتى يتمع أن له محل لا المصر مال عل الول 
يقيمأو مليثا، المقترض يكون أن بشرط محور قد فانه القرض، إلا 

منه.الوفاء يمكن رهنا أويرهن مليئا، ضامنا 

هداق مصلحة عليهم للمول يكون أن هوت آخر ويشرط 
الربا،من القرض ق الزيادة لأن الزيادة؛ أريد؛المصالحة ولا القرض، 

الغبمراعتداء من محميه الرحل لهدا قرصه كان إذا مصلحة أؤيد ولكن 

الشرطان!هدا اجتمع فان علميه، المول لمصلحة ومحففله عليه، 
المصالحة.الأول: 



ub  ١٠٧الوكالة

المستقرضيكون بحيث محامن، بإقامة الخطر انتفاء واكار^ت 

—منه القضاء ويمكن محرز، رهنا يدفع أو مليئا، صامنا يقيم أو مليئا، 
علهالمول مال ق الول تصرفاتي نمول• وحينئذ به، بأس لا ذللث، فإن 

أقسام!ثلاثة إل تنقسم 
كالبيع،مصلحة، فيه كان ما وهو حائز، م قالأول؛ القسم 

ذللث،.ق المصلحة رأى والامحارإذا والشراء، 

واكرعاصكالصدقات، حال؛ كل عل مع قم اكاو(ت المم 
جائزالثالث،: المم 

يقيمأو مليئا، المقترض يكون بحيثر المال، هدا نضمن أن الأول؛ 
محررا.رهنا أويدفع مليتا، ضامنا 

مصلحة.ذللثا ق يكون أن والئاؤٍ(؛ 

تناوبت،إذا الحكم ما اش~؛ ~رحمه القسخ فضيلة محمل ساه؛ 
توكيل؟دون الراسس، استلأم عند الإجازة ق كإ التوقيع، ق العل،ات 

المسوولأن العروق، لأن يمكن؛ هدا أن أقلن لا بقوله• فأجابح 
شرعية،بوكالة إلا أحد عن أحد يوقع أن يقبل لا الرواتب ليم تعن 



هن1وىاومم ١٠٨

ؤإلأالوكالة هذه عنها توير فإنيا شرعية وكالة هناك كان ؤإذا 
ضع.لن لأنه راتبها؛ وسنلم تحضر، الغائبة والمرأة عنها، توغ فلا 

-؛؟؛-ه ه 

مكافأةاستلأم حكم ما —) افه —رحمه الشيخ فضيلة سئل س^ه'' 
دهلاقةالوكيل نحضر أن بمد ولكن شرعية، وكالة دون الحامعة و زميل 
فقط؟الحامعية زميله 

حتىفعل أو قول من عليها دل با تنعقد الوكالة بقوله1 فأجاب 
شخص،حاء ثم لبيعها، التمور إليه تحبي دكان صاحب العلياء! قال 

أنالدكان فلصاحب العتبة، عل التمر فوصع الدكان، صاحب محي ولمر 
وليتفعلية صيغة وهده ليبيعها، إلا وضحها ما أنه عل بناء يبيعها 
منصاعت البهلاقة تكون فقد يتحرى، أن الصندوق أمين وعل قولية، 

صاحبها.

ءو؟؛- -؛ه 

وكيلاالعمل حكم عن افه~ ~رحمه الشخ فضيلة مئل • س٣٥
والمحاماة.والمخاصمة، المرافعة، ق الغتر عن 

خصمه،ليخاصم الرحل عن التوكل هي؛ المحاماة يقوله؛ فأجاب 
قسمين؛إل م تنقوهي 



١٠٩دابامث1رة 

هذاق فالدخول حق، وعن بحق محامي أن يريد الأول،ت المم 
باجروالوكالة باجر، لشخص توكل أنه فيه ما غاية لأن به؛ باس لا 

■حا بأس لا جائزة، 
بباطل،أو بحق قوله يتم أن الحامي يريد المحاماة! من الئاق الشم 

وعنالحق عن مدافعا ميكون لأنه فيه؛ الدخول محوز لا القسم فهدا 
قسيقع أخاه أن رأى إذا الملم عل الواجب بل محرم، وهدا الباطل، 

وعلعلميه الله ~صل الّثيا لقول عنه، يتوكل وألا ينصحه، أن باطل 
انه،فيلميستطع لم° فان بيده، فليغثرْ ْقكرا منكم رأى ررمن وملم"! آله 

٢.الإيإنءار أصعق وذللث، فبقلبه، يستهخ ب فإن 
-؛؛؛-ه. 

المالمن مبلغ عندي افه رحمه الشيح فمحسلة مثل ،اس؛ه! 
هذازكاة أخمج منة كل وق برؤها، يرجى ولا عقلها، فقدت لامرأة 

فإذاالزكاة! حد دون ما إل المال هذا سيبقى أنه هذا ومعنى المال، 

أعمل؟
إماعقله؛ الموكل فقد إذا الوكيل أن نعلم أن محب بقوله! فأجاب 

وكالتهفإن بالله" —والعياذ بجنون أو برؤه، يرجى لا عقل يتخلف، 

•( ٤٩)برقم الإييان/ من المنكر عن النهي كون باب الإبجان/ مماب ملم/ رواه 



ه،وىااهقع ١١٠

ببيعولا الزكاة، باخراج لا المال، ق يتصرف أن له محل ولا تفسخ، 
تصرفزال إذا تنفسح الوكالة أن أي ذلك،، بغثر ولا بثراء، ولا 

يرجىلا إغإء أو ذللث،، غر أو التفأكار، ق اختلال أو بجنون، الموكل 
يعهليهأن ا،لرأة هده مال بيده الذي هذا عل محب هذا عل وبناء زواله، 
المحكمة.من ولاية يأخذ أو عنها، الموولن أهلها 

ءإ؛-ءإ؛• ءإ؛ 

وكلتيما إذا الحكم ما —ت اف —رحمه الشخ فضيلة مئل سهه1 
وعشرة،بمئة بعتها ثم مثلا، بمئة بعها ل! وقال مالعة، بييع شخص 

حائر؟هذا فهل العشرة! وأحذيت، 

بعههذا خذ الموكل!  ٠٧١قال فإذا بجائز، ليس هذا بقوله! فأجاب 
إذاإلا ه، للوليسمت، وكلك،، للذي فالعرة وعرة يمئة وبعته ٠ يمئة 

والزيادةبمئة، تبيعه أن بأس فلا فلك،، زاد وما بمئة، يعه هذا خذ قال! 
لأنهلمعة؛ الهازه يعرف تمن وكلمك، الذي يكون أن بثرحل لكن لك،، 

تزيدلا هذه سلعته أن فيفلن الأسعار، ق حاهلأ وكلك، الذي يكون قد 
أنيجب الحال هذه ففي فلملاه، زاد وما بمئة، بعها فيقول! مئة، عل 

بلو لأذلأ، مثلا؛ متثن ناوي أكثر؛ اوي نلمعة اللأخيك،! تقول 
حتىأحدكم يؤمن ررلأ س! الّ؛ي، قال وقد له، خادعا لكنت، تفعل 



١١١الوكالة باب 

را، لتفه محب ما لأخيه محب 

عليهاأخرج لر أرض ق اف~ت -رحمه الشيح فضيلة سئل ت س٦٥
عليهالك لأخرج المال من ملتا أعطي انس: أحد ئ فقال صكا، 
المال؟هدا أدفع أن ل ثبوز فهل صكا؛ 

كانتإذا وأما باس، فلا معتادة أجرة كانت، إذا أما بقوله؛ فاجاب 
أومحاب، من المحكمة؛ ل من يرثي سوف الرجل أن يعني فهذا كئترة 

ذلك.يفعل أن له محوز فلا مقصوده، إل ليتوصل غبرهم 
 ٠٠ ٠

اش~~هداهم البعفى اف~ت ~رحمه الشيح فضيلة مثل سيهت 
وكللما خيانة ْنه نحصل ثم الدنيؤية الحاحاُت، من أمر عل وكتلا يكون 
الحكم؟فإ عليه: 

النبيفإن النفاق، علامات من الأمانة خيانة بقوله؛ فاحاب 
حدثإذا ثلاث: المنافق ارآية وملم-قال؛ آله وعل عليه الله -صل 

برقملفه/ محب ما لأخه محب أن الإبجان من باب الإبجان/ باب الخاري/ رواه  ٢١١
لأخيهمحب أن الإنجاز حمال من أن عل الدليل باب الإنجاز/ كتاب لم/ وم(،  ١٣)

(.٤٥برقم)اخر/ من لقسمه محب ما السلم 



فت1وىاص ١١٢

نحونأن لأحد نحل ولا ،، حال،ال اوممى ؤإذا أحلم، وعد ؤإذا آثدب، 
فيهلكنت ذلك فعل إن لأنه فعلية؛ أو قولية، لكنت صواء الأمانة؛ 

النفاقإل تصل حتى هذه تسرى وربعا النفاق، علامات من علامة 

أمانة،فانه خاصى بحديث إنان حدثك فإذا باض"، "والعياذ الأكثر 
أمانةإنيا وقالت معاملة، عامللئ، ؤإذا أحد، لأي تفشيه أنه عليك ومجرم 
لولكن الأمانة، حنت، فقد فعلت، فان أحد، لأي تفشيها أن عليلثف حرم 

ممنتتحلل أن عليلثج فالواجب، الأمانة، فخنّت، أحهلآت، أنلث، فرض 
ينبغيوالدي فيحللث،، تيديه افه لحل حنته، حيث، ظلمته لأنلئ، ايتمنلئ،؛ 

اللهعل أحره يكون حتى ويملله يعيره، أن معتذرا أحوه حاءه لمن 
ولاع عل وأ»تج،لمهء عمثا تحال؛ قال ك،ا وجل~، ~عز 
هذهق الر إفشاء يكون قد آثارها، ق نحتلف، الأمانايت، أن شكر 

وقدمتوسطا، يكون وقد ممره، مفاسد عليه يآرتب، عقلينا، الأمانة 
سهلا.يكون 

وءء مم 

الإبان/كتاب لم/ وم)٣٣(، ^ المافق/ علامة باب الإبان/ كتاب الخاري/ )؛(رواه 
(.٥ )٩ برقم المنافق/ حصال( بيان باب 

.٤ ٠ الآJةث الشورى، سورة )٢( 



١١٣بابالوك1لة 

بإحدىموظما عملت الله—ت —رحمه الشخ فضيلة مسل سمه! 
قدالمركة لهذه المومسس ولكن مسوات، لعدة ئّب بوظفة الشرلكت 

لديهيكن ولر العقل، محتل وأصح العمل، عن أقعده بمرض أصب 
هداولكن أعإله، بجميع الورثة أحد فوكل والتمييز، التفكير عل قدرة 

والصدقات،والأععليات، وا.لكافآت، الرواتب، يصرف يأمر الوكيل 
وكنت،وسياثا، جهلا العمل أداء ق متى تقصير حصل وقد وغيرها، 

صاحس،وفاة وبعد والنهي، الأمر ل الماللث، مقام يقوم الوكيل بأن أظن 
وتقصيرحطأ كل عن أباحتي وقد الشرعي، الوكيل من ، iJUالزمة 

حصلالذي الكثير التقصير و وام الحزن من ثيء نقمي ل زال لا أنه إلا 
ذمتي؟لتثرأ أفعل وماذا الورثة، حميع من أتحلل منى:ض1زئيأن 
أنعليلث، فإن عمدا تقصير متلث، جرى قد لكن إذا فأجاب؛قولهت 

لكنإذا وأما بذلك، معذور غير لأنك وكلك؛ من ورثة من تتحلل 
وأنك،محن أك، نفلن اكصرمحس، عند وأنت، حطأ، منك، حصل الذي 

فانظرالورثة، تتحلل أن يلزمك ولا عليك،، صإن لا فإنه — حق عل 
أنه، تعرفتقصير، منك، حصل أنه أي قلت،، كإ الأمر لكن إن مرك؛ أق 

غيرعل الأمر لكن ؤإن تتحللهم، أن فعليك، ماونت،، ولكنك، تقصير، 
عليك،.قيء فلا مفيد موافق عمل أنه ترى العمل عملتف وأنن، ذلك،، 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































