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 : 85رمق  الصوتية  •

 << ابب يف البيوع وما شالك البيوع >>                  

 << يف البيوع وما شالك البيوعابب  >>:  قال املصنف رمحه هللا

واكن راب اجلاهلية يف ادليون  ،{وحّرم الراب وأ حل هللا البيع  : }قال تعاىل       

ما أ ن يُريب هل فيه ما أ ن يقضيه وا  ومن الراب يف غري النسيئة بيع الفضة ابلفضة  ،ا 

وال جيوز فضة بفضة وال ذهب  ،وكذكل اذلهب ابذلهب ،يدا  بيٍد متفاضل  

ال مثل  مبثل يدا  بيد ال يدا  بيدوالفضة  ،بذهب ا  والطعام من  ،ابذلهب راب ا 

دام ال جيوز اجلنس منه والِقْطنيِة وش ب  احلبوب ها مما يُدّخر من من قوت أ و ا 

ال مثل  مبثل يدا  بيد  ...جبنسه ا 

ومعىن البيع  ،يتلكم عن البيوعالآن  << ابب يف البيوع >>:قال رمحه هللا     

وهذا النقل للملكية حىت يعترَب رشعا  ال بد  ،هو: نقُل امِلْْل بِعَوض بوجٍه جائز

 بوجه جائزملّا قال  ،وعا  عدما  فاعترب مامل يكن مرش  ،أ ن يكون بوجه جائز رشعا  

 فلام خالفت الرشع جعلها اكلعدم.أ ي  ،اكلعدم ةالفاسدالبيوع جعل 

 : أ راكن البيع فهي أ ما  •

 ،فل بد من المتيزي النعقاده ،ولكن برشط المتيزي حىت ينعقد البيع ،العاقدان -أ وال  

ذا اكن العاقد  ،فا ن اكن العاقد جمنوان  أ و دون المتيزي فهو عدم ال وجود هل أ ما ا 
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والَطْوَع رشوط يف  فتبني أ ن الرشدَ  ،ممزيا  فا ن عقده حصيح ولكنه ليس بلزم

 .اللزوم ال رشوط يف الانعقاد

ذن      : أ ن العاقدين أ راكن حيث اكان (العاقدان)معىن العقد من حيث ركنه  ا 

هذا خبصوص  ،عقد اجملنونوال ينعقد  ن البلوغفل ينعقد عقد الصيب دو  ،ممزيين

نه ال يصح عقده السكران الطاحف  ،العاقدين أ ما  ،اتفاقا  اذلي ال متيزي هل فا 

ذا اكن هل نوع متيزي فهذا السكران ابلنس بة السكران  لكن  للنعقاد ينعقد عقدها 

 واملعمتد عدم اللزوم. ،اخللف يف اللزوم

 ل ن الُسكر حاةل من عدم الرشد كام قال الناظم:

قرار   السكرانَ  ال يلزمُ   طلق  وحدودْ  ق  تْ بل ما جىن عِ    وعقودْ  ا 

ذن       منا ا  ذا قلنا مل ،مييض عقدا  واقعا   ماذا يُميض؟ ا  ينعقد فل ينفع فيه  فا 

ذا  عر  ،اال مضاء عقده أ نه ال ينعقد ابملرة  فنا أ ن السكرا الطاحف ابلنس بة النعقادا 

ع أ م ال ينعقد خلفا  للمشهور ويف مجي لكن هناك خلف هل ال ينعقد اتفاقا  و 

 الانعقاد.ال حوال فاملعمتد عدم 

فالطوع رشط يف  ،رشط اللزوم الطوع والرشداللزوم فنقول  من  مانعواال كراه 

منا يرض اللزوم.  اللزوم واال كراه ال يرض الانعقاد ا 

منتَفعا  به عىل وجه  ،فاملعقود عليه ال بد أ ن يكون طاهرا   ،املعقود عليه -اثنيا  

وعندما  ،طاهرا   ،نتفعا  بهفهذا املعقود عليه أ ن يكون هل قمية مالية مُ  ،مرشوع

 نتلكم فيه نتلكم فيه من ابب ال صول ال مينع أ ن يكون هناك اس تثناء.
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نقول مثل  يف بيع الس يارة با لف  ،العقد من حيث حمهل لك عقد هل حمل      

 رمبا يتساءل أ حدمه ،ارالس يارة وال لف ديندينار حمل العقد المثن واملمثون وهو 

 ،ن العقدنش ئافيقول كيف يكون العاقدان ركنا  يف العقد مع أ هنام هام الذلان يُ 

 فكيف يكوانن جزءا  منه؟ هذا تساؤل.

منا يقصدون بذكل أ نه ال يُتَصَور       ن العاقدين من أ راكن العقد ا  عندما يقولون ا 

ذا  هذا هو  ،جزء من العقدهنام ن أ  هام وال يقوالوجود العقد من غري وجود ا 

مبعىن أ هنام ليسا جزءا  منه بل  ،الركنية يف العقودموضوع املقصود من العاقدين يف 

 .مات وجودهوِّ قَ هام من مُ 

اال جياب ما صدر من البائع والقبول ما صدر من  ،اال جياب والقبول -اثلثا  

ونقول القبول من فنقول هو من البائع ولو اكن البائع هو الثاين  ،املشرتي

ن ما صدر أ وال  هو اال جياب وال نقول  ،املشرتي ولو اكن هو ال ول ا ن فل نقول ا 

 ما صدر اثنيا  هو القبول.

برصف  ،وما يعرب به املشرتي هو القبول ،مفا يعرب به البائع هو اال جياب      

عىل كام قلنا يف موضوع الرشد والطْوع  ،نظر عن كون من ال ول أ ومن الثاينال 

 أ هنام من رشوط اللزوم هناك عند املالكية نوعان من اال كراه:

 .ك ن جتربه عىل التعاقد بهتديد ،اال كراه عىل العقد -أ وال  

نسان ويُقال ل ههل مثل  ك ن ُُيّطف  ،اال كراه عىل سببه -اثنيا   فقد  ،دفعوا الفديةاا 

كراه عىل سبب البيع ،ته أ و قد يبيع بيتهيبيع وادل هذا اخملطوف س يار  فهو  ،هذا ا 
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وهذا اال كراه عىل  ،كَره عىل سبب البيعكَرها  عىل البيع نفسه بل هو مُ ليس مُ 

 .(بيع املضغوط)سبب البيع هو مانع من اللزوم وهو ما يُعَرف عند املالكية بـ 

نه يا خذ ماهل فا ذا وجد البائع سلعته اليت اكن ُمكَرها  عىل سبب        البيع فهيا فا 

البائع وقع اكن املشرتي يعمل أ ن  سواء   ،واملشرتي يرجع عىل املُكِره ،أ يامن وجده

ذا  عىل  ، أ ن البائع وقع حتت ضغط اال كراهحتت ضغط اال كراه أ م مل يكن يعمل ا 

 كِره عىل سبب بيعه.اكن قد أ  املشرتي أ ن يعود عىل الظامل فيا خذ منه ما 

كراه املشرتين الآن        هذا ميكن أ ن يَُطبق ليفّوت الفرصة عىل من يقومون اب 

ضعف املراقبة مما يعين أ ننا هبذا ال  ،عىل بعض البيوع يف حاالت ضعف ادلوةل

 ُ لزم البائع هبذه العقود ونعطيه اخليار بقوة الرشع أ ن يرجع ويا خذ ماهل برصف ن

ن اكن يعمل أ واكن ال يعمل و قلَت ال أ عمل ل للمشرتي لونقو  ،النظر عن املشرتي ا 

ذا  لن ينفع ،وعليه فا ن اكن يعمل واختذ ذريعة أ نه ال يعمل ،فا ن هذا لن يفيدك  ها 

 يشء من ذكل.

آخر وهو طبعا  حيُرم بيع املصحف لغري  ،بيع املصحف لغري املسمل هناك رشط أ

لعبد فاكن ذكل حيُرم كذكل بيع ا ،ملا اكن يُعمَل أ ن غري املسمل اكن ميهتنهاملسمل 

 املسمل وذكل لعةل اال هانة.

قد ذكر هنا مجعا  وامجلع ليس ابعتبار ف << ابب يف البيوع >> :عند قوهل       

فعىل  ،ابعتبار أ نواع البيوع لكنه مجعَ  ،هيته واحدة يف نقل املُلكيةاماهية البيع مف

ف: وهو بيع النقد ابلنقد ابعتبار النقد  وهناك بيع   ،سبيل املثال هناك بيع الرَصْ
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 ،وهناك بيع الَسملَ  ،وهناك بيع ابعتبار الصحيح والفاسد ،وابعتبار التقس يط

 وهناك ما يُعَرف عند املالكية هببة الثواب.

ونقول  ،مناس باهتم يعتربونه بيعا  فيعترب املالكية أ ن ما يهتادى به الناس يف       

ن اال جارة بيع  أ ي ما يش به البيوع ل ن << ماشالك البيوع >>:  فلام قال ،أ يضا  ا 

والرشاكت فعندما تضع ماال  ويضع رشيكك ماال  ويصبح املال  ،نافعبيع امل اال جارة 

خملوطا  ويصبح ملاك  لكام مفعىن ذكل أ نك رصت ابئعا  حلصتك لرشيكك 

 ابع بعض ماهل للآخر. فك   ،ورشيكك ابعك حصته واختلط املاالن هبذا

 وأ حل هللا } : تربك املصنف رمحه هللا تعاىل ابفتتاح هذا الباب بقوهل تعاىل     

البيع هنا اذلي أ حهل  { وأ حل هللا البيع وحرم الراب }: يف قوهل ،{ البيع وحرم الراب

وميكن أ ن يُقال  ،ا  َص هللا تعاىل هو لك بيع وما جاءت الس نة مبنعه يكون خمصِ 

 .أ ي هو البيع املباح ،هو البيع املعهود يف الرشع اذلي أ ابحته الرشيعةالبيع هنا 

ما أ ن نقول الراب ،( وحرم الراب)وكذكل ميكن أ ن يُقال يف الراب        (ال) والراب ا 

 ،يف عهد اجلاهلية وميكن أ ن يقال الراب املعهود اذلي اكن ،أ ي لك راباس تغراقية 

يعين  ،ريب؟ا ىل املَدين ويقول هل أ تقيض أ م تُ ادلائن  واكن راب اجلاهلية أ ن يا تَ 

ما أ ن عليك أ لف دي  ذا أ ردت أ ن تؤجلتقضيين دينا  نار ا  ما ا  قضاء ادلين   الآن وا 

هو راب اجلاهلية وهو  هذا ،يصبح يل عليك أ لف ومئة دينارف  ،وتزيدين مئة

 مبعىن أ ن ادلين اذلي اكن أ لفا  أ صبح أ لفا  ومئة. ،فسخ ادلين ابدلين
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ما أ ن نقول ا        ن اس تغراقية لك أ نواع الراب وابال جامع أ   (ال)ن وهذا الراب ا 

ذا قلنا الراب فهذا يعين ،الراب يكون يف عقد القرض أ ن لك راب حرام سواء اكن  فا 

ذا   ،{ فا ن تبمت فلمك رؤوس أ موالمك }ُمضاعفة أ م اكن قليل  لقوهل تعاىل  أ ضعافا   ا 

لصاحب رأ س املال الراب الضئيةل أ يضا  حرام بدليل أ ن هللا تعاىل أ ذن فنس بة 

 .لو اكن هل حق فامي هو أ كرث لبينه هلو  ،برأ س ماهل فقط

والتكييف  ،فامي يتعلق ابلفائدة البنكية الآن يه ابال جامع قرض وبفائدة     

قراض بفائدة ة يه بنوك الربويوال  ،القانوين لقروض البنوك الربوية عىل أ هنا ا 

لُتقرض  رفتقرتض من امجلهو  ،معلها أ هنا تقرتض لُتقرض ،قرضُوجدت لتقرتض وتُ 

 .امجلهور لكهنا تُقرض امجلهور بنس بة أ عىل فيكون رحبها يف الفرق بني النس بتني

ذن      يعين  ،الوضع اللغوي للكمة الراب يتناول الفائدة البنكية ابلوضع اللغوي ا 

ن النص تزنل  ،حباجة ا ىل قياس يتزنل عليه الوضع اللغوي لسَت  فعندئذ نقول ا 

 .عىل حمهل تزنال  دقيقا  يف حتقيق املناط وقد أ خذه ابللغة

هل هذا لكن  ،الآن هناك فروق بني الراب البنيك اليوم وبني راب اجلاهلية -

ذا ذكر فرقا  أ ن  ،الفرق مؤثر يف احلمك أ م ليس مؤثرا   بعض الناس يتومه أ نه ا 

ن هذه رشاكت وهذه اليت  ،ذكل الفرق يصبح مؤثرا  يف احلمك فيقول كل ا 

هذه  ،تَصور الظملتقرتض مهنا رشاكت الس يارات والبنوك رشاكت أ ين يُ 

ليار فكيف ورشكة جميس للس يارات متْل مئة م  رشكة متْل مئة مليار

 ؟يتحقق الظمل هنا
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نسان هو اذلي هو اذلي بني فلنقل أ ن الراب احملرم        نسان وا  أ فراد أ ي بني ا 

يُتَضور فيه الظمل ل ن هذه الرشاكت ال تشعر ابملعاانة وال تشعر ابلظمل وال تتا مل 

نقول أ نت ذكرت فارقا  مؤثرا  يف احلمك  ،وتنئ عىل وجه احلقيقة طبعا  هكذا يعرب

اكن الآخذ واملُعط   ابلزايدة والزايدة متحققة سواء   تناول الرابالوضع اللغوي ل ن 

ذن ،فردا  أ و رشكة  .هذا فارق ليس مؤثرا   ا 

الاس هتليك هو احلرام أ م القرض التجاري فليس  رمبا يقول كل القرض      

ذا أ راد التجار أ ن ينش ،ا  حرام طوا رشاكهتم فاقرتضوا فهذا ليس حراما  ل ن فا 

اثنيا  أ نه مل يتحقق الظمل  ،ال ول هذا ليس فقريا  وهو الرشيك يف هذه الرشكة

ل نه سريحب وسيس تفيد وس تنتعش الرشكة وتتطور وتمنو وبدال  من أ ن  ،فيه

نقول أ يضا  هذا الفارق  ،يذهب العامل ويعودوا ا ىل بيوهتم سيبقون يف وظائفهم

 .يف احلمك مؤثرغري 

ذلكل ال يعين أ ن أ حدمه جاء بوجه ش به أ وجاء بفرق من الفروق أ ن وجه       

ذلكل نقول هناك قياس  ،ثر أ يضا  يف احلمكلش به س يؤثر يف احلمك أ و الفرق س يؤ ا

لغاء الف ذلكل أ لغينا الفارق الاس هتليك والتجاري  ،ارق وهناك قياس مع الفارقاب 

كة معنوية أ و ليست الرشكة لها مركز قانوين ويه رش وأ لغينا فارق كون هذه 

 رشكة معنوية.

ما يدفعه اذلي أ خذ رأ س املال الراب هو تعويض  نقول عىل سبيل املثال أ ن      

آلك النقود بسبب التضخم وارتفاع قمية  ،عن نس بة التضخم يعين عندما تتا

ن هذا التعويض ليس معترب  ،السلع آلك القوة الرشائية فنقول ا  ملاذا؟  ،ا  رشعا  فتتا
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ل الآخذ؟ يقال كل  ،هذا عىل امجليع عىل الآخذ واملُعط  وال فرق بيهنام فلامذا حُيمَّ

 .عىل التضحية ابالس هتلك احلارض الفائدة بناء   حنن نعطيه

أ ن  بدال  منأ نه ما معىن الاس هتلك احلارض؟ يعين يف فلسفة الراب    -

متتع ابهل هذا الرجل حضى ابالس هتلك يشرتي لنفسه س يارة يس هتْل وي 

وعليه أ نت  ،الاس هتلك احلارضاحلارض وأ قرض ليس تفيد فائدة مقابل 

 .تعطيه تعويضا  عادال  عن الاس هتلك احلارض هبذه الفائدة الربوية

ذن      ارض س هتلك احلهناك فلسفات للراب مبعىن أ ن تسمى يه بدال  من الا ا 

آثر أ ن اك ،البديةل أ و بدال  من الفرصة ن سيستمثر يف هذا املرشوع ويرحب لكنه أ

والحظوا أ ن هذه الفلسفة الاقتصادية ملا هو راب حمرم  ،؟يُقرِضك فلامذا ال يرحب

منا يه انبعة من التصور اال نساين للعداةل نسان ،ا   ،وأ ن مرد تقدير العداةل لل 

 (وحرم الراب)لكن قوهل تعاىل  ،ل أ م ظملفاال نسان هو اذلي يقدر أ ن هذا عد

 .أ ن مطلق الزايدة يف عقد القرض حرام رشعا   : معىن ذكل

ال جل والزمان ال ذ مقابل أ خِ  ،ذ مقابل أ جل هذا يف راب القرضخِ ل نه أ        

ذن ،يُباع ُل مزنةل  ا  معىن ذكل العموم وترك الاس تفصال يف مقام الاحامتل يزَُنَ

ل الرشع بني اس هتليك وجتاري بني أ فراد فلام مل يفّص  ،العموم من ال قوال

كون كثريا  مل يفصل يف لك هذه ال نواع ا ن بني أ ن يكون ضئيل  أ و ي ،ورشاكت

يعمل أ ن هذا اذلي أ عطى وعليه أ نه  ،علمها وأ مهلها ومل يعتربهايعين أ ن الشارع 
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 ،وأ نه قد حضى ابالس هتلك احلارض ،املال وأ قرضه قد حضى ابلفرصة البديةل

منا جعل الراب حراما   ،وكذكل الشارع مل يعترب ذكل  .ا 

نار وأ نت اي أ قرض أ محد أ لف دي  (سعيد)بعضهم يقول نفرتض اي فلن       

نقول ا ن هللا تعاىل  ،فائدة أ ان اثلث سا دفع الفائدة للُمقرضأ محد املَدين ال تدفع 

واال عطاء هو  ،ومعناه أ ن هذا اذلي س يا خذ عليه حرام ،(وحرم الراب) : قال

عانه هل عىل الظمل و ذا  بناءا  عىل هذا أ خذ الراب  ،(ال تعاونوا عىل اال مث والعدوان)ا  ا 

لو اكن املُعط  للفائدة الربوية احملرمة هو اثلث أ جنيب عن عقد و ة حرام بعموم الآي

 :وال حظوا أ نه ما هنيى عن اال عطاء وقال ،ل نه قد هنيى عن ال خذ ،القرض

ن الطرف الثالث  فا ن الربوي الرأ ساميل أ خذه ،(وقد هُنوا عنه وأ خِذمه الراب) وا 

معىن ذكل أ ن الراب ويه الزايدة يف عقد  ،نه عىل اال مث والعدوانااذلي أ عطاه أ ع

راب النسيئة اذلي هو نظري لل جل حرام يف دين هللا يف لك  القرض وهو

 الوجوه.

قراء رشاكت أ م أ فراد للتجاري أ م فأ م  سواء  اكن الآخذ أ و املُعط  أ غنياء        

 ،ذلا هذه الفائدة الربوية ظاملة ،لس هتليك من طرف اثلث أ و من طرف رابعل

 أ و مصنعنا أ خذ فائدة من القرض واس تفادرمبا يقول أ حدمه امحلد هلل رشكتنا 

ُيغلَق ولوال هذه الفائدة الربوية ولوال هذا القرض بفائدة ملا  املصنع واكن املصنع س َ

وحنن ابلنس بة لنا حافظنا عىل بيوت العامل  ،قام املصنع وملا قامت التجارة

ولكن بفضائل  هني  أ عامهلم ونهني  خدماهتمفظنا عىل بيوت املوظفني وكنا سنُ وحا

نتاج وزايدةهذا القرض الربوي حنن أ بقينا عىل ا  .العمل ملصنع يدور وزايدة اال 
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 ؟ماذا جنيب عىل هذا -

ولكن هو ابلنس بة هل نظر ا ىل أ ن البنك قد اس تفاد والرشكة قد اس تفادت       

حصيح لكن ما أ ثر ذكل عىل الاقتصاد اللك ؟ اقتصاد البدل نعم اس تفادا  نهذا

عرشة يه نفرتض أ ن رجل  أ راد أ ن يفتح مصنعا  قمية ذكل املصنع  ،انظر ،لكها

ما بقرض حسن أ و من ماهل ،أ الف دينار  ،وافتتح املصنع بعرشة أ الف دينار ا 

نه  فة لكس يحسب أ ن لكفة رأ س املال يه صفرو اليت يه عندما يُنتج السلعة فا 

ذا  مىت سيبدأ  حب  ،الاقرتاض  ؟ساب ال رابحا 

فا ن اقرتض من البنك قمية الفائدة الربوية  ،بعد العرشة أ الف س يكون رحبا        

ذا  رأ س املال  أ لف مىت سيبدأ  حبساب ال رابح؟ بعد أ حد عرش  11أ لف دينار ا 

ذا  السلعة يف املصنع  ،أ لفا  سيبدأ  ابحتساب ال رابح لكفة  ،ضاذلي مل يقرت  (أ  )ا 

نتاج عرشة أ الف نتاج  ،اال  أ لف هذه اللكفة  11يف املصنع اذلي اقرتض لكفة اال 

ذا  س   ،من س يدفعها؟ املس هتْل الربوية يه لكفة عىل يرتتب أ ن الزايدة ا 

ومعىن ذكل أ ن ما حتصده البنوك الربوية من فوائد ربوية عىل  ،الاقتصاد اللك 

نتاج واملس هت وعليه يكون الراب  ،لكني يه لكفة عىل رأ س مال السلعرشاكت اال 

وهو عقوبة عاجةل  ،وحيامث ذهب الراب قال هل التضخم خذين معك ،سببا  للغلء

اللص عندما يكرس ذلكل  ،من هللا يف ادلنيا وهو من العقوابت العاجةل يف ادلنيا

 .فهذا جمرمقفل ادلار ويدخل ا ىل اخلزانة ويا خذ مهنا املال 
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 ،لكن التضخم هو يا خذ نس بة معينة من لك جيب بدون أ ن يشعر به أ حد

 ،فتح البابوأ نت تغلق اخلزانة فا ن التضخم س يلهتم الرثوة داخل اخلزانة ولو مل ي 

 لفائدة الربوية.وهذا التضخم هو نتاج ل

ذا قلنا أ ن الناجت القويم يف البدلان يف أ حسن نتاجه مخسة ابملئة واكنت         فا 

لفائدة الفوائد الربوية يه عبارة عن س تة أ و س بعة يف املئة وافرتضنا أ ن هذه ا

فهذا يعين أ ن القمية املُضافة يف الاقتصاد والناجت القويم عليه أ ن  ،الربوية يه لكفة

مبعىن أ ن  ،يسدد قمية الفائدة الربوية أ وال  ل حصاب رأ س املال القابعني يف البنوك

ن و مبوجب عقد القرض بفائدة حىت  ،أ صبح مرهوان  لرأ س املالاجملمتع لكه  ا 

 .(ب)و (أ  )اخل من البنك  (ص)و (س)اس تفادت الرشكة 

ال أ نه اكن  (ب)و  (أ  )لكن مع هذا ال مر اذلي اس تفاد فيه  مكُقرض وُمقرتض ا 

 هناك وابل التضخم عىل اجملمتع بصفة عامة ورفع لكفة السلعة عىل املس هتلكني.

عىل وفق ذلكل هناكل من يا ت يف الغرب فيصوغ مفهوم الفساد املايل      

يه مثن  ،فلسلفة الغرب الرأ ساملية ويه أ ن الفائدة الربوية يه لكفة رأ س املال

 من ويعترب ذكل جزءا   ،يه الفرصة البديةل اخل من هذه الفلسلفات ،التضحية

لنا هذا التقرير عن فاسدا  فا ذا مع لكن يعترب أ ن من يرتيش  ،منظومة العداةل

يه أ قلها فسادا  لكن  ،الفساد بطبيعة احلال س تكون أ ورواب يه أ قل ادلنيا فسادا  

 .بناءا  عىل معيارها
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ىل معيار الرشع وجدانها خمططة ابللون ال محر يف الفساد       ذا جئنا ا   ،لكننا ا 

يه النادي  ،ملاذا؟ ل هنا يه املُقرض ال ول ،يف خمططات الفساد العاملية

قراض دول جنوب املتوسط بفوائد ربوية وهذه الفوائد  ،الرأ ساميل اذلي يقوم اب 

وتصبح الشعوب تسدد رأ س مال  ،وهذه ادليون تتضاعف لك عرشة أ عوام

 .وهذا أ بشع من الاس تعامر العكرسي ،ديون وفوائد ديون مل تقبضها أ صل  

ج ا ىل اس تعامر عسكري طاملا هؤالء يعملون من أ جْل ليل  ل نك ال حتتا     

ذن ،يوفونك قسط ادلين مع فائدتهوهنارا  وال ياكدون  هناك تغيري للوهجة  ا 

ذلكل حنن يف ثقافتنا اال سلمية مل نصغ مفهوم الفساد  ،الصحيحة ملفهوم الفساد

 ،يف ال موال فنعترب أ ن هذا الراب هو رأ س املهنيات ،عىل وفق ما يوافق الرشيعة

 ،وهو أ خطر من اللصوصية ،هو أ خطر من الرِشوة وهو أ خطر من الاختلس

ال يوجد أ حد من الناس يقوم بفتح بوابة وحمل مرخص لص اختصاص منازل 

لص اختصاص بنوك لص اختصاص حملت يعين هذا لص مثل  ما 

لكنك جتد اللص املرخص عندما يتسلل ا ىل صناديق  ،ختصصه؟حملت ربوية

ىل جيوب اجملمتعالا فاخر ويتسلل ويقتطع هذه وهو جيلس يف مكتبه ال ،دخار وا 

أ حد عن طريق التضخم اذلي يتودل من  ال موال دون أ ن يشعر بهال جزاء من 

 اال قراض من الفائدة احملرمة.

 ،{ وأ حل هللا البيع وحرم الراب} : ذلكل عندما ننحاز ونفزع ا ىل قوهل تعاىل       

نتاج  ،قمية مضافة للمجمتع أ بدا   الراب ال ميثل أ لف با لف ومئة فقط ال علقة هل ابال 

نتاج امل  ،يه نقود بنقود بزايدة نتجات من حيث الارتباط وعليه ال علقة هل اب 
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نتاج س يارات لكن عقد  ،ابلعقد الربوي يعين البنك الربوي قد ميول رشكة ا 

نتاج الس يارة يعين ليس  ،بنقد بزايدة مقابل زمن نقد ،القرض ال علقة هل اب 

نتاج  .معقودا  عىل الربط بني النقد ودورة اال 

عقود اال سلم يف املُعاوضات  ف عقد الرشكة يف اال سلم ولكعىل خل      

نتاج احلقيقيةأ ويف املشاراكت تتلخص يف يعين يف  ، أ هنا ربط النقد بدورة اال 

نقد لو أ جزت كل ال جل ستسرتحب من ِقبل ال جل ال الرصف حيرم ال جل نقد ب 

 ،منع الزايدة ل ن الزايدة مقابل الزمنالراب تُ  ،جيل أ بدا  يف عقد الرصفيوجد تا  

نسانية ال أ ن يكون رشا  لل  ذا  هللا عز وجل حرم الراب ل ن الراب ال ميكن ا  وهو  ،ا 

ومه  ، ملا ُحرم الراب اكن ذكل من رمحة هللا خبلقهوذلكل ،رأ س الظمل يف ال موال

بون اللصوص ويعاقبون عىل الاختلس ويعاقبون عىل الرِشوة الآن يعاقِ 

ويتحدثون عن الزناهة ويتحدثون عن الشفافية ويتحدثون عن اال فصاح لكهنم 

 تركوا الش يطان ال كرب.

ل ن رأ س املال هل  ملاذا؟ ،وال أ حد يتلكم عليه وال أ حد يا ت خبرب عنه      

وأ حل )قبلها قال  (وحرم الراب)الآن يف قوهل تعاىل  ،سلطان وهل مكنة وهل قوة

ما الفرق يف البيع يف التقس يط بني سلعة  (أ حل هللا البيع)ما الفرق و ،(البيع

ذا بعناها مقسّ  طة ا ىل س تة أ شهر أ صبحت با لف ُمعجةل الآن با لف دينار فا 

فكيف حتلون هذا وحترمون هذا؟ مفاذلي اختلف بني الصفقتني  ،ومئيت دينار

لك شهر  ،سوى الزمن هذه أ لف نقدا  وبا لف ومئتني ملدة س تة أ شهر ابل قساط

من أ قرض أ لف ديناربفائدة  ما الفرق بني هذا وبني ،يناريكون قسطه مئيت د
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ذن ،ا مئتا دينار ملدة س تة أ شهرربوية قميهت منا البيع مثل الراب) : الرشع ملا قال ا   (ا 

فا راد  ،واشتبه ال مر عىل أ انس ميارسون البيع وميارسون الراب ،اشتبه ال مر

بيع حلل ولك  فك {لرابل هللا البيع وحرم اوأ ح} : الرشع أ ن يقرر مبدئا  فقال

 .راب حرام

 ؟ما الفرق بني هاتني الصفقتني -

والثلجة ا ىل س تة أ شهر با لف  ،أ وال  عندما قلنا الثلجة با لف دينار نقدا         

ال جيوز هل أ ن ُيتار ويا خذ  ،املشرتي ال ُيتار العقدين ،ومئتني ل جل ابلتقس يط

 ،ال؟الثلجة وحنن ال نعمل هل اي أ خ أ نت تريد العقد ابلنقد أ م تريده ابلتقس يط

منا اكن من البيعتني يف بيعة وفيه هجاةل وال جتوز رشعا   ذا  نقول للمشرتي وقّ  ،وا  ع ا 

بس تة أ شهر أ هيا تريد؟ قال أ ريد  هنا عندي عقد هنا نقدا  وعندي عقد ،العقد

ذن ،انهتينا ،فيه النقداذلي  حنن أ مام أ لف دينار مقابل سلعة حاةّل وأ لف دينار  ا 

ذا  مك بس تة أ شهر؟  ،ال أ ريد هذا أ ريد اذلي يف س تة أ شهر ،طيب ،حاةلّ  ا 

السلعة يف هذا العقد يه أ لف ومئتا دينار ليست أ لفا  ومل تدخل ال لف وليست 

طيب ضع البيعتني أ مامنا وال نريد أ ن نقول هذا اختار هذا  ،لها علقة ابلبيع أ بدا  

 هذه املئتا دينار من أ ين جاءت؟ ،العقد أ م هذا اختار هذا العقد

يف  ،قالوا الزمن ال يس تقل ابلمثن يعين ال ينفرد ،قنقول الكم الفقهاء دقي      

عقد الراب أ لف دينار نضع مقابلها أ لف دينار تساقطت ال لف هنا وال لف هناك 

ذا  ماذا بق ؟   .طيب ؟مئتا دينار مقابل الزمن حص ا 
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با لف دينار زائد زمن يساوي  عندي نقدا  ثلجة ،نا ت ا ىل العقد ابلتقس يط      

أ شهر تساوي أ لف ومئتا حصيح؟ طيب يف العقد الثاين ثلجة مع س تة ،صفر

ذن ،دينار طيب وماذا  ،الزمن ليس مس تقل   ا ذن ،يه ثلجة مع س تة أ شهر ا 

اس تفدان من ذكل؟ ماجلديد؟ نقول أ نه هنا املئيت دينار مل تمتحض للزمن ل ن 

ن ،مقابلها سلعة سبب  طيب وماذا اس تفاد الاقتصاد من هذا ال مر؟نقول ا 

فتزتايد النقود بوترية أ رسع من  ،التضخم هو حاةل الانفاكك بني السلع والنقود

ال تتاكثر كام  ة والسلع حمدودةفعندما ربطنا النقد ابلسلع ،وترية تزايد السلع

فقد  ،تتاكثر النقود مفاذا يعين ذكل؟ أ ننا قيدان منو النقود الهرموين والرسطاين

ن هنا ارتبطت املئتا دينار يف ال لف واملئتني قيدته بثلجة قيدته بس يارة مف

ذا  بقيت  ،ة وزمن وترتبط بعامرة وزمنوترتبط بس يار  ،ارتبطت بثلجة وزمن ا 

نقد بنقد  ،بيامن يف الراب حاةل انفاكك اتم ،سلع ومل تنفك عهنال النقود مرتبطة اب

 .والزايدة مقابل الزمن والسلعة لس نا مسؤولني عهنا ابملرة ،انهتينا

ذن        فائدة البيع أ هنا تقيد تداول النقود والاسرتابح ابرتباط النقد بدورة  ا 

نتاج السلع واخلدمات ومنو طبيع  للنقود مع منو طبيع  للسلع  ،منو طبيعية يف ا 

ذن ،اليت يه نسمهيا املنافع ،واخلدمات بيامن يف  ،الارتباط بق  عضواي  رضوراي   ا 

رتباط نقد بنقد مع زمن وزايدة.  الراب ال يوجد أ دىن ا 

ذن  - ذا أ ان أ قرضت  ،أ ن الراب يدل التضخم ويودل النقود ؟ما معىن هذا ا  فا 

يف  ،أ لف 11هذه  ،فلن عرشة أ الف مع أ لف زايدة ا ىل س تة أ شهر

فلن أ قرض فلن من العرشة أ الف اليت  ،أ لف 11السوق مك من النقود؟ 
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ذا  صار هو أ نتج تسعة أ الف أ ان  ،مثانية أ الف مقابل فائدة با لفيل أ قرضه  ا 

 .أ لف 11؟أ نتجت مك

ذن ،ة مك؟ عرشة أ الفالنقود احلقيقي ،عرشين أ لف 11تسعة زائد        عرشة  ا 

اليت يه  ،السوق عرشين أ لفا   أ الف وحدها من صفقتني نقد بنقد ودلات يف

تتاكثر هذه ال ورام يف السوق وتتاكثر ت مجموعها عرشين أ لفا  مث بعد ذكل أ صبح

 النقود بنس بة ال تتناسب مع منو السلع واملنافع اليت حتتاج ا ىل منو طبيع .

هذا هو  ،وهو نقود كثرية تطارد سلعا  قليةل ،عىل هذا يتحقق التضخم بناء        

ذن ،لكن السلع ال تزداد بنفس الوتريةو أ ن منو النقود يزداد  ،الغلء ما معىن  ا 

 .عرض النقود كثري عرض السلع قليل هذا يعين ارتفاع ال سعار ؟ذكل

اس تفادا من لو اكن املُقرض واملُقرَتض قد هذا فقط مبوجب عقد الراب حىت       

ذن ،قرضهام هذا عىل مس توى ُمقرض ومقرَتض  ،هناك أ ثر لك  عىل اجملمتع ا 

واحد ودلا من العرشة أ الف عرشة أ الف أ خرى وأ صبحت يف السوق عرشون 

طيب عرشة ودلت عرشة أ الف هناك  ،وأ لف هذه مايه؟ هذه نقود ومهية ،أ لفا  

ذا دخل يف السوق مليون يف دورة  عرشة أ الف ودلت عرش أ الف زايدة ا 

تعطلت  ،د أ ن مليون ومه  مقابلهاالاقرتاض عىل سبيل المتثيل للموضوع س تج

أ نمت تقولون عندمك نقود ابملليني معليا  هو املوجود يف  ،نريد نقودا   ،الرشاكت

فلام تا ت  ،لكن يف ادلفاتر مليني النقود الومهية ،السوق نقود حقيقية مليون

نتاج نقول أ عطيناها وبعناها  الرشاكت لتقرتض وتقول أ قرضوان حنن رشاكت اال 

نَدات؟ ما معىن ال مول يف لرشاكت النقود  وأ عطينا التجارة وال سهم والس َ
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جتد النقود النقود يُلّعب هبا يف ال سواق  نريد نقودا  رشاكت التجارة الذكل؟

املالية يرحبون أ رابح ومهية بعد ذكل أ عطوان النقود البنوك ما عادت قادرة عىل 

هنيار   ،مفاجئ يف ال سواق املاليةالمتويل الرشاكت ماعادت قادرة عىل التسديد ا 

 ماسببه؟.

ف با هنا اهنيار مفاجئ يف السوق        طيب أ نمت قلمت عندان  ،ال زمة املالية تُعرَّ

ال مليون ن التسعة مليني؟ يوأ   ،عرشة مليني لكن فتحنا الصندوق ال يوجد ا 

هذه موجودة عىل احلواسيب مثل العرشة أ الف اليت  ،قال هذه يف ادلفاتر فقط

لكهنا  ،قلنا عهنا ودلت عرشة أ الف أآخرى نفس املوضوع يه موجودة يف ادلفاتر

سوق وجدان عرشين أ لفا  يف احلقيقة ال يوجد ا ال عرشة أ الف واحدة لكن يف ال 

 عَرف بتوليد النقود وهو من عنارص صناعة التضخم.وهذا ما يُ 

ذن       طيب ما معىن التضخم؟ يعين  ، رش مس تطري عىل اجملمتعاتالراب ا 

ذا هذا التدمس عىل  ،ال موال عىل حساب اجملمتعيتدمس أ حصاب رؤوس  طيب فا 

يف  ،اليت تعاين حتت وطا ة هذا الغلءمال اجملمتع ونقود اجملمتع وطبقة الشعب 

رايب املس تقبل ال قدر هللا قد تكون هناك املشلكة ال منية اليت س تذهب ابمل

والسبب هو معصية هللا  ،واملُقرَتض ورأ س املال والبدل والفقري والغين مجيعا  

وهذا جزء من  ،هو الراب وهذا جزء من حرب هللا ورسوهل عىل املُرابني ،تعاىل

الظمل هذه  أ ن الراب نفسه هو اذلي س ُينتج هذه ادلورة من ،احلرب العاجةل

منا ليحم  رأ س  ذلكل ملا حرم الرشعُ  ،ايل واملتواصلادلورة من الظمل املتت الراب ا 

 وليحم  اجملمتع وأ يضا  أ وجب الزاكة. ،املال وليحم  الفقري
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الزاكة أ ثره عكيس يعين واحد غين عنده مليون  ،أ ثر الزاكة عكيس للراب       

ملن؟  ،ا  من هذا املبلغ زاكة مالعنده يف البنك معطل هذا املبلغ س ُيخرج جزء

لو أ نه مل ُيرهجا  ،تفضلوا أ هيا الفقراء عرش أ الف دينار زاكة مايل للفقري ا ذن

لكن الآن  ،أ و استامثر رديء ،أ و استامثر معطل ،لبقيت نقودا  معطةل يف البنوك

ماذا يريده الفقراء  ،للرشاء ،أ يدي الفقراء أ ين س يذهب الفقراءا ىل ابلزاكة وصلت 

 ،عىل السلع ناك طلبا  قد ارتفعسيشعر التاجر أ ن ه  ،طعام رشاب ملبس

سيتصل امللبس زاد الطلب علهيا ال طعمة زاد الطلب علهيا مبن سيتصل؟ 

نتاج الوا فقد عضاعف اال نتاج أ هيا العّمال العاطلون ت ،ابملصنع يقول هل ضاعف اال 

الزاكة مسؤوةل عن مضاعفة  ،ائرة املصنعاش تغل العامل حتركت د ،وصلنا معل

 السلع.

ذن ،وليس مضاعفة النقد        ومضاعفة السلع أ دت الزاكة ا ىل مضاعفة  ا 

نتاج وأ ضافت مكية نقود جديدة ا ىل اجملمتع نتاج ،اال  لوال  ،دخلت يف دورة اال 

نتاج يف هذه اجلزئية معطل   ذا  فا ذا حرّ  ،الزاكة سيبقى اال  منا الراب وأ وجبنا الزاكة فا 

نتاج ذن ،السلع  نشطنا دورة الاقتصاد وأ دخلنا النقود ا ىل دورة اال  اال سلم ال  ا 

نتظار عنده عرشة أ الف ابلبنك مليون يف البنك جتار الا ،يبيع الانتظار ابملال

 ابل ةل احلاس بة مك يل من الفائدة.وهو يف الصباح ميسك 

 ،ل أ ي خسارةمُ وال حتَ  ،دون أ ن يكون هل أ ي دور ا جيايب يف هذا اجملمتع      

ذن هو اكئن ُطفييل يعيش عىل القمية املُضافة لرشاكت الس يارات وعىل قطاع  ا 

نتاج ذن ،الزراعة وعىل القطاع التجاريوعىل قطاع  ،اال  الرأ ساميل الربوي هذا  ا 
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وما  } : اكئن ُطفييل يربو يف أ موال الناس كام عرب هللا الحظوا قوهل تعاىلهو 

آتيمت من راب لريبو يف أ موال الناس والك القراءتني  { ِلرُتبوا }ويف قراءة انفع  { أ

أ ن هذا املرايب يا ت مباهل فيدخهل يف املصنع فميتص القمية املُضافة مث  ،أ عطت معىن  

 أ ي ظمل هو أ شد من هذا؟  ،ا موال الناس مع ماهلُيرج ب

 ،جفيوهبم تزداد ،يلهتمون القمية املضافة للبدل لكهاوذلكل هؤالء املرابون مه      

من الوع  ادليين ما ميكن  ولكن اجملمتعات ال يوجد عندها والفقراء يزدادون فقرا  

مث  ،أ لك أ مواهلم ابلباطلاجملرم احلقيق  اذلي  ،به ا ىل اجملرم احلقيق يشريوا أ ن 

لفقر وذوابن الطبقة اضطراابت اعلقة الاضطراب الاجامتع  بعد ذكل تنشا  

 واتساع طبقة الفقر ويصبح املال دوةل بني ال غنياء منمك. الوسطى ونشا ة

ذن       دخال للنقود يف دورة  { وأ حل هللا البيع }: يف قوهل تعاىل  ا  منا هو ا  ا 

ل هنا ال تساوي أ ي  ،حترمي قنوات نقد بنقد بزايدة( الرابحرم )و ،السلع واملنافع

وأ ن هذا الراب يربو  (وأ حل هللا البيع وحرم الراب)هذا معىن  ،قمية مضافة للمجمتع

ويا لك أ مواهلم ابلباطل وهذا اذلي سامه تعاىل أ الك  ل موال الناس با موال الناس و 

ما أ نف ،ابلباطل ما أ ن يقضيه أ ي يقيض ادلين وا  أ ي يزيد  ،ريب أ ي يزيديُ  انظر ا 

 .هل أ ي رب ادلين يُزاد هل فيه أ ي يف ادلين

آتيمت من راب لريبو يف أ موال الناس)فهذا هو ما قيل يف موضوع الراب         (وما أ

اجلاهلية أ تقيض أ م سدد الفائدة املركبة يه راب  ،هذا ينطبق عليه الفائدة املركبة

ذا  خذ فائدة مركبة  تُريب؟ مل تقِض   يه راب اجلاهلية.وادلين ا 
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هو يل عليه عرشة أ نه  ،الآن هناك ما ميكن أ ن يسمى بتغرمي املدين املاُمطل     

نه يرتتب عليك غرامات هذه ال جتوز رشعا   ذا مل تسدد يف املوعد احملدد فا  أ الف ا 

رامات عد الغن ادلين قبل الغرامات عرش أ الف باك ،هذه فسخ ادلين ابدلين

ذا  هذا فسخ ادلين ابدلين أ صبح ا حدى عرش  .أ لف ا 

أ ان أ ريد أ ن أ قول هل  ،هناك من قال أ ان ال أ يد أ ن أ رتب غرامات يف ال موال     

ذا ختلفت يف السداد حىت ال أ تعب نفيس يف القضاء وأ ريد أ ن أ عاقب أ لزمك  كا 

من  !فتقول هل تربع؟نقول هل هو عاجز عن سداد ادلين  ،ابلتربع جلهات فقرية

ما  ابلرشيعة؟ ماذا بق  ومن قال كل أ ن هناك ترُبعا  ملِز  ،هذا واحد ،أ ين كل هذا

ذا قلنا أ ن التربع ُملِزم عمن معىن لكمة ترُب  ذا  أ نت ظلمته يف ماهل ،ا  مل يس تفد  ،ا 

جزءا  من دينه  وسدّ  ،وأ نت لو أ خذهتا سدادا  لاكن خريا  هل ،رمغال جر ل نه مُ 

أ ان أ ريد أ ن ال  ا  من ادلين س يقول أ نت أ خذته وأ ان سددتكجزء قلت هللو قال 

آخذ من ماهل وال أ ريد أ ن أ عترب ذكل سدادا  و   يف هذا هجات التربع نقميأ عاقبه وأ

من مثل هذه املصارف اليت ميكن أ ن تعود عىل لمؤمترات ما ا ىل ذكل للمساكني ل

 املسلمني ابلنفع العام.

موضوع الرشط اجلزايئ يف ادليون ابالتفاق حرام حصل هناك اختلف       

جيوز ولكن ابلرشط اجلزايئ يف ال عامل يعين يف ال موال ال جيوز أ ما يف ال عامل 

يعين أ قول كل هذه العامرة تنفذها خلل س نة  ،يف احلقيقة مذهبنا ال جيزي ذكل

فا ذا ختلفت عىل لك يوم تا خر تُغرم قمية مخسمئة دينار فعندان يف  ،بقمية مليون

املذهب ال جيوز ذكل ل نه يُعترب صفقتني يف صفقة ويف هجاةل يف المثن فيصبح 
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ن أ هنيهت ن أ هنيهتا يف شهر يف هذه  امعىن العقد ا  املدة س نة فهي  بقمية كذا وا 

ن أ هنيهتا بعد ثلثة فالقمية كذا هذا  ،فا صبح دلينا هجاةل يف المثن ،فالقمية كذا وا 

 ابلنس بة للرشط اجلزايئ.

ذا قلنا للُمقاول ال يوجد غرامات مثل  كيف يُضَبط؟        كيف يُضَبط؟ الآن ا 

ما خوذ من القانون هذا صاحب هذه نقول الآت: يف الرشط اجلزايئ اذلي هو 

لك يوم العامرة أ راد أ ن يطبق رشط جزايئ عىل املُقاول ل نه تا خر يف البناء 

فذهب ا ىل القضاء الوضع  فهل تنفعه هذه الرشوط؟ وهو  ،مخسمئة دينار

ن القايض لن ينظر ا ىل قمية  ؟فهل ينفعه ذكل ،الرشط اجلزايئ نقول الآت ا 

رجع  ،لقايض املنفعة الفائتة عىل صاحب العامرةالرشط اجلزايئ بل س يقدر ا

 عىل الرضر الواقع وليس قمية الرشط اجلزايئ للقضاء ولكن القضاء س يحمك بناءا  

 املنصوص.

ذن        فيد فيه القانون؟ بدال  من ي ماذلي  ،ال يفيدك رشعا  وال حىت قانوان   ا 

ثبات ا  حب العامرة أ ن يُثبت يف الرشط اجلزايئ الرضرصا ىل س ينتقل عبء اال 

لقمية املالية لكنه ال يفيد أ نه س يا خذ ا ،ول هذا اذلي يفيده الرشط اجلزايئاملُقا

ذن ،املتفق علهيا الرشط اجلزايئ يف ال موال هدر ابتفاق وال جيوز الرشط  ا 

اجلزايئ يف ال عامل أ ختلف فيه لكن يف اعتقادي أ ن الاختلف فيه ليس سائغا  

منا حُيمَك بقمي  ة الرضر الواقع ال املتوقع.ا 

مخسمئة  غرامة أ ننا طلبنا بناء مسجد ورتبنا عىل املُقاِوليعين نفرتض        

 ؟س نؤجر املسجد؟ س نبيعه ؟هو املسجد س ُيدر أ رابحا   ،دينار لك يوم تا خري
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القايض سيس تعني  لكن هذه العامرة جتاراي  حىت تُقدر منافع مالية ليس معل  

هذا الرجل صاحب العامرة بمك ترضر؟ اذهبوا فاحبثوا يف املوقع هل هذا  ،ابخلربة

ذا  سيبدأ  درجته؟ ما املوقع حيوي؟ ما  نسبته ما فرصة التا جري ما فرصة العمل؟ ا 

 عويض عن الرضر املتحقق اذلي وقع.يف البحث عن ت

يف وسط البدل يف شارع حيوي ابلنس بة للعامرة مثل  أ ان اتفقت مع عامرة       

جدا  اتفقت مع املقاول عقد املقاوةل ملدة س تة أ شهر املقاول هو اذلي وقع عىل 

وهو اذلي حسب املدة الزمنية وهواذلي يعمل قدراته جاء فسلمين بعد  ،العقد

ماكين أ ن أ ؤجر ملن تعود؟ للقضاء  تا خري س تة أ شهر أ ان ُظلمت يف مايل اكن اب 

 .وليس للرشط اجلزايئ

القضاء هو اذلي سيُنصفك سيشك جلنة خربة بدراسة املوقع وحتديد       

ذن ،الكفاءة الاقتصادية وحتديد الوضع الاقتصادي يف ذكل الوقت سيس تعني  ا 

ر قمية الرضر اذلي وقع بيامن أ حصاب الفائدة الربوية عندما قدِ خبربات اقتصادية تُ 

منا املَدين موا يريدون أ ن يغرّ  يعين أ ان كنت  ،يتلكمون عن أ مر متوقعاملامطل ا 

يف البنك لبلغت كذا نعم  اوفائدته لو وضعهت ،سا ستمثر هذا املال يف هجة كذا

أ نت تتحدث عن أ مر متوقع لكننا يف موضوع ال عامل نتحدث عن رضر واقع 

 وش تان بني التقديرين.

                                 * * * 

 : 86الصوتية رمق  •
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 بيع الفضة ومن الراب يف غري النسيئة >>ل املصنف رمحه هللا تعاىل: قا      

ابذلهب وال جيوز فضة بفضة وال ذهب  وكذكل اذلهب ،ابلفضة يدا  بيد متفاضل  

  <<الفضة ابذلهب راب  ا ال يدا  بيد و  ،بذهب ا ال مثل  مبثل يدا  بيد

وال صل يف اذلهب والفضة  ،والفضةوهذا فامي يتعلق ابلنقدين وهام اذلهب       

 ،أ هنام نقود وأ مثان مبعىن هام وس يطا التبادل وهام الِسكّة اليت جتري علهيا السلع

السلع حاطه الشارع بقيود وأ س ِيجة كام توضع هذا الوس يط يف للتبادل يف 

أ ي اقتحام عىل السكة س يؤدي  ،ة عىل جانب خطوط السكة احلديديةأ س ِيجَ 

فذلكل جند أ ن الرشيعة قد حفت  ،كةا ىل تعرث السلع اليت تسري عىل هذه الّسِ 

هذه الوسائط وهذه النقود با حاكٍم عىل لسان نبهيا محمد صىل هللا عليه وسمل 

ال ورد عن النيب صىل هللا عليه وسمل "فامي  ،خاصة ال تبيعوا اذلهب ابذلهب ا 

وال  (الفضة)فوا بعضها عىل بعض وال تبيعوا الَوِرق ابلوِرق مثل  مبثل وال تش

ذن ،تبيعوا غائبا  مهنا بناجز" نلحظ يف هذا احلديث أ نه منع بيع اذلهب  ا 

ذا احتد اجلنس حُرم  مبعىن ،يع الفضة ابلفضىة متفاضل  ابذلهب متفاضل  ومنع ب  ا 

َّساء. ،التفاضل  وحُرم الن

ذن       فا ذا اكن  ،لتفاضل وحرمة التا خريذهب بذهب عندان ُحرمتان حرمة ا ا 

َّساء عىل التحرمي ل هنا ذهب ابلفضة جاز التفاضل ابلوزن ولكن  أ موال يبقى الن

وملّا يقول الفقهاء عةل المثنية يعين أ هنا ِقمَي للُمتلفات ووس يط  ،ربوية وعلهتا المثنية

عامرة ال تقول هذه العامرة مثهنا مئة كيس تقول بمك هذه ال ،ِقمَي للسلع ،للتبادل

 ،نار ابدلوالر ابجلنيه وهكذاتقول قميهتا ابدلي  ،أ و مليون كيس ا مسنت تا مسن
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يطا  الرشيعة تريد أ ن حترص هذا الواجب لهذه النقود وأ ن تبقى النقود وس   ا ذن

 ،اتتحول ا ىل وس يةل كسب واسرتابح من نفسهوال خترج عن دور الوساطة و 

 .هذا البابهذا ما ميكن أ ن نفصهل ونرشحه يف 

انظروا قال اذلهب ابذلهب ممنوع فيه التفاضل يعين كيلو ذهب مقابل كيلو       

ذا قلنا أ ن كيلو ذهب قميته مثل  أ لف دينار من النوع اخلالص ،ذهب  ،طيب ا 

آخر أ قل نقاوة مثنه مثان مكيل حمك ذا كيلو ما لكن هذا كيلو وه ،دينار ائةو ذهب أ

 ،لكن أ ين املعقولية هذا قميته يف السوق مثامنئة وذاك قميته أ لف ،املُبادةل؟ جائزة

ذا  هناك  ذا  تصور كيلو  ،حاةل اقتصادية متنع الناس من اقتحام هذه املعامةلا  ا 

وهذا  24با نه هذا عيار  ،ذهب بكيلو ذهب مع تفاوت اجلودة بيهنا ممنوع رشعا  

ن اكن هناك شوائب ،ممنوع 22عياره  بناءا  عىل هذا املثال لن يبيع  ،طيب ،وا 

ملاذا؟ ل نه يشرتط أ ن يتحد الوزن واحتاد الوزن  ،أ حد ذهب جيد بذهب رديء

  اخلارس.املُتبايع ال يقبهل 

ذ كيلو ومئة غرام مثهنا أ لف  18أ و أ و  22ا لو قلنا أ ن هذا اذلهب من عيار ا 

 ينار هل ميكن أ ن يقع هذادينارمقابل كيلو من ذكل النوع اجليد قميته أ لف د

 التبادل؟

ذا         مع أ ن القمية السوقية واحدة لكن الرشع هنا قال كل تفاوت غرام زايدة ا 

ذا  مع أ هنام متساواين يف السوق كيلو ومئة غرام ذهب مع كيلو  ،امنع هذا البيع ا 

ال أ ن الشارع منع مهنا ،ذهب مع أ هنام متساواين اجتهت  ،يف القمية السوقية ا 

تقول اي جامعة القمية السوقية متقاربة ومتساوية فلامذا املنع ما هو أ ن العقول 
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عليه  اال قبال يسعد يفمفا قبهل عقل اال نسان و  ،نقول كل الرشيعة منعت ،وهجه

والكيلو اذلي مقابل أ لف  يقبل عليه اذلي هو الكيلو مثان مئة وما اكن ،منعته

أ ن  ،لكن عقول الناس ليست هذه من مصلحهتا ،كيلو بكيلو أ ذنت فيه الرشيعة

ذا  ما أ ذنت به هناك  ،يبيع بمثن ما هو مئة سوقيا  مبا هو أ لف يف السوق كفاةل ا 

اذلي هو بكيلو  ،وما يُقبل عليه الناس منعته ،قرتاب منهاقتصادية عىل عدم الا

أ ي املتساوي يف السوق  ،منعتهدينار با لف  با لف دينار مبا قميته كيلوومئة 

وت يف القمية السوقية أ ذنت به االتف الكيلو املتساوي يف الوزن مع ،منعتهاملعقول 

 ،ِن مئة ا هو با لف بامثلكن أ حدا  لن يفعهل ولو فعهل حلُجر عليه ماليا  ك ن يبيع م

الناس أ ذنت به وأ حالت عىل ل عليه هذا النظر الرشع  أ نه مبا يتعلق مبا ال يُقبِ 

ما هو القصد الرشع  يف  ،وما ميكن أ ن يفعلوه منعته ،ضامان  أ هنم لن يفعلوه

 هذا؟

هذا اذلي تريده الرشيعة أ هنا تسعى ا ىل عدم  ،الرشيعة يف ذكل لها مقصد       

وأ ن يبقى وس يط التبادل وس يطا  نزهيا  بني  ،الاسرتابح من وس يط التبادل

فعندما منعت  ،مبعىن ال يُراد لهذا الوس يط أ ن يتحول ا ىل سلعة ،السلع

مقابل اذلهب ا ال  ومنعت أ ن يكون اذلهب ،الاسرتابح ابلنقود ا ىل أ جل

منا يه تضع قيودا  صارمة عىل مبادةل النقد ابلنقدكورابذلهب ابلقيود املذ هذه  ،ة ا 

ولو أ ننا حولنا النقود ا ىل سلعة  ،القيود لتحافظ عىل ِسكّة السلع نظيفة نزهية

وا سكة احلديد وابعوها سكراب يُسرَتحب مهنا معىن ذكل الناس اذلين قّص 
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حامية الِسكّة وعدم فاملبدأ  اذلي يدور عليه احلديث هو  ،وحولوها ا ىل سلعة

 مفنعت التفاضل بني لك نقدين أ اي  اكن ذكل النقدان. ،وجود اسرتابح من النقود

الحظوا  ،اذلهب والفضة مع ال جلبني تبادل ممنوع يف ذكل أ ن يُ  ،أ بدا        

أ ن أ عطيك سلعة  ،ال جل ممنوع ل ن فرصة الاسرتابح س تكون من ال جل

لتا جيل حافظ عىل ادلور احليوي للنقود أ هنا ال وأ سرتحب مهنا يف ال جل فلام منع ا

 ميكن أ ن تصبح سلعة.

 ،مئة طن مقح ابذلمة مئة طن ا مسنت يف اذلمة اخل ،السلع يه اليت تؤجل      

منا يريد أ ن يبقى هذا النقد وس يطا  ال  لكن ملا منع تبادل النقد ابلنقد ا ىل أ جل ا 

يعين لو قلت  ،الرحب ابح ويدخل الزمان بيهنا يف موضوعُيضع ل ي معلية اسرت

قلت كل ما رأ يك أ ن أ بيعك دوالرات  ،قرشا   70ادلوالر مثل  يساوي يل الآن 

 ،اذا حتول ادلوالر؟ حتول ا ىل سلعةا ىل أ جل ادلوالر الواحد بامثنني قرشا  م

ماهو؟ هو راب ل نه مع زايدة أ جل  ينار مقابل دوالر زائدطيب هذا التحول د

 صار اسرتابح من النقود.

فلام الرشيعة أ غلقت عىل راب النسيئة أ يضا  بقيت متخوفة من الراب يف       

رتابح هذه ط ابلنقود والزمان السوأ ن يدخل الناس ا ىل البيوع للتوس ،البيوع

فقالت  ،فلجا ت ا ىل التضييق يف ابب البيوع أ يضا   ،ال موال من تْل النقود

هام ،ذهب بذهب متساوي يف الوزن ال  لطيب ما معىن قمية اجلودة والرداءة؟ ا 

 قمية لها.
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كيلو متر مثنه يف السوق مئة قرش مثل  مع كيلو متر رديء مثنه مخسون قرشا  

لكن كيلو متر ممتاز مبئة قرش ابثنني كيلو متر رديء قميهتا سواي  مئة قرش  ،جائز

 حرام.

 اطيب ملاذا مل متنعو  ،القمية السوقية تقول هذا الالكم ال يُتَقبل اقتصاداي        

هنا ال يوجد منع من املقايضة ل ن هناك  ،املقايضة من أ ساس املوضوع وانهتينا

دل السلع مقابل السلع ومنع هذه القرى وهذه ما زالت تتباانئية أ يضا  قرى 

دخال هلم يف احلرج واال رضار املناطق من املُ  الرشيعة وقفت ؟ هبمقايضة يعين ا 

وتعاملت مع ال طعمة  ،وقفا  متوازان  تعاملت مع النقود اليت يه سكة السلعم

 ،عىل مذهب ماكل اليت يه ال ساس ية ال تريد املساس هبا ،املُقتاتة املدخرة

ذا   ،مث اشرِت به جليبا  ابدلرامه ما احلل؟ قال بع امجلع  طيب القصد الرشع  قال  ا 

ذا   السلع بعها ابدلر  أ ما اذلهب  ،مه مث اشرِت المتر اذلي تريدابع امجلع ابدلرمه ا 

يه  ،ما بعده تضييق عىل ال جل فهيا تضييقيف الرصف هذه س يا تينا والفضة 

 هاما يف نقد بنقد بزايدة لك  بزايدة انهتيى لكها حراسات عىل تبادل نقد بنقد

ذا  ال ا  حمارصة عىل من يريد أ ن يتكسب النقد ابلنقد لتقول هل لن تا خذ رحبا  ا 

 فقط. ،أ دخلت النقد يف دورة السلع واملنافع

نتاج سلع حقيقة ومنافع         ما معىن ادلخول يف دورة السلع واملنافع؟ ا 

أ ما أ ن نا ت يف س نة من الس نني فنجد أ ن دوران النقد ابلنقد يساوي  ،حقيقة

ذا  التجارة ال تقوم عىل  ،مخسمئة ضعف دوران السلع وتبادل السلع نتاج املناا  فع ا 

منا تدور يف   حول املقامرة يف النقود.احلياة الاقتصادية والسلع ا 
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ذلكل نلحظ  ،تضيف سلعا  وال منافعواملقامرة يف النقود ال ختدم اجملمتع وال       

أ ن الرشيعة تريد يف املُعاَوضات واملُشاراكت أ ن يدخل النقد يف دورة السلع وأ ن 

 ، أ وهام يف السوق املايل ممنوعتقامُس  ،نتاج قمية مضافةيكون الاقتسام للرحب هو 

 ذلكل ال جيوز يف عقد املُضاربة أ ن تشرتط ،قمية مضافة سلع منافع هذه أ رابحمك

ال بد أ ن  ،ممنوع ،ضامن رأ س ماكل وال أ ن تضمن رحبا  حمددا  من رأ س املال

نتاج ن شاء هللا. ،يدخل يف دورة اال   سنتحدث عن هذا يف وقته ا 

ذن       ق الرشع عىل موضوع التبادل النقدي ابلنقد يف موضوع اذلهب ضيّ  ا 

ذا  كيلو بكيلو لن يمت ذا  ذهب بذه ،كيلو متفاضل  لن يمت ،ابذلهب ا   ،ب انهتيىا 

فضة مع التفاضل بنفس القمية السوقية اليوم ضيق ذهب ب ،فضة بفضة انهتت

علهيا ا ىل أ بعد احلدود يعين صارت مثل مبادةل معةل تريد رشاء هذه اذهب 

ماعاد هناك فرصة للسرتابح من  ،رّصف بسعر اليوم واقبض اليوم واشرتِ 

 .النقود هنائيا  

 هذه حمكة رشعية يف اال حاطة هبذه النقود.

ملا الرشيعة تتلكم عن هذا المنط من املعاملت وتضيف رشوطا  زائدة اعمل       

ضافية ذا أ رادت  ،هناك خطر كبري ُمحدق ،أ ن هناك مقاصد رشعية ا  يعين املرأ ة ا 

علن عقد ين ،أ ن تشرتي عامرة مبئة مليون ال يلزم ويل وال يلزم شهود وال يلزم ا 

طيب لو أ رادت أ ن تزتوج خبمسة أ الف دينار الشهود والويل والعقد  ،العقد

واال علن القضية الرشعية ال تنظر ا ىل القمية الاقتصادية هنا الرشيعة تنظر ا ىل 
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هذا العقد تا سيس أ رسة اس تقبال بيت مؤسسة  ،نوع العقد وخطورة هذا العقد

 .متع الس يارة س يارة العامرة عامرةنواة جم 

ذن       فامي يتعلق مبوضوع اذلهب ابذلهب والفضة ابلفضة اشرتطت الرشيعة  ا 

وقلنا أ ن هذا همم جدا  ورضوري محلاية الاقتصاد من  ،احللول مع التساوي

املُضارابت املُفتعةل عىل النقود يعين املتاجرون ابلنقود من أ حصاب الفوركس وما 

ك مبلغا  ومهيا  وتدرب عىل لون نعطيك يف حسابو ا ىل ذكل من هؤالء اذلين يق

وتبدأ   ي نقودا  وتضعها يف احلساب التجارة فيه ا ىل حني بعد ذكل أ ن تشرت 

 ابملُقامرة عىل العملت.

من  ،ما يتعلق ابلعملت الورقية اليوم ينطبق علهيا أ حاكم اذلهب والفضة       

ل ممنوع أ ردين ا ىل أ جدوالر أ مرييك بدينار  ،حيث ال جيوز معةل بعمةل ا ىل أ جل

أ غلق  ،ل نه س يعترب ُمضاربة عىل النقود واسرتابح من داخل النقود فورا  ملاذا؟

عىل هذه املُضارابت حىت ال تصبح النقود سلعة وستبقى بذكل النقود ِسكّة 

 يدور علهيا الاقتصاد.

مل يتوفر فهيا رشط النقود كام والنقود الرمقية الآن  (bit coin)موضوع ال       

رشط العملت وقد كتبت يف هذا مقاةل يف موضوع النقود الرمقية فهي  توفر يف 

فهيا من الغرر جلهة ا صدار وال ختضع للرقابة و  ما زالت ال ختضع لعرف وال ختضع

ذا  ،وتقلباهتا خترهجا عن كوهنا وس يطا  عادال  للتبادل بلكفة أ قل ،ما فهيا يعين أ نت ا 

 bitتريد بيع عامرة فتخرس عىل خلف الرشاء ابلنقود فذلكل ما زالت ال )

coin مل يتحقق فهيا حىت الآن الرشوط بل هناك من املصارف املركزية ومهنا )
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( أ و bit coinل ابل )املرصف املركزي ال ردين حيظر عىل البنوك أ ن تتعام

لقتصاد وهذا يتعلق أ يضا  ابلس يادة وذكل حامية ل ،ش ىت أ نواع النقود الرمقية

وذلكل ال بد من حامية ال نظمة املرصفية  ،ويتعلق ابلتضخم ويتعلق مبسائل كثرية

والاجتار هبا وأ ن تتحول  ،وال نظمة النقدية من مثل هذه النقود الومهية الغازية

مرين عىل النقود اذلين يريدون أ ن ية ا ىل وس يط جلذب املقاهذه النقود الرمق 

فاملتباكون عىل النقود الرمقية مه من يريدون أ ن يُقامروا يف  ،حبوا من النقوديسرت 

 هذه النقود.

واحلفر ويريد أ ن يس تخرج  ن يقوم مبا يسمى بعمليات التعدينمبعىن أ         

د ذكل فهي  فرص ضئيةل مث يس تخرج بواسطة الربجميات نقود ومسيت تعدينا  وبع

ىل  هذه النقطة الومهية ويدخرها يف حمفظته مث يشرتي هبا سلع الناس ومنافع وما ا 

 ذكل عن طريق هذه النقود اليت ما زالت مل تصل ا ىل مرحةل النقود الرشعية.

جيجا  ،ميجا ،مك كيلو ابيت (بت)أ نت تعرف ال  (بت)ابل حىت تسميهتا        

يه نوع معةل ولكهنا كثرية ولكهنا حىت  وهكذا يه وحدات صغرية عىل احلاسوب

فذلكل ال جيوز التعامل هبا  ،الآن مل تصل ومل ترتق ا ىل درجة النقود الرشعية

 .وما أ ظهنا تصل ا ىل هذا ،حىت يس تقر أ مرها وتا خذ صفات النقود الرشعية

والقطنية وش بها مما يدخر من قوت والطعام من احلبوب  >>:  قال املصنف •

دام ال جيوز اجلنس منه جبنسه ا ال مثل  مبثل يدا  بيد..  << أ و ا 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    33         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

ي هو يف قوهل: الآن بدأ  يتحدث عن راب يف المتر والقمح والشعري اذل       

اليت تلكمنا عهنا يف ابب طنية اليت يه القطاين الس بعة والقَ  ،والطعام من احلبوب

ذا  ،الزاكة قال هذه القطاين اليت يه طعام ُمقتات ومدخر قال ال جيوز أ ن تُباع ا 

أ و شعري بشعري أ و مثل  الُسلت ابلُسلت  ،احتد اجلنس ك ن يكون مقح بقمح

ذا بيعت بمتر جيوز التفاضل مع حرمة  ،اذلي هو نوع شعري بمتر مثل  هذه ا 

 مقح بقمح فيحرم اثنان حيرم التفاضل وحيرم النَساء. لكن أ ن يُباع ،النَساء

لكها تُطَحن وتؤلك  ،نوع واحد وجنس واحد القمح والشعري والُسلت       

 ،وعىل هذا اكن أ هل احلجاز ،اكخلزب جُفعلت منفعهتا متقاربة جُفعلت جنسا  واحدا  

ذا  هذه الثلثة أ نواع جنس واحد لو افرتضنا كيلو مقح أ و صاع مقح  حىت نلزتم ا 

ابملقياس الرشع  لو قلنا صاع مقح مثنه مخسة داننري بصاع شعري مثنه دينار 

 جيوز.

صيعان من الشعري قميهتا مخسة داننري بصاع واحد من  سةلو قلنا عىل فرض مخ 

 القمح قميته مخسة داننري حرام.

 ،يف السوق واحد لكنه حرامحىت لو اتفقت القمية السوقية ومن حيث       

فهناك أ نواع من المتر قمية الكيلو يصل ا ىل عرشين  ،المتور لكها جنس واحد

ذا قلنا الكيلو من المتر مثنه ديناران  ،دينارا  وهناك أ نواع من المتر قميهتا ديناران فا 

هذا ابلوزن أ ما عىل املذهب  ،جيوز أ ن يُباع بكيلو من المتر مثنه عرشة داننري

وال  ،فاملعترب ابملذهب فامي ياُكل الكيل ،ابلوزنوليس مبيعا   ابلصاع مبيعفالمتر 

ذا أ ردان أ ن نقول الكيل كيل ذلكل أ ردان أ ن نل ،جيوز لنا أ ن نقيس ابلوزن زتم فا 
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داننري جيوز أ ن يُباع  ةذلكل صاع متر قميته عرش  ابالصطلح اذلي هو الكيل

 بصاع متر قمية الصاع ديناران.

مجموعها عرشة داننري ال طيب مخسة صيعان قمية لك واحد مهنا ديناران      

طيب أ ين معقولية الرشيعة يف  ،جيوز أ ن تُباع بصاع من المتر قميته عرشة داننري

وق ممنوع وما تفاوتت قميته ت قميته يف الساو هذا؟ أ ين مقاصد الرشيعة؟ ما تس

فلن  ،انبصاع قميته دينار لن يفعهل أ حد أ ن يبيع صاع قميته عرشة داننري  ممن

 يفعل ذكل أ حد.

 ،مفا أ ذنت به الرشيعة لن يقوم به أ حد وما منعته هو اذلي يريده الناس      

فهي  عندما حُتيل عىل الناس تعمل ذكل أ هنم لن يفعلوه خلوفهم عىل ماهلم وحلبم 

فتكون الرشيعة قد  ،ل هنم لن يقبلوه ،اهلم فا ذهنا بذكل لن يؤثر يف واقع التعاململ

 أ حالت عىل الناس يف املنع يف الواقع لكن ما أ رادوا أ ن يفعلوه منعته.

ب عىل ال قوات هل هو أ ن هذه أ قوات وحىت ال يُضارَ  ،هناك نظر بعيد        

يسرتحب الناس أ كرث من هذه ال قوات اليت وتُكرَث العقود عىل ال قوات وابلتايل 

لكن الكم النيب صىل هللا عليه  ،مكة أ يضا  هذا قد يكون ح ،يه طعام الناس

نين أ بتاع الصاع  ،"أ لك متر خيرب هكذا؟ قال ال :قال ،وسمل ملا يجء بمتر خيرب ا 

أ نت تريد  ،مث اشرِت به جنيبا  " ابدلرامه قال بع امجلع ،من هذا ابلصاعني من هذا

ذا  الرسول صىل هللا عليه متر اجلنيب املمتاز بع امجلع ابلنقود  وسمل ماذا وضع ا 

 فلام قال ادلرامه هنا علينا أ ن ننتبه عىل هذه اال شارة. ،وس يطا ؟ ادلرامه
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لكنه ضيق علهيا ومل يفتح لها الباب  ،ما ذوان  هباأ وال  مل مينع املُقايضة بقيت       

حىت ال  والسبيطة ق ومل مينع مراعاة للبيئات البدائيةبل ضيّ  ،عىل مرصاعيه

شارة أ ن هذه املقايضة م فمينعهم من يضيق علهيم يف أ قواهت املقايضة لكنه أ عطى ا 

 .يف جنباهتا شيئا  من عدم العداةلختف  

ولك هذه  ،وأ نين أ ريد أ ن يُتبادل ابلنقد وأ ن يكون النقد هو الوس يط      

 ،محلاية النقد ،امحلاية يف الرصف وحترمي الراب واذلهب ابذلهب هو محلاية ادلرامه

 طيب ملاذا أ ان حاٍم لك هذا النقد ل قول كل تعامل ابدلرامه )بع امجلع ابدلرامه(.

لو أ ن اجملمتع تعامل ابملقايضات  ،حنن نريد أ ن نتحدث يف واقعنا اليومالآن       

عندك خروف سيشرتي  ،قود كيف تدور السلع؟ ببطئ شديدومل يتعامل ابلن

الآن انتبوا ذلكل قمية الناجت القويم للبدل تساوي مكية  ،فيه شعري أ و متر طيب

لكام زادت رسعة دوران النقود لكام زادت الناجت  ،النقود رضب رسعة دوراهنا

ذن ،فلام يقول النيب صىل هللا عليه وسمل: "بع امجلع ابدلرامه" ،القويم دوران  ا 

هذه ادلرامه يؤدي ا ىل دوران السلع واملنافع برسعة وهذا ادلوران هو اذلي 

فلكام كون بتنقل ادلينار من يد ا ىل يد وادلوران ي ،نتج قمية مضافة للمجمتعس ي 

 زاد هذا ادلوران لكام زاد الناجت.

ذن عىل ت انتاج السلع واخلدمايعين ذكل مضاعفة دوران النقد كوس يط عادل  ا 

 املقايضة بقيت يه اليت يتداولها الناس. خلف لو
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 ،لكن النقود يه اليت حترك جعةل الاقتصاد ،منفعة بسلعة ،سلعة بسلعة      

باطئ ن حسبنا لك النقود من اجملمتع كيف س يصبح التبادل؟ س تت لآ تصور أ ننا ا

 النقود.ع؟ من اذلي يرّس  ،املوت والاختناقالعملية الاقتصادية ا ىل حد 

ذن        ىل  ،املتجر رسّع املصنع رسّع املزارع النقود رَسع ا  ذا  النقود أ دت ا  ا 

مسارعة احلركة يف الاقتصاد وجعلت الاقتصاد وهذا أ دى ا ىل مضاعفة املنافع 

ىل مضاعفة السلع ذا  هذا فامي يتعلق بدوران النقود ،وا  يه والنيب صىل هللا عل  ،ا 

منا يريد أ ن يُلفت الانتباه هنا ا   وسمل عندما يشري هبذا الويح ىل هذه ادلرامه ا 

 ويقول كل هنا ابب ابدأ  به.

الآن حنن يف وضع اقتصادي معني مؤسسات المتويل متول هواتف متحركة       

ما هذا المتويل بيامن املزارع  ،غرف نوم وشاشات مسطحة وس يارات فارهةو 

ملاذا تتجه هذه المتويلت حنو  ،واملصنع يبحثون عن النقود فل ياكدون جيدون

الهاتف يتناقص غرفة النوم بعد ذكل سوف تنقص قميهتا  ،سلع اس هتلكية مزيفة

ذن ،والس يارة تتناقص صل يف بعض ال حيان ا ىل أ ان أ مّول متويل جتاري رمبا ي ا 

معروف أ ن القطاع الزراع   ،املزارع ،طيب املصنع ،ويل جتارية متيف املئ 78

لكن منفعة القطاع  ،يعاين من ا شاكالت أ كرب من ا شاكالت القطاع التجاري

أ ي فتنة  ،الزراع  الاجامتعية أ عىل وأ كرب بكثري من منافع القطاع الس يايح مثل  

ىل لو مظاهرة هنا وهناك القطاع الس يايح احلجوزات س تزنل يف الفنا دق ا 

اذلي يفيدين هو قدم املزارع ويد الصانع هؤالء مه  ،النصف لكن هذا ال يفيدين

القطاع الس يايح قطاع هش يف أ ي  ،اذلين يبنون البدل وليس القطاع الس يايح
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فرتة قلقل يف أ ي ا شاكلية معينة أ ان لن أ عيش عىل قطاع الس ياحة ولن يا ت ا يل 

ىل هذا القطاع الصناع . أ حد ذلكل عيل أ ن أ نتبه ا ىل هذا القطاع  الزراع  وا 

ليه ماذا سا قول للقطاع الصناع  والزراع         ذا ما عندي نقود أ حول ا   ،ا 

لهيا رؤوس ال موال  كيف أ س تطيع أ ن أ هنض ابلصناعة والزراعة اليت ال تتوجه ا 

عندي يف بدلي اال سليم بيامن تتوجه ا ىل متويل اس هتلاكت مظهرية مزيفة وال 

أ و يلبس لباس كذا أ و يسكن  ،أ نه مثل  حيمل هاتف قميته كذا دينار ،قمية لها

 رد اجملمتع.هذا يسمى مظهراي  مزيفا  هو عبء عىل موا ،ركب س يارة كذايكذا أ و 

ملاذا ال أ دمع  ،املزارعة للقتصاد والهنضة ومعود للبدل هو لكن اذلي ميثل قياد -

 املزارع؟

ذا اكن الناس يدمعون          الآن أ ان كبدل سا دمع املزارع مثل  كيف أ دمعه ا 

ليه املقاطعة  ،يه مبثابة ادلماء يف جسم الاقتصاد النقود ،كيف أ حول النقود ا 

الآن أ ان عن طريق النقود  ،ولكام زادت رسعة ادلماء لكام زادت حصة اجلسم

قد راقبت متويلمك أ نمت متولون أ ش ياء أ رابهحا لمك ويه يف لسا قول أ يهتا البنوك 

ئامتنية لك  ،للمجمتعالهناية ليست ذات فائدة اجامتعية  أ ان سا ضع لمك سقوفا  ا 

نمك عليه أ ن يزودين يف فرتات زمنية معينة جحم المتويل للقطاع مرصف م 

 الزراع .

ايّ       عليك أ ن  ،%20  والزراع  والصناع %80التجاري المتويل ك أ ن أ جد ا 

الآن البنك  ،%60اتركها  والتجارة ،%20والصناعة  %20ترفع متويل الزراعة 
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 %20زارع ل نه جيب أ ن يا ت بُيفف من الرشوط القاس ية عىل امل يصبح

ال املرصف %20 الزم أ غط  فيقول كل ،متويل  ،املركزي يضع عيل غرامات وا 

ال س ُيغرم من  فيصري املرصف املركزي ُيفف القيود والرشوط عىل املزارع وا 

 البنك املركزي ويوقع عليه خمالفات.

ذن       ذ ،طريق تداول النقد أ ان عن أ ي طريق فعلت ذكل؟ عن ا  أ ان  نا 

عن طريق النقد أ وجه النقود عرب املصارف والسقوف اال ئامتنية والمتويل  بدأ ت

 ،أ ت أ ملس الآاثر عىل الاقتصاد الصناع دالنوع  املهم اذلي يهنض ابلبدل ب

ين املصنع اذلي اكن يس تطيع أ ن حيصل عىل عرشة أ الف الآن حيصل عىل اث

ذا اس متر  ،عرش أ لف دينار يف معليات اس هتلك ملاذا؟ ل ن البنك س ُيحاَسب ا 

ذا  أ ان خدمت الص  ،املظهر املزيف  .ناعة خففت من الرشوط عىل الصناعةا 

مكرصف ا سليم مرتبط ابلسلع أ نت فا ان معلت مراحبات حص املراحبات        

 ،حة وغرف نوملكن أ نت مرتبط ابلسامسوجن والآيفون ومرتبط بشاشات مسط

ذا  أ ان أ   ،غرف نوم عندي مس توردة أ ان أ ريد أ ن أ خدم صناعيت س تطيع بقول ا 

 النيب صىل هللا عليه وسمل "بع امجلع ابدلرامه".

د جتري يف جسم الاقتصاد حىت و النقيف تبادل النقد أ ن أ نه يف ا شارة أ ننا نريد 

قامة اقتصاد قوي اقتصادك س يايح ال ينفعك يف ال زمات والعامل  ،نمتكن من ا 

المتويل التجاري هو اس هتليك يعين أ نت متارس عبئا  عىل  ،لكه أ زمات هذه ال ايم

ىل  ،موارد البدل حنن نريد أ ن يكون هناك معود زراعة ذلكل ال بد أ ن نتوجه ا 

املصنع اذلي يقدم صناعات زراعية يعين مثل تعليب  ،الزراعة بعد قليل
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أ صبح عندي زراعة  ،أ يضا  هذا هل خدمة متويلية ممزية ،اوات وما ا ىل ذكلاخلرض 

ذا  معلت زراعة  ،ل نه أ ان عندي ال رض زراعيةوصناعة مرتبطة ابلزراعة  ا 

 طورت زراعة ومث معلت صناعة مرتبطة ابلزراعة بدأ ت تشك يل برتامك رأ ساميل

عة وربطت لزرااب ؟ من قوترضوري للصناعات ال خرى لكن من أ ين بدأ ت

 صناعة ترامك رأ ساميل.بدأ ت ب  الزراعة ابلصناعة ومث

ذن         أ ان عندما أ مول جتارت وزراعيت وصناعيت ليس ابدليون من اخلارج  ا 

أ ان أ مولها من ادلاخل أ ان أ مولها من مايل ال يوجد هناك من يقف عىل رأ س 

أ ان بذكل  ،كذا دلمع عنالطاوةل ويقول يل ارفع اخلزب من هنا وارفع الكذا وارفع ا

ذا اقرتضت فالكيم ليس من رأ يس ذلكل ادليون مرتبطة ليس فقط برشوط  ا 

غاير عىل موضوع املرأ ة غاير عىل موضوع التعلمي  ،اقتصادية بل برشوط ثقافية

ملاذا عندك يف التعلمي هذه ادلروس امعل هذه ادلروس يف التعلمي نتاج أ نك أ نت 

 مددت يدك ا ىل الاقرتاض.

عليه وسمل يقول اهمتوا فهيا النيب صىل هللا  النقود هذه اليت قال ذنا         

 ،حترمي الرصف املؤجل ،بعملية حامية من التلعب ابلنقود عرب هذه العقود واقوم

الراب هو بيع النقود أ ذا  هو بيع النقود  ،دالن الراب هو الاجتار ابلنقو  ،الرابحترمي 

 لفا  أ رحب منك مئة.الاسرتابح من النقود أ عطيك أ  

ذن ،الراب تا جري النقود ،يه بيع نقود        الرشيعة رضبت با سوار عالية عىل  ا 

نعاش  مس تقميةالنقود لتحافظ عىل الِسكّة  مث قالت كل تبادل ابلنقود ال 

طت الصناعة مقت بعمليات ترامك "بع امجلع ابدلرامه" معلت زراعة نشّ  ،الاقتصاد
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رأ س مال من أ جل الهنضة  أ نت حتتاج ا ىل ترامك رأ ساميل غدا   ،رأ ساميل

قرضونك برشوط ل لن تس تطيع واذلين يُقرضونك يُ الاقتصادية بدون رأ سام

ذا  الهنضة الاقتصادية  ،هذا هو الرشط ،برشط أ ن ال تقف عىل قدميك ا 

ية من عقودان الرشعية وال ندخل يف رضورية والهنضة الاقتصادية تكون يف حام

 مضارابت عىل هذه النقود.

حنن  ،سلعالحظوا  ،هذه حمكة يف موضوع عدم مبادةل الربوايت ابلربوايت      

انهتينا من موضوع اذلهب والفضة والعملت حنن الآن يتلكم النيب صىل  الآن

لكها جنس لت القمح والشعري والُس  ،هللا عليه وسمل يف موضوع بيع المتر ابلمتر

َّساء وال بد أ ن تكون ابلكيل فل  ،واحد فل جيوز فهيا التَفاضل وال جيوز فهيا الن

 زن فيتفاضل الكيل.جيوز أ ن تُباع ابلوزن ل هنا قد تُباع ابلو 

ذن       ذا   ،"الطعام من احلبوب والقطنية" :يف قوهل عليه الصلة والسلم ا  ا 

النيب صىل هللا عليه وسمل يبني يف هذا أ ن هذا راب الفضل ال جيوز وال بد من 

يعين ما تقول وهللا أ ان أ عطيته تقريبا  كيلو تقريبا  كيلو هناك أ و ال  ،معرفة املقادير

ذا   ،ال بد من العد ال بد من الكيل ،هذا ال جيوز ،جنهل أ عطيته مقح بقمح ا 

 ،ذكل الحامتل الرداءةو  ،وز ل ن ذكل من املمنوعاتجمهول مبجهول يف هذا ال جي

أ قرضك عرشة كيلو مقح تفضل هذه عرشة كيلو قال  رضحىت عىل سبيل الق

وهو واقف  ،أ ن تتا كد ال جيوز أ ن تا خذها مع عدم العد ال بد ،جيب أ ن تَُعد

 وقال عُد وتا كد.
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قال يل قال جيب أ ن يَُعد حىت يسدد ابلتساوي عند السداد يعين واحد       

جيب أ ن تَُعد ال  ،سمئة دينارتفضل هذه مخ  ،فَرضا  أ ان أ ريد قرض مخسمئة دينار

ل نين ابل صل أ عطيتك أ ربعمئة ومثانني وأ نت لو عددت  ،ال ما يف ثقة ،ثقة

ذلكل الرشع أ خربك أ ن  ،500تقول الرجل أ حسن لنا فرندها هل  480ووجدهتا 

ذا ال حياء يف ه ،ءحيا يف الرصف عُد أ مامه وعُد وال يوجد فهيا عيب وال ،دتعُ 

ذا واحد قال هللا أ كرب أ ان  ؟ ال دينار وبدأ  يعد أ مايم يكذبين 500ته بساعدوا 

ليه يعد أ مامك وتتا كد من العد ل ن الرجل يريد أ ن يرتد ا   الرشع جيب أ ن

فيعين رصان متجاهلني للقمية  ،500 لكن أ عادمه 480معروفه أ نين أ ان أ عطيك 

 ذلكل الزم جيري فيه العد.

ذن      القطنية يه القطاين الس بعة  ،طنيةقال والطعام من احلبوب والقَ  ا 

: امحلص والفول واللوبيا والعدس والرتمس  يف الزاكة ويهاملعروفة اليت ذكرانها 

والطعام من احلبوب والقطنية وش بها مما >> قال:  ،(البازيل)واجلُلبان والباس يل 

ذا  مدخر ابلعادة يعين القمح ي ،أ ن يكون مدخرا   أ ي ال بد ،<<يُدخر دخر ا 

 .ابلعادة احلبوب تدخر ابلعادة

دخار ممكن الآن ما يف الثلجات نعتربه مدخر حص؟ نقول واحد قال اقتيات مع  ا 

ذا  معيار هل ما ادخر مبا هو خلف العادة اكلثلجات ال ي  عترب مدخرا  ا 

 هو ابلعادة بنفسه.الادخار 

اكلقمح والمتر والشعري متام هذا  ،النفس من قوت ما يقتات اذلي يقمي أ َودَ       

 ويذهب وجي ء ومنهاذلي يقمي أ ود النفس يعين يس تطيع اال نسان أ ن يقف 
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واال مام ماكل يعترب ما  اللحم والسمن اليل هو داخل مبا يُؤتدم به ،اللحم والسمن

 ،لطعامدم به اذلي هو مصلحات اما يؤت يؤتدم به من ابب التنبيه أ ي لك

ول صىل هللا عليه وسمل ذكر ويف احلديث فقال وامللح والرس اكلبصل وامللح

ابمللح واال مام ماكل يعترب امللح ابمللح من ابب التنبيه أ ي نبه عىل لك مصلح 

للطعام اكلبصل وامللح والفلفل لكها تدخل حتت عنوان امللح والبارات هذه يه 

لعملت ا مثل اذلهب والفضة دخل هبا ،ُمصلحات الطعام تدخل بدالةل التنبيه

فتعترب العملت الورقة فامي يتعلق ابذلهب والفضة داخةل ابللغة ويه  ،الورقية

 دالةل التنبيه من ابب ادلالةل اللغوية. ،دالةل تنبيه

ال  ،<< وال جيوز اجلنس منه جبنسه >>: قال         يعين عند احتاد اجلنس ا 

الكيل فامي ياكل ما اكن ياكل فيبقى عىل الكيل يعين ال جيوز لنا أ ن نبيع  ،مثل  

الرشع نبه  ،ابلوزن م ال جيوز ل نه ممكن يتفاواتالقمح مثل  كيلو غرام بكيلو غرا

 ،فهذه مكيلت مفا جعل الرشع فيه مكيل  سيبقى مكيل   ،أ ن التساوي ابملكيال

ن مل يكن هناكل عرف للشارع فيه فعُ  اكل رز مثل  ال رز ال  ،رف الناسأ ما ا 

أ ما ال رز مثل  ال  ،لكن القمح المتر لكها مكيلت ،يوجد عرف للشارع فيه

 يُعرف هل تقدير من الشارع فا ن ُعرف هل تقدير من الشارع جرينا عليه.

ذن        مفا  ،حفيث مل يكن هناك تقدير من الشارع رجعنا ا ىل اعتياد الناس هل ا 

وال جيوز فيه  ا ال مثل  مبثل يدا  بيد >>: مث قال  ،عتربانهاعتاده الناس ا

ذا  نريد أ ن نقول يف  ،لقوهل يدا  بيدوال جيوز فيه تا خري يعين تا كيد  ،<<تا خري ا 
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ذا احتد اجلنس كقمح بقمح أ و مقح بشعري أ و شعري بُسلت أ حد  هذا اجملال أ نه ا 

 : فيشرتط أ مران ،هذه الثلثة تعترب جنسا  واحدا   ،هذه الثلثة

َّساء ،احتاد الكيل  ،ال جيوز عند احتاد اجلنس التفاضل َحُرم التفاضل وَحُرم الن

يف البيوع لك  ،الس بعة يف الزاكة اعتربها اال مام جنس واحد طيب القطاينّ 

ىل  ،واحدة جنس فتعترب الرتمس والعدس يف الزاكة جنسا  واحدا ويَُضم بعضها ا 

يف البيوع تعترب الرتمس جنس والعدس  ،وُُيَرج مهنا الزاكة ،بعض يف النّصاب

َّساء ،جنس أآخر الآن القطاين الس بعة يف الزاكة  ،وجيوز فهيام التفاضل وحَيُرم الن

س ووسق عدس ويُضاف بعضها ا ىل بعض يعين عنده ترم ،يه جنس واحد

تشك مخسة أ وسق الآن هذه  ،ووسق ابزيل وما ا ىل ذكل لبانووسق جُ 

ذا  يف الزاكة اعتربانها جنسا  واحدا  تضم بعضها ا ىل بعض  ،فتجب فهيا الزاكة ا 

عدس جيوز لفبيع الرتمس اب ،ملعرفة النصاب لكن ابلبيع اعتربانها أ جناسا  

 َ َّساء ،ساءالتفاضل وحيرم الن ذا احتد  ،بيع العدس ابلعدس حيرم التفاضل والن فا 

َّساء ذا اختلف اجلنس جاز التفاضل وحرم  ،اجلنس حرم أ مران التفاضل والن ا 

 ّ                                                  ساء.الن

 : 87الصوتية رمق  •

اكن من وال جيوز طعام بطعام ا ىل أ جل  >>قال املصنف رمحه هللا:         

البقول وما ال وال با س ابلفواكه و  ،أ و ال يُدخريُدخُر  اكن مما ،جنسه أ و من خلفه

ن اكن من جنس واحد يدا  بيد  << يُدخر متفاضل  وا 
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حتققت فيه  سواء   ،ىل أ جل فهذا ممنوع مطلقا  يعين أ ن تبيع طعاما  بطعام ا        

مفثل  اذلي حتققت فيه عةل الاقتيات  ،قتيات والادخار أ و مل تتحققعةل الا

ومما ال تتحقق فيه عةل الادخار والاقتيات التفاح  ،لمترواوالادخار القمح 

 .ابلربتقال مثل  أ و الطامطم ابلبطاطا

 ما معىن الادخار؟  -

مثل ادخار  ،املُبتَغى منه عادة: هو عدم فساده ابلتا خري ا ىل ال مر  دخارالا -

 ،بذاته ال يدخرونه با ةللكهنم يدخرونه الناس للقمح من الصيف ا ىل الش تاء 

نه  فهذا الادخار ا ىل وقت احلاجة ذا اكن يُدخر ويبقىفا  صاحلا  للدخار  ا 

سواءا  اكن ادخاره لثلثة  ،عندئذ يُعترَب مدخرا  برصف النظر عن املدة

بل  ،تسعة أ شهر فل نلتفت يف ذكل ا ىل املدةل  أ شهر أ م لس تة أ شهر أ م

ليه هو أ نه ميكن أ ن يبقى مدخرا  ابلعادة ممكن للتفاح أ ن يبقى  ،اذلي نلتفت ا 

منا بقاؤه  ابلثلجة أ و البطيخ فنقول ليس هذه طريقة احلفظ املقصودة ا 

ليه يف ذكل الوقت تُلح احلاجةللوقت اذلي يُبتغى و   .ا 

فنعترب اللنب  ،أ ن يُدخر عىل شك جتفيف أ و ما ا ىل ذكلالآن اللنب ميكن       

ن اكن سائل   فهو  ،ل ننا نقمي اس متراره عىل مدار العام مقام الادخار ،مدخرا  وا 

فتوافره يف لك هذا الوقت وهو ُمقتات  ،يف لك يوم جتده دامئا  طازجا  طوال العام

  عىل اللنب يقوم مقام كونه مدخرا .أ يضا  يقوم هذا ادلوام يف احلصول اليويم
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اليت تصلح الطعام وقد نبه علهيا  ،كذكل نتلكم يف موضوع املُصلحات       

عندما  ،احلديث النبوي الرشيف بقوهل عليه الصلة والسلم: "وامِللُح ابمللِح"

القوت املدخر وابذلهب عىل احللوات املدخرة وابلقمح عىل قلنا نبه ابلمترعىل 

منا يري ،المثنيات لُفل د ما يُصلح الطعام فيدخل فيه الفُ كذكل عندما ذكر امللح ا 

ن مل يكن طعاما  يف عىل  سبيل املثال ويدخل فيه البصل اذلي يُصلح الطعام وا 

 نفسه.

وهنا حنن نقول انظروا كيف  ،البارات والتوابل تدخل حتت عنوان امللح       

ومل تقترص عىل  ،يعا  فرست احلديث ابلقياس والعةلأ ن املذاهب ال ربعة مج 

منا أ رادت أ ن تَمُ  ،ال صناف الس تة املذكورة  ،د النص يف الواقع بواسطة العللا 

وذهب الشافعية ا ىل أ ن العةل  ،فذهب احلنفية ا ىل أ ن العةل يه الوزن والكيل

 وذهب املالكية ا ىل أ ن العةل يه الاقتيات مع الادخار. ،يه الطعام

املعمتدة  يه الكيل والوزن وهذه يه الروايةوذهب احلنابةل ا ىل أ ن العةل       

ملذاهب ال ربعة بقولها ابلقياس أ صل  من أ صول هذه الرشيعة فنلَحظُ أ ن ا ،عهنم

ْوا هذه ال لفاظ ا ىل أ مثالها ابلقياس  ،أ هنم مل يقترصوا عىل ال لفاظ الواردة بل عدَّ

ن عدم اعتبار القياس هو جحر عىل النص وهو حتجر عىل أ لفاظه  ،فذلكل نقول ا 

 ومنع لهذا النص من أ ن ميتدَّ يف الواقع.

ن املذهب عىل أ ن امللح يدل عىل لك املصلحات للطعام       فذلكل عندما قلنا ا 

رش فيه الواقع وأ صبح حاةل فانظروا ا ىل هذا الامتداد اذلي امتد به النص وانت 

ذا  نلحظ أ ن القياس ليس مقابل النص بل هو النص ،مشولية وهناك من  ،ا 
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م يُقَدم القياس أ   يطرح قضية القياس مقابل النص هل يُقَدم النص عىل القياس

فبعد التحرير يف ذكل نقول ا ن القياس أ صل  مستند ا ىل النص  ،عىل النص

وأ نت عندما تقول ابلعةل والقياس فهذا يعين أ نك تَُمدُّ  ،فكيف يكون مقابل  هل

عىل خلف ما  ،النص يف الواقع وتنرشه حىت ينطبق عىل أ فراد وجزئيات كثرية

ليه أ هل الظاهر جفعلوا ال صناف امللو عطلت القياس وهذا كام ذهب   ذكورةا 

منا قرصوا النص عىلابلعةل  وافمل يقول عنيةفقط يه امل  اللفظ وحارصوا معاين  ا 

 حارصمه هللا تعاىل ابلتارخي. ،الرشيعة بقوالب ال لفاظ

ذلكل هذه املدارس العلمية اليت تقول ابلعةل وتذهب  ،لوا يف التارخيفقد ظ      

بقوانني املعىن وليس ابلرأ ي والهوى يه اليت كتب هللا لها  مذهبا  بعيدا  يف املعىن

البقاء ل هنا حتافظ عىل دميومة الرشيعة ول هنا حتافظ عىل امتداد الرشيعة يف 

من ،الواقع ا جيعلون هذا من ابب وذلكل عندما ينظر ال مئة ا ىل "امللح ابمللح" فا 

ن أ ردت عةل فنبه بعةل اال صلح للطعام ،دالةل التنبيه  ،فنبه بنوع وأ راد أ نواعا  وا 

 ومد يف النص لك ما يُصلح الطعام اكلفلفل والتوابل وما ا ىل ذكل.

ذن       منا تريد أ ن  ة عندما تبحث يف املعىن وتنبه عىلنقول ا ن الرشيع ا  العلل ا 

 اكن ويف لك زمان ويف لك حال.تُعمم الرشيعة يف لك م

الطعام  ،<< وال جيوز طعام يطعام >>الآن نعود ا ىل النص وهو قوهل:       

ن مل يكن مقتاات   ابلطعام يه أ قوات الناس يه ما حيتاجه الناس من ال طعمة وا 

وال مدخرا  اكلفواكه وما ا ىل هناكل من اخلرضاوات وما ا ىل ذكل أ يضا  من 

 ،الحظوا أ ن الرشيعة عندما قالت أ ن الطعام ابلطعام ال جيوز ا ىل أ جل ،البقول
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الطعام ابلطعام مفعىن ذكل أ ن  ،ماذا لو أ ردان أ ن نتصور الطعام ابلطعام ا ىل أ جل

ذا  ،لكنه ال تنفصل عن السلعة هل حصة من المثن ال جلا ىل أ جل معلوم أ ن  فا 

رفعنا سعر الطعام بسبب قد قلنا ابلطعام والطعام ا ىل أ جل فهذا يعين أ ننا 

ذا  سرتتفع املطعومات عىل الناس ل نك أ جزت الطعام  ،الآجال ابلطعام ا ىل أ جل ا 

ن اكن ال يس تقل ابلزمن عىل ما بينا يف املرة املاضية  وال جل هل حصة من المثن وا 

ال أ ن ا الارتفاع يف سعر الطعام وهذ ،الطعاما س يؤدي ا ىل ارتفاع سعر ذه ا 

ومن هنا ستبدأ  أ سعار ال طعمة  ،يؤدي ابلناس ا ىل أ ن يدخروه يغلو مثنه

ذا  نس تنتج من ذكل أ ن الرشيعة عندما منعت بيع الطعام ابلطعام  ،ابالرتفاع منا ا  ا 

ن مل يكن مقتاات  مدخرا  اكخلضار والفواكه. اله  قصد يف تقليل لكفته وا 

منا يه محلاية املطعومات من الآن         هذه النقطة اليت يه عدم التا جيل ا 

وعليه عىل احلامك املسمل عندما يريد أ ن يتعامل بس ياس ته الاقتصادية أ ن  ،الغلء

يلحظ أ ن أ طعمة الناس وأ قواهتم جيب أ ن تبقى يف طاقهتم وقدرهتم فل يا ت لريفع 

ابلرضيبة السعر عىل هذه ال نواع من ال طعمة وال ش ياء املُقتاتة بيامن يرتك السلع 

ال بد أ ن تكون النس بة متفاوتة وأ ن  ،التجارية وسلع الرفاهية بنفس النس بة

جراءات وقائية هنا وذلكل نلحظ  ،مصاحل الناستُراعى فهيا  أ ن الرشيعة قامت اب 

ل من محلاية وفرت عرشة ابملئة مما توفره لفلو أ ن ادلول  ،محلاية طعام الناس

أ قوات الفقراء واحملتاجني والناس لاكن هذا مردوده أ عىل بكثري من مردود حماوةل 

ذلكل الناس  ،ال من عن طريق املسدس والرشط  والعصا وما ا ىل ذكلحفظ 
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ال يوجد  ،ارخي يه من أ جل ال قواتلضيق يف أ قواهتم والثورات يف التُيرجون 

 ثورة خرجت من أ جل املبادئ فالشعوب تثور من أ جل الطعام.

 ثورات أ ورواب وما ،ذاهالثورة البلشفية والاشرتاكية لكها قامت من أ جل        

نا ام وما نشهده من حرأاكت شعبية من أ م ،ا ىل ذكل عنواهنا العريض اقتصادي

وذلكل الرشيعة عندما تريد  ،وليس غيبا  موضوعها الرئيس والفتهتا الرئيسة اخلزب

فل يغلو الطعام عىل الناس بل حُتَفظ  ،منك أ ن حتم  ابلترشيع ال قوات والطعام

طها رش  ،ن رشط الفواكه وغريهاال قوات والحظوا أ ن ال قوات رشطها أ شد م

فذلكل  ،ل ن قمية ال قوات أ عظم وأ شد ،يُمنَع فهيا النسيئة وتزيد مبنع التفاضل اأ هن

فذلكل  ،حيث رأ يَت الرشيعة تزيد يف الرشوط اعمل أ ن هناك حمكة فاحبث عهنا

اس س تجد أ ن ملا منعت التفاضل يف ال موال املُقتاتة املُدخرة اليت يه أ قوات الن

فالعقائد حلفظ  ،أ مر عظمي وهو عيش الناس هذه احلمكة يقف وراءها

والعبادات لضبط  ،التصورات والرتبية حلفظ النفوس اذلي هو مقام اال حسان

فظ العيش واحلدود حلفظ واملعاملت حل ،والزواج حلفظ النوع والنسل ،السلوك

فتجد أ ن لك فرع يف هذه الرشيعة أ نه يتوافر داخهل  ،احلياة واس تقامة اال نسانية

 حامايت ووقاايت ل جل هذا اال نسان.

ذا   <<خلفه منل جل سواء اكن من جنسه أ و >>ذلكل عندما قال هنا       ا 

اكن من املدخر  ،سواء اكن اجلنس متحدا  أ م ال فعةل الُطعميّة مانعة من ال جل

منا تدخر  ،أ و غريه اكلبطاطا والربتقال هذه ال تدخر ذا أ ردان أ ن تُدخر فا  منا ا  وا 

 بغري العادة ابلثلجات وما ا ىل ذكل.
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ال والبقول أ ي ببيع الفواكه اكلرمان والتفاح والربتق ،قال وال با س ابفواكه      

أ ي البقوليات ويه مما يُقلع من أ صهل اكجلزر والفجل والقلقاس فهي  ليست بعرفنا 

منا البقوليات يه اليت تُقلَ  والبقدونس فليس  ،لفجل واللفتع من أ صلها اكحنن ا 

نك تقطع المثرة وتُبق  النبتة  رشطا  فيه أ ن يقتلع من جذره عىل خلف البندورة فا 

صهل واجلزر يُقلع من أ صهل بيامن الباميا أ يضا  تُقلع المثرة اخلس يُقلع من أ   ،ال صل

ذا  البقول: هو ما يُقلَع من أ صهل. ،ويبقى أ صلها  ا 

 البصل والثوم من ُمصلحات الطعام.

ن اكن من الحظ   << والبقول وما ال يُدخر متفاضل   >>: قال       متفاضل  وا 

ذا  طعام بطعام م ،جنس واحد لكن يكون يدا  بيد طلقا  ال بد أ ن يكون يدا  ا 

ذا احتد اجلنس فل بد من الامتثل فا ن مل وأ   ،بيد صناف الطعام الربوية كام تلكمنا ا 

يكن مما هو مقتات ومدخر مثل  فهذا اذلي هو من الطعام اكلربتقال والتفاح 

ن احتد ا جلنس جيوز بيعه متفاضل  مع اختلف اجلنس وجيوز بيعه متفاضل  وا 

اكلتفاح ابلتفاح والربتقال ابلربتقال فْل أ ن تبيع برتقال بربتقال ولو تفاوت 

ذا  فامي هو ال ن العنب  ،ال طنان لو تفاوتت ال وزان لو تفاوتت عدد احلبات ا 

لكية يعتربونه املا ،زكوي وفيه تفصيل ُيتلف به عن ابيق الفواكه واخلرضاوات

ر فالعنب اكلرطب زبيب فيعتربوه اكلمتنه يدخر عىل شك مقتاات  مدخرا  ال

لكن الفواكه ليست مقتاتة مدخرة فقد تكون بعض الفواكه  ،والزبيب اكلمتر

 .مدخرة اكملشمش اجملفف
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املشمش هو  ،ابالقتيات هو ما يُقمي أ ْود اال نسان عند الاقتصار عليه صدونق

وقد تقدم أ ن  ،وهام اباب  واحدا  فواكه لكنه ليس مقتاات  ماعدا المتر والزبيب جعل

 المتر والعنب جتب فهيام الزاكة.

وال جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد فامي يُدخر من  >>:  قال املصنف رمحه هللا

 <<الطعام والرشاب ا ال املاء وحده  فواكه اليابسة وسائر اال دام وال

اجملففة اكملشمش الحظ هذا الالكم اذلي قاهل هنا من الفواكه اليابسة يعين       

الحظوا أ نه جعلها اكلربوايت وهذا القول ليس هو املعمتد يف  ،واللوز واجلوز

 قول ضعيف ليس هو املعمتد يف ،فهذا ضعيف مبين عىل ضعيف ،املذهب

 ،لعةل يه الادخار فقط وهذا ليس حصيحا  املذهب ومبين عىل ضعيف وهو أ ن ا

 اجلنس الواحد فامي يدخر من التفاضل يفوال جيوز )ذلكل هذه اجلزئية يف قوهل 

هذا ليس هو املعمتد ل ن املعمتد هو أ ن يكون الطعام ُمقتاات  ( واكه اليابسةالف

 ومدخرا  معا .

يعين قد يكون هناك خرضاوات مدخرة مثل اخملللت لكنه ليس ُمقتاات       

ت وليسذلكل العةل يف منع التفاضل مشرتكة  ،وذلكل ال جيري فيه راب الفضل

 يف اليشء الواحد الاقتيات والادخار. منفردة أ ن يتوافر

معيار الاقتيات أ و ضابطه هل يرجع ا ىل العادة أ و ال ىل الرشع وهل  :  سؤال •

ذا ثبت علميا  أ ن شيئا  مما يدخر مقتاات  فهل يغري ذكل احلمك فيه  ؟ا 
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 ،ابملكيال هو الرشعة نا يف املرة املاضية ا ىل أ ن العرب كنا قد أ حمل : اجلواب  -

آخر فل عربة به وال بد أ ن يكون الامتثل فامي ورد  حىت ولو توفر مكيال أ

ذا وعليه فا ن المتر اكن ُمكتاال   ،الرشع فيه كيل  أ ن يبقى عىل الكيل وابلتايل ا 

أ ردان أ ن نقرر الفضل يف المتر فل بد من الرجوع ا ىل الكيل ال ا ىل الوزن 

ال مثةل اليت نتلكم وهذه  ،الرشيعة جاءت ابلكيل فالعربة بامتثل الكيل ل ن

يف قصد الشارع ويه أ هنا ُمكتاةل فامي هو فيه كيل وأ يضا  يه  عهنا واردة

ُمقتات فامي الآن السؤال هل لك ماهو  ،مدخرة وُمقتاتة يف عرف الشارع

 مل يُذكر س يدخل يف هذا؟ س يا ت من ال زمنة و

الاحتاد السوفيييت طعام دامئ كذكل ال رز يف بعض مثال البطاطا يف       

ذا ُوجد ما هو ُمقتات ،البدلان وجرى بذكل معل الناس فهو يف معىن  مدخر فا 

لكن هل املعيار فردي أ م  ،والعةل تعدت ،ما قلناه من الاقتيات والادخار

س تجد أ ن هناك جانبا   ،جممتع ؟ نعم جممتع  فالناس عىل أ ن هذا مقتات ومدخر

ذا نظرت ا ىل الكيل  ،وأ ن هناك جانبا  اتضح فيه املعىن ،فيه التعبد اتضح فا 

احتاد الكيل العةل  فرمبا ال نلحظ العةل يف موضوع ،دونفنحن يف هذا ُمتَعبَ 

منا حتدثت عن احلمكة وليس العةل ،القريبة هنا  ،وما كنت قد حتدثت عن سابقا  ا 

كام حافظنا عىل  ،الشارع يف موضوع الكيل حافظنا عىل اللفظ وعىل ما ورد به

ن اكان قد خرجا اليوم من كوهنام وس يطا   يف التبادل بل حتوال  اذلهب والفضة وا 

ال أ ننا سوف حنافظ عىل املعىن فل جنزي بيع اذلهب ابدلاننري ا ىل سلع ا  

ل ن اذلهب ورد يف الرشع مثنا  وملا ورد وتقرر أ نه يف الرشع مثن قلنا  ،ابلتقس يط
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من معيار المثنية  وال خنرجه ،حافظ عليه عىل أ نه مثنأ ن ما ورد يف الرشع س ن

 حىت ولو خرج يف الواقع.

هن      ال  ا عةل قارصة حىتل نه عندما نظر بعض العلامء ا ىل ذكل قالوا ا  ال توجد ا 

ذا ذهبنا ا   ،فهيام هب والفضة ابلعرف خرجا بعد من ذكل واعتربان أ ن اذل ما اىلا 

يف  وس يكون هذا عةل قادحة ،عىل أ ن يكوان مثنني س ندخل يف ا شاكل مع النص

ذا العةل رجعت عىل النص ابلبطلن ال نبطل النص  ،النص  ،بل نبطل العةلوا 

ذا  هذا  بقاء من قوادح العةل ا  ليس من قوادح النص فذلكل بقينا مع النص وعىل ا 

 حافظنا عىل ذكل. فذلكلاذلهب والفضة عىل مثنيهتام 

يل وهنا يف موضوع الكيل والوزن فامي ورد به الرشع مكيل  فلنبقى عىل املك      

مقتاتة  ةالرشع اذلي ورد به فا ن جئنا ا ىل سلع جديد ويبقى اعتبار املامثةل مبعيار

ذا اختلفت أ عراف الناس معلنا عىل ما يقرره ومدخرة  معلنا عىل عرف الناس فا 

نص هو فال  ،قف يف وجه النص البتةوهذا التدرج يعين أ ننا ال ن ،اال مام واحلامك

ذلكل عندما نقول ما هو احلمك الرشع ؟ هو  ،احلامك وحنن حمكومون ابلنص

 ص.فذلكل احلامك هو الن ،خطاب هللا املتعلق با فعال امللكفني

 ؟ما يه هممة أ صول الفقه -

العام عام يف  ةهذه قاعد ،هممته يه ضبط املسافة بني اال نسان والرابين      

تريد أ ن توقف النص يف هذه احلاةل من أ ين كل  ،انهتيى وال فراد املاكن والزمان

 ،هذا؟ النص عام يف لك ال زمنة ويلزم العموم يف الزمان واحلال وال فراد واملاكن
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ذا  ملاذا أ وقفته وعطلته هل عندك موجب رشع  كدليل خاص؟ هل عندك  ا 

سنسا كل  هل عندك ختصيص ابلعةل مثل ؟ ا ذنموجب رشع  كدليل مقيّد؟ 

ن اكن من عندك فا نت تس تثين و أ ين املُقِيد أ ين اخملِصص و  ال ا  الكم هللا؟ بعد ا 

ن اكن من عندك فا نت  فا نت أ صبحت أ عىل من  ،ختصص الكم هللا برأ يكوا 

وهو )رتبة النص ذلكل القواعد ال صولية هممهتا أ ن تضبط املسافة بني البرشي 

ذا رأ يت اال نسان مضطراب  يف هذه املسافة  ،وبني النص الرشع ( حنن فا 

 واه ذلكل لكام كنا حمكومني ابلنصوص لكام كنا أ وفق ابلرشع.اضطرب فتس تف 

ذا أ ردان أ ن خنرتع العلل       نقرر مصاحل من عندان مث أ ن و والعلل اخلفية  أ ما ا 

ذا كنت س تخصص النص من  ،خنصص املصاحل فا نت مل تعد حباجة ا ىل نص ا 

اكن عندك مفا حاجتك ا ىل الرجوع ا ىل النص عىل فرض أ ن النص أ تيت به و 

ذا  أ نت فوق  ومعومه ليس ،النص ليس معك عىل رأ يك خفصصته برأ يك ا 

ما يسمى أ ن الرشيعة تكون  ،بتخصيص الرشيعة ابلعقلما يسمى ذلكل  ،النص

نسانية وضعية قاضي ،رحةلاترُيية أ و يف مرحةل دون م ة عىل كتاب هللا هذا لكه ا 

 وقاضية عىل س نة رسوهل صىل هللا عليه وسمل وهذه يه هممة رجال ادلين.

وهممة رجال ادلين أ هنم فوق نصوص الرشيعة أ ن يكون اال نسان س يجعل       

أ و أ ن ُيرتع مصاحل من عنده  ،ه منصبا  با ن ُيصص برأ يه الكم هللالنفس

ذا  ينعطف هبا عىل الكم هللا أ و  أ ن يقدر معاين يف هذا الالكم دون قوانني ا 

وذلكل حنن عندما نتلكم  ،أ صبح هذا اال نسان حاكام  عىل الكم وعىل الكم رسوهل

ن اكن خرج من يف هذا المنوذج وتلكمنا يف منوذج اذلهب حافظنا عىل المث  نية وا 
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مثن أ نت ال تس تطيع أ ن تقدر المثن الس يارة مثهنا ثلثة كيلوات عىل انه  السوق

خرج عن كونه وس يطا  لكن الرشع ملّا مل ُيرجه الرشع  ال تقول ذكل ا ذنذهب 

آثران أ ن نبقى الرشعِ حمك فقال اذل  .ولو اكن الواقع تغري هب ابذلهب فا

ن ما قرره الرشع  ،أ ننا نعيش يف التارخيموضوع هذا ليس من ابب      بل ا 

لكننا هل نعيش يف التارخي؟ ابلعكس العملت الورقية اليوم أ ثبتنا لها  ،قررانه

ذا  حنن هنا عش نا مع واقعنا ونعترب العملت اكدلوالر  حمك اذلهب والفضة ا 

سيئة وجيب فهيا الزاكة راب الن واذلهب والرايل يه عبارة عن نقود وجيري فهيا 

وجيري فهيا راب الرصف وأ ثبتنا أ حاكم اذلهب والفضة للعملت الورقية ومع ذكل 

هلام حمك ال مثان فل جيوز رشاء اذلهب اذلهب والفضة عىل أ هنام  بقاء أ ثبتنا

نقد بنقد ا ىل أ جل وهذا حرام وال  نال نه تعامل  ،والفضة ابلنقود الورقية ابلتقس يط

.  جيوز رشعا 

 ،حنن أ مة مع العقل والنقل يف العملت الورقيةونعم حنن دران مع النص      

حنن مل خنالف يف ذكل بقينا عىل اذلهب وعش نا يف واقعنا ونقلنا عةل اذلهب ا ىل 

ال وراق املالية ومعلنا عىل أ ن هذه العملت تا خذ أ حاكم اذلهب والفضة من 

 حيث النقدية فتجب فهيا الزاكة ويقع فهيا الراب بنوعيه.

 .النص وأ يضا  محينا العةل من هنا يظهر لنا أ ننا حرس نا
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وال جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد مما يدخر يف الفواكه  >>:  صنفقال امل   -

اللوز واجلوز أ و اكه اليابسة مثل املشمش اجملفف و وقلنا الفو  <<اليابسة 

  (الفواكه اليابسة)تدخل حتت امس  لكهااملكرسات 

أ ي فامي  (فامي يدخر)وسائر جمرورة عطفا  عىل  ،<< وسائر اال دام >>:  قال

ذا   ،وحده الطعام والرشاب ا ال املاءهو سائر اال دام و قوهل وسائر يف ا 

هو الطعام اذلي  :اال دام ؟ما هو اال دام ،(فامي يدخر)معطوف عىل قوهل 

قال والطعام وهذا الطعام  ،(الغامس ابلعامية)يؤلك من جاف أ و سائل 

فهذه تكون طعام فهذا الطعام  ( اكللحم واملرق)سواء اكن من غري احلبوب 

 .اذلي ذكره هنا هو الطعام اذلي جيري به راب الفضل

ذن      ملا قال وال جيوز طعام بطعام الحظوا أ نه أ دخل فيه اخلرضاوات  ا 

وهذا الطعام  ،هنا الطعام اذلي سيتلكم عنه أ ي ما جيري فيه الراب ،والفواكه

حم املطبوخ يعين من غري ليس ابلرضورة أ ن يكون القمح والشعري مثل الل

 ،حلم مطبوخ وهو اذلي يُؤتََدم به ويُؤلَك هنا هو احلبوب يعين هو طعام لكنه 

فرييد أ ن يقول الطعام ممن ميكن أ ن يدخهل  ،واملرق أ ي مرق اللحم املطبوخ به

 الراب اكللحم.

 يريد املصنف أ ن يقول الطعام ،(العصائر)رشاب أ ي أ رشبة الفواكه أ ما ال        

فيقول سائر اال دام  ،من الربوايت قد يكون فرعا  من الفواكه قد يكون فرعا  

هذا الالكم هنا ف وما ا ىل ذكل  واملرق للحماك بوباذلي هو من غري احل والطعام 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    56         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

يف هذا النوع من الطعام ليس القمح والشعري واحلبوب ال بل الطعام املُتخذ من 

مثل  ،قال والرشاب أ ي ال رشبة املتخذة من الربوايتوما ا ىل ذكل اللحم واملرق 

س يكون العصائر كرشاب المتر ورشاب العنب فيقول أ ن هذه ال رشبة أ يضا  

  بوايت يف موضوع التفاضل والنسيئة.حمكها كحمك الر 

ما الراب  ،املعاملت ابختصار يف أ صول الهني  فهيا تنهتي  ا ىل أ حد ثلثة       ا 

ما ا ىل الهني  ابلنص ما الغرر ويدخل حتته اجلهاةل وا  أ ي هني  رشع  يف  ،وا 

 املعاملت ال ُيرج عن واحد من هذه ال صول الثلثة.

ذا بعت جمهوال  ال تعمل صفته س يؤدي ا ىل عدم       ونضع اجلهاةل حتهتا مبعىن أ نك ا 

نص كهني  النيب صىل وال  ،وعليه مل حيصل هذا العقد اذلي أ ردان ،تنفيذ العقد

واملنفعة مباحة ال  المثن معلوم واملنفعة معلومةهللا عليه وسمل عن مثن اللكب 

منا يه الق  عن لنص اب ضية هني يوجد حظر ال من هجة الراب وال من هجة الغرر ا 

 ،هنيى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن مثن اللكب ،فسمعنا وأ طعناهذا 

 واللكب هنا عام.

نه مل نتا وهل حنن  ،عن اختاذه ابملهني  عن اختاذه احلنفية تا ولوه ابملهني        قلنا ا 

واملنفعة معتربة رشعا  ل نه  ،هني  عام عن مثن اللكب ال غرر فيه وال طبعا  راب

أ ما الراب فهو  ،ال يف خصوص النصومنتفع به وال جند هل منعا  ا   ،لكب صيد

لكننا ذكران النص  ،أ صل  اثبت ابلنص والغرر مهني  عنه ابلنص كحبل احلبىل

ال أ ن فيه النص لو قلنا هنيى رسول هللا  ،هنا أ نه ال يوجد فيه من أ صول الهني  ا 
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الراب للراب  ،بل احلبىل هذا مهني  عنه لكنه للغررعن حَ صىل هللا عليه وسمل 

ال النص.  وهذا ال جند فيه عةل يف التحرمي ا 

أ ي هني  مرده ا ىل أ حد أ صول  ،ثلثة ال تزيد املنايه يف املعاملت أ صولها ذلكل

ما نص.ثلثة  ما غرر وا  ما راب وا   ا 

ذا مل ترد أ ن تدرج اجلهاةل جتعلها قسام  رابعا   ولكهنا  ،والغرر أ درجنا حتته اجلهاةل ا 

 الهناية س تؤول ا ىل غرر.يف 

والتفاضل  ،(راب اجلاهلية)أ ما أ صول الراب فهي  مخسة فهي : أ نظرين أ زدك       

عرشة  هكل علي ،وضع وتعجل ،والنّساء وهو التا جيل ،اذلي ذكرانه يف البيوع

أ الف ا ىل ما بعد شهرين فقال كل ما رأ يك أ ن تا خذ تسعة أ الف الآن وتُسِقط 

 .وبيع الطعام قبل قبضه ،ال جل

يعين يتحمض يف ضع  ،ضع وتعجل يه نقد با جل والنسيئة كذكل نقد با جل     

وتعجل تمتحض النقود مقابل ال جل ويف النسيئة تمتحض النقود مقابل ال جل 

والراب ينهتي  ا ىل أ حد  ،ل الهني  ثلثة ابل صل مهنا الرابفذلكل س تجد أ ن أ صو 

مندرجة حتت واحد  هذه ال صنافرمبا يهنهيم بعضها ا ىل مثانية لكن جتد  ،مخسة

ن شاء هللا تعاىل. ،من هذه امخلسة  وعندما نا ت ا ىل لك صنف نبينه ا 

يعين لك ال رشبة  ،<< والطعام والرشاب ا ال املاء وحده>> :  يف قوهلو      

اليت تتخذ من هذه ال طعمة الربوية اليت س بق وذكرانها من غري احلبوب فهذه 

َّساء   ه يعين عصري تفاحومن حيث العصري بطعاممبعىن التا جيل يقع فهيا راب الن

 .تفاح ابلنس بة ا ىل أ جل ممنوعا  رشعا  ب 
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َّساء طعام بطعام        آخر مطبوخ لكن لو قلنا مثل  اللحم مبرق بيقع الن لحم أ

يدامه الآن اللحم مقتات  ،هذا مطبوخ وهذا مطبوخ لكن هذا حلم مبرقه وذاك اب 

فاللحم املطبوخ ابللحم املطبوخ ال جيوز لكن حلم ينء بلحم هجلت هنا  ،مدخر

آخرمطبوخ با بزار  س تلحظون عند  ،عندئذ هذا أ صبح جنس وذاك جنس أ

 انظروا ،املنفعة هو معيار اختلف اجلنسأ ن اختلف الفروع املرور بك هذه 

لت جنسا  واحدا  يف البيوع  ،ا ىل معل اال مام ماكل يف جعهل القمح والشعري والسُّ

 تجد منافعها متقاربة من حيث خزب الناس وأ لكهم.س  

جعل القطاين الس بعة صنفا  يف الزاكة  ،حظ فذلكل جرى فهيا جمرى املنافعال     

ختلف مقاصد الناس ابلبيع ال ،جعل لك نوع جنسا  خمتلفا  يف البيوع  ،واحدا  

فذلكل عندما تنظر ا ىل موضوع اختلف املنافع  ،والرشاء عن مقاصدمه يف الزاكة

 وضوع اختلف املنافع.يعين ممكن يف م

تا ت عىل ال لبان با نواعها لنب البقر لنب اال بل ولنب الغمن اعتربها جنسا  واحدا       

ن اكنت ُمتخ عنده جتد أ ن اال مام  ،ف اعترب املنفعةلمن اال بل اليت ختتذة وا 

واحدا  اعترب الطيور جنسا  واحدا  اعترب  ا  سأ قيسة وأ صول اعترب ال لبان جن 

يف )اعترب احليواانت يف الرب جنسا  واحدا   ،احليواانت يف املاء جنسا  واحدا  

حلم  ،حلم البقر مع حلم ادلجاج جنسان ل ن ادلجاج طائر مفثل   ،(حلوهما طبعا  

 حلم مسك مع حلم طيور جنسان.،غمن مع حلم بقر جنس واحد

بل غمن بقريه اللحم ال محر  حىت ال طباء هلم مواقف خمتلفة من هذه اللحوم  ،ا 

 فرقوا بني اللحم ال محر واللحم ال بيض.

ام خمتلفة عن حلوم السمك حلوم الطيور يف جنسها عند اال متجد أ ن ف       

فاال بل والبقر  ،ر اختلف اجلنسحفيث ما اختلفت املنفعة قدّ  ،اختلفت املنافع



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    59         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

آخر ل نه مكروه والس باع؟ ،والغمن جنس س يا تينا التفصيل يف هذا  ،جنس أ

 الحقا .

لكن  ،فيجوز كل أ ن تبيع املاء ابملاء ،يعتربه طعاما  املاء مل يعتربه ربواي  ومل      

 ،املاء املاحل جنس واملاء العذب جنس ،ء ولو احتد اجلنس اكملاء العذباملاء ابملا

الآن ابلنس بة للامء جيوز عند التساوي مع ال جل يعين مرت مكعب ماء مبرت 

يعين مثل  املياه اليت تا تينا من البدلية مع املياه  ،مكعب ماء جيوز مع التساوي

يف يعين قضية التفاوت  ،هذه ترَُشب وهذه ترَُشب ،اليت يه منقاه ابل وزون

 ز مرت مكعب ماء مبرت مكعب ماء.جودة املاء يشء غري خمتلف فيجو 

 ،وجيوز فيه التفاضل مع التقابض أ ما اذلي ال جيوز فهو التفاوت مع ال جل      

لو قلنا دفع أ قل مرت  ،ن أ كرث با قل ممنوع أ قل الآن ابكرث فامي بعد كذكل ممنوعالآ 

 مكعب ماء مبرت ونص مكعب ماء بعد س تة أ شهر ل صبحت الزايدة واحضة.

طيب لو أ نه دفع أ كرث الآن وأ خذ  أ قل فامي بعد يعين  ،زايدةلاب ا  صارت قرض     

ما حمك هذه املسا ةل؟  ،س تقبلدفع الآن ال كرث وهو مرت ونصف مقابل مرت يف امل 

ليه مرتهذا حرام ل نه ضامن جُبعل ال جيوز هل ل نه  الآن  ،دفع أ كرث وس يعود ا 

والنصف مرت الزايدة ي ال بد أ ن يسدده مرتا   املؤجل هو مضمون يف اذلمة أ  

 ىل الضامن.يه ُجعل ع

ال يف اخلرَُض والفواكه  ال يف فاكن يتحدث عن الربوي مث اس تثىن فقال قال ا  ا 

 .اخلرض والفواكه فعندئذ جيوز التفاضل مع حرمة النسيئة
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  : 88الصوتية رمق  •

احلبوب ذكل ومن سائر وما اختلفت أ جناسه من  >> : قال املصنف رمحه هللا

وال جيوز التفاضل يف اجلنس  ،بيد والامثر والطعام فل با س ابلتفاضل فيه يدا  

 <<والفواكه اخلرض الواحد منه ا ال يف 

من ذكل يقصد به الرشاب والطعام من غري جناسه يف قوهل وما اختلفت أ        

ل ف)مبتدأ  و (ماو )و ،قال ومن سائر احلبوب والامثر والطعام فل با س ،احلبوب

 ،عميةال بد من رشط التقابض ل نه لعةل الطُ  ،بيد ابلتفاضل فيه يدا   ،خربها (با س

ىل جنسا  واحدا  ما اكن منه  ،وال جيوز التفاضل يف اجلنس الواحد منه رجعنا ا 

ال يف اخلرض والفواكه كام بي  ،راب الفضل عىل تفصيهل نه جيوز أ ن يتفاضل يف ا  نا فا 

جفاز يف موضوع  ،اجلنس الواحد خللو اخلرض والفواكه من الاقتيات والادخار

 اخلرض والفواكه أ ن يتفاضل ولو يف اجلنس الواحد.

ذا اكنت غري ُمقتاتة ولو مدخرة       فنضع القيد با ن  ،طبعا  اخلرض والفواكه ا 

ال يف اخلرض والفواكه ولو اكنت يعين برشط أ ن ال  ،مدخرة غري مقتاتة نقول ا 

 تكون مقتاتة لنجري عىل ال صل وهو اجامتع العلتني الادخار مع الاقتيات.

 << والقمح والشعري والسلت >>مث قال:
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طعام ابلنس بة للتفاضل يف اجلنس الواحد هل يُتَصور أ ن يُباع :  سؤال -

 ؟بطعام مع احتاد اجلنس ما الفائدة من ذكل

 ،ضامنة عادية وضامنة رشعية يف املرات املاضيةكنا قد تلكمنا عىل  : واباجل -

ن تبادل الربوي يف الكيل املساوي بني الرديء واجليد مع عدم  فقلنا ا 

 ،والناس فعل  ال يكونون يف مثل هذا السفه املايل ،النسيئة ال يفعهل أ حد

لونه با ن لكن حيث يفع ،هذلكل الشارع أ حال عىل ضامنة الواقع أ هنم ال يفعلون

 .ونص عليه يتفاوت فيقع راب الفضل العتبارات اجلودة والرداءة منعه

ابملناطق  قلنا اعتبارا   ،أ غلق ال بواب أ مام ذكل لكنه مل حيرمعليه  وبناء       

 جتد أ ن الرشيعة قد حدت وذلكل ،البعيدة والنائية فهم يتوسعون يف املقايضات

 .يعين معلت حتديدات عىل موضوع املقايضة ،ومل تلغِ 

اليوم  عىل فرض أ نه مل يكن مقتاات  حظوا أ ننا جرينا يف موضوع الشعري وال     

نه سيبقى ربواي   ،لدلواب صبح طعاما  بل أ   ،للناس ل نه جرى به عرف أ هل  فا 

وقت النص كام فعلنا يف اذلهب س نفعل معه وحنن مع النص  واردا  احلجاز واكن 

وعندما نظران ا ىل  ،ندور معه حيث دار ولكننا لنا عقول ولنا معىن ولنا عةل

ىل سلعة جرينا عىل أ نه مثن وحتوهل ا   ،المثنيةحاةل موضوع اذلهب وخروجه من 

 بيعه ابلتقس يط وهذا قرار اجملمع الفقهي . ومنعنا

ذا صادم مل عىل عرف لك بدل ولو قيل فلنع       نقول لن ينفعك العرف ا 

عىل فرض أ ن الناس يزرعون  الشعري نوعا  وخُترج زاكتهل ن الرشع اعترب  ،الرشع

للناس ال بد من  الشعري لدلواب خترج زاكته ولو اكن هذا الشعري ليس طعاما  

اخراج زاكته وال بد أ ن يُعطى للفقراء وهذا مال يترصفون به كيف يشاؤون ذلكل 

ذلكل مااكن داخل  يف احلمك  ،هذا أ مر همم فامي وردت به الرشيعة وقت التزنيل
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ن طرأ ت التغيريات فامي بعد وهذا ملحظ  الرشع  وقت التزنيل يبقى داخل   وا 

ملن هذا  يف الاطباع طبعا   ،ف وبق  الاطباع س نةيف الاطباع يف الطوا مثل  

  من مكة. أ حرم من املواقيت ليس ملن أ حرم من داخل امليقات

ذن         وهناك مامل يكن داخل   ،الرشع سيبقى داخل وقت ما اكن داخل   ا 

ن اذلهب والفضة نبه  عند الرشع دخلناه ابلعةل وقد ندخهل بدالةل التنبيه فنقول ا 

معيار وس يط للتبادل ويه هي  ف  ،مثان والعملت أ صبحت أ مثاان  عىل أ هنام أ  

ذا   عىل هذا ندخل  بناءا   للمدفوعات الآجةل ويه قمية للمتلفات وخمزن للقمية ا 

العملت الورقية لكننا ال خنرج اذلهب والفضة لورود الرشع هبام ولو عللنا 

 لاكن هذا عةل قادحة يف النص. اذلهب ابلمثنية وأ هنام خرجا عن أ ن يكوان أ مثاان  

فا صبح  ،وال جيوز أ ن تعود العةل عىل النص ابلبطلن ل نه هو سبب ثبوت العةل

فذلكل ال جيوز أ ن تعود العةل عىل  ،هذا من العقوق ،زالودل يقتل أ ابه هذا ال جيو 

 النص ابلُبطلن.

لت كجنس واحد  >> : املصنف رمحه هللامث قال         والقمح والشعري والسُّ

والِقطنيَّة أ صناف يف  ،والزبيب لكه صنف والمتر لكه صنف ،فامي حيل منه وحَيُرم

 ،ومل ُيتلف قوهل يف الزاكة أ هنا صنف واحد ،واختلف فهيا قول ماكل ،البيوع

وحلوم  ،وحلوم الطري لكه صنفوالوحش صنف وحلوم ذوات ال ربع من ال نعام 

ذكل  نوأ لبا وحشم فهو لكحمه دواب املاء لكها صنف وما تودل من حلوم ال بل

 <<نف ومسنه وجبنه لكه صنف الص 

َّساء  ،معايري ال صنافالآن بدأ  يتلكم عن        ذا احتد اجلنس َحُرم الن قلنا ا 

مفا هو املُعترب يف احتاد اجلنس وكيف أ عرف ال جناس حىت أ طبق والتفاضل 
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بني مايه ال جناس املتحدة وما يه ال جناس اخملتلفة وماذا  فل بد أ ناحلمك؟ 

 يُّعّد جنسا  وماذا يَُعد نوعا  حىت ال ُيتلف ال مر.

ذن      وهذا ما جرى به الرشع وقت  ،والشعري والُسلت كجنس واحدالقمح  ا 

ولكن هناك خلف يف  ،التزنيل وهو أ هنا جنس واحد ويه داخةل حتت النص

قوهل القمح ابلقمح والشعري ابلشعري فهل هذا مبفهومه يغلب منطوق النصوص؟ 

 ،ذلكل الصحابة اكنوا يعتربوهنا جنسا  واحدا   ؟وبعض الصحابة وأ فعال الصحابة

 فقد روى اال مام يف املوطا  عن سعد ابن أ يب وقاص أ نه قال لغلمه خذ من

ال مثهلابتع هبا شعريا  حنطة أ هْل ف ومثل هذا النص ُروي أ يضا  عن  ،وال تا خذ ا 

 سود.ال  عبد الرمحن ابن 

عىل هذا الُعرف الرشع  يف التطبيق العميل يف هذا النص عن ماكل  بناء        

ميارسون فعل  وهو أ ن القمح والشعري  (هبذه الرتبة الُعليا) ،عن انفع عن ابن معر

 ويه لكها مما ُُيزَب منه ويُؤلك. ،جنس واحد لكهنا أ نواع حتت اجلنس ،نوع واحد

فُهم من قول النيب  ،هذا فهمهم وهذا فعل أ هل احلجازفهذا فعل الصحابة ف      

صىل هللا عليه وسمل أ ن قوهل القمح ابلقمح والشعري ابلشعري أ ن الشعري غري 

لكن هذا الفعل من الصحابة يدل عىل أ ن ممارساهتم اكنت  ،القمح هذا مفهوم

عىل هذا جرينا عىل أ هنام جنس  ري والقمح مثل مبثل يباعان بناء  عىل أ ن الشع

لنا الشعري ال  ،واحد ذا دخَّ دخاهلفا  لت نوع من الشعري يصح ا  لكن لو مل  ،سُّ

لتيدخ عىل هذا جرينا عىل عرف الصحابة أ ن  بناء   ،ل الشعري مل يدخل السُّ

كام جرينا يف  ،كام جرينا يف املكيال هذا عرف الشارع ،هذا ُعرف الشارع

ال نغري ما عرفه الشارع لكننا نُدخل غريه  ،اذلهب هذا عرف الشارع يف النقود

يعين ممكن أ ن نقول  ،تجدات واملس تحداثت ابل قيسة أ و بدالةل التنبيهمن املس  
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أ ن العملت الآن تدخل من ابب دالةل التنبيه فالرسول صىل هللا عليه وسمل 

 .قال اذلهب ابذلهب للتنبيه عىل لك ما هو نقود مثل  

هنا املُفارقة أ نك ال تس تطيع أ ن خترج عن  ،فذلكل أ دخلناها يف التنبيه        

فذلكل  ،ال تس تطيع أ ن هُتمل علل النصوصالنص أ بدا  لكن يف نفس الوقت 

مقابةل العةل ابلنص هذا أ مر العةل الصحيحة والقياس الصحيح مقابلهتا ابلنص مكن 

 .واحلمك الثابت ابلقياس اثبت با مرين اثبت ابلنص وابلعةل ،يقول العقل ابلنقل

اخملدرات عىل فرض أ ن التحرمي يف  ،الحظوا لو أ ردان أ ن نقول اخملدرات        

نقول العةل اال ساكر: وهو حدوث الشدة  ،امخلر وهو الرشاب أ ي ما يرُشب

ذا  ثبت تدرااخمل ،املطربة  تالآن هل يه ُمخامرة للعقل؟ نعم وفهيا العةل أ يضا  ا 

ذلكل من املرحجات القياس ابلنص مع لنص ذلكل احلمك عندما يثبت ابو لعةل اب

 .وكرثة ادلليل والرواية مرحج  ذلا الرتجيح وادلراية ،كرثة ال دةل

ثبت ابلنص من الكتاب وثبت ابلنص من الس نة وثبت ابال جامع  ،مرحجات

عند التعارضات أ ي تعارض ال دةل وثبت ابلقياس وثبت ابملعقول وهذا لكه 

 الظاهري.

 صاعابل ان م الشعري القمح واشعري جنس واحد فل جيوز أ ن نبيع الصاعو  ملا قلنا

ن القمح هو  ،من القمح بل ال بد من الامتثل ود والشعري هو ال جوكام قلنا ا 

  .قلنا ابلتساوي ال دىن ومع ذكل

ن اكن من القمح فهو اكلقمح أ ي من الربوايت ن مل يكن من  ،الشوفان ا  أ ما ا 

ليه وحنن نعط  املعايري والناس علهيم التطبيق يف  ،القمح فهو ملا انتسب ا 

 أ نفسهم.
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ض أ ي فامي حيل من الامتثل والتقابُ  <<فامي حيل منه وحيُرم >>:  يف قوهلو        

َّساء لت ثبت وابلتايل نقول ا ن هذا القمح والشعري والسُ  ،وحيُرم من التفاضل والن

أ هنا أ جناس من حيث النص وفعل الصحابة ريض هللا عهنم من حيث ال قيسة 

من حيث العادة دخلت يف عرف متقاربة و فهي  متداخةل يف منافعها ومنافعها 

 عادة أ هل احلجاز. ،الشارع

الزبيب هو العنب اجملفف فالزبيب لكه صنف  << والزبيب لكه صنف >>قال: 

 .تناجزجتري فهيا منع التفاضل واشرتاط ال  نببرصف النظر عن لك أ نواع الع 

الحظ هنا يف البيوع جعل  << فاصنأ  والقطنية  ،والمتر لكه صنف >>قال: 

مثل  البازيل صنف والرتمس صنف فيجوز التفاضل بني البازيل والرتمس لكن 

 .مع بعضها ا ىل بعضلكن يف الزاكة قال جتُ  ،يُشرتط التقابض

والحظوا  ،احتد قول اال مام يف الزاكة أ هنا جنس واحد والحظوا تقارب املنافع

بيوع أ ما يف ال  ،هذا يف الزاكة ،ا متفقمصلحة املسكني فتجد أ ن الكم اال مام فهي

فاملعمتد  ،فاختلف قوهل لهذا امللحظفقد الحظ اختلف منافعها ابختلف الناس 

 أ هنا أ صناف يف البيوع صنف واحد يف الزاكة.

يف  هنا فهيا أ هناولكن املعمتد  << واختلف فهيا قول ماكل>> مث قال:         

من ال نعام ( أ ي املباحة)وحلوم ذوات ال ربع  >> مث قال: ،البيوع أ صناف

مه هنا يف ذوات ال ربع هنا يتلكم عن ذوات ال ربع والك ،<< والوحش صنف

ذوات ال ربع اليت يه املُباحة وهو مل يقصد ال سود والفهود والمنور اليت يه  يقصد

والوحش اذلي ذكره ليس مبعىن احليواانت املتوحشة  ،مكروهة وليست حمرمة

 >> قال: ،يعين غزال وشاه يعترب محلها جنس واحد ،بل مبعىن احليوان الربي

فالطيور اجلارحة  ،فالطري لكه حىت الطيور اجلارحة << وحلوم الطري صنف
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لكراهة عىل وحوش الرب ابلقياس عىل وحوش ابحته مع امباحة مفذهب ماكل اب

وأ ن لكهيام اكرس فذلكل  ،وأ صل  ا ابحة ذوات الناب ابلقياس عىل الطري ،السامء

 عندان املكروه من الطري الوطواط أ ما بقية المنور والصقور والنسور هذه مباحة.

 .لنا هذا طويل  يف دروس أ سهل املساكلوقد فّص  ،املكروه يه س باع الرب

يعين  << صنفوحلوم الطري لكه صنف وحلوم دواب املاء لكها  >>قال:         

ومزّي بني  ،ا  واحد ا  مجيع ما يف البحر صنف واحد المتساح والسمك لكه جنس

املايئ وما يُلزم املاء فهناك فرق فالمتساح اعتربانه مايئ واعتربان ميتة المتساح 

ن طالت حياته يف الرب لكننا منزي بينه وبني الطيور امللزمة للامء منا  ،طاهرة وا  ا 

هذا مرافق للامء لكنه ليس مائيا   ،اال وز  ،يه عىل صفحة املاء مثل اللقلق

ال وز من الطيور ومل نعتربه من ذوات املاء أ ي ادلواب اليت ن ااعتربانه جنس ل  

 .تعيش ابملاء بل اعتربانه ما يلزم املاء

يعين ملا  << من حشم فهو لكحمهوما تودل من حلوم اجلنس الواحد  >>قال:       

مفا  ،ا  واحد ا  جنس ساح والسمك ولكب البحر اعتربانهااعتربان خزنير البحروالمت 

ذن ،ا  لكحمهاواحد ا  تعترب جنس ؟لحوهمابحمك حشوهما ببعضها أ و  ما تودل من  ا 

يعين  <<وأ لبان ذكل الصنف  >>قال:  ،حلوم اجلنس الواحد من حشم فهو لكحمه

بل أ  لنب فهيا عندان اال بل والغمن والبقر  وغمن فس تعترب أ ن اللنب سواء اكن من ا 

ال مامتثل  اعتربه جنسا  واحدا  فل يُباع  أ ي جنب وجبنه   قال: ،اللنب مهنا ابللنب ا 

فاللنب واجلنب لك واحد جنس خمتلف ذلكل  ،ذكل الصنف ومسنه صنف

آخر  ،استشك بعضهم عبارة اال مام ابن أ يب زيد هنا اللنب جنس واجلبنة صنف أ

 ُ آخر فليس فهيا التفاضل لكن يُنتبه ا ىل وقوع امل يعين  ،زابنةوالسمن صنف أ

القضية نعم يه أ جناس لكن احملرم قد يكون ليس ابعتبار الفضل بل ابعتبار 
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هناك هجاةل لنب مبادة هنا غري اللنب فا صبح اللنب جيب أ ن وهو أ ن زابنة املُ 

ذن  ،يتساوى لكننا هجلنا املساواة  يف موضوع التفاضل اعتربان اللنب جنسا  ا 

آخر والسمنة املس تخلصة من ال بنة جنسا  واجل  اثلثا  فهذه  لنب اعتربانها جنسا  أ

عندما  ،عليه فعندما يباع اللنب ابللنب فل بد من التساوي والتقابض ،أ جناس

تباع اجلبنة ابجلبنة التساوي مع التقابض عندما يباع السمن ابلسمن التساوي 

  .مع التقابض

ن  مثال عندي لرت لنب ومخسني ملغم مسن هذا اللنب اكمل ادلمس فيه مسن فا 

فهل هذا السمن يساوي السمن اذلي يف السمن هبذا اللرت من اللنب بعت هذا 

 .يف هذه احلاةل وهذا ممنوع رشعا   ،ال بل هو جمهول وهذا هو املُزابنةاللنب؟ 

ذكران أ ن اللحم الينء جنس واللحم املطبوخ جنس رمغ أ هنام  : سؤال -

مفا غرض المتيزي بيهنام رمغ  ،أ و الطعام حد وهو ال لكيس تعملن ليشء وا

 أ ن غرضهام واحد.

ليس هو معيار املنفعة فقط فقد يكون  قضية أ ن يكون ه طعام :اجلواب  -

نقول  ،اوات والفواكه وقد يكون يف غريه من الربوايتالطعام يف اخلرض 

لكن  ،مشرتكة الشعري والقمح جنس الكهام مقتات ومدخر وبيهنام منافع

ذا طبخ ابل بزار يعين  ،املعيار هو تقارب املنافع الثوم المكون و فاللحم الينء ا 

عن كونه عىل هذه  خمتلفا   والبصل والكرمك وما ا ىل ذكل ينتفع فيه انتفاعا  

ذا  املعيار ليس هو ما ينتفع أ و ال ،احلاةل املعيار هو تقارب املنافع ذلكل ينتفع  ا 

املنفعة مثل  دواب البحر مكنفعة دواب الرب ذوات ال ربع هناك منافع 

هناك قدر مشرتك لكن الحظ ابلنس بة للناس يف اختلف  ،مشرتكة
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أ حواهلم يفرقون بني طعاهمم اللحوم امحلراء  يف أ كرثفتجد أ ن الناس  ،املنافع

 واللحوم البيضاء حىت يف الاقتصاد.

مفنفعة السمك ختتلف عن منفعة ادلواجن  ،يفرقون بني السمك وغريه من اللحوم

ىل موضوع القمي الغذائية س تجد أ ن هذه يعين لو جئت ا   ، القمية الغذائيةحىت يف

معايري أ و البحث  ،قدر مشرتكمنفعة السمك ختتلف عن ادلواجن لكن هناك 

فلام نظران ا ىل القمح والشعري  ،عن فارق بني هذه املنفعة وهذه املنفعةيف اجلنس 

يف منفعة يف هناك أ يضا  والسلت أ ن منافعها متحدة قدرانها جنسا  واحدا  لكن 

ذلكل نلحظ تقارب املنافع وجنعل هذه ذوات املنفعة املتقاربة مع أ هنا  ،المتر

فذلكل ال لبان نلحظ الانتفاع يف  ،قتاتة مع غريها فنجعل هذه جنسا  مجيعها م 

ال لبان أ الحظ الانتفاع من ال جبان ولكها ما خوذة من اللنب  فاعترب اللنب عىل 

لكن لو قلت ال لبان مع  ،واعترب السمن صنفا   واعترب ال جبان صنفا   ،حاهل صنف

 ،نس واحد املنفعة يه اللنب نفسهاللنب مع اللبنة كرات مع اللبنة ابلزعرت لكها ج 

ا خل س تجد املنافع  ةالآن أ صبحت أ ان أ مام لنب رائب لبن ،لكنه هنا أ خذ منه املاء

ن اكن ما خوذ من اللنب لكن الحظ تفاوت املنافع  متقاربة لكن السمن احليواين وا 

 أ ن املنفعة تتفاوت.

ذا تقاربت املنافع جعلناها نوعا  واحدا   ذا  قلنا أ ن املنفعة تتفاوت ا   .ا 

العصائر أ صبحت جنس وصنف ملا  ،الحظ موضوع العصائر من ال موال الربوية

فلو جئتنا بعصري متر من نوع كذا وبعصري متر من  ،لوات املرشوبةفهيا من احل

وذلكل نعترب العصائر لكها  ،يعهام متفاضلني ل هنام جنس واحدنوع كذا فل جيوز ب 

ها اليت اش تقت مهنا ر مفنافع الطعام موجودة يف عصائ ،جنسا  اتبع جلنسها ال صيل

 .مجيعا  جنسا  واحدا  وعليه فس تجد أ ن هذه العصائر اعتربوها 
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                                    * * * 

 : 89الصوتية رمق  •

فل جيوز بيعه قبل أ ن  ومن ابتاع طعاما  >> قال املصنف رمحه هللا:         

وكذكل  ،ؤه ذكل عىل وزن أ و كيل أ و عدد خبلف اجلُزافيس توفيه ا ذا اكن رشا

دام أ و رشاب ا ال املاء وحده وما يكون من ال دوية والزراريع اليت ال  لك طعام أ و ا 

 مهنا زيت فل يدخل ذكل فامي حيرم من بيع الطعام قبل قبضه أ و التفاضل يُعترَص 

وال با س  ،وال با س ببيع الطعام القرض قبل أ ن يس توفيه ،يف اجلنس الواحد منه

 <<يف الطعام املكيل قبل قبضه  قاةلابلرشكة والتَوِلية واال  

آخر من أ صول الراب أ ال وهو أ صل بيع          انتقل املصنف للحديث عن أ صل أ

أ ي اشرتى وهذه التاء هنا  << ومن ابتاع طعاما   >>: قال  ،الطعام قبل قبضه

فقال ابتاع أ ي اشرتى طعاما  وهنا يتلكم عن طعام  ،ملُعاجلةااتع الطلب أ و اتء 

ذا اكن رشاؤهفل جيوز أ ن يبيعه  ،املُعاَوضة كام س يا ت ذكل  قبل أ ن يس توفيه ا 

فل جيوز هل  يعين من اشرتى طعاما   ،خبلف اجلُزافوزن أ و كيل أ و عدد عىل 

بائع ه فكيف يكون الاستيفاء؟ هو أ ن يكيل ال أ ن يبيع ذكل الطعام قبل استيفائ

ن اكن معدودا  أ ن يعده كل خبلف  ويعزل  ما ياكل أ ن يزن كل ما يوزن أ و ا 

فاملبيع ُجزافا  ُمِْل ابلعقد  ،اجلُزاف اذلي معناه: البيع بل وزن وال كيل وال عد

ذا بِ  هذه بعرشة داننري  (الُصربة)عت ما هو جزافا  أ ي هذه الكومة من الطعام فا 

منا متلكه وتضمنه ابلعقد. ،هذا يسمى بيع جزاف  فا 

نه ومبجرد العقد فلو بعتك س يارت الآن ووقّ  ،وكذكل بيع املُعنّي        عنا العقد فا 

ن اكن مفتاهحا ما  ،فا ن الس يارة قد انتقلت ا ىل ضامنك ابلعقد وكل أ ن تبيعها وا 

نك ترحب رحب ما مضنتهمل تقبض ل نك عندما بعت ف  جييب ولوزال يف فدخلت  ،ا 
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وليس  أ ن ترتحب مهنا ل ن غرهما عليكوتس تطيع أ ن تبيعها و  ،الس يارة يف ضامنك

 وهذا ما تُفيد منه املصارف اال سلمية اليوم. ،عىل البائع

ذا أ ردان أ ن نبيع س يارة فرضا  عىل املُراحبة برشوطها املعروفة           ،مبعىن ا 

فالبنك اشرتى السلعة ليس ابلرضورة أ ن يضعها البنك أ مام معرضه أ و يف ماكن 

نه ال يكون ذكل ضامان  بل جيب  ،فهي  دخلت يف ضامنه ابلعقد ،معني ذا قلنا ا  فا 

ىل  أ ن تُنقل امِللكية من البائع للبنك ويشرتي البنك الس يارة بنقلها فهي  ال تنتقل ا 

ال عرب تسجيلها يف   ادلائرة اخملتصة.قبض البنك وضامنه ا 

مث يا ت  ،معىن ذكل أ ن البائع للبنك يتنازل للبنك وهناك رسوم تسجيل      

وهذا يؤدي  ،معيل البنك فيتنازل البنك للعميل مرة أ خرى برسوم جديدة

ا ىل رفع العئب عىل من يتعامل مع املرصف ابلهناية ا ىل زايدة اللكفة ويؤدي أ يضا  

الس يارة تسجيل التاكليف س يدفع رسوم  اية هول نه س يدفع يف الهن ،ليماال س

 جزء من المثن من ابئع الس يارة للبنك ويسجلها ابمس البنك مث بعد ذكل اعىل أ هن

وطبعا   ،أ صبح دلينا يف هذا ال مر تنازالنللزبون اال سليم  س يتنازل البنك

تنازالت الس يارة والعقارات عالية فميكن من خلل املذهب املاليك أ ن أ قول 

لت الس يارة يف حوزة اشرتى البنك البيع )أ ( دخمبعىن فة ناك خفض لللُك ه 

وهذا  ،مث يبيع البنك الس يارة لزبونه ،البنك ودخلت يف ضامنه ابلعقد مبجرد العقد

وتكون الس يارة عندئذ قد دخلت يف ضامن الزبون ابلعقد  ،هو البيع الثاين

لبنك اذهب ا ىل دائرة ما املطلوب الآن؟ نقول ملن ابع الس يارة ل  ،الثاين

التسجيل اخملتصة وتنازل لزبون البنك اذلي اشرتى من البنك مبارشة عرب دوائر 

ذا عىل العميل وخفضنا اللكفة وه ملكفا   فنكون قد اخترصان جزءا   ،التسجيل

 أ مر همم يف اجلانب الاقتصادي.
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ذا قال أ حدمه سا شرتي هذه العامرة         لكفة هذه العامرة مخسون أ لفا   ،فا 

 ،أ عين لكفة التسجيل وأ نمت تعلمون أ ن العقارات لكفة التسجيل فهيا عالية

وس يبيعها البنك يل مرة اثنية وأ ان يف الهناية سا دفع تاكليف التسجيل مرتني مرة 

ى البنك من صاحب العامرة لكن يف الهناية البنك عندما يبيعين عندما اشرت 

يعين البنك لن  ،ل ما دفعه من رسوم عىل تاكليف الس يارة أ و العامرةس يحمّ 

بل  ،العامرة اليت اشرتاها البنك من صاحب العامرةنقل يقول يل ادفع رسوم 

 لعامرة.لها عىل الزبون اذلي أ راد أ ن يشرتي اس يا ت هبذه املبالغ وس يحمّ 

ل هنا تقوم  ،ختفيض التاكليف أ مر همم يف الهندسة املالية اال سلمية نذا          

يعين عندما نقول تبادل النقود بواسطة البطاقات  ،عىل اختصار التاكليف

وتاكليف النقل فعندئذ لكام النقل البنكية وما ا ىل ذكل أ نت ختفف محوةل 

ه س يخفف عىل املشرتي اخترصت التاكليف فا ن هذا مطلوب رشعا  ل ن

 وس يوسع دائرة التبادل.

ذن       ل نه يدخل يف ضامن املشرتي مبجرد العقد وكذكل  هذا فامي بيع جزافا   ا 

هذه ابلعقد دخلت ف  ،نِب اللِّ  ،احلديد ،تأ ما يف املثليات اكل مسن ،يف العني املبيعة

ال  أ ان اشرتيت من  مثل   ،ابالستيفاءيف مْل املشرتي لكهنا ال تدخل يف ضامنه ا 

البنك اال سليم طن حديد يقول يل البنك اذهب ا ىل التاجر فلن وخذ طن 

فيا ت التاجر ويعطيين أ ان مبارشة من مس تودعه أ ين دخول احلديد  ،احلديد منه

ذا أ صبح هناك رحب بل ضامن ،يف ضامن البنك؟ مل يدخل أ بدا   بني عيب لو ت  ،ا 

ديد ىل البنك س يقول يل أ ان لست اذلي أ عطاك احلأ رجع عيف السلعة أ ردت أ ن 

أ ان عقدي معك  ،يقول يل أ ان مل أ وقع مع التاجر اذلي أ عطاك احلديد هو التاجر

ك مع التاجر من املسؤول عن هذا احلديد اذلي ظهر َمعيبا ؟ س يذهب وعقد
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أ ي عقد ما يف بيين وبينك  ، أ بعكان ملأ   ا ىل اتجر احلديد س يقول هل وما كل ويل

  .بني القبائلمال الزبون يضيع  ان عقدي مع البنك وأ  

ُ  البد أ  ذا  ا   ،ىل من يعودن ال نعرف ا  الآ        استيفاء  ما معىن ،س توىفن ي

يعين البنك يتفق  مع التاجر يقول هل أ عطيين قطعة من مس تودعك  ؟احلديد

 يصبح داخل  ف  ،انعندما أ شرتي منك يوضع هذا يف مس تودع  أ  مسنت و هذه اال  

طن ا مسنت من البنك  نقول لتاجر  100 فرض اشرتينا ىلفعامين يف ض

هذه مساحه البنك تعال  ،يف مساحه حمدده للبنكطن مسنت اعزل هذه املئه اال  

تقصري من الآن اال مسنت هذا تعرض للرسقة من غري  ،هيا البنك هذه مساحتكأ  

مثل  وهو أ مر خارج  سطو رست ال قفال أ و حدثت معليةصاحب احملل كُ 

؟ عىل عىل من يكون التلف ،مسنت اذلي يف مس تودع البنكتلف اال   ،اال رادة

 .دخل يف ضامنه ذا  البنك ا  

السامء حصلت أ س باب ساموية قاهرة  طيب أ صابته السامء مبعىن أ مطرت       

طيب لو مل تُعَزل لهلكت عىل  ،عىل صاحبا وهو البنك تلفت البضاعة وهلكت

فاء ما وهذا اال مسنت فيه حق استي ،نك س يقول أ ان مل أ قبض بعدن الب التاجر ل  

نقول أ ننا  طيب اال مسنت ممكن ،طنانوزن ابل  يعين س ن ،معىن الاستيفاء

جرام ابلعدد  كيلو 50س نوزع ابحلبة ابلعدد أ كياس اال مسنت معروفه لك كيس 

 كر كذكل الشعريكذكل السلع املثليةال بد من الاستيفاء كذكل القمح كذكل الس

فعندما  ،ال بعد الاستيفاءالاستيفاء فهي  ال تدخل ابلضامن ا   ب فهياطلَ اليت يُ 

نه ابع كومة ل   ،فيه ال استيفاءنه قبل القبض ل  نه جيوز بيعه تلكم عن اجلزاف با  

ذا  ال يوجد استيفاء  ،كيل الابلوزن وال ابلعددال ابل  نه دخل ن تبيع ل  فا ذن كل أ  فا 

هذا املوضوع  بّ لُ  ذنا   ،اكلس ياره والعامره والشقة ،املعينة كبيع العنييف ضامنك 
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الطعام ومثلها لك ما هو  ربه مناليت يه الُص  فهذه يه السلعة ،دخول الضامن

 .متعني ويدخل ضامنه يف ضامن املشرتي يف العقد

 فل جيوز بيعه قبل أ ن يس توفيه ال بد من ن قال ومن ابتاع طعاما  الآ         

ذا اكن رشاؤه ذكل عن وزن أ و كيل أ  لكن قيّ  ،فاءيت الاس  ذا قلت فا   ،و عددد ا 

 ،كيلو خيار  أ ريد مخسةانأ  جاء رجل قال  ،كيلو خيار 10شرتي منك  سا  ان أ  مثل  

 ،بعد ن بعتك مخسة كيلو لكنين مل أ س توِف أ قول هل أ ان سا بيعك انتظرين أ ان الآ 

ومن هنا قلنا أ ن البنك ال جيوز هل أ ن يبيع اال مسنت وال  ،نقول هذا بيع ال جيوز

ال بعد أ ن يُعَزل اال مسنت واحلديد يوزن ويكيّل والبنك يكيّل  احلديد للزبون ا 

 .للمشرتي أ يضا  

لو اعمتد عىل تكييل التاجر ميكن نه ل   ،يل التاجرفل يعمتد البنك عىل تكي       

ان لست التاجر اذلي كيّل أ   ،ىل التاجرفيقول كل ال اذهب ا  ن ينتج عنه نقص أ  

 رجعنا ا ىل نفس اال شاكليه ويه أ ن البنك يريد أ ن ذا  عن النقص ا   مسؤوال  

 العقدي.من موضوع الالزتام  يمتلص

ذا تبني أ نه اشرتى منك        ىل  كيس ا مسنت 100نقول هل ا  فقلت هل اذهب ا 

ن ذكل املشرتي وتبني أ  شهود كيس مث أ ىت ابل  100 هل التاجر ال عدّ التاجر ف

ع للبنك رجتاجر قال أ ان بعت للبنك رجع لل كيسا   90هذا العد انقص مبعىن أ هنا 

 .التاجر اذلي وزن كل قال

هذا  ،زن للزبونو لبنك والبنك يان التاجر يوزن ل البد أ ن جيري فيه الصاع     

 ملاذا هذه الرشوط رضورية؟ ،ىل غرميهالرجل املشرتي عرف غرميه ويرجع ا  

 يف البيوع هذه الرشوط رضورية حىت ال تكون السلعة يه النعجة املس تعارة

  .يف البيوع يعين تيس مس تعار يف الزواج ونعجة مس تعارة
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هنا التارخي با  ل وسّ  كبريا  ع توقيعا  وقّ  ذا  ا   ،سلعةنعم يف  يقول كل يف سلعة     

ال يعين أ ن هذه السلعة موجوده أ ن هذا لوجود السلعة حلل حلل حلل 

عليه ال بد أ ن تكون البيوع حقيقية وأ ن اذلي يبيع يتحمل اكفة و  ،أ صبح حلال  

يعين تريد  ،فاءاستي املشرتي ل ن حقالزتامات البائع والكيل عىل البائع ال عىل 

ه صاع جيري في امل ذنا   ،كام تريد هل ِزْن لِكْ  ولقت أ ن تشرتي من التاجر سكر

يليات موضوع الك  يف ذن ا  و ليس حصيحا  التاجر تقول هذا كيل حصيح أ  

ال ك ن ال جيوز كل أ  ايت ما يباع كيل  والوزنيات والعدد يل ك ت   وأ نيل  ت مكشرتي ا 

ال كيل   كضامنذكل ل نه مل يدخل يف   .ا 

ذا اكن رشاؤه عىل وزن أ وكيل أ وعدد خبلف اجلزاف ا         حنن نقف  ذنقال ا 

أ وسع املذاهب يف هذا  ،ل قبضهاملبيع قب موضوع بيعيف  هنا أ مام مسا ةل هممة

نه ال جيوز بيع  ،مه السادة املالكية الباب ما حيدث الآن عندما يقول املالكية ا 

ن املالكيةال ال بعد قبضه أ و اسيتفائه هناك من يقول ا  يشرتطون ذكل يف  طعام ا 

لو اكن عند املالكية بعت ا مسنت فهل جيوز للمشرتي لنا طيب ق  ،الطعام فقط

 .ستيفاءالاوهو  نقول هنا البد من القبض ؟ن يقبضهأ ن يبيعه قبل أ  

منا هو من هجة ،ل نه احتاج ا ىل استيفاء       مفن هجة بيع اال مسنت قبل قبضه ا 

ذلكل لك ما  ،بني الطعام وغريهفيه فرق فهذا ال  ،الاستيفاء وادلخول يف الضامن

 ه القضيةنل   ،طعاما  أ م غري طعام سواء اكن استيفاءيوزن وياُكل ما حيتاج 

 .ومعدودالك مكيل وموزون الاستيفاء يف  ةقضيل منا يه الطعام ا   ت قضيةليس

ار الالكم يف الطعام الطعام هل تفاصيل خمتلفة عن غريه س نا ت ملا ص الكيةامل     

نه مضن ل    اتفقناهذه التفاصيل وسنتلكم عهنا يف موضوع بيع املعنّي مثل ىل ا  

لكن يف موضوع ما جيب  ،ابلعقد. أ ما موضوع الطعام س يكون هل تفصيل خمتلف

ُ أ   وغريه وذلكل ما ميكن أ ن حيدث من عام هذا ال فرق فيه بني الط س توىفن ي
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الطعام غري نا عىل مذهب املالكية ل ن املالكية جيزيون بيع ن قبل املصارف اليوم أ  

لكنك بعت  ،يشرتطون فيه الاس تفاء مقول هذا الالكم حصيح لكهنقبل قبضه ن

ُ اال مسنت قبل أ   التاجر  ىلالزبون ذهب ا  انت مل تس تويف من التاجر و  س توىفن ي

هنا فامي القضية ف ،للبنك التاجر مل يعِزلمس تودع التاجر و وأ خذ مبارشة من 

 .ابالستيفاء يتعلق

هذا أ نه فامي اكن طعاما   بيع املثليات اكلَسمَل تلكموا عىل وذكروا يف موضوع       

نه ال يُباع قبل قبضه وقبضه استيفاؤه وال بد  وغريه اكلَسمَل يف احلديد واال مسنت ا 

وال بد أ ن جيري فيه الكيل وال بد أ ن جيري فيه الوزن مفوضوع  ،من استيفائه

يف السلع لكها وهذا مما ميكن أ ن تراه يف موضوع البيوع يف املصارف  الاستيفاء

م من ينسب القول للاملكية جبواز بيع غري الطعام قبل اليوم أ ن مهن ةسلمياال  

دون تفسري  ،دون تفصيل العني املعينة اكلس يارة والعامرة والشقة ،القبض مطلقا  

 الُصربة من الطعام وبيع املُعنّي جيوز بيعه قبل قبضه.

ة اليت منطّ ال لبسة املُ ا مثيل يعين هنال هجزة الكهراابئية ال هجزة اجلديدة م     

يُعطى يف صنعها ال وامر ل الت خترج كل ثواب  منطيا  مبقياس معني بقامش معني 

الس يارات با نواعها لكها أ صبحت سلعا   ،هذا مثيل عددي ال يُباع وزان  وال كيل  

ذا اكنت مس تعمةل ال تكون مثلية ذلكل ممكن أ ن تتعاقد بدل من  ،ممنطة لكهنا ا 

اعة طائرات مثلية ويكون َسلاَم  ل ن الَسمل ال جيوز يف العني البدلان عىل صن

ال ف جيوز  دامئا  جتد القرض يليه ابب السمَل ل نه ، جيوز قرضهاميالسمل ال يكون ا 

منا يكون يف املثليات أ نت ال تقرض ال عيان يكون يف ال فامي يُقرض والقرض  ا 

ال تقرض املاعون أ نت أ نت أ نت ال تقرض بيتك أ نت تعريه  ،س يارتك بل تعريها

ذن ،نه ُمقمّي ليس مثليا  تعريه ل   مثليات ل ن النس بة عندي عندي قمييات و  ا 

ذا اكال تقول ِقيَم  بل ِقمي   ،تكون للمفرد وليست للجمع ال ا  ن النس بة للجمع ا 
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َويل نس بة ا ىل مجموع ادلول أ ن تفرق بني دْويل نس بة لدلوةل ودُ  كُدَويل فا نت تريد

ذا اختذ صفة الَعلَميةفيجوز النس بة ا ىل أ ن النس بة أ ما ال صل يف النس بة  ، امجلع ا 

تقول املعاهد  ، مجعل ن أ رَس  القضااي ال رْسية وليس ال رَسية فتقول تكون للمفرد

ال أ ن هناك بعض من جيزي املَهْنية وليس امِلهْ  نية فالنس بة دامئا  تكون للمفرد ا 

 البرصيني.النس بة ا ىل امجلع وهو خلف قول 

فاملدرسة القياس ية يف النحو يه مدرسة البرصة وعند الِبرصيون والَبرصيون      

س القيا (الِبرصي)فالِبرصيون نس بة عىل خلف ال صل عىل خلف القياس 

 ولكهنا من النسب عىل خلف القياس. ،برَْصي

ذا اكن رشاملا قال         ؟بل قبضهملاذا ُمنع بيع الطعام ق  ،ؤه عىل وزن أ و كيلا 

قد يكون هذا تعبدا  أ ن هللا يريد أ ن يبتيل خلقه وال صل يف التعبدايت أ هنا ال 

 يف ال تُلَحظ العةّل ُعبدان به فهو عىل أ صل التعبد ويعين ما تُ  ،يدخلها القياس

يعين التعبدايت تتسم مبجموعة معامل أ وال  أ هنا متوقفة عىل دليل  ،التعبدايت

ال بنية ،اثلثا  أ هنا توقيفية ، فهيااثنيا  ال يُلَحظُ العةّل  ،خاص  ،رابعا  أ هنا ال تصح ا 

الحظوا أ ول الكتاب من الطهارة والصلة حىت  ،هذا ما ميزي العبادة عن العادة

ال  ،البيوع عادات ،الناكح عادات ،انهتيى ا ىل كتاب الناكح الصيد قال ال يصح ا 

وهذه النية يه نية  ،اجلهاد بنية ال حضية بنية ال ميان ابلنية وكذكل النذور ،بنية

 لعبادايت مث بعد ذكل ملا انهتيى ا ىلايف القسم ال ول هو فالفرع اىل ول ف ،التقرب

ال بنية فاجلهاد بل نية يفسد والنية يه ق صد ما عند اجلهاد ل ن اجلهاد ال يصح ا 

أ ن قتال الكفار ال جيوز أ ن يكون عىل  ،هللا وهنا يظهر معق اال سلم ال خليق

بل ل جل رضا  ،نك أ هيا اجملاهد تضح  حبياتك ليس ل جل ما تغمنأ  و  ،دنيا ابملرة

وهنا يكون اال سلم قد انزتع املنفعة ادلنيوية والغاايت ادلنيوية  ،هللا يف الغيب

 ادلنيوايت. منني أ ن تلتفت ا ىلوطهر قلوب املؤ  ن اجلهادم
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 ،مفن خلط هجاده بدنيا فسد هجاده عىل خلف ما هو يف ادلوةل املعارصة      

للغنامئ بل ا ن القتال ن يكون أ  بل البد  لل خلق أ هنا ال جتزي أ ن يكون القتال

 ،ل خلق هو رضب من العبث واجلنون فل بد من الغنميةللمبادئ واالقتال 

ُيتلف عن  ال يعين ،ديين لدلوةل هو قتال غنميةذلكل القتال يف المنوذج الل

ال بشك هؤالء الرجال من حيث لباسهم ال نيق اجملمتع اال نساين القبيل  البدايئ ا 

ال فالقتال يف اجملمتع ،وس ياراهتم الفاخرة وماكتبم ال نيقة فقط القبيل البدايئ  وا 

ديين فانظروا القتال يف ادلوةل يف الفكر الل غايةالهدف و  ،للغنامئ هو ذاته وعينه

 يف القصد.ا ىل الفرق الواسع 

أ ما يف اال سلم  ،ذلكل القتال يف ادلوةل يف الفكر اللديين قتال متوحش ا جرايم

من  ىل الغنامئ جزءا  النية من الغنامئ ويعترب النظر ا   ل نه جيرد فقد اكن رحامي  

منا القصد ال ساس أ ن ن الغن  ال يعين أ  الاحنراف وطبعا   مية ليست حق للغامنني ا 

ن القصد هو عند هللا تعاىل.  تكون هذه بل ا 

سليم من حيث أ نه يناسب اال نسانية وهو اذلي مجيل يف الفقه اال  وهذا ملحظ 

 سيسرتد البرشية اليوم.

الفقه الاسليم وذلكل ال بد  ،ال ميكن أ ن تسرتد البرشية الضائعة ا ال هبذا الفقه

 العاملية يف الفقه اال سليم وليس قضية مذهب هنا ومذهبأ ن جنعل الغاية 

ملذهب الشافع  أ و احلنف  هذه مسارات تسري وامحلد هلل اكالراحج هناك هذا 

 ختيار املتعدد يف الرشيعة.رب العاملني ويه من الا

ذا تواىل  بدن نقول أ ن فهيا تع واحلمكة الثانية اليت ميكن أ   والتدريب عىل الامتثال ا 

 قلنا هذا ابلطعام ولو مل هذا يعين أ ننا لو أ ذان ،البيع عىل الطعام قبل أ ن يس توىف

عقدة البيع الثاين  ،مث جاز بيعه فامي بعد مث جاز بيعه يف عقدة بيع اثلثة يس توِف 
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ذا سزييد بتتايل هذه ال الثالثعقدة البيع  ،نعم ؟فهيا رحب بيوع وتوايل ة فهيا رحب ا 

ذا  توايل هذه ال رابح يه ،البيع فسزيداد الرحب ةعقد زايدة تاكليف عىل الطعام فا 

 ،رفع تلكفة الطعام عىل الناسأ ذان بتوايل عقد البيوع عىل الطعام فا ن ذكل يعين 

وهذه حمكة رشعية يف تقليل التاكليف عىل الطعام أ هنا مل تتوسع يف ا ابحة العقود 

ذا اشرتطنا كل أ ن تقبضه فقد  املتتالية من البيوع عىل صفقة الطعام قبل قبضه فا 

مث ابعه  س توِف ( ومل يُ 1صار حبوزتك لكن انظر لو أ نه بق  عند البائع رمق )

ُ ( و 2املشرتي منه اذلي هو البائع رمق ) ابعه املشرتي الثالث  مث س توِف ما زال مل ي

الطعام وما زال عن البائع ال ول وتوالت عقد البيع ولك عقدة فهيا رحب  وما زال

فهذا يعين أ ن توايل هذه العقد  ،ولكه عىل سلعة الناس ويه الطعام ،لتاجر

 سريفع السعر أ عين سعر الطعام عىل الناس.

فرييد أ ن يبيع  ،لناه عبء النقلاحليازة محّ  لناه عبءالآن ملا اشرتطنا القبض محّ 

هذا س يبيع وهذا س يبيع السعر اذلي يف السوق يف الهناية هو فا ذا وجد أ ن 

اذلي س يحمك لكن لو أ نه بق  عند البائع ال ول وتتواىل عليه العقود وهو يف نفس 

ايل العقود دون هذا هو واقع الاقتصاد العامل  واقع الاقتصاد العامل  تو  ،املاكن

 .قبض حىت يف الهناية مت تصفية العقود مبعىن ال يوجدقبض ويف الهناية ت

ربت عىل اخنفاضها اربت عىل ارتفاعها ضاتقول كل أ ان ال أ ريد السلعة أ صل  أ ان ض

فعند التصفية أ قول كل هذه نتاج الفرق بني الارتفاع أ و الاخنفاض  ورحب  هو

السلعة أ ان اشرتيهتا منك مبئة مك سعرها يف السوق الآن مبئة ودينارين أ عطين 

أ ان ال أ ريد وأ نت ال تريد السلعة لكننا نُضارب عىل السلع  ،ادلينارين وانهتيى ال مر

يف ال سواق وهذا ما يُعرف ابلعقود الآجةل أ و ما حيدث يف املس تقبليات يف 

 الاقتصاد.
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ا املبيع جزافا  هبذه الرشوط الرشعية تريد منك أ نك تشرتي وتنقل ا ىل هذ ذنا  

تنقل ا ىل مس تودعك الطعام وهنا الرشيعة أ رادت أ ن تكون العقود  ،بيتك الطعام

 ويه سلعة الطعام. يف ماكهنا حقيقية وال تتواىل عىل سلعة

ون قد رأ يته يعين أ ن تك ،ورشوط بيع السلعة ُجزافا  أ نه ال بد أ ن يكون مرئيا  

مرة أ حد  ،كذكل مل يَْكرُث جدا   ،من قبل أ و عند العقد وال يصح عىل الصفة

ر و ال م سنشرتي من كسارات رمال وحنوه فسا لته كيف هذه اال خوة قال أ ننا كنا

طن؟ قال ال تس تطيع أ ن تقدر مك  ،قال الرمال واحلصمة )احلىص( عىل مد البرص

ذا  ال تصلح أ ن تباع  ماكن التقديرميكن ا  هل أ س تطيع أ ن  ،جزافا  ال بد من ا 

ن اكن حتهتا تةل كنت أ قّدرهذه  التلل من احلىص املطحون والرتاب والرمال ا 

ذا  يقول ال بد أ ن تكون ال رض حتته مس توية ليُ  ذا بتحهتا تةل ا  مكن سا نقلها وا 

 تقديره.

ذ اهلني ن نكون جأ  بد ا اكن معدودا  حبيث ميكن عده والحبيث ميكن حزره وا 

 مثل البائع يوزن بضاعته كذا مرة ويريد أ ن يبيعها جزافا   ،ابملقدار البائع واملشرتي

فذلكل هنا  نقول ال يصلح أ ن تبيع جزاف النك عندما وزنت أ صبح معلوما  

فا ن اكن قد مت  ،ميكن أ ن حُيَزر  يُعَرف مقداره ولكنهاجلزاف عمُِل تفصيهل لكن مل

البد أ ن  حينئذفهل تُغتفر اجلهاةل ابملقدار  ،مقدارا  كيهل أ صبح معلوما  تفاصيل  و 

منا ال املشقة الفادحة ليست حيزره وال بد أ ن تس توي أ رضه وهنا املشقة مبعىن  ا 

  يد أ ن نزن هذه الُصربة من الطعام ونذهب هبا.نر 

مثل بعض لكن  مقح لكه ثل   تكون قد قصدت أ فراده يعين الحظ م ن الكذكل أ  

من  تةلن واحد قال هذه الآ  ؟ختتلف فهل جيوز بيع الثياب جزافا   الثيابمثل 

فرزهااشرتيناها  افرتض ،الثياب اشرتوها جكيت وثلث بنطلوانت  10وجدان  ا 
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ذ ،حذيهأ ثواب وعدد من ال   ومخسة ن املقصد من احلذاء غري املقصد من ا 

كام لو  املقصوده وليس املقصود هو اجملموعأ صبحت الافراد يه  اخل هنا ،الثوب

  .ىل ذكلربة طعام من مقح أ و شعري وما ا  مثل ُص اكن 

قال  ،خبلف اجلزاف راد هذا ما يتعلق يف قوهل وعددفقصد ال  تُ ال ن أ   البد ذنا  

 )حنن نسميه ا  أ م مائعا  به جامد هولك ما يُؤتََدم اال دام ،داما   وأ   وكذكل لك طعامٍ 

دام أ و رشابدُ وجيمع عىل أ   ،(طبيخ ال املاء يعين ال رشبة أ   م الآن أ و ا   يضا  ا 

ال املاء فاملاء ليس ،ينطبق علهيا حمك الطعام   وليس مال ربوي وما ذكرعاما  ط ا 

منا هو ترشيف.من تسمي   ته طعام ا 

ن مل يكن يف نفسه هو دواء لكن ال دوية مثل العسل وا  من  وما يكون قال:

اليت يه مثل البقدونس  ريعةز الو  ،يه مجع زريعةاليت  الزاريعو  ركب منه ال دويةتُ 

 .وما شاهبها

لكن هل   البصل يقصد منه البصل زريعةيقصد مهنا الزريعه ال البذره يعين مثل  

 ،؟ الهل يؤخذ مهنا زيت الثوم زريعة ،؟ ال يؤخذ مهنا زيتيؤخذ مهنا زيت

زيت عندك أ نواع من الفجل الفجل محر اذلي هل بذر يؤخذ منه الفجل ال  

البصل جيوز بيعه قبل  ،زيته خذ منالآن يف جفل يؤ  ،محرجل ال  بيض والفال  

ال املاء وأ   مث قال وكذكل لك طعام ،جيوز ؟قبضه يدام أ و رشاب ا  وما وحده  ا 

مهنا زيت فل يدخل ذكل يف ما حيرم  عترصاليت ال يُ  الزاريعو  ل دويةيكون من ا

 .من بيع الطعام قبل قبضه

والزراريع اكلبقدونس وحىت لو  ،نعم جيوز ؟يعين جيوز كل بيع البصل قبل قبضه

م رطُ القُ  ،يحرم بيعه قبل قبضهف  ،؟ نعميته ز تخلص منالسمسم يس    ،اكن ربواي  

مسم مثل الس مثل خذ مهنا زيت فهذه اليت يؤ  ،كذكل حيرم بيعه قبل قبضه
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كل السمسم كذ ، منه زيتعترَص يُ  الزيتون ال جيوز بيعه قبل قبضه ل نه زيتون ال

 .؟ جيوز بيعه قبل قبضهطيب البصل ،اكلزيتون

مناتكون زراعته ابلش تل الزيتون حبة الزيتون ال تزرع ذا  قال أ ن الزراريع  ،ا  ا 

ُ  اليت ذا اكن لك الحظخلص مهنا زيت لل  س تَ ي لك لغري ال  وا زيت لل لك أ ما ا 

ذا  ما عدا الزيوتاذا  ،مثل الكتان هذا  ،لكصة لل  س تخلَ املُ  اكن لل دوية جيوز ا 

ُ أ   جيوز بيعه حبه فهذا منه فهذا اذلي  يؤلك وال يؤلك  عترص منه زيتما ما ال ي

قال أ و التفاضل يف اجلنس الواحد يعين  والحظ هنا يف قوهل أ و ،قبضه قبل

 التفاضل يف اجلنس الواحد.التفاضل أ و جيوز منه 

و ربوي لكن جيوز بيعه قبل قبضه هف  يعين حنن قلنا الثوم من ُمصلحات الطعام

بثوم  ن لو بعنا ثومالآ  ،بدا  يتلكم هنا عن موضوع احتاد اجلنس أ  ال  ن اكن ربواي  وا  

 اشرتيت أ نت ،ن يكون هناك تساواي  أ ي جيب أ   ،نعم هل يشرتط احتاد الكيل؟

ن هنا املسا ةل خمتلفة ذلكل البد أ   ،ن تبيعه قبل قبضهز كل أ  ا  جيو نقودك ثومب 

 .مزييُ 

فيشرتط  ،نعم ؟م الوع أ  البيراب  عندما نتلكم عن الثوم مصلحات الطعام يقع فيه

ذا بيع ثوم بثوم أ ن يتحد ُ لكيل أ ن ا يف جنسه ا   وأ ن يكون واحدا    الكيلعملُ ي

ّ وحيرُ  ز بيعه قبل قبضه وذلكل هذا ابلنقود جيو ذا اشرتيته طيب ا   ،ساءم وحيرم الن

ومصلح  ،ن البصل من مصلحات الطعامميكن أ ن يكون يف البصل اتفقنا أ  

لكن هذا يف ما يتعلق براب الفضل جيري عليه أ حاكم راب الفضل  ،اكلطعامالطعام 

آ   وقد ذكران سابقا   بواب الراب اليت ذكرانها سابقا  من أ   خرحنن الآن يف ابب أ

َ ال قلنا بواب الراب أ   وبيع الطعام قبل قبضه وأ نظرين ساء وضع وتعجل تفاضل والن

آخر من أ   ب بواب الراب ليس يف ابب التفاضل بل يف ابأ زدك الآن حنن يف ابب أ

  بيع الطعام قبل قبضه و حنن الآن أ مام أ حاكم خمتلفة.
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بيعه ا ال جيوز قال أ ان يل طعام ممرجل  يعين ،س ببيع الطعام القرضقال وال با  

لسعيد الآن من ال طعمة اليت ال جيوز بيعها قبل قبضها  قال أ قرضته ،قبل قبضه

ال ا   هذا الطعام اذلي مل  ابلقرض وأ قرضذا ترصف املشرتي اذلي مل يقبض ا 

البيع فهو  البيع عىل عقدة ةعقدل نه مل تتواىل  ،وهو الثالث هذا جائز ه خلادليقبض

  حمسن ومتربع ال يؤدي ذكل ا ىل املضاربة عىل الطعام فا نت مقِرض.

قلت هو  ،؟ نعمهذا حيرم بيعه قبل قبضه  اشرتيت طن مترطعاما   اشرتيت

  اي خادل اذهب ا ىل البائع اذلي اشرتيت منه وخذ ذكلذا  قرض خلادل جيوز ا  

ذا جاءت عقدة القرض بعد عقدةذا  ا   ،الطعام جيوز ض قبَ لطعام اذلي مل يُ بيع ا  ا 

؟ ال جيوز ل نه س تصبح عقدة ن يبيعلكن هل جيوز للمقرتض أ   ،جيوز ذكل رشعا  

 .قبض من الطعامبيع ما مل يُ  ختللها عقدة قرض س بقها عقدة تبيع اثنية

وليد قال لصديقه سعيد  ،متر من خادل ومل يقبضهطن  يعين وليد اشرتى

جائز الان  ،هخذاذهب ا ىل خادل و خادل فن المتر اذلي اشرتيته من اقرضتك ط

قرضت خادل اذلي ابعين أ ان اشرتيت مل أ قبض أ ان أ   ،سعيد ض؟قرتِ املُ  من هو

طيب  ،وسعيد يذهب ويا خذ الطن ويكيل هل وال ا شاكل يف هذا ،جائزسعيد 

 .هذا ممنوعفباع سعيد المتر مازلت أ ان مل أ قبض من خادل وأ قرضت سعيد المتر 

 توال تذا  ة بيع ا  قدعقبض وهنا ما مل يُ  هناك عقدة بيعاحلاصل صار  الحظوا

 القرض ح فنقول أ لغ  عقدةرتاب توالت عقدات اسذا  ا   ،البيع ومل يمت القبض اتعقد

 .اليت يف الوسط وأ صبح بيع عىل بيع ما مل يُقبَض وعندئذ هذا ال جيوز

أ ان الآن ُمقِرض  ،قرضتأ ان أ   كينلان البائع أ  توفيت اس   ما ذنان ابلنس بة يل ا  أ  

د عقد القرض بع يُس تْوِف ن يبيع ما مل ض يريد أ  مقرتِ وخادل ادل خل )وليد( ُمقِرض

كيف  << وال با س ببيع طعام القرض >>: ن يف قوهلالآ  ،صار ابع عىل بيع 

 ،شاكلفباعه خادل ال ا  خلادل  أ ان عندي طن المتر يف بييت أ قرضته طعام القرض؟
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هذا معىن قوهل وال با س ببيع الطعام القريض هنا الآن  ،ل نين أ ان قابض للمتر

ن  ،القرض جيوز هل ل نين أ ان أ قرضته وابع طعام املهم أ ن تبين ال صل يعين ا 

املُقرّتِض ال جيوز هل أ ن يترصف ترصف ذا مل يعرف ا   أ قرضُت طعام أ ان مل أ قبضه

ابحهتا وما فل بد أ ن يعمل البيوع وا   ،ابلسوق ا  لعطّ ن يكون مخاصه مم اجلاهل

قلنا البد من اشرتاط الامتثل   يف موضوع ال موال الربويةيعين مثل   ،جيوز فهيا

ابلامتثل ن هو ال يعمل الامتثل فل جيوز البيع مع اجلهل ابلامتثل يعين اجلهل ؟ الآ حص

بناءا   ،يس توايمل  هل اس تواي أ معرف ال  ل نه يصبح ُمزابنة ل ننا ،اكلعمل ابلتفاضل

ذا أ ان أ قرضت وزت يف موجود عندي يف حَ  والطعام سعيد طعاما   عليه أ نه ا 

قدة البيع أ خذه بعقدة القرض وحنن خذه بع هل أ ن يبيعه ل نه مل يا  يف بييت خمزين

 .ضقبَ مل يُ  البيع عىل طعامٍ  اتن ال تتواىل عقد أ  دامئا   ملحظنا

ُ  يعين القرض ممكن أ ن يُصنّف ب جي حيث املعاوضة من عاوضة ويف التربعيف امل

نت أ   ذنض ا  املال املقرَ  من حيث منفعة ،عنه عوضك ذنا   ،س املالرد رأ  

 ما دفعت. ويُعاض كل ض متربع مبنفعة املال املُقَرضقرِ املُ 

أ ن يرُِشك معه يعين  ما معىن الرشكة؟ << ةس ابلرشكال با   >> :قال هنا        

 طن متران اشرتيت يقول هل أ   ،ال،ال يُقصد مهنا أ ن يفتحوا رشكة ابملال ،غريه

ك نصف هذا كتُ لّ وقلت مَ فل ،ا شاكلجيوز وال  ،نصف طنمع   ك مالاك  تُ علْ جَ 

ليس القضيه أ ن نفتح رشكة يف املوضوع  ،جيوز ،مع  فيه رشيك نتالطعام وأ  

اذلي هو  ،عنه هن يعوضوالثاين ال بد أ   ا  ع طعامل نه لو فتح رشكة يكون اب

منا أ ان  ،ال ةلتجار هنا ليست مبعىن مجع املليني ل  ا  الرشكةذا   ،ك اجلديديالرش  ا 

ويف الهناية هو  ، اكن مع  يف ملكيتهعلتك رشياك  وهبتك نصفه ربعه يعين ج 

لحظوا يف املعاوضات والحظوا يف ف س يعطينا مهنجا   الحظ أ ن هذا  ،عترب  معل

ذن ،لنيب صىل هللا عليه وسمل: "ال يبعه"وهذا مس تفاد من قول ا اتالتربع  هل ا 
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وابلتايل  ،هذا خمتلف يَُمّْل أ و أ ن هَيب ن اكلقرض أ   ما ليس معاوضة ،مفهوم

منا أ دخلناه يفندخل املال يف املضاربة التجاري حنن هنا ملا  وهذا  ،ابب التربع وا 

مفهوم  ،(القرضابع )أ ي يعين مفهوم  ،"ال يبع" :يأ  من النص  يضا  مس تفاد أ  

كه وقال هل اي فلن ملّ هو نه  قضية الرشكة هنا الحظوا أ  ذا  ا   ،ابع )أ ي هيَب(

ابلرشكة أ نين  كن عربوا هنا عهنال هذه هبة ،أ نت مع  يف هذا الطن  يف نصفه

 الاك  مع  يعين هذه رشكة أ موال أ م رشكةصبحت ميعين أ   ،أ رشكتك فهياأ ان 

ني وجنعل مع املالال موال  أ ن جن رشكة ،بهيمْل يعين يرثون عن أ  مِ  رشكة ؟ ْلمِ 

 .ىل ذكلهذه الرشكة تسرتحب وما ا  

فهنا يقول  ،مثل أ ن يكون امس  وامسك مسجلن يف س يارة رشكة مْل       

نت رشيك مع  يف أ   ،كرثأ ريد أ ن أ كرمك أ  ان ال أ ريد أ ن أ قرضك أ  ان اي سعيد أ  

 .هذا الطعام

قامة رشكة أ ان موال يعين عندما يه بيع ال  صل  الرشكة أ    جنمع مايل وماكل ل جل ا 

وال  ،ويصبح املال عىل الش يوع يف ما بيننا ين حصتكبيعأ بيعك حصيت وأ نت ت 

  .النان ُيلط املجيوز أ ن يبقى مقسوما  والبد أ  

ب  يت هذا الطناشرت  يعين أ ان ،وليه بيع ابلمثن ال  اليت  التولية ،ةلتوليواقال: 

ال  ،س املال قبل القبضدينار برأ   1000كل أ ان أ بيعه كل ب  دينار قلت 1000

َّ  ،ول يف المثن ال  ن يويل بيعا  ة  أ  التولي ،حرتاباسيوجد زال ال  ما ك تُ يْ يعين ول

دينار وأ بيعه كل  1000فا قول كل هذا الطن أ ان اشرتيته ب  ،به اشرتيُت 

ُ  1000ب ذا اكن بيعهم لشهر يبقى دينار لكن ي شرتط أ ن يتحد ال جل يعين ا 

يشرتط يف ا  ذال يكون أ جل البيع الثاين ل س بوعني هنا صارت اس تفادة ا   ،شهرل 

ذا اكنت توليتة أ ن يكون ذا اكن يوجدونفس ال   بنفس المثن ما ا  رهن  جل وا 

ذا اكن يوجد كفيل أ يضا  جيب   .كفيل أ ن يكون جيب أ ن يوجد رهن وا 
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يعين لو جاء أ حد  ،نه يؤثر يف المثنل   والرهن فلبد أ ن يتحد ال جل والقدر

اخملاطر  ،رفع السعر لكن مع كفيل تنتف  اخملاطريشرتي مين بدون كفيل ممكن أ  

مضن خماطر الاسرتداد فلام أ مضن الرهن وأ   ،اليت يه خماطر ال جل يف املال

كل ال بد ذل ،اس تفاده من ذكل هفي  أ صبحذا  الحظ ا   ،سا خفض السعرالكفيل 

ذا انعقد بيع يف نفس المثن ال ول و  ذا اكن أ جلا  ذا اكن رهن وا   بنفس ال جل ا 

بعضهم قد يقول  ،من لك اجلهات يعين صفقة ،وابلكفيل البد ن يتحدواابلرهن 

 أ ين ادلليل عىل هذا؟

ذا قلنا ال يوجد ُمعاَوضة ،ادلليل هو نفس املُعاَوضة وال اسرتابح معىن ذكل أ ان  فا 

ويرتفع السعر ابرتفاع أ بيع ملن عنده كفيل ميلء بسعر أ قل ل ن اخملاطر أ قل 

ذن ،تفع اخملاطرة أ ان أ طلب كفيل أ كربفلام تر  ،اخملاطرة الكفيل مل  ملا رشطوا ا 

قد يكون خبا ها يف الكفيل  ،حيقق أ ي اس تفادةأ ن يريدون من املشرتي ال ول 

ل أ ان أ تيت بكفيل فلن قد يقو يس مبعىن خبا ها يعين هو قد خبا ها يف الرهن ل 

أ نت معروف لكن لو قلت بضامنة فلن أ قول  ،ميلء أ نت ال يُباع كل ابلتقس يط

 كل تعال.

ذن       اكلكفاةل والرهن وأ خذ مجيع ما ميكن يقات ث ابلتو خماطر السداد تُعالَج  ا 

هذا بيع ل جل س نة تقول  ،دفع اخملاَطرة وهذه لها حصة من المثنمن أ دوات 

 قال ،تمكبياال كفيل أ ان أ عطيك بعرشة أ الف دينار معك كفيل؟ قال ليس مع 

ايها ب  ذا مكبياالت أ عطيك ا  ذا بكفيل فلن أ عطيك ا  أ   11ا   9ايها ب لف وا 

ذا كفيْل فلن ،أ الف الحظوا علقة  ،ك نه دفععىل الش يك  هذا توقيعه ا 

ليه عند فقهائناحقيقة رة وهذا التسعري ابخملاطَ  وهذا ينبغ  أ ن  ،جيب أ ن يُنتبَه ا 

تغري السعر بتغري اخملاطرة وكيف تقل ال سعار مع تقليل  م الحظوايُلحظ أ هن

كل أ ن ا قلنا اخملاطرة وأ ن اخملاطرة لها أ ثر يف المثن والرهن قلل اخملاطرة فعندم
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السعر اشرتطنا عليك هذا اكن هل حصة من المثن وقلل اخملاطرة واكن هل دور يف 

منا يدل عىل  ،كذكلنا عليك الرهن الكفيل واشرتط  ن دل عىل يشء ا  وهذا ا 

ذا اكن هناك كفيل  ،معق يف النظر ذاجيب أ ن يكون هنا كفيل عندما يقول ا   وا 

وال بد أ ن يتحد  اكن هناك رهن ال بد أ ن يكون هنا رهن وال بد أ ن يتحد ال جل

ذا أ راد بطبيعة احلال  ،القدر أ حدمه أ ن يقول كل أ ين ادلليل عىل هذا ماذا تقول ا 

هل هذا مل يوجد يف سنن الرتمذي لكن هذا اس تنباط دقيق ويس تفاد منه 

ن د ،اقتصاد منا يدل عىل أ ن فقهائ وا  ا اكنوا يلحظون أ ن التسعري نل عىل يشء فا 

متعلق ابخملاطرة فلام قللت اخملاطرة ابلكفاةل نزل السعر فا ذا اكن هذا كذكل حنن 

ييت بنفس الكفيل ونفس الرهن حىت حنتاط حلمك ال نريد منه أ ن يسرتحب  نقول ا 

حنن  ،الرشع ل نه اس تفادة واسرتابح من بيع الطعام قبل قبضه لن تس تفيد

ال  ،وراءك والزمن طويل ذا  أ نت ال ميكن أ ن تسْل هذا املسْل ا  لن تس تفيد ا 

ذا كنت حمس نا  دخلت يف هذه العقدة أ نت حمسن وابلتا يل جرى ال مر لكه ا 

 .جمرى الاس تحسان

قاةل يف هذا :قال جيوز ال  ،فاال قاةل يف الطعام مبثل المثن ال ول ،وجيوز كذكل اال 

ذا صار عن ،أ ن يقول أ عطيين كذا وأ قيْل يد أ صبح عندي بيع مثن جددي ا 

ذا  الثاين مؤتلَف يعين يقول أ قلين هذه البيعة يقول  جديد زدين مخسة داننري ا 

ذا  حنن حمتاطون يف هذا ال مر حىت ال يدخهل ما يتعلق  ،أ صبحنا أ مام بيع جديد ا 

  .ابالسرتابح

ذا  حنن يف هذا اجملال نقف  من اسرتابح  حرسا  شديدا  وشهبا  حول أ ي معليةا 

نقول كل ال  وحتتال با جل خمتلفس تدخل يف التولية  ،الطعام قبل قبضهبيع 

ن كنت أ تيت بواثئق ورهن وكذا نقول كل جيب أ ن تتكرر نفس  س تحتال ا 

 معلية الرهن وما ا ىل ذكل.
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وال با س ببيع الطعام قبل  << قبل قبضهاملكيل و يف الطعام  اال قاةلو  >>:  يف قوهل

قاةل يف الطعام واملكيل قبل قبضهقبضه وال با س  هنا حتتاج  ،ابال قاةل والتولية واال 

ال حتقبق  ذا اكن ا  لو جرينا وقلنا واال قاةل يف الطعام املكيل مففهومه اجلزاف يعين ا 

 .قبضهجزافا  فيجوز بيعه قبل 

 

                                       * * * 

 : 90الصوتية رمق  •

جارة أ و كراء خبطر أ و غرر يف مثن أ و  >>قال املصنف رمحه هللا:  ولك عقد بيع أ وا 

ل وال جيوز بيع الغرر وال بيع يشء جمهول وال ا ىل أ ج ،ممثون أ و أ جل فل جيوز

وال الِقلبة وال اخلديعة وال كامتن  وال جيوز يف البيوع التدليس وال الغش ،جمهول

ذا ذكره كرهه املبتاع ما ن يكمت من أ مر سلعته وال خلط دينء جبيد وال أ   ،العيوب ا 

 << لمثنابأ و اكن ذكره أ خبس هل 

ذا تا ملنا يف الغرر وقلنا ماهو الغرر ،هنا يتلكم عن الغرر يف البيوع الغرر هو  ،ا 

ذا نزلت  ،أ مران حممتلن أ غلبام أ خوفهام ما تردد بني الوقوع وعدمه ك ن أ قول كل ا 

هذا يشء غرر أ قول كل انزل وهات  ،يف هذا املاء فا خرجت مسكة أ عطيك كذا

كبيع السمك يف  ،حبىص قد يا ت بسمكقد يا ت  ،ما تا ت به خفذ عرشة داننري

 ه غرر.كبيع الس يارة املرسوقة هذا لك ،املاء

 :يعين كام قلنا أ ن أ صول الهني  يف الرشع ثلثة ،اليانصيب هو مقار والقامر غرر

وقلنا أ ن الراب ذكران  ،هني  النص اكلهني  عن بيع اللكب ،الراب والغرر والنص

َّساء وأ نظرين أ زدك وراب الفضل وس يذكر ضع وتعجل وذكران بيع الطعام قبل  الن
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هذه أ صول الراب وبعضهم أ وصلها ا ىل مثانية ومهنم من جيعلها مخسة لكن  ،قبضه

 يندرج بعض ال قسام حتت بعض ال قسام ال خرى.

ذلكل  ،بيع الغررفذلكل الغرر هو أ صل من أ صول الهني  يف الرشيعة فيحرم 

تنظر الرشيعة ا ىل أ ن ال موال معصومة ولها حرمة وال يدفع اال نسان ماال  ا ال 

 ،مقابل منفعة حمددة معلومة يس تفيدها هذا اال نسان مقابل ما دفع من مال

 ويعترب هذه ال موال لها حرمة.

ذا نظران يف الرشيعة جند أ ن ،الغرر أ مر مرتدد قد حيصل ورمبا ال حيصل  لكننا ا 

يعين هذه ال لبسة اليت نلبسها  ،الرشيعة قد اغتفرت الغرر اليسري بشك متطرد

تشرتي الس يارة وجتلس عىل  عندما ،حنن مل نتطلع عىل ما يف داخلها من البطانة

 أ نت ال تعمل ما بداخل هذا الكريس. كريسال

ذا  هناك من ال ش ياء ،أ نت عندما تشرتي هذه العامرة أ نت مل تشاهد أ ساساهتا  ا 

والرشيعة  ،اليت ال تعرفها وجازت وأ جازت الرشيعة أ ن تباع مع الغرر اليسري

حرمت يف ال صل الغرر الكثري والحظوا أ ن الغرر اليسري اذلي أ ذنت به 

صنعه املتعاقدان با يدهيام يعين انشئ مع املعاملت مل ي  ،الرشيعة هو غرر طبيع 

  .الطبيع  والغرر الصناع نصطلح عىل الغرر ل 

شو والبطانة هذا أ مر ال فاكك احل من الغرر الطبيع  هو مثل اخلفااي يف أ لبستنا 

حنن مل نصنعه با يدينا لكن فرضته طبيعة التجارة لكن لو تبايع رجلن بيعا   ،منه

أ و قال أ ان سا لق  هبذه العمةل فا ن اكنت صورة أ عطيك دينارين  ،فيه غرر بدينار

ن اكنت كتابة تعطيين دينارا   الغرر هنا يسري لكنه حرام ل نه غرر  جحم ،وا 

لو جئنا ا ىل العصائر عصري التفاح أ ال يوجد فيه نس بة من  ،صناع  حنن صنعناه

ذا اكنت يف برميل  املادة املتخمرة لو ُعزلت هذه النسب مث وضعت يف ك س ا 
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لكننا لو نزعنا املادة املتخمرة با ةل كاميوية ووضعناها  ،برميل عصري ،فهي  حلل

 أ صبح حراما .يف ك س 

 ،مع أ ننا لو رشبنا هذا الكثري أ ي العصري الطبيع  ال أ قول أ نه مخر ورشب جرعة

نس بة ختمر يف لك العصائر لكهنا نس بة  ،يعين هناك نس بة ختمر يف لك العصائر

ذا  ،جازت ،طبيعية جدا  يسرية جدا  ويه موجودة يف الطبيعة يه جائزة لكنك ا 

 ولو مل تكن ُمسكرة. ،عزلهتا أ صبحت صناعية حُرمت ولو قطرة

الغرر اذلي ال فاكك منه يف التجارة وال يس تغين عنه الناس ومل  ،كذكلالغرر

منا اقتضته ظروف احلياة والطبيعة واكن يسريا   أ ذنت به  ،يصنعوه با يدهيم وا 

نه حرام  علينا بعض ولكن قد يُستشَك  ،الرشيعة أ ما الغرر الكثري مفنعته وقالت ا 

ط بيهنا وبني ته مفا الضابري منع ثفهناك غرر كثري أ ابحته الرشيعة وغرر ك  ،ال مور

 كذكل اليسري اذلي أ ذنت به الرشيعة اكلقامر بدينار ودينارين؟

ذا اكن طبيع  ال تنفك عنه  ذا اكن صناعيا  فهو ممنوع وا  املعامةل الغرر اليسري ا 

لو أ ن ادلوةل  ،فهو مرشوع الغرر الكثري أ ذنت به الرشيعة مثل  يف عقد اجلُعاةل

قالت من اس تطاع أ ن ينتج خلية مشس ية بكفاءة كذا وكذا وكذا فهل جائزة من 

ات ابلبحث مفن فيبدأ  الطلب والباحثون ومعاهد ادلراس ،ادلوةل مقدارها كذا

 عطى هل اجلائزة اليت يه اجلُعاةل.حصل عىل النتيجة يُ 

يف  ،نعد نس تفد منه هْل عليه معهل وملومن تعب وبذل ماال  مل يصل ا ىل نتيجة 

هل الآن الغرر اذلي أ ابحته الرشيعة  ،الغرر اكن مثل  با لف أ و أ لفني ،غرر واحض

ذا تا ملنا ما يا ت س نجد أ ن الغرر اذلي  هو نفسه الغرر يف العقود احملرمة؟ ا 

 حرمته الرشيعة ينهتي  ا ىل املبادالت الصفرية.
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 ما معىن املبادالت الصفرية؟ -

آخر معه أ لف ديناردخلنا رجلني رجل لو  لك واحد  ،معه أ لف دينار ورجل أ

الآن ما يرحبه )أ ( هو ما  ،قلنا هلم أ نمت يف هذه الغرفة العبوا مقار ،معه أ لف دينار

ية س يخرجان من الغرفة اه )ب( س يخرسه )أ ( يف الهنوما يرحب ،ُيرسه )ب(

ا خرسه يعين م قد يكون أ حدهام معه أ لفني والآخر  ال يشء ،ومعهام أ لفا دينار

 هذا رحبه ذاك.

يعين يف الهناية لو بقيا يلعبا القامر مدة مئة عام مجموع ما س يخرجان به سيبقى أ لفا 

الحظ يف املثال اذلي ذكرانه  ،نا ت ا ىل اجلُعاةل تُنِتج منفعة للطرفني ،دينارفقط

الآن من وضع اجلُعاةل ماذا  ،خلية مشس ية زائد وضعنا أ لف دينار ملن يُنتج اخللية

 ،اذلي اش تغل اس تفاد أ لف دينار ،اس تفاد خلية مشس ية مبواصفاتتفاد؟ اس  

هل ما رحبه اجلاعل هو اذلي خرسه اجملعول هل أ م هناك ا ضافة؟ نعم هناك 

ن  ،ا ضافة ذا  الغرر اذلي أ ذنت به الرشيعة ليس من ابب الغرر اذلي حرمته وا  ا 

عقد الرشيعة يف لكن الغرر اذلي حرمته  ،اكن هنا كثري وهناك كثري يف احملرم

منا هو انمج عن مبادالت صفرية عبثية ما يرحبه  ن اكن كثريا  أ و يسريا  ا  القامر وا 

 املقامر )أ ( هو ما خرسه املقامر )ب(.

نتاجية وقمية ُمضافة للمجمتع من هذه العملية العبثية  ،وال يوجد هناك أ ي علقة ا 

يون ل مسابقة عىل كيلو ذهب احامتل الراحب واحد من م  ،سابقات الغباءم بل يه 

 مقار ال يوجد قمية ُمضافة. ،من املتشاركني مليونويدخل 

لكن ملا قلنا يوجد ُجعاةل ملن يصنع خلية مشس ية مبواصفات كذا أ و بدواء مفيد 

نتاج قمية ُمضافة جديدة وأ عطينا أ لف دينار بذل امجليع هجدا   ،ايف مرض كذ يف ا 

ماذا كر حديثا  وحنن دفعنا أ لف دينار مقابل هذا املُنتَج اجلديد اذلي ابتُ  ،للمجمتع
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ذلكل اجلُعاةل اليوم  ،نس تفيد من ذكل؟ أ ن اجملمتع قد اس تفاد قمية ُمضافة ابجلُعاةل

استامثري جيد للمصارف اال سلمية بسبب أ ن املصارف ميكن أ ن تكون منوذج 

نتاج ال دوية وهذه اال دارة يتعني اال سلمية تريد نتيجة ال تريد أ ن تُقمي ا   دارة ال 

وأ ان  ،هذا اخملترب مخس س نوات ال يُنتج شيئا  أ و فهيا فلن وميكن هذا املعهد 

داراي  فذلكل أ قول أ ان أ ريد هذا اال جناز جنازا   ،كبنك ال أ س تطيع أ ن أ اتبع ا   ،أ ريد ا 

 لج.أ ريد علج لهذا املرض وأ ان أ عط  جائزة ملن أ ىت هبذا الع ،أ ريد نتيجة

من تا خر عن  ،الآن كبنك ليس حباجة ملتابعة من داوم ابخملترب ومن مل يداوم

هل  ،ل نه ال علقة هل بك ذكل ،من ذهب ومن مل يذهب ،العمل ومن مل يتا خر

هل توفر ادلواء املطلوب لهذا املرض أ م مل  ،علقة فقط ابلنتيجة وهو ادلواء

أ ما أ ن أ نشئ دوائر حكومية مصابة ابلرتهل اال داري وهذا أ ىت با قاربه  ،يتوفر

أ ان ال أ ريد أ ن أ دخل هبذه  ،وهذا أ ىت با قاربه وهذا ابلواسطة وهذا ابلواسطة

أ ريد خلية مشس ية ل ن هذا البدل يس تورد النفط والنفط همْل هل  ،املتاهة ابملرة

اي أ يهتا اجلامعات اي أ يهتا  ،س يةيف الطاقة الكهرابئية حنن نريد أ ن نصنّع خلية مش 

عالية من أ ىت هبذه املواصفات فهل فنية اخملتربات نريد خلية مشس ية ذات كفاءة 

وأ ان كبنك ملكت حق  ،جائزة قدرها كذا وكذا وكذا وأ ان أ شرتهيا وتصبح ملاك  يل

 .الاخرتاع أ بيع وال أ دفع رواتب

نك ويلزم من أ راد أ ن يعمل ويا ت فيلزم الب  ،طاملا بدأ  الناس ابلعمل فتلزم اجلُعاةل

 ابلنتيجة.

أ عطين ادلواء يصبح هذا  ،الآن أ اتين ابدلواء أ قول هل تفضل هذا مبلغ اجلُعاةل

ومن بذل  ،ادلواء يل أ و هذه اخللية الشمس ية مليك كرباءة اخرتاع وأ ان استمثرت

نفاق ومل يا ت ابلنتيجة فل يشء هل   مواال .أ  ولو خرس  ،اجلهد وتكبد اال 
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أ ان أ ريد نتيجة ال أ ريد أ ن أ دفع رواتب  ،اجلُعاةل جاءت لتلبية حاجة معينةأ صل  

ماكن حيتاج  ،أ ان ال أ ريد أ ن أ دفع مثن الرتهل اال داري اذلي تعيشه بدلاننا العربية

حنن ال نريد  ،يَُعنّي هذا عىل املزيانيّة وذاك ،ا  مخسة موظفني فيه مخسون موظف

نتاج علم  وخذ،ذكل حنن تريد نتاجئ والقصد من املثال يف اجلُعاةل هو  ،أ عطين ا 

الغرر املمنوع اكلقامر ال  ،توضيح الغرر ومتيزي الغرر املرشوع من الغرر املمنوع

الغرر اذلي أ ابحته الرشيعة يرتتب عليه اس تفادة  ،يرتتب عليه أ ي اس تفادة

رحبه )ب( وما واس تفادة مشرتكة ليس كام هو احلال يف القامر ما ُيرسه )أ ( ي

هذا معل  ُطَفيليا  ال تقدم  ،هذا ليس معل  مفيدا  يرحبه )ب( هو ما خرسه )أ ( 

 طبيعة املقامرة والرثاء الفجايئ. عبثية ويه ا شغال للناس يفشيئا  و 

ذا تعزز عند ال والد قضية ال ن ا  دفع دينارين ينتظر رثاء الفجايئ مبعىن أ نه ينتظر ا 

مليون دينار ويعيش عىل هذه اخلُرافة وهو عبارة عن أ ن يا تيه هاتف لقد رحبت 

 احامتل واحد من مليون وهو عدد املشاركني.

ذا دفع مثن هذه الورقة وهو مليون ونس بة رحبه واحد  ذا اكن يتوقع أ نه ا  يعين أ نه ا 

فا ذا اكن يتوقع أ ن يكسب عىل نس بة واحد من مليون فهذا اال نسان  ،من مليون

ذلكل حترمي  ، من الكسل البعد عن اجلدية يف العمليعيش حاةل من الغباء حاةل

القامر واملقامرات ل هنا أ لك ل موال الناس ابلباطل دون تقدمي أ ي خدمة أ و 

 وهذا يورث الضغينة ويورث البغضاء. ،منفعة

ذا اكنت عىل  ما ميكن أ ن  أ ما ،من طرف واحد نعمثقافة وجائزة املسابقات ا 

ذايلبس  معلنا مسابقة ثقافية مدة االتصال عىل  عىل الناس عقوهلم يعين ا 

ذا أ نت تريد أ ن  الربانمج ادلقيقة يف الوقت العادي يف داخل البدل بقرش لكن ا 

ذا اتصلت يعين حىت حيفِ  ،تتصل للمسابقة تصبح ادلقيقة بعرشة قروش ز مث ا 
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ميناء  ،الناس يقول كل ما هو امليناء الوحيد عىل البحر للملكة ال ردنية الهامشية

يوجد حبر يف اململكة ال ردنية الهامشية ال تعيش فيه ال سامك ما هو؟  ،قبةالع 

مه يسا لون هذه ال س ئةل لريغبم يف كرثة االتصال مث يبقى يسا هل  ،البحر امليت

حىت يدمي التواصل معه عىل هذه الفروق الاقتصادية وملا يبدأ  موضوع الفرز 

س نة مك س نة؟  حرب املائة؟ للجوائز يقول هل سوق ُعاكظ اكن يس متر مك يوما  

ال اذلي حبث عهنا بنفسها وأ جاب فذلكل ما حيدث  فيبدأ  ابل س ئةل اليت مل يعرفها ا 

 ال جيوز أ ن يكون من الطرفني.

أ ما أ ن تا ت هبذه  ،مسابقة الثقافة تريد أ ن تشجع الثقافة من جيبك تفضل

هذه أ صبحت مراهنات وهذه  ،الطريقة وتريد أ ن يدفع هذا مال وهذا مال

فذلكل ما حيدث الآن يه مسابقات الكسل والغباء  ،مراهنات رشعا  ال جتوز

 .معا  

 املرشوع مهنا.  هذا بينّا الغرر املمنوع ومزيانحنن يف -

الس يارة املرسوقة ل نه كبيع البعري الشارد وبيع  << وال جيوز بيع الغرر >> :قوهل

ال جيوز بيع الغرر أ ي لك ما اكن  ، وحُيمتل أ ن ال يمت التسلميأ ن يسملّ  حيرم حيمتل

فيه الغرر فقد يكون الغرر وفيه اجلهاةل واجلهاةل يه مؤدية لعدم التسلمي كام هو 

آتيك بنوع رديء ،الغرر ذا بعتك طن مقح ما حددت صنفه سا وتقول يل  يعين ا 

ذا  هنا عندي ا شاكلية. ،ال أ ريد اجليد  ا 

يف قوهل وال جيوز بيع الغرر يف لك ما ميكن أ ن يقع فيه الغرر ممكن أ ن يكون 

أ و  ،مس 10غرر من هجة الرشوط ك ن أ قول كل اجلب زمردة جحمها مثل  

 ،<< ممثونيف مثن أ و  >> :قال ،أ ملاسة هذا لكه يؤول يف الهناية ا ىل عدم التنفيذ

( فهيا غرر وأ ان قد كتبت bite coinالمثن مثل حاليا  العملت الرمقية مثل ال )



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    94         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

عهنا مقاةل أ هنا معليات برجمية احامتلية عرب احامتالت واسعة ممكن خترج كل 

هذه الوحدة  ،معلت ليست ملموسة يه وحدة حسابية مسجةل عىل احلاسوب

ماكنك أ ن تشرتي فهيا سلع فك   ؟يف تنتقلاحلاسوبية اب 

يعين يف الهناية يف مجيع  ،تنتقل ا ىل التاجر عن طريق احلْوس بة واال نرتنت

ما هذا حيتاج منا ا ىل أ ن نتبني  ،ال حوال ال يوجد يشء ملموس ميكن أ ن يُقّدم

اثنيا  ما هو الواقع ما يه العملت  ،املواصفات الرشعية يف النقود هذا واحديه 

هكذا كتبت البحث يف هذه الطريقة وميكن  ،احملل الرمقية اثلثا  تزنيل احلمك عىل

ذا اكن هناك اس تفسار ممكن أ ن جنيب عليه.  أ ن تقرؤوه وا 

وهو البعري الشارد س يارة مرسوقة يشء يعرُس تسلميه  ،أ و ممثون ،هذا يف المثن

مىت يا ت؟ ال  ،مثل أ ن أ قول كل حىت يا ت أ بو فلن أ و أ جليعرُس وجوده 

قال  ،هذا غرر يف ال جل ،أ حياان  يا ت لك س نة ابلصيف وأ حياان  ال يا ت ،نعرف

ذا  هذا ال مر ال يصح وال جيوز.   فل جيوز ا 

ذا اشرتيت سلعة مؤجةل  ،الآن فامي يتعلق ببعض التطبيقات اليت يه يف الغرر ا 

فقلت كل أ بيعك املئة طن حديد يل  ،ببيع َسمَل ويل عىل فلن مئة طن حديد

ذا تعرث  ،وأ عطيين زايدة عرش داننري ،لعىل خلي الآن احامتل خليل ال يسمّل ا 

خليل تعرثت الصفقة الثانية فا ذا اكن عندي صفقة اثلثة مبنية عىل الصفقة الثانية 

ن تعرثت ال وىل تعرثت الثانية والثال  ،تعرثت الصفقة الثانية تعرثت الثالثة ة ثوا 

التنفيذ بسبب ربط الصفقات ابلصفقة  موالرابعة واخلامسة فيؤول ال مر ا ىل عد

 ال وىل.

ع املُسمَل فيه وهو بي ،ل ن العقد تركب عىل ال ول الحظوا هذه احلاةل ممنوعة رشعا  

. جيوز السمُل فامي جيوز قرضه واملعني ال جيوز قرضه ل نه ال يَُرد ا ال قبل قبضه
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ه ال نل   ، يف العقارأ نه ال جيوز السملَ عىل ذلكل أ مجعوا املثل وهذا ُمعني ال مثل هل 

بد أ ن تكون معينة حىت ولو اكن تصممي الشقة واحد ل ن الشقة رشقية أ و غربية 

هذه العامرة ختتلف عن اليت جبوارها ذلكل الَسمَل يف العقار ال جيوز ل نه  ،ختتلف

ال  نفس حىت لو اكن معينا  ُيتلف ابختلف الشارع ابختلف اجلهة ال يكون ا 

 طلةل الرشوق الغروب وهكذا.العامرة ُيتلف ابال  

 ال أ عمل فيه خلفا  وهللا أ عمل. ،ذلكل ال جيوز الَسمَل يف العقار ابال جامع

بشهر س بعة وأ ان  احلديد أ ىت من يريد تسلميهالآن بعد ما أ برمت مع مصطفى 

ذا  أ ان أ س تطيع أ ن أ رتب صفقات بناءا  عىل  سا س تمل من مصطفى شهر س تة ا 

عقودي فا قول هل أ وقع معك عقد بيع مئة طن حديد عىل الصفة اليت تريدها 

ذا  هو عقده مع  ال علقة  ،هل أ تيت عىل ذكر صفقة فلن؟ ال ،1/7تسلمي  ا 

يه الَسمَل املُوازي مبعىن لو تعرثت هل ابلصفقة ال وىل ال يوجد ارتباط هذا نسم 

برايم مع فلن أ و فلن أ ان  صفقة واحد هذا ليس هل علقة هبا وما علقيت أ ان اك 

ذا اكن هذا  لعقد عىل أ نه س تا خذهلكن لو رتبت ا ،عقدي معك ذا  ا  من فلن ا 

العقد مرتبط ابذلي قبهل فهذا حرام وس يؤدي ا ىل اهنيار الصفقات لكها يعين اهنار 

لكهم د رمق واحد وعندي عرش عقود مركبة عليه جند عرشون رشكة أ خرى العق

 ولكهم يسا لون عن مصطفى ويقولون أ جلبوه مكبل  ابل صفاد.عند القايض 

لو معلنا بطريقة الَسمَل املوازي نقول للتاجر أ نت  ،ل نه هو اذلي ختلف أ ول واحد

ذا  الحظوا قال  ،تس تطيع أ ن ترتب أ وراقك وأ نت تس تطيع أ ن ترتب الزتاماتك ا 

وال جيوز بيع غرر وال بيع يشء جمهول وال أ جل جمهول وال جيوز يف البيوع 

وهذا ما  ،الغش: خلط اجليد ابلرديء ،التدليس وهو كامتن العيوب وال الغش

ويه حيدث يف سوق املسلمني فواكه جيدة مع فواكه رديئة وال اخِللبة ويه: 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    96         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

تقول تعال سا خفض كل  ،داع ابلالكموال اخلديعة: ويه اخل ،الكذب واخلداع

 وال كامتن العيوب. ،مثن حىت يدخهل يف احمللال 

ذا ذكره  وال أ ن يكمت من أ مر سلعتهبدأ  يبني الغش  ،وال خلط رديء جبيد ما ا 

الحظوا الضابط اذلي س يذكره يف موضوع ضبط العيوب وال يكمت  كرهه املبتاع

ذا ذكره كرهه املُتاع ذا ذكرته سينرصف يع ،من أ مر سلعته ما ا  ين لك وصف ا 

ن شاء املشرتي فكامتن هذا مؤثر   يف البيع وس نا ت ا ىل ذكل عند خيار النقيصة ا 

 .هللا تعاىل أ و اكن ذكره أ خبس هل يف المثن

                                  * * * 

 : 91الصوتية رمق  •

فهل أ ن حيبسه وال با  عي  ومن ابتاع عبدا  فوجد به >>:  قال املصنف رمحه هللا

ال أ ن يدخهل عنده عييرده  أ و ،يشء هل ب ُمفِسد فهل أ ن يرجع بقمية ويا خذ مثنه ا 

ن رد عبد ،د ما نقصه العيب عندهأ و يرده وير  ،القدمي من المثن العيب ا  بعيب وا 

 << وقد اس تغهل فهل غلته

النقيصة أ حد أ و ما يسمى خبيار النقيصة وخيار  ،هنا يتحدث عن الرد ابلعيب

ما أ ن يكون ،أ مرين ما أ ن يكون راجعا  من هجة الرشط وا  ك ن  ،من هجة املبيع ا 

املبيع أ ما ما اكن من هجة الرشط فهي  يف رشوط التعاقد يعين يكون النقص يف 

 ،طلبت اجلامعة اس تاذا  برتبة أ اكدميية معينة خّرجي من جامعة معينة خبربة معينة

فهذا يعين أ ن املتعاقد وهو  ،وراقا  خلف الواقعفلنفرتض أ ن ال س تاذ قد قدم أ  

ال بناء   تتعاقد معك ملاجلامعة  هذه الرشوط فميكن أ ن عىل هذه املواصفات و  ا 

 وكذكل أ ن تكون الشهادة ،خربة غري حصيحة يف الواقع يكون قد زّور شهادة
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مزورة هذه اجلامعة مل تتعاقد معك عىل هذه الوقائع وهذه احلقائق اليت يه يف 

منا تعاقدت بناءا  عىل ما قدمت   من هذه الشهادات.نفسك فعل  ا 

وأ ن  ،الآن لو فرضنا اكتشفت اجلامعة أ ن هذا الشخص اكنت هل شهادة مزورة

 ابلقانون أ ن ،ما قدمه من أ وراق اكنت غري حقيقية هذا راجع ا ىل خيار النقيصة

هذا يعين أ ن ما يقدمه طالب  ،للجامعة احلق ابسرتداد لك ما دفعته من رواتب

ن مل تكن حصيحة فيعتَرب  العمل يف سريته اذلاتية من بينات وحقائق ووقائع ا 

 وهذا يندرج حتت خيار النقيصة. ،العقد فاسدا  بسبب هذا الزتوير

ال عىل وفق ما قدمته من بي  فذلكل  ،ناتل ن صاحب العمل مل يتعاقد معك ا 

أ سلوب تعبئة السرية اذلاتية مبا هب ودب يف الوظائف هذا خمل برشوط 

قلت كل أ ريد يف هذه البناية  ،وهذا اال خلل يكون انجتا  عن الرشط ،التعاقد

صفة يف السلعة أ ن تكون ماركة معينة ُمنتج مصنع معني فقمت برتكيب منتجات 

أ اّل تطغوا يف املزيان( كل )ذل ،الآن أ نت خمل ابلرشوط ،خمالفة للمواصفات

فك ما مت االتفاق  ،االتفاق يف التعاقد ليس فقط هو املاكييل وال وزان املعروفة

ال اعُتربت ظاملا .  عليه هبذه الرشوط عليك أ ن ال تطغى فهيا وا 

منا يتلكم عن العيب يف املبيع وليس من هجة  ،ما حتدث عنه املصنف هنا ا 

 ،فقد يكون العيب يف السلعة والبائع ال يعمل وقد يكون يعمل ،رشوط التعاقد

ن  وعليه هذه السلعة ال صل أ هنا خالية من العيوب هذا محم  برشوط رشعية وا 

يعين اشرتيت سلعة ودفعت مثهنا مث  ،مل يشرتط املتعاقد أ ن تكون السلعة سلمية

ا  فرجعت ا ىل البائع فقال كل أ نت مل تشرتط مث تبني أ ن يف السلعة عيب ،انرصفت

ن هذا الاشرتاط رشع  فل حيتاج فن ،السلمة من العيوب ليه املشرتي قول ا  ا 
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ن مل يكن ل ن ال صل يف املبي ع السلمة وعليه فا ن الرد ابلعيب حق للمشرتي وا 

 قد اشرتطه.

ذن  شوبه ال ت  ،حنن سنترصف عىل أ ساس أ ن ال صل يف املبيع أ ن يكون سلامي  ا 

 شائبة العيب ومن هنا فا ن املشرتي محم  برشوط الرشيعة.

هنا ليست القضية قضية عبد  <<ومن ابتاع عبدا  فوجد به عيبا   >>:  يف قوهل

منا يتلكم عن مبيع العيوب اليت تعتربها الرشيعة من العيوب  ،قال فوجد به عيبا   ،ا 

أ ما العيوب الظاهرة فهذه يراها  ،اليت يُرد هبا املبيع أ ن تكون عيواب  خفية

يعين أ ان اشرتيت س يارة واحض أ هنا مصدومة من اجلانب ال مين فهل يل  ،املشرتي

يب أ ن أ ردها ابلعيب بعد أ ن رأ يت هذا الوضوح؟ وهل للمشرتي أ ن يرد ابلع 

فقال أ ان وجدت  ،الآن جعلت الس يارات ،ء ادلهان؟ هو أ مر ظاهربسبب سو 

نقول هل هذه العجلت أ مامك ويه  (معيبة)تبديل  الس يارة حتتاج ا ىلجعلت 

ذا  العيوب الظاهرة ال يَُرد هبا املَبيع ،من العيوب الظاهرة  .ا 

ذن فى يعين ُيَ  ،اذلي يَُرد به املبيع هو العيب اذلي ميكن تدليسه من قبل البائع ا 

ذا اكن البائع ال ميكن أ ن يعمل ابلعيب مثل  ،عىل املشرتي وميكن أ ن ُُيفيَه البائع ا 

 ،البطيخ من ادلاخل أ بيض ،الفس تق الفارغ ،عىل سبيل املثال اجلْوز الفارغ

فا ذا اكن  ،نه مررتاه املشرتي تبني أ  الفقوس بعد أ ن اش ،البطيخ ليس حلوا  

هذه فل السابقة من هجة البائع بل ابس تعامل املبيع فقط اكل مثةل  العيب ال يُعملَ 

رادة البائع واملشرتي ،جيوز الرد هبذه العيوب آفة خارجة عن ا  ذا  املعيار  ،ل هنا أ ا 

ائع أ ن العيوب اليت ميكن أ ن يدلّس هبا البائع يه العيوب اليت يضمهنا الب

 وتس تحق الرد.
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 ،اليت يه العيوب بدرجات ،وهناك أ يضا  بعض البيوع ميكن أ ن يَُرد هبا املبيع

  :نقرر املبادئ يف العيوب

يعين يرض املقصود من اس تعامل  ،عيب ينايف املقصود من الاس تعامل لك -

 هذا اليشء. 

ونقصد  ،يسرية يف العروضحىت ولو اكنت  ،أ ن يكون للعيب قمية مالية  -

فهذه لها  ،ري العقار والِرابع اليت يه ال رض وما اتصل هباابلعروض غ

 تفصيل.

ذن والعروض يه ما يقابل ال صول يف الاس تعامل العيب اذلي تَُرد به العروض  ا 

هنا تَُرد مبا اكن هل قمية مالية ولو اكنت القمية املالية للعيب يسرية ،الفقهي  همام  ،فا 

 اكنت.

 وجيب احامتهل.ل ن هذا مال 

 أ ن يكون ممكن أ ن يُدلّس به.ؤ  -

لكن هل هو ال صل يف ذكل  ،رد املبيع يف الرقيق فيه متيزيموضوع يف الالكم يف 

لكن املقرر أ ن العيوب الظاهرة يه أ مامك وأ نت  ،أ م ال حيتاح ا ىل تفصيل

 ،يعين أ نت اشرتيت س يارة مصدومة عيب ظاهر ،اشرتيت عىل هذا الوصف

نسان يح هل تقول ال أ عل مه؟ لكن يف الرقيق الرقيق ُيفون عيوهبم ل نه هو ا 

خفاء عيوبه ذلكل ترخصوا يف قضية الرقيق ما مل يرتخصوا  فميكن أ ن يتلكف يف ا 

يف العروض وميكن أ ن نبني هذا ونوحض فذلكل ميكن أ ن يكون ما ذكره هنا يف 

ال   ،بعد مدةموضوع الرقيق وأ خلق الرقيق قد يكون سارقا  وهذا قد ال يظهر ا 

هللا  ،متطرد يف بقية السلعهو لكن هل  ،الَعَور تلكم عنه عىل أ نه وصف ظاهر
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ولكن اذلي جرت عليه النصوص أ ن العيوب الظاهرة ال يَُرد هبا البيع ال  ،أ عمل

 س امي وأ ن املشرتي ظاهرة أ مامه.

أ نه مل ير  الَعَور؟ هذا هل هو خاص ابلرقيق أ م ال؟ ممكن الآن هو س يحلف 

تفصيل ال مر واحض فهيا هو أ ن البيوع اليت ميكن أ ن ذلكل حتتاج ا ىل و نراجعها

 اليت ميكن تدليسها. يُرد فهيا املبيع يه

ذن  ،من العيوبما فيه فامي يتعلق ببيع املبيع و  ميكن أ ن يكون هناك عدة صور ا 

هل يُشرتط يف رشاء الشقق والس يارات ل جل السلمة من العيب أ ن تُفَحص 

 هذا ما ال يشرتطهالس يارة من قبل خبري أ و أ ن تُفَحص الشقة من قبل خبري؟ 

ن مل يكن هناك خبريالُعرف اذلي هو مقرر ابلقانون وا  ،عترب البيوع سلمية وا 

عىل سبيل املثال يف ابال ضافة ا ىل أ ن املشرتي يف رشائه مستند ا ىل ُعرف ف

املهندس املرشف وهناك املهندس  ق هناك نقابة املهندسني اليت تعنيالشق

املبىن مطابقا  للرشوط  يف اس تلم عامن من قبل أ مانةاملصمم وهناك املهندس 

وُُيّرج املهندس املصمم واملرشف شهادة تسمى شهادة مطابَقة أ ن  ،واملواصفات

ذكل يُمنَح اال ذن بمتديد  مث بعد ،يف املواصفاتهذا املبىن مطابق ملا هو مسجل 

ودائرة ال رايض والتسجيل ال تشرتط أ ن يكون وما ا ىل ذكل و الكهرابء املاء 

ن العيوب وعىل فرض هناك خبري قد هناك توقيع خبري عىل أ ن املبىن سلمي م

ال مننعه ملاذا؟ ل نه وصف  ُيفى أ ش ياء فهل مننعه ا ن اكن قد ولك خبريا  حقيقة  

ذا  قدراتهواملشرتي بضمن  ،أ ثّر يف القمية املالية معذور والعيب خف  خلفا  ما ا 

 اكن العيب ظاهرا .

رشقية حىت تدخلها العيب ظاهرا  مثل  هناك أ انس ابلشقق يرغبون أ ن تكون 

فلام اشرتى الشقة غربية قال أ ان أ ريد أ ردها ابلعيب  ،الشمس وتنقهيا من الرطوبة
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نقول أ نت ترد ابلعيب الظاهر وهذا  ،ل نه تدخلها الشمس قليل  من هجة الغرب

يقول أ ان رددت الس يارة ل هنا تبني يل أ هنا  ،الرد ابلعيب الظاهر ال جيوز

ماكنه ملحظة أ هنا مصدومة ،مصدومة ني لكن اشرتى س يارة فتب ،فهي  أ مامه واب 

أ هنا قد أ صاهبا صدام والصدام هذا مؤثر يف قميهتا املالية وبيعت عىل أ هنا ساملة 

 من احلوادث هذا هو ال صل.

انقلبت عدة مرات وهذا يؤثر يف تبني أ هنا أ حياان  بعض الناس تقول هذه الس يارة 

ذا  هل احلق ابلرد ابلعيب يعين أ حياان  من العيوب هناك س يارات معلت  ،المثن ا 

 ،ات أ جرة )تكيس( واكن علهيا اس هتلك كبري با هنا اكنت تعمل ليل  وهنارا  كس يار 

ذا قلَت للمشرتي هذه الس يارة معلت تكيس  نه س يزنل مثهنا وال يرغب هبافا   ،فا 

يؤثر يف المثن ذلكل هذه الصور اليت وضعنا لها معيارا  أ ن  يعتربعيبا  خفيا  وهو

ويؤثر يف المثن وُيفى عىل املشرتي  ذه الصورة مما ميكن أ ن يُدلّس بهتكون ه

يار عيب ونقيصة اه يعد هذا خ طلع عىل هذا العيب ملا اشرت ولو أ ن املشرتي ا

 يبيح للمشرتي أ ن يرد ابلعيب وحيق هل بذكل أ ن يرد.

ذن ال مر أ ن جزءا  من مال املشرتي قد اس ُتبيح بغري وجه مرشوع  يه منهتيى ا 

اشرتيت كتااب  فوجدت مجموعة من الصفحات بيضاء فيه هذا  ،با مر قد خف  عنه

ن ابن ع بل د به الكتابويُر يعترب عيبا   َرفة يف بعض ما يُذكر يف مدوانت ا 

يف كتب الرشيعة بدال  من صىل هللا عليه  (صلعم)الكتب أ ن من كتب لكمة 

ذلكل حنن عندما نتلكم يف العيوب لنا معايري  ،وسمل يَُرد الكتاب بذكل العيب

ذا  ،خفية مل يتطلع علهيا املشرتي ميكن التدليس هبا يةمنضبطة مؤثرة يف المثن  فا 

 اكنت كذكل فهذا ميكن أ ن يَُرد به العيب.
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معروف أ ن هناك قانون أ نه يُمنع  ،ة الصلحيةلو جئنا مثل  ا ىل ال طعمة منهتي

ولكن ما يوَضع من  ،عىل التاجر أ ن يضع يف حمهل سلعا  وأ طعمة انهتت صلحيهتا

اترخي عىل هذه ال طعمة هو مكتوب يف خطوط صغرية والُعرف ال يتتبع ذكل 

بل أ حصاب احمللت أ هنم حريصون من قبل اجلهات اخملتصة ومن قِ  ،نتيجة للثقة

 ،ال يضعوا هذه ال طعمة منهتية الصلحية فتنشا  هناك ثقة دلى املشرتي عىل أ ن

أ ن يشرتي سلعة موضوعة عىل  وجند أ ن هناك ُعرفا  عاما  أ نه ليس لك من أ راد

رمبا يف بعض ال طعمة  ،الرف يف احملل اكل طعمة أ نه يبحث عن اترخي الصلحية

منا يريده طازجا  يعين نتاج اليوم ال ينظر من ابب اليت ال تطول مدهتا اكل لبان ا   ا 

 انهتاء الصلحية نتيجة لوجود عقوابت مشددة عىل أ حصاب احمللت.

الصيدليات علهيا أ ن تتبع ما عندها من أ دوية وتتا كد أ هنا ما يف كذكل ال دوية 

وعليه فا ن رشاء طعام انهتت صلحيته واكن عىل  ،زالت سارية الصلحية

ويضمن أ يضا  البائع النتاجئ ل ن هناك  ،ال رفف ومعدا  للبيع يعترب عيبا  يَُرد به املَبيع

ال هجزة بل ثقة عامة دلى املس هتلكني با ن هناك من يراقب التوارخي سواء من قِ 

ىل مفعىن ذكل أ ن  ،الرمسية اخملتصة أ و من قبل التجار أ نفسهم هناك سلعا  تؤدي ا 

نسان وهناك احرتاس يف موضوع صلحيهتا يذاء لل  ن هناك من  ،تلف وا  بل ا 

ذا اقرتب اترخي صلحيهتا عىل الانهتاء قُرابة شهر  اخنفض ادلواجن اجملمدة ا 

ل نه لوأ راد أ ن  ،ويصبح هناك عرض علهيا ملن أ راد أ ن يس هتلكها فورا   ،سعرها

ويريد أ ن ُيزهنا فذلكل  ،جيمدها ا ىل أ كرث من شهر يا خذها ا ىل بيته وجيمدها فرمبا

ذا اكن  يف عرف التجار كبعض السلع اليت يبقى  مؤثرا  يف السعرجند أ ن املعيار ا 

فا ن املُس هتلكني ال يقبلون علهيا فس يعترب  ،مدة شهر ،لها اترخي مدة أ س بوعني

 هذا عيبا  ذلكل مرد ال مر لكه يف هذا.
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ال أ ن تكون اي  } : ا ىل قوهل تعاىل آمنوا ال تا لكوا أ موالمك بينمك ابلباطل ا  أ هيا اذلين أ

وهذا اذلي بذل ماهل يف هذا الباب مل يكن راضيا   ،{ جتارة عن تراض منمك

ن اكنت صاحلة اليومالسلعة بعد أ س بوعصلحية ابنهتاء  عمَل بعرف وهذا يُ  ،ني وا 

ن احمللت عندما يتبقى للسلعة مثل  امل  علبات شهر تقوم بوضعها الناس وكام قلنا ا 

ذن ،ن معني وتبيعها بنصف المثنيف ماك ُقرب الانهتاء أ ليس مؤثرا  يف المثن؟  ا 

ذا اكن العرف جرى با ن  ،نعم مؤثر يف المثن وذلكل حيق للمشرتي أ ن يبيعها ا 

ذا  أ صبح هذا  هنا تُباع بنصف المثن ا  ذا اقرتبت من الهناية فا  أ مثال هذه املعلبات ا 

ذ ،عيبا    .ا أ خذها ومل يعمل ابلتارخيهذا ا 

ذا وضع التاجر سن هذه اللغة قائل  انهتاء الصلحية بعد الفتة واحضة ملن حيُ  ا 

أ س بوع أ و شهر أ حياان  عندما يقوم التجار بعمل عروض عىل بعض السلع بعض 

 ،السلع قد تكون أ صيبت بعيب مثل علبة حليب مرضوبة من الزاوية مثل  

صابة العلبة احلديدية جبانب معني مهنا  يبيعها بنصف المثن وذلكل جتد أ ن جمرد ا 

حنن جنري عىل ضابط واحض لك ما يؤثر يف المثن فهذا يعين أ ن  ،مؤثر يف مثهنا

وعليه من أ راد أ ن يتلكم يف  ،املشرتي قد بذل ماال  زائدا  أ لكه التاجر بغري حق

 عليه أ ن ينطلق من الضوابط الرشعية.حامية املس هتْل من الناحية الرشعية ف 

بعد أ ن تعيدها  ،الس يارة ا ن خرجت من ابب الواكةل نقصت مخسة أ الف دينار

س تخَدم ابملرة وأ ن هذا عيدها ا ىل الواكةل عىل أ هنا مل ت اس تخدهما أ حدمه يوم فت ما 

ن هناك من  ،الشخص هو الراكب ال ول لها يعد هذا عيبا   ل نك لو قلت هل ا 

اس تعمل هذه الس يارة ثلثة أ ايم ولكنه أ عادها س نقول كل نا سف ذلكل أ ان ال 

 أ شرتهيا أ ان جئت هنا ل كون الراكب ال ول للس يارة.
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 يس تعمل هذه وهذا يريده أ نه مل ،ن ماال  مقابل ذكلهناك من الناس من يدفعو

وأ ن جيعلها س يارة العمر ابلصيانة يريد أ ن حُيافظ علهيا  ،قبهل نالس يارة أ حد م

وهناك من  ،فذلكل عندما نضع أ مثال هذه الضوابط ،وبذل العناية وما ا ىل ذكل

م الواقع الاقتصادي واملُعاملت يف يتلكم جبمعية حقوق املس هتْل ال بد أ ن نُطعّ 

ال  ،ضوابط واملعايري محلاية املس هتْللحياتنا اليومية ال بد أ ن ننرش أ مثال هذه ا

ة اليت ْل غائبة عن هذه اال جراءات امحلائين جند أ ن مجعيات حامية املس هتأ  

توفرها الرشيعة يف جممتع مسمل فيه العدد الكبري من اخلطباء واملدرسني وال ساتذة 

 والُقضاة.

محلاية مناذج اجملمتع وأ ن الفقه  ،دروس ادلين ،م خطبة امجلعةذلكل ميكن أ ن نطعّ 

اال سليم ليس مزنواي  يف زاوية الشعائر التعبدية بل يتدخل محلاية الناس وحامية 

ذا أ ردان أ ن نتلكم يف الفساد املايل نتلكم  ،أ مواهلم وسلعهم ومحلاية التجارة هذا ا 

خفاء العيوب ونتلكم عن املعايري الرشعية والحظوا أ ننا  يري ندما نقدم معاع عن ا 

 ه.ثقافتللمجمتع فهذا أ سهل ل 

ذا   ،عيوب ظاهرة ليست مضمونةيعين عندما تقدم أ ربعة أ سطر السطر ال ول  ا 

عينيك ال أ ن تا تينا بعد ذكل بقضية أ مام احملمكة عليك أ ن تفتح عندما تشرتي 

ذا  ويتا ثر بذكل اس تقرار التعامل لو قلنا ن الظاهر يُضمن أ يضا  خبيار العيب  ا 

هناك تا ثري كبري عىل  ، ترى أ مغض عينيك ل نك سرتد ابلعيباشرِت وأ نت ال

اس تقرار التعامل بني الناس وهناك املزيد من املُنازعات القضائية اليت يه من 

ويه تثقل اكهل القضاء ابلنظر يف أ مثال هذه القضااي  ،املنكرات الرشعية

 قايض.خصوصا  وأ هنا حتتاج ا ىل خربة وحتتاج ا ىل شهود وهذا يطيل أ مد الت
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العيوب  اثنيا   ،فالعيوب الظاهرة ليست مضمونة فعليك أ ن تفتح عينيك جيدا  

اليت ال ميكن أ ن يعلمها املشرتي وال ميكن أ ن يعلمها البائع ليست حمل النظر هنا 

هذا البطيخ غري احللو ال يعرفه  ،احللوغري كام ذكران اجلوز الفارغ والبطيخ  ،أ يضا  

ذا  ما هو املضمون؟ يف العروض عيب  ،املشرتي وال البائع هذا ليس مضموان   ا 

ذن ،ميكن تدليسه وهل قمية مالية وضعنا املعيار فنحن يف مخسة أ سطر نس تطيع  ا 

وأ نه  ،وضع معايري تبني أ ن الفقه اال سليم بعيد عن الرأ ي الشخيص يف الفقه

نسانوهو ال ميزي  ،وهو علم  متجرد موضوعيا   نسان وا  ذا   ،بني فرد وفرد وا  هو  ا 

 هذا خبصوص ما يتعلق ابلعيب. ،يتلكم يف املوضوع العلم 

 يتا ثر بكون التا ثري يف مالية العيب قلنا أ ن العيب اذلي يُضَمن يف العروض ال

يف ال صول اليت يه ال رض وما اتصل هبا ختتلف عن لكن  ،أ و كثريا   يسريا

 اليسارة جدا  والكرثة يف الرد ابلعيب.العروض يف موضوع 

والرابع اليت يه ادلور اليت عىل  ،(ال صول)ابلنس بة لل رض وما اتصل هبا 

ذا اكن العيب يسريا  جدا  فل يعّوض وال يَرد البيع به ،ال رايض يعين اشرتيت  ،ا 

يد ابب حتتاج ا ىل تبديل  ،ملبة حمرتقة ،ن هناك حنفية مكسورةعامرة فتبني أ  

ينارا  يَرد به العروض ولو اكنت د ،هذه ال أ رش لها وال يُرد هبا البيع فهي  عدم

ن اليسري جدا  ال  ، جدا  أ و الالبيع سواء يسريا   أ ما ال رض وما اتصل هبا فنقول ا 

 عربة به ال يُعّوض وال يَرد به البيع.

 ،الثلث با ن اشرتى عامرة تبني أ ن القصارة فهيا مشلكة وستسقط اليسري دون

ىل صيانة خزاانت املياه تبني أ ن فهيا  ،هذا السور هناك بعض احلجارة فيه حتتاج ا 

صدأ  وحتتاج ا ىل تبديل ولكن قميهتا دون الثلث نقول للمشرتي احلق يف 

 التعويض أ ي أ ن يا خذ قمية اال صلحات من البائع.
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لكن اكتشف عىل سبيل املثال يشء مؤثر يف  ،بدون نوافذ هذا ظاهرالعامرة 

آيةل للهنيار ومما جتدر  ،هذا يَُرد به البيع ،املبىن لكه كتصدعات يف القواعد أ

ليه يف موضوع العيوب وهو ما يشرتيه  من سلع تبيعها املصانع كبار التجار اال شارة ا 

حاةل املس تعمل وليس يعين عىل أ هنا يف  ،(الس توك) عىل أ هنا ما يسمى ب

اجلديد لسبب وهو أ نه قد عرض لهذا املنتج خلل يف الصناعة وهذا اخللل ال 

فتبيعه ا ىل التجار بمثن  ،يلحظه املس هتْل الفرد أ و املس هتْل العادي من الناس

ىل املس هتْل بصورة عىل أ نه جديد  ،خبس درامه معدودة بيامن يبيع التجار هذا ا 

ليه لك  ما ميكن أ ن ميارسه البائع أ مام املس هتْل عىل أ ن هذه ويُغلّف ويُضاف ا 

بضاعة جديدة والبضاعة اليت يه خنب أ ول فيعترب هذا تدليسا  حمرما  وأ الك  

ثراء الرسيع ومن يلجا  من التجار ا ىل مثل هذه احل ،ل موال الناس ابلباطل اةل لل 

ا من حاةل ما يسمى علمات جتارية عاملية ولكنه يشرتهيا عىل أ هنحبيث يشرتي 

نتاهجا وهناك من  ل ن هذه ،التلف يراقب اجلودة وهناك من املصانع حترتم ا 

نتاج للتا كد من أ ن هذا املُنتج هو مطابق للمواصفات متاما   وهو  ،يفحص بعد اال 

تبني أ ن هناك خلل  همام اكن  عيوب حفاظا  عىل امس املصنع فا ذاخال من ال 

نه يُباع عىل أ نه ما يسمى  قد  ،قد يكون هذا حواسيب ،(توكس  )بس يطا  فا 

ذا قام التاجر برشاء هذه  ،قد يكون ملبس ،يكون أ الت خياطة املنتجات فا 

املعطوبة عىل أ هنا منتجات مث ابعها للمس هتْل اذلي ال ميزي وأ نت ال تس تطيع لكام 

خبربة دقيقة هذا ال مر حيتاجه من يعرف  بت ا ىل ماكن أ ن تفحص اجلودةذه 

 يف أ مواهلم. كسب احملرم وأ نه قد ظمل الناسب ال فُيعترب عندئذ من اب

وعليه ستس متر دورة  ،فا ن اكن املشرتي قد ظمل من قبهل فقد عوقب جبنس فعهل

ل هنا أ موال غري حمرتمة  ،الظمل ويسا ل الناس ملاذا ال تطبق عقوبة حد الرَسقة

ال قامة هذا احلد لسبب أ ن  واأ خَذت ابلتدليس ابلعيوب فل يوفق ،أ خَذت ابلغش
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أ موالمك غري حمرتمة وال تس تحق هذا احلد أ ن يُقام ل ن هذه ال موال مش بوهة ال 

مال راب وهذا اللحام دلّس عىل املشرتي وهذا  ،تس تحق أ ن تُقطع فهيا ال يدي

ىل صاحب وصاحب الس يارة دلّس ع ،املياكنييك دلّس عىل صاحب الس يارة

 ،يه دورة الفساد املتاكمةل ،وصاحب الس يارة غش يف تعلميه للناس ،القطع

ذا كنمت كذكل فا نمت ،الفساد الشامل  لس مت جديرين مبن حيرتم ذلكل هبذا احلال ا 

وذلكل الظمل يف ال موال من أ ش نع  ،بعضمك بعضا   مك ل نمك مل حترتموا أ موالأ موال

 مع ال سف الشديد.ودورة الظمل ستتاكمل  ،أ نواع الظمل

هناك ما يُقال ابملبالغة يف الرباءة من العيب ك ن يقول أ ان أ بيعك الس يارة كومة من 

لكنك عندما أ خذت المثن ليس مثنا  لكوم من  ،هذه اعتربها كوم حديد ،احلديد

لكنك أ خذت  ،هذه لو اكنت كومة من احلديد ال تساوي مئة دينار ،احلديد

ذا  املعىن  ،عرشين أ لفا   منا  ،ليس أ نك تبيع خرداواتا  حنن جنري عىل املعىن ا 

لو بعت ابلرباءة ابلعيب فقد حىت  ،تعبري عن الرباءة من العيبكنت تبالغ يف ال 

 وسننصفه ونعيد احلق ا ىل نصابه. ،اس تحللت مال أ خيك

 ،امي يتعلق ابلسلعة املَعيبةوعىل حرمة ال موال ف ،مفدار ال مر وقراره عىل ال مثان

ذن ا ن اكن العيب دون الثلث اكلِقصارة وادلهان  ،انهتينا من موضوع العقار ا 

ن  ،وأ ش ياء غري واحضة وما ا ىل ذكل فعندئذ يُعطى املشرتي قمية العيب متاما   فا 

ذا اكن هناك عيوب مؤثرة يف املبىن لكه  ،اكن ثلثا  فا كرث فهل احلق ابلرد ا 

اخللصة: الرد ابلعيب  ،ه العيبكتصدعات القواعد وال معدة فنقول هذا مما يَُرد ب

ال يف ادلور فعىل النحو اذلي بينّاه.  اثبت يف القليل ولو جدا  وابلكثري ا 

فا ن تبني أ ن يف  ،<< ووجد فيه عيبا  فهل أ ن حيبسه وال يشء هل >> : يف قوهل

 ،أ و أ ن ترده مجيعا  وتا خذ المثن ،بيع عيبا  قدميا  فْل احلق با ن تا خذه بك المثنامل 
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ما أ ن ترىض ابلعيب بك المثن و  ،ل ن الرد ممكن  ،ال رددته وأ خذت المثنا  ا 

أ ي ال يشء هل  (ال يش هل) : ذلكل قال ،فنحن نقول هل ال يشء كل ال ماكن الرد

ذا املشرتي بعد ،أ و يرده ويا خذ مثنه ،مقابل العيب ال ا  ما اطلع عىل العيب قال  ا 

طلع عىل العيب مث بعد ذكل ذهب وأ دخل الس يارة يف ا ،رضيت ابملبيعأ ان 

ذا  أ ي يشء يدل عىل رضا املشرتي  ،فهو راٍض دهن الس يارة  ،ادلهان الرصحي ا 

يعين اشرتى  ،طلع عليه مفعناه أ نه قد ريض ابلعيبأ و الضمين ابلعيب بعد الا

ذكل قال أ ان سا قتين اطلع عىل العيب مع تبني أ ن فهيا عيبا  يف احملرك هو س يارة 

ذا  هو ال يريد أ ن يُرد ،هذه الس يارة فقام بتبديل العجلت وقام بتا جري  ،ا 

نقول هل ليس كل احلق أ ن ترد ابلعيب ل ن ترصفاتك تدل عىل الرضا  ،الس يارة

لو اتصل ابلبائع بعد أ ن أ خذ الس يارة وقال هل ا ن الس يارة فهيا  ،بعد الاطلع

العيب الفلين فقال هل البائع تعال أ عد الس يارة وخذ النقود فقال خلص أ ان 

 رضيت ليس هل بعد ذكل أ ن يقوم ابلعيب.

ما أ ن يرد ويا خذ مجيع املال وال أ و أ ن يرىض ابلسلعة املَعيبة  ،حاةل الرد قامئة ا 

 ،<< ا ال أ ن يدخهل عنده عيب مفسد >>:  مث قال ،ذكل العيبمقابل هل يف 

ونقصد بلكمة العيب القدمي أ ي قبل أ ن  ،يعين اشرتى الس يارة فهيا عيب قدمي

ولك ما  ،يعين لك ما س نقوهل الآن لكمة عقد قدمي أ ي قبل البيع ،يشرتي

ذا  أ ي العيب القدمي معناه قبل  ،طرأ  عند املشرتيس نقوهل عيب جديد أ ي  ا 

ذا   ،عقد البيع أ ي والس يارة والسلعة عند البائع العيب اجلديد طارئ بعد العقد ا 

 معىن لكمة العيب اجلديد أ ي وقع العيب بعد العقد وذلكل هذا س يؤثر يف العقد.

ذا دخهل عيب مفسد  ،املؤثر يف المثنهو يعين يقصد بعيب مفسد أ ي ف  فقال ا 

ىل السلعة عيب جديد عند املشرتي فهل أ ن يرجع بقمية العيب فا ذا دخل ع

 القدمي من المثن.
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واحلاةل الثانية  ،أ و يرىض بدون تعويض هل أ ن يرد ،احلاةل ال وىل عيب قدمي ا ذن

 ،وهذا العيب قدمي يف الس يارة قبل العقد ،مكن اشرتى س يارة فهيا عيب ابحملرك

وأ تلف يف الس يارة عيبا   ،لقيادةوعندما اس تعملها املشرتي ارتكب خطا  يف ا

آخر عيب قدمي صار عندي لنقل العيب يف انقل احلركة اذلي يسمى )اجلري(  ،أ

ما أ نك ترجع  ،انقل احلركةيف يف احملرك وعيب جديد وهو  الآن أ هيا املشرتي ا 

مئة دينار عيب احملرك البائع يقول كل تفضل قمية  يعين ىل البائع بقمية العيبع

مفثل   ،وتعوض البائع قمية العيب اجلديد أ و أ ن تُعيد الس يارة للبائع ،وانهتيناخذها 

رجل اشرتى الس يارة فهيا عيب يف احملرك قمية ا صلح احملرك املَعيب مئتا دينار 

جئنا لنصلح  ،وأ ثناء القيادة ارتكب خطا  يف غيار الس يارة فا تلف انقل احلركة

وظهر أ ن هذا  ،ا عيب قدمي يف احملركهذه الس يارة فهيقال املهندس الس يارة 

وقمية  ،وقمية العيب القدمي يف احملرك مئة دينار ،أ نه ابحملرك العيب قدمي وواحض

جفاء البائع والتجار يريدون أ ن يطبقوا  ،مئتا دينار ،العيب اجلديد يف انقل احلركة

أ ين فقيه  ،الرشع ابلُعرف واال صلح ولك  يُرد هل حقه ابختصار دون حمامك

فقال  ،تعال اي فقيه السوق وانظر يف هذه املسا ةل ،ين فقيه السوقأ  املعرض 

خف  يف احملرك كل عيب قدمي ّدق من البائع واملشرتي يقول هنااخلبري وهو مص

مع العيب اجلديد اذلي طرأ  بعد البيع بسبب ترصف املشرتي اخلطا  مفاذا أ نت 

 فاعل أ هيا الفقيه؟ 

هل ترىض  ،ول هل قمية العيب اجلديد عند املشرتي مئتا ديناريتوجه ا ىل البائع يق

ذن ،انهتيى ،أ ن يرد كل الس يارة مع قمية العيب اجلديد مئة دينار؟ قال رضيت  ا 

القدمي  للبائع وأ خذ البائع س يارته بعيبااملشرتي عّوض قمية العيب احلادث عنده 

مئتا دينار اليت  ،نارت وأ راد أ ن يصلح العيب اجلديد فهذه مئة دي اكن ل هنا كذا

فامي يتعلق ابحلاةل الثانية أ ن يقول  ،تسبب املشرتي هبا أ ثناء وجود الس يارة عنده
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ما أ نك أ هيا  ،الفقيه للمشرتي خذ قمية العيب القدمي يف حمرك الس يارة مئة دينار فا 

انقل احلركة وقميته يف املشرتي أ ن تعّوض البائع عن العيب اذلي حدث عندك 

ما أ ن تقبل الس يارة بعيبا القدمي وقمية هذا  ،ترد عليه الس يارةمئتا دينار و  وا 

 ،ماذا تريد أ هيا املشرتي ،العيب مئة دينار ونا مر البائع با ن يدفع كل هذه القمية

العيب القدمي مئة دينار أ و أ ن  قال أ ريد كذا نعطيه أ حد اخليارين تفضل هذه قمية

اذلي طرأ  عندك بسبب سوء خدمتك ترد الس يارة للتاجر وادفع قمية العيب 

ذا قال  ،ونُلزم البائع مبا ُيتاره املشرتي ،للس يارة وقمية العيب هو مئتا دينار فا 

املشرتي نُلِزم  ،بعيبا القدمي واجلديد دون أ ي تعويضالبائع رضيت ابلس يارة 

ح وقال واذلي عفى وأ صل ،السمح تسلمي الس يارة وجزا هللا خري هذا البائعب 

ذا قبل ا ،يارة عندئذ ليس للمشرتي اختيارقبلت ابلس   بائع ابلعيب القدمي مع ل ا 

ذا قبل البائع فال مر وا قال أ عد ا ىل  ،لالكم هلالعيب اجلديد دون تعويض ا 

ذا املشرتي ريض ابل مر مثل  ،لالكم يل وال أ ريد منك وال تريد مينالس يارة فا ا 

ذا تنازعا ابحلقوق نعط  اخليار ابلتعويض  ،ما هو عليه فل يوجد نزاع أ صل   أ ما ا 

ما أ ن تعيد الس يارة وتدفع قمية العيب اجلديد عندك ويه مئتا  للمشرتي نقول هل ا 

ما أ ن تبق  الس يارة عندك ويدفع كل البائع قمية العيب القدمي وهو مئة  ،دينار وا 

 هنا أ صبحنا يف حاةل التخيري لللمشرتي. ،اردين

ذن لزام من  ،هناك حاالت ختيري للمشرتي ا  ذا قال الهناك حاةل ا   ،قبل البائع ا 

قبلت ابلس يارة بدون أ ي تعويض ذا وال ذاك أ عيدوا يل س يارت و أ ان أ ريد ه

فنلزم املشرتي بتسلمي الس يارة ونقول هل سقطت دعواك حمكنا للبائع با ن يا خذ 

 الس يارة.

نتلكم هنا عند موضوع همم وهو كيف تُقمّي  ،املشرتي ا ن ريض ابلعيب فل نزاع

فعيوب السلعة تُقمّي عىل وفق اليوم اذلي  العيوب وعىل أ ي أ ساس تَُقمّي العيوب؟
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ذا  اعتبار التقيمي ،دخل فيه املبيع يف ضامن املشرتي التقيمي يكون يف اليوم  ،ا 

ذا  موضوع المثن ليس هو املعيار يف اذلي دخلت فيه السلعة يف ضام ن املشرتي ا 

ن ذكل اليوم هو  ،التقيمي مىت دخلت السلعة يف ضامن املشرتي فعندئذ نقول ا 

يعين الس يارة املعينة تدخل يف ضامن املشرتي ابلعقد  ، فيهاليوم اذلي نقميّ 

ذا  نقمي الس يارة يف يوم العقد ونضع المثن جانبا  الحظوا  اكتشفنا يف املثال يعين  ،ا 

 ؟كيف ال ن سا بدأ  بعمليات التقيمي ،السابق أ نه دلي عيب قدمي قميته مئة دينار

أ وال  نا ت ا ىل الس يارة  ،؟كيف أ صل ا ىل املئة دينار كيف أ صل ا ىل املئيت دينار

ذا  يف دخلت  ،من الس نة 1/1ملبيعة بيعت الس يارة بتارخي ا قمية  ،1/1الضامن ا 

الآن  ،الحظوا هذا هو المثن اذلي اشرتينا به ،ومئتا دينارالس يارة لنفرتض أ لف 

ابلنس بة لعملية التقيمي ال نلتفت ا ىل المثن نلتفت ا ىل قمية الس يارة يف السوق يف 

يعين أ نت اشرتيت  ،تكون القمية أ عىل وقد تكون القمية أ قل قدف ،ذكل اليوم

وضوع التقيمي اشرتيت هبذا المثن املسمى لكننا يف م المثن املسمى مكشرتي

فنا ت ا ىل هذه الس يارة اشرتاها املشرتي با لف  ،س نلتفت ا ىل القمية وليس المثن

تُقمَي معيبة ابلعيب اجلديد  هذه الس يارة بمك 1/1بري بتارخي قلنا للخ  ،ومئيت دينار

 ومعيبة ابلعيب القدمي.

ضامن املشرتي أ ان أ مام المثن املسمى ادلخول يف  ل ن ذكل التارخي هو اترخي

يف ضامن ابلعقد أ لف ومئتا دينار للس يارة وقلنا ا ن الس يارة املعينة دخلت 

ذن ال ل هنا معينة  ،فرق بني وقت العقد ووقت الضامن املشرتي مبجرد العقد ا 

وقت الرشاء  1/1يف اليوم اذلي هو  ا ذن ،دخل يف ضامن املشرتي ابلعقدوت

 ،الآن جئنا ا ىل اخلرباء ومه جتار السوق ،العقد أ لف ومئتا دينارالمثن املسمى يف 

فهيا بعض املشالك والعيوب القدمية فرنيد منمك  عندانقلنا هلم هذه الس يارة تبني 

جاؤوا وقالوا أ ن هذه الس يارة  ،موا الس يارة يف ذكل اليوم سلمية ومعيبةأ ن تقيّ 
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أ ردان أ هنا تلفت يف عرفنا لو با لف ومئتني لكهنا  حصيح أ ن املشرتي قد اشرتاها

يف ذكل الوقت قميهتا مناها كخرباء التا مني اذلين يقدرون التالف هذه الس يارة قيّ 

ذا   ،ينار سلميةد 900مثل   قد يكون  ،كام اشرتاها الرجل ابلمثن املسمىليست ا 

آخره حنن الآن لس نا يف موضوع الغنب حنن يف موضوع تقيمي  غُِلب قد يكون ا ىل أ

الآن عند  ،دينار 800مع عيب احملرك قميهتا  ،900قمية الس يارة الآن  ،العيب

تقيمي العيب اجلديد ال نقيّمه وحده بل نقمّي الس يارة ابلعيب القدمي مع العيب 

ن هذا العيب القدمي وحده ونقميّ  ،اجلديد نا ت  ، العيب اجلديد وحدهوال نقول ا 

 مع اجلديد فنجد أ ن الس يارة قميهتا مع عىل الس يارة عىل هذه احلال بعيبا القدمي

 .دينار 600العيب اجلديد مع القدمي أ صبحت قميهتا 

اذلي هو وقت  1/1القمية للس يارة عند  ،دينار 1200الآن المثن املسمى ابلعقد

مها مع العيب قيّ  ،دينار 900قميهتا  1200رة ب العقد اذلي اشرتى به الس يا

الآن  ،دينار 600قيّمها ابلعيبني فا ذا يه تساوي دينار  800القدمي وحده ب 

 ،يعين رجعنا ا ىل المثن املسمى ،س نقوم بعملية نس بة وتناسب مع المثن املسمى

ذا  قمية العيب القدمي  ،معيبة 800سلمية و 900الآن الس يارة ملا اكنت قميهتا  ا 

القدمي مع  لو جئنا ابلنس بة للعيب ،ب مئةوالعي 900الحظوا أ نه تُُسع ل ن قميهتا 

ذن ،دينار مك قميته؟ الثلث 600 العيب اجلديد قلنا أ ن قمية الس يارة أ صبحت  ا 

الآن س نا ت ا ىل موضوع التقرير  ،العيب القدمي مع العيب اجلديد متا ثر ابلثلث

ذا  التسع للقمية املالية اليت س نجري علهيا الآن تسع  ابعتبار القمية اليت اشرتى هبا ا 

ابلنس بة للعيب القدمي مع اجلديد  ،قمية العيب القدمي هو ال لف ومئتنيرضب 

الآن  ،دينار 400وتساوي  ،قمية العيبني معا   1200القمية الثلث اليت يه رضب 

ما أ ن تدفع للبائع الثلث من املسمى يف العقد ال  س نخاطب املشرتي يف املبيع ا 
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ذا  للتوضيح كيف س نقوم برعاية العداةل يف حتقيق قمية العيب القدمي  ،1200 ا 

 ماذا س نعترب يف هذا. ؟وقمية العيب اجلديد

اذلي اتفق  ،نعين به املسجل يف العقد: المثن املسمى املفاهمي اليت سنتلكم عهنا

ذا  ا   ،دينار 1200عليه املتعاقدان البائع واملشرتي وهو يف املثال اذلي بني أ يدينا 

 هذا يسمى المثن املسمى.

ومعىن القمية أ ي ماذا تساوي هذه الس يارة  ،العنرص الثاين يف املوضوع هو القمية

خلت يف ضامن ود ،يف السوق يف اليوم اذلي دخلت فيه ضامن املشرتي

ذن ،لعقداب املشرتي كام أ كدان   .1/1هو يوم التعاقد نفسه وهو  ا 

جاء املشرتي وقال أ ان وجدت يف الس يارة عيب  ،حنن أ مام نزاع وخصومة مالية

ذا   ،ونريد أ ن حنقق العداةل بيين وبني البائع ،قدمي وحدث عندي عيب جديد ا 

 الس يارة يف يوم الضامن اذلي دخلت فيه مياخلبري قال ال بد من تقي ،أ تينا ابخلربة

برصف اكنت قمية الس يارة برصف النظر و  ،1/1يف ضامن املشرتي اذلي هو 

مثن أ ما ال  ،دينار 900اكنت قمية الس يارة يه  ظر ا ىل القمية املسامه ابلعقدالن

ثانية س نقمّي الس يارة يف مث يف املرحةل ال  ،1200فهو  املسمى يف العقد املتفق عليه

 800الس يارة مع العيب القدمي  مع العيب القدمي فتبني لنا أ ن قمية 1/1يوم 

لس يارة بني قميهتا السوقية يف السوق أ صبح عندي هناك فرق يف القمية ل  ،دينار

ذا  قمية  900و ال  800الفرق مئة بني ال  ،وليس المثن املتفق عليه يف العقد ا 

س نقوم بعملية  ،؟ تساوي تسع900 مك نس بة املئة ا ىل اىل ،العيب القدمي مئة

الس يارة مع ة التقيمي ال ول تقيمي الس يارة يف وقت الضامن والثاين تقيمي ثالتقيمي الثال 

ديد مع جلالعيب ا ،التقيمي الثالث هو تقيمي الس يارة مع العيبني ،العيب القدمي

الآن نريد أ ن  ،دينار 600بني القدمي واجلديد هو الس يارة قميةالقدمي فتبني أ ن 
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ن  ،نعرف مك قمية العيب اجلديد وحده وليس قمية العيب اجلديد مع القدمي فنقول ا 

العيب القدمي مطروحا  مهنا مئتان هو قمية الس يارة مع قمية العيب اجلديد وحده 

نس بة ا ىل القمية ال ساس ية ويه قمية الس يارة يف السوق  يه قمية العيب اجلديد

عىل هذا تبني لنا أ ن ابعتبار قمية الس يارة  بناء   ،للمشرتي دخولها يف ضامنعند 

بناءا   900 ي ال التسعني من الدينار وتساو  200العيب اجلديد يه فا ن قمية 

يف موضوع تقيمي العيب من حيث النس بة  هممة جدا   ا  عىل هذا فقد قرران نس ب

 وقمية العيب اجلديد التسعني. ،فقمية العيب القدمي التُسع ،ا ىل القمية ال ساس

الآن س نقوم بعملية احتساب نسب هذه العيوب ليس ابعتبار القمية ال ساس ية 

س نعود الآن ا ىل المثن املسمى ونس تخرج  ،الضامنللس يارة عند وقت دخولها يف 

لكن الآن  ،من المثن املسمى قمية تْل العيوب لكن حتديد القمي اكن ابعتبار القمية

س نُخّرج ما جيب أ ن يدفعه لك  مهنام نظري العيب اذلي عنده ليس ابعتبار القمية 

منا هو ابعتبار المثن املتفق عليه يف الع فنقول قمية  ،قدالسوقية يف ذكل اليوم ا 

 ُ  1200سع مرضوبة يف العيب القدمي نس بة ا ىل المثن املسمى يف العقد يه ت

قمية العيب اجلديد وحده نس بة ا ىل المثن املسمى يف العقد  ،دينارا   133وتساوي 

ذا  هنا  ،دينارا   266 تساوي 1200مرضوبة ب وليس للقمية يه التُسعان  ا 

 ،مي يف يوم الضامن وابعتبار المثن املسمىابعتبار التقيللعيوب اكتشفنا المثن 

وهذا لتحقيق العداةل فالمثن املسمى هو املتفق عليه وهو ما  ،فعملنا ابالعتبارين

ذا اكن أ حدهام مال عىل  ،والقمية يه قمية الس يارة يف السوق ،الزتما به حىت ا 

ننا جرينا عىل القمية وكذكل المثن املتفق عليه  صاحبه يف المثن املسمى يف العقد فا 

ما أ ن يرد  ،يف املسمى بيهنام بعد ذكل نا ت ا ىل املشرتي يف احلاةل ال وىل ُيرّي ا 

 يناخليار الثا ،دينار 266وهو اجلديد وهو  املبيع ويدفع قمية العيب احلادث عنده

 ،دينار 133أ ن ميسك ابملبيع ويقبل به ويا خذ قمية العيب القدمي ويه للمشرتي 
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ذا قال اويُلّزم البائع  ال ا  لبائع أ ان قبلهتا الس يارة ابلعيبني وال مبا ُيتاره املشرتي ا 

ذا  عند  ،أ ريد شيئا  فعندئذ نرد الس يارة للبائع والقول قوهل يف هذا ورضينا به ا 

ذا ختاصام يف العيب هل هو قدمي أ و جديداخلصومة تنشا  جلنة خرب  فيقول  ،ة فامي ا 

 ،البائعالبائع هذا عيب جديد ويقول املشرتي ال بل هو عيب قدمي حدث عند 

 .فالقول قول البائع أ وال  

ذا اكنت شهادة اخلربة عدمية نقول القول قول البائع ل ن ال صل فهيا السلمة  ،ا 

فا ن أ قام املشرتي بينة قاطعة خبربات فنية من الواكةل مثل  أ ن هذا العيب قدمي 

نتاج نقول القول قول املشرتي وال حُيَلّف ل نه بني يديه بيّنة قاطعة ن  ،منذ اال  فا 

ن القول قول املشرتي مع ميينه  اكنت بيّنة املشرتي من حيث العادة ظنية فنقول ا 

 اخلصومة يف هذا ال مر.وهكذا تنهتي  ل ن بيّنته ظنية 

* * * 

 : 92الصوتية رمق  •

رضاب ذلكل أ جل  قريبا   والبيع عىل اخليار جائز ا ذا >> : قال املصنف رمحه هللا

ترب فيه تْل السلعة أ وما تكون فيه املشورة وال جيوز النقد يف اخليار ا ىل ما ختُ 

والنفقة يف ذكل والضامن عىل  ،وال يف ُعهدة الثلث وال يف املُواضعة برشط

ُ  ،البائع منا ي تواضع للس ترباء اجلارية اليت للفراش يف ال غلب أ و اليت أ قر البائع وا 

ن اكنت   لها ا ال محل  ظاهرا  والرباءة يفوال جتوز الرباءة من مح وخشا  بوطهئا وا 

 << يَثِغر ال م وودلها يف البيع حىتق بني فرّ يُ ال الرقيق جائزة مما مل يعمل البائع و

عيب بعدما انهتيى من احلديث عن العيب واخليار ابل  ،والبيع عىل اخليار : قال

 العيب وذكران ملحظا  همام  أ ن اال مام التفت يف موضوع اخليار ابلعيب وكيفية تقومي
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ابلعيب  يف موضوع الرتادّ لكنه مع ذكل راعى المثن  ،ا ىل قمية املبيع وقت القبض

عىل أ ن العقد الصحيح هو اذلي  فبناء   ،قد فّصلناه سابقا  ي كنا نحو اذلال عىل 

آاثره والعقد الفاسد ال يُنتِ يُنتِ  نه يعمل ج أ آاثره وعندما يصبح هناك حاةل طارئة فا  ج أ

فهذا ما اكن يف موضوع  ،س با يف موضوع العقد الفاسدعىل احلاةل الطارئة حب 

أ و أ ن يكون  ،العقدخيار النقيصة وهو العيب عندما يكون راجعا  ا ىل حمل 

رشطا  تظاهر به ال جري مثل  كام ذكران يف السرية اذلاتية لل جري أ و العامل اذلي 

هذا يعترب من خيار النقيصة  قدم أ وراق غري حصيحة ك ن تكون مزورة أ يضا  

 واعتربانه راجعا  للرشط ال ا ىل حمل العقد.

ان لنفس هيام العاقد م عن اخليار اذلي يشرتطههذا اذلي يتحدث عنه اليوم يتلك

ذا  خيار اجمللس ليس موجودا  عند اال مام ،وهو خيار الرتوِ  وليس معمتَدا  يف  ،ا 

جياب من الرشع فهذا ليس موجودا   ،املذهب حفيث  ،اجمللس با ن هل خيار اب 

التقى اال جياب مع القبول لزم العقد ويعترب اال مام العقد الزما  وحىت لو مل يتفرقا 

اذلي يتحدث عنه الآن وهو خيار الرتِو اذلي يشرتطه البائع با بداهنام هذا هو 

هو عقد ُوِقف بتُّه  وهو أ عين العقد مع اخليار ،لنفسه ويكون العقد فيه موقوفا  

مضاٍء يُ  ن قال بعد يوم أ و يومني يقول بعد ثلث أ ايم فا  يعين هناك  ،توقععىل ا 

البيع اذلي هو جائز أ ي فالآن عندما يقول ابلنس بة لهذا  ،لزم وصار ابات   أ مضيته

يعين ال يوجد خيار ملدة  ا ذا رضاب ذلكل أ جل  قريبا   ،أ ابحته الرشيعة برشوط

عىل أ نه يف هناية  يعين بعض من ُيّرج اال جارة املنهتية ابلمتليك ،عرشين س نة

ىف ذكل مع مقتضيات هنا تنا ،فرتة السداد بعد ثلثني عاما  ُيتار املشرتي البيع

ن ال جل قريب مبا  ،اال لزام العقود ويه فذلكل هنا عندما يقول ابن أ يب زيد ا 

حبيث يس تطيع املشرتي أ ن ُيترب مدى حاجته أ و  ،يتلءم مع طبيعة حمل العقد

أ ن يشاور الناس يف المثن أ و أ ن يشاور يف السلعة مبعىن أ نه حيتاج رأ اي  يف هذا 
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ملدة أ ربعني عاما  يف اال جارة جل  قريبا  ال يوجد أ جل أ  فذلكل ملا يقول هنا  ،ال مر

والرجل يسدد ثلثني  عقدان البيع وبق  اخليار مفتوحا   املنهتية ابلمتليك حىت تقول

هذه ليست الزتامات العقود  ،عاما  وما زال اخليار قامئا  أ نت لست أ مام عقد

ذا  يقول أ جل  قريبا  ال بد من أ ن يكون ملمئا  لطبيعة السلعة ،كذكل يعين  ،فا 

عندما تشرتي املواد الآن  ،ى دارا  رمبا ُيتار زمنا  أ كرث ك س بوع أ و أ س بوعنياشرت 

أ نت ال تريد أ ن  ،الكميياوية وال دوية تريد أ ن تشرتي فا نت حتتاج ا ىل اختبار

ل نه حىت لو اشرتيهتا عىل العقد البات كل  ،تتا كد أ ن املواصفات مطابقة أ م ال

ذا مل يكن موافقا  للمواصفات و ابلتايل يعترب من خيار النقيصة حنن ال اخليار ا 

حنن نتحدث أ هنا يف حال كوهنا مطابقة للمواصفات هل يه  ،نتحدث عن ذكل

رمبا الاختبار حيتاج ا ىل انتظار  ،احلاجة اليت أ ريدها؟ فرمبا حتتاج ا ىل اختبار

وعليه  ،جئ ابالختبار أ س بوعا  قد تس تغرق أ س بوعنياقد تس تغرق هذا النت ،نتاجئ

ذلكل هذا ال جل حيتاجه الناس  ،يبقى ال جل حبسب ما يليق مبحل العقد

رفهم فهيا كذا ُيتلف رفهم فهيا كذا وهذه السلعة عُ ابعتبار أ عرافهم فهذه السلعة عُ 

 حبسب ال عراف.

أ نت  ،الطائرات ،الس يارات ،ادلار ،الثوب ،ترب فيه تْل السلعةفقال ا ىل ما ختُ 

ج ا ىل خمتلف أ نواع السلع وقد أ عطت الرشيعة هذا تتحدث عن جممتع س يحتا

سابقا  عىل أ نه ُيتلف عام  وأ كدُت  ،الاختيار للتا كد من ملمئة السلعة حلاجتك

اخليار ابلعيب حاصل كل مبقتىض الرشع وال حتتاج  ،هو يف رشط اخليار ابلعيب

ية وعىل لكن هذا مساو  ،الشرتاطه ل نه مقابل للمثن احملرتم اذلي احرتمته الرشيعة

املوافقة للرشوط واملواصفات فتشرتي هذه الس يارة فرتكب أ نت وأ والدك يف 

وحىت بعض الرشاكت الان ،أ م الس يارة فتكتشف هل يه الس يارة اللئقة ال 

 عندما تريد أ ن تبيع س يارة من س ياراهتا جتعل س يارة للتجربة.
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 ؟ملاذا ال يسمونه خيار اجمللس املالكية  سؤال : -

ل نه ال يوجد أ صل  خيار جملس خيار اجمللس  ،ليس خيار جملس واب :اجل -

يثبت حبمك الرشع عند من قال به لكن هذا اخليار وهو خيار الرتِو ال يثبت 

ال ابشرتاط املتعاقدين أ و أ حدهام أ نه أ ان يل اخليار أ ن أ رد البيع دون ذكر  ،ا 

 ،تفضل هذا املفتاح ،أ قول كل هذه الس يارة ال تناسبين يعين ،أ س باب

 انهتينا.

الرشيعة أ ذنت بذكل لسبب من ال س باب أ ال وهو أ ن اال نسان يف البيوع ال 

أ نت حتتاج أ ن تتا كد من  ،أ نت حتتاج ا ىل أ ن تتا كد من السعر ،يكون جميدا  لها

وليست القضية هنا  ،أ والدك أ و أ رستك هل يه هذه الس يارة املطلوبة أ م ال

 بني الرشوط الرشعية الحظ حىت منزّي  ،رشاء عىل التجربة ابلنس بة للشارع

منا يه برشط وجَ  ،الثابتة ولو مل يشرتطها املتعاقدان كخيار  ،عل من الشارعا 

م مل تشرتطه ل ن ،العيب ذا أ نت اشرتيت هذه  ،ه قابل جزءا  من ماكلهذا وا  فا 

 الس يارة هذه مواصفاهتا متاما  مث أ خذت الس يارة ومل تشرتط خيار الرتو فرجعَت 

ن  ،ملاذا؟ قال غري مناس بة لل هل ،بعد يوم تقول أ ان ال أ ريد الس يارة نقول كل ا 

  ملاذا مل تشرتط خيار الرتِو؟ العقد ابّت 

آمنوا أ وفوا } بقوهل تعاىل :العقد أ صبح ابات  ولهذا أ نت ملزتم  اي أ هيا اذلين أ

ذا كنت كذكل ترى أ ن هناك من أ هل بيتك من حيتاج ا ىل النظر  ،{ابلعقود ا 

والتا مل يف هذه السلعة سواء للتا كد من رغبة ال هل والتا كد من أ ن هذا هو 

ذا اكنت شقة مثل   أ و هذه الس يارة املناس بة فا نت تشرتط  ،املوقع املناسب ا 

فذلكل أ نت يف  ،لنفسك اخليار ثلثة أ ايم أ و يومني أ و حبسب ما يليق ابلسلعة

ل هنا غري مناس بة  تريد أ ن تردها لكنهذا جنوت من قضية أ ن الس يارة سلمية و 
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ذا اكنت  بعد أ ن ذهبت ابلس يارة وقدهتا طلوعا  ونزوال  هذا ال مر خمتلف عن ما ا 

تس تطيع هبذه الاختيارات اليت منحتك  تفذلكل أ ن ،رضها يف املعرضعىل أ  

ايها   .بةناس َ أ ن تتا كد من املُ الرشيعة ا 

رشاء اذلهب ابل وراق النقدية أ و اذلهب ابذلهب هذه العقود اليت اشرتط 

كعقد الزواج ال خيار فيه ل نه  ،الرشع فهيا احللول ال جتوز أ ن تكون عىل اخليار

ذا أ ردت أ ن جتعل فهيا اخليار  ،ال يوجد هنا سلعة فعىل رأ ي أ ن  (اذلهب)ا 

وهو لبعض احملَدثني  ،اذلهب مل يعد نقدا  وأ صبح سلعة وهذا رأ ي موجود

ن اكن  آه بعض أ هل العمل مهنم ابن تميية رمحه هللا وابن القمّي وا  والقدماء وقد رأ

ل نه داخل يف املنصوص ودخوهل يف املنصوص ال  ،ابلنص حمل نظر فامي يتعلق

أ ن اذلهب دخل نقدا  ابلنص فهو من حيث  ،هذه يه القضية ،ُيرجه ابلُعرف

فا ذا اكن منصوصا  عليه  ،هو يعين ميكن أ ن يدخل غريه ابلُعرف ل نه مل يُنَص عليه

 .فهل خترجه؟ ال تس تطيع أ ن خترجه

فاملذهب أ ن ما اكن مكيل  عىل  ،انظر ا ىل قضية اعتبار الكيل والوزن يف املكيل

 ق عهد النيب صىل هللا عليه وسمل ال ُيرج اليوم ا ىل الوزن يف موضوع ما يتعل

الآن ال تقول  ،ن مكيل  راب الفضل فاملعيار يف املامثةل املكيل مثال ذكل القمح اكب

ال بد أ ن تقول لرت مقح لرت مقح فاملامثةل ابعتبار  ،أ ان اشرتيت كيلو مقح بكيلو مقح

 الكيلية ال ابعتبار الوزنية ل نه داخل يف النص.

ع ابلنص وما دخل ابلنص ال خترجه ابلعرف لكنه ما مل يثبت ابلنص أ دخهل الرش 

ماكنك أ ن تدخهل يف الُعرف اكل وراق ال   فتدخلها يف الُعرف. ،نقديةاب 

لكن ال ملدة س نة وال ملدة س نتني كام قلنا  ،ال جل القريب بيّناه مبا يليق ابلسلعة

خُتّرج عىل البيع ابخليار مبعىن أ نك عقدت  املنهتية ابلمتليك أ نيف موضوع اال جارة 
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هذه عقود أ عيان وبيع ال عيان الرشيعة مل  ،البيع ويلزم بعد أ ن تسدد المثن

ل نه ال مثل  الرشيعة فامي يتعلق ابل عيان مل جتز فهيا التا جيل ،ابلغرر فيه ترخص

 ،ن العقد انفذ بعد شهر أ و شهرينأ  فل جيوز أ ن تبيع س يارتك عىل أ ساس  ،لها

تدخل الس يارة يف ِمْل املشرتي فورا  وال  ،أ و شهرينوتُسمّل الس يارة بعد شهر 

هذا اخليار اذلي حنن نتلكم فيه اذلي هو التوقف عىل ال جل  ،تتوقف عىل أ جل

وادلكتور  ،فتبقى عىل مْل البائع ،لكهنا ال خترج من مْل البائع ،حيث اشرتطاه

أ نس الزرقا من رجال الاقتصاد املعروفني كنت أ تداول أ ان معه مسائل عىل 

بد من اال شارة  قضية أ نه ال فنبين ا ىلالواتس مفرة كتبت مقاةل عن ُُش املوارد 

لكن ال يتعاملون  ،ا ىل أ ن يف الفقه اال سليم يتعاملون مع املوارد عىل أ هنا اندرة

ة واكفية وأ هنا موزعة يتعاملون معها عىل أ هنا اندر  ،معها عىل أ هنا حشيحة غري اكفية

 عة أ ايم سواء  بوقدر فهيا أ قواهتا يف أ ر )فذلكل  ،هللا يف هذه ادلنيا حبمكة

ذن ،(ئلنيللسا لكن الفلسلفة الغربية تقوم عىل أ ساس  ،هومقّدر وحبمكة ا 

د وأ هنا حشيحة غري اكفية فنبته ا ىل هذا وس بحان هللا ذكرت ذكل ر عشوائية املوا

ذا به قد كتب حبثا  ملؤمت ،يف املقاةل ر يف موضوع مقاةل ُش املوارد بعد فرتة وا 

لته أ ان وادلكتور وليد فكتب هذا ما تداو  ،موضوع اخليار اكن الكمه عن ،اخليار

فامي يتعلق با ن املبيع  ،بوسائل التواصل وما ا ىل ذكل شاويش عىل الواتس أ وال 

ذا تلف تلف عىل البائع ،يف فرتة اخليار ابق عىل مْل البائع وأ نت كشخص  ،فا 

منا أ خذهتا عىل وجه ال مانة وأ خذهتا بعقد حصيح ولست متعداي   ،أ خذت الس يّارة ا 

قبض  (ياملشرت )العقد الفاسد أ نت عندما  ،وهذا هو الفارق مع العقد الفاسد

فاسد يف البيوع الفاسدة اليت سنتلكم عهنا فلام قبض يف العقد الفاسد مضن بعقد 

ن مل يتعدى  آفة سامويةمطلقا  وا  قالوا ل نه متعٍد  ،لو بزلزال ،لو بفيضان ،ولو با

 ل نه تعدى عىل الرشع ابلقبض. ،ضابلقب
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يف الرتِو املبيع ولو اكن يف يد املشرتي يف العقد الصحيح فهو ابق عىل مْل 

ذا تلف دون تعٍد أ و تقصري  تلف عىل ابئعه. ،البائع فا 

أ خذ الس يارة هل العقد  ،الآن اشرتى س يارة عىل خيار الرتِو ملدة ثلثة أ ايم

الآن هذا اخليار  ،هل قبض املشرتي؟ نعم ،هل فيه خيار؟ نعم ،حصيح؟ نعم

ذا  بقيت عىل مْل البائع الآن أ خذها  ،ينقل امللكية أ م يُبقهيا عىل مْل البائع؟ ا 

مفثهل مثل املُس تعري فلنفرتض أ ن الس يارة تقف يف ماكن مسموح الوقوف ليس 

نقول ا ن املشرتي اذلي اشرتط لنفسه اخليار  ،ممنوعا  وجاءت س يارة وصدمهتا

من اذلي يطالب ابحلقوق؟ البائع يطالب املتعدي اذلي  ،ا ىل البيت يذهب

ابٍق هو فاخليار ال ُُيرج املبيع من مْل البائع بل  ،ل نه هو املاكل صدم الس يارة

ذا   ليس متعداي   ،وعندما أ خذها املشرتي بعقد حصيح ،عىل ملكه ذا  ا  ذن البائع ا  اب 

ذا  هو يده يد أ مانة فلنفرتض أ نه فرّ  ،فهي  يف يده يف حمك ال مانة ط يف القيادة ا 

ذا اكن العقد فاسدا  فهو ضامن  وعليه أ ن يضمن ابلتعدي والتقصري لكن لو قلنا ا 

ن اكن مفر  ،مطلقا  بعد القبض أ و غري مفرط غري مفّرط فهو عىل  طيدور الالكم ا 

ن فّرط فيضمن هذا لكه يف دائرة العقد  ،مْل البائع وهل املطالبة ابحلقوق ا 

مفىت  ،فهو ابٍق عىل مْل البائع ،الصحيح لكن العقد الفاسد ال ينقل امللكية

ملاذا مّضناه ومل نعترب يده يد أ مانة؟ ل نه  ،القبض يدخل يف ضامن املشرتي؟ بعد

ذا   ،بض فالعقد فاسد ال ينقل امللكية فاعتربانه هنا متعدٍ تعدى ابلق  فامب أ نه متعٍد ا 

اذلي قبضه مطلقا  ولو تلف بزلزال أ و فيضان أ و يضمن املبيع يف العقد الفاسد 

آف هكذا معناه أ نه ليس راجعا  للتعدي  (ساموي) يف الفقه ملا يتلكم ب ،ةأ ي أ

 .والتقصري
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ن  ،البيع الفاسد والبيع الصحيح من حيث القبضفذلكل هذا هو الفرق بني  فا 

فا ن  ،اكن البيع عىل البّت فقد خرجت من مْل البائع ا ىل مْل املشرتي ويه هل

ن بقيت فهي  عىل ملكه واخلراج هل  .تلفت فهي  عىل ملكه وا 

 اليشء اذلي اشرتط فيه ثلث أ ايم ويفسد بعد يومني هذا ال يصح فيه اخليار.

قد تكون املشورة  ،أ ي ما يُستشار فيه <<فيه املشورة  أ و ما تكون >> قال:

أ و أ نه قليل أ م هو كثري أ م أ ن السعر  ،يف السعر أ ن تتا كد أ ن السعر مناسب

يعين قد يكون البائع هو اذلي يريد أ ن  ،هو لصاحل البائع أ و لصاحل املشرتي

أ و يعين يه س يارتك وتريد أ ن تشاور املشاورة دامئا من هجة املشرتي  ،يشاِور

ذا اشرتطه البائع فهو ل ،يريد أ ن يُشاور هل يقِدم عىل هذا أ م ال يُقِدم لطرفني ا 

ذا اشرتطاهام فهو هلام ابلنس بة للخيار. ذا اشرتطه املشرتي اكن هل وا   اكن هل وا 

ذا اختار  ،أ ي اخليار يف قوهل أ و ما تكون فيه املشورة وال جيوز النقد فيه ا ذن ا 

ال جل ال بد أ ن يكون معلوما  ال أ ن تقول ا ىل  أ ن ومن اجلدير ابذلكر ،ا ىل أ جل

لكن لو زيد حاجز التذكرة وس يا ت يوم اال ثنني  ،قدوم زيد وزيد ال يُعمَل مىت يقُدم

 .ن ال جل حمددا  ومعلوما  ال بد أ ن يكو ،صار عندان أ جل معلوم

ساعة أ و عندما تشرتي قطع غيار  24الس يارة الآن ممكن التجار يقولوا كل معك 

مس تعمةل ال ميكن ل حد التجار أ ن يقول كل هذه ملدة س نة قطع الغيار 

ح يركبا الآن جّرهبا معك لغاية غدا  املغرب تعيدها ا يل املس تخدمة يقول كل املصلّ 

لكن غري مناس بة لس يارت اخل هذا  ،بة حىت ولو بعد شهرمعي  ،أ نه غري مناس بة

ذن ،خمتلف  موضوع ال جل هنا يف اخليار يليق ابملبيع. ا 

أ ي اشرتاطه يعين تدفعيل المثن مث بعد ذكل خذ  ،يف اخلياروال جيوز النقد 

أ ايم لكن ادفعيل المثن أ وال  نقول هل ال جيوز اشرتاط  3الس يارة واتركها عندك 
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ن مل منضه فهو َسلَف ،النقد ن أ مضينا العقد فهو مثن وا  وتردد بني الَسلَفية  ا 

ال تدري أ هو  فية والمثنية ممنوع يعين أ نت تعط  ماال  والرتدد بني الَسلَ  ،والمثنية

 عند اخلصومات كيف نتحقق من ال مور؟ ،قرض أ م مثن

يف موضوع اال جارة املنهتية ابلمتليك أ نت ال تدري هل أ نت أ مام بيع هل أ نت 

ذا اكنت أ جرة فالزاكة ختتلف ذا اكنت بيعا  فيقبض المثن ويزكيه ا  جارة ا  ذا   ،أ مام ا  ا 

أ نت  ،ن اال سلم وهو الزاكةبعد قليل نتيجة اللتباس العقود أ خللت بركن من أ راك

اال جارات اليت يه زاكة تا خذ أ جرة فزتكهيا زاكة أ م  تا خذ هنا مثن فزتكيه زاكة ال مثان

ذا  أ ان التبس عيل ماذا  ،املال املُس تفاد  زيك.أ  ا 

يعين  ،الآن ملا اختل عندي جوهر املعامةل أ ان ال أ عمل هل أ ان دائن أ و مسامه

 طيب ،نفرتض حصيحة كام هو ُمفىت به ،رشاكت ال سهم معروف هذه ملكية

يعين  ،مثنهو قضية أ ين أ ان ُمسِلف أ و  ،صكوك ال عيان؟ هذه س نا تهيا يف وقهتا

قلت أ بيع  ،أ نت جئت ا ىل هذه العامرة صاحب رشكة احتجت ا ىل الس يوةل

أ ؤجرها عىل  أ ن يب أ ريدط  ،د أ ن أ حض  هباالعامرة لكن هذه العامرة أ ريدها ال أ ري

أ ان أ ريد مبلغ كبري فورا  مفاذا أ فعل؟ فتقول أ ان أ طرهحا للبيع عرش س نوات لكن 

يريدون أ ن يشرتوا ومن ابب املشاراكت وأ طرهحا أ نه يا ت املسامهون أ و اذلين 

وأآت برشكة تسمى  ،فيشرتوا هذه الصكوك اليت متثل حصة المثنالصكوك 

وهناك مَحةل الصكوك يف بيوهتم  ديرها مبعىنفت ،ة ذات الغرض اخلاصالرشك

قانوين مركز والغرب مل يسمها رشكة ل هنا عبارة عن ( spvالرشكة )املدير عهنم 

 .فقط

ابمس هذه  ،الآن هذه الرشكة ُسلت هذه العامرة أ و هذا العقار أ و هذا العني

هؤالء اشرتوا الصكوك عىل أ ن يسلّموها و  ،الرشكة اليت يه وكيل عن املسامهني
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هنا  قت بعد عرش س نني؟ أ نت وقّت الصكبعد عرش س نني؟ فهل امللكية تتا  

الرشكة  ،غالبا  هذه تكون مملوكة للرشكة ال م ،(spvأ نت مل توقّت رشكة ال )

البند خارج  لكهنا وضعهتا مضن قامئة ،عهتاال م أ خرجت العامرة من مزيانيهتا ل هنا اب

الآن هنا سادتنا املالكية عندما  ،ل نين بعد عرش س نني سا سرتدها ،املزيانية

فا  توهجوا هذا التوجه أ ن رشط النقد ال جيوز حىت ال يرتدد بني أ ن يكون َسلَ 

ويف الواقع  ،( أ نت معليا  هذا مثن ل نك اشرتيتspv)ال انظر هذه احلاةل  ،ومثنا  

ذا  مجع بني السلفية والمثنية يعين أ ان مل أ عد  ،عند ال جل يصبح قرض سيُسرتد ا 

ذلكل هذا التوجه للمعىن يف املذهب س تجدونه  ،أ عمل أ نت ُمقِرض أ و دفعت مثنا  

 .عها عىل جنب لك املعاملت دعين من أ لفاظك ض ملّوان  صابغا  

ن اكان عقد يف  ،بريان ويناقضان اال جامعاال جارة املنهتية ابلمتليك فهيا ا شاكالن ك  وا 

عقد أ و عقد برشط العقد وهناك أ يضا  عقد برشط التا مني عىل السلعة وبرشط 

املنهتية ابلمتليك  مث يف اال جارة ،وعقد عىل الابتداء ابال جارة ،ادلينالتا مني عىل 

ن اال   منا املامرسة املمن قال ا  وجودة يف جارة تنهتي  ابلمتليك؟ مل جيزيها اجملمع وا 

اجملمع اشرتط بشك واحض ورصحي الرشوط اليت  ،البنوك خمالفة ملا أ جازه اجملمع

 ذلكل اجملمع الفقهي  يف قراراته هل احرتام ،ا يقعوحمذرة مم ،أ كدها اجملمع انفية للحيةل

تتجه حنو البنوك أ كرث مهنا حنو  (ال يويف)معايري  ،(ال يويف)كبري أ كرث من معايري 

التا صيل العلم  والفقهي  أ و تصبح يه يعين ابلتا كيد هجد علم  حُيرَتم وصاغوا 

املعاملت بطريقة حضارية مفيدة لكن هناك ا شاكالت كربى موجودة ليس 

 ابلعدد الكبري لكهنا من حيث يه جوهرية.

در ما تنظر ا ىل يعين هو ا شاكل جوهري أ نت ال تنظر ا ىل عدد اال شاكالت بق

نوع هذا اال شاكل هل هو جوهري خمالف لل جامع خمالف لقواعد الرشع؟ 

طار تعدد  خمالف لل صول؟ وعليه حنن ال نقيس اخملالفات ابلمكيات ما اكن يف ا 
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ذا اكن شاذا  فبا س هذا ذا اكن الاجهتاد معتربا  أ ما ا  ذلكل  ،الاجهتاد فامحلد هلل ا 

نقد يف اخليار ل نه س يرتدد بني أ ن يكون مثنا  ال جيوز ال وعندما نقول هنا قال 

عندما تا ت وتشرتي عامرة  ،كام هو احلال يف الصكوك اليوم ،وبني أ ن يكون َسلفا  

بعد عرش س نني نعطيك قمية الصك يف السوق وخترج يُقال كل أ نت ماكل 

طفاء واال ط ،حمرتما   طفاء ويسمى أ جل ا  ال مع ذلكل ال بد لها أ جل ا  فاء ال يكون ا 

ط الس ندات ال ط ،فاء لل سهميوجد يف اترخي البرشية احلديث ا  فاء لك لغة ا 

ئامتين موجودة يف الس ندات وليست موجودة يف ال سهم فعندما يقوم  ،وتصنيف ا 

أ نه دين فذلكل من ما معىن ذكل؟  ،بنرشة الاكتتاب ويقوم ابلتصنيف االئامتين

واكن مثنا  وجيوز كل اكن ملكية من حيث الابتداء  ،يةحيث املعىن انهتيى ا ىل دين 

ذا اكن ممثل  للعني ذا اكن ممثل  لدليون فل يباع. ،أ ن تبيع ا   لكن ا 

فاء: هو بعد عرش س نني الرشكة ال م اليت ابعت الصك تبدأ  حبسب أ جل اال ط

عند ال جل يقول كل مك  ،ك من السوقما يتيرس لها من س يوةل برشاء الصكو 

فهل هذا  ،مةدينار مع السل 100دينار ا جباري هذه  100قمية هذا الصك؟ 

جارة مفمكن لو اكنت صكوك ا   يه ملكية عني قّت امللكية؟شا ن املالكني أ ن تُؤ 

حنن الآن يف هذا اجمللس أ ن نا ت ا ىل عامرة ونس تا جرها وحنول ال جرة ا ىل 

جارة  ،ينهتي  أ جلها مع اترخي انهتاء عقد اال جارة يف س نتنيونقول صكوك  ل هنا ا 

وجيوز فهيا التا قيت لكن هل أ س تطيع أ ن أ بيعك عامرت ا ىل مدة عرش س نني مث 

هذا اخليار ال يَصلح برشوط اخليار  ،بعد ذكل أ قول كل هذا مثهنا مع السلمة

لَفية والمثنية والحظ أ ن وكذكل قلنا أ نه أ صبح مرتددا  بني السَ  ،اليت نصصنا علهيا

يعين  ،هذه العةل من علل الهني  يف املعاملت وهو الرتدد بني الَسلَفية والثَمنية

وهنا خلطنا بني البيع والقرض يف معامةل  ،أ ان ال أ ريد أ ن أ خلط بني البيع والقرض

ىل  ،الصكوك العينية وذلكل عندما يا ت طالب يف مدرستنا املالكية وينظر ا 
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منا لعةل اختلط القرض ابلبيع تعليلت الع لامء أ ننا ال نقول هذا حرام من عندان ا 

آت ا ىل موضوع الصكوك  ،لعةل اختلط المثن برأ س مال القرض وذلكل عندما أ

مين عند  مفعىن ذكل أ خذَت  ،هنا سا حلظ متاما  حاةل اخللط بني المثنية والَسلَفية

 أ نت مسامه؟ أ نت ىنما مع ،نرشة الاكتتاب ودفعُت قلَت يل أ نت ُمسامه

املُلكية   اكنت املُلكية تطفئمىت ،فاء مىت؟ بعد عرش س ننيأ جل اال ط ،ماكل

فا ذا اكنت مؤبدة فلامذا جئتين وقلت يل هذه  ،املُشرتط فهيا يف البيع التا بيد

وأ ريد أ ن أ نبّه ا ىل أ ن التوقيت ال  ،فكيف جتمع بني املُلكية والتوقيت ؟ُملكية

 ،هذا العقد القانوين للرشكة ال م ،توقيت الرشكة ذات الغرض اخلاصبه أ عين 

 ،لكنه ماكل يف اللفظ ،من قبل الرشكة ال م واجملمتع جاء دائنا  يف املعىنبه وحُيّرك 

ىل جوهر املعامةل ذا أ ردان أ ن جُنري مذهب ماكل يف املقاصد ونظران ا  فلن  ،فا 

بيامن أ جد يف الواقع أ نك عندما تا خذ  ،تُغرينا تْل ال لفاظ وتْل اللكامت أ نه بيع

ن بعد عرش س نني اذلي هو لكنك ملا اشرتطت أ ن تكو ،أ نت تا خذ مثن العامرة

فاء معىن ذكل أ نك قلت يل هاِت الصك اذلي بيدك وخذ مثنه يف موعد اال ط

 مفا معىن ذكل؟ ،السوق

ل حد تقول هل هات ما بيدك من سلع وكذا  تا ِت هل هذا هو شا ن الببيوع؟ هل 

أ نك أ مام  ،وهذه يه اال شاكلية اليت تعاين مهنا البرشية ؟وخذ مثهنا مع السلمة

آخر خمتلف متاما   ،حاالت لفظية يشء ذلكل العامل نتيجة هذه  ،والواقع يشء أ

الفلسفة اللفظية اخلطابية اليت تقرتب مع الشعوب ا ىل لغة املهرجان اال عليم بيامن 

من قال كل أ ن هذا البنك يريد كل أ ن  ،خلدمة رأ س املاليه يه يف احلقائق 

تبيت يف شقة ملاك  كل بعد ثلثني س نة ويقوم ابدلعاية ويا ت برؤوس ال موال 

لكنه عرب التسويق يقنعك  ،وملكك ال هو ل جل رحبه هو يك تقوم يف بيتكل

لكن  ،بدل أ ن تدفع ال جرة ملدة ثلثني عاما  ادفع يل وبعد ثلثني عاما  تكون كل
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هو اكن يدفع كل المثن لكن يدفع كل المثن مع  ،هو مل يكن يدفع كل أ جرة أ صل  

ذا تعرث يف السداد س تا ت هل ابلرشط  وتقول  ،الغرر خرجه من هذه أ  هل ل نه ا 

ذا  أ نت مل تكن مالاك   ،الشقة ل نه مس تا جر وليس مالاك   ذا  واقع احلال أ نت مل  ،ا  ا 

آخر معليا  أ نت ابلنس بة هل  ،تكن مالاك   لكن ادلعاية والتسويق يشء والواقع يشء أ

 أ لفا  مثل  أ نت تدفعه مئة أ لف. 60ما اكن قميته  ،تدفع المثن وتدفع ال رابح

 ،وال نريد منك أ ن متارس معل  خرياي  ابملرة ،من حقك الرحبلكن حنن نقول هل 

لكن ال متارس العمل اخلريي ابال علن لكن  ،حنن نريد منك معل  جتاراي  رِصفا  

ت  التا جري المتوييل أ نه الشقة بلغيف ،متارس الوحش الاكرس مضن احلقائق

خلفه أ ضعاف مضاعفة وما زال الرجل مس تا جرا  وس ند التسجيل ممهور يف 

ذا  عقد البيع  كواملاكل البن ،مس تا ِجر ذا  حنن نقول كل لكن مبا أ نه يدفع المثن ا  ا 

ذا  ملّكه الشقة وانزل ا ىل ادلائرة اخملتصة  ،ينقل امللكية فورا   وتنازل عنه ابمسه ا 

 انظروا ا ىل حقيقة العقود. ،مثنهو الآن يسدد 

 ،ابخليار لرتدده بني الَسلَفية والثَمنيةوال جيوز النقد قوهل وأ ريد أ ن أ قف هنا عند 

ىل  تعال عىل اال جارة املنهتية ابلمتليك جتد أ نه مرة أ جرة وينهتي  عند هناية العقد ا 

ملاذا ال يسموه البيع املنهتي   ،لكن معليا  ال جرة لهذه الشقة مئة ومخسون ،مثن

 راحَبة.نقول هلم يرمحمك هللا ارجعوا ا ىل املُ  ،هذا ما نطالب بهابلتقس يط؟ 

ذا قلت أ ريد أ ن أ ؤجر كل هذه الشقة مخس س نوات أ و  سؤال : - مثل  ا 

ن اس تا جرت عندي فا هب كل هذه الشقة بعد هذه امخلس  عرش س نوات ا 

  ؟س نوات

ذن واب :اجل - يعين أ نت  ،الهبة عىل رشط السداد ،يه ليست هبة ا 

ل حنن وهبناك عىل رشط مل  فا ذا سددت المثن اكمل  فنقو تسدديل المثن اك
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ذا  رضبت اال   ،السداد جارة صارت منذ مىت اكنت الهبة برشط أ داء المثن؟ ا 

رضبت قضية الهبة صارت طيب  ،مبا ينهتي ؟ ابال جارة تنهتي  ابمللكية والبيع

ذا تا خر يف سداد ما بق  من الهبة؟ طيب  ،هبة برشط سداد المثن ا 

ذا و  آخذ منه فوائد وا  عىل ادليون ضعت غرامات القسط قلت ال أ ريد أ ن أ

هو ال  ،سا طاَرد من قبل الفقهاء قلت هل تربّع ترّبعا  ملزِما  جلهة خريية

طيب قال التربع  ،فال وىل أ ن يسدد دينه ال أ ن يتربع ،يس تطيع أ ن يسدد

فقه اال سليم لزِما ؟ فذلكل ال نريد أ ن ننحو ابمنذ مىت اكن التربع ُمل ،املُلِزم

لواقع مبعىن أ ن لك ما هو موجود عىل أ رض الواقع أ ن التربيرية لمنحى 

 .نسّوغه وابلتايل تصبح الفتوى من صناعة الواقع

حُيَّول ا ىل بيع منهتي  ابلمتليك؟ وما معىن أ ن  املفروض التا جري املنهتي  ابلمتليك

متلّكه العني فورا  وكل عليه السعر لكن اال شاكلية ملاذا البنوك ال تريد ذكل؟ 

ا ىل القضاء من أ جل بيع العني الت لو أ نين ملّكتُه وتعرث يف السداد سا ضطر ق

من حيث التعجيل  ،وماال   املرهونة وهذا س يا خذ مين وقتا  وس يلكفين هجدا  

ا صل  التا جري المتوييل أ و اال جارة املنهتية ابلمتليك جاء ردا  عىل فالقضايئ  والتباطؤ

القضايئ اكن سببا  يف هذه املشلكة وأ ضف التباطئ  ،هذا اخلطا  التباطؤ القضايئ

  مفا هو ال حوط هلم؟ا ىل ذكل أ ن املصارف ال تريد أ ن تدخل يف قضااي وحمامك

يعين  ،فقالوا حنن نؤجره لكن معليا  هو يسّدد المثن لكن ابل لفاظ يسدد ال جرة

ذا تعرثت  ،أ نت تدفع يل ابل لفاظ ال جرة لكن يف الواقع واملعىن أ نت تدفع المثن فا 

ال مالاك  يعين قايض التنفيذ  س ُتخَرج من الشقة بوصفك مس تا جرا  يف السداد 

ذهب وأ خرج الرجل من بيته تقول س يقول هل قايض التنفيذ ا ،سينظر يف القضية

طيب أ جرة الشقة اليت  ،هل أ ان اشرتيت تقول هل هذا العقد أ نت موقع عىل أ جرة
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ال أ دفع أ جرة أ ان أ دفع المثن نقول هل هذا أ ان  400أ ان أ جرت أ دفع  150جبواري 

 العقد اذلي وقعت عليه أ نت توقع عىل أ جرة.

 ،عند التسويق وال عند احلديث بني العائلت يف صالوانهتم هذا ليس موجودا  

لكن اذلي اشرتى الشقة وهو يظن أ نه بدال   ،هذا قانوين ،هذا حديث قضايئ

ر به حقيقة واقع هو ُمغرّ  ،س تكون هل من المثن يدفع أ جرة ولكن بعد هناية العقد

يعين البنك س يقول  ،أ ضف ا ىل ذكل أ ن ال جرة تتغري ،احلال ليس هكذا ابملرة

كيف زدمت عيل ال جرة؟ نقول كل  ،دينارا   45كل يف الس نة القادمة زدان عليك 

عت وهذه أ جرة متغرِية مث هذه ال جرة املتغرية ما الفرق بيهنا وبني ال جرة أ نت وقّ 

ما نعرف أ هنا م  ،هتا متغريةهوةل؟ هذه متغرية ملاذا مسياجمل  ما جمهوةلحنن ا   ،عينة وا 

ذن الآن عندي يف ىل  الوسط متغرية فكيف حدث ذكل؟ ا  س تجد أ ننا حباجة ا 

عادة تقيمي لهذا الواقع ل نه ظمل للناس يف أ مواهلم يعين أ نت تغري ال جرة بطبيعة  ،ا 

قال العقد ممتد ا ىل  ا تغري؟طيب ملاذ ،تغريس  تنقص مهنا أ نت لن احلال أ نت 

ذا  جعلت  ،تغرّي عليه ال جرة؟ ال تغريها ،فا ذا اكن قد اشرتى ،ثلثني عاما   ا 

 من أ جلها تُغرّي اليت أ صبحت جمهوةل ما يه ال سس ال جرة تتغري وال جرة

ال هو مؤرش رش سعر اخلصم يف املركز املرصيف ال ردين مثل  قال جرة؟ عىل مؤ

ذا اكن من قبل املرصف ؤمنضبط ومن قال كل أ ن امل رش املنضبط معترب ا 

حيث  ،هو ذكل املؤرش 2008املركزي؟ اذلي أ شعل ال زمة املالية العاملية س نة 

رفعت أ مرياك مؤرش سعر اخلصم عدة مرات متتالية ومتقاربة مما أ دى ا ىل رفع 

اذلي هو ابلتا جيل المتوييل جعزوا ار شرتين يف السوق ال مرييك للعقال جرة عىل امل 

 ،فلام جعزوا أ صبحت ديون البنوك همددة ويف خطر ،عن السداد لهذه الزايدة

فلام جعز هذا الضعيف اهنار البنك واهنارت س نداته ل ن ديونه أ صبحت يف 

 خطر.
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ذا  القضية ارتبطت ابدليْ  نية سعر اخلصم يف ال ردن يرتبط بسعر اال قراض يف ا 

سوق  ،اال قراض العامل  ية بسوقهومرتبط ابلهنا ،ك والياابنلندن ونيويور

ما علقة شقة يف منطقة طرببور أ و يف منطقة  ،اال قراض العامل  هو اذلي حيدد

صويلح بسعر اال قراض يف لندن؟ شقة أ نت تنام فهيا ما علقهتا بسوق اال قراض 

ر اال قراض يف لندن؟ هل ال جرة يف طرببور وعامن وصويلح والزرقاء تتا ثر بسع

أ م هو يف لندن؟ كيف متارس أ نت بيعا  ولكنك ترتبط ابلتسعري ابلقرض بفائدة؟ 

ذا ذهبنا ا ىل املعاين تبينت حقيقة قرض؟  ذا  اذهب حيث ذهب املعىن فا  ا 

 ،ظ ليست يه احلقيقةاوذلكل لس نا أ رسى ملوضوع ال لفاظ وقوالب ال لف ،املباين

ذا نظرت ا ىل معاين العقود وهذا هو مذهبنا النظر يف  بل ا ن احلقيقة يف املعاين فا 

 مقاصد امللكّفني. 

تفت أ ننا نل وعندما نقف عند هذه القضية وال جيوز النقد يف اخليار معىن ذكل 

ن اكن العقد بيعا  فقد أ صبح ما ُدِفع ابلرشط يع ذا اشرتطه قال هل  ينا ىل املعىن وا  ا 

ذا  ،ع هو أ صبح مرتددا  بني أ ن يكون َسلَفا  وبني أ ن يكون مثنا  يدفيُشرَتط أ ن  وا 

اكن مرتددا  يف املعىن فعلم جنري عقد بيع وفيه معىن القرض؟ وهو عقد قرض 

ذا  صار هناك تردد يف هذا ،فيه معىن البيع هذا  ،وحنن نذهب مع املعاين ،ا 

ذا اكن ابلتربع  (رشط النقد)ابلرشط  ابلتربع مل يرتدد بني اكن  ولخبلف ما ا 

 بق  متربعا . ،الَسلَفية والمثنية ل نه ليس ملزِما  

ذا  << وال يف عهدة الثلث>> قال:  وهو يف بيع العبد برشط الرباءة منه وأ نه ا 

نه يكون عىل املُشرتي  هذا مهني  عنه ل ن اخليار ال ،تلف يف فرتة الثلث أ ايم فا 

منا يُتواَضع للس ترباء وهذا التواضع أ ي قال  ،ينقل املبيع من ِملكية البائع وا 

يه وقف اجلارية اليت أ قر املُواَضعة  ،<< وال يف املُواضعة >> قال: ،املُواَضعة

للتا كد من براءة الرمح هذا يعين هل زوجة أ و أ م أ هل البائع بوطهئا عند أ مني هل 
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ليه اال نسانية أ سوأ  من الرقيق  اكن يف الرقيق القدمي عىل خلف الآن ما وصلت ا 

ختتلف عن جارية اخلدمة وهذه يه ال ول الس ترباء اجلارية اليت يه للفراش اليت 

نساب ،مسائل اترُيية  .ال بد من براءة الرمح احتياطا  لل 

ن اكنت وخشا  يعين ليست ممن ي  لهيا الرجال أ و اليت أ قر البائع بوطهئا وا  لتفت ا 

وال جتوز الرباءة من امحلل يعين أ ن يبيعها يف  ،حىت ولو اكنت ليست مجيةل

ذا اكنت حامل  فهذا عيب يُ فذلكل ال بد أ ن يتحمل املسؤولية ب ،الرقيق َرد ا هنا ا 

ال محل   ،به البيع قال وال جتوز الرباءة من امحلل مبا لو ظهرت ال مة حامل  ا 

فهذا عيب ظاهر وقلنا العيوب  ،ك ن يشرتهيا املشرتي ويه حامل ،ظاهرا  

منا يدخل يف الرد ابلعيب العيوب اليت ميكن الظاهرة ال تدخل يف الرد ابلعيب  وا 

الرباءة من العيب يف قال والرباءة يف الرقيق جائزة وهذا اذلي هو  ،تدليسها

مفكث عندك الرقيق س نة أ و  ،من عيوب الرقيق أ ن يكون سارقا   ،الرقيق فقط

فعندما يريد أ ن يبيعه وعرفه يقول  ،س نتني ومل تتوفر هل فرصة ساحنة لكنه سارق

تبني أ نه سارق فل يُرد يف ذكل البيع وهذا من ف  ،أ ان لست مسؤوال  عن عيبه

ذا  ،لها تطبيق الآن مسائل التارخي اليت مل يُعد ذا اكن ال يعمل البائع أ ما ا  ذا  مما ا  ا 

لعيب يف هذا املوضوع يف الرقيق فل جيوز الرباءة من اباكن البائع يعمل ابل مر 

ابخللصة فامي حنن فيه اليوم ال جيوز البيع ابلرباءة من  ،ذكل العيب ل نه يعلمه

ذا  ال جيوز البيع ،العيب ل نه ال يوجد رقيق الآن ابلرباءة من العيب ولو اكنت  ا 

ك ن يقول كل أ ان بعتك الس يارة كومة من احلديد أ نت ال تا خذ يف  ،هناك مبالغة

 .مقابل كومة احلديد عرشة أ الف معليا  يف املعىن أ نت ابئع لس يارة

ال بد أ ن يكون ودلها وال يُفّرق بني ال م وودلها يف موضوع البيع حىت  : قال

 .حىت يَثِغر كام قال ،معها
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* * * 

 : 93الصوتية رمق  •

فا ن قبضه املبتاع  ،ولك بيع فاسد فضامنه من البائع >> : قال املصنف رمحه هللا

فا ن حال سوقه أ و تغري يف بدنه فعليه قميته يوم  ،من يوم قبضهفضامنه من املُبتاع 

ن اكن مما يوزن أ و ياُكل فلري  ،قبضه وال يرده  وال يُفيُت الِرابع حواةل ،ّد مثهلوا 

 << ال سواق

الفاسد وهو اذلي تعلق به هني  رشع  اكلهني  أ ن يُباع يوم الآن يتلكم عن البيع 

الحظوا هذا قبل أ ن يدخل يف يدي  << فضامنه من البائع >> امجلعة فقال:

ذا ،املشرتي ذا اكن العقد حصيحا  فا ن العقد ينقل بعت ،ا  ك س يارة معينة لها قمية ا 

ليك مبجرد العقد نه ال ينقل امللكية ،امللكية مين ا  ل ن  ،فلام اكن العقد فاسدا  فا 

  : قال ،ذلكل ،نقل امللكية يكون أ ثرا  للعقد الصحيح وليس للعقد الفاسد

 بصحة عقٍد يكون ال ثُر      ويف الفساِد عكُس هذا يَْظهرُ 

ذا  الفاسد ال ينقل امللكية يعين  ،ال صل أ ن العقد الفاسد هو اكملعدوم حسا   ،ا 

ذا  قبل أ ن  ،هذا عقد فاسد وعليه ال ينقل امللكية ،املعدوم رشعا  اكملعدوم حسا   ا 

يس تمل املشرتي السلعة املعينة اليت قلنا أ هنا ابلعقد الصحيح تنتقل ا ىل املشرتي 

ال أ هنا ابلعقد الفاسد ابقية عىل مْل البائع فا ن قبضها املشرتي فقد قبضها بيده  ،ا 

 .أ نه متعٍد وأ صبحت مضمونة منه مطلقا   وهذا القبض لها يعين

ىل  << ولك بيع فاسد فضامنه من البائع >>الحظ قال:  ل نه مل ينقل امِلْل ا 

قال: فا ن  ،املشرتي ل ن العقد الفاسد يف حمك العدم ال ينقل امللكية وأ ثره اكلعدم

ر من أ ي عىل القول املشهو  ،قبضه املُبتاع أ ي يف البيع الفاسد فضامنه من املُبتاع
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فضامنه من املُبتاع كام نقول ليس  ،وهذا ابلعقد الفاسد ،الضامن الآن؟ املشرتي

قلنا  ،كيف فرّسان قضية الضامن مطلقا ؟ هذه شا ن املاكل يعين ،َْل ل نه مَ 

قال:  ،فذلكل مّضناه مطلقا   ،الضامن عليه مطلقا  ل نه تعدى يف القبض بعقد فاسد

يكون يف  ،طبعا  هذا الالكم يف موضوع التقيمي يكون يف املُعنّي  ،من يوم قبضه

ّ  ،بعضهم يقول الِقيَم  ،القمييّات سب أ ن تنسب الِقيَم  مجع قمية وال صل يف الن

ليه عَلاَم  يف امجلع اكجلزائر تقول جزائري ذا اكن املنسوب ا  ال ا  أ و  ،ا ىل املفرد ا 

مارات ِطق  ومناطق  فلو قلت حيث حصل لبس  مكثل من ،وهكذا تنِسب ،ا 

امئا  ُيدم يعين تريد أ ن تقول هذا رجل هِجَوي يعين د ،منِطق  نس بة ا ىل منطقة

فلو قلت عنه نس بة  ،البدل ويريد أ ن يُسّخر البدل ملنطقته منطقته وال ُيدم بقية

 ا ىل منطقة منطق  قد يلتبس عليك فتقول لعهل من أ هل املنطق أ و عمل املنطق

فكيف منزي بني القانون ادلْويل لهذه  ،وةل لها قانون دويللك د ،فتقول مناطق 

المتيزي بيهنام بني اخلروج ا ىل فنضطر ا ىل ادلوةل والقانون ادُلَويل لك ادلول؟ 

َويل اليت وادلُ  ،وادلوليةدْويل للقوانني احمللية يف البدل اليت يه لها صبغة ادلوةل 

ال تقول  ويُنَسب كام قلنا ا ىل املثىن ك ن تقول حبريين ،يه القانون جملوعة دول

اكال مارات واجلزائر فالنس بة تكون يف  ن البحريْن عمََل ال يُلتفت فهيال   حبري

 ال صل للمفرد.

 ،أ قول قمي  أ ي العني لها قمية ال يوجد لها مثل ،الآن الحظ القمي  أ ي هل قمية

هذه لكها قميية مبعىن أ نه ال  ،مثل العقارات ال رايض ،مثل الس يارات املس تعمةل

ثيل وهو مثل أ طنان احلديد وهناك املِ  ،يوجد لها أ مثال ونتلكم فهيا دامئا  ابلقمية

ذا  قمي   ،هذه لكها مثليات ،ا مسنت كذا ،مربوم وغري مربوم ،ممل 6من صفة  ا 

لكن أ حياان  حىت منزي بني القمية لليشء ممكن أ ن نقول القيَم   ،مثيل مفرد ،مفرد
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ا ىل النبل يه املنظومة القيَمية اليت يه ال خلق الرفيعية اليت حيتاج الناس 

 والرشف وال خلق.

 فضامنه من البائع فا ن قبضه املبتاع فضامنه من املبتاع من يوم قبضه >>قال: 

ذا العقد الفاسد لكنه أ ّجر طيب فا ن قبضه هب ،ذا يف القميياتوطبعا  قلنا ه ،<<

 ،وقّع العقد وقت وجوب السع  ،يوم امجلعة اشرتاها مثل  وقت النداء ،ارةالس ي

فبدأ   ،الحظ أ نين مل أ قل ملكه ،مث بعد ذكل أ صبحت الس يارة حتت ترصفه

 ،ل ن هلكها عليه فُغمنها هل ،الغةل ملن؟ الغةل للمشرتي يف البيع الفاسد ،يؤجرها

 .فذلكل يفوز القابض يف العقد الفاسد يفوز ابلغةل

-  ُ آاثرا  وقال كل ؟ميض العقد الفاسدمىت ن  : مع أ نه فاسد ورتب عليه أ

ن مل تكن حواةل  أ و تلُف  َ  ،ا  نه مييضقال كل ي ذا تلف فا   ،ميض حبواةل السوق أ و ا 

فهل تتلف عليه ابلقمية  ،القابضعىل من؟ عىل تلفت الس يارة  ،فتلفت الس يارة

ر ملراعاة العقد فاسد وُرتبت عليه الآاث ،أ و ابلمثن؟ تلفت عليه ابلقمية وليس ابلمثن

ذلكل يف رشوح املرايق ذكروا أ ن هناك قضية فهيا ملمح  ،اخللف مع أ يب حنيفة

ورتب  ،الحظ أ نه مل يُميض العقد ابلمثن ،همم يف مراعاة اخللف يف هذا املوضوع

لكن لو اشرتيت شاة وتغري حالها من  ،ىل أ نه ال أ ثر هل ورتبه ابلقمية والضامنع

ن ا ىل هزال واكن البيع فاسدا  هل تردها أ م تُميض؟ أ و من ُهزال ا ىل مسن مِس 

الحظ أ مىض البيع لكن القضية  ،ذلكل هو قال كل تعلق احلق أ و نقص يُؤلَُف 

ىل  ىل خلف أ يب حنيفةس تثنائية نظر ا  أ نه عندما حتدث هذه احلاالت الا وا 

لك  دليهل والحظ أ نه يف الابتداء أ عد املال ا ىل هذا وليا خذ هذا س يارته و 

ا  فاسدا  هل يقول كل يف حاةل أ نت بعت شاة مسينة بيع ،ينرصف لك  ا ىل بيته

 يقول كل هذه الهزيةل ك الفاسدة وأ عط الرجل ماهل؟ الشاةخذ شات الرشع
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يل  خذها؟ س تقول أ ان ُظلمُت  يف مايل وكيف أ عطيته شاة مسينة مث أ عدهتا ا 

اح املرايق هزيةل؟ الرجل أ خذ ماهل اكمل  أ ين العداةل يف هذا؟ ذلكل حىت يف رُشّ 

 بعضهم يؤيد أ ن هناك مراعاة وبعضهم ال يؤيد.

لكن املراعاة مل تكن من حيث عقد فاسد عند  ،لكن مراعاة اخللف واحضة

ن حيث عقد فاسد عند احلنفية يُنتج بعض ال ثر مل تكن وم ،املالكية ال يُنِتج أ ثرا  

منا راعى دليل احلنفية راعاها يف مسائل جزئية حمدودة معلومة  ،هذه املراعاة ا 

 َ كل بعض العلامء قالوا ذل ،قوىوحاالت اس تثنائية ل ن اخللف يف هذه احلاةل ي

عند  وليس منفيا  أ يضا   ،ليس أ صل  مضطردا  عند ماكل هذا حصيح اخللف

به وعنه   ورأ ُي خلٍف اكن طورا  يعملُ  ،فيف قوهل يف نظم ابن أ يب كُ  ،ماكل

من حيث مقارنة  ،اخللف ملاذا يعدل؟يعدل عنه حيث مل يقو ،اكن طورا  يعدلُ 

خذ  ،عقد فاسد بعقد بعقد فاسد مع سادتنا احلنفية العقد الفاسد ال يُنتج أآاثره

 س يارتك وأ رجع مالنا انهتيى ال مر.

ذا به يا ت  حيث قلنا هات الشاة السمينة اليت أ خذهتا من الرجل وخذ ماكل فا 

ال للحم نت مسينة تقول هل خذ الشاة اليت اك ،بشاة تاكد متوت ال جيوز أ ن تُباع ا 

وخذ هذه هزيةل توشك أ ن متوت هل هنا مت الرد ا ىل احلال قبل التعاقد؟ تعذر 

أ الف واكن البيع رجل ابعك س يارة الآن قميهتا عرشة  ،الرد ا ىل احلال قبل التعاقد

ذا احلكومة تعلن أ ن هذه الس يارة ُمعفاة من امجلارك فاسدا  بعد يومني  ،وا 

 عندما أ ثبت لبعض فذلكل ،ال سواقتغريت  ،فا صبحت قميهتا مخسة أ الف

منا روع   احلاالت كحوالات السوق تعلق السوق النقص التلف أ ربع حاالت ا 

ذا نظران  ،فهيا حمل بعينه لهيا ويه حاالت اس تثنائية ا  من حيث أ صل احلنفية ا 

 ،يف بيع الفاسدوجدان أ ن أ صلنا كاملكية  ،ومن حيث أ صلنا يتناولها ،يتناولها

ت احلاال ،البيع الفاسد يف هذه ال ربع حاالت يقوى اخللف احلنفية يف وأ صل
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 السوق وتلف السلعة وتعلق احلق اس تثناها املالكية اليت يه حواةل ال ربعة اليت

   قول املرايقيف والحظ الاس تثناء ،أ ويبيع والنقص كام ذكرانه يف الشاةك ن يرهن 

ن مل يكن حواةل أ و تلف عكس عقد يكون ال ثر ويف الفساد بصحة  هذا يظهُر ا 

 هل ن ،هنا يظهر مام يف الاس تحسانحىت دليل الا ،يؤلَُف  صتعلق احلق ونق  

آخر ل ابب ،ترجيح ال ابعتبار أ صل وأ صل عتبار أ صل يتناول حمل  معينا  وأ صل أ

 يتناول ذكل احملل.

ذا قلنا أ ن أ صل اال   ن أ صل مام ماكل أ ن العقفا  د الفاسد ال يرتتب عليه أ ثر وا 

ذا أ ردان أ ن  ،را  فا ن اال مام هبذا ال صل عنده راحج ابملطلقاحلنفية يرتبون أ اث لكن ا 

نناقش هذين ال صلني يف ضوء حواةل السوق والتلف وتعلق احلق والنقص 

منا يراعيه  ،عة فس تجد أ ن اال مام بدأ  مبراعاة اخللفلللس ن راعى اخللف فا  وا 

ثبات الآاثر يف قوي ل ن أ صل اجملهتد اذلي يقابهل وهو احلنفية أ صل  يف موضوع ا 

منا من حيث تناول  من حيث ال صل معلكنه قوي ليس  ،العقد الفاسد ال صل ا 

أ صل احلنفية لهذه ال ربعة يف العقد الفاسد ويه حواةل السوق والنقص والتلف 

رحجاُن من ال دةل  : وال خذ ابذلي هل ندما يقول يف املرايق ع ذلكل ،وتعلق احلق

ذا  هو معل ابدلليل ال قوى لكن ادلليل ال قوى ليس ابعتبار  ،هو اس تحسانُ  ا 

منا ابعتبار أ ن أ صل احلنفية يف العقد الفاسد تناول  ،هذا ال صل وهذا ال صل ا 

ى أ صلهم اس تحساان  وراع ،يلهمفلحظ قوهتم فراعى دل  ،هذه احلاالت ال ربع بقوة

وعليه فا ن هذا يؤكد قوة الرتابط بني هذه املدارس  ،واس تحسن بذكل ،منه

وأ ننا ال نكتف   ،العلمية وأ هنا يعّرج بعضها عىل بعض ويا خذ بعضها من بعض

فلو أ ردت  ،با نفس نا بل حنن أ يضا  متكئون عىل مدرسة أ خرى فراعينا خلفهم

أ ن تس تدل عىل حواةل السوق والتلف والنقص وتعلق احلق فك أ دةل احلنفية يف 

 .يف العقد الفاسد يه أ دةل كلثبوت الآاثر 
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ذا  هو مل يراع   ،وعليه يكون اال مام قد راعى دليل اجملهتد الآخر ومل يراع  قوهل ا 

منا راعى أ دةل د أ نه راعى دليهل أ يب حنيفة وهذا هو شا ن الاجهتا قول أ يب حنيفة ا 

ذا راعى قوهل فهذا شا ن املقدل ،ومل يراع  قوهل منا راعى دليل أ يب حنيفة  ،أ ما ا  ا 

 يف هذه املسا ةل.

فاخلروج من اخللف من  ،هناك فرق بني مراعاة اخللف واخلروج من اخللف

 هو شا ن اجملهتدين ل نه نظر يف ال دةل. ايم أ ي املقدّل أ ما مراعاة ادلليلشا ن الع

ذن  أ و هوختصيص  بعرٍف  ، رحجاُن من ال دةل واس تحسانُ قال: وال خذ ابذلي هل ا 

  الاس تصلح أ ي انظر لقوهل ورع ،س تصلح بعضهم يؤم  الاورع ،ما يَُعم

يعين أ ن بعضهم قال ا ن الاس تحسان هو  ،كونه وصفا  ينقدح وُردّ  ،املصاحل

ونه وصفا  ينقدح وُرّد ك ،وصف ينقدح يف نفس اجملهتد وال يس تطيع أ ن يعرب عنه

ذا الحظت أ ن الاس تحسان بشك واحض  ،ويَعرُس التعبري عنه متضحْ  لكنك ا 

منا هو ابملعىن ال ول وهو معل با قوى ادلليلني لكن العمل با قوى  ،عند املالكية ا 

منا هو من حيث حمل احلمك  .ادلليلني ليس من حيث دالالت ال لفاظ ا 

ذا  الحظ  وهذا اذلي قلناه يف موضع اذلي هو حواةل  ،حواةل السوقيف قوهل ا 

الحظ قوهل:  ،الشاةذكرانه يف  هو تغري يف البدل وفامي يتعلق اذلي ،السوق

منا اعتد ابلقمية ،فعليه قميته يوم قبضه ذا  هل يعتد ابلمثن؟ مل يعتد ابلمثن ا  وهذا  ،ا 

 ،مية هلجري منه عىل أ صل أ ن هذا العقد اكملعدوم رشعا  اكملعدوم حسا  هذا ال ق 

 ،أ ان أ تلكم يف الِقمَي أ نمت اشرتيمت بيعا  فاسدا  نفرتض اشرتيمت وقت النداء يوم امجلعة

ال سواق خلت وأ صبحت السوق مشوهة بسبب خروج  ،وهو وجوب السع 

الآن هذا المثن اذلي حتدد عندان مت يف ظل رغبات  ،قوى عرض وطلب كبرية

ذا اكنت  ،هنام خالفا الرشعخاصة من املشرتي ومن البائع وحنن أ هدرانه ل   ال ا  ا 
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ال جرة مثل  تا خذ س يارة أ جرة يعين نفرتض سائق ال يصيل فركبت س يارة أ جرة 

ن ابعك ولو اكن ابلغا  اشرتيت ماءا  للوضوء فل ا مث عليك وال عىل م ،للجمعة

 ،قال فعليه القمية يوم القبض ،وجبت عليه امجلعة ولو اكن ل نه اكن للصلة مسلام  

ذا   لو صارت خصومة وعندي قضاء وحمَك  ،أ مهلنا يوم التلف ،أ مهلنا يوم العقدا 

واعتربان يوم القبض ملاذا؟ ل نه دخل يف الضامن يف  ،لكه أ مهلناه ،أ مهلنا يوم احلمك

نه قبض سلعة اشرتاها بعقد ل   ،ذكل اليوم وهو معتٍد منذ ذكل اليوم عىل الرشع

ال يف صور خاصة تبني يف فاسد أ فسده الرشع والهني  عندان  يقتيض الفساد ا 

ن شاء هللا تعاىل.  حملها ا 

ذا  يف موضوع التلف ال ي ،الحظ يف قوهل فعليه قميته يوم قبضه وال يرده قول ا 

 للبائع تعال وهذا العقد حرام بيننا تعال وخذ سلعتك ل ن املشرتي اعتربانه

مىت راعينا دليل  ،ابلقبض لفوات عُّد مالاك  وليسوالحظوا هنا اب ،ابلفوات مالاك  

يعين بعد القبض صاحلة يوم القبض ل هنا لو بقيت وليس أ يب حنيفة؟ ملا فاتت 

يذهب الرشط  ابحلق الرشع  اذلي نقول هل حنن حق هللا ل نه ارتكب ما للرد 

حنن نقول احلق الرشع  ل ن اذلي  ،ل نه حنن ما عندان احلق العام ،هنيى هللا عنه

بيامن احلق  ،قى ويشف  ويعط  ومينع هو اذلي أ وىل ابحلقخلق ورزق وأ طعم وأ س

هل أ نه العام نشا  يف ظل فلسفة ال دينية وهو  هل  ،علينا قهل احلال يوجد ا  هذا ا 

مثل الطائرة عىل القيادة ال لية  ،خلق العامل مث تركه يعيش عىل القيادة ال لية

لكننا حنن هنا نقول  ،وابلتايل احلق لنا ولك يشء لنا جاءت قضية احلق العام

ذا قلنا احلق العا أ ن يسقطه الربملان  فهذا يعين أ ن احلق العام ميكن ،محق هللا فا 

وهو يف الغالب عبارة عن مجمع رجال  ،وعليه أ ن الربملان ميكن أ ن يغري بل حدود

ذلكل عندما  ،ال عامل ويصبح التقرير ملا هو حق هو حتت سلطة رأ س املال

ننا  ،ن حق هللا ال يتلعب به أ حدمحينا اجملمتع ل   ل هو حق هللا حنننقو  وعليه فا 
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منا نتلكم يف حامية اجملمتع عىل حنو ال ميكن أ ن  عندما نتلكم يف حق هللا تعاىل ا 

 يتلعب به أ حد. 

ن الراب حرام حلق هللافلو  ذا  مجينا اجملمتع من الراب ،قلنا ا  الرصف املؤجل حرام  ،ا 

ذا   ذا  حنن هنا منتْل ا جامعات قوية وصارمة هذه  حلق هللا ا  حلق الرشع ا 

اال جامعات قادرة عىل أ ن حتم  اجملمتع ل نه ال ميكن أ ن يتدخل هبا أ حد وهذه 

فهي   ،اال جامعات يه اليت جتعل من فقهنا اال سليم علام  وليس فلسفة وليس رأ اي  

علمحامكة وضابطة للمجمتع ال خت فهذا  ،ضع للربملان وال لرجال ال عامل وال لل 

وأ ن احلدود حفظ للمجمتع وأ ن  ،حق اجملمتع ذلكل جند أ ن الزواج حفظ للنوع

املعاملت ِقوام العيش وحفظ العيش وحىت ال يستبد أ حصاب رأ س املال 

فتا ت هذه اال جامعات وهذا اذلي نعرب عنه أ نه حلق هللا وليس  ،بقدرات اجملمتع

ذا اكن للحق العام فللربملان أ ن يغرّي  ،ق العامللح ل نه ميثل الرأ ي العام ل نه  ،ا 

رادات اجملمتع فاجمتعت هذه اال رادات ل نه عبارة عن عقدة مغلّظة ال   ،ميثل اجملمتع

الربملان والربملان حيل ويربط يف هذا وعليه حنن عندما نقرر هذا وأ نه  ةيف عقد

من يتلعب ابجملمتع ال لقوة سلطة رأ س املال يعين أ نه ال يوجد هناك  ،حق هلل

يف  هالتوقيع لكن ويا ت اجملمتع فقط للمباركة عندأ ن يضع القوانني للبنوك كام يشاء 

ه يه العقود مطبوعة ومكتوبة ع عىل مصلحة استبد هبا البنك وهذالواقع هو يوق

يل وجتين لك َسلَفا  وحيامث نظرت فهيا وجدَت أ هنا يف الغالب حتّمل اخملاطر للعم 

هذا يعين أ ن رأ س املال حتول ا ىل سلطة سلطة و  ،املاكسب لصاحل رأ س املال

برام العقود وصياغة العقود بل وأ كرث من ذكل وصياغة القوانني.  تتدخل يف ا 

ن اكن قد  ذلكل جند أ ن منع الرشيعة للغرر أ ابح القانون صورا  كثرية من الغرر وا 

ذا اكن مقارا  خرياي   ،منع بعضها ال ا  يعين القانون مينع لعب القامر بدينار ودينارين ا 

جل املُقعدين وهذا هذا ل  قال  ،فميكن أ ن يُسمح ابملليني ،اكليانصيب اخلريي
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جل ذكل جتد الرشيعة أ قدر عىل حفظ اجملمتع ل هنا متتْل تفاصيل فل   ،ل جل كذا

نون والفلسفة القانون جتدها مبدأ  اس تقرار بيامن النظام العام يف القا ،كثرية يف هذا

تعامل مبدأ  احلفاظ عىل ال من مثل  اس تقرار معاملت فتجد أ ن الفلسلفة 

ذا اصطدم ال معها عند ذكل ال جتوز  قانونالقانونية ال تتجاوز بضع مجل يه اليت ا 

يف قوهل هذا اذلي هو احلق واال فساد صياغة قانون يصطدم معها ذلكل جند أ ن 

  س بحانه وتعاىل هو ال ضبط للمجمتع.حلق هللا

نهقلنا  يفوت ابلقمية وموضوع الرد يف السلعة هذا يكون  اكن متفقا  عىل فساده فا 

ن اكن مما يوزن أ و ياُكل ،يف القمي  الحظ بدأ   ،مث بدأ  يتلكم عن املثيل فقال وا 

ذا  ملا قال: أ و يع ،لريّد مثهليتلكم هذا يف املثليات ف املكيل  ّد يعين املعدودا 

تدخل يعين الثياب الآن معدودات يعين الحظوا  ،املوزون أ ي لك ما هو مثيل

هذا معدود ال يوزن وال ياُكل قال  56جتد رمق  58ا ىل حمل الثياب جتد رمق 

 فلريد مثهل.

الآن بدأ  يتلكم عن ال ش ياء اليت ال تفيهتا حواةل السوق قال وال يُفيت الِرابع 

ن حواةل السوق وغريها من ال ش ياء ال تُفيت املثليات  ،حواةل ال سوق ملاذا قال ا 

منا يه تُفيت القمييات تلف القمح  ،ل ن املثيل ميكن رده وموجود يف السوق ،ا 

 ،لسبب تعيّب لسبب اذهب وهاِت مقحا  من مثل هذه النوعية وردها للرجل

د هذا اال مسنت مفثل  اشرتى ا مسنت بعقد فاسد عىل سبيل املثال مث قلنا هل أ ع

نقول هل  ،قال جاءه مطر فا تلفه ،فقال لقد اس تعملته ،ل ن العقد فاسد وخذ ماكل

اذهب واشرِت لنا مخسني كيس ا مسنت وردها  ،ليست هناك مشلكة الرد ممكن

ذا  الر  ،للبائع وانهتيى ال مر ذا  يف املثليات الرد ممكن وال يفوت  دا  ممكن أ م ال؟ ا 

 ات.ولكن يفوت يف موضوع القميي
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الحظ هذا قمي   ،يعين لو بعته مثل  كومة مقح ،اجلُزاف يعترب قمي  ولو اكن مثليا  

وجنري عليه جمرى التلف يف القمي   ،وليس مثيل ل نه تلف عليك أ ن ترد قميته

ل  ال نعرف كيهل ولو كنا نعرف كيهل حلُرم أ ن يباع ل نه أ ص ،وليس يف املثيل

ذا  حنن ال نعرف كيهل،جزافا   من ا   ا يرد قمية ذكل اليشء.ا 

الرابع اليت يه العقار ال رض وما  ،يف قوهل: وال يُفيت الِرابع حواةل ال سواق

الآن هذه الِرابع قلنا ال تفيهتا ال سواق بل  ،اتصل هبا من بيوت وما ا ىل ذكل

ذا ابع بيعا  فاسد لعامرة فهذه حواةل ال سواق أ ي  ،تُرد لفساد العقد ل ننا قلنا ا 

نردها عىل ما يه عليه وال  ،ارتفاع ال سعار اخنفاض ال سعار ال يؤثر يف الِرابع

 تفوت الِرابع بسبب حواةل ال سواق.

موضوع خيار العيب عىل فكرة أ يضا   الحظ حىت ،ابلنس بة للضامن عىل الضامن

حواةل السوق ال تُفيت خيار العيب خيار العيب يبقى  ،فيته حواةل السوق ت ال

لكن لو تبني هناك عيب هل تُفيته حواةل  ،حفواةل ال سواق ال تفيد ،قامئ

اشرتيَت شاة  ،يعين أ نت اشرتيت عامرة وتبني أ نه فيه عيب ،؟ ال تفيتهالسوق

ذا ذا  حواةل ال سواق ال تُفيت البيع ا  اكن  وتبني أ ن فهيا عيب وحالت ال سواق ا 

 فيه عيب.

* * * 

 : 94الصوتية رمق  •

وال جيوز سلف جير منفعة وال جيوز بيع وسلف  >>قال املصنف رمحه هللا: 

والسلف جائز يف لك يشء ا ال يف  ،وكذكل ما قارن السلف من ا جارة أ و كراء

 <<اجلواري وكذكل تراب الفضة 
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حيث  ،ال خرى اليت تشاهبهايه واملسائل  ،يف هذه املسا ةل ال بد من تقدمي لها

بل عىل معىن  ،ترتكز مهنجية النظر يف هذه املسائل ليس عىل أ لفاظ املتعاِملني

ذا نظران ا ىل أ قوال  ،فقد تكون املعامةل من حيث أ لفاظها حصيحة ،املعامةل ا 

ذا تا مّ  ،املتعاقدين  ،ا شاكالت عديدة لنا يف املعىن وجدان أ ن ال مر فيهلكننا ا 

 ،يف سرب هذه املعاملت فهذا يعين أ ننا ال ننظر ا ىل السطح غلفذلكل عندما نو 

فا حصاب  ،وادلخول ا ىل جوهر املعامةلبل ال بد من اخرتاق اجلدار والسطح 

ل هنم  ،زيوم السبت من حيث ظاهر فعلهم جائ السبت اذلين اصطادوا

فذلكل يف فعل أ حصاب السبت  ،اصطادوا يوم ال حد ومل يصطادوا يوم السبت

وأ خذوا  ،ل ابل سامك الكثريةحفروا احلفر حىت جاء املاء يوم السبت وهو محمّ أ هنم 

لكنه من حيث املوضوع  ،فالعنوان من حيث الظاهر حصيح ،حدال سامك يوم ال  

 واملضمون هو احتيال.

ذن والش يطان اذلي اكن موجودا  يف يوم السبت  ،هذه حيةل للوصول ا ىل احملرم ا 

ال مة احملمدية؟ فالش يطان  ،ال س بوع عند هذه ال مةما زال موجودا  طوال 

فنحن ال نريد أ ن يكون بنو ا رسائيل قد اصطادوا يوم السبت فقط  ،موجود

واحتسب علهيم أ هنم اصطادوا يوم السبت بيامن جند احِلَيل الربوية يصطاد هبا 

عىل وذلكل ال بد أ ن نُكثّف اال ضاءة  ،املسلمون اليوم يف لك أ ايم ال س بوع

 وهذا يعين أ ننا نريد أ ن نكشف احتيال اال نسانية عىل الرشع.عاين امل

لكنك  ،العقلنية ،املساواة ،العداةل ،احلرية ،العامل اليوم واقع حتت تا ثري ال لفاظ

نسانية وال مساواة فالمنوذج الغريب نقل العامل من  ،ال ترى حرية وال عداةل وال ا 

قطاع الرشاكت قطاع ال رايض ا ىل ا  حيث أ صبحت الرشاكت يه اليت تستبد  ،ا 

فهم يضعون القوانني مبا ينفع  ،وأ صبح رجال الربملان مه رجال رشاكت ،ابلقوانني

ليه  ،هذه الرشاكت ذا نظرت ا  مبعىن أ نك ابختصار لو جئت ا ىل أ ي عقد بنيك فا 
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ويا ت اجملمتع اذلين مه  ،يازا  واحضا  سافرا  لصاحل رأ س املالس تجده منحازا  احن 

باَرك ابلفوز هبذا المتويل من قبل رأ س العملء يا تون فقط للتوقيع وبعد ذكل يُ 

لكهنم مل حيس بوا حساب ما ميكن أ ن حيصل عند تعرث السداد وما ميكن  ،املال

وبعد ذكل يكون  ،للبنكيسلّمه ث ك ن يسمّل ماهل وداره ولك ما عنده أ ن حيد

وضع يده عىل لك يشء ويصبح هذا اال نسان يف طور جديد من البنك قد 

 أ طوار الِرق.

عادة مفهوم الفساد حبسب الرساملية مفهوم مل يُدَخل يف  ،صياغة مفهوم الفساد ا 

مع أ ن الراب هو سبب استبداد الغرب جبنوب املتوسط وابلشعوب الفقرية  ،الراب

وتصبح هذه الشعوب ال مّه لها ا ال جدوةل ادليون ودفع رأ س مال ادلين مع 

ذلكل جتد أ ن الرأ ساملية صاغت  ،الفسادعىل عنوان مل يُطَرح هذا  ،قسط ادلين

فعندما تنظر  ،املالمعرفة اقتصادية واجامتعية وس ياس ية تتناسب مع همينة رأ س 

بيامن العامل  ،ا ىل أ ورواب يف تقرير الفساد جتدها خالية من الفساد أ و تاكد ختلو

وذلكل هنا يُطلَب منا حنن يف  ،بيامن العامل املُرايب ليس فاسدا   ،املظلوم هو الفاسد

نتاج املعرفة ال  ،يف مدارس نا الفقهية ال ربع ،فقهنا اال سليم قق قهية مبا حيف أ ن نُعيد ا 

 العداةل حقيقة يف املضمون ويف العنوان.

ما وأ ان أ قدم هذه املقدمة ل ن ما ميكن أ ن يُقال بعد تفصيلنا يف بعض املعاملت 

ذلكل حنن  ،ال مور يسرية ؟هذا التلكف؟ ملاذا هذا الغرق يف هذه التفصيلت

ن وهيمي ،نقول ملا اكنت ال مور يسرية اس تطاع رأ س املال أ ن هيمين عىل اال علم

وهيمين عىل لك يشء وأ ن يقع الناس يف هذا  ،وهيمين عىل املعرفة ،عىل الفكر

اهامتم فقه ال موال واملُعاَوضات  طيب ُجلّ  ،خف ادليونالظمل البنّي أ ال وهو 

عادة املنتَج  واملشاراكت ابذلات هو ضامن نتاج مث ا  دخول رأ س املال يف دورة اال 
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عادة توزيع هذه املنتجات من املنافع والسلع توزيعا   احلقيق  وهو السلعة واملنفعة ا 

 ،ميْل املتعاقدان خمالفتهأ مرا  رشعيا  ال  الرشع ذكل وجعلَ  ،عادال  بني املتعاقدين

ظران ا ىل القانون طاملا أ هنام لكن لو ن ،مبعىن الراب حرام حىت لو اتفق عليه الناس

ذا  ال ا شاكل يف هذا  ،الغرر يف الرشع حرام محلاية املتبايعني من الندم ،اتفقا ا 

ويشرتهيا  ،رجل س يارته مرسوقة فيبيعها بنصف المثن ل نه رمبا ال حيصل علهيا

فا ذا ظهرت الس يارة ندم البائع  ،املشرتي بنصف المثن مثل  ل نه قد حيصل علهيا

ذا مل فقد حتوطت الرشيعة للناس من الندم حىت  ، تظهر الس يارة ندم املشرتيوا 

حىت ولو توافقمت عليه  ،لو توافقوا عىل البيع اذلي فيه الغرر أ و اذلي فيه الراب

يف جحور ال نبياء العباد ل ن الرشيعة ترعى مصاحل العباد و  ،فا ن الرشيعة س هتدمه

 اكل طفال يف جحور الآابء.

حىت لو  ،أ ن هذا يرضمك حىت لو غش تمك ميولمك وال أ قول عقولمكفيبينون للناس 

 ،ل ننا نرى يف ال موال أ ن هناك ميل  جاحما  حنو الغرر ،غش تمك ميولمك النفس ية

منا  ،الرحب بل تعب ،الرحب الرسيع هناك ميول نفس ية فلام الرشيعة حترم القامر ا 

فذلكل  ،وحتم  أ موال الناس ل ن أ حد املقامرين سيندم قطعا   ،حتم  املتقامرين

منا  ،بيامن القانون ال يُعىن ابلتفاصيل ،الرشيعة جاءت لتحقيق العداةل ابلتفاصيل ا 

طارا  هو النظام العام ودفع  املصاحل العلياابلنس بة للنظام العام هو  :فيقول ،يضع ا 

فتجد يف النظام العام يف القانون أ نه يتسع  ،وأ ن ال ُُيل با من اجملمتع ال رضار العليا

ذا اتفق املتعاقدان فهام وما اتفقا عليه ،للغرر ويتسع للراب والرشيعة أ كرث  ،فا 
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جامعات قاطعة ال ميْل حىت الربملان أ و  ،تفصيل   فمتنع عىل وجه التفاصيل اب 

 متثيل أ ن تتدخل فهيا.جمالس ال 

واخلارس يف حال حتريكها يف  ،ه مبثابة حواجز حديدية اثبتة غري قابةل للتحريكهذ

فذلكل  ،ل ن رأ س املال ميْل سطوة املال وقوة املال ،الغالب مه مجهور الناس

التدقيق يف معاين املعاملت وليس الوقوع يف أ رس أ لفاظها هو املهنج املريّض 

ل ن الناس عندمه  ،ترصفات الناس عىل احِلَيل واالهتام وحيمل ،عند اال مام

مجوح حنو تْل املاكسب املتوقعة واليت قد تكون اندرة التحقق كام هو حاصل 

 يف القامر.

وهو قادر عىل أ ن  ،ينظر اال سلم والرشع عىل أ ن صاحب رأ س املال هل قوة

يضع رشوطا  لصاحله ال ابعتبار جدول مرشوع وابعتبار جدول معل واملنفعة 

بل ابعتبار أ ن هذا اذلي جاء حمتاجا  لرأ س املال هو  ،القادمة أ و السلعة القادمة

ال هبذا االتفاق خارجة عن طبيعة  فيشرتط عليه رشوطا   ،ال يس تطيع أ ن يعيش ا 

نتاج ا   سوف ننظر كيف أ ن الرشيعة  ،جة نفوذ رأ س املالمنا يه نتيالعمل واال 

عىل  ء  بنا ،حتم  املتعاقدين من التنفذ أ و الوقوع يف الضعف نتيجة لرأ س املال

ناىس هذه املقدمة البس يطة حنن س نذهب لك مذهب مع املعاين وس نت 

 قد.اعتالشلكيات يف ال 

ا قضية الاس تفادة من رأ س املال خارج نطاق الرشوط الرشعية س يكون هذ

وال جيوز سلف جير  >> فقال ابن أ يب زيد رمحه هللا: ،حمط النظر والبحث

رفاق ،<< منفعة رفاق ،يعين الآن ابلنس بة للسلف هو عقد ا   ،القرض رُشِع لل 
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هناك اال جارة وهناك ذا أ ردت استامثرا  فهناك البيع و ا   ،ومل يرَُشع للستامثر

ورأ س ماكل  ؟وهناك املشاراكت فلامذا تريد أ ن تستمثر يف القرض تاملُضاَراب

ذا  السلف هذا العقد  ،ذلكل ال جيوز سلف جير منفعة ؟مضمون يف القرض ا 

ضا  ملنفعة املُقرَتِض وأ نك تبتغ  هبذا  ،اذلي هو اال قراض جيب أ ن يكون ممتحَّ

ذا  أ نت متصّدق ومتعبِّ  ،القرض ال جر من هللا تعاىل املال املُقَرض وهو د مبنفعة ا 

ليس املُعاوضة مبعىن اذلي يسرتحب مهنا  ،ن هجة وجوب رد رأ س املال ُمعاَوضةم

منا أ ن ترد مثل رأ س املال اذلي أ خذته فتجد  ،ضلكنك متربع مبنفعة املال املُقرَ  ،ا 

 أ لف دينار أ خذَت  ،أ ن القرض فيه مشاهبة يف املعاوضة مبعىن أ نه ال يُرد نفسه

ذن ،دينار أ خرى لكهنا ليست هنا عيهنالف تردها أ   هو تربع مبنفعة املال ل ن  ا 

ليه فا نت متربع مبنفعة املال  ،اذلي يريد أ ن ينتفع ابملال املُقَرض هو خشص حمتاج ا 

ليك من املال مثلام أ قرضَت املُقرَ  هبذه احلاةل التربع مبنفعة املال  ،ض مع أ نه يعود ا 

عىل هذا ال جيوز أ ن تشرتط أ ي  بناء   ،بفل بد من التقرّ  ،املُقَرض اكملتصدق

ل نك متصّدق مبنفعة املال  ،ل نك متربع ،رشط يعود عىل املُقِرض ابملنفعة

 املُقَرض.

لهيا من  ،كل ستبقى عيوننا دامئا  عىل اليد اليت دفعت رأ س املالذل ماذا عاد ا 

ك ن تقرضه  << جيوز سلف جير منفعة وال >>: فقال ؟منافع سوى رأ س املال

أ نت مل  ،ن مقح جيد أ و وسطكل ط همثل  طن مقح رديء مث يعيد ،مقحا  رديئا  

منا اشرتطت الزايدة يف الصفةتشرتط ا مثل  تقول هل أ قرضتك  ،لزايدة يف العدد ا 

طن ا مسنت يف  50العقبة مقابل أ ن تسددين ميناء طنَا من اال مسنت من  50
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ذا  ليس دامئا  املنفعة املشرتطة تكون  ،شرَتطة للُمقِرضعة مُ هذه منف ،عامن ا 

 .وذلكل هذا يعترب من الراب ،بل قد تكون الزايدة يف صفة ،الزايدة يف العدد

 ؟أ ليس هذا من ُحسن القرض سؤال: -

س نفّرق بني املُعاَوضة  ،هذا سنتلكم عنه يف املعاَوضة والقرض واب:اجل -

 والقرض.

ذا  س يقول كل أ نك قد اشرتطت فائدة للمقِرض مثل  أ ان أ ريد أ ن لو قلُت  ،ا 

أ يضا  س تجد أ نك  ،عىل سبيل املثال ،ُمضاربة هذه س تا تأ دخل معك يف 

س نقوم مبرشوع مضاَربة أ ان أ عطيك ال كل  مثل  قلت ،مقِرض وأ نت مس تفيد

دينار  300مقابل التجارة يف الس يارات لكن أ ان موظف يل راتب أ الف  10

أ ان موظف أ جري يف الرشكة هل توافق عىل أ ن أ كون أ جريا ؟ وأ ن نعمل  ،شهراي  

ذا قلنا أ ن عقد املُضاربة قبل العمل قرض وبعد العمل  ،لكنين أ جري ،معا   طيب ا 

ذا  معىن ذكل أ نين أ خذت أ جرة من رأ س مايل ،حب رشكةواكةل وبعد الر وعندما  ،ا 

ذا قلنا أ هنا  آخذ ال جرة من رأ س مايل مىت حُيتَسب الرحب أ يضا  للعامل مع ؟ فا  أ

آخذ من  ،دينار راتبا  شهراي   200عىل سبيل املثال  أ الف دينار وأ خذُت  10 فا ان أ

آخُ مىت نبدأ  ابحتساب ال رابح؟  ،مايل ىل أ نه من رأ س مايل ه عذُ س نحتسب ما أ

أ الف اليت  10أ ان لكن هذا الرشيك سوف يبدأ  حبساب أ رابحه بعد سلمة ال 

أ ان أ جري  ،أ الف دينار 10قمية املُضاَربة كيف؟ نوحض ذكل مبثال:  ،يه رأ س مايل

 200نفرتض أ ننا معلنا خلل س نة مك رواتيب؟  ،دينار لك شهر 200شهري 
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الآن ملا أ ردان أ ن  ،رة لرب املالدينار مصاريف أ ج 2400يساوي 12رضب 

اليت  2000أ الف زائد ال  10نقّسم ال رابح نقّسم ال رابح بعد سلمة ال 

ل ن أ جرت ُحسبت عىل  اقتسام أ لف معليا  تصبح 12بعد ال  ،يل ذهبت أ جرة

وأ ان رب املال يف الرشكة  ،مئيت دينارفعندما أ قول هل أ ان أآخذ لك شهر  ،العمل

 10قلت هل بعد سلمة ال ماذا أ صبح عندي؟ قال يل مىت نتقامس ال رابح؟ 

 2000أ الف لكن أ ان أ خذت أ جرة زايدة  10هات  ،سلمة رأ س املال ،أ الف

ذا الرشكة معلت بـ  ،دينار ذا  أ صبح عندي ا   10زائد سلمة ال قلنا  2400ا 

ذا  ،دينار 12400د هذا الرمق اذلي هو أ الف عندئذ يبدأ  احتساب ال رابح بع فا 

املال دينار وجدان أ ن رأ س  15000ثل  وجدان يف الصندوق بعد التصفية م 

اكن من املفروض يكون دلي يف  2400س نجد أ ننا أ خذان معليا  10000

لكن ل نين أ خذهتا رواتب بق  دلي يف الهناية  ،2400زائد ال  15000الصندوق 

مث تقامست الرحب مع  ،دينار 2400زائد  10000فا ان أ خذت ال  ،دينار 15000

يعين ذكل أ نين برأ س املال  ،مث بدأ ت بعد ذكل قسمة ال رابح مع العامل ،العامل

الرحب  ،لكن الرحب غري مضمون ،اس تطعت أ ن أ عنّي نفيس أ جريا  با جرة مضمونة

 عدم الضامن.فتعارض الضامن مع  ،وال جرة مضمونة ،يف املُضاَربة غري مضمون

ذا  أ جرت عىل من؟ عىل  فكيف تكون ال جرة مضمونة من رحب ليس مضموان  ا 

آخذ منه وأ قول للعامل مىت نقتسم ال رابح ،رأ س املال بعد  ؟ورأ س املال أ ان أ

آخذ مهنا لك شهر ،سلمة عرشة أ الف عىل فرض أ ردَت أ ن نُصفَ   ،لكنين أ

يتبني بعد ذكل أ نين  ،حدينار سلمية مث نتقامس ال راب 10000الرشكة هات 
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آخذ ال  آخذها لغلبة رأ س املال 200عندما كنت أ منا أ  ،ولقوة رأ س املال ،دينار ا 

ال بعد سلمة رأ س  ،ويه اكنت بعقد قرض حقيقة ل نه ال تكون املُضاربة رشكة ا 

 لكن أ ثناء العمل كنا قرض وواكةل. ،ل رحبصُّ وحتَ  ،املال

ومعىن التنضيض  ،الرحب بعد ل نه مل ينّض  ،والواكةلوراتيب من أ ين؟ من القرض 

ذلكل حنن عندما نذكر مصطلح  ،حتول الرحب ا ىل انّضة والناّضة يه الفضة

التنضيض يعين حتويل الرشكة تصفية رأ س مالها ملعرفة ال رابح فنقول هذه 

 ،دينار 10000ووجدان رحبا  مثل   ،الرشكة بعد التصفية اسرتددان رأ س املال

عىل هذا س نجد أ ن  بناء   ،العينية ا ىل نقديةة تنضيض أ ي حتويل السلع نتيج

وهذه ال جتوز أ بدا  وهذه  ،-أ قصد العامل–املُضاِرب اس تفاد من قوة رأ س املال 

ذا أ صبح أ جريا  و  ،معامةل حرام أ صبح مس تَا جرا  يف هذه الرشكة ال جرة هو ا 

اذلي هو عليه مضمونة لكن هو رب مال ويا لك من ماهل عىل حساب العامل 

ذلكل أ صل  املشلكة ادلولية والعاملية اليوم مايه؟ احلْومكة أ ن هناك مدير  ،العمل

 املركز  هذا املدير ينظر ا ىل السوق وهو أ عمل الناس حبقيقة ،وهل أ سهم يف الرشكة

ذا رأ ى الرشكة ترحب فسيشرتيامل فسيس تفيد من املعلومة اليت  ،ايل للرشكة فا 

وهل هذه املعلومة يتساوى فهيا مع الآخرين  ،عنده وليس نتاج معل اقتصادي

ذا  ال يوجد متاثل للمعلومة وهذا ما يطرحه الاقتصاديون اليوم ،يف السوق؟ ال  ،ا 

عدم تدفق املعلومة  ،وقالسوق وأ ن ما يقلل من كفاءة الس اتأ ن من ا شاكلي

فرمبا يلجا   ،فا حصاب الرشاكت أ عمل با حواهلم وظروفهم ،بني امجليع بشك متساوٍ 

أ و هناك  ،عن طريق ادلعاية ا ىل تسويق جيد لكن املركز املايل غري سلمي
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ذا  توجد  ،ا شاكالت يف هذه الرشكة مفا علقة حاةل الطقس با سعار ال سهم؟ ا 

 ،ل الواقع الاقتصادي للرشكة بشك دقيقثّ عندك ا شاكلية أ ن السوق ال مي 

ذلكل حىت  ،نتيجة ا شاكلية ويه أ ن هناك من هو رشيك وهناك من هو مدير

 راعهيا تقول مدير الرشكة ممنوعمعايري احلامكية اليت حتاول املصارف املركزية أ ن ت

ذا اكن  ،ممنوع أ ن ميْلو ال سهم ابلرشاء والبيع يتداول  سرتاقب رشاء زوجته ا 

ذلكل جند  ،هذا املدير يشرتي ابمس الزوجة وحىت لو اكن يشرتي ابمس اخلادمة

 ،أ ن اال شاكل الاقتصادي العامل  الكبري أ ن هناك من يُدير وميتْل املعلومة

وهناك من يقبع أ سفل يف الصاةل الرئيس ية أ مام الشاشات ويراقب ال رقام 

عىل  بناء  عىل تْل ال لوان أ و بناء  ويشرتي  ،ء واخلرضاءواخلطوط امحلراء والزرقا

هل هذا متاثلت دليه املعلومة مع ذكل  ،ال خبار اليت تنرشها وسائل اال علم

املدير اذلي يقف عىل لك صغرية وكبرية وهو يعمل أ ن هذه الرشكة مهتاوية ولكنه 

 يُعلن عن أ رابح؟ 

ذا  س نجد أ ن ا شاكليات البورصات ا شاكليات ا ل سواق املالية تعاين من عدم فا 

أ نه مدير ورشيك يف الوقت نفسه مع أ ن  ،كفاءة بسبب أ ن هناك أ جريا  ورشياك  

املذاهب ال ربعة ذلكل  ،يف الرشاكة الرحب غري مضمون ويف ال جرة مضمونة

جازة أ جري ورشيك أ ظن بعض املتا خرين يف  املذاهب بعض توهجت حنو عدم ا 

ن اكن  ر هل خماطر كبرية يف هذا هال مر من اجلانب الاقتصادي تظ أ جازوا ذكل وا 

 اجملال وال بد من احلذر مهنا.
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فعندما نريد أ ن نناقش أ ي علقة ال بد أ ن  ،فاملعىن أ مر همم ورضوري جدا  

لو جئنا عىل  ،قال الآن وال جيوز سلف جير منفعة :مثال ،ننظر ا ىل املُقِرض

مبعىن يا ت عرشة  ،ويه متداَوةل ،ملوظفونسبيل املثال امجلعيات اليت يقوم هبا ا

وفلن رمق  ،موظفني فيقولون نريد أ ن نعمل مجعية با لف يا خذها فلن رمق واحد

 ،دورك مخسة أ نت س تة أ نت س بعة ا ىل أ ن يصلوا ا ىل الرمق العارشأ نت  ،اثنني

ذا نظران قالوا هل أ نت رمق  ما تكييف هذه  ،دينار 1000وتدفع لك شهر  10ا 

ذا جرينا عىل ال قيسة واملعىن فا ان أ قول أ ان أ دخل هذه امجلعية أ ن  املعامةل؟ ا 

أ نت لسَت  ،قرض برشط القرضمن حيث ال قيسة  ،أ قِرض برشط أ ن تقرضين

ذا كنت متربعا  فا قرضنا دون أ ن تقرتض هل تقبل؟ يقول ال ،متربعا   نقول هل أ ان  ،ا 

فا ان الأ ريد أ ن أ قِرض ومبا أ نمك  ،ال أ ريد أ ن أ قرضمك لكنمك يف معل تعاوين

ال  ،نقول كل ال ،متعاونون أ ان ال أ ريد أ ن أ قِرض لكنين سا قرتض ل ن هذا تعاون

ال أ ن تُقِرض ذا جئُت  ،ميكن أ ن تقرتض ا  ذا  ا  أ ن  ا ىل ال قيسة واملعاين وأ ردُت  ا 

ق قراض برشط اال   هذا معناها. ،راضأ كيّفها يه ا 

ذا قال أ حدمه بعد أ ن أ خذت امجلعية أ وال  أ نمت أ قرضمتوين لك واحد فيمك أ قرضين  ا 

نقول هل ال أ نت دخلت يف اتفاق وهذا االتفاق ال جيوز  ،أ ان أ سدده ماهل وانهتينا

قراض برشط اال قراض هذا هو املعىن. ،كل أ ن تنسحب منه ذا  حنن أ مام ا   ا 

مثل ما تسم  الراب  ،حصيح ،ممكن تسميه استامثر ،حصيح ،التعاونممكن تسميه 

نه قرض برشط القرض ،استامثر خريمه وأ مثلهم  ،لكن هنا حبسب ال قيسة نقول ا 

منا رجع هل ماهل ،طريقة هو ال خري  ،ال خري أ قرض امجليع ومل يس تفد من قرضه ا 
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معليا  أ ان كنت أ قرض امجليع ولكنين مل أ قرتض من أ ي  ،فهو مل يشرتط منفعة

لكن هو ممكن  ،هذا هو أ مثلهم طريقة ،بل امجليع سددوين ما أ قرضهتم ،واحد

يعين هو فقط  ،بنية امجلع )التحويش( لكن معليا  ما عنده استامثر ابلقرض مبنفعة

ليه ماهل شخاص ض برشط املنفعة يف ال  اقر صور اال شاكل يف اال  ن يُتلك ،رجع ا 

 من واحد ا ىل قبل ال خري.

وعليه فُيمنع بناءا  عىل  ،هذا ما جتري عليه ال قيسة يف موضوع اشرتاط املنفعة

ن اكن من جُيزي هذه املعامةل ويعدالقي ومه علامء  ،ها رضاب  من التعاوناس وا 

لكننا نقول  ،لتعاونأ هل اذلكر فيجزيونه من ابب امن و  أ فاضل ومن أ هل العمل

ن سا لمت  .ن ال قيسة والقواعد الصارمة يف الفقه فهذه قرض برشط القرض عا 

الآن ما صورة البيع والسلف؟ صورة  ،<< وال جيوز بيع وسلف >>مث قال: 

ذا  نا ت ا ىل الصفقة ال وىل ،البيع والسلف س نبيهنا بيشء من التوضيح ابلرمس  ،ا 

يف عقد البيع ال ول يكون مثل  ادلكتور وليد ابع  ،الصفقة ال وىل يه عقد بيع

آخر الشهر هو والمثن  ،(2( والسلعة رمق )1ادلكتور أ محد السلعة رمق ) مؤجل أ

ا صفقة واحدة ( لكهن2( ودينار لآخر الشهر للسلعة )1دينار واحد للسلعة رمق )

ذا  الصفقة ال وىل سلعتان ُمسلّمتان الآن وبدينا ،لكهنا هكذا ُحِسبت رين ا 

آخر الشهر   .دكتور أ محد مشرتي ،دكتور وليد ابئع ،مؤجلني ا ىل أ

الآن نا ت ا ىل الصفقة الثانية اشرُتط يف الصفقة ال وىل أ ن تمت الصفقة الثانية عىل 

يف هذه الصفقة الثانية اشرتى ادلكتور وليد من ادلكتور أ محد  ،سبيل الرشط

 ،الآن أ صبحنا أ مام صفقتني ،( يف الصفقة ال وىل بدينار نقدا  1السلعة رمق )
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الصفقة الثانية ا حدى السلعتني اليت  ،( سلعتني بدينارين مؤجلني1الصفقة )

 ،بدينار نقدا   بيعت يف الصفقة ال وىل يشرتهيا ادلكتور وليد من ادلكتور أ محد

ذا نظران ا ىل املقصد  ،دلينا أ ن الك املعاملتني هام معاملت بيعذه يُتَصور ه لكن ا 

ذا ،واملعىن س نجد أ نه قد حصل الآت آخر قلنا أ ن السلعة الثانية بدينار ا   ا  ىل أ

( اليت بيعت يف الصفقة ال وىل لدلكتور أ محد 1والسلعة ) ،الشهر بقيت هكذا

أ صبحت عندان واشرتاها ادلكتور وليد من ادلكتور أ محد يف الصفقة الثانية 

بقيت املعامةل هناك دينار نقدا  ذا الشك رجعت ا ىل اليد ال وىل ف السلعة هب

آخر الشهر  عىل تصفية العقود يف هذه احلاةل. بناء   ،مقابل دينار ا ىل أ

آخر الشهر فهذا  ،عىل ذكل بناء   حنن نقول لو أ ن أ حدمه أ قرض أ حدمه دينارا  ا ىل أ

فنسا ل املتعاقدين ملاذا ذهبامت ا ىل هذا اال قراض بطريق بعيد وأ دخلمت  ،جائز

س نجد أ ن اذلي قّدم ادلينار نقدا  اذلي هو ادلكتور أ محد مقابل بقاء  ،؟السلعة

آخر الشهر   ،ن من قّدم ادلينار نقدا  هو ُمقِرضسننظر ا ىل أ  ادلينار هنا ا ىل أ

ْخص يف وبناءا  عىل هذا الرُ  ،ْخصا  يف مثن السلعةطيب ماذا اس تفاد؟ اس تفاد رُ 

 املَُخّفض. رت الفائدة الربوية يف مثن الّسلعةمثن السلعة يكون قد س

ذن ا جل لآخر ب ( بيعتا1( وسلعة )2وىل سلعة )امللخص الآن عندي صفقة ال   ا 

 صار عندي سلعتان بدينارين هذه يه الصفقة ال وىل. ،دينار دينارالشهر 

( 1صفقة الثانية اشرتى وليد من أ محد السلعة رمق )لوليد ابئع أ محد مشرتي ا

بق   ،ذهبت السلعة الثانية مع ادلينار ،(2ننظر ا ىل السلعة رمق ) ،بدينار نقدا  
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( مقابل السلعة 1عة )عندي الآن ادلينار لآخر الشهر مقابل دينار ل جل والسل

 ( ذلا انهتت العملية ا ىل دينار نقدا  بدينار ا ىل أ جل.1)

ذن ُ  ا  ليه (1حّصةل سلعة )صار عندي يف امل  ،خرجت من يد البائع مث رجعت ا 

ذ لو اكن يف القرض ال ا شاكل دلينا ،دينار نقدا  بعقد بيع مقابل دينار مؤجل  ،ا 

دلينار نقدا  بعقد بيع ونقول الآن ساترة لكن بعد التفتيش وجدان أ ن هذه البيعة 

ل هنا يه اليت تريد أ ن تس تفيد فيكون املشرتي  ،دامئا  نهتم اليد اليت دفعت نقدا  

فهي  معليا  ال تكون دينار قد  ،صا  يف السلعةخْ أ و من دفع ادلينار نقدا  اس تفاد رُ 

رخصا  نتيجة أ نه س يؤول أ مره ا ىل ُمقِرض فا خذ فاس تفاد  ،تكون دينار وربع

 سلعة ابلمثن.

وما اكن من الرشوط مؤثرا  يف مثن  ،هذا رشط مؤثر يف مثن السلعة ا ذن

نه يؤدي ا ىل فساد البيعة ،السلعة يعين أ قول كل هذه س يارة أ بيعها كل الآن  ،فا 

نقول هل  ،الآن أ نت أ صبحت ُمقيّد ،مثل  بعرشة أ الف مقابل أ ن ال تبيعها ل حد

فع دل ين مقيّد فبالتايل أ   ،هذه الصفقة جيب أ ن تقلّل السعرنصحح عىل فرض 

ذا  هذا خبصوص احلمك  ،تايل أ صبح الرشط مؤثرا  يف المثنابل  ،أ الف مثل   8كل  ا 

 الرشع  فامي يتعلق ببيع وسلف.

وكذكل فامي ورضبنا ذلكل با مثةل  ،<< جير منفعة وال جيوز سلف >> : يف قوهل

ذا دخل عليه ان دوأ كّ  ،جير منفعة وال جيوز بيع وسلف قلناه أ ن حمل الهني  هو ا 

 ابلرشط ومل يسقطاه.
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ذا جرى الاشرتاط فيه فهي  حىت عند احلنفية عندما  الُسفتَجة يه قرض ا 

ذا رشط نقل املال أ ن  ،يعربون عهنا ابلكراهة فيقصدون ابلكراهة التحرميية ا 

 يُقرضه برشط نقل املال من بدل ا ىل بدل.

ذا  عندما ننظر ا ىل اليد ال وىل اليت دفعت هنا يد مقرِضة واس تفادت  ،فا  فنقول ا 

من املشرتي فائدة وعليه عىل هذا ل نه ُمقِرض اس تفاد  وبناء   ،رخصا  يف المثن

 ،يكون البيع هنا ساترا  للراب

يف قوهل وال جيوز سلف جير  ،اةلالرس الحظوا هنا أ يضا  مطلقا  من مطلقات

لو أ ن أ حدمه قرأ ها س يقول ال  ،منفعة وال جيوز بيع وسلف أ طلق أ م ال؟ أ طلق

يدانه ابلرشط وهذا أ يضا  من لكننا ق  ،ء ابلرشط أ و بغري الرشطجيوز مطلقا  سوا

ُمطلَقات الرساةل وعىل جلةل هذه الرساةل وقميهتا العلمية فهي  ابكورة السعد ويه 

 لها قمية علمية كربى. ،املذهبابكورة 

يعين الآن أ قول كل  ،<< أ و كراءوكذكل ما قارن السلف من ا جارة >> : قال

 ،ارا  دين 250أ جرة الشقة  ،دينار عىل أ ن تُؤجرين شقة عندك 5000أ قرضَك 

ذا أ قرضك ،هذه يه ال جرة ايها بلس تة أ شهر  5000 فا   200تقول يل أ ؤجرك ا 

ذا  القرض  ،5000أ الف وأ سددك  5000دينار مقابل أ ن تقرضين   5000ا 

بدال   ،لكن أ ين مَكُنت الفائدة؟ مَكُنت يف رخص عقد اال جيار ،5000وسّددان 

اس تا جرها بـ  250فاملُقِرض اس تا جر شقة بـ ،200أ صبح بـ  250من أ ن يكون بـ 

ذا  هو اس تفاد من القرض ابلرشط ،ل نه أ قرض 200 ذا  هو مس تفيد  ا  أ م ال؟ ا 

 .ض ابلرشطمن القر 
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ن قال هل أ ان أ ريد أ ن أ معل معك معل  صاحلا  أ قرضك  أ الف لتشرتي س يارة  10ا 

س ودلي ساعيت رايضيات لك ومبا أ نك أ س تاذ رايضيات متفّوق أ رجو أ ن تدرّ 

لكن ما يه الفائدة؟ املنفعة  ،أ الف 10أ الف وسيسدد  10هو أ خذ  ،أ س بوع

نقول هل ال بل أ نت اشرتطت  ،عرشةأ ان أ خذت عرشة ورددُت ال أ قول  ،املقابةل

وهذه املنفعة  ،أ الف ل ن التدريس منفعة لها قمية مالية 10منفعة زايدة عىل ال 

منا يه  ما يه الفائدة ،قرض الرابهنا مشرتطة يف عقد  الربوية؟ ليست نقودا  ا 

 انتفاع.

 ؟ضه مث بعد فرتة معل معه عقد اثنٍ أ قر  سؤال: -

 مشرتطان يف بعضهام.الصورة اليت ذكرانها العقدان  واب :اجل -

 

ن اكن يوجد فاصل بيهنام فهل جيوز؟ سؤال : -  ا 

ذا خل من الهتمة : واباجل - بعد فرتة هل ودل  ،أ الف 10مفثل  أ يخ أ قرضين  ،ا 

هذا  ،فساعدت أ يخحيتاج ا ىل مساعدة يف اللغة العربية أ و يف الرايضيات 

ال اال حسان}ا حسان  فذلكل  ،من غري رشط ،{هل جزاء اال حسان ا 

أ الف برشط  10لكن هذا قال هل أ قرُِضك  ،اال حسان بني الناس مطلوب

اس تفادة  ،هذا رشط واحض ،أ ن تعط  ودلي ساعيت رايضيات لك أ س بوع

ن الرجل بعدما اقرتض وجد أ ن من اال حسان أ ن  ،واحضة لكن لو قلنا ا 

حسان ل نه قد أ خذ القرض ولو أ راد  ،ال يهُّتم الناس يف هذه احلاةل ،يُسّدد اب 
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لزامه با ن يعمّل الودلأ ن يقول هل ال أ ريد أ ن أ عملّ  ذا   ، ودلك ال أ حد يس تطيع ا  ا 

ذا  ،هذا اذلي نقوهل هو ابلرشط لفظا  أ و كتابة أ و عرفا   جرى العرف با ن فا 

نه يرده مع هاتف مثل   من اقرتض مبلغا  مثل   أ و مع يشء من  ،أ لف  دينار فا 

ال بد ذلكل  ،املنافع وعليه لو أ نه مل يا ت به نقول أ نت ال تعرف أ عراف الناس

ذلكل قال القرض والضامن عوُض  ،أ ن يُلَحظ يف موضوع القرض أ نه تربع

 اجلاِه يُمنَع أ ن تُرى لغري هللِا.

 ،هذا مثن الوجه أ ضاع العامل ،القرُض والضامُن عْوُض اجلاِه اذلي هو مثن الوجه

ذا أ ردت أ ن حتارب الفساد فهذا بتحرمي مثن الوجه وانظروا ا ىل أ ن  ،مثن الوجه ا 

 لرشيعة ال تقدم خطاابت وعظية بل معها برامج معلية تفصيلية.هذه ا

أ ال خصوصية للفظ  سؤال: ،جلاِه يُمنَع أ ن تُرى لغري هللاِ والضامُن عْوض ا ُض القر 

 ؟البيع واال جارة هنا

يعين أ نت س تجد أ ن اال شاكل أ هنام يريدان أ ن يدجما  ،ال مفهوم هل اجلواب : -

نفاق  مبعاَوضة ملاذا؟ ل ن الرشع حّرم الاس تفادة من عقد قرض ا حسان وا 

 قبل القرض فا راد أ ن ُيلط معه غريه عىل طريقة أ حصاب السبت.

جارة أ و كراء اال جارة يه فامي يعِقل والِكراء فامي ال يعقل اكدلواب  ،طبعا  من ا 

ذا اكن موضع وعقود القانون الآن تسمى قانون الع ،وادلور نساان  العقد مل ا   ،ا 

التصنيف عند الفقهاء اكنوا  ،يسمونه عقد معل الطبيب واملعمل واملوظفيعين يف 

فكراء  ،كذا اال جارة فامي يعِقل والكراء فامي ال يعقلهيصنفون اال جارة يصنفوهنا 
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واال جارة حمل  لعقدين الكراءيف الك الكن  ،وهكذا للتقس مي ،ادلور وادلواب

اكنت منفعة ادلار أ م منفعة اال نسان أ م منفعة بقية ال ش ياء  العقد منفعة سواء  

وكذكل ما قارن السلف من ا جارة أ و هذا ابلنس بة لقوهل  ،اكلس يارة وما ا ىل ذكل

 .كراء

* * * 

 : 95الصوتية رمق  •

وكذكل ما قارن السلف من ا جارة أ و كراء والسلف  >>:  قال املصنف رمحه هللا

 <<ا ال يف اجلواري وكذكل تراب الفضة جائز يف لك يشء 

املشرتي  ،الصفقة ال وىل البائع أ محد ،صورة بيوع الآجال تمتثل يف صفقتني

ذن ،أ الف دينار بعد س تة أ شهر 10المثن  ،املبيع س يارة مثل   ،سعيد المثن  ا 

 ُ ذا  املشرتي مدين للبائع املشرتي سعيد مدين للبائع  ،أ شهرّدد بعد س تة سَ ي ا 

 ،ةنا ت ا ىل الصفقة الثاني ،هذه يه الصفقة ال وىل ،أ الف دينار 10أ محد بـ 

ذن ،الصفقة الثانية يكون فهيا البائع سعيد املشرتي أ محد هذا البائع سعيد هو  ا 

وأ محد هو البائع يف  ،يف الصفقة ال وىل املشرتيوهو  ،اذلي اشرتى الس يارة

ذا  الآن احملّصةل  ،أ الف دينار نقدا   9المثن  ،املبيع الس يارة نفسها ،الصفقة ال وىل ا 

البداية اكن املشرتي سعيد  ،عادت الس يارة ا ىل مالكها ال ول نكتب هنا احملّصةل

ذا  املشرتي سعيد مدين بـ  ،أ الف 10مدين ل محد بـ  ذلي دفع من ا ،أ الف 10ا 

ذا  أ محد دفع  ،أ الف نقدا ؟ املشرتي 9ال  مك ترتب يف ذمة  ،أ الف دينار نقدا   9ا 
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أ الف  10 أ الف سعيد مك سيسدد؟ سعيد يسدد ل محد 9املدين؟ الحظ أ محد 

ذا   ،أ شهر 6دينار ل جل  ما خرج من اليد مث  ،عادت الس يارة ا ىل مالكها ال ول ا 

لهيا فهو لغو  .عاد ا 

ذن مك  ،انظر ا ىل اليد اليت دفعت نقدا  من هو؟ أ محد ،الس يارة عادت لصاحبا ا 

ذا  نلحظ هذه ال رقام بشك همم ورضوري جدا   ،10عاد هل ا ىل أ جل؟  ذن ،ا   ا 

ذا  الحظ أ محد دفع  ،أ الف 9أ الف وعندي هنا  10عندي هنا  وهنا أ الف  9ا 

ذا   ،ما هذا؟ راب ،انظر هذه نقدا  هذه ا ىل أ جل ،أ الف 10سعيد يسّدد ل محد  ا 

هذه يه بيوع  ،أ الف 10ابل أ الف نقدا  مق 9 ،أ الف 10أ الف مقابل  9عندي 

  الآجال.

 ؟ماذا عن الاشرتاط سؤال : -

الحظ أ نك يف قاعدة  ،هنا يف الاشرتاط منع للهتمة ما اكن قصدُ  اجلواب : -

أ نت عندما تُعَرض  ،نَع للهتمِة ما كرُث قصُدهُ خليل اليت يه نص خليل: ومُ 

لهيا فهو لغو ذا   ،عليك هذه املعامةل خصوصا  أ ن ما خرج من اليد مث عاد ا  ا 

أ نامت عقدمتا هاتني الصفقتني وصلنا يف  ،أ نامت ال تريدان أ ن تبيعا وال تشرتاي

أ الف مقابل  9بقيت العملية  ،الهناية ملا مجعنا الصفقتني معا  احذف الزوائد

أ الف مل يتغري المثن ال يوجد  9ف وهنا أ يضا  أ ال 9لو قلنا  ،أ الف 10

 ا شاكل.
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ذا اتفق المثن ال يرض اختلف ال جل نضع القاعدة ذا اتفق ال جل ال  ،: ا  اثنيا  ا 

مثن زايدة مقابل  ،ل ن العملية يه هتدف ا ىل رشاء الزمن ،يرض اختلف المثن

ذا اكن حصة لكن هذا  ،أ جل زايدة ذلكل قال يف يف البيع ابلتقسط املثال ا 

 أ ضواء البيان وهللا أ عمل.

ذا اكن ال جل أ و مثن  ك خوهيام حتيف قوهل بيوع الآجال  ذنا   ل فا ن يكن المثُن غري ا 

ال وِل وخالف ال جل وقت ال جل فانظر ا ىل السابق ابال عطاء هْل عاد هل أ كرث  

ن يكوقال فا ن  ،شيئه املدفوعِ قبُل حلّ  فا ن يكن كشيئِه أ و قّل عنأ و عاد أ قل 

اليد  ،ابالختصار عينك عىل اليد ال وىل ،أ كرث مما دفَع فا ن ذاك سلف  مبنفعة

ذا عاد لها نفس المثن أ و أ قل أ جزهاال وىل اليت يه دفعت  ل ننا ُمهتمون لليد  ،ا 

 هذا ابلنس بة ملوضوع المثن. ،ال وىل أ هنا تريد أ ن تسرتحب ابدلين

ن اكن اليد ال وىل دفعت أ كرث  ،عندانفا ذا اكنت موافقة للمثن ال ول ال ا شاكل  ا 

منا اال شاكل حاصل أ ن تكون اليد ال وىل قد  ،وعاد أ قل فل ا شاكل كذكل ا 

عن كشيئه أ و قّل فا ن يكن  ،دفعت أ قل وعاد أ كرث وترتب عليه اختلف أ جل

هذا ابلنس بة ملا يتعلق يف موضوع بيوع  ،يشء فقّل عن يشء املدفوعِ قبُل حلّ 

 الآجال.

يف موضوعنا يف قوهل ما قارن السلف  ،<< والسلف جائز يف لك يشء >>قال: 

جارة أ و كراء ليه الآن احلديث املستند  ،من ا  بيع يف هذا الباب "ال حيل ا 

فك العقود اليت ترافق القرض من عقود املشاراكت أ و عقود  ،وسلف"

هذا تربع  ،تناقض ،وذكل ملناقضة احلقوق ،املعاوضات فا هنا ال جتوز اكلبيع متاما  
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ذلكل لتعارض احلقوق  ،هذه رشاكة وهذا تربع ،يوجد اسرتابح ،هذا معاوضة

 جارة وسلف رشكة وسلفا  ذلكل بيع وسلف  ،وتناقض احلقوق يف معناها

ذا اكن همرها  ،يعين يُسلفها مقابل همر كذا ،كذكل زواج وسلف أ الف  5ا 

ذا  الرجل مس تفيد أ م ال؟ هذا رجل زوج واتجر. ،أ الف 4أ و  4500س تجعهل   ا 

ذن يعين لو أ ردت أ ن تُدخل  ،الحظوا املراعاة ملعاين العقود هذا عقد هل معىن ا 

يعين تقول اال جارة  ،دث عهنااال جارة املنهتية ابلمتليك عىل هذه املعاين اليت نتح

ذا ؟ طيب ملاذا ال جتعلها املضاربة املنهتية  تنهتي  ابلمتليك فمب ينهتي  البيع ا 

فذلكل حنن أ مام حاةل أ رادت أ ن تتوافق مع الواقع مفسخت  ،ابلزتوجي؟ مثل  

جارة وعقد البيع  ،العقود يا ت ا ىل نصف عقد البيع مث يطبق عليه نصف عقد ا 

طيب هذه الزوجة منفردة حلل وتْل الزوجة  ،ة حللحلل وعقد اال جار 

ال ختني يف  فل جيوز امجلع بني ،منفردة حلل فا ن اكنتا أ ختني َحُرم امجلع بيهنام

عقد خمالف لهذا العقد فل يعين أ نك جئت ا ىل يشء هنا مبعىن هذا  ،العقود

ك مهنام فقد جاءت الرشيعة با ن جتعل ل ،مباح منفردا  ويشء هنا منفردا  مباح

جارة عىل ربع مضاربة عىل ربع رشاكة عىل  حقوقا  فكيف تريد أ ن تا خذ نصف ا 

ذا   ،عىل اخل مسخ للعقود الرشعية بعد قليل س تجد أ ن هذا هو مع ال سف  ا 

ذا وقفت عىل  امالعقود الرشعية بدأ ت تتلىش وأ صبحت أ م عقود مشوهة فا 

هل هو زواج  هو كفاةل؟ هل هو ا جارة؟ هل هو بيعالعقد مل تعد تدري هل 

 ففيه من مثل هذه الصفات اجملمتعة. ،هل هو مضاربة هل هو مشاركة
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 ،ن احملافظة عىل العقود الرشعية ال صلية كام يه يف أ صولهاا  عندما نقول ذلكل 

 ،عقد اال جارة ينقل ملكية املنفعة ،ة العنيعقد البيع انقل للملكية ينقل ملكي

ذا  ما حاجتك ا ىل عقد  ذا جعلت عقد اال جارة ينقل ملكية العني؟ ا  فكيف ا 

كيف مجعت بيهنام  ،عقد البيع يفسد ابلتا قيت عقد اال جارة يفسد ابلتا بيد ،البيع

كيف صارت اال جارة  ،عقد اال جارة غري عقد الهبة ،يف عقد واحد؟ كيف مجعت

ذن ،لمتليك ابلهبة أ و ببيع رمزييعين قد يكون الهبة؟ تنهتي  اب جوهر العقود هو  ا 

يعين لو قلت  ،اذلي حيم  اجملمتع ويصنّف عقودا  غري قابةل للعبث يف جوهرها

يعين أ ان اشرتيت الساعات من اجلامعة الآن أ ان  ،كل الآن أ ان أ بيعك منفعة تعلمي

وأ ريد أ ن أ بيعها ابلتقس يط  ،اشرتيهتا من اجلامعة مبئة دينار ،عندي ُمراحبة منافع

السفر والس ياحة و وقد تكون أ يضا  يف النقل  ،مراحبة منافع ،دينار 120ب 

لب الآن جئت أ نت كطا ،يعين قد تكون أ يضا  يف احلج والعمرة ،واحلج والعمرة

 ،املنفعة من اجلامعة وأ ريد أ ن أ بيعها للطالبوقّعت مع  العقد بصفيت أ ان مشرتي 

أ ان مشرتي املنفعة وعليك أ ن  ،كل صفة عقدية مع اجلامعةأ نت كطالب ال يوجد 

ذا مات الطالب مثل  نفرتض حصل ا رضاب يف  ،تعود عيل ابملشالكت فا 

هذه اجلامعة تبني أ هنا مقرصة  نفرتض أ ن ،اجلامعة وما عادت اجلامعة تقدم املنفعة

آداء فرائضها وواجباهتا املعمل ال حيرض مثل   الطالب ال يتلقى خدماته كام  ،يف أ

عىل من يعود الطالب؟ يعود عىل ابئع املنفعة  ،وحيل بينه وبني املنفعة ،ينبغ 

 وهو املرصف أ و التاجر.
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ذا قلت كل أ ان أ بيعك املنفعة ب الكتك مع لكن ال علقة يل بك مش 120فا 

ت املنفعة حصل ا رضاب حصلت حرب حصلت فتنة لك هذا أ ان اجلامعة قدمَ 

ذا شئت أ ن ترفع قضية ارفعها عىل اجلامعة يف سّطرت أ ان  ،ال علقة يل به ا 

لكن ابلرشوط هذه  ،مقدمة العقد من ال عىل أ هنا مراحبة منافع وأ نين ابئع للمنفعة

قراض بفائدة فا ان  ،بدأ ُت أ فّرغ عقد اال جارة من معىن اال جارة وحتول ا ىل ا 

أ ي خطر أ ي  ،مضمونة 120فا ان  ،120وبعتك ب 100اشرتيت من اجلامعة ب

ذا  مفعىن ذكل أ ان أ قرضُتَك  ،رضر أ ان ال أ حتمل مكمول أ ي أ رضار ابملرة أ ان فّرغت ا 

ىل ّدمت مل اجلامعة وأ نت واجلامعة اختِلفا اتِفقا قُ  عقد مراحبة املنافع وأ حلُتك ا 

أ و مثل  مع رشكة احلج أ قول كل أ ان أ بيعك مكمول  ،قّدم أ ان ال علقة يل بذكلتُ 

ىل املطار.  أ بيعك منفعة الزنول يف الفندق وركوب الطائرة واملواصلت من وا 

ف دينار بعهتا أ ان ابئع كل لهذه املنفعة أ ان اشرتيهُتا من رشكة احلج والعمرة با ل

قلُت هل تعطلت الطائرة أ لغيت الرحةل  ،1200للحاج واملعمتر ابرك هللا فيه ب

من؟ مع رشكة احلج  أ جواء وثلوج بسبب كذا أ ان ليست يل علقة علقتك مع

ماذا بق  من اال جارة؟ يعين أ ان معك وبيين وبينك عنوان عقد اال جارة  ،والعمرة

ذه الرشوط ا ىل أ ن حولت املعامةل ا ىل فا ان أ فضيت هب ،لكن الزتامات القرض

قراض قراض ،معامةل ا  جارة ،فهي  يف املعىن ا  أ ان أ قول  ،لكهنا يف العنوان واللفظ ا 

 ،أ لزتم بك الزتامات البائع تبني أ ن الس يارة مرسوقة عيل أ نكل أ ريد أ ن أ بيعك 

 ،وليس عىل من اشرتيت أ ان منه ،عندئذ أ نت مكشرٍت تا ت ا يل وترفع القضية عيل

ذا    عليك أ ن تلزتم جبميع رشوط عقد اال جارة. ا 
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هو  ةعندما نتحدث عن املثال العمر  ،وأ ن يرد مثهليف القرض جيب رد اليشء 

ين هو بيع منافع يف اذلمة هذا امسه اال جارة يف اذلمة اال جارة يف اذلمة يع ،بيع

أ نت الآن حتجز تذكرة للسفر ا ىل تركيا عىل رشكة طريان )أ ( ماذا اشرتيت؟ أ نت 

اشرتيت منفعة يف اذلمة ال تتعلق بعني الطائرة وال تتعلق بصفة الطيّار وال 

أ نت عندك اشرتيت خدمة نقل هذه اخلدمة تتلقاها  ،جبنسيته وال بصفة أ خرى

اعة كذا تكون يف املطار الس ،عىل وجه العرف اذلي جيري به عرف الطريان

لكن عندما تريد أ ن تس تا جر  ،اذلي تريدهتركب الطائرة مث تصل ا ىل املاكن 

جارة أ عيان ملا تريد  تقوم أ ن شقة أ نت تريد أ ن تس تا جر شقة هذه الشقة هذه ا 

جارة أ عيان فلو  بعملية جراحية يقوم هبا الطبيب ابن فلن ابن فلن هذه ا 

لصفة أ ان متفق مع هذا الطبيب  ،يف الاعرتاضجاؤوا كل بطبيب أآخر كل احلق 

جارة يف اذلمة ،فيه ذا  هناك فرق ا  ورشاء ما يف اذلمة وممكن أ نك تبيع يف  ،ا 

أ وال  الغرف  ،اذلمة والمثن يف اذلمة يعين أ ان اشرتيت اخلدمة نقدا  من رشكة احلج

يف الفنادق هل يه معينة أ و يف اذلمة؟ يف اذلمة ليست كل غرفة حمددة مبعىن 

افة أ نت تريد نزال  هبذا الفندق القريب هبذه املس ،أ ن لها صفة معينة أ نت تريدها

جارة يف اذلمة ،من احلرم الآن يه يف اذلمة عندما أ نت تريد أ ن تبيع  ،هذه ا 

فا نت مكمول  ،للحاج واملعمتر تبيع هل منفعة يف اذلمة والمثن يف ذمة احلاج واملعمتر

حنن  ،اخلدمة يف ذمتك وهذا املشرتي للخدمة وهو احلاج واملعمتر املال يف ذمته

 وال يوجد تقابض وأ صبحنا أ مام اكلئ باكلئ أ صبحنا الآن أ مام ذمتني مشغولتني

ذا  أ صبحت دلي ا شاكلية أ خرى أ ي ليس فقط عندي حىت لو  ،ومؤجل مبؤجل ا 
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ابلرشوط اليت يه رشوط اال جارة مبعىن أ نك تضمنت للمعمتر واحلاج الزتمَت 

ذا حصل عندك ا شاكل يف تقدمي اخلدمة ترجع عيل وتش تيك  هتضمنت هل با ن ا 

دك أ ي مشلكة يف النقل ترجع عيل أ ان ل نك أ نت ال بد ا ن حدث عن ،عيل أ ان

 أ ن تتحمل خماطر العقد.

فنجد العقد مجيع املاكسب والرحب للممول  ،ال أ ن حتول خماطر العقد عىل غريك

واخملاطر مقسمة بني احلاج واملعمتر أ و بني رشكة احلج والعمرة أ و بني الطالب 

اجلامعة توقع ل ن اجلامعة تعاين من فا ان كرأ س مال أ جعْل توقع وأ جعل  ،واجلامعة

مشلكة مالية ودلهيا طلب غري قادرين عىل مواصةل ادلراسة بسبب مشلكة 

ية دلهيم جئت ا ىل اجلامعة قلت أ نمت عندمك مشلكة مالية والطالب عنده ل ما

 فا نِت اي جامعة يا تيِك  لأ وفر المتوي ،مشلكة مالية تعالوا أ ان أ وفر لمك هذه اخلدمة

لكن أ ان  ،الطلب وأ نت أ هيا الطالب تس تطيع أ ن تمكل دراس تكالرسوم من 

قلنا أ لف مقابل الف ومئتني  ،لو قلت أ ان مقِرض نقول هل حرام ،أ ضع الرشوط

ذا  ما احللل؟ قال وقّع مع  هذا العقد جئنا عىل هذا العقد تفضل أ ان  ،حرام ا 

ساعة وبعهتا لهذا الطالب حمددة باكلوريوس  18اشرتيت خدمة من اجلامعة 

أ و فقه قانون  1تقول يل أ نت مل متْل مادة ثقافة ا سلمية أ و مادة قانون دويل 

 ، الطالب هل خيار التعينييعين ،أ قول كل أ ان أ بيعها مع خيار التعيني ،مدين كذا

بمك صندوق نقول هل والفواكه  ريعين حنن عندما نقف عند حملت البيع اخلضا

البندورة مثل  قلنا بدينارين أ عطيه دينارين يقول يل خذ هل هذا جمهول؟ ليس 

ختار أ ي صندوق وتولك ،جمهوال  هذا امسه خيار التعيني هذا امسه  ،يعين ا 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    166         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

فل  ،ت أ خذت هذا الصندوق وعينت وال يوجد هجاةلماذا؟ خيار التعيني وأ ن

أ حد يس تطيع أ ن يعرتض عىل حاةل طلب اجلامعات يف الساعات املعمتدة أ ن 

يقول هل ال هناك هجاةل ل نك ال تدري ماذا ستسجل هذه املادة أ و تْل ورمبا 

 تسحب أ و تضيف وما ا ىل ذكل.

فامب أ ن  ،ب خيار التعينينقول ليست اال شاكلية من هذه اجلهة ملاذا؟ ل ن للطال

ذا  اال شاكل ال كرب هو عدم ضامن  ،هل خيار التعيني انهتينا من هذه اال شاكلية ا 

فا حال يف خماطر اخلدمة عىل اجلامعة وأ حال يف خماطر  ،املمول خملاطر اخلدمة

فا صبح تقس مي اخملاطر بني اجلامعة والطالب واملمول خرج  ،اجلامعة عىل الطالب

ذا   ،ىف بقدرة هللا س بحانه وتعاىلمهنا سلامي  معا هو ملا كتب الرشوط اجلامعة  ا 

ال أ ن توقع ال أ ن يوقّع ،لتحل أ زمهتا ليس لها ا  وهذه الرشوط  ،والطالب ليس هل ا 

ذا   ،ضعت مبا يتناىف مع طبيعة عقد اال جارةوُ  وأ لت يف معناها ا ىل عقد القرض ا 

عقد عنوانه القرض لكنه مفّرغ من  امأ صبحنا أ مام حاةل من اال شاكلية ويه أ ننا أ م

القرض وُحيش من داخهل بعقد الفائدة كيف نعرف ذكل؟ ابملقاصد ابملعاين كام 

 قال اال مام اذلهيب يف مذهب اال مام ماكل رمحه هللا فا ىل فقه ماكل املنهتيى.

ال حسم فعامة آرائه مسددة ولو مل يكن هل ا   ،ومراعاة املقاصد لكفاهمادة احِلَيل  أ

هذه يه املقاصد اليت حُيتال هبا عىل الرشيعة ال تْل املقاصد اليت نا ت هبا 

 نصدالةل ال ابلنظام ال صويل و لنخالف هبا النصوص يعين يا تيين احلمك الرشع  

نريد أ ن نفّرق بني املصلحة  ،ال،قول من ابب املصاحل يُدفَع هذا احلمكفا  بكذا 

وبني لغة  ،النص اذلي أ مامنا حىت تنهتي  يف الآخرة نمبعناها الرشع  اليت متتد م
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 ،خىش أ نك تتحدث عن املنفعة وال تتحدث عن املصلحة الرشعيةأ  أ ان  ،املنفعة

ذلكل حنن نريد أ ن ال نقع يف خف املنفعة الاقتصادية لرأ س املال حبجة املصلحة 

يعين البنك ال يبحث عن  ،ال يه مصلحة البنك ليست مصلحة اجملمتع ،الرشعية

ذا اكنت مصلحة اجملمتع م ال ا  لكن البنك ليس قلقا  عىل  ،مصلحته عمصاحل اجملمتع ا 

 اك  هلم هو ليس قلقا  عىل ذكل.أ ن الناس يبيتون يف دور لل جرة ليست مل

ال تتربع وال تتصدق ونقول هل ارحب وعامل معل جتاري البنك يريد أ ن يرحب لكن 

لكن عليك أ ن تطبق النظام العام للعقود يف الرشيعة اال سلمية وهو أ ن  ،أ بدا  

يراع  قانون التا جري المتوييل  ،القانون املدين الغريب ،هناك رشوطا  رشعية

النظام العام يتعلق أ نه ال تتا ثر املصاحل العليا للبدل ال يتا ثر ال من يف  ،مالنظام العا

ذا  يه  ،عكّر اسرتاتيجية البدل البعيدة وما ا ىل ذكلالبدل ال يوجد فيه ما يُ  ا 

معوميات غري حمددة وتوضع القوانني عىل وفق هذه العموميات اليت يه قابةل 

لكن الحظوا أ ن الرشيعة جاءت بتفاصيل متناهية يف  ،للحل والضغط واملط

ليه. ،ادلقة لتحقيق العداةل  وهذا ما نريد أ ن ننبه ا 

والسلف اذلي هو قال  ،ما قارن السلف من ا جارة أ و كراءوكذكل  >>: قال 

اذلي هو نقول هنا عندان ال عيان ال جيوز قرضها  <<القرض جائز يف لك يشء 

منعمةل والشقتس  امل  اكلس يارة املعينة والس يارة ال ة وا  ا يه تدخل يف ابب اال عارة ا 

عندما يقول يف لك يشء يعين هناك أ ش ياء ال جيوز بيعها لكن  ،يف اجلواري

جيوز قرضها لكحم ال حضية فل جيوز بيع حلم ال حضية وال جيوز بيع جدل امليتة 

ذا  ميكن أ ن يُقَرض ما حيُرم ،لكن ميكن أ ن يُقِرض وقد َحُرم بيعهام  بيعه. ا 
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ي اال ماء اجلوار  ،وهذا يف موضوع اال ماء << ا ال يف اجلواري  >>:  يف قوهلو

ل نه ال جيوز الاس متتاع هبن من غري ا طار رشع  جيوز يف  ،وهذا حيُرم قرضهن

تراب الفضة  ،فامي يتعلق برتاب الفضة ،الآنهذا ال مر وهذا ال مر ليس موجودا  

يعين الفضة خمتلطة با ش ياء أ خر ومل يُعَزل املعدن النفيس عام خالطه من تراب 

 ماب الفضة لعدفهذا َحُرم بيعه للجهاةل اذلي هو يف تر  ،مثل  أ و مادة أ خرى

 معرفة املعدن النفيس فيه.

* * * 

 : 96الصوتية رمق  •

وال  ،تعجيهل وال جتوز الوضيعة من ادلين عىل >> : قال املصنف رمحه هللا

 ،عرض عىل الزايدة فيه ا ذا اكن من بيجيل عوال تع  ،لتا خري به عىل الزايدة فيها

ومن رّد يف القرض  ،وال با س بتعجيهل ذكل من قرض ا ذا اكنت الزايدة يف الصفة

ذاأ كرث عددا  يف جم مل يكن فيه رشط وال وأ ي  لس القضاء فقد أ ختُِلَف يف ذكل ا 

عليه داننري أ و درامه من ومن  ،فا جازه أ شهب وكرهه ابن القامس ومل جيزه ،وال عادة

وكذكل هل ن يعّجل العروض  ،أ جهلقبل فهل أ ن يعّجهل بيع أ و قرض مؤجل 

 <<من قرض ال من بيع  جاز هل أ ن يعجل طعاموكذكل 

ْع هذه يه مسا ةل ضَ  ،قال ابن أ يب زيد وال جتوز الوضيعة من ادلين عىل تعجيهل

يل  ،نوحض صورة املسا ةل اكلآتفهنا ميكن أ ن  ،ل ويه ابب من أ بواب الرابوتعجّ 

أ لف دينار ال أ شهر فا قول هل هذه  6دينار مؤجةل ا ىل ما بعد  1000عىل فلن 
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نين أ حسم كل من هذا املبلغ ال لف  ذا سّددتين هذا املبلغ فورا  فا  أ ريدها اكمةل ا 

نين أ حسم كل منه مئة فسّددين ال لف دينار اليت بعد س تة أ شهر  ،دينار فا 

هنا تُس تَعمل لكمة  ،وأ كون قد خصمُت كل مبلغ مئة دينار ،دينار الآن 900

كقوهل  ،ل ن اخلصم مبعىن اخملامصة ،ويه ليست دقيقة من حيث اللغةاخلصم 

ولكن ال ليق وال حسن من حيث  ،تعاىل )هذان خصامن اختصموا يف رهبم(

من ادلين مقابل  ا  فصورة هذه املسا ةل أ نه يضع عنه جزء ،اللغة احلسم وهو القطع

وهذه يه املسا ةل اليت تُعَرف مبسا ةل ضع وتعجل وما ورد فهيا  ،أ ن يُعّجل السداد

فا هنا ضعيفة جدا  ال يُبىن  واوتعجل وامن أ ثر عن النيب صىل هللا عليه وسمل ضع

ن ل عندما أ جىل  ،علهيا حمك أ بدا   نا ديوان  عىل الناس فقال ضعوا بين هيود قالوا ا 

ال أ هنا مناقضة ل صول وتعجلوا فهذه ر  واية واهية وفضل  عن أ هنا رواية واهية ا 

 الرشع يف موضوع مبادةل الزمن ابملال ويه حرام رشعا .

أ ن تتفق املذاهب ال ربعة عىل عدم جوازها الآن ما سبب حترمي ضع وتعّجل؟ 

ذا  ،ويه أ ن حيسم جزءا  من ادلين املؤجل مقابل تعجيهل اكل لف اليت قلنا ا 

را  فا ن يساحمه يرُِبؤه همام مسيت هذه التسميات فهي  ليست انفعة يف سددها فو 

ىل قاعدة من القواعد  ،حمل البحث ذا نظران ا ىل هذه املسا ةل وا  السبب أ ننا ا 

ن هذا اذلي  ،الفقهية ويه أ ن من جّعل شيئا  قبل ال جل عُّد مسِلفا   الآن نقول ا 

جل وليست منطبقة عىل نعتربه هذه قبل ال   900جّعل وهو املَدين جّعل ال 

ويتصاىف الرجلن ادلائن واملدين عند  ،900أ قرض ادلائن ال جل فنعتربه أ نه قد 

ذا فرضنا ذكل ادلائن  ،ال جل فيدفع ذكل ادلائن الآن فا ن  900أ نه سيسدد ال ا 
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 1000مقابل  900يعين ابختصار يف احملّصةل الهنائية يه  ،املدين س يقبض أ لفا  

 عند ال جل.

ذا  هو  ،ويا خذ عند ال جل أ لفا  يدفعها املدين  900 وقد  ،راب من حيث املعىنالا 

ذا قلت أ ن هذا املدين مدين با لف ا ىل س تة  ،ذكران سابقا  أ ن العربة ابملعاين فا 

ن ال لف ابقية 900أ شهر وقال هل ادلائن جّعل يل  ننا نقول ا  وهذا  ،وأ برؤك فا 

فا صبحت أ لفا  ل جل تقاىض املدين وعند ا 900اذلي هو املدين أ قرض ادلائن 

مال مقّدم مقابل  ،مقابل أ لف مع ال جل وهذا هو الراب بعينه 900عبارة عن 

 استيفاء أ لف عند ال جل.

جّعل شيئا  املالكية يف منع ضع وتعجل أ ن من وهذه يه القاعدة اليت ينطلق مهنا 

وتقاىض بدال  من ال  900فعددان املدين مسِلف لل  ،ّد مسِلفا  قبل ال جل عُ 

تْل ال لف اليت يف ذمته عىل ادلائن وأ صبحنا بعد س تة أ شهر عند ال جل  900

 .شهور مقابل أ لف 6+  900أ مام معامةل اكلآت: 

الحظوا أ ن املسا ةل اليت ذكرانها فهيا ال جل لكن لو اكن ال جل قد مىض وقال 

براء ،انتفى ال جل 900كل يكفيين  اال شاكلية أ ن هناك أ جل بعد س تة  ،فهذا ا 

يه مقابل تْل ال لف اليت  900أ شهر وقلت كل هذه  6أ شهر وأ تيتك قبل ال 

 6+  900مفا اذلي جعل هذا من ابب الراب؟ أ ننا أ صبحنا أ مام ،عند ال جل

براء بعضهام بعضا  فا صبح عندي نقد بنقد  أ شهرمقابل أ لف عند ال جل يتصافيان اب 

أ شهر جاء املدين  6لكن لو انتفى ال جل مبعىن بعدما انهتت ال  ،ىل أ جلبزايدة ا  

والقاعدة هنا اليت يه من جّعل شيئا  قبل ال جل  ،انهتيى ال جل ،ال يوجد أ جل
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ذا  لست أ مام أ جل الآن أ شهر اليت يه  6فانهتت ال ،عُّد مسِلفا  انتفى ال جل ا 

براء 900فقال ادلائن للمدين سّددين  ،أ جل ادلين وانقضت  وأ ان أ برؤك فهذا ا 

+ لكن ضع وتعّجل يه عبارة عن دفع نقود حاال  مقابل أ جل  ،النعدام ال جل

 .أ شهر يف املثال اذلي ذكرانه 6زايدة عند ال جل بعد 

هل يوجد  ،فا ذا حذفنا ال جل وانهتت املدة وقال ادلائن للمدين رّد عيل ديين

 ،قال تكفيين 900فقال رد عيل ديين قال مع   ،ال يوجد أ جلهناك أ جل؟ 

براء 100انقىض ادلين وال  ىل اليت يه وذلي جعل املعامةل ال  ا أ برأ تك لكن ما ،ا 

 6ضع وتعجل حرام أ نه اكن عندان تسليف معّجل مقابل تقايض مؤجل بعد 

 دينار اليت يه الراب. 100شهور مع زايدة ال  6زائد  900أ شهر با لف فا صبحنا 

ذلكل يف هذه احلاةل علينا  ،يف ذمته100ال وىل مل تربئ ذمته بقيت ال   الصورة

ض يعين أ ن هناك زايدة اس تفادها املقرتِ  ،ماال  مقابل ال جلهناك أ ن نلحظ أ ن 

فذلكل  ،ابل جل وهذه الزايدة يه الراب احملّرم ل هنا حمض نقد مقابل حمض الزمن

مؤجةل  1500لو قلنا ابلتقس يط هذه السلعة با لف دينار نقدا  و ب ،َحُرمت

ذا  هذه احلاةل معناها أ ن  ،س تا ت وسيبحث فهيا حملل السلعة هنا ويه خمتلفة ا 

 ،اس تفاد املقِرض أ و اس تفاد املقرِتض بح حمل  للس تفادة والرحب سواء  القرض أ ص 

ال سليم وهو حترمي الاجتار وهذا يُريس مبدءا  أ ساس يا  يف املعاملت يف الفقه ا

 ابدليون.

حسم  ،مثال ،ليست حمل  للسرتابحأ ن ادليون حترمي الاجتار ابدليون مبعىن 

مثل  لنفرتض ادلكتور  ،ال وراق التجارية اذلي يقال هل خصم ال وراق التجارية



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    172         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

ش ياك  ل محد قميته  هل عيل ش يك قمية ذكل الش يك الف دينار وأ عطيُت أ محد 

الآن ادلكتور أ محد قال لدلكتور  ،أ شهر 6هذا الش يك يرَُصف بعد ،أ لف دينار

بعد  فيل عىل وليد قميته أ لف ولكنه يرُصَ دين محمد الغافود مثل  قال هذا ش يك 

وخذ هذا الش يك ُمجرّيا  كل  900تعطيين اي دكتور أ محد أ شهر ما رأ يك  6

أ شهر تا خذ من وليد أ لف دينار ويعط  ادلكتور محمد  6وعندما يا ت ال جل بعد 

هذا هل دين  ،الآن أ صبح ادلين معل  جتاراي   ،800أ و  900الغافود لدلكتور أ محد 

عىل فلن ويبيع دين فلن عىل فلن هذا اجّتار ابدليون وال تنطبق عليه احلواةل 

هذا ش يك عىل  يقولد مثل  محماحلواةل بني ثلثة لكن س تجد ادلكتور  ،املالية

 3أ شهر وبق  هل  3أ شهر فيكون مثل  مىض عىل الش يك  6وليد بقمية أ لف بعد 

أ شهر فيبيعه خلادل أ و ملثىن أ و ل ي واحد مثل  يقول هل ما رأ يك أ ن تشرتي هذا 

نفس الصورة ال وىل لكن  ،وعند ال جل تا خذ من وليد أ لف 950الش يك ب 

ت رحبت من ادلين ل ن املدة اليت اكنت تكرر أ ن أ محد مثل  رحب من دينه مئة أ ن

هذا ُيتلف عن ضع وتعّجل هذا أ سوأ  من ضع  ،50س تة أ شهر قلّت فبعهتا ب 

ادلكتور أ محد وال يوجد مع  صفة عقدية ال مل أ ان علقيت ادلينية مع   ،عجلوت

 3وادلكتور محمد ابع الش يك اذلي بقيت هل  ،دائن وال مدين مع ادلكتور محمد

ذا  أ صبح عندي مدين واحد يتعاقب عىل  ،ال خ خادل أ بو غليون أ شهر ابعه ا ىل ا 

دينه عرشات بل مئات وهذا يبيع دينه وهذا يبيع دينه وهذا يسرتحب من دينه 

 وهذا يسرتحب من دينه.
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يعين ال يوجد ارتباط بني النقود ودورة  ،حنن لس نا أ مام معل اقتصادي منِتج

نتاج اخلدمات كام نتاج املنافع أ وا  نتاج السلع أ م ا  نتاج النافع سواء اكن ا  يسمى  اال 

 يف الاقتصاد.

حنن أ صبحنا أ مام حاةل من العبث هذا يبيع ما بق  من املدة وذاك يبيع ما بق  

ذا  هذه أ سوأ  من الراب املُب  ،من املدة  ،خبصم ال وراق التجاريةتَدأ  هذا ما يسمى ا 

ذا  رمبا عند ال جل يا ت صاحب احلظ السعيد ال خري اذلي بق  معه الش يك وا 

فلسه لك معليات تعاقب بيع ادلين أ لت يف الهناية ا ىل معلية  ،بوليد قد أ عِلن ا 

ريجع عىل من قبهل يقول لقد ترضرت سالآن البائع ال خري لدلين  ،خارسة جدا  

خلأ نت نت اذلي جرَيت الش يك فك نك وش يكك تبني كذا ل نك أ   ونصبح  ،ا 

أ مام بدال  من قضية بني دائن ومدين اكنت بني ادلكتور أ محد وادلكتور وليد 

فكنت يف احملمكة سرتى اثنني  ،أ صبح يف هذه القضية عرشة متعاقبني عىل ادلين

 قضااي يف قضية. 10فسرتى يف احملمكة أ مام القايض 

وال  ،ثلثة ال تعدومه هذا دلائن لهذا هذا حّل حمل هذاتكون بني أ ما احلواةل ف 

 يوجد يف احلواةل اسرتابح.

من  لمكبياةل والس ند اال ذين عىلهذه صورة منطبقة عىل الش يك ومنطبقة عىل ا

يف أ وراق جتارية الش يك المكبياةل الس ند اال ذين هذه أ وراق  ،بينه ا خليفرق 

أ وراق مالية العرشة داننري وامخلسة  ،وزيد علهيا الصكوكالسهم والس ند  ،جتارية

ذا  صار عندي يف الواقع ثلثة أ نواع من  داننري وامخلسون دينارا  أ وراق نقدية ا 

والصكوك عندان يف بعض الامنذج الاقتصادية يف املصارف اال سلمية  ،ال وراق
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لنقدية يه النقد اذلي وال وراق ا ،لعىل ما فهيا من ا شاكالت جيب أ ن حتَُ 

اليت يه العملت ادلينار ال ردين ادلينار الكوييت  ،املركزي رصفأ صدره امل

 ادلوالر اخل.

لكن العملية اليت يه خصم  ،هذا ُمتَصّور اذلي هو ضع وتعّجل الآن بني اثنني

س تجد  ،ن طرف واحدمال وراق التجارية ليس ُمتَصّورا  فهيا ضع وتعّجل فقط 

للناس يبيعون الزمن ن عىل دين واحد من قبل أ فراد كثريي أ ن هناك تعاقبا  

 ويشرتون الزمن للناس با مثان ومن أ مواهلم والزمن ال يُباع وال يس تقل ابلمثن.

هناك فوارق  ،شاهبة لضع وتعّجل لكهنا ليست مهناعندي قضية أ خرى م  الآن

ن  القول حسم ال وراق ال فضل هو بني خصم ال وراق التجارية وما قلنا ا 

الس ند هل قمية مالية الرشكة حتتاج ا ىل أ موال  ،وهو حسم الس ندات ،التجارية

مدير الرشكة ال يزنل ا ىل السوق ويقول من يُقرضين  ،وتريد أ ن تقرتض من اجملمتع

ال فلن فيقول من يقرضينوال يطرح س ندات الس ندات هذه مثل  يريد  ، يا ت ا 

تشرتي أ نت  ،دينار أ لف دينار فيطرح عرشة س ندات لك س ند قميته مئة

الس ند اذلي قميته مئة دينار وكل فيه فوائد س نوية لك س نة أ و لك نصف س نة 

اكن عندك فائض الآن أ نت  ،أ و لك ربع س نة تا خذ مقابل هذا اال قراض فوائد

آخر أ و مؤسسة أ و رشكة أ خرى هذا  س يوةل وهذا غالبا  يف البنوك فطرح بنك أ

بنوك لكن البنوك ممكن يه رشاكت أ سهم رشاكت حتتاج ا ىل نقود ال ليس طبيعة 

 ،فيا ت هذا البنك فيشرتي الس ندات ،حىت تسرّي أ عاملها فتقوم بطرح س ندات

هو عنده فائض س يوةل وأ راد أ ن يستمثر  ،يشرتي س ندات بقمية أ لف دينار
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فوائد الس يوةل دليه برشاء هذه الس ندات اليت تدر عليه فوائد ربوية حمرمة قد 

آخره.  تكون ربعية نصف س نوية ا ىل س نة ا ىل أ

الآن  ،دليه حمفظة من هذه ال وراق املالية اليت يه الس ندات ،فهو ابلنس بة دليه

ن  ماذا يفعل؟ يبيع ما عنده محّشت الس يوةل عند هذا البنك أ راد س يوةل

دات بق  للس ند مثل  توزيع أ رابح فرتة معينة بيعه ما عنده من الس ن ،الس ندات

حبسب املدة  ،95س تؤخذ بعني الاعتبار الس ند اذلي مبئة ميكن أ ن يُباع ب

 املتبقية وجين ال رابح وما ا ىل ذكل.

 ،أ حياان  قد جيد كسادا   ،الآن يسعى ا ىل بيعه مثل  يف البنوك أ و املؤسسات املالية

فيلجا  ا ىل املرصف املركزي يلجا  ا ىل املرصف املركزي ل نه من وظائف املرصف 

هذا البنك لو مل جيد س يوةل يهنار  ،ض ال خري أ و املُسِعف ال خرياملركزي املقرِ 

نظاهما الاقتصادي يعين اهنيار  ،ارس يف الهناية النظام املرصيف نظام ادلوةلاخلو 

ذا أ صبح التاجر يف ال ردن  ا ىل هزة كبرية يفبنك س يؤدي يف الهناية  الاقتصاد فا 

ذا اهنار عندان بنك هنا وذهب التاجر ليشرتي من أ ملانيا يقول هل هذه ال وراق  ا 

اليت تقدموهنا من مصارفمك لقد اهنار املرصف الفلين فنحن س نطلب ضامانت 

ضافية وهذ ضافية عىل السلعةا   عين ارتفاع أ سعار السلع يف البدلت ،ا يعين لكفة ا 

املس توردة من اخلارج نظرا  لرفع لكفة الضامانت بسبب الاهزتاز يف ثقة هذه 

 البنوك.

الآن البنك املركزي س يحول دون سقوط هذا البنك وتعرضه ا ىل مثل  ُش 

ذا ساحبالس يوةل اليت تؤدي ا ىل عدم وفائه ابلزتاماته جتاه ال  ني من املرصف ا 
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نقود ماذا عندان ا شاكالت مالية س تجد أ نه ال يوجد وجدت ذهبت ا ىل مرصف ف

 ،دقائق أ لف رجل يريد أ ن يسحب ماهل ملاذا؟ الهزتاز الثقة 5وراءك بعد 

التعامل مع املصارف مبين عىل الثقة أ صل  فلو ذهب لك واحد الآن ليسحب ف

ذلكل أ عدى أ عداء  ،ستهنار ، البدل هنائيا  نقوده من البنك لن يبقى نظام مايل يف

يكون مرتبا  أ ن يسحب منه خلل يعين هو  ،السحب املفاجئهو املصارف 

قبل العيد مثل  ممكن أ ن تزداد اليوم حبسب التوارخي املاضية نسب معينة 

ذا تعرض البنك  ،السحوابت بشك أ كرب نظرا  حلاجة الناس فيحتاط ذلكل لكن ا 

 هنار.للسحب املفاجئ ي

لو أ ي بنك من البنوك فقط خرب صغري يف جريدة أ ن البنك الفلين تعرض 

جلارية ابت ااحلساأ مواهلم من خلسائر كبرية هذا اخلرب س يلجا  الناس ا ىل حسب 

قراضك  ،ابت اجلارية ومعمتد عىل الودائع اخلوهو أ صل  معمتد عىل احلسا  ،نظام ا 

س يذهبون ا ىل حسبه وابلتايل ا فلس املرصف حامت  ذلكل هذه ال خبار أ و هذه 

ل ن أ ي اهزتاز للثقة يف النظام املايل  ،اال شاعات تعترب من جرامئ أ من ادلوةل

 ،انهتيى ال يوجد بنوك وال توجد مصارف ،س يؤدي ا ىل رضب الاقتصاد لكه

ؤسسات املالية يف املصافق ذلكل تعترب الس ندات املالية أ وراق مالية تتداولها امل

فق ال وراق املالية عندان مصافق السلع مثل  االيت تسمى ابلبورصات ومص

مصافق النفط مصافق القمح مصافق ال وراق املالية اذلي يسمى عندان هذا 

تبادل فهيا هذه أ سواق مالية يُ  ،وراق املالية أ و بورصة عامنسوق عامن لل  

الآن نفرتض أ ن  ،ال سهم والس ندات وحديثا  الصكوك ال وراق املالية املمتثةل يف
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قراض نظام املرصيف يعين يضع مثل  حسم املركزي املرصف  هو امللذ ال خري لل 

يعين تا تيين بس ند  ،يف املئة 4عىل الس ندات يقول كل أ ان وضعت سعر خصم 

ذا أ راد  ،دينار 96عطيك دينار أ   100قميته  املرصف وأ نت تترصف ابلس يوةل فا 

ذا  ،املركزي أ ن يكبح جامح املصارف عن اال قراض يرفع سعر احلسم تقول هل ا 

ذا أ قرضت  ،يف املئة 6أ تيتين بس ند سا حسم منه  فاملصارف عندئذ تقول ا 

واحتجت ا ىل الس يوةل فقد رفع عيل املرصف املركزي لكفة اال قراض وابلتايل 

 ستسعى املصارف ا ىل ادخار الس يوةل عندها.

قراض امجلهور يرتتب عليه  ،وهذه وس يةل لكبح جامح التضخم ،أ نه ال يتوسع يف ا 

ذا أ رادت أ ن تتوسع يف اال قراض وهذا لكه يف النظام الربوي  ،يعين املصارف ا 

 5فهذا يعين أ هنا من ابب تشجيع املستمثرين س تخفض نس بة الفائدة فتقرض ب 

ق مما يؤدي ا ىل كرثة وهذا يؤدي ا ىل خض املزيد من النقود يف السو  ،يف املئة مثل  

ذا مل يكن يوازي ذكل كرثة يف السلع واملنافع فيعين ذكل أ ننا وصلنا  ،يف النقود ا 

ذا أ راد املرصف املركزي أ ن حيارب  ،ا ىل التضخم وهو نقود كثرية وسلع أ قل فا 

نه يرفع سعر اخلصم ا ىل البنوك فريفعه ا ىل ست يف املئة فعندما تنظر  ،التضخم فا 

ذا جلا  أ ن املرصف املركز  ليه س يخصم من الس ند ي ا  يف املئة يقول ال أ ان ال  6ت ا 

س أ ان سا دخر ابلس يوةل يل فيقلل بذكل املرصف املركزي خض اأ قِرض الن

 الس يوةل يف السوق.

ذا أ راد املرصف املركزي أ ن يشجع عىل  ،نتيجة سعر اال قراض رفعا  أ و خفضا   ا 

 ،ُيّفض (يتر بنك )الاستامثر يف النظام الربوي فيخفض سعر البنك يسمى 
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قراضمك ال يؤدي  معىن ذكل أ هيا البنوك أ قرضوا فا ن املناخ مناسب للستامثر وا 

عىل الاقتصاد هو سعر  فذلكل املؤرش احلقيقة ،ا ىل مشلكة تضخم عندي

ذا  املناخ الاستامثري الفدرايل ال مرييك ا ذ ذا  هو حيارب التضخم ا  ا اكن يرفع ا 

ذا  استمثروا ،ليس ملمئا   ذا اكن ُيفض ا  تلعب هبا يعين وهذه ال ميكن أ ن يُ  ،ا 

ذا أ ردت أ ن تنظر ا ىل اقتصاد  عىل ما تقوهل  البدل فل تس تطيع أ ن تشخصه بناء  ا 

الني من ه الطبّ وال تس تطيع أ ن تا خذ عن احلقيقة من أ فوا ،قناهتم الفضائية

منا حس بك أ ن  ،اال علميني اذلين يتحدثون خارج الواقع ويبيعون الناس ال وهام ا 

واقع السوق املايل ال مزاح فيه فهو أ موال فواقع  ،تنظر ا ىل واقع السوق املايل

السوق املايل هو اذلي يعرب عن واقع الاقتصاد سعر اخلصم عند البنك املركزي 

يقول رفع الفدرايل ال مرييك نس بة الفائدة نقطة نقطتني  ذلكل ،هو يعرب عن املناخ

الكساد بدأ  الفدرايل ال مرييك فذلكل بعد حدوث ال زمة و  ،ثلث أ ربعة ا خل

ويقرضوا للقضاء  يعين يريد من الناس أ ن يستمثروا ،اخلصم ،ُيفّض نس بة الفوائد

  عىل حاةل الكساد.

قد  ،العمل يش به ضع وتعّجلالآن املرصف املركزي ميارس معل اقتصادي هذا 

ذا تعدد ادلائنون غري املرشوعني نعترب هذا ضع وتعجل متكرر أ م أ ن  تقول هل ا 

ن ومدين مث حصل ضع وتعجل رشعية يه أ ن ادلين ال ول حصيح؟ دائالصورة ال 

مث حصلت الشائبة هنا لكن الاجتار ابدليون ليس متصورا  يف ادليون يف ضع 

دائن عىل ورقة مالية ويه دين واحد عىل  مبعىن أ ن يتعاقب مئة ،وتعجل

مؤثرا  يف عدم جعل خصم  فقد يكون هذا التعاقب فارقا   ،مؤسسة واحدة
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ال وراق التجارية من من ابب ضع وتعجل بل هو من ابب أ سوأ  هو يزيد عىل 

ّد مسِلفا  ما وجب تا جيهل عُ كونه اسرتابح وأ نه ال توجد الصورة اليت يه من جّعل 

 خمتلفة حنن أ مام حاالت جديدة. حنن أ مام حاةل

لكن ينطبق علهيا ما ينطبق عىل ضع وتعجل وزايدة فهي  حمرمة بضع وتعجل 

وغرر ادليون والحظوا أ ن احلاةل  ،فهي  تزيد يف أ هنا بيع اخملاطر ،بقياس ال ْوىل

ادلينية تكون يف ضع وتعجل بني اثنني لكن يف حاةل خصم ال وراق التجارية 

آخر املدين واحد ويتكرر مما يعين أ ن ادلين مل  ،ادلائنون ويتعاقبون واحدا  بعد أ

شك عىل القضاء يعد قارصا  عىل اثنني بل أ صبحت قضية اجامتعية عامة ستُ 

ل ن هذا ادلين اذلي يف  ،وستشك عىل اجملمتع ويؤدي ا ىل الاجتار يف اخملاطر

اهنيار العملت يتعرض ا ىل خماطر  ،الورقة التجارية يتعرض ا ىل خماطر سوقية

 .عدم التسديد

ذن يعين رمبا  ،عندي خماطر السوق وس يلحقها أ يضا  خماطر أ سعار الفائدة ا 

مفن ابع ملن بعده بسعر أ قل  ،حيدث نشاط اقتصادي وتزداد أ سعار الفائدة

لاكن  ،بعد انتظار أ كرثوابع أ سعار الفائدة لو أ نه انتظر  س يكون تعرض خملاطر

وعليه نصبح أ مام خطورة سوق العملت خماطر أ سعار الفائدة  ،هذا أ رحب هل

وتغرياهتا خماطر السوق خماطر عدم التسديد ا خل من اخملاطر اليت ميكن أ ن تنتاب 

 اجملمتع وتصبح وعليه يصبح دلينا ادليون تتاكثر تاكثرا  هرمونيا  يف ،هذا السوق

ذا أ صبحت هذه القاعدة يعين  ةالقاعد الاقتصادية يف اجملمتع قامئة عىل ادليون وا 

طر يكون الاقتصاد هرما  مستندا  ا ىل قاعدة ادليون وادليون ومالها من خماأ ن 
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يذاء   نتاج  ،بليغا   فا ن هذا س يؤذي اقتصادك ا  كام بيامن لواكن مستندا  ا ىل قاعدة اال 

 ةالنقود يف الرشيعة فعندئذ س يكون هذا الاقتصاد املعمتد عىل قاعددورة يف هو 

نتاج السلع واخلدمات وأ ن ال يتجر ابدليون فا ن هذا يعين أ ن  نتاج أ عين ا  اال 

ن اكن ال يمنو بطريقة هرمونية ابلهرموانت لكنه يمنو منوا   ،الاقتصاد مس تقر وا 

الاقتصاد الرأ ساميل وما  يف وهذا اذلي قاران به ما هو موجود يف ادليون ،طبيعيا  

ذا  هو موجود يف قاعدة الاستامثر يف اال سلم اليت يه قاعدة السلع واملنافع ا 

نظران ا ىل هذين الاقتصادين سنس تطيع تفسري نوابت الرصع يف الاقتصاد 

يعين لك عرش س نني  ،فاالقتصاد الرأ ساميل يعاين من نوابت رصع ،الرأ ساميل

 ،لك مخسني س نة أ زمة كربى ،ة كربىس تجدون أ زمة لك مئة س نة أ زم

بعد ذكل فا ذا يه  وأ صبحت دلهيم ظاهرة الفقاعات الاقتصادية رشاكت تمنو تمنو

ذا هبا اهنارت ،مثل البالون ملاذا؟ ل ن الاجتار ابدليون وحتويل النقود اليت  ،وا 

نتاج السلع ود نتاج اخلدمات أ صبح يُع و يه أ عدت لدلخول يف دورة ا  َبث هبا رة ا 

نتاج حقيق  دون املالية فيُسرتحب من وراهئسواق يف ال   ا ابدليون دون وجود ا 

 وجود منفعة حقيقية.

ذا أ ردان أ ن نضع فاصل  بني الاقتصاد الرأ ساميل القامئ عىل ادلين والراب  ذا  ا  ا 

نتاج اذلي هو الاقتصاد اال سليم س نجد  ،والاقتصاد اذلي يقوم عىل العمل واال 

هذه النوابت يه نتاج منو  ،يون يتعرض ا ىل نوابتأ ن الاقتصاد القامئ عىل ادل

نتاج آخر يف اال  ذلكل يُطلَق عىل  ،ومه  هرموين يف أ سواق املال ال يوازيه منو أ

عندك عرس سوق  ،رمزية الاقتصاد ،الاقتصاد الرأ ساميل با نه اقتصاد رمزي
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الحظوا سرية البورصات أ نك خلل ثلثة  ،املال جتد أ نك ترحب أ ضعافا  مضاعفة

اهنيار بعد ذكل بعد س تة أ شهر بعد س نة  ،أ شهر ترحب ما يساوي رأ س ماكل

آابر  ،حبنا هذه ال رابحر نرحبه لو اكن دلينا برئ نفط ما ماذلي كنا  ،شامل يعين أ

نتاج ذلكل يسمى الاقتصاد الرمزي ،النفط ال ترحب هبذه الصورة  ،هناك لكفة ا 

رمزية يعين أ نت الآن انظر ا ىل أ سواق نييورك أ سواق مالية حيث يقام العرس 

الرأ ساميل وجين أ رابح خيالية يف الوقت نفسه رشكة جرنال موتورز ال تس تطيع 

 ،أ ن تدفع رواتب ملوظفهيا فتلجا  ا ىل البنوك فتقول البنوك أ ن أ موالنا يف املصافق

أ هنا غري قادرة عىل وك ا ىل هزة هناك فتتعرض هذه البن ويُسرَتحب من وراهئا

فبالتايل تنظر احلكومة ال مريكية مثل  ا ىل أ ن الرشاكت الكربى مل تعد  ،المتويل

نتاج فتضطر ا ىل توفري متويل وأ حياان  أ صبح يسمى  ،قادرة عىل تس يري دفة اال 

الاشرتايك ومعىن التا ممي أ ي أ ن جتعل املؤسسة  التا ممي معروف يف النظام ،التا ممي

مةاخلا ذا أ نت ،صة مملوكة لل  أ يهتا البنوك الكربى أ وشكيت عىل اال فلس هل  ا 

فلس النظام املرصيف فيهنار الاقتصاد احلقيق  وعليه س تصبح  تسمح احلكومة اب 

جياد مصاريفها  ،اال قراض أ يضا  ل هنا معمتدة عىل  ،الرشاكت املنتجة غري قادرة عىل ا 

نتاج احلقيق  تضطر  ا ىل رشاء أ سهم احلكومة الرأ ساملية حفىت ال يهنار قطاع اال 

ن رأ س  ،فا صبحت البنوك مملوكة لدلوةل ،البنوك ذا  نقول ا  وهذا هو التا ممي بعينه ا 

ذا أ فلس هذا  ،املال ميارس الاستبداد بواسطة اال قراض والاجتار ابدليون فا 

نتاج أ ن من ميْل  ،السفيه املايل بسبب طيشه املايل نتيجة انفصال اال دارة عن اال 

أ و  ،املسامهون ال يديرون ومن يديرون ال ميلكون يف كثري من ال حيان ومه
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كام هو يف النظام  ،لكهنم يديرون دفة الرشكة ا ىل صاحل ملكيهتمميلكون 

  .يتقاضون ماكفئات عالية من بنوك مفلسةوأ ن هناك مديرين  ،الرأ ساميل

ذا ابقتصاده يهنار نتيجة هذا الطيش  القروض  ،املايلبعد ذكل ينظر احلامك وا 

 ،اليت أ صبحت تقرض ال فراد غري القادرين عىل السداد أ صل   ،السيئة السمعة

ملا  ،وأ صل  تفاعلت ال زمة املالية العاملية يه نتيجة رفع سعر اخلصم اذلي قلناه

يف فرتة قصرية جدا  نسبيا  سعر الفائدة  لتضخم رفع املرصف املركزي تقريبا  انترش ا

 ات.حنوا  من مخس مر 

الآن اذلين اكنوا اشرتوا الشقق التا جري المتوييل وشققهم ترتفع أ جرهتم حبسب 

الآن البنك املركزي أ صبح يلحظ التضخم فبدأ   ،سعر اخلصم يف البنك املركزي

طيب أ نت اشرتيت شقة ابلتا جري المتوييل وقسط السداد  ،يرفع سعر اخلصم

 ،اذلي هو الفدرايل ال مرييكجزء منه مرتبط بسعر الفائدة يف املرصف املركزي 

ذا رفع البنك املركزي لكفة ادلين ماذا يعين ذكل؟ أ ن دينك قسطك اذلي  فا 

النسب فعجز فبدأ  الفدرايل ال مرييك يرفع هذه  ،أ نت مدين به للبنك سزييد

حت ديون البنوك يف همب الرحي بسبب ا فلس وًأصب ،الناس عن السداد

 ،فا صبح الاقتصاد عىل شك هرم قاعدته الرشاكت الكربى من أ عىل ،املدينني

الرأ ساملية تستند ا ىل هؤالء  ،ورأ س الهرم مقلوب يف رأ س املواطن العادي

قالوا حنن دفعنا قالوا أ نمت دفعمت الفوائد  ،الضعفاء اببزتازمه مت ا خراهجم من دورمه

ال بعد أ ن تمكل نمت كنمت تدفعون الفوائد ل نك ال متْل شيئا  يفا ،فقط  الشقة ا 

 سداد الفوائد أ وال .
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يا ت راس عندئذ  ،فقطقال وأ ين أ موالنا فقال فوائد ربوية  ،فاخرجوا من بيوتمك

ذا أ فلس وأ صيب ميارس طيشا  ماليا  وسفها  ماليا  وحيجر عىل العقلء املال  حىت ا 

ابلرضائب اليت ج العقلء من السجون حىت يعاجلوين رأ س املال ابلرصع قال أ خرِ 

نقاذ رأ س ال  فتا ت ادلوةل فتفرض رضائب عىل املظلومني  ،يدفعها من ظلمهتم أ ان

 املال.

رأ س املال يكسب يف مجيع  ،هذا هو الظمل ،وبعد ذكل يقولون أ ين الظمل

نه ميد يده يف  ذا انتعش فا  ذا اهنار يكسب من رضائب املواطنني وا  ال حوال ا 

ذا انتعش  ،جيب املواطنني ما أ نه ميد يده يف جيب املواطن ا  هذه حالتان ا 

ذا أ فلس اقتصاداي   نه يعيد أ ن ميد اقتصاداي  وا  ذا بق  مهنا فا  يده ابجليبة ال خرى ا 

تشالكت النظام الرأ ساميل الليربايل الرأ ساملية أ هنا ام صبحنا أ موابلتايل أ   ،شيئا  

قطاع الرشاكت نتاج نظام اال قطاع عىل شك ا  قدميا  اكن اال قطاع  ،أ عادت ا 

قطاع الرشاكت أ مام طبقة النبلء يف  قطاع ال رايض الآن أ صبح اال قطاع ا  ا 

هؤالء ل ويف الهناية اجملمتع ًأصبح خادما   ،أ ورواب الآن أ نت أ مام طبقة رجال ال عامل

ا ذلكل عندما نرى املالكية ومذاهبن ،وأ يدي عامةل لهؤالء ولك سبب ذكل الراب

منا هو معق نظر يف النص  وقفة املرشفةال ربعة تقف هذه ال عند ضع وتعجل ا 

 ومعق نظر يف املقاصد ومعق نظر يف مئا الت الرشيعة أ يضا .

منا من  ،وليس أ ن نقول للناس افعلوا وهذا من ابب املقاصد وتنش يط الاقتصاد ا 

هذا  ،أ بدا   ،هذا ليس عارض ممطرمك ،يقول ذكل فك نه يقول هذا عارض ممطران

فذلكل علينا أ ن منزي بني فقه املقاصد احلقيقة وحقيقة املعاملت  ،بهما اس تعجلمت 
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منا يقوم عىل حامية اذلرائع  وما قلناه يف احملارضات السابقة أ ن مذهب ماكل ا 

ومن هنا علينا أ ن منزي بني  ،وعىل مراعاة املقاصد ،وعىل حسم مادة احِلَيل

املقاصد الرشعية اليت يه منسجمة متاما  مع نصوص الرشيعة وأ صولها وبني املنفعة 

 الاقتصادية املؤقتة ادلنيوية.

ن املنفعة يف الاقتصاد الرأ ساميل  فهي  منحازة ا ىل ،يه منفعة منحازة ا ىل ال قوايء ا 

ذا نظران ا ىل راد ال ف رجال املال ومن ميلكون املال فهي  منحازة ا ىل لكننا ا 

هنا أ يضا  ممتدة ال فراد يف ليس فقط تعم تعم  أ هنااملصلحة الرشعية جند  ا ىل بل ا 

منزي بني املنفعة  من املهم جدا  أ نذلكل الآخرة وفهيا ثواب من عند هللا تعاىل 

وعلينا أ ن نكون وبني املصلحة الرشعية الاقتصادية يف الاقتصاد الرأ ساميل 

لينا املنفعة يف الاقتصاد الرأ ساميل عرب أ لفاظ املقاصد وفقه  حذرين أ ن تتسلل ا 

املئاالت اذلي يتجاوز أ صول الاس تنباط يف الرشيعة فهذا ينبغ  أ ن حنذر منه 

 ،عية غري املنفعة الاقتصادية يف الاقتصاد الرأ ساميلفليست املصلحة الرش  ،متاما  

 ،املنفعة يف الاقتصاد الرأ ساميل دنيوية مؤقتة ويه قامئة عىل نفع قوم دون قوم

 ،بيامن الرشيعة قامئة عىل نفع جممتع  عاموعىل أ ن تنفع ال قوايء ال أ ن تنفع الضعفاء 

لنقد يف دورة وال يُس تثىن من ذكل أ حد ل هنا عندما اشرتطت أ ن يدخل ا

نتاج  نتاج السلع وال  نتاج ال  فهذا يعين كرثة املنتجني وكرثة السلع وكرثة املنافع اال 

ذا حُسبت هذه النقود من  ،املنافع مما يؤدي ا ىل تقليل اللكفة عىل املس هتلكني أ ما ا 

املنافع احلقيقية ومن املنتج احلقيق  وأ صبحت تُتداول يف سوق رأ س املال هنا 

ا  للقادرين عىل امتلك رأ س املال بيامن جتعل السخط واللعنة ك وتدر رحباوهن
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هذه يه املنفعة اليت جيب أ ن  ،فهذه يه املنفعة الرأ ساملية ،عىل معوم الناس

لينا املنفعة الاقتصادية املؤقتة ادلنيوية بلغة املقاصد  حُيَذر مهنا وأ ن ال تدخل ا 

ع أ ن تتسلل من ذكل العموم فرمبا تس تطي ،الرشعية نظرا  ل ن لغة املقاصد عامة

فل جيوز لنا أ ن  ،ومعانهيا وضوابطها احلسم يف هذا هو أ صول الرشيعة ولكن

 .كل ابملرة ا ىل هذه احلاةل العبثية اليت ميكن أ ن حتدثنتجاوز ذ

 حسبنا هذا يف موضوع ضع وتعجل.

يعين أ لف دينار أ ّجلها شهرا   ،<< وال التا خري به عىل الزايدة فيه >>:  قال أ يضا  

هذا  ،أ نظرين أ زدك ،فهذا أ يضا  حرام ل نه ليس من ضع وتعجل ،وخذ أ لفا  ومئة

ذا  قال ال تعجيل أ نه ال جيوز تعجيل عرض وال تعجيل مث قال:  ،أ نظرين أ زدك ا 

يعين يل عليك مئة طن مقح تُس تَمل بعد س تة أ شهر فقلَت يل  ،عىل الزايدة فيه

آتيك ابملئة طن مقح فورا   قلُت كل ال أ ريدها الآن قلَت يل الآن أ ريد أ ن  ،سا

أ ختلص من هذا أ ان الأ ريد أ ن أ بقهيا يف املس تودعات أ ان جائتين بضاعة أ ريد 

آخر ذا  زدين طنا  أ ذا زدتين ،مس تودعات أ قول كل ا   -الحظ كيف يه الصورة- ا 

 ،املشرتي يقول للبائع زدين طنا  مقابل أ ن أ سقط عنك ال جل فهذا أ يضا  حرام

ماذا يعين حطّ الضامن وأ زيدك؟ هذا يعين أ ان  ،ذا من حطَّ الضامن وأ زيدكه

الآن أ ان أ ريد أ ن أ ختلص من هذه الصفقة وأ ن  ،البائع أ مضن كل مئة طن مقح

آخر أ ريد مس تودعات ،أ هنهيا با ي مثن هناك أ س باب اقتصادية  ،عندي معل أ

 يل ضامن عيل فهذا يعين أ نين ،أ خرى حامةل يل ل ن أ ختلص وأ هني  هذه الصفقة

ضامن جتاه املشرتي فقلت هل خذ هذه البضاعة وانهتي  مهنا قال ال أ ريدها الآن 
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ذا  هاهتا ماذا حصل؟ اذلي هو  ،اجعلها عند ال جل قال هل أ زيدك طنا  قال ا 

يعين أ نه أ ان ضامن كل اي أ يخ أ نزل عين هذا الضامن وخذ  ،حطّ الضامن وأ زيدك

ذا  أ صبح الضامن هل  ،ة مقابل حط الضامنفا صبحت الطن الزايد ،طنا  زايدة ا 

ذا  أ صبح هذا بيعا   ،قمية مالية وهو مما ال تؤخذ عليه ليس هل قمية مالية مس تقةل ا 

ذا  هذا من ابب حطّ الضامن وأ زيدك ،للضامن الحظوا قال وال تعجيل عرض  ،ا 

ممكن يعين  ،عىل الزايدة فيه سواءا  اكنت الزايدة يف الصفة أ و الزايدة يف العدد

ال حرام هذا زايدة لكن كنا متفقني عىل مقح خنب متوسط فاجعلها طن تقول هل 

  .خنب ممتاز أ يضا  هذا حرام

نه  ،الزايدة يف الصفة وقد تكون الزايدة يف العدديعين قد تكون  وهذا كام قلنا ا 

 من ابب حط الضامن وأ زيدك.

ذا مل يكن هناك أ جل سؤال : -  ؟ضع وتعجل ا 

ذا انهتيى ال جل ال  واب :اجل - هو ضع وتعجل متصورة مع ال جل يعين ا 

  .تُتصور

ذا ال يوجد أ صل  اتفاق عىل أ جل معني سؤال : -  ؟ا 

 ال ال جل يف البيع لكن يف القرض س يا تيك :واب اجل -

كنا ما  ،س يا تيك ،س نا ت يف القرض أ ن ال جل يف القرض هو من حق املقرتض

وهذا اذلي نتحدث عنه أ يضا  يف دين البيع الحظ  ،نتحدث عنه يف دين البيع

موضوع القرض أ يضا  اذلي ذكرانه يف ضع وتعجل حىت يف القرض يعين ليس 
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لكن هناك اختلف بني ال جل يف عقد البيع وال جل يف  ،فقط يف دين البيع

لكن  ،هام مصطلحان عليه ملنفعة هلامال جل يف عقد البيع ملصلحهتام ف  ،عقد القرض

ذا  ،ال جل يف القرض هو ملصلحة املقرتض س يا تيك يف هذا تفصيل الحظوا أ نه ا 

 اكن هنا يف موضوع حط الضامن وأ زيدك يف عقد البيع.

يعين أ ان أ قرضته مئة طن مقح أ ان  << وال با س بتعجيهل ذكل العرض >>قال: 

أ ان الآن يف عقد قرض قال وال با س بتعجيهل ذكل العرض اذلي  أ شرتِ  مقرض ومل

ذا اكنت الزايدة يف الصفة ذا   ،هو املبيع اذلي هو مثل  مئة طن مقح من قرض ا  ا 

ذا اكنت الزايدة يف الصفة يعين مقح متوسط فا عطاه مقحا   ذا جّعهل ال با س ا  قال ا 

الشخص مئة طن أ قرضت هذا و ض أ ان كنت مقرِ  لكن هذا الحظوا أ نه ،جيدا  

ل ن هذا  ،البيع ال جتوز فيه الزايدة ال يف صفة وال يف عدد ،مقح انهتينا من البيع

 ،الآن أ ان مقرض لسعيد مئة أ لف طن مقح ،من ابب حط الضامن وأ زيدك

فاملقرتض قال يل أ ان أ ريد أ ن أ سدد ديين وأ ريد أ ن أ نهتي  من هذا ادلين الحظوا 

منا هو ملصلحة املقرتض فرُش  ،قرضأ ن ال جل يف القرض ليس ملصلحة امل ع ا 

فعندما جاء صاحب احلق وقال أ ان أ ريد أ ن  ،ال جل يف القرض ملصلحة املقرتض

يف منفعة  ل ن ال جل ،أ هني  ال جل فهو هل وليس مشرتاك  بني البائع واملشرتي

 قرضا  ة هلام لكنين عندما أ قرضك عىل منفع لبائع واملشرتي فهام قرراه بناء  ل البيع 

وجاء املقرتض صاحب احلق يف  ،رشعيا  فال جل مئة ابملئة ملصلحة املقرتض

ذا  ملا اكن ال جل خالصا  من أ جل املقرتض  ،ال جل فقال أ ان أ ريد أ ن اسدد ا 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    188         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

فتساحموا يف الزايدة  ،اختلف أ ن يكون مثل ال جل ابلنس بة للمشرتي أ و البائع

 يف الصفة ومل يتساحموا يف الزايدة يف العدد.

ا ذا اكنت الزايدة يف الصفة ومن رد يف  >> : مث قال ،سن قضاءواعترب ذكل حُ 

يعين الآن اليوم  ،<< القرض أ كرث عددا  يف جملس القضاء فقد أ ختِلف يف ذكل

ذا اكن قبل جملس القضاء ذا اكن  ،فهو ضع وتعجل جملس القضاء طيب ا  طيب ا 

ذا اكن قبل اترخي التسديد يف يوم اترخي اذلي هو عند جملس القضاء  التسديد ا 

 ،فا ذا اكن قبل اترخي التسديد وزاد فهذا أ نظرين أ زدك ،ونّزل فهذا بضع وتعجل

ذا اكن يف جملس القضاء يعين اليوم يوم التسديد انظر للرشط قال فقد  ،ا 

ن مل يكن فيه  اختِلف يف ذكل أ ي الزايدة يف العدد قال فقد اختِلف يف ذكل ا 

يتوعدا عىل  معن وأ ي أ ي وعد أ نال يوجد فيه رشط أ و وعد وهذا أ نه  ،رشط

ذا  قبل ال جل ابال ،الزايدة فا ن اكن نقصان فهو ضع  ،شرتاط ال زايدة وال نقصانا 

ن اكن زايدة  ن اكن عند موعد السداد هل وتعجل وا  فهو أ نظرين أ زدك واحلاةل ا 

وهذا يف  ،ة جائزةجيوز هل أ ن يزيده يف العدد؟ بعد أ ن اتفقنا أ ن الزايدة يف الصف

 القرض.

مفا ابل الزايدة  ،الآن يف موضوع هذا يف القرض قال اتفقنا عىل الزايدة يف الصفة

اخللف يف الزايدة يف العدد أ صبح فقط عند ال جل وجملس  يف العدد طبعا  

يف جملس القضاء ليس عند ال جل فقط جالس والآن سيسدد وهذه  ،القضاء

 ،الآن س ُيخرج من جيبه ويسدد ،س القضاءدقة ابن أ يب زيد قال يف جمل

 ،الطحني أ و احلديد أ و اال مسنت مما جيوز قرضهاذلي هو وس يا ت بقمية القرض أ  
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ذا اكن فيه رشط  ذا  ،ما جرت به العادة فهذا حرام ابتفاقأ و وعد أ و فقال هذا ا  ا 

فا ن مل يكن فيه رشط  ،جرى برشط أ و بوعد أ و جرت به العادة فهو حرام اتفاقا  

ذا مل يكن رشط  ،وال وعد وال جرت به عادة حصل اخللف ذا  حمل اخللف ا  ا 

ذا  حيث اكن رشط ابلزايدة فهو حرام اتفاقا   ،وال وعد وال جرت به عادة  ،ا 

ث جرت به العادة فهو حرام يح  ،وحيث اكن وعد يف الزايدة فهو حرام اتفاقا  

ذا اكن  ،اتفاقا   ذا كنا يف جملس القضاء فهذا يعين أ ننا ا  ذا  يرتتب عندان يف هذا ا  ا 

ذا مل يكن رشط وال وعد وال  ،أ راد أ ن يزيد يف القضاء عددا  فيجوز عىل خلف ا 

ذا اكن هناك هو التحرمي  ،عىل التحرمي رشط أ و وعد أ و عادة فاالتفاق عادة أ ما ا 

به وهو مذهب ابن القامس التحرمي يعين املعمتد هو التحرمي حىت لو مل  املفىت

املكره أ حياان  يُطلق عىل احملرم  ،وال وعد وال عادة فاملعمتد التحرمييكن فيه رشط 

من ابب كره يف لفظ الفقهاء وأ حياان  يس تخدمون كره مبعىن حُرم تورعا  وختُوفا  من 

طلق املكروه عىل احلرام كقوهل تعاىلوأ يضا  ورد الرشع  ،هللا تعاىل وكّره ) اب 

ليمك الكفر والفسوق والعصيان  .(ا 

ن اكن القرض مثنا  أ و ممثنا   سؤال: -  ؟ا 

املثليات ال يوجد أ ي مال القرض يكون دامئا  مما جيوز دينه  واب :اجل -

القرض  ،أ ان ال أ قرضك س يارت وال أ قرضك داري وال شقيت ،عينيات

عارة يكون فامي هو مثيل وي رد مثهل فا ن مل يكن هل مثل فليس قرضا  هذه ا 

ل نه ال يرد مثلها  ،يعيد كل عيهنا أ نت ال تقرضه س يارتك أ نت تعريه س يارتك

منا يرد عيهنا أ ما القرض مفن حيث أ مكن أ ن يُرد اكحلديد واال مسنت  املثل ا 
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وادلرامه وادلاننري  يف السوق ملَ وما جيوز فيه السَ  ،وما ا ىل ذكل مما هو مثيل

  .مثليات نعم طبعا  أ نت تقِرض أ لف دينار ويُعاد كل مثلها

 ؟ل ننا لو قلنا ابجلواز دلخلت مسا ةل الراب أ وال  املتفق علهيا سؤال : -

 نعم. ،جيوز كل أ ن تقرض املثليات ومهنا ادلاننري والفضة ،ال واب:اجل -

 ،<<فهل أ ن يعجهلمؤجل ومن عليه داننري أ و درامه من بيع أ و قرض  >>مث قال: 

يعين يقول هل تفضل هذا سواء  ،ادلاننري وادلرامه فهل أ ن يعجهل قبل أ جهلالحظ 

يعين أ ان اشرتيت س يارة هذه الس يارة بق  علهيا  ،اكن يف عقد بيع أ م عقد قرض

فيلزمه  ،ال جلأ الف قبل  10أ الف الآن أ ان قلت هل تفضل هذه ال  10دين 

القبول لو اكن عىل سبيل املثال اشرتى مين أ لف طن مقح قبل ال جل أ ان ال 

لكن ملا اكن يف دين البيع  ،ل ن ال جل مصلحة لنا مجيعا   ،أ س تطيع أ ن أ لزمه هبا

اختلفت العينيات والقمييات عن ادلرامه فادلرامه ال لكفة يف نقلها وال لكفة يف 

كل هذه ال لف طن مقح خذها تقول أ ين أ ضعها لكن لو أ نين قلت  ،ادخارها

ليس موعدي معها مل أ رتب نفيس لكن لو قلت كل هذه يه ال لف دينار 

ت ذلكل هنا قال ومن عليه درامه أ و داننري سواء من البيع يعين اشرتيت اختلف

ثلجة اشرتيت س يارة الحظوا أ و قرض أ قرضين صديق  مؤجل فهل أ ن يعجهل 

قال وكذكل أ ن  ،مؤنة يف حفظ النقود عىل خلف العروضقبل أ جهل لعدم 

ل ن ال جل يف القرض مصلحة  ،يعجل العروض والطعام من قرض ال من بيع

للمقرِتض فعندما أ راد صاحب ال جل وصاحب احلق يف ال جل أ ن يُعجل فقلنا 

ن هذا حقك  .هل ا 
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* * * 

 : 97الصوتية رمق  •

بيعتان يف بيعة وذكل أ ن يشرتي سلعة ا ما وال  >>:  قال املصنف رمحه هللا  

وال جيوز بيع المتر ابلرطب  ،خبمسة نقدا  أ و عرشة ا ىل أ جل قد لزمته با حد المثنني

وال الزبيب ابلعنب ال متفاضل  وال مثل  مبثل وال رطب بيابس من جنسه من 

يل من وال يُباع جزاف مبك  ،وهو مما هُني  عنه من املُزابنة ،سائر الامثر والفواكه

ال أ ن يتبني الفضل بيهنام ا ن اكن مما جيوز  صنفه وال جزاف جبزاف من صنفه ا 

 << التفاضل يف اجلنس الواحد منه

قد تكون السلعة واحدة يه الثلجة اليت يريد  ،ابلنس بة للبيعتني يف البيعة      

ىل أ جل كس تة  ،ولكن يتعدد المثن ،أ ن يشرتهيا املشرتي يه مثل  نقدا  با لف وا 

ذا  السلعة يه يه لكن تعدد المثن جفعل لك بيعة عىل  ،أ شهر با لف ومئتني ا 

وبا لف ومئتني ابلتقس يط هذه  ،مبعىن أ ن هذه الثلجة با لف نقدا  هذه بيعة ،حدة

وذكل أ ن يشرتي سلعة ا ما خبمسة نقدا  أ و  >>:  ويصف ذكل بقوهل ،بيعة أ خرى

عىل حمل ال دوات املزنلية  يعين دخلُت  << عرشة ا ىل أ جل قد لزمته با حد المثنني

ىل أ جل؟ قال ابلتقس يط ملدة  ،وقلت هل بمك هذه الثلجة قال با لف دينار نقدا   وا 

 ،فيا خذ الثلجة مث مييض ،لك شهر مئتا دينار ،س تة أ شهر فهي  با لف ومئتني

يف هذه احلاةل تكون بيعتان يف  ؟أ م هو اختار ال جل ؟هل هو اختار النقد

 بيعة.
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فقد ُيتار  ،بل مىض ،ل ن هناك عرض لبيعتني ومل تتعني ا حداهامملاذا؟      

ذا  هنا  ،قد يقول كل أ ردهتا نقدا   ،ول كل ال أ ردهتا ابلتقس يطيا خذ الثلجة ويق ا 

نفس ال رقام  :طبيعة احلال قد يلتبس ال مر حباةل جائزة ويه ،ال يوجد تعيني

فاختار  ،يه با لف دينار نقدا  أ و با لف ومئتني ابلتقس يط ،ونفس الثلجة

فهذا هو ما  ،عنا المكبياالت ادلين عىل أ نه ابلتقس يطاملشرتي التقس يط ووقّ 

ني منا هو الكم حا   ،أ ما البضاعة يف حال النقد مل تكن مضن العقد ،اتفقنا عليه

مبعىن عندما يقول يل هذه الثلجة با لف نقدا  أ و با لف ومئتني  ،التفاوض

 ،هذا الكم البائع يف التفاوض مع  عىل البيع ،ابلتقس يط هذا ال أ ثر هل يف العقد

عت عىل عقد بيع ثلجة أ ان وقّ  ،العقد معه ال مر واحض لكنين ملا أ برمُت 

 ابلتقس يط لك قسط مئتا دينار.

فامب أ نين  ،وعليه أ ان مل أ خرت النقد أ بدا  ومل يكن النقد واردا  يف هذا ال مر      

عىل واحدة مل يكن العقد يف هذه احلاةل عبارة عن بيعتني  عُت اخرتت واحدة ووقّ 

مذكورة حتت الهني   ،الحظ يف قوهل قد لزمته با حد المثنني ومل يتعني ،ةيف بيع

قلت هكذا  ؟لو سا لين أ حدمه بمك اشرتيت ،ل نه مل يعني البيعة وبق  مفتوحا  

 ،أ خِرج هل العقد وأ قول هل أ فتين يف هذا العقدحصل قال ال هذا بيعتني يف بيعة 

أ ان ليس يل علقة يل ذاك نقد   قلَت  ،هذا عقد حصيح ؟ماذا س يقول يل

ال  ،ال يوجد فيه الزتام عقدي ،ابلتفاوض ذكل ال يرتتب عليه أ ي الزتام عقدي

منا اكن يف  ،يعين أ ن لك الكم جرى بيننا نلحقه ابلعقد ل نه مل يكن يف حاةل اتفاق ا 

ذا اكن نقدا  ا ما ،حاةل ُمفاَوضة ذلي س يجعل ال مر ملتَِبسا ؟ أ نه س يقول كل ا 
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قِرض أ لف ما الفرق بني من يُ  ،با لف واكن ا ىل أ جل س تة أ شهر با لف ومئتني

 ؟وبني هذا البيع اذلي ترُبمونه دينار مث يسرتدها بعد س تة أ شهر با لف ومئتني؟

لزمن؟ ما طة أ ليست مقابل اأ ليست املئتا دينار اليت حصلت يف الصفقة املُقسّ 

الفرق بني هذه وبني املئيت دينار يف عقد القرض ا ىل س تة أ شهر ل لف دينار 

هذه  ،هذا مقابل الزمن وهذا مقابل الزمن ؟ما الفرق بيهنام ؟بزايدة مئيت دينار

بة الآن ما جوهر الاختلف بني كونه بيعا  أ دى  ،هنا بيع وهناك قرض ،يه الش ُ

الفيصل يف هذا  ؟يف القرض أ دى ا ىل التحرمي ا ىل احِلّل يف موضوع الزايدة وبني

هو أ ن الزايدة يف عقد البيع مل تكن مقابل الزمن وحده بيامن الزايدة يف عقد 

 القرض اكنت ممتحضة لزايدة ال جل.

منا اكنت معها سلعة      وهذا معىن  ،بيامن يف عقد البيع مل تكن ممتحضة للزمن ا 

عين مبعىن ال يُفرد الزمان بمثن مايل ل ن ي ،قول الفقهاء ال يس تقل الزمن ابلمثن

ظوا الالكم ادلقيق ال يس تقل الزمن ابلمثن يعين ال بيامن الحِ  ،الزمان ال قمية هل

لف دينار  ،يعين الزمن مس تقل   ،يوجد مثن مقابل زمن مس تقل   ذا جئنا لل  فا 

أ ما املئتا دينار هذه  ،مقابل أ لف ومئيت دينار س نضع ال لف مقابل ال لف

ولكن هل  ،ملاذا؟ ل ننا وضعنا أ لفا  مقابل أ لف ،ضت للزمان يف عقد القرضحّ مت

 اذلي حيدث يف البيع ابلتقس يط؟ ال؟ ما اذلي حيدث؟ هو هذا 

الصفقة الثانية أ لف ومئتا  ،أ لف دينار نقدا  مقابل ثلجة هذه الصفقة ال وىل      

ومل  ،فهنا س تة أ شهر زائدة معها سلعة ،دينار مقابل الثلجة بزايدة س تة أ شهر
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ذا  هنا احتد الزمان مع  ،تمتحض أ لف مقابل أ لف كام جرى يف عقد القرض ا 

 السلعة.

ذا  هنا  ،هذا معىن قوهلم ال يس تقل الزمن ابلمثن ،أ ما يف القرض فهو منفصل ا 

زمان مبعىن أ ن النقود مل خترج عن سكة ابل السلعة يف البيع والتقس يط  احتاد بني

نقد بنقد يه بيامن يف القرض الربوي  ،السلع بل بقيت وس يطا  لتبادل السلع

بيامن  ،ل ن النقود تصبح تدل النقود ،بزايدة وهذا يعين أ ن تتضخم النقود يف نفسها

يف البيع ابلتقس يط بقيت السلعة مرتبطة ابلنقد ومبعىن لن تمنو النقود منوا  مشوها  

وعليه بقيت النقود مرتبطة  ،متضخام  هرمونيا  بعيدا  عن المنو الطبيع  يف السلع

 ابلسلع.

يعين الزايدة ميكن أ ن تكون كام  ؟ما مسّوغ الربط ابلسلعة وزايدة املئيت دينار

 ،ولكهنا مرتبطة ابلسلعة يف البيع ابلتقس يط للسلع ،ة يف القرضقلنا دون سلع

يبيع ابلتقس يط فهذا يعين أ نه يضح  ويه أ ن البائع عندما هممة لكن هناك قضية 

البيع ابحلال واحلارض ل نه لو أ عطيته نقدا  س يقلّبه وهو ُيتلف عن  ،برأ س ماهل

 منك فهو ال يريد ،رلكن ملا تا جل قبض رأ س ماهل عّطهل عىل الاستامث ،ابلسوق

نتاج ما زال مرتبطا  ابلسلعة فذلكل هو  ،أ ن يبيعك الزمان لكنه ما زال مرتبطا  ابال 

خماطر أ نه غدا   ،يريد أ ن يقول كل أ نين سا حتمل خماطر عدم السداد يف املس تقبل

متوت وبعد ذكل تذهب للورثة وأ دخل يف ا شاكالت فذلكل البيع ابلتقس يط 

مبعىن أ نه ُياطر برأ س ماهل يواجه خماطر عدم السداد  ،يتضمن ا شاكال  للبائع
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بل اكن يف  ،ولكننا أ جزان هذا الاعتبار يف الزايدة ل نه مل يكن ممتحضا  للزمان

 هذه الصورة مرتبطا  ابلسلعة.

ويه قوهل أ و أ ن يبيعه  ،هناك أ يضا  صورة مل يذكرها أ و يه ساقطة من املنت

 ،جودة ابلرشح لكهنا ساقطة من املنتمو  ،ا حدى سلعتني خمتلفتني بمثن واحد

 ،ساعة بعرشة داننري وذكل عىل اللزومو  يبيعه عىل سبيل املثال هاتف ويه أ ن

وال يُعمل ما اذلي ابعه هل ابع الساعة أ م ابع الهاتف؟ فل يدري هذا ما اشرتى 

ما أ ن ُيتار الهاتف ،ذاك ما ابعال و ما أ ن ُيتار الساعة وا  الآن مل  ،فهنا أ صبح ا 

لكنه ابعه عىل اللزوم دون أ ن  ،ا شاكلأ عطاه اخليار أ ن يُعنّي ال يعطه خيارا  لو 

ذا  هذه الصورة اليت ذكرها من  ،يعطيه الاختيار اذلي هو خيار التعيني ي  املهن ا 

ابعه عىل اللزوم ومل يعطه  عنه أ نه يبيعه سلعتني والسلعتان بمثن واحد ولكن

 خيار التعيني. 

ك عىل سبيل املثال هناك حملت تبيع ،ماذا لو أ عطاه خيار التعيني؟ ال ا شاكل

ذا   ،قطعة يف احملل بعرشة داننريعىل سبيل املثال لك قطعة بعرشة داننري أ ي   ا 

 يتوخيار التعيني هنا حصيح يف السلع ال ،البيع هنا عىل أ نه حيق كل أ ن تَُعنّي 

لكن يف  ،طفالمتفاضةل اكملعدودات من الثياب وال لعاب لل  جيوز بيعها ببعض 

املطعومات اليت يقع فهيا راب التفاضل أ و ما يقع فيه راب التفاضل فل جيوز أ ن 

ما ذاك ويه  ما هذا وا  يعين يقول كل ادخل  ،متفاوتة يف الفضليقول كل ا 

هذا خنب  ،غرام 700واشرِت وضعُت كل أ صنافا  من القمح هذا مقح خنب أ ول 

الآن ملا أ عطاك عىل التخيري  ،غرام 900وهذا خنب اثين  ،غرام 1000اثلث 
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كام هو القاعدة يف املذهب من ُخرّي بني ش يئني عّد  :فا نت منتقل يُقَّدر كل الآت

فك نه  ،غرام 1000غرام مث انتقل ا ىل ال  700ب هو  يك نه أ خذ اذل ،منتقل  

الوزن أ و الكيل وحنن  فا صبح املبادةل بني ما جيب فيه تساوي ،بّدل هذا هبذا

ذا دخلُت وأ عطيتكَ  ،اكن كيل  فهو حرام كيل   قلنا املعترب يف احملرم ابلفضل ما  فا 

نتقال الاختيار بني صاع مقح هنا وصاع ونصف مقح هناك فهذا ال جيوز ل ن الا

 من هذا ا ىل ذاك يقع بيهنا التفاضل.

 ،ومن ُخرّي بني ش يئني فاختار أ حدهام عُّد منتقل  فك نه اختار هذا مث اختار هذا

ذا اكن جيب فيه الامتثل فيحُرم التفاضل ،ما جيب فيه الامتثلبني التبادل  عفوق  ،وا 

ما أ لعاب فامي وجب فيه الامتثل أ   -هو الهني -طبعا  هذا موجود فامي اذلي 

 امللبس كذا فهذه يف حملت لك يشء بعرشة داننري مثل   ،الساعات ،ال طفال

الآن نا ت ا ىل ابئع اخلضار وعنده  ،تدخل وختتار ل ن مبادةل هذه بتْل جائزا  

واخرت الصندوق  10خذ هذه  ،داننري 10مك صندوق هذه اخلضار؟ ب ،صناديق

؟ جيوز ل هنا ليست ربوية أ ال جيوز التفاضل بني الطامطم والطامطم ،داذلي تري

ذا  هنا كل أ ن تنتقل لكن لو قال كل اخرت ما تشاء هنا صاع مقح وهنا صاع  ا 

ن الشعري والقمح جنس واحد مثل   ،لو أ خذت صاع الشعري ،شعري وقلنا ا 

 ،ابدلت نصف الصاع القمح بصاع الشعريفك نك  ،بنصف صاع مقح عُّد منتقل  

ذا  عُّد منتقل   ذا عددانه منتقل  فك نه اشرتى هذا وابع هذا بذاك ،ا  اشرتى  ،فا 

ذا  هذا ال جيوز.  هذا مث ابع هذا بذاك ا 
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ذا  نلحظ يف موضوع التخيري يف املبيعات نلحظ هل هومن الصنف اذلي  ،ا 

مثل  اكن قد ابعين لك يشء بعرشة داننري فا ن  ؟اشرتط فيه الشارع الامتثل أ م ال

ولكن هذه اليت بعرشة داننري نصف صاع مقح بعرشة داننري وصاعا شعري بعرشة 

ذا بودل القمح ابلشعري وجب الامتثل ف ،داننري أ ن  رانا ذا خريين بني اال ثنني وقدفا 

القاعدة من ُخري بني ش يئني عُّد منتقل  مل جيز هل أ ن يبادر أ و أ ن يبادل الشعري 

ذا  ما جيري يف الغالب ويف الواقع يف  ،ق التفاضلوحتقُ  ابلقمح مع عدم الامتثل ا 

أ لعاب  ،يه يف الغالب أ دوات مزنلية ،هذه السلع اليت تباع لك قطعة بكذا

ل هنا ال  ،ا أ هنا ال يدخلها راب الفضل جازتا خل من هذه ال ش ياء وعليه مب ،أ طفال

 .هذا فامي يتعلق ببيعتني يف بيعة يدخلها راب الفضل

ظ المتر والرطب صنف واحد الحِ  <<وال جيوز بيع المتر ابلرطب  >>مث قال: 

واكن الآخر  ،فا ذا اكن هذا رطبا  اذلي هو الرطب ،جيب أ ن يتحقق بيهنا الامتثل

ذا  ال ا  جف هذا جافا  اذلي هو المتر كيف يُعرف الامتثل؟ ال يُعرف الامتثل ا 

ذا اشرتيت صاع متر مث تركته جيف أ صبح أ قل من صاع ،وجف ذاك ا ن ف ،فا 

ونلحظ  ،ليف املا  بعت صاع متر بصاع رطب فهذا يعين أ ن أ نه جيف وينقص 

الرطب ابلمتر قال  س ئل عن بيعحديث النيب صىل هللا عليه وسمل عندما 

ذا جف أ وينقُص  ذن ؟ا  ذن فل جيوز. ،قالوا نعم قال فل ا   فل ا 

ذلكل أ صبح هناك هجاةل  ،واجلهل ابلامتثل اكلعمل ابلتفاضل ،للجهل ابلامتثل ؟ملاذا

املا ل وحمك يف احلال ظوا أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قد اعترب يف الامتثل والحِ 

فهنيى عنه وهذا أ صل  ،املتوقع يف املس تقبل يف حمك احلالجفعل ل بناء  عىل املا  
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فلام اكن يف  ،اعترب املئال اكحلال ،من أ صول ماكل رمحه هللا يف سد اذلريعة

ل يصبح صاع الرطب أ قل من صاع المتر  صاعا  بصاع لكنه يف املا  احلال مامتثل  

ال ربع بصاع ذا  قال كل ال جيوز من الآن ،صار صاع ا  احلال مامتثل مع أ نه يف  ،ا 

 حمت  كفتحها ا ىل وقال سد اذلرائع ا ىل احملرمِ  ،ذلكل هذا أ صل من أ صول ماكل

  .ل اكحلالن هذا اعترب املا  ل   املُنحمتِ 

ذا   وماكل قال يف تقدير البيع ،ذلكل قال وال جيوز بيع المتر ابلرطب فل با س ا 

ذا  ذا قلنا يف املعىن أ نه سا ل أ ينقص ا  ذن ولكنا ا  فا بو حنيفة قال فل با س ا 

ذا   لكن لو قلنا يف قول اال مام ال عظم أ يب حنيفة النعامن  ،جف؟ قال فل جيوز ا 

ذا جف؟  ،ريض هللا عنه وأ رضاه  نقول هل ما فائدة السؤال أ ينقص ا 

هو  ،ح طرداي  ويرتتب عليه حمكفا ذا اكن نقص أ م مل ينقص فهذا الوصف أ صب

 ،نظر ا ىل التساوي يف احلال ل ن أ صل  سد اذلريعة ليس من أ صول احلنفية

ن اكن موجودا  لكنه ليس موجودا  عىل النحو املوجود يف  ليسوا يعمتدونه أ صل  وا 

 كتاب الاس تدالل عند اال مام ماكل رمحه هللا تعاىل.

ل نه مزابنة  ،الزبيب ابلعنب لنفس احلال يف قوهل وال جيوز بيع المتر ابلرطب وال

ل الامتثل قّدران التفاضل فا صبح هناك مزابنة  ،لكن التفاضل غري معلوم ،فلام هُجِ

ومه  ،ومعىن الزبن ادلفع ،فهذا تدافع وهو املزابنة ،اكذلي يدفع أ خاه وأ خوه يدفعه

وبئس املس تَقر ومه يس تحقون  ،الزابنية اذلين يدفعون أ هل النار ا ىل مثوامه

 .اياوس يا تيك الاس تثناء يف العر  ،{وما ظلمهم هللا ولكن اكنوا أ نفسهم يظلمون}
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م يف قوهل وحرّ  ،متفاضل  واحضة لراب الفضل ،يف قوهل ال متفاضل  وال مثل  مبثل

ل ننا جنهل الامتثل وجنهل التفاضل فا صبح هناك تدافع  من  ،وال مثل  مبثل للمزابنة

الك املتبايعني وهللا تعاىل مل حيّرم علينا ما حنتاج وهناك طرق واسعة للوصول 

 ،بنهتا الرشيعة ا ىل الغاايت واملقاصد وحاجيات املتبايعني يف غري هذه الطرق اليت

ذا  يف قوهل وال مثل يعين  ،سائر الامثر مبثل وال رطب بيابس من جنسه من ا 

 ،أ صبح دليك ال جيوز بيع الرطب ابليابس من جنسه من سائر الامثر والفواكه

فقال كل ال جيوز أ ن يُباع اليشء يعين مثل  املشمش اجلاف  ،للجهاةلهنا املنع 

: ذلكل يف قوهل  ،أ ن المثن جمهول ،ملشمش الرطب قال ال يباع ملاذا؟ للجهاةلاب

طب ايبس بيابس من جنسه من سائر الامثر أ ي وال ر  << من جنسه>>

أ ي بيع اليشء من جنسه من  ،هنا يتلكم فامي هو أ مع ،الحظ ملا يتلكم ،والفواكه

 >> : يف قوهل ،زابنة ملاذا؟ لوجود اجلهاةلر والفواكه مما هُنيَ  عنه من املُ سائر الامث

 ،اجلافة ابلفواكه الرطبةفا ذا اكن ال جيوز بيع الفواكه  << وهو ما هُني  عنه للمزابنة

يف هذه كتفاح جمفف بتفاح رطب مفا الفرق بني الطعام واملُقتات الربوي 

صنفها كتفاح وكذكل الفواكه اجملففة مع  ،طاملا أ ن الرطب ابلمتر ال جيوز ؟املسا ةل

ما الفرق يف هذا بني هذه ال طعمة اليت يه عةل الطعام فهيا  ،جمفف بتفاح رطب

 .قتيات والادخارمع ما هو علته الا

ذا نظران ا ىل الفرق جند  طب ال بد من الامتثل فل جيوز بيع صاع طب ابلر أ ن الرُ ا 

تتحقق فيه عةل  ،من الرطب بصاع ونصف من الرطب ملاذا؟ ل نه مال ربوي
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صاع تفاح بصاع ونصف  لكن لو قلنا هل جيوز بيع مثل   ،الاقتيات والادخار

 .؟من تفاح من نفس الصنف لكن قد يكون أ جود وما ا ىل ذكل

  .نقول جيوز ل ن التفاح ليس فيه عةل الراب

أ مل حيّرم هنا عىل عىل سبيل املثال بيع التفاح اجملفف ابلتفاح  :الآن السؤال -

نقول ُمنع  ؟ملاذا ُمنع هناطيب التفاح ليس ربواي   ،نقول حصيح ؟غري اجملفف

منا ُمنع هنا للجهاةل ،هنا ليس للربوي ومنعه هنا للجهاةل ليس ل نه ربوي  ،ا 

ذا   ،بدليل أ نه جيوز بيع الفاكهة الرطبة بزايدة أ و بنقص وجيوز فهيا التفاضل ا 

منا هو البيع للجهاةل   .املنع ليس للراب ا 

 ،مع التفاضل؟ جائز ماذا ببيع الفاكهة اجلافة من التفاح ابلفاكهة اجلافة من التفاح

بيامن الرطب مع الرطب مع التفاضل غري  ،الرطبة مع الرطبة من التفاح جائز

بيامن تفاح  ،المتر اذلي هو جاف مع التفاضل غري جائزطيب المتر مع  ،جائز للراب

ذا  جوهر املسا ةل أ ن املنع يف بيع الفاكهة ،جمفف بتفاح جمفف مع الزايدة جائز  ا 

منا املنع للجهاةل ،وع ليس للراباليابسة بصنفها ممن فلام اكن الصنف واحدا  فلو  ،ا 

تركت التفاح الرطب ليجف وحده فا صبح هناك تناسب بني المثن واملمثن يف 

كيلو الكيلو منه بلغ فك نك تقول هذا صنف واحد من نفس النوعية  ،اجلنس

ذا  أ صبح فيه تغرير ،ونصف جمفف من هذا نفسه بيامن رطب برطب هذا لو  ،ا 

النوع من التفاح )أ ( لكن لو قلنا عرشة كيلو رطب من هذا  ،تفاضل ال ا شاكل

الآخر اذلي هو نوع )ب( كيلو من التفاح  15ب كيلو من هذا التفاح  10ب 
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قلنا بمك تُباع؟  ،كيلو اليت أ ردان أ ن نشرتهيا بتفاح جمفف 10جئنا ا ىل هذه ال 

كيلو من  3قالوا سا شرتهيا ب ،يه الصورة املمنوعة هذه مثهنا من اجملفف وهذه

قلنا لنجرب الآن اتركوا هذه العرشة كيلو جرام من  ،اجملفف من نفس الصنف

ذا هبا  ،التفاح من نفس الصنف الآن وجفت أ صبح هناك عندي فرق  ،كيلو 5فا 

 َ ص ولكن تبني أ ن هناك فرق ابلقصد أ نه قُِصد جمففا  قَ واحض أ ن هذا مع الزمن ن

 3كيلو الآن بيع جمففا  بمك؟ ب  5أ ن هذا أ صبح دلينا لو بيع جمففا  لاكن مثل  بو 

ذا اتضح فيه ظمل ل حد املتبايعني ،كيلو هذا ال يظهر يف بيع الفواكه الرطبة  ،ا 

لكنك ال تعمل أ ن النوع )أ ( اذلي بيع  ،اليت تُقصد رطبة فا نت تعمل هذه وتعمل هذه

ذا به  ،كيلو جمفف من النوع )أ ( نفسه أ نه جّف  2ب  ذا   ،كيلو 4كيلو أ و  3فا  ا 

منا هو هني  بسبب اجلهاةل  يف قوهل وهو مما هُني  عنه منهذا  منعناه ليس للراب ا 

 املزابنة.

الحظ أ نه ركز عىل موضوع  ،<< من صنفهوال يباع جزاف مبكيل  >>: قال 

يعين قال كل هذا يف ربوي  ،الصنف قال هنا ال يباع جزافا  مبكيل من صنفه

ذا اكن س يبيع هذا اجلزاف ابملكيل مفعىن ذكل أ نه ممنوع رشعا   أ نه ،غريهويف   ،ا 

ذا  قال ،هذا ال جيوزف مثل ُصربة من القمح مبكيل صاع ونصف  وال يباع  >>:  ا 

ال أ ن يُبنّي الفضل  جزاف مبكيل من صنفه وال جزاف جبزاف من صنفه ا 

اجلزاف ابجلزاف أ نت ال بد من بيان ما بيهنام من التفاضل يف حاةل بيع  ،<<بيهنام

ال أ ن يتبني الفضل بيهنام فامي فيه التفاضل ،تبيع جمهوال  مبجهول ذا  بيع جزاف  ،ا  ا 

امتل  الحبيع جزاف مقح مبكيل مقح أ يضا  ممنوع أ صل   ،مقح جبزاف مقح ممنوع أ صل  
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ال أ ن يُتبنَّي الفضل  ،التفاضل يف موضوع الربوي  ،بيهنامالآن يف احلاةل اليت قال ا 

ذا اكن يعين ال ا  ال أ ن  ،منع اجلزاف ابملكيل ومنع اجلزاف ابجلزاف ا  يف قوهل ا 

ذا الفضل بيهنام  يُتبنّي  ذا  حنن يف هذا الباب لس نا اتضح المثن واملمُثنفا  جاريني  ا 

منا حنن جنري عىل اجلهاةل يف المثن ،الفضل من غريهعىل راب  ذا تبني الفضل  ،ا  فا 

قال كل هذه الكومة من الطعام  ،أ نه هذه تزيد مثل  لنقل هنا طعام وهنا طعام

 ،جزاف جبزاف ،كوم بكوم ،كوم طامطم بكوم طامطم ،هبذه الكومة من الطعام

ال أ نك تعرف الفرق بيهنم تزيد هذه  ،ماذا نعرف يف هذه احلاةل؟ قال كل ممنوع ا 

ذا تُبُ  ،مثل  كذا عىل تْل وهذا طبعا  يف حال يف  ،ني الفضل جاز عندئذ البيعفا 

ذا  ال أ ن  ،اكن مما ال حيرم التفاضل فيهقوهل تبني الفضل جيوز ا  ذا  هنا نضع قيدا  ا  ا 

طامطم  ،تفاح بتفاح ،تبنّي الفضل حيث اكن الفضل جائزا  اكلطعام ابلطعاميُ 

 .أ ما حيث ُمنع الفضل يف الربوايت فهذا يبقى عىل املنع ،بطامطم

الآن هذا  ،من القمحوعندي هنا صاع ونصف  ،يقول كل عندي هنا ُصربة مقح

وال وزهنا  اليت ال يُعَرف كيلها -الُصربة يه الكومة من الطعام-ه اجلزاف هُجل في

مثل بعض البائعني مثل  يف هناية ادلوام يضع الكومة ويقال كل هذه كام يُقال قمل 

ذا اكن يعرف وزهنا وكيلها حيُرم يعين ال يقول أ نه  ،قامئ يعين أ بيعها معا  لكنه ا 

 ،ال أ نت تعمل وزهنا ،وزهنا أ ربع مرات مث يقول هذه بدون كيل عىل ما يه عليه

من عمل قدرها من حيث حتديد الكيل و أ صُل رشط بيع ُصربة الطعام أ ن ال يُ 

ال أ ن يُتبني ا ،حيث حتديد الوزن ن اكن مما جيوز ذلكل هو قال ا  لفضل بيهنام ا 

ُصربة تفاح  عندي الآن مثل   ،فا ن اكن مما جيوز ،التفاضل يف اجلنس الواحد منه
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التفاح الثاين كومة ال يُعمل قدرها عىل  -الوزن-املكيل معلوم  ،بطن تفاح -كومة–

ما أ ن يتساواي ال ا شاكل ذا  الاحامتل هنا  ،فا ن تفاضل أ يضا  ال ا شاكل ،فرض ا  ا 

وعليه هذا يؤثر يف الربوايت اذلي هو  ،حامتل هناك ال رضر عندان فيهوالا

لو يف الربوايت  ،أ ما يف غري الربوايت جفاز التفاضل ،هجاةل الُصربة مع كيل معلوم

ذا اختلف اجلنس كصاع متر مثل  بكومة من القمح أ ال جيوز التفاضل جاز  ؟ا 

ذا  جاز.  التفاضل مع التقابض ا 

ذن ذا جاز التفاضل ال ا شاكلحنن يف بيع الُصربة ابملكيل  ا  ذا  ،وجيوز البيع ،ا  أ ما ا 

وقد  ،مل يكن التفاضل واقعا  ماذا نقول؟ هنا يف هذه احلاةل التفاضل ليس واقعا  

ذا رشط الرشع عيلَّ أ ن يكون مامتثل  ا  وعليه  ،وقد يكون حممتل   ،يكون واقعا  

 .ضلفا مقنا هجاةل الامتثل كتحقق التفا

 ،الآن ملاذا الرشيعة تدقق يف مثل هذا؟ الحظوا حيث اقرتب اجلنس ضيّقت

فا ذا اكن هذا  ،ل ن ال جناس متقاربة يف املنافع ،وحيث اكن مقتاات  ضيّقت أ كرث

آخر الاختلف يف املقِصد  ،عندك فلامذا تريد الآخر؟ متر عندك تريد مترا  أ

هناك شيئا  جيري عىل خلف حيث ملست أ ن فالرشيعة  ،واملنفعة غري موجود

عت عليك لقد وسّ  ،العادة وقد يصبح ذريعة ا ىل املراابة فقد ضيقت عىل الناس

 ،فلامذا ال تبيع مترك هذا الرديء وتشرتي مترا  جيدا   ،أ ن تشرتي ابلنقد ما تشاء

يف الكيل ولو  مامتثل   اشرتطت أ ن يكونفلام تقاربت منافع المتر يف نفسه 

قالت اكلمتر والشعري  ،طيب حيث اختلف اجلنس ،التقابض اختلفت اجلودة مع

هذا مقتات مدخر هو  ؟كل فليجز التفاضل لكن لكنين سا شرتط التقابض ملاذا
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فلام احتاطت  ،ل نه ما َعُظم قدره َكرث خطره ،سا ضيّق عليه ،أ قوات الناس

 ،الرشيعة يف موضوع الربوايت يف اجلنس الواحد ففرضت رشوطا  زائدة

أ يضا  يف الربوايت من حيث اختلفت ال جناس اشرتطت رشوطا  وافرتضت 

فتجد أ ن الرشيعة جاءت يف هذا  ،زائدة عىل املطعومات من غري الربوايت

تفاح جاف بتفاح رطب  ،صنف واحد مطعومات ايبس برطبابتدأ ت  :الرتتيب

 ممنوع.

قلت انت ،انهتينا من ادلرجة ال وىل ،لكن تفاح رطب بتفاح رطب متفاضل  جائز

هذه أ قوات الناس مقح شعري متر مصلحات الطعام اليت يه  :ا ىل ادلرجة التالية

قلت كل  ،هذه أ قوات الناس ويه رضوراهتم وحاجاهتم ،امللح وزيت الزيتون

يريد أ ن يعجن أ ال حيتاج  ؟طَبخ الطعامكيف يُ  ،أ ن هذا اذلي هو القمح مقتات

جفعلنا مصلحات الطعام ومصلحات القوت  ،ملحا ؟ أ ان سا حتاط لك ما تقتاتون

ال أ ن تضع عليه ف ،اكلقوت ل هنا معه يف حاجة الناس ا نت ال تا لك طعامك مثل  ا 

فلام جاء ا ىل هذا اجلنس من  ،اذلي هو املقتات املدخر ،شيئا  من زيت الزيتون

ىل  مصلحات الطعام جعلها من حيث أ هنا مقتاتة مدخرة حيُرم املقتات املدخر وا 

 بيع بعضها ببعض مؤجل  وجيب أ ن يكون التسلمي والاس تلم يف اجمللس.

هذا س يدخر قوات  هذا  ،بقوت ال توجد قوت ،ضارابت عىل القوت ال يوجدمُ 

قود أ ما ابلنس بة لن ،س يدخر قوات  هذا س يصبح القوت مقابل القوت ابدخار

ذن ،النقود متيرسة يف لك ماكن واذهب واشرِت ما تشاءبنقود ف ملا جاء ا ىل  ا 

ملا جاء ا ىل اجلنس  ،فاشرتط التقابضالاقتيات املدخر رفع مس توى الاحتياط 
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ابلمتر والقمح والشعري والُسلت مثل  وجعلها جنسا  واحدا  يف الواحد اكلمتر 

ما اذلي جعْل تريد  ،من حيث تقارب املنفعة المتر ابلمتر منفعته متقاربة ،البيوع

املنفعة متقاربة من حيث  ؟صاع من المتر بصاع ونصفلأ ن تبادل هذا ا

ال أ نك تريد التفكه و  ،الاقتيات وقيام أ َود اال نسان وحياته تتفكه ابلقوت فلام ا 

وأ سقط معيار اجلودة  ،دخل يف اجلنس الواحد زاد رشطا  وهو اشرتاط الامتثل

والرداءة هذا ليس من معايري اجلودة والرداءة هذا مقتات هذا قيام حياة الناس 

ىل  ،للرفاهيةليس  فواكه هناك ابدل مع التريد جودة اذهب ا ىل التفاح وا 

 التفاضل ال يرضان.

ذن يف الزواج  ،الرشيعة حيث رأ ت حاجة جتدها قد زادت يف الرشوط ا 

ولو اكنت  ،املرأ ة تريدأ ن تبيع س يارة شقة ال يشرتط الويل ،اشرتطت الويل

لكن تزتاوج بعرش أ الف خبمسة أ الف ال بد من الويل وال  ،الس يارة مبليون دينار

ما اشرتط الشارع لصحة بيع س يارة مبليون مل يشرتط وليا  وال  ،بد من الشهود

علان   املهر  ينار ذهب لنفرتض املثال الفقهي  أ قلبع دلكن الزواج بر  ،شهودا  وال ا 

زائدة فل  الرشيعة عندما تراها تفرتض رشوطا   ،قال ال بد من ويل وشاهدين

منا تا ت هبذه الرشوط ل هنا تتوقع هناك قدر عظمي لهذا العقد  ،تفرتضها اعتباطا   ا 

 ال بد فهو اذلي يبين ال رسة وحدة اجملمتع وتس متر ا ىل ،حىت لو اكن بربع دينار

ال نسان والعلقات الاجامتعية ااال نسان وحياة  نوعقد عىل التا بيد وحمض ،ا خل

هذا العقد ال أ قيس ابحلساب املرصيف  ،والروابط وما ا ىل ذكل وتكون العلقات

ال أ قيس ال مور ابملنفعة املالية ادلنيوية عندي منافع اجامتعية أ عىل قمية من 
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ذا اختلت عندي  ،املليون دينار اليت يه مثن الشقة منفعة اجامتعية قيّمة جدا  ا 

ذلكل حيث  ،هذه املنفعة اليت أ قصدها من الزواج عندئذ سيهنار اجملمتع

اشرتطت الرشيعة رشوطا  زائدة فاعمل أ ن هناك غاية بعيدة علمها من علمها 

فذلكل عندما تا ت  ،وهؤالء اجلهال ليسوا حبجة عىل من علمها ،وهجلها من هجلها

هذه سةل المتر اليت عندك ملاذا تبيعها  ،وتقول كل مل أ ضيق عليك اذهبالرشيعة 

ذا  ملاذا يه أ قوات؟ ؟ماذا تريدان ؟جزافا  بمتر  جعلمت ال قوات اكلفواكه ا 

تس تطيع أ ن تصل ا ىل  ،اذهب وبع المتر الرديء اذلي عندك واشرت مترا  جيدا  

منا ضيّقت علهيا ،فنجد أ ن الرشيعة مل حترم املقايضة ،المتر اجليد هبذا وضيقت  ،ا 

وضيقت عىل املقتااتت ما مل  ،عىل املطعومات مامل تضيق عىل غري املطعومات

منا يه تلحظ يف هذا ملحظ اجملمتع وليس ملحظ  ،تضيق عىل تبادل املطعومات ا 

منا تريد أ ن تلحظ مصلحة ا يا لكاذلي يريد أ ن  جامتعية ومن وميل  بطنه فقط ا 

هنا املصلحة الاجامتعية يف الرشع أ و املصلحة الرشعية تصطبغ بصبغة العموم 

رأ س  ،عىل خلف املنفعة يف الفكر املادي ادلنيوي فا هنا تتجه حنو رأ س املال

املال هو اذلي يا خذ  املنافع وحيّوط نفسه هبا ل نه هو ال قوى ويس تجزي لنفسه 

 .اء من أ جل حامية نفسهيفعل ما يش أ ن يضع القوانني وأ ن

هذا خبصوص هذه املسائل اليت ذكرانها وحماوةل فهم هذه النصوص عن ربنا 

وهذه املصلحة ادلنيوية ممتدة ا ىل الآخرة ويه متقيدة أ يضا  بنص  ،س بحانه وتعاىل

ذلكل ال بد من احلذر أ ن تتسلل املنفعة  ،الشارع عىل خلف املنفعة ادلنيوية
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 ،فيقال لنا هذه يه مصاحل الرشيعة ،املصلحة الرشعية ادلنيوية وختتئب يف جدل

 ذلكل ال بد من علمات واحضة فامي ميزي ادلنيوية عن املصلحة ال خروية.

* * * 

 : 98الصوتية رمق  •

وال با س ببيع اليشء الغائب عىل الصفة وال يُنقد  >>:  قال املصنف رمحه هللا

ه من دايُؤمَ فيه برشط ا ال أ ن يقُرب ماكنه أ و يكون مما  ر أ و أ رض أ و جشر ن تغرَيُّ

 <<فيجوز النقد فيه 

مبعىن  ،عىل الصفةقال فل با س ببيع اليشء الغائب  ،بدأ  يتلكم عن بيع الغائب

ومن ابب  ،فيجوز بيعه عىل الصفة ،أ نه يشء غائب مل تره يريد أ ن يصفه كل

يعين أ نت  ،يعين تقدمت رؤية لكنه الآن غري موجود ،أ وىل لو تقدمت رؤية هل

فهي  الآن ليست  ،هذا تعريفها ،ترى س يارت اليت مع  ورأ يهتا قبل أ س بوع

فهذا أ يضا  غائب عىل  ،ك ن تكون مع أ يخ يف العقبة أ و يف مدينة بعيدة ،موجودة

 الصفة.

يعين بيع الغائب جيوز كل  ،<< ا ال أ ن يَقُرب ماكنه برشٍط  وال يُنقَد فيه >> :قال

ذا اكن غائبا  بعيدا  كيومني ذهااب   ،أ ن تبيعه ذا اكن بعيدا   ،ولكن ا  البعيد -فا ن هذا ا 

مبعىن كل أ ن  ،فل جيوز فيه أ ن تنُقد ابلرشوط ،فهذا بعيد -فوق هذين اليومني

ذا  هو يريد هنا أ ن يعين  ،تنُقد أ هيا املشرتي تطوعا  وليس برشط من البائع ا 

مبعىن أ نك تدفع ولكن هل اذلي تدفعه  ،يقيض عىل توقع تردد الَسلَفية والمثنية
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ما أ ن يكون سلفا  فهذا اببه ابب التربع وجعلتَه سلفا  أ م مثنا ؟  ال نريد ذكل ل نه ا 

ذا اك ،يف البيوع ن مثنا  فهو طبيع  يف البيوع فلام تردد بني السلفية والمثنية وا 

 منعناه.

ذا اكن املاكن قريبا  جاز للبائع أ ن يشرتط عىل املشرتي أ ن يدفع المثن  ،فقال كل ا 

َمن تغرُيه من دار أ و قال أ و يكون يعين الغائب مما يُؤ  ،وجعل القريب اكليوم

ن أ ردُت أ ن  ،أ ي جيوز النقد فيه ابلرشط ،فيجوز النقد فيه أ رض أ و جشر يعين ا 

وقلُت كل  ،أ بيعك دارا  وصفهُتا أ و أ نت تعلمها ويه غائبة وبينك وبيهنا مسافات

فعندئذ قلُت كل  ،ثلثة أ ايم أ ربعة أ ايم ،هذه ادلار بيننا وبيهنا مسافة يومني

ذا اكن مما  ،هذا رشط ،عليك أ ن تدفع النقد ابجمللس مثن أ شرتُط  جيوز ذكل ا 

أ ما لو قلنا فامي ال يُؤَمن تغريه اكلسلع اليت لها  ،يُؤَمن تغريه اكل رض وادلار والشجر

ذا اكن بعيدا  فيُ لطعام والرشاب اكصلحية اء أ جل انهت منع ل نه ال يُؤَمن هذا ا 

ذا به قد اختلف وفسد  ،تغريه فقد تشرتي ما ال يُؤَمن تغريه فبعدما تشرتيه وا 

ذا   ،أ ننا سرند كل ماكل فرتتب عىل ذكل ،رتط الرجل أ نك أ نت تعطيه املالواش ا 

 يف منيهذا ال يتحقق يف العقارات البعيدة أ كرث من يو  ،ا  اكن مثنا  وأ صبح سلف

مفعىن ذكل أ نه جعل جواز  ،يسمى الغَرس الشجر اذلي هل أ صول اذليو  ،ذكل

  ميكن أ ن يتغري ولكن اغتفرانه هل. قريب ولو اكن ،البيع برشط المثن يف حالتني

أ ما ما ُُيىش  ،ن التغري من عدمهقلنا جيوز أ ن يبيع ما قَُرب برصف النظر عن أ مْ 

ن اكن بعيدا  فوق اليومني ن أ ما ما اكن يُؤمَ  ،تغريه فل جيوز اشرتاط النقد فيه ا 
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اكلس يّارات هذه ال  ،اكلعقار واحليوان السلع اليت يه ذات العمر الطويلتغريه 

 فهذه جيوز بيعها برشط النقد. ،يُؤمن تغريها

يعين جتد املعارض الآن يريك  ،أ ما فامي يتعلق ابلبيع ابلفيديو والصور الآن

فهل هذا  ،الس يارة يف الوالايت املتحدة ويف أ ورواب يقول كل هذه يه الس يارة

فا ذا جاءت الس يارة اليت  ؟القول الرؤية ما يه ، رؤية أ م ال يُعترب رؤيةيُعترب

رأ يهتا يف الفيديو رأ يهتا أ مامك قلت ليست هذه اليت رأ يهتا بسبب فن التسويق 

وابلتايل أ صبح ال مر ليس كام رأ يتَه مفا تراه ابلفيديو  ،والتلميع والرباعة يف العرض

ل ن الرؤية ليست فقط فامي يتعلق  ،الرؤية وال يقوم مقام ،هو يُقام مقام الوصف

ترى  ،يعين الرؤية يتعلق هبا أ نك جتلس يف الس يارة ،ابلشك لكن كيف تركبا

ذا  عندما نقول  ،جلس تك تسري بك الس يارة كيف تسري وهذا ال يتوفر ابلفيديو ا 

للتا كد من بل ال بد من العمل ابلسلعة مبا يكف   ،الرؤية ليست معناها املشاهدة

واملشاهدة ال تكف  أ حياان  ابلنس بة للكفيف مثل  ال يرى  ،ال غراض مهنا ققحت

لكن يف موضوع املشموميات واذلوقيات يذوق فهو ال حيتاج  ،يوَصف هل بدقة

 ا ىل برصه يف اذلوقيات.

وابلشموميات  ،يتذوق ،دته لذلوقيات ابذلوقهوابلتايل الكفيف مشا

وبناءا  عليه ويس تطيع أ ن يشاهد والقصد املشاهدة والرؤية  ،ابلشماكلعطور

املبيع عىل وجه يرفع اجلهاةل عن معرفة حال ليست يه النظر ابلعني بل يه 

 ما يتعلق يف موضوع املشاهدة أ و الرؤية والوصف.يف هذا  ،املشرتي
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 ولكن يف ،هناك حتديد معيار يف نص الفقهاء ابليوم واليومني للتعبري عن القريب

منا هو حبسب ما  حتقيق القرب عندما تلكم يف اليوم واليومني يف حتقيق القرب ا 

ال  ،احلال أ ننا حنتاج ا ىل حتقيق مناط القرب وأ ظننا يف هذا ،أ وت من وسائل

ما اكن عىل اليوم  ،مبناط القرب ابليوم واليومنيأ س تطيع أ ن أ تلكم يف الس يارة 

وعليه موضوع التقدير ابليوم  ،نصف ساعة والساعةال واليومني الآن تدركه يف 

عادة نظر يف موضوع حتقيق القرب وبرصاحة  ،واليومني يف هذا الوقت هو ا 

 ،أ عترب مثل  الكيلو مرتاتيعين أ ن يقول أ حدمه  ،الرأ ي الفردي يف هذا ضعيف

نقول حتقيق املناط يف هذا  ،ة ابلس يارةأ عترب املسافة ابلساعة والنصف ساع

من خلل هذا  حيصل العلامء وأ ن نكون أ مام رأ ي جامع حيتاج ا ىل أ ن يتداول 

ال أ ننا كيف حندد القرب مع أ نك ميكن أ ن ترى مجيع  ،طمئنانالرأ ي امجلاع  ا ا 

 ،ثلث ،جنمتني ،مواصفات السلعة وترى املشرتين ومه يضعون علهيا رتبة جنمة

 ،هذه الطابعة مواصفاهتا كذا وكذا ،حتقق الغرض ال حتقق الغرض ،مخس ،أ ربع

يصبح دليك الآن وسائل كثرية جدا  ال زاةل اجلهاةل عن املبيع  ،كذاوهذا منوذهجا 

وابلنس بة ملوضوع املواصفات اليت ختتلف هبا أ غراض املشرتين تس تطيع أ نت أ ن 

 تقول ما صفات هذه ال ةل الطابعة؟

رمبا تقول أ ريد أ ن  ،هذه كذا كذا كذا ا خل ،كذا يف ادلقيقةهذه تطبع عدد أ وراق 

ومرتفع  ذا هبا صوهتا عالٍ طبع أ مامك ورقة وا   ،اطبع أ مايم ورقة ،أ مسع ال داء

ال خلل الاس تعامل ،وفهيا اهزتاز فذلكل تنتبه ملثل هذه املواصفات  ،مل تظهر ا 

 وهللا تعاىل أ عمل.



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    211         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

يعين تقول هذه املاركة معروفة  ،الآن عندان ماراكت جتارية ،الآن أ من التغري

بدل  ،هذا لكه يدخل يف حتقيق الوصف ،وهذه املاركة ضعيفة ،ومشهود لها

نتاج مصنع كذا نتاج كذا هذا ا  نتاج كذا هذا ا  نتاج هذا ا  ر هبا هذه لكها تتا ث ،اال 

 الصفة والوصف للسلع.

أ ما البعد الفاحش ك ن  ،طبعا  كام قلنا ابلنس بة لليوم واليومني املقدر فهيام اذلهب

فريقيا فهي  تونس يكون طبعا   وليس الاصطلح  ،تُذكر افريقيا وحيث تُذكر ا 

فريقيا ابلقارة فدامئا  يف لغة الفقهاء  ،اذلي هو القارة  افريقيا تعين تونس وليست ا 

فريقيا ال تدخل فريقيا الوسطى ال تدخل ،يعين جنوب ا   وهكذا. ،ا 

قنا الآن قلنا ابلنس بة للموضوع املوصوف قريبا  اذلي جيوز بيعه ابشرتاط النقد وفرّ 

ن عةل الهني  عن ذكل يه ،بني العقار وغريه وما يُؤمن تغريه يف موضوع  وذكران ا 

 عةل تردد املبلغ املدفوع بني السلفية والمثنية.اشرتاط النقد من عدمه يه 

هدة جائزة يف الرقيق ا ن اشرُتَطت أ و اكنت والعُ >> :  قال املصنف رمحه هللا

وعهدة الس نة  ،الضامن فهيا من البائع من لك يشء فعهدة الثلث ،جارية ابلبدل

العهدة يف  ،الرقيقيتلكم الآن عن العهدة يف  ،<< من اجلنون واجلُذام والرَبَص

الرقيق هو يتلكم فامي يتعلق ابلضامن وضامن البائع بعد العقد مما يُصيبه يف مدة 

ذا  يتلكم الآن عن ضامن البائع يف عقد بيع الرقيق يف مدة معينة ،خاصة قد  ،ا 

ذا  يف  ،أ ايم وقد تكون مدة طويةل ويه الس نة 3يه  دة قصرية اليتاملتكون  ا 

ثلثة أ ايم الرقيق مضمون من  ،عندي مدة صغرى يف الزمان كربى يف الضامن

فيقول أ نه والعهدة جائزة يف  ،كربى يف الزمان صغرى يف الضامن ،لك العيوب
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ذا اكن فيه عيب  ،الرقيق قال ل نه الرقيق قادر عىل كامتن العيوب يكمت عيبه ا 

مل ُيدعك لكن الرقيق جامد ميت يعين السلعة  ،عىل خلف السلع ،أ خليق

ابلبدل جارية والعهدة جائزة يف الرقيق ا ن اشرُتطت أ و اكنت  >>:  قال ،غري ذكل

وحنن س منر عىل هذا مرورا  عاما   ،<< من لك العيوب فعهدة الثلثة الضامن

ذا  اختص  نفصل فهيا كثريا  فهيا من البائع من لك يشء وعهدة الس نة من اجلنون ا 

قال اجلنون واجلُذام والربص فهذه ال مراض مضمونة عىل مدار  ،أ مراضا  معينة

آخر ،س نة عىل  ،ل نه هذه ال مراض مومسية تظهر يف مومس وختتف  يف مومس أ

وهذا يعين مما يعين هللا س بحانه وتعاىل مكّن  ،امدة امليتةخلف السلع اجل

اال نسان عىل خلف الزمان اذلي اسرُتق  مني من أ ن يكونوا روادا  يف حتريراملسل

ملاذا؟ العبيد  ،فيه ادليون اسرتقاق ادليون هذا أ فضل من اسرتقاق العبيد

ليه ويا لكون ويرشبون من عنده هو غري الآن  ،س يجعل هلم ماكان  يؤوون ا 

هممة  فذلكل أ صبحت ،أ نفسهم سؤول ابلنتيجة فقط والعبيد يطعمونم  ،مسؤول

ل ن صارت الشعوب مثل املاُكتبة تعمل تسدد جنوم  ،العبد مثل العبد املاُكتَب

كل احلرية اذهب حيث شئت لكنك اكملاُكتَب  ،ادلين فا صبحت اكملاُكتَب

 وهذا مما يُؤَسف هل. ،فتسدد ما بق  كل من العمر

وال با س ابلَسمَل يف العروض والرقيق واحليوان  >> مث قال املصنف رمحه هللا: 

يؤخره ا ىل مثل  وأ  ويُعّجل رأ س املال  ،والطعام واال دام بصفة معلومة وأ جل معلوم

ن  لينا أ ن يكون مخسة عرش  ،اكن برشطيومني أ و ثلثة وا  وأ جل الَسمل أ حب ا 

آخريوما   ن اكنت املسافة يومني أ و ثلثة ومن أ سمل ا ىل  ،أ و عىل أ ن يقبض ببدل أ وا 
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آخرون ،ثلثة أ ايم يقبضه ببدل أ سمل فيه  ،فقد أ جزاه غري واحد من العلامء وكرهه أ

 يشء يف جنسه وال يُسملَ  ،وال جيوز أ ن يكون رأ س املال من جنس ما أ سمل فيه

 والنفع للمتسلّف ،أ و فامي يقُرب منه ا ال أ ن يقرضه شيئا  يف مثهل صفة أ و مقدارا  

>> 

ذا  هو يف الصفة واملقدار يف قوهل صفة ومقدارا  والنفع للمتسلّف ا ذن هذا معناه ا 

عقد قرض جيوز أ ن يكون القبض رأ س مال مث بعد ذكل يَرد مثهل فيجوز  اكن

 بيع الَسمَل فل يصح.هذا يف القرض لكن يف 

الطرفني وحقيقته تقدمي  أ ي جيوز وهو جواز مس توي <<وال با س  >>:  قال

يعين تدفع نقودا  مث تنتظر القمح والنفط والسلع ال ساس ية  ،المثن وتا خر املمثون

جيدر ابذلكر أ ن الاصطلح الاقتصادي للسلع ال ساس ية اليوم  ،وغري ال ساس ية

السلع ال ساس ية  ،املقتات واملدخر معياره خمتلف ،ال يرادف املقتات واملدخر

 لكهنا ال تعد ،مثل السكر والشاي تعترب سلعا  أ ساس ية يف العرف الاقتصادي

مضن قامئة املقتات املدخر  فتضعها مضن قامئة الطعام وال تضعهاوال مدخرة مقتاتة 

 هذا من ابب التوضيح.

 ل نه   ابلَسملَ مس ،لف أ نك أ نت تقدم اذلي هو السَ ملَ يف قوهل وال با س يف السَ 

من اال سلم أ ي أ ن الَسمَل امس مصدر واال سلم هو الفعل أ ي أ ْسمَلَ ا سلما  

سمَلَ الَسمَل يف مبعىن حيدث عن أ   ،السمل هو أ ثر املصدر فهنانباات  فا نبهتا  ،َسلاَم  

ذا  ال يوجد َسمَل يف النقود ،يعين يريد أ ن يقول ما سوى النقود ،العروض  ،ا 
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ذن ،اكلرُب  يؤلك والطعام والرقيق واحليوان نه جيوز أ ن تُسمِل يف  ا  يقول كل ا 

 عروض وطعام وحيوان وطعام ا خل من هذه املبيعات.

 ،د أ ن يَُعد يف اجمللسوهناك رشوط يف رأ س املال أ وال  أ ن يكون معلوما  وال ب

وأ ن يكون  ،د ويُعملَ فقط هذا هو املال ال بد أ ن يُعقول يعد يف اجمللس يعين ال ت

معيّنا  وأ ن يكون مما حيل متلكه وأ ن يكون معجل  وجيوز عندئذ تا خري املُسمَل فيه 

 ا ىل ال جل.

يعين ال تُسمل شعريا  يف شعري  ،ال بد أ ن يكون رأ س مال الَسمَل ُمغايرا  للُمسمَل فيه

انها فامي ل نه هذه احلال يه اليت ذكر ،ال تُسمل نقودا  يف نقود ،ال تُسمِل مترا  يف متر

ن ن اكنت مقتاتة  يتعلق يف الربوايت اليت ال جيوز فهيا ال جل ا  اكنت مثنية وا 

والسلف  ،مدخرة فال جل فهيا ممنوع أ صل  فتساوت أ م مل تتساوى فاملؤجل ممنوع

ذا  هذه يه رشوط رأ س مال الَسمَل. ،مبين عىل ال جل  ا 

 جيوز فيه الَسمَل. ما يُعرف با نه يؤلك اكحليوان والرُب والشعري أ يضا  هذا

 ،لكن يُشرتط أ ن يكون حمصورا  ابلصفة ،اال دام أ ي ما يُؤتدم به اكللحمو يف قوهل 

ذا مل يكن حُيرَص ابلصفة فل جيوز بيعه ال  ،ل نه بعد ذكل لن نس تطيع أ ن ننفذ ،ا 

وال بد أ ن  ،بد أ ن يكون املُسمَل فيه بصفة معلومة موصوفا  صفة ترفع عنه اجلهاةل

الآن العقود طبيعهتا تدرس قانونيا  وحتدد ال جل  ،معلوما  حمددا  يكون ال جل 

ذا عُ  ،ابليوم نه الأ ما ا  بد قال ويعّجل رأ س املال ال ، جيوزلّق عىل أ جل جمهول فا 

ذا  قال ويعّجل  ،ما حمك تا خري بعضه؟ ال جيوز ،من تعجيل مجيع رأ س املال ا 
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اذلي هو النقود يؤخره يومني أ و رأ س املال أ و يؤخره ا ىل مثل يومني أ و ثلثة 

 سا عطيك أ انالآن يف اجمللس يعين يقول هل أ ان لن أ عطيك املال  ،ثلثة برشط

ذن ،املال بعد غد برشط أ ان يل أ ن أ شرتط أ ن أ ؤخر رأ س مال الَسمَل مدة  ا 

 يزيد برشط فل جيوز.ما أ ما  ،ثلث أ ايم فا قل

 أ ن نناقش ا ابحة املالكية جلواز وعليه لو أ ردان ،املذاهب الثلثة ال بد يف اجمللس

تا خري التسديد ملدة ثلثة أ ايم فا قل ال تزيد عن ثلثة أ ايم أ ال حيتاج التاجر أ ن 

ذا  هذه الثلثة أ ايم فهيا َسعة  ،جُيري احلواةل؟ أ ال حيتاج وقتا  لرُيتب أ مره؟ ا 

قد يس تطيع التاجر أ ن حيل ا شاكالته اليت ميكن أ ن تعرتضه لكننا حنن أ برمنا الع

 ،أ نه سيُسمّل رأ س املال بعد يومني ،لكننا أ جزان هل أ ن يشرتط يف ُصلب العقد

ذا  هذا الزمان اذلي يُؤَخر فيه رأ س املال ابلرشط يف صلب العقد أ جازه املالكية  ا 

أ حياان  حتتاج ا ىل اعامتد املدير اعامتد كذا اعامتدات معينة  ،وفيه اختيار وَسعة

اس تكامل للعقد لكن العقد جاء عىل اللزوم من تدخل يف ا جراء مبعىن حنن يف 

فذلكل هذا التا خري للنقد ممكن أ ان أ ريد أ سدد أ معل كل التحويل عىل  ،أ وهل

لكن يف املذاهب  ،جائز ،كل غدا  سا ضع كل املال يف احلسابحسابك سا قول 

 ال خرى ال جيوز.

ن اكن برشط >>:  قال  ،ويعجل رأ س املال أ و يؤخره ا ىل مثل يومني أ و ثلثة وا 

ذا  هذا يقول كل   <<ابلرشط ابلعقد جيوز هل أ ن يَؤِخر ا 

لينا أ ن يكون مخسة عرشة يوما  يعين اس تحب أ ن يكون يف  وأ جل الَسمل أ حب ا 

أ نه  ال يلحظ أ حدهاميريد ابلوقت ابلنس بة للسعر أ ن  ،يوم 15مسافة زمنية 
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يوم ال تتغري ال سعار وابلتايل يُلَحظ يف  15يعين خلل  ،ر سيبقى كام هوالسع

موضوع ادلفع هنا ُيرج من وصف معلية الاسرتابح من الزمان أ نه صار يف 

 .تقلب ابل سعار ودخلَت يف اخملاطرة

را  يف الكيل أ و يف الوزن ك ن  ،الآن حنن قلنا أ نه جيب أ ن يكون املبيع فيه مقدَّ

طنا  من  40أ طنان من احلديد  10طن مقح أ و  100أ قول كل يل عليك 

طن من النفط الآن قلَت يل ملاذا حتدد ابلمكية؟ ملاذا أ ان  1000 ،اال مسنت

أ الف دينار أ ريد مبثلها يوم  10أ الف دينار وتقول يل هذه ال  10أ عطيك الآن 

 20نان مع زايدة أ ط  10أ الف  10يعين تشرتي يل ابل  ،طن 20التسلمي زائد 

آخذ منك النقود طن أ ان مل لكنين أ ان  ،أ ان أ خذُت منك أ طنان احلديد فقط ،أ

 أ طنان. 3أ شرتط عليك أ ن تشرتي يل فهيا عند ال جل حديد مع زايدة 

ذا نظران ا ىل ذكل فهل مكية احلديد معلومة؟ ال  ،أ ان مل أ شرتط أ ن تا تيين نقودا   ا 

ذا   5وقد تشرتي  20وقد تشرتي  أ الف 10أ طنان ابل  10نعرف فقد تشرتي  ا 

ذا قلُت كل هذه  ،ترتب عليه هجاةل ،هل مكية املبيع معلومة؟ غري معلومة ذا  ا  ا 

أ طنان عند  3طن من احلديد مع زايدة معقوةل مع زايدة  20أ الف دينار يف  10

مك طن من احلديد وتزيدها يه  20أ طنان أ و  10فتذهب فتشرتي يل  ،ال جل

هو معليا  ليس مقرِضا  هو  ،أ طنان 3زدين علهيا  ،أ الف 10قت قميهتا يف ذكل الو 

أ الف دينار ما يوازهيا من احلديد يف ذكل الوقت مع  10اشرتى هبذه ال 

هل المكية معلومة أ م ال؟ غري  ،هل الزايدة مضمونة أ م ال؟ مضمونة ،الزايدة

ذا  صارت عن ،مىت ستتحدد المكية؟ عند ال جل ،معلومة يف العقد الآن دي ا 
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المكية جمهوةل وصارت عندي زايدة مضمونة عىل ما يُشرتى ابلعرشة أ الف دينار 

 أ طنان. 3ويه 

ليه فهو رش من راب القرض ذا جئُت ا   ،أ وال  ل ن رأ س املال ُمعّوم غري معلوم ،ا 

ذا  هذا رأ س مال عامئ زائد زايدة ،الراب احملرم معلوم ذا  اجمتع فيه الراب فا ن  ،ا  ا 

ىل الراب مع ال سف هناك من يتلكم {تبمت فلمك رؤوس أ موالمكفا ن }قلنا  أ عيدوان ا 

ابحته ن اجلهاةل اليت يه  ،عىل طريقة تسمى للتحّوط ا ىل اخملاطر ،اب  ويقول كل ا 

الرشع تعبدان بنف  اجلهاةل عند ال جل أ م عند  ،يف العقد س تنتف  عند ال جل

ذا اعتربان  ،ل جلأ ما أ كيد لك جمهول س ُيعمَل عند ا ،العقد؟ عند العقد وابلتايل ا 

وعليه  ،أ ن اجلهاةل تنتف  عند ال جل فباال جامع ال يوجد بيع جمهول أ بدا  يف ادلنيا

اجلهاةل جيب  ،حنن نقول هل ال ،تكون اجلهاةل منتفية عند ال جلهو يفرتض أ ن 

أ الف دينار وقلت كل اشرِت  10أ ان الآن سلّمُتك  ،أ ن تكون منتفية عند العقد

المكية غري  ،أ طنان 3ا  بعد س تة أ شهر عىل أ ن تُعطيين مكية زائدة فهيا حديد

 معلومة.

)فا ن تبمت فلمك رؤوس  فيه معلوم لو جئنا يف الرابمعىن ذكل أ ن الراب رأ س املال 

لو جئنا  ،أ الف خذها وما زاد فليس كل 10أ موالمك( فْل رأ س املال أ قرضته 

ذا  ال  ،هذا البيع غري واحض ،ا ىل هذا البيع  10رأ س املال رأ س املال أ نت دفعت ا 

تقول ال أ ان ابئع أ ان أ ريد احلديد أ ان لسُت  كأ الف 10أ الف س نقول كل خذ 

وأ صبح رأ س املال اذلي يف  ،نقول كل أ نت عّومت رأ س املال يف احلديد ،مرابيا  

 أ الف فقط. 10لكننا س نحاس بك عىل هذه ال جمهوال  ذمة الرجل 
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أ ن المكية معلومة وهذا أ يضا  ما يتعلق بتقدمي رأ س املال ال بد أ ن يرافقه  ا ذن

الاشرتاط مبعىن أ ن تا تيين بمكية من احلديد قميهتا عرشة أ الف أ ان مل أ عد أ عرف 

 23طنا  وقد تا ت ب 20أ الف عند ال جل تا ت ب  10قد تكون ال  ،ما المكية

ذا  هذا امسه جمهول ،أ ان ال أ دري ما اذلي ترتب يف ذمة الرجل ،طنا   هذا  ،ا 

تتحّوط ابخملاطر خذ  هأ ن ،خبصوص بيع الَسمَل أ نه ال بد من الانتباه ا ىل التحّوط

ادُرس ال سعار جيدا  لكن  ،كفيل  خذ رهنا  خذ مجيع الوسائل املتاحة يف التحّوط

ل ن  ،أ نك تتحوط مبعىن أ نك تقلل اخملاطر بتغيري رشوط الرشيعة فهذا ال جيوز

فا نت بذكل  ،يب الرشع  حاصل بتوزيع اخملاطر عىل البائع واملشرتيقْ ط العَ التحوّ 

وحتم  نفسك أ نت  ،عىل املَدين وهو البائع من؟ تريد أ ن حتّول مجيع اخملاطر عىل

ذا ارتفع احلديد كسبت فمن مجيع اخملاطر  ا نت الآن قلت أ ن حتّوطت للسعر فا 

ذا   ،عىل لك ال حوال فلام معلت ذكل أ نت راحب ،فا ذا خرس احلديد خرست ا 

 ،أ نت مل تقم بتفتيت اخملاطرة أ نت حّولت اخملاطرة عىل الضعيف وهو املَدين

وهذا ال تقبهل الرشيعة ل ن الرشيعة تقوم عىل تفتيت اخملاطر وتوزيعها بني 

 املتعاقدين.

لينا أ ن يكون مخسة عرش  >>:  قال ن اكن برشط قال وأ جل السمل أ حب ا  وا 

لينا أ ن يكون الِحظ قال أ حب ا   ،ول فهيا ال سواقاليت يريد أ ن تتح << يوما  

مخسة عرش يوما  أ و أ عىل وال عىل مفتوح ا ىل حيث ال ميوت املتعاقدان يعين ضع 

س نة لكن أ ن ميوت الناس ا ىل ذكل ال جل فهذا أ جل فيه  11 ،س نني 10يل 

 .غرر ويقع فيه غرر التسلمي
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أ ريد أ ن أ شرتي طائرات فهل أ ان أ عط  فورا  يعين أ نت تقول  ،هناك َسمَل مقّسط

املبلغ وامجلاعة يا خذون املبلغ فورا  أ قول هل أ ريد أ ن تبين يل طائرات أ و سفن أ و 

 الثاين احملةل الثانية الَسملَ  ،الهيك هذا سملعندي املرحةل ال وىل  ،ما ا ىل ذكل

العمل أ وال  با ول  مبعىن أ ين أ وفر للمصانع رأ س املال ،السمل الثالث املرحةل الثاةل

ذا  هو عدة عقود لكهنا غري مرتبطة  ،السمل املقّسطأ ان فقّسطت السمل وأ مسيته  ا 

املرحةل الثانية املرحةل الثالثة أ ان متعاقد معك عىل  ،هذا املرحةل الاوىل ،ببعضها

 .(عظم)العامرة 

 ،أ ان متعاقد معك عىل هذا (معدان ،عظم)ن قلت كل ابلنس بة لهذه العامرة ا  

جيوز خاصة مع  ،أ ريد أ ن أ معل معك عقد اثين ،هذه املرحةل ال وىل ،انهتيى

قل هل أ ان مرحةل القواعد ما أ هنيت مع السلمة أ ان أ مايم  ،املقاولني هذه ال ايم

آخر أ راك ال دك وأ التكك مث تضعها يف املوقع مث أ ان دَ أ ما ال تا تيين بعِ  ،متعاِقد أ

آخر ملاذا؟ ل نك قد ربطتين أ ان سا رتب عقودي معك  ،وتذهب وترتبط مع موقع أ

ذلكل يعين  ،حبيث ال يُمكن كل أ ن تلقيين وراء ظهرك وبعد ذكل أ حبث عنك

ماكنك أ ن حتل مشالكتك حبلول رشعية لكن ال حُتاول  ،هذه مبادئ وثوابت اب 

الرشيعة ال تتطلع ا ىل  ،وط الرشعية من أ جل أ ن حتم  نفسك الرش أ ن تغري عىل

منا تتطلع ا ىل املتعاقدين معا   ،حاميتك أ نت آت ا ىل ،ا   ومه لكهم خلق هللا ال أ ن أ

ذا ابلعقد ينحاز احنياز  ا  سافرا  ا ىل متعاقد من نوع ما كصاحب رأ س العقد وا 

ل ن البائع ال  ،يس للمشرتيجتد دامئا  الظمل يف رأ س املال للبائع ل  ذلكل ،املال

هذا مزارع يريد أ ن يشرتي  ،ميْل ماال  ويسمى بيع املفاليس أ و يسمى بيع احملاوجي
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 ،السامد والبذر ويريد أ ن يدفع أ جرة العامل ويريد أ ن يدفع لل ةل وما ا ىل ذكل

ذا مل يزرع فل يوجد مومس وزواجه وم أ قول س يا تيين  ،اهل لكه مرتبط ابملومسفا 

عند ال جل يساوي الطن  أ ان أ عرف أ نه ،شرتي منك القمح بسعر كذاهل أ ان سا  

تس تفيد من دينك أ ن ذلكل الرشيعة قالت ال جيوز  ،فاشرتيته با ربعني مثل  مئة

ليه أ الف دينار أ قول كل هذا رأ س مال الَسمَل  10مبعىن يل عليك  ،عىل املُسمَل ا 

 وابلتايل ،ك ابلسعرفا نت اس تفدت من دين ،ل نه هو َمدين ،اذلي يف سلع كذا

اذهب ا ىل احملمكة خذ دينك أ ما أ ن كل  ،يف اجمللسقالوا جيب أ ن يكون مقبوضا  

عليه دين مث تريد أ ن جتعهل رأ س مال َسمَل فهذا يعين أ نك تريد أ ن ترّخص يف 

ما أ ن أ شكوك وأ سنك أ ما أ نك تبيعين سلام   أ قول كل  ،ال سعار فتقول هل ا 

ذلكل الرشيعة ملا حتّوطت للَمدين  ،سا بيعك سلام  والسعر أ ان مس تفيد منه كدائن

ليه قالت ال تربم معه عقد بيع سمل ل نك تريد أ ن تضغط عليه  ويكون هو املسمل ا 

ابدلين اذهب وأ عطه يف اجمللس يسمّل ابجمللس وال تلعب ابلسعر ل ن الرجل 

ن الرشيعة ،مدين كل املدين ضعيف وذلكل  ،متحوطة للمدين هنا كام قلنا ا 

 حتم  املدين.

الآن عندك مزروعات عندك كذا أ ان اعطيك مثل  رأ س املال وأ قبض منك 

مل يعجبين عرض هذا اذلي  ،السلعة عند كذا سوق مفتوح ال يوجد احتاكر

آخر ذا  جزء همم أ نك أ نت توفر سوق حص   ،يريد أ ن يشرتي سا ذهب ا ىل أ ا 

الك يبيع  ،ىن الك يبيع لدلوةل وادلوةل حتدد ال سعارمبع ،ليس فيه احتاكر

ني ابملئة للمستمثر للرشكة الفلنية الرشكة الفلنية مخسني ابملئة لدلوةل مخس
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ذن ،الفلين أ نت أ صبحت يف ظل سوق احتاكري هذا السوق الاحتاكري  ا 

ذن ،ا يفعل؟ هو اذلي حيدد السعرماذ  مل أ عد أ مام سوق عرض وطلب مفتوح ا 

 الرشيعة حريصة عىل أ ن يكون السوق حصيا  ليكون حتديد السعر ملمئا  ذلكل

ذا اكن هناك من  أ ما ،اقتصاداي  وحيقق العداةل عند وجود عرض وطلب ُحّرين ا 

نتاج انهتيى ،حيتكر الرشاء انهتيى ذا  سيتحدد السعر عىل  ،أ و هناك من حيتكر اال  ا 

 وفق الاحتاكر.

ذا  أ ن يكون  ذا  15ا  آخر ومسافته يومني أ و أ عىل ا  ذا اكن يف بدل أ اكن يف البدل وا 

 أ و ثلثة وهذا لكه عىل هجة الاس تحباب.

ومن أ سمل ا ىل ثلثة أ ايم يقبضه يف بدل أ سمل فيه فقد أ جازه غري  >>: يف قوهل و

آخرون انظر ا ىل هذه ال مانة العلمية يقول كل أ نه مل  ،<< واحد من العلامء وكرهه أ

 قا  فا رشت كل ا ىل اجلواز والكراهة.جيد يف هذا اجلواز اتفا

يعين أ ان  << وال جيوز أ ن يكون رأ س مال السمل من جنس ما أ سمِل فيه >>:  قال

مسنت ا ىل أ جل ،أ عطيك عىل سبيل املثال حديد حبديد ا ىل أ جل  ،ا مسنت اب 

عليك أ ن تراع  يف موضوع ال جل ما  ،يكون اال مسنت هو المثن وكذكل املمثن

ذا   ،ومن ابب أ وىل املقتات واملدخر ،لطعام ا ىل أ جل ال جيوزيف الطعام اب ،قلناه ا 

 ،ال طعمة ابل طعمة ا ىل أ جل هذا ال يصلح ل ن هذا لكه يعين طعام واذلي فوقه

ذا  الطعام واذلي فوقه ال يصلح مع ال جل تريد أ ن تشرتي طعاما  عليك  ،ا 

ذا  ال بد من ملحظة ا ،عليك ابلعروض من غري الطعام ،ابلنقود ل جل يف ا 

ولكن  << وال جيوز أ ن يكون رأ س املال من جنس ما أ سمِل فيه >>:  قال ،ذكل
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اال مام ماكل قّدر  ،اعتبار اجلنسه ا ىل ما يتعلق ابختلف املنفعة يف ننتب

حفيث  ، اجلنس ابختلف املنفعة يف ذكل اجلنسفاعترب متزّي  ،اختلف املنفعة

 ،يعين حنن الآن نقول املنفعة ادلجاج اللحم ابدلجاج البيّاض ،اختلفت املنفعة

البقر  ،الناقة الس بوق ابلناقة احللوب ،الس يف الباتر يف س يفني ،املنفعة خمتلفة

الِحظ أ نه اعترب املنافع فاعترب املنافع  ،الهولندي اذلي يُقصد للحلب ابلبقر اللحم

ملَحظ أ ن ذكل يتضح يف احتاد  وهذا ،مقصدا  معترّبا  يف المتيزي بني ال جناس

منافع القمح  ،اجلنس مفنافع المتر واحدة اعتربها هكذا يس تنبط من الرشيعة

 لكن ملا رأ ى القمح اكلشعري اكلُسلت اعتربها جنسا . ،واحدة

ذا  يلَحظ يف الزاكة أ هنا جنس ،اعترب القطاين جنسا   يلحظ يف البيوع أ هنا  ،ا 

الحظ هذا  ،ظ أ ن مقصدها يف الزاكة هو غريها يف البيعالحِ  ،خمتلفة ال جناس

يعين فضل ذلكل جتد احلديث النبوي يصف ماكل ابل فضلية  ،الفقه ادلقيق

ال أ نه قال فل جيدون أ عمل عندما  الشافع  موجود ولكهم علهيم رضوان من هللا ا 

وهؤالء امجليع فهيم فضل أ بو  ،أ عمل من عامل املدينةقال يف ماكل قال فل جيدون 

حنيفة والشافع  وماكل وأ محد والشافع  أ بو حنيفَة اال مام التابع  عىل هدى من 

مة س كذكل؟ هذا ممن حيفظون أ سهل ليأ   ،رهبم ورمحة والاختلف نعمة لل 

ن شاء هللا ذا  قضية عرّب  ،نعم حفظ املقدمة العقدية وحفظه متقَن ،املساكل ا   ا 

واملذهب املاليك مل يظهر فيه اخلوارج البتّة وال الظاهرية  (أ عملَ )عن ماكل ب

 ،من درس املذهب ال ميكن أ ن يقع يف الظاهرية البتّة ،لعمق اال ميان يف العةل

مل ينظر  ،انظر ا ىل هذا التعليل ابختلف املنفعة ،ملاذا؟ لعمق املذهب يف العلل
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منا نظر ا ىل املنافع  كيف اقتبس هذه املنافع ضع المتر متشاهبا  يف ا ىل ال سامء ا 

ظ أ ن الشارع اعترب املنافع يف موضوع فلحَ  ،املنفعة ختتلف عن منفعة القمح

فهذه امللحظ ادلقيقة لهذا اال مام ولكهم من رسول هللا ملمتس  غرفا   ،التفاضل

 من البحر أ و رشفا  من ادِلمَيِ.

ال أ ن يُقرضه شيئا  مثهل فيجوز أ ن يُقر  ورشط أ ن تقِرض  ،ض اليشء يف مثهلا 

طن حديد بطن حديد والرشط أ ن يكون املنتفع يف ذكل هو املُتسلّف أ ي 

 املقرَتض.

* * * 

 : 99الصوتية رمق  •

ا ىل  وال جيوز دين بدين وتا خري رأ س املال برشٍط  >> : قال املصنف رمحه هللا

أ ن وهو وال جيوز فسخ دين يف دين  ،أ وما بَُعد من الُعهدة من ذكلحمل الَسمَل 

آخر ال ت يكون كل  ليس تعجهل وال جيوز بيع ما يشء يف ذمته فتفسخه يف يشء أ

 <<عندك عىل أ ن يكون عليك حاال  

وهذا  ،يعين ال جيوز بيع ادلين ابدلين ،قال رمحه هللا تعاىل وال جيوز دين بدين

ويشمل فسخ ادلين  ،هل مفهوم عام مطلق ويشمل يف ذكل ابتداء ادلين ابدلين

ذا  بيع ادلين ابدلين قد يكون مبعىن خاص وهو أ ن يبيع دينا  بدين ،ابدلين مبعىن  ،ا 

سعيد هل  ،دينار 1000هذه علقة بني أ ربعة أ شخاص أ محد هل عىل خادل دين 

ن ببيع دينه يف هذه احلاةل يقوم ادلائفف   ،دينار 1500عىل محمود دين مقداره 
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نية وهااتن الصفقتان وعلقتان يف ادليْ  ،الصفقة ال وىل لدلائن يف الصفقة الثانية

 مهنام عن ال خرى. ةمنفصةل لك واحد

ن العلقة ال وىل يف ادليْنية يه علقة أ محد بدينه  ذا  للمزيد من التوضيح؛ قلنا ا  ا 

حمل العقد  ،دينار 1000طن مقح أ و عليه  100أ محد هل عىل خادل  ،عىل خادل

ل ن  ،من حيث كونه نقودا  أ و من حيث كونه سلعا  أ مر هنا ليس حمل  للنقاش

 150العلقة الثانية علقة ديْنية من سعيد هل عىل محمود  ،املسا ةل ابطةل يف املبدأ  

دل يعين أ محد قال أ ان يل عىل خا ،الآن ابع أ محد دينه عىل خادل لسعيد ،طن متر

آخذ مثنه ماكل اي سعيد  خذ مئة طن مقح يل عىل خادل وأ ان طن اي سعيد 100 أ

ذا  أ صبحت  ،من سعيد هل عىل محمود ،طنا  من المتر 150عىل خادل ويه  ا 

دين أ محد عىل خادل  ،عندي يف هذه احلاةل عقدة البيع فهيا حمل العقد دينان

 معىن ذكل أ ننا أ صبحنا يف بيع دين بدين. ،مقابل دين سعيد عىل محمود

أ ن يكون أ اي  اكن  ،أ ن يكون عينا   ،أ ن يكون نقودا   ،فبعنا هذا ادلين بذاك ادلين

ذا  أ صبحت عقدة البيع  ،ذكل مع أ ن ال عيان ال يصح أ ن تكون يف اذلمة ا 

فقد ابع  ،ادل مقابل دين سعيد عىل محموددين أ محد عىل خ ،منطوية عىل دينني

مقابل أ ن يدفع سعيد المثن ماهل عىل محمود أ ي ما  ،أ محد ماهل عىل خادل لسعيد

ذا  هذا هو بيع ادلين  ،يدفعها ل محد طنا   150لسعيد عىل محمود اليت يه ال  ا 

 ابدلين.

ذ ين يعرتيه ادل ،هذا يف علقة واحدة ،عىل هذا بناء   ،ا  المثن دين واملمثن دينا 

ذا أ صبح ادلين حمل  للتجارة والرحب ،خماطر اليت يه تعرث السداد يعين ذكل  ،فا 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    225         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

والرشيعة ال جتزي  ،أ صبح ادلين مركزا  للتجارة وأ صبح ادلين وس يةل للرحب

ل هنا يف ذمة  ،ملاذا؟ ل ن هذه ادليون ال تمنو بنفسها ،الاسرتابح من ادليون

 ،الغري؟ وما هو يف ذمة الغري اذلمة مشغوةل به الغري فكيف ترحب مما كل يف ذمة

 وعليه هو بوصفه دينا  ال جيوز أ ن يمنو ويزيد يف الرشيعة.

 ،الآن حنن عندما قلنا هناك معىن عام لبيع ادليون ابدليون أ و بيع ادلين ابدلين

املعىن العام لبيع ادلين ابدلين يشمل هذه  ،وهناك معىن خاص لبيع ادلين ابدلين

ويشمل كذكل ابتداء ادلين ابدلين وهو بيع الاكلئ  ،ويه بيع ادلين ابدليناحلاةل 

 وبيع ادلين ابدلين يشمل أ يضا  فسخ ادلين ابدلين. ،ابلاكلئ

ذا  بيع ادلين يف اال طلق يش متل عىل ثلثة أ نواع: املعىن اخلاص لبيع ادلين  ا 

 ،ابتداء ادلين ابدلينواملعىن الثاين اليت يه  ،ابدلين ويه هذه احلاةل اليت ذكرانها

ذا   ،واحلاةل الثالثة يه فسخ ادلين يف ادلين ،ويه ما يُعرف ببيع الاكلئ ابلاكلئ ا 

بيع ادلين ابدلين يشمل  ،أ صبح دلينا لبيع ادلين ابدلين معىن عام ومعىن خاص

 ،ويشمل ابتداء ادلين ابدلين وهو بيع الاكلئ ابلاكلئ ،هذه احلاةل عىل صفة النوع

ملعىن اخلاص لبيع ادلين أ ما من حيث ا ،فسخ ادلين ابدلين ويشمل كذكل

هي  هذه احلاةل اليت ذكرانها ويه بيع أ محد ما هل عىل خادل هذا هو ف  ،ابدلين

ذا  أ صبحنا أ مام طريف عقد يربما ،املمثن بيع دين سعيد عىل محمود ل محد ،المثن ن ا 

  عقدهام عىل بيع دين بدين
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طاملا نتلكم ابدلين مل خنتلف يف موضوع سواء اكن نقودا  أ و اكنت مثليات ل نه 

ال مثليا  وابلتايل ال عيان ال تثبت يف اذلمة وعليه لك حديثنا  ،ادلين ال يكون ا 

ال مثليا .  هنا متعلق ببيع ما يف اذلمة وبيع ما يف اذلمة هو ال يكون ا 

الآن لو قلنا ما اذلي  ،ادلين ابدلين من بيعال وىل وعليه هذه يه الصورة اخلاصة 

جازتنا لها يف بيع ادلين  ؟يعين حيدث هنا حىت يُمنع حنن نقول التجارة يف قياهما وا 

أ وأ ن تُقَدم السلعة ويؤَخر المثن كام  ،كبيع الَسمَل وهو انشغال اذلمة يف املُسمَل فيه

المثن وأ ّخران  لكننا عندما قدمنا ،هذه مصاحل العباد ،حيدث يف البيع ابلتقس يط

ن وقوع  ،ن وأ خران المثناملمثن أ و قدمنا املمُث خماطر السداد يف طرف واحد قلنا ا 

مفضافعة اخملاطر ليست من شا ن  ،أ هون من وقوع خماطر السداد يف الطرفني

ل ن الرشيعة ستتحوط للمجمتع لكه يف موضوع وقاية جتارة اجملمتع من  ،الرشيعة

ذا  أ ين جدية  ،مبعىن أ نت ال تسمّل وهو ال يسملّ  ،الاقتحام يف مسا ةل دين بدين ا 

العقود؟ هبذه احلاةل يف بيع ادلين ابدلين بصورها الثلث حنن أ مام عقود ال يمت 

ذا  أ صبحنا أ مام  ،لوقد ال يكون هناك تسلمي يف املا   ،فهيا التسلمي يف احلال ا 

اج الزراعة والتجارة وذاك يبيع دينا  أ ال حتت العقود الومهية هذا يبيع دينا  جيش من 

ع و كام هو احلال أ ن يُعّجل المثن؟ ل جل جتهزي املمثن كام هو احلال يف الاس تصنا

منا هناك مصلحة اقتصادية. يف الزراعة ا ذن  الرشيعة ملا اشرتطت التقدمي ا 

طيب عندما قالت كل خذ العني كام هو احلال يف البيع ابلتقس يط عذرت الناس 

لكن أ ن يؤَجل  ،ل المثن الثابت يف اذلمة ويُقّسطيؤجَ  عني تُقّدم ولكنبا ن هذه 

وعليه س يصبح  ،مثل  فهذا يعين ممكن ل ي خشص أ ن يرُبم أ ي عقدالبدالن 
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مما يعين أ ن هذه الورقيات  ،هناك حاةل من ترامك العقود اليت فهيا دين بدين

 لسلعة يفال يتناسب مع واقع ا ،يف المنو والزايدة العقدية تتسارع تسارعا  كبريا  

نتاج احلقيق  ال يتناسب مع طبيعة المنو يف الزراعة ،الواقع ال  ،ال يتناسب مع اال 

نتاج السلع واخلدمات ىن ذكل أ ن هذه مع ،يتناسب مع طبيعة المنو الطبيع  يف ا 

وهذا الطلب  ،عىل السلعالعقود الومهية املُتسارعة أ صبحت تصنع طلبا  ومهيا  

منا يه نتيجة  ،الومه  عىل السلع س يؤدي ا ىل زايدة يف السعر غري حقيقة ا 

 ُ وعليه نكون هنا قد  ،ضاربة ابلعقود والورقيات اليت حتدث يف أ سواق املالامل

فصلت السلع وأ صبح لها سوق حقيق  ومنو حقيق  وهناك سوق مايل ومه  ان

نتاج السلع يمنو منوا  كبريا  ال يت  ،مييش بطفرة هائةل ناسب مع المنو الطبيع  يف ا 

رأ س هرموين منتفخ غري  ،مما يعين أ ننا قد أ صبحنا يف اقتصاد برأ سني ،واخلدمات

ذن ،وهناك رأ س يمنو بشك طبيع  ،حقيق   ،س يصبح الاقتصاد برأ سني ا 

زعا للس يطرة مبعىن ستتجه النقود مشوه والآخر يمنو بشك طبيع  ويتناأ حدهام 

ية اليت يمت فهيا املُضاَرابت عىل السلع واخلدمات دون وجود ا ىل السوق الومه 

 متثيل حقيق  لعقود حصيحة حقيقية يف اجملمتع.

ذن كام هو احلال يف الاقتصاد ال مرييك  ،نصبح أ مام ما يسمى ابالقتصاد الرمزي ا 

النقود  توليد قامئ عىل ،قامئ عىل التضخم ،قامئ عىل اال قراض بفائدة ،أ و الغريب

ىل السلع الومهية حبيث نا ت ا ىل مئة يف املئة من هذه الصفقات فنجد ما قامئ ع

وأ ين التسعون يف املئة؟ عبارة عن تبادل  ،يَنفّذ مهنا فعليا  عرشة يف املئة فقط

ذلكل حبسب ا حصاءات ال سواق  ،وال يوجد سلع حقيقية ،فروق أ سعار
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ن  ة من مثن النفط يف املئ 60والاقتصاد العامل  وقد عزوت ذكل يف حبث يل ا 

منا هو انجت عن املُضاَرابت وخارج عن السوق احلقيقية الفعلية متاما   ذا  ،ا  مبعىن ا 

مبئة دوالر فهو يف القمية الفعلية لو تركنا السوق يمنو بشك اكن برميل النفط 

السعر  مفعىن ذكل أ ن ،طبيع  وأ ن تكون الصفقات حقيقية وليست ومهية

منا يه يف  60فا ين ال  ،ربعون دوالرا  احلقيق  لربميل النفط هو أ   دوالرا ؟ ا 

ذا  رمبا تعيننا النظرة الاقتصادية الفاحصة وادلقيقة عىل فهم  ،جيوب املُقامرين ا 

ذا  ،أ رسار الرشيعة ومقاصدها يف حتقيق العداةل الاقتصادية بني الناس ولكن ا 

ون القرار ومه اذلين يضعون املقررات ادلراس ية اكن رجال ال عامل مه اذلين ميلك

مبعىن اليت تنحو حنو خدمة رأ س املال وأ ن تصبح املنفعة ادلنيوية يه بيد أ حصاب 

واملؤمترات حنو خدمة  ،وعليه تتجه ادلراسات حنو خدمة رأ س املال ،رأ س املال

 ،رشيعةهنا تا ت رضورة ال  ،والتعلمي ال اكدمي  حنو خدمة رأ س املال ،رأ س املال

هذه الرشيعة يف ملاذا؟ ل ن  ،حدودا  مانعة من الانزالق أ هنا تضع قيودا  وحتدّ 

 ظاهرها الرمحة ويف ابطهنا الرمحة.

رمبا يقول كل أ حدمه دعنا اي أ يخ نرتك جعةل الاقتصاد تسري ولنطلق  ،الآن

رادات املتعاقدين مبثل هذه ن اال رادة للمتبايعني وال داع  ل   ال غلل اليت نغل ا 

الآن هذه  ،تا ى  هبا بيع ادلين ابدلين وابتداء ادلين ابدلين وفسخ ادلين ابدلين

ذا اعتورها خلل فهي  قادرة عىل أ ن تصحح ذلاهتا من ادلاخل  ،حاةل اقتصادية فا 

حنن نقول أ زمات مالية يه  ،فهو يعترب ال زمات املالية يه مراحل تصحيح
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أ هنا اهنيارات مفاجئة يف ال سعار معىن ذكل أ ن  اهنيارات مفاجئة يف ال سعار ومبا

 هناك من الناس من خرسوا أ مواهلم حنن لس نا حباجة ا ىل هذه اخلسائر.

ما ابلنس بة أ   ،من هنا جيب أ ن نفرق بني املصلحة الرشعية واملنفعة ادلنيوية

هنا تا ت يف دور اخلدمة فهي  خادمة ملاذا؟ خادمة للرشع  للمصلحة الرشعية فا 

نسان ،ينخادمة لدل منا يه تقع مضن  ،خادمة لل  ذا  يه ليست مقصدا  بذاته ا  ا 

جند  ،الشمول ،بيامن يه يف الاقتصاد الرأ ساميل املنفعة يه الهدف ،وظيفة اخلدمة

أ ن املصلحة الرشعية تعرب عن مصلحة عامة للمجمتع ال تعرب عن مصلحة رجال 

 ،عن مصلحة املرىض ال عامل أ و عن مصلحة املعلمني أ و عن مصلحة ال طباء أ و

منا يه تضعها  ،الرشيعة يف نظرها يف املصاحل ال تنحو منحى خاص بفئة أ و بفرد ا 

طار الشمول ذلكل عندما تا ت للجتار ابدليون وال قامة التجارة عىل ادليون  ،يف ا 

واملدين أ ن يدفع  ،والاسرتابح من ادليون أ نت تريد أ ن يرحب من هو دائن

 م  املدينني من سطوة ادلائنني.وحنن نريد أ ن حن ،لدلائنني

من حيث الامتداد املصلحة الرشعية امتدادها أ خروي ومنفعهتا حارضة يف 

ذا  الا ،دنيا زائةل ،بيامن املنفعة يف الفكر اللديين يه منفعة مؤقتة ،ادلنيا نسجام ا 

الرشيعة تصنع الانسجام بني أ فراد اجملمتع وهذه أ عين صفة الانسجام يه انمجة 

ذا  منسجمة ال تدخل التناقض بني رجال ال عامل  ،مولمن الش مبا أ هنا شامةل ا 

منا يه تنظر ا ىل مصلحة  ،ال تُدخل التناقض بني املنِتج واملس هتْل ،والعّمال ا 

ىل ،ج ومصلحة املس هتْلاملنتِ  مصلحة العامل فهي   تنظر ا ىل مصلحة رب املال وا 

عىن أ هنا يس تفيد مهنا العامل خاصا  فرداي  هذا جعل مهنا شامةل مب ال تنحو منحىن
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وهنا تنتف  حدة التناقض املوجودة مضن الاقتصاد  ،ويس تفيد مهنا صاحب املال

ورصاعه مع العامل  ،الرأ ساميل الليربايل اذلي يقوم عىل أ ساس الرصاع مع العامل

فهو يستبد بوضع القانون بقوته وسطوته مث يذهب  ،يه معليات كرس عظم

أ يضا  السرتجاع ما يعتقد أ نه حق أ ن يضغط العامل ال قامة النقاابت من أ جل 

ويضغط كذكل رجال املال ابلقوانني وهكذا ويا ت الرشع لزنع فتيل الصدام 

 ذلكل ال ،سواءا  بني العامل وصاحب العمل بني الرجل واملرأ ة بني احلامك واحملكوم

 ،نرى احلياة اال سلمية الاقتصادية تقوم عىل حدة الرصاع بني العامل والرأ سامليني

وابلتايل الانقسام الرأ ساميل والعاميل ال وجود هل مضن النظام الرأ ساميل واال سليم 

فهو يشء مس تقل ليس انجتا  من اخللط بني الرأ ساميل  ،ليس خليطا  من االثنني

منا هو منوذج م  ،والاشرتايك قامته للعداةل.ا   س تقل سابق علهيام أ يضا  يف طريقة ا 

طلق اليد يف ادليون للجتار والاسرتابحمبدأ  مراعاة املصاحل  ن  ،اب  نقول ا 

 بنفسه عندما تلكم الكتاب والس نة دليل ،املصلحة الرشعية ليست دليل  بنفسها

ب لكن املصلحة ليست دليل  بنفسها ويه واقعة يف كتا ،الس نة دليل بنفسها

 أ ي بعد الكتاب والس نة واال جامع والقياس. ،الاس تدالل

 ،فهو يُفهَم منه حمك لكن ليس بشك مس تقل ،سد اذلرائع ليس دليل  مس تقل  

ن اكن حممتل    ،لكن جيب العمل ابلظاهرللرتجيح والظاهر دليل  مس تقل  وا 

صلحة كيف تُقّدر؟ أ ال ُيتلف الناس يف املصاحل؟ املصلحة الرشعية كيف وامل

مبا هو  املصلحة ابال طار النظري وحده هل ميكن كل أ ن تضبطتنضبط؟ 

فاملصلحة  ،مصلحة؟ رمبا يكون هذه مصلحة لهذه الفئة ليس مصلحة لتْل الفئة
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 ،حمكبذاهتا ليست دليل  مس تقل  ميكن من خلل املصلحة أ ن يوَصل ا ىل 

ال أ هنا  واذلي حيدث اليوم مع أ ن املصلحة ليست مس تقةل يف اس تنباط احلمك ا 

 ،صادمته أ يضا   ،ُجعلت مس تقةل وترد احلمك اذلي ظهر يف ادلليل املس تقل

بني املصلحة واملنفعة حىت نشري ابلمتيزي وذكرُت هذه العلمات فامي يتعلق 

ومن هذه  ،ملصلحة الرشعيةميكن أ ن تتسرت بس تار ا ابال صبع ا ىل املنفعة اليت

خمالفهتا ل صول  ،العلمات اليت ميكن أ ن تكشف هذه املنفعة ادلنيوية املس ترتة

 ،أ و أ ن جُتعل املصلحة مس تقةل عن أ صول الفقه ،الاس تدالل ابلنصوص الرشعية

حبد ذاهتا ال  فاملصلحة ،أ و أ ن جُتَعل املصلحة مس تقةل عن بقية أ دةل الرشيعة

فل  ،ال بد أ ن تس تعني بغريها ،بنفسها ليست دليل  مس تقةليُس تفاد مهنا حمك ف 

ذا صادمت نصا  سقط ن املصلحة ا  ذا  من ،تبد أ ن تقول ا  ذا  ،ال صل؟ النص ا  فا 

 ،جئُت مبا ميكن أ ن يسمى مصاحل ويطلق عليه مصاحل مث وجدته مصادما  للنص

ك ن أ قول كل عىل سبيل املثال يف توزيع زاكة املال مثل  جيوز أ نك تستمثر مال 

ذن الفقراء منا تقمي ن تسجهل هلم با سامهئم وال أ  ن وال  ،الزاكة من غري ا  متلّكهم وا 

ق عىل الفقراء منه ولكهنم يف احلقيقة ليسوا مه هذا السوق ابمس الفقراء وأ ن تنف

 املالكني.

 ؟ما السبب ،نقول ا ن هذه ليست يه املصلحة الرشعية ،املاكل هو امجلعية

منا الصدقات للفقراء)نقول ل ن الرشيعة أ مرت بمتليك الفقراء   يل مرصف قلَت  ،(ا 

 يف سبيل هللا عىل معومه أ قول كل كيف يكون مرصف يف سبيل هللا عىل

منا الصدقات( وهنا  منا)معومه وقد بدأ  هللا تعاىل الآية بقوهل )ا  وقال  ،حارصة (ا 
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قال  وأ يضا  قّسم قال للفقراء واملساكني مث ،واللم هنا الم الاس تحقاق (للفقراء)

بل  ،( حىت ال تقول من عطف العام عىل اخلاص)ويف سبيل هللا وابن السبيل

ذا  هذه لكها تشري ابال صبع  ،ختلل هنا يف سبيل هللا اذلي هو هنا مبعناه ا ىل أ ن ا 

اذلي من  ،وعليه ما تومهَت أ نه مصلحة هنا هو منفعة ،اخلاص وهو القتال

املدير اذلي يدير  ،املهندس املرشف ،املقاِول اس تفاد من هذا السوق الكبري؟

ذا أ قمي ،املرشوع هذا املرشوع  فا ن خرس من اذلي ُيرس؟ الفقراء يعين ا 

 ،ال س امي أ ن هذه مشاريع كربى وال جرة مضمونة ،سريحب ال غنياء وُيرس الفقراء

ذنه ،ولكن الرحب غري مضمون فقد صادمَت  ،وأ نت تترصف يف مْل الغري بغري ا 

 ،لك هذه الثوابت ولك هذه املبادئ الرشعية مث ذهبَت ا ىل ما مّسيتَه مصلحة

اذلي مل تس تا ذنه  ،صاحب املال ،الغائب فا ن خرسَت من اذلي يتحمل؟

ذا  مسيت املصلحة هنا مصلحة رشعية لكهنا يف  ذنه ا  وترصفَت يف ماهل يف غري ا 

 احلقيقة يه منفعة واملنفعة قارصة.

وعىل من  ،قارصة عىل املهندسني املرشفني عىل هذا البناء الضخم ابملليني

مفاذا  ،وعىل الرشاكت املنفذة وعىل من س يدير املرشوع ،اشرِتيَت منه ال رض

لو أ ن هذه ال موال خرست وقد حدث فعل  أ ن هناك من الرشاكت اليت 

ذا هبذه  استمثرت يف أ موال الزاكة يف رشاكت بنية أ ن يرُصف الريع ا ىل الفقراء وا 

فا ن تعرضت هذه الرشاكت لعمليات  ،امجلعيات قد تعرضت ا ىل معلية نصب

ما ذنبه أ ن يُرمَغَ أ ن يُتاَجر يف ماهل بغري  ،اذلي خرس؟ صاحب املال نصب من
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ذنه ذا أ ذنوا يف أ مواهلم والفقراء يمتلكوا أ وال  مث  ،فا ذا خرس قلنا هل لقد خرست ،ا  ا 

 مواهلم وما شاؤوا.ومه يف أ  

ذا مل يا ذنوا يعين أ نت تقول يل ملّ  آذنأ ما ا  آذن فامي أ ما أ ن ال متلّكين  ،كين مث أ وأ ان أ

 ْل أ يضا  ل ن الفقري ميْل الزاكة بقبضها.أ م

وهذه  ،ولها مسالكها ،املصلحة غري منضبطة والعةل من رشوطها الانضباط

فرمبا تقول يل هذه مصلحة أ قول كل قلت  ،املصلحة ليست من ما هو منضبط

ذا طِرح ال مر عىل هجة اثلثة قالت كل وأ لف ال ،ال وعليه فهي  ليست  ،وا 

أ ن نقوهل هنا؟ اذلي نريد أ ن نقوهل هنا وأ ن نؤكد عليه  ما اذلي نريد ،منضبطة

وبني املصلحة  ،أ ننا جيب أ ن نكون منتبني للمتيزي بني املنفعة ادلنيوية املؤقتة

عليه املصلحة الرشعية  طرفا  مهنا وبناء   الرشعية بسامهتا ومعاملها اليت بينُت 

ذا  هذا ابلنس بة لبيع ادلين ابدلين مبعناه اخلاص ،ليست دليل  مس تقل  بنفسه   .ا 

أ قول كل  ،أ ما النوع الثاين من بيع ادلين ابدلين مبعناه العام ابتداء ادلين ابدلين

 .عىل سبيل املثال با شرتي منك مليون برميل نفط مبئة مليون والكهام مؤجل

ذا  املئة مليون المثن مؤجل أ و ممكن يكون جزء من المثن معجل مثل  كعرشة  ا 

ذا  التسعون مليون مؤجةل تسلمي شهر  ،مليني معجةل والتسعون مليون مؤجةل ا 

تسلمي المثن بعد س تة أ شهر وتسلمي املمثن بعد  ،بعد س تة أ شهر 2019/ 1/1

ذا  أ ان عندما أ دخل لرشاء هذه الصفقة والبيع يف هذه الصفقة ،س تة أ شهر هل  ،ا 

طيب ملا معلت طلب واشرتيت  ،يس مع ل  ؟لرشاءل يكف  أ ان مع  من املال ما 
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ذا  حنن  ،فا ان أ شرتي ما ال أ س تطيع أ ن أ دفع مثنه أ ال يكرث الطلب عىل السلعة؟ ا 

وملا  ،هذا الطلب الومه  هو اذلي سريفع قمية السلع ،أ صبحنا أ مام طلب ومه 

منا يه تريد أ ن تضمن أ ن العقود املربمة يه حرّ  مت الرشيعة ابتداء ادلين ابدلين ا 

نتاج احلقيق  ما أ ن تدفع المثن وتؤجل املمثن ،عقود حقيقية ومرتبطة بسوق اال   ،فا 

ما أ ن تا ت ابملمثن ونؤجل كل المثن نتاج  :يف اجملموع ،وا  الرشيعة مرتبطة بسوق اال 

املهتافت اذلي يا لك ويرعى عىل املايل احلقيق  ومل خترج ا ىل الاقتصاد الرمزي 

ذا اهنا ،رأ س الاقتصاد احلقيق  نتاج احلقيق   رت أ سواق املال مل جتدفا  أ سواق اال 

 .2008ام حدث يف ال زمة املالية العاملية يف س نة الس يوةل ك

نسانية من نفسها من املُقاَمرة  ذا  نلحظ هذا العمق يف حامية الرشيعة لل  ا 

ذا  هذا اذلي قلناه  ،ابل سواق وأ يضا  هناك فسخ ادلين  ،ابتداء ادلين ابدلينا 

الآن فسخ ادلين ابدلين اذلي هو  ،وهذا هو راب اجلاهلية ،رشهاوهذا  ،ابدلين

 الراب اجلاهيل اذلي حرمه اال سلم وحرم ما هو مثل الراب اجلاهيل.

 ،جفاء ال جل قلَت هل ال تس تطيع أ ن تسّدد ،الآن كل عىل خشص أ لف دينار

مقابل ئة فزتيد مئة اسّددها بعد شهرين أ لف وم ،ليس من الرضوري أ ن تُسّدد

ذا  هذا هو فسخ ادلين ابدلينمقابل فا صبح الزمن هنا  ،التا خري الفوائد  ،المثن ا 

يعين يبدأ  ادلين بعرشة أ الف مث  ،املركبة عىل ادليون يه من فسخ ادلين ابدلين

ذا به يتضخم ويصبح مخسني أ لفا  وحبامية القانون والقانون مثل  عندان  ،ينهتي  وا 

ذا  ،دلين أ و الفائدة احملرمة أ ن ال تبلغ قمية ادلينيقول أ ن املهم أ ن ال يبلغ ا يعين فا 

اكن ادلين أ لف فا قىص ما ميكن أ ن تصهل الفائدة الربوية أ لفا  فيصبح يف اذلمة 
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العداةل وهذا هو نتاج وهذه يه ويسدد أ لفني  مظلوم أ عطيه أ لفيعين  ،أ لفان

صل  الراب يعين مع ال سف الشديد اخلروج عن ضوابط الرشيعة فا ذا خرجَت أ  

ذا بلغ أ لفا ؟ يعين وقّ  طبعا  فت ا ىل ال لف ملاذا ال تزيدها؟ درهام  واحدا  حيُرم مفاذا ا 

فينظرون ا ىل الس ندات وينظرون  ،ص قمية النقودتناقُ  ،هو الراب يُنتج التضخم

ذا تضخمت النقود فالفائدة الربوية للس ند ال  ،الس ندات طويةل ال جلا ىل  فا 

 ،يعين لنفرتض هنا س ند قميته أ لف دينار ،ل وهو التضخمفة رأ س املاتسّدد لكُ 

ذا تضخمت  ،سداده بعد عرش س نني مك يُسّدد بعد عرش س نني؟ أ لف ومئة فا 

النقود وأ صبحَت ما كنت تشرتيه يف الس نة ال وىل با لف دينار بعد عرش س نني 

أ ن أ عطيك ال تس تطيع أ ن تشرتيه بثلث أ الف مفاذا يفيدك بعد عرش س نني 

 أ نت خارس.1100الفائدة 

 ،أ وضاع خمالفة وشاذة جفازوا أ ن تبلغ الفائدة الربوية حنوا  من رأ س املال نتيجة

 ،الرشيعة حتررك من الواقع الشاذ اذلي جيعْل فامي بعد تبحث كيف حتم  املرايب

ذن بناء   ،{فا ن تبمت فلمك رؤوس أ موالمك} :وهللا تعاىل يقول فسخ  ،عىل هذا ا 

وأ وسطها بيع  ،أ ما أ خفها فهو ابتداء ادلين ابدلين ،ادلين ابدلين أ شدها حترميا  

 ها حمرمة.ولك  ،ادلين ابدلين

ن نظران فيه وجدان أ ن الرشيعة حامية وحارسة للحق ومتْل تفاصيل  وهذا ا 

العداةل ال أ ن الناس يريدون أ ن ميوتوا من أ جل العداةل ومه ال يعرفون كيف 

قال هلم رهبم هذه يه العداةل  ،ومه مضطربون يف العداةل مايه ،حيددون العداةل

 ،ال أ ن متوت من أ جل عداةل رأ س املال ،فا ن أ ردمت أ ن متوتوا مفوتوا من أ جل هذه
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ولك قد رمس  ،وال متوت من أ جل عداةل املرأ ة ،وال متوت من أ جل عداةل العامل

وال  ،للمعلمني دون ال طباءالرشع ال يطلب العداةل  ،ال ،عداةل لفئة معينة خاصة

فذلكل الرشيعة  ،وال للمعلمني دون التلميذ والطلب ،دون املرىض لل طباء

 ،وهذه يه املصلحة الرشعية ،يه اليت متثل نقطة التوازن بني لك هذه ال طراف

 ،وقد دلّت علهيا الرشيعة ابل دةل الظاهرة وظواهر النصوص وأ صول الاس تدالل

 ،وأ ن العدل ليس نسبيا   ،وأ ن العدل ليس جمهوال   ،مما يعين أ ن العدل ليس غائبا  

العدل مطلق واثبت فامي أ نزهل هللا تعاىل عىل قلب حبيبه ونبيه محمد صىل هللا 

 عليه وسمل.

لف ويل أ  يعين كل عيل  ،الِحظ ملا يتلكم عن بيع ادليون ،املُقاّصة ليست بيعا  

لكن  ،نعمل مقاّصة ،انهتيى وصلنا ا ىل الآجال عفا هللا عام سلف ،أ لفعليك 

ذا  هناك مقصد  ،الِحظ الالكم يف بيع ادليون وملا يكون الالكم يف بيع ادليون ا 

يف  ،فذلكل أ نت الآن عندما يصدر ابمسك ش يك من بنك معني ،للرحب مهنا

مثل ما هذا البنك مسحوب عليه ش يك  ،هناك يف البنك املركزي غرفة مقاّصة

غرفة املقاّصة يف هناية  فيقومون بعملية ،مسحوب هل ش ياكت عىل البنك الآخر

 ،وليس ابلرضورة أ ن ننقل لك ش يك من ا ىل ،املعاملت لمك هذا ولمك هذا

 املقاّصة.غرفة  ىغرفة مس تقةل يف املصارف املركزية وتسموذلكل هناك 

أ ان يل اعتربه ديناص جديدا  يعين  ،يف فسخ ادلين ابدلين اعتربه دينا  جديدا  

ذا  معلنا جدوةل جديدةعليك أ لف حّل ال جل قلُت كل أ تق  ،يض أ م تُريب؟ ا 

ذا  انهتينا من  ،اجلدوةل يه فسخ ادلين ابدلين وعليه نرتب الزايدات املتطلبات ا 
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ومن عادة البنوك  ،تُسّدد بعد شهرين 1200العقد السابق فا صبحنا الآن أ مام 

ذا أ راد أ ن يعطيك أ لف ي ،الفائدة الربوية احملرمة فورا  أ هنا تقتطع  ملدة  دينارعين ا 

ادلائن  ،وهذا حمك القوي ،يس تعجل احلرام ،س نة يا خذ الفائدة الربوية حاةلّ 

 ،لك هذه الاحتياطات من الرشيعة لتحم  العلقات الاقتصادية حرة ،قوي

ذلكل عندما تقول جيوز  ،يسرتحب من ادلين ،وأ ن ال يتحول رأ س املال ا ىل سلطة

ُمضاربة لكن عندما تا تيين يف  ،الراب أ ان سا ضع عليك رشوط ل نك أ نت ضعيف

أ ان أ نت حتتاجين اي رأ س املال أ نت حتتاج ا ىل اتجر  ،مضاربة حقيقية وفعل  

منا أ تيت ل ن معريض انحج ،س يارات ابرع  ،ول نين أ اتجر ،أ نت عندما جئت يل ا 

يف  فذلكل يف الرشأاكت واملُعاَوضات جتد هناك تاكفؤا   ،يهل أ ان ساشرتط ع 

فذلكل الرشيعة جعلت عقد  ،قرض أ نت أ مام ضعيفلكن يف ال ،اال رادات

حسان وتربع مبنفعة املال املُ  رفاق وا  الآن لو أ ردان أ ن نتاجر  ،قَرضالقرض عقد ا 

أ ن تسددين   منابدليون أ قول كل يل عليك مئة أ لف دينار الآن أ قول كل بدال  

أ قول كل بدال   ،املئة أ لف الآن مع  المكبياالت والش ياكت والرشط  عىل الباب

نتاجك هذا  من أ ن تسددين املئة أ لف دينار أ نت عندك مزرعة انحجة تعطيين ا 

معليا   ،بق  هل شهران مثل   ،طن من التفاح تسلمي شهر س بعة 200العام مثل  

رمَغ عىل هذه الصفقة الآن مَب أ برمُت معك أ نت ماذا تريد أ ن تقول س تقول أ ان مُ 

تريد أ ن حترر فالرشيعة  ،هذه الصفقة اخلارسة كل؟ ل نين أ مْل سلطة ادلين

تريد أ ن حترر املتعاقدين من سلطة رأ س املال رأ س املال سلطة  املتعاقدين من

ذا  ،قنوات يف العدل بني طريف التعاقدوأ ن املال جيب أ ن يكون سائرا  مضن  فا 
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س تقول كل  ،أ ن تس تفيد من ادلين فالرشيعة س ترضبك عىل يدك فورا  أ ردت 

تريد أ ن تقرتض غرّي ورأ س املال سلطة يف العامل الآن سلطة  ،أ نت الآن سلطة

ذا  أ نت ال  عىل مناجه التعلمي تريد أ ن تقرتض عندك مادة يف ال حوال الشخصية ا 

اد بل أ صبح مصحواب   ابالقتصرتبطا  متارس مع  جتارة اال قراض بل أ صبح مل يعد م

 نتيجة أ نك تقف بوصفك مدينا .برشوط مذةل وهمينة يف الس يادة 

 ،مبعىن التحوط اذلي هو تقليل اخملاطر ،تقول الرشيعة تريد أ ن تتحوط دلينك

ليس كل أ ن تا خذ فوق ادلين  ،الآن رهن ابدلين فقط ،خذ رهنا  خذ كفيل  

ذا  رهنت كفاةل برأ س مال ادلين فقط ،يشء من وسائل التحّوط أ ن تتعامل  ،ا 

يعين أ نت تريد أ ن تقِرض تريد أ ن تشرتي  ،مع خشص اترُيه الاقتصادي نظيف

الآن البنوك سريتك اذلاتية والنقاط السوداء دلى البنك املركزي  ،ابدلين

تراجعه قال هذا الش يك ال  ،هذا الشخص مك ش يك راجع هل مثل   ،موجودة

عندما تذهب عامليا  س تجد أ ن سريتك  ،الآن نفس البطاقات اال ئامتنية ،انساه

ات طاقوعليه س يقولون كل نا سف أ نت س بق وأ خذت بعض الب ،املالية مسجةل

ومل تسددها والآن أ نت لن تسددان ذلكل التارخي النظيف للمتعاملني رضوري 

ذلكل التحوط  ،مع النصوصبني وال تتعامل اوهمم للتحّوط ال تتعامل مع النّص 

لكن ال جيوز أ ن يتحول التحوط ا ىل تغيري ببنية العقد  ،الاقتصادي مطلوب

 ،الضعفاءعىل  حُتّول اخملاطر دامئا   ،بتحويل اخملاطر عىل الضعيف اذلي هو املَدين

ذا انتبنا ا ىل هذه  ذلكل أ نت حتول هذه اخملاطر مبوجب سلطة أ نك دائن ذلكل ا 

أ نت  ،يه صلب ما تبحث عنه الرشيعة يف العاداتية العلقات يف ادلين 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    239         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

صاحب رأ س مال ليس كل حق أ ن تفرض رشوطا  خارج اال طار الاقتصادي 

كل عيل دين مئة أ لف ال حيق كل أ ن جتعلها رأ س مال  ،وخارج التوازن العقدي

ل نك تريد أ ن تس تفيد من ادلين فتخئّب فائدتك من ادلين يف السلع املبيعة  ،َسملَ 

مفوضوع اشرتاط  ،ومذهب ماكل منتبه لهذا متاما   ،فالرشيعة منتبة ذلكل ،ابلَسملَ 

رأ س املال اتفقوا عىل أ نه ال جيوز أ ن يكون رأ س مال السمل دينا  يف ذمة املُسمَل 

ليه.  ا 

من دينك وحتول من عقد متاكئف وفيه طرفان  بعملية الاس تفادة مس تقو  ل نك

ال نفّذُت  ،وبني عقد ابزتاز ،متوازاين لك  يضع رشوطه مبحض اال رادة  ،عليك وا 

 ،لكن ال تبدأ  ابمتصاص دماهئم ،نفّذ الرشع يقول نفّذ اجحز عىل ماهل وخذ حقك

وهذه صفقة َسمَل اثنية بعد ذكل  ،طيب اليوم هذه صفقة َسمَل حتت س تار ادلين

فكنت س تبيع العقار مبئيت أ لف فتعط  مئة  ،ملئة أ لف أ صبحت مئيت أ لفاب ذاا  و 

ذلكل  ،أ لف لدلائن ومئيت أ لف لصاحب العقار س تعط  العقار باكمهل ا ىل ادلائن

مرض الرشيعة تقول كل ال هذا  ،دامئا  املدين س يؤجل املشلكة س يؤجل املشلكة

فهذا من رس حتوطات الرشيعة يف موضوع  ،حسم املرضن خلص ح  ،احسمه

وهذا يف قول املصنف رمحه هللا وال جيوز بيع دين بدين وتا خري رأ س  ،ادلين

يعين  ،أ نين ال أ سدد كل رأ س املال لكن أ ؤجهل ا ىل حمل الَسملَ  ،املال برشٍط 

لكن لو اشرتط أ ن يؤجل راس مال الَسمَل ا ىل  ،حبيث ا ىل حمل الَسمَل ابلرشط

ذا اكن نقدا  فهذا جائز. ثلثة أ ايم  ا 
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 ،ةأ و بَُعد من العقد ،انظر اذلي هو ا ىل حمل الَسمَل أ و ما بَُعد من حمل الُعقدة

يعترب ما زاد عىل  ،يعين ثلثة أ ايم ،لكن أ ان أ قول حمل العقدة اذلي هو الزماين

ابلرشط يف النقود ثلثة أ ايم بعيدا  وحمل العقدة هنا يكون قريبا  يف ثلثة أ ايم 

 ،ْل أ ن تشرتط أ نين سا سدد كل رأ س مال الَسمَل خلل ثلثة أ ايم ابلرشطف

برام العقود أ عين عقود الَسمَل يف الواقع املعارص هناك رشاكت  ،وهذا مفيد يف ا 

احلساابت تسلمي المثن و تريد أ ن ترتب أ مورها واس تكامل اال جراءات ل جل 

 والبنوك وما ا ىل ذكل.

ذن يعين يريد أ ن يقول كل تا خري رأ س املال  ،يف قوهل من العقدة من ذكل ا 

برشط ا ىل حمل السمل أ و ما بَُعد من العقدة اذلي هو توقيع العقد من ذكل السمل 

 ابدلين. تانل نه أ دى ا ىل أ ن تُعّمر ذم  ،يعين من بيع ادلين ابدلين

نه جيوز كل أ ن  ،هناك فرق بني النقود واحليوان ذا اكن رأ س مال السمل نقودا  فا  ا 

ذا اكن  ،مبعىن أ نك تشرتط ،عن حمل العقدة ا ىل ثلثة أ ايم ابلرشط تؤخره أ ما ا 

ك أ نت ما نأ   ،حمل النقد أ و رأ س مال الَسمل حيوان فيجوز أ ن تؤخره بغري رشط

ذا اكن ال جل س نة تا خر شهر شهرين فل  تا خرتشرتط التا خري ولو  اشرتط يعين ا 

منا هو من ابب لكن برشط أ ن اليكون هذا ابشرتاطه يف العق ،با س بذكل د ا 

 التا خري من غري رشط.

ذا اكنت رأ س مال  ،للعروض والطعامابلنس بة  فيحرم تا خري العروض والطعام ا 

ذا اكن  ،َسمَل ا ىل حلول ال جل ذا اكن ابلرشط ابفهذا ال جيوز ا  لرشط ال جيوز ا 

ن هذا ال جيوز ابلنس بة ا ىل لكن و  ،فا ذا اكن تا خري العروض والطعام ابلرشط فا 
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مث  ،ذكل من خدمة للمتبايعني وما يفالنقد كام قلنا جيوز ابلرشط ا ىل ثلثة أ ايم 

وهو أ ن يكون كل  ،قال وال جيوز فسخ دين يف دين وهو ما ذكرانه ونبنا عليه

آخر ال تتعجهل يعين ال يوجد فيه حساب  ،يشء يف ذمته فتفسخه يف يش أ

منا هناك تا جيل للق  ،ال ،فوري لو اكن هناك حّل ادلين وقلُت هل ادفع ض لكن با 

تقول هل ملاذا ال لف ومئة  ،فقال يل الآن قد حّل ادلين قال كل ادفع أ لف ومئة

املئة زايدة س تكون مقابل اال نظار وهذا حَيُرم وال  خذ هذه الفك لكن دامئا  

حاال  أ ن بيع عليك قال وال جيوز بيع ما ليس عندك عىل أ ن يكون كل  ،جيوز

 دك هو ليس عليك الآن الِحظ القيد عىل أ ن يكون عليك حاال .ماليس عن

املنع فيه مقيد با مرين أ نك ال تقدر  ،هناك يعين فامي يتعلق ببيع ما ليس عندك

فا نت غري  ،أ و أ نه ليس موجودا  عند ال جل ،عىل تسلميه ك ن يكون مملواك  للغري

ال تس تطيع أ ن تبيعها يعين س يارت أ و أ ن يكون عينا  مملوكة  ،قادر عىل تسلميه

ذا قبل هذا الشخص أ ن يشرتي فسا حبث سفقلت  ا بيع س يارة فلن وبعد ذكل ا 

عن صاحب الس يارة وأ شرتي منه نقول كل هنا بيع ال جيوز وذكل ل ن هذا البيع 

 يكون فيه غرر التسلمي فرمبا ال يبيعك صاحب الس يارة.

ذا  واحض من الكم املصنف رمحه هللا أ نه يف  الَسمَل احلال ماليس عندك عىل أ ن ا 

 حااّل . ليكيكون ع 

 ،الآن ما يُعرف ابلبيع من دامئ العمل اكلقّصاب واخلبّاز وما يغلب وجوده عنده

أ رسل يل لك  ،يعين مثل  املطعم عنده اتفاقية مع خمزب وعنده اتفاقية مع اللّحام

م صباحا  عرشة يوم الساعة الثامنة صباحا  مئة رغيف واللحام أ رسل يل لك يو 
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 ،الآن هذا سيباع غدا  وبعد غٍد وبعد بعد غٍد وبعد أ س بوع ،كيلو غرامات حلم

نه ال جيوز ،والتسديد مؤجل ذا طبّقنا عليه ما يقتضيه الَسمَل نقول ا  ن ما ل   ،فا 

س تا خذه س يكون غد وبعد غد وبعد أ س بوع وس يكون التسديد فامي بعد فعندئذ 

ذا ُطبّقت عليه رشوط الَسمَل ف أ جازوا بيع ما يغلب  ةل جيوز ولكن املالكيا 

وجوده عند صاحب املهنة اكخلبّاز واللّحام وهو ما يُعرف ابلرشاء من دامئ 

 ،وال يُشرتط هل أ ن يرضب ال جل ،فهو يا خذ وال يرضه تا خري النقد ،العمل

فذلكل هذا ال مر أ ن جُتَعل  ،وذلكل هذا قريب مما يسمى اليوم بعقود التوريد

مبعىن  ،وريد فهيا عةل ما هو موجود عند البيع أ و الرشاء من دامئ العملعقود الت

فالبيع  ،أ ن هذا سلعته دامئا  موجودة واملصنع املنتج كذكل سلعته دامئا  موجودة

من دامئ العمل أ و الرشاء من دامئ العمل ياكد ينطبق عىل موضوع عقود 

 التوريد.

 

 

 

 : 100الصوتية رمق  •

ذا بعَت سلعة بمثن  >>:  هللاقال املصنف رمحه  مؤجل فل تشرتها با قل منه وا 

وأ ما ا ىل  ،نقدا  أ و ا ىل أ جل دون ال جل ال ول وال با كرث منه ا ىل أ بعد من أ جهل

 <<نفسه فذكل لكه جائز وتكون مقاّصة ال جل 
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ذا بعَت سلعة بمثن مؤجل ،ما يُعَرف ببيوع الآجالعن يتلكم هنا  فل  ،قال وا 

ذا بعَت س يارة بعرشة أ الف ا ىل س تة أ شهر ،تشرتها با قل منه نقدا   مث  ،يعين ا 

ذا بعَت  ،أ و نقدا   ،اشرتيَت الس يارة بامثنية أ الف ا ىل أ ربعة أ شهر انظر هو قال وا 

ا  قال نقد ،أ ي با قل من المثن اذلي بعتَه ،سلعة بمثن مؤجل فل تشرتها با قّل منه

ذا  ابالختصار عندما بعَت الس يارة  ،أ و ا ىل أ جل دون ال جل ال ول ،هذه حاةل ا 

اس تمل الرجل الس يارة وكل عليه عرشة  ،ا ىل س تة أ شهربعرشة أ الف كام ذكران 

مث قلَت هل ملاذا ال تبيُعين هذه الس يارة؟ قال كل  ،هذه الصفقة ال وىل ،أ الف

هذه مثانية  ،العقد والمثن حالّ  انبمك؟ فقلَت هل هذه حااَل  عقد ،أ بيعك ا ايها

ليك الس يارة ،أ الف لهيا فهو لغو ،ورجعت ا  ذا  أ ان  ،ما خرج ا ىل اليد مث عاد ا  ا 

 ،تريد الس يارة تريد المثن وال يع أ نت تريد أ ن تبيع الس يارة ا ذنلست أ مام عقد ب 

ذا ابعها لثالث ال مشلكة.  ا 

 ،امحلاية الاقتصادية وليس من ابب الهني  يف العقدممكن أ ن يدخل من ابب 

الِحظ ماذا قال كل؟ المثن اذلي بعَت به الس يارة الصفقة  ،يعين العقد حصيح

مثن أ قل  ،ال تبعها بمثن أ قل ا ىل أ جل أ قرب ،ال وىل بعرشة أ الف ا ىل س تة أ شهر

ال جل ال قرب قد  ،يعين أ نت كل عليه عرشة أ الف والمثن ال قل مثانية أ الف

قال كل ما معىن  ،يكون أ قل من س تة أ شهر مخسة أ ربعة ثلث شهر نقدا  

ذا مجعنا العقدين أ نت دفعَت مثانية أ الف مؤجةل  ؟ أ نت دفعَت ذكل يف اجملموع ا 

ليك عرشة دفعهتا حا ،ا ىل س تة أ شهر ةل يف عرشة أ الف بعد س تة الآن رجعت ا 

أ شهر ما الفرق يف املعىن بني لو أ قرضته وقلَت هذه مثانية أ الف وبق  لنا عليك 
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ذا  من حيث املعىن يه معىن قرض جّر نفعا   عرشة أ الف ماذلي افرتق هنا؟ ا 

وما خرج من  ،عرشة أ الف الس يارة رجعت ا ىل صاحبا لس نا أ مام بيع حقيق 

لهيا فهو لغ الِحظ انتبه ا ىل أ مرين أ نه ابعها بعرشة أ الف ا ىل س تة  ،واليد مث عاد ا 

أ شهر اشرتاها بمثن أ قل فدفع مثانية أ الف نقدا  وبق  عرشة أ الف يف ذمة الطرف 

 ،الآخر فا صبحنا أ مام مثانية أ الف معجةل ا ىل عرشة أ الف بعد س تة أ شهر

ذا والس يارة رجعت ا ىل صاحبا أ ين البيع؟ ذلكل دعوان من هذه ال لفاظ وه

فهي  يف معىن  ،أ هنا ذريعة ا ىل الراب ،معىن اال مام ماكل يعمل عىل سد اذلريعة

ذلكل هذه الصورة يف املعىن  ،سد اذلرائعِ ا ىل احملرِم حمت  كفتحها ا ىل املنحمِتِ  ،الراب

ذا  ،املعىن ؟ ال لفاظ أ م املعىن؟ما هو احلقيقة يف هذا ،ويف ال لفاظ بيع ،قرض ا 

قات بني أ حصاب رأ س املال و الزابئن واملتعاملني جرينا عىل ذكل يف العل

عادة نظر يف كثري من هذه العقود اليت يه تبدأ  والعملء س نجد أ ننا حنتاج ا ىل  ا 

قراضا   جارة وتنهتي  ا  وذكران يف املرة السابقة عن صكوك ال عيان أ هنا مرتددة  ،ا 

ذا بعَت  فذلكل هذا ،بني السلفية والمثنية وهذا واحض  سلعة بمثنمعىن قوهل وا 

 مؤجل فل تشرتيه با قل منه نقدا  أ و ا ىل دون ال جل ال ول.

مث قال وال با كرث منه ا ىل أ بعد من أ جهل الِحظ هنا قال وال با كرث منه يعين أ ن 

أ لف ا ىل مثانية  12يبيع رجل س يارة بعرش أ الف ا ىل س تة أ شهر مث يشرتهيا ب

 ،يعين صار عندي هنا يف الهناية أ ن اليد ال وىل تدفع أ قل وتا خذ أ كرث ،أ شهر

فدامئا  يف علقات ادليون  ،فعينك عىل اليد ال وىل ل ن املهتم هو اليد ال وىل

ذا أ راد أ ن يتاجر  ،وكيف يريد أ ن يس تفيد مما دفع يف ادليون ،احبث مّعن دفع ا 
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ليك انهتيى أ ما الس يارة ،واتجر جتارة حقيقية ،فالبيع أ ماك حنن لن  ،عادت ا 

ذلكل يف هذه احلاةل  ،حنن نتلكم يف معلية ديون ،نبحث الآن يف معلية بيع

صار عندك وال  ،الحظ صار عندي دين بدين اليت يه احلاةل الثانية اليت ذكرها

 ،صار عندك يف هذه احلاةل اذلي هو دين بدين ،با كرث منه ا ىل أ بعد من أ جهل

ذا  صار عند ،التا خري ،ل العمةلتفاض ،معةل بعمةل بزايدة  ،تفاضل يف العمةل كا 

فتجده رضب أ ربعة من  ،وصار عندك سلف جر منفعة ،تا خري كوصار عند

 أ صول الراب.

قال كل  ،هذا هو السري يف املعىن ،يعين بيع لكن رضب أ ربعة من أ صول الراب

يعين أ نت  ،دين بدين ونقود بنقود مع التا خري ونقود بنقود مع الزايدة وجّر نفعا  

هذه يه املقاصد  ،هذا معىن ترصفك ،ببيع واحد أ تيت يل با ربعة من أ صول الراب

انظر احتاد  ،مث قال وأ ما ا ىل ال جل نفسه ،اليت تتوىخ احلقائق يف املعاملت

ذا احتد ال جل ال يرض  ،اّصةفذكل لكه جائز وتكون مق ،ال جل ابختصار انظر ا 

ذا احتد المثن ال يرض اختلف  ،انهتينا من المثن مقابل ال جل ،اختلف المثن ا 

 حيث احتد ال جل فا ن ارتفاع المثن ،د مقابل أ جل زائددامئا  عيننا مثن زائ ،ال جل

ذا احتد ال جل ال يرض اختلف ال   ،مثنلس فيه من حيةل ل نه ليس فيه مقابل ا 

ذا اتفق المثن ال يرض اختلف ال جل  ،ل نه ال يوجد حصة للزمن من المثن ،ا 

يف هذه احلاةل انظر ا ىل اليد  ،الآن نفرتض تفاوت يف الآجال وتفاوت يف المثن

ذا عاد لها أ كرث فهو   راب فا ن ساوى أ و أ قل جفائز.الال وىل ا 
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ذا أ صبحنا أ مام مجةل من النقاط الرئيسة يف هذه  أ وال  نضع رؤوس  ،املسا ةلا 

ذا اتفق المثن ال يرض اختلف ال جل  2النقطة رمق  ،ال قلم النقطة رمق واحد ا 

ذا احتد ال جل ال يرض اختلف المثن ذا اختلف ال جل  3النقطة رمق  ،ا  ا 

فا ن  ،فا ن عاد لها أ كرث فاهتمها ،واختلف المثن انظر ا ىل اليد السابقة ابال عطاء

 ،فا ن عاد هل املثل فل زمن مقابل مثن ،ل نه هذا حمسن ،عاد لها أ قل فاشكرها

ذا اكن ال جل أ و مثن ك خوهيام  ،انهتيى ال مر فا ن حتل ذلكل قال بيوع الآجال ا 

يكن المثن غري ال وِل وخالف ال جل وقت ال جل فانظر ابلسابق ابال عطاء هل 

ن يكن  ،ةعاد هل أ كرث أ و عاد أ قل فا ن يكن أ كرث مما دفعه فا ن ذاك سلف مبنفع وا 

يف بيوع ذلكل جند أ ن اال مام ماكل  ،كشيئِه أ و قّل عن شيئه املدفوعِ قبُل حلّ 

يعين تريد أ ن تا تيين ببيع وقد  ،الآجال سّد اذلريعة ا ىل احلرام وحسم مادة احِلَيل

 رضبَت أ ربع من أ صول الراب.

ع وحرم وتقول يل بعد ذكل أ ان أ مام بيع وتقوُل يل عىل املعامةل و)أ حل هللا البي

أ نواع  4يعين أ نت رضبَت  ،أ قول كل ارجع ا ىل الراب الرصحي يرمحك هللا ،الراب(

ذا اكن ال مر كذكل كام بني  ،من الراب يف هذه املعامةل اليت ذكرانها قبل قليل وا 

وبق   ،كل يف حاةل اجلواز املعاملت اجلائزة فا ن العلقات تكون علقات مقاّصة

 .مرشوعة دخل اثلث يف هذه ادلائرة تصبح املعامةلفا ن  ،ال مر ابلنس بة للثالث

وال با س برشاء اجلزاف فامي ياُكل أ و يوزن سوى  >> : قال املصنف رمحه هللا

وال جيوز  ،وأ ما اذلهب والفضة فذكل فهيام جائز ،ا اكن مسكواك  رامه مادلاننري وادل

 <<ال ما ميكن عدده بل مشقة جزافا  جزافا  و والثياب رشاء الرقيق
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قال وال با س برشاء اجلزاف يف ما ياُكل ال با س  ،الآن يتلكم عن رشاء اجلُزاف

أ ما من حيث  ،ل قدرههُج واجلزاف هو ما  ،جيوز رشاء اجلزاف ،معناها جيوز

ذا  اجلزاف فامي ياُكل أ و يوزن أ و يَُعد ،العمل ابلصفة فل بد منه هذه من  ،ا 

منا يه داخةل يف  ،املعدودات لكهنا مل تُذكر ابلنص ويه ليست من النص وا 

يعين حيُرم أ ن تشرتي ادلاننري والنقود جزافا  هذا  ،سوى ادلاننري وادلرامه ،احلمك

آحادها مقصودة ولآحادها قمية ذا  يف قو ،حرام فهي  أ وال  معدودة وأ هل وال با س ا 

 ،مسكواك   نأ ي برشاء اجلزاف فامي ياُكل أ و يوزن سوى ادلاننري وادلرامه ما اك

يعين السكة يه  ،ة اليت يه طبعة النقديعين رشط أ ن يكون مسكوك السكّ 

أ صل  الطريقة أ و الطريق لكن هذه يه الطباعة النقود وهمر النقود هذه تسمى 

ذا اكنت مسكوكة اكنت ف ،الِسكّة معدودة ويتعامل معها ابلعدد دينار ديناران ا 

آحادها مقصودة ،ثلثة أ ربعة ذا  هذه أ صبحت أ ذا   ،ا  فا ذا جرى التعامل هبا عددا   ا 

ذا اكن التعامل هبا ابلوزن جاز ،مَ رُ حَ  ذا اكن يُتعامل هبا مع  ،ا  ل ن املقصود ا 

ذا اكن جيوز بيعها ابلوزن وليست ابلعدد يُتعاَمل هبا اب ،العدد لوزن فقد أ ما ا 

آحادها مقصودة فا صبحت يُتعاَمل هبا مثل القطع  آحادها خمتلفة ومل تعد أ أ صبحت أ

  يباع ابجلزاف.اذلهبية املكسورة وما ا ىل ذكل

ومن ال س باب اليت متنع بيع اجلزاف يف النقود  ،فا ذا اكن التعامل هبا وزان  جاز

ذا اكنت أ فرادها مقصودة ولها قمية اكلثياب ليس هل ما خلفا   من اذلهب والفضة ا 

آحادها مقصودة هذه يعين أ بيعك هذه الكومة من الرمان  ،قمية مثل حب الرمان أ

مث قال وال جيوز رشاء  ،لكن ليست لها قمية عىل النحو املوجود يف ادلاننري
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الثياب ليست عىل حنو  ،ملاذا؟ أآحادها متفاوتة ومقصودة ،الرقيق والثياب جزافا  

آحادها مقصودةليست مثل كومة القم ،واحد آحادها وأ منا يه متفاوتة يف أ  ،ح ا 

ريد أ ن هذه الكومة أ نت تريد يعين أ نت تريد أ ن تشرتي من كومة ثياب ال ت

 واحدا  معينا . شيئا  

ذا بيعت مع اال غلق  ،الباالت املغلقة هذه مغلقة جمهوةل الصفة حُرمت للجهاةل فا 

ذا  حُرمت للجهاةل  ،مثينةممكن جند فهيا ملبس مثينة وممكن جتد ملبس غري  ا 

آحادها ،حيث اكنت مغلقة أ نت  ،وذلكل يه ال تُقصد ابمجلةل يه تُقصد امللبس با

ن أ راه عينة فيجب أ ن يكون لك ما يف هذه الباةل  عندما تذهب ابلنس بة للباةل ا 

ذا قال هل مك عددها؟ عددها مئة مل تعد جمهوةل ،نفس هذه العينة قال كل هذا  ،فا 

ذا تبني أ هنا عىل خلف الوصف وهو المنوذج  ،هذه الباةل مئةمنوذج وداخل  فا 

آحادهاوالباال مبعىن تفتح الباةل يه  ،ت ممكن تباع ابلكيلو لكن يه تتفاوت يف أ

وتعطى للجمعيات  ،يعين أ لقاها أ حصاهبا يف أ ورواب ،عبارة عن ملبس أ وروبية

ا جاءها مث تضعها يف امجلعيات اخلريية ال وروبية جتمع لك م ،اخلريية ال وروبية

فتا ت وتبيعها هذه الباالت  ،هذه الباالت مث تبيعه ا ىل هجات يف بدلاننا اال سلمية

رمبا تا ت فهيا لك ما فهيا تعنيك فرمبا ال  ،الآن أ نت تفتح الباةل بعد ما تشرتهيا

يعين  ،لكها يشء غري مثنيرمبا يشء همم ويشء غري همم مثني ويشء غري مثني و 

ذا لكها ربطات واحد فتح اب نق صاحب موايش ماذا يفعل يف ربطات ع ةل وا 

 ،لك شاة يضع لها ربطة عنق؟ يف موضوع الباالت يه أ لبسة مس تعمةل ،العنق

ليس ال مر ابلنس بة لتاجر  ،طيب تفاوت الاس تعامل ممكن أ و ال؟ اكل حذية
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ليست هذه  ،هذا يشاهد لك حذاء بعينه ،احملل اذلي يعرض ال حذية مع الزبون

املشلكة هذا التاجر صاحب احملل سيشرتي من اتجر  ،يه املشلكة ل نه يراه

ذا  فل يعين أ ن  ،جمهوةل متاما   ،وهذه الباالت املغلقة جمهوةل ،ابالت مغلقةامجلةل  ا 

الزبون  ويا ت لزبون وقد وضعه عىل ال رففالتاجر س يعرض لك ما يشرتيه ل

هذه ليست قضية القضية اليت يه ما يشرتيه  ،ويرى لك لباس بعينه وهكذا

حىت ولو اكن ميكنه أ ن يعرض لك يشء  ،صاحب احملل من اتجر الباالت املغلقة

والعداةل  ،أ و اشرتى غاليا  بمثن رخيص ،يف حمهل لكنه اشرتى رخيصا  بمثن غالٍ 

 هنا ليست موجودة ومتاكفئة بني ال طراف يف العقد.

حىت لو أ نه بعد  ،ل حنن حنمك عىل العقد يف احلالا  حىت لو اكن يُعمل عدها يف امل

 ،الآن أ لزمناه ،خلص خربت ادلنيا ،العقد س يفتح بعد العقد حنن أ جزان العقد

حنن نعترب اجلهاةل  ،فك ما هو جمهول عند التعاقد س يؤول ا ىل معرفة بعد التعاقد

فسادها للعقد عند العقد فة املبيع يعين أ ن تُعمل ص ،ليس بعد العقد ،من حيث ا 

وهناك من يدفع  ،حنن نتحدث عن حال العقد ،بعد العقد ال معىن هل وال قمية

  .ماهل

ذا علمت الصفة خلص وهُجل العد أ و هُجل الكيل يعين عُلمت الصفة الِحظ  ،ا 

آحاده مثل الرمان ال تُقصد  ،أ و هُجل الوزن جاز البيع جزافا  يف غري ما تُقصد أ

آحاده آحادها أ م ال ،أ ذا  ال جيوز بيع ال لبسة  ؟الآن البنطلوانت القمصان مقصود أ ا 

آحادها مقصودة أ عطيتك كومة ملبس ثياب ومقصان  ،جزافا  ملاذا؟ ل ن أ

ذا  قال أ ان أ ريد  ،وجوارب وربطات عنق وبدالت  هذه ال أ ريد هذه ال أ ريد هذه ا 
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آحاده أ م ال؟ هذا  آحادها مقصودة ولها قمية تُقَصد أ حيرم بيع الثياب جزافا  ل ن أ

ذا  الرشيعة متتْل تفاصيل العداةل ال تدعو ا ىل العداةل العامئة غري القابةل  ،مالية ا 

 مبعىن أ ن لك واحد هل يف ذهنه عداةل يريدها. ،للتحديد

آحاده ذا  ما ميكن أ ن يباع جزافا  يكون مما تقَصد أ مثل  أ و أ نه يكون ممكن يَُعد  ،ا 

تباع جزافا  ملاذا؟ ست س بع حبات رمان تباع  ،مخس حبات رمان ،بغري مشقة

جزافا  ملاذا؟ لكن البطيخ الرمان ُصربة الطعام القمح اليت تُعد لكن مبشقة وال 

ذا اكنت معدودات ال ختتلف مثل البيض مثل  كذكل يباع  ،تقصد أ فرادها فهذه ا 

ذا اكن حبيث يعين ميكن عده مبش ذا اكن أ مكن عده بيرس فل  ،قةجزافا  ا  أ ما ا 

ل ن اجلزاف هو للتخفيف عىل الناس فا ن اكن يسهل العد  ،جيوز أ ن يباع جزافا  

ذا   ،فمل تبيع جزافا   ما ميكن حزره حىت خنرج من -تس تطيع أ ن تعد لكن مبشقة ا 

ما ميكن حزره أ ن تكون ال رض حتته مس توية أ ن ال يدخل عىل  -هجاةل المكية

نت دخلَت عىل أ  أ شرتهيا أ قول هل اصنع يل كومة طعام و  كيف؟ ،نوعاجلزاف املص 

لكن ملا قلَت هل اصنع يل كومة طعام وأ ان  ،اجلزاف حاةل طارئة ،اجلزاف ابتداءا  

ويشرتط أ ن يكون اجلزاف  ،بدال  من أ ن تصنع الكومة ِزن ،أ شرتي الكومة

 جمهول الكيل من الطرفني.

ذا اكن ميكن عده من أ هل اخلربة ال نس تطيع أ ن نتحدث ابخلربة  ،بيع اجلزاف ا 

ذا اكن ميكن حزره يعين أ س تطيع  حنن نس تطيع أ ن نضع املناط جيوز البيع جزافا  ا 

جود عند أ ن أ توقع مك طن أ س تطيع أ ن أ توقع مك خنةل أ س تطيع أ ن أ توقع مك العدد مو 

ذا  أ ان أ قول هل  ،أ هل اخلربة وحنن نعطهيم املناط ولس نا بديلني عن أ هل اخلربة ا 
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خل  ،حيث أ مكن احلزر واس توت ال رض ومل تتفاوت الآحاد ومل تُقصد وا 

أ ان ال  ،حتت لكمة أ مكن حزره أ هل اخلربة ،ابلرشوط اليت ذكرانها فا مكن حزره

فا هل  ،ا ىل أ هل الاختصاص أ حزر وال أ دخل يف العادايت أ ان أ حيل ال مر

الاختصاص يف حزر اخلرضاوات والفواكه يعين ممكن أ ن يا ت ا ىل س يارة محمةل 

لكن لو جئت هل با كوام كثرية يصعب  ،كل هذه تقريبا  من ا ىلول ابلبطيخ يق

 حزرها وال ميكن حزرها من أ هل الاختصاص فنقول حيرم بيعها جزافا .

خنل  قد أ بّرت فمثرها للبائع ا ال أ ن يشرتطه  ومن ابع >>قال املصنف رمحه هللا : 

بار الزرع خروجه من ال رض ي بار التذكري وا  ي املبتاع وكذكل غريها من الامثر واال  

يتحدث هنا عام  ،<< ومن ابع عبدا  وهل مال مفاهل للبائع ا ال أ ن يشرتطه املبتاع

بل لو اكن الرجل أ عطى  ،فيقول هنا ومن ابع خنل  ا خل ال مفهوم هل ،يلحق البيع

وقد أ بّرت فالصداق اذلي تصدق به الرجل ابلبس تان  ،صداقا  أ و املرأ ة خالعت

ذا خالعت املرأ ة الزوج يف أ رض  ،يف النخل املؤبرة البس تان للمرأ ة والمثر للزوج ا 

 ّ ذا   ،لزوجةبس تان للزوج والمثرة لرت خنيلها فال لها وقد أ ب متعلقة القضية ليست  ا 

ذا  ال  ،فقطمبن ابع ال  منا جنري عىل هذا يف مثل الصداق ويف مثل اخللع ا  ا 

اذلي هو قد أ برت ما هو التذكري ما يس تخدم يف النخل  ،مفهوم للكمة ابع

ذا أ بّ  ،التذكري ال أ ن يشرتطه املبتاع ،رت لكها أ و ال كرث فالمثر للبائعفذلكل ا  أ ما  ،ا 

 ّ ذا مل تؤب ملؤبر هل للنخل غري الو اشرتط البائع أ ن تكون المثرة  ،ر فالمثرة للمشرتيا 

ذا  ،ل نه نبت يف مْل غريه فليس هل يف ذكل يشء ،ومل نعتربهأ سقطنا قوهل  ذا  ا  ا 

 ّ ذا أ ب كرث فهو للمشرتي ا 
 مفا أ بر نصف ،ر النصف فك  جيري عىل حمكهمل يؤبر ال 
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ال أ ن يشرتطه املبتاع ،فهو للبائع وما مل يؤبر فهذا يصبح من مْل املشرتي  ،ا 

حنن نقول يف بيع الس يارة مثل  يلحق هبا توابع  ،يتلكم ابللواحق اليت تلحق ابملبيع

يعين ال ش ياء هذه اليت ترافق  ،الس يارة مثل الرافعة مثل العجل الاحتياط 

 ،طهنا يلحق جنيهنا هبا وال جيوز اس تثناؤهودل الشاة اذلي يف ب ،الس يارة دامئا  

 ،فليس هل عجفنني الشاة احلامل للمشرتي وال حيل اس تثناؤه ولو اشرتطه البائ

ن هجل املشرتي أ ن يف حىت وا   ،ل نه تبع للُمْل وأ جزي مع اجلهاةل ل نه تبع ل مه

 بطهنا جنني فهو هل.

العنب والزيتون  ،اكلعنب والزيتونالنخل من الامثر يعين غري  ،قال وكذكل غريها

يبار يف العنب والزيتون أ ن ينبت احلب يبار لكن يقول اال  وحبيث  ،ليس فهيا ا 

يبار التذكري اذلي هو جيعل يف المثرة املؤنثة ادلقيق قيصبح مشاهد ويربز  ال واال 

يبار الزرع خروجه من ال رض فا ذا خرج الزرع من  ،اذلي هو الطلع قال وا 

ال  ،ل رض فا ن الزرع للبائعال رض وبيعت ا ومن ابع عبد وهل مال مفاهل للبائع ا 

 أ ن يشرتطه املبتاع وأ ن يكون املال للعبد.

 

 

 

 : 101الصوتية رمق  •
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دل عىل الربانمج بصفة يف العَ ما وال با س برشاء  >> : قال املصنف رمحه هللا

وال جيوز رشاء ثوب ال يُنرش وال يوَصف أ و يف ليل مظمل ال يتا ملنه  ،معلومة

 ،وال يسوم أ حد عىل سوم أ خيه ،وكذكل ادلابة يف ليل مظمل ،وال يعرفان ما فيه

ذا ركنا وتقاراب ال يف أ ول التساوم ن مل يفرتق  ،وذكل ا  والبيع ينعقد ابلالكم وا 

 << نياملتبايع

يعين هناك يشء  ،با س برشاء ما يف الِعدل عىل الربانمجيقول املصنف هنا وال 

حمفوظ يف كيس يف وعاء ولكن هذا الربانمج اذلي عىل العدل وصف ما يف 

ذا ا شرتينا السلع اليت توجد يف ال سواق يف ،الِعدل أ و ما يسمى ادلفرت  يعين ا 

أ ي املواد  ،هذه السلعة مكتوب علهيا أ وصافهاحملت السوبرماركت س تجد أ ن 

أ يضا  تشرتطه وهذا  ،ادلاخةل يف التصنيع ونسب هذه املواد ادلاخةل يف التصنيع

رارية اليت سينالها هذا اال نسان بيان جحم السعرات احلهجات حامية مس هتْل ل 

  .الغالبهناك من يقصد سعرات حرارية أ قل يف ف 

ذا اكن هذا املبيع يف هذا الكيس يف هذا الوعاء يف هذا الغلف ذا اكن  ،ا  ا 

موصوفا  وكتب وصفه عىل غلفه مبا يرفع اجلهاةل عنه ابلمكية واملواد ادلاخةل فا ن 

فا ن اكن ما يف الِعدل ما والحظ يف قوهل بصفة معلومة  ،هذا يعترب رافعا  للجهاةل

ا يف الكيس عىل وفق الوصف املكتوب فل جيوز يف العلبة ما يف الصندوق م

للمشرتي أ ن يرد ما دام أ ن ما يف الِعدل موافق لهذا اذلي هو موجود يف 

ذا اكن ما يف الِعدل موافقا   ،الكيس ذا  ا  فل حق كل يف الرد ابلعيب ما للوصف ا 

وز قال وال جي ،أ ي بصفة معلومة أ صبح البيع معلوما   ،دام موافقا  لهذه املواصفات
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رشاء ثوب ال يُنرَش مبعىن أ نه يبيعه عىل اجلهاةل حباهل فيقول كل ال متس هذا 

فهذا ال يكف  فيه الوصف يعين يقول  ،وتعمل مّس مقاشه ،الثوب لتعمل لني الثوب

فذلكل ال بد أ ن  ،كل هو صفة كذا كذا ل ن الثياب لها غاية يف امللمس واللني

ما جيري الآن يف حملت بيع امللبس  يُنرش هذا الثوب وحنن نقول أ يضا  يعين

آة املعدة لهذاأ ن كل احلق أ نك تقيس و  وهذا يعترب جزءا  من  ،ترى نفسك يف املرأ

 الرؤية.

ن بيع اجملهول ممنوع وعليه حنقق مناط اجلهاةل يف الثوب أ هنا  ،فذلكل حنن نقول ا 

طلع املشرتي عىل حاهل مجيعا  وهذا ال ُيتص ابلعيب ل ن س وتنرش ليّ البد أ ن تُمَ 

تبني به عيب ترد به السلعة ك ن يُنقص المثن فهذا مضمون و العيب لو أ نه نرشه 

ابلعقد وليس متعلقا  حىت لو رأ يته مجيعا  فا ن حقك أ ن ترد ابلعيب ولو رأ يته 

ال طبعا  العيوب الظاهرة اليت ال ختفى مثل عيوب الس يا ،مجيعا   رات الظاهرة ا 

خل  ن ابلعقد.مَ خلفية فهي  اليت تُضأ ما العيوب ا ،كوهنا مصدومة وبل زجاج وا 

الالكم يف ليل مظمل مبعىن أ ن ال يتا ملن الِحظ أ نه حيقق  ،قال يف ليل مظمل

املناط يف الهني  مبعىن أ هنام ال يس تطيعان التوصل ا ىل الصفة بدقة بسبب 

فالليل ليس ذلاته بل  ،صفته أ و يف مقدارهقال وال يتا ملنه سواءا  يف  ،الظلم

لكن اال ضاءات اليوم القوية يف ال سواق  ،لو اكن عدم التا مل يف الهنار ملُنع

هنا حيقق مناط اجلهاةل بسبب الليل عىل فرض أ ن ذلكل  ،أ صبحت ك هنا الهنار

يل أ و هذه اجلهاةل قد تتحقق يف الهنار سيبقى املنع متعلقا  ابجلهاةل سواءا  اكنت ابلل 

 هذا هو املناط. ،ذلكل ال بد أ ن يكون املبيع معلوما  صفة ومقدارا   ،ابلهنار
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ضاءة خلص أ صبحت مقام الهنار أ صبحَت اال  الآن يف الليل أ صبحت هناك 

أ ما لو اكن البيع  ،باع عىل البّت وجيوز أ ن يُ  ،فانتفت العةل من املنع ،الآن ترى

ذا  حمل  ،عىل غري البّت مبعىن أ نك حىت تطلع وكل اخليار حىت تطلع فهذا جائز ا 

ذا اكن البيع عىل البّت  ذا اكن عىل اخليار حىت أ ن أ شرتيه  ،بيع اجملهول حرام ا  أ ما ا 

 واشرتيته منك لكن ال بد أ ن أ راه ويل اخليار يف أ ن أ رده أ و ال أ رده.

ذاَ  ،عرفان ما فيهيتا ملنه وال يقال ال  املناط متعلق ابجلهاةل حفيث متّت اجلهاةل  ا 

فيحرم البيع عىل البّت وينبغ  أ ن يطلع املتبايعان لك مهنام عىل ما يبيع وعىل ما 

قال وكذكل ادلابة يف ليل مظمل فل بد أ ن يعمل املشرتي املقصود ابلبيع  ،يشرتي

به السلعة الظاهرة  ذلي ال تُعَرفلب عىل الليل أ نه هو اوطبعا  يغ ،ظاهرا  وابطنا  

ن هُجلت فل ُيتلف فا   ،يف هذه املعرفة ،وابطناص لكن قلنا الليل اكلهنار

ذا اكن املبيع جمهوال   التحرمي سواء   أ كّدان عىل موضوع  ،اكن ليل  أ م اكن هنارا  ا 

ع الكهرابء اليوم وأ هنا يعين يف اال ضاءة املبرة الآن ال يكون ال مر كذكل يف املبي

يف ال سواق اليت فهيا التفنن يف اال ضاءة وليس اال ضاءة فقط بل هناك التفنن يف 

 موضوع اال ضاءة.

ذا ركنا أ و تقاراب الآن قال ال  ،مث قال وال يسوم أ حد عىل سوم أ خيه وذكل ا 

 ،هذا نف  ،يسوم هذا املنع من السوم جاء خربا  وقُصد به اال نشاء ال يسوم خرب

كيف يزيد يف قوة الهني ؟ أ نه قال ال  ،زيد يف قوة الهني ولكن هنا ال يسوم خرب ي

فقال ال  مه عىل بيع أ خيه ك نه أ مرمه أ والَ يسوم أ ن هؤالء الناس ال يسوم أ حد

تسوموا هذا هني  فبعد أ ن هنامه الزتموا مث أ خرب أ هنم ال يسومون ففيه فائدة أ نه 
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ضافة ال مر ابالقتداء هنامه وقال كل  يعين ،قد هنيى فالزتم الناس فا خرب ففيه ا 

ذا اكنت خربا  وصيغ  ،افعل كام فعلوا فقد هنيهتم فانهتوا وأ نت كن كذكل فامجلةل ا 

والوادلات يرضعن أ والدهن حولني اكملني }  : الهني  عىل شك خرب كقوهل تعاىل

لكنه قُصد به اال نشاء وهو ال مر فك نه أ مر  ،هذا خرب {ملن أ راد أ ن يمت الرضاعة

نشاء ،النساء أ رضعنَ  مر ،هذا أ مر ا  مر أ مر  ،فاس تجنب لل  فبعدما اس تجنب لل 

ذا  حيث يكون الهني  عىل صيغة اخلرب  ،والوادلات يرضعن فا خرب ،ابالقتداء هبن ا 

لزتموا هني  وأ مر ابالقتداء ابذلين الزتموا هبذا الهني  فرتكوا أ و ابذلين افيه يكون 

 ل مر ففعلوا.اب

ذا  هنا يقول ال يسوم فذلكل خرب قُ  صد به اال نشاء وعةل الهني  السوم عىل سوم ا 

والهني  هنا عىل  ،أ خيه ل نه يورث العداوة والضغينة بني الناس يف أ مواهلم

ما معىن حيصل فوات؟  ،التحرمي عىل املعمتد ويفسخ العقد ما مل حيصل فوات

شرتي فهنا حصل الفوات اس ُتِحقت مثل  اليت يه كام يعين تلفت السلعة بيد امل 

ن مل تكن حواةل  نا عنه يف  يؤلُف وهذا ما حتدث أ و تلف تعلق احلق ونقص  قال ا 

خيار العيب وأ فضنا فيه يف مراعة اخللف مع أ يب حنيفة رمحه هللا تعاىل وريض 

 هللا عن مجيع هذه ال مة وأ علهما.

أ نك أ نت تزيد يف  ،املساومة بعد ما يركن املتبايعانالسوم أ نك أ نت تدخل يف 

لو اتفقا  ،يعين مل يعقدا العقد لكهنام تقارابالسعر بعدما يرتاكن البائع واملشرتي 

ذا   ،النعقد العقد لكن صار تقارب يعين أ صبحوا يف مرحةل اال قبال عىل العقد ا 

ذكل البائع فا صبحوا اطما ن أ حدمه ا ىل الآخر اطما ن املشرتي ا ىل المثن واملمثن وك
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ذا ُعقد العقد فهذا بيع ما ال ميْل انهتيى العقد  ،يف مرحةل قريبة من العقد أ ما ا 

ذا  حنن نتلكم عن موضوع اذلي هو الركون ،وهو قد أ بِرم ذا مال البائع ا ىل  ،ا  فا 

ال اال جياب والقبول فعندئذ هنا يكون املناط  يف الهني  عن سوم املبتاع ومل يبَق ا 

 أ خيه.

 ؟الوعد يندرج حتت دائرة الركون :سؤال  -

يدخل يف موضوع الوعد  ،الوعد ابلبيع ال يندرج حتت الركون واب :اجل -

 يعين هو ليس من ابب الركون. ،واال لزام ابلوعد وما ا ىل ذكل

 

 ؟القصد خشص وعد خشص ابلبيع وجيوز يل أ ن أ سوم عىل سومه سؤال : -

هو أ شد  أ ن هذا وعد وذاك قبل به ،وذاك ابلتا كيد قبل ابلوعد واب :اجل -

طبعا  الوعد ملزما  أ م ليس ملزما  هذا  ،يه أ قوى من الركون ،من الركون

يعين الوعد يف  ،وقلنا حيث حرم البيع حيرم الوعد ابلبيع ،حتدثنا فيه ابملراحبة

الواقع فامي يتعلق ببيع املراحبة كام ذكران سابقا  أ ن ما ال جيوز عقده الآن حيرم 

عىل لٍك ليس هو املوضوع  ،م بههذا يعين حصل يف املراحبة وأ لزِ  ،بيعه

 اذلي نبحثه الآن.

يعين قبل أ ن يرتاكنا فيجوز كل أ ن تسوم عىل سوم قال ال يف أ ول التساوم 

مسك ابلسلعة ولكنه مل حيصل حديث بعد بينه وبني أ  يعين  ،أ خيك قبل الرتاكن

 .البائع يعين مبجرد أ نه أ مسك ابلسلعة ال يعين أ ن هذا تراكن
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 هل ينطبق هذا عىل املزاد؟ سؤال : -

يه ولو حصل ركون املزاد العلين جيوز فيه السوم عىل سوم أ خ  واب :اجل -

يزيد وهذا ال ينطبق عليه السوم عىل سوم أ خيه بل كل  هذا ملن يبيع مبن

 فيجوز فيه الزايدة. ،أ ن تزيد يف السعر

ن مل يفرتق املتبايعان >>مث قال:  يعين ال يوجد خيار  ،<<والبيع ينعقد ابلالكم وا 

دليل املالكية يف  ،فذلكل يف هذه احلاةل املتبايعان ابخليار ما مل يفرتقا ،يف اجمللس

فتعم سواءا  اكن  ،والفعل نكرة والنكرة يف س ياق النف  تعم ،هذا مل حرف نف 

ل فمبجرد ما حصل التفرق با ي صيغة االتفرق ابل بدان أ م اكن التفرق ابل قو 

وما ورد عن س يدان ابن معر ريض هللا تعاىل  ،لزم البيع وبا ي صورة فعندئذ

ذا ابع بيعا  يفارق اجمللس لُيلزم بعقدة البيع فهذا يُفهَم منه أ نه يعترب  ،عنه أ نه اكن ا 

عليه فا ن راوي  وبناء   ،التفرق ابل بدان ال ابل قوال وابن معر هو راوي احلديث

ابل بدان وليس التفرق  احلديث يعمل بتفسري للحديث وهو أ نه يرعى التفرق

ن العربة مبا روى ال مبا اولكن نقول عند ال صوليني يف مذهب امل ،ابل قوال لكية ا 

فلو خالف  ،وهذه طريقة يف مذهب املالكية يف التوسع ابل خذ ابلس نة ،رأ ى

منا يُعترب ما رواه  آهالراوي مرويه مل يُعترَب خلفه ا  من وهذا  ،وال يُعترب ما رأ

ومن قالوا با ن معل الراوي خلف ما  ،لس نةاب أ س باب توسع املذهب يف العمل 

نه محمول عىل رؤيته من النيب صىل هللا عليه  يرويه من الصحابة فقط قالوا ا 

ليه سادتنا ال حناف يف موضوع تطهري اال انء من لُعاب  وسمل وهذا ما ذهب ا 

خلف ما رواه وأ خذ  ففعل أ بو هريرة ريض هللا عنه ،اللكب وولوغ اللكب
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آه ال مبا رواه آه من رسول هللا  ،احلنفية مبا رأ آه أ بو هريرة عىل أ نه رأ ومحلوا ما رأ

ذا  مه ال يُقدمون القول عىل اخلرب ،صىل هللا عليه وسمل منا مه ل هنم يرون أ ن  ،ا  ا 

وعليه  ،رؤيته من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ما فعهل أ اب هريرة محمول عىل

الك الاجتاهني يف اجتاه سادتنا احلنفية حرصا  عىل الس نة واتباعا  للس نة نلحظ يف 

 يف هذا الباب.وكذكل ابلنس بة للسادة املالكية 

هل هذا مندرج حتت الاختلف يف أ صل معل الصحايب أ و قول  سؤال : -

 الصحايب؟

ال هو لو اكن قول حصايب يف هذه املسا ةل ما يعارض قول النيب  واب :اجل  -

قول الصحايب هو  ،لكنه جاء تفسريا  لرواية يروهيا ،هللا عليه وسملصىل 

هريرة محمول عىل العمل من الرسول صىل هللا  لكن يف فعل أ يب ،اجهتاد منه

وابلتايل ما يرويه الصحايب مما ال يقبل التا ويل والنظر والاجهتاد  ،عليه وسمل

املدينة لكه من هذا  ومعل أ هل ،فهو محمول عىل الرفع وال يعد قوال  للصحايب

أ نه معل من قبل الصحابة ومعل من قبل التابعني رضوان هللا علهيم  ،الباب

أ مجعني فامي ال اجهتاد فيه وهو محمول عىل الرفع ا ىل النيب صىل هللا عليه 

 وسمل.

لها أ جل  ومسيا المثن وال  واال جارة جائزة ا ذا رضاب >> : قال املصنف رمحه هللا

آبق أ و بعري شارد أ و حفر برئ أ و بيع ثوب وحنوه يرَُضب يف اجلُعل  ،أ جل يف رد أ
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وال جري عىل البيع ا ذا مت ال جل ومل يبع وجب هل مجيع  ،وال يشء هل ا ال بامتم العمل

ذا ابع يف نصف ال ج  <<ل فهل نصف اال جارة ال جر وا 

قوهل يف قوهل: واال جارة جائزة ويه اثبتة ابلكتاب والس نة واال جامع والقياس يف 

ن خري ما اس تا جرت القوي ال مني}يف الكتاب  : تعاىل ويف  ،{اي أ بت استئجره ا 

ا ىل أ ن قال  "ثلثة أ ان خصمهم يوم القيامة" الس نة قوهل عليه الصلة والسلم

 ."ورجل اس تا جر أ جريا  فاس توىف منه ومل يعطه أ جره"عليه الصلة والسلم 

فامي س بق العاقدان العاقدان هام من ال راكن أ م أ ما أ راكهنا فهي : العاقدان وفرسان 

وطبعا  اللزوم يف هذا  ،هل العاقدان هام من يُنش ئا العقد وكيف يكوانن ركنا  فيه

الصيب والتلكيف رشط يف اللزوم ولكن عقود فذلكل المتيزي  ،أ ن يكوان ملكفني

 رمات أ جركون مثنا  فل تصح احملوال جرة أ ن تكون مما يصح أ ن ي ،موقوفةاملمزي 

وأ ن تكون معلومة وأ ن تكون  ،وأ ن تكون منتفعا  هبا ،اكمخلر وأ ن تكون طاهرة

أ ما املنافع احملرمة اكلرقص وما ا ىل ذكل من املظاهر اليت  ،مقدورا  عىل تسلميها

حياء حفلت ال عراس اكل جرة وقد تُكَره ال جرة  ،حترم رشعا  فهذه حرام عىل ا 

حنن املذهب عندان تُباح  ،ال الت الهوائية وادلفابلطبل واملزمار يعين اليت يه 

اليت يه ادلف والطبل واملزمار الحظوا أ هنا مثل ادلف اذلي أ ذن  ،يف ال عراس

 العود والكامن ُيتلف. ،املزمار أ ةل هوائية ،به الرشع فهذه جتوز

 ؟من غري أ دوات ال صوات اليت تُصنَع أ ليا   سؤال : -
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ذا اكنت القضية مشاهبة  واب :اجل - أ صوات الاكئنات الطبيعية فل ا شاكل ا 

ذا اك ،يف هذا ال واتر ا ا ىل ذكل من تْل ال الت اليت فهيا لعود وماك نتا 

عمود الهواء اذلي هو ب النغم والوتر ختتلف عام تعطيهاليت تعط  الصوت 

وقد  ،الطبل أ و املزمار وادلف هذه تُباح يف ال عراس وتُكَره ال جرة علهيا

ومع  ،جرى عىل ذكل معل الناس اليوم وهو ال جرة عىل مثل هذه ال دوات

دخال ال الت املوس يقية حىت ال جنبية  ال سف أ صبح هناك توسع يف ا 

 الصاخبة الغربية تدخل الآن عىل ال نشودة اال سلمية.

ذن مفوضوع أ نه يشم وردة مثال  ،ال بد أ ن تكون هذه املنفعة تقبل التقومي ا 

 ،اذلّواقة الآن بعض املطامع واملا كوالت والفنادق عندمه أ انس خمتصون ابذلوق

وهناك بعض  ،مبعىن بعد أ ن يُصنَع الطعام هناك من يتذوق ويُس تا َجر عىل اذلوق

 أ نه ال بد ،لع الغذائية مثل القهوةالرشاكت املوجودة عامليا  فامي يتعلق بتصدير الس

أ ن هذه القهوة تُكتَشف من حيث نوعها وتصنيفها فل بد أ ن يكون هناك ذّواقة 

حنن الآن أ مام حاةل منفعة ترتدد بني أ ن تكون متقّومة وبني أ ن ال  ،خمتصون

وميكن أ ن  ،فنحن نريد أ ن نقول أ ن هناك تا كدا  واختبارا  للجودة ،تكون متقّومة

ا عىل سبيل الفحص والاختبار والتا كد والبحث وتبقى هذه املسا ةل يكون هذ

 مفتوحة.

نك تس هتْل  ،ا من العنيهأ ن ال يكون استيفاؤ  مبعىن أ نك يف حاةل الاستئجار فا 

فا نت  ،ئجار عىل طعام أ و رشاب أ و خرضاوات أ و ما ا ىل ذكلاكست  ،العني
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نك تس تويف العني فاستيفا ء العني يف عقد عندما تس تا جر جشرة علهيا مثر فا 

 اال جارة ال جيوز.

ذا رضاب لها أ جل   ذا رضاب لها أ جل   ،واال جارة جائزة ا  وأ طلق  ،الحظ هنا قال ا 

ذا  هنا مطلقات  ن مل يعني أ جل  يف هذا الرشط الرساةل ا  فقد تصح اال جارة وا 

لهيا مثل اس تعامل ي اشرتطه هنا يف الآجال اليت ال تاذل كون لها غاية تنهتي  ا 

قد متتد س نة قد متتد س نتني قد متتد عرشة ليس لها غاية تنهتي   ،الشقة السكنية

لهيا فا ن مل يرَُضب هل  ،ال جل ط من اال جارات جيب أ ن يرَُضب هلفهذا المن ،ا 

ذا اكنت الغاية من اال جارة أ ن  ،ال جل فسد ذكل ذا اكنت غايته الفراغ منه ا  أ ما ا 

بناء البيت عىل  ،عىل سبيل املثال اكخلياط أ ن يفرغ من الثوب ،يفرغ ال جري

ليه فيصح ولو دون اشرتاط ال جل ،سبيل املثال أ ما ما  ،مفا اكن هل غاية تنهتي  ا 

نه يشرتط يف حصته ال جل ل ن الغاية تصبح حينئذ  ليه فا  مل يكن هل غاية تنهتي  ا 

ال ابش ذا  تا جري الس يارات ،رتاط ال جلغري معلومة وال تكون معلومة ا  تا جري  ا 

لهيا خلفا  ملا  ،قالشق تا جري احمللت جيب أ ن تكون لعقد اال جارة غاية ينهتي  ا 

هو احلال يف شا ن الُصنّاع اذلين تس تا جره ال صلح يشء يف البيت فميكث اليوم 

يعين الآن هذا ال جري مل حتدد هل غاية يصح وغايته الانهتاء  ،واليومني والثلث

للقول با ن ماهل غاية  ك امتثلَت افرتض أ ن ،لكن تربز دلينا مشلكة ،من العمل

ليه يصح دون اشرتاط ال جل الآن أ ردت أ ن تبين بيتا  قد حيتاج هذا  ،ينهتي  ا 

ذا مل ترضب أ جل  س يا تيك املقاول ويسلمك البيت البيت ا ىل بناء  س تة أ شهر فا 
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بعد عرش س نني انقصا  حيتاج ا ىل عرش س نني أ خرى مفا حمك اجامتع ال جل يف 

 اال جارة؟

أ و أ ن تسلمين  ،ل كل ابِن هذا البيت وعىل أ ن تسلمين بعد س تة أ شهريعين أ قو 

ذا   ،طبعا  جيوز عىل قولني مشهورين ،هذا ال مر جيوز برشط ،بعد س نة ا 

ذا اكن ال جل يف وقت ال يمكُل معه العمل  ،س نذكر أ نه ال جيوز قوال  واحدا  ا 

أ شهر فقلت كل نتفق  6فقال مثل  حيتاج  ؟يعين قلت كل هذا البيت مك حيتاج

ذا   ،ابلتا كيد لن يمت الالزتام ابل جل ،أ شهر 4عىل ال جل ا ىل  طيب قلُت كل ا 

ل نه قد يعرض هل يشء قليل فيؤدي  ،أ شهر أ يضا  ال يصح 6س نربم االتفاق عىل 

ذا اكن ال جل املرضوب أ قل من وقت الانهتاء أ و مساٍو هل نقول  ،ا ىل التا خري فا 

ىل شهر مثل  قلُت هل سلمين بعد طيب فا ن أ عطيتُ  ،ت اال جارةفسد ه امتدادا  ا 

 ،س بعة أ شهر والعمل ينهتي  يف س تة أ شهر فهذا فيه قوالن قواين يف املذهب

ملا هو أ صلح فا ذا اكن هناك قوالن قواين يف املذهب ماذا نفعل؟ فلتخرت 

يقول كل ال  كل جيوز كل أ ن تشرتط ال جل وقول يقولفا ذا اكن قول  ،للناس

مع هذا احلال اذلي نعيشه خنتار القول املشهور قوال  من ذينيك القولني جيوز 

لزام بهاملشهورين ونقول نرضب ال جل   .هام قوالن قواين ،وهذا لل 

ولو اكن ضعف  مضاعفة أ شهر 6حىت ولو اكن ال جل طويل  بنحو  سؤال : -

 ؟ما ينهتي  فيه العمل
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هنا من املُطلَقات  ،طاملا أ نه أ طول من فرتة العمل حّص دون حتديد واب :اجل -

ليه  هنا يف ا طلق ابن أ يب زيد أ وال  حصيح اتفاقا  فامي ليس هل غاية تنهتي  ا 

جار احملل جار الس يارة اك  جار الشقة اك  الآن نا ت  ،فقوهل هنا حصيح اتفاقا   ،اك 

لهياهل غاية ا ىل ما  لهيا فباالتفاق يف حاةل  ،ينهتي  ا  ذا اكنت هل غاية ينهتي  ا  فا 

لهيا فعندئذ قوالن: القول ال ول  عدم وجود الغاية اذلي هو هل غاية ينهتي  ا 

 ،يف قوهل هنا ال جيوز يا خذ القول الثاين لكنه ال يس توعب القول ابجلواز

ذا اكنت هل غاية ومل يشرتط ال جل ظ هل غاية ومل الحِ  ،اذلي هو أ نه ا 

يعين ماهل غاية ومل يرضب  ،يشرتط ال جل فهي  اتفاقية حصيحة يف املذهب

ذا  هنا صورة خمالفة ملا أ طلقه ،وهنا خمالف ،هل أ جل ابتفاق يف املذهب  ،ا 

ِن هذا البيت ذلكل يه صورة اتفاقية ل نه ماهل غاية اكملقاوالت قال هل اب

 مل يشرتط أ جل  حصيح اتفاقا . وعىل متام هذا البناء

ذا رضب أ جل   - ذا رضب أ جل  يصبح دلينا التفصيل ،أ ين يقع اخللف؟ ا   ،ا 

هنا من مطلقات  ،هل ال جل مساٍو لوقت اكامتل الصنعة أ و أ قل فل جيوز

 الرساةل.

ذن ذا رضاب لها أ جل  ومسيا ا ا  مث قال  ،هنا هذا اتفاق ال بد أ ن يُسميا المثن ،مثنل ا 

ل نه  ،ب يف اجلُعل أ جل: مبعىن أ نه ال جيوز يف اجلُعل أ ن جيمتع مع ال جلوال يرُضَ 

اجلُعاةل الزمة من  ،الرجل قد بدأ  ابلعملوذاك  ،قد ينقيض ال جل ومل يمت العمل

 ،الآن بدأ  العامل يف العمل ،ليست الزمة من هجة الآخر العامل ،هجة اجلاعل

ا نت عند ال جل تقول هل ذهب فا ذا رضبَت هل أ جل  يف أ مر فهو بدأ  يعمل ف
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آبق ،معْل هدرا   اذلي  ،فهنا قال: وال يرَُضب يف اجلُعل أ ي اجلعاةل أ جل يف رد أ

يعين أ ن أ قول احفر البرئ واس تخِرج  ،هو العبد الشارد أ و بعري شارد أ و حفر برئ

املاء هذا ليس عىل موضوع اذلي هو احلفر مبعىن مقاييس معلومة وما ا ىل يل 

جارة ،ذكل   .فهذا احلفر للبرئ قد يكون ُجعاةل وقد يكون ا 

ذا رضب هل أ جل  حص لكن الِحظ  ،أ و بيع ثوب وحنوه فبيع الثوب أ و حنوه ا 

جارة ذا رضب هل أ جل  حص عىل اعتبار أ هنا ا  لكن الِحظ  ،التفريق يف هذه احلاةل ا 

جارة ،يف رد الآبق ُجعاةل بيع  هذا ،الِحظ حيث اكن البدالن معلومني فهي  ا 

ه السلعة لكن أ ان أ دفع أ لف دينار ال جياد حمفظة فقدهتا هذه وينادي عىل هذ

 .ُجعاةل

الِحظ  ،احلفر عىل اس تخراج ماء العطاء عىل اس تخراج ماء وليس عىل احلفر

هنا يف قوهل هنا أ و حفر برئ ليس يقول هل هذا برئ عىل معق س تني مرت احفر 

جارة 60يف اسطوانة مثل  قطرها نصف مرت بعمق  لكن لو قال هل أ ان  ،تصبح ا 

أ صبحت عندك  ،أ عطيك عىل اس تخراج املاء مفهام حفرَت فا ان لسُت مسؤوال  

ابةل التا قيت حيث غري ق جارة عىل اجلُعاةل أ ن اجلُعاةلذلكل من مزيات اال   ،ُجعاةل

ا قيت يف بعض الصور اليت نسمهيا ُجعاةل نبحث عن بقية الصورة قلنا قابةل الت

 ،احلاةل اليت ذكرها مع أ نه ذكرها مضن اجلُعاةل ويه حاةل بيع الثوب س تجد أ ن هذه

ال بامتم العمل قال وال جري عىل البيع  ،قال أ و بيع ثوب وحنوه قال وال يشء هل ا 

الِحظ )يف مداخةل: عقود البرتول( يه عقود امتياز عقود الامتياز ُجعاةل 

ياز يه عقود ُجعاةل من ( عقود اال مت ةل: ترَُضب هبا الآجال يف البنوك)مداخ
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حيث أ ن االتفاق بيين وبينك عىل الاس تخراج )مداخةل: ولكهنا ترُضب با جل( 

العقود املربمة يف بلد املسلمني عقود اال متياز مل  ،هذه العقود الغربية ال جنبية

ذا  وال للنووي ومل تُؤخذَخذ ال من خمترص خليل ؤ تُ  من الهداية لكن تُعقَد الآن ا 

ال متياز اليت يه تنقيب عن النفط فا ن مل ُُيِرج شيئا  فهل يشء؟ عقدَت عقود ا

ذا ُكيَّفت أ ن  ،ليس هل يشء ذا مل يس تخرج عقود اال متياز تقوم عىل ا  الِحظ ا 

ذا مل يتكون مرشوعة فا ن عق يعين  ،رضب أ جل  ود الامتياز تصبح مرشوعة ا 

مل جتد شيئا  مك تس تحق عىل هذا العمل؟  ،س نتني ،بدأ ت الرشكة ابلتنقيب س نة

جارة الس تحق أ جرة  ،صفر جارة؟ لو اكنت ا  ذلكل دامئا  يف  ،املثلهل هذه ا 

أ وما ما يطبق يف العامل اال سليم يه عقود يعين  ،اجلُعاةل تكون عىل نتيجة

نشا ت يف الغرب مضن بيئات اترُيية معروفة وهذا ابلنس بة هلم ال يرضمه اتفقوا 

 ،أ م مل يتفقوا عىل ال جل ل ن مصدر هذه ال حاكم هو اال نسان عىل ال جل

افرتض أ ننا قلنا يف ال جل الآن هذه الرشكة بدأ ت تنقب ملدة عام الآن يه من 

مس تقبل معقول يف وصلت ا ىل تصورات جيدة مبعىن أ نه يوجد خلل هذه املدة 

ما قلنا هناك مس تقبل معقول أ نت س تقول انهتيى ال جل الآن هنا عند ،املوضوع

ذلكل مقتىض العداةل أ ن  ،أ نه لو رضب أ جل  لفّوت عىل العامل العمل اذلي بذهل

ل ن عقد اجلُعاةل ليس  ،أ ان كعامل أ ترك مىت أ شاء ،يقول كل ال ترضب يل أ جل  

ذا قال أ ان أ ترك مىت أ شاء لن يرتك  ،وأ ان أ ترك مىت أ شاء ،الزما  من هجيت فا 

بل سيمتسك أ كرث لكام جتددت هل  ،يبوأ مامه فرصة جناح يف البحث والتنق 

ن اجلُعاةل تفسد ابلتوقيت ل هنا تظمل العامل ،الفرص  ،ذلكل ملا قال الفقهاء ا 
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العقد رشيعة املتبايعني اتفقنا عىل هذا الغرر يقول كل وذلكل ما يا ت من الغرب 

توازانت بني أ طراف ال لكن الرشيعة عندما تبحث يف  ،واتفقنا عىل هذه املشلكة

منا تبحث عىل قواعد عدل منصوصة عندها ويه هتدف ا ىل حامية  ،التعاقد ا 

ذلكل حترمي الغرر بني ام من أ نفسهام بل يه تريد أ ن حتمهي ،املتعاقدين من الغرر

اتفقا عليه ما فائدته؟ أ ن الرشيعة أ مرت ابلفسخ محلاية الطرفني من  طرفني

ما أ ن يندم هذا أ و يندم ذاك ،الندم عىل فرض بيع س يارة مرسوقة  ،ل نه ا 

ذا مل تكن مرسوقة قميهتا عرشة أ الف مع أ هنا رسقت  ابلتا كيد الس يارة املرسوقة ا 

ذا ُوجدت  ،أ صبحت قميهتا مخسة أ الف فعىل فرض أ هنا بيعت خبمسة أ الف ا 

ذا مل توجد من سيندم؟ يف مجيع ال   ،البائعمن سيندم؟   ،حوال سيندم أ حدهامفا 

ذلكل حترمي الغرر مع أ نه  ،والرشيعة ال تريد أ ن تكون العقود عىل هذا النحو

منا هو لوقاية هللا تعاىل عباده من  ،ميكن أ ن يدخل الطرفان ابلرتايض عليه ا 

هذا اشرتى جمهول قد يبدو هل الكثري فيندم البائع قد يظهر هل  ،الوقوع يف الندم

الرشيعة أ ن تبقى العقود متوازنة بني  تفذلكل أ راد ،القليل فيندم املشرتي

  اف التعاقد ال يظمل أ حدهام الآخر.أ طر 

طاملا  ،الحظ هنا مل يبع ،يف هذا القول انظر ملا قال ومل يبع وجب هل مجيع ال جر

ال أ نه وجب هل ال جر معىن ذكل قال كل مع ع دم حتقق النتيجة ويه أ نه مل يبع ا 

جارة  ويه عىل املناداة مبعىن موظف مبيعات تقول هل  ،وليست ُجعاةلأ ن هذه ا 

 .أ ايم وكل عىل بيعها عرشة داننري ع هذه السلعة خلل أ ربعةبِ 
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ذا  أ ربعة أ ايم  ذا  لك يوم حصته من ال جرة ديناران ونصفا  ذا  عرشة داننري ا   ،ا 

 نريأ ايم اس تحق س بعة دان 3فا ن ابع بعد  ،فا ن ابع بعد يومني اس تحق امخلسة

ن ابع بعد أ ربعة أ ايم اس تحق العرشة ذا  قّسطنا هذه العرشة عىل هذه  ،ونصف ا  ا 

فا عطيناه ال جرة ولو مل حتصل  ،ال ربعة أ ايم فتبني أ ن لك يوم بدينارين ونصف

أ ما يف اجلُعاةل فا ن ال مر مرتبط  ،ما معىن ذكل؟ هذا يكون ابال جارة ،النتيجة

واجلُعاةل  ،م يف القانون ابلوعد ابجلائزةبتحصيل نتيجة للجاعل وهو ما يُعرف اليو 

وس يةل استامثر مناس بة ممكن أ ن تكون يف املصارف اال سلمية ل ن اجلُعاةل ال 

فذلكل  ،يتحمل اجلاعل أ ي خماطرة وحتصل هل النتيجة ويدفع مقابل النتيجة

وال تبحث عن خماطر بل يه حتاول أ ن حتمل  عن متاعب البنوك يه ال تبحث

فا نت حيث أ ردَت  ،عاةل؟ العاملمن اذلي يتحمل الغرر يف اجلُ  ،اخملاطر للغري

من اس تطاع أ ن حيصل عىل علج تعلن لطلب اجلامعات أ ن تتجنب اخملاطر 

هذا الابتاكر  ،مثل  أ و رشاكت ال دوية عىل علج ملرض كذا كذا فا ان أ شرتيه

احلاةل هذه البنك ال  ،الِحظ البنوك ممكن أ هنا تستمثر هبذه الطريقة ،أ شرتيه بكذا

 الصباح هذا داوم هذا يداوم أ م ال يداوم هذا يشرتي العينة يبحث هذا داوم يف

هذه العيادات هذه الصيدليات هذه  ،أ ان يل فقط يف النتيجة ،أ م ال يشرتهيا

هلم أ ان ال أ عطيمك شيئا  أ ان أ قول املاكتب واخملتربات مل تفلح يل يف حتصيل نتيجة 

س يكون هل ا ادلواء عىل هذا يصبح هناك حتفزي عىل أ ن هذ بناء   ،أ شرتي نتيجة

وعند ذكل يس تطيع املرصف أ ن  ،سيُشرتى وما ا ىل ذكل من هذه احلوافز ،قمية

بداع ،يوظف فوائض الس يوةل دليه ابالستامثر ابالبتاكر فا ان  ،هذا يسمى متويل اال 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    269         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

بداعل أ س تطيع أ ن أ موّ  رمبا تكون هبا عيوب نعم هناك عيوب العيوب أ ن  ،اال 

ذا أ رادوا أ ن يبحثوا ا ىل س يوةل مالية  وليوفروا ل نفسهم املادة طلب اجلامعات ا 

والعينات وما ا ىل ذكل نقول هناك ثغرة موجودة وهناك عيوب موجودة ولكن 

منا نتحدث هبذه الفكرة يف هذا اجلانب  ،ما أ مكنصلح الا عند التطبيق ميكن ا 

ن ابع يف نصف ع ذا  قال وا  ىل سبيل املبدأ  وأ ن تتقادح ال فاكر يف هذا اجملال ا 

 ال جل فهل نصف اال جارة والكراء واكلبيع فامي حيل وحيرم.

 

 : 102الصوتية رمق  •

ومن اكرتى دابّة  ،والكراء اكلبيع فامي حيل وحيُرم >> : قال املصنف رمحه هللا

ال جري ميوت وادلار تهندم وكذكل  ،الكراء فامي بق مفاتت انفسخ ا ىل بدل بعيهنا 

آن عىل احِلذاق ومشارطة الطبيب  ،قبل متام مدة الكراء وال با س بتعلمي املعمل القرأ

وت غمن الرعاية وليا ِت مبوال ينتقض الكراء مبوت الراكب أ و الساكن وال  ،عىل الرُبء

ن مات الراكب مل  ،ومن اكرتى كراءا  مضموان  مفاتت ادلابة فليا ِت بغريها ،مبثلها وا 

ى ماعوان  أ و غريه فل ضامن عليه ومن اكرت  ،ينفسخ الكراء وليكرتوا ماكنه غريه

والصنّاع ضامنون ملا غابوا عليه  ،هبلكه بيده وهو مصّدق ا ال أ ن يتبني كذبه

وال ضامن عىل صاحب  ،احب امحّلاموال ضامن عىل ص ،معلوه با جر أ و بغري أ جر

 <<هلم ا ال عىل البلغ  وال كراء ،السفينة
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وهذا سواء اكن فامي يتعلق من اجلهاةل يف المثن  ،قال والكراء اكلبيع فامي حيل وحيُرم

الكراء  ،ض معلومفالكراء هو بيع منافع معلومة بعوَ  ،والكراء اكلبيع :فقال ،واملمثن

واال جارة  فامي  ،غالبا  ما يكون يف غري العاقل اكدلور وادلواب هكذا لغة الفقهاء

الآن يف ُعرف القانون املعارص أ ن اال جارة تكون فامي ال يعقل اكدلور  ،ليعقِ 

والكراء  :فيقول ،أ ما فامي يعقل فيسموهنا عقود معل ،والس يارات وما ا ىل ذكل

جارة أ عيان ،رتى دابة بعيهنااكلبيع فامي حيل وحيرم ومن اك ذا  هنا ا  أ نت عندما  ،ا 

ويه تؤجر شقة تؤجرها بعيهنا هذه عني ال يوجد لها مثيل وهو يريد هذه العني 

 املقصودة وهذا حاصل وواحض يف الشقق وموضوع العقارات.

ذا   ،دابة بعيهنا ا ىل بدل مفاتت انفسخ الكراء فامي بق  وكذكل ال جري ميوت :قال ا 

جارة عني ويف نصف الطريق هلكت هذه ادلابةمن اس تا ج حتطمت هذه  ،ر ا 

الآن هذه الفرتة  ،فّوت املقصود مهنا ،ابلنس بة للشقة عرض لها هدم ،الس يارة

الآن جئنا  ،داننري 10ة ر جال   ،اكنت من ماكن )أ ( ا ىل ماكن )ب(لنقل اال جارية 

ا ىل نصف املسافة مفاتت ادلابة أ و اهنارت العني أ و ما ا ىل ذكل وفات الانتفاع 

ذا  حنن اعمتدان  5هل يس تحق الالآن مك يس تحق هذا املؤجر؟  ،هبا داننري؟ ا 

عت يف نصف س يقول كل املس تا جر أ ان قُطِ  ،عىل املعنّي واملسمى يف العقد

؟ ملاذا تريد أ ن حتاسبين وأ ان الطريق أ ان ُقطعِت يف املنتصف كيف أ فعل

واس تا جرت هذه الشقة ا ىل س تة أ   ،اس تا جرت عىل البلوغ من )أ ( ا ىل )ب(

نقول ال نلتفت ا ىل املبلغ اذلي ُسّل يف العقد ال ول وهو الكراء اذلي هو  ،أ شهر

صاحب اخلربة هذه اذلي هو نعمل الآت: اي نقول مفاذا نفعل؟  ،داننري 10ال 
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الطريق بمك؟ النقطة اليت تلفت فهيا ادلابة ويه منتصف  املسافة من )أ ( ا ىل

 8فاكمل املسافة ب ،4نقول نصف املسافة ب ،داننري 4الآن نقول قال هذه ب

كيف فعلنا يف العيب بعدما احتسبنا ابلقمية رجعنا ا ىل  4عندما جئنا ا ىل ال ،مثل  

ذا اكنت  ،4ابلقمية قميهتا  ،مبلغ الكراء حفسبنا أ ن نصف املسافة يه با ربع الآن ا 

داننري ابلقمية ماذا س نفعل ابلعقد املتفق فيه وهو العرشة؟ كيف س يكون  4القمية 

  حلساب؟ س نقوم بعملية نس بة وتناسب.ا

الآن  ،حنسب النصف 5ىل نقطة التلف ا  فعىل فرض أ ن النس بة لو اكنت القمية 

النصف  ،داننري ونعمل معلية رضب معاكسة 4ماذا س نفعل؟ س نا ت ابل 

ذا اكن نصف املسافة يساوي  ،نصف املسافة خبمسة ،خبمسة  4فنس بة ال  ،4ا 

ذا  أ ضع مك؟ 5من ال   ،نريدان 5الناجت س يكون أ قل من  ،10رضب  5عىل  4ا 

راعينا املسمى يف ف ،س تجد أ ن هذه الطريقة قامت بعملية عداةل بني الطرفني

 ،10رضب  5عىل  4فا صبحت  ،ا القميةالعقد ال ول من حيث النس بة وراعين

ذا  معلنا عىل املتفق عليه ومعلنا عىل  ،الناجت يه ال جرة اليت يس تحقها املؤجر ا 

وهذا اذلي  ،معلنا عىل القمية ،القمية اليت يه أ جرة املثل للوصول ا ىل هذه النقطة

فنعمل يف حاالت  ،معلناه يف عيوب البيع أ تذكرون؟ هذا اذلي معلناه متاما  

لو  وهذا أ عدل مما ،الفسخ عىل القمية والرمق املسجل يف العقد ابلنس بة والتناسب

فتجاهلَت العقد  ،وهام قد دخل عىل عقد حصيح ،العقد اعتربَت القمية جتاهلَت 

أ ن تعمل عىل العقد تقول اكن ينبغ  أ ن يرسهل  لكنك لو أ ردَت  ،الصحيح ابللكية

  .لكنه أ وصهل ا ىل نقطة النصف فل بد أ ن أ معل عىل القميةللنقطة )ب( 
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 ،ادلار تهندم قبل متام املدةو  ،يف العنيأ نه وكذكل ال جري ميوت وهذا الحظ 

جارة عني معينة مُ  املوصوفة شّخصة ل نه بعد قليل س يقول اال جارة وهذا لكه يف ا 

  .يف اذلمة

آن وهذا من ابب  آن عىل احِلذاق أ ن املعمل يعمل القرأ قال وال با س بتعلمي املعمل القرأ

نة ال جرة وقال هنا وال با س مبعىن جيوز وهذا اذلي جرى به معل أ هل املدي 

 معل السلف.وجرى به 

 احلذاق هل مفهوم؟ سؤال: -

فا ن مل  ،احِلذاق أ ن يتِقن ،ليس هل مفهوم ا ال حسب ما اشرتطه واب :اجل -

آية فهذا مل يكن متقنا   آية وينىس أ جارة عىل التعلمي  ،يُتِقن صار حيفظ أ يه ا 

عىل خلف البحث عن  ،وال تدخل يف اجلُعاةل ل ن التعلمي معهود يف قدره

فذلكل دامئا  يف لغتنا أ حياان  يتلكم يف  ،س يارة مرسوقة هذه ليست معهودة

لكن عليك أ ن تراع   ،فتجدها متداخةل ،الِكراء وهو يتلكم عن اجلُعاةل

ذا أ جاز شيئا  فيه توقيت اعمل  ،ت ابملرةاجلُعاةل ال يدخلها التوقي ،الضوابط فا 

اال جارة فهيا  ،غري حمدوداجلُعاةل دامئا  فهيا العمل جمهول  ،أ نه ليس ُجعاةل

آن ،العمل حمدود هنا عند  ،هذا ابلنس بة ملوضوع اال جارة عىل تعلمي القرأ

آن قال ال با س لكن عىل تعلمي الفقه ذهب ماكل ا ىل  الكمه يف موضوع القرأ

آن فهو قطع  ،الكراهة  ،ل ن الفقه من ابب الظنيات عىل خلف القرأ
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وذهب للكراهة عىل تعلمي الفقه ل نه ظنون وفيه اختلف وأ نمت تعلمون 

 الاختلف.

آن عىل احِلذاق و  :قال مشارطة الطبيب عىل الرُبء وال وال با س بتعلمي املعمل القرأ

ذا  مشارطة الطبيب عىل الرُبء ،ينتقض الكراء مبوت الراكب الآن ما حيدث يف  ،ا 

وما تزوره يف  ،الواقع الطيب والعرف الطيب أ ن الطبيب ليس مسؤوال  عن الشفاء

منا يا خذ أ جرة عىل معل وليس عىل  عيادة الطبيب وتقوم به ويقوم الطبيب ا 

ن اكن ،الشفاء  ،التعاقد عىل الشفاء جائز برشط أ ن يكون ادلواء من املريض وا 

ذا جعلَت ادلواء عىل الطبيب اجمتع  ،ملاذا؟ ل نه لو اكن عىل الشفاء فهو ُجعاةل فا 

فاشرتاط الشفاء عىل الطبيب برشط أ ن  ،والبيع مع اجلُعاةل غرر ،البيع مع اجلُعاةل

ذا ا ،عىل املريضيكون ادلواء ولكفة ادلواء  شرتط الشفاء عىل الطبيب فا ن أ ما ا 

جارة اكحِلذاق يف القرأآن آن عىل  ،هذه ا  فذلكل قال هنا وال با س بتعلمي املعمل القرأ

جارة ومشارطة الطبيب عىل الرُبء.  احِلذاق وجعلناها ا 

 ،الآن العرف اجلاري بني ال طباء أ ن ما يا خذه الطبيب هو أ جرة عىل بذل عناية

ولكن هذا ميكن أ ن يُتَصور يف العديد من  ،وهذا عرف قامئ ،وليس عىل نتيجة

لكن هناك بعض ال مراض يشرتط املريض فهيا النتيجة كعلميات  ،ال مراض

يعين واحض أ ن املريض يف معليات التجميل ال نف وال س نان أ نه ال  ،التجميل

منا هو أ عطاك عىل هذا اال صلح ذا اكن العرف  ،يريد منك العناية وا  ولكن ا 

 موضوع املُشارطة عىل النتيجة وعىل الرُبء مفع ال سف الطيب ال جيري عىل

ال أ ننا جنعل أ ن املتعاقدين يف عقدهام يشرتط املريض  س يذهب حق املريض ا 
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ذا مل حيصل يل  ،عىل الطبيب أ نين أ شرتط عليك نتيجة ويه أ ن تُقّوم ال س نان فا 

بيب ظ أ ن موضوع العملية اجلراحية الط ما أ ردُت فمَل دفعُت مايل؟ لكن الحِ 

يقول كل من البداية أ ان ال أ مضن كل النتيجة لكن هل يف التقومي يقول كل أ ان ال 

وأ ان أ عطيك وأ ان أ قّوم كل وأ ان أ عطيك  ،أ مضن كل النتيجة؟ يقول كل أ ان أ مضن

أ نت تدفع ماال  ليس عىل  ،تقومي ال نف علج اجلدل واحلروق ،عىل هذا التقومي

ذا اكن العرف السائد ومل يؤتك الطبيب  ،بذل عناية واحض من ذكل لكن ا 

ذا كتبَت معه  ،القضاء فالطبيب سيمتلص بك سهوةلالنتيجة واش تكيَت ا ىل  ال ا  ا 

أ و أ ن يقوم من مه معنيون حبامية املس هتْل واملريض مس هتْل للخدمة  ،عقدا  

هذا امللحظ وهو أ ن املريض يطلب عناية ويطلب خدمة العلج أ ن يلتفتوا ا ىل 

 نتيجة والنتيجة يه ال ساس.

وجيوز كل أ ن  ،الرشع يقول كل جيوز أ ن تا خذ ال جرة أ هيا الطبيب عىل العمل

هل هو رشع ؟  ،ما هو سائد يف الواقع عىل معل ،تا خذه عىل الرُبء والشفاء

ن تكون فهيا لكن القضية أ ن هناك بعض احلاالت ال بد أ   ،مرشوع ،رشع 

ال عىل هذا  ،النتيجة واحضة وخصوصا  ما يتعلق بعمليات التجميل ل نه ال يدفع ا 

ذلكل هذه انقدحت يف ذهين ملا سا لين أ حد ال طباء وهو أ حد أ طباء  ،اال صلح

فقلُت هل ماذلي  ،أ ن هناك مريضا  حىت سا لين ابذلات عن معلية أ نف ،التجميل

أ ن يذهب لعمليات التجميل يريد هذه  تشارطامت عليه؟ يعين أ ي واحد يريد

ذا دفع ماهل مث بعد ذكل بقيت ال مور عىل ما يه عليه فمَب أ ِخذ ماهل؟  ،النتيجة فا 

لكن أ نت  ،موضوع عىل سبيل املثال ال مراض جتدها ظنيةلكن لو ذهبنا ا ىل 
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ذا اكن  ،أ هيا الطبيب تقول هل أ ان أ صلح كل هذا ال نف فادفع كذا جارة أ ما ا  وهو ا 

اةل عىل الشفاء فل جيوز أ ن يكون ادلواء من املريض ل نه يؤدي ا ىل اجامتع ُجع

 البيع مع اال جارة واجامتع البيع مع اال جارة ال جيوز.

فرصف   ص  ُمش نُّق جُفعل  جِ  وجيمعها يف اللفظِ  عقود منعناها مع البيع س تة  

 هذه ومهنا ما ذكره وهو اجلُعاةل. ،مساقاة رشكة  ناكح  ِقراض  منُع هذا حمقُق 

مبن  و الساكن وحيل الورثة حمهل ويا تونوال ينتقض الكراء مبوت الراكب أ   :قال

ا ىل  1/1نفعة لهذه الشقة من الآن أ نت ملكَت امل  ،يمكل ل هنم ملكوا املنفعة

دأ  العقد من اذلي مْل املنفعة؟ مات املكرتي بعد شهرين من ب ،30/6

أ ليست هذه املنفعة  ،فيحل الورثة حمهل ،املكرتي؟ تؤول ا ىل من؟ ا ىل الورثة

ذا  أ نمت ورثة  ،ماال ؟ بىل فيمكلون العقد ل هنم ورثوا ماال  فيا تون مبن لمك أ ن حتلوا ا 

ون ل هنم يقع ،وال حيق هلم املطالبة ابلفسخ ،يسكن أ و يبيعون هذه املنفعة لغريمه

كام يُقال أ صبحت يف حمل املركز املايل للمتوىف أ نَت ورثته أ نت يف الالزتام يعين 

ذا  أ نت تلزتم كام الزتم املُتوىف  ،ل نك وارث للمنفعة ،أ مل يكن املُتوىف ملزتما ؟ نعم ا 

 املنفعة تعد ماال  بعها أ و أ ّجر. ،فقد ورثَت منفعة

ذا ماتت  ،يعين اس ُتؤجر عىل رعاية الغمن ،<< وال مبوت غمن الرعاية >> :قال فا 

ومن اكرتى كراءا  مضموان  مفاتت  :قال ،الغمن أ و بيعت ممكن أ ن يا تيه بغمن مثلها

 ،مثل رشاكت النقل اجلويالكراء املضمون هو اذلي يكون يف اذلمة  ،ادلابة

يعين هنا مثل  رشكة حافلت يف ال ردن تنقل من  ،مثل رشاكت النقل الربي

ن اذلي جاؤوا وقّطعوا عندك التذاكر  ،تعطلت احلافةل ،ن ا ىل العقبةعام نقول هل ا 
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منا هو يريد مقعدا  عىل هذه احلافةل ،مل يكونوا مشرتطني لهذه احلافةل بعيهنا  ،ا 

 ،الطائرات كذكل ،فنقول هل هات حافةل حملها وأ مكل هبم الطريق وتُلّزم بذكل

فا نت عندما تتعاقد مع رشكة نقل واشرتيت تذكرة سفر من عامن ا ىل القاهرة عىل 

مفعىن ذكل أ ن هذا الناقل ال يقول كل أ نت تشرتط  ،هذا الناقل وهذه الرشكة

أ نت  ،يار اذلي س يقود الطائرةوال تشرتط عيل من هو الط  ،عيل ما نوع الطائرة

ال تشرتط عيل ما يه الطائرة  ،كل عندي مقعد تنتقل به من عامن ا ىل القاهرة

آت هبا أ نت اشرتيَت منفعة مضمونة يف ذميت ال تتعلق بعني أ داة النقل  ،اليت سا

آِت كل بطائرة ،ال تتعلق بعيهنا نزلت يف القاهرة نفرتض أ نك مثل   فالآن أ

يف مطار القاهرة وبعد  الآن تزنل ،تزنل يف مطار القاهرة ،بستسافر ا ىل املغر 

آخرتركب طريان أ ن تزنل يف مطار القاهرة  أ نت اشرتيَت مين مقعدا  أ ان عامل  ،أ

اتفاقيات مع رشاكت أ خرى أ ن هذا اذلي اشرتى مين هذا املقعد أ ان سا نقهل عرب 

ئرة النقل املغربية من طاهذه املواقع املُسلسةل أ ان أ شرتي املقعد  ،سلسةل مواقع

ريكب نوعني من رشاكت سفلام أ بيع تذكرة نقل من عامن ا ىل املغرب  ،مثل  

وعليه أ نت كل أ ن تا خذ هذه اخلدمة  ،يعين س تكون رشكتان ،الطريان الناقةل

 وهذه يه اال جارة املضمونة.

مل ا فلس الرشاكت تعين الرشكة قد أ فلست واملستمثرون يف حاةل  سؤال : -

 ؟هذه عىل ماذا تُصنف يف الفقه عندانيصلوا ا ىل املاكن اذلي يقصدونه 

اال فلس هو وضع ا فلس الرشاكت ال يتعلق ابملس تا ِجر عندها  واب :اجل -

اليد عىل رأ س املال من قبل املصف  من قبل الرشاكت اليت تتوىل معلية 
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لكن موضوع أ نه كونه أ فلس ال يعين سقوط حق  ،ن احملمكةالتصفية أ و م

 املس تا جر عىل الطائرة اذلي اشرتى املنفعة.

ذا هذه الرشكة تعطلت وجحزالآن  عىل طائراهتا شوف اال علن عن اال فلس  ا 

ال يعين احلجز عىل الطائرة اال علن عن اال فلس قد يكون بوضع اليد عىل 

 يدير هذه الرشكة ممكن.تصفية الرشكة هذه وممكن املصف  

الآن أ نت عىل فرض  ،اال فلس طاملا أ مكنت اخلدمة نا خذ اخلدمةأ ن قضية 

أ نت مكش تيك كصاحب  ،احلكومة ال تريد أ ن تفعل ذكل لها حقها ال جيب علهيا

والآن هذه الطائرات حمجوز  ،منفعة أ فلست هذه الرشكة مت احلجز عىل طائراهتا

لكن أ حياان   ،أ نت أ عطيَت ماال  ارفع قضية وبعد ذكل أ نت مع بقية ادلائنني ،علهيا

فلسها وتُباع وتُصفى لكن تبقى تعمل ذا  ،تكون رشاكت مثل  يُعلَن ا  فا نت ا 

 ،ُحجز عىل طائراهتا ومل تعد قادرة عىل موضوع الترصفانقطع العمل والرشكة 

قال  ،تلف العني هنا يا ت بدلها كام قال ،اذهب بصفتك دائنا  وطالب حبقك

قال ومن اكرتى كراءا  مضموان  مفاتت ادلابة فليا ت  ،فليا ت بغريها وهو قوهل هنا

ن مات الراكب مل ينفسخ الكراء وليكرتوا ماكنهبغريها  ذا  أ نت  ،وا  اشرتيَت ا 

ذا أ ردَت ولكن هذا يف العقود اجلديدة الآن أ ي رشاكت تبيح كل أ نك  ،املنفعة ا 

آخرهأ ن  ىل أ  هذا يؤخذ بعني الاعتبار. ،تعيد التذكرة وا 

الآن تقول أ ان عىل سبيل املثال سا سافر ماكن أ يب يقول كل أ ين ستسافر تقول 

يك قال هذا سا سافر ماكن أ يب يقول أ بوك معه تا شرية أ نك ستسافر ماكن اب 

قرأ ته يف الرساةل البن أ يب زيد قال نعم لكن عىل وقت ابن أ يب زيد مل يكن هناك 
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قامة حيل لكن الآن ال عراف  ،تا شريات دلخول أ مرياك ذا اكن عنده ا  لكن ا 

قامة  ،خمتلفة  ،لكن هؤالء ال يطيعون ابن أ يب زيديعين عىل افرتاضنا أ نه يوجد ا 

وقد جرى عرف معني أ ن هذه التذكرة قارصة عىل هذا الراكب وال جيوز جتيريها 

فا ن عرض كل عارض فا ذا اكن هذا الرشط ال ينايف  ،وال جيوز بيعها وال ا خل

لو اكنت العرف السائد هل جيوز لنا  ،نظاما  رشعيا  أ و يراع  عرفا  معينا  فاملسا ةل

لكن لو قال كل أ ان  ،مقتىض العقدأ ن نطبق هذا؟ مل خنالف رشعا  ومل خنالف 

بعد ما قال اشرتيَت التذكرة با لف دينار لكن عندما أ عيدها كل سا عيدها 

ىل أ نه ال صل  500ب التحرمي يعين من حيث املبدأ  يف ال موال هنا س تا ت ا 

ذا ترتب عىل ذكل أ نك دفعَت  ،القضية ليست قضية ا شاكل  1000لكن ا 

ماكل وما ا ىل ذكل فهنا الرشيعة تهنض  ويعيدو كل نصف املبلغ ويتحمكوا يف

 محلاية املتبايعني. 

كثوب اكن  أ و غريه اكلفا س والس يارة اخل مما يُعار ومن اكرتى ماعوان   >>:قال

مل  >> :قال ،<< الناس يعريون ال ثواب ويعريون ال حذية يف ذكل الزمن ال ول

ه فل ضامن عليه يف ينفسخ الكراء وليكرتوا ماكنه غريه ومن اكرتى ماعوان  أ و غري 

ذا تبني أ نه  ،يعين املس تعري يده يد أ مانة ال ضامنة ،<< صّدقهلكه وهو مُ  فا 

ال أ ن يتبني كذبه فل يُ  ،فّرط أ و قرّص أ و تعّدى مضن صّدق يعين أ عرته قال ا 

ذا به ماعوان  وقال كل تلف املاعون  أ و رُسق مث نيس مث نيس أ نه قال كل ذكل وا 

ال طعام  ذا مباعونك موجوديدعوك ا  الآن هذا الرجل ادعى أ نه قد تلف من  ،وا 

 من قبض قبضا   ،صّدقناه ولكن هاهو املاعون ،وُصّدق فامي زمع ،غري تقصري منه
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ذا تلف من غري تقصري ضال يُعوّ  ،حصيحا  مرشوعا  يف هذا يعين مثل  أ عرَت  ،ا 

أ عاره أ و ما  س يارتك لصديقك أ و ماكتب التا جري لكن كونه هنا ذكر ماعوان  أ و

عارة أ عطيتَه س يارة ،ا ىل ذكل هذا الشخص قاد  ،كل الآن سواء اكرتى أ و ا 

ذا هبذه الس يارة  ،الس يارة بك همنية بك أ مانة ما جتاوز قيدا  من قيود القيادة وا 

لهية رابنية ليست من يده ،تتعطل آفة ا  جزاك هللا عىل يقول كل  ،هذه أ

املوجودة يف املنطقة الفلنية وابرك هللا فيك هذه الس يارة قد تلفت  ،املعروف

اذهب وضع كل موقع  روف ويف الفقه اال سليم يقولونعىل ما بذلت من مع

وتتصل ابلس يارة اذهب واحشن ( حىت ال تتعب gbsالس يارة اذلي هو )

يّل مل أ كن يف حمل اال حسان  ،س يارتك هذه حقوق أ ان لسُت متلكفا  هبا أ حسنَت ا 

ذا اكن  ،والثقة نك مل  ،كل عندي رشع أ ان حارضا  يقول هلم اليشء عليك اللهم ا 

وأ نت  ،ليس ملثْلتبادل اال حسان ابال حسان ومقام اال حسان هو مقام رفيع 

 عاملَت ابحلقوق والرجل مل يعامْل ابحلقوق أ عارك.

جارة س يارات تتصل علهيم تقول هلم الس يارة ىعطلت يف املاكن الفلين  لو اكنت ا 

ذا   ،س يارةويا تونك ب  ،وخذوا س يارتمك القضية قضية ال مانة مبعىن من تعدي  فا 

 ،يدك يد أ مانة وليست يد ضامنة ،وتقصري تضمن دون تعدي وتقصري ال تضمن

ال أ ن يتبني كذبه اكملاعون  :قال فل ضامن عليه يف هلكه بيده وهو مصّدق ا 

ليه صاحبه مرة أ خرى بعدما ادعَ  التلف مس بقا   والُصنّاع ضامنون  ،اذلي ُدع  ا 

فا نت فامي  ،ماذلي يُغاب عليه؟ مثل الساعات الهواتف تغيب علهيا ،ملا غابوا عليه

ملا غابوا عليه مثل  نقال ضامنو ،يُغاب عليه بني الناس يُصّدق يف دعوى التلف
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خل يعين يُغاب عليه  ،مصلح  ال هجزة الكهرابئية هؤالء يغلقون علهيا ابب احملل وا 

طابقا  يقول كل رُسقت الرافعة اليت  20اليت تبلغ ليس مثل الرافعة هذه حيَفظ 

وهذا يشء ليس مما يُغاب  ،طابقا  تقول هذه حىت ترسقها حتتاج دوةل 20تبلغ 

الصنّاع اذلين تصدروا للصناعة فهؤالء الُصنّاع اذلين نصبوا أ نفسهم للصنعة  ،عليه

هؤالء نصبوا أ نفسهم لهذه  ،اكخليّاطني وصيانة الهواتف وال هجزة الكهرابئية

 ،والتضمني هلم من وقت القبض ،فقال يف هؤالء ضامنون ملا غابوا عليه ،الصنعة

حىت ال يتجرؤوا عىل أ موال الناس  فتضمني الُصنّاع هو من معل اخللفاء ال ربعة

 بدعوى التلف.

ذا قام سبب ظاهر ال ُيفى كحريق عام لو قال  ،يعين يشء ال ُيفى ،فيضان ،ا 

لكن  ،الباب قال يل رُسقق حميل ممكن هو جاء يف الليل فتح الباب كرس رُس 

لكن يف هذه  ،ال يضمن ،لو فيضان لو زلزال حريق عام يعين يشء عام ظاهر

اكن معهل  سواء   ،الحظ غاب عليه ،من يف حاةل أ نه يشء غاب عليهالقضية يض

كتب كل عىل الفاتورة لو حىت لو وثّق  ،با جر أ م بغري أ جر فل بد أ ن يضمن

نقول هل ال حىت لو  ،لون عن البضاعة حال التلف وكذا وكذاحنن غري مس ئو 

 .ُت كل عىل هذا فهذا القول غري معتربعكتبَت ووق

عنده ماكن يضع الناس فيه هو اذلي هو املُكري وال ضامن عىل صاحب امحّلام 

ذا رُسقت الثياب ،الثياب ليس تحموا ومثهل مثل كذكل  ،هذا ليس هل علقة ا 

ال ا ذا قرصواال صل ّراس والنواطري يف احلُ  يعين من وضع انطور  ،ال يضمنون ا 

ذا قرّص  ال ا  لييل من املغرب  يعين أ نت وضعته حارس ،أ و حارس ال يضمن ا 
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ذهب ا ىل أ ي معل أ و  ،فالرجل ترك ماكن معهل وذهب ،حىت تطلع الشمس

آخر فرُسقت هذا يتحمل ل نه مقرّص  ال يف التقصري ،اهامتم أ أ ما لو كتّبنامه عىل  ،ا 

فهذه الورقات متزق  ،ورق أ نه يف حال رُسق يشء أ نك تتحمهل ولو مل تُقرّص 

ذا قرّص هذا نظام رشع ،ال قمية لها ،وتلقى يف القاممة ذا  ،ل نه حُياَسب ا  وابلتايل ا 

ذا مل يقرص وكتّبتَه عىل هذه الورقة  قرّص دون أ ن تكتب هذه الورقة س نحاس به ا 

فالعربة بنظام الرشع يف الضامن وهذا حتمك يف أ موال الناس  ،تلن تنفعك الورقا

 ك جري يريد أ ن يعمل وهو ضعيف فا ن اشرتطَت عليه ما اشرتطتَه.هو جاءك 

وال ضامن عىل صاحب السفينة اذلي هو صاحب السفينة ال ضامن  >> :قال

عارض مثل أ ن ميل  سفينته محوةل  ،<< عليه يف ال صل ا ال ا ذا مضن لعارض

ذا  يف حال أ نه مّحل السفينة حبموةل زائدة هذا  ،عندئذ يضمن ،فغرقت ،دةزائ ا 

فهذا الضامن وذاك يف  ،لو غرقت مبوج ،برحيأ ما لو غرقت  ،يكون من فعهل

الظروف الطارئة ضامن  ،البيوع لكن هذه مسا ةل ضامن ابال تلف وليست ابلعقد

هذا  ،وقد يكون ابلفعل مكن أ تلف ،الضامن قد يكون ابلعقد اكلكفاةل ،ابلعقد

الظرف الطارئ مسائل  ،الآن موضوع حتطم السفينة ليس ظرفا  طارئا   ،ابلفعل

آفة ساموية أ تلفت هذه السفينة جاءت  عقدية كام س يا تينا لكن هذا اذلي هو أ

ما لو أ   ،كل فيههذا أ نت ال يد  ،جاء موج مرتفع أ غرقها ،رايح عاتية أ غرقهتا

فا ذا اكن ال مر من يد الفاعل اذلي هو  ،مّحلهَتا حبمل زائد فا ن كل فيه يد

نه يضمن حىت ولو مل يُقرّص ومل يتعمد اال تلف و ل نه تعمد وتقصري  ،اال نسان فا 

 كحموةل زائدة وهذا أ حياان  حتدث امحلوةل الزائدة.
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ال  ،وال ضامن عىل صاحب السفينة :قال فصاحب السفينة ال يضمن وال كراء هل ا 

يعين تقف بنا بنصف البحر تقول احبث  ،ل هنا جارية جمرى اجلُعاةل ،عىل البلغ

ال عىل البلغ  ،هذه ُجعاةل ،عن سفينة اثنية؟ مثل الس يارة؟ ليست اكلس يارة ا 

جيب أ ن تكون الفائدة يف  ،ل نه ال يُتَصّور أ نه يعطيك أ ي فائدة خلل البحر

البد أ ن  ،ومثل الطائرات يعين لن يقول كل انزل هنا ،أ ي امليناء البحري ،امليناء

 يصل بك ا ىل احملطة اليت قد اخرتهَتا.

نزالها ومل يزنلها مث غرقت يف  فا ذا وصلت ا ىل امليناء ومتكن رب البضاعة من ا 

أ وصلُتك ا ىل حيث املاكن امليناء فالآن يكون صاحب السفينة هنا بريء أ ان 

ذا تلفت البضاعة عندمه يعين مصلحو  ،وأ س تحق ال جرة أ ما هؤالء اذلين ا 

ذا تلفت الساعة عندمه ال يس تحقوا أ جرة ذا رُسقَت ال يس تحقوا  ،الساعات ا  ا 

 ،عد ظلام  فوق ظملهذا يُ  ،يعين ساعيت رُسقت وتقول يل أ عطيين ال جرة ،أ جرة

ذا  وال ،وذلكل هذا ال يَصلُح ال عىل البلغ مث انتقل يتحدث الرشكة ا   كراء ا 

 ابل بدان فقال وال با س ابلرشكة ابل بدان.

 

 

 

 : 103الصوتية رمق  •
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وال با س ابلرشكة ابل بدان ا ذا معل يف موضع واحد  >> قال املصنف رمحه هللا:

ما معل  واحدا  أ ومتقاراب  وجتوز الرشكة ابل موال عىل أ ن يكون الرحب بيهنام بقدر 

وال جيوز  ،أ خرج لك واحد مهنام والعمل علهيام بقدر ما رشطا من الرحب لك واحد

 << يف الرحب يس توايأ ن ُيتلف رأ س املال و 

وال  ،فقال وال با س ابلرشكة ابل بدان ،عن رشكة ال بدان يتحدث املصنف هنا 

ورشط العاقدين أ ن  ،يُباح والرشكة ابل بدان أ راكهنا العاقدان :با س أ ي معناه

والصيغة لك  ،مبعىن أ هنا ال تلزم من الصيب ،يكوان ممن تصح مهنام الواكةل والكفاةل

ويشرتط أ ن يكوان كام ذكران ممن  ،ما يدل عىل الرشكة سواءا  ابللفظ أ و ابخللط

واحملل املتعاقَد عليه يف  ،الرشكةوالصيغة كام قلنا ما يدل عىل  ،تصح مهنم الواكةل

يعين جند أ ن الك الرشيكني يقدم ماال  ويقدم  ،رشكة ال عامل املال وال عاملعقد 

ال ما فيه تعاون وبذل معل من الطرف ،معل     ني.وال تكون الرشكة ابل بدان ا 

 ،الآن ممكن أ ن نقول هذه الرشكة تؤدي غاية ومقصد وتسد حاجة للمتعاقدين

احلفر همنة وهذا جنار اذلي هو جنار  ،يعين مثل  عندك جنار وعندك همنة احلفر

آخر وهو  ،ال اثث )أ و جنار املوبيليا( هذا النجار هل معل ولكن يتعلق به معل أ

ذا  تتاكمل الصنعتان ،فميكن أ ن تلتق  مصلحة احلفار مع مصلحة النجار ،احلفر  ،ا 

فيتاكمل معا   ،ن ومعمل ال س نانممكن كذكل أ ن يظهر ذكل يف طبيب ال س نا

ذا  ال بد أ ن يكون من لٍك من الطرفني معل قد يكوان الكهام يعمل ابلنجارة  ،ا 

 ،فيفتحان منجرة يتشاراكن يف املال ويف تا سيس هذه املنجرة ويتشاراكن ابلعمل
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هذه اليت تسمى رشكة  ،فهام يؤسسان مبالهيام وأ يضا  يبذل لك واحد مهنام معل  

 واحض وهو جزء من حمل العقد.فهيا مبعىن أ ن العمل البدين ال بدان 

اثنني من مصلح  الس يارات  ،حدادين ،الآن ممكن جتد مثل  جنارين

مبعىن ال بد أ ن يعمل لك واحد ال أ ن يقوم أ حدهام بفتح احملل  ،)املياكنيك(

ال بد أ نه يكون هناك مصلحة يف الالتقاء وتاكمل  ،والثاين يعمل يصبح أ جريا  

حظ ويف قوهل ال بد أ ن يكون هناك معل من لٍك مهنام قد يتفق العملن وقد ال

ذا معل يف موضع واحد معل  واحدا   ،يتقاراب جّنار  ،حّداد مع حّداد ،وهذا بقوهل ا 

يعين الآن عندك  ،طبيب أ س نان مع فين أ س نان هأ و تقاراب كام ذكران ،مع جّنار

صناعات أ س نان تتاكمل مع طبيب غري معل طبيب ال س نان هناك دراسة 

بيامن يف السابق اكن عندك  ،س نوات جامعية 5وأ صبحت الآن درجة  ،ال س نان

الآن ال أ صبح عندك فين ال س نان ليس ابملعىن الفين  ،فين أ س نان ملدة س نتني

ن هل معل    هذا العمل جزء منه يلتق  مع معل طبيب ال س نان. ،بل ا 

ذا  ال بد أ ن يكون معل  واحدا   أ و أ ن يكون طبيب  ،الكهام طبيب أ س نان ،ا 

طبيب أ س نان مع جنار؟ هذا ال علقة لك مهنام  ،أ س نان مع فين أ س نان

ذا  علينا أ ن نلحظ يف موضوع العمل ابلنس بة  ،ال يوجد أ ي تليق ،ابلآخر ا 

هذا مياكنيك هو واحد مبعىن  ،أ وال  أ ن يكون العمل متحدا   ،لرشاكت ال بدان

 ،جنار وهذا جنار هذا حّداد وهذا حّداد أ و أ ن يتقارب العمل وهذا مياكنيك هذا

مثل طبيب ال س نان مع فين ال س نان اذلي هو  ،مثل جنار مع حفار اخلشب

س يف الطب يف صناعات وعىل هذا قِ  ،عىل الوصف اذلي قد ذكرانه سابقا  
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 يمكل بعضها بعضا  أ ن ال طراف فامي ا ىل ذكل من هذه الصناعات اليت ميكن 

ذا   ،الني يتاكمل بعضهام مع الآخرقف العمل عىل جانبني وعىل جمويتو   هذا ا 

  خبصوص التقارب بني العملني.

لو افرتضنا أ ن طبيبا أ س نان  ،كذكل ال بد أ ن يكون العمل ابلتعاون بيهنام

مبعىن هذا الطبيب هل  ،اس تا جرا شقة ولك  هل جزء من هذه الشقة ومعهل مس تقل

زابئنه والطبيب الثاين هل زابئنه هذا يعمل لنفسه وهذا يعمل لنفسه فهذه ال تعد 

فلومعل لك واحد مهنام مبفرده مل  ،رشكة أ بدان بل ال بد أ ن حيصل العمل بيهنام

 بدان.تعّد رشكة أ  

أ هنام ال يس تطيعان أ ن يس تا جرا شقة لك واحد  ،وهذا حاصل الآن بني ال طباء

 ،وهناك أ ماكن مرتفعة ال جرة يف ال سواق ،بيامن هو حيتاج لغرفة وغرفتني ،بنفسه

 فيا تيان ويس تا جران شقة ويقسامهنا بيهنام فهذا ال يعد رشكة أ بدان.

ال س نان خاص با عصاب  من طب ممكن أ يضا  طبيب ال س نان هناك نوعالآن 

يعين هناك طبيب ال س نان اخملتص ابل س نان ال يس تطيع أ ن يقوم هبذا  ،ال س نان

فيحّول احلاةل اليت عنده ا ىل  ،العمل مبفرده أ و ال يس تطيع حىت مس تقل  بنفسه

ولكن هذه قد تكون اندرة وال تتوافر دلهيا جدوى  ،طبيب خمتص يف ال عصاب

هناك حاالت اندرة ممكن أ ن حتتاج ا ىل الك الطبيبني ف  ،من الاشرتاك يف ال عامل

ذا  ال بد أ ن يكون العمل مشرتاك   ،عىل خلف صنعة ال س نان وتصنيع ال س نان ا 

بيهنام وال بد أ ن يكون العمل من لٍك مهنام وال بد أ ن تكون نس بة العمل والرحب 

أ و ال بدان يعين حنن قلنا ا ن رشكة ال عامل  ،واملال حبسب املدَخلت يف الصنعة
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املُدَخلت ثلث مال ثلث معل حيق كل  ،هناك جزء مايل وهناك جزء بدين

يعين ال جيوز أ ن  ،نصف املال نصف العمل حيق كل نصف الرحب ،ثلث الرحب

نتاج يف نسبهتا خمتلفة عن نس بة الرحب فبقدر املُدَخلت تا ت  ،تكون ُمدخلت اال 

املاليك هنا اشرتَط أ ن جند أ ن الفقه الآن عندما نا ت ا ىل هذه الرشكة و  ،ال رابح

نتاج تتناسب مع تقامس الرحب ايكون العمل ورأ س امل ل اليت يه ُمدخلت اال 

ننا خنىش يف  ،والنس بة اليت يتقامس علهيا الرشياكن عندما ننظر ا ىل هذه احلاةل فا 

مبعىن أ نين أ ان أ دخل  ،ويصبح للنفوذ جزء من الرحب ،الرشاكة أ ن يتدخل النفوذ

لكنين أ قول  ،املال وبربع العمل يف الواقع النس بة ينبغ  أ ن تكون ربع الرحببربع 

آت ابل عامل حبمك وجاهيت حبمك  ،كل ويل نصف الرحب ملاذا؟ أ قول كل أ ان اذلي سا

نت موظف يف احلكومة الفلنية وأ ان أ عمل فلن وأ عمل ك واساطات حبمك نفوذي أ ان 

نتاجفلن فتا ت هذه الزايدة يف  بل  ،ال رابح ليست نتيجة ُمدَخل حقيق  يف اال 

منا جاءت نتيجة مثن وجه ن هذا الرجل يا خذ مقابل  ،ومثن نفوذ ا  وعليه فا 

يف  ،الآن أ نت عندما جئت س تا خذ مقابل نفوذك ،استبداده ابلوجه والنفوذ

ع ْوُض اجلاِه يُمنَ ذلكل قال القرُض والضامُن عَ  ،الرشع ال يوجد مقابل مايل للنفوذ

 أ ن تُرى لغري هللِا.

مبعىن اذهبوا  ،والحظوا أ ن هذه الرشوط يه مبثابة النار احملرقة للستبداد املايل

آت ابل عامل ،ل نين أ ان اذلي سا وقع حيث شئمت س تحتاجون ا يلّ  أ ان  ،أ ان اذلي سا

عندما نشرتط هذه الرشوط فس نقول  ،أ عرف فلان  أ ان أ عرف يف ادلائرة الفلنية

للمتشاركني س تقبضون نس بة من الرحب بقدر نس بة املُدخلت من رأ س املال 
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ذا  أ صبحنا يف معل جتاري حمض رِصف نق  صايف من  دَخلت منواملُ  العمل ا 

ذا قلنا أ هنا جيب أ ن  ،جة النفوذالاستبداد املايل اذلي يريد أ ن حيقق أ رابحا  نتي فا 

فعىل فرض أ هنام اشرتطا لنفس هيام  ،تكون نس بة العمل والرحب بقدر املالني

يعين ملا جند  ،رشوطا  فاسدة فنقول لك مهنام أ جر معهل ،رشوطا  ال جتوز رشعا  

رشكة أ عامل فاسدة اختلت فهيا نس بة الرحب فس نقول لك مهنام من أ جره حبسب 

ن هذا الاقتسام يكون حبسب أ جرة لٍك مهنام حىت ال فذلكل ،ما معل  نقول ا 

 يضيع معلهام وال يضيع هجدهام هدرا .

 ،وجتوز الرشكة ابل موال عىل أ ن يكون الرحب بيهنام بقدر ما أ خرج لك واحد مهنام

ذا  فامي يتعلق ابملشاراكت وما  ،بقدر ما رشطا من الرحب لك مهنام اموالعمل علهي ا 

معلَت برأ س  ،ل ستبقى املُدَخلت ُموزعة يف الرحب بنس بة متساويةيتعلق ابل عام

ومعْل تا خذ وال بد أ ن تكون النس بة متساوية يعين معل نصف كام قلنا  ماكل

ذا حنن أ تينا عىل سبيل املثال رشكة قميهتا  ،رأ س مال نصف تا خذ النصف ا 

ذاك  ،20وذاك أ سهم ب ،ثلثون أ لفا  مك أ سهمَت يف رأ س املال؟ عرشة أ الف

 10لو أ ننا جئنا ا ىل  ،من ال رابح ثني من ال رابح وأ نت تا خذ الثلثيا خذ الثل 

واحد يا خذ  فك 100000أ الف واملرشوع قميته  10أ شخاص لك واحد دفع 

ال سهم يه حصص شائعة وال رابح تُوّزع عىل  ،يف املئة 10من الرحب بنس بة 

 حسب لك قمية سهم من هذه ال سهم.

كيف منزي بني رشكة ال موال ورشكة ال بدان ما دام أ ن رشكة  سؤال : -

 ال بدان ليس فهيا أ موال أ يضا  
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الآن يف قوهل وجتوز الرشكة يف ال موال عىل أ ن يكون الرحب بيهنام   واب :اجل -

يعين  ،بقدر ما أ خرج لك واحد مهنام والعمل علهيام بقدر ما رشطا من الرحب

ذا  هناك معل معني كنجار  الرشكة اليت يه يف ال بدان قلنا أ ن يتحد العمل ا 

منا هو معل  ،وحداد وطبيب أ س نان وما ا ىل ذكل هنا ليست هناك صنعة ا 

 ،مبعىن هو تقليب رأ س املال ابلتجارة وليس ابلصناعة من أ جل الرحبجتاري 

الآن كيف  ،يعين مل يتحدا يف صنعة بيهنام مثل حداد مع حداد جنار مع جنار

الآن فتحنا معرضا  مشرتاك   ،نريد أ ن نتاجر يف الس يارات حصل ال مر بيهنام؟

أ نت تذهب وتشرتي س يارات  ،أ نت دفعَت مئة أ لف وأ ان دفعُت مئة أ لف

فهناك معل لكن ال توجد  ،أ ان أ بيع وأ نت تبيع ،وأ ان أ ذهب وأ شرتي س يارات

صنعة كصنعة طبيب ال س نان ال توجد صنعة كصنعة النجار مع النجار 

اخلشب مبعىن الناجت ليس هو نتاج ال جرة والعمل يف  ليست صنعة حفار

منا هو نتاج معل جتاري حبت ،الصنعة هناك معل نعم لكن هل العمل  ،ا 

أ لف مين  50الآن أ ان قلُت كل هذه مئة أ لف  ،ال ؟كصنعة احلداد والنجار

تقول يل أ نت اذلي تعمل وأ ان أ دفع رأ س مال لكن أ تقامس  ،أ لف منك 50و

هذه ليست  ،أ قول كل اذهب واحبث عن ُمضاَربة ،معك الرحب النصف

ذا كنت ال تريد أ ن تعمل وتريد أ ن تدفع املال فقط فاحبث عن  ،ُمضاَربة ا 

ذا اكن العمل ليس مناس با  كل  ،ُمضاَربة حنن نريد أ ن نرحيك من العمل ا 

آخر فادفع ماكل مضاربةوأ نت مشغول بع لكن رشكة أ موال مبعىن أ نت  ،مل أ

مبعىن ال  ،تدفع النصف وأ ان أ دفع النصف ال بد أ ن يكون العمل ُمناصفة



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    289         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

أ ان أ دير الرشكة أ ربعة  ،تقول يل أ نت حترض ثلثة أ ايم وأ ان أ حرض أ ربعة أ ايم

هذا  يفال بد أ ن يكون العمل فامي بيننا أ ننا  ،أ ايم وأ نت تدديرها أ ربعة أ ايم

فا نت تذهب ا ىل  ،املعرض اذلي افتتحناه نعمل مجيعا  ملصلحة هذا املعرض

فا نت  ،لمعرض وأ ن تقوم ببيع مشرتايت املعرض ابلرحبال سواق وتشرتي ل

ملزم برشايئ  وأ ان أ شرتي وأ نت ،تشرتي وأ ان ملزم برشائك ل نك وكيل عين

 اخلسارة معا . فا ذا خرسان يف هذه الس يارة حنن نتحمل  ،ل ين أ ان وكيل عنك

ذا  مجم خنرس بقدر ما نرحب من النس بة  ،رحبا  وخسارة لناوع أ عامل املعرض ا 

تقول يل يعين  يعين ال ،خسارة مخسني ابملئة عليكخسارة مخسني ابملئة عيل و 

لكن أ ان غري قادر  ،اي وليد أ ين دفعت كل مخسني أ فل  وأ نت ادفع مخسني أ لفا  

 ،ادفع ماكل مضاربة وشكرا   ،نقول كل هذا ال ينفع ،عىل املتابعة أ ان لسُت متفرغا  

أ ما أ نك تا خذ ُمناصفة عىل ضوء أ نك مشارك يف العمل وتعمل  ،هناك ابب كل

 ،هذا ال يصلح ،والعمل مين بقدر الثلثني ،الثلث ورأ س ماكل بقدر النصف

نتاج  حماس يب صعب يف موضوع توزيع الرحبس نعود ا ىل مثلث  عىل مدخلت اال 

ذلكل قال أ ن يكون الرحب بيهنام بقدر  ،من املال والعمل اذلي أ نتجت هذا الرحب

ما أ خرج لك واحد مهنام من مال الرشكة والعمل علهيام بقدر ما رشطا من الرحب 

فلو أ ن نس بة  ،ال جيوز أ ن ُيتلف رأ س املال ويس تواي يف الرحبواحد لك و 

ن اكنت النصف فتا خذ النصف ن اكنت  ،رأ س ماكل الثلث تا خذ الثلث وا  وا 

والعمل مفنك س بعني اي صاحب  ،س بعني يف املئةمن الرحب س بعني يف املئة خفذ 

ن مل  ،رأ س مال الس بعني ونس بة العمل ثلثني اي صاحب رأ س مال الثلثني ا 
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مت تكوان قادرين عىل ادلخول هبذه النسب نقول لكام اذهبا ا ىل املُضاَربة حىت ي

ال بد أ ن يكوان متوافقني ابملال ورأ س املال وال يكوان  ،توزيع الرحب توزيعا  عادال  

 متفاوتني.

 هوقد أ رِخص في ،جائز ابدلاننري وادلرامه والِقراض >>املصنف رمحه هللا: مث قال 

ويكون ا ن نزل أ جريا  يف بيعها وعىل  ،وال جيوز ابلعروض ،بنقار اذلهب والفضة

 ،وللعامل كسوته وطعامه ا ذا سافر يف املال اذلي هل ابل ،ِقراض مثهل من المثن

منا يُكتىَس يف السفر البعيد  <<قتسامن الرحب حىت ينّض رأ س املال وال ي  ،وا 

ذا  تلكم أ وال  عن  رشكة ال موال مث يتلكم الآن عن تلكم عن رشكة ال بدان مث ا 

يعين لك حاجة حيتاهجا الناس من  ،رشكة الِقراض ولكها قامئة عىل املُشاَراكت

يعين ال تا ت يف ظروف حتتاج ا ىل ُمضاربة وتريد رشكة  ،املُشاَراكت لها نظام

أ ان أ قوم برشكة ال حتتاج ا ىل رشكة أ نت ال تريد أ ن تعمل فهيا مث تقول  ،أ بدان

ذا  لك ظرف عندك هناك نظام اكمل يصلح لظرفك ،أ موال لكن ال تذهب  ،ا 

وتريد أ ن تا خذ أ جرة مكن مبعىن ال تريد أ ن تعمل  ،ا ىل يشء ال يناسب ظرفك

  يعمل.

آخرفقال و   ،الِقراض القراض ابلنس بة هل هو أ ن يدفع أ حدمه املال والعمل من أ

النقار اليت يه  ،قال بنقار اذلهب واملعمتد أ ن تُمنَع املُضاربة بنقار اذلهب والفضة

ذا نظرَت ا ىل املُضاربة  اثنيا  قد  ،أ ول يشء الرحب قد حيصل و قد ال حيصلالقطع ا 

ذا مل حيصل  ،ينجو رأ س املال وقد ال ينجو والعمل من العامل قد يكون هدرا  ا 

يعين ليس  ،جفعلناه عينا   ،ا ىل رأ س مال املُضاربةمفاذا لو أ ضفنا غررا   ،الرحب
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عىل ضوء الآن عىل فرض س نقوم حبساب ال رابح  ،يعين قطعة ذهب ،داننري

رأ س املال هو عني جمهوةل يعين قد تُباع با لف قد تُباع با لفني قد تُباع رأ س املال 

ينار بعرشة أ الف فعىل أ ي أ ساس س نُقمّي؟ ال بد التقيمي أ ن يكون بعرشة أ الف د

بعدما نّضت اليت يه حصل لنا الرحب مع رأ س املال عرشة أ الف دخلنا بعرشة 

ذا  رأ س مالنا مك؟   أ الف دينار ا 

لو دخلنا بقطعة من اذلهب أ و بس يارة أ و بعروض أ و ما ا ىل ذكل  ،عرشة أ الف

ذا بيعت القطعة وُجعل ما   بيعت بهكيف نعرف رأ س مالنا وحندد رأ س املال؟ ا 

لو قلنا خلص املذهب هنا قال كل  ،رأ س املال وحُتتَسب للعامل أ جرة أ نه ابع

ن اذلهب يه حصيح هذا الكم ابن أ يب زيد لكنه هو ليس املعمتد جعلنا قطعة م

مك قمية رأ س املال؟ نريد أ ن حنسب هل جنى رأ س املال أ م مل  ،رأ س مال ُمضاَربة

ذا بيعت وُجعلت ادلاننري اليت يه النقود يه رأ س املال ويكون للعامل  ال ا  ينجو ا 

ذا  ال نس تطيع أ ن جنعل رأ س مال املُضاَربة هذه الس يارة أ و  ،اأ جرة مثهل يف بيعه ا 

تُباع مث جُيعل رأ س مالها هو رأ س مال املُضاربة مث يكون ال بد أ ن  ،هذه ال رض

ال ساس ية اليت حنسب ما زاد عن العرشة أ الف رحب ما رأ س املال هو النقطة 

أ ننا قلنا أ ن هذه الس يارة رأ س مال املُضاَربة فكيَف نفرتض  ،نقص خسارة

ذا  هذا ليس هو املع  ،فل تصلح ،ال بد يريد نقودا   ،يتَّجر؟ كيف يبيع  متد.ا 

ذلكل أ يضا  كام قلنا ال جيوز  ،<< ابلعروض كذكل وال جيوز >>:  مث قال

ىل معل  ابل عيان كذكل ال جيوز ابلعروض نظرا  ملزيد الغرر ا ىل رأ س املال وا 

  .ذلكل ال بد أ ن يكون رأ س املال نقودا   ،العامل وما ا ىل ذكل
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ي قلناه هل أ جرة املثل يف ويكون أ ن نزل أ جريا  يف بيعها هذا اذل >>: مث قال

ذا اعتربان املُضاربة  ،<<بيعها ن هل ِقراض املثل وليس  ،فاسدةأ يضا  ا  س نقول ا 

ذا عقدان ُمضاربة فاسدة ك ن تكون عني رأ س املال يه رأ س  ،أ جرة املثل يعين ا 

الرجل  عقدان عىل  ،مال املُضاَربة اليت يه قطعة من اذلهب أ و عني من ال عيان

الرجل  ،هذا العقد؟ فاسدالآن ما حمك  ،هذا العقد عقدان املضاربة بقطعة ذهب

مث أ ىت برأ س املال رأ س املال عرشة أ الف ملا ذهب فباع قطعة اذلهب هذه 

هذا  ،عقدا العقد اكن حصيحا  أ م فاسدا ؟ اكن فاسدا  ماذا نفعل الآن؟ يُفَسخ

هذه  هاذلي ابع هل أ جرة املثل يف البيع بعدما اجّتر ابلعرشة أ الف اليت يه بعد بيع

ذا  رجعنا ا ىل املثل دامئا  يف  ،كيف تُوّزع؟ هل ِقراض مثهل العينة نتجت أ رابح ا 

ل ننا لو فعلنا ذكل  ،العقد الفاسد ال منيض ما اتفقا عليه من المثن وال من النس بة

وذلكل أ فسدان علهيم عقدمه نظرا  ل هنام  ،مل يعد فرق بينه وبني العقد الصحيح

أ مامنا فاسد رأ س املال هو قطعة  الآن أ نمت عقدمت عقدا  هذا العقد ،خالفا الرشيعة

الآن حنن ال نعمل هذه القطعة مثهنا عرشة أ الف مثهنا هل هو  ،من اذلهب

ا عدم الرحب زد علهي ،هذه اجلهاةلُعقد العقد ودخلامت عليه عىل ف ،عرشون أ لفا  

وعدم حصول هجد العامل فانتقلنا من غرر ا ىل غرر فا فسدان عليكام حىت ال 

ليه مرة   اثنية.ترجعا ا 

نقول كل أ جرة املثل عىل  ،الآن الرجل قال ماذا فعلمت قال أ ان بعهتا قطعة اذلهب

يعين بمك يا خذ اال نسان لو أ راد أ ن يبيعها من ال جرة مك؟ من حيث بيعه  ،بيعها

هو أ خذ العرشة أ الف قمية القطعة من  ،لقطعة اذلهب أ جرة عىل البيع العامل
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الآن جاءان هذا عقد  ،لعقد الفاسد فامي بعداذلهب واجّتر فهيا واّطلعنا عىل ا

ماذا نفعل؟ العامل هل هجد النقطة رمق واحد ابع القطعة نقول هل  ،ِقراض فاسد

 ،من أ راد أ ن يبيع هذه القطعة مك يا خذ أ جرة علهيا ،كل عىل بيعها أ جرة مثْل

الآن بعد ذكل هذا العامل وهذا رب املال هذا العامل ملا يُعامل الناس  ،متام

يا خذ نس بة  ،ابلتجارة مك يا خذ مثهل من نس بة الِقراض يا خذ نس بة عرشين

يا خذ مخسني ومخسني لرب  ،القراض بوصفه عامل ثلثني وس بعني لرب املال

لكن مل حنسب أ جرة املثل ل ن أ جرة املثل  ،فنلجا  ا ىل ِقراض املثل ،املال

ذا   ،س تكون عىل معل ذا أ نتج رحبا   ا  هذا يُقارض عادة  هل مثل  هل ِقراض مثهل فا 

ورأ ينا عقوده وكيف يتعامل الناس معه واخلربة الاقتصادية تقول هذا الرجل 

أ عطوه أ ربعة  ،مك حّصل من أ رابح حّصل عرشة أ الف ،قراضه تقريبا  أ ربعني ابملئة

 س تة أ الف وفُسخت املُضاربة واذهبا لك واحدأ الف واعطوا صاحب املال 

آمثان ل ن هذه  ،عليكام التوبة ل نمك دخلمت عىل ظمل جيب ،منكام ا ىل بيته وأ نامت أ

يعين  ،القطعة ماذا نفعل هبا؟ ال تس تطيع أ ن تُقمّي رأ س ماكل حىت تُقمّي أ رابحك

هذه قد تباع بعرشة وقد تباع و  ،حىت تُقمّي أ رابحك ال بد أ ن تعرف رأ س املال

ذلكل س نفسخ بامثنية وقد تبارع بتسعة كيف نعرف ال رابح؟ أ دخلمتوان يف هجاةل 

وموضوع املقارضة جعلنا لها  ،هذا العقد ونبدأ  مبوضوع البيع جعلنا هل أ جرة املثل

حىت ال يس تحّل املسمل مال  ،فرتبنا أ ثرا  لكن ال ثر بناءا  عىل املثل ،مقارضة املثل

مك بعمت قطعة اذلهب؟ بعناها بعرشة أ الف مك  ،يعين لو قلت هذه فاسدة ،أ خيه

فتفضل أ نت عرشة أ الف رأ س ماكل هذا اذلي بيعت  ،الفرحبامت رحبنا عرشة أ  
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به والعرشة أ الف ال خرى ماذا نفعل هبا؟ نعطهيا مجيعا  لرأ س املال؟! فضاعت 

ذلكل قلنا ِقراض  ،تعطهيا للعامل؟ خرس صاحب رأ س املال ،مثرة رأ س املال

لعرشة شيئا  تفضل اي أ يخ هذه ا امل يرحب فا ن ،أ ما ملا ابعها فا جرة املثل ،املثل

 قطعة اذلهبية اليت بيعت.أ الف اليت يه أ جرة ال

اذلي س يقلب املال يف اذلي هو الآن العامل  ،قال وللعامل كسوته وطعامه

هو دفع ماهل ل نه ال حيسن  ،التجارة رب املال يف املضاربة ليس عليه معل

ذا  الرشيعة هبذه العق ،وهذا اذلي حيسن التجارة ال يوجد عنده مال ،التجارة ود ا 

 ،وملن يعمل وليس عنده مال ،أ عطتك عقد ملن ميْل مال وال يعرف العمل

ذا اكنوا جتارا  نقول هلم معرض س يارات جتارة  ،فقالت هلام تعاال ا ىل املضاربة ا 

عقارات جتارة مساكن كام تشاؤون امعلوا وعىل ما قسم هللا من الرحب حبسب 

ن أ نمت تعملون يف النجارة واحلدادة لمك عندان  ،منمك وحبسب رأ س مالمكالعمل  ا 

ذا  لك بيئة لك وسط هل نظام عقدي مناسب ،رشكة ال بدان فل جتعل هذا  ،ا 

  .ذلاك وال ذاك لهذا وال ختلط ال مور

ذا سافر يف ذهابه ويف  الآن هذا العامل هل من الرعاية ومن الكسوة والطعام ا 

ايبه ليني مثل الصناديق رة يعين عنده أ موال ابملسافر ابملال اذلي هل ابل للتجا ،ا 

تكون بطبيعة ستامثرية خاصة الصناديق الاالاستامثرية ا خل رؤوس أ موال عالية 

احلال لها رؤوس أ موال عالية جدا فالآن هذا اتجر ينفق عىل نفسه يف سفر 

 التجارة اذلي من أ جل املال من أ جل تمنية املال.
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لعامل من مال املُضاربة لكن يف قوهل هل ابل وهذه ال مور تعود للعرف فكسوة ا

ذا اكن  ،يعين رأ س املال كبري وحيمتل هذه املصاريف ؟ما معىن هل ابل يعين ليس ا 

أ الف مث جاء أ حدمه وقال يعين مصاريف السفر نزلت ا ىل الصني  5رأ س املال 

ذا  هذا ال مر هل عرف ،أ الف 4ولكفتين  ذلكل ال بد  ،فبق  أ لف من رأ س املال ا 

هذا  ،ل من رأ س مال املضاربة أ ن يكون املال ذا ابلأ ن يكون السفر اذلي يُموَّ 

ذا سافر لزايرة  ،اثنيا  أ ن يكون ملصلحة املال ،أ وال   ذا سافر املدير للحج أ و ا  ا 

أ ن يكون املال هل ابل  فل بد ،أ ههل نقول هل ليس كل أ ن تا خذ من املال شيئا  

وهذا يف السفر  ،وأ ن يكون السفر ملصلحة رأ س املال ،وحيمتل هذا املرصوف

 وهذا حيث ظهرت احلاجة ا ىل الكسوة. ،البعيد وليس أ ي سفر هل ذكل

حنن الآن نتلكم يف غري الكسوة يعين املدير ليس الآن موضوع الالكم يف الكسوة 

س يحتاج تذكرة س يحتاج  ،ا ىل ذكل موضوعه عندما يذهب للصني الكسوة وما

للزنول بفندق هل الرشكة حتمتل لهذا العامل أ ن يزنل يف فندق مثل  جنمتني أ و 

يعين ال بد أ ن يكون هناك عرف حامك والعرف موجود يف التعامل  ،مخس جنوم

 يف هذه ال مور.

يعين مىت نتقامس  ،<< ىت ينّض رأ س املالوال يقتسامن الرحب ح >>:  مث قال

يعين قدمُت كل مئة أ لف دينار لتتاجر  ،الرحب؟ عند التصفية الهنائية

 ،قلُت كل اتجر ابلس يارات اتجرَت س نتني اتجرَت ثلث س نني ،ابلس يارات

أ وقفنا  ،نقول كل حنن وصلنا ا ىل نقطة الصفر الآن بع الس يارات اليت عندك

نتقامس ال رابح؟ بعد اس تلم مىت نس تطيع أ ن  ،لنا ديون عىل الناس ،الرشكة
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ال  ،هذه نقود حارضة ،ا ىل نقودمجيعا  ادليون وبيع مجيع ال عيان وتصفية الرشكة 

الآن اكن رأ س املال مئة أ لف وجدان يف تصفية الرشكة  ،أ مامنا انهتينا بد نقود

الآن نقول  ،الناس وبعنا مجيع املوجودات العينيةعىل وأ ننا اس تلمنا مجيع ديوننا 

فمك نس بة  ،مك بق  قالوا بق  مئتا أ لف ،هاتوا لنا رأ س املال فوضعوا مئة أ لف

ذا  اي رب املال خذ مئة أ لف ،يف املئةالرحب؟ مخسون  ا العامل خذ مئة واي أ هي ،ا 

الامس التجاري انترش  ،الآن كيف نقّوم؟ افتتحنا مثل  رشكة وبدأ  يتاجر ،أ لف

يف موقع احملل اكنت هناك سلع وارتفعت هذا لكه يدخل  ،صارت هل قمية مالية

ذا  لك ما أ نتجته رشكة املضاربة مجيعا  ال يوجد ل حد ،مضن التقيمي وال رابح ما  ها 

مجيعا  ويُنَّضض مبعىن حُيّول ا ىل انّضة ويه الفضة ويه  يس تا ثر به بل جيمعانه

هيا  يومنا النقود وبعد ذكل بيعت هذه الرشكة ابمسها التجاري بك ما فاليت يف

من موجودات عينية ومت حتصيل مالنا من نقود عىل الناس ومت تسديد مجيع 

اي رب تفضل  ،أ لف رأ س املال مئة أ لف 300ادليون اليت للناس علينا فوجدان 

أ لف ونس بة الرحب مخسون يف املئة تفضل أ هيا العامل هذه  ان مئتااملال الآن عند

 ،انفّضت الرشكة وانهتتو مئة أ لف وتفضل اي صاحب رب املال هذه مئة أ لف 

هل خلص أ هيا العامل لنا ديون عىل الناس لنا ديون عىل فلن وفلن ثلثون 

وال  ،نقول هل المن الرحب حنتس با كل خذ هذه ادليون الثلثون أ لفا  و  أ لفا  أ نت

خماطر عدم  ،ويتحمل الطرفان اخملاطر ،ال بد أ ن حُتَّصل ادليون ،جيوز أ بدا  

فيتوزع عىل الرشكة أ وال  مث بعد ذكل بعد ما يمت تصفية الرشكة تصفية  ،التسديد

 اتمة يكون هناك توزيع الرحب.
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يعين الآن البنوك اال سلمية ماذا  ،التنضيض احلمُك  ما تقوم به البنوك الآن

تفعل؟ تقوم بعملية تنضيض ُحمك  املودعون يف البنوك اال سلمية مه أ رابب 

الآن لو  ،يدير هذه ال موال ،ما موقع البنك اال سليم؟ هو العامل ،ال موال

وعليه ال ميكن  ،قلت البد عند التصفية البنك خشص قانوين ال يمت تصفيته أ صل  

ذلكل التنضيض احلمُك  مبعىن  ،ط املضاربة الزم التصفية احلقيقيةأ ن تقول يل رش 

 ،دخلنا يف عدة مشاريع ،حنن دخلنا يف هذا املرشوع ،أ ن نا ت ا ىل هناية العام

مجيع املسامهني مسامهون يف لك هذه املشاريع ومه رب املال يف لك هذه 

الآن  ،الآن أ ليس من املمكن أ ن تذهب وتسحب وديعتك؟ ممكن ،املشاريع

يقوم جبرد س نوي للموجودات  ؟مكثت س نة س نتني الآن البنك ماذا يعمل

وتقيميها عىل أ رض الواقع فيجد مثل  أ ن تقيمي هذه املوجودات دليه عىل سبيل 

مك جحم رؤوس  ،جيدها مثل  مئة مليون ،املثال من نقود من أ عيان مبيعة ا خل

مليون  20نتج عندان  ،مثل   مليون 80ملضاربة املشرتكة؟ ال موال ادلاخةل يف ا

مليون هذه عندان ا شاكل البنك يقتطع جزءا  مهنا خماطر  20الآن ال  ،دينار رحب

يكون عنده من البنك عليه من البنك املركزي مبعىن أ نه مفروض  ،استامثر

 هاملركزي يكون دليه صندوق احتياط  س يا خذ جزءا  من أ رابح ال سهم بوصف

من  ،من هذه ال رابح ويرسلها ا ىل صندوق اخملاطرعامل  كبنك س يا خذ جزءا  

اذلي ميْل هذا الصندوق؟ املرصف ال ميلكها ل ن البنك املركزي يشرتط عليه 

ل ن  ،أ ن هذه ستبقى دلرء خماطر قادمة وليس كل حق المتْل والترصف كل

آت أ ان كدوةل ورشاكتيف أ رابحك هذه س نحتاهجا عندما تتعرث  ك بدال  من أ ن أ
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هل ادلوةل متلكه؟ جتد أ نه  ،لنظام املرصيف سا محلها من احتياط اخملاطرحايم ل 

لو جئت هو حتت  ،هل املودعون ميلكونه؟ هذا من السائبة ،ليس ملاك  لدلوةل

دارة البنك ويقتطع منه ال هذا صندوق احتياط  خماطر البنك  ؟هل هذا لمك ،ا 

ال بد أ ن هناك تعلاميت حول  ،نترصف فيه كام لو اكن لنااملركزي مينعنا أ ن 

الآن عىل فرض أ نه متت التصفية للبنك هذا املال  ،صندوق احتياط اخملاطر

 ،س يؤول حتت ترصف البنك املركزي بصفته املراقب عىل النظمل املرصيف

الآن املسامهون مثل  ممكن يا خذون نس بة  ،يترصف به حبسب ما يراه مناس با  

ملاذا؟ ل ن هذا املسامه هو ابعتبار رأ س مال  ،من ال رابح من املودعنيأ عىل 

وس تجد أ ن  ،فس تجد أ ن البنك ينحاز ا ىل املسامهني يف توزيع ال رابح ،بنكال 

الودائع هو املال ال كرب  ،نك ليس رأ س مال البنك بل الودائعأ كرث ما يعمل به الب 

ا ىل الودائع معىن ذكل أ ن ورأ س املال قليل جدا ابلنس بة اذلي يدير البنوك 

 معظم ال رابح يه متحققة من الودائع.

الودائع يه أ موال الآخرين وليست  ،موضوع رأ س مال البنك هو ال فلس البنك

يسجلها يف جمال  ؟أ هيا البنك ماذا تسجل هذه الودائع عندك ،مال البنك

 ،طيب هذا ليس دائنا   ،يعين املودعون يسجلون عىل أ هنم دائنون ،املطلوابت

لكن خصوم يعين لو جئنا ا ىل مزيانيات البنوك اال سلمية أ و غريها جتد أ صول 

العامل يه  ،يف موضوع املضاربة ال يوجد أ صول خصوم ل ن العامل ليس مدينا  

النظمل املايل مشاراكت ذلكل جئنا ا ىل نقطة حماسبية تعمل ا شاكلية كربى  عقود

ال أ ن يكون دائنا  أ و مدينا  العامل  هو املهمين اذلي  الآن ماذا ال يعرف البنك ا 
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ذا نظرت يف  ،حنسب ادلوائع؟ العامل ليس مدينا  ورب املال ليس دائنا   فا 

ذا  أ نت أ   ؟كيف ميكن حل هذا اال شاكل ،املزيانية دائن مدين مام نظام عامل  ا 

عىن أ نت حىت تس تطيع أ ن تنظم مشاراكتك عىل مب ،صادي ميثل سلطة متاما  اقت

ضوء قيود حماسبية رشعية ال جيوز كل أ ن تسجل رأ س مال املضاربة عىل أ نه 

وذلكل حتتاج ا ىل ممارسات ا سلمية  ،العامل عىل أ نه دين عىل ،من املطلوابت

وعمل املُحاس بة اال سليم ما زال يف طور  ،مرصفية بعيدة املدى طويةل املدى

ك العاملية أ نه ال يوجد يف البنو  ،لنشوء ويقف أ مام أ مثال هذه املعضلتالمنو وا

هذا موجود يف البنوك اال سلمية طيب هل البنوك املشاراكت يشء يسمى 

اال سلمية معزوةل عن النظام املرصيف العامل ؟ أ و اذلي هيمين ويه جزء من 

البنوك تسجل يف التا جري  ،املرصيف العامل ؟ ال يس تطيع أ ن ُيّرج املزيانية طيب

أ ان لو قلت أ ن البنك عىل سبيل املثال يف  ،المتوييل أ ن لها ديون عىل الناس

ذا نظرت ا ىل مزيانية البنك  ،عقود اال جارة املنهتية ابلمتليك هو ماكل السلعة فا 

وليست موجودة عىل أ هنا سلع عىل أ رض  ،سا جدها قمي حماسبية ؟أ ين السلع

 ،جتعلها بقيدك احملاس يب بقمية اقتصادية وليس با هنا أ عيان مفن ميْل؟ أ نت ،الواقع

أ ان يف  ،وذاك املشرتي ابال جارة املنهتية ابلمتليك أ و ابلتا جري المتوييل أ يضا  مل ميْل

ال قيودا  حماسبية  ،دائرة ال رايض املاكل هو البنك عندما أ جرد املزيانية ال أ جد ا 

ن ا ىل بنود رمقية ليتوافق مع نظام مبعىن س يعيد حتويل هذه ال عيا ،رمقية فقط

ولكن العني اليت عندك أ نت لست فهيا ال دائن وال  ،اذلي هو دائن مدين
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وذلكل هذا يدعوان ا ىل مزيد من اجلهد والعمل الفقهي  والاقتصادي  ،مدين

 واحملاس يب لل صلح حبيث يكون القيد احملاس يب مطابقا  للواقع.

ال يف  اسة يف الاقتصاد يفيف الس ي ،العامل يف لك ادلنيا يلعب مجيع اجملاالت ا 

ذا س يطر الشك تضيع  ،القيد احملاس يب عنده املضمون يغلب الشك ل نه ا 

فذلكل القيد  ،ال بد أ ن تسجل عىل وفق مضمون ويكون املعىن احلقيق  ،ال موال

جارات مضارابت  ،احملاس يب هو أ صدق توصيف للمعاملت يعين ممكن تسم  ا 

ذا أ ردُت أ ن أ عرف حقيقة املعامةل  ،لفاظ كام حتبمشاراكت وتطلق ال   لكنين ا 

هذه الشقة أ نت بعهتا كيف تتعامل معها؟ هل  ،سا طلب منك القيد احملاس يب

تتعامل معها عىل أ هنا دين كل أ م عليك فا ذا اكنت  ؟تتعامل معها عىل أ هنا دين

يه عني كل يعين أ نت متْل شقتك يه دين عليك؟ طيب كيف أ نت تسجلها 

طيب رب املال اذلين مه اجملمتع مه رب املال والبنك هو العامل  ؟يف قامئة ادليون

حيتاج ا ىل ذلكل هذا أ مر  ،تسجلها عىل أ هنا دين؟ طيب يه مال مشاركة

حىت تس تطيع أ نك أ نت تس تقل يف معرفتك املالية  ايل عن العامل لكهاس تقلل م

يعين حىت تس تقل  ،واحملاسبية أ نت حتتاج ا ىل أ كرث بكثري من معركة حربية

اقتصاداي  حتتاج ا ىل عرشات ال عوام وحتتاج ا ىل هجود لكن ممكن تنترص يف 

عد معريف لكن هذه الانتصارات حتتاج ا ىل ب ،معركة يوم ويومني يتحقق النرص

كبري جدا  واس تقللية وحنن نذكر من التارخي عندما ُعّربت النقود وادلاننري 

اال سلمية قامت حرب بني املسلمني والروم ل جل الاس تقلل النقدي مبعىن 
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صناعة ادلينار اال سليم مس تقل  دون أ ن يكون عليه ا شارة الصليب أ و ا شارة 

 هرقل ابذلات.

* * * 

 : 104الصوتية رمق  •

واملساقاة جائزة يف ال صول عىل ما تراضيا عليه من  >> : قال املصنف رمحه هللا

وال معل  ،املساقاة والعمل لكه عىل املساىق وال يشرتط عليه معل  غري ،ال جزاء

صلح الضفرية ويه  يشء ينشؤه يف احلائط ا ال ما ال ابل هل من شد احلظرية وا 

صلح مسقط املاء  ،لتذكري عىل العاملوا ،جممتع املاء من غري أ ن ينشئ بناءها وا 

من الغرب وتنقية مناقع الشجر وتنقية العني وش به ذكل جائز أ ن يُشرتط عىل 

 اوال جتوز املساقاة عىل ا خراج ما يف احلائط من ادلواب وما مات مهن ،العامل

وعليه زريعة البياض  ،ونفقة ادلواب وال جراء عىل العامل ،فعىل ربه خلفه

ن اكن البياض كثريا   ،وال با س أ ن يُلغى ذكل للعامل وهو أ حل ،اليسري مل جيز  وا 

 <<ن يكون قدر الثلث من امجليع فا قل أ ن يدخل يف مساقاة النخل ا ال أ  

املساقاة يه أ ن يدفع رجل كرمه لرجل  ،<< واملساقاة جائزة ابل صول >>: قال

وهو اثبت يف الصحيح حيث  ،يسقيه وليعمل فيه عىل أ ن تكون المثرة بيهنام

عامل النيب صىل هللا عليه وسمل أ هل خيرب عىل شطر ما ُيرج مهنا من مثر أ و 

مبعىن ال تكون  ،وهذه مس تثناة من املُخابرة ويه كراء ال رض مبا ُيرج مهنا ،زرع

 ،من غري ماكفئة ال جرةضيع ُيرج من ال رض فقد ال ُيرج يشء فت ا ال جرة مب
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جارة مبجهولوهذه أ يضا  مس ت   ،ثناة من بيع المثرة قبل بدو الصلح ويه أ يضا  ا 

مبعىن أ ن هذه  ،فهذا اذلي يسايق قد حيصل هل يعين أ قل وقد حيصل هل أ كرث

مهيا الغرس ذوات ال جشار اليت نس ،اكلنخل ،املساقاة جائزة يف ال صول الثابتة

الشعري فهذه ال و أ ما الزرع اكلقمح  ،أ جشار العنب ،أ جشار الفواكه ،الساق

وتكون  ،ويه تكون يعين كام قلنا يف ال صول اكلعنب والنخيل ،مساقاة فهيا

 ،مزرعة خنل ،يعين أ قول كل هذه مزرعة زيتون ،عىل جزء شائع من الناجت

لتا بري السق  العناية ابلشجر بك مق بعمْل أ هيا املساىق حبيث ا ،مزرعة عنب

نتاج المثرة من هذه الشجرة عىل أ ن يكون كل الثلثان  وجوه العناية اليت تتعلق اب 

ذا نتج نفرتض مئة طن واكنت  ،أ و أ ن يكون كل النصف من الناجت ،من الناجت فا 

ن  ،النس بة النصف فْل مخسون طنا   ن اكنت أ لف طن فا ن النس بة كل ا  وا 

فلو قال أ ان يل عرشة  ،فا ن كل مخسمئة طن وهكذا اكنت النس بة مخسني

وعليه هذا  ،أ طنان مضمونة نقول هل ال جيوز ل نك تريد مضموان  من غري مضمون

 من تناقض العقود.

فاملساىق يقوم  ،عىل ما تراضيا عليه من ال جزاء قال والعمل لكه عىل املساىق

يبار والتنقية وتوفري ال الت وال دوات وأ جور العامل لكها عىل  بعمليات اال 

رب الكرم لو اكن يس تطيع  ،اذلي هو العامل هذا اذلي أ راد أ ن يعتين ،املساىق

وال يريد أ ن ُيرس  ،عادة  يكون هو صاحب بس تان مسافر ،أ ن يعمل لعمل

املساىق يا ت ا ىل هذه  مساقاة مبعىن هذابعمل فيقوم  ،جشره ويريد أ ن هيمت بشجره
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ال جشار فريعاها من حيث التا بري والعناية ابلسق  والنقاء والتنقية والتقلمي 

 وادلواب وال دوات وال الت ولك ما حيتاجه العمل عىل هذه ال جشار.

وال يشرتط اذلي هو صاحب الشجر عىل املساىق معل  غري معل  >> : قال

 ،هذا ال جيوز ، يقهل كل املساقاة لكن ابِن يل سورا  هنايعين ال ،<< املساقاة

ل ن هذا س يكون مضمون يف ذمته لكن الشجر اذلي يريد أ ن يرعاه الرجل رمبا 

ذا  ق ،رمبا تصبه جاحئة فا نت مضنت ،ال يمثر ل ال يعمل كل معل  خارج دائرة اا 

اذلي هو  أ ن يشرتط عليه معل يشء يف حائطههل قال وال جيوز  ،خدمة ال جشار

ال ماال ابل هل كشد احلظريةال  صلح  ،يعين يثبت الس ياج أ ش ياء سهةل بس تان ا  وا 

الضفرية يعين عنده بركة ماء حتتاج تنظيف لو قال هل عىل أ ن تبين يل بركة ماء 

ؤول يف الهناية ي ا صلح الربكة هذالكن  ،ال جيوز ،نقول هذا اتفاق ابطل

صلح الظفرية  ،ابملصلحة عىل العمل ويه جممتع املاء من غري أ ن ينشئ يف قوهل وا 

 بناءها يعين ال يبين هل بناءا .

يعين  ،<< والتذكري اذلي هو رشاء اللقاحات اليت حتتاجه هذه ال جشار >>:  قال

مل وتنقية مناقع الشجر عىل العا يف هذه العناية يف قوهلال مسدة الآن تدخل 

ذا  جيب عىل العامل أ ن يقوم بك ما ُيدم  ،ال جشارتنظيف حول اذلي هو ال  ا 

هذه دخلت  ،المثرة يف والشجر وللامكل للحائط أ ن يشرتط أ عامال  خفيفة

نتاج المثرة هذا ال حيتاج لكن ما يتعلق ابلعناية ابلشجرة نفسها  ،ابلرشط ال 

ذا أ ردَت اي صاحب البس تان أ ن يقوم كل  ،ابلرشط هذا اثبت ابلرشع لكن ا 

اك صلح احلظرية مثل  أ ن يشد كل أ مرا  من هذه  ،ارج هذا النطاقبعمل خ
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أ ن يكون ال ابل هل يعين  ،قع املاء فهذا يكون برشطأ ن ينظف مستن ،ال ش ياء

ليس ذا قمية مالية حىت ال يكون املساىق قد مضن مصاحل مضمونة ذات ابل 

كن مثره فيكون رب البس تان أ خذ مضموان  ل ،لصاحل رب احلائط والبس تان ؟ملن

 ليس مضموان .

وتنقية مناقع الشجر فهذه قلنا جتب عىل العامل ابلرشط ال  >>:  مث قال

صلح مسقط املاء اليت يه املواقع اليت يسقط فهيا املاء من الغرب  ،<<ابلعقد وا 

ذا   ،وتنقية العني وش به ذكل جائز أ ن يشرتط عىل العامل ،اذلي هو ادللو ا 

مث قال وال جتوز املساقاة  ،هناك أ ش ياء تدخل ابلرشط ويه اليت ذكرانها هنا

أ نت أ خرج ادلواب اليت عندك  يقول هل ،عىل ا خراج ما يف احلائط من ادلواب

ذا  دواب صاحب املزرعة تبقى مو  ،ب من عنديوأ ان أ قوم ابلعمل ابدلوا جودة ا 

صاحب املزرعة وممكن أ ن نقول الآن ال دوات الزراعية  ويس تخدم دواب

احملراث ويس تخدم أ دوات املوجودة عند احلائط يس تفيد مهنا املساىق ويس تخدم 

ذا  قال وال جت ،تخدم هذه ال دواتالرش ويس   ة ما يف احلائط اوز املساقا 

ذا ماتت ادل ،وادلواب وما مات مهنا فعىل ربه خلفه حنن متفقني عىل ابة يعين ا 

ذا ماتت دابة فعليك أ ن تا ت  أ ان أ س تفيد من املساقة ال دوات اليت عندك فا 

ذا تعطل احملراث اذلي هو  ،مبثلها ذا تعطلت أ ةل الرش ا  ذا تعطل املنشار ا  ا 

ذا   ،أ نت اي صاحب املزرعة عليك أ ن هتيا ه أ نت مسؤول عنه (الرتاكتور مثل  ) ا 

 هذه فامي يتعلق يف ابب الاستامثر الزراع .



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    305         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

 << واب وال جراء عىل العملونفقة ادل ،فعىل ربه خلفهوما مات مهنا  >>:  قال

 ،نه هو اذلي عليه العمليعين ديزل الرتاكتور من املساىق السامد من املساىق ل  

من عليه العمل يضع ديزل لكن لو أ ن الرتاكتور انكرس فيصبح مثل ادلابة نقول 

النفقات التشغيلية عىل  ،العامل ذا من غري تعٍد وتقصري منلرب احلائط طبعا  ه

يعين س تقوم مساىق ملزرعة مئة  ،راكتو مثل الرت  العني اليت يه ادلواب ،العامل

  .ادلومن أ لف مرت مربع ،عندي موجود ال الت موجودة ردومن قال كل الرتاكتو 

العامل اذلي هو  ،<<وعليه أ ي عىل العامل زريعة البياض اليسري >>:  قال

املساىق اذلي يعمل زريعة البياض اليسري اليت يه املناطق اليت بني الشجر 

اليسري اليت يه مقدر  ،زريعة البياض اليسري ،ذات ابل يعين مناطق ليست

ذا  الثلث هذا  ،ثلث مفا دون ذا اكنت  ،مفا دون هو اذلي ميكن أ ن يزرعهاذلي ا  ا 

أ صبحنا أ مام مزارعة واملزارعة يه اخملابرة ومزارعة ال رض مبا ُيرج مهنا لكن  كثرية

الشجر عىل أ ن يكون حنن أ جزانها الثلث اذلي هو البياض غري املزروع بني 

 هذا هو اليسري. ،بقدر الثلث

يف الهناية س يصبح  ل نه ،<< وهو أ حلللعامل وال با س أ ن يُلغى ذكل  >>:  قال

يعين هو اتفق مع صاحب  ،مزارعة أ و خمابرة ويه كراء ال رض مبا ُيرج مهنا

فالزراعة هذه س يا خذ  ،املزرعة عىل النصف س يا خذ من اخملابرة اليت يه الزراعة

حنن قلنا ملا  ،ال  رصان حنن أ جزانها ابلتبع للشجر مل جنزها اس تقلمهنا الثلث ف

قال وال با س أ ن يلغى  ،جازت ابلتبع اكن أ مرها ضعيف وال حل أ ن يرُتك ذكل

ن اكن البياض كثريا  مل جيز أ ن يدخل يف مساقاة  ،ذكل للعامل وهو أ حل وا 
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ذا صار هو الكثري نقول هل ال ،النخل زراعة ما بني هذه ال ما يف  ،يعين ا 

ال أ ن يكون قدر الثلث  ذا  رشوط جواز هذه  ،فا قل من امجليعالنخلت ا  ا 

والسلمة من  ،أ ن يكون املتعاقدان هلام أ هلية التعاقد :املزارعة ابلنس بة للبياض

وال تتعدى  ،وأ ن يقع العقد بلفظ الرشكة ل هنا رخصة ،كراء ال رض مبا ُيرج مهنا

وأ ن يتساوا  ،زارعة ال تنعقد بلفظ اال جارةيعين املُ  ،فل تنعقد بلفظ اال جارةحملها 

هذا فامي يتعلق ابلزرع هذا اذلي سنتلكم  ،لعاقدان يف الرحب عىل نس بة ما يلزهماما

ن اكن البياض كثريا  مل يدخل يف مساقاة  ،نتلكم يف الزرعمل عنه وحنن  ذا  قال وا  ا 

 .ا قلال أ ن يكون قدر الثلث من امجليع فالنخل ا  

جائزة ا ذا اكنت الزريعة مهنام مجيعا   والرشكة يف الزرع >> قال املصنف رمحه هللا:

واكرتاي والرحب بيهنام اكنت ال رض ل حدهام والعمل عىل الآخر أ و العمل بيهنام 

ال رض أ و اكنت بيهنام أ ما ا ن اكن البذر من عند أ حدهام ومن عند الآخر ال رض 

ن عند والعمل عليه أ و علهيام والرحب بيهنام مل جيز ولو اكان اكرتاي ال رض والبذر م

ذا تقاربت قمية ذكل وال يُنقد يف كراء أ رض  غري واحد وعىل الآخر العمل جاز ا 

 <<مثرة يف رؤوس الشجر فا جيح جاحئة قبل أ ن تروى ومن ابتاعما مونة 

يعين اثنان  ،هذه الرشكة يف الزرع جائزة ،الآن تلكم عن موضوع الرشكة

يعين جيب أ ن  ،يزرعان فتُشرتط فهيا املساواة يف العمل وال رض وال ةل والزريعة

فل بدأ ن يكون هناك  ،يف امجليعنصف نصف نصف  ،يكون ثلث ثلث ثلث

 هذه الرشكة يه ابب من الاستامثر الزراع . طبعا   ،املساواة
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ذا بذران يف هذه الرشكة تبقى غري الزمة ا ىل حني أ ن نضع البذرة يف ال   رض فا 

ذا  هذه املزارعة ال  ،ال رض لزم الطرفني أ لزم الطرفان ابالس مترار يف هذه املزارعة ا 

مبعىن أ نه  ،بد أ ن تقع بلفظ الرشكة ول هنا رخصة ال جيوز أ ن تقع بلفظ اال جارة

يكون مقابل ال رض  وأ ن ،بل ال بد أ ن تكون بلفظ الرشكة ،يس تا جر أ و يكرتي

ن أ ردت أ ن تقدم ال رض البد أ ن  ،ة ل جرة ال رضمن معل وأ الت مساوي يعين ا 

ال رض وبني أ ن أ قدم  ت تقدمنكون حنن يف الهناية يف نس بة وتناسب ما بني أ ن

فا ن اختلفت قمية  ،العمل فا ذا اكنت هذه مساوية لتْل حنسب النصف ابلنصف

 العمل عن قمية ال رض فل بد أ ن تُراعى النس بة يف املُدخلت الحظوا رجعنا

نتاج ال بد أ ن تكون متساوية ن ذلكل البد أ ن تكو ،ا ىل موضوع املدخلت يف اال 

ابل رض وقال هل أ ان ابلعمل وال الت فمك نس بة  املساواة مبعىن أ ن أ حدمه قال

ذا  صار  25وال الت نسبهتا  25ال رض؟ نسبهتا مخسون يف املئة والعمل نسبته  ا 

ويقابهل عندي هذا الرجل هذا عنده ال رض قميهتا مخسون يف املئة من املرشوع 

كل ثلثون يل سواء  املهم أ ن تكون النس بة س بعون ابملئة مدخلتهذا الرجل 

أ بدا  أ ان أ ريد أ ن أ قول أ ن  ،ال ،50ب  50أ ن تكون  ال بد 50يعين أ نه يف العمل 

مسامه ابلنصف فهل  ،هذا مسامه يف املنتج بقمية الثلث فهل من الرحب الثلث

حنن لس نا رقيبني عىل لك من  ،ابع فهل ثلثة أ رابعمسامه ثلثة أ ر ،النصف

حتققون ذكل من ذلكل أ نمت  ،يريد أ ن ينشئ عقدا  أ ن جند هذه النس بة متحققة

ال أ ن أ عمل بنفس يكام يعين العقد لكام فا ذا فسد حرم عليكام  نفس يكام وأ نامت ا 

ذا اكن العقد فاسداص وسيمت توزيع وجيب عليكام التوبة تتقامسوه بطريق الفساد  ا 
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ال رابع بغري طريقة املسمى يف العقود سنبطل عليكام عقدكام ل نه ممكن أ ن يصبح 

ىل املنازعة فوجدان ال مر هنا خمتلف هناك خلف س ت ذا أ تيمت ا  ا تون ا ىل املنازعة فا 

 توزيع الناجت عليكام.سخ ونعيد تقيمي العقد وال رابح و س نقول لمك نف 

ذا  هذا قوهل يف الزرع ج والبذر وال ةل  ائزة كام قلنا يف تساواي يف العمل وال رضا 

يعين ال بد  ،ت اتفاقا  جازت اتفاقا  يف املذهب فا ن اختص أ حدهام ابلبذر فسد

عين ي ،أ ن يكون بذر مع يشء أآخر حىت ال تكون بكراء ال رض مبا ُيرج مهنا

ما جعل البذر وحده مقابل ال رض بذر مع  املهم أ ن يكون يوجد عامل اثلث

ذا  ،أ الت بذر مع معل وأ الت يعين هذا قدم ال رض هذا قدم بذر أ الت معل فا 

يف املئة وقمية ال رض وال الت  10يعين قال قمية البذر  ،قدم البذر وحده مل جيز

البذور ونصيبه هبذه يف املئة أ صبح هذا الرجل يا ت  ونعىل الثاين وقميهتا تسع

العمل غري  ؟أ ين العمل ،وما خرج من هذه البذور فقطهو مقابل هذه البذور 

آخر من ذلكل ال ب ،موجود ال الت غري موجودة د أ ن يكون مع البذر يشء أ

نتجته ال رض خذ رحبه مما أ  أ  نسمل أ ن هذا الرجل وضع بذرا  و حىت العمل وال ةل 

فا صبح  ،مقابل مثرة البذرة أ ين العمل ال يوجد أ ين ال الت ال توجدفا صبح بذر 

آخر. ،ا ُيرج مهناهذا كراء ال رض مب  ذلكل ال بد أ ن يكون مع البذر أ مر أ

الزريعة مثل البصل والبندورة وهذا الش تل  ،<<الزريعة مهنام ا ن اكنت >>: قال

واحد يقول ال أ ان أآت من  ،الآن حنن نزرع مثل  جفل وبصل ومقح ،اذلي مهنام

 ،عندي بذر القمح أ نت هات من عندك بذر البصل والثالث يا ت ببذر البندورة

حىت  ،مجيعا   ن مجموع ما تقدمونه لمك يف مجموعمكنقول أ   ،نقول ال هذه مل تعد رشكة



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    309         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

فذلكل ال بد أ ن يكون  ،فل يقول هذه اذلي زرعهتا وهذه يل ،تكون رشكة

ذا اكنت الزريعة مهنام مجيعا  والرحب بيهنام الح ،البذر من امجليع ظ يف قوهل ا 

اكنت ال رض أ حدهام والعمل  ،نصف نصف وهكذا ،حبسب نس بة املدخلت

 50من الآخر الحظ قال فا ذا اكنت ال رض الحظ ال رض من أ حدهام تساوي 

الحظ قال  ،والعمل مع ال الت يساوي أ ربعني هذا حصيح 10والبذر يساوي 

نتاج مبعىن أ نه جيب يف الهناية أ ن تكون ا سهاماتك  ،خروالعمل عىل الآ  يف اال 

لكن يف قضية هممة أ نه ال يكون البذر  ،س تا خذ من الرحبنس بة ما تساوي ما 

ذلكل قال والعمل عىل الآخر أ و  ،منك وحدك ال بد أ ن يكون يصحبه معل

ال رض  ،يعين الكهام يعمل واكرتاي ال رض اس تا جران ال رض ،العمل بيهنام

ثنان جيب أ ن يكون الرشيك مشامس تا جرة لنا حن ذا   ،رك مع  يف العملن اال  ا 

ل ننا  مل بيهنام ل ن ال رض مل تعد ملككقال أ و العمل بيهنام جيب أ ن يكون الع

لزراعة؟ مفن الرشاكء يف ا ،س تجران ال رض من زيداس تا جران ال رض من اثلث ا

يف الزراعة اس تا جران أ رض من سعيد سعيد ن أ ان وأ محد رشاكء حنن مس تا جرو

علقتنا معه علقة مؤجر ومس تا جر ليس علقة رشيك الآن ما علقة الرشاكة 

ذا هو قال أ ان أ عطيك البذرة فقط وأ نت امعل صارت ال  ،بيين وبني زمييل؟ فا 

ذا اكن البذر من ،نت بيهنامهذا قوهل أ و اك ،ال بد أ ن نعمل الكان ،تصلح هنا  أ ما ا 

أ ي صاحب ال رض أ و علهيام والعمل عليه  عند أ حدهام ومن عند الآخر ال رض

  والرحب بيهنام مل جيز.

ويطلق املصدر عىل  ،والبذر هو املصدر ،(مبذور)البذر مبعىن الامس املفعول 

يعين أ قول  ،املصدر هل معنيان معىن الفعل ومعىن امس املفعول ،امس املفعول أ يضا  

لو قلُت  ،أ ي ما تكتبه أ ي هو املكتوب ؟ما معىن ذكل ،كل مثل  كتابتك مفيدة

آنوعليه  ،هذا فعل الكتابة ،كل كتابتك يف الصباح أ فضل قد تكون  قراءة القرأ
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  قوهلم قراءتكل هذا هو اخللف يفوذل ،مبعىن املقروء وقد تكون مبعىن الفعل

آن خملوقة أ م غري خملوقة عىل املسا ةل املعروفة ويه مسا ةل يف التارخي مبعىن  يف القرأ

ذلكل هذا مما جيب أ ن يُنتَبه ف ،هو يتلكم عن املقروء أ م يتلكم عن فعل العبد

ليه يف  ذا قلنا البذر البذر هو مصدر  ،معىن الصيغةا  ويدل أ يضا  عىل امس فا 

أ ما الِبذر فهو مثل ِحب أ ي حمبوب ك سامة ريض هللا  ،املفعول وهو املبذور

عنه هو حب رسول هللا ونقول الراِكز هو ِدفن اجلاهلية أ ي هو مدفوُن ذلكل 

 هذا من معاين امس املفعول فالكهام الِبذر أ و الَبذر الكهام حصيح.

ذا  امللحظة يف موضوع ما  ،<< وال يُنقَد يف كراء أ رض غري ما مونة >>: قال  ا 

نتاج متساوية مع نس بة  تلكمنا عنه يف موضوع الَبذر واملزارعة أ ن مدخلت اال 

 ،مبعىن لو أ هنا اختلفت ماذا يعين أ ن هناك شيئا  بل مقابل ،اقتسام الرحب

وتتفاوت نس بة الرحب بقدر تفاوت نس بة ا سهام املتشاركني يف املزارعة من حيث 

فبقدر تفاوت هذه املدخلت الرأ ساملية اليت  ،َبذر وال رضالعمل وال الت وال 

نتاج يتفاوت الرحب.  تكون اال 

وال يُنقَد يف كراء  >>:  قال ،الآن انتقل للحديث عن نقد كراء ال رض الزراعية

ض الزراعية هل ممكن أ ن تتعر  يضاال ر  ،<< أ رض غري ما مونة قبل أ ن تُروى

 أ ن نس تا جرها يف الزراعة فاشرتط وأ ردان للعطش؟ فا ذا اكنت متعرضة للعطش

ن دفع ال جرة نقدا  يعين أ ن فقلنا  ،صاحب ال رض أ ن ندفع ال جرة نقدا   هل ا 

قد تعطش وابلتايل ينفسخ هذه اال جارة ل ن أ رضك ال تصلح للزراعة  ال رض

فذلكل ال رض غري املا مونة اليت يه تتعرض  ،فيصبح تردد بني المثنية والسلفية

ننا نقول ن اشرتاط النقد يف كراءها ال جيوز للعطش فا  ل نه س يرتدد بني السلفية  ،ا 

شرتاط من غري الا ،أ ما استئجارها من غري اشرتاط النقد فهو جائز ،والمثنية
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مث انتقل  ،من كونه كراء ال رض مبا ُيرج مهناوخرج حىت لو دفع تطوعا  هذا جائز 

 .يتلكم عن اجلواحئ

ابتاع مثرة يف رؤوس الشجر فا جيح برضر أ و ومن  >> قال املصنف رمحه هللا:

جراد أ و جليد أ و غريه فا ن أ جيح قدر الثلث فا كرث ُوِضع عن املشرتي قدر ذكل 

يف ما وال جاحئة يف الزرع وال  ،وما نقص عن الثلث مفن املُبتاع ،من المثن

ن قلّت وقيل ال يوضع ا ال اشرتي  بعد ما اشرتَي من الامثر وتوضع جاحئة البقول وا 

ذا أ زهت خبرصها  الثلث ومن أ عرى مثر خنلت لرجلقدر  فل با س أ ن يشرتهيا ا 

مثرا  يعطيه ذكل عند اجلذاذ ا ن اكن فهيا مخسة أ وسق فا قل وال جيوز رشاء أ كرث 

 <<والعرض  من مخسة أ وسق ا ال ابلعني

فا جيح بربد الحظوا أ و  ند قوهل ومن ابتاع مثرة يف رؤوس الشجروصلنا ا ىل ع 

فالآن هذه اجلواحئ مما ال يُس تطاع دفعه ومثهل  ،يد اذلي هو الصقيعجراد أ و جل 

 مبعىن هذه مما ال ،الرحي ومثهل احلروب ال هلية واجليوش واجتياح واجلراد

ذا وقعت هذه اجلاحئ يُس تطاع أ ن يُدفَع ابملرة فعندئذ ة فيقول فا ن أ جيح نقول ا 

ذا  ضابط اعتبار  ،قدر الثلث فا كرث وِضع عن املشرتي قدر ذكل من المثن ا 

وما نقص عن الثلث مفن املُبتاع يعين قال أ ن تكون قدر ثلث المثن فا كرث اجلاحئة 

ت فا مر عيق الناس عن تنفيذ هذه االتفاقايعين عروض طوارئ ت  ،يتحمهل املبتاع

ال  ،قال وال جاحئة يف الزرع ،بوضع اجلاحئة فالزرع ليس فيه جواحئ ل نه ال يباع ا 

أ ن يبس من الامثر ل نه خلص أ صبح مضموان   وال فامي اشرتَي بعد ،بعد يُبسه

قال  ،ي تا خر يف القطفذلفهذا تا خريه من املشرتي ا ،وأ صبح يف مْل املشرتي

ن قلت البقوليات معروفة أ جشار معر  ذكل ل ن هذه  ،وفةوتوضع جاحئة البقول وا 

سوهل فهيا أ كرث من غريها وقيل ال توضع وهو القول فت  ،يغلب علهيا العطش

ال قدر الثلث هو خلف املشهور. ال قدر الثلث وهذا ا   الضعيف ا 



 

     drwalidshawish                    ) شرح الرسالة )كتاب البيوعwalidshawish.com  
 

 2019  -2-72اتريخ الرفع على املوقع    312         ابنتظار مراجعة د. وليد شاويش   مسودة نسخة

رجل حيب أ ن يا لك الرطب ورجل عنده بس تان  ،ومن أ عرى خنلت لرجل

طب فعندئذ هذا ال لو قلنا هل بيع رشاء متر بر  ،رطب الآن ماذا يفعل هذا الرجل

لكن نقول هذا صاحب البس تان  ،جيوز ال بد من الامتثل وال بد من التقابض اخل

وجاره حيتاج ا ىل  ،هذه النخلت اليت فهيا الرطبمن يوجد عنده ما يس تغين 

ذا قال هل جيوز كل أ ن تدخل البس تان  ،هذه الرطب ليا لك رطبا  ال يريد مترا   وا 

 صاحب البس تان يف دخوهل وخروجه يعين لك وقت س يدخل ويضيّق عىل

زهاء الرطب  فيقوم صاحب هذه ة وبلوغه حد أ من العاهنقول هل ماذا نفعل بعد ا 

هببة مخسة أ وسق مفا دون هل أ ن يعين حسب ما يتفق مع الرطب وهو املُعري 

ثة أ وسق وسقان ونصف نقول هل املُعرى هل حسب ما يتفق هل وسق وسقان ثل

الآن ما اذلي حيصل  ،أ عريُتك هذه ال وسق من الرطب خفذهاك هذه أ و وهبتُ 

آجل لكن يشرتهيا  ،يقوم هذا الواهب للرطب برشاءها ممن وهبا هل ؟يف وقت أ

فا ذا طبّقنا رشوط راب الفضل حرام  ،ابلمتر فيكون قد أ عطى رطب وأ خذ متر

رطب الأ لك  رّخص يف العرااي حلاجة الناس ا ىل ،هذا ال جيوز ،وال جيوز ويُمنع

يُعروا وال نقول أ ن يبيعوا ل نه ال بد أ ن يكون فيه وجه من فا جاز هلم أ ن 

 ،س نجري عىل موضوع التجارة والرحب ،جيزفا ن اكن بقصد التجارة مل  ،املعروف

ال ابلظروف اليت  ذلكل هذه العريّة هذه العريّة عىل خلف القياس وال جتوز ا 

فنقول العريّة هنا رخصة  ،ول هنا رخصة والرخصة قارصة ال تتعدى ،فهياأ بيحت 

 ،وجازت يف هذه الطريقة وفامي هو مخسة أ وسق ال تزيد ،وجازت هبذه ال لفاظ

الآن حنن يف لك ما هو ال جيوز يف الرشيعة أ صبحت العرااي أ صل  يُراد أ ن تكون 

رشيعة أ ن ترّخص عىل مث يُقال أ رادت ال  ،اس تثناءيه أ صل  من ال صول مع أ هنا 

فنقول هل اعتربت الرشيعة الرخصة بنوعها أ م  ،أ ي ختفف عهنم ،الناس

أ م ختفيفات  ؟مبعىن أ ن الرشيعة قالت رّخصُت للناس مبجرد التخفيف ؟جبنسها
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ذا  هو رّخص يف يشء معني ورّخص ابعتبار نوع الرخصة ال  ،يف حدود معينة؟ ا 

ذا اك ؟ملاذا ،ابعتبار جنسها والتيسري فقد لكفت ن ال مر لرفع احلرج حنن نقول ا 

الآن  ،رأ كرث بكثري مما رخصت فيه اكلسف الرشيعُة الناس يف العزامئ أ حياان  ما هو

هرة ا ىل عامن أ و العكس ال يتعب مثل سائق التكيس يف عامن املسافر من القا

ولكن ليس هل أ ن يُفطر  ،مك رمبا وهو يطوف يف داخل عامن 400اذلي يقطع 

ذا  الرشيعة بيامن هذا أ يرس وقالت هل الرشيعة  ،أ ن يقرُص  وليس هل أ فطر وأ قرص ا 

ختفيف فقط ل ننا وجدان أ ن هناك عزامئ مل تعترب يه من حيث مل تعترب الرخصة 

فهيا الرشيعة الرخصة وعليه مل تعترب الرخصة جبنسها مبعىن أ هنا ختفيف وتيسري 

فاعتربت نوع  ،اعتربت نوعها ،فليس لك تيسري وختفيف هو رخصة مرشوعة

 ،نوع الرخصة يف املسح عىل اجلبرية ،نوع الرخصة يف العرااي ،الرخصة يف السفر

ذا  يه معتربة لنوع الرخصة ال جلنسها.  ا 

ماذلي حيدث اليوم؟ امسح عىل اجلوربني الرقيقني ل ن الرشيعة مبنية عىل 

لك ختفيف هو رخصة  فهنا يعترب الرخصة ابجلنس مبعىن أ ن ،اليرس ورفع احلرج

الرشيعة مبنية عىل  ،وأ صبح يتحلل من التاكليف الرشعية هبذه ادلعوةمرشوعة 

ن احلرج اذلي رفعته ن ،اليرس عىل رفع احلرج عىل التخفيف الرشيعة هو قول ا 

أ ما املشقة اليسرية فهي  ال تنفك عن  ،املشقة الفادحة اليت حتيق ابال نسان

ذا أ ردان أ ن نرفع هذه املشقة حبجة  ،مشقة بل لك تلكيف فيه ،التلكيف أ بدا   فا 

ذا  الرشيعة مل تعترب الرخصة ابجلنس أ ي  ،التيسري أ سقطنا التاكليف الرشعية ا 

هذا  ،مهنا هذه العاريّة ،وأ نواع معينةمبجرد التخفيف بل اعتربهتا با نواع حمددة 

ذا  سا بيع  ،اذلي هو رّخص يف العرااي مهنا فتقول يل مبا أ نه رّخص يف العرااي ا 

ذا اعتربان املشقة  ،الرطب ابلمتر ابل طنان ابلتفاضل ماذا فعلنا؟ هدمنا العزمية فا 

ذا اعتربان اجلنس  ،يف السفر فسائق الس يارة يف عامن ويطوف فهيا أ وىل فا 
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نسان هل مشقة ،اتمة أ سقطنا العزامئ أ صبح ال يوجد صلة ل العام ،ل ن لك ا 

ذا قلنا  اذلي يعمل يف البناء يتعب وتلحقه مشقة أ كرث ممن يسافر ابلطائرة فا 

ابلتعليل مبطلق املشقة أ و جبنسها مفعىن ذكل أ ننا قلنا للعامل اذلي يعمل يف 

 ،لحّراث وللحّصاد أ فطروا قياسا  عىل رخصة املسافرلالبناء ولسائق التكيس و 

ذا  هذا ما يعرتضنا من مثل هذه  ،هااعترب الشارع نوعها مل يعترب جنس  ،نقول ال ا 

ل ن الرخصة  ،وال جيوز التوسع فيه ،الرخص جيب أ ن يبقى قارصا  عىل حمهل

ذا اكن هناك مباراة كرة  ،رُشعت بنوعها ال جبنسها اليوم صار التوجهيي  يفطر وا 

ونتاجئ فاصةل وفهيا تقدم ل مم  قدم وطنية وحنن مقبلون عىل مومس راييض قاٍس 

نتاج ومتا خرة يف الاقتصاد ومتخلفة يف لك منايح احلياة وتريد أ ن متا خرة يف  اال 

وممكن  ،أ فطروا من أ جل هذه املعركةمث بعد ذكل نقول  ،تتقدم يف كرة القدم

نه أ قوى لمك  ،يفطر قياسا  عىل صلة اخلوف وفتح مكة وما ا ىل ذكل أ فطروا فا 

ذا  هذا مع ال سف الشديد هو عبث ابلتي  ،عىل لقاء عدومك سري اذلي امنت هللا ا 

 وحّولنا نعمة التيسري ا ىل حيةل ال سقاط عزامئ الرشيعة.به علينا 

وهو ليس من الرضورايت أ جاز هل أ مر هل أ لك الرطب  زأ جا سؤال : -

فاكهة أ مرا  حتس ينيا  فاكهة مقابل الرطب فهنا ليس يف مصاف حتسيين يعين 

 الرضورة 

مصاف الرضورة عام يف لك موضع تعطلت فيه النفس تعطلت  واب :اجل -

هذا يؤكد عىل أ ن الرخصة  ،احلياة هتديد ال موال هذا )مفن اضطر غري ابغٍ(

منا يه حلاجة يراعهيا الرشع  ،ليست حاةل رضورة موت أ و فوات مال ا 

ال  ،فهنا خفف فهيا وأ راد التيسري عىل الناس ،س متر احلياة دوهناوت  فا ن وا 

لكن الرخصة  ،اثبتة يف لك ال حاكم ومطردة يف ال حاكمحاةل الرضورة 

الانتقال من شدة ا ىل يرس يف هذا املوضع يدل عىل أ هنا ليست حاةل 
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منا يه حاجة حيتاهجا الناس يرست فهيا علهيم مع أ هنم ليس ،رضورة موت وا ا 

لهيا ذا خاصفأ ما لو اكنت حاةل رضورة حياة  ،مضطرين ا  أ ما  ،ل حتتاج ا ىل ا 

فعلمنا أ ن هذا اال ذن اخلاص ينبغ  أ ن يبقى  ،هذه احتاجت ا ىل ا ذن خاص

فا ن مل جنعهل قارصا  عىل حمهل أ سقطَت العزامئ لن يبقى  ،قارصا  عىل حمهل

لقدمني مل يبقى عندك مسح عىل اخلف مل يبقى عندك صوم لعندك غسل 

خلص لك الناس عامل البناء س يفطر ومن اكن عنده لعبة كرة قدم 

ر س يفطر واذلي عنده حصيدة س يفطر وكذكل سائق التكيس س يفط

ذن   هدم العزامئ. ترتب عىل ذكلسائق الباص س يفطر ا 

وال حاكم ويس تنتج مهنا ال حاكم  ،وهذا الآن أ صبحت لكمة اليرس لكمة شعبية

نفسه املصلحة ال تؤخذ من ال حاكم بنفسها املصلحة ليست ب ال تُؤخذ من اليرس 

منا يه واقعة يف كتاب الاس تدالل يعين بعد  دليل  مس تقل  من أ دةل الرشيعة ا 

بنفسه وال يه وما يتعلق  دليل  مس تقل   وابلتايل ليست ،اال جامع والقياس

 ابملئاالت كذكل.

ذا أ زهت  >>:  قال ومن أ عرى خنلت لرجل من جنانه فل با س أ ن يشرتهيا ا 

ذا جف ،<<خبرصها مترا   ذا  صار عندي متر مقابل رطب وينقص الرطب ا  قال  ،ا 

ن اكن فهيا مخسة أ وسق يعطيه أ ي يعط  املُعري للُمعرَ  ال ى ذكل عند اجلذاذ ا 

بد أ ن يكون مخسة أ وسق ال تزيد ل هنا رخصة ووردت الرخصة عىل حسب 

لغاءا  للعزامئ ،ذكل  ،قال وال جيوز رشاء أ كرث من مخسة أ وسق ل ن هذا يكون ا 

ال ابلعني  الغعني أ ي  اليت يه والعرضوبقيت العزمية يف حملها والرخصة يف حملها ا 

 أ و عروض التجارة كام بينا ذكل يف حمهل سابقا  يف راب الفضل. النقود
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العاريّة أ ن تكون ابلهبة لكن ال بد أ ن يكون فيه قصد املعروف وال جيوز أ ن 

 .يكون فيه قصد التجارة

 


