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 بيؽ السحاىب األربعة دراسة فقيية مقارنة اإلسالميةالسداقاة في الذخيعة 

 .زيج مخزوق عبج السحدؽ

الصيئال  الاايال  لمرامالةم الرقية ال   ،كمةال  الرخيةال  ااساسالة ، قسم الجراسات اإلسالمية  
 والرجريب، الكويت 

 h_newman123@yahoo.comاليخيج اإللكرخون :

 :مخصالس

كثالالالخت الجراسالالالات والاخالالالوث واحرمالالالا الاالالالالثون والجارسالالالون لصالالالح  ال االالالايمت،   الالالا 
احرمفالالوا و الالب ر  يالالا احرمفالالوا هللاةالالس إلالالل   ورسالالولس مالالمل   امةالالس وسالالمم، ك الالا قالالال 

ُسوؾلِ تاالل:  وُه ِإَلى ّللّاِ َوالخَّ وي الا احرمفالوا هللاةالس، تمال   َفِإن َتَشاَزْعُتْؼ ِفي َشْيٍء َفُخدُّ
ل صخهللاة  الر  تس ل "ال ساقاة  ال  الرالخيا  اإلسالمية " وشال  ًالخاا    ال  ال اايم  ا

......... إلالالل يالالم  ا الالالج هللاةالالس مرالالالدل يالالم ا الالالخ  ويمالالدم الاايالالالج كالالج يالالالا هللاةالالس مالالالمح 
الث خة يم لخف وس ل وتمقةح وغيالخ للال ، ويمالدم رل الرالرخ يالا  صالمخس ....... 

 ولفخ اليئخ ونخو لل . 

 ال  ال سالاقاة ، و  ال  يا فامالس ماالا ال الا  ويصجف الاخث الالل ااالال  المثالام االم لقة
يالالم ليالالث الخالالا مالاااالالج  يصالالا ياالالوو  الالل  راسالال   وانيصالالا ال  رمفالال  امالالل نصالالو  

 الكرال والس  .

 ويم أشم نرائج الاخث :

أن ال سالالاقاة ايرالالت يرالالخوايرصا مالسالال   ال سرجةاالال  ويا  الالال الصالالخام  وال مفالالال  -
مل مالخ  شالحا الا الج ويالخا ال  الخاًجيم ماج و اة الخسول ممل   امةس وسمم ا

 ال اس  إليصا ي ا هللاةس     الخخج وتخ يا ال صمخ  لم ا . 
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أن ال سالالاقاة نالالول يالالالم ال رالالاركات ولةسالالت نواالالالا  يالالم اإل الالارات وال ااو الالالات  -2
ال خا  لرل أنس قج  ال    يرم  االكام الاجلةال  أن ال سالاقاة نالول ًالخك  امالل 

آحالالخ وأن   سالالم يالالا  خصالالج يالالم أن  كالالون الرالالرخ يالالم  انالالب وتختياالالس يالالم  انالالب 
 الث خ بيم ال رااقجيم. وأ ر ت    كرال الرخكات. 

 ،ال الالالالالالحاشب اارياالالالالالال   ،الرالالالالالالخيا  اإلسالالالالالالمية   ،: ال سالالالالالالاقاة الكمسووووووات الس تا يووووووة
 ال صارف الخيوي .
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Abstract: 

Many studies and researches are conducted on Islamic 

transactions. Lack of consensus about such transactions 

among many researchers and scholars exists. Points of 

disagreement should be referred to Allah and His Messenger 

(peace and blessings be upon him) as Allah says: “If you 

differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and 

His Messenger”. „Al-Musaqaah in Islamic jurisprudence‟ is 

one of the Islamic transaction over which disagreement 

occurs. „Al-Musaqaah‟ is defined in terms of Islamic 

jurisprudence as an agreement between a farmer and a 

landlord that the farmer cultivates and irrigates the farm in 

return for an amount of the harvest. The present study aims 

at unveiling the truth about „Al-Musaqah‟ and defending 

misconceptions about it. The investigation of the different 

aspects of the topic is based on the Quran and Sunnah. The 

study reached a number of conclusions as follows. It 

concludes that „Al-Musaqah‟ is legitimate. This ruling is 

based on evidence from Sunnah and a consensus by the 

                                                           
1

 An agreement between a farmer and a landlord that the farmer 

cultivates and irrigates the land in return for an amount from the 

harvest 
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companions, and the rightly guided Caliphs. It shows that 

„Al-Musaqaah‟ is badly needed to achieve prosperity for 

people. It highlights the fact that „Al-Musaqaah‟ is a kind of 

partnership, not tenancy or compensations. It is mentioned 

in "Journal of Judicial Provisions" that „Al-Musaqaah‟ is a 

kind of companies between a landlord who owns a farm and 

a farmer cultivating and irrigating the farm and the harvest is 

divided between the two of them. „Al-Musaqaah‟ is 

subsumed under the book of companies.  

Key words: „Al-Musaqaah‟, Islamic transactions, Islamic 

companies, Islamic Jurisprudence. 
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 املقدمة

إن الخ ج هلل نخ ج  ونسراي س ونسرصج س وناول ماهلل يم ًخور أنفس ا 
وسيئات أا ال ا. يم يصج    صو ال صرج، ويم  امج  م شا ؼ لس، وأًصج أن و 

َيا َأيَُّيا إلس إو   ولج  و ًخي  وأًصج أن دمحما  ايج  ورسولس، قال تاالل: 
َّ َوَأنُتؼ مُّْدِمُسؾن الَِّحيَؽ آَمُشؾْا اتَُّقؾْا ّللّاَ  ََ َتُسؾُتؽَّ ِإ َُّ ُتَقاِتِو َو  َ  ، :وقال تاالل

َسِجيًجا ًَ ُيْرِمْح َلُكْؼ َأْعَساَلُكْؼ َوَيْغِ ْخ *  َيا َأيَُّيا الَِّحيَؽ آَمُشؾا اتَُّقؾا ّللاََّ َوُقؾُلؾا َقْؾ
 أيا ماج ...  ْج َفاَز َفْؾزًا َعِغيًساَلُكْؼ ُذُنؾَبُكْؼ َوَمؽ ُيِظْع ّللاََّ َوَرُسؾَلُو َفقَ 

 ان الجيم اإلسمي     روارس واسرةاامس  ال مالخا  لكج ايان ويكان 
ييي ا  الكام تصخ ات ال سم يم يص ا احرمفت أو تيجلت ألوال ااي     

ْؼ ِنْعَسِتي اْلَيْؾَم َأْكَسْمُت َلُكْؼ ِديَشُكْؼ َوَأْتَسْسُت َعَمْيكُ ياايمتصا، ك ا قال تاالل: 
هللاة ا   راا شحا الجيم يم السا  والر ول  َوَرِضيُت َلُكُؼ اإِلْساَلَم ِديًشا

واوسرةاال، كان هللاةس لكج يا     يم اايور ال سررجة لكم ًخا  يي   امل 
أمولس، اخ س يم اخ س و صس يم  ص ، ول ج حاض ال سم ون ال رأحخون هللاة ا 

ب لم  سريخغ كثيخ ي صم  يصا لحيرس لم  كم    أسم صم يم ياايمت ويكاس
و ي س ك ا قال الخسول ممل   امةس وسمم: "يم تخك الريصات اسريخأ لحيرس 
و ي س واخ س، ويم واق  الريصات  كأن ا واق  الخخام كالخاا  يخال لول 

 الخ ل يًو  أن     هللاةس". 

  رأت وانررخت    مم  ال سم يم تم  ال صارف الخيوية  ماحرمف 
ايمتصا ال صخهللاة  واوسرث اري ، وأماح ال ا     حوض واحرمف لول شح  يا

ال اايمت،   م لخم لصا   م  وتفصةم   ون  راس  يسروعا  يي ة  امل نظخة 
  صة   قة   يار جة امل ال صو ، ويم تساشج  يصا كج الرساشج،  م لخج 

  ةم الخيا. ا ج     أؼ ياايم  يصخهللاة  لرل ولو كانت ماج الرخ يا يم م
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 كثخت الجراسات والاخوث واحرما الاالثون والجارسون لصح  
ال اايمت،   ا احرمفوا و ب ر  يا احرمفوا هللاةس إلل   ورسولس ممل   امةس 

ُسؾلِ وسمم، ك ا قال تاالل:  وُه ِإَلى ّللّاِ َوالخَّ وي ا  َفِإن َتَشاَزْعُتْؼ ِفي َشْيٍء َفُخدُّ
 اايم  ال صخهللاة  الر  تس ل "ال ساقاة    الرخيا  اإلسمية " احرمفوا هللاةس، تم  ال

......... إلل يم  ا ج هللاةس مردل يم ا خ  ويمدم الاايج كج يا وش  ًخاا      
هللاةس ممح الث خة يم لخف وس ل وتمقةح وغيخ لل ، ويمدم رل الررخ يا 

  صمخس ....... ولفخ اليئخ ونخو لل . 

ا أنظار الاالثيم ال اامخيم  خاولت .... ياايم  لجيث  احرما  يص
بصجول أن أكرب    شحا الاخث يا يديج المثام ام لقة رصا ويج   يا قج  فامس 
ماا ال ا  يم ليث الخا مالاااج  يصا، ياوو      راس   وانيصا ال  رمف  
امل نصو  الكرال والس  ، و  ولج  ال سراان وممل المصم ويارك امل 

 سيجنا دمحم. 

ت شحا الاخث ماج شح  ال  جي  يم اما   صول وحات   وإلة  و ام
 ت سة س. 

 ال رل األول: في  كؼ السداقاة. ويذتسل عمى مبا ث وىي كاآلتي: 

 السبحث األول: تعخيف السداقاة لغة واصظال ًا. 

 السبحث الثاني:  كؼ السداقاة. 

 السبحث الثالث: األدلة والسشاقذة والتخجيح. 

ىل مذخوعية السداقاة عمى مقتزى القياس أو عمى  السبحث الخابع:
 خالفو؟ 

 ال رل الثاني: في األركان والذخوط. وفيو مبا ث كاآلتي: 
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 السبحث األول: تعخيف الخكؽ والذخط لغة واصظال ًا. 

 السبحث الثاني: أركان السداقاة. 

 السبحث الثالث: شخوط السداقاة. 

 مبا ث كاآلتي:  ال رل الثالث: في أ كام السداقاة. وفيو

 السبحث األول: أ كام السداقاة الرحيحة. وفيو مظالب: 

 ال قمب ااول: مف  ا ج ال ساقاة. 

 ال قمب الثان : ال جة    ال ساقاة. 

 ال قمب الثالث: يا يمدم الاايج وال ال     ال ساقاة. 

 ال قمب الخام : يرل ت م  الث خة    ال ساقاة. 

 ال  بج   حخاج اارض. ال قمب ال ايذ: إلدام ال 

 ال قمب السا  : لكم يساقاة الاايج اآلحخ. 

 ال قمب السام : شج يثيت حةار الرخط    ال ساقاة. 

ال قمب الثايم: امل يم ترب اكاة الث ار وشج ترب امل 
 الحؼ؟ 

 السبحث الثاني: أ كام السداقاة ال اسجة. وفيو مظالب: 

 قاة الفاسجة. ال قمب ااول: الوا ب لماايج    ال سا

 ال قمب الثان : احرمف الاايج وال ال . 

 ال قمب الثالث:  سخ ال ساقاة ويا يرختب امةس. 
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 ال قمب الخام : لكم الرائخ     ال ساقاة. 

 ال قمب ال ايذ: ال ساقاة امل ًرخ يغصول. 

 ثؼ الخاتسة. 

 وصمى هللا عمى نبيشا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمؼ
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 )الفصل األول(
  كؼ السداقاة وفيو مبا ث: 

  .السبحث األول: تعخيف السداقاة لغة واصظال ًا 

  .السبحث الثاني:  كؼ السداقاة 

  .السبحث الثالث: األدلة والسشاقذة والتخجيح 

  السبحث الخابع: ىل مذخوعية السداقاة عمى مقتزى القياس أو عمى
 خالفاه؟ 

  .السبحث الخامذ:  كسة مذخوعية السداقاة 
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 خث األولاملب

 تعزيف املضاقاة لغة واصطالحًا

 تعخيف السداقاة لغة:  -1

ش  يأحولة يم الس   مسكون ال اف ليث أنصا يفاام  يم الس   وشو 
 .(1)إروال الررخ مال ال

 .(2)وش  يم ال فاام  الر  تكون لوالج سا خ واا ا   

 تعخيف السداقاة اصظال ًا:  -2

ااًرار إلل يم   وم مامملصا  يااقجة امل     عشج الحشفية: -
 .(3)امل أن  كون لس سصم ياموم    ا ختصا

ا ج امل القةام م ؤن  ًرخ أو ناات مردل يم غمرس  عشج السالكية: -
 .(4)مصةغ  ساقيت أو اايمت ونخو 

أن  اايج غيخ  امل ن ج أو ًرخ ا ب ليراصج   عشج الذافعية: -
 .(5)مالس   والرخية  امل أن الث خة لص ا

    ًرخ لس ا خ يأكول يغخو  ياموم ل م  ا ج  عشج الحشابمة: -
 .(1)امةس وي وم م صمخرس مردل يرال ياموم يم ا ختس

                                                           
 (. 4/345(، ال ايو  ال خةط )2/453ال ارم الوسةط ) (1)
 (. 3/539لاًة  الجسوق  امل الرخح الكييخ ) (2)
 (. 8/444تك م   رح ال جيخ ) (3)
 (. 2/256بمغ  السال  اقخل ال ال  امل الرخح الصغيخ ) (4)
  (.2/322يغ   ال خراج امل ال  صاج ) (5)
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أن يج   ال خل أًرارشا ل م  خفخشا أو يديمصا ويس يصا  عشج الغاىخية: -
ويخخث يا الراج إلل لخاس ويخفظس لرل يرم وير   أو يياذ إن كان ي ا 

إن كان ي ا   خج  ش س أو لرل  خج بةاس إن كان ي ا  يياذ أو   خج  ش س
ياال امل سصم يس ل يم لل  الث خ أو ي ا تخ مس اامول ك صا أو امث أو 

 .(2)ري  أو أكثخ أو أقج

شحا يا  ال    تاخيف ال ساقاة ا ج الف صال وال اظخ  يصا  رج أن 
ايج هللاةس، وأن ال ساقاة ا ج يم اخ يم ااول رل الررخ أو ال اات واآلحخ الا

الررخ  كون يغخوسا  لة خج مس ا ج ال غارس   ص      ًرخ ل م  غخسس، وأن 
ال ساقاة     ًرخ لةصمح هللاة خج مس ا ج ال دارا   ص      أرض ولب ل م 

 يدراس. 

شحا وقج س يت مال ساقاة ان الس   شو أشم أيخشا وان أشج الخراا 
 .(3)أكثخ لا   ًرخشم إلل الس  

ميصا ال اايم  نسا  إلل ا ج الاايج    حجي  الررخ ك ا وقج  قما ا
ايخ بحل  مالب اليجائ    ال كرال ال اايم  اخ صا مأنصا عاارة ام الا ج امل 

 .(4)ا ج بااا ال ارج ي س ي  سائخ ًخوط الرواا

وشحا الراخيف هللاةس نظخ ليث أنس غيخ يان  إل يجحج هللاةس ا ج ال ااري  
بااا ال ارج يم ال ال وشو الخيح ويجحج هللاةس ا ج  انصا أ اا  ا ج امل الا ج

 ال دارا  انصا أ اا  امل الا ج بااا يا   خج ي صا يم ا خة الدرل. 
ــــــ ــ ــــ ــ  ـــــــ
 (. 3/532كراف ال  ال ) (1) =

 (. 8/532ال خمل وبم لدم ) (2)
 (. 5/391ال غ   ) (3)
 (. 6/185بجائ  الص ائ  ) (4)
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 (1)وقج ايخ ابم لدم كحل  ام ال ساقاة   ال كرال ال اايم     الث ار
ولورو  لفع اايج     (2)وسيب لل  أن أشج ال جي    قم ون اميصا لفع ال اايم 

 خ  ك ا سةأت . لجيث حيي

ولفع ال ساقاة يفاام  إيا يم الر  تكون لموالج وشو قميج نخو سا خ 
واا ا    أو  ملع الا ج وشو و  كون إو يم اا يم وإو  صح  الصةغ  ت را  

، (3)أن كج والج يم الاايج وال ال   س ل لصالاس كال ااري  وال  ابم  ونخوشا
ل  يم و صيم ااول: أن ال فاام   اا أن وأ يب ام لل  م ا شو قخيب ي س ول

تسرا ج ي ا و يو ج الفاج إو يم والج كال جاواة وال اا م  وش  و تو ج إو 
وو ألج   صج ي اتم   .... َقاَتَمُيُؼ ّللّاُ يم القييب أو ال االج، وقولس تاالل: 

   اد و ج  كحل  ال ساقاة  اا أن تكون كحل . 

قج و ج الفاج    ال ساقاة يم اا يم ولل  أن ألجش ا  والثان : أنس أ اا  
لصج ي س الس   مقخيا ال ااًخة واآلحخ مقخيا الر كيم يم الس   برو يخ 

 .(4)ال ال وآوت الس   لماايج

                                                           
 (. 8/229ال خمل ) (1)
 (. 8/444تك م   رح ال جيخ ) (2)
 (. 2/256بمغ  السال  ) (3)
 ( برصخف. 6/175بجائ  الص ائ  ) (4)



 

 العدد التاسع والعشز     الـزهـــــــــــزاء جمـلـة 

863 

 املبخث الثاىي

 حله املضاقاة

 الجسيؾر:  -1

لشب   صور الف صال إلل أن ال ساقاة  ائدة مالس   واإل  ال والقةا ، 
ج " أيا  وااشا  امس   صور الام ال يال  والرا ا  وأل ج والثورؼ قال ا بم ًر

وأبو يوسا ودمحم بم الخسم و او  وش  ا جشم يسرث اة مالس   يم بة  يا لم 
 ".(1)  ما ويم اإل ارة ال رصول ، وقال أبو ل ةف  وا خ و تروا ال ساقاة أمم  

 يساقاة امل الثمث، قال ابم ال  حر: "وأ  اوا امل أن     الخ ج ن م  
أو الخي ، أو ال صا، أن لل   ائد، وألكخ ال ا ان امل ً ل يم الغخ  

 ". (2)بااا يا   خج ي صا
 بعض ال قياء:  -2

لشب أبو ل ةف  رل س   وا خ أن ال ساقاة و تروا أمم  وش  ماام  
 ون ج أن ال حشب والفروػ امل يا لشب إلةس الصالاان. 

 .(3)خسم وال  ا  كخاش  ال ساقاةوروؼ كحل  ام ال

وإلة  بةان اا ل  لكج وي اقررصا امل  ول اامول وال وااج وال وااج 
وتخ ةح يا تؤيج  ال صو  الصخةخ  الصخيخ  يم شجؼ الخسول الكخيم ممل 

   امةس وسمم وس   حمفال  الخاًجيم وياا أقوال أشج الامم وياهلل الرو يا..

                                                           
 (.2/244بجا   ال ررصج ) (1)
  . 127ل وبم ال  حر ال ةسابورؼ،  اإل  ا (2)
 (. 8/229ال خمل ) (3)
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 املبخث الثالث

 واملياقغة والرتجيحاألدلة 

 أدلة الجسيؾر:  -1
 مؽ الدشة:  -أ

ام ابم ا خ ر     ا س: "أن رسول   ممل   امةس وسمم  -
    إلل يصو  حييخ ن ج حييخ وأر صا امل أن  ا موشا يم أيوالصم ولخسول   

 .(1)ممل   امةس وسمم ًقخ ا خشا". روا  الا ارؼ ويسمم

: "أن رسول   ممل   امةس وسمم اايج أشج وا س ر     ا س -
 .(2)حييخ مرقخ يا حخج ي صا يم ارل أو ا خ". روا  يسمم

وام أب  شخيخة ر     ا س قال: "قالت اانصار لم ي  ممل    -
امةس وسمم إقسم بي  ا وييم إحوان ا ال  يج. قال: و.   الوا: تكفونا ال ؤون  

"، قال ابم لرخ قولس )ال ؤن ( أؼ (3): س ا ا وأاا اونرخككم    الث خة قالوا
الا ج    الاساتيم يم س يصا والقةام اميصا. قال ال صمب: وشح  ش  ال ساقاة 

 .(4)ماي صا

 صح  االا يث الصخةخ  الصخيخ  تجل امل  واا ال ساقاة وال دارا  
 ليج والج ياا  وقج اايمصم ال ي  ممل   امةس وسمم لرل آحخ لةاتس ولم  أت 

                                                           
 ( تخ يا ايج الااق ، كرال ال ساقاة. 3/1187مخةح يسمم ) (1)
 (، كرال ال ساقاة. 3/1186مخةح يسمم ) (2)
 (، كرال الخخث وال دارا ، ط. السمجة . 5/8الفرح ) (3)
 نفذ ال خا   والصفخ .  (4)



 

 العدد التاسع والعشز     الـزهـــــــــــزاء جمـلـة 

868 

امل نسخ لكم ال ساقاة بج م ل  وااشا لرل و اتس ممل   امةس وسمم، وقج 
 أور ت اجة اارخا ات امل شح  االا يث وسةأت  اخ صا وي اقررصا. 

 مؽ اإلجساع:  -ب

قال قةذ بم يسمم ام أب   افخ قال: اايج رسول   ممل    -
واث ان وام  ام أشموشم إلل  امةس وسمم أشج حييخ مالرقخ ام أبو مكخ وا خ

" وشحا ا ج مس ال مفال الخاًجون    يجة حم رصم (1)اليوم  اقون الثمث والخي 
واًرصخ لل   مم ي كخ  ي كخ  كان إ  ااا ، وإلا ايت اإل  ال  م  روا ن اس 

 مأؼ حمف ماج . 

وقج اسرفا ت اآلاار الوار ة ام الصخام  والرامايم وغيخشم     -
 ساقاة  م نقيج بصا الاخث ويم أرا  الخ ول إليصا  مي ظخ إلل كرال الا ج مال

يص ا ابم أب  ًياس وايج الخااق وال خمل وبم لدم    أبوال ال دراا  
 وال ساقاة. 

ولكخ ال  الفون لمر صور    شح  ال سأل  أن ابم ا خ وشو راوؼ  -
، وسةأت  (2)ر اللجيث ياايم  أشج حييخ قج ر   ام ال ول بصا  مم ي ا ج او 

 بةان لل . 
 مؽ السعقؾل:  -ج

أنصا ايم ت    مالا ج  الا لم ترد إ ارتصا  اا الا ج اميصا بااا  -
 ن ائصا كالجراشم والجنانيخ    ال ااري . 

                                                           
 (. 5/391ال غ   ) (1)
 (. 5/391ل غ   )ا (2)
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 ام إن اوسرجول مالقةا  امل ال ااري   كون يم و صيم:  -
ال امةس أن ااي  ير ا  امل  واا ال خاض، ويا انا ج اإل   األول:

 مبج أن  كون لك س يأحولا  ام توقةف أو ا رصا  يخ  إلل أمج، ولةذ    
ال ااري  توقةف نص امةس.  مم ييا إو توقةف ا رصا  أ ػ إلل إلخاقس مأمج، 
ولةذ    ال ااري     الرخل أمج تخ  إلةس إو ال ساقاة، وإلا كانت ال ساقاة 

 امةس. أمم  لفخل ير   امةس كانت ألا ماإل  ال 

يا لكخ  أبو لايج اإلسفخايي   وشو أنس ل ا  اات ال ااري   الثاني:
إ  ااا  وكانت ا م  امل اوض يظ ون يم ريح يروا كانت ال ساقاة أولل 

 .(1)مالرواا. انصا اوض امل ا ج يارا  يم ا خة ن ائة 

وال ا ل يجل امل لل   ان كثيخا  يم أشج ال  يج والررخ  اردون  -
س وسقةس وو   ك صم اوسرئرار امةس وكثيخ يم ال ا  و ًرخ لصم ام ا ارت

ويخرا ون إلل الث خ  ف  ترويد ال ساقاة     لمخا ريم وتخصيج ل صمخ  
 .(2)الفئريم  راا لل  كال ااري  مااا ان

 أدلة أبي  شي ة وزفخ: وتتمخص في اآلتي:  -2

وغخر ال ساقاة  اسرجول ب ص  ال ي  ممل   امةس وسمم ام الغخر، -
 يرخ   بيم ظصور الث خة واجيصا، وييم قمرصا وكثختصا،  كان الغخر  يصا أاظم. 

                                                           
 (. 14/444تك م  ال ر ول ) (1)
 (. 5/392ال غ   ) (2)
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وانصا يم اإل ارة م رصول، بج بث خة لم ت ما  و ب أن  كون ماام   -
 .(1)كالية 

اارخا صم امل لجيث حييخ ماج تسمة صم مصخرس وايوتس مأيور  -
 ي صا: 

ل دارا  مةان  لجوئج الرخل ام أنس يخ ول امل الردي   ون ا -أ
 .(2)الر اقا

أنصم أؼ أشج حييخ كانوا اييجا  لم سم يم أو أكثخشم  اسرا مصم  -ل
ال ي  ممل   امةس وسمم امل اارض و اج نصا يا   خج 

 نف   لصم ولم  كم لل  امل و س ال ساقاة وال دارا . 

مو أشج حييخ قال ابم لدم: واارخ وا    أيخ حييخ مأن قالوا: و   
يم أن  كونوا اييجا  أو ألخارا ،  ان كانوا اييجا    اايم  ال خل لايج  م ثج شحا 
 ائدة، وإن كانوا ألخارا  هللاةكون الحؼ أحح ي صم م  دل  الردي  انس لم  أت مر ل 

 .(3)يم ااحاار أنس امةس السمم قج أحح ي صم  دي  وو اكاة

ص  ام الغخر مأن ال ساقاة وقج أ يت ام اوسرجول مخجيث ال  -
يسرث اة يم لل ، ويأنصا ا ج امل ا ج    ال ال بااا ن ائس  ص  كال ااري  

 ان ال اارل  ا ج    ال ال مردل يم ن ائس وشو ياجوم ويرصول. 

                                                           
 (. 14/442تك م  ال ر ول ) (1)
 (. 6/175بجائ  الص ائ  ) (2)
 (. 8/234الخمل ) (3)
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وأ يب امل ال ول مأنصا يم اإل ارة م رصول مأنس قج مح ا ج  -
 .(1)اإل ارة ي  أن ال  ا   ياجوي   كحل  ش ا

م إنس   ال لصم إن ال ساقاة لةست يم أنوال اإل ارة هللاةرخط  يصا الامم ا -
والا ج  ان ال  صو  يم تم  الا ج هللاةررخط  يصا الامم مالاوض والا ج ولكم 
ال ساقاة ويثمصا ال دارا  وال ااري  يم   ذ ال راركات هللاةررخك  يصا الاايج 

 وي فا  يال شحا.  وال ال     ال غ م وال غخم، ويررخكان م  فا  بجن شحا

وك ا قال ابم القةم ر ا  امل يم قال مأن ال ااري  وال ساقاة وال دارا  
امل حمف القةا ، واإل ارة  ررخك  يصا الامم مالاوض وال اوض،  م ا رأوا 
الا ج والخيح    شح  الا و  غيخ ياموييم قالوا: ش  حمف القةا ، وشحا غمط 

راركات، و يم   ذ ال ااو ات ال خا  ي صم  ان شح  الا و  يم   ذ ال 
الر   ررخط  يصا الامم مالاوض وال اوض، وال راركات   ذ غيخ   ذ 

 .(2)ال ااو ات وإن كان  يصا ًول ال ااو  

أ اا     يو   آحخ: "ويم أاقل ال ظخ ل س امم أن ال دارا  وقال 
 ان  أماج ام الظمم والغخر يم اإل ارة مأ خة يس اة يا ون     الحي ،

ال سرأ خ إن ا   صج اونرفال مالدرل ال ابت    اارض،  الا لديرس اا خة 
وي صو   يم الدرل قج  خصج وقج و  خصج كان    شحا لصول ألج 
ال ااو يم امل ي صو    ون اآلحخ،  ألجش ا غانم ووبج، واآلحخ يرخ   بيم 

وإن لم  خصج ً ل  ال غ م وال غخم، وأيا ال دارا   ان لصج الدرل اًرخكا هللاةس،
اًرخكا    الخخيان،  م   رص ألجش ا مخصول ي صو    ون اآلحخ وشحا 

                                                           
 (. 5/13الفرح ) (1)
 (. 2/4أامم ال وقايم ) (2)



 

 العدد التاسع والعشز     الـزهـــــــــــزاء جمـلـة 

863 

، أقول وكحل  ال ساقاة امل (1)أقخل إلل الاجل وأماج ام المم والغخر يم اإل ارة
 الررخ كال دارا  امل اارض. 

وأيا الخ  امل اوارخاض الوار يم امل لجيث ياايم  أشج حييخ  -
  كاآلت : 

يا اوارخاض ااول  صو يي   امل أن أرض حييخ  رخت ممخا  أ -أ
وأقخوا امل أن اارض لصم ويمكصم  صم بحل  ألخارا    ا يؤحح ي صم امل سييج 

 الردي . 

وتا ب لل  مأن ياظم حييخ  رح ا وة، ويأن كثيخا  ي صا قسم بيم 
 .(2)صاالغان يم، ويأن ا خ أ مشم ي صا،  مو كانت يمكا  لصم يا أ مشم ا 

أيا اوارخاض اآلحخ وشو أنصم كانوا اييجا   صو يي   امل أنصا  -ل
 رخت ا وة  كانوا اييجا  إيا لخسول   ممل   امةس وسمم أو امخامس 

 مال س   وال خل  روا أن  اايج ايج  م ثج شحا. 

وقج أ يب ام لل  أنس قج مح أن ا خ أ مشم مخاخة الصخام   -
اصج رسول   ممل   امةس وسمم ماحخاج اليصو  يم ر     ا صم ام 

 ديخة الاخل  كةف   كم أن  سرريد ا خ تفويت اييج ال سم يم و يصم لع 
لميرايل واارايج وقج مح أنس امةس الصمة والسمم أرا  إ ملشم  خغيوا    

أن إقخارشم  أقخشم امل أن   خ صم إلا ًال ال سم ون وشو امةس السمم و  روا 
 .(3)ي سب إلةس تاية  رقيا ال سم يم

                                                           
 (. 2/7إامم ال وقايم ) (1)
 (. 5/13الفرح ) (2)
 (. 8/234ال خمل ) (3)
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ام إن الكفار و  سرخقون م رخ  اوسرةمل اميصم ولم يؤاخ ا س ممل 
  امةس وسمم أنس اسرخقصم، ويم ال خال أن  كونوا اييجا  لس حام  انس امةس 
الصمة والسمم لةذ لس يم ال غ م  إو ح ذ ال  ذ وسص س ي  ال سم يم، ام 

لس ولو أيكم لل  ج يم أشج الامم: إن   ة  يم يم  ا وة اييج إنس لم   ج أل
وكانوا اييجا  لس لكان قج أار صم مم ً  ل ا روؼ ام ا خو بم الخارث أن 
رسول   ممل   امةس وسمم: "يا تخك ا ج يوتس  ي ارا  وو  رش ا  وو ايجا  وو 

 ". (1)مجق  أي  وو ًيئا  إو مغمرس اليةاال وسملس وأر ا   امصا

ويصحا نكون قج أ ي ا ام أشم يا اارخض مس امل يرخوعة  ال ساقاة 
وإن كانت ش اك مااصا لم نحكخشا حرة  اإلاال  ولو وح أ ل  الر صور وقوتصا 
وحام  لجيث ياايم  الخسول ممل   امةس وسمم اشج حييخ لرل و اتس 

خوعة  ال ساقاة ويا وا ج ال مفال الخاًجيم والصخام   كان إ  ااا  امل ير
لكخ ام ابم ا خ ي ا هللاةس ي اقا  وي الف  لإل  ال   ج     بي س وييم 
االا يث ال رواة لم ساقاة وال دارا  ول ج امل يا و   الا اإل  ال ال  ا ج 
وشو أن ال  ص  ا س يم ال ساقاة وال دارا  يا كان هللاةس ًخاا   اسجا  أو يا 

   لخل اارض أو اًرخاط  دل يايم يم   الا الس   يم اًرخاط م ا  ياي
الث خة أو يم نالة  ياي   يم ااًرار. واايخ    لل  ك ا قال الميث ابم ساج 
وشو    الا ارؼ "وكان الحؼ نصل ا س يم لل  يا لو نظخ هللاةس لوو الفصم 

 ". (2)مالخمل والخخام لم  ريدو  ل ا هللاةس يم ال  ااخة

لم ساقاة يم اخيا اإللدام وشو أن وي ا   كم الخ  مس امل ال انايم 
ال انايم ييةخون ال ااري  وو  خق بي صا وييم ال ساقاة يم أكثخ الو و ،   م 

                                                           
 (. 8/231ال خمل ) (1)
 (. 5/25 رح الاارؼ مرخح الا ارؼ ) (2)
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أماح ال ااري  ولخم ال ساقاة   ج  خق بيم ير ااميم والرخيا   الت مال ساواة 
   الخكم بيم ال ر اامت والرفخيا بيم ال  رمفات ك ا شو ي خر    قوااج 

 رخعة . االكام ال

وياج شحا الاخض ا ل  القخ يم يراح أن الحؼ لشب إلةس   صور 
الف صال يم ال ول م رخوعة  و واا ال ساقاة شو الخا ح والخا الحؼ  رب 
ال صيخ إلةس والحؼ يؤيج  ال  قا والا ج والحؼ شو و ا القةا  الصخةح 

    ال وا ا لصجؼ الخسول ممل   امةس وسمم ويوا ا قااجة أن اامج
 ال اايمت اإلمال  و  ال و ا. 
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 املبخث الزابع

 ٍل مغزوعية املضاقاة على مقتضى القياظ أو على خالفُ؟

الف صال أن ال ساقاة قج ًخات امل حمف القةا ، ان يخػ   صور 
القةا    را  اجم  واا اوسرئرار مأ خ يرصول أو مأ خ ياجوم ولا ج 

 السام   يم الس   واإل  ال.  يرصول وقج تخك شحا القةا  لأل ل 

قال الصاوؼ    بمغ  السال : "ال ساقاة يسرث اة يم أمول أريا  كج 
والج ي صا يجل امل ال     حكخ ي صا اإل ارة مال رصول، ان نصا الث خة يثم  

 ". (1)يرصول ... إلخ

وقال الكاسان     اليجائ : "واب  ل ةف  رل س   أن شحا اسرئرار 
 ". (2)ارج ..بااا ال 

وقال ال قيب    ال غ  : "إلا لم تخ  ال ساقاة امل أمج اابت، وش  
رحص "، وقال  يصا و   ال خاض: "ش  رحص  حار   ام قةا  اإل ارات ك ا 

 ". (3)حخ ت ال ساقاة ام بة  يا لم   ما

ويخػ ابم تة ة  رل س   تاالل وتم يح  ابم القةم أن ال ااري  
امل ي رال القةا  ولل  ب ال امل أنصا يخيان أنس لةذ  وال ساقاة قج ًخات

   الرخيا  ً ل امل حمف القةا  وأن يا  ظم ي الفرس لمقةا   صو بم ألج 

                                                           
 (. 2/256بمغ  السال  ) (1)
 (. 6/185اليجائ  ) (2)
 (. 2/326يغ   ال خراج ) (3)
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أيخيم، إيا أن  كون القةا   اسجا  أو  كون لل  الخكم لم يثيت مال ص كونس يم 
 الرخل، أيا القةا  الصخةح  ان الرخيا  و تأت  م م   قط. 

   انص ا   وون، إن ال ول مأن ال ساقاة وال ااري  ًخات وامل لل
امل حمف القةا  قول غيخ مخةح، لل  أن ال ائميم بحل  قج ظ وا أن شح  
الا و  يم اإل ارة انصا ا ج ماوض، واإل ارة  ررخط  يصا الامم مالاوض 

غيخ وال اوض، وشم ل ا رأوا الا ج والث خة أو الخيح    ال ساقاة أو ال ااري  
ياموييم قالوا إنص ا امل حمف القةا  ولةذ لل  مصخةح  ان ال ساقاة 
وال ااري  يم   ذ ال راركات و يم   ذ ال ااو ات ال خا  الر  
 ررخط  يصا الامم مالاوض وال اوض،  ال راركات   ذ غيخ   ذ 

 .(1)ال ااو ات وإن كان  يصا ًول ال ااو  

ػ أن  قةذ ال ااري  امل ال ساقاة قال ابم تة ة : "ول ج كان أل ج يخ  
أو ال دارا  لثيوتصا مال ص،  رراج أمم    ا  امةس وإن حالا  يص ا يم 
حالا، وقةا  كج ي ص ا امل اآلحخ مخةح  ان يم ايت ا ج   واا ألجش ا 

 ". (2)أيك س أن  سرا ج هللاةس لكم اآلحخ لرساويص ا

 ساقاة ورل ال ال وتفرخق ال ساقاة ام اإل ارة،  ان رل الررخة    ال
   ال ااري  و   صجان ا ج الاايج بج ال  صو   يصا شو الخيح والث خة، ولصحا 

 لو ا ج أؼ ا ج ولم يخيح ًيئا  لم  كم لس ً ل. 

ك ا أن ال ساقاة وال ااري  يراركت  صحا يج   يالس وشحا  ا ج بيجنس 
أن   رص يا قسم   يم ً ل كان بي ص ا امل اإلًاا ، ولصحا و  روا 

                                                           
 (. 2/4إامم ال وقايم ) (1)
 (. 29/141ير ول الفراوػ وبم تة ة  ) (2)
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ألجش ا بخيح ي جر ان شحا   خ ص ا ام الاجل الوا ب    الرخك ، ويي ل 
ال راركات امل الاجل بيم الرخيكيم،  الا حص ألجش ا بخيح أو بث خة ي جريم 
 ون آلحخ لم  كم لل  اجو ، م مف يا إلا كان لكج ي ص ا  دل ًائ   انص ا 

لصمت ا خة اًرخكا  يصا، وإن  ررخكان    ال غ م وال غخم،  ان لصج ريح أو 
لم  خصج ً ل اًرخكا    ال غخم، ولشب نف  بجن شحا ك ا لشب نف  يال 

 .(1)شحا

ويصحا يرييم قوة يا لشب إلةس ابم تة ة  وابم القةم يم أن ال ااري  
ًخارا امل و ا القةا  وي راا  ولل  بيةان الفخوق بيم اإل ارة وكم  يم 

 أامم. ال ساقاة وال ااري . و  

                                                           
 (. 2/6(، إامم ال وقايم )29/144ير ول الفراوػ ) (1)
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 املبخث اخلامط

 حلنة مغزوعية املضاقاة

ل ج  الت الرخيا  اإلسمية  برخ يا ال صالح لمعاا  و رل ال فاسج 
 ا صم      ة  ًئونصم وألوالصم     ي صم و نةاشم    عاا اتصم وياايمتصم.

وي ا أن ال ساقاة ياايم  يم ال اايمت كانت ش  وال دارا  قيج الااث  
بص ا   ج  الت الرخيا  ي خرة لص ا بج يخغا   يص ا وا ا  لص ا  ال وي  يا وو  

الرخوط والاوامط الصخةخ  الاايجة ام الظمم ويا يؤ ؼ إلل الر اال، وإن  ل 
لل  امل ً ل  ان ا يجل امل يا ت قوؼ امةس شح  ال اايمت يم تخصيج 

وي ك  ا لكخ ال  ا   وال صالح ال رام   مال راايميم وال راج   إلل غيخشم. شحا 
 ماا ال  ا   والخكم يم ترويد يثج شح  ال اايمت    ول وياهلل الرو يا. 

أن كثيخا  ي م   مكون الررخ وال  يج قج  اردون ام ا ارتصا  -
وس يصا وو   ك صم اوسرئرار امةس، وكثيخ يم ال ا  و ًرخ لصم ويخرا ون 

م وتخصيج ل صمخ  إلل الث خ  ف  إمال  يثج شح  ال اايم      لمخا ري
 الفئريم، وقج أًخنا لصح  ال صمخ     ياخث اخض أ ل  الر صور. 

وكحل  يم لكم ترخياصا ر   يحل  الف خ والخاة وال سك   ام ااتا  -
 الف يخ وال سكيم وهللاةس سج لاوا  ولا رس. 

وي صا تاا ل ال  ا   بيم أ خا  ال رر  ، وإنااش وقرصا  ااي ، وقرج  -
و لم ال وكثخة اخوتس مال سا  لصالب ال ال ولرل و  كون الاايج لماقال ، ون 

 الف يخ اال  امل يرر اس وأيرس. 

وي صا أنس لو تخك الررخ ش م مم س ل  صمخس لفسج    يوم أو  -
 ماا يوم. 
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ولل  امل لل  يا  خصج يم روامط ال ا  واوئرمف بيم ال ا   -
صا وكج يا  او  اميصا مالفائجة مااصم مااا ، واتخا  ااي  والا ج لصالخ

 .(1)الاظ ل

                                                           
 . 191ك   الررخي  و مسفرس، ام  أل ج الرخ اوؼ،  ل (1)
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 )الفصل الثاىي(

 األركان والذخوط، وفيو مبا ث: 

  .السبحث األول: تعخيف الخكؽ لغة وشخعًا 

  .السبحث الثاني: أركان السداقاة 

  .السبحث الثالث: شخوط السداقاة 
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 املبخث األول

 لغة واصطالحًاالزكً والغزط تعزيف 

 : واصظال اً  ةلغالخكؽ تعخيف  -1
، وقيج ألج الروانب الر   سر ج إليصا (1)لغ :  انب الر ل ال وؼ  -

 .(2)الر ل وي وم بصا، و دل يم أ دال لقة   الر ل
وامقملا : يا و   وم الر ل إو مس. وي س أركان الصمة: ال خالة  -

الخ جة :  والخكول والسرو ، وأركان الية : الاائ  وال ررخؼ واإل رال وال يول وا ج
 .(3)اإل رال وال يول   ط

وقيج: ركم الر ل يا يرم مس، وشحا  احج هللاةس، م مف ًخاس  صو 
 .(4)حارج ا س

 تعخيف الذخط لغة واصظال ًا:  -2
 .(5)لغ : عاارة ام الامي  الماي ، وي س أًخاط الساا  -
امقملا : يا يمدم يم اجيس الاجم وو يمدم يم و و   و و  وو  -

 .(6)كالو ول لمصمةاجم، 

                                                           
 . 149الراخيفات، لمرخ اوؼ،   (1)
 (. 1/384ال ارم الوسةط ) (2)
 . 226يارم لغ  الف صال، دمحم روا  قما    ،   (3)
 . 149الراخيفات،   (4)
 . 166الراخيفات،   (5)
 . 261يارم لغ  الف صال،   (6)
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 (1)واخف مأنس يا و يرم الر ل إو مس، وو  كون  احم     لقة رس
 كال ثال السابا. 

والحؼ  ظصخ لم اظخ    شح  الراخيفات يخػ أن الخكم والرخط يرف ان أن 
كم  ي ص ا يروقا امةس و و  الر ل و و ا  ًخعةا ، وي رمفان    أن الرخط أيخ 

يرس، أيا الخكم  صو  دل يم لقة   الر ل وياشيرس حارج ام لقة رس وياش
كالخكول    الصمة  صو ركم  يصا إل شو  دل يم لقة رصا، وو يرخ ا و و شا 
الرخا  بجونس، والو ول ًخط لصخ  الصمة إل و و و  لصا بجونس، ولك س أيخ 

 حارج ام لقة رصا. 
س إل شو  دل ويثج اإل رال وال يول    ا ج ال كاح،  كج ي ص ا ركم هللاة

 يم لقة رس، ولاور الراشجيم ًخط لصخرس، ولك س حارج ام لقة رس. 

                                                           
 (. 1/498ال ارم الوسةط ) (1)
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 املبخث الثاىي

 أركاٌ املضاقاة 

ت وم ال ساقاة امل أركان وبج يم توا خشا وو   كم أن ت وم إلا   ج رك ا  
 والجا  ي صا. 

وقج لشب   صور الف صال إلل أن أركان ال ساقاة أريا  إ  او  وسر  
 . وس حكخشا امل و س الرفصيج كاآلت : تفصةم  

 الااقج ااول: وشو يال  الررخ ونرو .  -1

الااقج الثان : وشو الاايج الحؼ   وم مس   الررخة وي ؤنرس وتاصج   -2
 مالخاا   واإلممح. 

 يخج الا ج: وشو الررخ ونخو .  -3

 الا ج: وشو يا   وم مس الاايج    ال ساقاة.  -4

 نصياس يم الث خة.الردل ال ررخط لماايج: وشو  -5

 الصةغ : وشو المفع الحؼ ت ا ج مس ال ساقاة.  -6

شحا وقج لشب الخ جة  إلل أن ركم ال ساقاة اإل رال وال يول   ط وشو 
أن   ول ال ال    ات إلة  شحا الررخ يساقاة مكحا، وي ول الاايج قيمت أو 

 ر يت أو يا يجل امل قيولس ور ا   الا و جا تم الا ج بي ص ا. 

ل إن قصخ الخ جة  أركان ال ساقاة امل لل  شو يم مال اإل راا ون و 
  ط وإو    م  صجر اإل رال وال يول وامل يالا  صجر،  ان اإل رال  سرمدم 

 يو اا ، وال يول  سرمدم قامم ، ووبج يم يخج لإل رال وال يول.
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ولكخشم لصح  ااركان ا ج سخ  ًخواصا شو تصخيح ل ا أ  خو  
   مو     اإل رال وال يول. وتفصيج ل ا أ

ويم شحا   كم ال ول مأن اوحرمف بيم الر صور واال اف شو 
احرمف لفظ  و لقة    م يرختب امةس احرمف    الفخول واالكام، 
 الر صور  قم ون امل شح  ااركان والخ جة   قم ون امل مااصا ًخوط، وإو 

 شح  اايور و  كون مخةخا . الكج يرفا امل أن الا ج إلا لم ترو خ هللاةس 
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 املبخث الثالث

 عزوط املضاقاة

 تشقدؼ شخوط السداقاة إلى قدسيؽ وىسا: 
 الرخوط ال صخخ  لما ج.  -1

 الرخوط ال فسجة لما ج.  -2

أيا الرخوط ال صخخ  لا ج ال ساقاة  ص  يرام   مكج ركم يم أركانصا 
  السام   وس راخض لرخوط كج ركم لسب الرختيب السابا.

الااقجان: وش ا    ا ج ال ساقاة ال ال  والاايج، ويررخط  يص ا  -أ، ل
 لك   كون شحا الخكم مخةخا  اآلت : 

أن  كون الااقج ي يدا ،  م ت ا ج ال ساقاة يم الصي  غيخ ال  يد  -
سوال ألن لس ولةس أم لم  أحح، ولل  ل ول الخسول ممل   امةس وسمم: "ر   

لصي  لرل  خرمم، وال ائم لرل  سرة ع وال ر ون لرل ال مم ام امث، ام ا
 فيا"   م ت ا ج ال ساقاة يم شؤول لاجم ت ييدشم وان ال ساقاة كسائخ الا و  يم 
الرصخ ات اإلنرائة  الر  تار ج امل ال صج واإلرا ة وشؤول و قصج لصم لاجم 

 الر ييد، وشحا الرخط يخج اتفاق بيم الف صال.

لصي  ي يدا   انس  ررخط ل فول ا ج  إ ااة الول  وكحل  أيا إلا كان ا -
ْشُيْؼ السجةس ل ول   تاالل:  َواْبَتُمؾْا اْلَيَتاَمى َ تََّى ِإَذا َبَمُغؾْا الشَِّكاَح َفِإْن آَنْدُتؼ مِّ

 صح  اآل   الكخي   تخث ااولةال امل احراار  ُرْشًجا َفاْدَفُعؾْا ِإَلْيِيْؼ َأْمَؾاَلُيؼْ 
رايل وو اصم تخت الخقام  وال ملظ   ص  بحل  تر ج الصغيخ قيج اليموغ الي

والكييخ إلا لم  خسم الرصخف    أيوالس مأن كان سفيصا . وشحا يا امةس   صور 
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الف صال م مف الااا   ج لشب إلل مقمن تصخ ات الصي  ال  يد يقم ا  
ج امل الا ج امق  يسرجليم مأنس قيج اليموغ لم  كر ج ا مس ان الرخل قج  ا
 وش  اليموغ ولحل  لم  كما مر ل يم الركمةفات الرخعة . 

والخا ح يا لشب إلةس   صور الف صال، ان تصخ ات الصي  ال  يد لو 
كانت ماام  يقم ا  يا كان وحراارشم يا ل، شحا ماإل ا   أن تصخ س ي يج 

 ما ااة الول   انرفل أؼ  خر قج يمخا    شح  ال ااقجة. 

يجا ، وشحا ًخط ل فول الا ج  ام  ام  - أن  كون الااقج مالغا  وًر
ج ش ا ي اط الركمةف    الايج وشحا  انا ا  ، وشو وا ح ليث أن اليموغ ي  الًخ

ْشُيْؼ ُرْشًجا َفاْدَفُعؾْا يفصوم يم قولس تاالل:  َ تََّى ِإَذا َبَمُغؾْا الشَِّكاَح َفِإْن آَنْدُتؼ مِّ
 ف  الردل ااول يم اآل   إ ا ة مرواا تصخف الصغيخ الغيخ  ُيؼْ ِإَلْيِيْؼ َأْمَؾالَ 

مالغ مالن الول  و   شحا الردل إ ا ة مالرصخف الر ص  ال قما ليث تو خ 
هللاةصح تصخ س مقخيا الوو    (1)ي اط الركمةف وشو اليموغ والا ج، أيا ال ر ون 

 امةس ا ج ال صمخ  لملرةاج إلل لل .

ارا  غيخ يكخ   امل الا ج،  م تصح يساقاة أن  كون الااقج ي ر -
ََ َتْأُكُمؾْا َأْمَؾاَلُكْؼ ال كخ  اميصا وناجم رك صا ااساس  وشو الخ ا، ل ولس تاالل: 

شُكؼْ  َّ َأن َتُكؾَن ِتَجاَرًة َعؽ َتَخاٍض مِّ  . َبْيَشُكْؼ ِباْلَباِطِل ِإ

وو   ًخعة  أو  أن  كون الااقج يالكا  ل ا  ا ج امةس، أو لس امةس -
 وكال . 

                                                           
 (. 2/323يغ   ال خراج ) (1)
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 الا تصخف    يم  غيخ  مغيخ إلن ًخا  ي س  انس  اريخ  اولةا     
امقمح الف صال، ويكون تصخ س شحا ماام  امل ال ول الخا ح، لرل لو أ اا  

 يالكس الخقة  .

وشحا الرخط و يرصور    ال ساقاة إو    ال ال  لمررخ أو الدرل وو 
 يرصور    الاايج. 

أن  كون لخا  أو ايجا  يألونا  لس    ال اايم ،  الايج إلا كان يألونا   -
 لس    ا ج يثج شح  ال اايمت  م حمف     واا  امس شحا. 

أيا إلا لم  كم يألونا  لس    لل   احرما الف صال    انا ا  ياايمرس 
 والخا ح أن ا ج  مااج، ولو أ اا  سيج ، انس يخروا امةس لخا سيج . 

شحا شو أشم يا  ررخط    الخكم ااول والثان  وش ا الااقجان لك  تكون 
 ال ساقاة قائ   امل أركان مخةخ  ي يول  ًخاا . 

وشو الررخ ونخو ،    ال ساقاة أؼ يا  س اؼ امةس  محل العقج: -ج
 ي س وتخ  الصةغ  امةس. 

يا اتفا الف صال امل  واا ال ساقاة    ال  يج لورو  الخجيث  يصا، أ
غيخ ال  يج يم سائخ الررخ كالا ب والريم ونخو لل  يم ااًرار ال ث خة 

 وكحل  غيخشا يم الدرل   ج احرما الف صال  يصا امل ال خو الرال : 

لشب الخ جة  ي م أ ااوا ال ساقاة إلل  وااشا امل   ة   -1
لررخ ااًرار ال ث خة وكحل  الدرول، ليث قالوا: "وتروا ال ساقاة    ال  ج وا

 ".(1)والكخم والخاال وأمول الاالنران ..

                                                           
 (. 2/234الماال    ًخح الكرال، بميجان  ال جورؼ ) (1)
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ولشب الخ ابم  إلل مخ  ال ساقاة امل كج ًرخ لس ا خ يأكول  -2
امل قول ال حشب بج لشب إلل أماج يم لاك  أ ااوشا    كج يا لس ورق 

 .(1)  صج كروت، أو لس اشخ   صج كور  وياس يم إ خال لص ا يرخػ الث ار

شا      ة  ااًرار ال ث خة ولو يم غيخ ولشب ال الكة  إلل  واا  -3
 خورة وكحل     الدرول لكم لماخورة مرخوط اما  ألجشا الارد ام القةام 
مسقةس واآلحخ بخوا  واسر ملس    أر س لرل  صيخ نااتا  كالررخ والثالث 

 .(2)تخ ا أو ظم يوتس

ولشب الرا عة  إلل  وااشا    ال  ج والا ب   ط،  رواشا  -4
     الرجيج امل ال  ج لم يخ و واشا    الا ب قةاسا  امل ال  ج الرا ا

مراي  و ول الدكاة وتأت  ال خ ، وو  روا    غيخش ا اساال وش  أن 
ال ساقاة حص   ر رص م ور شا، وانس و اكاة    ا خشا  أًيصت غيخ ال ث خة 

بيم ال  ج  وانصا ت  و يم غيخ تاصج م مف ال  ج والا ب، أيا إلا كان الررخ
وشو قميج  ساقا  اميصا مخت ال ساقاة  يصا وكان الررخ تااا  ك ا تصح 

 .(4)الحؼ بيم ال  ج ويكون تااا   (3)ال دارا     اليةاض

                                                           
 (. 3/533كراف ال  ال ) (1)
 (. 3/542لاًة  الجسوق  ) (2)
وإن الالا سالال يت اارض ال الةالال  ي الالا لكالالخ بةا الالا  انصالالا ل موشالالا ي الالا لكالالخ يالالم الالالدرل وال  الالج  (3)

ب الور ال  الخ والكواكالب وأيالا إلا اسالررخت تصيخ    ال صار يرخق  ماالول الرال ذ و ال  الميالج 
مالرالالالرخ سالالال يت سالالالوا ا  لخرالالالب يالالالا لكالالالخ بصرالالال  اإلًالالالخاق هللاةصالالاليخ يالالالا تخرالالالس سالالالوا ا . لاًالالالة  

 (. 3/542الجسوق  )
 (. 2/323يغ   ال خراج ) (4)
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ويحشب  او  الظاشخؼ إلل أن ال ساقاة و تروا إو امل ال  يج  -5
اجا    ط واسرجل امل لل  مأن ال ص قج  ال بصا هللاة رصخ امل يا  ال مس وو ير

 إلل غيخ . وحالفس ابم لدم  حشب إلل  وااشا. 

والخا ح    يخج الا ج أن ال ساقاة تروا امل لل  كمس يم ااًرار 
ال ث خة ال  صو ة اونرفال ولو لم تأكج وكحل  الدرول ولل  أن الرواا لمخا   
وقج ا ت وا وم الام    را  ا وم الخكم. وو  سمم مأن أاخ حييخ قج حصص ا 

  ج والا ب ان أشمصا  ا مون    ااًرار والخاال أؼ الا ول وش  يم أؼ ال
الدرل، ام إن    لفع ال يخ قول الخاوؼ "مرقخ يا   خج يم ا خ أو ارل"  مفع 

 الث خ  ر ج   ة  أنوال الث ار وكحل  الدرول. 

وأيا قةا  الا ب امل ال  ج  ون غيخ الا ب  يخ  امةس مأن شحا قةا  
 ول الدكاة لةذ ام      واا ال ساقاة وإو  اا قةا  كج غيخ يسمم ان و 

لؼ نوػ امل ا خ ال  ج لؼ ال وػ و اا قةا  كج لمو امل ا خ ال  ج لؼ 
، وإن ا الام  ش  كون الررخ يث خا  أو يم ًأنس (1)الخموة وشم و   ولون بحل 
 اإلا ار، أو ا وم الخا  . 

ول مأن ال ساقاة  الت امل وأيا ال ول مأنصا رحص   صحا يي   امل ال 
حمف اامج وقج بي ا ال ول الصخةح  يصا وش  أنصا  الت امل و ا القةا  
بج ش  أمج اابت ب ص ال يخ ال حكور    ال ساقاة، وإلا امم لل  مح أن 

   ا  امل يور شا يا شو    يا ا . 

                                                           
 (. 8/234ال خمل ) (1)
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 بالشدبة لسا يذتخط في السداقي عميو فاآلتي: 

خ يأكول،  م تصح ال ساقاة امل يا و ا خ أن  كون الررخ لس ا  -1
رخ الصفصاف ونخوش ا، انس لةذ ي صوما  اميص ا وو ش ا     لس كاااج ًو
يا ل ال  صو ، ولكم لكخ ماا الف صال أنس إلا كان الررخ ي ا   صج ورقس 
كالور  ونخو   القةا    را   واا ال ساقاة امةس انس    يا ل الث خ لمنرفال 

 .(1)مس

أن  كون الررخ يغخوسا ، انس إلا كان غيخ يغخو   م  كون  -2
الا ج يساقاة بج يغارس  وش  ياايم  ت رما ام ال ساقاة وان الغخ  لةذ 

 .(2)يم أا ال ال ساقاة

وكحل  أن  كون الررخ يامويا  مالخؤي  أو الوما الجقيا  م  -3
 ؤ ؼ إلل الر اال تصح ال ساقاة امل ًرخ يرصول لماايج لم ص  ام الغخر ال

 بيم القخ يم  مو قال: ساقير  امل ألج شحيم الخائقيم لم  صح لمرصال . 

أن تكون ال ساقاة امل ًرخ لم ييج ممح ا خة ب ارس و واا  -4
بةاس إل و لا   لي ئح تجاو إلل ال ساقاة امةس ليث أنس و  فر خ إلل ا ج 

 إلممح الث خة وإليكان بةاس. 
 تو ولؼ تشزج بعج؟ يخت ثسخ عاقاة عمى شجخ ولكؽ ىل ترح السد

احرما الف صال    لل  امل الو س اآلت  ماج اوتفاق امل اجم 
 مخرصا هللاة ا و تديج هللاةس الث خة مالا ج: 

                                                           
 (. 3/534كراف ال  ال ) (1)
 (. 2/324يغ   ال خراج ) (2)
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لشب   صور الف صال إلل مخ  ال ساقاة امل الث ار ال و و ة امل  -
قال أبو  الررخ إن الرا ت إلل القةام بصا لرل تقيب، وإن لم تخرج لم  رد،

يوسا ودمحم، إن كان تديج  اا وإن لم تد  لم  رد ولل ، انس ل ا  اات 
ال ساقاة امل ا خة ياجوي  كان  وااشا مال اموي  أولل ولكل لل  ام الرا ا  

    قولس لس. 

ولشب الرا ا  ك ا لكل ا س اليويق  أن لل  و  روا، ان ام   -
لجوث الث خة ك ا أن لاايج ال ااري   وااشا ا ج  أن لا ج الاايج تأايخا     

تأايخا     لصول الخيح، ولو لصج ريح ال ال قيج ا ج الاايج لم  كم لس هللاةس 
، أن أنس ا ج امل الا ج    ال ال بااا ن ائس  مم  رد (1)لا، كحل  ال ساقاة

 ماج ظصور ال  ال كال ااري . 
إمملصا ورأػ ماا أشج الامم أنس يا  ام لم ييج ممح الث خة  ان 

 خراج إلل الا ج، وأ اا   ان الخا   تجاو إلل ال ساقاة اميصا،   ج و ير كم 
 يال  الررخ يم القةام امل إمملصا وراايرصا لرل ت اج الث ار. 

وأيا اوسر ا  إلل القةا  امل ال ااري  ماج ظصور الخيح  م  صح، 
مف ال ساقاة ماج انس    ال ااري  ماج ظصور الخيح و  خراج إلل الا ج م 

ظصور الث خة قيج نارصا  انس  خراج إلل الا ج    حجي  الررخ لرل ييجو 
 مملصا. 
ويررخط    ال ساق  امةس أ اا ، أن ييمغ لج اإلا ار والصمح     -5

يجة ال ساقاة،  م تصح ال ساقاة امل ًرخ و ييمغ هللاةس ممح الث خة    يجة 
 ال ساقاة. 

                                                           
 (. 14/446تك م  ال ر ول ) (1)
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أو مغار  –مغار ال  ج  –اقا  امل و ؼ قال ابم قجاي : وإن س
الررخ إلل يجة  خ ج  يصا غالاا  مردل يم الث خة مح، انس لةذ هللاةس أكثخ يم 

 أن ا ج الاايج  كثخ، ولاك و      الصخ . 
وشحا   را  أنس إلا لم  خصج الث خة    يجة ال ساقاة و  صح الا ج 

 ررخط لكخ ال جة    ال ساقاة. وقال ب خو لل  ال الكة . وشحا كمس امل رأؼ يم  
وأيا امل ال ول ماجم اًرخاط يجة ياي  ، هللاةصح ا ج ال ساقاة ا جشم 
امل يجة يرصول ، وامل لل  هللاةصح الا ج ا جشم امل مغار ال  ج إل يا 
 ايت ال جة غيخ يخج ة، هللاةكون انرصاؤشا شو بجون ممح الث خة ونارصا،  م 

 .(1)جم تخجيج وقت يايميرصور و س ال    يم ال ساقاة ا ج ا
وشحا شو الخكم الخام  يم أركان ال ساقاة وشو يراما  العسل: -د

 مالاايج    ال ساقاة ويررخط هللاةس اآلت : 
أن  كون الا ج يامويا  لجػ الاايج،  ان قال ال ال : إن س يرس  -1

مالسةح  م  الثمث وإن س يرس مال ا ح  م  ال صا لم  صح انس ا ج امل 
وقج "نصل ال ي  ممل   امةس وسمم  –ؼ إلل الر اال بيم القخ يم يرصول يؤ 

 .(2)ام الغخر" وشو    يا ل بةاريم    بةاس

لرل لو ًخاا  (3)ويم ًخواس الرسمةم إلل الاايج وشو الر مة  -2
الا ج اميص ا  سجت وناجام الر مة     الا ج  ان الا ج    ال ساقاة يراما 

                                                           
 . 184  س ال اايمت ال الة ،  . دمحم الصةا ،   (1)
 (. 5/398ال غ   ) (2)
 (. 6/186اليجائ  ) (3)
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يم الا ج كان الا ج امل اآلحخ ايا ة امل يا يمديس  مالاايج، ولو ًخط ألجش ا
  اسجا  انس يم الرخط الحؼ   الا ي رال الا ج وشحا يا امةس   صور الام ال. 

أن  كون الا ج ي صورا  امل يا ت رف  مس الث خة    أكثخ يجة  -3
ال ساقاة أيا ً ل تا ل ي فارس  لخل الخائط ماج ان اال ال ساقاة  م يمدم 

يج لل ، وس ييم يا يمدم الاايج وال ال     ياخث االكام الصخةخ  الاا
 لم ساقاة. 

 نريب العامل السذتخط مؽ الثسخة: ويذتخط فيو اآلتي:  -ىو

أن  كون نصيب الاايج    ال ساقاة يامويا  يم الث خة كال صا  -1
ل والثمث والخي  وو  صح أن  كون ييص ا  لخجيث ابم ا خ "اايج رسول   مم

  امةس وسمم أشج حييخ مرقخ يا   خج ي صا" وسوال قج الردل أو كثخ،  مو 
ًخط لماايج  دل يم يائ   دل، و اج  دلا  ي صا ل فسس والااق  لماايج الراا، 
يا لم  فاج لل  ليم ، وإن ا ج امل  دل ييصم كالسصم وال صيب والردل نخو  لم 

 .(1)   بي ص ا رد انس إلا لم  كم يامويا  لم ت كم ال س

أن  كون الردل ال اموم ًائاا        ة  ا ار الررخ ال ساق   -2
امةس،  مو ساقا  آم  ياموي ، أو  اج ي  الردل ال اموم آماا  لم ترد، انس 
ري ا لم  خصج لل  أو لم  خصج  يراخر رل الررخ أو ري ا كثخ الخامج 

د، انصا قج و تخ ج  يراخر الاايج، وإن ًخط لس ا خ ن مت ماي صا لم  ر
 ركون الث خة كمصا لخل ال ال، وقج و تخ ج غيخشا  ركون الث خة كمصا لماايج، 

                                                           
 (. 5/395ال غ   ) (1)
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ولصح  الام  نصل ال ي  ممل   امةس وسمم ام ال دارا  الر   راج  يصا لخل 
 .(1)اارض كانا  ياي ا  ولماايج يكانا  ياي ا  

ح  لخي ا أحخ ت قال را  : ك ا نكخؼ اارض امل أن ل ا شح  ولصم ش
شح ، ولم ت خج شح    صانا ام لل ،  أيا الحشب والورق  مم ي ص ا. يرفا 

 .(2)امةس

ويرل ًخط ًيئا  يم شح  الرخوط الفاسجة  سجت ال ساقاة، والث خة كمصا 
 لخل ال ال انصا ن ال يمكس، ولماايج أ خ يثمس كال ااري  الفاسجة. 

ل رخط لماايج يرااا       ة  ويصحا يرييم أنس وبج أن  كون الردل ا
الث خة غيخ يايم ل ا    الراييم يم ال  ااخة وحام  أن ال ساقاة يم ا و  
ال راركات ال ي ة  امل الاجل وال ساواة  مبج يم ال رارك     ال غ م وال غخم 
امل لج سوال وي الف  يثج شحا هللاةس ًخ اظةم امل ال ا  ليث ت   بي صم 

  اال. الاجاوة والاغاال والر
وش  عاارة ام اإل رااب وال يول    الا ج، اإل رال يم  الريغة: -و

 ألج القخ يم وال يول يم اآلحخ. 
و   ا ج ال ساقاة وبج يم توا خ الرخوط الااي  لمصةغ  يم ال قام   

 واجم الفصج والو وح ونخوشا كسائخ الا و  ااحخػ. 
 ل امل يا اشا  ول  أيا مةغ  ال ساقاة الر  ت ا ج بصا  ص  كج لفع 

وا خ  ومخيخ  ولو كان يم غيخ لفع ال ساقاة وشحا يا امةس الر صور، 

                                                           
 (. 5/396ال غ   ) (1)
 (. 5/9الفرح ي  مخةح الا ارؼ ) (2)



 

 املشاقاة يف الشزيعة اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة بني املذاهب األربعة

833 

أنصا و تصح مغيخ لفع ال ساقاة أو يا اًرا  (1)ولشب ال الكة  يا اجا سخ ون 
 يم لفظصا. 

والخا ح يا لشب إلةس الر صور أنصا تصح مكج لفع يجل امل يا اشا 
  ول  وا خ  ومخيخ . 

ال احرمفوا    انا ا شا بمفع اإل ارة   ال مالب ال غ  : ولكم الام 
"وإن قال اسرأ خت  لرا ج ل     شحا الخائط لرل تك ج ا ختس ب صا ا ختس 

  جةس و صان: 
ألجش ا: و  صح. لكخ  أبو ال قال، ان اإل ارة  ررخط لصا كون 

 الاوض يامويا ، والا ج يامويا  وتكون واي ، وال ساقاة م م س. 
الثان : وشو أقةذ انس يؤ  لم ا ل،  صح مس الا ج كسائخ االفاظ و 

ال رفا اميصا، وقج لكخ أبو ال قال أن يا ل قول أل ج تروا إ ارة اارض 
بااا ال ارج ي صا ال دارا  امل أن اليحر والا ج يم الاايج ويا لكخ يم 

 ارة ال دارا   م أيا إلا أريج ماإلًخوط اإل ارة إن ا  اريخ    اإل ارة الخقةقة  
 .(2) ررخط لصا غيخ ًخوط ال دارا 

إو أنس قج لشب ماا أشج الامم إلل اجم  واا انا ا شا بمفع اإل ارة 
َّ َأن َتُكؾَن ِتَجاَرًة ولل  ان اامج    الا و  شو الخ ا ل ول   تاالل:  ِإ

شُكؼْ  االفاظ  والخ ا ً ل حف   مبج    الجول  امةس يم َعؽ َتَخاٍض مِّ
الصخيخ  الر  تفيج يا ا  والخ ا مس، ول ا كان لفع اإل ارة غيخ مخيح    
الجول  امل ال ساقاة، وو  فيج يا ا  ولو امل سييج اولر ال الخا ح،  م  صح 

                                                           
 (. 2/192لاًة  الاجوؼ ) (1)
 (. 5/441ال غ   ) (2)
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ا ج ال ساقاة مس ل ا   راةس انا ا شا بصحا المفع يم الر اال بيم اخ   الا ج نظخا  
 .(1)امل كج يم اإل ارة وال ساقاةوحرمف االكام ال رختا  

                                                           
 ا .   س ال اايمت ال الة ،  . دمحم الصة (1)
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 )الفصل الثالث(

 أ كام السداقاة 
 السبحث األول: أ كام السداقاة الرحيحة، وفيو مظالب: 

  .السظمب األول: ص ة عقجىا 
  .السظمب الثاني: السجة في السداقاة 
  .السظمب الثالث: ما يمدم العامل والسالػ 
 قاة؟ السظمب الخابع: متى تسمػ الثسخة في السدا 
  .السظمب الخامذ: إلدام السالػ بجفع خخاج األرض 
  .السظمب الدادس:  كؼ مداقاة العامل آلخخ 
  .السظمب الدابع: ىل يثبت في السداقاة خيار الذخط 
  .السظمب الثامؽ: عمى مؽ زكاة الثسار والدروع في السداقاة 

 السبحث الثاني: أ كام السداقاة ال اسجة، وفيو مظالب: 
  .السظمب األول: الؾاجب لمعامل في السداقاة ال اسجة 
  .السظمب الثاني: اختالف العامل والسالػ 
  .السظمب الثالث: فدخ السداقاة وما يتختب عميو 
  .السظمب الخابع:  تى الجائحة في السداقاة 
  .السظمب الخامذ: السداقاة عمى شجخ مغرؾب 
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 املبخث األول

 أحلاو املضاقاة الصخيخة

 صو  مألكام ال ساقاة شو بةان اآلاار ال رختا  امل ا جشا سوال وال 
خواس. ك ا    شحا ال اخث أو  اسجا  إلا  كان مخةخا  ا ج اسرةفال أركانس ًو
احرج ركم أو ًخط هللاةس ك ا سةأت ، أيا الخكم الركمةف    ج بي ا لل     الخكم 

 ا    ج سيا أ اا  الرخا  لم ساقاة ي  اا ل  اميصا، وأيا الخكم م ا ا  الو 
   أركان ال ساقاة والرخوط ال رام   بصا، و   شحا ال اخث س حكخ ألكام 

 ال ساقاة الصخةخ  وس رامصا    يقالب كاآلت : 

 املطلب األول

 صفة عقد املضاقاة

لشب   صور الف صال يم الخ جة  وال الكة  والرا عة  إلل أن ا ج 
ألجش ا اوير ال والفسخ يم غيخ ر ا  ال ساقاة ا ج وام يم الرانييم و   م 

 ، وامموا لل  ماآلت : (1)مالاس إلل يم احر

أنس ا ج يااو    كان وايا  كاإل ارة مراي  أن الا ج  يص ا     -
 أعةان تا ل مخالصا م مف ال خاض، و تا ل أعةانس ماج الا ج  أًاس الوكال . 

ت الث خة هللاةس ط لا وانس لو كان  ائدا  لخل ال ال  س س إلا أ رك -
ولشب اإليام أل ج    ظاشخ كميس أن ال ساقاة يم الا و   .(2)الاايج هللاةسراخ

                                                           
(، يغ ال  ال خرالاج 3/543(، الرالخح الكييالخ لمالجر يخ يال  الخاًالة  )6/187انظخ: اليجائ  ) (1)

(2/329 .) 
 (. 5/445ال غ   ) (2)
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رل س    (1)الرائدة. وشو قول ماا أمخال الخجيث تااصم ابم الساك 
 تاالل. 

والحؼ  ظصخ ل  أن الحيم لشيوا إلل ال ول بمدويصا ب وا لل  امل أن 
اإل ارة أنصا ا ج وام   اسوا ال ساقاة     ال ساقاة يم مال اإل ارات ويم مف 

اإل ارة. أيا يم لشب إلل ال ول ماجم لدويصا  صو يخػ أن ال ساقاة يم مال 
 ال راركات كال ااري  وال دارا  ليث أن الا ج  يصا غيخ وام. 

وي ا أن ا لكخنا    السابا يا هللاةس تخ ةح لمخأؼ ال ائج أن ال ساقاة ش  
إل ارات هللاةكون ال خ ح ش ا أنصا ا ج غيخ وام يم لم راركات أقخل يم ا

 اخ يصا م رخ  الا ج. وي ا يجل امل شحا الخأؼ وي ويس اايور اآلتة : 

يا روػ يسمم    مخةخس ماس ا   ام ابم ا خ أن اليصو  سألوا  -
رسول   ممل   امةس وسمم أن   خشم م ييخ امل أن  ا موشا ويكون لخسول 

مةس وسمم ًقخ يا   خج ي صا يم ا خ أو ارل.   ال رسول     ممل   ا
ممل   امةس وسمم "ن خكم امل لل  يا ًئ ا". ولو كان وايا  لم  رد مغيخ 

 ت جيخ يجة وو أن  راج ال يخة إلةس    يجة إقخارشم. 

وان ال ي  ممل   امةس وسمم لم ي  ج ا س أنس قجر لصم لل  م جة  -
 خك ن مس ان شحا ي ا  خراج إلةس  م  روا اإلحمل ب  مس. ولو قجر لم ير

أن ا خ بم ال قال ر     ا س أ مشم يم اارض وأحخ صم  -
 يم حييخ ولو كانت لصم يجة ي جرة لم  رد إحخا صم ي صا. 

                                                           
وقالالالال ابالالالم السالالالاك : لالالالم يريالالاليم لالالال   ليالالالج قالالالوؼ امالالالل لدويصالالالا وك الالالت أو  لالالالو قالالالال ألالالالج يالالالم  (1)

 (. 2/334أمخاب ا ماجم لدويصا لرل ك ت أوا  س. يغ   ال خراج )
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وانس ا ج امل  دل يم ن ال ال ال  كان  ائدا  كال ااري . أو ا ج  -
س ال ااري  و ارق اإل ارة انصا بة   كانت واي  امل ال ال مردل يم ن ائس أًا

 كية  ااعةان وان او صا ي جر ياموم  أًيصت الية . 

قةاسصم ي ر ا مال ااري  وش  أًاس مال ساقاة يم اإل ارة  قةاسصا و 
 اميصا أولل. 

وقولصم إنس  فا  إلل أن رل ال ال  فسخ ماج إ راك الث خة. قم ا إلا  -
صخ امل يمكص ا  م  س ط لا الاايج ي صا مفسخ وو غيخ  ظصخت الث خة  ص  تظ

ك ا لو  سخ ال ااري  ماج ظصور الخيح  امل شحا و  فر خ إلل  خل يجة 
 شحا و  أامم. .(1)كال ااري  وسائخ الا و  الرائخة

أيا إلا يال ال رااقجان    ت فيح الا ج وا ج الاايج وارل  رمديص ا 
يج حجي  الدرل كمس ووبج لرل ييمغ ييمغ اونرفال مس ألكام ال ساقاة  امل الاا

يم كميص ا، انص ا امل لل  تااقجا الا ج الصخةح  صو وام انس ا ج مس رسول 
  ممل   امةس وسمم  صو مخةح وام وا ج يمدم الو ال مس ويا اجا  إ اا  

 .(2)لم ال وإ سا  لمخخث وقج مح ال ص  ا س

                                                           
 (. 5/445ال غ   ) (1)
 (. 8/225ال خمل ) (2)
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 املطلب الثاىي

 يف املضاقاةاملدة 

لشب   صور الف صال إلل أنس وبج يم يجة يخج ة يؤقر  لم ساقاة، وو 
. وشحا ب ال ي صم امل أن ال ساقاة ا ج وام كاإل ارة (1) روا أن تكون يرصول 

 مراي  أن الا ج  يصا  كون    الايم ي  م ائصا. 

وياا الخ ابم  وأشج الظاشخ إلل ولشب ماا الف صال يم الخ جة  
اًرخاط الروقيت    ال ساقاة، وشحا ب ال ي صم امل أن ال ساقاة ا ج غيخ  اجم

وام وشحا شو الخا ح إن ًال   لخجيث حييخ وهللاةس "ون خكم امل لل  يا ًئ ا" 
  مم يحكخ  يصا يجة ياي   وشحا  فيج مخرصا يم  ون لكخ يجة يخج ة. 

الاخل،  وكحل  يؤحح لل  يم  اج ا خ لي  ا أ مل اليصو  يم  ديخة
وياج شحا كمس  م  روا القةا  ي  ال ص ك ا شو ياموم يم اامول. أيا إلا 
أقرت ال ساقاة  ي اغ  أن تكون بوقت ي رص  مس الرحال، وأيا إلا أاما الا ج ام 

 الروقيت هللاةخ ج امل الروقيت مالرحال وشو ققا الث ار. 

ا    أكثخ يا  وقج احرما الام ال ال ائميم بمدوم ال ساقاة وو ول تأقيرص
ت جر مس يجة ال ساقاة وأقج يا تصح مس يم الوقت، قال ابم قجاي     ال غ   يا 
نصس:  روا يا يرفا امةس ال رااقجان يم ال جة الر  يا ل الررخ  يصا وإن 
االت، وقج قيج و  روا أكثخ يم امايم س   وشحا تخكم وتوقيت و  صار إلةس 

 . -م سر يج وتغيخ ااو ال وشحا نظخ ل -إو ب ص أو إ  ال  

                                                           
 (. 2/249بجا   ال ررصج ) (1)
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أيا أقج ال جة  ير جر م جة تك ج  يصا الث خة  م  روا امل أقج ي صا، 
 ان ال  صو  أن  ررخكا    الث خة وو يو ج    أقج يم شح  ال جة. 

 ان ساقل الاايج امل يجة و تك ج  يصا الث خة  ال ساقاة  اسجة و يمدم 
 س أ خ يثمس هللاة ا ا مس.  يصا الا ج،  الا ا ج ي   سا شا  م

أيا إلا ساقا  إلل يجة تك ج  يصا الث خة غالاا   مم  خ ج تم  الس    م 
ً ل لماايج انس ا ج مخةح لم  ظصخ هللاةس ال  ال الحؼ اًرخط  دؤ ،  أًاس 

 ال ااري  إلا لم يخيح  يصا. 

وإن ظصخت الث خة ولم تك ج  مس نصياس ي صا وامةس إت ام الا ج  يصا ك ا 
 انفس ت قيج ك الصا.  لو

وإن ساقا  إلل يجة  خر ج أن  كون لمررخ ا خة ويخر ج أن و  كون  
  ف  مخ  ال ساقاة و صان: 

ألجش ا: تصح. ان الررخ  خر ج أن  خ ج ويخر ج أن و  خ ج 
 وال ساقاة  ائدة هللاةس. 

الثان : و  صح. ان ا ج امل ياجوم ولةذ الغالب و و    مم تصح 
ثج لل  وان لل  غخر أيكم الرخخا ا س  مم  رد الا ج ياس ك ا كالسمم    ي

لو ًخط ا خ ن م  ماي صا، و ارق يا إلا ًخط يجة تك ج  يصا الث خة  ان الغالب 
 .(1)أن الررخ  خ ج والر ال أن و  خ ج نا ر لم   كم الرخخا ا س

                                                           
 (. 5/446ال غ   ) (1)
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 املطلب الثالث

 ما يلشو العامل واملالم يف املضاقاة

 .(1)مل أن الحؼ  رب امل الاايج شو الس   واإلمارأ    الام ال ا

واحرمفوا    الرحال امل يم شو؟ و   سج الخظار وت قة  الايم 
والسانة ،  حشب يال  إلل أن الس      ال ساقاة الر   روا لخل الخائط أن 
خل الرخال وإمار ال  ج وقق    ررخاس امل الاايج سج الخظار وحم الايم ًو

 . الرخيج و ح الث خ

وقال الرا ا : لةذ امةس سج الخظار انس لةذ يم   ذ يا يؤاخ    
ايا ة الث خة يثج اإلمار والس  ، وقال دمحم بم الخسم: لةذ امةس ت قة  السواق  

 واانصار، وأيا الرحال   ال يال  والرا ا  شو امل الاايج. 

قال ال خ  ون يم أمخال يال : إن الا ج    الخائط امل و صيم 
لةذ لس تأايخ    إممح الث خة، وا ج لس تأايخ    إمملصا، والحؼ لس ا ج 

تأايخ    إمملصا ي س يا يرأبج ويا ل ماج الث خ، وي س يا و يا ل ماج الث خ، 
 أيا الحؼ لةذ لس تأايخ    إممح الث خ  م يجحج    ال ساقاة و ب فذ الا ج 

أايخ     إممح الث خ ويا ل ماج وو مالرخط أو الر ل الةسيخ ي س، وأيا يا لس ت
الث خ  يجحج ا ج  مالرخط    ال ساقاة و ب فذ الا ج يثج إنرال لفخ بئخ، أو 
إنرال ظفيخة لم ال ... إلخ، وأيا يا لس تأايخ    إممح الث خ وو يرأبج  صو وام 

 .(2)ب فذ الا ج، ولل  يثج الخفخ والس   وت مةم الررخ والرحال

                                                           
 (. 2/247بجا   ال ررصج ) (1)
 نفذ ال خ  .  (2)
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الامم    ال عةار الحؼ  فخق بيم يا يمدم الاايج وقج ايخ ماا أشج 
وييم يا يمدم ال ال  أن يا يركخر كج اام  صو امل الاايج، ويا و يركخر  صو 

 امل رل ال ال. 

والااا قال يا هللاةس ممح الث خة وايا تصا يثج لخث اارض تخت 
ةس الررخ والا خ الر  تخخث وآل  الخخث وس   الررخ  صو امل الاايج، ويا هللا

 لفع اامج كسج الخةقان وإنرال اانصار ..  امل رل ال ال. 

وش اك  وامط غيخ شح  أاخ  ا ام لكخشا لاجم اإلاال  ولجحول 
 غاليصا هللاة ا لكخنا.

ولكم يا شو الاامط الصخةح الحؼ   كم الراويج امةس واولرراج مس 
ل بيم    يا يمدم كج يم ال  ايج وال ال     ال ساقاة لئم  خصج الر اا 

 القخ يم؟ 

   الواق  أنس لم يثيت ً ل مخةح ام ال ي  ممل   امةس وسمم 
 هللاة ا يمدم القخ يم ولم  أت ام الصخام  ً ل كحل    ا شو الخج إلن؟ 

ن ول وياهلل الرو يا أن ال اظخ    أقوال الف صال قج  ا  ولجيثا  هللاة ا يمدم 
أن  سر خج يم حملصا، ويال ظخ الاايج وال ال     ال ساقاة أو ال دارا    ك س 

 يصا ي  الرأيج والرجبخ أن ش اك  وامط اما  يجور الكمم  يصا وش : الاخف أو 
الاا ة الراري  بيم ال ا  هللاة ا يمدم الاايج وال ال   مكج قوم اخف    لل  و   
كج ايم اخف حا  يراار ون هللاةس امل يا يمدم القخ يم يم ا ج  الاخف 

 ص  أحح اارض ليدراصا  الحؼ   وم مخخاصا ويحرشا شو اآلن يثم  أن الر
الاايج  الا توقا ال ال يم اليئخ أو  ا  صحا امل ال ال  مالب اامج 
 الن لةذ ش اك نص نخ   إلةس وإن ا نخ   إلل الاخف   ج  امس الرخل يوكول 
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إلل ال ا ،   ا  خػ هللاةس الاخف أنس امل مالب اامج  صو امةس أو امل 
 صو كحل . الاايج  

أيا الاامط الثان :  صو الرخط وشو يا يررارط امةس كج يم الاايج 
وال ال     ال ساقاة ولكم مخجو  أن و  كون امل ال ال  أكثخ الا ج، ان 
الاايج  سرخا ما مس  الا لم  ا ج أكثخ الا ج كان و و  ا مس كاجيس  م 

 ا ج    ال ساقاة.  سرخا ًيئا . وشحا إلا لم  كم ش اك اخف بي صم    ال
أيا الاامط الثالث:  صو يا لكخ  الف صال وشو أن يا  او  مخفع اامج 

  صو امل ال ال . ويا  او  مخفع الث خة  صو امل الاايج. 
وحمم  يا سيا    شح  ال سأل  أن ا نخ   أوو  إلل الرخط ليث أنس 

ن ا ج مس أقوػ  ول  امل اإللدام يم الاخف   ا ترارط امةس ال رااقجا
 وال سم ون امل ًخواصم وي اا  الخ وق ا ج الرخوط. 

والاا ة    ًخط  يخ   إلل الاخف والاا ة. وإلا أاما الا ج يم غيخ 
الرخيا  يخك   ك ا شو ياموم يم ال وااج الف صة     الرخيا  هللاة ا لم يخ  هللاةس 
نص يم الكرال والس   أو إ  ال مخةح    مفرس. وليث أن ال اخوف 

 كال رخوط ًخاا     الا ج ك ا شو ياموم يم ال وااج اامولة  الف صة .  اخ ا  
أيا إلا أاما الا ج يم غيخ ًخط ول م  كون ش اك اخف يراارف 
امةس  ال خ   هللاةس يا لكخ  الف صال يم أن يا  او  مخفع اامج  صو امل 

 ال ال  ويا  او  مخفع الث خة وايا تصا  صو امل الاايج. و  أامم.
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 املطلب الزابع
 متى متلم الثنزة يف املضاقاة

   رأؼ أن الاايج   م  لصرس يم الث خة  (1)لشب الخ ابم  والرا عة 
 مظصورشا  مو أتمفت كمصا إو والجة كانت بي ص ا. 

ولشب ماا الرا عة     رأؼ آحخ لصم أن الاايج   م  لصرس 
ااري  و   م  الخيح مال س  ، قةاسا  امل ال ااري  ليث أن ال اارل    ال 

 مظصور   كحل  الاايج    ال ساقاة. 

والخأؼ الخا ح شو ااول ان الرخط مخةح  يثيت ي راا  كسائخ 
الرخوط الصخةخ  وي راا  كون الث خة بي ص ا امل كج لال، انس لو لم   مكصا 

 قيج ال س   ل ا و يت ال س   وو يمكصا كاامول. 

ل ساقاة    أن الخيح  يصا وقا   لخأ  ال ال وأيا ال ااري   انصا تفارق ا
 مم   م  لرل  سمم رأ  ال ال م مف ال ساقاة  ان ظصور الث خة بي ص ا لرل 

 .(2)ولو تمفت اامول كمصا

                                                           
 (.  2/69(، اإلق ال لم قيب )3/5387كراف ال  ال ) (1)
 (. 5/411ال غ   وبم قجايس ) (2)
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 املطلب اخلامط

 إلشاو املالم بدفع خزاج األرض

 ال ارج امل رل ال ال؛ انس  رب  (1)امل أرض حخا ة وإن ساقا  
أنس  رب سوال أا خت الررخة أم لم تث خ، وان ال خاج  رب  امل الخقا  بجليج

أ خة لألرض  كان امل رل اارض ك ا لو اسرأ خ أر ا  واارل غيخ   يصا 
 .(2)ويصحا قال الرا ا : وشحا وا ح مخ ج  

 املطلب الضادظ

 حله مضاقاة العامل آلخز

ررخ لم وإلا ساقل ر م  أو ااراس  اايج الاايج غيخ  امل اارض وال
  رد لل  ا ج الخ ابم  وأبو يوسا يم الخ جة  وأبو اور. 

ولشب ال الكة     ال  ابج إلل  واا شح  ال اايم  مرخط أن  أت  
ماايج أييم،  الا ساقل اايم  غيخ أييم  م تصح ال ساقاة، ولو كان الاايج 

 .(3)ااول غيخ أييم، ان ال ال  ري ا رغب    ااول ايخ لةذ    الثان 

واسرجل ال اناون لصح  ال اايم  مأن الاايج    ال ساقاة وال دارا  ا ج 
   الررخ واارض مردل يم ن ائص ا   مم  رد لس أن  اايج غيخ   هللاةس قةاسا  

                                                           
ل اارض ال فرولالالال  ا الالالوة، أو اارض الرالالال  ال الالالخاج: يالالالا تأحالالالح  الجولالالال  يالالالم الاالالالخائب امالالال (1)

 . 194مالح أشمصا اميصا، يارم لغ  الف صال،  
 (. 5/412ال غ   ) (2)
 (. 3/545الرخح الكييخ لمجر يخ ) (3)
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امل ال اارل، وانس إن ا إلن لس    الا ج هللاةس  مم  رد أن  ألن لغيخ  
 كالوكيج. 

يصا انصا مارت ي ا اصا  أيا إن اسرأ خ أ اا   مس أن يدارل غيخ   
يسرخ   لس   م  ال دارا   يصا ك ال  واا خة امل ال سرأ خ  ون ال دارل ك ا 

 لكخنا    ال خاج. 

غيخ   يصا انصا وكحل   روا ل م    يج  أرض حخا ة  أن يدارل 
مارت ي ا اصا يسرخ   لس   م  ال دارا   يصا ك ال  واا خة امل ال سرأ خ 

 لكخنا    ال خاج.  ون ال دارل ك ا 

وكحل   روا ل م    يج  أرض حخا ة  أن يدارل  يصا انس م  دل  
ال سرأ خ لصا. ولم وقوف امةس أن يدارل    الوقت ويساق  امل ًرخ  انس إيا 

   شحا حم ا  ا ج يم أ اا ال ساقاة يال  لخقا  لل  أو م  دل  ال ال  وو نامم 
 .(1)وال دارا 

 املطلب الضابع

 ثبت خيار الغزط يف املضاقاةٍل ي

ت  سم الا و     ال اايمت وغيخشا يم ليث المدوم واجيس ويم ليث 
 قيولصا لمفسخ واجيس إلل اما  أقسام: 

ا و  واي  ي ر ا  الفسخ مقيةارصا كالدواج وال م  )مال ظخ إلل  األول:
قابم  الدوج( والصمح ام الجم،  صح  و يا ل لجحول ال ةار  يصا انصا غيخ 

                                                           
 (. 5/413ال غ   ) (1)
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لمفسخ و ائجة حةار الرخط ش  الر كم يم الفسخ، وشو ش ا يراحر، وانصا واي  
 و   صج بصا الاوض.

ا و  واي  قابم  لمفسخ وش  الا و  الر    كم  س صا ولكم و  الثاني:
 خا الج يم القخ يم اوسر مل مالفسخ،  رخل ال ةار إلاقال شحا الخا 

 رة. ل ررخاس، ولل  كالية  واإل ا
واي  وش  الا و  الر   خا لكج والج يم القخ يم ا و  غيخ الثالث: 

أو الجش ا اونفخا  مفس ص ا، وتس ل أ اا  ا و ا   ائدة والرواا ش ا ي ابج 
المدوم، يثج الوكال  والرخكات وي صا ال ااري  والراال  واإلاارة ... إلخ. وشح  

ا  كون لرخصيج يا و   كم و يجحج ل ةار الرخط  يصا. ان ال ةار إن 
ايث والررخي  ي د   –الخصول امةس بجونس  ثيوتس  يصا وش  ي ك   الفسخ 

 .(1)ا س

وياج شحا الر سةم يرخج  ل ا إن كانت ال ساقاة يثيت  يصا حةار الرخط أم 
و وقج احرما الف صال    لل  ب ال امل احرم صم السابا    لدوم ا ج ال ساقاة 

 أو اجم لدويس. 
  م الف صال يم قال ماجم ايوت حةار الرخط    ال ساقاة وامموا لل  
مأن ال ساقاة إن كانت  ائدة  الرائد يسرغ   ب فسس ام ال ةار هللاةس. وإن كانت 
واي   الا  سخ لم   كم ر  ال ا و  امةس وشو الا ج  يصا، وأيا ال ةار ال رمذ 

  امل و صيم:  م يثيت إن كانت  ائدة ل ا ت جم وإن كانت واي  
و يثيت. انصا ا ج و  ررخط هللاةس قاا الاوض وو يثيت هللاةس  أ جىسا:

 حةار الرخط،  م يثيت هللاةس حةار ال رمذ كال كاح. 

                                                           
 . 239ال ةار وأاخ     الا و ،  . ايج السرار أبو غجة،   (1)
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 .(1)يثيت. انس ا ج وام   صج مس ال ال أًاس الية  والثاني:
ويااراار الر سةم السابا لما و    ك  ا ال ول مأن يم قال أن ال ساقاة 

 أايت  يصا حةار الرخط انس  راس اإل ارة وي صج مس الاوض كالية .  ا ج وام
ويم قال أنصا ا ج  ائد غيخ وام لم يثيت  يصا حةار الرخط ويالرال  

 لم يثيت  يصا حةار ال رمذ. 
وي ا أن الخأؼ الخا ح    شحا ال اخث وشو كون ال ساقاة يم قييج 

قاة ا ج غيخ وام  ر جرج    قسم ال راركات و اإل ارات  ان ا ن ول أن ال سا
الا و  الغيخ واي ، وش  ا و  و يثيت  يصا حةار الرخط ك ا لكخنا    الر سةم 
ويالرال  و يثيت  يصا حةار ال رمذ أ اا  انصا ا ج قابج لمفسخ    ال رمذ 

 بجون حةار ال رمذ وقابج لمفسخ ماج ال رمذ. 
 املطلب الثامً

وٍل جتب على  الشروع يف املضاقاة؟على مً جتب سكاة الثنار و
 الذمي؟

اتفا الف صال امل و ول الدكاة    الث ار والدرول ال  موك  لمفخ  يمكا  
ولال اميصا الخول  جة ا س رس الس ال الارخ ويا س    (2)تايا  وقج بمغت نصاما  

 مكمف  نصا الارخ ك ا  ال    ال يخ. 

ص  الرخك  ك ا    ال ساقاة أيا إلا كانت الث ار والدرول ي موك  امل  
 وال دارا   م   مو الخال يم بموغ لص  كج ي ص ا نصاما  أم و. 

                                                           
 (. 5/448ال غ   ) (1)
الالحؼ يرامالا مالس الوا الب، وي الس نصالال الدكالاة، ال الجر الالحؼ ترالب الدكالاة ال صال: ال  جار  (2)

 . 484برو خ  ي  ًخواس، يارم لغ  الف صال،  
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 الا بمغت لص  كج ي ص ا نصاما  وشو ح س  أو سا كانت الدكاة 
اميص ا سوال قم ا أن الث خة ت م  مالظصور أو مال س   ولكم يم قال أنصا ت م  

الر اسم هللاة خ انصا أو و ام ير اس ان  مالظصور  ركون الدكاة      ة  الث ار قيج
الااق  امل لسب الرخط ويم قال أنصا ت م  ماج ال س    الدكاة امل كج والج 
   نصياس إلا بمغ نصاما  مال يو  السام  ، وشحا يا امةس   صور الام ال. ولكم 
ال مف بيم الف صال لصج هللاة ا إلا لم تيمغ الخصران ال صال أو بمغ  لص  

 لم تيمغ ااحخػ ولكم مال مق   خصج ال صال. ألجش ا و 

 حشب الرا عة  وال الكة  وياا الخ ابم  إلل و ول الدكاة اميص ا 
أ اا  مال مق  هللاة خ اشا قيج ال  اس   ام   س ان يا تا ل يم الث ار بي ص ا 

 امل الرخط. 

ولشب الخ ابم     رأؼ لاااصم وشو الصخةح ا جشم أن الدكاة و 
م تيمغ لصرس نصاما  إو مال مق . إو إلا كان ا ج  يا يرم مس ترب امل يم ل

ال صال يم غيخ  ولل  ان ال مق  و تأايخ لصا ا جشم    لكم الدكاة إو    
 اكاة ااناام. 

والحؼ ييجو ل  أن سيب احرمف الف صال يي   امل تأايخ ال مق     
 ا    ااناام وال واً . الث ار والدرول واجم تأايخشا ماج اتفاقصم امل تأايخش

  م قال برأايخ ال مق     الث ار والدرول قال بو ول الدكاة    حمق  
اوًرخاك والريول امل الصخةح يم يحشب الرا عة  وال الكة  وياا الخ ابم . 
ويم قال ماجم تأايخشا لم يو ب الدكاة مال مق  بج أو يصا بيموغ ال صال امل 

  ص  اونفخا . 
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لجػ شو يا لشب إلةس الخ ابم     الخأؼ اآلحخ لصم وشو  والحؼ يرخ ح
أنس و ترب الدكاة    الث ار مسيب ال مق  بيم الرخيكيم    الث خة امل  ص  

 الريول ولل  لآلت : 

أن يا الرج مس ال ائمون بو ول الدكاة مسيب ال مق  شو لجيث "و  -
مخةح قالس ال ي  "، وشحا الخجيث (1) ر   بيم يفرخق وو  فخق بيم يرر  

ممل   امةس وسمم    سةاق اكاة ااناام  صو حا     ااناام بجليج تفسيخ  
ممل   امةس وسمم ل ا ل ال مق  ومفرصا   ال "وال مةقان يا ا ر اا امل 

 ". (2)الخوض والفخج والخا 

وان ال مق  إن ا تصح    ال واً  ان  يصا ي فا  مااال الاخر،  -
 .(4) يصا ماج ال صال (3) يرصور غيخ الاخر انس و وقصو   غيخشا و

أن يم ًخوط و ول الدكاة    ال ال والث ار ا ويا  بموغ ال صال  -
وال م  الرام لمث خة وش ا غيخ يرو خيم    شح  الصورة  ال م  و يرم إو ماج 

ن قالوا ال س   وال صال لم ييمغ وإلا قم ا إن يمكس تام لم يرو خ الرخط الثان   ا
 مال مق  ييمغ نصاما    ج لكخنا الفخق وحصومة  ال مق . 

وي ا يراما بصح  ال سأل  أنس إلا لم  كم ألج ال رااقجيم يم أشج الدكاة 
مأن كان ألجش ا كا خا  أو يكاتاا   م  ام يالس إلل يال الخخ ال سمم    إ رال 

                                                           
 (. 3/3689روا  الا ارؼ    مخةخس، انظخ: الفرح ) (1)
 (، ط. السيج شاًم يجن ، ال جي   ال  ورة. 2/144روا  الجار قق   ) (2)
سوال كان بيم نصالابيم أو  ون ال صالال ااول ولكالم الوقص:  قما امل يا و اكاة هللاةس  (3)

 كثخ اسرا الس هللاة ا بيم ال صابيم. 
 (. 5/454ال ر ول ) (4)
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ال صال كال امو   و الدكاة ان يال الكا خ وال كاتب لةذ بدكوؼ  م يرم مس 
يرم بصا نصال السائ    م تأايخ لم مق  ا ج الر صور بج إن كان نصيب الخخ 

وشحا شو الخا ح م مف  (1)ال سمم نصاما  اكا  اكاة اونفخا  وإو  م ً ل امةس
يا قالس الميث بم ساج أنس إن كان ًخيكس ليةا  أام س أن الدكاة يؤ ا  هللاة ا   خج 

هللاة خج الدكاة يم الث ار   ةاصا ام   اس س يا م   ي صا امل  يم ا ار ااًرار
 .(2)الردل ال ررخط    الا ج

والخا ح يا لشب إلةس الر صور وشو أن الدكاة و ترب امل الحي  بج 
امل ال سمم    لصرس ولل  ان الحي  و اكاة امةس  م   خج يم لصرس 

 ًيئا  قةاسا  امل انفخا   بصا. 

                                                           
 (. 5/433ال ر ول ) (1)
 (. 5/412ال غ   ) (2)
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 املبخث الثاىي

 أحلاو املضاقاة الفاصدة

تكم  ا    ال اخث السابا ام اآلاار ال رختا  امل ال ساقاة الصخةخ  
وش  الر  تو خت  يصا ااركان والرخوط لصخرصا، و   شحا ال اخث س راخض 

ركم يم أركانصا أو ال رختا  امل ال ساقاة الفاسجة وش  الر  احرج  يصا لآلاار 
  ج يان  يم ال وان     الصخ .   جت ًخاا  يم ًخوط مخرصا أو و 

 وس راج شح  اآلاار ال رختا  امل ال ساقاة الفاسجة    يقمب كاآلت : 

 املطلب األول

 الواجب للعامل يف املضاقاة الفاصدة

إلا  سج ا ج ال ساقاة لف ج ركم هللاةس، أو ًخط يم ًخوط مخرس أو 
ا   م يمدم لو و  يان  هللاةرب  س س قيج الا ج، وو يرختب امةس أاخ  الرخ 

 .(1)هللاةسالاايج مالا ج وو يمدم ال ال  ال ا     ت فيح الا ج وشحا و حمف 

وأيا إلا كان  سا  ا ج ال ساقاة ماج الا ج ليث لم  قم  امةس إو    
أا ال الا ج أو ماج س   إلا كانت امل يجة أكثخ   ج احرما الف صال هللاة ا  رب 

 لماايج. 

رب لماايج أ خة ال ثج مخسال يا ا ج لشب   صور الف صال أنس   -1
وو  سرخا ًيئا  يم الث ار. ان ل س  يصا  كون ما ج مخةح ويالرخط ويا  ام 

 الا ج  اسجا   م  سرخا ًيئا  ي صا، وإن ا تكون ل ال  الررخ. انصا ن ال يمكس. 

                                                           
 (. 2/254بجا   ال ررصج ) (1)
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ولشب ال الكة  إلل ال ول مالرفصيج بيم يا إلا كان  سا  الا ج  -2
اة ام يو واصا إلل إ ارة  اسجة أو بة  الث خة قيج بجو مملصا ل خوج ال ساق

 ررب أ خة ال ثج وييم يا إلا لم ت خج ال ساقاة ام يو واصا ولقة رصا ولكم 
 سا شا مسيب انقوال ا جشا امل غخر ونخو   ررب  يصا يساقاة ال ثج وقالوا: 

يصا يم الث ار إن أو س الفسا  الر  ترب  يصا أ خة ال ثج لماايج و  سرخا  
ًيئا  انس  سرخ صا مالا ج وقج  سج الا ج، وأيا يا هللاةس يساقاة ال ثج  كون لماايج 
يم الث ار يا  سرخ س    يثج ال ساقاة امل الررخ لو كان الا ج مخةخا   م 

  رب ال س ل    الا ج لفسا  . 

 وقج يثموا ل ا ترب هللاةس أ خة ال ثج ماج الا ج: إلا وقات ال ساقاة امل
أو اخض امل ألجش ا لآلحخ. انس إلا كانت الديا ة  –ن ج  –ًخط ايا ة ايم 

يم قيج ال ال  لماايج   ج حخج الا ج إلل إ ارة  اسجة  كأنس اسرأ خ  امل أن 
 ا ج لس    مسرانس م ا أاقا  يم ايم أو اخض ويردل يم ا خ . وشح  إ ااة 

تم  الديا ة لم ال  وو ً ل   اسجة لمرصال  مالاوض  رخ  إلل أ خة ال ثج وتخسب
لماايج يم الث خ. وإن كانت الديا ة يم الاايج لم ال ،   ج حخج ا ج ال ساقاة 
إلل بة  الث خة قيج بجو مملصا، إل كأنس اًرخػ الردل ال س ل يم الث خة م ا 
  اس لم ال  ي ايم أو اخض ويأ خة ا مس  و ب أن يخ  إلل أ خة ال ثج وو 

 . ً ل لس يم الث خ

 وأما ما يجب فيو مداقاة السثل فسثالو: 
إلا وقات ال ساقاة امل لائط والج قج بجا ممح ا خ   صح  يساقاة  -

 اسجة وًر الصا امل بة  ا خ يرصول وشو الردل ال س ل لماايج مر ل 
يرصول وشو ال  فا  الر  تخصج ما مس وو   ال إن ال ساقاة كحل ، ان الس   

 مل ًرخ لم ييج ممح ا خ .    ال ساقاة إن ا ا
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إلا كان ا ج ال ساقاة ي  الية  ونخو     ا ج والج  ركون  اسجة ان  -
 ال ي  ممل   امةس وسمم "نصل ام بةاريم ؼ بةارس". 

وقج لكخ ال الكة  تسا  أيثم  يم أو س الفسا  الر  تو ب يساقاة ال ثج 
 نكرف  بصحيم ال ثاليم: 

لل أن ال ساقاة الفاسجة  يصا أ خة ال ثج إلا وأيا الر صور   ج لشيوا إ
ااما ا امل  سا شا ماج الا ج يم غيخ تفصيج    سيب  سا شا.  م  سرخا 
الاايج  يصا ًيئا  يم الث ار وإن ا لس   ط أ خ يا ا ج سوال أا خت ااًرار أو 
 لم تث خ. ان الث ار    ال ساقاة الفاسجة ا جشم إن ا تكون ل ال  الررخ انصا

ن ال يمكس وأيا الاايج  م  سرخا ًيئا  ي صا، انس  سرخا مالرخط    الا ج 
 الصخةح، وقج  سج الا ج  دال سيب اسرخ اقس. 

وقج امج ال الكة  رأيصم وشو أن يا  رب هللاةس أ خة ال ثج  فسخ ا ج 
اوامل امةس  م ت ا  ال ساقاة امل أساسس مالا ج  م  خر امل الاايج 

مخسب ا مس، وأيا يا هللاةس يساقاة ال ثج  م  سرخا الاايج أ خ   انس  أحح أ خ 
إو يم الث خ  ر ا  مالا ج لماخورة ان الا ج لو  سخ    أا ال الا ج وي   

 يم اوسر خار هللاةس لرختب امل لل  ماا الاخر. 

وأيا   صور الف صال هللاةسر جون     سخ ال ساقاة الفاسجة سوال كانت قيج 
أ خة ال ثج ل ا ا مس الاايج لا وم قولس ممل   امةس وسمم الا ج أو ماج  ي  

"يم ا ج ا م  لةذ امةس أيخنا  صو ر " أؼ يخ و ، ويا كان يخ و ا   صو مااج 
و يرختب امةس أاخ هللاةرب  سخ واونرصال ا س، وشحا الخأؼ شو الخا ح ل وة 

 يأححشم ومخ  اسر ا شم.
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س أ خة ال ثج ويا هللاةس يساقاة وأيا الرفخق     أو س الفسا  بيم يا هللاة
ال ثج ليث  فسخ ااول ا ج ااما ا امةس ولو ماج الا ج، واجم  سخ الثان  إلا 

ج اسرخسان  ار امل غيخ قةا   .(1)يال الا ج  ص  ك ا قال ابم ًر

 املطلب الثاىي

 اختلف املالم والعامل

ل الاايج وال ال     الردل ال رخوط لماايج  ال ول قول ر وإن احرما 
ال ال لكخ  ابم لايج. ون ج ابم قجايس ام اإليام يال  أن ال ول قول الاايج إلا 
ا ال يا  راس انس أقوػ سياا  لرسم س لمخائط والا ج، وقال الرا ا  "يرخالفان 
انص ا يرااقجان احرمفا    الاوض ال رخوط وو بي    رخالفا كال راا ايم إلا 

 ."(2)احرمفا    قجر الث م

: ول ا: أن رل ال ال ي كخ لمديا ة الر  ا ااشا الاايج (3)قجاي  قال ابم
هللاةكون ال ول قولس ل ولس امةس الصمة والسمم "اليي   امل ال جا  والة يم امل 

 ال جال امةس". 

 ان كان ي  ألجش ا بي س لكم بصا وإن كان ي  كج والج ي ص ا بي س 
الجاحصج وال ارج  ان كان   ف  أيص ا ت جم بي رس؟ هللاةس و صان ب ال امل بي  

الررخ اا يم  صجق ألجش ا الاايج وكحمس اآلحخ أحح نصياس يم يال ال صجق 
 ان ًصج امل ال  كخ قيمت ًصا تس إلا كان اجو  انس و  رخ إلل نفسس نفاا  وو 
يج    خرا  ويخما ي  ًاشج . وإن لم  كم اجو  كانت ًصا تس كاجيصا. ولو 

                                                           
 . 244  س ال اايمت ال الة ،   (1)
 (. 14/445))الرك م ( ال ر ول  (2)
 . (5/414ال غ   ) (3)
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ال ال والج  رصج ألجش ا امل مالاس قيمت ًصا تس  كان الاايج اا يم ورل
 أ اا  ل ا لكخنا. 

وأيا إلا احرمفا    الصمك أو الرما.  ال ول قول الاايج انس أييم 
 ال ال  قج ائر  س بج   مسرانس إلةس ويخما ال رصم. وشحا يا لشب إلةس الخ ابم  

 وال الكة . 

 ال ول ل جا  الصخ ، أؼ وأيا إلا احرمفا هللاة ا   را  الصخ  والفسا  
ل م ا ال ي ص ا يا   را  الصخ  بة ي س  ون يا   را   اوا  الفسا  ك ا لو 
ا ال ألجش ا أن الردل كان يامويا  وا ال اآلحخ أنس كان يرصوو  أو ا ال 
ألجش ا وقواصا ي  ايا ة ايم أو اخض أو أنصا وقات ماج بجو ممح الث خة 

الصخ  بة ي س يا لم  غمب الفسا ،  ان غمب بيم وحالفس الثان   ال ول ل جا  
ال ا  وقواصا  اسجة  ال ول ل جعةس لرصا ة الاخف لس شحا شو ال ار ج قةاسا  
امل الية  حم ا  ل م قال ال ول ل جا  الصخ  يقم ا  بج الرأن    ال ساقاة 

 .(1)وقواصا  اسجة أكثخ يم الية  لكثخة

 املطلب الثالث

 تب على الفضخفضخ املضاقاة وما يرت

لكخنا هللاة ا سيا أن ا ج ال ساقاة غيخ وام م رخ  الا ج وقيج الرخول 
   الا ج  مكج ي ص ا الفسخ  ون ر ل اآلحخ وشحا يم مفات الا و  الغيخ 

 واي  كال ااري  وغيخشا. 

                                                           
 (. 2/262)الرخح الصغيخ لمجر يخ ي  بمغ  السال  لمصاوؼ  (1)
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ولكم إلا لصج الفسخ ماج الرخول    الا ج  انس يرختب امةس ماا 
 إن ًال   تاالل    ول وياهلل الرو يا:  اآلاار وس حرشا    شحا ال اخث

أن الفسخ الحؼ  كون ماج الرخول    الا ج إيا أن  كون ماج ظصور 
الث خة أو قيج لل ، وإلا كان قيج ظصورشا إيا أن  كون الفسخ يم الاايج أو يم 

 ال ال  وإلة  الرفصيج: 

امل  الا  سخ ألجش ا ماج ظصور الث خة  ص  بي صا امل يا ًخاا  و  -
الاايج ت ام الا ج ك ا يمدم ال اارل بة  الاخوض إلا  س ت ماج ظصور 

 الخيح. 

وإن  سخ الاايج قيج ظصور الث خة  م ً ل لس انس ر   ماس اط  -
ل س  صار كاايج ال ااري  إلا  سخ قيج ظصور الخيح، واايج الراال  إلا  سخ 

 قيج إت ام ا مس. 

 امةس أ خة ال ثج لماايج، انس  وإلا  سخ ال ال  قيج ظصور الث خة -
ي اس إت ام ا مس الحؼ  سرخا مس الاوض،  أًاس يا لو  سخ الرااج قيج إت ام 
ا ج الراال  و ارق رل ال ال    ال ااري  إلا  س صا قيج ظصور الخيح. ان 
ا ج شحا يفا إلل ظصور الث خة غالاا   موو  الفسخ لظصخت تم  الث خة   م  

ق  لل  مفسخ،  أًاس  سخ الراال  م مف ال ااري   انس و نصياس ي صا وقج ق
 امم إ ااؤشا إلل الخيح، وان الث خة إلا ظصخت    الررخ كان الا ج اميصا    
اوبرجال يم أساال ظصورشا، والخيح إلا ظصخ    ال ااري  قج و  كون لما ج 

 واجم لدويس. ااول هللاةس أاخ أمم ، وشحا كمس امل ال ول مرواا ا ج ال ساقاة 

وي ا ت فسخ مس ال ساقاة يوت كج والج ي ص ا أو   ونس أو الخرخ  -
امةس لسفس، وال ول  يصا كال ول    ال ااري   ان الر صور امل أنس إلا يات 
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رل ال ال أو ال اارل انفس ت ال ااري  انصا ا ج  ائد ي فسخ م وت ألج 
  القخ يم كالوكال  وكحل  ال ول    الر ون والسفس.

 الا يات الاايج أو ال ال     ال ساقاة انفس ت  كان الخكم  يصا ك ا 
 لو  س صا ألجش ا امل يا أسمف ا . 

وإن قم ا بمدويصا لم ي فسخ الا ج وي وم الوارث ي ام ال يت ي ص ا انس  -
وش اك تفخياات كثيخة امل ال ول بمدويصا تخك اشا لاجم  (1)ا ج وام  أًاس اإل ارة

 كم يا تخ ح لجي ا شو اجم المدوم. و  أامم. اإلاال  ول

شخول الاايج  مم ال  الفسخ انس ا ج  ائد، وإن قم ا  (2)و   لال  -
بمدويس  خك س لكم يا لو يات وأبل واراس أن   وم ي ايس إو أنس إن لم  رج 

وإن لم   ك س الخاكم لس ياو  وأيك س اوقرخاض امةس يم بيت ال ال أو غيخ   اج. 
لم  رج  مخل ال ال و ج يم  ا ج مأ خة يؤ م  إلل وقت إ راك الث خة  اج.  ان و 

الفسخ. أيا ال يت  م   رخض امةس انس و لي  لس  ان الحي  مال سا  لم يت 
ت خل مال وت م مف الصارل  ان ليرس ماقة  يرغول  م ا امةس يم الا ج، 

 هللاة كم اوقرخاض امةس ام يقاليرس مس ماج لل . 

                                                           
 (. 5/448ال غ   ) (1)
 (. 5/449ال غ   ) (2)
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 طلب الزابعامل

 يف املضاقاة (1)حله اجلائخة

ماا الخائط س ط يا أ ةح ي س إلا كان و يخ ل ي س  (2)وإلا أ ةح
ا خة ويا  ح يم ال  ج لم يمديس س يصا أؼ الاايج، وامةس أن  س   يا لم  رح 

 لرل  رح وإن  ح غيخ  قيمس. 

جا  وإن أ ةح الخائط كمس انفس ت هللاةس ال ساقاة، وإن أ ةح امثس  صاا
 ام يال  روايران إلجاش ا: أن الاايج مال ةار بيم  سخ ال ساقاة واإلقاي  
اميصا. وااحخػ: أن ال ساقاة واي  لص ا. إو أن تكون الرائخ  أتت امل ققا  
يم ال  ج والررخ ماي صا،  ر فسخ ال ساقاة  يصا ولجشا  ون يا سواشا، وإن 

 ة مخةخ  واي . أتمفت الرائخ  أقج يم امث الخائط  ال ساقا

ولو انصارت اليئخ انفس ت ال ساقاة إو أن يخيج الاايج أن ي فا يم 
يالس    ممح اليئخ، ويكون امل يساقاتس، ويختصم مالب الخائط يم الث خة 
 م ا أنفا  حل  لس. وكان اا جر ب  و   شحا ال قمب هللاة ا ت فسخ مس ال ساقاة. 

                                                           
الرائخالال : اسالالم  ااالالج، يؤنالالث الرالالائح، ج.  الالوائح، وشالال  ال صالاليا ، وال الالخا  بصالالا ش الالا: اآل الال   (1)

 . 157الر  تصم  الث ار واايوال وتسرأممصا. يارم لغ  الف صال،  
 (. 2/769)   الف س ال الك ، وبم ايج اليخ، يكرا  الخياض الخجيث ، الخياض  الكا   (2)
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 املطلب اخلامط

 باملضاقاة على عجز مغصو

إن ساق  الاايج غيخ  امل ًرخ هللااان يسرخ ا  ماج أحح  ريس وا ختس 
ان ايم يال )ل ولس ممل   امةس وسمم "يم و ج ايم يالس ا ج ألج  صو 
ألا مس"( وو لا لماايج    ا ختس انس ا ج  يصا مغيخ إلن يالكصا وو أ خ لس 

مديس اا خ ك ا لو امةس لحل  ولس أ خ يثمس امل الغامب انس غخ  واسرا مس  
 غصب ن خة  اسرأ خ يم  خيصا وراشم. 

وإن ً ذ الث خة  مم ت  ص أححشا ريصا، وإن ن صت   مخيصا أرش 
 ن صصا ويخ   مس امل يم ًال ي ص ا ويسر خ لل  امل الغامب. 

وإن اسرخ ت ماج أن اقرس اشا وأكمشا  مخي ا تا يم يم ًال ي صا، 
ولس تا ي س قجر نصياس. ويا م الاايج   ان   م الغامب  مس تا ي س الكج

قجر نصياس ان الغامب سيب يج الاايج  مديس   ان الر ة ،  ان    س 
الكج ر   امل الاايج م جر نصياس ان الرما و ج    يج   اسر خ الا ان 
امةس، ويخ   الاايج امل الغامب مأ خ يثمس، ويخر ج أن و يخ   الغامب 

 مم يخ   امةس ك ا لو أاام إنسانا  ًيئا  وقال لس امل الاايج مر ل انس غخ  
 كمس  انس اااي  ام تييم أنس يغصول. 

وإن   م الاايج الر ج أنس و  ا  س إو نصياس حام  انس يا 
قاا الث خة كمصا، وإن ا كان يخاعةا  لصا ولا ظا   م يمديس   انصا يا لم 

 –الكج يراشجة مغيخ لا  قااصا، ويخر ج أن  ا  س الكج ان يج  ايرت امل 
 ان    س الكج  –وان اايجؼ ال رختا  امل يج الغامب كمصا أيجؼ   ان 

ر   الاايج امل الغامب بيجل نصياس ي صا وأ خ يثمس. وإن   م كج والج 
 ي صا يا مار إلةس ر   الاايج امل الغامب مأ خ يثمس و غيخ. 
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 س  ،   م  اج وإن تمفت الث خة    ًرخشا أو ماج الرحال قيج ال
الاايج قاماا  لصا بثيوت يج  امل لائقصا قال: يمديس   انصا. ويم  امس و 
 كون قاماا  إو مأحح نصياس ي صا، قال: و يمديس الا ان ويكون امل 

 .(1)الغامب
وشحا آحخ يا و   ا   تاالل إلةس يم بةان الكام ال ساقاة ويا يرختب 

اما بصا يم يسائج  البة  آاخنا  يصا اوحرصار اميصا يم آاار وتفخياات ويا ير
امل اإلاال  واإلًارات امل تقويج العاارات إو    يوا    سيخة اقرال 

 ال  ام  يصا اإلا ال. 
ل نيةس دمحم وامل آلس ومخاس هللف الخ ج أوو  وآحخا  وممل   ام

 ... وسمم

                                                           
 (. 5/415ال غ   وبم قجاي  ) (1)
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 خامتة البخث

لل هللاةس إلل     غالب يا تس و   نصا   شحا الاخث الحؼ و       تاا
الام ة  يم يصا ر  ال واوق  وتختياس وت سة س والرختيب والر سيا الف ص  امل قجر 
ال سرقال ويركج ي رصخ أسرقة  ال خوج ي س مأبخا الخ ائا وال رائج الام ة  

 الف صة  اآلتة : 

أن ال ساقاة ايرت يرخوايرصا مالس   ال سرجةا  ويا  ال الصخام   -1
مفال الخاًجيم ماج و اة الخسول ممل   امةس وسمم امل مخ  شحا الا ج وال 

 ويالخا   ال اس  إليصا ي ا هللاةس     الخخج وتخ يا ال صمخ  لم ا . 

أن ال ساقاة نول يم ال راركات ولةست نواا  يم اإل ارات  -2
وال ااو ات ال خا  لرل أنس قج  ال    يرم  االكام الاجلة  أن ال ساقاة 

ول ًخك  امل أن  كون الررخ يم  انب وتختياس يم  انب آحخ وأن   سم يا ن
  خصج يم الث خ بيم ال رااقجيم. وأ ر ت    كرال الرخكات. 

أن ال ساقاة ًخات امل ي رال القةا  ولم تأت امل حم س  -3
ولل  أنصا ًخات مأمج اابت يسر ج يم الس   واإل  ال بج إن ماا الف صال 

سر م  بحاتصا وقا  اميصا ال ااري     إااات ًخايرصا. وام  ا  امصا أمم  ي
أن الحؼ     ماا الام ال إلل شحا ال ول ظ صم أن ال ساقاة يم   ذ اإل ارات 

 وأنصا اسرث يت ي صا. 

وتاخ  ا امل يا    ترخياصا يم الخكم اليمةغ  ور   الخخج ام  -4
 ال ا  يم القخ يم ال مك والاايميم. 

 خ ا أركان شح  ال اصايم  واتفاقصم اميصا، ولكم احرم صم وقج أو  -5
وق     ًخواصا، ليث غميت الرخوط امل ال ساقاة    ال حشب ال الك  وقمت 
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   ال حشب الخ يم  ولاج السخ    لل  را   إلل أن يم ألخا ال ساقاة 
مال راركات قمت ا ج  الرخوط ال ررخا     ال ساقاة، ويم ألخ صا ماإل ااات 

 أكثخ الرخوط  يصا ل ريئصا امل حمف اامج. 

أن الاامط هللاة ا يمدم الاايج وال ال  يم الا ج    ال ساقاة قج كثخ  -6
هللاةس الكمم لكثخة ال ااييخ الر  و ات لس  أو خ ا أن ال خ      لل  أوو  
لمرخوط الر     الا ج بيم ال رااقجيم وإن لم تو ج الرخوط وكان الا ج يقم ا  

   هللاةس إلل الاخف ام إن لم  كم ش اك اخف  ال خ   هللاةس إلل يا قالس  ال خ 
الام ال يم أن يا هللاةس يصمخ  الث خة ويا يراما بصا  امل الاايج، ويا هللاةس 

 يصمخ  اامج  امل رل الررخ وشو ال ال . 

أن الدكاة    الث ار ماج ظصورشا ترب امل كج والج يم  -7
اما  وو تأايخ لم مق  بي ص ا. وأن الحي  و ال رااقجيم إلا بمغ نصياس ي صا نص

ترب امةس الدكاة    ال ساقاة إلا كان ًخيكس يسم ا  وو تأايخ كحل  لم مق  
 بي ص ا امل ال ول الصخةح. 

واخ  ا    شحا ال اخث لااا اوحرم ات بيم الف صال    مف   -8
ج ااحيخ وشو الا ج ويجتس وحةار الرخط والفسخ وغيخشا وكان أكثخشا    الفص

ألكام ال ساقاة الصخةخ  والفاسجة ويا يمخا بصا، وال رأيج    غالب شح  
ال سائج ال مهللاة  يراح لس أن ال مف  يصا يي   امل ال مف السابا وشو أن 

 ال ساقاة شج ش  يم قييج ال راركات أو يم قييج ال ااو ات. 

الل ونا س حمل  صح  أبخا ال رائج الر  توممت إليصا مفاج يم   تا
 كرابر  لصحا الاخث    يو ول ال ساقاة والخ ج هلل الحؼ ب ا رس ترم الصالخات. 

 وصمى هللا عمى نبيو دمحم وعمى آلو وصحبو وسمؼ ...
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