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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا 

لعبد ا"المسألة الرا�عة: ما فیه حظ : -رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المصنف اإلمام الشاطبي 
إنه من محًضا من المأذون فیه یتأتى تخلیصه من الحظ، فیكون العمل فیه هلل تعالى خالًصا، ف

 �ًة من هللا تلقى اإلذن �القبول من حیث �ان المأذون فیه هدقبیل ما ُأذن فیه أو ُأمر �ه، فإذ
 واه، تجردللعبد، صار مجرًدا من الحظ، �ما أنه إذا لبى الطلب �االمتثال من غیر مراعاة لما س

 عن الحظ، و�ذا تجرد من الحظ ساوى ما ال عوض علیه شرًعا من القسم األول الذي ال حظ
ذا مما ُیلحق �ه في الحكم لما صار ملحًقا �ه في القصد؟ هفیه للمكلف. و�ذا �ان �ذلك، فهل 

 ُینظر فیه، و�حتمل وجهین من النظر: 
ار أحدهما أن �قال: إنه یرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد؛ ألن قسم الحظ هنا قد ص

واتهم عین القسم األول �القصد، وهو القیام �عبادة من العبادات مختصة �الخلق في إصالح أق
ل عا�شهم، أو صار صاحبه على حظ من منافع الخلق �شبه الخزان على أموال بیوت األمواوم

ال عوًضا والعمال في أموال الخلق، فكما ال ینبغي لصاحب القسم األول أن �قبل من أحد هد�ًة و 
ه قدار حاجتمعلى ما ُولَِّي علیه وال على ما ُتعبِّد �ه، �ذلك هاهنا ال ینبغي له أن یز�د على 

 .قتطعه من تحت یده، �ما �قتطع الوالي ما �حتاج إلیه من تحت یده �المعروف"�
وهو اإلمام األعظم ومن في حكمه ممن یتولى وال�ة جزئیة، إذا تولى لمصلحة  ،اإلمام الوالي

غیره فإنه ال �جوز أن �أخذ من هؤالء أصحاب المصلحة شیًئا، و�ذا انقطع لهذا العمل وتعطل 
ا ولولده فإنه حینئذ ُ�فرض له من بیت المال؛ هذا في الوال�ات العامة، و�ذ �سببه من الكسب له

م في الوال�ات الخاصة �أموال األیتام مثًال والخزائن، �أمناء المستودعات وما أشبه ذلك، فإنه
حظ لیتولونها �المعروف، �أخذون منها �قدر �فایتهم، وال یز�دون على ذلك؛ ألن الوال�ة أصلها ال 

نفسه، و�نما هي لحظ غیره. �خالف ما �انت الوال�ة فیه لحظ نفسه أو العمل فیه لحظ العامل 
رجة نفسه، �األكل والشرب والبیوعات واألنكحة وغیرها، فإنه ُیتفق فیها على ما ینتفع �ه هو �الد

األولى من غیر نظر إلى غیره، و�ن �ان غیره ینتفع، لكن المالحظ في هذا العقد مصلحة النفس 
النفس، مثل ما قلنا: لو أن إنساًنا استغنى عن سلعة وذهب لیبیعها في السوق لم یالحظ وحظ 

نه قد أل ؛انتفاع الناس بهذه السلعة ال من قر�ب وال من �عید، ال �قول: أنا أطلع بها السیارة أبیعها
طر�ق حصل � ینتفع بها مسلم، ال، هو لیأخذ قیمتها و�نتفع �ه، هذا المنظور إلیه أوًال وآخًرا، و�ن

 التبع أنه قد �شتري هذه السلعة من ینتفع بها.
لى وأما القسم الثاني وهو منظور في حظ الغیر، �الوال�ات العامة والخاصة، هذه ال ُینظر فیها إ

 . سه، و�نما ینظر فیها إلى حظ غیرهحظ اإلنسان نف
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ن ى ذلك یبذله م"كما �قتطع الوالي ما �حتاج إلیه من تحت یده �المعروف، وما سو  طالب:
 غیر عوض، إما بهد�ة، أو صدقة، أو إرفاق، أو إعراء أو ما أشبه ذلك، أو �عد نفسه في

لحه، عد األخذ �الغیر �أخذ من حیث �أخذ الغیر؛ ألنه لما صار �الو�یل على غیره والقیم �مصا
 .نفسه مثل ذلك الغیر؛ ألنها نفس مطلوب إحیاؤها على الجملة"

ف مثًال، ناظر الوقف، الموقف ینظر إلى مصرف الوقف، یهمه مصرف نعم، �عني ناظر الوق
الوقف وتسییر هذا المصرف، وال �كون وال یتم هذا التسییر إال بناظر. فهذا الناظر �حتاج من 
هذا الوقف ما �حتاجه الموقوف علیه والموصى له. نعم، قد ال �كون �حاجة، وحینئذ �ستغني 

ة أخذ منه �المعروف، و�قاؤه و�حیاؤه نظیر ما في إحیائه نفس و�ستعفف عنه، لكن إذا �ان �حاج
الموقوف علیه والموصى �ه، �الهما مطلوب شرًعا، فال ُینظر أحد وال ُتنظر مصلحة أحد على 

 حساب آخر.
وجعلها ر�ًنا من أر�ان اإلسالم،  ،ونظیر ذلك أ�ًضا الز�وات، �عني الشرع حینما فرض الز�اة

ا مالمحتاج �الدرجة األولى، لكنه مع ذلك لم ُیهمل حاجة األغنیاء، �عني الحظ فیها حق الفقیر و 
أهمل األغنیاء �الكلیة، نعم هو نظر إلى مصلحة الفقیر والمحتاج وجعلها غا�ة، لكن مع ذلك 

 ولم �كلفه أكثر مما �حتمله من النسبة المقدرة شرًعا، ،نظر أ�ًضا في مصلحة الغني فلم یرهقه
 إ�اك«میة والكیفیة أ�ًضا یؤخذ من أوساط المال ال یؤخذ من نفائس األموال: وأ�ًضا من حیث الك

 . »و�رائم أموالهم
فالشرع �طلب الشيء بتوازن، و�ذا نزل إلى مصلحة الفرد فإنه ال یهمل مصلحة الجماعة، و�ذلك 

  .كاملا، فالشرع متإذا �ان األمر متعلًقا �الجماعة فإن الفرد أ�ًضا مصلحته ُینظر إلیها شرعً 
ین "ومثل هذا محكي التزامه عن �ثیر من الفضالء، بل هو محكي عن الصحا�ة والتا�ع طالب:

ا�ات؛ ، فإنهم �انوا في االكتساب ماهر�ن ودائبین ومتا�عین ألنواع االكتس-رضي هللا عنهم-
 .لكن ال لیدخروا ألنفسهم"

لشرع، �عني من غیر غرر على مقتضى نظر ا "ماهر�ن ودائبین ومتا�عین ألنواع االكتسا�ات"
وال خیانة وال خد�عة وال مكوس وال عقود محرمة، على مقتضى الشرع لماذا؟ ألنها وسیلة ولیست 

فكیف یتوسل �المحرم إلى  ،غا�ة ُ�حقق بها الهدف الشرعي، فإذا �انت وسیلة إلى العبود�ة
قوم بها �أخذون منها ما ت ، و�نما"ال لیدخروا ألنفسهم"الواجب؟ ولذلك �أخذون منها قدر الكفا�ة، 

 . حیاتهم
 .......  طالب:

 �اعتباره ناظًرا، �عني قائًما �مصالح الوقف.
 .......  طالب:

 ال، هو وصفه النظارة، ما هو بوصفه ال المسكنة وال.. 
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ت، ومكارم "لكن ال لیدخروا ألنفسهم وال لیحتجنوا أموالهم؛ بل لینفقوها في سبیل الخیرا طالب:
الة على ما ندب الشرع إلیه، وما حسنته العوائد الشرعیة، فكانوا في أموالهم �الو األخالق، و 

ما لبیوت األموال، وهم في �ل ذلك على درجات حسبما تنصه أخبارهم، فهذا وجه �قتضي أنهم 
 .لبتة"أصاروا عاملین لغیر حظ، عاملوا هذه األعمال معاملة ما ال حظ فیه 

ب األموال األكل والشرب والمسكن والنكاح واالستمتاع �أنواع �عني و�ن �انوا �ستفیدون من �س
ا ولیست من حظهم؛ ألن الدنی ا،ولیست مقر�  ،متع الدنیا، إال أنهم ینظرون إلیها على أنها ممر

�أخذون  ،سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما �انت �متاعها ومالذها ومتعها، �لها سجن المؤمن
ن وال م لصلب وما تبقى معه الحیاة، ولذلك ال یرونها من مصلحتهممنهم ما �قیم األود وما �قیم ا
 . حظهم؛ إنما هي لحظ غیرهم

لحظه  "و�دل على أن هذا مراًعى على الجملة، و�ن قلنا بثبوت الحظ أنَّ طلب اإلنسان طالب:
قیًدا محیث ُأذن له ال بد فیه من مراعاة حق هللا وحق المخلوقین، فإنَّ طلب الحظ إذا �ان 

ق وجود الشروط الشرعیة، وانتفاء الموانع الشرعیة، ووجود األسباب الشرعیة على اإلطال ب
والعموم، وهذا �له ال حظ فیه للمكلف من حیث هو مطلوب �ه؛ فقد خرج في نفسه عن 

ه مقتضى حظه. ثم إن معاملة الغیر في طر�ق حظ النفس تقتضي ما ُأمر �ه من اإلحسان إلی
ه، في المكیال والمیزان، والنصیحة على اإلطالق، وترك الغش �ل في المعاملة، والمسامحة

ا، كره شرعً �ُ وترك المغابنة غبًنا یتجاوز الحد المشروع، وأن ال تكون المعاملة عوًنا له على ما 
ظه �حظ فیكون طر�ًقا إلى اإلثم والعدوان، إلى غیر ذلك من األمور التي ال تعود على طالب ح

 ."ي طلب الحظ إلى عدم الحظأصًال، فقد آل األمر ف
 لى أنه �امل، وأنه الع�عني في غا�ة من المثالیة: ینظر إلى المسلم  -رحمه هللا-كالم المؤلف 

ینظر إلى غیر الهدف الذي ُخلق من أجله، وأن ما عداه ال لحظه، حتى األكل والشرب والنكاح 
ل: إنه ینبغي أن ال تخطر له لبتة، و�أنه �قو أوجمیع متع الحیاة لیست من قصده وال من هدفه 

ن على �ال. لكن هذه مثالیة من ُ�طیقها؟ أقول: هذه مثالیة من �طیقها؟ بل عموم المسلمین ینظرو 
إلى أن هذه المتع من حظوظهم، و�سعون لكسبها وجلبها، والشارع ال �كلفهم أكثر مما طلب منهم 

لى حاجتهم من األموال أبًدا، ووجب علیهم شرًعا، �عني ال �طالبهم �أن یتخلصوا مما زاد ع
علیه -الواجب المفروض في األموال نسبة معینة، نعم األكمل أن �فعل المسلم �ما فعل النبي 

ما «�قول:  -علیه الصالة والسالم-و�ما سیأتي من صنیع عائشة، النبي  ،-الصالة والسالم
 . »دینار أرصده لدین �سرني أن لي مثل أحد ذهًبا، تأتي علیه ثالثة وعندي منه دینار، إال

، وأن هذه -جل وعال-نعم، هذه مثالیة، وهذا ال شك أنه غا�ة في دوران اإلنسان مع مراد هللا 
الدنیا ینظر إلیها على أنها ال شيء. لكن هل ُ�كلَّف جمیع المسلمین �مثل هذا؟ الواجب شيء 

ن یدخره، وما محل الخالف والكمال شيء آخر، فإذا أدى اإلنسان ما أوجب هللا علیه فالباقي له أ
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بین عثمان وأبي ذر و�ین معاو�ة وأبي ذر إال في هذا الباب، أبو ذر �قول: نعم، الزائد على 
یتصدق �ه، الزائد على الحاجة ال بد أن یتخلص منه. هذه مثالیة وهذا �مال.  أن الحاجة ال بد

نسان إال ما أوجب هللا لكن غیره من الصحا�ة، وهو المقرر في الشر�عة، أنه ال �جب على اإل
 علیه. 

ومع معاو�ة من جهة أخرى، �عني  ،واستغل �عض المغرضین نزاع أبي ذر مع عثمان من جهة
ف �الشیوعیة واالشتراكیة، وُأل�ستند علیه من �قول  فجعل رأي أبي ذر أصًال  ،استغل هذا النزاع

راكي الزاهد أبو ذر وفي منهج أبي ذر االقتصادي، وألف في ذلك االشت ،سیرة أبي ذر في
 أن یتعب، وأن ي و امن �جمعها وال تس ي و االغفاري. من هذا المنطلق أبو ذر یرى أن الدنیا ما تس

القدر الزائد ُیدفع إلى من �ستحقه ممن �ضطر إلیه و�حتاج إلیه من المسلمین، �عني تطبیًقا 
من ال �خشى الفقر،  �عطي عطاء ،یتصف بها -علیه الصالة والسالم-للمثالیة التي �ان النبي 

 أعطى غنًما بین جبلین، من �طیق مثل هذا من الناس؟ و�مر الهالل ثم الهالل ثم الهالل، ثالثة
أهلة في شهر�ن ال یوقد في بیته نار. لكن هذا لیس على سبیل الوجوب واإللزام، �عني لو أن 

ك ما ُیالم إذا أمسفاة وأخرج ما أوجب هللا علیه من الز� ،اإلنسان �سب المالیین بل الملیارات
ى ورأ ،ور�ب العز�مة ،إذا أخرج ما أوجب هللا علیه، ال یالم شرًعا. لكن إذا تخلص منها ،الباقي

، و�دل أ�ًضا على -المعلیه الصالة والس-قتضاء �ه االالكمال، ال شك أن هذا أفضل من جهة 
 . قوة التو�ل

 .......  طالب:
ي اس یتفاوتون �ا أخي، الناس یتفاوتون، الناس منازل، �عنالنفما یترك األهل، ما یترك األهل، 

 نقول غلطان؟ أیهما أكمل. ،نقول: غلطان؟ وجاء عمر بنصف ماله ،جاء أبو �كر �جمیع ماله
 أبو �كر. طالب:

�ا  أبو �كر أكمل، لكن لو ُقدر أن شخًصا إذا أخرج من ماله بدأ �سأل الناس �أبواب المساجد: هلل
: هذا في حقه لیست ممدحة �ونه یتصدق �جمیع ماله و�تو�ل على الناس ما محسنین. هذا نقول

 . و�ضیع من تحت یده ،أو �ضیع نفسه ،یتو�ل على هللا
ا ال "هذا واإلنسان �عُد في طلب حظه قصًدا، فكیف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكم طالب:

ى العبادات وال إلى �جوز له أخذ عوض على تحري المشروع في األعمال، ال �النسبة إل
 الوأ�ًضا؛ فإن فرض هذا القصد  العادات، وهو مجمع علیه، فكذلك فیما صار �القصد �ذلك.

ه، ُیتصور مع فرض طلب الحظ، و�ذا �ان �ذلك، فهي داخلة في حكم ما ال یتم الواجب إال �
�ه، فإن ثبت أنه مطلوب �ما �قتضي سلب الحظ، فهو مطلوب �ما ال یتم ذلك المطلوب إال 

م ن �كون حكسواء علینا أقلنا: إنه مطلوب �ه طلًبا شرعی�ا أم ال، فحكمه على الجملة ال �عدو أ
 .ما لیس فیه حظ البتة"
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ولیة ولو مت جوًعا. نقول: ؤ �عني لو قال شخص: أنا أجلس في بیتي وال أتسبب، وأتحمل المس
 لدنیا وتجعلها غا�ة، لكن إذاأن تلهث وراء ا اال، ال �جوز أن تجلس. هو في األصل لیس مطلو�ً 

ال إلم یتحقق الهدف الذي من أجله ُخلقت، فإنه ال بد أن �كون مطلوً�ا من �اب ما لم یتم الواجب 
لیس بواجب؟ واجب، �عني أنت �ونك أم �ه فهو واجب. �عني تحصیل شروط الصالة واجب 

وأنت تستطیع  تسعى ألخذ سترة لصالتك تستر بها عورتك �جب علیك، و�ذا قصرت في ذلك
 ب علیك، ففرق بین هذا وهذا. لتز�ي؟ ال �ج افأنت آثم، لكن هل �جب علیك أن تحصل نصا�ً 

مدة ع"وهذا ظاهر، فالشارع قد طلب النصیحة مثًال طلًبا جازًما، �حیث جعله الشارع  طالب:
و ل، وتوعد على تر�ه في مواضع، ف»الدین النصیحة«: -علیه الصالة والسالم-الدین �قوله 

 فرضنا توقفها على العوض أو حظ عاجل، لكانت موقوفًة على اختیار الناصح والمنصوح،
 ."وذلك یؤدي إلى أن ال �كون طلبها جازًما

�عني إذا ُطلبت النصیحة منك، جاء شخص �ستشیرك في عمل، �جب علیك بذل النصیحة من 
ها وعدم بذلها، مع أنه دون عوض؛ ألنه لو جاز أخذ العوض علیها، لكان لك االختیار في بذل

أم وعلى هذا فمكاتب االستشارات مثًال شرعیة . »الدین النصیحة«: -علیه الصالة والسالم-قال 
 غیر شرعیة؟ 

 في أمور الدنیا لهم. طالب:
�عني شخص جاء �ستشیرك في شخص خطب ابنته، تقول: ال أشیر علیك إال �مائة ر�ال أو 

مشروع تجاري یرجو الكسب من ورائه؟ هذا ال مانع  �ألف ر�ال؟ ال �جوز. لكن استشارك في
 منه؛ ألنه ال یتضرر بذلك، وهو مستفید، والمصالح مشتر�ة. 

 .......  طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
المقصود أن النصیحة في األمور الحاجیة والضرور�ة ال یؤخذ علیها، لكن في أمور التجارات في 

 نسان بذلها یؤخذ علیها أجر. أمور الكمالیات التي ال �جب على اإل
ور أن ممدوح فاعله، فكونه معموًال �ه على عوض ال یتص ،"وأ�ًضا اإلیثار مندوب إلیه طالب:

 .�كون إیثاًرا"
نعم، لو أن إنساًنا عند دخول المسجد آثر غیره وقال: تفضل ادخل قبلي، قال: طیب على 

م اإلیثار �القرب غیر مطلوب، بل تتجه الیمین، قال: ال أنت أكبر ادخل وآثره. عند أهل العل
مثًال  االكراهة فیه ال سیما إذا �ان من رتب علیه ثواب، إذا ترتب علیه مصلحة راجحة لكونه أ�ً 

أو بینك و�ینه شحناء أو شيء من هذا، تر�د زوال ما بینك و�ینه، هذا صار مطلوً�ا �اعتبار 
ف األول وأنت تقدمت إلیها وأنت أحق هذه فرجة في الص :المصلحة الراجحة. لكن لو قال لك
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ما �جوز؟ ما �جوز. لكن لو قال: أم وتنازل لي عنها، �جوز  ت،لكن هذه عشرة ر�اال ،بها مني
أتسند على الجدار أو أعتمد على الجدار  أن ألني أحتاج إلى ؛�هللا �ا أخي أنا أحتاج هذا المكان

 . اإلیثار مطلوب في مثل هذافام، إذا أردت القی
 "ألن معنى اإلیثار تقد�م حظ الغیر على حظ النفس، وذلك ال �كون مع طلب العوض ب:طال

لقول االعاجل، وهكذا سائر المطلو�ات العاد�ة والعباد�ة، فهذا وجه نظري في المسألة �مكن 
قد  �مقتضاه. والوجه الثاني أن �قال: إنه یرجع في الحكم إلى أصله من الحظ؛ ألن الشارع

جمیعه �مل حظه في عمله، وجعله المقدم على غیره، حتى إنه إن أراد أن �ستبد أثبت لهذا العا
ة، فهي كان سائًغا، و�ان له أن یدخره لنفسه، أو یبذله لمصلحة نفسه في الدنیا أو في اآلخر 
نما أخذ هد�ة هللا إلیه، فكیف ال �قبلها؟ وهو و�ن أخذها �اإلذن وعلى مقتضى حدود الشرع، فإ

 .حظ، ومن حیث ُجعل له، و�القصد الذي أبیح له القصد إلیه" ما ُجعل له فیه
�عني األموال وطر�ق �سبها متفاوتة، منها المحرم التحر�م البین الواضح في النصوص �الر�ا 

 ،والرشوة وغیر ذلك و�سب البغي وحلوان الكاهن وما أشبه ذلك، هذه أمور محرمة ال إشكال فیها
الشبهات،  ال. هناك أ�ًضا �سوب مكروهة أو فیها شيء منوال �مكن أن تباح �حال من األحو 

و�ن �ان  ،على اإلنسان أن یتقیها، وهو هناك �سب دون ذلك، وهو ما جاء �عد استشراف وتطلع
ال شبهة فیه من بیت المال أو من السلطان، هذا أ�ًضا مال مرغوب عنه، لكن إذا جاء من بیت 

ولم �كن ثمًنا للدین، �عني �ما جاء في  ،تطلع المال أو من السلطان من غیر استشراف وال
، ما لم »فخذه«، هذا أمر: »ما جاءك من هذا المال من غیر استشراف فخذه«صحیح مسلم: 

مال �كن ثمًنا لدینك، فإذا �ان ثمًنا لدینك فال. فإذا جاء من غیر استشراف وال تطلع ومن بیت ال
نه وقال: �هللا أنا ال أر�د وتورع عنه، هذه وال یرجى من ورائه شيء، ثم تنازل ع ،ولیس بثمن

 عز�مة، لكن إذا أخذه ال یالم بوجه من الوجوه.
لناس ال ، لكن ُینظر في البدیل إذا لم �قبلها؛ ألن �عض ا"هذه هد�ة هللا إلیه فكیف ال �قبلها؟"

إلى  �قبل مثل هذه األمور، ثم �قحم نفسه في أمور �ضطر إلیها هي أسوأ منها. فینظر اإلنسان
البدیل، إن �ان عنده عز�مة وصبر أو عنده ما �غني عنها فله ذلك، و�ال فال �ضطر نفسه وال 

 . ئها إلى �سب فیه شيء من المخالفةیلج
ر�ق "وأ�ًضا فالحدود الشرعیة و�ن لم �كن له في العمل �مقتضاها حظ، فهي وسیلة وط طالب:

نسان ما تقدم قبل هذه المسألة من أخذ اإل إلى حظه، فكما لم ُ�حكم للمقصد �حكم الوسیلة فیما 
ون لیس له في العمل �ه حظ؛ ألنه وسیلة إلى حظه �المعاوضات، فكذلك ال ُ�حكم هنا للمأذ

ا �ثیرً  -رحمهم هللا-فیه من الحظ �حكم ما ُتوسل �ه إلیه. وقد وجدنا من السلف الصالح 
 .یدخرون األموال لمصالح أنفسهم، و�أخذون في التجارة"
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�ان �أخذ من نصیبه من خیبر قوت سنة له وألهله، قوت سنة،  -علیه الصالة والسالم-ي النب
فمثل هذا ال یالم علیه اإلنسان أن یدخر قوت سنة، مع أنه �حصل منه من هذا القوت المدخر 

و�ل من سأل �عطى حتى �أتي  ،الصدقات والبذل للناس سواء �انوا من األقر�ین أو من األ�عدین
ر و�بیت طاوً�ا و�ر�ط الحج ،-علیه الصالة والسالم-ال یوجد ما یوقد علیه في بیته  الیوم الذي

إذا جاء من ثم �عد ذلك  ،یدخر قوت سنةأن على �طنه، وهو یدخر قوت سنة، ما فیه مانع 
 . �طلبه �صرف یدفع إلیه

عون یرج"و�أخذون في التجارة وغیرها �مقدار ما �حتاجون إلیه في أنفسهم خاصًة، ثم  طالب:
تجارة أو إلى عبادة ر�هم حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى االكتساب، ولم �كونوا یتخذون ال

نما إم، و�ن �انوا الصناعة عبادًة لهم على ذلك الوجه، بل �انوا �قتصرون على حظوظ أنفسه
 .ظوظهم"�فعلون ذلك من حیث التعفف والقیام �العبادة، فذلك ال ُ�خرجهم عن زمرة الطالبین لح

وتحقیق الهدف  -جل وعال-�عني و�ن �ان �سبهم من أجل االستعانة �ه على طاعة هللا 
وس من الشرعي، إال أن هذا أ�ًضا ال �خرجهم عن �ونهم �طلبون ذلك لحظوظهم؛ ألن نفعه ملم

 . لة إلى تحقیق هدف شرعي فهو مشروعجهة، ومن جهة �ونه وسی
"وما ذ�ر أوًال عن السلف الصالح لیس �متعین فیما تقدم؛ لصحة حمله على أن  طالب:

لى المقصود بذلك التصرِف حظوظ أنفسهم من حیث أثبتها الشارع لهم، فیعملون في دنیاهم ع
 اهم �ذلك، فالجمیع مبني على إثبات الحظوظ،حسب ما �سعهم من الحظوظ، و�عملون في أخر 

 وهو المطلوب، و�نما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع، من غیر تعدٍّ 
 ،یرهغفإنما ُحدت الحدود في طر�ق الحظ أن ال �خل اإلنسان �مصلحة  �قع في طر�قها. وأ�ًضا

قوم ألحدود إال لتجرى المصالح على فیتعدى ذلك إلى مصلحة نفسه، فإن الشارع لم �ضع تلك ا
ْن َأَساَء ْفِسِه َومَ {َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلنَ سبیل �النسبة إلى �ل أحد في نفسه، ولذلك قال تعالى: 

 .]، وذلك عام في أعمال الدنیا واآلخرة"٤٦[فصلت:  َفَعَلْیَها}
نفسه، لخالص والمتا�عة؛ هذا : جاء �العمل الصالح �شروط القبول من اإل"{َمْن َعِمَل َصاِلًحا}"

ساء في المعاملة، إذا أ لعبادة وفي: في ا"{َوَمْن َأَساَء َفَعَلْیَها}". "{َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه}"هذا 
علیه الصالة -العبادة �أن أشرك مع هللا غیره في هذه العبادة، أو عملها على غیر هدي رسوله 

 . یه ال له، و�ذلك المعامالتعل ، فإن هذا العمل �كون -والسالم
�عد  ملسو هيلع هللا ىلص]. وفي أخبار النبي ١٠[الفتح:  {َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َیْنُكُث َعَلى َنْفِسِه}"وقال:  طالب:

وال �ختص . »ثم أوفیكم إ�اها ،�ا عبادي: إنما هي أعمالكم أحصیها لكم«ِذ�ر الظلم وتحر�مه: 
{َوَما ائب النازلة �اإلنسان �سبب ذنو�ه؛ لقوله: مثل هذا �اآلخرة دون الدنیا، ولذلك �انت المص

{َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُكْم َفاْعَتُدوا ]، وقال: ٣٠[الشورى:  َأَصاَ�ُكْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َ�َسَبْت َأْیِد�ُكْم}
ان ال ]، واألدلة على هذا تفوت الحصر، فاإلنس١٩٤[البقرة:  َعَلْیِه ِ�ِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْیُكْم}
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ینفك عن طلب حظه في هذه األمور التي هي طر�ق إلى نیل حظه. و�ذا ثبت هذا تبین أن هذا 
 .القسم ال �ساوي األول في امتناع الحظوظ العاجلة جملًة"

�عني هذه العقو�ات �سبب الذنوب والمعاصي فیها أطراف، و�ل طرف له حكمه الشرعي، عصى 
و�رفع الظلم عنه، ثالث أشخاص �ل  ،�كر أن ینصرهوُطلب من  ،ز�د معصیة فُسلط علیه عمرو

له حكمه الشرعي، نقول لز�د: ما دام عصیت فما �سبت یداك، لكن هل معنى هذا أننا نسلمه 
لمن �ظلمه؟ ال، ال بد من نصره، وهل نقول لعمرو: ز�د مستحق لهذه العقو�ة فشدد علیه وزد 

وقبت �سبب ذنبك، وأنت أیها الثالث علیك ، وأنت عُ اوفعلت محرمً  ،علیه؟ نقول: ال، أنت ظالم
 ونصر الظالم �كفه عن الظلم؛ فكل له ما �خصه من خطاب الشرع.  ،نصر المظلوم

ما �ارثة مثًال جفاف أو فیضان أو ما أشبه ذلك في بالد من بلدان المسلمین نقول: فب تو�ذا ُوجد
دق وندفع لهم األموال؟ صتكسبت أیدیهم، لكن هل ال نساعدهم على رفع هذه المصیبة؟ ما ن

 ،وأن نتبرع عنهم ،ولیتهم؟ أبًدا، نحن مطالبون برفع هذه المصیبة عنهمؤ یتحملون مس :نقول
إن  :ولو �انوا هم السبب، ولو اعتدى علیهم �افر وجب صده، وال نقول ،ونخفف عنهم آالمهم

عني ال ما ُیتر�ون. � هذا الكافر ُسلط علیهم �سبب ذنو�هم، اتر�وهم ما داموا هم السبب اتر�وهم،
ما أدري، في جهة أفر�قیا في بلد إسالم، �عني ما أدري السودان أو  ،لما حصل فیضان أو جفاف

الصومال أو غیرهم قبل عشر سنوات، خطب واحد من الخطباء عن هذه المصیبة النازلة �إخواننا 
قام واحد تكلم �عد  �ش،من المسلمین وقال: إن سببها المعاصي والمنكرات والذنوب وما أدري أ

تهم، ما دام �سبب ذنو�هم دوأنت صد ایتبرعو  ن أن�ا أخي ما معك حق، الناس یبغو  :الصالة قال
  ؟نتصدق علیهم أال

و�المون على الذنوب، وترفع عنهم وتخفف عنهم هذه  ،نقول: ومع ذلك هي �سبب ذنو�هم
ما دام هو  :ألنظار تضیق، �قولله ما �خصه؛ ألنه أحیاًنا ا المصیبة من ِقبل المسلمین. فكلٌّ 

وفي  ،-جل وعال-�ستحق؟ نعم هو �ستحق في قضاء هللا  اأساعده؟ ما دام عاصیً  لماذاالسبب 
ألنه مستحق؟ ال �جوز أن أظلمه. فهذا  ؛وفي شرعه، لكن الذي ظلمه یباح له أن �ظلمه ،عدله

 یداه، والثالث مطالب �أن �ما �سبت ،، وهذا أ�ًضا مستحق �اعتباره عصاامطالب �اعتباره ظالمً 
 ینصر أخاه الظالم والمظلوم. 

 .......  طالب:
هو اآلن عندك متسبب ومباشر، في الظلم اثنان: المظلوم متسبب �معصیته و�ما �سبت یداه، 

نه ألوالظالم مباشر، والمباشر المباشرة تقضي على أثر التسبب، فالمطالب أوًال وآخًرا هو الظالم 
ر للعقو�ة تنزل علیه آفة سماو�ة وقد امستحق�  ناو علینا وندعو علیه، و�ذا �هو المباشر، فیدع

ما �كون على ید مخلوق مكلف؛ ألن المكلف مطالب �ما یرتكبه، فیدعو علیه �قدر  ،إلهي
 مظلمته. 
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 .......  طالب:
 جل -قد تكون لحكمة ومصلحة یراها هللاال، قد تكون بذنب، قد تكون رفع درجات في اآلخرة، 

َوَلْو ُیَؤاِخُذ للااَُّ النَّاَس {]، ٣٠[الشورى:  {َفِبَما َ�َسَبْت َأْیِد�ُكْم َوَ�ْعُفو َعْن َ�ِثیٍر}، لكن األصل: -وعال
 عفو.  -جل وعال-]، لكن هللا ٤٥[فاطر:  ِ�َما َ�َسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظْهِرَها ِمْن َدا�ٍَّة}

م أن الناس في أخذ حظوظهم على مراتب: منه "وقد �مكن الجمع بین الطر�قین؛ وذلك طالب:
لتفرقة من ال �أخذها إال �غیر تسببه، فیعمل العمل أو �كتسب الشيء فیكون فیه و�یًال على ا
لنفسه  على خلق هللا �حسب ما قدر، وال یدخر لنفسه من ذلك شیًئا، بل ال �جعل من ذلك حظ�ا

�ما تى �صیر عنده من قبیل ما ُینسى، و الطراح حظها ح ؛من الحظوظ؛ إما لعدم تذ�ره لنفسه
، أو عدم وهو حسبه فال �خیبه ،و�یده ملكوت السماوات واألرض ،قوة �قین �اهلل؛ ألنه عاِلم �ه

أنفة من  التفات إلى حظه �قیًنا �أن رزقه على هللا فهو الناظر له �أحسن مما ینظر لنفسه، أو
 .حوالمن المقاصد الواردة على أصحاب األ االلتفات إلى حظه مع حق هللا تعالى، أو لغیر ذلك

ل عن ]. وقد ُنق٩: [الحشر ٌة}{َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَص وفي مثل هذا جاء: 
مانین ثأن ابن الز�یر �عث لها �مال في غرارتین، قال الراوي: أراه  -رضي هللا عنها-عائشة 

ومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بین الناس، فأمست وما عندها ومائة ألف، فدعت �طبق وهي ی
: أما من ذلك درهم، فلما أمست قالت: �ا جار�ة، هلمي أفطري، فجاءتها �خبز وز�ت، فقیل لها

ر استطعت فیما قسمِت أن تشتري بدرهم لحًما تفطر�ن علیه؟ فقالت: ال ُتَعنِّیني، لو � ِتني نِت ذ�َّ
الت ولیس في بیتها إال رغیف، فق ،ا سأل عائشة وهي صائمةلفعلُت. وخرَّج مالك أن مسكینً 

: ففعلت. لموالة لها: أعطیه إ�اه. فقالت: لیس لِك ما تفطر�ن علیه. فقالت: أعطیه إ�اه. قالت
 .ما �ان یهدي لنا" قالت: فلما أمسینا أهدى لنا أهل بیت أو إنسان

 . �عني لیس من عادته أن ُیهدي
 .ي عائشة فقالت: �لي من هذا؛ هذا خیر من قرصك""شاًة و�فنها، فدعتن طالب:

و�قینها �ما عند هللا حصل مثل هذا، ما عندها إال  -جل وعال-نعم، هي لقوة تو�لها على هللا 
رغیف واحد وهي صائمة، تصدقت �ه فُعوضت بهذا الشاة المكفنة، والشاة المكفنة عندهم إذا 

ا  سیما علیها من دقیق، وال زالت موجودة اآلن الُسلخت تطلى �الدقیق، ثم ُتدخل الفرن وتشوى �م
 . في الحجاز موجودة المكفنة

 ."وُروي عنها أنها قسمت سبعین ألًفا وهي ترقع ثو�ها" طالب:
 ر�نتفط ائً ! قد �قول لها القائل مثل ما قیل لها: ما تشتر�ن شی"سبعین ألًفا وهي ترقع ثو�ها"

؟ ال ال یالمأم ؟ یالم مثل هذا االثوب وتوزع سبعین ألفً  تفطر�ن علیه؟ اآلن ترقع الحمً هال  علیه؟
 . -علیه الصالة والسالم-�النبي  واقتداءً  ،-جل وعال-لثقتها �ما عند هللا  ؛یالم
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ي "و�اعت ما لها �مائة ألف وقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعیر، وهذا �شبه الوال طالب:
 قام تدبیرهقام له الیقین �قسم هللا وتدبیره م هعلى �عض المملكة، فال �أخذ إلى من الملك؛ ألن

ن تدبیره ملنفسه، وال اعتراض على هذا الُمقام �ما تقدم، فإن صاحبه یرى تدبیر هللا له خیًرا 
 .لنفسه"

ة علیه الصال-وسأله عمرو فلم �عطه، �ما قال النبي  ا،نعم، وال یالم إذا سئل الغني وأعطى ز�دً 
ولذلك  -جل وعال-والذي �عطي هو هللا  ،»أنا قاسم«، » العطيإنما أنا قاسم �هللا«: -والسالم

ذلك ال ، ولائً تجدون أحیاًنا التاجر �أتیه الفقیر المحتاج شدید الحاجة ثم یرده، ما قسم هللا له شی
 أعطى هذا وال �عطیه التاجر، ثم �أتیه من هو أقل حاجة فیعطیه. فاهلل المعطي، فال یالم ألنه

 . ایالم ألنه منع هذ
منهم و "فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها، وهؤالء هم أر�اب األحوال.  طالب:

ما من �عد نفسه �الو�یل على مال الیتیم، إن استغنى استعف، و�ن احتاج أكل �المعروف، و 
قه حیث عدا ذلك صرفه �ما �صرف مال الیتیم في منافعه، فقد �كون في الحال غنی�ا عنه، فینف

ذن ب اإلنفاق، و�مسكه حیث �جب اإلمساك، و�ن احتاج أخذ منه مقدار �فایته �حسب ما أُ �ج
أخذ  له من غیر إسراف وال إقتار، وهذا أ�ًضا براءة من الحظوظ في ذلك االكتساب، فإنه لو

ام ف ي �حظه لحابى نفسه دون غیره، وهو لم �فعل، بل جعل نفسه �آحاد الخلق، فكأنه قسَّ
 .واحًدا منهم" الخلق �عد نفسه

لو أن هذا األمین على هذا المال لتوز�عه أخذ لحظ نفسه مقدار �فایته، وهو �ستحق من هذا 
 المال �الوصفین: أحدهما الحاجة والثاني األجرة، فهل �أخذ من تلقاء نفسه �الوصفین، أو �أخذ

ه، �عني نصیب و�أخذ بوصف واحد؛ ألن التقدیر الثاني لیس إلی ،نفسه �جعل نفسه �آحاد الناس
العامل على الز�اة مثًال، �عني لو أن شخًصا فقیر جمع أموال من التجار وقال: أنا آخذ بوصف 

لیس له ذلك؟ لیس له ذلك، �أخذ �الوصف أم الفقر وآخذ بوصف العمالة أنا عامل. له ذلك 
له لكن لیس له أن �أخذ بوصف العمالة حتى �كلف من ِقبل ولي األمر و�قرر  ،بوصف الفقر

نسبة معینة؛ ولذلك تجدون �عض اإلخوان �جتهد و�كلف �عض الشباب أن �جمعوا من أموال 
ذا فیعتبرهم من العاملین علیها، ولیس ذلك له، ه ،و�صرف لهم من هذه الز�اة لقاء عملهم ،الز�اة

 وهو الذي �حدد هذه النسب.  ،هو الذي �كلف ،لیس ألحد، إنما هو لولي األمر
وال عمر وال غیره، الذي  -علیه الصالة والسالم-في عهد النبي  ا�لف أحدً  ولذلك أبو �كر ما
، ومن �عده الذي �كلف أبو �كر، ومن �عده الذي �كلف -علیه الصالة والسالم-�كلفهم هو النبي 

عمر؛ ولذلك هذه االجتهادات الشخصیة من �عض الناس في تكلیف �عض الشباب �جمع 
لو و ن �المائة مقابل أجرهم أو عملهم هذا ال �جوز �حال، ااثن ،ئةولهم نسبة واحد �الما ،األموال

 . إلى تقدیر آحاد الناس لصارت فوضىُتر�ت األمور 
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 .......  طالب:
عن  اائبً نعن األغنیاء أو  اال، هو �ونه أخذ من األغنیاء أمواًال لیردها على الفقراء �اعتباره نائبً 

ب لیس ااإلشكال في �ونه �لف من �جمع وفرض له نصیً  الفقراء هذا ما فیه إشكال إذا �ان ثقة،
 . إلیه هذا الفرض

 .......  طالب:
ني لو ُتر�ت في أحدنا لصارت أجرة، من �فرض األجرة؟ لیست لكل أحد، �ع أن تكون  ما �مكن
 . فوضى
إن «: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه-"وفي الصحیح عن أبي موسى  طالب:

ي ثوب ملوا في الغزو أو قل طعام عیالهم �المدینة، جمعوا ما �ان عندهم فاألشعر�ین إذا أر 
 ، وفي حدیث المؤاخاة بین»واحد، ثم اقتسموه بینهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم

هو  �فعل في مغاز�ه من هذا ما -علیه الصالة والسالم-المهاجر�ن واألنصار هذا، وقد �ان 
ثم  ابدأ بنفسك«: -علیه الصالة والسالم-ود غیر مضاد لقوله مشهور، فاإلیثار �الحظوظ محم

سهم ، بل ُ�حمل على االستقامة في حالتین. فهؤالء والذین قبلهم لم �قیدوا أنف»�من تعول
وهو أن  �الحظوظ العاجلة، وما أخذوا ألنفسهم ال �عد سعًیا في حظ؛ إذ للقصد إلیه أثر ظاهر،

فسه ن�فعل هنا ذلك، بل آثر غیره على نفسه، أو سوَّى  یؤِثر اإلنسان نفسه على غیره، ولم
م ُ�جعل مع غیره، و�ذا ثبت ذلك �ان هؤالء برآء من الحظوظ، فكأنهم عدوا أنفسهم �منزلة من ل

 إال �أقل )، وتجدهم في اإلجارات والتجارات ال �أخذون اله حظ (أو �منزلة من لم َ�جعل له حظ� 
لذلك �كون ما حاول أحدهم من ذلك �سًبا لغیره ال له، و  ما �كون من الر�ح أو األجرة، حتى

 .هنا؟" �الغوا في النصیحة فوق ما یلزمهم؛ ألنهم �انوا و�الء للناس ال ألنفسهم، فأین الحظ
، جر�ر بن عبد هللا، جر�ر بن عبد هللا البجلي في -رضي هللا عنه-�عني مثل ما فعل جابر 

یعه؟ قال: نعم، قال: �كم؟ قال: بثالثمائة، قال: الفرس، رأى مع شخص فرًسا فقال له: أتب
اشتر�ت، لكن فرسك �ستحق أكثر، فقال: �أر�عمائة، فما زال �ه حتى وصل إلى التسعمائة؛ ألنه 

على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح. فهل مثل هذا العقد  -علیه الصالة والسالم-�ا�ع النبي 
احد منا إذا رأى سلعة تباع بر�ع قیمتها أو بثلث لحظ نفسه أو لحظ غیره؟ ثالثة أضعاف، والو 

�ع ، نزل، مائتین مائتین وخمسین، وهو �عرف أنها بر قیمتها قال: ال �ا أخي القیمة مرتفعة، غالٍ 
 هذا؟  القیمة، لماذا ما تأخذها مباشرة؟ قال: ال، لو آخذها مباشرة انتبه أنها رخیصة. فأین هذا من

�ألف،  :وسأل عنها قیل له ،اآلن، إذا رأى سلعة وهو یر�دها صحیح هذا طر�ق عند الناس �لهم
، وهو ساوي ذلكما ت ،ها �مائتینأنت خل ،بثالثمائة، �قول: ال �ا أخي :ثم وجدها في مكان قال

. طیب، ما اشتر�ت بر�ع القیمة تساوي في هذا الحدود، �قول: ما  ،تسعمائة ،�عرف أن قیمتها ألف
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، �عني حتى ةله اشتر�ت انتبه؛ ألنه من الطرفین أ�ًضا القلوب متغیر ما تشتري؟ قال: ال، لو أقول 
 . رخًصا ما اشترى �سرعة إال ألن فیها :الطرف اآلخر إذا قال الز�ون اشتر�ت على طول، قال

 .......  طالب:
الزم  في قیمتها. إًذا نقول له �هللا ال ما هو �حاجة هنا، حاجته مقضیة، لكن إال ألن فیها نزوًال 

 فع السعر.نر 
فال شك أن النصیحة تكاد أن تذوب في المجتمعات اإلسالمیة، �عني عند المسلمین تكاد أن ال 

 . ون لها ذ�ر إال في القلیل النادر�ك
 �الغش لغیرهم، فال شك أن هؤالء -و�ن جازت-"بل �انوا یرون المحا�اة ألنفسهم  طالب:

م منهم من لاللزوم الشرعي الواجب ابتداًء. و الحقون حكًما �القسم األول، �إلزامهم أنفسهم ال �
ا ، واقتصرو یبلغ مبلغ هؤالء، بل أخذوا ما ُأذن لهم فیه من حیث اإلذن، وامتنعوا مما منعوا منه

 على اإلنفاق في �ل ما لهم إلیه حاجة، فمثل هؤالء �االعتبار المتقدم أهل حظوظ، لكن
د عن الحظ، فإنما �قال منمأخوذة من حیث �صح أخذها، فإن قیل في مثل هذا: إ جهة  نه تجرُّ

و الحظ أنهم لم �أخذوها �مجرد أهوائهم تحرًزا ممن �أخذها غیر مالحظ لألمر والنهي، وهذا ه
تها، وال المذموم؛ إذ لم �قف دون ما ُحدَّ له، بل تجرأ �البهیمة ال تعرف غیر المشي في شهوا

 .كالم في هذا"
ن �ستان صاحبها ثم تتعداه وتتجاوزه إلى �ستان جاره، ثم نعم، مثل البهیمة، قد تمشي وتأكل م

لف إلى الثاني والثالث، تتعدى ما ُحد لها؛ ألنها غیر مكلفة وال تثر�ب علیها. لكن �ون مسلم مك
 . فیه هذه البهیمة هذه هي الكارثة �قع في مثل ما وقعت

 .......  طالب:
 وأن یبیع ،ذلك نهي عن تلقي الر�بانالدین النصیحة، الدین النصیحة، الدین النصیحة. ول

 . الحاضر للبادي، �له خشیة من هذا
لى ع"و�نما الكالم في األول، وهو لم یتصرف إال لنفسه، فال ُ�جعل في حكم الوالي  طالب:

 على مصلحة نفسه، وهو من هذا الوجه لیس بوالٍ  المصالح العامة للمسلمین، بل هو والٍ 
سم أن أهل هذا الق -�هللا أعلم-رأة من الحظوظ، فالصواب عام، والوال�ة العامة هي المب

، معاملون حكًما �ما قصدوا من استیفاء الحظوظ، فیجوز لهم ذلك �خالف القسمین األولین
 . وهما من ال �أخذ بتسبب أو �أخذ �ه، لكن على نسبة القسمة ونحوها"

، لكن هناك شخص »صیحةالدین الن«لكن هنا صورة قد ال یتجه النصح فیها، النصح مطلوب و
وجمیع السلع عنده مرتفعة أكثر من  ،ولد�ه من الطمع ما ال یوجد عند غیره ،ُعرف �أنه جشع

وال توجد عند غیره، تأتي عنده �تاب تحتاجه فیقول لك �ضعف  ،وعنده أشیاء ُ�حتاج إلیها ،غیره
تأخذه وال تجده عند غیره �ألفین، أنت محتاج إلى هذا الكتاب  :�قول لك االثمن، �تاب �ستحق ألفً 
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وهو ما �سوى، ثم تأتي إلى �تاب ثالث وخامس وعاشر، ثم �أتي �تاب من بین هذه الكتب 
 بنصف القیمة مثًال، هل تقول: هذه فرصة أستخرج �عض ما أخذ علي من الز�ادة أو تنصح له؟ 

 ......  طالب:
هذه السلعة بنصف القیمة  نعم، ما �ستحق النصح مثل هذا، مثل هذا ال �ستحق النصح، وأخذ

 . سترداد لما أخذه من أقیام مرتفعةا
 .......  طالب:

 -علیه الصالة والسالم-هذه مثالیة، أنا قلت لك لیس بواجب هذا، هذه مثالیة، هذا صنیع النبي 
 ومن أراد أن یرتكب مثل هذه العز�مة فهو على �ل حال على خیر، لكن ال یلزم الناس �لهم.

  ....... طالب:
 ؟ ائً ما �ساوي شی كیف

 .......  طالب:
المسألة إلى أن القیمة هي  هو ما یرى قیمته المعنو�ة، لكن یرى قیمته الحسیة، �عني ترجع

 . المال
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .......  طالب:

نعم، قد �كون المشتري اشترى برخص، الكتاب �ستحق ثالثة آالف، ففرصة، خرج إلى الحراج 
واشتراه ثم عرضه �خمسمائة، هو �سبان على �ل حال، ینبه إلى أن  ،بثالثمائة ،ینووجده �مائت

 ن أو أكثر أو أقل؟ هو اشتراه برخص، أنت ما الذي یدر�ك أنهاالكتاب قیمته ثالثة آالف أو ألف
 اشتراه برخص؟ ما تدري؟ 

 .......  طالب:
 ، هو غلطان أو وارث أو مهدى له.ما یدرى 
 ........  طالب:


