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، وملا كان -وهو دفن اجلاهلية  - اشتمل هذا احلديث الشريف على بيان وجوب إخراج اخلمس من الركاز

من  -رمحهم هللا  -الركاز نوًعا من األموال والزكاة حقٌّ يف املال، ناسب أن يذكر تبًعا، وقد اعتىن العلماء 
احملدثني والفقهاء، اعتنوا بذكر أحكام الركاز يف أبواب الزكاة، وهذا من باب إحلاق املسائل بأقرب نظرٍي، وإال 

وإن كان بعض العلماء يراه مشرتًِكا مع الزكاة من جهة املصارف، فاخلمس الذي يؤخذ من فالركاز له باٌب 
تكون مصارفه مصارف الفيء أو مصارف الزكاة على تفصيٍل عند  -يف مذهب طائفٍة من العلماء  -الركاز 

 ، فتكون مناسبٌة قويٌة عند من يدخل مصارفه يف مصارف الزكاة.-رمحهم هللا  -أهل العلم 
والكالم املعجم: هو الذي ال يفهم، ووصفت البهيمة  ] ) العجماء ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 

عليه وعلى نبينا  -اآلية لنبيه سليمان  بكوهنا معجمًة وعجماء؛ ألن كالمها ال يفهم، ولذلك جعل هللا 
جعل له معرفة منطق الطري آيًة من اآليات العظيمة، ومعجزًة من املعجزات اليت دلت على  -الصالة والسالم 

، فالبهيمة ال ميكن لإلنسان أن يعرف كالمها فقد -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  -صدق نبوته 
 مل يفهم معناه.  إذاْجمٌة، أعجمت، ولذلك يقال: كالٌم فيه عُ 

 إذااجلبار: هو اهلدر، واملراد من هذا: أن البهيمة  ] ) العجماء جبار  ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
أتلفت شيًئا فإنه يكون إتالفها هدرًا، فال نوجب على مالكها ضمان ما أتلفت، فاألصول الشرعية تدل على 

، فيأخذ غنمه ورحبه ويتحمل غرمه وخسارته، هذا يقتضي أن من ملك أن من ملك شيًئا يتحمل مسؤوليته
دابًة وهبيمًة: أنه يتحمل ما تتلفه البهيمة، ويف هذه املسألة تفصيٌل مبينٌّ على أصول الشريعة، حاصل هذا 

 التفصيل من كالم العلماء وخالفهم ومسائلهم: أن البهائم تنقسم إىل قسمني: 
 ال خطر فيها ومأمونة الضرر. القسم األول: البهائم اليت

 والقسم الثاين: البهائم اخلطرة واليت ال يؤمن ضررها على الناس.
، فمن أمثلتها: اإلبل والبقر والغنم يف -وهو البهائم اليت هي مأمونة الضرر وال خطر فيها  -فأما القسم األول 

نات من حيث األصل مأمونٌة، وإذا أتلفت غالب حاهلا؛ ألهنا مستأنسٌة، وهكذا الطيور املستأنسة، فهذه احليوا
شيًئا وحصل اإلتالف فيها فإن األحوال ختتلف: فتارًة يكون معها صاحبها، وتارًة ال يكون معها صاحبها. 

قال: ) العجماء جبار ، والبئر جبار ،  أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 285] 
: اجلبار: اهلَدر الذي ال شيء فيه. والعجماء: -رمحه هللا  -واملعدن جبار ، ويف الركاز اخلمس (. قال 

الدابة [.
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مأمونة الضرر إال يف حالٍة واحدٍة، وهي: أن يكون البعري الذي ميلكه الشخص فيه شراسٌة،   -مثاًل  -فاإلبل 
الذي يعض الناس، هذا نوٌع خاصٌّ سنتكلم عليه يف النوع الثاين، لكن نتكلم على كما ذكروا اجلمل العدود 

 غالب صفة هذه احليوانات املستأنسة، فهذا النوع أحكامه تنقسم إىل قسمني: 
 إما أن يكون صاحبه معه، وإما أن يكون بدون صاحبه.

م، فال ختلوا يف إتالفها من إحدى فإن كانت البهيمة معها صاحبها وأتلفت وأضرت بأبدان الناس أو أمواهل
 ثالث صور:

 إما أن تتلف مبقدمتها، أو تتلف مبؤخرهتا، أو تتلف مبتنها ووسطها.
فالبعري إذا كان معه صاحبه، إما أن يتلف الشيء مبقدمته: كأن يأيت وميشي فيدعس على شيٍء فيتلفه، أو 

عظامه، أو يقتله، أو يضر ببدنه، أو يدعس على إنساٍن فيقتله، أو يدعس على طفٍل فيكسر عظمًا من 
 جيرحه، أو يعض، أو حنو ذلك مما يكون باملقدمة.

وإما أن يكون الضرر باملؤخرة: كأن يرجع وصاحبه عليه على شيٍء، كأن يكون إنساٌن نائٌم فريجع عليه 
 فيقتله، أو يكسر يده، أو يتلف ماالً كزجاٍج يهشمه.

حبه عليه فيكسر ذلك الشيء أو يقتله أو يتلف بعضه، فهذه ثالث أو يتلف مبتنه كأن يربك على شيء وصا 
 صور.

: ضمن صاحبه؛ ألنه بركوبه عليه يتحكم يف -إذا كان على البعري صاحبه وأتلف مبقدمه  -يف الصورة األوىل 
مينعه وأن مقدمته، ففيه سببيٌة ومباشرٌة، وسببيٌة مبنيٌة على اإلمهال والتقصري؛ فإنه كان بإمكانه أن يزمه وأن 

يصرفه عن ذلك املكان، قالوا: وألنه ال ميكن أن يقدم على شيٍء أمامه إال بقيادة راكبه، فهو الذي قاده إىل 
، -يعين: ضمان الذي عليه  -هذا املوضع وساقه إىل هذا املكان، فكل شيٍء يتلفه مبقدمه فهو من ضمانه 

هذا ليس على عمومه وسنبني ملاذا خصص،  ( [ ر  ] ) العجماء جبا: -عليه الصالة والسالم  -فيكون قوله 
على أن من كان على بعريه وأتلف البعري مبقدمه وهو قائٌد له لزمه  -رمحهم هللا  -ولذلك مجهرة أهل العلم 

لشخٍص وصاحبه عليه، فإن األكل واإلتالف كان بسبب صاحبه  -كالربسيم   -الضمان: فلو أكل طعاًما 
صاحبه أن يكفه ومينعه، ففي هذه الصور وما يف حكمها: يضمن صاحبه وال  وإمهاٍل من صاحبه، وبإمكان

يكون إتالفه هدرًا. مث إذا قصد صاحبه اإلضرار وقاده للشيء قاصًدا اإلضرار كان من العمد العدوان، فلو 
عري قصد أن يقتل به حينما قاده إىل األمام قاصًدا قتل الطفل بدهسه وحنو ذلك: كان قتل عمٍد، ويكون الب

، فاستخدم البعري للقتل، وكما لو أمسك حيًة وأهنشها لغريه فقتلته، فإن املباشر -كالسكني   -أشبه باآللة 
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للقتل: احلية، واملتسبب يف القتل: من أمسكها، والصحيح: ال نقول: أن احلية هي اليت قتلت، ونقول: البعري 
أن شخًصا أخذ شخًصا ورماه يف زريبة أسٍد هو الذي أتلف وجرحه جباٌر؛ ألن هذا ليس على إطالقه. فلو 

وقتله األسد، هل نقول: إنه هبيمٌة وجرحها جباٌر؟ ال يقصد الشرع هذا، فاملسألة ليست على إطالقها، فكل 
 من حتكم يف مقدمة الدابة فهو مسؤوٌل عنها يضمنها ويتحمل.

قتلت، أو كسرت أو هشمت فال أما لو أتلفت بظهرها: فال ضمان عليه، كما لو رفست برجلها، أو رجعت ف
ضمان عليه؛ ألنه ال يتحكم يف مؤخرة الدابة، إال إذا كان هو الذي أعادها وصرفها إىل اخللف: فيكون 

، وبناًء على ذلك: يفرق بني كوهنا تتلف باملقدمة -كما سيأيت   -متسبًبا؛ ألن القتل باالشرتاك كالقتل باملنت 
دهس بأمامها: فإنه يسأل عن ذلك  إذاعاصرة يف زماننا، مثاًل: يف السيارة واملؤخرة، ومن هنا تفرعت املسائل امل

ويتحمل مسؤوليته، وإذا جاء أحٌد من اخللف فأتلف سيارته: ضمن الذي جاء من اخللف؛ ألنه مل حيرك 
مقررًا على الذي يف  -حىت يف عرفنا  -السيارة إىل اخللف، وال ضمان عليه يف هذا، ويكون اخلطأ دائًما 

اخللف، لكن لو أنه أرجعها إىل اخللف حتمل مسؤوليته. فإذاً: الدواب يف وجهها وإقباهلا على الشيء يضمن 
أصحاهبا؛ ألنه إذا كان عليها وأتلفت الشيء مبقدمتها، فإن الغالب أن يكون ذلك بسببيٍة: إما مبنيٌة على 

 .اإلمهال، أو مبنيٌة على التعدي وقصد الضرر، وكالمها يوجب الضمان
احلالة الثالثة: أن تتلف مبتنها ووسطها، فإذا أتلف البعري: برك على شيٍء وكسره: فإن الشيء انكسر بالثقل، 
وحينئٍذ الثقل مشرتٌك، إن كان هو الذي أقعده على الشيء: ال إشكال، يكون تلف بالتعدي والضمان فيه 

ن نفسه، فإن القتل والضرر الذي ينشأ عن واضٌح، كما لو قاده إىل األمام فأتلف. ولكن لو أن البعري برك م
هذا الربوك وقع بأمرين: بثقل البعري ومتنه، وبثقل من على البعري، فاشرتك القتل بني اثنني واشرتك الضرر بني 

 وكالٍم فيه.  -رمحهم هللا  -اثنني، وحينئٍذ: يضمن صاحبه لوجود االشرتاك، على تفصيٍل عند العلماء 
كون مع البهيمة صاحبها فتخرج وتتلف، هذا إذا كانت مأمونًة مثل: الغنم، خرجت احلالة الثانية: أال ي

وأتلفت بستان شخٍص فأكلت زرعه، أو إباًل أتلفت مااًل لشخٍص، أو اعتدت على شخٍص فقتلته أو كسرت 
إتالفها يده، أو حنو ذلك. فإذا مل يكن معها صاحبها، فمن أشهر املسائل: مسألة النفش يف الزرع، وال خيلوا 

 إذا مل يكن معها صاحبها من حالتني:
 احلالة األوىل: أن يكون اإلتالف يف الليل.

 واحلالة الثانية: أن تتلف يف النهار. 
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: -رضي هللا عنهما  -فما كان من إتالف البهيمة يف الليل: فإنه يضمنه أصحاهبا؛ حلديث الرباء بن عازٍب 
أن حفظ  -عليه الصالة والسالم  -مال أخيه لياًل، وقضى ألزمه ضمان بعريه حينما أتلف   أن النيب

: إذا مل يكن مع الدواب أصحاهبا وائط بالنهار على أصحاهبا. فإذنالدواب بالليل على أصحاهبا، وحفظ احل
وأتلفت بالليل: فالضمان على أصحاهبا، وإذا أتلفت بالنهار: جاء يف النهار ترك البهيمة فخرجت البهيمة إىل 

أكلت برسيمه أو زرعه وأتلفته، فنقول: املقصر هو صاحب البستان وال ضمان على صاحب البهيمة. بستاٍن ف
ولذلك فرقت الشريعة بني ضمان الليل والنهار، وقد علل ذلك األئمة، ومن أنسب ما ُعلل به: ما ذكره اإلمام 

فظوهنا بالليل، وأهنم يأوون : أن احلوائط والبساتني جرت العادة أن أهلها ال حي-رمحه هللا  -ابن قدامة 
ويرتاحون وأن الدواب يف الليل حتفظ، فإذا أرسلت البهيمة يف الليل: كان التقصري من صاحبها، وأما إذا  
كانت يف النهار، فاألصل فيها: أن ترسل، وحينئٍذ: تكون احلوائط حمفوظًة؛ ألن أصحاب احلوائط موجودون 

من صاحب البهيمة ما أتلفت بالليل وال يضمن ما أتلفته بالنهار، فيها وجيب عليهم أن يضمنوا أمواهلم، فيض
يف  -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  -ذكر حكم سليمان  وقد دل على ذلك دليل الكتاب: فإن هللا 

قضية نفش الغنم بالليل، فامنت حبكم سليمان: أنه أوجب على صاحب البهيمة أن يأخذ الزرع وينميه حىت 
ن، وأوجب على صاحب األرض أن يأخذ البهائم وينتفع منها حىت يعود إليه زرعه ويعود مال كل يعود كما كا

 -واحٍد إىل صاحبه. ].....[ األصل يف ذلك: حديث الرباء بن عازٍب، وصححه غري واحٍد من أهل العلم 
فلو قال قائٌل: كيف  الضمان على ما أتلفت البهيمة بالليل دون النهار،  ، قد أوجب فيه النيب-رمحهم هللا 

يستقيم هذا مع حديثنا "العجماء جباٌر"؟ واجلواب: أن احلديث جاءت فيه روايٌة: "العجماء جرحها جباٌر"، 
إلتالف   وهذا يف االعتداء على األبدان، وبناًء على ذلك يكون املراد به: إتالفها لألنفس، وقضاء النيب

مطلٌق وحديثنا مقيٌد، والقاعدة: أنه حيمل املطلق على املقيد،  األموال، مث يقال: إن حديث "العجماء جباٌر"
 چعلى سليمان وقال:  قد عضده دليل الكتاب، وقد امنت هللا  -حديث الرباء  -خاصًة وأن حديثنا 

عليه أنه حكم العدل،  وجْعله تفهيًما أبلغ، وهذا ال يدخله النسخ؛ ألنه حكٌم أثىن هللا   چ ہ
 ەئ چولذلك ال يدخله النسخ، ومن هنا: يستقيم أن يكون من الشرع املأمور باتباعه، كما قال تعاىل: 

 .-عليه وعلى نبينا الصالة والسالم  -وقد ذكر منهم سليمان  چ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ
، كرجٍل ميلك أسًدا، أو -ومن أمثلة ذلك: السباع العادية  -وأما إذا كانت البهيمة مما فيه الضرر واخلطر 

ميلك كلًبا عقورًا، أو ميلك منرًا، أو ميلك الزواحف املضرة: كالعقرب، واحليات، حيتبسها وتكون عنده، أو 
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واهني، وحنوها من سباع الطري العادية، فهذا يكون من السباع "سباع الطري": كالصقر، والباشق، والنسر، والش
 فيه تفصيل: 

إما أن يكون إتالفها بإغراٍء منه وحتريٍش منه، فحينئٍذ: جيب عليه الضمان؛ ألنه حينما أغرى السبع، وأغرى 
الكلب وأشاله من أجل أن يؤذي الغري، يكون كمن حرك اآللة للضرر، فيكون السبع مبثابة اآللة وحتريكه هو 

 وقع بسببه الضرر، وبناًء على ذلك: جيب عليه الضمان.الذي 
وأما إذا كان مل حيرش البهيمة؛ ألن البهائم تستجيب ألصحاهبا، خاصًة قالوا: إنه ليس هناك أعظم من 
البخيل إذا كان عنده كلٌب يروضه، فإنه ال تقرب داره وال يدخل منزله؛ ألنه مبجرد أن يأتيه الضيف حيرش 

 ال القائل:عليه كلبه، كما ق
 أتينا أبا عمرٍو فأشال كالبه                  علينا فكدنا بني بيتيه نؤكل

، وتكون البهيمة -رمحهم هللا  -فاملقصود: أن اإلشالء والتحريش يوجب الضمان، وهذا قول مجاهري العلماء 
ت بتحريٍك وإثارٍة وتناوٍل مبثابة اآللة، كما لو طعنه بسكنٍي: فإن السكني هي اليت باشرت القتل، لكنها باشر 

من املكلف فيكون الضمان عليه، وعلى هذا: فاإلشالء والتحريش موجٌب للضمان. يبقى السؤال: إذا مل 
 يْشِله ومل حيرْشه؟ فال خيلو إذا أتلفت هذه السباع من حالتني:

يف حفظها حىت  احلالة األوىل: أن يقصر يف حفظها ويقصر يف تنبيه الناس عليها، كرجٍل عنده حيٌة قصر
خرجت فأضرت مبال جاره أو قتلت أو أفسدت: فعليه الضمان؛ ألنه يف هذه احلالة تعاطى األسباب املوجبة 

 للضرر، واإلمهال موجٌب للضمان.
ومل  -أو طريٌق يدخله الناس  -وكذلك أيًضا: لو أنه قصر يف التنبيه، كأن يكون عنده حوٌش يدخله الناس 

، أو فيه عقرٌب، أو فيه سبٌع. أو رأى رجالً داخالً على مكاٍن فيه أسٌد فلم ينبهه: فإنه ينبههم على أن فيه حيةٌ 
يضمن؛ ألنه يف هذه احلالة قصر، واملقصر ملزٌم بالضمان، ولذلك يعتربون من أسباب الضمان: التقصري 

رمحهم  -العلم  واإلمهال واإلفضاء إىل الضرر، فيجب عليه أن يضمن يف هذه األحوال على تفصيٍل عند أهل
 حمله مطوالت الفقه. -هللا 

ال يقع الضمان عليها؛ ألهنا ال تعقل، وال  -من حيث األصل  -ويف هذا احلديث دليٌل على أن البهيمة 
 يضمن صاحبها إال يف األحوال والتفصيالت اليت ذكرناها؛ لوجود األسباب املوجبة للضمان.

"البئر": واحد اآلبار، وهو ما احتفر يف األرض  البئر جبار  ( [] ) و : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
الستخراج املاء منه. وهذه اجلملة فيها دليٌل على أن من حفر بئرًا وسقط فيه شخٌص، أو سقطت فيه هبيمٌة، 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                                     (285احلديث ) رقم 

 

     
2349 

أو سقط فيه ماٌل فتلف: أنه ال جيب الضمان على صاحب البئر، وال جيب الضمان على من قام حبفر البئر، 
عليه الصالة  -. وقوله -املالك واحلافر  -ك تعترب هذه اجلملة دالٌة على إسقاط الضمان على كليهما ولذل

قالوا: ألن من سقط يف البئر إمنا سقط فيها بتقصرٍي منه، ولذلك ال يتحمل  ] ) البئر جبار  ( [: -والسالم 
كان صبيًّا جاهاًل فدخل يف البئر صاحب البئر ضمانه. وهكذا: لو دخل يف داخل البئر باختياٍر منه، أو  

فانزلقت رجله، أو سقطت درجة البئر فاحندر فيه حىت مات، أو تلف ماٌل على هذا الوجه: فإنه ال يلزم 
بالضمان، وكذلك: لو استأجر شخًصا لكي حيفر البئر، فأثناء حفره للبئر اهندم البئر عليه فقتله، أو أتلف 

قد نص على أن البئر   فال ضمان على مالك البئر. وإذا كان النيب عضًوا من أعضائه أو شيًئا من جسده:
، فإن هذا حمله: أال يكون هناك تعدٍي من صاحب البئر، فيحفر البئر -أي: أهنا هَدٌر وال ضمان فيها  -جباٌر 

ا عن يف ملكه وال حيفرها يف ملك غريه، فإذا كان حافرًا للبئر يف ملكه: فال إشكال، وأما إذا حفرها خارجً 
 : فإن فيه تفصيالً:-كأن حيفرها يف طريق املسلمني أو يف طريٍق سابلٍة   -ملكه 

وبعضهم يقول: اجلواز  -فإن كان عنده إذٌن عامٌّ من ويل األمر، فحينئٍذ: القاعدة تقول: اإلذن الشرعي 
لها: فال ضمان ينايف الضمان، فقد حيفرها ملصلحٍة من مصاحل املسلمني يؤذن له حبفرها من أج -الشرعي 

، أو حفرها يف ملٍك عامٍي -كصحراء   -عليه، وقال بعض العلماء: إن خرج عن ملكه وحفرها يف مواٍت 
وسقط فيها أحٌد: وجب عليه الضمان، والصحيح: األول، خاصةًّ لعموم احلديث،  -كاملرافق   -للمسلمني 

 يف الضمان.وألن أصول الشريعة تدل على أن اإلذن الشرعي واجلواز الشرعي ينا
أما لو حفرها يف ملك الغري اململوك: كأن حيفر يف أرٍض لشخٍص، فإن أذن له الشخص حبفرها: فال إشكال، 

مل يأذن وكان حفره هلا على سبيل االعتداء: فيده يد غصٍب، وجيب عليه ردمها وإعادة األرض كما   إذاوأما 
: ) ليس لعرٍق ظامٍل حقٌّ ( فهذا احلديث الذي حسنه غري واحٍد من -عليه الصالة والسالم  -كانت؛ لقوله 

على أنه ليس لعرٍق  -ة والسالم عليه الصال -العلماء، والعمل عند طائفٍة من أهل العلم على ثبوته، نص فيه 
 ظامٍل حقٌّ، والعروق تنقسم إىل أربعة أقسام:

 عرقان باطنان، وعرقان ظاهران. فالعرقان الباطنان مها: اآلبار والعيون، والعرقان الظاهران: البناء والزرع.
، وكذلك لو  فكل من اغتصب واعتدى على مال غريه، فأحدث فيه حفرًا لبئٍر أو عنٍي: فليس له من حقٍي

، فيجب عليه إعادة األرض كما كانت،  فإذا أحدث بناًء على ظاهر األرض، فبىن أو غرس: فليس له من حقٍي
 -فمذهب طائفٍة من العلماء: أن الضمان على احلافر، هذا كله على ظاهر احلديث؛ لقوله  سقط فيها شيٌء،

  أي: أهنا هدٌر. ( [ ] ) البئر جبار  : -عليه الصالة والسالم 
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من مسألة إسقاط الضمان يف البئر: أن يكون هناك تعدٍي يف حفرها، كأن حيفر  -رمحهم هللا  -استثىن العلماء 
البئر يف طريٍق سابلٍة للمسلمني دون أن يكون هناك تنبيٌه هلم: فإنه إذا سقط فيها أحٌد لزمه الضمان، وهكذا: 

فرًة بالليل، أو احتفر فيه بئرًا، أو أراد أن حيفر بئرًا، لو كان طريق جاره مير مبلكه، وهذا الطريق احتفر فيه ح
 فاستيقظ جاره يف الصباح فسقط فيه: لزمه الضمان. 

كذلك مما يستثىن: مسألة الرتدي، وهي: أن حيفر شخٌص بئرًا، فيأيت شخٌص فيقف عليها ويأتيه عدوه فريميه 
 -، أو دفع فيها حيوانًا: لزم الضمان على املباشر يف البئر، فإذا دفع ظامٌل شخًصا يف بئٍر، أو رمى فيها ماالً 

إذا حصل التلف بالبئر نفسها دون  ] ) البئر جبار  ( [: -عليه الصالة والسالم  -، فقوله -وهو الذي دفع 
أن تكون هناك يٌد معتديٌة قصدت اإلتالف لألنفس، أو قصدت اإلتالف لألموال، أو هلما مًعا. إذا كان 

فاحلفر اليت حتتفر لألبنية: كأن حيفر لبناء  مسألة البئر فإهنا أصٌل يلتحق هبا غريها، ص علىنقد   رسول هللا
 -يف األصل  -: فإن هذه احلفر -من جماري املاء أو كهرباء أو حنوها  -أساس بيته، أو حيفر ملرافق البيت 

حتفر حفرًة ووضع السياج على مفرعٌة على مسألة البئر، فمن حفر حفرًة يف ملكه، أو أراد أن يبين أرضه وا
تعدى وكان حفره على  إذاطرفها، فجاء شخٌص وتردى فيها: فال ضمان عليه، ال يف النفس وال يف املال، إال 

وجٍه يتسبب فيه بإتالف األنفس، أو قصد التعدي فال إشكال، فإذا احتفر خارًجا عن ملكه: كأن حيفر 
احتفر لتصريف املاء عنه بيارًة أو حنوها، وكان احلفر يف طريق ملصلحٍة جيلب هبا مرفًقا من مرافق البيت، ف
، فإذا رخص له هبذا احلفر، فللعلماء -وهو ما يسمى بالرخص  -املسلمني: ضمن، إال إذا استأذن من اإلمام 

 فيه وجهان:
 منهم من قال: يسقط الضمان باإلذن؛ للقاعدة اليت تقدم بياهنا.

 وغريهم. -رمحهم هللا  -ختاره بعض األئمة من فقهاء الشافعية ومنهم من قال: جيب ضمانه، كما ا
يف هذا احلديث دليٌل على مساحة اإلسالم وعظم شأنه، فلو أن اإلنسان ألزم بضمان ما يسقط يف بئره وما 
حيتفره ملصاحله، لكان يف ذلك من الضرر على الناس ما هللا به عليٌم، خاصًة إذا حصل الرتدي من األطفال 

ي من البهائم: فإن أمثال هؤالء قد يفرط أهلهم يف حفظهم، ولذلك يلزمون حبفظ أمواهلم، وال ضمان والرتد
 .-على التفصيل الذي ذكرناه وبيناه  -على أصحاب اآلبار واحلفر 

يقال: "عدن باملكان" إذا أقام فيه، ومنه قوله تعاىل:  ] ) واملعدن جبار  ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
 ەئ چوصفت بذلك؛ ألهنا دار اإلقامة اليت ال حتول عنها وال زوال هلا أبًدا، كما قال تعاىل:  چ ٻ ٻ چ

املراد به: ما يكون يف  -وهو املعدن  -وهذا الوصف   چ ھ ھ ھ چ: وقال تعاىل  چ  وئ وئ  ەئ
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) املعدن جبار  ( ] : -عليه الصالة والسالم  -يف قوله  -رمحهم هللا  -األرض من كنوزها. واختلف العلماء 
 من حيث األصل دل احلديث على مسائل: [

وهي  -املسألة األوىل: على أنه ال ضمان على من حفر من أجل استخراج املعادن فسقط شيٌء يف حفرته 
؛ ألن الغالب يف املعادن: أهنا تستخرج من األرض أو تستخرج من اجلبال، وهذا حيتاج إىل -حفرة املعدن 

فيها، فهذه املعادن تارًة تنهدم وتنهار  -سبحانه وتعاىل  -ج هذه الكنوز اليت أوجدها هللا عمل وكلفة الستخرا 
على من هبا، وتارًة يدخلها الشخص فيسقط فتزل قدمه أثناء نزوله فيها فيتهاوى حىت ميوت أو يتلف شيٌء 

، فإذا تاه -م الكبرية خاصًة إذا كانت من املناج -من أعضائه، وتارًة يدخلها فيضيع يف مسالكها وطرقها 
فيها مرت عليه األيام حىت ميوت فيموت من العطش واجلوع، كل هذه احلوادث تعترب هدرًا، فمن دخل هذه 
 املعادن فإنه متحمٌل للمسؤولية عن نفسه وال يكون املعدن سبًبا يف الضمان على صاحبه، فقد بني رسول هللا

 يه املعدن وكل ما تاه فيه فال ضمان على صاحبه، ويشمل أنه هدٌر، فكل ما سقط فيه وكل ما اهنار عل
ذلك املعادن الربية واملعادن البحرية، فاملعادن اليت توجد يف البحار وحتتاج إىل كلفٍة وإىل نزوٍل لو حصل إتالٌف 

ضمان بسببها أو اهنارت على من هبا أو حنو ذلك من األضرار املرتتبة على الدخول فيها والولوج فيها: فإنه ال 
على أصحاهبا، وهكذا لو استأجر عمااًل يعملون يف املناجم: كمناجم الفحم أو مناجم احلديد أو مناجم 
النحاس أو مناجم الذهب والفضة، واهنار عليهم املنجم: فإنه ال ضمان على صاحب املنجم، وتفرعت على 

ة املالك للبناء، فقال بعض العلماء: ذلك مسألة الضمان يف البناء والعمال إذا كانوا يشتغلون ويعملون ملصلح
 -الضمان يف هذه األشياء   العمل يف الظاهر كالعمل يف الباطن. ومن أهل العلم من قال: أسقط النيب

رمحهم  -، فدل على أن ما عداها من األعمال األخر جيب فيه الضمان، ومن أهل العلم -وهي املعدن والبئر 
 األجري العام، وحمل هذه التفريعات والكالم عليها يف مطوالت الفقه.من فرق بني األجري اخلاص و  -هللا 

يشمل املعادن من األمثان من الذهب والفضة  ( [ ] ) املعدن جبار  : -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
 وغريها؛ ألنه عام.

"الركاز" مأخوٌذ من الركز، وأصله: دفن الشيء  ] ) ويف الركاز اخلمس ( [: -عليه الصالة والسالم  -وقوله 
يف األرض، ومنه قوهلم: ركز الرمح إذا غرز أسفله يف األرض وثبته، وقد يطلق الركز مبعىن الصوت ويراد به: 

أي: صوتًا   چ ڄ ڄ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ: -سبحانه وتعاىل  -الصوت اخلفي، ومنه قوله 
 خفيًّا. 
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املراد بالركاز: دفن اجلاهلية، أي: ما دفنه أهل اجلاهلية.  ] ) ويف الركاز ( [: -م عليه الصالة والسال -وقوله 
وقول العلماء: "الركاز: ما دفنه أهل اجلاهلية" فيه عموٌم يشمل ما دفن من الذهب والفضة وما دفن من غري 

من قال: ال ركاز إال يف يف هذه املسألة، فمن أهل العلم  -رمحهم هللا  -الذهب والفضة، وقد اختلف العلماء 
دفن اجلاهلية من الذهب والفضة خاصًة، وأما غري الذهب والفضة فال جتري عليه أحكام الركاز، وال جيب 

 .-رمحهم هللا  -ختميسه على من وجده وال صرفه يف مصارف الزكاة، وهذا هو مذهب فقهاء الشافعية 
ية من الذهب أو الفضة أو املعادن املذابة، مثل: النحاس وقال طائفٌة من العلماء: الركاز: ما دفنه أهل اجلاهل

. وبناًء على هذا -رمحة هللا عليهم  -واحلديد والرصاص وحنو ذلك، وأحلقوا به الزئبق، كما هو مذهب احلنفية 
القول: فال يعترب منه ما كان من أموال اجلاهلية من الثياب، وهكذا أمواهلم من اخلشب أو حنو ذلك مما يوجد 

 أو غريها من بقايا اجلاهلية إذا حفظت ووجدت على حاهلا. ،امللبوسات من
. فبناًء على هذا : كل ما وجد من دفن اجلاهلية فهو ركازٌ -رمحة هللا عليهم  -وقال فقهاء املالكية واحلنابلة 

حكم الركاز ومن ، فإهنا تعترب آخذًة -كاألملاس واجلواهر   -القول: لو وجد من دفن اجلاهلية املعادن الغالية 
وجدها خيرج مخسها، وبناًء على القول األول والثاين: فإنه ال يلزم هبذا وال يعترب آخًذا حكم الركاز. وعلى 

يكون الركاز أيًضا شاماًل لشيٍء من املعادن؛ ألن الركاز عندهم يشمل ما  -رمحهم هللا  -مذهب احلنفية 
 غريه.ذكرناه من املعادن املذابة، كاحلديد والنحاس و 

 وقال بعض العلماء: إن هذه املسألة الصحيح فيها: العموم، كما ذكرناه عند فقهاء املالكية واحلنابلة؛ ألن النيب
  :ففي هذا عموٌم حىت يدل الدليل على ختصيص بعض أموال اجلاهلية  ] ) ويف الركاز اخلمس ( [قال

 دون بعضها. 
ال يف أبيه عن جده يف قصة الرجل الذي وجد امل يف حديث عمرو بن شعيٍب عن  وقد ثبت عن النيب

أمره أن خيمس ما وجده يف خربٍة ميتٍة أو وجده يف أرٍض مواٍت، فدل   فإن النيب اخلَرِبة من دفن اجلاهلية:
 على أن الركاز يشمل كل ما وجد، سواًء كان من الذهب والفضة أو كان من غريمها.

لب، لكن لو وجدت سفينٌة مثاًل يف حبٍر، وهذه السفينة وجدت وقوهلم: "هو دفن اجلاهلية" من حيث الغا
عليها العالمات واألمارات اليت تدل على أهنا من العصور اجلاهلية: فإهنا تأخذ حكم الركاز وختمس وتكون 

 ملًكا ملن وجدها.
ها اجلهل وقوهلم: "دفن اجلاهلية" اجلاهلية: ما قبل اإلسالم، ومأخوذٌة من اجلهل، وذلك ألنه يغلب علي

فوصفت بذلك، فكل ما كان من دفن اجلاهلية يأخذ حكم الركاز. والسؤال: كيف يعرف أنه من دفن 
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اجلاهلية؟ قال العلماء: يعرف بالكتابات اليت تكتب عليه وبالصور وبالنقوش، وبأمساء العظماء إذا كانت 
فإذا وجدت األموال وعليها هذه موجودًة على النقود، فهذه كلها عالماٌت تدل على أهنا أموال جاهليٍة، 

العالمات واألمارات الظاهرة أو وجدت بأمارة املكان، كأن تكون يف قبوٍر معروفٍة من العصر اجلاهلي أو 
خراباٍت قدميٍة: فهذه تأخذ حكم الركاز أيًضا، فلو وجد شيًئا ليست عليه عالمٌة، وشك هل هو من دفن 

 فيه قوالن: اإلسالم أو دفن عصور اجلاهلية، فللعلماء
قال بعض العلماء: يعتربه لقطًة ويعرفه مث ميلكه بعد ذلك، فإذا جاء صاحبه أو وارثه يطلبه يوًما من األيام دفعه 

 إليه، شأنه يف ذلك شأن اللقطة.
ومن أهل العلم من قال: كل ماٍل وجدناه ومل جند عليه عالمة اإلسالم، وال عالمة احُلْدث وكونه من عصور 

ننا حنكم بكونه ركازًا، ونوجب على صاحبه ختميسه حىت ولو مل توجد فيه عالمات اجلاهلية، اإلسالم: فإ
وقالوا: ألن األصل يف الدفن: القدم حىت يثبت حداثته، واألصل: وجوب االستحقاق باخلمس؛ ألنه أرفق 

 فاء واملساكني.للمساكني وأرفق ملصارف الزكاة، فلذلك خيمس ويعطى وينظر إىل األحظ؛ رعايًة حلقوق الضع
إذا ثبت أن الركاز هو دفن اجلاهلية، فإن هذا الركاز ميلكه من وجده، فكل من عثر على شيٍء قدمٍي من دفن 
اجلاهلية فإنه يستحقه وميلكه، فإن وجده يف أرٍض مواٍت: كأن جيده يف صحراء أو جيده يف خرابٍة مهجورٍة: 

، -رمحهم هللا  -، فهو لواجده لقول مجهرة أهل العلم فإنه ميلكه ويؤخذ منه اخلمس وميلك أربعة أمخاسه
، ويعترب قوله شاذًّا، والعمل على ما عليه كلمة -رمحه هللا  -وحكي اإلمجاع على ذلك خالفًا للحسن البصري 

 السواد األعظم من سلف األمة وخلفها: أنه ركاٌز، ويكون ملن وجده.
فر يف بيته، فيجد كنزًا من كنوز اجلاهلية وعليه أمارات أما لو وجده يف ملٍك: كأن حيفر يف مزرعته أو حي

 اجلاهلية وعالماهتا، فالسؤال: هل هو ملٌك له أو ملٌك للمالك القدمي لألرض؟ وجهان للعلماء:
لواجدها   رسول هللا هاوز تعترب وديعًة يف األرض وقد ملكألن الكن ؛ميلكه املالك األخريقال بعض العلماء: 

خلمس، فحينئٍذ: يكون ملًكا ملن وجده، فما دام أن املالك السابق مل حيتفر األرض ومل يعثر حينما خاطبه با
 .الذي احتفر ووجد ويكون للمالك األخري ،فال يستحقه ا يف ذلك الكنزحظًّ  له فلم يقسم هللا  عليه،

إنه يكون للمالك األول، فإن مل جيده فلورثته، قالوا: ألنه ميلك األرض وما فيها، فمن  وقال بعض العلماء:
: ) من ظلم قيد شرٍب من األرض طُويِقه يوم -عليه الصالة والسالم  -ملك أرًضا ملك بطنها بدليل قوله 

ا، فإذا باعه ، فدل على أنه ميلك ما بداخلهأعالها حكم فأعطى أسفل األرضالقيامة من سبع أراضني ( 
األرض فقد باعه األرض ومل يبعه ما فيها، وبناًء على ذلك: يكون ملًكا للمالك األول. والصحيح: أنه ملٌك 
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الذي حفر ووجده؛ ألنه أشبه بالوديعة منه بكونه تابعًا لألرض؛ ألنه قد باعه األرض واملال  للمالك الثاين
أنه ملن وجده: فظاهر احلديث يدل على أنه مبجرد ما يأخذ املوجود وديعٌة، ولذلك ميلكه من وجده، وإذا ثبت 

 الركاز خيمسه، فيأخذ اخلمس ويدفعه إىل بيت مال املسلمني أو يدفعه إىل املستحقني للزكاة، وجهان للعلماء:
 فمن أهل العلم من قال: من وجد الركاز فإنه يأخذ اخلمس ويصرفه يف مصارف الزكاة لألصناف الثمانية.

علم من قال: من وجد الركاز فإنه يأخذ مخسه ويدفعه لبيت مال املسلمني، يكون كخمس الغنيمة ومن أهل ال
 يستوي فيه الفقري والغين.

، والذين قالوا: إنه يعامل معاملة -وهو التخميس  -فالذين قالوا: إنه يأخذ حكم الغنيمة، نظروا إىل القدر 
 لزكاة، ولذلك جيب صرفه يف مصارف الزكاة. الزكاة، نظروا إىل الفرضية وقالوا: إنه يف حكم ا

تفرعت على ذلك مسألٌة ثانيٌة وهي: أن من قال: أنه يعامل معاملة الزكاة يقول: ال خيمس إال األموال اليت 
جتب فيها الزكاة، وال خيمس إال ما بلغ منها النصاب، وبناًء على ذلك: لو وجد ثيابًا فإهنا ال ختمس، ولو 

هنا ختمس. وعلى القول بأهنا تأخذ حكم الغنيمة، فإنه ال ينظر إىل النصاب، وجيب عليه وجد ذهًبا وفضًة فإ
إن شاء هللا  -أن يدفع مخس ما وجد سواًء بلغ النصاب أو كان دون النصاب، والقول األخري أقوى وأصح 

 .-تعاىل 
جيب احلول، وأنه خيرج هذا دليٌل على أنه ال  ] ) يف الركاز اخلمس ( [: -عليه الصالة والسالم  -يف قوله 

رمحه  -اخلمس مباشرًة مبجرد استخراجه لذلك الركاز، وهذا هو قول العلماء كافًة، وقد حكى اإلمام املاوردي 
وغريه من أهل العلم اإلمجاع على أن الركاز ال يشرتط فيه احلول، وأنه مبجرد أخذه جيب عليه أن خيرج  -هللا 

 ديث.اخلمس على ظاهر هذا اللفظ من احل




