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 الشكر
، إبراهيمسورة ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڃ ﴿ ا من قول احلق ـ تبارك وتعاىل ـ:انطالقً 
أشكر هللا تعاىل على ما أنعم به  (1) «من ال يشكر الناس ال يشكر هللا» . وقول النيب [7اآلية:
ونعمة طلب العلم الشرعي يف منهله الصايف، وأشكر أبوي اللذين حصدا  ،من نعمة اإلسالم عليّ 

وأمد ، األشواك ليمهدا يل طريق العلم، وبذال يف سبيل ذلك الغايل والنفيس، فرحم هللا املتوىف منهما
الدكتور  شريفالتقدير واالحرتام إىل أستاذي ومخبالص الشكر و  مث أتقدم، همر الباقية وابرك هلا فيع

على صربه معي طيلة مدة إجناز البحث وجتسمه عناء متابعته وتصحيحه،  عبد احلميد جادهللاايسر 
بعلمه  ه يب بتوجيهاته السديدة وآرائه احلميدة، وأسأل هللا تعاىل أن ينفعين  وطلبة العلم دوماً ئاعتناو 

ي الدنيا واآلخرة، وتوجيهاته ونصائحه، كما أسأله تعاىل أن مين عليه ابلصحة والعافية، والفوز بنعيم
وضحى  ،وأشكر أيضا فضيلة األستاذ عثمان حممد إبراهيم الذي وقف معي خالل املرحلة الدراسية

كان يسديه إيل من معروف،   ابكثري من أوقاته الغالية لإلشراف على االختبارات ابإلضافة إىل م
لعاملية وعلى رأسهم معايل فجزاه هللا أحسن اجلزاء، كما أشكر مجيع القائمني على جامعة املدينة ا

 تسهيل األمور أمام طلبة يف على ما يبذلونه من جهد الدكتور/ حممد خليفة التميمي مدير اجلامعة
يف كلية العلوم   ها قسم الفقه وأصوليف مجيع أحناء العامل ملواصلة دراساهتم، وأخص ابلشكر أيضً العلم 

 ل فرتة التلقي والنهل من علوم األساتذة األفاضل.ملا أولوه يل من التدريس والرعاية خال ؛اإلسالمية
ا ممن أسهم يف جناح هذا البحث من ، أو صنع يل معروفً ويف اخلتام أشكر كل من أسدى إيل عونً 

ا يف توفري اهلدوء اليت مل أتل جهدً  أم خدجية أستاذ وزميل وصديق وصاحب، وابألخص زوجيت
ا لوجهه الكرمي أل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصً واالستقرار يل أثناء إعداد هذا البحث، فأس

وأن ينفعين به مع املسلمني إنه على كل شيء قدير، وصلى هللا على عبده ورسوله حممد وعلى آله 
 وصحبه أمجعني. 

                                      
( وصححه األلباين 1954(، رقم )4/339، أبواب الرب والصلة، ابب الشكر ملن أحسن إليك، )السننأخرجه الرتمذي يف  (1)

 (.416( برقم )1/776)،1ط ،سلسلة األحاديث الصحيحةيف 
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 اإلهداء
الذين هنلت من  كتور حممد أمحد لوح، ومجيع أساتذيتب الفضيلة األستاذ الد احصاذي الكرمي تإىل أس

 وكانوا يل مصابيح الدجى.  ،هم وترعرعت يف أحضاهنم، فأنروا يل دروب العلمعلوم
إىل الشيخ الوالد احلاج حيىي جالو ومجيع مشاخيي الذين بنوا يّف اهلمة العالية، وألزموين 

 أبخالقهم السامية، وأثروا يف حيايت االجتماعية والدعوية.
ومجيع إخويت وزمالئي وأصدقائي  ،عد جالوإىل أخي الشقيق أمحد ابه، وزميلي الويف ترينو س

 ورفقائي يف حتصيل العلم الشرعي وبذله.
 إىل مجيع طلبة العلم الشرعي والدعاة إىل هللا تعاىل من أمتنا اإلسالمية اجمليدة. 

إىل كل هؤالء أقدم هذا اجلهد املتواضع راجيا من هللا تعاىل أن يكون خالصا لوجهه الكرمي، 
 يع املسلمني، وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم الدين، واحلمد هلل رب العاملني.وأن ينفعين به ومج

  



  

   ك 

 امللخص
جملس العقد بني احلقيقة واحلكمية تطبيقا على املعامالت "الرسالة موضوع هذه تناولت 

وتكمن  ؛ ألمهيته يف إنشاء العقود،ممسل ال يستغين عن معرفته ؛ألنه موضوع "احلديثة دراسة فقهية
حيتارون يف كيفية تطبيقها  وأ ،كثريا من املسلني جيهلون أحكام جملس العقد  أن البحث يف ليةإشكا

األحكام ضمن  تلك خصوصا ـ املستجدة منها، وذلك النتشارو ـ  ةختلفاملالية املعلى املعامالت 
األحوال سب أنواعها ـ ح ، وجتددأشكاهلاوكثرة  العقود طبيعة ختالفوال يف كتب الفقه، أبواب متفرقة

 أو حضورمها معا حيث منين عند إنشاء العقود قداالع أحوال اختالفمع واألزمان والوسائل ـ 
جملس  عرض آراء الفقهاء املختلفة يفإىل  منهجية هتدفعلمية  دراسةمما استدعى تقدمي  غياهبما،

 ، وقد اعتمد البحثأهم تطبيقاته املعاصرة وتكييفاهتا الفقهيةوذكر ، ومجع املتفرق من مسائله، العقد
أقوال  ، وتتبعخاص مبجلس العقد العقود املالية اليت هلا ارتباط ي القائم على تتبعالستقرائاملنهج ا على

تحليل القائم على البحث وال نهج الوصفيملاكما اعتمد على   هم الواردة يف جملس العقد،ئالعلماء وآرا
وقد قامت  ،لدليلما ترجح منها حبسب قوة ا انمث بي هم بعد تتبعها،ئأقوال العلماء وآراواملقارنة بني 
ء دوره يف إنشابيان أنواعه وفرتته و يد حتدجملس العقد و  مفهومعن  صورة كليةتقدمي ب هذه الدراسة

العقود املستجدة مفهوم  ديد مع حت ،وضع تصور واضح ملختلف العقود املاليةالعقود، كما قامت ب
بيان و  خاص مبجلس العقد، اليت هلا ارتباط استقراء العقود، و اي هلوبيان املنهج الصحيح للتصد ،هامن

نواعها أب ،احلديثةاملالية كثرية هلذه األحكام على املعامالت تطبيقات  ا كما قامت باصة هباخل هأحكام
ـ أنه ال ميكن إجراء عقد  ، وكان من أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:املختلفة وصورها املتعددة

العاقدين، وجيمع بني اإلجياب والقبول  عقد يضمإال من خالل جملس ا عقود يسرية مستثناة ـ عد
احلال الذي يكون فيه املتعاقدان منشغلني ابلتعاقد، والذي "نهما، وأن جملس العقد هو الصادرين ع

أو االنشغال عن بول يتم فيه انعقاد العقد ولزومه، يف الفرتة املبتدئة بعلم القابل لإلجياب واملنتهية ابلق
احتاد  فيها وهي اليت يشرتط ،عة أنواع من العقودأبرب اارتباط جمللس العقد، وأن العقد أو املفارقة"

يف كل مشروط احتاداجمللس  اإلشهاد، أو القبض، واليت يشرع فيها خيار اجمللس، وأناجمللس، أو 
عقود ع يف و شر قط، وأن خيار اجمللس ملزواج فط يف عقد او ر ، وأن اإلشهاد مشالعقود عدا ثالثة منها

أنواع من يف ثالثة مشروط وأن القبض  وهي اليت يقصد هبا الرتوي،،يف معىن البيع املعاوضات اليت 
 السلم.عقد الصرف، و عقد عقود وهي: تبادل األعيان الربوية ـ كل مطعوم مكيل أو موزون ـ و ال
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 املقدمة:

 ،أعمالنا وسيئات نفسناأ شرور من ابهلل ونعوذ ،إليه ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده احلمد هلل إن
 ،له شريك ال وحده هللا إال اله ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال هللا يهده من

 .ورسوله عبده احممدً  أن وأشهد

 :بعد أما

 لكافة شاملة وحال، ومكان زمان لكل صاحلة الشرائع، جلميع خامتة شريعة اإلسالمية الشريعة فإن
 هللا أنزهلا ،أو املعاملة ابلعبادة منها يرتبط ما أو ،اجلماعة أو ابلفرد منها يتعلق ام احلياة،سواء جوانب

 ملا-الناس وسعت ولذا فقد ،عليها ومناألرض  هللا يرث أن إىل اخللق به يهتدي اونورً  ىهدً  تعاىل
 بقيف ومستجداهتم، نوازهلم أحكام وبينت ،حوائجهم وقضت ،ورمحةً  وهدايةً  عداًل -إليها احتكموا
 ثروةً  لنا فخلفوا ودنياهم، دينهم شؤون يف اجتهاداهتم بروائع ويصدرون ،معينها إىل يردون اجملتهدون

 ومشوهلا.  الشريعة سعة على دليل أكرب هي فقهيةً 

تشريع أحكام  فائقةً  وكان من أهم اجلوانب اليت اهتمت هبا هذه الشريعة املباركة، وأولتها عنايةً 
ضرورة اجتماعية د بني الناس، ذلك أن التعامل بني األفرا نظيم طرق التعاملاملعامالت املالية، وت

عقود بينهم عن  الإجراء إذا مت استقرار للمجتمعات البشرية، إال ، وال أمن وال فال حياة سعيدةً  بشرية،
تحصيل حاجاته وأتمني لمن رغبة تتعلق مبا يف يد غريه،  ي فردإذ ال بد أل ؛كامل الرضى واالختيار

 سواء كان ذلك بعوض أو بغري عوض. ،مستلزماته

 رتتبة عليه، إال من خالل جملسعلى وجه مشروع ينتج آاثره امل إجراء عقدنه ال يتصور غري أ
وذلك  ،الشارع شرطا مهما يف صحة العقود يضم العاقدين، وحيصل فيه متام الرضا الذي اعتربه عقد

، من حمليطة بسلوك العاقدين وزمان التعاقد ومكانهمن القيود اـ جملس العقد ـ من خالل ما يضعه 
 وإعطائهمايف إنشاء العقد، للتفكر والتدبر والرتوي قبل اختاذ القرار للمتعاقدين ة افي الفرصة الكريوفت

 .لك من األحكام املتعلقة ابجمللساخليار التام يف إمضاء العقد أو فسخه، وغري ذ
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بحث مستقل بـ  حسب علمي ـ  يفرد مل -العقودإنشاء  يف مع أمهيته-العقد جملس موضوع إال أن
على  تنوعةً له تطبيقات ميذكر و ، املختلفةأبنواعها  عالقته ابلعقود  حقيقته وأنواعه، وحيدديبنّي 

، ويتناول أهم تطبيقاته فرق من مسائلهجيمع املتحباجة إىل حبث  ـ املوضوعـ فكان  املعامالت احلديثة،
 فقهية. املعاصرة وتكييفاهتا ال

ا مجع لنيل درجة املاجستري، مستهدفً  هذا املوضوع رسالةً  من مث عقدت العزم على تسجيلو 
احلاجة إىل تطبيق جملس لشدة  ا الفقهية، وتطبيقاته املعاصرة؛متفرقه، ومل شتاته، وتناول أهم تكييفاهت

أو  منها لكرتونيةاال اء سو ماعية، و اجل، أو منها فرديةالسواء  ،احلديثة املختلفةعلى املعامالت  عقدال
لموس على املثر األمن  ذلكملا يرجى من وراء ؛ مع بيان عالقتها مبجلس العقد ،هاغري  صرفية أوامل

حياة الناس يف تيسري معامالهتم، ال سيما يف الوقت احلاضر الذي يالحظ فيه كثرة العقود املستجدة 
 .ضها حباجة إىل دراسة فقهية مؤصلةاليت ال يزال بع

والتعمق يف  ،ألن هذا املوضوع مما حيقق بغية الباحث يف سعة االطالع يف كتب الفقهو 
كثري به  ملا يرتبط  ؛ويقوي ملكته الفقهية الباحث ري معلوماتيثفهو مما وع العقود وأحكامها، موض

 ية.من العقود واملعامالت املختلفة، وملا يتعلق به كثري من القواعد األصولية والقواعدية واملقاصد

 مشكلة البحث:  

 ا يلي:لبحث يف موضوع جملس العقد ممتنبع مشكلة ا

 مبجرد يلزم ويرتتب عليه آاثره ما منها يوجد حيث أشكاهلا؛ وتنوع العقود طبيعة اختالف -1
ابإلضافة إىل  وإن طالت املدة، إال ابلتفرق بني العاقدين ال يلزم مامنها  كما يوجد   العقد، انعقاد

 اجتماعا حسيا أو حكميا، فيه نيعكوهنما جمتم  حيث من ،ين عند إنشاء العقدقداالع أحوال اختالف
 .قداعتال كل واحد منهما غائبا عن اآلخر زمنمن حيث كون   أو

ما  واختالف أنواعها، مبا يشكل على غري املتضلع يف الفقه معرفةلعقود املستجدة، كثرة ا  -2
 .حيح يف التعامل مع يستجد منهامعرفة املنهج الص وأيصح منها وما ال يصح، 
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انتشارها و  ،ة هباطرتبملالعقود ا اختالف، مع وتنوعها تعدد األحكام املتعلقة مبجلس العقد -3
   .، ومواطن متعددةيف كتب الفقه ضمن أبواب خمتلفة

 أسئلة البحث:

 كلة اليت سبق اإلشارة إليها جييب البحث عن األسئلة اآلتية:وللتصدي للمش
دوره فرتته و وأنواعه و  طبيعته حبيث يتحدد فيه جملس العقدعطاء صورة كلية ملفهوم هل ميكن إ

 .؟العقوديف إنشاء 
هل ميكن وضع تصور واضح عام للعقود مبختلف أنواعها، مع حتديد مفهوم العقود املستجدة 

 منها، بتوضيح أنواعها وبيان املنهج الصحيح للتصدي هلا؟ 
ط أبحكامه، سواء انعقدت تلك العقود عن اود اليت هلا ارتبكيف يطبق جملس العقد على العق

األصول أو القواعد اليت ميكن  عامالت املصرفية أو غريها؟ وماطريق الوسائل االلكرتونية، أو الت
 .تحديد صورته والوقوف على أحكامه؟تطبيقها على جملس العقد اإللكرتوين أو املصريف ل

 أهداف البحث:
 قيق أهداف عدة، وهي:يهدف هذا البحث إىل حت

عته وأنواعه وفرتته يتحدد فيه طبيجملس العقد حبيث  إعطاء صورة كلية عن مفهوم -1
 ء العقود.ودوره يف إنشا

 ديد مع حت ،الفروق األساسية بينهابيان و  ،وضع تصور واضح ملختلف العقود املالية  -2
 .ادي هلوبيان املنهج الصحيح للتص ،أنواعها مبختلفالعقود املستجدة مفهوم 

كاإلشهاد واإلقباض يف اجمللس و   ،بيان العقود اليت هلا أحكام خاصة مبجلس العقد -3
 وتوضيح األحكام املتعلقة بكل نوع منها. ،خيار اجمللس

لكرتونية واملصرفية اليت تنطبق عليها أحكام كالعقود االـ   ختصيص العقود احلديثة  -4
يها من مزيد أمهية يف العصر ملا ف ؛بدراسة فقهية مؤصلة ومفصلةـ جملس العقد 

 احلاضر.
 أمهية البحث:

 :اآلتية مهيةلأل ذلكىل العناية واخلدمة، و يعترب موضوع جملس العقد من أهم املوضوعات اليت حتتاج إ
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.إن موضوع جملس العقد مما ميكن أن يستفيد منه كل مسلم يف معامالته املالية؛ إذ قلما 1
أو غريها، وال  و صرفا من بيع أو شراء أو إجارة أو هبة أيربم عقدً خيلو امرؤ يف حياته اليومية من أن 

وسيما عند إجرائها عن  ،طريق النعقاد عقد على الوجه املشروع من غري معرفة أحكام جملس العقد
يلجأ إليها كثري من األشخاص والشركات  اليت أصبحت أداة أساسية ،طريق وسائل االتصال احلديثة

 د، مما يؤكد حاجة الناس إىل معرفة أحكام جملس العقد ودوره يف إنشاء العقود.يف جمال إبرام العقو 

إن موضوع جملس العقد مما ميكن أن يستفيد منه طالب العلم يف حبوثهم املتعلقة ابلعقود؛  .2
حيث يشتمل موضوع جملس العقد على كثري من القضااي املتعلقة ابلعقود،كبيان أنواع العقود 

اليت يشرع ة، وبيان العقود اليت يشرتط فيها احتاد اجمللس، أو القبض، أو اإلشهاد، أو ابعتبارات خمتلف
، منها املصرفيةمبختلف أنواعها وسيما  احلديثة تطبيق هذه األحكام على املعامالتو خيار اجمللس، 

 االلكرتونية وحنوها. و 

 اجملاالت ذات إن موضوع جملس العقد مما ميكن أن يستفيد منه أصحاب التخصصات يف .3
من املوضوعات اليت تساهم يف تقدمي  وضوعهذا املالصلة كالقانونيني واالقتصاديني؛ إذ إن 

 الدراسات املوضوعية، اليت ميكن أن يستأنس هبا املتخصصون يف تلك اجملاالت.

 الدراسات السابقة:

امه يف مؤلفاهتم لكنهم إن موضوع جملس العقد قد تناوله الفقهاء املتقدمون يف كتبهم وتعرضوا ألحك
 ذكروه ضمن أبواب العقود املختلفة، ومل يفردوه ببحث مستقل حسب علم الباحث.

  ،من جوانبه معني جانب بتناولمن تناوله بدراسة موضوعية، لكن  أما املعاصرون فمنهم
 كالذين حتدثوا عن العقود اإللكرتونية، أو الذين حتدثوا عن العقود املصرفية.

 :، ومنهمكتبوا يف العقود اإللكرتونية  ذينأما ال أوال:

 حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة. اهلييت:عبد الرزاق،-1

 حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة. حممدعقلةاإلبراهيم،  -2
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كلية احلقوق -رسالة ماجستري-لكرتونية"،نور اهلدى "الرتاضي يف العقود االمرزوق  -3
 .(م2012 /12 /08بتاريخ:)اجلزائر: جامعة مولود معمري تيزي ـ وزو، ية السياس والعلوم

هناك عدة فروق  إال أنجملس العقد، أحكام  :كل منهاموضوع   مع هذا البحث يف أن  همحبوثتتفق ف
 :من أمههاو ، وبني هذا البحث هابين

أو  ،بعينه عقدبيان م تتعرض لفل ،ها تناولت العقد االلكرتوين وجملسالبحوث إمن تلكن أ
لس العقد إال بقدر ما له اتصال إبجراء العقود عن طريق بيان أحكام جموال ل ،عام شكللعقود با

 الوسائل االلكرتونية.

 حيث من أنواعهو  مفهومه، نّي بو  مفصل، بشكل العقد جملس تناول البحث فقد هذاأما 
 اتتطبيقوذكر عدة  خاص؛ بشكل منها واحلديثة عام بشكل املالية العقود تناولو  واحلكمية، احلقيقة
 . هأبحكام اليت هلا صلة من أنواع العقود نوع بكل العقد جملس عالقة بنيكما   عليها،

 :، ومنهمن كتبوا يف العقود املصرفيةأما الذي اثنيا: 

عالء الدين بن عبد الرزاق اجلنكو، التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره على البيوع -1
جامعة أم درمان : السودان)،كلية الدراسات اإلسالمية  يف الفقه املقارن،-تريرسالة ماجس-املعاصرة،
 .(يخ، بدون اتر اإلسالمية

منصور عبد اللطيف منصور صوص، القبض وأثره يف العقود، رسالة ماجستري، كلية -ـ 2
 .(م6/2000 /12الشريعة)فلسطني:جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 

راسة فقهية د-يف العقود املالية وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي ، قاعدة التقابضابلعباس مراد-3
كلية العلوم اإلسالمية قسم الشريعة والقانون، )اجلزائر:جامعة اجلزائر )بن ه،  مقارنة، رسالة دكتورا

 م(.2015ـ2014/-ه1436-1435يوسف بن خدة( 

 تلك، إال أن بضلقبض أو التقامع هذا البحث يف أن كال منها له تعلق اب همحبوث تتفقف
أم مبجلس العقد  اطرتبالقبض مسواء كان  ،لقبضاب هلا عالقة العقود اليت مجيع  تناولت قدالبحوث 

 .إىل غريها مما ال عالقة هلا ابلقبض ال؟ ولكنهامل تتعد تلك العقود
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قود لقبض فحسب، بل جاوزها إىل كل الععالقة ابا قتصر على العقود اليت هلي أما هذا البحث فلم
مل يتجاوز العقود اليت  البحثهذا أن من إشهاد وخيار وغريها، كما  اليت هلا صلة مبجلس العقد

شرط لزوم واستقرار، أو  ايعترب القبض فيه اجمللس إىل غريها من العقود اليتيشرتط فيها القبض يف 
  شرط متام وثبوت أثر وحنو ذلك.

-جملس عقد البيع بني النظرية والتطبيق"""،اهيمحممد سرحان إبر ابسم ن كتب يف جملس العقد مم اثلثا:
 م(.2006، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا،)فلسطني

 ،عليهوذكر تطبيقات  ،تناول جملس العقد وأنواعه  منهمايف أن كاًل  البحثمع هذا  هحبث يتفق
وجملسه  ـ مبعناه اخلاص ـ البيععقد ب اخاصً  حبثه كان أن موضوع يفيكمن الفرق بني البحثني إال أن 

ومن مث فإمنا تناول من أحكام جملس العقد: احتاد اجمللس، واخليارات يف اجمللس ـ خيار ، وتطبيقاته
؛ حيث على العقود احلديثة بشكل جممل كانت تطبيقاتهكما ـ   الرجوع وخيار القبول وخيار اجمللس

جملس العقد العقد بني غائبني، و جملس بني حاضرين، و جملس العقد على  ـ التطبيقات ـاقتصرت 
 .بواسطة وسائل االتصال احلديثة

 اإلجارةك،املعاوضات عقود من وغريه البيع عقد جملس يف عامف البحث هذا موضوع أما
احتاد اجمللس،  من مبجلس العقد املتعلقة األحكام جلميع شامل فهو وعليه ها،غري و  والنكاح والصرف

على العقود جمللس العقد  هكما أن تطبيقات  ،اجمللس وخيار، املعقود عليه وقبض ،العقد على شهادواإل
 احلقيقيالعقد جملس حتاد اجمللس على الكثرية   اتتطبيقبشكل موسع؛ حيث تناولت  كانت  احلديثة

، كما احلديثةعرب وسائل االتصال  اتالتعاقدو ، ةملعنويص ااشخمع األ اتالتعاقد علىو ، واحلكمي
، أو غري السوق كالدكان   مستقر يف مكان واحد رق بني العاقدين إذا كانالتفول تطبيقات على تنا

، كما ذكر ابهلاتف وحنوه عرب احملاداثت الصوتية التعاقدكان إذا   ، أووالسيارة الطائرةمستقر ك
 د إجرائهعن وأائل االتصال الناقلة للحروف، تطبيقات لإلشهاد على عقد النكاح عند إجرائه عرب وس

عند و أا، ا حسيً عند اجتماع العاقدين اجتماعً  اجمللس بيقات خليارذكر تطو ، احملاداثت الصوتيةعرب 
خيار اليت يسقط فيها  حلاالتتطبيقات على ا، و ا عرب احملاداثت الصوتيةيً ا حكماجتماعهما اجتماعً 

يف مبادلة  الصرف، سواء عقدثرية يف صور خمتلفة على تطبيقات ك ذكركما   اجمللس مبقتضى العرف،
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أو  ،، وسواء كان العقد تقليدايً مع بعضها مبادلة العمالتأو ابملعمالت، مبادلته الذهب ابلذهب أو 
عن طريق اجلمع بني الصرف  ، كأن يتماا أو حكميً ا، وسواء كان القبض حقيقيً أو الكرتونيً  ،امصرفيً 

 اقات البنكية وحنو ذلك.البطعرب  عن طريق الدفعالشيكات، أو  أو عن طريقوالتحويل، 

 :يف أمرينميكن تلخيصه  هذا البحث اجلديد يفف وابجلملة،
مع من العقود املختلفة اليت هلا عالقة خاصة مبجلس العقد،  مجع ماتفرق يف املراجع واملصادر :األول

 .اجمللس ارخي مشروعيةإشهاد، أو قبض، أو  اشرتاط احتاد جملس، أوبيان األحكام املتعلقة هبا من 
هذا ليتميز بذلك  احلديثة؛ خمتلف العقود على-قدر اإلمكان-العناية ابلتطبيق الواقعي املعاصر :الثاين

-لكوهنا وعصره، واقعه عن بعيدة إال أمثلة يطالع فيها قد ال يرى من البحوث اليت بعض البحث عن
 الرتكيز البحث هذا هم ما متيز بهأ من ولذا فإن عدة قرون، قدامى منذ فقهاء أمثلة أوردها-الغالب يف

 بني األصالة واملعاصرة. بذلك ليجمع التطبيقي املعاصر؛ اجلانب على
 من أمهها:السابقة، واليت  البحوث جوانب استفاد منها الباحث منهذا، وهناك عدة 

 االهتداء إىل كثري من املراجع ذات الصلة.أوال:

 :انبنية البحث؛ وذلك يف جتدعيم مشكلاثنيا:

والتمييز بينها وبني غريها من ، اليت هلا ارتباط خاص مبجلس العقدالعقود  حديدالعناية بت-1
 العقود.

ليكون البحث  ؛إىل بيان األحكام الشرعية إضافةً  التطبيقي املعاصر اجلانب على الرتكيز  -2
 بني األصالة واملعاصرة. بذلك مجعقد 

 منهج البحث:
 لبحث فهو:ه يف هذا اتسلكأما املنهج الذي 

خاص مبجلس العقد؛  ابستقراء العقود املالية اليت هلا ارتباط تمالستقرائي:حيث قا -أ
أقوال  تتتبعبيان عالقتها مبجلس العقد، كما احلكم الشرعي لكل نوع منها مع  تنلدراستها، وبي

 فقهاء املذاهب األربعة. ا آراءاردة يف جملس العقد، وابألخص منهالعلماء وآراءهم الو 
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هم بعد تتبعها، مث ئبتحليل أقوال العلماء وآرا تمنهج الوصفي، مث التحليلي:حيث قملا -ب
 .لدليلترجح منها حبسب قوة اما  تنبي

ا على دً نتسلى التأصيل الشرعي للمسائل احلديثة، مع تعتمداويف التطبيقات املعاصرة  جـ ـــ
صول على عاصرين وتطبيقاهتم للقواعد واألا ابجتهادات العلماء املآراء الفقهاء القدامى، ومستنريً 

يف البحث منهجية البحث العلمي وقواعده املتعارف عليها بني  تلتزماالوقائع واألحداث، كما 
 الباحثني، مراعيا ما يلي:

 ا إىل سورها وأرقامها.هتعزو و اآلايت القرآنية يف صلب البحث  بتكت-1
اب والباب واجلزء والصفحة ورقم األحاديث واآلاثر من مصادرها بذكر الكت تجخر -2

 ما أبتخرجيه منهما،  يتكتفا كان يف الصحيحني أو أحدمها ما  احلديث إن كان املصدر مرقما، ف
د وحنوها، مع بيان درجة خرجته من املصادر األخرى املعتمدة كالسنن واملسانيف كان يف غريمهاما 

 ث.يصحة احلد
 ا من كتب اللغة.سريهافذكرت تعلى الكلمات الغريبة و  تقعل -3
ترمجة ـ  واألئمة األربعة راشدينلفاء الما عدا اخلـ بحث لألعالم الواردة يف صلب ال تترمج-4

 .خمتصرة،

  تفصيلية تساعد القارئ على معرفة مواطن البحث وتفصيالته.فهارس عدة  تعمل
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 مفهوم جملس العقد وحقيقته وأنواعه.بيان :فصل األولال

 هوم جملس العقد.بيان مف:بحث األولامل

، ولكل منهما معىن (العقدمفردة)، و (جملسمفردة)مها: مفردتني،جملس العقد مركب إضايف من 
يها، مث ابعتبار ت، ولذا فال بد يف بيان مفهوم جملس العقد من توضيح هذه اجلملة ابعتبار مفردخاص

 تركيبها، مع بيان تكييف جملس العقد عند الفقهاء، وذلك يف ثالثة مطالب:

 .مفرديه ابعتبار العقد جملس تعريفاملطلب األول:

  :عقد يشتمل هذا املطلب على فرعني من كلمة جملس وكلمة ةولبيان معىن كل مفرد

 تعريف اجمللس يف اللغة:الفرع األول:

موضع اجللوس، وبفتح الالم ـ بفتح امليم وكسر الالم  ـ من الفعل جلس، واجمللسأما اجمللس يف اللغة:ف
ْجِلُس( على أهله جمازا ،واجلمع جمالس املصدر،

َ
للحال ابسم احملّل فيقال:اتفق  تسميةً  ؛وقد يطلق)امل

 .(1)سأي أهل اجملل، اجمللس

 الفرع الثاين:تعريف اجمللس يف االصطالح:

فالظاهر من صنيع الفقهاء أن مفهوم اجمللس خيتلف ابختالف املوضوع الذي يرتبط به من قضاء، أو 
فيقال: جملس القضاء، أو جملس الشهادة، أو جملس العقد، ذلك،  حنو وأأو عقد  شهادة، أو تالوة

 ولذا فيأيت تعريفه عند بيان مفهوم جملس العقد ابملعىن املركب. وهكذا،

 :يف اللغة واالصطالح العقد تعريف:ثايناملطلب ال

 وحتت هذا املطلب ثالثة فروع:

 

 
                                      

 ).1/105جلس،د.ط، ) مادة ـ املصباح املنري الفيومي،و  (6/39) ،1جلس، ط ةماد لسان العربانظر: ابن منظور،  (1)
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 اللغة: الفرع األول:تعريف العقد يف

 مصدر وهو ا،عقدً  يعقده عقده:يقال عقد، مصدر-القاف وسكون العني بفتح-اللغة: يف العقد
 سورة] ﴾کڻ ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :تعاىل قوله يف كما  عقود، على فجمع ااسً  استعمل
 [1:اآليةمن املائدة، 

 حبلني طريف بني كاجلمع  وربطها، الشيء أطراف بني اجلمع على األصل يف ويطلق العقد
 الربط على وأييت هذا احلل، وضده واحدة، كقطعة  ويصبحا يتصال حىت ابآلخر مهاأحد وشد وحنومها،

 :معنني

 .معقود فهو انعقادا فانعقد احلبل عقد:يقال:حسي معىن:األول

 والعهد، والضمان، والتصلب، وااللتزام، والتأكيد، واإلحكام، التوثيق، على ويطلق:معنوي معىن:الثاين
 .(1)والعزم

 االصطالح: يف العقد يفتعر :الفرع الثاين

وتوضيح ذلك يف  .خاص واآلخر عام، معنيني:أحدمها على يطلق الفقهي االصطالح يف والعقد 
 .ثالث مسائل

 :للعقد العام املسألة األوىل:املعىن

 مقابل يف االلتزام كان  سواء نفسه، على اإلنسان به تعهد التزام كل  على العام معناه يف العقد يطلق
 .(2)"ينكاإلبراء عن الد    دنيواي أو كالنذر،  دينيا االلتزام كان  وسواء ال، أو آخر التزام

  
                                      

 .(2/421) ،رجع السابقاملوالفيومي،  ،(3/296) ،املرجع السابقابن منظور،  (1)
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ تفسري قول هللا تعاىل: انظر (2)

اجلامع ألحكام والقرطيب، ،(3/285د.ط،)، أحكام القرآنصاص، اجل: [1اآلية:من ]سورة املائدة،  ﴾ڻڻ ڻ ڻ
 ،2، طاملنثور يف القواعد،والزركشي، (29/138)، 3،طجمموع الفتاوىابن تيمية،  وانظر أيضا: ،(6/23)،د.ط،القرآن

(2/398). 
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 :للعقد اخلاص املسألة الثانية:املعىن

ال متامه على توافق إرادتني، أي ما  يطلق العقد يف معناه اخلاص على كل ما يرتتب عليه التزام يتوقف
 تالقي فيها يشرتط اليت العقود وسائر شركةوال واإلجارة الزواج والبيع يتم إال برضا طرفني، كعقد

 .(1)ابلقبول اإلجياب

بل حصر بعضهم مفهوم العقد على ، (2)وهذا املعىن هو الشائع الكثري املشهور لدى الفقهاء
 إبجياب اثنني بني إال العقد يكون :"الكما جاء يف الشرح الصغري على أقرب املسالك  هذا املعىن

 .(3)وقبول"

للباحث  مما يظهر، و لعقدلفقهاء يف بيان معىن اتعريفات كثرية لى هذا املعىن علجاءت قد و     
 :مناسبته منها

ن صاحب مرشد احلريان أبن العقد هو:"عبارة عن ارتباط اإلجياب الصادر من أحد ما جاء ع    
 .(4)العاقدين بقبول اآلخر على وجه يظهر أثره يف املعقود عليه"

 على بقبول إجياب أبنه:)ارتباط (103األحكام العدلية للعقد مادة)وما جاء يف تعريف جملة     
 .(5)حمله( يف أثره يثبت مشروع وجه

وتعريف اجمللة أوىل ابالختيار؛ ألنه أمشل وأوىف ابلغرض، كما سيتضح يف املسألة املوالية من  
 خالل إيضاح التعريف.

 

                                      
 .(15)، ص1، طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثةاإلبراهيم،  انظر: (1)

 ،حكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، اإلبراهيمو  ،(201)ص ، دط،امللكية ونظرية العقدرة، زه أبو انظر: (2)
 .(16)ص

 .(3/12)، د.ط،الشرح الصغري على أقرب املسالكالدردير،  (3)
 .(1/27) ،168يف املادة  مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسانحممد قدري ابشا،  (4)
 .(1/92)، د.ط،كام شرح جملة األحكامدرر احلحيدر، علي،  (5)
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 :املسألة الثالثة:إيضاح التعريف

ما صدر عن العاقد األول من قول أو فعل أو سكوت داال على رضاه  هناأما اإلجياب فيقصد به 
 .(1)القبول ما صدر عن العاقد الثاين داال على توافقه على العقدو ابلعقد، 

وأما تقييد التعريف بكونه) ارتباط إجياب بقبول( فللداللة على أن املناط يف وجود العقد هو ارتباط 
لدال على إرادة إنشاء العقد، وليس املناط جمرد اتفاق اإلرادتني؛ إذ لو التعبري الصادر عن املتعاقدين ا

 (.2)حصل االتفاق دون أن يتم االرتباط بني اإلجياب والقبول مل حيصل العقد بذلك

 فالن، قتل على كاالتفاق  مشروع، غري وجه على االرتباط إلخراج (مشروع وجه على)بكونه والتقييد
 له أثر ال مشروع غري ذلك فكل احملارم، ابألقارب الزواج أو ماله، سرقة أو الزراعي، حمصوله إتالف أو
 .(3)العقد حمل يف

 كاالتفاق  له، أثر الذي ال-بني كالمني-االرتباط إلخراج( حمله يف أثره يثبت)بكونه والتقييد    
 منه ائدةف ال فهذا هلا، املساوية األخرى ابحلصة لصاحبه أرض أو دار من حصته شريك كل  بيع على
 .(4)له أثر وال

 :لكلمة العقد ملعىن الفقهياباملعىن اللغوي  عالقةالفرع الثالث:

د ال يبعد عن معناها اللغوي، بل هو ضرب منه وصورة قعا سبق أن املعىن الفقهي لكلمة الويتضح مم
 الربط ىعل العقد إطالق إىل الفقهاء انتقل الشيء أطراف بني احلسي الربط معىن منمن صوره؛ ألنه 

                                      
شرح ،والسيواسي، (4/504)، دط،حاشية ابن عابدين،وابن عابدين، (5/133)،د.ط، بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (1)

 .(5/278)،د.ط،البحر الرائق،وابن جنيم، (6/248)،د.ط، فتح القدير
 .(384)، ص1ط،املدخل الفقهي العامانظر:الزرقا،  (2)

 .(4/434)، 4،طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، انظر: (3)
 .(4/434،):املرجع السابقانظر (4)
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ومن معىن اإلحكام والتقوية للشيء  وحنوه، بيعمن  املبادالت يف كاالتفاق  ،بني الكالمني املعنوي
 .(1)وكل ما ينشئ التزاما اليمنيانتقلوا إىل إطالق العقد على العهد و 

 ابملعىن االصطالحي: املطلب الثالث:تعريف جملس العقد

التنبيه على أن الفقهاء القدامى مل يضعوا جمللس العقد حيسن  جملس العقدبيان تعريف وقبل الشروع يف 
ود وسيما عقد البيع، ا ابملعىن االصطالحي، وإمنا حتدثوا عن بعض أحكامه حسب نوعية العقتعريفً 

 ال ما ابجمللس ولعل من أهم ما ورد عن الفقهاء يف ذلك ما جاء عن ابن عابدين حيث قال:"فاملراد
 .(2)لإلعراض" يكن مل وإن فيه له مبفوت يشتغل أن وال ،اإلعراض على يدل ما فيه يوجد

ا ابملعىن تعريفً  يان بعض أحكامه، وليسا ملفهوم جملس العقد ببإال أن هذا قد يعترب توضيحً   
 االصطالحي. 

ولذا فيلتمس تعريف جملس العقد ابملعىن االصطالحي يف كتب املعاصرين، وعليه فهذه أهم التعاريف 
 هذا الصدد:الواردة عنهم يف 

السنهوري أبنه:"هو املكان الذي يوجد فيه املتعاقدان، ويبدأ من وقت عبد الزراق عرفه -1
ما، فإن بدا صدور اإلجياب ويبقى ما دام املتعاقدان منصرفني إىل التعاقد، ومل يبد إعراض من أي منه

 .(3)انفض جملس العقد" إعراض من أحدمها فقد

مل حيدد ما ينتهي به اجمللس، ومل يشتمل على اجمللس الغيايب؛  ويالحظ على هذا التعريف:أنه   
كما مل يتضح  ـ (4)ـ كما سيأيت ألن اجمللس الغيايب يبدأ من وقت وصول اإلجياب ال من وقت صدوره 

 فيه طبيعة جملس العقد؛ إذ تعريفه ابملكان ال يبني طبيعته.

                                      
،وعدنن (184)،د.ط،صأحكام املعامالت املالية،واخلفيف، علي، (381)،ص1،طاملدخل الفقهي العامانظر:الزرقا،  (1)

 .(16)،ص1، طيف الفقه اإلسالمي ضوابط العقد ،الرتكماين خالد
 .(4/526)، دط، حاشية ابن عابدين (2)
 .(2/6)، 1، طمصادر احلق (3)
 .(من هذا البحث16سيأين يف الصفحة) (4)
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ه العاقدان منصرفني إىل التعاقد يف سوار أبنه:"احلال الذي يكون فيحممد وحيد الدين عرفه -2
الفرتة املبتدئة ابإلجياب واملنتهية ابلقبول، ويف املكان الذي يتم فيه هذان الشطران، والذي يكون فيه  

  .(1)كل من العاقدين على بعد من اآلخر، حبيث ال يلتبس عليه صوته"

ارتباط اإلجياب ابلقبول  ويالحظ على هذا التعريف أنه مل يتضح فيه طبيعة اجمللس من حيث    
 فيه، ومل يشتمل على اجمللس الغيايب، كما مل يشتمل على فرتة خيار اجمللس.

:"أن جملس العقد هو املدة اليت تفصل بني يف تعريف جملس العقد براهيماإلة لحممد عق قال-3
 .(2)ا"بني صدور اإلجياب والقبول املعتربين شرعً 

 يتضح فيه طبيعة اجمللس وإمنا فيه بيان ملدته، كما مل يشتمل ويالحظ على هذا التعريف أنه مل    
 ا على اجمللس الغيايب.على فرتة خيار اجمللس، ومل يشتمل أيضً 

مصطفى الزرقا بقوله:"وحيدد جملس العقد بفرتة تبدأ منذ اإلجياب وتنتهي إما  هعرف-4 
ا، أو اشتغل ا، كما لو قام معرضً ابالتفاق وانعقاد العقد، وإما ابفرتاق الطرفني، أو إبعراض أحدمه

 (3)"ربشأن آخ

املكان والزمان الذي ينشغل فيهما املتعاقدان ":أبنه إبراهيم سرحان حممدابسم  هعرف -5    
 .(4)"والذي يبدأ ابإلجياب وينتهي ابنتهاء االنشغال ابلتعاقد

 لغيايب.جمللس احظة البعد املكاين، وعدم مشوله اويالحظ على هذا التعريف مال    

 التعقيب على التعاريف السابقة:

                                      
 .(157)ص ،2،طالشكل يف الفقه اإلسالمي (1)
 .(50)، ص1،طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة (2)

 . (432)، صاملدخل الفقهي (3)
 جامعة فلسطني،)  العليا الدراسات كلية (،51)، صالفقه والتشريعيف  ، رسالة ماجستريجملس العقد بني النظرية والتطبيق (4)

 (.م2006 الوطنية، النجاح
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حيث يؤخذ على  مل ختل من مالحظات؛ا كلها ويتضح من خالل التأمل يف هذه التعريفات أهن
إمهاهلا للمجلس الغيايب؛ ذلك أنه ال خالف ـ ابإلضافة إىل املالحظات اخلاصة بكل تعريف ـ مجيعها 

 وقت صدوره.ن يف أن هذا اجمللس يبدأ من وقت وصول اإلجياب، ال م

يف وضع تعريف جامع مانع جمللس العقد؛ ولعل ذلك يرجع إىل  ابلغةً  وبةً عيدل على أن مثة ص هذاو  
 أسباب، منها: عدة

 توجدبينما  ،متام العقد مبجرد تلزمعقود  توجد حيث ،تالف طبيعة العقود وتنوع أشكاهلااخ .1
 .بني العاقدين مهما طالت املدةلتفرق ال تلزم إال اب أخرى

وما يستلزمه ذلك  ،غياهبماأو  فيهالعاقدين  اجتماع اختالف طبيعة جملس العقد من حيث .2
 وحنو ذلك. ،إىل العاقدين لو القبو اإلجياب إليصال  ائلوس من تدخل

 ، أوفيه اختالف أنظار الفقهاء يف بعض األحكام املتعلقة مبجلس العقد كثبوت خيار اجمللس .3
 وحنو ذلك. إحضار الشهود

 والتصوير املعنوي له. سيعلماء يف تصوير جملس العقد بني التصوير احلاختالف ال .4

الختالف -ومناقشتها التعريفات كما تبني من خالل إيراد-ولعل هذه من أهم األسباب    
 جملس العقد.  ديد مفهومأنظار الفقهاء يف حت

 :عريف املختارالت

ا مع صعوبة األمر ـ أن يستخلص منها تعريفً  بعد إيراد التعاريف السابقة ومناقشاهتا حياول الباحث ـو 
يكون فيه  الذي )) احلال:، هو أنهلباحثدى ااملختار ل ، وعليه فالتعريفلس العقدا جملا مانعً جامعً 

 القابل علمب بتدئةيف الفرتة امل ،انعقاد العقد ولزومه والذي يتم فيه لتعاقد،منشغلني اب املتعاقدان
 (( العاقدين افرتاق، أو عن العقد عراضاإل أوابلقبول،  هيةتاملنو ، إلجيابل

 ويتميز هذا التعريف مبا يلي:    
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لتصوير (( فيها إلغاء للتعاقدمنشغلني اب املتعاقدانيكون فيه  الذي أن مجلة )) احلال-1   
 اع واالفرتاقاعتبار االجتملتصوير املعنوي له وهو ير لقر ـ حتديد اجمللس ابملكان ـ وت املادي للمجلس

 .، دون اعتبار املكان الذي مها فيهيف حالة إقباهلما على إنشاء العقد ينني العاقدب

العقد ودوره يف انعقاد (( بيان لطبيعة جملس انعقاد العقد ولزومه والذي يتم فيهأن مجلة))-2    
 ترتب آاثره عليه.و  العقد

 من يتمكن حىت جياباإل عن القبول تفصل أن يصح اليت لمدةل :حتديديف احلال األول وهو    
 .(1)يرفضه أو اإلجياب فيقبل األمر يف يفكر أن املتعاقدين من اإلجيابُ  عليه ُعِرضَ 

العقود اليت بض يف يها خيار اجمللس للعاقدين، أو القمدة اليت يثبت ف:حتديد لليف احلال الثاينو     
 بيوع األعيان الربوية.يشرتط فيها ذلك، ك

سواء بني (( فيها حتديد لبداية جملس العقد إلجيابل القابل علمب بتدئةامليف الفرتة أن مجلة))-3    
ا من يف ذلك، فاجمللس الغيايب يبدأ اتفاقً  فرق بني اجمللسنيبني الغائبني؛ إذ ال يظهر أو  احلاضرين 

وقت صدور اإلجياب ووقت  لس احلضوري فال فرق فيه بني ، وأما اجملإىل القابل حلظة وصول اإلجياب
ا قيد خيرج املقدمات ؛ لعدم وجود فرتة زمنية تفصل بني الصدور والوصول، وفيها أيضً القابل به علم

 اليت تسبق العقد.

(( فيها بيان ملا العاقدين افرتاق، أو عن العقداإلعراض  أو ابلقبول، هيةتاملنو أن مجلة))-4    
 وهو أحد ثالثة أمور:اجمللس،  تنتهي به

، وذلك يف العقود اليت ال يشرع فيها خيار اجمللس، كعقد النكاح، جمرد صدور القبول فيهأ ـ 
 تم فيها إسقاط خيار اجمللس.ي أو العقود اليت

 ا على إعراضه عن إنشاء العقد.ب ـ أن يصدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدل عرفً 

  .جـ ـ أن حيصل االفرتاق بني العاقدين
                                      

،حبث منثور ضمن حبوث جملة اجملمع الفقهي التابع ملنظمة (2/854)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالدبو،  (1)
 م.1990ه 11410املؤمتر الدويل جبدة، العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ 
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عقد يلزم عقده مبجرد صدور القبول  فيه كذي للفرق بني اجمللس ال كما أن فيها مالحظةً 
ـ مهما  االفرتاق بني العاقدين وإمنا حبصول ،فيه ال يلزم مبجرد صدور القبول النكاح، واجمللس الذي

 خيار اجمللس. ا يثبت فيهاليتد و العق وذلك يف طالت املدة ـ

 جملس العقد: كييفتاملطلب الرابع:

على حنو  فقهاؤن صاغه شرعي اصطالح هأن سن التنبيه علىحي، جملس العقدف يتكيوقبل الشروع يف 
كبرية؛   ، فهو من املسائل الفقهية اليت أوالها الفقهاء عنايةال مثيل له يف الشرائع والقوانني األخرى

 .ألمهيته يف إنشاء العقود بني الناس كما سيتضح يف خالل حماور هذا البحث إن شاء هللا تعاىل

من تكييف جملس العقد حتديد الفرتة اليت من خالهلا حيصل انعقاد  ولذا فلما كان الغرض
، مع ما يستلزمه ذلك من أحكام تتعلق بزمان التعاقد، أو آاثره العقد بني املتعاقدين ويرتتب عليه

 :متباينانن اجتاهمكانه، أو سلوك العاقدين، من مث كان للفقهاء يف تكييف هذا اجمللس ا

 :ملعنوي جمللس العقدالتصوير ا :االجتاه األول

يتمثل يف احلال اليت يكون فيها املتعاقدان مقبلني على ذهب مجهور الفقهاء إىل أن جملس العقد 
أو يشتغل أحدمها أو   ما مل يتفرقا ،أو برحاه إببرامه، سواء بقيا يف مكاهنما العقد ومنشغلني إنشاء

 كالمها بشيء يدل على اإلعراض الصريح أو الضمين.

واختاره غري واحد من احملققني   (3)واحلنابلة ،(2)والشافعية، (1)املالكية ا ذهب إليههذا م    
 وغريهم. (4)ا، ومصطفى الزرقالدريين ة إبراهيمنشأو  ،سوار حممد وحيد الدين السنهوري، وك

                                      
 .(6/13)،مواهب اجلليلواحلطاب،  ،(2/614)،1، طعقد اجلواهر الثمينةابن شاش،  انظر: (1)

 .(9/180)، د.ط،اجملموعوالنووي،  ،(5/44،)1،طاحلاوياملاوردي،  انظر: (2)
 .(1/217)، د.ط، الروض املربعالبهويت، و  ،(4/7) ،1،طاملغينابن قدامة، انظر: (3)

الشكل يف وسوار،  ،(433)، ص1، طاملدخل الفقهي العاموالزرقا: ،(14ـ 2/13)،1، طمصادر احلقالسنهوري،  انظر:( 4)
، رسالة جملس العقد بني النظرية والتطبيقحممد سرحان إبراهيم، (، نقال عن ابسم 142ـ  141)ص،2،طالفقه اإلسالمي

ونشأت ، (م2006 الوطنية، النجاح عةجام فلسطني،)  العليا الدراسات ،كلية(98، ص )يف الفقه والتشريع ماجستري
 ،2ط،الشكل يف الفقه اإلسالمينقال عن سوار،  ،(291ـ  289)ص  الرتاضي يف عقود املبادالت املالية، الدريين إبراهيم

= 
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يقول مصطفى الزرقا:"لكننا نرى أنه ال يوجد دليل شرعي على العنصر املكاين فاقتصرن هنا يف هذا و 
ى تصوير جملس العقد على العنصر الثاين، وهو حالة التفاوض؛ ألنه هو األقرب إىل ساحة الشريعة عل

 (1)ومقاصدها..."

، وحدة مكانية اجمللس يتمثل يف اعتبار هوو  ،جمللس العقد-املادي-التصوير احلسي االجتاه الثاين:
قبل القبول ا خطوتني فأكثر يعً ، أو مشيا مجعن اجمللس أحدمهاحبيث لو أوجب أحد املتعاقدين وقام 

وذلك أن أصحاب هذا االجتاه يعتربون يف جملس العقد عنصرين  سقط اإلجياب وانفض اجمللس؛
وهو حالة إقباهلما على التفاوض، فيختلف اجمللس بتبدل  ،مها:مكان العاقدين، ووضعهما، أساسني

 .(2)أحد العنصرين

 هم:أئمت لوهذه بعض أقوا .احلنفية ذهب إليههذا ما     

حىت لو أوجب أحدمها البيع فقام اآلخر  ،ال ينعقد ]املكان[:"فإن اختلف اجمللس(3)يقول الكاساين
أو يسريان على دابتني أو دابة واحدة يف  ،عن اجمللس قبل القبول... وعلى هذا إذا تبايعا ومها ميشيان

وإن -بينهما فصل وسكوت وإن كان ،فإن خرج اإلجياب والقبول منهما متصلني انعقد ،حممل واحد
 .(4)ري"ألن اجمللس تبدل ابملشي والس ؛ال ينعقد-قلّ 

 :التصوير احلسي جمللس العقدأدلة احلنفية على 
                                      

= 
يف الفقه  ، رسالة ماجستريجملس العقد بني النظرية والتطبيقحممد سرحان إبراهيم، (، نقال عن ابسم 164ـ  163)ص

على كتاب الرتاضي عثر أ( حيث مل م2006 الوطنية، النجاح جامعة فلسطني،)  العليا الدراسات ،كلية(98)، ص والتشريع
 .يف عقود املبادالت املالية، وال على كتاب الشكل

 . (433)، ص1ط ،املدخل الفقهي العام (1)
 . (433)، ص1ط املدخل الفقهي العام ،انظر:الزرقا (2)
بن مسعود بن أمحد الكاساين، ِنْسَبة ِإىَل كاسان بـَْلَدة َورَاء الشاش، هو أحد كبار فقهاء احلنفية يف هو أبو بكر، عالء الدين  (3)

وله مؤلفات أخرى منها:السلطان املبني يف  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عصره، وصاحب أعظم كتاب يف فقه احلنفية
 (2/339) ط،.د ،اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية القرشي،: ـ.]انظر(ه587) أصول الدين،تويف يف حلب سنة

 [.(2/70) ،15، طاألعالم الزركلي،و 
 نفضاض اجمللسإال أن بعضهم استثنوا مشي خطوة أو خطوتني قبل القبول، فقالوا بعدم ا(، 5/137) د.ط، ،بدائع الصنائع (4)

 [.(4/528) دط، ،حاشية ابن عابدين، وابن عابدين ،(5/293) ، د.ط،البحر الرائق]انظر:ابن جنيم،  مبثل ذلك.
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 ما استدل به احلنفية على هذا االجتاه يف ثالث تعليالت: ميكن إمجالو 

من أجل  العقد هو الذي جيمع بني شطري اإلجياب والقبول مع تفرقهما كانن مأالتعليل األول:
ن األصل يف العقد أن ال يتأخر أحد الشطرين عن اآلخر؛ لكنه كلما وجد أحدمها انعدم ؛ ألالضرورة

إال أن اعتبار ذلك يؤدي إىل  ،فوجد الثاين واألول منعدم فال ينتظم الركن ،يف الثاين من زمان وجوده
ن، وعليه ا للشطريجامعً  املكانوجعل  ،فتوقف أحد الشطرين على اآلخر حكما تعاقد،انسداد ابب ال

وحنو  األكلابملشي أو السري أو القيام أو القعود و -قبل القبول-فإذا تبدل مكان العاقدين أو حاهلما
 .(1)ذلك، انفض اجمللس وبطل العقد

 :هذا التعليلمناقشة 

 سريةيالطوات اخل حىتاألكل والشرب واملشي القيام والقعود و منع العاقدين من أبن  نوقش هذا التعليل
 على اشرتاط العنصر املكاين صريحال يوجد دليل ؛ إذ (2)جملس العقد كييفإغراق يف املادية يف ت فيه

بل الثابت جواز االنعقاد ما مل يتم التفرق ابألبدان بني املتعاقدين، ومل يبد من أي منهما  ،(3)للمجلس
 .(4)جمللسكما سيأيت يف مفهوم احتاد ا  ما يدل على اإلعراض الصريح أو الضمين

قياس جملس العقد على جملس قراءة آية السجدة، وذلك كما أن من قرأ آية سجدة التعليل الثاين:
وهو ميشي على األرض أو يسري على دابة يلزمه لكل قراءة سجدة، خبالف ما إذا كرر آية السجدة 

ومها يف  قداناملتعا إذا تعاقدفيف جملس واحد فال يلزمه إال سجدة واحدة، فكذلك جملس العقد، 
ا قبل القبول مل ينعقد أوجب أحدمها فسار اآلخر أو سارا مجيعً  إن واحد صح العقد، أما كانم

 .(5)لتبدل اجمللس ؛العقد

 :هذا التعليلمناقشة  
                                      

حاشية ابن وابن عابدين،  ،(5/293)،د.ط،البحر الرائق،وابن جنيم، (5/137) د.ط، ،بدائع الصنائع الكاساين، انظر: (1)
 .(4/527)، دط، عابدين

 . (2/11)، 1ط ،مصادر احلقالسنهوري،  انظر: (2)
 . (433)، ص1، طاملدخل الفقهي العام ،الزرقا انظر: (3)
 . (52) سيأيت يف الصفحة (4)
 . (5/137) د.ط، ،بدائع الصنائعالكاساين،  انظر: (5)
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 قياس أبمرين:هذا النوقش 

ليه مبا تشتمل ع-العقودو ن سجود التالوة من األمور التعبدية، ألقياس مع الفارق؛  هأناألمر األول: 
 .(1)من املعامالت، فال يصح قياس جملس العقد على جملس تالوة آية السجدة-من إجياب وقبول

ا حلقيقة القياس؛ إذ ال قياس ا على أصل، فيكون خمالفً قياس على فرع وليس قياسً  نهأاألمر الثاين:  
فيه بني كما أن تكرار السجدة بتكرار القراءة عند اختالف املكان أمر خمتلف ،  (2)بغري أصل

 .(4)فال يسلم القياس على أمر خمتلف فيه (3)الفقهاء

أن من خري امرأته وهي متشي ، كما (5)قياس جملس العقد على جملس خيار املخرية التعليل الثالث: 
إذا اختارت و طل خيارها؛ لتبدل جملسها، يبعلى األرض، أو تسري على دابة، فمشت أو سارت 

أوجب  إذاذلك جملس العقد؛ فكختيارها؛ لعدم تبدل اجمللس، نفسها متصال بتخيري زوجها صح ا
العقد؛ لتبدل  بطلا مث قبل، ومها واقفان، فسار اآلخر قبل القبول، أو سارا مجيعً  العاقدين أحد

  . (6)، وإذا قبل يف مكانه صح القبول لقيام اجمللساجمللس

 :هذا التعليلمناقشة 

العربة يف املخرية إبرادهتا هي ومبجلسها وحدها، ال ن أل أبنه قياس مع الفارق؛ قياسهذا النوقش 
ال  إعراضه أيضاأن كما   ،ال جيوز له الرجوع فيه ،ن التخيري ابلنسبة له الزمفإإبرادة الزوج وجملسه؛ 

خبالف جملس املخرية؛ فلو خري الزوج امرأته ومها واقفان، مث سار الزوج وبقيت املرأة وهذا ، فيهيؤثر 

                                      
 .(161)ص ،2ط، الشكل يف الفقه اإلسالميسوار،  انظر: (1)
 .(4/67) ، د.ط،البحر احمليطوالزركشي،  ،(5/10) ط،د.، احملصول يف علم األصولالرازي،  انظر: (2)
و كرر اآلية الواحدة يف اجمللس نظر إن مل يسجد للمرة األوىل كفاه للجميع سجدة واحدة فل"ويدل على ذلك قول النووي: (3)

يسجد مرة أخرى لتجدد السبب، وهبذا قال مالك وأمحد، وعن أيب حنيفة  أصحها: وإن سجد للمرة األوىل فثالثة أوجه.
 . ([3/389)،د.ط،اجملموعانظر:] روايتان".

  (.16)ص،2ط،سالميالشكل يف الفقه اإلانظر:سوار،  (4)
 .(4/528)، دط،ابن عابدين، حاشية ابن عابدينانظر:] اختاري نفسك. :هلا وهي املرأة اليت ملكها زوجها طالقها بقوله (5)
 .(4/528)، دط،حاشية ابن عابدين،وابن عابدين، (5/137)،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (6)
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يبقى هلا ما دامت يف جملسها، وهذا خيتلف عن جملس العقد؛ فهو مرتبط إبرادة  واقفة، فاخليار
 .(1)العاقدين مجيعا، ومعترب مبجلسهما معا

ل السنهوري:"أما كان األوىل نبذ هذه الوحدة املكانية، واالستعاضة عنها اقعلى هذا  تعليقاو 
لذي يظل فيه املتعاقدان منشغلني ابلوحدة الزمنية، فنقول:إن جملس العقد ال ينقطع طوال الزمن ا

فإذا اشتغل كالمها أو أحدمها بشيء آخر وأعرض عن  ،بقيا يف مكاهنما أو برحاهسواء  ،ابلتعاقد
التعاقد فهنا ينقطع جملس العقد... وما بنا من حاجة إىل التمييز بني املشي والسري، والوقوف مث 

 .(2)".املشي والسري، وبني الدابة وجراين السفينة ..

 الرتجيح:

العقد  لسأن ما ذهب إليه اجلمهور من التصوير املعنوي جمل-وهللا أعلم-من خالل ما تقدم ويظهر
بصرف النظر عن  -قبل إمتام العقدعدم تفرقهما مع والذي يتمثل يف حالة إقبال العاقدين على التعاقد 

 اآلتية:هو الراجح؛ وذلك لألسباب -واقفني، ماشيني أو راكبنيو كوهنما جالسني أ

ه كما يقول-داللة على اشرتاط البعد املكاين األدلة الواردة يف جملس العقد ليس فيهاأن -1
جتماع مالزمة مكان بعينه، االمن املعلوم أنه ال يلزم من و  ،االفرتاقفيها ذكر االجتماع و  وإمنا-احلنفية

 .بل حيصل االجتماع مع املشي والركوب وحنوه

فيه  وحنو ذلكشرب أو أكل سبب قيام أو مشي أو سري أو القول بتبدل اجمللس ب أن-2
كف عن أو مكاتبهم أو أسواقهم ابل متهيانو يف ح ناسم الالز ومبالغة يف شكليتها؛ ألن إ تقديس للعقود

ذلك، ال لشيء سوى أهنم يربمون عقد بيع أو ن م ميف صالة متنعه مكأهنأو القيام  شراب أو الطعام ال
أمر حيتاج إىل دليل صريح من هذا و ذلك هو تقديس واضح هلذه العقود،  إجارة أو استصناع أو غري

 عليه الناس من طرق التعاقد. رفاعما تاألمر إىل  الشارع، وإال فالواجب نبذ ذلك وإرجاع

                                      
 .(5/137)،املرجع السابق انظر:الكاساين، (1)
 .(14ـ  2/13)،1،طمصادر احلق( 2)
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يف  ال سيما ،على الناس يف معامالهتم اوتضييقً  ،ومشقةً  ا،االجتاه احلنفي حرجً يف أن -3
طرق املواصالت اليت  أمناط احلياة نتيجة التطور، وتنوعتالذي تعددت فيه العصر احلديث 

. فاالجتاه (1)املبتكرة من وسائل النقل وحافالت وغريها ات، وطائرات،قطار من استحدثتها احلضارة 
فيها -يف الغالب-احلنفي يقتضي التضييق على الناس يف تعاقداهتم يف هذه املواصالت مع حاجتهم

هذا االجتاه إبطال كثري من عقود الناس يف العصر احلديث ال سيما يف  إىل إجراء العقود، كما يقتضي
احملالت الكبرية اليت تكثر فيها العينات حيث يتعاقد الناس فيها وهم يتنقلون من جهة ألخرى؛ تبعا 

أو األشربة.  ةوهم أمام طاولة عليها بعض األطعم ،ألماكن وجود العينات، كما يتعاقد بعضهم أحيانً 
 علم.وهللا أ

 ة:جملس العقد بني احلقيقة واحلكمي:ينالثا بحثامل

 ا وثالثة مطالب:ويتضمن متهيدً 

 يف تنوع جملس العقد: :التمهيد

أن يكون العاقدان خالل التعاقد  الختالف حال العاقدين فيه؛ إذ ميكن اخيتلف جملس العقد تبعً 
كل   أن يكون كما ميكن  ا، مباشرً صااًل االتصال بينهما ات جيعلا حسيً ا جمتمعني يف مكان واحد اجتماعً 

 .(2)، حبيث يكون املوجب يف مكان خيتلف عن مكان القابلا عن اآلخرائبً غ واحد منهما

  .(4)، وجملس عقد حكمي(3)ومن مث انقسم جملس العقد إىل نوعني:جملس عقد حقيقي    

 األول:جملس العقد احلقيقي: طلبامل
                                      

 . (14ـ  13 /2)، 1، طمصادر احلق السنهوري،انظر:  (1)
 . (50)، ص1، طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثةانظر:اإلبراهيم،  (2)
 ،1ط ،ْقِهيَّةمْوُسوَعة الَقواِعُد الفِ ف احلقيقة أبنه:"املوجود الثابت يف الواقع احملسوس".]انظر:البورنو، يعرّ  (3)

، رسالة قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاهتا يف املعاوضات املالية،والشحي، يوسف بن حممد بن عبد هللا، (5/188)
 ([.م2004 آب األردنية، اجلامعة: األردن) العليا، الدراسات كلية (23)دكتوراه، ص

 ال وجودًا خارجيًا أي قيام الشيء املعنوي مقام احلسي".يعرف احلكمية أبنه:"املعىن الدال على الشيء تقديرًا ذهنيًا  (4)
قواعد التقديرات ،والشحي، يوسف بن حممد بن عبد هللا، (5/188،)1ط، مْوُسوَعة الَقواِعد الِفْقِهيَّة]انظر:البورنو، 

 .(23)، رسالة دكتوراه، صالشرعية وتطبيقاهتا يف املعاوضات املالية
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حضور زماين متعاصر حلظة تبادل  التعاقد فيه طريفبني يكون  اجمللس الذي هوجملس العقد احلقيقي 
 اإلجياب والقبول بطريقة مباشرة معه ويتبادل اإلجياب والقبول، حبيث يسمع كل واحد منهما اآلخر،

إال إذا  -من حيث الزمان سواء احتد املكان أم مل يتحد، وسواء رأى كل واحد منهما اآلخر أو مل يره
 .(3)، وغريمها(2)والنووي (1)وقد صرح هبذا مجاعة منهم ابن جنيم-ةكان التعاقد ابإلشار 

 اشرتيت فقال بكذا منك بعته السطح يف للذي فقال البيت يف رجل:"قال يف البحر الرائق
 .(4)مينع" ال والسماع الفهم مينع ال الذي بينهما السرت هذا ...فعلى صح

 .(5)خالف" بال البيع صح يعاوتبا متباعدان ومها تناداي وقال يف اجملموع:"لو  

جملس العقد احلقيقي؛ لالجتماع الواقع بني الطرفني، حيث يسمع كل  هذا اجمللس: ىسميو 
 .اإلجياب والقبول بطريقة مباشرة معه ويتبادل واحد منهما اآلخر

وينطبق هذا اجمللس على التعاقدات اليت تتم يف األسواق والدكاكني والشوارع واحلافالت     
ا، كما ينطبق على التعاقدات اليت تتم بني األفراد والشركات أو بني الشركات مع بعضها  وحنوه

كاملؤسسات احلكومية أو التجارية والبنوك وحنوها، إذا كان العاقدان فيها حاضرين جمتمعني، جيمعهما 
 ملعاطاة.مكان واحد وزمان متعاصر، وسواء كان التعاقد عن طريق اللفظ أو الكتابة أو اإلشارة أو ا

                                      
ـ،فقيه أصويل، له عدة تصانيف، منها  (ه970ت )حممد، الشهري اببن جنيم املصري احلنفي،  هو زين الدين بن إبراهيم بن (1)

: ابن العماد، شذرات الذهب يف أخبار ،] انظريف الفقه والبحر الرائق يف شرح كنز الدقائق ،االشباه والنظائر يف أصول الفقه
 .(3/64)،15، طاألعالمالزركلي، (، و 8/385من ذهب،د.ط،)

ـ،مولده ووفاته يف نوا من قرى حوران، بسورية  (ه676ت )يي الدين، أبو زكراي، حيىي بن شرف النووي، الشافعي، هو حم (2)
 أشهر مؤلفاته:" املنهاج يف شرح صحيح مسلم" و"اجملموع شرح املهذب". عالمة ابلفقه واحلديث مكثر من التأليف، من

 [(8/149)،15، طاألعالمفما بعدها، والزركلي،  (8/395)، 2،ططبقات الشافعية]انظر ترمجته:السبكي، 
أن مثت تعارضا بني ما نسب إىل ابن جنيم والنووي هنا من التصريح بعدم اشرتاط احتاد مكان  وقد يتبادر إىل الذهن هنا (3)

لك: أن احلنفية العاقدين وما تقدم من التصوير احلسي جمللس العقد عند احلنفية، لكن ال تعارض بني األمرين؛ إذ املقصود هنا
ذلك إذا صدر اإلجياب حىت يصدر  وحنو القعود أو القيام يوجبون على كلِّ من العاقدين أال يفاق مكانه، وأال يبدل حاله من

( ـ لكن ال يعين ذلك أهنم يشرتطون اجتماع العاقدين يف مكان واحد، فهم ال يقولون 19القبول ـ كما تقدم يف الصفحة )
 بذلك، وهللا أعلم.

  (.5/294)ابن جنيم، د.ط، (4)
 (.9/191)النووي، د.ط،  (5)
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كما ينطبق أيضا على التعاقدات اليت جترى عن طريق آالت االتصال احلديثة واليت يتم فيها     
كاهلاتف والالسلكي، أو عن طريق احملاداثت الصوتية عرب االنرتنت سواء كانت   (1)املعاينة أو السماع

عاقدان غائبني من وإن كان ال-ابلصوت فقط، أو ابلصوت والصورة معا؛ ذلك أنه يف هذا اجمللس
عليه  يكون بني العاقدين حضور زماين متعاصر حلظة تبادل اإلجياب والقبول، وبناءً -حيث املكان
هو  رين؛ إذ املعترب يف احتاد اجمللسا تسري عليه مجيع أحكام التعاقد بني حاضا حقيقيً فيعترب جملسً 

 .(2)االحتاد الزماين

د احلقيقي يشمل كل متعاقدين جمتمعني يف اجمللس وهبذا خيلص إىل القول أبن جملس العق    
حبيث جيمعهما  (3)اا حكميً ا حبيث جيمعهما مكان وزمان واحد، أو جمتمعني اجتماعً ا حقيقيً اجتماعً 

 حضور زماين متعاصر حلظة تبادل اإلجياب والقبول، وإن كان غائبني من حيث املكان. 

 الثاين:جملس العقد احلكمي: طلبامل

فيه التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد وال زمان متعاصر ذلك اجمللس الذي يكون  ويقصد به
 .الكتابةالرسالة)السفارة( أو  كانت وسيلة االتصال بينهماو  حلظة تبادل اإلجياب والقبول،

أين بعته أن يقول املرسل لشخص اذهب إىل فالن وقل له:فكلتعاقد بواسطة الرسول أما ا
 يهداري إىل فالن بكذا مث يطلب إىل شخص معني من الناس أن يذهب إلبعت  يقولو داري بكذا، أ
 .(4)وخيربه بذلك

، فقد اتفق الفقهاء على صحته، ما دامت الكتابة (5)التعاقد ابلكتابة بني الغائبني وفيما خيص
ل القول جبواز ؛ ألن ذلك هو الوسيلة املمكنة إلجراء التعاقد بينهما؛ ولذا فقد مش(1)مستبينةً  واضحةً 

                                      
حكم إجراء العقود آبالت االتصال انظر:جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي،  (1)

 م.1990ه 11410العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ  (54/3/6)القرار رقم  (2/1267،)احلديثة
،وهيئة 54/3/6القرار رقم  (2/1267،)حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةفقهي اإلسالمي الدويل، انظر:اجملمع ال(2) 

  (.520)ص 38ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعية احملاسبة واملراجعة، 
 .(217)، صقواعد التقديرات الشرعيةانظر:الشحي، يوسف بن حممد بن عبد هللا،  (3)

 .(62)، ص1لد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، طانظر:عدنن خا (4)
وهذه إحدى حاليت التعاقد بواسطة الكتابة، أما احلالة األخرى فهي التعاقد ابلكتابة حال حضور املتعاقدين، ومجهور العلماء  (5)

= 
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وال يف حضور عند  غيبة مطلقا، ال يف ابلكتابة ينعقد التعاقد هبا مجيع العقود عدا عقد النكاح، فال
 كما سيأيت  (3)ا، أما احلنفية فأجازوا التعاقد هبا مطلقً (2)واحلنابلة والشافعية مجهور الفقهاء من املالكية

 .(4)يف اشرتاط اإلشهاد على عقد الزواج

ي شكل من أشكال أبمجيع العقود عدا عقد الزواج،  فيجوز التعاقد ابلكتابة يفوعلى هذا 
، يف شكل سند أو خطاب أو نشرة، موقعا عليها أو غري أو عامةً  ، خاصةً أو رسيةً  الكتابة عرفيةً 

، وسواء كان نقل الكتابة  كانت أو صورةً أو أبية طريقة أخرى، أصاًل  ابآللةابليد أو  موقع، مكتوبةً 
 (5)ا أو بطريق التلغرافشرً مبا

تصال املباشر بني العاقدين، ولذا يسمى هذا اجمللس:جملس العقد احلكمي؛ لعدم حتقق االو 
 ويقام مقام االتصال احلسي اخلارجي. ذهنًيا هذا اجمللس يقدر

د الربيابستخدام احملادثة الكتابية، أو إبرام العقد بق جملس العقد احلكمي على وبناء على ذلك فينط
 .(6)يشبهها مال ذا ككو  ، أو شاشات احلاسب اآليل، االلكرتوين، أو عرب املوقع على الشبكة

                                      
= 

النطق؛ ألن املقصود بصيغة العقد أن على جواز التعاقد هبا بني احلاضرين أيضا ـ ابستثناء عقد النكاح ـ ولو مع القدرة على 
، د.ط، اجملموعتدل على إرادة املتعاقدين ورضامها، وال شك أن الكتابة تؤدي هذا املعىن على أمت وجه.انظر:]النووي، 

،واخلفيف، (412)، ص1، طاملدخل الفقهي العام،والزرقا، (1/339)،د.ط،األشباه والنظائر، وابن جنيم، (9/167)
 .(271)ص د.ط، ،امالت الشرعيةأحكام املععلي، 

 .(412)،ص1، طاملدخل الفقهي العام، والزرقا، (545)، ص2، طاملدخل للفقه اإلسالميانظر:مدكور حممد سالم ،  (1)
 ،كشاف القناع،والبهويت، (3/141)، د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (3/167)، دط،منح اجلليلانظر:حممد عليش،  (2)

 .(5/35د.ط،)
 .(2/231)،د.ط،بدائع الصنائعلكاساين، انظر:ا (3)
 ( من هذا البحث.55انظر: الصفحة) (4)
، 1،طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة، نقال عن اإلبراهيم، (153)ص،نظرية احلقالسنهوري، انظر: (5)

 .(33)ص
راء العقود آبالت االتصال حكم إجانظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي،  (6)

 38ـ املعيار الشرعي، القرار رقم  املعايري الشرعية،وهيئة احملاسبة واملراجعة، (54/3/6)القرار رقم  (،2/1267،)احلديثة
  (.520)ص
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 املطلب الثالث:الفوارق األساسية بني اجمللسني:

ا أو حكمً  تم التعاقد فيه بني حاضرين إما حقيقةً اجمللس الذي ياتضح مما سبق أن اجمللس احلقيقي هو 
تم فيه التعاقد بني غائبني ال الذي ياحلكمي فهو اجمللس لس اجملحبيث جيمعهما زمان واحد، وأما 

 جيمعهما مكان واحد وال زمان واحد.

 فيصل التفرقة بني اجمللسني أمران:وعلى هذا فيمكن القول أبن  

تطول أو تقصر؛  زمنيةً  يستغرق مدةً اب إىل القابل يف اجمللس احلكمي أن وصول اإلجياألمر األول: 
اإلجياب صدور ؛ ألنه مبجرد مثل هذه املدةفيه ال توجد ف لس احلقيقياجملفيه، وأما  لعدم احتاد الزمان

 .(1)اأو حكمً  ؛ لكون العاقدين فيه جمتمعني إما حقيقةً به قابلعلم الفيه يتم 

سواء   ،اإلجياب إىل علم القابلتدخل وسيط إليصال من يف جملس العقد احلكمي  ال بداألمر الثاين:
ا  بشرً كانت ، أم  اتف واحلاسب اآليلاهلك  أوتوماتيكيةً  ميكانيكيةً  آلةً  كانت هذه الوسيلة

إليصال اإلجياب كامليكروفون بني  ، وأما يف اجمللس احلقيقي فقد تتدخل وسيلةً (2))السفري(كالرسول،
 احلاضرين أو الشاشة بني املتباعدين، وقد ال تتدخل أي وسيلة وهو األصل يف التعاقد بني احلاضرين.

مفهوم التفرق بني العاقدين يف جملس العقد::لثالثبحث اامل    

أن ذلك ا؛ إىل عرف الناس وعاداهتم وما يعتربونه تفرقً  التفرق بني العاقدين املرجع يفن أبصرح الفقهاء 
لف ابختالف فهو خيت ، ومن مَث  (3)فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس ،ا ومل يبينهحكمً  يهالشارع علق عل

 :نيلباشتمل هذا املبحث على مطفقد  على هذا ، وبناءً قدين يف إنشاء العحال العاقد

 املطلب األول:حقيقة التفرق يف جملس العقد احلقيقي:

 وبناء على تنوع كيفية اجتماع العاقدين يف اجمللس اشتمل هذا املطلب على فرعني:
                                      

 . (51)، ص1، طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثةانظر:اإلبراهيم،  (1)
 . (51)السابق، ص رجعانظر:امل (2)

واملرداوي،  ،(4/7)،1،طاملغينقدامة،  ،وابن(2/45)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين،(9/180)،د.ط،اجملموعانظر:النووي،  (3)
 .(2/885)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالزحيلي، و  ،(4/194)، 1، طاإلنصاف
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 يا:الفرع األول:التفرق إذا كان اجتماع العاقدين يف اجمللس اجتماعا حقيق

فإن كان العاقدان بني العاقدين يف االجتماع احلقيقي فيكون ابلتفرق ابألبدان، وعلى هذا  التفرقأما و 
 صحن إىل احملل من كالدكاكني واملكاتب التجارية، كان التفرق خبروج أحد املتعاقدين  يف دار صغرية،

 .إىل السطح، وحنو ذلك أو الشارع، أو الدار،

تفرق فيها يكون فالمتعددة كاألسواق املبنية، كبرية ذات جمالس وبيوت دار   يف وإن كان       
 .حنو ذلكإىل آخر و جملس  منأو  آخرمن بيت إىل  ابخلروج

 أحدمها ميشي كالصحراء واألسواق العادية، فيكون التفرق أبن  واسع وإن كان يف فضاء
 رفع غري من العادة على كلمه  لو حبيث عنه يبعدواقًفا، ف اآلخر بقاء مع خطوات، صاحبه مستدبرا
على منت كان السري سواء   ،يف حالة مشي أو سري هماإذا مت العقد بينو  (1)كالمه  يسمع مل الصوت

، فلو كان (2)كان االفرتاق فيها ابلنزول منها مث التفرق ابألبدان  ،سيارة أو قطار أو طائرة أو غري ذلك
ة وحيصل التفرق بينهما، وإن قام أحدمها من مقعده فهما جمتمعان حىت هتبط الطائر -مثاًل -يف طائرة،

 .(3)ال يعد تفرقا يف العرف احلمام مل يؤثر ذلك؛ ألن مثله ودخل

 الفرع الثاين:التفرق إذا كان اجتماع العاقدين يف اجمللس اجتماعا حكميا:

ذلك أن  ؛(4)وأما التفرق يف التعاقد عرب االتصاالت املباشرة الناقلة لألصوات فيكون بقطع االتصال
 .(5)فقد حصل التفرق انقطع افإذ هما هو وسيلة االتصال،مجع الشيء الوحيد الذي

 

                                      
واملرداوي،  ،(4/7)،1،طاملغين،وابن قدامة، (2/45)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين،(9/180)، د.ط،اجملموعانظر:النووي،  (1)

 .(2/885)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالزحيلي، و  ،(4/194)،1، طاإلنصاف
، رسالة جملس العقد بني النظرية والتطبيقحممد سرحان إبراهيم، ابسم نقال عن  (80)، صأحكام العقودانظر: العطار،  (2)

 (.م2006 الوطنية، النجاح جامعة فلسطني،)  العليا الدراسات ،كلية(98، ص )عيف الفقه والتشري ماجستري
 .(254)، صالقواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوع ،انظر:الرحيلي، سليمان (3)
 .(2/938)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي،  (4)
 .(2/939)املرجع السابق (5)
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 املطلب الثاين:حقيقة التفرق يف جملس العقد احلكمي:

وأما التفرق يف جملس العقد احلكمي فيحصل مبفارقة القابل جمللس االطالع على اإلجياب؛ ذلك أنه 
إذا قبل بعد ذلك كان و ، وبطل العقد اإلجياب لقبول، وإال سقطيشرتط بقاؤه يف اجمللس حىت يصدر ا

 .(1)هذا ما عليه عامة أهل العلم ابإلجياب. هلاتصا عدمالقبول ابطال؛ ل

من حيث احلقيقة  ،وأنواعهمفهوم جملس العقد  ، وقد اتضح فيهذا الفصلما يتعلق هبأهم هذا  
ينتقل البحث  ل نوع أو ينقطع، وبعد ذلكبه ك واحلكمية والفوارق األساسية بني النوعني، وما يقوم

 وذلك يف الفصل املوايل. ،إىل بيان أنواع العقود وعالقتها مبجلس العقد

                                      
حكم اإلبراهيم، ،و (192)ص ، د.ط،أحكام املعامالت الشرعيةواخلفيف، علي،  ،(433)ص،قهياملدخل الفانظر:الزرقا،  (1)

 .(61)، ص1، طضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي عدنن خالد الرتكماين،و  ،(109)، صإجراء العقود بوسائل االتصال
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 الفصل الثاين:أنواع العقود وعالقتها مبجلس العقد:

 ثالثة مباحث: وحتت هذا الفصل

 د ابعتبار املالية والعوضية::أنواع العقو ألولاملبحث ا

دمي بتصنيف العقود وتقسيمها إىل أقسام وجمموعات متنوعة؛ ملا يف ذلك من اعتىن الفقهاء من ق
 (1)تيسري فهم حقيقة العقود وأحكامها اليت تسري على ما تندرج منها حتت قسم واحد من األقسام"

اليه، فصنفوها من حيث  يهدف الذي واملوضوع ،العقد عليه الذي يقوم فقسموها ابعتبار األساس
ومن حيث املالية وعدمها، ومن حيث العوض والتربع، ومن حيث املشروعية  التسمية وعدمها،

 .(2)وعدمها، ومن حيث الصحة وعدمها، ومن حيث اجلواز واللزوم، ومن حيث النفاذ والتوقيف...

إال أن من أهم تلك التقسيمات تصنيف العقود ابعتبار احملل الذي يقع عليه العقد، وهذا يف     
ا، أو إما أن يكون عينً  ، ذلك أن احملل الذي يقع عليه العقد(3)ري معيار للتقسيمنظر بعض العلماء خ

ا، أو كًفا عن عمل معني، مث إن هذه األمور اليت يقع عليها العقد منها ما  معينً ، أو عماًل منفعةً 
ومن هنا انقسم العقد إىل قسمني رئيسني بياهنا يف ثالثة  ،ومنها ما ال يتصف ،يتصف ابملالية

 طالب:م

 املطلب األول:تقسيم العقود ابعتبار املالية وغري املالية. 

نها والتمييز بي ،ولتوضيح هذا التقسيم حيسن بيان مفهوم املال يف اإلسالم، مث حتديد العقود املالية 
 :وبني غري املالية، وذلك يف فرعني

                                      
عبد هللا بن حممد بن عبد هللا، ، عمراين، وال(268)،ص1انظر:عدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،ط (1)

 1431 ـ إشبيليا كنوز  دار: الرايض) (،25)ص ،2ط دكتوراه، رسالة وتطبيقية، أتصيلية فقهية دراسة، العقود املالية املركبة
 (..م2010/هـ

بداية ،وابن رشد، (1/337)،د.ط،األشباه والنظائرينظر بعض املراجع اليت صنفت العقود ابعتبارات خمتلفة:ابن جنيم،  (2)
 ،(2/402)،2، طاملنثور يف القواعد،والزركشي، 275،د.ط، صاألشباه والنظائر،والسيوطي، (3/145)،4، طاجملتهد

 .(4/130،)1،طاملغينوابن قدامة، 
 .(1/61)،1،طمصادر احلقالسنهوري،  (3)
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 الفرع األول:مفهوم املالية يف اإلسالم. 

 .(1)األشياء مجيع من ملكه اإلنسان ما اللغة يف وهو املال، إىل نسبة واملالية

  (2")احلاجة لوقت ادخاره وميكن الطبع إليه مييل أبنه:"ما احلنفية عرفه ويف االصطالح    

واحلنابلة تعريفات متقاربة للمال،  (4)والشافعية (3)وأما عند اجلمهور فتوجد لكل من املالكية    
 .(5)حاجة" بال اقتناؤه أو مطلقا، نفعه يباح احلنابلة أبنه:"مابعض  إال أن من أحسنها ما عرفه

واحلقوق؛ ذلك أن كل ما  واملنافع، األعيان، لشموله وهذا التعريف أوىل من تعريف احلنفية؛    
 .(6)اأم حقً  ا أم منفعةً يقبل امللك فهو مال، سواء كان عينً 

وجاز  الناس، بني مادية قيمة له كان  ما":املال أبنه املعاصرين بعض وعلى هذا املعىن عرف    
 (7)واالختيار" السعة حال يف به االنتفاع اشرعً 

  

                                      
 .(1/304،)2، طمعجم لغة الفقهاءقلعة جي،  (1)

 .(5/277)ط،، د.البحر الرائق ابن جنيم، (2)
أحكام ]انظر:ابن العريب حيث عرف املال بقوله:"فهو كل مال متتد إليه األطماع،ويصلح عادة وشرعا لالنتفاع به"  (3)

 .(3/153)،دط، القرآن
 .(1/127)،د.ط،األشباه والنظائرانظر:السيوطي،  (4)

 (.2/7د.ط،)، شرح منتهى اإلراداتالبهويت،  (5)
عني أو شخص جاز له أن يتصرف يف تلك املنفعة تصرف املالك يف أمالكهم على جري العادة  وعلى هذا فمن ملك منفعة (6)

على الوجه الذي ملكها؛ ألن متليك املنفعة متليك مطلق يف زمن خاص، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤاجرها من غريه، أو 
 يسكنه بغري عوض حسبما تناوله عقد اإلجارة.

كاإلذن يف سكىن املدارس واألسواق وحنو ذلك فمن أذن له يف ذلك فله أن ينتفع بنفسه فقط وال حيق وهذا خبالف ملك االنتفاع   
له أن يؤاجر أو يعاوض بطريق من طرق املعاوضات أو يسكن غريه معه؛ ألنه ال ميلك املنفعة وإمنا ميلك االنتفاع 

 [.(332ـ  1/331)، د.ط،الفروق فقط.]انظر:القرايف،
املعامالت املالية شبري، حممد عثمان ،  (، نقال عن1/179،)1،طامللكية يف الشريعة اإلسالميةالسالم،  العبادي، عبد (7)

 .(13)، ص6، طاملعاصرة
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 :الفرع الثاين:العقود املالية وغري املالية

 ا يف بعضعترب العقد ماليً تنقسم العقود ابعتبار ما يقع عليه العقد إىل عقود مالية وعقود غري مالية، في
 مسألتني: تحديد هذه احلاالت اشتمل هذا الفرع علىولاحلاالت، وغري مايل يف بعضها، 

 العقد ماليا: فيها يعترباملسألة األوىل: احلاالت اليت 

 ا يف ثالث حاالت:يعترب العقد مالي  

  بعوض، العقد أكان سواء الفقهاء، بال خالف بني األعيان من عني على اإذا كان واقعً :األوىل 
 عوض كاهلبة. بغري كالبيع، أم

 . وحنوها واملضاربة واملساقاة كاملزارعة  ا على عمل مبقابل،إذا كان واقعً :ةيالثانو 

 من على اعتبارها فاجلمهور وحنومها، واإلعارة كاإلجارة،  منفعة من املنافع، على اإذا كان واقعً :ةالثالثو 
يعتربون  ين الللحنفية الذ اخالفً  (1)األموال حكم يف أو عندهم أموال املنافع ألن املالية أيضا؛ العقود
 (.2)أموااًل  املنافع

 :غري مايلالعقد  فيها : احلاالت اليت يعتربالثانيةاملسألة 

 :تنييف حاليعترب العقد غري مايل 

  والوصاية. والكفالة، كالوكالة  مقابل دون معني عمل على اكان واقعً   إذا:األوىل

 (3).احلرب وأهل املسلمني بني دنةاهل كعقد  ،دون مقابل معني عمل عن كفالوقع على  إذا الثانية:و 

                                      
املوسوعة الفقهية الكويت،  –ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (، 2/402)،2،طاملنثور يف القواعدانظر:الزركشي،  (1)

 .(30/228)،2،طالكويتية
 .(1/4،)2، طمرشد احليوان إىل معرفة أحوال اإلنسانقدري ابشا، حممد  انظر: (2)

املوسوعة الفقهية الكويت،  –ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (، 2/402)،2، طاملنثور يف القواعدانظر:الزركشي،  (3)
 .(30/228)،2، طالكويتية
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 واخللع النكاح كعقد  آخر جانب من مالية وغري جانب، من ماليةً  عقود قد تكون وهناكهذا، 
 .(1)وحنوها إال أهنا تندرج حتت العقود املالية اجلزية وعقد الدم عن والصلح

 ض.ابعتبار العوض وغري العو املالية تقسيم العقود املطلب الثاين: 

 .(2)سيم العقود املالية أيضا إىل قسمني:عقود تربع وعقود معاوضةميكن تق 

 أوال:عقود التربع: 

 .(3)اوالتربع يف اللغة:التطوع، وتربع ابألمر فعله غري طالب عوضً  

 إال أن (4)ا، وإمنا اكتفوا بتعريف أنواعهويف االصطالح الفقهي مل يضع الفقهاء للتربع تعريفً   
 أو عماًل  منفعةً  أو اعينً  املكلف كونه:"بذل  عن خيرج ال-األنواع لتلك اهتمتعريف من يؤخذ كما-معناه
والوديعة  والعارية والصدقة كاهلبة  (5)ا"غالبً  واملعروف الرب بقصد عوض، بال املآل أو احلال يف لغريه

 ، إال أن عقود التربعات ليست حمل هذا البحث.(6)وحنوها والضمان

 اثنيا:عقود املعاوضة:

 .(7)ة يف اللغة:من العوض، وهو البدل للشيءواملعاوض

 من كل  يعوض فيه الذي ، أي:العقد(8)ويف االصطالح الفقهي تعىن:املبادلة بني عوضني    
 .(1)أيخذ منه بدل ما اصاحبه شيئً  العاقدين

                                      
 املرجعني السابقني.انظر: (1)
 .(3/185)، 2، طاملنثور يف القواعد، والزركشي، (2/145)،4ط بداية اجملتهدابن رشد،  (2)
 .(2/380) ،د.ط،املصباح املنري، والفيومي، (4/188،د،ط،)معجم مقاييس اللغةانظر:ابن فارس،  (3)
 .(10/65)،2ط ،املوسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (4)
 .(10/65،)املرجع السابق (5)
 .(1/61)،1، طمصادر احلقانظر:السنهوري،  (6)
مادة ـ  ، د،ط،املصباح املنري، والفيومي، (4/188مادة ـعوض)،د،ط، معجم مقاييس اللغة انظر:ابن فارس، (7)

 .(1/226عوض)
، الشرح الصغري على أقرب املسالك، والدردير، (4/502)، دط،حاشية ابن عابدينانظر:ابن عابدين،  (8)

= 
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 ابلةاملتق التزاماهتما أبداء طرفني بني التزام إرادي عنه ينشأ وميكن تعريف عقد املعاوضة أبنه:"كل عقد
 .(2)مثن مقابل مايل حق اكتساب أو خدمة أو منفعة من االستفادة أو عني لتملك ؛وعطاءً  اأخذً 

 املطلب الثالث:أنواع عقود املعاوضات وتطبيقات عليها:

 تطبيقات عليها، وذلك يف فرعني:وذكر  عقود املعاوضاتيتناول هذا املطلب بيان أنواع 

 الفرع األول:أنواع عقود املعاوضات: 

 ميكن تقيسم عقود املعاوضة على ثالثة أنواع: 

حمضة، وهي العقود اليت جتري فيها املماكسة واملغالبة؛ لكوهنا مما يقصد فيها  معاوضة عقوداألول: 
 . واملزارعة وحنوها واالستصناع، والشركة واإلجارة، كالبيع،  (3)تنمية املال من اجلانبني

  الرفق جهة على تكون وإمنا هبا املغابنة، يقصد يت الغري حمضة، وهي ال معاوضة عقودالثاين:  
 .(4)ولكنها تربع ابتداءً  الكفالة والوكالة واحلوالة والرهن، ولذا فهي معاوضة انتهاءّ القرض و ك

 .لزواجوهو عقد ا ،اأصليً  اعقد معاوضة ليس العوض فيه مقصودً الثالث:  

 إعطاءـ ابلقرآن والسنة ـ  فيه قد أوجب تعاىل ألن هللاوضات؛ ج من عقود املعاعقد الزوا  عد  يُ    
أي عن أخذ  الزوج عن عضلها ليذهب ببعضه، كما هناه ىهنبه، و الزواج ، وعلق حل للمرأة الصداق

                                      
= 

 ،1، طالشرح الكبري املطبوع مع اإلنصاف واملقنع ، وابن قدامة،(2/2)د.ط، ،مغين احملتاجربيين، ،والش(3/12ط،).د
(11/5). 

 .(3/12) ط،.د، الشرح الصغري على أقرب املسالكانظر:الدردير،  (1)
اوضات ـ عقود املعحممد بن عبد هللا، ،، واحمليميد(598)، ص2،طاملدخل للفقه اإلسالميانظر:مدكور حممد سالم،  (2)

 http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-133509.htm:خصائصها ومقاصدها
 .2007 يوليو 05 املوافق 1428 اآلخرة مجادى 20 اخلميس: بتاريخ استعرض

 امللكيةأبو زهرة، ، و (3/186)،2، طاملنثور يف القواعد، والزركشي، (146ـ 2/145)،4ط بداية اجملتهدانظر:ابن رشد،  (3)
 .(302)، دط، صونظرية العقد

مصادر السنهوري، ، و (3/185)، 2،طاملنثور يف القواعد، والزركشي، (146ـ 2/145)،4ط بداية اجملتهدانظر:ابن رشد،  (4)
 .(1/61)، 1، طاحلق
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، وأنه مقصود يف يف عقد الزواج هشأنعظم و  أمهيتهعلى  ذلك دل، فهاشيء منه بغري طيب نفس
مبنيا  العقدملا كان  إال أنه (1)والوفاء به أوجب، أعظم من شأن الثمن واألجرة شأنه إن بل، العقد

أن ا غري أصلي؛ ذلك ا اتبعً الصداق مقصودً  رباعتُ -ال املشاحة واملغابنة-حمةعلى املكارمة واملسا
صاحل يف  هذا املهر وجعل ،الشارع قد أذن به ،رجل واملرأةانضمام بني ال-يف حقيقة األمر-الزواج
 ميلك البضع؛ وإمنا بذلك، بل وال ميلك به منفعة ميلكها الزوج فال (2)ا هلامثنً ليس  نه ـ املهر ـ؛ إال أاملرأة

 ما دامت املرأة يف عصمته.وذلك  (3)االنتفاع فقط

 .اتضاو ععقود املتطبيقات على :فرع الثاينال

 وأما تطبيقات عقود املعاوضات فيمكن ترتيبها على ثالثة أنواع:

قال  بيع مطلق، فإذاوصرف و  أبنواعه من مقايضة لبيعا، وهو عني بعنيمبادلة األول: نوعال 
مائة  بعتك:قال ، وإذاويسمى مقايضةً  بعني مبادلة عني فهذا الكتاب، كابذ الكتاب هذا بعتك:البائع

 بعشرة الكتاب هذا بعتك:قال وإذا ا،ويسمى صرفً  بعني مبادلة عني فهذ أيضا دوالر بثالمثائة رايل،
 ا.ا مطلقً ويسمى بيعً  بعني مبادلة عني فهذ أيضا رايالت،

خدمات وسائل  خدمات اهلواتف، أوأو وهو كبيع منافع العقارات،  ة،نفععني مب مبادلة:الثاين نوعال
: إجارة منافع، ااإلجارة بنوعيه ويدخل يف هذا النوع ،أو أتجري النفس للقيام ببعض األعمال النقل،

 .(4)والوكالة أبجر وحنوها عالةاجلو  املزارعة واملساقاة واملضاربةو وإجارة أشخاص، 

 مبادلة نفع بنفع:الثالث: نوعال

سكنك دكاين مدة سنة، أو يقول:أسكين  بيتك على أن أُ ل هلذا:أن يقول شخص آلخر:أسكيّن ثّ وميُ 
 بيتك على أن أخدمك مدة شهر وحنو ذلك مما يكون فيه املبادلة على منافع ال على أعيان.

                                      
 .(148)، د.ط، صنظرية العقدانظر:ابن تيمية،  (1)
 .(268)، ص1مي، طانظر:عدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسال (2)

 .(2/2)، د.ط،مغين احملتاجوالشربيين،  (،1/331)، د.ط،الفروقانظر:القرايف،  (3) 
عدنن خالد الرتكماين، ضوابط (، و 524)ص ، د.ط، قواعد التحرمي يف فقه املعامالتانظر:السكاكر:عبد هللا بن محد،  (4)

 .(268)، ص1العقد يف الفقه اإلسالمي، ط
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 :ثةاداحلو  القدم عتبارابالعقود  أنواع:بحث الثاينامل

حرية إنشاء العقود يف  يث القدم واحلداثة، مث بيان مبدأبيان أنواع العقود من حيتناول هذا املبحث  
 اإلسالم، مث ذكر تطبيقات على العقود احلديثة وذلك يف ثالثة مطالب:

 تطبيقات عليها:ملطلب األول:العقود التقليدية و ا 

 :وحتت هذا املطلب ثالثة فروع 

 تصنيف العقود إىل تقليدية وحديثةالفرع األول: 

 صنفني: هبذا االعتبار إىل العقود تصنف 

 يدل على موضوعها، خاص اسم وورد هلا يف الشريعة، عليها صّ نُ  مسماة، وهي اليت عقوداألول: 
 .(1)على انعقادها وأحكام ترتتب

 خاصة أحكام هلا خبصوصها، ومل يرد عليها يف الشريعة نصّ مل يُ  اليت وهي مسماة، غري عقودالثاين: 
مصاحلهم ومل تكن  وتشابك جمتمعاهتم، وتطور حاجاهتم، لتجدد تبعاً  الناس استحدثها هبا؛ ألنه

 .(2)موجودة يف عصور التدوين

 الفرع الثاين:أمثلة على العقود املسماة:

عليها ما أييت ذكره يف  تبةاملرت  أحكامها وبني   هبا، خاًصا اسًا هلا رعاالش وضع اليت أهم العقود من
 املسألتني اآلتيتني:

                                      
،وعدنن خالد (4/599)، 4ط الفقه اإلسالمي وأدلته،والزحيلي،  (،605)، ص1، طاملدخل الفقهي العامانظر:الزرقا،  (1)

رسالة دكتوراه  ،العقود املركبة، والعمراين، عبد هللا بن حممد، (274)،ص1، طضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي الرتكماين،
  (.25)ص

، وعدنن خالد (4/599)، 4طالفقه اإلسالمي وأدلته،والزحيلي،  (،605)، ص1، طاملدخل الفقهي العامانظر:الزرقا،  (2)
  (.25)، رسالة دكتوراه صالعقود املركبة، والعمراين، عبد هللا بن حممد، (274)، ص1، طضوابط العقد، الرتكماين
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 والوديعة، والعطية، والكفالة، والعارية، الصدقة واهلبة، عقد:عقود التربعات مناملسألة األوىل:
. وهذه العقود (1)وحنوها والصلح، والوصية واإليصاء والرهن، املدين، أمر بغري والكفالة والوكالة،

 ليست حمل هذا البحث.

وصرف  وسلم مقايضة من وعقد البيع أبنواعه عقود املعاوضات:عقد الزواج،من الثانية: املسالة
 واحلوالة والكفالة واملساقاة، واملزارعة واملضاربة واالستصناع، وعقود الشركات، واإلجارة، وغريها،
 .(2)مال على والصلح العوض، بشرط واهلبة واجلعالة واملسابقة والقرض، والرهن، والوكالة

 :طلب الثاين العقود غري املسماة وتطبيقات عليهاامل

 اة إىل قسمني: ميكن تقسيم العقود غري املسمّ 

نشأت  اهبا؛ ألهن خاصة أحكام هلا نص عليها يف الشريعة خبصوصها، ومل يردمل يُ عقود  األول:القسم 
أبساء خاصة،  هاسو  الفقهاءلكن  جمتمعاهتم، وتطور ،حاجات الناس لتجدد تبعاً  يف عصور خمتلفة؛
 (3)يف الفقه اإلسالمي ا مسماةً ا، فأصبحت عقودً وقرروا هلا أحكامً 

 (4)بدل اخللو وبيع ،(3)الوفاء بيعو  ،(2)والتحكري ،(1)واالستجرار ،(4)االستصناع عقد ومن أمثلتها:
                                      

املدخل الفقهي لزرقا، ، وا(30/234)،2،طاملوسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –انظر:وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (1)
 فما بعدها. (605)، ص1، طالعام

  (.1/606،)انظر:املرجع السابق (2)
 ،(4/597)، 4طالفقه اإلسالمي وأدلته،والزحيلي، ، فما بعدها (632)، ص1، طاملدخل الفقهي العامانظر: الزرقا،  (3)

، العقود املركبةعمراين، عبد هللا بن حممد، ،وال(274)،ص1ط ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، عدنن خالد الرتكماين،و 
  (.26)ص ،رسالة دكتوراه

(، وهو كأن يطلب املستصنع ـ  5/2، دط،)بدائع الصنائعالعمل" ] فيه شرط الذمة يف مبيع على "عقد عرفه الكاساين أبنه: (4)
 معدات أو آالت مقابل مثن، وقدكاملشترتي ـ من الصانع ـ كالبائع ـ كنجار أو حداد صناعة شيء معني أبوصاف حمددة من 

به، وهو عند احلنفية عقد  اخلاصة هذه التسمية على استقر مث وعداً، أو إجارة أو بيعاً  كونه  اعتبار هذا العقد بني تردد
 الزحيلي، مستقل جائز مع تقدمي الثمن وعدمه، وأما عند اجلمهور فهو مبعىن السلم، ويشرتط فيه ما يشرتط يف السلم.]

[ والذي عليه كثري من احملققني هو ما ذهب إليه احلنفية وبه صدر قرار اجملمع (303ص) ،، طت املالية املعاصرةاملعامال
 آلجال معلومة أقساط إىل تقسيطه أو كله،  الثمن أتجيل االستصناع عقد يف جيوز الفقهي اإلسالمي جبدة، حيث قالوا:"

املنعقد يف دورة مؤمتره السادس  ، بشأن عقد االستصناع،(3/7) 65م: رق قرار، الدويل= =اإلسالمي يمع الفقهاجمل ].حمددة
= 
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العصور  يف معروفةً  تكن ومل يف العصر احلديث الناس استحدثها جديدةعقود  :القسم الثاين 
 املقاوالت، وأنواع التأمني، عقدو وعقود اإلذعان،  وعقد النشر، وعقد الصيانة، كعقد التوريد،،ميةالقد
 .وحنوها، احلديثة وااللتزامات التعهدات أي

                                      
= 

 [.م1992أاير )مايو(  14 – 9املوافق  1412 ذي القعدة 12-7جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
ارة األوقاف وز قد عرف هذا العقد بتعريفات كثرية حاصلها: "أخذ احلوائج من البياع شيئا فشيئا، ودفع مثنها بعد ذلك" ] (1)

، 4طالفقه اإلسالمي وأدلته،،والزحيلي، (9/46)،2،طاملوسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،  –والشئون اإلسالمية 
(، إال أنه من أوىف التعريفات لعقد االستجرارـ كما يظهر للباحث ـ ما عرفه به أسامة عمر األشقر أبنه: "أخذ 4/597)

 من معجال ومؤجال". وذلك أن هذا العقد له صور خمتلفة جتمعها أربع حاالت:السلع من البائع شيئا فشيئا، ودفع الث
 وقت األخذ، مث دفع الثمن بعد ذلك يف فرتات دورية. األوىل: أخذ السلع من البائع شيئا فشيئا، مع معلومية الثمن

 الثانية: تعجيل مثن السلعة املعلوم، وقبض املبيع أو أجزاء منه على فرتات.
 ذ السلع شيئا فشيئا من البائع، واالعتماد على سعر السوق يوم األخذ يف حتديد مثنها.الثالثة: أخ

احلالة الرابعة: أخذ السلع شيئا فشيئا، مث دفع مثنها على أساس سعر السوق يوم احملاسبة.]انظر: أسامة عمر األشقر، عقد 
 بدون اتريخ[ file:///C:/Users/USER/Desktopـ صوره ـ أحكامه ـ تطبيقاته،  االستجرار

 ودفعاً  الناس ألمر تسهيالً  االسم هذا على مث استقر عرفاً، مالكها إبذن متلفات ضمان أو بيعاً  كونه  هذا العقد بني تردد وقد
 ([.4/434)، 4،طالفقه اإلسالمي وأدلتهانظر:الزحيلي، للحرج.]

 حددت ضئيلة، سنوية وأجرة األرض، قيمة تقارب جلةمع أجرة لقاء والغرس ابلبناء الوقف أبرض االنتفاع على االتفاق هو (2)
 الضرائب جلباية رسياً  املقدرة األرض قيمة من( األلف يف ونصف ابثنني) السوري العقاري امللكية قانون يف

  ([.307)،ص1،طاملدخل إىل نظرية االلتزام العامة]انظر:الزرقا، العقارية.
قد عقارا على أنه مىت رد الثمن اسرتد العقار املبيع" وقد استقر رأي املتأخرين من وقد عرف أبنه: "أن يبيع احملتاج إىل الن (3)

حاشية فقهاء احلنفية على جواز هذا العقد ابعتبار أنه منط جديد من أنواع البيع شرع دفعا حلاجة الناس إليه. ]ابن عابدين، 
 جر قرض)  ألن حقيقته الراب؛ على وأنه حتايل ([،إال أن اجلمهور على عدم صحة هذا العقد،5/267، د.ط، )ابن عابدين

 (.نفعاً 
وقد عرف أبنه: "مبلغ من املال يدفعه الشخص نظري تنازل املنتفع بعقار ـ أرض أو دار أو حمل أو حانوت ـ عن حقه يف  (4)

 ـ ه1408)ة، سنة ـ ابعر ، الدورة ال(، العدد الرابع3/2173االنتفاع به".]الزحيلي، بدل اخللو، جملة جممع الفقه اإلسالمي، )
املعامالت املالية الزحيلي، (و 67)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان، (، و م1988

[، وللخلو أساء متعارف عليها، ختتلف من بلد ألخر، منها نقل القدم، ومنها الفروغ، ومنها املفتاح (566،ط،ص)املعاصرة
ري هذه األساء، وله صور خمتلفة يف العصر احلاضر، وهو جائز ـ يف اجلملة ـ إذا كان البدل ـ وهو املشهور يف غرب إفريقيا ـ وغ

 مقابل تنازل عن حق اثبت شرعا، كتنازل املستأجر عن حقه يف املنفعة أثناء مدة اإلجارة، ال بعد انقضاء املدة]انظر:
 [.املرجعني السابقني
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ضائع، أو م بسلّ وقد عرفه بعض العلماء أبنه:"عقد يتعهد مبقتضاه شخص أبن يُ  ـ عقد التوريد: 1
 .(1)فرتة معينة، لشخص آخر، نظري مبلغ معني" أو منظمة، خالل خدمات معينة بصفة دورية

ومن األمثلة على توريد السلع: توريد األغذية، واملالبس، والوقود، واألدوية للمطاعم، 
 واملدارس، واملطارات، واملستشفيات، والوحدات العسكرية وغريها.

 تف وحنو ذلك. ومن األمثلة على توريد اخلدمات: توريد الكهرابء والغاز واملياه وخدمات اهلا

يرتتب عليه التـزام طرف بفحص وإصالح ما حتتاجه آلة أو أي شيء وهو  عقد  :عقد الصيانةـ  2
وقد يلتزم فيه ، آخر من إصالحات دورية أو طارئة ملدة معلومة يف مقابل عوض معلوم

 ابلعمل وحده أو ابلعمل واملواد.  الصائن

 :صوراتن أنواع من أمهها: عقدوهلذا ال      

عقد البيع على البائع ملدة يف الصيانة املشروطة ك  ،رمقرتن بعقد آخ عقد صيانة:األوىل الصورة 
كانت الصيانة من غري تقدمي املواد أم واء  جائز س عقد وهو، عقد اجتمع فيه بيع وشرط هو، و معلومة

ـزاع، وكذلك تبيني املواد إذا  ا للجهالة املؤدية إىل النا نفيً ني الصيانة تعيينً يتع يشرتط ، إال أنهمع تقدميها
 .كانت على الصائن

عقد اجتمع فيه  هو، اإلجارة على املؤجر أو املستأجرعقد يف لصيانة املشروطة اوكذلك  
من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء الصيانة إذا كانت  ، إال أنهوهو أيضا عقد جائز ،إجارة وشرط

 إذا كانت  جيوز اشرتاطها على املستأجر، أما غري شرط، وال املنفعة فإهنا تلـزم مالك العني املؤجرة من
جر إذا عينت ز اشرتاطها على أي من املؤجر أو املستأايتوقف عليها استيفاء املنفعة، ج الالصيانة 

 . )2(ا للجهالةا نفيً نً يتعي
                                      

(، عمادة شؤون املكتبات ـ )الرايض: جامعة امللك 76، د.ط،ص)السعودي القانون التجاريانظر: احلرب ـ حممد حسن،  (1)
(  8ـ دراسة مقارنه ـ رسالة ماجستري، ص) عقد التوريد يف الفقه اإلسالمي م(، ومنر صاحل حممود دراغمة،1982سعود ـ 

 م(8/2/205كلية الدراسات العليا، )فلسطني: جامعة النجاح الوطنية ـ بتاريخ: )
عقد : بشأن 94/6/11ر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم انظ انظر: (2)

 .م1998 ـ ه1419ة، سنة ـ ادية عشر ، الدورة احلادي عشرالعدد احل ،(2/278)الصيانة



  

40 
 

أو مع تقدمي عقد صيانة غري مقرتن بعقد آخر يلتـزم فيه الصائن بتقدمي العمل فقط، : ةالثاني الصورة
يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد ، و يف العادة يعترب العاقدان هلا حساابً  رية المواد يس

ا للجهالة املؤدية إىل النـزاع، وكذلك تبيني املواد ا نفيً ني الصيانة تعيينً يتع فيه يشرتط، لكن اجائـز شرعً 
 .)1(رتط حتديد األجرةإذا كانت على الصائن، كما يش

القيام اتفاق ملزم بني املؤلف وإحدى دور الطباعة والنشر على أن تتوىل  »وهو ـ عقد النشر: 3
 .(2)«تعطي للمؤلف أجرًة على أتليفه، على حسب ما يتفقان عليهأن توزيعه وبيعه، و ، و هفمؤل  بطبع 

 قبوله إىل العقد طريف أحد فيه يضطر الذي العقد» أبنه اإلذعان عقد يعّرف  :اإلذعان عقودـ  4
 .(3)«العقد شروط يف جانبه من تغيري أو مفاوضة دون مجلةً 

 ،الشركات الصناعية الكربى، أو الدولةإحدى  ها فيطرفنيالأحد وهذه العقود هي اليت يكون   
، مثل مؤسسة املياه، وشركة الكهرابء، تأمني املرافق العامةعلى عاتقها القيام بت اليت أتخذ أو املؤسسا

 كون الطرف الثاين املستهلك.ويوحنوها، 

فقط، أما  املتعاقدين أحد وبنوده شروطه بصياغة ينفرد عقدال عقود اإلذعان؛ ألنبسيت قد و 
هذه الشركات حينما أتخذ على عاتقها القيام وذلك أن هلا، الطرف الثاين فال بد أن يرضخ ويذعن 

 دون مجلةً  ارفضه أو مجلةً  اقبوهل إال املستهلك ، ال يسعاوشروطً  ابتأمني هذه املرافق، تقدم أسعارً 
 حلاجته نظراً  الشروط؛ هذه قبول عدم يستطيع ال الغالب يف ـ املستهلك ـ مع أنه مفاوضة، أو مناقشة
 .(4)واخلدمات السلع لتلك والضرورية امللحة

                                      
 .املرجع السابق انظر: (1)

 .(286)، ص1انظر:عدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، ط (2)
اسنعرض بتاريخ: https://www.alyaum.com/article/3125700 :عقد اإلذعان انظر: سعود احلماري، (3)

 م(.10/3/2014)
 (.67)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان، انظر:  (4)
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ا يعً ا بني عدد كبري من الناس معرضني مجا دقيقً أبنه: "تعاون منظم تنظيمً وعرف التأمني:  عقدـ  5 
إذا حتقق اخلطر ابلنسبة إىل بعضهم، تعاون اجلميع يف مواجهته، بتضحية قليلة  حىت، خلطر واحد

 (1)يبذهلا كل منهم، يتالفون هبا أضرارا جسيمة حتيق مبن نزل اخلطر به منهم"

 وهي: ،التأمني من حيث املؤسسات اليت تقوم به إىل ثالثة أقسامويقسم 

تماعي(، وهو الذي تقوم به الدولة ملصلحة املوظفني والعمال، فتؤمنهم من )االج أ ـ التأمني التعاوين
إصابة املرض والعجز والشيخوخة، ويسهم يف حصيلته العمال واملوظفون وأصحاب األعمال والدولة، 

 .وال تقصد الدولة من وراء ذلك حتقيق األرابح

لتعاونية؛ لتأمني حاجات املنتسبني إليها، ، وهو الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية واب ـ التأمني التباديل
فيتفق أعضاء كل مجعية فيما بينهم على تعويض ما ينزل به خطر ما، ويرتبون على كل عضو دفع 
مبلغ معني من املال على سبيل التربع واملؤازرة ورأب الصدع الذي ينزل ببعض األفراد وال يقصدون من 

  (2)وراء ذلك التجارة والكسب والربح

ربمه الشركة مع املعاصرة وفق عقد ت ، وهو الذي تقوم به شركات التأمني التجاريةالتأمني التجاري جـ ـ
هم من خطر ما، وهو الذي يعرف أبنه: "عقد يلتزم به املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل األفراد على أتمين

با أو أي عوض مرت   ارادً املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشرتط التأمني لصاحله مبلغا من املال، أو إي
مايل آخر يف حالة وقوع احلادث، أو حتقق اخلطر املبني ابلعقد، وذلك يف نظري قسط أو أية دفعة 

تبعة جمموعة من املخاطر إبجراء املقاصة بينها مالية يؤديها املؤمن له للمؤمن، ويتحمل مبقتضاه املؤمن 
 .(3)ا لقوانني اإلحصاء"وفقً 

 اع وصور خمتلفة.وللتأمني التجاري أنو 
                                      

املعامالت املالية ، حممد عثمان، شبري(، نقال عن 7/1080ط، ) الوسيط يف شرح القانون املدين،انظر: السنهوري،  (1)
 (.82)، ص6، طاملعاصرة

 84)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان، ، و (263،ط،ص)املعامالت املالية املعاصرةالزحيلي، انظر:  (2)
 (.85ـ 

املعامالت شبري، حممد عثمان،  عن(، نقال 1/33انظر: مجال احلكيم، عقود التأمني من الناحيتني التأمينية والقانونية، ) (3)
 (.89)، ص6، طاملالية املعاصرة
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 حكم التأمني:

تعاون حمض على ختفيف أثر  مابال خالف؛ ألهنجائزان فـ التعاوين والتباديل ـ  النوع األول والثاينأما 
متاًما نسجم ، وهذا يحتقيق األرابح ماالكوارث، وترميم آاثرها بقدر االستطاعة، وال يقصد من ورائه

 .(1) التعاون والتكافل على أساس التربعمع مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت تدعو إىل

اجتمع فيه ألنه عقد  ؛عند أغلب العلماء املعاصرينجبميع صوره فحرام التأمني التجاري وأما 
 .(2)لراب، والغرر، واجلهالة، وامليسر، وبيع الدين ابلدينا

 والتطبيقات عليها: احلديثةاملالية :العقود لثملطلب الثاا

ن مفهوم العقود احلديثة، وحرية إنشاء العقود يف الشريعة اإلسالمية، ومنهج يتناول هذا املطلب بيا
 ة فروع:ثالثقود احلديثة وضرب أمثلة عليها، وذلك يف التصدي للعقود احلديثة، وبيان أنواع الع

 الفرع األول:مفهوم العقود احلديثة.

 .(صرةاملعامالت املالية املعامصطلح ) على العقود املالية احلديثة: يطلق

الت املالية املعاصرة، ومن معىن هذه العقود من حتليل مصطلح املعام ولذا فال بد يف توضيح   
 :حلديثة، وفيما يلي بيان لذلكتوضيح مفهوم العقود املالية امث 

مصطلح حديث ليس له تعريف يف كتب املصطلحات ف)املعامالت املالية املعاصرة( أما   
 :واملالية، واملعاصرةحتديد معىن كل من:املعامالت، حتليل املصطلح من ولذا فال بد يف  (3)الفقهية

أو  (4)املعامالت:مجع معاملة، وهي يف اللغة مأخوذة من عاملت الرجل أعامله معاملةً ف    
 التعامل مع الغري.

                                      
 84)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان، ، و (263ص)،،طاملعامالت املالية املعاصرةالزحيلي، انظر:  (1)

 (.85ـ 
 انظر: املرجعني السابقني. (2)
 .(11)، ص6، طعاصرةاملعامالت املالية املشبري، حممد عثمان ، انظر: (3)
 .(11/474)،1، طلسان العربانظر:ابن منظور،  (4)
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ويف االصطالح:يطلقها بعض الفقهاء على األحكام الشرعية املنظمة لتعامل الناس يف الدنيا سواء 
 .(1)علقت ابملال أو غريهات

ويطلقها بعضهم على األحكام املتعلقة ابملال فقط، ولعله هو األوىل واألنسب للمصطلح، 
وهذا ما اختاره بعض املعاصرين. وعلى هذا املعىن عرفها حممد عثمان شبري أبهنا:"األحكام الشرعية 

 .(2)املنظمة لتعامل الناس يف األموال"

 .(3)وقد تقدم تعريفه واملالية:نسبة إىل املال

، أو املنسوب واملعاصرة:مأخوذة من العصر وهو الزمن املنسوب لشخص:كعصر النيب     
كعصر األمويني، أو املنسوب لتطورات طبيعية أو اجتماعية:كعصر الذرة أو عصر الكمبيوتر،   لدولة:

  (4)أو املنسوب إىل الوقت احلاضر:كالعصر احلديث

ت احلاضر أو العصر احلديث، فقد ظهرت فيه كثري من املسائل الفقهية اليت ويراد هبا هنا:الوق    
 .(5)تتعلق بتعامل الناس املايل، وهي حتتاج إىل حكم شرعي واجتهاد فقهي

أبهنا:"القضااي املالية اليت استحدثها  عرفتـ فقد  املعامالت املالية املعاصرة أما العقود احلديثة ـ 
 .(6)، وتغريت وسائلها وإجراءاهتا التنظيمية والعملية"فةً الناس، أو اليت كانت مألو 

                                      
 .(1/79)، دط،حاشية ابن عابدين،وابن عابدين (438)، ص2، طمعجم لغة الفقهاءانظر:قلعجي،  (1)

 .(12)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان ،  (2)
 ث.هذا البح ( من30انظر الصفحة ) (3)
املعامالت املالية شبري، حممد عثمان ، (، نقال عن 1/179،)1،طامللكية يف الشريعة اإلسالميةدي، عبد السالم، العبا (4)

 .(13)، ص6، طاملعاصرة
 .(13)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان ،  (5)
رسالة دكتوراه،  ،التقابض يف العقود املالية قاعدةابلعباس مراد، (، و 15)، صرجع السابقاملانظر: شبري، حممد عثمان ،  (6)

 هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون، الشريعة قسم اإلسالمية العلوم كلية،(260)ص
 (.م2015ـ2014/



  

44 
 

ويراد هبا هنا "القضااي املالية اليت استحدثها الناس يف العصر احلديث، أو القضااي اليت تغري موجب 
ا، أو القضااي اليت تتكون ا جديدً احلكم فيها نتيجة التطور وتغري الظروف، أو القضااي اليت حتمل اسً 

 (1)دمية"من عدة صور ق

 الفرع الثاين:حرية إنشاء العقود يف الشريعة اإلسالمية.

احلظر  هل األصل فيها اإلابحة والصحة، أماختلف الفقهاء يف حرية العاقد يف إنشاء العقود اجلديدة 
 على مذهبني:-يف اجلملة-والبطالن؟، وذلك

نه ال حيرم منها اجلواز، وأ وهم الذين يقولون أبن األصل يف العقود والشروطاألول:مذهب املوسعني:
 .ذلك على الدليلشيء حىت يدل 

، مع تفاوت كبري بينهم يف (5)واحلنابلة (4)والشافعية (3)، واملالكية(2)وهبذا قال بعض احلنفية    
 التوسعة.

يف العقود  األصل أبن صرحوا فقد-(8)ومن معه (7()6)تيمية ابن وابألخص منهم-احلنابلة أما    
 العامة. وقواعدها ومبادئها الشريعة نصوص ختالف واإلابحة، ما مل يةاحلر  والشروط

                                      
 .(15)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان ،  (1)

 .(3/286، د.ط،)أحكام القرآنواجلصاص،  (،66)، د.ط،صائراألشباه والنظانظر:ابن جنيم،  (2)
 .(2/141)،1،طالتلقني يف الفقة املالكي،والقاضي عبد الوهاب، (2/61)،1،طاملقدمات املمهداتانظر:ابن رشد اجلد، (3)
 .(2/70)،2، طاملنثور يف القواعدوالزركشي،  (،6/131)ط،د.، احملصول يف علم األصولانظر:الرازي،  (4)
،وابن القيم، (1/370)،1، طالقواعد يف الفقه اإلسالمي،وابن رجب، (29/155)،3،طجمموع الفتاوىانظر:ابن تيمية،  (5)

 .(3/344)، د،ط،إعالم املوقعني
،ولد يف حران (هـ728)انظر:هو تقي الدين، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، املشهور اببن تيمية احلراين الدمشقي، ت (6)

دمشق فعاش هبا، كان عالمة برع يف كل العلوم ونظم فيها، مات يف سجن القلعة بدمشق، من أشهر  وانتقل إىل
، كر أصحاب اإلمام أمحدذ املقصد األرشد يف ، والعقيدة الواسطية.]انظر ترمجته:ابن مفلح، جمموع الفتاوىمؤلفاته:

 .(1/144)، 15، طاألعالم ،والزركلي،(1/131)د.ط،
 .(29/155)، 3،طجمموع الفتاوىانظر:ابن تيمية،  (7)
 .(3/344)، د،ط،إعالم املوقعنيانظر:ابن القيم،  (8)
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وكل هؤالء يقولون جبواز إنشاء  احلنفية، مث الشافعية، ذلك بعد أييت مث يليهم يف التوسعة املالكية، مث
 أدلة من وغريها املرسلة أو املصاحل أو العرف أو االستحسان القياس طريق إما من ،العقود والشروط

 .(1)ريعالتش

 أدلتهم:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ستدل به اجلمهور قول هللا تعاىل: ن أهم ما ام

 ژ ژ﴿ وقوله تعاىل: ،[29اآلية:من النساء،  سورة] ﴾   ڃڍ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ﴾ڍ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ :تعاىل وقوله ،[1اآلية: من ] سورة املائدة، ﴾   ڻ ک ڑ ڑ
  .[275اآلية:من ]سورة البقرة، 

اليت تتم عن  عن طريق التجارة وجواز أكله ابلباطل املال أكل ألوىل على حترميا فدلت اآلية
 اسم عليه يصدق ما كل  تشمل عقود مع أن كلمة ابلعقود، الوفاء وجوب الرتاضي، ودلت الثانية على

ا أو أو صرفً  أو كفالةً  أو شركةً  أو إجارةً  اا، وسواء كان العقد بيعً ا أو حديثً سواء كان العقد قدميً  عقد
 .رابً  كان  ما إال بيع ، ودلت الثالثة على جواز كلا من العقودغريه

قون عليها اجملال يف ابب العقود دون إرادة اإلنسان ويضيّ يقيِّ  نوهم الذيالثاين:مذهب املضيقني:
 هو والشروط العقود يف األصل والشروط، وميثل هذا االجتاه مذهب الظاهرية، وهم الذين يرون أن

مبعىن أن إنشاء العقود أو الشروط اليت مل ، (2)حىت يرد الشارع إبجازته بنص أو إمجاع عاحلظر واملن
 يشرعها اإلسالم تكون من ابب التعدي حلدود هللا والزايدة يف دينه، وذلك مما ال جيوز.

 أدلتهم:

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ :هللا تعاىل ومن أهم ما استدل به هؤالء:قول

 ﴾   ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿ :تعاىل وقوله، [3اآلية:من ، ]سورة املائدة ﴾ گ ڎ ڌ ڌ
                                      

امللكية ونظرية وأبو زهرة، (، 4/598)،4،طالفقه اإلسالمي وأدلته،والزحيلي، (1/65)،1، طمصادر احلقالسنهوري،  (1)
نقال عن  (،130ـ 125)ص ،سالميةالنظرية العامة لاللتزامات يف الشريعة اإل، وشحاتة، شفيق (،259)، دط، صالعقد

 .(1/64)،1ط ،مصار احلق السنهوري
 .(5/5)،1، طاإلحكام يف أصول األحكامانظر:ابن حزم،  (2)
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :تعاىل وقوله ،[229اآلية:من ]سورة البقرة، 

 .[14]سورة النساء، اآلية: ﴾   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 األمر هللا كتاب  يف ليس شرط وكل عقد وكل عهد كل  إبطال يف قاطعة براهني اآلايت إن هذه :قالوا
 وال قرآن به أيت مل عقد كل  فنقول حنن وأما":(1)عقده، ومن مث قال ابن حزم ابحةإ على النص أو ،به

 أابحها أو انصً  هبا أمر اليت ابلعقود ابلوفاء تعاىل هللا أمر وإمنا ،ابطل فهو إبابحته أو به ابألمر سنة
 .(2)ا..."نصً 

 الرتجيح:

املوافق للنصوص الشرعية وقواعد أن القول أبن األصل يف العقود اإلابحة هو -وهللا أعلم-ويظهر
القول األول مع قول هللا  التشريع ومقاصد الشريعة؛ وذلك أن اآلايت الثالث اليت استدل هبا أصحاب

ابإلضافة إىل القواعد الكلية  ،[119]سورة األنعام، اآلية: ﴾ ڦ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ تعاىل:
ورفع احلرج عن  (3)املشقة جتلب التيسري قاعدة :القاضية برفع احلرج عن العباد ومراعاة مصاحلهم مثل

الشريعة جاءت لتحصيل املصاحل للعباد وتكميلها وتعطيل املفاسد أن  املكلفني، ومثل قاعدة املصاحل ـ
 دل ما اإلابحة إال والشروط العقود يف األصل على أن واضحةً  ذلك مبجموعه يدل داللةً  ـ (4)وتقليلها

 .منعه على دليل

    

وال  قود اليت يستحدثها الناس األصل فيها أهنا حالل مباحة، والدخول فيها سائغ،وعلى هذا فالع
رجة عن األصل دل الدليل الصحيح الصريح على املنع منها، فتكون خا تثريب فيها على أحد، إال ما

                                      
ـ،عامل األندلس يف عصره، كان حافظًا عاملًا بعلوم (ه456)هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، ت  (1)

لكتاب والسنة، وكان شافعي املذهب، مث انتقل إىل مذهب أهل الظاهر، له مؤلفات احلديث وفقهه، مستنبطاً لألحكام من ا
، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبعدة، منها:"احمللى"، و"إحكام األحكام.]انظر ترمجته:املقري، 

 .(3/325،)1900،0، ط:وفيات األعيان،وابن خلكان، (2/77)د.ط،
 .(9/320)،د.ط،احمللى (2)
 (.76، د.ط، ص)األشباه والنظائرلسيوطي، ا(، و 75، د.ط، ص)األشباه والنظائرجنيم، ابن انظر: (3)
 ( فما بعدها.123، ص)2ط ،اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد حامد، يوسف العامل، انظر: (4)
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، أما إذا مل و مقتضى الدليل من حرمة أو كراهةآخر غري حكم األصل، وه ابلدليل فتعطى حكًما
 .(1) املنع فإهنا جارية مجيعها على األصل املتقرر الذي هو احلل واإلابحة أيت دليل

 الفرع الثالث:منهج التصدي للعقود احلديثة.

، مث عرضها على (2)لفقهها وخصائصها دقيقةً  إن التصدي للمعامالت املالية املعاصرة يتطلب معرفةً 
، (3)واإلمجاع والقواعد العامة ومقاصد الشريعةالنصوص اخلاصة والعامة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 

 ا. ا وصحيحً ا كان جائزً منها شيئً  خيالف فما مل

كالراب والغش واالحتكار وغريها من   ،والقواعد أو املبادئ ا من النصوصوأما ما خالف شيئً 
ويف كل ، فهي حرام إىل يوم القيامة يف كل زمان األشياء اليت حرمها اإلسالم منذ أربعة عشر قرنً 

ا ما  جديدً ل صورة مستحدثة أو شكاًل مكان، فمهما اختلفت الصور و األشكال فليس ألحد أن حيُ 
 . (4)دام يف جوهره تدخل حتت ما حرم هللا سبحانه وتعاىل

 أوحدثها احلضارة ستتمما  أنواعها، بشىت التجارة أهل يعرفها معاملة على هذا فأي وبناءً 
 الدليل دل إذا إال ،اجلواز أصل على جارية فهي اجلماعات، أو األفراد بني تدور أو البنوك، تكتشفها

اجلواز؛ فالذي يقول  بدليل ويطالب املنع مدعي أييت وال الدليل، مع حينئذ   فيوقف منها املنع على
 املتقرر، األصل عن ينقل ألنه على من منع؛ الدليل وإمنا معه، األصل ألن عليه؛ دليل ال ابجلواز
 . (5)عليه الثابت من ال األصل عن الناقل من لبيط والدليل

 :أنواع العقود احلديثة:املطلب الرابع

                                      
ريخ: استعرض بتا http://alsaeedan.com/book:قواعد البيوع وفرائد الفروعانظر:السعيدان:وليد بن راشد،  (1)

 ، ومل أعثر على املطبوع.م(2015نوفمرب  27اجلمعة، )
 .(11)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان ،  (2)

 .(20)املرجع السابق:ص (3)
 .(15ـ 14)صد.ط، ، االقتصاد اإلسالمي والقضااي الفقهية املعاصرة السالوس، علي أمحد،، (4)

استعرض بتاريخ:  http://alsaeedan.com/book/79:عد البيوع وفرائد الفروعقواالسعيدان:وليد بن راشد،  (5)
 ، ومل أعثر على املطبوع.م(2015نوفمرب  27اجلمعة، )
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العقود  مالت املالية املعاصرة ميكن تصنيفمن خالل التحليل السابق ملفهوم العقود احلديثة، أو املعا
 :ثة من حيث اجلملة إىل أربعة أصنافاحلدي

ـ    القدمية عصورال يف معروفة تكن ومل هذا العصر نشأت يف اليت اجلديدة املعامالتاألول: الصنف
 .من العقود احلديثة هاوغري والنشر،  الصيانة،و  التوريد،التأمني، و  عقدك  ـ  (1)ما سبقك

 أو لعالقات اإلنسان، الطبيعي التطور نتيجة فيها احلكم علة تغريت اليت املعامالتالثاين: الصنف
التعبري أو التواصل يف إنشاء العقد، مثل عقود  ة لتغري وسائلأو نتيج واألحوال، الظروف لتغري نتيجةً 

الشركات التجارية احلديثة والعقود املصرفية، والعقود االلكرتونية وحنوها، وتوضيح ذلك من خالل 
 ثالثة أمثلة:

 ةواألدبي والعلمية الدينية رى مع الشركات التجارية واملدنية، واجلمعياتالعقود اليت جتُ املثال األول:
 .(2)عترب هلا شخصية حكميةوحنوها من املؤسسات اليت تُ  واالنسانية واالجتماعية

 لعالقات اإلنسان، واجلدة الطبيعي التطور نتيجة ؛فيها احلكم علة تغريت املعامالت وهذه 
ولو -افيها:أن أحد طريف العقد فيها شخص حكمي اعتباري، وعليه فال بد أن يكون هنالك فرقً 

عاقد مع هذا الشخص والتعاقد مع الشخص الطبيعي من حيث جملس العقد، سواء يف بني الت-قلياًل 
 انعقاد العقد أو يف لزومه.

 هلا وعدمه فتنقسم على قسمني: االعتبارية الشخصية أما الشركات من حيث إثبات

الشركات التقليدية، وهي الشركات املعروفة يف الفقه اإلسالمي، من شركة عنان : القسم األول
 .فاوضة، وشركة أبدان أو مصانع، وشركة وجوه، وشركة قراض أو مضاربةوم

فهذه الشركات ال تعترب هلا شخصية حكمية؛ ألن الفقهاء مل يثبتوا هلا أحكاما تقتضي اعتبار ذلك، 
 .(3)بل كل شريك فيها مسؤول بشخصه جتاه من يتعاقد معه يف العقود اليت تعود إىل الشركة

                                      
 ( من هذا البحث.37انظر: الصفحة) (1)

 .(307)، ص1،طاملدخل إىل نظرية االلتزام العامةانظر:الزرقا،  (2)
، 1، طالشركات يف الفقه اإلسالمي، واخلفيف، علي، (289 ـ 288)، ص1،طمةاملدخل إىل نظرية االلتزام العاالزرقا،  (3)

= 
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إذا -(1)تجاريةالأو منها دنية سواء امل-الوضعي:فهذه الشركات يف التشريعالشركات القسم الثاين:
ا أو ا حكميً فإهنا مبجرد تكوينها تعترب شخصً  ،نت على األوضاع والشروط اليت يفرضها القانونكو  تَ 

 عن أشخاص الشركاء ومديريها وموظفيها، حبيث تكون هلا ذمة مالية خاصةـ، وتكون  مستقاًل اعتبارايً 
، وهذا هو األصل يف الشركات التجارية واملدنية (2)ا وتلتزم بواجباتا حياة قانونية، فتكتسب حقوقً هل

 واالجتماعية واألدبية والعلمية الدينية ، وكذلك اجلمعيات(3)خاصقانوين إال ما استثين منها بنص 
 .(4)نفسها والدولة العامة واملؤسسات واالنسانية

الناس وأحواهلم،  ظروف تغري ية، وهي من العقود اليت استجدت؛ نتيجةالعقود املصرفاملثال الثاين:
عمليات تتميز أبحكام شرعية خاصة؛ تبعا لل-ابإلضافة إىل اعتبار شخصية حكمية هلا-فاملصارف

 من ذهب وفضة وعمالت نقدية وحنوها. ،من تداول األمثان اليت متارسها

-القيد املصريفك،نواع القبض واإلقباضاملصارف من أهذه  فيها:ما جتريه ومن مث فاجلديد
 عند إثباته-أجهزة احلاسب اآليل عندهيف أو ، يقوم به البنك يف سجالتهالذي كتايب الجراء اإل

                                      
= 

 .(29)ص
يرى التشريع الوضعي قسمة الشركات ابتداء قسمني:شركات مدنية، وشركات جتارية.فالشركات املدنية هي اليت تنشأ لتحقيق  (1)

ال التجارة، فإذا قامت شركة لغرض القيام أغراض تعود على الشركاء ابلربح املادي ولكن مبشروعات ال تدخل يف نطاق أعم
الشركات يف الفقه بعمل مل يذكر يف املواد التجارية كانت شركة مدنية، وإال كانت شركة جتاية.]انظر:اخلفيف، علي، 

 [.(119)، ص1، طاإلسالمي
بيع والشراء واملبادلة وال شك أن هذا تقسيم وضعي ال يعرفه الفقه اإلسالمي؛ إذ التجارة يف عرف الشريعة عبارة عن ال 

 [.(121)ص ،السابق رجعاملالستجالب الربح يف أي عمل من األعمال.]
 اإلسالمية الشريعة يف الشركات، واخلياط:عبد العزيز، (29)، ص1، طالشركات يف الفقه اإلسالميانظر:اخلفيف، علي،  (2)

اعد التقديرات الشرعية وتطبيقاهتا يف قو ، والشحي، يوسف بن حممد بن عبد هللا، (73)ص ،2ط ،الوضعي والقانون
، الشخصية االعتبارية ـ أهليتها وحكم تعلق الزكاة هبا ،بوطي،حممد سعيدال،و (240)، رسالة دكتوراه، صاملعاوضات املالية

 http://www.mediu.edu.myملية.ا،من موقع جامعة املدينة الع(19)غري مطبوع،ص
 نقال عن ،(47)ص،1،طصية االعتبارية بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعينظرية الشخأمحد حممود، انظر:اخلويل، (3)

، رسالة دكتوراه، قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاهتا يف املعاوضات املاليةوسف بن حممد بن عبد هللا، الشحي، ي
 .(309)، ص1،طاملدخل إىل نظرية االلتزام العامةوالزرقا، (، 240)ص

 .(307)، ص 1،طخل إىل نظرية االلتزام العامةاملدانظر:الزرقا،  (4)
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ته، أو إيداع املبالغ يف حساابت العمالء عند استحقاق شخص معني ملبلغ حمدد من املال يف ذم
و تقدمي الشيكات أو استالمها بدال من ، أ(1)من حساابهتم-املبالغ-صرف العمالت أو اقتطاعها

 .(2)العملة النقدية، أو غري هذه مما جتريه املصارف من أنواع التقابض

يثة من تلفون رى عن طريق آالت االتصال احلدالعقود االلكرتونية، وهي العقود اليت جتُ املثال الثالث:
وسائل -عبري عن اإلرادةوإن مل تكن وسائل للت-وفاكس وغريها، فهذه اآلالت وال سلكي وبرق

نتيجة  فيها احلكم علة تغريت اليت من العقود-العقود االلكرتونية-لتوصيل التعبري بني الطرفني، فهي
 التعبري والتواصل بني الناس يف إنشائها. تغري وسائل

فيها:دخول هذه اآلالت على وسائل التعبري املعتربة يف الشرع من األلفاظ  يدومن مث فاجلد 
-الكتابة-، ومنها ما يدخل يف األفعالوالالسلكي ل؛ إذ منها ما يدخل يف األلفاظ كاهلاتفواألفعا
، وعليه فال بد أن يوجد نوع من الفروق بني التعاقد عن طريق هذه اآلالت والتعاقد بغريها يف ةكالربقي

 ، ومن مث يف تكييف جملس العقد فيها.(3)انعقاد العقد ولزومه

وهي كل عقد يشتمل على عقدين أو أكثر، على سبيل اجلمع أو  ركبة،امل العقودالثالث: الصنف
ال تقبل التفريق والتجزئة مبثابة  واحدةً  التقابل، حبيث تعترب مجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مجلةً 

 :ثالثة أمثلة هلذا النوع وهذه .(4)آاثر العقد الواحد

-البائع-من شخص آخر-املشرتي-وهي أن يطلب الفرد ابلشراء، لآلمر املراحبة بيعاملثال األول:
مبواصفات حمددة، على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة  معينةً  أن يشرتي سلعةً -طبيعي أو اعتباري
أو الربح املتفق عليه، ويدفع الثمن على دفعات أو أقساط تبعا  ،، وذلك ابلنسبةالالزمة له مراحبةً 

                                      
صوره وخباصة بشأن القبض: 55/4/6انظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم  (1)

 م.1990ه 11410العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ  ،(1/771،)املستجدة منها وأحكامها
، رسالة دكتوراه، يف املعاوضات املالية قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاهتاد بن عبد هللا، الشحي، يوسف بن حمم (2)

 .(42)ص،1،طاملعامالت املالية املعاصرة،والزحيلي، (232)ص
 .(2/925،)حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة، القرة داغي (3)
: الرايض) (25)ص ،2، طرسالة دكتوراهوتطبيقية،  أتصيلية فقهية دراسة، )العقود املركبةانظر:العمراين، عبد هللا بن حممد،  (4)

  .(.م2010/هـ 1431 ـ إشبيليا كنوز  دار
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 وبيع بشراء السلعة، العميل من عادي، ووعد بيع عقد يتكون من وهذا .(1)إلمكانياته وقدراته املالية
 .(2)مث دمج هذه العقود مع بعضها يف عقد واحد-مراحبة، وبيع تقسيط

وهو النزول يف الفنادق ابلطعام والشراب، فإنه مركب من عقدين:عقد  املثال الثاين:عقد املضايفة، 
 املكان واخلدمة، وعقد بيع ابلنسبة إىل الطعام عقد إجارة ابلنسبة إىلهو إجارة وعقد بيع، ف

 .(3)والشراب

يصعد هبا على  واحدةً  كرةً تذ املواصالت اجلوية أو البحرية، فاملسافر يشرتي  عقوداملثال الثالث:
من  الشراب، فهو عقد مركبو  الطعام حيصل هبا علىيف أثناء الرحلة الطائرة أو السفينة للسفر، مث 

 .(4)يف عقد واحد مث دمج-سبة للطعام والشراب بيعلنسبة للسفر إجارة، وابلنألنه اب-إجارة وبيع

وهي يف  ،جديدةً  مل أساءً وهي اليت حت ،املستجدة بوصفها ال بذاهتا القضااي املاليةالرابع: الصنف
 . (5) العلماء حكمهااألصل صور ملعامالت مالية قدمية بنّي 

)الراب( يف البنوك التجارية، وكذلك شهادات  ث الفائدةما يطلق عليه يف العصر احلديومن أمثلتها:
 . (7)، والسندات(6)االستثمار

                                      
 .(69)، ص1، طاملعامالت املالية املعاصرة،والزحيلي، (309)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان ،  (1)
 .(310)، ص6، طاملعاصرةاملعامالت املالية شبري، حممد عثمان ،  (2)
 .(26)، رسالة دكتوراه صالعقود املركبةوالعمراين، عبد هللا بن حممد،  ،(633،)1،طالعام املدخل الفقهي الزرقا، (3)

العقود ، والعمراين، عبد هللا بن حممد، (285)، ص1، طضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي انظر:عدنن خالد الرتكماين، (4)
 .(26)كتوراه ص ، رسالة د املركبة

 .(35)، د.ط، صالقواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوع انظر: الرحيلي، سليمان (5)
هي سندات يشرتيها الشخص بقصد الربح واالدخار عن طريق استثمارات خاصة، مع ضمان رد املثل وزايدة.انظر:]  (6)

 [(384)، ص1، طاملعامالت املالية املعاصرةالزحيلي، 
د، وهو:تعهد مكتوب مببلغ من الدين قرض حلامله، يف اتريخ معني، نظري فائدة مقدرة، وتصدره الشركة أو السندات مجع سن (7)

احلكومة وفروعها ابالكتتاب العام.وحيرم التعامل هبا شرعا؛ ألن حاملها يستويف فائدة اثبتة وهي راب، رحبت الشركة أو 
 [(132)ص،1،طاملعامالت املالية املعاصرةخسرت.]الزحيلي، 
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فتغيري االسم يف هذا النوع ال يرتتب عليه تغيري يف احلكم، بل يظل احلكم كما هو قبل تغيري االسم، 
ال ف من قبيل خمادعة الناس والتدليس عليهم، ومن مث-تغيري االسم-ولذا فالغالب يف مثل هذا النوع

 .(2)«ليستحلن طائفة من أميت اخلمر يسموهنا بغري اسها»:؛ لقوله (1)جيوز هذا الفعل أصال

ويف ضوء هذا يكون حكم التعامل املصريف يف البالد األوروبية أو األمريكية أو غريها هو 
بنكية من أجل ، فيحرم على املسلم أخذ الراب، أو دفع الفوائد ال(3)احلكم نفسه يف البالد اإلسالمية...

قروض سكنية؛ لشراء بيوت السكن، أو شراء سيارة، أو فتح حمل جتاري، إال لضرورة قصوى تتوافر 
 .(5)، وبقدر الضرورة فقط(4)فيها ضوابط الضرورة

 :املبحث الثالث:عالقة العقود مبجلس العقد

فيها احتاد شرتط اليت ييرتبط أبربعة أنواع من العقود، وهي  جملس العقديظهر ابلتتبع واالستقراء أن 
يشرتط واليت  ،خيار اجمللسفيها  واليت يشرع ،يف اجمللس العقدعلى اإلشهاد اجمللس، واليت يشرتط فيها 

املبحث ليتناول العالقة بني جملس العقد وبني كل هذا يف اجمللس، وقد جاء  فيها قبض املعقود عليه
 بعة مطالب:نوع من هذه األنواع األربعة من العقود، وذلك يف أر 

 :احتاد اجمللس وعالقته ابلعقوداملطلب األول: 

 :فروع شتمل على ثالثةوي

 

 
                                      

 .(310)، ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةشبري، حممد عثمان ،  (1)
وأمحد يف  (،3384) ،رقم(2/1123)، كتاب األشربة، ابب اخلمر يسموهنا بغري اسها،نهسنأخرجه ابن ماجه يف  (2)

 .(90)برقم  (1/182،)1، طسلسلة األحاديث الصحيحة].وقال عنه األلباين:إسناده جيد.(37/387)املسند
 .(55)ص ،1،طاملعامالت املالية املعاصرةالزحيلي،  (3)
ء لذلك:أن يتعذر إجياد مسكن بطريقة اإلجيارـ مثال ـ فيصبح الشخص نئما يف الشارع، أو علماومن األمثلة اليت ذكرها ال (4)

 .(56)، صاملصدر السابقجائعا مهددا ابملوت.انظر:
 .(56)ص ،1،طاملعامالت املالية املعاصرةالزحيلي،  (5)
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 مفهوم احتاد جملس العقد: الفرع األول:

عرف احتاد اجمللس أبنه:"ارتباط اإلجياب ابلقبول يف جملس واحد مع عدم وجود إعراض صريح أو 
 . (1)ضمين من أحدمها"

عدم مفارقة -إذا وصل اإلجياب إىل علم من وجه به إليه-لسأنه يشرتط الحتاد اجملومعىن التعريف:
اجمللس قبل االرتباط بني شطري اإلجياب والقبول، وأال يصدر من أحد العاقدين قول أو فعل أو 

، أو قول القابل:ال (2)قول املوجب قبل قبول القابل:ألغيت إجيايبسكوت يدل على رفضه للعقد، ك
أن ، كعن العقد هعلى إعراض يدل بصورة غري مباشرةا تصرفً  هتصرفك، أو  (3)وحنو ذلكإجيابك أقبل 

 عد  عمل يُ ب، أو مبوضوع العقد صلة تربطهأو القابل قبل القبول حبديث ال بعد إجيابه، شتغل املوجب ي
 .(4)من قبيل اإلعراض عن العقديف عرف املتعاقدين 

 

 

 
                                      

 .(54)،ص1، طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثةانظر:اإلبراهيم، (1) 
وهذا ما يسمى خيار الرجوع، وقد ذهب مجهور الفقهاء ـ غري املالكية ـ إىل أن للموجب احلق يف الرجوع عن إجيابه ما مل  (2)

أو مل املوجب برجوع  قابلبني غائبني، وسواء علم ال يتصل به قبول من وجه إليه اإلجياب، وسواء كان العقد بني حاضرين أو
شرح والسيواسي،  (،5/138)،د.ط،بدائع الصنائعينعقد العقد.]انظر:الكاساين،  مل به، فإن صدر القبول بعد الرجوع يعلم

السنهوري، (، و 2/5)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (9/168)،د.ط،اجملموع، والنووي، (7/255)،د.ط،فتح القدير
.أما املالكية فذهبوا إىل عدم جواز رجوع املوجب عن إجيابه وأنه لو رجع عما أوجبه لصاحبه (1/78)،1، طمصادر احلق

، مواهب اجلليلواحلطاب،  (،3/3)،د.ط،حاشية الدسوقي، لدسوقيقبل أن جييبه اآلخر مل يفده رجوعه.]انظر:ا
 .فما بعدها (6/15)د.ط،

ذا صدر من القابل قبل انعقاد العقد سقط اإلجياب وانفض اجمللس.]انظر:علي حيدر، درر وهذا ما يسمى خيار القبول، فإ (3)
  (.1/132)احلكام شرح جملة األحكام، د.ط،

(، 3/381)،د.ط،هناية احملتاج،والرملي، (2/6)، د.ط،مغين احملتاجوالشربيين، (، 6/30)،مواهب اجلليلاحلطاب،  انظر: (4)
 (،1/78)،1،طمصادر احلق،والسنهوري، (3/343)،1،طالفروعوابن مفلح،  ،1/207،د.ط،الروض املربعوالبهويت، 
 .(204)ص ، دط،امللكية ونظرية العقد وأبو زهرة،
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 :"اشرتاط احتاد اجمللس الفرع الثاين:

 ـ (2)الفقهاء ـ كما صرح بذلك كثري من (1)ى اشرتاط احتاد اجمللس يف انعقاد العقودعل اتفق الفقهاء
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :تعاىل هللا قول يف كما  واالختيار الرضا علىمبنية  العقودأن وذلك 

 وقوله[،29]سورة النساء، من اآلية: ﴾   ڃڍ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 االطالع ميكن ال اخفيً  اأمرً  الرضا ملا كان إال أنه (3)«تراض عن البيع إمنا»: وسلم عليه هللا صلى
 إراديت ارتباط على ودالني عنه، ومرتمجني له مظهرين ليكون قبول؛الو  جياباإل أقيم مقامه عليه،

 يف أثره يثبت مشروع وجه على اطيرتب نأ القبولو  إلجيابل بد الكان ف ،(4)العقد إنشاء على العاقدين
 يف القبول إليه انضم إال إذا له بقاء ال اعتباري كالم  أن اإلجيابذلك  ـ (5)ريفهتع يف تقدم كما ـ  حمله

                                      
 ،(3/3) ، د.ط،الفتاوى اهلنديةونظام ومجاعة من علماء اهلند،  ،(4/505) دط، ،حاشية ابن عابدينابن عابدين،  انظر: (1)

د.ط،  ،هناية احملتاجوالرملي،  ،(2/6) د.ط، ،مغين احملتاجالشربيين، و  ،(6/30) ، دط،مواهب اجلليلواحلطاب، 
 .(6/122) ،1، طومعه تصحيح الفروع الفروعوابن مفلح،  (،1/207) ، د.ط،الروض املربعالبهويت، و  ،(3/382)

 على يتوقف البيع ابب يف العاقدين أحد من الشطرين أحد أن هذا يف واألصل: "قال حيث الكاساين اإلمجاع هذا ذكر وممن (2)
 كان  أو قابل عنه كان  إذا إال ابإلمجاع، اجمللس وراء فيما اآلخر العاقد من اآلخر الشطر على يتوقف وال اجمللس يف اآلخر

 تدل أقوال األخرى املذاهب من مذهب كل  لفقهاء أن كما، [(5/137،د.ط، )بدائع الصنائع ابلكتابة".] أو ابلرسالة
 اختالف إذا قال البائع قد بعتك بكذا وقال املشرتي: قد اشرتيت منك بكذا وكذا. فال "نصه:اب ما عليه، فقد ذكر احلط

 ، دط،مواهب اجلليلاجمللس"] من التفرق قبل والقبول ابإلمضاء صاحبه أجابه إذا منهما واحد لكل الزم ذلك أن يف
 ألن اجمللس عن يتفرقا مل وإن والقبول اإلجياب بني ايسري  ولو العقد عن أجنيب كالم  ختلل ويضر وقال الشربيين:" ([،6/30)

 اإلجياب عن أي عنه مرتاخيا القبول ([،وقال البهويت من احلنابلة:" ويصح2/6)،د.ط،مغين احملتاج ]".القبول عن إعراضا فيه
 .([1/207)، د.ط،الروض املربع العقد".] كحالة  اجمللس حالة ألن جملسه يف داما ما

 ،2(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، ط4967ن يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب البيع املنهي عنه، رقم )أخرجه ابن حبا (3)
م. وقال عنه شعيب األرنؤوط: إسناده قوي. وأخرجه ابن ماجه 1993هـ 1414(، بريوت: مؤسسة الرسالة ـ 11/340)

األلباين: "وإسناده صحيح رجاله كلهم ( وقال عنه 2185(، رقم )2/737يف السنن، كتاب التجارات، ابب بيع اخليار، )
 (.5/125ثقات". انظر: إرواء الغليل:)

حكم إجراء العقود بوسائل اإلبراهيم،  و (،1/67)،1،طمصادر احلق والسنهوري، ،(2/3)،د.ط، مغين احملتاجانظر:  (4)
 .(27)، ص1، طاالتصال احلديثة

 ( من هذا البحث.11انظر: الصفحة) (5)
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 الشطرين أحد يوجد ال إذ ضرورة؛ متفرقاناإلجياب والقبول  ملا كان  نلك ،(1)اجمللس من واحدة حال
 عد،ب يصدر مل ألنه ا؛منعدمً  القبول يكون اإلجياب يوجد فحينما وجوده، زمان من معدوم الثاينو  إال

 اجمللس؛ احتاد طاشرت  من هنا ،(2)وتالشى خرج قد ألنه ا؛منعدمً  اأيضً  اإلجياب صار القبول وجد وإذا
ألنه  فشرع جملس العقد؛ بينهما، جيمع عقد جملس خالل من إال يتم ال الشطرين بني االرتباط ألن

 ؛واحدةً  اعةً س -مهما طالت-وجيعل ساعاته لجياب والقبو مع بني شطري اإلجي ،املتفرقات جامع
 .(3)ا للحرج عنهم يف تعاقداهتمودفعً  الناس، على تيسرياً 

 العقود اليت يشرتط فيها احتاد اجمللس:: حتديد الثالثالفرع 

من مالية وغري مالية،  ها املختلفةنواعأب جميع العقوداليت يشرتط فيها احتاد اجمللس ف أما العقود
وتوريد وغريها، بيع وصرف وإجارة واستصناع وهبة حديثة ـ من وتقليدية و غري عوضية، عوضية و و 

، فيصح يف هذه (5)، والوكالة(4):الوصية، واإليصاء، وهيفقط ثالثةمن العقود إال يف ذلك واليستثىن 
فال بد من العقود . أما غريها (6)الثالثة ارتباط القبول ابإلجياب مع اختالف اجمللس؛ لطبيعتهاالعقود 

 . إلجياب ابلقبول يف جملس واحداط ايف انعقادها من ارتب

 :لعقوداإلشهاد وعالقته اب املطلب الثاين:

 فرعني: ويشتمل على
                                      

 ، دط،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالزحيلي، (، و 204)، دط، ص امللكية ونظرية العقد، انظر: أبو زهرة (1)
(2/883). 

 .(5/137)،د.ط، بدائع الصنائعالكاساين، انظر:  (2)
ة املكلية ونظري، ،وأبو زهرة(5/284)، د.ط،البحر الرائقوابن جنيم،  ،(5/137)،د.ط، بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (3)

 .(4/460)،4،طالفقه اإلسالمي وأدلته،والزحيلي، (204)صد.ط،،العقد
الفرق بني الوصية واإليصاء:أن الوصية:تصرف مضاف إىل مابعد املوت، أما اإليصاء فهو جعل الغري وصياً على أوالده لريعى  (4)

 [(4/470)،4،طفقه اإلسالمي وأدلتهالشؤوهنم بعد وفاته.]انظر:الزحيلي، 
 ،1،وعدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، ط(4/470)،4،طالفقه اإلسالمي وأدلتهزحيلي، انظر:ال (5)

 .(48)ص
بل منها ما ال يصح فيه القبول يف اجمللس كالوصية؛ إذ ال عربة بقبول املوصى له قبل موت املوصي، سواء قبل يف اجمللس أو  (6)

 [(48)،ص1كماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،طيف غري اجمللس.]انظر:عدنن خالد الرت 
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 مفهوم الشهادة يف اللغة واالصطالح:الفرع األول: 

الشني واهلاء والدال ، ذكر ابن فارس أن ة:مصدر َشِهَد، يقال:َشِهَد يشهد شهادةً يف اللغالشهادة  
 .(1)عالماإلعلم و الضور و احلأصل يدل على 

يف جملس القضاء  ت، فإن كانفيها ختالف نوع األداءابختلف فت:صطالحالايف وأما الشهادة 
هي حتمل للشهادة، مث أداء هلا يف جملس ف إن كانت يف جملس العقدو  ،هي:إخبار مبا علمه الشاهدف

 .(2)القضاء عند احلاجة

 يف اجمللس:العقود اليت يشرتط فيها اإلشهاد على العقد الفرع الثاين: 

من حديث ابن  روي ا، وذلك مل(4)من العقود دون غريه (3)تشرتط الشهادة يف عقد الزواج فقط
عند  على ذلك وجلراين العمل (6)«ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل» أنه قال:  النيب عن (5)عباس

                                      
 .(3/221)د،ط، مادة ـ شهد،  ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، انظر: (1)

 .(1/474)، د.ط،الروض املربعالبهويت، (، و 241، ص)1، طحترير ألفاظ التنبيهانظر: النووي،  (2)
،د.ط، بدائع الصنائعالكاساين، انظر:حلنابلة يف رواية املعتمدة لديهم.]هذا ما عليه مجهور الفقهاء من احلنفية، والشافعية، وا (3)

أما املالكية واحلنابلة يف رواية فلم .(7/337)،1،طاملغين،وابن قدامة، (7/45)،د.ط،روضة الطالبنيالنووي، ،و(5/138)
، مواهب اجلليل،واحلطاب، (2/51)،د.ط،القوانني الفقهيةانظر:ابن جزي، ]يشرتطوا اإلشهاد على العقد وإمنا قبل الدخول.

 [(7/337)،1، طاملغينوابن قدامة،  ،(5/27)د.ط،
ى ى ﴿ يف قول هللا تعاىل: عقد البيعهذا ما عليه مجهور الفقهاء من املذاهب األربعة وغريهم؛ ألن األمر ابإلشهاد يف  (4)

؛ لوروده مقرون بقوله تعاىل:حممول على الندب واإلرشاد ،[282]سورة البقرة، اآلية: ﴾ مئ ...ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ابع واشرتى ووكل  [، وألن النيب 286]سورة البقرة، اآلية: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڃ  ﴿
ـ فلم  أشهد يف شيء من ذلك أو أمر به، كما أن الصحابة كانوا يتبايعون يف عصره ـ  فلم ينقل أنه  ،من يشرتي له

وأن ذلك خمتص ابلعقود اليت هلا خطر،  ،فدل ذلك على أن األمر لالستحباب، علهأيمرهم ابإلشهاد، وال نقل عن أكثرهم ف
،وابن (2/206، د.ط، )أحكام القرآندون األشياء القليلة اخلطر كحوائج البقال والعطار وشبههما.]انظر:اجلصاص، 

 [.(4/337)،1ط، املغين،وابن قدامة، (9/156)، د.ط،اجملموع،والنووي، (2/2)، د.ط،أحكام القرآنالعريب، 
بن عباس بن عبد املطلب، أبو العباس القرشي اهلامشي ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  هللا هو الصحايب اجلليل عبد (5)

اإلصابة يف متييز ]انظر: ابن حجر،  .يعد من صغار الصحابة سنا، ومن أعلمهم ابلتفسري، وتويف سنة مثان وستني للهجرة
 ([.4/90، د.ط،)الصحابة

،وصحح األئمة (7/124()140187)،كتاب النكاح، ابب ال نكاح إال بويل مرشد، رقم السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  (6)
= 
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شرعت  اعن سائر العقود املالية؛ ألهن ، والختالف عقد النكاح(1)مجهور الصحابة ومن بعدهم
النكاح عقد ملصلحة صاحب املال وحده، فهو صاحب احلق يف ترك املصلحة أو احملافظة عليها، أما 

ا ابلزوجني أو أبحدمها، بل هو متعلق ابألبضاع واألوالد واألسر؛ ولذا فالتفريط فيه خاصً شأنه فليس 
املميز للنكاح عن السفاح ، ومضيعة حلقوقهم، وكان احلد الفاصل مفاسد والعار جلميع هؤالءجملبة لل

 .(2)هو اإلشهاد عليه يف جملس العقد، وبذلك حيفظ النسل، وحتفظ حقوق األوالد، وحقوق اآلخرين

 خيار اجمللس وعالقته ابلعقود:املطلب الثالث:

 فرعني: ويشتمل على

 األول:مفهوم خيار اجمللس: الفرع

ر يف فسخ العقد أو إمضائه مامل يتفرق خيار اجمللس:)حق شرعي يثبت به لكل من املتعاقدين اخلياو 
 .(3)العاقدان أو يتفقا على إسقاط اخليار(

 العقود اليت يشرع فيها خيار اجمللس: الفرع الثاين:

اليت يف معىن البيع وتتفق معه يف  عقود املعاوضاتجميع ف أما العقود اليت يثبت فيها خيار اجمللس
 العلة 

                                      
= 

قال عنه البيهقي:وهو ضعيف، والصحيح موقوف.وقال األلباين عن احلديث :"إال أن املشهور هبذا االسناد موقوف  ،وقفه
 .([6/239،)2، طإرواء الغليل]على ابن عباس" 

 النيب أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل هريرة أيب و أنس و حصني بن عمران عن الباب هذا : "ويفالرتمذيقال (1) 
 من قوما إال منهم مضى من ذلك يف خيتلفوا مل بشهود، إال نكاح ال: قالوا التابعني، من بعدهم ومن سلم و عليه هللا صلى

: وغريهم الكوفة أهل من العلم أكثر فقال واحد بعد واحد شهد إذا هذا يف العلم أهل تلفاخ وإمنا العلم، أهل من املتأخرين
 ([، وقال ابن قدامة: "وروي3/403،)2ط ،سنن الرتمذيالنكاح". ] عقدة عند معا الشاهدان يشهد حىت النكاح جيوز ال

 و الثوري و قتادة و النخعي و احلسن و زيد بن جابر و املسيب بن سعيد و عباس ابن قول وهو وعلي عمر عن ذلك
 ([.7/337)،1،طاملغين ].الرأي" وأصحاب الشافعي و األوزاعي

 .(422)،ص2، طاملقاصد العامة للشريعة اإلسالميةانظر:العامل، يوسف حامد،  (2)
 ،كشاف القناع  والبهويت، ،(2/43)، د.ط،مغين احملتاجالشربيين، و  ،(1/257)، د.ط،املهذبانظر:الشريازي،  (3)

 (.3/200)دط،
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 ،)2)والصداق، وعوض اخللعجارة، لبيع املطلق، والتولية، واإلكا،(1)اليت من أجله شرع وهي الرتوي
 يثبت يفف (3)وكذلك ما يشرتط فيه القبض يف اجمللس، كالصرف والسلم وبيع األعيان الربوية جبنسها

عموم ول( 4)لنظر يف احلظ يف املعاوضة وهو موجود فيهاا اخيار اجمللس؛ ألن موضوعه هذه العقود
البيعان ابخليار مامل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك :» نيبال يار كما يف قولحاديث الواردة يف اخلاأل

إذا تبايع الرجالن فكل واحد :» ، وقوله (5)«هلما يف بيعهما، وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعها
 .(6)«...، أو خيري أحدمها اآلخراخليار ما مل يتفرقا، وكان مجيعً منهما اب

وهو  ،(7)، وعامة احملدثني، من الصحابة والتابعني، وفقهاء األمصاراءهذا ما عليه مجهور العلم
ا ملا خالفً  (11)املالكية فقهاء وافقهم بعضقد و  ،(10)والظاهرية ،(9)واحلنابلة ،(8)الشافعيةعند ذهب امل

 ذهب إليه 

                                      
 .(208ص)،د.ط،املكلية ونظرية العقد، انظر:أبو زهرة (1)
، 2، طاملنثور يف القواعدوالزركشي، ، (275)،د.ط،صاألشباه والنظائر،والسيوطي، (4/36)،د.ط،الفروق،انظر:القرايف (2)

(2/398). 
 ،(9/223)،د.ط،اجملموعلنووي، ،وا(5/30)،1ط،احلاوي،واملاوردي،(275)،د.ط،صاألشباه والنظائرانظر:السيوطي، (3)

 .(4/130)،1، طاملغين،وابن قدامة، (2/43)، د.ط،مغين احملتاجوالشربيين، 
 .(4/130)،1، طاملغين،وابن قدامة، (5/30)،1.طاحلاويانظر:املاوردي،  (4)
 .(2110)،رقم(3/64)، كتاب البيوع، ابب البيعان ابخليار ما مل يتفرقا،صحيحه أخرجه البخاري يف (5)
، كتاب البيوع، ابب إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع، فقد وجب صحيحه متفق عليه:أخرجه البخاري يف (6)

 .(1531)،رقم (3/1163)، كتاب البيوع، ابب ثبوت خيار اجمللس،صحيحه ،ومسلم يف(2112)،رقم (3/64)البيع،
مر، وابن عباس، وأيب هريرة، وأيب برزة األسلمي، وممن روي عنهم من الصحابة:عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وابن ع (7)

ومن التابعني:سعيد بن املسيب، وشريح، والشعيب، وعطاء، وطاوس.وبه قال الزهري، واألوزاعي، و ابن أيب ذئب، والطربي، 
دي، والشافعي، و أيب عبيد، و أيب ثور، وإسحاق بن راهوية، وعلي ابن املديين، وحيىي القطان، وعبد الرمحان بن مه

وابن عبد الرب،  ،(4/7)،1، طاملغين،وابن قدامة، (5/30)،1ط،احلاويوالبخاري، وسائر احملدثني. ]انظر:املاوردي، 
 .فما بعدها[( 20/229،)االستذكار

 (.5/30)،1.طاحلاويواملاوردي،  (،1/257)، د.ط،املهذبانظر:الشريازي،  (8)
 .(4/7)،1، طاملغيندامة، ،وابن ق(3/200)، دط،كشاف القناع  انظر:البهويت، (9)
 .(8/351)، د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (10)
وممن ذهب إليه منهم ابن حبيب، وعبد احلميد الصائغ.وهذه املسألة إحدى املسائل الثالث اليت حلف ـ عبد احلميد  (11)

= 
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 .(1)ومجهور املالكية احلنفية

 :القبض وعالقته مبجلس العقد املطلب الرابع:

حتديد العقود اليت يشرتط و  طلب حتديد مفهوم القبض، وبيان عالقته مبجلس العقد، يتناول هذا امل
 :فيها قبض املعقود عليه يف اجمللس، وذلك يف ثالثة فروع

 :يف اللغة واالصطالح مفهوم القبضالفرع األول: حتديد 

ويطلق على عدة معان،  خالف البسط، ا، وهوالقبض لغة مصدر قبض، يقال:قبض يقبض قبضً 
تناول الشيء ابليد ، و جبمع الكف، ويسمى قبضة واألخذواملوت، اإلمساك وخالف البسط، منها:

 .(2)، وحتويل املتاع إىل اخلري والتملك، وقبول املتاع وإن مل حيول إىل حيز صاحبهامالمسة

 فللفقهاء فيه اجتاهان:القبض يف االصطالح حتديد معىن أما        

إىل -كقاعدة أساسية-من خالل نوع املقبوض وطبيعته، أو إرجاع أمرهتعريف القبض االجتاه األول:
 هناكو ، من حيث  حبسب اختالفها يف نفسهاختتلف القبض يف األشياء أن حقيقة  العرف؛ ذلك

 .(3)اختالف أعراف الناس فيها ، ومن حيثاأو عقارً  ةً منقول

 (2)يف الرواية املعتمدة لديهمواحلنابلة  (1)، والشافعية(4)هذا ما ذهب إليه املالكية        

                                      
= 

 [.(5/198،)1،طلشرح الزرقاين على خمتصر خلي]انظر:الزرقاين، .الصائغ ـ ابملشي ملكة ال يفيت فيها بقول مالك
،والسيواسي، (5/284)، د.ط،البحر الرائقابن جنيم، انظر:أما احلنفية واملالكية فقد ذهبوا إىل عدم مشروعية خيار اجمللس.] (1)

 [.(6/13)، د.ط،مواهب اجلليلواحلطاب،  (،3/444)،د.ط،الفروق،،والقرايف(6/257)، د.ط،شرح فتح القدير
ابن فارس، و ،(7/213،)1، مادة ـ قبض،طلسان العربوابن منظور، ،(2/488قبض، د،ط،) ، مادة ـاملصباح املنريانظر: (2)

 .(5/41)د،ط،مادة ـ قبض، ،معجم مقاييس اللغةمعجم 
املعامالت املالية والزحيلي، ،(256)ص(18) ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (3)

 .(40)ص،1،طاملعاصرة
، التاج واإلكليل،واملواق، (6/137)، د.ط،مواهب اجلليل،واحلطاب، (1/160)،د.ط،الذخريةالقرايف، انظر: (4)

= 
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، وإليه ذهب (3)"حقيقةً  وعادةً  اعرفً  املوانع وارتفاع والتخلي التمكني هو القبض معىن أناالجتاه الثاين:
 .(6)ورواية عند احلنابلة (5)، وهو قول للشافعية(4)احلنفية

ع املقبوض أن ماذهب إليه اجلمهور هو األرجح؛ الختالف نو -وهللا أعلم-للباحث هرذي يظوال
 وحال القابض وحنو ذلك.

، وعرفه بعضهم (7)"حيازة الشيء وما يف حكمها مبقتضى العرف"أبنه عرف القبضقد ومن مث 
 .(8)أبنه:"حيازة الشيء حقيقة أو حكما"

 وحقه، الشيء مستحق بني فكالتخلية حكًما وحيازته وتسلمه، فكأخذه حقيقة الشيء أما حيازة
 .(9)حقيقة يقبض مل وإن املقبوض حكم يف فيكون

 :مبجلس العقد عالقة القبضالفرع الثاين 

وأما عالقة القبض مبجلس العقد فعالقة وطيدة؛ ذلك ملا للقبض من ارتباط بكثري من العقود سواء يف 
النصوص والقواعد العامة يف الشريعة ا من ا وصحتها، أو يف لزومها واستقرارها؛ ذلك أن كثريً انعقاده

                                      
= 

 ..(4/477)دط،
، مغين احملتاجالشربيين، و ،(4/306)،1، طالعزيز شرح الوجيزالرافعي، و ،(9/276)، د.ط،اجملموعانظر:النووي،  (1)

 .(2/73)د.ط،
 .(5/28)،1، طاإلنصاف،واملرداوي، (1/224)، د.ط،الروض املربعوالبهويت:،(4/235)،1، طاملغينانظر:ابن قدامة،  (2)

 .(5/148)،د.ط،بدائع الصنائعالكاساين، انظر:  (3)
حاشية ابن ،وابن عابدين، (3/3)، د.ط،الفتاوى اهلندية،ونظام ومجاعة من علماء اهلند، املرجع السابقانظر:الكاساين،  (4)

 .(4/561)، دط،عابدين
 .(4/306)،1،طالعزيز شرح الوجيزالرافعي، و ،(9/276)، د.ط،اجملموعنووي، انظر:ال (5)

 .(4/235)،1، طاملغينابن قدامة،  (6)
 .(256)ص (،18)ـ املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (7)

حبث منثور ضمن حبوث جملة  (،1/495،)ميالقبض أنواعه وأحكامه يف الفقه اإلسال انظر:العاين، حممد رضا عبد اجلبار، (8)
 م.1990ه 11410اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر الدويل جبدة، العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ 

 .رجع السابقاملانظر:العاين، حممد رضا عبد اجلبار،  (9)
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ا يف مداه بني عقد اط القبض يف كثري من العقود، وإن كان ذلك االشرتاط خمتلفً دلت على اشرت قد 
 .(1)وآخر

 ولذا فتنقسم العقود ابعتبار اشرتاط القبض فيها أو عدمه إىل قسمني:

-ا يف انعقادها أو يف لزومها، وإمنا يكونعقود ليس قبض املعقود عليه فيها شرطً القسم األول:
العقد، ومقتضى من مقتضياته وهي كالبيع املطلق، واإلجارة والنكاح  ا من آاثرفيها أثرً -القبض

 .(2)وحنوها، مما مل يرد يف شأهنا اشرتاط القبض

ا يف انتقال ملكية حمل شرطً  اترةً  فيكون القبضعقود يشرتط فيها قبض املعقود عليه، القسم الثاين:
كما أنه يكون   القبض، قبل اال يكون الزمً ، حبيث (4)ا يف لزوم العقدشرطً  ، واترةً (3)العقد واستقرارها

، وهذا األخري هو حمل (5)يف صحة العقد، حبيث يبطل العقد إذا تفرق العاقدان قبلها شرطً  أحيانً 
 البحث.

 العقود اليت يشرتط فيها قبض املعقود عليه يف اجمللس: الثالث: الفرع

 :ثة أنواعقد فهي يف اجلملة ثالأما العقود اليت يشرتط فيها قبض املعقود عليه يف جملس الع

                                      
 .(32/279)،2،طالكويتية املوسوعة الفقهيةالكويت،  –انظر:وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (1)
كلية الشريعة)فلسطني:جامعة (،24)، رسالة ماجستري،صالقبض وأثره يف العقودانظر:منصور عبد اللطيف منصور صوص،  (2)

 .(1/594،)صوره، وخباصة املستجدة منها، وأحكامها:القبضوالقره داغي، (،م6/2000 /12)النجاح الوطنية بتاريخ
.]انظر:ابن وهي:اهلبة والقرض والوقف واإلعارة والعقود الفاسدة، على خالف بني العلماء ـ مخسة، وهذه العقود ـ يف اجلملة (3)

املوسوعة الفقهية الكويت،  –،ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (1/70)،1،طالقواعد يف الفقه اإلسالميرجب، 
 [.(32/279)،2، طالكويتية

لرهن، وكذا املضاربة، واملزارعة واملساقاة عند بعض الفقهاء.]انظر:وزارة األوقاف وهي:اهلبة واإلعارة والقرض واإليداع وا (4)
 ،(419)ص ،1،طاملدخل الفقهي العام،والزرقا، (232ـ 30/231)،رجع السابقاملالكويت،  –والشئون اإلسالمية 

ذكرت يف اجملموعتني،  يالحظ هنا أن بعض العقود كاهلبة والقرض،[(04/599)،4طالفقه اإلسالمي وأدلته،والزحيلي، 
 وذلك للتالزم بني انتقال امللكية ولزوم العقد.وهللا أعلم.

صوره، :القبض ،والقره داغي، (32/279)رجع السابق،املالكويت،  –انظر:وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (5)
 .[(1/594،)وخباصة املستجدة منها، وأحكامها
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 .(1)ألمثان ببعضها جنسا جبنس، أو جنسا بغري جنسبيع اوهو::عقد الصرفاألول:

 ... مبثلثاًل ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مِ :» النيب قولواألصل يف الثمنية الذهب والفضة؛ ل

 

ا ، وال تبيعوا منها غائبً بعضها على بعض (2) مبثل، وال تشفواوال تبيعوا الورق ابلورق إال مثاًل 
  .(3)«بناجز

اعترب  ا وراج بينهمالناس مثنً  ـ، بل كل ما عده(4)على الذهب والفضة إال أن الثمنية ليست مقصورةً 
، ولذا فقد (6)ا على العمالت الذهبية والفضية املنصوص عليها يف األحاديث الصحيحة؛ قياسً (5)امثنً 

لنقود الورقية هلا حكم الذهب والفضة يف التعامل، فتحل ذهب أغلب العلماء املعاصرين إىل أن ا
ا غري جنس عملة حملهما يف كل شيء، وتنطبق عليها مجيع أحكامهما، وأن عملة كل بلد تعترب جنسً 

 (7)اا جلهة اعتبارها نقدً بلد آخر؛ ألهنا نقود اعتبارية، من حيث اجلنس تبعً 
                                      

، الروض املربع،وابن قاسم، حاشية (2/25)، د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (6/209)،، د.طالبحر الرائقانظر:ابن جنيم،  (1)
 .(4/524)،1ط

قال ابن حجر:"وال تشفوا بعضها على بعض بضم التاء أي ال تفضلوا وتزيدوا والشف ابلكسر الزايدة والنقصان وهو من  (2)
 [.(1/139)،د.ط،فتح البارياألضداد".]

 ومسلم يف ،(2177) ،رقم(3/74)، كتاب البيوع، ابب بيع الذهب ابلذهب،صحيحه اري يفمتفق عليه:أخرجه البخ (3)
 .(1584)رقم  ،(3/1208)، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا،صحيحه

عقد ابن شاس، اختارها أبو حممد ابن قدامة.]انظر: ، وهي اليتهذا هو املذهب عند املالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية (4)
[، أما (5/13)،1،طاإلنصاف،واملرداوي، (9/395)، د.ط،تكملة اجملموع،وابن السبكي، (2/750)،1،طاجلواهر الثمينة

، البحر الرائق،وابن جنيم، (5/185)،د.ط،بدائع الصنائع]انظر:الكاساين، .احلنفية فذهبوا إىل أن العلة فيهما الوزن
.وهذا رواية عند احلنبلية، وعليها أكثر (5/172)، دط،عابدين حاشية ابن،وابن عابدين، (6/137)د.ط،

 [.(5/14)،1، طاإلنصاففقهائهم.]انظر:املرداوي، 
 الشريعة قسم اإلسالمية العلوم كلية (،193)، رسالة دكتوراه،صقاعدة التقابض يف العقود املاليةانظر:ابلعباس مراد،  (5)

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 .(9)ص 1ـ املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعيةانظر:هيئة احملاسبة واملراجعة،  (6)

وشبري، حممد (، 427)،ص7،طموسوعة القضااي الفقهية املعاصرة واالقتصاد االسالميانظر:السالوس، علي أمحد،،  (7)
، 1ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعية،وهيئة احملاسبة واملراجعة، (162)،ص6، طاملعامالت املالية املعاصرةعثمان، 

= 
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 ،(1)تبادل األمثان يف البدلني قبل االفرتاق رتاط تقابضعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على اش وبناءً        

 

اإلمجاع على ذلك فقال:"فقد أمجعوا على أن املتصارفني إذا تفرقا قبل أن  (2)بل نقل ابن املنذر 
 .(3)يتقابضا أن الصرف فاسد"

لح سواء اتفق الفقهاء على اشرتاط القبض يف الرب والشعري والتمر واملالثاين:عقود األطعمة الربوية:
والرب ابلرب ...»:بيعت جبنسها أو بغري جنسها؛ للنص عليها يف األحاديث الصحيحة كما يف قوله 

ا بيد، فإذا اختلفت هذه  مبثل، سواء بسواء، يدً والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح، مثاًل 
ىل أن الراب ليست قاصرة فذهب مجهور الفقهاء إ (4)«ا بيداألصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً 

ال بد من أن يقاس عليها ما شاركها يف العلة، إال أهنم املذكورة، بل هي معلولة،  على هذه األصناف
، وقال (5)اختلفوا يف حتديد العلة فيها على آراء متباينة، فذهب احلنفية إىل أهنا الكيل أو الوزن

هي الطعم فقط بصرف النظر عن الكيل والوزن، أو  ، وعند الشافعية(6)املالكية:إهنا االقتيات واالدخار
                                      

= 
 .(9)ص

، مغين احملتاج،والشربيين، (1/165)،د.ط،القوانني الفقهية ،وابن جزي،(5/215)،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (1)
.بل ذهب املالكية والظاهرية (8/489)،، د.طاحمللى،وابن حزم، (3/266)، دط،كشاف القناع  ،والبهويت،(2/222)د.ط،

 العقد جملس على وأثره التقابض يف يف مطلب الرتاخي إىل أبعد من ذلك، وهو اشرتاط الفورية يف التقابض، كما سيأيت
 .(70صفحة )

يف  هـ،فقيه جمتهد، كان شيخ احلرم مبكة، صنف319هو احلافظ أبو بكر، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، ت  (2)
اختالف العلماء كتبا احتاج إليها املوافق واملخالف، من أشهر مصنفاته:" اإلمجاع" و "اإلشراف على مذاهب أهل 

 [ (3/102)،2،ططبقات الشافعية،والسبكي، (3/5)،1، طتذكرة احلفاظالعلم".]انظر ترمجته:الذهيب، 
قد أمجع بعد علماء األمصار كلهم وأئمة الفتوى ،وممن ذكر اإلمجاع القاضي عياض حيث قال :"و (107)،ص1،طاإلمجاع (3)

 .[(5/269)،1، طِإكَماُل املُْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلمعلى منعها".أي النسيئة يف الذهب والفضة.]
  (.1587)،رقم (3/1211)، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا،صحيحه أخرجه مسلم يف (4)
حاشية ابن ،وابن عابدين، (6/138)،د.ط،البحر الرائق،وابن جنيم، (5/185)،د.ط،الصنائعبدائع انظر:الكاساين،  (5)

 .(5/172)، دط،عابدين
 ،حاشية الدسوقي،والدسوقي، (1/168)،د.ط،القوانني الفقهية،وابن جزي، (2/131،)4،طبداية اجملتهدانظر:ابن رشد،  (6)

 .(3/47)د.ط،
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ورواية توافق الشافعية،  ، أما احلنابلة فعندهم ثالث رواايت:رواية توافق احلنفية،(1)االدخار واالقتيات
، وهي:أن العلة:كون الشيء مطعوم جنس، وهو مكيل (2)بني آراء املذاهب الثالثةورواية تكاد جتمع 

 أو موزون، 

 هرذي يظ، وهذا القول هو ال(3) يف غري املطعوم، وال فيما يطعم وال يكال أو يوزنفال جيري الراب
وهللا أعلم ـ؛ ألنه هو الذي جتتمع به األدلة الواردة يف املسألة، وتتفق اآلراء املختلفة املتشتتة. -رجحانه

 وهللا أعلم.

 قبل افرتاق لسلمرأس مال ا ط قبضاشرت إىل ا (5)مجهور الفقهاء:ذهب (4)عقد السلمالثالث:
يف كيل  (6)من أسلف يف متر فليسلف:»لقوله فإن تفرقا قبل قبضه فسد العقد، وذلك  العاقدين،

وألن االفرتاق قبل قبض رأس املال يؤدي إىل بيع دين بدين،  ؛(7)«معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

                                      
، مغين احملتاج،والشربيين، (100ـ  10/99)،د.ط،اجملموعوابن السبكي، تكملة ،(270/)1،د.ط،املهذبانظر:الشريازي،  (1)

 .(2/22)د.ط،
ومعىن ذلك: أن هذه الرواية ملا مجعت بني العلتني اللتني ذكرمها احلنفية والشافعية، من الطعم والكيل والوزن، وكان من املعلوم  (2)

به ويدخر، فأصبحت ـ هذه الرواية ـ متضمنة للعلة اليت ذكرها املالكية أن املطعوم املكيل أو املوزون غالبا يكون مما يقتات 
 أيضا، وهي االقتيات واالدخار، فكانت بذلك قد مجعت ـ تقريبا ـ بني اآلراء الثالثة على رأي واحد، وهللا أعلم.

، الروض املربع، فما بعدها، والبهويت(12/12)،1،طاإلنصافواملرداوي،  ،(4/135)،1،طاملغينانظر:ابن قدامة،  (3)
  (.1/228د.ط،)

 [.(3/276)، دط،كشاف القناع  هو:"عقد موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد" ]انظر:البهويت، (4)
 ،ني احلقائقيتب،والزيلعي، (5/205)،د.ط،بدائع الصنائعواحلنابلة، انظر:الكاساين،  وهم احلنفية، والشافعية، (5)

وابن قدامة،  ،(2/22)،1، طأسىن املطالب،وزكراي األنصاري، (2/102)،د.ط،مغين احملتاج، الشربيينو  ،(4/110)د.ط،
 .(3/304)، دط،كشاف القناع  ،والبهويت،(4/362)،1، طاملغين

 .(1/228، د.ط،)الروض املربعالسلف:التسليف، وهو إعطاء السلفة من أصل القيمة.]انظر:البهويت،  (6)
،ومسلم يف (2239)،رقم (3/85)، كتاب السلم، ابب السلم يف كيل معلوم،صحيحه يفمتفق عليه:أخرجه البخاري  (7)

 .(1604)،رقم (3/1226)يف كتاب املساقاة، ابب السلم،  صحيحيه
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 بيع أن على "وأمجعوا:املنذر ابن ين اجملمع على حترميه، قال؛ لدخوله يف بيع الدين ابلد(1)وهو ممنوع
 .(3)"إمجاع[ ابلدين الدين بيع] هو إمنا: أمحد وقال:"قدامة ابن وقال( 2)جيوز" ال ابلدين الدين

ال السلم يف جملس معدم اشرتاط قبض رأس  إىل-هماملشهور عنديف -، فذهبواملالكيةأما ا
 .(4)ب الشيء يعطى حكمهالعقد، وقالوا جبواز أتخريه اليومني والثالثة؛ ألن ما قار 

أن ما ذهب إليه اجلمهور هو الراجح؛ لقوة ما استدلوا به، من دخول -وهللا أعلم-هرذي يظوال       
كما قال ابن -العقد يف بيع الدين ابلدين إذا مل يتحقق قبض رأس املال يف اجمللس؛ وألنه حينئذ

حصلت، ال له ولآلخر، واملقصود من  "تبقى ذمة كل واحد من املتعاقدين مشغولة بغري فائدة-تيمية
 .(5)العقود القبض، فهو عقد مل حيصل به مقصود أصال، بل هو التزام بال فائدة"

مفهوم املعامالت احلديثة، توضيح و ، تعددةامل تقسيماهتا ابعتباراهتاو أنواع العقود د يحتد بعدو 
 املرتبطة هبا يد أحكامهدحتلس العقد و مبجـ  ـ بصفة عامةن عالقة العقود اأنواعها املختلفة، وبيحتديد و 

احلديثة  حكام جملس العقد على املعامالتألعملية ينتقل البحث إىل ذكر تطبيقات  ـ يف هذا الفصل ـ
  ، وذلك يف الفصل املوايل.بصوها املتنوعة املختلفة

                                      
 .(2/102)، د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (5/205)،د.ط،بدائع الصنائعنظر:الكاساين،  (1)

 .(105ص)،1، طمجاعاإل (2)
 [.(4/186)،1، طاملغين (3)
  (.2/750)،1، طعقد اجلواهر الثمينة،وابن شاس، (1/177)، د.ط،القوانني الفقهيةانظر:ابن جزي،  (4)
 .(217ـ  216)ص ، د.ط،نظرية العقد (5)
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الفصل الثالث:تطبيقات جمللس العقد على املعامالت احلديثة اليت يشرتط فيها احتاد 
 خيار اجمللس وأ اإلشهاد وأ لساجمل

ينتقل البحث يف هذا الفصل  قيف الفصل السابمبجلس العقد  وبيان عالقتهاوبعد ذكر أنواع العقود 
اجمللس إىل ذكر تطبيقات جمللس العقد بنوعيه على أهم العقود احلديثة املرتبطة ابحتاد اجمللس أو خيار 

 فصل على ثالثة مباحث:اشتمل هذا ال أو اإلشهاد يف اجمللس ومن مثَ 

 :ماوصور من التطبيق عليه احلقيقي واحلكمي احتاد جملس العقد املبحث األول:

يف  ـ احتاد اجمللسـ   هطاشرت بيان مفهوم احتاد اجمللس، وامن  الفصل السابقآخر تقدم يف على ما  وبناءً 
احلقيقي ـ بنوعيه ـ العقد جملس احتاد  ةحقيق جاء هذا املبحث ليتناولمجيع العقود عدا ثالثة فقط، 

 أربعة مطالب: ذلك يف، و املعامالت احلديثة التطبيقية على مهاصور  أهم ذكرو  واحلكمي،

 املطلب األول:احتاد جملس العقد احلقيقي:

شتمل هذا املطلب على احلقيقي ينقسم على قسمني فقد اعلى ما تقرر من أن جملس العقد  وبناءً 
 فرعني:

 س العقد يف االجتماع احلسي:الفرع األول:احتاد جمل

-اا كان احتاد اجمللس فيه أن جيتمعحسيً ا العقد اجتماعً  إذا كان اجتماع العاقدين على إنشاء
ل أو الرفض أو إىل أن يصدر القبو  (1)من صدور اإلجياب منشغلني ابلتعاقد، ابتداءً -أببداهنما

 التفرق بينهما ابألبدان. اإلعراض أو

 اد جملس العقد من أمرين:حتفال بد ال وعلى هذا 

 أال يصدر من أحد العاقدين قول أو فعل أو سكوت يدل على رفضه للعقد.األمر األول:

لسني، أال يفارق أحد العاقدين صاحبه ببدنه قبل تالقي اإلجياب ابلقبول، وسواء كان جااألمر الثاين:
تالقى اإلجياب ابلقبول انقطع ، وأما إذا فارق أحدمها اآلخر قبل (1)أو قائمني، واقفني أو ماشني

                                      
 ذلك لعدم اختالف وقت صدور اإلجياب فيه عن وقت علم املخاطب به. (1)



  

67 
 

اجمللس، ومل ينعقد العقد، وال فرق يف ذلك بني أن تكون املفارقة من املوجب أو القابل؛ ألنه إن كانت 
ا عن اإلجياب ا إلجيابه، وإن كانت من القابل اعترب ذلك منه إعراضً من املوجب كان ذلك منه إسقاطً 

 .(2)ا له كذلكفكان مسقطً 

خيتلف ابختالف  وأنه، املرجع فيه إىل عرف الناس وعاداهتمفقد تقدم أن ان التفرق ابألبدأما و 
 .(3)التعاقد طبيعة اجمللس الذي مت فيه

 اري ـجتمكتب  وأن يف دار صغرية ـ دكاومها ن العاقدي أحدصدر اإلجياب من  فلووعلى هذا 
ما مل ـ  وإن طالت املدةـ ر القبول اإلجياب أن يصد من وجه إليهإبمكان وكان  اقائمً بقي اإلجياب 

 .إىل السطح، وحنو ذلك أو الشارع، أو الدار، صحن إىل احملل من دون اآلخر ج أحدمهاخير 

بقي اإلجياب قائما ما مل متعددة كاألسواق املبنية، دار كبرية ذات جمالس وبيوت  يف وإن كان
إىل آخر جملس لس إىل ذلك اجمل منأو  ،آخربيت بيت إىل ذلك المن أحدمها ـ دون اآلخر ـ  جخير 
 .حنو ذلكو 

ـ  أحدمها ميش ا ما ملبقي اإلجياب قائمً كالصحراء واألسواق العادية،   واسع وإن كان يف فضاء
 غري من العادة على كلمه  لو حبيث عنه يبعدحىت  خطوات لصاحبه مستدبراـ واقًفا  اآلخر بقاء مع
يف حالة مشي أو  ومها ن أحد العاقدين مكذلك إذا صدر اإلجياب و  (4)كالمه  يسمع مل الصوت رفع
يتم  ا حىتبقي اجمللس قائمً  ،على منت سيارة أو قطار أو طائرة أو غري ذلككان السري سواء  و  ،سري

                                      
= 
 قعود أو قيام من العقد مبوضوع له عالقة ال تصرف نفض بكلهذا ما عليه اجلهمور خالفا للحنفية الذين يرون أن اجمللس ي (1)

بدائع الكاساين، التعاقد. ]انظر:  على إقبال العاقدين حالة تبدل إىل يؤدي مما ذلك حنو أو نوم أو شرب أو أكل أو
 /5) د.ط، ،البحر الرائق ، وابن جنيم،(527 /4) ، د.ط،ابن عابدينحاشية ابن عابدين، (، و 5/13،د.ط، )عالصنائ
293(.] 

، مواهب اجلليل،واحلطاب، (9/180)،د.ط،اجملموع،والنووي، (2/31)،دط،حتفة الفقهاءعالء الدين السمرقندي،  (2)
 .(4/7)،1، طاملغين،وابن قدامة، (6/30)د.ط،

 .هذا البحثمن  (27ـ  26انظر الصفحة )  (3)
واملرداوي،  ،(4/7)،1،طاملغين،وابن قدامة، (2/45)د.ط،،مغين احملتاج،والشربيين،(9/180)، د.ط،اجملموعانظر:النووي،  (4)

 .(2/885)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالزحيلي، و  ،(4/194)،1، طاإلنصاف
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بط الطائرة وحيصل هت فهما جمتمعان ما مل-مثال-يف طائرة، ، فلو كان(1)النزول منها مث التفرق ابألبدان
من مقعده ودخل احلمام مل يؤثر ذلك؛ ألن مثل هذا ال يعد تفرقا قام أحدمها  حىت لو التفرق بينهما،

 .(2)يف العرف

إال أنه جيب التنبيه على أن بقاء اإلجياب يف الصور املذكورة هنا مشروط بعدم حصول ما 
 يدل على اإلعراض، وإال يسقط اإلجياب كما تقدم.

 االجتماع احلكمي: الفرع الثاين:احتاد جملس العقد يف

ا كالتعاقد عن طريق اهلاتف أو ا حكميً اجتماع العاقدين يف جملس العقد احلقيقي اجتماعً إذا كان 
ألن االجتماع  ؛فيه قيام االتصال بني العاقدين اجمللسن احتاد كا  اداثت الصوتية عرب االنرتنتاحمل
ل ما يدل مل حيص ويسقط بسقوطه، ما ببقائهفيبقى   ،أببداهنماه ـ االتصال ـ ال إمنا حصل ب همابين

 على اإلعراض.

مت احملادثة قائمة يف ما دا ااجمللس قائمً  ستمروعليه فإذا صدر اإلجياب أثناء االتصال، ا 
ا، بقي يف الغرفة أو خرج منها ا أو ماشيً شأن العقد ـ بصرف النظر عن كون العاقدين أو أحدمها واقفً 

 ينقطع خط االتصال.ابلقبول أو الرفض أو اإلعراض ما مل  إما وينتهيأو العكس ـ 

أو انتقل املتعاقدان إىل موضوع آخر ال -اا عرفً إال إذا كان االنقطاع يسريً -فإذا انقطع اخلط ـ 
ل؛ و قبصدر الي بعد ذلك أن اإلجياب إليه وجه ملن عالقة له مبوضوع االتصال انقطع اجمللس، وليس

 يعترب ذلك فإن ابملوجب، االتصال بعد ذلك وأعاد القبول أراد فإذا لسقوط إجيابه ابنفضاض اجمللس،
 .(3)آخر قبول إىل ا حيتاججديدً  إجياابً 

                                      
، رسالة جملس العقد بني النظرية والتطبيقحممد سرحان إبراهيم، اسم نقال عن  (80)، صأحكام العقودانظر: العطار،  (1)

 (.م2006 الوطنية، النجاح جامعة فلسطني،)  العليا الدراسات ،كلية(98، ص )والتشريعيف الفقه  ماجستري
 .(254)، صالقواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوع ،انظر:الرحيلي، سليمان (2)
يف  املدخلالشليب، حممد مصطفى،و  ،(520)ص (38)ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعيةانظر:هيئة احملاسبة واملراجعة،  (3)

،والزحيلي، (109)،صحكم إجراء العقود بوسائل االتصالاإلبراهيم، و  (،423)ص ،10ط،التعريف ابلفقه اإلسالمي
،والقرة داغي، (2/887)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةوالزحيلي،  ،(4/464)،4،طالفقه اإلسالمي وأدلته

= 
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 :احتاد جملس العقد احلكمي:املطلب الثاين

وأما احتاد جملس العقد احلكمي فيكون يف مكان اطالع القابل على الرسالة، ويبدأ ببداية االطالع 
قبول أو الرفض، أو اإلعراض، مبغادرة إذا مل يصدر ال-أو بسماعه ألداء الرسالة، وينتهيلكتاب، على ا

 .(1)القابل ملكان االطالع على الرسالة، أو بتغيري وضعه يف االنشغال ابلتعاقد

عن  افكذلك  فيه، و  ن تكون إرادته متمثلةً وعليه فاملشروط على املوجب يف هذا اجمللس أ
 قبل القبوللس غادر اجملإذا اؤه يف اجمللس حىت يصدر القبول، أما حضوره، وأما القابل فيشرتط بق

هذا ما  ابإلجياب. هلاتصعدم ا، فإذا قبل بعد ذلك كان القبول ابطال؛ لوبطل العقد اإلجياب سقط
 . (2)عليه عامة أهل العلم

 حتاد جملس العقد على إجراء التعاقد مع الشخص املعنوي:ال ات:تطبيقاملطلب الثالث

واملطعم  كاملصرف-شخص إىل مؤسسة ذات مقر اءفلو ج ما ثبت من معىن احتاد اجمللسعلى  وبناءً 
، ولكن قبل أن يصدر املوظف قبوال أو رفضا خرج أحد موظفيه إجياابً وأصدر إىل -والصيدلة وحنوها

تمرا ما دام املوجب مس ينفض اجمللس بذلك أم يبقى فهلمن املصرف وجاء موظف آخر مكانه، 
  األول؟ وقد جاء موظف آخر مكان املصرف ابقيا يف

                                      
= 

 .(2/933)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة
شرح ،والسيواسي، (1/395)،1، طالدر املختار،وعالء الدين احلصكفي، (5/138)،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (1)

هناية ،والرملي، (2/6)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (9/167)،د.ط،اجملموع،والنووي، (6/255)، د.ط،فتح القدير
 .(3/380) د.ط، ،احملتاج

اإلبراهيم، ،و (192)صد.ط،،أحكام املعامالت الشرعيةواخلفيف، علي،  ،(433)ص،1،طقهياملدخل الفانظر:الزرقا،  (2)
، 1عدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، طو  ،(109)، صحكم إجراء العقود بوسائل االتصال

 .(61)ص
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-(2)وشخص اعتباري-املشرتي-(1)يكيف هذا العقد على أنه تعاقد بني شخص طبيعي
 طبيعي شخص وجود احلكمي الشخص شروط إذ من-املوظف-عن املصرف؛ ووكيل نئب-املصرف

 .(3)عليه وحنو ذلك الغري إذا ادعى أو ،الغري على االدعاء أو إجراء العقود، عند ميثله

 حكم هذه املسألة:

كما مل   -حسب علم الباحث-النحو هذا على ،املتقدمني الفقهاء عند تصوير هلا مل يوجد املسألة هذه
ـ على ما يظهر  أنه إاليطلع الباحث فيما وقف عليه من البحوث على من خرجها من املعاصرين، 

ثبوت خيار  يف أقواهلمبعض  على بناءً  قول ابجلواز، وذلك فيها لبعض الفقهاء (4)يتخرجللباحث ـ 
نه لو كان أحد طريف العقد أبصرح فقهاء املالكية لس، وحصول التقابض قبل االفرتاق؛ حيث اجمل

ا جاز أن يفارق بعضهم اجمللس قبل التقابض إذا بقي منهم من يتوىل فحضروا العقد مجيعً  مجاعةً 
 القبض يف اجمللس.

                                      
ب عليه التزام، وتبدأ شخصية اإلنسان منذ يعرف الشخص الطبيعي أبنه:"اإلنسان الذي يكون قاباًل ألن يثبت له حق أو جي (1)

امللكية ، وأبو زهرة، (307)،ص1،طاملدخل إىل نظرية االلتزام العامةتكونه جنينا حيًا وتنقضي مبوته".] انظر:الزرقا، 
 .[(76)،ص1، وعدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، ط(302)، دط، صونظرية العقد

ري:عبارة عن مجاعات من األشخاص أو جمموعات من األموال اجتمعت لتحقيق غرض معني، هلا كيان الشخص االعتبا (2)
املدخل إىل وحقوق وذمة مالية مستقلة قائمة بذاهتا، وليست مرتبطة حبياة أو وفاة األشخاص املكونني هلا.]انظر:الزرقا، 

 .(67)د.ط، ص ،ية االعتباريةالشخص، وخالد بن عبد العزيز، (292)، ص1،طنظرية االلتزام العامة
قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاهتا يف والشحي، يوسف بن حممد بن عبد هللا، (، 74)ص ،رجع السابقاملانظر:  (3)

  (.254)، رسالة دكتوراه، صاملعاوضات املالية
املسودة يف فيه"]انظر: ابن تيمية،  ابينهم والتسوية يشبهها ما إىل مسألة حكم التخريج أبنه: "نقل وقد عرف هذا النوع من (4)

[ والظاهر أن املقصود هبذا التعريف: القياس الذي (1/17)،1، طاإلنصافواملرداوي، (، 475، د.ط،ص)أصول الفقه
يتضمن نقل مثل حكم مسألة جزئية إىل أخرى، سواء كان ابتفاقهما يف العلة، وذلك هو قياس العلة، أو ابنتفاء الفارق 

ملقصود هنا ـ وهو ما يسمى عند األصولني ابلقياس بنفي الفارق، أو القياس يف معىن األصل.]انظر: الباحثني، بينهما ـ وهو ا
 (.186،د.ط،ص)التخريج عند الفقهاء واألصولينييعقوب بن عبد الوهاب، 
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 أن جاز رفالص امجيعً  وعقدا العقد والوكيل املوكل، حضر لو:جاء يف مواهب اجلليل:"فرع
 وراوض فيه وتكلم العقد حضر أنه إال وكيال يكن مل ولو ابلقبض الوكيل وأيمر املوكل، يذهب

 .(1)جلاز" الصراف

لو  األول]القول[ وعلى :"(2)وقد ورد مثله عن الشافعية يف خيار اجمللس حيث قال الشربيين
عقد مل ينقطع خيارهم بفراق مجاعة حضور يف جملس ال]العاقد الذي مات يف مدة خيار اجمللس[ورثه 

  .(3)"بل ميتد حىت يفارقوه كلهم ألهنم كاملورث وهو ال ينقطع خياره إال مبفارقة مجيع بدنه ،بعضهم له

مجلس عند التعاقد مع املؤسسات اليت أن مفارقة بعض املوظفني لل-وهللا أعلم-على هذا يظهر وبناءً 
ت املؤسسة مفتوحة لالستقبال، وفيها موظفون ال ينفض به اجمللس ما دام يتعدد فيها املوظفون

 . وهللا أعلم..وكالء عنهايعد ون ا مجيعً لعمل؛ وهم للقيام اب متعددون

 حتاد جملس العقد على التعاقد عرب وسائل االتصال الناقلة للحروف:ال ات:تطبيقاملطلب الرابع

القابل على الرسالة، وأنه يبدأ  على ما تقرر من أن احتاد جملس العقد احلكمي هو جملس اطالع وبناءً 
ا اطلع املرسل إليه على إذببداية االطالع وينتهي مبغادرة اجمللس، أو االنشغال عن التعاقد، فما احلكم 

مث أراد بعد ذلك أن يقبل ، ذاك دون قبول وقام من جملسه صفحةطوى الأو  الرسالة مث أغلق اجلهاز
أو بعبارة أخرى فهل يصح للقابل  ؟ذلك بعد قبلوي اثنيةرة مقرأه يو  هازفتح اجلفهل له أن ي اإلجياب،

يف جملس العقد احلكمي أن جيدد اإلجياب يف جملس اثن بعد سقوطه يف اجمللس األول؟ مادام الكتاب 
 حيتاج معه، ومل يرجع املوجب عن إجيابه، أم ال بد من أن يكتب أحدمها إىل اآلخر من جديد إجياابً 

 إىل قبول آخر؟

                                      
 .(6/137)، د.ط،مواهب اجلليلانظر:احلطاب،  (1)
فقيه شافعي، مفسر، ولد يف شربني مبحافظة الدقهلية وإليها ينسب،  (هـ977)هو مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين، ت  (2)

مث انتقل إىل القاهرة فاستوطنها حىت تويف، له عدة مؤلفات، منها:"السراج املنري" يف تفسري القرآن، و"مغين احملتاج" يف شرح 
،والزركلي، (8/384)،د.ط،بشذرات الذهب يف أخبار من ذهمنهاج الطالبني للنووي، يف الفقه.]انظر:ابن العماد، 

 [. (6/5)،15، طاألعالم
 .(4/46)، د.ط،مغين احملتاج (3)
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أن إذا طوى الكتاب وقام من جملسه، عض أهل العلم إىل أنه يصح للمرسل إليه قد ذهب ب
 .(1)مث يقبله بعد ذلك مرة أخرى،قرأه يلس آخر و جميف  هفتحي

  .(4)، ورجحه علي اخلفيف(3)، وأشار إليه السنهوري(2)هذا ما صرح به ابن عابدين

من أنه إذا مت إجياب عقد  (5)يه احلنفيةومما استدلوا به على هذا القول قياس األوىل على ما ذهب إل
النكاح ابلكتابة، فقرئ الكتاب يف جملس مل يتصل فيه قبول ابإلجياب، جاز إمتام العقد بقراءة الكتاب 

يتصل فيه القبول ابإلجياب، معللني ذلك؛ أبن الغائب إمنا صار خماطبا  آخر جملس يف أخرى مرةً 
إلجياب يف ذلك اب إذا اتصل القبوللثاين، فيتم العقد للمخطوبة ابلكتاب، وهو ابق يف اجمللس ا

مبثابة إجياب جديد ؛ ألن قراءة الكتاب مرة اثنية (6)وجب على إجيابهاملالكتاب ابق، و ما دام  اجمللس
 .يف جملس جديد

:"ويف رأيي أن عقد البيع وغريه من عقود املال أوىل هبذا احلكم من عقد ومن مث قال اخلفيف
 .(8()7)"اهل يف عقد البيع وحنوه مبا ال يتساهل به يف عقد النكاحالنكاح؛ إذ يتس

                                      
 ،(193)ص ،د،ط،أحكام املعامالت الشرعيةوعلي اخلفبف، ،(4/513)، دط،حاشية ابن عابدينانظر:ابن عابدين، (1)

 .(61)، ص1وعدنن خالد الرتكماين، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي، ط
 .(4/513)، دط، حاشية ابن عابديندين،انظر:ابن عاب (2)
 فالكتاب الكتاب لبلوغ جملس أول يف جيب مل إذا اآلخر العاقد أن يف الرسالة عن ختتلف الكتابة أن ويبدو:"السنهوري قال (3)

 [.(77 /1)،1، طمصادر احلق".]العقد انعقد اآلخر العاقد فقبل اثن جملس يف قرئ إذا حبيث ابق،
  (.201)ص د.ط، ،أحكام املعامالت الشرعيةي، انظر:اخلفيف، عل (4)

 .(4/513)، دط، حاشية ابن عابدين،وابن عابدين،(5/294)، د.ط،البحر الرائقانظر:ابن جنيم،  (5)
 ،(193)ص،د.ط،أحكام املعامالت الشرعية، واخلفيف، علي ،(4/513)، دط،حاشية ابن عابدينانظر:ابن عابدين، (6)

 .(61)، ص1، طبط العقد يف الفقه اإلسالميضوا وعدنن خالد الرتكماين،
 .(193)ص ، د.ط،أحكام املعامالت الشرعية (7)

وقد عارض هذا القول علي حمي الدين القرة داغي وأطال يف مناقشته، وقال "فعلى ضوء ذلك فال نرى قياس البيع وحنوه على  (8)
اخلفيف ـ، وال نرى اعتبارًا وال وجاهة للخروج من القاعدة النكاح، وال ترجيح التعميم الذي ذهب إليه أستاذن اجلليل ـ علي 

العامة اليت استقر عليها الفقه اإلسالمي، من اعتبار اجمللس واحنصاره فيما بني احلاضرين مبجلس اإلجياب والقبول، وفيما بني 
 ،دط،ال احلديثةحكم إجراء العقود آبالت االتصالغائبني بوصول اخلطاب والرسول واالطالع على اإلجياب..." ]

(2/959)]. 
= 
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 جًدا طويلة وتفاصيله العقد شروط أن فوجد برقية، أو خطاب، إليه وصل وعلى هذا فلو
أن يطويها، أو  جاز له ،دراسة، أو أن حالته ال تسمح بتكملة قراءة الرسالة يف ذلك الوقت إىل حتتاج

 إذ ذلك، أو نواي لذلك وإن مل يقل به؛ حنو أو الدراسة أكمل :غًداخيرج من تلك الصفحة قائال
 .ابلصواب أعلم وهللا واملباين ابأللفاظ وليست واملعاين ابملقاصد األمور هذه مثل يف العربة

 

 

 

 لإلشهاد على إنشاء عقد الزواج عرب آالت االتصال احلديثة: اتاملبحث الثاين:تطبيق

عقد النكاح شرط صحة ال بد منه يف  من أن اإلشهاد على (1)صل السابقعلى ما تقدم يف الف وبناءً 
حتققها عند إجراء  ، وإمكانعلى عقد الزواج جاء هذا املبحث لبيان مفهوم الشهادة جملس العقد

 :نيلبمتهيد ومطلكرتونية، وذلك يف عقد النكاح عرب الوسائل اال

 عقد الزواج: مفهوم اإلشهاد على :التمهيد

حضور الشاهدين :"يعين عقد الزواجاإلشهاد على  فإن دةالشها مفهوم تقدم منما ضوء  علىو 
 .(2)"مع العلم جبميع شروط العقد اإلجياب والقبولوساعهما لصدور كل من  ،ومعاينتهما إلبرام العقد

 ؟عرب آالت االتصال الناقلة للحروف عند إجراء عقد النكاح األول:هل يتحقق اإلشهاد ملطلبا

؛ الشرتاط اإلشهاد على إجراء -وال حضور غيبة ال يف-ا،مطلقً  ابلكتابة ينعقد أن النكاح ال (3)تقدم
 والشافعية عقد النكاح، وال يتحقق ذلك إذا كان عن طريق الكتابة، وهذا عند اجلمهور من املالكية

                                      
= 
 ما زال على واملوجب الثاين، اجمللس يف ألن املكتوب ابق ؛هو األوجه واألقوى ،أن ما رجحه اخلفيف، علي والذي يظهر للباحث 

 . وهللا أعلم.فيه جديد إجياب مبثابة يف ذلك اجمللس الكتاب قراءة إجيابه، فكان
 .هذا البحث( من 55انظر الصفحة ) (1)

 .(1/474،)، د.ط،الروض املربعظر:البهويت،ان (2)
 هذا البحث.من  (25) انظر الصفحة (3)



  

74 
 

ا لقاعدة الكتاب  يمً ، وأما عند احلنفية، فيجوز إجراء عقد النكاح ابلكتابة بني الغائبني تعم(1).واحلنابلة
 يف اآلخر وقبل ابإلجياب وخاطب بنفسه حضر فكأنه مثل خطابه الغائب ، وأن كتاب(2)كاخلطاب

 .لكنهم اشرتطوا لصحة عقد النكاح ابلكتابة عدة شروط:(3)اجمللس"

 أال يكون العاقد حاضرًا بل غائًبا.أوال:

 .أن يشهد العاقد شاهدين على ما يف الكتاب عند إرسالهاثنيا:

ال كتابًة فلو كتب رجل إىل امرأة تزوجتك فكتبت إليه قبلت  ملرسل إليه ابلقبول لفظًاأن يصرح ااثلثا:
 مل ينعقد؛ إذ الكتابة من الطرفني بال قول ال تكفي ولو يف الغيبة.

أن يشهد الغائب حني أيتيه الكتاب شاهدين، أبن يدعو رجلني فأكثر، مث يقرأ عليهم الكتاب رابعا:
مبضمونه ويصرح أمامهم بقبوله النكاح، وبذلك يتحقق اإلشهاد؛ لسماع الشهود اإلجياب  وخيربهم

 .(4)الذي تضمنه الكتاب، والقبول الذي تلفظ به القابل

ا للجمهور ـ حتقق شرط اإلشهاد يف حلنفية ـ خالفً ا على ذلك فيمكن على مذهب وبناءً 
يه ـ الكتاب ـ اإلجياب الشهود وإطالعهم علجملس العقد احلكمي ابستدعاء العاقد الذي وصله كتاب 

 .(5)أو إخبارهم مبضمونه، وأنه موافق على ذلك الزواج وبذلك يتم اإلشهاد

 املناقشة والرتجيح:

: أن شرط اإلشهاد ال ميكن حتققه يف جملس العقد احلكمي؛ -وهللا أعلم-والذي يظهر رجحانه
يشهد على ما يف الكتاب عند اإلرسال، لغياب كل طرف من العاقدين عن اآلخر؛ ذلك أن الذي 

حني يصل -إمنا يشهد على اإلجياب فقط دون القبول، والذي يشهد على قبول الطرف اآلخر
                                      

، كشاف القناع  ، والبهويت،(3/141)، د.ط،مغين احملتاج، والشربيين، (3/167)، دط،منح اجلليلانظر:حممد عليش، (1) 
 .(5/35)دط،

 .(2/231)،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (2)
 .(5/138)،د.ط،الصنائعبدائع الكاساين،  (3)
  (.3/12)، دط،حاشية ابن عابدينانظر:ابن عابدين،  (4)
 .(2/231)،د.ط، بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (5)
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إمنا يشهد على القبول فقط دون اإلجياب، ومن مث فال أحد من الشاهدين شهد على -الكتاب
 اإلشهاد عليه. ا، وعليه فال ينعقد العقد؛ لعدم حتقق شرطصدور اإلجياب والقبول معً 

على هذا فال يصح إجراء عقد النكاح عن طريق الكتابة، وسيما أن النكاح لـه من  وبناءً 
اخلصوصية ما ليس يف غريه من العقود؛ فيجب أن حيتاط فيه ما ال حيتاط يف غريه حفظًا للفروج، 

ريعة اإلسالمية ا لذرائع الفساد، وال شك أن ذلك مقصد عظيم من مقاصد الشللحقوق، وسدً  ورعايةً 
 املباركة.

 

 

 عرب آالت االتصال الناقلة لألصوات املباشرة: :اإلشهاد عند إجراء عقد النكاحايناملطلب الث

أن العقود اليت تتم عن طريق اهلاتف واحملاداثت الصوتية عرب االنرتنت وحنوها مما يعترب جملسه  (1)تقدم
  حاضرين.جملس عقد حقيقي تسري عليه مجيع أحكام التعاقد بني

على هذا فهل جيوز إجراء عقد الزواج عرب هذه الوسائل اإللكرتونية؟ وهل يتحقق  وبناءً 
 اإلشهاد عند إجراء العقد عرب هذه الوسائل؟ 

 اختلف الفقهاء املعاصرون يف هذه املسألة على قولني:

اهلاتف واإلنرتنت جيوز إجراء عقد الزواج مشافهة عن طريق وسائل االتصاالت احلديثة كالقول األول:
، (1)، وحممد عقلة(4)، وإبراهيم الدبو(3)، ووهبة الزحيلي(2)وممن ذهب إىل هذا القول مصطفى الزرقا

 وغريهم.

                                      
  (من هذا البحث.22انظر الصفحة) (1)

 دط،،االت احلديثةحكم إجراء العقود بوسائل االتص]أفىت األستاذ مصطفى الزرقا هبذا الرأي شفاهة. حممد عقلة:اإلبراهيم قال  (2) 
 ([،113)ص

  (.2/888)، دط،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةانظر:الزحيلي،  (3)
 .(2/867)، دط،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالدبو،  (4)
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توفرت فيه شروط عقد  اتفةً التعاقد عن طريق الوسائل اإللكرتونية مهوميكن أن يستدل هلم أبن        
، واملواالة بني احد من العاقدين ملا صدر من اآلخرو ساع كل الزواج من التلفظ ابإلجياب والقبول مع 

ن العقد الذين يسمعون اإلجياب والقبول فكا اإلجياب والقبول، ووجود الويل، ووجود الشهود
 صحيًحا.

مينع عقد الزواج بطريق الوسائل احلديثة الناقلة للكالم نطًقا ومنها التعاقد عرب شبكة القول الثاين:
ابململكة العربية السعودية، وأكثر  (2)ذهب إىل هذا القول اللجنة الدائمة لإلفتاء، وقد اإلنرتنت مهاتفةً 

 .(3)فقهاء جممع الفقه اإلسالمي جبدة

 وميكن أن يستدل هلم مبا يلي:

قد يدخله خداع أحد العاقدين للطرف اآلخر، وعقد الزواج ـ املهاتفة  أن هذا الطريق ـ -1
 .(4)ه حفظًا للفروج وحتقيًقا ملقاصد الشريعة اإلسالميةجيب أن حيتاط فيه ما ال حيتاط يف غري 

 .(5)أن عقد الزواج مما يشرتط فيه اإلشهاد، وذلك ال يتحقق مع غياب العاقدين -2

 املناقشة والرتجيح:

هو جواز إجراء عقد النكاح بوسائل االتصاالت احلديثة الناقلة  -وهللا أعلم-والذي يظهر رجحانه 
شبكة اإلنرتنت؛ وذلك لتوفر شرط اإلشهاد فيه مع سائر شروط النكاح من  للكالم نطًقا، ومنها

ارتباط اإلجياب ابلقبول فيه يف جملس واحد، وساع كل من العاقدين ملا صدر عن اآلخر، ووجود 

                                      
= 
 .(113)ص دط، ،حكم إجراء العقود بوسائل االتصاالت احلديثةاإلبراهيم، انظر: 1))
من عبد العزيز بن  (1216)رقم الفتوى (،18/91)،د.ط،فتاوى اللجنة الدائمةبحوث العلمية واإلفتاء، اللجنة الدائمة لل (2)

 عبد هللا بن ابز، وعبد هللا بن منيع، وعبد هللا بن غداين، وعبد الرزاق عفيفي.
 ،ود آبالت االتصال احلديثةحكم إجراء العقانظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، بشأن  (3)

 .(54/3/6)القرار رقم  (،2/854)دط، 
من عبد العزيز  (1216)رقم الفتوى (،18/91)،د.ط،فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءانظر:  (4)

 بن عبد هللا بن ابز، وعبد هللا بن منيع، وعبد هللا بن غداين، وعبد الرزاق عفيفي.
 .املرجع السابقي، انظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالم (5)
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ا؛ الويل. أما كون العاقدين غائبني من حيث املكان فال حرج فيه؛ إذ أهنما يعتربان جمتمعني حكمً 
ان إمكن كل منهما، وأما ما قيل من منهما اآلخر، ولسماع الشهود ما صدر عواحد لسماع كل 

حيتاط فيه ما ال حيتاط يف غريه، فيجاب عنه أبنه مما عقد الزواج  خداع أحد الطرفني لآلخر، أو كون
ميكن تالىف ذلك أبن يرى املتعاقدان بعضهما البعض عرب شبكة اإلنرتنت أو عرب اهلاتف الذي يظهر 

من املتحادثني مع وجود احملرم، كما ميكن أن يطلب من املتعاقدين معلومات عن إثبات  صورة كل
هويتهما بذكر رقم اهلوية واترخيها ومكان صدورها، وهبذا ينتفي اخلداع، كما ميكن تاليف ذلك أيضا 

 .، وحنو ذلكعن طريق الشاهدين اللذين يعرفان املتعاقدين

 هادة يف إجراء العقد عرب هذه الوسائل أبن الشهادةالقول بعدم إمكان الش-كذلك-ويناقش 
 اليوم العلمي التقدم ظل يف بل اإلنرتنت، أو اهلاتف عرب املتكلم صوت بسماع ممكنة العقد هذا على
 .(1)أيضا الزوج مشاهدة ميكن كما  اإلجياب، أثناء صوته وساع الويل مشاهدة ميكن

 واإلنرتنت اهلاتف طريق عن النكاح عقد هو القول جبواز:املسألة هذه يف األرجح وهبذا يتبني أن القول
 .والقبول اإلجيابَ  الشاهدان وسع العاقد، شخص من وحُتقق التالعب، أُمن إذا

 فتوى مقتضى وهو ،(2) ـ قد أفىت هبذا هللا رمحهـ  ابز حممد صاحل املنجد أن ابنوقد ذكر 
 اخلداع. وفوخ االحتياط ألجل النكاح؛ منعت اليت الدائمة اللجنة

                                      
حكم إبرام عقد الزواج عن طريق الوسائل  ،حممد بن حيىي بن حسن النجمي، انظر: (1)

: بتاريخ استعرض http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4390:االلكرتونية
 (.م5/3/2012: افقاملو  ه12/4/1433)

 مجيعا لنجتمع إليه أسافر أن اآلن أستطيع وال آخر بلد يف وأبوها فتاة على أعقد أن أورد يف موقعه الرسي سؤاال نصه: "أريد (2)
 فالنة ابنيت زوجتك يل: ويقول أببيها أّتصل أن جيوز فهل الغربة بالد يف وأن غريها، أو مالية لظروف وذلك العقد، إلجراء
 هذا يعترب وهل ؟ اهلاتف عرب الصوت مبكرب وكالمه كالمي  يسمعان مسلمان شاهدان وهناك راضية، والفتاة قبلت، وأقول
 شرعي؟"  نكاح عقد

 أبنّ  فأجاب ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد:  العالمة املفيت شيخنا ساحة إىل السؤال هبذا توجهت هلل، لقد مث قال املنجد: "احلمد
 وهللا. العقد ويصحّ  الّشرعي الّنكاح عقد شروط من املقصود به حيصل فإنه(  تالعب فيه يكن ومل) صحيحا كان  إذا ذُكر ما

 م(.28/10/2001: )استعرض بتاريخ https://islamqa.info/ar/2201 أعلم.]إجراء عقد الزواج ابهلاتف، تعاىل
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لكن جيدر التنبيه على أن هذا من حيث اجلواز واإلجزاء، أما من حيث االحتياط واالحرتاز  
دون اللجوء إىل استخدام هذه الوسائل يف -التوكيل طريق عن عقد النكاح واألخذ ابألسلم فهو:إجراء

  تعاىل أعلم.وهللا .(1)شاهدين أمام له يعقد من الويل أو الزوجُ  فيوكل-مثل هذا العقد املهم

 املبحث الثالث:تطبيقات خليار اجمللس على جملس العقد احلقيقي واحلكمي:

ومن يف مجيع العقود اليت يف معىن البيع،  حتديد مفهوم خيار اجمللس، ومشرعيته تقدم يف الفصل الثاين
تماع تطبيقات خليار اجمللس على جملس العقد احلقيقي بشقيه:االجمث جاء هذا املبحث ليتناول 

 مع بيان ما يسقط به خيار اجمللس، العقد احلكمي،احلسي، واالجتماع احلكمي، مث على جملس 
 :ة مطالبوذلك يف أربع

 

 احلسي: جتماعيار اجمللس على التعاقد يف االخل اتاألول:تطبيق املطلب

اخليار ما مل  ا ثبت هلماا حسيً يف جملس عقد حقيقي اجتمعا فيه اجتماعً  قد بني العاقديناعتإذا مت ال
يف حمل جتاري ثبت  ينهماقد باعتال كانذا  فإ (2)بيان معناه حيصل التفرق بينهما ابألبدان، وقد تقدم

حىت ولو انشغال عن العقد أبمور أخرى   ،لكل واحد منهما اخليار ما مل خيرج أحدمها من احملل
انقطع  بعد ذلك ـ  رجع وإنـ خرج أحدمها ولو ملدة يسرية  لوأما  ،كالصالة أو األكل أو غري ذلك

 .اخليار حلصول التفرق

يف فضاء واسع، أو يف السوق، أو يف بيت متفاحش السعة ثبت لكل واحد  قداعتال كانذا  وإ       
 عن يبعدحىت  واقًفا ـ اآلخر بقاء معـ  ا صاحبه بعض اخلطواتمنهما اخليار ما مل ميش أحدمها مستدبرً 

 (3).كالمه  يسمع مل الصوت رفع غري من العادة على كلمه  لو حبيث صاحبه

                                      
: ف واإلنرتنتحكم إجراء عقد النكاح عن طريق اهلاتاملنجد: حممد صاحل،  انظر: (1)

https://islamqa.info/ar/105531 ( :10/12/2007استعرض بتاريخ)م. 
 هذا البحث.( من 57انظر الصفحة) (2)
 (.4/7) ،1ط،املغين(، وابن قدامة، 9/180) ،د.ط،اجملموعانظر: النووي،  (3)
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صدر اإلجياب والقبول  نإف ،على منت سيارة أو قطار أو طائرة أو غري ذلك قداعتال كانذا  وإ       
مث التفرق  ،النزول منهاحىت يتم  بقيا معا يف الرحلة،هلما خيار اجمللس ما يف اجمللس مت العقد وثبت 

الطائرة  فهما جمتمعان حىت هتبط وحيصل التفرق لو كان يف ين أن العاقد (2)، وقد تقدم(1)ابألبدان
على انقطاع  ودخل احلمام مل يؤثر ذلكـ يف الطائرة ـ قام أحدمها من مقعده  ، وأنه حىت لوابألبدان

 ا يف العرف.؛ ألن مثل هذا ال يعد تفرقً اجمللس

 :احلكمي جتماعالثاين:تطبيق خيار اجمللس على التعاقد يف اال طلبامل

يف مسألة التعاقد عن طريق احملاداثت الصوتية هل يثبت فيه خيار اجمللس أم ال؟ -عاصروناختلف امل
 على قولني:

 . احملاداثت الصوتية عرب االنرتنت يثبت خيار اجمللس يف التعاقد عن طريق اهلاتف أو:ولالقول األ

 صح وتبايعا ،متباعدان ومها ايتناد لو"حيث قال النووي:  ،عند الشافعيةعلى القول الصحيح ويتخرج 
 ...]قال النووي[هلما خيار ال يقال نأ حيتمل :احلرمني مامإ فقال اخليار( ماوأ) ،خالف بال البيع
 خيارمها بذلك وينقطع ،موضعه أحدمها مبفارقة التفرق حيصل وأنه ،اخليار ثبوت اجلملة يف صحواأل

أو يف  دار من بيتني يف كان  أو ساحة أو حراءص يف متباعدين كان  املسألة صورة يف وسواء ،مجيعا
 .(3) "صحن...

 .(4)داغية علي حمي الدين القر من املعاصرين  وممن رجح هذا القول

 ال يثبت خيار اجمللس يف التعاقد عن طريق اهلاتف أو احملاداثت الصوتية عرب االنرتنت.:ثاينالقول ال

 مامإ فقال اخليار( ماوأ) يث قال النووي:"رجوح عند الشافعية، وذلك حامل قولعلى الويتخرج 
 .(1)"ثبوته مينع فاملقارن اخليار يقطع الطارئ التفرق نأل؛ هلما خيار ال يقال نأ حيتمل احلرمني

                                      
سليمان ، و (80ص)د.ط،، ياملدن يف الشريعة اإلسالمية والقانون أحكام العقود، عبد الناصر توفيقانظر: العطار،  (1)

 (.254، )صالقواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوعالرحيلي، 
 ( من هذا البحث.27انظر: الصفحة) (2)

 (.9/181) ،د.ط،اجملموعانظر: النووي،  (3)
 .(2/938)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي،  (4)
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حممد بن صاحل العثيمني حيث قال معلقا على حديث خيار من املعاصرين القول وممن ذهب إىل هذا 
رجالن ابهلاتف فإنه يف هذه احلال ال خيار، مبجرد ما يقول ما إذا تبايع  :وهي ،اجمللس:"وفيها فائدة

 .(2)أحد:بعت والثاين يقول:اشرتيت وجب البيع"

 الرتجيح:

هو القول بثبوت خيار اجمللس يف التعاقد عن طريق احملاداثت -وهللا أعلم-الذي يظهر رجحانهو 
هذا اجمللس أن وملا تقرر من  جمللس،ت خيار اإثبا يفا لألدلة الصحيحة الثابتة ؛ تعميمً املباشرةالصوتية 

إذ املعترب يف احتاد اجمللس هو  ؛يعترب جملسا حقيقيا تسري عليه مجيع أحكام التعاقد بني حاضرين
حتداث  إنحىت و ـ  لتليفونثبت فيه ما دام احلديث موصواًل ابيإال أن اخليار  (3)االحتاد الزماين ال املكاين

ال يؤثر فيه اإلعراض،  ـ جملس اخليار ـ لسـ؛ ألن هذا اجمل هلا ابلعقد ال عالقةبعد العقد يف أمور أخرى 
ذلك أن  ،(4)حصل بني العاقدين قد التفارقو  ،حق الفسخ قد انتهىيكون ف قطع االتصالأما بعد 

 .(5)حصل التفرقفقد  انقطع افإذ هما هو وسيلة االتصال،مجع الشيء الوحيد الذي

 يف جملس العقد احلكمي؟لس خيار اجملهل يثبت :لثالثا طلبامل

 يف ثبوت خيار اجمللس يف جملس العقد احلكمي على قولني: (6)واحلنابلةاختلف فقهاء الشافعية 

 ة.يبللعقد احلكمي، وبه قال فقهاء احلنال يثبت خيار اجمللس يف جملس االقول األول:

 اجمللس خيار فيها يثبت وال بيع عن ثبوت خيار اجمللس يف التبايع ابلكتابة:" ...فإهنا (7)قال املرداوي
 .(1)املذهب" من الصحيح على

                                      
= 

 .(9/181) ،د.ط،اجملموعانظر: النووي،  (1)
 .(8/262،)1، طالشرح املمتع على زاد املستقنع (2)
  ( من هذا البحث.23ـ  22انظر الصفحة ) (3)
 .(2/938)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي،  (4)
 .(2/939،)السابق رجعامللقرة داغي،نظر: اا (5)

 نفون ثبوت خيار اجمللس يف مجيع احلاالت.(أهنم ي57يف صفحة) أما احلنفية ومجهور املالكية فقد تقدم (6)
فقيه حنبلي، ولد يف مردا قرب  ،(هـ 885)هو عالء الدين أبو احلسن، علي بن سليمان بن أمحد املرداوي الدمشقي، ت (7)

= 
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 دليل هذا القول:

على بطالن اعتمد عليه أصحاب هذا القول، ولعلهم يستدلون  دليل صريحمل يطلع الباحث على 
 ـ املقارنـ  ألن يكونف لخيارل اطعً اق الطارئ التفرقإذا كان  هنأوذلك  لتفرق املقارن للعقد؛اباخليار 

 من ابب أوىل. ثبوتهل انعً ام

 يثبت خيار اجمللس يف جملس العقد احلكمي. وبه قال فقهاء الشافعية.القول الثاين:

:"إذا صححنا البيع ابملكاتبة فكتب إليه فقبل املكتوب إليه ثبت (2)قال يف اجملموع حكاية عن الغزايل
 .(3)له خيار اجمللس مادام يف جملس القبول"

قيام اجمللس اعتمد عليه أصحاب هذا القول، ولعلهم يستدلون ب صريح مل يطلع الباحث على دليل
اد اجمللس احلكمي، وهو جملس قراءة الرسالة أو ساعها، فيطردون عليه أحكام جملس العقد من احت

 وهللا أعلم. وثبوت اخليار

 الرتجيح:

لس احلكمي هو أن ما ذهب إليه احلنابلة من عدم ثبوت اخليار يف اجمل-وهللا أعلم-يظهرالذي و 
علوم أن من امل، و (1)الراجح؛ ألن خيار اجمللس يثبت بثبوت االجتماع بني العاقدين، وينتفي ابنتفائه

                                      
= 

"االنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" و"التنقيح املشبع يف حترير :نبلس وتويف يف دمشق، له عدة مؤلفات من أشهرها
، األعالموالزركلي،  ،(1/296) ، د.ط،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة]انظر ترمجته:النجدي،  كام املقنع"أح
 [.(4/292) ،15ط

،وانظر أيضا قول البهويت:"يثبت خيار اجمللس يف البيع حلديث ابن عمر...لكن يستثىن من البيع (4/261)،1،طاإلنصاف (1)
 [.(1/217)، د.ط،الروض املربعويت، الكتابة وتويل طريف العقد...]البه

،قيل:مل يكن للشافعية يف آخر عصره مثله، ولد مبدينة (هـ504ت) هو أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي الشافعي، (2)
طوس يف مصر وتويف هبا بعد رحلة طويلة مشلت نيسابور وبغداد ودمشق، وكان فقيهاً أصولياً فيلسوفاً، وله مؤلفات عدة من 

 شهرها:" إحياء علوم الدين "، و" املستصفى" يف أصول الفقه.أ
 [.(6/5)،15، طاألعالم،والزركلي، (4/117،)1900،0:ط ،وفيات األعيان]انظر ترمجته:ابن خلكان، 

 ،قال الشربيين:"ويشرتط القبول من املكتوب إليه حال االطالع ليقرتن ابإلجياب بقدر اإلمكان فإذا(9/168)د.ط، النووي، (3)
 [.(2/5، د.ط،)مغين احملتاجقبل فله اخليار ما دام يف جملس قبوله.]
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بني يربط  مل؟ منذ انعقادهللعقد  مقارنً  االفرتاقإذا كان الطارئ مسقط للخيار؛ فكيف االفرتاق 
، ال حقيقي وال حكمي، ومن اًل قدين بعد مكاين وال عنصر زماين، فلم يوجد بينهما اجتماع أصالعا
 . وهللا أعلم.يهف خيار اجمللست اثبوجه إلالمث 

 :مىت يسقط خيار اجمللس؟املطلب الرابع

 ذهب مجهور القائلني خبيار اجمللس إىل أنه ال يسقط إال إبحدى ثالثة أمور:

يع؛ أن مرجعه العرف، وأنه خيتلف ابختالف مكان التبا (2)، وقد تقدمالتفرقاألول:األمر 
على هذا احلديث  وبناءً  (3)«اخرت لصاحبه أحدمها يقول يتفرقا أو مل ما ابخليار البيعان»:للحديث

إذا فارق أحد العاقدين أو  ما وغريه إذا حصل التفرق بني العاقدين ابختيار منهما فقد انقطع اخليار، أ
  أو اعً سب رأاي أو أمر قاهر كما لو بسبب إكراه من سلطان وحنوه،اجمللس  كالمها

ً
 فهراب خافاه اظامل

ـ وهم القائلون بثبوت الشافعية واحلنابلة اختلف  فقد ،بينهما وفرقت ريح أو سيل محلهما أو منه،
 بسبب ذلك على قولني:يف حكم انقطاع خيار اجمللس خيار اجمللس ـ 

أبمر قاهر مل  إذا أكره أحد العاقدين أو كالمها على مفارقة اجمللس، أو حصلت املفارقة القول األول:
 .(4)فال أثر لتلك املفارقة فكأهنا مل تكن يقطع خيار اجمللس؛ ألن العاقد فارق اجمللس بغري إرادته؛

 .(6)، وهو قول مرجوح عند احلنابلة(5)هذا ما ذهب إليه الشافعية يف الراجح من مذهبهم

حصلت املفارقة أبي سبب إذا أكره أحد العاقدين أو كالمها على مفارقة اجمللس، أو  القول الثاين:
ا حىت أبعد عن آخر انقطع خيار اجمللس، سواء فارق العاقد بنفسه بعد اإلكراه، أو محل مكرهً 

                                      
= 
 .(4/7)،1، طاملغينانظر:ابن قدامة،  (1)

 هذا البحث.من  (26انظر الصفحة) (2)
 [(2109) ،رقم(3/164)، كتاب البيوع، ابب إذا مل يوقت يف اخليار هل جيوز البيع، صحيحه أخرجه البخاري يف (3)
 ،1ط ،اإلنصافواملرداوي، (، 4/45، د.ط، )مغين احملتاجوالشربيين، (، 182 ،181 /9) د.ط، ،اجملموعانظر: النووي،  (4)

(4/ 266.) 
 (.4/45) ،د.ط،مغين احملتاج(، والشربيين، 9/182) ،د.ط،اجملموع(، والنووي، 5/56،)1ط،احلاويانظر: املاوردي،  (5)
 (.3/200) د.ط، ،ف القناعكشا( والبهويت، 267 /4) ،1ط ،اإلنصافاملرداوي،  (6)
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اجمللس؛ وذلك أن الشارع قد جعل غاية اجمللس التفرق ابألبدان وقد حصل، ومل تعلق املفارقة ابإلرادة 
 (1)وغري اإلرادة.

 (3)وهو قول مرجوح عند الشافعية. (2)الراجح من مذهبهمول القهذا ما ذهب إليه احلنابلة يف        

 الرتجيح:

هو األجدر اخليار بسبب اإلكراه والقهر انقطاع ـ وهللا أعلم ـ أن القول بعدم  والذي يظهر      
 .(4)«أن هللا تعاىل قد وضع عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »ابلرتجيح، ملا ثبت 

لذلك، سواء كان فارق أحد العاقدين أو كالمها جملس العقد من غري اختيار منه وال قصد وعليه فإذا 
قاهر فإن هذا التفرق ال يؤثر على انقطاع اجمللس إذا حصل االجتماع بني العاقدين  إبكراه أو أبمر

 فور زوال العذر. وهللا تعاىل أعلم. 

لآلخر:اخرت لزوم العقد أو فسخه، أو   مهاأن يقول أحدبني العاقدين، ك التخايرالثاين: األمر
 أحدمها يقول أو يتفرقا مل ما ابخليار البيعان»:للحديث (5)كقوهلما:ختايرن، أو أمضينا العقد، أو ألزمناه

 .(6)«اخرت لصاحبه

حىت وإن كان  من العاقدين يدل عليه، بكل اتفاقاخليار  إسقاطهذا فيجوز  على وبناءً 
؛ ألن التعبري عن اإلرادة واالتفاقات الرضائية ال ينحصر يف طرق التعبري اأو ضمنيً  ايً سكوتاالتفاق 
 .(1)الصريح

                                      
 ،كلية(98، ص )يف الفقه والتشريع ، رسالة ماجستريجملس العقد بني النظرية والتطبيقحممد سرحان إبراهيم، ابسم انظر:  (1)

 (.م2006 الوطنية، النجاح جامعة فلسطني،)  العليا الدراسات
 (.267 /4) ،1ط ،اإلنصافاملرداوي،  (2)
 (.4/45(، والشربيين، مغين احملتاج: )9/182(، والنووي، اجملموع: )5/57: )انظر: املاوردي، احلاوي (3)
(، وصححه األلباين يف 2045رقم ) (،1/659أخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب الطالق، ابب طالق املكره والناسي، ) (4)

 .(1/123إرواء الغليل: )
، كشاف القناعوالبهويت: (،2/44)، د.ط،احملتاجمغين ،والشربيين، (4/328)،د.ط،فتح الباريانظر:ابن حجر،  (5)

 (.3/200)دط،
 (.57ص)خترجيه  تقدمصحيح،  (6)



  

84 
 

مثل هذه التعاقدات ال تصل إىل ؛ ألن املعامالت اليت توثق ابلكتابة والتوقيعهذا ينطبق على و 
جرد مب قد جرى العرف ابعتبارها مبتوتةً ، ولذا فرحلة إال بعد تفكر وترو من كال املتعاقدينهذه امل

لقاعدة: اا، و ا كاملشروط شرطً املعروف عرفً ذلك للقاعدة الفقهية املشهورة: و  ،(2)الكتابة أو التوقيع
 .(3)املعروف بني التجار كاملشروط بينهم

  مدة اخليارفمىت تصرف البائع ابلثمن، أو املشرتي ابملثمن يف؛ التصرف يف املعقود عليهالثالث: األمر
 ؛وإن مل يفرتقا العقد أن يفسخذلك  الطرف اآلخر مل حيق له بعدلى رضا ا يدل يف نظر العرف عتصرفً 
وال فرق بني أن خيتار ذلك ابلقول  ،مضاء العقد أو فسخهإ وهو اختيار ،ريخاتعىن المب التصرف ألن
للعقد  االزامً ذلك عترب ارها فإذا ابع املشرتي السلعة يف مدة اخليار أو وهبها أو أجّ ، (4)ابلفعل أو

يرتتب على الرتاجع اليت و  ،التعاقدات اليت مت الشروع يف تنفيذهاوكذلك كل  ،اًل خليار نفسهوإبطا
 .(5)بقص القماش ابملقاس املتفق عليه عنها ضرر ابملتعاقد اآلخر، مثل شروع اتجر أقمشة

  

                                      
= 

 .(268)ص  ، د.ط،مشروعية خيار اجمللس رؤية جديدةانظر:الدابغ، أمين مصطفى حسني ،  (1)
 .(267)، صاملرجع السابقانظر: (2)
(، 21ط، ص).، د44، املادة: العدلية األحكام جملةية، العثمان اخلالفة يف وفقهاء علماء عدة من مكونة جلنة انظر: (3)

 (.752 ـ 10/749، )1ط موسوعة القواعد الفقهية،والبورنو، 
 .(268)ص  ، د.ط،مشروعية خيار اجمللس رؤية جديدةانظر: الدابغ، أمين مصطفى حسني ،  (4)
 .املرجع السابق انظر: (5)
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 :جملس العقديف  تطبيقات لتقابض البدلني:فصل الرابعال

جاء هذا املبحث  يف ثالثة أنواع من العقود هطاشرت واالقبض، من بيان مفهوم  (1)تقدمعلى ما  وبناءً 
ليتناول الضوابط األساسية جمللس العقد فيما يشرتط فيه القبض، وأهم التصرفات اليت هلا أثر على 

ة ور التقابض يف املعامالت احلديثة، وذلك يف مخسأهم تطبيقات لصحتقيق التقابض يف البدلني وذكر 
 مباحث:

 ضوابط جملس العقد يف العقود اليت يشرتط فيها التقابض:املبحث األول:

يتناول هذا املبحث بيان حقيقة جملس العقد الذي يتم فيه التقابض والتمييز بني التصرفات اليت قد 
 أربعة مطالب: وال يكون هلا أتثري فيه، وذلك يف تعرتي هذا اجمللس فتؤثر فيه، واليت قد تعرتيه

 العقد فيما يشرتط فيه التقابض:املطلب األول:حقيقة جملس 

 .العاقدين فرتاقابوتنقضي  اإلجياب صدوربفرتة التقابض يف هذا اجمللس تبدأ 

 بقطعا، و حقيقيالعاقدين أببداهنما إذا كان االجتماع افرتاق ظل هذا اجمللس قائما مامل حيصل وعليه في
 .(2)ذا كان االجتماع حكميابينهما ـ عند من يثبت إمكان التقابض يف ذلك اجمللس ـ إ االتصال

بل إذا حصل -كما يف احتاد اجمللس-وهبذا يتضح أن هذا اجمللس ال يؤثر فيه اإلعراض
إىل عرف  هاملرجع فيأن  (4)، قام اجمللس ما مل حيصل التفرق، وقد تقدم(3)االرتباط بني اإلجياب والقبول

 .فيما يعتربونه تفرقاالناس وعاداهتم 

العاقدان اجمللس خاص مبجلس العقد احلقيقي الذي يكون فيه كما يتضح أيضا أن هذا 
؛ يتصور فيه حصول التقابضمتواجدين تواجدا حقيقيا أو حكميا، أما جملس العقد احلكمي فال 

 لغياب كل طرف فيه عن اآلخر.
                                      

 ( من هذا البحث.59انظر: الصفحة) (1)
 .(1130، صفحة: )البحث على هذا املسألة عند ذكر التطبيقات على عقد الصرف االلكرتوين يف آخر هذا الفصل وسيأيت (2)

 .(5/215)،د.ط،بدائع الصنائعممن نص على ذلك الكاساين يف  (3)
 من هذا البحث. (27ـ 26انظر الصفحة ) (4)
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 املطلب الثاين:الرتاخي يف التقابض وأثره على جملس العقد:

، إىل أن شرط التقابض حيصل بتسليم (3)واحلنابلة، (2)افعية، والش(1)ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
أو انتقال  ا يف مكان التعاقدسواء بقيا معً و اقدين، سواء طال اجمللس أو قصر، البدلني قبل افرتاق الع

ا إىل السوق، أو إىل البنك، أو إىل بيت أحدمها فيتم إىل مكان آخر، كأن يذهبا معً ـ ا معً منه ـ 
 التقابض هنالك.

ا عن أال يتأخر التقابض كثريً -دون سائر األعيان الربوية-ما املالكية فاشرتطوا يف عقد الصرفأ
 .(4)وقت التعاقد، وأنه إذا طال أتخري التقابض ولو مع عدم الفرقة يبطل العقد

وأما الظاهرية فذهبوا إىل منع وقوع أدىن أتخري يف التقابض يف مجيع األموال الربوية، وأنه إذا حصل 
  (5)فسد العقديخري التقابض فيها ولو طرفة عني أت

فحملوها على  (7)هاء((و  و))هاءً ( 6)ا بيد(())يدً  واستدلوا على ذلك مبا ورد من قول النيب 
 .(8)عدم جواز التأخري

أن الظاهرية واملالكية وافقوا اجلمهور على اشرتاط التقابض يف اجمللس لكنهم زادوا على واخلالصة:
 فورية.ذلك اشرتاط ال

                                      
 .(3/217)، د.ط،الفتاوى اهلندية علماء اهلند، ونظام ومجاعة من ،(5/215)،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (1)
 .(2/22)، د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (3/378)،د.ط،روضة الطالبنيانظر:النووي،  (2)

شرح  الروض املربع،وابن قاسم، حاشية 1/229، د.ط،الروض املربع،والبهويت، (3/141)،1، طاملغينانظر:ابن قدامة،  (3)
 .4/524 ،1زاد املستقنع، ط

 .(6/29)د.ط، ،مواهب اجلليل،و(3/29)،د.ط،حاشية الدسوقي،والدسوقي، (2/197)،4ط،بداية اجملتهدانظر: (4)
 .(7/432)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (5)
 (62)صحيح، سبق خترجيه ص (6)

لم يف ،ومس(2174)،رقم (3/74)،بيع الشعري ابلشعري، ابب البيوع ، كتابصحيحه متفق عليه:أخرجه البخاري يف (7)
 .(1586)،رقم (3/1209)، صرف وبيع الذهب ابلورق نقد، ابب الاملساقاةكتاب   ،صحيحيه

، وابن حزم، (2/629)،1،طعقد اجلواهر الثمينة،وابن شاس، (1/165)،د.ط،القوانني الفقهيةانظر:ابن جزي،  (8)
 .(8/489)،د.ط، احمللى
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 الرتجيح:

أن ما ذهب إليه اجلمهور من عدم اشرتاط الفورية يف التقابض هو الراجح؛ ملا -وهللا أعلم-والظاهر
 )وهللا :(1)ملا أراد أن يفارق صاحبه قبل القبض قال ألحد املتصارفنيأنه عن عمر رضي هللا عنه ثبت 

 إال راب ابلرب وهاء والرب هاءً  إال رابً  ابلذهب الذهب»  هللا رسول قال (؛منه أتخذ حىت تفارقه ال
  (2)«ابلتمر... والتمر وهاءً  هاءً  إال رابً  ابلشعري والشعري وهاءً  هاءً 

 منه( دليل على أن معىن))هاءً  أتخذ حىت تفارقه ال أن قول عمر:)وهللاووجه االستدالل من احلديث:
 . وهللا أعلم.(3)الفوريةال -وإن أتخر التسلم أو التسليم-قارت فقبل اال التقابض :((هاءً و 

 املطلب الثالث:افرتاق العاقدين بسبب إكراه أو أمر قاهر وأثره يف انقطاع اجمللس:

اختلف الفقهاء يف حكم افرتاق العاقدين قبل التقابض بسبب إكراه من سلطان وحنوه، أو بسبب أمر 
 منه على قولني: فهراب خافاه ظاملا أو اسبعً  رأاي قاهر كما لو

إذا فارق اجمللس أحد العاقدين أو كالمها بسبب إكراه أو أمر قاهر مل ينقطع اجمللس؛ ول:القول األ
 فال أثر لتلك املفارقة فكأهنا مل تكن. ألن العاقد فارق اجمللس بغري إرادته؛

 حيث صرح (6)عند احلنابلةوقول (5)املعتمد عند الشافعية والقول( 4)هذا قول عند املالكية
 .(1)خيار اجمللس الصرف كمجلس عقد لسجم أبن:(7)البهويت

                                      
 فرتاوضا هللا عبيد بن طلحة فدعاه دينار مبائة صرفا التمس عنه هللا رضي أَْوس   ْبنِ  أن َماِلك والقصة كما أوردها البخاري: (1)

 تفارقه ال وهللا)فقال له:  ذلك يسمع وعمر الغابة من خازين أييت حىت قال مث يده يف يقلبها الذهب فأخذ منه اصطرف حىت
 ...(منه أتخذ حىت

 (.85متفق عليه، سبق خترجيه ص) (2)
 .(5/77)،1.طاحلاويانظر:املاوردي: (3)
 .(2/635)،1، طعقد اجلواهر الثمينة،وابن شاس، (1/166)، د.ط،القوانني الفقهيةانظر:ابن جزي،  (4)

 .(2/23)، د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (10/18)، د.ط،تكملة اجملموعانظر:ابن السبكي،  (5)
 .(6/314)،1،طالفروع،وابن مفلح، (266 /4)،1،طاإلنصافانظر:املرداوي،  (6)

انظر:هو منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى احلنبلى:شيخ احلنبلية مبصر يف عصره.نسبته إىل هبوت يف غربية مصر.له  (7)
منت االقناع للحجاوى  وكشاف القناع عن عدة مصنفات، منها الروض املربع شرح زاد املستقنع املختصر من املقنع،

= 
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إذا أكره أحد العاقدين أو كالمها على مفارقة اجمللس، أو حصلت املفارقة بسبب آخر القول الثاين:
ا حىت أبعد عن انقطع اجمللس وبطل العقد، سواء فارق العاقد بنفسه بعد اإلكراه، أو محل مكرهً 

 .اجمللس

 حيث صرح (4)عند احلنابلة والقول الثاين (3)شافعية، وقول عند ال(2)هذا قول عند املالكية
 .(5)البيع يف اخليار كمجلس-الصرف عقد-هذا اجمللس أبن:البهويت

املفارقة ابإلرادة  عللوا ذلك أبن الشارع قد جعل غاية اجمللس التفرق ابألبدان وقد حصل، ومل تعلق
 وغري اإلرادة

 م صريح يف املسألة.أما احلنفية فلم يقف الباحث هلم على كال       

 الرتجيح:

أن هللا تعاىل قد  »أن القول بعدم االنقطاع هو األجدر ابلرتجيح، ملا ثبت -وهللا أعلم-والذي يظهر
 .(6)«وضع عن هذه األمة اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

لك، فإذا فارق أحد العاقدين أو كالمها جملس العقد من غري اختيار منه وال قصد لذ ومن مثَ 
ال يؤثر على انقطاع اجمللس إذا حصل االجتماع  إبكراه أو بسبب قاهر فإن ذلكالتفرق سواء كان 

 بني العاقدين فور زوال العذر. وهللا تعاىل أعلم. 

                                      
= 

 [.(7/307)،15، طاألعالم،والزركلي، (3/920)،معجم املؤلفني]انظر:ترمجته:كحالة:عمر رضا، 
 .(3/266)، دط،كشاف القناع  انظر:البهويت، (1)
 .(2/635)،1،طعقد اجلواهر الثمينة،وابن شاس، (1/166)، د.ط،القوانني الفقهية انظر:ابن جزي، (2)

النجم الوهاج يف الدمريي، ،و (2/23)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (10/17)،د.ط،اجملموع تكملةانظر:ابن السبكي،  (3)
 .(4/60)،1، طشرح املنهاج

 .(6/314)،1، طالفروع،وابن مفلح، (266 /4)،1،طاإلنصافانظر:املرداوي،  (4)
 .(3/266)، دط،كشاف القناع  انظر:البهويت، (5)
إرواء باين يف ،وصححه األل(2045)،رقم(1/659)، كتاب الطالق، ابب طالق املكره والناسي،السننأخرجه ابن ماجه يف  (6)

 .(1/123،)2، طالغليل
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 انقطاع اجمللس: قة بعض العاقدين دون بعض وأثره علىاملطلب الرابع:مفار 

ا جاز أن يفارق بعضهم فحضروا العقد مجيعً  صرح فقهاء املالكية أنه لو كان أحد طريف العقد مجاعةً 
 اجمللس قبل التقابض إذا بقي منهم من يتوىل القبض يف اجمللس.

 أن جاز الصرف امجيعً  وعقدا العقد والوكيل املوكل، حضر لو:جاء يف مواهب اجلليل:"فرع
 وراوض هفي وتكلم العقد حضر أنه إال وكياًل  يكن مل ولو ابلقبض الوكيل وأيمر املوكل، يذهب

 .(1)الصراف جلاز"

لو ورثه  األول]القول[ "وعلى وقد ورد مثله عن الشافعية يف خيار اجمللس حيث قال الشربيين:
مجاعة حضور يف جملس العقد مل ينقطع خيارهم بفراق ]العاقد الذي مات يف مدة خيار اجمللس[

 .(2)"ياره إال مبفارقة مجيع بدنهبل ميتد حىت يفارقوه كلهم ألهنم كاملورث وهو ال ينقطع خ ،بعضهم له

  هلم يف املسألة. (3)أما احلنفية واحلنابلة فلم يقف الباحث على قول صريح

وميكن أن يفهم من هذا أنه لو تعدد أحد طريف العقد مل ينقطع اجمللس بسبب فراق بعضه له 
 إذا بقي منهم يف اجمللس من يتوىل القبض. وهللا تعاىل أعلم.

، ولكن قبل أن يستلم املبلغ خرج املصرف نجز مع د العميل عقد صرفعقوعلى هذا فلو 
املوظف الذي توىل إبرام العقد معه، وجاء موظف آخر فأمت العملية مل ينقطع اجمللس بذلك؛ لتعدد 

ألهنم  صرف أو خيرج منه مجيع املوظفني؛خيرج العميل من امل اجمللس ما ملبل ميتد طرف العقد فيه، 

                                      
 .(6/137)، د.ط،مواهب اجلليلاحلطاب،  انظر: (1)

 .(4/46)، د.ط،مغين احملتاج (2)
 فيه حيتاج ما إليهما فوض ألنه به؛ ينفرد أن ألحدمها يكن مل ابلصرف رجلني رجل وكل لكن جاء يف املبسوط للسرخسي:"إن (3)

 الباقي وحصة حصته، بطلت القبض قبل أحدمها ذهب مث مجيعا، عقدا املثىن، فإن يكرأ  يكون ال الواحد ورأي الرأي، إىل
[ ويظهر من هذه التعليالت: أن بطالن العقد هنا مل يكن مبجرد املفارقة قبل 14/60ألنفسهما" ] العقد ابشرا لو جائزة كما

دين أن يوكل اآلخر ابلقبض، فيفارق اجمللس. القبض وإمنا بسبب طبيعة الوكالة، فيفهم منه: أنه لوال ذلك جلاز ألحد العاق
 وهللا أعلم. 
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إال  جملسهينقطع  واحد، ومعلوم أن الشخص الواحد ال ف، وهم كلهم مبثابة شخصوكالء عن املصر 
  .(1)له. وهللا تعاىل أعلم مبفارقة مجيع بدنه

 املبحث الثاين:أهم التصرفات اليت هلا أثر يف حتقيق التقابض:

هذا املبحث وبعد التعرض ألهم املسائل املتعلقة ابلتفرق وما ينقطع به اجمللس يف املبحث السابق جاء 
 ا، وذلك يف املطالب اآلتية:ا أو عدمً ليتناول أهم التصرفات اليت هلا أثر على شرط التقابض وجودً 

 املطلب األول:التوكيل ابلقبض وأثره على شرط التقابض:

إىل جواز التوكيل (5)واحلنابلة (4)والشافعية (3)واملالكية يف قول (2)ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
 (6)ا الشرتاط القبض يف العقدعقد الصرف وحنوه مما يشرتط فيه التقابض، لكن نظرً  ابلقبض يف

أن يتم قبض الوكيل قبل تفرق العاقدين؛ ألن االفرتاق املخل للعقد هو افرتاق العاقدين ال اشرتطوا 
 الوكيل، ومن مث فاملعترب يف مفارقة اجمللس هو ابلنسبة للعاقد ال للوكيل.

 .(7)إىل عدم جواز التوكيل ابلقبض يف الصرف؛ ألنه مظنة التأخريوذهب بعض املالكية 

هو جواز التوكيل ابلقبض؛ ألن الوكالة تصح فيما جاز لإلنسان أن -وهللا أعلم-والظاهر
النيابة، وعليه فكما تصح املبادلة مبباشرة الشخص بنفسه يصح  تدخله مما يتصرف فيه بنفسه، وكان

                                      
ال فرق يف ضوابط هذا اجمللس من حيث االنقطاع وعدمه بني حكم التقابض وخيار اجمللس، فما ثبت يف أحدمها ثبت يف  (1)

طاعه فإذا نقطع أبي اجمللس وعدم انق ؤاآلخر خبالف احتاد اجمللس فإنه يشرتط لتمام االتصال فيه بني اإلجياب والقبول بقا
، اجملموع،والنووي، (4/527)،دط،حاشية ابن عابدينسبب سقط اإلجياب ومل يرتبط به القبول.]انظر:ابن عابدين، 

 [.(9/169)د.ط،
 (.3/242)،د.ط،الفتاوى اهلنديةانظر:نظام ومجاعة من علماء اهلند،  (2)
 .(2/632)،1،طجلواهر الثمينةعقد ا،وابن شاس، (6/136)،د.ط،مواهب اجلليلانظر:احلطاب،  (3)
 .(3/425)،د.ط،هناية احملتاجالرملي، و ،(2/22)،د.ط،مغين احملتاجانظر:الشربيين،  (4)

 .(4/192)،1،طاملغين،وابن قدامة، (1/229ع،د.ط،)،والروض املرب(3/235)،دط،كشاف القناع  انظر:البهويت، (5)
 .(10)ص ،1رقم  ،يار الشرعيـ املع املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (6)
 .(2/632)،1،طعقد اجلواهر الثمينة،وابن شاس، (6/136)،د.ط،مواهب اجلليلانظر:،  (7)
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ض يف اجمللس، حصول التقاب ، وألن الغرض(2)الوكيل كقبض موكله ؛ ألن قبض(1)أن يوكل هبا غريه
 فقد حصل املقصود.  ـ من األصيل أو من وكيله فإذا حتقق  ـ سواء

الوكيل متكن ، و بدل الصرف قبضووكل غريه ب ،عقد صرفالشخص  وبناء على هذا إذا أبرم
يه، أما إذا فارق أحد قبل مفارقة املوكل للمجلس صح العقد؛ لتوفر شرط الصحة ف قبضمن ال

 .التقابضط ؛ الختالل شر فسد العقدفقد العاقدين اجمللس قبل قبض الوكيل 

من  ثبتوينطبق هذا على االجتماع احلكمي كما ينطبق على االجتماع احلقيقي، وذلك بناء على ما 
ا يعترب جملسً أن إجراء التعاقد عن طريق اهلاتف، أو الالسلكي، أو احملاداثت الصوتية عرب االنرتنت، 

 ـ(3)حقيقيا تسري عليه مجيع أحكام التعاقد بني حاضرين

 إبمكان كل منكان   قطع اخلطنمل يو  م االتصال بني املتعاقدين قائماما داف بناء على ذلكو 
صح العقد؛ وحنوه  احلديث موصول ابلتليفونو  يوكل من يقبض عنه، فإذا حصل ذلكأن  املتعاقدين

يف هما مجع ن الشيء الذيأل ؛(4)بني العاقدين التفارقفيحصل  االتصالقطع ، أما بعد لتوفر شرطه
 الذين جيمعهماعلى عكس املتعاقدين  ـ وال بدـ حصل التفرق انقطع  افإذ هو االتصال،هذا اجمللس 

 .(5)التفرق ابألبدانمن خالل رق بينهما إال االتف صلال حيف ،واحد كانم

 ض وأثره على شرط التقابض:املطلب الثاين:قبض بعض العوضني دون بع

إذا حصل يف عقد الصرف التقابض يف بعض العوضني دون بعضه، وافرتق العاقدان على ذلك، فقد 
اتفق الفقهاء على بطالن الصرف فيما مل يقبض؛ لفوات شرطه، ولكنهم اختلفوا فيما حصل فيه 

 التقابض على قولني:

                                      
 .(10)ص ،1ـ املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (1)
مغين ،والشربيين، (6/136)،د.ط،ليلمواهب اجلو ،(3/242)،د.ط،الفتاوى اهلنديةومجاعة من علماء اهلند،  انظر:نظام (2)

 .(3/235)،دط،كشاف القناع  ،والبهويت،(2/22)،د.ط،احملتاج
 .هذا البحثمن  (24انظر الصفحة) (3)

 .(2/938) ،دط،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي،  (4)
 .(2/939،)رجع السابقاملالقرة داغي،انظر:  (5)
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 مل يقبض.أن العقد صحيح فيما قبض وابطل فيما القول األول:

ووجه عند  (3)، واملذهب عند الشافعية(2)وهو قول عند املالكية(، 1)هذا ما ذهب إليه احلنفية
 .(4)احلنابلة

 أن العقد يف الكل ابطل، املقبوض وغري املقبوض.القول الثاين:

 (.7)الوجه الثاين عند احلنابلةو  (6)ظاهر كالم الشافعيو  (5)هذا قول عند املالكية

  الصفقة تبطل هل وحالل حرام خيالطها الواحدة الصفقة يف اخلالف :"ومبىن(8)حلفيدقال ابن رشد ا
 .(9)فقط؟ منها احلرام أو كلها

                                      
 .(1/90)،1،طخمتصر القدوري،والقدوري، (3/138)،د.ط،احلقائق نيتبي انظر:الزيلعي، (1)
مواهب ،واحلطاب، (2/198)،4ط،بداية اجملتهدابن رشد، (، و 4/264،)2،طشرح املوطإ املنتقىانظر: الباجي،  (2)

  (.6/134)،د.ط،اجلليل
 .(2/23)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (3/426)،د.ط،هناية احملتاجانظر:الرملي،  (3)

 .(1/229،د.ط،)الروض املربع،والبهويت، (4/192)،1،طاملغينانظر:ابن قدامة،  (4)
عقد اجلواهر ،وابن شاس، (6/134)،د.ط،مواهب اجلليل(، واحلطاب،4/263،)2،طشرح املوطإ املنتقىانظر: الباجي،  (5)

لكن قال عنه  عي،أن هذا قول الشاف ،(3/198)،4ط،بداية اجملتهديف  ابن رشد ذكرقد  .(2/637)،1،طالثمينة
 .(5/80)،1.طاحلاوياملاوردي:"ومذهب الشافعي جوازه...قوال واحدا لسالمة العقد وحدوث الفساد فيما بعد".]

 فالبيع شيء منه بقي فإن شيء، البيع من صاحبه قَبل منهما لواحد يبقى وال (، وذلك حيث قال:"3/31األم، د.ط،) (6)
ل قا دياملاور  [،إال أناملصدر نفسهكله"]  البيع فسد املبيع مجيع يتقابضا أن بلق تفرق هذا من شيء يف دخل فإن فاسد...

:"ومذهب الشافعي جوازه...قوال واحدا لسالمة العقد وحدوث الفساد فيما يف مسألة تفريق الصفقة
 .(5/80)،1.طاحلاويبعد".]

  (.1/459)،1،طيالقواعد يف الفقه اإلسالمرجب، ،وابن(4/192)،1،طاملغينانظر:ابن قدامة،  (7)
،ابن رشد احلفيد،فقيه أصويل (هـ595)هو أبو الوليد:حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلسي، ت (8)

فيلسوف، من مالكية االندلس احملققني البارعني، له مؤلفات عدة منها:"بداية اجملتهد وهناية املقتصد" و"هتافت 
، األعالم ،والزركلي،(4/320)،د.ط،ت الذهب يف أخبار من ذهبشذراالتهافت".]انظر:ابن العماد، 

 [.(5/318)،15ط
 (.2/198)،4ط،بداية اجملتهد (9)
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 بعضها فيصح الواحدة، تتفرق الصفقة هل ، أي(1)وهذا ما يعرف عند الفقهاء بتفريق الصفقة        
 (4()3)كلها؟  بطل بعضها بطل أم أهنا ال تتفرق؟ فإذا (2)بعض؟ دون

 لرتجيح:ا

أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول من تصحيح ما مت القبض فيه وإبطال ما -وهللا أعلم-واألظهر
 عداه هو الراجح

؛ لقوة ما استدلوا به من تفريق الصفقة بتصحيح ما توفر فيه شرط صحته، وإبطال ما عداه؛ وذلك
 .(5)طالهوجد، فال وجه إلب وقد اجمللس يف صحة الصرف التقابض وذلك أن شرط

 املطلب الثالث:إيداع أحد العاقدين ما قبضه عند اآلخر وأثره على شرط التقابض:

 عند قبضه إذا متت املصارفة بني العاقدين وحصل التقابض بني البدلني فهل جيوز ألحدمها أن يودع ما
 ؟ال جيوز ذلك اآلخر أم

 جيز... مل اآلخر عند قبضه ما اأحدمه أودع مث الصرف، يف التقابض وقع جاء يف مواهب اجلليل:"إذا
 إىل القصد على فإهنما املتأخر، الصرف إىل آل ألنه ذلك؛ جيز مل بقوله:"إمنا (6)رشد وعلل ذلك ابن

 .(7")حرج فيه عليهما يكن مل منهما ذلك صح ولو ذلك،

                                      
 (.3/377،د.ط، )املبدع شرح املقنع]انظر: ابن مفلح، . يف عقد واحد بيعه جيوز ال وما بيعه جيوز ما بني جيمع أن وهو: (1)
، عقد اجلواهر الثمينةهر عند الشافعية، واألشهر عند احلنبلية.]انظر:ابن شاش، األظهو القول هذا قول شاذ عند املالكية، و  (2)

 .(1/457)،1، طالقواعد يف الفقه اإلسالمي،،وابن رجب(2/40)، د.ط،مغين احملتاجوالشربيين،  (،2/636)،1ط
 .(1/457)،1،طالقواعد يف الفقه اإلسالميرجب، ،وابن(2/198)،4ط،بداية اجملتهدابن رشد،  انظر: (3)
عقد اجلواهر ابن شاش، انظر:هذا هو القول املشهور عند املالكية، والقول الثاين عند الشافعية.] (4)

 .(1/269)،د.ط،املهذبالشريازي، و ،(2/40)،د.ط،مغين احملتاج،والشربيين، (2/636)،1،طالثمينة
 .(4/192)،1،طاملغينانظر:ابن قدامة،  (5)
،وهو جد ابن رشد احلفيد، (هـ 520) ت رشد، قاضي اجلماعة بقرطبة من أعيان املالكية، هو أبو الوليد:حممد بن أمحد ابن (6)

ابن فرحون، الديباج املذهب يف أعيان له عدة مؤلفات، منها "املقدمات املمهدات"، و"البيان والتحصيل"]انظر 
 [.(5/99)،15،طاألعالمالزركلي، (،و 2/248املذهب،د.ط،)

 .(6/133)، د.ط،احلطاب (7)
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 .(2)عليه" طبع إذا (1)وهب ابن ذلك أجاز ولذا فقد

  بعينه يعرف مما كان  فإن القبض، بعد عنده أودعه مث بشيء صارفه الثمينة:"لو اجلواهر جاء يف عقد
 يعرف ال مما كان  وإن. الصرف صح ـ بعينه يعرف ال مما كان  ولوـ  عليه مطبوًعا كان  أو كاملصوغ،

 .(3)الذرائع" محاية إىل نظرًا الصرف فيفسد عليه مطبوع غري بعينه

 وتفرقا قبضها فإذا دراهم الصراف من الرجل يصرف أن أبس "وال: -هللا رمحه-الشافعيوقال  
 .(4)إايها" أودعه

 املقارنة والرتجيح:

 بعد القبض أنه ال تعارض بينها؛ ألن الذين منعوا اإليداع-وهللا أعلم-وابملقارنة بني هذه األقوال يظهر
إمنا منعوه سدا لذريعة النسيئة، وأما الذين أجازوا ذلك إمنا أجازوه حيث يؤمن التحايل على أتخري 

 بدل الصرف.

ال سيما إذا  املتأخر، الصرف إىل يؤول منه كان  وعلى هذا فيمكن اجلمع بني هذه األقوال مبنع ما
كأن ال يكون عند الصراف بدل   تبني أن مقصود أحد العاقدين التحايل على أتخري التقابض،

  إذا أما ـ( 5)مع بعض الصرافني يف بعض األماكن التجاركما حيدث لبعض -الصرف وقت املصارفة
                                      

فقيه مالكي مصري، صحب اإلمام مالك بن  (،ه197)ت  هو أبو حممد عبد هللا بن وهب بن مسلم، القرشي ابلوالء، (1)
أنس، رمحه هللا، عشرين سنة، وكان أحد أئمة عصره، وقال مالك يف حقه:عبد هللا بن وهب إمام، وكان مالك يكتب إليه إذا  

 يكن يفعل هذا مع غريه، وصنف " املوطأ الكبري " و " املوطأ كتب يف املسائل:إىل عبد هللا بن وهب املفيت، ومل
، األعالمالزركلي، (و 1/414ابن فرحون، الديباج املذهب يف أعيان املذهب،د.ط،) :الصغري"وغريمها.] انظر انظر

 [.(4/144)،15ط
 .(6/133)،د.ط،مواهب اجلليل، احلطاب انظر: (2)

 (.2/636)،1ابن شاس،ط (3)
 .(10/19)،د.ط،اجملموعوذكره النووي أيضا يف  (3/32، د.ط،)األم (4)

أن من بعض اإلخوة التجار املقيمني يف موزمبيق ـ البلد الذي أقيم فيه حاليا ـ أو بعض البلدان يف غرب إفريقيا عادة الجرت  (5)
احلاضر يف ذلك صرف على سعر ال الصراف ما يتجمع لديه من املبالغ عند الصراف، فكلما جاء مببلغ اتفق معالتاجر  يودع

سفر به طلب المع لدى التاجر ما ميكن جتحىت إذا  ،وهكذا وهو الدوالر وسجله الصراف ابلعملة اليت يريدها التاجر،اليوم، 
، ومل يكن يدري هؤالء أن هذا من راب ل املبلغ إىل البلد الذي يريد السفر إليه كالصني أو ديب أو غريمهايو حتمن الصراف 

= 



  

95 
 

بعد املصارفة ـ اإليداع من نع فال ما على أتخري التقابض؛ حتاياًل  ومل يكن صحيحا، املقصود كان
 كان اإليداع قبل التفرق أو بعده.ـ سواء  ا إذا أتكد أن العقد قد مت ومضى بشروطه خصوصً 

-راء املصارفةبعد إج-العميل حساب على هذا فما جتريه املصارف مع عمالئها من اإليداع يف وبناءً 
ليس فيه حتايل على أتخري بدل الصرف، كما أنه ال إشكال يف هذا اإليداع؛  ألنه ال حرج يف ذلك؛
 ، وهللا تعاىل أعلم.(1)بعضه سحب أو سحب املبلغ، من حلظة أي يتمكن يف حيث إن العميل

 املطلب الرابع:استقراض بدل الصرف الغائب قبل االفرتاق وأثره على شرط التقابض:

د أحدمها أو كالمها أن ما معه من النقود ال يكفي للوفاء ابملطلوب إذا أبرم املتعاقدان الصرف مث وج
للوفاء ـ  ـ غري العاقدينمنه، فهل جيوز ألحدمها أن يستقرض من العاقد الثاين؟ أو من طرف آخر 

 ابملطلوب قبل التفرق؟

 :ة من خالل ثالث مسائلميكن تناول هذه القضي       

 ألة األوىل:إذا غاب بدل الصرف واستقرض كالمها من الغري:املس

أن يتفق طرفان على عقد صرف نجز وليس عند كل واحد منهما العوض وصورة هذه املسألة:
 الذي مت االتفاق عليه، فيستقرضان من غريمها قبل االفرتاق، ويتم التقابض يف اجمللس.

 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:

 مث دينار وال درهم منهما واحد كل  عند وليس ن على عقد مصارفةاتفق طرفا إذال األول:القو 
 ا. كان الصرف جائزً   يتفرقا أن قبل صاحبه إىل ودفعه سى ما مثل منهما واحد كل  استقرض

 . (2)واحلنابلة، (1)، وهو املذهب عند الشافعية(2)هذا ما ذهب إليه مجهور احلنفية

                                      
= 

ذر منه الشارع، لكن بفضل هللا بدأ الناس ينتبهون له بسبب ما يسمعونه يف الدروس واحملاضرات وغريها، النسيئة الذي ح
 وهللا املستعان. 

 .(256ـ  1/255)،جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهاانظر:املرزوقي، صاحل بن زابن البقمي،  (1)
 .(3/220) د.ط، ،الفتاوى اهلنديةماء اهلند، ونظام ومجاعة من عل ،(14/22) ،املبسوط السرخسي، انظر: (2)
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 :صحاب هذا القولووجه اجلواز عند أ

 فيصح لاللتزام صاحلة وذمته ابلعقد، ذمته املسمى يف يلتزم من املتعاقدين واحد كل  أن-1
 العقد إذا وىف ما التزم به.

وجد فكان  وقد االفرتاق التقابض قبل-عند اختالف اجلنس-صحة الصرف شرط أن-2
 .(3)العقد صحيحا

وليس عند كل واحد منهما العوض الذي ابعه لآلخر إذا اتفق العاقدان على املصارفة، القول الثاين:
 .مث استقرض ذلك ودفعه إىل اآلخر كان العقد ابطاًل 

 .(5)قول املالكيةوهو (4)قال بعض احلنفيةذا وهب 

 ووجه املنع عند هؤالء:

 خيتلف ال ابملظان التعليل ألن يطل؛ مل وإن فيمنع ،الطول مظنة استقراض العاقدين معا أن-1
 .(6)العلة ختلف عند فيه احلكم

أن كل واحد من العاقدين قد عقد الصرف على غائب، ودون تيقن من تسليم ما وجب -2
 .(1)ا على غري ما تقتضيه الصحة من املناجزة والتقابض الفوريعليه، فكان العقد مربمً 

                                      
= 

 ،4ط، بداية اجملتهدوابن رشد،  ،(2/23) د.ط، ،مغين احملتاج، والشربيين ،(3/427) د.ط، ،هناية احملتاجالرملي،  (1)
(2/200). 

 .(2/74)،دط،شرح منتهى اإلرادات ،والبهويت،(4/184)،1، طاملغينانظر:ابن قدامة،  (2)
 .(14/22،)املبسوط انظر:السرخسي، (3)
 .([14/22،)املبسوط السرخسي، انظر:ممن قال هبذا منهم زفر، ] (4)

 .(3/50ط،).،دعلى أقرب املسالك الشرح الصغري،والدردير، (6/138)،د.ط،مواهب اجلليل، احلطاب انظر: (5)
 .املرجعني السابقني انظر: (6)
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 الرتجيح:

ة الدليل؛ أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول هو األرجح من حيث قو -وهللا أعلم-والذي يظهر
ا، أما ما استدل به املالكية على ا لشروطه وأركانه فوجب أن يكون صحيحً ألن العقد قد وقع مستوفيً 

، وأما أن العقد قد (2)املنع فغالبه مبين على اشرتاط الفورية يف القبض، وقد تقدم مناقشة هذا القول
 يه فلم يقع العقد إال على موجود.وقع على غائب فاجلواب عنه:أن االنعقاد مل يتم إال ابلتقابض، وعل

 املسألة الثانية:إذا غاب بدل الصرف واستقرض أحدمها من الغري:

أن يتفق طرفان على عقد صرف نجز فيجد أحد العاقدين أن ما معه من وصورة هذه املسألة:
 النقود ال يكفي للوفاء ابملطلوب فيستقرض من شخص اثلث ويتم التقابض بينهما يف اجمللس:

 لف الفقهاء يف املسألة على قولني:اخت

إذا استقرض أحد العاقدين من شخص اثلث ومت التقابض يف اجمللس كان العقد القول األول:
 صحيحا.

، والقول املشهور عند املالكية بشرط أن ال يكون (3)هذا هو الظاهر من مذهب احلنفية       
والظاهرية بشرط أال يكون قد شرط ذلك يف  (6)واحلنابلة، (5)، وهو املذهب عند الشافعية(4)طوياًل 

 .(7)عقد الصرف

                                      
= 

 .(4/263،)2،طشرح املوطإ املنتقىالباجي،  (1)
 .هذا البحث( من 86) صفحةانظر ال (2)
 .(3/220)،د.ط،الفتاوى اهلندية،ونظام ومجاعة من علماء اهلند، (14/22،)املبسوط انظر:السرخسي، (3)
 .(4/309)،دط،التاج واإلكليلواملواق،  ،(3/50ط،).،دعلى أقرب املسالك الشرح الصغريانظر:الدردير،  (4)

 .(5/148)،1ط،احلاويانظر:املاوردي،  (5)
 .(2/74)،دط،شرح منتهى اإلرادات ،والبهويت،(4/184)،1،طاملغينظر:ابن قدامة، ان (6)
 .(8/512)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (7)
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-عند اختالف اجلنس-الصرفعقد صحة  شرط أن ووجه اجلواز عند أصحاب هذا القول:
لى عدم جواز مل يرد دليل عملا أنه كما   ،(1)اوجد فكان العقد صحيحً  وقد االفرتاق التقابض قبل

 .(2)صل وهو اجلوازعلى األ اقيً اباستقراض بدل الصرف لزم أن يكون 

هنا ـ يف القول املشهور عندهم ـ: أن الذي حضر عوضه ومل يكن حباجة عند املالكية اجلواز أما وجه 
 أن إىل االستسالف يصح العقد من جهته؛ ألنه دخل على العقد على أن يصارف مباهو نجز، ظانً 

بينهما على الصحة فال يصدقه،  صاحبه مثله، فيتهم صاحبه أبنه إمنا استسلف بقصد إفساد ما انعقد
فوجب تصحيح هذه املعاملة؛ لئال تتخذ ذريعة لفسخ العقد إن تراجع أحد العاقدين عما تعاقد 

 .(4)،كما أن تسلف الواحد منهما ال يقتضي مظنة التأخري خبالف تسلف كليهما(3)عليه

 .(5)عض املالكيةوهو قول لب إذا استقرض أحدمها فسد العقد ومل يصح الصرف.القول الثاين:

ا، أن هذا العقد وقع على غائب، والفساد يف أحد العوضني كالفساد فيهما معً ووجه هذا القول:
 .(6)فيبطل العقد

 الرتجيح:

أن ما ذهب إليه أصحاب القول األول من صحة هذا العقد هو الراجح؛ -وهللا أعلم-والذي يظهر
نه فال وجه إلبطاله؛ ذلك أن املتصارفني مل يفرتقا لشروطه وأركا األنه يف هذه الصورة قد وقع مستوفيً 

 حىت مت التقابض بينهما، وهو شرط صحة عقد الصرف.

 املسألة الثالثة:إذا غاب بدل الصرف واستقرض أحدمها من اآلخر:
                                      

ابن حزم، و ،(4/184)،1،طاملغينابن قدامة، (،و 5/148)،1ط،احلاوياملاوردي، (، و 14/22،)املبسوط انظر:السرخسي، (1)
 .(8/512)،د.ط،احمللى

 .(8/512)در السابق،صاملانظر:ابن حزم،  (2)
 (.4/263،)2،طشرح املوطإ املنتقى الباجي، انظر: (3)
 الشريعة قسم اإلسالمية العلوم (، كلية245)ص، رسالة دكتورة،قاعدة التقابض يف العقود املاليةابلعباس مراد، انظر:  (4)

 .(م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 .([6/138)،د.ط،مواهب اجلليل، احلطابانظر:، ] :أشهب. وممن ذهب إىل هذا القول منهم (5)

 (.4/263، )2،طشرح املوطإ املنتقى الباجي، انظر: (6)
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ا إذا وجد أحد املتصارفني أن ما معه من النقود ال يكفي للوفاء ابملطلوب فاستقرض من اآلخر نقودً 
 لتكون وفاء لبدل الصرف، فإن الفقهاء اختلفوا يف ذلك على قولني: ؛مث ردها إليهوقبضها منه، 
 أن عقد الصرف يف هذا الصورة عقد صحيح.القول األول:

 .(3)الظاهريةبه قال ، و (2)، واملذهب عند احلنابلة(1)هذا هو املعتمد عند الشافعية
ابلقبض، وبناء  ميلك ألن القرض املستقرض ميلك ما استقرضه مبجرد قبضه؛ أنووجه هذا القول:

ا؛ ألنه صحيحً  عليه فإذا استقرض أحد العاقدين من اآلخر مث أقبضه إايه بعد ذلك كان الصرف
 .(4)أقبض صاحبه ما ميلكه، وذلك جائز

 أن عقد الصرف يف هذه الصورة ابطل. القول الثاين:
 .(6)والقول الثاين عند الشافعية (5)هذا هو الظاهر من مذهب املالكية

وعليه إذا استقرض أحد العاقدين من اآلخر مث  إال ابلتصرف، ال ميلك القرض أنووجه هذا القول:
 .(7)عليه، وذلك ال جيوز ملكه ألن املستقرض قد أقبض ما مل يستقر ؛أقبضه إايه كان الصرف ابطاًل 

 الرتجيح:

بعض بدل الصرف؛ ألن  هو جواز هذا العقد، ما مل يكن حيلة على أتخري-وهللا أعلم-والذي يظهر
ا لشروطه وأركانه، وألن كل واحد من العاقدين أقبض صاحبه ما العقد حينئذ يكون قد وقع مستوفيً 

                                      
 .(5/148)،1ط،احلاويانظر:املاوردي،  (1)
 .(3/269)،دط،كشاف القناع  انظر:البهويت، (2)
 .(8/512)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (3)

 .(5/148)،1.طاحلاويانظر:املاوردي،  (4)
،واملواق، (3/50ط،).،دعلى أقرب املسالك الشرح الصغري،والدردير، (6/138)،د.ط،مواهب اجلليلانظر:احلطاب،  (5)

 .(4/309)،دط،التاج واإلكليل
 .(5/148)،1ط،احلاويانظر:املاوردي،  (6)

 .(5/148)صدر السابق،املانظر:املاوردي،  (7)
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ميلكه؛ ألن القرض ميلك ابلقبض، بدليل أن املستقرض ميكنه التصرف فيه مبجرد احلصول عليه، وألنه 
 .(1)وازمل يرد دليل على عدم جواز هذه الصورة فيبقى على األصل وهو اجل

 املطلب اخلامس:املواعدة يف الصرف وأثره على شرط التقابض يف اجمللس:

 . (2)املواعدة يف الصرف:"أن يتفق طرفان على إجراء عقد صرف بتاريخ معني يف املستقبل"

 وتقع املواعدة يف صورتني:

نهما على عقد الصرف أن يتواعد اثنان على املصارفة يف املستقبل، فإذا متت املوافقة بيالصورة األوىل:
على ما مت بينهما من اتفاق زمن  ا عند املصارفة، بل يصطرفان بناءً ا جديدً فإهنما ال ينشئان عقدً 

ا عن املواعدة اليت متت املوافقة عليه بني الطرفني. وتسمى هذه مواعدة املواعدة، فيصبح العقد نجتً 
 ملزمة.

ملستقبل، فإذا متت املوافقة بينهما على البيع والشراء، أن يتواعد اثنان على الصرف يف االصورة الثانية:
اصطرفا بعقد جديد ال عالقة له ابملواعدة، بل تصبح املواعدة جمردة عن العقد. وتسمى هذه مواعدة 

 .(3)غري ملزمة

 ومن مث اختلف الفقهاء يف حكم هذه املواعدة على قولني:

 ا يشرتط فيه التقابض.حيرم املواعدة يف عقد الصرف وحنوه ممالقول األول:

 .(4)هذا قول مجهور املالكية، وهلم قول آخر ابلكراهة

فة فيخشى أن تكون املصار وعليه يشرتط فيه التقابض الفوري، مما أبن عقد الصرف  وعللوا هذا القول
فينتج عنه عقد صرف  االتفاق الذي مت بينهما بعد ذلك التواعد، ال عنبني العاقدين قد متت نتيجة 

                                      
 الشريعة قسم اإلسالمية العلوم (، كلية246)ص، رسالة دكتورة،قاعدة التقابض يف العقود املاليةباس مراد، انظر:ابلع (1)

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 .(223)، صاملرجع السابق،انظر: ابلعباس مراد (2)
 .(223)، صبقاملرجع السا،انظر: ابلعباس مراد (3)
  (.6/138)،د.ط،مواهب اجلليل،واحلطاب، (2/631،)عقد اجلواهر الثمينةانظر:ابن شاس،  (4)
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يمنع املواعدة يف عقد الصرف؛ ملا فيه من شبهة التأخري للتقابض؛ وهو فقابض حال، ولذا بال ت
 .(1)خمالف لشروط الصرف فيمنع لذلك

سواء حدد سعر -مثاًل -جيوز املواعدة يف العقود اليت يشرتط فيها التقابض كالصرفالقول الثاين:
اقرتن به وعد، فإن تصارفا فيما بعد ترتبت  أو مل حيدد، فال يبطل عقد صرف ـ املواعدةـ  هااملبادلة في

 على العقد آاثره الشرعية من وقت العقد، ال من زمن املواعدة.

 .(4)، وهو قول لبعض املالكية(3)، وبه قال ابن حزم(2)هذا ما ذهب إليه الشافعية

فقد  الصرف،عن املواعدة يف  هني أيت كما أنه مل  ،اصرفً  تليسذاهتا حد يف  املواعدة وعللوا ذلك أبن
 .(5)ومل يذكر من احملرمات املواعدة يف الصرف علينا هو حرام ما بني لنا الشارع احلكيم كل

 الرتجيح:

فإهنا حترم؛ ملخالفة ذلك شرط ا عً يمجلطرفني ل  أن املواعدة إذا كانت ملزمةً -وهللا أعلم-والذي يظهر
أما إذا مل تكن ، (7)على حترميه ـ كما تقدم ـع الدين ابلدين اجملمع ، ولدخوهلا يف بي(6)التقابض يف احلال

 فال يشملها النهي، وال يبطل هبا العقد.-ألحدمها وإن كانت ملزمةً -لكال الطرفني  ملزمةً 

 املطلب السادس:خيار الشرط وأثره على شرط التقابض يف اجمللس:

إىل منع خيار الشرط  (3)واحلنابلة، (2)، والشافعية(1)، واملالكية(8)ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
فيما يشرتط فيه القبض؛ لقاعدة:"كل عقد يشرتط فيه قبض العوضني أو أحدمها يف اجمللس ال جيوز 

                                      
 .(6/138)،د.ط،مواهب اجلليل،واحلطاب، (2/197)،4ط بداية اجملتهدانظر:ابن رشد،  (1)
 .(3/32، د.ط،)األمانظر:الشافعي،  (2)
 .(8/513)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (3)
 .(2/631)،1، طعقد اجلواهر الثمينةبن شاس، انظر:ا (4)

 .(8/513)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (5)
 .(6/138)، د.ط،مواهب اجلليلانظر:احلطاب،  (6)
 ( من هذا البحث.64انظر: الصفحة) (7)
 ،طاملبسو  والسرخسي، (،3/28) ،حتفة الفقهاءوالسمرقندي،  ،(5/215) د.ط، ،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (8)

= 
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ـ  ؛ ذلك أن العقد الذي دخله خيار الشرط يصري إىل أتجيل التقابض إما حقيقةً (4)شرط اخليار فيه"
؛ ألن املتعاقدين يف مدة خيار الشرط ـ لسإذا مت التقابض يف اجملـ ا أو حكمً  إذا مل يسلم املعقود عليه ـ

ن شرط له، ممط اخليار اسق، أو إدةقبضا؛ لعدم ثبوت امللك قبل هناية امل ال يستطيعان التصرف فيما
الشرع فيها التناجز والتقابض؛ ذلك  ملقتضى العقود اليت مطلوب فإن اشرتاط اخليار مناقض ومن مثَّ 

 اجمللس، والزم خيار الشرط جواز التأجيل والتأخري، وتنايف أن الزم تلك العقود وجوب التقابض يف
 . (5)اللوازم يقتضي تنايف امللزومات

رط فيما يشرتط فيه التقابض ـ على منع خيار الش ـ بعد ما اتفقوا الفقهاء  على هذا فإن وبناءً 
طل الشرط فقط يب ا؟ أمه خيار الشرط هل يبطل الشرط والعقد معً اختلفوا يف حكم العقد إذا دخلقد 

 على قولني: ويصح العقد؟

 .(6)االفرتاق قبل أجله األجل صاحب إال إذا أبطل ،ايبطل الشرط والعقد معً القول األول:

  (9)والشافعية( 8)واملالكية (7)هذا ما ذهب إليه اجلمهور من احلنفية

عه من منَ و  ،ا هبذا الشرطوعللوا ذلك أبن خيار الشرط إذا دخل على حكم العقد جعله معلقً 
 من غررًا أعظم اخليار ، وألن(1)ثبوت امللك أو متامه، وذلك خمالف لشرط التقابض يف عقد الصرف

 .(2)أوىل ابب من اخليار امتنع األجل يف عقد الصرف امتنع فإذا األجل،
                                      

= 
(14/25). 

 .(1/166)،د.ط،القوانني الفقهيةوابن جزي،  ،(6/137)،د.ط،مواهب اجلليلانظر:احلطاب،  (1)
 .(4/116)،1، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاجانظر:الد ِمريي،  (2)
 .(2/73)،دط،شرح منتهى اإلرادات انظر:البهويت، (3)
 .(8/48،)2ط،شرح السنةانظر:البغوي،  (4)
 الشريعة قسم اإلسالمية العلوم (، كلية76)ص رسالة دكتورة، ،قاعدة التقابض يف العقود املاليةباس مراد، انظر:ابلع (5)

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 .(6/137)،د.ط،مواهب اجلليل،واحلطاب، (5/219)،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (6)
 .(14/3،)املبسوط والسرخسي، (،3/28،)حتفة الفقهاءانظر:السمرقندي،  (7)
 .(6/137)،د.ط،مواهب اجلليلانظر:احلطاب،  (8)

 .(4/116)،1، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاجانظر:الد ِمريي،  (9)
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ابلتفرق.  ويلزم العقد فيصح ،البيع يف الفاسدة الشروط يصح العقد ويبطل الشرط كسائرالقول الثاين:
 .(3)ذا ما ذهب إليه احلنابلةه

 يف التقابض فيهط و شر امل إذ؛ ا لشروطه وأركانهالعقد يف هذه احلالة أبنه قد وقع مستوفيً  وعللوا صحة
 بغري تحكمففرتاق العاقدين ـ وذلك ابالعقد ـ  لزومقبل  التقابض اشرتاطأما و  وجد، وقد اجمللس،

 .(4)دليل

 الرتجيح:

خيار  بطلإال إذا أ اوالشرط معً  العقد ما ذهب إليه اجلمهور من بطالن نأوالذي يظهر ـ وهللا أعلم ـ 
إذا مت إبرامه على  ـ وإن حصل التقابض فيه قبل االفرتاق ـ ؛ ألن العقدهو الراجح االفرتاق قبل الشرط
ذلك و  ،مامل تنته مدتهيقتضي لصاحبه حق الفسخ اخليار شرط ذلك أن  ؛ا بهمعلقً  أصبحاخليار  شرط

 فيكون كعدمه.يف عقد الصرف، املشروط التقابض  ملقتضىخمالف 

حقيقة التقابض يف مبادلة الذهب والفضة وتطبيقات ألهم صور التبادل :ثلبحث الثاامل
 فيهما:

 وحتت هذا املبحث هتيد وثالثة مطالب:

 بيان حقيقة التقابض يف الذهب والفضة:يف التمهيد: 

أن يتم ذلك بتقدير وزنه، مث تسليم عوضيه عن ل فيه: الذهب والفضة فاألصأما حقيقة التقابض يف
 .(5)طريق املناولة والتحويل إىل حوزة القابض بنحو حسي ملموس

                                      
= 

 .(5/219)،د.ط،د.ط،بدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (1)
 .(4/116)،1، طالنجم الوهاج يف شرح املنهاجوالد ِمريي،  ،(5/219).ط،،دبدائع الصنائعانظر:الكاساين،  (2)

 ،1، طالشرح الكبري املطبوع مع اإلنصاف واملقنع وابن قدامة،(، 2/73)،دط،شرح منتهى اإلرادات انظر:البهويت، (3)
(12/108) 

 (12/108) رجع السابق،امل ابن قدامة، انظر: (4)
 .(166)ص ،1،طاملعاصرةاملعامالت املالية الزحيلي،  (5)
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ملطلب األول:تطبيقات ألهم صور تبادل الذهب والفضة ابلعمالت النقدية مع أتخري أحد ا
 :البدلني

 ، صوراتن:البدلني أتخري مع الورقية ابلنقود من أهم صور تبادل الذهب والفضة

 

 

 الصورة األوىل:ممارسات املصارف واألسواق العاملية لعمليات الصرف احلاضرة:

 التجارة جانب إىل الذهب، يف التجارة واألسواق العاملية املصارف هبا تقوم اليت االستثمار من جماالت
 .املختلفة والعمالت النفيسة، املعادن بقية يف

اآلجلة  ابألسعار احلاضر، وتتم إما السعر أساس ىعل الصرف وتسمى هذه التجارة بعمليات
  .(1)التواعد، والتبايع:حالتني هلذه التجارةإن أو احلاضرة، أي 

فليس فيه تقابض من أي طرف، وإمنا فيه اتفاق على حتديد سعر الصرف يف يوم أما التواعد 
لى ذلك فالعقد ابطل؛ لعدم ع التعاقد؛ ليجري عليه احلساب والتسليم من الطرفني يف املستقبل، وبناءً 

 توفر شرط التقابض يف اجمللس.

على الصرف  التعاقد وأما التبايع، ويسمى عملية الصرف على أساس السعر احلاضر فصورته:أن يتم
 اليوم خبالف عمل، يومي التقابض خالل تتم عملية مث ،برسالة الكرتونية ويؤكد التلفون، بواسطة

 يوم والتسلم التسليم فيكون-مثاًل -الثالاثء يوم متقد  التعاقد كان  ، فإذا(2)فيه التعاقد مت الذي
 حساب يف الرسية العطالت أايم حتسب وال االستحقاق، اتريخ هو اليوم ويكون هذا اخلميس،

 يوم هو االستحقاق فتاريخ اجلمعة يوم آخر بلد يف منهما كل  مصرفان تعاقد فلو االستحقاق؛ تواريخ
                                      

جتارة الذهب يف  ـ للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي البقمي ـ األمني العام انظر:املرزوقي، صاحل بن زابن (1)
 ـ سنة التاسعة، الدورة التاسع، العدد اإلسالمي، الفقهي اجملمع جملة ضمن منثور )حبث (1/240)،أهم صورها وأحكامها

 .م(1996 ه/11417
 .(317ـ  313)، ص2، طتطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية حسن،انظر:سامي  (2)
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 من يعترب اليومني مهلة وحتديد أورواب، يف رسية عطلة يوما مها واألحد سبتال يومي ألن الثالاثء؛
 .(2()1)املتعاملني بني التسوية إجراءات متطلبات

 :احلاضرة لعمليات الصرف الشرعي احلكم

 اختلف الباحثون يف احلكم الشرعي لعمليات الصرف احلاضرة على قولني:

 العاملية، املصارف تطبقها واليت الصورة املذكورة، على احلاضرة الصرف عمليات أنالقول األول:
 ال ابطلة؛ عقود هي الصورة هذه على متارس اليت وأن العقود جائزة، غري العاملية العمالت وأسواق

 .أثر عليها يرتتب وال ا،شرعً  هبا يعتد

                                      
حتول املصرف الربوي إىل مصرف الربيعة،  عبد هللا سعود حممدنقال عن ، (25ـ  24)، صالنقد األجنيبعيسى سيد، انظر: (1)

الشريعة والدراسات اإلسالمية يف االقتصاد اإلسالمي،)املمكلة العربية كلية ،(1/230رسالة ماجستري،) ،ومقتضياته إسالمي
 .م(1989هـ ـ 1409السعودية: جامعة أم القرى ـ 

 أما اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف تنفيذ عملية بيع أو شراء الذهب، أو العمالت بني املصارف التجارية يف أحناء العامل فهي: (2)
ن طريق اهلاتف على بيع أو شراء كمية من الذهب، مث تبادل مراسلي كل من الطرفني، وعنواهنما، االتفاق بني الطرفني ع -1

 وأرقام حساابهتما لديهما.
 لتأكيد األمر وإثباته. الكرتونية برسالة –ابهلاتف  –يقوم كل من الطرفني بتأييد االتفاق الذي مت بينهما  -2
راسله، ويطلب ابئع الذهب حتويل الكمية املشرتاة من حسابه إىل حساب الطرف بعد ذلك يقوم كل من الطرفني ابالتصال مب -3

ويطلب املشرتي حتويل مبلغ معني من حسابه ، ، أو يف مصرف آخر حبسب رغبة الطرف اآلخرهاآلخر إما يف املصرف نفس
 ة الطرف اآلخر.أو يف مصرف آخر حبسب رغبه، إىل حساب الطرف اآلخر إما يف املصرف نفس –وهو قيمة الذهب  –

عند وصول كمية الذهب إىل حساب املشرتي، ووصول قيمته إىل حساب البائع يصل إىل كل من الطرفني إشعار من مراسله  -4
 بوصول املبلغ إىل حسابه.

يف حالة عدم وصول كمية الذهب إىل حساب املشرتي أو القيمة إىل حساب البائع يتم االتصال ابلطرف اآلخر ملعرفة سبب  -5
 التأخري.

يف حالة التنازع بني الطرفني حول عملية البيع أو الشراء تتم املصاحلة بينهما يف ندي العمليات اخلارجية الديلنغ روم بتقسيم  -6
 اخلسارة الواقعة بني الطرفني.

زي الذي يف بلده يف حالة عدم التصاحل يف ندي العمليات اخلارجية يقوم كل من الطرفني إبحالة املشكالت للمصرف املرك -7
 لكي يقوم حبلها مع املصرف املركزي يف بلد الطرف اآلخر.

 يف حالة عدم االتفاق بني املصرفني املركزيني املذكوريني حتال املشكلة حملكمة دولية للنظر يف القضية واحلكم فيها ]سعود حممد -8
 [.املرجع السابقالربيعة، عبد هللا



  

106 
 

 .(1)املرزوقي زابن بن وممن ذهب إىل هذا القول صاحل

احلاضرة خمالفة ملا تقتضيه  العمليات عليها يطلق اليت وعلل هذا القول:أبن هذه العمليات
 يف يتم إال ال فيها الصرحية من اشرتاط التقابض يف جملس العقد؛ ألن التقابض األحاديث الصحيحة

 . اخلامس أو الرابع، اليوم يف فيكون عطلة صادف وإن العقد، يوم من الثالث اليوم

 فإهنا-يف بيان خطواهتا كما اتضح-العملياتيف هذه  التقابض على عدم توفر شرط وبناءً 
 .اشرعً  جائزة غري

أتكيد  وإمنا متثل ،ومثنه للمبيع التقابض احلكمي متثل الف املتعاقدان يتبادهلا اليت االكرتونية رسالةال أما
 .(2)ال غري فقط، والقبول اإلجياب

 احلاضرة جائزة. الصرف أن عملياتالقول الثاين:

 .عتبار أهنا تتم على أساس السعر احلاضر، وتقيد احلقوق دفرتايً وجواز هذه العملية:اب

ا كما يعترب يف عملية الصرف للعميل ا حكميً فيعترب التقييد احلسايب املتبادل يف اجمللس تقابضً  
 الذي له لدى املصرف حساابن أو أكثر أبنواع خمتلفة من العمالت.

 . (3) ابلعقدوكياًل -ألموالوهو الذي يدير احلساابت، وحيفظ ا-ويكون املصرف

 الرتجيح:

أن هذه العملية هبذا الصورة املذكورة غري جائزة؛ الختالل أهم شرط من -وهللا أعلم-والذي يظهر
يتم يف خالل يومني -كما تبني-شروط الصرف فيه وهو التقابض يف اجمللس، ذلك أن القبض الفعلي

واصل عن طريق اهلاتف، وقد تقدم أن جملس العقد أو أكثر، مث إن هذا العقد يتم بني طريف العقد ابلت
التقييد  لس، وأمايف االتصاالت اهلاتفية يستمر مع بقاء االتصال، أما بعد قطع االتصال فال يبقى اجمل

                                      
 .(1/242)،جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهاالبقمي،  انظر:املرزوقي، صاحل بن زابن (1)
 .(1/244)،املرجع السابق،البقمي انظر: املرزوقي، صاحل بن زابن (2)

 .(317)، ص2، طتطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالميةانظر:سامي محود،  (3)
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 هذه العمليات من اإلجراءات املتبعة يف لذي يفهما ـ فاا شرعيً يس قبضً ـ رغم أنه لاملذكور من املصرف 
ع االتصال بني املتعاقدين، وعليه فال يتصور صحة هذا العقد إال إذا أمكن لكل ال يتم إال بعد قطأنه 

من العاقدين أن يوكل من يقبض عنه أثناء التواصل، فيتم التقابض بينهما عن طريق الوكيلني قبل 
 انفضاض اجمللس. وهللا أعلم.

 الصورة الثانية:ممارسات األفراد لتجارة الذهب مع أتخري البدلني:

مع بعض من  (1)دة بعض جتار الذهب يف أسواق الذهب العاملية كسوق الذهب بديبجرت عا
على كمية معينة من الذهب وهو يف بلده، اتصل  ا، أنه إذا حصل الزبونيشرتون منهم الذهب غالبً 

ويتفقان على العقد، مث إذا أتى الزبون  ،ابلتاجر وأخربه مبا لديه كًما ونـَْوًعا، فيتساومان على الثمن
 يوم قدومه. األول بصرف النظر عن السعر احلاضرابلذهب دفع التاجر الثمن على أساس االتفاق 

أبن الغرام الواحد -مثال-أن يسأل الزبون عن سعر الذهب يوم إجراء املكاملة، فيخربه التاجرومثاله:
لسعر، من الذهب خبمسة وثالثني دوالرا، فيقول له الزبون:إن لديه عشرة كيلو، ويتفقان على ا

ويسجل كل واحد منهما ذلك، فإذا جاء الزبون ابلذهب على الصفة املذكورة يف العقد أخذها التاجر 
 ا، فما حكم هذا البيع؟ابلثمن الذي مت االتفاق عليه سابقً 

يكيف هذا العقد على أنه عقد صرف بني الذهب واألوراق النقدية، عن طريق املواعدة امللزمة 
أما لو كانت املواعدة غري ملزمة زة؛ لدخوهلا يف بيع الدين ابلدين، غري جائللطرفني وقد تقدم أهنا 

 . وهللا أعلم.العقد جملسإذا حصل التقابض يف  (2)ا فال حيرم العقدللطرفني معً 

ملطلب الثاين:تطبيقات ألهم صور التقابض يف مبادلة الذهب والفضة ابلعمالت النقدية مع ا
 :أتخري أحد البدلني

 وىل:بيع الذهب أو الفضة ابلنقود الورقية مع أتخري كل الثمن:الصورة األ

                                      
له زابئن كثريون من بلدان خمتلفة يتعامل معهم يف شراء  الذيو  ،أفادين هبذا أحد التجار الكبار يف سوق الذهب بديب (1)

 الذهب.
 .من هذا البحث (100) انظر الصفحة (2)
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مع بعض زبنائهم  (1)جرت عادة بعض جتار الذهب يف أسواق الذهب العاملية كسوق الذهب بديب
لعقد على أن أييت الزبون مبا عنده من الذهب فيستلمه التاجر ويزن كميته وخيترب نوعيته مث يربمان ا

 ينتظر الزبون بضعة أايم ليستلم الثمن. يوم على أنعلى سعر السوق يف ذلك ال

ع أتخري قبض أحد يكيف هذا العقد على أنه عقد صرف بني الذهب واألوراق النقدية، م
 التقابض بني مجيع البدلني يف جملس العقد.شرط  هو غري جائز؛ الختاللالبدلني، و 

 لثمن يف ذمة املشرتي:الصورة الثانية:بيع الذهب ابلنقود الورقية مع بقاء شيء من ا

فيدفع من مثنها أربع -ا مببلغ مخسة آالف دوالر مثاًل أن يشرتي شخص حليً صورة هذه املسألة:
 .(2)حيضرها بعد مدة معينة، أو يف وقت الحق آالف، ويبقى عليه ألف

 حكم هذه العملية:

قد؛ وقد ثبت أن أن هذه العملية ال جتوز؛ لتأخري القبض يف بعض العوضني عن جملس العفالظاهر:
 الفقهاء جممعون على وجوب التقابض يف كامل البدلني عند بيع الذهب جبنس األمثان.

ا على أتخري بعض ولكن يصح البيع فيما قبض مثنه، ويبطل فيما مل يقبض، إال إذا كان االتفاق مبنيً 
ا على تفريق مبنيً ، وقد تقدم أن مثل هذا العقد يكون (3)الثمن فيبطل البيع كله لدخول الراب فيه

 الصفقة، فيصح ما توفر فيه شرط الصحة، ويبطل ما مل يتوفر فيه. وهللا أعلم.

 التقابض: ع الذهب والفضة ابلتقسيط وأثره علىالصورة الثالثة:بي

ا ، على أن يدفع كل شهر جزءً ا كان أو غريه، حليً أو فضةً ا صورة هذه املسألة:أن يشرتي شخص ذهبً 
ا مببلغ مخسة آالف دوالر، على أن يدفع كل شهر مائيت دوالر، وقد يدفع ي ذهبً من مثنه، كأن يشرت 

                                      
 أخربين هبا أحد التجار الكبار يف سوق الذهب بديب الذي له زابئن كثريون من بلدان خمتلفة يتعامل معهم يف شراء الذهب. (1)
 الشريعة قسم اإلسالمية العلوم (، كلية253)، رسالة دكتوراه، صد املاليةقاعدة التقابض يف العقو انظر:ابلعباس مراد،  (2)

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 .(253)، صاملرجع السابقانظر: (3)
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ا من املبلغ كدفعة أوىل، ويتم الباقي ابلتقسيط، فما حكم هذه العملية؟ وما أثرها على التقابض جزءً 
 .(1)املشروط لصحة الصرف؟

ملا تقرر من عدم جواز بيع أنه ال جيوز البيع على هذه الصورة؛ :ـ وهللا أعلم ـ هرذي يظفال       
نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك، كما تقدم من كالم ابن املنذر قد ، و الذهب جبنس األمثان نسيئةً 

 وجيد ومنقوش مضروب من أصنافه مجيع الذهب يف :"ويدخل(3)، وقال ابن حجر(2)والقاضي عياض
 .(4)اإلمجاع ذلك يف هلغري  اتبعً  النووي ونقل ومغشوش وخالص وترب وحلى ومكسر وصحيح ورديء

 التقابض: حلي جديد بثمن حلي قدمي وأثره على املطلب الثالث:شراء

سواء من -كما اعتاد كثري من الناس وخاصة النساء-لو أراد شخص استبدال حلي قدمي حبلي جديد
فسأله عن سعر الذهب أو  ،جنس احللي املبدل أو من غري جنسه، وأتى صاحب متجر للحلي

-لعلمه أبن البائع ال يبدل احللي القدمي ابجلديد بوزنه من جنسه-بيعه ويف حال شرائهالفضة يف حال 
ا، ويشرتيه أبربعني، فطلب منه املشرتي أبنه يبيع الغرام من الذهب خبمسني دوالرً -مثاًل -فأخربه البائع

ا، ودفع دوالرً ا، ووزن له البائع ذهبه القدمي فبلغ مائة ا من الذهب قيمته مائة ومخسني دوالرً مقدارً 
 ا الباقية يف جملس العقد، فما حكم هذا التبادل؟ املشرتي اخلمسني دوالرً 

 أنه إال-حسب علم الباحث-النحو هذا على الفقهاء عند تصوير هلا مل يوجد املسألة هذه
  :قوالن ـ(ـ5)الصرف مثن عن مياثلها من االستبدال فيما أقواهلم على ـ بناءً  فيها هلم يتخرج

                                      
 الشريعة قسم اإلسالمية العلوم ، كلية(255)، رسالة دكتوراه، صقاعدة التقابض يف العقود املاليةانظر: ابلعباس مراد،  (1)

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 هذا البحث.( من 64انظر الصفحة) (2)
خ، ،من أئمة العلم والتاري(هـ852)هو شهاب الدين، أبو الفضل، أمحد بن علي، الشهري اببن حجر العسقالين الشافعي، ت (3)

أصله من عسقالن بفلسطني، ومولده ووفاته ابلقاهرة، له عدة تصانيف من أمهها:"فتح الباري شرح صحيح البخاري"، 
، األعالم،والزركلي، (2/21)،معجم املؤلفنيو"اإلصابة يف متييز الصحابة" وغريها.انظر ترمجته:]كحالة:عمر رضا، 

 .(1/178)،15ط
 .(4/380)،د.ط،فتح الباري (4)
،حبث منثور ضمن جملة اجملمع (1/193)،جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامها، البقمي ر:املرزوقي، صاحل بن زابنانظ (5)

= 
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 .(2)مذهبهم من ، واحلنفية يف األصح(1)ابجلواز، وهو مذهب املالكية ولقاألول:

 .(4)واحلنابلة ،(3)الشافعية مذهب وهو ابملنع، قولالثاين:

هو جواز هذا التبادل؛ ألن املشروط يف هذا العقد هو التقابض يف جملس -وهللا أعلم-والذي يظهر
ست بني الذهب والذهب، وإمنا بني الذهب العقد وقد حصل؛ ذلك أن املبادلة هنا يف احلقيقة لي

 .(5)مثن الذهب القدمي-القدمي والنقود الورقية اليت يف ذمة البائع

ومن املتقرر أن العملة الورقية جنس قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، وعليه 
ا من التعامل رعً فما دام اجلنس خمتلف، وقد مت دفع الفرق وحصل التقابض يف اجمللس، فال مانع ش

ا فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدً »:هبذه الصورة؛ بدليل قول النيب 
وألن هذه الصورة هي املخرج األمثل يف تبادل احللي ببعضها يف هذا العصر؛ حيث إن  (،6)«بيد

ملا يف  جنسه بوزنه من عملغري املست جلديدحللي ايستبدل احللي القدمي املستعمل ابيقبل أن ال  التاجر
ا،  ابلنقود، مث يشرتى اجلديد بنقود أيضً  أن يباع القدمي إال ، فال يبقى(7)جهده ووقته من إضاعة ذلك

 بتمر فجاءه خيرب على رجاًل  استعمل  هللا رسول أن: )(8)املتفق عليهديث احلعليه  كما يدل

                                      
= 

 م.1996ه 11417الفقهي اإلسالمي، العدد التاسع، الدورة التاسعة، سنة ـ 
 والقانون، الشريعة قسم ميةاإلسال العلوم (، كلية253)ص رسالة دكتورة، ،قاعدة التقابض يف العقود املاليةوابلعباس مراد،  

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر)
 .(141ـ 6/140)، د.ط،مواهب اجلليلواحلطاب،  (،3/19)،،د،طاملدونة الكربى انظر:مالك، (1)
 .(4/140)،د.ط،قائق احلنيتبي، والزيلعي، (3/84)،ط،د.اهلداية شرح بداية املبتديانظر:املرغيناين،  (2)
 .(100ـ  10/99)، د.ط،اجملموعانظر:ابن السبكي، تكملة  (3)
 (.1/228، د.ط،)الروض املربعانظر:البهويت،  (4)

قاعدة التقابض وابلعباس مراد،  ،1/198،)جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهاانظر:املرزوقي، صاحل بن زابن البقمي،  (5)
 بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون، الشريعة قسم اإلسالمية العلوم (، كلية251)توراه، ص، رسالة دكيف العقود املالية

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف
 (.62)صحيح، سبق خترجيه ص (6)

 .(2/160)، د،ط،إعالم املوقعنيانظر:ابن القيم،  (7)
 .امن حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي هللا عنهم (8)
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 هذا من الصاع لنأخذ إن هللا، رسول اي وهللا ال:قال «هكذا؟ خيرب متر َأُكل  » :فقال ،(1)جنيب
، (3)«اجنيبً  ابلدراهم ابتع مث ابلدراهم، (2)اجلمع بع تفعل، ال»:فقال ابلثالثة، والصاعني ،ابلصاعني

 وهللا أعلم. .به الطرفنيكال   مصلحة قحقت، وتلتوفر الشروط فيه؛ وهبذا املخرج تكون املبادلة صحيحةً 

ا أتخري التقابض عن اجمللس يف بيع الذهب والفضة، ويف املبحث هذه أهم الصور اليت ينطبق عليه
 املوايل ذكر ألهم صور التقابض يف صرف العمالت.

املبحث الرابع:مفهوم التقابض يف صرف العمالت وتطبيقات ألهم صوره التقليدية 
 واملعاصرة:

 وحتت هذا املبحث متهيد ومخسة مطالب:

 التمهيد: يف أنواع صرف العمالت:

تلف على ما ثبت من أن طرق التقابض تتنوع حسب طبيعة املعاملة اليت تتم بني العاقدين، وخت بناءً 
التقابض يف صرف العمالت  حبسب حال القابض، من مث قسم العلماءابختالف العني املقبوض، و 

صرف تقليدي، وصرف مصريف، وتعدد أنوع الصرف إىل  تقابض حقيقي وتقابض حكمي، إىل
 .وصرف الكرتوين

 املطلب األول:مفهوم التقابض يف عقد الصرف التقليدي:

ويقصد بعقد الصرف التقليدي:عقد الصرف الذي يتم بني شخصني طبيعني، سواء كان الشخص 
 ا.ا أو متعددً فردً 

                                      
 ([.11/21،)2مسلم، ط صحيح شرح املنهاج ].وأعاله من أجود أنواع التمر ـ: وكسر النون ـ بفتح اجليم اجلنيب (1)
 شرح املنهاج ] .خمتلفة أنواع من جمموع ومعناه التمر من اخللط أبنه فسر وقد رديء، متر ـ: امليم وإسكان اجليم ـ بفتح اجلمع (2)

 ([.11/21،)2مسلم، ط صحيح
 ،ومسلم يف(2201)،رقم(3/77)، كتاب البيوع، ابب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه،صحيحه تفق عليه:أخرجه البخاري يفم (3)

 .(1593)،رقم (3/1215)، كتاب املساقاة، ابب الراب،صحيحه
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وأما التقابض يف عقد الصرف التقليدي فيتم بنوعيه:التقابض احلقيقي والتقابض احلكمي،  
 كما يوضحه الفرعان اآلتيان:

 فرع األول:مفهوم التقابض احلقيقي يف صرف العمالت:ال

عن طريق  (1)بنحو حسي ملموس وهو التسلم والتسليم-يف جملس العقد-أما التقابض احلقيقي فيتم
، أي بدون أتخري وال أتجيل، مع التقابض يف جملس (3) «ا بيديدً »؛ لقول النيب(2)املناولة ابليد

، وألن العرف يف قبض النقود وحنوها يكون ابلتناول يدك من يدك إىل يده، ومن يده إىلالعقد 
 .(4)ابليد

 الفرع الثاين:مفهوم التقابض احلكمي يف صرف العمالت:

غري  وأما التقابض احلكمي فكل ما حتقق به احليازة والتمكن من التصرف حبسب العرف السائد، من
 تناول ابليد أو القبض احلسي.

، ويرتفع احتمال (5)الغرض املقصود من القبض، ويتعلق به الضمانومن مث فكلما يتحقق به        
؛ حلصول (6)ا جمزئً شبهة الراب، فإن القبض به يكون صحيحً  ستفادة من تفويت القبض والوقوع يفاال

إال أنه يشرتط يف القبض احلكمي ليقوم ،(7)؛ ألن العربة يف الشريعة للمقاصد واملعايناملقصود بذلك
 يقي شرطان:مقام القبض احلق

                                      
 .(256)ص (16)ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (1)
 .(166)ص  ،1،طمالت املالية املعاصرةاملعاالزحيلي،  (2)

 (.62)صحيح، سبق خترجيه ص (3)
 .(5/120)،د.ط،الذخريةانظر:القرايف، (4)
 .(166)ص ،1،طاملعامالت املالية املعاصرةانظر:الزحيلي،  (5)
صوره وخباصة بشأن القبض: 55/4/6انظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم  (6)

 .(256)ص 16ـ املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعية،وهيئة احملاسبة واملراجعة، (1/771،)املستجدة منها وأحكامها
 .(42)ص ،1،طاملعامالت املالية املعاصرةانظر:الزحيلي،  (7)
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ا، ا اتمً أن جيري العرف العام والقوانني التجارية بقبول تلك الوسائل واعتبارها قبضً الشرط األول:
فرياعى يف هذا الصدد األعراف االقتصادية، والقانونية يف عمليات التقابض. ويف هذا يقول ابن 

 .(2)والتفرق" حرازكاإل  العرف إىل فيه الرجوع فيجب الشرع يف مطلق القبض :"وألن(1)قدامة

أال تتعارض مع قواعد الشرع يف قبض األموال الربوية، فال جيوز أن يكون قبض أحد الشرط الثاين:
 .(3)اا نجزً ا، بل ال بد أن يكون قبضً ، أو دينً البدلني مؤجاًل 

 املطلب الثاين:التقابض ابملصارفة يف الذمة:

ني عملتني خمتلفتني، ومها أو أحدمها يف ذمة وميكن تعريف الصرف يف الذمة أبنه:إجراء املصارفة ب
 .(4)ا يف جملس العقداملتصارفني، أو يف ذمة أحدمها وليس حاضرً 

 صوراتن:يف الذمة لمصارفة ول

 :(5) االصورة األوىل:تطارح الدينني صرف  

 يف ذمة األول ولآلخر، ويقصد بتطارح الدينني:أن يكون يف ذمة شخص دين لشخص آخر بعملة
 يف مبا ا للمبالغ، فيصطرفاأخرى فيتفقان على سعر املبادلة؛ إلطفاء الدين كله أو بعضه تبعً  دين بعملة

                                      
 من فقيه أصويل،: احلنبلي، الدمشقي مث املقدسي بن قدامة اجلماعيلي حممد بن أمحد بن هللا حممد، عبد الدين، أبو هو موفق (1)

الفقه.]انظر:الذهيب،  أصول يف" الناظر روضة"و الفقه، يف اخلرقي، خمتصر شرح به "املغين"  منها تصانيف، له احلنابلة، أكابر
 (.22/166، )9سري أعالم النبالء، ط

 .(4/235)،1،طاملغين (2)
القبض احلكمي يف العقود يقوم مقام القبض احلقيقي األردنية اهلامشية ـ، انظر هذه الشروط:دائرة اإلفتاء العام ـ اململكة (3)

-http://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3035#.Wa، الرابط:بشروط
bcLKGOM8 (م28/1/2015: )بتاريخ استعرض 

 الشريعة قسم اإلسالمية لعلوما (، كلية228)ص، رسالة دكتورة، قاعدة التقابض يف العقود املاليةانظر:ابلعباس مراد،  (4)
 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،

 .([6)ص 1ـ املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة، .](املقاصة) أيضا العملية هذه على ويطلق (5)
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  ذمة تربأ حىت، ذميت يف لك اليت ابلدراهم ذمتك يف يل اليت الدننري بعتك:األول يقول ذمتيهما، كأن
 .(1)اآلخر فيقبل، منا كل

لف الفقهاء يف حكم هذه ونظرا الشرتاط التقابض يف جملس العقد يف عقد الصرف اخت
 املبادلة على قولني:

أن هذا الصرف عقد صحيح، وأن الدينان يسقطان به من غري حاجة إىل تقابض القول األول:
 حقيقي؛ لقيام القبض احلكمي مقام القبض احلسي.

  (4)، وهو اختيار ابن تيمية(3)واملالكية يف املشهور عندهم (2)هذا ما ذهب إليه احلنفية

 الناجز مقام ذلك يف األجلني حلول فأقاموا، امعً  حال قد الدينان يكون أن ط املالكيةلكن اشرت 
 ، ومل يشرتط ذلك غريهم.(5)ابلناجز

واستدل أصحاب هذا القول على اجلواز أبن الذمة احلاضرة كالعني احلاضرة، وأن الثابت يف 
 .(6)ا، وعليه فالتناجز حاصل صورة ومعىنالذمة مقبوض حكمً 

 لثاين:عدم جواز هذا الصرف:القول ا

 دين بيع حمتجني أبنه جواز تطارح الدينني؛ عدم إىل (1)والظاهرية (8)واحلنابلة (7)الشافعية ذهب قد
. وفسروا هذه العملية أبهنا يف (2)وغريه املنذر ابن ابإلمجاع كما تقدم من كالم ذلك جيوز وال بدين،

                                      
 .(6)ص ملرجع السابق،، اهيئة احملاسبة واملراجعةانظر:  (1)
 .(5/234)،د.ط،بدائع الصنائع، والكاساين ،(14/19،)املبسوط انظر:السرخسي، (2)

، مواهب اجلليل،واحلطاب، (1/166)،د.ط،القوانني الفقهية،وابن جزي، (3/30)،د.ط،حاشية الدسوقيانظر:الدسوقي،  (3)
 .(2/632)،1،طعقد اجلواهر الثمينةوابن شاس،  (،6/137)د.ط،

 .(29/472)،3،طجمموع الفتاوىانظر:ابن تيمية،  (4)
مواهب واحلطاب،  ،(3/30)،د.ط،حاشية الدسوقيالدسوقي، (،و 4/263،)2،طشرح املوطإ املنتقىانظر: الباجي،  (5)

 .(6/137)، د.ط،اجلليل
 .(3/310)، دط،التاج واإلكليل،واملواق، (4/140)،د.ط، احلقائقنيتبيانظر:الزيلعي،  (6)

 .(10/107)،د.ط،اجملموع،وابن السبكي، تكملة (2/25)، د.ط،مغين احملتاجشربيين، انظر:ال (7)
الروض ،والبهويت، (4/186)،1،طاملغين،وابن قدامة، (4/116)، دط،كشاف القناع  انظر:البهويت، (8)

= 
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ني واملؤجلني، وما كان أحدمها ين ابلدين يشمل احلالّ معىن بيع الدين ابلدين؛ ألن النهي عن بيع الد
 .(3)، فالدين غري املقبوض ال خيرج عن مسمى الدين واآلخر مؤجاًل حااًل 

دراهم، مل جيز أن يتصارفا على  ولآلخر على األول دننري، عند آخر لشخص كان  ومن مث فلو
 .(4)وذمة نيبع ذلك، إال إذا أحضر أحدمها ما عليه يف جملس العقد ليصطرفا

 الرتجيح:

ا، إذا أدت إىل الوفاء هو جواز املبادلة يف العمالت الثابتة يف الذمة دينً -وهللا أعلم-والذي يظهر
 اثبت دين بيع ؛ ألنه مل يرد نص وال إمجاع وال قياس بتحرمي(5)بسقوط الدينني، وتفريغ الذمتني منهما

الذمتني، وهذا  من كل  تفريغ يقتضي ألن هذايسقط؛  الذمة يف اثبت بدين بيع إذا ليسقط الذمة يف
، (6)ذمة شخص آخر ويشغلها يف يثبت بدين شخص ويشغلها ذمة يف يثبت دين عن بيع خيتلف

 وهو املقصود ببيع الدين ابلدين.

ا للدينني؛ حيث إن املتصارفني إمنا اتفقا ا أو تطارحً أما املبادلة هنا فال تعدو أن تكون إسقاطً        
 ألجل الذي كان بينهما، واشرتى كل منهما ما يف ذمته وهو مقبوض له مبا يف ذمة اآلخر؛على طرح ا

 ذمتا مها معا. لتربأ

 الصورة الثانية:التقابض يف عملية اقتضاء عملة يف الذمة أبخرى حاضرة يف جملس العقد:

 عن الدننري، أو أن يكون لشخص على آخر دننري فيأخذ منه دراهم بداًل وصورة هذه املسألة:
 دوالرات.- عنهابداًل -فيدفع إليه املدين هبا-مثال-يكون لرجل على آخر رايالت سعودية

                                      
= 

 .(1/228،د.ط،)املربع
 .(8/503)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (1)
 .( من هذا البحث64انظر: الصفحة) (2)
 .(4/186)،1، طاملغين،وابن قدامة، (4/116)،دط،كشاف القناع  البهويت، (3)
 .(4/186)،1، طاملغينابن قدامة،  (4)
 .(6)ص 1ـ املعيار الشرعي رقم  املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (5)

 .(29/472)،3، طجمموع الفتاوىانظر:ابن تيمية،  (6)
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صرف وقع يف دين اثبت يف الذمة، إذ مل حيصل تقابض حقيقي يف اجمللس -إذن-فهو 
 للرايالت والدوالرات.

 أما حكم هذه املسألة فقد اختلف فيه العلماء على قولني:

 .(1)وز املصارفة يف الذمة، إذا مت الوفاء يف جملس العقد بسعر الصرف يوم السدادجيالقول األول:

  (5)واحلنابلة (4)والشافعية (3) واملالكية (2)هذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية

 أهل أكثر قول يف وذمة بعني اصرفً  ويكون اآلخر من النقدين أحد اقتضاء قال ابن قدامة:" وجيوز
 .(6)العلم"

 أنه عنهما هللا رضي (7)عمر ابن عن روي ما ومما استدل به اجلمهور على املصارفة يف الذمة
 الدننري، وآخذ ابلدراهم وأبيع الدراهم، وآخذ ابلدننري فأبيع ،(8)ابلبقيع اإلبل أبيع :)إينللنيب :قال

 ما يومها بسعر اأتخذه أن أبس ال»: هللا رسول فقال هذه، من هذه وأعطي هذه من هذه وآخذ
 .(9)«شيء وبينكما تفرتقا مل

                                      
 .(6)ص1ـ املعيار الشرعي رقم عايري الشرعيةاملهيئة احملاسبة واملراجعة،  (1)
 .(4/210)، دط،حاشية ابن عابدينانظر:ابن عابدين،  (2)
القوانني ،وابن جزي، (2/200)،4ط،بداية اجملتهدابن رشد، (، و 4/263،)2،طشرح املوطإ املنتقىانظر: الباجي،  (3)

 ،ُحلوَل َما يف الذمِة مبنزلِة حُضورِهِ  لوا ذلك أبن(، لكن اشرتطوا لصحته حلول ما يف الذمة؛ وعل1/166)،د.ط،الفقهية
براء منه يقوم مقام ا  وقد تقم مناقشة هذا الشرط يف الصورة اليت قبل هذه.، [صدر السابقاملالباجي،  .]قْبض فيهلَواإْلِ

 .(10/107)،د.ط،اجملموعانظر:ابن السبكي، تكملة  (4)
 .(4/186)،1،طاملغينابن قدامة،  (5)

 .(4/187)،1،طاملغين (6)
هو الصحايب اجلليل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي، يعد من صغار الصحابة؛ حيث هاجر مع أبيه  (7)

]انظر: ابن حجر، .وهو ابن عشر سنني، وتويف سنة ثالث وسبعني للهجرة، وهو من املكثرين عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 ، فما بعدها[.4/181، )1طاإلصابة يف متييز الصحابة، 

 قريب موضع وهو ابلنون وقيل الغرقد بقيع به "يراد الودود: فتح يف قال ابملوحدة(  ابلبقيع) قال مشس احلق، العظيم آابدي: " (8)
 ([.9/145،)2،طعون املعبود شرح سنن أيب داوداملدينة".] من

،  سننه،وأخرجه النسائي يف 3354،برقم (3/255،)من الورق،كتاب البيوع، ابب اقتضاء الذهب سننهأخرجه أبو داود يف  (9)
= 
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 .ال جيوز املصارفة يف الذمة؛ لعدم حتقق التقابض احلسي بني البدلني يف اجمللس.القول الثاين:

 .(1)وبه قال ابن حزم من الظاهرية

 الرتجيح:

، واستدالاًل  هو رجحان ما ذهب إليه اجلمهور لقوة ما استدلوا به صحةً -وهللا أعلم-والذي يظهر
 لكن ابلقيود اليت ذكروها:

لراب الدين؛ إذ  أن يكون االتفاق على املصارفة يوم السداد ال قبله؛ حىت ال تكون ذريعةً -1 
ا على السعر ا زائدً على املدين أن يرد الدين بعملة أخرى ألمكنه أن يطلب سعرً  لو شرط الدائن ابتداءً 

 املستحق ليستفيد من الدين، وهو ممنوع.

املصارفة مما يف ذمة املدين على ما مت قبضه يف اجمللس فقط، أما ما مل يتم قبضه  أن تكون-2 
 ا لباب النسيئة؛ حىت ال يؤوليف اجمللس، فيبقى كما هو يف ذمة املدين حىت يتم تسديده، وذلك سدً 

 املتأخر. الصرف إىل

غري -لذمة بعمالت أخرىوهبذا يتضح أن ما تطبقه البنوك واملصارف من استبدال الديون الثابتة يف ا
عند طلب العميل الدائن لذلك، هو عملية ال شائبة فيها من املنظور -عمالت القرض أو الوديعة

 . وهللا أعلم.(2)الشرعي؛ لتحقق التقابض احلكمي يف الصرف

 عقد الصرف التقليدي:التحويل يف و الصرف  ملطلب الثالث:اجلمع بنيا

ا ابلعملة احمللية طالبا خص إىل صراف، ويسلمه نقودً وصورة التحويل مع الصرف:كأن يتقدم ش
 تسليمها له يف بلد آخر بعملة ذلك البلد.

                                      
= 

إرواء ،وضعف األلباين رفعه وحسنه موقوفا.](4589)،برقم(7/283،)كتاب:البيوع، ابب أخذ الذهب من الورق
 [.(5/174) ،2،طالغليل

 .(8/503)،د.ط،احمللىانظر:ابن حزم،  (1)
ـ دورة املؤمتر  قضااي العملة، بشأن (75،)ع ملنظمة التعاون اإلسالمي، رقمانظر:نص قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التاب (2)

 م.1993هـ ـ 1414الثامن، سلطنة بروني، حمرم 
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 حكم اجلمع بني الصرف والتحويل:

إال أنه ال بد من إجراء عملية -وكالمها جائز-هذه العملية جائزة؛ ألهنا مركبة من الصرف والتحويل،
 .(1)احلكمي، مث حتويل املبلغ بعد ذلك، مع االكتفاء ابلقبض الصرف بني العملتني أّواًل 

وعلى هذا فيتم التقابض يف عملية الصرف بتسلم النقود أو الشيك املصدق من جهة طالب 
أو  Codالتحويل، وتسلم ما يثبت عملية الصرافة والتحويل، كورقة احلوالة، أو الرقم السري، 

 اإليصال وحنو ذلك من جهة الصراف. 

 

 حملتواها يف عقد الصرف؟ قبض شيكاتقبض الاملطلب الرابع:هل 

ا يف احلياة ا هامً يف املعامالت املالية املعاصرة، حىت أصبحت حتتل دورً  (2)طغى استعمال الشيكات
االقتصادية واملعامالت اليومية؛ إذ أصبح كثري من الناس يلجؤون إىل استخدام الشيك يف معامالهتم 

مبجرد االطالع، ولذا فقد أصبح العرف العام يعترب الشيك  املالية؛ لكونه يعد أداة وفاء واجبة الدفع
املستويف ألسباب قبوله يف قوة النقد املشتمل عليه، وأن تسليمه وتسلمه موجب لرباءة الذمة من 

 .(3)حمتواه

 وعلى هذا فهل يقوم قبض الشيك مقام التقابض فيما يشرط فيه التقابض يف جملس العقد؟ 

 على ثالثة أقوال: يف ذلكعلماء املعاصرون اختلف ال

                                      
 .(227)ص (16)ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (1)

را صادرا من شخص يسمى )الساحب( إىل شخص من أبرز تعريفات الشيك أنه: "صك حيرر وفقا لشكل معني، يتضمن أم (2)
آخر يسمى )املسحوب عليه( ـ ويكون يف العادة مصرفا ـ بدفع مبلغ معني من النقود إىل شخص اثلث يسمى )املستفيد( 

(، )اململكة العربية 401، د.ط، ص:)األوراق التجارية يف النظام التجاري السعودي]انظر: الياس حداد، .مبجرد االطالع"
أحكام األوراق التجارية يف الفقه ه(، واخلثالن، سعد بن تركي، 1407دية: معهد اإلدارة العامة ـ إدارة البحوث، السعو 

 ([.47، ص: )1، طاإلسالمي
 (.282)، صالتقابض يف الفقه اإلسالمي،اجلنكو، عالء الدين بن عبد الرزاق (3)
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ا، أو كان ا مصرفيً ا حملتواه إذا كان شيكً ا حكميً يعترب قبض الشيك احلال الدفع قبضً األول:القول 
 .(1)ا، أو يف حكم املصدق، كأن تسحب الشيكات بني املصارف، أو بينها وبني فروعهامصدقً 

 (2)ابململكة العربية السعودية وإىل هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 (4)املالية يف البحرين للمؤسسات واملراجعة احملاسبة وقرار هيئة (3)وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي

 سليمان بن هللا وعبد (6)عفانة الدين وحسام (5)اخلثالن تركي بن الرأي سعد وممن ذهب إىل هذا
 .وغري هؤالء(7)املنيع

جتعل القابض له مالكاً  (8)الشيك حياط بضمانت كبرية وضوابطن واستدلوا على ذلك أب
 .(9)حملتواه، ويستطيع أن يتصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة

كما أن الشيك املصدق يعترب يف نظر الناس وعرفهم مبنزلة النقود الورقية، ابإلضافة إىل ضمان وجود 
لثقة الكاملة يف إمكانية قبض رصيد لذلك الشيك يف املصرف املسحوب عليه، وهو ما يورث ا

 .(10)حمتواه

                                      
 .(227)ص16الشرعي رقم ـ املعيار  املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (1)

 .9956رقم الفتوى  (،13/494)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة،د.ط، (2)
صوره وخباصة بشأن القبض: 55/4/6انظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم  (3)

 .(1/771،)املستجدة منها وأحكامها
 .(6)ص ،1ـ املعيار الشرعي رقم املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة،  (4)

 (.296)، ص1، طأحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمي سعد بن تركي، انظر:اخلثالن، (5)
 .(207)،ص1،طاملعامالت املالية املعاصرةحسام الدين عفانة، يسألونك عن  (6)
 .(386)ص ،1،طحبوث يف االقتصاد االسالمي ، بن سليمانانظر:املنيع:عبد هللا (7)
كون الشيك غري مؤجل، بل يتم   – 2اعتبار إصدار الشيك من غري رصيد جرمية يعاقب عليها. – 1من أبرز هذه الضوابط: (8)

 .([288)ص ،أحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالميانظر:اخلثالن:سعد بن تركي، ] صرفه مبجرد تقدميه واستالمه.
 .(288)ص ،أحكام األوراق التجارية سعد بن تركي، انظر:اخلثالن، (9)

صوره وخباصة بشأن القبض: 55/4/6انظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم  (10)
 م.1990ه 11410العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ (، 1/771،)املستجدة منها وأحكامها
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وعلى هذا الرأي ، ا أو عادايً سواء كان مصدقً حملتواه،  اًً أن تسلم الشيك يعترب قبضً الثاين:القول 
وهو قول كثري من الباحثني،  .(1)أغلب أعضاء اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي

 .(2)منهم علي السالوس، وسرت اجلعيد

 ومن أهم ما استدل به أصحب هذا القول:

حملتواه، ويستطيع أن  اجتعل القابض له مالكً  (3)ن الشيك حياط بضمانت كبرية وضوابطأ-1
 .(4)يتصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة

 _ أنه كان أيخذ من قوم مبكة ما_رضي هللا عنه (5)استدلوا مبا روي عن عبد هللا بن الزبري-2

عن ذلك فلم  ماابلعراق، فسئل ابن عباس رضي هللا عنه أخيهمث يكتب هلم هبا إىل  (6)دراهم سفتجة
 .(7)اير به أبسً 

 .(1)فإذا كانت السفتجة تقوم مقام القبض، فالشيك يقوم مقامه من ابب أوىل
                                      

 .(7ـ 6)ص، 1ط، قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد؟عبد هللا بن حممد بن صاحل، ،عيبانظر:الر  (1)
أحكام األوراق وسرت بن ثواب اجلعيد،  ،( فما بعدها164)ص،1،طاستبدال النقود والعمالتعلي أمحد، ، انظر:السالوس (2)

 العربية )اململكة ،وأصوله الفقه يف يعة والدراسات اإلسالميةكلية الشر  (314)، رسالة ماجستري،صالنقدية والتجارية
 .ه( 1416 / 1405 السعودية، جامعة أم القرى ـ

كون الشيك غري مؤجل، بل يتم   – 2.اعتبار إصدار الشيك من غري رصيد جرمية يعاقب عليها – 1من أبرز هذه الضوابط: (3)
 .([288)، صأحكام األوراق التجارية ن تركي،سعد ب انظر:اخلثالن،]صرفه مبجرد تقدميه واستالمه.

 .(288)، صأحكام األوراق التجارية سعد بن تركي، انظر:اخلثالن، (4)
 أمه أساء بنت أيب بكر الصديق، وهو أول االسدي، القرشي بكر، العوام، أبو بن الزبري بن هللا هو الصحايب اجلليل عبد (5)

 فحكم معاوية، ابن يزيد موت عقيب هـ 64 سنة ابخلالفة له غار الصحابة، قد بويعاهلجرة، ويعد من ص بعد املدينة يف مولود
.]انظر:ابن 73مبقتله سنة  انتهت هائلة، وقائع األمويني مع له وكانت الشام، وأكثر والعراق وخراسان واليمن واحلجاز مصر

 ([.1/772،)2، طصفة الصفوةاجلوزي، 
 فيستفيد هناك اايه فيوفيه املعِطي بلد يف مال ولآلخر آلخر الشخص ماال يعطي أن هو: ففتحتني ـ فسكون ـ بضم السفتجة(6) 

(، والفيومي، املصباح املنري، مادة ـ السفتجة، 2/298،)1]انظر:ابن منظور، لسان العرب، مادة ـ سرنج، ط .الطريق أمن
 ([.1/278) د.ط،

إرواء اج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه.انظر:]األلباين، ويف سنده احلج (،5/352) ،السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  (7)
 [.(5/328،)2، طالغليل
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ن نسب إليه ، وممأن تسلم الشيك ليس يف قوة قبض حمتواه، وإليه ذهب بعض الباحثنيالثالث:القول 
 .(2)حممد بن صاحل العثيمني هذا القول

 ا أييت:مب على عدم اجلواز استدل أصحاب هذا القولو 

، ن يقوم الساحب بتصفية رصيده مثاًل احتمال كون الشيك ال رصيد له وقت الصرف، أب-أ
 أو يكون الرصيد غري كاف بقيمة الشيك، فال يتم القبض يف وقته.

 احتمال جتميد رصيد الساحب، أو إفالسه.-ب

ال تعليق صرف الشيك على إخطار للمصرف من صاحب الرصيد، وهذه احتم-ج
 .(3)االحتماالت تؤثر على اعتبار قبض الشيك قبض حملتواه

 الرتجيح:

يف حتقيق  فرق بني الشيك املصدق وغري املصدقأن القول األول الذي ي-وهللا أعلم-والذي يظهر
 التقابض هو الراجح؛ وذلك لعدة اعتبارات:

ملصدق يعترب يف نظر الناس وعرفهم مبنزلة النقود الورقية، ابإلضافة إىل ضمان أن الشيك ا-1 
وجود رصيد لذلك الشيك يف املصرف املسحوب عليه، وهو ما يورث الثقة الكاملة يف إمكانية قبض 

 .(4)حمتواه

                                      
= 
  (.289)، صأحكام األوراق التجارية سعد بن تركي انظر:اخلثالن، (1)

 هـ(،9/11/1415) (، حوار خاص مع فضيلته، بتاريخ14ابن عثيمني، جمموعة أسئلة يف بيع وشراء الذهب، ص ) انظر: (2)
 .(6)ص،1ط قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد؟عبد هللا بن حممد، ، عيبالر نقال عن 

أحكام األوراق  سعد بن تركي،واخلثالن، ،(378 – 376)، صحبوث يف االقتصاد اإلسالميانظر:عبد هللا بن منيع،  (3)
 العلوم ، كلية(278)ص رسالة دكتورة ،قاعدة التقابض يف العقود املالية،وابلعباس مراد، (291 – 290)، صالتجاية

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون، الشريعة قسم اإلسالمية
صوره وخباصة بشأن القبض: 55/4/6انظر:قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم  (4)

 م.1990ه 11410العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ  ،(1/771،)املستجدة منها وأحكامها
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أما الشيك غري املصدق مما ليس فيه حجز ملبلغ معني لدى املصرف، وليس فيه ما يؤكد -2
؛ لالحتماالت اليت ذكرها (1)الساحب يسمح بوفاء املبلغ احملدد منه فال يتحقق به القبض أن رصيد

 أصحاب القول الثالث.

محل ما ذكره ه األدلة الواردة يف املسألة، حيث ميكن مع بتالذي جتهو أن هذا القول -3
الث على القول الث من توجيه على الشيك املصدق، ومحل ما ذكره أصحاب ثاينأصحاب القول ال

 الشيك غري املصدق.

ا وأخذ ما يقابله على ذلك فإذا مت صرف عملة بعملة يقابلها، ومت إعطاء املبلغ نقدً  وبناءً 
 ابملبلغ الذي مت االتفاق عليه، ا إذا كان الشيك مكتوابً به التقابض شرعً  ا)هاء وهاء(، حتققشيكً 

 بني املصارف، كأن يكون مسحوابً   ديقيف قوة التصأو  اصدقً ، وم(2)ا للسحب يف اليوم نفسهومؤرخً 
 .(3)أو بني مصرف وفروعه

وعليه فيجوز التعامل ابلشيك املذكور فيما يشرتط فيه التقابض كصرف العمالت، وشراء        
 .(4)الذهب أو الفضة به، وجعله رأس مال السلم

 البطاقات املصرفية: عن طريقبض اقت:الاملطلب اخلامس

 إصدارها، واتريخ حاملها، اسم عليها يدون ممغنطة، لدائنية أو معدنية طاقاتب هي املصرفية البطاقات
كفيزا   (5)واخلدمات السلع شراء يف أو النقد على احلصول يف وتستخدم صالحيتها، هناية واتريخ

 .   البطاقات االئتمانية، و يصم الفور على نوعني:بطاقات اخل هيو ، وماسرت كارد وحنومها

 اخلصم الفوري: األمر األول:بطاقات

                                      
 .(5)ص، 1ط قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد؟عبد هللا بن حممد، ،عيبانظر:الر  (1)

 (.97)ص  ،1ط،النقود واستبدال العمالت أمحد، انظر:السالوس، علي (2)
 .(227)ص (،16)لشرعي رقمـ املعيار ا املعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة، انظر: (3)
 .السابق رجعاملهيئة احملاسبة واملراجعة،انظر: (4)
 :ما حكم البطاقات املصرفية اليت تصدرها املصارف؟يوسف بن عبد هللا، ،انظر:الشبيلي (5)

http://www.shubily.com/index.php?news=50 اتريخ دون. 
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 لدى املوجود العميل رصيد من فيها فورًا اخلصم فيتم (ي)الصرف اآليلصم الفور فأما بطاقات اخل
 إال استعماهلا من يتمكن وال املصرف، لدى رصيد له كان  ملن إال تعطى ال البطاقات وهذه. املصرف

 .(1)الرصيد ذلك مبقدار يف

 فضةالذهب و الك  يف اجمللس شرتط فيها التقابضي أن يشرتي سلعةً  شخصأراد ال لوفوعلى هذا 
البطاقات، ويكون جمرد قبول اجلهاز هلا، وتوقيع  ذهفهل يصح أن يشرتيها هبوالعمالت النقدية، 

 العميل على العملية قبضاً من البائع للمبلغ املدفوع مقابل تلك السلعة أم ال؟

ما دامت البطاقة  يصم الفور اقات اخلبطب الصرفأنه ال مانع من -وهللا أعلم-الذي يظهرف       
أن هذه ذلك حساب البائع؛ إىل للقيمة من حساب العميل اجلاري الفوري ويتم فيها اخلصم  ،مغطاةً 

التاجر لكون  ا؛ا صحيحً ا حكميً عترب قبضً ت-وإن اقتصرت على جمرد القيد املصريف-العملية يف حقيقتها
ما دام شرط التقابض يف اجمللس فوعليه رد إمتام العملية، السلعة املباعة مبج مثنيتمكن من التصرف يف 

 .(2)ا فيها، وهي خالية من الشروط احملرمة فهي جائزة ال أبس هبامتوفرً 

 :البطاقات االئتمانية كفيزا وماسرت كارد وحنومهااألمر الثاين:

على عقد بينهما  أما البطاقات االئتمانية فهي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناءً 
، لتضمنه التزام املصدر الثمن حااًل  ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند، دون دفع

 .(3)ابلدفع، ومن أنواع هذا املستند ما ميّكن من سحب نقود من املصارف
                                      

 وتستخدم بطاقات اخلصم الفوري يف أمرين : (1)
راء العمليات املصرفية االعتيادية عرب "أجهزة الصرف اآليل"، كالسحب النقدي من الرصيد، واإليداع، واالستعالم عن األول:إج

 الرصيد، واحلواالت، وتسديد الفواتري.
من والثاين:دفع مثن املشرتايت من سلع  وخدمات عرب "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم 

خالهلا خصم املبلغ من حساب العميل إلكرتونياً وحتويله إىل حساب التاجر فور إجراء عملية البيع ]انظر:الشبيلي:يوسف بن 
 :ما حكم البطاقات املصرفية اليت تصدرها املصارف؟ عبد هللا،

http://www.shubily.com/index.php?news=50] اتريخ دون. 
صفر  1استعرض بتاريخ:  http://www.almoslim.net/node/83157ط:، الرابالقبض وصوره املعاصرة (2)

 .ه(1427
(، 1/771) بطاقة االئتمانمناقشة مسألة بشأن  انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، (3)

= 
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 يف اجمللس: القبض يشرتط فيه فيما استخدام البطاقة االئتمانية حكم

 :اجتاهان فيهاللفقهاء املعاصرين فيف اجمللس  التقابض فيه جيب فيما االئتمانية البطاقة أما استخدام

الدفع ألن  فيما يشرتط فيه التقابض يف اجمللس؛ استخدام البطاقات االئتمانية ال جيوز:األول جتاهاال
 الفوري فيها.بض اقالتلتخلف شرط  (1)بيع األمثانيف ا شرعيً  اال يعد قبضً  اهب

، وبه صدر قرار اجملمع الفقهي يف دورته (3)، ووهبة الزحيلي(2)قال هبذا على السالوسوممن        
 العاشرة بشأن بطاقات االئتمان غري املغطاة.

 لصاحل الثمن يقيد املصرف ألن الذهب؛ شراء يف الشهري اخلصم بطاقة استخدام جيوز:ثاينال جتاهاال
 وألن ابلفعل؛ النقود تسلم مل ولو قبًضا العرف يف يعد باحلسا يف والقيد البيع، عملية إجراء فور البائع
 أقوى بل املصدق، كالشيك  فهي حمتواها، قبض قوة يف العميل من املوقعة البيع فاتورة التاجر قبض
 .شروطها استوفت مىت الدفع واجبة ألهنا منه،

 .(4)وممن ذهب إىل هذا القول محزة بن حسني الفعر

                                      
= 

 م.1992ه 11412العدد السابع، الدورة السابعة، سنة ـ 
شبيلي:"جتوز هذه البطاقات بشرطني:األول:أال يشتمل عقد البطاقة على اشرتاط غرامة عند أتخر حامل قال يوسف بن عبد هللا ال 

البطاقة يف السداد للمصرف؛ ألن هذا الشرط ربوي.والثاين:أال يستخدمها حامل البطاقة يف السحب النقدي إذا كان 
ًا مقطوعًا يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك املصرف أيخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان أيخذ أجر 

العملية.فإذا حتقق هذان الشرطان فال حرج إن شاء هللا يف استخدامها، وأما العمولة اليت أيخذها املصرف من البائع فإهنا 
كون بنسبة من مثن تكيف شرعاً على أهنا أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار جيوز شرعاً أن تكون مبلغاً اثبتاً وأن ت

ما حكم البطاقات املصرفية اليت تصدرها ] البيع.
 بدون اتريخ. [http://www.shubily.com/index.php?news=50:املصارف؟

الدويل التابع ملنظمة التعاون  بطاقة االئتمان يف جملة اجملمع الفقهيمناقشة مسألة  أمحد، انظر:السالوس، علي (1)
 م.1992ه 11412السابع، الدورة السابعة، سنة ـ (، العدد 1/662اإلسالمي،)

 .(1/662)، املرجع السابقالسالوس، انظر: (2)
 (1/669)، املرجع السابقالزحيلي،انظر: (3)
 (1/680)، املرجع السابقمحزة الفعر،انظر: (4)
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لتخلف شرط لبطاقة االئتمانية ال جيوز الصرف بواسطتها؛ أن ا-وهللا أعلم-والذي يظهر
، بل حيتاج إىل أايم حىت يقبضها البطاقات ليس فورايً  ألن الدفع هبذه البدلني يف اجمللس؛بض اقت

 احللول والتقابض يف جملس العقد. البائع، وهذا خالف اشرتاط

على التصرف ا قادرً التاجر  ن يكملأما جمرد القيد يف حساب التاجر فال حيصل به القبض إذا 
ويتمكن من ، االبائع فورً  ضاف إىل حسابكان املبلغ ي  قبل هناية مدة التسوية، لكن إذا يف املبلغ

 .(1). وهللا أعلميف احلال جاز ذلكالتصرف فيه 

 واليت يقوم فيها البائع بتمرير-تتم ابستعمال اجلهاز اآليل)الدفع السريع(اليت أن املعاملة واخلالصة:
فإن هذا األمر -حيول مصدر البطاقة املبلغ إىل حساب التاجره الوقت نفس يفالبطاقة يف اجلهاز، و 

 .(2)قبل افرتاق العاقدين لتحقق القبض فيه؛ جائز

ل املبلغ إىل حساب التاجر، فال جيوز شراء وّ كي حيُ ل طويلةً  زمنيةً  مدةً يستغرق  كان  ماأما        
؛ لعدم حتقق التقابض املشروط يف جملس العقد؛ إذ أن تلك به يةوالعمالت النقد الذهب والفضة

قبل هناية مدة  لعدم قدرة التاجر على التصرف يف املبلغا؛ ا اتمً قبضً عد تيف احلقيقة ال العمليات 
 .(3)التسوية

واإللكرتوين وتطبيقات ألهم  يف عقد الصرف املصريفمفهوم التقابض :بحث اخلامسملا
 كمية:احلقيقية واحل صوره

                                      
 الشريعة قسم اإلسالمية ومالعل كلية  ،(301)،رسالة دكتوراه، صقاعدة التقابض يف العقود املاليةانظر:ابلعباس مراد،  (1)

ونيف بن جريدان اجلمعان،  ،(م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون،
 2ما تعم به البلوى يف بيع الذهب والفضة

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6086  :استعرض بتاريخ
 م.3/2/2013املوافق:  ه22/3/1434

 .(270)، صالتقابض يف الفقه اإلسالميانظر:عالء الدين بن عبد الرزاق اجلنكو،  (2)
أن عمليات البيع والشراء ابلبطاقات االئتمانية تتم آلياً ابملقاصة من البنوك يف  :جيري يف واقع البنوك مماهذا، وسيما إذا ثبت  (3)

القبض وصوره التاجر إال بعد الساعة الثانية عشرة لياًل.] هناية اليوم، وابلتايل ال يدخل املبلغ يف حساب
 .ه(1427صفر  1استعرض بتاريخ:  [/83157http://www.almoslim.net/node،املعاصرة

. 

http://www.almoslim.net/node/83157
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 ه:بض فياقتالوحقيقة  عقد الصرف املصريفمفهوم :طلب األولامل

 ا فيه.ويقصد بعقد الصرف املصريف:عقد الصرف الذي يكون املصرف طرفً 

أنه ال بد فيها من -نقديةً  أو عملةً  ا أو فضةً سواء كانت ذهبً -ومن املقرر عند مبادلة األمثان
ا  حكميً ا أو ا طبيعيً ون طرف العقد شخصً أن يكالتقابض يف جملس العقد، وال فرق يف ذلك بني 

 يف عقد الصرفاحلقيقي واحلكمي  بد من بيان حقيقة التقابض ، ولذا فال)حمالت الصرافة(كالبنك
 :فيه، وذلك يف فرعني املصريف ومدى إمكان حتققه

 

 الفرع األول:التقابض احلقيقي يف عقد الصرف املصريف:

 ،حال ةً  النقود مناجزةً ابلطريقة احلسية امللموسة، وهي أن تكون يتم التقابض احلقيقي مع املصرف 
 ة اليت يريدها، فهذا ال إشكال يفحيث يدفع العميل النقود اليت يريد بيعها، وأيخذ يف مقابلها العمل

تقرر يف جملس العقد فيما  كما  حىت وإن طال اجمللس ،ما دام التقابض قد مت يف جملس العقد جوازه
 .(1)لقبضيشرتط فيه ا

 الفرع الثاين:التقابض احلكمي يف عقد الصرف املصريف:

اليت جري األعراف االقتصادية  يتم التقابض احلكمي مع املصرف بصورة من صور القبض احلكمي
 ا، واليت ال تتعارض مع النصوص والقواعد الشرعية. ا اتمً والقوانني التجارية بقبوهلا واعتبارها قبضً 

 :بض يف عقد الصرف املصريفاقتال قات ألهم صورتطبي:طلب الثاينامل

 :، وذلك يف فرعنيأهم صور التقابض يف عقد الصرف املصريف يتناول هذا املطلب

                                      
 .( من هذا البحث84الصفحة)انظر: (1)
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القيد املصريف:وهو:إجراء كتايب يقوم به البنك يف ويسمى الفرع األول:التقابض عن طريق التقييد:
ص معني ملبلغ حمدد من املال يف ذمة سجالته)أو أجهزة احلاسب اآليل عنده( يثبت به استحقاق شخ

 .(1)البنك

 احلساب يف القيد أن على العصر هذا يف جرى وقد العرف، إىل يف القبض رجعأن امل (2)تقدم
 متاممن  القبض فائدة أنكما   للتقابض؛ املوجبة النصوص يعارض ال وهو عرف ،اقبضً يعترب  املصريف

 قدلذلك  املانع، لعدم وجود ؛ـ احلساب يف القيده ـ ب ةمتحقق املبيع يف املشرتي تصرف وإطالق امللك
 يريد ملن القبض حكم يف املصرف دفاتر يف القيد "يعترب:أبنه الدويل اإلسالمي الفقه جممع قرار صدر

 مودعة بعملة أو للمصرف الشخص يعطيها بعملة الصرف كان  سواء أخرى بعملة عملة استبدال
 .(3)فيه"

املصريف وبيان حكمه الشرعي، ينتقل البحث  عن طريق التقييدلقبض توضيح مفهوم ابعد و 
 ذلك يف ثالث صور: التوضيحية و  هإىل ذكر تطبيقات

عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أخرى أن يالصورة األوىل:
يسجله حلسابه  يدفع العميل للمصرف مبلًغا من النقود)رايالت( على أن، كأن حلساب العميل

، مث يدخل يف حسابه اخلاص ما اخلاص ابلدوالر، فيتسلمه املصرف وجيري عملية التحويل مباشرةً 
 .(4)يقابله من الدوالرات، ويعطيه إيصااًل بذلك

 إىل الرايالت حتويل فإن جائز؛ وكالمها وإيداع؛ صرف،:عقدين من مركبة العملية وهذه
بعد حتويل املبلغ  اخلاص العميل يف حساب الدوالرات لادخقبل التفرق صرف نجز، وإ الدوالرات

 إيداع إىل املصرف.
                                      

القبض:صوره وخباصة بشأن  55/4/6دويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم اجملمع الفقهي اإلسالمي القرار  انظر: (1)
 .(1/771،)املستجدة منها وأحكامها

 .هذا البحث( من 59انظر الصفحة ) (2)
القبض:صوره وخباصة بشأن  55/4/6انظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، قرار رقم  (3)

 م.1990ه 11410العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ  ،(1/771،)ستجدة منها وأحكامهاامل
 .(1/589،)صوره، وخباصة املستجدة منها، وأحكامها:القبضعلي حمي الدين القره داغي،  (4)



  

128 
 

من العميل، وتسجيله للمبلغ احملول)الدوالرات( يف حساب  الرايالتوعليه فاستالم املصرف 
 ا يف البدلني يف جملس العقد.ا حكميً العميل مع تسليم اإليصال له قبل التفرق يعترب تقابضً 

 .(1)بعد املصارفة فجائز أيضا وقد تقدم حكم اجلمع بني القبض واإليداع وأما إيداع املبلغ

 بناءً -املصرففيطلب العميل من  ما، بعملة املصرف لدى حساب للعميل أن يكونالصورة الثانية:
من حسابه إىل حساب آخر بعملة أخرى يف  اقتطع مبلغً أن ي-بينهما مت نجز صرف عقد على

  .(2)، لصاحل العميل أو ملستفيد آخرريف مصرف آخاملصرف نفسه أو 

 ا للبدل من قبلحكميً  االعميل يعترب قبضً  حساب الناجز من وهذا صرف جائز؛ ألن االقتطاع
اآلمر،  العميل قبل ا منأيضَ  احكميً  ايعترب قبضً  املشرتاة ابلعملة املعجل املصريف املصرف، والقيد

 لس العقد.وبذلك يكون التقابض يف البدلني قد حتقق يف جم

أن يدفع العميل مبلًغا من النقود ليحوهلا املصرف بعملة البلد احملول إليه فيدخله يف الصورة الثالثة:
بتسليم -بعد إجراء عملية حتويل املبلغ-مث يقوم املصرف، املستفيد يأخذهلحساب احملول إليه أو 

 .(3)بلد اآلخرعلى مصرف عميل يف ال  ابملبلغ احملول يتضمن حوالةً العميل إيصااًل 

عملية حتويل املبلغ من العملة احمللية إىل ن فإ ؛جائزصرف وحتويل وكالمها  ه العملية مركبة منفهذ
الذي يراد  بلغاملالعميل ا بيد، وعليه فيعترب استالم املصرف من العملة األجنبية يف قوة املصارفة يدً 

ا ا حكميً قبضً  يعتربالعميل ورقة التحويل عطاء وإ احملول بلغوتثبيت املا من قبله، ا حقيقيً قبضً  لهيو حت
 ا يف البدلني يف جملس العقد.ا اتمً وحصول ذلك قبل التفرق يعترب تقابضً  ،للعميل

 الفرع الثاين:التقابض عن طريق الشيك أخذا أو إعطاء.

                                      
 .من البحث( 93انظر الصفحة ) (1)
القبض:صوره وخباصة بشأن  55/4/6سالمي، قرار رقمانظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإل (2)

 .(1/771،)املستجدة منها وأحكامها
 .(1/589،)صوره، وخباصة املستجدة منها، وأحكامها:القبضعلي حمي الدين القره داغي،  (3)



  

129 
 

ل هذا يتناو  ،أو يف قوة التصديق اقبض حملتواه إذا كان مصدقً  بناء على ما تقدم من أن قبض الشيكو 
 ات:الفرع ثالث صور من صور التقابض عن طريق الشيك

عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أخرى أن يالصورة األوىل:
 اشيكً  يف مقابلها املصرف من يدفع العميل للمصرف النقود اليت يريد بيعها، وأيخذ، فحلساب العميل

 الشيكات يف كما  التجارية، من احملالت أو املصارف، عموم من وأ معني، مصرف من صرفه ميكن
 .السياحية مثاًل 

حملتواه؛ ألنه يف حكم  حكمي من املصرف قبض هذا الشيك فإن هذا الصرف جائز؛ وقبض
 .مصرفية شركة أو مصرف، من الكونه صادرً  املصدق؛

قبل خروجه من -املصرف مه منواستالدفع العميل للمصرف النقود اليت يريد بيعها، وعلى هذا فإن 
 التجارية، احملالت أو املصارف، عموم أو من معني، مصرف من صرفه ميكن اشيكً  يف مقابلها-البنك

 .التفرق قبل البدلني يف اا حكميً هو يعترب تقابضً 

 البدل ابقتطاع املصرف فيأمر حساب، فيه له الذي املصرف مع العميل يتصارف أنالصورة الثانية:
 بنك من صرفه ميكن-به اشرتى الذي ابلنقد-اشيكً  املصرف من ويتسلم حسابه، من به رتىاش الذي
 معني. غري أو معني،

 ايعترب قبضً  العميل حساب من الصرف بدل املصرف جائز؛ ألن اقتطاع الصرف هذا فإن 
ا له ا حكميً الشيك الذي هو يف حكم املصدق يعترب قبضً  املصرف العميل من ا له، واستالمحكميً 

 ـ أيضا، وبذلك يكون التقابض يف البدلني قد حتقق يف جملس العقد

 مكة يف مصرف إىل ،مثاًل  سعودية، رايالت ميثل الذي بشيكه شخص يتقدم أنالصورة الثالثة:
 أو هو دوالرات أمريكيةً  هناك يستلمها أن يريد أو الصني، إىل النقود هذه حيول أن منه يريد املكرمة،

 مبلغها يتضمن اشيكً  العميل ويسلم دوالرات أمريكية، إىل الرايالت صرف إبجراء لبنكا فيقوم. وكيله
 أن وميكن. له يف الصني وكيل مصرف إىل مث حيول املبلغ لرايالته، قيمة الدوالرات األمريكية؛ من

 .راملذكو  املبلغ تسليم تتضمن املذكور املصرف إىل ،يةً هاتف مكاملةً  أو ،افاكسً  أو ،برقيةً  يرسل
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إجراء العقود احملاسبية املتعلقة بعملية حتويل املبلغ من العملة احمللية إىل  فهذا أيًضا جائز، ألن
،  الرايالت ميثل ا بيد، وتسلم املصرف من العميل الشيك الذيالعملة األجنبية يف قوة املصارفة يدً 

ا بذلك صرف للعميل إشعارً الدوالرات، أو تسليم امل الرايالت من ملبلغ الشيك املتضمن وتسليمه له
 .(1)ا يف جملس العقدا حكميً قبل التفرق يعترب تقابضً 

 املطلب الثالث:حكم إجراء عقد الصرف ابلوسائل االلكرتونية:

مما سبق أن جملس العقد يف العقود اليت تتم عن طريق الوسائل االلكرتونية ينقسم إىل جملس عقد  تقرر
 حقيقي، وجملس عقد حكمي.

وهل ميكن أن يتحقق يف  الوسائل االلكرتونية؟ فهل يصح إجراء عقد الصرف عرب ى ذلكعل بناءً و 
 العقد شرط التقابض؟ هذا

 قولني: أن للعلماء يف املسألةوالظاهر         

جيوز إجراء عقد الصرف ابلوسائل االلكرتونية فيما توفر فيه شرط التقابض يف اجمللس،  القول األول:
 فر فيه.وال جيوز فيما مل يتو 

 .(3)، وصاحل بن زابن املرزوقي(2)داغي هذا ما ذهب إليه بعض الباحثني، منهم علي حمي الدين القرة

كما فسره عمر   قبل التقابض االفرتاق أن املنهي عنه يف عقد الصرف هوووجه اجلواز عند هؤالء: 
لقبض يف جملس العقد على فإذا حتقق اوعليه  (4)رضي هللا عنه بقوله:)وهللا ال تفارقه حىت أتخذ منه(

                                      
امعة كلية الشريعة)فلسطني:ج(،195)صرسالة ماجستري،، القبض وأثره يف العقودمنصور عبد اللطيف منصور صوص،  (1)

 .(م6/2000 /12)النجاح الوطنية بتاريخ
 .(2/942)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةانظر: القردة داغي، (2)
 .(1/250)، جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهاانظر:املرزوقي، صاحل بن زابن البقمي،  (3)
  (.86)صسبق خترجيه،صحيح،  (4)
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أن يفرتق  وهي، علة النهي النتفاء؛ اصحيحً  العقدان، ويف أي مكان كان، فإنه يكون أي حال ك
 .(1)العاقدان وبينهما شيء

 ا.إجراء عقد الصرف ابلوسائل االلكرتونية مطلقً  مينعالقول الثاين:

 .(3)الباحثني، ومعهم بعض (2)اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويلما ذهب إليه  هذا

 وجه املنع عند هؤالء: 

أن أصحاب هذا القول يرون عدم إمكان حتقق شرط التقابض عند إجراء  ـ وهللا أعلم ـ هرذي يظوال
 ال السابقة القواعد :"أنالقرار الصادر عن اجملمع يفهم ذلك منعقد الصرف عرب هذه الوسائل، كما 

 رأس تعجيل الشرتاط السلم وال التقابض، شرتاطال الصرف وال فيه، اإلشهاد الشرتاط النكاح تشمل
 .(4)املال

 الرتجيح:

يف عقد  الذي تضمنته األحاديث النهيألن  القول األول هو الراجح؛ أنوالذي يظهر ـ وهللا أعلم ـ 
:)وهللا ال تفارقه حىت أتخذ الصرف هو االفرتاق قبل التقابض، كما فسره عمر رضي هللا عنه بقوله

لس العقد فقد زال املانع؛ ما دام العاقدان مل يتفرقا وبينهما فإذا حتقق القبض يف جم وعليه (5)منه(
 شيء.

                                      
 .(1/250)، جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهاالبقمي، انظر:املرزوقي، صاحل بن زابن  (1)
 حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةانظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، بشأن  (2)

 .54/3/6القرار رقم  2/854
 قسم اإلسالمية العلوم ، كليةفما بعدها (،297)ص تورة،رسالة دك، قاعدة التقابض يف العقود املاليةانظر:ابلعباس مراد،  (3)

 (.م2015ـ2014/ هـ1436 ـ1435( خدة بن يوسف بن) اجلزائر جامعة: اجلزائر) والقانون، الشريعة
 حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةانظر:اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، بشأن  (4)

 .54/3/6القرار رقم  2/854
  (.86)صسبق خترجيه،صحيح،  (5)
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على هذا فال يتصور حصول التقابض يف جملس العقد احلكمي؛ ألن كل واحد من  وبناءً        
ال جيمعهما مكان واحد، وال زمان متعاصر حلظة تبادل ن يف هذا اجمللس غائب عن اآلخر، املتعاقدي

 .(1)اوحكمً  اإلجياب والقبول، فهما متفرقان حقيقةً 

ا كالتعاقد ا حكميً وأما جملس العقد احلقيقي الذي يكون فيه املتعاقدان متواجدين تواجدً 
ابلتلفون وحنوه فال بد فيه من التفصيل؛ إذ أن منها ما ميكن أن يتم فيه التقابض يف اجمللس، ومنها 

 .لتفصيلافيه ماال ميكن ذلك، فكان األوىل 

 تصح إمنا وحنوه ابلتليفون العقود حيث قال:"إن القرة داغيعلي حمي الدين  هما فعلوهذا  
  القبض مت إذا إال ابلتليفون، العقد يصح فال مبثله ربوي بيع إذا أما الفوري، القبض فيه يشرتط ال فيما
 فيه منهما واحد كل  لدى بنك طريق عن أو اآلخر، عند ابلتسليم وكيل منهما واحد لكل يكون كأن

 الفوري القبض اشرتاط على دل كما  القبض مبوضوع يتعلق مما ذلك حنو أو لكليهما، رصيد
  (2)املبدأ" حيث من العلماء وإمجاع الثابتة، الصحيحة األحاديث

 لكن اإلسالمي:إنه ال خالف يف عدم اجلواز عند عدم التقابض؛ الفقه جممع يقال عن قرارف ومن مث
 منشغلني يكون املتعاقدان اليت الفرتة والقبول يف اإلجياب إمتام عقب التقابض حتقق أمكن اخلالف إذا

ألنه يف تلك احلالة يكون -تلك الفرتة طالت وإن-جملس العقد، منهما أحد يفارق أن دون ابلتعاقد
 .(3)العقد قد لزم زال والقول بصحة املانع قد

 لصرف اإللكرتوين:للتقابض يف عقد اتطبيقية املطلب الرابع:صور 

 ومن الصور اليت ميكن أن يتحقق فيها التقابض يف الصرف االلكرتوين:

 الصورة األوىل:تطارح الدينني صرفا:

                                      
 .(99)، د.ط، صالقواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوع ،انظر:الرحيلي، سليمان (1)
 .(2/942)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثة (2)
 .(1/250)،جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهاانظر:املرزوقي، صاحل بن زابن البقمي،  (3)
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دين  يف ذمة األول ولآلخر، أن ذلك أن يكون يف ذمة شخص دين لشخص آخر بعملة (1)وتقدم
 يف مبا ا للمبالغ فيصطرفابعً بعملة أخرى فيتفقان على سعر املبادلة؛ إلطفاء الدين كله أو بعضه ت

 ذمتهما.

وعلى هذا لو كان ألحد الطرفني على اآلخر دوالرات، ولآلخر عليه رايالت فتم االتصال 
ا؛ ذمتهما كان الصرف صحيحً  يف مبا فاصطرفا نيبينهما واتفقا على سعر املبادلة؛ إلطفاء الدين
 لتحقق التقابض يف البدلني قبل انقطاع اجمللس.

إىل اآلخر، مث يتصل أحدمها ابآلخر  ابلتسليم وكياًل  من العاقدين واحد يبعث كل أنانية:الصورة الث
ويتم االتفاق على عقد الصرف، وحيصل التسليم والتسلم عن طريق الوكيلني قبل قطع االتصال، 

 .(2)قبل انقطاع اجمللس حتقق بذلك قد التقابضكون في

حساابن بعملتني خمتلفتني، فيتصل العميل  فيه العميل ىلد بنك أن تكون املصارفة معالصورة الثالثة:
ابلبنك ويتفق معه على املصارفة، فيقوم البنك إبجراء العملية من اقتطاع مبلغ الصرف من أحد 
احلسابني، وإيداع املبلغ اآلخر يف احلساب الثاين ويرسل له اإليصال عرب االمييل، كل ذلك قبل قطع 

 (.3)االتصال

أن تكون املصارفة عن طريق الدفع االلكرتوين، إما عن طريق احلساب الشخصي، أو الصورة الرابعة:
اهلاتف املصريف، أو ابلنقود االلكرتونية وحنو ذلك، حبيث يتم حتويل املبلغ إىل حساب الطرف اآلخر 

 قبل قطع االتصال.

 اخلامتة:

بدء واخلتام، وأصلي وأسلم احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحده وأشكره على توفيقه يف ال
 على خري األنم نبينا حممد وآله وصحبه الكرام.

                                      
 .هذا البحثمن  (112) انظر الصفحة (1)

، القواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوع ،،والرحيلي،سليمان(2/942)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي،  (2)
 .(100)د.ط، ص

 .(2/942)،حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي،  (3)
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أما بعد، فبعد هذه اجلولة يف حبث جملس العقد وحقيقته وأنواعه وأحكامه وتطبيقاته على  
 :يف هذا البحثإليها أهم النتائج اليت توصلت  ا هيالعقود فه

 إنشاءن مقبلني على ين العاقدكو معنوية تتمثل يف  حالة  يصور جملس العقد على أنه -1
واقفني، ماشيني أو و جالسني أ كوهنما  بصرف النظر عنإببرامه،  العقد ومنشغلني

مل يتفرقا أو يشتغل أحدمها أو كالمها بشيء يدل على اإلعراض الصريح أو ما ،راكبني
 الضمين.

يتم فيه  يذاملتعاقدان ابلتعاقد، وال ينشغل فيه ذي:))احلال الأبنه لس العقد جم يعرف -2
بعلم القابل لإلجياب، وتنقضي إما ابلقبول، أو  ئةدبتيف الفرتة امل ،انعقاد العقد ولزومه

 .االنشغال عن شؤون العقد، أو املفارقة((
إىل عدمه و ع ا جتماال تبعا الختالف حال العاقدين فيه؛ من حيث-جملس العقد تنوعي -3

قي هو اجمللس الذي لس العقد احلقيجمو ، جملس عقد حقيقي، وجملس عقد حكمي
يكون بني طريف التعاقد فيه حضور زماين متعاصر حلظة تبادل اإلجياب والقبول، 
حبيث يسمع كل واحد منهما اآلخر، ويتبادل معه اإلجياب والقبول بطريقة مباشرة، 

ى كل واحد منهما اآلخر أو مل يره، وسواء رأ ، يتحدملفيه أو  ماسواء احتد مكاهن
اجمللس الذي يتم فيه التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان  هو يجملس العقد احلكمو 

واحد وال زمان متعاصر حلظة تبادل اإلجياب والقبول، وكانت وسيلة االتصال بينهما 
 .الرسالة )السفارة( أو الكتابة

 والشوارع والدكاكني األسواق يف تتم اليت التعاقدات علىجملس العقد احلقيقي  ينطبق -4
 بني أو والشركات األفراد بني تتم اليت التعاقدات على ينطبق كما  وها،وحن واحلافالت
مت التعاقد لدى  إذا املصرفية،و  والتجارية احلكومية كاملؤسسات  بعضها مع الشركات

 واليت احلديثة االتصال آالت طريق عن جترى اليت التعاقدات على ينطبق ، كماالشركة
 عرب الصوتية احملاداثت طريق عن أو والالسلكي، السماع كاهلاتف أو املعاينة فيها يتم

 معا. والصورة ابلصوت أو فقط، ابلصوت كان التعاقد  سواء ،االنرتنت
أن يقول املرسل لشخص كلتعاقد بواسطة الرسول  على ا جملس العقد احلكمي بقينط -5

احملادثة عن طريق اإلجياب  ةباكتأو ب أين بعته داري بكذا،اذهب إىل فالن وقل له:
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تابية، أو الربيد االلكرتوين، أو عرب املوقع على الشبكة، أو شاشات احلاسب الك
 .يشبهها مااآليل،  وكل 

ومن مث  ،قافر تنه دو وما يعإىل عرف الناس وعاداهتم  افرتاق العاقديناملرجع يف  -6
يف دار  كأن يكون،  العاقدان يف مكان واحديحصل ابلتفرق ابألبدان إذا كان ف

بقطع االتصال إذا كان حيصل و  وحنوها،واملكاتب التجارية، كالدكاكني   صغرية،
فارقة الرسول أو مبحيصل و  ،عن طريق االتصاالت املباشرة الناقلة لألصوات لتعاقدا

 .طي الرسالة أو إغالق اجلهاز إذا كان التعاقد عن طريق الرسالة أو الكتابة
العقد،  عليه يقوم الذي ابعتبار األساسفتصنف  تصنف العقود ابعتبارات خمتلفة، -7

وهو  ـ العقدحمل  ـ ابعتبار احملل الذي يقع عليهو  اليه، يهدف الذي املوضوعابعتبار و 
إما أن يكون عينًا، أو  ذلك أن احملل الذي يقع عليه العقدخري معيار للتقسيم؛ 
اح، واقعا على عني مبالعقد كان   فإنا، أو كًفا عن عمل معني، منفعًة، أو عماًل معينً 

على عمل  اقعاو العقد كان ن  إو  ،عترب العقد مالياا منفعة مباحة، أو عمل مباحأو 
 .غري مايلاعترب  كف عن عمل بدون مقابل، أو  بدون مقابل

يف  ُنّص عليها عقود اليت، فالعقود التقليدية هي الالعقود إىل تقليدية وحديثة تنقسم -8
على انعقادها، أما  تبوأحكام ترت  يدل على موضوعها، خاص اسم وورد هلا الشريعة،

 هلا مل يُنّص عليها يف الشريعة خبصوصها، ومل يرد اليت عقودالعقود التقليدية فهي ال
 جمتمعاهتم، وتطور حاجاهتم، لتجدد تبعاً  الناس استحدثها هبا؛ ألنه خاصة أحكام

 .مصاحلهم ومل تكن موجودة يف عصور التدوين وتشابك
صريح اس احلل واجلواز ما مل يدل دليل صحيح األصل يف العقود اليت يستحدثها الن -9

يتطلب معرفًة دقيقًة لفقهها وخصائصها، مث  لتصدي هلا، ومن مث فاعلى حترميها
عرضها على النصوص اخلاصة والعامة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع 

يًحا، وما منها شيًئا كان جائزًا وصح خيالف والقواعد العامة ومقاصد الشريعة، فما مل
 خالف كان ممنوعا.

يراد ابلعقود احلديثة "القضااي املالية اليت استحدثها الناس يف العصر احلديث، أو  -10
القضااي اليت تغري موجب احلكم فيها نتيجة التطور وتغري الظروف، أو القضااي اليت 
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فهوم  ويف ضوء هذا امل حتمل اسًا جديًدا، أو القضااي اليت تتكون من عدة صور قدمية"
  :ميكن تصنيف العقود احلديثة من حيث اجلملة إىل أربعة أصناف

 كعقد  القدمية العصور يف معروفة تكن ومل نشأت يف هذا العصر جديدة معامالت أوال
 .والنشر، وغريها والصيانة، التأمني، والتوريد،

 أو لعالقات اإلنسان، الطبيعي التطور نتيجة فيها احلكم علة تغريت معامالت:ااثني
التواصل يف إنشاء التعبري و  أو نتيجة لتغري وسائل واألحوال، الظروف لتغري نتيجةً 

 فية، والعقود االلكرتونية.العقد، مثل عقود الشركات التجارية احلديثة والعقود املصر 
وهي كل عقد يشتمل على عقدين أو أكثر، على سبيل اجلمع أو  املركبة، العقود:ااثلث

ال تقبل  واحدةً  مجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مجلةً  التقابل، حبيث تعترب
، كبيع املراحبة لآلمر ابلشراء، وعقد املضايفة ـ التفريق والتجزئة مبثابة آاثر العقد الواحد

 النزول يف الفنادق ابلطعام والشراب، وعقود املواصالت اجلوية أو البحرية.
هي يف  جديدةً  ال بذاهتا، وهي اليت حتمل أساءً  املستجدة بوصفها القضااي املالية:ارابع

كعقد الراب الذي يسمونه   األصل صور ملعامالت مالية قدمية بنّي العلماء حكمها
 ابلفائدة.

أو اليت يشرتط فيها احتاد اجمللس،  ، وهييرتبط جملس العقد أبربعة أنواع من العقود -11
اليت يشرع فيها  وأ ،يف اجمللسقبض املعقود عليه  وأاإلشهاد على العقد يف اجمللس، 

من مالية  ها املختلفةنواعأب مجيع العقوديف يشرتط فاحتاد اجمللس  أما، خيار اجمللس
، :الوصية، واإليصاء، والوكالة، وهيعقود فقط ثالثةما عدا ، وغريها، وعوضية وغريها

عقود قبض املأما  ، ومن العقود دون غريه يف عقد الزواج فقط شهاد فيشرتطاإلأما و 
، وبيوع األطعمة الربوية ،يف ثالثة أنواع من العقود، وهي عقد الصرففيشرتط عليه 

د يف مجيع عقو للزوم العقد ورأس مال السلم، وأما خيار اجمللس فيشرتط انقطاعه 
  .وتتفق معه يف العلة اليت من أجله شرع وهي الرتوي ،اليت يف معىن البيع املعاوضات

ن على إنشاء العقد اجتماًعا حسًيا كان احتاد اجمللس فيه أن إذا كان اجتماع العاقدي -12
جالسني، أو قائمني،  تعاقد ـ بصرف النظر عن كوهنامنشغلني ابل-أببداهنما-جيتمعا
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ر القبول أو الرفض أو و صدوانتهاًء إىل  ابتداًء من صدور اإلجيابـ  واقفني أو ماشني
 ابألبدان. التفرق اإلعراض أو

اجتماًعا حكميًا كالتعاقد عن طريق  على إنشاء العقدلعاقدين إذا كان اجتماع ا -13
اهلاتف أو احملاداثت الصوتية عرب االنرتنت كان احتاد اجمللس فيه قيام االتصال بني 

 ويسقط بسقوطه، ما مل حيصل ما يدل على اإلعراض. ببقائهفيبقى  ،العاقدين
زمان متعاصر حلظة تبادل  التعاقد بني غائبني ال جيمعهما مكان واحد والإذا كان  -14

أو قراءهتا،  ساع الرسالة، يف مكان القابل بقاءلس فيه اجملكان احتاد   اإلجياب والقبول
كان مغادرة مأو  ضلقبول أو الرفاب ، وينتهيإلجيابويبدأ ببداية االطالع على ا

مما يعد إعراضا  طي الصفحة أو إغالق اجلهاز وحنو ذلكأو لى الرسالة،االطالع ع
 .العقدعن 

احتاد كان وحنوها   كاملصرف واملطعم والصيدليةمؤسسة ذات مقر  التعاقد مع إذا كان  -15
حىت يصدر القبول أو الرفض أو اإلعراض، وال ينقطع املوجب فيها  ءبقا اجمللس

ت ما دام رفضإليه اإلجياب قبل القبول أو ال املوظف الذي أصدر جو ر االحتاد خب
  إلمتام العقد. ا موظفون آخرونمفتوحة لالستقبال، وفيه املؤسسة

جيدد أن  وليف اجمللس األ قرأها ومل يصدر هلا قبوال إجيابملن وصل إليه رسالة  ال مانع -16
  يرجع املوجب عن إجيابه.ماملل بعد ذلك و قبيصدر اليف جملس آخر و  قراءهتا

االتصال الناقلة للحروف؛ لعدم إمكان  وسائلقد النكاح عن طريق ال يصح إجراء ع -17
  باشرةامل احملاداثت الصوتيةطريق عن قق شرط اإلشهاد فيه، لكن يصح إجراؤه حت

كاهلاتف واإلنرتنت إذا أُمن التالعب، وحُتقق من شخص العاقد، وسع الشاهدان 
 اإلجياب والقبول.

اخليار ما مل حق قد بني العاقدين يف حمل جتاري ثبت لكل واحد منهما اعتإذا مت ال -18
حىت ولو انشغال عن العقد أبمور أخرى كالصالة أو األكل  ،خيرج أحدمها من احملل

انقطع اخليار  بعد ذلك ـ  رجع ـ وإنخرج أحدمها ولو ملدة يسرية  لوأما  ،أو غري ذلك
قد يف فضاء واسع، أو يف السوق، ثبت لكل واحد اعتال كانذا  وإ ،حلصول التفرق

 واقًفا اآلخر بقاء معـ  واتا صاحبه بعض اخلطمنهما اخليار ما مل ميش أحدمها مستدبرً 
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قد اعتال كانذا  وإ ،كالمه  يسمع مل الصوت رفع غري من العادة على كلمه  لو حبيث
بقيا معا يف الرحلة، ما  ياراخلثبت هلما  ذلك حنونت سيارة أو قطار أو طائرة و على م

  مث التفرق ابألبدان. منها، ماحىت يتم نزوهل
 ،تية املباشرة كاهلاتف واإلنرتنتق احملاداثت الصو عن طري قد بني العاقديناعتإذا مت ال -19

حىت وإن  ـ ما دام احلديث موصواًل ابلتليفوناخليار فيه  حق ثبت لكل واحد منهما
 بقطع االتصال.اخليار  وينقطع ه ـلعقد يف أمور ال عالقة هلا باانعقاد بعد  حتداث

السفارة أو اقد عن طريق بني غائبني سواء كان التعالتعاقد  عندال يثبت خيار اجمللس  -20
 لوسائل الناقلة للحروف.أو كانت اب كانت الكتابة عاديةسواء  و الكتابة 

على  بينهما قاتفا كللتفرق االختياري بني العاقدين، وبابيسقط خيار اجمللس  -21
يف أحد العاقدين تصرف بو  ،اأو ضمنيً  ًياسكوت،حىت وإن كان االتفاق إسقاط اخليار

به، ومن مث فيسقط  الطرف اآلخريدل يف نظر العرف على رضا  ااملعقود عليه تصرفً 
 ات، كما يسقط يفوالتوقيع تاليت توثق ابلكتااب يف التعاقداتاجمللس خيار 

يرتتب على الرتاجع عنها ضرر ابملتعاقد اليت و  ،تم الشروع يف تنفيذهايالتعاقدات اليت 
 .ق عليهاآلخر، مثل شروع اتجر أقمشة بقص القماش ابملقاس املتف

تسليم يف اجمللس أن يتم  املعقود عليه قبض افيه يف العقود اليت يشرتط مطلوب الشارع -22
بقي العاقدان يف  سواءالبدلني قبل افرتاق العاقدين، سواء طال اجمللس أو قصر، و 

 .هنالكإىل مكان آخر فتم التقابض  منه أو انتقال التعاقد مكان
يؤثر  مل العقد من غري اختيار منه وال قصدس إذا فارق أحد العاقدين أو كالمها جمل -23

،  مث حصل ني فور زوال العذرطرفاالجتماع بني ال متإذا  ،انقطاع اجمللس ذلك على
 .العاقدين افرتاقبعد ذلك قبل التقابض 

الذي توىل إبرام العقد مث خرج املوظف  نجز د صرفعقمع املصرف  ا أبرم العميلإذ -24
فيه ، و مل خيرج من املصرف ما دام العميل لس بذلكقبل التقابض مل ينقطع اجمل معه

 .موظفون آخرون للقبض واإلقباض
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إذا أبرم الشخص عقد صرف، ووكل غريه بقبض بدل الصرف، ومتكن الوكيل من  -25
القبض قبل مفارقة املوكل للمجلس صح العقد؛ لتوفر شرط الصحة فيه، أما إذا فارق 

 فسد العقد؛ الختالل شرط التقابض. أحد العاقدين اجمللس قبل قبض الوكيل فقد
ق العاقدان على ني دون بعضه، وافرت بدلبعض ال بضقإذا حصل يف عقد الصرف  -26

نبنيا مكله   العقدكان إذا  إال  ،ضو قبامل غري وبطل يف ،ضو قبامل ذلك صح العقد يف
 .الراب فيهشرط لدخول  ؛فيبطل بذلك أتخري بعض البدلنيشرط على 

أن يودع  بني البدلني جاز التقابض منهما لعاقدين وحصلصارفة بني اإذا متت امل -27
 التحايل هأن مقصود يتبنيامل مإىل ذلك،  عند حاجتهما قبضه عند اآلخر  أحدمها

 جتريه املصارف مع عمالئها من اإليداع يفمن مث فال حرج مما و ، التقابض إىل أتخري
ى أتخري بدل الصرف، فيه حتايل عل ليس ألنه ؛بعد إجراء املصارفة ـ-العميل حساب

 .بعضه سحب أو سحب املبلغ، من حلظة أي يتمكن يف حيث إن العميل
ه من الغري أو من استقرضعند أحد العاقدين أو كليهما فإذا غاب بدل الصرف  -28

يف اجمللس صح العقد، ما مل يكن ذلك حيلة على أتخري بينهما ومت التقابض  اآلخر
 بعض بدل الصرف.

حىت  -إذا مل تكن املواعدة ملزمة لكال طريف العقد عقد الصرف علىال أبس ابملواعدة  -29
 أما إذا كانت ملزمة للطرفني معا كان ذلك ممنوعا.-وإن كانت ملزمة ألحدمها

 يار اخل ا إال إذا أبطلالعقد والشرط معً إذا أبرم عقد الصرف على شرط اخليار بطل  -30
 االفرتاق قبل

اء كان الثمن ذهبا أو فضة أو عملة سو -الفضة جبنس األمثان وأبيع الذهب إذا  -31
بيع التقسيط وال مل جيز فيه ، و يف اجمللس قبض كامل البدلني أن يتم اشرتط  -نقدية

ال أنه ال مانع من شراء ، إاملشرتيالبائع أو يف ذمة  أو املثمن من الثمنبقاء شيء 
 نهما شيء.إذا متت املقاصة يف اجمللس، ومل يفرتقا وبيبثمن حلي قدمي منه  حلي جديد

لسداد ال قبله، االتفاق على املصارفة يوم اإذا كان  املصارفة مما يف ذمة املدينجتوز  -32
جمللس فقط، دون ما مل يتم قبضه يف اجمللس، بل على ما مت قبضه يف ا املصارفة تنكاو 

ما تطبقه البنوك ف مة املدين حىت يتم تسديده، وعلى ذلكيف ذ هويبقى كما ذلك 
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غري عمالت القرض -بدال الديون الثابتة يف الذمة بعمالت أخرىواملصارف من است
فيها من املنظور  ل الدائن لذلك، هو عملية ال حرجعند طلب العمي-أو الوديعة

 ي؛ لتحقق التقابض احلكمي بذلك.الشرع
كأن يتقدم شخص إىل صراف، ويسلمه ،  والتحويل  الصرفأبس ابجلمع بني ال  -33

إال أنه ال بد من  ،ا له يف بلد آخر بعملة ذلك البلدا تسليمهنقوًدا ابلعملة احمللية طالب
احلكمي ـ كأن  مع االكتفاء ابلقبضولو إجراء عملية الصرف بني العملتني أّواًل، 

الشيك ما يثبت عملية الصرافة والتحويل ك الصراف ل منطالب التحوييتسلم 
 يتم مث ـحنو ذلك أو اإليصال و  Codورقة احلوالة، أو الرقم السري، أو املصدق 

 . كحتويل املبلغ بعد ذل
ن مكتواب ابملبلغ الذي مت اكإذا   الصرف قبضا حملتواه يف عقد يعترب قبض الشيك -34

االتفاق عليه، ومؤرخا للسحب يف اليوم نفسه، ومصدقا أو يف قوة التصديق كأن 
، أما إذا مل يكن الشيك مصدقا هيكون مسحواب بني املصارف، أو بني مصرف وفروع

 .ابضقتالبه شرط تحقق ، ومل يقبضا حملتواه كنوال قوة التصديق مل ي
 ةببطاقبدل الصرف  النقدية أن يتم دفعشراء الذهب والفضة والعمالت عند   مانعال -35

صم الفوري للقيمة من مغطاة، ويتم فيها اخل ةالبطاق لكت ما دامتاخلصم الفوري 
يف  املبلغ التصرف يف من ئع ــ البا حبيث يتمكن إىل حساب البائع حساب العميل

ل املبلغ إىل يو حت يف الدفع هبا ال يتم اليتغري املغطاة و طاقات الدفع ابلب احلني، أما
هناية مدة التسوية،  إال بعد التصرف يف املبلغ من يتمكنوال  فورا،حساب التاجر 

 .شرط التقابض يف اجمللس؛ لعدم حتقق زغري جائف
عقد به  ، ويقصدالصرف يف العصر احلاضر واعمن أهم أن املصريف الصرفيعد  -36

يف  حصلإذا  هيجوز املصارفة مع، فا فيهطرفً  ـ البنك ـ الصرف الذي يكون املصرف
 تعارف عليها.صورة من صور القبض املي أب التقابض احلقيقي أو احلكمياجمللس 

 التسليمالتسلم و وامللموسة ـ املناولة احلسية مع املصرف احلقيقي صور التقابض  ومن  -37
حيث يدفع العميل النقود اليت يريد بيعها، وأيخذ يف  ،حال ةً  النقود مناجزةً أن تكون  ـ:

 .يريدهاة اليت مقابلها العمل
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إجراء كتايب  ـ عن طريق القيد املصريف احلكمي مع املصرف ما يتم التقابضمن أنواع و  -38
به استحقاق يف سجالته)أو أجهزة احلاسب اآليل عنده( يثبت  صرفيقوم به امل

عقد العميل عقد صرف أن يك  صرف ـملبلغ حمدد من املال يف ذمة املشخص معني 
 يدفع، فنجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أخرى حلساب العميل

، اتت( على أن يسجله حلسابه اخلاص ابلدوالر فرنكاللمصرف مبلًغا من النقود)
، مث يدخل يف حسابه اخلاص ما يقابله باشرةً فيتسلمه املصرف وجيري عملية التحويل م

 .من الدوالرات، ويعطيه إيصااًل بذلك
،  عن طريق الشيك أخذا أو إعطاء مع املصرف ما يتمحلكمي أيضا االتقابض من و  -39

عقد العميل عقد صرف نجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أن يك
 من نقود اليت يريد بيعها، وأيخذيدفع العميل للمصرف ال، فأخرى حلساب العميل

 أو املصارف، عموم من أو معني، مصرف من صرفه ميكن شيًكا يف مقابلها املصرف
 السياحية مثاًل. الشيكات يف كما  ،معيينة جتارية حمالتمن 

 كون؛ لديثة الناقلة للمكتوب جيوز إبرام عقد الصرف عن طريق آالت االتصال احلال -40
ال جيمعهما مكان واحد، وال زمان  ؛حقيقة وحكمافرتقني معاقدين يف هذا اجمللس ال

 .متعاصر حلظة تبادل اإلجياب والقبول
توفر ي فيماـ  واالنرتنت كاهلاتفـ   املباشرة  عرب أجهزة احملاداثتإبرام عقد الصرف جيوز  -41

يتوفر فيه شرط  الماما أ -طال اجمللس وإن-قبل قطع االتصالفيه شرط التقابض 
 .حبال من األحوال فال جيوز االتصال ابض قبل قطعقالت

أن يكون من أهم صور التقابض يف عقد الصرف االلكرتوين: تطارح الدينني صرفا، ك -42
دين بعملة أخرى  يف ذمة األول ولآلخر، ذمة شخص دين لشخص آخر بعملةيف 

 يف مبا فيتفقان على سعر املبادلة؛ إلطفاء الدين كله أو بعضه تبًعا للمبالغ فيصطرفا
 تهما.ذم

إىل اآلخر، مث يتصل أحدمها  ابلتسليم وكياًل  من العاقدين واحد يبعث كل أنومنها: 
ابآلخر ويتم االتفاق على عقد الصرف، وحيصل التسليم والتسلم عن طريق الوكيلني 

 قبل قطع االتصال، فيتحقق التقابض قبل انقطاع اجمللس.



  

142 
 

ابن بعملتني خمتلفتني، فيتصل حسا فيه العميل لدى بنك أن تكون املصارفة معومنها:
العميل ابلبنك ويتفق معه على املصارفة، فيقوم البنك إبجراء العملية من اقتطاع مبلغ 
الصرف من أحد احلسابني، وإيداع املبلغ اآلخر يف احلساب الثاين ويرسل له اإليصال 

 بل قطع االتصال.عرب االمييل، كل ذلك ق
رتوين، إما عن طريق البطاقة فع االلكأن تكون املصارفة عن طريق الدومنها:

، أو اهلاتف املصريف، أو ابلنقود االلكرتونية وحنو ذلك، حبيث يتم حتويل االلكرتونية
  املبلغ إىل حساب الطرف اآلخر قبل قطع االتصال.
 وتتمة لعملي يف هذا املوضوع أوصي ابلنقاط اآلتية:

على تقدمي  املالية اإلسالمية ـ تركيز عمل وجهود الباحثني املهتمني ابملعامالت1
لعامة املسلمني وسيما التجار منهم، وذلك إبعداد  للعقود املستجدةاملناسبة لول احل

 خمتصرات فقهية، وإقامة دورات علمية وحماضرات دينية.
بدراسات وأحباث  لعقود املستجدة من املعاوضات املاليةاإفراد صور احلرص على ـ  2

اجلانب ، وسيما ، ونوازهلا حتتاج إىل تكييف شرعييوميامستقلة؛ ألن الصور جتدد 
 للمسائل.التطبيقي 

م على نبينا حممد وعلى آله هذا وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسل
 أمجعني.وصحبه
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 الفهارس العامة:

 أوال: فهرس اآليات:

 الصفحة:                                                                         اآلية:   
 45                 229       البقرة                      ﴾    ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿
 44                  275       البقرة                             ﴾ڤ ...ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿
 55                 282       البقرة            ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿
 55                286        البقرة              ﴾ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ﴿
 45                 14       النساء               ﴾ ...ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿
 44                 29         النساء             ﴾ ...ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿
 10                   1         املائدة                    ﴾    ...ک ڑ ڑ ژ ژ﴿
 45                    3       املائدة              ﴾ ...ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿
 45                119         األنعام                         ﴾ ... ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿
 ط                     7            إبراهيم              ﴾ ...ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ 
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 اثنيا: فهرس األحاديث:
 الصفحة:             احلديث:                                                                   

 57                                  إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما ابخليار ما مل يتفرقا  
   81                                    النسيان أن هللا تعاىل قد وضع عن هذه األمة اخلطأ و  

 53                                                                       تراض عن البيع إمنا
  57                            البيعان ابخليار مامل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما

 85                                  هاء وهاء والرب ابلرب راب إال هاء الذهب ابلذهب راب إال 
  62                            فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 109                                       ال تفعل، بع اجلمع ابلدراهم، مث ابتع ابلدراهم جنيبا
 55                                                        اح إال بويل وشاهدي عدلال نك 

 61                      ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مثال مبثل، وال تشفوا بعضها على بعض
 51                                        ليستحلن طائفة من أميت اخلمر يسموهنا بغري اسها

 63                      من أسلف يف متر فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم
 ط                                                          من ال يشكر الناس ال يشكر هللا

 62                           والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح، مثال مبثل
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 اثلثا: فهرس األعالم
 الصفحة:         اسم العلم:                                                                

 18                                       أبو بكر، عالء الدين بن مسعود بن أمحد الكاساين
 62                                            ريأبو بكر، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابو 

 43                       تقي الدين، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، املشهور اببن تيمية
 80                                                أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي 

 23                                         الشهري اببن جنيمزين الدين بن إبراهيم بن حممد، 
 108                  شهاب الدين، أبو الفضل، أمحد بن علي، الشهري اببن حجر العسقالين

 69                                                      مشس الدين حممد بن أمحد الشربيين 
 119    عوام                                                           ال بن الزبري بن هللا عبد
 55     املطلب                                                    عبد بن عباس بن هللا عبد
 115           العدوي                          القرشي نفيل بن اخلطاب بن عمر بن هللا عبد

 79                               ن أبو احلسن، علي بن سليمان بن أمحد املرداوي عالء الدي
 92                                   أبو حممد عبد هللا بن وهب بن مسلم، القرشي ابلوالء 

 45                                       أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري
 23                                            لدين، أبو زكراي، حيىي بن شرف  النوويحميي ا

 87                                               منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتى
 111       قدامة                        بن حممد بن أمحد بن هللا عبد حممد، أبو الدين، موفق

 92      )اجلد(                                            رشد ابن أمحد بن حممد:الوليد أبو
 91                                              )احلفيد( أبو الوليد: حممد بن أمحد ابن رشد
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 رابعا: فهرس املصار واملراجع

، 1، طلة األحاديث الصحيحة، سلساأللباين، نصر الدين، حممد بن احلاج نوح  .1
 م(.2002 1995هـ /1422ـ  1415)الرايض: مكتبة املعارف ـ 

، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، نصر الدين، حممد بن احلاج نوح،   .2
 م(.1985ه /  1405 -، )بريوت، املكتب اإلسالمي 2ط

، د.ط، )اململكة العربية السعودياألوراق التجارية يف النظام التجاري الياس حداد،  .3
 ه(1407ة العامة ـ إدارة البحوث، السعودية: معهد اإلدار 

،)القاهرة: دار الكتاب 2،طاملنتقى شرح املوطإالباجي،أبو الوليد، سليمان بن خلف،  .4
 اإلسالمي ـ د.ت(

 الباحثني، يعقوب بن عبد الوهاب، التخريج عند الفقهاء واألصوليني،د.ط،)الرايض:مكتبة .5
 ه.1414الرشد ـ 

، رسالة ماجستري يف نظرية عقد البيع بني النظرية والتطبيقابسم، حممد سرحان إبراهيم،  .6
 م(.2006الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا ) فلسطني، جامعة النجاح الوطنية، 

 ، حتقيق: حممدصحيح البخاري البخاري، أبو عبد هللا حممد بن إساعيل بن املغرية اجلعفي، .7
 ه(.1422، )د.م: دار طوق النجاة ـ 1زهري بن نصر الناصر، ط

، حتقيق، الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنعالبهويت، منصور بن يونس،   .8
 سعيد حممد اللحام، د.ط، )بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر ـ د.ت(.

)د.م: دار الكتب العلمية  ، دط،كشاف القناع عن منت اإلقناع  البهوتى، منصور بن يونس، .9
 ـ د.ت(.
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شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح  البهويت، منصور بن يونس،  .10
 م(.1996، د.ط، ) بريوت: عامل الكتب، املنتهى

، دراسة قاعدة التقابض يف العقود املالية وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالميابلعباس مراد،   .11
راه، كلية العلوم اإلسالمية قسم الشريعة والقانون، )اجلزائر: جامعة فقهية مقارنة، رسالة دكتو 

 م(.2015ـ2014هـ /1436ـ 1435اجلزائر  )بن يوسف بن خدة( 

مْوُسوَعة الَقواِعد  البورنو، أبو احلارث حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو الغزي، .12
 م(. 2003هـ /  1424، )بريوت: مؤسسة الرسالة ـ 1، طالِفْقِهيَّة

، حتقيق، جملس دائرة املعارف ، السنن الكربىالبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني  .13
 ه(.1422، د.م: د.ن ـ 1النظامية الكائنة يف اهلند، ط

، حتقيق، أمحد حممد سنن الرتمذي.  الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن َسْورة،  .14
هـ /  1395 -لبايب احلليب ، ) )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا2شاكر وآخرون، ط

 م(. 1975

، د.ط.، ) نظرية العقدابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين،   .15
د.م: مركز الكتاب للنشر، د.ت(. جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، 

مد، كارخانه جتارِت كتب، آرام ابغ،كراتشي، جَمَل ُة اأْلَْحَكاِم اْلَعْدلِي ِة، د.ط، ) د.م: نور حم
 د.ت(

، حتقيق، جمموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين،   .16
 م(.2005هـ /  1426، ) د.م: دار الوفاء ـ 3أنور الباز، عامر اجلزار، ط
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د.ط، ) د.م: د.ن،  ،القوانني الفقهيةابن جزي، أبو القاسم، حممد بن أمحد الكليب،   .17
 د.ت(.

، حتقيق، حممد الصادق أحكام القرآناجلصاص، أبو بكر، أمحد بن علي الرازي،   .18
 هـ( .1405قمحاوي، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب ـ 

، رسالة ماجستري يف الفقه أحكام األوراق النقدية والتجاريةاجلعيد، سرت بن ثواب،  .19
 ه(. 1416/  1405ة، جامعة أم القرى ـ وأصوله، )اململكة العربية السعودي

التقابض يف الفقه اإلسالمي وأثره على البيوع اجلنكو، عالء الدين بن عبد الرزاق،   .20
 م(.2004هـ/ 1423، )د،م: دار النفائس ـ 1، طاملعاصرة

، حتقيق: حممود صفة الصفوة ابن اجلوزي، أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي بن حممد، .21
 م(1979هـ/1399، )بريوت: دار املعرفة ـ 2س قلعه جي، طفارخوري، حممد روا

، صحيح ابن حبانابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت،   .22
 م(.1993هـ / 1414، )بريوت، مؤسسة الرسالة ـ 2حتقيق، شعيب األرنؤوط، ط

)الرايض: ، عمادة شؤون املكتبات ـ القانون التجاري السعودياحلرب ـ حممد حسن،  .23
 م(.1982جامعة امللك سعود ـ 

، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين،    .24
 ه(.1379د.ط، )بريوت، دار املعرفة / 

اإلحكام يف ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري ،   .25
 هـ(.1404ديث ـ ، )القاهرة: دار احل1، طأصول األحكام
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احمللى ابآلاثر ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري،    .26
 ، د.ط، )د.م: دار الفكر للطباعة والنشر ـ د.ت(.شرح اجمللى ابالختصار

، )فلسطني: املكتبة 1، طيسألونك عن املعامالت املالية املعاصرةحسام الدين عفانة،   .27
 م(.2009ه/1430العلمية، 

الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع احلصكفي، عالء الدين محد بن علي احِلْصين،   .28
 هـ(.1423، )د.م: دار الكتب العلمية  1، حتقيق، عبد املنعم خليل إبراهيم، طالبحار

مواهب اجلليل لشرح خمتصر احلطاب الر عيين، أبو عبد هللا، حممد بن حممد املغريب،   .29
 م(.2003هـ/1423ق، زكراي عمريات، د.ط، )د،م: دار عامل الكتب ـ ، حتقياخلليل

حبث منثور ضمن جملة اجملمع  مناقشة مسألة بطاقة االئتمان،محزة بن حسني الفعر،  .30
الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، العدد السابع، الدورة السابعة، 

 م.1992ه 11412سنة ـ 

، حتقيق، شعيب مسند اإلمام أمحدبد هللا أمحد بن حممد الشيباين، ابن حنبل، أبو ع  .31
 م(.1999هـ / 1420، )د.م: مؤسسة الرسالة ـ 2األرنؤوط وآخرون، ط

، حتقيق وتعريب، احملامي فهمي احلسيين درر احلكام شرح جملة األحكامحيدر، علي،   .32
 د.ط، )بريوت: دار الكتب العلمية ـ د. ت(.

( 29،د.ط،)جريدة العدل )الشخصية االعتباريةز بن إبراهيم اجلريد، خالد بن عبد العزي  .33
 هـ(.1427حمرم 

، 1، طأحكام األوراق التجارية يف الفقه اإلسالمياخلثالن، سعد بن تركي بن حممد،   .34
 م(.2004هـ/ 1425)د.م: دار ابن اجلوزي ـ 
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العريب ـ ،د.ط، )القاهرة: دار الفكر أحكام املعامالت املاليةاخلفيف، علي،    .35
 م(.2008هــ/1429

، )د.م: دار الفكر 1، طالشركات يف الفقه اإلسالمي حبوث مقارنةاخلفيف، علي،   .36
 م(.2009ه/1330العريب ـ 

وفيات األعيان وأنباء أبناء ابن خلكان، مشس الدين، أبو العباس أمحد بن حممد،   .37
 )بريوت: دار صادر، د. ت(. 1900،0، حتقيق، إحسان عباس، ط:الزمان

، 2، طالشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعياخلياط، عبد العزيز عزت،   .38
 م(.1983ه/1403)بريوت: مؤسسة الرسالة ـ 

ِجْستاين،   .39 ، حتقيق، سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ
 ، د.ت(.املكتبة العصرية صيدا -حممد حميي الدين عبد احلميد، د.ط، )بريوت 

، د.ط، )جملة مشروعية خيار اجمللس )رؤية جديدة(الدابغ، أمين مصطفى حسني،   .40
 م(.2015( ـ شباط  2القدس املفتوحة لألحباث والدراسات ـ العدد اخلامس والثالثون )

، )حبث منثور ضمن حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالدبو، إبراهيم فاضل،   .41
ي التابع ملنظمة املؤمتر الدويل جبدة، العدد السادس، الدورة السادسة، حبوث جملة اجملمع الفقه

 م(.1990ه/ 11410سنة ـ 

الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب الدردير، أبو الربكات، أمحد بن حممد،   .42
، وهبامشه حاشية الصاوي، ختريج وتعليق، مصطفى كمال وصفي، د.ط، اإلمام مالك

 .ت(. )د.م: دار املعارف، د
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،حتقيق حممد عليش، د.ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي، حممد عرفه،   .43
 )بريوت: دار الفكر، د،ت(

، النجم الوهاج يف شرح املنهاجالد ِمريي،كمال الدين، أبو البقاء حممد بن موسى،   .44
 م(.2004 -هـ 1425، )جدة: دار املنهاج ـ 1حتقيق، جلنة علمية، ط

، )بريوت: 1، حتقيق، زكراي عمريات، طتذكرة احلفاظبن أمحد بن عثمان، الذهيب، حممد   .45
 م(.1998 -هـ1419دار الكتب العلمية ـ  

، حتقيق، طه جابر فياض احملصول يف علم األصولالرازي، حممد بن عمر بن احلسني،   .46
 هـ(.1400، ) الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود 1العلواين، ط

العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح عبد الكرمي بن حممد القزويين،  الرافعي، أبو القاسم  .47
، )بريوت: دار الكتب 1عادل أمحد عبد املوجود، ط -، حتقيق، علي حممد عوضالكبري

 م(. 1997هـ/ 1417 -العلمية، 

، 1، طقبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد؟الربعي، عبد هللا بن حممد بن صاحل،  .48
 م(2005ه/1426شد ـ )الرايض: مكتبة الر 

الربيعة، سعود حممد عبد هللا، حتول املصرف الربوي إىل مصرف إسالمي ومقتضياته، رسالة  .49
(، فما بعدها، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف االقتصاد 1/220ماجستري،)

 م(.1989هـ ـ 1409اإلسالمي،)املمكلة العربية السعودية ـ جامعة أم القرى ـ 

، حتقيق، القواعد يف الفقه اإلسالميالفرج عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي،  ابن رجب، أبو  .50
 م(.1971هـ/1391، ) د.م: مكتبة الكليات األزهرية ـ 1طه عبد الرؤوف سعد، ط
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، بداية اجملتهد و هناية املقتصدابن رشد )احلفيد(، أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب،   .51
 م(.1975هـ/1395 وأوالده ـ  ، )مصر: مطبعة مصطفى البايب احلليب4ط

، حتقيق، حممد املقدمات املمهداتابن رشد )اجلد(: أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب،   .52
 م(.1988 -هـ  1408، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي ـ 1حجي، ط

، د.ط، )بريوت هناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس،   .53
 م(.1984هـ / 1404للطباعة ـ  دار الفكر

هـ/ 1418، ) دمشق: دار القلم ـ 1، طاملدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أمحد،   .54
 م(.1998

، 1، طاملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالميالزرقا، مصطفى أمحد،   .55
 م(.1999ه/1420)دمشق: دار القلم ـ 

، ومعه: الفتح شرح الز رقاين على خمتصر خليل د،الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمح  .56
 م(.2002 -هـ  1422،)بريوت، د،ج، 1الرابين فيما ذهل عنه الزرقاين، ط

، حتقيق، تيسري فائق أمحد املنثور يف القواعدالزركشي، حممد بن هبادر بن عبد هللا،   .57
 ه(. 1405، )الكويت ـ د.ن،2حممود، ط

، حتقيق، حممد حممد البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد هللا  .58
 م(.2000هـ/1421اتمر، د.ط، ) بريوت: دار الكتب العلمية، 

، )د.م: دار العلم للماليني ـ 15، طاألعالمالزركلي، خري الدين بن حممود الدمشقي،   .59
 د.ت(.
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، 1مر، ط، حتقيق، حممد حممد اتأسىن املطالب يف شرح روض الطالبزكراي األنصاري،   .60
 م(.2000ه/ 1422 -)بريوت: دار الكتب العلمية 

، حبث منثور ضمن جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع ملنظمة بدل اخللوالزحيلي، وهبة،  .61
 م(.1988ه ـ 1408املؤمتر اإلسالمي الدويل جبدة، العدد الرابع، الدورة الرابعة، سنة ـ )

، حبث منثور ضمن جملة االتصال احلديثةحكم إجراء العقود آبالت الزحيلي، وهبة،   .62
اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الدويل جبدة، العدد السادس، سنة ـ 

 م.1990ه/ 1410

 ، )دمشق: دار الفكر ـ د.ت(.4، طالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ الز َحْيِلّي، وهبة،   .63

، )دمشق: دار 1، )حبوث وفتاوى وحلول(، طعاصرةاملعامالت املالية املالزحيلي، وهبة،  .64
 م(.2002الفكر ـ 

، حبث منثور ضمن جملة اجملمع الفقهي ،مناقشة مسألة بطاقة االئتمانالزحيلي، وهبة  .65
اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، العدد السابع، الدورة السابعة، سنة ـ 

 م.1992ه 11412

، د.ط، )د.م: دار الفكر ة ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالميةامللكي ،مدحمأبو زهرة،  .66
 العريب، د.ت(.

، د.ط تبني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي احلنفي،   .67
 هـ(.1313)القاهرة: دار الكتب اإلسالمي ـ  

، 2، طميةتطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالسامي حسن أمحد محود،   .68
 م(.1982ه / 1404)د.م: مطبعة الشرق ومكتبتها ـ 
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،)الكويت: مكتبة الفالح ـ 1،طاستبدال النقود والعمالتالسالوس، علي أمحد،  .69
 م(.1985هــ1405

، 7، طموسوعة القضااي الفقهية املعاصرة واالقتصاد االسالميالسالوس، علي أمحد،   .70
 رآن ـ دار الثقافة، د.ت(.)الدوحة: دار الثقافة، ومصر: مكتبة دار الق

، )الدوحة/ االقتصاد اإلسالمي والقضااي الفقهية املعاصرةالسالوس، على أمحد،   .71
 م(.1998هـ ـ 1418بريوت: دار الثقافة/مؤسسة الراين، 

، حبث منثور ضمن جملة اجملمع الفقهي مناقشة مسألة بطاقة االئتمانالسالوس،  .72
ن اإلسالمي، العدد السابع، الدورة السابعة، سنة ـ اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاو 

 م.1992ه 11412

، حتقيق، طبقات الشافعيةالسبكي، اتج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف،   .73
، )د.م: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 2حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، ط

 هـ(.1413 -

قواعد التحرمي يف فقه املعامالت ـ قاعدة املصاحل واملفاسد السكاكر، عبد هللا بن محد،   .74
، د.ط، ) السعودية: جملة جامعة امللك عبد العزيز ـ دراسة أتصيلية وتطبيقيات معاصرة

 (.2006ه/ 1427

، د.ط، )حكومة الشارقة: دائرة القواعد الفقهية املتعلقة ابلبيوعسليمان الرحيلي،   .75
 م(.2015ه/1436الشؤون اإلسالمية ـ 

هـ 1405، دط، )بريوت: دار الكتب العلمية ـ حتفة الفقهاءالسمرقندي، عالء الدين ،   .76
 م(.1984



  

155 
 

، دراسة مقارنة ابلفقه الغريب، مصادر احلق يف الفقه اإلسالميالسنهوري، عبد الرزاق،   .77
 ، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ـ د.ت(.1ط

، د.ط، )بريوت: دار شرح فتح القديرالسيواسي،كمال الدين حممد بن عبد الواحد،   .78
 الفكر ـ د.ت(.

،د.ط، ) بريوت: دار األشباه والنظائرالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،   .79
 الكتب العلمية ـ د.ت.(.

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل ابن شاس، جالل الدين أبو حممد عبد هللا بن جنم،   .80
 -هـ 1423، ) بريوت: دار الغرب اإلسالمي ـ 1د حلمر، ط، حتقيق، محيد بن حمماملدينة

 م(.2003

هـ 1410، د.ط،)لبنان:دار املعرفة ـاألمالشافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس،  .81
 م(.1990ـ

، )دار النفائس 6، طاملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميشبري، حممد عثمان،   .82
 م(.2007هـ ـ 1427ـ 

قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاهتا يف بن حممد بن عبد هللا، الشحي، يوسف   .83
، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، )األردن: اجلامعة األردنية آب املعاوضات املالية

 م.(.2004

الشربيين، حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، د.ط، )بريوت: دار   .84
 الفكر، د.ت(.
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،)بريوت: الدار 10، حممد مصطفى،املدخل يف التعريف ابلفقه اإلسالمي،طالشليب .85
 .م(1985ه  ـ 1405اجلامعية ـ

، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف،   .86
 د.ط، )بريوت: د.ن، د.ت(.

املختار شرح  حاشية رد املختار على الدرابن عابدين، حممد أمني بن عمر الدمشقي،   .87
 م(.2000هـ/1421، دط، )بريوت: دار الفكر ـتنوير األبصار ) حاشية ابن عابدين(

، )حبث منثور القبض أنواعه وأحكامه يف الفقه اإلسالميالعاين، حممد رضا عبد اجلبار،   .88
ضمن حبوث جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، التابع ملنظمة املؤمتر الدويل جبدة، العدد 

 م(.1990ه 11410دورة السادسة، سنة ـ السادس، ال

، )د.م: املعهد العاملي للفكر 2العامل، يوسف حامد، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، ط .89
 م(.1994هـ 1415اإلسالمي ـ 

، التاج واإلكليل ملختصر خليلالعبدري، أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم،   .90
 ه(.1398د.ط، )بريوت: دار الفكر ـ 

، )دار ابن 1، طالشرح املمتع على زاد املستقنعابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،   .91
 هـ(.1428هـ 1422اجلوزي ـ 

، ) جدة: دار الشروق ـ 1، طضوابط العقد يف الفقه اإلسالميعدنن خالد، الرتكماين،  .92
 م(.1981هـ/ 1401

)د.م:  دار الكتب العلمية ، دط، أحكام القرآنابن العريب، حممد بن عبد هللا األندلسي،  .93
 ـ د.ت.(.
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عون املعبود شرح سنن أيب العظيم آابدي، شرف احلق، أبو عبد الرمحان حممد أشرف،  .94
 ه(.1415، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2، طداود

شذرات الذهب يف أخبار من ابن العماد، أبو الفالح عبد احلي بن أمحد العكري،   .95
وط، حممود األرنؤوط، د.ط، )دمشق: دار بن كثريـ ، حتقيق، عبد القادر األرنؤ ذهب

 هـ(.1406

، )دراسة فقهية أتصيلية العقود املالية املركبةالعمراين، عبد هللا بن حممد بن عبد هللا،   .96
 م(.2010هـ/ 1431، )الرايض: دار كنوز إشبيليا ـ 2وتطبيقية، رسالة دكتوراه، ط

، حتقيق، عبد الس الم حممد عجم مقاييس اللغةمابن فاِرس، أبو احلسني أمحد بن زَكراِّي،   .97
 م.(.2002هـ/  1423َهاُرون، د.ط، ) د.م: احتاد الكتاب العرب ـ 

ابن فرحون، برهان الدين، إبراهيم بن علي اليعمري، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء  .98
 دس(.املذهب، حتقيق، حممد األمحدي، د،ط، )القاهرة: دار الرتاث للطبع والنشرـ 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري،   .99
 دت(. –، دط، )بريوت: املكتبة العلمية للرافعي

حاشية الروض املربع شرح زاد ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي،   .100
 هـ(.1397، )د.م: د.ن، 1، طاملستقنع

ِإكَماُل املُْعِلِم ن موسى بن عياض اليحصيب السبيت، القاضي عياض، أبو الفضل ب  .101
 م(.1998هـ 419، )مصر: دار الوفاء ـ ذ1، حتقيق، حيىي إساعيل، طبَفَواِئِد ُمْسِلم

، التلقني يف الفقة املالكيالقاضي عبد الوهاب، أبو حممد بن علي بن نصر البغدادي،   .102
 م(.2004هـ/1425الكتب العلمية ـ  ، )دار1حتقيق، أبو أويس حممد بو خبزة التطواين، ط



  

158 
 

املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد املقدسي،   .103
 ه(.1405، ) بريوت: دار الفكر ـ 1، د.ت، طالشيباين

 الشرح الكبريابن قدامة، مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد املقدسي،   .104
نصاف( حتقيق، عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد )املطبوع مع املقنع واإل

 م(. 1995هـ/  1415، )القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ـ  1احللو، ط

، خمتصر القدوري يف الفقه احلنفيالقدوري، أبو احلسني، أمحد بن حممد بن أمحد،   .105
 م(.1997هـ 1418تب العلمية ـ ، )دار الك1حتقيق، كامل حممد حممد عويضة، ط

الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء القرايف، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي،   .106
هـ/ 1418)مع اهلوامش(، حتقيق خليل املنصور، د.ط، )دار الكتب العلمية ـ  الفروق
 م(.1998

، د.ط، ، حتقيق حممد حجيالذخريةالقرايف، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي،   .107
 م(.1994)بريوت: دار الغرب ـ 

، حبث منثور حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةالقرة داغي، علي حمي الدين،   .108
ضمن جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، العدد السادس، سنة ـ 

 م.1990ه/ 1410

، صة املستجدة منها، وأحكامهاالقبض: صوره، وخباالقرة داغي، علي حمي الدين،   .109
حبث منثور ضمن جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ 

 م.1990ه/ 11410
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اجلواهر املضية يف القرشي، أبو حممد، حميي الدين عبد القادر بن حممد بن نصر هللا،   .110
 د.ت(. –، د.ط، )كراتشي: مري حممد كتب خانه طبقات احلنفية

، حتقق، هشام اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر،   .111
 م(.2003هـ/1423سري البخاري، د.ط، )الرايض: دار عامل الكتب ـ

 م(.1988هـ/ 1408، )بريوت : دار النفائس 2، طمعجم لغة الفقهاءقلعة جي،   .112

، إعالم املوقعني عن رب العاملنيعي، ابن القيم، أبو عبد هللا، حممد بن أيب بكر الزر   .113
 ه(.1973 –حتقيق، طه عبد الرءوف سعد، د.ط، )بريوت: دار اجليل 

، د.ط،)بريوت: دار الكتاب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين،   .114
 م(.1982العريب ـ 

ترتيب، أمحد ، مجع و فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  .115
 (،دط، )دم: د.ن، دت(.1216الدويش، رقم الفتوى )

، حتقيق، حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  .116
 فيصل عيسى البايب احلليب ـ د.ت(. -الباقي، د.ط،)د.م: دار إحياء الكتب العربية 

حكم إجراء العقود  ة التعاون اإلسالمي،اجملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظم .117
(  العدد السادس، الدورة السادسة، سنة ـ 54/3/6، القرار رقم )آبالت االتصال احلديثة

 م.1990ه/ 11410

مناقشة مسألة بطاقة اجملمع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي،  .118
  م.1992ه 11412ـ العدد السابع، الدورة السابعة، سنة  االئتمان،
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  االستصناع، عقد التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، الدويل، اإلسالمي الفقهي اجملمع .119
 1412  القعدة ذي 12-7ة ـالسادس دورةال العدد السادس، ، 65: رقم قرارال ،املنعقد
 .م1992( مايو) أاير 14 – 9 املوافق

القبض صوره وخباصة ون اإلسالمي، جملمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاا .120
(، العدد السادس، الدورة السادسة، سنة 55/4/6، القرار رقم )املستجدة منها وأحكامها

 م.1990ه 11410ـ

(، العدد السابع، 1/771اجملمع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي،) .121
 م.1992ه 11412الدورة السابعة، سنة ـ 

، )د.م: دار الكتاب احلديث ـ 2، طاملدخل للفقه اإلسالميكور، حممد سالم مد  .122
 م(.1996

، دط، )بريوت: دار الفكر ـ منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليلحممد عليش،  .123
 م.(.1989 -هـ 1409)

، ) عمان: 1، طحكم إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثةحممد عقلة اإلبراهيم،   .124
 م(.1986هـ/ 1406ـ دار الضياء للنشر والتوزيع 

، )املطبعة الكربى 2، مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان، طاحممد قدري ابش .125
 م(.1891 -هـ  1308األمريية ببوالق ـ 

اإلنصاف يف معرفة  املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي، .126
: دار إحياء الرتاث ، )بريوت1، طالراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 هـ(.1419العريب ـ 
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، )حبث منثور ضمن جتارة الذهب يف أهم صورها وأحكامهااملرزوقي، صاحل بن زابن،  .127
 م(.1996ه/ 11417جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد التاسع، الدورة التاسعة، سنة ـ 

حممد فؤاد  ، حتقيق،صحيح مسلممسلم، أبو احلسن ابن احلجاج القشريي النيسابوري،  .128
 علد الباقي، د.ط، ) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ـ د.س(.

لعالء الدين  الفروع ومعه تصحيح الفروعابن مفلح، أبو عبد هللا، حممد بن مفلح،   .129
، )د.م: مؤسسة الرسالة ـ 1علي ظنب سليمان املرداوي، حتقيق، عبد هللا بن حمسن الرتكي، ط

 مـ(.2003هـ/ 1424

، د.ط، )الرايض: دار عامل املبدع شرح املقنعبو عبد هللا، حممد بن مفلح، ابن مفلح، أ .130
 م(.2003هـ /1423الكتب ـ 

املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن حممد،  .131
هـ/ 1410، حتقيق، عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، د.ط، )الرايض: مكتبة الرشد ـ أمحد

 م(.1990

نفح الطيب من غصن األندلس قري، شهاب الدين أمحد بن حممد التلمساين، امل .132
 م(.1968، حتقيق، إحسان عباس، د.ط، )بريوت: دار صادرـ الرطيب

، حتقيق، أبو األعلى خالد بن اإلمجاعابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري،  .133
 م(.2004هـ 1425، )القاهرة: دار اآلاثر ـ 1حممد بن عثمان، ط

، رسالة ماجستري، كلية القبض وأثره يف العقودمنصور عبد اللطيف منصور صوص،  .134
 م(.6/2000 /12الشريعة )فلسطني: جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 

 م(.1956، )بريوت: دار صادر ـ 1، طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  .135
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 م(.1996هـ 1416اإلسالمي ـ 

،د.ط، )جدة: دار الشروق للنشر الرتاضي يف عقود املبادالت املاليةنشأت إبراهيم،  .137
 م(.1982هـ 1402والطباعة ـ 
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