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الشكروالتقدير
على ما أوىل من الفضل واإلنعام؛ إذ  -سبحانه وتعاىل-بنعمه تتم الصاحلات، أشكره  احلمد هلل الذي

أن  -تعاىل-جعلين من طلبة العلم الشرعي مرياث األنبياء، ووفقين إلمتام هذا البحث املتواضع، أسأله 
 جيعله خالًصا لوجهه الكرمي، وأن يكون فاحتة خري يف بداية حياة علمية مثمرة.

لشكر والعرفان والتقدير إىل أستاذي الفاضل األستاذ املشارك الدكتور: خالد مث أتوّجه اب
محدي عبد الكرمي، الذي توىل إرشادي يف هذا البحث؛ فكان لرعايته وتوجيهاته أثر ابلغ يف إخراج 

 هذا البحث على هذه الصورة، فاهلَل أسأل أن جيزيه أحسن اجلزاء، ومينحه وأهله الصحة والسعادة.
دم ابلشكر والعرفان إىل جامعة املدينة العاملية مباليزاي متمثلة يف مديرها األستاذ كما أتق

-، واألستاذ املشارك الدكتور: أشرف حسن -حفظه هللا تعاىل-الدكتور: حممد بن خليفة التميمي 
حفظه هللا -عميد الدراسات العليا، واألستاذ املشارك الدكتور: عثمان جعفر  -حفظه هللا تعاىل

عميد كلية العلوم اإلسالمية، فلهم اجلزاء احلسن على ما يقومون به من الرعاية هلذه اجلامعة  -ىلتعا
 العزيزة على قلوبنا.

كما ال يفوتين أن أتقّدم جبزيل الشكر وفائق التقدير إىل أساتذيت الكرام، كما أتقّدم جبزيل 
واضع، فأسدى إيّل نصيحة، أو الشكر ووافر التقدير إىل كل من أسهم يف إجناز هذا البحث املت

صّوب يل خطًا، فجزى هللا اجلميع خري اجلزاء، فهو خري من جيازي عن اإلحسان، وصّلى هللا وسّلم 
على نبّينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.



 ي

 اإلهداء

، وإىل كل مظلوم يف هذا إىل روح والدي رمحه هللا تعاىل، وإىل كل من أعاَنين يف إمتام هذا البحث
 الكون.

  



 ك

 ملخ صالبحث
 

إن التيسري من مسات الشريعة اإلسالمية، ومن أهم مسات الفقه اإلسالمي أنه فقه يصلح ألن يكون 
صاحلًا لكل األزمان، ومن عظيم شأن الفقه اإلسالمي يف املعامالت أن جعل قواعد أحكام البيوع 

رار أبحد، فكان ال بد من إبراز وبيان هذه األحكام إضغري حتقق مصاحل الناس يف كل عصر من 
حيث ظهر يف  ،حىت يكون التاجر املسلم على قدر من العلم يف كيفية تيسري أموره يف البيع والشراء

هذا العصر كثري من املسائل الفقهية املتعلقة ابلقبض احلكمي مثل القبض عرب اخلامت اإللكرتوين أو 
كات والبطاقات املصرفية وغريه، وما استجد من البيوع ابلتعاطي املسندات أو الشبالقبض عرب 

وكذا ظهور بعض املسائل اليت تتعلق ببيع املنقوالت قبل دخوهلا إىل حوزة املشرتي حقية  وغريها،
قواعد القبض  هدف إىل بيانوحتويلها إىل مشرٍت آخر، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، فهو ي

دراسة فقهية مقارنة. وقد اعتمد  الت املالية وأثرها يف البيوع، ودراستهااحلقيقي واحلكمي يف املعام
إذ يقوم بتناول دراسة وبيان أحكام القبض احلقيقي املنهج االستقرائي والتحليلي،  علىالباحث 

واحلكمي وذكر أقوال الفقهاء حول املسائل القدمية ومقارنتها مع املسائل املستجدة ومن مث حتليلها مع 
ألدلة اليت اعتمد الفقهاء عليها، كما يهدف هذا البحث إىل بيان كيفية إمتام الصفقة يف القبض ذكر ا

القبض يتحقق أمهها:  من ،كثرية  وقد توّصل إىل نتائجاحلكمي ومدى تطابقه مع القبض احلقيقي، 
ألسباب  صدور اإلذن ابلقبض مع القرب املكاين وخلو العقار من مجيع املوانع؛احلقيقي يف العقار ب

منها: غالًبا ما يكون اإلذن يف حصول املنفعة إمتام مجيع متطلبات القبض. فاإلذن يف احلقيقة ليس 
جمرد قول مثلما كان عليه احلال من قبل؛ وإمنا هو يف توقيع األوراق اليت تدل على ملك املوّقع هلذا 

عقد الصيانة من العقود  أنو  العقار؛ ألن مفهوم القبض يف العقار والعرف اجلاري يقوم على ذلك.
احلديثة اليت جتوز للحاجة إليه يف حفظ املال وتطور االقتصاد وخدمة الناس. ويكون القبض حقيقيًّا 

وأنه يتحقق القبض احلكمي يف فيه، إن كان البائع هو الذي يقوم ابلصيانة، بعد الشراء مباشرة، 
القبض يف عقد التأمني هو قبض  ، وأنباشرمت فيها القبض عن طريق اخلصم املالبطاقات املصرفية إن 

حكمي؛ ألن العوض متأخر، وقد يكون غري معلوم القدر، وألنه جاز للضرورة، ويتحقق القبض بدفع 
  أول قسط من قبل املؤمن له.
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ABSTRACT 

 

Facilitation is one of Islamic Shariah features, the most important of which is that it is valid 

for all periods. What makes the Islamic jurisprudence great in transactions is that it gives 

priority to the interests of people in its sale rulings, without endangering their interests. 

Therefore, it is incumbent to bring forth these rulings so that the Muslim merchant would 

have the sufficient knowledge of how to conduct his sell and buy matters. Nowadays a myriad 

of financial issues have arisen that are related to presumptive encashment through electrical 

ring or encashment through bonds, cheques or bank cards etc., or by the updating forms of 

reciprocal deliveries as well as the advent of some matters that are correlated to chattels’ 

selling before getting into the buyer’s actual possession that is transferred to other different 

purchaser. Therefore, the idea of this research stems from this idea. This research aims at 

clarifying the rules of true and presumptive reception and their effect on sale, and conducting 

a comparatively jurisprudential study about them. The researcher adopted the inductive and 

analytical methodology. He has concluded that the true reception of the real estate can be 

realized if there is a note of reception is issued when the time is drawing close and the 

property is devoid of any contraindications/inhibitions. It is the essential part for real 

receiving of the property for many reasons: mostly the permission can be achieved by 

completing all the requirements for reception when the property needs a key or the occurrence 

of the contract is done concomitant with the permission. Unlike before, permission is no more 

a verbal statement. On the contrary, it is the signature of the papers which indicate the 

ownership of the property. That is because the concept of receiving the property and the 

current customs depend on that. And that maintenance contract is one of the modern contracts 

which is allowed at necessity for preserving the property, developing the economy and 

serving people. Reception is real in that case if the seller is the one who will do the 

maintenance, directly after purchase. And that the rhetorical reception (Qabdh Hukmi) can be 

realized by the bank credit cards if deduction from accounts occurred, and that the reception 

in the Insurance Contract is a Qabdh Hukmi because the price is delayed and it might be an 

unknown amount and because it is permissible for the necessity and that it is realized when 

the insured person pays the first instalment. 
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املقدمة

اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك  ،احلمد هلل رب العاملني محًدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده
وأشهد أن ال إله إال  ،وعظيم سلطانك، سبحانك ال حنصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 آله وصحبه أمجعني.ليه وعلى هللا، وأشهد أن سيدًن حممًدا عبده ورسوله، صلى هللا وسّلم ع

 وبعد:

ا، وأكثر ما إن أقرب العلوم الشرعية إىل حياة املسلم هو علم الفقه؛ ذلك أنه يرتبط أبمور احلياة مجيعً 
 جمال العبادات احملضة. به طلبة العلم يف الفقه هويهتم 

لق مصاحل اخل مجيع بتحصيل ةكفيل  ي متعددة األبواب، وهيسالمإن موضوعات الفقه اإل 
احلاجة يف هذا العصر إىل بيان أحكام ما استجد من هذه إن وخاصة يف مسائل البيوع، حيث 

هذا  من خالل مقاصدفيها، وذلك  سالماملسائل ملحة؛ وأصبح الناس حباجة إىل من يبني أحكام اإل
 قيام الساعة. إىلويرعى مطالبهم يف أكل احلالل الطيب  يف معاشهم ومعادهم، الدين

من غري ضرر عصر كل الناس يف  حتقق مصاحل ، م البيوع املتعلقة ابلقبض احلقيقي واحلكميإن أحكا 
ذلك أن الكسب احلالل مقصد من مقاصد هذا الدين، فحرم هللا الراب والغش وسائر  أو إضرار أبحد؛

بيان هذه األحكام حىت يكون املسلم على دراية كاملة ذكر و فكان ال بد من أنواع الكسب احلرام؛ 
 ي.إسالمكيفية تيسري أموره يف البيع والشراء من منظور ب

ومن هذا املنطلق وبعد استشارة األساتذة ومشاورة أهل االختصاص، رأى الباحث أن يكون موضوع  
وتطبيقاهتمايفاملعامالتاملاليةاألحكامالفقهيةللقبضاحلقيقيواحلكمي)الدكتوراه هو حبثه يف 
(.املعاصرة

تسهم يف حل كثري من املشاكل يف البيوع، واملسائل املستجدة  ت املتعلقة هبذه الدراسةوهذه املوضوعا
مراكز أحباث ية و سالمالبنوك اإلتستفيد منه و  االعتماد عليها، ميكن ا شرعيًّ يف هذا العصر، وتوفر معيارً 

 .ية ملن يريد تطبيق هذه األحكامسالم اإلية وغريسالمي يف الدول اإلسالماالقتصاد اإل
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ا من موجباته كما هو احلال ا من آاثر العقد وواحدً قد يكون أثرً القبض احلقيقي واحلكمي ف   
املبيع  قبضألنه بتمام  ؛يف عقد البيع هلا أمهية عظيمة القبض احلكمي واحلقيقييف عقد البيع، ومسألة 

 والت. حيقق املشرتي غايته من الشراء، وذلك ابالنتفاع من املبيع وخاصة يف بيع املنق

ه تقوم كثري من حيث إنإن القبض احلكمي يف هذا العصر له أمهية عظيمة يف البيع والشراء،  
 ألن يبحث هذا املوضوع املتجدد حبيث يكون املعامالت املصرفية على هذا األساس، فكان حرايًّ 

 املسلم على دراية كاملة يف بيعه وشرائه على النحو الذي يرضاه هللا سبحانه.

 ،ومكان وأهنا صاحلة لكل زمان ،يةسالمعلى مرونة األحكام اإل دالةً  ت هذه الدراسةفكان   
ا حتقيقً  القبض احلقيقي واحلكمي؛إىل جهد العلماء يف بيان أهم قواعد وضوابط نضم يا جهدً و 

 وفق.يف الفقه، وهللا املالدكتوراه ملتطلبات احلصول على درجة 

 أمهيةالبحثوأسباباختياره:

ية هذا البحث تكمن يف أنه يتعلق ابحلياة اليومية للمجتمع والفرد املسلم يف التعامل فيما أمهإن -1
ة لكرتونيعلق ابلشبكات اإليف هذا العصر البيوع اليت تت ت، وقد ازدادالبيع والشراء ما خيص  بينهم في

يف الطريق  بيع وهوحتويل املوكذا  ،وغريهاملنقوالت وا عرب البنوك يعوالبطاقات الذكية؛ وذلك مثل الب
مما قد بعد إىل املشرتي؛ واالعتماد على البطاقات املصرفية بشكل أساسي يف دفع الثمن، يصل ومل 
  .فيما لو أتخر القبض أو تعذر لسبب ما بني البائع واملشرتي تالاشكا من اإلدث كثريً حيُ 

كل عام ومبادلة األموال تقوم عمليات القبض بش ااالبتكارات والوسائل احلديثة اليت من خالهل-2
 لقيام ابلقبض احلقيقي.ابشكل خاص يف املصارف؛ مما يتعذر فيها 

بعض املؤسسات العامة واخلاصة يف معامالهتا وتصرفاهتا املالية، واليت هلا جتاوزات تقوم هبا  هناك-3 
 حلق.الباحث إلظهار ا حماولة من ؛القة مبوضوع البحث مما دفعين للكتابة فيهعَ 

، بشكل مستقلواحلكمي  القبض احلقيقييتناول  امؤلفً  -حسب اطالعه- جيد الباحث مل -4 
ة يف املسائل يحيث يسهل ملن يريد معرفة حقيق ؛هلذين املوضوعنيشاملًة فكانت هذه الدراسة 

 .املستجدة، ومدى تطابقها مع القبض احلقيقي
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البيع والشراء القدمية منها مجعت هذه الرسالة أهم املسائل اليت يكثر تناوهلا يف موضوع -5
 واملستجدة.

 جديد، ميكن االستفادة منه يف جمال املعامالت التجارية رغبيت يف إظهار املوضوع يف ثوبٍ -6 
  احلديثة.

يف توثيق العلوم  املعاصرين مع جهود العلماء ية لينصبّ سالميف إثراء املكتبة اإلاملوضوع م اسهإ-7
 .هذا الدين احلنيف جدة من مسائلاألحكام املستوبيان  ،يةسالماإل

إشكاليةالبحث:

يف حياته اليومية ال ميكن احلصول عليها إال عرب البيع والشراء،  نسانإن احلاجات اليت يريدها اإل
وغري ذلك، فهذه األمور لن  ..أو مركوب وملبس ومواد بناء وذلك مثل املنافع اخلاصة من مأكلٍ 

إال إذا كان هناك قبض، سواء كان هذا القبض  نسانويعقدها اإل يستفيد من عقود البيع اليت يربمها
حقيقي أو حكمي، فالقبض بشكل عام هو املوّلد لالستفادة، كما أنه لن يستطيع يف الغالب أن 

 يتصرف مبا اشرتاه إال إذا قبضه وأخذه وصار يف ملكه.

 احلكميحلقيقي و على القبض اسعى هذا البحث إىل بيان األحكام الفقهية الواردة ولذلك 
  كيفية القبض احلقيقي واحلكمي.ر اختالف الفقهاء يف  اظهإ، و وتطبيقاهتما املعاصرة

 هو احلال يف عقد البيع، ومسألة مثلمامن آاثر العقد ومن موجباته  اقد يكون أثرً احلقيقي  لقبضفا 
ع حيقق املشرتي غايته املبي قبضألنه بتمام  ؛يف عقد البيع هلا أمهية عظيمة القبض احلقيقي واحلكمي

اليت حتتاج إىل الوصول يف  االنتفاع من املبيع وخاصة يف بيع املنقوالتمن خالل وذلك  ؛من الشراء
 .ايد املشرتي حىت يكون القبض صحيحً 

دليل صريح على أمهية القبض يف هلي ما ليس عنده؛  نسانيف عدم بيع اإل تإن األحاديث اليت ورد 
ي؛ لذا جند حديث حكيم بن حزام يبني هذا الركن العظيم من البيع وهو سالماملعامالت يف الدين اإل

فكان هذا ، (1) «يَأْن أَبِيَع َما لَْيَس ِعْندِ  َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم هَنَاين » :رضي هللا عنه قوله:
                                 

دار إحياء د. ط، )بريوت:  ،أمحد حممد شاكر وآخرون، حتقيق: سننالرتمذي، ( رواه الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى1)
= 
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ع األشياء اليت عن بي -لمسصلى هللا عليه و -ألمهية القبض، حيث هنى النيب احً يوتوض احلديث بياًنً 
 يف يده. اليست يف حوزة البائع وال ميتلكه

 ،ا من املعامالت املالية جتري من خاللهألن كثريً ؛ للقبض احلكمي يف هذا العصر أمهية عظيمة
وذلك مثل البطاقات املصرفية والتسويق الشبكي وغريه؛ فكان بيان أحكام هذا النوع من القبض 

 الكسب احلالل يف هذا العصر.شأن عظيم يف معرفة ذا والتعامل 

صياغة إشكالية البحث من  تهواألمور اليت سبق خالل حديث حكيم بن حزام وميكن من 
 خالل األسئلة اآلتية:

أسئلةالبحث:

 ؟ضوابط القبض احلقيقي واحلكمي عند العلماءما -1
 ؟ا عرب املستنداتيف املنقول، ومىت يصري القبض حكميًّ  القبض احلقيقيكيف يكون -2
 يف العقار؟ تحقق القبض احلقيقيكيف ي-3
 ؟، ويف البطاقات الذكيةلكرتوينيف الصرف اإل القبضكيف يتم -4
 ضوابط القبض احلقيقي يف السلم، واالستصناع. ما-5
 
 
 

أهدافالبحث:

 يهدف هذا البحث إىل اإلجابة على األسئلة الواردة يف إشكالية البحث، وهي على النحو اآليت:

 .عند العلماء ضوابط القبض احلقيقي واحلكميفة : معر أواًل 

 .ا عرب املستنداتمعرفة مىت يصري القبض حكميًّ و يف املنقول،  كيفية القبض احلقيقيا: بيان  اثنيً 

                                 
= 

  .2867رقم،  ،مشكاةاملصابيح ، قال األلباين: صحيح،3/534(، 1233) (، رقمالرتاث العريب، د ت
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 يف العقار. استنباط ضوابط القبض احلقيقيا: اثلثً 

 . ، والبطاقات الذكيةلكرتوينيف الصرف اإل حتقق القبض توضيح كيفيةا: رابعً 

 ا: بيان ضوابط القبض احلقيقي يف السلم، واالستصناع.خامسً 

 الدراساتالسابقة:

، إال أهنا مل تكن لتفي ابلغرض حول القبض احلقيقي بعض من الدراسات فت حول هذا املوضوعلّ أُ 
ا من املوضوع أو ذكر بعض من ا واحدً واحلكمي وأحكامهما، وكانت هذه الرسائل تتناول جانبً 

 ابلقبض احلكمي أو احلقيقي، ومن هذه الرسائل: األحكام اليت تتعلق

العقود: )أواًل يف وأثره  ،فلسطني اح بنابلسيف جامعة النج( هذه الرسالة قدمت القبض
، وقد قدمت مجال زيد الكيالين يف منصور صوص، حتت إشراف الدكتور: منصور عبد اللطاحثبلل

 .م2000عام 

الفصلدمة واخلامتة، ولقد حتدث الباحث فيها يف وهذه الرسالة عبارة عن أربعة فصول مع املق
 احث، ففي املبحث األول حتدثعن مفهوم القبض وعالقته ابلعقود، وذلك عرب أربعة مب األول

القبض واأللفاظ اليت هلا عالقة ابلقبض واألصل يف مشروعيته، أما يف املبحث الثاين  تعريف عن
ة ويف الشرع وكذا األلفاظ اليت هلا صلة بذلك، فقد حتدث الباحث فيه عن مفهوم العقد يف اللغ

 ابلعقد وضابط القبض وطرقه. الث والرابع حتدث عن عالقة القبضويف املبحث الث

عبارة عن ثالثة وهذا الفصل ذكر أنواع القبض وهو القبض احلقيقي واحلكمي،  الفصلالثاينويف 
وبعض  ،والقبض احلكمي ،مفهوم العقار واملنقول والقبض فيهماعن مباحث حتدث فيها 

 والقبض من حيث املشروعية. ،احلاالت

امللكية والعقود اليت  ط صحة القبض وأثر اشرتاط القبض لنقلو ر ش الفصلالثالثكما ذكر يف 
وكذلك آاثر القبض مثل بذل العوض وانتقال الشيء املباع إىل  ،بشرط القبض ال تصح إال

 ضمان املشرتي والقابض.
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الرابعويف  حتدث عن بعض األمثلة اليت ختص القبض احلكمي يف املعامالت  الفصل
لدولية عرب األوراق التجارية اوذلك مثل التسجيل يف السجل العقاري وغريه، والتجارة  ،املعاصرة

 واحلواالت املصرفية.

 وختتلف يف أخرى. ،وتلتقي هذه الرسالة مع رساليت يف عدة أمور

 :األمر األول: ما يلتقي مع رساليت

 كونه ذكر املسائل اليت تتعلق ابلقبض احلقيقي واحلكمي يف هذه الرسالة.-1

أنه مل يشر إىل سبب انتماء هذه املسائل إىل القبض  أقوال العلماء يف حتقق القبض، إالذكر -2
  احلقيقي أو احلكمي.

 ه.االختصار يف أقوال الفقهاء األربعة يف املسائل اليت فيها قبض حقيقي مثل العقار وغري -3

 الثاين: األمور اليت ختتلف عن رساليت:

حيتاج إىل قبض وتسليم، وليس على التفريق بني  كل عقد يربمإن  حيث  عام  ذكره للقبض  -أ
 القبض احلقيقي واحلكمي كما هو احلال يف رساليت.

كما يف التسجيل العقاري وغريه،   ة  ز اليت ذكرها يف القبض احلكمي موج بعض األمثلة -ب
 ه يف رساليت.وليس كما سأبين

 .ق مبوضوع حبثي مثل الوقف وغريهذكر بعض العقود اليت ال تتعل -ت

قوم على فهي تإن التفريق بني القبض احلقيقي واحلكمي يف البيوع هو من أساسيات رساليت، -ج
مل يكن  وهو ما ذكر األمثلة اليت تتعلق لكل واحدة منها بشكل يربز الفرق بينهما يف املعامالت،

 .ليت نتحدث عنهايف الرسالة ا

غري مذكورة يف الرسالة اليت  ، وهيصةذكر بعض املسائل احلديثة املتعلقة ابلقبض احلكمي خا-د
 .نتحدث عنها

 مل يكن يف الرسالة الفائتة.  بيان سبب انتماء املسألة إىل القبض احلقيقي أو احلكمي، وهو ما-ر
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 سة علمية حديثة.: من الدراسات اليت هلا عالقة هبذا البحث هو دراااثنيً

هذه الدراسة عبارة حبث قدمه الباحث:  ت إشراف األستاذ املشارك حتسيدأمحدمدهوم
اجملاهدالدكتور ) سعيد  ملتطلبات احلصول على درجة دينة العاملية؛ تكمياًل يف جامعة امل (حممد

البيوع) م، وهو بعنوان2014املاجستري سنة  على وأثرها املبيع تسليم على وكانت  (؛القدرة
 الدراسة عبارة عن مقدمة وفصلني.

وذلك من  ،حتدث فيها الباحث عن القدرة على التسليم معناها وصورها الفصلاألولففي 
ا ينبغي أن تتوافر يف وط املبيع عند الفقهاء، وعمّ ر خالل متهيد ومبحثني، حتدث يف التمهيد عن ش

سليم يف تحث األول على تعريف القدرة والا، مث بعد ذلك اشتمل املباملبيع حىت يكون البيع صحيحً 
ر فيه صور التسليم يف البيوع، فذكر حكم بيع كاللغة ويف االصطالح الفقهي، ويف املبحث الثاين ذ 

يد املشرتي يد ضمان  تالطري يف اهلواء لدى الفقهاء وتسليم املنقول، والبيع يف الضمان وذلك إذا كان
إذا كان املبيع يف يد أجنيب وهل يده تعترب يد أمانة أو يد  أو يد أمانة، مث بعد ذلك حكم التسليم

 ا يف الذمة وحكمه عند الفقهاء.ضمان، مث حتدث عن التسليم إذا كان املبيع دينً 

تكلم الباحث فيه عن بعض جوانب القبض احلقيقي واحلكمي؛ وبعض  يناالفصلالثأما يف  
وكيف يتم فعرف معىن بيع األسهم  بيع األسهم، من املعامالت اليت تتعلق هبا يف البيوع؛ وذلك مثل

ملكه التاجر قبل  كيفية البيع ملا  يف بيع األسهم، وكذلك بني الباحثالبيع فيها والطريقة الشرعية 
وذلك عن طريق التصرف يف املبيع قبل القبض، أو الشركة بربح يف البضاعة قبل القبض  ،قبضه

 ذا بيع املصرف للمنقوالت وكيف يتم القبض فيه.مل يشتمل الراب، وك واملكيل واملوزون ما

ويف املبحث األخري حتدث فيه الباحث عن حكم بيع العقارات عرب املخطط، وحكم بيع وشراء 
وافر وقت بيع املسكن عرب املخطط مل يتم بناؤها بعد، وكذلك الشروط اليت ينبغي أن تت اليت الشقق

كله لبيان معىن ز، وذلك  بشكل موج شخص آخر وغريهقبل إمتامه، وحكم بيع العقار غري املكتمل ل
 إال به. يتم القدرة على التسليم وأن البيع ال 
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تتحدث عن بعض من األحكام املتعلقة لة يف كوهنا اهذه الرسمع  تتصل هذه الرسالة اليت سبق ذكرها
وليس  ،تسليمابلقبض احلقيقي والقبض احلكمي، وهو حمل التوافق وإن كان ذكر ذلك يف بيان معىن ال

 يف بيان الفرق بني املسائل اليت تنتمي إىل القبض احلكمي والقبض احلقيقي.

عن العقار  هو حني حتدث الباحثواملواضع اليت اتفق فيها الباحث مع هذه الرسالة 
وذلك أن البيع فيه كثري  ،العقار من أهم املسائل اليت تنتمي إىل القبض احلقيقيإن واملنقول، حيث 

وال سبيل إىل حياة طبيعية، حيتاج إىل املسكن ليعيش  نسان؛ ألن اإليف مجيع أرجاء املعمورةومنتشر 
أمهية عند ذا لذا كان بيان حكمه يف كيفية القبض فيه  احلصول إليه إال من بيع العقار وشرائه؛

الثابت الفقهاء، وكذلك احلال يف احلديث عن املنقول فجميع ما يتم البيع والشراء من غري العقار 
 ينتمي إىل املنقول، لذا تعني ذكر بعض األمثلة يف بيان حكم القبض احلقيقي فيه.

 وختتلف هذه الدراسة عما سبق يف عدة أمور، منها:

أنه يتحدث عن القبض احلقيقي واحلكمي بشكل مستقل؛ وليس على أنه نوع من أنواع  -1
إبراز الفرق بني املعامالت اليت  على افيه الدراسة سيعمل الباحث القدرة على التسليم؛ كما أن هذه

 مل يكن يف الدراسة السابقة. احلكمي بشكل مستقل؛ وهذا ماالقبض تتعلق ابلقبض احلقيقي و 

مل يتم ذكر املسائل املتعلقة ابلقبض احلكمي اليت ذكرها الباحث يف الرسالة السابقة، وذلك مثل  -2
، هذه املسائل تعترب من القبض احلكمي ، مع أنعرب املخطط األسهم والقبض فيه وبيع العقارات

 .ا من التكرار وعدم احلاجة إىل ذلكخوفً 

يف هذه الرسالة مقارنة بني ما هو قبض حكمي وبيان السبب الذي به أصبح القبض فيه -3
 مل يذكر يف الرسالة السابقة. ا، مع بيان مكان مقارنته ابلقبض احلقيقي، وهو ماحكميًّ 

 ةديثة اليت تتعلق ابلقبض احلكمي مثل القبض يف البطاقات املصرفيذكر املسائل احل-4
 ة وغريه، وهو مل يكن يف الدراسة السابقة.لكرتونيوالسوارت اإل
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تناول أهم املسائل املنتشرة يف عملية القبض احلكمي يف هذا العصر مثل التسويق الشبكي، والبيع -5
مل يذكره الباحث يف الرسالة  ة، وهو مادملسائلة املستجعرب املاكينات اآللية التلقائية وغري ذلك من ا

 .يت نتحدث عنهاال

يفالفقهلكرتوينأحكامالصرفاإلهو حبث عن ) هلا صلة هبذا املوضوع: من الرسائل اليت اثلثًا
ري يف الفقه املقارن من كلية الشريعة والقانون لنيل درجة املاجست عبارة رسالة مقدمة وهو ،(يسالماإل

زايد) حتت إشراف الدكتور: عاصم أمحد عطية بديوي، احثببغزة، لل - يةسالمجلامعة اإليف ا
 .م2010-ه1431 :سنة (إبراهيممقداد

 ولقد اشتملت هذه الرسالة العلمية، على مقدمة وثالثة فصول وخامتة.

الباحث عرف الصرف إن ، حيث لكرتوينفكان الفصل األول عن حقيقة الصرف والصرف اإل
كمه وأدلة مشروعيته، مث بعد ذلك عرج الباحث إىل ذكر أركان الصرف والشروط اليت ينبغي وبني ح

أن تتوافر فيه بشكل عام وبشكل خاص، ويف املبحث الثالث ذكر فيه الباحث أنواع الصرف، 
الصرف ابملواعدة والصرف الناجز والصرف يف الذمة، مث بعد ذلك هي وحتدث أن من أنواع الصرف 

 .لكرتوينمن خالل تعريفه وذكر مزاايه مث أنواع الصرف اإل لكرتوينيقة الصرف اإلتكلم عن حق

املباشر، ووسائل  لكرتوينويف الفصل الثاين حتدث الباحث يف هذه الرسالة عن صور الصرف اإل
االتصال اليت تنقل ابللفظ وحكم الصرف فيه، مث بعد ذلك احلديث عن صور الصرف اليت تنقل 

صرف فيه، ويف املبحث الثالث حتدث الباحث عن صور الصرف بواسطة وسائل املكتوب وحكم ال
ة لكرتوني، وحقيقة النقود اإللكرتوينفع اإلد، وذلك عرب أنواع بطاقات اليفيتهوك لكرتويندفع الثمن اإل

 ة.لكرتونيوصور الصرف فيه، وكذلك حكم الصرف بواسطة النقود اإل

عرب البورصة وأحكامها، وذلك  لكرتوينور الصرف اإلأما يف الفصل الثالث فقد ذكر الباحث ص
 لكرتوينمن خالل تعريف البورصة وذكر أنواعها وطرق التداول والصرف، مث بني عقود التداول اإل

والصرف بنظام اهلامش وحكمه، فذكر  لكرتوينفذكر تعريف معىن التداول اإل ،مالت وأحكامهاعلل
هبذا النظام، ويف املبحث الرابع واألخري حتدث عن  حقيقة الصرف بنظام اهلامش مث حكم الصرف

 الفوركس وحكمه عند العلماء املعاصرين.
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حبثي، وهو يف بيان أحكام مع إن هذا البحث القيم عن الصرف له مكان واحد يلتقي فيه 
الباحث يف هذه الرسالة ذكر كيف يكون الصرف عرب املباشر إن الصرف الناجز ونظام الدفع، حيث 

هبدف بيان مكان  ؛ز يف رساليتبشكل موجتناولته اقات الدفع واحلواالت، وما مت ذكره وعرب بط
وأن الصرف عن طريق الشبكة هو من أنواع املعامالت احلديثة اليت تنتمي إىل  ،القبض احلكمي فيه

، كما أن تعدد أنواع الصرف والشركات اليت تتعامل يف هذا اجملال واختالف طريقة القبض احلكمي
 .حث يف رسالته الفائتةااء العملية حتتم علي ذكر بعض املسائل اليت مل يذكرها البإجر 

 وختتلف هذه الدراسة عن دراسيت يف عدة أشياء: 

كونه مل يذكر هذه املعامالت على أهنا من القبض احلقيقي أو احلكمي؛ كما هو احلال يف -1
من املعامالت احلديثة املتبعة يف كثري  لكرتويناإل يل أن الصرفإمنا ذكره على سب؛ و هذه الرسالة
املكان الوحيد إلجراء هي مع تعدد الشركات مل تعد البنوك أنه ، وهو كذلك إال من البنوك

 .الصرف فقط

عدم الفرق بني القبض احلقيقي واحلكمي يف بيان موضع القبض يف الصرف، واكتفى بذكر -2
يان سبب كون هذا النوع من التعامل ينتمي دون ب العلماء يف كيفية الصرف الناجز وغريهأقوال 

 .إىل القبض احلكمي

بيان كيف يكون القبض احلقيقي يف الصرف على ذكر الصرف يف هذه الرسالة تصر قي-3
 .وبيان الفرق بينهما لكرتوينالناجز، وكذلك األمر يف بيان القبض احلكمي يف الصرف اإل

 ت( للدكتور نزيه محاد؛ هذه الدراسة قدميالمسأحكامالقبضيفالعقوديفالفقهاإل) رابًعا:
وهو  ،م1973جامعة القاهرة سنة  - كلية دار العلوم  وكان ذلك يفدرجة الدكتوراه؛ ملتطلبات نيل 

حبث قيم حول القبض يف العقود؛ ولقد حصلت على مقدمة هذا البحث فقط، ومل أحصل بعد على 
من  ية القبض يف العقود وأنه به حيصل االستفادةيف املقدمة عن أمهحتدث ؛ فقد حىت اآلن البحث كله

أحكام القبض احلقيقي فيه؛ لكونه حتدث عن القبض يف العقود يف من  ااملبيع؛ كما أنه ذكر بعضً 
 ي.سالمالفقه اإل
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كونه مل خيصص القبض احلكمي واحلقيقي يف دراسته؛ وإمنا   يف وختتلف هذه الدراسة عن حبثي
فهي تقوم على ذكر كل قسم  درج حتت هذين القسمني؛ أما دراسيتذكر بعض املعامالت اليت تن

 أقوال العلماء يف كل قسم بشكل مستقل.؛ مث تبني بعد ذلك على حدة

وموضع االتفاق هو يف ذكر عقود تنتسب إىل القبض احلكمي واحلقيقي يف مكان واحد؛ ألن 
 ا إىل هذين النوعني من القبض.العقود يف الفقه تنتمي مجيعً 

اك بعض من املقاالت والدراسات املوجزة؛ منثورًة على شبكة اإلنرتنت كتبت حول القبض وهن
 يستفاد منه يف بلورة مفهوم القبض احلقيقي ا كاماًل احلكمي واحلقيقي؛ إال أهنا ال ترتقي لتكون حبثً 

 وهللا أعلم. ،واحلكمي

 

 

منهجالبحث:

بتتبع آراء الفقهاء، ومن مَثّ  قمتحيث ليلي، سلك الباحث يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي التح
 :يتعلى الشكل اآلالباحث وتناوهلا حتليلها، 

 ،لقبض احلقيقي واحلكمي ومدى تعلقها مع املبيعابمجع املسائل الفقهية املتعلقة -أ
 بغية الوصول إىل احلكم املناسب. ؛واستقراؤها، وحتليل جزئيات هذه املسائل

)اإلمام  :ربعة مع األدلة اليت اعتمدوا عليها حسب التسلسل التارخييذكر آراء الفقهاء األ-ب
برتجيح أحد  حيث قام الباحثالشافعي يليهم اإلمام أمحد(،  اإلماممالك مث اإلمام حنيفة مث  وأب

بعض العلماء املعاصرين حول هذه  آراءوقد يذكر الباحث  ا للدليل األقوى،األقوال مبا يراه مناسبً 
 املسائل.

ابستثناء املشاهري منهم   ،أترجم لألعالم الذين ورد ذكرهم يف الرسالة ترمجة خمتصرة -ج
 ة رمحهم هللا تعاىل.واألئمة األربع رضي هللا عنهم، كمشاهري الصحابة



12 

  :اآلايت واألحاديث من مصادرها األصليةعزو  -د 

فإن مل يوجد  ،دمهاأحيف ، أو نهمايكتفي الباحث بذكره م :في حال وجود احلديث يف الصحيحنيف
فيها، ا فإن مل يكن موجودً ، كتب السنن األربعة إن وجديصار إىل خترجيه من   :احلديث يف الصحيحني

 ه.بتخرجيه من مظانِّ  الباحث ماق

  يذكر الباحث أهم النتائج والتوصيات، مث املصادر واملراجع والفهارس. اخلامتةويف -و

حدودالبحث:

املبيع، قبض قيقي واحلكمي وأثرمها على أقوال العلماء يف القبض احل على بيانيقتصر هذا البحث 
الفقهاء املتعلقة ابلقبض احلقيقي واحلكمي، واألدلة اليت استند عليها آراء حيث يتناول الباحث 

 العلماء يف املوضوع فقط.

هو أنه الباحث على ذكر رأي واحد على يقتصر قد يكون يف املذهب أكثر من رأي وقد 
 هب يف املسألة.املذ
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 .الباباألول:مفهومالقبضاحلقيقيواحلكمي

ويشتملعلىفصلني:

.ااوصورمهمعنامهاحلكمياحلقيقي:القبضالفصلاألول

مفهومقبضالضمانواألمانة،والشركةواملزارعة.الفصلالثاين:
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 .اكميلغًةواصطالحًالتمهيد:تعريفالقبضاحلقيقيواحل

كل من نه اكتمل واستحق  به حيكم على البيع أإن بيع؛ حيث ال عقد أهم موضع يف هو إن القبض
ا أن الثمن يكون يف قبضة يصري املبيع يف حوزة املشرتي، كمالبائع واملشرتي املنفعة؛ ألنه بذلك 

قد البيع؛ لذا  البائع، كما أن التصرف يف املبيع يتوقف عليه، فكان بذلك أهم ركن ينبغي حتقيقه يف ع
مبعىن  ةيعلى درا االصطالح عند العلماء؛ ليكون املرءكان ال بد من بيان معىن القبض يف اللغة ويف 

 القبض وابلتايل األحكام املتعلقة به.

 القبضاحلقيقيواحلكميلغًة. :املطلباألول

  الصحاح:كما يف  ،يف اللغة لعدة معاٍن؛ إال أن أمهها هو امللك واألخذ "قبض"وردت كلمة 

 .ا: أخذتهقبضً  ءالشيقبضت 

 بضتك، أي يف ِملكك.يف قَ  الشيءويقال: صار  ،والقبض: خالف البسط 

وَتقبيُض املال: إعطاؤه ملن ، ودخل مال فالٍن يف القبض، ابلتحريك، وهو ما قبض من أموال الناس 
 (1).أيخذه

قبضت ليد وغريه:وكذا يف لسان العرب: جاء القبض مبعىن التناول، وذلك من خالل ا
 ا: أخذه.وقبض الشيء قبضً  ،والقبض: التناول للشيء بيدك مالمسة ،ا: مجعتهالشيء تقبيضً 

 (2)وتقبيض املال: إعطاؤه ملن أيخذه.، وقبضه املال: أعطاه إايه 
وم يق على قأي يضِّ  (3)،چ َواَّللهُ يَ ْقِبُض َويَ ْبُسطُ  چ :وأتيت مبعىن الضيق والوسع، كما يف قوله تعاىل

 .ينعلى آخر  ويوسع
 (4).إذا قبض نفسه ،وتوفاه هللاتويف فالن  :مبعىن الوفاة وخروج الروح، مثل قوهلم القبضوأييت 

                                 
 (.3/1100مادة: قبض، )الصحاح،الفارايب، ( 1)
 (.7/213، مادة: قبض، )لسانالعرب( ابن منظور، 2)
 (.245اآلية: )من ( سورة البقرة، 3)
 .)7/213(، لسانالعرب( ابن منظور، 4)
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 ڱ ڳ ڳ ڳچ  :ومنه قوله تعاىل(1)،مجعه وزواه االشيء تقبيضً  قبضالقبض مبعىن اإلسراع، و وجاء 

 (2).چہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ

سبق، يرى أن القبض يف اللغة ال تعين األخذ ابلبيد فيما يف تعريف القبض إن الناظر 
 فحسب؛ وإمنا وردت هذه الكلمة مبعاٍن متعددة:

 منها: امللك، القدرة، واحلوز، واإلسراع، واملوت، واجلمع، والضيق، وغري ذلك من املعاين.
فهو شبيه ابلقبض  (3)مبعىن األخذ، وأتكد امللك،أييت  اللغة كما أن القبض احلكمي يف

 قيقي يف املعىن.احل
 ىنوهو مع ،الدخول يف امللك أو اجلمع نفالقبض يف اللغة معناه واسع يشمل كل ما ميك

 ا عند الفقهاء.قريب من املعىن االصطالحي كما سنرى يف تعريف القبض اصطالحً 
.االقبضاحلقيقيواحلكمياصطالحًفاملطلبالثاين:تعري

 :: القبض احلقيقي اصطالًحاأواًل 

سواء   القبض احلقيقي: أبنه أن يتمكن املشرتي من التصرف فيه من غري حائلٍ  نفيةعرفاحل
والقبض وهو عندهم يسمى: )التخلية(، كما ورد ذلك يف البدائع، " ،كان من البائع أو من غريه

(4)".عندًن هو التخلية
املالكية نه حقيقته رفع خاصية تصرف امللك فيه عنه بصرف التمكن من القبض أب وعرفه

 (5).للمعطي أو ًنئبه



                                 
 (.1/246مادة قبض، ) ،خمتارالصحاحالرازي، ( 1)
 . 19 ( سورة امللك، اآلية:2)
 (.1/14أخذ، )مادة  ،خمتارالصحاحالرازي،  (3)

 (5/244، )بدائعالصنائع( انظر: الكاساين، 4)
 .)1/427(شرححدودابنعرفة،الرصاع، ( 5)
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فهو  ؛وذلك راجع إىل الشيء املقبوض ،: فقد ذكروا أن القبض هو التمكن من التصرفأماالشافعية
أو دخوله يف ملك املشرتي مبجرد التفريغ والتمكني حيث يستطيع  ،إما تناول املبيع يف اليد ابملالمسة
 (1)الشاري البيع أو السكن أو الزرع.

 وهو استفادة املشرتي من املبيع من غري حائل. ،خلوه من املوانعفالقبض عندهم هو 

 ( 2)لعرف.وأن مرجعه إىل ا ،لقبض هو احليازة وعدم املانععلى أن ا عرفهاحلنابلةوكذلك 

 :اصطالحً القبض احلكمي اا:اثنيً

ليمه عرف القبض احلكمي عند احلنفية ابلتخلية؛ ذلك أهنم يعتربون التخلية قبض فيما ال ميكن تس
 (3)ابليد أو احلس.

، ويسمونه أو اإلحالة يف القبض كان بنفسه، مثل اهلبة  القبضي احلكمي، هو ماأن وذكر املالكية 
 (4)عنوي.ابلقبض امل

 (5).وهذا التعريف ذكره مجهور الفقهاء من الشافعية واحلنابلة

 ومما سبق ميكن تعريف القبض احلكمي أبنه:

 (6)ا.ا وحكمً ا يف الواقع، أو هو ما يتحقق اعتبارً ا وال متحققً ال يقدر على تسليمه حسًّ  هو ما

 

  

                                 
 (.9/276، )اجملموع النووي،انظر:  (1)
 (.4/49، )املغين( ابن قدامة، 2)
 (.8/434) ،رداحملتارابن عابدين، ( 3)
 (.1/333، )الفواكهالدواينشهاب الدين،  انظر: النفراوي، (4)

 (.4/37)،كشافالقناع،والبهويت،5/6 ،حتفةاحملتاجيفشرحاملنهاج، اهليتميانظر: ( 5)

 .(32/263)،الكويتيةاملوسوعةالفقهية( جمموعة من العلماء، 6)
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:اخلالصة

ر لتعاريف الفقهاء للقبض احلقيقي يدرك أن القبض يف الشرع ليس له تعريف حمدد، إال أن إن الناظ
 من غري مانع أو حائل.يف الشيء اجلميع يثبت أن حقيقته متكن املشرتي من التصرف 

فالتخلية يف العقار  ،ولكن فصلوا بعد ذلك يف بيان التخلية ،القبضهي لتخلية اإن  :فاحلنفية قالوا
القبض راجع إىل الشيء املقبوض، واحلنابلة إن  :ليس كالتخلية يف املنقول، والشافعية أمجلوا فقالوا

 وصفوه ابحليازة، إال أن احليازة كذلك ترجع إىل الشيء املقبوض.

ا من غري قيد، فقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم لشرع مطلقً والسبب يف ذلك أن القبض ورد يف ا
َتاُع، َحىته حَيُوَزَها الت جهاُر ِإىَل رَِحاهِلِمْ » أنه َلُع َحْيُث تُ ب ْ فحصل اخلالف يف كيفية  (1)«هَنَى َأْن تُ َباَع السِّ

 ا بيد أو غري ذلك.احليازة، سواء كان القبض يدً 

إنه بلة، هو أقرب إىل تصوير معىن القبض بشكل كلي، حيث ويرى الباحث أن تعريف احلنا
إباتحة التصرف للمبيع من غري حائل من البائع للمشرتي وإرجاعه للعرف حيصل املراد من البيع، 

وخاصة يف قبض األمور املتجددة والعقود احلديثة؛ حيث  الناس يف أعرافهم حول القبض، فالختال
تصور هلذه املعامالت اجلديدة؛ فكان إرجاع القبض إىل العرف  الفقهاء القدامى مل يكن لديهمإن 

مبثابة التوسع يف جمال البيع والشراء، وإاتحة الفرصة للعلماء يف دراسة املسائل املستجدة للقبض 
 ومقارنته مبا سبق مع مراعاة العرف التجاري يف هذه املسائل.

الل املسندات أو الشبكات ليت تتعلق ابلقبض من خاملسائل اوالدليل على ذلك كثرة 
القبض ال يتحقق إن فلو قلنا  وما استجد من البيوع ابلتعاطي وغري ذلك، والبطاقات املصرفية وغريه،

غري جائزة؛ لذا كان رأي احلنابلة املستجدة هذه املعامالت  ية املبيع ومعاينته، كانتأو رؤ  إال ابملناولة
لتجاري املعترب بني التجار أو البلدان؛ ذلك أن العرف يف ىل العرف اإجلائه إيف تعريف القبض و  اسديدً 

 .القبضمسألة ، وهو فقه جيد يف تجارة والقبص يتغري من مكان آلخرال

                                 
، قال األلباين: حسن، األلباين، (3499رقم )، 3/282ابب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف،  ،سننأيبداودداود،  ( رواه أبو1)

 .(3499، رقم )صحيحوضعيفسننأيبداود



18 

إن على ترجيح تعريف احلنابلة، القبض عرب البطاقات الذكية احلديثة، حيث  لومن األمثلة اليت تد
املناولة فقط أو رؤية الثمن وكونه يف حوزة  فلو كان القبض يعتمد على ،هذه املعامالت حديثة العهد

زة، ولوقع الناس يف حرج، فكان إرجاء القبض إىل العرف التجاري ئهذه املعامالت جاتكن البائع مل 
 وهللا أعلم. ا ألمور حياهتم اليومية،رمحة للعباد وتيسريً 
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 أركانالقبضوشروطه: املبحثاألول

 للقبض ي لدى الفقهاء، ميكن أن ندرك أن هناك أركاًنً بعد عرض تعريف القبض احلقيقي واحلكم
ا، وهذه األركان والشروط مل ينصوا عليها يف  حً ا ينبغي أن تتوفر، حىت يكون القبض صحيوشروطً 

م ، وإمنا من خالل النظر إىل تركيزهم وترديدهم لأللفاظ اليت ذكروها يف تناوهلاالسمكتبهم هبذا 
ينبغي ملن يعقد البيع أو الصفقة أن يراعيها  ،أكدوا على عدة أمورفنجد أن الفقهاء  ملوضوع القبض،

؛ لذا تعني بيان هذه األمور وبيان مدى تطبيقها يف إمتام القبض ةحىت تكون عملية القبض صحيح
 سوف نتناوله يف هذا املبحث. وهو ماعند إجراء الصفقة، 

 :أركانالقبض: املطلباألول

يتكون القبض، ذلك أن  اذكر األركان اليت من خالهلال بد من معىن القبض يف احلقيقة لتوضيح 
يت ذكرها ا؛ لذا نبني األركان الصحيًحا ومعتمدً يكون القبض عملية احليازة تتألف من عدة أشياء حىت 

، وميكن تلخيص ما ذكره الفقهاء يف هذا معرفة القبض الصحيح من غريه لنا يتسىنالفقهاء حىت 
 .ورثالثة أم من خاللالصدد 

 : الذي أيخذ الشيء املباع أو املقبوض، ويسمى )الَقاِبض(.األول 

 وأيخذه القابض أو املشرتي، ويسمى )املْقُبوض(. ،وهو املقبوض ،: الشيء الذي بِْيعَ الثاين 

 (1): الذي يعطي الشيء املَباع أو املْقُبوض ويسمى )املُقِبض(.الثالث

وقت إبرام عقد حتدثوا عن القبض وكيفية حتققه، فوجب هذه األركان مما اتفق عليها الفقهاء حني 
 . صحيًحاالعقد والقبض أن تتوفر فيه هذه األركان حىت يكون البيع 

  

                                 
) ابن عابدين،( انظر: 1) احملتار، (. 2/471، )مغيناحملتاج(. الشربيين، 3/197، )أقرباملسالكالصاوي، (. 3/840رد

 (.3/227، )كشافالقناعالبهويت، 
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 :شروطالقبض: املطلبالثاين

الفقهاء حني عرضوا شروط القبض، احلكمي منها  حيث إنختتلف شروط القبض من عقد إىل آخر، 
من  ان لكلٍّ ستحقه من الشروط لنجاح القبض فيه؛ لذا كواحلقيقي؛ نصوا على أن لكل عقد ما ي

، فإن يم املبيع؛ حىت يكون البيع صحيًحاشروط ينبغي توافرها وقت تسل القبض احلكمي واحلقيقي
حتققت هذه الشروط، ميكن للمشرتي أن يستفيد ويستويف حاجته من البيع؛ لذا سنذكرها مع بيان 

 اختالف الفقهاء حول بعضها البعض.

 له. أهل   هو ممن القبض يصدر أن -1

منفعة، كما أن البائع يرجو من ذلك  على صوليف احلإن األصل يف إجراء العقد هو رغبة املشرتي 
قبضه الثمن، ويرجع ذلك كله إىل علم كل من العاقدين الفائدة من إجراء هذا وهي حصول منفعة 

من الوعي عما يقومان  يكوًن على قدرٍ العقد، فلما كان األمر كذلك تعني على كل من العاقدين أن 
من تثبت له األهلية يف إجراء عقد البيع على لذلك جند أن الفقهاء اختلفوا في به من بيع وشراء؛

 النحو اآليت:

فال ينعقد بيع اجملنون والصيب ابلغ عاقل،  إىل أن األهلية تكون لكل حرِّ  فذهباحلنفية:
وذلك  (1)ا غري جمنوٍن، يصح له القبض والبيع كيفما كان،لغً اب احرًّ فإن كان القابض ،الذي ال يعقل

أن احلرية والبلوغ والعقل من شروط التصرف عندهم، فأوجبوها لكل عقد أو عمل يقوم به العبد، فال 
ا، فال يصح قبض الصيب الذي ال يعقل واجملنون؛ ألنه غري جائز التصرف؛ ألن تصح إال هبم مجيعً 

 عقاد عندهم، فإذا مل ينعقد البيع مل يصح القبض.أهلية التصرف هو شرط ان

املالكية: من مانع عندهم  إىل عدم اشرتاط أهلية التصرف يف صحة القبض، فال وذهب
 (2).صحة العقد من غري املميز

                                 
 (.5/135، )رداحملتارابن عابدين، ( انظر: 1)
 (.3/17أقرباملسالك،)( انظر: الصاوي، 2)
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 غري  كل ابلغ عاقل خمتاروهو   ؛هتصرف يصحأن األهلية تكون ملن إىل : احلنابلةووذهبالشافعية
؛ لكونه غري جائز فال يصح بيعه واحملجور عليه لسفه وغريه، ىب واجملنونما الصأف حمجور عليه،

ألن البلوغ والعقل هو من شروط ؛القبض إال للبالغ العاقل الغري حمجور عليهيصح التصرف، فال 
 (1)من غري تكليف. التكليف فال يصح عمل  

 :ممّن له واليتهكون القبض صادر -2

 إن لقبض املبيع نوعان:

 قبض ابألصالة:: ألولا

بنفسه فيما اشرتاه، ففي هذه احلالة، اتفق العلماء أن من ثبت أهليته يف القبض  نسانوهو قبض اإل 
 (2).حيق له أن يقبض ابألصالة

 : قبض ابلوالية:الثاين

 وهو على قسمني: األول: تكون عن طريق النيابة، والثاين: عن طريق الشارع.

 طريق النيابة. ، وهو القبض عنالقسماألول: أواًل 

ك الشيء أصالة؛ أمكن اتفق الفقهاء على أن الوالية تكون عرب الوكيل، ذلك أنه من مل 
 (3)إن توفر فيه أهلية القبض. قبض الوكيل مبنزلة قبض املوّكل لذا كان التوكيل فيه؛

 : القبض عن طريق الشارع:القسمالثاين :ااثنيً 

                                 
 (.2/22) كشافالقناع،(. البهويت، 9/155، )اجملموع النووي،( انظر: 1)
(. 3/233، )مغيناحملتاج. الشربيين، )3/159) أقرباملسالك،(. الصاوي، 5/147، )بدائعالصنائع( انظر: الكاساين، 2)

 (.3/109) كشافالقناع،والبهويت، 
(. 2/229، )الفواكهالدواينالنفراوي، (. 3/189)بدايةاجملتهد،(. ابن رشد، 5/149، )بدائعالصنائعر: الكاساين، ( انظ3)

 (.4/396، )املغينابن قدامة، (. 9/168، )اجملموع النووي،
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لويل ما يستحقه احملجور عليه، ففي هذه احلالة يكون ، أن يقبض اومثال القبض على والية الشارع
ألن ؛ قبض ما يستحّقه احملجور عليه صحي ؛من يلي مال احملجور ألنه ؛الشارعالقبض إبذن من 

النتفاء األهلية، فكانت الوالية من قبل  ؛لكونه غري مالك للقرار يف ذلك ؛ليس له التولية احملجور مثاًل 
  (1).وكذا الوالد له الوالية يف القبض عن صغاره غري البالغني يف اهلبة وغريه على أمواله، االشارع حفاظً 

 يف القبض، ال بد من ذكر أنواع اإلذن عند الفقهاء.اإلذن قبل الشروع يف احلديث عن  :اإلذن-3

 على نوعني: يف احلقيقة وهو

أذنت لك يف  : هو اإلذن الصريح: وصيغته أن يقول أذنت لك يف قبض هذا الشيء، أواألول
 القبض.

: يكون عن طريق الداللة، كأن يقبض يف حضور صاحب القبض من غري أن ينكر عليه، وذلك الثاين
( 2)مثل قبض اهلبة عن طريق املوهوب له العني يف اجمللس وال ينهاه الواهب؛ فهنا جاز القبض داللة؛

 لوجود الواهب يف اجمللس، وعدم هنيه أو االعرتاض على هذا القبض. 

أو الصراحة، ويشرتط  أكان هذا اإلذن عن طريق الداللة جوز الفقهاء اإلذن يف القبض، سواء
بقاء اإلذن حىت يتم القبض، ولآلذن الرجوع فيه قبل إمتام القبض، أما إذا مت القبض وسلم املبيع فليس 

 (3)له الرجوع يف ذلك.

 :الغرياملقبوض غري مشغول حبّق الشيء أن يكون  -4

ا يعترب أنه يشغل املقبوض أم جد شيئً إن وَ  اهل يكون التسليم صحيحً  ؛علماء يف هذا الشرطاختلف ال
 :مثاًل  ةال، وذلك مثل وجود املتاع يف الدار املباع

                                 
 (.4/222) املبسوط،السرخسي، ( انظر: 1)
 (.6/124) بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين، 2)
الدواين، النفراوي(. 11/136، )املبسوط، سيالسرخ( انظر: 3) (. البهويت، 7/44، )اجملموع النووي،(. 2/170، )الفواكه

 (.3/323، )كشافالقناع



23 

حبق  حىت يتم إفراغ املبيع من مجيع العوائق، وال يكون مشغواًل  ا: إىل أنه ال يعترب قبضً احلنفيةفذهب 
حىت يسلمها  اال يكون تسليمً  ،وله فيها متاع قليل أو كثري ،إىل املشرتي وسلمها الو ابع دارً فالغري، "

 (1)."فارغة

؛ والتخلية ةكذلك؛ ألهنم يشرتطون تفريغ املتاع يف الدار املباعالشافعيةوهذا الرأي ذهب إليه 
 (2)تتم عندهم بذلك.

ِل البائع خيُ مع صحة القبض؛ ولو مل  إىل جواز أن يكون املقبوض مشغواًل  وذهباملالكية
متاعه فيها، واستثنوا يف ذلك الدار اليت هي للسكىن، ففي هذه احلالِة وجب على البائع تفريغها؛ 

لصحة القبض ومتامه يف  اأساسيًّ  افكان اإلخالء شرطً  لعدم قدرة املشرتي على االنتفاع ابملبيع؛
 (3)الدار.

، فيصح قبض ة الدار املقبوضرأي آخر: وهو جواز القبض وصحته مع وجود متاع يف وللحنابلة
 بني لُ الشيء الذي مت بيعه مع وجود حق غريه فيه؛ وعللوا ذلك أبن اتصال املبيع مبلك البائع ال حَيو 

مثل بيع النخل مع وجود الثمر فيه، فينتظر نع الصحة يف البيع والقبض؛ وذلك البيع والشراء، وال مي
صح البيع مع وجود مشغوٍل لصاحبه الذي هو  أوان وقت احلصاد حىت يستويف صاحبه الثمر، وقد

 (4)البائع.

 املقبوض حصة شائعة: عدم كون الشيء-5

االنتقال إىل ملك املشرتي يف احلال؛ فلما كان األمر كذلك تعذر أن يكون املبيع فيه  عاألصل يف املبي
الشيء  ، لعدم إمكانية القبض إال بعد القسمة وبذلك تتغري حقيقةةحق للغري أو حصة شائع

ميكن تلخيص آراء العلماء حول هذا الشرط املقبوض؛ لذا جند أن العلماء اختلفوا يف هذا الشرط، و 
 إىل قولني:

                                 
 (.4/562) رداحملتار،( ابن عابدين، 1)
 (.9/276، )اجملموع النووي،( انظر: 2)
 (.3/199، )أقرباملسالكالصاوي، ( انظر:3)
 (.4/52، )املغين( انظر: ابن قدامة، 4)
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من الشريكني ميكنه التصرف فيه؛  ، وهو أنه يصح قبض احلصة الشائعة؛ ألن كالًّ للجمهوراألول:
وهنم ميلكون حصة فيه، وألن إذ إن عدم متكن الشريكني من التصرف يف الشيء املشاع ال يتصور؛ لك

، فال يشرتط أن يبنّي حقيقته، وإمنا ينزل على النقد ااملبيع معلوم القدر، فصار مثل البيع بدرهم مطلقً 
(1)الغالب.

شائًعا؛ وعللوا ذلك  ، فقد ذهبوا إىل عدم جواز القبض إذا كان الشيء املقبوض حصةً للحنفيةالثاين:
وض؛ ألنه متعلق حبق كلٍّ من الشركاء، فلو كان هناك دار أو أرض إىل تالشي املقبتؤدي أن القسمة 
، فإن ابع أحدمها بيًتا بعينه قبل الَقْسِم مل يصح؛ لتعلق حق هذا ةمشاع غري مقسوم وهي بني رجلني

 (2)لشريك اآلخر.ابالبيت 

الرتجيح:املناقشةو

؛ يف املسألة وفقه   لغ هو رأي سديدإن ما ذهب إليه احلنفية من عدم جواز البيع من الصغري الذي مل يب
من املبيع على وجه حيقق املصلحة للمشرتي؛ لذا هنَي عن بيع  االنتفاعالغرض من البيع هو  حيث إن

إدراك له ال ميكن  وغري العاقل ا بسبب خداع املشرتي، والصغريحً صحي ألنه ال يكون بيًعا (3)الغرر؛
ا يف املبيع ومدى صالحه وقوته يف البيوع اليت تتطلب تفكريً وخاصة  املنفعة احلاصلة يف البيع يف احلال؛

 لذا وجب منعه من البيع والشراء. ومنفعته، وذلك مثل شراء األراضي وغريه؛

نه حيقق الغرض من البيع ليه احلنفية يف هذا الشرط هو الرأي الراجح، ألإويرى الباحث أن ما ذهب 
 والشراء.

فيما إذا كان له تركة من أموال وعروض  ،ز بيع الصغريويستفاد من هذا الرأي وهو عدم جوا
أم يوجد للتجارة، وكان البيع فيها حيتاج إىل معرفة ألسعار السوق وأمهية قيمة البضاعة هل هي صاحلة 

                                 
كشاف(. البهويت، 4/99، )املغين(. ابن قدامة، 9/311، )اجملموع النووي،(. 3/655، )أقرباملسالك( انظر: الصاوي، 1)

 (.3/326، )القناع
 (.12/37) املبسوط،السرخسي، (. 5/168) بدائعالصنائع،الكاساين، (. 6/491) رداحملتار،( انظر: ابن عابدين، 2)
، قال: )هنى رسول هللا صلى هللا -رضي هللا عنه- أيب هريرة سلم هني عن بيع الغرر، ونص احلديث هو: عن( ورد يف صحيح م3)

، )3/1153( ابب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر،، صحيحمسلم، عليه وسلم عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر(
 (.1513)رقم:
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معرفة هذه األمور مل جيز البيع؛ حىت ال يستغل يف ماله قبل على غرر، فلما كان الصغري غري قادر 
دون أن يدرك القيمة احلقيقية لبضاعته،  ،ابإلغراء ومشاهدة النقود وغريهالبلوغ؛ لكونه قد يرضى 

حىت يبلغ، وذلك  ايكون الويل هو الذي يقوم بعملية البيع إذا كان من األموال اليت ال ميكن إرجاؤهو 
 زن وغريه.يف املخ امثل عروض التجارة اليت تفسد ببقائه

هو حمل الرضا يف البيع، والصغري الغري ابلغ إن من شروط البيع كذلك هو االجياب والقبول، و 
الرضا ابلثمن وتسليم العوض، ذلك أن ركن العقد عند احلنفية هو يعين قد ال يدرك معىن القبول وأنه 

 .وهللا أعلم (1)الصيغة،

احلنفية  هأما فيما خيص املبيع املشغول حبق الغري، فريى الباحث أن الراجح هو ما ذهب إلي
 حبق الغري. عدم جواز البيع الذي يكون فيه احملل مشغواًل والشافعية، وهو 

وذلك أن متام املنفعة لدى املشرتي؛ هو اكتمال البيع من غري أن يكون هناك مانع حييل ومينع 
والسبب  ،سليم املبيع يف احلال من غري تعطيلاملشرتي من التصرف للمبيع، فبعد متام البيع؛ وجب ت

ن ملكهم للبضاعة مث يقومون ببيعها وأخذ الثمن مث يطلبون من و ميف ذلك أن بعض التجار يعل
 تبيعفإذا املنتج،  اتقالبضاعة حقيقة إليه أو دفع مستح املشرتي التمهل ألايم؛ وذلك لعدم وصول

 ؛حبق الغري يف احلال لكون احملل مشغواًل من املبيع االستفادة  اجلديد ال ميكن للمشرتيفهذه البضاعة 
ا لتمام يع من حق الغري شرطً فكان خلو املب إليه املبيع بعد،يصل ة األول الذي مل وهو صاحب البضاع

 القبض.

يف السوق فيأيت  ةيفعله بعض التجار يف بعض املنتجات املطلوب ومن األمثلة على ذلك ما 
 إليه الزبون فيطلب البضاعة ويدعي البائع أن البضاعة عنده يف املخزن، فيدفع الزبون الثمن وينتظر

، والسبب يف ذلك عدم وجود أو أكثر منيو البضاعة، إال أن التاجر يطلب منه اإلمهال ليوم أو ي
يف املصنع، وقد حيصل بعض من املشاكل بسبب التأخر أو فساد املبيع؛  االبضاعة يف حوزته أو كوهن

 اعلم.وهللا  نزاع أو غرر، غري ا إلمتام القبض منلذا كان عدم إشغال املبيع حبق الغري سببً 

 
                                 

 (.4/509) رداحملتار،ابن عابدين،  (. وانظر:6/248، )فتحالقديرابن اهلمام، ( 1)
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املبحثالثاين

صورالقبضاحلقيقيبعض

.وفيهمطلبان

وبه يبىن ابقي التسليم يف البيوع، ذلك أن سبب إجراء العقد  ،إن القبض احلقيقي يف البيع هو األصل
لذا كان القبض  بيل إىل ذلك إال ابلقبض احلقيقي؛، وال سنسانملا حازه وقبضه اإلاالنتفاع هو 

 ل البيع، ويقاس القبض احلكمي عليه.من أصو  احلقيقي أصاًل 

ا يف عرفنا كيف يكون القبض حقيقيًّ من الصور اليت تُ  ايف هذا املبحث سوف نتناول بعضً و 
 البيع، وما الطريقة املثلى اليت توصلنا إىل ذلك.

.املطلباألول:العقار

بض احلقيقي؛ ليتبني من األحكام املتعلقة ابلق اذكر شروط القبض عند الفقهاء، نعرض اآلن بعضً بعد 
.  الفرق بني ما ميكن قبضه يف الواقع املشاهد، وبني ما يصري حكمه كاملعنيه

العقار من األمور اليت وقع اخلالف بني الفقهاء يف كيفية القبض فيها، مع أهنم اتفقوا القبض يف 
العلماء يف لذا جند اختالف  (1)على أن التخلية ومتكن املشرتي من التصرف هو حقيقة يف القبض؛

 طريقة حصول القبض احلقيقي وكيفيته فيه.
وقبل الشروع يف ذكر أقوال الفقهاء حول قبض العقار، ال بد من ذكر تعريف العقار لغًة 

 .اواصطالحً 
 :العقار يف اللغة :أواًل

كالشجر واألرض والنخل والدور، واجلمع  ،ارهو كل ملك له أصل اثبت وقر  :بفتح العني ،العقار

                                 
 مغيناحملتاج،الشربيين،  (.3/202)،بدايةاجملتهدوهنايةاملقتصدابن رشد،  (.4/561) رداحملتار،ابن عابدين، انظر:  (1)

 .(3/202، )كشافالقناعالبهويت، (. 9/276)
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، والرجل الكثري العقار يسمى وحنو ذلك ..يعة والنخل واألرضالضه  وجاء العقار مبعىن (1)عقارات،
 (2).ُمعِقر

، ويقال العقار كذلك ملتاع البيت األرض والضياع والنخل :اابلفتح خمففً وكذا ورد يف الصحاح العقار 
 ( 3).اإذا كان حسنً 

ى هللا عليه وسلم: " اشرتى رجل من قال النيب صل، األرضوقد ورد يف احلديث العقار مبعىن 
ا له، فوجد الرجل الذي اشرتى العقار يف عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشرتى رجل عقارً 

 .(4)..."العقار: خذ ذهبك مين، إمنا اشرتيت منك األرض، ومل أبتع منك الذهب
 :العقار يف االصطالح :ااثنيً
 .العقارعنداحلنفية-1

 (5)غري مبين. وأ اان مبنيًّ هو األرض، سواء ك
وعنداملالكية.-2
 (6)."هو األرض وما اتصل هبا من بناء أو شجر"

وعندالشافعية.-3
 (7)هي الضيعة وهي األرض والشجر والبناء.

 وعنداحلنابلة.-4
 (8)وها.حنهي األرض وما يتعلق به من دار وبساتني و 

التعريفالراجحللعقار:
 هاء يف تعريفهم للعقار متفقون يف جزٍء، وخمتلفون يف جزء آخر.الفقلنا أن سبق يتبني  مما

                                 
 (.2/421مادة: عقر، )،املصباحاملنريالفيومي،  (1)
 (.4/597)العرب،لسانر، انظر: ابن منظو  (2)
 (.1/214) ،خمتارالصحاحالرازي، انظر:  (3)
 (.3472) ، رقم4/174، ابب حديث الغاركتاب أحاديث األنبياء، ،  صحيحالبخاري، ( رواه البخاري4)
 (.6/215، )فتحالقديرابن اهلمام، (. 4/361)،رداحملتارانظر: ابن عابدين،  (5)
 (.3/112)أقرباملسالك،الصاوي،  (6)
 .5/47، مغيناحملتاجالشربيين،  :( انظر7)
 (.4/77) ،(3/273، )كشافالقناعالبهويت، (.5/179، )املغينابن قدامة،  (8)
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  :أمااجلزءاملتفقعليه
 العقار.هي األرض إن اجلميع يقولون  حيث إنيف مسمى العقار، تدخل فهو أن األرض 

األرض، من غراس، ودور، وغريه، عدا الذي حصل فيه االختالف، فهو فيما  أمااجلزءاآلخر:
 ال؟ ياء يف العقار أمهل تدخل هذه األش

 وميكن إجياز ذلك يف قولني:
 : هو أن العقار ال يدخل إال على األرض فقط، وال يشمل سواه، من غرٍس وبناء ودور.األول

 (1)وقد ذهب هبذا القول احلنفية واحلنابلة.
: هو أن العقار يطلق على األرض، وعلى البناء والشجر كذلك، وهذا ما ذهب والقولالثاين

 (2)املالكية والشافعية.إليه 
فهو يف  ،ه يدخل حتته كل شيء اثبت ال ميكن نقلهحيث إن ؛وهذا القول األخري هو األمشل

 ال ميكن نقله ومحله إىل جهة أخرى.ألنه  ؛معىن األرض
، ميكن اختيار هذا التعريف وترجيحه، وذلك لعدة إليه املالكية الشافعية بونظرا لشمول ما ذه

 أمور منها:
للمعىن اللغوي للعقار؛ فالعقار يف اللغة يقع على األرض وغريه، وكل ما هو اثبت موافق أنه -1
 ، مثل البناء وغريه.كال يتحر 

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، قال: فورد ذكر النخل والغراس يف احلديث مبعىن العقار، -2
نت األنصار أهل األرض وكا ،ايعين شيئً  ،املدينة من مكة، وليس أبيديهم ملا قدم املهاجرون"

 وهذا يوسع معىن العقار ويشمل األرض مع غريه. (3)"،..والعقار

فكان اعتبار   حصر العقار على األرض فقط، ليس من التيسري الذي جاء به الشرع احلنيف؛-3
ا ملصاحل الناس يف تدبري شؤوهنم وخاصة يف القبض والتسليم، فعدم تيسريً  اكل اثبت ال يتحرك عقارً 

ت املصلحة من الشراء القابض، مما قد يفوِّ  ، يتطلب نقله من مكانه إىل يدِ مثاًل  ار الشجر عقارً اعتبا
                                 

(. البهويت، 5/179(، املغينابن قدامة،  (.6/215، )فتحالقديرابن اهلمام، (.4/361)رداحملتار،انظر ابن عابدين، ( 1)
 (.4/77) ،(3/273، )كشافالقناع

 (.5/47) مغيناحملتاج،(. الشربيين، 3/112، )أقرباملسالكانظر: الصاوي،  (2)
 (.2630(، رقم: )3/165ابب فضل املنيحة، )،كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها  صحيحالبخاري،، ( رواه البخاري3)
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 غري حمتمل. من الشجر؛ الحتمال فسادها وقت النقل، وهذا عسر   االنتفاعوهو 

 ا أو الذي هوإن مسمى العقار يف هذا العصر أصبح مييل أكثر على البناء سواء ما كان مبنيًّ -4
ا يف حتديد ماهية القبض الصحيح فيه، والسبب بناء؛ لذا كان اعتبار البناء من العقار مفيدً طور ال يف

، أما ا العصر صعب  األرض أصبح يف هذملك  حيث إن ؛يف ذلك هو التوسع يف البناء يف هذا العصر
ه يف كإىل مل نساناإلاحلصول على املبىن أو السكن فقد صار فيه شيء من التيسري وبه يسعى 

 وهللا أعلم. ،فالعقار إذا أطلق اآلن يصري الفهم إىل البناء ،عصرال

 أبنه: تعريفالعقاروبذلك ميكن 
اثبت ال ميكن حتويله وال نقله إىل موقع آخر، من غري أن تتغري شكله وهيئته، وذلك  كل مالٍ 

 مثل البناء واألرض واألشجار.
 يف العقار عند الفقهاء: اكيف يكون القبض حقيقيًّ -

يف العقار عن طريق التخلية ومتكني املشرتي أو  اع الفقهاء على أن القبض يكون حقيقيًّ جيم
 (1)القابض من التصرف.

 إال أن االختالف وقع يف كيفية التخلية والتمكني.
 :التخليةعنداحلنفية:أواًل

 وهي: ،القبض احلقيقي من خالل التخلية عندهم بعدة أمورحيصل 
من مكان إجناز العقد وإبرامه، وال عربة ابلقبض إن كان  اعقار قريبً القرب، وذلك أن يكون ال -أ

 ا على إغالق العقار.وجوده مبكان العقد يكون املشرتي قادرً  حيث إن؛ ابعيدً 

 متكينه من املفاتيح، وذلك إن كان للعقار قفل .-ب

 تفريغ األمتعة ليتمكن املشرتي من االنتفاع من املبيع.-ج

 من أي جهة من اجلهات.عدم وضع اليد عليه -د

فتح الدار من غري كلفة، وذلك إذا كان للعقار قفل، وال ميكن للقابض فتحه إال هتيؤ -ك
 (2)بتكلف؛ وذلك مثل استئجار من يفتحها أو آلة الفتح.

                                 
)ابن عابدين( انظر: 1) احملتار، رد )الشربيين،  .(3/199، )أقرباملسالك الصاوي، (.4/561،  (.9/276مغيناحملتاج،

 (.3/202) ،كشافالقناعالبهويت، 
 (.6/297، )فتحالقديرابن اهلمام، (. 4/561) رداحملتار،ابن عابدين، ( انظر 2)
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 :عنداملالكيةالتخلية:ااثنيً
ريغ األمتعة، أما تسليم املفتاح فيما خيص العقار اليت هي للسكىن، وكذا التمكني من التصرف، وتف 

العقار اليت هي ليست للسكىن؛ فاكتفوا فيها ابلتخلية وعدم املانع، ومل يشرتطوا تفريغ أمتعة البائع 
ملتاعه منها وال يكفي جمرد  ويف دار السكىن ابإلخالء" حلصول القبض؛ ألنه تثبت ابلعقد،

 (1).التخلية"
 : التخليةعندالشافعية :ااثلثً

 :شياءأتثبت التخلية بعدة 
 تفريغ األمتعة من قبل البائع.-أ

هذه قبض يف مأذون لك  :من البائع بلفظ يدل على ذلك، مثل أن يقول لهاإلذن صدور -ب
 األرض أو الدار.

 إن كان للعقار مفتاح وجب تسليمه.-ت
 قرب العقار من مكان التسليم.-ج
، و شرط البائع األرض مذروعة، فلاأال يكون مذروعً  :خلو العقار من حق الغري ومن التقدير، أي-ك

 (2)مع التمكني، وكذا وجود الزرع على األرض، لعدم قدرة القابض من التصرف. اوجب مذارعته
التخليةعنداحلنابلة:: ارابعً 

 (3)تسليم املفتاح إذا وجد للعقار قفل، أو فتح الدار له، وأال يكون هناك حائل مينع من التصرف.

املناقشةوالرتجيح:
من األمور اليت مل يرد فيها وصف حمدد لقبضه؛ لذا جند أن العلماء اختلفوا يف كيفية التخلية؛ العقار 

ه يلحق ابلعقار الثمر والشجر يف اعتبار التخلية، إال أن الكل متفقون على أن األرض هو حيث إن
 مسمى العقار، ويكون تقبيضه بتسليم املشرتي من غري مانع.

من املبيع؛  االنتفاعاتفق عليها الفقهاء؛ ألنه الطريقة املؤدية إىل  فتسليم املفتاح إن وجد شرط  
 فكان حمل اتفاق بني العلماء يف حصول القبض احلقيقي.

                                 
 (.3/164بدايةاجملتهد،)(. ابن رشد، 3/199، )أقرباملسالك انظر: الصاوي،( 1)
 (.9/276مغيناحملتاج،)بيين، الشر (. 11/392، )اجملموع النووي،( انظر: 2)
 (.5/250، )املغين( ابن قدامة، 3)
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القبض يف األصل إن أما تفريغ األمتعة فاحلنابلة ال يوجبونه يف حصول القبض احلقيقي، وقالوا 
حصول  ا لعدمكون عدم التفريغ سببً أنه قد ي محيصل مبجرد العقد مع التمكني، وهذا يؤخذ عليه

 ، وبذلك يفوت البائع املصلحة على املشرتي.بعد القبض املنفعة لدى املشرتي
من املبيع  االنتفاعا؛ ألن األصل أما اجلمهور فهم على هذا الشرط حىت يسمى القبض حقيقيًّ 

 مباشرة بعد إبرام العقد وعدم وجود املانع.
ه حيث إن ؛آخر يف ذلكرأي ، إال أن لإلمام أيب حنيفة كذلك  أما القرب فهو شرط متوافق عليه

 حلصول القبض. ال يعترب القرب من العقار شرط  
هو األصل  ؛ابلقبض مع القرب وخلو العقار من مجيع املوانعاإلذن لذا يرى الباحث أن صدور 

 ها:ألسباب من يف حصول القبض احلقيقي يف العقار، وهو رأي الشافعية وبه أخذ الباحث،
ا ما يكون اإلذن يف حصول املنفعة إمتام مجيع متطلبات القبض، فإن كان العقار حيتاج غالبً -1

 إىل مفتاح أو مبجرد العقد كل ذلك حيصل مع اإلذن.

العقار مدلوله واسع كما سبق وليس األرض  حيث إنهذا الرأي يشمل مجيع أنواع العقار؛ -2
ار غري املكتمل أو الشقق اليت تباع على اخلارطة قبل وذلك مثل العق ،وخاصة يف هذا العصر ،فقط

 .البناء وغريه
ينصرف إىل البناء سواء املفروش منه أو البناء غري إذا أطلق العقار هذا العصر فإنه ويف احلقيقية 

ألن مفهوم ؛ احلديث ا يف العصراملكتمل أو البناء املكتمل إال أنه غري مكسي، فكل هذه تسمى عقارً 
قبل كان يتجه إىل البساتني أو األرض، فكان صدور اإلذن حمل القبض يف العقار يف هذا  العقار من
من قبل؛ وإمنا هو يف توقيع األوراق يقة ليس جمرد قول مثلما كان عليه احلال يف احلقواإلذن العصر، 

على ذلك، ألن مفهوم القبض يف العقار والعرف اجلاري يقوم ؛ ع هلذا العقاراليت تدل على ملك املوقّ 
 أعلم.وهللا 

 

  



32 

:املطلبالثاين:املنقول

إن أكثر ما يتم فيه العقود يف هذا العصر هو من املنقوالت؛ وذلك مثل عروض التجارة أو السيارات، 
، أو إىل يتم البيع منه يت حتتاج إىل نقل إىل املتجر الذيأو أاثث املنازل، وكذا األطعمة املعلبة ال

لفهم  ا؛ لذا كان بيان أحكام املنقول يف القبض مهمًّ االنقل بعد البيع منه املخازن اليت تتم عملية
 عقد البيع ولزم. مت عملية البيع الصحيح فيه، والطريقة الصحيحة للقبض إن

 النقودالعروض و  ذلك يشملو إىل آخر،  مكان من حتويلهميكن  املنقول عند الفقهاء: هو ما
 (1)بل التحويل.وكذا كل ما يق ،واملكيالت واملوزوًنت

 كيف يتم القبض احلقيقي يف املنقول عند العلماء:

فمنهم من جعله بنقل البضاعة من يف املنقول، احلقيقي فيما حيصل به القبض  فقهاءاختلف ال 
 فيها مع التمييز والبعض اآلخر جعل التخلية قبض حقيقي   (2)،مكانه إىل موضع آخر، وهم الشافعية

  (3)وهم احلنفية.
فيما إذا كان املنقول ال ميكن تسليمه ابليد أو تناوله، أما إذا أمكن التناول والقبض ابليد، هذا 

 (4)فجمهور الفقهاء جيمعون على أن القبض احلقيقي فيه ابليد أو ابلتناول.
أو ابلتخلية على  ،التناول ابليدعن طريق  اقبضه حقيقيًّ  : إىل أن املنقول يكوناحلنفيةوذهب

ا من التخلية تسليمً فكانت وعللوا ذلك أبن التخلية والتمكني قبض يف املعاوضات " ،وجه التمكني
  (5)."ا من املشرتي، وكذا هذا يف تسليم الثمن إىل البائعالبائع، والتخلي قبضً 

 فيه. اف العلماء كيف يكون القبض حقيقيًّ أما ما يتم قبضه ابلنقل فقد اختل

  

                                 
 (.128، مادة: )جملةاألحكامالعدلية( انظر: 1)
 (.9/282، )اجملموع النووي،(2)
 (.6/515، )فتحالقديرابن اهلمام، ( انظر: 3)
 (.3/247، )كشافالقناعالبهويت، (. 9/276، )اجملموع النووي،(. 3/197( انظر: الصاوي، )4)
 (.5/308)، (4/59) بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين، 5)



33 

 الذي يوكل ويوزن، مثل األرز وسائر احلبوب والقمح وغريه:فإذا كان املبيع املنقول من النوع 
فالفقهاء متفقون على أن القبض احلقيقي فيه بكيله ووزنه، واشرتط الشافعية وجوب النقل 

 (1)والتحويل.

 أما املنقول الذي ال اعتبار للكيل والوزن فيه مثل السيارات والطائرات والسفن وغريه:-
 ض احلقيقي يكون فيه ابلعرف، مع اشرتاط النقل إن أمكن.فاجلمهور ذهبوا إىل أن القب

وذلك أن التخلية قبض حقيقي يف  إمنا يكون ابلتخلية، قيقياحلقبضه إىل أن  :وذهباحلنفية
 (2)مجيع األموال.

 املناقشةوالرتجيح:

ذي جيري يف وكذا املنقول ال ،املنقول الذي يتناول ابليد ورد أدلة يف الشرع تدل على أن قبضه ابلتناول
 يف أن القبض احلقيقي فيه يكون بوزنه وكيله.بني العلماء  االصاع والكيل؛ لذا مل جند اختالفً 

 ومن هذه األدلة:
َعْن بَ ْيِع الطهَعاِم َحىته جَيْرَِي ِفيِه صلى هللا عليه وسلم هَنَى َرُسوُل اَّللِه حديث جابر رضي هللا عنه "

 (3)".َصاُع اْلُمْشرَتِيالصهاَعاِن، َصاُع اْلَبائِِع وَ 

احلديث يدل على وجوب الوزن، وبه يثبت حق املشرتي من غري غرر، وذلك أن إن  :وقالوا
 تعدٍ  وأ  من البائع واملشرتي حقه من غري غشٍّ الكيل والوزن معيار العدالة يف هذا البيع، وبه أيخذ كل  

فيه القبض احلقيقي فيه، فال تكفي  ؛ فكان الوزن والكيل يف املنقول الذي يوزن معيارعلى اآلخر
الحتمال نقص الشيء املقبوض، وجهالة املشرتي بذلك؛  ؛التخلية لعدم ثبوت كامل امللك فيه

 فتوجب الوزن والكيل لضمان حق املشرتي من الضياع.
حىت يستوفيه املشرتي إىل حوزته، وذلك من خالل ولقد ورد النهي عن بيع الطعام صراحة 

من »رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:  عبد هللا بن عمر هروااحلديث الذي 

                                 
القديرابن اهلمام، ( انظر: 1) القناع(. البهويت، 6/515، )فتح )(. الشربيين، 3/201، )كشاف احملتاج، (. 2/270مغين

 (.4/85، )املغينابن قدامة، (. 9/282، )اجملموع النووي،
 (.5/244)بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين، 2)
ماجهابن ماجه( رواه 3) سننابن ابنقال األلباين حسن، األلباين،  (.2228(، رقم )2/750، )، صحيحوضعيفسنن

 (.2228، )ماجه
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ا يف الطعام البيع يكون صحيحً احلديث على أن  فدله  (1)،«ا، فال يبعه حىت يستوفيهابتاع طعامً 
د والطعام يكون من املكيالت أو املوزوًنت؛ لذا مل جيز بيعه إال بع ،املشرتيودخوله يف حوزة  قبضلاب

 .قبضه ويكون ذلك بوزنه أو كيله
ذهب إليه احلنفية  ريى الباحث أن مافاعتبار للكيل والوزن فيه؛  أما فيما خيص املنقول الذي ال

ذهب إليه اجلمهور من أن العرف قاٍض يف هذا القبض، قد يرد عليه أبن العرف يتغري  أرجح؛ ألن ما
البيوع اليت حتتاج إىل هذا الناس إليه يف سائر  يرجع من مكان آلخر، وال ميكن ضبطه بشكل مستقلٍّ 

 القبض.
ألن التخلية والتمكني قبض يف ؛ فكان ال بد من التخلية والتمكني وتسليم املفتاح إن أمكن 

للمشرتي مع املفتاح يف  اسفينة وسلمه ، فمن اشرتى سيارة أو(2)سائر املعاوضات املطلقة عند احلنفية
يتمكن يف التصرف و حقه  علىألنه به حيصل البائع ا؛ القبض حقيقيًّ  ص للبائع؛ كان هذامكان ال خي

ومجيع أنواع املنقوالت احلديثة،  وخاصة يف املنقوالت الثقيلة مثل األحجار اخلاصة للبناء يف املبيع،
إال ابلتخلية، ومن هنا ميكن ذكر بعض من املالحظات حول التخلية يف  اهباالنتفاع فهذه ال ميكن 

 املنقول:
o فيكون ااالنتفاع هب من وابلتايل اأو ترتيبه اعض املنقوالت ال يتمكن املشرتي من نقلهب ،

 من شروط التخلية والتمكني توصيله أو تركيبه.

o الوصول إىل املبيع نقلها، وقد ال يتمكن املشرتي من بعض املنقوالت حتتاج إىل آالت ل
مثال ذلك آالت نقل الزجاج توفري هذه اآلالت، و خالل إال به؛ لذا يكون التخلية من 

 .أعلموهللا وغريه، 

به املصارف من بيع املنقوالت، فمنها ما يكون تقوم ما  ؛على التخلية يف املنقول وخري مثال
عن طريق املواعدة؛  خمزنه حقيقة، وإمنا يتم البيع فيهالبيع من غري أن يكون املبيع يف حوزته، أو يف 

مث يبيعها للعميل، وهو  ،من املصنع ابيع السيارة على أنه اشرتاه بحيث يقوم البنك أو املصرف مثاًل 
ىت البائع ححوزة ن شروط البيع أن يكون املبيع يف إىل خمزنه؛ ألن م اومل ينقله ايقبضهيف احلقيقة مل 

ففي هذه احلالة يكون البيع ابملواعدة واملراحبة  عن البيع قبل القبض،ي يتمكن من بيعه؛ ألنه ورد النه
                                 

 (.2126(، رقم: )3/67ابب الكيل على البائع واملعطي، )كتاب البيوع، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
 (.4/59، )بدائعالصنائع( انظر: الكاساين، 2)
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لكون املصرف مل يقبض السيارة ومل ينقلها إىل خمزنه، وهذا ال جيوز، حىت ال يكون  ؛بيع املعدوموهو 
م تمن ابب بيع الدين ابلدين، وهو منهي عنه للحديث الذي ورد عن عدم جواز بيع الشيء حىت ي

 اَّللِه َرُسولُ  هَنَاين » :قالحيث  رضي هللا عنه حزام بن حكيماحلديث الذي رواه  وهو ،فيه القبض
فدل على أن حقيقة بيع املنقول يكون بعد أن  (1)،«يَأْن أَبِيَع َما لَْيَس ِعْندِ  صلى هللا عليه وسلم

التصرف فيه من بيع وغريه، ومن األدلة على عدم جواز البيع أمكنه يدخل يف حيز البائع، وابلتايل 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم إن رسو » قال:حيث قبل القبض حقيقة، حديث ابن عمر رضي هللا عنه 

َتاُع، َحىته حَيُوَزَها الت جهاُر ِإىَل رَِحاهِلِم َلُع َحْيُث تُ ب ْ  (2).«هَنَى َأْن تُ َباَع السِّ
ا ملصاحل العباد يف القبض فكان رأي احلنفية للتخلية من التمكني وعدم احليلولة من الصرف راعيً 

 على املنقوالت، وهللا أعلم.
  

                                 
قال األلباين: صحيح، األلباين،  (.1233) (، رقم3/534ليس عندك ) ، ابب كراهية بيع ماسننالرتمذيرواه الرتمذي، ( 1)

 (.1233، )صحيحوضعيفسننالرتمذي
داودرواه أبو داود، ( 2) أبو قال األلباين: حسن،  (.3499) (، رقم3/282، ابب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف، )سنن

 (.3499وضعيفسننالرتمذي،)صحيح
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املبحثالثالث
القبضيفعقداملضاربة،وحكمعقودالصيانة

فيهمطلبان.و
يقوم  ومنها ما ،منها ما يقوم على مبادلة املبيع ابملال مباشرة ،إن وسائل الكسب كثرية ومتعددة

ا لصاحب املال يف الربح فيكون العامل مشاركً  م،بتشغيل املال عن طريق أهل اخلربة يف التجارة وغريه
، األعمال مقابل قسط معني من املال مثل عقود الصيانة وغريه وم عرب عقودٍ بعمله، ومنها ما يق

 من مأكله ومشربه. ليكون املسلم يف حلٍّ  ؛افكان بيان طريقة القبض يف هذه العقود مهمًّ 
:املطلباألول:القبضيفعقداملضاربة

مكفولة يف تطوير قدرة ي يف جمال الربح احلالل كثرية ومتنوعة، وهي سالمإن أدوات االستثمار اإل
الفرد على الكسب من خالل التعامل فيما أابحه هللا من التجارة والعمل مقابل الربح احلالل، سواء  

عقد املضاربة، فهي كان ذلك يف البنوك أو من خالل الشراكة بني األفراد، ومن وسائل الربح املشروع 
املال إال أنه ال ميتلك اخلربة على تنميته  نسانألنه قد ميلك اإل؛ بني فردين أو جهتنييف احلقيقة تقوم 
 له يف تشغيل املال واالنتفاع به، أبن يقدمه إىل آخر للعمل فيه، املضاربة عوًنً  توتشغيله، فكان

لذا كان بيان أحكام اجلانبني؛  بنياالتفاق عليها شروط سبق بناء على ويكون الربح بعد ذلك بينهما 
 حيث إنواملعاصرين،  بني العلماء القدامى يف بيان أحكامها ث وحترٍّ ل موضع حبهذا النوع من التعام

ية، سالمالشريعة اإلوفق أحكام  تعاملتبني البنوك اليت عليها املضاربة من العقود اليت كثر التعاقد 
 مث ذكر موضع القبض وكيفيته. ،فوجب تعريف هذا العقد وبيان بعض أحكامه

 :تعريفاملضاربة
  اللغة بعدة معاٍن، منها:املضاربة يفجاءت 

. والضهْرُب يَ َقُع " السري على األرض، فيقال:-1 َضَرَب يف اأَلرض ِإذا َساَر ِفيَها ُمَساِفرًا فَ ُهَو ضاِرب 
يِع اأَلعمال، ِإال قَِلياًل   (1)."َعَلى مجَِ

ِمَن وضاَربه يف اْلَماِل،  ،َضَرَب يف التَِّجارَِة َويف اأَلرض َويف َسِبيِل اَّللهِ " ه يقال:حيث إنالتجارة، -2

                                 
 (.1/544امب منظور، لسان العرب، )( 1)
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ضاَربة: َوِهَي 
ُ
ضاَربُة: َأن تُ ْعِطَي امل

ُ
ِمْن َماِلَك َما يَ تهِجُر ِفيِه َعَلى َأن َيُكوَن الربُح  إنساًنً الِقراُض. وامل

َنُكَما، َأو يكوَن لَُه سهم  معلوم  ِمَن الرّْبح  (1)".بَ ي ْ
بح مبال من جانب رب املال )وعمل من جانب( عقد شركة يف الر " املضاربة أبنه: احلنفيةعرف

 (2)".املضارب
وال تصح إال  ،والعمل من اجلانب اآلخر ،عقد على الشركة مبال من أحد اجلانبني"إنهقيل وكذا 

 (3)".ابملال الذي تصح به الشركة
 چ چ چ چچ :ومنه قوله تعاىلاملضاربة مشتقة من الضرب يف األرض، وكذا "

به؛ ألن املضارب يستحق الربح بسعيه وعمله فهو شريكه يف  وإمنا مسي ،چڇ ڇ ڇ ڇ
 (4)".الربح

 (5).هو دفع املال إىل غريه ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرط :املضاربةإن وكذا قيل 

 (6)".متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبه ال بلفظ اإلجارةعرفوه أبنه: " املالكيةكما أن 
 الشافعية لفظ  ألنه ؛نعقد بلفظ القراضوأهنا تسمى القراض، كما أهنا "ت :ضاربةاملوعرف

 ييؤدومبا  ،موضوع له يف لغة أهل العراق ألنه ؛وبلفظ املضاربة ،موضوع له يف لغة أهل احلجاز
 )7(".فجاز مبا يدل عليه كالبيع بلفظ التمليك ،املقصود هو املعىنن أل ؛معناه

 (8)".قبة املال إبذن رب املالعقد يتضمن تصرف العامل يف ر وهو: "
أن يدفع رجل ماله إىل آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح أنه: هو " عرفهاحلنابلة

بينهما حسب ما يشرتطانه، فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب يف األرض، وهو 

                                 
 (.1/544، )لسانالعربابن منظور،  (1)
 (.5/645) رداحملتار،ابن عابدين، ( 2)
 (.1/178منتبدايةاملبتدي،)املرغيناين، ( 3)
 (.22/18) املبسوط،السرخسي، ( 4)
 (.3/19، )حتفةالفقهاءالسمرقندي، ( 5)
 (.2/122، )الفواكهالدواينفراوي، الن( 6)
 (.14/357، )اجملموع النووي،( 7)
 (.7/197البيان،)العمراين، ( 8)
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ:بقوله تعاىل لواستد (1)،"السفر فيها للتجارة

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 (2).چ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 (3)".إىل من يتجر فيه ،صربة نقد ال ،وما يف معناه، معني معلوم قدره دفع مالكما عرفوه أبنه "

ا منذ عهد الرسول، فقد ورد لفظ املضاربة يف القرآن صراحة كم تإن املضاربة من العقود اليت عرف
 .وهو السعي يف طلب احلالل من الرزق ،ي مضاربةألن اخلروج يف ابتغاء الرزق مسُ ؛ سبق

من يقوم بتسخري  :رب املال، والثاين :شراكة بني اثنني، أحدمها ااملضاربة يف السنة، كوهن توكذا ذكر 
ن بعض من د وبيا؛ لذا ورد يف السنة بيان هذا النوع من العقو اهذا املال وتطويره ابلتجارة وغريه

قال: كان العباس بن عبد املطلب إذا  ،"عن ابن عباس روي ماأحكامه، ومما ورد على جواز املضاربة 
وال يشرتي به ذا كبد  ،وال ينزل به وادايً  ،اأن ال يسلك به حبرً » مضاربة اشرتط على صاحبه دفع مااًل 

 (4)".ه وسلم فأجازهفرفع شرطه إىل رسول هللا صلى هللا علي ،«فإن فعله فهو ضامن ،رطبة

القياس أنه ال جيوز؛ ألنه " إن افقد ذكر احلنفية أنه ابألصل عدم اجلواز، فقالو  :أما يف القياس
استئجار أبجر جمهول بل أبجر معدوم، ولعمل جمهول، لكنا تركنا القياس ابلكتاب العزيز والسنة 

 (5)".واإلمجاع

أن الرجل يف اجلاهلية كان يدفع إىل " هوولقد ذكر املالكية أن أسباب التسمية هبذا االسم 
الرجل ماله على اخلروج به إىل الشام أو غريها فيبتاع املبتاع على هذا الشرط، وال خالف يف جواز 

 (6)".القراض بني املسلمني

                                 
 (.5/19، )املغين( ابن قدامة، 1)
 .20اآلية: من ( سورة املزمل، 2)
 (.3/507، )كشافالقناع( البهويت، 3)
 (.3081( رقم )4/52، كتاب البيوع، )سننالدارقطينالدارقطين، رواه ( 4)
 .(6/79بدائعالصنائع،)( الكاساين، 5)
 (.2/122، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 6)
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ألن ؛ مستثىن من اإلجارة اجملهولة املدة والكمية كما ذكر بعض الفقهاء املالكية أن هذا العقد
من السلف مبنفعة، ووجه االستثناء من احلرمة الرفق  م وكذا مدته، وهو مستثىن كذلكالربح غري معلو 

 (1).مصاحلهم الدنيوية ومراعاةابلعباد 

تنفسخ بفسخ أحدمها، أيهما  فقد وصفوا عقد املضاربة أبنه من العقود اجلائزة؛ لذا  احلنابلةأما 
؛ ألنه متصرف أو غري ذلك ..عليه لسفهٍ مبوته، وجنونه، واحلجر وكذلك ، العامل أو رب املال ؛كان

، وكذا ال فرق بني أن يكون ابشر العامل العمل أو ال، الوكيليف ذلك مثل يف مال غريه إبذنه، فهو 
ه إن كان املال مل حيصل فيه ربح يرجع إىل صاحبه إن فسخ العقد، أما إن كان للمال ربح حيث إن

 (2)م بينهما على ما اشرتطا.قسه فإنه يُ 
اقشةوالرتجيح:املن

هذا  تية فأقر سالمإن عقد املضاربة هو من العقود اليت كان معروفة يف اجلاهلية، فجاء الشريعة اإل
العقد، ملا فيه من خدمة العامة ومصلحة اجملتمع، لذا جند تعاريف الفقهاء هلذا العقد متقاربة من 

 حيث املعىن واملضمون.
عقد أن مشرتكني يف هلذا العقد؛ جيد أن الكل إن الذي يتمعن وينظر يف تعاريف الفقهاء 

رف املال من قبل يف الدراهم هو شراكة بني اثنني أو جهتني، وأن العقد يقوم على املال، وعُ املضاربة 
راض ال والدًننري، وأيخذ مكانه يف هذا العصر األوراق النقدية، كما أن إطالق اسم املضاربة على القِ 

 ابلعمل وجهة أخرى بتقدمي املال. على مشاركة جهةٍ  نيدالاالمسني  فكال ،يف املعىن ايوجد فرقً 
، هو وصف عقد شركة يف الربح مبال من جانب رب املالإن تعريف احلنفية للمضاربة على أنه 

وز الشركة إال ابملال، وهو رأي ذهب إليه كثري من جتللعمل الذي يقوم العقد به، مما يدل على أنه ال 
على أن ري، وكذا قوهلم على ما شرط، دال املضاربة ال يصح إال ابلدراهم والدًننالعلماء يف أن عقد 

 وإمنا يكون ذلك حسب ما اتفقوا عليه. ،الربح ليس ابلشرط أن يكون سواء بني العامل ورب املال
 ؛دم ضمان العامل لرأس املال إال ابلتعديعية للمضاربة فيه دليل على عكما أن تعريف الشاف

 لتصرف فيه فهو أمني، واألمني ال يضمن إال ابلتعدي.ألنه مفوض اب
، جيوز أن يكون رأًسا إن تعريف املالكية يف هذا العقد يدل على أن كل ما ميكن اعتباره مااًل 

                                 
 (.2/122، )الفواكهالدواينانظر: النفراوي، ( 1)
 (.5/46، )املغين( انظر: ابن قدامة، 2)
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ن العامل منه ليتصرف، فهو ميكّ  هوأن ،م أطلقوا يف كون مال املضاربة مااًل حيث إهنملال املضاربة، 
املضاربة به، تصح  الربح، فدل على أن كل ما جاز أن يسمى مااًل  من جبزءه بملن يتجر  متكني مالٍ 

ألنه بنظر التجار يف العصر ؛ املضاربة من العروض وغريه يف ويستفاد من هذا التعريف جعل رأس املال
 ، إلمكانية البيع والشراء به.احلديث تسمى هذه العروض مااًل 

نه يذكر كيفية العمل ومسؤولية كل ذا العقد؛ ألويرى الباحث أن تعريف احلنابلة فيه شرح مفصل هل
ألن  ؛صراحة تجر به( وهو إشارة إىل عمل العامله ذكر كلمة )ليحيث إنمن رب املال، والعامل، 

 .بذلك وابلتايل حصول الربح ،املال ينمو ابلتجارة
ليه هذا العقد من ذكر ما يعتمد ع التعريف الراجح، ملا فيههو نابلة لذلك يرى الباحث أن تعريف احل
 بينهما، وهللا أعلم. عليها من التجارة والربح والشروط املتفق

املضاربةوجماالتتطبيقاتهاملعاصرة:عقدأركان
أحكام وبيان ما ذكره الفقهاء من  ،عقد املضاربة من العقود اجلائزة، كان ال بد من ذكر أركانهملا كان 

ال جيوز، وكذا بيان جماالت التطبيق العملي  العقد، وماهذا العقد، وما جيوز من الشروط يف رأس مال 
البنوك يف العصر احلديث حول عقد املضاربة، لكونه من العقود املتجددة اليت اعتمد عليها كثري من 

ية يف عملية التمويل للمشروعات التجارية.سالماإل
وذلك " د هبما،ه ينعقحيث إن؛ اإلجياب والقبول يفأن ركن هذا العقد يكون  احلنفيةأكد

أبلفاظ تدل عليهما فاإلجياب هو لفظ املضاربة واملقارضة واملعاملة، وما يؤدي معاين هذه األلفاظ، 
كذا لفظ املقارضة و  ..أبن يقول رب املال: خذ هذا املال مضاربة، على أن ما رزق هللا عز وجل

ة، على أن ما رزق هللا عز أن يقول رب املال: خذ هذا املال مضاربأو  ،صريح يف عرف أهل املدينة
أو أطعم هللا تعاىل منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غري ذلك من  وجل

 (1)".األجزاء املعلومة

 ولكل لفظ يدل على معىن املضاربة واملقارضة، واملقارضة لفظ صريح يف القراض ألهل املدينة، فإن
 (2).ملعانيها ال لصور األلفاظالعربة يف العقودز؛ ألن جاأتى بلفظ يؤدي معىن هذا العقد، 

وشرط يف املال أن يكون من الدًننري والدراهم، إال أن هناك رأي يف املذهب جييز املضاربة ابلفلوس 
                                 

 (.80-6/79) ،بدائعالصنائع( الكاساين، أبو بكر، 1)
 (.6/80) املرجعالسابق،انظر: الكاساين، ( 2)
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  (1)وغريه، مثل العروض وسائر األموال.
 وهي: ،ويف احلقيقة أن احلنفية أكدوا أن شروط املضاربة عدة أمور

، وهذا يعين أن العقد ال يقتصر على الدراهم والدًننري من األمثان مال املضاربة رأسأن يكون -1
 فيه املضاربة. تفقط، فكل ما يستخدم كثمن يف البيع جاز 

، ذلك أن رأس املال يسلم للعامل يف احلال؛ لذلك مل جيز اا ال دينً عينً  املضاربة ون رأس مالأن يك-2
 باشرة يف التجارة وال ميكنه ذلك إال إذا سلم إليه يف احلال.ا، لكونه حيتاج إىل املأن يكون دينً 

 فيه وتنميته. التصرفمن ليمكنه  حقيقة، ا إىل املضاربونه مسلمً ك-3
املضاربة،  فسدتا من املال، معينً  اعني قدرً  أن رب املال فلو ،اون الربح بينهما شائعً أن يك-4

  للجهالة.
 .م العقدوقت إبرا اكون نصيب كل منهما معلومً -5
، ذلك أن العمل الذي يقوم به العامل هو السبب الذي من كون نصيب املضارب من الربح-6

 خالله استحق املال، فلما كان األمر كذلك أبيح أخذ النصيب من الربح ال من رأس املال.
 ىل أن أركان العقد يف املضاربة أربعة:إ املالكيةوذهب

 .ومها كالوكيل واملوكل ،ومها صاحب املال والعامل ،العاقدان-1
، وهو ما يتجر به وحيصل منه الربح، فهو اجلزء األهم يف العقد؛ ألن فقدانه ال معىن للعقد،  واملال-2

، العقد من يدها وقتوما أحلق به، وأن يكون مسلمً ،ا مضروابً كما أنه شرط فيه أن يكون نقدً 
ربع أو مخس مثل ال معلوم النسبةيكون  ة أنجمهول الكمي الذي هو يكون اجلزء وشرط فيه كذلك أن

 .الربح
، واملعاملةكل لفظ يدل على العقد مثل القراض واملضاربة   ياإلجياب والقبول، وه ي، وهوالصيغة-3

وغريه.
جتار به، كما أنه ، وهو ما أيخذه العمال مقابل جهده يف تنمية املال واالواجلزء اجملعول للعامل-4

مؤنة العامل من طعام وكسوة وغريه وقت سفره للتجارة، على اتفاق شرط على رب املال أن يتحمل 
 (2)بينهما.

                                 
 (.22/21) املبسوط،السرخسي، ( انظر: 1)
 (.2/122، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 2)
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أن املقارضة من العقود اجلائزة، لذا كان لكل واحد من العاقدين فسخه مىت شاء  الشافعيةذكر
العمل، فهو مثل الوكالة، إال أنه قد ذكر اإلمام الشافعي أن عقد املضاربة ال بد أن يكون له  ءقبل بد

أمثان االشياء  يف األساس هي إال يف الدراهم والدًننري اليتهذا العقد ال جيوز معينة حمددة، وأنه مدة 
ه ميكن حيث إن ،يف التجارة كالدراهم والدًننري  ألهنا ؛عروض التجارةب، وكذا قيل جبوازها وقيمتها

عروض ب ن كل عقد صح ابلدراهم والدًننري صحوأل الشراء ابلعروض املال من خالل البيع؛
 ( 1).التجارة

وهو رأي جيد يف املسألة ذلك أن التطور يف الصناعات تغين على أن يكون شرط املضاربة 
خمصوصة يف الدًننري؛ ألنه ميكن أن ميتلك التاجر البضاعة من العروض، وحيتاج إىل من يقوم ببيعه 

 لعباد وقضاء حوائجهم.والعمل يف توزيعه على املستهلكني، فكان جواز العقد يف العروض تيسرًا ل
وال جيوز القراض إال يف الدراهم ": قال الشافعي أن اإلمام (2)وهذا الرأي ذكره صاحب اجملموع

وابن أىب ليلى جواز القراض وزاعي واألعن طاوس  يوحكوقيمتها، شياء األهي أمثان  اليتوالدًننري 
 (3)".ابلعروضوالدًننري صح كل عقد صح ابلدراهمن  وألكالدراهم والدًننري،   ألهنا ؛ابلعروض

،  وعاقدان ،ةوصيغ ،وربح ،وعمل ،مخسة: مال املضاربة أركانوأكد الشافعية كذلك على أن 
حال العقد   العاملليس املراد اشرتاط تسليم املال إىلوقت العقد، إال أنه  املال كما أنه وجب تسليم

 (4)على النحو املتفق عليه. ليه والتصرف فيهابليد عاملال وإمنا املراد أن يستقل العامل  ؛أو يف جملسه
جاز تصرفه يف املال  وشرط يف العاقدين أن يكوًن من أهل التصرف، وهو البالغ العاقل، فمن

 (5).على الدراهم والدًننريال إصح منه عقد القراض وال يصح القراض 
د ذكر الشافعية أنه إن كون املضاربة عقد جائز فهو ال ينعقد إال إبجياب وقبول، ويف هذا الصد

                                 
 (.14/361، )اجملموع النووي،( انظر 1)
حميي الدين النووي أبو زكراي حيىي بن شرف احلوراين الشافعي. كان إماًما ابرًعا حافظًا أمهارًا ابملعروف وًنهًيا عن املنكر،  هو( 2)

 ،: هتذيب األمساء واللغاتهذات ومل يتزوج. أتقن علوًما شىت. ويل مشيخة دار احلديث األشرفية. من تصانيفاترًكا للمل
 ،رايض الصاحلني وهو كتاب جامع ومشهور ،األذكار ،التقريب والتيسري يف مصطلح احلديث ،واملنهاج يف شرح مسلم

 (909)ص  ،الشافعينيطبقات. ابن كثري، ه 676، تويف سنة وغريها ،األربعون النووية ،اجملموع شرح املهذب
 (.400-14/361املرجع السابق، ) النووي،( 3)
 (.3/398مغيناحملتاج،)( الشربيين، 4)
 .119صالتنبيه، الشريازي،( 5)
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موضوع له يف  ألنه ؛وبلفظ املضاربة ،احلجازلفظ موضوع له يف لغة أهل  ألنه ؛ينعقد بلفظ القراض"
 فجاز مبا يدل عليه كالبيع بلفظ ،املقصود هو املعىنن أل ؛معناه يومبا يؤد ،لغة أهل العراق

(1)التمليك".

لالجتار  ؛ملوكل للعامليف املال من اوجوب ذكر لفظ يدل على جواز التصرف  ىبذلك عل فدله 
 به حىت يصح هذا العقد.

 شروط املضاربة على النحو اآليت: احلنابلةوذكر
 ،مبا يؤدي معىن ذلك تنعقدإن أهم شرط يف املضاربة عندهم هو الصيغة؛ لذا صرحوا أن املضاربة 

يف ذكر  املقصود دل عليها؛ ألنأو لفظ كل قول خالل  من ، وذلك معىن املضاربة والقراض :أي
من األقوال، وذلك مثل القراض  ابكل ما يدل عليه املضاربة تفجاز  ؛املعىن القول أو اللفظ هو

، كما أهنم جييزون أن يشرتط العامل نفقة وغريه، كما أهنم أجازوا أتقيت املضاربة ملدة معينة كسنة مثاًل 
 )2(نفسه سواء كان العمل يف احلضر أو يف السفر.

 د ذلك جعلوا شروط عقد املضاربة على قسمني:إال أهنم بع
 : الشروط الصحيحة:القسماألول

 مثل أن يشرتط على العامل أن ال يسافر ابملالمن مقتضى العقد، تكون ما هي لشروط الصحيحة فا
 ، أو نوعمثل احلجاز فقط بعينه إال يف بلدٍ  ابملال ، أو أن يسافر به، أو ال يتجروقت خروجه من البلد

 كل هذه الشروطبعينه، أو ال يشرتي إال من رجل بعينه. ف واع التجارة مثل بيع القماش فقطمن أن
 (3)ابلتجارة. ال تضر   األهنا؛ ة وال مانع منهصحيح

.الشروط غري الصحيحةالقسمالثاين:
مثل أن  وذلك قتضى العقد،مل امنافيً أما الشروط غري الصحيحة فهي يف احلقيقة عندهم ما كان 

ال يعزله مدة  أن يشرتط العامل على رب املال أبنأو ألن املضاربة عقد جائز  ؛ لزوم املضاربة يشرتط
فهو مينعه من التصرف والعمل قائم ال يبيع إال برأس املال أو أقل،  وكذلك إن اشرتط عليه أن بعينها،

، فقط اشرتى منه ال يبيع إال ممن على حتريك املال، فكيف حيجر عليه يف التصرف، وكذا إن أمره أن
                                 

 (.14/357، )اجملموع النووي،( 1)
 (.3/508، )كشافالقناع( انظر: البهويت، 2)
 (.5/49، )املغين( انظر: ابن قدامة، 3)
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املال الذي هو مكان من حتريك فهذه متنع العمل  أن ال يشرتي، أو ال يبيع، رب املال على أو شرط
فاسدة؛ ألهنا تفوت املقصود من املضاربة، وهو  هي طفكل ما سبق من الشرو ، العقد وسبب للربح

(1)الربح، أو متنع الفسخ اجلائز حبكم األصل.
رب  مثل أن يشرتط ، وذلكما يعود جبهالة الربح قد املضاربة عند احلنابلةفسد عومن الشروط اليت تُ 

ربح أحد الكسبني، أو أحد األلفني، أو ربح  يشرط عليه ، أوا من الربح جمهواًل للمضارب جزءً  املال
ا من هذا الشهر، أو يشرتط جزءً  يكون فيه الربح من خالل، أو ما من غري حتديد إحدى السفرتني

الشروط الفاسدة يف عقد  فكل هذه الشروط تعترب من، مل يكن ضمن عقد املضاربة الربح ألجنيب
، من العامل ورب املال يف حصته من الربح الذي يستحقه ؛ ألهنا تفضي إىل جهل حق كلٍّ املضاربة

 ا.ط املضاربة كون الربح معلومً و من شر  ؛ ألنابلكلية املصلحة إىل فوات يؤدي أو
اشرتاط ما ليس من مصلحة " اليت تؤدي إىل فساد العقد عندهم،ط املضاربة و ر وكذا من ش

العقد وال مقتضاه، مثل أن يشرتط على املضارب املضاربة له يف مال آخر، أو أيخذه بضاعة أو 
ا، أو أن خيدمه يف شيء بعينه، أو يرتفق ببعض السلع، مثل أن يلبس الثوب، ويستخدم العبد، قرضً 

ا من الوضيعة، أو أنه مىت ابع السلعة املضارب ضمان املال أو سهمً ويركب الدابة، أو يشرتط على 
 (2)"؛ا من ذلك. فهذه كلها شروط فاسدةفهو أحق هبا ابلثمن، أو شرط املضارب على رب املال شيئً 

ألنه إن شرط على املضاربة يف مال آخر غري الذي كان العقد عليه وقت إبرامه، يصبح العمل على 
 هما يستحق الربح؛ لذا مل جيز إال بتحديد رأس املال املنتمي إىل العقد.مالني ال يعلم يف أي

 -كما نرى- يوما ال يصح منها، وه فيما يصح من شروط القراض، فهذه مجلة ما ذكره احلنابلة
لكونه يعيق التصرف يف رأس املال،  ؛ط تنتمي إىل أصل العقد، أو شروط تفسد العقد يف األصلو ر ش

 من خالل البيع والشراء. أو يف كيفية تنميته
 :املناقشةوالرتجيح

ا لدى الفقهاء؛ لكثرة تعامل قدميً  تإن عقد املضاربة من العقود اجلائزة، كما أهنا من العقود اليت عرف
، وأن العلماء قد فصلوا يف بيان شروطها، لذا جند أن الفقهاء قد اتفقوا على أن اإلجياب هباالناس 

ألن العقد قائم على األمانة حيث يقوم املضارب على التصرف ؛ لعقدوالقبول من أهم شروط هذا ا
                                 

 (.3/512، )كشافالقناع(. البهويت، 5/49، )املغين( انظر: ابن قدامة، 1)
 (.5/51، )املغين( ابن قدامة، 2)
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ا لتقرير الرضا بني الطرفني يف إبرام العقد؛ لذا مل يف رأس مال املضاربة؛ فكان اإلجياب والقبول حتميًّ 
 ا بني الفقهاء حوله.جند اختالفً 

ال يصح األمثان، وذكروا أنه " اتفق العلماء على أن رأس املال جيب أن يكون من الدًننري والدراهم، أو
والسبائك والفلوس، فال  1وهى الدراهم والدًننري، فأما ما سوامها من العروض والنقارمثان األإال على 

املقصود ابلقراض رد رأس املال واالشرتاك يف الربح، ومىت عقد على غري ن أل ؛يصح القراض عليها
ه فيحتاج أن يصرف العامل مجيع ما اكتسبه يف رد مثله رمبا زادت قيمت ألنه ؛مل حيصل املقصودمثان األ
 (2)."مل يكن له مثلن إكان له مثل، وىف رد قيمته ن  إ

( 3)مجعوا على أن املضاربة تكون ابلدراهم والدًننري ابن املنذر أوممن ذكر أن أهل العلم قد 

ًننري والدراهم، وذلك أن أمجع أهل العلم َعَلى إابحة املضاربة ابلد" :؛ وذلك حني قالاإلقناع صاحب
يدفع الرجل ِإىَل الرجل الدًننري أو الدراهم َعَلى أن يبيع ويشرتي َما رأى من أنواع التجارة َعَلى أن َما 

فللعامل من َذِلَك الفضل ثلثه أو نصفه، ؛رزق اَّلله ِفيِه من فضل بعد أن يقبض رب املال رأس املال
 (4)."بة ابلعروضاملال، َوال جتوز املضار وما بقي فلرب 

كان األمر و  ابملضروب من الدًننري والدراهم، ول وهو كما ترى تقرير بعدم جواز املضاربة إال
 حيث إنابلعمل على هذا القول يف العصر احلديث؛ لوقع الناس يف احلرج يف كثري من املعامالت، 

 ا لرأس كبريقمشة يعترب مالكً ا لألعً التجارة مل تعد حمصورة يف األموال النقدية فقط، فالذي ميلك مصن
ئر الصناعات اليت ختص البيع والشراء، فكان األخذ بقول من أجاز املضاربة يف امن املال، وكذا س

 العروض أوىل يف رعاية مصاحل اخللق.
أن يكون غري الدًننري فقد أجازها بعض الشافعية، وأجازوا أن أما فيما خيص رأس املال من 

 اهاألموال اليت كانت جتري في حيث إنوض، وهو رأي سديد يف املضاربة، يكون رأس املال من العر 
وأصبح ابإلمكان التجارة بغري  ت،التجارة وتوسع تما كثر ليف الدًننري والدرهم، ف تا كانقدميً  ةالتجار 

                                 
 (.14/361، )اجملموع النووي، .وقبل الذوب هي ترب ،هو مذاب الفضة وفسر النووي النقار أبنه:( 1)

 (.14/357، )اجملموع النووي،( 2)
صاحب الكتب اليت مل و نيسابوري، أبو بكر: فقيه جمتهد، من احلفاظ. كان شيخ احلرم مبكة. حممد بن إبراهيم بن املنذر ال هو ( 3)

اإلشراف على مذاهب أهل »و« األوسط يف السنن واالمجاع واالختالف»يف الفقه، و« املبسوط»يصنف مثلها. منها 
 (.4/207) ،األعياناتوفيابن خلكان،  ،(108)ص  ،طبقاتالفقهاءه. الشريازي، 319 سنة تويف ،فقه« العلم

 (.1/270)اإلقناع،، بن املنذرا( 4)
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 مقامهما من العروض. ؛ جاز مبا يقومالدراهم أو األمثان
؛ ملضاربة يف هذا العصر من مجيع أنواع التجارةما جيري فيه ا ،ويستفاد مما ذهب إليه الشافعية

موا ببيع ما يصنعونه مقابل جزء و ب املعامل ابالتفاق مع بعض التجار على أن يقاحيث يقوم أصح
 تمثل الدراهم؛ لتعطل يف األموال فقط ضاربة ال تصح إالاملإن ، فلو قيل عليه من الربح يتفقون بينهم

 مالك حيسن التجارة أو البيع والشراء.؛ ألنه ليس كل تمصاحل اخللق وتعثر 
يف اجلواز أو عدمه، وعلقوا ذلك فيما يراه روايتان وكذا فيما خيص العملة أو األمثان، فإن احلنابلة هلم 

هل له أن يبيع ويشرتي بغري نقد البلد؟ على روايتني: " :املضارب من مصلحة التجارة؛ حيث قالوا
 1("،ا بعرض ويشرتيه بهكما جيوز أن يبيع عرضً   ،والربح حاصل بهاألوىل، جوازه إذا رأى املصلحة فيه 

ه يدل على أن التجارة بسائر حيث إنجيد يف جواز التعامل بغري نقد البلد؛  وهو كما ترى رأي  )
ال املختلفة والفلوس يف عقد املضاربة جائزة، على عكس من حصر املضاربة يف الدًننري األمو 

املال من عروض رأس املضاربة وأن يكون فهي جتوز فيها ض التجارة والدرهم، وكذا فيما خيص عرو 
هذه  ألنه مال يف نظر أهل التجارة احلديثة، فكان السماح به مراعات ملصلحة العباد يف مثلالتجارة؛ 

 العقود يف العصر احلديث.
عدم املنازعة  ا كالربع أو الثلث، وفائدتهومما اتفق عليه الفقهاء كون اجلزء املخصص للعامل معلومً 

لكل واحد من العاقدين عامل حبصته من املضاربة، كما أنه يساهم يف  حيث إنوقت تسليم الربح، 
مقدار الربح املستحق لكل واحد منهما  داجتهاد العامل على التجارة وعدم التهاون؛ لذا كان حتدي

 موضع اتفاق بني العلماء.
يف كر يف املضاربة صراحة، إال أنه ُذ وانتهاءه  ا،قد فيهمل يعني احلنابلة املدة اليت ينبغي إمتام الع

وهو عكس ما ذكره اجلمهور من الفقهاء؛  (2)، أحدها ابجلواز، والثاين بعدمه،روايتان حتديد املدة
د الشافعية واحلنفية واملالكية على أن ة أن يكون له مدة معينة، فقد أكّ بحيث أوجبوا لعقد املضار 

وهو ما  ،احلقيقة أن دوام العمل واستمراريته مع الربح يساهم يف زايدة الربح كون املدة معلومة، ويفت
يؤدي إىل كثرة الثروة بني العامل ورب املال، فلما كان األمر كذلك ال يرى الباحث مانًعا من عدم 

خ  من العامل ورب املال الفساملدة زاد الربح، وخاصة أنه لكلٍّ  تحتديد مدة العمل، كما أنه كلما طال
                                 

 (.5/31، )املغين( ابن قدامة، 1)
 (.1/351)احملرر،ابن تيمية، ( 2)
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 مىت شاء؛ ألنه ميكن لكل واحد منهما أخذ حصته من غري ظلم.
أسبابفسخعقداملضاربة:

يف عدم القيام  اعض الفقهاء أسباب انتهاء عقد املضاربة وفسخه، وقد يكون سبب ذلك راجعً ذكر ب
ن إ"إنه  :ابلعمل املطلوب من العامل، أو أن يكون هناك اختالف يف رأس املال، وقال الشافعية

ولكل واحد  ،اختلفا يف قدر رأس املال فالقول قول العاملن إو  ،تلفا يف قدر الربح املشروط حتالفااخ
إال أنه  (1)"،عليه انفسخ العقد يأغمأو  نه فإن مات أحدمها أو جُ  ،منهما أن يفسخ العقد مىت شاء

يف العادة  فيما خيص رأس املال، ألن كل واحد من العاقدين ميتلكاالختالف يف هذا القرن قل 
نسخة من العقد وشروطه، وذكر األقساط املدفوعة ابلتاريخ ومكان دفعه أو جهة االستالم، لذا يرى 

ويبقى فيما إذا كان سبب الفسخ هو عدم االلتزام من العامل، ويف  ،له الباحث أن هذا األمر قد حُ 
 ملال لصاحبه.هذه احلالة يقسم الربح احلاصل بينهما على ما اتفقا عليه، ويكون رأس ا

يرى الباحث أن جواز عقد املضاربة يف غري الدراهم واملضروب من الفلوس، فرصة  وعلى كلٍّ 
ية سالممن البنوك اإل اال شك أن كثريً و ي، سالملتسهيل عملية التجارة والكسب احلالل يف العامل اإل

 جواز املضاربة ابلعروض تتعامل مع املضاربني عرب النقود احمللية، فكان رأي الشافعية واحلنابلة يف
 ا يف الواقع املعاصر.التجارية؛ راجًحا لدى الباحث، للحاجة إليه يف هذا العصر، والتعامل به فعليًّ 

سهم يف استمرارية التجارة بني املضاربني، ويرى إن جواز عدم أتقيت عقد املضاربة لدى احلنابلة يُ 
ق عليها بني رب املال والعامل، وكان العامل أمينًا يف على الشروط املتف ادام العمل قائمً  الباحث أنه ما

العقد، ذلك أن نصيب العامل معلوم وحمدد من الربح فال  ءالتجارة والعمل، عدم لزوم حتديد موعد النتها
وهو قول ذكره صاحب  ،حيتمل التنازع بسببه، لذا جند أن هناك رأي عند احلنفية جييز عدم أتقيت املضاربة

وجواز عقد الشركة بني اثنني ابملال دليل على جواز هذا العقد؛ ألن من جانب كل نصه "، و (2)املبسوط
واحد منهما هناك ما حيصل به الربح؛ فينعقد بينهما شركة يف الربح؛ وهلذا ال يشرتط التوقيت يف هذا العقد 

  (3)."منهما أن ينفرد بفسخه؛ ألن انعقاده بطريق الشركة دون اإلجارةولكل واحد
                                 

 .120ص،التنبيه الشريازي،( 1)
حممد بن أمحد بن سهل، أبو بكر، مشس األئمة: قاض، من كبار األحناف، جمتهد، من أهل سرخس )يف خراسان( أشهر   هو( 2)

 .(5/315) األعالم، ي،ه، الزركل483ا، تويف سنة به "املبسوط" يف الفقه والتشريع، ثالثون جزءً كت
 .(22/19) املبسوط،السرخسي، ( 3)
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كن االعتماد على رأي املذهبني احلنفية واحلنابلة يف توسيع هذا العقد وخاصة فيما استجد ومي
دام  شراكة مااألمد، واستمرارية ال ةمن املسائل اليت ختص عقد املضاربة، مثل متويل املشاريع طويل

 وهللا أعلم.  وميكن تقسيمها بني اجلانبني من غري نزاع، ا،علومً الربح م
ن القبض يف املضاربة هو من قبيل القبض احلقيقي؛ ذلك أن رأس املال يسلم إىل ويرى الباحث أ

ا بيد، فشابه بذلك العامل وقت إبرام العقد ليتمكن من التصرف به، وكذا حني تسليم الربح يكون يدً 
 ا، وهللا أعلم.ا حقيقيًّ طاة فكان القبض قبضً ابيع املع

جماالتعقداملضاربةيفالعصراحلديث:
نا أن املضاربة كانت تقوم على تقدمي رأس املال على العامل ويقوم ابلتجارة به، ونتيجة أن بيسبق 

وتدخل البنوك يف مجيع شؤون البيع والشراء واألعمال التجارية الكربى؛ كان احلياة لتطور أمور 
 البنوك، ي، املضاربة يفسالمطويل يف هذا اجملال، ومن جماالت التمويل اإل ي ابع  سالمللتمويل اإل

ي، سالمالبنوك اليت تتعامل ابملضاربة هي البنوك الوقفية أو البنوك اليت تعتمد النظام اإل تسواء كان
بني بعًضا من أحكام املضاربة يف البنوك وكيفية إجراء عقد املضاربة على أساس ويف هذا الصدد نُ 

 تقدمي رأس املال ألرابب األعمال أو الصفقات التجارية.
اليومية، فكل ما ميكن االجتار  دخل يف كثري من جماالت احلياةتربة باحث أن عقود املضاكما بني ال

بنوك لبه ومتويل عملية البيع والشراء، ميكن لعقد املضاربة اإلسهام فيه، وذلك مثل املقاوالت، ومتويل ا
 ملشاريع العقارات واألراضي وغريه.

اسي على تقدمي املصرف رأس املال ومتكني ية تعتمد بشكل أسسالمإن املضاربة يف البنوك اإل
متويل مشروع ألصحاب األعمال، على التاجر من مزاولة مهنته، وذلك إما على إمتام صفقة ما، أو 

 (1)بينهما. عليه جزء من الربح يكون متفقعلى وحيصل البنك مقابل ذلك 
ن حيصل البنك من رجال األعمال، على أ االبنوك بتقدمي القروض ملن حيتاجهتقوم أو أن 

 ا متفق بينهما.ابملقابل على ربح معلوم مقدر مسبقً 
املوافقة على  حيث إنبعدة خطوات،  ية متر  سالمإن عملية متويل املضاربة يف البنوك أو املصارف اإل

للنظر فيما إذا كان هذا املشروع يصلح أن ميول  ؛فرتة أتين ودراسة تسبقها بد أن التمويل للمشروع ال

                                 
 .240، ص املصارفاإلسالمية( انظر: زعرتي، 1)
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متعددة للموافقة على الدخول يف  اذا جند أن املصارف اليت تتعامل مبثل هذه العقود تتبع طرقً ل ال؛ أم
 املضاربة يف املشاريع التنموية، أهم هذه اخلطوات هي ما يلي:

أن يكون هناك طالب للتمويل، حيث يقوم هذا العميل بطلب البنك املختص أبن ميول  -1
قدار معني، وذلك بشرح طبيعة العمل، الذي حيصل بينهما مبمشروع يود القيام به، على أن الربح 

وذكر املبلغ الكلي الذي ميكن أن يكلف املشروع، وكذا ذكر املدة اليت يستغرقها املشرع ليكتمل، 
 ومكان إجراء املضاربة والعمل.

بدراسته والنظر يف حيثيات املشروع، واختاذ القرار املناسب  بعد هذا الطلب يقوم املصرف -2
فاملصرف يف هذه احلالة يكون هو رب املال، فهو  ،ألنه هو اجلهة املمولة؛ إما ابملوافقة أو الرفض

 املقرر.
البنك يقوم ابملتابعة بعد املوافقة على التمويل،  حيث إنالتأكد من حسن سري األعمال،  -3

سن النتائج على ليضمن ح ؛وذلك عرب متابعة تقارير اخلرباء ومدى توافق اخلطة مع الواقع العملي
 النحو الذي يريده.

توزيع الربح والعوائد على اجلانبني حسب املبلغ املتفق عليه وقت إبرام عقد املضاربة، وهي  -4
ألن املصرف يكون له نصيب الربح كونه املمول رب املال، ؛ يف احلقيقة اخلطوة األخرية من املضاربة

الطرف األقوى وهو املصرف،  اا ما يتحملهر غالبً والعميل مقابل عمله وخربته، وإن كان هناك خسائ
 (1)وذلك إذا مل يكن للعميل تقصري يف أداء واجبه يف العمل.

ما نرى فيه ، وهو كاملصارف والبنوك للتمويل يف عقد املضاربةتتبعها هذه بعض من الشروط اليت 
العمل وابلتايل حصول  حرص على بيان موضع العقد، وهو العمل وكذا اإلجراءات العملية إلمتام هذا

 الربح.
إن عملية متويل املشاريع الكبرية من خالل عقد املضاربة بني األفراد والبنوك أو الشركات له أتثري 

لذا كان عدم تقييد املضاربة على ما ضرب من  الفاقة عن العباد وتيسري حاجاهتم؛واضح يف رفع 
سبك يف ذلك متويل بعض املشاريع اليت ختص البنية يف هذه املسألة، وح اسديدً  الدًننري والدراهم رأايً 

، وأحسن مثال يف ذلك تعبيد الطرق وإنشاء املستشفيات، حيث ةالتحتية يف كثري من الدول الفقري 
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ية ابلشراكة مع املقاولني على أن يكون الربح بينهما ملدة معينة، مث يقوم سالمبعض البنوك اإلتقوم 
ه وشراء احلاجات الالزمة أو دفع أجور العاملني على املشروع، وعند البنك بتنفيذ املشروع عرب متويل

انتهاء املشروع يف الوقت احملدد املتفق عليه يقيم األضرار وكذا تعيني وقت بداية تسليم األرابح، 
كما أنه يزيل البطالة بزايدة األيدي حاجتهم،   تفيكون بذلك قد أزيل الضرر على احملتاجني وقضي

 بذلك اإلجرام الناتج عن الفاقة وعدم تواجد مصدر للرزق.العاملة ويقل 
مقصد شرعي يف الكسب احلالل، وال يقل وهي فوائد مجة،  افاملضاربة يف العصر احلديث هل

 عن سائر عقود البيع والشراء.شأًًن 

مل يكن  ، أن املصرف هو الذي يتحمل اخلسارة عادة ماكذلك  ومن فوائد املضاربة يف البنوك
صري وإمهال من العامل، وذلك أن العامل جيتهد يف تقدمي العمل على املدة املتفق عليها، وأن هناك تق

عين مرونة تنفيذ عقد املضاربة وحتقيق فوائدها ر الرقابة وقت إجناز العمل، مما ياملصرف يقوم بدو 
 ملشروعيتحمل األضرار النامجة عن اوضرر للمصرف، وإن كان املصرف هو الذي  املرجوة بغري غشٍ 

يف احلاالت اليت ال دخل للعامل فيها، مثل احلوادث الطبيعية أثناء العمل وغريه؛ لذا كان هذا النوع 
 (1)رجال األعمال.ولدى من العقود موضع اهتمام يف العصر احلديث، 

ومن الفوائد يف عقد املضاربة عرب البنوك يف هذا العصر، تقدمي رؤوس األموال على املزارعني 
لكون األراضي، إال أهنم ليس لديهم ما يكفي الستصالحها، فيقوم املصرف بتقدمي رأس املال ميالذين 

على أن يقوم املزارع ابلعمل والربح بينهما يف نسبة معينة، وهو كما ترى جيلب للفرد الكسب املشروع 
يعود على مردود العمل  حيث إن، كما أنه يساهم يف توفري احلاجات الضرورية للناس، من غري تعدٍّ 

عة من العيش، ال سيما يف الوقت اجملاعات ويعيش الناس يف سَ تزول ماليني من البشر ابلنفع، وابلتايل 
يف عوز دائم، فكان مثل هذه املشاريع قفزة وهم الذي كثر فيه اجلفاف يف كثري من الدول الفقرية 

 ا آلالم اجلوع.نوعية ورمحة للفقراء يف تلك األماكن وختفيفً 
اإلسهام يف التقليل من الراب، وذلك أن متويل : يةسالمات القراض عرب البنوك اإلومن حسن

البنوك الربوية من تديني الناس مقابل سيطرة بني اجلانبني، مينع  عليه املشاريع التنموية مقابل ربح متفق
ذ، من غري أن ية تقدم املال على الصانع مع مراقبته يف التنفيسالماألجل مع الفائدة، ألن املصارف اإل
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يكون هناك تبعات مالية غري الربح الناتج عن تنفيذ العمل، وهو عكس ما تفعله البنوك اليت تتعامل 
 على النحو الشرعي مل يعد هناك حجة للتعامل مع البنوك الربوية. اقائمً  ابلراب، فلما كان التمويلُ 

 قيقة يتم على مرحلتني:هو قبض حقيقي، وهو يف احل -كما ترى-إن القبض يف هذه املشاريع 
ال يف املضاربة، بتقبيض وهو رب امل ،: وقت تسليم رأس املال؛ حيث يقوم البنكاملرحلةاألوىل

وقت بداية تنفيذ املشروع، ليتمكن من التصرف بشراء ما حيتاجه من األدوات،  -العامل- املقاول
 وأجور العمال القابعني حتت يده.

األرابح بينهما على النحو الذي اتفقوا تكون شروع وإجنازه، حيث عند إمتام امل املرحلةالثانية:
وزه لكل حيعرب املدة الزمنية املتفق عليها، فقد يكون الربح تكون عليها، وطريقة التسليم يف هذه احلالة 

سنة على حدة أو كل شهر أو كل فرتة زمنية ميكن االتفاق عليه بني اجلانبني، والقبض هنا هو قبض 
 ن الربح يقسم بني اجلانبني من غري أتخري.أل؛ حقيقي

املطلبالثاين:حكمعقودالصيانة.
ه مسائل جديدة مل تكن معلومة من قبل، ومن هذه املسائل ما قضفى إىل الفإن تطور أمور احلياة أ
املعامل اليت تستخدم اآلالت اليت حتتاج إىل صيانة دورية، مع عدم  حيث إن؛ يسمى بعقود الصيانة

أن احلل األمثل هو إبرام عقد مع  او الكافية يف إصالح هذه اآلالت، رأ هذه املصانع اخلربة امتالك
هذا العقد بصيانة ما توقف منها، أو مراقبتها حلسن  ليقوموا مبوجب ؛مصنعي هذه اآلالت بعد تركيبها

حبث لدى لذا كان بيان حكم هذا النوع من العقود موضع  ا وعدم توقف عجلة اإلنتاج والعمل؛سريه
 علماء هذا العصر.

مث بيان أقوال  ،تعريف هذا العقدمن بد  ولبيان حكم عقد الصيانة وذكر كيفية القبض فيه ال
 ي حول مشروعية هذا العقد.سالمالعلماء فيه وقرار جممع الفقه اإل

 :عرفعقدالصيانةأبنه
ما حتتاجه آلة أو غريها ملدة أو الشركة بصيانة وإصالح  نسانهو عقد معاوضة مستقل، يلتزم فيه اإل"

 (1)".معلومة، بعوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن ابلعمل وحده، أو ابلعمل وقطع الصيانة

اخلبري الفين ابلقيام على اآلالت والتجهيزات يف مدة فيه عقد يلتزم  أبنه:عقد الصيانة ف كما عرّ 
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احبها بدفع ما اتفقا عليه إن مل تكن ملتزمة ويلتزم فيه ص ،ا حيقق أداءها لوظائفها بكفاءةحمددة، قيامً 
 (1).من البائع

فعقد الصيانة ميكن أن يكون على طرف واحد، مثل أن يكون صاحب اآللة هو نفسه من يقوم 
تعريف الذي بصيانتها، أو أن يكون هناك عقد آخر مع شريك آخر لصيانة فقط، وهذا ما ذكره ال

 .سبق
 نوعني:  وبذلك ميكن تقسيم عقد الصيانة إىل

، ففي هذه احلالة يكون ا: ما كان فيه الصانع لآللة أو البائع هو من يقوم بصيانتهالنوعاألول
أن يلتزم البائع على صيانة هذه اآلالت ملدة معينة، ويكون القبض ، وهو هناك شرط وقت الشراء

 حيث إن على هذين العقدين يف وقت واحد، حيث يتم دفع العوض على هذا األساس، وهو جائز؛
 (2)البيع بشرط مصاحب للبضاعة ال منع منه إن كان االشرتاط على البائع.

الثاين فيه الصيانة على غري البائع، حيث يقوم صاحب اآلالت أو تكون : هو الذي النوع
هذه املاكينات بشكل دوري ومن مث إصالحها، سواء  بفحص الشركة املالكة بعقد مع خمتٍص، ليقوم 

من البلدان، بسبب أن البائع أو  من املصلح أو من املالك، وهذه منتشرة يف كثريٍ كان قطع التصليح 
هذه املدة  تله مدة معينة للتصليح وهو مدة الكفالة يف األغلب، فإذا نفدتكون الصانع لآلالت 

تصليح وتنظيف هذه بيقوم مالك هذه اآلالت الذي هو املشرتي، بعقد آخر يقوم مبوجبه 
 (3)املاكينات.

التكيف الفقهي حول عقد الصيانة، فمنهم من جيعلها عقد إجارة؛  حولآراء لماء املعاصرين للع
تكون  من غري شرط، أي إن كان من النوع األول، ففي هذه احلالة وذلك عندما يكون العقد مستقالًّ 

ة يكون جر أو املصنع، ويف هذه احلالجرة مستقلة غري عقد الشراء من اآلالصيانة على هذه اآللة له أ
 (4).يف املوسوعة الفقهية مد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيريحمل، وذكر هذا الرأي الصائن له العمل فقط

أنه من اجلعالة، ذلك أن اجلعالة تشابه هذا العقد يف  على ومن العلماء من جعل عقد الصيانة
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 حتاجوقت الذي سيولكن اجملهول هو ال أجر الصيانة معروف، حيث إنالعمل؛  املضمون من حيث
َجَعَل الشيَء يف اللغة هي من " اجلعالة:ألنه قد تتوقف اآللة فجأة، ألن  ؛لصيانةعلى اهذه اآللة 

، َواْلَمْصَدُر اِبْلَفْتِح. يُ َقاُل: َجَعَل َلَك ، جَيَْعله َجْعاًل وجَمَْعاًل واْجتَ َعَله: َوَضعه واجلُْعل: ااِلْسُم، اِبلضهمِّ
 .(1")ُهَو اأَلجر َعَلى الشهْيِء ِفْعاًل َأو قَ ْواًل وَ  ،َجْعاًل وُجْعاًل 

ه له إن أكمل العمل  يعملُ  على عملٍ  أن جياعل الرجل الرجل" :املالكية اعرفهيف الشرع  هيو 
  (2)".، وحكمها اجلوازوذهب عليه عمله ابطاًل  ،كان له اجلعل، وإن مل يكمله مل يكن له شيء

ألن اجلعل ميكن أن يشرتك فيه عدد غري  للجعل؛ مغاير  صيانة يف احلقيقة هو إال أن عقد ال
بدليل أن اآلية اليت استدل هبا الفقهاء يف  عقد الصيانة فتكون اجلهة معلومة؛ معلوم من الناس، أما

وهو الثمن الذي وضع ألجله القيام  ،لكل من أتى ابملطلوب اجلائزة جواز اجلعل كانت مطلقة، حيق  
فدلة  (3)چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ  ابلعمل، وهو قوله تعاىل:

اآلية على جواز اجلعل مع ما فيه من اجلهالة للضرورة، كما أنه يف اجلعل ال يوجد حضور للمتعاقدين، 
 قد الصيانة.عفكان جوازه من هذه اآلية، فهو يف احلقيقية عقد مغاير ل

د الصيانة من ابب عقود أن من العلماء من جعل عق (4)عفانة الدين حسامكما ذكر الدكتور 
املدة معلومة والعمل وكيفته جمهول، فشابه بذلك  حيث إنستصناع، أو عقود السلم واال ،والتااملق

 (5)عقود املقاولة.

املناقشةوالرتجيح:
 لورود النهي عن بيع وشرط، إال أن هذا النهي ال يعم   ؛ يكون فيه شرطإن األصل يف البيع والعقد أاله 

ن يف الشرط الذي به يفسد البيع، مثل أن يكون و يف العقود؛ لذا جند أن العلماء خمتلفشروط المجيع 
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أبن ميتنع املشرتي من التصرف يف  ؛الشرط فيه تفويت للمنفعة على املشرتي، أو فيه غرر فاحش
املبيع، أو فيه تفويت منفعة للمبيع أبن يكون التسليم بعد العقد مبدة طويلة، وغري ذلك من 

ذلك أن املشرتي قد ال يتمكن  ؛يكون ملصلحة املشرتيفيه ولكن عقد الصيانة الشرط  (1)الشروط،
لمشرتي  لمن معرفة املخاطر اليت ميكن حدوثها أو إصالحها، فلما كان األمر كذلك كان البائع عوًنً 

 عليه لذا مل مينع هذا الشرط من جواز البيع، ولقد ورد عن النيب صلى هللا يف استمرار حتصيل املنفعة؛
قالت:  احيث إهن عائشة رضي هللا عنها، هتوسلم ما جييز كون العقد مشروطًا، وهو احلديث الذي رو 

وقية، فأعينيين، فقلت: إن أحب أجاءتين بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، يف كل عام 
فأبوا ذلك  ،أهلك أن أعدها هلم، ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة إىل أهلها، فقالت هلم

عليها، فجاءت من عندهم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس، فقالت: إين قد عرضت ذلك 
وسلم، فأخربت عائشة النيب صلى هللا عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء هلم، فسمع النيب صلى هللا عليه 

فعلت عائشة، مث قام رسول ، ف«خذيها واشرتطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق»عليه وسلم، فقال: 
أما بعد، ما ابل رجال يشرتطون »هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: 

ا ليست يف كتاب هللا، ما كان من شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل، وإن كان مائة شرط، شروطً 
فدل احلديث على أن هناك من الشروط  (2)،«قضاء هللا أحق، وشرط هللا أوثق، وإمنا الوالء ملن أعتق

ما ميكن اعتباره وقت العقد، وهو ما استدل به الفقهاء على إابحة بعض الشروط اليت ال ختالف 
 مقتضى العقد.

إن كون عقد الصيانة من البائع أو الصانع لآللة شائع يف هذا العصر ألغراض جتارية حبتة، إال أن 
لذا جند أن العلماء املعاصرين مل  ذا الشرط ال خيالف مضمون البيع؛ه البيع مع الشرط جائز، إن كان

كون الصيانة من البائع أو تتضمني عقد الصناعة هلذا الشرط، وهو الشراء على أن  ا يفمانعً  ايرو 
 وأدلة اجلواز كثرية منها: ،ا يف املعامالتالصانع، والبيع مع الشرط مما ورد به قدميً 

لو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما ال غرض فيه كشرط "قد ذكر الشافعية أنه  -أ
ال يورث  كذلك  فألن ذكرهذلك أن الشرط املتضمن للعقد ال يفسده  (3)"أن ال أيكل إال كذا صح
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 ا.كما أن البائع هو املعين هبذا االلتزام؛ لذا كان جائزً   بني املتعاقدين؛ ا يف الغالبتنازعً 
ال يبطل البيع بشرط واحد. والثاين، أن املذهب، أنه يصح اشرتاط ة أنه "وكذا ما قاله احلنابل-ب

ا، أو قلعة، ويشرتط ، ويشرتط على ابئعه خياطته قميصً منفعة البائع يف املبيع، مثل أن يشرتي ثوابً 
فدل بذلك على أن وجود الشرط  (1)"، أو جرزة حطب، ويشرتط محلها إىل موضع معلومحذوها نعاًل 

 األصل ال مانع منه، وأنه جائز.البيع يف يف 
واألصل فيمن يشرتط مثل هذه الشروط وقت البيع، أن بعًضا من التجار يريد أن يعرب عن مدى قوة 
ومتانة ما يبيعه من اآلالت، فيجعل أجر الصيانة مقرونة بعقد ابلبيع لفرتة معلومة حمددة، إال أنه قد 

ألسعار على احلاجات املطلوبة بكثرة، حبجة يعرتي هذا العقد بعض الظلم؛ بسبب ارتفاع بعض ا
بسبب عدم وجود  ؛يف الصيانة اسبب أتخرً تالصيانة اليت تقع على البائع، وكذا كثرة املشرتايت قد 

لذا وجدًن أن العلماء حثوا التجار  لعمالء، مما قد حيدث بعض املشاكل؛لتغطية مجيع ا فريق كافٍ 
ا على الوفاء، حىت ال يبيع للناس الوهم، ، وأن يكون قادرً على أن يكون مثل هذا العقد معلوم األجل

.ويغرر فيهم، مث يتقلص عن أداء واجب الصيانة وقت احلاجة
ومن فوائد علم األجل ملدة الصيانة ضمان استمرارية العمل، وكسب رضى العمالء بسبب اجلودة 

الحه، وهو شرط أساسي يف  ألن أداء اآللة يساهم يف جودة املنتج وص؛ يف اإلنتاج وقلة األخطاء
.عه صاحب املصنعيكسب الثقة فيما يب

أما أن يكون عقد الصيانة عقد مستقل فهو ما يذهب إليه العلماء املعاصرين، ذلك أن ظهور 
 بذاته، وله شروطه هذا العقد جاء بعد تطور الصناعات واملعامل احلديثة، لذا كان هذا العقد مستقاًل 

ا ما يكون بني جهتني خمتلفني، حبيث يكون اجلهة األوىل هي املالكة غالبً وأحكامه، وهو يف احلقيقة 
ت، واجلهة الثانية تكون خمتصة لصيانة هذه املاكينات، وحيصل العقد بينهما على شروط ومدة اللآل

 معينة، كما أنه ميكن أن يكون ذلك بني األفراد.
حلقيقة، ذلك أن اإلجارة فيه تعاقد أما جعل عقد الصيانة على أنه من اإلجارة ففيه تقارب يف ا

بيان العمل يف استئجار الصناع والعمال؛ على عمل ما، ولقد ذكر احلنفية أن من شروط اإلجارة "
ألن جهالة العمل يف االستئجار على األعمال جهالة مفضية إىل املنازعة فيفسد، العقد حىت لو 

                                 
 (.4/73، )املغين( ابن قدامة، 1)
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وهو   (1)"،مل جيز العقد ،وحنو ذلك ..ة والرعيمن القصارة واخلياط ، ومل يسم له العملاستأجر عاماًل 
 مكان الصيانة نيألن العمل غري حمدد، كما أن تعي ؛كما نرى ال ميكن اعتبار العقد يف الصيانة إجارة

غري معروف وإن كان داخل اآللة، كما أن البيع يتضمن عقد الصيانة يف الغالب إن كان البائع هو 
مل جيز اعتبار عقد الصيانة من عقود اإلجارة. أبعمال الصيانة؛ زم ابلقياممن يلت

يلي:  ماونصه  ،وكذا معاقدة الطبيب ،حىت يف تعليم القرآن ةاملالكية أن اإلجارة جائز ولقد ذكر 
ذاق ابعتبار أنه ال مشارطة الطبيب على الربء شبيهة مبسألة اإلجارة على التعليم للقرآن على احلُ "

بها بقوله: )ومشارطة الطبيب على الربء جائزة( واملعىن: أنه جيوز شيء للعامل إال ابلتمام ذكرها عق
معاقدة الطبيب على الربء أبجرة معلومة للمتعاقدين، فإذا برئ املريض أخذها الطبيب، وإال مل أيخذ 

ا، واتفقا على أن مجيع الدواء من عند العليل؛ ألنه جيوز كونه من عند الطبيب، على أنه إن برئ شيئً 
 (2)".فع األجرة ومثن الدواء، وإن مل يربأ يدفع له قيمة الدواء فقطالعليل يد

املتعارف عليه، ذلك أن عقد الصيانة  إال أن عقد الصيانة يف احلقيقة ليس فيه إجارة ابملعىن
الذي هو توقف أحد اآلالت ومن مث صيانتها، أو متابعة  ،يكون العمل فيه وقت حدوث الضرر

ا يف وإدراك اخلطر قبل حدوثها، وكذا عقد اإلجارة يكون العامل ضامنً النظر والفحص لعدم تعطلها 
بعض األحيان، أما هنا يكون عمل الصائن إصالح اآللة فإن كان هناك حاجة لتغيري شيء فهو 

  لذاهتا.ا مستقالًّ ؛ لذا كان عقد الصيانة عقدً وال ضمان عليه للمالك
مبا ذكرًن أن اجلعالة ليس فيه عقد بني  ،قيمأما كون عقد الصيانة من ابب اجلعالة فهو ال يست

ومنه ما  ،الفقهاء يف اجلعالة اوإمنا هو إتيان املطلوب، وجند ذلك يف األدلة اليت ذكره ،اثنني وال شروط
 عقد اجلعالة هو أن يبذل اجلعل ملن عمل له عماًل " وأن ،اجلعالة جائزةإن  اذكره الشافعية حيث قالو 

كما أن   (3)"،وكل ما يستأجر عليه من االعمال ..وخياطة ثوب ،ناء حائطوب ،ورد آبق ،من رد ضالة
عن أيب سعيد ما روي  صراحة، ومن هذه األحاديث، اأحاديث تدل على جوازه اورد هباجلعالة 

ا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب اخلدري رضي هللا عنه أن ًنسً 
؟ فقالوا: إنكم ا هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ وهم، فبينمرُ فلم يقْ 

                                 
 (.4/184) بدائعالصنائع،( الكاساين، 1)
 (.2/115، )الفواكهالدواينراوي، النف( 2)
 (.15/113، )اجملموع النووي،( 3)
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ا من الشاء، فجعل يقرأ أبم القرآن، وجيمع ، فجعلوا هلم قطيعً مل تقروًن، وال نفعل حىت جتعلوا لنا جعاًل 
فسألوه  بزاقه ويتفل، فربأ فأتوا ابلشاء، فقالوا: ال أنخذه حىت نسأل النيب صلى هللا عليه وسلم،

َا رُق َْية ، ُخُذوَها َواْضرِبُوا يل ِبَسْهمٍ »: فضحك وقال فهذا احلديث أصل يف جواز  (1)،«َوَما أَْدرَاَك َأهنه
حيث أعطوا الشاة مقابل الرقية، كما أن اجلعل جاز يف غري معني، فهو لكل من ؛ القبض يف اجلعل

  (2).يقوم ابلعمل املطلوب
وكذا   احلاجة تدعو إىل ذلك، إن :فقالوا ،اجلعالة حىت يف رد الضالة جواز اكما أن احلنابلة ذكرو 

وذلك مثل البحث عن الشيء ، أي وقت االنتهاء منه، كون العمل الذي جعل به اجلعالة جمهواًل 
  (3)أو يومني، فجاز مع جهالة العمل للحاجة وتيسري أمور الناس. اقد يكون يومً الضال ف

ني عاقدين يف عمل معروف مقدر بزمن معني؛ لذا كان عقد أما عقد الصيانة فهو معلوم ب
  بذاهتا.ا مستقالًّ الصيانة عقدً 

ويرى الباحث أن عقد الصيانة من العقود احلديثة اليت جتوز للحاجة إليه يف حفظ املال وتطور 
املصانع تقوم خبدمة ماليني الناس من شىت أحناء العامل، ويكون  حيث إناالقتصاد وخدمة الناس، 
يف هذا العقد، فإن كان البائع هو الذي يقوم  ةالشروط خمتلف حيث إنالقبض حسب االتفاق، 

، ذلك أن املبلغ الذي هو أجرة الصائن يكون مع مثن إن القبض يكون بعد الشراء مباشرةابلصيانة ف
يف احلال  ولةألنه يكون ابملنا؛ ايًّ احلالة حقيقهذه املبيع؛ لذا مت القبض وقت الشراء، ويكون القبض يف 

 .وقت لزوم العقد
ا ما يكون بعد إجناز ، فيكون القبض حسب االتفاق، وغالبً ومستقالًّ خاصًّا أما إن كان العقد 

ألنه أحرص ؛ ر من املالكاالعمل مباشرة، وخاصة إن كان االتفاق يقضي بتغيري ما فسد من قطع الغي
 أعلم.، وهللا اعلى استمرارية العمل، لذا يكون القبض حقيقيًّ 

 اذكرهاليت هي الشروط  حول عقود الصيانة، وما يسالمقه اإلبقي ذكر ما ذهب إليه جممع الف
 كالتايل:وهي   ،اجملمع لتوضيح ماهية هذا العقد

                                 
 (.5736(، رقم: )7/131ابب الرقى بفاحتة الكتاب، )كتاب الطب، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
 (.15/113، )اجملموع النووي،( انظر: 2)
 (.6/94، )املغين( انظر: ابن قدامة، 3)
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ي يف دورة انعقاد مؤمتره سالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمإن جملس جممع الفقه اإل
 .(1998 نوفمرب 19-14ه  ) 1419رجب  30-25رين، من احلادي عشر ابملنامة يف دولة البح

بعد اطِّالعه على األحباث املقدمة إىل اجملمع خبصوص موضوع "عقد الصيانة"، واستماعه إىل 
 املناقشات اليت دارت حوله.

 قرر ما يلي:
: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه األحكام العامة للعقود. وخيتلف تكييفه أوال

حكمه ابختالف صوره، وهو يف حقيقته عقد معاوضة يرتتب عليه التزام طرف بفحص وإصالح ما و 
عوض معلوم. وقد حتتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصالحات دورية أو طارئة ملدة معلومة يف مقابل 

 يلتزم فيه الصائن ابلعمل وحده أو ابلعمل واملواد.
 تبني حكمه، وهي: ، منها ماعقد الصيانة له صور كثرية اثنيا:

. عقد صيانة غري مقرتن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقدمي العمل فقط، أو مع تقدمي مواد يسرية ال 1
  يف العادة.يعترب العاقدان هلا حساابً 

ا، بشرط أن يكون العمل هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعً 
 ا.ا واألجر معلومً معلومً 

 آخر يلتزم فيه الصائن تقدمي العمل، ويلتزم املالك بتقدمي املواد. قد صيانة غري مقرتن بعقدٍ . ع2
 تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة األوىل.

 .الصيانة املشروطة يف عقد البيع على البائع ملدة معلومة.3
 واد أم مع تقدميها.هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غري تقدمي امل

 . الصيانة املشروطة يف عقد اإلجارة على املؤجر أو املستأجر.4
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف 

ر، عليه استيفاء املنفعة فإهنا تلزم مالك العني املؤجرة من غري شرط، وال جيوز اشرتاطها على املستأج
أما الصيانة اليت ال يتوقف عليها استيفاء املنفعة، فيجوز اشرتاطها على أي من املؤجر أو املستأجر إذا 

 ا للجهالة.ا ًنفيً عينت تعينً 
 من البحث والدراسة. وهناك صور أخرى يرى اجملمع إرجاءها ملزيدٍ 
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ؤدية إىل النزاع، وكذلك تبيني ا للجهالة املا ًنفيً : يشرتط يف مجيع الصور أن تعني الصيانة تعيينً اثلثا
 (1)املواد إذا كانت على الصائن، كما يشرتط حتديد األجرة يف مجيع احلاالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 م.1998سنة:  .448العدد: ، 11 ،جملةجممعالفقهاإلسالمي( 1)
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الفصلالثاين

مفهومقبضالضمانواألمانة،والشركةواملزارعة

مباحث:ةوفيهثالث

املبحثاألول

تعريفقبضالضمانواألمانة

 حيث إن؛ العباد من خالل تعاملهم يف البيع والشراءعلى ليت جتلب اليسر الضمان من األحكام ا
على نفسه من ضياع  اعلى ماله، واملطلوب كذلك قد يكون خائفً  االطالب للضمان يكون خائفً 

هلم يف هذه املعاملة من زوال  اللعباد وتيسرً  اهلما من هذا اهلم، ومعينً  احقه؛ فكان الضمان كافيً 
ألمر العباد، وقد أمجع  الذا شرع املوىل سبحانه هذه املعاملة تيسرً  (1) البيع والشراء؛اخلوف والشدة يف

الفقهاء على مشروعيته؛ لورود نصوص كثرية جتيز وتشرع هذا النوع من املعامالت، كما يف قوله تعاىل 
 (2).چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ

انة، ال بد من تعريف الضمان واألمانة لغة وقبل الشروع يف احلديث حول القبض يف الضمان واألم
 .اوشرعً 

  

                                 
 (.7/162، )فتحالقديرابن اهلمام، ( انظر: 1)
 .72يوسف، اآلية: ( سورة 2)
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املطلباألول

تعريفالضمانواألمانةلغة

 لضمان:اا: تعريف أواًل

ُتُه اْلَمالَ  :فَ يُ َقالُ  ،َويَ تَ َعدهى اِبلتهْضِعيفِ ورد الضمان يف اللغة مبعىن االلتزام، " ن ْ أَْلَزْمتُُه  ،َضمه
هُ   (1)."إايه

 االحتواء، فهو جعل شيٍء يف شيء حيويه، وأييت الضمان كذلك وكذا ورد الضمان مبعىن
 (2)أي ما اشتمل عليه. ،فهمت ما تضمنه كتابك :شتمال على الشيء، ومنه قول الشخصمبعىن اال

 :األمانة يف اللغة :ااثنيً

م تعين األمن واألمان، واألمن ضد اخلوف، وأييت مبعىن التصديق، يقال آمن به قو األمانة يف اللغة 
 (3)."َوَرُجل  أَِمن وأَمني مبَْعىًن َواِحدٍ وكذب به قوم، "

يف كلمة أمَن هو أن يستعمل يف سكون القلب، ويتعدى بنفسه  اح أن األصلوورد يف املصب
ُتُه َعَلْيِه اِبْلَكْسِر َوائْ تَ  :مثاًل  فَ يُ َقالُ  ،اِبهْلَْمزَة ويُ َعدهى إىَل اَثنٍ وابحلرف،  ُتُه علْيه َفهَو آَمْنته ِمْنُه َوأَِمن ْ َمن ْ

ْصَدرُ ، أَِمني  
َ
 جيمع علىوَ  ،اْلَوِديَعة أََمانَة  َوحَنُْوه :َفقيل ،يف اأْلْعياِن جَمَازًا منه أمانة مث اُْستْعمل امل

 (4)أََماًَنت.
  

                                 
 (، مادة: ضمن.2/364)،املصباحاملنريالفيومي، ( 1)
 (. مادة: ضمن.3/372) معجممقاييساللغةانظر: الرازي، ( 2)
 (. مادة: أمن.13/21، )لسانالعرب( ابن منظور، 3)
 (، مادة: أمن.1/24،)املصباحاملنريفيومي، ال( 4)
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املطلبالثاين

اتعريفقبضالضمانواألمانةاصطالحً

 : الضمان يف االصطالح: واًلأ

  بنفس أو بديٍن أو عنٍي، ال إىل ذمة األصيل يف املطالبة مطلقً : "ضم ذمة الكفياحلنفية
 (1)يف الدين. :كمغصوب وحنوه،" أو هو: ضم الذمة إىل الذمة يف املطالبة، وقيل

وهي محل ذمة الكفيل إىل  كفالة، ومحالة، وضمانة، وزعامةتسمى محالة   املالكيةوهي عند 
 (2)ذمة احململ عنه.

(3)".من التضمني، ومعناه تضمني الدين يف ذمة من ال دين عليههو مشتق : "الشافعيةوعند

(4)".أو "هو حق اثبت يف ذمة الغري

 (5)."ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلقأبنه هو " :احلنابلةوعرفها 

:والرتجيحاخلالصة

إىل نفس الغرض، وتؤدي عىن متقاربة يف امل اطالح يرى أهنإن الناظر لتعاريف الضمان يف اللغة واالص
 االلتزام واالحتواء واالشتمال، أما يف االصطالح فهو يدل على ضمّ يعين ذلك أن الضمان يف اللغة 

 الشيء إىل حيازة الكفيل، وكذا االلتزام ابحلق املضمون.

ونرى أن احلنفية جيعلون الكفالة مبعىن الضمان، وهو نقل ذمة إىل أخرى، واملالكية يسمونه 
 الة، وتعين محل الذمة.احلم

                                 
 (.6/4) بدائعالصنائع،الكاساين، (. 7/163، )فتحالقديرابن اهلمام،  (.5/281) رداحملتار،( ابن عابدين، 1)
 (.4/79بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 2)
 (.14/3، )اجملموع النووي،( 3)
 (.3/198) مغيناحملتاج،الشربيين، ( 4)
 (.4/399، )املغينابن قدامة، ( 5)
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الذي والشافعية ذكروا هذه املعاين اليت تدل على الضمان، إال أهنم فصلوا كل كلمة إىل املعىن 
 يف االستخدام وقت نطقه.خيصه 

على أن يطلق الضمني يف األموال، وأن يطلق  يف املغين أن العرف جارٍ  (1)وذكر الشربيين
موال العظام، وأن يطلق الكفيل فيما خيص النفس، والصبري احلميل يف الدايت، والزعيم يطلق يف األ

وهو شرح جيد إال  ،وشرح ملعاين الضمان لدى الشافعية ، وهذا توصيف  (2)يطلق على مجيع ما ذكر
 أن املؤدى واحد وهو الضمان.

وهو حتمل ذمة الشيء  ،ولكن املعىن املراد واحد ،إذن اختلفت أقوال الفقهاء يف إطالق االسم
 ون.املضم

ويرى الباحث أن تعريف الضمان يف االصطالح ابلكفالة أمشل؛ ألن الكفيل يضمن الكل 
 سواء يف النفس أو املال أو الوعد، وهو أقوى يف املعىن، وهو مؤدى تعريف احلنفية.

وكذلك يرى الباحث أن تعدد أمساء الضمان ال يغري يف معناه يف شيء؛ وإمنا هو تعدد يف 
يف معىن الضمان وحتمل األثر املرتتب على مجيع هذه  الورود هذه األمساء مجيعً  االسم واملعىن واحد؛

 األلفاظ، فإذا قال الضامن أًن محيل أو كفيل أو زعيم كلها مبعىن الضمان يف حتمل األثر املرتتب عليه.

أو الشارع أو من  الدين وبذلك ميكننا أن نعرف الضمان: أبنه ما مل يستند على إذن شرعي منِ 
 وهللا أعلم.، ملالك، وكان ملصلحة صاحبها خاصةا

 : األمانة يف االصطالح:ااثنيً

 بعدة أقوال منها: تاألمانة عند الفقهاء ذكر 

                                 
حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين: فقيه شافعي، مفسر. من أهل القاهرة. له تصانيف، منها )السراج املنري( أربعة جملدات،  (1)

 يف تفسري القرآن، و )اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع( جملدان، و )شرح شواهد القطر( و )مغين احملتاج( أربعة أجزاء، يف
الزركلي،  .ه 977 سنة تويف ،شرح منهاج الطالبني للنووي، فقه، و )تقريرات على املطول( يف البالغة، و )مناسك احلج(

 (.6/6) األعالم،
 (.3/198)مغيناحملتاج،الشربيين،  ( انظر:2)
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 (1)ا، مثل يد املودع.قبض الشيء عن طريق النيابة ال متليكً -أ

 (2)ابلتعدي.إال هي اليد اليت ختلف يد املالك وال تضمن -ب

 (3)ومل تكن ملصلحة صاحبها كالعارية والشركة.هو ما يكون عن والية شرعية -ج

اخلالصة:

، ن يف الظاهر مثل عدم وجود احلروباألمانة يف اللغة تدل على السكون واألمن، سواء كان هذا األم
 أو يف القلب من القلق وغريه.

عدم التغرمي إال ابلتعدي، ذلك أن األمني  اويف االصطالح تعددت األقوال إال أن املراد هب
احلنفية أقوى يف  ألمني مقام يد املالك، فكان معىن األمانة يف الشرع عند؛ لذا جعل يد انال خيو  البً غا

هذا؛ حيث جعلوا يد األمني هي اليد اليت هلا والية شرعية، وهو التعريف الذي يرجحه الباحث؛ ألن 
أن معىن األمانة يف  ألمره، ذلك من علم وأدرك أن الشرع أوجبه لفعل شيء أو تركه سيلتزم امتثااًل 

 هذه احلالة هي األمانة من الفساد أو اإلفساد.

األمانة هي ما مت قبضه عن طريق والية شرعية وليس هناك دليل يدل على إن وميكن القول 
 الضمان، وهللا أعلم.

 

  

                                 
 (.14/177، )اجملموع النووي،( انظر: 1)
 (.3/111(. و)2/326املنثور،)( انظر: الزركشي، 2)
 (.6/185، )فتحالقديرابن اهلمام، (. 6/201)بدائعالصنائع،الكاساين، انظر ( 3)
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املبحثالثاين

 أقسامالضمان،وأركانه،وكيفيةالقبضيفحالةالضمانواألمانة

لفقهاء يف تعريف الضمان واألمانة، ننتقل إىل سرد أقوال الفقهاء حول أقسام بعد ذكر أقوال ا
 الضمان، وأركانه، وكيفية القبض يف الضمان واألمانة.

قسام سيتبني لنا فائدة كون املبيع يضمنه املشرتي أو البائع، وبذلك يعلم ه بذكر هذه األحيث إن
 وقت إبرام العقد ولزومه. تحمل املسؤولية يف التقبيضت أن اجلهة اليت ينبغي
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املطلباألول

أقسامالضمان

قسم الفقهاء الضمان على أقسام، منها ما تعتمد على الشيء املضمون، ومنها على نوع املال الذي 
 ميكن ضمانه، وسنذكر األقسام مث شروط الضمان عندهم.

 : عنداحلنفية

 ضمان ابلنفس. ▪

 وضمان ابلدين. ▪

 (1)وضمان ابلعني. ▪

 : لكيةعنداملا

 ضمان مال: وهو عندهم االلتزام ابلدين.  •

 ضمان وجه: وهو عبارة عن إحضار الغرمي وقت احلاجة. •

ضمان طلب: وهو عبارة عن البحث والتفتيش عن الذي عليه الدين إن مل جيده صاحبه، مث  •
 (2)خيرب صاحب الدين عنه وعن مكانه.

 

 عندالشافعيةواحلنابلة:

o  .ضمان الوجه أو البدن 

o اجلعل. ضمان 

                                 
 (.5/281) رداحملتار،انظر: ابن عابدين، ( 1)
 (.2/240، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 2)
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o .(1)ضمان املال 

:والرتجيحاخلالصة

ذلك ابلنص كما رأينا،  وااتفق الفقهاء على أن ضمان املال والنفس هو من أقسام الضمان؛ وقد ذكر 
وهو ضمان الدين والعني، هل هو من الكفالة أو  ،إال أن االختالف وقع يف الضمان ابلباقي

 الضمان.

يف التسمية؛ ذلك أن ضمان النفس  ناك اختالف إالباحث أنه ال يوجد هويف احلقيقة يرى ال
عند احلنفية هو نفس ضمان الوجه عند املالكية والشافعية، ويبقى ما ذكره املالكية من ضمان  مثاًل 

الطلب، وهو البحث عن الشخص وإحضاره وقت احلاجة، ويرى الباحث أن هذا النوع من الضمان 
م إبحضار املدين أو العني وقت احلاجة؛ فبذلك الضامن يلتز  حيث إنيدخل حتت ضمان الدين؛ 

 يصبح ضمان الطلب عند املالكية هو نفس ضمان الدين أو العني عند ابقي الفقهاء.

أدى إىل اختالف األقوال يف أقسام الضمان هو تفسري النصوص اليت وردت حول  ولعل السبب الذي
 مشروعيته.

دل على ضمان العني أو املال أو  فهل (2)،چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ  ففي قوله تعاىل
عند النيب صلى هللا  اكنا جلوسً   :قال ،النفس؟ وكذا احلديث اليت رواه سلمة بن األكوع رضي هللا عنه

صلوا  قالوا: ثالثة دًننري، قال: هل عليه دين؟»عليه وسلم، إذ أيت جبنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: 
احلديث فهل هذا  (3)«دينه، فصلى عليه رسول هللا وعليه على صاحبكم، قال أبو قتادة صل عليه اي 

 .وهللا أعلميدل على ضمان املال فقط، أو مجيع الضماًنت؟

 

 

                                 
 (.3/362، )كشافالقناع(. البهويت، 4/400، )املغين(. ابن قدامة، 3/205)مغيناحملتاج،الشربيين، ( 1)
 .72يوسف، اآلية: ( سورة 2)
 (.2289) (، رقم3/94، )ابب إن أحال دين امليت على رجل جازكتاب احلوالة، ،  صحيحالبخاري، ( رواه البخاري3)
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املطلبالثاين

أركانالضمانعندالفقهاء

ينبغي أن تتوافر حىت تصح، وهذه األركان سنذكرها  ذكر الفقهاء حني حتدثوا عن الضمان أركاًنً 
 وهي: ،بشكل موجز

 للتربع. كفيل، وشرط فيه العقل والبلوغ، وعرب عنه البعض أبن يكون أهالً المن أو الضا-1

 املضمون له، وهو صاحب احلق، وشرط فيه عدم اإلكراه.-2

 ؛ لعدم صحة ضمان اجملهول.ااملضمون عنه، وهو املدين، ويشرتط فيه أن يكون معلومً -3

 املضمون به، وهو إما الدين أو النفس أو العني.-4

 ،زعمت ،كفلت  :صيغة، وهو اإلجياب والقبول، أو هو كل لفظ يفيد الضمان أو التعهد، مثلال-5
 (1)ضمنت.

هذه األركان متفق عليها عند الفقهاء، إال أن احلنابلة يوجبون رضى الضامن وال يعترب معرفته، لذا 
لقبض؛ فال جيوزون ضمان اجملهول، وكذا أكد الشافعية على اللفظ الذي يدل على الضمان ليصح ا

 (2)يتحقق الضمان إال به.

؛ علم الضامن والشيء املضمون واجبإن وابجلملة فإنه بعد النظر إىل هذه األركان، ميكن القول 
 املضمون وكميته. ءوجهالة الشي ،وعدم حضور الضامن ،الحتمال املنازعة وقت حضور األجل

عدم جواز ضمان وكفالة  ويرى الباحث أن األصح هو ما ذكره اجلمهور غري احلنابلة يف
ألن األصل يف الضمان هو حفظ حق الغري من الضياع؛ فكان معرفة الضامن والشيء  اجملهول؛

  حلق اجلميع، وهللا أعلم. املضمون صوًنً 
                                 

(. ابن 3/199مغيناحملتاج،)الشربيين، (. 2/240، )الفواكهالدواينالنفراوي، (. 5/283) رداحملتار،انظر: ابن عابدين، ( 1)
 (.3/362، )كشافالقناع(. البهويت، 4/400، )املغينقدامة، 

 (.4/400، )املغين(. ابن قدامة، 3/199مغيناحملتاج،)الشربيين، ( انظر: 2)
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لثاملطلبالثا

القبضاحلقيقيحالةكونيداملشرتيضمانً

مان هي اليد اليت تضمن الشيء سبق أن ذكرًن أقوال العلماء يف تعريف الضمان، وتبني أن يد الض
سواء كان سبب تلف املبيع ابلتعدي أو بغريه، وبقي أن نذكر كيفية حصول القبض احلقيقي يف  ،املباع

 الضمان.

إذا كان البيع  الفقهاء إىل أنه يتم القبض احلقيقي يف حالة كون اليد ضماًنً  مجهورذهب 
؛ ألن القبض الشرعي اإلذنمع ذلك حصول  ، وذلك بقبض املشرتي للمبيع، وزاد الشافعيةاصحيحً 

 (1)حيصل بذلك.

إىل أن القبض احلقيقي يف الضمان بنفس العقد، إال يف بعض املواضع؛ وذلك  املالكيةوذهب 
مدة اخليار، أو يصري تنتهي مثل بيع الثمار قبل طيبه، أو ما مت فيه البيع مع اخليار، فهذه ينتظر حىت 

 (2)بذلك. تماًل فيصبح القبض مك االثمر صاحلً 

يصري القبض فهذا فرقوا يف ذلك بني الشيء املباع الذي حيتاج إىل كيل أو وزٍن،  احلنابلةإال أن 
ال حيتاج إىل ذلك فهو حسب  احلقيقي فيه بكيله ووزنه وقت حصول القبض مباشرة، أما ما

 (3)العرف.

 :والرتجيحخلالصةا

أن االستيفاء يكون فيما فسه فيه نظر؛ ذلك إن حصول القبض يف الضمان لدى اجلمهور ابلعقد ن
ا من مصلحة ُت شيئً بتناوله ابليد، فمجرد حصول القبض احلقيقي ابلعقد قد يوفَ وِّ  يد مثاًل يؤخذ ابل

                                 
ابن قدامة، (. 3/60)مغيناحملتاج،(. الشربيين، 14/67، )اجملموع النووي،(. 5/248)بدائعالصنائع،انظر: الكاساين، ( 1)

 (.4/268، )املغين
 (.2/168، )الفواكهالدوايننفراوي، ال( انظر: 2)
 .)3/349(، كشافالقناعالبهويت،  :( انظر3)
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لسبب ما، أو نقص فيه؛ لذا جند أن الشافعية يوجبون اإلذن حىت  املشرتي، كعدم أخذ املبيع كاماًل 
 .ايكون القبض حقيقيًّ 

أن األصل يف الضمان هو قبض يف نفسه؛ ألن املبيع هو يف قبضة  ؛ملا ذهبوا إليه وعلل املالكية
 .ااملشرتي يف األصل، فبقي حصول اإلذن ليصبح القبض شرعيًّ 

ويؤخذ عليهم أن وجود املبيع يف يده ال يعين متلكه؛ بدليل ضمان ما يتلف منه وحتمله وقت 
يشرتيه من صاحبه، وكان فيه شيء من أاثثه  أنمث اتب وأحب  ال ذلك من غصب بيتً البيع، ومثا

 اتلف.

، ووجود اإلذن هو من كمال اأما ما ذهب إليه اجلمهور من وجوب كون العقد صحيحً 
 
ً
يراه الباحث الرأي من مجيع العيوب وبذا ينتفي الغنب فيه، وهذا  االقبض؛ حيث يكون املبيع سامل

 ا، وهللا أعلم.راجحً 
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رابعاملطلبال

ضاحلقيقيحالكونيداملشرتيأمانةالقب

عن املبيع إال ابلتعدي أو  سبق أن بينا حني عرّفنا قبض األمانة، أنه هو ما مل يكن فيه القابض مسؤواًل 
كيفية حصول القبض   الوديعة يف يد املودَع عنده، ويف هذا املطلب نبني التقصري فيه؛ وذلك مثل

 احلقيقي فيه.

إال ابلتعدي أو التقصري يف احلفظ، جيعل الفقهاء  ان صاحبهإن كون يد األمانة ال يضم
 يكونيتفقون على أن القبض احلقيقي فيه، حيصل حبضور الشيء املباع إىل جملس العقد، فهو مثلما 

املبيع عند البائع، فيكون القبض حينها ابلتسليم عن طريق املباشرة أو التناول إن كان الشيء املباع 
مثل  وجب تناوله، وإن كان مما ينقل املالبسمثل قدور البائع مناولته للمشرتي مبوكان يتناول ابليد، 

يله ، يصار إىل كمثل األرز والسكر كال ويوزنتعني نقله، وإن كان مما يُ  األشجار وسائر املنقوالت
 (1).اووزنه حىت يصبح القبض حقيقيًّ 

لك يف حفظ حقوق الغري من وذ ؛غريه يف عدم الضمان إال ابلتعديعن قبض األمانة ويتميز 
املعار، واملستعري يكون الشيء ا على ملكه يف التلف وذلك مثل العارية؛ حيث يكون املعري مطمئنًّ 

الفائدة وتقضى احلوائج، فإن مت البيع ومت تكون به؛ وبذا االنتفاع ا يف عدم إهدار حق الغري مع رً حذ
 .االقبض كان املبيع صاحلً 

هؤالء  حيث إن ؛حيتاج إىل صناع أو أجريو ده فيما يكون فيه العمل تتجلى فوائ ةوقبض األمان
يف هذا نون؛ لكوهنم أمناء ن العمل ال يضمث هناك تلف يف مكادموا يقومون أبعماهلم فحد ما

، إال أن اه إذا كان الشيء اهلالك طعامً و إال أن املالكية ضمن ،لذا جند أن األجري ليس بضامن املكان؛
 وهذا من مساحة الدين احلنيف. (2)،هالكه من غري سببهتقوم له بينة على 

 
                                 

الصنائع،الكاساين، ( 1)  النووي،(. 3/12، )أقرباملسالك(. الصاوي، 3/73) املبسوط،السرخسي، (. 5/147) بدائع
 (.4/250، )املغين(. ابن قدامة، 3/321)مغيناحملتاج،الشربيين،  (.13/388، )اجملموع

 (.4/16بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 2)
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املبحثالثالث

القبضيفالشركة،ويفاملزارعة،واملصراة

وفيهثالثةمطالب:

ليتحقق الغرض املرجو من الشراكة  ؛إن مناء املال ابلتجارة والعمل يف الكسب حيتاج إىل عناصر كثرية
ة ومهارة، وعقد الشركة غرضه تكتيف اخلربات وتكثري رأس يف مجيع أنواع العقود اليت حتتاج إىل خرب 

يفي  ملك األرض وحده ال حيث إن ؛استنمائه بطريقة أخرى، وكذا يف عقد املزارعةلبدء املال 
حلرث وغريه؛ لذا جند أن هذه العقود يكون الغرض؛ لعدم إمكانية العمل أو عدم وجود خربة يف اب

إال أن الفاصل املشرتك هو وجود أكثر  ،أو كال األمرين ،خرآ طرف واحد واملال من طرف العمل من
 العمل.بدء  يتمكنوا من ىتمن واحد ح

عي لقدرة على العمل والتفاين يف السالعقود اليت حتتاج إىل تكاتف اخلربات أو القوة وا تفكان
 ا هلم يف أمر دنياهم.رمحة للعباد وتيسريً 
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املطلباألول

لقبضفيهاالشركة،تعريفها،وكيفيةا

جتارة أو إجراء نشاء إلا ا من املال إال أنه ال يكون كافيً جر به، أو ميتلك شيئً قد ميتلك املرء ما يته  
القوة وال ميتلك اخلربة على مزاولة التجارة، وحيتاج إىل من  نسانصفقة، كما أنه ميكن أن ميتلك اإل

لة التجارة وعدم القدرة و ؛ لعدم متكنه من مزاية هذا املال له يف تنمالعمل معه، ويكون عوًنً  يفيسانده 
للحاجة، فيلجأ إىل من هو أفهم منه  زمة والقدرة على اقتحام السوقالعلى العمل، لعدم توفر اخلربة ال

 فيتحدون ويشرتكون يف إنشاء شركة أو ،زمة على تنمية املالالالقوة ال ميتلكو يف التجارة أو يف العمل 
ويزداد الربح والفائدة، كل هذه األسباب وغريها ابلعمل سوايًّ ون ءفيبد، يتحدون يف العمل أببداهنم

 هي اليت جتعل الناس يفكرون ابلشراكة مع غريهم يف جمال التجارة أو العمل.

من قدمي الزمن، ومنذ عهد الرسالة، ولقد تكلم الفقهاء يف  تإن الشركة يف العمل والتجارة عرف 
يف عصورهم، وبينوا بعض  ةوموجود ةمعلومركات اليت كانت مفهوم الش عنالشركات، فتحدثوا 
، إال أنه بعد تطور الصناعات وكثرة املهن؛ نتج عن ذلك أنواع كثرية من اأحكام القبض فيه

الشركات، إال أن كل هذه الشركات ترجع إىل شيء أساسي، إما مشاركة يف رأس املال أو يف العمل 
ذكر بعض النماذج من نا مث ن هذه الشركات اليت عرف قدميً م انفسه وهو األكثر؛ لذا سنبني بعضً 

 الشركات احلديثة والفرق بينهما.
ريفات للشركة يف العصر احلاضر، عريف الشركة بشكل عام عند الفقهاء مث ذكر بعض تعتونبدأ ب

 بعض أحكام هذه الشركات، مع بعض األمثلة.و 
تعريفالشركةعندالفقهاء:

وهي كما جاء يف  ،اللغة يف وجب بيان معىن الشركة ، الشركة يف الشرعقبل الشروع يف بيان معىن
رَْكُة والشهرِكة" لسان العرب: َسَواء : خُمَاَلطَُة الشهرِيَكنْيِ. يُ َقاُل: اشرتَكنا مبَْعىَن َتشارَكنا، َوَقِد اْشرَتََك  ،الشِّ

 (1).ر"الرهُجاَلِن وَتشارَكا وشاَرك َأحُدمها اآْلخَ 
هاء الشركة بعدة تعريفات، وكلها تدل على معىن اخللط والعمل اجلماعي وتقاسم الربح، عرف الفقو 

                                 
 (.10/448، مادة: شرك، )لسانالعرب( ابن منظور، 1)
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 :وجند ذلك من خالل تعاريفهم اآلتية
 (1)الشركة أبهنا "عبارة عن عقد بني املتشاركني يف األصل والربح". احلنفيةعرف 

فهو عقد  (2)يهما، معا".ف التهْجرِ عقد مالكي مالني، فأكثر، على : "االشركة أبهن املالكيةوعرف 
 يف املال املشرتك بينهما.جتار االعلى مالكني أو ثالثة على 

شركة سواء   كل  دخولوهذا يدل على  (3)ا فقط"تقرر متمول بني مالكني فأكثر ملكً أو هو "
 نية.الشركة يف بقرة أو غريها مما هو متخذ للقُ  وأمن اإلرث والغنيمة،  تكان

 (4)"ثبوت احلق الثنني فأكثر على جهة الشيوع". يه: اشركة أبهنعرفوا ال الشافعيةكما أن 
 (5).يف استحاق أو تصرف"جتماع االهي عرفوا الشركة أبهنا: " حلنابلةوا

 الفقهاء القدامى لعقد الشركة. فهذا فيما خيص تعري
تعاريف  يف ذكر ذيالأما ما ذكره علماء العصر فهو يف احلقيقة ال يتغري عن مفهوم الشركة 

اخللط، سواء كان يف املال أو يف السلعة أو غريمها،  يهفقهاء املذاهب، ذلك أن الشركة يف األصل 
لسلعة معينة، وتكتسب نتاج إوقد يكون معىن الشركة يف هذا العصر جمرد اسم جتاري يقوم ببيع أو 

صر تكون بعض الشركات يف هذا الع كون اجلامع بينهما هو العمل، وقدوي ،بذلك اسم الشركة
ه، فهم بذلك قد اجتمعوا يف كما هو احلال يف جتميع بعض الورثة يف مال موروث وحنو   ةإجباري

 .من غري أن يكون لديهم عقد خاص بذلكقاق حستاال
بعض املعاصرين  الذا جند أن مفهوم الشركة واسع ومتشعب، وجند ذلك يف التعاريف اليت ذكره

 حول هذا املوضوع.

                                 
 (4/299، )،رداحملتارابن عابدين (1)

 (.3/455بلغةالسالك،)( انظر: الصاوي، 2)
 (.2/119، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 3)
 (.14/62، )اجملموع النووي،( 4)
 .(3/109، )يناملغ( ابن قدامة، 5)
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املوردين وغري ركة جمرد اسم جتاري يقوم أبعمال وسيطة بني البائعني أو كما أنه قد يكون معىن الش
يف هذا الزمن، وذلك مثل شركات التخليص اجلمركي وغريه، فلم تعد مفهوم  ت كثر يتذلك من األعمال ال

 .الشركة مثل ما هو معروف يف القدم من خلط األموال أو األبقار أو غري ذلك من أموال التجارة

الشركة أبهنا: هي اليت تتكون عادة من شريكني أو أكثر  (1)دكتور خالد املصلحولقد عرف ال
 (2)مسئولني ابلتضامن يف مجيع أمواهلم عن ديون الشركة، من قبل تكوين الشركة.

إىل غري ذلك من أنواع  ..الشركاتن يتكو وهو اعتبار من اعتبارات  ،ومساها بشركة التضامن
 الشركات يف هذا العصر.

: "عقد بني اثنني أو أكثر على االشرتاك يف املال اكذلك أبهن  الشركة (3)علي اخلفيفستاذ األ وعرف
 (4)ورحبه أو على االشرتاك يف رحبه دون االشرتاك يف رأس املال".

الشركة يف األصل هي اختصاص ما فوق الواحد الشركة: " عن تعريف جملة األحكاموجاء يف شرح 
 (5)ك الشيء".وامتيازهم بذل ،من الناس بشيء

                                 
م( يعمل مفتيًا وأستاذًا للفقه بكلية  1965ه  /  1385خالد بن عبد هللا بن حممد املصلح )ولد يف مدينة مكة سنة  هو( 1)

القصيم. ورئيس جلنة طلبة العلم يف -الشريعة جبامعة القصيم يف السعودية، وهو إمام وخطيب جامع العليا مبحافظة عنيزة 
، وعضو اللجنتني العلمية واإلعالمية يف التوعية يف احلج، وعضو رابطة العامل اإلسالمي وغريها من جامع الشيخ ابن عثيمني

 العضوايت.
  #https://almosleh.com/ar/index.php?got=Biography املوقع الشخصي للمصلح.انظر: 

(2 ) .html145-show-ar-http://www.almosleh.com/ar/index ،انظر موقع الدكتور خالد املصلح
 pm.4:57، 4/5/2017اتريخ: 

ق ذو رأٍي صائٍب ونظٍر هو أصويل  حمقِّ و م يف قرية الش هداء ابملنوفية، 1891-ه 1309يف سنة  ولد اخلفيف، حممد علي هو (3)
دقيق، وهو فقيه  متمكِّن، يقرِّب أحكامه لألفهام، وجيتهد يف القضااي املعاصرة، وهو لغوي  مدقِّق وصاحب لساٍن بليغ. من 

التهأمني وحكمه على هدي الشهريعة. الرتهكة  ،أسباب اختالف الفقهاء ،أحكام الوصية ،مؤلفاته: أحكام املعامالت الشهرعية
. 11/7/1978الشهركات يف الفقه اإلسالمي. تويف الشيخ علي اخلفيف يف القاهرة يوم  ،احلقوق املتعلِّقة هبا. احلق  والذِّمةو 

 (.190 -10، )لشيخعلياخلفيف،الفقيهاجملد ِّدا ،حممد عثمان ،شبري
 .25صالشركات،( اخلفيف، 4)
 (.3/6درراحلكام،)أفندي، ( 5)
 (.2/119، )الفواكهالدواين النفراوي،( انظر: 2)

https://almosleh.com/ar/index.php?got=Biography
https://almosleh.com/ar/index.php?got=Biography
https://almosleh.com/ar/index.php?got=Biography
http://www.almosleh.com/ar/index-ar-show-145.html
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املناقشةوالرتجيح:
 فيما ذكره احلنفية إن ما ذكره الفقهاء من تعاريف للشركة متقاربة يف املعىن والداللة، فنجد مثاًل  

، فقد عرب احلنفية أن عقد الشركة أن مفهوم الشركة داخل يف كل ما ميكن أن يكون مااًل  ؛واملالكية
 والربح، فبينوا أن العقد يتكون بني مشرتكني من غري حدٍّ  هو عبارة عن عقد بني املتشاركني يف األصل

شركة حىت يكون هناك خلط واشرتاك، مث سمى تعليه الشركة يف األصل فال قوم تيف العدد، وهذا ما 
، أو أييت بعد ذلك الربح وتوزيعه بني املتشاركني، وهو ما ينتج من هذه الشراكة من خالل العمل سوايًّ 

نميها بعد اخللط.تكليف من حيركها وي
هو من مشرتكني مث األصل وهو املال، فكل ما تكون ت اأهن وهي ،فذكر بذلك أركان الشركة

كل عقد الغرض ن  إإذ  ،هو الغرض من هذا العقدو لعقد الشركة، مث الربح  يكون مااًل متمول ميكن أن 
 والتمكن من الكسب احلالل. ،من إبرامه هو حتصيل الربح
ا فقط، فهم بذلك تقرر متمول بني مالكني فأكثر ملكً  اربوا عن الشركة أبهنأما املالكية فقد ع

الشركة أن  تنيكذلك، وأن الشيء الذي به بُ   أثبتوا أن عدد املشرتكني يف هذا العقد ليس له حد  
وفقه يف  ، وهو رأي جيديكون متموال، ونالحظ يف هذا التعريف أنه يتناول مجيع ما ميكن اعتباره مااًل 

أو  ،ا معينً حيث ميكن أن يدخل فيه مجع أنواع التجارة الرائجة املدرة لألرابح، سواء كان مااًل  ألة؛املس
لذا جند أن  ؛تناول مجيع أنواع املال املعتربةأو غري ذلك، فهذا التعريف عام ي أو أعمااًل  ،عروض جتارة

شركة  تقرر متمول يدخل فيه هذا املعىن يدل على أنن إ :قالوا ،املالكية عندما شرحوا هذا التعريف
 نويقتسمو وقرروا جعله شركة بينهم  ،وكذا ما يتم غنمه بني جمموعة من الناس ؛اإلرث بني الوارثني

كة نية أو للتمليك، وتدخل شر مما هو متخذ للقُ  ،الربح، وكذلك الشركة يف مثل بقرة أو غنم أو غريها
مثل ثبوت النسب بني  ،و أكثر وليس مبتمولما تقرر بني شخصني أ، كما أنه مينع االتجارة وغريه

 (1)وغري ذلك مما جيمع الناس وليس مبال. ..مجاعة من الناس
  

                                 
 (.2/119، )الفواكهالدواينالنفراوي، انظر:  (1)
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به، تكون تتعريف الذي ذكره الشافعية؛ فهو يف احلقيقة غري مفصل يف بيان الشركة وما الوأما 
ألنه عندما ؛ على جهة الشيوعيكون هناك حق اثبت لكل شريك أن هي فهو خمتصر يبني أن الشركة 

ا عن بيان حقيقة الشركة مثلما ذكره املالكية ا يف احلال، فكان التعريف قاصرً خيتلط املال يصبح واحدً 
 واحلنفية.

وهو أن سبب العقد هو  ؛ا يف هذا التعريفا مهمًّ واحلنابلة عندما عرفوا الشركة ذكروا شيئً 
لألشخاص وخلط جتماع ا هافيالشركة ال بد أن يكون  حيث إن ؛، وهو جوهر العقدجتماعاال

، أو أنه ستحقاقاالأغفلوا ذكر نوع املال أو كيفية  مللمال، وهو ما يتكون به عقد الشركة، إال أهن
ا فيما ذكره املالكية يف دخول ميكن أن هذا التعريف داخل يف مجيع األموال، وبذلك يكون متوافقً 

 يف عقد الشركة، فإن كان يكون مااًل سائر األموال حتت تعريف الشركة، وأن كل متمول ميكن أن 
وغري ذلك، وإمنا  ..ا من بقر وغنمعلى ما ذكره الفقهاء قدميً قتصر تالشركة ال كون تف ،األمر كذلك

ن التجارة ومجيع الصناعات اليت تقبل اخللط من غري متييز، أو األعمال اليت ميكن أ عروض افيهدخل ت
 ، وهو رأي جيد.االشركة عليهقوم ت

ا عما ذكره الفقهاء، ما ذكره علماء العصر احلديث حول عقد الشركة ال خيتلف كثريً كما أن 
وهو مبدأ مشرتك بني  ،والسبب يرجع إىل أن عقد الشركة يف األصل يعتمد على اجلمع والشراكة

عليه ما ذكره األستاذ علي اخلفيف  لالشركات القدمية والتقليدية ومفهوم الشركة يف هذا الزمان، ويد
عقد بني اثنني أو أكثر على االشرتاك يف املال ورحبه أو على االشرتاك يف رحبه دون عقد الشركة أن 

 االشرتاك يف رأس املال، فنرى أن املال والعمل ركن يف العقد وإال فهو ليس بشركة.
ط و تعريف الراجح يف الشركة هو تعريف احلنفية؛ لكوهنم ذكروا أهم الشر الويرى الباحث أن 

وإن كان من غري تفصيل لكيفية العمل أو الكسب،  ،ين عليها العقد من مال وأشخاص وربحاليت تنب
من ن و املعاصر إىل أنه يؤدي الغرض من معرفة مفهوم هذا العقد وما يتكون، ويدل على ذلك ما ذكره 

 على ذلك ما ذكره الدكتور خالد املصلح، أن العلماء حني حتدثوا عن عقد الشركة، وأنخذ مثااًل 
لشركة عبارة عن أشخاص جيتمعون ألجل التضامن يف العمل مع وجود رأس مال جيمعونه، فيكون ا

معىن جيد يف تكوين عقد الشركة يف هذا العصر، فكثري من هذا ا بينهم على السواء، و الربح مقسمً 
و الشركة على الذي يريد أبقى تو من اثنني فأكثر مث إن أرادوا استقالوا ون ءيبدأرابب الشركات 

للمعىن العام يف  مؤدٍّ  مال مث ربح، لذا كان تعريف احلنفية مث، فاألصل هو اجتماع تفاقاالحسب 
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 وين عقد الشركة، وهللا أعلم.كت
أدلةمشروعيةعقدالشركةوثبوته:

ا بني الناس إىل زمن البعثة وحىت يومنا هذا، إال أن دليل مشروعيته ورد رف قدميً إن عقد الشركة عُ 
، لعموم نفعه وقدرة هذا العقد على توانتشر  ت، وهو من العقود اليت كثر مجاعواإلسنة ابلكتاب وال

 يف الغالب ال يضع ماله إال نسانإلللوضوح، وأن ا تكثري الكسب احلالل ومرونته وقلة املنازعة نتيجةً 
على و  يعرف اآلخر واحد منهم غالب الشركاء كلن فإ ذاتغل أو يغنب، وكسإذا وثق وتيقن أنه لن يُ 
 .هثقة كاملة يف التعامل مع

 ڑ ڑ ژ ژ ڈچ :ا ذكره الفقهاء على دليل مشروعية عقد الشركة قوله تعاىلممو 

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

وموضع الشاهد هو يف قوله  ،(1)چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 هو مجيع الورثة.، فدل على أن معىن الشركة هنا {شركاء يف الثلث} :تعاىل

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ وكذا قوله تعاىل: 

 (2).چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
وموضع الشاهد يف اآلية هو عدم استواء العبيد واإلماء يف األموال اليت ميكلها األسياد، فهم ليسوا 

ألن تصح هنا يف العبودية ال شركاء فكيف يكون عباد هللا شركاء يف األلوهية مع اخلالق، فالشراكة 
 املعبود هو هللا وحده.

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ  :وقوله تعاىل

 چ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
ولقد ذكر بعض  ،(3)

، وعلى  (1)األصحاب، وهو مجع خليط :أن معىن اخللطاء هم الشركاء، وقيل (4)املفسرين منهم القرطيب
                                 

 .12اآلية: من النساء، سورة ( 1)
 .28اآلية: من ( سورة الروم، 2)
 .24اآلية: من ( سورة ص، 3)
غة ُولد يف مدينة قرطبة هو أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي. فقيه مفسر عامل ابلل القرطيب( 4)

ترك ثروة علمية تقدر بثالثة  ،ه، وقد رحل بعد سقوطها إىل اإلسكندرية، مث إىل صعيد مصر حيث استقر فيه600سنة 
ه  ودفن يف صعيد مصر. 671 تويف ،عشر كتااًب مابني مطبوع وخمطوط، أبرزها تفسريه الكبري اجلامع ألحكام القرآن الكرمي

 .(92رين، )صالسيوطي، طبقات املفس
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 ال يكون شريك إال صاحب.كال املعنيني 
وأن هذا العقد مما جرى  ،أحاديث تدل على مشروعية عقد الشركة تأما يف السنة فقد ورد

  ما روي ،عليه الناس يف عصر الرسالة، وأن الصحابة قد تعاملوا هبا، ومن هذه األحاديث
ن أحدمها صاحبه، فإذا قال: "إن هللا يقول: أًن اثلث الشريكني ما مل خي ضي هللا عنهعن أيب هريرة، ر 

 (2)خانه خرجت من بينهما".
كنت شريكي يف اجلاهلية، فكنت خري »وعن السائب، أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: 

 (3)«.شريك، ال تداري وال متاري
وكذا ما روي عن أيب املنهال، أن زيد بن أرقم، والرباء بن عازب رضي هللا عنهم، كاًن شريكني فاشرتاي 

قد ونسيئة، فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم، "فأمرمها أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان فضة بن
 (4).«بنسيئة فردوه

يوم بدر قال:  وعن أيب عبيدة، عن عبد هللا، قال: "اشرتكت أًن وعمار، وسعد، فيما نصيبُ 
 (5)فجاء سعد أبسريين ومل أجئ أًن وعمار بشيء".

، وأن الناس قد تعاملوا هبا يفاا وحديثً روعية عقد الشركة قدميً هذه األحاديث على مش تفدل
وأنه ال يتوقف على املال فقط، وإمنا   ،تضافر يف اجلهود هحياهتم العملية، ونرى أن عقد الشركة في

 من عمل وغريه حسب اتفاق الشركاء. نسانكذلك على ما يبذله اإل
، وهذا ما االعمل هبا وورود نصوص على إجازهتكما أن العلماء قد أمجعوا على جواز الشركة حبكم 

 (6)ذكره فقهاء املذاهب أن حكم الشركة اجلواز.
  

                                 
= 
 (.15/178اجلامعألحكامالقرآن،)( انظر القرطيب، 1)
 (.3383(، رقم: )3/256، ابب يف الشركة، )سننأيبداودأبو داود، ( رواه 2)
، صحيحوضعيفسننأيبدودقال األلباين: ضعيف،  (.6619 (، رقم:)7/140، )املعجمالكبريالطرباين، أبو القاسم، ( 3)

(3388.) 
 (.19306 (، رقم:)32/60، ابب حديث زيد بن أرقم، )مسنداإلمامأمحدبنحنبلاين، الشيب( 4)
 (.3388(، رقم: )3/257، ابب يف الشركة على غري رأس املال، )سننأيبداودأبو داود، ( رواه 5)
 (.2/119) ،الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 6)



80 

أنواعالشركة:
وهي نتيجة لتعامل الناس يف تلك الفرتة وانتشارها،  ،ذكرها الفقهاء منذ القدم اإن لعقد الشركة أنواعً 

واع نا يف احلقيقة تنضوي حتت أوالبعض اآلخر مستحدث نتيجة للتطور الصناعي والتجاري، إال أهن
وطريقة  ،من أنواع هذه الشركات الشركة اليت ذكرها الفقهاء؛ لذا كان من املستحسن هنا؛ بيان بعضٍ 

 القبض فيها.
شركة امللك، وشركة العقد.ذكر الفقهاء أن الشركة نوعان: 

كون تأن  هي أن يشرتك اثنان فأكثر يف ملك مال، وهذه ميكن ؛فالشركةاليتختصامللك-
(1).امثل الوصية وغريه اعرب الوصية أو ابملوافقة عليه

امللكو ا هبم بسبب من أي خمصوصً  ،ا بني أكثر من واحدالشيء مشرتكً هي: كون  شركة
 (2).طٍ كاالشرتاء واالهتاب وقبول الوصية والتوارث أو خبلْ   ،التملكأسباب
 (3)تشاركني يف األصل والربح".احلنفية، "عقد بني امل اما عرفهكفهي  أماشركةالعقد:-

ن الشركة أه من الشركات عند اإلطالق، ذلك يربز على غري و غلب األوهذا النوع من الشركة هو 
من يرغب يف تكوين عقد  دعنشرتاك االوكذا نية  ،تتحقق حىت يكون هناك عقد وخلط لألموالال 

العقد بشكل يوهم أن إطالق الشركة لذا جند أن الفقهاء قد فصلوا يف كثري من أحكام شركة  ؛الشركة
 صر على شركة العقد.توأن اسم الشركة يق ،يف الغالب ال يكون إال لشركة العقد

شرتاك االة العقد؛ لكون وجود الصيغة ونية كعلى شر نطبق يريف الفقهاء للشركة لذا جند أن تع
 هبذه الشركة. ةمقرون

مثل أن  ،فهمق هذا العقد، وذلك بقول يُ كما أن اإلرادة بني املتعاقدين شيء أساسي يف حتقي
 لك تنعقد الشركة.ذقبلت، وب :شاركتك يف كذا، ويقول الثاين :يقول أحدمها لآلخر

من كال الشريكني على إرادة إبرام العقد، فهو مثل مجيع العقود يف وجوب فهم تُ أو إبشارة 
 اإلجياب والقبول.

                                 
 (.11/151) املبسوط،السرخسي، ( 1)
 (.3/15احلكام،)دررأفندي، ( 2)
 (.4/299رداحملتار،)( ابن عابدين، 3)
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 هي إذن كل واحد من: "هناإقد قالوا حني عرفوا الشركة ف املالكيةويؤكد ذلك ما ذكره
 (1)املتشاركني لصاحبه يف التصرف يف ماله، أو ببدنه هلما".

يف التصرف، ويكون ذلك إما يف املال أو لآلخر  أحدمها كني أن أيذنيعلى أنه ال بد من الشر  فدله 
ن أهم أنواع م اوأهن ،أن شركة األبدان تنضوي حتت شركة العقد إىل يف العمل، كما أن فيه إشارة

 الناس كانوا يشرتكون يف الغالب على األعمال والتجارة. حيث إنا، الشركة وقوعً 
نه ال جيوز منع أحد أالة، و على أنه ليس ألحدمها التصرف ابملال حىت ال يشبه الوك كما دله 

ن ؛ ألاألنه بذلك يفقد معىن الشركة ومقتضاه ؛الشركاء من مزاولة العمل معه يف حصته من املال
 وهو مضمون عقد الشركة. ،من العمل واملال يف كلٍّ  كائن  شرتاك  اال
شركة العقد، بذكروا أكثر األحكام اليت تتعلق  ،سبق أن بينا أن الفقهاء عندما حتدثوا عن الشركة -

 لذا نبني األنواع اليت تنضوي حتت شركة العقود.

شركة وأهنا أربعة أنواع، هي  حتدث الفقهاء عن أنواع الشركة اليت تنعقد حتت شركة العقد،
 (2)العنان، وشركة األبدان، وشركة املفاوضة، وشركة الوجوه.

إال أن احلنفية مسوا شركة األبدان بشركة التقبل فيكون بذلك الفقهاء قد أمجعوا على أن الشركات 
 .ا على ذكره يف كتبهمهي ما أمجعو  ؛اجلائزة
ربعة أقسام: املفاوضة، والعنان، وشركة الوجوه، "أ إن أتكيد احلنفية على أن شركة العقد هي 

يف  تال يعين عدم جواز الشركات احلديثة اليت ظهر  (3)شركة األبدان"؛ب هسمى هذتو وشركة التقبل. 
القرن العشرين، ذلك أن أحكام هذه الشركات مطابقة ملا وضعه الفقهاء من أحكام يف إبرام العقد 

 يفية القبض يف الشركات، إن شاء هللا.ول كناومتامه، وهذا ما سنجده حني نت
 (4)كما أن الفقهاء قد اتفقوا على جواز واحدة منها وأهنا حمل حل بينهم، وهي شركة العنان.

أن يشرتك الرجالن برأس مال حيضره كل واحد منهما، وال بد من  يه" اأبهن احلنفيةوعرفها 
                                 

 (.5/117، )مواهباجلليلاحلطاب، ( 1)
)( انظر: الكاساين2) الصنائع، بدائع (. الصاوي، 6/65، السالك، (3/471)بلغة )ابن رشد، . اجملتهد، (. 4/35بداية

 (. 5/3، )املغين(. ابن قدامة، 3/223مغيناحملتاج،)الشربيين، و 
 (.11/151) املبسوط،السرخسي، ( 3)
 (.4/35بدايةاجملتهد،)( ابن رشد، 4)
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 (1)وز برأس مال غائب، أو دين".الشركة ال جتن إحىت  ،ذلك، إما عند العقد، أو عند الشراء

لذا منعوا انعقاد الشركة حالة   ؛ا عند إبرام العقدال الشركة حاضرً فوجب بذلك أن يكون رأس م
 ا عند العقد.كون املال غائبً 
 يف اعلى أن املال ليس شرطً " إما عند العقد أو عند الشراء" :أن يالحظ يف قوهلم ميكنكما أنه 
الثاين دراهم،  ده ميكن أن لدى الشريك اآلخر دًننري وعنحيث إنام العقد، ا وقت إبر لطً أن يكون خمت

")وأما( قوله: وإمنا يشرتكون يف الربح وتقسيم الغنيمة، ويدل على ذلك ما ذكره احلنفية يف هذا النص: 
الشركة تنبئ عن االختالط فمسلم، لكن على اختالط رأسي املال، أو على اختالط الربح فهذا مما ال 

عرض له لفظ الشركة، فيجوز أن يكون تسميته شركة الختالط الربح، ال الختالط رأس املال، يت
واختالط الربح يوجد وإن اشرتى كل واحد منهما مبال نفسه على حدة؛ ألن الزايدة وهي الربح 

 (2)حتدث على الشركة".

 حيث إن وقد يستفاد من هذا كذلك يف االستدالل على جواز الشركة مع اختالف الصنعة،
أن  هناك شركة ختتص أبكثر من عمل إال ويشرتكان يف الربح، وقد يكون يقوم بعملٍ  أن لكل واحد

أن  عدد مهام الصيانة إالالربح يعود إىل املالكني، وخري مثال يف ذلك هي شركة الصياًنت، فقد يت
 املالك واحد.

لني على "أن الشركة تشتمل واستدلوا كذلك على أن الشركة ميكن تكوينها من غري اختالط املا
والتوكيل جائز يف املالني قبل اخللط كذا  ،على الوكالة، فما جاز التوكيل به، جازت الشركة فيه

 (3)الشركة".

لذا ؛ الشراء ؛ يكون مبباشرةبتداءااليف  نين خمتلطكن املااليوهذا يدل على أن متام الشركة إن مل 
بعات ذلك إال على صاحبه؛ وألن الشركة عقد الستنماء تكون تجند أن هالك املال قبل الشراء ال 

أحد املالني قبل اخللط: فإمنا  ودليل ذلك قول احلنفية أن "ما هلك من (4)املال فال يتصور بعد هالكه،
هلك قبل متام  فقد كان من نصيب صاحبه خاصة؛ ألن الشركة ال تتم إال ابلشراء، فما هلك قبله

                                 
 (.11/152) املبسوط،السرخسي، ( 1)
 (.6/60) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 2)
 (.6/60) املرحعالسابق،الكاساين،  (3)
 (.1/722، )رداحملتار( انظر: ابن عابدين، 4)
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ا؛ ألنه هلك بعد لك بعد الشراء أبحدمها: كان اهلالك من املالني مجيعً ، حىت لو هعتربيالشركة، فال 
 (1)متام العقد."

كما أننا نالحظ يف هذه النصوص الفرق بني إجازة احلنفية بعقد الشركة من غري خلط املال، وسبب 
احلنفية شبهوا الشركة قبل اخللط  حيث إن ؛منع الشافعية لعدم متكن انعقاد الشركة قبل اخللط

مسمى الشركة ال ميكن حتقيقه إال خبلط املالني ومباشرة العمل، فنرى ن إ :ابلوكالة، أما الشافعية فقالوا
أن احلنفية وضحوا هذا املعىن يف قوهلم: "موجب شركة العقد الوكالة على معىن أن كل واحد منهما 

ند العقد، أو عند الشراء؛ يكون وكيل صاحبه يف الشراء ابملال الذي عينه؛ وهلذا شرطنا تعيني املال ع
 مبا يف ذمته، وهذا ألن الوكالة ابلشراء مباله ال تصح إال به، فإنه بدون تعيني املال يكون الوكيل مشرتايً 

التوكيل صحيح، بدون خلط املالني، ومعىن االختالط الذي تقتضيه الشركة يف املشرتى ابملال والربح 
لى هذا األصل: لو كان رأس مال أحدمها دراهم، ال يف رأس املال، وذلك اثبت بدون خلط. وع

 (2)واآلخر دًننري، تنعقد الشركة بينهما".

ويف سبب تسمية هذه الشركة، بشركة العنان ذكر احلنفية أنه، "هو مأخوذ من عنان الدابة، على 
معىن أن راكب الدابة ميسك العنان إبحدى يديه، ويعمل ابألخرى، وكل واحد من الشريكني جيعل 

أحدمها ان التصرف يف بعض املال إىل صاحبه دون البعض، أو على معىن أن للدابة عنانني:عن
أطول، واآلخر أقصر، فيجوز يف هذه الشركة أن يتساواي يف رأس املال، والربح، أو يتفاوات؛ فسميت 

 (3)".عناًنً 

ماء يف القد اوهو يف احلقيقة تفسري معنوي للفظ العنان، وعلى كل هو تسمية اصطلح عليه
 تعريف هذا العقد، وال مشاحة يف األمساء.

صرحوا على أهنا جتوز ابإلمجاع وعرفوها أبهنا "هي أن يشرتكا يف مال هلم  الشافعيةكما أن 
 (4)جرا فيه".ليته 

ولقد أكد الشافعية على أن علة جواز هذه الشركة لدى مجيع الفقهاء هو "لسالمتها من سائر 
                                 

 (.6/60) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 1)
 (.11/152) املبسوط،السرخسي،  (2)
 (.11/152) ،السرخسي، املرجع السابق( 3)
 (.3/223)مغيناحملتاج،الشربيين، ( انظر: 4)
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للمتصرف من كل منهما ذن اإللآلخر يدل على واحد لفظ صريح من كل  شرتط فيهاأنواع الغرر، ويُ 
 (1)أو من أحدمها".

ا، وهو رأي يستفاد فيما استجد من مسائل فدل على أن كل عقد سلم من كل العيوب يكون جائزً 
 .االشركات احلديثة؛ مثل شركات املقاوالت واملزارعني وشركة األبقار، وغريه

الكل  حيث إنا من حيث املقصود، لشركة العنان ال ختتلف كثريً فنرى أن تعاريف الفقهاء 
كني الذين اتفقا على ي، أي الشر ثننيلالوأن حق التصرف ملك  ،يتفقون على أهنا مجع بني املالني

 املال والعمل، وسيتبني ذلك ابلتفصيل وقت حديثنا عن شركة األبدان وأركانه، مع كيفية القبض فيها.
أن يعقدا  "وأما شركة الوجوه، وهو :عو د شركة الوجوه فقد قال صاحب اجملمعق الشافعيةومل جيز

ما ن ألالشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه يف ربح ما يشرتيه بوجهه، فهي شركة ابطلة، 
ل كل واحد يشرتيه كل واحد منهما ملك له ينفرد به، فال جيوز أن يشاركه غريه يف رحبه، وإن وكه 

 (2)بينهما، واشرتى كل واحد منهما ما أذن فيه شريكه". يف شراء شيءٍ منهما صاحبه 
ألن الربح ملك خيص نفسه ال  ة؛فاسد افدل هذا النص على عدم انعقاد شركة الوجوه، وأهن

غريه، فلم يتشاركا فيه.
وتتفاوت الناس يف الصدق  ه،إايومعرفتهم  ،كما أن هذه الشركة مبنية على ثقة الناس ابلشخص

 انة، فلما كان األمر كذلك استحق كل منهما أن ميتلك ما رحبه بنفسه، وليس مع اآلخر.واألم
ا عن تعاريفهم لشركة اتفق الفقهاء على أهنا جائزة، ال ختتلف كثريً  يتالونالحظ أن شركة العنان 

 ا لألحكام اليت تنضوي حتتها، فنجدنظرً سم االواملختلف هو  ،بل قد يكون نفس التعريف ؛األبدان
أن احلنفية تسمي شركة األبدان بشركة التقبل، والبعض اآلخر يسميها شركة األبدان، فهم جممعون 

 وأن حكمه اإلابحة، وميكن تلخيص أحكام شركة األبدان فيما أييت: ،على جوازه
تعريفشركةاألبدانمعأركاهنا:

ألعمال كاخلياطة والقصارة، هي: "أن يشرتك صانعان يف تقبل ا احلنفيةشركة التقبل أو األبدان عند 
 (3)وحنو ذلك".

                                 
 (.14/68، )اجملموع النووي،( 1)
 (.14/75) املرجعالسابق، النووي، (2)
 (.11/152) املبسوط،السرخسي، ( 3)
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على  ،متحدي الصنعة أو متقاربيها ،هنا: اتفاق شخصني فأكثرشركة األبدان أب املالكيةعرفو 
 (1)العمل.

ليكون بينهما كسبهما  ؛أن "يشرتك اثنان يه اعرفوا شركة األبدان: أبهن لشافعيةوا
 ببدهنما".)2(

رجالن مباليهما على أن يعمال فيهما، أببداهنما، والربح  عرفوها أبهنا: "أن يشرتك واحلنابلة
 (3)بينهما".

الصنعة،  وهنهما يتعاريف الفقهاء لعقد شركة األبدان على أن الشيء املشرتك فيما ب تدل
ليتمكن الشركاء  ؛وخلط رأس املال ،ا بتوحيد رأس مال الشركة وقت إبرام العقدوبذلك يكون شبيهً 

 ذ بذلك يتحقق الغرض من هذا العقد.إ ؛وتنميتهجتار االمن 
وجند أن احلنابلة جعلوا شركة األبدان تكون ابملال مع العمل مقرتنني، وليس ابلعمل فقط، وهذا 

والعامل  ،بني الصناعشرتاك االإال أن الغالب املتعارف عليه يف شركة األبدان أنه يكون  ،قد حيصل
لذا جند أن تعريف  ؛ن يكون رأس املال هلماأا يقع العقد هو العمل، وليس شرطً  األساسي الذي به

، يشرتك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدهنماأن  ه هوحيث إن ؛الشافعية هلذا العقد يوضح هذا املعىن
 يف الكسب هو العمل وليس رأس املال. شرتاك فاال

ه يوضح هو ما ذهب إليه احلنفية، ذلك أن ؛تعريف الراجح لشركة األبدانالويرى الباحث أن 
أنه حيق لكل صانع أن  :أن سبب العقد هو اختالط العمل املقرتن ابلصنعة، وفائدته بشكل جليٍّ 

 ويكون الكسب والربح بينهما. ،جيتمع مع آخر يف تكوين شركة

عقد يف هذا العصر من أنواع الشركات اليت تعتمد يف األساس على كما أنه يدخل فيه كل ما يُ   
 .اهوغري  ..ت واخلياطني واملزارعنيكشركة املقاوال  ،األعمال

"الناس يتعاملون هبذين النوعني يف سائر  هذه الشركة أبن سبب انعقادولقد علل احلنفية يف 
األعصار من غري إنكار عليهم من أحد، واألمة ال جتتمع على ضاللة، فلما كان األمر كذلك مل يقل 

                                 
 (.2/120، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 1)
 (.2/316) اإلقناع،بيين، الشر ( 2)
 (.5/12، )املغين( ابن قدامة، 3)
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 (1)م جوازه".دأحد بع
مة من خالل التعامل، وأن هذا العقد مل يرد فيه أثر مينع على تقبل األ دليل  فكان هذا كله 

 التعاقد به.
شركة األبدان على أنه "اشرتاك الغامنني يف الغنيمة، وهم إمنا  سبب انعقادكما أن املالكية عللوا 

ا يوم بدر، فأصاب سعد فرسني ومل وما روي من أن ابن مسعود شارك سعدً » ،استحقوا ذلك ابلعمل
 (2)«".عليهما-صلى هللا عليه وسلم-ا، فلم ينكر النيب د شيئً يصب ابن مسعو 

ألن العمل قد يكون غري متكافئ إال أنه به يتم استنماء املال، فلما   يف هذه املسألة؛ وهو رأي جيد
كال الشريكني   يف أخذ الغنيمة ال يعلم من هو املتسبب يف احلصول عليه إال أن ككان احلال كذل

فجاز أخذ الغنيمة ابلتساوي مع فارق  ؛، وهو القتال والبحث عن األعداءهيف البحث عنن امشرتك
 شركة األبدان ويكون الربح بينهما. تاجلهد، لذا جاز 

ن إولكن بشرطني مها اتفاق الصناعتني واملكان، وقالوا  ،جائزةوصرح املالكية أن شركة األبدان 
 (3)ركة.املضاربة إمنا تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الش

وهي كذلك تسمى شركة أبدان وتسمى شركة عمل، ووجه تسميتها بذلك عدم توقفها على 
 (4)ا فلم يبق إال عمل البدن.املال غالبً 
الشركة تكون على ًنض من الدراهم أو الدًننري، وهو املضروب منهما، ن إفقالوا  الشافعيةأما 

 ،سبة أجرة املثل، فلم جييزوا شركة األبدانأما إن اشرتكا على عمل فيوزع بينهما ابلتساوي على ن
 (5)ة.ياحتدت الصنعة أم ال، وخالف بذلك احلنفية واملالك

وشركة املفاوضة " :وقال الشافعي يف ذلك ،عندهم ةابطل يوه ،كما أهنم مل جييزوا شركة املفاوضة  
إال أن يكوًن شريكني   إن مل تكن شركة املفاوضة ابطلةا من الدنيا يكون ابطاًل وال أعرف شيئً  ،ابطلة

وهذه الشركة اليت  ،ال أبس بهفهذا  ،تسام الربحواق ،يعدان املفاوضة خلط املال ابملال، والعمل فيه

                                 
 (.6/58) بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين، 1)
 (.4/38بدايةاجملتهد،)( ابن رشد، 2)
 (.2/163التلقني،)الثعليب، ( انظر: 3)
 (.3/1186، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 4)
 (.3/446)حتفةاحلبيب،، صري( امل5)



87 

 ؛فإذا اشرتكا مفاوضة وتشارطا أن املفاوضة عندمها هذا املعىن ،هلا شركة عنان (1)يقول بعض املشرقيني
 (2)فالشركة صحيحة".

عن أيب عبيدة، عن عبد هللا، قال: "اشرتكت وي مبا رُ  كة األبدان؛على جواز شر  اجلمهورولقد علل 
 (3)ومل أجئ أًن وعمار بشيء". ،قال: فجاء سعد أبسريين ،أًن وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر

عندهم، ولو  اوأنه كان معروفً  ،على تعامل الصحابة هبذا العقد اواضحً  فكان هذا األثر دلياًل   
ألهنم أحرص الناس على مطابقة أحكام هذا الدين احلنيف،   ؛ئزة مل يقبلوا عليهاجا أهنم علموا أهنا غري

، لعدم هنيه عليه سالمكما أنه يدل على أن عقد شركة األبدان من العقود القدمية اليت أقرها اإل
 السالم.

ة ويرى الباحث األخذ بقول اجلمهور القائل بثبوت العمل بشركة األبدان؛ خلدمة الناس واحلاج
 منتشر يف سائر بالد املسلمني.هو و  ،هبا الشركات، وأن العرف السائد يعملإىل هذا النوع من 

كون تو ، العاملني فيها متساوين يف العمل اخليانة لكوننتفي تكما أنه يف مثل هذه الشركات   
 ، يكون العملةما كان األمر على هذه احلاللالغاية يف ذلك الكسب وتنمية الربح وزايدته، ف

ا، وخيتفي التعايل الذي يؤدي يف الغالب إىل املنازعة وقت تقسيم الربح؛ لذا كان تقبل الناس منسجمً 
، وألن هذه الشركة ختص ما يتناوله الناس يف اتالشركا أكثر من غريه من أنواع لشركة األبدان كبريً 

 الغالب يف حياهتم اليومية.
نصه وذكر محد قد أكد على جواز شركة األبدان، أمام اإلله صاحب املغين أن اويدل على هذا ما ق

نص عليه أمحد، يف رواية أيب طالب، فقال: ال أبس أن يشرتك القوم أببداهنم، وليس هلم "و  :يف قوله
 (4)مال، مثل الصيادين والنقالني واحلمالني".

وتوصياته يف  لتعاليم الدين اعمليًّ  اتطبيقً  ايف احلقيقة ميكن اعتباره يه سالماإليف إن الشركات 
حتقيق الربح ومناء املال واستغالل الكفاءات واملواهب يف سبيل حتقيق الرخاء للمجتمع املسلم، 

                                 
 وهم أهل املغرب. (1)
 (.7/141، )األمالشافعي، ( 2)
صحصحقال األلباين: ضعيف،  (.3388(، رقم: )3/257، ابب الشركة يف غري رأس املال، )سننأيبدودبو دود، أ( رواه 3)

 (.3388، )وضعيفسننأيبدود
 (.5/4، )املغين( ابن قدامة، 4)
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ال  نساناإل حيث إنفيه جماالت التجارة وكذا الصناعات،  تحيث كثر  ؛وخاصة يف هذا العصر
ت واألفراد من عاايستطيع مبفرده حتقيق النهوض يف جتارة أو كسب مشروع؛ فكان التعاون بني اجلم

إىل خالل عقد الشركة سواء كان ابملال أو ابلعمل؛ حيقق هذا اهلدف النبيل والسعي إىل الوصول 
 ،من الرقي يف التعامل التجاري ونبذ املعامالت اليت ال حتقق رضى هللا عز وجل مستوى عالٍ 

 حيل من طرق الكسب املشروع.ما على واالقتصار 
إىل الكسب احلالل، وذلك عن طريق تمي نيالسعي الذي  من قبيل هذا يهوشركة األبدان 

 وتقسيم ما رحبوا فيما بينهم. ،التعاون واملشاركة بني الكفاءات يف أعماهلم
:أركانشركةاألبدانعندمنأجازها  

فال بد أن يكون فيه شروط انعقاد، لذا جند أن الفقهاء ذكروا أنه ال بد من  اإن كون الشركة عقدً 
وذكر الشروط  ،ن، وغريمها من شروط البيع، لذا سنتطرق إىل بيان بعض هذه الشروطصيغة وعاقدي

اليت ختص هذا العقد عند الفقهاء.
أركان عقد شركة األبدان من:تألف ي  

عاقدين.-1  
رأس مال الشركة، وهو املعقود عليه.-2  

، شرتاكاال صيغة، وهو اإلجياب والقبول، وعرب عنه الفقهاء أبنه كل لفظ مفهوم يدل على-3
عليها  كل ما دله وأما الصيغة فهي  "حيث قالوا:  ،مثل شاركتك، ويؤكد ذلك ما نص عليه املالكية

وتلزم ابلقول على املعتمد، وأما  ،كخلط املالني يف شركة األموالكاشرتكنا، أو فعل ٍ   ا من قولٍ عرفً 
 (1)".االضمان فيتوقف على خلط املالني ولو حكمً 

 (2)بل املدار على ما حيصل به اإلذن والرضا من اجلانبني". ،صيغة خمصوصة"فال يشرتط  :وقوهلم

إذ به يفهم منه الرغبة يف  ؛تعذر أحد الشركاء من النطق؛ فإنه يصار إىل الكتابةإن وكذا  
 (3).املشاركة واملضي يف تنفيذ العقد، هذا إن كان مرض اخلرس فيه أصالة، أي ليس بعارض

من الشروط ينبغي توافرها يف هذا العقد ليكون  الك على أن هناك بعضً د املالكية كذولقد أكه  
                                 

 (.2/120، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 1)
 (.3/456، )بلغةالسالكألقرباملسالكوي، ( الصا2)
 (.5/137) بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين، 3)
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 ويصح العقد، وتتمثل هذه الشروط إضافة ملا سبق، فيما يلي: لٍّ حِ  حمله 
أو خياطني مع  ،صيادين مع مزارعني الشركة بني كونت، فال جيوز أن ةمتحد: كون الصنعة ألولا

 وهكذا. ..دهانني
العمل ن إ :الصنعة، أن الغرر فيه حمتمل، فقالوا تم اجلواز إن اختلفولقد علل املالكية يف عد 
  (1)والغرر يكون زايدة بسبب اختالف األعمال. ،خمتلف

فيها، لتحقق معىن الشركة.شرتاك اال: إن كان هناك آلة للعمل ينبغي الثاين  
ا.ا حمددً : كون مكان العمل معلومً الثالث  

 الرابع: يكون الربح على قدر العمل، فليس بشرطٍ  التساوي يف القبض.)2(
 املناقشةوالرتجيح:

يدل على قبول  لفظٍ   وجودُ إن كون شركة األبدان من العقود اليت تنعقد بسبب العمل، تعنيه 
ن و متفقفيه وحتمل املسؤولية؛ لذا جند أن الفقهاء الذين أجازوا هذا العقد خنراط ابالالطرف اآلخر 

يغة ووجود رأس للمال يقوم العمل عليه.على أركان العقد من عاقدين وص
ذلك أن طبيعة  ،إن ما ذكره املالكية من وجوب احتاد الصنعة وأن الغرر متحقق يف ذلك، فيه نظر

اختالف األعمال وكيفية العمل خمتلف، وال ينايف ذلك االشرتاك يف الربح والكسب، وجند ذلك 
اترة وابملال، فلما كان العمل سبب للكسب  ل احلنفية أن الشركة تتم ابألعمال، حني عله اواضحً 

فإذا صح عقد الشركة بني الشركة به، وجند ذلك يف قوهلم "كون تجاز أن  ؛لب بسببه املال والربحجيو 
اثنني ابملال، فكذلك يصح ابعتبار العمل؛ ألن كل واحد منهما يستحق به الربح، وسواء اتفقت 

 (3)األعمال أو اختلفت".
العمال من إنشاء شركة بينهم مع اختالف صنعهم جيوز عند احلنفية، وهذا  فدل على أن متكن 

حيث تتعدد مشارب الناس  ؛ة يف هذا العصرمن مصاحل العباد وخاصه  لكثريٍ  الرأي فيه تيسري  
وأعماهلم، وتوحيد جهودهم حتت إدارة واحدة ميكنهم من زايدة األعمال وتنمية موارد الكسب 

 قاصد الدين احلنيف، حيث بذلك يزول الفقر وتتكاثر مصادر الكسب.احلالل، وهذا مقصد من م
                                 

 (.4/38بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 1)
 (.2/120، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 2)
 (.11/155) املبسوط،( السرخسي، 3)
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والذي ذهب إليه املالكية من وجوب احتاد الصنعة ليتمكن من إنشاء الشركة متفق مع احلنابلة  
 يف الرأي اآلخر؛ ذلك أن يف املذهب رأاين:
ألبدان مع وتصح شركة ا" :م قالواحيث إهنالصنعة،  تأحدمها: يقول بصحة الشركة إن احتد

 (1)اتفاق الصنائع".
أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل كما عللوا على ما ذهبوا إليه أن مقتضى الشركة هو "  

ا مع اختالف صنائعهما، مل يلزمه، ويلزم صاحبه، ويطالب به كل واحد منهما، فإذا تقبل أحدمها شيئً 
 (2)ب مبا ال قدرة له عليه".ميكن اآلخر أن يقوم به، فكيف يلزمه عمله، أم كيف يطال

الرأيالثاين: وعلة الصنعة: وهو رأي يوافق احلنفية، تصح الشركة مع اختالف نه إفيقول  أما
ألهنما اشرتكا يف مكسب مباح، فصح، كما لو اتفقت الصنائع، وألن الصنائع املتفقة قد " ؛اجلواز

ما ال ميكن اآلخر عمله، ومل مينع ذلك يكون أحد الرجلني أحذق فيها من اآلخر، فرمبا يتقبل أحدمها 
 (3)صحتها، فكذلك إذا اختلفت الصناعتان".

من التيسري  افيه نوعً ألن  ؛وهو ما نرتضيه يف هذه املسألة ؛احلنفية ذهب إليه ما يتفق معوهذا الرأي  
 احملمود يف التعامل، كما أن العرف اجلاري عليه.

ألن الكسب  ؛شركة األبدان تصح مع اختالف الصناع ؛ هو أنأنالرأيالراجحوبذلك يتبني لنا  
ا يف تقسيم الربح، وأن الرضا متوفر من اجلميع، وأن هذا الرأي يتوافق مع ما ذهب يعود إليهم مجيعً 

 إليه احلنفية واحلنابلة، وهللا أعلم.
ل.وبقيأننذكريفحقيقةلزومالعقدمبجردإبرامها،أوأنهالبدمناملباشرةيفاألعما

زوم الشركة وابلتايل لذا وجب بيان كيفية ل ؛على العمل اهامبنأن شركة األبدان سبق أن بني الباحث 
هل هو ابلعقد نفسه أو  ،تبعات العقد؛ وفائدة ذلك معرفة مىت يستحق الشركاء الربح ءحتمل الشركا

 ابلعمل.
سخه مىت شاء، وذلك من الشريكني يف ف كالًّ   أمكند الشركة من العقود اجلائزة، إن كون عق

إبذن صاحبه أو ال، إال أن بعض الفقهاء يرون أبن يكون ذلك يف حضرة صاحبه، أو أن يعلمه 
                                 

 (.5/5، )املغينابن قدامة، ( 1)
 (.5/5، )املرجع السابق( 2)
 (.5/6، )املغين( ابن قدامة، 3)
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ومل ينفسخ العقد؛ ألن الفسخ من غري علم  ،ا ومل يبلغه الفسخ؛ مل جيز الفسخوإن كان غائبً بذلك، "
  (1)."صاحبه إضرار بصاحبه

زل أو الفسخ من غري علم اآلخر قد يؤدي إىل وهذا رأي جيد يف حفظ مصاحل الناس؛ ألن الع
املنازعة، فلما كان األمر كذلك يصار إىل إعالم صاحبه بعدم الرغبة يف االستمرار يف العمل، وتقسيم 

 .الربح بينهما
وغريه من شروط فساد  ،أو ابجلنونموت أحدمها  ن العقد يف الشركة هوومن موجبات بطال

ا لكال الشركني، ليتحمل  ت لزوم العقد وابتدائه ينبغي أن يكون معلومً لذا فإن بيان وق (2)شركة العقد؛
 كل منهما مسؤوليته يف العمل وعدم التفريط يف الكسب.

"اختلف يف شركة األبدان هل  :ن يف املذهب، فقالواهذه املسألة قواليف  املالكية جاء عنولقد 
 (3على قولني".)تقع الزمة مبجرد عقدها أو ال تلزم إال ابلشروع يف العمل 

القول، وإصدار اإلجياب والقبول، وهو تفاقاالأن هناك من يقول بلزوم العقد مبجرد  على فدل
  على الرغبة يف إمتام عقد الشركة.؛ فيكون العمل برهاًنً األول

م الشركة واستحق مباشرة العمل، ليكون بذلك قد لز  يف املذهب يقول بوجوب والقولالثاين
 .ا يتعلق هبا من مرض وإفالس وغريهوكل مسارة، خلواأصحاهبا الربح 

ه يف عقد البيع عندما يلزم العقد يكون هناك ضمان، حيث إن ،إن لزوم العقد يكون له تبعات 
إىل ما هنالك من أسباب  هداك املبيع أو فسهال وذلك وقت، املشرتيسواء من البائع أو من 

ا يف حتديد مسؤولية الضامن أو املتسبب يف سببً لذا كان معرفة وقت لزوم العقد ونفاذه  ؛الضمان
 فوات املبيع أو املنفعة.

بلزوم العقد عند مباشرة قول يي ذاليرى الباحث األخذ ابلقول الثاين من مذهب املالكية و  
ألنه ابلعمل يستحق كل من الشريكني الربح؛ "ألن استحقاق األجر يف هذه الشركة بضمان  ؛العمل

وهو الغرض من العقد اكتساب  ،باشر العمل يكون قد ترجم العقد إىل الواقع، فعندما ي(4)العمل"
                                 

 (.6/77) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 1)
 (.4/327) رداحملتار،( انظر: ابن عابدين، 2)
 .(3/1186، )الفواكهالدواينالنفراوي، (3)
 (.6/65) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 4)
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 الربح، وهللا أعلم.
 كيفيةالقبضيفالشركة:

إن استحقاق الربح يف الشركة هو الغاية اليت يرنو إليها الشريكان، لذا يكون االت فاق يف االبتداء 
 ل شريك.على تقسيم الربح إما مناصفة، أو حسب العمل املوكل إىل ك

املوكلة لكل من الشريكني، ولقد ذكر عمال األوحتقق القبض يف شركة األبدان يكون بعد إجناز  
"والشريكان  :ملبسوط، فقال صاحب اشرتاطاالاحلنفية أن القبض يف شركة التقبل يكون على حسب 

 (1)اشرتطا". يف العمل إذا غاب أحدمها، أو مرض، أو مل يعمل، وعمل اآلخر: فالربح بينهما على ما
القسمة على حسب العمل، أو على كون تفدل ذلك على أنه جيوز االشرتاط يف التقبل أن  

حسب حصة كل واحد من الشريكني، إن مل يشرتطا ذلك، سواء كان هناك من أيخذ أكثر أو أقل؛ 
ألنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقومي ذلك، فكل من عمل منهما يكون ما مجع من مال أو ربح 

عين توهو معىن جيد يف الشركة، ألنه يدل على أن التفرقة يف العمل ال  (2)مقابل العمل يوزع بينهما،
كني يعمل ألجل الربح؛ فصح تقسيم الربح يمتيز أحدمها على اآلخر يف الكسب والربح، ألن كال الشر 

 حسب االتفاق.
املال، وهذا املعىن ذكره وكذا ما يكون من الوضيعة واخلسارة فيكون بينهما، وليس على رأس  

"ما كان فيه من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أمواهلما، وما كان من ن إاحلنفية، حيث قالوا 
الوضيعة  تألن كل واحد من الشريكني أمني على مال صاحبه، لذا كان (3)وضيعة أو تبعة فكذلك"؛

 مثل الربح.
فية يف ذلك أن التساوي يف العمل ال أما يف العمل فهو كذلك يكون على الشرط، وعمدة احلن 

ميكن حتديده، "أوال ترى أن الشريكني يف العمل يستواين يف الربح، ومها ال يستطيعان أن يعمال على 
 منه، وجه يكوًنن فيه سواء، ورمبا يشرتط ألحدمها زايدة ربح حلذاقته، وإن كان اآلخر أكثر عماًل 

فالعمدة هو الشرط املتفق بني  (4)العقد بينهما، فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بقي
                                 

 (.11/157) املبسوط،السرخسي، ( 1)
 (.4/323) رداحملتار،( انظر ابن عابدين، 2)
 (.11/156املبسوط،)السرخسي، ( 3)
 (.11/158) املبسوط،السرخسي، ( 4)
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فيما   يف املسألة، ي احلنفيةأفاد من ر الشريكني وقت إبرام العقد، وليس التفاوت يف العمل، ويست
يف هذا العصر قد يكون هناك أكثر من  هحيث إنالشركة يف األبدان على أكثر من صنعة،  تكان

الصيانة يف كون تثل الشركة يف العمل على الصيانة فقد ولكنه يعترب من جمال واحد، وذلك م ،صنعة
 خمتص فكل من العاملني ،اوغريه داخل املراكب أجزاء حييف، واآلخر يف الكهرابء أو تصليالتك

توزيع الكسب على ما شرطا عليه ب الذي يقول لذا كان أخذ الرأي ؛الصعوابتتفاوت تبشيء وقد 
 ال يدعي أحدهم بكثرة أعماله وقلة عمل اآلخر.ا من املنازعة، حىت أوىل من غريه خوفً 

، فيه فقد ذهبوا إىل أن وجه تقسيم الربح إن كان أصل املال يف الشركة متساويني املالكيةأما 
 (1)فيكون الربح على ذلك، ويقسم بينهما مناصفة.

ربح ه من العدل أن يكون تقسيم الحيث إنويكون ذلك عندما ال يكون هناك اتفاق بني الشركاء؛ 
 بني س املال يكون الربح كذلك متفاضاًل أأنه إن كان هناك تفاضل يف نسبة ر على هذه الشاكلة، كما 

 (2)الشركاء.
طريق استحقاق الربح يف الشركة يكون ابلعمل اترة أو ابملال، ومثال األول يف شركة إن ف وابجلملة 

ألنه بدونه يكون  ؛ب الربحاألبدان؛ حيث يكون القبض فيهما بسبب العمل الذي هو مناط اكتسا
 وال معىن بوجود الشركة من غري عمل. ا،الكسب منتفيً 
يف شركة املضاربة ألنه عقد مبال من أحد اجلانبني، فنجد أن استحقاق الربح اترة  ،واملثال الثاين

 ابلعمل وحده، أو ابلعمل مع رأس املال كما يف املضاربة.
واحلنابلة:نألذا جند   مان أو أبن استحقاق الربح يف الشركة يكون ابملال أو الضيقولون  احلنفية

الك املال يف عقد املضاربة ما يشرط له ملولذا يكون  ؛ج عن مناء املالتالعمل، ذلك أن الربح هو ًن
 (3)من الربح مع كونه ليس هو الذي يقوم ابلعمل فيها.

مل نتاج للربح، وكذا ألن الع ؛وكذلك استحقاق القبض يف العمل يكون شبيها أبجرة العمل 
 اختالف الناس يف التجارة فيكون أحدمها أفهم من اآلخر فيستحق الربح من حذاقته يف العمل.

ألن  ؛القبض يف الشركة واستحقاق الربح يكون بسبب رأس املالن إ: يقولون املالكيةوالشافعيةأما  
                                 

 (.4/36بدايةاجملتهد،)( ابن رشد، 1)
 (.6/155، )فتحالقديرابن اهلمام، ( انظر: 2)
 (.6/12، )املغين(. ابن قدامة، 6/155، )فتحالقديرابن اهلمام، ( انظر: 3)
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ا له، لذا كان كذلك يكون الربح اتبعً تكثري املال ومنائه هو نتيجة لتحريك رأس املال، فلما كان األمر  
 (1)تقسيم الربح يكون على قدر رأس املال.

 الشركاء على قسمني: بنييف كيفية القبض وتقسيم الربح  الفقهاء اختلفوا أن إذن تبني لنا كيف
يرون أن القبض يكون ابلعمل أو املال أو الضمان، وهو رأي  ،: هم احلنفية واحلنابلةالقسماألول

يشرتك فيه الناس بغية ن ميكن أ وكل ما ،ينطبق على كل الشركات، شركة املال واألبداننه إذ إ ،جيد
 الباحث. هحتسني دخللهم، وهو الرأي الذي يرتضي

 ؛ألنه يليب متطلبات مجيع الشركاء، وكذا املسامهني، فمن كان يقدر على العمل وليس عنده رأس مال
ال ميكن أن جيده من غري رأس مال، ويكون  بقوته ما أبدان ويكسب يتشارك مع اآلخر مضاربة أو

 اآلخر الذي قدم املال يزيد يف تنميته وحتريكه نتيجة للعمل والتجارة، وهو املراد من عقد الشركة.
فإهنم يرون أن الربح هو فقط نتيجة لوجود رأس  ،وهو مذهب املالكية والشافعية أماالقسمالثاين:

رأس املال لوحده ال ينميه من غري عمل، كما أنه من خالل العمل ميكن املال، ويرد عليهم أن وجود 
يقضي به حاجته، كما هو احلال يف شركة األبدان، فتجميع احلطب  أن يدر على صاحبه مااًل 

ميع ما مت والصيد وغريه ال يتطلب يف الغالب أن يكون هناك رأس مال، إال أنه عند إمتام العمل وجت
 ناك ربح حمقق؛ لذا كان القبض هنا نتيجة للعمل وليس من رأس املال.صيده واحتطابه يكون ه

ومما سبق يتبني لنا أن القبض يف الشركة جبميع أنواعها هو قبض حقيقي، ذلك أن الربح يقسم على  
علم الشركاء ويف حضورهم، وخاصة يف شركة األبدان، كما أن التسليم يكون أبخذ كل من الشريكني 

ا يف الشركة، وإن كان إن كان رأس املال متحدً  ،أن يقسموه على السواء حصته من الكسب بعد
حصته يف رأس املال، وهللا  هناك تفاضل، يكون االستحقاق على قدر كل نصيب من الشركني من

  أعلم.
 التوثيقيفعقدالشركة:

 وقف عليه، والتإن الكتابة والتوثيق يف العقود مما استحسنه الفقهاء، ذلك أن مناط حفظ حق الغري م
يف العمل عند إبرام عقد شرتاك االأو  ،على موافقته يف البيع مع وجود دليل دامغٍ  كجمال لنكران الشري

استدل العلماء على لقد و  وهذا الدليل هو التوقيع على ورقة التوثيق وقت لزوم العقد، الشركة،

                                 
 (.7/141، )األمالشافعي، (. 14/394، )اجملموع النووي،(. 4/36)بدايةاجملتهد،( انظر: ابن رشد، 1)
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 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قوله تعاىلب استحباب التوثيق يف العقود

(1).چ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ
  

ويف تفسري هذه اآلية ما يدل على معىن التوثيق يف البيوع، حيث ذكر أهل التفسري أن معىن 
يعين جل ثناؤه بقوله: "فاكتبوه"، فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إىل أجل مسمى، من بيع  فاكتبوه: "

 (2)كان ذلك أو قرض".
"إشارة ظاهرة إىل أنه يكتبه جبميع  :"فاكتبوه" فسر هذه اآلية أن قوله وجاء يف تفسري القرطيب، حني

صفته املبينة له املعربة عنه، لالختالف املتوهم بني املتعاملني، املعرفة للحاكم ما حيكم به عند 
 (3)ارتفاعهما إليه".

جبه وهناك من أو  ،فدل ذلك على أن التوثيق يف عقد الشركة مثله مثل مجيع البيوع مستحب 
 ؛لذا جند بعض فقهاء احلنفية يؤكدون على التوثيق يف الشركة ؛ىل صيغة األمر املوجودة يف اآليةا إنظرً 

"والشركة عقد ميتد فيستحب  :ليتحرز فيه من طعن كل شريك على اآلخر، ونالحظ ذلك يف قوهلم
ا املسلم أن يكون وفيًّ  إن األصل يف (4)ا بينهما فيما جيري من املنازعة".الكتاب يف مثله؛ ليكون حكمً 

لعهده، ذلك أن اإلميان مينع اخليانة، ويف عصر كثر فيه النصب وقل الوفاء وأصبح املال فوق كل 
لذا  ؛ابآلية يف هذا الزمان أحوط وأنفعأصبح التوثيق يف كل عقد أوجب من قبل، وأن العمل  ؛شيء

للمنازعة جتنااًب ا ؟ا يف شركة العقدهمنوكم يقبض كل واحد م ،تعني على العاقدين توثيق شروط العقد
 دي يف بعض األحيان إىل درجة القتل أو ضياع حقوق العباد.ؤ واخلالف امل

، ال ومن اهلرب الدنيوية إن حصل نزاع ومتكن من سلب حق الغري لعقوبةمع أن النجاة من ا
د أن التشريع يعين ذلك النجاة من عقوبة اآلخرة، نظرا ألكل مال الغري من غري وجه حق؛ لذا جن

ومنهجه تقوى هللا يف كل ما يعمله املؤمن من بيع وشراء  ،ي يف مجيع أحواله متصل ابلعقيدةسالماإل
 وعبادة.

 ا من صور التوثيق، نذكر منها صورة واحدة لشركة األبدان وهي:ولقد ذكر الفقهاء بعضً 
                                 

 .282اآلية: من سورة البقرة، ( 1)
 (.6/47، )جامعالبيانالطربي، ( 2)
 (.3/382تفسريالقرطيب،)القرطيب، ( 3)
 (.11/155) املبسوط،السرخسي، ( 4)
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وجيمع من املباحات على صورة الشركة يف االحتشاش واالصطياد واالحتطاب وما يوجد من املعادن "
وأشهدا عليهما أهنما اشرتكا على  ،مذهب مالك وأمحد: حضر إىل شهوده يف يوم اترخيه فالن وفالن

وأن يقطعا احلطب من  ،من الرب والبحر نأن حيتشا احلشيش ويبيعاه ويصطادا من مجيع ما يصطادا
ادة جبمعه من األعشاب والعروق وأن جيمعا ما جرت الع ،وغريها ..اجلبل واحلرج والشعاب واجلزائر

 ،وغري ذلك من املباحات ..مثل النرجس وزهر اللينوفر ،ومجيع األزهار والرايحني من األهنار واملروج
ويبيعا ما يتفق هلما مجعه من ذلك، ومهما رزق هللا تعاىل يف ذلك كان بينهما نصفني ابلسوية شركة 

 .ا"هما من اآلخر قبوال شرعيًّ اتفقا عليها وتراضيا هبا، وقبلها كل من شرعية
 صيغة أخرى: هناكو 

وأشهدا عليهما أهنما اشرتكا على أن حيمال للناس  ،"حضر إىل شهوده يف يوم اترخيه فالن وفالن
ومهما  ،خال أوقات الصلوات ،ا دون الليلأثقاهلم إىل أسواقهم وبيوهتم وحمل طلباهتم ابلبلد الفالين هنارً 

انت بينهما نصفني ابلسوية شركة صحيحة شرعية اتفقا عليها وتراضيا هبا، رزق هللا تعاىل من أجرة ك
ا، ونصبا أنفسهما لذلك حبكم االشرتاك الواقع بينهما على ذلك على مذهب من وتقبالها قبوال شرعيًّ 

ويكمل، وهذه صحيحة عند أيب حنيفة  ..يرى ذلك من السادة العلماء رضي هللا عنهم أمجعني
 (1)ومالك وأمحد".

، وحفظ ملالفقهاء حرصني على بيان نوع العتبني لنا من خالل هذه الصور كيف كان 
احلقوق من الضياع، وأن التوثيق مهم يف مسألة البيع والشركة، فكان بيان صيغة العمل وحتصيل الربح 

ل يف ا يف مسألة البيع والشركة، كما أن القبول معترب يف حتقق الرضا وممارسة العممهمًّ  اوالكسب أمرً 
للتوثيق  ةشركة األبدان، وكذا فيما خيص اإلشهاد زايدة يف التوثيق، ويف هذا العصر هناك طرق كثري 

 و عن طريق البصمة وغريه.أيكون فيه اسم الشريك  يمثل اخلامت الذ
أمثلةعنبعضمنمناذجعقدشركةاألبدانيفالعصراحلديث:

ل املباشر بني الشركاء الذين يقوم مبمارسة نفس يقوم يف الغالب على العماألبدان إن عقد شركة 
من األعمال اليت تصلح أن يكون عقد شركة األبدان  ااملهنة، كما سبق البيان؛ لذا سنعرض هنا بعضً 

 .اا على أساسهقائمً 
                                 

 (.1/153،جواهرالعقود،)األسيوطي( 1)
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ما يفعله بعض املهندسني الذين يتشاركون يف  ،شركة األبدان امنهفمن األعمال اليت تتكون 
اجلراحية  ناء أو الطرقات أو غريه، وكذا يف جمال الطب، يتشاركون يف العملياتاخلربات يف جمال الب

فيعقدون بينهم شركة على  ،بعض االختصاصات فيها املشايف القريبة اليت ال تتوفريف أو  املختلفة
 .االتفاقسنة حسب  يف كل مزاولة األعمال بينهم مببلغ يف كل شهر أو

هذه العيادات ليست مثل  حيث إنباء ما يعرف ابلعيادات الطبية، وأكثر جمال هلذه الشركة عند األط
بينهما كل واحد حسب اختصاصه، ويكون  مشفى كامل؛ وإمنا يقوم طبيبني أو ثالثة على عقدٍ 

أو مناصفة، فيخصصون وقتهم بعد انتهاء عملهم من االتفاق تقسيم الربح بينهما حسب 
ىل فتح العيادات وخدمة الناس أبعماهلم من خالل املستشفيات احلكومية أو اخلاصة، فيعمدون إ

 (1)الكشف أو العمليات الصغرية وغريه مما خيتص به األطباء.

هناك بيع وشراء يكون غالب ال ألنه يف ال؛ ونرى أن هذه األعمال كلها تقوم على العمل فقط
تقوم عليه، وإمنا كشف وتوصيف فقط، وهو عمل الطبيب والشركة  طبية، أدوية أو مستلزماتمن 

يف مثل هذه األعمال  تهو أن سبب العقد هو القيام بعمل الطبابة؛ لذا صنف فما يهم   وعلى كلٍّ 
 وغريهم من أصحاب املهن.احلطابون والصيادون.. ألنه يشابه ما يقوم به ؛ عقد شركة األبدان

لى هذه الشاكلة  ، وهي ورشات لتصليح السيارات تقوم عيوكذا سائر املهن فنرى أن مهنة امليكانيك
أو ثالثة على فتح شركة، ويشرتكان يف األعمال وهي صيانة السيارات، وما اثنان كذلك، فيشرتك 

 جيمعان من ربح بينهما.

  إذاحيث كثرة املهن وقلة املوارد، ف ،فائدة عظيمة يف هذه العصر افنجد أن شركة األبدان هل
عقد من غري احلنابلة وغريهم ممن أجازوا هذا ال للربح صح العقد، ويكون رأي فقهاء اكان العمل مدرًّ 

فيه نفع عظيم للعباد ملن  -وليس هلم مال، مثل الصيادين والنقالني واحلمالني- أن يكون هلم رأس مال
 له القدرة على الصنع واملسامهة يف عجلة التطور وترك البطالة وإعانة أهله. تكانو  قل ماله

                                 
 (.2/925، )شرحعمدةالفقهعبد العزيز اجلربين،  .د عبد هللا بنا :( انظر1)
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وأنه يشمل كل جوانب احلياة اليومية يف البيع والشراء وكل  ،يمسالكما أنه يدل على عظمة الفقه اإل
زمن مالءمة الرجعية، وعدم و ابلتقوقع  سالمأنواع الكسب املشروع، وهو حجة على من يتهم اإل

 التطور والصناعة.
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املطلبالثاين

القبضيفعقداملزارعة

، فيلجأ إىل من ميتلك القدرة والقوة اهوزراعت ااألرض، إال أنه ال يقوى على حتسينه نسانقد ميتلك اإل
 اا بينهمالعمل، على أن يكون الناتج من هذه الزراعة مقسومً  وأدوات على العمل والزراعة أو آالت

 بينهم. مسبق اتفاق ىعل
يعتمد  نسانر، ذلك أن اإلاليت ختص اجملتمع بشكل مباشستثمارية االمن العقود  يهإن املزارعة 

الزراعة والتجارة، كما أن النصوص الدالة على جواز هذه املعاملة جلية  علىاسي يف مأكله بشكل أس
من خدمة الفرد واجملتمع بشكل سواء، من خالل تقليل البطالة واملسامهة يف رفع  املا فيه ؛وواضحة

لذا جند  ،ي إىل التخلف والفساد يف اجملتمعواحلد من الفقر املفض ،الدخل الفردي إىل املستوى احملمود
من كثرة الربح  املا فيه ؛ماراتثستاالهتتم مبثل هذه  ؛ا من البنوك والشركات اخلاصة والعامةن كثريً أ

نتاج إالعمل على من ا بدءً جملال الزراعي ابوسهولة العمل وقلة التكاليف، فنجد بذلك شركات هتتم 
 عة.يت ختص املزار لوما إىل ذلك من األعمال ا ،كيفية زراعتها إىل  ووصواًل البذور 
كما أن عقد املزارعة من العقود اليت تؤدي إىل مزيد من التالحم بني األفراد والرتاحم فيما بينهم؛   

لكونه عقد يصعب القيام به يف الغالب منفرًدا، وخاصة يف العصر الذي أصبح فيه اآللة هي العامل 
، واملزارعة تعترب ، وخاصة فيما خيص الفالحة والزراعةنساناألساسي لنجاح كل عمل يقوم به اإل

 فيه وكثرهتا.ستثمار االصيغة من صيغ التمويل اجليد يف العصر احلديث؛ لتنوع جماالت 
ة متتلك أراضي واسع ،كثري من الدول اليت حتصل فيها اجملاعات واألمراض بسبب نقص التغذية

ال من منها لتجنب حدوث مثل هذه األمراض واجملاعات، وال سبيل إىل ذلك إستفادة االميكن 
الفرد واألمة سواء؛ لذا كان عقد املزارعة من  ةخالل تيسري أمر الزراعة وتنمية هذا القطاع املهم يف حيا

بل هي تعترب من العقود  ؛أهم العقود اليت جتلب الكسب وتدر الربح الوافر على الدول اليت هتتم به
وتعريفه وبيان كيفية إبرام العقد ؛ فكان ال بد من بيان صيغة هذا العقد اإلسرتاتيجية يف بعض الدول

 .والقبض فيه
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 :عندالفقهاءيفاللغةوتعريفاملزارعة
كلمة مزارعة يف اللغة مبعىن البذر يف األرض، وكذا جاء مبعىن العمل على األرض، حيث ذكر   تورد

َعاَمَلُة على األرِض ببَ ْعِض ما خَيْرُُج منها، يف القاموس احمليط أن املزارعة هي
ُ
ويكوُن الَبْذُر من  "امل

 (1)ماِلِكها".

وجاء يف لسان العرب أن معىن املزارعة يف اللغة أتيت من البذر يف األرض، "وَزرَع احَلبه يَ ْزَرُعه 
اُت ُكلِّ وزِراعًة: َبَذره، َوااِلْسُم الزهرُْع َوَقْد َغَلَب َعَلى الرُبّ والشهِعري، َومَجُْعُه ُزُروع، َوِقيَل: الزهرُْع نَ بَ  اَزْرعً 

والزهرّاُع  ألرض املزروعة، وزرع الرجل ولده،َشْيٍء حُيَْرُث، َوِقيَل: الزرْع طَرُْح الَبْذر"، والزريعة هي ا
ألنه يزرع اأَلْحقاَد يف قُ ُلوِب اأَلِحبهاء، وأزرع الزرع نبت  ؛بتشديد الزاي هو الذي يقوم ابلنميمة

 (3).چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  :ويدل على هذا املعىن قوله تعاىل(2)ورقه،
 (4)"عقد على الزرع ببعض اخلارج". املزارعة على أنه هو: احلنفيةعرف

 (5)ا".العقد على املزارعة ببعض اخلارج بشرائطه املوضوعة له شرعً املزارعة هي "ن إ :وقيل

 (6)عقد على عالج الزرع، وما حيتاج إليه".على أنه " املالكيةوجاء تعريف املزارعة عند 

 (7)أو هي "الشركة يف الزرع، أو هي الشركة يف احلرث".

والبذر من  ،هو "املزارعة تسليم األرض لرجل ليزرعها ببعض ما خيرج منها الشافعيةوعند
 (8)املالك".

يف املزارعة أنه هو "دفع األرض إىل من يزرعها ويعمل عليها، والزرع  احلنابلةوكان تعريف 
 (9)بينهما".

                                 
 (.1/725، مادة: زارع، )القاموساحمليطابدى، آالفريوز ( 1)
 (.8/141، مادة زرع، )لسانالعرب( ابن منظور، 2)
 .64-63اآلية من ( سورة الواقعة، 3)
 (.6/274) رداحملتار،( ابن عابدين، 4)
 (.6/175) بدائعالصنائع،( الكاساين،5)
 (.2/127، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 6)
 (.3/492)بلغةالسالك،( الصاوي، 7)
 (.2/355)اإلقناع،الشربيين، ( 8)
 (.5/309، )املغينقدامة،  ابن (9)
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 :رتجيحاملناقشةوال

اإلنبات  حيث إن ؛صطالحياالمدلوهلا يف التعريف  عنا كثريً   ااهإن املزارعة يف اللغة ال ختتلف معن
 والنمو واملشاركة يف العمل هو املعىن املشرتك يف اللغة ويف اصطالح الفقهاء.

ع زر معىن على املزارعة  تاحلرث وتصليح األرض، كما دلمعىن على املزارعة يف اللغة  تفقد دل 
تني وهو الرب اتم حول هذين النبيوأن العقد كان ا من قبل، الرب والشعري خاصة، وهو ما كان معروفً 

مثل إجراء عقد  ملزارعة ال تصح يف غريمها، وذلكاوالشعري يف الغالب، إال أنه ال ينفي هذا أن عقد 
 يف األرز وسائر احلبوب والنبااتت.املزارعة 
املعىن املشرتك يف التعاريف  حيث إنعريف املزارعة وحتديد مفهومها، يف ت امل خيتلف الفقهاء كثريً  

يدل  ؛هو أنه عمل على األرض، وكان اختالفهم يف وصف العقد، فنرى أن تعريف احلنفية للمزارعة
 ،على حصة من الزرع ،على أن طبيعة العقد يقوم على شراكة وعقد بني مالك األرض ومستأجر هلا

 والنماء بسبب العمل.وهو ما ينتج من العمل 
الشركة يف احلرث أو الزرع، كون تأن املزارعة هي عقد شركة صراحة، وأنه وا ذكر أما املالكية فقد  

وهو معىن يدل عليه لفظ املزارعة يف اللغة، لذا جند أن تعريف املزارعة عند املالكية أقرب إىل التوافق 
عالج لألرض، وعالج األرض يكون  مع املعىن اللغوي، وخاصة حني ذكروا أن املزارعة هي

 ابستصالحها عن طريق زراعتها.
أما الشافعية واحلنابلة فإن تعريفهما للمزارعة سواء يف الداللة، إال أن الشافعية زادوا أن البذر  

دما يكون البذر من العامل ال يسمى العقد مزارعة، نللمالك، وهو شرط عندهم جلواز هذا العقد، فع
 (1)رة.وإمنا يسمى خماب

لذا يتبني لنا أن الفقهاء اجتمعوا على أن املزارعة هي عقد على إصالح األرص ابلزرع، سواء   
 كان البزر من املالك أو من غريه، وأن املزارعة عقد يتم بني اثنني فأكثر.

 أن يف التعريف هو ذكر أن الزرع اخلارج يف العقد هو بينهما، أيصراحة رتف به احلنابلة اعومما 
ما يدل على أنه ال جيوز تقبيض شيء آخر غري اخلارج من األرض، وهو معىن  وهو ،ض يكون بهالقب

                                 
 (.1/175عمدةالسالِّك،)ابن النهِقيب، ( انظر: 1)
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وهو مكان حصول املنفعة؛ لذا يرى الباحث  ،جيد يف تعريف املزارعة لكونه يبني الركن األهم يف العقد
لداللة وبيان أن التعريف الراجح للمزارعة؛ هو تعريف احلنابلة، ملا فيه من بيان معىن العقد ووضوح ا

 فائدة هذا العقد وهو حتصيل الزرع بني الشريكني، وهللا أعلم.
كما أن صيغة هذا العقد وكيفية إبرامه يكون بني جهتني، إما شركة متلك األراضي مع شركة 

اجلهة فتطلب آلخر يقوم ابلعمل والتبذير، او و بني فردين أحدمها ميتلك األرض خمتصة ابلزراعة، أ
 لقبول يكون من العامل، وهللا أعلم.او  ،اإلجيابوهذا هو العمل من املزارع املالكة لألرض 

مشروعيةاملزارعة:
أن زرع والضرب يف األرض، كما أكدوا مأخوذ من احلرث وال اوأهن ،ذكر الفقهاء املزارعة يف الشرع

ل فيه هو األصن إوقالوا  (1)،"موضوع املزارعة على أن يكون من أحدمها األرض ومن اآلخر العمل"
 (2).چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  :يف قوله تعاىل

أن املزارعة من العقود املعلومة يف القدم، وأنه مما عمل به األنبياء، وأن الزراعة مما  احلنفيةوذكر 
 (3)عمل به سيدًن آدم عليه السالم.

ا هلم من باد وختفيفً أكدوا على أن األصل يف املزارعة املنع، إال أنه أجيز رفقة للع املالكيةكما أن 
 (4)صعوبة العيش.

فقد عربوا على أن املزارعة جتوز مع عقد املساقاة يف أرض خنله كثري، وال جييزون  الشافعيةوأما  
ا من املنازعة أو الغرر، ذلك أن ما خيرج من األرض غري معلوم القدر هبا يف العقد؛ خوفً نفراد اال

 (5)أو شجر مع املزارعة، لغالب؛ لذا كان ال بد من وجود خنلٍ وهو مما يؤدي إىل املنازعة يف ا ،والصفة
 (6)"ال جتوز املزارعة على بياض ال شجر فيه".نه إ :فقالوا

وأن يكون عقد املزارعة  ،ةللمساقاا تبعً كون تكما أن الشافعية اشرتطوا على جواز املزارعة أن 

                                 
 (.3/545، )كشافالقناع( البهويت، 1)
 .64-63( سورة الواقعة، اآلية 2)
 (.23/2) املبسوط،السرخسي، ( 3)
 (.2/127، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 4)
 (.3/422مغيناحملتاج،)الشربيين، ( انظر: 5)
 (.14/416، )اجملموع النووي،( 6)
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ألن عقد املزارعة تبع  ؛مل املزارعةهو نفس عا ةاملساقال ا هلا، كما أنه يتوجب أن يكون عامتبعً 
 (1)للمساقاة فلم جيز تفريق من يعمل فيها.

 (2)"جتوز املزارعة ببعض ما خيرج من األرض"، :فقد صرحوا على أن املزارعة جائزة، وقالوا احلنابلةوأما 

فعية ذلك، وإمنا تصح املزارعة على االش دومل يشرتطوا أن يكون يف األرض شجر أو نبت كما أك
 أرض ليس فيه شيء.

"تصح املزارعة على زرع ًنبت ينمى ابلعمل؛ ألهنا إذا جازت يف املعدوم مع  نه إ :وقالوا كذلك
 (3)كثرة الغرر فيه ففي املوجود مع قلة الغرر أوىل".

األحاديثالتالية:،بهالفقهاءالذينأجازواعقداملزارعةلوممااستد
أن النيب صلى هللا عليه وسلم عامل »هللا عنهما، أخربه: ، أن عبد هللا بن عمر رضي (4)عن ًنفع 

، مثانون وسق متر، (5)خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق
فخري أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم، أن يقطع هلن من »، فقسم عمر خيرب «وعشرون وسق شعري

 (6)«.املاء واألرض، أو ميضي هلن

عامل النيب صلى هللا عليه وسلم خيرب بشطر ما خيرج »ابن عمر رضي هللا عنهما، قال:  وعن
 (7)«.منها من مثر أو زرع

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى خيرب اليهود، على أن »وروي عن ابن عمر رضي هللا عنهما 

                                 
 (.5/168، )روضةالطالبني النووي،(. 1/175عمدةالسالِّك،)ابن النهِقيب، ( انظر: 1)
 .(5/309، )املغين( ابن قدامة، 2)
 (.3/534، )كشافالقناع( البهويت، 3)
ا، وأصابه مواله عبد هللا بن عمر يف غزاته، وهو من  أبو عبد هللا ًنفع موىل عبد هللا بن عمر، رضي هللا عنهم؛ كان ديلميًّ  هو (4)

خلكان،  ابن ،كبار الصاحلني التابعني، مسع مواله وأاب سعيد اخلدري، وتويف سنة سبع عشرة، وقيل سنة عشرين ومائة
 (.5/367) ،األعيانوفيات

والصاع يف  ،أوسق وأوساق ووسوق، وجيمع على مكيلة معلومة، وهي ستون صاعا، والصاع مخسة أرطال وثلثالوسق،  (5)
(. 2/1032) ،الوسيطاملعجم،جممع اللغة العربية ابلقاهرة، انظر: كيلو"، وهذا تقدير تقرييب  3املوازين احلاضرة هي "

 (.3/335) املرام،بلوغمناألحكاميحتوض، التميمي

 (.2328(، رقم: )3/104ابب املزارعة بشطر وحنوه، ) كتاب املزارعة،  ،صحيحالبخاري( رواه البخاري 6)
 (.2329(، رقم: )3/105، )ابب إذا مل يشرتط السنني يف املزارعةكتاب املزارعة، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري 7)
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 (1)«.يعملوها ويزرعوها، وهلم شطر ما خرج منها

، عن رافع بن خديج، قال: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة، (2)وعن سعيد بن املسيب
ا، فهو يزرع ما منح، ، وقال: "إمنا يزرع ثالثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضً (3)واملزابنة

 (4)ا بذهب أو فضة".ورجل استكرى أرضً 

من كانت له »صلى هللا عليه وسلم: ، قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه وكذا روي عن أيب هريرة
 (5)«.أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أىب، فليمسك أرضه

ا، وأنه يليب وأنه مورست عند العرب قدميً  ،هذه األحاديث على أن عقد املزارعة جائزة تفدله 
ن منع جملتمع يف حتقيق الكسب احلالل، كما أن يف هذه األحاديث حجة قوية على مامطالب الفرد و 

شجر أو زرع، وهو رأي تفرد به  اأن يكون فيه من غري اءبيضاملراد زرعها املزارعة إن كانت األرض 
 الشافعية.

املناقشةوالرتجيح:
فيه عسر على  ؛اوأن العامل ينبغي أن يكون واحدً  ،من عدم تفرد عقد املزارعة الشافعيةإن ما شرطه

لعامل يف العمل فيه صعوبة للحاجة إىل اآلالت تفرد ا حيث إن ،العباد وخاصة يف هذا العصر
فهناك من يزرع وهناك  ،وقد خيتلف الشركاء يف القيام هبذه األعمال، يستحيل تفرد العاملو  ،عداتاملو 

 فإن قلنا بعدم جواز ذلك يقع الناس يف عسر. ،من يسقي
من النبااتت ويستفاد من عدم اشرتاط وجود خنل أو شجر لصحة املزارعة؛ ما يتطلب زراعته  

                                 
 (.2331(، رقم: )3/106، )ابب املزارعة مع اليهودكتاب املزارعة، ،  البخاريصحيح( رواه البخاري 1)
 ،كان مولده لسنتني مضتا من خالفة عمر بن اخلطاب  ،أبو حممد القرشي ،سعيد بن املسيب بن حزن بن أىب وهب املخزومي (2)

مات  ي،فيمن أصلح بني عثمان وعل نه كانإوقد قيل  ،وكان من سادات التابعني فقها وورعا وعبادة وفضال وزهادة وعلما
  (.105)ص ،مشاهريعلماءاألمصاروأعالمفقهاءاألقطارسنة ثالث وتسعني. ابن حبان، 

واملخابرة كراء األرض  ،أن يبيع التمر يف رءوس النخل مبائة فرق :واملزابنة ،أن يبيع الرجل الزرع مبائة فرق حنطة :احملاقلة" (3)
 (.3/63، )األم" الشافعي، ابلثلث والربع

قال األلباين: حسن، األلباين،  (.2449(، رقم: )2/819ابب املزارعة ابلثلث والربع، )، سننابنماجه( رواه ابن ماجه، 4)
 (.1070 – 2382)، رقم، صحيحاجلامعالصغريوزايداته

قال األلباين: صحيح، األلباين،  .(2452(، رقم: )2/820ابب املزارعة ابلثلث والربع، )، سننابنماجه( رواه ابن ماجه، 5)
 (.360، )صحيحوضعيفسننابنماجه
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عدم وجود  ازراعتهتطلب تعدم وجود شجر يف األرض، وذلك مثل األرز واخليار وسائر احلبوب اليت 
 .من معوقات الزراعة اتتأذى ابجلذور وغريه الكوهن ؛أشجار

مثل  ،مثمرةفيها أشجار توفر تزراعتها أماكن خاصة ال طلب تتمن النبااتت  ةكما أن هناك أنواع كثري   
والطماطم، أما حيتاج إىل رعاية  )الفراولة( لفريزكا  ،واكه اليت حتتاج إىل رعاية خاصةالفزراعة بعض 

ا يف إنبات وزرع ينبت عرب البيوت البالستكية، فقد يكون وجود الشجر عائقً ي ذالخاصة مثل الزرع 
األرض  جها الناس يف مأكلهم، فإن قلنا مبنعه لعدم وجود شجر يفاهذا النوع من النبااتت اليت حيت

 اليت يزرع فيها؛ لوقع الناس يف مشقة وعسر.
وذلك أن املزارع يقبض " :بقولهبياض فقط  ايف أرض فيهولقد علل الشافعية سبب منع املزارعة  

والذي هو يف  ،والزرع ليس أبصل ،امث يستحدث فيها زرعً  ،األرض بيضاء ال أصل فيها، وال زرع
 (1)معىن املزارعة اإلجارة".

إال أنه يرد عليه أنه ورد تعامل النيب مع أهل خبري صراحة، أما فيما خيص أن جيد  وهو تعليل 
ا قبل احلصاد، املزارع يقبض األرض وهي بيضاء ال زرع فيها، يرد عليه يف أنه ال يكون القبض حمددً 

 فعندما املنازعة؛نتفي توبذلك  ،ا وقت القسمةأي أن ما سوف يتقاسم عليه بعد الزرع يكون معلومً 
 يكون حتديد القبض ابلربع أو الثلث يعلم ذلك بعد جتميع الزرع فيقسم على هذه الشاكلة.

ة مصاحل اخللق فيما امراعكما أن احلاجة وتعامل الناس يف األمصار جرى عليه؛ لذا تعني هنا   
املزروعات اليت تنبت يف أماكن خاصة ابردة وال ميكن  توخاصة يف هذا العصر حيث كثر  ،حيتاجون

ألنه ال تصلح إال هذا النوع فقط، وجند هذا املعىن فيما ذكره املالكية يف أن املزارعة  ؛ود شجر فيهاوج
 )2)من صعوبة العيش.هم عنا لعباد وختفيفً اب ارفقً  تأجيز 

يعتمد الناس يف هذا العصر على الزراعة بشكل كبري ال على سبيل التناول فقط، وإمنا كوسيلة  
للناس، كما هو احلال  اجماعة وهالكً  قد يسببُ  ؛مثاًل  نع القمح عن دولةم حيث إنللدخل القومي، 

فعندما ميتنع وصول البضاعة وعدم إمكانية زراعته يف البلد  ،يف بعض الدول اليت حتصل فيها احلروب
 ويقع الناس يف عسر. ،لألسعار ايتبع ذلك ارتفاعً 

ة رأي سديد، وال سيما يف البالد اليت بار عدم اشرتاط الشجر يف جواز املضإن ما ذكره احلنابلة يف 
                                 

 (.4/14، )األمالشافعي، ( 1)
 (.2/127، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 2)
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يصعب توفري السقي للشجر مع الزرع، فتوفر املساحات الشاسعة من األراضي واستغالهلا بعقود 
ذا جند أن  ل على العباد؛ كبري  أن فضلههلو خري دليل على أن النفع العام يف املزارعة آكد و  ؛الزراعة

اخلسارة يف و ألن املردود جيد  ؛د الزارعة واستصالح األراضيعقو بيف هذا العصر  هتتما من البنوك كثريً 
 هذا العقد قد تكون معدومة. 

إن ما اشرتاطه الشافعية يف أن يكون البذر من املالك حىت يصح عقد املزارعة فيه نظر، ذلك أنه 
األرض ذلك أن مالك  ؛وفيه نوع من العسر ؛أبن يوفر املالك البذر ار إىل عدم إمكانية الزرع إالصي

لك القدرة على لكها، أو أنه ال ميتمي يتالقد ال ميتلك العلم عن البذر الذي ميكن أن ينفع األرض 
 شرائه، لذا كان من األوىل جواز املزارعة وإن كان البذر من العامل أو من غريه.

رعة ويرى الباحث أن ما ذهب إليه اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة من جواز عقد املزا 
بياض من غري شجر؛ هو الرأي الراجح؛ ملا فيه من مصلحة العباد، وحتقيق الكسب  اعلى أرض فيه

 احلالل، وذلك ألسباب عديدة أمهها:
وخاصة يف هذا  ،يف أرض املزارعة فيه نوع من التعسري قلياًل  كان  اشرتاط وجود الشجر ولو-1

ي اليت ال نبت فيها؛ مثل البالد اليت فيها عملية استصالح األراضي جتري يف األراض حيث إنالعصر؛ 
 الشركات جبر املياه إليها وزرعها مبا يناسب املكان.قوم تفأراضي شاسعة ال زرع فيها 

ر الكون أن جذور األشج ؛اوجود بعض النبااتت اليت يتطلب زراعتها عدم وجود شجر معه-2
 تفسدها.

ا من الدخل ترب جزءً يف العيش، كما أنه يعتعترب الزراعة يف هذا العصر من أهم مطالب الناس -3
، وتوقفها على وجود أرض فيها شجر قد يفضي إىل نقص كبري وابلتايل إضرار الناس القومي للشعوب

 .أو ابجملاعات برفع األسعار
لغرس بشكل عام أجره عظيم ا حيث إنالنفع العام احلاصل يف زايدة اإلنتاج هبذه الطريقة؛ -4
ه حيث إن ،جابر رضي هللا عنه وي عند هذا املعىن يف احلديث الذي ر حليوان، وجنوا نساناإل هينتفع ب

ا إال كان ما أكل منه له صدقة، ما من مسلم يغرس غرسً »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة، وال يرزؤه 
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وأنه مقصد من مقاصد الدين،  ،فدل احلديث على أن فضل الزرع كبري (1)،«إال كان له صدقة أحد
نقص منه زاد أجر الزارع، هذا فيما خيص  وأخذ والطري؛ ألنه كلما أُ  نساناإلحيث يعم اخلري على 

 الفاقة.نتفي تو الثواب يف الدار اآلخرة، أما يف الدنيا فيعم الربح 
تنعكس على حياة الناس اثر آعلى تنمية هذا القطاع؛ ملا فيه من  يف هذا احلديث حث  -5

 بشكل مباشر، وذلك مثل القطن وسائر احلبوب.
كيفيةالقبضيفعقداملزارعة:

إن توفر اللفظ الدال على قبول العقد بني الطرفني، مع بيان نوع الزرع الذي به عقد املزارعة؛ يكون 
، وبذلك التصرف يف األرض وإصالحهابذن للعامل أرض قد العقد ولزم؛ ألن مالك األ بذلك قد مت

 القسمة على ما اتفقوا عليه.كون تو يتحقق املراد من هذا العقد، وهنا ينتج احملصول 
التسليم هو مكان  حيث إنإن القبض يف املزارعة ال خيتلف عن القبض احلقيقي يف العقود األخرى، 

لقيمة اليت سيحوزها كل من الشريكني وقت إبرام العقد، يف كل العقود؛ لذا كان حتديد استفادة اال
شرط لصحة العقد؛ حىت ال يفضي إىل املنازعة، ويف هذا الصدد جند أن احلنفية يوجبون بيان النوع 
الذي يصار إىل زرعه لتجنب املنازعة؛ ألن الزرع خيتلف يف الزايدة والنقصان؛ "ألن حال املزروع 

فرب زرع يزيد يف األرض، ورب زرع ينقصها، وقد يقل  ،ة والنقصانابختالف الزرع ابلزايدتلف خت
 (2)النقصان، وقد يكثر فال بد من البيان".

أخربه إن فبني هنا أنه ال بد من بيان نوع الزرع الذي به بين العقد عليه، ويستثىن من ذلك فيما 
فيما خيتاره فقال احلنفية فإنه بذلك يفوضه على العمل  ؛مالك األرض أن عليه زرع ما شاء من البذور

أنه "إذا قال له: ازرع فيها ما شئت، فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء؛ ألنه ملا فوض األمر إليه فقد 
 (3)رضي ابلضرر إال أنه ال ميلك الغرس؛ ألن الداخل حتت العقد الزرع دون الغرس".

على نوع الزرع الذي  نيمتفقوبذلك يتبني لنا أن حصول القبض مبين على أن يكون املالك والعامل 
 ا.يتم العمل به، وإال كان العقد فاسدً 

 إن حتقق القبض يف املزارعة ينبين على عدة أمور عند احلنفية منها:
                                 

 (.1552(، رقم: )3/1188ابب فضل الغرس والزرع، ) كتاب املساقات،  ،صحيحمسلم( رواه مسلم، 1)
 (.6/177) بدائعالصنائع،( الكاساين، 2)
 (.6/177) ،املرجع السابق( 3)
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د العقد بعدم اسيقبضه وقت احلصاد، ولقد عللوا فنصيب كل من العاقدين وما سوف  أن يذكر-أ
، وعدم ذكر األجرة ال يصح؛ لذا تعني ستئجارابال ةذكر نصيب اخلارج من الزرع؛ أن املزارعة شبيه

 بيان نصيب كل من العاقدين.
فال يصح مبادلة شيء آخر لقبضه بدل  ،أن يكون اخلارج من الزرع لكليهما وليس ألحدمها-ب

 الزرع.
ا مثل الثلث أو النصف؛ ألن ترك التقدير يؤدي إىل اجلهالة كون قدر كل واحد منهما معلومً -ج

(1)نازعة.املفضية إىل امل
 على الشرط املتفق عليه وقت العقد. ةمقسمتكون جل احلاصالت -ك

عقدها غري الزم قبل البذر، فإذا مل يطرح ن إ :اوقالو  ،فهم يرون لزوم العقد بعد إلقاء البذر ليكةااملأما 
العمل، ويكون القبض  ءبدالعامل البذر حيق لكل من الشريكني الفسخ، وابلتايل يثبت العقد بعد 

 (2)لى ما اتفقا عليه وقت احلصاد.ع

يف الربح والتساوي على ما أخرجا من الزرع؛ لذا مل عتدال االكما أنه من شروط القبض عندهم   
 (3)آخر غري الزرع كالذهب والفضة أو حيوان وغريه. ًئاشيجيز أن يكون العوض 

كون فيها شجر مثل أن ي ،يعقد فيها املزارعة يتالن األرض ون كو بجو فإهنم ي الشافعيةوأما  
جند  لكلذو  ؛ يصح القبص إن عقد على بياض فقطالنخيل وغريه؛ وهو شرط لصحة العقد؛ لذا ال

وهو الذي يسبق يف  ،ا لهلكون املزارعة تبعً  ؛واملزارعة ةاملساقاأن حتقق القبض يكون بعسر الفصل بني 
بني السقي واملزارعة على الثلث أو  وكذا احتاد العامل، فيكون الربح مقرتًنً  وقت إبرام العقد، اللفظ

 (4)الربع أو غري ذلك.

ض وحده، ولقد عللوا اكما أجازوا الزراعة يف بي  ،االقبض يف الشجر واملزارعة معً احلنابلةولقد أجاز
أن األصل يف الزرع أنه حيتاج إىل سقي،  ؛سبب جواز السقي مع األرض وإن تعدد نوع األشجار

                                 
 (.6/177) ،بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين1)
 (.3/372، )حاشيةالدسوقيالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، ( انظر: 2)
 (.2/128، )الفواكهالدواينالنفراوي،  ( انظر:3)
 (.1/175)عمدةالسالِّك،ابن النهِقيب، (. و 2/355)اإلقناع،الشربيين، انظر:  (4)
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 (1)، سواء كان املشارطة ابلنصف أو الثلث أو غري ذلك.لذا جاز اجلمع ؛وكذا الشجر

ويدل على هذا أن العامل ورب األرض إن كان البذر بينهما مناصفة يكون الزرع بينهما   
أما إن  ، الشافعية وأكده مثلما ذهب إليه ،األصل أن يكون األرض للمالك والبذر حيث إنكذلك، 

 (2)كان البذر منهما فيكون كذلك القسمة.
ناقشةوالرتجيح:امل

خمتلف يف  تفاق االإال أن هذا  ،هو أن املزارعة تثبت على ما اتفقا ؛بني الفقهاءيه علإن الشرط املتفق 
فهناك من يرى أن احلد الواجب يف االتفاق أن ال يتجاوز النصف؛ وجند ذلك حني ذكر  ،كيفيته

وألنه أخذ  (3)ما ما بقي، مل جيز"؛احلنابلة أنه إن "اتفقا على أن أيخذ رب األرض مثل بذره، ويقتس
القبض. بذلك أكثر من نصيبه وهو من الظلم لذا مل يصحه 

وأن الشرط املتفق شجر؛  اوكذا الشافعية فإهنم أوجبوا القبض يف املزارعة أبن يكون أبرض فيه 
والقبض  عةر العقد يصار إليه وقت احلصاد والقبض، وعلل الشافعية يف عدم إجازة املزا معليه وقت إبرا

فلم جيز العمل  ،"املعىن يف املنع فيهما أن حتصيل منفعة األرض ممكنة ابإلجارةإال مع املساقاة أن  افيه
(4)فيها ببعض ما خيرج منها كاملواشي".

إن ما شرطه الشافعية يف حتقق العقد يف املزارعة بوجود الشجر مع الزرع ذكره احلنابلة كذلك؛  
ال يوجبون ثبوت العقد ولزومه  منع يف املشاركة بني الزرع والسقي، إال أهنم قالوا بعدم املحيث إهن

وإذا  " :شجر، فقالوا افيمكن ملن أراد املزارعة أن يزرع يف أرض بياض أو أرض فيه ،بوجود الشجر
كان يف األرض شجر، وبينه بياض أرض، فساقاه على الشجر، وزارعه األرض اليت بني الشجر 

 رتض به الشافعية.وهذا مل ي (5)جاز"،
ما  إال أن ،، وهو رأي جيديف القبض ومما اتفق عليه الفقهاء عدم جواز مبادلة الزرع بشيء آخر غريه 

الذي هو نصيب   صولسيم احملقالربح من املال الناتج لت هو اقتساميف هذا الزمان عليه الناس جيري 

                                 
 (.5/313، )املغين( انظر: ابن قدامة، 1)
 (.5/315) املغين،ابن قدامة،  (2)
 (.5/315، )املرجعالسابق( ابن قدامة، 3)
 (.2/355)اإلقناع،الشربيين، ( 4)
 (.5/312، )املغين( ابن قدامة، 5)
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وألن املنصوص يف القسمة هو  ،رر؛ النتفاء الغةً صحيحالقسمة  تكل واحد من الشريكني؛ لذا كان
 لذا يستبعد الغش والغرر فيه. ؛واملال املقسوم هو حصيلة هذه القسمة ،اخلارج من الزرع

 لألسباب اآلتية: ؛القبض يف املزارعة هو يف احلقيقة قبض حقيقين إوبذلك ميكن القول 
ه بذلك البيع احلال ويف حضور الشريكني أو الشركاء، فشاب ،يكون التقسيم احلاصل يف احلال-1

 والتقبيض يف اجمللس.
 من انتهاء عقد املزارعة بعد انقضاء املدة املتفق عليها بني الشركاء، مما يدل على أن كالًّ -2

 كني قد أخذ نصيبه من العمل.يالشر 
لكل من الشريكني احلق يف التصرف مبا   حيث إن ؛ثبوت امللك يف احلال بعد القسمة-3
 شاء العقد.وهو اهلدف من إن ،كسب
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املطلبالثالث

القبضيفاملصراة

وتيسري أمور حياهتم حاجة  سد   يه ؛احلكمة منهأن إن األصل يف البيع هو احلل واإلابحة، كما 
رد  سالم، لذا شرع اإلا، مثلما يكون الثمن كاماًل م من ذلك أن يكون الشيء املباع صاحلً اليومية، ويلز 

عب به، وبيع املصراة من البيوع اليت حيق للمشرتي الرد، بسبب املبيع إن حصل هناك غش وغرر وتال
وورد فيها أحاديث تنهى عن  ،رف بيع املصرات منذ عهد الرسالةيف املبيع، ولقد عُ  وجودالعيب امل
ظلم وخداع للمشرتي، إال أن هناك أمور أخرى تتسبب يف در اللنب من الشاة أو  هألنه في ؛هذا البيع

حكم  فما ،وإمنا إطعام الدواب أدوية تؤدي إىل نفس النتيجة ،لسبب ليس تصريتهوقد يكون ا ،البقر
 هذا البيع إن وقع.

اخليار فيه، وهل حيق يتحقق وكيف  ،لذا تعني بيان هذا النوع من البيع وأقوال العلماء يف القبض 
 مع املبيع. اللبائع إعادة ما شرتاه فقط، أو ال بد من دفع القيمة اليت استهلكه

 

 :تعريفبيعاملصراة

ورد يف اللغة عدة معان ملعىن املصراة، فلقد جاء يف لسان العرب والقاموس احمليط أن املصراة أتيت مبعىن 
رار، َوُهَو َخْيط  ُيَشد  فَ ْوَق اخلِْلف لِئاله يرضَعها الشدة واحلبس، و  َها الصِّ َصَرْرُت النهاَقَة َشَدْدُت َعَلي ْ

الشهاُة هي والصهرهُة: ، َأِصرهة ويكون اجلمع علىوَصره هِبَا: شده َضْرَعها،  ااَقَة َيُصر ها َصرًّ وَصره النه ، َوَلُدَها
َُصرهاة

 (1).وًنقة  ُمِصرهة : اَل َتِدرّ  ،امل

  

                                 
 (.1/423) ،املصباحاملنريالفيومي، (. 4/452، مادة: صرر، )لسانالعرب( ابن منظور، 1)
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:االصطالحويف

حىت  وترك حلبها اليومني أو الثالثة ،هي ربط ضرع الناقة أو الشاةبيع املصراة أبهنا: " احلنفيةعرف 
 (1)".جيتمع اللنب

 (2)".ا كأمة لرضاعفيظن به كثرة اللنب ولو آدميًّ  ،ليعظم ضرعه ؛ترك حلبههو " املالكيةوكذا عند

مث ترتك من احلالب اليوم واليومني والثالثة  ،أن تربط أخالف الناقة أو الشاة" :الشافعيةوهي عند 
 (3)".نهافيزيد يف مث ،افرياه مشرتيها كثريً  ،حىت جيتمع هلا لنب

 (4)."مجع اللنب يف الضرع": عند اجلنابلة هي التصريةو 

إال يف بعض اجلوانب، وهو داللته على االصطالح إن معىن التصرية يف اللغة ال خيتلف مع داللته يف  
، االصطالحمعىن الشدة والشد، أما كون معىن املصراة مبعىن احلبس فهو املعىن الذي يدل عليه يف 

من خالل حبسه خبيط أو  منها اللنب أخذالشاة مينع  تفلما كان ،يدل على املنعذلك أن احلبس 
فاصل املشرتك وهو ال ،اصطالح الفقهاءمن ملراد هذه الداللة هي املعىن ا تشيء يربط الضرع؛ كان

 بني معىن التصرية يف اللغة ويف الشرع.

يد اخلدري، ينهى عن منع سع لك أن املعىن الذي جاء به احلديث الذي رواه أبوويدل على ذ 
 .االصطالحقصود يف التصرية بغري إذن أهلها، وهو املعىن امل

مثل األمة كما  افيه معىن الشمول لكل ما ميكن اإلرضاع، سواء كان آدميًّ االصطالحي إال أن املعىن  
الكية، ذكره املالكية، أو غري آدمي مثل الشاة واإلبل وغريه، ويفهم هذا املعىن من خالل تعريف امل

فدل على أن األمر ليس  الضرع لتعظيم اللنب فيه وتكثريه؛ أن التصرية هي ربط واذكر  محيث إهن
 ابملواشي؛ وإن كان املعىن املتبادر إىل الذهن هو ذلك. اخاصًّ 

                                 
 (.5/44) رداحملتار،( ابن عابدين، 1)
 (.3/161، )بلغةالسالك( انظر: الصاوي، 2)
 (.8/180، )خمتصراملزيناملزين،  (3)

 (.4/102، )املغينابن قدامة،  ( 4)
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لشموله جلميع ما ميكن احللب  هو الراجح ملعىن التصرية؛ والشافعية ملالكيةويرى الباحث أن تعريف ا 
ع، وأن داللة املعىن اللغوي للتصرية ال خيتلف مع املعىن االصطالحي عند الفقهاء، وهللا أو اإلرضا 

 أعلم.

:حكمالتصرية،وكيفيةالقبضفيه

أن سبب التصرية هو تكثري اللنب،  ؛تبني لنا من خالل تعريف الفقهاء لبيع املصراة من الشاة أو اإلبل
وأن ضرعها كثري اللنب، لذا جند أنه ال خالف  ،وأنه حالبة ،وإيهام املشرتي أن هذه الشاة هلا لنب كثري

على أن بيع التصرية منهي عنه وحمرم، ويبقى السؤال فيما إذا وقع البيع ومت أخذ الثمن  (1)بني الفقهاء
 ليس له الرد.أنه  أو الرد للشاء فقط ما نقص من احلليب أو أن هاوقبض املبيع، هل يرد مع

 ، وهو قول أيب حنيفة يف املذهب،ينبغي رد نقصان العيب وليس رد الشاةإىل أنه  احلنفيةفذهب 
بل يرجع  ؛الشاة املصراة فال يردها مع لبنها أو صاع متر" إن :من متر، وقالوا اصاعً  هامعيرد  :وقيل

 (2)ابلنقصان على املختار".

و خمالف للقياس الثابت وه" :وقالوا ،على أنه خمالف للقياس ؛وعلل احلنفية عدم الرد مع صاع من متر
ا فكان خمالفً  ،والتمر ليس منهما ،ابلكتاب والسنة واإلمجاع من أن ضمان العدوان ابملثل أو القيمة

فلم يعمل به ملا مر، فريد قيمة اللنب عند  ،وخمالفته خمالفة للكتاب والسنة وإمجاع املتقدمني ،للقياس
 (4)".أبرشهاويرجع على البائع  :وقال أبو حنيفة ،(3)أيب يوسف

                                 
 ووي،الن(. انظر: 7/106، )األمالشافعي، (. 3/162بلغةالسالك،)الصاوي،  (.5/44،)رداحملتارابن عابدين، ، ( انظر1)

 (.4/104، )املغين(. ابن قدامة، 12/10، )اجملموع
 (.5/44) رداحملتار،( ابن عابدين، 2)
 هللا صلى ( أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي اإلمام، من ولد سعد بن حبتة األنصاري صاحب رسول هللا3)

ا. ويل القضاء للهادي واملهدي والرشيد. وهو أول من أخذ الفقه عن أيب حنيفة، وهو املقدم من أصحابه مجيعً  ،وسلم عليه
ه . 182مسي قاضي القضاة وأول من اختذ للعلماء زايًّ خاصًّا. من تصانيفه: اخلراج، وأدب القاضي، واجلوامع. تويف سنة: 

 (.263-14/245) ،اتريخبغدادوذيولهاخلطيب البغدادي، 
 (.5/44، )رداحملتار( ابن عابدين، 4)
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على أن رد املبيع مع ما نقص من لبنها خمالف للقياس املعروف يف أن رد الشيء يكون يف  فدله  
 واللنب ليس من جنس التمر. ،مثله

يرد الشاة املصراة مع صاع من متر إن شاء، وأن له  من الفقهاء إىل أن املشرتي اجلمهوروذهب  
(1)اخليار يف ذلك، وإن شاء أبقاه عنده.

 املناقشةوالرتجيح:

إن تصرية الشاة وغريه من الدواب، وإيهام املشرتي بعظم اللنب وكثرته وأن هذه البقرة حلوبة، ليس فيه 
 اخلالف قه بسبب الغرر، وإمناحبوأن للمشرتي احلق يف املطالبة  ،خالف بني العمالء يف أنه فيه غرر

 يف كيفية إرجاع احلق بعد حلبها وتبني قلة لبنها.

يف املبيع األصل ألن ؛ ما ذهب إليه احلنفية يف عدم رد املبيع واالكتفاء برد ما نقص منها فيه نظر إن 
 سرتداد حقه.ابق للمشرتي املطالبة الكمال وعدم الغش أو الغرر، فلما تبني العكس؛ حُ 

ولكن يؤخذ قوي يف املسألة،  دليل   ،لعدم املماثلة ؛كما أن التعليل أبن رد الصاع غري مناسب للقياس  
 صحته. تإىل الرأي إن ثبت هوال يعدل عن ،م يف أن الصاع ورد به نصهعلي

حلب الشاة أو البقرة مل يرد سواء  " :ففي فتح القدير ،ولقد ذكر احلنفية أنه ليس له رد املبيع صراحة 
ا كثرية شاة وحنوها سد ضرعها ليجتمع لبنها ليظن املشرتي أهن :كان يف املصراة أو غريها، واملصراة

ال، ويف رواية شرح  :فإذا حلبها ليس له ردها عندًن، وهل يرجع ابلنقصان؟ يف رواية الكرخي ،اللنب
لو اختريت هذه  :لفوات وصف مرغوب فيه بعد حدوث زايدة منفصلة، وقيل ؛يرجع :الطحاوي

فه بعد لغرور املشرتي ابلتصرية، ولو اغرت بقول البائع هي حلوب فتبني خال ؛اللفتوى كان حسنً 
ا مث اطلع على عيب امتنع الرد، والرجوع الوالدة يرجع فكذا هنا، ولو وقف األرض أو جعلها مسجدً 

(1)".، وعند أيب يوسف يرجع ابألرش(2)ابألرش عند حممد

                                 
، املغينابن قدامة،  (.12/10، )اجملموع النووي،(. 7/106األم،)الشافعي، (. 3/162)بلغةالسالك،الصاوي،  ( انظر1)

(4/104.) 
هو حممد بن احلسن بن فرقد العالمة، فقيه العراق، أبو عبد هللا الشيباين، الكويف، صاحب أيب حنيفة. ولد بواسط سنة  (2)

= 
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رد هو كما جاء لهور الذين رأوا أن امفدل هذا النص على أن الرد يكون مبا نقص، وهو خمالفة للج 
وإن كان الصاع من متر ليس من جنس  مع صاع من متر بسبب النقص،ملبيع يف احلديث، وهو رد ا

 منازعة. هنالك وقعت ا يعود الناس إليه إن ا ومعيارً فإن النص وضع حدًّ  ،التالف وهو اللنب

أن احلديث الذي استدل به  ؛ومما استدل به احلنفية فيما ذهبوا إليه من عدم الرد مع الصاع
قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه  احيث إهن شة رضي هللا عنها،عائسوخ حبديثاجلمهور من

ر والصاع من مت ،ألن الضمان يكون من املثليات ؛وهنا مل يكن كذلك (2)«.اخلراج ابلضمان»وسلم: 
وبيان هذا يف حديث " :وعلى هذا يقول السرخسي ،ليس من جنس اللنب؛ لذا مل جيز استبداله به

ألن  ؛اع من متر مكان اللنب قل أو كثر خمالف للقياس الصحيح من كل وجهاملصراة فإن األمر برد ص
 (3)".تقدير الضمان يف العدواًنت ابملثل أو القيمة حكم اثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع

ألن التمر ليس من جنس املبخوس وهو اللنب، أو برد املبيع  ؛وبذلك يكون الرد إما ابللنب نفسه  
أنه فيما جيري اآلن من تنفيخ الدواجن من هواء وماء أو غريه من وسائل  فقط، ويستفاد من هذا

الغش، أنه ال ميكن التعويض عنه إال ابملثل، أي أنه يتوجب على املشرتي رد البضاعة أو القبول مع 
لعدم وجود املثل يف الغالب، ذلك أن مثل هذه البضائع يتم استهالكه  ؛الغرر، وهو رأي ليس بسليم

 مثل اللنب.البعض قد يكتشف الغش بعد استهالك و  ،يف احلال

إمنا هو مستثناة هنا، وأنه  ،من خمالفة املصراة لألصول وهأن ما ذكر  على احلنفية، ولقد رد املالكية
لورود احلديث الصحيح، فقد روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا  (4)حكم خاص؛

                                 
= 

نيفة، ومسعر، واألوزاعي، ومالك بن أنس. وأخذ عنه: الشافعي فأكثر جدًّا. تويف ه ، ونشأ ابلكوفة، وروى عن: أيب ح132
 .(136-9/134) ،سريأعالمالنبالء الذهيب،ه . 189ابلري سنة 

 (.6/400، )فتحالقديرابن اهلمام، ( 1)
قال األلباين:  (.3508: )( رقم3/284، )اا مث استعمله فوجد فيه عيبً ، ابب من اشرتى عبدً سننأيبدود( رواه أبو دود، 2)

 (.2242)صحيحوضعيفسننأيبداود،حسن، األلباين، 
 (.1/341، )أصولالسرخسيالسرخسي، ( 3)
 (.3/192بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 4)
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غنم، فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين بعد أن حيتلبها: إن شاء عليه وسلم: "ال تصروا اإلبل وال
 (1)أمسك، وإن شاء ردها وصاع متر".

ريه من غري وجود  على أن املسألة خاصة؛ وال جيوز العدول عن النص إىل غفكان هذا النص داالًّ  
 قرينة تدل عليه.

عدم وجوب رد الصاع من التمر بدل أما الشافعية فهم كذلك قد بينوا ما خيالف قول احلنفية من  
الضرر الذي حلق املشرتي بسبب التصرية، فأكدوا على أنه جيوز بيع حيوان يف ضرعه لنب وإن كان 

السنة أوىل إن  :لواد قاوفيما خيص رد الصاع بدل اللنب فقبدليل حديث املصراة،  ؛جمهول القدر
ح و تعني ما ذكر، وال جمال للقياس هنا لوض مترٍ  رق بصاع منوملا ورد بيان من النيب بدفع الف؛ ابالتباع

كر الصاع من التمر يف املسألة أن الغالب املتعارف يف زمنهم كان كذلك؛ ذ النص يف املسألة، وعللوا 
 (2)ا يرجع إليه حال حصول الغرر أو التصرية.لذا كان الصاع معيارً 

 وض يف زمن من األزمان؛ جاز أنأن كل ما كان معرتف عليه يف رد الع ؛ويستفاد من هذا الرأي 
طلب بدل ؛ حق له وثبت الغش فيه ،ما يفسد بسرعة نساناإل لفض املنازعة، فإن اشرتى حمالًّ  يكون

منه أو اسرتداد قيمته حسب عرف الناس، وكذا إن علم تصرية احليوان قبل الشراء فله اخليار؛ ألن 
 (3)مل يدم.اخليار هنا ثبت ابلشرع سواء يف ذلك إن دام اللنب أو 

 ومما زاد الشافعة يف هذه املسألة هو أن التصرية على قسمني:

تغرير املشرتي وإيهامه و  ،ألجل البيع ؛بغية تكثري اللنب ،ما كان عن تعمد وإصرار من املكلف األول:
الذي صدر يف احلديث  وأن طبيعة الشاة كذلك، ففي هذه احلالة يكون احلكم النهيَ  ،أبن اللنب كثري

 عن بيع املصراة. صلى هللا عليه وسلم ينهى فيه النيبالذي 

                                 
 (.2148(، رقم: )3/70ابب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر، )كتاب البيوع، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
 (.12/16، )اجملموع النووي،( نظر: 2)
 (.12/45، )اجملموع النووي،( انظر: 3)
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التصرية بفعل طبعي، أي أن البائع  ت: أن النهي الصادر عن بيع املصراة ال يدخل فيما إذا كانالثاين
ال لقصد البيع، ففي هذه احلالة ال يكون احلكم مثل إن   ،لعدم احلاجة إليه ؛هابقد ترك الشاة ومل حيل

 نفسه. كان الفعل من املكلف

عليه، ألنه ظن أن هذه الشاة أو اإلبل كثري اللنب، وكان على البائع ينطبق وهناك من يرى أن احلكم  
بيان ذلك على املشرتي، فلما مل خيربه بذلك حتقق الغرر ودلس عليه، لذا تعني على املشرتي اخليار 

 (1)والرد مع صاع من متر.

النهي ورد عن فعل املكلف، وهو ما يصدر " أن ،صاحب إحكام األحكام ويدل على هذا ما ذكره 
تب عليه حكم مذكور يف احلديث. فلو حتفلت الشاة بنفسها، أو نسيها املالك فرُ  ،ابختياره وتعمده

بعد أن صراها، ال ألجل اخلديعة، فهل يثبت ذلك احلكم؟ فيه خالف بني أصحاب الشافعي. فمن 
ر، وال يشرتط فيه تدليس البائع. ومن نظر إىل أن احلكم نظر إىل املعىن أثبته؛ ألن العيب مثبت للخيا

 (2)".املذكور خارج عن القياس خصه مبورده. وهو حالة العمد. فإن النهي إمنا يتناول حالة العمد

ألن وإمنا تركها لعدم احلاجة؛  ،لتصريةه ال يتذرع البائع بعدم احيث إن ؛وهو رأي جيد يف املسألة 
فالواجب عليه بيان صفته على املشرتي وعدم التدليس عليه، ذلك أن  صاحب املبيع أعلم حباله،

أن املبيع نفعه كبري وقد دفع العوض كان بسبب رؤية كثرة اللنب وانتفاخ الضرع، و الغرض من املشرتي  
 لذلك.

كما أن احلنابلة أكدوا على أن التصرية حرام إن قصد بذلك التدليس على املشرتي، ويف املغين أن   
 (3)".ية حرام إذا أراد بذلك التدليس على املشرتيالتصر "

الرأي الذي ذهب إليه بعض الشافعية يف أن املشرتي للمصرات الذي مل يكن للبائع فيه  عليه ومما دل 
يد، أي ما تركه البائع من غري أن حيلبه؛ ما ذكره احلنابلة على أن املشرتي ابخليار إن مل يعلم أهنا 

منهم و  "ا من متراة وهو ال يعلم، فهو ابخليار بني أن يقبلها أو يردها وصاعً وإذا اشرتى مصر مصراة، "
                                 

 (.12/15النووي اجملموع ) (.1/102، )منهاجالطالبنيالنووي، ( انظر 1)
 (.2/115، )إحكاماإلحكامابن دقيق العيد، ( 2)
 (.4/102، )ااملرجعالسابقابن قدامة، ( 3)
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ا من أمثاهلا مل ميلك ردها، والتدليس مبا وجدها أقل لبنً لشبهه شراء الدابة اليت  ؛من مل ير أن له الرد
 (1)؛ لذلك مل يكن له الرد مع الصاع.ليس بعيب ال يثبت اخليار

عن عبد هللا بن مسعود، أنه قال: أشهد على ما روي  ؛املصراة بيع جوازومما علل به احلنابلة يف عدم 
البة، وال حتل بيع احملفالت خِ »الصادق املصدوق أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم، أنه حدثنا، قال: 

 (2).«اخلالبة ملسلم

هللا  ، قال: مسعت عبد هللا بن عمر، يقول: قال رسول(3)عن مجيع بن عمري التيميوكذا ما روي 
ي لبنها أو مثلَ  من ابتاع حمفلة، فهو ابخليار ثالثة أايم، فإن ردها رد معها مثلَ »صلى هللا عليه وسلم: 

 (4).«اقمحً 
لتحصيل منفعة  نسانفيه مضرة مبصاحل اخللق، وعقد البيع جيريه اإل س،إن كتمان العيب وتضليل النا

 ،رع لدفع الضرر احلاصل على كتمان العيوبلذا جند أن سبب اخليار يف البيع شُ  يرجوها من املبيع؛
وأخذ املالك الذي بذله  ،كتمان العيب ففيه ضرر بني  وأما" :ويدل على هذا ما ذكره صاحب اجملموع

 (5)".وله اسرتجاعه عند االطالع ،ا على ظن السالمةاملشرتي مثنً 
مزيٍد بغية جين رت عنها؛ العيوب والتس جراء كتمان ،فدل بذلك على حتمية الظلم الواقع على املشرتي

مثل هذه األعمال املفضية إىل النزاع، وأن األصل يف املسلم من من الربح؛ لذا جند أن الفقهاء حيذرون 
ل غريه كما هو حريص على نفع نفسه وحفظ ماله، ويدل على ذلك ما ذكره اا يف مأن يكون أمينً 

لزمه أن يبني ذلك ملن  ؛ابلعيب برامهوقت إجراء العقد وإ ن علم غري املالكإ الشافعية على أنه

                                 
 (.4/102، )املغينابن قدامة، ( 1)
دود( رواه أبو داود، 2) أيب ضعيفقال األلباين: ضعيف، األلباين،  (.2241(، رقم: )2/753، ابب بيع املصراة، )سنن

 (.2357)،اجلامعالصغريوزايدته
عالء بن صاحل ، مسََِع اْبن ُعَمر وَعاِئَشة، روى َعْنُه الالتابعني من وهو ،مجيع ْبن عمري التيمي من تيم اَّلله يعد يِف الكوفيني هو( 3)

: َعامهُة َما يَ ْرِويِه ال يُ َتابَُع َعَلْيِه. َوقَاَل حُمَمهُد ْبُن َعْبِد اَّللِه ْبِن منَُ  اهتم ،وصدقة ْبن املثىن رْيٍ: ُهَو ِمْن ابلكذب، قَاَل فيه اْبُن َعِديٍّ
 .(3/23) ،اإلسالماتريخه، الذهيب، 101إىل  101ما بني سنة  تويفَأْكَذِب النهاِس، 

قال األلباين: ضعيف، األلباين،  (.3446(، رقم: )3/271، ابب من اشرتى مصراة فكرهها، )سننأيبدود( رواه أبو دواد، 4)
 .(2239)،سننأيبداودضعيفصحيحو

 (.12/117، )اجملموع النووي،( 5)
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ذلك ابآلاثر الواردة على  ولقد اسدلوا على (1)ا على أموال العباد من الضياع والنصب،حرصً  ؛يشرتيه
ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »عن جرير بن عبد هللا، قال: وجوب نصح املسلم، فقد روي 

 (2).«مسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل
هلل »قلنا: ملن؟ قال: « الدين النصيحة»عن متيم الداري أن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: و 

 (3).«ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
لعدم وجود قرينة بني صاع من متر واللنب  ؛حمض إن النهي عن التصرية هو يف األصل أمر تعبدي  

 ا، وبينوا حقيقة العلة اليت بسببهأن الفقهاء حتدثوا عن ذلكلذا جند  ؛الذي هو سبب الرد املصراة
واعلم أن رد املشرتي للصاع أمر " :(4)شرع رد الصاع من التمر، ويف هذا الصدد يقول الدسوقي

وذلك؛ ألن القاعدة أن اخلراج ابلضمان والضمان على  ،تعبدي أمرًن به الشارع ومل نعقل له معىن
ا عن ه يفوز ابللنب وال شيء عليه كما قال بذلك بعضهم على أنه لو كان عوضً املشرتي فمقتضاه أن

اللنب وأن اللنب ال يستحقه املشرتي ففيه بيع الطعام ابلطعام نسيئة هذا، وقد قال بعض أهل املذهب  
 (6)".ال يؤخذ حبديث املصراةنه إ :(5)كأشهب

ال ينبغي غش الناس وأكل أمواهلم بغري وأنه  ؛فهذه األحاديث تدل على أن النصح للمسلم من الدين
 حق.

                                 
 (.12/117، )اجملموع النووي،( انظر: 1)
 (.57(، رقم: )1/21ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم الدين النصيحة، )ان، كتاب اإلمي،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 2)
 (.55(، رقم: )1/74ابب بيان أن الدين النصيحة، )كتاب اإلميان، ،  صحيحمسلم( رواه مسلم، 3)
وكان من  ،ابلقاهرةمن أهل دسوق )مبصر( تعلم وأقام وتويف  ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي: من علماء العربية هو (4)

املدرسني يف األزهر. له كتب، منها )احلدود الفقهية( يف فقه اإلمام مالك، و )حاشية على مغين اللبيب(، و )حاشية على 
 .(6/17) ،األعالم الزركلي، ه،1230تويف سنة  السعد التفتازاين(، و )حاشية على الشرح الكبري على خمتصر خليل(،

ز بن داود القيسي العامري اجلعدّي، أبو عمرو: فقيه الداير املصرية يف عصره. كان صاحب اإلمام أشهب بن عبد العزي هو (5)
قيل: امسه مسكني، وأشهب لقب له. مات مبصر  مالك. قال الشافعّي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لوال طيش فيه.

 .(6/17) األعالم، الزركلي،ه ، 204سنة 
 (. 3/116حاشيةالدسوقي،)الدسوقي، (6)
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فكل هذه األدلة تدل على أن العلة تكمن يف تعمد الغرر والغش على الناس، ولذا ثبت للمشرتي 
مشطاء،  األمة وألن هذا تدليس مبا خيتلف الثمن ابختالفه، فوجب به الرد، كما لو كانتاخليار؛ 

 (1).فسود شعرها

تصرية عن عمد بقصد التغرير حرام، وحيق للمشرتي رد الشاة فدل النص الذي سبق، على أن ال
 املصراة وأنه له اخليار يف ذلك، وهو بذلك يوافق الرأي الذي ذهب إليه الشافعية.

 ر هو الراجح.ت اخليار مع الرد وصاع من متالقائل بثبو  مذهباجلمهوروبعد هذا كله يتبني لنا أن  

 منها: ،يهة ابلتصرية يف هذا العصركما أنه يثبت اخليار يف عدة أمور شب

مجيع أنواع الغش املستحدثة يف هذا العصر، وذلك مثل تسمني الدابة ملدة معينة أبدوية ال  -1
 غ بذلك البائع.يعلم هبا املشرتي ومل يبلِّ 

يعمد بعض ابئعي الدواجن إىل تنفيخ اللحم ابملاء اجملمد أو اهلواء، وينتج بذلك تنفيخ  -2
 فهذا من التغرير والغش املنهي عنه. وزايدة وزنه،اللحم 

 اخيتلف أماكن تعليف الدواب وقت البيع والقبض، فعندما يقبض املشرتي الدابة وينقله -3
ال يعترب من التصرية  ؛إىل مكان آخر وخيتلف العلف وينتج بذلك قلة اللنب أو السمن

 املنهي عنه.

كيفيةالقبضيفاملصراة:

ه يتوجب فيه الرضا حىت يثبت حيث إنعن غريه من أنواع البيوع من ال خيتلف القبض يف بيع املصراة 
لذا كان اخليار  ؛لصحته، وانعدامه مينع صحة البيع ع ويصح؛ ذلك أن الرضا يف عقد البيع شرط  يالب

من البائع واملشرتي، وشرع اخليار للحفاظ  ويشمل ذلك كالًّ  (2)بسبب اختالل الرضا وعدم إمتامه،
من الضياع إن كان هناك غرر أو تدليس، فكان ال بد من بيان مدة اخليار يف  على منفعة املشرتي

لتجنب املنازعة وقت حصول املشرتي على الشاة وقبضه، ذلك أن األصل يف البيع الوضوح  ؛املصراة
شرع فيه اخليار؛ لذا كان أجر التاجر  ؛عو والبيان والصدق يف التعامل، فلما مل يتوفر ذلك يف بعض البي

                                 
 (.4/103، )املغين( انظر: ابن قدامة، 1)
 (.5/274) بدائعالصنائع،الكاساين، ( انظر: 2)
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عن أيب سعيد، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: كما ورد يف احلديث ،وق مع الشهداءالصد
(1).«التاجر الصدوق األمني مع النبيني، والصديقني، والشهداء»

إن األصل يف البيع اللزوم، إال أن يكون هناك دليل من الشارع جييز البيع على اخليار، من خالل  
  (2).اإلمجاعيق كتاب هللا وسنة رسوله أو عن طر 

حكيم بن حزام، عن النيب صلى هللا روي عن ومما يدل على أن اخليار جائز يف عقد البيع؛ ما 
البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كذاب وكتما »عليه وسلم قال: 
 (3).«حمق بركة بيعهما

طلق؛ لذلك جند أن احلنفية أكدوا على أن البيع مع اخليار ولقد اختلف الفقهاء يف مدة اخليار يف امل
وهكذا " ،مدة اخليار فينتقل امللك إليه مبوجب انتهاء املدةتنقضي حىت  ،ال يثبت امللك يف احلال

ولكنه أخر ثبوت احلكم إىل سقوط اخليار على  ،ا حلكمهنقول يف البيع بشرط اخليار فإنه انعقد مفيدً 
لق ابلشرط؛ ألنه يقول على أين ابخليار واملتعلق ابلشرط مقدم قبل الشرط أال أن ذلك يف معىن املع

وليس من ضرورة الفساد  ،احلكم يفترى أنه تعذر إعمال التعليق يف أصل السبب فيجعل عاماًل 
ومن هنا ميكننا فهم اختالف الفقهاء  (4)"،ويبقى أصله ،كاإلحرام يفسد ابجلماع  ،اانعدام العقد شرعً 

أو هو  ،هل حيق للمشرتي رد املبيع حال تبني عيب يفسد املنفعة، بعد انقضاء اجمللس وانتهائهيف أنه 
 ويل اخليار يومني أو ثالثة. :املشرتي يقول للبائعإن أي  ،رايف البيع الذي يشرتط فيه اخلي فقط

الصاع من التمر، الرد مع للمشرتي حيق  اما خيص بيع املصراة، ويف عدد املرات اليت هبوكذا اختلفوا في 
 هل حيق له رد الشاة املصراة بعد حلبها أكثر من ثالثة أو يومني أو يوم واحد.

                                 
صحيحقال األلباين: ضعيف، األلباين،  (.1209، رقم: )2/506، ابب ما جاء يف التجار، سننالرتمذي،( رواه الرتمذي1)

 (.1209)،وضعيفسننالرتمذي
 (.3/225د،)بدايةاجملته( انظر: ابن رشد، 2)
 (.1532(، رقم: )3/1164ابب الصدق يف البيع والبيان، ) كتاب البيوع،  ،صحيحمسلم( رواه مسلم، 3)
 (.13/24املبسوط،)السرخسي، ( 4)
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وإمنا  ؛اخلياران العدد الذي ينتهي فيه ليس لبي ،إىل املدة املذكورة يف حديث املصراة احلنفيةذهب ف
ألن هذا  توقيت؛وذكر الثالث يف احلديث ليس لل ،بيان ما هو الغالب املتعارف عليه عند العلماء

 (1).بل هو بناء األمر على الغالب املعتاد ،قتؤ النوع من اخليار ليس مب

إمنا يتقدر بتقدر احلاجة إىل إىل أن اخليار يف البيع ليس له مدة معينة لذلك، و  املالكيةذهبو 
 (2).اختالف املبيعات

ي به وعلم قدر يكون للمشرتي قبل حلب الثالثة؛ ألنه إن فعل ذلك فقد رض ويف املصراة 
مثل  احللب فيهاملصراة حلبة اثلثة يف اثلث يوم أو فيما العادة  حلبت" لم حيق له الرد، فإنفحالهبا؛ 

فاحللبة الثالثة بعد  :أي ي،فرضابلثانية،  كان حصل للمشرتي االختبار هلا  الصباح واملساء فإن
 اللنب وقلته يف الغالب.ألنه به يتبني كثرة  (3)"؛حصول االختبار ابلثانية تعد رضا منه

ويف الثالثة يكون  ،وتبني بذلك أن مدة اخليار يف القبض عند املالكية ثالثة، بعد حلب الشاة مرتني 
 قد رضي به.

ا ملا ذهب إليه املالكية، تكون على ثالثة أايم، وبذلك يكون موافقً  أكدوا أن اخليار الشافعيةكما أن 
ولك أن أمره به يشبه أن يكون كاحلد لغايته من ":  املصراةفعي فيما خيص حد اخليار يفاويقول الش

فلو   ،حىت ال يشك فيها ،قد تعرف تصريتها بعد أول حلبة يف يوم وليلة ويف يومنيقبل أن املصراة
كان اخليار إمنا هو ليعلم استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال له اخليار حىت يعلم أهنا مصراة طال 

ن له اخليار يف العيب إذا علمه بال وقت طال ذلك، أو قصر، ولو كان خيار ذلك، أو قصر كما يكو 
إمنا كان الستشارة غريه أمكنه أن يستشريه يف مقامه وبعده بساعة وأمكن فيه أن يدع  انَ به حِ 

ومن  ،على أن خيار ثالث أقصى غاية اخليار فلم جيز لنا أن جناوزه ا فكان اخلرب دالًّ االستشارة دهرً 
 (4).اا فاسدً ا بيعً ان عندًن مشرتطً جاوزه ك

                                 
 (.5/274) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 1)
 (.3/225بدايةاجملتهد،)( ابن رشد، 2)
 (.3/163بلغةالسالك،)( الصاوي، 3)
 (.7/106، )األمفعي، الشا( انظر: 4)
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مقدر بثالثة أايم، ليس له الرد قبل مضيها، وال إمساكها بعدها، "اخليارإن  :فقد قالوا احلنابلةأما 
على هذا يكون فائدة التقدير يف اخلرب ابلثالثة؛ ألن "؛ ألنه فإن أمسكها بعد ذلك، مل يكن له الرد

ا، فإن حصل العلم هبا، أو مل حيصل هبا اعتربها حلصول العلم ظاهرً الظاهر أنه ال حيصل العلم إال هبا، ف
 (1).فاالعتبار به دوهنا، كما يف سائر التدليس

 ،فنجد بذلك أن اجلمهور متفقون على أن أقصى مدة للخيار يف املصراة ثالثة أايم، فإن بقي ومل يرد 
 ي حق التصرف من بيع وذبح وغريه.وكان للمشرت  ،ا واستحق البائع املنفعة والثمنأصبح البيع الزمً 

ا مىت وجد العيب رده، وهو يف وبقي الرأي الذي ذهب إليه املالكية يف أن مدة اخليار يكون متاحً 
فضي إىل املنازعة، وقد يدعي البائع السالمة وقت الشراء وعقد نه يأل؛ احلقيقية ليس برأي يعتمد عليه

 دق من الكاذب.ن الصاعلم مَ املدة مل يُ  تالصفقة، فلما طال
لذا يرى الباحث أن الرأي الراجح هو ما ذهب إيل مجهور الفقهاء، يف أن اخليار مدته ثالثة 

 أايم.
 يلي:نذكر منها ما  ،ولقد اعتمد الفقهاء على ما ذهبوا إليه بعموم األحاديث الواردة يف بيع املصراة

ا من اشرتى غنمً »عليه وسلم:  هريرة رضي هللا عنه، يقول: قال رسول هللا صلى هللاأيب عن  -1
 (2).«من متر مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع  

من ابتاع شاة مصراة فهو فيها ابخليار ثالثة أايم، »قال:  وما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم -2
 (3).«ا من مترٍ إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعً 

حممد بن زايد، قال: مسعت أاب هريرة، يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  عن -3
 (4).ا من متر""من اشرتى شاة فوجدها مصراة فهو ابخليار، فلريدها إن شاء، ويرد معها صاعً 

، وال تلقوا لبادٍ  ال يبيعن حاضر  " :عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو  -4
 (5).ا من متر"الركبان ببيع، وأميا امرئ ابتاع شاة فوجدها مصراة فلريدها، ولريد معها صاعً 

                                 
 (.4/106، )املغين( ابن قدامة، 1)
 (.2151(، رقم: )3/71) ابب إن شاء رد املصراة،كتاب البيوع،   ،صحيحالبخاري( رواه البخاري، 2)
 (.1524(، رقم: )3/1158ابب بيع املصراة، ) كتاب البيوع،  ،صحيحمسلم( رواه مسلم، 3)
 (.10059) (، رقم:16/91ب مسند أيب هريرة، )ابمسنداإلمام،( رواه اإلمام أمحد، 4)
 (.9120) (، رقم:15/61ابب مسند أيب هريرة، مسنداإلمام،( رواه اإلمام أمحد، 5)
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مجيع بن عمري التيمي قال: حدثنا عبد هللا بن عمر، قال: قال رسول هللا صلى هللا  وروي عن -5
-مثلي لبنها ، فإن ردها رد معها فهو ابخليار ثالثة أايم (1)اي أيها الناس من ابع حمفلة»عليه وسلم: 

 (2).«امثل لبنها قمحً  -أو قال

املتبايعان كل »عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:  -6
 (3).«واحد منهما ابخليار على صاحبه ما مل يتفرقا، إال بيع اخليار

البيع اجملرد، أو خاصة يف بيع  هذه األحاديث على ثبوت اخليار، وأنه مشروع سواء كان يف عقد تدلّ 
املصراة، ونرى أن حجة اجلمهور يف الرد مع الصاع أقوى من تعليل احلنفية على أن القياس هنا غري 

د ذلك على أنه تعبدي حمض؛ لذا مل جيز القياس لعدم التماثل بني اللنب والتمر، وقد رُ  ؛منطبق لألصل
 هنا بسبب وضوح النص كما ذكر الفقهاء.

واخليار الثابت لوا احيث ق ،على أنه خيار القبول والرجوعر احلنفية اخليار يف األحاديث سه فولقد  
هلما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول، وخيار الرجوع؛ وألن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود 

 (4)ا على ذلك الشطر، وهذا ال جيوز.اآلخر لكان صاحبه جمبورً 
ما ذكره املالكية يف أن اخليار يتفاوت حسب الشيء املباع وليس على  كما أنه يفهم من األحاديث

على أنه الغالب املتعارف عليه  ،ايمثالثة أاملصراة صاص النيب يف بيع ألهنم فهموا من اخت؛ اإلطالق
أن " :تعرف قدر حليبها يف هذه الفرتة، ويف احلديث عن اخليار يقول املالكيةالشاة أن و بني الناس، 
له قدر حمدود يف نفسه، وأنه إمنا يتقدر بتقدر احلاجة إىل اختالف املبيعات، وذلك  ذلك ليس

يتفاوت بتفاوت املبيعات، فقال: مثل اليوم واليومني يف اختيار الثوب، واجلمعة، ومخسة األايم يف 

                                 
ا حىت جيتمع لبنها يف ضرعها، فإذا احتلبها املشرتي حسبها الشاة. أو البقرة، أو الناقة، ال حيلبها صاحبها أايمً " هي احملفلة: (1)

ألن اللنب حفل يف ضرعها: أي  ؛مثنها، مث يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أايم حتفيلها، مسيت حمفلةفزاد يف  غزيرة،
 (.1/409، )النهايةيفغريباحلديثواألثر، حممد بن حممد بن حممد، جمد الدين، أبو السعادات، الشيباين "،مجع

صحيحقال األلباين: ضعيف، األلباين،  (.2240م، )(، رق2/753، ابب بيع املصراة، )سننابنماجه( رواه ابن ماجه، 2)
 (.2240، )هوضعيفسننابنماج

 (.2111(، رقم: )3/64ابب كم جيوز اخليار، )كتاب البيوع، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 3)
 (.5/134) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 4)
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فيه  اختيار اجلارية، والشهر وحنوه يف اختيار الدار. وابجلملة: فال جيوز عنده األجل الطويل الذي
 (1)."عن اختيار املبيع فضل  

ألنه يكون العرف هو الفاصل يف حل النزاع القائم بني العباد فيما مل يرد  ؛وهذا رأي جيد يف املسألة
أشكال املهن،  تفيه املبيعات وكثر  تفيه نص حيدد مدة اخليار، وخاصة يف هذا العصر الذي تنوع

عات.اشراء، ويقضى به يف حل النز فينظر إىل ما تعارف عليه الناس يف الرد بعد ال
ألنه يصار إىل تسليم الشاة بعد البيع مباشرة وبعد  قبض يف بيع املصراة هو قبض حقيقي؛إن ال

ابلنص إن حتقق التدليس والغرر؛ لذا   اخليار تقبيض الثمن، وخيتلف عن البيع العادي يف أنه ذكر فيه
 .اكان القبض هنا حقيقيًّ 

 بيع املصرات ابألمور اآلتية: ويتحقق القبض احلقيقي يف
إىل مكان املشرتي، ويف هذه احلالة يكون القبض حسب  اوحتويله اقد يتطلب شراء الشاة نقله-أ

أو غري ذلك من شروط البيع اليت  ،بني البائع واملشرتي، إما ابحتساب أجرة النقل مع الثمناالتفاق 
 .آخرختتلف من مكان إىل 

م االجياب والقبول يف اجمللس، أما اخليار الثابت فهو فيما إن وجد يتحقق القبض احلقيقي إبمتا-ب
الشافعية أن عدم التفرق يف  هذكر مبا العيب ومل تطل املدة كما سبق البيان، ويستدل على هذا املعىن 

تبايعا وتراضيا ومل يتفرقا ونصه: " ،ما يثبت فيه اخليار يلزم البيع إال اجمللس مع صدور اإلجياب والقبول
وإمنا جيب على كل واحد  ،فلكل واحد منهما فسخ البيع ،ن مقامهما أو جملسهما الذي تبايعا فيهع

 (2).منهما البيع حىت ال يكون له رده إال خبيار أو شرط خيار

يف يد البائع قبل قبض املشرتي هلا وقبل التفرق أو بعده " املبيعك هلإن كما أنه يستفاد من هذا أنه 
 (3)".وال تكون من ضمان املشرتي حىت يقبضها ،انفسخ البيع بينهما

 أن لذا جند؛ ألنه إن مل يرض ال يربم الصفقة ؛هلو دليل على أن الرضا قد مت ؛التفرق إن لزوم البيع بعد
لو هرب أحدمها من صاحبه، لزم العقد؛ ألنه فارقه "إنه  :احلنابلة يثبتون هذا املعىن حني قالوا

د على رضامها، وهلذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع. ولو أقاما ابختياره، وال يقف لزوم العق
                                 

 (.3/225بدايةاجملتهد،)( ابن رشد، 1)
 (.3/4، )األمالشافعي، ( 2)
 (.3/5الشافعي، املرجع السابق، )( 3)
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ا ومل يتفرقا، ا، أو ًنما، أو قاما فمضيا مجيعً ا، أو بنيا بينهما حاجزً يف اجمللس، وسدال بينهما سرتً 
وهذا يدل على أن القبض احلقيقي يثبت بعد التفرق  (1)"،فاخليار حباله، وإن طالت املدة لعدم التفرق

 وتقبيض الثمن.
على أن احليوان املباع ليس فيه مرض معدي أو تدل يف العصر احلديث يطلب وجود شهادات -ج

خطري على البشر، ويعترب هذا من شروط البيع، وخاصة يف البالد األجنبية؛ لذا كان من شروط 
ا أو ذحبً القبض احلقيقي وجود هذه الشهادة، وهو ضمان على أن املبيع صاحل للتصرف، سواء كان 

 أو غري ذلك. ..ابيعً 
ا لثبوت اخليار يف املصراة؛ ألنه ليس من شروط البيع تسليم العلف وقد ال يعترب تغري العلف سببً -د

 .آخرجودته من مكان إىل ختتلف 
بعد إبرام العقد ودفع الثمن يف اجمللس، وإن كان هناك  ،يثبت امللك يف القبض احلقيقي يف املصراة-ط

وهو ثالثة أايم عند اجلمهور، ويدل  ،رية يكون ثبوت امللك بعد انقضاء مدة اخليارعيب بسبب التص
ألنه لو ثبت على هذا، ما ذكره احلنفية يف أن امللك ال يثبت إال ابلعوض وكذا الضمان، ونصه: "

فإن املسمى ال جيب للفساد، والضمان ال جيب إال ابلقبض  ،امللك قبل القبض يثبت بغري عوض
فدل على أن دفع العوض شرط لصحة القبض، وال يتحقق  (2)".ر امللك إىل ما بعد القبضفلهذا أتخ

 وهللا أعلم. وأن املصراة مستثناة من هذا الشرط، ،ذلك إال يف اجمللس وبعد لزوم البيع
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.3/484، )املغين( ابن قدامة، 1)
 (.13/24) املبسوط،السرخسي، ( انظر: 2)
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البابالثاين

يفالقبضاحلكميمعالتطبيقاتاملعاصرةيتك

 :ثالثة فصول يشتمل علىو 

.مفهومالبطاقاتاملصرفيةوالشيكاتل:والفصلاأل

.الصرف،والقبضعرباملاكيانتاآلليةالتلقائيةالفصلالثاين:

 .التطبيقاتاملعاصرةعنالقبضاحلقيقيواحلكميالفصلالثالث:
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الفصلاألول

مفهومالبطاقاتاملصرفيةوالشيكات

الباب األول، تعني توضيح األحكام اليت تتعلق  بعد بيان بعض األحكام املتعلقة ابلقبض احلقيقي يف
 .قيقيكمي ومدى توافقه مع القبض احلابلقبض احل

املبحثاألول

البطاقاتاملصرفية

.وفيهثالثةمطالب

إن الناظر ألحوال الناس يف التعامل يف مسألة البيع والشراء، جيد أن وسائل التبادل بينهم ختتلف من 
بعد التطور الكبري  ،د وتطور دائم من قرن إىل آخر، وخاصة يف هذا العصريف جتد اوأهن، خرآزمن إىل 

من املعامالت،  كثري    امن خالهل ملصارف والبنوك اليت تتمالذي حظي به جمال التقنية واالخرتاع، وكثرة ا
واحنصار بعض املعامالت الشرائية من خالل املصارف فقط، كشراء األشياء من خالل شبكة 

 ه، أوعن طريق بطاقات االئتمان.وغري نرتنت اإل

 وخيليف عصرًن احلديث من أهم وسائل البيع والشراء، فال يكاد  توالبطاقات املصرفية أصبح
يف كيفية  اكبريً   اامً حياته اليومية، مما جعل العلماء املعاصرين يولون اهتم يفالواحد منا من التعامل هبا 

تطابقه مع األحكام الشرعية املتعلقة ابلتقابض يف  ىومديف عملية البيع والشراء،  االتعامل من خالهل
 ابلبيع والشراء.

:املطلباألول:تعريفالبطاقاتاملصرفية

تتنوع تعريفات البطاقات املصرفية من خالل الشروط واملواثيق اليت توجبها اجلهات اليت تصدرها؛ لذا 
 وجب تعرفيها ملعرفة مجيع أنواع هذه البطاقات.

 ا.واصطالحً  يف بيان أحكام هذه البطاقات ال بد من تعريفها لغةً وقبل الشروع 
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بطاقة: "الورقة؛ عن ابن األعرايب؛ وقال كلمة البطاقة مبعىن الورقة ففي لسان العرب   تففي اللغة ورد
 (1).غريه: البطاقة رقعة صغرية يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه"

 

البطاقةاملصرفيةعندالعلماءاملعاصرين:

 العلماء املعاصرين البطاقات املصرفية بعدة تعريفات منها: عرف

ميكنه من  ،هي: مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما-أ
لتضمنه التزام املصدر ابلدفع، كما  ؛دون دفع الثمن حاالًّ  ،شراء السلع واخلدمات ممن يعتمد املستند

 (2)لبنوك.من سحب النقود من ا اميكنه أيضً 

بالستيكية ممغنطة، عليها اسم حاملها، واتريخ إصدارها،  أو: "هي بطاقة معدنية أو-ب
 (3).واتريخ هناية صالحيتها، ورقم سري ال يعرفه إال حاملها"

شراء بعض احلاجات يف حدود  اأو هي: بطاقة يصدرها البنك للعميل، وميكن من خالهل-ج
 (4)من احلصول على النقد مباشرة. رصيده ابلبنك، ويستطيع حامل البطاقة

املناقشةوالرتجيح:

ا مبعىن الرقعة أو البطاقة  حيث إهنعن معناه يف االصطالح؛  اكثريً تلف  خيالبطاقة يف اللغة ال إن معىن 
وهو القطعة املعدنية أو البالستيكية  ،كما سبق، وهذا املعىن ما يؤديه يف املفهوم االصطالحي

املمغنطة.

                                 
 (.10/21)مادة: بطق، ، لسانالعرب( انظر: ابن منظور، 1)
  .346 ص م.1992-ه1412 ،7يف دورته الثامنة، العدد  جملةجممعالفقهاإلسالمي( 2)
 . 4ص: ،ةاالئتمانبطاقأبو زيد، ( 3)
 (.12/529) املعامالتاملالية،الد بيان، ( 4)
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أن هناك من عرفها ابعتبار وظائفها  ،يف االصطالحف البطاقات املصرفية من تعاريويالحظ كذلك 
يعطيه مصدره لشخص اعتباري   االيت تقوم هبا، وكان هذا تعريف اجملمع الفقهي، حيث اعتربها مستندً 

 ، أو شخص عادي، وذلك لتسهيل عملية البيع والشراء بينهما.كشركة مثاًل 

 ة البطاقة وبني حامله واجلهة اليت تصدر منه، مما جيعله شاماًل وهذا التعريف جيمع بني وظيف
 ة اليت تستفيد منه يف البيع والشراء.هلكل من صاحب احلاجة والعميل واجل

ذا تتكون، فوصفها بكوهنا عبارة عن بطاقة مان وع ،فهو حتدث عن ماهية البطاقة أما التعريف الثاين،
ميكن ألحد استخدامه غريه، وهذا  اخلاص به، مما الها بحصامعدنية بالستيكية ممغنطة وفيها رقم 

 توصيف للبطاقة فقط.

مل يرق  نرى أنه حتدث عن اجلهة اليت تصدرها وطريقة استخدامها، وهذا ما ،والتعريف الثالث
 إىل التعريف األول؛ لكونه يتحدث عن شيء واحد وهو مكان صدور هذه البطاقة.

هو أمشل من التعاريف األخرى؛ لكونه  ؛ه اجملمع الفقهيويرى الباحث أن التعريف الذي ذكر 
 ذكر عدة أمور هي من خاصية هذه البطاقات، منها:

ذكر مجيع أنواع البطاقات اليت تعرف يف العصر احلديث؛ حيث يفهم من التعريف أن -1
و أ ،أو بطاقة سحب فوري ،سواء أكان بطاقة ائتمان ،مجيع أنواع البطاقات املصرفية داخل ضمنه

 بطاقة إيداع فقط.

جعل املالك للبطاقة اثنني، فهو إما شخص اعتباري وذلك مثل صدورها ابسم شركة، أو -2
 معمل أو غريه، أو شخص حقيقي.

من طرق استخدام هذه  إمكانية سحب النقود وإيداعها عن طريق املباشرة، وهو ركن مهم  -3
 البطاقات.

وهو التعريف الذي  ؛ا هلذه البطاقاتنعً اا مامعً ا جذكر اجملمع الفقهي تعريفً  دوابجلملة فق
 فيما بعد.ني بتيسيرجحه الباحث؛ ألن هذا التعريف قد ذكر أنواع البطاقات كما 
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املصرفية.اتاملطلبالثاين:أنواعالبطاق

 :نا أهنا تنقسم إىل قسمنيبعد ذكر تعريفات البطاقات املصرفية يتبني ل

املباشر، وهي اليت متكن صاحبها من الشراء على قدر املبلغ  : البطاقة اليت ختتص ابلسحباألول
 املوجود يف حسابه لدى البنك، وميكن تقسيم هذه البطاقة إىل نوعني:

ما خيتص ابلبلد الذي يقيم فيه حامله، أو ما خيتص بقطر معني فقط، فهذه البطاقة ميكن  •
ذه ميكن لكل مصرف التعامل هبا من خالل البيع والشراء يف بلده فقط، وه الصاحبه

 استخراجه؛ لكونه ال حيتاج إىل إيداع أو ضماًنت.

ما ميكن لصاحبه التعامل بشكل أكرب من األول، حيث ميكن حلامله السحب أو الشراء  •
 (1)مشولية من األول.كثر أ وفهمنه هذه البطاقة،  تخارج البلد الذي صدر 

أن يكون  ه يتوجب عليه مثاًل حيث إن؛ امل البطاقة أن يكون لديه ضماًنً : وهي ما يلزم حلالثاين
 (2). جارايً حساابً  أو، أو ضمان شهادة استثماٍر أو وديعة، ااستالم راتبه من خالهل

 وهذه البطاقة على نوعني:

هذا النوع يتوجب على حامله الدفع وقت حلول األجل، ويكون سداد  حيث إن ؛منها ما هو حمدود
 دة.حالدين الذي عليه دفعة وا

                                 
ه  = ديسمرب  1432، مت حتميله يف: احملرم 3–،أرشيفملتقىأهلاحلديثأتمالت يف بطاقات الصرف اآليل( انظر: 1)

 .20/12/2016 خيبتار  وميكن املراجعة كذلك من خالل الرابط أدًنه، ،73/218م، 2010
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?s=c67003423f7e723ad2e5

603c6acb982e&f=41 
امليسرد. َعبد هللا بن حممد الطيّار، أ. د. عبد هللا بن حمّمد املطلق، د. حممهد بن إبراهيم املوَسى،  أ.( انظر: 2) ، الفقه

(10/16.) 
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؛ ويصار إىل دفع الدين الذي على العميل حامل البطاقة ابخليار، فهو إما أن اما يكون مفتوحً  منهاو 
يسدد الدين يف احلال وقت دنو األجل املربم، أو على أن يسدد وفق االئتمان املدار، أي أن االئتمان 

 (1).افيها مفتوحً 

ا من بني ؛ وهي أكثرها شيوعً وهذه البطاقة متكن للعميل الشراء حىت وإن مل يكن يف حسابه مااًل 
وذلك من خالل مدة معينة  ،ألنه يصار إىل تسديد قيمة ما اشرتاه يف املستقبل ؛البطاقات البنكية

سيكون هناك فوائد  ،البنك املالك للحساب، فإن أتخر العميل عن تلك املدة املضروبة له ايعطيه
 (2)للبنك بسبب هذا التأخري.تعود 

املناقشةوالرتجيح:

إن التعامل هبذه البطاقات املصرفية أصبح حمط اهتمام لدى العلماء املعاصرين؛ ذلك أن جل 
 املعامالت اليومية ال ختلو من استخدامها.

فنجد أن النوع األول من هذه البطاقات مل يقل أحد بتحرميه، أو عدم جواز نشره؛ لعدم 
 عند العلماء.ز ئوجا ه يف الشراء حمل حلّ مشول شروط استخراجها على الزايدة أو الراب، فكان استعمال

ولو مل ميلك املال يف حسابه،  ،أما النوع الثاين فهو صحيح يؤدي غرض العميل وقت احلاجة
إال أنه يتضمن شروط استخراجه أو تصديره من البنك الزايدة بسبب املدة أو غري ذلك، حىت ولو  

ألنه  ؛اين، ولذلك فهي تسمى بطاقة االئتمانعلى الدفع يف الوقت املسموح اجمل اكان العميل عازمً 
أنه  املعاصرين يرى العلماء القرض، فلما كان األمر كذلك فإنهمبادلة مال حاضر مبؤجل فهو مثل 

حمددة مدهتا، فهي تبقى  يف بعض األحيان غري معروفة وغري ابب من أبواب الراب احملرم؛ ألن الزايدة
 (3).ملطلوبحىت يتم تسديد املبلغ اساري املفعول 

                                 
االئتمانية( انظر: الدوسري، 1) الحظة: هذا الكتاب هو عبارة عن مقرر مدرسي، ولقد أحال ه، م1432، د.ط،البطاقة

 املؤلف هذا الكالم إىل كتاب البطاقات املصرفية للحجي، إال أن الباحث مل يتمكن من احلصول عليه.
 .143صفقهالتاجر،عفانة،  ( انظر:2)
 (.4/527توضيُحاألحَكام،)،التميمي( انظر: 3)
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فيثقل   ،يرجع إىل عدم قدرة العميل على دفع املبلغ يف الوقت احملدد ؛ولعل السبب يف عدم اجلواز
كاهله هبذه الزايدات؛ ألن األصل يف املعاملة هو التيسري لكال املتعاقدين والتسوية بينهما يف املنفعة، 

 وال عدل يف هذه املعاملة يف هذه احلالة.

دام النوع األول تفي ابلغرض من غري ظلم وتعٍد، وتعنُي العميل على  ويرى الباحث أنه ما
أن يكتفى هبذا النوع من البطاقات، وخاصًة أنه ميكن محله واستعماله يف أي  ؛قضاء سائر حوائجه

 مكان، سواء كان خارج الدولة أو داخلها.

 أبمور كثرية منها: تتميز هذه البطاقاتو 

ع، من خالل الشركات واملتاجر اليت تتعامل مع البنك اليت السل من حلاملها لبعض التسهيل 
لذا جند  فقد يكون هناك تسهيالت خاصة لكل شركة حول نوع البطاقة والبنك املصدر، تصدرها،

لعدم معارضتها شروط البيع والشراء يف ؛ عطى حلاملهااالمتيازات اليت تُ  أن العلماء مل مينعوا هذه
 (1).غري ال أو من ابب الدعاية ،قتناء البطاقات املصرفية من هذه البنوك؛ فهي مبثابة حتفيز السالماإل

التجار خلفض بعض املنتجات  بعض رجة هلذه البطاقات معخبعض البنوك املستمع  يتم االتفاقفقد 
سبة مئوية لكل منتج ينتمي إىل اخلاصة حلاملي هذا النوع من البطاقة من قبل البنك املعني، وذلك بن

 وهللا أعلم. ر أو حيمل امسه؛ مثل شركات اجلواالت وغريه،هذا التاج

  

                                 
 (.3/490) اإلسالميموسوعةالفقهالتوجيري،  انظر:(1)
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املطلبالثالث:كيفيةالقبضيفالبطاقاتاملصرفية.

تطابقها مع  أنواعها، ينبغي معرفة طريقة القبض فيها ومدىرض تعريف البطاقة املصرفية وذكر بعد ع
أو  ا بيد أو كياًل املباشر يدً ن األصل يف القبض أن يكون عن طريق التسليم أالقبض احلقيقي؛ ذلك 

 غري ذلك.

إن القبض يف البطاقات املصرفية له حاالت، منها ما يتم اخلصم بشكل فوري ومباشر، ومنها 
 أو غري ذلك. ..ما يتم فيها اخلصم بعد الشراء أبايم أو شهر

جات عن ا: ما يتم فيها القبض عن طريق اخلصم املباشر، ومثال ذلك شراء السلع واحلاحلالةاألوىل
مواصفاته مع مواصفات تطابق تحيث يكون هناك جهاز لدى التاجر  ؛طريق البطاقات املصرفية

جهاز  ىلدالبطاقة اليت يستخدمها العميل، ويتم خصم قيمة املشرتايت مباشرة بعد إمرار البطاقة 
 معدودة. ثوانٍ يف التاجر، وتتم هذه العملية 

ونسبة اخلطأ فيه تكون شبه معدومة،  ،شبيهة ابلقبض احلقيقي اففي هذه احلالة أجازها العلماء؛ ألهن
فليس هناك ضرر للبائع واملشرتي والبنك، وابلتايل يكون القبض احلكمي فيه بنقل قيمة الشيء املباع 
وخصمها من رصيد املشرتي حامل البطاقة إىل حساب التاجر، فهذه احلالة يكون فيه القبض 

روط اليت تناقض كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يف الش؛ لعدم وجود ااحلكمي صحيحً 
، وغالب البطاقات اليت (1)نكامهما   كل شرط خالف الكتاب والسنة ابطل  حيث إنهذا البيع؛ 

 .أي السحب الفوري ،تستخدم يف هذا هي البطاقات الفورية

هلذا الغرض طاقات؛ وضع البطاقة فوق شاشة صغرية خمصص ومن طرف الدفع عرب هذه الب
 عند منافذ الدفع والبيع، ويسحب بذلك قيمة املشرتايت يف احلال.

الثانية حيث يكون التاجر له عالقة مباشرة مع  ؛: يكون القبض فيه غري مباشرويفاحلالة
يف السماح حلامل هذه البطاقة بشراء  ،الذي يعتمد املستند أو البطاقةمصدر البطاقة وهي البنك 

                                 
 ،25/12/2016بتاريخ موقعاإلسالماليوم، ( انظر1)

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-43830.htm 
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م املصرف بعد ذلك بدفع قيمة هذه املشرتايت حسب املدة املتفقة بني الطرفني، املنتجات، مث يقو 
الشهر أو بعد أايم من الشراء؛ وذلك خر آويكون القبض  ،وذلك من خالل العقد املربم بينهما

 . (1)بتحويل القيمة على حساب التاجر

الرتجيح:املناقشةو

من شروط قبض املبيع؛ ن إإذ  ؛مجيع أحكام البيع إن القبض يف احلالة األوىل ال شك أنه ينطبق عليه
حيث  وذلك مثل القبض يف السلم؛ ،أن يكون الثمن واملبيع يف جملس التقابض أو أحدمها على األقل

 . احلاليكون تسليم البضاعة مقابل الثمن يف

اعة يف طاقة املصرفية يف احلالة األوىل تقوم مقام التسليم ويصل الثمن إىل صاحب البضبوكون ال 
ا؛ لعدم وجود مانع أو ضرر يلحق أحد املتبايعني، وكذا صحيحً احلكمي فيه فيكون القبض  ؛احلال

 عدم خمالفة شروط البيع والشراء.

ال مانع منه للحاجة إليه وسهولة املعاملة  ،ويرى الباحث أن إجراء مجيع أنواع البيع هبذه الطريقة
ل من التاجر واملشرتي حيصل مبتغاه من البيع والشراء، ، وأن القبض يتم يف احلال فكوانعدام الضرر

 .القبض احلكمي يف هذه البطاقاتيتحقق وبذلك 

بل قد ال حيصل على الثمن، ومثال ذلك فيما  ؛الثانية فقد يكون التاجر مغبوًنً  أما يف احلالة
من  إذا كان هناك فسخ يف العقد قبل وصول مجيع قيمة املشرتايت إىل قبضته وحسابه بسبب

البضاعة من يد التاجر إىل  ت، أو إفالس املصرف املصدر للبطاقة قبل القبض، وقد خرج(2)األسباب
 وهو املستهلك. ،يد من حيمل البطاقة

  

                                 
 (.7/5198) ،الفِّْقهاإلسالميُّوأدلَّته، ( انظر: الزحيلي1)
ث هنا يف كيفية القبض هبذه البطاقة فيما : ال يتحدث الباحث هنا عن بيع التقسيط أو البيع ابألجل، وإمنا احلديمالحظة( 2)

 الذي هو شبيه ابلقبض احلكمي، لذا وجب التنبيه. ا،ا مباشرً ا حكميًّ يعد قبضً 
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ويرى الباحث عدم إجراء مثل هذه املعامالت لوجود بديل، واحتمال الضرر؛ ألن األصل يف 
لعدم  ؛الة فيكون التاجر قد أصابه الضرره احلالبيع هو حصول املنفعة لكال املتبايعني، أما يف هذ

وابلتايل مل يستفد من هذا القبض، وإن كان  ؛قد بيع يف األصلالذي قدرته على قبض مثن بضاعته 
أو  إال أنه قد ال يتمكن من احلصول عليه، إلفالس أو حريقٍ  ،هناك ما يثبت ملكية حقه والطلب به

 وهللا أعلم.غريه، 
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يناملبحثالثا

ذعاناإلوبعضاألمثلةعنعقود،ذعاناإلشيكاتوأقوالالعلماءفيها،وعقودال

وفيهأربعمطالب:

ر أو من لديه مصنع جامن يت وخيلالتعامل ابلشيكات من املعامالت املنتشرة يف هذا العصر، فال يكاد 
 يف نقل هياًل من دفاتر الشيكات، تس ةحصأو مؤسسة ختص البيع والشراء يف هذا العصر وإال وميتلك 

أمواله ويف دفع مستحقات وأجور جتارته؛ فكان بيان أحكامها وكيفية التعامل هبا يف القبض موضع 
اهتمام لدى العلماء املعاصرين، وقبل الشروع يف بيان أحكام القبض فيه، ال بد من تعريف الشيك مث 

 ذكر كيفية القبض فيه لدى العلماء.

املطلباألول:تعريفالشيكات. 

 رف الشيك بعدة تعريفات منها:ع

 ..أو شركة أو جهة من املال لفردٍ  اأنه "أمر مكتوب يطلب به صاحبه من البنك أن يدفع مبلغً -1
 .(1)وحنو ذلك"

يسمى: الساحب من  ا ألوضاع معينة حددهتا األنظمة يطلب به شخص  هو "أمر مكتوب وفقً -2
ا من ا معينً جرد االطالع عليه مبلغً أن يدفع مبقتضاه أو مب ،شخص آخر يسمى: املسحوب عليه

 .(2)معني أو إلذن شخص معني أو حلامله" النقود للساحب أو لشخص

"والشيك عبارة عن أمر من العميل إىل املصرف ليدفع إىل شخص اثلث املبلغ املدون يف الشيك -3
 . (3)اجلاري يف املصرف"من حسابه 

                                 
 (.3/573، )موسوعةالفقهاإلسالميالتوجيري، ( 1)
 .5/332، أحباثهيئةكبارالعلماءهيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية، ( 2)
 (.5/142، )سألونكفتاوىي( عفانة، 3)



138 

 النوع من الشيكات تبيعه معظم املصارف عبارة عن كتاب اعتماد، وهذا"الشيك السياحي: -4
الذين ال يرغبون محل نقود، أو أوراق مالية قابلة للتداول أثناء سفرهم من مكان إىل  لألشخاص

 .(1)آخر"

املناقشةوالرتجيح:

من املال للجهة  اأن الشيك هو أمر مكتوب، يطلب من البنك أن يدفع مبلغً على العلماء  اتفق
 ك.املكتوبة يف هذا الشي

يدفع املبلغ إىل حامل هذا الشيك جملرد أن ذكر يف التعريف الثاين أن على البنك أو املصرف 
يف البنك أو  ظورةحمكون تاالطالع عليه، وهذا ال يستقيم؛ ألن اجلهة اليت يصرف إليها الشيك قد 

 أو غري ذلك. ..املصرف

، ويف احلقيقة يكون جارايً يذكر أن احلساب الذي يصدر منه الشيك أن  ،ف الثالثيويف التعر 
ا  شرطً أن صادر الشيك ال يصدره إال إذا تيقن وجود النقود يف حسابه، فليس كون احلساب جارايً 

 يف البنك أن يصدر به دفاتر من الشيكات. مال من مبلغ  ألنه ميكن ملن كان له  ؛إلصدار الشيكات

سبب إصداره بنقل األموال أما الذي خيص التعريف الرابع يف الشيكات السياحية فقد علل 
حلامله من ضياع أمواله، ويف احلقيقة ميكن الرد على ذلك أن  ايف السفر، فكان إصداره تيسرً 

البطاقات املصرفية ميكن أن حتل هذه املشكلة، وهي أضمن من هذه الشيكات، ملرونتها وعدم التلف 
ا يف سفره، وقد الشيكات سلبً حامل على مثل نزول املاء عليه أو غري ذلك مما قد يؤثر  ، وذلكبسرعة
كان ميكن ذلك، إال أن تطور احلياة أو جد بدائل ميكن االعتماد عليهنه إيقال   .اقدميا ً

 ويرى الباحث أن التعريف األول هو الراجح ألسباب، منها:

إىل شركة أو غري  امصدرً لشخص فقط، فقد يكون  اأن صدور الشيك من البنك ليس حمصورً -1
 .اكل جهة يطلب من البنك أن يصرف إليهذلك، فهو ل

                                 
 (.2/503، )املعامالتاملاليةأصالةومعاصرةالد بيان،  (1)
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كذلك العميل صاحب الشيك، إبمكانه أن يصرف إىل جهة أو شخص أو غري ذلك، حسب -2
 .نوعية التعامل أو البيع والشراء، فيمكن أن يعطى لشخص أو جهة أو غري ذلك

قبض   من سبب إنشائه، وال يتعلق بهالشيك السياحي غرضه نقل األموال فقط كما هو بنيِّ -3
 وتقبيض، وهللا أعلم.
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يفالشيكعندالعلماء.كيفيةالقبضاملطلبالثاين:

إن القبض يف الشيكات متعدد؛ وذلك أن استعماهلا يف العصر احلديث يف مجيع جماالت البيع والشراء 
ث عند  وحبال يصح موضع اجتهاد وحترٍّ  ممكن؛ فكان بيان طرق القبض فيها وما يصلح منها وما

 العلماء.

 يرجع القبض يف الشيك إىل نوعني منها:

مثل  العلماء أن القبض فيها يكون متامً املصدق أو املختوم، فهذه يرى ا كلشيا األول:
القبض احلقيقي، ويقوم مقامه، وعللوا ذلك أن تصديق البنك للشيك هو مبثابة الثقة واليقني على 

ملبلغ املكتوب فيها، وابلتايل يكون القبض به مثل استالم وجود رصيد هلذا الشيك، وأنه تعهد بدفع ا
 (1).سامل من العيوب واملخاطرالنقود، وأن هذا الشيك 

: الشيك غري املختوم أو الغري مصدق، فهذه يرى بعض من العلماء أن فيه خماطر، وأن الثاين
السحب منه؛ وإلمكانية القبض فيه يكون غري متام الحتمال الرد وعدم القبول لدى البنك الذي يراد 

تسلم عدم توفر الرصيد الكايف لسداد املبلغ املوجود على الشيك، ذلك أن املفروض يف القبض هو 
 .(2)الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب ابلعملة املكتوب هبا عند استيفائه

املناقشةوالرتجيح:

يف العصر احلديث، وخاصة فيما م الشيك أنه من أهم األوراق املستخدمة اكال خيفى للناظر يف أح
 ،إذا كان البيع والشراء مببالغ كبرية، حيث يستغىن عادة يف البالد املتطورة عن محل النقود إىل البائع

ويكتفى ابلتحويل عرب احلساب أو عرب الشيك وغريه، ويصار إىل تقبيض الثمن من خالل هذه 
 الوسائل.

بعض شرتط تالشيك املختوم أو املصدق، وقد  وه فعاًل إن أكثر ما يستخدم يف موضوع البيع والشراء 
، فإذا كان القبض يتم من املالية ا لكثرة االختالس احلاصل يف هذه األوراقذلك؛ نظرً  االبنوك إلصداره

                                 
بيان،  ( انظر:1)   (.2/501، )املعامالتاملاليةأصالةومعاصرةالد 
 (.7/158، )الفِّْقهاإلسالميُّوأدلَّته، ( انظر الزحيلي2)



141 

؛ فهو يف احلقيقة يكون القبض يف له خالل القول األول وهو الشيك املختوم من البنك املصدر
 حالتني:

القبض ن إل؛ وذلك بتحويل املبلغ إىل حساب املستفيد، فيمكن القول : إن كان يف احلااألول
 وهو جائز ،ه يكون مبثابة استالم العوض يف القبض احلقيقي يف اجمللسحيث إن؛ صحيح  احلكمي فيه 

؛ فكان حتقق املبلغ ؛ ألنه مبنزلة التقابض يف البدلني قبل التفرق يف اجمللسبل هو األصل يف القبض
(1).ال حمل القبض احلكمي وسبب جوازهواستالمه يف احل

، فقد يكون بعد إال أن وقت االستيفاء ليس حاالًّ  ،: إن كان العقد قد مت، مث أصدر الشيكالثاين
ول املبلغ إىل حساب املستفيد و ينتظر دخأ ،اهل يعترب هذا القبض احلكمي صحيحً يوم أو يومني، ف

الشيك وقد استلم صاحبه املبيع؟ هذا فيما خيص ماذا لو مت رفض هذا و  ،؟عترب القبض صحيًحالي
 .القولاألول

: الذي يرى أن الشيك غري املصدق ال ميكن القبض فيه، وأنه قد يكون فيه أمايفالقولالثاين
؛ ألنه قد يكون البيع يف احلال ويكون التسليم يف اجمللس؛ فبذلك يتم  البيع غري صحيح، ففيه نظر 

التسليم آجل  فيمكن القول بعدم صحته، أو االنتظار حىت يتم دخول  القبض احلكمي، أما إن كان
من  اصاحبه إبراء اتمًّ  ال يعترب الشيك مربئً املبلغ إىل حساب املستفيد إال إذا وجد ضامن؛ ألنه "

.(2)قيمته حىت يتم سداده"
 ،الذي يصدرهويف احلقيقة أنه يرجع يف قبض الشيك سواء املصدق منها أو غري املصدق، إىل البلد 

ري جت من خالله الذي ينظر إىل العرف :أيومدى القوانني اليت تلزم مجيع األطراف على التعامل به، 
 التعامل يف البيع والشراء.عملية 

جملرد إصداره، ويصار إىل القبض من  ايعترب قبضً  ،ويرى الباحث أنه إن كان العرف يف الشيك املختوم
 .االقبض صحيحً خالله يف مجيع املعامالت؛ كان 

                                 
اإلسالانظر:( 1) املؤمتر ملنظمة التابع اإلسالمي الفقه جممع جبدةجملة -ه1410(. 9/164، جمموعة من العلماء، )مي

 .م1990
 (.5/335، جمموعة من العلماء، )أحباثهيئةكبارالعلماءانظر:  (2)
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يف العرف املتعامل حىت يدخل يف حساب املستفيد أو  اوإن كان الشيك غري املصدق ال يعترب قبضً 
 ، فال يعترب القبض إال إذا دخل يف حسابه.منه يسحب املبلغ

هذا فيما ال خيص الذهب والفضة، أما إن كان املبيع خيص الذهب والفضة، فإن بعض العلماء 
املؤجل أقل ، وكذا إن كان الشيك الشيك املؤجل حىت ولو كان خمتومً ع والقبض ابيرون عدم جواز البي

احلال من غري زايدة أحد  ، ذلك أن الصرف والبيع ابلذهب والفضة جيب أن يكون يف(1)من قيمتها
 لس وعدم التفاضل شرط جلواز الصرف.؛ ألن التقابض يف اجملالعوضني

وم صار مثله مثل النقود الورقية يف التعامل؛ ألن به صار الشيك املختإن ويف األخري ميكن القول 
ا من سرقة أو لغ كبرية ويصعب محلها خوفً ابمن كان جيري البيع والشراء مبالعرف يعتمد ويعمل به، ف

فيما حيتاج من بضاعة وجتارة؛ لذا  ا لهن خالل الشيك املصدق تيسريً قتل أو من ضياع؛ كان القبض م
وهللا  واملختوم، ا يف الشيك املصدقئل ابعتماد القبض احلكمي صحيًحا واتمًّ لقارجح الباحث الرأي ا

 أعلم.
 

 
 

 
 
 
 
 

.ذعاناإلاملطلبالثالث:حقيقةالقبضيفعقود

 منتشرة بشكل كبري يف هذا العصر؛ وذلك نتيجة للتطور الكبري يف جماالت ال ذعاناإلتعترب عقود 
عموم البلوى هبذه العقود جعل من احلياة  حيث إن؛ ثاحلدي العصر يف االعيش دوهن نسانميكن لإل

                                 
 (. 10/413، )فتاوىيسألونك( انظر: عفانة، 1)



143 

من دوهنا فيه مشقة وعسر، وذلك مثل العقود اليت تتعلق ابهلاتف والغاز للمنازل والطهو وخدمة 
 الربيد، وكذا شركات التأمني.

 ؛الرضا يف البيع من قبل املتعاقدين هو الدافع للشراء؛ لذا وجدًن أن بيع املكره مل جيزيعترب 
يضع الشروط، وابلتايل  اواحدً  ايكون هناك طرفً  ذعانتوفر احلرية والرضا من البائع، وعقود اإل لعدم

وبذا ال ميكنه االنتفاع هبذه اخلدمات؛ وذلك مثل  ؛إما أن يقبل املستفيد بشروط املالك أو أن ال يقبل
 هذه البيوع فيه؛ لذا وجب بيان حكم القبض ونوعه يف عقود املصارف عند إرادة فتح حساب جارٍ 
 عند العلماء. ذعاناإلتعريف عقود  من ملهمته وانتشاره، وقبل بيان القبض فيه ال بد

 :ذعاناإلتعريفعقود
يف اللغة اإلسراع مع الطاعة، تقول: أذعن يل حبقي، معناه طاوعين ملا كنت ألتمسه منه  ذعاناإل

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ :ه تعاىلومنه قول (1)هو اخلضوع واالنقياد، ذعانواإل، وصار يسرع إليه

 (2).چ ۓ

ا غري وأذعن يل حبقي: أقر؛ وكذلك أمعن به، أي أقر طائعً  ،خضع وذله مبعىن  ذعاناإلوكذا جاء 
 (3)مستكره.

يفاالصطالح:ذعانعقوداإل
هي العقود اليت يكون فيها القابُل مذِعًنا ومسلًِّما ملا مُيليه " االدكتور أبو البصل، أبهن اعرفه
 (4)".باملوجِ 

 

خر اآلمسامهة للعاقد  أدىنهو العقد الذي ينفرد فيه أحد العاقدين بوضع شروط العقد دون ": وعرفهآخرأبنه
السلع أو اخلدمات اليت يريدها الثاين(  ىالعقد )ابعتبار العاقد األول حيتكر أداء إحد إىلالذي ال ميلك حلاجته 

(5)".ناقشتهاإال أن يذعن له يف شروطه دون أن يكون له حق م

                                 
 (.13/172مادة )ذعن(، )لسانالعرب،( ابن منظور، 1)
 .49سورة النور، اآلية: ( 2)
 (.35/62، مادة: )ذعن(، )وساتجالعرالزهبيدي،( 3)
التسليم،البصل أبو علي د. أ.(4) أو االضطرار أو اإلذعان ، 3/3/2017، شبكة األلوكة، بتاريخ: عقود

ttp://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz4aFaYiNXxh 

 .2، ص:ملخصمصادرااللتزام( الدكتور عبد املهدي الشرع، 5)

http://www.alukah.net/authors/view/home/10352/
http://www.alukah.net/sharia/0/94407/#ixzz4aFaYiNXx
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ا على جمرد التسليم "العقود اليت يكون القبول فيها مقتصرً  اأبهنذعاناإلعقودتعر ِّفوكذا 
 (1)بشروط مقررة، يضعها املوجب وال يقبل مناقشتها".

 ذعانحني حتدثوا عن سبب انتماء عقد التأمني إىل عقود اإل يسالماإلجممعالفقهه جملة توعرف
ريف العقد وضع الشروط اليت يريدها ويوضعها على الطرف اآلخر فإن قبلها يتوىل أحد طأبنه عقد "

 (2)".دون مناقشة أو تعديل أبرم العقد وإال فال

صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام  وه" أبنهرف عُ  ةوكذا يف جملة جممع الفقهي
ة ويعرضه على الطرف اآلخر الذي أمنوذج منطي للعقد يعده أحد طريف العالقة التعاقدية بصورة منفرد

فيه أو  يغري يف العبارات الواردةن أله يكون ن أليس له إال املوافقة عليه كما هو أو رفضه دون 
الشروط واألحكام اليت يتضمنها وال أن يدخل يف جماذبة أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف 

 (3)".املعد هلذا العقد

هذا النوع من العقود: وهو أنه عقود منوذجية جاهزة، يقة وهناك تعريف آخر يتحدث عن حق
 (4)ترسم فوق إرادة املوجب، ويتاح للمستهلك االنضمام إليها، دون مساومة أو مناقشة".

املناقشةوالرتجيح:

مبعىن اإلسراع يف الطاعة، وكذا مبعىن  ذعانيف اللغة متفاوتة، فقد ورد اإل ذعانإن معاين عقود اإل
مبعىن اخلضوع الذي أييت  ذعانإلقرار من غري استكراه، ويف احلقيقة أن معىن اإلاو  اخلضوع والذل

وهو الرضى به  ،هذا العقد مبين على هذا املعىن حيث إن ىن املراد يف اللغة،واإلقرار هو األقرب إىل املع
 من غري مساومة.

مجيع  يف فهو ال ينفك عن اخلضوع كذلك، وجند ذلك ،يف االصطالح ذعانأما معىن اإل
عون، فباملقارنة بني التعاريف جند أن هذا العقد يدور يف حقيقته على أشياء التعاريف اليت ذكرها املشر 

 عدة أمهها ما يلي:

                                 
 (.2/75، )مصادراحلقيفالفقهاإلسالمي( السنهوري، 1)
 (.2/403، )جملةجممعالفقهاإلسالمي( 2)
 (.14/309( املرجع السابق، )3)
 . 30ص:ذعان،،عقوداإل( أمحد مسري قرين4)
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 القوي؛ ألنه يقوم بوضع الشروط كما يريد. الطرف الذي ميلك املنفعة هو الطرفأن -1
العقد واملنفعة اليت يقدمها؛ فهو حمتكر هلذا  ؛دام الطرف الذي شروط هذا العقد واحد ما-2

 لعدم السماح للطرف اآلخر ابملساومة فيه.
للحصول على املنفعة ال بد من التسليم والقبول بشروط املوجب، وإال لن حتصل على اخلدمة -3

 اخلاصة به.
عدة مسبقة، وبذلك يكون عمل الزبون هو االنضمام إليه مكون العقود مكتوبة وجاهزة و -4

فهو  ،ن متاحة قبل االنضمامعليه، وهذا يدل على أن حرية املذعَ املمالة شروط والتوقيع على ال
 ابخليار.
ألنه قد يكون يف هذا العقد شروط هي ملصلحة ؛ ينظر املوجب للعقد إىل مصلحته أواًل -5

ا، أو يكون للموجب ربح ضم إىل هذا العقد مضطرًّ املوجب فقط، مما قد ينتج من ذلك غرر ملن يُ 
قى إىل مستوى اخلدمة اليت يقدمها، ذلك أن عقد البيع يكون فيه اإلرادة بني املتعاقدين فاحش ال ير 

السعر مع  ،ه ينتفي الغرر بينهما، وهنا ينفرد املوجب بوضع كل شيءحيث إنمتكافئة وكذا املنفعة، 
 ن فهو يستسلم للعقد حلصول املنفعة فقط. أما املذعَ  ،الربح وطريقة حصول املنفعة

يف العادة  نسان، أهنا تكون يف احلاجيات الضرورية اليت ليس لإلذعاناإلمن تعاريف عقود يالحظ -6
لدفع الفاقة أو احلاجة عن  ؛يف العادة مضطر إىل عقد هذا العقد نساناإل حيث إناالستغناء عنها، 

 نفسه، وهو ما يفهم من مجيع التعاريف؛ ألن كل التعاريف تؤكد على أن الطرف املوجب هو الذي
 ضوع آلخر إال الضرورة.اخلإىل  نسانيضع الشروط، وعادة ما يلجئ اإل

املذعن يربم العقد عن طريق التوقيع على  حيث إنمن العقود اليت تتم ابلكتابة،  ذعانعقود اإل-7
إبرام هذا  امن خالهلتتم من الشركة أو املزود للخدمة، فالكتابة هي الطريقة اليت  ةالشروط املدون

 العقد.
واخلدمة  ضلقبول على العر اب؛ فأنت ابخليار إما ذعانك كله مسي هذا العقد بعقد اإلوبذل

 والشروط، وإما أن ال تقبل وابلتايل عدم حصولك على املنفعة.
 حيث إنهو تعريف الدكتور أمحد مسري قرين،  ذعانويرى الباحث أن الوصف الدقيق لعقود اإل

اح لالنضمام يف كل وقت من غري مساومة، وهو متو هو عقد منوذجي معد وجاهز  :ذعانعقد اإل
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 وصف جيد هلذا النوع من العقود، وهللا أعلم.
:ذعانطعقوداإلشرو

إن الرتاضي يف عقد البيع من أهم الشروط إلمتامها؛ لذا كان النهي عن بيع اإلكراه اخلارج عن إرادة 
 ؛ذعانكان ذكر شروط عقود اإلمن العقود الذي تدخل حتت مظنة اإلكراه، ف ذعانالعاقد، وعقود اإل

.لبيان ما يتميز به عن غريها من العقود
املوجب للخدمة أو السلعة يفرض  حيث إننوع من االحتكار،  افيه ذعانعقود اإلإن األول:

شروطه على املستهلك الذي حيتاج إىل هذه اخلدمة أو املعاملة.
ية، مثل خدمة اهلاتف، أو شراء الغاز يف اخلدمات أو السلع الضرور  ذعانعقود اإلتكون الثاين:

أو غريمها من السلع الضرورية اليت يصعب العيش يف هذا العصر من دوهنا؛ لتعلق احلياة هبا تعلقا 
ا.مباشرً 

عدم إمكانية التفاضل يف الدفع وقت االنضمام إىل هذا العقد؛ ذلك أن شروط عقود الثالث:
عمل املستفيد ويكون ن، فالناس يف هذه العقود سواء، ا جلميع املستفيديتكون معدة مسبقً  ذعاناإل

(1)التوقيع على العقد واحلصول على املنفعة.
 ا يف كل وقت؛ وذلك بسبب يكون اإلجياب وصدوره على مجيع املستفيدين متاحً الرابع:

 (2)استمرارية هذه السلع أو املنافع مثل خدمة اهلاتف وغريه.

على أن هذه العقود يف  ينص  و  ،ذعاني، حول عقود اإلسالماإل هولقد صدر قرار جممع الفق
:وخلص هذه الشروط على الشكل التايل ،األصل هي عقود غربية

، وبعد استماعه ذعانبعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع عقود اإل"
 .إىل املناقشات اليت دارت حوله

 :قررمايلي
 : حديث التفاقيات حتكمها اخلصائص والشروط اآلتيةمصطلح قانوين غريب ذعانعقود اإل .1
 تعل ق العقد بسلع أو منافع حيتاج إليها الناس كافة وال غىن هلم عنها، كاملاء والكهرابء والغاز -أ

                                 
 .967، ص: التقننياملدينيفضوءالقضاءوالفقه(. عبد العزيز حممد كمال، 1/281، )نظريةالعقد( انظر: السنهوري، 1)
 .48ص: ،عقوداإلذعان،( انظر أمحد مسري قرين2)
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 .اخل… واهلاتف والربيد والنقل العام
، اأو فعليًّ  انيًّ قانو  ااملوجب لتلك السلع أو املنافع أو املرافق احتكارً  -سيطرة :أي- احتكارُ  -ب
 .األقل سيطرته عليها بشكل جيعل املنافسة فيها حمدودة النطاق أو على
 يف حق  انفراُد الطرف املوجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف اآلخر  -ج

 .مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله
يف تفاصيله وشروطه، وعلى حنو  اإىل اجلمهور، موحدً  ا( موجهً صدور اإلجياب )الَعْرض د
 .مستمر
( ومها كل  ما يدل   )التقديرينينيباط اإلجياب والقبول احلُْكميبتالقي وارت ذعانُيربم عقد اإل .2

للشروط والتفاصيل اليت يعرضها  اعلى تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقً  اعرفً 
 .ّدداملوجب، من غري اشرتاط لفظ أو كتابة أو شكل حم

، ذعانالحتمال حتّكم الطرف املسيطر يف األسعار والشروط اليت مُيليها يف عقود اإل انظرً  .3
 ذعانخضوع مجيع عقود اإل اوتعس فه الذي يُفضي إىل اإلضرار بعموم الناس، فإنه جيب شرعً 

 عادل  قبل طرحها للتعامل هبا مع الناس( من أجل إقرار ما هو  :أي)لرقابة الدولة ابتداًء 
 .(1)"اشرعً  ملا تقضي به العدالةُ  اابلطرف املذعن وفقً  ظلم  منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه 

أن إىل ا ، وذلك نظرً ذعانهذه الشروط حمل اتفاق بني العلماء الذين كتبوا حول عقود اإل تفكان
قشة ية حىت يف مناإال هبذه الشروط، وهو كما نرى ال يوجد للمستهلك حر يستقيم ال  ذعانعقد اإل

أصبح  ؛هذه العقود، إال أن انتشار هذه العقود ومالمستها لكثري من جماالت احلياة السعر احلال يف
؛ مثل شركات ذعانفيه شيء من التنافس بني الشركات اليت تصدر أنواع املنافع اليت ختص عقود اإل

يناسبه مع طريقة  التأمني وخدمة اهلاتف احملمول، فقد يكون هناك ميزات ميكن للمستهلك اختيار ما
القبض أو الدفع، ولكن يف احلقيقة تكون هذه امليزات ضمن شروط وضعه املالك املوجب للعقد؛ لذا 
ال ميكن القول أن للمستفيد حرية كاملة يف االختيار؛ لكون املالك صاحب اخلدمة قد احتكر السلعة 

 دة له من قبله.مل يف ابملبلغ املطلوب ابلفرتة احملد وبيده منعه عن املستفيد ما
جعل الناس خيتلفون يف مدى العقود اليت جتوز  ،ذعانإن تفرد املوجب بوضع شروط عقد اإل

                                 
 (. 14/526) :م2003-ه1423، جملةجممعالفقهاإلسالمي( 1)
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ا لوجود بعض التعسف يف وضع األسعار أو الغالء الفاحش على حساب نظرً  ؛والعقود اليت ال جتوز
 املستهلك الذي هو الطرف الضعيف يف هذا العقد، والكالم يف ذلك على قسمني:

لمستهلك، ل واستغالاًل  احيتمل يف شروطه تعسفً  ، شريطة أن المن أجاز هذا العقدهناك : األول
ا جلواز هذا العقد، وممن ذهب إىل هذا  وعدم االحتكار شرطً م اعتربوا كون السعر معقواًل حيث إهن

 (1)وغريهم من العلماء املعاصرين... الرأي الدكتور نزيه محادة، والدكتور محدايت ماء العينني

؛ للعاقدينا ألن الرتاضي يف العقد يقتضي أن يكون السعر مالئمً  ؛وهو رأي سديد يف املسألة
ينبغي  حىت ال يدخل حتت بيع املكرهفهو الداعي إىل إبرام هذا العقد، فقط عدم وجود البدائل  ألن

السلعة، ومل  ؛ لذا إن توفر العقد من غري استغالل حلاجة الغري على اخلدمة أوأن يكون السعر عاداًل 
 يبلغ حد اإلكراه جاز العقد، وإال فال.

 ؛هو عقد صحيح ذعان، أن عقد اإل(2)ما ذكره الدكتور علي الندوي ،ويستدل على هذا القول
حىت إن مل تتوافر فيه احلماية الكافية من الدولة، ذلك أن الرتاضي موجود يف أصل العقد، وأن املذعن 

 (3)ره؛ ألن الظلم إن وقع وجب التحرمي على الظامل.هلذا العقد هو يف احلقيقة غري مك
وأن  كما أن هناك من العلماء املعاصرين من نظر إىل هذا العقد على أنه عقد مستحدث،

من العقود اجلائزة، إال أنه ينظر إىل  ذعانلذا كان اعتبار عقود اإل األصل يف املعامالت هو احلل؛
وإال فالظلم يرجع على احملتكر  ،بقي على جوازه كلفإن مل يكن هبا ضرر فاحش للمسته ،الشروط

، كما أن الشروط ينظر إليها ه العاقبة يف ذلكألنه هو املتصرف، فكان ل؛ اخلدمةأو املالك للبضاعة 
ذلك  من منظور الشروط يف البيع؛ فإنه كان مما يبطل العقد ويفسدها فينظر إىل هذا الشرط ويصحح،

الرأي الدكتور إىل هذا ريعة يف البيع، وممن ذهب ش من أصول الاًل صأن العقد يف ذاته ال يعارض أ
 (1).(4)قطب مصطفى سانو

                                 
 (. 14/373) :م2003-ه1423، جبدةجملةجممعالفقهاإلسالمي( انظر: 1)
عامل هندي من أبرز علماء الفقه يف  وهو ،م1954ه /1373يف موداسا )كجرات( ابهلند سنة  لدو  ،علي أمحد الندوي هو( 2)

م، وذلك تقديرًا جلهوده القيمة 2004العصر احلديث. حاز على جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم ابملشاركة سنة 
 راج القواعد الفقهية يف املعامالت املالية من املصادر األصيلة وربطها ابحلاضر املعاصر بصورة تفصيلية مبتكرة.يف استخ

 /http://kingfaisalprize.org/ar/dr-ali-a-g-m-nadvi جائزة امللك فيصلموقع  ينظر:
 (. 14/416) :م2003-ه1423، جملةجممعالفقهاإلسالميجبدة( انظر: 3)
م. له مسامهات  متمّيزة، يف الفقه وأصوله، 1966طب مصطفى سانو، ولد مبدينة كانكان جبمهورية غينيا كوًنكري عام ق هو (4)

= 
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ألن العقد ؛ من يرى أن العقد يف األصل جائز، ذلك أن األصل يف البيع واملعامالت احلل الثاين:
تنازع حيمل على الصحة ما أمكن، لعدم توفر شرط يقتضي خمالفة عقود البيع املعروفة، أما الشروط امل

 (2)ا.ويصري العقد جائزً  ،عليها أو الشروط التعسفية اليت أوجبها املذِعُن، فتصحح أو حيذف

هي عقود مستحدثة وال  ذعانأن عقود اإل إىل هذا الرأي كما نرى جيسد القول الذي يذهب
ام لذا وجب تصحيح الشروط اليت فيها ظلم للطرف الضعيف، وإمت تنتمي إىل أنواع العقود املعروفة؛

ه يرد على هذا القول أن البيع من التساوي بني الطرفني، إال أن االعقد على النحو الذي يكون قريبً 
ابلتعاطي ال يوجد فيه مقياس ينظر إليه من حيث الغلو يف السعر أو اخنفاض يف السعر، وإمنا يقوم 

هو أن  ؛ذعان واملعطاةإلاملشرتي أبخذ املبيع ودفع الثمن من غري مناقشة، والشيء املختلف بني عقد ا
 مساومة. امن الطرف األقوى وليس فيهتكون ا ما ذعان غالبً الشروط يف عقد اإل

على املذهب األول، الذي يرى عدم جواز هو ذعان يف حقيقته ويرى الباحث أن عقد اإل
ط تعسفية أو ظلم للمستفيد، لذا كان للدولة حق يف التدخل ملنع اجلشع ومحاية حق اشرتاط شرو 

ملواطن البسيط من كربى الشركات اليت تصدر هذا النوع من العقود؛ ألن هللا سبحانه حرم أكل ا
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ أو أخذها بوجه غري مشروع، قال تعاىل:  ،أموال الناس ابلباطل

فدلت اآلية على منع التصرف  (3)،چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
ن معىن هذه اآلية إه قال حيث إنرطيب يف تفسريه وهو ما ذكره الق ،يف مال الغري بوجه غري مشروع

أيكل بعضكم مال بعض بغري حق. فيدخل يف هذا: القمار واخلداع والغصوب وجحد هو: "ال 
هر البغي ماحلقوق، وما ال تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، ك

. وال يدخل فيه الغنب يف البيع مع معرفة البائع وغري ذلك ..وحلوان الكاهن وأمثان اخلمور واخلنازير

                                 
= 

واهتمام كبري بقضااي التجديد، مما رشحه ليكون عضواً، مث ًنئبًا لرئيس جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل، وعضو اجمللس 
صدر له ما يقارب الثالثني كتااًب يف أصول الفقه والفقه واملالية  ،إلسالمي جبدةالتنفيذي )هيئة املكتب( مبنظمة املؤمتر ا

 ونشر ما يزيد على سبعني حبثاً علمياً يف جمالت علمية عاملية حمكمة.  ،اإلسالمية
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=15550امللتقى الفقهي  موقع:  انظر

 (..14/336) :م2003-ه1423، لفقهاإلسالميجملةجممعا( انظر: 1)
 .135، ص: عقوداإلذعان( انظر: أمحد مسري قرين، 2)
 .188 :سورة البقرة، اآلية( 3)
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فلما كان هذا العقد يقوم على رعاية املصاحل العامة من غري  ،1"ألن الغنب كأنه هبة ؛حبقيقة ما ابع
 وهللا أعلم.تعسف وفحش يف األسعار جاز إبرامه، 

 :ذعانكيفيةالقبضيفعقوداإل
حىت شرتى امبيع ال ميكنه التصرف فيما ألن الشاري للإن القبض يف عقد البيع هو املولد لالستفادة؛ 

أهم ركن بعد إمتام عقد البيع؛ لذا جند أن الغنب  وميلكه، وطريق احلصول عليه تكمن يف القبض، وه
ن البيع مت على إن الذي اشرتاه، إذ املكا كان للشاري اخليار يف إعادته إىل  الغش إن وقع يف املبيع؛و 
فني من غري غرر أو غش؛ لذا جند الرسول صلى هللا عليه وسلم حيذر عن ساس من الرضا بني الطر أ

من »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  رضي هللا عنه، هريرةالغش يف احلديث الذي رواه أبو 
 على حرمة الغش فكان هذا احلديث داالًّ  (2)؛«محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا

لبيع والشراء.واالستغالل يف ا
يف رضا املستفيد يف قبول العرض والتوقيع عليه؛ ألنه بذلك ينحصر  ذعانإن القبض يف عقود اإل

إىل ينقسم  ذعانلذا كان القبض حول عقود اإل (3)يكون قد رضي وقبل ابإلجياب الذي وضع املالك؛
 ثالثة أقسام:

مثل عقود االستفادة من خدمة اهلاتف املنفعة فيه مباشرة بعد الدفع، وذلك  ت: ما كانالقسماألول
ا، حلصول املنفعة ابلتداول وهو دفع الثمن بعد اإلمضاء على أو الغاز، فيكون القبض هنا حقيقيًّ 

جياب يف اإلاألصل ويكون اإلجياب هنا يف هذا العقد غري ضمين؛ ألن  العقد مقابل اخلدمة مباشرة،
مل كذلك على أدق التفاصيل حول ت، ويشفيه ال مساومة ذعان يصدر يف صورة قاطعةيف عقود اإل
العاقدان يتبادالن املنفعة عرب تقدمي اخلدمة وتسليم الثمن يف احلال، وهذه ال  حيث إن (4)هذا العقد،

خالف يف أن القبض احلقيقي يكون بذلك، وهو مبثابة مبادلة مال مبنفعة يف البيع العادي؛ لذا كان 
 ا. القبض هنا حقيقيًّ 

                                 
 (.2/338)،تفسريالقرطيبالقرطيب،  (1)

مسلم( راوه مسلم، 2) : (، رقم1/99من غشنا فليس منا، ) :ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم كتاب اإلميان،  ،صحيح
(101.) 

 .55، ص: ،عقوداإلذعان( انظر: أمحد مسري قرين3)
 .377، السنة السادسة، ص: 1، العددجملةاحملققاحلليللعلومالقانونيةوالسياسية( انظر: 4)
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وإن كان الدفع للثمن يكون قبل  ،ااملنفعة فيه غري آنية، وإمنا يستغرق وقتً  تما كان :القسمالثاين
غري ذلك؛ مثل و  ..املنفعة؛ وذلك مثل عقود اخلدمات اليت حتتاج إىل توصيل وربط على احلصول

 وتوصيل املياه وغري ذلك. خدمة اهلاتف األرضي
ل بينهم، إال أن متيز فئة معينة عقود التبادإن التكافؤ يف العقد مبدأ معروف منذ عرف البشرية 

بعد  ،اآلخر إىل القبول به، هو من مفرزات العقود يف هذا العصر إذعانبشروط العقد لوحدهم و 
يصدر من طرف اإلجياب  حيث إن (1)ال االقتصادي والتكنلوجي احلديث،اجملالتطور الكبري يف 

 مقابل احلصول على املنفعة.  ،ايم هبوالتسل ابشروط ليس للمستفيد إال الرضوخ هل ،واحد
الثالث  حيث إنمن ابب القبض عرب التعاطي،  ذعان: أن يكون القبض حول عقود اإلالقسم

املستفيد يقوم بدفع املبلغ مقابل اخلدمة من غري مناقشة فهو تسليم مطلق، لكونه رضي ابلسعر احملدد 
 (2)على اخلدمة، فكان توقيعه مبثابة الرضا يف البيع.

وذلك حني  ،وغريه (3)وهذا الرأي ذكره بعض العلماء املعاصرين مثل الشيخ مصطفى الزرقا
وذلك يف قوله  ؛هذا النوع من البيوع يع ابلتعاطي واألصناف الداخلة حتتحتدث عن كيفية الب

"وميكن أن يعترب نوًعا من التعاطي اليوم الطريقة املعتادة يف العقود اليت تسمى بلغة احلقوق احلديثة 
، كاالشرتاك يف النور الكهرابئي واملياه والغاز واهلاتف وحنوها، فإهنا تتم بتقدمي طلب ذعانعقود اإل

حكومية، ابلتمديدات الالزمة وإيصال  مكتوب وقيام املؤسسة املختصة من شركة وبلدية أو دائرة
 حتت البيع ابلتعاطي. ذعانبذلك دخول مضمون عقود اإل فدل (4)املنافع املطلوبة"

املناقشةوالرتجيح:
                                 

 .375، السنة السادسة، ص: 1، العددجملةاحملققاحلليللعلومالقانونيةوالسياسية( انظر: 1)
 (.1/9) حلقيفالفقهاإلسالمي،مصادرا( انظر السنهوري، 2)
من أبرز  وكانم يف بيت علم وصالح. 1904ه  املوافق  1322ولد مبدينة حلب يف سورية عام  ،مصطفى أمحد الزرقاء هو ( 3)

اهتم  قضااي البنوك والتلقيح االصطناعي والبيوع احلديثة. وقد يفيعترب حجة يف االجتهاد و علماء الفقه يف العصر احلديث، 
ار سلستني علميتني فقهييتني قانونيتني: األوىل: السلسلة الفقهية: وعنواهنا العام:" الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد"، إبصد

الثانية: السلسلة القانونية: وتتألف من ثالث جملدات يف: "شرح القانون املدين السوري".  ،وقد بلغت أجزاؤها أربعة جملدات
 ،: يوسفظرم بعد أذان صالة العصر وهو جالس ينقح الفتاوى ويبوهبا. ين 1999يوليو  -ه   1420ربيع األول  يفوافته 

 (.2/771، )معجماملؤلفنياملعاصرينحممد خري رمضان: 
 .415، ص: املدخلالفقهيالعام( الزرقا، 4)
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يف شروط العقد تتمثل يف رضا املستفيد هبذه العقود؛ لذا كان النظر  ذعاناإلإن القبض يف عقود 
لوا هذه العقود يف حمل نظر عند فقهاء القانون الذين أصّ  ،بهليه أو التوقيع والرضا الذي يتم التسليم إ

ا النوع من العقود بعقود مثل الدكتور السنهوري الذي كان من األوائل يف تسمية هذ ،يسالمالفقه اإل
 وعدم االعرتاض على الشروط املقدمة من الواجب. ،ملا فيه من الرضوخ يف قبوله (1)؛ذعاناإل

ليت تنتمي إىل القسم األول، جند أهنا يف احلقيقة تصري مثل عقود البيع فإذا نظرًن إىل العقود ا
العادية؛ من حيث االستفادة من املبيع، ذلك أن غرض البيع هو حصول املشرتي على ما يريد من 

قيقي، وهو رأي منفعة، مقابل ما دفع من الثمن؛ لذا كان احلكم على أن القبض فيه هو قبض ح
ن تفرد املوجب بوضع الشروط هلذا العقد هو موضع نظر؛ ألنه قد يكون إمضاء أ جيد يف املسألة، إال

وعدم إمكانية احلصول عليه إال هبذا  ،املستفيد على هذا العقد من ابب االضطرار إىل هذه السلعة
 العقد.

من الطرف اآلخر يف  لفيكون القبو  ؛ويزاد على ذلك أن املوجب للعقد قد أعد الشروط مسبًقا
ألن عمله قائم على التوقيع واملوافقة على هذا العقد؛ لذا كان القول أبن  ؛قد هو حكميجملس الع

 القبض يف هذا القسم من ابب القبض احلقيقي، غري دقيق.
إىل ا إن صدور اإلجياب من املوجب يف عقود البيع بشكل عام؛ ليس ابلضرورة أن يكون موجهً 

ا فيجوز أن يكون شخصً لعامة من الناس، "ا لشخص معني، فقد يصح أن يكون اإلجياب صادرً 
جائزًا فكان القبض من بعد صدور املوجب  (2)"؛ا وال معيننيا، ومجاعة، وجيوز أن ال يكون معينً معينً 

چ اجلعالة واإلجارة، حيث استدلوا بقوله تعاىل:  ء حني حتدثوا عنوهذا ذكره الفقها عند الفقهاء،

ن جاء بصواع امللك الذي جعل مل (3)،چڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
صاحب العقد به  يلتزم اعامًّ  هذه اآلية إجياابً  تفكان (4)؛محل بعري من الطعام ومل يقدر له مدة ؛فقدوه

ان ا اشرتطه على نفسه، وهو كما ترى جائز عند الفقهاء، سواء كمبن يلتزم الذي وضع الشروط، أب
مثل من قال  ،خلطاب للعامة، أو كان اذاإن رددت لقطيت فلك ك اجلعل ملعني، مثل من قال لشخص

                                 
 .33، ص: ،عقوداإلذعان( انظر أمحد مسري قرين1)
 (.5/269، )روضةالطالبني النووي،( 2)
  .72يوسف، اآلية: ة سور ( 3)
 (.2/110، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 4)
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 (1).ئة دينار، فشابه بذلك اإلجياب الذي يصدر للعامافله م من رد لقطيت أو وجدها

وبذلك يكون صدور اإلجياب للعامة أصل يعمل به يف هذه العقود؛ لوجود نص صريح استدل 
فكل من  (2)،ون حصوهلااجلعل: هو اإلجارة على منفعة مظنألن ؛ عليه الفقهاء يف جواز اجلعالة

 اوضعهاليت يعمل على إجياد الشيء الذي وضع اجلعل بسببه؛ فهو يف احلقيقة قد أقر ابلشروط 
وكان التوقيع على العقد مبثابة القبض والرضا على االستفادة من  ،ذعانعقود اإل تلذا جاز  ؛املوجب

 املبيع، وهللا أعلم.
؛ ذلك أن ايه غري آنية، فيكون فيه القبض حكميًّ فيه املنفعة فتكون  الذي الثاينأما القسم 

األصل يف املبيع أن يكون يف حوزة املشرتي بعد إمتام العقد مباشرة؛ ألن القبض يتم بذلك، إال أن 
بعد التوقيع على العقد، حىت يتم االستفادة من املبيع، وذلك  ا، يتطلب وقتً ذعانا من عقود اإلبعضً 

صل أن يكون وصول اخلدمة إىل املشرتك بعد أايم أو شهر من مثل خدمة اهلاتف اآليل؛ فقد حي
ك، إال أن ذلك يكون ا ملتطلبات التوصيل وتثبيت اخلدمة وما إىل ذلالتوقيع على العقد؛ وذلك نظرً 

لذا كان القبض يف هذا  ط التسليم والدخول على هذا العقد؛مع شرو  ومدوًنً  مكتوابً  يف الغالب
 .ا، وهللا أعلمالقسم حكميًّ 

وهو اعتبار القبض يف هذه العقود من ابب التعاطي من جانب واحد؛ وهو  ،بقي القسم األخري
دفع  :أي ،ا يف القبض املباشر من غري قوليف احلقيقة غري مستقيم، ذلك أن التعاطي يكون غالبً 

جند أن لذا شيء من الشروط وال التوقيع عليه؛ آلخر باالثمن وأخذ املبيع يف احلال، من غري اشرتاط 
 (3)من أجاز بيع التعاطي من الفقهاء أجازوها يف البداية على احملقرات، مثل البقول والعدس وغريه،

 األجل. طويلة امن ابب التعاطي لكونه عقودً  ذعانفال ميكن اعتبار القبض يف عقود اإل
والسعر يف يضع الشروط  اواحدً  اهو أن هناك جانبً  ؛ذعاناإلود قالبيع ابلتعاطي وعيف الصلة إن 

 يتاح للمشرتك أو املستفيد قراءة شروط اخلدمة ومن مث الدخول يف ذعانعقود اإليف العقد، إال أن 
، وليس األمر كذلك يف القبض عرب التعاطي يف البيع العادي، ذلك وتفكر العقد، فاملسألة فيه تراخٍ 

ثل شرب املاء أو شراء معني م الشخص يف وقتٍ  اا يكون يف أمور بسيطة حيتاجهأن التعاطي غالبً 
                                 

 .113ص: ،عقوداإلذعان،(. وأمحد مسري قرين4/203، )كشافالقناع( انظر: البهويت، 1)
 (.4/20بدايةاجملتهد،)( ابن رشد، 2)
 (.9/162، )اجملموع النووي،( انظر: 3)
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مقابل خدمة  فأنت توقع على شروط وضعها املوجب، ذعانتذكرة الباص عرب املاكينة، أما عقد اإل
 .ةا لذاته متمتًعا لشروط معينا منفردً سيمدها إليك ملدة طويلة؛ لذا كان عقدً 

د فإذا كان العقد يتمتع بشروط غري تعسفية وليس فيه غرر أو غنب فاحش؛ كان من العقو 
اجلائزة؛ ذلك أن الرضا الكامل أساس التعاقد، مهما كانت وسيلة التعبري عن اإلرادة أو الرضا هبذا 

أموال الناس ابلباطل أو العقد، واألمر األهم هو عدم ارتكاب منهي عنه يف عقد البيع؛ مثل أكل 
دل على ذلك هذا البيع، وي عن كان يف العقد شرط حيل أكل حق الغري من غري حق هني  الغش، فإن

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ ىل: اقوله تع

من تسول له نفسه أكل أموال الغري من غري  ىفدلت اآلية على أن احلرمة تقع عل (1)،چ ھ ھ
ال أيكل بعضكم "هو:  اآليةمعىن هذه ن إحق، وهو التفسري الذي ذكره اإلمام القرطيب حيث قال 

القمار واخلداع والغصوب وجحد احلقوق، وما ال تطيب به مال بعض بغري حق. فيدخل يف هذا: 
هر البغي وحلوان الكاهن وأمثان منفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، ك

ألن الغنب   ؛اخلمور واخلنازير وغري ذلك. وال يدخل فيه الغنب يف البيع مع معرفة البائع حبقيقة ما ابع
يف القرآن الكرمي آايت   تكما أنه ورد  ليس فيه غش أو غرر جاز إبرامه،فالعقد الذي  (2)"،كأنه هبة

فالوفاء  ،على نفسه نسانكثرية تدل على وجوب الوفاء ابلعهد، والعهد يطلق على ما يعقده اإل
 ژ ژچ ىل: اقوله تعوهي ألن اآلية نصت على الوفاء ابلعقد صراحة،  ؛ابلعقد هو وفاء ابلعهد

 (3)،چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ

وأن األصل يف  (4)فدلت اآلية على الوفاء بعقد هللا على الناس وبعقود الناس بعضهم على بعض،
احلرية التامة يف إنشاء العقود اليت مل ترد فيها نص على  العقود اإلابحة، وأن لكل واحد من اخللق

تدخل من  ذعانعلى خمالفة الشرع، وعقود اإلينطو  ومل حرمة التعاقد هبا، إن كان الشيء املباع حالاًل 
 وهللا أعلم.ألنه عقود مستحدثة،  ؛هذا الباب

الرضا  حيث إن؛ جيري ابلكتابة، ال يعين عدم دخوهلا يف القبض احلكمي ذعانإن كون عقد اإل
                                 

 .188لبقرة، اآلية: سورة ( 1)
 (.2/338، )تفسريالقرطيب، القرطيب( 2)
 .1املائدة، اآلية: سورة ( 3)
 (.6/33، )تفسريالقرطيب،( انظر: القرطيب4)
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تعاقد ابلكتابة  ؛ ألن الفقهاء جييزون الامتوفر ابلتوقيع على العقد؛ فكان إجراء العقد هبذه الطريقة جائزً 
 اخلطابمثل الكتاب ألن ؛  عن اللفظ مع القدرة عليهكوسيلة للتعبري عن إرادة البيع وغريه، بداًل 

املراسلة فإنه  ، وكذابهحلصول الرتاضي  على مجيع الوسائل؛ َيِصح  اْلبَ ْيُع وحنوه ابملكاتبةابملشافهة؛ لذا 
اإلجياب والقبول لزم هبا البيع على  ن يكون داللةميكن أ لفظ أو إشارة يعترب وسيلة لعقد البيع، فكل

 (1).؛ والعقد ابلكتابة هو من هذا البابوسائر العقود
هو قبض حكمي، يتحتم فيه على املستفيد  ذعانومما سبق يرى الباحث أن القبض يف عقود اإل

لقبض يف عقود ا لبذلك يكون مشاهبً و دفع العوض مقابل اخلدمة املقدمة من الشركة املالكة للبضاعة، 
ك تدفع الثمن مقابل اخلدمة ملدة معينة فإن مضت املدة وكنت تود حيث إن ،البطاقات االئتمانية

جتدد العقد مقابل اخلدمة مرة أخرى، وقد تتغري  وم املستفيد بتقدمي الطلب ومن مثاالستمرار، يق
 ا، وهللا أعلم.ًضا حكميًّ كان القبض يف هذه العقود قب  ا؛الشروط وقد ال تتغري، وهبذه األسباب كله

 
 

 
.ذعانأمثلةعنعقوداإلاملطلبالرابع:

 :: القبض يف عقود التأمنياملثالاألول
 ابلتزام كل قادر منهم مبساعدة إخوانه ممن يقع عليه املكروه الناس بني اقائمً  اقدميً  كان التأمني

 ا بني األفراد واتفاقياتقودً ع حاجة إىل وجود جهة مركزية تنظم من غري أن يكون هنالك، والضرر
تقوم ابلرتويج وحصر املتفقني من خالل أًنس يتم دفع شركات خمتصة  أن يتواجد أو فيما بينهم،

وير التجارة التطور املستمر يف جمال التعاقد والتطلع إىل تط إال أنالرواتب هلم مقابل هذا العمل، 
 ريوتيسيقتصر عملها على تنظيم  ،ذاهب تصةاحتيج إىل مؤسسات خم ؛اجلديدة نتيجة ملطلبات احلياة

بطرق  احلوادث املتكررةوقوع  وقت ؛هذه الوظائف والنهوض حباجة الناس إىل مساعدة بعضهم بعًضا
حبيث حيفظ حقوق الغري من الضياع ومساعدة الناس على تفادي املكروه والنهوض من  مؤسسية،

                                 
 .(9/167اجملموع،) ،النووي(. 3/457، )،أقرباملسالكالصاوي(. 3/23اهلداية،)املرغيناين،  ( انظر:1)
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 .(1)على الشكل الذي نراه اليوم تأصبحف ظهرت شركات التأمني بعد حدوث الكوارث؛ لذاجديٍد 

كونه أن الذي يضع   ؛ذعانمن عقود االضطرار قد يكون له عالقة عامة مع عقود اإل إن ال تأمني كونه
ه، ذلك أنه يعمل املستفيد هو الرضا مبا هو مكتوب واملوافقة عل حيث إنالشروط هو طرف واحد؛ 

لتأمني عليها لتتمكن من االستفادة من مبيعاهتا، تشرتط ا ،يف بعض الشركات اليت ختص بعض املنافع
 وكذا ما حيدث مع البنوك اليت تتعامل مع املستفيدين من عروضها على هذا النحو.

، ذعانهو من عقود اإلال تأمني أن عقد  ،صرينافلما كان األمر كذلك جعل بعض العلماء املع
بند عقود حتت اته، وليس داخل ا لذاته، وهناك بعض آخر يرى أن التأمني عقد بذوليس عقدً 

، والكالم يف ذلك يكون يف تعريف عقد التأمني مث ذكر أقوال العلماء حول انتماء عقد ذعاناإل
 .ذعانالتأمني إىل عقود اإل

تعريفعقدالتأمني:
؛ ذلك أن التأمني من العقود اليت توضع من ذعانسبق أن بيننا أن التأمني داخل حتت عقود اإل

ا، فيلتزم املستفيد من إجراء العقد والتوقيع على الشروط،  جاهزً يكون العقد مكتوابً جانب واحد، و 
هلذه الشروط من غري أن يكون له االختيار يف  ذعانمن غري إلزام، إال أن إمتام العقد يتطلب اإل

 .ذعانة للعقد، وبذلك دخل هذا العقد ضمن عقود اإلمالشروط املتم
أو وجود الغرر يف العقد مل يرد دليل على حترميها ابلنص عليها،  اإن األصل يف العقود اإلابحة م

لذا إن كان يف العقد شرط يوجب الظلم على أحد املتعاقدين؛ تعني للقاضي التدخل فيه محاية  املربم؛
للطرف األضعف، وهو املستفيد، فلما كان األمر كذلك وجب تعريف عقد التأمني، مث بيان كيفية 

 .ذعانالقبض حسب عقود اإل
َوَرُجل  أَُمَنة : أْيَمُن كله ، وآَمْنُت َغرْيِي ِمَن اأَلْمن واأَلمان" هو مصدر أّمن يؤّمن، :التأمني يف اللغة

  (2)".َأحد، َوِقيَل: أْيَمُنه الناُس َواَل خَيَاُفوَن غائَلته
مع الفقه يف جملة جم (3)ا ما ذكره الدكتور الزحيليهبعدة تعريفات، أمه كذلك  عرِّف التأمنيو 

                                 
 (.13/1519، )جملةجممعالفقهاإلسالمي( انظر: 1)
 (.13/21، مادة: أمن، )سانالعربلابن منظور،  (2)

وكان أحد أبرز علماء  ،م1932-ه 1351لدة دير عطية من ريف دمشق عام ب يف ولد ،وهبة بن مصطفى الزحيلي هو  (3)
عضو اجملامع الفقهية بصفة خبري يف مكة وجدة واهلند وأمريكا والسودان. و سوراي يف العصر احلديث،  يف والتفسري الفقه

= 
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 ي، حيث عرفه أبنه:سالماإل
املستفيد الذي اشرتط التأمني  إىلن له املستأمن أو املؤمه  إىلن مبقتضاه أن يؤدي "عقد يلتزم املؤمِّ 

آخر يف حالة وقوع احلادث، أو حتقق خطر  مايلا، أو أي عوض ا مرتبً ا من املال، أو إيرادً لصاحله مبلغً 
 (1)ن".املؤمِّ  إىلن له سط، أو أية دفعة أخرى يؤديها املؤمه مبني يف العقد، وذلك يف مقابل ق

ن له على تعهد لصاحله أو لصاحل غريه أبن عملية هبا حيصل شخص يسمى املؤمه  وعرفه آخر أبنه:"
وذلك يف نظري مقابل مايل هو  ،ا يف حالة حتقق خطر معنين عوضا ماليًّ يدفع له آخر هو املؤمِّ 

 (2)"القسط.
 أن هذا العقد يقوم على أمرين: ريف عقد التأمني جيدن الناظر لتعإ
ها، فهو عقد على خطر غري حمتوم يف وجوده، فتارة عقد يقوم على احتمال الوقوع وعدم: أنه أوهلما

 يقع واترة ال، فهو شبيه ابلقمار يف هذه الناحية.
على أقساط بشكل  ن له، سواء كان هذا القبض: أنه عقد يقوم على قبض مسبق يدفعه املؤمه الثاين

 دوري، أو مرة واحدة.
ومن خالل هذين األمرين جند اختالف العلماء املعاصرين حول حكم هذا العقد من حيث اجلواز 

 وعدمه.
بعض ذهب الشيخ حممد خبيت من علماء العصر على حرمة عقد التأمني وفساده، ومنهم  فقد

يشبه القمار يف  وبذلك حمتمل، واخلطر ر،خط على معلق التأمني عقد أن ربتعا هإن حيث ،(3)املطيعي

                                 
= 

حصل على جائزة أفضل شخصية إسالمية يف حفل و  ،ه اإلسالمي ومذاهبه جبامعة دمشق، كلية الشريعةورئيس قسم الفق
 23املوافق  2015أغسطس  8 يفتويف  ،يف مدينة بوتراجاي 2008استقبال السنة اهلجرية اليت أقامته احلكومة املاليزية سنة 

روهبة ،بديع السهيد ،ه  يف دمشق. ينظر: اللهحام 1436شوال  ( يف 12، وهو الكتاب رقم )الزحيلي،العاملالفقيهاملفس ِّ
 سلسلة: )علماء ومفكرون معاصرون، حملات من حياهتم وتعريف مبؤلفاهتم(.

 (.2/375، )جملةجممعالفقهاإلسالمي( 1)
 (.19/18، )جملةالبحوثاإلسالمية( 2)
، ودرس يف الزهر وخترج فيه حاصالً 1271سنة  مال أسيوطاحلنفي، ولد يف املطيعة من أع ،املطيعي بن حسني ( حممد خبيت3)

البدر الساطع على مقدمة مجع  :ئها، له مصنفات منهااعلى الشهادة العاملية، وكان مفيت الداير املصرية، ومن كبار فقه
 (.6/50) ،ألعالما زركلي،ه ، ال1354اجلوامع، والكلمات احلسان يف األحرف السبعة ومجع القرآن، تويف 
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 (1)املعىن.

األموال يف الشرع  وكذا استدل املانعون هلذا العقد، أن عقد التأمني هو من ابب الضماًنت، وضمان
والتعدي، وهذه األسباب غري متوفر يف هذا العقد، لكونه يدفع اإلتالف حيصل عن طريق الكفالة أو 

كذلك مل جيز أخذ أموال الناس بسبب احتمال اخلطر   احلال كان  لماوقوع اخلطر، فا الحتمال مسبقً 
املعقود عليه  يف الغرر املفسد للعقد يشرتط فيه أن يكونن إ وعدمه؛ لذا كان العقد حمظورًا، وكذا

وقلما  ،ألن الربح اثبت ؛، كما أن الغرر فيه فاحشوهذا متحقق يف عقد التأمني التجاري ،أصالة
 (2)حيافظ على ملكه. نسانء املؤمن؛ ذلك أن طبع اإلحيصل هناك تلف للشي

 وأنه ،احلدوث من أركان التأمني: اخلطر، واخلطر حادث حمتملاملانعون كذلك أن  لولقد استد
 ، واملؤمن له ال يستطيع أن يعرف وقت؛ ألنه أييت فجأة من غري ميعادال يتوقف على إرادة العاقدين

يقع من أقساط التأمني وبعد ذلك  اا واحدً قد يدفع قسطً  ؛ ألنهأيخذ العقد مقدار ما يعطي أو إبرام
بدفع العوض  يستحق مجيع ما التزم به املؤمنوبذلك ، ، مثل حادث سيارة أو احرتاق السكناخلطر

، وال يقع اخلطر، فال اليت عليه مجيع األقساط نساناإل قد يدفعكذلك ، و وتصليح ما مت فيه الفساد
املؤمن له قد تكون بسيطة، ولقد يقع الضرر بعد دفع جزء  اقساط اليت يدفعه، كما أن األاأيخذ شيئً 
  ، يف التأمني مدى احلياةمثاًل  حال حياتهقساط األن عاقد التأمني مع الشركة إذا أوىف أل؛ يسري منها

مع الربح الذي اتفق عليه مع  ،امقسطً  امجيعً  كان له أن يسرتد من الشركة كل املبلغ الذي دفعه
ا، لذا مل ، أليس هذا راب واضحً كاماًل له  ن دفع العوض فما الذي أابح للمؤمِّ ،االيت تعامل معه ةالشرك

فالعامل األساسي فيه هو اخلطر وهو  ،جيز هذا النوع من التعامل، لكونه يشابه القمار يف احلظ
 (3).ول وقت الوقوعهجم

 رأي جائز، وأن مبدأ الرضا آخر يرى أن عقد التأمني هو من عقود الضرورات وأنهوهناك
موجود فيه، وخاصة التأمني التعاوين، الذي يقوم على التربع بني جمموعة من الناس، على أن يكون 

حيث تتفق جمموعة على وضع رؤوس أمواهلا املبلغ ملن يصاب مبكروه يف بيته أو متاعه أو غري ذلك، 

                                 
 .356، ص: التخريجعندالفقهاءواألصولينيالتميمي، ( انظر: 1)
 (.11/568، )جملةجممعالفقهاإلسالمي( انظر: 2)
 (.2/379، )جملةجممعالفقهاإلسالمي(. 3/370، )فقهالسنةسيد سابق، ( انظر: 3)
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 (1).يف صندوق تعاوين مشرتك جلربان اخلسارة الواردة عليها
فال إكراه على إبرام  ،، وأنه من عقود التربععللوا سبب اجلواز على أن الرضا بني الشركاء موجود  و 

 العقد.
من  هو مثل غريهالقانون أن عقد التأمني بعض علماء  كما أنه يعضد هذا املوقف ما يراه

 :يعتمد على ثالثة أركان ، وأنهالعقود الالزمة
 .الرتاضي بني املتعاقدين-1
 .عقدحمل ال-2
 (2).السبب الذي يقوم عليه العقد-3

 إال أن الدكتور حسام الدين الفرفور يرى أن أركان التأمني أربعة:
 خلطر.-1
 القسط. -2 

 العوض املايل.-3 

 (3)املصلحة يف التأمني. -4 

عن عقد  تاآلراء اليت حتدثإن وعلى كل فإن التأمني أبنواعه ينحصر حول هذين القولني، أي 
كسائر العقود، واحملور اآلخر يرى فيه الغرر   اًنفذً  اور حول هذين احملورين، حمور يراه عقدً التأمني تد

 وأكل أموال الناس بغري حق؛ وابلتايل عدم جواز مثل هذا النوع من العقود. 

 
املناقشةوالرتجيح:

، ا مستقالًّ عقدً بني العلماء املعاصرين حول عقد التأمني من حيث كونه  اسبق أن بينا أن هناك اختالفً 
 .ذعانأو أنه عقد جائز يندرج حتت عقود اإل

 كثرية منها:  ألسبابٍ  ذعانوترجح لدى الباحث كون عقد التأمني يندرج حتت عقود اإل
ال حيق للمستفيد املساومة يف األقساط، فإن أراد إبرام العقد  ،أن عقد التأمني خاصة التجاري منه-أ 

                                 
 (.2/386، )جملةجممعالفقهاإلسالميالتسخريي، خالصة التأمني،  انظر:( 1)
 (.2/402، )جملةجممعالفقهاإلسالمي: ( انظر2)
 (.2/402، )جملةجممعالفقهاإلسالميالفرفور، (3)
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 ا املالك املذعن.هضعيوقع عليه ويلتزم الشروط اليت و 
ا، وذلك مثل بعض الشركات اليت ختتص ببيع أن عقد التأمني يف بعض األحيان يكون ملزمً -ب

 ا مع إبرام عقد البضاعة.املركبات والسيارات أو الطائرات، فيكون العقد متالزمً 
 ألن الشيء اجملهول هو وقوع الضرر.؛ ا وصفةثبوت األقساط ملدة معلومة قدرً -ج

:، فهو كاآليتخيصأقوالالعلماءجوازهذاالعقدأمافيما
من  حيث إنإن منع عقد التأمني حبجة الراب أو اجلهالة مبقدار الضرر احملتمل، فقه جيد يف املسألة؛ 

أن يكون املبيع والثمن معلوًما، فلما كان إحدامها جمهواًل، أمكن القول بعدم  ؛شروط القبض يف البيوع
صاحب العقد من غرر وربح فاحش؛ فكل هذه األشياء حجة ملنع هذا العقد، جواز العقد، وكذا ما ي

نها واألدلة من الكتاب والسنة اليت متنع أكل الراب وأموال الناس بغري حق كثرية وواضحة الداللة، م
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ : على سبيل املثال، قوله تعاىل

 (1).چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ز التأمني التعاوين؛ أن هذا العقد بصفة عامة يصبح التعاون فيه وكذا ميكن الرد على من أجا
دفع الناس للمال يساهم يف ختفيف الضرر، سواء نوى فيه التأمني  حيث إنمن غري قصد يف احلقيقة، 

منتٍف وهذا  ،وجه هللافيه املساهم يف التأمني االجتماعي ينوي إن أم ال، ويكون الفرق فيما إذا قيل 
 تتعامل هبذا النوع من العقود، ويف احلقيقة أن التأمني التعاوين ليس وليد احلال، فهو يف البالد اليت

وخاصة التأمني البحري يف تلك الفرتة، وهذا القول ورد يف حاشية  ،امعروف لدى فقهاء األمة قدميً 
يف عرض السوكرة، وهو مال يدفعه التجار مقابل احلماية لتجارهتم عن ، حيث هنى فيه (2)ابن عابدين

ا ا من حريب يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضً جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبً "البحر، ونصه: 
ا لرجل حريب مقيم يف بالده، يسمى ذلك املال: سوكرة على أنه مهما هلك من املال الذي  معلومً مااًل 

ة ما أيخذه منهم، وله وكيل مبقابليف املركب حبرق أو غرق أو هنب أو غريه، فذلك الرجل ضامن له
ية إبذن السلطان يقبض من التجار مال سالمعنه مستأمن يف دارًن يقيم يف بالد السواحل اإل

                                 
 .188سورة البقرة، اآلية: ( 1)
 ،1198ولد يف دمشق  ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الداير الشامية وإمام احلنفية يف عصره هو( 2)

ه )رد احملتار على الدر املختار(، يعرف حباشية ابن عابدين، و )رفع األنظار عما أورده احلليب ل ، ه  1252هبا سنة  وتوفيها
 (. 6/42) األعالم،لزركليا .على الدر املختار( و )العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية(
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ا، والذي يظهر وإذا هلك من ماهلم يف البحر شيء يؤدي ذلك املستأمن للتجار بدله متامً  ،السوكرة
فدل هذا النص على  (1)"ام ما ال يلزمألن هذا التز  ؛يل: أنه ال حيل للتاجر أخذ بدل اهلالك من ماله

لناس اليوم؛ لذا كان ها اوإن كان ليس على الطرق اليت يتبع ،أن التأمني معروف لدى الفقهاء القدامى
 لعدم جواز التأمني للغرر الواضح. ؛علة واضحة هذا النص مبثابة

ا من قبل، يكن معروفً  إال أن هناك من العلماء من يرى أن عقد التأمني عقد حديث ومتجدد، وأنه مل
جيتمع فيها عدد كبري من املستأمنني،  ة،ألنه يقوم بني شركات مسامهة كبري ؛ وأنه من عقود الغرر

ألن احلوادث ؛ فبالتايل يكون هلذه الشركات مبالغ ضخمة غري معروفة العدد، وهو ربح من غري جتارة
وعقود الغرر مع الفحش يف الربح من غري  ؛ فكان جواز هذا العقد هو مبثابة جواز الرابحتدث ما قلياًل 

 (2)عمل واضح.
اجتناب هذا النوع من العقود بسبب  هفيمن ال ميكن ،وميكن الرد كذلك على هذا القول

االضطرار، مثل ما إذا كان السلعة اليت هو حباجة إليها يتوجب عليه وقت شرائها التعامل مع شركات 
حيث  ،ابب بيع املضطر، وخاصة إذا كان التأمني من الدولة التأمني، ففي هذه احلالة يكون العقد من

 يكون على املوظفني لدى الدولة أن يدخلوا حتت هذا العقد من غري اختيارهم.

وهو عون للمرء يف النهوض  ،أن عقد التأمني جائز، فقد أكدوا أن احلاجة ملحة اأما الذين رأو 
التأمني يعوض عليه ما خسر بسبب اجلائحة  إنحيث من الكوارث واحلوادث اليت ال طاقة له منها؛ 

أو احلادث الذي ليس له يد فيها، كما أن مبدأ الرضا موجود يف هذا العقد، والرضا يعترب الركن األهم 
يف كل عقد حيصل فيه بيع أو شراء؛ فلما كان األمر كذلك وكان احلاجة يف هذا العصر إليه؛ صار 

 وض من الشركة؛ ألن التأمني من عقود املعاوضات.ا، واستحق املؤمن له العالعقد جائزً 
من قبيل التعاون على الرب؛ ألن كل مشرتك يدفع هو و أو أن يكون التأمني من عقود التربعات، 

 ، وهذالتخفيف آاثر املخاطر وترميم األضرار اليت تصيب أحد املشرتكني ؛اشرتاكه بطيب نفس
 (3)ابلتأكيد خيص التأمني التعاوين.

                                 
 (. 4/170)رداحملتار،ابن عابدين، ( 1)
التأمنيبد احلق محيش، ود. ع ،.د احلسني بن حممد شواطا( انظر: 2) أحكام ، شبكة األلوكة الشرعية، اتريخ: بعض

21/3/2017 ،http://www.alukah.net/sharia/0/66483/ 
 (.5/3416، )الفِّْقُهاإلسالميُّوأدلَُّتهُالز َحْيِلّي،  ( انظر:3)
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العجز و  الطوارئهلذا العقد؛ أنه حيمي الناس من اجمليزون ومما علل به  ا،التأمني التعاوين جائزً لذا كان  
مصاحل األفراد يف مثل هذه األحوال، وعقد التأمني التعاوين  الدولة عليها رعاايةإن  :ة، وقالواوالبطال

 (1)من الراب والغرر واملقامرة.خاٍل جائز وهو 
، قرروا ذعانالقسط الثابت الذي هو من عقود اإلذي لتأمني التجاري وكذا الذين قالوا جبواز ا

من  اللمستأمن أن يقبض شيئً جييزون ال وكذا استثمار شركات التأمني يف معامالت ربوية، عدم جواز 
، وإمنا يكون العوض وقت الضرر هو املباح فقط، وهو يف احلقيقة الفوائد اليت تدفعها شركة التأمني

اجيات على هذا النوع من وهو رأي جيد؛ لشمول كثري من احل (2)سان مبقابل،يدخل حتت اإلح
 التأمني.

احلاجة إليه يف هذا تدعو  ،هو عقد مستقر، معلوم الشروط أن عقد التأمني ويرى الباحث 
ما فقد من األشياء، وذلك مثل املنازل أو  نسانكثرة احلوادث وصعوبة تعويض اإل  مع العصر، خاصة

ا كان األمر كذلك جاز القبض احلكمي فيه، حيث دفع القسط مقابل اخلدمة وقت املركب، فلم
ألن اليسر من مسات الدين احلنيف، وهذا مثله مثل عقود االضطرار، ؛ الضرر من غري أخذ الفوائد

مثل الذين يعملون يف الشركات اخلاصة وغريهم ممن  ،وخاصة أن هناك من ال يسعه إال االشرتاك فيه
 هذا النوع من العقود. يلزمون إىل

بني أن التأمني التعاوين من قبيل عقود و  ،التعاوينال تأمني أكد على جوز  هيكما أن قرار اجملمع الفق
 ونصه ما يلي: ،املعاوضات

قرر جملس اجملمع ابإلمجاع املوافقة على قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم "
بداًل عن التأمني التجاري احملرم واملنوه عنه  ه . من جواز التأمني التعاوين4/4/1397( واتريخ 51)

 آنًفا لألدلة اآلتية:

                                 
 (.5/3423الز َحْيِلّي، املرجع السابق، ) ( انظر:1)
التأمنيشواط ود. عبد احلق محيش، .د احلسني بن حممد ا( انظر 2) أحكام ، شبكة األلوكة الشرعية، اتريخ: بعض

21/3/2017 ،http://www.alukah.net/sharia/0/66483/.  ،وأدلَُّتهُالز َحْيِلّي اإلسالميُّ ، الفِّْقُه
(5/3423.) 
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هبا أصالة التعاون على تفتيت األخطار  يقصد من عقود التربع اليت : أن التأمني التعاويناألول
مببالغ نقدية  وذلك عن طريق إسهام أشخاص ،واالشرتاك يف حتمل املسئولية عند نزول الكوارث

ال يستهدفون جتارة وال رحًبا من أموال  فجماعة التأمني التعاوين ،ختصص لتعويض من يصيبه الضرر
 وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر ،غريهم

 عقود املسامهني تفليس اء،النسمن الراب بنوعيه: راب الفضل وراب  : خلو التأمني التعاوينلثاينا
 وال يستغلون ما مجع من األقساط يف معامالت ربوية. ،ربوية

 ؛بتحديد ما يعود عليهم من النفع : أنه ال يضر جهل املسامهني يف التأمني التعاوينالثالث
 ألهنم متربعون فال خماطرة وال غرر وال مقامرة خبالف التأمني التجاري فإنه عقد معاوضة مالية جتارية.

مجع من األقساط لتحقيق الغرض ن املسامهني أو من ميثلهم ابستثمار ما : قيام مجاعة مالرابع
 ."من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تربًعا أو مقابل أجر معني يالذ

عقد ال تأمني، من العقود إن بعد ذكر أقوال العلماء املعاصرين حول هذا العقد ميكن القول 
يف هذا العصر؛ يرى  نسانجات اإلارتبط هذا العقد بكثري من حاملزدهرة بكثرة هبذا العصر، وي

ا الباحث أن ينظر إىل هذا العقد من منظور التيسري على العباد، وأن حترمي عقد التأمني يسبب عسرً 
وقت شرائها إبرام عقد التأمني؛ لذا يرى الباحث األخذ تستلزم على العباد، ذلك أن املنافع الضرورية 

وذلك من ابب تيسري  ،جائزوأنه إليه الشيخ الزرقا إىل التعامل مع هذا العقد،  ابلرأي الذي ذهب
 ،للمصابني ممن فقد صحته أو مركبته ابني الناس؛ ألن فيه تعويضً  األمر على الناس، وأنه فيه تعاوًنً 

وكان حباجة إىل رعاية وكفالة عائلته، ولقد علل سبب وجود شركات التأمني بكثرة من يرغب 
ا من إجياد من ينظم عملية السري هلذه العقود، وكيفية صرف ام إىل هذا العقد، فكان لزامً لالنضم

وأن كالمها  ،األموال وقت حدوث املكروه، كما أنه أكد عدم التفريق بني التأمني التجاري والتعاوين
وط فيه تعاون والفرق فقط يف أخذ أجور القائمني على العمل، كما أن فرض شركات التأمني لشر 

  (1)تعسفية ميكن للدولة التدخل لوضع حد هلذا الظلم.

                                 
 (.3/285، )فقهالنوازلين، ا( انظر: اجليز 1)
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ومصلحة األفراد يف هذا  ،ملصاحل العباد، وأن الدين فيه يسر وهذا الرأي كما ترى فيه مراعاة
قوم على ترميم األضرار وإصالحها، لذا كان أخذ تألن فكرة التأمني ؛ العقد كبرية أكثر من املفسدة
 رمي هذا العقد، وهللا أعلم.رأي الشيخ الزرقا أوىل من حت
يتطلب أن يكون هناك طرف واحد هو الذي يقوم بوضع شروط  ذعانإن كون التأمني من عقود اإل

القائمني  حيث إنفيه نظر؛  ذعانهذا العقد؛ لذا كان اعتبار التأمني التعاوين أنه نوع من عقود اإل
فهو  ،ذعانحلديث عن كونه من عقود اإلعلى التأمني التعاوين متفقون ابألساس على التعاون، أما ا

، ذعاني بعقد اإلا، أو غري قادر على تركه؛ لذا مسُ يكون يف التأمني الذي يكون املذعن فيه مضطرًّ 
 ا يف هذا العقد ابعتباره جائزًا، وهللا أعلم.فكان رأي الدكتور الزرقا مرجحً 

ض متأخر، وقد يكون ألن العو ؛ ن القبض يف عقد التأمني هو قبض حكميويرى الباحث أ
ن له، وأما قسط من قبل املؤمه  لغري معلوم القدر، وألنه جاز للضرورة، ويتحقق القبض بدفع أو 

  التأمني التعاوين فيكون القبض فيه من أول حدوث الضرر احملتمل، وهللا أعلم.


:الطريانوتذاكر،االتصاالتعقوداملثالالثاين:
لهاتف، كما أن األفراد ميلكون وسائل اتصال ختصهم، فعقود ال يكاد خيلو بيت إال وفيه خط ل

تتعلق االتصال من الضرورايت، يصعب العيش من دونه، كما أن عقود  تيف العصر أصبحاالتصال 
بل حىت يف املأكل واملشرب، وكذا عقود تذاكر الطريان وغريه، ؛ بكثري من جوانب احلياة اليومية
ا، بل ان والتذاكر مرحبً التجارة خالل عقود الطري  تأصبح ؛قل اجلويفنتيجة لتطور احلياة وتسهيل التن

 بعض الدول على هذه التجارة يف رأس ماهلا ودخلها القومي.تعتمد قد 
وهذه العقود مما ال دخل للمشرتك فيها على وضع شروط اخلدمة أو كيفيتها، وإمنا يقوم العميل بدفع 

 القيمة حسب النوع الذي يود أن يستخدمه.
مالك اخلدمة ميكنه أن مينعه عنك يف أي  حيث إنناك من يسمي هذه العقود بعقود اإلجارة؛ وه

 (1)وقت وحلظة لسبب ما ودون الرجوع إليك، فالعميل يدفع مقابل اخلدمة وال ميلكها.

                                 
 .208، ص: ذعان،عقوداإل( انظر: أمحد مسري قرين1)
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؛ هو عدم متكن املشرتك من املناقشة أو ذعانإن سبب كون هذين العقدين ينضوي حتت عقود اإل
مث  ،لميالعقود، ذلك أهنا جاهزة ويكون عمل الشريك أو املنتسب هو الرضا والتس التفصيل يف هذه

 دفع املبلغ مقابل هذه اخلدمة.
ك مضطر حيث إن؛ قطع املنفعة بشكل مفاجئ ملدة غري معلومة ين،ومن سيئات هذين العقد

 مع أنك قد دفعت مستحقات هذه اخلدمة. ،دوه لكيألن تنتظر حىت يع
عيد فيما خيص عقود تذكرة الطريان، وقد يفوت مصلحة الفرد بتأخره عن عمل أو عدم احرتام املوا

 غري ذلك.
دفوع مقابل اخلدمة، إن وضع بعض الشروط التعسفية، حيث ال ميكنك اسرتداد املبلغ امل

 فاتك موعد الرحلة دون النظر يف سبب التأخر.
 ؛بيت السعر أو رفعه أو خفضهقد يكون هناك احتكار بني الشركات العاملة يف اجملالني، بتث

الشركات اليت ختص تذاكر  ا، إال أن زايدة التنافس يفه أينما ذهبت جتد نفس األسعار تقريبً حيث إن
 حيد من هذا االحتكار يف بعض الوجهات الدولية.الطريان؛ 

فهذه الشروط كلها يف احلقيقة تصب على مصلحة املالك، أما املنتسب فليس له حول وال 
من حتد ا كان للسلطان التدخل يف الفصل بني العميل املنتسب إن كان هنالك شروط قوة، لذ
 من املال املدفوع مقابل اخلدمة.االنتفاع 

ملا ذكرًن من أسباب، وأن القبض  ذعانهو من عقود اإل ؛إن القبض يف عقد التذكرة للطريان
وس يف الطائرة، وإن كان ن اجللع املبلغ يف احلال مقابل منحك مكاتدفألنك فيه هو حقيقي؛ 

 ا، وهللا أعلم.يف احلال، لذا كان القبض حقيقيًّ  ، إال أن الدفع يكونااستيفاء املنفعة متأخرً 
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الفصلالثاين
 الصرف،والقبضعرباملاكيناتاآلليةالتلقائية

قد كثر إن تطور البنوك واملصارف له دور كبري يف بلورة مفهوم الصرف والبيع والتسوق بشكل عام، ول
يف اآلونة األخرية البنوك الربوية؛ فكان على العلماء بيان طرق التعامل يف هذا اجملال؛ وإجياد حلول 

ألمر  نب من الدين؛ امتثااًل يف األحكام الفقهية املتعلقة هبذا اجلا ،تتناسب مع مقاصد الشرع ةبديل
للعباد يف تعامالهتم  اجلشعني، وتيسرً حلقوق العباد من ا االناهي عن الراب والتعامل هبا، وحفاظً  شرعال

 فيما خيص البيع والشراء.

املبحثاألول:الصرف

وفيهثالثةمطالب:

عميلة التطور  هفيدأ هتالصرف وبيع املصرف ابألجل ابب من أبواب التعامل يف العصر الذي مل 
ل العروض والتحديث، فقد أصبح ابإلمكان شراء كل ما حيتاجه املرء، عن طريق املصرف من خال

من إجارة وبيع، أو عرب تقدمي اخلدمات األخرى اليت تنصب حول حتويل األموال من بلد  هاليت تقدم
 آلخر أو من مكان آلخر، مع تنافس كبري فيما بينها حول هذه اخلدمات، وقبل ذكر أقوال العلماء

 ، مث بيان أحكام القبض فيها.كيفية القبض جيدر بنا تعريف الصرف أواًل   يف

.لكرتوينملطلباألول:تعريفالصرف،والصرفاإلا

 : الصرف يف اللغة.أواًل

 كلمة الصرف يف اللغة على معاٍن عدة منها:  تورد 

 (2).چۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ :ومنه قوله تعاىل (1)ومنه قوهلم: إنه ليتصرف يف األمور، ،احليلة

 (1) يُ َقوهُم بغري ِصَفته.الصهْرُف: هو الِقيمة؛ فالِقيمُة َصْرف؛ أَلن الشيءَ ن إوَكذا قيل 

                                 
 (.1/175) ،خمتارالصحاحالرازي، ( انظر: 1)
 .19اآلية: من سورة الفرقان، ( 2)
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وجاء الصرف مبعىن بيع الذهب ابلفضة، وهو من ذلك؛ ألنه ينصرف به عن جوهر إىل جوهر، 
 (2).والصرف: التقلب واحليلة

وورد الصرف كذلك مبعىن اإلنفاق، وصرفت املال، أي أنفقته، وصرفت الذهب ابلدراهم 
ا وال ال يقبل هللا منه صرفً »هللا عليه وسلم  بعته، والصرف كذلك ورد مبعىن التوبة يف قوله صلى

 (4)والعدل الفدية. (3)،«عداًل 

 : الصرف عند الفقهاء:اثنيا

 (5)هو بيع الثمن ابلثمن.: عنداحلنفية

أو هو "اسم لبيع األمثان املطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة وأحد  
 (6)اجلنسني ابآلخر".

 (7)"والصرف بيع الذهب ابلفضة أو أحدمها بفلوس". :بقوهلم يةاملالكوقد عرفه

 (8)هو "بيع النقد ابلنقد من جنسه".نه إفقالوا  أماالشافعية

 يف اجمللس شرط لصحته بغري خالف"،  : هو "بيع األمثان بعضها ببعض، والقبضاحلنابلةوعند
 (9)ويسمى كذلك املصارفة، وهي بيع نقد بنقد.

                                 
= 

 (.24/12، )اتجالعروس انظر: الزهبيدي،(1)
 (.9/190، مادة: صرف، )لسانالعرب( انظر: ابن منظور، 2)
من التعمق والتنازع يف العلم، والغلو يف ابب ما يكره  ،كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة،  البخاريصحيح، البخاري( رواه 3)

 (.7300(، رقم: )9/97، )الدين والبدع
 (.1/826، مادة: صرف، )القاموساحمليط، يابدآ(. الفريوز 1/338، مادة: صرف، )املصباحاملنريالفيومي، ( 4)
 (.5/257) رداحملتار،( ابن عابدين، 5)
 (.5/215، )بدائعالصنائع( الكاساين، 6)
 (.2/74، )الفواكهالدواينراوي، النف( 7)
 (.2/369، )مغيناحملتاج( الشربيين، 8)
 (.3/266، )كشافالقناع(. البهويت، 4/41، )املغين( ابن قدامة، 9)
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:والرتجيحةقشاملنا

لغوية للصرف تدل معظمها على التحول أو التحويل أو القيمة، وكذا أتى الصرف مبعىن لاإن املعاين 
القيمة واإلنفاق وبيع الذهب والفضة؛ فدل على أن هناك عالقة قوية بني املعىن اللغوي للصرف 

 واملعىن الشرعي أو االصطالحي.

ور متفقون يف تعريفاهتم حول مفهوم وبعد النظر يف تعريفات الفقهاء للصرف؛ جند أن اجلمه
الصرف عندهم ينطبق ويشتمل على بيع الذهب والفضة ببعضهما البعض، وسواء  حيث إنالصرف، 

 يف ذلك متحدين يف اجلنس أو خمتلفني.

م عدوا الصرف فقط فيما إذا كان البيع يف النقدين حيث إهنوبذلك خالف اجلمهور املالكية؛ 
 ابلفضة وابلعكس.ب هختلفني، أي بيع الذامل

أما إذا كان بيع الذهب أو الفضة متحدين، مثل بيع الذهب ابلذهب فيسمى عندهم 
 ، وذلك أهنم قسموا البيع ابلنقدين إىل ثالثة أقسام:(1)ابملراطلة، وهو بيع النقد مبثله يف الوزن

بادلة بيع النقد مبثله فهو "إما مراطلة، وإما مبادلة، وإما صرف، فاملراطلة بيع النقد مبثله وزًن، وامل
 (2)ا، والصرف بيع الذهب ابلفضة أو أحدمها بفلوس، وجتب املناجزة يف اجلميع".عددً 

ذلك أن الثمن يشمل  ،جند بعد ذلك أن تعريف احلنفية يف الصرف دقيقوبشكل أدق 
عبادة ه الذي رواوجند ذلك يف احلديث  ،، فإن الدين قصد التحرمي إىل اجلميعواملصوغاملسكوك والترب 

الذهب ابلذهب تربها وعينها، والفضة »بن الصامت، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
ابلفضة تربها وعينها، والرب ابلرب مدي مبدي، والشعري ابلشعري مدي مبدي، والتمر ابلتمر مدي مبدي، 

لفضة والفضة أكثرمها وامللح ابمللح مدي مبدي، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب، وال أبس ببيع الذهب، اب
  (3).«ا بيد، وأما نسيئة فالا بيد، وأما نسيئة فال، وال أبس ببيع الرب ابلشعري، والشعري أكثرمها يدً يدً 

                                 
 (.3/214بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 1)
 (.2/74، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 2)
داود ،داود ( رواه أبو3) أيب صحيحقال األلباين: صحيح، األلباين،  (.3349(، رقم )3/248ف، )ابب يف الصر  ،سنن

= 
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ا صنع من الدًننري والدراهم إال أريد بذلك م ،ونرى أن النقد املذكور عند الشافعية واحلنابلة
حمل تكون ألن تصلح ينطبق على كل عملة ؛ ألنه كما رأينا الصرف ن الصرف يكون أعم من ذلكأ

 .تبادل يف البيع والشراء أو التحويل بني مجيع األوراق املالية املعتربة

م جعلوا حيث إهنهو األمشل ملعىن الصرف،  غري املالكية ويرى الباحث أن تعريف اجلمهور
نه هو بيع إذا أطلق كلمة الصرف؛ عرف أب هحيث إنالصرف يف النقدين متحدين أو خمتلفني، 

الذهب ابلذهب وغريه، ويشمل ذلك مجيع األموال اليت تقوم مقام الذهب والفضة، كاألوراق النقدية 
 املستخدمة يف هذا العصر؛ مثل الدوالر والرنغت وغريمها من األوراق النقدية.

ولعل السبب الذي جعل املالكية يعرفون الصرف ببيع الذهب ابلفضة أو أحدمها بفلوس؛ هو من 
ه إذا بدل حيث إنل املعىن اللغوي؛ ألنه ورد الصرف يف اللغة مبعىن حتويل الشيء عن وجهه، خال

 الذهب ابلفضة يف البيع حصل معىن التحويل والتغيري، وهللا أعلم.

اجلمهور فقد اعتربوا الصرف ببيع مجيع األمثان، ولعل السبب يف ذلك؛ هو احلديث الذي رواه أما 
الذهَهُب اِبلذهَهِب، َواْلِفضهُة » عنه، قَاَل َرُسوُل هللِا َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم: عبادة بن الصامت رضي هللا

ْثٍل، َسَواًء ِبَسَواٍء، َيًدا اِبْلِفضهِة، َواْلرُب  اِبْلرُبِّ، َوالشهِعرُي اِبلشهِعرِي، َوالتهْمُر اِبلتهْمِر، َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح، ِمْثاًل مبِِ 
ُتْم، ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيدٍ بِ  ، فقد مشل هذا احلديث  (1)«َيٍد، فَِإَذا اْختَ َلَفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف، فَِبيُعوا َكْيَف ِشئ ْ

 عليه تعريفات اجلمهور. تكافة أنواع بيع األمثان، وهو ما دل
ط؛ ألن الصرف هو بيع النقد ابلنقد فقن إويرى الباحث أن هذا التعريف هو أمشل من قولنا 

 وهللا أعلم. املضروب على هيئة الدينار والدرهم مثل الشافعية،هناك من فسر الصرف ابلنقد 
 :املطلبالثاين:أنواعالصرف،وكيفيةالقبضفيه

الزمان  ن؛ ومها الذهب والفضة، فلما تغريالنقدي تبديلبلدى الفقهاء القدامى  الصرف عرف
أصبح  )2)العمالت تقوم مقام الذهب والفضة يف التعامل؛األوراق النقدية وما شاهبها من  توأصبح

                                 
= 

 (.3349، )وضعيفسننأيبداود
 (.1587(، رقم)3/1211ا، )ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدً كتاب املساقاه، ،  صحيحمسلم( رواه مسلم، 1)
حلديثة تقوم مقام النقدين يف الصرف، وأتخذ نه يرى أن العمالت الورقية اإه اإلمام القرضاوي، حيث إلي( هذا الرأي ذهب 2)

= 
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ة، لكرتوني، بعد ثورة االتصاالت اإل، وخاصة يف هذا العصر احلديثاومتجددً  امعىن الصرف متعددً 
 (1).حبيث أصبح العامل مرتبط بعضه ببعض؛ وتتم التبادالت التجارية عرب هذه الوسائل

مة الصرف يف هذا العصر، هو عملية حتويل كلطلق  تإن أغلب ما يتبادر إىل الذهن حني 
وابلعكس؛ فأصبح التعامل هبذه األوراق  والعمالت مباشرة؛ وذلك مثل حتويل الدوالر إىل رايل أو يور 

؛ ألن العرف العام يف هذا العصر يدل على ذلك؛ فوجب اوالتحويل والتداول فيما بينها يسمى صرفً 
ا، وكيفية القبض والبيع فيه، ومدى تطابقها مع أحكام بذلك ذكر أنواع الصرف وخاصة املتجدد منه

 الصرف يف النقدين.

والصرفأنواع:

الصرف املباشر أو الناجز، وذلك مثل بيع أحد النقدين، الذهب ابلذهب أو الفضة مع  النوعاألول:
حد النقدين الفضة، ويف هذه احلالة ال يكون للجودة والرداءة اعتبار؛ ألهنما متماثلني، وكذا إذا بيع أ

 (2)ابآلخر، إال أنه يف هذه األثناء جيوز التفاضل؛ الختالف األجناس، وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء،

الصرف الناجز على الذهب والفضة فقط؛ وإمنا العمالت الورقية احلديثة كذلك أتخذ هذا تصر قيوال 
املالية؛ فتلحق حكمها يف  احلكم؛ ذلك أن الثمنية هو الفاصل املشرتك بني هذه النقود واألوراق

 (3).حّلت حمل الذهب والفضة يف التعامل والبيع والشراءالصرف والبيع والشراء؛ ألهنا 

ويدل على هذا املعىن ما ذكره بعض فقهاء املالكية أبن الفلوس تلحق ابلذهب والفضة يف التعامل 
ولقد نوه  ،وتعامالهتم اليومية هتما وشراء؛ وذلك إذا راجت وتصاحل الناس على التعامل هبا يف بيعابيعً 

بيع " :ونصهأقسام، على ثالثة عن أنواع بيع العني ابلعني يكون  واحني حتدث ذلك فقهاء املالكيةعلى 
بيع  :، واملبادلةبيع النقد مبثله وزًنً  :العني ابلعني على ثالثة أقسام مراطلة ومبادلة وصرف، فاملراطلة

لذهب ابلفضة أو أحدمها بفلوس، وجتب املناجزة يف اجلميع ويفسد ا، والصرف بيع االنقد مبثله عددً 
                                 

= 
 (. 1/268، )فقهالزكاةأحكامهما يف اشرتاط احللول والتقابض وغري ذلك من شروط الصرف، انظر: القرضاوي، 

 .28، ص 103 ، تصدر عن املنتدى اإلسالمي)السعودية(، العدد:جملةالبيان ( انظر:1)
ابن قدامة،  (.10/83، )اجملموع النووي،(. 2/74، )الفواكهالدواينالنفراوي،  (.7/17، )فتحالقديرابن اهلمام، ( انظر: 2)

 (.4/41، )املغين
 (.3/29، )موسوعةالفقهاإلسالمي( انظر: التوجيري، 3)
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وبذلك يكون معىن الصرف أوسع أكثر عند املالكية،  (1)"،ا أو غلبةولو قريبً  العقد يف اجلميع بعدمها،
وهو مقصد عظيم  ،الرواج واتفاق الناس على تداول عملة ما جيعله حمل حل يف الشريعة حيث إن

ية.سالمالصرف يف الشريعة اإليوسع معىن التداول و 
مبنزلة الفضة وقد ذكر بعض من العلماء املعاصرين مثل ابن عثيمني أن هذه النقود هي 

والذهب، فإذا ذهب الشخص إىل الصراف مل يفارقه حىت يسلمه املبلغ ويتسلم هو القيمة كاملة؛ إذ 
 (2)هذه األوراق النقدية، هي مبثابة الفضة فتأخذ حكمها يف الصرف.ن إ

العلماء املعاصرين ال  حيث إن ؛الصرف ابلشيك :ابألوراق املالية احلديثةومنأنواعالصرف
يرون مانًعا يف أن يكون الشيك حمل قبض يف الصرف؛ ألن العرف التجاري يعد الشيك من األوراق 

يعترب ة أنه "، ولقد ذكر الدكتور حسام الدين عفاناول؛ فكان الصرف به جائزً النقدية املعتربة يف التدا
استالم الشيك مبثابة قبض املبلغ املدون فيه فقبض الشيك يف هذه احلالة يقوم مقام قبض بدل 

(3)".الصرف ذاته
وأن صاحبه ميلك  ،وكذا أن الشيك املختوم هو مبثابة ضمان من البنك املصدر لصالح هذا الشيك

قابل سائر العمالت أو الذهب لذا أمكن الصرف بدفع الشيك م ؛ميكنه من الشراءما من النقود 
 والفضة.

 وهو كذلك على قسمني:  لكرتوينالصرف اإل النوعالثاين:

حيدث بني األفراد أو  : يكون عرب وسائل االتصال املسموعة مثل اهلاتف وغريه، وقداألول
 بني املؤسسات اليت تعىن ابلصرف، كالبنوك وغريه.

غريه من وسائل الكتابة و موعة، كالفاكس : ما يكون عرب وسائل االتصال غري املسالثاين
 .ما يتم الصرف من خالله بني البنوك واملصارف ااملعاصرة، وغالبً 

                                 
 (.2/142، )حاشيةالعدويلعدوي، ( ا1)
 (.1/27، )الفتاوىالذهبيةالعثيمني،( انظر: 2)
 .151صفقهالتاجر،عفانة، ( 3)
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هو االجتار يف العمالت من خالل عند التجار بنظام الفوركس؛  يانن يسمان النوعاوهذ
هذه  اإلنرتنت يف البيع والشراء بواسطة شركات الوساطة املعتمدة اليت حتصل على عمولة مقابل

 (1).اخلدمة

أي األوراق املالية، صرف العمالت الورقية احلديثة،  يتم فيها امن الصرف غالبً ن ان النوعاوهذ
 مثل بيع اليورو ابلدوالر وغريمها من العمالت املتداولة بني الناس.

،والناجز:إلكرتوينكيفيةالقبضيفالصرف

، وسنذكر  إلكرتوينإىل قسمني، ًنجز وصرف  سبق أن بينا أنواع الصرف عند العلماء، وأهنا تنقسم
 .لكرتوينمث الصرف اإل ،كيفية القبض يف الصرف الناجز

:الصرفالناجز:أواًل

، وكيفية اًنجزً سمى ياتفق العلماء على أن الصرف الناجز يكون القبض فيه يف احلال؛ ولذا 
ختلفوا يف الزمان ال أن الفقهاء اذلك؛ أن يكون القبض يف اجمللس قبل االفرتاق مع اإلجياب والقبول، إ

.االوقت الذي يعترب فيه القبض ًنجزً  :والوقت الذي حيد هذا املعىن، أي
ا مل يفرتقا، سواء كان القبض متأخرً  : إىل أن الصرف الناجز يكون بني املتصارفني مافذهباجلمهور

التعمد أو النسيان، فكالمها بني  رط التقابض يف اجمللس ال فرق فيه، وزاد الشافعية أن شأو متعجاًل 
ا قبل إمتام عملية الصرف والقبض، هو مثل قيامك يف حالة يفسدان البيع، فإذا قمت من اجمللس ًنسيً 

 (2)التعمد، وذكر احلنابلة أنه لو اصطحب صاحبه إىل بيته ال أبس وإن طال.

ابض للبدلني قبل وعللوا ذلك بعموم األخبار الواردة يف بيع النقد واألمثان، وأن شرطه التق
تدل على عدم جواز االفرتاق قبل القبض،  هذه األدلة؛ حيث إنلفت األجناس، االفرتاق وإن اخت

                                 
 .32صلكرتونية،التجارةاإل شحاتة،ر: انظ( 1)
ابن قدامة، (. 10/16، )اجملموع النووي،(. 7/141، )فتحالقديرابن اهلمام، (. 5/172رداحملتار،)( انظر: ابن عابدين، 2)

 (.4/41، )املغين
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الذهَهُب اِبلذهَهِب راًِب ِإاله َهاَء َوَهاَء، َوالرُب  اِبْلرُبِّ راًِب ِإاله َهاَء »ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم، 
 (1).«َوَهاءَ 

ابن شهاب، عن مالك بن أوس، أخربه: أنه التمس صرفا مبائة وه احلديث الذي راوكذلك 
دينار، فدعاين طلحة بن عبيد هللا، فرتاوضنا حىت اصطرف مين، فأخذ الذهب يقلبها يف يده، مث 
قال: حىت أييت خازين من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: وهللا ال تفارقه حىت أتخذ منه، قال رسول 

الذهب ابلذهب راب إال هاء وهاء، والرب ابلرب راب إال هاء وهاء، والشعري »م: هللا صلى هللا عليه وسل
 (2).«ابلشعري راب إال هاء وهاء، والتمر ابلتمر راب إال هاء وهاء

 ،ال تفارقه :فدل احلديث على أن القبض ينبغي أن يكون يف احلال من غري أتخري وإال ملا قال
 حىت أتخذ منه.

 (3)د التأخر يف القبض يصار إىل عدم صحة الصرف، ولو مل يفرتقا.يرون أن جمر  واملالكية:

إن أتخر القبض يف اجمللس بطل الصرف، وإن مل يفرتقا حىت  " :ه قالحيث إن وذكر ذلك اإلمام مالك
 (4)".كره املواعدة فيه

ه سد للذريعة؛ إذ رمبا كان أحد النقدين أو الشيء املتصارف في يهالعلة يف التحرمي ن إوقالوا 
 (5)به صحة القبض.تم تلأقل قيمة من اآلخر؛ لذا وجب املناجزة 

 :لكرتوينأمايفالقبضمنخاللالصرفاإل

فإذا كان العقد ويف احلال؛  افال خالف بني العلماء املعاصرين أن القبض فيه يتوجب أن يكون ًنجزً 
 (6).التقابض هاًء هباءاشرتاط  ، جيوز التفاضل فيه معمثاًل  قمريمريكي بفرنك منصبًّا على بيع دوالر أ

                                 
 (.2174) (، رقم3/74ابب بيع الشعري ابلشعري، ) كتاب البيوع،  ،صحيحالبخاريرواه البخاري،  (1)
 (.2174(، رقم )3/74ابب بيع الشعري ابلشعري، )كتاب البيوع، ،  صحيحالبخاري( البخاري، رواه البخاري، 2)
 (.3/212بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 3)
 (.3/212، )بدايةاجملتهدابن رشد،  (4)
 (.3/49، )بلغةالسالك( انظر: الصاوي، 5)
  .(6/960).م1990-ه1410ةاملؤمتراإلسالميجبدة،جملةجممعالفقهاإلسالميالتابعملنظم( 6)
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غري مكتمٍل حىت يتم وصول املبلغ إىل القابض قبل إهناء  لكرتوينوبذلك يعترب الصرف اإل
ألن "عامة أهل العلم أن املعترب يف القبض هو ما جرى  ؛املكاملة، أو وصول إيصال التحويل والصرف

 (1)عليه عرف الناس وعادهتم".

 املناقشةوالرتجيح:

مث عدم  ،لول واملناجزةاحل ،بض يف الصرف حرصوا فيه على أمرينأقوال العلماء نرى أن القمن خالل 
 .ناالنقدالتفاضل إال إذا اختلف 

يف اجمللس، ويؤخذ ن املتعامالعدم املنع يف أتخر القبض إن كان  هووقول اجلمهور كما رأينا؛ 
 االختالف بينهم وبني املالكية. ذا كانري حمدد مبقياس معني؛ لمن هذا أن مفهوم احتاد اجمللس عام، غ

ا من احتمال ا للذريعة؛ ومنعً فاملالكية فهموا من املناجزة أنه ينبغي املباشرة بعد العقد ابلقبض سدًّ 
ألن األدلة اليت أوردها اجلمهور ال تقيد مدة معينة  افني؛على مصلحة الصر  االتالعب يف املبيع، وحرصً 

 اق.لالنتهاء من الصرف إال ابالفرت 

القبض يف الصرف يكون  حيث إنويرى الباحث أن ما ذهب إليه املالكية أنفع وأصح؛ 
 ابملناجزة يف احلال وبشكل مباشر؛ وخاصة بعد انتشار النصب واالحتيال يف العمالت وغريه.

؛ فهو كذلك متفق على أن القبض فيه أن يكون يف احلال، إال أن لكرتوينأما فيما خيص القبض اإل
 أو يف اجمللس، إال إذا انتهت مجيع اإلجراءات ووصل لوسائل املكتوبة ال ميكن اعتباره حاالًّ الصرف اب

 املبيع إىل قبضة العميل، ألسباب، منها:

أو وجود خلل يف كتابة املبلغ؛ مما يتطلب  ،إمكانية انقطاع اهلاتف وقت اإلجياب والقبول-أ
 لعمالت خالل هذه العملية.قيمة الصرف لتغري توقد  ،إعادة العملية مرة أخرى

 إمكانية التالعب ابلقيمة واالدعاء أن هذا هو املتفق عليه وقت الصرف.-ب

                                 
 .119، ص: أحكاماالكتتابيفالشركاتاملسامهةحسان، ( 1)



175 

هو ورود جواز البيع ابلكتابة، وسواء  ويف احلقيقة أن سبب اعتماد القبض يف الصرف ابلكتابة 
غة شاء بشرط ل أي ميكنهما النطق أم ال ميكن عليهما النطق، وكذا يفالعاقدان كان يف ذلك إن كان 

  فني.تكون هذه اللغة مفهومة بني الطر  أن

ابلطريق  ة املعت  ادة ب  ني الص  رافني  الكتاب  ة مبين  ة أو مص  ورة تن كان  إن الق  بض ابلوس  ائل املكتوب  ة إ
ألن الع  ادة جت  ري ؛ يك  ون ذل  ك مث  ل الق  بض يف احل  ال ،مص  حوبة ابلتوقي  ع واس  م املرس  ل إلي  ه أو اجله  ة

الكت  اب  ل عل  ى ذل  ك م  ا ذك  ره يف جمل  ة األحك  ام العدلي  ة أن "، وي  داالختص  اصب  ذلك ب  ني أص  حاب 
  .فدل على أن مثل هذا التعامل جائز (1)؛"كاخلطاب

يف الصرف  اويرى الباحث أن الطريقة املناسبة اليت ميكن أن يكون فيه القبض احلكمي معتربً 
 :لكرتويناإل

إىل قبضته حقيقة هو املهم؛ وصول املبلغ إىل حساب العميل أو  حيث إن ،هو وقت تسلم املبلغ-1
 ألنه ينتفي بذلك إمكانية التالعب بعملية الصرف.

 أن األصل يف عملية الصرف أن يكون هاء هباء، وهنا ميكن اعتبار املتصرفني يف العمالت-2
كل و هلما يف القبض والتسليم، إذ إن الصارف يذهب إىل املصرف؛ وي الذي يقوم ابلعملية وكياًل 

 ؛ وبذلك يتحقق معىن املناجزة واحللول.ذاالصرف هبن عاملوظف املسؤول 

الناس؛ والعرف معترب إذا مل لصرف بني اب التعامل يرى الباحث أن ذلك مما حل عليه العرف يف-3
 خيالف النصوص الشرعية.

غري مكتمل؛ حىت يتم وصول املبلغ قبل إهناء  لكرتوينويرى الباحث أنه يعترب الصرف اإل-4
 إيصال التحويل والصرف، وهللا أعلم. املكاملة أو وصول

 

 

                                 
 (.69)مادة  جملةاألحكام،( جمموعة من العلماء، 1)
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:عندالعلماءلكرتويناملطلبالثالث:حكمالصرفاإل

ا يف صرف الذهب والفضة، وبني  فيما كان يعرف قدميً  تومشروعيتها ذكر دلة إجازة الصرف إن أ
ميكن أن  كيفية التعامل يف بعض األحيان ومدى التشدد يف التعامل يف الذهب والفضة، وأن الراب

لذا وضح الشارع حقيقة الصرف فيما كان يعرف من املبادالت قدميًا  ؛يدخل عملية الصرف بسهولة
 منها: ،تبني ما جيوز منها وما يتمنع، واألدلة يف ذلك كثرية أحكاًماووضع 

ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء، والفضة ابلفضة إال سواء »: قوله صلى هللا عليه وسلم
 (1).«اء، وبيعوا الذهب ابلفضة، والفضة ابلذهب كيف شئتمبسو 

السالم يف هذا احلديث، هنى مبوجبه عن بيع الذهب ابلذهب الصالة و فالرسول عليه 
ابلتساوي،  ماجيب أن يكون البيع فيهفهذان الصنفان متفاضاًل، وكذا بيع الفضة ابلفضة متفاضاًل، 

                                 
 (.2175(، رقم )3/74ابب بيع الذهب ابلذهب، )كتاب البيوع، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
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 وابلتفاضل، وهذا متماثاًل ذا احلديث بيع الذهب ابلفضة هالسالم يف و  الصالة وابملقابل أجاز عليه
 ألن الصرف كما سبق يف اللغة هو مبادلة الفضة ابلذهب. يعين أن الصرف جائز  

من املسائل املستجدة املعتمدة يف مبادلة األموال، وحىت فيما خيص البيع يف  لكرتوينوالصرف اإل
 بيان األحكام املتعلقة به وكيف تتم عمليةلى عالذهب والفضة؛ لذا حرص العلماء يف هذا العصر 

 ا بيد.ا ويدً بادل قدميً تال مع امدى تطابقهو الصرف من خالله 

لذي الشخص مع ا ةرؤيهو عدم قد يعرض مثل هذه املعامالت من تزوير أو خداع  إن ما
يرد على  جيري معه العقد، وذلك إذا كان الصرف ابلكتابة أو اهلاتف املتمثل ابلصوت فقط، إال أنه

هذا أن الكتابة أو الصوت أمكن التسجيل مع التاريخ والوقت مما يقلل عملية الغش مع إمكانية 
 جراء الصرف على هذه الطريقة.ألن العرف املتبع هو إ؛ ل هناك غشاسرتداد املبلغ إن حص

 مل يرد نص شرعي ينهى عن هذه املعاملة، أو كانت إن األصل يف املعامالت هو اإلابحة، ما
إذ األصل يف األشياء اإلابحة إال هذه املعاملة املتعلقة ابلبيع والشراء خمالفة لقواعد الشرع يف ذلك، "

هللا ال أيمر إال مبا فيه مصلحة، وال ينهى إال عن ما فيه والقاعدة يف ذلك أن "، (1)لدليل"
 (2)مفسدة".

املسألة املتجددة،  ه حينما ال يوجد نص صريح يتحدث عنإن العرف مسألة عظيمة يف الفق
ويف ذلك جند أن الفقهاء حتدثوا عن العرف ومدى أمهية استعماله فيما استجد من أمور احلياة يف 

وهي  ،من ابب القاعدة املشهورة عندهم (3)مجيع املسائل، فنجد احلنفية يعتمدون على االستحسان
 أن عادة الناس املستصفىجند يف ؛ لذا وينظر إليه يف املسائل اليت ال نص فيه (4)أن العادة حمكمة،

                                 
 (.1/481)،شرحالقواعدالفقهيةالزرقا،  (.1/161، )كشافالقناع( انظر: البهويت، 1)
 (.2/261، )موسوعةالفقهاإلسالمي( انظر التوجيري، 2)
وقيل: االستحسان طلب السهولة يف األحكام فيما يبتلى فيه  ،ترك القياس واألخذ مبا هو أوفق للناساالستحسان هو: " (3)

 (.10/145، )املبسوط"، السرخسي، اخلاص والعام
 (.1/219)،شرحالقواعدالفقهية، الزرقا، (4/372رداحملتار،)( ابن عابدين، 4)
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هتم يف التعامل يف افكان أساس التعامل وتعارف الناس وعاد )1(،تؤثر يف تعريف مرادهم من ألفاظهم
 ة منها والسمعية واليت تعتمد على الكتابة.لكرتونيمجيع مسائل البيع عرب هذه االتصاالت، اإل

 صر، وكان التعامل به غري خملٍّ ضرورة من ضرورات هذا الع لكرتوينفلما كان الصرف اإل
به  تلقواعد البيع يف النقدين؛ جاز التعامل به على القدر الذي ال يسبب الراب احملرم، وهذا ما جاء

العلماء أجازوا التعامل به والصرف من خالله، مبا خيدم مصاحل  حيث إني؛ سالمجملة جممع الفقه اإل
 (2)أو تصادم مع أحكام البيع والشراء.مل يكن فيه ضرر  الفرد يف البيع والشراء، ما

ويرى الباحث أن العقود واملعامالت أغلبها ابتت تتعلق ابلوسائل احلديثة، فاحلاجة إىل حتويل 
مصلحة العامة قائمة  تآكد من ذي قبل؛ فلما كان األمر كذلك وصار  تاألموال أو الصرف أصبح

صاحل العباد؛ ألنه قد أصبح العرف الساري بني ا ملعلى هذا النوع من التعامل؛ رفع عنه احلرج تيسريً 
، ذلك أن رم، أو أكل أموال الناس ابلباطلالناس يف هذا العصر عليه، بشرط عدم االختالس والراب احمل

لكون عملية  (3)،يف أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل كبري ومفاجئ أحياًنً  كثرية  هناك تقلبات
ت وتتأثر ابألحداث اليت تقع يف الدول الكبرية أو تقلبات الصرف تتعلق ابلسوق الدويل للعمال

فكان جواز  ، على هذه املعامالتريالبورصة العاملية، ورغم هذا كله فإن هذا العصر يعتمد بشكل كب
 وهللا أعلم. التعامل فيه مصلحة حمتومة وضرورة من ضرورات العصر،

 

 

 

 

 
                                 

 .248 ، ص:املستصفى، ( الغزايل1)
 (. 6/698) :م1990-ه1410، جملةجممعالفقهاإلسالميالتابعملنظمةاملؤمتراإلسالميجبدة( انظر: 2)
 (.47/110، )جملةالبحوثاإلسالميةواإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  الرئسة العامة إلدارات البحوث العلمية( انظر: 3)
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املبحثالثاين

 ةالقبضعرباملاكيناتاآللي

تزايد املاكينات واآلالت اليت تتخصص يف بيع املأكوالت واملشروابت، وغريها  زمانيالحظ يف هذا ال
 يف مداخل املطارات واملوالت اوضع غالبً يومية، وهذه اآلالت تال نسانمن السلع اليت ختص حاجة اإل

بغية كسب الربح؛ الكبرية، ويف بعض املتاجر أو املساكن ذات الكثافة السكانية؛  وأماكن التسوق
وتيسري احلاجات اليومية للناس مثل غسل املالبس وغريه، ويقوم الناس بشكل آيل من غري تدخل يٍد؛ 

وهل هو من قبيل القبض  ،حكم هذا البيع بشراء ما فيه من متاع أو مقابل املنفعة اليت تقدمها؛ فما
 احلقيقي أو القبض احلكمي.

:املاكيناتاآلليةاملطلباألول:التكييفالفقهيلبيع

بي   د، وأن يك   ون هن   اك ق   بض للمبي   ع ودف   ع لل   ثمن عل   ى الب   ائع،  اإن األص   ل يف الق   بض أن يك   ون ي   دً 
واألصل يف هذا هو يف بيان حكم اإلجي اب والقب ول، وه ل وج وب البي ع ي تم ابإلجي اب والقب ول مالزم ة 

املقص   د األص   لي م   ن  نحي   ث إأم ال، وغ   ري ذل   ك م   ن األحك   ام ال   يت تتعل   ق حبقيق   ة البي   ع والق   بض، "
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 (1)."اإلجياب والقبول هو تراضي الطرفني فينعقد البيع ابملبادلة الفعلية الدالة على الرتاضي

إال أن عملية البيع والشراء يف هذه اآلالت ال تتم كذلك؛ لذا ميكن النظ ر ح ول ه ذه املس ألة م ن 
عتباره  ا م  ن ابب بي  ع املعاط  اة م  ن اب؛ أو ااإلق  رار، أو بقب  ول املش  رتي ض  منيًّ ابب الس  كوت الدال  ة عل  ى 

 يوه هن اك عب ارة ت دل عل ى ذل ك  حي ث إن ،أجازها بعض الفقه اء مث ل املالكي ةجانب واحد، حيث 
"إن ك   ان ال   دال عل   ى الرض   ا إعط   اء، ول   و م   ن أح   د اجل   انبني إذ كالم   ه يف االنعق   اد، ول   و ب   ال : ق   وهلم
 (2).لزوم"

الفق   ه ة معت  ربة يف كث   ري م   ن املس   ائل ال   يت خت   ص الع   رف والع   ادإن ولق  د ج   اء يف األش   باه والنظ   ائر 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرج ع إلي ه يف الفق ه يف مس ائل كث رية ح ىت جعل وا ي؛ وهو قوله "سالماإل

، فق     الوا يف األص     ول يف ابب م     ا ت     رتك ب     ه احلقيق     ة: ت     رتك احلقيق     ة بدالل     ة االس     تعمال ذل     ك أص     اًل 
 الناس عليها يف البيع وقضاء حوائجهم املتعلقة ابلشرب واألكل. هذه اآلالت مما تعارفو  (3)"،والعادة

ال ينعق د "إن ه فكان رأي الشافعية هو منع كل بيع مل يصدر وقت انعقاده لفظ ي دل علي ه، وق الوا 
 (4)".اسم البيع ال يقع عليهن ألينعقد هبا البيع املعاطاة فال  فأما ،والقبول ابإلجيابالبيع إال 

يف املذهب جييز البي ع ابملعاط اة يف احملق رات م ن األش ياء مث ل اخلب ز وحزم ة بق ل  إال أنه يوجد رأي
 (5).وغريه

ن وأخذ ما هو مقداره، فبذلك وكذا جاء عند احلنابلة أن من القبض يف املعاطاة وضع الثم
 (6)مثل ما أنك قد استلمت ابليد وقبضته من البائع. يكون

                                 
 .175 ، مادة:جملةاألحكامالعدلية( جمموعة من العلماء، 1)
 (.5/5، )شرحخمتصرخليل(. اخلرشي، 3/3حاشيةالدسوقي،)الدسوقي، ( 2)
 .79، ص: األشباهوالنظائرابن جنيم املصري، ( 3)
 (.9/162، )اجملموع النووي،( 4)
 (.2/326)مغيناحملتاج،الشربيين، ( انظر: 5)
 (.3/148، )كشافالقناع( انظر: البهويت، 6)
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وهو بيع املعاطاة على  ؛لفقه ميكن االعتماد عليهإذن البيع على هذه اآلالت له أصل يف ا
  .النحو الذي ذكره الفقهاء

إمكانية توقف اآللة بعد  إن إال أنه قد حيصل هناك خلل وقت إجراء هذا العقد؛ حيث
كما أنه قد تدخل مثن شراء شيء معني بذاته، مث   ،وذلك ابنقطاع الطاقة مثاًل  إدخال الثمن وارد ؛

وجود ذلك املبيع، فتضطر لشراء شيء آخر مقابله؛ كي ال يذهب عنك الثمن  تتبني بعد ذلك بعدم
 .الذي هو داخل اآللة

 

 

:الرتجيحاملناقشةو

وما استجد من مسائل هذا النوع من البيوع؛ هو  عليه يف جواز بيع املعاطاة االعتمادميكن  إن مما
إن الدين يسر، ولن يشاد »قال: عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم  احلديث الذي روي

فدل  (1).«الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة
وأن يبحث عن األكمل من غري  ،وهو التوسط يف أعماله ،احلديث على على أن املسلم يلزم السداد

 تكلف.
 ؛والتوسط وعدم التشدد يف مسائل الدين املختلفة  على التزام السدادفكان هذا احلديث داالًّ 

 ألن التيسري مما اختص هللا به هذا الدين.
، وذلك مثل عقود الكهرابء ذعاناإلومن العقود اليت تتم عن طريق جانب واحد هي عقود 

ليت وضعها واملاء واملنافع األخرى اليت ال يوجد للمشرتي أو املشرتك فيها خيار أو تبديل للشروط ا
ما أن ترضى ابلشروط اليت وضعاها املالك وتستفيد مبا يقدمه من خدمات، لك هذه املنافع، فهو إام

ميكن  أو أن ال ترضى فتحجب منك هذه املنافع؛ ألن حاجة املشرتك هلذه اخلدمات أساسية ال

                                 
استعينوا على مداومة العبادة إبيقاعها أي ومعىن الدجلة:  ابب الدين يسر،كتاب اإلميان، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)

 (.39(، رقم )1/16) يف األوقات املنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل
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العلماء ولقد تعارف الناس على هذه العقود من غري نكري بني  (1)،و العيش من غريهااالستغناء عنها أ
 هذا يف اهذه العقود يصعب العيش بدوهن امصلحة للعامة؛ ألن املنافع اليت ختتص هب ا منملا فيه
السعر أو إىل االشرتاك الشهري إىل ، فاملستفيد ينظر اة اهلاتف وغريهوذلك مثل الغاز وخدم ،العصر

عقود مع ىل حد كبري إبه اشتأن يتفاوض، وهذه املاكينات تويدفع القيمة من غري أن يلزمه أحد أو 
من حيث الضرورة واحلاجة؛ ألن حاجة  اهبتقارن ال  امن حيث التطبيق العملي، إال أهن ذعاناإل
 املاكينات. الشراء يفإىل م  أكثر من حاجتهإىل الكهرابء مثاًل  نساناإل

خالل وبني الشراء والقبض عرب هذه املاكينات من  ذعانوميكن رؤية الفرق بني عقود اإل
 ور التالية:األم
ا هلا حبيث ال ميكن املنافسة فيها، أما البيع حمتكرً  ذعانيكون مالك املنافع اليت ختتص بعقود اإل-1

عرب هذه املاكينات فيمكن لكل شركة إنشاء ماكينة خمتصة مبنتجاهتا وبيعها على الطريقة اليت تريد 
 واملكان اليت تريد.

 ة؛ حيث ال ميكن العيش يف هذا الزماناجات الضروريعلى احل ذعاناإلاحنصار املنافع يف عقود -2
فهو عادة يكون  ؛، مثل املاء والغاز، أما البيع عرب املاكيناتألهنا تعترب ضرورة لقوام احلياة؛ من غريها

 أي ليس بشكل دائم. ،إليها ملرة أو مرتني نسانوقد يضطر اإل ،يف املأكل واملشرب
لى املاكينات بصدور العرض إىل اجلمهور بشكل موحد؛ والبيع ع ذعانيشرتك كل من عقود اإل-3

قبض هو من طرف واحد وهو الشركة املالكة للشيء املباع، فيكون اجلمهور يف الاإلجياب ذلك أن 
هبذا العرض راٍض فيدفع املستفيد الثمن على هذا األساس، وأنه  ؛املالك اوضعهابلشروط اليت  ملزم

ة احملكمة حقيأ ذعان؛ لذا جند أن من بعض بنود عقود اإلذه املنافعوابملواصفات املقدمة من املالك هل
العقود، وذلك مثل عقد التأمني هبذه للتدخل يف إبطال أي شرط تعسفي يهدر حقوق املنتفعني 

، وهذا رأي يفسر لصاحل املؤمن له فإنه غموض أو شك يف نصوص العقد ان هناكن كإ؛ فإنه مثاًل 
 (2)من الشركات املالكة للمنافع. سديد يف حفظ املصلحة العامة

                                 
 .17، ص: فقهاملعامالتاملاليةاملقارن( انظر: زعرتي، 1)
 (.19/37، )جملةالبحوثاإلسالمية الرئسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،( انظر: 2)



183 

فيه نظر؛ ذلك أن عقود  ذعانإن جعل القبض عرب املاكينات اآللية من قبيل عقود اإل
، وهذا عكس الشراء عرب املاكينات اال ميكن االستغناء عنهاليت املنافع ختص يف األصل  ذعاناإل

.لكل واحد احلرية التامة يف الشراء وعدمه حيث إناألوتوماتيكية؛ 
يرى الباحث بعد ذكر أقوال الفقهاء فيما خيص وقوع البيع من جانب واحد من خالل بيع و 

يف إيقاع العقد وإجنازه جاز؛ ألن فيه تيسر للعباد؛ ني فالطر السياق على تراضي  املعاطاة، أنه إذا دله 
مينع من  ا من البيوع املستجدة يف هذا العصر، وعدم وجود غرر ظاهروأن هذه اآلالت تعترب نوعً 

 .القبض أو دفع الثمن للمستحق الذي هو مالك هذه اآلالت

صرين من أنه يكفي ابلتعاطي يف انعقاد العقد من جانب اويدل على ذلك ما ذكره بعض العلماء املع
وهذا العقد  (1)واحد، وأن القبض يف ذلك يكون واقًعا على أحد العوضني فقط يف عقد املعاوضة،

ا مع الرضا من املستفيد لذا كان اعتبار العقد جائزً ؛ من أحد طريف العقديقوم على دفع العوضني 
 إىل هذه املاكينات وشاهد الثمن مكتوابً ا مقام وجود املتعاقدين يف اجمللس، فإذا جاء الشخص قائمً 

ا من ا دون إجياب وقبول ابللفظ، فإنه بذلك يكون العقد مربمً ا، فدفع عرب هذه املاكينة راضيً واضحً 
 .ون ذلك يقوم مقام القول واجلزم ابلقيام هبذا الفعلكاألخذ والعطاء؛ ل خالل

يدل على  عدم وجود لفظ صريحهي يع التعاطي؛ انعقاد بالشافعية  اإن العلة اليت منع هب
 قع مضطرينجند أن هذا البيع ي ؛اليوم اليومية للناس ل، ولكننا عندما ننظر إىل احلياةو باإلجياب والق

 ؛وقت الشراء ال يصدر منك إجياب وقبول صراحة، وخاصة يف بيع احملقرات الصغرية كحيث إن؛ إليه
اليومية، وكذا املالبس ومجيع ما حيتاجه الفرد يف استقامة احلياة؛  البقول والثوم وغريه من احلاجاتمثل 

 .وهو الدفع والرضا بني املتبايعني ،لوجود القرينة ؛ذلك أن الفعل ينوب القول

كر يف الفتاوى اهلندية أن البيع ابلتعاطي ال يقتصر على احملقرات فقط؛ ك ما ُذ ويدل على ذل
وقد يكون البيع ابألخذ واإلعطاء من غري : "ذلك حني قال ونص ..وإمنا يقع على النفيس وغريه

ا وال فرق بني أن يكون املبيع خسيسً  ،ويسمى هذا البيع بيع التعاطي كذا يف فتاوى قاضي خان ،لفظٍ 
وأنواع  (2)"،والشرط يف بيع التعاطي اإلعطاء من اجلانبني ،وهو الصحيح هكذا يف التبيني ،اسً أو نفي

                                 
 .414، صاملدخلالفقهيالعام( انظر: الزرقا، 1)
 (.3/9، )الفتاوىاهلنديةين البلخي، جلنة علماء برئسة نظام الد( 2)
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ومنها ما هو لألغراض اليت ختص  ،منها ما هو لألكل ؛املاكينات خمتلفة ااملبيعات اليت توضع فيه
هاء احلنفية ؛ ذلك أنه شرح فق، فهي متفاوتة يف القيمة بني النفاسة واخلسة والضرورةاألطفال مثاًل 

 :وهو قوله ،كما ورد يف حاشية ابن عابدين  ،والنفيس ضده ،امل يكن مثنه كبريً  معىن اخلسة أنه ما
ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة  ،واخلسيس ما قل مثنه كاخلبز ،النفيس ما كثر مثنه كالعبد"

 .(1)"واخلسيس مبا دونه واإلطالق هو املعتمد ،فأكثر

وهو البيع  البيع عرب املاكينات واآلالت اآللية تدخل حتت هذا األصل يف التعامل،وهبذا ميكن اعتبار 
 .وهللا أعلم ابلتعاطي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 (.4/513) رداحملتار،ابن عابدين، ( 1)
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:املطلبالثاين:كيفيةالقبضيفاملاكيناتواآلالتاآلليةالتلقائية

ألحاديث عن  ومل يذكر كيفية معينة إلمتامه، فمنها ما ذكر يف ا ،إن القبض ورد به الشرع بشكل مطلق
وطريقة إمتامها، وذلك مثل القبض يف الصرف كالذهب ابلذهب، أو القمح مع القمح ومجيع  كيفية

 الربوايت.
رده الفقهاء إىل العرف؛ لعدم ذكر نص صريح فيه، ومنها القبض فيما  ومن طرق القبض ما 

مث  ،املسائل الشبيهة هبااستجد من املسائل الفقهية احلديثة، فهذه ينظر إليها عرب األصول من أمهات 
 يقاس عليها.

والقبض عرب هذه املاكينات مما يضاف إىل هذه املسائل احلديثة يف البيع؛ لذا وجب بيان طريقة 
 ليكون املسلم على دراية من حل مأكله وملبسه. ؛القبض فيها
 فيما أييت:بيان طريقة البيع والقبض عرب هذه اآلالت، وميكن 

يف جاهتا تمن، بوضع ال األكل أو الشرب أو بعض املنافع اليت ختص األطفالجمقوم شركة خمتصة يف ت 
داخلها، ويكون هناك مدخل لوضع النقود ومنفذ آخر لسحب البضاعة اليت مت شراؤها، وكذا فيما 

، وذلك مثل ماكينات غسل املالبس توضع أمام املساكن نسانخيص اآلالت اليت ختدم حاجة اإل
املدة احملددة تقف  تانتهتوضع فيها النقود مقابل مدة معينة من العمل، فإذا ؛ فهذه االعامة وغريه

 هذه اآللة.
أو املنفعة  بيع، مث حيصل املشرتي على املأواًل وجرت العادة يف طريقة القبض أن يوضع الثمن 

قبل يي ذالاملرجوة من عملية الدفع هذه، ورد هذا النوع من القبض على أنه من قبيل العادة والعرف 
فيه القبض دون إجياب وقبول ابللفظ، ولقد ورد يف جملة جممع الفقه ما ينص على هذا النوع من 

ونص هذا القول هو كاآليت: "ومن  ،الفقهاء املعاصرين عدوه من املعامالت اجلائزةن إالتعامل؛ 
لقبض والدفع دون فيها الفقهاء يف انعقاد املعاوضات املالية اب عقود التعاطي اليت أقرهامفعول العادة 

العادة اليت جرى  وأنه من ،فدل هذا النص على جواز مثل هذا القبض (1)وقبول ابللفظ"،جياب إ
 يف هذا العصر. اعليه

أن هذا النوع من  ،وغريه ،إبراهيم كايف دومنزالدكتور ، مثل وهناك من يرى من العلماء املعاصرين
                                 

  (.5/2485) :م1988-ه1409، جملةجممعالفقهاإلسالميالتابعملنظمةاملؤمتراإلسالميجبدة( 1)
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العقد يف القبض، وخاصة أن األجهزة  هذه األجهزة مقام أحد طريفكون تالعقود، هو أن 
األتوماتيكية هي اتبعة ملؤسسة معينة؛ فيكون التاجر واضع اجلهاز هو الداعي إىل اإلجياب يف هذه 

 (1)احلالة، ويكون من يدفع الثمن هو من يقوم ابلقبول.
ألن وهذا الرأي يشبه ما ذهب إليه املالكية يف جواز انعقاد العقد دون حضور صاحبها بنفسه؛ 

وضع هذا اجلهاز مع إعالن األسعار فيها؛ هو إجياب بذاته ملن يود أن يشرتي أو أن ينتفع، وهذه 
أو ما يقوم الصيغة ألن من شروط البيع  ؛امقام البائع، وبذلك يكون القبض صحيحً قوم تاآللة 

  (2).مقامها مما يدل على الرضا من املتعاقدين
الرتجيح:املناقشةو

سب إىل املالكية يف هذه املاكينات اآللية فيه أتويل بعيد؛ عن طريق الرأي الذي نُ إن اعتبار القبض 
 يوهم أن الشاري أو املستفيد يتعامل مع صاحب البضاعة أو التاجر عن قرب، وهو ليس كذلك.

لذا يرى الباحث أن يرد هذا القبض إىل العرف السائد يف هذا العصر، وأن هذا النوع من القبض 
 ؛ ألسباب، منها:اه قبضا حكميًّ ميكن اعتبار 

ال يتم دخول الثمن إىل قبضة البائع أو التاجر مباشرة كما هو احلال يف القبض احلقيقي، وإمنا -أ
 أو حنو ذلك. ..قد ميكث الثمن عدة أايم أو شهر حىت أييت القابض ألخذه، وقد ال يصله لسرقة

دخال الثمن، وعدم قدرة املشرتي احتمال تعطل اآللة وقت املنفعة أو وقت الشراء بعد إ-ب
 على اسرتداده؛ جلهالة وقت سحب التاجر للثمن، أو وجود من يصلحها يف احلال، وهللا أعلم.

ليةاألوتوماتيكية:املاكيناتاآليزاتمم
ا، مثل ا مفتوحً تتميز هذه اآلالت يف أهنا تيسر ملن به حاجة يف الوقت الذي ال ميكن أن جتد متجرً 

ك حباجة إىل شراء أبسط احلاجات أو تناول حيث إنخرة يف الليل أو وقت السفر، الساعات املتأ
 هذه املاكينات تلبية حلاجة الناس يف مثل هذه الظروف. تشيء من املأكوالت أو شربة ماء، فكان

وحتصل على حاجتك، من غري  ،عدم التعقيد يف عملية الشراء فهي ال تستغرق بضعة ثواٍن فقط
 اعدة أحد من الناس؛ ألن تعاليم الشراء تكون مدونة وواضحة.أن حتتاج إىل مس

 
                                 

 (.6/783):م1988-ه1409 ،جملةجممعالفقهاإلسالمي( انظر: 1)
 (.3/14، )بلغةالسالك( انظر: الصاوي، 2)
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الفصلالثالث

التطبيقاتاملعاصرةعنالقبضاحلقيقيواحلكمي

ولية اليت تتمثل يف تسهيل احلياة والعيش يف شأن البيع والشراء وتكاثرها؛ دإن منو وسائل التجارة ال
جل حياة الناس تتوقف على هذا الركن العظيم إن عامل؛ إذ أضفى على الناس أشكااًل عديدة يف الت

ونبه إىل عقوبة الراشي  ،من احلياة؛ لذا كان الدين قد حث على التوثيق يف أحكام البيع والتجارة
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ا يف عليها؛ وجند ذلك واضحً ويقيسون واملتعامل ابلراب، وترك للناس التفكري فيما يتجدد من املسائل 
مل يرد فيها نص من الشارع على  اليت بض يرجع إىل العرف، وخاصة األمور موضوع القبض فجعل الق

 .اكيفية القبض فيه

املبحثاألول:القبضيفبنوكاحلليب،وحكمالقبضيفبيعالدم.

حيث تقوم ؛ بنوك احلليب املعروفة يف الغرب هي ؛ا يف هذا العصرمن املسائل اليت حدثت جديدً 
ان األشهر التسعة بطلب هذا احلليب، نظرًا لعدم متكنهن من رضاعة يلدن قبل أو  األمهات اللوايت

 هذه البنوك. توأنشئ تأطفاهلن؛ ومن هنا جاءت هذه الفكرة وانتشر 

املطلباألول:كيفيتمالقبضيفبنكحليباألمهات.

 حفظ النفس البشرية من املوت واهلالك؛ ألن غالب من :إن لبنوك احلليب فوائد كثرية، من أمهها
ا جند أن العلماء ؛ لذتسعة أشهر األوالد الذين يولدون قبل، وهم يستخدمها هم األوالد اخلدج

ول هذه املسألة، وسوف نبني كل قسم على حدة؛ مث كيفية القبض والبيع يف هذه انقسموا قسمني ح
 املسألة، وقبل الشروع يف ذلك نبني تعريف هذه البنوك.

يف مجع اللهنب من أمهات متربعات، أو أبجر، ة عن بنوك تقوم ": هي عبار أوال:تعريفبنوكاحلليب
(1)."ويؤخذ هذا اللهنب بطريقة معقهمة، وحيفظ يف قوارير معقهمة بعد تعقيمه مرهة أخرى يف بنوك احلِليب

 مذاهب العلماء حول بنوك احلليب. :ااثنيً

ليب وعدمها إىل قسمني، وفيما يلي ذكرًن أن العلماء املعاصرين اختلفوا حول مسألة جواز بنوك احل
 بيان أقواهلم واألدلة اليت استندوا عليها.

 هم املانعون هلذه البنوك: :القسماألول

                                 
 (.12/132، )الفِّقُهاملَيسَّرد. َعبد هللا بن حممد الطّيار، د. عبد هللا بن حمّمد املطلق، د. حممهد بن إبراهيم املوَسى،  (1)
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نظر هؤالء العلماء إىل طبيعة هذه البنوك وأين نشأت، فلم جييزوها؛ لعدم متاشيها مع مقاصد الشريعة 
؛ حىت ال ينتشر الفساد ااضعه معلومً لكل ولٍد ال بد أن يكون ر  حيث إنيف حفظ النسل والنسب؛ 

 ذلك أمور كثرية؛ مثل مسألة الزواج وغريه.على وعدم معرفة األنساب، ويرتتب 

وغريه من العلماء مثل  (1)ي، والدكتور الزحيلي،سالموممن ذهب إىل هذا الرأي جممع الفقه اإل
 أدلة منها:، ولقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة حممد بن صاحل العثيمنيالشيخ 

حفظ النسل من الضرورات اخلمس اليت جاءت الشريعة هبا، فأي سبٍب يفضي إىل أن "-1
  (2)".نع حمافظة على هذه الضرورةفإنه ال بد أن ميُ  ؛ضياع النسل واختالطه

، وعدم علم املرضعة األصلية حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب إنهم قالوا فإهنكذلك -2
 (3)نساب.يؤدي إىل اختالط األ

ال فرق يف ثبوت التحرمي ابلرضاع بني أن يرتضع الطفل من الثدي مباشرة أو "إنه وقالوا -3
فالكل سواء يف ثبات حكم التحرمي بسبب  (4)"،بعد حلبه أن يشرب لنب املرأة من زجاجة مثاًل 

 الرضاعة.

األمهات  للجوء إىلاعن إرضاع أبنائهن، و وكذا عزوف بعض النسوة اللوايت يتمتعن بوفرة من املال 
لوجود الفاقة والعوز واحلاجة  انظرً  بسبب بيعهن أللباهنن ؛الفقريات إىل حرمان أبنائهن من اإلرضاع

 (5)وفقرهن واحتياجهن إىل املال.

 هم الذين أجازوها. :القسمالثاين

وبذلك  ، ومن ثدي األم املرضعة؛ان األصل يف اللنب هو أن يكون خالصً فقد اعترب هؤالء العلماء أ
 بسبب الرضاعة. اميكن اعتبار هذا اللنب حمرمً 

                                 
 (.7/5086، )الفِّْقهاإلسالميُّوأدلَّته، ( انظر الزحيلي1)
 (.12/134)الفِّقُهاملَيسَّر،مهد بن إبراهيم املوَسى، أ. د. َعبد هللا بن حممد الطيّار، أ. د. عبد هللا بن حمّمد املطلق، د. حم( 2)
يُحاألحَكامِّ التميمي،( انظر: 3)  (.6/16، )توضِّ
 .445، ص: البيوعاحملرمةواملنهيعنها عبد الناصر بن خضر ميالد،( 4)
 .445، ص: املرجعالسابق عبد الناصر بن خضر ميالد، ( انظر:5)
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 مفيت مصر والشيخ عبد اللطيف محزة (1)وهذا الرأي ذهب به اإلمام الشيخ يوسف القرضاوي
 ، ولقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها:(2)األسبق

اعة فحسب؛ كما أن أن العلة اليت ُجعل هبا سبب املنع؛ هي األمومة مع الرضاعة، وليس الرض-أ
بًبا لتحرمي الزواج بني املنع، وإال كان نقل الدم من األم إىل الطفل ستوجب إنبات اللحم والعظم علة 

 م.للحنتشار يف اجلسد وإنبات االاألم؛ ألن الدم أسرع يف ا أوالد هذه

تصريح القرآن   :وقالوا (3)،چگ گک ک ک کچ :تعاىلقوله -ب
 .كان ابألمومة وليس أخذ اللنب

أن الرضاعة احملرمة هو ما امتصه الراضع من ثدي املرضعة بفمه فقط، وأن  (4)ذكروا قول ابن حزم-ج
 (5)املختلط أو اللنب اجملفف ال أيخذ حكم اللنب اخلالص.

املناقشةوالرتجيح:

                                 
 وهومهورية مصر العربية،  جب ،يف قرية صفت تراب مركز احمللة الكربى، حمافظة الغربية ،1926 سنةولد  القرضاوي، يوسف (1)

وقد  أحد أعالم اإلسالم البارزين يف العصر احلاضر يف العلم والفكر والدعوة واجلهاد، يف العامل اإلسالمي مشرقه ومغربه.
 فقه الزكاة"." ،: كتاب "احلالل واحلرام يف اإلسالم"نهامألف يف خمتلف جوانب الثقافة اإلسالمية كتباً نيفت على اخلمسني، 

 .http://www.qaradawi.net: موقع الدكتور يوسف القرضاوي انظر
ه  بقرية الربجيات التابعة لكوم محادة مبحافظة 1341( هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد الغين محزة، ولد عام 2)

التحق ابألزهر، وبعدها التحق بكلية الشريعة حيث حصل على درجة الَعاِلمية  البحرية، وأمت حفظ القرآن الكرمي مث
وفاته يف  كانت  .ه 1402مفيت اجلمهورية يف ربيع األول  منصب تقلدم. 1950من اجمللس األعلى لألزهر عام « الدكتوراه»

 م.1985من سبتمرب سنة 16ه  املوافق 1406شهر حمرم عام 
 رية: موقع دار اإلفتاء املص انظر

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec=new&ID=26 
 .23اآلية: من النساء، سورة ( 3)
ه، 384ولد بقرطبة  ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو حممد: عامل األندلس يف عصره، وأحد أئمة اإلسالم هو( 4)

و"األحكام  ،"مجهرة األنساب"و"احمللى"، و ،لل واألهواء والنحل"ه . من أشهر مصنفاته: "الفصل يف امل456وتويف هبا 
  (.4/254) األعالم، الزركلي،(. 18/184) ،سريأعالمالنبالء الذهيب، ،ه 456ألصول األحكام" تويف سنة 

يف ،عبدالتواب د.انظر: ( 5) احلليب اإلسالميةءضوبنوك ، 18/1/2017، موقع األلوكة الشرعية، اتريخ الشريعة
http://www.alukah.net/sharia/0/3724/ 

http://www.alukah.net/authors/view/home/1036/
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املسلمني يوجد لديهم إن موضوع بنوك احلليب هو موضوع حمدث من الغرب؛ إذ  أن كال ش
على إرضاعها؛ لذا جند أن العلماء منعوا إنشاء مثل هذه البنوك قادرة كن أم الولد مرضعاٍت إن مل ت

 ية.سالمخاصة يف الدول اإل

املسلمني يف البالد الغربية هو املشكلة األساسية يف استعمال هذه البنوك؛ فكان رأي آالف إن وجود 
لى النسل وعدم اختالط ع االقسم األول منع هؤالء املسلمني من استعمال بنوك احلليب حفاظً 

 األنساب.

ألدلة اليت قدموها قوية وهو ما ذهب إليه الفقهاء أصحاب املذاهب من حترمي الرضاعة، فمن ا
وهناك من  (1)احلنفية؛مبجرد وصول احلليب إىل جوف الولد كثريه وقليله مثل  عالفقهاء من حرم الرضا 

لذي يشرتى من بنك احلليب يرضعه شهر واللنب ا (2)حددها خبمس رضعات مشبعاٍت مثل الشافعية،
 أو أكثر؛ لذا فهو حمرم.

صفته  تكما أنه تغري   ،هذا اللنب هو ليس من مرضعة واحدةويرد على ما ذهبوا إليه، أن 
 صفته.تتغري وبذلك  ،وقت أخذه ميزج ابملاء أو بشيء آخرإنه ، مث اهذا احلليب جمففً يكون فغالًبا ما 

أدلتهم معتربة، وخاصة أن صفة الرضاعة  تازوا هذا النوع من الرضاع، كانأما الفريق الثاين الذين أج
ک  کچ :تكون يف حصول اللنب من ثدي املرأة، وهو ما نص عليه القرآن يف قوله تعاىل

 فعدم وجود هذه الصفة مبطل ملعىن الرضاع. ،چگ گ ک ک

ساب األمهات استغالل هذه البنوك من قبل األغنياء على ح ،ولكن يؤخذ من هذا الرأي
 سعة من املال. ممن تتوافر هلمإبنائهم الفقريات، وكذا ترك األمهات إرضاع 

من عناصره األساسية اليت هي الغاية من الكثري فقدان احلليب  ،ومما يؤخذ من هذا الرأي كذلك
وهو إعطاء الصحة للولد والتقوي به على النمو، مما يؤدي إىل ظهور جيل ضعيف غري قابل  ؛الرضاع

 للتحمل.

                                 
 (.3/440، )فتحالقديرابن اهلمام، ( انظر: 1)
 (.18/219، )اجملموع النووي،انظر: ( 2)
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وبناء على ذلك يرى الباحث أن الرأي الثاين اجمليز لبنوك احلليب هو الراجح؛ ولقد ورد ما يسند 
الدكتور الزحيلي جبواز بيع حليب املرأة عند بعض الفقهاء  ؛ وذلك حينما حتدثويقوي هذا الرأي

ملرأة املرضع للحاجة أليب حنيفة ومالك بيع حليب ا اأجاز الشافعية واحلنابلة خالفً ونصه " ،للحاجة
  (1).إليه وحتقيق النفع به"

ورد عند احلنفية قول صريح جبواز التداوي بلنب اآلدمية؛ حىت ولو حلب يف وعاء؛ وهذا ولقد 
ولو أمة على  ،ولو يف وعاء ،ولنب امرأة"يؤيد ما ذهب إليه الباحث من جواز هذا النوع من البيع، 

 منها: ،بشروط ذا اجلواز بعدةإال أنه ينبغي أن يكون ه (2)"،األظهر

؛ حيث ال جيد مرضعة أو ملرض أصاب األم ال اأن يكون املستخدم هلذا احلليب مضطرًّ -1
 حيسن من خالله القيام بواجب الرضاع.

 ا للمولود، ويعلم ذلك من خالل الطبيب املختص.كون احلليب ال يسبب ضررً -2

أيخذه من صاحبه عن طريق  ؛ ألن الشاري الويرى الباحث أن القبض يف هذا احلليب يكون حكمًيا
 ، وإمنا عن موكل الذي هو البنك، وهللا أعلم.ةاملباشر 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 .)4/3024( الفِّْقهاإلسالميُّوأدلَّته،، ( الزحيلي1)
 (.5/71) تار،رداحملابن عابدين، ( 2)
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:املطلبالثاين:حقيقةجوازبيعالدمعندالعلماء

إن كثرة احلوادث اليت توجب استخدام الدم اآلدمي يف هذا الزمان، وعدم وجود بديل حقيقي عنها 
فيما خيص موضوع بيع الدم يف  ،رية؛ يفرض على العلماء النظر بتعمقٍ يف احلفاظ على النفس البش

 العصر احلديث.

نهي عنه يف البيع والشراء يف املطلق، إال أن سبب التحرمي خمتلف ثبت الوالدم بشكل عام مما  
فال يبدل مبال؛  ؛فيه بني الفقهاء، فمنهم من يرجع سبب النهي إىل عدم الثمنية وأنه ليس مبالٍ 

 (1)احلنفية.دام القيمة، وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه النع

 (2)وعدم طهوريته. ،السبب يف التحرمي هو النجاسة إىل أن اجلمهوروذهب  

يز شرب الدم والبول للعليل وامليتة للتداوي؛ وذلك يكون عرب إال أنه ورد قول عند احلنفية جي
تة يكون شفاًء، ومل جيد من املباح ما يقوم مقام جيزم أن هذا الدم أو البول أو املي ،إجازة طبيب مسلم

 (3)هذه األشياء من التداوي؛ فإن كان األمر كذلك جاز االستخدام.

دورته احلادية  ه يفحيث إن ،رأي يف هذا البيع يسالملرابطة العامل اإل ولقد كان اجملمع الفقهي
 ما يلي:قرر ه ( 1409رجب  20-13عشرة املنعقدة مبكة املكرمة )

ألنه من  ؛، وبعبارة أخرى: بيع الدم؛ فقد رأى اجمللس أنه ال جيوزما حكم أخذ العوض عن الدمأ"
وقد  ؛وأخذ عوض عنه احملرمات املنصوص عليها يف القرآن الكرمي مع امليتة وحلم اخلنزير، فال جيوز بيعه

 ؛عن بيع الدمكما صح أنه هنى  (4)،حرم مثنه(( ا إذا حرم شيئً صح يف احلديث: ))إن هللا تعاىل
ويستثىن من ذلك حاالت الضرورة إليه لألغراض الطبية، وال يوجد من يتربع إال بعوض، فإن 

فع العوض، ويكون اإلمث الضرورات تبيح احملظورات، بقدر ما ترفع الضرورة. وعندئذ حيل للمشرتي د

                                 
 (.6/119) بدائعالصنائع،(. الكاساين، 6/749)رداحملتار، ابن عابدين،( انظر: 1)
كشاف( البهويت، 9/239، )اجملموع النووي،، 3/23، بلغةالسالكألقرباملسالك( الصاوي، أبو العباس، أمحد اخللويت، 2)

 (.3/162، )القناع
 (.5/228) ،رداحملتار،ابن عابدين( انظر: 3)
 (.2815(، رقم: )3/388)،سننالدارقطينرواه الدارقطين،  (4)
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ى القيام هبذا العمل عل اوال مانع من إعطاء املال على سبيل اهلبة أو املكافأة تشجيعً  ؛على اآلخذ
 (1)."ألنه يكون من ابب التربعات، ال من ابب املعاوضات ؛ اخلريينسايناإل

يعرف احلرمة، أما إن   امسلمً  االدم بلدً اليت حتتاج إىل البلد  تفيما إذا كانبه وهذا الرأي يعمل 
 ؛ل حفظ النفسإىل شراء الدم ودفع العوض مقاب نساناإل يف غري بالد املسلمني واحتاج كان األمر

 .احملظوراتفهو يدخل حتت الضرورات اليت تبيح 

املناقشةوالرتجيح:

 ،يف بيع الدم، سواء كان السبب هو النجاسة الذاتيةهي نرى أن احلرمة  ،أقوال الفقهاء بعد النظر يف
 .أو عدم كونه مااًل 

كن االعتماد عليه يف ما مي ؛بعدم املمانعة ابلتداوي ابلدم وامليتةالذي يقول في رأي احلنفية ف 
 موضوع بنوك الدم وبيعه؛ ألن األصل هو حفظ النفس من اهلالك.

قوله وهي  ؛وابملقارنة بني األدلة جند أن الفريقني يستدلون ابآلية اليت حترم امليتة والدم املفسوح
 (2).چڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :تعاىل

، وكانوا يف اجلاهلية كانوا يتناولون الدم يث إنحت على حرمة الدم وأكله وتناوله؛ فهذه اآلية دله 
 وحرم الدم وتناوله.  سالمفجاء اإل (3)مث يشوونه وأيكلونه هبذه الطريقة، ،يضعونه يف أمعاء احليواًنت

أنفها ، سواء يف ذلك امليتة اليت ماتت حتف ااآلية كذلك على حرمة أكل امليتة وبيعه ودلت
بن  ولقد ورد حترمي امليتة يف حديث جابرراد والطحال والسمك؛ أو املنخنقة، واستثين من ذلك اجل

إن »عبد هللا رضي هللا عنهما، أنه: مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو مبكة: 
، فقيل: اي رسول هللا، أرأيت شحوم امليتة، «واألصنام ،واخلنزير ،هللا ورسوله حرم بيع اخلمر، وامليتة

، مث قال «ال، هو حرام»ى هبا السفن، ويدهن هبا اجللود، ويستصبح هبا الناس؟ فقال: فإهنا يطل

                                 
 (. 8/1394) :م1988-ه1409التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة،  جملةجممعالفقهاإلسالمي( 1)
 .3املائدة، اآلية: ( سورة 2)
 (.6/125، )ةالبحوثاإلسالميةجمل الرئسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ( انظر3)
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قاتل هللا اليهود إن هللا ملا حرم شحومها مجلوه، مث ابعوه، »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك: 
 (1).«فأكلوا مثنه

ع األحوال فلقد أابح إال أن هذا التحرمي مل يكن مطلًقا، فهو هنا كان بسبب األكل، ويف مجي
على النفس البشرية، وال خالف يف ذلك بني  اأكل امليتة وقت االضطرار والعوز؛ حفاظً  سالماإل

 آخر إن كان به يزول املرض. إنسانالفقهاء؛ لذا جند أن الفقهاء جعلوا الضرورة تبيح أخذ الدم من 

دم؛ ألن الرتك يؤدي إىل استخدام الجتيز هناك أدلة قوية يف الدين إن وبذلك ميكن القول 
 چچ چ ڃ چنفسه؛ وذلك يف قوله تعاىل:  نسانعن قتل اإل سالماهلالك والقتل، ولقد هنى اإل

(2) .چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
بيع لنب إن ما ذكره الشيخ الزحيلي يف إابحة أئمة املذاهب ابستخدام الدم صراحة يف التداوي، ويف 

كالعني وقطعة اجللد إذا كان ينتفع هبا   نسانبيع أعضاء اإل "وأجاز احلنابلة ، ونصه:املرأة وقت الضرورة
 (3)"لريقع هبا جسم اآلخر لضرورة اإلحياء، وبناء عليه جيوز بيع الدم اآلن للعمليات اجلراحية للضرورة

 االعتماد عليه فيما خيص بيع الدم يف هذا العصر. ميكن

يف فإنه  ،يدخل حتت هذا البيع ؛واز دفع العوض للضرورةجوكذا ما ذكره اجملمع الفقهي من 
ا على النفس، وشراء لن جتد من يتربع من غري عوض، ولقد أبيح أكل امليتة حفاظً  سالمبالد غري اإل

 .سالموكالمها حرم أكله وبيعه يف اإل ،الدم أخف من أكل امليتة

يف الدكتور الزحيلي يف إابحة استخدام الدم الرأي الذي يذهب إليه  حث أنالذلك يرى الب
 ألسباب كثرية منها: وذلك ،التداوي فقه جيد يف املسألة

                                 
 (.2236(، رقم: )3/84ابب بيع امليتة واألصنام، )كتاب البيوع، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
 .29اآلية:  من النساء،سورة ( 2)
 (.4/3024) إسالميُّوأدلَّته،سالمالفِّْقهاإل( الزحيلي، 3)
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وهذا االستخدام هو من  چې ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ  قوله تعاىل: -1
(1)ابب الضرورة.

  

 (2)أن النهي الذي ورد يف كسب احلجام هو سبب بيع الدم الذي كانوا أيكلونه يف اجلاهلية.-2

 الناس وإنقاذ أرواحهم.إلحياء ى، وهي ضرورة أي وقت مضمن احلاجة ملحة أكثر -3

على األقل اثنني،  ،غالب العمليات اجلراحية اليت جترى يف املستشفيات يشرتطون وجود متربع للدم-4
 فماذا يصنع من مل جيد إال ابلبيع والشراء؟.

أمر  مما جيعل وجود متربع للدم ،يضطر كثري من املسلمني للسفر إىل بالد ليس هلم أحد فيها-5
 مستحيل.

بقدر ما ترفع وهو يكون  الفقهاء أبن الضرورات تبيح احملظورات، وبيع الدم من هذا القبيلاتفاق -6
 .الضرورة

اجلواز إذا علم فيه الشفاء ومل جيد دواء دل على جواز استخدامه "وجود قول صريح لدى احلنفية ي-7
 (3)".غريه

ة، وكان القابض يف جملس واحد مع املقبض؛ ويرى الباحث أنه إن مت بيع الدم يف هذه احلال
 .ايكون القبض حقيقيًّ 

أما إذا كان الشراء عن طريق بنوك الدم؛ ومل يكن للمشرتي علم بصاحب الدم؛ فيكون 
ا؛ لعدم وجود صاحب البضاعة ويعترب البنك وسيط بينهما؛ فشابه بذلك كل ما يقبض القبض حكميًّ 

 نية، وهللا أعلم.عن طريق البنوك أو البطاقات االئتما
ة،وعربشبكةاإلنرتنت.لكرتونياملبحثالثاين:القبضعربالسواراتاإل

                                 
 .173اآلية: من البقرة، سورة ( 1)
 (.5/341، )،نيلاألوطارينالشوكا( انظر: 2)
 (.5/71) رداحملتار،ابن عابدين، ( 3)
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ظهر يف هذا العصر نوع مصاحلهم، ولقد ومراعاة إن األصل يف التجارة هو رفع احلرج عن العباد 
ام ة والقبض عرب الشبكة؛ فكان بيان أحكلكرتونيجديد من أنواع وسائل القبض، ومنها السوارات اإل

القبض فيها واجب؛ ليعلم ما حيل من هذا النوع من البيع والشراء، وما ال جيوز منها، وكيف يتم 
 ذلك.

ة،أوالبطاقاتالذكية.لكرتونياملطلباألول:القبضعربالسواراتاإل

مل تكن معروفة من قبل،  اإن تطور احلياة والتقدم احلاصل يف جمال التقنية جعل للقبض أنواعً 
وهي تعترب من  ،اليت ختص القبض من الوسائل احلديثة ؛ةلكرتونيت الذكية مع السوارات اإلوالبطاقا

 يف هذا العصر.  ةوسائل الدفع املعترب 

أو بعض من املتاجر الكبرية إبصدار هذه  ،فتقوم بعض الشركات اليت ختتص يف جمال السياحة
 الت املتعلقة هبا.السوارات أو البطاقات، فتجري من خالله عملية القبض يف احمل

ال يوجد   ماوهلذه البطاقات الذكية ميزات خاصة، حيث يكون حلامله من اخلصومات واملزااي
هذه البطاقات، كذلك وجود منافذ خاصة للشراء حلاملي هذه البطاقات الذكية، وكثري ميلك  فيمن ال

 (1)من التسهيالت األخرى.

 طريقة عمل هذه البطاقات:

ذه ابلطاقة إباتحة شحن هذه البطاقة إما عرب الشركة نفسها، أو عرب قوم الشركة مصدر هت 
كما لو أن صاحب البطاقة   حساب بنك العميل صاحب البطاقة؛ فتكون بذلك مربوطة حبسابه

البنكية أو االئتمانية، وكذا األمر يف السوارات فهي تكون على هذه الشاكلة  الذكية يدفع عرب بطاقته
ارة سوارة شبيهة ابلساعة اليدوية، وتربط على اليد، ويكون عمله عن يف شحن رصيدها، وهي عب

ذ التاجر الذي يتيح هذا النوع من الدفع يف متجره؛ حيث يتم قبض فطريق االستشعار عرب من
(،  maacard ، وبطاقاتAEON إيون) البضائع على هذه الطريقة، وذلك مثل بطاقات متاجر

النوع من البطاقات؛ تسهياًل لزابئنها الراغبني يف احلصول على  وغريمها من الشركات اليت تعتمد هذا

                                 
 ./162http://www.aswaqpress.com/articles، 26/1/2017( انظر: جملة أسواق املاليزية، اتريخ: 1)

http://www.aswaqpress.com/articles/162
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 العروض والتسهيالت اليت تقدمها هذه الشركات واقتناء أغراضهم.
التكيفالفقهيملثلهذهالتعامالت:

؛ فكل ما ميكن أن يكون موضع اتفاق بني معني البيوع ومل جيعل لذلك حدًّ قد أابح ا سالمإن اإل
ا صرحًيا؛ كان يف التداول، ومل خيالف نصًّ هبا ، وتعارف الناس أن هذه املعاملة ال أبس الناس يف التعامل

وسلم بني ذلك يف مل يكن فيه غش أو غرر أو احتكار؛ لذا جند أن الرسول صلى هللا عليه  مباًحا؛ ما
 عليه أن رسول هللا صلى هللا رضي هللا عنه، أيب هريرة فيه عن الغش، وهو حديث احلديث الذي ينهى

« صاحب الطعام؟ما هذا اي » فقال: وسلم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل 
أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس »أصابته السماء اي رسول هللا، قال:  :قال
 اوغشًّ  ايه سلبً فكان هذا احلديث دلياًل على حرمة مثل هذا النوع من املعامالت؛ ألن ف (1)؛«مين

 للناس وأخذ أمواهلم ببضاعة رديئة، وبغري حق وهو الظلم بعينه.
وبذلك يرى بعض  (2)اتفق الفقهاء على أن الركن األهم يف البيع والشراء هو اإلجياب والقبول؛

ة أن هذا النوع من املعامالت جائز، وأن شراء البطاقة الذكية من املصدر هو مبثاب (3)العلماء املعاصرين
ألن األصل يف البيع هو الرضا بني طريف  زات اليت يقدمها مَصدر البطاقة؛القبول على الشروط واملي

العقد، أو أن هذا من بيع التعاطي، ولقد ذكر احلنفية أن البيع ابلتعاطي ليس فيه إجياب وقبول، 
(4)بل قبض بعد معرفة الثمن فقط". ؛ليس فيه إجياب بيع التعاطي فإنه" :ونصه

ناقشةوالرتجيح:امل

                                 
)  (، رقم:1/99)لنيب صلى هللا عليه وسلم من غشنا فليس منا،ابب قول ا كتاب اإلميان،  ،صحيحمسلم( رواه مسلم، 1)

102.) 
)ابن عابدين، ( انظر 2) احملتار، القدير،ابن اهلمام، (. 3/504رد (. ابن رشد، 6/248) فتح اجملتهد، (.3/187)بداية

 (.3/480، )املغينابن قدامة، (.9/162، )اجملموع النووي،،)3/17(،أقرباملسالكالصاوي، و
بْ َيانِ منهم الشيخ ( 3) َأَصالَة، انظر: الدبيان، الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، أبو عمر ُدبْ َياِن بن حممد الد  املَُعاَماَلُتاملَالِّيَُّة

 (.4/383)،َوُمَعاَصَرة
 (.6/249،فتحالقدير،)ابن اهلمام( 4)
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والقبول يف عملية البيع، جند أن هذه البطاقات اإلجياب من خالل النظر إىل أقوال العلماء يف وجوب 
أو السوارات ال يوجد فيها إجياب وقبول صراحًة؛ ذلك أن املشرتي للبطاقة يرى سعر البطاقة وامليزات 

 اليت تتمتع هبا؛ فيقوم بعملية الدفع واقتناء هذه البطاقة.

 كدليلٍ   ،ويرى الباحث أخذ قول احلنفية يف جواز املعاطاة بدون وجوب ذكر اإلجياب والقبول
على هذه الطريقة؛ يتم على أن هذه البطاقات حتل وتدخل حتت هذا الرأي؛ وأن العقد وقت الشراء 

ة إىل قسمني حسب رأي لكرتونيوبذلك ميكن تقسيم القبض حول البطاقات الذكية أو السوارات اإل
  تتم من خالل هذين القسمني: الباحث؛ وذلك أن طريقة التعامل

: ما يتم ربطها ابلبطاقات البنكية، ويتم شحن الرصيد من خالله، فهذه يرى القسماألول
ا؛ ألهنا أتخذ حكم الباحث أن القبض من خالله فيما خيص الشراء، يكون القبض فيه حكميًّ 

 البطاقات املصرفية يف التعامل.

: الذي يكون تزويد رصيده من مكان إصداره وبنفس الشركة، فهذا ميكن اعتبار ثاينالقسمال
ا؛ جراًي على مبدأ البيع ابلتعاطي؛ حيث يقوم حامل هذه البطاقة بدفع مبلغ ا حقيقيًّ القبض فيه قبضً 

لذا   من املال مقابل شراء املنتجات اليت تصدرها هذه الشركة، فهو كأنه يدفع لشراء املنتجات مباشرة؛
 كان حكمه حكم القبض احلقيقي، وهللا أعلم.

 

 

 

:قبضاملبيعودفعالثمنابلتطبيقاتعرباهلواتفالذكية

القبض عرب هي مل هبا يف مسألة البيع والشراء؛ ار اليت هلا صلة ابلبطاقات الذكية والتعو من األم
إبمكان  حيث إن، (Samsung) نجو ا بعض الشركات للهواتف مثل سامسالتطبيقات اليت تتيحه

 ر العامة عن طريق هاتفه الذكي.شرتاه عرب منافذ البيع يف املتاجا االشخص الدفع عم
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بطاقته املصرفية أو االئتمانية  أن يقوم العميل بربط معلوماتِ هو  ،وطريقة البيع يف هذا التطبيق
املصرفية ابلضغط  وكأنه يستخدم البطاقة ،ويقوم بدفع مشرتايته عرب منفذ البيع ؛مع اهلاتف الذكي

على التطبيق بعد صدور الفاتورة، فيقوم اجلهاز املوجود يف منفذ البيع إبصدار الفاتورة مباشرة وخصم 
فورة وبعض ااملبلغ من البطاقة املصرفية، وهذه اخلدمة موجودة يف بعض الدول مثل ماليزاي وأمريكا وسنغ

اولة ربطها ابهلاتف حمو  ،طاقاتببيع والشراء عرب الالدول األوربية، وهي نتيجة للتطور الكبري يف جمال ال
 (1). ملخاطر السرقة أو القتلوقلة محل النقود ابليد تفادايً 

يضع أمام  غري معلومة حقيقة وغري منتشرة، وفاعليته ا،التطبيق حديثً  إن كون التعامل هبذا
أكثر، إال  بشكل القبضملعرفة حقيقة القبض فيها والتحري حول ماهية وسري عملية  ايً الباحث حتد

أن اخلصم املباشر عن طريق البطاقة أيخذ حكم القبض عرب البطاقة الذكية أو البطاقات املصرفية؛ 
أو غري ذلك حسب  ،املبلغ يدخل يف حيز التاجر يف احلال بعد الشراء عن طريق التحويل حيث إن

ا؛ ألنه شابه املناولة يف البيع كميًّ الشروط املربمة بني التاجر والبنك، ويف هذه احلالة يكون القبض ح
 العادي، فأخذ حكمه.

لكثرة  ؛سرقةمن ال نسانإن السبب الرئيسي يف إنشاء مثل هذه التطبيقات هو محاية مال اإل
 ودقة عملية الدفع. ،، وكذا تسهيل موضوع البيع والشراءيف الغرباإلجرام 

من السلب، كما أن هذه  نسانسبه اإلك  واجتناب خماطر محل النقود، فهي وسيلة للحفاظ على ما
فيه حوادث القتل بسبب محل النقود؛ لذا   تمن القتل يف عصر كثر البطاقات وسيلة حلفظ النفس 

  حلماية النفس واملال، وهو مقصد من مقاصد الشرع احلنيف.ت ضماًنً اهذه البطاق تكان

 ،فتاح الدخولمبعلم  ىلعكان السارق و  ،اهلاتفسرقة إن مت  أنه ،قاتيذه التطبخذ هن مآوم
ما يف بطاقة هذا اهلاتف، وابلتايل عدم قدرة صاحبه  ميعالسلع جبشراء  من السارق فسوف يتمكن

ألن كل  ؛على إرجاع املبلغ؛ ألنه إن مت البيع ستسحب من رصيده مباشرة، إال أن هذا االحتمال قليل
 ن، وهللا أعلم.مكاأي رقم سري حيفظه من السرقة وميكن إقفاله يف له هاتف ذكي 

                                 
http://www.samsung.com/us/samsung-، 26/2/2107بتاريخ ( Samsung)( انظر موقع سامسنج 1)

pay/ 

http://www.samsung.com/us/samsung-pay/
http://www.samsung.com/us/samsung-pay/
http://www.samsung.com/us/samsung-pay/
http://www.samsung.com/us/samsung-pay/
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:املطلبالثاين:القبضعربشبكةاإلنرتنت

البيع عن طريق  حيث إنة من النوازل األكثر جتدًدا وتطورًا يف هذا العصر؛ لكرتونيتعترب العقود اإل
مجيع املنافع ميكن  تة أصبح ال يقل أمهية من البيع العادي املعروف؛ فأصبحلكرتونيالشبكة اإل

، سواء يف ذلك مواد البناء أو أاثث املنازل والكتب وكل ما يرغب فيه شراؤها عن طريق الشبكة
 .اقتنائهمن  نساناإل

إن الرضا بني املتعاقدين هو من أهم أسس العقد يف البيع، والقبض عرب الشبكة جبميع أنواعها 
مثل هذه التعامل يف من من حيث املبدأ  على هذا املبدأ؛ لذا جند أن العلماء ال جيدون مانًعايعتمد 

ة يف هذا يللقبض، ويدل على ذلك ما ذكره ابن تيم العقود؛ والسبب يف ذلك عدم وجود حدٍّ 
ا ال يف كتاب هللا، ومعلوم أن البيع واإلجارة واهلبة وحنو ذلك مل حيد الشارع له حدًّ " :ونصه ،الصدد

صيغة معينة من  وال يف سنة رسوله، بل وال ينقل عن أحد من الصحابة والتابعني أنه عني للعقود
، ما دام الرضا افدل بذلك على أن هذا النوع من البيوع ال مانع منه فقهيًّ  (1)"؛األلفاظ أو غريها

ليس يف ألنه "؛ وذلك مثل الغش واخلداع وغريه ،ومل يكن هناك مانع شرعي يفسد هذا البيع اموجودً 
ا، وال جتايف ما وضعه ا شرعيًّ نصًّ  إذ هي ال ختالف ؛قواعد الشريعة ما مينع من تطبيق النظم احلديثة

 (2)."الفقهاء من قواعد وضوابط رأوها مناسبة يف أزمنتهم

 :ةلكرتونيأنواعالقبضعربالشبكةاإل
وذلك عرب  ،عديدة، منها ما يتم عرب الوكيل والوسيط واملشرتي اإن للقبض من خالل الشبكة أنواعً 

ريها، ومنها ما يكون عرب صاحب البضاعة مع املشرتي البطاقات البنكية، مثل البطاقات االئتمانية وغ
 )3(وغري ذلك. ،مباشرة، وعرب اإلعالًنت

 القبض من خالل البطاقة البنكية: أوال:
وهو البنك  ،ويتم ذلك عرب خصم القيمة من بطاقة املشرتي إىل حساب البائع عن طريق الوسيط

 البنك مقابل تسهيل هذه اخلدمة. ااملصدر للبطاقة، وقد يرتتب على هذا القبض عمولة أيخذه

                                 
 (.4/12الفتاوى،)( ابن تيمية، 1)
 (.1/247، )املوسوعةالكويتية( 2)
 .أهبا- ، وهو عبارة عن حبث قصري يف جامعة امللك خالدأخالقياتالتجارةاإللكرتونية( انظر: املدخلي، 3)
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 القبض عن طريق مباشر بني البائع واملشرتي: :ااثنيً
والدفع به ويكون ذلك إبعالن التاجر البضاعة على موقعه يف الشبكة، ويقوم املشرتي ابالتصال  

يدفع ن كما أنه ميكن أ،  مث يشحن البضاعة إليه بعد إمتام عملية العقد ودفع مثن البضاعة ،إليه مباشرة
 .املشرتي أجرة توصيل البضاعة

 ما يتم عرب احلواالت والتحويالت: :ااثلثً
 اقوم البنوك عرب نظام االعتمادات املستندية بتحويل األموال بني التجار وغريهم، وغالبً حيث ت 

 (1)ما يكون هذا القبض بني الدول؛ وذلك بتحويل املبالغ املالية إىل دولة أخرى.
:املناقشةوالرتجيح

؛ لكون احلالةاألوىلوذلك مثل  ،القبض من خالل البطاقة البنكية بشكل عام، منها ما هو حقيقي
 القيمة ختصم مباشرة، وقد ذكر الباحث ذلك حني حتدث عن البطاقات االئتمانية.

لشاري يدفع إىل التاجر القبض عن طريق اتباع اإلعالًنت، فال شك أن اوهي ؛ أمااحلالةالثانية
يف وصول البضاعة إىل املشرتي، فهل هي كي يتمكن من أخذ البضاعة، إال أن املشكلة ل مباشرة؛

)الفاتورة(؟ أم ينتظر حصول املشرتي للبضاعة؟ ولعل  يعترب القبض مت مبجرد الدفع وأخذ اإليصال
 العرف يف هذه املسألة هو الفاصل يف هذا البيع.

دفع ا؛ لعدم وصول البضاعة مباشرة وإن مت كميًّ ولذا يرى الباحث يف هذه احلالة أن يكون القبض ح
املشرتي، وهذه من عيوب  اطلبهاليت ؛ الحتمال اختالف النوع أو الكمية الفاتورة عن املال املدفوع

 هذا النوع من املعامالت يف البيع والشراء.
 : منهاألسبابٍ ا؛ حيث يتم القبض ابحلواالت مع العمولة فيكون القبض فيها حكميًّ  احلالةالثالثةويف 

 تغري قيمة العملة إىل عملة البلد الذي يستقبله املشرتي أو البنك الذي يتحول إليه. -1
 على الفور. تمبدة معينة وليستتم مثل هذه املعامالت  حيث إنأتخر التسليم -2

هذه حترم ويف هذه احلالة  ،احتمال وجود الراب من خالل الفوائد اليت أتخذها البنوك الربوية-3
 عدم وجود الراب الفاحش.وهي  ،سالماملعاملة؛ ملخالفة شروط البيع والشراء يف اإل

بوصول البضاعة إىل املشرتي حقيقًة، من غري يتحقق ويرى الباحث القبض احلكمي عرب الشبكة 

                                 
 .31، ص: لكرتونيةالتجارةاإلشحاتة،  ر:( انظ1)
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 نقص للقيمة أو النوع، ويف األموال أبن يتم التحويل ودخوله إىل حساب التاجر، وهللا أعلم. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ملبحثالثالثا
قبضاملضطر،والقبضعرباملستنداتالورقيةالقبضيفبيعاملالمسة،وحكم

جمرد ملس الثوب أو البضاعة  حيث إنبيع املالمسة،  سالميف القدم وقبل اإل تمن البيوع اليت عرف
 كبيع األغراض اليت  ،املالمسةتشبه  العصر من البيوع ما اذلزم العقد، وقد كثرت يف هقد يكون 

 يمة.فع القدوال ميكن فتحها إال بعد  تلفغ

يضطر من خالله بيع ما ميلك من دار أو مركب أو  حدث يف احلياة نسانقد يداهم اإلو 
غريه، وهناك من التجار من يستغل هذا املضطر بتقليل قيمة الشيء الذي يود بيعه، كما أنه يكثر يف 

الطريق مشحونة ومل  بضاعة اليت هي يف األصل يفصاف الهذا العصر البيع عرب األوراق اليت حتتوي أو 
تصل إىل صاحبه، وذلك مثل املنقوالت الثقيلة، مثل احلديد واإلمسنت وغريه؛ فوجب بيان حكم 

 القبض يف مثل هذه املعامالت.
:ابيعاملالمسة،وكيفيةالقبضفيهاملطلباألول:

وجاء النهي ابلتعامل  ،يف اجلاهلية تاليت عرف فهو من البيوع ا بيع املالمسة،من البيوع اليت عرف قدميً 
 فهو قائم يف هيكله على مالمسة الثياب أو املبيع، ويكون بذلك قد مت البيع ولزم، ،سالمهبا يف اإل
ه إن أراد أحدمها إلزام البيع نبذ السلعة إىل املشرتي أو ملسها، ويكون بذلك لزم البيع من غري حيث إن
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ولقد  (1)سبب املنع؛ ألن من شروط انعقاد البيع توفر الرضا من املشرتي، اعتبار لرضا املشرتي، وهو
املبيع من غري أن يكون هناك عرض تاحملالت  تأنواع البيع يف العصر احلديث فأصبح تتضاعف

أخذ البيع مالمسة أو من خالل النظر، فهل يكون هذا من بيع ىل إإجياب وقبول، فيعمد املشرتي 
وال يتعلق ببيع املالمسة، وهل كون مالمسة الثوب وقت  ،أو هناك حكم آخر ،سة املنهي عنهماملال

لذا كان بيان احلكم حول ما شاع من البيوع املشاهبة لبيع  ؛ء يعد من هذا البيع املنهي أم الالشرا
ر وحيرم من أمو  ، ويكون املسلم على دراية مما حيل  ليزول الشك حول هذا البيع ؛ا ضرورايًّ املالمسة أمرً 

 .حياته اليومية فيما خيص البيع والشراء
تعريفبيعاملالمسة:

َسه يَ ْلِمُسُه ": : ورد اللمس يف اللغة مبعىناللغةتعريف املالمسة يف 
َ
َس  اِبْلَيِد، مل

، َوِقيَل: اللهْمُس امل اجَلس 
 .(3)" أَْفَضى إلَْيِه اِبْلَيدِ َلْمًسا ِمْن اَبيَبْ قَ َتَل َوَضَربَ َلَمَسُه "و  (2)"،والَمَسه اويَ ْلُمُسه َلْمسً 

 املالمسة عند الفقهاء: 
بيع  ومنهم من بني كيفية ،من صوره ةصور  املالمسة عند الفقهاء، فمنهم من ذكر اتتعريف تتعدد
 مث بيان حكمه وأدلة منع هذا البيع. ،مسة، ونذكر تعريف الفقهاءاملال

أتمل ليلزم الالمس البيع من غري خيار له  أن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغري"هي:  احلنفيةفعند 
 (4)."عند الرؤية

 على اللزوم مبجرد ملسه من غري تفتيش فيه وال املالمسة: أن يبيعه الثوب مثاًل ": املالكيةعند و 
 (5)".أتمل

بيع املالمسة: فكانت صورته يف اجلاهلية أن يلمس الرجل الثوب وال " وجاء يف بداية اجملتهد 
 (6)".عه لياًل ينشره، أو يبتا

                                 
 (.5/176) بدائعالصنائع،( انظر: الكاساين، 1)
 (.6/209) مادة: ملس، ،لسانالعرب( ابن منظور، 2)
 (.2/558) مادة: ملس،، املصباحاملنريالفيومي، ( 3)

 (.5/65، )الدراملختار( ابن عابدين، 4)
 (.3/92، )بلغةالسالك( الصاوي، 5)
 (.3/167بدايةاجملتهد،)رشد،  ( ابن6)
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وإذا مسه فقد  ،هو أن ميس الثوب بيده وال ينشرهأبنه: " الشافعيةوجاء تعريف املالمسة عند 
 (1)".وجب البيع
 (2)."فاللمس من املشرتي ،أنه مبجرد أن أييت هبا البائع ويطرحها للمشرتي لزم البيعأو "

 (3)".ملس الثوب ال ينظر إليههو " احلنابلةمسة عند واملال
أن تعاريف الفقهاء هلذا العقد تدل على معىن واحد، وهو مالمسة الثوب ولزوم البيع  فنرى

لزوم ونفاذ وهو سبب  ،مس يكون من طرف املشرتيدقيق، كما أن اللتمبجرد مالمسته من غري 
 البيع.

 
مشروعيةبيعاملالمسة:

نظر  سالمالعرب، فلما جاء اإل سبق أن بينا بيع املالمسة من البيوع القدمية املعروفة يف اجلاهلية عند
مسة ال حيقق املاللذا جند أن الفقهاء أكدوا أن بيع  ا البيع فوجد أنه يقوم على الغرر؛إىل هيكل هذ

 ا من شروط البيع، وهو عدم توفر الرضا لدى املشرتي واحتمال فساد املبيع.ا مهمًّ شرطً 
أحاديث حترم  تحيث ورد؛ السنة ولقد علل الفقهاء سبب منع هذا النوع من التعامل بدليل من

 هذا النوع من البيع، منها:
هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة، »رضي هللا عنه، أنه قال: عن أنس بن مالك 

 (4).«واملخاضرة، واملالمسة، واملنابذة، واملزابنة
 (5).«املالمسة واملنابذة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هنى عن»عن أيب هريرة رضي هللا عنه، و 

                                 
 (.9/340، )اجملموع النووي،( 1)
 (.3/56)حاشيةالدسوقي،الدسوقي، ( 2)
 (.4/156، )املغين( ابن قدامة، 3)
البخاري( رواه البخاري، 4) )احملاقلة( بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية. و"تاب البيوع، ابب بيع املخاضرة، ك،  صحيح

ا على أنه مىت مار واحلبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. )املالمسة( من اللمس وهي أن يبيعه شيئً )املخاضرة( بيع الث
ا له. )املزابنة( بيع التمر  للبيع أو إبرامً ملسه فقد مت البيع. )املنابذة( من النبذ وهو اإللقاء وهي أن جيعل إلقاء السلعة إجياابً 

 (.2207(، رقم: )3/78) "اليابس ابلرطب وبيع الزبيب ابلعنب كياًل 
 .3/70(، 2146(، رقم: )3/70ابب بيع املالمسة، )،كتاب البيوعصحيحالبخاري،( رواه البخاري، 5)
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عن أيب هريرة: " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيعتني، وعن وكذا ما روي 
لبستني وعن صالتني: هنى عن الصالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس، وبعد العصر حىت تغرب 

، وعن الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن االحتباء يف ثوب واحد، يفضي بفرجه إىل السماء
 (1).املنابذة، واملالمسة"

عنه لوجود الغرر، وعدم قدرة املشرتي على  مسة منهي  املالعلى أن بيع  األحاديثهذه  تفدل 
 التحقق مما يريد أن يبتاعه.

سة يف هذا العصر ما يفعله بعض أصحاب حمالت بيع األطعمة، أو اهلدااي مومن صور بيع املال 
 مبجرد النظر إليها من بعيد.وإمنا شراء البضاعة من غري فتحها  وغري ذلك، فيوجبون على املشرتي

شراؤه  أو أن الثوب املراد ،أو أنه قدمي ،وينتج عن هذا أنه قد يكون املبيع غري صاحل لالستخدام 
إىل غري ذلك من العيوب اليت تطرأ على املبيع، فيقول .. ا وليس القياس الذي يرغبه املشرتيصغريً 

أن يتعمقه ويعلم غري فقد وجب البيع من  إن أنزلُت البضاعة اليت على الرف :البائع للمشرتي
 حقيقته، فال يعطيه فرصة حتقق من صرح البضاعة.

ا عة، وغالبً اضهناك خطب ما يف هذه الب فنجد أن هذا التصرف من قبل البائع يدل على أن
 ما تكون حول ثالثة أمور:

ا له على اقتناء املبيع.مكرهً  وأيبيعه من غري إرادته أن : أنه إما أحدها  
: أن البائع على علم أبن هناك عيب يف املبيع يريد أن خيفيه عن املشرتي.والثاين  

إىل : أو أن البائع مستعجل على إمتام هذه الصفقة لسبب هو يعلمه وال يريد إظهاره الثالث
 املشرتي.

ستند عليها الفقهاء يف منع هذا العلة اليت امدى حقيقة ومن خالل هذه األمور الثالثة ندرك  
  (2)وأن البيع معلق على شرط املالمسة. ،البيع، وهو وجود اجلهالة والغرر

مسة املاللصحته، لذا جند أن بيع املكره ال يصح، وحقيقة بيع  إن الرضا يف عقد البيع شرط   
                                 

(، رقم: 1/120ابب الصالت بعد الفجر حىت ترتفع الشمس، ) كتاب مواقيت الصالة،  ،صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
(584.) 

(. ابن قدامة، 9/92، )اجملموع النووي،(. 3/92بلغةالسالك،)(. الصاوي، 5/176) بدائعالصنائع،الكاساين، ( انظر: 2)
 (.4/156، )املغين
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 .ومالءمتهتحقق من صحة البيع الوهو عدم  ،تقوم على نوع من اإلكراه
املشرتي والقبض يكون  هع هو االنتفاع من البيع مقابل الثمن الذي يدفعيمن عقد الب إن الغرض 

 وهني عنه. ،لذا حرم البيع؛ على رضى الطرفني، وحتقق الغرر يف بيع املالمسة يفضي إىل املنازعة
ه دخل حيث إن؛ يسالممسة يبني مدى دقة الفقه اإلاملالكما أن عدم إابحة التعاقد يف بيع 

ألنه دين واضح وجلي األسواق؛ يف الذي حيصل تفاصيل حياة املؤمن اليومية، ويف االقتصاد على كل 
 ال الناس ابلباطل.و وأكل أمواالحتيال وحيفظ حقوق العباد من النصب 

عدم قبول شروط التجار الذين يوجبون الشراء وإمتام  ؛كما تبني جراء منع بيع املالمسة
ألنه يف  ئن وأنه ضامن؛اينبغي من املشرتي التحقق من املبيع يف اخلز وأنه ال  ،الصفقات حبجة كونه ثقة

املشرتي، وغري ذلك من  خمزن يف خمزنه وإمنا يفيفسد وأن املبيع مل  ،الغالب حيصل منازعة وشقاق
 حجج النصب، وهللا أعلم.

مسةيفالعصراحلديث:املالمايستثىنمنبيع
ن البضائع ليجربه املشرتي ويتحقق من اجلودة، إال يعمد بعض التجار إىل وضع بعض النماذج م

كثرة ا عليه من التلف أو الفساد من  حفاظً ا يف علبة أو يف مكان آخر، أن ما يبيعه يكون حمفوظً 
وأعجبه  ألنه إن قرر املشرتي على الشراء سة املنهي؛مال يعد من بيع املال اللمس أو التناول، فهذا

ومت  ،وبذلك يكون قد لزم البيع ،ه بنفس املواصفات يف علبة حمفوظةأيتي اللون أو القدر أو الصفة؛
 عقد الصفقة.

من قبل املشرتي، واالختيار لثبوت الرضا ؛ اا حقيقيًّ كما أنه يكون القبض يف هذه احلالة قبضً   
وهو متكن املشرتي من النظر  ؛توفر شروط البيعتوبذا يلزم البيع، ألنه  ،وأن الثمن يكون يف احلال

أعاله، وذلك مثل بيع األطعمة مدونة فإن املواصفات تكون مغلفة، البضاعة  توإن كان ،تعمقوال
 املغلفة أو أنواع املناشف واملالبس وغريه.

ويستثىن من ذلك إن حصل هناك غرر أو غش فإنه حيق للمشرتي املطالبة بتغيري البضاعة  
نة صفة ينبغي توافرها يف التاجر، ولقد اماألألنه من اخليانة، ألن ؛ ىب ليس له ذلك، فإن أاواسرتجاعه

 (1).چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ  ىل يف كتابه الكرمي:اقال تع

                                 
 .19اآلية: من ( سورة الفرقان، 1)
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الغرر إن سة؛ ميكن القول موبعد ذكر أقوال العلماء واألدلة اليت ذكروها يف سبب هني عقد املال
؛ القبض فيهالبيع، وإمنا يزاد على ذلك عدم حتقق  عن السبب الوحيد الذي به هني تواجلهالة ليس

لزام وعدم وهو اإل ،من الشراء مل تتحقق، كما أن الشرط املفسد للبيع متحقق ةألن املنفعة املرجو 
ا يبطل من يشرتط عدم رد لذا جند أنه ذكر املالكية يف هذا اخلصوص نصًّ  إمكانية إعادة املبيع؛
التدليس، وال الغش وال  وال جيوز يف البيوع" :حيث قالوا اوإن وجد به عيبً  ،البضاعة بعد الشراء

اخلالبة وال اخلديعة، وال كتمان العيوب، وال خلط دينء جبيد وال أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره  
 (1)."كرهه املبتاع أو كان ذكره أخبس له يف الثمن

االمتناع العيب له احلق يف الرد، وال حيق للبائع  افيه ل هذا على أن من اشرتى سلعة وأخفيفد
ذلك ينتفي الظلم، إذ ب؛ يسالميف الفقه اإل ل، وهو مظهر من مظاهر العدةالسلعة املبتاع من رد

وقد يكتشفه بعد اخلروج  ،ميكنه التحقق من العيب وقت الشراءمشرٍت ألنه ليس كل  وتتحقق العدالة؛
د بعد ا يف التدليس؛ لذا جند أن بعض التجار يشرتطون عدم الر لكون البائع خبريً  ؛من مكان الشراء

ن من كشف عيب مكمل يت يي احلق للمشرتي الذسالمكان األمر كذلك ضمن الفقه اإلالشراء، فلما  
 ما اشرتاه من إعادته وأخذ حقه.

:املطلبالثاين:حكمقبضاملضطر
 تماسة؛ لضرورة نزل إىل بيع شيء ميلكه لقضاء حاجةٍ  نسانتتفاوت الظروف واألحوال اليت تلجئ اإل

حباجة إىل املال؛ وذلك مثل األمراض الفجائية أو احلوادث وغريه، فيأيت املشرتي وهو يف ذلك  ،به
ليقلل قيمة الشيء الذي يراد بيعه،  ؛فيستغل فاقته وضرورته يف البيع ،نسانفينظر إىل حاجة هذا اإل

 فما حكم القبض يف هذه املعاملة عند العلماء.
يرى عدم جواز بيع املكره من غري رضاه؛ ألن  يف جواز بيع املضطر؛ إال أن اجلميعآراء للعلماء 

كان عن طريق مباشر؛ سواء   ،وقد يكون االضطرار سببه اإلكراه (2)من شروط البيع رضا املتعاقدين،
أن ينجو بنفسه  نسانويريد اإل ،مثل التهديد ابلقتل وغريه، أو بغري مباشر مثل البالد اليت فيها حروب

 ؛ ألنه إن ترك متاعه فيكون مصريه إىل التلف أو السرقة.من غري أن جيربه أحد على اخلروج
                                 

 (.2/81، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 1)
 النووي،(. 3/25ك،)بلغةالسال(. الصاوي، 4/83بدايةاجملتهد،)ابن رشد،  (.6/249،فتحالقدير،)ابن اهلمام( انظر: 2)

 (.3/219، )كشافالقناع(. البهويت، 9/212، )اجملموع
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 ٹچواألصل يف ذلك اآلية الدالة على حرمة البيع والتجارة من غري تراٍض؛ وهو قوله تعاىل: 

فكانت اآلية  (1)چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
ما؛ ألن األصل يف  هو اإلكراه على إجراء عقدٍ  ؛دالة على حرمة البيع ابإلكراه، ومن صور بيع املضطر

ا ابعه بغري سعره لقضاء حاجته؛ وابلتايل يكون فلما كان مضطرًّ ، احلرص على ماله ومتاعه نساناإل
 القبض من غري رضا البائع.

وقبض  (2)"املكره بغري حق ال يصح بيعه"إن  :أن بيع املكره ال ينعقد فقالوا الشافعيةولقد ذكر 
 :طر عندهم على حالنياملض

كان فيه االضطرار ينتمي إىل العقد؛ وذلك عن طريق اإلكراه، فيصار يف هذه احلالة األول: ما  
 إىل عدم انعقاد البيع.
ففي هذه احلالة يكون البيع صحيًحا  ؛لدين أو مؤنة ترهقه أن يضطر إىل العقدواحلالة الثانية: 

 (3)مع الكراهة.

ف يف ملكه برضاه التام، ومل أن بيع املضطر صحيح؛ ألنه تصر : يسالمموسوعة الفقه اإلويف 
 (4)يكن هناك من يلزمه على إجراء هذا العقد؛ إال أنه يكره للمشرتي إجراء هذا العقد بغنب فاحش.

املناقشةوالرتجيح:
 يدرك أن عقد املضطر يكون على قسمني: ؛إن الناظر ألقوال العلماء فيما خيص بيع املضطر

ه، فهذا جمرب  على إجراء العقد لينجو بنفسه؛ فهذا ا يف نفسه أو يف مال: ما كان مهددً األول
النوع من البيع غري صحيح؛ ألنه انتفى ركن من أركان إجراء العقود وهو الرضا بني املتعاقدين، وهذا 

وقول علي بن  چڃ ڃ ڄ ڄچ :النوع الذي أمجع عليه الفقهاء على حرمته؛ مستدلني ابآلية
قال هللا عض املوسر على ما يف يديه، ومل يؤمر بذلك، : سيأيت على الناس زمان عضوض يأيب طالب

وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع »ويبايع املضطرون  (5)چیی  ی ىئ ىئچ  : تعاىل
                                 

 .29اآلية: من النساء، سورة ( 1)
 (.9/161، )اجملموع( النووي، 2)
 (.9/162( املرجع السابق، )3)
 (.3/405، )موسوعةالفقهاإلسالمي( انظر: التوجيري، 4)
 .237اآلية: من البقرة،  سورة( 5)
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فحرمة بيع وقبض املضطر ورد ذكره ابلنص على  (1)؛«املضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك
 ة.هنيه؛ لذا مل جيز القبض يف هذه احلال

وليس له إال أن يبيع ما ميلك على وجه  ،من متاعه شيءحباجة إىل  نسانكان فيه اإل  : ماالثاين
أو فقر أمل به حلادث وقع له، ففي هذه احلالة هل يعترب  ذلك، السرعة، لضرر قد ميسه أو تلف أو غري

لرضا من البائع وعدم لذا وجدًن من العلماء من يقول جبواز هذا العقد؛ لتوفر ا؟ ال ، أواالبيع صحيحً 
 اإلكراه.

من الفقهاء من أجازها مع الكراهة، الستغالل التجار أصحاب العوز، وتقليل قيمة  ،وهذه احلالة
 ا.لذا كان البيع مكروهً ، املبيع وأخذها بغري سعرها احلقيقي؛ لتيقنهم أن البائع مضطر لعقد الصفقة

 حيث إنقيقة رأي جيد وفقه يف املسألة؛ هو يف احلو الشافعية،االضطرار وممن أجاز البيع مع 
البيع أحد؛ وإمنا على ه ال جيربه حيث إن، االضطرار هنا هو يف احلقيقة ال ينتمي إىل صلب العقد

 إجراء عقد البيع.إىل الداعي هي عليه  ةالديون املرتاكم
جواز ويف احلقيقة يرى الباحث أن أسباب االضطرار كثرية وخاصة يف هذا الزمن؛ فكان حكم 

يف ترك املتاع من غري بيع ولو بغنب فاحش؛  حيث إنبيع املضطر جيد ومعترب؛ خلدمة مصاحل العباد؛ 
وال أمان فيه  ،قد يعرضه للسرقة أو احلرق أو غري ذلك، وخاصة يف البالد اليت تشهد فيها حروب

عصاابت املختصة وكذا وجود ال! حىت على نفسه؛ فكيف أبغراضه وماله اليت هي قوام احلياة نسانلإل
ا حلوائج فكان جواز القبض يف هذا االضطرار تيسريً  النزعات، نيف هنب األمالك املهجورة يف أماك

الناس، وهو القصد من إجازة البيوع والتعامل يف البيع والشراء؛ فالبائع يظفر بشيء من ماله، 
 واملشرتي ينتفع مبا ملكه وكان حباجة إليه.

وأيخذ الثمن يف  ،ر هو قبض حقيقي؛ ألن التقبيض حيصل مباشرةويرى الباحث أن قبض املضط
ويقبض البائع الثمن فأشبه يف الغالب يكون املشرتي جاهزًا الستالم بضاعته مباشرة،  هاحلال؛ ألن

 وهللا أعلم.ا، التعاطي؛ لذا كان القبض حقيقيًّ 
 
 

                                 
صحيحقال األلباين: ضعيف، األلباين،  (.3382(، رقم: )3/255، ابب يف بيع املضطر، )يبدودأسننود، بو داأرواه ( 1)

 (.3382)،وضعيفسننأيبداود



211 

 
 
 
 

 
:املطلبالثالث:القبضعرباملستنداتالورقية

ة وكثرية، ومنها ما يتم عرب املوانئ وقبل تفريغ الشحنات املستوردة؛ دة أشكاهلا متعدالتجارة الدولي
 حيث يقوم التاجر املستورد للبضاعة، بتقدمي مستندات تبني حجم البضاعة وصالحيتها.

وبعد ذلك يقوم من أراد شراء هذه البضاعة ابستالم هذه األوراق املعتمدة على أنه قبض هلذه  
بعد دفع الثمن املتفق بينهما، سواء كان الدفع بتحويل املبلغ إىل حساب البائع أو  البضاعة؛ وذلك

 ا يف جملس العقد ابملناولة.دفعً 
ا تكون يف الباخرة حيث إهنوالبضاعة مل تصل بعد إىل موضعها األصل؛  عدة عقود،حتصل وقد 

عة عرب الطرق املتعارف عليها أو يف الطريق، ويتم التقابض على أساس األوراق واملستندات هلذه البضا
 .جتارايًّ 

حول هذه املسألة؛ ذلك أن من شروط البيع أن يكون املبيع مقدور التسليم، وأن آراء وللعلماء 
البائع قبل بيعه؛ لورود النهي عن البيع قبضة يف  ايكون موجوًدا وقت العقد، وكذا كون املبيع موجودً 

وهل  ؟موصوفة، وقد يكون غري موجود، فكيف يتم القبضقبل القبض، أما يف هذه احلالة فالبضاعة 
 .؟يعتد هبذا القبض

صلى َكاَن َرُسوُل هللِا   إن األصل يف هذه املسألة هو حديث جابر رضي هللا عنه، حيث يقول:
 (1).«ِإَذا ابْ تَ ْعَت طََعاًما، َفاَل تَِبْعُه َحىته َتْستَ ْوِفَيهُ » :يَ ُقولُ هللا عليه وسلم 

بعدم جواز بيع أّي شيء قبل احليازة، إال أن احلنفية استثنوا يف  نفيةوالشافعيةاحلفكان رأي 
 (2)ذلك العقار؛ لعدم احتمال الفساد فيه أو التنازع.

إن كان الشيء املباع غري طعام أو فيه كيل أو موزون؛  :، فإهنم قالواللمالكيةواحلنابلةوالرأي الثاين 
                                 

 (.1529) (، رقم3/1162ابب بطالن بيع املبيع قبل القبض، )كتاب البيوع، ،  صحيحمسلم( رواه مسلم، 1)
 (.2/68مغيناحملتاج،). الشربيين، (5/234، )بدائعالصنائع( انظر: الكاساين، 2)
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(1) .يازةفإنه جيوز بيعه والتصرف فيه قبل احل
ل منها أو املوزون أو غري ذلك، اع املبيع، سواء املكيوالقبض ابملستندات يرجع إىل مجيع أنو 

قائم على مجيع أنواع الصادرات، األخشاب واحلديد  ،والتجارة الدولية أو ما يسمى ابلشحن
 وغريه. ..واإلمسنت

املناقشةوالرتجيح:
رط متفق عليه لدى العلماء يف جواز التصرف فيه، إن وصول املبيع ودخوله يف حيازة املشرتي ش

 أو غريه. اوذلك من خالل بيعه أو غري ذلك، سواء كان الشيء املباع طعامً 
والقبض من خالل املستندات الورقية هي يف احلقيقة وصف للمبيع، ولقد تعارف التجار 

راج البضاعة رة على إخصول البضاعة؛ لعدم القدأن احلصول على هذه األوراق مبثابة و املعاصرون 
 حن إليه إال هبذه املستندات.املباعة من امليناء الذي شُ 

وابلتايل عدم صحة هذا النوع  ،ومذهب احلنفية والشافعية يوجبون كون املبيع يف حوزة املشرتي
 ألن النص صريح يف ذلك. ؛من القبض، ودليلهم يف هذه املسألة قوي

وهي  ،لتجارة يقع الناس يف حرج، وأن املسألة من النوازلإال أنه يرد عليهم يف أنه مبنع هذه ا
 حديثة مل تكن معروفة من قبل، والشريعة جاءت لتيسري أمور العباد فيما جيد من األمور.

املسألة؛ ولو أن األمر ال يتوقف على املوزون  واحلنابلة فيه ما يستند إليه يف ولكّن رأي املالكية
 واملأكول فحسب.

قاله الفقهاء يف هذه املسألة وهو عدم القدرة على التسليم؛ حىت ال يبيع الشخص فيما  إن العلة
ال ميلكه، إال أنه يرد هلذه العلة يف أن هذه الواثئق واملستندات، هي  مل يدخل يف ضمانه أو ما ما

؛ لذا جاز له وحوزته فكأنه أخذه بيده من التاجر الذي ابعه مبثابة دخول البضاعة يف ملك املشرتي
؛ ألن العرف التجاري اجلاري يدل على ذلك، كما املعاصرونهذا ذهب العلماء وإىل التصرف فيه، 

يف  املرجع يف حتديد القبض إىل العرفأن هذه األوراق تدل على ملكيته هلذه البضاعة، وذلك أن 
 (2).غري احلنفية ، فقبض كل شيء حبسبه عند اجلمهورهذه احلالة

                                 
 (.3/210، )كشافالقناع(. البهويت، 4/235، )املغين(. ابن قدامة، 3/135) أقرباملسالك،( انظر: الصاوي، 1)
ابن قدامة، (. 2/470مغيناحملتاج،)والشربيين،  (.9/274، )اجملموع النووي،(. 2/74، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 2)

 (.4/69، )املغين
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ت تسمى مستندات الضمان؛ يقوم املصرف ابستخراج هذه وهناك نوع آخر من املستندا
تتمثل بشراء البضائع اليت تشحن من خالل البواخر، إال أن االسترياد  ،املستندات بطلب من العميل

 (1)يكون من خالل البنك؛ لذا يكون البنك هو الضامن.

جه البنك، وحنن ال سم البنك؛ فيكون القبض ابستالم املستند الذي أخر فإن كان وصول البضاعة اب
 (2)قبض حقيقي.هي إىل امليناء حقيقة؛  انتحدث عن هذه املستندات؛ ألن شراء البضاعة ووصوهل

إن القبض ابملستندات الورقية اليت تصف البضاعة شكاًل وكمية، هو من مفرازات التجارة الدولية 
؛ (3)ة أن قبض كل شيء حبسبهمجهور الفقهاء غري احلنفيأكد وهو اتبع للعرف اجلاري، ولقد  ،احلديثة

قبض السلع البحرية بقبض ، وأن به ن القبض من خالل هذه األوراق ًنجز؛ ألن العرف يعملكالذا  
اليت توصف البضاعة  قبض املعادن الدهولية بقبض شهادات التعينييكون  وكذلك، بوليصة الشحن
(4)بكل تفاصيلها.

ألن العرف اجلاري ؛ وجائز ستندات الورقية معترب  وبذلك يرى الباحث أن القبض ابلواثئق وامل
 اعتبار ذلك قبض.

بض كذلك حسب االتفاق وقت الشراء يف بعض األحيان، فإذا كان التسليم أو ويكون الق
القبض يف مكان البائع بعد انتهاء العقد؛ فيكون ضمان املبيع على املشرتي ومن وقت القبض، 

 بيع أو غريه. وبذلك حيق له التصرف فيما اشرتاه من
أما إن كان القبض والتسليم يف ميناء املشرتي، حيث يكون االتفاق أبن يوصل البائع البضاعة، 

املشرتي يف امليناء املختص به، وبذلك ال ميكنه  امسؤولية البضاعة على البائع حىت يقبضهفتكون 
 .د والتجارة الدولية، وعلى هذا جتري املعامالت اليت ختص االسترياالتصرف حىت يصل إىل حوزته

ويرى الباحث أن القبض ابملستندات الورقية إن كان وصل حقيقة، ومت دخول البضاعة إىل  
 ا؛ ألنه مبثابة التناول ابليد.حوزة املشرتي، يصري ذلك القبض حقيقيًّ 

البضاعة يف الباخرة أو يف الطريق، ومت عقد البيع من خالل املستندات، فيكون  تأما إن كان 
                                 

 (.2/857، )جملةجممعالفقهاإلسالمي( 1)
 .221، ص: حبوثيفقضاايفقهيةمعاصرةالقاضي حممد تقي العثماين، ( انظر: 2)
 (.4/69) املغين(. ابن قدامة، 11/414، )اجملموع( انظر النووي، 3)
 .46 ، ص:العقوداملضافةإىلمثلهاعبد هللا بن عمر بن حسني بن طاهر، ( انظر: 4)
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ا؛ ألنه شابه بذلك القبض عرب البطاقات االئتمانية؛ ألنه غالًبا ما يكون دفع كامل حكميًّ  القبض
 املبلغ بعد وصول البضاعة إىل ميناء املشرتي، وهللا أعلم.
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الرابعاملبحث
املهروكيفيةالقبضفيه،و،والعربون،واالستصناعالقبضيفالسلم

ب احلالل وتطلع املسلمني إىل العودة يف تفعيل أحكام الشريعة فيما خيص إن احلرص على الكس
هللا  ييرضاملعامالت املالية مستمر ومتجدد، ذلك أن اإلميان الصادق يبعث ابملسلم إىل تتبع ما 

 ألن الدين كله هلل. ؛سبحانه يف مجيع ما شرع من أحكام، سواء كان يف العبادات أو يف املعامالت
ية حلل مشكلة اعتماد سالمهو قيام البنوك اليت تتعامل وفق األحكام اإل ،رصومن ذلك احل

وكذا عقد  ،الاالقتصاد يف بالد املسلمني على الراب، فكان عقد السلم من البدائل اجليدة يف هذا اجمل
 ع.صنا االست

العلماء.داملطلباألول:تعريفالسلمعن
وعلى كل قبل بيان حمل السلم وشروطه واملسائل  ا أنه يكون فيما يوكل ويوزن،قدميً عرف السلم 

 املتجددة فيها، تعني تعريف السلم يف االصطالح مث بيان أحكامه.
يُ َقاُل: َأْسَلَم وَسلهَم ِإذا َأْسَلَف َوُهَو َأن تُ ْعِطَي َذَهًبا َوِفضهًة "و  (1)السهَلُف.مبعىن ِبَفْتَحَتنْيِ السلم يف اللغة: 
 (2)."ٍة ِإىل أََمٍد َمْعُلومٍ يف ِسْلعٍة َمْعُلومَ 

 السلم يف االصطالح عند العلماء:
 عرفه احلنفية أبنه: بيع عاجل آبجل.)3(

 وعرفه املالكية:"عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغري عني وال منفعة غري متماثل العوضني".)4(
ا يف ا حاضرً "والسلم أن يسلم عوضً  هو بيع شيء موصوف يف الذمة أبنه: الشافعيةوكان تعريف 

فيقال: أسلف  ،وهذا السلف يهمز وجيرد ،اا وسلفً عوض موصوف يف الذمة إىل أجل، ويسمى سلمً 
وسلف، وهو نوع من البيع ينعقد مبا ينعقد به البيع، ويعترب فيه من الشروط ما يعترب يف البيع، وهو 

(5)."مجاعإلواجائز ابلكتاب والسنة 
                                 

 (.1/153، مادة: سلف )خمتارالصحاحالرازي،  (1)

  (.12/295، مادة: سلف )،لسانالعربابن منظور (2)

 (.7/70، )فتحالقديرابن اهلمام، (. 5/209) تار،خرداملابن عابدين، ( 3)
 (.2/98)،الفواكهالدواينالنفراوي، ( 4)
 (.13/94)، اجملموع النووي،(. 3/3مغيناحملتاج،)الشربيين، ( 5)
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  (1)ا، يف عوض موصوف يف الذمة إىل أجل.ا حاضرً وضً : هو أن يسلم عنهأب احلنابلةوعرفه 
 أو أنه عقد على شيء يصح بيعه موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد.)2( 

ونرى من خالل تعاريف الفقهاء للسلم أهنم جيمعون على أن السلم بيع يف الذمة بعوض موجود 
يء من التفصيل، حيث ذكروا أن املنفعة ينبغي أن يف وقت إبرام العقد، إال أن تعريف املالكية فيه ش

ال تكون متماثلة يف العوضني، ومل يذكر األجل يف تعريف املالكية إال أن احلنابلة والشافعية أكدوا يف 
التعريف أن األجل شرط لصحة العقد؛ لذا يرى الباحث أن التعريف اجلامع للسلم هو تعريف 

 الشافعية واحلنابلة، وهللا أعلم.
منذ  تقد كان الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة والقياس، فهو من البيوع اليت عرفول

.عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم
 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعاىلأما الدليل من الكتاب فهو قوله 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 (3).چ ڄ مئ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

وقد ذكر الطربي يف تفسريه ما يدل  ،وهو السلم ،ز البيع ابملدةولقد فسر هذه اآلية على جوا
"إذا تداينتم"، يعين:  هللا ورسوله:يعين بذلك جل ثناؤه: اي أيها الذين صدقوا " هذا املعىن حيث يقول،

"إىل أجل مسمى"، يقول: إىل وقت معلوم  به، أو تعاطيتم أو أخذمت به إذا تبايعتم بدين، أو اشرتيتم
كل ذلك من الديون املؤجلة إىل أجل مسمى، إذا    ،نكم. وقد يدخل يف ذلك القرض والسلموقتموه بي

على جواز بيع السلم وهو ما أمجع بذلك اآلية  تفدل(4)"،كانت آجاهلا معلومة حبد موقوف عليه
 عليه الفقهاء، حيث عدوا هذه اآلية الدليل األصلي يف مشروعية عقد السلم.

ذكر ما كانوا يسلفون فيه وقت النيب عليه دة أحاديث منها ما يَ ع تأما يف السنة فقد ورد
 ومن هذه األحاديث: ،ااألصناف اليت كانوا جيرون السلم فيهيبني وما  ،السالمالصالة و 

                                 
 (4/207، )املغين( ابن قدامة، 1)
 (.3/288، )كشافالقناع( البهويت، 2)

 .282البقرة، اآلية:  سورة (3)
 (.6/43، )جامعالبيانالطربي،  (4) 
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عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، والناس 
من سلف يف متر، »قال: عامني أو ثالثة، شك إمساعيل، فقال: العام والعامني، أو مر تاليسلفون يف 

يف  »، حدثنا حممد، أخربًن إمساعيل، عن ابن أيب جنيح، هبذا: «فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم
 (1)«.كيل معلوم، ووزن معلوم

ي إىل ا من يهودأن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى طعامً »عن عائشة رضي هللا عنها: وكذا ما روي 
 هو كذلك. ،احلديث على أن البيع ابألجل جائز والسلم فدله  (2)؛«ا من حديدأجل، ورهنه درعً 

وعلل احلنفية سبب اجلواز ابلقياس كذلك؛ حيث ذكروا أن اإلمجاع يف جوازه حلاجة الناس امللحة 
وجب و  ،دومإذ هو بيع املع ؛إىل هذا النوع من املعامالت، "وال خيفى أن جوازه على خالف القياس

كل من البائع واملشرتي، فإن املشرتي حيتاج إىل االسرتابح   لدىاملصري إليه ابلنص واإلمجاع للحاجة 
 عن القيمة فريحبه املشرتي، والبائع قد إذ ال بد من كون املبيع ًنزاًل  ؛لنفقة عياله وهو ابلسلم أسهل

بسهولة فتندفع به حاجته احلالية إىل  يكون له حاجة يف احلال إىل السلم وقدرة يف املآل على املبيع
 ( 3)".قدرته املالية فلهذه املصاحل شرع

فيما خيص احلاجات اليومية يف  الناس ورفع احلرج عنهم ةبب يف مشروعيته تسهيل حياسال :أي
 العقود والبيع والشراء.

زوم العقد، وعرب أنه ينبغي تسليم رأس املال يف جملس العقد، لل ،ومما اتفق الفقهاء يف هذا العقد 
ا من حني العقد إىل حني احملل سلم فيه موجودً وال جيوز السلم حىت يكون امل" :عنه احلنفية هبذا النص

ا عند احملل أو على العكس أو منقطًعا فيما بني ذلك ال حىت لو كان منقطًعا عند العقد موجودً 
 (4).جيوز"
هذا الشرط يوجبه احلنفية إذا كان  نحيث إ ،هو مكان التسليم احملل الذي يقصده احلنفية،و 

، والسبب يف ذكر هذا الشرط وقت حلول األجل ا، وأن يكون موجودً محله حيتاج إىل مؤنة وغري ذلك
وذلك مثل العنب فإنه يظهر يف الصيف وليس يف  ،أنه قد يكون املسلم فيه غري موجود وقت التسليم

                                 
 (.2239(، رقم: )3/85ابب السلم يف كيل معلوم، )كتاب السلم، ،  صحيحالبخارياري، خ( رواه الب1)
 (.2068(، رقم: )3/56ابب شراء النيب صلى هللا عليه وسلم ابلنسيئة، ) كتاب البيوع،  ،يصحيحالبخاراري، خ( رواه الب2)
 (.7/71، )فتحالقديرابن اهلمام، ( 3)
 (.1/141منتبدايةاملبتدي،)املرغيناين، ( 4)
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لمبيع املتفق على تسليمه حىت يكون عقد السلم ل ا؛ فوجب أن يكون وقت احللول مناسبً الشتاء مثاًل 
 صحيًحا.

شروطالسلم:
 اا، وهي يف احلقيقة شروط البيع كما ذكرها ينبغي توافرها حىت يكون صحيحً إن للسلم شروطً 
، مثل املكيالت ضبط صفته ميكن فيمايكون  أن من شروط السلم أناحلنفيةالفقهاء، وأكد 

 (1)واملوزوًنت، والثوب وغريه.
وال  ،أو يف حكم النقد ،أي معجاًل  ،امن شروط السلم أن يكون رأس املال نقدً " أن املالكية ذكرو 

 (2)."ثالثة يؤخر بشرط فوق
نبغي أن يصدر من جائز التصرف "وال يصح يف ،أكدوا أن السلم مثل البيع الشافعيةكما أن 

من جائز التصرف   الإألنه عقد على مال فال يصح  ؛من مطلق التصرف يف املالال إالسلم 
 .وهذا الشرط هو ما عليه الفقهاء، (3)كالبيع"

")ويشرتط له( أي السلم )ما يشرتط للبيع( ألنه نوع منه )إال أنه( أي السلم ال  أما احلنابلة فقالوا:
 ،فإنه جيوز يف املوجود ويف املعدوم ابلصفة كما تقدم ؛)جيوز( إال )يف املعدوم( ملا أييت خبالف البيع

ويعترب فيه من الشروط ما يعترب  (4)ا"،اد ابملعدوم هنا: املوصوف يف الذمة وإن كان جنسه موجودً واملر 
 (5)عقد البيع والشراء. يف

  تتخلص هذه الشروط فيما يلي:وعلى كلٍّ  

ما يقبل الثبوت يف الذمة من املثليات، كاحلبوب  وهو ،كون املبيع معلوًما وميكن ضبطه-1
كيالت واملوزوًنت مثل احلديد وغريه، وكذا ميكن معرفة صفاته فال يفضي إىل ألن هذه من امل ؛والتمر

 اجلهالة واملنازعة.
وغري  ..ا، وذلك جبميع صفاته مثل قمح مطحون أو حديد مسكه كذاأن يكون اجلنس معلومً -2

                                 
 (.5/210، )الدراملختارانظر ابن عابدين، ( 1)
 (.3/195)،حاشيةالدسوقيالدسوقي،  (2)

 (.13/93، )موعاجمل النووي،( 3)
 (.3/289، )كشافالقناع( البهويت، 4)
 (.4/207، )املغين( ابن قدامة، 5)
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 ذلك.
 ه، فيذكر قدرهوزنه مع األجل، حيث يكون بذلك انتفاء اجلهالة من املسلم فيو  هذكر قدر -3

ن امن القماش مع بي ذراعو إن كان مذروًعا يذكر كذلك، مثل أن يكون مائة ووزنه أو مكياله أ
 صفته.
ه ال جيوز أن يكون حيث إن ؛وايتم واملسلم فيه من غري أنواع الربأن يكون رأس مال السل-4

ب أو غري كثياب أو ح  ،مع غريه ااحملرم؛ وإمنا جيوز ذهبً  لوفضة حىت ال يكون فيه راب الفض اذهبً 
 (1)ذلك.

ا، فزوال اجلهالة من ون صحيًحا ومعتربً كهذه أهم الشروط اليت ذكرها العلماء يف السلم حىت ي
 املبيع هو من أهم شروط القبض، وكذا علم النوع والصفة.

املناقشةوالرتجيح
ن املعىن ولك ،يف األقوال ابسيطً  اليدرك أن هناك اختالفً  ؛إن للناظر يف تعريف السلم لدى الفقهاء

املراد هو واحد، وهو بيع شيء موصوف يف الذمة بشيء حاضر معني موجود يف جملس العقد، ذلك 
 أن من شروط السلم تسليم رأس املال يف اجمللس.

اكتفوا بوصف السلم أبنه هو بيع عاجل آبجل، فكان ألهنم  ؛فنجد أن تعريف احلنفية خمتصر
العاجل هو رأس مال السلم  حيث إنواملسلم فيه،  ،ممال السلرأس هذا التعريف مبثابة مجع بني 

الذي يتوجب وجوده يف جملس العقد والقبض قبل التفرق، أما العاجل فهو الشيء املوصوف يف 
 الذمة.

 ؛لذكرهم كلمة مقبوض يف جملس العقد ؛أما املالكية فقد كان تعريفهم فيه تفصيل وبيان حقيقة العقد
ذا التعريف يكون أمجع وأمشل من جمرد هوأنه شرط وجوبه، و  ،ىل بهللداللة على أن العقد ال يتم إ

 وصف بيع السلم أبنه بيع موصوف ابلذمة، مثل الذي عرفه اجلمهور.
لذا يرى الباحث أن تعريف املالكية لعقد السلم هو أرجح وأمشل ملعىن السلم؛ لكونه ذكر 

ا يف ذمة، وأن يكون الثمن مقبوضً يف ال اموصوفً الصفتني األمهني يف هذا العقد، وهو أن يكون 
 اجمللس، وهللا أعلم.

                                 
 (.3/289، )كشافالقناع(. البهويت، 13/93، )اجملموع النووي،(. 2/89، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 1)
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فهو يف حقيقته تكمن يف اإلجياب والقبول، وتسليم رأس املال يف  ،أما فيما خيص شروط السلم 
حيث رأينا أن الفقهاء قد اتفقوا على وجود رأس املال يف جملس العقد، والسبب يف  ؛جملس العقد

 البيع هو وم؛ فكان لزومالذمة وهو مستثىن من بيع املعدذلك أن عقد السلف هو بيع موصوف يف 
وع ال جيوز، وبذلك نإذ هو مم ؛ا لبيع الدين ابلدينجتنبً رأس مال السلم وتسليم  ،القبض قبل التفرق

ا لغري "وال جيوز سلف جير نفعً  :لغري املقرتض فقالوا اجند أن املالكية ال جييزون كون السلم جير نفعً 
أو ألجنيب من ًنحية املقرتض؛ ألن السلف ال يكون إال  -بكسر الراء-ض للمقرِ املقرتض أبن جير 

(1)هلل".
ا له أو ال يستلزم أن يكون املقرتض مالكً  ؛اإن كون اجلنس الذي به جرى العقد معلومً 

الواجب إحضاره يف وقت االستيفاء، ودل على ذلك احلديث الذي رواه حممد بن أيب يصنعه، وإمنا 
: أرسلين أبو بردة، وعبد هللا بن شداد إىل عبد الرمحن بن أبزى، وعبد هللا بن أيب أوىف، جمالد، قال

كنا نصيب املغامن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان أيتينا »فسألتهما عن السلف، فقاال: 
كان قال: قلت أ« أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم يف احلنطة، والشعري، والزبيب، إىل أجل مسمى

 (2)«.ما كنا نسأهلم عن ذلك»هلم زرع أو مل يكن هلم زرع؟ قاال: 
الذي ألجله أعطي  ءفدل احلديث على جواز السلم ملن ليس ميلك املسلم فيه، وهو الشي

املال، وذلك أن الطالب للمال هو حباجة إىل إصالح زراعته أو محاية أغنامه أو شركته أو غري ذلك؛ 
 ل معلوم وبدل معلوم يف الكيل أو الوزن حمل اتفاق بني العلماء.فكان إعطاؤه املال إىل أج

حيث  ،ا من السلم احلالوذلك منعً  ،وأكد ذلك فقهاء املالكية ،إن األجل يف السلم من أهم أركانه
م جعلوا األجل املعلوم من شروط الصحة، "ومن الشروط أن يعقداه على )أجل معلوم( فال يصح إهن

من »إىل املنازعة، واستدلوا ابحلديث فضي تذلك أن اجلهالة  (3)ل أبجل جمهول"السلم احلال وال املؤج
هنا على أن األجل واجب  فدل احلديث (4)،«أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم

 التحديد، وذلك للسالمة من بيع املعدوم املنهي عنه.
                                 

 (.2/89، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 1)
 (. 2244(، رقم )3/85ابب السلم إىل من ليس له أصل، )لسلم، كتاب ا،  صحيحالبخاريرواه البخاري،  (2)
 (.2/99، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( 3)
  (.772(، رقم: )3/175، ابب الرجل يسلم فيما يكال، )مالكموطأمالك، ( رواه 4)
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ا على الوفاء، وإمنا هو ملعرفة وقت لكون صاحب السلم قادرً  ،إن علم األجل وحده ال يكفي
دفع العوض  على إليه مله جيرب املسلخالاالستحقاق؛ لذا يرى الباحث أن يكون هناك ضمان من 

فيه احليل وقلة األمانة والغش،  توقت احللول إن مل يف بذلك، وخاصة يف هذا العصر الذي كثر 
 وهللا أعلم.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يفعقدالسلماملطلبالثاين:كيفيةالقبض
سبق البيان يف أن رأس املال يكون قبضه يف جملس العقد، وهو من شروط إمتام عقد السلم، وكذا 

وبذلك ميكن  ،يكون قبض العوض الذي به أعطي املال ألجله وقت حلول األجل هو املسلم فيه
 القبض يف السلم على قسمني:ن إالقول 

 :يف وقت قبض رأس مال السلم األول:
فقهاء أن حقيقة رأس مال السلم جيب أن يكون قبضه يف اجمللس، إال أن هناك اختالف ذكر ال

 فيما إذا أتخر تقبيض رأس مال السلم يوم أو يومني.
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بد من تسليمه يف جملس العقد من غري أتخري  أن رأس مال السلم ال اجلمهورفكان الذي أكده
يكون معلوم اجلنس  رأس مال السلمن إ :هلمبقو وقبل االفرتاق؛ لذا جند أن الشافعية يؤكدون ذلك 

ا نقًدا، قبل التفرق، وخاصة فيما إذا كان من الربوايت مثل الشعري والرب وغريه، ونص الشافعية مقدرً 
صلى -ألن يف قول النيب  ؛ذلك من خالل قول الشافعي وهو "أن يدفع املسلف مثن ما سلفعلى 

فليعط ومل يقل ليبايع، وال يعطي، وال يقع اسم إمنا قال « من سلف فليسلف» -هللا عليه وسلم
وأن يشرط عليه أن يسلفه فيما يكال   ،التسليف فيه حىت يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه

 الإفدل على أن العقد ال يتم  (1)ومكيال وميزان معروف عند العامة"،  أو فيما يوزن وزًنً كياًل 
  (2).بذلك

"ما قبض أو يومني وذلك أن  انه جيوز أتخري رأس مال السلم يومً فقد ذهبوا إىل أ املالكيةأما 
  (3)داخل الثالثة أايم يف حكم املقبوض حبضرة العقد حيث حصل القبض قبل غروب مشس الثالث".

 :كيفية قبض املسلم فيهالثاين:
زنه وكيله، إن قبض املسلم فيه يتعني على الصفة املتفق عليها؛ فإن كان من املكيل أو املوزون وجب و 

 ف كيلو من األرز، وجب وزنه وتسليمه وقت احللول.فيما إذا كان املسلم فيه ألومثال ذلك 
من احلصري العماين األمحر بعد  ذراعومثال القبض كذلك أن يعطيه ألف دوالر على أن يسلمه مائة 

؛ عد املتفق عليهبض وهو السنة؛ وجب تسليم احلصري العماين األمحر يف املو قسنة، فإذا حان موعد ال
فلم يذكره ألن احلديث ذكر يف كيل معلوم ووزن معلوم فتعني القبض بذلك، أما حتديد مكان اإليفاء 

 .بفلم جت
صلى هللا عليه وسلم "يف كيل معلوم أو وزن معلوم إىل قوله بة حني استدلوا يولقد ذكر ذلك الشافع

وليس مثل بيوع  ،هو عقد معاوضة وذلك أن عقد السلم ،يفاءاإلأجل معلوم" ومل يذكر مكان 
 (4)لذا مل يشرتط فيه حتديد مكان اإليفاء. ،األعيان

الغري موجود وقت حلول  ءمما اختلف فيه الفقهاء يف عقد السلم؛ كون جواز السلم يف الشيو 
                                 

 (3/95، )األمالشافعي، ( 1)
 (.3/304، )كشافالقناع(. البهويت، 13/97، )اجملموع النووي،( انظر: 2)
 .2/99، الفواكهالدواين( النفراوي، 3)
 (.13/143، )اجملموع النووي،( 4)
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ويكون موعد احللول يف وقت ال متر فيه أو غري ذلك من ا، وذلك مثل أن يكون املسلم فيه مترً  ،األجل
.مار أو األغراض من مكيل أو موزونالث

الفقهاءفكان رأي  وال يضر انقطاع السلعة قبل احللول، ومن  ،اأن السلم يكون جائزً  مجهور
ذلك ما ذكره الشافعية أنه ال جيوز السلم وال يصح إال يف شيء عام الوجود مأمون االنقطاع يف احملل 

 ( 1)وقت التسليم.
بل جيب أن يتواجد  ، الشيء الذي ينقطع قبل حلول األجلأنه ال يصح يف : إىلوذهباحلنيفة

( 2).العقد إىل وقت حلول أجل تسليم املسلم فيهبرام إمن وقت 
لذا  ؛أن عدم وجود الشيء من وقت العقد إىل احللول ال ميكن تسليمه ؛احلنفية ابينه يتالوالعلة 

ء، ومثال ذلك فيما لو كان انقطع وجب التأكد من وجوده حىت ال يكون البيع جمرد وعد من غري وفا
ألنه ال يتحصل إال مبشقة عظيمة  ؛يف إقليم دون إقليم ال يصح السلم يف اإلقليم الذي ال يوجد

 ( 3)فيعجز عن التسليم.
إما االنتظار أو فسخ  ،إال أنه إن كان االنقطاع للسلعة بعد حلول األجل كان لرب السلم اخليار

(4).العقد واسرتجاع املال
ناقشةوالرتجيح:امل

من  وهه الفقهاء، إال أنه هل يكون األجل شرط صحة أم يإن األجل يف عقد السلم مما اتفق عل
مبىن العقد ن إأن اشرتاط األجل هو شرط صحة إذ جند  ،شروط السلم، وإذا نظرًن إىل حقيقة العقد

 ؛ة يف مشروعية السلم؛ ذلك أن األحاديث الواردايقوم عليه؛ لذا كان رأي احلنفية يف ذلك سديدً 
على  م" دلياًل إىل أجل معلو " :األجل كشرط لصحة العقد، فنجد قوله صلى هللا عليه وسلم تذكر 

 وهو مكان قبض املسلم فيه. ،علم األجلمن خالل توقف صحة السلم 
الفرق بني السلم  بيان فكان ذلك يف ،من شروط السلم وهأما رأي املالكية القاضي أن األجل 

يكون على "إن السلم يف املذهب جييز السلم احلال، حيث يف املذهب رأايً  حيث إنملؤجل؛ احلال وا
                                 

 (.4/217، )املغين(. ابن قدامة، 13/131، )اجملموع النووي،(. 3/220بدايةاجملتهد،)( انظر: ابن رشد، 1)
 (.7/82، )الفواكهالدواينالنفراوي، ( انظر: 2)
 (.7/82، )املرجعالسابقالنفراوي، ( 3)
 (.12/130) املبسوط،السرخسي، ( انظر: 4)
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وهو الذي يكون ممن  :وسلم مؤجل ،وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة :ضربني: سلم حال
ألن عدم وجود  ؛الفرق بني املذهبني يف اللفظ إن يف احلقيقةو  (1)ليس من شأنه بيع تلك السلعة"،

أصبح البيع واقًعا يف احلال  سألنه إذا سلهم العوضني يف اجملل ؛جل ال يسمى هذا العقد سلًمااأل
مث القبض يف آخر األجل فتسليم الثمن يف جملس العقد  ؛ا، أما هنا يف السلموالقبض يكون حقيقيًّ 

ا، وهللا أعلم.حكميًّ  يكون
  منخوف  أو يومني، هو يف احلقيقة إن اشرتاط اجلمهور غري املالكية بعدم أتخري الثمن ليوم 

بيع الدين ابلدين احملرم، وهو ما أكده الشافعية حني شرحوا احلديث الذي استدل به  يفالوقوع 
فليسلف،  :معىن قوله صلى هللا عليه وسلم حيث إنب دفع الثمن قبل االفرتاق؛ و اجلمهور على وج

لذا وجدًن أن الشافعية  ؛ه جيد يف املسألةيعين فليعط، فلم جيز بذلك التأخري، وهو يف احلقيقة فق
تسليم رأس املال  فكان الشرط األول يف عقد السلم هو ،أكدوا ذلك حني ذكروا شروط هذا العقد

الشرط األول: تسليم رأس املال يف جملس ": قولهيف ورد ذلك يف روضة الطالبني قبل التفرق، حيث 
فرقا قبل قبض بعضه، بطل فيما مل يقبض، وسقط العقد. فلو تفرقا قبل قبضه، بطل العقد. ولو ت

 (2)".بقسطه من املسلم فيه. واحلكم يف املقبوض، كمن اشرتى شيئني فتلف أحدمها قبل القبض
لذا مل جيز  ؛وهو حرام (3)اجلمهور أن عدم القبض يف اجمللس يكون من بيع الكالئ ابلكالئ، لواستد

 التفرق قبل القبض يف جملس العقد.
جلمهور من عدم هو ما ذهب إليه ا ،السلم مال لباحث أن حتقق القبض يف رأسلذا يرى ا
وتتحقق القبض احلكمي  ؛س مال السلم؛ ألن به يكون العقد الزًماأقبل قبض ر  ساالفرتاق يف اجملل
 به، وهللا أعلم.

إن اشرتاط وجود السلعة من مكان االنعقاد إىل حلول األجل لدى احلنفية فيه نظر، ذلك أن 
فال مانع من  ؛ا على ذلكواجب من املسلم إليه هو الوفاء ابملسلم فيه وقت حلوله، فإن كان قادرً ال

 عدم اشرتاط توفر السلعة من حني العقد إىل وقت القبض حىت يكون العقد صحيًحا.
                                 

 (.3/219)بدايةاجملتهد،( ابن رشد، 1)
 (.4/3روضةالطالبني،) النووي،(2)
الطعام، فإذا انقضت السنة، قال الذي عليه  ُكرِّ النسيئة ابلنسيئة، أبن يسلم مائة درهم إىل سنة يف  الكالئ ابلكالئ، "هو (3)

 (.8/114، )شرحالسنة" البغوي، لكن بعين هذا الكر مبائيت درهم إىل شهر.الطعام للدافع: ليس عندي طعام، و 
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فيذهب بذلك  ؛لسبب ما و فسادٍ أائحة من السماء جبقد يصاب الثمر  وعللوا سبب املنع أنه
 .؛ لعدم القدرة على التسليماملال حق صاحب

إذ قد يتمكن املستفيد من  ؛ويرد عليهم أن اجلائحة أو الفساد قد يعوض عنه من مكان آخر 
عقد السلم من إتيان املسلم فيه من مكان آخر على صفتها املتفق عليها، ألن األهم هو تسليم 

 البضاعة وقت حلول األجل.
هذا العقد، فهو يف األصل  إىل مصلحة ملن حيتاج وكان رأي اجلمهور يف عدم اشرتاط ذلك فيه

ا من حني العقد سواء كان موجودً  ،واملوضوع األهم هو التسليم املتفق عليه وقت احللول وعوز، حباجة
 .إىل احللول أم ال

لذا يرى الباحث أن رأي اجلمهور يف هذه املسألة هو الراجح؛ ألن هذا الرأي جيلب املصلحة  
 مث الوفاء مبا التزم وقت حلول األجل، وهللا أعلم.  ،ا العقد، وهو قضاء حاجتهملن يريد إبرام هذ

 
ميزاتعقدالسلميفهذاالعصر:

رغبة الناس يف إنشاء املصانع، وتوسيع دخلهم من خالل إنشاء جتارة أو زراعة أو غري ذلك مما إن 
ميول هلم مشاريعهم  عمن ونيبحثهؤالء ن إ؛ إذ هم من يستفيدون إبنشاء عقد السلم، حيتاج إىل متويل

الصغرية فيلجؤون إىل هذا العقد، فيستلفون من رأس مال السلم على أن يعيدوها بضاعة، مما يصنعونه 
 ملدة معينة معلومة.

، االقتصاديةمشاكل الناس حل  يف من األمثلة اليت تدل على مسامهة هذا النوع من العقودو 
املسلم فيه يكون من هذه األنواع بعد  حيث إنوالتمر والزرع،  ا كان جيري على احلبوبأن السلم قدميً 

الوصف يف القدر والنوع، فكان رأس املال الذي قبض عند العقد مثًنا لشراء احلبوب أو نفقات 
فيما خيص الزراعة أو  مثل هذه العقود، فمثاًل  إىلاجة احل تالعمل، أما يف هذا العصر، فقد ازداد

ىل نفقات كبرية؛ وذلك من خالل شراء املواد اخلاصة إلابدة احلشرات استصالح األراضي حيتاج إ
 لذا كان عقد السلم عوًنً  ؛ملزارع مثل هذه النفقات يف احلالالضارة للمزروعات احلديثة، وقد ال ميلك ا

 إليه الشريعة ومن التعاون يف الرب. تدعله يف تيسري عمله واالستمرار فيه، وهو من اليسر الذي 
العقد سبًبا لتيسري األمور ومسامهة يف تقليل الفقر وزايدة يف الكسب احلال، فكان  فكان هذا

مالت لكل زمان ومكان؛ ااملعاألحكام اليت ختص مة ءومال على مساحة الدين جواز هذا العقد دلياًل 
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 ۇچ بداللة كثري من النصوص منها قوله تعاىل:  ،ألن أحكام الشريعة جاءت لرفع احلرج عن الناس

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

ولقد {  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}وموضوع الشاهد يف اآلية هو قوله تعاىل: ( 1)،چ ى
أي إمنا رخص لكم يف الفطر يف حال املرض والسفر مع حتتمه يف حق فسر معىن اليسر هنا أبنه "

؛ جاز اليسر فيما هو اسرً تياإلفطار فلما كان اليسر يف ( 2)"،ا عليكم ورمحة بكماملقيم الصحيح تيسريً 
.فكان جواز عقد السلم من هذا الباباصد الشريعة رفع احلرج عن األمة؛ من مق ؛ ألنهمشلأعم وأ

ية، وهو ما يرمي إليه هذا النوع من سالماآلية على أن اليسر مقصد من مقاصد الشريعة اإل تفدل 
 العقود.

ومسامهته يف تيسري أمور  االقتصادييل يف فائدة عقد السلم يف التمو ومن األمثلة اليت تذكر 
حقق هذا "لقد يف بعض النشاطات اليت تعتمد على هذا العقد، فما أجنزه البنك السوداين العباد؛ 

ا  جناحً  1991/1992البنك بتطبيقه لعقد السلم يف نشاطاته التمويلية واالستثمارية يف اجملال الزراعي 
ألن  ؛خفف من مشكلة التضخم وذلك ابستالمه للمحاصيلا وترتب عليه نتائج إجيابية، حبيث كبريً 

أسعار هذه احملاصيل ترتفع بشكل يتناسب مع اخنفاض سعر العملة النقدية اليت دفعها البنك كرأس 
وابلتايل إزالة الغنب الذي يقع على املزارع نتيجة الرتفاع األسعار، ويستثمر البنك أمواله  ؛مال السلم

فكان هذا التمويل ( 3)"،ةت التمويل للمزارعني وفق ضوابط وتدابري معينإبجراء عقود السلم لغااي
والكسب احلالل من غري حاجة إىل التعامل الربوي  إسهاًما يف رفع قدرة الفرد على العيش الكرمي

بعض البنوك بعلة املساعدة ودفع الفاقة؛ مما يدل على أمهية عقد السلم وتطبيقاته تتيحه الذي 
إىل مجيع  تهذه الفكرة وانتقل تاالستثمار كان يف جمال واحد، فماذا لو عمماملعاصرة، وهذا 

وذج ووسع؛ لعاش مطبق ذلك الن اجملاالت اليت حتتاج إىل متويل يف األساس لكي تنجح املشروع، ولو
 السرقات، وهللا أعلم.وانتفت الناس يف حببوحة وقل الكسب احلرام 

 
                                 

 .185اآلية: من البقرة، ( سورة 1)
 (.1/369، )تفسريالقرآنالعظيمبن كثري، ( ا2)
الفقهيد.نورة سيد أمحد مصطفى، من ( انظر 3) امللتقى ، 20/2/2017، اتريخ موقع

ls.aspx?id=5583http://fiqh.islammessage.com/NewsDetai 
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فيةالقبضفيه.املطلبالثالث:االستصناعوكي
 : أمهية عقد االستصناع:أوال

وخاصة فيما خيص الكساء أو أاثث  ،إن عقد االستصناع له أثر كبري يف تيسري حاجات الناس اليومية
حد ور حياته ختتلف من وايف لباسه وأدوات تيسري أم نسانإلما يستخدمه ا حيث إناملنازل وغريها، 

اختالف األحجام واألذواق ال ميكن صناعتها بشكل واحد ف ،وذلك مثل احلذاء واملالبس ،خرآإىل 
وحجم واحد، ال سيما يف هذا العصر الذي تفجر فيه أصناف الصناعات؛ بفضل التطور امللحوظ يف 

ميكن أن جتدها يف  ال جاتاح اصناعة مجيع متطلبات احلياة؛ وذلك أن بعض املصانع مثال لديه
ها مفصلة على احلجم الذي يريدونه؛ لذا كان عقد بل ال بد من طلب ،خمصص للبيع دمكان واح

وهذا منذ القدم إىل عصرًن احلاضر؛ فكان بيان  ،له من التيسري ما ليس لغريه من العقودستصناع اال
حكم هذا العقد وكيفية القبض فيه وخاصة فيما استجد من املسائل الداخلة فيه موضع اهتمام لدى 

 العلماء املعاصرين.
ت وغري ذلك، مل تكن معروفة لدى مة املتمثلة ابملنشآت واملصانع واملقاوالإن العقود الضخ

فكان ملن حيرص على التعامل  ،الفقهاء األوائل؛ وهي يف احلقيقة تليب مطالب اقتصادية ضخمة
على هذه  إجياد حكم واضح من هذه التطورات، ومما يدخل ؛ابألحكام الشرعية يف املعامالت

؛ ألنه يقوم يف أصله على بيع شيء معدوم وهو يف األصل ستصناعاالعقد  والشاكلة من املعامالت ه
 منهي عنه؛ لذا وجب بيان أحكامه والتعرف على حقيقته.

 : تعريف االستصناع.اثنًيا
اإلستصناعيفاللغة:
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يُ َقاُل: اصطََنَع وَ ، ، فَ ُهَو َمْصنوع  وُصْنع : َعِمَلهاَصنَ َعه َيْصنَ ُعه ُصن ْعً ، "و االختاذورد االستصناع مبعىن 
 (1) "اُفاَلن  َخامَتًا ِإذا سَأل َرُجاًل َأن َيْصَنع له خامتً 

 بعدة تعاريف نذكر منها: رِّف االستصناععُ و 

 منها: عرف احلنفية هذا العقد بعدة تعريفاتٍ ،تعريفاحلنفية

 (2)"هو طلب العمل منه يف شيء خاص على وجه خمصوص".-1

 (3)".شرط فيه العمل هو عقد على مبيع يف الذمة"-2

مما له عالقة بصنعته على  اممّن له صنعة: أن يصنع له شيئً  إنسانهو أن يطلب "أبنه: الشافعيةوعرفه 
 (4)"وجه خمصوص، وتكون مادة الصنعة من الصانع.

االستصناعوكذا  عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن " يف جملة األحكام العدلية أبنه هو عرف
 (5)والشيء مصنوع ". ،واملشرتي مستصنع ،فالعامل صانع ،ايعملوا شيئً 

به يف احلال  ىشرت يُ "عقد  أبنهالشيخ مصطفى الزرقا  ذكره املعاصرين لعقد السلم ما ومن تعاريف
مصنوًعا مبواد من عنده أبوصاف خمصوصة وبثمن  يلزم البائع بتقدميه ،اا يصنع صنعً شيء مم
 (6)حمدود".

تصناع فهي أن وصورته على النحوي التايل: "أما صورة االسع صنا االستصفة ولقد ورد يف البدائع أن 
ا، أو آنية من أدمي أو حناس، : اعمل يل خفًّ -من خفاف أو صفار أو غريمها-لصانع  إنسانيقول 

 (1)من عندك بثمن كذا، ويبني نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم."

                                 
 (.8/208، مادة صنع، )،لسانالعربابن منظور( 1)
 (.5/223، )رداحملتارابن عابدين، ( 2)
 (.2م/5الكاساين، بدائع الصنائع، )( 3)
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ، )4، طالفقهاملنهجي، الدكتور ُمصطفى اخِلْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْرجبي (4)

 (.م 1992 -ه   1413، سوراي، دمشق
 .124، مادة: جملةاألحكامالعدلية( 5)
 .20، ص: عقداالستصناع( مصطفى الزرقا، 6)
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يح:املقارنةبنيالتعريفاتمعالرتج

 :أشياءقبل الشروع يف املقارنة ال بد من بيان أن هذا العقد يقوم على أربعة 

 صنًعا.مست :املشرتي للبضاعة، ويسمى ، وهوالذييقومبعمليةالشراء-1

 الصانع. :ويسمى ،منيقومبعمليةالبيع-2

 مستصنًعا فيه. :وهو الشيء الذي يصنع، ويسمى ،وحملالعقد-3

 يف البيع املطلق أو البيع ابلتناول.األمر لصانع، ويسمى: الثمن، مثل ما الذي أيخذه ا العوض-4

ا، ال ألن الصانع واملصنوع والعوض بدوهنم مجيعً  ألركان األربعة؛فعقد االستصناع يقوم على هذه ا 
مع البضاعة أصبح البيع مثل املناولة فتدفع الثمن وأتخذ  ليسمى العقد استصناًعا؛ ألنه إن وجد البد

 بضاعة وينتهي األمر.ال

هو بني؛ وإمنا ذكروا أركان هذا العقد؛  اليس فيه تفصيل كماالستصناع إن تعريف احلنفية لعقد  
ألنك عندما تقرأ هذا التعريف ترى أن املذكور هو الصانع الذي يطلب منه العمل والصنع للشيء، مث 

 د استصناع؛ وذلك مثلفيه ما ليس بعقذكر صفة هذا الشيء بوجه خمصوص، وبذلك قد يدخل 
 اإلجارة على عمل ما، أو غري ذلك.

ا، فبني أن العقد قائم على صانع االستصناع قدميً  اإال أن التعريف الثاين فيه ذكر ألمثلة جرى عليه 
وهو أن يكون الشيء املطلوب  ؛ملهنة معينة بعد الطلب، وبذلك قد ذكر ركن من أركان هذا العقد

ضرب املثال للخف  وهذا تعريف جيد إال أنه غري كامل األركان، ولكنّ ا غري موجود، صنعه معدومً 
 بيان ملاهية هذا العقد. ؛وغريه

فالعامل  ؛اعقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئً ه اجمللة على أنه تتعريف الذي ذكر الأما 
 ،هذا العقد ، فهو كذلك بيان لبعض األركان اليت ختصصانع واملشرتي مستصنع والشيء مصنوع

                                 
= 
 (.5/2) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 1)
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مث يدفع هلم بعد االنتهاء من  ،من أهل صنعة معينةتكون  ممكن أن ا، فاإلجارة مثاًل ا مانعً وليس جامعً 
 العمل.

ه وصف حيث إنلتفصيل؛ افكان التعريف الذي ذكره الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا فيه شيء من  
فيه يف احلال، فهذه اجلملة ُيشرتى وبني أنه داخل حتت البيوع املعتربة، فذكر أنه عقد  ،هذا العقد

يف احلال شيء يصنع من ُيشرتى فيه مث بني أنه  ،تؤكد على أن االستصناع هو من مجلة عقود البيع
ألن حقيقة عقد االستصناع هو صنع شيء ليس للطبيعة فيه  ؛فخرج غريه من البيوع ،االصانع صنعً 

كان العقد سلًما أو البيع ابملناولة، وإمنا ل ؛ه إن دخل شيء من الثمار أو احلبوب فيهحيث إن ،يد
ريف أن الرتاضي جزء من ، وكذا بني هذا التعءاملراد هنا أن اليد البشرية هي اليت تتوىل صنع هذا الشي

التعاريف السابقة، ويف هذا التعريف كذلك بني أن املبيع فيه يف ا مل يكن مذكورً  وهو ماهذا العقد، 
 ألنه حيقق معىن االستصناع. ؛وهو وصف جيد ،ألنه معدومددة؛ موصوفة حما جيب أن يكون عينً 

تعريف االستصناع الذي ذكره الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا هو الراجح؛ ملا بني  أن ويرى الباحث 
 وما يتكون به هذا العقد، فهو تعريف جامع مانع، وهللا أعلم. ،من أركان هذا العقد ومدلوالتهفيه 

اع:مشروعيةعقداالستصن

القبض يكون يف اجمللس، فلما كان األمر  أن و ، ا وكذا الثمناألصل يف البيع أن يكون املبيع موجودً 
نه عربوا أب ،العقدعلى تسليمه؛ لذا جند أن الذين أجازوا هذا  نسانكذلك هني عن بيع ما ال يقدر اإل

ذا العقد وكذا إمجاع أن االستحسان هو الذي أجاز هو عقد للبيع لوحده من غري أخذ أحكام السلم؛ 
 (1)الناس على ذلك، وهو ما ذكره احلنفية.

 ولقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:

مري غالمك النجار، يعمل يل »عن سهل، قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل امرأة: -1 
 .الستصناعا على جواز لياًل فكان أمر النيب على غالم املرأة د (2)«.ا، أجلس عليهنأعوادً 

                                 
 (.5/3) بدائعالصنائع،الكاساين، ( انظر: 1)
 (.448(، رقم: )1/97عواد، )ألصناع يف ابب االستعانة ابلنجار وا كتاب الصالة، ،صحيحالبخاري( رواه البخاري، 2)
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ا من ذهب، وجعل فصه عن ًنفع، أن عبد هللا، حدثه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم اصطنع خامتً -2
يف بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه، فقال: 

أحسبه إال قال: يف يده  جويرية: وال تقال ،فنبذه، فنبذ الناس« إين كنت اصطنعته، وإين ال ألبسه»
فهذا احلديث يدل على أن النيب كان قد اصطنع اخلامت إال أنه مل يلبسه، فدل على جواز  (1)اليمىن.

 هذا العقد.
ا ا فهو عند هللا حسن، وما رآه املسلمون قبيحً ما رآه املؤمنون حسنً »: وسلم وقوله صلى هللا عليه-3

الناس ومل  اا على أن املعامالت اليت استحسنه واضحً دلياًل  فكان هذا احلديث(2)،«فهو عند هللا قبيح
د من عُ  ؛معارضة للنصوص، وكان العرف العام به يعمل ايكن فيها معارضة ألحكام الدين وليس فيه

 البيوع اجلائزة.

فيما ال ميكن شراؤه عن طريق املناولة أو البيع املباشر  إىل مثل هذه املعامالت نسانحيتاج اإل-4 
ا يف قضاء حاجته من غري راب، وذلك مثل الطاوالت سببً ستصناع االأو لفاقة؛ فكان عقد  لعسر

ال ميكن شراؤه إال ابلطلب  ا هبا، وكذا سائر املنافع اليتاصًّ ا خاخلاصة أو الشركات اليت تريد منتجً 
 (3)واستصناعه، فلو مل جيز ذلك كله؛ لوقع الناس يف شدة وحرج.

ل اختالف املعاين يف األصل، لذا كان هذا العقد هو استصناع فهو اختالف األسامي دلين إ-5
 (4).مغاير للسلم

وهو  ،السلم ورد يف جوازه نص ألن عقد ؛السلم تبًعا جلوازستصناع االفقالوا جبواز عقد  أمااجلمهور
دل ف (5)،«من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم» :قوله صلى هللا عليه وسلم

وهو شبيه بعقد االستصناع فقيس عليه، ال على أن عقد االستصناع عقد  ،جواز السلم علىاحلديث 
 منفرد بنفسه كسائر العقود.

                                 
 (.5876(، رقم: )7/157ابب من جعل فص اخلامت يف بطن كفه، )كتاب اللباس، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 1)
 .(241(، رقم )1/351)،، ابب قيام رمضان وما فيه من الفضلموطأمالكمالك، ( رواه 2)
 (.5/3) بدائعالصنائع،الكاساين، ( انظر: 3)
 (.5/2) ،الكاساين املرجع السابق( انظر: 4)
 (.772(، رقم: )3/175، ابب الرجل يسلم فيما يكال، )مالكموطأمالك، ( رواه 5)
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الشروطاخلاصةلعقداالستصناع:

هذه الشروط  لخصا، وتتفرها ليكون العقد صحيحً اا ينبغي تو د شروطً قهلذا العن و اجمليز ذكر احلنفية 
فيما يلي:

من حيث الصفة والقدر؛ ألن العلم يكون مبيًنا  ؛الشيء الذي يصنع يف هذا العقد جنسن إ-أ
.لبضاعة ال يكون إال بهاب

التعامل بني الناس؛ وذلك مثل السيارات  اأن يكون االستصناع يف األمور اليت جيري فيه-ب
 ابلطلب؛ بسبب مما ال ميكن الشراء إال ،اب املتاجر وغريهاوالطائرات وسائر املنافع مثل صنع أبو 

مل يعهد فيه الناس استصناًعا مثل احلبوب  ااختالف األحجام واألوصاف، وخيرج هبذا الشرط كل م
وال يتعلق يف صنعه يد بشر؛ لذا مل  اهذه تنبت لوحده حيث إنوسائر املزروعات والثمار الطبيعية، 

 جيز فيه االستصناع.

ا حىت يعترب فيه شرائط ؛ أصبح سلمً أجل  رب لالستصناع أن ال يكون فيه أجل، ألنه إن ضُ -ج
 (1).السلم، وهو قبض البدل يف اجمللس قبل التفرق

جماالتعقداالستصناعيفهذاالعصر:

صعوبة يف التمويل من قبل البنوك التقليدية؛ لذا   أصحاهبا دملشاريع الصغرية أو املتوسطة قد جيإن ا
تمويل هذه املشاريع من خالل شراء بقيامه ب ؛كان عقد االستصناع أساًسا يف حل هذه املشكلة

من  افيذ هذه املشاريع، ويف هذا الصدد نذكر بعضً املواد األولية، وقيام الصناع بتن احلاجات أو
ومدى قابلية هذا العقد للتطور امللحوظ يف العقود يف  ،افيهاإلسهام اجملاالت اليت ميكن هلذا العقد 

 .هذا العصر

                                 
 (.5/3) بدائعالصنائع،الكاساين، ( انظر: 1)
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حيث يقوم أحد بطلب صنع شيء يريده  ة؛صناع هو عقد يف الذمسبق البيان أن عقد االست
لذا  ه أو من الصانع نفسه حسب االتفاق؛األدوات من عند تسواء كان ة،مبواصفات حمدودة معلوم

ا على املشاريع التنموية اليت تتخصص يف البناء أو املصانع فإن جماالت استخدام هذا العقد تقوم غالبً 
أو  اأو بنوكً  اأفرادً  وا، سواء كان، أي غري متويل ذايتعلى التمويل اخلارجيأو الورشات اليت تعتمد 

 مجاعات.

 ومن أمثلة ذلك:

طلب الشركات اليت ختتص يف صنع املفروشات اليت تعين التعليم من بقيام بعض املؤسسات التعليمية 
ما على مدة معينة مكاتب وكراسي وألواح وغريها من متطلبات الدراسة والتدريس، فيكون العقد بينه

عمل البضاعة على الصناع الذي هو ع، ويكون ويسلم البضاعة للمستصنِ  ،الصانع عمله ايستويف فيه
 الشركة املختصة.

أن الصانع له الوقت الكايف لتلبية حاجة املستصنع، كما أن : وفائدة هذا العقد يف هذه احلالة
من الصانع، فهو يوفر العمال  تع املواد واآلالاملستصنع ليس عليه دفع القيمة يف احلال؛ ذلك أن مجي

 ومجيع متطلبات إمتام الصفقة، وبذلك يراتح املستصنع من هم العمال ومشاكل التصنيع وغريه.

الشركة  حيث إنإن هلذا العقد أثر كبري يف مسامهة التجارة الدولية واحمللية يف هذا العصر؛ 
ن بعض املتطلبات قد ال تتوفر يف البلد الذي يتواجد أل؛ يف بلد املستصنع الصانعة ال يتطلب وجودها

فيه املستصنع، وبذلك كان هذا العقد فيه يسر للعباد يف قضاء حوائجهم املتعددة فيما خيص البيع 
 والشراء.

مث يتم إسناد هذا العقار  ،ومن األمثلة احلديثة يف هذا العقد كذلك؛ هو العقارات اليت تبىن على العظم
م العمل د إبمتاهقوم بكسائه يف مدة معينة، على مبلغ معني، فيقوم هذا املقاول أو املتعإىل متعهد لي

ه وبني صاحب البناء غري املكسي، على أن يكون هناك دفع لنصف املبلغ على هذا العقد املربم بين
 أو بعده حسب االتفاق.البدء قبل 

حيث ؛ ا به ألنفسهمو ميكن أن يقوم لعباد فيما اليف أمور ا فنجد أن هذا العمل يقوم على تيسري
العلم  مأو العمال أو ليس لديه ،أغراض الكساءيشرتوا القدرة على أن  مصحاب البناء ليس لديهأ إن
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ا، ومن مث إمتام العمل ا يف كسب هؤالء مجيعً سببً االستصناع هبذه األعمال؛ فكان عقد  وايقوم لكي
 .ا لالستخداما صاحلً الصانع جاهزً  من املراد وهو كساء هذا املبىن، فيستلمه صاحبه

كيفيةالقبضيفاالستصناع:

ن العلماء يف جواز هذا العقد انقسموا على قسمني، بض يف االستصناع على ضربني؛ ذلك أإن الق
ا لذاته؛ لذا عقدً اعتربوه فاجلمهور على أن االستصناع اتبع لعقد السلم يف جوازه، أما احلنفية فقد 

 لى هذين االعتبارين.بض عقسنذكر كيفية ال

 : القبض على مذهب اجلمهور.أواًل

س املال يف اجمللس قبل التفرق، ذلك أن االعتبار يف ذلك  إن القبض يف هذه احلالة يكون بتسليم رأ
ولكوهنم اشرتطوا السلم على االستصناع فأخذ حكمه يف القبض، ولقد  عقد ال يتم إال به؛كون ال

أو غري ذلك مما يعمل يف األسواق  اا أو قلنسوة أو خفًّ استصنع طستً من " ذُكَر يف مواهب اجلليل أن
ا بعينه يعمله  إىل مثل أجل السلم ومل يشرتط عمل رجل بعينه وال شيئً فإن كان مضموًنً  ،بصفة معلومة

ا مل  بعيدً فإن ضرب لرأس املال أجاًل  ،جاز ذلك إذا قدم رأس املال مكانه أو إىل يوم أو يومني-منه 
فكان القبض هنا مثل القبض  )1)"؛وإن اشرتط عمله من حناس أو حديد بعينه ،ا بدينار دينً وص ،جيز

 كما سبق البيان يف عقد السلم.  ،يومنيو يف السلم، وذلك بتسليم رأس املال يف اجمللس أو بعد يوم أ

هللا، قال: اي رسول  ه رضي هللا عنهحيث إن حكيم بن حزام،ولقد استدلوا مبا ذهبوا إليه حبديث 
 (2).«ال تبع ما ليس عندك»أفأبتاعه له من السوق؟ فقال:  ،أيتيين الرجل فرييد مين البيع ليس عندي

فدل احلديث على أن بيع الرجل الشيء من غري أن ميتلكه حمرم؛ لذا مل جيز القبض إال أن يكون رأس 
 نه حمذور يف الشريعة.أل ؛ا يف اجمللس، حىت ال يكون العقد عبارة عن بيع دين بديناملال موجودً 

 : القبض على رأي احلنفية.اثنًيا

                                 
 (.4/539مواهباجلليل،)الطرابلسي ( 1)
قال األلباين: صحيح، األلباين،  (.3503(، رقم )3/283)ليس عنده،  ، ابب يف الرجل يبيع ماننأيبدودس( رواه أبو دود، 2)

 (.3503، )صحيحوضعيفسننأيبدود
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أو من اإلجارة ، وليس من وتفردوا فيه على أنه عقد مستقل لذاته ،إن احلنفية الذين أجازو هذا العقد
: الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قولههنى عنه ه مستثىن من بيع املعدوم الذي ابب بيع السلم؛ جعلو 

وذلك  ،لذا جند أن أصحاب هذا الرأي قد أجازوا القبض يف اجمللس (1)؛«ال تبع ما ليس عندك»
أو أتخريه إىل وقت إحضار املستصنع سواء كان ذلك دفعة واحدة  ،بدفع الثمن فيه أو دفع جزء منه

 شيء علىهو يف احلقيقة واقع أو متفرقة، أما إن كان البيع من غري دفع فلهما اخليار، ذلك أن البيع 
خيار صاحبه على ويبقى بعد ذلك  ،أن الصانع يسقط اخليار عن نفسه إبحضار البضاعةإال  ،معدوم
يبقى خيار  خياره املتعاقدين إذا أسقط أحد، فالبيع الذي فيه شرط اخليار للعاقدينوذلك مثل  ،حاله
 (2)ا بوجود البضاعة على الصفة املطلوبة.ر؛ لذا يكون القبض هنا حقيقيًّ اآلخ

ًنفع، أن عبد هللا، حدثه: أن النيب  الذي رواه ديثحلدعلى رأيهم ابة ولقد استدل احلنفي
ا من ذهب، وجعل فصه يف بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس صلى هللا عليه وسلم اصطنع خامتً 

« إين كنت اصطنعته، وإين ال ألبسه»خواتيم من ذهب، فرقي املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه، فقال: 
فلم يذكر يف احلديث بقبض  (3)،جويرية: وال أحسبه إال قال: يف يده اليمىن تالفنبذه، فنبذ الناس ق

منا هو عقد يف الذمة على شيء معلوم؛ فدل على جواز العقد ، وإرأس املال يف اجمللس أو نصفه
 والقبض بعد االنتهاء من العمل أو قبله.

من غري اعرتاض للمستصنع قبل مت االتفاق عليه، الذي ويف احلقيقة أن وجود البضاعة على النحو 
ألن الصانع قد بذل جهده ووقته يف العمل على ؛ ا على املستصنعمنه يصبح القبض الزمً االنتهاء 
يقع على الصانع، ويدعم هذا الرأي ما ذكر يف  وعدم أخذ البضاعة من قبل املستصنع ظلم  ، املطلوب
عمل على الصفة املشروطة، فلو كان أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده، وجاء ابل: "البدائع

فكان حضور البضاعة يف الوقت احملدد ( 4)؛"للمستصنع االمتناع من أخذه؛ لكان فيه إضرار ابلصانع
 على الشكل املطلوب قبضا حقيًقا.

                                 
قال األلباين: صحيح، األلباين، (. 3503(، رقم )3/283) ليس عنده، ابب يف الرجل يبيع ما، سننأيبدود( رواه أبو دود، 1)

 (.3503، )صحيحوضعيفسننأيبدود
 (.5/4) صنائع،بدائعالالكاساين، ( انظر: 2)
 (.5876(، رقم )7/157ابب من جعل فض اخلامت يف بطن كفه، )كتاب اللباس، ،  صحيحالبخاري( رواه البخاري، 3)
 (.5/4) بدائعالصنائع،الكاساين، ( 4)
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فيه القبض احلقيقي ابنتهاء عمل الصانع مباشرة؛ يتحقق ويرى البحث أن عقد االستصناع 
 وهللا أعلم.ن، ، ويرتتب عليه دفع البدل أو الثملى املستصنعا عفبذلك يكون البيع الزمً 

:القبضيفالعربون.الرابعاملطلب

إن تعدد أدوات الكسب وزايدة األمور اليت تتم التجارة هبا يف العصر احلديث، أفضى على الفقه 
موضع  أن يكون يف على ي مسائل جديدة، مما جعل املسلم حيتاط ويهتم يف مأكله ومشربهسالماإل

، مث عدم اإلفساد يف األرض يف أكل أموال الناس ابلباطل، والتجارة احلل، ويبتغي بذلك وجه هللا أواًل 
 .قضاء حوائجهعن عيش كرمي وإعانة أهله و  البحث لمع الربح يف سبي

؛ وبذا يلزم يف احلال إن األصل يف البيع هو تسلم الثمن من املشرتي وتسليم املبيع من قبل البائع
 يع وحيصل القبض، ويستحق كل من البائع واملشرتي التصرف فيما اكتسبه من عملية البيع والشراء.الب

ا من مثن السلعة رغبة منه يف الشراء، وأنه قد وبيع العربون يكون هناك طرف واحد يقدم شيئً 
 يلتزم شراء املبيع لفرتة معينة حمدودة.

بيوع املتجددة كذلك، نتيجة لتطور التجارة إن بيع العربون عرف منذ زمن الرسالة، وهو من ال
أقوال العلماء حول هذا العقد ومدى صحته، فمنهم من نظر إىل  توكثرة التنافس فيها، ولقد تعدد

ملا فيه من غرر  ،وأنه رغبة منه لشراء البضاعة، ومنهم من جعلها غري جائزة ،أن فيه مصلحة للمشرتي
 ن بعض أحكام هذا البيع، وكيفية القبض فيه.وأكل أموال الناس ابلباطل؛ لذا وجب بيا

 ، أمهها ما أييت:عر ِّفبيعالعربونبعدةتعريفات
ورد لفظ العربون يف اللغة بعدة هلجات، اترة ابلضم يف العني واترة بفتحها إال أن املعىن واحد، فقد 

يهِ ورد يف لسان العرب أن " ُته ِإذا الُعْربُون والَعَربُون والُعْرابن: الهِذي ُتَسمِّ  اْلَعامهُة اأَلَربُون، تَ ُقوُل ِمْنُه: َعْربَ ن ْ
 (1)أَعطيته َذِلَك. َويُ َقاُل: رَمى فالن  ابلَعَربُون ِإذا َسَلح".

(2)"قاموس احمليط جاء أن العربون "ابلضم وكَحَلُزوٍن وقُ ْرابٍن: ما ُعِقَد به البَ ْيعُ الوكذا يف 
وجاءتعريفالعربونيفالشرعكمايلي:

                                 
 (.13/284مادة )عربن(، ) لسانالعرب،( ابن منظور، 1)
 (.1/1215القاموساحمليط،)ابدى، آالفريوز ( 2)
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السلعة  خذ أن إنه أالبائع دراهم على ىل إالرجل السلعة فيدفع  يشرتين أهو : "احلنفيةعند 
 (1)."مل أيخذ فيسرتد الدراهمن إو  ،كانت تلك الدراهم من الثمن

أبنه بيع العرابن: "بضم فسكون، اسم مفرد. ويقال: عربون بضم العني وفتحها وهو:  املالكيةعرفه 
ا( من الثمن )على أنه( أي املشرتي )إن كره البيع تركه( و )يعطيه شيئً  )أن( يشرتي أو يكرتي سلعة

 (2)".وإن أحبه حاسبه به أو تركه ،للبائع
"بيع العرابن. ويقال: العربون، وهو أن يشرتي سلعة من سمى يالعربون أبنه:  الشافعيةعرف 

. هي للمدفوع إليه جماًنً غريه ويدفع إليه دراهم، على أنه إن أخذ السلعة، فهي من الثمن، وإال، ف
، على أنه إن رضيه، ا أو ينسج له ثوابً ا أو خامتً ا أبن يدفع دراهم إىل صانع ليعمل له خفًّ ويفسر أيضً 

 (3)فاملدفوع من الثمن، وإال، فهو للمدفوع إليه".

ا أو غريه على أنه إن أخذ أبنه "هو أن يشرتي السلعة فيدفع إىل البائع درمهً  احلنابلةوعرفه
 (4)سلعة احتسب به من الثمن، وإن مل أيخذها فذلك للبائع".ال

"بيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغا من املال قد عرف بيع العربون على أنه:  اجملمعالفقهيكما أن 
 (5)إىل البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب املبلغ من الثمن وإن تركها فاملبلغ للبائع".

، حيث ذكر العربون على أنه: هو مثن العصرالدكتورالسنهوريمنعلماءوممن عرف العربون 
 ؛استعمال احلق يف العدول عن عقد شراء أو إجارة، جيري االتفاق بني طرفيه على تعيني هذا الثمن

 ليحق له العدول عن االلتزام بذلك العقد.
 (6)من الثمن. اا جزءً دئيًّ ، ويعتربه مبا من النقود يسميه عربوًنً أو هو أن يعطي املشرتي البائع مبلغً 

"ما يدفعه املشرتي للبائع  يف معجم الفقهاء على أنه الدكتورحممدرواسقلعجيوكذا عرفه 

                                 
 (.1/472، )النتفيفالفتاوى، أبو احلسن علي بن احلسني بن حممد ،الس ْغدي (1)
 (.3/100) بلغةالسالك،( الصاوي، 2)
 (.2/395) مغيناحملتاج،الشربيين، (.3/399روضةالطالبني،) النووي،( 3)
 (.4/175، )املغين( ابن قدامة، 4)
 (.8/540، )جملةجممعالفقهاإلسالمي( 5)
 (.4/87عبدالرزاق،الوسيط،)( انظر السنهوري، 6)
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 (1)على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن مل أيخذها كان للبائع".

 
املناقشةوالرتجيح:

يكون عبارة عن تقدمي مال عند إبرام  حظة تعريفات العربون عند الفقهاء جند أنه ال يعدو أنعند مال
 ،وإال فهي للبائع، إال تفسري هذا العقد ،على أنه إن أخذ املشرتي السلعة فهي جزء من الثمن ،العقد

 وسبب أخذ املبلغ هو مكان اختالف الفقهاء.
ا يف فجميع الفقهاء متفقون على أن سبب دفع العربون هو إرادة عقد البيع، وجند ذلك واضحً 

فكأن  -أن يشرتي السلعة هو- اية التعريف أن عقد العربونم ذكروا يف بدحيث إهناحلنابلة،  تعريف
 ،دفع العربون هو متام إمتام عقد البيع، إال أن الثمن مل يكتمل بعد، وهذا ما ميكن فهمه من التعريف

متام العقد إبشرتي امل يفِ وهو مفهوم ميكن االعتماد عليه يف تربير استحقاق البائع أخذ العربون إن مل 
 وإبرامه؛ لذا جند أن احلنابلة هم من أجازوا هذا البيع على أنه صحيح وجائز.

ألنه ذكر أن سبب أخذ العربون هو حق  ؛وهذا املعىن يؤكده تعريف الدكتور السنهوري للعربون
وأن يكون نتيجة لعدول املشرتي من الشراء؛ ذلك أن األصل يف البيع إن أبرم أن يتم  ه البائعاستحق
من ا، فلما مل يكن كذلك بسبب عدم إمتام املشرتي للبيع؛ استحق البائع الثمن لعدول املشرتي منجزً 

 وهو معىن جلي واضح يف هذا التعريف.الشراء، 
ه قبل حيث إن ؛هو رضا املشرتي بدفع املبلغو  ،شيء آخر اجتمع عليه الفقهاء يف تعريف العربون

لذا جند أن من منع هذا العقد علل بعدم وجود حق  ،م العقد فهو للبائعأنه إن مل يت بدفع املبلغ على
 دام املشرتي مل أيخذ السلعة، وهو ما أكده اجلمهور غري احلنابلة. للبائع أبخذ هذا املال ما

ويرى الباحث أن تعريف احلنابلة لعقد العربون أرجح؛ ملا فيه من بيان صيغة العقد وهو لفظ 
يف املعىن من تعريفات املتأخرين من  إال على البيع، وكذا ما يساندهظ ال يطلق الشراء؛ ألن هذا اللف

 .أعلميف أن عقد العربون هو شراء يف احلقيقة إال أن الثمن مل يكتمل، وهللا  ،الفقهاء
 مدىمشروعيةعقدالعربون:

عدم  به، ومما عللوا غري احلنابلة، يرون عدم جواز عقد العربون؛ لورود النهي عنه (2)الفقهاء مجهورإن
                                 

 .308، ص: معجملغةالفقهاء حامد صادق قنييب،-قلعجي (1)
الصنائعالكاساين،  ( انظر:2) الفتاوى(. السغدي، 5/250، )بدائع يف املسالك،الصاوي، (، 1/472، )النتف  أقرب

= 
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اجلواز؛ أنه شرط يف هذا البيع شيًئا للبائع من غري عوض؛ ألن املفروض أن يكون البيع فيه عوض من 
ألنه من أكل أموال الناس  ؛ا من غري مقابل مل جيز له ذلكاجلانبني، فلما كان البائع أيخذ شيئً 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ ابلباطل، وهو حرام، لقوله تعاىل:

فدلت اآلية على أن أكل املال بغري وجه حق، منهي عنه،  (1)،چھ ھ ھ ہ ہ ہ
لوجود الغرر  ؛وهو من الباطل، فلما كان بيع العربون فيه نوع من أكل مال الناس بغري وجه حق، حرم

 الواضح وأخذ املقابل من غري عمل مشروع.
يه االحتساب له به إذا أمضى، ما يكون ف :وأكد املالكية أن العربون يكون يف صورتني، األول

ا، أما إن كان ورد املال على املشرتي إذا مل ميض العقد، ففي هذه احلالة يكون عقد العربون جائزً 
فهذه الصورة ال  ،املشرتي دفع املبلغ على أن يكون من الثمن إن مت العقد، وإن مل ميضه مل يرد إليه

إمضاء العقد وعدمه؛ لذا مل جيز  مني غري متيقن جتوز، لعدم تيقن البائع من الشراء، وكذا املشرت 
  (2)للجهالة.

ا على أنه إن رضي ونص الشافعية على أنه "ال يصح بيع العربون، أبن يشرتي سلعة ويدفع درمهً 
 (3)".ابلسلعة فالدرهم من الثمن، وإال فهو للبائع جماًنً 

وهذا الشرط يكون على  ،كما أن الشافعية أكدوا أن سبب املنع وجود الشرط يف نفس العقد
ن م ىبرضكون تشرط اهلبة، وهو فاسد؛ ألن اهلبة ال يكون فيها شرط وإمنا  :األول قسمني،
إن رد البضاعة  يالبائع يشرتط على املشرت  حيث إنيكون على تقدير الرد؛  :، والشرط الثايناصاحبه

 (4)ا مل يصح البيع.وقد ال يرضى ابلبضاعة أو ال تروق له؛ لذ ،ال أيخذ ما دفع من الثمن
: فقد أجازوا بيع العربون، وقد عللوا سبب اجلواز أن هذا البيع رضي به األقدمون من احلنابلةأما 

رضي هللا -وفعله عمر  ،"ال أبس به :أمحد قالمام إلاالصحابة وبعض التابعني، وذكر يف املغين أن 
ال  :قال سعيد بن املسيب وابن سريينال أبس به، و  :وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سريين -عنه

                                 
= 

 (.9/335، )اجملموع النووي،(. 3/100)
 .188( سورة البقرة، اآلية: 1)
 (.2/153)التلقني،الثعليب،  ( انظر:2)
 .154صعمدةالسالِّك،ابن النهِقيب، ( 3)
 (.2/395) مغيناحملتاج،( انظر: الشربيين، 4)
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(1)معناه".هذا يف :وقال أمحد ،اأبس إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئً 
أما رأي العلماء املعاصرين يف هذا العقد فهو يف احلقيقة ال يعدو أن يكون مثل رأي الفقهاء بني 

جهة تفويت املصلحة على البائع اختالف، وذلك من  ااحلل واملنع، إال أن علة املنع واجلواز فيه
 العلماء املعاصرين حول هذا العقد على النحو اآليت:راء آواملشرتي، وميكن اختصار 

إن كون عقد العربون من العقود القدمية املتجددة، وضع العلماء املعاصرين أمام أعينهم يف النظر 
وانتشاره على  ،يف هذا العصر يف مدى مشروعيته وحقيقة جواز هذا البيع من عدمه؛ لكثرة انعقاده

عوا هذا العقد مجيع ما يباع ويشرتى من املصاحل اليومية للفرد واجملتمع؛ لذا جند علماء القانون قد شره 
ا عن ما ذكره الفقهاء حول مشروعية هذا العقد؛ لذا جند ووضعوا له ضوابط وشروط، ال ختتلف كثريً 

راء آجييزون هذا العقد لعموم البلوى، وميكن ذكر  ي،مثل الدكتور الزحيل العلماء املعاصرينراء آ
بْ َيانِ ، ذكر منها املعاصرين حول عقد العربون على أربعة أقوال يف كتابه  أبو عمر ُدبْ َياِن بن حممد الد 

 (2))املعامالت املالية أصالة ومعاصرة(.
رتي يف وفاء البيع، وذلك يستحقه البائع ألجل عدم التزام املش اجزائيًّ  ا: كون العربون شرطً األوىل

 .ابشراء البضاعة اليت كان قد عزم على شرائه
أو ضرر حمتمل  ،: أن يكون العربون هو عبارة عن تعويض عن الضرر الذي أصاب البائعالثاين

 (3)على البائع.
وأن البت يف العقد بدأ  ،: أن يكون الغرض من الدفع هو التأكيد على أن العقد قد متالثالث

 وهو العربون. ،ان خالل دفع املبلغ املقدم سلفً فيذه متنب
دفع الثمن إال أنه مل حين موعد إمتام العقد النهائي  ءبدألنه مبثابة  ؛اففي هذه احلالة يكون البيع جائزً 

 وأخذ كامل الثمن.
: أن يكون العربون املدفوع حفظ حق كل من املتبايعني، حيث يضمن البائع واملشرتي، الرابع

ميكن التعويض عنه وقت عدم إمتام العقد، ففي هذه احلالة مل جيز هذا العقد لعدم تيقن بديل  وجودَ 
من املتعاقدين ال يعلم حتمية  كالًّ ن  إإذ  ؛ذا كون اجلهالة ركن يف البيعالبت يف البيع وإمكانية الرد، وك
                                 

 (.4/175، )املغين( ابن قدامة، 1)
بْ َيانِ  أابانظر:  (2)  (.5/433، )املعامالتاملاليةأصالةومعاصرة، عمر ُدبْ َياِن بن حممد الد 

 .43/173، جملةالبحوثاإلسالميةة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد السعودية، الرئسة العام( انظر: 3)
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 (1)إبرام العقد.

 جبوا كون مدة عقدو أفانة، والذين أجازوا عقد العربون من العلماء املعاصرين مثل الدكتور ع

"ومدة العربون ترجع إىل ما تعارف عليه الناس حيث مل يرد يف الشرع  :ه قالحيث إنالعربون معلومة، 
 (2)وما مل يرد له حتديد يف الشرع فاملرجع يف حتديده العرف". ،حتديد ملدة العربون

من العقد؛ لذا مل يصح بيع اسيات البيع زوال اجلهالة يد يف املسألة؛ ذلك أن من أسجوهو رأي 
بيع الطري يف اهلواء، والسمك يف البحر  عن ول، سواء كان يف الثمن أو يف املبيع، فنهي بذلكهاجمل

مدة وزمن الرجوع ابملبيع أو إمتام العقد يف العربون، كان ذلك مدعاة إىل عدم  تللجهالة، أما إذا عرف
 رد املبيع. واملنازعة والبت يف أمر البيع ودفع مجيع الثمن أ

ويؤكد هذا الرأي ما ذكره احلنابلة أن البيع ينبغي أن خيلو منه من الشروط املفسدة هلا، وذكر يف 
ال تبع هذه السلع لغريي وإن مل أشرتها منك فهذا  :وقال ،ا"إن دفع إليه قبل البيع درمهً  املغين أنه

ألن البيع خال  ؛من الثمن صحوحسب الدرهم  ،الدرهم لك. مث اشرتاها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ
ع وليس بيع العربون و هذا احلكم ينطبق على مجيع أنواع البي إال أنه يف احلقيقة (3)الشرط املفسد"، من

يف إمتامه، فإن العقد ال يصح، وذلك  فقط؛ ألنه إن وجد شرط يفسد البيع من حيث االنعقاد أو
 ،مل املبيع، فمثل هذه الشروط تفسد البيعشرط عدم دفع كامل الثمن أو عدم تسليم كابمثل البيع 

 تفوت مصلحة املشرتي من العقد وهو االستفادة من املبيع. األهن
وعلى كل فقد قال جبواز هذا العقد وصحته لفيف من العلماء املعاصرين منهم الدكتور الزحيلي، 

 (4)ابلعرف". عماًل  ،وحيل بيع العربون وأخذه ،ولقد عرب عن ذلك حني قال "ويف تقديري أنه يصح
نتيجة للتطور  ؛كما أن الدكتور حسام الدين عفانة أكد على أن عقد العربون آكد يف هذا العصر

"والقول بصحة بيع العربون هو أرجح القولني يف  :ه قالحيث إنامللحوظ يف التجارة بشكل عام 
 ،ربون عن الرسوليع العوخاصة أنه مل يثبت النهي عن ب ،املسألة ملا يف ذلك من حتقيق مصاحل العباد

 صلى هللا عليه وسلم.
                                 

 (.4/87، )الوسيط( انظر السنهوري،1)
 (.1/90فقهالتاجر،)عفانة، ( 2)
 (.4/176، )املغينبن قدامة، ( 3)
 (.5/3435الفِّْقهاإلسالميُّوأدلَّته،)، ( الزحيلي4)
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ومن املعلوم أن طريقة العربون، هي وثيقة االرتباط العامة يف التعامل التجاري يف العصور احلديثة، 
وتعتمدها قوانني التجارة وعرفها، وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغري عن التعطل 

قائل جبواز أخذ العربون يف عقد البيع، وهو كما ترى رأي فرجح هنا قول احلنابلة ال (1)واالنتظار"،
 عتمد عليه يف مصاحل الناس يف البيع والشراء.يُ 

وذكر ما ذهبوا إليه من أدلة حول هذا العقد، وبيان  ،إذن بعد عرض أقوال الفقهاء األقدمون
 :وما استدلوا به حول مشروعية عقد العربون ،أقوال الفقهاء املعاصرين

وأصبح من العرف، وأن  ،اث أن عقد العربون من العقود اجلائزة، وأن الناس يتعاملون به كثريً يرى الباح
وخاصة فيما خيص األمور  ،جل من يتعامل يف التجارة يدرك أمهية العربون وفائدته يف إمتام عقد البيع

 صالحيتها. مثل بيع اآلالت اليت حتتاج إىل فرتة جتريب ومعرفة مدى ،اليت حتتاج إىل نظر وأتكد
كما أن مشروعية هذا العقد يدل على مرونة الشريعة ومواكبتها كل ما خيص مصاحل العباد يف 

 وما استجد من املسائل يف البيوع. ،البيع والشراء
 من املشرتي؛  قوايًّ ًنً اوبره دفع العربون، فكان العربون دلياًل ندرة وقلة من ال يتمم العقد بعد 

ة املبيع ودفع املرتتبات املالية املستحقة عليه، واليت من خالله تتم عملية البيع لرغبته اهلادفة إىل حياز 
على أن البائع عامل وعارف مدى صالح بضاعته ومتانته، وأنه ليس  وإجنازه، وكذا يكون العربون دلياًل 

 ا، وغري ذلك من املصاحل اليت ختص كال املتبايعني.مغشوشً 
 ن هو دفع من غري عمل أو مقابل، ميكن الرد عليه على أن مبدأإن ما قرره اجلمهور من أن العربو 

  ،لتزم عليه، وهو راض بدفع املبلغا امن املتعاقدين عامل مب كالًّ   حيث إنالرضا موجود يف هذا العقد، 
من أبواب أكل أموال الناس  بتقدمي البضاعة، فال ميكن اعتبار العربون ابابً  كما أن الصانع راضٍ 

ا على وجود ضمان هلذه املعامالت، ألن االلتزامات املالية تقوم غالبً  ؛يف هذا العصر ابلباطل، وخاصة
والعمل ابلعرف معتمد يف  ،فكان العربون يدخل حتت هذه الضماًنت، وهو مما تعارف التجار عليه

 الفقه والشريعة، كما أنه من مظاهر اليسر يف هذا الدين.
 جناح وإمتام العقد وإجناز الصفقة، ومنها معرفة البائع املدة إن أتقيت عقد العربون له فوائد كثرية يف

بينهما، ومن فائدته علم  تفاق اال، وهي احلقيقة مدة يسرية أو حسب االيت جيب االنتظار من خالهل

                                 
 (.1/89التاجر،)فقهعفانة، ( 1)
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كل من املتبايعني وقت لزوم البيع وعدمه، ففي هذه الفرتة يقرر املشرتي رغبته يف إمتام البيع ويعلم 
املدة كون تلذا جند أن الذين أجازوا بيع العربون أكدوا على أن  ؛منه تضاعته اليت أخذالبائع مصري ب

بني املتعاقدين، وجند ذلك واضًحا عندما ذكر بعض العلماء املعاصرين أسباب إجازة عقد  ةمعلوم
ألنه  ؛ن ترجع إىل ما تعارف عليه الناسه أكد على أن مدة العربو حيث إنالعربون مثل الدكتور عفانة؛ 

 .لعرفل الشرع فاملرجع يف حتديده ملدة العربون، وما مل يرد له حتديد يف مل يرد يف الشرع حتديد  
وجند أيًضا أن من منع هذا البيع علل سبب املنع بعدم معرفة املدة وجهالته والتعويض الذي  

ا حلنابلة خالفً سببه االنتظار، ويف معرض دليل منع عقد بيع العربون يف الرأي اآلخر الذي ذكره ا
 ،ا بغري عوض فلم يصح كما لو شرطه ألجنيبوألنه شرط للبائع شيئً لإلمام أمحد، قال يف املغين، "

ويل  :كما لو قال  ،فإنه اشرتط أن له رد البيع من غري ذكر مدة فلم يصح ،وألنه مبنزلة اخليار اجملهول
القول أن التعويض الذي سببه  فقرروا يف هذا (1)درمها"،اخليار مىت شئت رددت السلعة ومعها

 اابطل، وأن مثله مثل الشرط من غري حتديد املدة، فلما كان حتديد مدة دفع العربون شرطً نتظار اال
لنجاح البيع وإمتامه جاز، كما أن سبب العوض الذي أيخذه البائع ليس لسبب الوقت والتأخري 

لوجود تبعات  أتخري بضاعته من البيعفقط؛ وإمنا لتفويت املنفعة اليت قد حيصل عليها البائع و
 نفاذ املشرتي هلذه الصفقة؛ لذا شرع أخذ العوض هلذه األسباب.إعلى البائع جراء عدم قتصادية ا

نتيجة لعدم  يستحقه البائع اجزائيًّ  اسبب اجلواز هو كون العربون شرطً ن إأما التعليل الذي يقول 
ا هذا العقد، ذلك أن عدم الوفاء لوحده ليس شرطً ليس أبصل يف جواز فهو ، عالوفاء من قبل البائ

الفقه القانوين  حيث إنليستحق البائع العوض، وهو يف احلقيقة استدالل للقانونيني حول هذا العقد، 
حيث يقوم العاقدان يف االتفاق على  ،ع ابالبتداءييسمى البي ذالالعربون هو من النوع ن إ :يقول

نتيجة هلذا االتفاق، على أن يتم مجيع العقد يف مرحلة معينة يكون  ويكون العربون ،صورة عامة للبيع
 ا يف هذه املسألة.لذا ال يرى الباحث هذا الرأي راجحً  (2)؛قد حدد مسبًقا

للخسارة الناجتة عن عدم االلتزام، وأنه تعويض للبائع قول جيد إال أن  اوأما كون العربون تعويضً 
 غري متحتمة؛ وإمنا هو حمتمل الوقوع بسبب عدم إمتام العقد.ألن اخلسارة  ؛الباحث ال مييل إليه

والرأي الذي يرجحه الباحث، هو كون العربون املدفوع هو عبارة عن أتكيد على إجراء الصفقة 
                                 

 (.4/175، )املغين( ابن قدامة، 1)
 (.4/95، )،الوسيطانظر السنهوري (2)
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منهما  واحدٍ تنفيذ العقد ورغبة يف إجنازه، كما أنه حفظ حلق كل  ءلبد، وأن هذا املبلغ هو اوالبت فيه
ا حلفظ دل على ذلك العرف املتبع لدى التجار، كما أن العربون يعترب حتفيزً وقت تفويت املصلحة، وي

حق الغري من الضياع، وقل من يدفع العربون وال يتمم العقد، وهو يعترب من أصول التجارة وخاصة يف 
 وهللا أعلم. ،برية ويعترب كضامن يف البيع كذلكبيع الكميات الك

 :حقيقةالقبضيفعقدالعربون
القبض يف العربون له أوصاف عدة، وهبذه األوصاف ينبين عليها هذا العقد من حيث  إن حتقق

ذكر أن عقد العربون هو يف احلقيقة حفظ حق صاحب البضاعة االبتداء، ذلك أن من العلماء من 
 ههذا التأخري قد يكلف البائع تبعات اقتصادية وإمكانية بيع حيث إنمن التأخري من غري شراء، 

لذا شرع أخذ العوض من هذا الضرر الذي أمل به  ؛أصابه الضرر أتخر من غري شراءٍ  آلخر، فلما
 ميكن وصف القبض يف هذا العقد أنه ينقسم إىل قسمني: لكلذ ؛الصفقة نتيجة لعدم إمتام

، وذلك اأي الدفع ابتداء، ففي هذه احلالة يكون القبض حكميًّ  ،وقت إبرام العقد يكوناألول:
 يلي: ألسباب، أمهها ما

 .تفاقاالوإن كان قد رضي أبخذ كل املبيع حسب  ،أن كامل الثمن ليس يف حوزة البائع-1
إمكانية الرجوع به قائم،  حيث إن، ل هنائي وابتٍّ كعدم اليقني يف أخذ املشرتي البضاعة بش-2

 ولذا وضع بعض الثمن.
خاصة إن كان املبيع مما وابلتايل عدم إمتام العقد وفسخه، وهو وارد و  ،احتمال فساد البضاعة-3

 وغري ذلك. ..يسهل فساده، أو احتمال وجود حادث وضياعه
ا، بشرط كون وقت إمتام العقد وإبرامه بشكل هنائي، ففي هذه احلالة يكون القبض حقيقيًّ  الثاين:

 بيع.ألنه بذلك يتسىن لكال املتبايعني من االستفادة من ال ؛وكذا تسليم املبيع ،يف احلال االثمن مدفوعً 
فريى الباحث أن  ،أما إن كان إبرام العقد وإمتامه يكون عرب دفع األقساط أو أتجيل الثمن

ا، فهو شبيه ابلعقار الذي مل يره املشرتي ووصف له ورضي القبض هنا يف هذه احلالة يكون حكميًّ 
 ، وهللا أعلم.اوليس حقيقيًّ  اابلثمن، فيكون القبض حكميًّ 

 
 

نقبلإمتامالصفقة:بعضمنأمثلةدفعالعربو
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ومدى رغبة وإقبال املشرتين ،ايكثر يف هذا العصر بيع األشياء اليت حتتاج إىل التأكد من صالحه
يعمد بعض التجار إىل أصحاب املصانع  ،األمر كذلككان احلال و   على اقتناء هذه املشرتايت، فلما

البضاعة،  واج وسرعة انتهاء هذهاملشرتي ر  بدفع عربون، وأخذ كمية معينة من املبيع، وعندما يرى
إن أماقبضه الثمن املتفق عليه عند حلول األجل واملدة املتفق عليها،ويُ  ،يتمم عقد البيع مع البائع

فيكتفي برده أو دفع مقابل هذه البضاعة  ،للمشرتين عليها ةأن هذه البضاعة ال رغب رأى املشرتي
ويكون العربون للبائع.

السوق من املبيع، فيشرتي  بهأدرك ما يهتم  ،املشرتي يف هذه احلالة أن فائدة ترى وأنت كما
وابلتايل ال مشكلة له من دفع كامل الثمن  ؛وهو عامل أبن الناس يقبلون على تناول هذه املشرتايت

 وقت إمتام العقد النهائي مع البائع صاحب املصنع.
لتجار املتعاملني معه، بسبب إقبال ته ثقة ارب الصانع هلذه املقتنيات قد كسب خبكما أن البائع 

فيكون ما دفعه من  ،الناس على شراء ما ينتجه من األشياء، فأما إن مل يتم املشرتي العقد مع املصنع
 جهد، أو نتيجة للتأخري وعدم إمتام الصفقة.يجة ملا قام به الصانع من العربون هو له نت

يف العرض والطلب، فيقدمون للزابئن  على هذا احلالقوم تولقد أصبح عرف التجار واملصانع 
الصفقة بشيء من تم تا بشرط دفع العربون على إن مت مالحظة إقبال الناس على البضاعة عروضً 

 .تفقون عليهالتخفيض أو غري ذلك مما ي
ومن أكثر جماالت جراين عقد العربون فيها، يف جمال الصناعات احلديثة مثل املالبس وعلب اهلدااي 

إن  ا عليه ختص املأكوالت، وكذا أاثث املنازل وغريه، لكون هذه األشياء يكثر الطلب واألواين اليت
وغري ذلك من الشروط اليت  ..وكذا مجال منظره وشكله املعاصر ،جودة وإتقان يف الصناعة اكان فيه

 جات. ايتبعها الناس يف شراء هذه احل
َصِنع، كما أنه وسيلة لتيسري التجارة بني  من التاجر واملفكان عقد العربون سبًبا يف استفادة كلٍّ 

 وتسهيل أمور معيشتهم يف الكسب احلالل. ،الناس
 

املهروكيفيةالقبضفيه:اخلامس:املطلب
 اقدفع املهر واستحقباح وزواج، وال يتم هذا األمر إال كال يكاد خيلو بيت من بيوت الناس إال وفيه ن
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ذكرها الفقهاء يف كتبهم، إال أنه بعد طرق عدة  وقبضه ملهرمن املهر، وللحصول على ا اهنصيبالزوجة 
لذا توسع سبل الدفع واستحقاق املهر وجب بيان ما استجد من هذه الطرق وبيان كيفية القبض فيه، 

 كيفية القبض فيه.مث بيان   ،تعني تعريف املهر
تعريفاملهريفاللغةوالشرع:

ْهُر: الصه 
َ
 اداق، َواجْلَْمُع ُمهور؛ َوَقْد َمَهَر املرأَة مَيَْهرها ومَيُْهرها َمْهرً عرف املهر يف اللغة أبنه: "امل

 (1).وأَمهرها"
 ،ا ففي قوله: "َمَهْرُت اْلَمْرأََة َمْهرًا ِمْن اَبِب نَ َفعَ وجاء يف املصباح املنري مبعىن الصداق أيضً 

تُ َها اْلَمْهرَ  ُهْم َمْن يَ ُقولُ  ،لث اَلِثي  لَُغُة مَتِيٍم َوِهَي َأْكثَ ُر اْسِتْعَمااًل َوا ،َوأَْمَهْرهُتَا اِبأْلَِلِف َكَذِلكَ  ،أَْعطَي ْ  :َوِمن ْ
تَ َها اْلَمْهَر َأْو َقطَْعَتُه هَلَا َفِهَي مَمُْهورَة   َوأَْمَهْرهُتَا اِبأْلَِلِف إَذا َزوهْجتَ َها ِمْن َرُجٍل َعَلى  ،َمَهْرهُتَا إَذا أَْعطَي ْ

 (2).َمْهٍر"

 كما يلي:االصطالحهر يفوجاء تعريف امل
 .(3)"املهر هو املال جيب يف عقد النكاح على الزوج يف مقابلة منافع البضع": أبنه احلنفيةعرفه 

 .(4)"اسم ملا تستحقه املرأة بعقد النكاح أو الوطء"وعرفوا املهر كذلك أبنه هو: 
ممن  ،ا حملققة األنوثةرً ا أو تقديمتمول ميلك حتقيقً أبنه "املالكيةكما جاء تعريف املهر عند 

 .(5)"جيوز نكاحها عند إرادة نكاحها
 .(6)الواجب للمرأة على الرجل ابلنكاح أو الوطء""هو املال بقوهلم:  الشافعيةعرفه  اوكذ

 .(7)"هو العوض املسمى يف النكاحأبنه: "احلنابلةوجاء تعريف املهر عند
اخلالصة:

                                 
 (.5/184مادة )مهر(. )،لسانالعرب،ابن منظور( 1)
 (.2/582، مادة )مهر(. )املصباحاملنري، الفيومي( 2)
 (.3/316. )العنايةشرحاهلداية، الرومي( 3)
 (.3/101) .دراملختاررداحملتارعلىال( ابن عابدين، 4)
 (.2/5، )الفواكهالدواين، النفراوي( 5)
 .(7/295. )النجمالوهاجيفشرحاملنهاج،الدهِمريي (6)
 (.9/190، )املبدعيفشرحاملقنع، ابن مفلح( 7)
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املهر جاء يف اللغة مبعىن  حيث إنعىن املراد يف االصطالح، إن املعىن اللغوي للمهر ال خيتلف عن امل
فهو  ،املال املدفوع بسبب النكاح، إال أن التعريف االصطالحي فيه بيان حلقيقة املهر وسبب دفعه

 الزوجة بسبب عقد الزاج.تتملكه املال الذي 
أن هناك من  يف املعىن، إالمتوافًقا كما أن تعريف املهر يف االصطالح عند الفقهاء جاء 

عن البضع، مثل تعريف الشافعية واحلنابلة، وهناك من جعل املهر مقابل لكل  اجعل املهر كونه عوضً 
 املنافع من قبل الزوجة مثل احلنفية.

، كما األنوثةققة حمل، وأن املهر ويالحظ من تعريف املالكية أن املهر ينبغي أن يكون متمواًل 
 وبيان من يستحقه. ،ففي تعريفهم تفصيل ملاهية املهر ،هاأكدوا أن املهر فقط ملن جيوز نكاح

بنفسه يتحقق  نسانألزمه اإلحق وأنه ، د الشافعية أن املهر ينبغي أن يكون مااًل وكذا أك
بسبب الوطء، إال أنه ال يوجد تفصيل هلذا املال مثل تعريف املالكية، أما تعريف تعريف احلنابلة 

العقد، لذلك يرى الباحث أن تعريف املالكية  يسمى يف وقت ا بكونه عوضً للمهر فقد جاء جمماًل 
 للمهر هو التعريف الراجح، وهللا أعلم.
كيفيةقبضاملهرعندالفقهاء:

يتحقق فيه القبض يف احلال ويف أن  كما ذكره الفقهاء ينبغي إن كون املهر ال بد أن يكون متمواًل 
القبض إن يتم بد من بيان كيف  و نصفه؛ لذا كان الاجمللس، إال إن اتفق اجلانبان على أتخريه كله أ

 حصل يف احلال.
يكون اإلجياب والقبول يف جملس العقد، وأن هذا من أن إىل أنه ينبغي  احلنفية فقد ذهب

يف اجمللس ومسي موجودين الشروط اليت ترجع إىل مكان العقد، فإن كان احلال كذلك وكان العاقدان 
 (1) اجمللس.؛ يقبض يفالصداق وكان معجاًل 

ا اشرتط فيه علم األجل حىت يكون العقد صحيًحا، وأن هذا يرجع إىل أما إن كان املهر متأخرً 
 العرف.

تسليم حال املهر جيب "إن أن املهر إن تعني وجب تسليمه يف احلال، فقالوا  املالكيةوذكر 
 (2)."للزوجة إبطاقتها الوطء وبلوغ زوجه

                                 
 (.2/232) بدائعالصنائع.، الكاساين( 1)
 (.5/175) .التاجواإلكليلملختصرخليل، الغرًنطي (2)
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 ،ا أو إىل أجلومن عني حيل بيعها نقدً  ،اداق إال معلومً جيوز الصال أنه " الشافعيةوذكر 
 (1)."وسواء قل ذلك أو كثر

ا يكون القبض به سواء كان عرضً كان وإن   ،ا يكون القبض بهإن كان الصداق عينً إنه  :وقالوا
 (2)فإن وجد يف جملس العقد يسلم إليه أو للويل املكلف على النكاح وعقده. ،يف احلال أو يف الذمة

الصة:اخل
إذ إن املهر يثبت بعد  ؛بل يوافقه يف ذلك ،ا عن القبض يف البيعإن القبض يف املهر ال خيتلف كثريً 

ا إن يًّ العقد مثل البيع، لذا كان املهر املسمى يف العقد يقبض يف اجمللس، ويف هذا يكون القبض حقيق
وبقي فيما إذا كان كثريًا،  أو  ياًل ا قلمت األمر يف اجمللس وقد حضر اجلانبان، وكان املعقود عليه حاضرً 

ه يعترب القبض قد مت إن وصل حيث إن ؛املهر عن طريق احلواالت أو الشيك يف املعامالت احلديثة
املبلغ املتفق عليه وقت العقد إىل حساب الزوجة أو من يقوم مقام القبض من ويل وغريه، وهنا يكون 

 ا.القبض حكميًّ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 اخلامتة
.لذي بنعمه تتم الصاحلات، وصلى هللا وسلم على سيدًن حممد وعلى آله وسلماحلمد هلل ا

 وبعد:  
لقد انتهى الباحث إىل آخر ما تيسر له مجعه يف هذا البحث املتواضع، ولقد توصل إىل نتائج    

 كثرية، منها: 
                                 

 (.5/64، )األم، عيالشاف (1)
 (.5/64. )األم( انظر: الشافعي، 2)
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مجيع  ابلقبض مع القرب وخلو العقار مناإلذن صدور القبض احلقيقي يف العقار ب: يتحقق أواًل
 املوانع؛ وهو األصل يف حصول القبض احلقيقي يف العقار، ألسباب منها:

ا ما يكون اإلذن يف حصول املنفعة إمتام مجيع متطلبات القبض، فإن كان العقار غالبً  -1
 حيتاج إىل مفتاح أو مبجرد العقد كل ذلك حيصل مع اإلذن.

قبل؛ وإمنا هو يف توقيع  يف احلقيقة ليس جمرد قول مثل ما كان عليه احلال مناإلذن  -2
األوراق اليت تدل على ملك املوّقع هلذا العقار، ألن مفهوم القبض يف العقار والعرف 

 اجلاري يقوم على ذلك.

 إن القبض يف عقد املضاربة هو قبض حقيقي، ويتحقق ذلك يف مرحلتني: اثنًيا:
 : وقت تسليم رأس املال.املرحلةاألوىل

 .ام املشروع وإجنازهعند إمت املرحلةالثانية:

وخدمة  ،وتطور االقتصاد ،عقد الصيانة من العقود احلديثة اليت جتوز للحاجة إليه يف حفظ املال اثلثًا
 الناس.

ا يف عقد الصيانة، إن كان البائع هو الذي يقوم ابلصيانة، بعد الشراء مباشرة؛ ويكون القبض حقيقيًّ 
مثن املبيع؛ لذا مت القبض وقت الشراء، ألنه يكون  ذلك أن املبلغ الذي هو أجرة الصائن يكون مع

 .ابملناولة يف احلال وقت لزوم العقد
ا ما يكون بعد إجناز العمل ، فيكون القبض حسب االتفاق، وغالبً ومستقالًّ خاصًّا أما إن كان العقد 

ص على ألنه أحر ؛ مباشرة، وخاصة إن كان االتفاق يقضي بتغيري ما فسد من قطع الغيار من املالك
 .ااستمرارية العمل، لذا يكون القبض حقيقيًّ 

ألن عدم جواز ضمان وكفالة اجملهول؛  األصح يف الضمان هو ما ذكره اجلمهور غري احلنابلة يفا:رابعً
 حلق األصل يف الضمان هو حفظ حق الغري من الضياع؛ فكان معرفة الضامن والشيء املضمون صوًنً 

 .اجلميع
كة جبميع أنواعه هو قبض حقيقي، ذلك أن الربح يقسم على علم الشركاء القبض يف الشر  خامًسا:

ويف حضورهم، وخاصة يف شركة األبدان، كما أن التسليم يكون أبخذ كل من الشريكني حصته من 
ا يف الشركة، وإن كان هناك تفاضل، إن كان رأس املال متحدً  ،الكسب بعد أن يقسموه على السواء

 .كني من حصته يف رأس املاليكل نصيب من الشر   يكون االستحقاق على قدر
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ن ما ذهب إليه اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة من جواز عقد املزارعة على أرض : إسادًسا
بياض من غري شجر؛ هو الرأي الراجح؛ ملا فيه من مصلحة العباد، وحتقيق الكسب احلالل،  افيه

 وذلك ألسباب عديدة أمهها:
وخاصة يف هذا العصر؛  ،يف أرض املزارعة فيه نوع من التعسري ولو قلياًل  ،د الشجراشرتاط وجو -1

عملية استصالح األراضي جتري يف األراضي اليت ال نبت فيها؛ مثل البالد اليت فيها أراضي  حيث إن
 .الشركات جبر املياه إليها وزرعها مبا يناسب املكانقوم تفشاسعة ال زرع فيها 

ر الكون أن جذور األشج ؛ااتت اليت يتطلب زراعتها عدم وجود شجر معهوجود بعض النبا-2
 تفسدها.

ا من الدخل تعترب الزراعة يف هذا العصر من أهم مطالب الناس يف العيش، كما أنه يعترب جزءً -3
القومي للشعوب، وتوقفها على وجود أرض فيها شجر قد يفضي إىل نقص كبري وابلتايل إضرار الناس 

 .أو ابجملاعات ربرفع األسعا
 لألسباب اآلتية: ؛ن القبض يف املزارعة هو يف احلقيقة قبض حقيقيإ سابًعا:
ويف حضور الشريكني أو الشركاء، فشابه بذلك البيع احلال  ،يكون التقسيم احلاصل يف احلال-1

 والتقبيض يف اجمللس.
مما يدل على أن كال من انتهاء عقد املزارعة بعد انقضاء املدة املتفق عليها بني الشركاء، -2

 كني قد أخذ نصيبه من العمل.يالشر 
لكل من الشريكني احلق يف التصرف مبا كسب  حيث إن ،ثبوت امللك يف احلال بعد القسمة-3

 وهو اهلدف من إنشاء العقد.
هو والقبول يف اجمللس، أما اخليار الثابت فاإلجياب بيع املصراة إبمتام  يف يتحقق القبض احلقيقي: اثمًنا

 .فيما إن وجد العيب ومل تطل املدة
 ؛مت فيها القبض عن طريق اخلصم املباشريتحقق القبض احلكمي يف البطاقات املصرفية إن  :اتسًعا
، للحاجة إليه وسهولة املعاملة وانعدام الضرر ،ع هبذه الطريقةو إجراء مجيع أنواع البيمن ال مانع وأنه 

يتحقق جر واملشرتي حيصل مبتغاه من البيع والشراء، وبذلك وأن القبض يتم يف احلال، فكل من التا
 القبض احلكمي يف هذه البطاقات.

الشيك املختوم صار مثله مثل النقود الورقية يف التعامل؛ ألن به صار العرف يعتمد ويعمل  عاشًرا:
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ن ضياع؛  به، فمن كان جيري البيع والشراء مببالغ كبرية ويصعب محلها خوفًا من سرقة أو قتل أو م
فيما حيتاج من بضاعة وجتارة؛ لذا كان القبض  ا لهن خالل الشيك املصدق تيسريً كان القبض م

 .ا يف الشيك املصدق واملختوماحلكمي صحيًحا واتمًّ 
ألن العوض متأخر، وقد يكون غري ؛ إن القبض يف عقد التأمني هو قبض حكمي: حاديعشر

 القبض بدفع أول قسط من قبل املؤمن له.معلوم القدر، وألنه جاز للضرورة، ويتحقق 
 ،لكرتوينيف الصرف اإل االقبض احلكمي معتربً  االطريقة املناسبة اليت ميكن أن يكون فيه اثينعشر:

وصول املبلغ إىل حساب العميل أو إىل قبضته حقيقة هو املهم؛ ألنه  حيث إن ،هو وقت تسلم املبلغ
 ف.بذلك إمكانية التالعب بعملية الصر نتفي ت

غري مكتمل؛ حىت يتم وصول املبلغ قبل إهناء املكاملة أو وصول  لكرتوينيعترب الصرف اإل
 .إيصال التحويل والصرف

البيع ابلتعاطي وهو  تدخل حتت، ، أهناميكن اعتبار البيع عرب املاكينات واآلالت اآللية :اثلثعشر
 العلماء. دجائز عن

 ؛ ألسباب، منها:اميكن اعتباره قبضا حكميًّ  كما أن القبض فيه
ال يتم دخول الثمن إىل قبضة البائع أو التاجر مباشرة كما هو احلال يف القبض احلقيقي، -1

 وإمنا قد ميكث الثمن عدة أايم أو شهر حىت أييت القابض ألخذه، وقد ال يصله لسرقة أو حنو ذلك.

وعدم قدرة املشرتي ووقت الشراء بعد إدخال الثمن، إجراء العقد احتمال تعطل اآللة وقت -2
 .على اسرتداده

: ترجح لدى الباحث الرأي القائل جبواز استخدام بنوك حليب األمهات، لوجد قول اثلثعشر
أليب حنيفة ومالك بيع حليب  اأجاز الشافعية واحلنابلة خالفً صريح جييز بيع لنب املرأة للحاجة، فقد 
 .املرأة املرضع للحاجة إليه وحتقيق النفع به

، ةأيخذه من صاحبه عن طريق املباشر  ا؛ ألن الشاري اليف بنوك احلليب يكون حكميًّ القبض 
 وإمنا عن موكل الذي هو البنك.
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 وبيعه للضرورة، وذلك ألسباب كثرية منها: الدم : جيوز التداوي ابستخدامرابععشر

 اهلية.سبب بيع الدم الذي كانوا أيكلونه يف اجلبأن النهي الذي ورد يف كسب احلجام هو -1

 أي وقت مضى، وهي ضرورة ألحياء الناس وإنقاذ أرواحهم.من احلاجة ملحة أكثر -2

على األقل اثنني،  ،غالب العمليات اجلراحية اليت جترى يف املستشفيات يشرتطون وجود متربع للدم-3
 فماذا يصنع من مل جيد إال ابلبيع والشراء.

بقدر ما ترفع وهو يكون  ،، وبيع الدم من هذا القبيلالفقهاء أبن الضرورات تبيح احملظوراتاتفاق -4
 .الضرورة

 وجود قول صريح لدى فقهاء احلنفية يدل على جواز استخدامه.-5

إن قبض املضطر هو يف احلقيقة قبض حقيقي؛ ألن التقبيض حيصل مباشرة وأيخذ  :سادسعشر
عته مباشرة، ويقبض البائع الثمن الثمن يف احلال؛ ألنه يف الغالب يكون املشرتي جاهزًا الستالم بضا

 ا.فأشبه التعاطي؛ لذا كان القبض حقيقيًّ 

عشر إن القبض ابملستندات الورقية إن كان وصل حقيقة، ومت دخول البضاعة إىل حوزة : اثمن
 ا؛ ألنه مبثابة التناول ابليد.املشرتي، يصري ذلك القبض حقيقيًّ 

، ومت عقد البيع من خالل املستندات، فيكون القبض البضاعة يف الباخرة أو يف الطريق تأما إن كان
ا؛ ألنه شابه بذلك القبض عرب البطاقات االئتمانية؛ ألنه غالًبا ما يكون دفع كامل املبلغ بعد حكميًّ 

 وصول البضاعة إىل ميناء املشرتي.

من غري املالكية ذهب إليه اجلمهور  ، ابلرأي الذيالسلم مال حقق القبض يف رأسيت: اتسععشر
القبض تحقق يو  ؛س مال السلم؛ ألن به يكون العقد الزًماأقبل قبض ر  سعدم االفرتاق يف اجملل

 .احلكمي به

فيه القبض احلقيقي ابنتهاء عمل الصانع مباشرة؛ فبذلك يكون يتحقق عقد االستصناع : إن عشرون
 البيع الزما على املستصنع، ويرتتب عليه دفع البدل أو الثمن.
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توصياتال

من إجراء العقد، لذا و  ،من املبيعاالستفادة ال شك أن القبض يف البيع هو العنصر األهم لتتم عملية 
 يلي: يرى الباحث أن يوصي مبا

احلكمي لكشف األخطار اليت  العناية ابلبحوث األكادميية والرسائل العلمية يف موضوع القبض-أ
 ا يف عملية الشراء والبيع.وتشكل خطرً تعكر 

 ،كثرهتابسبب   ؛د من مسائل الدفع اآليلجما استبيان حكم القبض احلكمي فيبمام االهت-ب
 .اوالطريقة الصحية يف القبض فيه ،وعدم وجود حبوث تبني حكمها



254 

الكتابة حول حقيقة البيوع اليت تتم عرب التطبيقات احلديثة يف الشبكة، والبطاقات الذكية -ج
 لعصر يف موضوع القبض.اليت تعترب العنصر الفعال يف هذا ا
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 فهرساآلايتالقرآنية:حسبورودهايفالبحث

 ر.م اآلية السورة اآلية 
چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  البقرة 245 14  1 
95-
172  282 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ  البقرة

چ ڀڀ  
2 

591-
491-
531-

241 

188 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ  البقرة

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ    ہ    3 

196 173 
ڻ  ۀ   ۀ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ  البقرة

چہ  ې  
4 

102 چىئ  ىئ  ی  یی چ  البقرة 237   5 

272  185 
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  البقرة

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

چې  ى    

6 

78 12 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ڳڳ چ النساء

ڻ چ ڻ  
7 

190-
191 23 

ک ک ک کگ  چ النساء

چگ  
8 

چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چ چ النساء 29 195  9 

541  1 
ک  ک  گ      کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  املائدة

ں  ں   ڻ  ڻ   ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

چڻ  ڻ     

10 

194 3 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  چ املائدة

 چ
11  
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55-
62-

521  
72 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  يوسف

چڄ  ڄ    12 

421 چھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ  ۓ  چ  النور 49   13 
082 چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ  الفرقان 19   14 

چ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆچ  الفرقان 19 165  15 

78 28 
ک   ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڎچ  الروم

 گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ           ڳ

 چ

16 

78 24 
ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ ص

چ ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  
17 

001-
021  

63-
64 

چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ  الواقعة  18 

15 19 
ں   ڻ   ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱچ  امللك

چہ       ہۀ    ۀ  ہ    ڻڻ  
19 

چ ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڃچ املزمل 20 39  02  

39 20 

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ املزمل

  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ

چ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ

چ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

12  
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ورودها يف البحثاألحاديث النبوية: حسب  رسفه  

 ر.م احلديث الراوي الصفحة

4-36  1 هَنَاين َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم َأْن أَبِيَع َما لَْيَس ِعْنِدي الرتمذي 

36-17 َتاُع، َحىته حَيُوَزَها الت جهاُر ِإىَل  أبوداود  َلُع َحْيُث تُ ب ْ هَنَى َأْن تُ َباَع السِّ
 رَِحاهِلِمْ 

2 

اشرتى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشرتى  البخاري 28
العقار يف عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشرتى 

العقار: خذ ذهبك مين، إمنا اشرتيت منك األرض، ومل أبتع 
 منك الذهب

3 

يعين  -ملا قدم املهاجرون املدينة من مكة، وليس أبيديهم  البخاري 29
رض والعقارشيئا وكانت األنصار أهل األ  

 

َعْن بَ ْيِع الطهَعاِم َحىته صلى هللا عليه وسلم هَنَى َرُسوُل اَّللِه   ابن ماجه 34
 جَيْرَِي ِفيِه الصهاَعاِن، َصاُع اْلَباِئِع َوَصاُع اْلُمْشرَتِي

4 

 5 من ابتاع طعاما، فال يبعه حىت يستوفيه البخاري 35

ذا دفع ماال مضاربة اشرتط كان العباس بن عبد املطلب إ الدارقطين 39
أن ال يسلك به حبرا ، وال ينزل به واداي ، وال »على صاحبه 

، فرفع شرطه «يشرتي به ذا كبد رطبة ، فإن فعله فهو ضامن
 إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأجازه

8 

جاءتين بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، يف كل  البخاري 56
، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها هلم، عام وقية، فأعينيين

ويكون والؤك يل فعلت، فذهبت بريرة إىل أهلها، فقالت هلم 
فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم جالس، فقالت: إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا 
إال أن يكون الوالء هلم، فسمع النيب صلى هللا عليه وسلم، 

9 
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خذيها »ئشة النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: فأخربت عا
، ففعلت عائشة، «واشرتطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أعتق

مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس، فحمد هللا 
أما بعد، ما ابل رجال يشرتطون شروطا »وأثىن عليه، مث قال: 

هللا  ليست يف كتاب هللا، ما كان من شرط ليس يف كتاب
فهو ابطل، وإن كان مائة شرط، قضاء هللا أحق، وشرط هللا 

 أوثق، وإمنا الوالء ملن أعتق
َا رُق َْية ، ُخُذوَها َواْضرِبُوا يل ِبَسْهمٍ  البخاري 58  10 َوَما أَْدرَاَك َأهنه

كنا جلوساً عند النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ أيت جبنازة،  البخاري 67
هل عليه دين؟ قالوا: ثالثة »ا، فقال: فقالوا: صل عليه

دًننري، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة صل عليه 
 اي رسول هللا وعليه دينه، فصلى عليه

11 

إن هللا يقول: أًن اثلث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه،  أبوداود 79
 فإذا خانه خرجت من بينهما

12 

ة، فكنت خري شريك، ال تداري وال كنت شريكي يف اجلاهلي الطرباين 79
 متاري

13 

اإلمام  79
 أمحد

عن أيب املنهال، أن زيد بن أرقم، والرباء بن عازب رضي هللا 
عنهم، كاًن شريكني فاشرتاي فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك 

النيب صلى هللا عليه وسلم، " فأمرمها أن ما كان بنقد 
 فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه

14 

داودأبو  79 اشرتكت أًن وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء  
 سعد أبسريين ومل أجئ أًن وعمار بشيء

15 

031 أن النيب صلى هللا عليه وسلم عامل خيرب بشطر ما خيرج منها  البخاري 
من مثر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، مثانون وسق 

خري أزواج ف»، فقسم عمر خيرب «متر، وعشرون وسق شعري
17 
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النيب صلى هللا عليه وسلم، أن يقطع هلن من املاء واألرض، 
 أو ميضي هلن

031 عامل النيب صلى هللا عليه وسلم خيرب بشطر ما خيرج منها  البخاري 
 من مثر أو زرع

18 

041 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى خيرب اليهود، على  البخاري 
شطر ما خرج منهاأن يعملوها ويزرعوها، وهلم   

19 

041 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة، واملزابنة،  ابن ماجه 
وقال: " إمنا يزرع ثالثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل 
منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب 

 أو فضة

20 

041 ه، فإن أىب، من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخا ابن ماجه 
 فليمسك أرضه

21 

061 ما من مسلم يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة، وما  مسلم 
سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما 
 أكلت الطري فهو له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة

22 

141  23 اخلراج ابلضمان أبو داود 

151 بل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين ال تصروا اإل البخاري 
 بعد أن حيتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع متر

24 

171  26 بيع احملفالت خالبة، وال حتل اخلالبة ملسلم أبو داود 

171 من ابتاع حمفلة، فهو ابخليار ثالثة أايم، فإن ردها رد معها  أبو داود 
 مثل، أو مثلي لبنها قمحا

28 

181 ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إقام الصالة،  البخاري 
 وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

29 

181 هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة »قلنا: ملن؟ قال: « الدين النصيحة مسلم 
 املسلمني وعامتهم

30 
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201  31 التاجر الصدوق األمني مع النبيني، والصديقني، والشهداء الرتمذي 

201 البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف  مسلم 
 بيعهما، وإن كذاب وكتما حمق بركة بيعهما

32 

221 من اشرتى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن  البخاري 
 سخطها ففي حلبتها صاع من متر

33 

221 ثة أايم، إن شاء من ابتاع شاة مصراة فهو فيها ابخليار ثال مسلم 
 أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من متر

34 

231 اإلمام  
 أمحد

من اشرتى شاة فوجدها مصراة فهو ابخليار، فلريدها إن 
 شاء، ويرد معها صاعا من متر

35 

231 اإلمام  
 أمحد

ال يبيعن حاضر لباد، وال تلقوا الركبان ببيع، وأميا امرئ ابتاع 
لريدها، ولريد معها صاعا من مترشاة فوجدها مصراة ف  

36 

231 اي أيها الناس من ابع حمفلة فهو ابخليار ثالثة أايم، فإن ردها  ابن ماجه 
مثل لبنها قمحا -أو قال  -رد معها مثلي لبنها   

37 

231 املتبايعان كل واحد منهما ابخليار على صاحبه ما مل يتفرقا،  البخاري 
 إال بيع اخليار

38 

491 محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا من مسلم   39 

661  40 ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال مسلم 

671 الذهب ابلذهب تربها وعينها، والفضة ابلفضة تربها وعينها،  أبوداود 
والرب ابلرب مدي مبدي، والشعري ابلشعري مدي مبدي، والتمر 

فمن زاد أو  ابلتمر مدي مبدي، وامللح ابمللح مدي مبدي،
ازداد فقد أرىب، وال أبس ببيع الذهب، ابلفضة والفضة 

أكثرمها يدا بيد، وأما نسيئة فال، وال أبس ببيع الرب ابلشعري، 
 والشعري أكثرمها يدا بيد، وأما نسيئة فال

41 

681 رُي الذهَهُب اِبلذهَهِب، َواْلِفضهُة اِبْلِفضهِة، َواْلرُب  اِبْلرُبِّ، َوالشهعِ  مسلم 
اِبلشهِعرِي، َوالتهْمُر اِبلتهْمِر، َواْلِمْلُح اِبْلِمْلِح، ِمْثاًل مبِْثٍل، َسَواًء 

42 
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ِبَسَواٍء، َيًدا بَِيٍد، فَِإَذا اْختَ َلَفْت َهِذِه اأْلَْصَناُف، فَِبيُعوا َكْيَف 
ُتْم، ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيدٍ   ِشئ ْ

721 ِإاله َهاَء َوَهاَء، َوالرُب  اِبْلرُبِّ راًِب ِإاله َهاَء  الذهَهُب اِبلذهَهِب رابً  البخاري 
 َوَهاءَ 

43 

721 أنه التمس صرفا مبائة دينار، فدعاين طلحة بن عبيد هللا،  البخاري 
فرتاوضنا حىت اصطرف مين، فأخذ الذهب يقلبها يف يده، مث 
قال: حىت أييت خازين من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: 

فارقه حىت أتخذ منه، قال رسول هللا صلى هللا عليه وهللا ال ت
الذهب ابلذهب راب إال هاء وهاء، والرب ابلرب راب إال »وسلم: 

هاء وهاء، والشعري ابلشعري راب إال هاء وهاء، والتمر ابلتمر 
 راب إال هاء وهاء

44 

761 ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال سواء بسواء، والفضة ابلفضة  البخاري 
اء بسواء، وبيعوا الذهب ابلفضة، والفضة ابلذهب  إال سو 

 كيف شئتم
45 

811 إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا  البخاري 
 وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا ابلغدوة والروحة وشيء من الدجلة

46 

قاتل هللا اليهود إن هللا ملا حرم شحومها مجلوه، مث ابعوه،  البخاري 195
وا مثنهفأكل  

47 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على صربة طعام  مسلم 198
ما هذا اي »فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلاًل فقال: 

قال أصابته السماء اي رسول هللا، قال: « صاحب الطعام؟
أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مين»  

48 

062 صلى هللا عليه وسلم عن احملاقلة، واملخاضرة، هنى رسول هللا  البخاري 
 واملالمسة، واملنابذة، واملزابنة

49 

062 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هنى عن املالمسة  البخاري  50 
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 واملنابذة
062 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيعتني، وعن  البخاري 

فجر حىت تطلع لبستني وعن صالتني: هنى عن الصالة بعد ال
الشمس، وبعد العصر حىت تغرب الشمس، وعن اشتمال 
الصماء، وعن االحتباء يف ثوب واحد، يفضي بفرجه إىل 

 السماء، وعن املنابذة، واملالمسة

51 

102 هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع املضطر، وبيع الغرر،  أبوداود 
 وبيع الثمرة قبل أن تدرك

52 

182 ، «ف يف متر، فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوممن سل البخاري 
يف  »حدثنا حممد، أخربًن إمساعيل، عن ابن أيب جنيح، هبذا: 

 كيل معلوم، ووزن معلوم
53 

182 أن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى طعاما من يهودي إىل  البخاري 
 أجل، ورهنه درعا من حديد

 

322 وادا، أجلس عليهنمري غالمك النجار، يعمل يل أع البخاري    

332-
237 

فنبذه، فنبذ الناس قال « إين كنت اصطنعته، وإين ال ألبسه البخاري
 جويرية: وال أحسبه إال قال: يف يده اليمىن

 

332 ما رآه املؤمنون حسنا فهو عند هللا حسن، وما رآه املسلمون  مالك 
 قبيحا فهو عند هللا قبيح

 

372   ال تبع ما ليس عندك أبو دود 

 

  



263 

 فهرساملصادرواملراجع

 القرآن الكرمي.  -1
،جواهرالعقودومعنيالقضاةواملوقعنياألسيوطي، مشس الدين حممد بن أمحد بن علي  -2

، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ت: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، طوالشهود
 م(. 1996-ه  1417لبنان، 

)من إنتاج صحيحوضعيفسننأيبداود،ن،أبو عبد الرمحن، حممد ًنصر الدياأللباين، -3
 (.مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية

د.ط، ضعيفاجلامعالصغريوزايدته، أبو عبد الرمحن، حممد ًنصر الدين،األلباين، -4
 )املكتب اإلسالمي(.

وزايداته، ،أبو عبد الرمحن، حممد ًنصر الديناأللباين، -5 الصغري اجلامع د.ط، صحيح
 )املكتب االسالمي(.

، )دار اجليل، 1، طدرراحلكاميفشرحجملةاألحكامأفندي، علي حيدر خواجه أمني،  -6
 م(.1991-ه  1411

، ت: موطأمالكبروايةحممدبناحلسنالشيباينابن أنس، مالك، بن مالك بن عامر،   -7
 اتريخ(. ، )املكتبة العلمية، بريوت لبنان، د ن2عبد الوهاب عبد اللطيف، ط 

، د.ط، حتفةاحلبيبعلىشرحاخلطيبصري، املسليمان بن حممد بن عمر ، الُبَجرْيَِميّ   -8
 م(.1995-ه  1415)دار الفكر، 

حممد زهري بن ًنصر ، حتقيق: صحيحالبخاريأبو عبد هللا، حممد بن إمساعيل، البخاري،   -9
 م(.2001-ه 1422، )بريوت، دار طوق النجاة، 1الناصر، ط

-، شعيب األرنؤوطشرحالسنةأبو حممد، احلسني بن مسعود بن حممد، ت: البغوي،  -10
-ه  1403، )املكتب اإلسالمي، دمشق، سوراي، بريوت، لبنان، 2حممد زهري الشاويش، ط

 م(. 1983
الرتمذي، الرتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى  -11 أمحد حممد شاكر ، حتقيق: سنن

 .(العريب، د تدار إحياء الرتاث ، د. ط، )بريوت: وآخرون



264 

مِّنبُلوُغ التميمي، أبو عبد الرمحن، عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل،  -12 يُحاألحَكامِّ توضِّ
 م(. 2003-ه   1423، )مكَتبة األسدي، مّكة املكّرمة، السعودية، 5، طاملََرام

،توضيحاألحكاممنبلوغالتميمي، أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل -13
م(.2003 -ه  1423، )مكتبة األدسدي، مكة املكرمة، السعودية، 5طام،املر

، د.ط، التخريجعندالفقهاءواألصولينيالتميمي، يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف،  -14
ه (.1414)مكتبة الرشد، 

اإلسالميالتوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد هللا،  -15 الفقه ، )بيت األفكار 1ط موسوعة
 م(.2009-ه  1430الرايض السعودية، -ردنالدولية، عمان األ

احملرريفابن تيمية احلراين، أبو الربكات، عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد،  -16
حنبل بن أمحد اإلمام مذهب على ، )مكتبة املعارف، الرايض، السعودية، 2، طالفقه

 م (.1984-ه 1404
الفتاوىالكربى،احلليم بن عبد السالم،  تقي الدين أمحد بن عبد أبو العباس،تيمية، ابن   -17

 م(.1987-ه  1408، )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1ط
، التلقنييفالفقهاملالكيالثعليب، أبو حممد، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي،   -18

-ه 1425، )دار الكتب العلمية، 1ت: ايب أويس حممد بو خبزة احلسين التطواين، ط
 م(.2004

الفقهاجلربين، عبد هللا بن عبد العزيز،   -19 عمدة جدة ، )مكتبة الرشد، 2، طشرح
 م(.2008-ه1429 السعودية،

النوازلاجليزلين، حممد بن حسني،  -20 ، )دار ابن اجلوزي، جدة، السعودية، 2، طفقه
م(.2006-ه1427

 .، دطالتجارةااللكرتونيةيفضوءأحكامالشريعةاإلسالمية حسني، حسني شحاتة، -21
مواهباحلطاب، أبو عبد هللا، مشس الدين، حممد بن حممد بن عبد الرمحن الر عيين،  -22

 م(.1992-ه  1412، )دار الفكر، 3، طاجلليليفشرحخمتصرخليل
 
 



265 

أمحدابن حنبل، أبو عبد هللا، أمحد بن حممد الشيباين،  -23 اإلمام ، ت: شعيب مسند
، )مؤسسة 1بن عبد احملسن الرتكي، ط عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا-األرنؤوط 
 م(. 2001-ه 1421الرسالة، 

، دط، )دار شرحخمتصرخليلللخرشياخلرشي، أبو عبد هللا، حممد بن عبد هللا املالكي،  -24
 الفكر للطباعة، بريوت، لبنان(.

، دط، )دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، الشركاتيفالفقهاالسالمياخلفيف، علي،   -25
 م(.2009-ه1430

، ت: شعيب االرنؤوط، سننالدارقطينالدارقطين، أبو احلسن، علي بن عمر بن أمحد،  -26
، )مؤسسة الرسالة، بريوت، 1حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، ط

 م(.2004-ه  1424لبنان، 
ين حتقيق: حممد حميي الد ،سننأيبداود سليمان بن األشعث بن إسحاق،أبو داود،   -27

 عبد احلميد، د.ط، )بريوت، املكتبة العصرية(.
بيان، ُدبَيان بن حممد أبو عمر،   -28 ومعاصرةالد  أصالة املالية ، )مكتبة 2، طاملعامالت

 ه (. 1432امللك فهد الوطنية، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
الكبريالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة،  -29 الشرح على الدسوقي )دار  ، دط،حاشية

 الفكر، بريوت، لبنان(.
كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى،  أبو البقاء، الدهِمريي -30 النجمالوهاجيفشرح،

 (.م2004 -ه  1425، جدة ، السعودية،دار املنهاج، )1، ط جلنة علميةت:  ،املنهاج
 ، د.ط، )مطبعة السنة احملمدية(.إحكاماإلحكامابن دقيق العيد،   -31
 ه1432د.ط، البطاقةاالئتمانية،بن راشد،  الدوسري، ايسر  -32
، ت: يوسف الشيخ خمتارالصحاحالرازي، أبو عبد هللا، زين الدين حممد بن أيب بكر،   -33

م(.1999-ه  1420، )املكتبة العصرية، الدار النموذجية، بريوت، صيدا، 5حممد، ط
: عبد السالم حممد ت معجممقاييساللغةالقزويين،أبو احلسني، أمحد بن فارس الرازي،   -34

 م، لبنان، دار الفكر(.1979-ه  1399هارون، )
 



266 

الصحاحالرازي، أبو عبد هللا، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، زين الدين،   -35  ،خمتار
 م(.1999-ه  1420، )بريوت، صيدا، الدار النموذجية، 1حتقيق يوسف الشيخ حممد، ط

(.دارالفكر،د.ط،)العنايةشرحاهلداية، دحممد بن حممد بن حممو ، أبو عبد هللا ،لروميا -36
، بدايةاجملتهدوهنايةاملقتصدأبو الوليد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد، رشد، ابن   -37

 م(. 2004-ه  1425د.ط، )القاهرة، دار احلديث، 
-، )لبنان1طشرححدودابنعرفة،الرصاع، أبو عبد هللا، حممد بن قاسم األنصاري،   -38

 م(.1931-ه 1350مية، املكتبة العل
، ت: جمموعة اتجالعروسالزهبيدي، أبو الفيض، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، -39

 من احملققني، )دار اهلداية، د.ت(.
وأدلَّتهالزحيلي، َوْهَبة بن مصطفى،   -40 اإلسالميُّ ، )دار الفكر، دمشق، 4، طالفِّْقه

 سوريهة(.
 م(.1998-ه1418)دار القلم، دمشق، ،1طلعام،املدخلالفقهياالزرقا، مصطفى،   -41
عقداالستصناعومدىأمهيتهيفاالستثماراتاالسالميةاملعاصرة،الزرقا، مصطفى،   -42

 م(.1999-ه1420دط، )املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، السعودية، جدة، 
الفقهية أمحد بن الشيخ، الزرقا، -43 القواعد ، ، )دار القلم، دمشق، سوراي2، طشرح

 م(.1989-ه 1409
املنثوريفالقواعدالفقهية،أبو عبد هللا، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر،الزركشي،  -44

 م(.1985-ه  1405، )الكويت، وزارة األوقاف الكويتية، 2ط
زعرتي، عالء الدين،   -45 جيبأنيعرفعنه، ، )دار غار 1طاملصارفاإلسالميةوماذا

 م(. 2006-ه1427حراء، دمشق، سوراي، 
 ، )دار العصماء، دمشق، سوراي(.1، طفقهاملعامالتاملاليةاملقارنزعرتي، عالء الدين،  -46
الوقفيةزين الدين، عبد املعنم،   -47 ، )وزراة األوقاف الشؤون اإلسالمية، 1، طالبنوك

 م(.2016-ه1437الكويت، 
 م(.1977-ه  1397، )دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 2، طفقهالسنةسابق، سيد،  -48





267 

السرخسي السرخسي، أيب سهل، حممد بن أمحد بن،  -49 ، د.ط، )دار املعرفة، أصول
 بريوت(.

ه  1414د.ط، )بريوت، دار املعرفة،  املبسوط،السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل،  -50
 م(.1993-

دار ، )2حتفة الفقهاء، طالسمرقندي، أبو بكر عالء الدين، حممد بن أمحد بن أيب أمحد  -51
 م(.1994-ه  1414كتب العلمية، بريوت، لبنان، ال
املدينالسنهوري، عبد الرزاق  -52 القانون شرح يف الوسيط ، )دار إحياء الرتاث العريب، ،

 بريوت، لبنان،(.
االسالميالسنهوري، عبد الرزاق،  -53 الفقه يف احلق ، )دار إحياء الرتاث 1، طمصادر

العريب، بريوت، لبنان(.
،السنهوري، عبد الرزاق  -54 العقد، ، )منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 2طنظرية

م(.1998-ه1419
، 1، ط أحكاماالكتتابيفالشركاتاملسامهةالسيف، حسان بن إبراهيم بن حممد،  -55

 م(. 2006-ه1427)دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، 
، ت: احملامي 2، طفتاوىالنتفيفالأبو احلسن علي بن احلسني بن حممد، السغدي،  -56

الدكتور صالح الدين الناهي، )دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان، األردن، بريوت، لبنان، 
 م(.1984 –ه 1404

، دط، )دار املعرفة، بريوت، لبنان، األمالشافعي، أبو عبد هللا، حممد بن إدريس،  -57
 م(.1990ه /1410

، ت: اإلقناعيفحلألفاظأيبشجاع، الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب  -58
 دار الفكر، د.ط، )دار الفكر، بريوت، لبنان(.-مكتب البحوث والدراسات 

، 1، ط: مغيناحملتاجإىلمعرفةمعاينالفاظاملنهاجالشربيين، حممد بن أمحد اخلطيب،   -59
 م(.1994-ه1415)القاهرة، دار الكتب العلمية، 

 .، د.طاللتزامملخصمصادراالشرع، عبد املهدي،   -60




268 

التأمنيشواط، احلسني بن حممد. محيش، عبد احلق،   -61 أحكام ، شبكة األلوكة بعض
الشرعية

األوطار،الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا -62 نيل ت: عصام الدين  ،
 م(.1993-ه 1413، )دار احلديث، القاهرة، مصر، 1الصبابطي، ط

الشافعيبن يوسف،  أبو اسحاق، إبراهيم بن علي الشريازي،  -63 يفالفقه ، د.ط، التنبيه
 د.ت، )عامل الكتب(.

النهايةيفغريباحلديث، حممد بن حممد بن حممد، جمد الدين، أبو السعادات، الشيباين -64
ه  1399بريوت، ، املكتبة العلمية، )حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوى، حتقيق: واألثر

(.م1979 -
، د ط، )دار املعارف، بلغةالسالكألقرباملسالكد اخللويت، الصاوي، أبو العباس، أمح -65

 القاهرة، مصر(.
مثلهاابن طاهر، عبد هللا بن عمر بن حسني،  -66 إىل املضافة ، )دار كنوز 1، طالعقود

 م(. 2013-ه 1434إشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض، السعودية، 
محدي بن ، ت: 2، طعجمالكبرياملسليمان بن أمحد بن أيوب،  الطرباين، أبو القاسم،  -67

 عبد اجمليد السلفي، )مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر(.
، ت: جامعالبيانيفأتويلالقرآنالطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري،  -68

 م(. 2000-ه   1420، )مؤسسة الرسالة، 1أمحد حممد شاكر، ط
مواهبحممد بن عبد الرمحن املغريب، الطرابلسي، أبو عبد هللا، مشس الدين حممد بن  -69

 م(.1992-ه  1412، )دار الفكر، 2، طاجلليليفشرحخمتصرخليل
الفِّقُهالطّيار، َعبد هللا بن حممد، املطلق، عبد هللا بن حمّمد، املوَسى، حممهد بن إبراهيم،  -70

 م(.2012-ه 1433 ، )َمَداُر الَوطن للنهشر، الرايض، اململكة العربية السعودية،2، طاملَيسَّر
دار ، )2طرداحملتارعلىالدراملختار،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز،  عابدين،ابن   -71

 م(.1992-ه 1412الفكر، بريوت، لبنان، 
معاصرةالعثماين، حممد تقي بن الشيخ، شفيع، حممد،  -72 فقهية قضااي يف ، 2، طحبوث

 م(. 2003-ه  1424)دار القلم، دمشق، سوراي، 



269 

 .دطالفتاوىالذهبيةيفبيعوشراءالذهب،ني، حممد بن صاحل بن حممد،العثيم -73
، ت: يوسف الشيخ حممد حاشيةالعدويالعدوي، أبو احلسن، علي بن أمحد بن مكرم،  -74

 م(.1994-ه 1414البقاعي، دط، )دار الفكر، بريوت، لبنان، 
ملقدس، املكتبة ، )بيت ا1، ط:،فقهالتاجراملسلمعفانة، حسام الدين بن موسى حممد  -75

 م(.2005-ه  1426العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر، 
، )املكتبة العلمية ودار الطيب 1، ط:فتاوىيسألونك حسام الدين بن موسى،عفانة،  -76

 ه (. 1430- 1427أبو ديس(. -للطباعة والنشر، القدس 
التسليم، البصل أبو علي، -77 أو االضطرار أو اإلذعان ، شبكة األلوكة، بتاريخ: عقود

3/3/2017. 
، البيانيفمذهباإلمامالشافعيالعمراين، أبو احلسني، حيىي بن أيب اخلري بن سامل اليمين،   -78

 .م(2000-ه 1421، )دار املنهاج، جدة، السعودية، 1ت: قاسم حممد النوري، ط
، 1، ت: حممد عبد السالم عبد الشايف، طاملستصفىحممد بن حممد،  أبو حامدالغزايل،  -79

 م(.1993-ه  1413)دار الكتب العلمية، 
، التاجواإلكليلملختصرخليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم، أبو عبد هللا، الغرًنطي -80

 (.م1994-ه 1416، دار الكتب العلمية، )1ط
العربيةي؛ الفارايب، أبو نصر، إمساعيل بن محاد اجلوهر  -81 وصحاح اللغة اتج ، الصحاح

 م(. 1987-ه  1407، )بريوت، دار العلم للماليني، 4حتقيق: عبد الغفور عطار، ط
احمليطالفريوز أابدى، أبو طاهر، جمد الدين حممد بن يعقوب،  -82 ، ت: مكتب القاموس

، بريوت، ، )مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع8حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط
 م(. 2005-ه  1426لبنان، 

املنريالفيومي، أبو العباس، أمحد بن حممد بن علي،  -83 ، دط، )بريوت، لبنان، املصباح
 املكتبة العملية(.

، د. ط، )القاهرة، مكتبة املغينقدامة، أبو حممد، موفق الدين عبد هللا بن أمحد، ابن  -84
 م(.1968-ه1388القاهرة، 

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/10352/


270 

الزكالقرضاوي، يوسف،  -85 -ه1393، )مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 2، طاةفقه
 م(.1973

، ت: أمحد الربدوين تفسريالقرطيبالقرطيب، أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر،   -86
 م(. 1964-ه 1384، )دار الكتب املصرية، القاهرة، 2وإبراهيم أطفيش، ط

االسالميقرين، أمحد مسري -87 اإلذعانيفالفقه عقود نوز إشبيليا، الرايض، ، )دارك1، ط،
م(.2010-ه1431السعودية، 

الفقهاءقنييب، حامد صادق،  قلعجي، حممد رواس -88 لغة ، )دار النفائس 2، طمعجم
 م(. 1988-ه 1408للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار ، ، )بريوت2، طبدائعالصنائعالكاساين، أبو بكر، عالء الدين بن مسعود بن أمحد،  -89
 م(.1986-ه 1406الكتب العلمية، 

، ت: حممد حسني مشس تفسريالقرآنالعظيمابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر،   -90
 ه (. 1419، )دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون، بريوت، 1الدين، ط

والفقهكمال، عبد العزيز حممد،  -91 القضاء ، )مكتبة وهبة، 3، طالتقننياملدينيفضوء
م(.2003-ه1424القاهرة، مصر، 

اهلنديةجلنة علماء برئسة نظام الدين البلخي،   -92 ، )دار الفكر، بريوت، 2، طالفتاوى
 ه (. 1310لبنان، 

إمساعيل بن حيىي، بن إمساعيل، أبو إبراهيم،املزين، -93 املزين، د.ط، )دار املعرفة، خمتصر
 م(.1990ه /1410بريوت، لبنان، 

شعيب األرنؤوط ، حتقيق:،سننابنماجهيينماجه، أبو عبد هللا، حممد بن يزيد القزو ابن  -94
، )بريوت، دار الرسالة 1وعادل مرشد وحممهد كامل قره بللي وَعبد الّلطيف حرز هللا، ط 

 م(. 2009-ه  1430العاملية، 
)الناشر:  د، ط، ، جلنة من العلماء والفقهاء، حتقيق: جنيب هواويين،جملةاألحكامالعدلية -95

 كتب، آرام ابغ، كراتشي(.  نور حممد، كارخانه جتارت
96-  اإلسالمية، البحوث جملة دورية تصدر عن الرئسة العامة إلدارات البحوث وهي جملة

 العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية.



271 

، وهيب جملة تصدر عن كلية القانون جامعة جملةاحملققاحلليللعلومالقانونيةوالسياسية -97
.اببل العراق

 التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، اململكة العربية السعودية.جملةجممعالفقهاإلسالمي، -98
، وهو عبارة عن حبث دط، أخالقياتالتجارةاإللكرتونيةاملدخلي، حممد منصور ربيع،   -99

 أهبا.-قصري يف جامعة امللك خالد
اهلدايةيفاجلليل الفرغاين،  املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، علي بن أيب بكر بن عبد -100

، ت: طالل يوسف، دط، )دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان(.شرحبدايةاملبتدي
منتبدايةاملبتدييفاملرغيناين، أبو احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين،   -101

 (.، دط، )مكتبة ومطبعة حممد علي صبح، القاهرة، مصرفقهاإلمامأيبحنيفة
حممد فؤاد عبد الباقي، د. ط،  ، حتقيق:صحيحمسلمأبو احلسن بن احلجاج،  مسلم، -102

 (.)دار إحياء الرتاث العريب، لبنان بريوت، د.ت
، )بريوت، لبنان، 2، ط لسانالعربمنظور، أبو الفضل، حممد بن مكرم بن علي، ابن  -103

 دار صادر(.
دار ، )1ط،املبدعيفشرحاملقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا، أبو إسحاق، ابن مفلح -104

 (.م 1997 -ه   1418، لبنان ،الكتب العلمية، بريوت
، )دار اهلدى النبوي، 1، طالبيوعاحملرمةواملنهيعنها ميالد، عبد الناصر بن خضر، -105

 م(.2005ه 1426املنصورة، مصر، 
املالدكتور ُمصطفى اخِلْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْرجبي،  -106 ، 4، طنهجيالفقه

 م(.1992-ه   1413)دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوراي، 
، )دار الكتب 1، طاألشباهوالنظائرابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املصري،  -107

 م(. 1999-ه  1419العلمية، بريوت، لبنان، 
الرائقابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املصري،  -108 الدقائقالبحر كنز ، شرح
 ، )دار الكتاب اإلسالمي، د.ت(.2ط
دار )د ط،،الفواكهالدواينالنفراوي، شهاب الدين، أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا،   -109

 .م(1995 -ه  1415  الفكر،



272 

أمحد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي الشافعي، شهاب الدين،  ابن النهِقيب، أبو العباس،  -110
ك،عمدةالسالِّكَوعدةا  م(.1982-ه1403الشؤون الدينية، قطر، ، )1طلنَّاسِّ

الطالبنيأبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف،  النووي،  -111 ، ت: زهري الشاويش، روضة
م(.1991-ه  1412، )املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عمان، 3ط
د عوض قاسم أمح، ت: منهاجالطالبنيالنووي، أبو زكراي، حميي الدين حيىي بن شرف،   -112

 (.م2005ه /1425، )دار الفكرن 1، طعوض
املهذبالنووي، أبو زكراي، حميي الدين، حيىي بن شرف،   -113 شرح ، د. ط، اجملموع

 لبنان، دار الفكر(.-)بريوت
، ت: الدكتور اإلقناعالبناملنذرالنيسابوري، أبو بكر، حممد بن إبراهيم بن املنذر،   -114

 ه (. 1408، )1عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين، ط
د: ط، )بريوت، لبنان، دار ،فتحالقدير،ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد -115

 الفكر(.
 ،أحباثهيئةكبارالعلماءهيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية،  -116

117- http://fiqh.islammessage.com 
118- http://www.ahlalhdeeth.com 
119- http://www.almosleh.com/ar 
120- http://www.alukah.net 
121- http://www.aswaqpress.com 
122- http://www.islamtoday.net 
123- http://www.samsung.com 

 

http://fiqh.islammessage.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.almosleh.com/ar
http://www.alukah.net/
http://www.aswaqpress.com/
http://www.islamtoday.net/

