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إلهداءا


وملإىلمنكاانسبباً الدنيا يفرعاييتوتنشييفوجودييفهذه جهدا يتوالسهرعلىراحيتئوفرا
لجزاءمهاتفأك الكرمينياللذينالأستطيعأنأويفحقهمامهمافعلوالدي فيه،حىتبلغتماأان

.واآلخرةيكرمهماكرامةالدنيالإىلهللاتعاىل
 يبخلوا فلم الصايف الثر معينهم من هنلت الذين الكرام أشياخي مماعلي وإىل العلم طالب وعلى

الطالب ومن مين وحتملوا العلوم من هللا أكرمهم غدواحىت يرفعون هدىرايةعلماء على الدين
وأحسنه.اجلزاءوبصريةفجزاهمهللاخري

وإىلزوجيتالصاحلةالعاملةاملربيةاحلافظةاليتكانتيلُمعينايفكلأموريحىتأنشأانبفضلهللا
عينخرياجلزاء.صاحلني.فجزاهاأسألهللاتعاىلأنجيعلهمتعاىلأوالداً

وفقهمهللاتعاىل.وإىلأوالديالربرة
.خملصابهعندييدبيضاءولوبدعاءدعايلوإىلإخواينوأصدقائيومجيعمنكانله

وسلم.حممدرسولهللاصلىهللاعليهوآلهوصحبهونبييناوإىلمجيعأمةسيدان
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 ملخص

والقيامهبايفأوقاتمعينةيدلمنغريشكعلىأنهذهاألوقاتهلاخاصية،توقيتالعباداتإن
وهللاتعاىلهوالذيأمرأنتؤدىهذهالعباداتيف،عاىلوقدسيةعندهللاتعاىلألهنامعاملةمعهللات

ةالعبدوأمااملعامالتفهيمعامل،هذهاألوقاتوبنّيسبحانهأنهلذهاألوقاتخصوصيةوقدسية
 عبادةوطاعةهللسبحانهتشريعمنهللاتعاىلمعالعبدوالتأقيتفيها تظهروهنا،فالقيامبكليهما
مثإنالعباداتاثبتةعلى،مقارنةابلتأقيتابلعبادات،أقيتيفاملعامالتإشكاليةمدىقدسيةالت

ومهماتغريتوسائلالعيشواملكانمرالدهوروالسننيفتأقيتهااثبتاليتغريمهمااختلفالزمان
وأتثرهبتطورالوسائلالتأقيتمدىتغريكذلكهناتظهرإشكالية،يفاجملتمعاتومهماتطورت

املعامالتاحلدي من ابلتأقيت يتعلق ما كل معرفة البحث من اهلدف .فكان والتكنولوجيا املالية ثة
وغريها وإجارة بيع من التعامل،املالية لتسهيل تعاىل هللا شرعه إمنا املعامالت يف التأقيت أن وبيان

القسبحانهومنخاللدراسةهذهاألحكامتتجّلىعظمةاخل،املاديبنيالناسيفكلشؤنحياهتم
وتعاىليفتشريعالتأقيتفيهاحيثأهناصاحلةيفكلزمانحىتيفعصرالتطورالتكنلوجيوتقارب

بشكلكبريبسبب،املسافاتبنيالبلدانواجملتمعات بنيالناسوتفرعها املعامالتاملالية وإنكثرة
ابلتأقيتكبري املعامالتاملتعلقة كاناالحتياجألحكام التطور الباحثإىلهذا مهة استنهض مما ا

البحث هذا وأقوال،اختيار أدلتها مع ابلتوقيت املتعلقة املعامالت إظهار يف أمهيته تكمن لذلك
وفهم،العلماءومجعهامنكتبالفقهحىتيسهلتناوهلاللذييريداالطالعودراسةهذهاألحكام

حتليلهذهالنصوص.واتبعالباحثيفالنصوصفهمادقيقامنخاللاجتهاداتعلماءاملذاهبو
 املنهج البحث مع،املقارنهذا املختلفة األئمة نظر وجهات نقل يف املتمثالن التحليلي واملنهج

ومنومناقشةاملسائلودراستهادراسةمقارنةبناءعلىاألدلةاملناسبةلتخدمالقضااياحلديثة.،أدلتهم
الدراسةيفموضوعالتأقيت أنالتأقيتيفيفاملعامالتبرزتنتائجميكنإمجاهلايفخاللهذه

ويفأنهذاالتشريعهومنعندهللاتعاىلحيث،املعامالتيتوافقمعتطوراتهذاالعصروالينافيها
األحكاميفكلزمانومكان هذه واليقدرعلىتشريعذلكإالالعليماخلبريمبا،ثبتصلوخية

ةالتأقيتيفاملعامالتملافيهامنضبطالتعامليفكثريمناملعامالتتأكدضرورفت،يصلحللبشر
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ABSTRACT 

It is noticed that worship timing، and performing them at a specific times refers to، 

undoubtedly، that these timings  indicate significance and sacredness to Almighty Allah 

because they are regarded as transactions with Almighty Al lahInteractions، however، are 

dealing of individuals to one another، and timing in it although it is a legislation from 

Almighty Allah and despite of both being forms of worship، from this point the question of 

arises about the sanctity of timing in interaction among individuals، and how much it is 

changed and influenced by the development of modern financial and technological means. 

From this point، the purpose of research is to know everything times of interactions regarding 

financial dealing of selling and renting or else.Nevertheless، timing in dealings was legislated 

by Almighty Allah to facilitate financial interaction among individuals in all aspects of their 

lives، and throughout the study of these laws، the greatness of the Almighty Creator revealed 

in his legislation of timing in this interactions because they are valid in every time even in the 

era of technological advance، and narrowing the distance between countries and societies. 

Furthermore، the plenty of financial dealings among people and being branched hugely 

because of this developments، there was a huge need to the laws of interactions in relation to 

timing which provoked the researcher enthusiasm to choose this research، and here appears 

it's importance of revealing the dealing laws in timing with their references and it's savants' 

sayings and their collections from the books of Jurisprudence، so that they would be easy to 

handle for those who want to read and study these laws، and understand these texts an 

accurate understanding throughout the works of savants and analyzing these texts.In this 

research the researcher has followed the inductive methodology: where the researcher has 

followed the timings and all things in relation to timing and combining them، and the analysis 

and jurisprudence represented in transferring the Imams' different points of view with their 

evidences، and discussing the issues and studying them a comparative study based on suitable 

evidences in order to serve modern issues.And from this study of timing in dealings several 

results came to surface which can be concluded in an emphasis on the importance of timing in 

dealings for how much it holds the control of interaction in plenty of dealings. 
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 :املقدمة
بسمهللاالرمحنالرحيماحلمدهللربالعاملنيالبديعيفخلقهاحلكيميفتدبريهوتقديرهخالقالزمان

موضبطهاهتاالذيأبدعيفخلقالزمانفجعلفيهقضاءحوائجاخللقوتدبريشؤهنميفحي،واملكان
  يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ُّٱليعيشوابشكلمنظمومنضبطقال

 زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
)   َّ  من

1
          

الناسإىلماينفعهميف وأفضلالصالةوأمتالتسليمعلىمعلماألمةسيدانحممدالذيدل 
بعثههللاتعاىلبهللناسيع تيسريشؤنحياهتمعلىالنحوالذييضمنسعادهتمويرضيرهبمبتشر

وهي.هومتعلقأبمورخاصةحبقالعبوديةهللتعاىلجيبعلىالعبدالقيامهباكافةفكانمنهما
املعامالت.أبمورالناسفيمابينهممماجيرييفحياهتماليوميةوهياومنهماكانمتعلق.العبادات

علىالصورةاليتشرعهاهللاتعاىلكانالعبدقامبهالعبداملكلفاوكالالقسمنيتشريعإذ
تعاىل هلل عاصيا كان منها شيء يف خالف وإذا تعاىل هلل العبودية حبق كال،قائما أن ويالحظ

فاليصحفعلهاإاليفافمعظمالعباداتالقيامهبامؤقت،القسمنيلهارتباطقويوكبريابلزمنوالوقت
.غريهاكانتابطلةبلأيمثبذلككالصالةوالزكاةوالصيامواحلجأوقاتحمددةإذافعلهاالعبديف

العباداتمؤقت أثبتهللابةوبعضهذه وخصوصية قدسية ته،خصوصيوقتخاصله
وشهرذياحلجةفرضهللاتعاىليفالعشراألوائلمنه،فرضهللافيهعبادةالصيام،كشهررمضان

لهارتباطوثيقابلوقتلكنأتقيتاملعامالتخيتلفملعامالتأيضاكثرياو،احلجوغريذلك منها
إيقاعهايفأزمنةعنأتقيتالعباداتمنحيثقدسيةالزمنوالوقتفاملعامالتمليفرضهللا

خمصوصةالقدسيةكحالبعضالعباداتوإمناكانالتأقيتفيهامنحيثالتعاملوقضاءاحلاجات
وغريها.خياراتالبيعوأتقيتاإلجارةكالتأقيتيف،واملصاحلالبشرية

فوجودهمبطللعقدالتعاملكتأقيتدفعمثنالسلعبتحديدوقت،وجودالتأقيتوأحيااناليصح
                                      

 ﴾سورةاإلسراء12﴿اآلية(1)
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اجمللس كمابعد تعاىل، هللا شاء إن وتفصيلها بياهنا سيأيت اليت املعامالت من وغريها السلم ،يف
ضخمالفتهإىلبطالنعرّتاىلمنالتأقيتيفاملعامالتعلىأنماشرعههللاتعينطبقالكالموكذلك

اإلمث.يوصلإىلماالتعاملومنه

جهتني:أمهيةتشريعالتأقيتيفاملعامالتمنالباحثلمسيمنهنا

عليها مأجور هللاتعاىلكانعبادة شرعه كما التزامه أن جهة معصية،األوىلمن وخمالفته
عليها.يؤاخذ

لتجنبحصولاملنازعات،جهةضرورةضبطالتعامليفمجيعالتعامالتاملاليةوالثانيةمن
.املفضيةإىلزرعالشقاقوالعداوةبنيأفراداجملتمعوإضعافه

اإلنسانية وغريهاواجملتمعات املسلمة اجملتمعات سواء معامالهتا انضباط إىل حتتاج ،كلها
فالتأقيتضرورةالميكنلإلنسان،سالميةموجوداإلفالتأقيتيفاملعامالتحىتيفاجملتمعاتغري

معامالته.إمهالهأواالستغناءعنهفهوداخليفحياةاإلنسانيفمعظم

غري اجملتمعات الناساإلوالزالت أحوال لتضبط تعامالهتا تنظم قوانني عن تبحث سالمية
التعامالت القواننييُولكنالكثري،وتضمنابتعادأفرادهاعنالظلميفهذه كتشفعدممنهذه

غريها عن فيبحثون ،صالحيتها وهم البشر وضعها القوانني هذه اجملتمعخيطئون،ألن يف أما
نضباطهادقيقومتقنيضمنعدمالوقوعيفالظلمواملنازعاتواخلالفاتألنالذيشرعهااإلسالمي

هلم.هوخالقالبشرالذييعلممايصلح

جبمعاملسائلواألحكاممنأبواباملعامالت،الباحثالتكلمعنالتأقيتيفرويفهذاالبحثاقتص
املعامالت، مع ابلتأقيت تعلق له أدلتها،مما أمكن إن املسائلذلك،ومناقشتها بيان وحماولة

 الوسائل وتقدم العصر تطور بسبب التكنولوجية،املستجدة هلذا موافقا البحث العصر،ليكون
املرجوةمنهذاالبحث.لتحصلالفائدة
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  :املوضوعأسباب اختيار 

:الختياراملوضوععدةأسبابمنها

 املتعلقةهبذااملوضوعأسئلةالناسكثرة -1
 طلبالألجرمنهللاتعاىل،املسامهةبتقدميعملفيهفائدةلألمةوإثراءللمكتبةاإلسالمية -2
لتطرقإليهامنقبلالباحثني.اامليللدراسةاألحباثالفقهيةوخاصةتلكاليتيقلّ -3

كثرةاملعامالتاملاليةبنيالناسوتفرعهابشكلكبريبسببهذاالتطوركاناالحتياج-2
..ألحكاماملعامالتاملتعلقةابلتأقيتكبريا

 :أمهية البحث

يلي:تكمنأمهيةهذاالبحثيف

 صر.أمهيةاملوضوعالفقهيةخصوصاهلذاالع -1
 احتياجاجملتمعاتالشديدألحكامالتأقيتيفظلالتطورالسريعيفكلمناحياحلياة. -2
مشولأحكامالتأقيتملعظمحاالتالتعاملبنيالناس. -3





 :إشكالية البحث

العباداتإ أتقيت موالقيان معينة أوقات يف أوقاتهبا يف وأدائها عام بشكل كالصلوات
وغري،احلجيفالعشراألوائلمنشهرذياحلجةكذلكو،شهررمضانالصياميفكذلكو،معينة

العبادات هللاتعاىلذلكمن عند وقدسية خاصية األوقاتهلا شكعلىأنهذه منغري ،يدل
خاصةوأنهللاتعاىلونبيهالكرميبنّيفضائلهذهاألوقاتوبنّيقدسيتهافجعلهللاتعاىلالعبادات
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واملعامالتالدنيويةمنبيعوشراءوغريهاأيضا،جلجاللهمعاخلالقالعبدملةفالعباداتمعافيها
شرعهللاهلاأتقيتاتلكنهاليستكتأقيتالعباداتفهذهالتأقيتاتشرعهاسبحانهلضبطالتعامل

فالتأقيتيفالعباداتواملعامالتمشوعمن،معاخللقاخللقفهيمعاملةوحفظاحلقوقبنيالناس
لكنالذي،القجلوعالوأدائهماعلىالوجهالذيأمرهللابهيكونعبادةوطاعةهللسبحانهاخل

يدققيفاملقارنةبنيالتأقيتنييالحطأنهوإنكاانمشروعنيمنقبلاحلقجلوعالإالأنهجيدتباينا
قيتكونهمشروعمنجهةالقدسيةيفالتأإشكالياتبرزتهذاالتباينفمنخاللبينهمامنوجوه

مادةالتأقيتوالعباداتمنهللاتعاىل.ومنجهةثباتاألحكاماملتعلقةابلتأقيتكونأنالزمنهو
وك الناسوالزمنفأمذلكاملعامالتوعلىمرّقدمية ر اجملتمعاتاحلياتية بسببتتغريبسببتطور

اليتملت التكنولوجيا فهذه،كنموجودةوقتالتشريعتطوراآلالتوتقارباألمكنةبسببظهور
كمايلي:يفأسئلةميكنصوغهااإلشكالياتوغريهامناألمورالتابعةهلذااملوضوع

 أسئلة البحث

العبادات؟لهقدسيةوخاصيةكتأقيتمامدىاعتبارأنالتأقيتيفاملعامالت -1

؟مااحلكمةمنالتأقيتيفاملعامالت-2

حبسبتنوعالتأقيتات؟ملعامالتمعالتطوريفهذاالعصرمامدىتوافقالتأقيتيفا-3

منحيثثبوهتاوسقوطهاابختالفأنواعالتعاملومامدىأتثرالتأقيتيفاملعامالت-4
تغرياألزمنةوتطورها؟

 :البحثأهداف 

التالية:إىلحتقيقاألهداف–مبشيئةهللاتعاىل–يفهذاالبحثالباحثسعىي

مشروعلتسهيلابلنظرإىلقيمتهيفالعباداتفهوالتأقيتيفاملعامالتقيمةبيان -1
منخاللمجعمسائلاملعامالتالتعاملاملاديبنيالناسيفكلشؤنحياهتم
 .املتعلقةابلتأقيتمنكتبالفقهومناقشتها

بيانأمهيةالتأقيتيفضبطمعامالتالناسبشكليضمنللجميعحقوقهم- -2
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بذاللخالفاتفيمابينهموواالختبارإلظهاراملطيعابلتزامهابشكلدقيقن
 والعاصيبرتكها.

للتعاملهبايفظلالتطورثبوتاألحكاماملتعلقةابلتأقيتوصلوحيتهابيان- -3
 والتقدمالتكنولوجييفهذاالعصر

تسهيلالوصولإىلأحكاماملعامالتاملتعلقةابلتأقيتللدارسنيومريدياالطالع -4
ألنهذهاألحكاممتناثرةيفأبوابوفصولوأحباثالفقهبشكلفيه،عليها

صعوبةيفالوصولإليها.

:البحثمصطلحات 

والتوسعفيهاسيأيتيفهلاوفيماأييتأهماملصطلحاتاملستخدمةيفالبحثمعشرحخمتصر
:أحباثهذهالرسالة

املدةاملستقبلةاليتيضافإليهاأمرطالحا:.واص(1)مدتهووقتهالذيحيلفيه األجللغة:
.(2)األمورمن

،(3)انطَهُ:وعلقه و،وعلقابلشيءعلقاوعلقه:نشبفيه:يقال:لغةالتعليق

(4)آخريءعلىحصولشيءربطحصولشواصطالحا:

.(5)الضمواإلمالةيقالأضافالشيءإىلالشيءضمهوأماله:لغةاإلضافة

                                      
-الفيوميأبوالعباسأمحدبنحممد-81/1241أجل(طمادة،)8طالقاموس انظرالفريوزآابديحممدبنيعقوب(1)

(بريوتد.ط-املكتبةالعلمية)رياملصباح املنري يف غريب الشرح الكب
.1/6(أجل)مادة
والفيومييفاملصباحاملنرييفغريبالشرحالكبري-81/1241)مادةأجل(طالقاموس احمليطانظرالفريوزآابدييف(2)

 .1/6د.ط(للرافعي)مادةأجل
/10لسان العربانظرابنمنظوريف(3)
1/137جم لغة الفقهاءمعحممدقلعجييفانظر( 4)
بريوت-د.طاملكتبةالعلميةاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري-الفيوميأبوالعباسأمحدبنحممد(5)
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.(1)يءحلاقابلشوضمهذهالزايدةإليه=اإليءالزايدةعلىالشاصطالحا:و

(2):حتديداألوقاتلغةالتوقيت

.(3)ثبوتالشيءيفاحلالوانتهاؤهيفوقتمعنيواصطالحا:

معاقدةبنيالعبدوسيده،يكاتبالرجلعبدهأوأمتهعلىمالمنجم،ويكتب:املكاتبةلغة
(4)عتقإذاأدىالنجومالعبدعليهأنهم

عقدبنيالرقيقومالكهعلىماليؤديهالرقيقملالكهعلىأقساط،فإذاأداهافهواصطالحا:
.(5)حر

لةيفالبيعألهنارفعالرفعفيقال:"أَقَاَلهللاعثرتهإذارفعهمنسقوطهومنهاإلقا:لغةاإلقالة
(7)ابائعواملشرتيوالرجوعإىلحاهلماقبلأنيتبايعإبطالعقدةالبيعبنيال واصطالحا:،(6)العقد"

هو"دفعاملالعلىوجهالقربةهللتعاىللينتفعبهآخذهمثواصطالحا:،القطع:لغةالقرض
(8)يردلهمثلهأوعينه"

.واصطالحا(9)السلمويقالعنهالسلفومهامبعىنواحد،والس َلُف:الَقْرضُ:لغةالسلم

                                      
 1/72معجم لغة الفقهاءحممدقلعجييفانظر(1)
.2/107-1،وابنمنظورلسانالعربط5/132د.طاتج العروسانظرمرتضىالزبيدي(2)
.1/312د.ط-كتاب الكلياتانظرأبوالبقاءاحلسيين(3)
اببالشفعةشرح خمتصر خليلواخلرشييف-4/161د.ت-د.طكشاف القناع عن منت اإلقناعانظرالبهوتىيف(4)

.6/166د.ت-د.ط
2/524معجم لغة الفقهاءانظرحممدقلعجييف(5)
 .2/521-د.ت-مادةقيلد.طيب الشرح الكبري املصباح املنري يف غر الفيومييف(6)

 ط.3/77اببالسنةيفاخليارد.طكتاب األمانظرالشافعييف(7)
.2/163اببحكمالبيوعالفاسدةإذاوقعتد.طحاشية على كفاية الطالب الرابينالعدوييف(8)
والفيومي-1/326خمتارالصحاحاببالسنيد.طوالرازييف-19/158مادةطلسان العربانظرابنمنظوريف(9)

 1/286كتابالسنيد.طاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبرييف
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.(1)ابلذمةببدليعطىعاجالبيعموصوف:

هيدفعالشجرإىلمنيصلحهجبزءمناصطالحا:.(2)يفلغةالعراقينياملعاملة:املساقاة

.(3)همثر

"هيالعملعلىاستثمارواصطالحا:.(4)اعقدعلىالزرعببعضماخيرجمنه:لغةمزارعة
(5)األراضيالزراعيةبنسبةمناحملصول"

َداَوَلةيقال::لغةعارةاإل
ُ
ْبُهامل َعاَوَرُةوالت عاُور:ش 

ُ
ْنُهوَعاَورَهإ اّيُه.وامل .أَعاَرُهالشيَءوأَعاَرهم 

(.7)متليكمنفعةمؤقتةبالعوضواصطالحا:،(6)بنياثننيوالت َداُوُليفالشيء يكون

فهابنيالفقهاء.يفتعرخيتلاصطالحاو،(8)الضماناللغوي:معناهكفالة:ال

(9)ويطلقعليهاالضربيفاألرض،القرضيفاألرضوهوقطعهاابلسريفيها:لغةضاربةامل

عقدشركةيكونفيهااملالمنطرفوالعملمنطرفآخروالربحبينهماعلىماشرطااصطالحا:و
(10)واخلسارةعلىصاحباملال

قراض(الشافعيةواملالكيةفهيعندهمواحلنابلةوأمانفيةمضاربةهواختياراحلته)وتسمي

                                      
 3/157ج-1اببالسلمطالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارالشوكاينيف(1)

11/474اببعمللسان العربانظرابنمنظوريف(2)
 .271ص1طفات التعرياجلرجاينيف(3)
26م4اببأكرلسان العربانظرابنمنظوريف(4)
 .4/527د.ت4َوْهَبةالزَُّحْيل ّيالف ْقُهاإلسالميُّوأدل ُتُهط(5)
13/163يفاتجالعروسمنجواهرالقاموساببعورمرتضى،الز بيديحمّمدبنحمّمدبنعبدالرزّاقاحلسيين(6)
الصاويعلىالشرحالصغريد.طالصاوييفبل(7) السالكألقرباملسالكاملعروفحباشية طدار3/570د.ت-غة

 .املعارف

1/271انظرالرازيحممدبنأيببكريفخمتارالصحاحاببكفل(8)
 1ط7/216انظرابنمنظوريفلسانالعرب(9)
1/434حممدقلعجييفمعجملغةالفقهاء(10)
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(1)إعطاءالشيءإىلالغريبالعوض،سواءكانماالأوغريمال:لغةبةاهل

(2)ويفاالصطالحعرفهابعضالفقهاءأبهنا:"متليكاملالبالعوضيفاحلال"

ينةالرهنلغة:منمعانيهاحلبس،قاليفلسانالعرب:"كل أَمرحُيْتبسبهشيءفهوَره 
(3)وُمْرهَتَنهكماَأناإلنسانَره نُيعمله،وكذلكمايوضعمنابمايؤخذمناإلنسان"

(4):"جعلعنيمالوثيقةبدينيستوىفمنهاعندتعذروفائه"واصطالحا

 الدراسات السابقة
عبارةعنرسائلماجستريعدةأحباثمنخاللالبحثعمندرسموضوعالتأقيتوجدالباحث

.بحثوكتبمؤلفةهلاصلةمبوضوعال

ماجستريمقدمةجلامعةداررسالةبعنوان)التوقيتوأثرهيفاختالفاألحكامالشرعية( حبثا
الرسالةمنابسمالباحثانصرعبدالرزاقمصطفىحيثالعلوميفالقاهرة توافقتمعهذه أهنا

نواحيوخالفتمننواحيأخرى



أوالالتوافق:

:فقدتوافقتمعها

منحيثتناولموضوعالتأقيتبشكلعام.-

ومنحيثذكرهألحكامداخلفيهاالتأقيت-

                                      
(1) 1ابنمنظوريفلسانالعربطانظر وهب( ط-1/803)مادة آابدييفالقاموساحمليطفصلاهلاء -8والفريوز

1/143. 
.25/687ابنعابدينيفرداحملتارعلىالدراملختاركتاباهلبةط(2)
35/122رهند.طمادةاتج العروسمرتضىالزبيدييف-12/188-1ابنمنظوريفلسانالعربمادة)رهن(ط(3)
 .3/449-د.ت-د.طحتفة احملتاج بشرح املنهاجابنحجراهليتمييف(4)
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ومنحيثإيرادهلبعضالتعريفاتاملتعلقةمبوضوعالتأقيت.-

حيثإيرادهلبعضالعناويناملشاهبةلبعضعناوينهذهالرسالةكأمهيةالتأقيت.ومن-

وخالفقيأموركثريةمنها

ابلعبادات- وارتباطه التوقيت رسالته يف علىواألسرةتناول لكالم التعرض دون فقط
مطلقا.املعامالت

ف- عادة أو هلالتأقيتعبادة مساه ينبغيالتعرضهلاجعلمبحثا هامه يتعرضألمور لم
ألوقات.ذُكرتيفهذهالرسالةمثلبيانالقدسيةوخصوصيةا

بعنوان (رسالةماحستريأثرالزمنعلىأحكاماملعامالتاملاليةيفالفقهاإلسالمي)وحبثا
ابسمالباحثةآالءمصباح،فلسطني–مقدمةلكليةالشريعةوالقانونيفاجلامعةاإلسالميةيفغزة

أ،العبادسة بينت وأحكامها العقود على الكالم رسالتها معظم يف تناولت العقحيث دوحكام
 الزمن هذا يف االختالفاملعاصرة من وكثري اجلزئي التوافق بعض الرسالة وهذه رسالتها بني فكان

فكانمنأوجهالتوافق:

عنوانالرسالةفيهتشابهحيثأنالعنواننيفيهماصبغةالوقتيفاملعامالت.-

إيرادهابعضالتعريفاتاليتوردتيفهذهالرسالة.-

ولتالزمنوالتأقيتبشكلعارضوجزئييفمسائلاملعامالتفكانفيهابعضالشبهتنا-
منهذهالناحية

وأماأوجهاالختالففكثريةجداإمجاال

المعنالعقودومايتعلقهبامنشروطوغريهاوجعلتكفكانترسالتهايغلبعليهاال-
التأقيتأمراجزئيا.

يتمنغريذكرللدليلوألقوالاألئمةومنغريمناقشةكانتتقصرعلىذكرحكمالتأق-
.ومايتبعذلكإالقليالمناألدلة.
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القيمةاالقتصاديةللزمنيفاملعامالتسورايبعنوان)–دمشقدارالنوادر وكتاابمطبوعايف
هالرسالةوأوجهوقدكانفيهأوجهمنالتوافقمعهذ.دكتورحممدحمموداجلمال(للاملعاصرةاملالية

كثريةمنالتخالففمنأوجهالتوافق:

ذكرالزمنوالتأقيتيفالكتابيفمعظمأحباثهوفصوله -
إيرادهلبعضالتعريفاتاملذكورةيفالرسالة -
،إيرادهملسائليدخلالتأقيتفيها -

وأماأوجهاالختالف:

معامالت.منفكانالكتابفيهتوسعيفالكالمعناالقتصادومايتعلقبه -
كانيدرسيفأحباثالكتابالقيماألقتصاديةلكلحكمويذكرالتأقيتفيه. -
أحباثاملعامالتاليتتفضيإىلالرابمنحيثتعلقهاابلزمنتناوليفهذاالكتاب -

.والتأقيتابألجلفبحثيفالديونوالسلمواستفاضيفاملوضوعمنهذهاملسائل

(رسالةماجستريمقدمةلكليةجليفعقدالبيعيفالفقهاإلسالميأثراألوحبثابعنوان)
ابسمالباحثفوازحممودحممدفلسطني.–الدراساتالعليايفجامعةالنجاحالوطنيةيفانبلس

فكانيفرسالتهبعضالوافقوفيهاكثريمنالبشاراتحثتناوليفرسالتهاألجليفالبيوع
االختالف.



هالرسالة:فمماوافقهذ

أحباثرسالتهكانتتتناولبعضاملسائلاليتوردتيفهذهالرسالة. -
إيرادهلتعريفاتوافقتالتعريفاتهلذالرسالة -
إيرادهلبعضاألدلةاملوافقةلألدلةاليتوردتيفهذهالرسالة. -

وأماأوجهاملخالفة:

لتأقيت.أحباثحمدودةممايدخلفيهااعلىفكانترسالتهمقصرة -
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اقتصريفرسالتهعلىحكماألجلفقط. -
ومليتوسعيففروعهاكمايفهذهالرسالةاقتصرعلىحكماألجليفاملسائلاحملدودة -

كانتهذهالرسالةشاملةلكلاملعامالتاملتعلقةابلتأقيتيفأبوابالبيوعوغريها.حيث
.هاممامليذكرهوالوكالةوالكفالةوغريةلوقفواهلبامناملعامالتك

ومنهاماشاهبهببعضمايفهذا،ذهالدراساتكلمنهاشابههذاالبحثمنوجهوتركوجوهافه
البحثومنهاماقاربهذاالبحثمنحيثاالشرتاكيفاملعىندوناملضمون.

 منهج البحث
يلهامثالرتجيححيثيتممناقشةأدلةالفقهاءوحتليالفقهوالتحليلاملقارنفيتمثلابملنهج

واملسائلاملتعلقةابألوقاتيفأبوابالفقهاألحكامالبحثعنبينهامبايتوفرمنأدلةالرتجيحبعد
.عهاونقلخالفاألئمةمعأدلتهمومج

 إجراءات البحث

مجعاملادةالعلميةمنمصادرهايفكتبالفقهواملوسوعاتواجملامعالفقهيةواألحباثاملتعلقة-
الفقه.ضوعمنغريكتبابملو

ترتيببعضاملسائلحتتعناوينعامةكأنيذكرمسائلمنعدةأبوابحتتعنوان-
.واحدالشرتاكهمابصفةالعنوان

ملأرتباألحكامالفقهيةكرتتيبالفقهاءيفكتبهملضرورةالتقيدبعناوينالفصول-
اوينفأدرجتهذهاألحكامحتتهذهحيثتناولتهذهاألحكامتبعاللعنواألحباثواملطالب.

العناوين.

ويتكّررذلكعندتكّرراآليةيفاآلية،وذلكبذكراسمالسورةورقمالقرآنية،ترقيماآلايت-
موضع.أكثرمن

ختريجاألحاديثوكانمنهجالباحثيفذلكأناحلديثإذاكانيفالصحيحنيأو-
درجته.منمظانهمعبيانكانيفغريمهافيخّرجهوأماإذاغريمها،أحدمهاملينسبهإىل
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العامل.ترمجةاألعالمترمجةخمتصرةعندأولموضعيردفيهذكر-

توثيقالنقوالتواألقوالمنمصادرهااملعتمدة.
 

 
 
 
 

 










 حكمته واترخيهو  تعريف التأقيت: الفصل األول
مباحثأربعةوفيه

 الفقهيف التأقيت : املبحث األول
ومهزةتالتأقي“واصطالحا:عريف التأقيت لغة ت منأقت، وقت،أ: وأصلها عنواو، قتمنقلبة

فالتوقيتوالتأقيتَأنجُيَْعلللشيءوقتاألوقات،حتديد:ومعناهيفاللغة،(1)بيانالوقتوحتديده"
وَوقَ َتُهيَق تُ،يُ َوقّ تهوتقولوق َتالشيَء،املدةوهوبيانمقدار،بهخيتص َ عفيهامث،َحد ههإ ذاَبني  ُتس 

                                      
.1/118-2طمعجم لغة الفقهاءحممدقلعجي(1)
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 .(1)فُأْطل َقعلىاملكانأيضافيقالللموضعم يقاتويقال:وقتهليومكذامثلأجلته

."هوحتديداألوقات":يفبيانمعىنالتأقيت(2)وقاليفالقاموساحمليط

لهموقوت،"َوقَ َتهابلتخفيففهو:وقاليفالصحاح (،وقتا)يفعلفيهللفعل()أيإذابني 
تعاىل قوله   َّ  مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ ومنه

يف(3) مفروضا أي
.(4)األوقات

(5)َّ توقّ تَ هت مت ُّٱوقرئيقالوقتهليومكذاتوقيتامثلأجله،وقاتاألوالتوقيتحتديد
وأقتتلغة".،خمففاووقتتأيضا،ابلتشديد

األحكاماملتعلقةابلتأقيتيالحظأنمعناهمنخاللماقالهالفقهاءيف:التأقيتيفاالصطالح
احلكمتعليقهو"،قاليفإحكاماألحكامشرحعمدةاألحكام:اللغويعندهمهونفسهاملعىن

،الوقتلوازممنفالتحديدهذاوعلىوالتعينيللتحديداستعملمث"  مثقالشارحاًومبيناً:"ابلوقت
 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٱُّٱ تعاىلتعاىل:قولهومنه،أوجبمبعىنوقتيكونوقد

 مئ )) 6(َّ )7(.
.(9)يفالوقتاملذكور"وينتهيأبن"معناهأنيكونالشيءاثبتايفاحلال(8)البقاءأبووعرفه

                                      
.2/107-1طلسان العرببنمنظوراو،5/132 د.طاتج العروس انظرمرتضىالزبيدي(1)
.146بالتاءفصلاهلمزةصاب- -8ط-القاموس احمليط الفريوزأابدي(2)
 ﴾103اآلية﴿منسورةالنساء(3)
 .12/208ط-خمتار الصحاحالرازي(4)
 .﴾11آلية﴿اسورةاملرسالت(5)
 ﴾103﴿من اآلية  سورة النساء (6)

 .1/297-1ابباملواقيتط إحكام األحكام شرح عمدة األحكاميف عليبنحممد العيددقيقابن(7)
مأيوببنموسىاحلسيينالقرمييالكفوي،أبوالبقاء:صاحب)الكليات(كانمن1683-هجري1094أبوالبقاء"(8)

فتويفهبا،ودفنيفتربةخالد.إستانبولحناف.عاشوويلالقضاءيف)كفه(برتكيا،وابلقدس،وببغدادوعادإىلقضاةاأل
د.ت-ابباهلمزةد.طمعجم املؤلفنييفوعمركحالة،2/38-5طاألعالميفالزركلي]-ولهكتبأخرىابلرتكية"

3/31].
.1/312طد.-كتاب الكلياتاحلسيينالكفويأبوالبقاء(9)
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والشارعاحلكيمشرعالتأقيتيفكثريمنالعباداتواملعامالتواحلدودوغريهامناألحكام
.فينطبقالتعريفعلىمجيعها

البحثهوالتأقيتيفاملعامالت.ديفهذاواملقصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلكمة من التأقيت املبحث الثاين

شك بنيالتأقيتيفال أتقيتالعبادات،أنهناكفرقا حيثأن والتأقيتيفاملعامالت
يقومبهالعبدطاعةهللالذيشرعالعبادةفيهمنغريتوقفعلىحكمةظاهرةإالقدسيةالعبادات،

التأقيتيفاملعامالتالوقت فالشارعاحلكيمشرعهتتميمالضمان،الذيشرعتفيهالعبادة.وأما
منهناميكنالقولأنالتأقيتيفاملعامالتميكنأنيفعلهالناسفيمابينهممن،احلقوقبنيالناس

ضافةإىلنسانابإل:أناإلونتلمساحلكمةمنتشريعالتأقيتيفالفقه،غريتشريعصادرعنتدين
كاألمرأوالندبيكسبهذلك،علىأيصفةصدر،حاجتهللتأقيتفإنصدورهمناحلكيماخلبري

ومنجهةأخرىاطمئنانالقلبعندالتعاملهبذا،عندتطبيقهيفالتعاملصبغةالتعبدبهمنجهة
فإنهاليعلمما،وقألناملسلميعتقدأنهللاتعاىلاليشرعإالمافيهضمانالعدلواحلق،احلكم

.يصلحللناسبدقةإالهللاتعاىلالعليمأبحوالالعباد
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مماكانيتعامل،ويؤكدهذهالناحيةفشلالتعاملبغريماشرعهللاتعاىليفكثريمناملعامالت
،بهغرياملسلمني العامليةعام االقتصاد موخسرت2008فعلىسبيلاملثالعندماحصلتأزمة

قتصاديفمعظمدولالعاملحىتيفالدولاليتيعترباقتصادهاواهناراال،عظمبنوكالدولالكبريةم
األزمة،قواي هذه حلل واملستفيضة العميقة الدراسة بعد االقتصاد خرباء نتيجة ،توصل ملإىل إن

القتصاديةاليتحياولونيفعلوهاويطبقوهايفتعامالهتمسيبقونمتجهنيحنواالهنياروزوالتلكالقوةا
.(1)هذهالنتيجةكانتموافقةمتاماملاشرعهللاتعاىلمنأحكاميفاملعامالت،إبقائها






 اتريخ التأقيت: لثالثبحث اامل
وفيهمطلبان

منخاللماسبقنصلإىلنتيجة: التأقيت يف التشريعات اليت سبقت اإلسالم :املطلب األول
املعامالتقدميموجودمنذوجوداإلنسانألنهحمتاجإليهيفتعاملهكثريمنأنالتأقيتيف،حتمية

كانفيها،والشكأنالتشريعاتاليتسبقتاإلسالم،يفحياتهاليوميةعلىمجيعأصعدةالتعامل
علىتشريعالتأقيتيفاملعامالتاليتالنقليةوإنكانتاألدلة،تشريعالتأقيتكماهويفاإلسالم

علىوجودهاعندتلكاألمملكنميكناالستدالل،التشريعاتاليتسبقتاإلسالمغريمتوفرةيف
أنهفرضعلىاألممفقدأخربان،منخاللثبوتالتأقيتاتيفالعباداتاليتيفتلكالتشريعات

أوقات وغري،مؤقتتنيتاكانماوفرضعليهمالصياموالزكاةوالشكأهن،السابقةالصالةوكانهلا
 زث رث يت ىت نت ُّٱ ذلكمنالعباداتقالتعاىلخمرباعنسيدانابراهيمعليهالسالم

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث
  َّ من زن رن مم ام

 مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱوقولهتعاىلعنبيناسرائيل:(2)

                                      
.قتصاديةالعامليةواحللاإلسالميأسباباألزمةاالانظرموقع)موضوع()انرتنت((1)
 .﴾37سورةإبراهيماآلية﴿(2)
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 رث يت ىتنت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

 ىن  نن من زن رنمم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك

 (1) َّ مي زي ري ٰى ين

تعاىل وقوله   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ:
  تعاىل.هللاكتابيفكثريذلكوغري(2) َّ َّ ٍّ

 املطلب الثاين: التأقيت عند العرب اجلاهليني 
عندالعرباجلاهلينيقبلاإل التأقيتيفمعامالهتموأما بسببانتشارسالم:فكذلكيظهروجود

وأمثلمايستدلعلى،وغريه(3)ثكانتهلمأسواقمشهورةكسوقعكاظحي،التجارةبشكلكبري
والسلفأوالسلم،وقدحرمهاإلسالم،الذييكونالتأقيتفيهأصاليفالتعاملذلكانتشارالراب

ورديفمنذلكما،التأقيتفيهأصليفالتعاملفأقرهاإلسالمو،فقدكانأهلاملدينةيتعاملونبه
احلديثال َعب اس  اْبن  )َعْن صحيح: ُّ الن ِب  َقد َم الس نَ َتنْي قَاَل الثّ َمار  يف  ُيْسل ُفوَن َوُهْم اْلَمد يَنَة

َوقَاَلَعْبُداَّلل  ْبُناْلَول  َمْعُلوم  إ ىَلَأَجل  َمْعُلوم  َكْيل  الثّ َمار يف  ثَ َناَوالث اَلَثفَ َقاَلَأْسل ُفوايف  ُسْفَياُنيد َحد 
َمْعُلوم  َوَوْزن  َمْعُلوم  َكْيل  َوقَاَليف  يح  َنَ  ثَ َنااْبُنَأيب  غريه.وأقرّ،(4)(َحد 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:ومنهماحرمهكالرابقالهللاتعاىل

 ٰرٰذ يي ىي مي خي حيجي يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم

 يبىب نب مب  زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
                                      

.﴾12ةاآلية﴿سورةاملائد(1)
.﴾183سورةالبقرةاآلية﴿(2)
عكاظسوقيقامقريبامنعرفاتمنأعظمأسواقالعرب،وكانتقريشتنزهلاوهوازنوغطفانوخزاعةواألحابيشوهم(3)

وااحلارثبنعبدمناةوعضلواملصطلقوطوائفمنأفناءالعربينزلوهنايفالنصفمنذيالقعدةفاليربحونحىتير
 .1/385-األزمنة واألمكنةانظراألصفهاينأبوعلىأمحدبنحممدبناحلسناملرزوقييف-هاللذياحلّجة.

اجلامع الصحيحومسلميف-2135رقم2/784-3اببالسلمإىلأجلمعلومطالصحيح اجلامعأخرجهالبخارييف(4)
.1604برقم3/1226اببالسلمج
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 .(1)َّ مت زت رت
.(2)ومنهماكرههكبيعالعينةكماعندالشافعية






مثاملشرتي،ويسلمهإىلمؤجل،:هو"أنيبيعشيئامنغريهبثمن(3)الرافعيوبيعالعينةكماعرفه
.(4)يشرتيهقبلقبضالثمنبثمننقدأقلمنذلكالقدر"



 

 

 

 

 

 

 
                                      

.﴾275﴿سورةالبقرةاآلية(1)
.2/296فصليفتفرقالصفقةوتعددها1طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيينيف(2)
أبوالقاسممنأهلقزوينمنكبارالفقهاءالرافعي،الكرمي،هوعبدالكرميبنحممدبنعبده (623-557)الرافعي(3)

بنخديجالصحايب.منمصنفاته:الشرحالكبريالذيمساه"العزيزشرحالوجيزللغزاليوقدالشافعية.ترجعنسبتهإىلرافع
"شرحمسندالشافعيو،"تورعبعضهمعنإطالقلفظالعزيزجمرداعلىغريكتابهللافقال"فتحالعزيزيفشرحالوجيز

.[322/252طسري أعالم النبالء،الذهِبيف154/55طاألعالميف]الزركلي".
 .15/245جاءيفبيعالعينةطاببمانيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاينيف(4)
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 ت الصلة ابلتأقيتذابيان املصطلحات : املبحث الثالث

وفيهمخسةمطالب

توجدمصطلحاتيفالفقهذاتصلةوطيدةابلتأقيتوهيداخلةيفأحكامهمنها:

األجل-التأجيل–التعليق–التأبيد-اإلضافة

 : تعريف اإلضافة وعالقتها ابلتأقيت: املطلب األول

 إىل الشيء ضم منها: معان لعدة أتيت اللغة يف تفالشيء،اإلضافة املعىن التخصيصوهبذا يد
ومليعرفهااملعاين،ويستعملهاالفقهاءهبذه،(2)إليهوأتيتمبعىناإلسنادإىلالشيءوامليل،(1)والتعريف

إالأنهمنخاللالنظريفأحكاماملسائلاملتعلقةابإلضافةميكنالقول:اصطالحيا،الفقهاءتعريفا
.(3)تصرفمنغريشرطامليعّينهحكمالتصرفإىلزمنمستقبلأبهناأتخري

.(4)الزايدةعلىالشئوضمهذهالزايدةإليه=االحلاقابلشئهي:وقيل

معني،وتنتهييفوقتاحلال،والفرقبينهاوبنيالتأقيت:أنالتصرفاتيفالتأقيتتثبتيف
                                      

د.طخمتار الصحاح يف-الرازي و-2/366مادةضيف د.طاملنري يف غريب الشرح الكبري  انظرالفيومييفاملصباح(1)
.1/403مادةضيف

.9/208مادةضيف1طلسان العربانظرابنمنظور(2)
.5/256-2يصحطالمطلبمايصحإضافتهومااحملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يفرد(3)
 1/72معجم لغة الفقهاءحممدقلعجيانظر(4)
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الذيقتلكنيتأخرحكمهإىلالوملاكانحااّلفإناإلجياباملضافينعقدسببااإلضافة،خبالف
.(1)حكمهفاإلضافةالخترجهعنالسببيةبلتؤخرإليه،ُأضيف

إىلومنالتصرفات يقبلاإلضافة الالوقت،ما ما فمنالتصرفاتاليتيصحيقبل،ومنها
وسيأيتتفصيلها.،(2)والوكالةواملزارعة،والوقف،والكفالة،واملضاربة،اإلجارة،الوقت،إضافتهاإىل

ابالتفاق. كالبيعواهلبةاملستقبل،تاليصحإضافتهاإىلالوقتوهناكتصرفا

فأماالبيعففيهاالتفاقبنيالفقهاءعلىعدمصحةإضافتهإىلاملستقبلكمثلأنيقول:بعتك
إذاجاءرأسالشهرألنالبيعمقتضاهانتقالامللكمنالبائعإىلاملشرتيحاالواإلضافةمتنعذلك

.(3)بهاحلنابلةفاليصحكماصرح

مقتضاه والتمليك متليك ألهنا الفقهاء ابتفاق املستقبل إىل إضافتها يصح ال اهلبة وكذلك
اجلزموالتنجيزواإلضافةمنافيةلذلك،وكذلكاهلبةمتليكحاالوهومنايفلإلضافةفالتصح.

بتشتعريف التأبيد وعالقته ابلتأقيت: املطلب الثاين أبد مصدر التأبيد: : لغة:الباء،ديد ومعناه
 فاألبدمنحنيتكلمتإىلآخرعمرك.أبدا،:وإذاقلت:الأكلمه(4)والتخليدالتوحش

.(5)وكذلكأييتاألبدمبعىن:الدهر

(6)التكليف""دواماحلكممادامتدارقالبعضالفقهاءواملرادابلتأبيد:

.(1)"حمدودحدهلاليساليتالزمانمدةعنعبارةاألبد عرفهيفالكلياتفقال:"
                                      

.5/256-2يصحطالمطلبمايصحإضافتهومااحملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يفرد(1)
.4/7د.طكشاف القناعوالبهويتيف15/148اببفسخاإلجارةطتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقيفانظرالزيلعي(2)
 .ماحيرماشرتاطهيفالبيعد.طفصلالقناعكشاف انظرالبهويتيف(3)
مادةأبد-ساتج العرو انظرمرتضىالزبيدييف-و1/337د.ت-فصلاهلمزةد.طالقاموس احمليطآابديالفريوز(4)

.3/128جلسان العربابنمنظوريف-و8/91-
د.-د.ط-مادةأبد-اتج العروسمرتضىالزبيدييف-1/337فصلاهلمزةجالقاموس احمليطيفيالفريوزآابد(5)

.1/91ت
.2/69يفأصولالفقه.شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيحالتفتازاينالشافعييف(6)
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فيالحظمنخاللمعىنالتأبيدوالتعريفاتالسابقةأنالتأبيدهوربطحكمالتصرفبزمن
غريحمدد.كمثلاهلبةوالبيعوالرهنوالنكاحفحكمهاالتصرففيهامنغريحتديديفالزمن.

.فإنكلواحدمنهمامدةمنالزمنمنتهيةوالتأجيل،وعكسهالتوقيت

تأبيدأوعدمهعلىثالثةأنواع:حيثالوالتصرفاتمن

.وكالوقفعنداجلمهوروالنكاح،األول:ماهومؤبداليصحأتقيته:كالبيعوالرهنواهلبة

مؤقتاليصحفيهالتأبيدكاإلجارةواملساقاةواملزارعة.الثاين:ماهو

والثالث:مايصحفيهالتوقيتوالتأبيدكالكفالة.

(2)يأيتبيانذلككلهوس

:تعريف التعليق وعالقته ابلتأقيت املطلب الثالث:

انطَُه.وعلقابلشعلق،مصدر:يفاللغةالتعليق تَ ْعليقًا ابلشيءومنهوعليه الشيَء َعل َق يءيقال:
وعلقه:نشبفيه لقمنها:عاستعماله،،ولهمعانكثريةيفاملعاجماحلديثةاملعاصرةلكثرة(3)علقا

احلكم،يقالعلقالقاضيوالتوقف،ومنها:التأجيلوالرتيثعليه،أيجعلهاملسمار،الثوبعلى
ومنهاترتبحصولشيءعلىشيءآخريقال:عّلقسفرهعلىبه،أيأجّلالبّتفيهومليقطع

.(4)ماتوقفنفوذالعقدعلىأمروهوالعقد،ومنهاملعىناالصطالحي:تعلقاجلو،حتسن

.5ربطحصولشئعلىحصولشئآخر :يفاصطالحالفقهاءو

.(2):"ربطحصولمضمونمجلةحبصولمضمونمجلةأخرى"-(1)قالابنَنيمو

                                      
= 
.1/32أيبالبقاءالكفوياحلسينيفالكلياتفصلاأللفوالباءد.ط(1)
.يفاملبحثالثالثيفهذهالرسالة:املعامالتاملقيدةابلتأقيتواملطلقةانظر(2)
 .10/261لسان العربابنمنظوريف(3)
 )انرتنت(.قاموس املعاينانظرموقع(4)
1/137لفقهاءحممدقلعجييفمعجملغةا(5)
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(4)وإذا"كإن،:"التعليقمادخلعلىأصلالفعلفيهأبداته:(3)قالالبلقيين
إبنأوإحدىأدواتيوجد،س"أبنهترتيبأمرمليوجدعلىأمر(5)وفسرهاحلموي

.(6)الشرطاألخرى"
يقول:الفرق بني التعليق والتأقيت أن كمثل احلال يف ابلعقد التصرف فيه يثبت التأقيت أن :

فتصحاإلجارةمنحلظةاالنتهاءالسبب،بييتشهرا(،فالتوقيتالمينعترتباحلكمعلى)أجرتك
منإجراءالعقد.

                                      
= 
احنفي،منأهلمصرفقيهوأصويلَنيم،ه (هوزينالدينبنإبراهيمبنحممدالشهرياببن970-)ابنَنيم(1)

ً
كانعامل

حمقًقاومكثرًامنالتصنيف.أخذعنشرفالدينالبلقيينوشهابالدينالشلِبوغريمها.أجيزابإلفتاءوالتدريسوانتفعبه
"و،""األشباهوالنظائرو،""الفوائدالزينيةيففقهاحلنفيةو،"نيفه:"البحرالرائقيفشرحكنزالدقائقمنتصا،خالئق.

هدية العارفني امساء املؤلفني البغدادييفوامساعيلابشا،153/64طاألعالم -يفاألصول.]انظرالزركلي(املنارشرح
 .[1/422املصنفنياثر آو 

.367صاألشباه والنظائرابنَنيم(2)
ليلةاالثننياثلثولديفيالشافعيصاحلبنعمربنرسالنبننصريبنصاحلعلمالدينالعسقالىنالبلقيىناألصلالقاهر(3)

 سنة االوىل مجادى 791عشر هبا ونشأ ابلقاهرة وسبعمائة وتسعني القرآنيفاحدى فحفظ الدين سراج والده كنف
والعزبنالبيقوروالربماويواجملدالعراقيواملنهاجوأخذعنأبيهوالزينألبيهالنحوومنهاجاالصولوالتدريبوالعمدةوألفية

فنونعدةودرسوأفىتووعظوكانامامافقيهاقوىيفواحلافظبنحجروغريهؤالءمنمشايخعصرهالعراقيوالويلمجاعة
احلافظة، تالمذتهاآلفاقوأخذعنيفوطارتفتاويه الفضالء أكثر أخرىحىتصار بعد طبقة الفضالءمنكلانحية ه

على وشرحا القولاملفيدالبخاريوصنفتفسريا يفومليكملهوأفردفتاوىأبيهواملهممنفتاويهواكملتدريبأبيهوله
مثانوستني868خامسرجبسنةالتوحيدولهنظمونثريفالرتبةالوسطىوماتيوماألربعاءكلميتاشرتاطالرتتيببني

جالضوء الالمعالسخاوي-د.م-د.ط1/271جالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعومثانمائة،]الشوكاين
 د.-د.طاببمنامسهصاحل.2/180


كانمدرسااألصل،ويه (:هوأمحدبنحممدمكي،أبوالعباس،شهابالديناحلسييناحلموي:مح1098احلموي)ت(5)

 البصائر عيون )غمز منها كثرية، كتبا وصنف احلنفية. إفتاء وتوىل ابلقاهرة. السليمانية األشباه-ابملدرسة شرح يف ط(
الزركليخ(يفمناقبالشافعّيوغريهاكثري.]انظر-)الدرالنفيسوط(-)نفحاتالقربواالتصالووالنظائرالبنَنم،

النسابني[طبقات عبدهللاأبوزيدوبكربن-1/239األعالميف
اببالقوليفالشرطوالتعليق14/41طغمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائرشهابالديناحلسييناحلموييف(6)

1/170-1ططبقات النسابنيعبدهللاأبوزيديفوبكربن-
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كمثلأنيقول:)إنقدم-عاملعلقعنأنيكونسبباللحكمحاالخبالفالتعليقفإنهمين
وكذلكبعضاملعامالتالتقبلالتعليقكماعقدا،واليكون،ملتصحاإلجارةبييت(احلاجأجرتك

سبق، والوكالة،كالبيع علىالتأقيت،فاليقبالن الوكالة تعليق خالففيجوز ففيها إاليفالوكالة
قدمزيدفأنتوكيلييفبيعكذا.شرطكأنيقول:إن



،(2)واإلطالقاتمماحتتملالتعليقابلشرط"التصرف،:ألن"التوكيليفالبيعإطالق(1)قالهالكاساين
.(3)احلنابلةتعليقهاعلىشرطواملالكيةواحلنفيةفيجوزعند

العقود،وعندالشافعيةهلاوجهانأصحهما:أنهاليصحقياساعلىسائر
 .(4)لقبولاجلهالةفيهاواستثنواالوصية

 :تعريف التأجيل وعالقته ابلتأقيت املطلب الرابع:

 أّجل مصدر لغة: -التأجيل اجليم -بتشديد للشيء جتعل "أن وأجلأجال،ومعناه:
فيه" حيل الذي ووقته مدته و،(5)الشيء: يف الَوقت غايَة املْوت،"اأَلَجل: وُحلول د ةومُالد ْين ،

:آجال.ومجعهالشيء ،

                                      
بلدةكاشان(أوقاشان،)أوعالءالدين.منسوبإىلكاسانأمحد،بنهوأبوبكربنمسعوده (587-)الكاساين(1)

الدينابلرتكستان، عالء عن أخذ " العلماء ملك " يسمى كان احلنفية أئمة من حلب. أهل من سيحون. هنر خلف
الفقهاء"توىلبعضاألعماللنورالدينالشهيد.وتويفحبلب.حتفةالسمرقنديوشرحكتابهاملشهور

"السلطاناملبنييفأصولالدين".والفقهاء،تصانيفه:"البدائع"وهوشرححتفةمن
[.2/70األعالم والزركلييف،2/244د.طاجلواهر املضية]انظرالقرشييف

.216/66كتاباملأذونطبدائع الصنائعالكاساينيف(2)
حاشية الدسوقي على يفوالدسوقياملالكي-17/183طتصر خليلالتاج واإلكليل شرح خمالغرانطيأبوعبدهللايف(3)

.3/383د.طالشرح الكبري
.28\5الوكالةأخريةكتابطهناية احملتاج إىل شرح املنهاجشهابالدينالرملييف(4)
القاموس احمليطيفيآابدالفريوز-1/6)مادةأجل(د.طاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعيالفيومييف(5)

.81/1241أجل(ط)مادة
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.(1)والتأجيل:حَتْديداأَلَجل"

"،ويفاالصطالحمعناه:"أنيكونالشيءاثبتايفاحلالوينتهييفالوقتاملذكور
.(2)مثالكتأجيلاملطالبةابلثمنإىلمضيشهر

فالتأجيلفإنخبالاحلال،والفرقبنيالتأجيلوالتأقيت:أنالتأقيتيرتتبعليهصحةالتصرفيف
(3)التصرفاليصححاالولكنيفالوقتاملتفقعليه.

 :تعريف األجل وعالقته ابلتأقيت: املطلب اخلامس

وهومصدرأجلالشيءفيه،األجللهمعانلغوية:فأجلالشيءلغة:مدتهووقتهالذيحيل
.(4)خالفالعاجلفاعل،علىوزن-واآلجلأجال،وأجلتهأتجيالجعلتلهتعب،أجالمنابب

ويفكتابهللاتعاىللهإطالقاتفيطلق:

  يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن ٱُّٱ:قالهللاتعاىل:على هناية احلياة -أ

 .(5) َّ  خئ حئ جئ

 خل ُّٱ ::قالهللاتعاىلوعلى هناية املدة املضروبة أجال النتهاء التزام أو ألدائه -ب
 .(6)َّ جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ ::قالجلشأنهأو الزمن وعلى املدة-ج

                                      
.1/1241-8أجل(ط)مادةالقاموس احمليط يفيالفريوزآابد(1)
.3/445الكلياتانظريفأيبالبقاءالكفوياحلسينيف(2)
.3/445الكلياتانظريفأيبالبقاءالكفوياحلسينيف(3)
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري والفيومييف-81/1241أجل(طمادة)احمليطموس القايفيالفريوزآابدانظر(4)

.1/6د.ط(أجل)مادةللرافعي
.﴾34سورةاألعرافاآلية﴿(5)
.﴾282﴿آليةمناسورةالبقرة(6)
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 .(1)َّ خب حب

بعدالبحثاحلثيثعلىتعريفلألجليفكالماملتقدمنيمنفقهاءويفاصالحالفقهاء:
األحكام،إالأنعباراتالفقهاءواستعماهلملتعبرياألجليفله،عثرعلىتعريفحمددالسلفمليُ

 العصر هذا بعضفقهاء إىلمعىنمقاربللمعىناستخلصمنه تؤديغالبا بعضالتعاريفوكلها
اللغويالذياستعملهفقهاءالسلفرمحهمهللاتعاىل.

:أبنه"املدةاملستقبليةألمرحمققالوقوعيضافإىلتنفيذهاأو(2)فقدعرفهأحدعلماءهذاالعصر
.(3)يتوقفهذاالتنفيذمبداها"

سواءكانتهاءلألجلفهويشملحاالتاإلضافةالالفقوهذاالتعريفيوافقمتامااستعم
 للوفاء أجال اإلضافة ابلتزام،هذه إلهناء أجال التزام،أو املدة هذه كانت وسواء مقررةاملستقبلية

يدخلفيهمجيعاألحكاماملتعلقةابلتأقيتف،ابلقضاءكماهومقرريفاألحباثالفقهيةأوابلشرع،
.واملعامالتوغريهااداتابألجلسواءيفالعب

مر(،فإنالتصرفاتيفالتأقيتتثبتوتصحيفاحلالغالبا)كمافرق،فبنيالتأقيتواألجل
 وقت يف حمدد،وتنتهي تتم أن ميكن التصرفات أن فهو األجل هذهمنجزة،وأما أحكام وترتتب

الدين،كمثلأتجيلجل،األوقديكونفيهاأتجيل،واليكونفيهاحصوهلا،التصرفاتعليهاعند
 .(4)أوالعني







                                      
.﴾5اآلية﴿منسورةاحلج(1)
الدكتورعبدالناصرتوفيقالعطار(2)
1ط47(صالعربيةاألجل يف االلتزام يف الشريعة اإلسالمية والقوانني  )نظريةيفكتابه(3)
.273\4-2طاببيفأتجيلالديناحلالخمتصر اختالف العلماءانظرللطحاوييف(4)
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 أتقيت املعامالت ابألجل: الفصل الثاين
وفيهثالثةمباحث

 وما يندرج حتتها من أتقيتات : أنواع اآلجالاملبحث األول
وفيهمطلبان
ولذلككانتاإلضافة،وأقلمنهيفاألجل،إنأكثرماجيريالتأقيتيفأحكاماملعامالتيكونيف

ةيفالتأقيتتتناولاألجلأكثرمنغريهممالهعالقةابلتأقيت.الدراس

املدةاملستقبليةألمرحمققالوقوعيضافإىليفتعريفاألجليفاالصطالحأنه:ولقدمرّ
التنفيذمبداها يتوقفهذا أو مبتنفيذها أجالللوفاء اإلضافة كانتهذه به،سواء التزم أجالا أو

.ابلقضاءأوابلشرع،وسواءكانتهذهاملدةمقررةااللتزام،إلهناء

وأجلوفاءابلقضاءواألجلاحملددابلشرع،وهي:األجلاحملددأنواعاآلجال،وهذايشمل:
االلتزام، انتهاء االلتزام،وأجل يفأبوابالفقه املؤقتة ولكنعامة،وقدمشلتالكثريمناألحكام
قتةيفاملعامالتفقطمعذكراختالفاألئمةيفهذهاألحكامهناعلىذكراألحكاماملؤسُيقتصر

.اآلجالوذكرمعاينهذه

 :أجل حدد مدته الشرع معناه وما يندرج حتته من أتقيتات: املطلب األول

مثلأتقيتمدةخيارشرعي،ومعناه:هواملدةاحملددةللتصرفبتحديدالشرعتكونسبباحلكم
الشرع.مدتيهما،فالذيحددللقطة،اتعريفوأتقيتمدةالشرط

وهناكأتقيتاتيفالعباداتجمالحبثهايفالعبادات.

ورد)عنحممدابنحيىيبنحبانقالهوجديمنقذبناألصلفيهما أتقيت خيار الشرط: -أوال
التجارةوكانالعمرووكانرجالقدأصابتهآمةيفرأسهفكسرتلسانهوكاناليدععلىذلك

فذكرذلكلهفقاللهإذاأنتابيعتفقلالخالبةمثأنتيفكلسلعةاليغنبفأتىالنِبيز
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.(1)ا(ابتعتهاابخليارثالثليالفإنرضيتفأمسكوإنسخطتفارددهاعلىصاحبه

واختلفوايفحتديدهذهاملدةعلىثالثةأقوال.الشرط،علىجوازخياراتفقمجهورالفقهاء

 لقول األول: ا

هلما،والشافعيةأنهجيوزخيارالشرطيفالبيعللبائعأواملشرتي،أو(2)فريىأبوحنيفةوزفر

.(3)والجيوزأكثرمنذلكثالثةأايمفمادوهنامدة

استدلواابحلديثالسابقوروايةأخرى:أنحبانبنمنقذبنعمرواألنصارياجلميعو
(4):إذاابيعتفقل:الخالبة،ويلاخليارثالثةأايمفقاللهالنِبالبياعات،كانيغنبيف

كانإنهمنقذبنحلبانهللارسولجعلمماأوسعشيئالكمجدما أ :وبقولعمر





                                      
صحيح وضعيف اجلامع قالاأللباينيفد.ط-2355رقم3/69ابباحلجرعلىمنيفسدالسننأخرجهابنماجةيف(1)

د.ط:حسن4/437 غريالص
 يف السنن الكربىوالبيهقي على الدليل طأالابب أايم ثالثة من أكثر البيع يف اخليار شرط رقم2/493-1جيوز

10763.
ه (هوزَُفربناهلذيلبنقيسالعنربي.أصلهمنأصبهان.فقيهإماممناملقدمني،منتالميذأيب158-110زَُفر)(2)

قيسهم.وكانأيخذابألثرإنوجده.قال:ماخالفتأابحنيفةيفقولإالوقدكانأبوحنيفةيقولبه.توىلحنيفة.وهوأ
.[3/78للزركليألعالم،وا1/243،244اجلواهر املضيةقضاءالبصرة،وهبامات.وهوأحدالذيندونواالكتب]

يف مغين  واخلطيبالشرييىن-6/300اببخيارالشرطد.طهلدايةشرح فتح القدير على اانظرالكمالابناهلماميف(3)
.12/409ط-فصليفخيارالشرطاحملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

:"وعند2117رقم3/397اببمايكرهمناخلداعيفالبيعجفيض الباري شرح صحيح البخاريقالابنحجريف(4)
جيد ،وكذا بسند  ومليُعثرعليه،وأتكيدلذلكفاليففتحالعزيزيف«(ويلاخليارثالثةأايم»عنداحلاكمزايدة:البيهقيّ 

ج توجديفكتب11/218شرحالوجيز فالتكاد أايم" ثالثة )ويلاخليار يفالكتابوهيقوله املروية اللفظة ))وأما( :
)قلالخالبةواشرتطاخليارثالاث(ومهامتقارابن.احلديثوالالفقهنعميفشرحخمتصراجلويينللموفقبنطاهر
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(1)تركسخطوإنأخذرضيإنأايمثالثةعهدةهللارسوللهفجعلالبصرضرير

 القول الثاين: 

.(2)دةاخليارختتلفابختالفاملبيعأنماملالكيةيرون 

 أنواستدلوا كاناألمركذلكوجبأنيكونذلكاملبيع،تشريعاخليارهوالختبارلذلك: وإذا
كمدةالغرر،؛ألجلتقليل(3)وذلكخيتلفابختالفاملبيعاتاملبيع،حمدودابزمانميكنفيهاختبار

وكثالثةأايميفدابة.دار،شهريف

 ثالث: القول ال

جيوزإذاحددمدةمعلومةوإنكانتمناحلنفيةأنهوحممداحلنابلةوأيبيوسفوهوقول
طويلة.

:(4)احلنابلةاستدالل على معتمد حق اخليار مدتهأن فتقدير مبشرتطه،متعلقالشرط،
.(5)م(عندشروطه)املسلمون:وبقولهكاألجل،

.(6)إىلشهرينأنهأجازاخليار––عمرحبديثابن استداللأيبيوسفوحممد:

                                      
رقم2/498-1اببالدليلعلىأالجيوزشرطاخلياريفالبيعأكثرمنثالثةأايمطالسنن الكربىأخرجهالبيهقييف(1)

ره على ابن مدا /4قال الحافظ فى " الفتح "  .216رقم-3/54-الدارقطينيفالسننكتابالبيوعد.طو-10768

 هو ضعيفو لهيعة

.2/315-4طوهنايةاملقتصدانظرابنرشدالقرطِبيفبدايةاجملتهد(2)
.2/315-4طوهنايةاملقتصدانظرابنرشدالقرطِبيفبدايةاجملتهد(3)
 .4/66د.طالكبري على منت املقنع يفالشرحانظرابنقدامةاملقدسي(4)
(5) يف احلاكم -2/57-1طرك على الصحيحنياملستدأخرجه .2310رقم الشرطيفالسنن الكربىوالبيهقييف ابب

دار-98برقم-3/27-كتابالبيوعد.طالسننوالدارقطينيف-11212برقم6/79ج-1الشركةوغريهاط
 القاسمسليمانبنأمحدبنأيوبيف-املعرفة أسندرافعاملعجم الكبريوالطرباينأبو رقم24/275بنخديجطما

  حديثصحيحمبجموعطرقه:2915رقم6/414قالاأللباينيف"السلسلةالصحيحة" .(4404)
الشرطخياراببالرايةنصبيفالزيلعيذكره-الكثريةاحلديثكتبيفذكرلهأجدوملكتبهممنكثرييفاحلنفيةذكره(6)

القاهرة.احلديثدارت.د-ط.د4/10-جداغريب:وقالالتضعيفبصيغة
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رمبالذلكووالرتويحىتالحيصلغنب،للحاجةإىلالتمهلإالشرعماناخليارواستدالأب
الثمن،مثلالتأجيليفأايم،فصارحيتاجإىلأكثرمنثالثة

.(1)ياعليهفيصحأيمقدارتراضالعقد،خمالفاملقتضىالتأخري،فإناألجلمشروعللحاجةإىل

 مناقشة: 

انحيةمننظرواأايمثالثةمنأكثرالشرطخياريكونأنجبوازالقائلنيوحممديوسفوأبواحلنابلة
رسولقدروإمناتناسبهيراهااليتاملدةحيددأنلهكانلذلكالغنبلدفعلهحقأنهاملشرتطمصلحة

وقدمنيناسبهماتقديرعلىفضعيحبانألنأايمثالثةمنقذبنحلبانهللا علىدلاملدة
قالالذيمالكتقديرعلىوأجابواشهرينإىلاخليارأجازأنهحيثعمرابنعنرويماذلك

خلفائهاابحلاجةاحلكمضبطميكنالألنهيصحالأبنهاملبيعالختالفاحلاجةحسبيكونأنه
.ضابطايكونأنصاحلوهوقداماإلوهومبظنتهااحلاجةتتعلقوإمناواختالفها

وقولواألجلالسلمويفالثالثيفبهاحلكمربطأنأايمبثالثةاخليارحتديدعلىوأجابوا
سلمناوإنينافيهالواخليارامللكنقلالبيعمقتضىألنيصحالالبيعمقتضىينايفإنهاآلخرين

.(2)املعىنذلكلتعديكماحلتعديةوجبحمليفملعىناألصلخولفمىتلكنذلك

وجهة منأكثريكونأنجبوازالقائلنيعلىوالردالشرطخياربتحديدالقائلنينظرأما
املبيعيرىأنللمشرتيميكنألنهأايمثالثةمنأكثراشرتاطتعينييردملفقدذهبواإىلأنهأايمثالثة
وإنسنة،أتخرولولهابقالرؤيةخيارنألاخليارشرطإىلأصالحاجةفاليشرتيمثالشراءقبل

الفهذاالأوتصلحهلأوالأوفيهااملطلوبالثمنتساويأهناالسلعةيفالرتويأجلمنكان
ضمنذلكحصولوميكناخلربةأهلبسؤالذلكمعرفةميكنألنهأايمثالثةمنأكثرإىلحيتاج
أايم.ثالثةمدة

يفآمةأصابتهقدمنقذاأنوردكمااملعرفةضعيفكانملنمأايثالثةضربالنِبإنمث

                                      
.6/300د.ت-انظرالكمالابناهلمامشرحفتحالقديرعلىاهلدايةد.ط(1)
 .6/301د.ت-انظرالكمالابناهلمامشرحفتحالقديرعلىاهلدايةد.ط(2)
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منالرغمعلىسنةوثالثنيمائةبلغحىتالسنيفكبرياوكانعقلهوانزعتلسانهفكسرترأسه
.األكثرمنعيفكفالشأايمثالثةمنأكثرالنِبجيعلملذلك

(1)اخليارثالثةأايم"قال:"أنالنِبوردوقد

احلديثكتبمنشيءيفيعرففالعمرابنحبديثاالستداللوأما

شرععندماولكنمبوجبهإهنميعملونقالوابلمينعوهفلماألجلعلىابلقياسالقولوأما
بثالثمقيدااخليارشرععندماوكذلكإبطالقهإهنمعملواقالواالقياسخالفعلىمطلقااألجل

للبائعالشرطخيارمبنعقالمنهناكأنحىتالنصموردصارعلىاالقتلوجوببتقييدهعملواأايم
إذا"قولهلعمومواملشرتيللبائعاخليارشرطأبنذلكعنفأجابواللمشرتيإالالنصيردومل

(2)واملشرتي.البائععلىيصدقفهو"ابيعت

 املشروطة املدة كانت إذا جمهولة،وأما اخليار يشرتط أن أوأبدا،مثل قالشاء،مىت أو
أواملطر،أونزولزيد،أواشرتطاهإىلمدةجمهولةكقدوممدته،أحدمها:ويلاخليارولكنمليذكر

وحنوذلكففيهأربعةأقوال:إنسان،مشاورة

الزائدأايم،القولاألول:قالاإلمامأبوحنيفة:إنأبطالالشرطقبلمضيثالثة أوألغيا
ح؛صمدته،عليهاوبينا

لو ابلعقدوجبأنيصحمثلما املفسدقبلاتصاله ألغيا ملّا ملواستدللذلكأنه أهنما
.(3)يشرتطاه

مبقدارماوحيددهلمامدةيصح،همالك:أنالقولالثاين:وهومارويعناإلمام

                                      
رقم-12/497طثالثةأايمثرمنالدليلعلىأنالجيوزشرطاخلياريفالبيعأكالكربىاببأخرجهالبيهقييفالسنن (1)

ضعيفقالاأللباينيفضعيفاجلامع.3/56-البيوعد.طالسننكتابوالداقطينيف.10767
 .6/302د.ت-انظرالكمالابناهلمامشرحفتحالقديرعلىاهلدايةد.ط(2)
.16/405طمام أيب حنيفةاحمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلانظرابنَمازََةيف(3)
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.(1)عاداتالناسيفكثريألنذلكعادة،خيترباملبيعيفمثلها

.(2)مناملذهبيصحيفالصحيحالاحلنابلةوالشافعية:القولالثالث:فمذهب

ذلك: على استدالهلم اتبعة اخليار مدة للعقد،أبن مع تصح ألناجلهالة،فال كاألجل.
كمثلأنيقوليصح،فلمالعقد،وذلكينايفمقتضىأبدا،اشرتاطاخليارأبدايقتضيمنعالتصرف

.(3)تتصرفأالله:بعتكبشرط

ا القول أنه أمحد: اإلمام عن مروي وهو يبقياجيوز،لرابع: أن أووهلما أبدا خيارمها على
أوتنتهيمدتهإذاكانمشروطاإىلمدة.يقطعاه،

.(5)(4)(:)املسلمونعندشروطهمواستدلوا:بقولالنِب

الرتجيح

بقيةعلىمقدمأايمثالثةبتحديدالقائلنيأنيرىالباحثأدلتهامعاألقوالمناقشةخاللمن
أنيعلموسلمعليههللاصلىالنِبكانولوهاحددقدوسلمعلههللاصلىالنِبأنوذلكاألقوال
ابملبيعاملعرفةحلصولتكفيأايمثالثةألنأتويلهمنأوىلالنصفااللتزامألجازهأكثرتقتضياحلاجة
مجيعويفاحلياةمناحيشىتيفكنلوجيالتالتقدممعهذازماننايفخاصة،للمشرتيابلنسبة

اجملاالتحيثأنهميكنيفزمنيسريللغايةميكنالتواصلمعأيمكانعلىوجهاألرضعنطريق
حبسعليهيطولحيثللبائعإضرارفيهاأايمثالثةمنمثإّنأكثر،االتصاالتاحلديثةكاألنرتنت

بسببتغريتغريأواملبيعبيعفرصعالبائعلىيضيعاخليارمدةطولفرمبااملبيع سعرهيفزماننا

                                      
 .2/921-1كتابالبيوعطيف روضة املستبني يف شرح كتاب التلقنيانظرابنبزيزة(1)
.3/501-وابنقدامةيفاملغيند.ط--9/191-د.طاجملموع شرح املهذبانظرالنووييف(2)
 .3/501د.تاملغين انظرابنقدامةيف(3)
والبيهقييفالسننالكربىاببالشرطيف - 2310رقم-2/57-1طاملستدرك على الصحيحنيأخرجهاحلاكميف(4)

ط وغريها قال-98برقم-3/27-والدارقطينيفالسننكتابالبيوعد.ط -11212برقم6/79ج-1الشركة
 :حديثصحيحمبجموعطرقه2915رقم6/414األلباينيف"السلسلةالصحيحة"

.3/501نظراملغينالبنقدامةا(5)
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.الضررهذاحصولفيهاليسأايموثالثة،أسعارالعمالتيفالبورصةالعاملية

 اثنيا أتقيت مدة تعريف اللقطة
واألصلفيهامارويعنزيدبنخالدبنزيداجلهينصاحبرسولهللاابلشرع،ومدةتعريفهاثبتت

سئلر قال: مثسولهللاأنه وعفاصها، اعرفوكاءها الورقفقال: الذهبأو عناللقطة
 فقال:مالكوهلا؟اإلبل،ه.وسألهعنضالةيعرّفهاسنةفإنجاءطالبهايومامنالدهرفأّدهاإل

معهادعها، الشاةفإن عن وسأله رهبا. جيدها حىت الشجر، وأتكل املاء ترد وسقاءها، حذاءها
.(1)أوألخيكأوللذئبلك،مناهيفقال:خذهافإ

وللفقهاءتفصيلذلك،سنةواحلديثجممليفالتعريفمدةدفمنالواضحيفاحلديثحتدي
علىأقوال:احمليطة،حسبأمهيةاملالوالظروففيها،

والكثريف التفريقبنيالقليل يرون أصحابه وبقية فإنكانتأقلمنعشرةأبوحنيفة منها
وأنصاحبهااليطلبهابعدهذهاملدة،لإلعالم،اعدةأايمعلىحسبمايرىأهناكافيةدراهمعرّفه

وإنكانتعشرةفصاعداعرفهاسنةواستدلوالذلك:

تساويألف دينار مائة كانمقدارها ورديفلقطة ومادرهم،أبنالتقديرابلسنة والعشرة
وتعلقاستحالللسرقةفيقطعابلعشرةفمافوقفوقهايفمعىناأللفمنحيثتعلقالقطعبهيفا

فأوجبناالتعريفمعناها،الفرجبهفاملهراليكونأقلمنعشرةوأماتعلقهايفحقالزكاةفليستيف
إىلرأيوماكانأقلمنالعشرةالاحتياطا،ابلسنة لذلكفوضنا يكونيفمعىناأللفبوجهما

.(2)املبتلىبه

أنمدةتعريفاللقطةسنةمن:(3)الشافعيوأمحدوحممدبناحلسنمناحلنفيةويرىاألئمةمالكو
                                      

(1) البخارييف الصحيح اجلامع أخرجه اإلبل ضالة -2295رقم2/855ابب اللقطة الصحيحاجلامع يفومسلم  ابب
3/1246. 

.6/121كتاباللقطةد.طشرح اهلدايةانظرالبابريتيفالعناية(2)
املدونةيفاألصبحيأنسبنمالكو-6/121د.ت-د.طدايةاهلشرح فتح القدير على انظرالكمالابناهلماميف(3)

فصلاملنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغينالشربييناخلطيبو-4/455-1يستهلكهاطاللقطةيلتقطالعبدابب
= 
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.التقديرهباوالقليلوبنيالبالداحلارةوالباردةواملعتدلةفصلحغريتفصيلبنيالكثري

.(1)سنةشيئافليعرفهمنالتقط:بَقْول ه عليهالصالةوالسالمواستدلوا

.(2)يثزيدبنخالداجلهينالسابقومباورديفحد

 مناقشة:

ابلسنةالتقديرأبنقالوافاحلنفيةاللقطةتقديريفاالختالفعلىمبينواحلنفيةاجلمهوربنياخلالف
النِبأمرهحيثكعببنأيبحبديثمستدلنيامللتقطاملالأمهيةحسبعلىيكونبلبالزمليس
فأتيتدينارمائةصرةأخذت:أيب"قالسننيحيثثالثيناردمائةفيهااليتالصرةيعرفأن

فلمفعرفتهاحوال.عرفهافقال:أتيتهمثيعرفهامنأجدفلمحوالفعرفتهاحوالعرفهافقال:النِب
.(3)"هبافاستمتعوإالصاحبهافإنووكاءهاوعددهاوعاءهااحفظفقال:ثالاثأتيتهمثأجد

وهذااللقطةقيمةحسبعلىخيتلفالتعريفأنفعرفاحلديث.هذابغريتاثبابلسنةفالتقدير
قدرمثعنها،السؤالاللقطةصاحبيرتكأنميكناليتابملدةامللتقطتقديرإىلفيعودمنضبطغري

يفوكذلكاملائةكحكمحكمهكانسرقتهيفالقطعأوجبماكلأبنللمائةاملساوياملقداراحلنفية
.(4)سبقكماامللتقطلرأيمفوضفهوأقل،كانماوأمافوق،فماابلعشرةالتقديرفكانراملهأقل

وملالسنةعلىالدالةابلنصوصأخذواحيثالسنةتقديريفوالكثريالقليلبنييفرقواملوأمااجلمهور
كلها.معلولةألهنااحلنفيةهبااستدلاليتابلنصوصأيخذوا

الرتجيح
                                      

= 
 .6/74املغين يفاملقدسيقدامةابنو -3/592-1طاللقطةبهتولكفيما

الدراية يف ختريج .قالابنحجرالعسقالينيف173-35رقم4/182ج-اببالرضاعلسنناأخرجهالدارقطينيف(1)
د.ط:فيهيوسفبنخالدوهوضعيف2/139أحاديث اهلداية

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجواخلطيبالشربيين-4/456د.طاملدونة الكربى انظرمالكبنأنسيف(2)
.6/73املغيناملقدسييفوابنقدامة-2/413-1ط

.2294رقم-2/855-3اببإذاأخربهرباللقطةطاجلامع الصحيحأخرجهالبخارييف(3)
 .6/122د.ت-كتاباللقطةد.طشرح فتح القدير على اهلدايةانظرالكمالابناهلمام(4)
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حفظعلىالتأكيدخاللومنإذنهالغريبغريحقأوبغريمالأخذمنالرتهيبيفنظرالخاللمن
لقوةحجةاحلنفيةالتعريفنالتفريقبنيالقليلوالكثرييفأإرفاقاابمللتقطيرىالباحثاملسلممال

انتشاراأل،القائلنيبذلك يتناسبذلكمعزمانناحيثميكنالتعريفبسهولةوسرعة خباروألنه
ع بأ حتمل امللتقط على يشق ال وبذلك قليلة أايما دراهم عشرة دون اليت اللقطة تعريف فيكفي

ومنانحيةأخرىمليرد،التعريفمدةسنةللقطةقليلةالقيمةاليترمباصاحبهاالأيبهلفقداهناأصال
اسباوكذلكالتفويضعنالنِبشيءيفالقليلفكانالقياسعلىقيمةاملسروقالذييقطعبهمن

للمبتلىبتقديراملدةالقليلةفيمادونالعشرمناسبا.

 من أتقيتات  وما يندرج حتته معناهأجل وفاء ما التزم به  ين:املطلب الثا
املدةأنهفمنالتعريفالذيمّرلألجلميكنالقولاإلضافة()أجلويُقصدبهماالتزمبهفأجلوفاء

.إضافةالعقدإىلالزمناملستقبليقال:ابلتزامه،أوامللتزمموعداللوفاءاملستقبلةاليتحيددها

يمكنتسميتهأجلالتوقيتفيفاملدةاملستقبلةوأماإذاحددامللتزموقتإهناءماالتزمبه

 فمن أمثلة أجل اإلضافة: 

 إضافة اإلجارة إىل الوقت:  - 1

(1)الكيةواحلنابلةإضافةاإلجارةإىلالزمناملستقبلبشكلعامأجازمجهورالفقهاءمناحلنفيةوامل
 العنيبكذا،كأنيقولأجرتكداريغدا بنيإجارة بنيوالذمة،ومليفرقوا الشافعيةفقدفرقوا أما

السابق(.وأجازواإضافةكاملثال)كالبيعإجارةالعنيوالذمةفلمجييزواإضافةإجارةالعنيللمستقبل
ةيفالذمة،مثل:ألزمتذمتكمحلمتاعيهذاإىلبلدكذاأولشهركذا.اإلجار

استداللاجلمهور:أناإلجارةهيبيعاملنافعومتليكهاوهوغريمتصوروجودهاحااللذلك
جازإضافتهاللضرورةوتنعقديفأيساعةفيصحأنيقولأجرتكبييتغدافالميلكاملنافعإاليوم

                                      
د.طاإلقناع كشاف القناع عن منتيفوالبهويتاحلنبلي-15/148طقائقتبيني احلقائق شرح كنز الدانظرالزيلعييف(1)

.4/6د.ت-
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،حىتأناحلنابلة(1)فاليصحمضافاإىلاملستقبلفقوله:بعتككذاغدااليصحغدخبالفالبيع
أجازواالعقدعلىاملنافعمعوجودعقدآخركمثللوأجرههذاالشهرعنالشهرالقادم،فاملدةاليت

(2)بنيهذاالعقدوالشهرالقادمجيوزعقدإجارةهذهاملنافعفيها

،(3)إنإجارةالعنيالتصحإضافتهاإىلاملستقبلقياساعلىالبيعقالوا:الشافعيةاستدالل
أنالّدينيقبلالتأجيل،كمالوأسلميفوأمااإلجارةيفالذمةأجازواإضافتهاإىلاملستقبلوقالوا:

معلوم أجل إىل قبل(4)شيء للحج واإلجارة الزرع أوان قبل األرض إجارة مثل أجازوا وكذلك .
.(5)لكنيفوقتخروجأهلبلدهالبعدهاإلحرامبه

 مناقشة 

بنيإجارةالعنيواإلجارةيفالذمةوأجازواإضافةاإلجارةإىلاملستقبلابملقارنةمعااجلمهورمليفرقو
البيعالذيالجيوزإضافتهإىلاملستقبلابإلمجاعونظرواإىلجوازذلكللضرورةولعلهماستندواأيضا

املزارعةواملساقاةاليتهلمادليلمنالسنةعلىذلككماسيأيتإنشاءهللاتعاىلإىلجوازإضافة
ابعتبارأهنماكاإلجارةمنحيثالصورة.

أنبيعاملنافعكالبيعلألعيان إضافةإجارةالعنيإىلاملستقبلواعتربوا أماالشافعيةملجيّوزوا
(6)ىأنيسلمهلهبعدساعةالجيوزفاليصحإضافتهاكالبيع،مثللوابعهشيئاعل

واعتربوااإلجارةيفالذمةكالدينوهويصحإضافتهفتصحإضافةاإلجارةيفالذمة.

الرتجيح
مناستداللاجلمهور ابلنظرإىلاستداللالفريقنييرىالباحثأناستداللالشافعيةأقويقياسا

للمتعاقدين أكثر راحة فيه اجلمهور مذهب فريجحوط،ولكن املسألة يف جمتهدان الفريقني أن املا
                                      

.5/148-1اببفسخاإلجارةطتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعييفرانظ(1)
 .4/6-د.ت-فصلإجارةالعنيتنقسمإىلقسمنيد.طكشاف القناع عن منت اإلقناعانظرالبهويتيف(2)
 .15/38-د.ت-اإلجارةد.طكتاباجملموع شرح املهذبانظرالنووييف(3)
 .3/450-1كتاباإلجارةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(4)
.3/72اإلجارةد.طشرح احمللي كتاببحاشيتيهما على انظرقليويبوعمريةيف(5)
 .15/38-د.ت-اإلجارةد.طكتاباجملموع شرح املهذبرالنووييفانظ(6)
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مذهباجلمهورألنهأسهلللمتعاقدينمنابباختيارأيسراألمرينكماورديفالسنةاملطهرة.

إضافة املضاربة إىل املستقبل -

وهيعنداحلجازينيقراضومقارضةوعندالعراقينيمضاربةوهيلغةمأخوذةمنالضربيفاألرض
،والسعيفيها،وقطعهاابلسري ،وصورته:أنيدفعإليهمااًلليتجَركأَنهعقد علىالضربيفاألرض 

(.1)يشرتطانفيه،والربحبينهماعلىما

ويفاالصطالح:"نوعشركةعلىأنيكونرأساملالمنطرفوالسعيوالعملمنالطرف
.(2)ويدعىصاحباملالرباملالوالعاملمضاراب"اآلخر،

إىلأجا املضاربة إضافة احلنفية كمثلأنيقولصاحباملالالوقت،ز احلنابلة الصحيحعند وهو
وكذلكإذاجاءشهركذاضاربتكعلىهذااملال.سنة،للعاملضاربتكعلىهذااملال

وألناملضاربةابلوقت،املضاربةتصّرفيتقّيدبنوعمنالبضاعةفيجوزتقييدهاستدالهلم:أن
.(3)صاحباملالوهوحيتملالتخصيصبوقتدونوقتتوكيلمن

املال انتهىاألجلشهرا،وأضافاحلنابلة:لوقالصاحباملالللعامل:ضاربهبذا فإذا
وإنقرضا،)أيالزالداننريأودرامها(صارانضفإنانتهىاألجلواملالذلك،صحقرض،فهو

فإذاابعهونضضهصارقرضاألنهقديكونلصاحبتنضيضه،يزالمتاعافعلىالعاملالمضىوهو
.(4)املالفيهغايةومقصد

وقالوا:ويصحتعليقاملضاربةولوعلىشرطيفاملستقبلكإذاجاءرأسالشهرفضاربهبذا
فجازتعليقهكالوكالة.التصرف،ألنهإذنيفكذا،على

                                      
انظرمرتضىالزبيدييفاتجالعروسو-1/652-8قرض(فصلالقافطمادة)احمليطالقاموس يفيانظرالفريوزآابد(1)

.19/19د.ت-مادةقرض(د.ط-
(2) يف العثمانية اخلالفة يف فقهاء من م العدليةجملة األحكاجلنة د.ط املضاربة وتقسيم تعريف يف األول د.ت-الفصل

1/271. 
اْلُمَضارَبَة طبدائع الصنائعالكاسايناحلنفييفانظر(3) ُحْكم  بَ َيان  .26/99َفْصٌليف 
 .512\3د.ت-فصلاملضاربةد.طيف كشاف القناعاحلنبليانظرالبهوتى(4)
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فلوتعليقها،ىلأنهالجيوزتوقيتاملضاربةأووذهباملالكيةوالشافعيةواحلنابلةيفإحدىالروايتنيإ
فيها،أوإذاجاءالوقتالفالينفاعملاآلن،كاعملفيهاسنةمنانتهاء،أّجلالعملفيهاابتداءأو

.فسدتاملضاربة

أبنيفتوقيتهاحتجريينايفسنةاملضاربة،وألنعقداملضاربةاليصحابجلهالةفلمجيزستدالهلم:ا
وهومستقبل،علىشرطتعليقه املضاربة فقدالحيصلربحيفالربح،وألنالتوقيتخيلمبقصود

.(1)املدةاملؤقتة

 مناقشة: 

الذينأجازواإضافةاملضاربةنظرواإليهاأهناإذنوتوكيليفالتصرفوهذااإلذنميكنقطعهيفأي
وقتولذلكجيوزتعليقهوإضافته.

فتهانظرواإىلأنحتديدهاأوإضافتهاهوحتجريعلىاملضاربمعبينماالذينملجييزواإضا
ضرر حيصل التقييد هذا يف ورمبا العقد فيفسد إلزام فالتقييد الزم بعقد ليس املضاربة عقد أن
للمضاربحبيثيعملضمناملدةاليتحددتلهأوعنداملدةاليتحددتلهفالحيصلبيعلفوات

مليصحالعقد.املوسمأوماشابهلذلك





الرتجيح

املضاربةعقدمنفعةمتبادلةمنصاحباملالواملضاربفلوجازإضافةاملضاربةلكانذلكإعطاء
حقوقلصاحباملالأكثرمناملضاربحيثأنهكماقالالشافعيةرمبايعملاملضاربابملالفال

كونالعاملقدخسرعملهوعملجماانألنيكونالربحإالبعداملدةاليتُأضيفتإليهااملضاربةفي
ومنعالضررأصل،أجرالعاملهوالنسبةاملتفقعليهامنالربحواليوجدربحفيكونإضرارابلعامل

                                      
والصاوييف-3/402-1كتابالقراضطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -اخلطيبالشربيينيفانظر(1)

 .3/687اببمامينعمنالقراضد.طبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري
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فيرتجحمذهبالشافعيةالقائلنيمبنعإضافةاملضاربةإىلاملستقبل.،يفالشرع

 إضافة الكفالة: -3

وامل احلنفية من الفقهاء مجهور يفيرى أجل إىل إضافتها يصح ابملال الكفالة أن واحلنابلة الكية
املالأوهذاالدينابتداءمنأولالشهر(1)املستقبل القادم،كأنيقولالكفيل:أانأكفللكهذا

وإذاماتابملال،عندذلكاليكونكفيالإاليفذلكالوقت،أماقبلهفاليكونكفيالواليطالب
اليؤخذالدينمنتركته.قبلالوقتاحملدد

واجلميعمتفقونعلىأناإلضافةجتوزإذاكانتإىلأجلمعلومأوجمهولجهالةيسريةوغري
بنيإضافةالكفالةوأتجيلالدينفلوقالالكفيل،فاحشة وللحنفيةتفصيلينبغيذكرهفقدفرقوا

فهنابهكفيلفأانكذامبلغفالانتأقرضإن للدائن:أانأكفلماستقرضهلفالنمناملالأوقال:
الدينمليوجدبعدلكنتعلقتالكفالةاملضافةبهولكنهاالتنعقدإالعندحصولماعلقتبهوال

يرتتبأيأثرهلاإالعندحصولاملعلقبه.

علىالذيدينكلكوأماإذاكانالدينموجوداوحاالكمثلقولالكفيلللدائن:كفلت
اآليتفاإلضافةهناصحتوانعقدتيفاحلالولكنالكفالةاليكونهلاالشهرأولمناءابتدفالن

أثرإالأولالشهراآليتوالدينيظلحاالابلنسبةإىلاملدين.

وكذلكلوكانالدينموجوداوالكفالةمطلقةكأنيقولالكفيلللدائنكفلتدينكالذي
واليظهرأثرهاإالعندحلولاألجلومطالبةالكفيلتؤخرعلىفالن،فإنالكفالةتنعقديفاحلال

.(2)إىلوقتحلولالدينعلىاألصيل

وذلكمثلاملذكور،أوجمهولجهالةغريكبريةجتوزإىلاألجلمعلوم،فإضافتهاإىلوقت
هالةكبريةأماإضافةالكفالةإىلأجلجمهولجالنريوز،إضافتهاإىلاحلصادأوإىلاملهرجانأوإىل

فالتصح.-كنزولاملطر

                                      
.14/154ةهببوبالريحطاببتعليقالكفالحاشيته على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائقانظرالشلِبيف(1)
 .26/3اببركنالكفالةطبدائع الصنائعانظرالكاساينيف(2)
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وإذابطلالتجار،أننزولاملطروأشباهذلكليسمناآلجالاملتعارفةأواملنضبطةعنداستدالهلم:
.(1)وكانتحالةالكفالة،صحتتعارفه،األجلللجهالةالفاحشةوعدم

لبالكفيلإالإذافاليطامعلوم،وذهباملالكيةإىلصحةإضافةالكفالةإىلوقتمستقبل
كموسماحلصاد،كبرية،وكذلكتصحالكفالةإذاأضيفتإىلأجلجمهولجهالةغرياألجل،حل

يرتتبعلىالكفالةإالعندحلولاألجلولكنالقاضيحيددلهأجالبقدرمايرى،وعندهاالأثر
.(2)الذيأضيفتإليه

املكفولبهمدةمعينةكشهركأنيقولضمنتوقالالشافعية:لوكانتالكفالةمنجزةوشرطأتخري
فكانمثلعملاإلجارةيصححاالالذمة،وأحضرهبعدشهرجاز،ألنهالتزامبعمليفإحضاره،
واألصحأنهإليه،كاحلصادفاليصحالتأجيلمبجهول،وبتحديداملدةاملعينةخيرجالتأجيلومؤجال،

 أجل إىل مؤجال احلال ضمان ألمعلوم؛يصح الضمان تربع،ن تدعو علىإليه،واحلاجة فيكون
.(3)فاليطالبإالكماالتزماألصح،حسبماالتزمهوثبتاألجليفحقالضامنعلى

ضمنهأبجلأطولمناألجلهويفمقابلاألصح:اليصحالضمانبسبباملخالفة،ولوأن
.(4)األولفهومثلضماناحلالمؤجًّال

ألنهليسللكفيلوقتحمددميكنتصح،كانتالكفالةإىلأجلجمهولملوقالاحلنابلة:إن
 وكذلك فيه الضمان،مطالبته على خرج والعطاء والقطع احلصاد إىل جعله كمثلالوجهني،وإن

واألوىلصحةالكفالةهنا،ألنالكفيلمتربعمنغريعوضفالمينعمنحصولالبيع،األجليف
.(5)وكذلككلجمهولالمينعمقصودالكفالةذر،كالنفصح،املقصودمنه

 إضافة املزارعة واملساقاة: 
                                      

.26/4اببركنالكفالةطبدائع الصنائعانظرالكاساينيف(1)
 .35/101طمواهب اجلليل شرح خمتصر خليلانظراحلطابالرُّعيينيف(2)
.4/457فصليفصيغيتالضمانوالكفالةطاألخريةجيف هناية احملتا انظرشهابالدينالرملي(3)
يفواخلطيبالشربيين-4/457فصليفصيغيتالضمانوالكفالةطاألخريةهناية احملتاج انظرشهابالدينالرملييف(4)

 .13/214فصليفبيانالصيغةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
.4/418د.ت-فصل:إنكفلإىلأصلجمهولملتصحالكفالةد.طغيناملانظرابنقدامة(5)
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يرىمجهورالفقهاءاحلنفيةواملالكيةوالشافعيةواحلنابلةجوازإضافةاملساقاةإىلاملستقبل.

وكذلكاملزارعة،فاحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةيرونأهناتقبلاإلضافة.

أن استدالهلم: املزارعة معىن فيها الوقتاإلجارة،واملساقاة إىل إضافتها يصح واإلجارة
.(1)إضافتهما.واملساقاةيصحفكذلكاملزارعة

مهما(2)إضافتها،ولكنكالمهميفمدةاملساقاةأبهناحمددةإىلالقطافومليتعرضاملالكيةإىلذكر
امتدالعقديشعرجبوازإضافتهماإىلاملستقبل.

بللوفيها،نابلةأبناملزارعةواملساقاةالحيتاجانلتحديدمدةحيصلالكمالوقدصرحاحل
.(3)زارعهأوساقاهدونذكرمدةجاز

مليضربألهلخيربمدة.استدالهلم:أنالنِب
ظهرعلىخيربأرادإخراجاليهودمنهاوكانتاألرضحنيظهرملاوذلكأنرسولهللا

هباأنليقّرهموأرادإخراجاليهودمنهافسألتاليهودرسولهللاللمسلمنيوعليهاهللولرسوله
.(4)شئنا(هباعلىذلكما)نقرّكميكفواعملهاوهلمنصفالثمرفقالرسولهللا

 إضافة الوكالة إىل الوقت: -4
لىأنتبيعداريللفقهاءأقواليفإضافةالوكالةإىلاملستقبلكمثلأنيقولاملوكلللوكيل:وكلتكع

.(5)ويقبلالوكيلذلكغدا،أويقولاملوكل:وكلتكيفبيعهذهالداررمضان،يفشهر

القابلةاحلنفية واحلنابلةفقدذهب منالعقود يعتربونالوكالة الصيغةألهنم هبذه الوكالة إىلصحة

                                      
يف مغين احملتاج إىل واخلطيبالشربيين15/148اببفسخاإلجارةطتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق انظرالزيلعييف(1)

.3/428-1طمعرفة معاين ألفاظ املنهاج
 .5/378-3فرعلبسللعاملأنيعملبعمال....طشرح خمتصر خليلمواهب اجلليل يف انظراحلطابالرعيينيف(2)
 .3/543د.طكشاف القناع عن منت اإلقناعانظرالبهوتىيف(3)
.2213رقم-2/824-3اببإذغقالرباألرضأقركطالصحيح اجلامعأخرجهالبخارييف(4)

 .1551رقم-3/1186ابباملساقاةواملعاملةاجلامع الصحيح وأخرجهمسلميف
.4/396-2اببحكمالشرطيفاهلبةطالفتاوى اهلنديةانظرنظامالدينالبلخيبرائسةجلنةعلماءيف(5)
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.(1)قبلالغدواليكونوكيالبعده،:يكونوكياليفالغدفماوزاداحلنفيةلإلضافة،

أنالشافعيةوافقوهمعلىصحةالوكالةيفهذهالصورة )وكلتكيفبيعالدارغدا(واعتربوا
الذي ألن عندهم جائز وهذا املستقبل، يف الشرط حتقق على التصرف وتعلق حاال َنزت الوكالة

.(2)لوقتالبيعولكنجعلاملوعداملضافإليهحمالعقدها،حصلبتنجيزالوكالةحاالهوتعجيل

داري،جاءرأسالشهرفقدوكلتكيفبيعللوكيل:إذاأماتعليقالوكالةعلىوقتكأنيقولاملوكل
فالوكالةابطلةيفاألصحعندالشافعيةألنتعليقالوكالةابآلجالفاسدة.

داريوالفرقبنيالصورتنيأنالصورةاألوىل)وكلتكيفبيعداريغدا(أو)وكلتكيفبيع
إذاجاءرأسالشهر(أنشأالتوكيلحاالمثعلقالتصرفعلىالوقتالذيحدده،فالوكالةصحت
لتنجيزها،وأماالصورةالثانية)إذاجاءرأسالشهروكلتكيفبيعداري(ذكراألجلأوالمثالتوكيل

.(3)فلمتنجزالوكالةألنهعلقهاعلىأجل

الوك واحلنابلة احلنفية عند مقابلأما يف الشافعية وعند الصور هذه مجيع يف صحيحة الة
.(4)األصح

مناقشة

جوازها يف اختلفوا فقد تعليقها وأما ذلك يف تعليله ولكل اإلضافة جواز على متفقون الفقهاء
فاجلمهورأجازواتعلبقهاومليفرقوابنياإلضافةوالتعليقفيهاخبالفالشافعيةالذينملجييزواالتعليق

يفب جبوازها وتعليلهم الوكالة تنجز فلم الوكالة مث أوال األجل ذكر يكون فبالتعليق اللفظ على ناء
األجلفاليضر أوالفنجزتمثذكر الوكالة ذكر أنه إىلاللفظ،اإلضافة نظروا اجلمهور،فهم وأما

                                      
.2ط6/20فصليفشرائطالوكالةبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(1)
.6/500م1999-ه 1419-1الكب يرطاحلاوي  انظراملاوردييف(2)
 5/29كتابالوكالةهناية احملتاج إىل شرح املنهاجانظرشهابالدينالرملييف(3)
6/20-2فصلبيانركنالتوكيلطيف بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساين(4)

3/462-د.ت-اببالوكالةد.طكشاف القناع عن منت اإلقناع يفوالبهويت
 5/28كتابالوكالةهناية احملتاج إىل شرح املنهاجملييفوشهابالدينالر



14 

تقدميهايفاللفظطاملافإهنمنظرواإىلالقصدفصحالوكالةيفاحلالتنيفاليضرتقدميلفظالوكالةأو
القصدفيهاواضح.

الرتجيح

بناءعلىماسبقمناملناقشةيرىالباحثأنمذهباجلمهورأرجحيفجوازتعليقالوكالةألنهال
القصدمفهوموواضحفإنكلالذينيوكلونال أوأتخريهخاصةطاملا ضرريفتقدميلفظالوكالة

أوأتخريه.يكونيفذهنهمأمرتقدمياللفظ

:أمثلة أجل التوقيتومن
كمثلإذاابعداراعلىأنهبااشرتاط أتجيل تسليم العني إىل املشرتي مدة معلومة لينتفع البائع-

أودابةعلىأنيركبهاسنة،أوأرضاعلىأنيزرعهااملشرتي،إىلمثيسلمهاشهرا،يسكنهاالبائع
:رأيني فالفقهاءيفصحتهاعلىعا.أوثوابعلىأنيلبسهأسبوشهرا،

عدمصحةاشرتاطأتجيلتسليمالشافعية،هوالراجحعندالرأيوهواحلنفية،رأي:األول
.(1)العنيمطلقا

رويعنالنِب مبا ورويأنعبدهللابنمسعود،(2)أنههنىعنبيعوشرطواستدلوا:
فقالعمرفاستفىتابلثمن،هأنكإنبعتهافهييلاشرتىجاريةمنامرأتهزينبالثقفية.وشرطتعلي

ورويأنعبدهللابنمسعوداشرتىجاريةواشرتطخدمتها،فقالله(3)"التقرهباوفيهاشرطألحد
.(4)عمرالتقرهباوفيهامثنوية

                                      
اببيف اجملموع شرح املهذبوالنووي6/442.ت.د-اببالبيعالفاسدد.طفتح القديرانظرالكمالبناهلماميف(1)

 .9/368د.ت-مايفسدالبيعمنالشروطد.ط
يحَوقَاَلاحْلَاك م .4361رقم4/335عبدهللاهاببمنامساملعجم األوسطأخرجهالطرباينيف(2) ْم ذ ّيحسنَصح  قَاَلالرتّ 

يحَعَلىَشرطمجَلةمنأَئ م ةاْلُمسلمنيَوذكرَلُهَطر يقاآخر يفعمربنعليبنأمحدالشافعياملصري ابنامللقن،انظرَصح 
2/57اببالبيوعاملنهيعنها1طخالصةالبدراملنرييفختريجكتابالشرحالكبريللرافعي

أنسيفومالكبن-11145برقم5/226-1اببالشرطالذييفسدالبيعط-السنن الكربىأخرجهالبيهقييف(3)
 .1429رقم28/56طاملصنفيفوعبدالرزاق-1275اببمايفعلابلوليدةإذابيعتوالشرطفيهارقماملوطأ

.(11150رقم)2/450-2اببمنابعحيوااتأوغريهطن الكربىالسنأخرجهالبيهقييف(4)
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.(1)استثناءُأيمثنوية(ومعىن)فيها

أتجيلتسليمالشرطيفعية:أنهجيوزالشافعندورأيمرجوحاملالكيةواحلنابلةرأي:الثاين
.(2)البائعويكوناملنتفعهبااملتعاقدان،العنيإىلمدةحيددها

هللاتعاىل:كمثلقولعموماآلايتواألحاديث.بالوفاءابلعقودمأمورونبهأناستدالهلم:
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ

الصالةوالسالم:املسلمونعلىشروطهمإالعليهقولهو.(3) َّ زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن
فاآلايتواألحاديثأتمرابلوفاءبكلعقدوشرطالخيالف،(4)شرطاحرمحالال،أوأحّلحراما

)أنهكانيسريعلىمجلقدأعيا،فضربهارويعنجابرمب.ووالسنةرسولههللا،كتاب
(.فهذااحلديث(5)فبعتهواستثنيتمحالنهإىلأهليبعنيه،فقال:مثله،فسارسريامليسر،النِب

وممايؤيدمثيسلمهإىلاملشرتيبه،ينتفعفيهاالبائعمدةيدلعلىجوازاشرتاطأتجيلتسليماملبيع
هيأنُيستثىنيفعقدالبيعومعىنالثنيا:(6)م()هنىعنالثنياأياالستثناءإالأنتعلأنهذلك

وإمنااألمرأتخريتسليمهنامعلومة،املستثناةبعَضها(واملدةبعتكهذهالصربةإالشيءجمهولكقوله

                                      
.6/186د.ت-مادة)حلج(د.طاتج العروس من جواهر القاموسانظرمرتضى،الز بيدييف(1)
3/190-د.طكشاف القناعوالبهويتيف-3/65د.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(2)
 ﴾1ائدةاآلية﴿سورةامل(3)
جلامع الصحيح سنن والرتمذييف(30رقم)17/22-2اببعمروبنعوفاملزينطاملعجم الكبريأخرجهالطرباينيف(4)

واحلاكمأبوعبدهللاحممدبنعبد1352رقم3/263يفالصلحبنيالناسد.طاببماذكرعنرسولهللاالرتمذي
 يف حممد بن طى الصحيحنياملستدرك علهللا األحكام سنن4/113-1كتاب وضعيف صحيح يف األلباين قال

صحيح2/352الرتمذي
2ابباملتفقعليهمنمسندأيبعبدهللاجابربنعبدهللاطيف اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلمأخرجهاحلميدي(5)

 (.1546رقم)--2/2442/245
،داراملأمونللرتاث-1918رقم3/427ج1ط-مسندهيبناملثىناملوصليالتميمييفمحدبنعل-أخرجهأبويعلى(6)

(10926رقم)12/186اببمنابعمثرحائطهواستثىنمنهمكيلةمسماةطالسنن الكربىوالبيهقييف
ْستا6229رقم)4/44-1اببالنهيعنالثنياطالسنن الكربىوالنسائي ج  ابباملخابرةالسننينيفوأبوداوودالسّ 

 .قالالرتمذي:صحيح(3405رقم)15/284ط
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.(1)فصحمعلومة،املبيعمدة

املناقشة

اشرتاطاحلنابلةوُيالحظأناملالكية هباعلىجوازا بشكلكاملعلىاألدلةاليتاستدلوا اعتمدوا
يلاملتفقعليهاواعتربواأنذلكاليقتضيهالعقدوالأتجيلتسليماملبيعوانتفاعالبائعبهمدةالتأج

.(2)قالهاملالكية،ينافيهوهوجائزعندهم

علىخربهنيالنِب عنبيعوشرط،أنهواحلنابلةاعتربوهمنمصلحةالعقد،وقدأجابوا
.(3)منكرواليعرفمرواييفمسندكمانقلوهعناإلمامأمحد

األولالذينملجييزوااشرتاطأتجيلتسليماملبيعوانتفاعالبائعبهيفمدةالتأجيلوأماأصحابالرأي
اعتربواأنهذاشرطاليقتضيهالعقدوفيهمنفعةفيفسدالعقدألنفيهزايدةخاليةعنعوضفيؤدي

،متعارفاوألنهميكنأنيقعبسببهاملنازعةفيكونالعقدخارجاعنمقصودهإالأنيكون،إىلالراب
فلوكانالشرطاليقتضيهالعقدوالمنفعةألحدفال،ألنالعرفعندهميكونقاضعلىالقياس

وأما،(4)هكذاقالاحلنفية،يفسدالعقدفهوواضحمنخاللذلكهواخلوفمنحصولاملنازعة
اليق الشرطمما اعتربوا إالأهنم احلنفية منكالم قريبا فكانكالمهم والمنالشافعية العقد تضيه

وكالاملذهبنياستدلوابنفساألدلةالسابقة.،مصلحتهفيفسدالعقد

الرتجيح

منخاللمناقشةاستداللالفريقنييرىالباحثترجيحقولاحلنفيةوالشافعيةالقائلنيبعدمجواز
لينتفعالبائع معلومة العنيإىلاملشرتيمدة واشرتاطأتجيلتسليم الكبريةلقوةحجتهم االحتمالية

انتفاعالبائعهبا بسبب تغريما حصليفالسلعة املشرتيالسلع اشرتى عندما لوقوعالتنازعفرمبا
هوهومماكويفكلاألحوالهومنعصاحبهااجلديدمنالتصرففيهاوهييفمل،ينقصقيمتها

                                      
.3/190د.طكشاف القناعانظرالبهوتىيف(1)
.3/65د.ت-علةحرمةطعامالرابد.طلفصالكبريحاشية على الشرح انظرالدسوقيحممدبنعرفةيف(2)
 .3/191د.ت-عد.طاببالشروطيفالبيكشاف القناعالبهويتيفانظر(3)
 .6/442د.ت-اببالبيعالفاسدد.طفتح القديرانظرالكمالبناهلماميف(4)
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ينايفعقودالبيععامة.

فالنالعقد،ةأجنِبعنوأماأتجيلتسليمالعنيملنفع ابعهبشرطأنينتفعهبا إذا مثلما
.(1)فلميرصحةهذاأحدمنالفقهاءإالاحلنابلةشهرا،األجنِبعنالعقد

كانعدمجوازذلكيفحقالبائعالذي فإذا ينطبقالكالمالسابقعلىهذهاحلالةأيضا
فيرتجحقولاجلمهورعلىقولاحلنابلة.كانميلكهافمناببأوىلأالتصحيفاألجنِب

 
 الديون أتقيت :املبحث الثاين

وفيهمطلبان
:جوازأتجيلالديونمشروعابلكتابوالسنةواإلمجاع.أماالكتابفقولهتعاىل

وإناآلية،فهذه(2)َّ جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
 يدلعلىجوازأتجيلسائر ما يكنفيها ديونإالأهنالديون،مل تدلعلىوجود وهومؤجلة،ا

.(3)األجلاملقصودهنامناالستداللهباعلىمشروعية

اشرتىمنيهوديوأماالسنةفمارويعنالسيدةعائشةرضيهللاعنها:أنرسولهللا
واألمةاألمثان،.ففيهداللةواضحةعلىمشروعيةأتجيل(4)ورهنهدرعالهمنحديدأجل،طعاماإىل

علىذلك.جممعة

 :جواز أتجيل الدين وعدمه: املطلب األول

قبلحالّة،ّبنيالفقهاءأناألصليفالديونأنتكون إذا واستثىنالدائن،ويصحأتجيلها
                                      

.3/191القناعكشاف انظرالبهوتىيف(1)
.﴾282اآلية﴿منسورةالبقرة(2)
 .3/376اببتفسريسورةالبقرةد.طاجلامع ألحكام القرآن انظرالقرطِبيف(3)
اجلامع الصحيحومسلميف-2133رقم-2/783-3اببالكفيليفالسلمطالصحيح اجلامعلبخارييفأخرجها(4)

.-1603رقم3/1226احلضروالسفروجوازهيفاببالرهن
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الفقهاءمنهذااألصلعدةديون:مجهور

مبعىنرأس مال السلم:  -أ  السلفومها ويقالعنه والسلم واحد، أييتمبعىنوالَقْرُض،الس َلُف:
الس َلُفنوعمنالبيوعيُ َعج لفيهالثمنوالس َلُف،واالسممنهماَسل م،َأْسَلَفيفالشيءآخريقال:

ْلعُةابلوصفإىلَأجلمعلوم .(1)وتضبطالسّ 

ويفتعريفهاختالفبنيالفقهاء،(2)ويفاالصطالح:هو"بيعموصوفيفالذمةببدليعطىعاجال"
فهميفشروطه.بسبباختال

الذي)وهوالثمن(بعاجل،السلعة(،)وهووهواملسلمفيهآجل،وذلكألنحقيقتهشراء
جيوزفال(3)عنداحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةحااّلً،هورأساملالفرأسمالالسلمالبدمنأنيكون

ايم.أثالثةإىلأتخريهجيوزامللكيةعندإالمطلقاعندهمأتخريه

قبضرأساملاليفجملسعقدالسلممنشرطصحةواحلنابلة:أنوالشافعيةاحلنفية استدالل
إنكانرأساملاليف)هذاابلَدين،يفمعىنبيعالَدينلصارالقبضوألنهلوأتخرالتفرق،العقدقبل

الذمة( منهي عنه،وهو هللا رسول أن روي ابلكالئملا الكالئ بيع عن (4)هنى النسيئة أي
ابلنسيئة؛

زاداحلنفيةأناالستحساناشرتاطتعجيلرأساملالمبقتضىاالسمالشرعيفإناإلسالف
الذييدفعالثمندوناآلخرألنتشريعهاأخذعاجلواإلسالميفشيءيدلعلىتعجيلاملَسلّ م 

آبجلفيجبأنيثبتعلىاعتباراملعىنالذياعتربفيهاوهوتعجيلالث منوأتخريالشيءاملسَلم 
                                      

والفيومي-1/326اببالسنيد.طخمتار الصحاحوالرازييف-19/158مادةطلسان العربانظرابنمنظوريف(1)
1/286كتابالسنيد.طاح املنري يف غريب الشرح الكبرياملصبيف

3/157ج-1اببالسلمطالسيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهارالشوكاينيف(2)
مغين احملتاج إىل معرفة معاين يفواخلطيبالشربيين-25/202طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(3)

12/4-كتابالسلمطجألفاظ املنها 
يفكتاباملستدرك على الصحيحني واحلاكميف270رقم-3/72-3يفكتابالبيوعطالسننأخرجهالدارقطينيف(4)

رقم2/88ج-1اببماجاءيفالنهيعنبيعاحليوانابحليواننسيئةطالسنن والبيهقييف-2/65ج-1البيوعط
:ضعيف5/220-2اببالرابطإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلقالاأللباينيف10842
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فيه،وكذلكالبدمنتسليمهحىتيعملبهاملسَلُمإليهألناملفروضأنهمفلسوسببحاجتهإىل
فيهإىلأجل .(1)عقدالسلمإفالسهفيعملبهليقدرعلىحتصيلاملسَلم 

فيهغررا،فاليضافإليهغررأت خريتسليمرأسوزادالشافعيةواحلنابلةأنيفأتخرياملسَلم 
املال،فالبدمنأنيكونرأساملالحاالعندالعقد،كالصرف،فلوتفرقاقبلقبضرأساملالبطل

.وكذلكهوعقدمعاوضة،يكونشرطأتخريالعوضاملطلقفيهغريجائز،فالتفرقفيهقبل(2)العقد
القبضالجيوز،كالصرف

الفق بقية رأي مثل املالكية ويرى جملس يف كله املال رأس قبض اشرتاط من العقد،هاء
ألنماالعقد؛ولوُشرطذلكيفأايم،ولكنهمجيوزونأتخريقبضهبعدالعقدملدةالتزيدعلىثالثة

وذلكإذاشرطقبضهيومني،وهذاإذاكانأجلالسلمبعيداأكثرمنحكمه،قاربالشيءيعطى
فيجبقبضرأساملالابلكالئ،ألنهعنيالكالئاملدة؛عنهذهرييفبلدآخر،وإالفالجيوزالتأخ

.(3)ابجمللسأومايقربمنهمدة

املناقشة

استداللالفقهاءواضحيفوجوبقبضمالالسلميفاجمللسوأماجوازأتخريهثالثةأايمفاملالكية
منثالثةأايميكوندينًاوهواعتربوهامدةقصريةوالضريفيهافيجوز.لكنالتأخريولوكانأقل

منهيعنهيفمثلهذهاحلالةكماقالاجلمهور..

الرتجيح

يرىالباحثأنقولاجلمهورهوالراجحلقوةأدلته.

أوبغريجبنس،جنساابلثمن،الصرفيفاصطالحالفقهاءهو:"بيعالثمنبدل الصرف:  -ب 

                                      
 .7/97د.ت-اببالسلمد.طفتح القديرانظرالكمالبناهلماميف(1)
اجملموع شرح وانظرالنووييف-3/304د.تكشافالقناع-د.طكشاف القناع عن منت اإلقناعانظرالبهوتىيف(2)

.13/106د.ت-لمد.طاببالساملهذب
.3/195د.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(3)
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واملرادابلثمنابلفضة،الذهبكمايشملبيعة،ابلفضوالفضةابلذهب،فيشملبيعالذهبجنس،
 .(1)ابلنقد"أوماخلقللثمنية،فيدخلفيهبيعاملصوغابملصوغ

أوألنهاليطلبيد،:"مسيابلصرفللحاجةإىلالنقليفبدليهمنيدإىل(2)قالاملرغيناين
.(3)والصرفهوالزايدة"بعينه،إذالينتفعالزايدة،منهإال

كبيعمثله،أمابيعالنقدبنقدابلفضة،كبيعالذهبلنوعه،فهاملالكية"أبنهبيعالنقدبنقدمغايروعر
العوضني،فسموهابسمآخرحيثقالوا:إناحتدجنسابلفضة،أوبيعالفضةابلذهب،الذهب

.(4)وإنكانابلعددفهواملبادلة"املراطلة،فإنكانالبيعابلوزنفهو

األ ووالفقهاء احلنفية وربعة صحةاملالكية شروط من أن على متفقون واحلنابلة الشافعية
.(5)أببداهنماأيقبلافرتاقاملتعاقدينالعقد،الصرفتقابضالثمننييفجملس

فلواشرتطفيهاألجلفسد.احللول،:شرطه(6)واحلنفيةقالالشافعية

إذامليتحققالقبضحاالمليتحققشرطاستدالهلم:أناألجلمعناهمنعالقبضحاال،و
الذهبلقولهصحته، ابلذهب،: ابلتمر،والتمرابلشعري،والشعريابلرب،والربابلفضة،والفضة
يدابيد.فإذااختلفتهذهاألجناسفبيعواكيفشئتمإذاكانبسواء،سواءمبثل،مثالابمللح،وامللح

                                      
مغىن احملتاج اىل معرفة واخلطيبالشربيينيف-25/257اببالصرفطرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،يف(1)

.2/369-1اببالرابطمعاين الفاظ املنهاج 
هوعليبنأيببكربنعبداجلليلالفرغايناملرغيناينبرهانالدين.نسبتهإىل"مرغينان"ه (593-530)املرغيناين(2)

وهيمدينةمنفرغانةوراءسيحونوحيجون.منأكابرفقهاءاحلنفية.وكتابه"اهلدايةشرحبدايةاملبتدي"مشهوريتداوله
 [.9/227للزركلي ]األعالم"وخمتاراتالنوازل".و،"احلنفية.منتصانيفهأيًضا"منتقىالفروع

.3/81اببالصرفد.طاهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناينيف(3)
.3/2تد.-اببالبيعد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقييف(4)
الدسوقييف(5) اببرد احملتار على الدر املختارعابدينيفوابن-3/29حاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظر

2/369-1اببالرابطمغىن احملتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاجاخلطيبالشربيين،يفو-5/259-2الصرفط
 .4/163د.طالشرح الكبري على منت املقنعوابنقدامةيف-

 .25/259اببالصرفطعلىالدراملختارنيفرداحملتاريانظرابنعابد(6)
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أيمقابضةحاال.،(1)يدابيد

:"أمجعكلمنأحفظعنهمنأهلالعلمعلىأناملتصارفنيإذاافرتقاقبل(2)ناملنذروقالاب

،وقولهعليه(4)(ابلذهبرابإالهاءوهاءلذهبا) لقولالنِب،(3)أنيتقابضاأنالصرففاسد"
.(5)الصالةوالسالم:بيعواالذهبابلفضةكيفشئتميدابيد

مناقشة

لىوجوبالتقابضيفجملسالصرفابلنصوصالواضحةوكلهممتفقونأيضالقداستدلالفقهاءع
يفعلةمشرتكةتضافإىلاستدالالهتمأنهلوأتخرقبضأحداملالنيالربوينيعنجملسالقبضفإنه

فاليصحالعقدعنداجلميع.،يكونرابالنسيئة

 الثمن بعد اإلقالة:  -ج 

نها:الصفحومنها:الفسخيقالأقلتهالبيعأقالهوهوفسخه،وتقايلاإلقالةيفاللغةهلاعدةمعانفم
البيعفسخاوتَقايالإ ذاإ قالًة.يُق يلهأَقالهيقال: البيعانأيتفاسخاصفقتهماوكذلكتتاركا،وقال:"

                                      
صحيح ابن يفوابنحبان-1587رقم-3/1210-اببالصرفوبيعالذهباجلامع الصحيحأخرجهمسلميف(1)

ابباألجناساليتوردالنصيف السنن الكربىوالبيهقي5018رقم)211/393اببالرابطحبان برتتيب ابن بلبان
 .(82رقم)3/24كتابالبيوعد.طالسننوالدارقطينيف-10259رقم-12/23جبراينالرابفيهاط

هوحممدبنإبراهيمبناملنذر.نيسابوري.منكبارالفقهاءاجملتهدين.مليكنيقلدأحًدا،ه (319-242)ابناملنذر(2)
وعدهالشريازييفالشافعية.لقببشيخاحلرم.أكثرتصانيفهيفبياناختالفالعلماء.

"اإلشرافعلىمذاهبأهلالعلمو،""اإلمجاعواالختالفو،""األوسطيفالسننوالفقه،يف"املبسوطمنتصانيفه:"
الوهابوالسبكيعبد-12/15 األعالموالزركلييف3/5-1طتذكرة احلفاظ]الذهِبيف"اختالفالعلماء".و"

 [.2/62د.طكربىطبقات الشافعية البنعليبنعبدالكايفيف
 .6/61-1طاإلشراف على مذاهب العلماءابناملنذريف(3)
د.طالسننوابنماجهيف-2027رقم2/750-3اببمايذكريفبيعالطعامطالصحيح اجلامعأخرجهالبخارييف(4)

.3348رقم2/268اببيفالصرفد.طالسننوأبوداوديف-2253رقم2/27
قالاأللباينيفصحيح3/541ابباحلنطةابحلنطةمثالمبثلد.طاجلامع الصحيح سنن الرتمذيلرتمذييفأخرجها(5)

:صحيح1/321اجلامع
.4/165د.طالشرح الكبري على منت املقنع انظرابنقدامةيف
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(1)ك المها"َأوَأحدمهاَند مقدكانإ ذااملشرتيإ ىلوالثمنُمالكهإ ىلاملبيعوعاد

فيقال:"ومنه الرفع اإلقالةسقوطهمنرفعهإذاعثرتههللاأَقَالَا رفعألهناالبيعيفومنه
.(2)العقد"

(3)وشرعا:هيرفععقدالبيع

الرجوعأبهناإبطالعقدةالبيعبنيالبائعواملشرتيوعرفاإلمامالشافعياإلقالةيفكتاباألم:و
.(4)إىلحاهلماقبلأنيتبايعا

وعليهاإلمجاعلقولرسولهللااألول،مبثلالثمنبرضاهزةإبرجاعاملبيعللبائعوهيجائ
.(5)(أقالمسلمابيعتهأقالهللاعثرتهيومالقيامة)من

حبيثأيخذالبائعاملبيعالذيابعهاألول،واإلقالةعنداجلمهوررجوعاملتعاقدينإىلاحلال
أبنكانأجّله،أومنه،أوأكثرالثمن،فإناشرتطغريجنسللمشرتيواملشرتيالثمنمنالبائع.

وتصحاإلقالة.يبطل،فإنالتأجيلاإلقالة،الثمنحاالفأجلهاملشرتيعند

(6)وقالاملالكيةأناإلقالةبيعفتجريعليهاأحكامهمنالتأجيلوغريه

 بدل القرض:  -د 

(7)أيخذهالغريليقضيهالقرضيفاللغةمنمعانيه:القطع،والقرضما

.(1)"دفعاملالعلىوجهالقربةهللتعاىللينتفعبهآخذهمثيردلهمثلهأوعينه"هوويفاالصطالح:
                                      

.11/572-1اببقيلطيف لسان العربابنمنظور(1)
 .2/521-د.ت-قيلد.طمادةالكبريغريب الشرح املصباح املنري يف الفيومييف(2)
 .13/283-1طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابنَنيماملصرييف(3)
.ط3/77اببالسنةيفاخليارد.طكتاب األم انظرالشافعييف(4)
يح ابن حبان برتتيب ابن صحيفوابنحبان-2/52ج-2291علىشرطالشيخنيرقماملستدركأخرجهاحلاكميف(5)

.وقاالصحيح5030رقم-11/405-2طبلبان
.5/251فصلالبيعبشرطاخليارد.طمنح اجلليل شرح خمتصر خليلانظرحممدعليشيف(6)
 .19/423-1طلسان العربابنمنظوريفو2/498د.ت-اببالقافد.طاملصباح املنريانظرالفيومييف(7)
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ويفجوازاشرتاطأتجيلالقرضآراءللفقهاء:فجمهورالفقهاءمناحلنفيةوالشافعيةواحلنابلة
فيهالتأجيلملولواشرتطاحلال،بدلالقرضيفواألوزاعيوابناملنذرأنهجيوزللمقرضأنيطالبب

.(2)وكانحااليتأجل،

قالاحلنفية:اليلزماألجليفالقرضولوكانمشروطايفالعقدوذلكمنوجهني،االستدالل:
ليسمعاوضةوكذلكالميلكهمنالميلكواألول:أنالقرضتربعفاليقابلهعوضللحال،فه

األجلمليكنتربعا.التربع،فلولزمفيه

.(3)والثاين:أنالقرضكالعاريةوهوأيخذمنحاها،واألجلاليلزمالعواري

فلواشرتطيفالقرضاألجلملجيبعلىاملقرتضعندهمأتجيلالقرضوأمااملالكيةفيجوز
.(4)أنيردالبدلقبلحلولالوقتاملعني

استدالهلم: اإليفاء وجب األجل شرط إذا أنه لقوله شروطهمبه عند املسلمون :(5)،
مثةمامينعاألجلطاملاأنهحصلبرضااملقرضألنهصاحباملال.سولي

وقالالشافعيةفقدقالوا:مامنعالتفاضلفيهمينعدخولاألجلفيهكالصرف،وكذلكمنأحكام
ملكاملق رتضالقرضمعجالالقرضأنميّلككلمناملقرضواملقرتضمثلملكصاحبهفعندما

.(6)القرضيفالتأجيلجيوزفال وجبأنيكوناملقرضقدملكبدلهمعجال
                                      

= 
.2/163اببحكمالبيوعالفاسدةإذاوقعتد.طحاشية على كفاية الطالب الرابينالعدوييف(1)
(2) املاورديانظر الكبري احلاوييف -5/792د.ط يف قدامة املغينوابن د.ط واملوزون املكيل قرض -4/227فصل

 .27/396فصليفحكمالقرضطالشرائعيفترتيببدائع الصنائعوالكاساينيف
 .27/396فصليفحكمالقرضطالشرائعبدائع الصنائع يف ترتيب انظرالكاساينيف(3)
يف(4) شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك»أسهل املداركانظر ط« ابلقرض يتعلق بيانما يف -2فصل

2/318.
اجلامع الصحيح سنن والرتمذييف30قم)ر17/22-2اببعمروبنعوفاملزينطاملعجم الكبريأخرجهالطرباينيف(5)

هللاالرتمذي رسول عن ذكر ما ابب د.ط الناس بني الصلح 3/263يف 1352رقم يف املستدرك على واحلاكم
 .4/113-1كتاباألحكامطالصحيحني

 .5/791-طالنهيعنبيعوسلفوعنسلفجرمنفعةوأتخرياحلقد.اببالكبري احلاوييفاملاورديانظر(6)
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وقالاحلنابلة:ألنالقرضعقدمينعفيهالتفاضلفيمنعفيهاألجلكالصرف،ألناحلالال
بتأجيله اإللزام وحيرم به الوفاء املقرض يلزم ال ابلتربع وعد وهو ابلتأجيل. أنوكذلك،(1)يتأجل

(.2)كاإلتالفحاالوجباملثليات،يفمثلهرديوجبسببالقرض

مناقشة

من نظروا فاخلنفية األجليفالقرضكانالعتباراتواستدالالتخمتلفة اتفاقاجلمهورعلىعدم
وهويتناىفمعالتأجيل وكذلكمثلالعارية أنالقرضنوعتربعمنغريمعاوضة والشافعية،جهة

بناءعلىذلكفكلماكان،نعوهمنجهةحرمةالتفاضلفيهفكلقرضجرنفعافهورابواحلنابلةم
حيرمفيهالتفاضلفيحرمفيهاألجلولكناملالكيةنظرواإىلعقدالقرضأبنهعقدواتفاقمشروطوال

مدخلللرابفيهفجازاألجل.

الرتجيح

هألنفيهقضاءحوائجالميكنأنتقضىإالابلنظرمنجهةجوازمشروعيةالقرضبلوالرتغيبفي
بهومندونمقابلفهووإنأشبهالتربعفاشرتاطاألجلفيهضمانللمقرتضإلهناءحاجتهضمن

املشرتطة يقضي،املدة أن غري من لصاحبه القرض برد ملزما املقرتض لكان فيه األجل جيز مل فلو
وابلنسيةلقولالشافعيةواحلنابلةفأي،منالقرضحاجتهاليتاقرتضمنأجلهافلميتحققاملقصود

فريىالباحث،فائدةحتصلللمقرضابشرتاطالتأجيل؟فينتفيقوهلمبعدمجوازاألجليفالقرض
منخاللذلكترجيحمذهباملالكية.

مثن املشفوع فيه:  -

ملكبعوض" املقصود.(3)الشفعة:هي"حقمتلكقهرييثبتللشريكالقدميعلىاحلادثفيما
ابحلادثأي)املشرتي(.

                                      
 .3/316د.ت-اببالقرضد.طكشاف القناع على منت اإلقناعانظرالبهويتيف(1)
 .4/227فصلقرضاملكيلواملوزوند.طاملغينانظرابنقدامةيف(2)
 .3/372-1كتابالشفعةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيين(3)
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يفكلشركةملتقسمابلشفعةوالشفعةمشروعةابلسنةفعنجابرقال:قضىرسولهللا
فإذاابعوملترك،فإنشاءأخذوإنشاءشريكه،الحيللهأنيبيعحىتيؤذنحائط،أوربعه،

.(1)يؤذنهفهوأحقبه

حاال،هلجيبعلىالشفيعإنأخذهاملشرتيبثمنمؤجل،يهوقداختلفالفقهاءيفمثناملشفوعف
التأجيل.أوجيوزفيه

وكذلكقالالشافعيةإالإهنم.(2)فاحلنفيةقالوا:أنهجيبحااّلولواشرتطالثمنمؤجالعلىاملشرتي
حقه يسقط وال األجل حلول إىل يصرب أو للمشرتي الثمن يعجل أن بني للشفيع اخليار جعلوا

.(3)شفعةللعذرابلتأخريابل

على ابلتأجيل رضا يكون أن يلزم ال املشرتي على ابلتأجيل الرضا أن احلنفية: استدالل
وملالعقد،وألنهليسمنحقوقواملطل،ويفالوفاءواإلعسار،ألنالناسيتفاوتونيفاملالءةالشفيع،

.(4)يشرتطهالشفيعفاليثبتله

 لوقلنا ابملؤجلألضررانابملشرتيألنالذممالشفيعالشقصجبوازأخذاستداللالشافعية:
األجلختتلف ألن ابلشفيع الضرر حصل احلال من يقابله مبا احلال يف األخذ الشفيع ألزمنا وإن

.(5)يقابلهجزءمنالثمن،لذلككانخمريادفعاللضررينوجامعاللحقني

واحلنابلة: املالكية الشورأى مثن كان إن فيصحأنه معلوم أجل إىل مؤجال املشفوع قص
 كان إن ابألجل أيخذه أن مليئامليئا،للشفيع كفيال يقيم معسرا كان ابلثمنفإن وأيخذه عنه

                                      
مسلميف(1) اجلامع الصحيحأخرجه رقم رقم15/63طالسنن الكربىوالنسائييف3/1229-1608اببالشفعة

يف املصنف يف وبنأيبشيبة11905رقم6/1041اببالشفعةفيمامليقسمطالسنن الكربىوالبيهقييف6300
.2962رقم12/169الشفعةطاببواآلاثر األحاديث 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجيفواخلطيبالشربيين-2/48د.طتعليل املختاراالختيار لانظراملوصلييف(2)
.13/383فصلفيمايؤخذبهالشقصط

 .3/383-1فصلفيمايؤخذبهالشقصطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيين(3)
 .2/48د.طلتعليل املختار االختيارانظراملوصلييف(4)
.13/383فصلفيمايؤخذبهالشقصطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيين(5)



35 

.املؤجل

.(1)والتأجيلمنصفتهوصفته،الثمنأنالشفيعلهاألخذبقدراستدالهلم:

الرتجيح

الشفيعواملشرتي.يرىالباحثأنقولالشافعيةأرجحابلنظرملصلحة

 :اما يؤجل من الديون شرع: املطلب الثاين

علىذلكاشرتطفيه،بناءفاآلجلهواملسلمعاجل،السلمهوشراءآجلبثمن املسلم فيه: -أ 
إىلأجل فيه السلمأنيكونأتجيلاملسلم واألوزاعيلصحة واحلنابلة واملالكية والمعلوم،احلنفية

لنيبقولالنِبعليهالصالةوالسالم:منأسلفيفشيءفليسلفيفكيلمستدحاال،يصحالسلم
وكذلكأناألمرالوجوب؛واألمريقتضيابألجل،.فأمر(2)إىلأجلمعلوممعلوم،معلوم،أووزن

األمور هبذه لشروط تبيينا السلم،يكون ميتنع،وبدوهنا الكيل انتفى إذا يصح ال والوزن،وأيضا
فإذاألغيناابألجل،واليتحققالرفقإالللرفق،ألنالسلمإمناأجازهالشرعرخصةواألجل؛فكذلك

 .(3)عنامسهومعناهيصح،واحللولخيرجهفالرفق،األجلمليكن

.املنذريرونأنهجيوزأنيكونالسلمحاالوالشافعيةوابن

 يصح عقد أنه استدالهلم: مؤجال، حاال،فيصح وألاألعيان؛كبيوع جاز طاملا مؤجالنه
.(4)وأبعدمنالغررآكد،حاالفجوازه

مناقشة
                                      

اببالشفعةشرح خمتصر خليلواخلرشييف-4/161د.ت-د.طكشاف القناع عن منت اإلقناعالبهوتىيفانظر(1)
.6/166د.ت-د.ط

اجلامع الصحيحومسلميف-(2135رقم)2/784-3اببالسلمإىلأجلمعلومطالصحيح اجلامعرجهالبخارييفأخ(2)
 (.1604)برقم3/1226اببالسلم

حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي-25/214اببالسلمطيف رد احملتار على الدر املختار ابنعابدينانظر(3)
 .4/218د.طاملغينابنقدامةيف-3/198د.ت-د.ط

 .3/8-1كتابالسلمطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيينانظر(4)
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هل ولكناخلالفيفأته السلعة الثمنوأتجيل تعجيل هو السلم املذهبنيمتفقانعلىأن كال
أنهخيرجعنكونهسلمافهوبيعكبقية يكونسلمالوكانتالسلعةحالةغريمؤجلةاحلنفيةقالوا

ب والشافعيةاعتربوهسلمايبقىعلىهذهالصفةوإنكاناملسلمفيه،أحكامهالبيوعينبغيأنأتخذ
يكونمنواألصليفابباملفاعلةأنمفاعلة،املكاتبةيفاللغة:مصدركاتبوهيمال الكتابة:  -

بنيالعبدومكاتبة،يقال:كاتبيكاتبكتاابفصاعدا،اثنني يكاتبالرجلوسيده،وهيمعاقدة
.(1)ويكتبالعبدعليهأنهمعتقإذاأدىالنجوممنجم،أمتهعلىمالعبدهأو

 والخيرجاملعىناالصطالحيعناملعىناللغوي.

.(3)"املكاتبةتعليقعتقبصفةعلىمعاوضةخمصوصة":(2)قالابنحجر

دمنوابنرش،(4)فريىاحلنفيةاختلفالفقهاءيفأتجيلالعوضاملكاتببهإىلأجلمعني:لقد
بلتصحمؤجلةالتأجيل،أنهاليشرتط،(2)منالشافعية(1)والروايين،(6)وابنعبدالسالم،(5)املالكية

                                      
الز بيدييفكتب)مادة2/524ج-يف املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعيالفيوميانظر(1) اتج ومرتضى،

.4/106دة)كتب(د.طماالعروس من جواهر القاموس
املصريالعسقالين،أبوالفضلالكناينالدين،شهابحممد،هوأمحدبنعليبنه (852-773)ابنحجرالعسقالين(2)

من-قوميسكنونبالداجلريدوأرضهمقابسيفتونسحجر()آلنسبةإىل-الشهرياببنحجروالوفاة،املولدواملنشأ
وعللاألحاديثوغريوالنازل،ومعرفةالعايلواستحضارهم،حمداًثفقيًهامؤرًخا.انتهىإليهمعرفةالرجالكبارالشافعية.كان

ذلك.تفقهعلىالبلقيينوالربماويوالعزبنمجاعة.
صاروتفردبذلكحىتوإفتاء،ارحتلإىلبالدالشاموغريها.تصدىلنشراحلديثوقصرنفسهعليهمطالعةوإقراءوتصنيًفا

البيربسيةونظرهاواإلفتاءبداردرسإطالقلفظاحلافظعليهكلمةإمجاع. أماكنوويلمشيخة واخلطابةالعدل،يفعدة
جبامعاألزهر،وتوىلالقضاء.زادتتصانيفهعلىمائةومخسنيمصنًفا.منتصانيفه:فتحالباريشرحصحيحالبخاري"

"تلخيصاحلبرييفختريجأحاديثالرافعيالكبري".وبختريجأحاديثاهلداية"،"الدرايةيفمنتخومخسةعشرجملًدا،
 .[2/2د.ت-د.طمعجم املؤلفني،عمركحالةيف11/74طشذرات الذهب يف أخبار من ذهب]ابنالعماديف

 .17/264-2ابنحجرالعسقالينيففتحالباريشرحصحيحالبخاريط(3)
 .3/473د.طجاهلداية يف شرح بداية املبتديينيفاملرغيناانظر(4)
.ط4/389د.ت-د.طحاشية على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(5)
يلقببسلطانالسَُّلمي،هوعبدالعزيزبنعبدالسالمأيبالقاسمبناحلسنه (660-577)عزالدينبنعبدالسالم(6)

دمشقوتوىلالتدريسواخلطابةابجلامعاألموي.انتقلإىلمصرفويلالقضاءواخلطابة.العلماء.فقيهشافعيجمتهد.ولدب
الكبري].السبكيطبقاتالشافعيةالكربىد.طو"التفسري"الفتاوى"واألحكاميفمصاحلاألانم".دقواع"تصانيفه:نم

= 
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.وحالّة

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ:استداللاحلنفية:قوله
(3)َّزبرب  يفصلبنياحلاّل قبلالقبضفالواملؤجل،فلم يصحاالستبدالبه وألنبدلالكتابة

.(4)التأجيلككلالديونخبالفبدلالصرفوالسلميشرتطفيه

 -ويرىاملالكية تكونإالمبالمؤجل-علىالراجحعندهم ال أهنا واحلنابلة: والشافعية
(5)منجمللتيسريعلىاملكاتب

فالهاستدالهلم:ألنالعبديفالعادةيكونعاجزاعنتسليمالبدلعندالعقدبسببإعسار
.فمقارنةألغاهعلىالعقدبدليلأنهلوطرأالعجزانعقاده،عنالتسليمعندالعقدمينعماللهوعجزه

وكذلكاشتقاقاسمالكتابةمن،اإللغاءالعجزلهمينعهمناالنعقادمناببأوىل؛واملنعأهونمن
قالهللاالكتابةمأخوذةمنالكتابوفإنالكتابيذكرمبعىناألجل،الكتابيدلعلىماذكران

: لذلكمُسيعقد(6) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ُّٱٱ أيأجلمعلوم
.كتابة

                                      
= 

 [.12/109وبنقاضيشهبةيفطبقاتالشافعيةط-8/102د.ت-
أبواحملاسنالروايين.فقيهشافعي.درسحممد،هوعبدالواحدبنإمساعيلبنأمحدبنه (502-415)الرُّوايينظرنا(1)

اشتهرحبفظاملذهبحىتحيكىعنهأنهقال:"لواحرتقتكتبالشافعي،.أحدأئمةمذهبوميافارقنيوخبارىبنيسابور
شافعيعصره".ويلقضاءطربستانورواينوقراها.قتلهاملالحدةبوطنأهله"وقيلفيه:"،"الشافعيألمليتهامنحفظي

"حقيقةالقولني]السبكييفو،""احللية،""الفروقواملذهب،تصانيفه:"البحر"وهومنأوسعكتب==آمل".من
طبقات الشافعية -د.ط يف7/101د.ت والزركلي ،4/324األعالم، يف -3ط أعالم النبالءسريوالذهِب

19/269.] 
.6/486-1كتابالكتابةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(2)
.﴾33اآلية﴿منسورةالنور(3)
 .24/140طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساينيفانظر(4)
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ يفواخلطيبالشربيين-إ3/250د.طبداية املبتدي يف اهلداية يف شرحاملرغيناينانظر(5)

/4د.طيف كشاف القناع-4/389د.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريوالدسوقييف-16/486-طاملنهاج
539. 

 .﴾4سورةاحلجراآلية﴿(6)
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ألنالبدلفيهمؤجلويذكرمبعىنالكتاباملعروفأياملكتوبفُسميالعقدبذلكوألن
يكتبيفدفرتالديوان وليسللحال،البدل للمؤجل حيتاجإليها لذلككاناألجلفيه،والكتابة

السلم كمثل التسليمشرطا من مأخوذا كان الس َلم ،ملا لصحة شرطا فيه املال رأس تسليم ،كان
كذلك اجلانبني من فيه القبض ُشرط يد إىل يد من البدل نقل عن يدل كان ملا الصرف وكذلك

.(1)هذا

مناقشةوترجيح

ب العبودية على القضاء وهو فيه شك ال بوضوح املعروف التشريع ملقصود النظر خالل شىتمن
صورها.فريىالباحثأنمذهبااجلنفيةالذينجييزونأنتكوناملكاتبةحالةومؤجلةأرجحمن

فلومل،مذهباجلمهورألنهرمباكانمبقدورالعبدأنأييتمبالالكتابةحاالويصبححرامنساعته
هيتأخرحىتتسديدقدورالعبدأنجيعلهاحالةفإنموعدحريتجتزأنتكونالكتابةحالةوكانمب

النجوموهوينايفاملقصودمنتشريعالكتابة.

 توقيت القرض:  -ج 

مؤقتا،سبقبيانآراءالفقهاءيفجوازأتجيلبدلالقرضوعدمه.أماعقدالقرضفاليصدرإال
ملنينتفعبهويردبدله"انتهاء،ومعاوضةابتداء،وذلكألنهعقدتربع .(2)أوهو"دفعمالإرفاقا

ألنهلوانتفعبهمعبقاءعينه؛واستهالكاقرتضه،واالنتفاعبهيكونمبرورمدةينتفعفيهااملقرتضمبا
وقداملقومات،مثيردمثلهإذاكانمناملثلياتوقيمتهإذاكانمنإعارة،عينهمليكنقرضابلكان

اختلفالفقهاءيفاملدةاليتيلزمفيهاهذاالعقد:

وذلكألنهيفالقرضواملقرتض،يةوالشافعيةأنالقرضعقدإرفاقجيوزيفحقاملقرضيرىاحلنف
.(3)ألنهجيوزأنينفردبفسخهكلمنهمااتم؛يكونامللكغري

                                      
.24/140طب الشرائعبدائع الصنائع يف ترتيالكاساينديفانظر(1)
 .3/312د.ت-اببالقرضد.طكشاف القناع عن منت اإلقناعالبهوتىيف(2)
مغين احملتاج واخلطيبالشربيينيف-25/640فصليفدعوىالدينطرد احملتار على الدر املختار ابنعابدين،يفانظر(3)

.13/35-فصليفالقرضطإىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج
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املشروطةيفو الطرفنيطوالاملدة يرونأنهعقديُلزم فإنمليكنمَث اشرتاطفيكونالعقد،املالكية
،(1)اضمثلههلاللمدةاملعتادةيفاقرت

يصري القرضابلقبض أنعقد يفحقويرىاحلنابلة الزما حقاملقرض،عقدا يف وجائزا
ولوأّجلهاملقرض؛ألنهعقدممنوعفيهحاال،ويثبتالعوضعنالقرضيفذمةاملقرتضاملقرتض،
ربعاليلزمالوفاءوهووعدتابلتأجيل،ألناحلاّلاليتأجلكالصرف،فيه،فمنعاألجلالتفاضل،

ألنهإلزامالقرض؛وحيرماإللزامبتأجيل"،وينبغيأنيفيبوعدهحال،به.قالاإلمامأمحد:"القرض
.(2)مبااليلزم
مناقشة

الطرفني لكال جيوز تربع عقد القرض أن نظروا والشافعية احلنفية فإن الفقهاء استدالل خالل من
احلنابلةنظرواإىلأنهتعاملربويكالصرففاليصحفيهالتأجيلو،فسخهمىتشاءفاليتقيدمبدة

علىأتهتربعأبنهوعدبهغريملزمابإليفاءبه إىلأنهعقدتربعيصحفيه،وأجابوا واملالكيةنظروا
اشرتاطاألجلوطاملاصحفيهاألجلفيجبعلىاملتعاقدينااللتزامابلشرطلألمربذلك.

الرتجيح
استداللالفقهاءواجتهاداهتميفاملسألةفإنرأياملالكيةيكونأرجحلقربهمنمقصودبناءعلى

ثواب جعل حيث بينهم فيما التكاتف وتوطيد الناس حاجات لقضاء شرع الذي القرض تشرع
ويفاشرتاطااللتزامابملدةاملشروطةفيهاانضباطيفالتعاملفيأمن،القرضأعظممنثوابالصدقة

وطالباملقرت معينة علىمدة يتفقا مل حىتولو منحاجته قبلاالنتهاء املقرضله ضمنمطالبة
واملقرتضحقهحمفوظأيخذ،املقرتضاملقرضمبالهيرجعتقديراملدةاملعتادةيفمثلحاجةاملقرض

.مالهعندانتهاءاملدةاليترضيهبا




                                      
 .5/232-د.طشرح خمتصر خليل اخلرشييفانظر(1)
 .3/296د.طبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريانظرالصاوييف(2)
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 تأقيت ومعامالت مطلقةمعامالت مقيدة ابل: ملبحث الثالثا

 وفيهثالثمطالب
يالحظأنهيوجدبعضاملعامالتعقودهاالتصحإالممتدةإىلأجل)أيمؤقتة(

معلوم،ومعامالتعقودهاتصححالّةومؤقتةكماأنهذهالعقودمنهامااليصحإالأبجل
يليبيانذلك:وفيماجمهول،ومنهامايصحأبجلمعلومأوجمهول،ومنهامايصحأبجل
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  ابلتأقيت معامالت ال تصح إال: املطلب األول
 .والكتابة،واملساقاة،واملزارعةاإلجارة،وهذاالقسميشملعقود:

بعوض" منفعة متليك على معاوضة "عقد أبنه املالكية عرفه اإلجارة: بقية،(1)عقد وعرفه
(2)املذاهببنفساملعىنأبلفاظمتقاربة

منالدوابوإجارةاملركوبمؤقتةإمامبدةمثلإجارةاألرضوإجارةالبيوترةتكونواإلجا
ويفحالانتهاءالعملمدة،والعملعادةيتممبضيمعني،وإمابعملواألجرياخلاص،وأشباهها،

 خييط الذي كاخلياط املشرتك األجري مثل اإلجارة عقد الثياب،ينتهي عقد والفقهافهو ءمؤقت،
ونعلىلزومحتديدمدةوتفصيلذلككمايلي:متفق

قالاحلنفية:أنهيشرتطتعينياملدة،
واستدلواأبنهكلماكانفيهأجرةوجبابلتسليم،فإذامليعلموقتالتسليمفهوابطل.وهوالزميف

.(3)بعضاإلجارات

وحممدمناحلنفيةقالواأبنهالبدمنوأبويوسفاملالكيةوالشافعيةواحلنابلةواجلمهورمن
كاألرض العني إجارة يف معلومة املدة تكون أن يشرتط أنه احلنابلة: فقال اإلجارة يف املدة تعيني
والبيتواإلنسانللخدمةأوالرعيأواخلياطةوماشابه،وأماإجارةالعنيلعملمعلوم،كإجارةسيارة

نيفالاعتبارللمدةفيها.موصوفةابلذمةلريكبهاإىلمكانمع

استدالهلم:أناملدةهيالضابطإلجارةالشيءاملعقودعليهوهياملعرّ فةله،فوجبأنتكوناملدة
.(4)معلومة

                                      
د.ت-اببتعريفاإلجارةد.طبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريالصاوييف(1)

4/6. 
واخلطيبالشربيين-5/322د.طاملغين يفوابنقدامة-115/135كتاباإلجاراتطاملبسوط السرخسييفانظر(2)

 .13/438ابباإلجارةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج يف
 .4/411-2اببتفسرياإلجارةطالفتاوى اهلنديةانظرجلنةعلماءبرائسةنظامالدينالبلخييف(3)
 .5/323-مسألةإذاوقعتاإلجارةعلىمدةد.طاملغين انظرابنقدامةيف(4)



06 

.(1)ومبثلقولاحلنابلةقالالشافعيةعموما
اإلجارات،كالدابةوكذلكقالاملالكيةقريبامنذلكحىتأهنمحددواأكثراملدةيفبعض

لسنة،والبيتحسبحالته،واألرضلثالثنيعاما،والعاملخلمسةعشرعاما.
.(2)وأمااألعمالاخلاصةكاخلياطةوحنوهافالجيوزتعينياملدةفيها

وفيهماخالفبنياملذاهبيفاشرتاطاملدة.(3)ومثلعقداإلجارة:املساقاةواملزارعة

علىأنيكونللعاملمبصلحته،هي"دفعالنخيلوالكرومإىلمنيعمرهويسقيهويقومواملساقاة:
.(4)والباقيملالكالنخيل")نصيب(سهم







(6):أبهنا"دفعالشجرإىلمنيصلحهجبزءمنمثره"(5)وعرفهااجلرجاين

واليشرتط.املساقاة،واحلنابلةإىلأنهيصحتوقيت(1)قالاحلنفيةاستحساانواملالكية

                                      
 .15/12د.ت-كتاباإلجارةد.طاجملموع شرح املهذبانظرالنووييف(1)
-.طدبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريالشهريابلصاوييفانظراخللويت(2)

 .4/29-د.ت
شرح فتح الكمالابناهلمام-1/282-1طاألشباه والنظائروالسيوطي،يف-5/322د.طاملغينانظرابنيف(3)

.9/61د.ت-كتاباإلجاراتد.طالقدير على اهلداية
.اببالسنيد.طخمتار الصحاح والرازييف)مادةسقي114/390طلسان العربابنمنظوريف(4)
احلسييناحلنفي.اجلرجاين،احلسن،أبوالشريف،هوعليبنحممدبنعلياملعروفابلسيده (816-740)اجلرجاين(5)

مشاركيفأنواعمنالعلوم.فريدعصره.سلطانالعلماءالعاملني.افتخارأعاظماملفسرين.ذياخللقواخللقحكيم،عامل،
"شرحمواقفو،"ودرسيفشريازوتويفهبا.منتصانيفه:"التعريفاتإسرتاابد()قربوالتواضعمعالفقراء.ولديفاتكو

"رسالةيففنأصولاحلديث"و،""شرحالسراجيةو،"اإلجيي
.[155/7طاألعالموالزركلييف،5/232د.ت-د.طالضوء الالمع]السخاوييف

.ط271ص1طالتعريفاتاجلرجاينيف(6)



16 

 أبنواستدل هواحلنفية: ما فيه يدخل لذلك فيه يتفاوت وقلما معلوم وقته الثمر إدراك
واخللفاءبعدهملحيددوامدةألهلخيرب.وألنرسولهللااملتيقن،

.(2)يفعقداملساقاةألنفيهامعىناإلجارةوالقياسعنداحلنفيةأنتذكراملدة

سادهفيمايتعلقابملدةعنداحلنفية،تفصيلهكمايلي:وصحةعقداملساقاةوف
الشجر يثمر ال مدة وإنذكر املساقاة، صحعقد فيها الشجر يثمر مدة ففيحالذكر
بفوت اليقني لعدم صحت وعدمه اإلمثار فيها حيتمل مدة ذكر وإن املساقاة، عقد فسد خالهلا

نأتخرعنهافسدتألنهابناخلطأيفاملدةاملتفقاملقصود،فإنظهرالثمريفاملدةاحملتملةصحوإ
املدة تسمية وليسبسببفساد كانآبفة صحألنعدمظهوره الثمرمطلقا يظهر وإنمل عليها،

فيظلالعقدصحيحا.

ويفحالةعدمذكرمدةصحالعقدوانصرفإىلأولمثرةتظهريفتلكالسنةألنهاملتيقن
.(3)عدهألنهمشكوكبهوليسإىلماب

وقالاملالكية:جيبأنتكوناملدةفيهاإىلالقطافمهماكانتمدتهوالجتوزحمددةبزمنالتظهر
والثاين األول البطن على املساقاة فتكون مرة من أكثر تظهر مما الثمرة كانت ولو الثمرة، فيه

.(4)ابشرتاط

 يشرتط الشافعية: وأوقال معلومة املدة تكون عنأن وتستغين الثمرة فيها تطلع مدة قلها
مؤبدة.،فالتصحمطلقةوالالعملكسنةأوأكثر

.(5)فأشبهتاإلجارةومايلزممنعقوداملنافعجيبتقديرمدتهألهناعقدالزماستدالهلم:

                                      
= 
 .3/718د.طبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريانظرالصاوييف(1)
.26/287طرد احملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يف(2)
 .5/107د.ت-د.طاهلداية يف شرح بداية املبتديانظراملرغيناينيف(3)

 .5/378-3بعمالطاببليسللعاملأنيعملاهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلمو انظراحلطابالرعيينيف(4)
 .13/420طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج اخلطيبالشربيينيف(5)
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قالاحلنابلة:يصحتوقيتاملساقاةمنغرياشرتاط،ويصحتوقيتهاإىلوقتالقطافوكذلك
،دراكوإىلمدةحتتملظهورالثمروليسإىلمدةالحتتملهإىلاإل

ضرر املساقاة مدة ليسيفتقدير أبنه عقدجائزاستدلاحلنابلة: أهنا ومبا فيصحتوقيتها
.(1)ألنهعقدجائزلكلمنهماإبقاؤهوإبطالهفلمحيتجإىلالتوقيتكالوكالةمليشرتطالتوقيت

مناقشةوترجيح

ابلنظرإىلأدلةالفقهاءُيالحظأناجلميعمتفقونعلىعدمصحةجتديدمدةالحيتملوجودالثمر
فيهاوإمنااخلالفهواشرتاطحتديداملدةيفالعقدضمنماحيتملوجودالثمرفيهاالذيذهبإليه

اجلمهور،الشافعية إليه ذهب فيما اشرتاطها ال،وعدم حيث من أرجح اجلمهر ،دليلومذهب
،وابلنتيجةفإناشرتاطاملدةيفالعقدحتصيلحلاصلفاجلمهورأجبواأنتكوناملدةإىلظهورالثمرة

وهوحملاتفاق.

 (.2)"هيالعملعلىاستثماراألراضيالزراعيةبنسبةمناحملصول": املزارعة 

للفقهاءاختالفيفاشرتاطمدةمعينةلعقداملزارعة:

عقداملزارعةجيبحتديدهمبدةمعلومةفإذاملحتددلهمدةمعلومةأوأنفذهباحلنفيةإىل
.كانتاملدةجمهولةفسدتاملزارعة

اإلجارةإذاكانتاملدةوالتصحذلكأناملزارعةهياستئجارببعضاخلارجمناألرض،لاستدلوا
افيةللزراعةوجيناحملصول،وإنواملدةاحملددةيفاملزارعةجيبأنتكونك،جمهولة،فكذلكاملزارعة

.(3)عقدهاألكثرمنعامتصحبشرطتعينياملدة

                                      
 .3/538د.ت-املساقاةواملزارعةد.طفصلاإلقناعيف كشاف القناع عن منت انظرالبهويت(1)
.4/527د.ت4طالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ّيَوْهَبةالزَُّحْيل (2)
.214/33طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(3)
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.(1)والفتوىعليهجوزوااملزارعةبالبيانمدةوأهناتقععلىأولزرعوجد،وبعضاحلنفية

(2)أنعقداملزارعةيصحبالحتديدمدة،وتقععلىأولزرعخيرجواملالكيةيرون

املدة.صحاملزارعةمنغرياشرتاطلبيان:تواحلنابلةقالوا

 بنعمرعبدهللاأنهقدرألهلخيربمدةمعينةفقدروىملينقلأنالنِباستدالهلم:
افتتحتخيربسألتيهودرسول علىنصفماخرجأنقال:ملا يقرهمفيهاعلىأنيعملوا

.(3)لىذلكماشئنا:أقركمفيهاعوالزرعفقالرسولهللامنهامنالثمر
لنقلذلك،والجيوزاإلخاللبنقلهألنهذامماحيتاجإليه.ولوُقّدر

هلموإخراجهممناألرضيدلعلىذلك،فلوكانتهلممدةمقدرةمل وإجالءعمر
..(4)جيزلهإخراجهممنها

فتصحفيها(زرعأرضال)أيالشافعيةإالإذاكانبنيالنخلأوالعنببياضوالجييزها
.(5)املزارعةعليهمعاملساقاةعلىالنخلأوالعنبإتباعاللمساقاة

هيعقدجيريبنيالسيدوعبدهعلىماليدفعهالعبديوجببهصحةتصرفهيفاحلال:الكتابة
قالوعتقرقبتهيف إىلاملآل، أنالعوضاملكاتببهيفعقدالكتابةجيبأتجيله الفقهاء مجهور

فيكونهذاالعقدمؤقتابتأقيتالعوضفيه.عتق،فإذاأداهاملكاتبعلىمااتفقمعني،قتو

 انتهىعقد التزمه ما أدى وعتق،الكتابة،فإذا عّجز أو يوّف مل عقدنفسه،وإن انتقض

                                      
عمدة القاري شرح صحيح والعيينيف-26/275كتاباملزارعةطرد احملتار على الدر املختارابنعابدينيفانظر(1)

 .12/168د.ت-اببإذامليشرتطالسننيد.طالبخاري
.6/126اببالعاريةد.طشرح خمتصر خليلاخلرشييفانظر(2)
د.طالسننيفوأبوداود-1551رقم3/1186-د.ت-ابباملساقاةواملعاملةد.طاجلامع الصحيح أخرجهمسلميف(3)

ماخيرجمنهاىالنخلبشطرابباملعاملةعلالسنن الكربىوالبيهقيأبوبكرأمحدبناحلسنيبنعلييف-2/173
 .12/438ط

.5/299فصلاملساقاةواملزارعةد.طاملغين ابنقدامةيفانظر(4)
.5/248كتاباملساقاةطأخريةهناية احملتاج إىل شرح املنهاج انظرشهابالدينالرملييف(5)
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ؤقتةإىل،وقدمّرالكالمعليها،وإمناأعيدذكرهاهنالإلشارةأهنامنالعقودامل(1)الكتابةورجعرقيقا
أجل.

 :معامالت تصح مقيدة ابلتأقيت ومطلقة :املطلب الثاين

وهيمناملعامالتاليتتصحمقيدةمبدةوتسمىعاريةمقيدة،وتصح:العاريةأتقيت العارية ألجل
بغريمدة،وتسمىعاريةمطلقة.

بتعاريفمتقاربةوقدعرفالفقهاءالعارية

.(2)عجماان"فقالاحلنفية:"إهنامتليكاملناف

.(3)وعرفهااملالكية:أبهنا"متليكمنفعةمؤقتةبالعوض"

.(4)وقالالشافعية:إهنا"شرعاإابحةاالنتفاعابلشيءمعبقاءعينه"

.(5)وعرفهااحلنابلة:أبهنا"إابحةاالنتفاعبعنيمنأعياناملال"

بقاءعينهلريدهإىلصاحبه.يتضحمنهذهالتعاريفأهناإابحةمنفعةشيءمع

 غريأنو مؤقتة، اإلابحة أنهذه وتسمىعاريةةكونمعينتقدمدهتاالخالفبنيالفقهاء ،
،وتسمىالعاريةاملطلقة.ةكونمعينتوقدالمقيدة،

شاء،واتفقمجهورالفقهاءأنالعاريةعقدغريملزمفلكلواحدمناملتعاقدينالرجوعمىت
املال إال يف فاملقيدة،كية عادة مبثلها فيها ينتفع مدة إىل املطلقة اويف حىت املدةملزمة نتهاء

                                      
.12/418تاج واإلكليل ملختصر خليلالالغرانطييف-9/156د.ت-د.طالعناية شرح اهلدايةالبابريتانظر(1)
.25/677طرد احملتار على الدر املختار كتاب العاريةابنعابدين،يف(2)
طدار3/570د.ت-د.طبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغريالصاوييف(3)

 .املعارف
.13/313كتابالعاريةطمعرفة معاين ألفاظ املنهاج مغين احملتاج إىلاخلطيبالشربيينيف(4)
.5/163مسألةالعاريةمضمونةد.طاملغينابنقدامةيف(5)
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فيرتتبعلىكوهناتصحمؤقتةومطلقةالرجوعوردالعنياملعارةلكلمناملعريواملستعريعلى.(1)املؤقتة
التفصيلالتايلعندالفقهاء.

الرجوعيفأيوقت،سواءكانهلاوقتأوقالاحلنفية:أهناعقدغريالزمفاملتعاقدانهلما
كانتمطلقة.

استدالهلم:أنملكاملستعريللعنياملعارةغريالزمألنهاليقابلهعوضفاليلزمكملكاهلبة،
.(2)فصحللمعريأنيرجعيفالعارية،سواءوقّتهاأوأطلقها

املعريواملستعريردهامىتشاءوقالالشافعيةمثلقولاحلنفية:أهناعقدغريالزمولكلمن
أحدمهاولوكانتمؤقتةواملدةابقية.

إابحةمثل اإللزام،وألهنا حمققةمناملعريوارتفاقمناملستعريفاليليقهبا أهنا استدالهلم:
.(3)إابحةالطعامفلكلواحدردالعني

قيدتمبدةفإىلانقضاالزمغريعقدوقالاملالكية:أهنا كانتإالإذا ئهأوبعملإىلانتهاؤهوإذا
مطلقةوكانتمباينتفعهبايفمثلهاعادةفكذلكإىلانقضاءهذهاملدة.

فلم مباح بعقد العني املستعري فملك مدة يف املنفعة املستعري مّلك املعري ألن استدالهلم:
تزامهاإىلانقضاءمدةيُنتفعفيهامبثلهاميلكاملعريالرجوعفيهابغريإذناملالك)املستعري(،وأماال

.(4)عادةألنالعادةكالشرط

وقالاحلنابلةمثلقولاحلنفيةوالشافعيةواستدلوامبثلمااستدلالشافعيةبهوهوأهناإابحة
                                      

اخلطيبالشربيينيف-3/55د.طاالختيار لتعليل املختاراملوصلييف-5/170د.طاملغينابنقدامةاملقدسييف(1)
اببشرح خمتصر خليلويفاخلرشييف-13/324ط فصليفردالعاريةنهاج مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ امل

.6/126العاريةد.ط
 .14/135-2طالشرائعترتيب  الصنائعيبدائع انظرالكاساينيف(2)
(3) يف الشربيين اخلطيب ط-مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظر العارية رد يف فصل 3/324-1ابب

 .2/189د.ت-كتابالعاريةد.ط-الشريازييفاملهذبيففقهاإلمامالشافعيو
 .6/126د.ت-العاريةد.طاببخليلشرح خمتصر انظراخلرشياملالكييف(4)



66 

.(1)فأشبهتالطعام

مناقشةوترجيح

عألهناتربعبالعوضولكلالفقهاءمتفقونعلىأهناعقدغريالزمفيجوزأليمنالطرفنيالرجو
إذا قالوا أهنم إال الفقهاء بقية مثل قالوا وإن فإهنم املالكية إال ذلك على استدالله الفقهاء من
الرأي ألهناصارتمشروطةخلرباملسلمونعندشروطهموهذا فيلتزمهبا مدةحمددة اشرتطتفيها

صفيرتجح.أقربإىلواقعناوهومستندابإلضافةإىلاالحتهادبن

 أتقيت الوكالة ألجل: 

 أتقيتالوكالة وكلتكأبجل،اتفقالفقهاءعلىجواز امتنعشهرا،كأنيقول: انقضىالشهر فإذا
.(3)لوقال:وكلتكيفشراءكذايفوقتكذاصحبالخالفوكذلك،(2)الوكيلعنالتصرف

ويفالزمنأراده،الذيوعلىالوجهاملوكل،ألنالوكيلالميلكالتصرفإالحبسبإذن
.(4)واملكانالذيحدده

إالإذاتعلقهباشاء،فلكلواحدمنهمافسخهامىتالطرفني،والوكالةيفاألصلهيعقدجائزمن
التصرف،ألنالعقدإذنيفللغري؛حق كمثلأنأيذنيفأكلإبطاله،فيجوزلكلواحدمنهما

.(5)يفاجلملةقالبهمجهورالفقهاءطعامه.وهذاما

 : )القراض(توقيت املضاربة 

اختلفالفقهاءيفجوازأتقيتاملضاربة:

                                      
 .5/170-فصلأعارهشيئالينتفعبهد.طاملغين انظرابنقدامةاملقدسييف(1)
.13/241كتابالوكالةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(2)
.5/68فصلالتوكيلجبعلوغريجعلد.طاملغينانظرابنقدامةيف(3)
 .2/168د.ت-كتابالوكالةد.طاملهذبانظرالشريازي(4)
يف(5) ابنقدامة د.طاملهذبازييفوالشري-5/213د.طالشرح الكبري على منت املقنعانظر د.ت-كتابالوكالة

.8/137د.ت-اببعزلالوكيلد.طالعناية شرح اهلدايةوالبابريت-2/177
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يرونجواز واحلنابلة الدراهمتوقيتها،فاحلنفية فإذاسنة،مثلأنيقول:ضاربتكعلىهذه
انقضتفالتبعوالتشرت.فإذاوّقتهلاوقتاانتهتابنقضائه.

التوقيتاستدالهلم: وهتقييد،أن وكيل،و واملكانوقته،فيتقيدمبا ابلنوع التقييد .(1)مثل
منعهمنكالوكالة؛الزمان،فجازتوقيتهيفاملتاع،وألنهتصرفيتوقتبنوعمن وألنرباملالله

فإذاشرطذلكفقدشرطماهوعرضا،التصرفابلبيعوالشراءيفكلوقتإذارضيأنأيخذمباله
كمالوقال:إذاانقضتالسنةفالتشرتشيئا.فيصح،العقد،منمقتضى

أنتوقيتاملضاربةالجيوز.فلوأجلالعملفيهاابتداءأوانتهاء،والشافعية،املالكية،ويرى
ماأييتالشهرالفالين،فسدتاملضاربةدأواعملفيهاعنسنة،كاعملفيهامناآلنملدة

 ألنيفذلكحتجريلسنة جيزة،املضارباستدالهلم: فلم املضاربة يبطلعقد ابجلهالة وألنه
فقداليتحققالربحيفالربح،وإلخاللالتوقيتمبقصوداملضاربةوهومستقبل،تعليقهعلىشرط

.(2)املدةاملؤقتة

 

 أتقيت الكفالة أبجل:

ضمن،الكفالةلغةمن"كفل: بهيكفلابلضمَكَفاَلًة الضامنوقدَكَفَل ابملالعنهوَكَفلَوالَكف يُل
.(3)ابلتخفيففكفل"وَكَفَلهإايهإايه،ضمنهوأْكَفَلُهاملاللغرميه

عليها،أمايفاالصطالح:فالفقهاءاختلفوايفتعريفالكفالةتبعاالختالفهميفاألثرالذييرتتب

                                      
.25/651كتاباملضاربةطرد احملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يف(1)
شرح ويفاخلرشييف-12/402تابالقراضطكمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(2)

.د.ت-اببالقراضد.طخمتصر خليل
املصباح املنري يف غريب الشرح  الفيومييف-2/536-1/586اببالكافمادةكفلد.طخمتار الصحاح-الرازي(3)

 .2/536اببالكافمادةكفلد.طالكبري
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.(1)أوعني"فعرّفهامجهوراحلنفيةأبهنا:"ضمذمةالكفيلإىلذمةاألصيليفاملطالبةبنفسأودين

هي: الكفالة أن واحلنابلة املشهور يف والشافعية املالكية إحضاروعرفها إىلالتزام املكفول
.(2)املكفوللهللحاجةإليها

 املال كفالة ابلكفالة يقصدون فاحلنفية والشافعية)والوجه املكفول(، إحضار يطلقونأي
يةيقسمونالضمانإىلضماناملالوضمانالوجه.فهمواملالكالبدنية،الكفالةعلىضماناألعيان

آخر،وأماعنداحلنابلة:فيكونالضمانأنيلتزماحلقللمكفوللهيفذمةشخص
.(3)ذلكالشخصإىلجملساحلكموالكفالةأنيلتزمإبحضار

اختالفالفقهاءيفجوازأتقيتالكفالةبناءعلىاختالفهميفاألثراملرتتبمنهناكان
واحلنابلةعليها، فاحلنفية بريء. أان وبعده شهر إىل بزيد كفيل أان يقول: أن جواز(4)كمثل يرون

يفإحدىحالتني:واملالكيةكذلكتوقيتها،

.أجلالضمانولويفبدايةيكوناملدينموسرااحلالةاألوىل:أن

إليه،يفاألجلالذيضمنالضامنغىناحلالةالثانية:أنيكوناملدينمعسراوالعادةأنهحيصللهو
.(5)معسربلحيصلذلكابنقضاءاألجلعليهوهو

.(6)وقداختلفاحلنفيةيفاملذهبيفصحةالتوقيتيفالكفالةيفبعضالصور

ففيمثلأنيقول:كفلتلكفالانأوماعلىفالنمندينإىلشهرمثال،قالبعضهم:صار
                                      

 .25/281كتابالكفالةطاملختار رد احملتار على الدرابنعابدين،يف(1)
البدنطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(2) والبهويتيف-13/308فصليفكفالة

.1/244د.ت-فصليفالكفالةد.طالروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنع
 .املرجعالسابق(3)
-اببالضمانوأحكامهد.طحاشية على الشرح الكبريالدسوقياملالكييف-4/417د.طاملغيندامةيفانظرابنق(4)

.3/332د.ت
 .3/332-د.ت-اببالضمانوأحكامهد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقياملالكييف(5)
.25/306مطلبيفتعليقالكفالةبشرططرد احملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يف(6)
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يعينيفال شهروبعده،وذكراملدةاملقصودمنهأتخرياملطالبةإىلشهراللتأخريكفيالحاالوأبدا
.(1)الكفالة،وذهبأبويوسفواحلسنأنهيطالببهيفاملدةفقطوبعدهايربأالكفيل

ومقابلاألصحأنهجيوز.،(2)جوازتوقيتالكفالةعندهم(األصح)علىواليرىالشافعية
يفالتقيدهبذهاملدة.ألنهقديكونيفالتوقيتغرض

 معامالت ال يصح تقييدها ابلتوقيت: املطلب الثالث
 .(3)لهللاياحلبسيفسبالوقفلغة: أتقيت الوقف أبجل:

اصطالحاعرفهالفقهاءبتعريفاتخمتلفة:

أحب،فعرفهاحلنفيةأبنه"حبسالعنيعلىحكمملكهللاتعاىلوصرفمنفعتهاعلىمن
.وهذاعندالصاحبني

 ملك حكم على العني حبس هو حنيفة أيب يفالواقف،وعند ولو ابملنفعة والتصدق
.(4)اجلملة"

إعطاءمنفعةشيءمدةوجودهالزمابقاؤهيف-مصدرا-وعرفهاملالكيةفقالوا:"الوقف
.(5)ماأعطيتمنفعتهمدةوجوده"-امسا-والوقفتقديرا،ملكمعطيهولو

أبنه"حبسمالميكناالنتفاعبهمعبقاءعينهبقطعالتصرفيفرقبتهعلىوعرفهالشافعية
.(6)مصرفمباحموجود"

                                      
 .5/289-2ط-املؤقتةمطلبيفالكفالةرد احملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يف(1)
.3/213-2طمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(2)
8القاموساحمليطفصلالواوطيالفريوزآابد-2/669د.طلشرح الكبرياملصباح املنري يف غريب االفيومييفانظر(3)

 .19/359مادةوقفطلسان العربابنمنظوريف-1/680مادةوقف
.24/337كتابالوقفطرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،يف(4)
.8/108د.طخليل منح اجلليل شرح خمتصرحممدعليشيف(5)
.23/522كتابالوقفطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيينيف(6)
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وعرفهاحلنابلةأبنه"حتبيسمالكمطلقالتصرفمالهاملنتفعبهمعبقاءعينهبقطعتصرفهوغريهيف
.(1)يصرفريعهإىلجهةبرتقرابإىلهللاتعاىل"رقبته،

كمثلأنحمدد،وذلكأبنعلقانتهاءهعلىجميءزمنالواقف،تامنإذاصدرالوقفمؤق
أوإىلأنيقدماحلاج.فقداختلفالفقهاءيفحكمهسنة،يقول:داريوقفإىل

أتقيته.فاجلمهورمناحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةأنهاليصح

.(2)الوقفيقتضيالتأبيداستدالهلم:أن

.(3)تملالتأقيتحيفالكاإلعتاق ملكالواقفالإىلحدلةإزانهألفاحلنفيةقالوا

.(4)والشافعيةقالوا:أنالصيغةبتأقيتهفاسدة

.(5)الصدقةاحلنابلةقالوا:أنهإخراجمالعلىسبيلالقربةفاليصحإىلمدةمثل

مثاختلفهؤالءالفقهاءيفاشرتاطذكرالتأبيدعندالوقف:

نفيةوهوالصحيحعندهموالشافعيةواحلنابلةإىلعدماشرتاطذكرلفظفذهبأبويوسفمناحل
التأبيدأومعناهخاصةإذاكانالوقفعلىجهةالتنقطعكالفقراء.

 النِب عن الوقف ثبوت ذكراستدالهلم: اشرتاط عنهم يثبت مل ولكن الصحابة وعن
والظاهرمنحاله،فيكونثبوتهذاالتأبيد،وكذلكألنالواقفقصدالفقراءوإنمليسمهموه

الشرطداللة،ومايثبتداللةكالذييثبتنصا.

وحممدإىلاشرتاطالتنصيصعلىالتأبيد.ةوذهبأبوحنيف
                                      

.13/330كتابالوقفطمنتهى اإلراداتابنالنجاريف(1)
مغين احملتاج إىل واخلطيبالشربيينالشافعييف-14/145-2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع انظرالكاساينيف(2)

 .4/254د.طكشاف القناع  والبهويتيف-23/535كتابالوقفطاين ألفاظ املنهاجمعرفة مع
.14/145-2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(3)
.23/535كتابالوقفطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج انظراخلطيبالشربيينيف(4)
 .2/251-1اببالوقفطالكايف يف فقه اإلمام أمحدييفانظرابنقدامةاملقدس(5)
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مثيرجعمعينة،فيصحملدةالتأبيد،جيبيفصحةالوقفأنهالللحنابلة،وهوقولاملالكية،وأما
.(1)إىلملكالواقفكماكان

وترجيحمناقشة

منمعىنالوقفالذيمعناهحبسالشيءعلىجهةمعينةلتتنفعبهفهووالشكيكونعلىسبيل
القربةكماقالاحلتابلةيفتعريفهمللوقفوطاملاأنهقصدبهالقربةوالنصوصالشرعيةحتضعلى

عليهوسلمإذاذلكوفيهاإشاراتعلىأتبيدالعملالصاحلحىتبعداملماتكمثلقولهصلىهللا
ماتابنآدمانقطععملهإالمنثالثوذكرمنهاصدقةجاريةفيهاإشارةإىلالتأبيد.نعملووقفه

لذلكبناء،مدةمعلومةكسنةمثاليكونلهأجرولكناليكونوقفامبعنالوقفإمنايعتربكالعارية
ومنهذاأيضايتبنيأنهالحيتاج،اعلىذلكيرتجحقولاجلمهوريفأتبيدالوقفوعدمصحتهمؤقت

ندإيقافهلفظالتأبيدفهواليصحإالمؤبدافرتجحقولالذينقالوابعدماشرتاطلفظالتأبيد‘

 أتقيت البيع: 

والثمنفحكمههوثبوتامللكيفاملبيعللمشرتي،ابلرتاضي،معلومأنالبيعهومبادلةاملالابملال
كانللبائع اوملا ببطالنكلالتأقيت،فإنهالحيتملمؤبدا،مللكيثبتلههذا لذلكقالالفقهاء

سواءكانهذاالتأقيتانجتاعناألول،مبعىنعودةاملبيعإىلابئعهالبيع،شرطيؤديإىلأتقيت
كبعتكهذابشرطأنتردهيلبعدالبيع،أوعنشرطيؤديإىلتوقيتسنة،كبعتكهذاالصيغة،

مدةكذا.

الخالفبنيالفقهاءيفذلكو

حبال،:"أنممااليقبلالتأقيت(2)جاءيفاألشباهوالنظائرللسيوطي
                                      

.4/87اببيفأحكامالوقفد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(1)
جاللالدينأبوالسيوطي،هوعبدالرمحنبنأيببكربنحممدبنسابقالديناخلضرييه (911-849)السيوطي(2)

ونشأابلقاهرةيتيما.وقضىآخرعمرهببيتهعندروضةاملقياسحيثانقطعللتأليف.كانعاملاأسيوط،الفضل.أصلهمن
شافعيامؤرخاأديباوكانأعلمأهلزمانهبعلماحلديثوفنونهوالفقهواللغة.كانسريعالكتابةيفالتأليفوملابلغأربعنيسنة

ريسوشرعيفحتريرمؤلفاتهفألفأكثركتبه.اهتمابألخذمنالتصانيفاملتقدمةوتركاإلفتاءوالتدللعبادة،أخذيفالتجرد
= 
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.(1)البيعأبنواعه"بطل،ومىتأقت

 بيوع اآلجال عند املالكية: 

مثيقومالبائعبشراءأبنيبيعشيئاليسدداملشرتيالثمنيفأجلحمدد،وهيبيوعداخلفيهااألجل
الش والذييبدويفظاهراملالكية،فقهاءبّينهاوقديءأوبعضهقبلحلولاألجلأوعنده،هذا

إىلسلفأووسلف،فإهناقدتؤديإىلبيعاملمنوع،مؤداهاإىليكونلكنرمبااجلواز،هذهالبيوع
البيوعكلوضعواضابطامينعمنهذهالبيوع.فقالوا:مينعمنهذهممنوع،فلذلكوكالمهامنفعة،جر

أومينعمنهاماكثرقصدالناسإليهمنفعة،ومااشتملعلىسلفجروسلف،مااشتملعلىبيع
كمثلالضمانمينع،وأماماقّلقصدهفالمبنفعة،وسلفوسلف،مثلبيعاملمنوع،فيوصلإىلالراب

الإىلشهرمثيشرتيجبعل،مثلأنيبيعسلعتنيبدينارينمثأيكبيعجائزأدىإىلضمانجُبعل،
البائعأحدالسلعتنيبدينارنقداعنداألجلأوأقلمنه.فيكونالبائعقدخرجمنيدهسلعةودينار

أيخذعنهماعنداألجلدينارينواحدعنالسلعةوهوبيع،وواحدعنالديناروهوسلف.انقد

مثألجل،صورالتالية:إذاابعسلعةوتشملالمتعددة،هذهالبيوعكماذكرهااملالكيةوصور
:شراؤهاإماأنيكونفاشرتاهاجبنسمثنها

نقدا.-1

أوألجلأقل.-2

أوألجلأكثر.-3

أوألجلمساولألجلاألول.-4

                                      
= 

منها"األشباهوالنظائر"يففروعمؤلف،مؤلفاتهتبلغعدهتامخسمائة،ونسبتهاإىلنفسهبعدإجراءالتقدميوالتأخريفيها
."اإلتقانيفعلومالقرآن"و،""احلاويللفتاوىوالشافعية،

د.طالضوء الالمع،السخاوييف10/74-1طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبيفالعمادالَعكرياحلنبلي،]ابن
 .[2/69-15طاألعالموالزركلييف-11/72

.282\1ج1طوالنظائر األشباه السيوطي(1)
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وكلذلكإماأنيكون:

مبثلالثمناألول.-

أوأقلمنالثمناألول.-

أوأكثرمنالثمناألول.-

وهي:األقل،ثالثمنهافقطممنوعةوهيماتعجلفيهصورة،شرةفهذهاثنيتع

.العينة()بيعمثاشرتاهأبقلنقداألجل،مالوابعشيئا-1

ومالوابعشيئاألجلمثاشرتاهألجلأقلمناألجلاألول.-2

ومالوابعشيئاألجلمثاشرتاهألجلأبعدمناألجلاألول.-3

هذ يف املنع وعلة يف قليل دفع هي الصور وهوكثري،ه لكنهسلف الصورتنيمبنفعة، يف
وأمابقيةالصورالتسعفهيجائزة.والضابطأنهاملشرتي،ويفالصورةاألخريةمنالبائع،األولينيمن

وإناختلفاألجالنوالثمنانفينظرإىلالطرفالسابقفاجلواز،إذاتساوىفيهااألجالنأوالثمنان
.(1)وإالفاجلوازفاملنع،فإندفعقليالعادإليهكثريااء،ابلعط

مؤجل،:هو"أنيبيعشيئامنغريهبثمن(2)ومنصوربيوعاآلجالبيعالعينة.قالالرافعي

.(3)مثيشرتيهقبلقبضالثمنبثمننقدأقلمنذلكالقدر"املشرتي،ويسلمهإىل

،(2)والشعِب(1)نعائشةوابنعباسوابنسريينوقدوردعدمجوازبيعالعينةع
                                      

 .3/78فصليفبيوعاآلجالد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقي(1)
أبوالقاسممنأهلقزوينمنكبارالفقهاءالرافعي،الكرمي،هوعبدالكرميبنحممدبنعبده (623-557)الرافعي(2)

الشافعية.ترجعنسبتهإىلرافعبنخديجالصحايب.
عزيزجمرداعلىغريمنمصنفاته:الشرحالكبريالذيمساه"العزيزشرحالوجيزللغزايل"وقدتورعبعضهمعنإطالقلفظال

"شرحمسندالشافعي".و،"كتابهللافقال"فتحالعزيزيفشرحالوجيز
.[322/252طسري أعالم النبالء،الذهِبيف154/55طاألعالميف]الزركلي

 .15/245جاءيفبيعالعينةطاببمانيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاينيف(3)
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وأمحد.وأبوحنيفةواألوزاعيومالك(4)وبهقالالثوري،(3)والنخعي

قال:"إذاضنالناسابلدينارمنها:مارويعنابنعمرأنالنِبأبحاديث،وقداستدلوا:
فاليرفعهبالء،أنزلهللاهبمهللا،هاديفسبيلوتركوااجلالبقر،واتبعواأذانبابلعينة،والدرهموتبايعوا

  .(5)حىتيراجعوادينهم"

قاعدةعندعائشةرضيهللاعنهافأتتهاأمحمبةفقالتهلاايقالت:كنتعنأيبإسحاقعنالعالية
وإنهأماملؤمننيأكنتتعرفنيزيدبنأرقمقالتنعمقالتفإينبعتهجاريةإىلعطائهبثمامنائةنسيئة

أرادبيعهافاشرتيتهامنهبستمائةنقدافقالتهلابئسمااشرتيتوبئسمااشرتىأبلغيزيداأنهقد
                                      

= 
مولدهووفاتهابلبصرة.نشأاتبعي،أبوبكر.ابلوالء،األنصاريالبصري،هوحممدبنسريينه (110-33)ابنسريين(1)

وتفقه.كانأبوهموىلألنسبنمالك.مثكانهوكاتباألنسبفارس.كانإماموقتهيفعلومالدينابلبصرة.روى بزازًا
واشتهرابلورعوأتويلالرؤاي.وقال،وغريهممنالصحابةاحلديثعنأنسبنمالكوزيدبناثبتواحلسنبنعلي

.ينسبإليهكتاب"تعبريالرؤاي"،ابنسعد:مليكنابلبصرةأعلممنهابلقضاء
[.19/216طهتذيب التهذيب ،وابنحجرالعسقالينيف156/154طاألعالميف]الزركلي

ولدونشأمهدان()َشْعبالشعِب.أصلهمنمحري.منسوبإىل.الشعبهوعامربنشراحيله (103-19)الش عِب:(2)
منكبارالتابعني.اشتهرحبفظه.كانضئيلاجلسم.أخذعنهأبوحنيفةوغريه.وهوثقةعندأهلفقيه،ابلكوفة.وهوراوية

كالروم.خرجمعابناألشعثفلمااحلديث.اتصلبعبدامللكبنمروان.فكانندميهومسريه.أرسلهسفريايفسفارةإىلمل
.قدرعليهاحلجاجعفاعنهيفقصةمشهورة

 .[153/251األعالمطوالزركلييف-15/65طهتذيب التهذيب]ابنحجرالعسقالينيف
ومنالكوفة،أبوعمران.منمذحجاليمنمنأهلاألسود،هوإبراهيمبنيزيدبنقيسبنه (96-46)إبراهيمالنخعي(3)

ومنكبارالفقهاء.قالعنهالصفدي:فقيهالعراق.أحذعنهمحادبنأيبالصحابة،أدركبعضمتأخريالتابعني،كبار
ومساكبنحربوغريمها.سليمان،

 .[151/80طاألعالم،الزركلييف1/177-1طهتذيب التهذيب]ابنحجرالعسقالين
الثوري.منبينثوربنعبدمناة.أمرياملؤمننييفاحلديث.كانمسروق،يدبنهوسفيانبنسعه (161-97)الثوري(4)

وماتابلبصرةمستخفيا.منمصنفاته"اجلامعسنني،فتوارىمنهمااحلكم،طلبهاملنصورمثاملهديليليالتقوى،رأسايف
"اجلامعالصغري"كالمهايفاحلديث.ولهكتابيفالفرائض.و،"الكبري

 [14/111طهتذيب التهذيبابنحجرالعسقالينيف،3/104-15طاألعالمالزركلييف]
.-3462(رقم2/296)-د.طالسننوأبوداوديف-4825رقم28/440طاملسندأخرجهأمحدبنحنبليف(5)

التبايعاببالسنن الكربىوالبيهقييف-12/432-2طاملعجم الكبريوالطرباينأبوالقاسميف ماذكريفكراهية
د.ط:صحيح.1/177صحيح اجلامع الصغري وزايداته.قالاأللباينيف11017-15/316ابلعينةط



57 

.(1)يتبملإنأبطلجهادهمعرسولهللا

رمحههللاتعاىلاستدلعلىعدمجوازبيعالعينةمبارويعناألوزاعيعنالنِب(2)وابنالقيم

قال:"وهذااحلديثوإنكانمرسال(3)زمانيستحلونالرابابلبيعأنهقال:"أييتعلىالناس."
وهياألحاديثالدالةعلىحترميله،ولهمناملسنداتمايشهدابالتفاق،فإنهصاحللالعتضادبه

العينة، يسميها إمنا يستعملها من عند العينة أن املعلوم من الراببيعا،فإنه علىحقيقة اتفقا وقد
وإمناألبته،وصورهتاإىلالتبايعالذيالقصدهلمافيهاملعاملة،مثغرياامسهاإىلالعقد،بلالصريحق

هوحيلةومكروخديعةهللتعاىل".

وألنهمثنجيوزبيعهابهمنالبيع،هذاالبيعمستدلنيمباحصلمنألفاظوأماالشافعيةفقدأجازوا
.(4)عهابثمناملثلكمالوابابئعها،فجازمنابئعها،غري

 مناقشة 

وردمناألحاديثاليتسبقتوقالواأبهنارابواضحبصورةمهورحترميبيعالعينةمستدلنيمبارأىاجل
أبن اجلمهورابألحاديثالسابقة استدالل على وأجابوا البيع هذا جوزوا ولكنالشافعية بيع عقد

وااحلديثعندماحتصلهذهاألمورواليتمنهاحديثابنعمرليسفيهأيداللةعلىالتحرميوفسر
العينهحيثيضطراملسلمأنيفعلذلكفاليكونتراحمبنياملسلمنيحبيثيكونبدالعنذلك

                                      
-11113رقم-5/330-1اببالرجليبيعالشيءإىلأجلمثيشرتيهأبقلطالسنن الكربىأخرجهالبيهقييف(1)

-28/185اببالرجليبيعالسلعةمثيريداشرتاءهابنقدطاملصنفاقيفوعبدالرز-3/52السننوالدارقطينيف
 :إسنادهجيد4/24اببالبيعالفاسدنصب الراية.قالالزيلعييف14813رقم

هوحممدبنأيببكربنأيوببنسعدالزرعي.مشسالدينمنأهلدمشق.منأركانه (751-691)ابنالقيم(2)
وقدسجنمعهأقواله،وأحدكبارالفقهاء.تتلمذعلىابنتيميةوانتصرلهوملخيرجعنشيءمنسالمي،اإلاإلصالح

وألفكثريا.كثريا،بدمشق.كتبخبطه
"مدارجالسالكني".و،""الفروسيةو،""مفتاحدارالسعادةو،"منتصانيفه:"الطرقاحلكمية

،[1/65الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةحجرالعسقالينيفبن-156/56طاألعالم ]الزركلييف
 .153\2د.تج-د.طهتهِْذْيُب ُسنهِن أهيب دهاوده وهإيضاِح ُمشِكالتِهِ ابنقّيماجلوزيةيف(3)
 .419-3/418-3طروضة الطالبني وعمدة املفتنيانظرالنووييف(4)
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.(1)مثإناحلديثمعلولوهوضعيفجداكمابنّيذلكابنحجرالعسقالينمثال،قرضحسن
"هذااالسناداجملموع:دقالالنووييفوأماحديثعائشةفلميسلموافيهأواللضعفهالشدي

عنهشيئايسريااملديين:كتبت.وقالعلىبنءبشيفيهداودبنالزبرقانوقالحيىيبنمعني:وليس
ورميتبهوضعفهجدا.وقالاجلرجاين:إنهكذاب.وقالأبوزرعة:مرتوكاحلديث.وقالالبخاري:

وقالابنأىبعدى:هوطهومض الذينيكتبحديثهم.روىلهرباحلديث. الضعفاء يفمجلة
بنحامت:داودابنحبان:داودبنالزبرقانالأهتمهيفاحلديث.وقالأبوماجه.وقالالرتمذيوابن

الزبرقانشيخصاحلحيفظاحلديثويذاكرولكنهكانيهميفاملذاكرةويغلطيفالروايةإذاحدثمن
أنكرهاوأطلقعليهاألحاديثنأحاديثهمفلمانظرحيىيإىلتنكرعنالثقاتماليسموأييتحفظه

(2)اجلرحهبا."

ومناعرتاضاتالشافعيةعلىحديثعائشةرضيهللاعنهاأنقوهلاوتعنيفهااليكونيف
املوقوف.املسائلاجملتهدفيهافيعتربحديثامنقبيلاحلديث

ديثأبنعائشةرضيهللاعنهاترىجوازالبيعإىلالعطاءوبيعوكذلكردالشافعيةعلىاحل
تناقضا.العينةعلةاملنعالذيقالتههوالتأجيلابلعطاءفكانفيه

يدفعقليالإنالبائعوردالشافعيةعلىاملالكيةالذينقالواابلتحرميسداللذرائعحيثقالوا
أناألحكامجتريعلىالظواهرقالوا:لغو.فالشافعيةليأخذبعدهأكثروذكُرالسلعةوألفاظالتبايع

ملوهومماالنية،والدخلللنياتيفالعقودفلوحكمناالنياتيفالعقودمليصحعقدعلىاعتبار
3أحد.يقلبه

استعملرجالواستدلالشافعيةأيضاعلىجوازالعينةحبديثأىبسعيدوأىبهريرةأنرسولهللا
خيربف قالعلى خيربهكذا خبيبفقالأمتر بتمر والصاعنيإانجاءهم ابلصاعني الصاع لنأخذ

ومليفّصللهبنيأنيشرتىمن(4).ابلثالثةقالالتفعلبعاجلميعابلدراهممثابتعابلدراهمخبيبا
                                      

 .3/48-1ط-الكبرياببالبيوعاملنهيعنها الرافعيالتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث انظرابنحجرالعسقالينيف(1)
 10/151د.ت-النووييفاجملموعشرحاملهذبد.ط(2)
ر اَباْلَفْضل (3) حَتْر مي  اْلَوار َدة يف  اأْلََحاد يث   10/64-د.ت-د.طانظرالنووييفاجملموعشرحاملهذبَفْصٌليف 
 2180رقم-2/808-3اببالوكالةيفالصرفطاجلامع الصحيحيفأخرجهالبخاري(4)
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 فقد غريه من أو أرشده،املشرتى النِب لنبهه جائز غري العينة بيع كان نفأالفلو من سيشرتي
املشرتي.

الرتجيح

منخاللالنظريفأدلةالفريقنيوابلنظرملقاصدالشريعةيرتجحمذهباجلمهورالقائلنيحبرمةبيع
حىتأنالشافعيةوابلرغممنجتويزهملبيعالعينةفهوابلنتيجةمكروهعندهملشبهةالتعامل،العينة

وإغالقاببالتعاملالربويوفتحالبابومذهباجلمهورأرجحأيضامناببسدالذرائع،الربوي
القرضاحلسنالذيفيهاحملاسنالكثريةمنالتآلفوالتكاتفبنيأفراداجملتمعاإلسالمي.

.(1)سواءكانماالأوغريمالعوض،اهلبةيفاللغة:إعطاءالشيءإىلالغريبالأتقيت اهلبة: 

.(2)كاملالبالعوضيفاحلال"ويفاالصطالحعرفهابعضالفقهاءأبهنا:"متلي

الفقهاءمتفقونعلىأناهلبةاليصحتوقيتهاألهناعقدمتليكلعنيحاالومتليكاألعيانال
.مليصحإيّل،فلوقال:وهبتكهذاسنةمثترجعهكالبيع،مؤقتا،يصح

وقد،(3)ئه"قييفيعودمثيقيءكالكلبهبتهيفالعائد:"استدالهلم:بقولرسولهللا
استثىنبعضالفقهاءمنذلكالعمرىوالرقىبعلىخالففيها.

.(4)والترجعإىلالذيأعطاهاواحلنابلةيعتربوهنامتليكافاليصحأتقيتهافاحلنفيةوالشافعية

لهولعقبهفأهناللذيأعطيهاالترجعإىلالذيعمرى:أميارجلأعمرديثالنِبحباستدالهلم:

                                      
-8فصلاهلاءطالقاموس احمليطوالفريوزآابدييف-1/803)مادةوهب(1طلسان العربانظرابنمنظوريف(1)

1/143.
.25/687كتاباهلبةطرد احملتار على الدر املختارابنعابدينيف(2)
اجلامع الصحيحومسلميف-2449رقم-2/915-3اببهبةالرجلالمرأتهطاجلامع الصحيحأخرجهالبخاري(3)

.1622رقم-3/1240اببحترميالرجوعيفالصدقةد.ط
هناية احملتاج يفوشهابالدينالرملي-26/116اببركناهلبةطبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(4)

.6/68وابنقدامةيفاملغيند.ط-5/409كتاباهلبةطأخريةإىل شرح املنهاج
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.(1)املواريثاألنهأعطىعطاءوقعتفيهأعطاه

فرتجعالعمرىإىلالذيأعمرهاإذاملجيعلهالعقبالذيأعطيتواملالكيةيعتربوهناكالعارية
لهكأنيقول:هيلكولعقبك،فإنذكرالعقبملترجع.

وكانتقالدارهاعمربنتحفصةمنورثعمربنهللاعبداستدالهلم:مبارواهمالكعنانفع:ان
عمربنهللاعبدقبضزيدبنتتوفيتفلماعاشتمااخلطاببنزيدبنتأسكنتقدحفصة
.(2)لهانهورأىاملسكن

فيهاالناسيقولوماالعمرىُسئلعن(3)حممدبنالقاسموكذلكمارواهمالكبسندهأن
(4)أعطواوفيماأمواهلميفطهمشروعلىوهماالالناسأدركتحممد:مابنالقاسمفقال

أوهيلكرقىبمدةحياتكعلىأنكالدار،ومعىنالرقىبهوأنيقولالرجل:أرقبتكهذه
إنمت

.(5)وإنمتقبلكفهيلكولعقبكإيل،قبليعادت

                                      
صحيحه برتتيب ابن بلبانابنحبانيفو-1625رقم3/1245اببالعمرىد.طاجلامع الصحيحأخرجهمسلميف(1)

الرتمذييف-6577رقم14/132طىالسنن الكرب والنسائييف-5137رقم211/538كتابالرقىبوالعمرىط
12/359اببالعمرىطالسنن الكربىوالبيهقييف-1350رقم3/632اببالعمرىد.طسننه جلامع الصحيح

.12312رقم
 .1443رقم-2/756د.ت-اببالقضاءيفالعمرىد.طاملوطأ رواية حييي الليثيأخرجهمالكبنأنسيف(2)

مدبنأىببكرالصديقكنيتهأبوحممدمنساداتالتابعنيومنأفضلأهلزمانهعلماوأدابوعقالوفقها"القاسمبنحم(2)
حممد،وكانصمواتاليتكلمفلماوىلعمربنعبدالعزيزقالأهلاملدينةاليومتنطقالعذراءيفخدرهاأرادوابهالقاسمبن

القاسمبنحممد.وقالمالك:كانالقاسممنفقهاءهذهاألمةيروىعنقالحيىيبنسعيد:ماأدركناأحدانفضلهعلى
وابنهعبدالرمحنبنالقاسمماتبقديدسنةثنتنيومائةوهوبناثنتنيوسبعنيسنةبعدعمرالزهريعمتهعائشةروىعنه

الثقاتالبسيتيفابنحبانأمهأمولد"بنعبدالعزيزبسنةيفواليةيزيدبنعبدامللكوقدقيلإنهماتسنةمثانومائةو
وانظرابنخلكانيفوفياتاألعيانوأنباءالزماناببالقاسمبنحممد-4951رقم-5/302-1اببالقافط

.533رقم-14/59ط
 .1442رقم-2/756د.ت-اببالقضاءيفالعمرىد.طاملوطأ رواية حييي الليثيأخرجهمالكبنأنسيف(4)
وابنمنظوريف--2/516رقب(ومادة)-3/128-د.ت-(د.طمادة)عمراتج العروسانظرمرتضىالزبيدييف(5)

= 
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ومسيترقىبألنكالمنهمايرقبموتصاحبه.وقالاملالكية:هيأنيقولالرجللآلخر:
.(1)وإنمتقبلكفداريلكيل،متقبليفداركإن

:"الُعْمَرىَأنيدفعالرجل(2)ثعلبقالعمره،وأماالعمرى:الشيءجُيَْعُللكطولعمركأَو
إ ىلَأخيهداراًفيقولهذهلكُعُمَركَأوُعُمر يأَيُّناماتُدف َعتالدارإىلَأهله

(3)ُعُمر ي.َمْرتُهإايهوأَْعَمْرتهجعلُتهلهُعُمَرهأَووكذلككانفعُلهميفاجلاهليةوقدعَ

املناقشةوالرتجيح

ابلنظرإىلمذهباجلمهورُيالجظأهنميعتربونالعمرىغريمؤقتةاستدالالمياوردمناألحاديث
وابملعقولفهيملخقةابهلبةفلولملتكنمؤبدةملتكنهبةوصارتإىلالعاريةأقرب.

 الرهن أبجل: أتقيت 

ينةوُمْرهَتَنهكماقاليفلسانالعرب:"كلأَمرحُيْتبسبهشاحلبس،الرهنلغة:منمعانيه يءفهوَره 
.(4)وكذلكمايوضعمنابمايؤخذمناإلنسان"عمله،َأناإلنسانَره نُي

                                      
= 

لسان العرب )-14/601ط)عمر(مادة -1/424رقىب(ومادة -والرازي خمتار الصحاحيف د.ط)عمر(مادة
1/467.

.613-1طالعمرىوالرقىبيفالثالثالبابالقوانني الفقهيةانظرابنجزييف(1)
هجرية(إمامالكوفينييفالنحوواللغةكانثقةحجةصاحلا291-200أبوالعباسأمحدبنحيىيبنيزيد)ثعلبهو6)

=مشهوراابحلفظوصدقاللهجةواملعرفةابلعربيةوروايةالشعرالقدميمقدماعندالشيوخمنذهوحدثمتفنناوحفظكتب
يشذمنهاحرفوعينابلنحوأكثرمنغريهفلماأتقنهأكبعلىالشعرواملعاينوالزمابناألعرايببضععشرةالفراءفلم=

سنةفضلأهلعصرهابحلفظللعلوماليتتضيقعنهاالصدورمنتصانيفه:كتاباملصونوكتاباختالفالنحوينيوكتاب
أجبد العلوم الوشي املرقوم يوماالجيريإىلغريذلك.]القنوجييفمعاينالقرآنوكتابماتلحنفيهالعامةوكتابماجير

.[1/96د.ت-د.ططبقات املفسرينالداوودييفو-3/50د.طيف بيان أحوال العلوم
لسان وابنمنظوريف--2/516رقب(ومادة)-3/128-د.ت-(د.طمادة)عمراتج العروسمرتضىالزبيدييف(3)

1/467د.ط)عمر(مادةخمتار الصحاحيف-والرازي-1/424رقىب(ومادة)-14/601طر()عممادةالعرب
35/122مادةرهند.طاتج العروسمرتضىالزبيدييف-12/188-1مادة)رهن(طلسان العربابنمنظوريف(4)
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.(1)وفائه"تعذرعندمنهايستوىفبدينوثيقةمالعنيشرعا:"جعل

يفالدينشهرا،كأنيقول:رهنتكهذاالشيء،(2)إىلأنهاليصحأتقيتالرهنأبجلاتفقالفقهاء
الذيلكعلي.

.(3)يقتضيهالعقدفاليصحاستدالهلم:أنهشرطال

والتأقيتفيه واالستيثاقاليكونإالابستدامةحبسالرهن، هووثيقةالستيفاءاحلق، والرهنإمنا
.(4)ألجلها،فاليصحأتقيتهيفوتالغايةاليتشرعالرهن


















                                      

 .3/449-د.ت-د.طحتفة احملتاج بشرح املنهاجابنحجراهليتمييف(1)
-د.طشرح خمتصر خليلويفاخلرشييف-3/480د.ت-د.طحتفة احملتاج بشرح املنهاجانظرابنحجراهليتمييف(2)

ويفعبدهللابنحممودبن-3/350فصلإناستحقالرهناملبيعد.طكشاف القناعوالبهويتيف-5/243د.ت
.2/64كتابالرهناالختيار لتعليل املختارمودوداملوصلييف

.3/350د.طكشاف القناعانظرالبهويتيف(3)
 .2/64كتابالرهناالختيار لتعليل املختارانظرعبدهللابنحممودبنمودوداملوصلييف(4)
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تقسيم املعامالت بضبط التأقيت ابألجل وحتديده واختالف املتعاقدين فيه: الفصل الثالث

أربعةمباحثوفيه

 يكون ما ومنه يكونمعلوما مبعلوميةجمهوال،مناآلجالما متعلقة صحتها وعدم العقود فصحة
تؤديإوجهالته،األجل فاجلهالة ىل الغرر، يكون ما ومنها يكونمتقاراب ما متفاوات،فمناجلهالة

وللفقهاءآراءيفذلكفيماأييت.

 التأقيت إىل أجل معلوم: املبحث األول

 وفيه سبعة مطالب

والعلمبه،(1)خالفبنيالفقهاءيفصحةاألجليفكلمايقبلالتأجيلإنكانمعلوماألجلال
يكونخمتلفابنيالناسأبنيكونحمدداابليوموالشهروالسنة.المعنييكونبعلمزمان

تعاىل: قوله  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ودليلاشرتاطمعلوميةاألجل:
(2)َّ جنيم  ىم مم

وألنالنِب فليسلفيفكيلمعلوم)منقاليفموضوعاشرتطاألجل: أسلفيفمتر

                                      
الشافعيواخلطيبالشربيين-6/261د.ت-كتلبالبيوعد.طعلى اهلداية شرح فتح القديرانظرالكمالابناهلماميف(1)

.4/218د.طاملغين املقدسييفوابنقدامة-3/8كتابالسلم1طغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجميف
.﴾282اآلية﴿منسورةالبقرة(2)
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.(1)(ووزنمعلومإىلأجلمعلوم

ىصحةالتأجيلإىلأجلمعلوم.علواإلمجاعمنعقد

وكلمايؤديإىلاملنازعةوجبمنعه.وكذلك.املنازعة،وألناجلهالةيفاألجلتؤديإىل
وقدأمرانابلوفاءهبا.ابلعقود،سيؤديإىلعدمالوفاء

اختلفوا والفقهاء حقيقةيف ابألجل،العلم معلومية األجلاألجل،أو أبن بعضهم فقال
وموبعضهمقال:هواألجلاملعل،(2)كالشهورعندالعربالناس،ماكانمعروفاعنداملعلوم:هو

بناءعلىذلك،(3)كاملنصوصةمعلومةللمتعاقدينتعتربحكما،وأناألايماليتهيللمتعاقدينولو
 أو حقيقة املعلومة األزمنة إىل التأجيل يف الفقهاء آراء بيان من بد أحكما،فال شهور إىل وأو

مناسبات.

 :التأقيت أبجل إىل أزمنة نص عليها الشرع: املطلب األول

الفقهاءمتفقونعلىجوازالتأجيلإىلأزمنةنصعليهاالشرع،مثلأنيقول:خذهذاالدينارَسَلما
.فشهر(4)أوآخذهمنكبعدمخسوعشرينيوما،يفإردبقمحاإىلأولشهررجبمنهذاالعام

الشرعأوقااترجبمناألشهرا يكونالتأجيلإىل،وكذلكاألايم،هلالليةاليتنصها لذلكعندما
،فلوجعلأجالمدتهشهرأوشهران،ألهنااألصل،عنداإلطالقتكونهالليةالشهوروالسننيفهو

قال،فينصرفعنداإلطالقإىلاألشهروالسننياهلالليةألنهُعرُفالشرع،مثال،أوسنةأوسنتان
تعا  ىي ني ٱُّٱ: وقالتعاىل(5)َّ حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خب حب ُّٱىل:

                                      
البخارييف(1) إىلأجلالصحيح اجلامعأخرجه اجلامع ومسلمبيف-2135رقم)2/784-3طمعلوم(اببالسلم

 (.1604)برقم3/1226اببالسلمجالصحيح
.2/62د.ت-اببالسلمد.املهذبالشريازييفانظر(2)
.3/205اببالسلموشروطهد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقياملالكييفانظر(3)
اين ألفاظ مغين احملتاج إىل معرفة معاخلطيبالشربيينيف-210/40يفترتيبالشرائعطبدائع الصنائعالكاساينيف(4)

.13/8كتابالسلمطاملنهاج
 .﴾189سورةالبقرةاآلية﴿(5)
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 مثهت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 (2)وقدقالهبذااحلنفيةواملالكيةوالشافعيةواحلنابلة(1) َّ

 

املطلب الثاين : التأقيت إىل أجل بشهور غري عربية

معروفعندسماألول:ماهوإذاكاناألجلمضرواببغريالشهوراهلالليةفهوقسمان:الق
مثلكانونوشباط....فجمهورالشرع،ولكنالتأقيتبهغريمنصوصيفومشهوربينهماملسلمني،
فصارخيتلف،نذلكألنهأجلمعلومالوجيوزواحلنابلة(واملالكيةوالشافعية)احلنفيةالفقهاء

 .(3)كالتأجيلابلشهوراهلاللية

 ميكن قد ما الثاين: غريأالالقسم أعياد بعض إىل كالتأجيل املسلمني عند معروفا يكون
األشهرالروميةوالفارسية.كعيدامليالدوغريهومثلهاوحنومهاكأعيادالنصارى(4)املسلمنيكالنريوز

ألهناوإنملتكنمعروفةعندكلاملسلمنيلكنها(5)فجمهورالفقهاءقالواجبوازالتأجيلإليه
وكذلكإناختصغرياملسلمنيمبعرفتهامسلمني،عندكثريمنالناسمسلمنيوغريحمددةومعلومة

                                      
.﴾36سورةالتوبةاآلية﴿(1)
اببالسلمحاشية الدسوقي على الشرح الكبرييف--210/40طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساينيف(2)

--2/76د.ت-اببالسلمد.املهذبسفيفالشريازيأبواسحاقإبراهيمبنعليبنيو--3/206وشروطهد.ط
.10/479د.طاملغينابنقدامةيف

-25/81مطلبيفبيعالشربطرد احملتار على الدر املختار ابنعابدين،يف-انظرنفساملراجعالسابقةابإلضافةإىل(3)
.3/205اببالسلموشروطهد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريوالدسوقييف

"روز"مبعىنيوم،أيأوليوممنالسنةاإليرانيةالشمسية.و"نو"مبعىنجديدأصل"النريوز"عيدشهريمنأعيادالفرسمن(4)
"مهر" وهوشهر الشمسية. السابعمنشهورهم يفالشهر به يعيّد الفرسَكذلك، عيدمنأعياد فإنه "املهرجان"، وأما

]جواد.األشعاروقدبقيالفرسحيتفلونبهيفاإلسالم،حىتزمانناهذا،ووردذكرهيف"مهرمأه"،ويدعىالعيد"مهرجان".
[.4دارالساقيط-5/364جاملفصل يف اتريخ العربعلييف

اببحاشية الدسوقي على الشرح الكبرييف--210/40طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(5)
د.ت-اببالسلمد.املهذبوالشريازيأبواسحاقإبراهيمبنعليبنيوسفيف--3/206السلموشروطهد.ط

.10/479د.طاملغينوابنقدامةيف--2/76
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.(1)بذلككماصرحالشافعيةال،علىالكذبوإالتواطؤهمجازإنكانعددهمكبريميتنع

بناءعلىذلككلأتقيتحديثيفزماننامعروفبنيالناسبوقتمعنيفالأبسابلتأجيل
دالنصارىواألعياداملعروفةعاملياكعيداألموغريهامماابتدعيفهذاالزمانطاملاإليهكعيدامليالدعن

أنهصارمعروفاعندكلالناس.

 

 

 : التأقيت أبجل األشهر مطلقا: املطلب الثالث

كانالتأجيل أوابألشهر،إذا أورومية هاللية )احلنفيةفارسية،دونتعينيأهنا فقداتفقالفقهاء
علىأنهعندالتأجيلابألشهرمطلقةمنغريتعينيفهيتنصرفإىلواحلنابلة(كيةوالشافعيةواملال

اهلاللية، الشهور هي الشرع عرف يف الشهور ألن تعاىلاهلاللية،وذلك قوله  ىي ني ُّٱ:بدليل
 (2)َّٱمثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

إذاحصلحتتسباملدةمنأولالشهرمثالففيعقداإلجارةعليها،فعنداإلطالقفإنالعقدحيمل
فإنكانلشهر،فإنأكثر،فإماأنيكونالعقدلشهرأوأوله،العقديفأوله.أماإذاملحيصليف

عنالعقديوماكانعليهفلونقصالشهرخالف،فهوعلىاألهلةبالالشهر،حصلالعقديفغرة
ففيإجارةالشهريكونالشهر،حصلبعدمضيبعضوإنللهالل،األجرةكاملة؛ألنالشهراسم

 .(3)فتعترباألايممتعذر،ألناعتباراألهلةيفذلكابإلمجاع،علىثالثنييوما

وعندتعذراألايمكمثلبالدالقطبنيالشمايلواجلنويبحيثميتداليومالواحدإىلمايقارب
بنيذلكمإىلأربعوعشرينساعةقديرابلساعاتحيثأناليوممقستستةأشهرفيكونال كما

                                      
 .13/9كتابالسلمطيف مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيين(1)
.﴾36سورةالتوبةاآلية﴿(2)
يف حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي--210/40طدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعبانظرالكاساينيف(3)

د.ط املهذبوالشريازييف-3/206اببالسلموشروطه د. د.طاملغينوابنقدامةيف-2/76د.ت-اببالسلم
4/220. 
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عندماُسألعنالصالةأايمالدجالحيثأخربأنمنأايمالدجاليطولملدةسنةمماسولهللا
نعرفمناألايماملعتادة.سألهالصحابةرضهللاعنهمأتكفينافيهصالةيومفقال:الأقدرواله

منالد جال،الصحابةحذ رالنِبرديفاحلديث:قدرهدّلذلكعلىالتقديرابلساعاتكماو
؟قَاَل:أَْربَ ُعوَنيَ ْوًما:يَ ْوٌمَكَسَنة ، اأْلَْرض  ثُُهيف  َويَ ْوٌموذََكَرهلمصفته،فقالواله:)اَيَرُسوَلاَّلل  ،َوَمالَب ْ

م ُكْم،قُ لْ َكَأاي  م ه  َكَسَنة ،أََتْكف ينَاَنا:اَيَرُسوَلاَّلل  ؟َفَذل َكاْليَ ْوُمال ذ يَكَشْهر ،َويَ ْوٌمَكُجُمَعة ،َوَسائ ُرَأاي 
َقْدَرُه( لَُه اْقُدُروا اَل؛ قَاَل: ؟ يَ ْوم  َصاَلُة فإنه،(1)ف يه  كانللصالة يُعملبهيفأتقيتاملعامالتفهذا

أيضا.

 وأما إذا قد فإهنم مثال أشهر ثالثة اإلجارة واملالكيةا،اختلفوكانت احلنفية اجلمهور فقال
 شهرين تكّمل واحلنابلة: ابهلالل،والشافعية ثالثني ابلعدد حنيفة،يوما،وشهرا عندوأليب ورأي

.(2)وكذلكيفإجارةالسنةمثالعددية،احلنابلة:أنالثالثةكلها

 : الذي يبتدأ منه احتساب مدة األجل الرابع: الوقتاملطلب 

 قدعلىأمرفيهأتقيتحيدداملتعاقدانبدايةمدةالشيءالذييتعاقدانعليهوهنايتها،عادةعندالتعا
حتتسبمدةاألجلمنالوقتالذيحيددهاملتعاقدانفإنملحيدداوقتابتداءهافيكونمنلذلك

 وهذاالخالففيهعندالفقهاء..(3)وقتالعقد

:لمنيالتأقيت ابألجل إىل أعياد املس: املطلب اخلامس

                                      
السنن يفوابنماجه-2937رقم-4/2250د.ت-اببذكرالدجالوصفتهد.طاجلامع الصحيحأخرجهمسلميف(1)

واحلاكميف-4321رقم-16/375اببخروجالدجالطالسننأبوداوديف-4075رقم-4/136د.ت-د.ط
 .8508رقم-14/537طاملستدرك على الصحيحني

سوقي على الشرح الكبريحاشية الدالدسوقييف--210/40طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(2)
د.ط املهذبوالشريازييف-3/206اببالسلموشروطه د. د.طاملغين وابنقدامةيف-2/76د.ت-اببالسلم

4/220.
(3) يف الكاساين -24/181طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر يف املهذبالشريازي د.ط السلم -د.ت-ابب

د.طاملغينيفوابنقدامة-3/205اببالسلموشروطهد.طعلى الشرح الكبري حاشية الدسوقيوالدسوقييف-2/76
4/218.
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 وكان العيد حتدد إذا جاز األعياد من عيد إىل التأجيل حصل وعيدمعلوما،إذا األضحى كعيد
ورأسالفطر،وكذلككلمناسبةاعتاداملسلموناالحتفالهباوصارتمعروفةكذكرىمولدالنِب

.(1)فهذاجيوزالتأجيلإليهالسنةاهلجريةوغريمهامناملناسبات،

 : التأقيت ابألجل إىل ما حيتمل أحد شيئني :املطلب السادس

صرحبذلكالشافعيةيفاألصحعندهممنهما،إذاحصلاألجلمباحيتملأمرينصرفإىلاألول
إىلالعيدألنالعيدعيدالفطروعيدواحلنابلة، أوإىلمجادىألنهيوجدشهراألضحى،كتأجيله

أوإىلالثاين،يعألنهيوجدشهرربيعاألولوشهرربيعأوإىلربالثانية،مجادىاألوىلوشهرمجادى
علىوالحيمللتحققاالسمبه.ذلك،فيحملعلىاألولمنواثلثها،اثينأايمالتشريقاحلج؛نفر

.(2)كماعندالشافعيةوالثاين،ألنهترددبنياألوليفسده،بلالثاين،

 :ها الناسالتأقيت ابألجل إىل مواسم اعتاد: املطلب السابع

 الناس عند معتادة مواسم والدايس،كاحلصاد،هناك وقدوم فالفقهاءاحلاج،والقطاف، وغريها
إليهاعلىرأيني:فريىاحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةوابناملنذرعدمجوازالتأجيللالتأجيخمتلفونيف

إىلهذهاملواسموأمثاهلا.

 قال أنه عباس ابن عن روي مبا استدلوا إىل تبيعوا العطاء،ال إىل إىلاألندر،وال وال
مضطرب،.وألنالتأجيلبذلك(3)الدايس يقربورمبا فيتأخراحلصادوكذلكالقطافيبعد،فرمبا

ويتقدمانبقصرمدةالربودةوزايدةحرارةاجلو،أوطولمدةالربودةيفاملطر،بسببتواترهطول
اليوجدبسببوجودالصقيعاملدمرأوحصولآفة.والعطاءفقداملطر،اهلواءوانقطاع

                                      
الكاساينيف(1) د.طاملهذبالشريازييف-24/181طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر -تد.-اببالسلم

د.طاملغينيفابنقدامةو-3/205اببالسلموشروطهد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريوالدسوقييف-2/76
4/218. 

1كتابالسلمطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيينيف-4/21د.طاملغينابنقدامةيف(2)
3/10. 

(3) يف البيهقي طمعرفة السنن واآلاثرأخرجه السلم يف املال رأس نقد يف-18/198ابب مسند اإلمام والشافعي
صحيحموقوف:2ط5/217.قالاأللباينيفإرواءالغليلاببالسلميالشافع
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وأماأثراشرتاطالتأجيلإىلأجلجمهولجهالةمتقاربةفقداختلففيه

يصحأتجيلاملبيعأوالثمنإىلأجلجمهولسواءكانتاجلهالةمتقاربةفقالاحلنفية:أنهال
أمتفاوتة،أووالدايس،كمثلاحلصاد فإنأبطلاملشرتيسفر،حدمنكمثلهبوبالريحوقدوم

انقلبالبيعجائزاعندابلفساد،وقبلأنيفسخالعقداملضروب،األجلاجملهولاملتقاربقبلوقته
 يوسف وأيب حنيفة ينقلبوحممد،أيب وال أتكدزفر،عند األجل إبطال قبل املدة انقضت ولو

.(1)والينقلبجائزاإبمجاععلماءاحلنفيةالفساد،

ميقاتإليه،املالكيةأنهجيوزالتأجيلويرى أيالوقتمعظمه،ويعتربيفاحلصادوالدايسوحنومها
العقد،وسواءوجدتاألفعاليفبلدلذلك،وهووسطالوقتاملعدذكر،الذيحيصلفيهغالبما

.(2)فاملرادوجودالوقتالذييغلبفيهالوقوع-أيملتوجد-أوعدمت

وذلكأبناملؤجل،وذلكألنالعلمابألجليشرتطعندهميفالعقد،بفسادوالشافعيةقالوا
كاحلصادوقدوماحلاج.قليال،فالجيوزمبايتفاوتولوكانالتفاوتمضبوطا،يكونمعلوما

.(3)(أسلميفشيءفليسلفيفكيلمعلومووزنمعلومإىلأجلمعلوم)مناستدلواحبديث
.(4)نهميكنيتقدمويتأخركماسبق،ألوألنذلكليسمعلوما

وذلكألنالشرطعندهمأنيكوناألجل،:أنهبطلالتأجيلوصحالعقد(5)وقالاحلنابلة
أوكان،كأنابعهبشرطاخلياروأطلق–لذلكإنشرطأجالجمهوالأوخياراجمهوال،زمنهمعلوما

لشرطفاسدوالبيعصحيح،والذيذهبفا–أوأجلالثمنإىلاحلصادوحنوه،إىلاحلصادوحنوه
املشرتي أو البائع الشرطسواء بفساد -غرضه يعلم مل أو الشرط بفساد علم أحد–وسواء فله

أولهتعويضمانقصمنالثمنبفساد،شيئني:فسخالبيع؛ألنهابلشرطالفاسدمليسلملهماأراد
                                      

.25/83مطلبيفبيعالشربطرد احملتار على الدر املختار انظرابنعابدينيف(1)
.3/205اببالسلموشروطهد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(2)
اجلامع الصحيحومسلميف-(2135رقم)2/784-3اببالسلمإىلأجلمعلومطالصحيح اجلامعأخرجهالبخارييف(3)

(.1604)برقم3/1226اببالسلم
 .2/76د.ت-اببالسلمد.املهذب انظرالشريازييف(4)
.3/189اببالشروطيفالبيعد.طكشاف القناعانظرالبهويتيف(5)
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يعينإنكانقداشرتىبزايدةعلى-فلهمازادوإنكانمشرتاي،الشرطإنكانالبائعهواملشرتط
وهو،لفواتشرطالصحةفيه،واليصحالعقديفالسلمإذاحصلالتأجيلبذلك-مثنمااشرتاه

.(1)لالختالفيفهذهاألشياء،علماألجل

(2)جو".يفروايةعناإلمامأمحدأنهقال:"أرجوأاليكونبهأبس"وقال:"إنكانشيءيعرففأر
فوافقاملالكيةيفجوازالتأجيلإىلاملواسم.

مناقشةوترجيح

يوجداتفاقبنيمجهرالفقهاءمناحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةعلىعدمصحةالتأجيلإىلوقتفيه
وهمنظروامنجهةأنالتأقنيإمناشرعمنأجلعدم،اضطرابوجهالةقليلةكاحلصادوماأشبهه

ولذلكأّكدالنِب،والتأجيلإىلوقتمضطربأوفيهجهالةفيهاحتمالاملنازعة،عةحصولاملناز
منافية ولوكانتقليلة إىلأجلمعلوم(وحصولبعضاجلهالة ( بقولهيفالسلم الناحية هذه

التقدم،للمعلومية بسبب اعتبارها وهلا مثنها هلاال الواحدة الدقيقة صارت حيث زماننا يف وخاصة
يسببخسارةكبريةألحداملتبايعني،تكنلوجييفمجيعنواحياحلياةال واحدة التأخريساعة ،ورمبا

فيرتجحمذهباجلمهوريفهذهاملسألة.













                                      
.3/300طيفالبيعد.طاببالشروكشاف القناعانظرالبهويتيف(1)
.4/218د.طملغينانظرابنقدامةيفا(2)



98 



 التأقيت إىل أجل جمهول: املبحث الثاين
وفيهمطلبان

 : التأجيل إىل فعل مضطرب حصوله: املطلب األول 

–حقيقةأوحكما-أنهالجيوزالتأجيلإىلأجلغريمعلوموقوعهعلى(1)قدمّراتفاقالفقهاء
 غري يف اتفقوا املنضبط،وكذلك أجال يعترب منجمهوال،وكالمها زيد قدوم إىل مؤجل بثمن كبيعه

 أوإىلهبوبالريح.وكذلكالبيعإىلاليسار.املطر،السفر،أوإىلنزول

عدمجوازالتأجيلإىلفعلغريمنضبطالوقوعبنفساآلاثروقداستدلواعلىاستدالهلم:
التأجيلبفعليقعيفزمن علىعدمجواز معتاد،اليتاسُتدلهبا بلإنهذاوالدايس،كاحلصاد

والتأجيلوأماهنافاجلهالةفيهمتفاوتة.متقاربة،ألناجلهالةابلتأجيلإىلاحلصادوأمثالهأوىل؛النوع
وكذلكاجلهالةتؤدي،(2)ويبعد،ويتقدمويتأخرفيقربفيهالوقتاختالف،ألنفيهمعلوم؛غريبه

وألناألجلاجملهولبعيدها؛وآخريفاملدة،فهذايطالبيفقريبوالتسليم،إىلاملنازعةيفالتسلم
مؤداهإىلالغرر.

 : التأقيت أبجل إىل وقت غري معلوم مطلقا: املطلب الثاين

الفقهاءعلىعدمجوازالتأجيلإىلأجلجمهولجهالةمتفاوتةفالتأجيلإىلأجلسبقبياناتفاق
التأجيلعلىالتصرفهونفسهاختالفهميفأثر جمهولجهالةمطلقةأوىل.واختالفهميفأثرهذا

اجملهولجهالةمتفاوتة.األجلالتأجيلإىل

أيضا.أنهاليصحالعقدللحنابلة،وهورأيوالشافعية،فريىاحلنفيةواملالكية

                                      
حاشية والدسوقييف-6/452د.ت-اببالبيعالفاسدد.طعلى اهلداية شرح فتح القديرالكمالابناهلماميفانظر(1)

مغين احملتاج شافعييفواخلطيبالشربيينال-3/67د.ت-اببعلةحرمةطعامالرابد.طالدسوقي على الشرح الكبري
 .4/218د.طاملغينيفوابنقدامة-13/8كتابالسلمطإىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

 .4/218د.طاملغينابنقدامةيف-2/19د.ت-د.طاببماهنىعنهمنبيعالغرراملهذبالشريازييف(2)
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.(1)العقد؛أجلفاسدفأفسدأنهاستدالهلم:

إن أنه يرون ألغىلكناحلنفية انقلبالثمن،وأعطىالتفرق،املشرتياألجلاجملهولقبل
والينقلبجائزاالعقد،تفرقاقبلاإللغاءأتكدفسادوأماإنجائز،وعندزفريبقىغريجائزا،العقد

(2)نفيةإبمجاعاحل

 البيع يف اجملهول األجل أن اآلخر الرأي يف احلنابلة يفسد،ويرى السلمالبيع،ويصح ويف
يفسداألجلوالسلم.

وقداستدلواعلىصحةالبيعوبطالنشرطاألجلاجملهولمبارويعنعائشةاستدالهلم:
فأعينيين.فقلت:أوقية،اميفكلعأواق،،فقالتكاتبتأهليعلىتسع(3)أهناقالت:جاءتينبريرة

فقالتأهلها،ويكونوالؤكيلفعلت.فذهبتبريرةإىلواحدة،إنأحبأهلكأنأعدهاهلمعدة
فقالت:إينعرضتعليهمفأبواإالأن،جالسفأبواعليها.فجاءتمنعندهمورسولهللاهلم،

فإمناالوالء،خذيهاواشرتطيهلمفقال:.فأخربتعائشةالنِبيكونالوالءهلم.فسمعالنِب
مثقال:أمابعدعليه،يفالناسفحمدهللاوأثىنفقامرسولهللاعائشة،الوالءملنأعتقففعلت

ماكانمنشرطليسيفكتابهللافهوتعاىل؟فماابلرجاليشرتطونشروطاليستيفكتابهللا
فأبطلالشرط(4)(هللاأوثق.وإمناالوالءملنأعتقوإنكانمائةشرط.قضاءهللاأحق.وشرطابطل،

                                      
اببمااملهذبالشريازييف-6/261د.ت-تابالبيوعد.طكعلى اهلداية شرح فتح القديرانظرالكمالابناهلمام(1)

اببعلةحرمةطعامالرابحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقييف-2/19د.ت-د.طهنىعنهمنبيعالغرر
 .3/67-د.ط

.25/83مطلبيفبيعالشربطرد احملتار على الدر املختار انظرابنعابدينيف(2)
مثابعوهامنعائشةفكاتبوها،هالل،كانت.أمةلبعضبينصحابية:هيبريرةموالةعائشةبنتأيببكرالصديقبريرة(3)

َها َياَّلل َُعن ْ وقدمجع،"وجاءاحلديثيفشأهناأبن"الوالءملنأعتقتشرتيها،وكانتختدمعائشةقبلأنفأعتقتها،َرض 
حرا،وقداختلفيفزوجها:هلكانعبداأومغيثا،وكاناسمزوجهازوج،تحتتبعضاألئمةفوائدهذااحلديث.وعتق

.والصحيحأنهكانعبدا
-1طاالستيعاب يف معرفة األصحابابنعبدالربيف:7/37-1طأسد الغابة يف معرفة الصحابة]ابناألثرييف

4/1795.]
يف(4) البخاري -الصحيح اجلامعأخرجه اشرتط اببإذا ط 2/759ج-3شروطا يف-2060رقم اجلامع ومسلم

.1504رقم-2/1141د.ت-اببإمناالوالءملنأعتقد.طالصحيح
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.(1)ومليبطلالعقد





























 تعويض األجل ابملال: املبحث الثالث
وفيهأربعةمطالب

                                      
.4/54د.طالشرح الكبري على منت املقنعانظرابنقدامةيف(1)
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يرداالعتياضعناألجلابملاليفصورمنهامايلي:

 مجع صفيت النقد والنسيئة يف عقد البيع: الصورة األوىل املطلب األول
وخبمسةعشرنسيئة،بعشرة،نيقولبعتكهذانقدامثلأ

،(1)ذهبمجهورالعلماءأنهذاالبيعاليصحإذاكانهبذهالصيغة

جاءيفالشرحالكبري:"كذلكفسره(2)هنىعنبيعتنييفبيعة"استدالهلم:أن"النِب
قولأكثرأهلوإسحاق،والثوري،مالك لهالعلم؛وهذا لوقالواحد،ببيعألنهملجيزم ما أشبه

كالبيعابلرقماجملهول.يصح،وألنالثمنجمهولفلمهذين؛بعتكأحد

 عن روي بكذا،سطاوووقد ابلنقد أبيعك يقول: أن أبس ال قالوا: أهنم ومحاد واحلكم
يفيذهبإىلأحدمها.فيحتملأنهجرىبينهمابعدماجيرييفالعقد،فكأناملشرتبكذا،وابلنسيئة

ابلنسيئة أانآخذه بكذا،قال: ذلك،وحنورضيت،أوقال:قدخذه،فقال: كافيا،فيكونعقدا
يصح؛فعلىهذا:إنمليوجدمايدلعلىاإلجيابأومايقوممقامهملاجلمهور،فيكونقوهلمكقول

مضىمنالقولاليصلحأنيكونإجيااب (.3")ألنما البيعسببه هذا الصيغةفاخلالفيفصحة
وألنهبرتددهابلثمنصاربه؛فلمحيددالبائعبيعاواحداجازماواحد،املشتملةعلىصيغتنييفآن

وإمناهوالبائع،جمهوالهلهوعشرةأومخسةعشر.فإذاصدرتالصيغةهكذامليكنإجياابمن
فإنقبلالبائعمتبائع،الفإذاقبلاملشرتيإحدىالصفقتنييعتربإجياابمنقبلهموجهاإىلعرض،

                                      
على اهلداية شرح فتح القديراهلماميفوالكمالابن-5/180-1ابببيعتنييفبيعةطنيل األوطارانظرالشوكاينيف(1)

1اببيفالبيوعاملنهيعنهاطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجيفواخلطيبالشربيين-6/22د.ت-د.ط
-2/281.

صحيحه برتتيب ابن بلبانابنحبانيف-6628رقم-11/203مسند اإلمام أمحد بن حنبلأخرجهأمحدبنحنبليف(2)
السنن الكربىوالنسائييف4973رقم)11/347ذكرالزجرعنبيعالشيءمبئةدينارنسيئةوبتسعنيدينارانقداابب

قالحسنويعةبيفاببالنهيعنبيعتنيسننه جلامع الصحيح سنن الرتمذيوالرتمذييف-6227رقم5/45-1ط
رقم-5/343-1بالنهيعنبيعتنييفبيعةطوالبيهقييفالسننالكربىاب-1231رقم-3/533د.طصحيح

املوطأمالكبنأنسيف-11195 .قالاأللباينيفالسلسلة1342رقم-2/663اببالتهيعنبيعتنييفبيعة
 صحيح5/325الصحيحة

.4/33د.طالشرح الكبري على منت املقنعابنقدامةيف(1)
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وإالمليتم.العقد،

 نسيئةالصورة الثانية وهي بيع الشيء أبكثر من سعر يومه : املطلب الثاين
الزايدةيفمثنالسلعةمقابلأتخريدفع البيع-بناءعلىذلكيصحالثمن،مجهورالفقهاءأجازوا

صيغةالزايدةواليتهيالبيعتني،عينةمنوذلكعنداحتادإرادةاملتعاقدينعلىصيغةم-ابلتقسيط
مقابلأتجيلدفع السلعة عليهامثنها،يفمثن شكلدفعاتيتفق الثمنمستقبالعلى أبنيدفع

املتعاقدانعندإبرامالعقد.

بعدأنذكرفسادالبيعتنييفبيعةإذاأخذ(1)فقدجاءيفالشرحالكبرياملالكية،هذاماقاله
بعد(2)قالالدرديراجمللس،عةمنغريتعينيإلحدىالبيعتنيوخيتارذلكبعدانتهاءاملشرتيالسل

فالمنع".بكذا،وقال:اشرتيتللمشرتي،بلأعطياخلياراإللزام،هذا:"فإنوقعالعقدالعلى

منبطالنالبيععلىالوجهالذيفيه(4)معقباعلىماقالهاخلرشي-(3)وكذلكقالالعدوي

                                      
 .3/58-د.طشرح الكبريحاشية الدسوقي على الانظرالدسوقي(1)
ه (هوأمحدبنحممدبنأمحدالعدوي،أبوالربكات.فاضلمنفقهاءاملالكية.ولديفبين1201-1127الد ْرد ير)(2)

"منحالقدير"شرحو،"منتصانيفه:"أقرباملسالكملذهباإلماممالكعدي)مبصر(،وتعلمابألزهر،وتويفابلقاهرة.
.[15/244-15طاألعالمل،يفالفقه.]الزركلييفخمتصرخلي

هوعليبنأمحدالعدويالصعيدي.ولديفصعيدمصر.وقدمالقاهرة.فقيهه (1189-1112)الصعيديالعدوي(3)
النور:"شيخمشايخوالدرديروالدسوقيمالكيحمقق.درسابألزهر.أخذعنهالبناين وغريهم.قالعنهصاحبشجرة

إماماحملققني"األعالم،وعلمالعلماءإلسالم،ا
الطالبعلى علىشرحأيباحلسناملسمىكفاية علىشرحالزرقاينعلىخمتصرالرسالة،منمصنفاته:حاشية وحاشية

وحاشيةعلىشرحالسلم.]حممدبنحممدبنعمربنعليابننفسه،وحاشيةعلىشرحاخلرشيعلىاملختصرخليل،
نبنحممودبنحممدبنعليوالزركليالدمشقي،492ص1طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية لوفيفساملخم

.[154/260طاألعالمبنفارسيف
هوحممدبنعبدهللااخلَراشياملالكيأولمنتوىلمشيخةاألزهر.نسبتهإىله (1101-1010)اخلَراشي(:)أواخل ْرشي(4)

ا"أبوخراش"منالبحريةمبصر.قاليفالتاج"خراشكسحاب"أقامابلقاهرةوتويفهبا.كانفقيهافاضال.قريةيقالهل
"الفرائدالسنيةو،""الشرحالصغريعلىمنتخليلأيًضايففقهاملالكيةو،"منتصانيفه:"الشرحالكبريعلىمنتخليل

شرحاملقدمةالسنوسية"يفالتوحيد.
.459ص1طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةحممدبنحممديف-،152/303طاألعالميفلزركلي]ا
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قال:"احرتزبذلكعنأنيقولالبائعذلكويقولاملشرتي:بيعة،دالنظريفمسألةبيعتنييفترد
.(1)اشرتيتبكذافإنهالمنعحينئذ"

فإنحتددأحدالثمن،هياجلهالةيفبيعة،حيثأنعلةحترميبيعتنييفاحلنفية،وكذلكأيضاقال
ألنسببفسادالعقدقدزاليفاجمللسفيأخذحكمالبيع،الثمننيفصارمعلوماورضيبهصح

.(2)حالةالعقد.

 احلالة البيعيفهذه جبواز نصعلىذلكالنووييفالروضةأيًضا،وكذلكقالالشافعية
(،حيثقال:"لوقال:)بعتكأبلفنقًداوأبلفنينسيئةأوقالبعتكنصفهأبلفونصفهأبلفني

وانقضىاجمللسعنتراضياجمللس،أناملشرتيرضيأبحدالثمننييفيعين،وهذا،(3)فيصحالعقد"
املتعاقدينعلىنوعحمددمنالبيع.

وكذلكصرحبهاحلنابلةفقالوا:أبنهاليصحبيعتنييفبيعةكمثلاملثالالسابقكأنيقول:
.(4)ذلكوتفرقاعلىبعتكبعشرةنقًداأوعشريننسيئة،إالإناتفقاعلىأحدمها

 : ةالصورة الثالثة وهي أتخري الدين عن أجله يف مقابل زايد: املطلب الثالث
النساء،وهذهالصورةهيعنيالراباحملرمحيثأنالراباحملرميفالشرعنوعانأساسيان:راب

يففكانالغرمييزيدترايب؟فيقالللغرمي:أتقضيأمتفعله،ورابالتفاضل.وهوأغلبماكانتالعرب
.(5)حمرموهذاابتفاقاألمةكلهعليه،ويصربصاحبالدينالدين،املالمقابلأتجيل

فكانتالزايدةبدالمشروطة،:"معلومأنراباجلاهليةإمناكانقرضامؤجالبزايدة(6)قالاجلصاص
                                      

.5/73د.ط:شرح خمتصر خليل ابب الشفعة هبامشها حاشية الشيخ العدوياخلرشييف(1)
.5/158-2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(2)
.3/399-3ط-اببالبيوعاملنهيعنها-طالبني وعمدة املفتنيروضة الالنووييف(3)
.2/19-1طدقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلراداتانظرالبهوتىيف(4)
 .3/348د.ط-تفسريسورةالبقرةاجلامع ألحكام القرآنانظرالقرطِبيف(5)
أبوبكرالرازياملعروفابجلصاصمنأهلالري.منفقهاءاحلنفية.سكنلي،عهوأمحدبنه (370-305)اجلصاص(6)

وتفقهعليهكثريون.انتهتإليهرائسةالكرخي،بغدادودرسهبا.تفقهاجلصاصعلىأيبسهلالزجاجوعلىأيباحلسن
وأعيدعليهاخلطابفلميقبل.متنع،فاورحلإليهالطلبةمناآلفاق.خوطبيفأنيليالقضاءإماما،احلنفيةيفوقته.كان

= 
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 جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱ فقالتعاىل:وحرمه،فأبطلههللاتعاىلاألجل،من

(1) َّ مس  خس حس جس مخ

والخالفأنهلوعوض،حظرأنيؤخذلألجل(2) َّ خب حب جب هئ مئ ُّٱٱ وقالتعاىل:
ألناملائةعوضمنجيوز؛الدرهم،فقالله:أجلينوأزيدكفيهامائةحالة،كانعليهألفدرهم

 .(3)األجل"

 ل()ضع وتعجمنه الرابعة وهي تعجيل الدين عن أجله يف مقابل احلط  الرابع: الصورةاملطلب 
يرىمجهورالفقهاءمناحلنفيةواملالكيةوالشافعيةواحلنابلةأنهذهالصورةغريجائزةوهيمثلأن

فقالاملدينلغرميه:ضععينبعضهوأعجللكبقيته.مؤجل،يكونلرجلعلىآخردين

مبارويأنرجالمنغامقكانلهعلىرجلمنمهرةمائةديناريفزمنعثماناستدالهلم:
املائةف وكانت املائة عين متحو أن على دينارا سبعني لك أعجل املهري قال حسنة غنيمة غنموا

املقدادفأخذبلجامدابتهليشهدهفلماقصعليهاحلديث مشاجرةفرضيبذلكالغافقيفمرهبما
(4)قال:كالكماقدآذنحبربمنهللاورسوله

فاستدلمجهورالفقهاءعلىبطالنذلكأبمرين:

أحدمها:أناملقدادعّدذلكرابومثلهذااليكونمنهرأاي.

 بشرط مؤجال قرضا يكون أن صوره أغلب اجلاهلية راب أن املعلوم من أنه فتكونالزايدة،والثاين:
 مس  خس حس جس مخ ُّٱ قالتعاىل:وحرمه،تعاىل،فأبطلههللااألجل،الزايدةبدالمن

                                      
= 

"شرحاجلامعالصغري"و،""شرحخمتصرشيخهأيباحلسنالكرخيو،"منتصانيفه:"أحكامالقرآن
[.1/171-15طاألعالمالزركلييفد.ت،-د.طيف اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية]القرشي

 .﴾279اآلية﴿منسورةالبقرة(1)
.﴾278اآلية﴿منبقرةسورةال(2)
.11/566طأحكام القرآناجلصاصيف(3)
.597رقم-20/252ج-2طاملعجم الكبريأخرجهالطرباينيف(4)
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فإذاكانعليهاألجل،فمنعأخذالعوضبدل(2)َّ خب حب جب هئ مئ ُّٱٱٱوقالعزوجل(1)َّ
 مؤجلة،ديندراهم بقية مقابلأنيعجله فهيفجعلاحلطمقابلالدين،فحطعنه مثلاألجل،

 أخذزايدةاملالمقابلالزايدةيفاألجلوهوالرابالذيحرمههللاتعاىلابلنص.

أنهالمائة،له:أجّلينوأزيدكفيهافقالحالّة،واليوجدخالففيمالوأنهكانعليهألٌف
جيوز؛ من بدل املائة األجل،ألن معىن يف واإلنقاص احلط احلطالزايدة،كذلك جعل حيث

.فحرمةرابالنساء(3)يفعدمجوازأخذالبدلعناألجلوهواألصلاألجل،واإلنقاصبدالمن
إن.ولوقيل(4)لحرمةفحقيقتهأوىلبذلكلشبهةمبادلةاملالابألجلوإذاكانتشبهةالرابموجبةل

فاجلوابأناملالكلهاستحقابلعقدوليسالبعضالذيعجلهبرضاه،قدأسقطبعضحقهالدائن
علىإسقاطالدائن فإنهالميكنمحلهذا وأيضا فاليصحأنيقالاستوىفحقهابستيفاءبعضه

أنمخسمائةحالة،دينافصاحلهعلىمخسمائةفتكونالصورةفيمالوأعطاهألفامؤجلةحقه؛لبعض
من الباقيوالتعجيليفالدين،يفمقابلمثله األخرى-مقابلة بدلعن-وهواخلمسمائة وهذا

وهوحرام.األجل،

بيع(6)(5)يقولابنقدامة إنه الذيلهالدين،فقالله:جيز،فلماحللول،:" لوزاده كما
املائةاليتعليك".أعطيكعشرةدراهموتعجليل

هبا،أنهمليرأبساوتعجل(عينضع)احلالةورويعنابنعباسيفهذه
                                      

 ﴾279اآلية﴿منسورةالبقرة(1)
.﴾278اآلية﴿منسورةالبقرة(2)
.11/566طأحكام القرآنانظراجلصاصيف(3)
.8/427اببالصلحيفالدينح اهلدايةالعناية شر انظرالبابريتيف(4)
.4/39فصلإنفاقاملغشوشمنالنقودد.طاملغينابنقدامةيف(5)
ه (هوعبدهللابنأمحدبنحممدبنقدامة.منأهلمجّاعيلمنقرىانبلسبفلسطني.خرجمنبلده620-ابنقدامة)(6)

ابتليتابلصليبيني،واستقرب مععمهعندما الصليبيني.رحليفطلبصغريا دمشق،واشرتكمعصالحالدينيفحماربة
العلمإىلبغدادأربعسننيمثعادإىلدمشق.قالابنغنيمة:"ماأعرفأحًدايفزماينأدركرتبةاالجتهادإالاملوفق"

موفقونسخةمناحمللىالبنوقالعزالدينبنعبدالسالم"ماطابتنفسيابإلفتاءحىتصارعندينسخةمناملغينلل
"العمدة"ولهيفاألصولو"املقنع"و،""الكايفوحزممنتصانيفه"املغينيفالفقهشرحخمتصراخلرقي"عشرجملدات

 .""روضةالناظر
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انكفجازكمالوبرضاه،؛ألنهتنازلعنبعضحقه(2)وأيبثور،(1)ورويذلكعنالنخعي
 (3)حاالالدين احلنفية لكن مصاحل(4)واخلرقي، يف ابجلواز الصورة هذه استثنوا احلنابلة السيدمن ة

وذلكألناألمرهنافيهترفقابلعبدواإلنقاصمنه،لعبدهعلىتعجيلمالالكتابةيفمقابلاحلط
.(5)فاليكونالتنازلعنبعضاملالمقابلاألجلمعاوضة،وتسهيالعليهلينالحريتهوليس

 اختالف املتعاقدين يف األجل: املبحث الرابع
وفيهثالثةمطالب

مقدارهأويف أويكوناألجل،تعاقدانيفاألجلوهذااخلالفإماأنيكونيفأصلرمباخيتلفامل
أويكونيفمضيهوفيمايليآراءالفقهاءيفذلك:حلوله،يكونيف

 وجود األجل يف : االختالفاملطلب األول
أنيقوللواختلفاملتعاقدانيفأصلاألجل،أبنيدعيأحداملتبايعنياألجلوينكرهاآلخركمثل

وأنكرالبائعاألجل.كذا،املشرتي:اشرتيتهبكذامؤجالإىلوقت

فالفقهاءيفذلكعلىأقوال:
                                      

لالكوفة،ومنه (هوإبراهيمبنيزيدبنقيسبناألسود،أبوعمران.منمذحجاليمنمنأه96-46إبراهيمالنخعي)(1)
كبارالتابعني،أدركبعضمتأخريالصحابة،ومنكبارالفقهاء.قالعنهالصفدي:فقيهالعراق.أحذعنهمحادبنأيب

سليمان،ومساكبنحربوغريمها.
.[9أبوع1/5-1طتذكرة احلفاظ؛والذهِبيف16/270طالطبقات الكربى]حممدبنسعديف

"أبوثور"لقبه.أصلهمنبينكلب.منأهلبغداد.فقيهوه (هوإبراهيمبنخالدبنأيباليمان240-170أبوثَ ْور)(2)
منأصحاباإلمامالشافعي.قالابنحيان:"كانأحدأئمةالدنيافقهاوورعاوفضال،صنفالكتبوفرععلىالسنن"

الأنلهشذوًذافارقفيهاجلمهور"لهكتبمنهاكتابذكروقالابنعبدالرب:"كانحسنالطريقةفيماروىمناألثرإ
 .،[15طاألعالم،الزركلييف13/110طهتذيب التهذيبفيهاختالفمالكوالشافعي.]بنحجرالعسقالينيف

.4/39د.طاملغينانظرابنقدامةيف(1)
اخل َرقي.بغدادي.نسبتهإىلبيعاخلرق.منكبارفقهاءالقاسم،أبوهللا،هوعمربناحلسنيبنعبده (334-)اخل َرقي(4)

وترككتبهيفبيتببغدادفاحرتقتوملتكنانتشرت.بويه،احلنابلة.رحلعنبغدادملاظهرهباسبالصحابةزمنبين
وبقيمنهاخمتصرهاملشهورب "خمتصراخلرقي"الذيشرحهابنقدامةيف"املغين"وغريه.

 .[155/44طاألعالمالزركلييف،2/75-د.ططبقات احلنابلةيعلىيف]ابنأيب
.4/39ابنقدامةيفاملغيند.ط-25/640فصليفدعوىالدينطرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،يف(5)
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وذلكألناحللولهواألصل.ميينه،قالاحلنفيةواحلنابلة:أنالقولللبائعالنايفلألجلمع
.(1)ثباتوالبينةشرعتلإلاألصل،وهوألنهيدعيخالفالظاهرالبينة؛وعلىاملشرتي

غريموجودة.فإنملسواءكانتالسلعةموجودةأوابليمني،وقالاملالكية:أنهحُيكمالعرف
ترفييوجدعُ العقدإنكانتالسلعة ويفسخا موجودة،حالفا السلعة تكنللبائع،فرتجع وإنمل

.(2)لبائعمعميينهوإالفالقوللفيه،موجودةُيصّدقاملشرتيبيمينهإنادعىأجالقريبااليتهم

 الشافعية (3)وقال احلنابلة: مذهب يف رواية وهو يتحالفان،، الناسلقوله يعطى )لو :
 رجال دماء انس الدعى عليهوأمواهلم،بدعواهم املدعى على اليمني يعترب(4)(ولكن منهما وكل ،

قياساعلىيتحالفا،فالواجبأنالعقد،كماأنكلمنهمامدعي.وقداختلفايفصفةعليه،مدعى
اخلالفيفالثمن.

مناقشةوترجيح

القاعدةاملشهورةيفمثلهذهاخلالفاتهيالبينةعلىاملدعيواليمنيعلىمنأنكراملأخوذهمن
النِب املتبايعنيكالم كال اعتربوا فالشافعية فيها ولكناختلفتاجتهاداهتم هبا أخذوا والفقهاء

فيتحا مدعيفلومدعيومدعىعليه مطالبانابلبينةألنكلمنهما أيضا ويقتضيذلكأهنما لفا
وأما،حلفكلمنهماوكالمهاملأيتياببينةملاُحّلاخلالفولوكلمنهماجاءببينةملاُحلاإلشكال

فبقيأنيكوناألرجحيفاملسألة،معوجودالنصفالنصمقدم-كماقالاملالكية-حتكيمالعرف
فيةواحلنابلةالذينأخذواابلنصفلوتساوىاملتخالفانفنرجعإىلاألصلالذيهوأنالثمنقولاحلن

عادةيكونحاالغريمؤجل.

 االختالف يف طول مدة األجل: املطلب الثاين

                                      
.4/148د.طيناملغابنقدامةيف-24/532طرد احملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يف(1)
 .3/191فصليفاختالفاملتبايعنيد.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقياملالكييف(2)
.12/508ابباختالفاملتبايعنيطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(3)
ابباليمنيعلىاملدعىعليهاجلامع الصحيحومسلميف4277رقم-4/1656-الصحيح اجلامعأخرجهالبخارييف(4)

 .1711رقم3/1336د.ت-د.ط
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شهر،كمثلأنيقولالبائع:بعتكهذابكذامؤجلإىلاألجل،لوأناملتعاقديناختلفايفمقدار
أكثرمنشهر،فالفقهاءعلىخالففيهواملشرتييدعي

والبينةعلىالزايدة،إلنكارهاألقل،فاحلنفيةواحلنابلةيرونأنالقولقولالبائعالذييدعي
.(1)والبينةتطلبإلثباتخالفالظاهرالظاهر،ألنهيدعيخالفاملشرتي،

والشافعية واملالكية أن يرون أخرى رواية يف يتحالفا،واحلنابلة كالاملتقدم؛للحديث وألن
فإنحتالفافاملالكيةيقولونإماأنيفسخحاكمٌمدعي،كماأنكلمنهماعليه،مدعىمنهمايعترب

ظاملاحقيقة،لبائعلوتردالسلعةعليه،أويرتاضيا-علىاملشهور-العقدإنكانتالسلعةقائمة
واليتوقفعلىحكم.وإنكانتاللعان،ثلمالفسخ،كانأومظلوما.وقيلمبجردالتحالفحيصل

.(2)السلعةمستهلكةحيلفاملشرتي

ألنالتحالف؛يفالصحيحأنالعقدالينفسخإنحتالفافالينفسخبنفسوالشافعيةيرون
إنتراضياأوىل،حىتولوأتىكلمنهماببينةملينفسخالعقدفبالتحالفالبينة،اليمنيأضعفمن

أوأحدمها،يفسخهأويفسخانه،بينهماواستمرالنزاعوإنمليرتاضياالعقد،اأقرعلىقولأحدمه
ألناليمنيالتحالف؛يفالصحيحأنالعقدالينفسخإنحتالفافالينفسخبنفسوالشافعيةيرون

ولإنتراضياعلىقأوىل،حىتولوأتىكلمنهماببينةملينفسخالعقدفبالتحالفالبينة،أضعفمن
 أقر العقد،أحدمها يرتاضيا النزاعوإنمل واستمر أويفسخانه،بينهما يفسخهأوأحدمها،يفسخه

بعدالنزاع،احلاكملقطع لوملأهنماالتحالف،حىتوإنحتالفاواستمرالنزاعفالجيبالفسخفورا
ألنهاحلاكم؛سخهيفسخاحاالفلهماأنيفسخاهبعدذلكالستمرارالضرراحمليجللفسخ.وقيليف

فسخجمتهدفيهفاليفسخهأحدمها.ومقابلالصحيحأنهإذاحتالفاانفسخابلتحالفويعودانإىل
.(3)احلالالذيكاانعليهقبلالعقد

  األجل  وقت انتهاءاالختالف يف : املطلب الثالث

                                      
.24/532فرعابعحبالمثأجلهأجالطرد احملتار على الدر املختارانظرابنعابدين،يف(1)
.3/188طفصليفاختالفاملتبايعنيد.حاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(2)
 .12/509ابباختالفاملتبايعنيطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(3)
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أنيقولالبائعبعتكمثل-معأهنمامتفقانعلىالتأجيلاألجل،لواختلفاملتعاقدانيفانقضاء
مؤجلإىل بكذا ويقولالبائع،علىقولهذامضى،وقدرمضان،ابتداؤهأوليوممنشهر،كذا

 منتصف ابتداؤه بل املشرتي رمضان، نصف األجل فانتهاء شوال، املشرتي قول اختلف-على
الفقهاءيفحكمذلك:

يرونأنالقولللمشرتيمع علىألناألصلالبينة؛احلنفية اتفقا بقاءاألجلحيثأهنما
.(1)علىبينةالبائعألهناأكثرإثبااتوتقدمبينتهفكانالقولقولاملشرتييفعدمانقضاءهأجل،

أيأنالقولاألجل،ألناألصلبقاءبيمينه؛أنالقولللذيأنكراالنقضاءواملالكيةيرون
 األجل،ملدعيبقاء البائعأومضّيه،وأنكر أوسواء أواملشرتي، إنملمستأجرا،كانمؤجرا هذا

وهذاإنكانقولصاحبالبينةيشبهعادةهبا،فإنأتىأحدمهاببينةُعملأحدمها،توجدبينةمن
يتحالفان،فإذامليشبهاكالمهامعاعادةالناس-سواءشابهاآلخرأمال-الناسيفموضوعاألجل

 وإناستهلكتفقيمتها،ويقضىللذيحلفعلىالذيجودة،مووفسخالعقدإنكانتالسلعة
.(2)نكل

 إسقاط األجل وسقوطه: الفصل الرابع
 وفيهمبحثان

وهومااإلضافة،لقدسبقالكالمعلىأنواعاألجلفمنأنواعهأجلاإلضافةوأجلالتوقيتفأجل
أويرتتبعلىحتققهحلولالدين التصرف. ترتبأحكام أوحلولالعنيفيمايرتتبعلىحتققه

أويكونأجلتوقيتوهوالذييرتتبعلىحتققهانتهاءاحلقأجل،يصحإضافتهمناألعيانإىل
بطريق-عموما-الذيكانله.واملسقطات يليبياناإلسقاط،إما بطريقالسقوط.وفيما وإما

ذلك:

 إسقاط األجل: املبحث األول

                                      
 .24/532فرعابعحبالمثأجلهأجالطرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،يف(1)
 191/املتبايعنيد.طفصليفاختالفحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقييف(2)
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مطلبانوفيه
واحلنابلةأنواملالكيةوالشافعيةقالمجهورالفقهاء:احلنفية: املدين لألجلإسقاط : املطلب األول

وجيبعلىالدائنأخذالدينإنمليلحقهحاال،ويصريالدينالدين،املدينلهحقإسقاطأجل
 ضرربقبضه.فاملدينمستبدإبسقاطالدينوليسذلكللدائن.

ىتيستطيعوفاءالدينيفالوقتاملناسبحرفاقاابملدينأناألجلإمناشرعإاستدالهلم:
املالفروعي يكونيفحالةعدموجود واملدينغالبا ألجلذلككانمنحقهإسقاطحاله،له،

أوكانخموف،يؤديذلكإىلاإلضرارابلدائنكمثلأنيكوناألداءيفمكانأالاألجلبشرط
.(1)وقتكسادحيتاجحلملوأجرةأوكاناإلسقاطيف

 : إسقاط الدائن لألجل: املطلب الثاين

يفهذهاحلالةخيتلفاحلكمعنحالةإسقاطاملدينلألجل.ففيحالةإسقاطالدائنلألجلينبغي
التفريقبنيأمرينأحدمها:إنكاناألجلحلقالعقدعندصدورهكمثلأنيبيعبثمنمؤجلففي

ألجلألناألجلملحقبصلبالعقدوهذافيهاتفاقبنيالفقهاء.هذهاحلالةيكونالدائنملزمااب

وهذهاحلالةاختلفحال،واألمراآلخر:أنيكوناألجلأرادهالدائنواملدينبعدإمتامالعقدبثمن
الفقهاءيفلزوماألجلللدائنمبعىنأنهاليستطيعاالستبدادإبسقاطاألجلدونالرجوعللمدين.

واملالكية)إالزفر(إىلأنهإنمتالعقدبثمنحالمثاتفقاعلىالتأجيلإىليةاحلنففذهب
فيصبحالدائنملتزماابألجلابتداء،كمثلمالوابعهبثمنمؤجلمؤجال،يصريالثمنمعلوم،أجل

الجيوزأنيرجععنهإالإذارضياملدين.

وألنالدين؛يؤخرهتيسرياعلىمنلهعليهاستدالهلم:مباأنالثمنحقالدائنفلهأنيؤجلهو
 حلول وقت إىل مؤقتة براءة إثبات يعترب األجل،التأجيل املطلقة الرباءة ميلك عنإببرائهوالدائن

                                      
حاشية حممدبنأمحدبنعرفةيفوالدسوقياملالكي-6/455الفاسدد.طعلى اهلداية شرح فتح القديرابناهلماميف(1)

اببالبيعاملهذباسحاقإبراهيمبنعليبنيوسفيفوالشريازيأبو-3/226د.طالدسوقي على الشرح الكبري
.2/111د.ت-اببالتفليسد.
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وأّماأنهملتزمابألجلفألنالشرعأثبتالسقوطابلرباءةاملطلقةإنأوىل،فملكهللرباءةاملؤقتةالثمن،
كماالوقت،فالسقوطيثبتشرعاإىلذلكمعني،لرضاابإلسقاطإىلوقتوالتأجيلمعناهاأسقطه،

.(1)ثبتسقوطهإبسقاطهمطلقاشرعا

:إنالديوناحلالةالتصريمؤجلةابلتأجيل.احلنفية(وزفر)منوقالالشافعيةواحلنابلة

إذافلهاحلقري،ابلتأخالدينبعدثبوتهحاالاليكونالتأجيلبعدهإالوعدااستدالهلم:ألن
هلينبغيلزومه؟اليرىمجهورالقرض،وكذلكاختلفالفقهاءيفاشرتاطأتجيلعنه،يفأنيرجع

تقدمالتأجيل،طاحىتلوكانفيهاشرتأتجيله،الفقهاء خبالفاملالكيةفإهنميرونلزومهحسبما
.(2)منالتفصيلالذيسبق

مناقشةوترجيح

مب  وصحتها العقود علىإجراء اتفاقهما عند وكذلك الشرعية ابلشروط الطرفني تراضي على ناه
واحلنابلةاليصحأتجيلالدينبعدثبوته فقولالشافعية الشرعذلكوالخالففيه أجاز فسخه
حاالمعأنالطرفنيراضينيبذلكاليوافقمبدأالرتاضياملشروعبناءعلىذلكيرتجحقولاحلنفية

يصحأتجيلهبرتاضيالطرفنيويصريالدائنملزمبذلكألنهرضيبهفصاركأمناعقداواملالكيةيفأنه
عقداًجديدايلزمهمااأللتزامبه.

اليوجدخالفبنيالفقهاءيفجوازوصحةإسقاطشرطالتأجيلفيمالوتراضىالطرفانو
الدائنواملدينعلىإسقاطه.







                                      
 .6/523فصلاشرتىشيئامماينقلد.طعلى اهلداية شرح فتح القديرانظرابناهلماميف(1)
.227-3/2263/226د.طحاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(2)
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 قوط األجلس: املبحث الثاين
وفيهمخسةمطالب

ومنهذهاألسباب:التأجيل،ذكرالفقهاءعددامناألسبابإذاحصلتينتجعنهاسقوطشرط
واألسر.والتفليس،املوتواجلنونواإلعسار

 :ابملوت هسقوط: املطلب األول

أقوال:لوماتأحدالطرفنيالدائنأواملدينفالفقهاءيفسقوطاألجليفهذهاحلالةعلى

 والشافعية قفاحلنفية النتهاء املدين مبوت األجل يبطل الدائنذمته،الوا: ومبوت يبطل،ال
حكميا،أمحقيقيا،سواءكاناملوت
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املال،التأجيلفائدتههيأنيعملاملدينابلكسبليؤديالثمنمنمناءاستدالهلم:ألن
التأجيل؛فاليكونفائدةمنالدين،ةلقضاءفإذاماتاملدينصاحباألجلتعنياملرتوكمنالرتك

 حق األجل املدين،وألن صاحب الدائن حق معتربةفحياالدين،وليس وموته األجلاملدين يف
.(1)وبطالنه

احلقيقي،واملوتاحلكميمثلاملوت لوحلقبداراحلربمرتدا فال-وذلكمثلما كما
 على-(2)احلنفية وبقي ارتد لو ما مثل أو رقيقا يصري احلريب أو مات حىت قال-ردته كما
.(3)الشافعية

:"إنالديناملؤجل(4)إالثالثحاالتيستثنوهنا.ففيشرحاخلرشيذلك،واملالكيةيرون
والشرعقدحكمخربت،ألنالذمةيفاحلالتنيقداملشهور،علىالشخصحيلبفلسهأوموتهعلى

ٱٱلقولهتعاىل:ابطل،وكالمهاعدمه،أوالقسم،إمامتكنيالوارثمنوألنهلوملحيلللزمحبلوله؛

ٱ

 وللضرورةاحلاصلةبوقفه.(5)  َّ  مفخف حف جف  مغ جغ مع جع ُّٱ

لوطلبالكللكانهلم مؤجالمنعمنذلكوأما بقاءه لوطلببعضالغرماء وعلىاملشهور:
املؤجلال فإندينه عمدا ويستثىنمناملوتمنقتلمدينه علىاستعجالماحيل،ذلك. حلمله

وحملاآلن،أوبيعهأجله،ولغرمائهأتخريهإىلمبوته،أجل.وأماالدينالذيلهفالحيلبفلسهوال
وإالعملبذلك،حلولالديناملؤجلابملوتأوالفلسمامليشرتطمنعليهأنهالحيلعليهالدين

الظاهراألول)أيال؟أوبشرطه،املدينفهليعملبشرطه.وأماإنشرطمنلهأنهحيلمبوتهعلى
فإنوقعيفصلبعقدالبيعالبيع،أنهيعملبشرطه(حيثكانالشرطغريواقعيفصلبعقد

                                      
.25/213طيف بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساين(1)
فهةه النـُّْعمهاِن اأْلهْشبه انظرابنَنيميف(2) ِنيـْ .1/308-1طاُه وهالنَّظهائُِر عهلهى مهْذههِب أهيبْ حه
 .3/98-1كتابالتفليسطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظراخلطيبالشربيينيف(3)
.5/266-د.ت-اببأحكاماحلجرد.طيف شرح خمتصر خليلاخلرشي(4)
.﴾11ية﴿اآلمنسورةالنساء(5)
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ألنهآلأمرهإىلالبيعأبجلجمهول".البيع؛فالظاهرفساد

معلىرأيني:وأماموتاملدينفهالدائن،:أنالديناملؤجلالحيلمبوتواحلنابلةيرون

أحدمها:وهوموافقلرأيبقيةالفقهاءمنأنهمبوتاملدينحيل.

وثقالورثةالحيلمبوتاملدين مات،والثاين:أنهإذا فقدجاءيفكشافالقناع:"أنهإذا
على،أووثقغريهمبرهنأوكفيلمليء،شخصوعليهدينمؤجلملحيلالدينمبوتهإذاوثقالورثة

،وابنسريين،(2)وعبيدهللابناحلسن،وهوقولإسحاق،(1)مرينمنقيمةالرتكةأوالدين"أقلاأل
والتصريالديوناملؤجلةاليتله،فيورثعنهكجميعحقوقه،مليتاألناألجلمنحق(3)وأيبعبيد
اليرتكو،ويتقامسونهعلىحسبحصصهم،فلذلكخيتصأصحابالديوناحلالةابملال،مبوتهحالة

فإنتعذر،ويرجعصاحبهبعدمضياألجلعلىمنوثقه،مناملاللصاحبالديناملؤجلشيء
أو،وكذلكلوضمنهاإلمام،حلالديناملؤجل،كأنماتوليسلهوارث،التوثقلعدموجودوارث

الوارث وجود انعدام غري آخر التوثقألمر يوثق،تعذر مل لكنه واراث ترك الد،كأن يناملؤجلحل
كلحسب،فيأخذهصاحبهكلهإنكانيفالرتكةسعةأويتقاسممعالغرماءإنوجد،لوجودالضرر

واليسقطمناملالشيءيفمقابلةاألجل.،حصته

فقالوا:اليسقطاألجلمبوتاملدينألناألجلحقه؛واملوت،استداللاحلنابلةعلىذلك

                                      
 .3/438فصلمناألحكاماملتعلقةابحلجرد.طكشاف القناع عن منت اإلقناعالبهوتىيف(1)
هوعبيدهللابناحلسنبنحصنيبنأيباحلرمالكبناخلشخاشالعنربي.منساداته (167-106وقيل105)(2)

عنعبدامللكالَعرزميوغريه.وروىعنهابنمهديوخالدبنروىأهلالبصرةعلًماوفقًها.ويلقضاءهاوكانثقةحمموًدا.
احلارثوحممدبنعبدهللااألنصاريوآخرون.قدخرجلهمسلم.وقيلإنهتكلميفمعتقدهببدعة.

 .[3/5-1طميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهِبيف،1طهتذيب التهذيب]بنحجرالعسقالينيف
أماهوفقدكانإمامايفهراه،هوالقاسمبنسالم.أبوعبيدكانأبوهروميًّاعبًدالرجلمنه (224 157)أبوعبيد(3)

عارفاوعلله،اللغةوالفقهواحلديث.قالإسحاقبنراهويه:أبوعبيدأعلممينوأفقه.قالالذهِب:"كانحافظًاللحديث
ورحلإىلهبراة،راءاتلهفيهامصنف.ويلقضاءطرسوس.مولدهوتعلمهإمامايفالقاللغة،رأسايفواالختالف،ابلفقه

إىلعبدهللابن وكانيهديكتبه استغىنبه".منتصانيفه:كتاب"طاهر،مصروبغدادوحجفتويفمبكة. مبا فكافأه
"األمثال".و،""الناسخوالنسوخو،""الغريباملصنفو،"األموال

[.5/176-15طاألعالم والزركلييف،2/5-1طاحلفاظتذكرة ]الذهِبيف
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:)منتركوقدقالالنِب،ووقتابتداءاخلالفةوعالمةالوراثةوإمناه،ملجُيعلمبطالللحقوق
وال،وماقيلبسقوطحقهوهواألجلابملوتهوحكمبنوهعلىاملصلحة(1)(حقاأوماالفلورثته

لذلكفالدينابقيفذمةامليتكماكان،والخالفيفأنهفاسد،يوجدلهشاهدمعتربيفالشرع
كمالاملفلستتعلقبهحقوقالغرماءعنداحلجرعليه،فإنعزمالورثةعلىأداء،ويتعلقبعنيماله

للغرمي،الدين املال،ولزومه يف يتصرفوا أن الغرمي،على برضى إال ذلك هلم احلق،فليس بتوثيق أو
،والغرميمليرضهبم،فإهنمقداليكونونمليئني،أورهنميكناستيفاءحقهمنه،بضامنمليء

.(2)يؤديذلكإىلفواتاحلقف

يبقىالدينأنهيرون،(6)وسعدبنإبراهيم(5)طاووسو،(4)وأبوبكربنحممد(3)والزهري

                                      
ابباجلامع الصحيحومسلميف-6382رقم6/2484-3اببمرياثاألسريطالصحيح اجلامعأخرجهالبخارييف(1)

 .أبلفاظمتقاربة1619رقم-3/1237منتركماالفلورثتهد.ط
.4/327د.طاملغينانظرابنقدامةيف(2)
منقريش.اتبعيمنكباراحلفاظزهرة،هوحممدبنمسلمبنعبدهللابنشهاب.منبينه (124-58)زهريال(3)

مدينسكنالشام.هوأولمندوناألحاديثالنبوية.ودونمعهافقهالصحابة.قالأبوداود:مجيعحديثوالفقهاء،
.كبنأنسوطبقتهحديث.أخذعنبعضالصحابة.وأخذعنهمال(2200)الزهري

 .[7/97-15الزركلييفاألعالمط،139/16،451]ابنحجرالعسقالينيفهتذيبالتهذيبط
ذلك(ه وقيلغري120-)؟أبوبكربنحممد(4)

أهلاألنصارياخلزرجيمثالّنجارياملدين.منحمدثيُكنيته(:امسه)وقيلأبوحممدحزم،هوأبوبكربنحممدبنعمروبن
ابناه=وروىعنهومجاعة،وعمربنعبدالعزيزالرمحن،املدينة.كانثقةكثرياحلديث.روىعنأبيهوخالتهعمرةبنتعبد

عبدهللاوحممدوعمروبنديناروالزهريوآخرون.قالمالك:مليكنعندانأحدابملدينةعندهمنعلمالقضاءماكانعند
حزم.أيببكربنحممدبنعمروبن

 .[3/367-2طتقريب التهذيببنحجرالعسقالينيف،12/38-1طهتذيب التهذيب]ابنحجرالعسقالينيف
مولدهومنشؤهالفرس،أبوعبدالرمحن.أصلهمنابلوالء،بنكيساناخلواليناهلمداينسطاووهوه (106-33)سطاوو(5)

ايةاحلديث.كانذاجرأةعلىوعظاخللفاءوامللوك.تويفحاجاابملزدلفةأومىن.يفاليمن.منكبارالتابعنييفالفقهورو
امللك. بنعبد أمرياملؤمننيهشام العسقالينيفهتذيب3/224-15يفاألعالمط]الزركليوصلىعليه ابنحجر ،

[.18/8التهذيب
وقيلغري125-)؟سعدبنإبراهيم(6) ويقالأبوإسحاق،أبوعوف،بنعبدالرمحنبنهوسعدبنإبراهيمذلك(ه 

كمايفلسانامليزان،)مساهالزهريإبراهيم، ه (1347طاملنار4/486وهكذاوقعيفاملغينمفضلبنفضالةسعيًدا
ن.كاناتبعيرأىابنعمرروىعنأبيهوأنسوانفعوغريهم.روىعنهإبراهيموالزهريوموسىبنعقبةوابنعيينةوآخرو

= 
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.(1)املؤجلإىلأجلهوالحيلإذاماتاملدين

الرتجيح

مذهباحلنابلةأرجحلقوةدليله.

احلابلتفليس هسقوط :املطلب الثاين َجْعُل " اصطالحا: التفليس من: مبنعه مفلسا اْلمديوَن اكم
 .(2)التصرفيفماله"

حالّة؟لوحكماحلاكمعلىاملدينابحلجربسببإفالسهفهلتصريديوناملفلساملؤجلة

عندهموهوقولللمالكيةأنهالتصريديوناملفلسيفاألظهرواحلنفيةوالشافعيةيرىاحلنابلة
.املؤجلةحالّة

حقوقه،فاليسقطاألجلبفلسهكجميعاملفلس،لالخيرجعنحقاستدالهلم:ألناألج
كاإلغماء-فاليوجبحلولماعليهمنالديوناملؤجلةاملفلس،وألنالفلساليوجبحلولمال

كغريأجله،يصريحاالقبلحي،فالوألنالديناملؤجلعلىاملفلسهودينمؤجلعلى-واجلنون
خبالف امليتاملفلس، دين وبطلتوالفلس،والفرقبنياملوتسبق،كما امليتفسدت أنذمة
.(3)خبالفاملفلس

املالكية عند مشهور هو الشافعية(4)وما عند رأي حااّل(5)وهو يصري املؤجل الدين أن
املفلسقد للغرماء(ألنذمة منه ابإلفالساألخص)وهوالشخصالذيحكماحلاكمأبخذماله

                                      
= 

.املدينة،وأمجعأهلالعلمعلىصدقه.ويلقضاءاحلديث،ثقةكثري ملاعزلعنالقضاءكانيُ ت قىكماكانيُ ت قىوهوقاض 
 [.1/40-15طيف األعالم ،الزركلي3/113-1طهتذيب التهذيب]ابنحجرالعسقالينيف

 .4/327د.طاملغين ابنقدامةيفانظر(1)
.4/310كتابالتفليسطأخريةهناية احملتاج إىل شرح املنهاجدينالرملييفشهابال(2)
مغين احملتاج إىل اخلطيبالشربيينالشافعي-6/147-2كتاباحلجرطرد احملتار على الدر املختارابنعابدين،يف(3)

 .4/326.طداملغينيفوابنقدامة-3/98-1كتابالتفليسطمعرفة معاين ألفاظ املنهاج
.3/266اببيفأحكامالفلسد.ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقييف(4)
.3/97-1كتابالتفليسطنهاجملمعاين ألفاظ امغين احملتاج معرفةاخلطيبالشربيينيف(5)
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إنملخربت، علىابلتفليس،يشرتطاملدينعدماحللولهذا مليكناتفاقمنالغرماءمجيعا وما
إبقاءديوهنممؤجلة.أماديوناملفلساليتلهاملؤجلةعلىالغريفالفقهاءمتفقونعلىأهناتبقىعلى

فالحيقلغريصاحبهأنيسقطه.الغري،ألناألجلحقلذلكحاهلا؛

 :نابجلنو  هسقوط: املطلب الثالث

فهليسقطاألجلجبنونه؟املدين،إذاجنالدائنأو

يرون:أنهالجيبحلولالدينجبنوناملدينألنهميكن(3)واحلنابلة(2)والشافعية(1)فاحلنفية
ويطالبصاحباحلقالويلأبداءمالهمناحلقاألجل،فيبقىاألجل،حتصيلهمنوليهعندحلول

وألنهالعندحلولاألجل.وألناألجل حقللمدينولوجنفاليسقطجبنونهكجميعحقوقه؛
فاليوجبحلولالدينالذيعليه.الغري،يوجبحلولماكانلهمنالدينعلى

يكناشرتاطمناملدين مل ابلفلسوابملوتما أنالديناملؤجليصريحااّل وقالاملالكية:
ومليذكروااجلنونمعهمافدلذلكعلىأنعمدا،بعدمحلولههبماومامليقمالدائنبقتلاملدين

.(4)اجلنونعندهماليصريالديناملؤجلبهحااّل

 : ابألسر أو الفقد هسقوط: املطلب الرابع
فإنحكمهومكانه،فقهاءاحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةيرون:أناألسريعندالعدوإذاعلمحاله

سواءكانمديناأمأتجيل،ىماهيعليهمنحلولأووالغائبديونهتبقىعلالغائب،كحكم
دائنا.

 والمكان.أماإذامليعلمعنهخربوالحال

ويفحقغريهحي،فاحلنفيةوالشافعيةواحلنابلةيرون:أنلهحكماملفقودألنهيفحقنفسه

                                      
فهةه النـُّعْ  ابنَنيميف(1) ِنيـْ .1/308-1طمهاِن اأْلهْشبهاُه وهالنَّظهائُِر عهلهى مهْذههِب أهيبْ حه
 .3/98-1كتابالتفليسطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاخلطيبالشربيينيف(2)
.3/438د.ت-د.طكشاف القناع عن منت اإلقناعانظرالبهوتىيف(3)
.3/266اببيفأحكامالفلسد.ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبريانظرالدسوقييف(4)
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(2)هملتعلمحياتهأوموتوعنبلدهواملفقودهومنطالتغيبته.(1)ميت
والأيخذحكماملفقودهحكميبقىعلىاألسريالذيمليُعلمحالهأنحكمواملالكيةيرون

كانت-كالغائبأتجيل،فديونهابقيةعلىماهيعليهمنحلولأومأسور،رفأنهألنهعُ فإذا
.(3)فهوأوىلبذلكهي،أموالاملفقودابقيةكما

بتيفحقهحكمامليت،وكذلكإذاعلمتردتهثبتأماإذاكانموتاألسريمعلوما،فيث
أوحكميا يفحقهحكماملرتد،والردةتعتربمواتحكمافتسقطاآلجالمبوتاملدينمواتحقيقيا

 .وهمحملاتفاقبنيالفقهاء



الشافعيةاحلنفيةواملالكيةوعندفقهاءممايتعلقمبعامالتهاملاليةحكماملفقودممايُذكريفو
حىتمتضيمدةالميكنأنيعيشإليهاعلىالورثةقالتقسمأموالهأنهيبقىعلىحكماحلياة:(4)
.

احلنفية مال:(5)وقال حفظ القاضي مضاريتوىل أو شريك للمفقود كان فإذا ،باملفقود
إنرأىالقاضيمصلحةيفيفاحلفظإالألهنماانئبانعناملفقودااملالفالقاضيالأيخذمنهم

.مثلأنيكوناملدينغريثقةأخذاملالمنهمافلهذلك

                                      
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج يفواخلطيبالشربيين-3/37د.طاالختيار لتعليل املختارانظراملوصلييف(1)

اببمرياثاملفقودكشاف القناع عن منت اإلقناعيفاحلنبليوالبهويت-4/48-1فصليفتوارثاملسلموالكافرط
.4/464د.ت-د.ط

1ظاحلاوي الكبرييفاملاورديو26/196طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعأبوبكربنمسعوديفانظرالكاساين(2)
8/88

 .2/36-4د.طاملدونة الكربىانظرمالكبنأنس(3)
بدائع الصنائع يف ترتيب أبوبكربنمسعوديفالكاساينو-18/89طاحلاوي الكبريانظراملاورديعليبنحممديف(4)

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب يفالعدويعليبنمكرمو-214/81طفصليفحكممالاملفقود شرائعال
 .2/287 اببموانعاملرياث الرابين

214/78طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعأبوبكربنمسعوديفانظرالكاساين(5)
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وجيمعديونهعندهاملستودعأنالقاضيلهأنأيخذاملالمنيد:(1)املالكيةكذلكقالو
رةأماماكانعاريةهلاأجلأودارمسكونةأبج،وأيخذاإلجاراتوالسكىنوغريهاإنمتتآجاهلا

فاليعرضهلاحىتتنتهيآجاهلا.

األمرولكنيفهممنعموم لذكرالقاضيأوالسلطانيفهذا الشافعيةواحلنابلةفلميتعرضوا وأما
كالمهمأنهمثلاحلنفيةواملالكية.

 : ابنتهاء مدته هسقوط: املطلب اخلامس

رفأوأيعقدكانمؤقتاأومقيدافأيتصاحلق،مناملعلومأناألجلحيدداملدةالزمنيةالستيفاء
كمثلعقد،إذامضىأجلهانتهىالعقدبذلكورجعاحلقإىلصاحبهكعهدهأوالالتوقيت،أبجل

كانالعقدعلى إذا ويلزمعليهاالمتناععني،اإلجارة،فيلزمعلىاملتعاقدإرجاعالعنيإىلصاحبها
.(2)مرماعنالتصرفإذاكانالعقدعلىإجازةالتصرفيفأ

وإذامليكنالعقداملؤقتمضافاوالمعلقافهوعقدانجزترتتبآاثرهعليهمنساعةصدوراملدة
فتبدأمدةتوقيته-وهوممايقبلاإلضافة-فإنكانمضافاإىلزمنابالتفاق،احملددةلهابلشرعأو

منحنيحلولأجلاإلضافة.

فتبدأمدةالتوقيتمنوقت-وكانممايقبلالتعليق-ومثلذلكإذاعلقالعقدعلىشرط
.(3)وجودالشرطالذيعلقالعقدعليه

وإضافةإىلذلكفإنهابنتهاءالعقدالذياقرتنبهاألجلينقضياألجل؛ألنوصفالعقد

                                      
2/178املفقودووصيتهاببالقضاءيفمالانظرمالكبنأنسيفاملدونة(1)
مغين احملتاج إىل معرفة معاين  واخلطيبالشربيينيف25/162طرد احملتار على الدر املختار انظرابنعابدين،حممديف(2)

اببمرياثاملفقودكشاف القناع عن منت اإلقناع يفوالبهويت-5/214-1فصليفبيانالصيغةطألفاظ املنهاج
 .د.ت-د.ط

واخلطيبالشربيينيف-24/223ينتهيبهعقدطفصليفبيانمابدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظرالكاساينيف(3)
-4/417يفاملغيند.طوابنقدامة-13/213فصليفبيانالصيغةطمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

.4/80د.ت-بيفأحكامالوقفد.طابحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقييف
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فإذاانتهىاملوصوفوهوالعقدانتهىالوصفوهواألجل.شرعا،هواألجلوهوشرطالعتباره

فإنكانهذاصاحبها،وحينئذجيبعلىاملنتفعإرجاعالعنيإىلاملؤقت،ينتهيالعقدقدو
فقدأجازالفقهاءأتخريالردإىلالوقتاملناسب،الذياليكونمنهضرر،ميكنأنيؤديإىلالرد

عفيستمرالعملبناًءعلىالعقداملنتهيأجلهلدف(1)معوجودالضمانحلقوقالطرفاآلخرضرر،
الضرر.











 أتقيت املعامالت يف ظل تطور العامل: الفصل اخلامس
وفيهثالثةمباحث

 واحلديثاملعامالت بني القدمي  :املبحث األول
وفيهمطلبواحد

املعامالت بني الناس ال ختتلف بني األزمنة القدمية واحلديثة إال ببعض املعامالت اليت تستحدث 
 طورها وتطور وسائل احلياة اليت منها التوقيت .بسبب اختالف عادات اجملتمعات وت

 التعامل  واعتمادها يفمطلب: وسائل التوقيت يف األزمنة القدمية 

،اجملتمعاتالبشريةومنهماأخرج،أنزلهللاتعاىلسيدانآدمعليهالسالموأمناحواءإىلاألرض

                                      
.3/57كتابالعاريةد.طاالختيار لتعليل املختاراملوصلييف(1)
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  َّ مهجه ين ىن من خن ٱُّٱ قالتعاىل:

البدمنأنحتصلومعتشكلاجملتمعاإلنساين(1)
منبيعوشراءوزواجوعالقاتوغريهاممايتعلقبوجود،املعامالتعلىاختالفأشكاهلابنيالناس

،فكثريمنهامتعلقابلوقتوالتأقيتلذلكاحتاجالناسلوسائلتنظممعامالهتم،كالعبادة،اإلنسان
فجعلومها،وعباداهتم والقمر الشمس إىل تعاىل هللا التأقيتفأرشدهم يف أساسا معامالهتم، يف

(2 َّ حجمث هت مت خت حت جتهب مب  خب حب ُّٱٱقالتعاىل:،وعباداهتموشؤنحياهتم
تعاىل:   حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ وقال

واليزالاجملتمع(3)َّ حف جف مغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مصخص
فتعارفالناسعلى،البشريإىلهذهاللحظةيستعملالشمسوالقمرأساسايفالتأقيتيفتعامله

والسنة والشهر واألسبوع والنهار والليلة والعشي والصباح ابلساعة ما،التأقيت هي املواقيت فهذه
القدم الناسمنذ ،اعتمدها حياهتم، يف بعضاألحداثاهلامه إىلذلكاعتمدوا وجعلوها،إضافة

الفيليفغزومكةوقصدهدمالكعبةوحادثة،كميالداملسيحعليهالسالم،مبدءاًلتأقيتاهتموأترخيهم
وبعضهذهاألحداثاليزالالناسيستعملوهنايف،وهجرةرسولهللا،فأهلكهللاجيشأبرهة

واتريخهجرةالنِبعليهالصالة،كتاريخميالداملسيحعليهالسالم،أتقيتمعامالهتمإىليومناهذا
 والسالم.





 
 
 
 

                                      
 .﴾1اآلية﴿منسورةالنساء(1)
﴾.189سورةالبقرة﴿(2)
 .﴾5سورةيونساآلية﴿(3)
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 مفهوم األوقات قدميا وحديثا: املبحث الثاين
وفيهأربعةمطالب

والخيفىضرورةمعرفةأبدلة،واستدلواعلىذلكوالسنة،بنيالفقهاءمفهومالساعةواليوموالشهر
حىتاملعامالت،زمنهذهاملواقيتيفالفقهاإلسالميمنأجلمعرفةأوقاتالقيامابلعباداتوتنظيم

التضطربأمورالناس.

 : األول: مفهوم الساعة املطلب

والليلوالنهارمعًاأَربعساعاٌت،واجلمعوالنهار،"الساعةجزءمنَأجزاءالليلقاليفلسانالعرب:



411 

.(1)وإ ذااعتدالفكلواحدمنهماثنتاعشرةساعة"ساعة،وعشرون

 أو ليل من الوقت "الس اَعُة املنري: املصباح يف وقال وتهنار، تطلقها احلنيوالعرب هبا ريد
.(2)والوقتوإنقّل"

الساعة: زماننا مقدارويف من آالفالزمن،معني ثالثة إىل أو دقيقة ستني إىل مقسمة
وستمائةاثنية.

 : املطلب الثاين: مفهوم اليوم

أمنطلوعالشمساىلمقداره،معروف الصادقاىلغروبوغروهبا، الشمس،منطلوعالفجر
(3)كثرعنداأليالشرعالتعريفوالثاينهو

فعلشيئاوهلذامنالشمس،وقاليفاملصباحاملنري:"اليومأولهمنطلوعالفجرالثاينإىلغروب
 .(4)ألنهفعلهيفالنهاراملاضي"أمس،بعدغروبالشمسيقولفعلتهوأخرببهابلنهار

:املطلب الثالث: مفهوم الشهر

منهااالنتشارومنهااهلاللوقدمسيبهلشهرتهووضوحهمثمسيتيفاللغةلهمعانمتعددةالش ْهرُ
ألَنهُيْشَهُراألايمبهوهو (5)ابلقمرالعدداملعروفمناألايم 

 )الشمسية السنة من جْزءا عشر اثيَنْ من جزء القمريةوالقمري ة(،الش ْهُر: السنة يف ويقد ر
 حول القمر األرض،بدْورة الشهَر السنةقمرّي،الويسمى: من جزءا عشر اثيَنْ من جبزء يقّدر أو

                                      
.169\8-1طلسان العربابنمنظور(1)
.295\1كتابالسني-د.طالكبرياملصباح املنري يف غريب الشرح -الفيومي(2)
 .34/143د.ت-مادة)يوم(د.طاتج العروس من جواهر القاموسانظرمرتضى،الز بيدي(3)
.682\2اببالياءد.طاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري-الفيومي(4)
مادة1طلسان العربوابنمنظور-1/325.طكتابالشنيداملصباح املنري يف غريب الشرح الكبريانظرالفيومييف(2)

.4/431)شهر(
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.(1)وشهورأْشُهٌر،ويسم ىالشهرالشمسيواجلمع:الشمسي ة،

  :املطلب الرابع: مفهوم السنة

الوجه،وهواثينعشرشهرامنهذاالشهور،يرادهبماعددامعينامنمرتادفان،السنةوالعاملفظان
كرذلكيفاتجالعروسحيثقال:وخيتلفانمنوجهآخركماذ

.(3):"السنةأطولمنالعاموالعاميطلقعلىالشهورالعربيةخبالفالسنة"(2)السهيلي)قال

 مشسية وقمرية،والسنة مدهتا 365فالشمسية مشسيًا ساعاتيومًا وأربعونومخس وتسع
شهراً،وهيمكونةمناثينعشراألربعة،مبرورهاالفصولوهكذاينتجدقيقة،

ومثانوأربعوندقيقة،ومثاينساعاتيوما354ًفهيتتكونمنالقمرية،أماالسنة

السنتنيتكونبسيطةوكلمنودقيقةواحدةساعةوإحدىعشرةعشرةأايمالسنتني،الفرقبنيف
ثنيتكونثالواألشهرالعربيةوعشرينيوماً،لذلكفشهرشباطأييتكلأربعسنواتتسعًاوكبيسة،

.(4)للسببنفسهوعشرينيوماًيوماأوتسعة







                                      
.انرتنت-مادةشهرمعجم املعاينموقع(1)
السهيلي،اخلثعمي،القاسم،أبوأصبغ،:هوعبدالرمحنبنعبدهللابنأمحدبنه (581-509وقيل508)السَُّهْيلي(2)

أديب.أخذالقراءاتعنسليمانبنحيىيوغريه.وروىعنابنمقرئ،حنوي،مؤرخ،حافظ،حمدث،املالكي،األندلسي،
"و،"العريبالقاضيأيببكروغريهمنالكبار.منتصانيفه:"التعريفواإلعالمفيماأهبميفالقرآنمناألمساءواألعالم

"مسألةرؤيةهللاوالفرائض،وكتاب"شرحآيةالوصية"يف،""نتائجالف َكرو،""الروضاألنفو،"القصيدةالعينية
 [.4/96-1طتذكرة احلفاظ ،والذهِبيف11/46طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبالعماديف]ابنيفاملنام".

.36/407اببسنةاتج العروس من جواهر القاموس الز بيدييفمبرتضى،(3)
)انرتنت(اهلجريةوالسنةامليالديةالفرقبنيالسنة-موقع شبكة املعارف اإلسالميةلالطالع(4)
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 التأقيت يف بالد القطبني الشمايل واجلنويب: املبحث الثالث
وفيهثالثةمطالب

 : املطلب األول: سبب اختالف التأقيت يف بالد القطبني

األرضيةعنحمورهاحيصلاالختالفبنيالبالديفعددساعاتا والنهار،لليلبسببميلالكرة
 عنبقية القطبنييشتداختالفالليلوالنهار مننقطة اقرتبنا فيطولالليلويقصرالبالد،فكلما

وقدكذلك،النهارأوالعكسحىتيصلإىلحدأنيطولالنهارإىلمدةأقصاهاستةأشهروالليل
 والصيام الصالة من العبادات إقامة كيفية عن األسئلة تلكوكوغريها،كثرت يف املعامالت ذلك

البالدفكانالزمابياناجتهادالعلماءيفالتأقيتاملتعلقبذلكوهذهبعضقراراتاجملامعالفقهية
املعاصرةيفذلك.

 املطلب الثاين: قرار علماء هذا العصر 
هاملسألة:لنتيجةالدراسةهلذوقدكثرالنقاشيفهذهاملسألةبنيالعلماءواجملامعالفقهيةوهذانقلٌ

"جاءيفقراراتاجملمعالفقهياإلسالميالتابعلرابطةالعاملاإلسالمي،بدورتهالتاسعةلعام
يلي:ه ،وفتوىهيئةكبارالعلماءيفالسعوديةما1406

ثالث مناطق:مُيكنتقسيمهذهالبُلدانإىل

 املنطقة األوىل:

وتتميزفيهامجيعالعالماتالظاهريةلألوقات(مشااًلوجنواًب،45وهياليتتقعبنيخطيالعرض)
يفأربعوعشرينساعة،طالتاألوقاتأوقصرت.

 املنطقة الثانية:

( عرض خطي بني ما )48وتقع و الفلكية66( العالمات بعض فيها وتنعدم وجنواًب، مشااًل )
يبتدئالعشاء كأناليغيبالشفقالذيبه السنة، منأايم وقتلألوقاتيفعدد  ومتتدهناية ،

املغربحىتيتداخلمعالفجر.
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 املنطقة الثالثة:

(مشااًلوجنواًبإىلالقطبني،وتنعدمفيهاالعالماتالظاهريةلألوقاتيف66وتقعفوقخطعرض)
فرتةطويلة منالسنةهنارًاأوليالً.

واحلكميفهذهاملناطقكمايلي:

أهلهايفالصالةأبوقاهتاالشرعية،ويفالصومبوقتهالشرعياحلكميفاملنطقةاألوىل:أنيلتزم
والصوم، الصالة أوقات يف الشرعية ابلنصوص عماًل الشمس غروب إىل الصادق الفجر تبنّي من
أوإمتامه يوم دامتمتباينةعنبعضها،ومنعجزعنصيام طالتاألوقاتأوقصرتما مهما

ناسبة.لطولالوقتأفطروقضىيفاألايمامل

واحلكميفاملنطقةالثانية:أنيعنّيوقتصالةالعشاءوالفجرابلقياسالنسِبعلىنظرييهما
( خط واملقرتح والفجر، العشاء وقيت عالمات فيه تتمّيز مكان أقرب ليل أقرب45ْيف ابعتباره )

ثلثالليليفخطعرضاألماكناليتتتيسرفيهاالعبادةأوالتمييز،فإذاكانالعشاءيبدأمثاًلبعد
(درجةيبدأكذلكابلنسبةإىلليلخطعرضاملكاناملرادتعينيالوقتفيه،ومثلهذايقاليف45ْ)

الفجر.

واحلكميفاملنطقةالثالثة:أنتُ َقد رمجيعاألوقاتابلقياسالزمينعلىنظائرهايفخطعرض
(درجةإىلالقطبني،كما66ْاملنطقةمن)(درجة،وذلكأبنتقسماألربعوالعشرينساعةيف45ْ)

(درجة.45ْتقسماألوقاتيفخطعرض)

(ساعات،وكانتالشمستغربيف8(يساوي)45ْفإذاكانطولالليليفخطعرض)
احلاديةعشرةجعلنظريذلكيفالبلداملرادتعينيالوقت الثامنة،وكانالعشاءيفالساعة الساعة

(درجةيفالساعةالثانيةصباحاًكانالفجركذلكيف45ْتالفجريفخطعرض)فيه،وإذاكانوق
البلداملرادتعينيالوقتفيهوبُدئالصوممنهحىتوقتاملغرباملقّدر.

وذلكقياساًعلىالتقديرالوارديفحديثالدّجال.

 فإن ه القمر: سطح على أو الفضاء يف األرض خارج كان إذا املسلم إن أبداءبل مطالب
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العباداتاليومية،ابلقياسعلىاليوماألرضييفتقديرأوقاتالصالةوبدايةالصوموهنايته،وبذلك
كبري،وقديبقىالشخصمدة احلياةتتغرييفالفضاءبشكل  جاءتفتاوىأهلالعلمحديثًا،معأن 

طويلةدونليلأوهنارحسبثباتهأوحركتهحولاألرض.

 :واخلالصة

ويقعهذا1 نفسه، تدخلعلىمجيعاألرضيفاليوم متكاملة، زمنية وحدة )اليوم( _أن 
الدخولحبسبشروقالشمستدرجيًيا،ممايسببتفاوتالبلدانيفوقتحصوله.

_بسببطبيعةشكلاألرضوميالنحمورهاودوراهناحولالشمس،فإنلشروقالشمس2
الفإىلقسمني:مطالعخمتلفة،وينقسمهذااالخت

اختالفًاحقيقًيا،وإمناهوتدرُّجيفالشروقحبسبالبلدان،واحلكمفيه:ثبوت أ_مااليُعدُّ
األحكامالشرعيةمنصالةوصوموغريهاحبسبتوقيتكلبلدعندحتققهذاالطلوع.

مم البلدان، بعض يف لليوم الظاهرة العالمات بتخلف املطالع يف حقيقٌي اختالٌف اب_
تغُّرياحلقيقة عدم فيه: واحلكم حساباآلخر، على أوطولأحدمها يسببتداخلالليلوالنهار
علىهذه املرتتبة مناآلاثر ساكنيها إعفاء وعدم يفتلكالبلدان، )اليوم( الزمنية للوحدة الشرعية

الوحدةالزمنية.

اختالفحقيقييفمطالعالشمس:_يكونضبطهذهالوحدةالزمنيةيفالبلداناليتفيها3
.انتهى(1)ابلقياسعلىاملناطقاليتحتققتفيهاهذهالوحدةو)نقل(أحكامهابضوابطمعينة"

  

                                      
)انرتنت(.مدونة املرصدموقع(1)
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 املطلب الثالث: ما ميكن استنتاجه من القرارات السابقة
كالممامرمنوبناًءعلىاإلسالمي،منخاللماقررهاجملمعالفقهياإلسالميالتابعلرابطةالعامل

أئمةاملذاهبوالعلماءيفأتقيتاملعامالتميكنالقول:

أوال:املنطقةاألوىل:وهياليتيتمايزالليلوالنهاريفكلأايمالسنةواليضراختالفطولالنهار
اليتتكلمفيهااألئمةواجملتهدونوقدمرتوأحكامهاهيوهيمعظمبالدالعاملقليل،وقصرهألنه
تعلقةهبا.األحكامامل

حيثتنعدمفيها،اثنيااملنطقةالثانية:وهياليتيتفاوتفيهاوقتالليلوالنهارتفاواتكبريا
يبتدئ به الذي الشفق يغيب ال كأن السنة، أايم من عدد  يف لألوقات الفلكية العالمات بعض

ومتتدهنايةوقتاملغربحىتيتداخلمعالفجر اريكونطويالجدامبعىنأنوقتالنه،العشاء،
والليلفيهقصرياجداحىتيصلإىلدقائققليلةوكذلكالعكسفهذهاملنطقةفيهاشيءمنمتايز

فيعترباليومفيهاكبقةاألايملوجودجزءمنالليلفيصدقعليهاسماليوموالليلةوإن،الليلوالنهار
الفأحكامالعباداتاملتعلقةأبحكامخب،كانتليلتهقصريةفتطبقأحكاماملعامالتعلىوفقذلك

الليلخاصةكالصياموالصالة.

،فيطولالنهارفيهاطوالفاحشا،اثلثااملنطقةالثالثة:وهياليتتنعدمفيهاالعالماتالفلكية
،وكذلكالليل،حىتيصلإىلستةأشهرحبسابهعلىاألشهريفبقيةبلدانالعاملمناملنطقةاألوىل

دقيقة(واليت60املنطقةمنالعاملجُتعلالساعةالزمنيةاملعروفةيفهذاالعصراملتمثلةب)ففيهذه
مفهوم يف العرب لسان عن مر كما ( والليلة اليوم جمموع وهو جزءا وعشرين أربع من جزء هي

مَسَْعاَن:،الساعة(هواألساسيفأتقيتاليومالشرعي ْبن  النِباستدالالحبديثالن  و اس  حذ رأن 
؟قَاَل:فيهالصحابة اأْلَْرض  ثُُهيف  منالد جال،وذََكَرهلمصفته،فقالواله:)اَيَرُسوَلاَّلل  ،َوَمالَب ْ

قُ ْلَنا: م ُكْم، َكَأاي  م ه  َأاي  َوَسائ ُر َكُجُمَعة ، َويَ ْوٌم َكَشْهر ، َويَ ْوٌم َكَسَنة ، يَ ْوٌم يَ ْوًما: اَّلل  ؟أَْربَ ُعوَن َرُسوَل اَي
؟قَاَل:اَل؛اْقُدُرواَلُهَقْدرَُه( .(1)َفَذل َكاْليَ ْوُمال ذ يَكَسَنة ،أََتْكف يَناف يه َصاَلُةيَ ْوم 

                                      
السنن يفوابنماجه-2937رقم-4/2250د.ت-اببذكرالدجالوصفتهد.طاجلامع الصحيحأخرجهمسلميف(1)

اكميفواحل-4321رقم-16/375اببخروجالدجالطالسننأبوداوديف-4075رقم-4/136د.ت-د.ط
= 
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اليومهومايشملالليلوالنهاروالذيتؤدىفيهمخسصلوات،فقدفهمالصحابُة أن 
علىهذاالفهم،ينطبقعليهاهذاالضابط؟وأقر همالنِبوابلتايل:كيفيفعلونيفاألايماليتال

مثأجاهبمعنكيفيةأداءالصلواتيفهذهاألايمالطويلةبقوله)اْقُدُروالَُهَقْدَرُه(،ومعناها:

فصلُّوا اليتاعتدمتعليها يكونبنيالفجروالظهرمناألايم مقدارما الفجر  طلوع  مضىبعَد إذا
مثإ وإذاالظهر، العصر، فصلوا يفالعادة  والعصر  بنيالظهر يكوُن ما مقدار مضىبعدالظهر ذا

بعد مضى إذا مث املغرب، فصلُّوا العادة  يف واملغرب العصر  بني يكوُن ما مقداَر العصر  بعد مضى
والعشاء يفالعادة فصلُّواالعشاء،وإذامضىبعدا مقدارمايكوُنبنياملغرب  لعشاء مقدارمااملغرب 

مناألايماليتاعتدمت يكوُنبنيالعشاء والفجر يفالعادة فصلُّواالفجر،فتكونونقدأد يتمصالةيوم 
يففعلذلكحىتتقضوامجيعصلواتذلكاليومالذييكونمقدارُهمثلسنة.عليها.مثاستمروا

 يفاليوم  هذهالطريقة يكونأداُءالصلوات  الذييكونمقدارهمثلشهر،واليومالذيومبثل 
مقدارهمثلأسبوع.

الشرعييفتلكالبالدمقدرب الليلأو24فاليوم يفالنهار،ساعةزمنيةالنعدام وهذا
 يف التأقيت هذا اعتماد يكون أن ينبغي وكذلك حكمهاملعامالت،العبادات. فيبقى الشهر وأما

لالقمرفيأخذحكمتقديرالشهرابألايمكمامرأويكونالتقديرإالأنهالميكنرؤيةمنازالشرعي،
وهذهالتأقيتاتاخل(-----شباط–)كانونابألشهرالشمسيةاملعروفةعندكلشعوباألرض

 غاية يف وهي املتنوعة الساعة كآلة احلديثة التأقيت آالت طريق عن هذهالدقة،تكون فاستعمال
ةيفاحلكممنعاوإجياابوجوازا.هالةيفاآلجالوهوالعلالتأقيتاتينفيمتامااجل

  

                                      
= 

 .8508رقم-14/537طاملستدرك على الصحيحني



121 

مةـخات

تليسلهتلكالتأقيتيفاملعامالأنبعددراسةأحباثاملعامالتاملتعلقةابلتأقيتيتبنّي
كألوقاتيفالعباداتخصهاهللاتعاىلبتلذلكأنا،القدسيةكمايفالعباداتاملزيةواخلاصيةمن

ىأنالعبدإذاقصريفالعبادةفريُاصوصةفيهأمربقيامعباداتخمهلاقدسيةواخلصوصيةوبنّيأن
بينماالتأقيت،،فعليهاحرتاموقتهذهالعبادةمثلرمضانفيهالصومواألشهراحلرموأوقاتالصالة

وأمرهباإالأنهسبحانهشرعهالضبطمعامالت يفاملعامالتوإنكانهللاسبحانهوتعاىلشرعها
الناسوحفظحقوقهمألنهالبدهلممنها.وقدوعدسبحانهأنمنيقومبتطبيقماأمربهيفهذه

فاحلكمة،وعدابألجروالثوابالعظيم،سواءاليتيفالعباداتأواليتيفاملعامالتناملسلمنيالتأقيتامت
،ذلكاملسلموغريهسواءيفمنتشريعالتأقيتيفاملعامالتمنجهةكانتلضبطمعامالتالناس

ومنجهةأخرىاختبارللناسمنحيثأنتطبيقهاطاعةهللوعبادةفيؤجرفاعلهاويعاقباملخل
حيثأنيتجلىللناظريفهذهاألحباثمظهرالعدلاإلهليالدقيقوالعظيمومنجهةأخرى،هبا

.ضمنلكلإنسانحقهضمنهذهاألحكام

أنتشريعالتأقيتعلىالنحوالذيمّريفهذهالرسالةيتوافقجدامعوتبنّييفهذاالبحث
 مع بل العصر هذا وسائلمتطلبات يف تطورات من العصور هذه يف حصل مهما العصور مجيع

تغريتاألماكنواختلفتطرائقالبشروعاداهتموأس شاهدأنبلوامل،ليبمعاشهماالعيشومهما
فيكون،بنيالناسمساعدلتطبيقأحكامالتأقيتيفاملعامالتبينهمتطوروسائلالتواصلواحلياة

الشرع يستلزمعلىاملسلمزايدةذلكدليلعلىعظمةهذا ودليلصلوحيتهلكلزمانومكانمما
إفحاماملنحياولالطعنويكون،التمسكيفدينهوالقياممباأمرههللاتعاىلليسعديفالدنياواآلخرة

وافقمتطلباتهذاالعصر.فمنيهذاالشرعصلحلفرتةمنالزمنوينبغيتغيريهاآلنلوالتلبيسأبن
يفاملعامالتعلىالنحوالذيشرعهقيتأنالتاخاللماُدرسيفهذهالرسالةيتوضحلكلإنسان

هللاتعاىلضرورةملحةلضبطتعاملالناسوحفظحقوقهموضمانسعادهتميفهذهاحلياةوجتنبهم
ومنهناكانفرضالعقوابتالزاجرة،لنزاعاتواخلصوماتاليتتفتكابجملتمعاتإذاحصلتفيهال

وينبغيعلىأويلاألمراتباعسنةهللا،ملنخيالفهذهالتشريعاتمنهللاتعاىلزايدةفضلمنهتعاىل
علىأهلالعلموينبغي،تعاىليفذلكفيفرضواعقوابتحمسوسةمؤملةملنخيالفهذهالتشريعات
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بذلاجلهودإلبرازهذهاألحكامواالجتهاديفتلكاألموراملستجدةعندالناسمماليسفيهانص
للناسحسب والقياسواضحفيربزوهنا األصولملعتمدةيفالشريعةمناالستداللابلكتابوالسنة

احلكمأمخفي.فمامنحادثحيصليفهذهالدنياإالوهللفيهحكمظهرهذا،واإلمجاع
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 فهرس اآلايت الكرمية

 اآلية                                 السورة        رقم األية       الصفحة                       
   يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ُّٱ

  مل يك ىك مك لك اك ىقيق

  1                      12                 اإلسراء           َّ  من زن رن مم اميل ىل 

1110-103                      النساء   ...............َّ  مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ٱُّٱ

1110املرسالت....................................................َّ توقّ تَ هت مت ُّٱ

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱٱُّٱ

  لك اك يق ىق  يف ىف

  ام يل ىل  مل يك ىك مك

3713ابراهيم....................................َّ من زن رن مم

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ  ٱُّٱ

1213املائدة..........................  زت رت يبىب نب مب زب 

18313البقرة.................... مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

27514البقرة.........................حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ

3420األعراف................................ني مي زي  ريٰى ين ىن ٱُّٱ

79-42-28220البقرة........................حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

520احلج.......................................هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ

139املائدة.......................لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ

454احلجر..........َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱ
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 109-80                   189      قرة        الب........        .. هت مت خت حت جتهب مب  خب حب ُّٱ

82-3680التوبة...................هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ

94-27893.البقرة.......................................َّ خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ

27994البقرة.............................َّ مس  خس حس جس مخ ُّٱ

11103النساء........................  َّمفخف حف جف  مغ جغ مع جع ُّٱ

1109ساءالن....................................َّ مهجه ين ىن من خن ٱُّٱ

5109يونس.........................مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ
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فهرس األحاديث

لصفحةااحلديثطرف        
75أعطيهاللذيفإهناقبهولعلهعمرىأعمررجلأميا

116-82َكُجُمَعة َويَ ْومٌَكَشْهر ،َويَ ْومٌَكَسَنة ،يَ ْومٌ:يَ ْوًماأَْربَ ُعونَ

60شئناماذلكعلىفيهاأقركم

22خالبةالفقلابيعتأنتإذا

72إذاضنالناسابلديناروالدرهم

42أجلإىلطعامايهوديمناشرتى

28وعفاصهااوكاءهاعرف

39أهليإىلمحالنهواستثنيتفبعتهبعنيه،

46بيديداشئتمكيفابلفضةالذهببيعوا

الوالءهلمواشرتطيخذيها

اخليارثالثةأايم

88

25

45ابلربوالربابلفضة،والفضةابلذهب،الذهب

46وهاءهاءإالرابابلذهبالذهب

75العائديفهبتهكالكلبيعوديفقيئه

 29عرفهاحوال
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ُّ  14اْلَمد يَنَةَوُهْمُيْسل ُفونََقد َمالن ِب 

49ابلشفعةيفكلشركةقضىرسولهللا

39التقرهباوفيهاشرطألحد

39التقرهباوفيهامثنوية

 96عواهملويعطىالناسبد

 48-27-24املسلمونعندشروطهم

 39املسلمونعلىشروطهمإالشرطاحرمحالال

 34منأسلفيفشيءفليسلفيفكيلمعلوم

 47منأقالمسلمابيعتهأقالهللاعثرتهيومالقيامة

 104منتركحقاأوماالفلورثته

ًئافَ ْليُ َعرّ ْفُهَسَنةً  28َمْناْلتَ َقَطَشي ْ

 36ذلكماشئنانقرّكمهباعلى

 43هنىعنبيعالكالئابلكالئ

 39هنىعنالثنيا

 40هنىعنبيعوشرط

90هنىعنبيعتنييفبيعة

72أييتعلىالناسزمانيستحلونالراب
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 املصادر واملراجع
 

مؤسسةد.م2شعيباألرنؤوطوآخرونطحتقيقمسند اإلمام أمحد بن حنبلحنبل،أمحدبن-1
م1999ه ،1420-الةالرس

دارالكتب-األصفهاينأبوعلىأمحدبنحممدبناحلسناملرزوقياألزمنةواألمكنة)بريوت-2
ه (1،1417العلمية،ط

-حتقيقعليحممدمعوضأسد الغابة يف معرفة الصحابةالشيباينعزالديناجلزريابناألثري-3
م1994-ه 1415لعلميةدارالكتباد.م1عادلأمحدعبداملوجودط

 كتاب  شرح يف املستبني روضةالتميميالقرشيأمحدبنإبراهيمبنالعزيزعبدالتونسيبزيزةابن-4
 م2010-ه 1431دارابنحزمد.م1زكاغطاللطيفحتقيقعبدالتلقني 

لبنانبريوت–د.ط)وحممداملصريحتقيقعدانندرويش-كتاب الكلياتأبوالبقاءاحلسيين-5
 (د.ت–الرسالةمؤسسة

دارد.م-–د.ط)كشاف القناع عن منت اإلقناعمنصوربنيونسبنإدريساحلنبليالبهوتى-6
 (د.ت الكتبالعلمية

حتقيق:الروض املربع شرح زاد املستنقع يف اختصار املقنعالبهويتمنصوربنيونسبنإدريس-7
 (د.ت-اندارالفكرللطباعةوالنشرلبنبريوتد.ط)سعيدحممداللحام

دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى البهوتىمنصوربنيونسبنإدريس-8
م(1993-ه 1414عاملالكتبد.م،1ط)اإلرادات


دائرةاملعارفالنظاميةالكائنةيفاهلند–1ط)ىالسنن الكربالبيهقيأبوبكرأمحدبناحلسني-9

 (د.ت -ببلدةحيدرآابد
احملقق:عبد لطبعة:األوىل،امعرفة السنن واآلاثرالبيهقيأبوبكرأمحدبناحلسنيبنعلي-10

 م1991-ه 1412بريوت(-املعطيأمنيقلعجيدارقتيبة)دمشق
3طد.مصطفىديبالبغاحتقيق:الصحيح اجلامعالبخاريأبوعبدهللاحممدبنإمساعيل-11

 1987–اليمامةكثري،دارابنلبنانبريوت
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 دارالفكرد.م––د.طالعناية شرح اهلدايةالبابريتأكملالدينأبوعبدهللاحممدبنحممد-12

 د.ت
داربريوتطد.البغداديدارالرشد،الرايض1ططبقات النسابنيبكربنعبدهللاأبوزيد-13

 الرتاثد.ت
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف سعدالدينمسعودبنعمرالتفتازاينالشافعي-14

-ه 1416دارالكتبالعلميةسنة-لبنانبريوتعمرياتد.ط)حتقيقزكراي-أصول الفقه
 (م1996

أمحدحممدشاكر حتقيقالرتمذي الصحيح سنن  اجلامععيسىالرتمذيأبوعيسىحممدبن-15
 (د.ت-إحياءالرتاثالعريبارد-بريوتد.ط) وآخرون

دارالكتاب-لبنانبريوت ،)1إبراهيماألبياريطحتقيق:التعريفاتاجلرجاينعليبنحممد-16
 (د.ت–العريب

بريوت)1ط القوانني الفقهيةبوالقاسم،حممدبنأمحدبنحممدأابنجزيالكلِبالغرانطي -17
 (م2013–1434–دارابنحزم–لبنان

عبدالسالمحممدعليشاهنيحتقيق:أحكام القرآناجلصاصأبوبكرالرازيأمحدبنعلي-18
(م1994ه /1415دارالكتبالعلمية-لبنان–بريوت)،1ط

علي-19 جواد يف الساقي)د.م4ط–يف اتريخ العرب املفصل2001-1408املتوىف دار
2001)

احلسيين احلموي-20 الدين مكيأمحدشهاب حممد غمز عيون البصائر يف شرح األشباه  بن
 (م1985-ه 11405طدارالكتبالعلمية-د.م )،والنظائر

21- التميمي حامت أبو البسيت حبان شعيبصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانابن حتقيق
(د.ت-مؤسسةالرسالةبريوت)2االرنؤوطط

دار-)د.م1أمحدطالدينشرفالسيدحتقيق:الثقاتالتميميحامتأبوالبسيت حبانابن-22
 (1975–1395الفكر

عبدهللاجابرمنمسندأيباجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلماحلميديحممدبنفتوح-23
 (د.ت-دارابنحزم-)د.م2بنعبدهللاط
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مصطفىحتقيق:لى الصحيحنيع املستدركالنيسابوريعبدهللاحممدبنعبدهللااحلاكمأبو-24
 (1990–1411-–دارالكتبالعلمية-لبنانبريوت )1ط-عبدالقادرعطا

عبدهللاحممودحتقيق:حتفة احملتاج بشرح املنهاجابنحجراهليتميأبوالعباسأمحدبنحممد-25
 (دارالكتبالعلميةد.تبريوت لبنان)عمرحممدد.ط

الع-26 الفضلأمحدبنعليابنحجر د.ط الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةسقالينأبو
 (م1972ه /1392اابد/اهلندالعثمانيةحيدردائرةاملعارف)

مطبعةدائرةاملعارف)1طهتذيب التهذيبابنحجرالعسقالينأبوالفضلأمحدبنعلي-27
(ه 1326النظامية،اهلند

)2طالبخاري  الباري شرح صحيح فتح عليسقالينأبوالفضلأمحدبنابنحجرالع-28
 (د.تلبنانداراملعرفةللطباعةوالنشر-بريوت

دار)د.م3طمواهب اجلليل شرح خمتصر خليلاحلطابالرُّعيينأبوعبدهللاحممدبنحممد-29
 (د.ت الفكر

30- حممد بن أمحد العباس أبو احلموي احلسيين غمز عيون البصائر يف شرح األشباه مكي
 (د.ت دارالكتبالعلميةد.م1)طوالنظائر

سلم الوصول إىل طبقات الفحولحاجيخليفةمصطفىبنعبدهللاالقسطنطيينالعثماين-31
 (مكتبةإرسيكا،د.ت-تركيا-إستانبول .)حتقيقحممودعبدالقادراألرانؤوطد.ط

احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ  أمحدمغينلشافعيمشسالدين،حممدبناخلطيبالشربيينا-32
 (م1994-ه 1415دارالكتبالعلمية)د.م1طاملنهاج

لبنانبريوتمد.)–د.طشرح خمتصر خليلاخلرشياملالكيأبوعبدهللاحممدبنعبدهللا-33
د.ت(–دارالفكرللطباعة-

 األعيان وفياتإبراهيمبنحممدبنأمحدالدينمشسالعباسربليأبواإلالربمكيخلكانابن-34
 (1971–صادردار لبنان بريوت) 1ط الزمان أبناء وأنباء

ْستاينسليمانبناألشعثأبوداود-35 ج  حَمم د-:شَعيباألرنؤوطحتقيقداوودسنن أيب السّ 
(م2009-ه 1430الرسالةالعاملية)د.م1طكام لقرهبلليدار
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دحممدحمييالدينعبداحلميحتقيق:السننأبوداودسليمانبناألشعثالسجستايناألزدي-36
 د.ت(الفكرد.ط)د.مدار

 –السيدعبدهللاهاشمميايناملديند.طحتقيق:السنن الدارقطينأبواحلسنعلىبنعمر-37
 (1966–1386-داراملعرفةلبنانبريوت)

لبناندارالكتبالعلمية بريوت) –د.ططبقات املفسرينالداوودياملالكيحممدبنعلي-38
 (د.ت–

مد.د.ط)حاشية الدسوقي على الشرح الكبريبنأمحدبنعرفةاملالكيحممدالدسوقي-39
د.ت(دارالفكر

حممددقيقابن-40  عمدة رحش األحكام إحكام القشرييمطيعبنوهببنعليبنالعيد
 م(2005-ه 1426-1)د.ممؤسسةالرسالةطاألحكام 

حتقيقجمموعةمناحملققنيسري أعالم النبالءالذهِبمشسالدينأبوعبدهللاحممدبنأمحد-41
د.ت(مؤسسةالرسالة-)د.م3إبشرافالشيخشعيباألرانؤوطط

حتقيق:علين االعتدال يف نقد الرجالميزاالذهِبمشسالدينأبوعبدهللاحممدبنأمحد-42
(م1963-ه 1382لبنانداراملعرفةللطباعةوالنشر،-بريوت )،1حممدالبجاويط

،لبناندارالكتبالعلمية-بريوت)-1طتذكرة احلفاظالذهِبأبوعبدهللاحممدبنأمحد-43
 (م1998-ه 1419

حتقيق:دعبدالرمحنذيل طبقات احلنابلةنبنأمحدابنرجباحلنبليزينالدينعبدالرمح-44
 (م2005-ه 1425الرايضمكتبةالعبيكان)1بنسليمانالعثيمنيط

- رشد أبوابن القرطِب أمحد بن حممد مطبعةمصر) -4طبداية اجملتهدو هناية املقتصدالوليد
 (د.ت مصطفىالبايباحللِبوأوالده،

انشرونمكتبةبريوتلبنان )-د.طخمتار الصحاح-رعبدالقادبكربنالرازيحممدبنأيب-46
 (د.ت–

هناية احملتاج إىل شرح املنهاجالرمليحممدبنأيبالعباس-47 بريوتدارالفكر،)–طأخرية
(م1984/ ه1404
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لكربىبوالق،القاهرةاملطبعةا)1طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعيعثمانبنعلي-48
(ه 1313-2صورهتادارالكتاباإلسالميط -األمريية

البنوريد.ط)يوسفحممدحتقيق:اهلداية  نصب الراية ألحاديثيوسفبنهللاالزيلعيعبد-49
 (1357،احلديثدارمصر

 (2002–دارالعلمللماليني)د.م15طاألعالمالزركليخريالدينبنحممود-50
ه 1411العلمية،الكتبد.مدار (1طاألشباه والنظائرالرمحنبنأيببكرالسيوطيعبد-51

 )م1990-
 د.ت(.طبقات الشافعية الكربىمد.)–السبكيعبدالوهاببنعليد.ط-52
1طحميالدينامليسلوحتقيق:خليدراسةاملبسوطسهلالسرخسيأبوبكرحممدبنأيب-53

 (م2000ه 1421باعةوالنشروالتوزيع،بريوت،لبناندارالفكرللط)
–مكتبةاحلياةداربريوت)–د.ط.الضوء الالمعالسخاويأبواخلريحممدبنعبدالرمحن-54

 د.ت(
 

-د.ن-د.م)–د.طالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعالشوكاينحممدبنعلي-
 (د.ت

حممودإبراهيمزايدحتقيق:تدفق على حدائق األزهارالسيل اجلرار املالشوكاينحممدبنعلي-56

 ه(1405،–بريوتدارالكتبالعلمية)1ط
القاهرة1طحاشيته على ىتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالشلِبأمحدبنحممد-57 بوالق،

 د.ت(2)مثصورهتادارالكتاباإلسالميط-الكربىاألمرييةاملطبعة
 (م1990ه /1410–املعرفةداربريوتد.ط)األمحممدبنإدريسالشافعيعبدهللا-58
رتبه على األبواب الفقهية: حممد عابد مسند اإلمام الشافعيالشافعيأبوعبدهللاحممدبن-59

 (م1951-ه 1370دارالكتبالعلمية لبنان-بريوت ) د.طالسندي 
 د.ت(دارالكتبالعلمية)د.م–ط.داملهذب الشريازيأبواسحاقإبراهيمبنعلي-60
كمالحتقيق:الكويف املصنف يف األحاديث واآلاثربنأيبشيبةأبوبكرعبدهللابنحممد-61

 ه(1409–مكتبةالرشد -الرايض) 1ط يوسفاحلوت
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العباسأمحدبنحممداخللويت-62 بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاويأبو
 د.ت(داراملعارفمد.)–د.طلى الشرح الصغريالصاوي ع

املكتب-بريوت)2ط حبيبالرمحناألعظميحتقيق:الصنعاينعبدالرزاقأبوبكربنمهام-63
 ه(1403–اإلسالمي

64- أمحد بن سليمان القاسم أبو بنحتقيق:املعجم األوسطالطرباين هللا عوض بن طارق
 (ه1415،-داراحلرمنيالقاهرة)ماحلسييند.طعبداحملسنبنإبراهي،حممد

2السلفيطدعبداجمليمحديبنحتقيق:املعجم الكبري الطرباينأبوالقاسمسليمانبنأمحد-65
 (1983–1404–املوصلمكتبةالعلومواحلكم)

66- حممد بن أمحد جعفر أبو البشائر-)–خمتصر اختالف العلماءالطحاوي دار بريوت
ه(1417-2طةإلسالميا

حتقيقعلياالستيعاب يف معرفة األصحابأبوعمريوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرب-67
 ه(1412بريوتداراجليل)1حممدالبجاويط

األجل يف االلتزام يف الشريعة اإلسالمية والقوانني العربية نظرية)العطارعبدالناصرتوفيق-68
 (د.ت دارالفكرالعريب)د.م–1ط

بريوت )د.طعمدة القاري شرح صحيح البخاريأبوحممدحممودبنأمحداحلنفيالعيين-69
 (د.ت–إحياءالرتاثالعريبدار

70- احلسن،العدويأبو حتقيقيوسفالشيخحممدحاشية على كفاية الطالبعليبنأمحد
 (م1994-ه 1414الفكرداربريوت)-البقاعيد.ط

71- عمر بن أمني حممد عابدين، الفكر بريوت) 2طرد احملتار على الدر املختارابن ،-دار
 (م1992-ه 1412

احليبن-72 الفالحعبد أبو العماد –1طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبأمحد،ابن
 (1986-ه 1406،بريوتدارابنكثري،دمشق)

)د.م1طالتاج واإلكليل شرح خمتصر خليلبنيوسفاقحممداملوالغرانطيأبوعبدهللا-73
 د.ت(الكتبالعلميةدار
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-بريوت)د.طاملنري يف غريب الشرح الكبرياملصباح-الفيوميأبوالعباسأمحدبنحممد-74
 (د.ت–املكتبةالعلمية

ةالرسالةللطباعةمؤسس-لبنان-بريوت)8طاحمليطالقاموس الفريوزآابديحممدبنيعقوب-75
(م2005-ه 1426،والنشروالتوزيع،

-كراتشي) –د.ططبقات احلنفيةالقرشيأبوحممدعبدالقادربنحممداجلواهراملضيةيف-76
(د.ت–نشرمريحممدكتبخانه

م اجلامع ألحكاأبوعبدهللاحممدبنأمحدبنأيببكربنفرحاألنصارياخلزرجيالقرطِب-77
دارعاملالكتب،-الرايض،اململكةالعربيةالسعودية)د.طحتقيقهشاممسريالبخاري-القرآن
 (م2003ه /1423

مد.–د.ط)عبداجلبارزكارحتقيق:ُمشِكالتِهِ هتهِْذْيُب ُسنهِن أهيب دهاوده وهإيضاِح ابنقّيماجلوزية-78
 د.ت(–

بريوتدار)د.ط الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم أجبد العلومالقنوجيصديقبنحسن-79
 م(1978،-الكتبالعلمية

 (ه 1407-عاملالكتب-بريوت)–.1ططبقات الشافعيةبنقاضيشهبةأبوبكربن-80
الكتابد.ط)د.مدارالكبري على منت املقنع حممدالشرحابنقدامةاملقدسيعبدالرمحنبن-81

 (د.تالعريب
(م1968-ه 1388مكتبةالقاهرة)مصرد.طاملغين ابنقدامةاملقدسيعبدهللابنأمحد-81
بنهللاعبداملقدسيقدامةابن-82 1طالكايف يف فقه اإلمام أمحدأمحد الكتب-)د.م دار

 م(1994-ه  1414العلمية
 .ط،داحملليشيتامها على شرح حاقليويبوعمريةأمحدسالمةالقليويبوأمحدالربلسيعمرية-83

 (م1995-ه 1415–بريوتدارالفكر)
–بريوت)–2طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساينأبوبكربنمسعودبنأمحد-84

(م1986- ه1406الكتبالعلميةدارلبنان
أيوبأبوالكفوي،-85  الفروقو  املصطلحات يف معجم احلسيين الكلياتموسىبنالبقاء

 (د.ت-الرسالةمؤسسةبريوت) املصريحممد-درويشحتقيقعدانن––د.طاللغوية 
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–)د.طاهلداية ىالقدير علشرح فتح بنعبدالواحدالسيواسياهلمامحممدالكمالابن-86
 د.ت(دارالفكرمد.

)2ط«شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك»الكشناويأبوبكربنحسن-87
 د.ت(لبناندارالفكر،–بريوت

 (إحياءالرتاثالعريبد.تداربريوت )د.طمعجم املؤلفنيكحالةعمربنرضا-88
89- إمساعيلبنعمر الفداء )1طالبداية والنهايةابنكثريأبو والنشرد.م للطباعة دارهجر

(م1997-ه 1418والتوزيعواإلعالنعبدهللابنعبداحملسنالرتكي
 (ه 1310)د.مدارالفكر2ط–اهلندية الفتاوى-البلخيالديننظامبرائسةعلماءجلنة-90
رواية حيىي الليثي -موطأ مالك األصبحيعبدهللامالكبنأنسأبو-91

(د.ت–مصردارإحياءالرتاثالعريب)حممدفؤادعبدالباقيد.طحتقيق:
ه  1415–العلميةالكتبداربريوت)1طاملدونةاألصبحيهللاعبدأبوأنسبنمالك-92

م(1994-
القزويين.-93 هللاحممدبنيزيد ايبعبد ورقمنصوصه،حققسنن احلافظ ابن ماجهابنماجه

الباقيد.طوأحاديثه،وأبوابه،كتبه، عبد حممدفؤاد دار)–وعلقعليه للطباعةالفكرد.م
 د.ت(والنشروالتوزيع

حتقيقحممدفؤاداجلامع الصحيح مسلمأبواحلسنيبناحلجاجبنمسلمالقشرييالنيسابوري-94
 (د.تالرتاثالعريبإحياء)د.مدار–د.طعبدالباقي

اتج العروس من جواهر مرتضى،الز بيديأبوالفيض،حمّمدبنحمّمدبنعبدالرزّاقاحلسيين-95
 (د.ت داراهلداية)د.محتقيق:جمموعةمناحملققني–د.طسالقامو 

96- عمر بن حممد بن الكتب )1طاملالكيةشجرة النور الزكية يف طبقات حممد دار لبنان
(م2003-ه 1424العلمية،

صغريحتقيقاإلشراف على مذاهب العلماء ابناملنذرالنيسابوريأبوبكرحممدبنإبراهيم-97
طأمح محاد أبو األنصاري  )1د اخليمة املتحدة-رأس العربية الثقافية، اإلمارات مكة مكتبة

(م2004-ه 1425
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فقهاإلمامأيباحمليط الربهاين يف الفقه النعماينحممودبنأمحدبنعبدالعزيزبنعمرابنَماَزةَ-98
-ه 1424الكتبالعلمية،دارلبنان-بريوت)1حنيفةحتقيقعبدالكرميسامياجلنديط

(م2004
-دارصادر)بريوت–1حتقيق:إحسانعباسطالطبقات الكربىحممدبنسعدبنمنيع-99

م(1968
بنعليبنأمحدالشافعياملصري -100 البدر ابنامللقنسراجالدينأبوحفصعمر خالصة

(1410–مكتبةالرشد -)الرايض1طاملنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي
حتقيقَنيبجملة األحكام العدليةجلنةمكونةمنعدةعلماءوفقهاءيفاخلالفةالعثمانية-101

كتب،آرامابغ،كراتشي )هواوييند.ط  (د.ت نورحممد،كارخانهجتارت 
 

القاهرة-طمطبعةاحللِبد.االختيار لتعليل املختاراملوصليعبدهللابنحممودبنمودود-102
 م1937-ه 1356بريوت،وغريها(-)وصورهتادارالكتبالعلمية

الكبرياحلاوي املاورديأبواحلسنعليبنحممدبنحممدبنحبيبالبصريالبغدادي-103
لبناندار–بريوت)الشيخعادلأمحدعبداملوجود-حتقيقالشيخعليحممدمعوض1ط

 (م1999-ه 1419الكتبالعلمية،
داربريوتد.ط)لخمتصر خليمنح اجلليل شرح حممدعليشأبوعبدهللاحممدبنأمحد-104

 (م1989ه /1409-الفكر
 د.ت(بريوتدارصادر)1طلسان العربابنمنظورحممدبنمكرماألفريقياملصري-105
داربريوت)1طاألزمنة واألمكنةأبوعلىأمحدبنحممدبناحلسناملرزوقياألصفهاين-106

 (1417،الكتبالعلمية،
107- الفرغاين اجلليل عبد بن بكر أيب بن علي احلسن أبو اهلداية يف شرح بداية املرغيناين

 د.ت(احياءالرتاثالعريبدار-لبنانبريوتد.ط)يوسفحتقيقطاللاملبتدي
ةوالنشروالتوزيعاعدارالنفائسللطبلبنان–)بريوت1طمعجم لغة الفقهاءحممدقلعجي-108 

د.طسلسلة األحاديث الصحيحةحممدانصرالديناأللباين-109(م1985-ه1405
(د.تداراملعارف-ململكةالعربيةالسعوديةا)
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(1985املكتباإلسالمِب–)بريوت2طإرواء الغليلحممدانصرالديناأللباين-110
دارالفكرمد.)–د.طاجملموع شرح املهذبالنوويأبوزكرايحمييالدينحيىيبنشرف-111

 د.ت(
-بريوت)3طروضة الطالبني وعمدة املفتنيدينحيىيبنشرفالنوويأبوزكرايحمييال-112

 (م1991ه /1412،ملكتباإلسالمي،ا-عمان-دمشق
  (ه1310الفكردار)د.م،2طالفتاوى اهلنديةنظامالدينالبلخيبرائسةجلنةعلماء-113
بنإبراهيمبنالدينزيناملصريَنيمابن-114 )1طز الدقائقالبحر الرائق شرح كنحممد

م(1997-ه1418-دارالكتبالعلميةلبنان-بريوت
فهةه ابنَنيماملصريزينالدينبنإبراهيمبنحممد-115 ِنيـْ اأْلهْشبهاُه وهالنَّظهاِئُر عهلهى مهْذههِب أهيبْ حه

 (م1999-ه 1419لبناندارالكتبالعلمية،–بريوت )،1طالنـُّْعمهانِ 
دارالكتبالعلمية-بريوت)-1طالسنن الكربىئيأبوعبدالرمحنأمحدبنشعيبالنسا-116

–1411–1991-) 
حتقيق:عبدهللابنمنتهى اإلراداتابنالنجارتقيالدينحممدبنأمحدالفتوحياحلنبلي-117

 (م1999-ه 1419مؤسسةالرسالةد.م)1عبداحملسنالرتكيط
 )–حممدحامدالفقيد.طحتقيق:طبقات احلنابلةأبواحلسنيحممدبنحممدابنأيبيعلى-118

 (د.ت-بريوتداراملعرفة
يعلى-911 -أبو التميمي املوصلي املثىن بن علي بن حتقيق:مسند أيب يعلى املوصليمحد

(1998–1404،–دمشقداراملأمونللرتاث)-1حسنيسليمأسدط
(د.ت-الفكرداردمشق–سوري ة)4طالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ َبةالزَُّحْيل ّيَوهْ-120







 


