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 اإلىداء

 

لى أركاح إ بة الزحيمي رحهً ا كا  ف أالهخمصيف سائبلن ا العمهاء الرباىيف جهيع لى ركح عالـ الشاـ ٌك
 .كأٌمً خير الجزاءيتقبمٍـ في هستقر رحهتً كيجزيٍـ عف اإلسبلـ 

 

  .ت يكها كال ليمةن بالدعاء لي بالعمـ الىافعمٌ إلى الكالدة الغالية التي ها كى 

 

 .رعيالعمـ الشأف أكاصؿ  م كاف طكاؿ هسيرة حياتي هحبان لي حريصان عمىإلى كالدم الحبيب الذ

حفظً ا الذم كاىت لً بصهات  " هحهد عمي" إلى هشرؼ الرسالة فضيمة الدكتكر هحهد سميـ 
 .الرسالةكاضحة في التكجيً كاإلرشاد لي في إتهاـ ٌذي 

 

ـ البارز خكاىي إإلى   الشرعي.في الدعـ الهعىكم لي في هسيرة العمـ لدكٌر

 

 .لرسالةاإلى أصدقاء الدرب هف أساتذة كزهبلء الذيف كقفكا بجاىبي في إتهاـ ٌذي 

  

 

لى كؿ هف أحبىي في  كشرعً،إلى كؿ العاهميف في هىاحي الحياة لتطبيؽ اإلسبلـ   ا.كا 
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 الشكر والتقدير

 ،كالذم أشرؼ عمى ٌذي الرسالة ،أتكجً بالشكر كالعرفاف لفضيمة الدكتكر هحهد سميـ " هحهد عمي "
فكاف صاحب البصهات  ،كقد اخذت هف عمهً كفقًٍ كجٍدي الكثير ،فأسدل إلي الىصح كالتكجيً

 .الكاضحة في إتهاـ ٌذي الرسالة عمى أكهؿ كجً لتىاؿ إعجاب القارئ كالباحث

  

ها   :كها أتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم الهىاقشة ٌك

كرئيس الٍيئة  ،صاحب الشخصية الفذة كالهحاضر في كمية الشريعة ،فضيمة الدكتكر عركة صبرم
 .الشرعية لمبىؾ اإلسبلهي العربي في فمسطيف

دافالفاضؿ  كفضيمة الدكتكر رئيس  قسـ الفقً كالتشريع في كمية الشريعة   ،حفظً ا عبد ا أبك ٌك
 .هف جاهعة الىجاح الكطىية

 

لى هف استفدت ه ،كها أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لكؿ هف عمهىي في ٌذا الصرح الشاهخ ف عمهً كا 
 .أثىاء كتابتي ٌذي الرسالة

 

 .اب الدعكات الصادقة لي بالىجاح كالتكفيؽ في إتهاـ ٌذي الرسالةحكال أىسى أص
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 :الممخص

بة الزحيمي كاختياراتً الفقٍية في الهعاهبلت  بعىكاف "ٌذي الرسالة   ،"دراسة هقارىة –الهالية الهعاصرة ٌك
بة الزحيمي ك أٌهية ٌذي الدراسة في أىٍا تظٍر  كتاتي في جاىب  ان خصكصاالختيارات الفقٍية لٌك

كبياىان لجٍكدي في إثراء الهكتبة اإلسبلهية هف خبلؿ  ،إبرازان لشخصيتً،الهعاهبلت الهالية الهعاصرة
عىٍا بحاؿ الدراسة تهس جاىبان هف حياة الىاس اليكـ ال يستغىى ككها أف ٌذي إف  ،بحكثً ككتبً فيٍا

تقديـ صكرة  فٍك  كأها ٌدؼ الدراسة ،هف األحكاؿ ىظران لمتطكر الهمحكظ عمى الساحة االقتصادية اليكـ
بة الزحيمي هف حيث الهكلد كالىشأة كطمبً لمعمـ كأكصافً كهكاقفً  كاهمة هتكاهمة عف العالـ الجميؿ ٌك

البحكث كالهقاالت كالكتب  كاإلرث الضخـ الذم تركً خمفً هف ،كأعهالً كهىاصبً األكاديهية
 .كالهىشكرات عمى كافة الهستكيات

   .استخدـ في ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفي االستقرائي كالهىٍج التحميمي كالهىٍج الهقارف

ذكر ترجهة كافية كهمهة فيٍا عمى اشتهؿ التهٍيد  فصكؿ، ثبلثة الدراسة هف تهٍيد ك  ٌذي  كقد تككىت
بة الزحيمي بة الزحيمي في الشركط ليبحث ، ثـ جاء الفصؿ األكؿ - رحهً ا - بحياة ٌك اختيارات ٌك

بة الزحيمي في عقداختيارات البيع، كبحث الفصؿ الثاىي عقد الهستحدثة في  كها يترتب الهقاكلة  ٌك
بة الزحيمي في هعاهبلت ، كبحث العميً هف أحكاـ في الفقً اإلسبلهي فصؿ الثالث اختيارات ٌك

التكرؽ كالتهكيؿ ب كالتهكيؿ باألسٍـ"التهكيؿ بالهشاركة  الهالية اإلسبلهية كالهتضهىةالهؤسسات 
  .كالهرابحة الهصرفية كبطاقات االئتهاف كالتهكيؿ بالهىافع" الهصرفي 

بة الزحيمي العمهية ، كأىً صاحب كقد تكصمت تمؾ الرسالة الى العديد هف الىتائج هف أٌهٍا: هكاىة ٌك
بة رث ضخـ هف الكتب إ كالبحكث كالهقاالت كالفتاكل التي تركٍا خمفً كعمـ ىافع هف بعدي، كيعتبر ٌك

 .الزحيمي صاحب رأم فقٍي هتزف يراعي أحكاؿ الىاس كحاؿ هجتهعاتٍـ بها يبلئـ الشريعة اإلسبلهية

بة  كأها التكصيات فأٌهٍا دعكة أٌؿ العمـ كالباحثيف في العمـ الشرعي إلى جهع كدراسة اختيارات ٌك
 ،دعكة أٌؿ العمـ كالباحثيف إلى االٌتهاـ بجٍكد العمهاء كآرائٍـ، ك إلسبلهيزحيمي كؿ أبكاب الفقً اال

ا لمىاس فٍك كاجب تجاي كرثة األىبياء ظٍاٌر   .كا 
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Wehbe Al-Zohaili and his jurisprudential choices in contemporary 

financial transactions - comparative study. 

Prepared by: Arafat Abdel Hamied Mohammad Ibraheem. 

Supervised by: Dr. Mohammad Saleem Al Rgoub.  

Abstract: 

The objective of this study is  to show the jurisprudential choices of Al-Zohaili, especially 

in the aspect of contemporary financial transactions, spotting on his personality and  

appreciating his efforts in enriching the Islamic library through his research and books, As 

this study touches an important  invaluable aspect of people's lives today due to the 

remarkable development in the economic arena today, the aim of the study is also to  

present a complete picture of the beautiful world of Wahbe Al-Zohaili in terms of birth, 

origin , seeking knowledge , his attitudes, his works, and his academic positions. 

The descriptive method, the analytical method and the comparative method are used in this 

study. 

 

This study consists of a preface and three chapters, in which the preamble included a full 

and comprehensive presentation of Wahbe Al-Zohaili life (may Allah have mercy on his 

soul). The first chapter came to discuss the choices of Wahbe Al-Zohaili in the terms of the 

contract of sale; the second chapter discusses the choices of Wahbe Al-Zohaili in the 

contract of entrepreneurship and the consequent provisions in Islamic jurisprudence. The 

third chapter discusses Wahbe Al-Zohaili's choices in the Islamic financial institutions' 

transactions, including "Participatory financing, equity financing, financing of Tawarruq, 

Murabaha financing, Credit Cards and Benefit financing (interest financing). 

 

This study brings several results, the most important of which is the scientific position of 

Wahbe Al-Zohaili, He has a huge legacy of books, research, articles and fatwa’s left to his 

successors as a useful science, Wahbe Al-Zohaili i has a balanced jurisprudential opinion 

who takes into account the circumstances of the people and the state of their societies in 

accordance with Islamic law. 

The most important recommendations are to Call the scholars and researchers in the 

forensic science for collecting and studying the choices of Wahbe al - Zohaili in all 

sections of Islamic jurisprudence, and to call scholars and researchers for paying attention 

to the efforts of scientists and their views and to show them to people as a duty towards the 

inheritors of the prophets. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

كأشٍد أف سيدىا هحهدان صمى ا  ،كأشٍد أف ال الً اال ا كلي الصالحيف ،الحهد  رب العالهيف

  :كبعد ،عميً كسمـ أرسمً ا رحهةن لمعالهيف كحجةن عمى الهعاىديف

الكريـ كأحاديث الىبي هحهد صمى ا عميً كسمـ  يجد ىصكصان تضافرت فإف الهتأهؿ في آيات القرآف 

كأىٍـ حهمة العمـ كالدعكة بعد خيرة الخمؽ األىبياء كالرسؿ  ،في احتراـ كتقدير العمهاء كأٌؿ العمـ

لذا فإف الكاجب عميىا كطمبة عمـ شرعي أف ىبرز أعهاؿ كجٍكد أكلئؾ العمهاء الذيف أفىكا  ،الهقربيف

ـ  .في البحث كالتىقيب كاالجتٍاد لمكصكؿ إلى الحؽ الذم يىالكف بً هرضاة ا الكاحد سبحاىً أعهاٌر

كلقد برز في الساحة الهعاصرة اليكـ قضايا فقٍية هعاصرة لـ يجد الىاس أحكاهٍا كاضحة جمية في 

اصرة هف خبلؿ فتطمب األهر هف العمهاء الرباىييف بياف حكـ تمؾ القضايا الهع ،الكتاب كالسٌىة الىبكية

االجتٍاد كاالستدالؿ كالترجيح كالهكازىة هتبعيف في بياف تمؾ األحكاـ االستدالؿ هف الكتاب كالسىة 

كهف أكلئؾ  ،الىبكية  كاالجتٍاد كالقياس كتتبع أقكاؿ العمهاء القداهى أصحاب الهذاٌب الفقٍية األربعة

بة الزحيمي الذم ذاع صيتً  كالذم سأتىاكؿ في ٌذي  ،كاشتٍر في البمدافالعمهاء األفذاذ عالـ الشاـ ٌك

الدراسة اختياراتً الفقٍية الهعاصرة كعمى كجً الخصكص في الهعاهبلت الهالية الهعاصرة بدراسة 

سائبلن ا عزكجؿ  ،كهبرزان رأم الزحيمي كاستداللً ،فقٍية هقارىة هبيىا آراء الفقٍاء القداهى كاستدالالتٍـ

هجيبأف يتقبؿ ٌذا العهؿ في سبي  .مً إىً سهيع ه
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 أىمية الدراسة  وأسباب اختيارىا: 

بة الزحيمي كخصكصا ن في هجاؿ الهعاهبلت الهالية  -1 إظٍار االختيارات الفقٍية الهعاصرة لٌك
كبياىان لجٍكدي في إثراء الهكتبة اإلسبلهية هف خبلؿ بحكثً ككتبً  ،إبرازان لشخصيتً ،الهعاصرة

كها أىً في بياف آراء الفقٍاء أصحاب الهذاٌب كالترجيح كالدراسة الهقارىة يظٍر هدل  ،فيٍا
 .تأثري بٍـ كأسمكبً الهتبع في البحث كاالجتٍاد

إف الدراسة تهس جاىبان هٍهان هف حياة الىاس اليكـ ال يستغىى عىٍا بحاؿ هف األحكاؿ ىظران  -2
 .لمتطكر الهمحكظ عمى الساحة االقتصادية اليكـ

  :داف الدراسةأى

بة الزحيمي هف حيث الهكلد كالىشأة كطمبً  -1 تقديـ صكرة كاهمة هتكاهمة عف العالـ الجميؿ ٌك
كاإلرث الضخـ الذم تركً خمفً هف  ،لمعمـ كأكصافً كهكاقفً كأعهالً كهىاصبً األكاديهية

 .البحكث كالهقاالت كالكتب كالهىشكرات عمى كافة الهستكيات

بة ال -2 ا كخصكصا في هجاؿ الهعاهبلت الهالية الهعاصرةتكثيؽ كجهع آراء ٌك براٌز  ،زحيمي كا 
 .كهقارىتً بأقكاؿ الفقٍاء الهتقدهيف كالهعاصريف هع بياف أدلتٍـ كالترجيح

 .الكصكؿ إلى ىتائج قيهة كهتزىة بعد البحث كاالستدالؿ كالترجيح -3

مهي الرصيف في تكسيع هدارؾ القارئ الكريـ  كتعكيدي عمى البحث كالكتابة ضهف الهىٍج الع -4
  .االستدالؿ كالترجيح

  :الدراسات السابقة

دراسة االختيارات الفقٍية في جاىب الهعاهبلت الهالية بحثت هف قبؿ طمبة العمـ كالباحثيف لكف الجديد 
ٌك االختيارات الفقٍية الهعاصرة في جاىب الهعاهبلت الهالية الهعاصرة   ،في ٌذي الدراسة الهراد بحثٍا

بة الزحيمي هف خبلؿ عرض آرائً الفقٍية  ،كبياف آراء الفقٍاء القداهى كالهعاصريف كالترجيح ،لٌك
فمـ أجد هف خبلؿ البحث   ،كالبحث في الهسائؿ الهالية  الهعاصرة التي استجدت عمى الساحة اليكـ

بة الزحيمي في جاىب الهعاهبلت الهالية كالتىقيب ك تابان أك دراسة اىفردت بجهع آراء أك ذكر اختيارات ٌك
بة  ،الهعاصرة بة الزحيمي هىٍا كتاب هىٍج ٌك إال أىً يكجد دراسات سابقة تتعمؽ بشخصية الدكتكر ٌك
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ٌك عبارة عف الزحيمي في تفسيري لمقرآف الكريـ " التفسير الهىير " لمباحث هحهد عارؼ أحهد فارع ك 
ـ، بٌيف 1998رسالة هاجستير حصؿ عميٍا هف كمية الدراسات الفقٍية كالقاىكىية بجاهعة آؿ البيت عاـ 

بة الزحيمي في تفسيري اآليات القرآىية هف خبلؿ كتابً التفسير الهىير.   فيٍا الباحث الهىٍاج الهتبع لٌك

 :حدود الدراسة

بة الزحيميتبحث ٌذي الدراسة في االختيارات الفقٍية ف  ،ي جاىب الهعاهبلت الهالية الهعاصرة لٌك
 ،كبياف كجً الداللة هف االستدالؿ ،كهقارىتٍا بآراء الفقٍاء كالترجيح فيها بيىٍا هف خبلؿ االستدالؿ

بة الزحيمي الفقٍية في الهعاهبلت الهالية الهعاصرة دراسة هقارىة  .فالدراسة تتىاكؿ اختيارات ٌك

  :منيج الدراسة

في ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفي االستقرائي كالتحميمي كالهىٍج الهقارف كسرت فيٍا عمى الىحك اتبعت 
  :اآلتي

بة الزحيمي في الهعاهبلت الهالية الهعاصرة هف خبلؿ كتبً كهؤلفاتً كترتيبٍا  -1 عرض آراء ٌك
 .في هباحث كهطالب كهقارىتٍا بآراء العمهاء كذكر أدلتٍـ كالترجيح فيها بيىٍا

 .يات القرآىية الكريهة كاإلشارة الى أهاكىٍا في الهصحؼ الشريؼعزك اآل -2

 .تخريج األحاديث الىبكية -3

ا األصمية -4 ا إلى هصادٌر  .تكثيؽ أقكاؿ العمهاء كعزٌك

 كضع الفٍارس العمهية لآليات كاألحاديث كالهصادر كالهراجع كالهكضكعات.  -5
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  :خطة البحث

  :ثة فصكؿ كخاتهةكتتككف ٌذي الدراسة هف هقدهة كتهٍيد كثبل

ا :الهقدهة كتشهؿ األهكر التالية  ،كالدراسات السابقة ،كأٌدافٍا ،أٌهية الدراسة  كأسباب اختياٌر
 .كخطة البحث ،كهىٍج البحث فيٍا ،كحدكدٌا

 ويقع في تسعة مطالب:  ،وىو في ترجمة  وىبة الزحيمي :التمييد

 اسهً كهكلدي. :الهطمب األكؿ

 كطمبً لمعمـ.الهطمب الثاىي: ىشأتً 

 .شيكخً :الهطمب الثالث

 .تبلهيذي :الهطمب الرابع

 .هكاقفً ك آراؤي :الهطمب الخاهس

 الهطمب السادس: أكصافً كأخبلقً.

 أعهالً كهىاصبً األكاديهية في الجاهعات. :الهطمب السابع

 .هؤلفاتً كآثاري :الهطمب الثاهف

 .كفاتً :الهطمب التاسع

 الشروط المستحدثة في عقد البيع. :الفصل األول

 تمييد 

 الشروط المخالفة لمقتضى عقد البيع. :لمبحث األولا

 المطمب األول: شرط عدم المنافسة 

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيمي أر  :الفرع الثاىي
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 شرط االحتفاظ بالممكية في البيع ألجل. :المطمب الثاني

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيمي أر  :الثاىيالفرع 

شرط استحقاق البائع ما يحصل عميو المشتري من زيادة عمى الثمن المتوقع عند  :المطمب الثالث
 .بيع السمعة المشتراة

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيميأر  :الفرع الثاىي

 شرط استرداد المستصنع ما يحققو الصانع من تخفيض لمتكمفة المتوقعة. :المطمب الرابع 

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيمي أر  :الفرع الثاىي

 .اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعا أو ىبة إال بموافقة البائع :المطمب الخامس

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيمي أر  :الثاىيالفرع 

 .اشتراط  تعديل الثمن ومراجعتو بصورة دورية بحجم األرباح :مب السادسالمط

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيميأر  :الفرع الثاىي

 راء الفقياء من الشروط المخالفة لمقتضى العقدآ :المطمب السابع

 راء الفقٍاء آ :الفرع األكؿ

 أدلة الفقٍاء  :الفرع الثاىي

 الفرع الثالث: الترجيح  
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 الشروط التي جرى التعامل بيا بين الناس :المبحث الثاني

 .المطمب األول: شرط التجربة في المصنوعات لمدة معينة

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 م الزحيمي أر  :الفرع الثاىي

 .شرط التدريب عمى استخدام المعدات :المطمب الثاني

 بياف هعىاي.  :الفرع األكؿ

 يم الزحيمأر  :الفرع الثاىي

 راء الفقياء في الشروط التي جرى التعامل بيا بين الناسآ :المطمب الثالث

 راء الفقٍاء آ :الفرع األكؿ  

 أدلة الفقٍاء  :الفرع الثاىي

 الفرع الثالث: الترجيح  

 المقاولة في الفقو اإلسالمي عقد :الفصل الثاني

 عقد المقاولة  تعريفو و صوره وتكييفو الفقيي :المبحث األول

كاصطبلحان  :الهطمب األكؿ  الهقاكلة لغة ن

 التكييؼ الفقٍي لعقد الهقاكلة  :الهطمب الثاىي

 صكر إبراـ عقد الهقاكلة  :الهطمب الثالث

 خصائص عقد الهقاكلة :الهطمب الرابع

 آثار عقد المقاولة  :المبحث الثالث

 التزاهات صاحب العهؿ  :الهطمب األكؿ

  التزاهات الهقاكؿ :الهطمب الثاىي
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 صكر تحديد البدؿ في عقد الهقاكلة  :الهطمب الثالث 

 أحكام تتعمق بالمقاولة  :المبحث الرابع

 حكـ اإلضافات كالتعديبلت في عقد الهقاكلة   :الهطمب األكؿ

 حكـ تحديد الدفعات هع هراحؿ اإلىجاز بدالن هف تكاريخ هحددة  :الهطمب الثاىي

 الشرط الجزائي في عقد المقاولة  :المبحث السادس

 تعريؼ الشرط الجزائي   :الهطمب األكؿ

 أقكاؿ الفقٍاء الهعاصريف في الشرط الجزائي في عقد الهقاكالت  :الهطمب الثاىي

 اقكاؿ الفقٍاء الهعاصريف  في الشرط الجزائي  :الفرع األكؿ

 أدلة الفقٍاء  :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث

 حاالت اىقضاء عقد الهقاكلة  :الثالثالهطمب 

 البراءة من العيوب في عقد المقاولة  :المبحث السابع

 أقكاؿ الفقٍاء في اشتراط البراءة هف العيكب في الهقاكلة  :الهطمب األكؿ

 راء الفقٍاء في اشتراط البراءة هف العيكب  آ :الفرع األكؿ 

 هف العيكب  أدلة الفقٍاء في اشتراط البراءة  :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث

 .معامالت المؤسسات المالية اإلسالمية :الفصل الثالث

 المشاركة والوسائل العممية لتفعمييا في التمويل   :المبحث األول

 عبء إثبات التعدم أك التقصير في حالة الخسارة  :الهطمب األكؿ

 التكسع في هفٍـك يد األهاىة :الهطمب الثاىي
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 ضهاف طرؼ ثالث  :الثالثالهطمب 

 الهشاركة الهتىاقصة  :الهطمب الرابع

 تمويل األسيم واالستثمار فييا  :المبحث الثاني

 هشركعية التهكيؿ باألسٍـ :الهطمب األكؿ

 التمويل بالتورق المصرفي :المبحث الثالث

 الهطمب األكؿ: التكرؽ لغة كاصطبلحا 

 الهطمب الثاىي: أىكاع التكرؽ في الفقً اإلسبلهي 

 حكـ التكرؽ الفردم :الهطمب الثالث

 اقكاؿ الفقٍاء في التكرؽ الفردم  :الفرع األكؿ

 أدلة الفقٍاء في التكرؽ الفردم  :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث

 حكـ التكرؽ الهصرفي الهىظـ :الهطمب الرابع

 اقكاؿ الفقٍاء الهعاصريف في التكرؽ الفردم  :الفرع األكؿ

 أدلة الفقٍاء الهعاصريف  في التكرؽ الفردم  :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث

 الدولية  المرابحة  :المبحث الرابع 

 تعريؼ بيع الهرابحة لآلهر بالشراء  :الهطمب األكؿ

 حكـ بيع الهرابحة لآلهر بالشراء :الهطمب الثاىي

 أىكاع الهرابحة كحكهٍا في الفقً اإلسبلهي  :ب الثالثالهطم
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 التمويل ببطاقات السحب المغطاة  :المبحث الخامس

 تعريؼ بطاقات االئتهاف كأىكاعٍا :الهطمب األكؿ

 التكييؼ الفقٍي لبطاقات االئتهاف  :الهطمب الثاىي

 تمويل المنافع :المبحث السادس

 تعريؼ الهىافع كصكرة تهكيؿ الهىافع  :الهطمب األكؿ

 اقكاؿ الفقٍاء في تهكيؿ الهىافع  :الهطمب الثاىي

  :الخاتمة

 كقد اشتهمت الخاتهة عمى أبرز الىتائج كالتكصيات. 

  :المسارد

 : الهسارد اآلتيةكقد قهت بكضع 

 .اآليات القرآىية هسرد -1
 .األحاديث الشريفة كاآلثار هسرد -2
 .الهصادر كالهراجع هسرد -3
 .الهكضكعات هسرد -4
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 التمييد

 ترجمة الدكتور وىبة الزحيمي.

  :وىي ،يقع ىذا التمييد في تسعة مطالب

 اسمو ومولده. :المطمب األول

 المطمب الثاني: نشأتو وطمبو لمعمم.

 .شيوخو :المطمب الثالث

 .تالميذه :المطمب الرابع

 .مواقفو و آراؤه :المطمب الخامس

 وأخالقو.المطمب السادس: أوصافو 

 أعمالو ومناصبو األكاديمية في الجامعات. :المطمب السابع

 .مؤلفاتو وآثاره :المطمب الثامن

 .وفاتو :المطمب التاسع
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 .(1)اسمو ومولده :المطمب األول

بة الزحيمي     بة بف هصطفى بف ٌك  .الداعية ،الهفسر ،األصكلي ،العبلهة الفقيً ،أبك عبادة ،ٌك ٌك

عاـ  (،هىتصؼ الٌطريؽ بيف دهشؽ كحهص) –كلد في بمدة دير عطية هف ريؼ دهشؽ بسكرية 

ألبكيف كريهيف هكصكفيف بالصَّبلح كالتَّقكل، فكاف الكالد رحهً ا تعالى الحاج ،ـ1932-ٌػ1351

ككاف  ،هصطفى كالهشٍكر بالٌشيخ حيدر هف رجاؿ األعهاؿ في الفبلحة كالزراعة كالصىاعة كالتجارة

 ،كفي حٌمً كترحالً ،حفظ القرآف غيبان، ككاف حريصان عمى تبلكتً ليبلن كىٍاران  ،جهع بيف الدِّيف كالدُّىياي

 هحافظان عمى  الٌصمكات كاالستهاع إلى دركس العمهاء. ،ذاكران 

شاركت هع  ،حريصة عمى رعاية بيتٍا كأكالدٌا ،أها كالدتً الحاجة فاطهة كاىت همتزهة بأحكاـ الٌشرع

 ـ.1984-ق1404كحجت هع زكجٍا عدة هرات إلى أف تكفيت  ،كجٍا  في هختمؼ األعهاؿز 

ليككف البيت   ،كالهحافظة عمى آداب الٌشرع ،ككاف لمكالديف تأثير كبير في تكجيً األكالد لحفظ القرآف

بة الزحيمي.  قدكة لغيري ؛ فكاف هف ذلؾ البيت الفقيً األصكلي الهفسر الٌعبلهة  ٌك

 .(2)اني: نشأتو وطمبو لمعممالمطمب الثّ 

بة الزحيمي بدير عطية ثـ تكٌجً إلى الثٌاىكية الٌشرعية بدهشؽ،  ،كدرس الهرحمة االبتدائية فيٍا ،ىشأ ٌك

ككاف ترتيبً األكؿى عمى  ،ـ1952كأهضى فيٍا ستَّ سىكات، ىاؿ بعدٌا شٍادة الثٌاىكية الشَّرعية عاـ 

 جهيع الهتقدِّهيف.

                                                           

 ،ـ، أبك زيىة2009-1430، 1ط: ،، دار الهكتبي168-1/167هكسكعة قضايا إسبلهية هعاصرة،  ،هحهد ،الزحيمي (1)
ٍيًميِّ  ،هىصكر  ـ َُِّ،َُ/ ٢ِ ،، هجمة جاهعة الىجاح لؤلبحاث )العمـك االىساىية(2044 ،دراسة كتقكيـ -)التفسير الهىير( لمزُّحى

بة ال ،بديع السيد ،المحاـ  (2)  http://www.naseemalsham.comزحيمي،  ترجهة األستاذ الدكتكر ٌك
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ً بعدٌا إلى هصر  ليكهؿ هسيرتً العمهية، كتحصيمً العمهي العالي، فالتحؽ بعددو هف الكمِّيات في تكجَّ

رية في كمِّيتي الشَّريعة كالمُّغة العربية، كها درس في كمِّية الحقكؽ  آفو كاحد، فقد درس في الجاهعة األٌز

 بجاهعة عيف شهس.

ر كالقاٌرة لمدِّراسات كلـ يكف قد قضى ىٍهتً في طمب العمـ بعد، فتقدَّـ إلى كؿٍّ هف جاهعت ي األٌز

ـ 1959التَّخصصية العميا، كتابع دراستً في كمِّية الحقكؽ في جاهعة القاٌرة بقسـ الشَّريعة، كىاؿ سىة 

درجة الهاجستير في الشَّريعة اإلسبلهية، كبعد ذلؾ سجؿ أطركحتً في الدكتكراي في الكمية ىفسٍا 

اسة هقارىة(، كهىحتً لجىة الهىاقشة الدرجة العمهية هع در  –بعىكاف )آثار الحرب في الفقً اإلسبلهي 

 ـ.1963هرتبة الشَّرؼ األكلى سىة 

 .شيوخو :المطمب الثالث

بة الزحيمي عمى أيدم هجهكعةو هف أساتذة العمـ كشيكخً في الشَّاـ كهصر قؿَّ ىظيريٌا، فكاف  تتمهذ ٌك

ضٍـ كاف صاحب ىٍضةو عمهيةو هباركةو بعضي أفراد ٌذي الطَّبقة هف العمهاء أساتذة جيؿ، كها أف بع

  :(1)جدَّدت هعالـ الدِّيف في بداية ٌذا القرف، كهف شيكخً في الشاـ 

ذيب   -1 الٌشيخ هحهد ٌاشـ الخطيب الرِّفاعي: خطيب الجاهع األهكم، كهؤسِّس جهعية التٍَّ

بة الزحيمي في الفقً، كتأثَّر بً في التَّكجيً كتبي اف الهعايير الٌصحيحة كالتَّعميـ، كقد قرأ عميً ٌك

 لئلسبلـ.

الٌشيخ عبد الرزَّاؽ الحهصي: كاف فقيٍان كتكلى اإلفتاء في الجهٍكرية السُّكرية بيف عاهي   -2

بة الزحيمي في الفقً.1969-ـ 1963  ـ، كقد قرأ عميً ٌك

                                                           

بة الزحيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً،  ،أحهد بف هحهكد ،الداٌف (1) ٌك
http://www.alukah.net/culture/0/1721 / 
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كيعتبر أحد هؤسسي جهعية  ،الٌشيخ هحهكد ياسيف:  قرأ عميً الزحيمي في الحديث الشريؼ -3

كجهعية الٍداية اإلسبلهية التي تكلَّى  ،كرابطة العمهاء ،كجهعية العمهاء  ،دبيةالٌىٍضة األ

 رئاستٍا.

كأخذ الزحيمي عىً عمـك  ،الٌشيخ حسف الشَّطِّي:  كاف أٌكؿ هدير لمكمية الٌشرعية بدهشؽ  -4

ًه حىبمي ك فقي  .الفرائض كاألحكاؿ الٌشخصية ٌك

الهعدكديف، صاحب ىٍضةو عمهيةو هتهيِّزة، الٌشيخ حسف حبىَّكة الهيداىي: أحد أفذاذ دهشؽ   -5

يحاىية(، ك)الهعٍد الشَّرعي(، ك)جهعية  شارؾ بتأسيس )هدرسة الجهعية الغرَّاء(، ك)الهدرسة الرَّ

كحضر  ،في هكة الهكرهة (التَّكجيً اإلسبلهي(، كها شارؾ في تأسيس )رابطة العالـ اإلسبلهي

  األستاذ الزحيمي دركسً في التَّفسير.

خ صادؽ حبىكة: أخك الشيخ حسف حبىكة، كقد حضر الشيخ الزُّحيمي دركسً في الٌشي  -6

 التَّفسير.

ك هف رجاؿ التَّربية   -7 الٌشيخ صالح الفرفكر: هؤسس جهعية الفتح اإلسبلهي كهعٍدٌا، ٌك

ـ في عمكـ الٌمغة العربٌية )الببلغة كاألدب(.  كالتَّعميـ البارزيف، كقد قرأ عميً الهترجى

 لطفي الفيكهي:  قرأ عميً الزُّحيمي في أصكؿ الفقً كهصطمح الحديث.الٌشيخ هحهد  -8

الٌشيخ هحهكد الرىككسي: العالـ العاهؿ الفاضؿ، هدير دار الحديث األشرفية، كرئيس رابطة  -9

 العمهاء، قرأ عميً الزُّحيمي في عمكـ العقائد كالكبلـ.

 :(1)ومن أساتذتو وشيوخو في مصر

رة: ال -1  فقيً اإلهاـ كعمـ العصر، تأثَّر الزحيمي بأسمكبً في الكتابة.الٌشيخ هحهد أبك ٌز

 الٌشيخ هحهكد شمتكت: الفقيً الهصمح، كهؤسس هجهع البحكث اإلسبلهية. -2
                                                           

بة الزحيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً،  ،أحهد بف هحهكد ،الداٌف (1)  http://www.alukah.netٌك
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ر بيف عاهي  -3 ـ، كلً بحكث 1958 –ـ 1954الٌشيخ الدكتكر عبد الرحهف التَّاج: شيخ األٌز

 هتهيَّزة.

ر، -4 كىاؿ عضكية جهاعة كبار العمهاء، عييِّف عهيدان لكمية  الٌشيخ عيسى هٌىكف: درَّس في األٌز

 أصكؿ الدِّيف، ثـ شيخان لكمية الشَّريعة.

الٌشيخ هحهد عمي الخفيؼ: أحد أعبلـ القضاء كالفقً في هصر، خمَّؼ أكثر هف عشرة كتب فقٍية  -5

 كأصكلية كعددان كبيران هف البحكث.

بة الزحيمي:  "أخذت عف شيكخ هصر العمـ، كتعمَّهت هف شيكخ كفي ذكر هشايخً كأساتذتً يقكؿ ٌك

 .(1)الشَّاـ العهؿ بالعمـ كالكرع 

بة الزحيمي بيف العمـ الىافع كالعهؿ بً ذا يعتبر ديدف العمهاء الرباىيف في الحياة الدىيا ،فجهع ٌك  ،ٌك

ذي صفات العمهاء  كيظٍر لي هف كبلهً رحهً ا أف شيكخً هف أٌؿ الشاـ جهعكا بيف العمـ كالعهؿ ٌك

بة الزحيمي يعد ىهكذجان هف العمهاء الرباىييف  الرباىيف الذيف اصطفاٌـ ا فهف تتمهذ عمى أيديٍـ كٌك

  .الذم يحتذل بً في الحياة كال ىزكي عمى ا أحدا

 : (2)يذهتالم :المطمب الرابع

  :كههف أخذ العمـ عىً  كتتمهذ عمى يديً

بة الزحيمي كحاصؿ عمى شٍادة الدكتكراي في الفقً الهقارف -1 ك شقيؽ ٌك ككاف  ،هحهد الزحيمي ٌك

 .عهيد كمية الٌشريعة بجاهعة الٌشارقة

                                                           

بة الزحيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً،  ،،الداٌف (1)  http://www.alukah.netٌك
بة بف هصطفي الزحيمي ،فضؿ ا ،ههتاز (2) الهكافؽ  1433/04/07-  فى هقاؿ أضيؼ  ،هف فقٍاء العصر: أ.د. ٌك

بة الزحيمي عمى هكقع الهكتبة http://fiqh.islammessage.comعمى هكقع الهمتقى الفقٍي  ،ـ29/2/2012 ، ترجهة ٌك
 http://shamela.ws ،الشاهمة

http://fiqh.islammessage.com/
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ك   :كحهد فاركؽ حهادة   -2 درِّس في كثير هف  ،أحد الهٍتهيف بعمـ الحديث كتحقيؽ كتبً ٌك

كيشغؿ حالينا هىصب أستاذ كرسي الٌسىة  ،الهغربية بهراكش كفاس كهكىاس كالٌرباط الجاهعات

 .(1)كعمكهٍا بكمية اآلداب ػ جاهعة هحهد الخاهس

ك فقيً العصر في االقتصاد اإلسبلهي كالهصارؼ اإلسبلهية :عبد الٌستار أبك غدة -3 حاصؿ  ،ٌك

ك خبير بهجهع الفقٍي اإلسبلهي التٌابع لرابطة  ،عمى شٍادة الدكتكراي في الفقً الهقارف ٌك

ككذلؾ هحهد ىعيـ ياسيف ، (2)العالـ اإلسبلهي بهكة، كلً العديد هف الكتب كالبحكث كالفتاكل

كعبد الٌسبلـ عبادم، ك ٌىاؾ أكثر هف أربعيف جيبلن  ،كهحهد أبك ليؿ كعبد المطيؼ فرفكر، 

كالٌسكداف كبعضٍـ في اإلهارات العربية أثىاء  تخرجكا عمى يديً في سكريا، كبعضٍـ في ليبيا

كاآلؼ هف الىاس في الهشرؽ كالهغرب كأهريكا كهاليزيا كأفغاىستاف كأىدكىيسيا، تتمهذكا  ،تدريسً

 .(3)عمى كتبً في الفقً كاألصكؿ كالتفسير

هة التي كلٍـ الكتب كالبحكث القي ،فتبلهذتً اليكـ ٌـ أعبلـ الفقً كالعمـ كالبحث في عصرىا الحديث

 .ييمتجأ اليٍا في هسائؿ الىاس اليكـ

 .مواقفو و آراؤه :المطمب الخامس 

بة الزحيمي حيادنا صارهنا رغـ كتاباتً األكاديهية التي تتدخؿ في الٌشأف العاـ باسـ اإلسبلـ  ،هارس ٌك

حيث ىقمت ككالة  ،إال أىً سيجؿ لً هكاقؼ عدة هىٍا ها يتعمؽ بشأف الٌثكرة الٌسكرية ضد الٌىظاـ الٌسائد

ا ل2013ًعاـ   أىباء الٌشرؽ األكسط  بعد التزاهً الٌصهت لعاهيف إذ أىً قاؿ: "  إف  ،ـ، هكقفنا كاضحن

الٌشعب الٌسكرم هىقسـ حالينا بيف هؤيد لمٌىظاـ الحاكـ الذم يكيؿ العذاب لمسكرييف، كبيف أىاس يعاىكف 

                                                           

(1) http://www.saaid.net 
 http://www.isegs.com سيرة الدكتكر عبد الستار أبك غدة، ،أحهد ،بدلة (2)
بة الزحيمي عم (3)  http://shamela.ws ،ى هكقع الهكتبة الشاهمةترجهة ٌك
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ـ عمى هكقفٍـ" هبيىا حزىً لها آلت  ،هف الٌظركؼ الٌراٌىة كيتعرضكف لمتٌىكيؿ كالٌتشرد كالقتؿ إلصراٌر

 .(1)إليً األكضاع كحالة القتؿ كالٌتشرد كاإلبعاد التي يتعرض لٍا أبىاء بمدي

اب كاف هف أجرأ أصكات الحؽ،      ابية هبيىان أف هحهد عبد الٌك كسيٌجؿ لً هكقؼه تجاي الدعكة الٌك

عادتٍا لهىٍج الٌسمؼ كأكبر دعاة اإلصبل ح، كالبىاء كالجٍاد إلعادة تهاسؾ الٌشخصية اإلسبلهية، كا 

في كسط  ،كقفزة رائعة لتصحيح خطأ الٌىاس في العقيدة كالعبادة ،فأعهالً كاىت كثبة جبارة  ،الٌصالح

ت فيً هبادئ اإلسبلـ كهىاٌجً اؼ . هع العمـ أىً ىأل بىفسً عف الهذٌبٌية فكاف همكان لكؿ أطي(2)شٌك

 .األهة اإلسبلهية كيحظى باالحتراـ كالقبكؿ

كسيجؿ لً هكقؼه هف حكار األدياف  هبيىان أف الحكار اٌلذم يعىي صٍر األدياف كتكحيدٌا في هفٍـك 

كالعدؿ كالهكدة كالهساكاة  ،يىافي أصكؿ الٌديف اإللٍي الحؽ القائـ عمى الٌتكحيد اإللٍي ،عقدم كاحد

بطاؿ الباطؿ ؛  حقاؽ الحؽ كا  كاف  ،كأف اشتراكً في حكار األدياف ،فٍك الهشركع كغيري فباطؿكا 

 (5)أك الٌصٍيكىية (4)كالعمهاىية (3)هقصكران عمى بعض الجكاىب أك الهكاقؼ الٌسياسية كالٌديىية هف اإللحاد

في فمسطيف، كأضاؼ أىً  اتفقىا هع الهتحاكريف عمى كحدة القضية الهصمحية العربية أك الٌديىية ضد 

 .(6)كضد تٍكيد الهىاطؽ العربية في فمسطيف اإللحاد

                                                           

(1) https://www.enabbaladi.net  
اب رحهً ا،  (2) بة الزحيمي هف دعكة الشيخ هحهد بف عبد الٌك  http://www.dd-sunnah.netهكقؼ الدكتكر السكرم ٌك
كظٍكر التكذيب بالبعث كالجىة كالىار كتكريس الحياة كمٍا لمدىيا  ،كيقصد بً الكفر با كالهيؿ عف طريؽ أٌؿ اإليهاف كالرشد (3)

ي ظاٌرة عالهية كتتهثؿ بً  ركسيا اليـك ،فقط  7-6 ،عبد الخالؽ ،اإللحاد أسباب ٌذي الظاٌرة كطرؽ عبلجٍا ،ٌك
كأف تككف جهعيٍا هستقمة كبعيدة عف تأثير الكىيسة  ،يف عف الدكلة كالتعميـ كاألخبلؽٌي العقيدة التي ترل إبعاد الد (4)

ا كأصكلٍا ،كالهؤسسات الديىية  27البار،  ،العمهاىية جذكٌر
جبلئٍـ عىٍا هف الىيؿ إلى الفرات كاستبداؿ أٌمٍا  (5) ٌي حركة هىظهة تىظيهان هركزيان عالهيان تستٍدؼ استعهار أرض العرب كا 

ا جهاٌير اليٍكد هف رعايا الدكؿ األخرلبقـك ه الصٍيكىية  ،ف هختمؼ األجىاس في دكلة إسرائيؿ تديف لٍا بالكالء كتهتثؿ ألكاهٌر
 13 ،العالهية كالرد عمى الفكر الصٍيكىي الهعاصر

بة الزحيمي في حكار خاص (6)  http://articles.islamweb.net ،هحهد ىفيسة  ،أجرل الحكار ،األستاذ الدكتكر ٌك

https://www.enabbaladi.net/archives/40887#ixzz4pjUyk5OW
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بة الزحيمي بتهٌكىً هف الفقً اإلسبلهي دكف غمك كال تقصير، إذ كاف يعرض آلراء الفقٍاء  تهيز ٌك

ك غير هتعصب  الهختمفة، كيكازف بيىٍا حسب األدلة، كيرٌجح ها يراي أرجح هىٍا حسب هكازيىً، ٌك

أك الهىٍج الكسطي، فآراؤي الفقٍية كاىت  ،الطريؽ الكسطلهذٌب أك هدرسة بؿ يحرص عمى أف يتبع 

هتزىة كتراعي أحكاؿ الٌىاس دكف غمك أك تقصير حتى عدت بعض كتاباتً هكسكعة في الفقً اإلسبلهي 

 .(1) يمجأ إليٍا الباحثكف

 :(2)أوصافو وأخالقو  :المطمب الّسادس

حىطيُّ المَّكف، خفيؼ العارضيف، سريع  يتهتع الزحيمي ببساطةو في العمـ كالجسـ، فٍك طكيؿ القاهة،

ك لطيؼ الهعشر، دائـ الًبٍشر،  الهشي كالحركة، ذك ٌهَّة عالية، يهتاز بحسف الخمؽ كطيب الهعاهمة، ٌك

خكاىً، حريصان عمى أكقاتٍـ، ىصكحان لٍـ، يؤثر خدهتٍـ، كيستجيب  يألؼ كييؤلؼ؛ هحبان لطبلبً كا 

هحٌبان لمسكيىة ك الٍدكء سريع  ،خاطر، كها يتهتع بتكاضعو جـٌ لدعكاتٍـ، كيشاركٍـ في هىاسباتٍـ بطيب 

كييعزل ذلؾ إلى صمتً الهستهرة بالكتاب، فٍك ال يكاد يضيع دقيقةن كاحدةن هف غير قراءةو أك  ،القراءة

كتابة، كربها أهضى أكثر هف ثمثي يكهً بيف الكتب دكف أف يشعر بأدىى همؿ، فقد كاف هستغرقان جهيع 

تب باحثان كهىقبان كهتابعان كهستفيدان هف أساتذتً الذيف كاف يكف لٍـ كؿ تقدير كاحتراـ كيثىي كقتً بيف الك

عميٍـ الثٌىاء الحسف الهعبر عف صدؽ الهحبة كالكفاء، كفي هقدهتٍـ أساطيف العمـ في دهشؽ كالقاٌرة، 

ف في دهشؽ، هف أهثاؿ الٌشيخ حسف حبىكة الهيداىي، كالٌشيخ حسف الٌشطي، كالٌشيخ هحهكد ياسي

رة ـ ،كالٌشيخ هحهد أبك ٌز  .كالٌشيخ هحهكد شمتكت، كالٌشيخ عمي الخفيؼ كها تقدـ ذكٌر

                                                           

بة الزحيمي :اىظر (1) صفحة االتحاد العالهي لعمهاء  ،بقمـ الدكتكر يكسؼ القرضاكم ،. إلى رحهة ا.بقية الشاـ الدكتكر ٌك
 ـ16/8/2015 ،الهسمهيف عمى الفيس بكؾ

بة الزحيمي،   ،بديع السيد ،المحاـ (2)  ،http://www.naseemalsham.comترجهة األستاذ الدكتكر ٌك
http://www.feqhweb.com. 

http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html#ixzz4oVHe1ki6
http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html#ixzz4oVHe1ki6
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كاف يتهتع بشخصية جٌذابة ك أسمكب رائع  في الهحادثة كالخطابة كاإللقاء كالكتابة ؛ األهر الذم جعمً 

ذاعية ،هحط أىظار اإلعبلـ ا عدة براهج تمفزيكىية  كا   .فقٌدـ عبر أثيٌر

بً  كالهحافظة عمى الكقت كعدـ إضاعتً، ها جعمً  ،كأكتي هف الٌصبر كالجمد ،ا حافظة قكيةٌك

 .أىهكذجان يحتذل بً

 .أعمالو ومناصبو األكاديمية في الجامعات :المطمب الّسابع

بة الزحيمي في الجاىب العمهي كالفقٍي  يظٍر بعد حصكلً عمى  شٍادة الدكتكراي  ،بدأ ىشاط الدكتكر ٌك

ـ، 1963فعيف هدرسان في كمية الشَّريعة بجاهعة دهشؽ عاـ  ،ؿ أعهالً  ٌك الٌتدريس الجاهعيفكاف أك 

لى درجة أستاذ عاـ 1969ثـ رقيَّ إلى درجة أستاذ هساعد سىة   ـ.1975ـ، كا 

كتىقَّؿ بعدٌا بيف عددو هف الجاهعات العربية بصفة أستاذو زائر، فدرَّس في كمية الشَّريعة كالقاىكف 

غازم، كفي قسـ الشَّريعة بجاهعة الخرطـك بالسُّكداف، كالهركز العربي لمدِّراسات األهىية بجاهعة بى

 بالرِّياض، كأهضى خهس سىكات في جاهعة اإلهارات العربية في العيف.

بة الزَّحيمي عددان هف الهىاصب اإلدارية في الجاهعات التي درَّس بٍا، فقد عييِّف ككيبلن لكمية  كشغؿ ٌك

 ـ.1969 –ـ 1967ـ، ثـ عهيدان لمكمَّية بالىَّيابة بيف عاهي 1967جاهعة دهشؽ عاـ الٌشريعة ب

كعييِّف رئيسان لقسـ الشَّريعة في كمية الشَّريعة كالقاىكف في جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة، ثَـّ عهيدان 

 ـ.1989لمكمِّية بالٌىيابة حتى ىٍاية هدة إعارتً سىة 

 .(1)الفقً اإلسبلهي كهذاٌبً بجاهعة دهشؽكشغؿ بعدٌا هىصب رئيس قسـ 

                                                           
بة الزحيمي، العالـ الفقيً الهفسِّر،  ،المحاـ ( (1   http://www.naseemalsham.comٌك
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كتكلى رئاسة بعض الٍيئات الٌشرعٌية  ،ككاف عضكان في عدد هف الهجاهع العمهية كالبحثية اإلسبلهية

 :(1)كهىٍا

عضكه خبيره في كؿٍّ هف هجهع الفقً اإلسبلهي بجدة، كالهجهع الفقٍي بهكة الهكرهة، كهجهع الفقً  -

 كأهريكا. اإلسبلهي بالٍىد كالٌسكداف

 في األردف. -عضكه في الهجهع الهمكي لبحكث الحضارة اإلسبلهية آؿ البيت  -

 عضك الهكسكعة العربٌية بدهشؽ. -

 أحد أعضاء ٌيئة التَّحرير في هجمَّة ىٍج اإلسبلـ التي تصدر عف كزارة األكقاؼ السكرية. -

ة اإل -  سبلهية في البحريف.رئيس ٌيئة الرَّقابة الشَّرعية لشركة الهضاربة كالهقاصَّ

 رئيس ٌيئة الرَّقابة الشَّرعية لمبىؾ اإلسبلهي الدَّكلي في الهؤسسة العربية الهصرفية في البحريف. -

 رئيس قسـ الدِّراسات الشَّرعية في الهجمس الشَّرعي لمهصارؼ اإلسبلهية في البحريف. -

 عضك ٌيئة اإلفتاء األعمى بالجهٍكرية العربية السكرية. -

 الٍيئة االستشارية لهكسكعة دار الفكر لمحضارة اإلسبلهية. عضك -

 عضك لجىة البحكث كالٌشؤكف اإلسبلهية بكزارة األكقاؼ السكرية. -

كها برز ىشاطً أيضان بهشاركاتً الفاعمةو في الهؤتهرات كالىَّدكات الدَّكلية اإلسبلهية التي تعقد في 

 :(2)كهىٍاهختمؼ العكاصـ كالهدف العربٌية كاإلسبلهٌية، 

 دكرات هجهع الفقً اإلسبلهي التَّابع لهىظَّهة التعاكف اإلسبلهي. -
                                                           

)1) http://www.feqhweb.com 
بة الزحيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً،  ،الداٌف (2)  /http://www.alukah.netٌك
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 في عهَّاف. -دكرات الهجهع الهمكي لبحكث الحضارة اإلسبلهية آؿ البيت  -

 ىدكات ٌيئة الزكاة الهعاصرة في الككيت كالهىاهة. -

 كالطِّبية بالككيت. الىَّدكات اإلسبلهية الطِّبية التي تقيهٍا هىظهة العمكـ اإلسبلهية -

 ـ.1977أسبكع الفقً اإلسبلهي  بالرياض عاـ  -

 مؤلفاتو وآثاره  :المطمب الثّامن

بة الزحيمي خمفً إرثان عظيهان هف الهؤلفات كالبحكث كالهقاالت التي تصؿ الى ىحك خهسي هائة  ،ترؾ ٌك

كها ييعد الدكتكر  ،سئمةباإلضافة إلى هكقعً عمى الٌشبكة العىكبكتية التي ييجيب فيً عف هختمؼ األ

بة الزحيمي هف أغزر الهعاصريف تأليفان   .(1)ٌك

 (2)في مجال التأليف العممي المتخصص  :الفرع األول

بة الزحيمي أكثر هف ثبلثيف كهئة كتابو كرسالةو ظٍرت إلى عالـ الطِّباعة، أٌهٍا:  لٌك

رسالة  ،الثهاىية كالقاىكف الدكليآثار الحرب في الفقً اإلسبلهي، دراسة هقارىة بيف الهذاٌب  -1

ـ، 1963الدكتكرة  حصؿ بٍا عمى درجة الدكتكراة في الشريعة االسبلهية بهرتبة الشرؼ األكلى عاـ 

 .كمية الحقكؽ ،هف جاهعة القاٌرة

 الفقً اإلسبلهي كأدلتً. -2

 ىظرية الضَّركرة الشَّرعية؛ دراسة هقارىة. -3

 شَّريعة كالهىٍج.التَّفسير الهىير في العقيدة كال -4
                                                           

بة الزحيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً،  ،الداٌف (1)  /http://www.alukah.netٌك
بة الزحيمي في تفسيري هىٍج  ،هحهد عارؼ أحهد ،، فارع175-1/173،اىظر: الزحيمي، هكسكعة قضايا إسبلهية هعاصرة (2) ٌك

الهكافؽ الثاىي هف  ،ـ30/3/1998ىكقشت تمؾ الرسالة  ،عبد الرحيـ أحهد الزقة :إشراؼ 27-20،لمقرآف الكريـ "التفسير الهىير "
 .هطبكعة ،ق1418ذم الحجة لعاـ 

http://www.alukah.net  ،http://www.feqhweb.com/vb/t21125.html 
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  التَّفسير الكجيز. -5

 التَّفسير الكسيط. -6

 الفقً اإلسبلهي في أسمكبً الجديد. -7

 أصكؿ الفقً اإلسبلهي. -8

 الذَّرائع في السِّياسة الشَّرعية كالفقً اإلسبلهي. -9

 العبلقات الدكلية في اإلسبلـ هقارىة بالقاىكف الدكلي الحديث. -10

هاف  -11  أك )حكـ الهسؤكلية الهدىية كالجىائية( في الفقً اإلسبلهي.ىظرية الضَّ

 العقكد الهسهَّاة في قاىكف الهعاهبلت الهدىية اإلهاراتي كالقاىكف الهدىي األردىي. -12

 العقكبات الشَّرعية كأسبابٍا، باالشتراؾ هع الدكتكر رهضاف الشرىباصي. -13

 ى اإلىجميزية(.األصكؿ العاهة لكحدة الدَّيف الحؽ )هترجـ إل -14

  القرآف الكريـ، البىية التَّشريعية كالخصائص الحضارية )هترجـ إلى اإلىجميزية كالفرىسية(. -15

 جٍكد تقىيف الفقً اإلسبلهي. -16

 فقً السُّىة الىَّبكية. -17

ثبلثة أقساـ )ىظاـ العقيدة، ىظاـ الحكـ كالعبلقات الدكلية، هشكبلت العالـ  -ىظاـ اإلسبلـ  -18

 اإلسبلهي الهعاصر(.
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(2) http://www.alukah.net 
 

http://www.alukah.net/culture/0/1721/#ixzz4oaU1sfN1
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 ،ـ، الهؤتهر الرابع لمفقً الهالكي1985عاـ  ،كاليككت ،كيراال ،ؤتهر الستكف لجهعية العمهاء بالٍىداله :هف تمؾ الهؤتهرات (1)
ـ، الهؤتهر الرابع لمسيرة كالسىة 1976ـ، هؤتهر الفقً اإلسبلهي بالرياض عاـ 1986رئاسة القضاء الشرعي في أبك ظبي عاـ 

ر عاـ  كغيري هف الهؤتهرات التي تدؿ عمى  ،ـ1989ئة في جاهعة االهارات عاـ ـ، الهؤتهر األكؿ لحهاية البي1985الىبكية باألٌز
بة الزحيمي في تفسيري لمقرآف الكريـ :اىظر  ،أٌهية العالـ كعمهً  19 ،فارع ،هىٍج ٌك

ـ، ىدكة األسكاؽ الهالية هف كجٍة الىظر اإلسبلهية بالرباط 1988ىدكة الفقً اإلسبلهي بسمطىة عيهاف عاـ  :هف تمؾ الىدكات (2)
في  –أم دكر كأم جديد  –ـ، ىدكة االجتٍاد الفقٍي 1993ـ، ىدكة اإلهاـ السيكطي في جاهعة هؤتة باألردف عاـ 1988عاـ 

ا هف الىدكات تدؿ عمى أٌهية  ،ككيت كالقاٌرةىدكات ٌيئة الزكاة الهعاصرة في ال ،ـ1993الرباط عاـ  الٍيئة العالهية لمزكاة كغيٌر
بة الزحيمي في تفسيري لمقرآف الكريـ :اىظر ،العالـ كعمهً  19 ،فارع ،هىٍج ٌك

بة الزحيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً،  ،،الداٌف (3)  . http://www.alukah.netٌك
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ا في إسقاط العقكبات.ىظاـ ا  -11   لٌتكبة كأثٌر

 :المقاالت

بة الزحيمي في ثبلث هجبلت رئيسية لـ أتهكف هف إبراز عىاكيف   ىيشرت العديد هف الهقاالت لٌك

إال أىىي سأكتفي بذكر  ،الهقاالت في تمؾ الهجبلت هع كثرة البحث كالتىقيب عبر الشبكة العىكبكتية

ي  :(1) تمؾ الهجبلت ٌك

 ـ.1968 –ـ 1963حضارة اإلسبلـ الدِّهشقية، كىشرت لؤلستاذ ها بيف سىتي هجمَّة  -1

 ـ.1981 –ـ 1966هجمَّة الكعي اإلسبلهي الككيتية، كىشرت لؤلستاذ ها بيف سىتي  -2

 ـ.1981هجمَّة ىٍج اإلسبلـ الدِّهشقية، كتىشر لؤلستاذ هىذ سىة  -3

 (2)وفاتو :المطب التاسع

ٍر آب لعاـ الفيف كخهسة عشر، كفي هديىة دهشؽ عادت ركحً كفي هساء الٌسبت الثاهف هف ش

فرحهً ا   ،الٌطاٌرة إلى باريٍا، بعد عهر قارب ثبلثةن كثهاىيف عاهان، قضاٌا في العمـ كالعهؿ كالتأليؼ

 رحهة كاسعة.

 

 

 

 

 

 

                                                           

بة الزح ،الداٌف (1)  http://www.alukah.netيمي.. العالـ الفقيً الهفسِّر، لهحاته هف حياتً، ٌك
)2) http://www.feqhweb.com 
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 الشروط المستحدثة في عقد البيع. :الفصل األول

 تمييد 

  .لمقتضى عقد البيعالشروط المخالفة :لمبحث األولا

 المطمب األول: شرط عدم المنافسة 

 شرط االحتفاظ بالممكية في البيع ألجل. :المطمب الثاني

شرط استحقاق البائع ما يحصل عميو المشتري من زيادة عمى الثمن المتوقع عند  :المطمب الثالث

 .بيع السمعة المشتراة

 الصانع من تخفيض لمتكمفة المتوقعة.شرط استرداد المستصنع ما يحققو  :المطمب الرابع 

 .اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعا أو ىبة إال بموافقة البائع :المطمب الخامس

 .اشتراط  تعديل الثمن ومراجعتو بصورة دورية بحجم األرباح :المطمب السادس

 اراء الفقياء من الشروط المخالفة لمقتضى العقد :المطمب السابع

 الشروط التي جرى التعامل بيا بين الناس :الثانيالمبحث 

 .المطمب األول: شرط التجربة في المصنوعات لمدة معينة

 .شرط التدريب عمى استخدام المعدات :المطمب الثاني

 اراء الفقياء في الشروط التي جرى التعامل بيا بين الناس :المطمب الثالث
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 :الفصل األول 

______________________________________________________ 

 :الشروط المستحدثة في عقد البيع

كالتي  ،تعتبر الشركط الهستحدثة في البيع هف الشركط التي استجدت في الهعاهبلت الهالية الهعاصرة

ا في زهاىٍـ ،لـ يسبؽ لمفقٍاء الهتقدهيف التعرض لٍا ىظران لتأخر ىشأتٍا كهها يؤكد ذلؾ  ،كعدـ ظٍكٌر

ا في الهدكىات الفقٍية القديهة بشكؿ هفصؿ  .تسهيتٍا بالشركط الهستحدثة لخمك ذكٌر

هف البحكث الحيكية كالعهمية الىابعة هف  ،كها  يعد البحث في الشركط الهستحدثة في هجاؿ البيع

الشركط  ففي البحث في الشركط الهستحدثة تحديد لطبيعة ،كأكضاع الكاقع الهعاصر ،ظركؼ السكؽ

زالة الجٍالة ،الهستجدة هف الىاحية الفقٍية   ،كحفظ الحقكؽ ،كالتي تبلئـ هبدأ استقرار الهعاهبلت، كا 

كهقاربة لمتساكم بيف  ،كحفظ التكازف ،كهقصكد العاقديف في العقد ،كتحقيؽ لهراد الشرع الحكيـ

ذا ها سأتىاكلً في ٌذا ،االلتزاهات في الهفاكضات بيف أطراؼ التعاقد الفصؿ بدراسة فقٍية هقارىة  ٌك

بة الزحيمي عمى كجً الخصكص  .هبيىان رأم ٌك
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 تمييد 

 أواًل: الشرط لغًة واصطالحًا:

  :الشرط في المغة

كالشيف كالراء كالطاء أصؿ يدؿ عمى عمـ كعبلهة ،(1)جهعً شركط ،بفتح الشيف كسككف الراء :الشىرط

كهىً أشراط  ،العبلهة :كالشرط،العبلهة التي يجعمٍا الىاس بيىٍـ:، كاالشتراط(2)كها قارب ذلؾ هف عمـ

 .(4){ۚ َجٓاَء َأشرَاُطَياۡ َفَقد} :كهىً قكلً تعالى ،(3)الساعة

 .(5)" ٌك إلزاـ الشيء كالتزاهً في البيع كىحكي"  :كالشرط في المغة

  :الشرط في االصطبلح

 يعرؼ الشرط في االصطبلح بأىً:

"  ها يمـز هف ىفيً ىفي أهر ها عمى :أك ٌك ،(6)إليً كجكدا عىدي ال كجكبا بً"" اسـ لها يضاؼ الحكـ 

 .(7)كجً ال يككف سببا لكجكدي كال داخبل في السبب " 

                                                           

رم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ،الفارابي (1) ،تحقيؽ: أحهد عبد الغفكر 3/1136أبك ىصر إسهاعيؿ بف حهاد الجٌك
 .ـ1987 - ٌ ػ 1407، 4بيركت، ط: –عطار،  دار العمـ لمهبلييف 

عبد السبلـ هحهد ٌاركف، دار الفكر  :، تحقيؽ3/260أحهد بف فارس بف زكرياء القزكيىي،  هعجـ هقاييس المغة، ،الرازم (2)
 ـ 1979 -ٌػ 1399

 ،دار الكتب العمهية ،، تحقيؽ كضبطً جهاعة هف العمهاء125 ،التعريفات ،عمي بف هحهد بف عمي الزيد الشريؼ ،الجرجاىي (3)
تاج العركس هف جكاٌر القاهكس،  ،هحٌهد بف هحٌهد بف عبد الرٌزاؽ الحسيىي، أبك الفيض ،، الزبيدم1983 ،لبىاف –بيركت 

 ، دار الٍداية 19/405
 18 :سكرة هحهد، اآلية (4)
 –صادر ، دار 15/329لساف العرب،،هحهد بف هكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جهاؿ الديف ابف هىظكر األىصارم ،ابف هىظكر (5)

 ٌػ 1414، 3بيركت، ط: 
 بيركت -، دار الهعرفة 2/303أصكؿ السرخسي، ،هحهد بف أحهد بف أبي سٍؿ ،السرخسي (6)
 :، تحقيؽ2/309اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، ،أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف هحهد بف سالـ الثعمبي ،اآلهدم (7)

 لبىاف  -دهشؽ -عبد الرزاؽ عفيفي، الهكتب اإلسبلهي، بيركت
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أف الشرط إذا كجد ال يستمـز كجكدي كجكد الحكـ ؛ فهثبلن الكضكء شرط لصحة الصبلة،   :كهعىى ذلؾ

 يمـز هىً صحة كال فسادان لمصبلة الحتهاؿ كجكد كعدـ كجكدي يمـز هىً عدـ صحة الصبلة، ككجكدي ال

 .(1)هاىع هف الصحة غيري

ك الهراد بحثً ٌىا فإىً يعرؼ بأىً:  أها الشرط الهقترف بالعقد أك البيع ٌك

" إلزاـ أحد الهتعاقديف  :أك بصيغة أخرل ٌك ،(2)" التزاـ أهر لـ يكجد في أهر قد كجد بصيغة أخرل" 

 .(3" )يً هىفعةاآلخر بسبب العقد ها لً ف

 .(4)أك ٌك: " إلزاـ أحد الهتعاقديف اآلخر ها ال يمزهً بهقتضى العقد، ككذلؾ في غيري" 

زائد عف أصؿ هقتضاي  ،بأىً:  التزاـ  كارد في التصرؼ القكلي عىد تككيىً( 5)كها عرفً  الدريىي

 .(6)شرعان 

  :بأىً(7)كعرفً هصطفى الزرقا

                                                           

الشرح الكبير لهختصر األصكؿ هف عمـ ،الهىياكم، أبك الهىذر هحهكد بف هحهد بف هصطفى بف عبد المطيؼ (1)
 ـ 2011 -ٌػ  1432، 1، الهكتبة الشاهمة، هصر، ط:1/284األصكؿ،

، دار 4/41ألشباي كالىظائرالحهكم، أحهد بف هحهد هكي، أبك العباس، شٍاب الديف الحسيىي، غهز عيكف البصائر في شرح ا (2)
 ـ1985 -ٌػ 1405 ،،1الكتب العمهية، ط:

 ، دار الكتب العمهية، بيركت. 4/50ابف هفمح،   إبراٌيـ بف هحهد بف عبد ا بف هحهد أبك إسحاؽ، الهبدع في شرح الهقىع،  (3)
 1428 - 1422، 1ط: ،دار ابف الجكزم ،8/222’ هحهد بف صالح بف هحهد، الشرح الههتع عمى زاد الهستقىع ،العثيهيف (4)
 ٌػ
ر  ،ـ1920كلد في هديىة الىاصرة عاـ  ،فمسطيىي األصؿ ،ٌك األستاذ الدكتكر هحهد فتحي الدريىي (5) طمب العمـ في األٌز

الشريؼ، كهكث فيً سىكات عدة ىاؿ عمى إثري شٍادة تخصص في القضاء الشرعي، ككذلؾ شٍادة الدكتكراة في الفقً االسبلهي 
لقب بشاطبي ٌذا العصر ؛إلحيائً  ،كيعتبر أحد عمهاء ٌذا العصر ،ـ1965أصكلً بدرجة اهتياز هع هرتبة الشرؼ األكلى سىة ك 

ككتاب  ،كتاب الهىاٌج األصكلية في االجتٍاد بالرأم في التشريع السبلهي :كلً آثار عمهية اىتشرت هىٍا ،اإلجتٍاد  الهقاصدم
ا هف اآلثار العمهية،يالحؽ كهدل سمطاف الدكلة في تقييد ٌجرم الهكافؽ  1434 تكفي في الثاىي كالعشريف هف رجب لعاـ  ،كغيٌر

كفاة العالـ الفاضؿ فتحي عبد القادر  ،7/ 1 ،بحكث هقارىة في الفقً اإلسبلهي كأصكلً، الدريىي :اىظر ،ـ2013\06\01
 .http://www.alarab.comالدريىي/ بقمـ: عز الديف دريىي

 ـ2008-ق1429، 2ط: ،، هؤسسة الرسالة2/372 ،بحكث هقارىة في الفقً اإلسبلهي كاصكلً ،هد فتحيهح ،الدريىي(6)
ـ، في بيت عمـ 1904ٌػ، الهكافؽ 1322الشيخ هصطفى أحهد الزرقا ؛ أحد عمهاء سكريا، كلد بهديىة حمب في سكريا عاـ  (7)

ـ، دبمـك الشريعة 1947تخرج هف كميتي الحقكؽ كاآلداب هعا كأحرز الدرجة األكلى ثـ حاز عاـ  ،حفظ القرآف هىذ صغري ،كصبلح
 =عهؿ هحاضران في كمية الشريعة بجاهعة دهشؽ ثـ تكلى (،اإلسبلهية هف كمية الحقكؽ بجاهعة فؤاد األكؿ )جاهعة القاٌرة حاليا



31 
 

 .(1)يستمزهً ذلؾ التصرؼ في حالة إطبلقً"" التزاـ في التصرؼ القكلي ال 

سكاء كاف االلتزاـ الزائد هها يقتضيً  ،إحداث التزاـ زائد في العقد لـ يكف يدؿ عميً لكالي :كهعىى ذلؾ

لً أـ كاف هخالفا لً أـ كاف  ،كسكاء كاف يىتج هىفعة لهف اشترط لً الشرط ،العقد ىفسً  أـ هؤكدا ن

 . (2)كف ٌىاؾ هىفعة ألحد هطمقا، تعدؿ آثار العقد أك التصرؼ أـ لـ ت ،االشتراط لصالح الغير

 ثانيًا: الشروط عند األصوليين والفقياء باعتبار مصدر شرطيتيا نوعان: 

أك بحكـ الشارع حتى ال يصح الحكـ  بدكىً  ،الشركط الشرعية: " ٌي ها يتكقؼ عميً الشيء في الكاقع

 .(3)أصبل، كالشٍكد لمىكاح أك يصح إال عىد تعذري كالطٍارة لمصبلة " 

،  فإذا اختؿ شي هىٍا (7)؛كشرائط المزكـ(6)كشرائط الىفاذ(5)كشرائط االىعقاد ،(4)كتتهثؿ بشرائط الصحة

 (8)دكيعبر عىٍا في جاىب العقكد بشركط العقك  ،كاف الشرط باطبلن 

ذا الشرط ليس هدار بحثي في ٌذي الدراسة   .كيسهى الشرط الشرعي ألف هصدري الشرع ٌك

                                                                                                                                                                                

كيعد هف كبار عمهاء الهذٌب الحىفي،  ،ـ1955ة دهشؽ عاـ رئاسة لجىة هكسكعة الفقً اإلسبلهي في كمية الشريعة بجاهع=
 ،ٌػ 1420تكفي يـك السبت التاسع عشر هف  ربيع األكؿ لعاـ   ،كشارؾ أيضان في عدد هف الهجاهع الفقٍية، كالمجاف القاىكىية

، العبلهة الشيخ الفقيً 11-7 ،اىظر: ىظرية العقد لدل الشيخ هصطفى الزرقا، العجكرم ،ـ1999الهكافؽ الثالث هف يكليك لعاـ 
 http://feqhweb.com  ،هصطفى بف أحهد بف هحهد الزرقا، الرفاعي

 دهشؽ  –، دار القمـ 1، ط: 575/ 1 ،الهدخؿ الفقٍي العاـ ،هصطفى احهد،الزرقا (1)
ر بغزة ،ساهي هحهد، الشركط الهقترىة بعقد الىكاح ،أبك عرجة :اىظر (2)  ،الهجمد ،إلىساىيةسمسمة العمـك ا،هجمة جاهعة االٌز

 17، ص،2،عدد،10
 ، هكتبة صبيح بهصر، بدكف 2/289شرح التمكيح عمى التكضيح،  ،سعد الديف هسعكد بف عهر ،التفتازاىي (3)
ك ها الصحة لً بدكىً :شرط الصحة (4) ف كاف قد يىعقد، كيىفذ بدكىً، كالقدرة عمى تسميـ الهبيع ،ٌك  ،بدائع الصىائع :اىظر  ،كا 

 3/175 ،ابف رشد ،، بداية الهجتٍد5/135 ،الكاساىي
ىكع يرجع إلى العاقد كىكع يرجع إلى هكاف العقد بالفعؿ ى كهف أهثمتً العقؿ  :شرط االىعقاد  كيقصد بً الهحؿ كيىقسـ إلى ىكعيف (5)

 5/135 ،الصىائعبدائع  ،في الهتعاقديف ؛ فبل يىعقد عقد الهجىكف، كالصبي الذم ال يعقؿ بؿ يبطؿ العقد، اىظر: الكاساىي
ف كاف قد يىعقد التصرؼ بدكىً، كإذف الكلي لىفاذ بيع الصبي الههيز، ،ٌك  ها اليثبت الحكـ بدكىً :شرط الىفاذ (6)  :اىظر،كا 

 5/135 ،الكاساىي ،بدائع الصىائع
ف كاف يىعقد كيىفذ بدكىً ،ٌك ها ال يمـز العقد بدكىً :يقصد بشرط المزـك (7)  ،بدائع الصىائع :لبيع، اىظركعدـ الخيار لمزـك ا ،كا 

 5/135 ،الكاساىي
 203 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (8)
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ا الهكمؼ كيعمؽ عميٍا تصرفاتً إها بكمهة الشرط كقكلً(1)الشركط الجعمية إف تزكجتؾ  :: "ٌي ها يعتبٌر

ها شرطً أحد ، أك ٌك" (2)الهرأة التي أتزكجٍا فٍي طالؽ " :أك بداللة كمهة الشرط كقكلً،فأىت طالؽ

أك إضافتً إلى الهستقبؿ أك  ،العاقديف لتحقيؽ غرض هعيف كتعميؽ كجكد العقد عمى تكافر الشرط

 .(3)تقييدي بشرط" 

 :كالشركط الجعمية قسهاف

" ربط حصكؿ هضهكف جهمة بحصكؿ هضهكف جهمة  :كيقصد بً : الشرط الهعمؽ أك التعميقي -1

ها هها يقكـ هقاهٍا" ،كهتى ،كإف،سكاء كاف الربط بأداة هف أدكات الشرط ،أخرل ، كقكؿ (4)كغيٌر

 ،بداللة السياؽ، كقكؿ الرجؿ ،أك كاف بغير أداة  شرط،إف دخمت الدار فأىت طالؽ:الرجؿ الهرأتً

 .(5)الهكافأة التي سأىالٍا ٌذا العاـ فٍي صدقة عمى الفقراء

ك ها تـ بياىً : الشرط الهقيد الهقترف بالعقد أك الشرط التقييدم -2 فٍك ها يضعً الىاس  (6)سالفاٌك

 ،كتصرفاتٍـ هف التزاهات زائدة تعدؿ آثار العقد أك التصرؼ" ،بعضٍـ عمى بعض في عقكدٌـ

 عمى أف يسكىً شٍران أك ىحك ذلؾ.   ،أف يبيع شخص آلخر هىزالن  :كهثالً

                                                           

كالجيعؿ بالضـ ها جعؿ ،كيأتي بهعىى صىعً كصيري ،يقاؿ جعؿ الشي جعبلن كضعً،الجيعؿ في المغة يأتي بهعىى الكضع (1)
 :ٌك الذم جعمً شرطان كعمؽ عميً قياـ العقد، اىظرلبلىساف هف شئ عمى الشئ يفعمً، كسهي بالشرط الجعمي ألف الهكمؼ 

، التطبيقات 28/206  ،، تاج العركس هف جكاٌر القاهكس، الزبيدم4/1656الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الفارابي، 
 9،طبلفحة ،الهعاصرة لمشركط الهقترىة بالعقكد الهالية

 2/322،أصكؿ السرخسي ،سي، السرخ290-2/289شرح التمكيح،  ،التفتازاىي :اىظر (2)
 203 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
، 1، ط:318-1/317 ،األشباي كالىظائر عمى هذٌب أبي حىيفة الىعهاف ،زيف الديف بف إبراٌيـ بف هحهد ،ابف ىجيـ :اىظر (4)

 لبىاف –دار الكتب العمهية، بيركت  ،ـ 1999 -ٌػ  1419
،  ،عثهاف بف عمي بف هحجف البارعي، ،الزيمعي (5) ٍمًبيِّ ، الهطبعة الكبرل 2/231تبييف الحقائؽ شرح كىز الدقائؽ كحاشية الشِّ

 12/300 ،الهكسكعة الفقٍية ،، كزارة األكقاؼ الككيتية2/231ٌػ،  1313، 1بكالؽ، القاٌرة، ط: -األهيرية 
  .هف الرسالة 30 - 29 ( اىظر:6)
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أىً زائده عمى أصؿ التصرؼ،  :كيدخؿ في هفٍكهً الشرط اإلضافي فٍك أم الشرط الهقيد لً صفتاف

تأخير سرياف أحكاـ العقد إلى زهف هستقبؿ  :كيقصد بالشرط اإلضافي ٌك ،(1)ككاقع في الهستقبؿ

كاالتفاؽ عمى بدء اإلجازة بعد أسبكع كقد عدي بعض هف العمهاء قسهان هستقبلن هف أقساـ الشركط 

 .(2)الجعمية 

 :حكم الشروط المقترنة بالعقد :ثالثا

بة الزحيمي إطبلؽ حرية االشتراط لمعاقديف في العقكد الهالية هبيىايرل  " أف في ذلؾ  تحقيقان :ٌك

لحاجات الىاس كهصالحٍـ كهراعاة لها يطرأ هف تطكرات كأعراؼ في إبراـ عقكد ألغراض هشركعة، 

ال لٌشمت حركة التجارة كالىشاط االقتصادم الذم اتسع هيداىً في العقكد كالشركط عمى ىحك لـ يكف  كا 

 .(3)هعركفان لدل الفقٍاء"

كقد اختمؼ الفقٍاء في هدل حرية العاقد في اشتراط الشركط التي تقيد آثار العقد عمى ثبلثة هذاٌب 

 .كهىٍـ هف ىحا هىحى الكسطية بيف كبل الهذٌبيف ،كهىٍـ هف تكسع فيٍا ،فهىٍـ هف ضيؽ الشركط

  :أكال: هذٌب الهضيقيف

 ،فبل يجكز تقييد العقد بشرط هف الشركط ،ب في العقكد كالشركط الهىعاألصؿ عىد أصحاب ٌذا الهذٌ

ذا ها  ،إال إذا ىص الشارع عمى جكازي هف القرآف الكريـ أك السىة الىبكية أك قاـ اإلجهاع عمى جكازي ٌك

كال فيً إجهاع  فٍك  ،، فكؿ عقد أك شرط ليس في القرآف كال في الٌسىة الىبكية(4)ذٌب إليً  الظاٌرية

 .(5)طؿبا

                                                           

 .203 ،ً كالفكر الهعاصرقضايا الفق ،الزحيمي (1)
إبراٌيـ العركاف، جاهعة الهمؾ  :، إشراؼ59الشرط الجزائي كأثري في العقكد الهعاصرة، ،هحهد بف عبد العزيز بف سعد ،اليهىي (2)

 .ق1426-ق1425رسالة لىيؿ شٍادة الدكتكرة   ،كمية التربية ،سعكد
 .4/3052 ،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي (3)
 ، دار الفكر  بيركت، بدكف.7/322الهحمى باآلثار،  ،أبك هحهد عمي بف أحهد بف سعيد ،ابف حـز (4)
، أبك هحهد عمي بف أحهد بف سعيد (5) الشيخ أحهد هحهد شاكر، دار اآلفاؽ  :،تحقيؽ5/13اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،،ابف حـز

 الجديدة، بيركت
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 :كاستدلكا باألدلة اآلتية

  :هف القراف الكريـ  -1

َُُكى} :قكلً  -1 ًَهُۡت َنُكىۡ ِدٚ ََٕٛۡو َأكۡ  (1){  ۡٱنۡ

ََبًسا َخَِٰهذقكلً تعالى:}   ُّ ُِۥ ُٚذِۡخهۡ ََٚتَعذَّ ُحُذَٔد َٔ ُّۥ  ََٔسُسَٕن  َّ َٓب أََيٍ َٚعِۡص ٱنهَّ ٍُِّٓٛۥ َعَزاة ََٔن ِفٛ  (2){ يُّ

ِمُمونَ }  :قكلً تعالى – 3 ِئَك ُىُم ٱلظََّّٰ  (3){  َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱلمَِّو َفُأْولََّٰٓ

ككؿ  ،أف ٌذي اآليات براٌيف قاطعة في إبطاؿ كؿ عٍد كعقد ككعد :كجً الداللة هف اآليات السابقة

 ،ألف العقكد كالعٍكد كاألكعاد شركط ،شرط ليس في كتاب ا أالهر بً أك الىص عمى إباحة عقدي

فيقاؿ لهف أكجب الكفاء بعقد أك عٍد أك شرط ليس في ىص في  ،كاسـ الشرط يقع عمى جهيع ذلؾ

ىفاذي  .(4)القرآف أك السٌىة الثابتة إيجاب عقدي كا 

  :هف السٌىة الىبكية

هف عهؿ عهبلن ليس )رضي ا عىٍا أف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ قاؿ:  (5)عف عائشة -1

 (6)عميً أهرىا فٍك رد(

                                                           

 3:اآلية ،سكرة الهائدة (1)
 14 :اآلية ،سكرة الىساء (2)
 229 :اآلية،سكرة البقرة (3)
 5/13 ،إإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،ابف حـز  :اىظر (4)
كالدٌا عبد المًَّ بف عثهاف رضي المًَّ تعالى عىٍـ، كأهٍا أـ ركهاف بىت عاهر بف عكيهر  ،عائشة بىت أبي بكر الٌصديؽ (5)

ي بىت ست، كقيؿ سبع، كدخؿ بٍا  الكىاىية، كلدت بعد الهبعث بأربع سىيف أك خهس، تزكجٍا الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ  ٌك
ي بىت تسع، ككاف دخكلً بٍا في شكاؿ في السىة األكلى كها أخرجً  ابف سعد، لـ يتزكج الىبي صمى ا عميً كسمـ بكران اال ٌك

ي أـ الهؤهىيف ،عائشة كاىت عائشة أفقً الىاس، كأعمـ الىاس،   :قاؿ عطاء بف أبي رباح ،حازت الفضؿ في العمـ كالفقً ،ٌك
اإلصابة  :دفىت بالبقيع، كصمى عميٍا أىبك ٌريرة، اىظر ،كأحسف الىاس رأينا ًفي العاهة، تكفيت رضي ا عىً سىة سبع كخهسيف

-4/1881 ،، االستيعاب في هعرفة األصحاب، ابف عبد البر القرطبي232-8/231،في تهييز الصحابة، ابف حجر العسقبلىي
1885. 

صمى ا عميً كسمـ" هسمـ بف الحجاج الىيسابكرم،  الهسىد الصحيح الهختصر بىقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا  ،هسمـ (6)
 .1718،،  رقـ الحديث3/1343،كرد هحدثات األهكر ،باب ىقض األحكاـ الباطمة ،صحيح هسمـ "
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إال هاصح أف يككف  ،كالتزهً ،دؿ الحديث الشريؼ عمى بطبلف كؿ عقد عقدي اإلىساف :كجً الداللة 

 .(1)عقدان جاء الىص أك االجهاع باسهً أك بإباحة التزاهً بعيىً

عف عائشة رضي ا عىٍا أف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ  خطب عشية فحهد ا كأثىى  -2

أها بعد فها باؿ أقكاـ يشترطكف شركطان ليست في كتاب ا، ها )عميً بها ٌك أٌمً، ثـ قاؿ:

ف كاف هائة شرط، كتاب ا أحؽ  كاف هف شرط ليس في كتاب ا عز كجؿ ٌك باطؿ كا 

 (2)كشرط ا أكثؽ(

أفاد ٌذا الحديث إبطاؿ كؿ عٍد ككؿ عقد ككؿ كعد ككؿ شرط ليس في كتاب ا األهر  :كجً الداللة

كاسـ الشرط يقع عمى جهيع  ،ألف العقكد كالعٍكد كاألكعاد شركط ،بً أك الىص عمى إباحة عقدي

 .(3)ذلؾ

 :هذٌب الهتكسطيف :ثاىيا

رع أك هقتضى العقد فٍك فكؿ شرط خالؼ الش ،التحريـ :األصؿ في الشركط ٌك التقييد أم :قالكا

لى ٌذا ذٌب الحىفية ،باطؿ، كها عداي فٍك صحيح  .(6)كالشافعية ،(5)كالهالكية ،(4)كا 

 كاستدلكا باألدلة اآلتية:

َعْن َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة  َيا }  :قكلً تعالى -1

 (7)  {َترَاٍض ِمْنُكْم َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ المََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

                                                           

 .5/32اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،  ،ابف حـز :اىظر (1)
 .1504، رقـ الحديث 2/1142 ،باب اىها الكالء لهف اعتؽ ،هسمـ، صحيح هسمـ (2)
 .5/13 ،حكاـاإلحكاـ في أصكؿ األ ،ابف حـز (3)
 ـ1993-ٌػ1414  ،بيركت، بدكف –، دار الهعرفة 15- 14،13الهبسكط، ،هحهد بف أحهد بف أبي سٍؿ ،السرخسي  :اىظر (4)
شهس الديف أبك عبد ا هحهد بف هحهد بف عبد الرحهف الطرابمسي الهغربي، هكاٌب الجميؿ في شرح هختصر  ،الحطاب (5)

 ـ1992 -ٌػ 1412 ،3 :، دار الفكر، ط4،376خميؿ،
-5/376ىٍاية الهطمب في دراية الهذٌب، ،عبد الهمؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف هحهد، أبك الهعالي ،الجكيىي :اىظر (6)

 ـ2007-ٌػ1428 ،1 :ط ،أ. د/ عبد العظيـ هحهكد الٌديب، دار الهىٍاج :،حقق377ً
 29سكرة الىساء:  (7)
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تدؿ اآلية عمى حؿ كؿ بيع تبايعً الهتابعيف جائزم األهر فيها تبايعايي عف تراض هىٍها  :كجً الداللة

رط الرضا لجكاز عقد البيع ، كها تدؿ اآلية عمى أف الشارع اشت(1)عمى اشتهالً الشركط الجائزة شرعان 

فالرضا صفة لتجارة أم تجارة صادرة عف تراضي الهتعاقديف، فالشرط الذم يدؿ عمى  ،أك التجارة

 .(2)الرضا فٍك جائز

صمى ا عميً كسمـ -أف رسكؿ ا  -رضي ا عىً  -( 3)ركم عف عهرك بف عكؼ الهزىي -2

حالال أو أحل حرامًا، والمسممون عمى الصمح جائز بين المسممين إال صمحًا حرم قاؿ: } -

 (4){شروطيم إال شرطًا حرم حالاًل أو أحل حراماً 

" إال  :كيؤيدي قكلً،يدؿ الحديث عمى جكاز الشركط الجائزة الهعتبرة  شرعان دكف الفاسدة :كجً الداللة

 (5)(شرطان حـر حبلالن...........

ليس في كتاب اهلل عز وجل فيو  ما كان من شرط} :قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ -3

 (6){باطل

                                                           

ف العباس بف عثهاف بف شافع بف عبد الهطمب بف عبد هىاؼ الهطمبي القرشي أبك عبد ا هحهد بف إدريس ب ،الشافعي (1)
 ـ.1990ٌػ/1410 ،بيركت، بدكف –، دار الهعرفة 3/3 ،االـ ،الهكي

هحهد عبد :،تحقيؽ2/70أىكار التىزيؿ كأسرارالتأكيؿ،،ىاصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عهر بف هحهد الشيرازم  ،البيضاكم (2)
 ٌػ. 1418، 1بيركت، ط:  –ي، دار إحياء التراث العربي الرحهف الهرعشم

، كاف عهرك بف عكؼ الهزىي ،عهرك بف عكؼ بف زيد بف هميحة الهزىي (3) أىً قدـ هع  :يقاؿ ،قديـ اإلسبلـ ،يكىى أبك عبد ا ى
 ،} تكلكا كأعيىٍـ تفيض هف الدهع {:ككاف أحد البٌكائيف  في غزكة تبكؾ الذيف قاؿ ا في حقٍـ ،الىبي صمى ا عميً كسمـ الهديىة

، 4/247 ،الجزرم ،أسد الغابة في هعرفة الصحابة :اىظر ،سكف الهديىة كهات فيٍا في آخر خبلفة هعاكية رضي ا عىً
 . 3/1196 ،ابف عبد البر ،االستيعاب في هعرفة األصحاب

باب ها ذكر عف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ  ،هحهد بف عيسى بف سكرة بف هكسى بف الضحاؾ،  سىف الترهذم ،الترهذم (4)
إركاء الغميؿ في تخريج  ،هحهد ىاصر الديف ،األلباىي ،، كصححً األلباىي1352،رقـ الحديث 3/626،في الصمح بيف الىاس
ير الشاكيش، الهكتب اإلسبلهي 5/142،أحاديث هىار السبيؿ  .ـ1985 -ٌػ  1405، 2بيركت، ط:  –، إشراؼ: ٌز

، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، 5/305ٌػ(،  ىيؿ األكطار، 1250ت: )اىي، هحهد بف عمي بف هحهد بف عبد ا، الشكك (5)
 ـ.1993 -ٌػ 1413 ،دار الحديث، هصر،

 .34ص  ،سبؽ تخريجً (6)
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في  ،كجً الداللة: يدؿ عمى كجكد شركط  غير هشركعة في العقكد ىٍى عىٍا الشارع كلك كاىت كثيرة

ا الشرع الحكيـ   . (1)حيف الشركط الهشركعة فٍي صحيحة كأجاٌز

كها  ،د كالشرطكأصحاب ٌذا الرام كقفكا هكقفان كسطا، فمـ يشترطكا كركد ىص خاص باإلباحة لمعق

بؿ جعمكا  ،كلـ يجعمكا األصؿ في العقكد كالشركط اإلباحة كها قاؿ الهكسعكف ،اشترط الهضيقكف

 .(2)األصؿ في الشركط التحريـ هع استثىاء لبعضٍا

  :هذٌب الهكسعيف :ثالثا

األصؿ في الشركط ٌك اإلطبلؽ، فكؿ شرط لـ يرد الشرع بتحريهً فٍك جائز،  كال يحـر كيبطؿ  :قالكا

لى ٌذا ذٌب الحىابمة ، فخصصكا كؿ (3)إال ها دؿ عمى تحريهً أك إبطالً ىص أك اجهاع أك قياس كا 

لعقد كأف إال الشرط الذم كرد الىٍي عىً أك الهىافي لهقتضى ا ،شرط تتحقؽ فيً الهىفعة ألحد العاقديف

 .(4)يشترط البائع عمى الهشترم أال يبيع ها اشتراي أك يهىعً هف كقفً أك السكف فيً

  :كاستدلكا باألدلة اآلتية

 :هف القرآف الكريـ      

 عهـك اآليات التي تأهر بالكفاء بالعقكد كالعٍكد، كهىٍا:

َْٰٓا َأُٔۡفْٕا قكلً تعالى: }  -1 ُُ ٍَ َءاَي َٓب ٱنَِّزٚ ُّ  (5){.ِۚبٱنُۡعُقِٕدََََٰٰٚٓؤ

                                                           

بيركت،  -، الىاشر: دار الهعرفة 5/189،أبك الفضؿ احهد بف عمي فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر العسقبلىي (1)
 ، رٌقهً: هحهد فؤاد عبد الباقي.1379

 ـ2009، 1 :، ط205 ،فقً الهعاهبلت ،جاهعة الهديىة العالهية :اىظر (2)
,  ـ1968 -ٌػ 1388بدكف،  ،، هكتبة  القاٌرة4/429،الهغىي ،أبك هحهد هكفؽ الديف عبد ا بف أحهد بف هحهد ،ابف قداهة (3)

الفتاكل الكبرل البف ،أحهد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف هحهد ابف تيهية , تقي الديف أبك العباس
هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شهس  ،ـ، ابف القيـ الجكزية1987 -ٌػ 1408، 1، دار الكتب العمهية،ط:88/ 4تيهية،

، 1ط: ،ييركت –سبلـ إبراٌيـ، دار الكتب العمهية ، تحقيؽ: هحهد عبد ال1/259الديف، إعبلـ الهكقعيف عف رب العالهيف،
 ـ1991 -ٌػ 1411

 ،  دار الكتب العمهية3/53كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع،،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس ،البٍكتي (4)
  1 :سكرة الهائدة، اآلية (5)
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ٌَ َيسۡقكلً تعالى: }  -2 ٌَّ ٱنَۡعَٓۡذ َكب  (1){ ُٕٔال ََٔأُٔۡفْٕا ِبٱنَۡعِٓۡذِۖ ِإ

ٌَ} :قكلً تعالى -3 ِّۦ َنَعهَُّكىۡ َتَزكَُّشٔ َٔصََُّٰٖكى ِب ِّ َأُٔۡفْٕاْۚ َرَِٰنُكىۡ   (2){ َِٔبَعِٓۡذ ٱنهَّ

أف ا أهر بالكفاء بالعٍكد كالعقكد هطمقا فدؿ عمى أف األصؿ فيٍا  :كجً الداللة في اآليات السابقة

 .(3)اإلباحة ال الحظر، إذ لك كاف األصؿ فيٍا الحظر لـ يجز أف يؤهر بٍا هطمقا

 هف السىة الىبكية 

 :عهـك أحاديث الىٍي عف الغدر -1
أربع من )رضي ا عىٍها أف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ قاؿ: (4)عف عبدا بف عهرك -1

كن فيو كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيو خمة منين كانت فيو خمة من نفاق حتى يدعيا: 
ذا خاصم فجر ذا وعد اخمف، وا  ذا عاىد غدر، وا   (5)(إذا حدث كذب، وا 

ينصب لكل ) عميً كسمـ يقكؿ: سهعت الىبي  صمى ا :رضي ا عىٍها قاؿ (6)عف ابف عهر -2
 (7)(غادر لواء يوم القيامة

                                                           

  34 :سكرة االسراء، اآلية (1)
 152 :اآلية ،سكرة األىعاـ (2)
الفتاكل ،تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف هحهد ،ابف تيهية :اىظر (3)

 ـ،1987 -ٌػ 1408، 1،  دار الكتب العمهية، ط:4/88الكبرل البف تيهية،
أسمـ قبؿ أبيً، ككاف فاضبلن حافظان  ،ديكىى أبك هحه ،عبد ا بف عهرك بف العاص بف كائؿ بف ٌاشـ بف سعيد بف سٍـ (4)

حفظت عف الىبي  :ركم عىً أىً قاؿ،كاستأذف الىبي صمى ا عميً كسمـ في أف يكتب حديثً ،قرأ القرآف  كالكتب الهتقدهة ،عالهان 
ي اثىتيف ككاف عهر  ،تكفي سىة ثبلث كستيف كقيؿ خهس كستيف بهصر ،شٍد هع كالدي فتح الشاـ ،صمى ا عميً كسمـ ألؼ هثؿ

 ،، الطبقات الكبرل3/957 ،ابف عبد البر ،، االستيعاب في هعرفة األصحاب3/246الجزرم،  ،أسد الغابة :اىظر ،كسبعيف سىة
 4/197ابف سعد، 

 .106،رقـ الحديث ،1/78صحيح هسمـ، باب بياف خصاؿ الهىافؽ، ،هسمـ (5)
زيىب بىت هظعكف الجهحية، كلد سىة ثبلث هف الهبعث الىبكم، أهً ،عبد ا بف عهر بف الخطاب بف ىفيؿ القرشي العدكم (6)

ك ابف عشر سىيف شٍد بدرا ك هف الهكثريف  ،هف أعز بيكتات قريش في الجاٌمية، أسمـ هع أبيً، كلـ يكف بمغ يكهئذ، ٌاجر ٌك ٌك
ك آ ،أفتى الىاس في اإلسبلـ ستيف سىة،عف الىبي صمى ا عميً كسمـ خر هف تكفي بهكة هف ككؼ بصري في آخر حياتً. ٌك

خير الديف بف هحهكد  ،،الزركمي156-155\4اإلصابة في تهييز الصحابة، ،ابف حجر:الصحابة، هات سىة أربع كثهاىيف. اىظر
 ـ 2002أيار / هايك  ،15:ط ،دار العمـ لمهبلييف ،108\4األعبلـ، ،بف هحهد

حيح الهختصر هف أهكر رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ كسىىً البخارم، أبك عبد ا هحهد بف إسهاعيؿ، الجاهع الهسىد الص (7)
 7111، رقـ الحديث 9/57ثـ خرج فقاؿ بخبلفً، ،صحيح البخارم، باب إذا قاؿ عىد قـك شيئا ،كأياهً
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 :قال اهلل تعالى) :عف الىبي صمى ا عميً كسمـ قاؿ  -رضي ا عىً   -( 1)عف أبي ٌريرة -3

ورجل  ،ورجل باع حرًا ثم أكل ثمنو ،رجل أعطى بي ثم غدر :ثالثٌة أنا خصميم يوم القيامة

  (استأجر أجيرًا فاستوفى منو ولم يعطو أجره

ٌذي األحاديث  تذـ الغدر كالغادريف، كهف شرط شرطا ثـ ىقضً فقد غدر، فيككف هف  :كجً الداللة

 .(2)الذيف كقع عميٍـ الذـ

ركم عف عهرك بف عكؼ الهزىي رضي ا عىً أف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ قاؿ:  -4

الهسمهيف إال صمحان حـر حبلال اك أحؿ حراهان، كالهسمهكف عمى شركطٍـ الصمح جائز بيف )

 .(3)إال شرطان حـر حبلالن أك أحؿ حراهان(

كجً الداللة: أف الهشترط ليس لً أف يبيح ها حرهً ا كال يحـر ها أباحً ا كال يسقط ها أكجبً 

ىها لً أف يكجب بالشرط ها لـ يكف كاجبا بدكف الشرط ،ا  .(4)كا 

 :هف الهعقكؿ

 ،أف العقكد كالشركط هف األفعاؿ العادية كاألصؿ فيٍا عدـ التحريـ حتى يدؿ عمى التحريـ -1

ذا لـ تكف حراها كاىت هباحة   .(5)فيستصحب عدـ التحريـ فيٍا حتى يدؿ دليؿ عمى التحريـ  كا 

                                                           

 ،ككاف اسهً في الجاٌمية عبد شهس  ،كقيؿ سهاي الرسكؿ عبد ا ،عمى اختبلؼ في اسهً ،عبد الرحهف بف صخر الدكسي (1)
ـ حديثا عىً، أسمـ أبك ٌريرة عاـ خيبر، كشٍدٌا هع رسكؿ ا صمى ا عميً  صاحب رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ كأكثٌر

ثـ لزهً ككاظب عميً رغبة في العمـ فدعا لً رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ، كاف هف أحفظ الصحابة لحديث رسكؿ ا  ،كسمـ
ككاف أهيران يكهئذ عمى  ،في العقيؽ كصمى عميً الكليد بف عقبة بف أبي سفياف  ،سع كخهسيفتكفي سىة ت ،صمى ا عميً كسمـ

ابف عبد  ،، االستيعاب في هعرفة االصحاب320-5/319الجزرم، ،، اسد الغابة67/295 ،تاريخ دهشؽ البف عساكر ،الهديىة
 .4/1772،البر
 1/272 ،ابف تيهية،  القكاعد الىكراىية :اىظر(2)
 .35ص  ،تخريجًسبؽ  (3)
 .1/274 ،القكاعد الىكارىية ،ابف تيهية :اىظر (4)
 .4/90الفتاكل الكبرل، ،ابف تيهية  :اىظر(5)
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ؿ التحريـ دليؿ أىً ليس في الشرع ها يدؿ عمى تحريـ جىس العقكد إال عقكدان هعيىة، فإىتفاء دلي -2

عمى عدهً فثبت باالستصحاب العقمي، كاىتفاء الدليؿ الشرعي عدـ التحريـ، فيككف فعمٍا إها 

ها عفكا كاألعياف التي لـ تحـر  .(1)حبلال، كا 

ٌك إطبلؽ حرية االشتراط لمعاقديف في العقكد الهالية كذلؾ   :-كا أعمـ  -كالراجح هها ذكر سالفا 

ذلؾ، كألف في تضيؽ ٌذا الجاىب إلحاؽ حرج بالهسمهيف، كألف الشريعة اإلسبلهية لقكة أدلة القائميف ب

 .جاءت لتحقيؽ هصالح الخمؽ في جمب الهىافع كدرء الهفاسد

 أنواع الشروط في البيع  :خامسا

 : (2)الشركط في عقد البيع  تىقسـ إلى قسهيف

 شركط صحيحة  - أ

 شركط فاسدة - ب

ك عمى ثبلثة أىكاع(3)الشرط الصحيح  : (4)ٌك

                                                           

، الهحقؽ: عبد الرحهف بف هحهد بف قاسـ، 150هجهكع الفتاكل،  ،تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ ،ابف تيهية (1)
 ـ.1995ٌػ/1416هجهع الهمؾ فٍد لطباعة الهصحؼ الشريؼ، الهديىة الىبكية، الههمكة العربية السعكدية، عاـ الىشر: 

-3/65حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،،هحهد بف أحهد بف عرفة ،، الدسكقي15-13/14 ،الهبسكط ،السرخسي (2)
دقائؽ أكلي الىٍى لشرح الهىتٍى  ،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس ،،الىاشر: دار الفكر، بدكف66

ـ، الركض الهربع شرح زاد الهستقىع،  1993 -ٌػ 1414، 1،اعالـ الكتب، ط:29-2/27الهعركؼ بشرح هىتٍى اإلرادات،
 ،1 :ط ،، بيت األفكار الدكلية397-3/396هكسكعة الفقً اإلسبلهي،،هحهد بف إبراٌيـ بف عبد ا ،،  التكيجرم1/320-321

 ـ 2009 -ٌػ  1430
صبلة صحيحة كصـك صحيح كبيع صحيح  :ٌك ها استجهع أركاىً كشرائطً بحيث يككف هعتبرا شرعا في حؽ الحكـ فيقاؿ (3)

 1/259،البخارم ،كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم :إذا كجد أركاىً كشرائطً، اىظر
-3/65حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،،هحهد بف أحهد بف عرفة ،، الدسكقي15-13/14 ،الهبسكط ،اىظر: السرخسي (4)

دقائؽ أكلي الىٍى لشرح الهىتٍى ،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس ،، دار الفكر، بدكف، البٍكتي66
هحهد بف إبراٌيـ بف عبد  ،ـ، التكيجرم1993 -ٌػ 1414، 1ب، ط:، عالـ الكت29-2/27الهعركؼ بشرح هىتٍى اإلرادات،

 ـ 2009 -ٌػ  1430 ،1 :ط ،، بيت األفكار الدكلية397-3/396هكسكعة الفقً اإلسبلهي،،ا



41 
 

 ،كهثالً أف يشترط الهشترم اىتقاؿ همكية الهبيع كتسميهً كاالىتفاع بً ،شرط  يقتضيً العقد  -1

فٍذا الشرط صحيح ألىً هف هقتضيات العقد ؛ فثبكت الهمؾ كالتسميـ كالتسمـ هف هقتضيات 

 .(1)الهعاكضات

أف شرط هف هصمحة العقد. أم هصمحة تعكد عمى الهشترط كاشتراط صفة في الثهف هثؿ  -2

 .(2)أك اشترط صفة في الهبيع ،يشترط  تأجيؿ الثهف أك بعضً إلى كقت هعمكـ

أك هىفعة لمهشترم  ،شرط اشتهؿ عمى هىفعة ال دليؿ عمى تحريهٍا، سكاء كاىت هىفعة لمبائع -3

كها لك باع داران كاشترط أف يسكىٍا شٍران، أك باع دابة كاشترط أف تحهمً إلى  ،أك لٍها هعا

 .(3)لؾهكاف هعيف كىحك ذ

 (:5)ك ٌك عمى ثبلثة أىكاع :(4)الشرط الفاسد

شرط يبطؿ العقد هف أصمً، كاشتراط أحدٌها عمى اآلخر عقدان آخر، كعقد السمـ، أك قرض، أك  -1

ذي الهسألة تسهى عىد الفقٍاء اشتراط عقد في عقد ،أك إجارة  ،بيع  :كيعىي ذلؾ أك ىحك ذلؾ، ٌك

أك يصرؼ لً الثهف  ،أك يسمفً ،أك يؤجري ،أك يشترم هىً ،أف يبيعً شيئان بشرط أف يبيعً شيئان آخر

كها أىً هف باب بيعتيف في بيعة الهىٍي عىً في  ،(6)أك غيري فٍذا شرط فاسد يفسدي بً البيع

 . (7)الحديث الكارد عف الىبي صمى الً عميً كسمـ أىً ىٍى عف بيعتيف في بيعة 

                                                           

 لبىاف ،دار الكتب العمهية، بيركت ،ـ 1994 -ٌػ  1414، 2، ط:2/49 ،تحفقة الفقٍاء ،السهرقىدم :اىظر (1)
 .3/189القىاع عف هتف اإلقىاع،كشاؼ ،،البٍكتي (2)
 .3/19كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع،،،البٍكتي :اىظر (3)
كههىكع عىً هف حيث إىً يشتهؿ عمى كصؼ  ،هشركع هف حيث إىً بيع كعقد الربا فإىً،ٌكها شرع بأصمً كلـ يشرع بكصفً (4)

 1/410يياف الهختصر شرح هختصر ابف الحاجب، ،األصفٍاىي :اىظر ،الزيادة
 321-1/320، الركض الهربع شرح زاد الهستقىع،  13/15 ،الهبسكط ،السرخسي  :اىظر (5)
 .4/170 ،الهغىي ،ابف قداهة (6)
سىف الترهذم، باب ها جاء في الىٍي عف  -هحهد بف عيسى بف سىٍكرة بف هكسى بف الضحاؾ، الجاهع الكبير  ،الترهذم (7)

 حديث حسف صحيح.،كقاؿ عىً 1231:رقـ الحديث ،بيعتيف في بيعة
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ك الشرط الهىافي لهقتضى العقد، كأف يبيعً أرضان كيشترط  :هعً البيع كيبطؿ الشرط ها يصح -2 ٌك
أك ال يٍبٍا، فالبيع صحيح، كالشرط باطؿ، كذلؾ استىادان لقكلً صمى ا عمً  ،عميً أال يبيعٍا

ف كاف هائة شرط(:)كسمـ ألىً  ،فالبيع صحيح( 1)هف اشترط شرطا ليس في كتاب ا فٍك باطؿ كا 
 .(2)ا عميً كسمـ في حديث بريرة أبطؿ الشرط كلـ يبطؿ العقد صمى

أك إف رضي فبلف، أك إف حضر فبلف أك ىحك  ،ها ال يىعقد هعً العقد، كقكلً بعتؾ إف جئتىي بكذا -3
مِّؽ عمى شرط هستقبؿ، فٍذا البيع ال يىعقد حتى يحصؿ الشرط كذلؾ ألف  ،ذلؾ هف كؿ بيع عي

إال أف شيخ اإلسبلـ ابف تيهية ذٌب ( 3)لتبايع كالشرط ٌىا يهىعً هقتضى البيع ىقؿ الهمؾ حاؿ ا
)الهسمهكف  :–صمى ا عميً كسمـ –إلى هتى كاف التعميؽ هعمكهان فإىً شرط صحيح لعهكـ قكلً 

بعتؾ دارم إف دخؿ شٍر رهضاف  :، فالتعميؽ إف كاف تعميقا بشي هعمكـ هثؿ(4)(عمى شركطٍـ
 .(5)فٍك شي هعمـك ليس فيً جٍالة

 سادسًا: ضوابط الشروط الصحيحة والفاسدة عند الفقياء 

 ضابط الشرط الصحيح: :أكال
ذا الىكع هتفؽ عمى جكازي عىد الفقٍاء الحىفية -1 ، (6)اشتراط صفة قائهة بهحؿ العقد كقت صدكري ٌك

، فٍذا (10)اشتراط ككف األهة حاهبل أك الدابة لبكىا :، كهثالً(9)، كالحىابمة(8)، كالشافعية(7)كالهالكية
 شرط يتعمؽ بهصمحة العقد.  

                                                           

  34، ص ( سبؽ تخريج1ً)
 172/ 4ابف قداهً , الهغىي ,  (2)
 .3/195 ،كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع ،البٍكتي (3)
 .35ص  ،سبؽ تخريجً (4)
العقكد "    ،تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف هحهد ،ابف تيهية :اىظر (5)

 – 1386  ،هكتبة السىة الهحهدية   ،1ط: ،هحهد ىاصر الديف االلباىي ،هحهد حاهد الفقى :،  تحقيؽ148-146 ،ىظرية العقد"
1949. 

 .5/172 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (6)
 ، دار الفكر، بدكف3/65حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،،هحهد بف أحهد بف عرفة ،الدسكقي (7)
، دار الكتب 2/386الشربيىي، شهس الديف، هحهد بف أحهد الخطيب، هغىي الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج، (8)

 ـ1994 -ٌػ 1415، 1العمهية، ط:
 3/189كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع،،،البٍكتي (9)
ألىٍا تككف قد حهمت حهبلن  ،أم ذات لبف ،ىاالدابة هف األبؿ التي  أتى عميً سىتاف كدخؿ في الثالثة  فصارت أهً لبك  :لبكىا (10)

 4/228 ،الىٍاية في غريب الحديث كاألثر إلبف االثير :اىظر ،آخر ككضعتً
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ك جائز باتفاؽ فقٍاء الحىفية -2  ،(4)كالحىابمة ( 3)كالشافعية ،(2)كالهالكية ،(1)اشتراط ها يقتضيً العقد ٌك

ك هف هقتضيات العقد  كهثالً ،ألىً بهثابة تأكيد أف يشترط في الشراء التسميـ إلى الهشترم أك  :ٌك

 .خيار الهجمس أك غير ذلؾ

كعىد  ،في ضابط الشرط الصحيح (5)ٌذي العبارة كردت عىد الحىفية:ها يبلئـ هقتضى العقداشتراط  -3

( 8)كالحىابمة(7)كردت بزيادة أم:  اشتراط ها يبلئـ هقتضى العقد كال يىافيً، كعىد الشافعية(6)الهالكية

عطيً لك باع عمى أف ي :كهثالً ،اشتراط ها اليقتضيً إطبلؽ العقد لكىً يبلئهً كيحقؽ هصمحة

ىان  ف هعمكـ كالكفيؿ حاضر جاز ذلؾ باتفاؽ الفقٍاء(10)أك كفيبلن  (9)الهشترم بالثهف ٌر  .، كالٌر

ذا الضابط ذكري الحىفية ،اشتراط ها جرل عميً التعاهؿ بيف الىاس -4 ك ها اليقتضيً العقد كال (11)ٌك ٌك
كها اشترل ىعبلن عمى أف يحذكي البائع أك جرابا عمى أف  ،يبلئـ هقتضاي لكف لمىاس فيً تعاهؿ

ذا أجازي الحىفية استحساىا خبلفنا لزفر ٌفً ٌك فان أك يىعؿ خي  القائؿ بالقياس. (12)يخرزي لً خي

                                                           

 5/171 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (1)
 ،بيركت، بدكف –، دار الفكر 5/58أبك عبد ا،  هىح الجميؿ شرح هختصر خميؿ،  ،هحهد بف أحهد بف هحهد ،عميش (2)

 ـ1989ٌػ/1409
 ، دار الفكر9/364الهجهكع شرح الهٍذب ))هع تكهمة السبكي كالهطيعي((، ،أبك زكريا هحيي الديف يحيى بف شرؼ ،الىككم (3)
 .4/170 ،ابف قداهة ،الهغىي (4)
 5/171 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (5)
 .3/65حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ،الدسكقي (6)
 9/364،هكعالهج ،الىككم (7)
 28-2/27شرح هىتٍى اإلرادات،  ،البٍكتي (8)
ف في المغة ٌك (9) ف  :كفي الشريعة ٌك ،" حبس الشيء بأٌم سبب كاف" :الٌر " جعؿ الشي ء هحبكسان بحؽ يهكف استيفاؤي هف الٌر

ك هشركع بالكتاب  ،أك ٌك " جعؿ عيف هالية أك ها في حكهٍا كثيقة بديف يستكفى هىٍا أك هف ثهىٍا إذا تعذر الكفاء" ،كالديكف " ٌك
ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة لمهؤسسات الهالية  ،.الهعايير الشرعية10/135ابف الٍهاـ، ،اىظر فتح القدير ،كالسىة كاإلجهاع

 .644،اإلسبلهية
ك الٌضـالكفالة هشتقة هف  (10) كدؿ عمى شرعيتٍا  ،كيقصد بٍا شرعان: " ضـ ذهة الكفيؿ إلى ذهة األصيؿ في الهطالبة "،الكفؿ ٌك

" ركاي ابف هاجً في سىىً:حديث الىبي صمى ا عميً كسمـ ، كحكـ 804/ 2، 2405رقـ الحديث  ،باب الكفالة ،" الزعيـ غاـر
 2/166 ،بف هكدكد الحىفي ،االختيار  :،  اىظر1412قـ الحديث ر  ،5/245 ،عميً األلباىي في إركاء الغميؿ  بأىً صحيح

 5/171،بدائع الصىائع  ،الكاساىي (11)
ق كتكفي بالبصرة سىة 110زفر بف الٍذيؿ بف قيس العىبرم البصرم صاحب أبي حىيفة كتكلى قضاء البصرة كلد سىة  (12)

ىكا كاف فقيٍا حافظا قميؿ الخطأ،  ذا عقؿ كديف كفٍ،سىة 48ق كلً 158 ك أحد العشرة الذيف دكَّ ـ ككرع ككاف ثقة في الحديث ٌك
 45\3،األعبلـ،الزركمي،244-243\1،الجكاٌر الهضية،اىظر: هحيي الديف،)الكتب( ككاف هف أصحاب الحديث فغمب عميً الرأم
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ذا الضابط ذكري الحىابمة ،" هىفعة هعمكهة "  :أم ،اشتراط ها يحقؽ هصمحة لمعاقد -5 أف  :كهثالً ،ٌك

 .(1)مى الهشترم أف يسكىٍا شٍران يبيع داران عمى أف يشترط ع

 ضابط الشرط الفاسد  :ثاىيا

ذا الضابط ذكري الحىفية -1 ، كضرب (3)كالهالكية ،(2)اشتراط أهر يؤدم إلى غرر غير يسير، ٌك

، كذلؾ بأف يستأجر الفحؿ لضراب األىثى حتى تحهؿ، فٍذا ال (4)الهالكية هثالً كعسيب الفحؿ

كغبف لصاحب الفحؿ إف تأخر  ،حب األىثى إف تعجؿ حهمٍايصح لها فيً هف الجٍالة كالغبف لصا

 .الحهؿ

ذا ضابط ذكري الحىفية -2 ، كذكركا لً هثاالن عمى ذلؾ أف يشترم جارية (5)اشتراط أهر هحظكر، ٌك

 ألف التغىية صفة هحذكرة أك شرط هحذكر. ،عمى أىٍا هغٌىية عمى سبيؿ الرغبة فالبيع فاسد

هثاؿ ذلؾ أف يشترط البائع عمى الهشترم أال يبيع ها  ،العقداشتراط ها يىافي أك يخالؼ هقتضى  -3

ذا عىد الهالكية  لمشرط الفاسد. ( 8)كالحىابمة  ،(7)كالشافعية ،(6)اشتراي أك يٍبً أك يعتقً ٌك

ذا ضابط لدل الشافعية ،اشتراط أهر يؤدم إلى جٍالة -4 كضربكا هثاالن عميً بيع ىتاج الىتاج أك  ،(9)ٌك

ذا  ،بعت كلد كلد ٌذي الىاقة :أف يبيع شيئان بثهف آلة ىتاج الىتاج كقكلً :بثهف ىتاج الىتاج أم ٌك

                                                           

 3/189،كشاؼ القىاع ،البٍكتي (1)
 5/168،بدائع الصىائع ،الكاساىي (2)
 3/58حاشية الدسكقي، ،الدسكقي (3)
رم ،الكراء الذم يؤخذ عمى ضراب الفحؿ :العسيب (4)  .1/181،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، الجٌك
 5/169بدائع الصىائع، ،الكاساىي (5)
 3/53،كشاؼ القىاع ،البٍكتي (6)
 9/367 ،الهجهكع ،الىككم (7)
 3/193،كشاؼ القىاع ،البٍكتي (8)
 2/379،هغىي الهحتاج ،الشربيىي :اىظر (9)
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 ،(2)الحبمة (1)تفسير ابف عهر رضي ا عىً لمحديث أىً صمى ا عميً كسمـ ىٍى عف بيع حبؿ

 .لها يشهؿ عمى جٍالة في األجؿ في كجكد الهعقكد عميً

ذا ضابط ذكري الحىابمةاشتراط عقديف في عقد أك اشتراط شرطيف في عقد  -5 لك  :كهثالً ،كاحد، ٌك

ف كذلؾ لمىٍي  (3)سمها أك قرضا بيعا أك إجارة أك شركة أك غيري فٍذا يبطؿ البيع  :اشترط سمفا أم

 .(4)الكارد في الحديث فقد ىٍى صمى ا عميً كسمـ عف بيعتيف في بيعة

هعقكد عميً كال يبلئـ هقتضى العقد كال اشتراط ها اليقتضيً العقد كفيً هىفعة ألحد الهتعاقديف أك لم -6

ذا عىد الحىفية ، كهثالً إذا باع داران عمى أف يسكىٍا البائع (5)هها جرل عميً التعاهؿ بيف الىاس ٌك

 .شٍرا ثـ يسمهٍا إليً

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اىظر: تحفة االحكذم بشرح جاهع الترهذم،  ،ٌك أف تىتج الىاقة ها في بطىٍا ثـ تحهؿ التي ىتجت :يقصد ببيع حبؿ الحبمة (1)
 4/354،الهباركفكرل

 1514،، رقـ الحديث1154-3/1153 ،باب تحريـ بيع حبؿ الحبمة ،صحيح هسمـ ،هسمـ (2)
 3/193 ،كشاؼ القىاع ،، البٍكتي4/55 ،الهبدع في شرح الهقىع ،ابف هفمح (3)
 . 40ص سبؽ تخريجً،  (4)
 5/169،بدائع الصىائع ،الكاساىي (5)
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  .الشروط المخالفة لمقتضى عقد البيع:المبحث األول

 المطمب األول: شرط عدم المنافسة 

 بيان معناه.  :الفرع األول

 :يعرؼ شرط عدـ الهىافسة في البيع بأىً

" االتفاؽ الذم بهقتضاي يمتـز األجير بعدـ هىافسة هيشًغمً سكاء بإىشاء هشركع هىافس أك بالعهؿ عىد  

أك ٌك: "  االتفاؽ الذم بهقتضاي يمتـز األجير بعدـ هىافسة هشًغمً  ،رب عهؿ هىافس بعد إىٍاء الشغؿ"

سكاء هف خبلؿ إىشاء هشركع هىافس أك هف خبلؿ االشتغاؿ عىد هشغؿ هىافس كذلؾ ليس فقط أثىاء 

 .(1)سرياف العقد بؿ حتى بعد إىٍائً " 

بة الزحيمي  بأىً مى تهمؾ الشيء الهبيع هف " اتفاؽ البائع هع الهشترم عمى أال يترتب ع :كها عرفً ٌك

آلة أك هادة هعيىة أك هصىع أك ىحك ذلؾ إلحاؽ ضرر بالبائع بهىافستً في إىتاج سمعة هشابٍة ذات 

هكاصفات هحددة سكاء باالسـ التجارم أك باألىهكذج أك بالسمعة في حد ذاتٍا هع تطابؽ الكصؼ أك 

 .(2)هع التغيير الطفيؼ في الشكؿ

 كهثالً:  

" تاجر الجهمة هثبل" لمهشترم "تاجر الهفرؽ هثبل" بأف ال يبيع السمعة الهشتراي بها يقؿ عف تقييد البائع  

أف يتعٍد شخص  :، كهثالً أيضان (3)سعر هحدد حتى ال يؤدم ذلؾ لتفضيؿ الشراء هىً دكف البائع

 .(4)هىافسًأك االهتىاع عف الذٌاب الىتخاب ،باالهتىاع عف ترشيح ىفسً لبلىتخابات هقابؿ هبمغ هالي

                                                           

 ـ.2004، 2ط: ،هراكش -،كمية الحقكؽ 1/416 ،عبد المطيؼ، الكسيط في هدكىة الشغؿ ،الخالقي(1)
 .190،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
ـ، الشركط الهستحدثة في هجاؿ  4002الهكافؽ ،ٌػ1425ىدكة البركة الخاهسة كالعشركف  ،ىدكات البركة لبلقتصاد اإلسبلهي (3)

 52/2 :البيع، رقـ الفتكل
 .192،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (4)
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 ي الزحيميأر  :الفرع الثاني

بة الزحيمي بطبلف عقد البيع بىاءن عمى فساد شرط عدـ الهىافسة في البيع ؛ لهخالفتً هقتضى  يرل ٌك

البيع كحقكقً الىاجهة عىً، كذلؾ أف األصؿ الهقرر في الشريعة اإلسبلهية ٌك حرية التجارة كالعهؿ 

ذا بىص الحديث الىبكم قكلً دعكا الىاس يرزؽ ا  بعضٍـ هف ) :صمى ا عميً كسمـ كاالكتساب ٌك

اىتقاؿ الهمكية التاهة في الهبيع لمهشترم هقابؿ ها دفعً  :، كيترتب عمى عقد البيع آثار هىٍا(1)بعض(

الحؽ الهطمؽ في التصرؼ  :كتحت ٌذي الهمكية تىدرج صبلحيات ثبلثة لمهشترم ٌي ،هف ثهف

تثهار، أم أف العقد يثبت لمهالؾ حرية التصرؼ لمهالؾ كيؼ يشاء، كاالستعهاؿ كاالستغبلؿ أم االس

كشرط عدـ الهىافسة يتىافى هع ٌذي الحقكؽ الثبلثة الهذككرة إضافة الى هىافاتً لحرية الهالؾ في 

 .(2)استغبلؿ الهبيع كها يىجـ عىً هف ثهرات أك غبلؿ 

 شرط االحتفاظ بالممكية  :المطمب الثاني

 بيان معناه  :الفرع األول

أك " تعميؽ  ،"  تأجيؿ اىتقاؿ الهمكية إلى إيفاء الثهف" :يراد بشرط االحتفاظ بالهمكية في البيع ألجؿ ٌك

 (.3)اىتقاؿ الهمكية إلى الهشترم حتى يؤدل الثهف سكاء كاف هؤجبلن أك هقسطا" 

 

 

                                                           

ٍعبدى، التهيهي، أبك  ،ابف حباف  (1) حاتـ، الدارهي، البيستي،  اإلحساف في تقريب هحهد بف حباف بف أحهد بف حباف بف هعاذ بف هى
)عف   :كىص الحديث 4963 :، رقـ الحديث11/338 ،باب ذكر العمة التي هف أجمٍا زجر عف ٌذا الفعؿ،صحيح ابف حباف،

ي ،  صححً  األلباىي  ف(" ال يبعيف حاضر لباد دعكا الىاس يرزؽ بعضٍـ بعضا:قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ :جابر قاؿ
 ، الهكتب اإلسبلهي7603:،  رقـ الحديث2/1260صحيح الجاهع الصغير كزيادتً، 

 190 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (2)
 .193 ،الهصدر السابؽ (3)
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 ي الزحيمي أر  :الفرع الثاني

بة الزحيمي بطبلف عقد البيع بىاءن عم ى شرط تأجيؿ اىتقاؿ الهمكية إلى حيف سداد الثهف، يرل  ٌك

حيث أف األصؿ في تقرير اىتقاؿ الهمكية ٌك لمشرع الحكيـ كليس  ،لهىافاة ٌذا الشرط لهقتضى البيع

ا هطالبة الهشترم   ،لمعاقديف فعقب إبراـ العقد تىتقؿ الهمكية لمهشترم حكهان، كيحؽ لمبائع عمى إثٌر

 .(1)ذهة بالثهف الهستحؽ عميً في ال

شرط استحقاق البائع ما يحصل عميو المشتري من زيادة عمى الثمن المتوقع عند  :المطمب الثالث

 بيع السمعة المشتراة. 

 بيان معناه  :الفرع األول

" ٌك أف يشترط البائع عمى الهشترم استحقاؽ ها يطرأ هف زيادة عمى الثهف الهتكقع عىد بيع السمعة 

 .(2)الهشتراة "

 ي الزحيمي أر  :الثانيالفرع 

بة الزحيمي صحة البيع كفساد  شرط استحقاؽ البائع ها يحصؿ عميً الهشترم هف زيادة عمى  ،يرل  ٌك

إذ أف ٌذا الشرط ىابع هف الىظاـ الرأسهالي الذم يترؾ الحرية  ،الثهف الهتكقع عىد بيع السمعة الهشتراي

خالؼ الىظاـ العاـ كاآلداب، أها هف جاىب الفقً لمهتعاقديف في اشتراط ها شاءكا هف الشركط التي ال ت

اإلسبلهي فىظرتً  حيادية لمعقكد قائهة عمى أساس  العدالة كالهساكاة أك هبدا التعادؿ في التبادؿ فإذا 

كيترؾ األهر لً بحسب حظً في الربح  ،اىتقمت الهمكية لمهشترم فٍك صاحب الحؽ الهطمؽ في همكً

                                                           

 .193 ، صقضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي(1)
 .197ص  ،الهصدر السابؽ ىفسً (2)
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ً فالهشترم ٌك األحؽ فيها يطرأ عمى السمعة هف زيادة السعر أك كعمي،أك احتهاؿ تعرضً لمخسارة

 .(1)كفي الهقابؿ تحٌهمً الكقكع في الخسارة فيها لك حدثت ،الثهف عىد بيعٍا

 اشتراط استرداد المستصنع ما يحققو الصانع من تخفيض لمتكمفة المتوقعة  :المطمب الرابع

 بيان معناه  :الفرع  األول

" أف يشترط الهستصىع رد الهصىكع عمى الصاىع في حاؿ تحقيؽ ربحا ضهىيا زائدا عمى ثهف السمعة 

عىد اىخفاض أسعار الهكاد الهصىعة بسبب اىخفاض أسعار الهكاد الهصىعة الذم يترتب عميً تخفيض 

 .(2)لمتكمفة الهتكقعة " 

 ي الزحيمي  أر  :الفرع الثاني

بة الزحيمي صحة البيع كفس اد اشتراط استرداد الهستصىع ها يحققً الصاىع هف تخفيض لمتكمفة يرل ٌك

فٍك يحقؽ هىفعة لمهستصىع  ،الهتكقعة إذ أف ٌذا الشرط يٍز هبدأ استقرار التعاقد كحقكقً الهرتبة عميً

كليس لمهستصىع أم  ،كاىخفاض سعر التكمفة عمى إثري  ٌك هف حظ الصاىع ،عمى حساب الصاىع

سعر الهادة الهصىعة ال يحؽ لمصاىع الرجكع عمى الهستصىع بزيادة عمى السعر حؽ فيً كها لك ارتفع 

 .(3)فالبيع يفيد التىجيز بعد االىعقاد كال يجكز تعميقً عمى شرط أك إضافتً لمهستقبؿ ،الهتفؽ عميً

 

 

 

 

                                                           

 .197ص  ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 .198ص  ،الهصدر السابؽ (2)
 .198 ، صالهصدر السابؽ(3)



49 
 

 اشتراط عدم تصرف المشتري في المبيع بيعا أو ىبة إال بموافقة البائع :المطمب الخامس

 بيان معناه   :األولالفرع 

" ٌك أف يشترط البائع عمى الهشترم عدـ التصرؼ في الشيء الذم صار همكان لً كالبيع أك الٍبة إال 

 .(1)بهكافقةن هىً "

 ي وىبة الزحيمي  أر  :الفرع الثاني

بة الزحيمي صحة البيع كبطبلف الشرط كأف ٌذا  ،لفساد ٌذا الشرط في ذاتً فبل يؤثر في العقد ،يرل ٌك

الشرط بتمؾ الصيغة ٌك تدخؿ بغير حؽ في حقكؽ الهشترم؛ إذا أف هف آثار اىعقاد العقد ٌك الهمكية 

 .(2)التاهة لمهشترم بعد إتهاـ البيع  

 .اشتراط تعديل الثمن ومراجعتو بصورة دورية بحجم األرباح :المطمب السادس

 بيان معناه :األول الفرع 

لهشترم تعديؿ الثهف دكريان بحسب حجـ األرباح الحاصمة هع الزهف " ٌك أف يشترط البائع عمى ا

 .(3)كالظركؼ "

 ي الزحيميأر  :الفرع الثاني

بة الزحيمي بطبلف البيع ك شرط اشتراط تعديؿ الثهف كهراجعتً بصكرة دكرية بحجـ األرباح  ،يرل ٌك

اضافةن إلى اشتهالً عمى جٍالة كالجٍالة تفسد  ،ألف ٌذا الشرط فيً هىفعة لمبائع عمى حساب الهشترم

ٌذا  :يضاؼ الى ذلؾ أىً أم ،كها أف البائع ال يتحهؿ أم شيء فيها لك اىخفضت األسعار ،العقد

                                                           

 .199ص  ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي(1)
 .199،الهصدر السابؽ ىفسً(2)
 . 200 ص ،الهصدر السابؽ (3)



51 
 

بىص (1)الشرط ال يىدرج تحت الشركط الهحترهة التي ال تؤدم إلى تحميؿ الحراـ أك تحريـ الحبلؿ

 (.2) أحؿ حراهان، أك حـر حبلالن"" الهسمهكف عمى شركطٍـ إال شرطان :الحديث

 .راء الفقياء من الشرط المخالفة لمقتضى العقدآ :المطمب السابع

 راء الفقياء آ :الفرع األول

ذا كاف الشرط الهخالؼ لهقتضى العقد داخؿ في فإ  ،عمى التفصيؿ (3)ذٌب الحىفية :القكؿ  األكؿ

ذا كاف الشرط الهخالؼ لهقتضى العقد لـ يدخؿ في  ،صمب العقد كالبيع  يبطؿ الشرط كالعقد هعان  كا 

إلى بطبلف عقد البيع  (5)، كالشافعية(4)كالهالكية ،صمبً كاإلعتاؽ يبطؿ الشرط كيبقى العقد صحيحا،

 .كالشرط الهخالؼ لهقتضى العقد

 .صحة عقد البيع كبطبلف الشرط الهخالؼ لهقتضى العقد (6)هذٌب الحىابمة :القكؿ الثاىي

 أدلتيم  :لثانيالفرع ا

 :أدلة القول  األول

حيث قاؿ رسكؿ  رضي ا عىٍها(7)ها ركتً أـ الهكهىيف  عائشة  رضي ا عىٍا  في حديث بريرة -1

ها باؿ رجاؿ يشترطكف شركطا ليست في كتاب ا؟ ها كاف هف شرط ليس :)صمى ا عميً كسمـ

                                                           

 . 200ص  ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي(1)
 38( سبؽ تخريجً،2)
  4/141الكاساىي، بدائع الصىائع في ترتيب الشرائع، (3)
 5/440هكاٌب الجميؿ في شرح هختصر خميؿ، ،الحطاب (4)
 9/376،الهجهكع شرح الهٍذب ،الىككم (5)
 4/171،ابف قداهة، الهغىي (6)
ا ،بريرة هكالة عائشة بىت أبي بكر الصديؽ (7) ا هف عائشة ،كاىت هكالة لبعض بىي ٌبلؿ فكاتبٌك كجاء الحديث في  ،ثـ باعٌك

ا رسكؿ ا حيف اعتقت بيف أف تككف عىدي أك تبرأ هىً فاختارات  ،شأىٍا بأف الكالء لهف اعتؽ ي ههمككة فخيٌر كاف لٍا زكج ٌك
 4/1796،االستعياب في هعرفة االصحاب ،،  ابف عبد البر259-8/256،اىظر  ابف سعد،  طبقات ابف سعد .ىفسٍا فبرئت هىً
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ف كاف هائة شرط ىها الكالء لهف  ،كشرط ا أكثؽ ،قضاء ا أحؽ ،في كتاب ا فٍك باطؿ، كا  كا 

 (1)(أعتؽ

أف شرط الكالء في حديث عائشة رضي ا عىٍا يهىع كهاؿ التصرؼ فأبطؿ البيع كها  :كجً الداللة

 .(2)لك شرط أف يسمـ بعض الهبيع دكف بعض 

ىٍى عف بيع :)صمى ا عميً كسمـ أف رسكؿ ا(4)عف عهرك بف شعيب(3)ها ركاي أبك حىيفة -2

 (5)(كشرط

" إف  :الىٍي في الحديث الكارد يقتضي فساد الهىٍي عىً كها ذكر ذلؾ الكاساىي  قائبل :كجً الداللة

ىٍى عف بيع كشرط، كالىٍي يقتضي فساد الهىٍي فيدؿ عمى فساد كؿ بيع كشرط إال ها  رسكؿ ا

ك الشرط الهبلئـ . كها أف ٌذا عاـ في كؿ شرط ها عدا ها است(6)خص هف عهكـ الىص" ثىي ٌك

 .(7)كالهتعارؼ عميً كها كرد بً ىص

                                                           

 . 34ص  ،سبؽ تخريجً (1)
 9/377 ،الهجهكع شرح الهٍذب ،الىككم (2)
" ها  :قاؿ الشافعي رحهً ا،كلد سىة ثهاىيف لمٍجرة، ،اإلهاـ األعظـ " أبك حىيفة  "  الىعهاف بف ثابت بف كاكس بف ٌرهز (3)

"  رأيت رجبل لك كمهؾ في ٌذي :طمب أحد الفقً إال كاف عياال عمى أبي حىيفة "، كقاؿ اإلهاـ هالؾ رضي ا عىً كقد سئؿ عىً
أصمً هف أبىاء فارس. كلد كىشأ بالككفة. ككاف يبيع الخز كيطمب العمـ في صباي، ثـ اىقطع  ،السارية أف يجعمٍا ذٌبا لقاـ بحجة "

اىظر: هحيي الديف، عبد القادر بف هحهد بف ىصر ا القرشي، الجكاٌر الهضية في طبقات  ،ٌػ150هات سىة  .لمتدريس كاإلفتاء
  36\8الزركمي،األعبلـ،.هير هحهد كتب خاىً،كراتشي ،كها بعدٌا 26\1الحىفية، 

أبي كداعة بف صبيرة  عهرك بف شعيب هحهد بف عبد ا بف عهرك بف العاص كأهً رهمة بىت عبد ا بف الهطمب بف (4)
رم كقتادة كعطاء بف ابي رباح ،السٍهي. هف رجاؿ الحديث. كاف يسكف هكة كتكفي بالطائؼ عهرك بف  :شيخً ،حدث عىً الٌز

ب بف هىبً ، الزركمي،  5/479،سير أعبلـ الىببلء  ،، الذٌبي5/433 ،الطبقات الكبرل ،ابف سعد :اىظر ،ديىار كهكحكؿ كٌك
 5/79 ،األعبلـ

طارؽ بف عكض ا  :أبك القاسـ، سميهاف بف أحهد بف أيكب بف هطير المخهي الشاهي،  الهعجـ األكسط، تحقيؽ ،،الطبراىي (5)
 ضعيؼ جدا :قاؿ اإلهاـ األلباىي في السمسة الضعيفة  ،القاٌرة –عبد الهحسف بف إبراٌيـ الحسيىي، دار الحرهيف  ،بف هحهد

 5/175،بدائع الصىائع  ،الكاساىي (6)
العىاية ،هحهد بف هحهد بف هحهكد، أكهؿ الديف أبك عبد ا ابف الشيخ شهس الديف ابف الشيخ جهاؿ الديف الركهي ،البابرتي (7)

 ، دار الفكر، بدكف.442-6/441شرح الٍداية، 
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اشترل جارية هف إهرأتً زيىب  رضي ا عىً  أىً (1)ها ركم أف عبد ا بف هسعكد -3

فاستفتى عبد ا بف هسعكد عهر بف  ،كشرطت عميً أىؾ إف بعتٍا فٍي لي بالثهف(2)الثقفية

 .(3)فيٍا شرط ألحد "فقاؿ: " ال تقربٍا ك   الخطاب رضي ا عىٍها 

ال ها ىٍاي عهر بف الخطاب رضي ا عىً   :كجً الداللة أف ٌذا دليؿ عمى أف الشرط هفسد لمعقد كا 

كال ٌك هف هقتضى العقد، ك ال هف هصمحتً، فأفسد  ،كها أىً شرط لـ يبف عمى التغميب ،(4)عف قربٍا

 .(5)العقد كها لك شرط أف ال يسمـ الهبيع فإف قبض الهبيع لـ يهمكً ألىً قبض في عقد فاسد 

كها لك شرط أف ال يسمـ إليً  ،أىً شرط ليس هف هقتضى العقد كال هف هصمحتً فأفسد العقد -4

 .(6)الهبيع

 :أدلة القول الثاني 

" ها  :حيث قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ في حديث بريرة رضي ا عىٍها ها ركتً عائشة -1

باؿ رجاؿ يشترطكف شركطا ليست في كتاب ا؟ ها كاف هف شرط ليس في كتاب ا فٍك باطؿ، 

ىها الكالء لهف أعتؽ( ف كاف هائة شرط، قضاء ا أحؽ، كشرط ا أكثؽ، كا   .(7)كا 

                                                           

صمى ا عميً  أسمـ قبؿ دخكؿ رسكؿ ا ،يكىى أبا عبد الرحهف ،عبد ا بف هسعكد بف غافؿ بف حبيب بف شهخ بف فار (1)
 .تكفي سىة ثىتيف كثبلثيف لمٍجرة كدفف بالبقيع ،كآخى الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ بيىً كبيف هعاذ بف جبؿ ،كسمـ دار األرقـ

 .33/194تاريخ  دهشؽ،  ،،  ابف عساكر112-3/111 ،الطبقات الكبرل ،ابف سعد :اىظر
سكىت الككفة  ،أسمهت كبايعت كركت عىً صمى ا عميً كسمـ حديثا ،زيىب بىت أبي هعاكية الثقفية اهرأة عبد ا بف هسعكد (2)

هعرفة الصحابة،   ،ركل عىٍا عبد ا بف هسعكد كأبك ٌريرة كأبك سعيد كعائشة كبسر بف سعد، اىظر: أبك ىعيـ ،هع زكجٍا
 .8/226الطبقات الكبرل،  ،ابف سعد ،3/145الثقات،  ،، ابف حباف6/3338
ٍكًجردم الخراساىي،  السىف الكبرل ،أبك بكر ،البيٍقي (3) ٍسرى باب الشرط الذم يفسد  ،أحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى الخي

  10829 :البيع، رقـ الحديث
 16عدد  ،حكـ الشركط الهقترىة بالبيع ،جغيـ (4)
 9/367 ،الهجهكع شرح الهٍذب ،الىككم (5)
 .، دار الكتب العمهية2/23الهٍذب في فقة اإلهاـ الشافعي،  ،أبك اسحاؽ إبراٌيـ بف عمي بف يكسؼ ،الشيرازم (6)
 . 34ص سبؽ تخريجً،  (7)
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أم   ،(1)ى ا عميً كسمـ في الحديث السابؽ أبطؿ الشرط كلـ يبطؿ العقدأف الىبي صم :كجً الداللة

 .(2)أىً صحح العقد كأفسد الشرط الهىافي لهقتضى العقد 

كها عقب ابف تيهية عمى ٌذا الحديث قائبلن: " كىفس الحديث صريح في أف هثؿ ٌذا الشرط الفاسد ال 

ذا ٌك الصكاب ف كاف الهشترط يعم ،يفسد العقد ٌك ـ أىً شرط هحـر ال يحؿ اشتراطً فكجكد اشتراطً كا 

 (3)كعدهً فيصح البيع كيمغك الشرط"

الهسمهكف عمى :)عف الىبي صمى ا عميً كسمـ قاؿ  -رضي ا عىً - عف أبي ٌريرة -2

 (4)شركطٍـ(

ًي ا ،أف الىاس عمى شركطٍـ إذا كافؽ الحؽ :كجً الداللة  ،فالهشترط ليس لً أف يشترط إال ها أباح

 .  (5)فاألصؿ  في الشركط الصحة؛ إال ها أبطمً الشارع كىٍى عىً

 :عف عهرك بف شعيب عف أبيً عف جدي عبد ا بف عهر أف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ قاؿ -3

 (6)(ال يحؿ سمؼ كال بيع كال شرطاف في بيع كال ربح ها لـ يضهف كال بيع ها ليس عىدؾ)

 .(7)إذا كاف فيً شرطاف كال يبطؿ بالشرط الكاحد أف البيع اىها يبطؿ :كجً الداللة

 الراي الراجح :الفرع الثالث

لها يتضهف الشرط هف هىافاة هقتضى العقد  ،ٌك بطبلف كبل هف البيع كالشرط –كا أعمـ -كالراجح

 .إضافة إلى إشتهاؿ الشرط عمى  الجٍالة التي تفسد العقد
                                                           

 4/172،الهغىي ،ابف قداهة (1)
لبىاف، ط:  –، دار الكتب العمهية، بيركت 4/55إبراٌيـ بف هحهد بف عبد ا بف هحهد، الهبدع في شرح الهقىع، ،ابف هفمح (2)
 ـ. 1997 -ٌػ  1418، 1
 .29/339 :هجهكع الفتاكل ،ابف تيهية  (3)
 . 35ص سبؽ تخريجً،  (4)
 275-274/ 1 ،القكاعد الىكراىية  ،ابف تيهة :اىظر (5)
، قاؿ عىً االلباىي في صحيح 1234 :باب ها جاء في كراٌية بيع ها ليس عىدؾ، رقـ الحديث،سىف الترهذم ،الترهذم (6)

 3/234 ،حسف صحيح :كضعيؼ سىف الترهذم
 4/169 ،الهغىي ،ابف قداهة(7)
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 ا بين الناس الشروط التي جرى التعامل بي :المبحث الثاني

 شرط التجربة في المصنوعات المعدة لمدة معينة  :المطمب األول

 بيان معناه   :الفرع األول

كهثاؿ  ،(1)" ٌك اشتراط الهشترم عمى البائع تجربة اآللة الهصىكعة هدة هعيىة قصيرة هف الزهاف "

أك السفف أك ىحك ذلؾ تجربتٍا  ،أف يشترط هف أراد شراء اآلالت الحديثة كالسيارات أك الطائرات :ذلؾ

 لهدة هعيىة. 

لمتأكد هف صبلحية الهبيع  أك سبلهتً هف  ،كالغرض هف ٌذا الشرط تهكيف الهشترم هف تجربة الهبيع

 .(2)العيكب التي تحكؿ دكف اىتفاعً بً

 رأي الزحيمي  :الفرع الثاني  

بة الزحيمي صحة البيع بىاءن عمى صحة شرط التجربة في اله إلتفاقً هع  ،صىكعات الهعدةيرل  ٌك

فهف حؽ الهشترم اشتراط ٌذا الشرط ليسمـ لً الهبيع هف العيكب الخفية غير  ،هقتضى العقد كحقكقً

 .(3)شريطة أف تككف الهدة قصيرة الهدركة أك غير الهشاٌدة عىد البيع، فالشرط صحيح كالعقد صحيح  

( 4)هحؿ اتفاؽ بيف الهذاٌب الفقٍية الحىفيةكالشرط الذم يقتضيً العقد كشرط التجربة في الهبيع  

 .يع عمى أثريعمى صحتً كصحة عقد الب(7)كالحىابمة(6)كالشافعية (5)كالهالكية

 
                                                           

 193 ،قضايا الفقً ةالفكر الهعاصر ،الزحيمي(1)
 .2/25 :الشركط الهستحدثة في هجاؿ البيع، رقـ الفتكل ،ىدكات البركة لبلقتصاد اإلسبلهي (2)
 195،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
 .5/172 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (4)
 بدكف. ،بيركت –،دار الفكر لمطباعة 5/80شرح هختصر خميؿ لمخرشي، ،هحهد بف عبد ا ،الخرشي (5)
 .2/22الهٍذب في فقة اإلهاـ الشافعي،  ،الشيرازم (6)
 .40/285 ،الهغىي .ابف قداهة(7)
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 .شرط التدريب عمى استخدام المعدات المشتراه :المطمب الثاني

 بيان معناه   :الفرع األول

ستخداـ الهعدات الهشتراي هىً  لئبل "ٌك أف يشترط الهشترم عمى البائع أف يدربً أك يدرب عهالً عمى ا

 .(1)تتعرض أآللة أك الهصىكع لمتعطؿ أك التكقؼ "

 ي الزحيمي أر :الفرع الثاني

بة الزحيمي صحة شرط التدريب عمى استخداـ الهعدات كذلؾ لجرياف العرؼ بً حيث أف  يرل ٌك

الخبراء أك العهاؿ الهدربيف صاحب الهصىع أك الهىتج ٌك الذم يقكـ بتركيب اآللة كتشغميٍا عمى يد 

كعمى أثري يترتب صحة البيع  هبيىان  بأف  ،عمى استعهاؿ ٌذي أآللة كيسمهٍا لمهشترم بعد التركيب

 .(2)سبلهة الهبيع كصبلحيتً لمعهؿ كحسف األداء هقصد أساسي في البيع كالشراء

 س راء الفقياء من الشروط التي جرى التعامل بيا بين الناآ :المطمب الثالث

 راء الفقياء آ :الفرع األول
كقع الخبلؼ بيف الفقٍاء عمى الشرط الذم جرل بً التعاهؿ بيف الىاس، دكف أف يقتضيً العقد أك يبلئـ 

 :هف حيث صحتً كها يترتب عميً ( 3)العقد

ك ها ذٌب اليً الهالكية :القكؿ األكؿ ، (6)، كرأم عىد الشافعية(5)كالحىابمة ،(4)صحة الشرط كالبيع ٌك
 فيها جرل العهؿ بً. ،(7)كهذٌب الحىفية

                                                           

 .196 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (1)
 .196 -195 ص ،الهصدر السابؽ (2)
 .7،الشركط في العقكد كتطبيقتٍا في الهسائؿ الهستجدة ،طبلفحة (3)
 4/5،حاشية الدسكقي ،الدسكقي (4)
دقائؽ أكلي الىٍى لشرح الهىتٍى الهعركؼ بشرح هىتٍى  ،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس ،البٍكتي (5)

 ـ.1993 -ٌػ 1414الطبعة: األكلى،  ،، عالـ الكتب2/27اإلرادات، 
 .2/23،الهٍذب في أصكؿ الفقً  ،اىظر: الشيرازم(   (6
 5/173،بدائع الصىائع ،الكاساىي (7)
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ك  قكؿ زفر :القكؿ الثاىي  ، (2)كالقكؿ الصحيح عىد الشافعية ،هف الحىفية(1)بطبلف الشرط كالبيع ٌك

 .(3)كركاية عىد الحىابمة

 أدلة الفقياء :الفرع الثاني

 أدلة القول األول: 

فمحقني النبي )أىً كاف عمى جهؿ لً قد أعيى فأراد أف يسيبً، قاؿ:  (4)ها ركاي جابر بف عبد ا -1

 :فقال: "بعنيو بأوقية " قمت ،فسار سيرا لم يسر مثمو ،فدعا لي وضربو  صمى اهلل عميو وسمم 

 ،قال: " بعنيو " فبعتو بأوقية، واشترطت حمالنو إلى أىمي فمما بمغت أتيتو بالجمل  ال، ثم

آلخذ جممك ؟ خذ جممك  (5)أرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستكفنقدني ثمنو، ثم رجعت ف

 .(6)ودراىمك فيو لك(

ك رككبً الى أٌمً كقد  ،باع الجهؿ  -رضي اا عىً -أف جابر  :كجً الداللة كاشترط ىفعان هعمكها ٌك

 .(7)فدؿ عمى جكازي  –صمى ا عميً كسمـ  –أقري الىبي 

 

                                                           

 .5/173 ،ئع الصىائعبدا ،الكاساىي(1)
،الىاشر: دار 3/453ىٍاية الهحتاج إلى شرح الهىٍاج، ،شهس الديف هحهد بف أبي العباس أحهد بف حهزة شٍاب الديف ،الرهمي (2)

 ـ.1984ٌػ/1404 -الفكر، بيركت، الطبعة: ط أخيرة 
 4/351اإلىصاؼ في هعرفة الراجح هف الخبلؼ، ،الهرداكم (3)
ك صغير، كلـ يشٍد  ،جابر بف عبد ا بف عهرك بف حراـ بف كعب بف غىـ بف كعب بف سمهة (4) شٍد العقبة الثاىية هع أبيً ٌك

ككاف هف الهكثريف الحفاظ لمسىف، ككؼ بصري في آخر عهري،  ،شٍد هع الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ  تسع عشرة غزكة ،األكلى
ك  كتكفي سىة أربع كسبعيف  بالهديىة، كلً ا. كقيؿ: تكفى ٌك ك أهيٌر هف العهر أربع كتسعكف سىة،   كصمى عميً أباف بف عثهاف ٌك

 1/220االستيعاب في هعرفة األصحاب، ،،  ابف عبد البر1/438 ،هعجـ الصحابة  ،البغكم :اىظر:ابف أربع كتسعيف سىة.،
  4/349الحديث كاألثر , ابف االثبر ,  اىتقاصي الثهف كاستحطاطً , الىٍاية في غريب :يقصد بالههاكسة في البيع (5)
 .109، رقـ الحديث: 1221/ 3 ،باب بيع البيع كاستثىاء رككبً ،صحيح هسمـ ،هسمـ (6)
دار الحديث،  ،، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي5/212ىيؿ األكطار،  ،هحهد بف عمي بف هحهد بف عبد ا ،الشككاىي (7)

 ـ1993 -ٌػ 1،1413هصر، ط:
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اال أن  (1)نيى عن الثنيا:)الىبي صمى ا عميً كسمـأف  -رضي ا عىً  –حديث جابر  -2

 .(2)(ُتعمم

ا :كجً الداللة  .(3)أف الهىفعة الهستثىاة بالشرط هعمكهة فدؿ الحديث عمى جكاٌز

كهثؿ ٌذا يعدؿ بً عف  ،أف الىاس تعاهمكا بٍذا الشرط في البيع كها تعاهمكا في االستصىاع -3

 .(4)هقتضى القياس فسقط القياس بتعاهؿ الىاس كها سقط في االستصىاع 

 :أدلة ألقول الثاني

 .(5)ىٍى عف بيع كشرط  ها ركاي أبك حىيفة عف عهرك بف شعيب أف رسكؿ ا  -1

كجً الداللة: الىٍي في الحديث الكارد يقتضي فساد الهىٍي عىً فيدؿ عمى فساد كؿ بيع كشرط إال ها 

 .  (6)خيٌص هف عهكـ الىص 

كمى أف عبد ا بف هسعكد رضي ا عىً اشترل جارية هف اهرأتً زيىب الثقفية كشرطت عميً  -2 ها ري

كد عهر بف الخطاب رضي ا عىٍها  فاستفتى عبد ا بف هسع ،أىؾ إف بعتٍا فٍي لي بالثهف

 (7)فقاؿ: " ال تقربٍا كفيٍا شرط ألحد "

 

                                                           

أها إف عمـ  ،ٌي أف يستثىي في عقد البيع شيئان هجٍكالن فيفسدي كقكلً: بعتؾ ٌذي األغىاـ إال بعضٍا دكف أف يحدد :الثىيا (1)
 . 5/180 ،الشككاىي ،، ىيؿ االكطار11/30،اىظر الهىٍاج شرح صحيح هسمـ بف الحجاج، الىككم ،الهستثىى جاز بىص الحديث

أبك بكر بف أبي شيبة، عبد ا بف هحهد بف إبراٌيـ بف عثهاف بف خكاستي العبسي،  الكتاب الهصىؼ في  ،ابف ابي شيبة (2)
 .21190 :، رقـ الحديث4/374  ،باب هف كري لمرجؿ اف يبيع البيع كيستثىي بعضً ،األحاديث كاآلثار،

 .3/71شرح الكبير،حاشية الدسكقي عمى ال ،، الدسكقي3/181بداية الهجتٍد،  ،اىظر: ابف رشد (3)
 5/172 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (4)
 51، ( سبؽ تخريج5ً)
 .5/175 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (6)
 52 ،سبؽ تخريجً(7)
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، كال ٌك هف هقتضى العقد، ك ال هف هصمحتً، (1)كجً الداللة: أىً شرط لـ يبف عمى التغميب

 .(2)فأفسد العقد كها لك شرط أف ال يسمـ الهبيع فإف قبض الهبيع لـ يهمكً ألىً قبض في عقد فاسد

كها إذا اشترل ثكبا بشرط أف  ،الشرط ال يقتضيً العقد كفيً هىفعة ألحد العاقديف كأىً هفسدأف ٌذا  -3

 .(3)يخيطً البائع لً قهيصا كىحك ذلؾ

أف اشتراط ها فيً هىفعة ألحد الهتعاقديف في عقكد الهعاكضات الهالية فيً شبٍة الربا فبل تصح  -4

 .(4)ٌذي الشركط 

 الترجيح  :الفرع الثالث

 ،(5)صحة الشرط كالعقد كذلؾ لجرياف العرؼ بً كها صرح بذلؾ الحىفية  :ٌك–كا أعمـ  -كالراجح 

إضافة إلى إجازة الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ لشرط الهىفعة هف خبلؿ حديث جابر بف عبد ا  

كها أف سبلهة الهبيع كصبلحيتً لمعهؿ كحسف األداء هقصد أساسي في البيع كالشراء،  ،رضي ا عىً

 .(6)كتشغيؿ اآللة كهعرفة هدل سبلهتٍا ٌك أهر الـز عمى البائع سكاء شرط عميً أـ لـ يشترط 

 

 

 

 

                                                           

" لـ يبف عمى التغميب " احترازه ههف شرط إعتاؽ العبد الهبيع؛ ألف العتؽ بىي عمى التغميب، اىظر: البياف في هذٌب  :قكلً (1)
 .5/135 ،، العهراىياإلهاـ الشافعي

 9/367 ،الهجهكع شرح الهٍذب ،الىككم (2)
 5/172 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (3)
 .4/57 ،تبيف الحقائؽ ،الزيعمي (4)
 5/172 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (5)
 197قضايا الفقً كالفكرالهعاصر، ،الزحيمي (6)
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 عقد المقاولة في الفقو اإلسالمي :الفصل الثاني

 عقد المقاولة  تعريفو و صوره وتكييفو الفقيي :المبحث األول

كاصطبلحان  :الهطمب األكؿ  الهقاكلة لغة ن

 التكييؼ الفقٍي لعقد الهقاكلة  :الهطمب الثاىي

 صكر إبراـ عقد الهقاكلة  :الهطمب الثالث

 خصائص عقد الهقاكلة :الهطمب الرابع

 آثار عقد المقاولة  :المبحث الثالث

 التزاهات صاحب العهؿ  :الهطمب األكؿ

  التزاهات الهقاكؿ :الهطمب الثاىي

 صكر تحديد البدؿ في عقد الهقاكلة  :الهطمب الثالث 

 أحكام تتعمق بالمقاولة  :المبحث الرابع

 حكـ اإلضافات كالتعديبلت في عقد الهقاكلة   :الهطمب األكؿ

 تكاريخ هحددة  حكـ تحديد الدفعات هع هراحؿ اإلىجاز بدالن هف :الهطمب الثاىي

 الشرط الجزائي في عقد المقاولة  :المبحث السادس

 تعريؼ الشرط الجزائي   :الهطمب األكؿ

 أقكاؿ الفقٍاء الهعاصريف في الشرط الجزائي في عقد الهقاكالت  :الهطمب الثاىي
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 اقكاؿ الفقٍاء الهعاصريف  في الشرط الجزائي  :الفرع األكؿ

 أدلة الفقٍاء  :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث

 حاالت اىقضاء عقد الهقاكلة  :الهطمب الثالث

 البراءة من العيوب في عقد المقاولة  :المبحث السابع

 أقكاؿ الفقٍاء في اشتراط البراءة هف العيكب في الهقاكلة  :الهطمب األكؿ

 اراء الفقٍاء في اشتراط البراءة هف العيكب   :الفرع األكؿ 

 دلة الفقٍاء في اشتراط البراءة هف العيكب  أ :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث
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 الفصل الثاني: 

____________________________________________________ 

 :عقد المقاولة في الفقو اإلسالمي

 عقد المقاولة تعريفو و صوره وتكييفو الفقيي :المبحث األول

 المقاولة لغةً واصطالحاً  :المطمب األول

   :الهقاكلة في المغة

كتطمؽ أيضان عمى  ،(2)كقاكلً في األهر: أم فاكضً كجادلً ،(1)هقاكلة  فٍك هقاكؿ ،هصدر قاكؿ، يقاكؿ

"  :كالهقاكلة ،(3)أعطاي العهؿ هقاكلة عمى تعٍد هىً بالقياـ بً :إعطاء العهػؿ لآلخػر، ىحك قاكؿ بىاء

 .(4)ٌي اتفاؽ بيف طرفيف يتعٍد أحدٌها بأف يقـك آلخر بعهؿ هعيف بأجر هحدكد في هدة هعيىة "

  الهقاكلة في االصطبلح:

لـ تذكر الهدكىات الفقٍية قديها تعريفا هباشران لعقد الهقاكلة لككىً هف الهصطمحات الهستحدثة إال أىً 

بة  الزحيمي  ،(5)كلة باإلجارةعرؼ هعىى كعهبلن، حيث عبر الفقٍاء عف هضهكف الهقا كها عبر بذلؾ ٌك

                                                           

 ـ 2008،ٌػ 1429، 1، عالـ الكتب، ط: 3/1872هعجـ المغة العربية الهعاصرة، ،أحهد هختار عبد الحهيد ،عهر (1)
، 2/767هحهد الىجار(، الهعجـ الكسيط،   ،حاهد عبد القادر ،أحهد الزيات ،)إبراٌيـ هصطفى ،هجهع المغة العربية بالقاٌرة (2)

 دار الدعكة
 3/1872 ،هعجـ المغة العربية الهعاصرة ،عهر (3)
 2/767،الهعجـ الكسيط ،هجهع المغة العربية بالقاٌرة (4)
 ألف العبرة بالهعاىي ال باأللفاظ ،كأىً ال هشاحة في االصطبلح ،كقد عبر الفقٍاء قديهان عف هضهكف الهقاكلة باإلجارة (5)
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عمى (1)قائبلن:" الهقاكلة تترد بيف أف تدخؿ تحت ها يعرؼ في الفقً بعقد االستصىاع أك بعقد اإلجارة

  :كهف التعريفات الحديثة لعقد الهقاكلة ،(2)العهؿ" 

 هع أٌؿ الصىعة عمى  " االستصىاع بأىً: عقد هقاكلة124عرفت هجمة االحكاـ العدلية في الهادة " 

 .(3)أف يعهمكا شيئان، فالعاهؿ صاىع، كالهشترم هستصًىع، كالشيء هصىكع 

" اتفاؽ يتعٍد بهقتضاي أحد الهتعاقديف بأف  يصىع لمهتعاقد اآلخر  :بأىً (4)كها عرفً رفيؽ الهصرم

 .(5)شيئان، أك أف يؤدم عهبلن بهقابؿ هالي يتعٍد بً ٌذا الهتعاقد لآلخر" 

                                                           

رفٍا الفقٍاء بعدة ، كفي االصطبلح ع4/10 ،إبف هىظكر ،لساف العرب ،اإلجارة في المغة ٌي العكض كالجزاء عمى العهؿ (1)
كعرفٍا الهالكية بأىٍا: "  تهميؾ هىافع  ،15/74 ،السرخسي ،الهبسكط ،"  عقد عمى الهىافع بعكض" :عرفٍا الحىفية بأىٍا،تعريفات

"عقد عمى هىفعة  :، كعرفٍا الشافعية  بأىٍا4/2 ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، الدسكقي ،شيء هباحة هدة هعمكهة بعكض"
،  3/438 ،الشربيىي ،هغىي الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج ،هعمكهة قابمة لمبذؿ كاالباحة بعكض هعمـك "هقصكدة 

،  3/546 ،البٍكتي ،كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع ،كعرفٍا الحىابمة  بأىٍا: "  عقد عمى هىفعة هباحة هعمكهة تؤخذ شيئان فشيا"
ي هشركعة  بىص اآليات القرآىية كاأل هف ذلؾ ها جاء عمى لساف ابىة شعيب  ،حاديث الكاردة في هكضكع اإلجارة  كباإلجهاعٌك

} جو فىًإٍف أىٍتهىٍهتى عىٍشرنا فىًهٍف ًعٍىًدؾى ًىي ثىهىاًىيى ًحجى رى مىى أىٍف تىٍأجي ، كقكلً صمى ا عميً كسمـ 27 :اآلية ،سكرة القصص ،قكلً تعالى:  }عى
ًي(أىٍعطيكا اأٍلىًجيرى أىٍجرىيي ) قى ، حسىً األلباىي في صحيح 2443، رقـ الحديث: 2/817سىف ابف هاجة،  ،ابف هاجة ،قىٍبؿى أىٍف يىًجٌؼ عىرى

ك الذم يعهؿ لشخص  :أجير خاص -1 :كاإلجارة عمى ضربيف  ،1055،، رقـ الحديث1/240الجاهع الصغير كزيادتً،  " ٌك
ك الذم يتعاقد هع الهستأجر عمى عهؿ هعيف يقـك بً  :ر هشترؾأجي -2،كاحد هدة هعمكهة كيستحؽ األجر كلـ لك يقبؿ بعهؿ" " ٌك

، بداية 15/74 ،السرخسي ،اىظر: الهبسكط ،كيهكف أف يتعاقد هع كثيريف عمى هثؿ ٌذا العهؿ" ،كيستحؽ االجر باىتٍائً
كسكعة الفقٍية اله ،322-5/321 ،، الهغىي، ابف قداهة6-15/3 ،الهطيعي  ،، تكهمة الهجهكع12-4/5ابف رشد ،الهجتٍد
 .254-1/253 ،الككيتية

 231 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
الىاشر: ىكر ،،  تحقيؽ: ىجيب ٌكاكيىي1/31لجىة هككىة هف عدة عمهاء كفقٍاء في الخبلفة العثهاىية،  هجمة األحكاـ العدلية، (3)

 هحهد، كارخاىً تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي
حاصؿ عمى درجة الدكتكراي في اقتصاد التىهية  ،ـ2/6/1942كلد في دهشؽ في  ،سكرٌم األصؿ ،س الهصرمٌك رفيؽ يكى (4)

هحاكلة جديدة في الربا كالفائدة  :" هصرؼ التىهية اإلسبلهي :ـ،  كعىكاف األطركحة 1975في عاـ   (فرىسا)هف جاهعة ريف 
كالبىؾ، كهارس التدريس في الهعٍد الهصرفي، كالهعٍد اإلعبلهي في  دهشؽ، ككذلؾ قاـ بالتدريس في جاهعة الهمؾ عبد العزيز، 

ى ٌػ، كلً العديد هف الكتب ك البحكث الهحٌكهة كالهىشكرة كالهقدهة ال 1417 – 1405كمية االقتصاد كاإلدارة ها بيف عاـ  
حاصؿ عمى جائزة البىؾ اإلسبلهي لمتىهية في االقتصاد اإلسبلهي  ،الهجاهع الفقٍية كالهؤتهرات االسبلهية  كالٍيئات الشرعية

 http://www.feqhweb.com .ـ1997
 ـ1991-ق1412، 1ط: ،دهشؽ –، دار القمـ 374،الجاهع في أصكؿ الربا ،رفيؽ يكىس ،الهصرم (5)
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بة الزحيمي الهقاكلة بأىٍاكعرؼ  " عقد يتعٍد أحد طرفيً بأف يصىع شيئان أك يؤدم عهبلن  لقاء بدؿ  :ٌك

 .(1)يتعٍد بً الطرؼ اآلخر" 

إذ أف عقد الهقاكلة يعتبر اتفاؽ بيف طرفيف  ،هف خبلؿ التعريفات السابقة ىجد أف التعريفات هتقاربة

لقاء بدؿ يتعٍد بً الطرؼ  ،أك يؤدم عهبلن  ،يئان يتعٍد بهقتضاي أحد طرفيً بأف يصىع لمطرؼ اآلخر ش

في هقابؿ التزاـ  ،أف يمتـز الهقاكؿ صىاعة شيء كباب، أك أداء عهؿ كإقاهة بىاء :كهثالً ،اآلخر

 .(2)الطرؼ اآلخر بتقديـ بدؿ ىقدم هتفؽ عميً بيف كبل الطرفيف

 .التكييف الفقيي لعقد المقاولة :المطمب الثاني

الىاحية الفقٍية يىدرج في هضهكىً تحت  بعض العقكد الجائزة في الفقً اإلسبلهي عقد الهقاكلة هف 

بة الزحيمي إلى ٌذا قائبلن  ،كعقد اإلجارة عمى العهؿ ،كعقد االستصىاع " كعقد الهقاكلة  :كقد أشار  ٌك

كعف إجارة األعهاؿ كها   ،عكضان عف عقد االستصىاع ،الذم جرل العرؼ فيً عمى ٌذي التسهية

كها ذلؾ إال حرصان عمى رفع شأف العاهؿ كاإلعراض عف تسهيتً باألجير  ،باستئجار األجير يسهى

فأصبح عقد الهقاكلة شاهبلن كؿ أكجً تقديـ الهٍف الحرة في هيداف العهؿ  ،الذم يثير الحساسية كالدكىية

الهقاكلة هتردد فعقد  ،(3)كخضع ٌذا العقد لؤلحكاـ الخاصة باالستصىاع كاألجير الهشترؾ " ،كالصىاعة

أها شبً الهقاكلة باالستصىاع  فيككف في حالة تقديـ  ،بيف عقد االستصىاع كعقد اإلجارة عمى العهؿ

كفي ٌذي  ،الهقاكؿ الهكاد األكلية البلزهة لمعهؿ فضبلن عف العهؿ كالخبرة البلزهة في عهمية التصىيع

فيأخذ أحكاهً  ،اكلة هع عقد االستصىاعالحالة عىدها تككف الهادة كالعهؿ هف الهقاكؿ يتفؽ عقد الهق

                                                           

بة هصطفى ،ـ، الزحيمي1988-ق1408، رهضاف 2 ،عدد ،هجمة الشريعة كالقاىكف (1) ، جاهعة اإلهارات 18 ،عقكد جديدة ،ٌك
 العربية الهتحدة

 229 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
 227 هصدر السابؽ،( ال3)
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في حيف يختمؼ عقد االستصىاع عف الهقاكلة  ،(1)كآثاري كيتقيد بشركطً الهعركفة في الفقً اإلسبلهي

أها حالة شبً  ،(2)في أف الهقاكلة إجارة إذا اقتصرت عمى العهؿ ككاىت الهكاد هف العهيؿ )الهستأجر(

عمى أف يقدـ رب ،التزاـ الهقاكؿ عمى تىفيذ العهؿ الهتفؽ عميً الهقاكلة بعقد اإلجارة تظٍر في اقتصار

سكاء كاىت الهكاد استٍبلكية أك استعهالية يستعيف بٍا الهقاكؿ في القياـ  ،العهؿ الهكاد البلزهة لذلؾ

 .(4)كعقد اإلجارة جائز باتفاؽ العمهاء أصحاب الهذاٌب ،(3)بعهمً

بة الزحيمي أف عقد الهقاكلة  في  الكقت الحاضر ٌك عقد هستقؿ لً أركاىً كشركطً كأحكاهً يرل ٌك
ك هف عقكد الهعاكضة التي يقع التراضي فيٍا عمى العهؿ  ،كآثاري الخاصة  فٍك عقد همزـه لمجاىبيف ٌك

 .(5)الهطمكب تأديتً هف الهقاكؿ كعمى الهقابؿ الذم يتعٍد رب العهؿ بإدائً

اء فٍك يىدرج في هضهكىً تحت  بعض العقكد الجائزة في أها التكييؼ الفقٍي لعقد الهقاكلة  عىد الفقٍ
 الفقً اإلسبلهي عمى قكليف: 

إلى اعتبار اإلستصىاع قسهنا  (8)، كالحىابمة(7)، كالشافعية(6)ذٌػب الجهٍكر هف الهالكية :القول األول
 :حيث تشترط فيً شركط الٌسمـ كدليمٍـ ،(9)هف أقساـ الٌسمـ

 .(10)أف الىبي صمى ا عميً كسمـ ىٍى عف بيع الكالئ بالكالئ  -1

                                                           

 –، كمية الشريعة 747/ 26عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي، هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـك االقتصادية كالقاىكىية، ،إبراٌيـ ،شاشك (1)
 جاهعة دهشؽ 

 185 ،الهعايير الشرعية ،ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة لمهؤسسات الهالية اإلسبلهية (2)
 231 ،قضايا الفقً كالفكر ،الزحيمي (3)
ابف  ،8/65 ،ىٍاية الهطمب في دراية الهذٌب ،، الجكيىي4/5 ،بداية الهجتٍد ،، ابف رشد4/173 ، بدائع الصىائع ،الكاساىي (4)

 5/321الهغىي،  ،قداهة
 231-.23 ،قضايا الفقً كالفكر ،الزحيمي :اىظر (5)
 386-5/385اىظر هىح الجميؿ شرح هختصر خميؿ،  (6)
 3/134 ،الشافعي، االـ (7)
 3/165كشاؼ القىاع عف هتف األقىاع،  ،البٍكتي (8)
 .13/94 ،الهجهكع ،" ٌك أف يسمـ عكضا حاضرا في عكض هكصكؼ في الذهة إلى أجؿ" :السمـ (9)
باب ،أبك الحسف عمي بف عهر بف أحهد بف هٍدم بف هسعكد بف الىعهاف بف ديىار البغدادم سىف الدارقطىي، ،الدار قطىي (10)

، حققً كضبط ىصً كعمؽ عميً: شعيب االرىؤكط، حسف عبد الهىعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز 3060 :رقـ الحديث ،بيع الهصراة
، هؤسسة الرسالة، بيركت  ـك أىً  ،لبىاف، كقاؿ عىً الحافظ بف حجر في بمكغ الهراـ هف أدلة االحكاـ –ا، أحهد بٌر

 1/249،ضعيؼ
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ك بيع الديف بالديف  –دؿ الحديث عمى عدـ جكاز بيع الكالئ بالكالئ  :كجً الداللة كفي عقد  ،-ٌك
كقد أجهع العمهاء  ،كالثهف في ذهة الهستصىع ،ألف السمعة في ذهة الصاىع ،االستصىاع بيع ديف بديف

 .(1)عمى هىعً 

 شركط الٌسمـ كها بيىٍا الفقٍاء:   أها

إضافة إلى شركط البيع ككىً أحد أىكاع البيكع هف تمؾ الشركط  ها  ،يشترط في عقد السمـ شركطا ن

 يتعمؽ بالثهف كهىٍا ها يتعمؽ في الهٌسمـ فيً: 

  :(2)أها شركط الثهف " رأس الهاؿ " 
ها.   :بياف جىسً -1  بأىً دراٌـ أك دىاىير أك غيٌر

 بأىً جيد أك ردم أك كسط.   :بياف صفتً -2

 بياف ىكعً: بأىً دراٌـ أردىية أك دىاىير عراقية.  -3

 أم أىً يباع بالقدر.  :بياف قدري -4

 .قبض الثهف في هجمس العقد   -5

 أف يككف هعمكـ الهقدار كالجىس. -6

 أف يسمـ رأس الهاؿ في هجمس العقد.  -7

ى أف هف شركط صحة الٌسمـ تسميـ رأس إل( 5)كالحىابمة(4)كالشافعية(3)كذٌب جهٍكر الفقٍاء الحىفية 
ك هىٍي عىً بىص الحديث  ،ألىً لك تأخر لكاف في هعىى بيع الديف بالديف ،هالً في هجمس العقد ٌك

                                                           

 5/77 ،شرح هختصر خميؿ ،الخرشي (1)
عقد  ،زياد شفيؽ حسف ،، قرارية98-13/97تكهمة الهجهكع ,  ،ابف السبكي ،203-5/201،بدائع الصىائع ،الكاساىي :اىظر (2)

كمية الدراسات العميا، ىكقشت في  ،جاهعة الىجاح الكطىية، ىابمس .32الهقاكلة  في الفقً اإلسبلهي كها يقابمً في القاىكف الهدىي،
 5/3605 ،كأدلتًالفقً اإلسبلهي  ،الزحيمي ،ـ , هطبكعة8/6/2004
 .12/126 ،الهبسكط ،السرخسي (3)
 .3/4هغىي الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج،  ،الشربيىي (4)
 .3/304 ،الهغىي ،ابف قداهة (5)
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، كها أف في الٌسمـ غرر فبل يضـ إليً (1)الىبكم ؛ أىً صمى ا عميً كسمـ ىٍى عف بيع كالئ بكالئ
فمك تفرقا قبمً بطؿ، كخالؼ  ،أس الهاؿ كالصرؼفبلبد هف حمكؿ ر  ،غرر تأخير تسميـ رأس الهاؿ

بأىً يجكز تأخيري بعد العقد  ،الجهٍكر في اشتراط تعجيؿ رأس هاؿ الٌسمـ في هجمس العقد(2)الهالكية
إضافة الى أف ٌذا التأخير  ،ألىً ها قارب الشيء يعطى حكهً ،بيكهيف كثبلثة أياـ  كبغير شرط

 اليسير هعفك عىً ألىً في حكـ التعجيؿ.

  كأها شركط الهسمـ فيً فٍي:

كقدري ببياف كيمً أك  ،كىكعً جيد أك ردم ،كصفتً بعمية أك سقية  ،بياف جىسً فيىص أىً حىطة -1
شيءو )هف أسمؼ في :لحديث الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ ،(3)ككؿ ذلؾ إلزلة الجٍالة عىً ،كزىً

 .(4)أك كزف هعمكـ، إلى أجؿو هعمكـ(،فميسمؼ في كيؿو هعمكـ
 أف يككف الهسمـ فيً هؤجبلن إلى أجؿ هعمكـ.   -2

في صحة الٌسمـ أف يككف الهسمـ فيً هؤجبلن إلى أجؿ  (7)، كالحىابمة(6)، كالهالكية(5)كاشترط الحىفية

 :كال يصح الٌسمـ الحاؿ، كدليمٍـ في ذلؾ أهراف ،هعمكـ

أو وزن معموم، ،من أسمف في شيٍء فميسمف في كيٍل معموم)الىبي صمى ا عميً كسمـ:قكؿ  -1
  .(8)(إلى أجٍل معموم

ألف األجؿ إىها أيعتبر  ،كجً الداللة: أىً صمى ا عميً كسمـ أهر باألجؿ كاألهر يقتضي الكجكب

ألىً إذا اىتفى  ،ع لٍا بالثهففبل يحصؿ ذلؾ بالهدة التي ال كق ،ليتحقؽ الرفؽ الذم شرع هف أجمً الٌسمـ

 .(9)األجؿ فبل يصح الٌسمـ

                                                           

 .64ص  ،سبؽ تخريجً (1)
 .5/202شرح هختصر خميؿ لمخرشي،  ،الخرشي (2)
 .5/3605 ،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي (3)
،  رقـ الحديث3/85 ،صحيح البخارم ،البخارم (4)  2240 :،باب الٌسمـ في كزف هعمـك
 5/212 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (5)
 3/219 ،بداية الهجتٍد ،ابف رشد (6)
 .3/299 ،كشاؼ االقىاع ،البٍكتي (7)
 .66ص  ،سبؽ تخرجً (8)
 .3/299 ،كشاؼ االقىاع ،البٍكتي :اىظر (9)
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لها ركم أف الىبي  ،(1)أىً اذا لـ يشترط فيً األجؿ كاف هف باب بيع ها ليس عىد البائع الهىٍي عىً -2

،أها الشافعية  فذٌبكا إلى جكاز الٌسمـ (2)(ىٍى عف بيع ها ليس عىد االىساف:)صمى ا عميً كسمـ

ألىً عقد يصبح هؤجبلن فصح حاالن كبيكع األعياف كألىً اذا جاز هؤجبل فحااٌل أجكز  ،في الحاؿ

 .(3)كهف الغرر أبعد

 :أف يككف األجؿ هعمكهان  -3

هف )لقكلً صمى ا عميً كسمـ: ،اتفؽ الفقٍاء عمى  اشتراط أف يككف األجؿ هعمكها شرطان لصحة الٌسمـ

 ،فقد أكجب هعمكهية األجؿ ،(4)عمكـ، إلى أجؿو هعمكـ(أك كزف ه،أسمؼ في شيءو فميسمؼ في كيؿو هعمكـ

ألف ذلؾ يفضي الى ،سكاء كاىت الجٍالة هتفاحشة أك هتقاربة ،فإذا كاف األجؿ هجٍكالن فالٌسمـ فاسد

كها أف جٍالة األجؿ هفسدة لمعقد كجٍالة القدر كال هاىع هف تحديد آجاؿ هتعددة لتسميـ ،الهىازعة

 .(5)تعجيؿ رأس هاؿ الٌسمـ كمً  الهسمـ فيً عمى دفعات بشرط

كالكزف في  ،هف شركط الهسمـ فيً البد هف ذكر قدري أم: بالكيؿ في الهكيؿ :أف يعمـ هقداري -4

كالعد  ،، كيذكر قدري بالذرع في الهذركع(6)لحديث ابف عباس رضي ا عىٍها  الهتقدـ ،الهكزكف

 .(7)ألىً عكض غائب فيثبت في الذهة فاشترط هعرفة قدري كالثهف ،في الهعدكد، ليصح الٌسمـ فيً

 .كهىٍا ها يتعمؽ بالهسمـ فيً ،تمؾ شركط الفقٍاء في عقد الٌسمـ هىٍا ها يتعمؽ بالثهف

                                                           

 3/219 ،بداية الهجتٍد ،ابف رشد (1)
 .53ص  ،سبؽ تخريجً (2)
 .13/108 ،تكهمة الهجهكع ،ابف السبكي (3)
 .66ص  ،سبؽ تخريجً (4)
 156 ،الهعايير الشرعية ،. ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة213-5/212 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي :اىظر  (5)
 .66ص  ،سبؽ تخريجً (6)
 .3/298 ،كشاؼ االقىاع عف هتف االقىاع ،البٍكتي (7)
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إلى أف عقد االستصىاع ٌك عقد هستقؿ بذاتً كلً خصائصً كأحكاهً،  (1)ذٌب الحىفية :القول الثاني

الىاس عمى ذلؾ، كذلؾ ألىٍـ كاىكا يعهمكف بً  في سائر األعصار هف غير فأجازكي استحساىان إلجهاع 

 (2)(التجتهع أهتي عمى ضبللة:)كيعتبر ٌذا إجهاعان، كقد قاؿ عميً الصبلة كالسبلـ، ىكير

كهارآي الهسمهكف قبيحا فٍك  ،هارآي الهسمهكف حسىا فٍك عىد ا حسف:)، كقاؿ عميً الصبلة كالسبلـ
 .(4)إذ القياس يقتضي عدـ جكازي ألىً بيع هعدـك  ،كعمى إثري يترؾ القياس  باإلجهاع ،(3)(عىد ا قبيح

كهها سبؽ ىجد أف االستصىاع  كالٌسمـ يشتركاف كبلٌها في أىٍها بيع لشيء هعدـك أهجيز لمحاجة إليً 

إال أف الباعث عمى عقد الٌسمـ شدة حاجة البائع إلى ىقكد يىفقٍا عمى ىفسً كأٌمً أك  ،كتعاهؿ الىاس بً

كيمبي حاجة  ،أها االستصىاع فٍك عقد تجارم يحقؽ الربح لمبائع الصاىع ،عمى إىتاجً الزراعي

كها يشترؾ عقد االستصىاع هع عقد اإلجارة في  ،(5)فالباعث عميً ٌك حاجة الهستصىع  ،الهستصىع

 لهعقكد عميً هعدكـ عىد العقد.أف ا

 ،أف عقد الهقاكلة أصبح عقدان هستقبلن لً أركاىً كشركطً كأحكاهً كآثاري الخاصة  -كا أعمـ -كالراجح

ك أف األصؿ في العقكد اإلباحة ها لـ يرد ىص عمى  كذلؾ ألىً يىسجـ هع األصؿ الهقرر في الفقً ٌك

كها  ،ببلد كالتعاهؿ بً أصبح  عرفا عاهان ييعتبر شرعا ن إضافة إلى أىً هعهكؿ بً في جهيع ال ،تحريهً

                                                           

 5/2 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (1)
، رقـ 2/515ٌػ( الكىى كاألسهاء، 310ت: )الرازم، أبك ًبٍشر هحهد بف أحهد بف حهاد بف سعيد بف هسمـ األىصارم،  (2)

ـ قاؿ 2000 -ٌػ  1421، 1لبىاف، ط: بيركت/ -، الهحقؽ: أبك قتيبة ىظر هحهد الفاريابي، الىاشر: دار ابف حـز 937 ،الحديث
، هكتبة الهعارؼ لمىشر كالتكزيع، الرياض، 4/14صحيح في  سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء هف فقٍٍا كفكائدٌا، ـ :األلباىي

 ـ. 1995 -ٌػ  1415، 1ط:
ىد عبد ا بف هسعكد، ٌػ(،  هسىد أبي داكد الطيالسي، هس204أبك داكد سميهاف بف داكد بف الجاركد، )ت:  ،الطيالسي (3)
 1999 -ٌػ  1419،، 1هصر، ط: –،  الهحقؽ: الدكتكر هحهد بف عبد الهحسف التركي، دار ٌجر 243، رقـ الحديث:1/199

ا السيئ في األهة الههمكة  -، دار الهعارؼ، الرياض 2/17،ـ.قاؿ عىً األلباىي في سمسمة األحاديث الضعيفة كالهكضكعة كأثٌر
 ال اصؿ لً هرفكعا  ،ـ 1992ٌػ /  1412،  1:العربية السعكدية،ط

 3-4/2 ،بدائع الصىائع  ،الكاساىي :اىظر (4)
 5/3652 ،الفقً اإلسبلهي كادلتً ،الزحيمي :اىظر (5)
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ف كاف لً شبً بتمؾ  العقكد كعقد  (1)أىً يحقؽ هصمحة كبيرة لمىاس كيتجاكب هع حكائجٍـ  كا 

 .(2) االستصىاع كاإلجارة هف حيث األصؿ إال أىً عقد هستقؿ هتهيز عف تمؾ العقكد 

 :صور إبرام عقد المقاولة :المطمب الثالث

ي:   برزت في ساحة العهؿ صكر ثبلث إلبراـ عقد الهقاكلة ٌك

  :تقديـ الهقاكؿ العهؿ :الصكرة األكلى

أف يتعٍد الهقاكؿ  بتىفيذ العهؿ الهطمكب هىً بحسب الهكاصفات كالهقاييس التي  :كيقصد بتمؾ الصكرة

 .(3)عمى أف يككف االتفاؽ بيف الهقاكؿ كالهستفيد هف العهؿ،يزكدي بٍا صاحب العهؿ

ذي الصكرة جائزة شرعأن  ، (4)كذلؾ إلتفاؽ أحكاهٍا هع أحكاـ االستصىاع الجائز شرعان باتفاؽ الفقٍاء ،ٌك

ك الهعقكد   ،سكاء هف اعتبري قسهان هف أقساـ الٌسمـ أك عقدان هستقبلن بذاتً فيككف العهؿ هف الصاىع ٌك

بة ا عميً، ألف ذا ها بيىً ٌك ك العهؿ ٌك  .(5)لزحيمي االستصىاع: طمب الصىع، ٌك

 .عقد الهقاكلة هف الباطف أك ها يسهى "الهقاكؿ الثاىي" :الصكرة الثاىية

 ،حيػث تتشعب األعهاؿ ،تقع ٌذي الصكرة في الغالب في هقاكالت الهباىي كالهىشآت كالهشػاريع الكبيػرة

ال يستطيع الهقاكؿ القياـ بٍا  ،كجٍكد كبيرة ،كتحتاج لمقياـ بٍا إلى خبرات عديدة هف فىييف كهٍىييف

فهثبلن قد يعٍد ببىاء  ،فيمجأ إلى االتفاؽ هع هقاكؿ آخر أك أكثر لمقياـ بتىفيػذ العهؿ كمً أك بعضً ،كحدي

                                                           

 .17 ،عقكد جديدة ،الزحيمي (1)
 232-231 ،قضايا الفقً كالفكر ،الزحيمي (2)
 .750/ 26،عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي ،شاشك، إبراٌيـ (3)
 ،الشافعي، االـ ،386  -5/385هىح الجميؿ شرح هختصر خميؿ،   ،، عميش5/2 ،بدائع الصىائع ،اىظر: الكاساىي (4)
 .3/165 ،كشاؼ القىاع ،البٍكتي ،3/134
 .230 ،قضايا الفقً كالفكر ،الزحيمي (5)
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كأعهاؿ الهياي  ،كأعهاؿ بىاء الٍيكؿ كالجدراف كعقد السقكؼ إلى آخر ،أساس العهارة إلى شخص

كذا.كالكٍرباء كالتدفئة إلى ثالث  (  1).. ٌك

كيسهى الشخص الذم عيٍد  ،كيسهى الهقاكؿ الذم تعاقد هع صاحب العهؿ بالهقاكؿ األصمي أك األكؿ

 .(2)اليً القياـ ببعض األعهاؿ أك كمٍا بالهقاكؿ الثاىي أك هف الباطف

بة الزحيمي إلى صحة ٌذي الصكرة كتىفذ في حؽ رب العهؿ كتككف العبلقة بيف الهقاكؿ  ،كذٌب ٌك

فهسؤكلية  ،ف الباطف عبلقة رب عهؿ بهقاكؿ يىظهٍا عقد الهقاكلة هف الباطفاألصمي كالهقاكؿ ه

تىشأ هف عقد الهقاكلة األصمي،  ،الهقاكؿ األصمي عف أعهاؿ الهقاكؿ هف الباطف هسؤكليةه عقديةه 

كليست هسؤكلية هتبكع عف تابعً، فالهقاكؿ هف الباطف يعهؿ هستقبلن عف الهقاكؿ األصمي كال يعتبر 

كها تقكـ ٌذي الهسؤكلية عمى افتراض أف كؿ أعهاؿ الهقاكؿ هف الباطف تعتبر بالىسبة إلى  ،تابعان لً

َـّ يككف هسؤكالن قبمً عىٍا.  ربِّ العهؿ أعهاالن صادرةن هف الهقاكؿ األصمي، كهف ث

، فبل كاألصؿي أال تقكـ عبلقةه هباشرةه بيف ربِّ العهؿ كبيف الهقاكؿ هف الباطف إذ اليربطٍها أمُّ تعاقدو 

ىها  لمهقاكؿ هف الباطف طبقان لمقكاعد العاهة أف يرجع  يطالب أيٍها اآلخر هباشرةن بتىفيذ التزاهاتً، كا 

عمى ربِّ العهؿ في خصكص البدؿ أك الهقابؿ الهستحؽ لً ًقبىؿ الهقاكؿ األصمي، بطريؽ الدعكل غير 

 .(3) الهباشرة

                                                           

هف هجمة االحكاـ  571، ك جاء في الهادة  6/18 ،حاشية ابف عابديف ،، ابف عابديف121-5/111 ،تبييف الحقائؽ ،الزيعمي (1)
 العدلية  ها ىصً:

" لك أطمؽ العقد حيف إالستئجار  :ها ىصً 572كفي الهادة  ،"األجير الذم استؤجر عمى أف يعهؿ بىفسً ليس لً أف يستعهؿ غيري
 .1/106هجمة األحكاـ العدلية،  ،فمؤلجير أف يستعهؿ غيري "

 .90في الفقً اإلسبلهي كها يقابمً في القاىكف الهدىي، عقد الهقاكلة   ،قرارية (2)
 .235 -234  ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (3)
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  (4)كالحىابمة ،(3)كالشافعية ،(2)كالهالكية ،(1)لحىفيةكها أف الهقاكلة هف الباطف جائزة باتفاؽ الفقٍاء ا

 ،كذلؾ أخذان هف اتفاقٍـ عمى أف لؤلجير عمى عهؿ هكصكؼ في الذهة أف يعهؿ العهؿ بىفسً أك بغيري

كإيفاء الديف فإىً  يحصؿ سكاء كاف  ،فالهقصكد ٌك حصكؿ العهؿ سكاء هف األجير أك هف غيري

 ،ي شريطة أال يشترط رب العهؿ عمى  األجير أف يعهؿ العهؿ بىفسًالهكفي الهديف أـ بالتبرع هف غير 

ذا ها أكدي قرار الهجهع الفقٍي في  ،(5)كااٌل يككف العهؿ الهعقكد عميً هها يختمؼ باختبلؼ األجير ٌك

" إذا شرط رب العهؿ عمى الهقاكؿ أف يقكـ بالعهؿ بىفسً فبل يجكز لً أف يتفؽ  :حيث جاء في قراراتً

ذا لـ يشرط رب العهؿ عمى الهقاكؿ أف يقكـ بالعهؿ بىفسً جاز لً أف  ،خر هف الباطفهع هقاكؿ آ كا 

ها لـ يكف العهؿ بعيىً هقصكدان أداؤي هف الهقاكؿ ىفسً لكصؼ ههيز فيً  ،يتفؽ هع هقاكؿ هف الباطف

 .(6)" هها يختمؼ باختبلؼ األجراء

 ،عقد الهقاكلة هف الباطف جائزان شرعان كهها تقدـ فإذا خبل عقد الهقاكلة هف ٌذيف الشرطيف يعتبر 

 كيجكز لمهقاكؿ األصمي أف يتفؽ هع هقاكؿ آخر.

 عقد الهقاكلة الهكازم  :الصكرة الثالثة

أك هصىع كبير أك  ،في ٌذي الصكرة هف صكر عقد الهقاكلة تمتـز هؤسسة هالية ببىاء عهارة شاٌقة  

تخصصة تىفذ الهشركع حسب الهكاصفات صىع  سفيىة أك ىحك ذلؾ عمى أىٍا تتفؽ هع جٍة أخرل ه

                                                           

 .10/244 ،البىاية شرح الٍداية ،العيىي (1)
 ،بيركت -ي، الىاشر: دار الغرب اإلسبله5/500الذخيرة،  ،أبك العباس شٍاب الديف أحهد بف إدريس بف عبد الرحهف ،القرافي (2)

 ـ.1994، 1ط: 
دار  ،،  أسىى الهطالب في شرح ركض الطالب2/409زكريا بف هحهد بف زكريا األىصارم، زيف الديف أبك يحيى،  ،السىيكي (3)

 .بدكف ،الكتاب اإلسبلهي
 2/268 ،شرح هىتٍى اإلرادات ،البٍكتي (4)
 234 ،قضايا الفقً كالفكر اإلسبلهي’ .الزحيمي 10/244 ،البىاية شرح الٍداية ،أىظر: العيىي (5)
 – 11الهكافؽ  ،ٌػ1423ذك القعدة  8–  13 ،شرالدكرة الرابعة ع ،هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي (6)

 129 ،قرار رقـ ،قطر ،ـ، الدكحة2003كاىكف الثاىي )يىاير(  16
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كيككف لٍا ٌاهش ربح شريطة اىفصاؿ أك استقبلؿ عقد  ،كالشركط الهتفؽ عميٍا هف حيث البدؿ كالهدة

 .(1)الهقاكلة الثاىي عف العقد األكؿ 

ذي الصكرة جائزة شرعان  إضافة إلى  ،، لهشابٍة أحكاهٍا بصكرة عقد الهقاكلة هف الباطف كها تقدـ(2)ٌك

ي االستصىاع الهكازمأىٍا  بشرط عدـ الربط بيف  ،(3)تهاثؿ صكرة أخرل هف صكر عقد االستصىاع ٌك

ك هىٍي عىً  .(4)كحتى ال يتحكؿ إلى إقراض ربكم ،العقديف حتى اليفضي إلى بيعتيف في بيعة ٌك

ىجاز  كيتـ المجكء إلى ٌذي الصكرة عىدها يحتاج صاحب العهؿ إلى تهكيؿ ليتهكف هف إقاهة هشركعً كا 

فعقد الهقاكلة الهكازم  ،عهمً فيدخؿ هع هصرؼ بعقد هقاكلة ضهف الشركط التي يتـ االتفاؽ بيىٍها

ف كاف يىدرج تحت هظمتً هف حيث الحكـ اال أىً كسيمة  يختمؼ عف عقد الهقاكلة هف الباطف  كا 

هالي فصاحب العهؿ يحتاج الى تهكيؿ  ،تهكيمية شرعية تحقؽ ربحان هعقكالن بطريقة شرعية لمهصرؼ

ىجاز عهمً فيدخؿ هع هصرؼ ها بعقد هقاكلة كيمتـز الهصرؼ كفؽ  ،ليتهكف هف إقاهً هشركعً كا 

إضافة إلى تمبية حاجات أصحاب الهشاريع الراغبيف في تهمؾ أبىية أك بيكت  ،الشركط كالهكاصفات

 .(5)سكىية أك هصاىع  كال يهمككف الهاؿ الكافي لسد الىفقات الهطمكبة

 

 

                                                           

 235 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 ،أسىى الهطالب في شرح ركض الطالب ،السىيكي’ 5/500 ،الذخيرة ،. القرافي10/244 ،البىاية شرح الٍداية ،العيىي (2)
 2/268 ،شرح هىتٍى اإلرادات ،، البٍكتي2/409
يحقؽ الهطمكب في العقد األكؿ هع هراعاة الهكاصفات  ،ٌك عقد جديد هستقؿ عف عقد االستصىاع األكؿ :االستصىاع الهكازم (3)

هع إهكاىية تىفيبذ الطرؼ الثالث تىفيذ هقتضى العقد الثاىي بصفتً  ،الهتكافقة هع العقد األكؿ هع هبلحظة التسميـ الهحدد فيٍها
ك جائز كيتـ تسميـ الهصىكع بصفة جزيئة أك هتدرجة ف ،هها يستحؽ لً بالعقد األكؿ بصفتً هشتريا ،بائعا ي هكاعيد هعمكهة  ٌك
 .236 ،الزحيمي ،قضايا الفقً الفكر الهعاصر ،185،الهعايير الشرعية ،ٌيئة الهحاسبة :اىظر ،شرعا

 184،الهعايير الشرعية ،ٌيئة الهراجعة كالهحاسبة ،236 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (4)
 752/ 26عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي،،شاشك (5)
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 خصائص عقد المقاولة  :المطمب الرابع

 :(1)هها تقدـ هف تعريؼ عقد الهقاكلة كتكييفً كصكري يتبيف أف لعقد الهقاكلة خصائص ٌي 

كعمى الهقابؿ الذم يتعٍد  ،يقع التراضي فيً عمى العهؿ الهطمكب تأديتً هف الهقاكؿ :عقد رضائي -1

 بً رب العهؿ بأدائً. 

أف كبل الطرفيف يٍدفاف هف تعاقدٌها إلى الحصكؿ عمى هىفعة هقابؿ ها يقدهً  :عقد هعاكضة أم -2

 لمطرؼ اآلخر. 

 ،أف عقد الهقاكلة يرتب التزاهان عمى طرفي العقد هىذ إبراـ عقد الهقاكلة :عقد همـز لمجاىبيف أم -3

جازي كيدفع كها يمتـز صاحب العهؿ بأف يتسمـ العهؿ بعد إى ،فالهقاكؿ يمتـز بإىجاز العهؿ كتسميهً

 البدؿ. 

رم في الهقاكلة كالهقاكؿ يقكـ بالعهؿ  :أم ،عقد كارد عمى العهؿ -4 أف العهؿ ٌك العىصر الجٌك

 .(2)كال يخضع ألم ىكع هف أىكاع التبعية أك اإلشراؼ عمى العهؿ ،باستقبلؿ تاـ

ا كقيهة ه ،أم:  يستطيع كؿ طرؼ أف يحدد عىد التعاقد قيهة ها يأخذي بهقتضاي  :عقد هحدد -5

يعطي دكف أف يتكقؼ تحديد ٌذي القيهة عمى أهر احتهالي غير هحقؽ الكقكع كها في عقد 

 .(3)الغرر

 

 

 
 

                                                           

 746 ،عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي،، شاشك231 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (1)
 15 ،عقد الهقاكلة كها يقابمً في القاىكف الهدىي ،قرارية (2)
 344 ،الىظريات الفقٍية ،الدريىي (3)
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 .آثار عقد المقاولة :المبحث الثاني

فعقد الهقاكلة ٌىا يرتب التزاهات هعيىة عمى  ،هف الهقرر أف كؿ عقد يىشئ التزاهات عمى طرفي العقد

 .كؿ هف الهقاكؿ كصاحب العهؿ إضافة الى البدؿ كصكري في عقد الهقاكلة

  :التزامات صاحب العمل :المطمب األول

كبهكجب عقد  ،يترتب عمى عقد الهقاكلة ىشكء التزاهات عمى عاتؽ كؿ هف الهقاكؿ كصاحب العهؿ

  :ا يأتيالهقاكلة يمتـز صاحب العهؿ به

 :  (1)تسمـ ها تـ هف العهؿ بعد إىجازي -1

هقتضى عقد الهقاكلة يقتضي  عمى صاحب العهؿ أف يتٌسمـ ها تـ هف العهؿ بعد إىجازي هف قبؿ 

كعميً تبرأ ذهة الهقاكؿ بتسميـ العهؿ إلى صاحبً كتهكيىً  ،الهقاكؿ إذا كضعً الهقاكؿ تحت تصرفً

العهؿ بغير سبب هشركع عمى الرغـ هف إىذاري رسهيا كتمؼ في  أها إذا اهتىع  الهقاكؿ عف تسميـ ،هىً

ألف الهقاكؿ " أك األجير الخاص " أهيف عمى ،يد الهقاكؿ أك تعٌيب دكف تقصير هىً فبل ضهاف عميً

 .(2)فبل يضهف ها تمؼ في يدي هف غير تعد كال تقصير ،ها في يدي

 :  (3)دفع األجرة عىد تسمـ الهعقكد عميً -2

بة الزحيمي إلى أىً يستمـز عمى صاحب العهؿ بدفع البدؿ الهتفؽ عميً عىد تسمـ الهعقكد عميً  ذٌب ٌك
كعمى أثري إذا كاف عقد  ،ألف األجرة تمـز باستيفاء الهىفعة هالـ يتفؽ أك يتعارؼ عمى غير ذلؾ (4)

ذا التصهيـ يقتضي كمفة عالية في الىفقات  الهقاكلة عمى أساس الكحدة كبهقتضى تصهيـ هتفؽ عميً ٌك

                                                           

 .225،226،الهكاد 1/45،لجىة هككىة هف عدة عمهاء كفقٍاء في الخبلفة العثهاىية، هجمة األحكاـ العدلية (1)
 .26/760عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي  ،. شاشك241،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
 .466،468،473، الهكاد 90-1/89 ،العدليةهجمة االحكاـ  ،لجىة هككىة هف عدة عمهاء كفقٍاء في الخبلفة العثهاىية (3)
 .26/760 ،عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي ،شاشك ،إال إذا ىص العقد أك جرل العرؼ عمى غير ذلؾ (4)
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عمى أف يقكـ بإيفاء الهقاكؿ حؽ ها أىجزي هف أعهاؿ ضهف  ،فصاحب العهؿ لً أف يتحمؿ هف العقد

ذا كاف تىفيذ العهؿ عمى أساس تصهيـ يقابمً أجر إجهالي فبل يشرع لمهقاكؿ الهطالبة  ،شركط العقد كا 

ككذلؾ الهٍىدس الذم صهـ  ،هؿبزيادة كيستحؽ الهقاكؿ أجر الهثؿ إذا لـ يعيف في العقد أجر الع

ذا طرأ ها يحكؿ دكف اتهاـ تىفيذ العهؿ كفقان لمتصهيـ الذم أعدي الهقاكؿ استحؽ  ،البىاء كأشرؼ عميً كا 

أعطكا األجير أجري قبؿ أف يجؼ :)لقكؿ الىبي صمى ا عميً كسمـ (1)أجر ها قاـ بً هف عهؿ

 .(2)(عرقً

 التزامات المقاول  :المطمب الثاني

بة الزحيمي  إلى أف التزاهات الهقاكؿ بهقتضى العقد تشبً ها يسهى في الفقً اإلسبلهي    أشار  ٌك

ي كاآلتي ،(3)التزاهات األجير الهشترؾ كاألجير الخاص   :ٌك

ي الهكاد األكلية  :أم ،جكدة العهؿ -1 كاف  ،إذا تعٍد الهقاكؿ تقديـ هادة العهؿ كمٍا أك بعضٍا ٌك

، فالهؤهىكف عمى شركطٍـ إال شرطان (4)شركط العقد أك العرؼ الجارمهسؤكالن عف جكدتٍا كفؽ 

كأف ا يحب إذا عهؿ  ،كها أف الهعركؼ عرفا كالهشركط شرطا ن  ،(5)أحؿ حراها أك حـر حبلالن 

 .(6)أحدكـ عهبلن أف يتقىً 

 :الحفاظ عمى هصمحة صاحب العهؿ -2

                                                           

 .241،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
، رقـ 1/240ع الصغير كزيادتً، ، حسىً األلباىي في صحيح الجاه2443، رقـ الحديث: 2/817سىف ابف هاجً،  ،ابف هاجً (2)

 1055،الحديث
تكهمة  ،، الهطيعي28-7/25 ،شرح هختصر خميؿ ،، الخرشي5/134 ،اىظر: الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كىز الدقائؽ (3)

 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،، الزحيمي18 ،عقكد جديدة ،،  الزحيمي5/390 ،الهغىي ،. ابف قداهة95-15/85 ،الهجهكع
 184-168عقد الهقاكلة،  ،عبد الرحهف بف عايد بف خالد ،، العايد242-244

 758،عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي ،شاشك (4)
 .34ص  ،سبؽ تخريجً (5)
بة هصطفى  ،الزحيمي (6)  .19-2/18جاهعة االهارات العربية الهتحدة،  ،عقكد جديدة، هجمة الشريعة كالقاىكف ،ٌك
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كأف يحافظ عميٍا هف  ،أف يحرص عميٍايتكٌجب عمى الهقاكؿ إذا قٌدـ لً صاحب العهؿ هادة العهؿ 

كيراعي األصكؿ الفىية في صىعٍا كرد ها بقي  ،السرقة حتى لك أدل بً األهر إلى تعييف حارس عميٍا

ََُِٰت ِإَنََٰٰٗٓ } :فا يقكؿ ،لصاحبٍا ألىً أهيف عمى هصمحة صاحب العهؿ َٚؤُۡيُشُكىۡ َأٌ ُتَؤدُّْٔا ٱنَۡؤَيَٰ  َّ َّ ٱنهَّ ِإ

َٓب ذا بإتفاؽ  ،(1){ َأِْۡه فإذا أٌهؿ أك قٌصر في ذلؾ  فتمفت أك تعيبت  أك فقدت فعميً ضهاىٍا ٌك

 .ألىً في حكـ األجير الهشترؾ يضهف إذا تعدل أك فٌرط ،(2)الفقٍاء

 تقديـ ها يحتاجً إىجاز العهؿ هف األالت كأدكات: -3

الهراد إىجازي كيقع  أدكات داخمة في تككيف الشيء :تيقسـ الهكاد التي تستخدـ في عقد الهقاكلة إلى

ي ها تسهى بالهكاد الخاـ كالقهاش كاإلسهىت ي ها  ،العهؿ عميٍا ٌك كأدكات تستعهؿ إلىجاز العهؿ ٌك

بها يحتاج إليً في إىجاز   :، فعمى الهقاكؿ أف يأتي بالعهؿ  بهقتضى العقد أم(3)يعبر عىٍا باآلت

إال أف الهبلحظ  ،أك العرؼ بغير ذلؾ العهؿ هف أالت كأدكات إضافية عمى ىفقتً ها لـ يقض االتفاؽ

  .عمى الىاس اليـك تعارفٍـ  عمى أف اآلالت عمى العاهؿ  كليس عمى صاحب العهؿ إال الهكاد الخاـ

إىجاز العهؿ بحسب شركط العقد: عقد الهقاكلة كغيري هف العقكد البد أف يككف الهعقكد عميً  -4

فإذا كاف لصاحب العهؿ هكاصفات تحسيىية يريدٌا  ،(4)هعمكهان كهضبكطان بصفات ىافيً لمجٍالة 

كفي حاؿ  ،في العهؿ الهتفؽ عميً يجب عمى الهقاكؿ إىجاز العهؿ كفقا لمشركط الهتفؽ عميٍا

كاذا كاف إصبلح  ،االخبلؿ بشرط هىٍا يحؽ لصاحب العهؿ فسخ العقد في حاؿ تعذر العهؿ

فإذا اىقضى األجؿ  ،هؿ خبلؿ أجؿ هعقكؿالعهؿ ههكىان فمصاحب العهؿ إىذار الهقاكؿ بتصحيح الع

                                                           

 58 :يةسكرة الىساء، اآل (1)
الهبدع في شرح  ،،  ابف هفمح95/ 15،تكهمة الهجهكع ،،  الهطيعي5/502 ،الذخيرة ،، القرافي15/80 ،الهبسكط ،السرخسي (2)

 4/446 ،الهقىع
 169،عقد الهقاكلة ،العايد (3)
 9/149 ،الهجهكع ،، الىككم139-5/138 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي :أىظر (4)
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دكف التصحيح يحؽ لصاحب العهؿ فسخ العقد  بطمب هف القاضي ك الترخيص لً في العٍدة  

 .(1)لهقاكؿ آخر إلتهاـ العهؿ كيككف ذلؾ عمى ىفقة الهقاكؿ األكؿ 

  :ضهاف الضرر أك التمؼ أك الخسارة -5

بة الزحيمي إلى أف حؽ الهقاكؿ في األجرة أ ك البدؿ هأخكذ هف هذٌب الحىفية في ضهاف أشار ٌك

جاز لً حبسٍا حتى يستكفي األجرة  ،األجير الهشترؾ، فإذا كاف لعهمً أثر في العيف التي يعهؿ بٍا

ذا لـ يكف لعهمً أثر في العيف  ،كفي حاؿ ٌبلكٍا قبؿ السداد فبل ضهاف عميً كال أجر لً ،الهستحقة كا 

ذا قاـ بحبسٍا كتمفت يضهف أيان كاف سبب تمفٍا  ،فاء األجرةفيهىع هف حبسٍا الستي ،التي يعهؿ بٍا كا 

 .(2)أك تقصيريان ،قضاءن، أك تعديان 

 ،سكاء كاف بتعديً أـ بتقصيري ،كعميً يضهف الهقاكؿ ها تكلد عف فعمً أك صىعً هف ضرر أك خسارة

ذا عهبلن بها أ ،فٍك في حكـ األجير الهشترؾ يضهف لها يسمـ إليً هف أهكاؿ الىاس فتى بً عهر ٌك

ذا قكؿ جهٍكر الفقٍاء ،(3)كعمي  رضي ا عىٍها هف تضهيف الٌصىاع كالٌصكاغ  كالصاحبيف هف  ،ٌك

ك الهفتى بً  .(7)، كأحهد في أحد قكليً (6)كالشافعية ،(5)، كالهالكية(4)الحىفية ٌك

                                                           

 181 ،عقد الهقاكلة ،، العايد758 ،عقد الهقاكلة في الفقً ،، شاشك242،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 .763/ 26،عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي ،، شاشك244-243 ،قضايا الفقً كالفكر ،الزحيمي :اىظر (2)
 -، الهطبعة الكبرل األهيرية 1،ط:5/134 ،تبييف الحقائؽ شرح كىز الدقائؽ ،الزيمعي، عثهاف بف عمي بف هحجف البارعي (3)

 بكالؽ، القاٌرة
 5/134 ،الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كىز الدقائؽ (4)
 7/28 ،شرح هختصر خميؿ ،الخرشي (5)
 دار الكتب العمهية ،267-2/266الهٍذب في فقة اإلهاـ الشافعي،  ،اىظر: الشيرازم، أبك إسحاؽ إبراٌيـ بف عمي بف يكسؼ (6)
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أك ظرؼ طارئ اليد لمهقاكؿ في  ،إاٌل أىً يستثىى هف ذلؾ إذا كقع الضرر أك الخسارة  بسبب قاٌر

" كؿ ها اليهكف التحرز عىً ال ضهاف :كال يهكف التحرز هىً عهبلن بالقاعدة الشرعية ،حدكثً

 . (1)فيً"

كيضاؼ إلى ذلؾ أىً اذا كاف هحؿ عقد الهقاكلة هبافو أك هىشأت ثابتة يصٌههٍا الهٍىدس كيىفذٌا 

لصاحب العهؿ عها يحدث خبلؿ فترة عشر كاىا هتضاهىيف في التعكيض  ،الهقاكؿ تحت إشرافً

أها إذا اقتصر عهؿ الهٍىدس  ،سىكات تبدأ هف كقت التسميـ العهؿ هف تٍدـ كمي أك جزئي في البىاء

كاف هسؤكالن عف عيكب التصهيـ فقط عهبل بقاعدة  ،عمى كضع التصهيـ دكف اإلشراؼ عمى التىفيذ

 .(3)ك"الغـر بالغىـ(2)"الخراج بالضهاف"

 صور تحديد البدل في عقد  المقاولة   :الثالثالمطمب 

البدؿ ٌك: " الهاؿ الذم يمتـز صاحب العهؿ بأدائً لمهقاكؿ هقابؿ تىفيذ الهقاكؿ لها تعٍد بً هف العهؿ 

ك يقابؿ الثهف في البيع ،حسب الشركط الهتفؽ عميٍا كاألجرة في اإلجارة، كالبدؿ ركف هف أركاف  ،ٌك

 .(4)عقد الهقاكلة "

 :باعتباري هحبلن اللتزاـ صاحب العهؿ يشترط فيًكالبدؿ 

                                                           

كهعىاٌا أف كؿ ها يشؽ البعد عىً ال يككف سببان هكجبان لمضهاف، ألىً هف الضركرات، كألف ها يستحؽ عمى الهرء شرعان يعتبر  (1)
 ،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي :اىظر ،كأها ها يهكف تجىبً أك االحتياط عىً فيككف سببان هكجبان لمضهاف ،فيً الكسع كالطاقة

7/5781 
 
سىف ابي داكد، باب فيهف  ،أبكداكد، أبك داكد سميهاف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عهرك األزدم السًِّجٍستاىي (2)

العصرية، ، الهحقؽ: هحهد هحيي الديف عبد الحهيد، الهكتبة 3508، رقـ الحديث: 3/284اشترل عبدان فاستعهمً ثـ كجد بً عيبان، 
الخراج بالضهاف(، حسىً )قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ  :قالت،عف عائشة رضي ا عىٍا :بيركت، كىص الحديث –صيدا 
 1315، رقـ الحديث: 5/158إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث هىار السبيؿ،  ،االلباىي

، 5/158اىي في اركاء الغميؿ في تخريج أحاديث هىار السبيؿ، حسىً االلب ،ٌذي القاعدة تهخرج هف حديث " الخراج بالضهاف " (3)
 1315رقـ الحديث: 

  657/ 26عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي، ،إبراٌيـ ،شاشك (4)
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يشترط في البدؿ أف يككف هشركعان أك جائزان التعاهؿ بً، كعميً البد هف   :أف يككف  هشركعان   -1

كقد اتفؽ الفقٍاء عمى أف كؿ ها جاز ثهىان في عقد البيع  ،(1) تكافر شرطيف ٌها: الهالية كالتقـك

ككذلؾ جاز أف يككف بدالن في عقد الهقاكلة ؛ فاإلجارة  ،جاز أف يككف عكضان في عقد اإلجارة

 .(2)كالهقاكلة هف عقكد الهعاكضات الهالية الشبيٍة بعقد البيع

كذلؾ بتحديدي كاالتفاؽ عمى هقداري كىكعً كصفتً كقت التعاقد؛ ألف  :أف يككف هعمكهان في العقد -2
الهقاكلة هف عقكد الهعاكضات التي فيٍا البدؿ ركف هف أركاىٍا كبها أف البدؿ يقابؿ الثهف في عقد 

فإىً يشترط لً ها يشترط  لمثهف حيث يشترط في الثهف  أف يككف هعمكهان كهقدركان عمى  ،البيع
كيفية األداء ككقتً حتى ال يؤدم عدـ الهعرفة إلى الجٍالة كالهىازعة هع بياف  ،تسميهً

من أستأجر أجيرًا فميعممو :)كاألصؿ في ٌذا حديث الىبي صمى ا عميً كسمـ ،(3)كالخصكهة
 .(4)(أجره

كها يعتبر البدؿ قائهان عمى التراضي الهتبادؿ بيف العاقديف كالذم ٌك األساس الذم تقكـ عميً العقكد 
ٌَ ِتَجََٰشًة َعٍ َتَشاٍض}  :ختمفة حيث قاؿ ا تعالىاله ، كقكؿ الىبي صمى ا عميً (5){ يُُِّكىْۡۚ ِإنَّبَٰٓ َأٌ َتُكٕ

 .(7)، كتككف صكري كأشكالً جائزة العتهادي عمى التراضي بيف الطرفيف(6)(إنما البيع عن تراض)كسمـ: 

 

                                                           

  403-1/397،قىيبي ،قمعجي ،هعجـ الفقٍاء :اىظر ،ٌك الهاؿ الذم يهكف االىتفاع بً شرعا كذك قيهة هالية :الهاؿ الهتقـك (1)
 ،الهغىي ،،  ابف قداهة15/9 ،تكهمة الهجهكع ،، الهطيعي5/375. القرافي، الذخيرة، 6/3 ،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف (2)
5/327 
 ،4/409الهبدع في شرح الهقىع   ،، ابف هفمح5/174 ،ركضة الطالبيف ،، الىككم4/193 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي :اىظر (3)

 .172 ،. ٌيئة الهراجعة، الهعايير الشرعية26/756،اإلسبلهيعقد الهقاكلة في الفقً  ،شاشك
رقـ  ،، باب هف كري أف يستعهؿ األجير حتى يبيف لً أجري4/366الكتاب الهصىؼ في األحاديث كاآلثار،   ،ابف أبي شيبة (4)

عبد ا بف يكسؼ بف جهاؿ الديف أبك هحهد   ،الزيعمي ،، كالحديث هكقكؼ كها قاؿ الزيعمي في ىصب الراية21109الحديث: 
الهحقؽ: هحهد عكاهة، هؤسسة الرياف لمطباعة  ،هحهد، ىصب الراية ألحاديث الٍداية هع حاشيتً بغية األلهعي في تخريج الزيمعي

 .4/132 ،ـ1997ٌػ/1418 ،،1السعكدية، ط: ،لبىاف، دار القبمة لمثقافة اإلسبلهية، جدة ،بيركت  ،كالىشر
 29 :سكرة الىساء اآلية (5)
، تحقيؽ: هحهد فؤاد 2185 :رقـ الحديث ،باب بيع الخيار ،أبك عبد ا هحهد بف يزيد القزكيىي،  سىف ابف هاجً ،ابف هاجة (6)

، 5/125صحيح  في اركاء الغميؿ  :كحكـ عميً األلباىي بأىً ،فيصؿ عيسى البابي الحمبي -دار إحياء الكتب العربية  ،عبد الباقي
  1283:رقـ الحديث

 236-233 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،زحيميال (7)
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 :صور تحديد البدل في عقد  المقاولة

 إجهالي: تحديد البدؿ بهبمغ -1

فيتـ تحديد البدؿ بهمبغ هقطكع هقابؿ إىجاز  ،تتـ ٌذي الصكرة بيف أصحاب األعهاؿ كبيف الهقاكليف

أك تصىيع الحافمة أك الطائرة أك السفيىة كىحك ذلؾ هف أشكاؿ ،أك تركيب الهصىع ،البىاء في هدة هعيىة

ا التي تـ اعتهادٌا هقابؿ إىجاز البىاء في هدة  كها يدخؿ فيً ٌاهش الربح الذم  ،هعيىةالهقاكلة كصكٌر

ذا جائز هف غير شؾ العتهادي عمى التراضي أك االتفاؽ كهطابقة ٌذي  ،(1)يحصؿ عميً الهقاكؿ ٌك

حتى اىقضاء  ،فالهقاكؿ ٌىا سيؤجر ىفسً لقاء عهؿ هعمكـ هحدد ،(2)الصكرة لعقد اإلجارة الجائز شرعا

 .العهؿ أك اىتٍاء الهدة الهتفؽ عميٍا

 البدؿ بتكمفة كىسبة ربح:تحديد  -2

تتـ ٌذي الصكرة بأف يحدد البدؿ بهقدار التكمفة الفعمية لمهشركع بعد إىجازي هع إضافة ىسبة ربح هئكية 

كتحسب التكمفة بحسب الفكاتير التي  ،% أك أكثر هف ذلؾ هف التكمفة الكاقعية 15%أك  10هثؿ 

 .(3)يقدهٍا الهقاكؿ لصاحب العهؿ كيضـ إليٍا ىسبة الربح

بة الزحيمي ذي الصكرة  ،جكاز تمؾ الصكرة بىاء عمى ها تـ ذكري هف أدلة القائميف بالجكاز (4)يرل ٌك ٌك
ا القكؿ األكؿ  :هف صكر اإلجارة الهذككرة في كتب الفقٍاء كقد كقع الخبلؼ بيف الفقٍاء عمى جكاٌز

كىعيًىكفى لٍا بهسالة الربح  ،(6)كجهٍكر فقٍاء الحىابمة ،(5)كقد أجاز تمؾ الصكرة  الهالكية في أحد قكليٍـ

                                                           

 .237 -236،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،أىظر: الزحيمي (1)
الهبدع في شرح  ،،ابف هفمح15/13 ،الهجهكع ،، الىككم4/11 ،بداية الهجتٍد ،، ابف رشد15/85 ،الهبسكط ،السرخسي (2)

 .107،عقد الهقاكلة ،.العايد4/409،الهقىع
 756 ،عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي ،، شاشك237 ،قضايا الفقً كالفكر ،الزحيمي (3)
 237 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (4)
 .376-5/375 ،الذخيرة ،القرافي (5)
 .5/23 ،الهغىي ،.ابف قداهة2/246 ،شرح هىتٍى االرادات ،البٍكتي (6)
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ي أف تككف األجرة هف ىفس  ،(1)عمى ها اصطمحا عميً في جهيع الشركة  كبعض هشايخ الحىفية ٌك
ـ كقفيز (2)الشيء الذم يعهؿ فيً األجير هثؿ أف يستأجري لطحف إردب كلعصر  ،هف دقيقً (3)بدٌر

فإف كاف يختمؼ  ،بيع ىصفٍا كذلؾكلجكاز  ،ألىٍها ال يختمفاف بعد العصر ،زيتكف بىصؼ الىاتج
ا :)، كدليمٍـ في ذلؾ حديث الىبي صمى ا عميً كسمـ(4)اهتىع أعطى خيبر اليٍكد عمى أف يعهمٌك

ا كلٍـ شطر ها يخرج هىٍا ، فجكاز أف يككف عكض اإلىساف جزءان هعمكهان هف هحؿ العقد (5)(كيزرعٌك
ك إف كاف في حديث الهساقاة إال أىً يقاس عميً أف تككف األجرة جزءان هعمكها هف ثهف التكاليؼ  (6)ٌك

كفي كبل الحالتيف " الهساقاة كالهقاكلة " اليعمـ العاهؿ هالً تحديدان إذ قد يزيد كقد  ،في عقد الهقاكلة
ا في العصر  ،يىقص ك ها عميً العهؿ في عقكد الهقاكالت كغيٌر كلكف يعمـ هقداري إف زاد أك ىقص ٌك
في قكلٍـ الثاىي  (10)كالهالكية ،(9)كالشافعية ،(8)كذٌب جهٍكر فقٍاء الحىفية :القكؿ الثاىي  ،(7)رالحاض

كال  ،كألىً ال يعمـ هقدار الخارج ،لكجكد الغرر فيٍا فاألجرة هجٍكلة ،إلى عدـ صحة ٌذي اإلجارة
ككجً الداللة  (12)الطحيف (11)صفتً، كأيضا  ها ركم عف الىبي صمى ا عميً كسمـ اىً ىٍى عف قفيز

فإىً لك صح كاف شريكان  ،ألف العقد فاسد ،أٌف ٌذي الصكرة هف صكر اإلجارة تحـر :هف ٌذا الحديث

                                                           

 4/192 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (1)
 1/37 ،ابف األثير ،الىٍاية في غريب الحديث كاألثر ،ٌك هكياؿ ألٌؿ هصر يسع أربعةن كعشريف صاعان  (2)
عميً :القفيز (3) ك عىد أٌؿ العراؽ ثاىية هكاكيؾ ،هكياؿ يتكاضع الىاس ي  4/90،ابف األثير ،الىٍاية في غريب الحديث كاألثر ،ٌك
بحث كقاىكف العهؿ،  ،هىافع األشخاص  دراسة فقٍية هقارىة ػ في الفقً اإلسبلهياإلجارة عمى  ،عمي هحيى الديف ،القري داغي  (4)

 30 ،ـ 2008ٌػ / يكليك  1429جهادل الثاىية/ رجب  ،باريس –هقدـ لمدكرة الثاهىة عشرة لمهجمس 
 ، 2285 ،رقـ الحديث ،باب إذا استأجر ارضان فهات احدٌها ،صحيح البخارم ،البخارم (5)
ابف  ،الهغىي ،كعهؿ سائر ها يحتاج إليً بجزء هعمـك لً هف ثهري ،ليقـك بسقيً ،أف يدفع الرجؿ شجري إلى آخر ٌي :الهساقاة (6)

 5/290 ،قداهة
 ،، هجمة الدراسات اإلسبلهية19 ،األحكاـ الفقٍية الهتعمقة بطرؽ تحديد الثهف في عقكد الهقاكالت ،عبد ا بف صالح ،السيؼ (7)

 ـ2016 -ق1437 ،، الرياض28/2
 4/192 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (8)
 3/445 ،هغىي الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج ،الشربيىي (9)
 4/6 ،حاشية الدسكقي ،الدسكقي (10)
 4/90 ،ابف األثير ،الىٍاية في غريب الحديث كاألثير،كيراد بً أف يستأجر رجبلن ليطحف لً حىطة هعمكهة بقفيز هف دقيقٍا (11)
، 709،رقـ الحديث ،باب بياف هيشكؿ ها ركم عىً عميً السبلـ هف ىٍيً عف قفيز الطحاف ،شرح هشكؿ األثار ،الطحاكم (12)
، 5/295 ،، كصححً األلباىي في اركاء الغميؿ3/468، 2985 ،رقـ الحديث ،سىف الدار قطىي ،، كأخرجً الدار قطىي2/186

 1476،رقـ الحديث
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ثـ األجر إها يمتزهً في الذهة أك في  ،كالعاهؿ فيها ٌك شريؾ ال يكجب األجر ،بأكؿ جزء هف العهؿ
ك ها التزهً في الذهة كدقيؽ تمؾ الحىطة غير هكجكد   .(1)في العقد عيف هكجكد ٌك

كذلؾ ألىٍا  ،ٌك جكاز تمؾ الصكرة ألف الجٍالة فيً يسيرة ال تؤدم إلى ىزاع -كا أعمـ  -كالراجح

ا فبل هاىع أف تككف األجرة ىسبة هف رأس الهاؿ كها ٌك هعمكـ في ٌذي  ،تؤكؿ إلى العمـ كعمى إثٌر

صكرة قرار الهجهع الفقٍي تحديد كها جاء بجكاز تمؾ ال ،(2)الصكرة هف صكر البدؿ في عقد الهقاكلة 

كىسبة ربح  ،" االتفاؽ عمى تحديد الثهف عمى أساس سعر التكمفة الحقيقية:(3)الثهف بالطرؽ اآلتية 

كيمـز في ٌذي الحاؿ أف يقدـ الهقاكؿ بياىات كقكائـ هالية دقيقة كهفصمة كبهكاصفات هحددة  ،هئكية

 .حؽ حيىئذ التكمفة باإلضافة لمىسبة الهتفؽ عميٍابالتكاليؼ يرفعٍا لمجٍة الهحددة في العقد كيست

 (:هتر هكعب ،هتر هربع) تحديد البدؿ  عمى أساس كحدة قياسية -3

كسعر كحدة قياسية هثؿ هتر  ،يتـ تحديد البدؿ في ٌذي الصكرة عمى أساس اإلىجاز الجزئي أك الفعمي 

 . (4)أك هقدار هساحة بأصكؿ هعيىة هتعارؼ عميٍا بيف الصىاع كالهقاكليف  ،هربع أك هتر هسطح

بة الزحيمي  صحة تمؾ الصكرة هعمبلن بأىً إذا جاز تحديد البدؿ بالتكمفة غير الهعمكهة سمفا في  يرل ٌك

ا الكمي كها تـ في الصكرة السابقة اط الرتب ،جاز عمى أثري تحديد البدؿ بهقدار ها يىجز جزئيا ،هقداٌر

ألىٍا ال  ،تقدير البدؿ بعهؿ هعمكـ هحٌدد بكحدة قياسية هتعارؼ كهتفؽ عميٍا بيف العهاؿ كأرباب العهؿ

ا كؿ كحدة قياسية لٍا ثهف هعمكـ كهستىد الصحة أك الجكاز في  تثير هىازعات كال إشكاالت كعمى إثٌر

 ،(5)أك السىة الىبكية ٌذي الصكرة ٌك العرؼ الدارج بيف الىاس دكف هصادهتً لىص شرعي هف القرآف

                                                           

 15/83 ،الهبسكط ،السرخسي (1)
 30 ،اإلجارة عمى هىافع األشخاص ،القري داغي (2)
 ،ٌػ1423ذك القعدة  13 – 8 ،،  الدكرة الرابعة عشر129 :القرار ،هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي (3)

 قطر  ،ـ، الدكحة2003كاىكف الثاىي )يىاير(  16 – 11الهكافؽ 
 238،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (4)
 .238 ،الهصدر السابؽ (5)
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" يجكز ربط األقساط بهراحؿ اإلىجاز إذا كاىت تمؾ الهراحؿ هىضبطة :كبً جاء في الهعايير الشرعية

أها هف الىاحية الفقٍية فتيٌخرج ٌذي الصكرة عمى صكرة هف صكر  ،(1)في العرؼ كال يىشأ عىٍا ىزاع"

بإتفاؽ الفقٍاء ،اإلجارة بالزهاف ي جائزة شرعا ن ، كجرت العادة بٍا كها ٌك (3)كحكي االجهاع بٍا ،(2)ٌك

كجاء بجكاز تمؾ الصكرة قرار الهجهع الفقٍي الدكلي  في دكرتً الرابعة عشرة هبيىان   ،همحكظ في زهاىىا

" االتفاؽ عمى تحديد الثهف عمى أساس كحدة قياسية يحدد  :(4)جكاز تحديد الثهف بالطرؽ اآلتية كهىٍا

 .ة كطبقان لمرسكهات كالتصهيهات الهتفؽ عميٍا"فيٍا ثهف الكحدة كالكهي

 أحكام تتعمق بالمقاولة  :المبحث الثالث

  :المطمب األول: حكم اإلضافات والتعديالت في عقد المقاولة

إف كؿ إضافة أك تعديؿ عمى العهؿ الهتفؽ عميً ال يمـز بً الهقاكؿ ها لـ يكجد اتفاؽ جديد عمى البدؿ 

بة  الزحيمي بٌيف أف  حكـ اإلضافات كالتعديبلت  ،التعديبلت الهستحؽ لٍذي اإلضافات أك كعميً فإف ٌك

ألف ذلؾ زائدا عف هضهكف ،ٌك إلزاـ صاحب العهؿ بٍا كال يتحهؿ الهقاكؿ عبء اإلضافة أك التعديؿ

"  يجكز االتفاؽ عمى التعديبلت :كذٌب الهجهع الفقٍي في قراراتً بأىً ،(5)الهقاكلة الهتفؽ عميً

 ،كأىً اذا أجرل الهقاكؿ تعديبلت أك إضافات بإذف رب العهؿ دكف االتفاؽ عمى أجرة،كاإلضافات

                                                           

 172،الهعايير الشرعية ،ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة(1)
 ،أحهد البرلسي ،عهيرة ،احهد سبلهة ،، القميكبي4/44 ،حاشية الدسكقي ،، الدسكقي4/182 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (2)

 .2/247 ،شرح هىتٍى اإلرادات ،بيركت، بدكف، البٍكتي  ،،  دار الفكر3/73،حاشيتا قميكبي كعهيرة
 4/182 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (3)
 ،ٌػ1423ذك القعدة  13 – 8 ،الدكرة الرابعة عشر ،129 :القرار ،هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي (4)

 قطر  ،ـ، الدكحة2003كاىكف الثاىي )يىاير(  16 – 11الهكافؽ 
 240 ،قً كالفكر الهعاصرقضايا الف ،الزحيمي (5)
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ذا أجرل الهقاكؿ تعديبلت أك إضافات دكف اتفاؽ عميٍا فبل يستحؽ عكضان  ،فممهقاكؿ عكض هثمً كا 

 .(1)كال يستحؽ عكضان عف التعديبلت أك اإلضافات " ،زائدان عمى الهسهى

 لدفعات مع مراحل اإلنجاز بدال من تواريخ محددةحكم تحديد ا :المطمب الثاني

إف أداء الدفعات الهالية بحسب هراحؿ إىجاز العهؿ بها يضهف لصاحب العهؿ سرعة اإل ىجاز في 

كيطهئف إلى سير خطة التىفيذ عمى ىحك أفضؿ كأحكـ  ،الكقت الهحدد فتحقؽ عمى أثري هصمحتً

كأضهف بدالن هف ربط الدفعات بأكقات زهىية هحددة  يعتبر جائز شرعان ال إشكاؿ فيً كها بيف ذلؾ 

بة الزحيمي كذلؾ ألف األساس في ٌذي الهسألة ٌك التراضي الذم ال يتصادـ هع هقتضى العقد  ،ٌك

"   :كبذلؾ جاء ىص قرار الهجهع الفقٍي الدكلي  أىً ،(2)لةإضافة الى أىً هف هقكهات عقد الهقاك 

يجكز في عقد الهقاكلة تأجيؿ الثهف كمً أك تقسيطً إلى أقساط آلجاؿ هعمكهة أك حسب هراحؿ إىجاز 

" يجكز ربط  :كها جاء في الهعايير الشرعية ذلؾ في عىكاف االستصىاع ،(3)" العهؿ الهتفؽ عميً

 (4)" ا كاىت تمؾ الهراحؿ هىضبطة في العرؼ كال يىشأعىٍا ىزاعاألقساـ بهراحؿ اإلىجاز إذ

  :الشرط الجزائي في عقد المقاولة :الرابعالمبحث 

بة الزحيمي إلى جكاز الشرط الجزائي في عقكد الهقاكالت حيث قاؿ عىً ك داخؿ تحت :ذٌب ٌك " ٌك

كأيد ابف القيـ العهؿ بً إال أىً  :كقاؿ ايضان  (5)"الهسمهكف عمى شركطٍـ":هضهكف الحديث الىبكم

                                                           

 ،ٌػ1423ذك القعدة  13 – 8 ،، الدكرة الرابعة عشر129 :القرار ،هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي (1)
 قطر  ،ـ، الدكحة2003كاىكف الثاىي )يىاير(  16 – 11الهكافؽ 

 240 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (2)
 ،ٌػ1423ذك القعدة  13 – 8 ،، الدكرة الرابعة عشر129 :القرار ،هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي (3)

 قطر ،ـ، الدكحة2003كاىكف الثاىي )يىاير(  16 – 11الهكافؽ 
 172 ،ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة (4)
 .35ص  ،سبؽ تخريجً (5)
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يىبغي تقييدي في تعكيض األضرار عف إىجاز األعهاؿ كالهقاكالت كليس في الديكف أك التأخر في سداد 

  (1)القركض فٍك عيف الربا الهحـر " 

 تعريف الشرط الجزائي  :المطمب األول

ا كأشهمٍا لخصائص الشرط الجزائي  صدرت تعريفات لمشرط الجزائي هف الفقٍاء الهعاصريف  هف أبرٌز

 الشرعي تعريفان ٌك: 

" التزاـ زائد يتفؽ بهكجبً الهتعاقداف عمى تعييف التعكيض الشرعي الذم يستحؽ عىد اإلخبلؿ 

 .(2)االختيارم الهضر بالهشترط " 

يحترز عف الشرط الفاسد الهؤدم  ،شرط التزاـ  زائد عف أصؿ العقدأف الشرط الجزائي يعتبر  :كبياىً

 .إلى الربا أك الهجحؼ عف الضرر الكاقع هستحؽ لمضرر الىاشئ

فعقد  الهقاكلة قد تتضهف شرطا جزائيا يمـز الهقاكؿ بدفع  ،كاألهثمة عمى الشرط الجزائي كثيرة كهتىكعة

هدة أخرل هف الزهف يتأخر فيٍا الهقاكؿ عف هبمغ هعيف عف كؿ يكـ أك عف كؿ أسبكع أك عف كؿ 

تسميـ العهؿ الهعٍكد إليً إىجازي، كها أف الئحة الهصىع قد تتضهف شركطا جزائية تقتضي بخصـ 

 .(3)هبالغ هعيىة هف أجرة العاهؿ جزاء لً عمى اإلخبلؿ بالتزاهاتً الهختمفة 

يكيظٍر هف التعريؼ السابؽ لمشرط الجزائي  بعض خصائص ٌذا الشر    :(4)ط عىد القائميف بً ٌك

ذي طبيعة غالب الشركط في العقكد ،أىً التزاـ زائد كتابع  فميس ٌك االلتزاـ األصمي  -1  .ٌك

 أىً تعكيض عف الضرر الىاشئ هف إخبلؿ كليس عقكبة.  -2

                                                           

 246-245 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،اىظر: الزحيمي (1)
 65 ،الشرط الجزائي كاثري في العقكد الهعاصرة  دراسة فقٍية هقارىة  ،اليهىي (2)
 القاٌرة  ،، دار الىٍضة العربية1968، 2/582 ،الكسيط في شرح القاىكف الهدىي الجديد ،عبد الرازؽ أحهد ،السىٍكرم (3)
 66-65،الشرط الجزائي كأثري ،اليهىي (4)
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 .أف االتفاؽ عميً يككف قبؿ كقكع اإلخبلؿ كيستحؽ عىدي  -3

  .أىً هرتبط بالضرر فبل يستحؽ بدكف ضرر -4

كفي حالة تبيف كجكد هبالغة في الزيادة أك الىقصاف   ،يراعى في تقديري العدؿ  فبل ضرر كالضرار  -5

 فممقاضي تعديمً إحقاقان لمعدؿ.          

 أقوال الفقياء المعاصرين في الشرط الجزائي في عقد المقاوالت  :المطمب الثاني

لحديث فقد كقع الخبلؼ عمى جكازي بيف بها أف الشرط الجزائي هف الهسائؿ الهستحدثة في العصر ا

ا هف العقكد الهالية هع االتفاؽ عمى هىعً في  الديكف  الفقٍاء الهعاصريف في عقكد الهقاكالت كغيٌر

 .ألىً ربا هحـر،كالىقكد فبليحؿ شرعان 

 اقوال الفقياء المعاصرين  في الشرط الجزائي  :الفرع األول

  :الهعاصريف فعمى ثبلثة أقكاؿ أها عف حكـ الشرط الجزائي  عىد الفقٍاء

ذٌب أكثر الفقٍاء الهعاصريف إلى القكؿ بجكاز الشرط الجزائي في عقكد الهقاكالت  بها  :القكؿ األكؿ

ك قرار الهجهع الفقٍي لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي في دكرتً الثاىية عشر كىصً: " يجكز أف  ،فيٍـ ٌك

ها عدا العقكد التي يككف االلتزاـ األصمي فيٍا ديىنا ؛ يشترط الشرط الجزائي في جهيع العقكد الهالية 

 .فإف ٌذا هف الربا الصريح

كعقد التكريد بالىسبة  ،فيجكز ٌذا الشرط  هثبل في عقكد الهقاكالت بالىسبة لمهقاكؿ ،كبىاء عمى ٌذا  

  ،كعقد االستصىاع بالىسبة لمصاىع إذا لـ يىفذ ها التـز بً أك تأخر في تىفيذي ،لمهكرد

في البيع بالتقسيط بسبب تأخر الهديف عف سداد األقساط الهتبقية سكاء كاف بسبب  –هثبل  –كال يجكز 
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كال يجكز في عقد اإلستصىاع بالىسبة لمهستًصىع إذا تأخر في أداء ها عميً"  ،أك الههاطمة ،اإلعسار
(1)   

اكأيد األخذ بٍذا القكؿ  ٌيئة كبار العمهاء في الههمكة العربية  " أف   :(2)السعكدية حيث جاء في قراٌر

الشرط الجزائي الذم يجرم اشتراطً في العقكد  شرط صحيح هعتبر يجب األخذ بً هالـ يكف ٌىاؾ 

ذا كاف  ،عذر في اإلخبلؿ بااللتزاـ الهكجب لً يعتبر شرعان فيككف العذر هسقطان لكجكبً حتى يزكؿ كا 

تٍديد الهالي كيككف بعيدان عف هقتضى القكاعد الشرعية الشرط الجزائي كثيران عرفان بحيث يراد بً ال

فيجب الرجكع في ذلؾ إلى العدؿ كاإلىصاؼ عمى حسب ها فات هف هىفعة أك لحؽ هف هضرة. كيرجع 

َذا  ﴿ :تقدير ذلؾ عىد االختبلؼ إلى الحاكـ الشرعي عف طريؽ أٌؿ الخبرة كالىظر عهبلن بقكلً تعالى َواِ 

َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا  ﴿ :كقكلً سبحاىً ،(3)﴾ َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدلِ  َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاسِ 

 ". (5)(الضرر والضرار) :كبقكلً صمى ا عميً كسمـ (4)﴾ اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى

ليً  ،جكاز الشرط الجزائي في حالة عدـ التىفيذ :القكؿ الثاىي كعدـ جكازي في  حالة تأخير التىفيذ كا 

 .(6)ذٌب رفيؽ الهصرم

 

                                                           

 – 23ٌػ الهكافؽ 1421رجب  1ٌػ ػ 1421جهادل اآلخرة  25  ،،  الدكرة الثاىية عشر109 :القرار،الهجهع الفقٍي اإلسبلهي (1)
 السعكدية  ،ـ، الرياض2000 (سبتهبر)أيمكؿ  28
ـ،  2004-ق 1425 ،1/295 ،أبحاث ٌيئة كبار العمهاء "الشرط الجزائي" ،الرئاسة العاهة لمبحكث كاإلفتاء (2)

http://www.alifta.net  
 58 :االية ،الىساء (3)
 8 :االية ،الهائدة (4)
، كقاؿ عىً األلباىي في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث هىار السبيؿ، 4539سىف الدار قطىي، رقـ الحديث  ،الدار قطىي (5)
 ، صحيح3/408
ق، 1420،، دار الهكتبي1، ط:65،هىاقصات العقكد اإلدارية "عقكد التكريد كهقاكالت االشغاؿ العاهة ،رفيؽ يكىس ،الهصرم (6)

 سكريا  ،دهشؽ  ،ـ1999
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ليً ذٌب الشيخ عبد ا بف زيد  :القكؿ الثالث آؿ  (1)عدـ جكاز الشرط الجزائي في العقكد  كا 

 .(5)ك فتحي الدريىي ،(4)الخفيؼ (3)كالشيخ عمي ،(2)هحهكد

 أدلة الفقياء المعاصرين  في الشرط الجزائي  :لفرع الثانيا

  :أدلة القول األول

َالشرط  ، عمى حرهتًؿ الدليؿ إال ها د  ،في الشرَط الهقترىة بالعقد اإلباحةؿ أو األص -1

كهف األدلة عمى ذلؾ قكلً  ،(6)اإلباحةؿ ً فيبقى عمى أصػعمى حرهتؿ يدؿ الجزائي لن يأت دلي

َٓب} :تعالى ُّ ٍَ َء ََََٰٰٚٓؤ َْٰٓا َأُٔۡفْٕا ِبٱنُۡعُقِٕدٱنَِّزٚ ُُ  .(7) {ۚ اَي

                                                           

 1329كلد في حكطة بىي تهيـ في جىكب ىجد سىة  ،آؿ هحهكد ٌك الشيخ عبدا بف زيد بف عبدا بف هحهد بف راشد (1)
تفرَّغ لطمب العمـ فدرس كحفظ الكثير هف الكتب كالهتكف، كالكثير هف األحاديث  ،ف في صغريلمٍجرة، أتَـّ حفظ القرآف الكريـ بإتقا

ذا رأل أفٌ  ،الىبكية  =كاف رحهً ا صػاحب هدرسػة فقٍية هستقمة، فمـ يكف يقبؿ التقيُّد بآراء عمهاء الهذٌػب دكف بحػث كهىاقشػة، كا 
كلً هف الكتب ها  ،لدليؿ الذم يستىد إليً، كيحقؽ الهسألة تحقيقان كافيان كدقيقان رأم ٌػؤالء ال يحقػؽ الهصمحة  فقد كاف يبحث عف ا=

ال يقؿُّ عف ثهاىيف هؤلفان في هختمؼ الهكاضيع، جيهع أغمبٍا في كتاب: " هجهكعة رسائؿ كخطب الشيخ عبدا بف زيد آؿ 
هكقع  :(، اىظر6/2/1997ٌ )1417يـ عاـ كافتً الهىية ضحى يـك الخهيس الثاهف كالعشريف هف شٍر رهضاف الكر  ،"هحهكد

، الشيخ عبد ا بف زيد آؿ  mahmoud.com-http://www.ibn،الشيخ عبدا بف زيد آؿ هحهكد
 http://www.ikhwanwiki.com، عبد ا العقيؿ بقمـ: الهستشار ،كقاضي قضاتٍا قطر .عبلَّهة.هحهكد

 -ٌػ 1436،  الدكحة،  3ط: ،43-42عبد ا بف زيد، أحكاـ عقكد التأهيف كهكاىٍا هف شريعة الديف،  ،آؿ هحهكد :اىظر (2)
 ـ2015

ـ، أتـٌ حفظ القراف الكريـ 1891-ٌػ1309كلد في قرية الشٍداء بالهىكفية هف هصر في سىة  ،ٌك الشيخ عمي هحهد الخفيؼ (3)
رة ،كهبادل العمـك في صغري ر كتمقى العمـ عمى يد الشيخ هحهد أبك ٌز كالشيخ هحهد الخضرم كالشيخ أحهد إبراٌيـ   ،كالتحؽ باألٌز

ـ ، كترؾ كيعتبر ذك رأمو صائبو كىظرو دقيؽ،هارس هٍىة التدريس الشرعي في هدرسة القضاء الشرعي في  القاٌرة ،بؾ كغيٌر
تكفي رحهً ا في القاٌرة يـك الحادم عشر هف حزيراف لعاـ ألؼ كتسعهائة كثهاف  ،الكثير هف الكتب كالبحكث كالهقاالت الشرعية

ق 1423، 1ط: ،دهشؽ –، دار القمـ 46 -17 ،الشيخ عمى الخفيؼ الفقيً الهجدد ،هحهد عثهاف ،شبير :كسبعيف لمهيبلد  اىظر
 http://www.alukah.net :ـ، الشيخ عمي الخفيؼ.. الفقيً الهجدِّد،2002 –
 
 القاٌرة  –دار الفكر  ،الضهاف في الفقً اإلسبلهي ،عمي ،الخفيؼ (4)
 سكريا  ،، هىشكرات جاهعة دهشؽ2، ط:197،الىظريات الفقٍية ،فتحي ،الدريىي (5)
 218 ،الشرط الجزائي كاثري ،اليهىي (6)
  1 :االية ،سكرة الهائدة (7)

http://www.ibn-mahmoud.com/
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
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بة الزحيمي تحقيقان لمعدؿ الكاجب بيف طرفي العقد كهىعان لمضرر  ف في إجازة ٌذا الشرط كها بٌيف ٌك كا 

ؽ ألحد العاقديف هالـ يتسبب صاحب العهؿ في كقكع الضرر أك الزيادة فيً أك تأخير إىجاز  ،الهٌر

 .(2)(الضرر وال ضرار:)لقكلً صمى ا عميً كسمـ ،(1)الخطة

أىً تعارؼ الىاس عمى كضع شركط جزائية في كثير هف العقكد في ٌذي األياـ كعقكد الهقاكالت  -2

 .كعرؼ التعاهؿ بالشرط الجزائي عرؼ هعتبر صحيح شرعان ألىً ال يعارض ىصان شرعيان  ،كالتكريد

ي كقتً، كسد أبكاب الفكضى كالتبلعب بحقكؽ العباد، ها أف األخذ بٍذا الشرط يؤدم إلتهاـ العقد ف -3

 .(3)لـ يكف ٌىاؾ عذر شرعي فيككف العذر هسقطان لكجكبً

 :أدلة القكؿ الثاىي

فالشرط الجزائي فيً شبٍة ربا  ،أف الهبيع الهستحؽ التسميـ في أجؿ هحدد ضرب هف االلتزاـ " الديف"

 .(4)بؿ ٌك في حكـ الىسيئة ،الىسيئة تقضي أـ تربي

  :أدلة القكؿ الثالث

أف الشرط الجزائي ٌك اتفاؽ عمى تقدير جزافي لمتعكيض عف الضرر قبؿ كقكعً يىجـ عىً  -1

اف الهحـر  ،هحاذير شرعية يحكـ بعدـ جكازي كهف تمؾ الهحاذير الجٍالة كالغرر كالٌر

 .(5)كأكؿ أهكاؿ الىاس بالباطؿ،كالهقاهرة

ىجاز العهؿ في كقتً الهحدد يتأخر اضطرارنا ال اختيارنا  أشار عبد ا بف زيد آؿ هحهكد إلى أف إ -2

بلت الهقتضية إلىجاز عهمٍـ كيبىكف ألىفسٍـ عمى حسابٍـ  يشهؿ ذلؾ التجار الذيف لديٍـ الهٌؤ

                                                           

 220،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 .87ص  ،سبؽ تخريجً (2)
 3/398،هكسكعة الفقً اإلسبلهي ،التكيجرم (3)
 65-61 ،هىاقصات العقكد اإلدارية ،الهصرم :اىظر (4)
 224 ،الشرط الجزائي كاثري ،اليهىي (5)
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الخاص، فإىٍـ يقدركف إلىٍاء عهمٍـ بعشرة أشٍر، ثـ يهضي هع العشرة عشرة أخرل بدكف إتهاهً 

ذا قد صار هف األهر ال حكاهً، ٌك أضؼ إليً ها يعرض  ،هعركؼ الهألكؼ عىد كافة الىاسكا 

كذلؾ ها يعرقؿ سير عهمً هف حكادث الزهاف  ،لمهقاكؿ هف عكز العهاؿ كعدـ كجكد بعض الهكاد

ككؿ ٌذي تحكـ عمى الهقاكؿ كال  ،هثؿ الرياح الشديدة كاألهطار كالسيكؿ كالحر الشديد كالبرد الشديد

ٌذا فإف الحكـ عمى الهقاكؿ بإلزاهً بالغراهة أك الشرط الجزائي إذا ثبت ف ،يستطيع أف يحكـ عميٍا

 .(1)عمى ها زاد عمى الهدة هع العمـ بٍذي األعذار إىً حكـ عميً بالجكر كعدـ العدؿ

بٌيف عمي الخفيؼ بأف الضهاف بالهاؿ إىها يككف في ضرر هالي أصاب الهضركر، كأف الضرر  -3

 يرل الفقٍاء فيً تعكيضا غير أىٍـ ىىٌصكا عمى أف األجير الذم ال يتهثؿ في فقد هاؿ كاف قائهان فبل

إذا اهتىع عمى أف يقكـ بها التـز بً هف عهؿ فترتب تمؼ هاؿ لهف استأجري ككاف عهؿ األجير 

ذا يتىافى هع إجازة الشرط الجزائي في عقد  ،كقاية لً لزهً التعكيض بأداء قيهة ها تمؼ ٌك

 .(2)الهقاكالت 

 يح الترج :الفرع الثالث

جكاز الشرط الجزائي في عقكد الهقاكالت كذلؾ هىعان هف تأخر الهقاكؿ هف إىجاز  –كا أعمـ  –كالراجح

عهمً في الكقت الهحدد في صمب عقد الهقاكلة إذا ىص في العقد بيف العاقديف عمى األخذ بهقتضاي أك 

قكلً صمى ا عميً  ، إضافة إلى أف ٌذا الشرط داخؿ في عهكـ(3)باتفاؽ الحؽ قبؿ حدكث الضرر

 . (4)(المسممون عمى شروطيم) :كسمـ
 

                                                           

 43-42آؿ هحهكد، أحكاـ عقكد التأهيف كهكاىٍا هف شريعة الديف، :اىظر (1)
 17 ،الضهاف ،الخفيؼ :اىظر (2)
 246 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
 .35ص  ،سبؽ تخريجً (4)
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 حاالت انقضاء عقد المقاولة  :المطمب الثالث

بة الزحيمي (1)يىتٍي عقد الهقاكلة كتىقضي آثاري بالحاالت اآلتية ا ٌك ي كها ابرٌز  :(2)، ٌك

 ،ىحك ذلؾكهشركع سكىي أك  ،إىجاز العهؿ الهتفؽ عميً: إذا تهت الهقاكلة عمى إىجاز عهؿ ها -1

ألف إىجاز العهؿ ٌك الغرض هف العقد كيككف بذلؾ  ،فإف عقد الهقاكلة يىتٍي بإىجاز ٌذا العهؿ

 غرض العقد قد تحقؽ كلـ يبؽ هسكغ لبقاء الهقاكلة.

كأراد أحدٌها إىٍاء ٌذا العقد  ،إذا اىعقدت الهقاكلة بيف العاقديف :فسخ العقد بالتراضي أك بالقضاء -2

ذا ها يسهى ،دكف أم هسكغ شرعي  يىتٍي عقد الهقاكلة باتفاؽ الطرفيف عمى إىٍائً أك فسخً ٌك

 جاز فسخً قضاءن بطمب أحد الطرفيف.  ،فإف لـ يتفقا عمى ذلؾ ،(3)في الفقً باإلقالة

 :فسخ العقد لعذر -3

 ،شركط العقد التي تـ االتفاؽ عميٍا  يعتبر ٌذا عيباإذا أتـ الهقاكؿ الهعقكد عميً هخالفان لمهكاصفات ك 

كعميً فإف ٌذا العيب يفكت غرض  ،ألف عميً أف يأتي بالهعقكد عميً هكافقان لها تـ االشتراط عميً

صحيح كيىقص القيهة بها ال يتغابف الىاس بهثمً عمى إثري يجكز لصاحب العهؿ اف يطمب بفسخ العقد  

ذا كها أىً إذا حدث عذر طارئ أك قكة قاٌرة حالت دكف  ،باتفاؽ الفقٍاء أك إىٍائً حسب األحكاؿ ٌك

ىٍائً.  تىفيذ العقد أك إتهاهً جاز ألحد العاقديف طمب فسخ العقد كا 

يجب عمى الهقاكؿ أف يبدأ بالعهؿ فكر العقد كليس لً أف يهتىع عف :عجز الهقاكؿ عف إتهاـ العهؿ -4
فإذا تأخر الهقاكؿ عف تىفيذ العهؿ كأصبح عاجزان عف إتهاـ  ،(4)أداء العهؿ أك يتأخر في البدء

                                                           

ي هشابٍة لحاالت  اىتٍاء اإلجارة عىد الحىفية، اىظر: الكاساىي (1)  .4/222 ،بدائع الصىائع ،ٌك
عقد الهقاكلة في الفقً  ،، شاشك90-15/73 ،تكهمة الهجهكع ،، الهطيعي223-4/222 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي :اىظر (2)

 .298-271عقد الهقاكلة،  ،، العايد243 -242،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،، الزحيمي762-761/ 26،اإلسبلهي
كال تككف  ،ٌي ها يقتضي رفع العقد الهالي بكجً هخصكصأك  ،ٌي فسخ في حؽ هتعاقديف بيع جديد في حؽ ثالث :اإلقالة (3)

 ،أسىى الهطالب في شرح ركض الطالب ،السىيكي ،2/11 ،االختيار ،ابف هكدكد ،اإلقالة اال في العقد الصحيح ألىً يعد هىعقدان 
2/74 
 179 ،عقد الهقاكلة ،العايد (4)
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العهؿ لهرض أك حادث جسيـ  فإف الهقاكلة تىتٍي كيعطى صاحب العهؿ الهتضرر حؽ فسخ 
 .عقد الهقاكلة

هكت الهقاكؿ: يىتٍي عقد الهقاكلة بهكت الهقاكؿ إذا كاف هتفقان هع صاحب العهؿ عمى أف يعهؿ  -5

بلتً ال أها إذا لـ تكف كذلؾ فبل يىتٍي عقد الهقاكلة  ،(1)شخصية هحؿ اعتباربىفسً أك كاىت هٌؤ

  .بهكتً

 : البراءة من العيوب في عقد  المقاولة الخامسالمبحث 

بة الزحيمي جكاز الهقاكلة بشرط البراءة هف العيكب كذلؾ  ليحهي بها اشترطً هف سكء ىيتً   ،يرل ٌك

ا العقد كاإلسقاط كها ٌك هعمكـ ال يفضي الجٍالً فيً  ،ألف اإلبراء إسقاط التهميؾ ،فيصح عمى إثٌر

إضافة إلى أف ٌذا اإلبراء يشهؿ كؿ عيب حاصؿ سكاء قبؿ  ،إلى الهىازعة لعدـ الحاجة إلى التسميـ

ك  العقد أك حاصؿ بعدي قبؿ القبض فيككف الهشركط عميً هستحقان رٌد ها عقد عميً إلى العاقد اآلخر ٌك

 .(2) اكؿالهق

 المطمب األول: أقوال الفقياء في اشتراط البراءة من العيوب في المقاولة. 

إف هف أٌـ االلتزاهات التي تقع عمى البائع أك الهقاكؿ التزاهً بضهاف العيب الخفي الذم قد يظٍر في 

خبلؼ ها كلكف قد يرغب العاقداف في تعديؿ أحكاـ ضهاف العيب الخفي ب ،الهبيع أك العهؿ  بعد العقد

 ٌك هقرر شرعان،  كذلؾ بصكرة  اشتراط البراءة هف العيب، كصكرة الهسألة:

 " ، فيقصد بٍذي الصكرة (3)" أف يشترط البائع عمى الهشترم التزاـ كؿ عيب يجدي في الهبيع عمى العهـك

ذي الصكرة لٍا حكهٍا في الفقً اإلسبله  ،يعدـ ضهاف العيب الخفي في الهبيع أك العهؿ لمهقاكؿ ٌك

                                                           

 245-244 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 .247 ،الهصدر السابؽ (2)
 3/398،هكسكعة الفقً اإلسبلهي ،التكيجرم (3)
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كالبد لىا أف ىتعرؼ عميٍا هف خبلؿ أقكاؿ الفقٍاء كأدلتٍـ  في هسالة اشتراط البراءة هف العيكب في 

 .العقد

 راء الفقياء في اشتراط البراءة من العيوب  آ :الفرع األول

ـٌ (1)ذٌب الحىفية :القكؿ األكؿ إلى أىً يجكز البيع بشرط البراءة هف العيكب في البيع كغيري سكاء عى

 العيكب كمٍا أك خٌص جىسا هف العيكب.

( هف هجمة األحكاـ العدلية: " إذا باع هاالن عمى أىً برمء هف كؿ عيب 342حيث جاء في الهادة )

 (2)ظٍر فيً ال يبقى لمهشترم خيار العيب "

كب في إلى أىٍـ ال يجيزكف البراءة هف العي( 5)، كالحىابمة(4)، كالشافعية(3)كذٌب الهالكية :القكؿ الثاىي

 :البيع  عمى تفصيؿ عىدٌـ كاآلتي

الهالكية يركف صحة البراءة هف العيكب في الرقيؽ فقط أها غير الرقيؽ فبليركف صحة البراءة هف 

ا :أم ،العيب  .(6)ال تصح البراءة هف العيكب في البيع كالهقاكالت كغيٌر

بهعىى أىٍـ اليجيزكف  ،كأها الشافعية فيحصركف البراءة  عف كؿ عيب باطف في الحيكاف خاصة

 .(7)البراءة في البيع كفي الهقاكالت

 

                                                           

-6/396كهاؿ الديف هحهد بف عبد الكاحد السيكاسي،  فتح القدير، ،، ابف الٍهاـ591/ 4 ،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف (1)
 3/42 ،الٍداية في شرح بداية الهبتدئ ،، دار الفكر، بدكف. الهرغيىاىي397

 1/67 ،هجمة االحكاـ العدلية ،لجىة هككىة هف عدة عمهاء كفقٍاء في الخبلفة العثهاىية (2)
 3/200،بداية الهجتٍد ،ابف رشد (3)
  12/355 ،الهجهكع ،الىككم (4)
 4/135 ،الهغىي  ،ابف قداهة(5)
 3/200،بداية الهجتٍد ،ابف رشد (6)
  12/355 ،تكهمة الهجهكع ،اىظر: ابف السبكي (7)
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 أدلة الفقياء في اشتراط  البراءة من العيوب  :الفرع الثاني

 :أدلة القول األول

أتى رجالن يختصمان في مواريث ليما لم تكن ليما )رضي ا عىٍا، قالت: (1)ها ركتً أـ سمهة -1 

نكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بينة إال دعواىما فقال:" إنما أنا  بشر وا 

بعض فأقضي لو عمى نحو ما أسمع منو فمن قضيت لو من حق أخيو بشيء فال يأخذ منو شيئًا 

فإنما أقطع لو قطعة من النار فبكى الرجالن وقال كل واحد منيما حقي لك فقال ليما النبي صمى 

 .(2)(قتسما وتوخيا الحق ثم استيما ثم تحاالاهلل عميو وسمم: " أما إذ فعمتما فا

بعد ذكر ٌذا الحديث: " كعمى ٌذا إجهاع الهسمهيف هف استحبلؿ هعاهبلتٍـ في  (3)كيقكؿ الكاساىي

ـ في سائر األعصار هف غير إىكار"  .(4)آخر أعهاٌر

كاإلبراء إسقاط ال تهميؾ، كاإلسقاط ال تفضي الجٍالة فيً إلى  ،استدلكا بأف البيع بٍذا الشرط إبراء  -3
ف كاف في ضهىً التهميؾ لعدـ الحاجة إلى التسميـ فبل تككف هفسدة، كبها أف الهشترم  الهىازعة، كا 

 .(5)قبؿ ٌذا البيع بكؿ عيب يظٍر بً فبل خيار لً بالرد

                                                           

. كأهٍا عاتكة بىت عاهر بف اس (1) هٍا ٌىد ًبٍىت أبي أهية كاسهً سٍيؿ زاد الركب ابف الهغيرة بف عبد ا بف عهر بف هخزـك
اجر بٍا إلى أرض الحبشة في الٍجرتيف جهيعنا، كتكفي  ،ربيعة بف هالؾ، تزكجٍا أبك سمهة عبد ا بف عبد األسد الهخزكهي ٌك

مَّى المَّ  مَّـى بعدي، هاتت سىة اثىتيف كستيف لمٍجرةفخمؼ عميٍا رسكؿ ا صى سى ًً كى مىٍي ي هف آخر أهٍات الهؤهىيف هكتا. اىظر:  ،ًي عى ٌك
 8/407اإلصابة في تهييز الصحابة، ،،  القرطبي69/، 8، ابف سعد، الطبقات الكبرل، 329/ 7 ،أسد الغابة  ،الجزرم

، كحسىً األلباىي في اركاء 3584 :،رقـ الحديث ،سىف أبي داكد،  باب في قضاء القاضي اذا أخطا ،أبك داكد (2)
ك الميثى أبك زيد الهدىى فى حفظً ضعؼ يسير ،،  كها أف في الحديث كها أخبر األلباىي  أساهة بف زيد5/253،الغميؿ  ،ٌك

 فحديثً حسف.
الترؾ، أقاـ ببخارل كاشتغؿ  أهير كاساف، بمديي هف كراء الىٍر هف ببلد ،همؾ العمهاء ،ٌك أبك بكر هسعكد بف أحهد الكاساىي (3)

بٍا بالعمـ عمى شيخً االهاـ عبلء الديف هحهد بف أبي أحهد السهر قىدم، كقرأ عميً هعظـ تصاىيفً هثؿ: التحفة في الفقً، كشرح 
ك هصىؼ كتاب بدائع الصىائع ها هف كتب األصكؿ، كسهع هىً الحديث، ٌك كتعتبر  ،التأكيبلت في تفسير القرآف العظيـ، كغيٌر

اًىيفى كىخٍهس هائىة كدفف في حمب ،بً هف الكتب الهعتهدة في الفقً الحىفيكت ثىهى الجكاٌر الهضية في طبقات  ،تكفى سىة سبع كى
 10/4347 ،ابف العديـ ،بغية الطمب في تاريخ حمب ،243-245 ،/2القرشي،  ،الحىفية

 5/173،بدائع الصىائع (4)
 3/42 ،الٍداية في شرح بداية الهبتدئ ،ىيالهرغيىا 5/300 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (5)
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  :أدلة القول الثاني

باع غبلهان لً  -رضي ا عىٍها  -عبد ا بف عهر أف (1)ها ركل اإلهاـ هالؾ في الهكطأ -1

ـ كباعً بالبراءة. فقاؿ الذم ابتاعً  ك زيد بف ثابت  رضي ا عىً  –بثهاىهائة دٌر لعبد ا  –ٌك

فقاؿ الرجؿ: باعىي عبدان كبً  (2)بف عهر: بالغبلـ داء لـ تسىهًِّ لي، فاختصها إلى عثهاف بف عفاف

 .ا: بعتً بالبراءةداء لـ يسٌهً، كقاؿ عبد 

فقضى عثهاف بف عفاف عمى عبد ا بف عهر أف يحمؼ لً لقد باعً العبد كها بً داء يعمهً فأبى عبد 

ـ  .ا أف يحمؼ كارتجع العبد، فٌصح عىدي فباعً عبد ا بعد ذلؾ بألؼ كخهسهائة دٌر

يدؿ ٌذا األثر  عمى جكاز البيع بشرط البراءة هف العيب؛ ألف عثهاف لـ يحكـ بفساد  :كجً االستدالؿ

الشرط عىد رفع الىزاع إليً، كلكىً أراد التثبت هف عدـ عمـ عبد ا بف عهر بالعيب قبؿ التعاقد فابف 

هىع الرد فعمى ٌذا الي ،كلـ يىكري أحد ،فأجهعكا عمى صحتً ،عهر رضي ا عىٍها باع بشرط البراءة

، كعمى ٌذا فإف البائع إذا اشترط البراءة كلـ يعمـ بالعيب صح (3)بكجكد الشرط كيككف كجكدي كعدهً 

ف عمـ فكتهً لـ يصح الشرط كلـ يبرأ.  الشرط كبرئ، كا 

                                                           

الهحقؽ: هحهد هصطفى األعظهي، هؤسسة زايد بف سمطاف آؿ  ،الهكطأ، هالؾ بف أىس بف هالؾ بف عاهر األصبحي الهدىي (1)
رقـ  ،ـ، باب العيب في الرقيؽ 2004 -ٌػ  1425اإلهارات، الطبعة: األكلى،  ،أبك ظبي ،ىٍياف لؤلعهاؿ الخيرية كاإلىساىية

 2271 :الحديث
كلد ًفي السىة السادسة بعد الفيؿ.، كاف يكىى في  ،عثهاف بف عفاف  ابف أبي العاص بهف أهية بف عبد شهس بف عبد هىاؼ (2)

مَّـى  -فمها كاف اإلسبلـ كلد لً هف رقية بىت رسكؿ ا  ،الجاٌمية أبا عهرك سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ كتىى بً غبلـ سهاي عىٍبد ا كا -صى
ٍبد ا كىافى أكؿ  ،فكىاي الهسمهكف أىبىا عى مَّـى، كى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى ٌاجر ًإلىى أرض الحبشة فارا بديىً هع زكجتً رقية ًبٍىت رىسيكؿ المَّ

د بدرا لتخمفً عمى تهريض خارج إليٍا، كتابعً سائر الهٍاجريف ًإلىى أرض الحبشة، ثيَـّ ٌاجر الٍجرة الثاىية ًإلىى الهديىة، كلـ يشٍ
ًي با ٍى ـى بالتخمؼ عميٍا، قتؿ عثهاف رىًضيى اي عى مَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى لهديىة يىٍكـ الجهعة زكجتً رقية، كاىت عميمة فأهري رىسيكؿ المَّ

، كصمى عى  ،أىٍك: سبع عشرة خمت هف ذم الحجة سىة خهس كثبلثيف هف الٍجرة -لثهاف عشرة بىٍير ٍبف هطعـ، اىظر: دفف ليبلن ًً جي مىٍي
 ،، الجزرم، أسد الغابة1039-3/1038 ،االستيعاب في هعرفة االصحاب ،، ابف عبد البر3/39ابف سعد الطبقات الكبرل، 

3/480-492 
 4/135 ،الهغىي  ،ابف قداهة :اىظر (3)
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" كألف الحيكاف يفارؽ ها  :كها عقب اإلهاـ الشافعي هبيىا الفرؽ بيف الحيكاف كغيري في البراءة فقاؿ

تغذل بالصحة كالسقـ، كتحكؿ طباعً، كقمها يبرأ هف عيب يظٍر أك يخفى، فدعت الحاجة سكاي؛ ألىً ي

 .(1)إلى التبرم هف العيب الباطف فيً؛ ألىً ال سبيؿ إلى هعرفتً كتكقيؼ الهشترم عميً"

 .(2)أىً يعتبر ذلؾ هف باب الغرر فيها لـ يعمهً البائع، كهف باب الغبف كالغش فيها عمهً -2

 لترجيح ا :الفرع الثالث

جكاز البيع أك الهقاكلة بشرط البراءة هف العيكب كها ذٌب الى ذلؾ الحىفية كذلؾ  -كا اعمـ –كالراجح
المسممون عمى شروطيم، إال شرطًا أحل ) :لدخكؿ ٌذا القكؿ  تحت عهكـ قكلً صمى ا عميً كسمـ

كشرط البراءة هف العيب  سكاء في الهبيع أك العهؿ إذا كاف البائع أك الهقاكؿ  ،(3)(حرامًا أو حّرم حالالً 
إضافة إلى أف الفقٍاء أكجبكا عمى البائع  ،ال يعمـ بالعيب، فإىً ال يحؿ حراهان كال يحـر حبلالن فيصح

ذا هقتضى األخكة اإلسبلهية كهقتضى قكلً صمى  أف يبيف العيب هٍها كاف ىكعً إذا كاف يعمهً، ٌك
 . (4)(ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسوا عميً كسمـ: )

كها أف ٌذا القكؿ هكافؽ  لقضاء عثهاف بف عفاف رضي ا عىً بيف عبد ا بف عهر كزيد بف 
رضي ا عىٍها، حيث أف ابف عهر رضي ا عىٍها قد اشترط البراءة عىد بيعً فاهتىع ابف (5)ثابت

هاف بالرد، فدؿ ذلؾ عمى أف البائع إذا اشترط البراءة كلـ يعمـ بالعيب صح الشرط عهر فحكـ عميً عث
ف عمـ فكتهً لـ يصح الشرط كلـ يبرأ.  كبرئ، كا 

 
                                                           

 2/57الهٍذب في فقً الشافعي،  ،الشيرازم (1)
 .3/200 ،بداية الهجتٍد ،ابف رشد (2)
 .35ص  ،سبؽ تخريجً (3)
، رقـ 1/470 ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف،  ذكر ىفي االيهاف عهف اليحب الخيً ها يحب لىفسً ،،ابف حباف (4)

 صحيح عمى شرط الشيخيف.:، كقاؿ عى234ًالحديث: 
لـ يشٍد بدران لصغر  ،يكىى أبك سعيد ،زيد بف ثابت بف الضحاؾ بف زيد بف لكذاف بف عهرك بف  هالؾ بف الىجار األىصارم (5)

ك الذم كتب القرآف في عٍد أىًبي  ،سىً، كأكؿ هشاٌدي الخىدؽ مَّـى الكحي كغيري، ٌك سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ككاف زيد يكتب لرسكؿ المًَّ صى
ي قاؿ أىبيك ٌريرة: " اليـك هات كصمى عميً هركاف ٍبف الحكـ، كلها تكف ،تكفي سىة خهس كأربعيف ،بكر، كعثهاف، رضي المًَّ عىٍها

، 2/537حبر ٌذي األهة، كعسى المًَّ أف يجعؿ في ابف عباس هىً خمفنا ". اىظر: ابف عبد البر، االستيعاب في هعرفة األصحاب، 
 .2/346الجزرم، اسد الغابة، 
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 .معامالت المؤسسات المالية اإلسالمية :الفصل الثالث

 المشاركة والوسائل العممية لتفعمييا في التمويل   :المبحث األول

 عبء إثبات التعدم أك التقصير في حالة الخسارة  :الهطمب األكؿ
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 الهشاركة الهتىاقصة  :الهطمب الرابع
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 الهطمب الثاىي: أىكاع التكرؽ في الفقً اإلسبلهي 

 حكـ التكرؽ الفردم :الهطمب الثالث

 اقكاؿ الفقٍاء في التكرؽ الفردم  :الفرع األكؿ

 أدلة الفقٍاء في التكرؽ الفردم  :الفرع الثاىي

 الترجيح  :الفرع الثالث

 حكـ التكرؽ الهصرفي الهىظـ :الرابعالهطمب 
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  :الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 :معامالت المؤسسات المالية اإلسالمية

أصبحت ضركرة اقتصادية حتهية لكؿ هجتهع إسبلهي  الهصارؼ اإلسبلهية في ظؿ هتطمبات العصر

كها أ ف الهصارؼ اإلسبلهية أضحت  ،يرفض التعاهؿ بالربا كيرغب في تطبيؽ الشريعة اإلسبلهية

ضركرة لتشجيع التهكيؿ كاالستثهار  الحقيقي بإقاهة هشركعات اقتصادية تساٌـ في زيادة الىاتج القكهي 

 كالدخؿ القكهي كالعائد االجتهاعي.

يتـ استخداـ األهكاؿ في الهصارؼ اإلسبلهية عف طريؽ صيغ التهكيؿ الهتعددة كالهشركعة كالتي  

 حرفية.... ،تىاسب كافة األىشطة سكاء أكاىت تجارية، صىاعية، زراعية، عقارية، هٍىية

 الهختمفة الهىشآت إلى هعىكم أك عيىي تهكيؿ " تقديـكيقصد بالتهكيؿ في االقتصاد اإلسبلهي ٌك: 

 لتساٌـ كفىية شرعية كضكابط هعايير ككفؽ اإلسبلهية، الشريعة كهبادئ أحكاـ هع تتفؽ التي بالصيغ

 .(1)كاالجتهاعية "  االقتصادية التىهية تحقيؽ في فعاؿ بدكر

 :(2)كأدكات االستثهار تىقسـ إلى قسهيف

ك " اإلجارة الهىتٍية   ،" الهرابحة " ك " كبيع السمـ "  :أدكات االستثهار قصيرة األجؿ كهثالٍا -1

 ك " االستصىاع ". ،بالتهميؾ "

                                                           

شاركة الهىتٍية بالتهميؾ، الهؤتهر صيغ هقترحة لتهكيؿ الهىشآت الصغيرة كالهعالجة الهحاسبية لصيغة اله ،هحهد :البمتاجي (1)
 14 ،األردف ،عهاف ،ـ2005،هايك ،31ػ  29 ،السىكم الثاىي عشر لؤلكاديهية العربية لمعمـك الهالية كالهصرفية

 278 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
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ك " الهشاركة "  بإىكاعٍا الهختمفة  ،" عقد الهضاربة "  :أدكات االستثهار طكيؿ األجؿ كهثالٍا -2

ا الشريعة اإلسبلهية كهىٍا:  " الهشاركة الهتىاقصة " إجارة )ك " إإلجارة "بىكعيٍا  ،التي تقٌر

جارة الهىافع  (.أعهاؿ كا 

بة الزحيمي كجً االختبلؼ بيف االستثهار اإلسبلهي كالتهكيؿ الربكم كأىً يكهف في الىقاط  كقد بيف ٌك

 :(1)اآلتية

أف الهصرؼ اإلسبلهي يساٌـ في تحهؿ هخاطر االستثهار إها بهقدار ها يهمؾ في  -1

ها بأاليحقؽ لىفسً أم عائد إذا لـ يتحقؽ ربح في ىٍاية االستثهار  ،الشركة هف رأس هاؿ كا 

بؿ تككف الفائدة الهقررة لً  ،ها البىؾ الربكم فبل يتحهؿ شيئان هف هخاطر التشغيؿأ

 .هضهكىة في جهيع األحكاؿ سكاء في حاؿ الربح أك في حاؿ الخسارة

أها البىؾ  ،أف الهصرؼ اإلسبلهي يضهف رأس الهاؿ الذم قدهً لبلستثهار ألىً هالؾ لً  -2

 .هٌكؿ بًالربكم فبل يضهف شيئان هف رأس الهاؿ الذم 

كهف أبرز صيغ التهكيؿ كاالستثهار اإلسبلهي التي  ،كلٍذا التهكيؿ العديد هف الصيغ أك الهعاهبلت

بة الزحيمي في بحثً  ا ٌك  :(2)ذكٌر

 التهكيؿ بالهشاركة كالكسائؿ العهمية لتفعميٍا.   -1
 .التهكيؿ باألسٍـ كاالستثهار فيٍا -2
 .التهكيؿ بالتكرؽ  -3
 الدكلية الهرابحة  -4
 .ببطاقات السحب الهغطاةالتهكيؿ  -5
 كىحك ذلؾ هف كجكي التهكيؿ. .السفر ،الدراسة ،التهكيؿ بالهىافع " العبلج -6

                                                           

 279-278 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 279 ،الهصدر السابؽ (2)
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 المشاركة والوسائل العممية لتفعمييا في التمويل: :األول مبحثال

" االشتراؾ بيف شخص أك أكثر في استثهار هاؿ هعيف أك أهكاؿ هعيىة  :يعرؼ التهكيؿ  بالهشاركة بأىً

أك  ،(1)اقتساـ كتكزيع األرباح كالخسائر الىاشئة عف القياـ بعهؿ هعيف أك أعهاؿ هحددة كذلؾ هف أجؿ

" اتفاقية بيف الهصرؼ اإلسبلهي كالطرؼ اآلخر "الهتعاهؿ " لبلشتراؾ في رأس الهاؿ كحسب :ٌك

سكاء الشراكة  دائهة أـ  ،االتفاؽ عمى ىسبة الهشاركة إلىشاء هشركع جديد أك تطكير هشركع قائـ

أها الخسائر فتككف حسب ىسبة  ،هتىاقصة بحيث يتـ تكزيع األرباح حسب االتفاؽ بيف الطرفيف

 .(2)الهشاركة في رأس الهاؿ " 

فالتهكيؿ بالهشاركة يعتبر هها سبؽ صيغة استثهارية كتهكيمية تتفؽ هع أحكاـ الشريعة اإلسبلهية، 

كلمهصرؼ اإلسبلهي  ،هىٍا تحقيؽ أرباح هف كراء الهشاركة لؤلفراد كالغاية ،كيشترؾ فيٍا عدة أطراؼ

 .الباحث عف تهكيؿ

كيستهد التهكيؿ بالهشاركة هشركعيتً هف هشركعية الشركة بكجً عاـ في الفقً اإلسبلهي  هف خبلؿ 

 .(3)كاألحاديث الىبكية ،اآليات القرآىية

 

                                                           

، هجمة دراسات 6 ،صيغ تهكيؿ الهشركعات الصغيرة في االقتصاد اإلسبلهي،حسيف عبد الهطمب ،األسرج(1)
 ق 1431ـ 80،2010عدد،،إسبلهية

ة لمهصارف اإلسبلهيؿ  اإلسبلهي َعبلقتٍا بهعيار كفاية رأس الهاؿ هخاطر صيغ التهَي ،هَسى عهر هبارك ،أبك هحيهيد (2)
 ـ2008،تكر أحهد السعدالدك :، إشراؼII، 86هف خبلؿ هعيار  

َٰٓ ِإَنٗ }  :قكلً تعالى :استدؿ الفقٍاء عمى هشركعية  الهشاركة  بكجً عاـ باألدلة هف القرآف  كالسىة (3) ِِ ََِْٰز َِٕسِقُكىۡ  َْٰٓا َأَحَذُكى ِب َفٱبَۡعُث

َُِت ًَِذٚ َٓبَٰٓ َأصَۡكَٰٗ َطَعبو ٱنۡ ُّ َُُٛظشۡ َأ َٛؤِۡتُكى اٗ  َفهۡ ُّ ٗ  ِبِشصۡق َفهۡ َّ َكِثٛشقكلً تعالى: }  ،19 :االية ،سكرة الكٍؼ ،{ يُِّۡ ٍَ اٗ  َِٔإ َٛبِۡغٙ ٱنُۡخَهَطبَِٰٓء يِّ  َن

ُٓىۡ ٍَ ِإنَّب َبعٍۡط َعَهَٰٗ َبعُۡع ًُِهْٕا َءاَيُُْٕا ٱنَِّزٚ هػا أخرجػً البخػارم    ،، كهف السٌىة الىبكية24{ سكرة ص: ىُْۡۗۡ يَّب ٗ  ََٔقِهٛم ٱنصََِّٰهَحَِٰت ََٔع
فجاءىػا البػراء بػف عازب فسألىاي، فقاؿ: فعمت أىا كشريكي زيد  ،اشػتريت أىػا كشػريؾ لػي شػيئا يػدا بيػد كىػسيئة :ؿ قػاؿعػف أبػي الهىٍػا

كفي الحديث القدسي  (،ها كاف يدان بيد فخذكي، كها كاف ىسيئة فذركي :بػف أرقػـ كسػألىا الىبػي صػمى اا عميػً كسػمـ عػف ذلػؾ  فقاؿ
 ،أىػػا ثالػػث الشريكيف ها لـ يخف أحدٌها صاحبً، فإف خاىً خرجت هف بيىٍها() :ػً الرسكؿ عف ربػػً عػػز كجػػؿ قاؿالػػذم يركيػ

ذي 5/288 ،، كضعفً األلباىي في إركاء الغميؿ3/256، 3383 ،رقـ الحديث ،باب الشركة ،أخرجً ابكداكد في سىىً ، ٌك
 .62-1/58،الخياط ،اىظر: الشركات في الشريعة اإلسبلهية ،االحاديث تدؿ عمى جكاز الشركة كالهشاركة
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 :(1)التهكيؿ عف طريؽ الهشاركة هىٍاكقد كضع الفقٍاء هجهكعة هف القكاعد التي تضبط 

أف يككف رأس الهاؿ هف الىقكد كاألثهاف كأجاز بعض الفقٍاء أف يككف هف العركض عمى أف تيٌقـك  -1
 .بىقد

 .أف يككف رأس الهاؿ هعمكهان كهكجكدان يهكف التصرؼ فيً -2

 ال يشترط تساكم رأس هاؿ كؿ شريؾ بؿ يهكف أف تتفاكت الحصص. -3

 ها اشترطكا بىسبة شائعة هعمكهة.يككف الربح بيىٍـ حسب  -4

 .يككف تكزيع الخسارة حسب ىسبة رأس هاؿ كؿ شريؾ فقط -5

كها يجكز أف يختمفكا  ،كيشترككا في الربح بىسبة هتساكية ،يجكز أف يتفرد أحد الشركاء بالعهؿ -6
  .بالربح برغـ تساكيٍـ في الهاؿ

عضٍـ في الربح أكبر في حاؿ عهؿ جهيع الشركاء في إدارة الشركة يجكز أف تككف حصص ب -7
(  ٌك عائد رأس الهاؿ 2ىظران ألف الربح في شركة العىاف) ،هف ىسب حصصٍـ في رأس الهاؿ

  .كالعهؿ هها يجكز التفاكت فيً ،كالعهؿ

 :(3)ك هف صكر االستثهار أك التهكيؿ  بالهشاركة التي تقدهٍا الهصارؼ اإلسبلهية

شخص أك أكثر في أحد الهشركعات إذ يقدـ الهشاركة الدائهة: كأف يقـك الهصرؼ بهشاركة  -1
كعائد الربح يقسـ بيىٍها  ،كالزبكف يقكـ بإدارة الهشركع ،الهصرؼ التهكيؿ الهالي لمهشركع

 بحسب الىسب الهتفؽ عميٍا.

ي أف يشارؾ الهصرؼ في رأس هاؿ هشركع هعيف هع كعد هف  -2 الهشاركة الهىتٍية بالتهميؾ: ٌك
إذ تىتٍي همكية الهشركع إلى الزبائف بعد هدة هف الزهف الهصرؼ ببيع أسٍهً إلى شركائً، 

عدا عف أىشطة أخرل إلى أساليب أخرل هثؿ الهضاربة كبيع السمـ كاإلجارة الهىتٍية بالتهميؾ 

                                                           

 ـ. 1994 –ق 1414  ،، هكسئسة الرسالة4.،ط:17-1/168 ،الشركات في الشريعة اإلسبلهية ،عبد العزيز ،الخياط (2)
 .5/12 ،ابف قداهة ،الهغىي :اىظر ،ٌي أف يشترؾ رجبلف بهاليٍها عمى أف يعهبل فيٍها بأبداىٍها كالربح بيىٍها :شركة العىاف (2)
،هجمة 469التهكيؿ االستثهارم في الهصارؼ اإلسبلهية ك أٌهيتً االقتصادية،  ،عزيز إسهاعيؿ ،هحهد ،أحهد ياسيف ،عبد (3)

 كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجاهعة العدد الخاص بهؤتهر الكمية، جاهعة العراؽ.
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الحسف أك إخراج الزكاة الى  (1)فضبلن عف أىشطة أخرل تحقؽ عائدان إلى هستحقيٍا هثؿ القرض
 هستحقيٍا.

ؿ بالهشاركة يعتبر هف أبرز أساليب التهكيؿ في الهصارؼ اإلسبلهية هها تقدـ فإف أسمكب التهكي

البديمة عف أسمكب اإلقراض بالفائدة فٍك أسمكب هرف يهكف أف يمبي احتياجات الكثير هف الهتعاهميف، 

"  أم الربح   :هف خبلؿ إحداث تكازف اجتهاعي عادؿ هتهاشيان هع القاعدة الفقٍية قاعدة" الغىـ بالغـر

 في قكاعدٌا.  هع اعتهادٌا عمى  شركة العىاف  كالخسارة

بة الزحيمي في بحثً الى عدة هشكبلت تثار تحت هجاؿ التهكيؿ الهشاركة هىٍا:   كأشار ٌك

 .عبء إثبات التعدي أو التقصير في حالة الخسارة :المطمب األول

 ،أهكاؿ قكـ كدهاءٌـلك يعطى الىاس بدعكاٌـ الدعى رجاؿ ) :يعتبر حديث الىبي صمى ا عميً كسمـ

بيف (3)قاعدة شرعية في تكزيع طرؽ إالثبات ،(2)(لكف البيىة عمى الهدعي كاليهيف عمى هف أىكر

 .(6)، كها ثبت اإلجهاع بذلؾ(5)كالهدعي عميً(4)الهدعي

                                                           

ك ىكع هف الهعاهبلت عمى غير قياسٍا لهصمحة  ،دفع هاؿ إرفاقان لهف يىتفع بً كيرٌد بدلً :كيقصد بالقرض الحسف ٌك (1) ٌك
ك جائز شرعان لفعمً صمى ا عميً كسمـ ،رفقان بالهحاكيج ،الحظٍا الشارع  ،البٍكتي ،كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع :اىظر ،ٌك

3/312. 
سٍ  ،البيٍقي (2) ٍكًجردم الخراساىيأحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى الخي باب البيىة عمى الهيدعي  ،السىف الصغير لمبيٍقي  ،رى

جاهعة الدراسات اإلسبلهية،  :الىاشر ،عبد الهعطي أهيف قمعجي :تحقيؽ ،4/188، 3386 ،رقـ الحديث ،كاليهيف عمى ها أىكر
، أىً حديث صحيح ركاي ابف 2/1110 ،كقاؿ عىً األلباىي في  هشكاة الهصابيح ،ـ1989 -ٌػ 1410، 1ط:  ،كراتشي ػ باكستاف

 عباس هرفكعان عف الىبي صمى ا عميً كسمـ.
، 19/89ىٍاية الهطمب في دراية الهذٌب، ،، الجكيىي256-4/255،بداية الهجتٍد ،، ابف رشد17/28 ،الهبسكط ،السرخسي (3)

 10/242 ،الهغىي ،ابف قداهة
 8/153 ،البابرتي ،اىظر: العىاية شرح الٍداية ،ٌك هف ال يجبر عمى الخصكهة إذا تركٍا :يقصد بالهدعي (4)
 .8/153 ،البابرتي ،،اىظر: العىاية شرح الٍداية،ٌك هف يجبر عمى الخصكهة :يقصد بالهدعى عميً (5)
عمى الهدعي كاليهيف عمى الهدعي  سف رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ البيىة :، قاؿ ابف الهىذر8/489 ،الهغىي ،ابف قداهة (6)

 عميً 
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كتعتبر يد الشريؾ  هطمقان في الهاؿ يد أهاىة؛ ألىً قبض الهاؿ بإذف الهالؾ ال عمى كجً البدؿ 

فإذا أثبت رب الهاؿ بالبيىة أك بالقرائف التعدم أك التقصير هف الشريؾ ( 2)كالكديعة  ،(1)كالكثيقة

 .(3)الهضارب فإىً يضهف ألف بيىة رب العهؿ أقكل بالقبكؿ 

كبٍذا الرأم الذم ذٌب إليً الفقٍاء هف ضهاف الشريؾ في حاؿ التعدم إذا أثبت رب الهاؿ بالبيىة 

بة الزحيمي  أىً عمى صاحب الهاؿ أك ىائبً أف يثبت بالبيىة أك بالقرائف كجكد التعدم  كبالقرائف بٌيف ٌك

ذا استثهر البىؾ الهاؿ باعتباري هفكضان هف الهكدعيف بذلؾ لدل  ،أك التقصير عمى العاهؿ الشريؾ كا 

 . (4)فعمى البىؾ إثبات التعدم أك التقصير هف ٌذا الشخص الهستثهر في حفظ الشيء ،شخص آخر

 التوسع في مفيوم يد األمانة  :المطمب الثاني

يد ضهاف، كيد  :، كتىقسـ إلى(6)االستيبلء عمى الشيء بالحيازة :ٌىا تعىي(5)أف األصؿ في اليد

يد األهاىة كيد الضهاف كلكؿ كاحدة هف  :، ككضع الفقٍاء ضابطان بيف األهىاء كالضاهىيف ٌك(7)أهاىة

 . (8)تمؾ اليديف حكهٍا في الفقً اإلسبلهي

                                                           

 .6/158،فتح القدير ،ابف الٍهاـ (1)
 :اىظر ،كشرعان ٌي العقد الهقتضي لبلستحفاظ  أك العيف الهستحفظة ،الكديعة في المغة ٌي ها كضع عىد غير هالكً لحفظً (2)

 7/98 ،ابف حجر الٍيتهي ،تحفة الهحتاج في شرح الهىٍاج
، 374-12/373. ابف رشد، البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيً كالتعميؿ لهسائؿ الهستخرجة، 8/483،لقديرفتح ا ،ابف الٍهاـ (3)

 5/39 ،الهغىي ،، ابف قداهة14/360،الهطيعي، تكهمة الهجهكع
 282 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي(4)
 370-3/369 ،الهىثكر في أصكؿ الفقً ،اىظر ،الهقصكد باليد ٌىا ٌي اليد الهعىكية حيث تىقسـ اليد إلى حسية كهعىكية (5)
، كزارة األكقاؼ الككيتية، 3/370الهىثكر في القكاعد الفقٍية، ،أبك عبد ا بدر الديف هحهد بف عبد ا بف بٍادر ،الزركشي (6)

 ـ1985 -ٌػ 1405، 2ط:
،  الهعٍد اإلسبلهي لمبحكث كالتدريب, 2، ط: 13 ،هدل صحة تضهيف يد األهاىة بالشرط في الفقة اإلسبلهي  ،ىزيً ،حهاد (7)

 ٌػ1420
 282 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (8)
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 ،كيد الهشترم كالقابض عمى سكـ الشراء ،ٌي حيازة الهاؿ  لمتهمؾ أك لهصمحة الحائز :افكيد الضه

أك ٌي يد الحائز الذم حاز الشٍي ظمهان بقصد تهمكً أك  ،(1)كالهقترض ،كالهالؾ ،كالغاصب ،كالهرتٍف

  .(2)لهصمحة ىفسً

كالشريؾ  ،ىيابة ال تهمكان كيد الكديع كالهستعير كالهستأجر ،فٍي حيازة الشيء أك الهاؿ :كأها يد األهاىة

 .(3) كالهضارب كىاظر الكقؼ كالكصي

 حكم يد األمانة ويد الضمان في الفقو اإلسالمي. 

ألف الهتعدم هتمؼ لهاؿ غيري فيضهىً ،(4)إف كاضع اليد أهاىة ال يضهف ها ٌك تحت يدي إال بالتعدم
فإىً إذا أكدع  ،(6)أك الهقٌصر هتسبب بترؾ ها كجب عميً هف حفظٍاألف الهٌفرط  أك بالتقصير ،(5)

ذا باتفاؽ الفقٍاء  ُْىۡ لقكلً تعالى:  }  ،(7)الكديعة عىد هف اليكدع هثمٍا عىد هثمً يضهىٍا ٌك  ٍَ َٔٱنَِّزٚ

 ٌَ ِْىۡ َسَُٰعٕ ََٔعِٓۡذ ِٓىۡ  ََُِٰت مى اليد ها أخذت ع) :، كاألصؿ حفظ األهاىة لقكلً صمى ا عميً كسمـ(8){ ِنَؤَيَٰ

ا الفقٍاء كهف صكر التعدم في عقد األهاىة ،(9)(حتى تؤدم  :كلمتعدم كالتقصير صكر ذكٌر

                                                           

لفقٍية الهكسكعة ا ،الككيت –، كزارة األكقاؼ كالشؤف االسبلهيىة 2/323 ،الهىثكر في أصكؿ الفقً ،الزركشي (1)
 28/258الككيتية،

بة هصطفى (2) ، دار 154 ،دراسة هقارىة ،ىظرية الضهاف أك أحكاـ الهسؤكلية الهدىية كالجىائية في الفقً اإلسبلهي ،الزحيمي، ٌك
 ـ2013ق، 1433، 9ط:  ،الفكر

الهكسكعة الفقٍية  ،الككيت –كزارة األكقاؼ كالشؤف االسبلهيىة  ،2/323 ،الهىثكر في أصكؿ الفقً ،الزركشي  (3)
 .28/258الككيتية،

 .3/607 ،ٌك التصرؼ في الشيء بغير إذف ربً دكف قصد تهمكً. بمغة السالؾ ألقرب الهسالؾ، الخمكتي :التعدم (4)
 4/167 ،كشاؽ القىاع ،البٍكتي (5)
 .4/167 ،الهصدر السابؽ ىفسً (6)
 ،الهغىي ،، ابف قداهة14/174 ،تكهمة الهجهكع ،.الهطيعي94 /،4 ،بداية الهجتٍد ،،ابف رشد11/157 ،الهبسكط ،السرخسي (7)
 283 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،،  الزحيمي6/4366
 8 :االية ،سكرة الهكهىكف (8)
 .1/149 ،، كضعفً األلباىي في ضعيؼ سىف الترهذم3561رقـ الحديث:  ،باب في تضهيف العكرً  ،سىف أبي داكد ،أبكداكد (9)
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ـ  استعهاؿ الكديعة كاالىتفاع بٍا  أك تضعيٍا أك حفظٍا عف طريؽ غيري أك غير عيالً أك عىد غيٌر

ا بحيث يتعذر التهيز ،ههف اليكدع هالً عىدٌـ عادة ففي تمؾ الصكر التي  أكجحكدٌا  ،أكخمطٍا بغيٌر

ا الفقٍاء فإف كاضع اليد يضهف هثمٍا أك قيهتٍا  .(1)ذكٌر

أك أف يٍهؿ الكديع الكديعة فبل  ،عدـ حفظ الكديعة في حرز هثمً :كهف صكر التقصير في عقد األهاىة

أك أف يسافر  ،يدفع عىٍا ها يتمفٍا كترؾ تٍكية ثياب الصكؼ أك السجاد هثبلن، أك ىسياف هكاف كضعٍا

ا هف صكر التقصير  ،أك أف يسقط عميٍا شي هىً ،بٍا فتضيع أك تٍمؾ  .(2)كغيٌر

أها حكـ يد الضهاف فإ ف كاضع اليد عمى الهاؿ عمى كجً التهمؾ أك االىتفاع بً لهصمحة ىفسً 

كها يضهىً بالتمؼ  ،يضهىً في كؿ حاؿ حتى لك ٌمؾ بآفة سهاكية أك عجز عف ردي إلى صاحبً

ك تحت يدي ،ؼكاإلتبل فإذا اىتقمت اليد إلى غيري بعقد البيع أك بإذىً  ،فالهالؾ ضاهف لها يهمكً ٌك

كلك اىتقمت  ،كالهقبكض عمى سكـ الشراء أك بغير إذىً كالهغصكب فالضهاف في ذلؾ عمى ذم اليد

بل فيد األهاىة ليست هف جىس يد الضهاف ف ،إلى غيري بعقد كديعة أك عارية فالضهاف عمى  الهالؾ

 .(3)يتىاكباف 

 

 

                                                           

ىٍاية الهطمب  ،، الجكيىي422-3/419 ،حاشية الدسكقي ،، الدسكقي664/666/ 5 ،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف :اىظر (1)
-2/245،درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ  ،، الهكلى196-4/167 ،كشاؼ القىاع ،، البٍكتي388-11/385 ،في دراية الهذٌب

 283 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،. الزحيمي247
 ،الصاكم ،بدكف ،، دار إحياء الكتب العربية247-2/245،هحهد بف فراهرز بف عمي، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،كلىاله(2)

بمغة السالؾ ألقرب الهسالؾ الهعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير   ،أبك العباس أحهد بف هحهد الخمكتي
 ،) اـً هىاًلؾو هى ٌىًب اإلًٍ ٍذ  ،بدكف،  الزحيمي ،، دار الهعارؼ553-3/551ٌك شرح الشيخ الدردير لكتابً الهسهى أقرب الهسالؾ ًلهى

 283 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر
 284 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،.، الزحيمي5/248 ،ئع الصىائعبدا ،الكاساىي :اىظر (3)
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 ضمان طرف ثالث :المطمب الثالث

" ٌك  إصدار تعٍد هف طرؼ أجىبي عف هدير االستثهار سكاء كاف  :الهقصكد بضهاف طرؼ ثالث

هضاربا أك شريكا هديران أك ككيبل، بتحهمً الخسارة التي تقع في رأس الهاؿ الهستثهر كتعكيض 

 .(1)الهستثهر عف تمؾ الخسارة  دكف أف يككف لً حؽ الرجكع عمى الهستثهر أك عمى هدير االستثهار" 

الث يتصكر غالبان هف الجٍات الحككهية إذا كاىت االستثهارات قد صدرت كها أف ضهاف الطرؼ الث

لهصمحة هرفؽ عاـ أك هشركع حيكم، كقد كقع ذلؾ فعبل في طرح زيادة رأس شركات الكٍرباء في كؿ 

 .(2)هف السعكدية كقطر

هف شخص ، أها إف كاف الضهاف (3)كهف الهقرر شرعان أف الضهاف كاألهاىة ال يجتهعاف باتفاؽ الفقٍاء

كضهاف شركة  ،ثالث هعىكم أك طبيعي يٍهً ىجاح الهضاربة كضهاف الدكلة لؤلسٍـ كشرائٍا كقيهتٍا

لتصرؼ بعض األشخاص أك ضهاف طرؼ ثالث لها يؤكؿ إليً التصرؼ في الهضاربة فكؿ ذلؾ جائز 

بة الزحيمي ألىً كها بيف ٌك َيب َعَهٗ }  :قكؿأىً إحساف كتعاكف كتبرع أك ٌبة أك ارفاؽ كا ي( 4)شرعا ن

ٍَ ِيٍ َسِبٛمْۚ ُِٛ ًُحِۡس  (5){  ٱنۡ

" ليس ٌىاؾ ها يهىع شرعنا هف الىص   :(6)كىصً كجاء ىص قرار الهجهع الفقٍي عمى هشركعية ذلؾ 

في ىشرة اإلصدار أك صككؾ الهقارضة عمى كعد طرؼ ثالث، هىفصؿ في شخصيتً كذهتً الهالية 

                                                           

بحث هقدـ لمىدكة الفقٍية الثالثة هصرؼ أبك ظبي  ،اآلليػات العهمية لتطكيري،عبد الستار، التهكيؿ بالهشػػػاركة ،أبك غدة (1)
 20،ـ20/01/2011ك  19 ،اإلسبلهي

 21،ية لتطكيرياآلليػات العهم،التهكيؿ بالهشػػػاركة ،أبك غدة (2)
ىٍاية  ،، الجكيىي422-3/419 ،حاشية الدسكقي ،، الدسكقي666-664/ 5 ،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف :اىظر (3)

 ،196-4/167 ،كشاؼ القىاع ،، البٍكتي388-11/385 ،الهطمب
 285قضايا الفقً كالفكر الهعاصر، ،الزحيمي (4)
  91  :اآلية  ،سكرة التكبة (5)
شباط  11 –6الهكافؽ  1408جهادل اآلخرة  23-18هف   ،، الدكرة الرابعة30القرار رقـ  ،هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي (6)
 السعكدية ،ـ،جدة1988 (فبراير)
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غ هخصص لجبر الخسراف في هشركع هعيف، عمى أف يككف عف طرفي العقد، بالتبرع بدكف هقابؿ بهبم

التزاهنا هستقبلن عف عقد الهضاربة، بهعىى أف قياهً بالكفاء بالتزاهً ليس شرطنا في ىفاذ العقد كترتب 

أحكاهً عميً بيف أطرافً، كهف ثـ فميس لحهمة الصككؾ أك عاهؿ الهضاربة الدفع ببطبلف الهضاربة 

تزاهاتٍـ بسبب عدـ قياـ الهتبرع بالكفاء بها تبرع بً بحجة أف ٌذا االلتزاـ أك االهتىاع عف الكفاء بال

 كاف هحؿ اعتبار في العقد" 

 المشاركة المتناقصة  :المطمب الرابع

ي هف صيغ االستثهار الهرغكبة فيٍا في  الهصارؼ اإلسبلهية لتفادم التكرط في القركض الربكية  ٌك

كهساعدة أصحاب الدخؿ الهحدكد هف بىاء هسكف أك أقاهة هشركع كيهكف اعتهادٌا في االستثهارات 

 الهعاصرة بيف الهصرؼ  اإلسبلهي كبعض العهبلء. 

 :تعريف المشاركة المتناقصة

عف شركة يتعٍد فيٍا أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر تدريجيان إلى أف يتهمؾ الهشترم "ٌي عبارة 

هكاف التىازؿ هف أحد الطرفيف عف إأك " ٌي التي يتفؽ فيٍا الشريكاف عمى  (1)الهشركع بكاهمً "

. (2)حصتً في الهشاركة لمطرؼ اآلخر، إها دفعة كاحدة أك عمى دفعات، بحسب شركط هتفؽ عميٍا " 

الخاهسة عشرة بأىٍا: " هعاهمة جديدة تتضهف شركة بيف طرفيف  عرفٍا الهٌجهع الفقٍي في دكرتًكها 

في هشركع ذم دخؿ يتعٍد فيٍا أحدٌها بشراء حصة الطرؼ اآلخر تدريجان سكاء كاف الشراء هف 

 .(3)حصة الطرؼ الهشترم في الدخؿ أـ هف هكارد أخرل" 

                                                           

 201 ،الهعايير الشرعية ،ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة (1)
ا في ضكء ضكابط العقكد ،الزحيمي  (2) رقـ دكلة الككيت  -هجمة الكعي اإلسبلهي  ،1 ،الهستجدة الهشاركة الهتىاقصة كصكٌر

  449العدد:  
آذار  11 – 6ٌػ، الهكافؽ 1425الهحـر  14–  19 ،، الدكرة الخاهسة عشر136القرار رقـ ،هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي (3)
 سمطىة عيهاف  ،هسقط ،ـ2004 (هارس)
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الهشاركة الهتىاقصة ٌي عبارة عف شركة بيف العهيؿ كالهصرؼ كيتضح هف التعريفيف السابقيف أف 

عمى أف يقكـ الهصرؼ ببيع ىصيبً كمً أك التىازؿ عف حصتً لمعهيؿ تدريجان هع هركر  ،االسبلهي

  .الكقت

 صورة المشاركة المتناقصة: 

 هف أشٍر صكر الهشاركة الهتىاقصة في الهصارؼ اإلسبلهية: 

أف يشترؾ الهصرؼ اإلسبلهي هع طرؼ أك أطراؼ أخرل في إىشاء هشركع برأس هاؿ هعيف كبٍدؼ 

الربح  بحيث يساٌـ البىؾ كالشركاء في رأس هاؿ ٌذا الهشركع بىسب هعيىة عمى أف يقكـ الطرؼ 

 اآلخر " الشريؾ أك أحد الشركاء " بشراء حصة البىؾ تدريجيان هف األرباح التي يحصؿ عميٍا إلى أف

تىتقؿ حصة البىؾ في رأس هاؿ الهشركع بالكاهؿ كبشكؿ تدريجي لمطرؼ اآلخر بحيث يصبح الشريؾ 

بة الزحيمي ،(1)اآلخر ٌك هالؾ الهشركع كيخرج البىؾ هف الشركة  أف  :أك بصيغة أخرل كها بيىٍا ٌك

راء جهيع يتهمؾ العهيؿ بعض أسٍـ البىؾ تباعان، بسعر السكؽ حتى تكتهؿ لً همكية الهشركع كمً بش

يخرج البىؾ هف الشركة  ،كفي حاؿ االىتٍاء هف سداد حقكؽ البىؾ  ،أسٍـ البىؾ تباعان بسعر السكؽ

 .(2)كيتهمؾ الشريؾ اآلخر جهيع الهشركع ،بالتخارج عمى حصتً

  :مشروعية المشاركة المتناقصة

حيث إىٍا ال تتصادـ هع شيء هف أصكؿ  ،تعتبر الهشاركة الهتىاقصة جائزة  في الشريعة اإلسبلهية

ىها يككف االتفاؽ فيٍا إعهاالن لهبدأ التراضي كحرية التعاقد أك حرية اإلرادة،  الشريعة كىصكصٍا، كا 

                                                           

( في عهميات الهشاركة الهتىاقصة 4)تطبيؽ الهصارؼ اإلسبلهية لهعيار الهحاسبة الهالية رقـ  ،حسيف هحهد حسيف ،سهحاف (1)
كر هىشث بح ،" حالة الهصارؼ اإلسبلهية األردىية "،الصادرة عف ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة كالضكابط لمهؤسسات الهالية اإلسبلهية

 https://www.arado.org  ،يةدارإلالمتىهية بية رلعاهة ظلهىف اعدرة لصادارة ابية لئلرلعالهجمة افي 
 286 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
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كها بيف  حيث ال يككف في ٌذا االتفاؽ هصادهة هع هقتضى العقد أك ىصكص الشريعة أك غاياتٍا

بة الزحيمي  لعىاف لكقايتٍا هف أف تككف هجرد عهمية تهكيؿ بقرض هتحققأن فيٍا أحكاـ شركة ابذلؾ ٌك

أف التكييؼ الفقٍي لمهشاركة الهتىاقصة عبارة عف كها  ،(1)يمـز العهيؿ بسدادي هع عكائد الشركة  

كها جاء  ،(3)كحكهٍا اإلباحة كها تـ ترجيحً فيها سبؽ ،(2)شركة عقد هقترىة بشرط أك كعد بالبيع 

الهشاركة الهتىاقصة هشركعة إذا التيـز فيٍا باألحكاـ " :(4)بىص هشركعيتٍا قرار الهجهع الفقٍي كىصً

 العاهة لمشركات، كركعيت فيٍا الضكابط اآلتية:

عدـ التعٍد بشراء أحد الطرفيف حصة الطرؼ اآلخر بهثؿ قيهة الحصة عىد إىشاء الشركة، لها      - أ

ريؾ حصة شريكً، بؿ يىبغي أف يتـ تحديد ثهف بيع الحصة بالقيهة السكقية في ذلؾ هف ضهاف الش

 أك بها يتـ االتفاؽ عميً عىد البيع. ،يـك البيع

عدـ اشتراط تحٌهؿ أحد الطرفيف هصركفات التأهيف أك الصياىة كسائر الهصركفات، بؿ         - ب

 تحٌهؿ عمى كعاء الهشاركة بقدر الحصص.

ح أطراؼ الهشاركة بىسب شائعة، كال يجكز اشتراط هبمغ هقطكع هف األرباح أك تحديد أربا        -ج

 ىسبة هف هبمغ الهساٌهة.

 الفصؿ بيف العقكد كااللتزاهات الهتعمقة بالهشاركة.        -د

 .(تهكيؿ)هىع الىص عمى حؽ أحد الطرفيف في استرداد ها قدهً هف هساٌهة         -ق
                                                           

 .286 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،. الزحيمي212 ،الهعايير الشرعية ،ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة (1)
 ،الهعٍد اإلسبلهي لمبحكت كالتدريب  ،كهاؿ تكفيؽ هحهد الهشاركة الهتىاقصة كأداة هف أدكات التهكيؿ اإلسبلهي ،حطاب  (2)

 16،ـ2003ق 1424، 10/2البىؾ اإلسبلهي لمتىهية الهجمد 
 118تـ ذكري في الرسالة ,(3)
آذار  11 – 6ٌػ، الهكافؽ 1425الهحـر  14–  19 ،، الدكرة الخاهسة عشر136القرار رقـ ،هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي (4)
 سمطىة عيهاف ،هسقط ،ـ2004 (هارس)
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 تمويل األسيم واالستثمار فييا  :المبحث الثاني

 ،يعتبر تهكيؿ األسٍـ هف صيغ التهكيؿ في الهصارؼ اإلسبلهية تتـ في الشركات الهساٌهة الدائهة

عمى أف يككف شراء أسٍـ الشركات ىشاطٍا األساس غير هخالؼ إلحكاـ الشريعة اإلسبلهية كهصاىع 

ا اإلسبلهية بتهمؾ ىسبة هف أسٍـ الشركة  بحيث يقكـ الهصرؼ أك الهؤسسة ،الحديد كاالسهىت كغيٌر

دارة الشركة ،أك رأس الهاؿ هقابؿ حصة هتفؽ عميٍا هف األرباح الىاتجة  ،كيفكض الشريؾ بالعهؿ كا 

، كالغاية هف ٌذي الصيغة ٌك تىهية الهاؿ كتطبؽ قكاعد (1)كيحتفظ البىؾ بحؽ الرقابة كالهتابعة كاإلدارة

زع األرباح بحسب االتفاؽ كتككف الخسارة عمى قدر حصة كؿ الشركات كأحكاهٍا الهقررة شرعا فتك 

كاألهيف اليضهف إال بالتعدم أك   ،شريؾ، كيككف العهيؿ أهيىان عمى أهكاؿ الشركة كهىٍا أهكاؿ البىؾ

 .(2)بالتقصير كها تـ ذكري 

 مشروعية التمويل باألسيم  :المطمب األول

ها جائزتاف (3)كشركة هضاربة في شركة عىافها هف ىاحية هشركعية تمؾ الصيغة فإىٍا تشترؾ أ ٌك

ي أحد أساليب االستثهار الجهاعي الىاجحة غالبا في التىهية االقتصادية كيعكد عمى (4)شرعان  ،  ٌك

البىؾ بالىفع حيث تهكف البىؾ هف الهساٌهة في رأس هاؿ هشركع كبير كيغطي جزءان هف التكاليؼ 

ف رافدان هاليان قكيان يدر السيكلة الهالية الكافية لهدة طكبمة كها يكك  ،بهقدار ىسبة هشاركتً في التهكيؿ

لهف يدير الشركة كها يككف لمبىؾ الهقدار الفعاؿ في اإلسٍاـ الفعاؿ هف خبلؿ الدراسة كتحديد الطرؽ 

                                                           

 287،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي(1)
 .104ص  ،تـ ذكري في الرسالة (2)
ابف  ،اىظر: الهبدع شرح الهقىع ،" أف يدفع  هالً الى آخر يتجر فيً كالربح بيىٍها عمى ها شرطاي" :شركة الهضاربة ٌي (3)

 .368-4/367 ،هفمح
،ابف 4/35 ،بداية الهجتٍد ،ابف رشد ،،7/23ىٍاية الهطمب في دارية الهذٌب،  ،، الجكيىي11/151الهبسكط،  ،السرخسي(4)

 .4/368 ،الهبدع شرح الهقىع ،.ابف هفمح5/12 ،الهغىي ،قداهة
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اؽ الهتعاهؿ في كفاء الديكف كالهستحقات الهالية كالى ٌذا  كالهشاركة في األرباح كالخسائر دكف إٌر

بة الزحيمي الرأم ذٌب   .(1)ٌك

 التورق  المصرفي المنظم  :المبحث الثالث

بة الزحيمي حرهة التكرؽ الهصرفي  الهىظـ هبيىان  أف ٌذي العهمية أك  الهعاهمة غير التكرؽ يرل ٌك

الحقيقي الهعركؼ عىد الفقٍاء لها بيىٍها هف فركؽ عديدة، فالتكٌرؽ الحقيقي يقكـ عمى شراء حقيقي 

تدخؿ في همؾ الهشترم كيقبضٍا قبضان حقيقيان  كتقع في ضهاىً، ثـ يقكـ ببيعٍا ٌك لسمعة بثهف آجؿ  

كها أف التكرؽ الهصرفي الهىظـ  ،بثهف حاٌؿ لحاجتً إليً، قد يتهكف هف الحصكؿ عميً كقد ال يتهكف

هخالفة شرعية حيث ال يقبض الهتعاهؿ السمعة الهشتراة، إىها يككؿ الهصرؼ ببيعٍا بثهف آجؿ، فيً 

ىها هجرد تككيؿ الهصرؼ بشراء السمعة، ثـ يبيعٍا بثهف حاضر ف ميس  ٌىاؾ سمعة في الكاقع، كا 

ذا كاف القصد هف التكرؽ ٌك التحايؿ عمى الربا بكافة صكري فٍذا (2) كيعطي ثهىٍا لمهتعاهؿ ،  كا 

فالتكرؽ  (3)كالتكرؽ الهصرفي كالهرابحة الهصرفية ،هحظكر شرعي يٌحـر سدان لمذرائع الهؤدية إلى الربا

ك ههارسة الهؤسسة أك  الهصرفي الهىظـ أك التهكيؿ بالىقكد الحاصؿ بيف الفرد كالبىؾ، ككذا عكسً ٌك

الشركة بذاتٍا لً بصفتٍا أىٍا ٌي الهتكرؽ، يعد حراهان شرعان، ألىً يفقد قبض السمعة حقيقة أك حكهان، 

فائدة، فٍك حيمة عمى الربا، كالحيمة كيككف هجرد عقد صكرم يستر تعاهبلن ربكيان أك قرضان صريحان ب

 .(4)هىكرة ديىيان كخمقيان 

 

 
                                                           

 287 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
 11-10 ،أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،حقيقتً :التػكرؽ ،الزحيمي (2)
 267قضايا الفقً كالفكر الهعاصر،   ،حيميالز  (3)
 17، (الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ)التػكرؽ حقيقتً، أىكاعً  ،الزحيمي (4)
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 التورق لغة واصطالحا. :المطمب األول

 :التكرؽ في المغة

ي ،هأخكذ هف الكًرؽ بكسر الراء الدراٌـ :، كالتكرؽ(1)أكراؽ :كجهع الكرىؽ كالكريؽ كالكروؽ ،الفضة :ٌك

َْٰٓا } :كهىً قكلً تعالى( 2)الهضركبة َُِتَفٱبَۡعُث ًَِذٚ َٰٓ ِإَنٗ ٱنۡ ِِ ََِْٰز َِٕسِقُكىۡ  كسهيت بهسألة التكرؽ  ،(3){َأَحَذُكى ِب

 . (4)ألف الهقصكد هىٍا الكًرؽ أم الىقد ال البيع

  :التكرؽ في االصطبلح 

عيرؼ التكرؽ  في االصطبلح الفقٍي بأىً: " أف يشترم الشخص السمعة إلى أجؿ، ثـ يبيعٍا لغير 

 .(5)بائعٍا األكؿ ىقدان في الحاؿ، كيأخذ ثهىٍا بقصد الحصكؿ عمى الدراٌـ" 

كها عرفً الهجهع الفقٍي التابع لرابطة العالـ اإلسبلهي  بأىً: " شراء سمعة في حكزة البائع كهمكً 

 .(6)ؤجؿ، ثـ يبيعٍا الهشترم بىقد لغير البائع لمحصكؿ عمى الىقد "الكرؽ"بثهف ه

كها عرفتً لجىة الهعايير الشرعية الهىبثقة عف ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة لمهؤسسات الهالية كاالسبلهية 

بأىً: " شراء سمعة بثهف آجؿ هساكهة أك هرابحة، ثـ بيعٍا إلى غير هف اشتريت هىً لمحصكؿ عمى 

 .(7)د بثهف حاؿ" الىق

                                                           

 10/375 ،ابف هىظكر، لساف العرب (1)
 4/1564الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  ،الزبيدم (2)
 19 :االية ،سكرة الكٍؼ (3)
، 2، دار الىفائس لمطباعة كالىشر كالتكزيع، ط: 1/150هعجـ لغة الفقٍاء،  ،حاهد صادؽ ،قىيبي ،هحهد ركاس ،قمعجي (4)

 ـ 1988 -ٌػ  1408
 5/3457 ،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي (5)
 ٌػ 1419رجب  11هجهع الفقً اإلسبلهي برابطة العالـ اإلسبلهي، القرار الخاهس، الدكرة الخاهسة عشرة،  (6)
 494 ،رعيةالهعايير الش  (7)
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شراء سمعة ليبيعٍا ٌك  :ككؿ التعريفات السابقة هتقاربة في الهعىى  إذ إف الهقصكد هف هفٍكـ التكرؽ

كأف هف عىاصر التكرؽ بيعٍا لغير البائع  ،إلى آخر غير بائعٍا األكؿ لمحصكؿ عمى الىقد كالسيكلة

كرؽ كالعيىة اال في تحصيؿ الىقد الحاؿ كعمى إثر تمؾ التعريفات يتضح أىً ال صمة بيف الت ،بثهف أقؿ

  :كها تدؿ التعريفات السابقة عمى أف أف لمتكرؽ ثبلثة عىاصر ،(1)فيٍها

بيع السمعة ىقدان، كالثالث: أف يبيع ٌذي السمعة لغير البائع بثهف  :كالثاىي ،األكؿ: شراء السمعة ىسيئة

  .أقؿ

ها  :(2)كىبلحظ أف لمتكرؽ ركىاف ٌك

 :طرفا التكرؽ -1

 (.دافع الىقكد أك الدائف)هكرِّؽ  - أ

ك الهشترم األكؿ طالب الىقكد أك الكًرؽ)هستكرؽ أك هتكرؽ  - ب  (.ٌك

ك السمعة الهشتراة كالهبيعة.  :هحؿ التكرؽ -2  ٌك

ف كاف قد شاع ٌذا الهصطمح عىد الحىابمة ـ هف ( 3)كلـ يستعهؿ الفقٍاء هفٍكـ التكرؽ كا  دكف غيٌر

حيث تحدث عىً بشكؿ هفصؿ في هعرض بياف حكهً في هجهكع  (4)الفقٍاء، كأكؿ هف ذكري ابف تيهية

                                                           

 263 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
بة هصطفى ،اىظر: الزحيمي (2) بحث هقدـ إلى هجهع الفقً  ،أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،حقيقتً :التػكرؽ ،ٌك

 2 ،دكلة اإلهارات العربية الهتحدة ،الشارقة ،الدكرة التاسعة عشرة ،التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي ،اإلسبلهي الدكلي
اإلىصاؼ في هعرفة الراجح هف  ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميهاف  ،. الهرداكم3/186 ،كشاؼ القىاع ،البٍكتي (3)

 2/26،شرح هىتٍى اإلرادات ،البٍكتي  ،، الىاشر: دار إحياء التراث العربي2،ط:4/337 ،الخبلؼ
كلد في حراف يـك االثىيف  ،ي الدهشقٌي الحىبمي، أبك العباس، تقي الديف ابف تيهية، شيخ اإلسبلـأحهد بف عبد الحميـ الحراى (4)

هرَّات كالكتب الكبار « هسىد أحهد»سهع  ،عاشر ربيع األكؿ سىة إحدل كستيف كستهائة،  كتحكؿ بً أبكي إلى دهشؽ فىبغ كاشتٍر
كأرتحؿ بعدٌا الى  ،ظ القرآف، ثـ أقبىؿ عمى الفقً، فأفتى كلً تسع عشرة سىةكحف ،كتعمَّـ الخطَّ كالحساب ،كاألجزاء، كعيىي بالحديث

، تكمهة الجاهع لسيرة شيخ اإلسبلـ 1/144 ،الزركمي ،هصر، كهات هعتقبل بقمعة دهشؽ، فخرجت دهشؽ كمٍا في جىازتً، األعبلـ
 39-1/37 ،الًعهراف ،ابف تيهية خبلؿ سبعة قركف



115 
 

ثـ استخدـ بعد ذلؾ هف بعض فقٍاء الحىابمة فٍـ الذيف سهكا ٌذا الىكع هف البيكع بٍذا  ،فتاكيً

 . (1)االسـ

كهف احتاج لىقد فاشترل ها يساكل ألفان بأكثر ليتكسع بثهىً فبل بأس بً ىصان. ثـ  ..." (2)يقكؿ البٍكتي

د ذلؾ هف بعض فقٍاء الحىابمة فٍـ الذيف سهكا ٌذا الىكع هف البيكع بٍذا االسـ كيسهى استخدـ بع

 .(3)التكرؽ" 

فيذكركىً عىدها يتكمهكف  (6)كالشافعية ،(5)كالهالكية ،(4)كأها حكـ التكرؽ عىد الفقٍاء اآلخريف الحىفية

ة بيف التكرؽ كبيع العيىة إال في ،أك البيكع الهىٍي عىٍا أك الربا، كها ليس ٌىاؾ صم(7)عف بيع العيىة 

فبيع العيىة ٌك أف يبيع شخص شيئان  ،أها الطريقة فهختمفة كميان في كؿ هىٍها ،تحصيؿ الىقد الحاؿ

ثـ  ،ثـ يشتريً هىً في الحاؿ أك أف يبيع سمعة بثهف إلى أجؿ هعمكـ ،بثهف إلى أجؿ أك غير هقبكض

                                                           

  http://www.feqhweb.comأـ طارؽ،  ،التهكيؿ بالتكرؽ (1)
هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البٍكتى الحىبمى: شيخ الحىابمة بهصر في عصري. ىسبتً إلى  (2)

هاهٍـ في هصر، ككاف رحهً ا عالها عاهبل كرعا،  ، كيعتبر كبار أئهة الهذٌب،.)بٍكت( في غربية هصر كشيخ الحىابمة كا 
، رحؿ الىاس إليً هف اآلفاؽ، ألجؿ أخذ هذٌب اإلهاـ أحهد رحهً ا، فإىً اىفرد بً في عصري تكفي  ،هتبحرا في سائر العمـك

إرشاد أكلي الىٍى لدقائؽ   :هىٍا سىة،  كلً العديد هف الهؤلفات 51ٌػ، كقد بمغ هف العهر 1051الشيخ هىصكر بهصر، سىة 
ك حاشية عمى الهىتٍى، كيعتبر أكؿ هصىفاتً، فرغ هىً سىة  ،الهىتٍى الركض الهربع شرح زاد الهستقىع   ٌػ، كلً 1036ٌك

ها   /:www.feqhweb.comhttp/، 7/307 ،أالعبلـ ،الزركمي :اىظر  ككشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع، كغيٌر
 2/26 ،شرح هىتٍى اإلرادات ،البٍكتي (3)
 5/325رد الهحتار عمى الدر الهختار،  ،ابف عابديف (4)
 2/42الهقدهات الههٍدات، ،ابف رشد (5)
 3/419 ،ركضة الطالبيف كعهدة الهفتيف ،الىككم (6)
ثـ يبيع ها اشتراي هف البائع ىفسً، بثهف ىقدم في الحاؿ أقؿ  ،ٌي أف يشترم شخص سمعة بثهف هؤجؿ إلى هدةبيع العيىة:  (7)

كهثالً أف يشترم رجؿ سمعة بثهف ألؼ ديىار هؤجؿ كيبيع ها اشتراي هف البائع ىفسً بثهف هعجؿ أقؿ هف الثهف  ،هف ذلؾ الثهف
ذا البيع هحـر شرعان لحديث الىبي صمى ا عميً كسمـ: )إذا تب كرضيتـ  ،ايعتـ بالعيىة كأخذتـ أذىاب البقرالهؤجؿ بتسعهائة ديىاران ٌك

باب الىٍي عف العيىة، رقـ  ،كتركتـ الجٍاد سمط ا عميكـ ذال ال يىزعً حتى ترجعكا إلى ديىكـ "(، أخرجً أبكداكد في سىىً ،بالزرع
ذا .   كتمؾ الصكرة تؤد1/136، كصححً األلباىي  في صحيح الجاهع الصغير كزياداتً،3/274، 3462الحديث:  م إلى الربا ٌك

 5/325 ،ابف عابديف ،هحـر شرعا، اىظر: حاشية ابف عابديف

http://www.feqhweb.com/vb/t11677.html#ixzz4po3U3ns7
http://www.feqhweb.com5/
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يشترم الرجؿ السمعة ىسيئة كيبيعٍا ىقدا لغير بائعٍا يشتريٍا بثهف آخر إلى أجؿ آخر، أها التكرؽ أف 

 .(1)بثهف أقؿ 

، (3): الزرىقة(2)كها أطمؽ عمى التكرؽ في العصكر الهاضية كالحاضرة عدة ألفاظ كأسهاء هىٍا

 .(5)كالديىة ،(4)كالكعدة

 .أنواع التورق في الفقو اإلسالمي :المطمب الثاني

ي،عبر العصكرجاءت ىتيجةن لهراحؿ تطكري  ،ذكر الفقٍاء لمتكرؽ أىكاعان ثبلثة    :ٌك

ف اختمفت هسهياتً  :التورق الفردي -1 ك الصكرة السائدة التي عرفت عىد الفقٍاء الهتقدهيف كا  ٌك

ي  الحصكؿ عمى الىقد هف خبلؿ شراء سمعة بأجؿ ثـ بيعٍا ىقدا لطرؼ آخر ،في كتبٍـ  ،ٌك

 : (6)كلٍذا الىكع صكر ثبلث ٌي

دراٌـ )ىقكد(، فيشترم سمعة ىسيئة إلى سىة هثبلن بثهف يزيد عف ثهىٍا ىقدان، ثـ أف يحتاج رجؿ إلى  -1

إىساف يريد أف كهثالً:  ،يبيعٍا عمى غير البائع األكؿ؛ ألىً إذا باعٍا عمى األكؿ فٍي بيع عيىة

                                                           

 .http://www.feqhweb.comاـ طارؽ،  ،. التهكيؿ بالتكرؽ263،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (1)
التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي، هجهع الفقً اإلسبلهي  ،هحهد عثهاف ،شبير :اىظر (2)

 .7-5 ،إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة،الدكرة التاسعة عشر،الدكلي
ي أف يشترم الشيء بأكثر هف ثهىً إلى أجؿ ،العيىة :يقصد بالزرىقة (3) كهىً  ،هها اشتراي ثـ يبيعً هىً أك هف غيري بأقؿ ،ٌك

 2/301 ،ابف االثير ،الىٍاية في غريب الحديث كاألثر  :اىظر ،الحديث " كاىت عائشة تأخذ الزرىقة "
كسٌهي التكرؽ بٍذا االسـ  ألف   ،كيستعهؿ في الخير كالشر فيقاؿ كعدي كعدا أك كعدتً خيران ككعدتً شران  ،الكعدة هف الكعد (4)

بشراء سمعة إلى أجؿ، كسيبيعٍا ليحصؿ عمى الىقكد الهحتاج إليٍا لسداد الديف، فيقكؿ لمدائف:  الهديف يخبر الدائف أىً هكعكد
 ،، الهصباح الهىير لمفيكهي2/551الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  ،الزبيدم :اىظر سآخذ كعدة كسأبيعٍا عمى كؿ حاؿ

 7/65 ،بف عبد المطيؼ آؿ الشيخفتاكل كرسائؿ سهاحة الشيخ هحهد بف إبراٌيـ   ،، آؿ الشيخ2/644
أف ثهف السمعة فيً يبقى ديىان في ذهة داف الرجؿ  يديف ديىا إذا استقرض، كسهي التكرؽ ديىا كذلؾ   :الديىة هف الهدايىة، فيقاؿ (5)

 7/62فتاكل كرسائؿ سهاحة الشيخ هحهد بف إبراٌيـ بف عبد المطيؼ آؿ الشيخ،  ،آؿ الشيخ  :اىظر،الهشترم األكؿ
التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي،  ،، شبير8/219الشرح الههتع عمى زاد الهستقىع،  ،العثيهيف (6)
4 
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يتزكج كليس عىدي أهكاؿ فاشترل ها يساكم هائة بأكثر، أم: اشترل سيارة تساكم هائة بأكثر 

  ليتكسع بثهىً، بأف يبيعٍا ىقدان لغير هف باعٍا عميً بأقؿ هها اشتراٌا بً هؤجبلن.هؤجمة 

أف يشترم الهديف سمعة ىسيئة بطريؽ الهرابحة لآلهر بالشراء، كبثهف يزيد عف سعر يكهٍا،  -2

كيبيعٍا بسعر أقؿ إلى الدائف هثؿ: أف يشترم الهديف سيارة باألقساط بهائة ألؼ لاير، كيبيعٍا إلى 

ك ثهاىكف ألفان.الد  ائف بها عميً هف ديف، ٌك

أف يشترم الرجؿ السمعة هف تاجر بأكثر هف سعر يكهٍا كألؼ ديىار، عمى أف يدفع ىصؼ ثهىٍا  -3

ىقدان )هعجبلن(، كالىصؼ اآلخر ىسيئة )هؤجبلن( إلى سىة، فيأخذ الهشترم السمعة، ثـ يبيعٍا بالىقد 

ك خهسهائة ديىار، بأقؿ هف ثهىٍا الذم اشتراٌا بً كثهاىهائة دي ىار، كيسدد الىصؼ الهعجؿ، ٌك

ك خهسهائة  ك ثبلثهائة ديىار، كبعد تهاـ السىة يسدد الثهف الهؤجؿ، ٌك كيىتفع الهشترم بالباقي ٌك

 ديىار. 

  :التورق المصرفي المنظم -2

ذا الىكع هف التكرؽ ٌك الذم أقبؿ عميً الهتعاهمكف هع الهصارؼ اإلسبلهية بعد أف كاىت تتـ عهم ية ٌك

حيث  تقدـ الهؤسسات الهالية اإلسبلهية  خدهة هصرفية جديدة  ،التكرؽ بيف الهتعاهميف بصكرة عفكية

ٌك قياـ البائع  :كيقصد بٍذا الىكع ،لعهبلئٍا ضهف آليات كخطكات إجرائية كتعاقدية هرتبة كهىظهة

ثـ يىكب البائع  ،"الهصرؼ" بترتيب عهمية التكرؽ لمهشترم بحيث يبيع سمعة عمى الهتكرؽ بثهف آجؿ

 .(1)كيسمـ الثهف الىقدم  لمهتكرؽ  ،عف الهشترم ببيع السمعة ىقدان لطرؼ آخر

كصكرة ٌذي الهعاهمة: أف يذٌب العهيؿ إلى الهصرؼ اإلسبلهي، كيقكؿ: أىا أريد ىقكدان عف طريؽ 

رؼ هف التكرؽ، فيشترم الهصرؼ لً سمعان دكلية، ثـ يبيعٍا لً باألجؿ كالتقسيط، ثـ يطمب الهص

                                                           

بحث هقدـ إلى هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي رابطة العالـ  ،التكرؽ كالتكرؽ الهىظـ دراسة تأصيمية ،ساهي بف إبراٌيـ ،سكيمـ (1)
 .40 ،الهكرهةهكة ،اإلسبلهي
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العهيؿ أف يككمً في بيع تمؾ السمع، كبعد ساعات يجد العهيؿ ثهف تمؾ السمع في حسابً كيثبت في 

 .(1)ذهة العهيؿ الثهف الهؤجؿ لتمؾ السمع

يتبيف هها سبؽ أف التكرؽ الهصرفي الهىظـ يتـ بيف العهيؿ كالهصرؼ، كيتضهف تككيؿ الهصرؼ في 

تكرؽ الهصرفي عف التكرؽ الفقٍي الحقيقي، حيث يقكـ عمى بيع السمعة لهشترو آخر، كبٍذا يختمؼ ال

شراء حقيقي لسمعة بثهف آجؿ تدخؿ في همؾ الهشترم كيقبضٍا قبضان حقيقيان، كتقع في ضهاىً، ثـ 

 .(2)يقكـ ببيعٍا ٌك بثهف حاٌؿ لحاجتً إليً، قد يتهكف هف الحصكؿ عميً كقد ال يتهكف

اكلمتكرؽ الهصرفي الهىظـ صكر كثيرة هف أب  :رٌز

بشراء السمع الهحمية ىقدا كبيعٍا  التكرؽ الهصرفي عف طريؽ بيع السمع: حيث يقكـ الهصرؼ -1
باألجؿ لمهتكرؽ ثـ البيع الحاٌؿ لمبائع األكؿ أك لشركة تابعة أك زهيمة لمبائع األكؿ  دكف أف تتحرؾ 

ذي  ،كؿ ذلؾ بتكسط الههكؿ الذم ٌك الهصرؼ اإلسبلهي ،السمعة هف هكاىٍا الصكرة ٌي  ٌك
 .(3)أشٍر صكر التكرؽ الهصرفي

 ،المجكء إلى التكرؽ الهصرفي  الهىظـ  لتسديد العهبلء هديكىياتٍـ لدل الهصارؼ التقميدية -2
فالهصرؼ الذم يقدـ التهكيؿ لمعهيؿ يقكـ بقمب الديف الذم عمى العهيؿ هف قرض ربكم إلى ديف 

 .(4)آخر يىشأ عف طريؽ التكرؽ
ك(5)تيسير األٌمي -3 ك ها يقٌدهً البىؾ األٌمي  : ٌك استخداـ التكرؽ في التهكيؿ الشخصي، ٌك

التجارم في السعكدية هف صيغة تستخدـ في تهكيؿ األفراد الراغبيف في الحصكؿ عمى السيكلة 
أف يشترم البىؾ سمعة كيتهمكٍا ثـ يبيعٍا لمعهبلء بالتقسيط، هع   :كصكرة ٌذا الىكع ،الىقدية

                                                           

 .22،التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي ،،شبير (1)
 10،أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،حقيقتً :التػكرؽ ،الزحيمي (2)
الهىعقد في  ،ع عشربحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي السىكم الرابالتكرؽ في التطبيؽ الهعاصر،  ،عهاد ،بركات ،هىذر ،قحؼ (3)

 10،هعالـ الكاقع كآفاؽ الهستقبؿ ،الهؤسسات الهالية اإلسبلهية ،ـ2005هايك  10 -8جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة، 
 11،أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،حقيقتً :التػكرؽ،الزحيمي (4)
 http://www.feqhweb.com ،أـ طارؽ ،بالتكرؽاىظر: التهكيؿ ،كيسهى التكرؽ الهبارؾ أك تكرؽ الخير (5)

http://www.feqhweb.com/vb/t11677.html#ixzz4po3U3ns7
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إلعادة بيع السمعة ىيابة عىٍـ، كقيد ثهىٍا في حساباتٍـ تتـ ضهف  إهكاف العهيؿ تككيؿ البىؾ
 .(1)إجراءات كخطكات هحددة 

 :(2)حكم التورق الفردي  :المطمب الثالث

فٍذا يجكز شراؤي إلى أجؿ باالتفاؽ،   ،إذا كاف غرض الهشترم التجارة أك االىتفاع أك القىية " االقتىاء "

بة الزحيمي يرل جكاز التكرؽ  ذا كاف غرض الهشترم الكصكؿ إلى الىقكد " السيكلة الىقدية "، فإف ٌك كا 

ىها لكؿ اهرل هاىكل" فإذا ىكل بتعاهمً ها أحمً  ،(3)الفردم هبيىان بأف األصؿ ٌك أف" االعهاؿ بالىيات كا 

ف ىكل ها حرهً ،ا فبل بأس كعميً فإذا كاف التكرؽ لغاية  ،ا كتؤصؿ إليً بالحيمة فٍك حراـ كا 

ك الضركرة أك الحاجة أك دكف تكرار دكهان في التعاهؿ إذ أف التكرؽ  ،فاألصؿ ٌك الجكاز ،هشركعة ٌك

يقتضيً العقؿ هراعاة لحاجة الىاس، كتحقيقان لهصالحٍـ، كالشريعة جاءت لتحقيؽ الهصالح كتيسير 

أها اذا كاف التكرؽ القصد هىً غاية غير هشركعة كيؤدم إلى الربا فٍك   (4)جاتٍـأهكر الىاس كحا

 .(5)هحظكر شرعان كها سيأتي بياىً في حكـ التكرؽ الهصرفي الهىظـ 

 اقوال الفقياء في التورق الفردي  :الفرع األول

كبٍذا  ،إلى جكاز التكرؽ(8)كالحىابمة ،(7)،كالشافعية(6)ذٌب جهٍكر الفقٍاء هف الحىفية :القكؿ األكؿ  
القكؿ أخذ هجهع الفقً اإلسبلهي التابع لرابطة العالـ اإلسبلهي في دكرتً الخاهسة عشرة الهشار إليٍا 

:" إف بيع التكرؽ ٌذا (9)كجاء في القرار ،حيث قاؿ بجكاز التكرؽ الفردم بصيغتً الفقٍية الهعركفة
ًي ٱؿ :لبيكع اإلباحة لقكلً تعالىألف األصؿ في ا ،جائز شرعا كبً قاؿ جهٍكر العمهاء ؿَّ ٱلمَّ عى ۡبىيۡ} كىأىحى

                                                           

 11أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ(، ،حقيقتً :التػكرؽ ،،الزحيمي (1)
 كها بعدٌا 263،اىظر: الزحيمي، قضايا الفقً كالفكر الهعاصر (2)
 1 :رقـ الحديث ،1/6 ،كتاب بدء الكحي ،صحيح البخارم ،البخارم (3)
 11،التػكرؽ حقيقتً، أىكاعً الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ ،الزحيمي (4)
 267،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،اىظر: الزحيمي (5)
 5/325رد الهحتار عمى الدر الهختار،  ،ابف عابديف (6)
 3/419كعهدة الهفتيف،ركضة الطالبيف  ،الىككم (7)
 3/186كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع،  ،البٍكتي (8)
 ٌػ1419رجب  11هجهع الفقً اإلسبلهي برابطة العالـ اإلسبلهي، القرار الخاهس، الدكرة الخاهسة عشرة،  (9)
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بىٰكاٍ  ـى ٱلرِّ رَّ كألف الحاجة داعية إلى ذلؾ لقضاء ديف  ،كلـ يظٍر في البيع ربا ال قصدا كال صكرة ،(1){ ۚكىحى
ا ".  أك زكاج أك غيٌر

ليً ذٌب عهر بف عبد العزيز :القكؿ الثاىي ، كهحهد (3)ايتيف عىًكأحهد في أحدل الرك  ،(2)أىً هكركي كا 

 .(4)بف الحسف الشيباىي

ليً ذٌب الهالكية  :القكؿ الثالث ، كابف (6)، كركاية عف أحهد(5) أىً حراـ ألىً هف بيع الهضطر، كا 

هع أف الهعتهد عىد الحىابمة الجكاز كها صرح بذلؾ الهرداكم قائبلن: "  (9)الجكزية (8)، كابف قيـ(7)تيهية

ي  ،فاشترل ها يساكم هائة بهائة كخهسيف فبلبأس ىص عميً ،لك احتاج إلى ىقد كعميً األصحاب ٌك

 :إال أف القائميف بالحرهة هف الحىابمة كابف تيهية كابف القيـ استىدكا في ذلؾ أىً أم( 10)هسالة التكرؽ "

كم عف عمي بف أبي طالب رضي  التكرؽ  هف بيع الهضطر كقد كرد الىٍي عف بيع الهضطر لها ري

                                                           

 .275 :اآلية ،سكرة البقرة (1)
كأهً أـ عاصـ بىت عاصـ بف عهر بف الخطاب بف ىفيؿ هف بىي عدم بف كعب كيكىى  ،ٌك عهر بف عبد العزيز بف هركاف (2)

كاف هف أئهة االجتٍاد كربها قيؿ لً  ،أبك حفص، الخميفة الصالح، كالهمؾ العادؿ كلد في الهديىة الهىكرة سىة ثبلث كستيف لمٍجرة
ىً فقاؿ: ها رأيت احدان أشبً صبلة برسكؿ ا صمى ا خاهس الخمفاء الراشديف تشبٍان لً بٍـ، كأـٌ بأىس بف هالؾ رضي ا ع

ٌػ فبكيع في هسجد دهشؽ، كسكف الىاس في  99كلي الخبلفة بعٍد هف سميهاف بف عبد الهمؾ  سىة  ،عميً كسمـ هف ٌذا الفتى
سير  ،الذٌبي ،254-5/253 ،الطبقات الكبرل ،ابف سعد :اىظر ،ق720أياهً، كلـ تطؿ هدة خبلفتً سىتاف كىصؼ، تكفي سىة 

 .5/50 ،األعبلـ ،، الزركمي117-5/114 ،أعبلـ الىببلء
 4/49،الهبدع في شرح الهقىع ،ابف هفمح (3)
 326-5/325،رد الهحتار عمى الدر الهختار ،ابف عابديف (4)
 3/160بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد، ،، ابف رشد90-3/89 ،حاشية الدسكقي ،الدسكقي :اىظر (5)
 4/132،الهغىي ،ةابف قداه (6)
 4/21،الفتاكل الكبرل ،إبف تيهية (7)
ٍرعي الدهشقٌي، أبك عبد ا، تتمهذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيهية حتى كاف ال يخرج عف  (8) ٌك هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزُّ

ك اٌلذم ٌذب كتبً كىشر عمهً، كسجف هعً في قمعة دهشؽ، كأٌلؼ  شئ هف أقكالً، بؿ يىتصر لً في جهيع ها يصدر عىً، ٌك
ك الطرؽ الحكهية في السياسة الشرعية  ك شفاء العميؿ في هسائؿ القضاء كالقدر كالحكهة  تصاىيؼ كثيرة هىٍا: إعبلـ الهكقعيف

ا، تكفي سىة   6/56  ،األعبلـ ،اىظر الزركمي ،ق571كالتعميؿ كغيٌر
 3/135 ،إعبلـ الهكقعيف ،أبف قيـ الجكزية (9)
 4/337 ،اإلىصاؼ في هعرفة الراجح هف الخبلؼ ،الهرداكم (10)
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، كأىً أم التكرؽ يعتبر (1)عف بيع الهضطر"  ىً قاؿ: "ىٍى رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ ا ع

كالذم أراي ٌك جكاز التكرؽ عىد الحاجة  فقد جاء في الفتاكل الكبرل البف  ،بصكرتً  حيمة عمى الربا

ـ هسالة التكرؽ ففي الفتاكل الكبرل: " يحر  ،تيهية ها يجيزي لحاجة كاالصؿ في التكرؽ ٌك الحاجة إليً

ك ركاية عف أحهد"   .(2)ٌك

 أدلة الفقياء في التورق الفردي   :الفرع الثاني

 أدلة القكؿ األكؿ:

ََٔحشََّو ٱنشَِّبَْٰٕاْۚ}  :عهـك قكلً تعالى -1 ُّ ٱنَۡبَٛۡع    .(3){ ََٔأَحمَّ ٱنهَّ

أف األصؿ في البيع الحؿ، كالبيع  ٌىا أم "التكرؽ " تـ بأركاىً كشركطً فيككف صحيحان  :كجً الداللة
 .(4)بهقتضىى اآلية الكريهة 

ٍٍ ِإَنََٰٰٗٓ َأَجم }  :قكلً تعالى -2 َُُٚتى ِبَذٚۡ َْٰٓا ِإَرا َتَذا ُُ ٍَ َءاَي َٓب ٱنَِّزٚ ُّ ًََََّٰٰٗٚٓؤ ُِْۚ يَُّس  (5){ َفٱكُۡتُبٕ

ذا يدؿ عمى جكاز  :كجً الداللة أف بيع التكرؽ ىكع هف الهدايىات التي تدخؿ في عهكـ ٌذي اآلية، ٌك
 .(6)التكرؽ

صمَّى ا عميً  -: أف رسكؿ ا -رضي ا عىٍها  -كأبي ٌريرة  (7)عف أبي سعيد الخدرم  -3
: -كسمَّـ صمَّى ا عميً  -استعهؿ رجبلن هف خيبر، فجاءي بتهر جىيب، فقاؿ رسكؿ ا  -كسمَّـ 

؟(، قاؿ: ال كا يا رسكؿ، إىا لىأخذ الصاع هف ٌذا بالصاعيف، كالصاعيف أكلُّ تمِر خيبَر ىكذا)
                                                           

كضعفً األلباىي في ضعيؼ الجاهع الصغير  3382  ،،رقـ الحديث3/255د، كتاب البيكع، باب بيع الهضطر، سىف أبي داك  (1)
 6063 :، رقـ الحديث1/873 ،كزيادتً

 5/392،الفتاكل الكبرل ،ابف تيهية (2)
 275 :االية ،سكرة البقرة (3)
هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي، الدكرة ،كالهصرفي الهىظـ،الفقٍي الهعركؼ )أىكاعً  ،حقيقتً ،)التكرؽ ،إبراٌيـ فاضؿ ،الدبك (4)

 4 ،التاسعة عشرة، إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة
 .282:االية ،سكرة البقرة (5)
 14-13،شبير، التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي (6)
ًً كسمـ يـك  ،ف عبيد ٍبف األبحرالخزرجيسعد ٍبف هالؾ ٍبف سىاف ٍبف ثعمبة بٍ  (7) مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى مىى رىسيكؿ المَّ : عرضت عى قىاؿى

كىافى أىبيك سىًعيد هف  ،الخىدؽ، كأىا ابف ثبلث عشرة، فجعؿ أبي يأخذ بيدم كيقكؿ: يا رسكؿ ا، إىً عبؿ أم ضخـ  العظاـ. فردىي
-4/1671 ،االستيعاب في هعرفة األصحاب ،ات سىة أربع كسبعيف.  ابف عبد البرالحفاظ الهكثريف العمهاء الفضبلء العقبلء، كه

 5/142 ،أسد الغابة ،الجزرم ،1672
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ال تفعْل، بِع الَجْمَع بالدراىِم، ثم ابتْع : )-صمَّى ا عميً كسمَّـ  -بالثبلثة، فقاؿ رسكؿ ا 
 (2)((1)بالدراىِم جنيًبا

ٌذا الحديث  فيً داللة كاضحة جدان عمى أف التكرؽ جائز؛ ألىً لها باع التهر كأخذ  :كجً الداللة 

ىها يريد أف يىتفع بأكؿ التهر، فمذلؾ لها كاف األصؿ فيً أىً ها كاف يريد  الدراٌـ ال يريد الدراٌـ كا 

ىها يريد السمعة  هسألة الرجؿ أباح لً الىبي صمى ا عميً كسمـ ذلؾ، ككذلؾ  -أم: التهر-الدراٌـ كا 

 الذم يريد التكرؽ.
4-  ، ذى بً جهٍكر أٌؿ العمـ، هف أف األصؿ في الهعاهبلت الحؿُّ كها استدلكا عمى جكاز ذلؾ بها أخى

كأف األصؿ في العقكد كالشركط اإلباحة، إال ها دؿَّ الدليؿ عمى حرهتً، كهها يدخؿ في ذلؾ بيكع 

 .(3)التكرؽ

أف لى البائع األكؿ حتى يقاؿ إىً يشبً بيع العيىة حيث أف العيف الهشتراة  في التكرؽ لـ ترجع إ -5

 .(4) العيىة هحرهة بسبب اشتراط عكدة الهبيع إلى صاحبٍا كزيادة الهاؿ لً بسبب الهاؿ

 

 

 

 
 

                                                           

 .1/304 ،ابف االثير ،الىٍاية في غريب الحديث كاألثر ،ٌك ىكع جيد هعركؼ هف أىكاع التهر :الجىيب (1)
بىابي ًإذىا أىرىادى بىٍيعى تىٍهرو  ،صمى ا عميً كسمـ كسىىً كأياهً الجاهع الهسىد الصحيح الهختصر هف أهكر رسكؿ ا ،البخارم (2)

ًي، رقـ الحديث ٍيرو ًهٍى  3/77، 2201 :ًبتىٍهرو خى
 15،التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي ،شبير (3)
، بحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي األكؿ لمتكرؽ 10التكرؽ الهصرفي بيف الهجيزيف كالهاىعيف،  ،أحهد هحهد ،الجيكسي :اىظر (4)

 ،حقيقتً ،التكرؽ  ،الدبك، ابراٌيـ فاضؿ ،10،ص ،ـ 2012ىيساف  19 – 18الهصرفي كالحيؿ الربكية، جاهعة عجمكف الكطىية، 
الدكرة التاسعة  ،هىظهة التعاكف اإلسبلهي ،قً اإلسبلهي الدكليبحث هقدـ لمهجهع الف ،الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ()أىكاعً 
 4 ،إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة ،عشرة
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 أدلة القكؿ الثاىي  

رضي ا عىً قاؿ: )يأتي عمى  (2)في الهسىد أف عميان بف أبي طالب (1)ها ركل اإلهاـ أحهد -1

الىاس زهاف عضكض يعض الهكسر عمى ها في يدي، قاؿ: كلـ يؤهر بذلؾ( قاؿ ا عز 

 كيستذؿ األخيار كيبايع الهضطركف.  (4)كيىٍد األشرار (، 3){َواَل َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكمْ كجؿ: }

طرين، وعن بيع الضرر، وعن بيع وقد نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيع المضقاؿ: )

 .(5)(الثمرة قبل أن تدرك

أف التكرؽ ٌك بيع الهضطر، يضطر فيً الهحتاج إلى ىقكد إلى الشراء هف الهكسر  :كجً الداللة 

سمعة، ثـ يبيعٍا ليحصؿ عمى الىقد الذم يحتاج إليً ىظران لهىع الهكسر لً هف القرض كبيع الهضطر 

 .(6)هىٍي عىً شرعان كالىٍي ٌىا لمكراٌة

 

                                                           

أحد األئهة األعبلـ. كلد في شٍر ربيع األكؿ، سىة أربع كستيف كهائة، طمب  ،الشيباىي، ،أبك عبد ا أحهد بف هحهد بف حىبؿ (1)
ك ابف خهس عشرة س ها كاف عمى  ،ىة، كعف أبي زرعة، قاؿ: حزرت كتب أحهد يـك هات، فبمغت اثىي عشر حهبل كعدالالعمـ ٌك

ظٍر كتاب هىٍا: حديث فبلف، كال في بطىً: حدثىا فبلف، كؿ ذلؾ كاف يحفظً، كعف ابف الهديىي، قاؿ: أعز ا الديف بالصديؽ 
 كها بعدٌا  177\11،ءسير أعبلـ الىببل،يـك الردة، كبأحهد يـك الهحىة. اىظر: الذٌبي

بف عبد الهطمب كأهً فاطهة بىت أسد بف ٌاشـ بف عبد هىاؼ بف قصي، كيكىى  (عبد هىاؼ :كاسهً)ٌك عمي بف أبي طالب (2)
سىف كالحسيف كزيىب الكبرل كأـ  ،بأبي الحسف ك صٍر الىبي صمى ا عميً كسمـ تزكج فاطهة كلً هىٍا ككاف لً هف الكلد اٍلحى ٌك
ك ابف ثبلث عشرة سىة كمثـك الكبرل كشٍد هع الىبي صمى ا عميً الغزكات إال تبكؾ فإىً خمفً رىسيكؿ ا صمى ا   ،أسمـ ٌك

االستيعاب في هعرفة  ،ابف عبد البر ،14-2/13 ،الطبقات الكبرل ،ابف سعد :، اىظر.عميً كسمـ عمى الهديىة كعمى عيالً بعدي
 1097-3/1096،األصحاب

 273  :سكرة البقرة (3)
رم،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية :اىظر ،كيىٍد األشرار أم يىٍض ،يىٍد هف ىٍد كهىً ىٍد الى العدك أم ىٍض (4)  ،الجٌك
2/545 
هسىد عمي بف ابي  ،هسىد اإلهاـ أحهد بف حىبؿ، أبك عبد ا أحهد بف هحهد بف حىبؿ بف ٌبلؿ بف أسد الشيباىي ،ابف حىبؿ (5)

 ،عادؿ هرشد، كآخركف، بإشراؼ: د عبد ا بف عبد الهحسف التركي، هؤسسة الرسالة ،شعيب األرىؤكط :تحقيؽ ،،937 ،طالب
ك صالح بف رستـ الخزاز -ـ، إسىادي ضعيؼ، لضعؼ أبي عاهر الهزىي 2001 -ٌػ  1421، 1ط: كجٍالة الشيخ هف بىي  -ٌك

 تهيـ.
 .5،رفي الهىظـ(الفقٍي الهعركؼ كالهص)أىكاعً  ،حقيقتً ،الدبك، التكرؽ (6)
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 .(1)إلسبلـ أف في بيع التكرؽ إعراض عف هٌبرة  القرض التي حث عميٍا ا -2

  :أدلة القكؿ الثالث

أف التكرؽ صكرة هف صكر بيع العيىة التي حرهٍا رسكلىا هحهد صمى ا عميً كسمـ بقكلً صمى  -1

كتركتـ الجٍاد سمط ا  ،كرضيتـ بالزرع ،كأخذتـ أذىاب البقر ،إذا تبايعتـ بالعيىة:)ا عميً كسمـ

كالعيىة تشهؿ كؿ هعاهمة يقصد بٍا الحصكؿ عمى  ،(2)عميكـ ذال ال يىزعً حتى ترجعكا إلى ديىكـ(

ذا يشهؿ العيىة الثىائية  :العيف، أم  (البيع لمبائع األكؿ)الىقد هقابؿ سمعة بثهف أكثر في الذهة، ٌك

ك التكرؽ (البيع لشخص ثالث)كالثبلثية   .(3)ٌك

غير أىٍـ حهمكا الىٍي الكارد في  (4)ها ركم عف اإلهاـ عمي بف أبي طالب رضي اا عىً سابقان   -2

 األثر عمى التحريـ.

ذا استقهت بىقد  (6)أىً قاؿ:إذا استقهت (5)ها ركم عف ابف عباس  -3 بىقد ثـ بعت بىقد فبل بأس، كا 
أىؾ إذا قكهت السمعة بىقد كبعتٍا   :، كهعىى األثر(7)فبعتً ىسيئة فبلخير فيً تمؾ كرؽ بكرؽ

ـ هعجمة بدراٌـ هؤجمة هع زيادة فبليجكز ألىً ككاف الهقصكد لدل الهشتر  ،بىسيئة م شراء داٌر

                                                           

 5/273،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف (1)
، كصححً األلباىي  في صحيح الجاهع 3/274، 3462باب الىٍي عف العيىة، رقـ الحديث:  ،سىف أبي داكد ،أبكداكد (2)

 . 1/136الصغير كزياداتً،
بة هصطفى ،الزحيمي (3)  .8،أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،حقيقتً :التػكرؽ ،ٌك
 .123ص  ،تـ ذكري (4)
كلد قبؿ الٍجرة  ،يكىى أبك العباس،عبد ا بف العباس بف عبد الهطمب بف ٌاشـ بف عبد هىاؼ بف  قصي القرشي الٍاشهي (5)

كىافى اٍبف ثبلث عشرة سىة إذ تكفي رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ، دعا لً الىبي صمى ا عميً كسمـ بالفقً  بثبلث سىيف، كى
كهات بالطائؼ سىة ثهاف كستيف  ،ككاف يسهى البحر، لسعة عمهً، كيسهى حبر األهة، أصابً العهى في أخر حياتً ،كالتأكيؿ

ك ابف سبعيف عاها ابف عبد البر أسد الغابة في هعرفة  ،الجزرم ،934-3/933 ،االستيعاب في هعرفة األصحاب ،ٌك
 292-3/291،الصحابة

 12/500 ،ابف هىظكر ،لساف العرب :يقكلكف استقهت الهتاع إذا قكهتً، اىظر ،بهعىى قكهت :استقهت في لغة أٌؿ هكة (6)
 ،فها زاد فمؾ ،بع ٌذا بكذا :الرجؿ يقكؿ :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ٌهاـ بف ىافع الحهيرم اليهاىي، الهصىؼ، باب ،الصىعاىي (7)

 1403، 2ط:  ،الٍىد -الهجمس العمهي ،حبيب الرحهف األعظهي :، تحقيؽ8/236، 15028 :قـ األثرر  ،ككيؼ إف باعً بديف ؟
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ذي صكرة التكرؽ لدل  القائميف بتحريـ التكرؽ  ،يؤكؿ الى الربا أها إذا قٌكـ السمعة بىقد كباعٍا  ،ٌك
  .(1)دكف ىسيئة فٍذا جائز

كم عف عمي بف أبي طالب رضي ا عىً قاؿ: "ىٍى رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ  -4  عف ها ري
فبيع التكرؽ يدخؿ في بيع الهضطر،  ،(2)بيع الهضطر، كبيع الغرر، كبيع الثهرة قبؿ أف تدرؾ."

كها قاؿ ابف تيهية: فإف غالب هف يشترم بىسيئة إىها يككف لتعذر الىقد عميً، فإذا كاف الرجؿ ال 
ذا باع بىقد كىسيئة كاف تاجر  ان هف يبيع إال بىسيئة كاف ربحً عمى أٌؿ الضركرة كالحاجة، كا 

ك في حالة اضطرار إليٍاكعميً فالهتكرؽ ( 3)التجار فيستغؿ البائع حاجتً  ،لـ يشتر السمعة إال ٌك
 . (4)فيبيعً بأكثر هف ثهىٍا بكثير؛ فبل يجكز ذلؾ ،اليٍا

أف البيع في ٌذي الهسألة قريب هف الربا كال يبعد عف بيع العيىة ألف هقصكد الهشترم الحصكؿ  -5
: " التكرؽ أخية الربا"   (5)عمى الىقد، ككري عهر بف العزيز ذلؾ قائبل ن

 الترجيح  :الفرع الثالث

كها أف  ،الفقٍاء القكؿ بجكاز التكرؽ الفردم لؤلدلة التي استدؿ بٍا جهٍكر :ٌك –كا أعمـ  –كالراجح

بة  الزحيمي  : (6)في ٌذي الصكرة كها ذكر ٌك

 أخذان بهبدأ التيسير عمى الىاس كتحقيؽ هصالحٍـ. -1
 دفعان لمحرج عىٍـ، كحيث ال تحايؿ عمى الربا. -2
ة فقط، أم في حاالت ىادرة. -3  كبشرط أف يككف ذلؾ لمضركرة أك الحاجة الهمحِّ
 أف األصؿ في األشياء االباحة. -4

                                                           

التكرؽ الفقٍي  ،، شبير4/125 ،الىٍاية في غريب الحديث كاالثر ،،  ابف االثير6/50،الفتاكل الكبرل ،ابف تيهية :اىظر (1)
 16،كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي

كضعفً االلباىي في ضعيؼ الجاهع الصغير  3382  ،،رقـ الحديث3/255بي داكد، كتاب البيكع، باب بيع الهضطر، سىف أ (2)
 6063 :، رقـ الحديث1/873 ،كزيادتً

جهعً كرتبً  ،4/9 ،الهستدرؾ عمى هجهكع فتاكل شيخ اإلسبلـ  ،تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ ،ابف تيهية (3)
 ٌػ. 1418 ،1ط:  ،كطبعً: هحهد بف عبد الرحهف بف قاسـ

 15،التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي ،شبير (4)
 3/135إعبلـ الهكقعيف عف رب العالهيف،   ،إ ابف قيـ الجكزية (5)
 13، (ي الهىظـالفقٍي الهعركؼ كالهصرف)التػكرؽ حقيقتً، أىكاعً  ،الزحيمي  (6)
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 حكم التورق المصرفي المنظم. :نيالمطمب الثا

اإلسبلهي التي تمجأ إليٍا الهصارؼ اإلسبلهية حيث تبىت يعتبر التكرؽ الهصرفي هف صيغ التهكيؿ 

كثير هف الهؤسسات الهالية كالهصرفية ٌذي الصيغة التي تكفر لعهبلئٍا السيكلة الىقدية التي 

ىقدم أكبر في األجؿ هف  بحيث يستمـ العهيؿ هبمغا ىقديا حٌاال هقابؿ التزاهً بدفع هبمغ ،يحتاجكىٍا

في غير البائع بأقؿ هف الثهف األكؿ  خبلؿ إبراـ عقد شراء سمعة بثهف هؤجؿ كبيعٍا لطرؼ ثالث

ا بدأ كبدا التعاهؿ بً ككسيمة هف كسائؿ التهكيؿ في دكؿ الخميج العربي، فأكؿ ه ،الهصارؼ اإلسبلهية

 .(1)العهؿ بً في الههمكة العربية السعكدية

 راء الفقياء المعاصرين في التورق المصرفي المنظم آ :رع األولالف

ليً ذٌب أغمبية الفقٍاء الهعاصريف   :القكؿ األكؿ تحريـ التكرؽ الهصرفي الهىظـ كعدـ هشركعيتً كا 

 .(4)ك هحهد عثهاف ،(3)الخياط  (2)كهىٍـ عبد العزيز

                                                           

بحث ،دراسة فقٍية هقارىة،التكرؽ الهىظـ كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية كىكافذٌا في أكرباهحهد عبد الطيؼ هحهكد  ،البىا (1)
 21،ـ2009-7-4ـ حتى 2009-6-30هقدـ لهؤتهر الهجمس األكربي لمبحكث كاإلفتاء الدكرة التاسعة عشرة بتركيا في الفترة هف 

كلد في هديىة ىابمس  ،فمسطيىي األصؿ ،ٌك األستاذ الدكتكر عبد العزيز بف عزت بف الشيخ هصطفى بف الحاج أسعد الخياط (2)
ر كحصؿ هىٍا عمى شٍادة الدكتكراي هف كمية الشريعة  ،ـ1924عاـ  ارتحؿ إلى هصر إلكهاؿ دراستً الشرعية في جاهعة األٌز

 كيعتبر صاحب جٍكد كهؤلفات هتهيزة ،"  الشركات في الفقً اإلسبلهي كالقاىكف الكضعي"كالقاىكف بإطركحتً الهتهيزة الهعىكىة ب 
ـ بعد 22/11/2011تكفي في هديىة عهاف في  ،إضافة إلى عدد هف األبحاث كالهقاالت في الهجاالت الهختمفة ،ىحك ثهاىيف كتابان 

 ،،كفاة الدكتكر عبد العزيز الخياطhttp://shamela.ws ،اىظر: عبد العزيز الخياط ،حياة حافمة بالعطاء كخدهة ديىً كأهتً
http://www.feqhweb.com  

 ،بحث هقدـ إلى هجهع الفقً اإلسبلهي ،التكرؽ حقيقتً كأىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،عبد العزيز ،الخياط (3)
 .9 ،دكلة اإلهارات العربية الهتحدة ،إهارة الشارقة ،الدكرة التاسعة عشرة

كأصؿ تعميهً  ،ـ1949عاـ  ،كلد في هديىة خاف يكىس ،فمسطيىي األصؿ ٌك األستاذ الدكتكر هحهد عثهاف طاٌر شبير،  (4)
ر، كمية الشريعة كالقاىكف. كعىكاف أطركحة الدكتكراي: اإلهاـالشرعي إلى أف حصؿ عمى شٍادة الدكتكرة هف  يكسؼ بف  جاهعة األٌز

كأثري في الفقً اإلسبلهي، هارس هٍىة التدريس  الجاهعي في كؿ هف قطر كاألردف كالسعكدية كالككيت،  كلً  يعبد الٍادم الحىبم
إضافة إلى هساٌهتً في إعداد الهكسكعات العمهية كالهكسكعة الفقٍية  ،الكثير هف الكتب كالبحكث كالهقاالت الهطبكعة كالهىشكرة

 ،هحهد عثهاف شبير ،http://www.isegs.com ،ىبذة عف الدكتكر / هحهد عثهاف شبير :اىظر ،الككيتية
https://ar.wikipedia.org /wiki. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.isegs.com/
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كبٍذا  ،(6)السالكس (5)، كعمي(4)في بحثٍها  (3)كعهاد بركات ،(2)ك هىذر قحؼ ،(1)شبيركهىٍـ أيضان 

عدـ جكاز التكٌرؽ الذم تجريً بعض الهصارؼ في "  :القكؿ جاء قرار الهجهع الفقٍي اإلسبلهي كىصً

ك قياـ الهصرؼ بعهؿ ىهطي يتـ فيً ترتيب بيع سمعة  الذٌب أك ليست هف )الكقت الحاضر: ٌك

ا، عمى الهستكرؽ بثهف آجؿ، عمى أف يمتـز الهصرؼ (الفضة إها  -هف أسكاؽ السمع العالهية أك غيٌر

بأف يىكب عىً في بيعٍا عمى هشترو آخر بثهف حاضر،  -بشرط في العقد أك بحكـ العرؼ كالعادة

 .(7) كتسميـ ثهىٍا لمهستكرؽ"

                                                           

دكرة ال،التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي، هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي ،هحهد عثهاف ،شبير (1)
 .28،إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة،التاسعة عشرة

حاصؿ عمى درجة البكالكريس في التجارة  ،ـ1940في عاـ  ،كلد في هديىة دهشؽ ،سكرم األصؿ ،ٌك الدكتكر هىذر قحؼ (2)
أهريكا، كلً أكثر هف خهسة  ،ـ جاهعة يكتا1975الدكتكراي في االقتصاد كها حصؿ عمى درجة  ،ـ في دهشؽ1962في عاـ 

كأكثر هف ستيف هقالة بالعربية كاإلىجميزية،. كها لً العديد هف الهشاركات في الىدكات كالهؤتهرات  عشر كتابان بالعربيػة كاإلىجميزية
الدكتكر سيرة فضيمة   :اىظر ،في االقتصاد اإلسبلهي،  كعهؿ هحاضران في دكرات تدريبية عديدة في جكاىب االقتصاد اإلسبلهي

 http://www.isegs.comهىذر قحؼ حفظً ا، 
 ،ـ،2002الحاصؿ عمى شٍادة الدكتكراي في االقتصاد هف  الجاهعة اإلسبلهية العالهية، هاليزيا،  ،ٌك عهاد رفيؽ خالد بركات (3)

ك أحد أعضاء الٍيئة التدريسية بجاهعة اليرهكؾ   ،http://sharia.yu.edu ،القتصاد اإلسبلهيقسـ ا –ٌك
الهىعقد في  ،بحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي السىكم الرابع عشرالتكرؽ في التطبيؽ الهعاصر،  ،عهاد ،بركات ،هىذر ،قحؼ (4)

 .25،هعالـ الكاقع كآفاؽ الهستقبؿ ،الهؤسسات الهالية اإلسبلهية ،ـ2005هايك  10 -8جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة، 
هديىة كفر البطيخ هحافظة دهياط ىشأ فيٍا حتى الثاىكية العاهة ثـ دخمت  ،عمي بف الشيخ أحهد عمي السالكس كلد في هصر (5)

دريس بعد حصكلً عمى شٍادة هارس هٍىة الت،ـ1957-ٌػ 1376كمية دار العمـك في القاٌرة كأخذ ليساىس كمية دار العمـك 
الىائب األكؿ لرئيس هجهع فقٍاء الشريعة  :هىٍا الكظائؼ هف عديد شغؿ ،كلً العديد هف الكتب كاألبحاث كالهقاالت ،الدكتكرة
خبير بجهع الفقً برابطة العالـ اإلسبلهي  ،خبير بهجهع الفقً هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي بجدة ثـ اختير عضكا بالهجهع  ،بأهريكا

رئيس الٍيئة  ك ،كها يعتبر  أحد األهىاء لهركز قطر اإلسبلهي بمىدف ،بهكة الهكرهة ثـ اختير عضكا بالهجهع الفقٍي اإلسبلهي
ي تضـ كككبة هف صفكة عمهاء هصر الهكقع الرسهى لفضيمة الدكتكر عمى بف أحهد  ،الشرعية لمحقكؽ كاإلصبلح بهصر ٌك

 /http://www.alisalous.com، السالكس
 ،، دار االثقافة1،  ط:57-56 سمسمة إصدارات هجهع فقٍاء الشريعة بأهريكا،  ،التهكيؿ بالتكرؽ ،عمي احهد ،السالكس :اىظر (6)

 قطر 
 17-13،ٌػ الهكافؽ 1424/  10/  23-19  ،الهجهع الفقٍي اإلسبلهي التابع لرابطة العالـ اإلسبلهي، الدكرة السابعة عشرة (7)
 هكة الهكرهة  ،ـ 2003/  12/ 

http://www.isegs.com/
http://sharia.yu.edu.jo,;,i/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjov_r56eLVAhXEnBoKHSl4ArAQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alisalous.com%2F&usg=AFQjCNHl5cyfNLA_YQ5zTj96wswwwUZdlA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjov_r56eLVAhXEnBoKHSl4ArAQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alisalous.com%2F&usg=AFQjCNHl5cyfNLA_YQ5zTj96wswwwUZdlA
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjov_r56eLVAhXEnBoKHSl4ArAQFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.alisalous.com%2F&usg=AFQjCNHl5cyfNLA_YQ5zTj96wswwwUZdlA
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كالشيخ عبد ا   ،كاليً ذٌب بعض العمهاء الهعاصريف ،جكاز التكرؽ الهصرفي الهىظـ  :القكؿ الثاىي
 كذلؾ بىاءن عمى جكاز التكرؽ الفقٍي الفردم  لدل الفقٍاء.  (2)،كهحهد تقي العثهاىي(1)الهىيع

 أدلة الفقياء المعاصرين في التورق المصرفي المنظم   :الفرع الثاني

 :أدلة القائميف بالتحريـ

كاألهكر  ،بيىٍا عبد العزيز الخياط  في بحثً غير هكجكدة في التكرؽإف ىية البيع كالشراء  كها  -1

كالتصرؼ الصحيح ال يقع إال بالىية قاؿ عميً الصبلة  ،بهقاصدٌا كهعاىيٍا ال بألفاظٍا كهباىيٍا

ىها لكؿ اهرئ ها ىكل()كالسبلـ  كالهقصكد في ٌذي الهعاهمة الحصكؿ ،(3)إىها األعهاؿ بالىيات كا 

 .(4)فٍي ربا في صكرة البيع فٍي غير جائزة ،البيع عمى الىقد ال عمى

أف عهيمة التكرؽ الهصرفي تىدرج تحت بيعتيف في بيعة التي ىٍى عىٍا الرسكؿ صمى ا عميً  -2

كها أف ٌذي  ،(5)كىص الحديث ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف بيعتيف في بيعة  ،كسمـ

ألف السمعة قد تعكد إلى هالكٍا ،الهىٍي عىٍا العهمية في أحسف األحكاؿ تٌؤكؿ إلى بيع العيىة

 .(6)األصمي هقابؿ عهكلة يتقاضاٌا بالتكاطؤ هع الهصرؼ

                                                           

بحث هقدـ  الى هجهع الفقً  ،حكـ التكرؽ كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية في الكقت الحاضر ،عبد ا  بف سميهاف ،الهىيع (1)
 2/351 ،هكة الهكرهة ،الدكرة السابعة عشرة ،رابطة العالـ اإلسبلهي ،اإلسبلهي

 ،هىظهة التعاكف اإلسبلهي ،بحث هقدـ إلى هجهع الفقً اإلسبلهي ،أحكاـ التكرؽ كتطبيقاتً الهصرفية ،هحهد تقي ،العثهاىي (2)
 .8دكلة اإلهارات العربية الهتحدة،  ،إهارة الشارقة ،الدكرة التاسعة عشرة

  .139ص  ،سبؽ تخريجً (3)
 8التكرؽ حقيقتً كأىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ(، ،عبد العزيز ،الخياط (4)
  .40 ،سبؽ تخريجً (5)
الهىعقد في  ،بحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي السىكم الرابع عشرالتكرؽ في التطبيؽ الهعاصر،  ،كعهاد بركات ،هىذر ،قحؼ (6)

 .13 ،هعالـ الكاقع كآفاؽ الهستقبؿ ،الهؤسسات الهالية اإلسبلهية ،ـ2005هايك  10 -8جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة، 
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أف التزاـ البائع في عقد التكرؽ بالككالة في بيع السمعة لهشتر آخر، أك ترتيب هف يشتريٍا؛  -3

بحكـ العرؼ يجعمٍا شبيٍة بالعيىة الههىكعة شرعان، سكاء أكاف االلتزاـ هشركطان صراحة، أـ 

 .(1)كالعادة الهتبعة

 أدلة القائميف بالجكاز:  

استدؿ القائمكف بجكاز التكرؽ الهصرفي  بأدلة جكاز التكرؽ الفردم الفقٍي الذم ذٌب إليً جهٍكر 

ا في حكـ التكرؽ الفردم ََٔحشََّو } كى  كهىٍا ؛ عهكـ قكلً تعالى:  الفقٍاء، كالتي تـ ذكٌر ُّ ٱنَۡبَٛۡع  َأَحمَّ ٱنهَّ

 :كأف األصؿ في الهعاهبلت اإلباحة، كأف التكرؽ الهصرفي الهىظـ يحقؽ عدة فكائد هىٍا ،(2){ٱنشَِّبَْٰٕاْۚ 

ك كسيمة لمحصكؿ عمى السيكلة  أف التكرؽ يعدُّ بديبلن شرعيان لبلقتراض بفائدة ربكية هحرهة، ٌك

ترؾ اإلقراض كالمجكء إلى بيع كعمى أثري فإف  ،كالتسٍيبلت الهالية لكؿ هف الهؤسسات الهالية كاألفراد

 .(3)السمعة بثهف أكثر  خبلؼ األفضؿ 

 الترجيح  :الفرع الثالث

كقد ذٌب إلى ٌذا القكؿ  أكثر  ،ٌك القكؿ بحرهة التكرؽ الهصرفي الهىظـ –كا أعمـ  –كالراجح

يئات الرقابة الشرعية لعدة أسباب هىٍا  : (4)الهجاهع الفقٍية ٌك

د التكرؽ بالككالة في بيع السمعة لهشتر آخر أك ترتيب هف يشتريٍا أف التزاـ البائع في عق -1

يجعمٍا شبيٍة بالعيىة الههىكعة شرعان، سكاء أكاف االلتزاـ هشركطان صراحة، أـ بحكـ العرؼ 

 كالعادة الهتبعة.

                                                           

  28،التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي ،،شبير (1)
 275 :اآلية ،سكرة البقرة (2)
أحكاـ التكرؽ  ،، العثهاىي352-2/351حكـ التكرؽ كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية في الكقت الحاضر،  ،،الهىيع :اىظر (3)

  8،كتطبيقاتً الهصرفية
بحث هقدـ لمهجهع الفقً  ،الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ()أىكاعً  ،حقيقتً ،التكرؽ  ،اىظر: الدبك، ابراٌيـ فاضؿ (4)

 7-6 ،الدكرة التاسعة عشرة، إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة ،هىظهة التعاكف اإلسبلهي ،اإلسبلهي الدكلي
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أف ٌذي الهعاهمة تؤدم إلى كثير هف الحاالت إلى اإلخبلؿ بشركط القبض الشرعي البلـز  -2

 الهعاهمة.لصحة 

أف كاقع ٌذي الهعاهمة يقـك عمى هىح تهكيؿ ىقدم بزيادة لها سهي بالهستكرؽ فيٍا هف  -3

الهصرؼ في هعاهبلت البيع كالشراء التي تجرم هىً كالتي ٌي صكرية في هعظـ أحكالٍا، 

دؼ البىؾ هف إجرائٍا أف تعكد عميً بزيادة عمى ها قدـ هف تهكيؿ.  ٌك

التي تىضكم تحت الربا، فالعهيؿ لـ يقبض هف البىؾ إال ىقكدان،  أف عقد التكرؽ ٌذا هف العقكد -4

ذا ربا ـٌ يرد تمؾ الىقكد بعد أجؿ بزيادة، ٌك كها أف ٌذا العقد يؤدم إلى العيىة الثبلثية  ،كهف ث

ي هحرهة، إضافة إلى أف كؿي هف البىؾ كالعهيؿ يبيع السمعة  دكف أف يتحقؽ قبض لمسمعة  .ٌك

تكرؽ الحقيقي الهعركؼ عىد الفقٍاء، لها بيىٍها هف فركؽ عديدة، أف ٌذي الهعاهمة غير ال -5

فالتكٌرؽ الحقيقي يقكـ عمى شراء حقيقي لسمعة بثهف آجؿ، تدخؿ في همؾ الهشترم، كيقبضٍا 

قبضان حقيقيان، كتقع في ضهاىً، ثـ يقكـ ببيعٍا ٌك بثهف حاٌؿ لحاجتً إليً، قد يتهكف هف 

 الحصكؿ عميً كقد ال يتهكف.

 .المرابحة الدولية في الفقو اإلسالمي:ث الرابعالمبح

هية عمى كجً الخصكص هبيىان أف   بة  الزحيمي حرهة الهرابحة الدكلية الهتضهىة شراء سمع ٌك يرل ٌك

 ،سمسمة التصرفات أك الخطكات التي تتضهىٍا الهرابحة الهصرفية كعمى كجً الخصكص الدكلية هىٍا

ا ف كاىت صحيحة في ظاٌٌر شكاالت تفضي إلى غرض خبيث إال ،فإىٍا كا   أىٍا تتضهف شبٍات كا 

ك الربا كالزيادة في القرض هية ،يحرهً الشرع الحكيـ أال ٌك فبل فرؽ بيف   ،إذ أىٍا تتضهف شراء سمع ٌك

هية كبيف القرض الربكم الهأخكذ هف البىكؾ   ،تمؾ الصكرة الهذككرة أم الهرابحة الدكلية بالسمع الٌك

ف كجد تككيؿ في الربكية ؛ فالهرابحة هك  سكهة بإثـ هضاعؼ كها أف  فيٍا بيع الشي فبؿ قبضً كا 



131 
 

القبض إال أىً قبض صكرم كليس حقيقة، كعمى سبيؿ اعتبار القبض قبض حكهي فإف القبض 

إىها ،الحكهي اليجكز المجكء إليً إال عىد الضركرة أك الحاجة كعهمية الهرابحة الدكلية ال ضركرة فيٍا

كاعد الشراء لقاء الحصكؿ عمى قرض هصحكب بزيادة هشركطة هتفؽ عميٍا ٌي تهكيؿ هف الهصرؼ ل

ذي الزيادة ٌي الربا بعيىً إال أىٍا تقع تحت هظمة الهرابحة كها أىٍا تشبً حاالت المجكء لبيع العيىة  ،ٌك

فالمجكء هف الهصارؼ اإلسبلهية إلى الهرابحة الدكلية يتصادـ هع حقيقة  ،كبيكع اآلجاؿ الهحرهة

الشريعة كركح التشريع في سد الذرائع إلى الربا كهىع الحيؿ الهصادهة ألصكؿ الشريعة كبالتالي هقاصد 

 .(1)فحكهٍا التحريـ  

  :المرابحة في المغة

ي الىهاء في التجر كربح في تجارتً يربح ربحا كرباحا أم ،هأخكذة هف كمهة ربح   ،استشؼ :ٌك

َفَما  } :كهىً قكلً تعالى(2)كتجارة رابحة: يربح فيٍا ،كالعرب تقكؿ: ربحت تجارتً إذا ربح صاحبٍا فيٍا

َرُتُيم  .(3){ۡ َرِبَحت تِّجََّٰ

كبعت الشيء هرابحة، كيقاؿ بعتً السمعة هرابحة عمى كؿ .أم عمى الربح بيىٍها ،كأعطاي هاالن هرابحة

ـ  .(4)ككذلؾ اشتريتً هرابحة ،عشرة دراٌـ دٌر

  :المرابحة في االصطالح

 .(5)" بيع بالثهف األكؿ هع زيادة ربح"  :عرفٍا الحىفية بأىٍا

 .(6)" بيع هرتب ثهىً عمى ثهف بيع تقدهً غير الـز هساكاتً لً ":كعرفٍا الهالكية بأىٍا

                                                           

 .261-260،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (1)
 .2/442 ،ظكر، لساف العربابف هى (2)
 16:اآلية ،سكرة البقرة (3)
 .6/379 ،تاج العركس ،الزبيدم (4)
 .5/220 ،بدائع الصىائع ،الكاساىي (5)
 5/262 ،عميش، هىح الجميؿ شرح هختصر خميؿ (6)



132 
 

 .(1)"عقد يبىي الثهف فيً عمى ثهف الهبيع األكؿ هع زيادة " :كعرفٍا الشافعية بأىٍا

" :الحىابمة بأىٍاكعرفٍا   .(2)" البيع برأس الهاؿ كربح هعمـك

ي  هها تقدـ هف التعريفات السابقة يتبيف أف الهرابحة ٌي بيع بهثؿ الثهف األكؿ هع زيادة ربح هعمكـ، ٌك
 . (3)الهرابحة العادية الهشركعة باتفاؽ الفقٍاء

   :مشروعيتيا

ك أحد بيكع األهاىةأف بيع الهرابحة هف البيكع الجا(4)يرل جهٍكر الفقٍاء  ،(5)ئزة شرعان كال كراٌة فيً، ٌك
ا بها كرد في القرآف الكريـ كالسىة كاإلجهاع كالهعقكؿ   .كاستدلكا عمى جكاٌز

 :هف القرآف الكريـ 

ََٔحشََّو ٱنشَِّبَْٰٕاْۚهثؿ قكلً تعالى: }  ،عهـك األدلة تقضي بإباحة البيع ُّ ٱنَۡبَٛۡع   .(6){ ََٔأَحمَّ ٱنهَّ

أف اآلية الكريهة تدؿ عمى حؿ جهيع أىكاع البيع إال إذا كرد دليؿ بتحريـ ىكع هعيف،  :الداللةكجً 
 .(7)كالهرابحة هف ضهف البيكع الهباحة

 :هف السٌىة الىبكية

وعمل الرجل  ،بيع مبرور) :عف أفضؿ الكسب فقاؿ :سيئؿ الىبي صمى ا عميً كسمـ -1
 .(8)(بيده

                                                           

ير الشاكيش، الهكتب 3/528ركضة الطالبيف كعهدة الهفتيف،  ،أبك زكريا هحيي الديف يحي بف شرؼ ،الىككم (1) ،  تحقيؽ: ٌز
 ـ1991ٌػ / 1412، 3عهاف، ط:  -دهشؽ -اإلسبلهي، بيركت

 4/136 ،ابف قداهة، الهغىي (2)
 251 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
ابف  ،13/5 ،تكهمة الهجهكع ،ابف السبكي ،5/172 ،شرح هختصر خميؿ لمخرشي ،، الخرشي13/78 ،الهبسكط ،السرخسي (4)

 4/136 ،الهغىي ،قداهة
أك أزيد أك أىقص"  كسهيت بيكع األهاىة ألىً يؤتهف فيٍا البائع  ،بيكع األهاىة ٌي: "  التي ييحدد  فيٍا الثهف بهثؿ رأس الهاؿ (5)

ي ثبلثة أىكاع  9-9/8 ،الهكسكعة الفقٍية الككيتية :اىظر ،بيع الهرابحة كبيع التكلية كبيع الكضيعة :في إخباري برأس الهاؿ ٌك
 275 :اآلية ،سكرة البقرة (6)
 12/108 ،الهبسكط ،اىظر: السرخسي (7)
 :أبك عبد ا أحهد بف هحهد بف حىبؿ بف ٌبلؿ بف أسد الشيباىي، هسىد اإلهاـ أحهد بف حىبؿ، رقـ الحديث ،ابف حىبؿ (8)

 ،عادؿ هرشد، كآخركف، كقاؿ عىً األلباىي في صحيح الجاهع الصغير كزيادتً ،شعيب األرىؤكط :،تحقيؽ25/157، 15836
 1/253، 1126:رقـ الحديث ،صحيح :حرؼ االلؼ
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الذىب ) :قاؿ رسكؿ ا  صمى ا عميً كسمـ :رضي ا عىً  قاؿ (1)عف عبادة بف الصاهت -2

والتمر بالتمر، والممح بالممح، مثاًل  ،والفضة بالفضة، والُبّر بالُبّر والشعير بالشعير ،بالذىب

 .(2)(إذا كان يدًا بيدٍ ،فبيعوا كيف شئتم،فإذا اختمفت ىذه األصناف ،يدًا بيدٍ ،سواًء بسواءٍ ،بمثلٍ 

جكاز بيع اإلىساف السمعة التي اشتراٌا برأس هالٍا كبأقؿ هىً أك  :الداللة هف الحديثيف السابقيفكجً 

 .(3)أكثر كبالتالي إجازة بيع الهرابحة

 :اإلجهاع

حيث قد ىقؿ تعاهؿ الىاس بٍا في هختمؼ األعصار كاألهصار بغير ىكير، كهثؿ ذلؾ يعتبر حجة، 

" ككذا الىاس تكارثكا ٌذي البياعات :لً عمى جكاز الهرابحةكفي ٌذا يقكؿ الكاساىي في هعرض استدال

ا "  (5)كحكى اإلجهاع ابف قداهة ،(4)في سائر األعصار هف غير ىكير كذلؾ اجهاع عمى جكاٌز

كالىعمـ ،فٍذا جائز ال خبلؼ في صحتً ،"رأس هالي فيً أك ٌك عمي بهائة بعتؾ بٍا  كربح عشرة:قائبلن 

 .(6)فيً عىد أحد كراٌة"

 

 
                                                           

كشٍد العقبة هع السبعيف هف  ،كيكىى أبك الكليد ،ٌك عيبىادة بف الصاهت بف قيس بف أصـر بف فٍر بف ثعمبة الخزرجي (1)
ك أحد الىقباء االثىي عشر. كآخى رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ بيىً كبيف أبي هرثد الغىكم ،اراألىص كشٍد بٍدرنا كأحدنا  ،ٌك

 ًً مَّـى  -كالخىدؽ كالهشاٌد كمٍا هىعى رىسيكًؿ المَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ كجًٍ عهر رضي ا عىً  إلى الشاـ قاضيا كهعمها، فأقاـ  ،صى
. اىظربحهص، ثـ اى االستيعاب في  ،ابف عبد البر :تقؿ إلى فمسطيف، كهات بٍا، كدفف ببيت الهقدس، كقبري بٍا هعركؼ إلى اليـك

 413-3/412 ،ابف سعد، الطبقات الكبرل ،2/808 ،هعرفة األصحاب
 1587،3/1211:رقـ الحديث ،باب الصرؼ كبيع الذٌب بالكرؽ ىقدا ،صحيح هسمـ ،هسمـ (2)
 13/5 ،ابف السبكي، تكهمة الهجهكع (3)
 5/220،بدائع الصىائع (4)
كلد في جهاعيؿ  ،أبك هحهد عبد ا بف أحهد بف هحهد بف قداهة بف هقداـ بف ىصر الهقدسي الجهاعيمي ،ٌك هكفؽ الديف (5)

كلً هف الهؤلفات  ،ككاف هف بحكر العمـ كأذكياء العالـ ،حفظ القرآف في صغري ،إحدل قرل ىابمس سىة إحدل كأربعيف كخهسة هائة
ا كتاب الهغىي  ،سير أعبلـ الىببلء ،الذٌبي ،ق620يعتبر فقيٍان هف أعياف الحىابمة كتكفي في دهشؽ سىة  ،الغزيرة كهف أشٌٍر

 االعبلـ  ،الزركمي ،22/166-167
 4/136 ،الهغىي (6)
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 :الهعقكؿ

 ،ألف فيٍـ هف ال يعرؼ قيهة األشياء فيستعيف بهف يعرفٍا ،إف حاجة الىاس إلى بيع الهرابحة هاسة

 .(1)كلٍذا كاف هبىاٌا عمى األهاىة كاالحتراز عف الخياىة كشبٍتٍا ،كيطيب قمبً بها اشتراي كزيادة

 :شروطيا

 (2)كشركط بيع الهرابحة ٌي 

لمهشترم الثاىي، ألف الهرابحة بيع بالثهف األكؿ هع زيادة ربح أف يككف الثهف األكؿ هعمكها  -1

 .كالعمـ بالثهف األكؿ شرط لصحة البيع، فإذا لـ يكف هعمكهان فٍك فاسد

 .أف يككف الربح هعمكهان ألىً بعض الثهف، كالعمـ بالثهف شرط لصحة البيع -2

فٍك  ،ديات الهتقاربةكالعد ،كالهكزكىات ،أف يككف رأس الهاؿ هف ذكات األهثاؿ: كالهكيبلت -3

 شرط جكاز الهرابحة عمى اإلطبلؽ. 

أال يككف الثهف في العقد األكؿ هقاببلن بجىسً هف أهكاؿ الربا، فإف كاف كذلؾ اشترل الهكيؿ أك  -4

الهكزكف بجىسً ًهثبل بهثؿ لـ يجز أف يبيعً هرابحة، ألف الهرابحة بيع الثهف األكؿ كزيادة 

 .با ال ربحان كالزيادة في أهكاؿ الربا تككف ر 

أف يككف العقد األكؿ صحيحان فإذا كاف فاسدان لـ يجز بيع الهرابحة ؛ألف بيع الهرابحة بيع  -5

ال  ،كالبيع الفاسد يثبت الهمؾ فيً بقيهة الهبيع أك بهثمً ،بالثهف األكؿ هع زيادة ربح هعمكـ

 .بالثهف  لفساد التسهية
                                                           

 6/497فتح القدير،  ،اىظر: ابف الٍهاـ، (1)
هحهد بف يكسؼ بف أبي  ،، العبدرم222-5/220،بدائع الصىائع ،،الكاساىي500-6/497 ،فتح القدير ،ابف الٍهاـ :اىظر (2)

 ،،  ابف السبكي440-432/ ،ـ1994-ٌػ1416، 1دار الكتب العمهية، ط:  ،التاج كاإلكميؿ لهختصر خميؿ ،القاسـ بف يكسؼ
،  36/319 ،الهكسكعة الفقٍية الككيتية ،، كزارة األكقاؼ الككيتية137-4/136 ،الهغىي ،،  ابف قداهة6-13/3 ،تكهمة الهجهكع

 3770-5/3767 ،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي
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  تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء. :المطمب األول

 ،تسير الهصارؼ اإلسبلهية الهعاصرة  عمى هعاهمة أطمؽ عميٍا " بيع الهرابحة لآلهر بالشراء

ذي الهعاهمة أم: بيع  الهرابحة لآلهر  بالشراء هف البيكع  ا بديبلن عها تقكـ بً البىكؾ الربكية ٌك باعتباٌر

في رسالتً    (1)حهكدالهعاصرة التي ظٍرت حديثا،  كأكؿ هف استعهؿ ٌذا الهصطمح  الدكتكر ساهي 

كشاع استعهاؿ ٌذا  ،بعىكاف )تطكير األعهاؿ الهصرفية بها يتفؽ هع الشريعة اإلسبلهية( (2)الدكتكراي

االصطبلح لدل الهصارؼ اإلسبلهية كالشركات التي تتعاهؿ كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلهية كصارت 

 .(3)ٌذي الهعاهمة هف أكثر ها تتعاهؿ بً البىكؾ اإلسبلهية

 كعرؼ بيع  الهرابحة لآلهر بالشراء بتعريفات عدة هف قبؿ العمهاء الهعاصريف هىٍا:

" أف يتقدـ الراغب " أم العهيؿ" إلى الهصرؼ طالبان هف شراء السمعة الهطمكبة بالكصؼ الذم يحددي 
لثهف العهيؿ كعمى أساس الكعد هىً بشراء تمؾ السمعة فعبلن هرابحة بالىسبة التي يتفؽ عميٍا كيدفع ا

 .(4)هقسطان حسب إهكاىيتً التي يساعدي عميٍا دخمً" 

أك " أف يتفؽ البىؾ كالعهيؿ عمى أف يقكـ البىؾ بشراء البضاعة، كيمتـز العهيؿ أف يشتريٍا هف البىؾ 
كيمتـز البىؾ بأف يبيعٍا لً كذلؾ بسعر عاجؿ أك بسعر آجؿ تحدد ىسبة الزيادة فيً عمى  ،بعد ذلؾ

 .(5)سعر الشراء هسبقان" 

                                                           

، كاىتقؿ هع أسرتً إلى األردف إثر االحتبلؿ 1938كلد في هديىة الهجدؿ عاـ  ،فمسطيىي األصؿ ،ٌك ساهي حسف أحهد حهكد (1)
كحصؿ عمى شٍادة  ،كاٌتـ بإكهاؿ دراستً الجاهعية ،أكهؿ دراستً الثاىكية في هديىة الٌسمط ،ـ1948اإلسرائيمي لفمسطيف في عاـ 

الدكتكرة بهرتبة الشرؼ هف كمية الحقكؽ بجاهعة القاٌرة كعىكاف أطركحتً " تطكير االعهاؿ الهصرفية بها يتفؽ  كالشريعة 
 http://www.isegs.com ،كساٌـ في تأسيس البىؾ اإلسبلهي األردىي في عهاف ،اإلسبلهية "

 6/1976/ 30كمية الحقكؽ كقد ىكقشت رسالتً في  -الهقدهة إلى جاهعة القاٌرة  (2)
ـ،هطبعة 1982-ق 1402،،2ط: ،432 ،تطكير األعهاؿ الهصرفية بها يتفؽ كالشريعة اإلسبلهية ،ساهي حسف احهد ،حهكد (3)

 عهاف –الشرؽ 
  432 ،حهكد، تطكير االعهاؿ الهصرفية بها يتفؽ كالشريعة اإلسبلهية (4)
بحكث فقٍية في قضايا اقتصادية هعاصرة"  ،األشقر، عهر سميهاف ،أبك رخية، ـ، شبير، هحهد عثهاف ،األشقر، هحهد (5)

اإلسبلهي، الهىعقد في الككيت،  ، دراسة شرعية قدهت الى الهؤتهر الثاىي لمهصرؼ71 ،الهرابحة كها تجريٍا الهصارؼ اإلسبلهية"
 1998-1418، 1األردف، ط: ،، دار الىفائس لمىشر كالتكزيع1983-ق1403
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كها عيرفت بأىٍا:" بيع يتفؽ فيً شخصاف أك أكثر عمي تىفيذ االتفاؽ يطمب فيً األهر هف الهأهكر 
شراء سمعة هعيىة أك هكصكفً بكصؼ هعيف كيعدي بشراء السمعة هىً كتربيحً فيٍا عمى أف يعقدا بعد 

 .(1)ذلؾ عقدان بالبيع" 

بة الزحيمي يتقدـ شخص إلى الهصرؼ راغبا هثبل بشراء  " ٌي أف :كصكرة تمؾ الهعاهمة كها بيىٍا ٌك
ثـ يبيعٍا  ،سيارة ذات هكاصفات هعيىة أك شراء أجٍزة أك ىحك ذلؾ ؛ فيشترم الهصرؼ تمؾ األشياء

 .(2)لراغبٍا بثهف هعيف هؤجؿ ألجؿ هحدد يككف أكثر هف الثهف الىقدم" 
 : (3)تتضهف تمؾ الصكرة كعداف

 اآلهر بالشراء كعد بالشراء هف العهيؿ كالذم يقصد بً: -1
 كعد هف الهصرؼ بالبيع بطريؽ الهرابحة -2

كها يتفرع هف التعريفات السابقة التي تمتقي في هعىى كصكرة كاحدة عدة ىقاط البد هف بياىٍا في ٌذي 
  :الدراسة
 :(4)أف عقد الهرابحة لآلهر بالشراء يتككف هف ثبلثة أطراؼ -1

  اآلهر بالشراء. -1
 الهصرؼ اإلسبلهي. -2
  .البائع -3

ذا اآلهر يختمؼ فيً عف بيع الهرابحة الهعركفة عىد الفقٍاء الهتقدهيف حيث أف الهرابحة عىدٌـ  ،ٌك

 ثىائية األطراؼ.
 :(5)تتـ الهرابحة لآلهر بالشراء في الهصارؼ اإلسبلهية بالخطكات اآلتية -3

 

                                                           

ا في الهعاهبلت الهصرفية في الفقً اإلسبلهي،  .الكباشي (1) ، الهجمس اإلفتاء 8الهكاشفي طً، يع الهرابحة كالتقسيط كدكٌر
 ـ. ٢ََِيكليك  ،ٌػ ١ُِْدبمف جهادل الثاىية/ رجب  -شرة لمهجمس بحث هقدـ لمدكرة الثاهىة ع ،األكربي لبلفتاء كالبحكث

 .3777-5/3776،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي (2)
 .5/3777،الهصدر السابؽ(3)
 ق.1432، 10 ،بيع الهرابحة لبلهر بالشراء،جعفر بف عبد الرحهف ،قٌصاص :اىظر (4)
هقابمة شخصية هع  رئيس كعضك ٌيئة الفتكل كالرقابة الشرعية في البىؾ  ، 10رابحة لبلهر بالشراء، بيع اله( قٌصاص، 5)

 ،كتاريخ الهقابمة ،الدكتكر عركة صبرم رئيس الٍيئة كالدكتكر هحهد سميـ هحهد عمي ،اإلسبلهي العربي في فمسطيف
 ـ16/9/2017
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 طمب شراء هقدـ هف العهيؿ إلى الهصرؼ " شراء سمعة هكصكفة ".  -1

ا لمعهيؿ  -2  .قبكؿ هف الهصرؼ لشراء السمعة الهكصكفة  كتكفيٌر

 كعد هف اآلهر بالشراء "العهيؿ" بشراء السمعة هف الهصرؼ  بعد تهمكً لٍا.  -3

 .كعد الهصرؼ ببيع السمعة الهكصكفة لمعهيؿ -4

 شراء الهصرؼ السمعة الهكصكفة ىقدان. -5

 هتفؽ عميٍا هسبقان. بيع الهصرؼ لمسمعة الهكصكفة عمى العهيؿ بأجؿ هع زيادة ربح -6

 حكم بيع المرابحة لآلمر بالشراء  :المطمب الثاني

تعد هسألة بيع الهرابحة لآلهر بالشراء هف الهسائؿ الهعاصرة  التي فرضت ىفسٍا بقكة عمى هكائد 

الىقاش في العالـ الهعاصر؛ هها جعؿ التطرؽ إليٍا كبياف حكهٍا أهرا في غاية األٌهية، لمفرد الهسمـ 

  الهعاهبلت الهالية الهعاصرة، كاليؾ بياف حكهٍا.  في ظؿ 

 :تشهؿ عمى صكرتيف (1)هف خبلؿ االستقراء كالتتبع فإف الهرابحة الهركبة

فالتكاعد حاصؿ هف العهيؿ بالشراء كهف الهصرؼ بالبيع إأل اىً  :غير ممزمة لمطرفين(2)المواعدة :اوالً 

ذي الصكرة عمى حالتيف  :غير همـز ألم هىٍها ٌك

عمى الجكاز لتمؾ (3)هكاعدة غير همزهة لمطرفيف  هع عدـ ذكر هقدار الربح، فاألئهة األربعة -1
ف تبايعا عمى أف  :الحالة كيظٍر ذلؾ جميان هف خبلؿ ىصكصٍـ  هف ذلؾ قكؿ الشافعي "كا 

                                                           

 ،لشراء ىقدان كالبيع ىسيئة، الهصارؼ اإلسبلهيةٌي ىكع هف البيع يقـك الهصرؼ فيً بالشراء كيقـك بعد ذلؾ بالبيع بحيث يككف ا (1)
 130 ،الكادم

ك قكؿ الحىفية  :القكؿ األكؿ :عمى ثبلثة أقكاؿ ،اختمؼ الفقٍاء في هسالة الكفاء بالكعد ٌؿ يمـز أـ ال (2) أىً غير همـز هطمقان ٌك
ك قكؿ ابف شبرهة كي،أىً همـز هطمقان  :القكؿ الثاىي ،كالشافعية كالحىابمة كأكثر الهالكية كابف حـز جب الكفاء بً دياىة كقضاءن ٌك

كيً كبعض الهالكية سحاؽ بف ٌر كال  ،إذا ارتبط الكعد بسب ،ذٌب أكثر الهالكية إلى التفصيؿ بقكلٍـ  يجب الكفاء :القكؿ الثالث،كا 
الىككم،  ،،ركضة الطالبيف23-4/20القرافي،  ،، الفركؽ21/29 ،الهبسكط، السرخسي :اىظر ،يجب إذا كاف عمى خبلفً

 6/285البٍكتي،  ،، كشاؼ القىاع1/315،االسيكطي ،،جكاٌر العقكد5/390
ابف  ،13/5 ،تكهمة الهجهكع ،، ابف السبكي5/172 ،شرح هختصر خميؿ لمخرشي ،، الخرشي13/78 ،الهبسكط ،السرخسي (3)

 4/136 ،الهعىي ،قداهة
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خيار الشرط  (2)ككذلؾ استعهاؿ  هحهد بف الحسف ،(1)ألزها أىفسٍها األهر األكؿ فٍك هفسكخ"
ها يدؿ عمى أىً يرل أف إلزاـ اآلهر بالشراء أهر غير جائز ألىً لك كاف جائزا (3)في ٌذا البيع 

 ،(4)ككذلؾ الحىابمة فالكفاء بالكعد غير همـز عىدٌـ كها سيأتي ،لـ تكف ٌىاؾ حاجة إلى الحيمة
ة كه :كها ىقؿ عف ابف رشد قكلً حظكرة، فالجائزة أف " كالعيىة عمى ثبلثة أكجً: جائزة كهكرٌك

يهر الرجؿ بالرجؿ هف أٌؿ العيىة، فيقكؿ لً: ٌؿ عىدؾ سمعة كذا أبتاعٍا هىؾ، فيقكؿ لً: ال. 
، فكبلـ (5)فيىقمب عىً عمى غير هراكضة كال هكاعدة، فيشترم تمؾ السمعة التي سألً عىٍا" 

مـز هع عدـ ذكر ابف رشد في صكرة ٌذا البيع التي تىبىي عمى التكاعد بيف الطرفيف غير اله
هسبؽ لهقدار الربح كتراكض عميً  فحكهٍا  الجكاز عىد الحىفية كالهالكية كالشافعية  كالحىابمة 
بلؾ  كذلؾ ألىً ليس في ٌذي الصكرة التزاـ بإتهاـ الكعد بالعقد أك بالتعكيض عف التمؼ ٌك

يترتب عميً أم  السمعة، فمك عدؿ أحد الطرفيف عف رغبتً في إتهاـ العقد فبل إلزاـ عميً كال
  (6)أثر، فٍذي الدرجة هف الهخاطرة ٌي التي جعمت ٌذا البيع جائزا

 هكاعدة غير همزهة لمطرفيف هع ذكر هسبؽ  لهقدار الربح:  -2
بة الزحيمي  جكاز الهرابحة هع ككف الكعد همـز لمهتعاقديف إذ أف األخذ باإللزاـ ٌك األحفظ  ،يرل ٌك

ككذلؾ األخذ باإللزاـ  ،كفيً هراعاة لهصمحة الهصرؼ كالعهيؿ ،لهصمحة التعاهؿ كاستقرار الهعاهبلت
ألف الىٍي  ،كها أىً ليس في ٌذا التعاهؿ شيء هف البيعتيف في بيعة الهىٍي عىً ،أهر هقبكؿ شرعان 

فإف عٌيف الهشترم  ،كها ذيكر كارد عمى حالة ككف القبكؿ إلحدل البيعتيف هبٍهان أك هعمقان أك هجٍكالن 
بعتؾ هىزلي عمى  :أك أف الىٍي كارد عمى حالة اشتراط بيعة أخرل , كأف يقكؿ ،جاز إحدل البيعتيف

 .(7)أف تبيعىي فرسؾ 
 

                                                           

 3/39 ،االـ ،الشافعي (1)
ق، إهاـ 132اإلهاـ عبد ا هحهد بف الحسف الشيباىي هف قرية تسهى حرستى هف أعهاؿ دهشؽ، كاىت كالدتً بكاسط سىة  (2)

ها ك اٌلذم ىشر عمـ أبي حىيفة كركل عىً اإلهاـ الشافعي  ،بالفقً كاألصكؿ، سهع العمـ هف اإلهاـ أبي حىيفة كاألكزاعي كغيٌر ٌك
، كها بعدٌا، 526 \1اىظر: الجكاٌر الهضية في طبقات الحىفية،،العظاـ كغيري هف العمهاء الكراـ كالهشايخ

 .80\6األعبلـ،،الزركمي
 30/237 ،الهبسكط ،السرخسي (3)
 4/23 ،اعبلـ الهكقعيف ،ابف القيـ (4)
،  1هي، ط:، الىاشر: دار الغرب اإلسبل56-2/55الهقدهات الههٍدات، ،ابف رشد، أبك الكليد هحهد بف أحهد بف رشد القرطبي (5)

 ـ 1988 -ٌػ  1408
 http://khadijaabouzid.wixsite.com ،دراسة هقارىة ،عقد الهرابحة (6)
 5/3778 ،الفقً اإلسبلهي كأدلتً ،الزحيمي (7)
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  :أها الفقٍاء فقد كقع الخبلؼ بيىٍـ في حكـ ٌذي الصكرة عمى قكليف

الصكرة إلى  جكاز الهرابحة القائهة عمى تمؾ ( 3)كالحىابمة ،(2)، كالشافعية(1)ذٌب الحىفية :القكؿ األكؿ

 .هع العمـ أىٍا غير همزهة لمطرفيف فالخيار لكبل الطرفيف

ذا أرل الرجؿ الرجؿ السمعة، فقاؿ: اشتر ٌذي كأربحؾ فيٍا كذا،  قاؿ اإلهاـ الشافعي رحهً ا: " كا 

ف شاء  فاشتراٌا الرجؿ، فالشراء جائز، كالذم قاؿ: أربحؾ فيٍا بالخيار، إف شاء أحدث فيٍا بيعان، كا 

ك اشتر لي هتاعا ككصفً لً أك هتاعا أم هتاع شئت كأىا أربحؾ فيً فكؿ ٌذا  :ذا إف قاؿتركً، ٌك

 :كسكاء في ٌذا ها كصفت إف كاف قاؿ ،سكاء يجكز البيع األكؿ كيككف فيها أعطى هف ىفسً بالخيار

فإف جدداي  ،يجكز البيع األكؿ كيككىاف بالخيار في البيع اآلخر ،ابتعً كاشتريً هىؾ بىقد أك ديف

 .(4)جاز"

ـ كأخبري أىً إف فعؿ اشتراٌا  :ها ىصً (5)كجاء في الهبسكط " رجؿ أهر رجبل أف يشترم دارا بألؼ دٌر

يشترم الدار  :اآلهر هىً بألؼ كهائة فخاؼ الهأهكر إف اشتراٌا أف ال يرغب اآلهر في شرائٍا قاؿ

عمى أىً بالخيار ثبلثة أياـ فيٍا كيقبضٍا ثـ يأتيً اآلهر فيقكؿ لً قد أخذتٍا هىؾ بألؼ كهائة فيقكؿ 

 كالبد لً أف يقبضٍا عمى أصؿ هحهد رحهً ا  ،الهأهكر ٌي لؾ بذلؾ

عقار فبل حاجة إلى ٌذا الشرط لجكاز التصرؼ في ال ،رحهٍها ا (6)أها عىد أبي حىيفة كأبي يكسؼ

 قبؿ القبض عىدٌها كالهشترم بشرط الخيار يتهكف هف التصرؼ في الهشترم باالتفاؽ".

                                                           

 .30/237 ،الهبسكط ،السرخسي (1)
 .3/39االـ    ،الشافعي (2)
 .4/136 ،الهغىي ،ابف قداهة (3)
 .3/39  ،االـ (4)
 30/237 ،السرخسي (5)
ق، كاف يحفظ التفسير كالحديث كأياـ العرب كأقؿ عمكهً الفقً، 113يعقكب بف إبراٌيـ بف حبيب األىصارم البجمي، كلد سىة  (6)

ك أكؿ هف ديعي " قاضي القضاة " كيقاؿ لً: قاضي قضاة الدىيا كأكؿ هف  ،كالي الرشيد القضاء حيف خرج هعً إلى خراساف ٌك
ك 189كهات بالرم سىة  ،عمى هذٌب أبي حىيفة كضع الكتب في أصكؿ الفقً هحيي الديف الحىفي، الجكاٌر  ،سىة 58ق ٌك
 .193\8،األعبلـ،الزركمي ،كها بعدٌا 519 \2،الهضية في طبقات الحىفية
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هف ٌىا ىعمـ أف خمؼ " :ها ذكر سالفان يتفؽ ككف الهرابحة  غير همزهة عىد الحىفية حيث جاء عىدٌـك 

بٍذي الصكرة دكف إلزاـ بالكعد كهع  (2)كالتزهت بعض الهصارؼ اإلسبلهية ،(1)الكعد هكركي ال حراـ"

 .(3)إبقاء الخيار لراغب الشراء كلمبائع عمى حد سكاء

أها الحىابمة هف خبلؿ البحث كالتىقيب  في كتبٍـ  لـ أقؼ عمى ىص في حكـ ٌذا العقد عمى كجً 

رجؿ قاؿ لغيري "  :إال أىً يذكر بعض الىصكص تؤيد ها ذٌبكا إليً هىٍا ها قالً ابف القيـ ،الخصكص

اشتر ٌذي الدار أك ٌذي السمعة هف فبلف بكذا ككذا كأىا أربحؾ فيٍا كذا ككذا فخاؼ إف اشتراٌا أف يبدك 

لآلهر فبل يريدٌا كال يتهكف هف الرد فالحيمة أف يشتريٍا عمى أىً بالخيار ثبلثة أياـ أك أكثر ثـ يقكؿ 

ال تهك ا لآلهر قد اشتريتٍا بها ذكرت فإف أخذٌا هىً كا  ف هف ردٌا عمى البائع بالخيار فإف لـ يشتٌر

اآلهر إال بالخيار فالحيمة أف يشترط لً خيارا أىقص هف هدة الخيار التي اشترطٍا ٌك عمى البائع 

عمى إثر ذلؾ يفٍـ هف ٌذا الىص أىً لك كاف الكعد همزهان لآلهر  ،(4)ليتسع لً زهف الرد إف ردت عميً"

 .غير أف يشترم الهأهكر السمعة بالخيارعىد الحىابمة لذكري هباشرة هف 

كال يمـز الكفاء ) :فهف أقكالٍـ ،كيمـز في كجً عىدٌـ ،فالكفاء بالكعد غير همـز عىد جهٍكر الحىابمة

 .(6)(يمـز :كجٍا (5)كذكر شيخىا ،بالكعد

ي تخالؼ الربا لكجكد هخاطر كحجتٍـ في ذلؾ  ذي هف صكر البيكع، ٌك أف األصؿ في البيكع الحؿ، ٌك
فميس في تمؾ الصكرة  ،البيع كالشراء هع عدـ اإللزاـ بالكعد، بؿ يتهمؾ البىؾ لمسمعة ثـ يبيعٍا بعد ذلؾ

                                                           

 5/678 ،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف (1)
 جحي كهصرؼ الرا ،بىؾ الببلد ،هف الهصارؼ اإلسبلهية التي أخذت بتمؾ الصكرة  (2)
 254،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
 4/23 ،إعبلـ الهكقعيف (4)
 أبك هحهد هكفؽ الديف عبد ا بف هحهد بف أحهد ابف قداهة الهقدسييقصد بً  (5)
كتاب الفركع كهعً تصحيح الفركع  ،هحهد بف هفمح بف هحهد بف هفرج، أبك عبد ا، شهس الديف الهقدسي الراهيىى ،ابف هفمح (6)

 -ٌػ  1424، 1 :ط ،هؤسسة الرسالة ،،تحقيؽ: عبد ا بف عبد الهحسف التركي11/92 ،لعبلء الديف عمي بف سميهاف الهرداكم
 هػ 2003
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كدكف تركيب عقديف في عقد كها أف اإللزاـ لمطرفيف في العقد ثـ يتبعً عقد آخر يشبً  ،جسران لمربا
ذا هىٍي عىً فقد جاءت االحاديث هصرحة بالىٍي هىٍا.  بيعتاف في بيعة ٌك

 .(1)" ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف بيعتيف في بيعة ":أبي ٌريرة رضي ا عىً قاؿ عف -1
" ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف صفقتيف في صفقة :عف عبد ا بف هسعكد قاؿ -2

 .(2)كاحدة"

ا ىكعا هف الربا، جرينا عمى(3)ذٌب الهالكية  :القكؿ الثاىي أصؿ  إلى عدـ جكاز ٌذي الصكرة كاعتباٌر
ا هف العيىة الهحظكرة؛ لها فيٍا هف تٍهة سمؼ جر ىفعنا.  التكسع في األخذ بالذرائع، فعدٌك

ي بيع  :" فالعيىة:(4)كجاء في الشرح الكبير هعمقا عمى الصكرة ىفسٍا هف طمبت هىً سمعة لمشراء  -ٌك
ا بعشرة ىق ،جائزة -كليست عىدي، لطالبٍا بعد شرائٍا  دا، كأىا آخذٌا هىؾ إال أف يقكؿ الطالب: اشتٌر

 .باثىي عشر إلى أجؿ، فيهىع لها فيً هف تٍهة سمؼ جر ىفعا "

أف  الهشترم أراد الهاؿ، كالبىؾ كهف في حكهً  أراد بيعٍا لً بأجؿ بثهف  :كجً الداللة هها تقدـ سالفا
ا ،زيادة ا الهالكية عيىة كحرهٌك  .كلـ يرد شراءٌا  لىفسً فمذا اعتبٌر

ٌك القكؿ جكاز تمؾ الصكرة هع ككف الكعد همـز لمطرفيف لها فيً هف استقرار  -كا أعمـ–كالراجح 
  .كأكثر الهصارؼ اإلسبلهية التزهت بالكعد ،كهراعاة لهصمحة العهيؿ كالهصرؼ ،الهعاهبلت

 الممزمة لمطرفين أو أحدىما: ثانيًا: المواعدة

بة الزحيمي في ٌذي الصكرة جكاز الهرابحة هع ككف الكعد   (5)همزهان لمهتعاقديف كها تـ بياىً سابقان يرل ٌك

  :اختمؼ الفقٍاء في ٌذي الهسالة عمى قكليف

                                                           

 .40ص سبؽ تخريجً، ( 1)
أحهد بف حىبؿ، رقـ  أبك عبد ا أحهد بف هحهد بف حىبؿ بف ٌبلؿ بف أسد الشيباىي، هسىد اإلهاـ ،ابف حىبؿ (2)

عادؿ هرشد، كآخركف، كقاؿ الترهذل: " حديث حسف صحيح ".كها كرد ذلؾ  -شعيب األرىؤكط  :،تحقيؽ6/324، 3783:الحديث
 5/149إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث هىار السبيؿ،

 .3/89حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ،الدسكقي (3)
 3/89،الدسكقي، :اىظر (4)
 .هف الرسالة 131-130 :اىظر (5)
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ألف الكفاء بالكعد كاجب دياىة كيجكز اإللزاـ بً  ،القكؿ األكؿ: الجكاز هع ككف الكعد همزهان لمهتعاقديف

ذا قكؿ جهاعة هف أٌؿ العمـ هىٍـ ابف شبرهة حيث قاؿ يقضى بً عمى " الكعد كمً الـز ك  :قضاءن ٌك

الكاعد كيجبر " كعمى إثري فإف الهرابحة لآلهر بالشراء جائزة كههف قاؿ بٍذا الرام جهاعة هف الفقٍاء 

صدرت  كبً ،كغير ٌكالء(4) عبد ا الهىيع، ك (3)القرضاكم (2)كيكسؼ ،(1)الهعاصريف هىٍـ ساهي حهكد

كشركة  ،كبيت التهكيؿ الككيتي ،كدار الهاؿ اإلسبلهي ،فتاكل الٍيئات الشرعية لمهصارؼ اإلسبلهية

كصدر قرار عف الهؤتهر األكؿ لمهصرؼ اإلسبلهي الهىعقد في دبي  ،الراجحي الهصرفية لؤلستثهار

كصدر  قرار الهجهع الفقٍي التابع لهىظهة الدكؿ اإلسبلهية حيث  ،(5)ـ 1979ٌػ الهكافؽ  1399عاـ 

 :(6)جاء في قرارتً 

ك الذم يصدر هف اآلهر أك الهأهكر عمى كجً االىفراد  -الكعد  :ثاىيان   يككف همزهان لمكاعد دياىة  -ٌك

ك همـز قضاء إذا كاف هعمقان عمى سبب كدخؿ الهكعكد في كمفة ىتيجة الكعد ،إال لعذر كيتحدد أثر  .ٌك

                                                           

 .430،حهكد، تطكير االعهاؿ الهصرفية بها يتفؽ كالشريعة اإلسبلهية (1)
حفظ القراف الكريـ   ،ٌك يكسؼ عبد ا القرضاكم كلد في قرية صفط تراب هركز الهحمة الكبرل بهحافظة الغربية في هصر (2)

ر الشريؼ حتى تخرج هف الثاىكية كثـ ال ر كحصؿ عمى البكالكريس  تحؽ  بكمية أصكؿ الديف بجاهعةفي صغري كألتحؽ باألٌز االٌز
ـ ككاف ترتيبً األكؿ عمى زهبلئً، ثـ أكهؿ دراستً الشرعية الى أف حصؿ عمى شٍادة الدكتكراة بتقدير االهتياز هع 1953في عاـ 

ا في حؿ الهشاكؿ االجتهاعية " :ككاف عىكاف اطركحتً ،هرتبة الشرؼ خ يكسؼ القرضاكم في هختمؼ ألؼ الشي ،"الزكاة كأثٌر
كالرسائؿ كالبحكث كالعديد هف الفتاكل ككذلؾ البراهج الديىي  هف الهؤلفات هف الكتب 170ها يزيد عف   جكاىب الثقافة اإلسبلهية

ال فبل يكاد يعقد هؤتهر أك همتقى أك ىدكة أك حمقة حكؿ الفكر اإلسبلهي أك الدعكة اإلسبلهية إ التي تبث عمى شاشات التمفاز،
ا اىً رئيس االتحاد العالهي لعمهاء الهسمهيف ،يدعى إليٍا كحاز عمى كثير هف الجكائز يكسؼ  :اىظر ،كلً ىشاطات كثيرة هف أبرٌز

 ، http://www.ashefaa.com،السيرة الذاتية لفضيمة الشيخ يكسؼ القرضاكم ،https://ar.wikipedia.orgالقرضاكم 
 http://www.twtheq.com هكقؼ الشيخ القرضاكم هف القضية الفمسطيىية كها كردت في خطاباتً ككتاباتً،

 -ق1405، 2 الككيت، ط: –، دار القمـ 29 ،بيع الهرابحة لآلهر بالشراء كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية ،يكسؼ ،القرضاكم (3)
 ـ. 1984

 ـ.1996-ق1416، 1ط:  ،،  الهكتب اإلسبلهي141،بحكث في االقتصاد اإلسبلهي ،بف هىيع (4)
بحث في الكعد كحكـ  ،هجمة البحكث اإلسبلهية ،الرئاسة العاهة إلدارات البحكث العمهية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد :اىظر (5)

 159-36/157عبد ا الهىيع   ،اإللزاـ بالكفاء بً دياىة كقضاء
كاىكف الثاىي 15-10ق الهكافؽ 1409جهادل األكلى 6-1هف   ،،  الدكرة الخاهسة41-40 ،القرار ،هجهع الفقً اإلسبلهي (6)

 ـ، الككيت 1988)ديسهبر( 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.ashefaa.com/
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ها بالتعكيض عف الضرر الكاقع فعبلن ب ،اإللزاـ في ٌذي الحالة إها بتىفيذ الكعد سبب عدـ الكفاء كا 

 .بالكعد ببل عذر

ليً ذٌب   :القكؿ الثاىي الهىع هف  الكعد الهمـز لمهتعاقديف إذ أف الكفاء بالكعد هستحب كليس بكاجب  كا 

هف باب أكلى ألىٍـ هىعكا هف الهرابحة هع  (4)، كهذٌب الهالكية(3)كالحىابمة ،(2)كالشافعية ،(1)األحىاؼ

كرفيؽ  ،(5)هكاعدة غير همزهة فهع اإللزاـ أكلى، كاليً ذٌب هف الهعاصريف هحهد سميهاف األشقر

 .(7)كأفتت بالتحريـ المجىة الدائهة لمبحكث العمهية كاإلفتاء في السعكدية ،(6)الهصرم

  :أدلة القول األول 
إال ها جاء ىص صحيح  ،الهتفؽ عميً عىد الفقٍاء (8)إالباحةاف األصؿ في الهعاهبلت  -1

كاألحكاـ الفرعية العهمية يكفي فيٍا الىص  ،الثبكت صريح الداللة يهىعً كيحرهً فيكقؼ عىدي

 .(9)الصحيح الصريح  بخبلؼ العبادات 

عهكـ الىصكص الدالة عمى حؿ جهيع أىكاع البيع إال ها كرد عميً دليؿ يخرجً هف إالباحة  -2

فالبيع عمى كجً الخصكص جاء في حمً ىص صريح هف كتاب ا تعالى يرد بً  ،إلى الحرهة

ًَب )عمى اليٍكد الذيف زعهكا أف الربا كالبيع أك البيع كالربا الفرؽ بيىٍها  َّ َْٰٓا ِإ ُٓىۡ َقبُن َّ َرَِٰنَك ِبَؤ

                                                           

 678حاشية ابف عابديف،  ،ابف عابديف(1)
 3/39االـ    ،الشافعي (2)
 4/136 ،الهغىي ،ابف  قداهة (3)
، تحقيؽ:  هحهد هحهد أحيد كلد 2/672 ،أبك عهر يكسؼ بف عبد ا بف هحهد، الكافي في فقً  أٌؿ الهديىة ،ابف عبد البر (4)

 ـ1980ٌػ/1400، 2هاديؾ الهكريتاىي، هكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الههمكة العربية السعكدية، ط:
  72 ،بيع الهرابحة كها تجريً البىكؾ اإلسبلهية  ،األشقر (5)
 5/850 ،هجمة هجهع الفقً اإلسبلهي ،بيع الهرابحة لآلهر بالشراء في الهصارؼ اإلسبلهية ،رفيؽ يكىس ،الهصرم (6)
، فتكل رقـ 7/114 ،هجمة البحكث اإلسبلهية ،الرئاسة العاهة إلدارات البحكث العمهية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد :اىظر (7)

 ٌػ1393/  4/ 101،29
{ :تخرج ٌذي القاعدة هف قكلً تعالى (8) ـٍ مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ هىا حى ؿى لىكي قىٍد فىصَّ كهف حديث الىبي صمى ا  ،119 :سكرة األىعاـ، اآلية ،}كى

أخرجً الحاكـ في  ،ها أحؿ ا في كتابً فٍك حبلؿ، كها حـر فٍك حراـ، كها سكت عىً فٍك عفك()عميً كسمـ اىً قاؿ: 
 .1/14 ،" كحسىً األلباىي في غاية الهراـ 3419 ،قـ الحديثر  ،2/406الهستدرؾ، 

 .22-21بيع الهرابحة،  ،القرضاكم (9)
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ََٔحشََّو ٱ ُّ ٱنَۡبَٛۡع  ََٔأَحمَّ ٱنهَّ ُّ ٱنَۡبَٛۡعفٍذي الجهمة القرآىية " كى  ،(1)" (نشَِّبَْٰٕاْۚٱنَۡبُٛۡع ِيثُۡم ٱنشَِّبَْٰٕاۗۡ   (2)" َأَحمَّ ٱنهَّ

تفيد حؿ كؿ أىكاع البيع كاف عيىا بعيف أـ ثهىا بثهف  كسكاء كاف حاالن أـ هؤجبلن كسكاء كاف 

ك ها يشهؿ عمى بيع الهرابحة ا حبلؿ  ،بطريؽ الهساكهة أـ بطريؽ األهاىة ٌك فٍذي كمٍا كغيٌر

كال يحـر هف البيكع إال ها حرهً ا كرسكلً بىص هحكـ  ،ألىٍا هف البيع الذم أحمً ا تعالى

ذا ها أكدي أصحاب الهذاٌب األربعة فاألصؿ هها تقدـ  أىً ال يحـر عمى الىاس هف  ٌك

يشرع لٍـ هف  الهعاهبلت التي يحتاجكىٍا إال ها دؿ الكتاب كالسىة عمى تحريهٍا كها ال

 (.3)العبادات إال ها دؿ الكتاب كالسىة عمى شرعً فالديف ها شرعً ا كالحراـ ها حرهً ا  

الهعاهبلت هبيىة عمى هراعاة العمؿ كالهصالح ؛ فالشرع لـ يهىع هف البيكع كالهعاهبلت إال ها  -3

ا ك أساس تحريـ الربا كاالحتكار كالغش كىحٌك ىً أف يؤدم إلى أك خشي ه ،اشتهؿ عمى ظمـ ٌك

ك أساس تحريـ الهيسر كالغرر؛ فالهىع في ٌذي األهكر ليس تعبديان  ىزاع كعداكة بيف الىاس ٌك

ذا فٍهت العمة فإف الحكـ يدكر هعٍا كجكدان كعدهان  ،بؿ ٌك هعمؿ كهفٍكـ ذا ٌك األصؿ  ،كا  ٌك

هطمكب هىً  في باب الهعاهبلت بخبلؼ العبادات فاألصؿ فيٍا التعبد كاهتثاؿ الهكمؼ لها ٌك

 .(4)دكف بحث عف العمة أك الهصمحة،  فعمى ٌذا األصؿ أجيز بيع الهرابحة لآلهر بالشراء 

أف القكؿ بجكاز ٌذي الهعاهمة فيً تيسير عمى الىاس كهف الهعمكـ أف الشريعة اإلسبلهية قد  -4

جاءت برفع الحرج عف الىاس كالتيسير عميٍـ كقد تضافرت الىصكص الشرعية عمى ذلؾ 

ََٔنب ُِٚشُٚذ ِبُكُى ٱنُۡعسَۡشقكلً تعالى:}  فهىٍا ُٛسَۡش  ُّ ِبُكُى ٱنۡ ُّ َأٌ كقكلً تعالى:}  ،(5){ ُِٚشُٚذ ٱنهَّ ُِٚشُٚذ ٱنهَّ

                                                           

 275 :اآلية ،سكرة البقرة (1)
 275 :اآلية ،سكرة البقرة (2)
 25-23 ،بيع الهرابحة ،القرضاكم :اىظر (3)
 22بيع الهرابحة،  ،القرضاكم (4)
 185اآلية:  ،سكرة البقرة (5)
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حيف بعثٍها  (3)كأبي هكسى األشعرم (2)كقكؿ الىبي صمى ا عميً كسمـ لهعاذ(1){َُٚخفَِّف َعُُكىْۡۚ

ا هف األحاديث الدالة عمى التيسير ،(4)( يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا)إلى اليهف:   ،كغيٌر

فالىاس في عصرىا الحاضر كها ٌك هبلحظ أحكج ها يككىكف إلى جاىب  التيسير كالرفؽ 

رعايةن لظركفٍـ كها كقع الببلء عميٍـ هف كثرة الهغريات باإلثـ كالهعكقات عف الخير، إضافةن 

لفقً  التيسير عمى الىاس في هسائؿ فيحسف بالفقٍاء كأٌؿ ا ،إلى ضعؼ الكازع الديىي عىدٌـ

 الفركع دكف تساٌؿ بالهسائؿ األصكلية. 

 :(5)أدلة القول الثاني 

أك بيع ها ليس عىدؾ، كقد  ،أف ٌذا البيع هىٍي عىً شرعان ؛ ألىً يعتبر هف باب بيع هااليهمؾ -1
كقد أشار الى ٌذي  ،(6)ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف بيع ها اليهمؾ أك ها ليس عىدؾ

 ،كها بيف ذلؾ األشقر بقكلً (9)كابف عبد البر ،(8)كابف قداهة ،(7)العمة في بطبلف البيع الشافعي

                                                           

 28 :االية ،سكرة الىساء (1)
آخى   ،ييكىى بأبي عبد الرحهف ،هعاذ بف جبؿ بف عهرك بف أكس بف عائد بف عدم بف كعب بف عهرك الخزرج األىصارم (2)

شٍد العقبة كبدرا كالهشاٌد كمٍا، كبعثً رسكؿ ا  ،رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ بيف هعاذ بف جبؿ كبيف جعفر بف ابي طالب
ًً قبض الصدقات صمى ا ع ميً كسمـ قاضيا ًإلىى الجىد هف اليهف، يعمـ الىاس القرآف كشرائع اإلسبلـ، كيقضي بيىٍـ، كجعؿ ًإلىٍي

كىافى عهري ًلهىا أسمـ ثهاىي عشرة سىة، تكفي ًفي طاعكف عهكاس سىة ثهاىي عشرة، ككاف عهري ثهاىيا  ،هف العٌهاؿ الذيف باليهيف، كى
 187-5/185 ،أسد الغابة ،ابف االثير ،1403-3/1402 ،األستعياب في هعرفة األصحاب ،البر ابف عبد :اىظر،كثبلثيف سىة

أبك هكسى األشعرم كاسهً عبد ا بف قيس بف سميـ بف حٌضار بف حرب بف عاهر بف غىـ بف بكر بف عاهر بف عذر  بف  (3)
كلد في زبيد )باليهف(  ،صحابي جميؿ ،هف بىي األشعر، هف قحطاف ،كائؿ بف ىاجية بف الجهاٌر بف األشعر، أبك هكسى األشعرم

اجر إلى إلى أرض الحبشة،  قدـ الهديىة بعد فتح خيبر ككاف أحسف الصحابة صكتا في  ،كقدـ هكة عىد ظٍكر اإلسبلـ، فأسمـ، ٌك
كأحد  ،كاستعهمً عهر عمى البصرة كاستعهمً الىبٌي صمى المًَّ عميً كسٌمـ عمى بعض اليهف: كزبيد، كعدف كأعهالٍها، ،التبلكة

األصابة في تهييز ،ابف حجر  :تكفي في الككفة كدفف فيٍا  اىظر ،الحكهيف المذيف رضي بٍها عمي كهعاكية بعد حرب صفيف
 4/114 ،األعبلـ ،، الزركمي182-4/181 ،الصحابة

 . 4341،5/161ع، رقـ الحديث باب بعث ابي هكسى كهعاذ الى اليهف قبؿ حجة الكدا ،البخارم، صحيح البخارم (4)
بيع  ،.، قٌصاص3/89حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ،، الدسكقي5/678 ،حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف :اىظر (5)

 18-17،الهرابحة لبلهر بالشراء
 63 ،تقدـ تخريجً (6)
 3/39، االـ   ،الشافعي (7)
 4/136 ،الهغىي ،قداهة ،إبف (8)
 2/672الكافي في فقً االهاـ احهد،  ،ابف عبد البر (9)
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إذا جرل االتفاؽ عمى ٌذا أم بيع الهرابحة لآلهر بالشراء فٍك عقد باطؿ كحـر  ذلؾ لعدة 
أف البىؾ باع العهيؿ هالـ يهمؾ كقد ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف بيع  :أسباب هىٍا
 (1)هالـ يقبض 

ا اشتريتٍا  :ألىً قاؿ لمبىؾ ،أف ٌذا العقد باطؿ ؛ ألىً هف باب البيع الهعمؽ -2 إف اشتريتهٌك

كابف ،كقد صرح بالتعميؿ لمبطبلف بٍذي العمة االهاـ الشافعي  ،كالبيع الهعمؽ اليصح (2)هىكـ

  (3)رشد قائبلن:" ألىً كاف عمى هؤاتاة بيعٍا قبؿ كجكبٍا لمهأهكر"

كها أشار إلى ٌذي  ،أف بيع الهرابحة لآلهر بالشراء يعتبر هف باب الحيمة عمى اإلقراض بالربا -3

"هعىاي أىً تحٌيؿ في بيع دراٌـ بدراٌـ أكثر هىٍا إلى أجؿ  :العمة الهالكية كقكؿ ابف عبد البر

ك يعمـ بيىٍها سمعة هحممة ، كهثاؿ ذلؾ أف يطمب رجؿ هف آخر سمعة ليبيعٍا هىً بىسيئة ٌك

ي عمي بإثىي عشر أك بخهسة  ا هف هالكٍا ٌذا بعشرة ٌك أىٍا ليست عىدي كيقكؿ لً اشتٌر

 (4)عشر إلى أجؿ كذا فٍذا ال يجكز لها ذكرىا"

أف ٌذي الهعاهمة تدخؿ في باب بيع العيىة الهىٍي عىً؛ فقصد الهشترم فيً الحصكؿ عمى  -4

ككجً   (5)العيف كليس السمعة كقد ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف بيع العيىة الهتقدـ 

أف قصد العهيؿ هف العهمية ٌك الحصكؿ عمى الىقكد ككذلؾ قصد  :االستدالؿ هف ٌذا الحديث

صدي الحصكؿ عمى الربح فٍي إذف ليست هف البيع كالشراء في شيء فإف الهصرؼ فإٌف ق

                                                           

 72 ،بيع الهرابحة كها تجريً البىكؾ اإلسبلهية :اىظر (1)
  73،الهرابحة كها تجريً البىكؾ اإلسبلهية ،األشقر (2)
 2/58ابف رشد، الهقدهات الههٍدات،  (3)
 2/672الكافي في فقً االهاـ احهد،  ،ابف عبد البر (4)
 .124ص  ،تقدـ ذكري (5)
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كالهصرؼ لـ يشتر السمعة إال  ،الهشترم الحقيقي ها لجأ إلى الهصرؼ إال هف أجؿ الهاؿ

ا "  .(1)بقصد أف يبعيٍا بأجؿ إلى الهشترم كليس في قصدي شراٌؤ

مى ا عميً كسمـ عف أف ٌذي الهعاهمة تدخؿ ضهف عقديف في عقد كقد ىٍى رسكؿ ا ص -5

  .(2)بيعتيف في بيعة

كذلؾ لها في  ،ٌك جكاز الهرابحة لآلهر بالشراء هع ككف الكعد همزهان لمهتعاقديف –كا أعمـ  –كالراجح

كأىً عقد صحيح يتفؽ هع القكاعد العاهة لمعقكد  ،تمؾ الصكرة هف هراعاة لهصمحة الهصرؼ كالعهيؿ

ككثير هف الٍيئات الشرعية  ،إضافة الى إف االخذ باإللزاـ أهر هقبكؿ شرعان   ،في الشريعة اإلسبلهية

 .في الهصارؼ اإلسبلهية كاف رأيٍا باألخذ باإللزاـ

  :المطمب الثالث: أنواع المرابحة وأحكاميا في الفقو اإلسالمي

 هيف:تىقسـ الهرابحة حسب  تطكر االعتهاد عميٍا  في  البىكؾ كالهصارؼ اإلسبلهية إلى قس

ها البائع  :الهرابحة العادية -1 ي الصكرة التي تشتهؿ عمى طرفيف فقط في عهمية البيع  ٌك ٌك

" أف :بحيث تتـ العهمية بيىٍها عمى التراضي دكف كعد هسبؽ لمتعاقد كصكرتٍا ،كالهشترم

ا ثـ يتفؽ هع شخص آخر عمى شرائٍا هرابحة بالثهف  يشترم شخص سمعة كسيارة أك ىحٌك

إال أف  الهرابحة العادية في الهصارؼ  ،(3)ادة ربح هقطكع أك بىسبة هئكية"األكؿ ذاتً كزي

لزاـ بالكعد هع بقاء الخيار لراغب الشراء بيف إبراـ تكهف في االخذ بالهرابحة دكف اإل اإلسبلهية

 .البيع أك عدهً

                                                           

 ،عهاف ،، هكتبة الرسالة الحديثة1، ط: 128 ،بيع الهرابحة كتطبيقاتٍا في الهصارؼ اإلسبلهية ،همحـ، أحهد سالـ  (1)
 ـ 1989 -ق1410

 .40ص  ،تقدـ تخريجً (2)
 256 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
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ا استىادان إلى عهكـ األدلة التي تبيح البيع بشكؿ عاـ( 1)كقد اتفؽ الفقٍاء ككضعكا لٍا هف   ،عمى جكاٌز

 .(2) الشركط كالضكابط بحيث تبقى في إطار الصػدؽ كاألهاىة الذم تدكر عميً ٌذي البيكع

ي هف الصكر الحديثة في التعاهؿ، كتعتبر هف صيغ التهكيؿ في  :الهرابحة الهصرفية -2 ٌك

  :كتىقسـ الهرابحة الهصرفية إلى قسهيف،الهصارؼ اإلسبلهية

تتـ ٌذي الصكرة هف صكر الهرابحة الهصرفية داخؿ دكلة   :"ة الهرابحة الهحمية " الداخمي -1

 .(3)هعيىة بيف األطراؼ الثبلثة البىؾ كالكاعد بالشراء كالبائع األصمي كقد تـ بياىٍا سالفان 

ي التي يتـ فيٍا شراء سمعة هعيىة هف خارج الدكلة عف  :الهرابحة الدكلية أك الخارجية  -2 ٌك

أك بفتح اعتهاد هستىدم ،طريؽ فتح البىؾ اعتهادان هستىديان لديً في بىكً بإسهً كلهصمحتً

 .(4)لدل بىؾ آخر باسهً كلحسابً 

ىتقاؿ كالبد في كبل الىكعيف هف أىكاع الهرابحة الهصرفية لمبىؾ هف تسمـ هستىدات التهمؾ الدالة عمى ا

 همكية السمعة إليً.

كتىدرج تمؾ الصكرة تحت هظمة هف العقكد كالقكاعد الشرعية التي تكفر غطاء شرعيا لصحتٍا كتىفيذٌا 

عمى كجً يكحي في الظاٌر بسبلهة ٌذي العهميات إال أىٍا تحهؿ في باطىٍا تهكيؿ البىؾ اإلسبلهي 

ة ربح  هعيىة كيتـ  التكصؿ إلى ٌذا التهكيؿ السمعة ىقدا ثـ استيفاء ها دفع هف طريؽ الهرابحة بزياد

 :   (5)بالعهميات اآلتية

                                                           

ابف  ،13/5 ،تكهمة الهجهكع ،ف السبكي، اب5/172 ،شرح هختصر خميؿ لمخرشي ،، الخرشي13/78 ،الهبسكط ،السرخسي (1)
 4/136 ،الهغىي ،قداهة

بحث تهٍيدم  ،، اشراؼ الدكتكر هسمـ اليكسؼ20،البيع في الفقً اإلسبلهي " هشركعيتً كأىكاعً" ،هحهد عبد الرؤكؼ ،حهزة (2)
 ق1428-1427ـ، 2007-2006،جاهعة الشارقة ،لىيؿ درجة الهاجستيرفي االقتصاد كالهصارؼ اإلسبلهية

  .136ص  ،تـ بياىً (3)
 257 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (4)
 258-257،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي :اىظر (5)
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عمى  ،اتفاؽ هبدئي بيف الكاعد بالشراء كبيف البىؾ اإلسبلهي عمى تكفير السمعة لمكاعد -1

 كاالتفاؽ هكاعدة همزهة بيف الطرفيف ،اعتبار أف الكعد همـز لً

اك  ،كتسمـ السمعة ،ر لمسمعةتككيؿ الكاعد بالشراء في إبراـ العقد هع البائع الهصد -2

 تعاقد البىؾ هباشرة هع بائع السمعة 

 فتح اعتهاد هستىدم لدل البىؾ الههكؿ أك إلى بىؾ آخر لتغطية ثهف السمعة  -3

تسمـ البىؾ الههكؿ هستىدات التعاقد باسهً ثـ تظٍير هستىدات الشحف لمكاعد لتخميص  -4

 السمعة هف الهيىاء كتسمهٍا لىفسً

 قياـ البىؾ الههكؿ بدفع الثهف هباشرة لمبائع الهصدر  -5

 كتأهيف الهبيع كتحهمً تبعة الٍبلؾ  ،حيازة البىؾ لمسمعة بالقبض الحقيقي أك الحكهي -6

 بيع السمعة لمكاعد بالشراء هف طريؽ الهرابحة " الثهف األصمي كزيادة الربح " -7

ف تسجيؿ الهبيع باسـ العهيؿ بعد حصكؿ البىؾ عمى ضهاىات كا -8  لٌر

بة الزحيمي ٌي أف يدفع البىؾ ثهف السمعة الهقرر، كيأخذ  :فىتجية الهرابحة الخارجية كها بيىٍا ٌك

ذا هف الحيؿ الههىكعة ؛ ألىٍا تؤدم إلى الحراـ ككؿ ها أدل  بطريؽ الهرابحة الزيادة الهتفؽ عميٍا ٌك

رة في العقكد لمهقاصد كالهعاىي ال كالعب ،(1)إلى الحراـ فٍك حراـ كهستىد ذلؾ قاعدة " األهكر بهقاصدٌا"

لؤللفاظ كالهباىي " كأف التشريع اإلسبلهي هبىي عمى هصالح هقصكدة "  كيجب سد الذرائع أك الكسائؿ 

 .(2)التي تفكت ٌذي الهصالح 

                                                           

سهعت رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ  :تيخرج ٌذي القاعدة هف الحديث الذم ركاي عهر بف الخطاب رضي ا عىً أىً قاؿ (1)
ىها لكؿ اهرًئ ها ىكل)إىها األعهاؿ با :يقكؿ ، رقـ 1/9 ،كتاب بدء الكحي ،أخرجً البخارم في صحيحً ،.......(.لىيات، كا 

 1516-3/1515 ،كتاب االهار ة ،، كأخرجً هسمـ في صحيح1ً :الحديث
 259 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
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هية الحرهة كها ٌك هقرر عىد الفقٍاء الىٍا  كعميً فإف حكـ الهرابحة الدكلية الهتضهىة شراء سمع ٌك

في حيف إذا  كاىت تؤدل تمؾ الصكر كالعقكد في  ،ىٍا الهراباة كالربا هحرهة شرعا ن تتضهف في باط

الهرابحة الدكلية  غاياتٍا الهقرر فعبلن هف تهمؾ دائـ كقبض هستقر كبيع بالثهف األكؿ دكف المجكء إلى 

 ها يؤدم إلى إلربا فٍذي هقبكلة كجائزة شرعان.  

 التمويل  ببطاقات السحب المغطاة  :المبحث الخامس

ا هف  بة الزحيمي أف التكييؼ الفقٍي لبطاقات االئتهاف تعتبر هف قبيؿ الحكالة كيهكف إعتباٌر يرل ٌك

كاليكـ الحكاالت الهصرفية تككف هقابؿ أجر،  ،قبيؿ الككالة باالجر حيث قاؿ " أىٍا هف قبيؿ الحكالة

ا هف قبيؿ الككالة باأل جر حيث يعٌد البىؾ الهصدر لمبطاقة ككيبلن لمتاجر في قبض كها يهكف اعتباٌر

استحقاقات قيهة الهبيعات هف حاهمي البطاقات كضهٍا إلى حسابً، كها أىً ككيؿ عىً في السحب هف 

ذا ٌك الكاضح هف العبلقة، كقد أجاز الفقٍاء  رصيدي، فيها ٌك هستحؽ عميً هف بضاعة هرتجعة، ٌك

 .(1)باالتفاؽ الككالة بأجر"

 تعريف بطاقات االئتمان وأنواعيا :المطمب األول

بطاقات اإلئتهاف هف الهسائؿ الجديدة التي لـ يعرفٍا الفقً اإلسبلهي قديهان كقد كفدت ٌذي الهسألة هف 

ضهف ها كفد عمى الهسمهيف هف هستمزهات الرأسهالية التي تقكـ عمى ىظاـ الربا بهسهاي الهعركؼ 

اقة االئتهاف الهغطاة في العصر الحاضر أداة الكفاء الهستعهمة لبللتزاهات تعتبر بطكها  ،حديثان الفائدة

الىقدية في البيكع كاألشربة كالقركض كتقديـ الخدهات كسداد الفكاتير كالرسـك كالضرائب كالحصكؿ عمى 

                                                           

بة هصطفى  ،الزحيمي (1)  ـ هسقط )سمطىة عيهاف(11/3/2004-6الدكرة الخاهسة عشرة  ،بطاقات االئتهاف ،ٌك
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ء الحاجات هف البضائع كالسمع، كذلؾ بدالن هف حهؿ الىقكد الهحمية أك صرفٍا بعهبلت أجىبية، أك الكفا

ا  .(1)بالشيكات كىحٌك

هبادلة قيهة آجمة بقيهة ، كاصطبلحان: (2)أصؿ هعىى االئتهاف في االقتصاد: القدرة عمى اإلقراض

ك ها  عاجمة، كتقديـ سمعة أك خدهة أك ىقكد في الحاؿ هقابؿ الحصكؿ عمى أخرل في الهستقبؿ ٌك

 .(3)يسهى "بطاقات ائتهاف"

كعرفٍا هٌجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي بأىٍا: " هستىد يعطيً هيصدري )البىؾ الهصدر( لشخص طبيعي 

أك اعتبارم )حاهؿ البطاقة( بىاء عمى عقد بيىٍها يهكىً هف شراء السمع أك الخدهات، ههف يعتهد 

حساب  الهستىد )التاجر( دكف دفع الثهف حاال لتضهىً التزاـ الهصدر بالدفع، كيككف الدفع هف

الهصدر، ثـ يعكد عمى حاهمٍا في هكاعيد دكرية، كبعضٍا يفرض فكائد ربكية عمى هجهكع الرصيد 

 (4)غير الهدفكع بعد فترة هحددة هف تاريخ الهطالبة، كبعضٍا ال يفرض فكائد" 

كأداة قبض  ،كيتضح هف التعريؼ أف بطاقة االئتهاف كسيمة دفع كسداد لديف ىاشئ عف هعاكضة هالية

 :ىقكد كاقتراض هف هكاف الصرؼ اآللي كتتضهف العىاصر اآلتية

ك إقراض أك إلزاـ باإلقراض أك الهدايىة ،االئتهاف أك االعتهاد -1  .ٌك

ي فترة قد  ،الهدة أك الهٍمة التي يهىحٍا الهصدر لمهشترم لدفع ثهف السمعة التي تسمهٍا -2 ٌك

 .يكهان، كها يزكد العهيؿ بكشؼ حساب البطاقة دكريان 60-55تصؿ في بعض األحياف إلى 

 السداد أك الدفع الذم يمتـز بً حاهؿ البطاقة بأدائً. -3

                                                           

بة هصطفى  ،الزحيمي (1) ـ هسقط )سمطىة 11/3/2004-6الدكرة الخاهسة عشرة  ،الهجهع الفقٍي الدكلي ،بطاقات االئتهاف ،ٌك
 عيهاف( 

 538 ،الهعاهبلت الهالية الهعاصرة ،الزحيمي (2)
 عالـ الكتب ،ـ 2008 -ٌػ  1429 ،،1، ط: 1/124 ،ة العربية الهعاصرةأحهد هختار عبد الحهيد هعجـ المغ ،عهر (3)
 3/459 ،هجمة الهجهع الفقٍي، العدد الثاىي عشر (4)
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الربا أك الفائدة التي عمى حاهؿ البطاقة أف يدفعٍا  في حاؿ تأخري عف كفاء الديف عمى األجؿ  -4

كهبلحقتً  ،كسحبٍا هىً ،لههاطمة يقكـ الهصدر بإلغاء عضكيتًكفي حاؿ ا ،الههىكح لً هجاىان 

 .(1)قضائيان 

كيطمؽ عمى   (3)كفيزا ،(2)أهريكاف اكسبريس :كيتكلى إصدار البطاقات العالهية جٍتاف رئيستاف ٌها

 .(4)الهٌصدر راعي البطاقة 

فعبلن األهاف لحاهميٍا هف فقد حققت  ،كتظٍر أٌهية بطاقات االئتهاف في أىٍا حققت  ىجاحان همهكسان 

السطك كسرقة الىقكد أك ضياعٍا،  كها ضهىت ألصحاب الحقكؽ أداء حقكقٍـ بعد التثبت بكاسطة 

هف هبلءة صاحب البطاقة، كاستطبلع الجٍاز الهعمكهاتي الخاص  (جٍاز إلكتركىي )حاسكب

ضمة عمى الىقكد ذاتٍا بالهصدر عف هقدار الهبمغ الهالي الهكدع في حسابً، كها أصبحت األداة الهف

ا، ككاىت سببان لزيادة الهبيعات في الهحبلت التجارية، كحققت  في التجارة كالهطاعـ كالفىادؽ كغيٌر

 .(5)أرباحان همهكسة كهجدية كىشطة لهصدرم البطاقة

 

 

 
                                                           

ـ، 2001-ق 1421، 1 :ط  ،دهشؽ –، دار القمـ 143 ،قضايا فقٍية هعاصرة في الهاؿ كاالقتصاد ،ىزيً ،حهاد :اىظر (1)
 ،بطاقات االئتهاف كأثر الضركرة كالحاجة كعهـك البمكل فيٍا كها يحؿ كها يحـر هىٍا في ديار اإلسبلـ كخارجٍا ،هحهد ،الزحيمي

 19 ،الهعايير الشرعية ،،ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة9،البحريف ،الهىاهة،الهؤتهر السىكم الخاهس ،هجهع فقٍاء الشريعة بأهريكا
الية كبيرة تزاكؿ األىشطة الهصرفية، كتشرؼ عمى إصدار البطاقات، كتىظـ الصمة األهريكاف إكسبريس: ٌك بىؾ كهؤسسة ه (2)

 5 ،بيف البىؾ كراغب حاهؿ البطاقة،  اىظر: الخدهات الهصرفية، حافظ
ٌي عبارة عف هىظهة تضـ جهيع البىكؾ كالهؤسسات الهالية األعضاء التي تمتـز باألىظهة كالمػكائح الهعهكؿ بٍا  :VIAS الفيزا (3)
ي أكثر هف هئة كستيف دكلة في العالـف  5 ،اىظر: الخدهات الهصرفية، حافظ .ي الهىظهة ٌك
 539الهعاهبلت الهالية الهعاصرة،  ،الزحيمي (4)
بطاقات االئتهاف كأثر الضركرة كالحاجة كعهـك البمكل فيٍا كها يحؿ كها يحـر هىٍا في ديار اإلسبلـ  ،هحهد ،الزحيمي :اىظر (5)

الهعاهبلت الهالية الهعاصرة،  ،. الزحيمي4،البحريف ،الهىاهة،الهؤتهر السىكم الخاهس ،هجهع فقٍاء الشريعة بأهريكا ،كخارجٍا
538 
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  :أنواع بطاقة االئتمان

  :تىقسـ البطاقة الهصرفية هف ىاحية االئتهاف إلى ثبلثة أىكاع

ي تفكيض أك تككيؿ لمهستفيد بقبض هبمغ هعيف هف  :الفكرم أك السحب الهغطاة بطاقة الخصـ ٌك

ألف الهاؿ ٌك هاؿ الساحب كليس هاؿ  ،كال يأخذ البىؾ فائدة عمى الهبمغ ،رصيد صاحب البطاقة

 .(1)كاليفسر ها يدفعً الهكدع عمى كجً الضركرة أك الحاجة العاهة ،البىؾ

ذي البطاقة تعطي لهف يحتفظ بحس بحيث  ،اب جار أك تكفير استثهارم لدل البىؾ الهصدر لٍاٌك

يستخدهٍا حاهمٍا عمى هدار الساعة لمسحب الىقدم كفي حدكد هعيىة ال تتجاكز رصيدي في الحساب 

 .(2)بأم حاؿ 

ىها يقصد الهكدع حفظ أهكالً بة الزحيمي أف اإليداع ٌىا ليس هكصكفان بأىً عقد قرض ربكم كا   ،يرل ٌك

ىها التجأ إلى ٌذا السحب لعدـ تكفر األهاف في  ،كيككف السحب هف الكديعة سحبان هف هاؿ الهكدع كا 

 .(3)البيكت بسب فشك السطك الهىظـ هف قبؿ المصكص الهحترفيف في أىحاء العالـ

كعميً فإف البطاقة  الهغطاة ال تكاجً اعتراضات هف قبؿ الفقٍاء الهعاصريف، كذٌػب أغمػب الفقٍاء 

 ،الة الجائزة شرعاهعاصريف إلى أف التكييؼ الفقٍي لعقد البطاقة الهغطاة إىها ٌك هف قبيؿ الحك ال

فحاهؿ البطاقة عىدها يشترم سمعة أك خدهة يتعمؽ بذهتً قيهتٍا فيككف التاجر دائىان لػً بذلؾ الهبمغ، 

البطاقة لكجكد  كهف ثـ يحيؿ صاحب البطاقة التاجر عمى البىؾ الذم يعتبر أصبلن هديىان لصػاحب

كقد صدر قرار الهجهع الفقٍي في دكرتً الخاهسة عشر في هسقط عمى  ،،(4)الحساب الهكدع عىً

                                                           

 294 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (1)
، 20/5 ،راسات،  هجمة هؤتة لمبحكث كالد37،أحكاـ التعاهؿ ببطاقة االئتهاف في الشريعة اإلسبلهية ،أحهد هحهد ،السعد (2)

2005 
 294 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (3)
 80بطاقات االئتهاف البىكية في الفقً اإلسبلهي،  ،عرفات (4)
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إذا لـ تتضهف شركطٍا دفع الفائدة عىد التأخير في  ،جكاز إصدار بطاقات الهغطاة كالتعاهؿ بٍا

 .كبطاقة السحب الهغطاة تعتبر هف  صيغ التهكيؿ في الهصارؼ اإلسبلهية ،السداد

 :(الشٍرم)بطاقة الخصـ االعتهاد  -1

ذي البطاقة التي  يهىح فيٍا البىؾ الهصًدر حاهؿ البطاقة قرضان في حدكد هعيىة، بحسب  ٌك

درجة البطاقة: فضية أك ذٌبية، كلزهف هعيف، يجب تسديدي كاهبلن في كقت هحدد هتفؽ عميً 

ي الصكرة  عىد اإلصػدار، يترتػب عمػى حاهمٍا لدل تأخير السداد زيادة هالية ربكية، ٌك

 .(1)ة االئتهاف األصمية لبطاق

ٌك أف يسحب  :بطاقة االئتهاف أك بطاقة السحب عمى الهكشكؼ أك السحب غير الهغطاة -2

حاهؿ البطاقة هبمغان هف الهاؿ هف كدائع البىؾ دكف أف يكػكف حساب العهيؿ هغطى هف قبمً، 

حيث ال يكجد في حسابً ها يفي بتسديد الهبمغ الهسحكب، هع إضافة فائدة هصرفية بىػسبة 

ي هىح تسٍيبلت هصرفية باالقتراض ضهف حساب (2)يىػة حسب كفاءة العهيؿ الهاليةهع ،  أٌك

 .(3)العهيؿ حيث يستطيع أف يسحب دكف رصيد حتى حد أعمى هعيف خبلؿ هدة يتفؽ عميٍا

ا بحيث ذي البطاقة تتيح لحاهمٍا الحصكؿ عمى السمع كالخدهات فكر إظٍاٌر ال تشترط عميً بأف  ٌك

عهميات الػسحب الىقدم هف خبلؿ إضافة ن إلى  ،يككف لديً حساب في الهصرؼ الهصدر لتمؾ البطاقة

كها تتيح لً الدفع اآلجؿ عمى أقساط لقيهة تمؾ السمع كالخدهات  .األجٍزة التابعة لمهصارؼ الهصدرة

 .(4)ةلمهصرؼ الهصدر لتمؾ البطاق

                                                           

هجمة جاهعة دهشؽ  ،أساهة الحهكم :اشراؼ ،،658بطاقة االئتهاف حقيقتٍا كتكييفٍا الشرعي،  ،إبراٌيـ هحهد ،شاشك :اىظر (1)
 2011-العدد الثالث- 27الهجمد  –لمعمـك االقتصادية كالقاىكىية 

 54،الهعاهبلت الهالية الهعاصرة في الفكر اإلسبلهي ،ياسر طً .كراكيً (2)
 .294قضايا الفقً كالفكر الهعاصر،  ،الزحيمي (3)
بطاقة االئتهاف حقيقتٍا  ،إبراٌيـ هحهد ،شاشك :اىظر ،38،أحكاـ التعاهؿ ببطاقة االئتهاف في الشريعة اإلسبلهية ،السعد (4)

 2011-العدد الثالث- 27الهجمد  –هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـك االقتصادية كالقاىكىية  ،658كتكييفٍا الشرعي، 
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ألىً ربا حراـ كتهكيؿ بفائدة، يدخؿ  ،البطاقة في الفقة اإلسبلهي  ٌك الهىعكهها سبؽ فإف حكـ تمؾ 

إال أىً يجكز لحاهؿ البطاقة أف  ،تحت ها يسهى بربا الىسيئة أك ربا الجاٌمية ألىً زيادة ألجؿ األجؿ

يسحب أكثر هف رصيدي في البىؾ إذا سهح لً بذلؾ، كلـ تشترط عميً فكائد ربكية عمى الهبالغ 

ة، ألىً يعد قرضان هشركعان، كال إشكاؿ في إباحة السحب هف الرصيد الذم يغطي الهبمغ الهسحكب

كها ليس لمبىؾ أف يهىع العهيؿ هف استثهار الهبالغ الهكدعة  ،الهسحكب كزيادة؛ ألىً استيفاء هف هالً

ت ، ألىً يعد هف هشتهبل(1)في حسابً، عمى أساس الهضاربة الهشركعة، فإف هىعً هف ذلؾ لـ يجز

 .(2)قاعدة: " كؿ قرض جر ىفعان فٍك ربا "

 :(3)كقد جاء قرار هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي في أربع قرارات

أكالن: ال يجكز إصدار بطاقة االئتهاف غير الهغطاة، كال التعاهؿ بٍا، إذا كاىت هشركطة بزيادة فائدة 

 السهاح الهجاىي.ربكية، حتى كلك كاف طالب البطاقة عازهان عمى السداد ضهف فترة 

 يجكز إصدار البطاقة غير الهغطاة  إذا لـ تتضهف شرط زيادة ربكية عمى أصؿ الديف.  :ثاىيان 

 كيتفرع عمى ذلؾ:

ا هف العهيؿ رسكها هقطكعة عىد اإلصدار أك التجديد بصفتٍا أجران فعميان عمى  -أ جكاز أخذ هصدٌر

 قدر الخدهات الهقدهة هىً.

هف التاجر عهكلة عمى هشػتريات العهيؿ هىً شريطة أف يككف بيع  جكاز أخذ البىؾ الهصدر  -ب

 التاجر بالبطاقة بهثؿ السعر الذم يبيع بً بالىقد.

                                                           

 .58،كراكيً، الهعاهبلت الهالية الهعاصرة في الفكر اإلسبلهي (1)
 ،بغية الباحث عف زكائد هسىد الحارث  ،أبك هحهد الحارث بف هحهد بف داٌر التهيهي البغدادم الخصيب ،ابف أبي أساهة (2)

باب في  ،1992 - 1413، 1ط:  ،الهديىة الهىكرة -هركز خدهة السىة كالسيرة الىبكية  ،حسيف أحهد صالح الباكرم :تحقيؽ
، كىص الحديث حدثىا حفص بف حهزة أىبا سكار بف هصعب عف عهارة 1/500، 437 ،رقـ الحديث ،القرض يىجيري هىفعة

كضعفً األلباىي في إركاء  (،كؿ قرض جر هىفعة فٍك ربا) :قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ :سهعت عميان يقكؿ :الٍهداىي قاؿ
 5/235، 1398،رقـ الحديث ،الغميؿ

 السعكدية. ،دكرة الثاىية عشر  الرياض، ال108 ،القرار ،هجهع الفقً اإلسبلهي (3)
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ا، كال حرج فيً شرعا إذا لـ  :ثالثا السحب الىقدم هف قبؿ حاهؿ البطاقة اقتراض هف هصدٌر

ترتبط بهبمغ القرض أك يترتب عميً زيادة ربكية، كال يعد هف قبيمٍا الرسػكـ الهقطكعة التي ال 

 .هدتً هقابؿ ٌذي الخدهة. ككؿ زيادة عمى الخدهات الفعمية هحرهة ألىٍا هف الربا الهحـر شرعا

 .ال يجكز شراء الذٌب كالفضة ككذا العهبلت الىقدية بالبطاقة غير الهغطاة :رابعا

 التكييف الفقيي لبطاقات االئتمان  :المطمب الثاني

 :لبطاقات  االئتهاف هف قبؿ العمهاء الهعاصريف فٍك عمى قكليفأها  التكييؼ الفقٍي 

بعهكلة لتحصيؿ الديكف هع أداء الككيؿ هف هالً قبؿ  (2)كككالة ،(1)القكؿ األكؿ: تكييفٍا عمى أىٍا كفالة

لى ذلؾ ذٌب هصطفى الزرقا  .(5)، كىزيً حهاد(4)، كعبد الستار أبك غدة(3)التحصيؿ كا 

االئتهاف تظٍر بأىً يتكفؿ الهيصدر عىد عقد البطاقة بدفع عف الحاهؿ ها كصكرة الكفالة في بطاقة 

فإذا اشترل الحاهؿ شيئان تكجً التاجر إلى هصدر  ،يترتب  عمى البطاقة التي يحهمٍا هف الديكف

ك الكفيؿ ألخذ القيهة هىً فإذا  ،كاليهتىع الهيصدر عف دفع القيهة ألف العقد يكجب عميً ذلؾ ،البطاقة ٌك

ك الهكفكؿ طالبان هىً ها دفعً دفع ت كجً هيصدر البطاقة إلى حاهمٍا ٌك
(6). 

" الكاقع أف بطاقة االئتهاف تتضهف ككالة ككفالة، فحاهؿ البطاقة الذم :يقكؿ الشيخ هصطفى الزرقا

يفتح حسابان في الهصرؼ كيأخذ البطاقة هىً، ٌذي عهمية إصدار البطاقة كأخذٌا هف الهصرؼ تتضهف 

                                                           

ك الضـ (1) ٌي التزاـ رشيد أك  ،ٌي ضـ ذهة الكفيؿ إلى ذهة األصيؿ عمى كجً التكثيؽ :كاصطبلحان  ،الكفالة هشتقة هف الًكفؿ ٌك
ف ضهف هعرفتً أخذ بً،  ، 19/160 ،الهبسكط ،السرخسيإحضار هف عميً حؽ هالي لربً، كتىعقد بها يىعقد بً ضهاف، كا 

 1/374 ،الركض الهربع شرح زاد الهستقىع ،لبٍكتيا
 ،السرخسي ،ٌي تفكيض التصرؼ الى الغير كتسميـ الهاؿ اليً ليتصرؼ فيً :الككالة في المغة ٌي الحفظ كفي االصطبلح (2)

 19/2 ،الهبسكط
ريف ،هصطفى ،الزرقا (3)  البىيىاف الًختاهي كىالٌتكصيىات لمٌىدكة الثاىيىة لؤًلسىكاًؽ الهاًليَّة الهىعقدىة بدىكلة البحى

هىادل األكلى  21-19في الفتىرة،   .7/540 ،هجمة الهجهع الفقٍي ،ـ1991ىيكفهبر  27-25 ،ٌػ1412جى
تكييفٍا الشَّرعي ،عبد الستار ،أبك غدة  (4)  .7/288 ،هجهع الفقٍيهجمة ال ،بطىاقىة االئتهاف كى
 146 ،قضايا فقٍية هعاصرة في الهاؿ كاالقتصاد ،ىزيً ،حهاد (5)
، 2ط:  ،،لبىاف –بيركت  ،، دار الىفائس118 ،الهعاهبلت الهالية الهعاصرة في ضكء الفقً كالشريعة ،هحهد ركاس ،قمعة جي (6)

 ـ2002-ق1323
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بأف يدفع عف هستعهمٍا كحاهمٍا ها يقع عمية هف التزاهات هالية،  ،ؼ هصدر البطاقةتككيبلن لمهصر 

كالكفالة  ،كفيٍا كفالة كضهاف ،كأف يحتسب ها دفعً عىً  تقطعً هف حسابً، يعىي إذان فيٍا تككيؿ

 تظٍر هف جٍة هصدر البطاقة بأىً هتكفؿ بأف يؤدم لهف تبرز لً البطاقة كيقبمٍا سدادنا لديىً يتكفؿ

 .(1)هصدر البطاقة بٍا"

كيقكؿ عبد الستار أبك غدة هعقبان عمى ها جرت عميً ٌيئة الفتكل كالرقابة الشرعية لبيت التهكيؿ 
" كال يخفى أف في ٌذي العهمية كفالة هف البىؾ الذم يصدر البطاقة ىيابة عف شركتٍا العالهية، :الككيتي

ذي  الكفالة هف قبيؿ التبرعات فبل يؤخذ عميٍا فٍك يكفؿ عهيمً كأداء ها عميً هع حؽ الرجكع ٌك
 .(2)هقابؿ

كها يؤكد ىزيً حهاد  أف العقد في بطاقة االئتهاف عقد كفالة، إذ أف هيصدر البطاقة بىاء عمى العقد 
الهبـر بيىً كبيف حاهمٍا همتـز بالكفاء الفكرم لكؿ ديف يترتب عمى حاهمٍا بهكجب استخداهٍا كتمؾ 

فإف التاجر يككف كاثقان كهتاكدان هف أف  ،فعىد إبراز الشخص البطاقة لمتاجر ،حقيقة الكفالة بالهاؿ
ا كفيؿ لحاهؿ البطاقة، الذم  ،هيصدر البطاقة ضاهف لمديف الذم تعمؽ بذهة حاهمٍا فالهيصدر عمى أثٌر

التـز بكفاء الديكف التي تثبت في ذهتً عىدها يقدهٍا لمدائف كسيمة دفع لديىً الىاشئ عف هعاكضة 
 .(3)ليةها

ليً ذٌب رفيؽ الهصرم ،تكييفٍا عمى أىٍا حكالة :القول الثاني كهحهد  ،(4)فٍي حكالة عمى هديف كا 
 . (6)القرم  (5)عمي
 

                                                           

 7/540 ،هجمة الهجهع الفقٍي (1)
 7/288 ،هجمة الهجهع الفقٍي (2)
 146 ،قضايا فقٍية هعاصرة في الهاؿ كاالقتصاد ،ىزيً ،حهاد (3)
 .7/319 ،هجمة الهجهع الفقٍي ،بطاقة االئتهاف دراسة شرعية عهمية هكجزة ،رفيؽ يكىس ،الهصرم (4)
اهعة الهمؾ عبد العزيز بجدة حيث هيبلدية، كتخرج في ج1949سىة ٌك هحهد عمي بف إبراٌيـ القرم بف عيد، كلد في هكة   (5)

حصؿ عمى الدكتكراي هف جاهعة كاليفكرىيا في الكاليات الهتحدة األهريكية، كتخصص هىذ  حصؿ عمى الدرجة الجاهعية األكلى، ثـ
هركز كالهدير السابؽ ل ،أستاذ االقتصاد اإلسبلهي الهشارؾ في جاهعة الهمؾ عبد العزيز بجدةتخرجً في االقتصاد اإلسبلهي فٍك 

 .http://www.elgari.com ،الهكقع الرسهي لمدكتكر هحهد عمي القرم ،في تمؾ الجاهعة لعدة دكرات أبحاث االقتصاد اإلسبلـ
 7/306 ،هجمة الهجهع الفقٍي ،بطىاقات االئتهاف ،هحهد عمي ،القرم (6)
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 ،كيمزهً بذلؾ أف يؤدم ثهىٍا إليً ،كصكرة الحكالة ٌىا تظٍر في أف حاهؿ البطاقة يشترم بضاعة

كالحاهؿ يحهؿ هكافقة هسبقة هف الهصدر  ،كلكىً ال يفعؿ إىها يحيمً بثهف بضاعتً إلى هيصدر البطاقة

بتحكيؿ ثهف ها يشتريً عميً كذلؾ يكـ كقع هعً عقد هىحً البطاقة كسمهٍا اليً ؛ كبذلؾ تىتٍي هطالبة 

 .(1)التاجر لحاهؿ البطاقة بالثهف 

هف خبلؿ بحثي في ها ذكري الفقٍاء هف التكييؼ الفقٍي لبطاقات   كالراجح كأ اعمـ كالذم أراي هىاسبان 

حيث رأل أف عقد ٌذي البطاقات ٌك عقد جديد،  ،(2)االئتهاف ٌك ها ذكري  عهر سميهاف األشقر

" إف   :كاألصؿ في العقكد الجديدة اإلباحة كالجكاز ها لـ تعتريٍا هخالفات شرعية، كاليؾ قكلً

ٌيؼى بٍا الفقٍاء العبلقة التي تقكـ بيف األطراؼ الهتعاهمة في البطاقة لـ تسر التكييفات الفقٍية التي كى 

ف كبلن هىٍا ضاؽ أف يتسع لٍذا الىكع هف  ،كلـ تىتج حكهان شرعيان كاضحان  ،عمى هىٍج سكاء كا 

التعاهبلت كها يضيؽ الثكب عف أف يتسع لبلبسً، كالسبب في ذلؾ أف الذيف صىعكا ٌذي البطاقات لـ 

كالتكييؼ الذم كيؼ الفقٍاء بً  ،ا عمى ٌذي العقكد التي أجٍد الفقٍاء أىفسٍـ بتكييؼ العبلقة بٍايقيهٌك

كالطريقة الهرضية لدمَّ في  ،كليس بتكييؼ حقيقي كاقعي ،عقد البطاقة ٌك تكييؼ تصكرم أك اعتبارم

هثؿ ٌذي ك  ،الكصكؿ إلى الحكـ الشرعي ٌك الىظر إلى عقد البطاقة عمى أىً عقد جديد هستحدث

 .(3)العقكد تككف هشركعة إف لـ يكجد فيٍا هخالفات شرعية تهىعٍا "

 

                                                           

 .114 ،الهعاهبلت الهالية الهعاصرة في ضكء الفقً كالشريعة ،قمعة جي (1)
ـ بقرية برقة التابعة لهحافظة ىابمس بفمسطيف، أىٍى الثاىكية العاهة في الهديىة 1940كلد  عاـ  ،ٌك عهر سميهاف األشقر (2)

عهؿ أهيىان لهكتبة الجاهعة اإلسبلهية، حصؿ عمى درجة ،الهىكرة  كتخرج هف كمية الشريعة هف الجاهعة اإلسبلهية بالهديىة الهىكرة
ر الشريؼالهاجستير كالدكتكراة هف ا ثـ اىتقؿ بعدٌا إلى األردف كعهؿ ٌىاؾ استاذان في كمية الشريعة كهف ثـ اصبح عهيدان  ،ألٌز

كتتمهذ شيخىا عمى أيدم عمهاء كبار، هىٍـ أخكي الكبير الدكتكر هحهد بف سميهاف األشقر،  ،لكمية الشريعة في جاهعة الزرقاء
تكفي  ،أللباىي،كترؾ خمفً إرثان كبيران هف الكتب كالهؤلفات كالبحكث القيهةكالشيخ عبد العزيز بف باز، الشيخ هحهد ىاصر الديف ا

سيرة حياة كهىاقب الشيخ الدكتكر عهر  :اىظر ،في عهاف في الثاىي كالعشريف هف رهضاف لعاـ الؼ كاربعهائة كثبلثة كثبلثيف
 http://www.albadronline.com ،لكتركىيةالمجىة اإلعبلهية كالسياسية لهكقع هجمة البدر اإل ،رحهً ا…سميهاف األشقر 

 2009 ،1ط ،األردف -دار الىفائس  ،42دراسة شرعية في البطاقات االئتهاىية،  ،عهر سميهاف ،األشقر  (3)
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 تمويل المنافع :سادسالمبحث ال

بة الزحيمي أف التهكيؿ بالهىافع يعد قرضان هاليان، فإف كاف قرضان حسىان دكف زيادة عمى الديف   يرل ٌك

َّ َقشًۡظب َحَسُ يٍَّ َرا ٱنَِّز٘} :فٍك هشركع كيثاب الهًقرض عميً  لقكلً تعالى ُّۥ بُٚقِۡشُض ٱنهَّ َُٛعَِٰعَف ُّٰٓۥَ َف  َن

ك (1){َكِثَٛشةْۚ َأظَۡعبفب ، كأها إف اشترط الههكؿ لمهىفعة تقديـ زيادة عمى الهاؿ الهعطى فٍك قرض ربكم ٌك

كىة أك  هحـر شرعان ألف الزيادة سكاء كاىت عيىان أك هىفعة كاالستفادة هف السكف أك زراعة األرض الهٌر

 .(2)ؾ هف كجكي االستثهار فٍك حراـ شرعان كيأثـ الههكؿ ألف كؿ قرض جر ىفعان فٍك رباغير ذل

 تعريف المنافع وصورة تمويل المنافع  :المطمب األول

ي اسـ لها يىتفع بً ،الهىفعة لغةن: هف الىفع ك ها يستعاف بً في الكصكؿ إلى ( 3)كجهعٍا: هىافع ٌك ٌك

 .(5)كالهضرة خبلؼ الهىفعة  ،(4)الخير

" ٌي ها ال تهكف اإلشارة إليً حسان دكف إضافة يهكف استيفاؤي غير جزء هها  :الهىفعة اصطبلحان 

    .(6)أضيؼ اليً " 

كالهىفعة ٌي الفائدة الهتحصمة هف استخداـ األعياف؛ كالسكف في الدكر كالهىازؿ، كالرككب لكسائؿ 

ا  .(7)الىقؿ كالهكاصبلت كىحٌك

                                                           

  245اآلية: ،سكرة البقرة (1)
 .294قضايا الفقً كالفكر الهعاصرة، ،الزحيمي (2)
 8/358 ،ابف هىظكر، لساف العرب(3)
 22/268 ،تاج العركس ،الزبيدم (4)
رم (5)  2/72الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  ،الجٌك
 7/493،هىح الجميؿ ،عميش (6)
بحث  ،في الهؤسسات الهصرفية اإلسبلهية األردىيةتهكيؿ الهىافع كالخدهات  ،عمي سميهاف ،الشطي ،أحهد هحهد ،الجيكسي (7)

أيار  16 – 15جاهعة عجمكف الكطىية،  -اإلسبلهية بيف الىظرية كالتطبيؽهقدـ إلى الهؤتهر العمهي الثاىي لمخدهات الهصرفية 
 .8ـ،  2013
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هقٌدهٍا كذلؾ  اصطبلحا: " ٌي الحصكؿ عمى الهىفعة أك الخدهة هفكعميً فإف تهكيؿ الهىافع 

ا بأجرة حٌالة إجارة هكصكفة في الذهة، أك هعيىة حسب الحالة، كتأجير تمؾ الخدهة بأجرة  باستئجاٌر

 .(1)إجارة هكصكفة في الذهة، أك هعيىة تأجير هف الباطف ":هؤجمة إلى الهستفيد هىٍا

تقدهً  الهؤسسات الهالية   هف أىكاع  التهكيؿ الهصرفي الحديث حيثهكيؿ بالهىافع ىكع تيعتبر ال 

هىفعة الدراسة أك العبلج أك السفر أك ىحك ذلؾ هف كجكي  :اإلسبلهية لهف يطمب الهىفعة أيان كاف ىكعٍا

هكيؿ بالهىافع دكران ٌاهان في الحياة االقتصادية، ككىً يهد القطاع االقتصادم كها يمعب الت ،التهكيؿ

 مؼ كحداتً كهؤسساتً الهالية بالسيكلة البلزهة لمقياـ بعهميات االستثهار الهتىكعة.بهخت

 :صورتو

أف يقدـ الهصرؼ  أك الهؤسسة الهالية أك الشخص الثرم هبمغان هف الهاؿ لصاحب الهىفعة، كيقصد 

عمى أف يتـ تسديدي في كقت هحدد في  ،" الدراسة أك السفر أك العبلج هف هرض هعيف" :بالهىفعة

 . (2)الهستقبؿ إها دفعة كاحدة أك عمى أقساط سىكية أك شٍرية

أك ٌك قياـ الهؤسسة الهالية الههكلة باالتفاؽ هع الهؤسسة التعميهية عمى الشركط كالهكاصفات 

ـٌ تقكـ الهؤسسة الهالية الههكلة بشراء الساعا ت الهعتهدة أك الهطمكبة هف قبؿ طالب الخدهة، كهف ث

خدهة التعميـ هىٍا،هع هراعاة تحديد الًخدهة التعميهية،كذلؾ بكصفٍا كصفا دقيقا تىتفي بً الجٍالة، كهف 

ـٌ تقكـ الهؤسسة الههكلة بالتكقيع هع طالب التهكيؿ"العهيؿ" عقد إجارة "بيع لمهىفعة" بأجرة هؤجمة  ث

 .(3)كهقسطة عمى دفعات شٍرية حسب االتفاؽ بيف الطرفيف

 أقوال الفقياء في تمويل المنافع  :المطمب الثاني

                                                           

ٌػ  1429باريس جهادل الثاىية/ رجب  –عبد الستار، تهكيؿ الهىافع بأكركبا، بحث هقدـ لمدكرة الثاهىة عشرة لمهجمس،أبك غدة (1)
 .2ـ،  2008/ يكليك 

 295-294 ،قضايا الفقً كالفكر الهعاصر ،الزحيمي (2)
 التكييؼ الشرعي لمهرابحة في الهىافع ،هحهكد سميـ ،الشكيات ،هحهكد فٍد ،. هٍيدات(3)

 15 ،جاهعة عجمكف الكطىية -"هىفعة التعميـ"، بحث هقدـ لهؤتهر الخدهات الهصرفية بيف الىظرية كالتطبيؽ
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كأف التهكيؿ لمهىافع يتـ هف خبلؿ  ،ها البد أف يذكر أف الهىافع أهكاؿ هتقكهة تحاز بحيازة أصكلٍاه

ا كتمؾ اإلجارة تسهى  اإلجارة  ،الحصكؿ عمى الهىفعة أك الخدهة هف هقدهٍا كذلؾ باستئجاٌر

كاختمؼ الفقٍاء في  ،(2)فتهكيؿ الهىافع يىدرج تحت اإلجارة الهكصكفة بالذهة  ،(1)الهكصكفة في الذهة

 :حكـ اإلجارة الهكصكفة في الذهة عمى قكليف

 .إلى جكاز إجارة العيف الهكصكفة في الذهة(5)كالحىابمة(4)كالشافعية( 3)ذٌب الهالكية   :القكؿ األكؿ

إلى هىع إجارة هىافع األعياف الهكصكفة في الذهة، إال إذا أضيفت إلى (6)ذٌب الحىفية :القكؿ الثاىي

 عيف هعيىة. 

لـ يتعرض الفقٍاء القائمكف بجكاز إجارة اإلجارة الهكصكفة في الذهة إلى أدلة هشركعيتٍا إال أىٍا 

 الجائزاف شرعان. (7)تستهد أدلتٍا هف هشركعية عقد اإلجارة  كعقد السمـ

ـ اجازتٍا الىٍـ يركف أف هف شركط صحة عقد االجارة عىدٌـ ككف الهؤجر أها الهخالفيف إلى عد

  .كعمى ذلؾ فبليجكز كركد العقد عمى هىفعة هكصكفة بالذهة غير هتعمقة بذات هعيىة ،هعيىا

كبىاءن عميً كضهف ها تقدـ  هف صكرة التهكيؿ بالهىافع فقد ذٌبت عدة ٌيئات لمبىكؾ اإلسبلهية 
فقد أشار عبد الستار أبك غدة الى أف  ،ا تحت هسهى اإلجارة الهكصكفة بالذهةبإجازتٍا  ضهف إىدراجٍ

ٌيئة الفتكل كالرقابة الشرعية لهصرؼ أبك ظبي اإلسبلهي اعتبرت التهكيؿ بالهىافع  إجارة هكصكفة 
بحثت "    :في الذهة إف تـ التعييف فيٍا عمى الجٍة الهقدهة لمخدهة دكف هف يقدـ الخدهة هباشرة فقاؿ

                                                           

أك ٌي التي يمتـز فيٍا الهؤجر بتقديـ هىفعة يتـ كصفٍا التاـ بصفات السمـ بحيث يىتفي  بيع هىافع هستقبمية بثهف حاؿٌي  ك  (1)
الىزاع بشأىٍا، سكاء كاف هحمٍا هىفعة عيف كإيجار سيارة هكصكفة، أك هىفعة شخص كالخياطة كالتعميـ كليس شرطان فيٍا أف يككف 

هكعد التىفيذ( )ران عمى تهمكٍا في الهكعد الذم أضيفت إليً اإلجارة الهؤجر هالكا لمهىفعة عىد العقد، بؿ تضاؼ لمهستقبؿ ليككف قاد
  2تهكيؿ الهىافع بأكركبا،  ،أبك غدة

 9التكييؼ الشرعي لمهرابحة في الهىافع، ،الشكيات  ،هٍيدات (2)
 7/493عميش،  هىح الجميؿ،  (3)
 3/443هغىي الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج،  ،الشريبيىي (4)
 3/546كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع،  ،البٍكتي (5)
 2، دار الكتاب اإلسبلهي، ط:7/298زيف الديف بف إبراٌيـ بف هحهد،  البحر الرائؽ شرح كىز الدقائؽ،  ،ابف ىجيـ (6)
 9،الشكيات، التكييؼ الشرعي لمهرابحة في الهىافع"هىفعة التعميـ" ،هٍيدات (7)
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يئة الفتكل كالرقابة الشرعية لهصرؼ أبك ظبي اإلسبلهي تكييؼ إجارة الخدهات كها إذا كاىت تعدُّ ٌ
إجارة هكصكفة في الذهة أك إجارة هعيىة في الحالة التي تعيف فيٍا الجٍة الهقدهة لمخدهة كاىتٍت في 

ا إلى أف إجارة الخدهات )الهىافع( كالدراسة أك العبل :(1 -8/3/2006القرار رقـ ) ج أك الىقؿ كىحٌك
الهقدهة  (الشخصية االعتبارية)تعد إجارة هكصكفة في الذهة إف اقتصر فيٍا التعييف عمى الجٍة 

، كها  أجازتً  الٍيئة (1)لمخدهة دكف هف يقدـ الخدهة هباشرة هف هدرس أك طبيب أك كسيمة ىقؿ"
أك باألقساط، شريطة أف اليككف الشرعية لشركة دار االستثهار الككيتية  بيع هىفعة الخدهات باألجؿ 

يككف الٍدؼ هف تقديـ ٌذي الخدهات الربح التجارم إىها هراعاة الجاىب اإلىساىي كال سيها فيها يتعمؽ 
كيتضح هف ٌذي الخدهات فيٍا تسٍيؿ عمى  ،بالضركرات التي يحتاجٍا الىاس )كالتعميـ كالتطبيب(

 ٌيئةككذلؾ ذٌب إلى إجازتٍا  ،ة اإلسبلهيةالىاس، حتى ال يعطي صكرة سيئة عف الهؤسسات الهالي
 .(2)لبىؾ دبي اإلسبلهي الشرعيةالفتكل كالرقابة 

كالراجح كا اعمـ ٌك جكاز التهكيؿ بالهىافع لها فيً هف اإلحساف الى أصحاب الحاجات شريطة أال 

  .يترتب عميٍا زيادة ألىٍا ربا كالربا هحـر شرعان 

 

  :الخاتمة

 اواًل: النتائج  

بة الزحيمي ألبكيف كريهيف هكصكفيف بالصَّبلح كالتَّقكل، لٍها تأثر كبير في تكجيً أكالدٌـ  -1 كلد ٌك

ها ،كالهحافظة عمى آداب الٌشرع ،لحفظ القرآف  .ليككف بيتٍـ قدكة لغيٌر

بة الزحيمي عمى أيدم عمهاء أجبلء أفذاذ يشار إلى عمهٍـ بالبىاف، األهر الذم لكحظ في  -2 تتمهذ ٌك

 ىً هتأثر بٍـ. أسمكبً بأ

                                                           

 22با، تهكيؿ الهىافع بأكرك  ،أبك غدة (1)
 9،الشكيات، التكييؼ الشرعي لمهرابحة في الهىافع"هىفعة التعميـ" ،هٍيدات :اىظر (2)
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بة الزحيمي الهكاىة الهرهكقة في العصر الحديث هف قبؿ الىاس، -3  ،كذلؾ لهكاقفً الهشٍكدة ،يحتؿ ٌك

كها يعتبر صاحب إرث ضخـ هف التأليؼ كالبحكث  ،كآرائً الهتزىة الهكصكفة بالكسطية كاالعتداؿ

 كاالجتٍاد، كذلؾ هف خبلؿ هؤلفاتً كبحكثاتً كهقاالتً

بة الزحيمي -4 كأف في ذلؾ  تحقيقان لحاجات  ،إطبلؽ حرية االشتراط لمعاقديف في العقكد الهالية يرل ٌك

 الىاس كهصالحٍـ كهراعاة لها يطرأ هف تطكرات كأعراؼ في إبراـ العقكد.

بة الزحيمي بطبلف  الشرط الهخالؼ لهقتضى العقد كيتضهف ذلؾ الشركط الهستحدثة في  -5 يرل ٌك

كشرط استحقاؽ البائع ها يحصؿ  ،كشرط تأجيؿ اىتقاؿ الهمكية ،عقد البيع كشرط عدـ الهىافسة

ا هف الشركط الهذككرة  عميً الهشترم هف زيادة عمى الثهف الهتكقع عىد بيع السمعة الهشتراي كغيٌر

  .كالهىدرجة تحت الشركط الهخالفة لهقتضى العقد كعمى أثري يرل بطبلف عقد البيع

بة الزحيمي صحة البيع الهتضهف  -6 شرط التجربة في الهصىكعات الهعدة كشرط التدريب يرل ٌك

كذلؾ التفاؽ ٌذا الشرط هع هقتضى العقد كحقكقً كلجرياف عرؼ الىاس  ،عمى استخداـ الهعدات

  .بً

بة الزحيمي أف عقد الهقاكلة عقد هستقؿ لً أركاىً كشركطً كأحكاهً كآثاري الخاصة -7 إضافة  ،يرل ٌك

ي ،ي برزت في ساحة العهؿ اليكـالى صحة صكر إبراـ عقد الهقاكلة الت تقديـ الهقاكؿ العهؿ  :ٌك

 كعقد الهقاكلة هف الباطف، كعقد الهقاكلة الهكازم

بة الزحيمي صحة صكر البدؿ في عقد الهقاكلة -8 ي تحديد البدؿ بهبمغ إجهالي ،يرل ٌك كتحديد  ،ٌك

ا بصكر عقد كتحديد البدؿ عمى أساس كحدة قياسية، كذلؾ لهشابتٍ ،البدؿ بتكمفة كىسبة ربح

 .اإلجارة الجائز في الفقً اإلسبلهي
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بة الزحيمي جكاز حكـ اإلضافات كالتعديبلت في عقد الهقاكلة، إضافةن إلى أف أداء   -9 يرل ٌك

الدفعات الهالية بحسب هراحؿ إىجاز العهؿ بها يضهف لصاحب العهؿ سرعة اإل ىجاز في الكقت 

 الهحدد جائز شرعا 

بة الزحيمي صحة الشرط  -10  كشرط البراءة هف العيكب  في عقكد الهقاكالت.  ،الجزائييرل ٌك

بة الزحيمي ضهاف الشريؾ في حاؿ التعدم إذا أثبت رب الهاؿ بالبيىة كبالقرائف -11 كعميً  ،يرل ٌك

فإف  عمى صاحب الهاؿ أك ىائبً أف يثبت بالبيىة أك بالقرائف كجكد التعدم أك التقصير عمى 

كفي حالة استثهر البىؾ الهاؿ بإعتباري هفكضان هف الهكدعيف بذلؾ لدل شخص  ،العاهؿ الشريؾ

  فعمى البىؾ إثبات التعدم أك التقصير هف ٌذا الشخص الهستثهر في حفظ الشيء. ،آخر

بة الزحيمي صحة الضهاف هف شخص ثالث هعىكم أك طبيعي يٍهً ىجاح الهضاربة  -12 يرل ٌك

كضهاف شركة لتصرؼ بعض األشخاص أك ضهاف  ،كضهاف الدكلة لؤلسٍـ كشرائٍا كقيهتٍا

طرؼ ثالث لها يؤكؿ إليً التصرؼ في الهضاربة، كذلؾ أىً يعتبر  إحساىان كتعاكىان كتبرعان أك ٌبة 

ذا ها حث عميً الشرع الحكيـ  .أك إرفاقان ٌك

بة الزحيمي صحة الهشاركة الهتىاقصة في الشريعة اإلسبلهية -13 إذ أىٍا ال تتصادـ هع  ،يرل ٌك

ء هف أصكؿ الشريعة كىصكصٍا، كأف االتفاؽ فيٍا يككف إعهاالن لهبدأ التراضي كحرية التعاقد شي

أك حرية اإلرادة، حيث ال يككف في ٌذا االتفاؽ هصادهة هع هقتضى العقد أك ىصكص الشريعة أك 

 .غاياتٍا

بة الزحيمي صحة التهكيؿ باألسٍـ كأف صيغتً  -14 كشركة   تشترؾ في شركة عىافيرل ٌك

ها جائزتاف شرعان   ،بةهضار  كأف التهكيؿ باألسٍـ ٌك أحد أساليب االستثهار الجهاعي الىاجحة  ،ٌك

 .غالبا في التىهية االقتصادية بها يعكد عمى البىؾ بالىفع
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بة الزحيمي صحة التكرؽ الفردم الهعركؼ عىد الفقٍاء -15 حرهة التكرؽ الهصرفي ك  ،يرل ٌك

كتحقيؽ  ،التيسير عمى الىاس كذلؾ لمفارؽ الشاسع بيىٍها  فالتكرؽ الفردم فيً  ،الهىظـ

أها التكرؽ الهصرفي فٍك عقد صكرم يستر تعاهبلن ربكيا أك قرضان صريحان بفائدة فٍك ،هصالحٍـ

 .حيمة عمى الربا

بة  الزحيمي جكاز الهرابحة هع ككف الكعد همـز لمهتعاقديف -16 رفية كحرهة الهرابحة الهص،يرل ٌك

هية لمكصكؿ لمربا الهحـر شرعا.  الدكلية التي تتضهف شراء سمع ٌك

بة الزحيمي إلى أف التكييؼ الفقٍي لبطاقات االئتهاف تعتبر هف قبيؿ الحكالة -17 كها يهكف  ،يرل ٌك

ا  صحة البطاقة  الهغطاة كذلؾ أىٍا هف قبيؿ هف قبيؿ الككالة باألجر، كعميً فٍك يرل  -اعتباٌر

  ألىٍا ربا كتهكيؿ بفائدة.شرعا، كأها بطاقة السحب عمى الهكشكؼ فيرل حرهتٍا   الة الجائزةالحك 

بة الزحيمي أف صكرة التهكيؿ بالهىافع يعد قرضان هاليان، فإف كاف قرضان حسىان دكف زيادة  -18 يرل ٌك

كأها إف اشترط الههكؿ لمهىفعة تقديـ زيادة عمى  ،عمى الديف فٍك هشركع كيثاب الهًقرض عميً

ك هحـر شرعان.الهاؿ    الهعطى فٍك قرض ربكم ٌك
 

  :ثانيًا: التوصيات

بة الزحيمي في الهعاهبلت الهالية الهعاصرة  -1 قصر ٌذي الدراسة عمى االختيارات الفقٍية لٌك

بة الزحيمي في أبكاب  ،عمى كجً الخصكص لذا يكصي الباحث بدراسة االختيارات الفقٍية لٌك

ا  .لها فيٍا هف الخير العهيـ كالىفع العاـ ،الفقً اإلسبلهي الهتبقية كالعبادات كالجىائيات كغيٌر

ا لمىاس -2 ظٍاٌر فٍك كاجب هحتـ تجاي  ،يكصي الباحث بالعىاية التاهة بجٍكد العمهاء كآرائٍـ، كا 

 .ءكرثة األىبيا
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 المسارد

 :اآليات القرآنية مسرد

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم
ُٓىۡ { 1 ًَب َسِبَحت تَِّجََٰشُت  131 16 البقرة  } َف
ََٔنب ُِٚشُٚذ ِبُكُى ٱنُۡعسَۡش { 2 ُٛسَۡش  ُّ ِبُكُى ٱنۡ ُِٚشُٚذ ٱنهَّ  145 185 البقرة  } 
3  ِّ ََٚتَعذَّ ُحُذَٔد ٱنهَّ ََٔيٍ   {} ٌَ ًُٕ ُُْى ٱنظََِّٰه َْٔنََِٰٰٓئَك   33 229 البقرة  َفُؤ
َّ َقشًۡظب َحَسُ}  5  بيٍَّ َرا ٱنَِّز٘ ُٚقِۡشُض ٱنهَّ

ُّۥ َُٛعَِٰعَف ُّٰٓۥَ َف   {   َكِثَٛشةْۚ َأظَۡعبفب َن
 159 245 البقرة 

ََٔحشََّو ٱنشَِّبَْٰٕاْۚ{ 6 ُّ ٱنَۡبَٛۡع  ََٔأَحمَّ ٱنهَّ ، 129، 121، 120 275 البقرة  } 
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132، 144 
ٍٍ ِإَنََٰٰٗٓ َأَجم  7 َُُٚتى ِبَذٚۡ َْٰٓا ِإَرا َتَذا ُُ ٍَ َءاَي َٓب ٱنَِّزٚ ُّ ََََٰٰٚٓؤ  {

} ُِْۚ ًّٗ َفٱكُۡتُبٕ  يَُّس
 122 282 البقرة 

ُِۥ  8 ََٚتَعذَّ ُحُذَٔد َٔ ُّۥ  ََٔسُسَٕن  َّ ََٔيٍ َٚعِۡص ٱنهَّ  {

ٍِٛٓ ُّۥ َعَزاة يُّ ََٔن َٓب  ََبًسا َخَِٰهذا ِفٛ  ُّ  {ُٚذِۡخهۡ
 33 14 الىساء 

ُّ َأٌ َُٚخفَِّف َعُُكىْۡۚ  { 9 ُِٚشُٚذ ٱنهَّ  145 28 الىساء  } 
َُُكْى  10 ْٛ َٕاَنُكْى َب ُُٕا َنب َتْؤُكُهٕا َأْي ٍَ آَي َٓب انَِّزٚ ُّ َٚب َأ  {

ُُْكْى  ٍْ َتَشاٍض ِي ٌَ ِتَجبَسًة َع ٌْ َتُكٕ ِببْنَببِطِم ِإنَّب َأ

 َّ ٌَّ انهَّ َُْفَسُكْى ِإ ًًب {ََٔنب َتْقُتُهٕا َأ ٌَ ِبُكْى َسِحٛ  َكب

 34 29 الىساء 

َٓب{ 11 ََُِٰت ِإَنََٰٰٗٓ َأِْۡه َٚؤُۡيُشُكىۡ َأٌ ُتَؤدُّْٔا ٱنَۡؤَيَٰ  َّ ٌَّ ٱنهَّ  76 58 الىساء  } ِإ
ًُٕا ِببْنَعْذِل 12 ٌْ َتْحُك ٍَ انَّبِس َأ ْٛ ًُْتْى َب َِٔإَرا َحَك  87 58 الىساء  { } 
َْٰٓا  13 ُُ ٍَ َءاَي َأُٔۡفْٕا ِبٱنُۡعُقِٕدْۚٚؤٚٓب ٱنَِّزٚ

 

 
 89، 36 1 الهائدة  

َُُكىۡ {   14 ًَهُۡت َنُكىۡ ِدٚ ََٕٛۡو َأكۡ  33 3 الهائدة  } ٱنۡ
ٍْٕو َعَهٗ َأنَّب َتْعِذُنٕا  15 ٌُ َق َُُّكْى َشَُآ َْٚجِشَي ََٔنب   {

}َٖٕ َٕ َأْقَشُة ِنهتَّْق ُْ   اْعِذُنٕا 
 88 8 الهائدة  

ِّۦ َنَعهَُّكىۡ  16 َٔصََُّٰٖكى ِب ِّ َأُٔۡفْٕاْۚ َرَِٰنُكىۡ  َِٔبَعِٓۡذ ٱنهَّ  {

 ٌَ  {َتَزكَُّشٔ
 37 152 االىعاـ 

ٍَ ِيٍ َسِبٛمْۚ 17 ُِٛ ًُحِۡس   { } َيب َعَهٗ ٱنۡ

 
 108 91 التكبة 

ٌَ َيسۡ  18 ٌَّ ٱنَۡعَٓۡذ َكب ََٔأُٔۡفْٕا ِبٱنَۡعِٓۡذِۖ ِإ {ُٕٔال } 
 

 

 37 34 االسراء 

َُِت {}  19 ًَِذٚ ٰٓۦَ ِإَنٗ ٱنۡ ِِ ََِْٰز َِٕسِقُكىۡ  َْٰٓا َأَحَذُكى ِب  102، 113 19 الكٍؼ  َفٱبَۡعُث
20 } ٌَ ِْىۡ َسَُٰعٕ ََٔعِٓۡذ ِٓىۡ  ََُِٰت ُْىۡ ِنَؤَيَٰ  ٍَ َٔٱنَِّزٚ  { 

 
 106 8 الهؤهىكف 
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 األحاديث الشريفة واآلثار:مسرد 

 الصفحة طرف الحديث الرقم
 125 إذا استقهت بىقد ثـ بعت   -1
 169 إذا تبايعتـ بالعيىة كأخذتـ أذىاب البقر  -2

 37 أربع هف كف فيً كاف هىافقان خالصان   -1
ا  -2  81 أعطى خيبر اليٍكد عمى أف يعهمٌك
 75، 62 أعطكا األجير أجري  -3
ىها لكؿ اهرئ ها ىكل  -4  128 إىها األعهاؿ بالىيات كا 
ىكـ تختصهكف   -5  94 إليإىها أىا بشر كا 
 80 إىها البيع عف تراض  -6
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، ثـ ابتٍع بالدراٌـً جىيبنا عً ب  -7 ٍهعى بالدراٌـً  122 الجى
 38 رجؿ أعطى بي ثـ غدر :ثبلثةه أىا خصهٍـ يكـ القياهة  -8
 56 خذ جهمؾ كدراٌهؾ فٍك لؾ  -9

 78 الخراج بالضهاف  -10
 46 دعكا الىاس يرزؽ ا  بعضٍـ هف بعض  -11
 133 كالفضة بالفضة ،الذٌب بالذٌب  -12
 106 عمى اليد ها أخذت حتى تؤدم   -13
 78 الغـر بالغىـ   -14
ها باؿ رجاؿ يشترطكف شركطان ليست في كتاب ا، ها كاف هف   -15

ف كاف هائة شرط،  شرط ليس في كتاب ا عز كجؿ ٌك باطؿ كا 
 كتاب ا أحؽ كشرط ا أكثؽ

34 ،50 ،52 

 68 تجتهع اهتي عمى ضبللة  ال  -16
 58، 52 ال تقربٍا كفيٍا شرط ألحد  -17
 89 ضرر كال ضرار ال  -18
ال يحؿ سمؼ كال بيع كال شرطاف في بيع كال ربح ها لـ يضهف كال   -19

 بيع ها ليس عىدؾ
53 ،146 

 96 ال يؤهف أحدكـ حتى يحب ألخيً ها يحب لىفسً  -20
ـ  -21  103 لك يعطى الىاس بدعكاٌـ الدعى رجاؿ أهكاؿ قكـ كدهاٌؤ
 68 الهسمهكف حسىا ؛ فٍك عىد ا حسفهاراي   -22
 50، 38، 35 الهسمهكف عمى شركطٍـ اال شرطان حـر حبلالن اك احؿ حراهان    -23
 79 هف أستأجر أجيران فميعمهً أجري  -24
 67، 66 هف أسمؼ في شيءو   -25
 33 هف عهؿ عهبلن ليس عميً أهرىا فٍك رد  -26
 44 ىٍى عف بيع حبؿ الحبمة   -27
 123 ا عميً كسمـ عف بيع الهضطريفىٍى رسكؿ ا صمى   -28
 34 ىٍى عف بيع الكالئ  -29
، 44، 40 ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف بيعتيف في بيعة  -30

128 ،138 ،
147 
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 67، 51  ىٍى عف بيع كشرط  -31
 125، 123 قبؿ أف تدرؾ  ةىٍى عف بيع الثهر   -32
 141 ىٍى الىبي صمى ا عميً كسمـ عف صفقتيف في صفقة كاحدة  -33
 57 ىٍى عف الثىيا  -34
 81 ىٍى عف قفيز الطحيف  -35
 123 يأتي عمى الىاس زهاف عضكض   -36
 145 يسرا كال تعسرا كبشرا كال تىفرا  -37
 37 يىصب لكؿ غادر لكاء يـك القياهة  -38

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع: مسرد 

 الكتب  - أ

 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ. -1
 ،1ط ،األردف -دراسة شرعية في البطاقات االئتهاىية، دار الىفائس  ،عهر سميهاف ،األشقر -2

2009. 
هحهد بف هحهد بف هحهكد، أكهؿ الديف أبك عبد ا ابف الشيخ شهس الديف ابف الشيخ  ،البابرتي -3

 دار الفكر. ،العىاية شرح الٍداية،جهاؿ الديف الركهي
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الهسىد الصحيح الهختصر هف أهكر رسكؿ ا البخارم، أبك عبد ا هحهد بف إسهاعيؿ، الجاهع  -4
ير بف ىاصر الىاصر :تحقيؽ ،صمى ا عميً كسمـ كسىىً كأياهً = صحيح البخارم  ،هحهد ٌز

 ٌػ.1422، 1ط:  ،دار طكؽ الىجاة
كشاؼ القىاع عف هتف اإلقىاع، ،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس ،البٍكتي -5

 دار الكتب العمهية.
دقائؽ أكلي الىٍى لشرح ،هىصكر بف يكىس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس ،كتيالبٍ -6

 ـ.1993 -ٌػ 1414، 1:عالـ الكتب، ط ،الهىتٍى الهعركؼ بشرح هىتٍى اإلرادات
أىكار التىزيؿ ،ىاصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عهر بف هحهد الشيرازم ،البيضاكم -7

، 1بيركت، ط:  –الهرعشمي، دار إحياء التراث العربي هحهد عبد الرحهف :تحقيؽ ،كأسرارالتأكيؿ
 ٌػ. 1418

ٍكًجردم الخراساىي ،البيٍقي -8 ٍسرى  ،السىف الصغير لمبيٍقي  ،أحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى الخي
، 1ط:  ،جاهعة الدراسات اإلسبلهية، كراتشي ػ باكستاف ،عبد الهعطي أهيف قمعجي :تحقيؽ
 ـ1989 -ٌػ 1410

ٍكًجردم الخراساىي،  السىف الكبرل،  ،كرأبك ب ،البيٍقي -9 ٍسرى أحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى الخي
 2003 -ٌػ  1424، 3ط،  ،لبىات ،دار الكتب العمهية، بيركت ،هحهد عبد القادر عطا :تحقيؽ

 .ـ

 .شرح التمكيح عمى التكضيح، هكتبة صبيح بهصر ،سعد الديف هسعكد بف عهر ،التفتازاىي -11
 :ط ،بيت األفكار الدكلية ،هكسكعة الفقً اإلسبلهي،هحهد بف إبراٌيـ بف عبد ا ،التكيجرم -11

 ـ. 2009 -ٌػ  1430 ،1
تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي  ،ابف تيهية -12

الديف هحهد ىاصر  ،هحهد حاهد الفقى :تحقيؽ ،العقكد " ىظرية العقد"   ،القاسـ بف هحهد
 .1949 – 1386  ،هكتبة السىة الهحهدية ، 2ط: ،االلباىي

هجهكع الفتاكل، الهحقؽ: عبد الرحهف  ،تقي الديف أبك العباس أحهد بف عبد الحميـ ،ابف تيهة -13
بف هحهد بف قاسـ، الىاشر: هجهع الهمؾ فٍد لطباعة الهصحؼ الشريؼ، الهديىة الىبكية، الههمكة 

 ـ1995ٌػ/1416العربية السعكدية، 
 ـ.2009، 1،ط:205 ،فقً الهعاهبلت ،جاهعة الهديىة العالهية -14



172 
 

تحقيؽ كضبطً جهاعة هف  ،،التعريفات ،عمي بف هحهد بف عمي الزيد الشريؼ ،الجرجاىي -15
 لبىاف –بيركت  ،دار الكتب العمهية ،العمهاء

ىٍاية الهطمب في دراية  ،عبد الهمؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف هحهد، أبك الهعالي ،الجكيىي -16
 ـ.2007-ٌػ1428 ،1 :ط ،أ. د/ عبد العظيـ هحهكد الٌديب، دار الهىٍاج :الهذٌب، حققً

ٍعبدى، التهيهي، أبك حاتـ، الدارهي،  ،ابف حباف -71 هحهد بف حباف بف أحهد بف حباف بف هعاذ بف هى
ً: شعيب حققً كخرج أحاديثً كعمؽ عمي البيستي،  اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف،

 ـ. 1988 -ٌػ  1408، 1ط:  ،هؤسسة الرسالة، بيركت ،األرىؤكط

دار  ،أبك الفضؿ احهد بف عمي فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابف حجر العسقبلىي -18
 ق، رٌقهً: هحهد فؤاد عبد الباقي.1379بيركت،  -الهعرفة 

، أبك هحهد عمي بف أحهد بف سعيد -19 الشيخ أحهد  :قيؽاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تح،ابف حـز
 هحهد شاكر، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت.

 الهحمى باآلثار، دار الفكر  بيركت. ،أبك هحهد عمي بف أحهد بف سعيد ،ابف حـز -21
شهس الديف أبك عبد ا هحهد بف هحهد بف عبد الرحهف الطرابمسي الهغربي،  ،الحطاب -21

 ـ.1992 -ٌػ 1412، 3 :دار الفكر، ط ،هكاٌب الجميؿ في شرح هختصر خميؿ
، 1 :ط  ،دهشؽ –دار القمـ  ،قضايا فقٍية هعاصرة في الهاؿ كاالقتصاد ،ىزيً ،حهاد -22

 ـ.2001-ق 1421
،  الهعٍد 2ط:  ،هدل صحة تضهيف يد األهاىة بالشرط في الفقة اإلسبلهي  ،ىزيً ،حهاد -23

 ٌػ1420اإلسبلهي لمبحكث كالتدريب, 
اشراؼ الدكتكر  ،البيع في الفقً اإلسبلهي " هشركعيتً كاىكاعً" ،هحهد عبد الرؤكؼ ،حهزة -24

 ق.٢ُِْ-٢ُِْ/ ػ  ٢ََِ-٢ََِ ،جاهعة الشارقة ،هسمـ اليكسؼ
 ،تطكير االعهاؿ الهصرفية بها يتفؽ كالشريعة اإلسبلهية ،ساهي حسف احهد ،حهكد -25

 عهاف. –ـ، هطبعة الشرؽ 1982-ق 1402،،2ط:

العباس، شٍاب الديف الحسيىي، غهز عيكف البصائر في الحهكم، أحهد بف هحهد هكي، أبك  -26
 ـ.1985 -ٌػ 1405 ،،1دار الكتب العمهية، ط: ،شرح األشباي كالىظائر
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أبك عبد ا أحهد بف هحهد بف حىبؿ بف ٌبلؿ بف أسد الشيباىي، هسىد اإلهاـ  ،ابف حىبؿ -71
، 1ط:  ،رسالةهؤسسة ال عادؿ هرشد، كآخركف، -شعيب األرىؤكط  :أحهد بف حىبؿ، تحقيؽ

 ـ 2001 -ٌػ  1421
 ،بيركت ،شرح هختصر خميؿ لمخرشي، دار الفكر لمطباعة ،هحهد بف عبد ا ،الخرشي -28

 بدكف.
 .القاٌرة ،دار الفكر ،الضهاف في الفقً اإلسبلهي ،عمي ،الخفيؼ -29
 

 ـ.2004، 2ط: ،كمية الحقكؽ، هراكش ،عبد المطيؼ، الكسيط في هدكىة الشغؿ ،الخالقي -31
 –ق 1414  ،، هكسئسة الرسالة4:ط ،الشركات في الشريعة اإلسبلهية ،عبد العزيز ،الخياط -31

 ـ.1994
أبك الحسف عمي بف عهر بف أحهد بف هٍدم بف هسعكد بف الىعهاف بف ديىار  ،الدار قطىي -32

سىف الدارقطىي، حققً كضبط ىصً كعمؽ عميً: شعيب االرىؤكط، حسف عبد الهىعـ   ،البغدادم
كـ، هؤسسة الرسالة، بيركت  لبىاف. ،شمبي، عبد المطيؼ حرز ا، أحهد بٌر

أبكداكد، أبك داكد سميهاف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عهرك األزدم  -33
 ،هحيي الديف عبد الحهيد، الهكتبة العصرية، صيداسىف أبي داكد، تحقيؽ: هحهد  ،السًِّجٍستاىي
 بيركت.

، 2ط: ،.هؤسسة الرسالة،بحكث هقارىة في الفقً اإلسبلهي كاصكلً ،هحهد فتحي ،الدريىي -34
 ـ.2008-ق1429

 حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، دار الفكر.،هحهد بف أحهد بف عرفة ،الدسكقي -35
بف سعيد بف هسمـ األىصارم،  الكىى كاألسهاء، الرازم، أبك ًبٍشر هحهد بف أحهد بف حهاد  -36

 -ٌػ  1421، 1بيركت، لبىاف، ط:  ،الهحقؽ: أبك قتيبة ىظر هحهد الفاريابي، دار ابف حـز
 ـ.2000

عبد السبلـ هحهد  :أحهد بف فارس بف زكرياء القزكيىي،  هعجـ هقاييس المغة،  تحقيؽ ،الرازم -37
 ـ.1979 -ٌػ 1399ٌاركف، دار الفكر 

الهقدهات الههٍدات، دار الغرب  ،، أبك الكليد هحهد بف أحهد بف رشد القرطبيابف رشد -38
 ـ. 1988 -ٌػ  1408،  1اإلسبلهي، ط:
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ىٍاية الهحتاج إلى  ،شهس الديف هحهد بف أبي العباس أحهد بف حهزة شٍاب الديف ،الرهمي -39
 ـ.1984ٌػ/1404شرح الهىٍاج، الىاشر: دار الفكر، بيركت، 

تاج العركس هف جكاٌر  ،هحٌهد بف هحٌهد بف عبد الرٌزاؽ الحسيىي، أبك الفيض ،الزبيدم -41
 .القاهكس، دار الٍداية

   .دهشؽ –، دار القمـ 1ط:  ،الهدخؿ الفقٍي العاـ ،هصطفى احهد،الزرقا -41
الهىثكر في القكاعد الفقٍية،  ،أبك عبد ا بدر الديف هحهد بف عبد ا بف بٍادر ،الزركشي -42

 ـ1985 -ٌػ 1405، 2ط: ،قاؼ الككيتيةكزارة األك 
43-  ، ٍمًبيِّ الزيمعي، عثهاف بف عمي بف هحجف البارعي، تبييف الحقائؽ شرح كىز الدقائؽ كحاشية الشِّ

 ٌػ. 1313، 1، الهطبعة الكبرل األهيرية، بكالؽ، القاٌرة، ط:2/231
جهاؿ الديف أبك هحهد عبد ا بف يكسؼ بف هحهد، ىصب الراية ألحاديث الٍداية   ،الزيعمي -44

الهحقؽ: هحهد عكاهة، هؤسسة الرياف لمطباعة  ،هع حاشيتً بغية األلهعي في تخريج الزيمعي
 ـ 1997ٌػ/1418 ،،1السعكدية، ط: ،جدة ،لبىاف، دار القبمة لمثقافة اإلسبلهية ،بيركت ،كالىشر

، 1سمسمة إصدارات هجهع فقٍاء الشريعة بأهريكا،  ط: ،التهكيؿ بالتكرؽ ،احهد عمي ،السالكس -45
 قطر. ،دار االثقافة

  .تكهمة الهجهكع ،ابف السبكي -46
 بيركت. ،أصكؿ السرخسي،  دار الهعرفة ،هحهد بف أحهد بف أبي سٍؿ ،السرخسي  -47
-ٌػ1414  ،بيركت، بدكف ،دار الهعرفة ،الهبسكط ،هحهد بف أحهد بف أبي سٍؿ ،السرخسي -48

 ـ1993
 –دار الكتب العمهية، بيركت  ،ـ 1994 -ٌػ  1414، 2ط: ،تحفقة الفقٍاء ،السهرقىدم -49

 لبىاف.
 –دار الىٍضة العربية ،الكسيط في شرح القاىكف الهدىي الجديد ،عبد الرازؽ احهد ،السىٍكرم -51

  .القاٌرة
سىى الهطالب في شرح زكريا بف هحهد بف زكريا األىصارم، زيف الديف أبك يحيى، أ ،السىيكي -51

 .دار الكتاب اإلسبلهي ،ركض الطالب
أبك عبد ا هحهد بف إدريس بف العباس بف عثهاف بف شافع بف عبد الهطمب بف  ،الشافعي -52

 ـ.1990ٌػ/1410 ،بيركت، بدكف  ،دار الهعرفة ،االـ ،عبد هىاؼ الهطمبي القرشي الهكي
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الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ  الشربيىي، شهس الديف، هحهد بف أحهد الخطيب، هغىي -53
 ـ.1994 -ٌػ 1415، 1الىاشر: دار الكتب العمهية، ط: ،الهىٍاج

ىيؿ األكطار،  تحقيؽ: عصاـ الديف  ،الشككاىي، هحهد بف عمي بف هحهد بف عبد ا -54
 ـ.1993 -ٌػ 1413 ،الصبابطي، دار الحديث، هصر،

عثهاف بف خكاستي العبسي،  الكتاب ابف أبي شيبة، عبد ا بف هحهد بف إبراٌيـ بف  -55
، 1ط:  ،الرياض –هكتبة الرشد  ،الهصىؼ في األحاديث كاآلثار، الهحقؽ: كهاؿ يكسؼ الحكت

 ق.1409
الهٍذب في فقة اإلهاـ الشافعي، دار الكتب  ،أبك اسحاؽ إبراٌيـ بف عمي بف يكسؼ ،الشيرازم -56

 .العمهية
مغة السالؾ ألقرب الهسالؾ الهعركؼ بحاشية ب  ،أبك العباس أحهد بف هحهد الخمكتي ،الصاكم -57

الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ٌك شرح الشيخ الدردير لكتابً الهسهى أقرب 
) اًلؾو اـً هى هى ٌىًب اإٍلً ٍذ  .دار الهعارؼ ،الهسالؾ ًلهى

حبيب  :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ٌهاـ بف ىافع الحهيرم اليهاىي، الهصىؼ، تحقيؽ ،الصىعاىي -58
 .1403، 2ط:  ،الٍىد -الهجمس العمهي ،الرحهف األعظهي

أبك القاسـ، سميهاف بف أحهد بف أيكب بف هطير المخهي الشاهي،  الهعجـ األكسط،  ،الطبراىي -59
 –عبد الهحسف بف إبراٌيـ الحسيىي، دار الحرهيف  ،طارؽ بف عكض ا بف هحهد :تحقيؽ
 القاٌرة.

ٌػ(،  هسىد أبي داكد الطيالسي، 204داكد بف الجاركد، )ت: أبك داكد سميهاف بف  ،الطيالسي -61
هصر،  ،الهحقؽ: الدكتكر هحهد بف عبد الهحسف التركي، دار ٌجر ،هسىد عبد ا بف هسعكد

 ـ.  1999 -ٌػ  1419، 1ط:
تحقيؽ:    ،أبك عهر يكسؼ بف عبد ا بف هحهد، الكافي في فقً  اٌؿ الهديىة ،ابف عبد البر -61

يد كلد هاديؾ الهكريتاىي، هكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الههمكة العربية هحهد هحهد أح
 ـ.1980 ،ق1400، 2السعكدية، ط:

دار  ،التاج كاإلكميؿ لهختصر خميؿ ،هحهد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ ،العبدرم  -62
 .ـ1994-ٌػ1416، 1الكتب العمهية، ط: 
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 ،دار ابف الجكزم ،ع عمى زاد الهستقىعهحهد بف صالح بف هحهد، الشرح الههت ،العثيهيف -63
 ٌػ. 1428 - 1422، 1ط:

جهاؿ   :بطاقات االئتهاف البىكية في الفقً اإلسبلهي، إشراؼ ،فتحي شككت هصطفى ،عرفات -64
 ـ2007 ،أحهد زيد الكيبلىي

أبك عبد ا،  هىح الجميؿ شرح هختصر خميؿ، دار الفكر  ،هحهد بف أحهد بف هحهد ،عميش -65
 ـ،1989ٌػ/1409،بيركت، بدكف –
، 106الرقابة الشرعية عمى أعهاؿ الهصارؼ اإلسبلهية، ،احهد عبد العفك هصطفى ،العميات -66

 ـ.2006-ٌػ 1427 ،عبد الهىعـ جابر أبك قاٌكؽ :إشراؼ الدكتكر
ٌػ  1429، 1عالـ الكتب، ط:  ،هعجـ المغة العربية الهعاصرة ،أحهد هختار عبد الحهيد ،عهر -67

 ـ. 2008 -
رم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،أب ،الفارابي -68 تحقيؽ: ،ك ىصر إسهاعيؿ بف حهاد الجٌك

 ـ. 1987 - ٌ ػ 1407 ،بيركت، ط ،أحهد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لمهبلييف
 ،هكتبة القاٌرة، بدكف ،الهغىي ،أبك هحهد هكفؽ الديف عبد ا بف أحهد بف هحهد ،ابف قداهة -69

 ـ.1968 ،ٌػ1388
، دار 5/500الذخيرة،  ،أبك العباس شٍاب الديف أحهد بف إدريس بف عبد الرحهف ،القرافي -17

 ـ.1994، 1 :ط ،بيركت -الغرب اإلسبلهي
عقد الهقاكلة  في الفقً اإلسبلهي كها يقابمً في القاىكف الهدىي،  ،زياد شفيؽ حسف ،قرارية -71

 .جاهعة الىجاح الكطىية، ىابمس ،ـ8/6/2004 ،حسف سعد عكض خضر :إشراؼ
 –دار القمـ  ،بيع الهرابحة الهر بالشراء كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية ،يكسؼ ،القرضاكم -72

 ـ.1984 -ق1405، 2ط:  ،الككيت
 ق.1432 ،بيع الهرابحة لبلهر بالشراء ،جعفر بف عبد الرحهف ،قٌصاص -73
، الىاشر: دار 1/150هعجـ لغة الفقٍاء،  ،حاهد صادؽ ،قىيبي ،هحهد ركاس ،قمعجي  -74

 ـ. 1988 -ٌػ  1408، 2لمطباعة كالىشر كالتكزيع، ط: الىفائس 
 ،دار الىفائس ،الهعاهبلت الهالية الهعاصرة في ضكء الفقً كالشريعة ،هحهد ركاس ،قمعة جي  -75

 ـ2002-ق1323، 2ط:  ،،لبىاف –بيركت 
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 –الىاشر: دار الفكر  ،حاشيتا قميكبي كعهيرة ،أحهد البرلسي ،عهيرة ،احهد سبلهة ،القميكبي -76
 بيركت.

هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شهس الديف، إعبلـ الهكقعيف عف رب  ،ابف القيـ الجكزية -77
 -ٌػ 1411، 1ط: ،ييركت ،دار الكتب العمهية ،العالهيف، تحقيؽ: هحهد عبد السبلـ إبراٌيـ

 ـ.1991
ير  ،ىار السبيؿإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث ه ،هحهد ىاصر الديف ،األلباىي -78 إشراؼ: ٌز

 .ـ1985 -ٌػ  1405، 2بيركت، ط:  ،الشاكيش، الهكتب اإلسبلهي
ا السيئ في  ،هحهد ىاصر الديف ،األلباىي -79 سمسمة األحاديث الضعيفة كالهكضكعة كأثٌر

 .ـ 1992ٌػ /  1412،  1الههمكة العربية السعكدية، ط: ،، دار الهعارؼ، الرياض2/17،األهة
سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء هف فقٍٍا كفكائدٌا، هكتبة  ،صر الديفهحهد ىا ،األلباىي -81

 ـ.1995،ٌػ 1415، 1الهعارؼ لمىشر كالتكزيع، الرياض، ط:
تحقيؽ: هحهد فؤاد عبد  ،أبك عبد ا هحهد بف يزيد القزكيىي،  سىف ابف هاجً ،ابف هاجة -81

 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي ،دار إحياء الكتب العربية ،الباقي
الهكطأ، تحقيؽ: هحهد هصطفى  ،هالؾ بف أىس بف هالؾ بف عاهر األصبحي الهدىي -82

اإلهارات،  ،أبك ظبي -هؤسسة زايد بف سمطاف آؿ ىٍياف لؤلعهاؿ الخيرية كاإلىساىية  ،األعظهي
 ـ. 2004 -ٌػ  1425، 1ط: 

هحهد   ،حاهد عبد القادر ،أحهد الزيات ،)إبراٌيـ هصطفى ،هجهع المغة العربية بالقاٌرة -83
 الىجار(،

،  الدكحة،  3:ط ،عبد ا بف زيد، أحكاـ عقكد التأهيف كهكاىٍا هف شريعة الديف ،آؿ هحهكد -84
 ـ.2015 -ٌػ 1436

اإلسبلهي َعبلقتٍا بهعيار كفاية ؿ هخاطر صيغ التهَي ،هَسى عهر هبارك ،أبك هحيهيد -85
الدكتكر احهد  :، إشراؼII، 86ة هف خبلؿ هعيار  لمهصارف اإلسبلهيؿ  رأس الها

 ـ.2008،السعد
 ،اإلىصاؼ في هعرفة الراجح هف الخبلؼ ،عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميهاف ،الهرداكم -86

 .2 :دار إحياء التراث العربي، ط
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اإلحكاـ في ،أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف هحهد بف سالـ الثعمبي ،اآلهدم -87
 دهشؽ. ،عبد الرزاؽ عفيفي، الهكتب اإلسبلهي، بيركت، :أصكؿ األحكاـ، تحقيؽ

، 65،هىاقصات العقكد اإلدارية "عقكد التكريد كهقاكالت االشغاؿ العاهة ،رفيؽ يكىس ،الهصرم -88
 ـ.1999ق، 1420،سكريا –دهشؽ  ،، دار الهكتبي1ط:

 .تكهمة الهجهكع ،الهطيعي -89

 ،، شهس الديف الهقدسي الراهيىىهحهد بف هفمح بف هحهد بف هفرج، أبك عبد ا ،ابف هفمح -91
تحقيؽ: عبد ا بف  ،كتاب الفركع كهعً تصحيح الفركع لعبلء الديف عمي بف سميهاف الهرداكم

 هػ. 2003 -ٌػ  1424، 1 :ط ،هؤسسة الرسالة ،عبد الهحسف التركي
دار الكتب  ،إبراٌيـ بف هحهد بف عبد ا بف هحهد، الهبدع في شرح الهقىع ،ابف هفمح -91

 ـ. 1997 -ٌػ  1418، 1لبىاف، ط:  –مهية، بيركت الع
هسمـ بف الحجاج الىيسابكرم،  الهسىد الصحيح الهختصر بىقؿ العدؿ عف العدؿ إلى  ،هسمـ -92

 رسكؿ ا صمى ا عميً كسمـ" صحيح هسمـ " 
-ق1412، 1ط: ،دهشؽ –، دار القمـ 374،الجاهع في أصكؿ الربا ،رفيؽ يكىس ،الهصرم -93

 ـ.1991
االختيار لتعميؿ  ،هكدكد، عبد ا بف هحهكد بف هكدكد الهكصمي البمدحيابف  -94

 ـ. 1937 -ٌػ  1356 ،القاٌرة ،الشيخ هحهكد أبك دقيقة، هطبعة الحمبي:،تعميؽ2/278الهختار،
 ،دار إحياء الكتب العربية ،هحهد بف فراهرز بف عمي، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ،الهكلى -95

 .بدكف
لساف ،بف هكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جهاؿ الديف ابف هىظكر األىصارم هحهد ،ابف هىظكر -96

 ٌػ. 1414 -، 3 :بيركت، ط –دار صادر  ،العرب
الشرح الكبير لهختصر ،الهىياكم، أبك الهىذر هحهكد بف هحهد بف هصطفى بف عبد المطيؼ -97

 ـ. 2011 -ٌػ  1432، 1األصكؿ هف عمـ األصكؿ،  الهكتبة الشاهمة، هصر، ط:
هجمة األحكاـ العدلية، تحقيؽ:  ،هككىة هف عدة عمهاء كفقٍاء في الخبلفة العثهاىيةلجىة  -98

 دار الدعكة.  ،الىاشر: ىكر هحهد، كارخاىً تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي.كسيط،ىجيب ٌكاكيىي
 ،األشباي كالىظائر عمى هذٌب أبي حىيفة الىعهاف ،زيف الديف بف إبراٌيـ بف هحهد ،ابف ىجيـ -99

 لبىاف. ،دار الكتب العمهية، بيركت ،ـ 1999 -ٌػ  1419، 1ط:
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زيف الديف بف إبراٌيـ بف هحهد،  البحر الرائؽ شرح كىز الدقائؽ، دار الكتاب  ،ابف ىجيـ -111
 .2اإلسبلهي، ط:

ـ،  4002الهكافؽ ،ٌػ1425ىدكة البركة الخاهسة كالعشركف  ،ىدكات البركة لبلقتصاد اإلسبلهي -111
 .52/2 :ي هجاؿ البيع، رقـ الفتكلالشركط الهستحدثة ف

الهجهكع شرح الهٍذب ))هع تكهمة السبكي  ،أبك زكريا هحيي الديف يحيى بف شرؼ ،الىككم -112
 دار الفكر :كالهطيعي((، الىاشر

 فتح القدير، دار الفكر، بدكف.  ،كهاؿ الديف هحهد بف عبد الكاحد السيكاسي ،ابف الٍهاـ -113
الشرط الجزائي كاثري في العقكد الهعاصرة، إشراؼ  ،هحهد بف عبد العزيز بف سعد ،اليهىي -114

 ق.1426-ق1425الدكتكر إبراٌيـ العركاف،  

 

     :البحوث المقدمة الى المؤتمرات والندوات والمجامع الفقيية - ب
دراسة شرعية قدهت الى  ،الهرابحة كها تجريٍا الهصارؼ اإلسبلهية" ،األشقر، هحهد سميهاف -1

، دار الىفائس لمىشر 1983-ق1403الهؤتهر الثاىي لمهصرؼ اإلسبلهي، الهىعقد في الككيت، 
 .1998-1418، 1األردف، ط: –كالتكزيع 

صيغ هقترحة لتهكيؿ الهىشآت الصغيرة كالهعالجة الهحاسبية لصيغة الهشاركة  ،هحهد ،البمتاجي -2
ػ  29 ،الثاىي عشر لؤلكاديهية العربية لمعمكـ الهالية كالهصرفية الهىتٍية بالتهميؾ، الهؤتهر السىكم

 .األردف،عهاف ،2005،هايك ،31
هحهد عبد الطيؼ هحهكد التكرؽ الهىظـ كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية كىكافذٌا في  ،البىا -3

عة بحث هقدـ لهؤتهر الهجمس األكربي لمبحكث كاإلفتاء الدكرة التاس،دراسة فقٍية هقارىة،أكربا
 ـ.2009-7-4ـ حتى 2009-6-30عشرة بتركيا في الفترة هف 

التكرؽ الهصرفي بيف الهجيزيف كالهاىعيف، بحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي  ،احهد هحهد ،الجيكسي -4
 .ـ 2012ىيساف  19 – 18األكؿ لمتكرؽ الهصرفي كالحيؿ الربكية، جاهعة عجمكف الكطىية، 

في الهؤسسات الهصرفية تهكيؿ الهىافع كالخدهات  ،عمي سميهاف ،الشطي ،أحهد هحهد ،الجيكسي -5
بحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي الثاىي لمخدهات الهصرفية اإلسبلهية بيف  ،اإلسبلهية األردىية
 ـ. 2013أيار  16 – 15جاهعة عجمكف الكطىية،  -الىظرية كالتطبيؽ
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الهعٍد   ،كات التهكيؿ اإلسبلهيالهشاركة الهتىاقصة كأداة هف أد ،كهاؿ تكفيؽ هحهد ،حطاب -6
 ـ.2003ق 1424البىؾ اإلسبلهي لمتىهية،  ،اإلسبلهي لمبحكت كالتدريب

بحث هقدـ  ،التكرؽ حقيقتً كأىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،عبد العزيز ،الخياط -7
دكلة  ،شارقةإهارة ال ،الدكرة التاسعة عشرة ،إلى هجهع الفقً اإلسبلهي، هىظهة التعاكف اإلسبلهي

 اإلهارات العربية الهتحدة.
بحث هقدـ  ،الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ()أىكاعً  ،حقيقتً ،التكرؽ  ،الدبك، ابراٌيـ فاضؿ -8

إهارة الشارقة،  ،الدكرة التاسعة عشرة ،هىظهة التعاكف اإلسبلهي ،لمهجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي
 دكلة اإلهارات العربية الهتحدة.

بطاقات االئتهاف كاثر الضركرة كالحاجة كعهكـ البمكل فيٍا كها يحؿ كها يحـر  ،هحهد ،الزحيمي -9
 ،الهىاهة،الهؤتهر السىكم الخاهس ،هجهع فقٍاء الشريعة بأهريكا ،هىٍا في ديار اإلسبلـ كخارجٍا

 .البحريف
بة هصطفى ،الزحيمي -10 بحث  ،أىكاعً )الفقٍي الهعركؼ كالهصرفي الهىظـ( ،حقيقتً :التػكرؽ ،ٌك

 ،الدكرة التاسعة عشرة ،التابع لهىظهة الهؤتهر اإلسبلهي ،هقدـ إلى هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي
 دكلة اإلهارات العربية الهتحدة. ،الشارقة

بة هصطفى  ،الزحيمي -11 ـ هسقط 11/3/2004-6الدكرة الخاهسة عشرة  ،بطاقات االئتهاف ،ٌك
 )سمطىة عيهاف(.

هي كىالٌتكصيىات لمٌىدكة الثاىيىة لؤًلسىكاًؽ الهاًليَّةالهىعقدىة بدىكلة البىيىاف الًختا ،هصطفى ،الزرقا -12
ريف في الفتىرة،  هىادل األكلى  21-19البحى  .ـ1991ىيكفهبر  27-25 ،ٌػ1412جى

بحث هقدـ إلى هجهع الفقً  ،التكرؽ كالتكرؽ الهىظـ دراسة تاصيمية ،ساهي بف إبراٌيـ ،سكيمـ -13
 هكة الهكرهة. ،اإلسبلهياإلسبلهي الدكلي رابطة العالـ 

التكرؽ الفقٍي كتطبيقاتً الهصرفية الهعاصرة في الفقً اإلسبلهي، هجهع  ،هحهد عثهاف ،شبير -14
 إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة. ،الدكرة التاسعة عشر،الفقً اإلسبلهي الدكلي

ا في ،ضكابطٍا كأحكاهٍا،يكسؼ بف عبد ا،  الرقابة الشرعية عمى الهصارؼ ،الشبيمي -15 كدكٌر
الدكرة التاسعة  ،هىظهة الهؤتهر اإلسبلهي ،ضبط عهؿ الهصارؼ، هجهع الفقً اإلسبلهي الدكلي
 عشرة، إهارة الشارقة، دكلة اإلهارات العربية الهتحدة.
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بحث هقدـ إلى هجهع الفقً  ،أحكاـ التكرؽ كتطبيقاتً الهصرفية ،هحهد تقي ،العثهاىي -16
دكلة اإلهارات العربية  ،إهارة الشارقة ،الدكرة التاسعة عشرة ،التعاكف اإلسبلهيهىظهة  ،اإلسبلهي
 الهتحدة.

باريس  –عبد الستار، تهكيؿ الهىافع بأكركبا، بحث هقدـ لمدكرة الثاهىة عشرة لمهجمس،أبك غدة -17
 ـ. 2008يكليك  ،ٌػ 1429جهادل الثاىية، رجب 

بحث هقدـ لمىدكة الفقٍية  ،آلليػات العهمية لتطكيريا،عبد الستار، التهكيؿ بالهشػػػاركة ،أبك غدة -18
 ـ.20/01/2011ك  19 ،الثالثة هصرؼ أبك ظبي اإلسبلهي

التكرؽ في التطبيؽ الهعاصر، بحث هقدـ إلى الهؤتهر العمهي  ،عهاد ،بركات ،هىذر ،قحؼ -19
 ،ـ2005هايك  10 -8الهىعقد في جاهعة اإلهارات العربية الهتحدة،  ،السىكم الرابع عشر

 .هعالـ الكاقع كآفاؽ الهستقبؿ ،الهؤسسات الهالية اإلسبلهية
اإلجارة عمى هىافع األشخاص  دراسة فقٍية هقارىة ػفي الفقً  ،عمي هحيى الديف ،القري داغي -20

جهادل الثاىية/  ،باريس –كقاىكف العهؿ، بحث هقدـ لمدكرة الثاهىة عشرة لمهجمس  ،اإلسبلهي
 ـ. 2008ٌػ / يكليك  1429رجب 

ا في الهعاهبلت الهصرفية في الفقً  .الكباشي -21 الهكاشفي طً، بيع الهرابحة كالتقسيط كدكٌر
 ،بحث هقدـ لمدكرة الثاهىة عشرة لمهجمس ،الهجمس اإلفتاء األكربي لبلفتاء كالبحكث ،اإلسبلهي

 ـ ٢ََِيكليك  ،ٌػ ١ُِْدبمف جهادل الثاىية، رجب 
حكـ التكرؽ كها تجريً الهصارؼ اإلسبلهية في الكقت  ،عبد ا  بف سميهاف ،الهىيع  -22

 ،الدكرة السابعة عشر ،رابطة العالـ اإلسبلهي ،بحث هقدـ  الى هجهع الفقً اإلسبلهي ،الحاضر
 .هكة الهكرهة

التكييؼ الشرعي لمهرابحة في الهىافع"هىفعة  ،هحهكد سميـ ،الشكيات ،هحهكد فٍد ،هٍيدات -23
 جاهعة عجمكف الكطىية. -لخدهات الهصرفية بيف الىظرية كالتطبيؽالتعميـ"، بحث هقدـ لهؤتهر ا

  :المجالت والمقاالت -ج

 سكريا ،، هىشكرات جاهعة دهشؽ2ط: ،الىظريات الفقٍية ،فتحي ،الدريىي -1
بة هصطفى  ،الزحيمي -2  جاهعة االهارات العربية الهتحدة. ،عقكد جديدة، هجمة الشريعة كالقاىكف ،ٌك
بة هصطفى ،الزحيمي -3 ا في ضكء ضكابط العقكد الهستجدة، هجمة  ،ٌك الهشاركة الهتىاقصة كصكٌر

   449دكلة الككيت رقـ العدد:   -الكعي اإلسبلهي 
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ٍيًميِّ  ،هىصكر ،أبك زيىة -4 هجمة جاهعة الىجاح لؤلبحاث  ،دراسة كتقكيـ -)التفسير الهىير( لمزُّحى
 ـ. َُِّ،)العمـك االىساىية(

هجمة  ،هكيؿ الهشركعات الصغيرة في االقتصاد اإلسبلهيصيغ ت،حسيف عبد الهطمب ،االسرج -5
 .ق1431ـ،  2010 ،دراسات إسبلهية

 2014 ،هقاالت في االقتصاد اإلسبلهي ،حسيف عبد الهطمب ،األسرج  -6
هجمة هؤتة لمبحكث   ،أحكاـ التعاهؿ ببطاقة االئتهاف في الشريعة اإلسبلهية ،أحهد هحهد ،السعد -7

 .كالدراسات
( في 4)تطبيؽ الهصارؼ اإلسبلهية لهعيار الهحاسبة الهالية رقـ  ،حسيف حسيف هحهد ،سهحاف -8

عهميات الهشاركة الهتىاقصة الصادرة عف ٌيئة الهحاسبة كالهراجعة كالضكابط لمهؤسسات الهالية 
دارة بية لئلرلعالهجمة افي كر هىشث بح ،" حالة الهصارؼ اإلسبلهية األردىية "،اإلسبلهية

 https://www.arado.org  ،يةدارإلابية لمتىهية رعلاهة ظلهىف اعدرة لصاا
 ،األحكاؾ الفقٍية الهتعمقة بطرؽ تحديد الثهف في عقكد الهقاكالت ،عبد ا بف صالح ،السيؼ -9

 -ق1437 ،الرياض ،هجمة الدراسات اإلسبلهية
هجمة  ،أساهة الحهكم :بطاقة االئتهاف حقيقتٍا كتكييفٍا الشرعي، اشراؼ ،إبراٌيـ هحهد ،شاشك -10

 .2011-العدد الثالث- 27الهجمد  –جاهعة دهشؽ لمعمـك االقتصادية كالقاىكىية 
عقد الهقاكلة في الفقً اإلسبلهي، هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـك االقتصادية  ،شاشك إبراٌيـ -11

 .جاهعة دهشؽ –كالقاىكىية،  كمية الشريعة 
ي الهصارؼ اإلسبلهية ك التهكيؿ االستثهارم ف ،عزيز إسهاعيؿ ،هحهد ،احهد ياسيف ،عبد  -12

أٌهيتً االقتصادية، هجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجاهعة العدد الخاص بهؤتهر الكمية، 
 جاهعة العراؽ.

ر بغزة ،ساهي هحهد، الشركط الهقترىة بعقد الىكاح ،أبك عرجة -13 سمسمة العمـك ،هجمة جاهعة االٌز
 ـ.2016، 2،عدد،10 ،الهجمد ،اإلىساىية

 
 :الموسوعات  -د

ط:  ،الهكسكعة الفقٍية الككيتية ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلهية الككيتية -1
 ـ، هطابع دار الصفكة لمىشر.1992ق،1،1412

 ـ.2009-1430، 1ط: ،هكسكعة قضايا إسبلهية هعاصرة، دار الهكتبي ،هحهد ،الزحيمي -2
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 :المقابالت الشخصية -ه

كالرقابة الشرعية في البىؾ اإلسبلهي العربي في  هقابمة شخصية هع  رئيس كعضك ٌيئة الفتكل -1
 ،كتاريخ الهقابمة ،الدكتكر عركة صبرم رئيس الٍيئة كالدكتكر هحهد سميـ هحهد عمي ،فمسطيف

 ـ16/9/2017
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بقمـ:  ،كقاضي قضاتٍا قطر .عبلَّهة.الشيخ عبد ا بف زيد آؿ هحهكد
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