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جلنة املناقشة
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امللخص
عبد العزيز حممد حممود اجلابر ،ماجستري يف الفقه وأصوله.
يونيو2018 ،م.
العنوان :القواعد االستداللية يف عقود املعاوضات يف مذهب اإلمام أمحد ،دراسة أتصيلية تطبيقية.
إشراف :د .مراد بو ضاية.
يســله هــذا البحــء الضــوء علــى القواعــد االســتداللية يف عقــود املعاوضــات علــى مــذهب اإلمــام
أمحــد بــن حنبــد ،حيــء وجــد الباحــء إشــكالية يف ديــد مفهــوم القواعــد االســتداللية الــل اســتند إليهــا
احلنابلة يف عقود املعاوضات ،وذلك لكون الدراسات السابقة مل تتنـاول القواعـد االسـتداللية لـدى احلنابلـة
يف دراســة مســتقلة تبــم مفهومهــا وحجيتهــا ومصــادرها وأهــم تطبيقا ــا ،فحــاول عــالا هــذا اإلشــكال مــن
خالل البحء عن مفهوم القواعد االستداللية لدى احلنابلة ،وعالقتها بغريها من القواعـد ،وأهـم تطبيقا ـا
يف أبواب املعاوضات (البيع ،والسلم ،واإلجارة) ،وذلـك اسـتقراء األبـواب املـذكورة يف الكتـب املعتمـدة يف
املذهب احلنبلي ،واستخراا القواعد منهـا ،ومـن أت أتصـيلها و ليلهـا االعتمـاد علـى املصـادر املختلفـة مـن
كتب الفقه وأصوله وقواعده ،وكتب التفسري ،واحلـديء وشـروحه ،وريريهـا مـن الكتـب املتعلقـة الدراسـات
االقتصادية اإلسالمية املعاصرة.
وقد انتهى الباحء إىل مجلة من النتائج ،لعد من أمهها :وضع تعريف واضح للقاعدة
االستداللية ،وبيان الفرق بينها وبم القاعدة الفقهية ،كما وجد أن فقهاء احلنابلة يقولون إبعمال القواعد
االستداللية ،واالستناد إليها يف توجيه الفرع الفقهي.

ج

شكر وتقدير
أتقدم بعد شكر هللا والثناء عليه خبالص الشكر والتقدير إىل كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ممثلة هبيئتيها اإلدارية والتدريسية على ما قدموه يل خالل فرتة دراسل يف الكلية،
وأسأل هللا أن يبقيها منارة للعلم.
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املقدمة:
احلمــد ه ،والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلم ،ســيدان حممــد وعلــى آلــه
وصحبه أمجعم ،وبعد.
فــإن اجملتهــد إ ــا يصــدر يف فقهــه واجتهــاده عــن أصــول يعتمــد عليهــا ،وقواعــد يســتند
إليهــا ،واملتتبــع ملســار فقهــاء احلنابلــة  -كغــريهم مــن الفقهــاء – يلحــا اســتنادهم يف كثــري مــن
الفروع ترجيحـا واختيـارا لقواعـد اسـتقر وها مـن نصـوا الكتـاب والسـنة وآرر الصـحابة رضـي
هللا عــنهم ،ريــري أن هــذه القواعــد يف الـرتاحل الفقهــي احلنبلــي ليســت علــى وزان واحــد ،فبعضــها
دليـد يف نفســه كقاعـدة ا ـراا الضــمان ،وبعضـها شــبيه الــدليد كالقواعـد الكــربى ،1وبعضــها
صاحل للتعليد والتوجيه عنـد إعـواز الـدليده وهـذا الصـنف األخـري مـن القواعـد مبثـوحل يف كتـب
احلنابلــة ،إعمـ ًـاال وتوظي ًف ـاه ومــن أراد اكتســاب امللكــة الفقهيــة ومعرفــة ُمــدرت اجملتهــد يف توجيــه

ـارا ،لزمـه تتبـع هـذا النـوع مـن القواعـد لتنـت م لديـه اجلزئيـات بفهـم
احلكم الفرعي
ً
ترجيحـا واختي ً

مأخذها.

وه ــذا م ــا ح ــدا الباح ــء إىل تتبعه ــا م ــع م ــا تن ــاار منه ــا يف س ــياق واحـ ـد ،وم ــن أت
أتصيلها والتفريع عليها أتكيدا لوجه اإلعمال والتوظيف.
أسباب اختيار املوضوع:
 .1مل يقف الباحء  -يف حدود اطالعه  -على حبء أو رسالة علمية بنفس العنوان
علما أبنه حبء وتتبع مجيع ما طالته يده
وبنفس النسق املقصود من هذه الدراسةً ،
من أدلة البحء وكشوف الرسائد واجملاالت احملكمة.

 1على ح ّد تعبري الفتوحي يف شرح الكوكب املنري:ا ،4ا 4391حيء قال" :فوائد تشتمد على مجلة من قواعد
الفقه تشبه األدلة وليست أبدلة".
1

 .2حماولة مجع املسائد املتعلقة القواعد االستداللية واملتناارة يف كتب الفقهاء يف حبء
واحد ليسهد على القارئ العودة إليها ومعرفة تفاصيلها.
 .3متكم الباحء من معرفة ُمدرت الفقيه يف توجيه احلكم الشرعي ومأخذه االستداليل عند
عدم النص.

إشكالية البحء:
السؤال احملوري اآليت ،وهو:
اإلشكال املطروح يف هذه ال ّدراسة يتمثّد يف ّ

ما حقيقة القواعد االستداللية الل استند إليها احلنابلة يف عقود املعاوضات؟

أسئلة البحء:
 .1ما مفهوم القواعد االستداللية؟ وما عالقتها بغريها من القواعد؟
 .2ما أهم القواعد االستداللية يف اب البيع؟ وما أهم تطبيقا ا؟
 .3ما أهم القواعد االستداللية يف اب السلم؟ وما أهم تطبيقا ا؟
 .4ما أهم القواعد االستداللية يف اب اإلجارة؟ وما أهم تطبيقا ا؟
أهداف البحء:
ويهدف هذا البحء إىل األمور اآلتية:
 .1بيان مفهوم القواعد االستداللية وتوضيح عالقتها بغريها من القواعد.
 .2بيان أهم القواعد االستداللية يف اب البيع وأهم تطبيقا ا.
 .3بيان أهم القواعد االستداللية يف اب السلم وأهم تطبيقا ا.
 .4بيان أهم القواعد االستداللية يف اب اإلجارة وأهم تطبيقا ا.
أمهية البحء:
تتمثد أمهية البحء يف اآليت:
 .1توضيح مفهوم القاعدة االستداللية وعالقتها بغريها من القواعد.
2

 .2بيان تطبيقات القواعد االستداللية ليسهد على الدارسم استيعاب هذه القواعد
وفهمها.
حدود البحء:
هلذا البحء حد موضوعي ،وهو يتعلق املصنفات املوضوعة على مذهب اإلمام
أمحد ،سواء كانت فقهية أو أصولية ،كما أنه حمدود بثالاة من عقود املعاوضات وهي البيع
تداوال يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
والسلم واإلجارة دون ريريها ،وذلك لكوهنا األكثر ً
الدراسات السابقة:
 .1كتاب بعنوان" :موسوعة القواعد الفقهية املن مة للمعامالت املالية اإلسالمية ودورها يف
توجيه الن م املعاصرة" ،من أتليف عطية عدالن ،وصدر هذا الكتاب عن دار اإلميان
اإلسكندرية ،ويقع يف ما يزيد على  600صفحة من القطع الكبري ،وقد قسمه إىل ستة
فصول ،تناول يف أوهلا القواعد الكلية ،أت دحل يف الفصد الثاين عن العقود املن مة
لعقود املعاوضات والتربعات ،ويف الفصد الثالء دحل عن القواعد احلامية للسوق
واملن مة للكسب واالسرتاح ،أما الفصد الرابع فكان احلديء فيه عن القواعد احلاكمة
على الرا ،والفصد ا امس دحل فيه عن القواعد املن مة لعقود االستثمار املشرتت،
والفصد السادس واألخري كان احلديء فيه عن اإلطار املن م للضمان واألماانت والديون
والتربعات.
وقد جعد يف كد فصد من هذه الفصول مبحثًا تطبيقيًا على املسائد املعاصرة ،وكان

عمله يف هذا البحء مجع القواعد والضوابه املؤارة يف املعامالت املالية مع شرحها
والتمثيد هلا ،مع مناقشة بعض القضااي املعاصرة املتعلقة هبا ،وذلك يف حدود رير
القاعدة وبيان عملها ،ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب يف املوضوع الذي حنن بصدده.

3

وخيتلف البحء الذي حنن بصدده عن الكتاب املذكور يف كونه يركز على استخراا
القواعد االستداللية يف أبواب البيع واإلجارة والسلم من كتب املذهب احلنبلي دون ريريه ،مع
شرحها وأتصيلها وبيان مدى توافقها مع أصول املذهب ،ومناقشة املسائد املعاصرة الل يفىت
فيها على املذهب والذي قد ما يتطرق إليه صاحب هذه الدراسة.
 .2كتاب بعنوان "موسوعة القواعد والضوابه الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه
اإلسالمي" ،وهو موسوعة من تصنيف الدكتور علي أمحد الندوي ،وتقع يف االاة
جملدات من القطع الكبري ،وقد مجع فيه املؤلف القواعد الفقهية املتعلقة املوضوع من
كتب املذاهب األربعة ،إضافة إىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حزم ال اهري ،أت
قام برتتيبها و ذيبها ،وشرحها وتطبيقها ،وقد قسم القواعد إىل مخسة أصناف ،األول يف
القواعد الل نصوصها من جوامع كلم النيب صلى هللا عليه وسلم ،والثاين يف القواعد
الفقهية الكربى وما يتبعها من قواعد مهمة ،والثالء يف القواعد الفقهية الوايقة الفقه
املايل ،والرابع يف القواعد الفقهية الل خترا عليها مسائد املعامالت املالية ،أت استعرض
اذا من القواعد الفقهية يف جملة األحكام العدلية ،واقتصر يف اجمللد الثاين على سرد
القواعد مع عزوها إىل مصادرها دون شرح ،ويف اجمللد الثالء رتب القواعد على احلروف
األ دية.
واملالحا على الدكتور الندوي أنه توسع يف مجع القواعد واحلديء عنها ،وبذل يف
مشكورا ،ولكن يؤخذ عليه عدم توضيح منهجه بوضوح يف مقدمة الكتاب ،فلم
جهدا
ذلك ً
ً
يتضح للباحء مراده من التقسيمات املذكورة يف كتابه.

وخيتلف هذا البحء عن حبء الدكتور الندوي يف كونه يقتصر  -كما ذكرت  -على
القواعد االستداللية يف اب املعاوضات يف املذهب احلنبلي فقه دون ريريها.
" .3القواعد والضوابه الفقهية املؤارة يف املعامالت املصرفية اإلسالمية" ،وهو كتاب من
وضح فيه مفردات عنوان
أتليف فواز حممد القحطاين ،ويقع يف جملدين ،وقد بدأه بتمهيد ّ
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الكتاب ،أت تناول بقية املوضوعات يف ابم ،دحل يف األول عن أار القواعد الفقهية يف
املعامالت املصرفية ،ويف الثاين عن أار الضوابه الفقهية يف املعامالت املصرفية ،ومنهجه
فيها أن يذكر القاعدة مع بيان صيغها وشرحها ،وأتصيلها وبيان أقوال الفقهاء فيها،
وذكر الفروع التوضيحية للقاعدة من ريري املعامالت املصرفية ،وخيتم بذكر بعض تطبيقات
القاعدة من املعامالت املصرفية.
ونالحا أنه قد تطرق للقواعد وللضوابه ،بينما يقتصر الباحء يف هذا البحء على
القواعد االستداللية يف املذهب احلنبلي فقه ،كما بينت ساب ًقا.
مجعا ودراسة" ،وهو
 .4كتاب "القواعد والضوابه الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية ً

يف أصله رسالة ماجستري قدمها الباحء عبد الرمحن احلصم لنيد الدرجة العلمية من

جامعة اإلمام حممد بن سعود الرايض ،ويقع هذا الكتاب يف جملدين ،وقد قسمه إىل
متهيد وابم ،تناول يف التمهيد حياة ابن تيمية ،ومفهوم القواعد الفقهية ،وخصائصها
عند ابن تيمية ،وتناول يف الباب األول القواعد الكلية الل ال تتعلق بباب معم ،ويف
الثاين القواعد والضوابه ا اصة العقود والشروط ،وقد سار يف منهجه على شرح
القاعدة ،أت بيان أدلتها ،أت تطبيقها يف أبواب املعامالت املالية.
عموما عن الدراسات السابقة ،حيء إنه سيقتصر على القواعد
وخيتلف هذا البحء ً

االستداللية يف املذهب احلنبلي ،وذكر مفرداته فيها ،خبالف الدراسات السابقة الل تناولت

القواعد على كافة املذاهب دون العناية مبذهب معم ،أو لدى إمام معم من األئمة
اجملتهدين.
منهج البحء:
 .1املنهج االستقرائي :وذلك استقراء األبواب املذكورة يف الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي،
واستخراا القواعد منها ،ومن أت أتصيلها ،وذكر تطبيقا ا.
 .2املنهج التحليلي :وذلك بتحليد وشرح القواعد الل مت استنباطها من الكتب.
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 .3املنهج التطبيقي :وذلك بتطبيق كد واحدة من هذه القواعد على ما ذكر من التطبيقات يف
كتب الفروع ،وما يتفرع عنها من املسائد املعاصرة إن وجدت.
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هيكل البحث:
الفصل التمهيدي :يف مفهوم القواعد االستداللية وعقود املعاوضات:
املبحء األول :مفهوم القواعد االستداللية.
املبحء الثاين :املصطلحات ذات الصلة.
املبحء الثالء :مصادر القواعد االستداللية وحجيتها يف املذهب احلنبلي.
املبحء الرابع :عقود املعاوضات.
الفصل األول :القواعد االستداللية يف ابب البيع:
املبحء األول :العربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف.
املبحء الثاين :كد ما كان عوضاً اشرتط العلم به.
املبحء الثالء :استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً.
املبحء الرابع :اختالف العقدين ال مينع صحة البيع.
الفصل الثاين :القواعد االستداللية يف ابب السلم:
املبحء األول :كد عوض يف الذمة يشرتط العلم به ومعرفة مقداره وضبه صفته.
املبحء الثاين :كد بيع جاز إىل أجد جاز إىل أجلم وآجال.
الفصل الثالث :القواعد االستداللية يف ابب اإلجارة:
املبحء األول :كد ما جاز أن يكون مثناً يف البيع جاز أن يكون عوضاً يف اإلجارة.
املبحء الثاين :املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض.
املبحء الثالء :كد من كان عمله ريري مضمون عليه ال يضمن ما تلف به.
املبحء الرابع :كد فعد كونه قربة إىل هللا مل يصح أخذ األجر عليه.
هذا ما تيسر يل عمله وهللا املوفق واملسدد.
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الفصل التمهيدي :يف مفهوم القواعد االستداللية وعقود املعاوضات
 املبحث األول :مفهوم القواعد االستداللية:
املطلب األول :القواعد.
املطلب الثاين :تعريف االستدالل.
املطلب الثالء :مفهوم القواعد االستداللية اعتبار الرتكيب.
 املبحث الثاين :املصطلحات ذات الصلة:
املطلب األول :القواعد الفقهية.
املطلب الثاين :القاعدة األصولية.
 املبحث الثالث :مصادر القواعد االستداللية وحجيتها يف املذهب احلنبلي:
املطلب األول :مصادر القواعد االستداللية.
املطلب الثاين :حجية القواعد االستداللية يف املذهب احلنبلي.
 املبحث الرابع :عقود املعاوضات:
املطلب األول :تعريف العقد وبيان أركانه وأقسامه.
املطلب الثاين :تعريف عقود املعاوضات.
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املبحث األول :مفهوم القواعد االستداللية:
القواعد االستداللية مصطلح مركب من كلمتم مها :القواعد ،واالستدالل ،وهذا
يستدعي شرح مفرديه ليتم فهم املصطلح على الوجه التام ،أي اعتبار الرتكيب ،وذلك يف
مطالب االاة.
املطلب األول :القواعد:
الفرع األول :القاعدة يف اللغة:
القاعدة يف اللغة :األساس ،وقواعد البيت أساسه ،1ومن ذلك قوله تعاىل{ :وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ}[البقرة ،]127:ومنه قوله تعاىل{ :فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّ َن
الْقَوَاعِدِ}[النحل.]26:
وهذا املعىن هو األقرب الصطالح القاعدة ،وذلك ألن األحكام الفقهية تبىن وتقوم
على أسس ،كما تقوم اجلدران والسقف على أساس البناء وأصله.
الفرع الثاين :القاعدة يف االصطالح:
عرفها فقهاء احلنابلة بعدة تعريفات تؤول مجيعها إىل معىن واحد منها:
قول الطويف (ت716:هـ)" :القضااي الكلية الل تعرف الن ر فيها قضااي جزئية".2

1

الفريوز آادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،قيق :حممد العرقسوسي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،8

1426ه2005 ،م) ا ،1ا .311أبو العباس ،أمحد بن حممد احلموي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري

(بريوت :املكتبة العلمية ،د.ط ،د.ت) ا ،2ا .510الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،قيق :يوسف
الشيخ (بريوت :املكتبة العصرية ،ط1420 ،5ه1999 ،م) ا.257

 2الطويف ،سليمان بن عبد القوي ،شرح خمتصر الروضة ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،2
1419ه1998 ،م) ا ،1ا.120
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وعرفه اجلراعي (ت883:هـ) ،بقوله" :صور كلية تنطبق كد واحدة منها على
جزئيا ا الل تها".1
وتبعه يف ذلك املرداوي (ت885:هـ) حيء قال" :صور كلية تنطبق كد واحدة منها
على جزئيا ا الل تها".2
وكذلك قال ابن النجار (ت972:هـ) حيء نص على أن القواعد" :عبارة عن صور
كلية تنطبق كد واحدة منها على جزئيا ا الل تها".3
أما البهويت (ت1051:ه) فعرب عنها بقوله" :قواعد الشرع مجع قاعدة ،وهي أمر
كلي منطبق على جزئيات موضوعة".4
فالقاعدة عندهم بغض الن ر عما تضاف إليه :قضية كلية تنطبق على مجيع جزئيا ا.
فالقضية" :املركب التام احملتمد للصدق والكذب ،من حيء اشتماله على احلكم".5
والكلية :يراد به صفة من الكد الذي يعم كد اجلزئيات ،أي :يشمد فيها حكم مجيع
أفرادها.6
 1اجلراعي ،أبو بكر بن زيد ،شرح خمتصر أصول الفقه (الكويت :دار ريراس ،ط1433 ،1ه2012 ،م)ا،1
ا.47

 2املرداوي ،علي بن سليمان ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،قيق :عبد الرمحن اجلربين ،عوض القرين ،أمحد
السراح (الرايض :مكتبة الرشد ،ط1421 ،1ه2000 ،م) ا ،1ا.174
 3ابن النجار ،حممد بن أمحد ،شرح الكوكب املنري ،قيق :حممد الزحيلي ،نزيه محاد (الرايض :دار العبيكان ،ط،2
1418ه1997 ،م) ا ،1ا.44

 4البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت االقناع ،قيق :جلنة يف وزارة العدل السعودية (الرايض :وزارة
العدل ،ط1421 ،1ه2000 ،م)ا ،1ا.17
 5اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ه1983 ،م) ا.176

 6ان ر :ا بيصي ،عبيد هللا بن فضد ،التهذيب يف شرح التهذيب على منت التهذيب يف املنطق ،قيق :عبد هللا
إمساعيد ،مصطفى أبو زيد (القاهرة :دار اإلمام الرازي ،ط1437 ،1ه2015 ،م) ا .128الرازي ،حممد بن
حممد ،حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية ،قيق :حمسن بيدار (قم :منشورات بيدار ،ط،5

1432ه2012 ،م) ا .187امليداين ،عبد الرمحن حبنكة ،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة (دمشق:
دار القلم ،ط1414 ،4ه1994 ،م) ا.69
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وجزئيا ا :يراد به فروعها الل تندرا ت هذا الكلي ،ألن اجلزئي فرد من أفراد
الكلي.1
واألمثلة الل ضرهبا األصوليون الندراا اجلزئيات ت الكليات يتضح املقصود من
التعريف ،حيء قالوا" :حقوق العقد تتعلق املوكد دون الوكيد ،وقولنا" :احليد يف الشرع
اطلة ،فكد واحدة من هاتم القضيتم تعرف الن ر فيها قضااي متعددة" ،وكقولنا ":عُهدة
ء املوكد ،لو وّكد مسلم ذميّاً يف
املشرتي على املوّكِد ،ولو حلف ال يفعد شيئاً ،فوكد فيه َحنِ َ
ُ
شراء مخر ،أو خنزير ،مل يصح ،ألن أحكام العقد تتعلق املوكد" ،وقولنا" :ال جيوز نكاح
احمللد ،وال ليد ا مر عالجاً ،وال بيع العينة وال احليلة على إبطال الشفعة ،ألن احليلة
اطلة ،وهكذا قولنا األمر للوجوب ،وللفور وحنو ذلك".2

 1حبنكة ،ضوابط املعرفة ،ا.37
2

الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا .120املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،1ا .174ابن النجار،

شرح الكوكب املنري،ا ،1ا.44
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املطلب الثاين :تعريف االستدالل:
الفرع األول :االستدالل لغة:
االستدالل لغة طلب الداللة ،فالسم والتاء للطلب ،واملادة استفعال من الدليد.
يقال :استدل فالن على الشيء :طلب داللته عليه ،والشيء على الشيء اختذه دليالً عليه،
واستدل على األمر بكذا :وجد فيه ما يرشده إليه.1
الفرع الثاين :االستدالل اصطالحاً:
عرف احلنابلة االستدالل بتعريفات كثرية خمتلفة االجتاهات ،منها:
أوال :من عرف االستدالل التعريف اللغوي ،وهو طلب الدليد أو ذكر الدليد ،وممن ذهب
ً
إىل ذلك القاضي أبو يعلى (ت458:هـ) وابن عقيد (ت513:هـ).
عرفه أبنه" :طلب الدليد".2
أما القاضي أبو يعلى ف ّ

وعرفه ابن عقيد أبنه" :هو طلب الغرض الداللة".3

رنيًا :منهم من عرفه بتعريفم أحدمها عام واآلخر خاا ،فمرادهم من العام طلب الدليد من

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ،ومرادهم من ا اا طلب الدليد من ريري الكتاب والسنة
واإلمجاع والقياس ،وممن ذهب إىل ذلك الطويف (ت716:ه) واملرداوي (ت885:ه)،
حيء نصوا يف تعريفهم على ما أييت:

 1ان ر :الرازي ،خمتار الصحاح ،ا .106جمموعة مؤلفم يف جممع اللغة العربية القاهرة ،املعجم الوسيط (القاهرة:
دار الدعوة ،د.ط ،د.ت) ا ،1ا.294

 2أبو يعلى ،حممد بن حسم الفراء ،العدة يف أصول الفقه ،قيق :حممد عطا (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1423ه2002 ،م) ا ،1ا.132
 3ابن عقيد ،علي بن عقيد ،الواضح يف أصول الفقه ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1420ه1999 ،م) ا ،1ا.543
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عرفه الطويف يف شرح خمتصر الروضة بقوله" :هو طلب احلكم الدليد من نص أو
إمجاع أو قياس ،وقد يطلق االستدالل على ما أمكن التوصد به إىل معرفة احلكم وليس
بواحد من األدلة الثالاة" .1وقال يف علم اجلدل" :أما األصوليون فيقولون :األدلة الشرعية
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل ويعرفونه أبنه ما ليس واحداً من األربعة قبله".2
وذكر املرداوي أنه" :يطلق على معىن عام وهو ذكر الدليد نصاً كان أو إمجاعاً ،أو
قياساً ،أو ريريه ،ويطلق على معىن خاا وهو إقامة دليد ليس بنص وال إمجاع وال قياس".3
عرف االستدالل بتعريف خاا ،وهو طلب الدليد من ريري الكتاب والسنة
رلثًا :منهم من ّ
واإلمجاع والقياس ،وممن ذهب إىل ذلك يوسف ابن اجلوزي (ت654:هـ) ،وابن عبد احلق

البغدادي (ت739:هـ) ،والشمس ابن مفلح (ت763:هـ) ،وابن النجار (ت972:ه).
أما يوسف ابن اجلوزي :فقال" :ما يلزم منه احلكم ،وليس نصاً وال إمجاعاً وال
قياساً".4
وقال ابن عبد احلق البغدادي" :ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم
املطلوب".5

 1الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا.120

 2الطويف ،سليمان بن عبد القوي ،علم اجلدل ،قيق :حممد عثمان (القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،ط1435 ،1ه،
2014م) ا .63
 3املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،8ا.3739

 4ابن اجلوزي ،يوسف بن عبد الرمحن ،االيضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظرة ،قيق :حممود الدرييم
(القاهرة :مكتبة مدبويل ،ط1415 ،1ه1995 ،م) ا.124
 5صفي الدين ،عبد املؤمن بن عبد احلق ،قواعد األصول ومعاقد الفصول ،قيق :أمحد مصطفى (القاهرة :دار
الفضيلة ،د.ط ،د.ت) ا.113
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وقال الشمس ابن مفلح" :ذكر الدليد ،واملقصود هنا ما ليس بنص وال إمجاع وال
قياس".1
وعرفه ابن النجار بقوله" :إقامة دليد ليس بنص وال إمجاع وال قياس شرعي".2
ومن خالل ما سبق تبم للباحء أن مفهوم االستدالل يتم ديده من قِبَد املستدل

واملستدل له ،ألهنما يطلبان الدليد" ،ألن السائد يطلب الدليد من املسئول ،واملسئول يطلب
الدليد من األصول" ،3وبناء على ذلك فالدليد يتم ديده على حسب العلوم ،فإذا كان
االستدالل يف الشرع فيكون طلب الدليد من القرآن والسنة واإلمجاع والقياس وريريه ،وإذا
كان االستدالل يف ريري الشرع يكون طلب الدليد على حسب موضوعه.
وحيء إن املقصود إقامة الدليد على املسألة املعينة من ريري جهة األدلة النصيةه
يكون األقرب ملوضوع البحء أن يقال :االستدالل هو :إقامة الدليد املوصد إىل احلكم
الشرعي من جهة القواعد.4
والتعبري القواعد إلخراا األدلة الل نصبت للوصول إىل احلكم من خالل الكتاب
والسنة واإلمجاع والقياس الشرعي ،5وقد أشار إىل هذا املعىن ابن النجار (ت972:ه) حيء
جعد موضوع االستدالل القواعد الفقهية.6

 1مشس الدين ،حممد بن مفلح ،أصول الفقه ،قيق :فهد السدحان (الرايض :دار العبيكان ،ط1420 ،1ه،
1999م) ا ،4ا.1429
 2ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ا ،4ا.397

 3املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،1ا.208

 4هذا املفهوم فيه مجع بم تعريفي القرايف والطويفه ان ر :شرح تنقيح الفصول :ا ،450شرح خمتصر الروضة:
ا ،1ا.120
 5ان ر :املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،1ا.208
 6ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ا ،1ا.44
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املطلب الثالث :مفهوم القواعد االستداللية ابعتبار الرتكيب:
تقييد القواعد بكوهنا استداللية يراد به بيان نوع القواعد املقصودة البحء ،وهي ما
كانت ُمدركة للحكم الشرعي حبيء يستند إليها اجملتهد عند إعواز الدليد توجيها وتعليال
للفرع الفقهي ،وعليه ميكن أن يقال يف مفهومها أبهنا :قضااي فقهية كلية موصلة إىل ُمدرت
احلكم الفرعي.

وقد تقدم بيان بعض القيود ،أما القيود الل مل يسبق بياهنا:
الفقهية :خرجت القواعد األصولية املتعلقة األدلة.
وموصلة :جاءت لبيان أ ّن احلكم الفرعي يعلد هبا مباشرة دون احلاجة لدليد
تفصيلي ،وصارت يقضى هبا يف جزئيا ا كأهنا دليد على ذلك اجلزئي.1
ومدرت :املراد به موضع طلب احلكم وبيان مأخذه االستداليل من ريري جهة األدلة
ُ

املنصوبة.

والفرعي :قيد لبيان جمال إعمال القاعدة.

 1ان ر :املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،8ا.3836
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املبحث الثاين :املصطلحات ذات الصلة:
املصــطلحات ذات الصــلة القواعــد االســتداللية قــد تتــداخد أو تتبــاين أو حنــو ذلــك،
لذا وجب توضيح وجه العلنناقة بينها حىت تتمايز املصطلحات عما يشاهبها ،وهذا وجـه عقـد
هذا املبحء.
املطلب األول :القواعد الفقهية:
تقدم بيان مفهوم القاعدة من حيـء هـي قاعـدة ،وبقـي توضـيح الفقهيـة ،أت املصـطلح
اعتبار الرتكيب.
والفقهيــة نس ــبة إىل الفق ــه ،والفق ــه يف اللغ ــة :الفه ــمه ق ــال اب ــن من ــور (ت711:ه):
"والفقه يف األصد الفهم".1
أما يف االصطالح فهو" :العلم األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
االستدالل".2
وفيه قيود:
"يف قوله :األحكام :احرتاز عن الذوات ،ألن األحكام هي ما عرف من الوجوب
واحل ر والكراهية والندب .والذوات :احلقائق ،وذات الشيء :حقيقته يف عرف املتكلمم.
ويف الشرعية :احرتاز عن األحكام العقلية وريريها .أي :واحرتز األحكام الشرعية
عن األحكام العقلية ،كأحكام الفلسفة ،من معرفة أحكام العدد واملقادير وريريها.
ويف الفرعية :احرتاز عن األحكام األصولية ،أي :احرتز الفرعية عنها ،حىت لو مل
يذكرها ،القتضى أن األصولية ،كأصول الدين وأصول الفقه فقه ،ألهنا أحكام شرعية ،إذ
 1ابن من ور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه1994 ،م) ا ،13ا .522أبو
العباس احلموي ،املصباح املنري ،ا ،2ا.479

 2الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا.133
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األحكام الشرعية تعم األصولية والفروعية .إذ الشرع عبارة عما جاء به الرسول صلى هللا عليه
وسلم من أصد وفرع.
واحرتز األدلة التفصيلية عن األدلة اإلمجالية.
واالستدالل :احرتز عن علم هللا ورسوليه جربيد وحممد عليهما السالم ،فإنه ليس
استداليل كما قيد".1
أما القواعد الفقهية كمصطلح علمي خاا فلم جيـد الباحـء يف كتـب احلنابلـة تعري ًفـا
خاصـا هلــا ،والــذي وقــف عليــه جمــرد تعريفــات عامــة ملصــطلح القاعــدة مــن حيــء هــي قاعــدة،
ً
وكأهنم اكتفوا املدلول العام وارتضوه تعريفا للقاعدة الفقهيـة بضـرب األمثلـة كمـا فعـد املـرداوي

(ت885:ه) بــدليد قولــه" :والقواعــد مجــع قاعــدة ،والض ـوابه مجــع ضــابه .والقاعــدة :هــي
األمر الكلي الل تنطبق على جزئيـات كثـرية تفهـم أحكامهـا منهـا .فمنهـا :مـا ال خيـتص ببـاب
كقولنا (اليقـم ال يرفـع الشـك) .ومنهـا :مـا خيـتص ،كقولنـا( :كـد كفـارة سـببها معصـية فهـي
على الفور) .والغالب فيما خيتص بباب وقصد به ن م صور متشاهبة يسمى ضابطا".2
إذا مت ه ــذا ،فالعالق ــة ب ــم القواع ــد الفقهي ــة والقواع ــد االس ــتداللية العم ــوم وا ص ــوا
املطلــق ،فكــد قاعــدة اســتداللية يف هــذا البحــء قاعــدة فقهيــة ،ولــيس العكــس ،ألن القواعــد
الفقهية من حيء هي على نوعم كما ذكر ابن رجب (ت795:ه):
"األول :تن م منثور املسائد يف سلك واحد ،وتقيد الشوارد ،وتقرب املتباعد منها.
الثاين :يزيد عنها بكوهنا تضبه للفقيه أصول املـذهب ،وتطلعـه مـن م خـذ الفقـه علـى
مـ ــا كـ ــان عنـ ــه قـ ــد تغيـ ــب ،حبيـ ــء يسـ ــتند ويعتمـ ــد عليهـ ــا اجملتهـ ــد يف تعليـ ــد احلكـ ــم الفرعـ ــي
وتوجيهه" .3وهذه هي املقصودة البحء يف هذا املقام.

 1الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا.133

 2املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،1ا.208

 3ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد ،القواعد (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ا.3
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ويرى الباحء أن مثة أمر ال بد من التنبيه عليه ،وهو وجود خله عند بعض
املعاصرين بم مصطلح القاعدة ،وتعريف القاعدة الفقهية حيء توهم هؤالء أن فقهاء
احلنابلة قد عرفوا القاعدة الفقهية ،وهم يف حقيقة األمر قد عرفوا القاعدة من حيء هي
قاعدة ،ومل يقصدوا تعريف القاعدة الفقهية ،فعلى سبيد املثال ذهبت معلمة زايد للقواعد
الفقهية واألصولية إىل القول اآليت" :تعريف القاعدة الفقهية :إن ما سبق ذكره يف تعريف
أيضا يف تعريف القاعدة الفقهية من قبد
القاعدة يف االصطالح العام هو املتبع املختار ً
العلماء يف خمتلف املذاهب الفقهية ،وفيما يلي نبذة من تعريفا م  ......ومن تعريفات
املذهب احلنبلي:
يقول الطويف (ت716:ه) :القضااي الكلية الل يعرف الن ر فيها قضااي جزئية.
وقال ابن النجار (ت972:ه) :صور كلية تنطبق كد واحدة منها على جزئيا ا الل
تها.
وقال البهويت (ت1051:ه) :أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعة".1
أت علقت – أي املعلمة  -على التعريفات الل ذكرت يف املذهب فقالت" :هذه
تعريفات ال تكاد ختتلف عن تلك الل سبقت يف تعريف مطلق القاعدة ،لكن مبا أهنا وردت
يف تعريف القاعدة الفقهية فتعد مبثابة اعتماد معرفيها ملا هو مقرر ومستقر يف املصطلح العام
للقاعدة".2
أما حسم آل الشيخ فقال" :لقد عرف الفقهاء القاعدة الفقهية بتعريفات كثرية،
وذلك من خالل اجتاهم ،فنورد -مما يلي – التعريفات على كال االجتاهم  ......التعريف

 1معلمة زايد للقواعد الفقهية ،النسخة االلكرتونية ،ا ،1ا.230
 2املرجع السابق.
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الرابع :البن النجار احلنبلي ،عرفها أبهنا" :عبارة عن صور كلية تنطبق كد واحدة منها على
جزئياته الل تها".1
واحلقيقة أن من نقلت تعريفا م هنا مل يُريدوا تعريف القاعدة الفقهية خاصة ،وإ ا
أرادوا تعريف القاعدة بعمومها ،ومما يدل على هذا أهنم أوردوه يف تعريف القاعدة اصطالحاً،
وهنا بيان كالمهم للتوضيح:
قال الطويف (ت716:ه)" :والقواعد :مجع قاعدة وهي أساس البنيان ،ويف اصطالح
العلماء حيء يقولون :قاعدة هذه املسألة ،والقاعدة يف هذا الباب كذا :هي القضااي الكلية
الل تعرف الن ر فيها قضااي جزئية".2
علما) أي :من حيء كوهنا صارت
وقال ابن النجار (ت972:ه)(" :وأصول الفقه ً

لقبا هلذا العلم (القواعد الل يتوصد) أي يقصد الوصول (هبا إىل استنباط األحكام الشرعية
إمجاال ،وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد .وقيد:
الفرعية) وقيد :جمموع طرق الفقه ً
إمجاال ،وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد .وقيد :ما تبىن عليه مسائد
معرفة دالئد الفقه ً
الفقه ،وتعلم أحكامها به .وقيد :هي أدلته الكلية الل تفيده الن ر على وجه كلي.
اعد مجع قاعدة ،وهي هنا :عبارة عن صور كلّية تنطبق كد
إذا علمت ذلك :فالقو ُ
واحدة منها على جزئيا ا الل تها ،ولذلك مل ُحيتَج إىل تقييدها الكلية ،ألهنا ال تكون إال

كذلك".3

وقال البهويت (ت1051:ه)" :قواعد الشرع مجع قاعدة ،وهي أمر كلي منطبق على
جزئيات موضوعة والشرع ما شرعه هللا من األحكام".4
 1آل الشيخ ،حسم عبد العزيز ،القواعد الفقهية للدعوى القضائية (الرايض :دار التوحيد للنشر ،ط1428 ،1ه،
2007م) ا ،1ا.38
 2الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا.120

 3ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ا ،1ا.45-44
 4البهويت ،كشاف القناع ،ا ،1ا.17
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فيتضح من النقوالت السابقة أهنم إ ا أرادوا هنا تعريف القاعدة من حيء
االصطالح ،ومل يريدوا بذلك تعريف القاعدة الفقهية.
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املطلب الثاين :القواعد األصولية:
بعد الن ر والتأمد وجد الباحء أن تعريف القواعد األصولية هو عينه تعريف أصول
الفقه على ما هو املرجح عند احلنابلة ،ولكي يتضح ذلك ينقد الباحء بعض تعريفات
فقهاء احلنابلة ألصول الفقه:
قال الطويف (ت716:ه)" :أصول الفقه االعتبار األول أي اعتبار تعريفه من
حيء هو مركب :هو العلم القواعد الل يتوصد هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية
من أدلتها التفصيلية".1
وذهب عالء الدين العسقالين (ت720:هـ) إىل القول" :أبن األجود أن يقال :إن
أصول الفقه هي القواعد الل يتوصد هبا إىل استنباط األحكام الفرعية".2
وعرفها الشمس ابن مفلح (ت763:ه) بقوله" :هي القواعد الل يتوصد هبا إىل
استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية".3
وقال اجلراعي (ت883:ه)" :فأصول الفقه االعتبار األول :العلم القواعد الل
يتوصد هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية".

4

أما املرداوي (ت885:ه) فقال يف تعريف أصول الفقه" :القواعد الل يتوصد هبا إىل
استنباط األدلة الشرعية الفرعية".5

 1الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا.120

 2العسقالين ،علي بن حممد ،سواد الناظر ،حتقيق :ماجد حمروس (القاهرة :دار الكتب املصرية ،ط1433 ،1ه،
2012م) ا.102
 3مشس الدين ابن مفلح ،أصول الفقه ،ا،1ا.15

 4اجلراعي ،شرح خمتصر أصول الفقه ،ا ،1ا.47
 5املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا،1ا.173
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املربد (ت909:هـ)" :العلم القواعد الل يتوصد هبا إىل استنباط األحكام
وقال ابن َ

الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية".1

أما ابن النجار (ت972:ه) فقال(" :القواعد الل يتوصد) أي يقصد الوصول (هبا
إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية)".2
فهذه النقول متواردة على أ ّن أصول الفقه وقواعد األصول امسان ملسمى واحد ،وبيـان
أهم مفردا ا فيما أييت:
أما القواعد فهي "مجع قاعدة .وهي هنا عبارة عن صـور كليـة تنطبـق كـد واحـدة منهـا
على جزئيا ا الل تها .ولذلك مل حيتج إىل تقييدها الكليةه ألهنا ال تكون إال كذلك.
وأمــا اســتنباط األحكــام :فــاحرتز بــه عــن القواعــد الــل يتوصــد هبــا إىل اســتنباط ريــري
األحكام من الصنائع والعلم الصفات وحنوها.
والشرعية :احرتز هبا عن "االصطالحية والعقلية .كقواعد علم احلساب واهلندسة".
والفرعية :احرتاز عن األحكام الل هي من جنس األصول كالتوحيد".3
ولكن هد أصول الفقه هو علم القواعد أم هو القواعد نفسها؟
رجح املرداوي (ت885:ه) أن أصول الفقه هي القواعد ،حيء قال" :قلت :هذه
املسألة مما اختلف فيها العلماء ،فذهب القاضي أبو يعلى  -من أصحابنا  -وأصحابه،
والقاضي أبو بكر بن الباقالين (ت402:ه) ،وأبو املعايل (ت419:ه) ،والرازي
(ت606:ه) ،واآلمدي (ت631:ه) ،وابن محدان (ت695:ه) ،وابن مفلح
 1ابن املِ َربد ،يوسف بن حسن ،غاية السول إىل علم األصول ،قيق :أمحد العنزي (بريوت :دار البشائر ،ط،1
1421ه2000 ،م) ا.81
 2ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ا ،1ا.44
 3ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ا ،1ا45
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(ت763:ه) ،واإلسنوي (ت772:ه) ،وابن دقيق العيد (ت702:ه) ،وريريهم ،إىل أن
أصول الفقه :القواعد ،وهو أظهر".1
وبناء على املرجح ،تكون العالقة بم القواعد االستداللية والقواعد األصولية عالقة
تباين ،ألن القواعد األصولية تبحء يف األدلة اإلمجالية ،أما القواعد االستداللية تتعلق أبفعال
املكلفم.2

 1املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا،1ا.178

 2ان ر :ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،القواعد النورانية الفقهية ،قيق :أمحد ا ليد (الرايض :دار ابن
اجلوزي ،ط1422 ،1ه2002 ،م) ا.211
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املبحث الثالث :مصادر القواعد االستداللية وحجيتها يف املذهب احلنبلي:
املطلب األول :مصادر القواعد االستداللية:
واملقصود مبصادر القواعد استمدادها وتكوينها ،فالقواعد االستداللية شأهنا شأن
القواعد الفقهية الل استمدت من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء ،وفيما يلي بيان هلذه
املصادر.
الفرع األول :نصوا الكتاب والسنة:
أوال :من القرآن الكرمي:
ً
يعترب القرآن الكرمي مصدراً مباشراً للعلماء يف استخراا القواعد االستداللية ،مثد قاعدة:
"كد ماء نزل من السماء فهو طهور" ،1فمصدرها قوله تعاىل{ :وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء
مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ}[األنفال ،]11:وريريها من القواعد اآليت ذكرها.
رنيًا :من السنة النبوية:

أُعطي النيب صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم ،وهي إجياز اللفا مع سعة املعىن،

األمر الذي جعد الفقهاء يستنبطون من النص النبوي قواعد يستدل هبا على احلوادحل ،ومن
ذلك:
 .1قاعدة" :كد عبادة انقضت يف حال كفره ،مل جيب قضا ها" ،2فهي مستنبطة من السنة،
ول اَّللِ
وذلك ملا روي عن عطية بن سفيان قال« :حداـَنَا وفْ ُد َان ال ِذين قَ ِدموا َعلَى رس ِ
َ ُ
َُ
َ َ
 1ان ر :برهان الدين ،حممد بن إبراهيم بن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1

1418ه1997 ،م) ا ،1ا .23البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،1ا.24

 2ان ر :الزركشي ،حممد بن عبد هللا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (الرايض :دار العبيكان ،ط1413 ،1ه،

1993م) ا ،1ا .496مشس الدين ،عبد الرمحن بن قدامة املقدسي ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع
24

ِ
ِ
صلى هللا عليه وسلم إبِِ ْس َالِم اَِق ٍ
ب َعلَْي ِه ْم قُـبةً ِيف
ضا َن ،فَ َ
يف قَ َالَ :وقَد ُموا َعلَْيه ِيف َرَم َ
ضَر َ
ِِ
ص ُاموا َما بَِق َي َعلَْي ِه ْم ِم َن الش ْه ِر».1
الْ َم ْسجد ،فَـلَما أ ْ
َسلَ ُموا َ
قاعدة" :كد ما استعمد يف عبادة على وجه اإلتالف ،مل ميكن استعماله فيها رنيا"،2
ِ
َح ُد ُك ْم ِيف الْ َم ِاء الدائِِم َوُه َو
مصدرها قول النيب صلى هللا عليه وسلمَ« :ال يَـ ْغتَس ْد أ َ
ُجنُب».3
الفرع الثاين :نصوا العلماء وأقواهلم:
إن القواعد االستداللية كانت موضع اجتهادات الفقهاء فبذلوا جهوداً كبرية يف
استنباطها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة ،ومتت صيارية القاعدة والتخريج عليها عن
طريق االجتهاد واالستنباط ،ومن أمثلتها :مضمون قاعدة "كد ما جاز بيعه جاز رهنه"،4
حيء جاءت بصيغة تعليلية يف قول البهويت (ت1051:ه)" :ألنه يصح بيعه فصح

واإلنصاف ،قيق :عبد هللا الرتكي ،عبد الفتاح احللو (الرايض :دار عامل الكتب ،ط1426 ،2ه2005 ،م) ا،7
ا.360

 1أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب الصيام ،اب :فيمن أسلم يف رمضان ،ا ،1ا ،559رقم ،)1760( :قال
ِ
البوصريي يف مصباح الزجاجة ،ا ،2ا :82ه َذا إِسنَاد ِ
ِ
يسى بن عبد هللا َوقد
َ ْ َ
ضعيف لتدليس ُحمَمد بن إ ْس َحاق َعن ع َ
ِ
ِ
ِِ
يسى بن عبد هللا َْجم ُهول.
يسى قَ َ
َرَواهُ العنعنة قَ َ
ال ع َ
يِن َوتفرد الرواية َعن ع َ
ال ابْن الْ َمد ّ

 2البهويت ،منصور بن يونس،شرح منتهى اإلرادات ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1419ه1999 ،م) ا ،1ا.31

 3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،اب :النهي عن االريتسال يف املاء الراكد ،ا ،1ا ،236رقم:
(.)283
4

ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد ،املغين ،قيق :عبد هللا الرتكي ،عبد الفتاح احللو (القاهرة :دار هجر ،ط،1

1406ه1986 ،م) ا ،6ا .455املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،قيق :عبد هللا
الرتكي ،عبد الفتاح احللو (الرايض :دار عامل الكتب ،ط1426 ،2ه2005 ،م) ا ،12ا.365
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رهنه" ،1وهي مستمدة من قول اإلمام أمحد" :كد شيء ما جيوز فيه البيع ،جتوز فيه اهلبة
والصدقة والرهن".2
مثال أخذت القاعدة املذكورة ،لتجمع األحكام املتفرقة ت قاعدة
فمن هذا القول ً
كلية تندرا تها جزئيات ،وإ ا اكتفى الباحء مبثال واحد للتوضيح ،وملا يسري عليه البحء
من االلتزام املذهب احلنبلي ،وإال فلبقية األئمة أقوال أخذت منها قواعد كثرية.

 1البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا.333

 2أبو داود ،سليمان بن األشعء السجستاين ،مسائل اإلمام أمحد ،قيق :طارق عوض هللا (القاهرة :مكتبة بن
تيمية ،ط1420 ،1ه1999 ،م) ا.276
26

املطلب الثاين :حجية القواعد االستداللية يف املذهب احلنبلي:
قضية االحتجاا القواعد والتعويد عليها يف توجيه احلكم الشرعي أشار إليها علماء
وتعلياله وهذا حمد بيان شواهد
احلنابلة – كغريهم من فقهاء املذاهب األخرى  -تصرحيا
ً
اعتبارها واستنادها من الوجهم اآلنفمه وذلك يف الفرعم اآلتيم:
الفرع األول :التصريح االستناد:
ومن نصوصهم الصرحية يف االستناد إليها:
قول الطويف (ت716:ه) بعد تعريفه للقاعدة وضرب بعض األمثلة عليها" :فكانت
ُسا تستند إليها وتستقر عليها".1
تلك القضية الكلية هلذه القضااي اجلزئية أ ً
ومنها قول املرداوي (ت885:ه)" :فهذه قواعد تشبه األدلة وليست أبدلة ،لكن
ابت مضموهنا الدليد وصارت يقضى هبا يف جزئيا ا ،كأهنا دليد على ذلك اجلزئي ،فلما
كانت كذلك انسب أن نذكر هنا شيئاً من مهمات مذهب أمحد وأصحابه الل صارت
مشهورة بم األصحاب ،وهي يف احلقيقة راجعة إىل قواعد أصول الفقه".2
وقال ابن النجار (ت972:ه)" :تشتمد على مجلة من قواعد الفقه ،تُشبهُ األدلة

وليست أبدلة ،لكن ابت مضموهنا الدليد ،وصارت يُقضى هبا يف جزئيا ا ،كأهنا دليد على

ذلك اجلزئي ،فلما كانت كذلك انسب ذكرها يف اب االستدالل".3

 1الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،1ا.120

 2املرداوي ،التحبري شرح التحرير ،ا ،8ا.38-36
 3ابن النجار ،شرح الكوكب املنري ،ا ،4ا.439
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الفرع الثاين :التعليد هبا:
وهذا الوجه وهو التعليد هبا يف توجيه حكم الفروع يؤكد ما تقدم ،ألن اإلعمال
والتعليد هبا لتمكم الفروع دليد ،واالستدالل على اعتبارها شاهد على مراعا ا.
ومن نصوا احلنابلة الشاهدة على هذا الوجه:
قول عبد الرمحن بن قدامة صاحب الشرح الكبري (ت682:ه)" :1إذا مجع بم
عقدين خمتلفى احل ّده كالبيع واإلجارة والبيع والصرف ،بعوض واحد ،صح فيهماه ألن
اختالف حكم العقدين ال مينع الصحة".2
ويف نفس السياق يقول ابن النجار (ت972:ه)(" :وإن مجع) يف عقد واحد (بم
بيع وإجارة ،أو) بم بيع و(صرف أو خلع ،أو) بم بيع و(نكاح بعوض واحد :صحا) ،أي:
البيع وما مجع معه على األصحه ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة".3
ـيال،
وذهـب فقهـاء احلنابلــة إىل جـواز بيـوع اآلجــال ،حيـء عـربوا عــن حكـم اجلـواز تعلـ ً
بقوهلم" :ألن كد بيع جاز إىل أجد جاز إىل أجلم وآجال".4

 1يعرف يف املذهب بصاحب الشرح الكبري ،وإ ا ذكرت امسه هنا مع اسم الكتاب مراعاة للمنهجية يف الل أسري عليها
يف ذكر أمساء األعالم.
 2عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا.160

 3ابن النجار ،أمحد بن عبد العزيز ،معونة أويل النهي شرح املنتهى ،قيق :عبد امللك دهيش (مكة املكرمة :مكتبة
األسدي ،ط1429 ،5ه2008 ،م) ا ،5ا.40
4

ان ر :ابن املنجى ،املنجى بن عثمان ،املمتع يف شرح املقنع ،قيق :عبد امللك بن دهيش (مكة املكرمة :مكتبة

األسدي ،ط1423 ،3ه2003 ،م) ا ،3ا .192ابن النجار ،أمحد بن عبد العزيز ،معونة أويل النهي شرح
املنتهى ،قيق :عبد امللك دهيش (بريوت :دار خضر ،ط1419 ،3ه1998/م) ا ،5ا .208البهويت ،كشاف
الرحيباين ،مصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى( ،الدوحة :وزارة
القناع ،ا ،8اّ .107

األوقاف ،ط1421 ،3ه2000/م) ا ،4ا.224
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املبحث الرابع :عقود املعاوضات:
املطلب األول :تعريف العقد وبيان أركانه:
اصطالحا:
الفرع األول :تعريف العقد لغة و
ً
أوال :تعريف العقد لغةً:
ً
يطلق العقد يف اللغة على عدة معان ،منها :الربه ،والعهد ،والضمان ،والتوكيد،
واإللزام ،واإلحكام ،واجلمع بم أطراف الشيء.1
والعــم والقــاف والــدال أصــد واحــد يــدل علــى ش ـ ّد وش ـ ّدةّ واــوق ،وإليــه ترجــع فــروع
البـاب كلهـا ،2يقـالَ :ع َق َـد احلبـد والبيـع والعهـد يعقـده أي شـده ،والعق ُـد :الضـمان ،والعهـد،3

واجلم ــع عق ــود ،ويطل ــق العق ــد لغ ــة عل ــى الش ــد وال ـربه والتواي ــق واإلحك ــام يف األم ــور احلس ــية
واملعنوية.4
وأصد استعمال العقد يف األجسام كعقد احلبد وعقد البناء أت استعري لألشياء املعنوية
كعقد البيع ،وعقد اليمم ،وحنوها.5
رنيًا :العقد يف االصطالح:

يطلق مصطلح العقد عند الفقهاء على معنيم:

1

ان ر :ابن من ور ،لسان العرب ،ا ،3ا .297الفريوز آادي ،القاموس احمليط ،ا ،1ا .300أبو العباس

احلموي ،املصباح املنري ،ا ،2ا.421

 2الرازي ،أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،قيق :عبد السالم هارون (بريوت :دار الفكر ،ط1399 ،1ه،
1979م) ا ،4ا.86
 3الفريوز آادي ،القاموس احمليط ،ا ،1ا.893
 4ابن من ور ،لسان العرب ،ا ،3ا.296

 5الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير ،قيق :هشام البخاري ،خضر عكاري (بريوت :املكتبة العصرية ،ط،1
1418ه1997 ،م) ا ،2ا.81
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األول :مفهوم العقد املعىن العام :إطالقه على كد التزام أو تصرف ينشأ عنه حكم شرعي،
سواء أكان بم طرفم كعقد البيع وحنوه أم كان إلزام نفسه كالنذر.1
قال أبو الفرا ابن اجلوزي (ت597:ه)" :عقود الناس بينهم من بيع ونكاح ،أو
عقد ا ِإلنسان على نفسه من نذر أو ميم".2
وقال النعماين (ت775:ه)" :التزام على سبيد اإلحكام".3
الثاين :مفهوم العقد املعىن ا اا :واملعىن املراد هنا هو أخص من املعىن العام
املذكور سابقاً.
قال ابن عقيد (ت431:ه) أبنه" :عبارة عن ارتباط عهدين ووعدتم فيما وقع
العهد به بم متعاهدين أو متعاقدين ،ومها املتالف ان مبا قصده من صلة ،ما بم شخصم
بنكاح أو بيع أو شركة أو إجارة ،فاإلجياب :قول الباذل ،والقبول :قول القابد ،والقبول
عنوان الرضا ،واللزوم حكم ما أتكد منها ،واجلواز حكم ما ترت منها".4
وبناءً على قول ابن عقيد يكون العقد املعىن األخص هو عبارة عن ارتباط بم
طرفم متوافقم على إيقاع أمر يرتتب عليه حكم شرعي.

1

ان ر :اجلصاا ،أمحد بن علي ،أحكام القرآن ،قيق :صدقي مجيد (بريوت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) ا،2

ا .416ابن العريب ،حممد بن عبد هللا ،أحكام القرآن (القاهرة :شركة القدس للنشر والتوزيع ،ط،1

1429ه2008/م) ا ،2ا .6ابن الفرس األندلسي ،عبد املنعم بن عبد الرحيم ،أحكام القرآن ،قيق :طه علي
(بريوت :دار ابن حزم ،ط1427 ،1ه2006 ،م) ا ،2ا.295
 2ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ،زاد املسري يف علم التفسري ،قيق :عبد الرزاق املهدي (بريوت :دار الكتاب
العريب ،ط1422 ،1ه2002 ،م) ا ،1ا.505
 3النعماين ،عمر بن علي ،اللباب يف علوم الكتاب ،قيق :عادل عبد املوجود ،علي معوض (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1419 ،1ه1998 ،م) ا ،7ا.162
 4ابن عقيد ،الواضح ،ا ،1ا.136
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ذكر فقهاء احلنابلة عبارات يفهم منها أن مرادهم تعريف العقد املعىن ا اا ،وهو
اإلجياب والقبول ،ومن ذلك:
قول ابن قدامة (ت620:ه)" :العقد :اإلجياب والقبول".1
وعرفه املرداوي (ت885:ه) بقوله" :اإلجياب والقبول اسم لكد تعاقد".2
وذهب البهويت (ت1051:ه) إىل تعريفه بقوله" :ومتلك العم املوهوبة ٍ
بعقد أي:
إجياب وقبول".3
وقال عبد هللا بن أمحد املقدسي (ت1091:ه)" :ومتلك اهلبة العقد ،أي إجياب
وقبول".4
ونص الرحيباين (ت1243:ه) على أن "العقد هو اإلجياب والقبول".5
والذي يبدو للباحء أن تعريف العقد أبنه عبارة عن اإلجياب والقبول ريري صحيح
من وجهم:
األول :أنه من قبيد االشرتات اللف ي ،وهو مما ال يصح يف احلدود ،فقد أطلق
اإلجياب والقبول على العقد كما ذكران ساب ًقا ،وكذلك أُطلق على البيع ،وممن قال بذلك:

 1ابن قدامة ،أمحد بن عبد هللا ،الكايف ،قيق :صدقي مجيد (بريوت :دار الفكر ،ط1419 ،1ه1998 ،م) ا،1
ا.487
 2املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،11ا.14
 3البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.394

 4املقدسي ،عبد هللا بن أمحد بن حيىي ،شرح دليل الطالب ،قيق :أمحد اجلماز (الرايض :دار أطلس ا ضراء ،ط،1
1436ه2015 ،م) ا ،3ا.44
 5الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،4ا.384
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اهلامشي (ت428:ه) ،حيء قال" :فالبيع هو اإلجياب والقبول".1
وقال الزركشي (ت772:ه) بعد تعريفه البيع لغة(" :ويف الشرع) قال القاضي 2وابن
الزاريوين 3وريريمها :إنه عبارة عن اإلجياب والقبول".4
كذلك أطلق اإلجياب والقبول للداللة على الرتاضي ،قال عبد الرمحن ابن قدامة
صاحب الشرح الكبري (ت682:ه)" :وألن اإلجياب والقبول إ ا يرادان للداللة على
الرتاضي ،فإذا ُوجد ما يدل عليه من املساومة والتعاطي ،قام مقامهما وأجزأ عنهما ،لعدم
التعبد فيه .وكذلك احلكم يف اإلجياب والقبول يف اهلبة واهلدية والصدقة فإنه مل يُنقد عن النيب
صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه".5

وكذلك ذكر اإلجياب والقبول من شروط النكاح أو من أركانه ،على خالف يف ذلك
بم األصحاب ،فجعله أبو ا طاب (ت510:ه) من أركان النكاح ،حيء قال" :ومن
شرائه عقد النكاح :الويل والشهود والكفاءة وا لو من املوانع .وأركانه :اإلجياب والقبول"،6
وجعله ابن قدامة (ت620:ه) من شروط النكاح فقال" :الشرط ا امس من شروط
النكاح :اإلجياب والقبول".7

 1اهلامشي ،حممد بن أمحد البغدادي ،اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة،
ط1419 ،1ه1998 ،م) ا.183
 2هو القاضي أبو يعلى الفراء (ت458:ه).
 3هو علي بن عبيد هللا الزاريوين احلنبلي (ت527:ه).
 4الزركشي ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،ا ،3ا.378

 5عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا.14

 6الكلوذاين ،أبو ا طاب حمفوظ بن أمحد ،اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل

الشيباين ،قيق :عبد اللطيف مهيم ،ماهر الفحد (الكويت :مؤسسة ريراس ،ط1425 ،1ه2004 ،م) ا.234

 7ابن قدامة ،الكايف ،ا ،3ا.20
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فتبم من ذلك أن قولنا "اإلجياب والقبول" ال يصلح تعري ًفا للعقد املعىن اخاا ألنه
ورد اترةً تعري ًفا للعقد ،واترةً تعري ًفا للبيع ،واترةً للداللة على الرتاضي ،كما ورد ركنًا أو شرطًا
من شروط النكاح ،فكان مشرتًكا ،واالشرتات يف احلدود معيب عند أهد الن ر.
تقدا
الثاين :أنه وعلى فرض جواز تعريف العقد أبنه إجياب وقبول ،فإنه يكون من ً
لكونه ريري جامع ،وذلك لعدم دخول املعاطاة يف اإلجياب والقبول ،ومما يدل على ذلك:
قول ابن قدامة" :وقال بعض أصحابنا :هو اإلجياب والقبول ،إذا تضمن عينم
للتمليك .وهو حد قاصره روا بيع املعاطاة منه ودخول عقود سوى البيع فيه".1
وذكر البعلي (ت709:ه) يف تعريف البيع" :وهو يف الشرع :عبارة عن اإلجياب
والقبول إذا تضمن مالم للتمليك ،وهو ريري جامع روا البيع املعاطاة منه"

2

وقال ا لويت (ت1088:ه)(" :وقت عقد) أعم من أن يكون إبجياب وقبول ،أو
مبعاطاة"

3

جامعا
وأما على اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت728:ه) فإن التعريف يكون ً

ريري منتقد ،حيء ذهب إىل أن اإلجياب والقبول يشتمد على صور قولية وفعلية ،وهو ما
نقله الربهان ابن مفلح (ت884:ه) يف النكت" :قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا
وريريهم تقتضي أن املعاطاة وحنوها ليست من اإلجياب والقبول وهذا ختصيص عريف فالصواب
االصطالح املوافق للغة وكالم املتقدمم أن لفا اإلجياب والقبول يشتمد على صور العقد

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا.5

 2البعلي ،حممد بن أيب الفتح ،املطلع على ألفاظ املقنع ،قيق :حممود األران وط ،ايسم ا طيب (جدة :مكتبة
السوادي ،ط1423 ،1ه2003 ،م) ا.270
 3ا لويت ،حممد بن أمحد ،حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ،قيق :سامي الصقري (الدوحة ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ط1432 ،1ه2011 ،م) ا ،2ا.559
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قولية أو فعلية قال وهلذا قيده القاضي يف آخر كالمه حيء قال مل يوجد اإلجياب والقبول
املعتاد يعِن املعتاد تسميته بذلك".1
اطال ،أما إذا أخذان الوجه األول
وإذا أخذان بقول شيخ اإلسالم يكون الوجه الثاين ً
قائما.
فيبقى اإلشكال ً

والذي يبدو للباحء أن فقهاء احلنابلة مل يقصدوا بقوهلم "اإلجياب والقبول" تعريف

العقد املعىن ا اا ،وإ ا قصدوا بذلك انعقاد العقد اإلجياب والقبول ،فثمة فرق بم أن
يكون اإلجياب والقبول تعري ًفا للعقد ،وبم انعقاد العقد اإلجياب والقبول.
قال ابن رجب (ت795:ه) :يرتتب على اإلجياب القبول انتقال امللك.2
وقال ا لويت (ت1088:ه)" :أن اإلجياب والقبول سبب آيل االنعقاد ،وليس املراد
جمرد السببه ألنه ال يلزم من كوهنما سببًا لالنعقاد أن يكون االنعقاد هبما" .3وذكر يف
أي :البيع فيه ،كذا [قال الشارح] ،وفيه أن املتصف اللزوم هو
موضع آخر" :قوله( :ولزم)ه ْ
العقد ،وال معىن لكون العقد لزم بعقد ،إال أن يقال :املراد العقد الالزم ما ترتب على

اإلجياب والقبول ،وهو انتقال امللك ،ويف قوله" :بعقد" نفس اإلجياب والقبول".4
ومما يؤكد أن فقهاء احلنابلة مل يقصدوا تعريف العقد إ ا قصدوا أن ينعقد العقد
بسبب اإلجياب والقبول أو املعاطاة نصوصهم الدالة على ذلك ،ومنها:
1

جمد الدين أيب الربكات ،عبد السالم بن تيمية ،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد ومعه النكت والفوائد

السنية على مشكل احملرر للشمس ابن مفلح ،قيق :حممد حسن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه،
1999م) ،ا ،1ا.260
 2ان ر :ابن رجب ،القواعد ،ا.99

 3ا لويت ،حممد بن أمحد ،حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ،قيق :سامي الصقري (الدوحة ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ط1432 ،1ه2011 ،م) ا ،2ا.550
 4املصدر السابق ،ا ،2ا .652وان ر :ابن قائد ،عثمان بن أمحد النجدي ،حاشية على منتهى اإلرادات،
قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1419 ،1ه1999 ،م) ا ،2ا.333
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قال البهويت (ت1051:ه)" :ومتلك العم املوهوبة ٍ
بعقد أي :إجياب وقبول....
وتصح هبة ومتلك مبعاطاة بفعد ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي
ويعطى له وأصحابه يفعلون ذلك ومل ينقد عنهم يف ذلك لفا إجياب وال قبول وال أمر به وال
مشهورا".1
بتعليمه ألحد ولو وقع لنقد نقال
ً
قال ابن عوض (ت :بعد 1180ه)(" :ومتلك اهلبة) (العقد) :أي :إبجياب وقبوله
أبن يقول :وهبتك ،أو أهديتك ،أو أعطيتك ،مثالً .وتنعقد مبعاطاةٍ دالة عليها ،فتجهيز حنو

بنته ها ِز متليك".2

فالنصوا السابقة مؤكدة أن اهلبة واهلدية والصدقة متلك بسبب الصيغة ،وهي
اإلجياب والقبول ،وكذلك تنعقد املعاطاة ،وهلذا اشرتطوا شروطًا لإلجياب والقبول كي يصح
العقد ،منها أن يكون القبول على وفق اإلجياب ،وهذا دليد على أن العقد شيء واإلجياب
شيء آخر.
إذا مت هذا فالذي يراه الباحء يف تعريف العقد هو أنه :ارتباط بم العاقدين القول
أو الفعد على إحداحل أار مشروع.
وهذا التعريف قريب من تعريف العقد مبعناه ا اا عند احلنفية وعليه جرى قدري
اشا (ت1306:ه) والقاري (ت1359:ه) ،وريريهم.3

 1البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.394

 2ابن عوض ،أمحد بن حممد املرداوي ،فتح وهاب املآرب على دليل الطالب ،قيق :أمحد اجلماز (الرايض :دار
أطلس ا ضراء ،ط1432 ،1ه2011 ،م) .ا ،2ا.424
3جلنة من علماء الدولة العثمانية ،جملة األحكام العدلية ،قيق :جنيب هواويِن (كراتشي :كارخانه جتارت كتب،
د.ط ،د.ت) ا .103اشا ،حممد قدري ،مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الشرعية

(القاهرة :املطبعة األمريية الكربى ،ط1308 ،2ه1891 ،م) ا .27وان ر :الزيلعي ،عثمان بن حممد ،تبيني

احلقائق شرح كنز الدقائق (القاهرة :املطبعة األمريية الكربى ،ط1313 ،2ه1896 ،م) ا ،4ا.3
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وفيما أييت بيان قيوده وحمرتزاته:1
 .1العاقدين :مها املشرتي والبائع وما يقوم مقامهما من الوكيد والويل.
 .2القول :الصيغة.
 .3الفعد :أي :املعاطاة.
والبيع املعاطاة له االحل صور:2
أ .أن يصدر من البائع إجياب اللفا ،ومن املشرتي أخذ بدون تلفا.
مثاله :كأن يقول :خذ هذا أبلف ،فيأخذه.
ب .أن يصدر من املشرتي لفا ،ومن البائع بدون لفا.
مثاله :أعطِن هبذا الدرهم خبزاً ،فأخذ البائع كيس ا بز وأعطاه للمشرتي.
ت .أن ال يلفا واحداً منهما.
مثاله :ما حيصد يف اجلمعيات االستهالكية.
ويشرتط يف الصور الثالحل التعقيب يف املعاطاة بدون التأخري.3
قال ابن النجار (ت972:ه)" :ومبعاطاة كأعطِن هبذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو
يساومه بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو هي لك

 1ان ر :الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام (دمشق :دار القلم ،ط1425 ،2ه2004 ،م) ا،1
ا.399
 2املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،11ا .11البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.301

 3البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.302
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أو كيف تبيع ا بز؟ فيقول :كذا بدرهم ،فيقول :خذه أو اتزنه أو وضع مثنه عادة وأخذه
عقبه وحنوه مما يدل على بيع وشراء".1
 .4على إحداحل أار مشروع :أي أن العقد يقع على أمور مباحة كالبيع احلالل وريريه وفُهم
من ذلك أن العقد ال يصح يف بيع ا مر وا نزير ،وعقد را وحنوه.

 1ابن النجار ،منتهى اإلرادات ،ا ،2ا .252وان ر :الربهان بن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا .6وان ر :البعلي ،عبد
الرمحن بن عبد هللا ،كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات ،قيق :حممد العجمي (بريوت:
دار البشائر اإلسالمية ،ط1423 ،1ه2002 ،م) ا ،1ا.360
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الفرع الثاين :أركان العقد:
أركان العقد االاة:1
أوال :الصيغة:
ً
داال على إنشاء املبادلة من قول أو فعد" ،2واملقرر
وهي "ما يصدر من عاقديه ً
تقعيدا أن :العقود تصح بكد ما ّدل على مقصودها من قول وفعد.
ً

3

فال تعترب النية وحدها شروعاً يف البيع أو الوصية وريريمها ،ألننا ال نعلم قصد العاقد
فال بد من التعبري الدال على قصدمها إلنشاء العقد ،ويسمى هذا التعبري عند الفقهاء :إجيااً
وقبوالً.
فاإلجياب :هو اللفا الصادر من قبد البائع ،كقول البائع :بعتك أو ملكتك أو
أشركتك.
والقبول :هو اللفا الصادر من املشرتي ،كقول املشرتي :اشرتيت أو قبلت أو
أخذته.
والقبول له حالتان:4
إما أن يصدر بعد اإلجياب ،وإما أن يكون قبد اإلجياب.

 1ان ر :البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا .123ابن قائد ،حاشية على منتهى اإلرادات ،ا ،2ا.252
البعلي ،كشف املخدرات،ا ،1ا.359

 2ا فيف ،علي ،أحكام املعامالت الشرعية (القاهرة :دار الفكر العريب ،ط1429 ،1ه2008 ،م) ا.402

 3ان ر :ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،قيق :عبد الرمحن قاسم (املدينة املنورة :جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،ط1416 ،1ه1995 ،م) ا.534 ،20
 4ان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .8البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا.123
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اشرت َط أن يكون بلفا أم ٍر أو حاض ٍر ٍ
أ .فإذا تقدم القبول على االجياب ُِ
جمرد من استفهام
أو الرتجي أو التمِن" ،فيصح إن قال :اشرتيت منك هذا بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذا.
فقال :بعتك ،ال إن قال :أتبيعِن هذا بكذا؟ قال :بعتك ،ألنه ليس بقول وال استدعاء،
وال إن قال :ليتك تبيعِن هذا بكذا ،أو لعد أن تبيعِن هذا بكذا ،فيقول :بعتك ،أو أال
تبيعِن هذا بكذا؟ فيقول :بعتك ،ألنه ليس مبجرد عن حنو استفهام".1
ب .وإذا صدر القبول بعد اإلجياب فله صوراتن:
األوىل :أن يكون القبول بعد اإلجياب على الفور.
مثال ذلك :يقول البائع بعتك هذا اهلاتف أبلف  ،فيقول املشرتي :قبلت ،فالقبول هنا
أعقب اإلجياب.
الثانية :أن يكون القبول بعد اإلجياب مرتاخياً.
مثال ذلك :يقول البائع :بعتك هذا اهلاتف أبلف فيسكت املشرتي ويفكر يف األمر وقتاً أت
يقول :قبلت.
ولكن اشرتط يف هذه الصورة االاة شروط:2
 .1أن يكون يف جملسه.
 .2أال يتشاريال عنه مبا يقطعه.
 .3أن يكون القبول على وفق اإلجياب.

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .8وان ر :ا لويت ،حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ،ا،2
ا.551
2

ان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .8البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا .300النجدي ،حاشية

على منتهى اإلرادات ،ا ،2ا.251
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رنيًا :العاقدان:

ومها طرفا العقد اللذان ال يتم انعقاده إال هبما ،ويشرتط يف العاقدين أن يكوان جائزي

التصرف وأن يكوان خمتارين للعقد.1
رلثًا :املعقود عليه (حمد العقد):

واملقصود هنا صور املال املبيع ،وهو الذي تعلق فيه أحكام العقد ،وت هر آرره فيه.

ويُشتَـَرط يف املعقود عليه شروط:2

 .1كون املعقود عليه ماالً يُنتفع به مطلقاً.
 .2كون املعقود عليه مملوكا للبائع.

 .3أن يكون املعقود عليه قادراً على تسليمه.
 .4أن يكون املعقود عليه معلوماً هلما.

 1ان ر :الكلوذاين ،اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،ا .234الزركشي،
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،ا ،3ا .382البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا.123،125

 2ان ر :الزركشي ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،ا ،3ا .383البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا،3
ا.126
40

املطلب الثاين :تعريف عقد املعاوضات:
الفرع األول :املعاوضات لغة:
املعاوضــة مــأخوذة مــن العــوض ،وهــي أخــذ شــيء مقابــد شــيء ،أو إعطــا ه .فــالعوض
مبعــىن البــدل ،يقــال" :عاضــِن زيــد عوضــا مــن اب قــال وأعاضــِن األلــف وعوضــِن التشــديد
أعطاين العوض وهو :البدل ،واجلمع أعواض مثد عنب وأعناب".1
الفرع الثاين :املعاوضات يف االصطالح:
ال خيرا املعىن اللغوي للمعاوضات عن املعىن االصطالحي ،ومما ذكره فقهاء احلنابلة
يف تعريفه:
قال البهويت (ت1051:ه)" :جعد شيء يف مقابلة آخر".

2

وقال البعلي (ت709:ه)" :العوض :ما يبذل يف مقابلة ريريه".

3

فواضح مما تقدم أن املعاوضة مفاعلةه إذ كد من البائع واملشرتي عوض صاحبه شيئًا
بدل املأخوذ منه ،فهي تقوم على مبادلة األشياء بعضها ببعض ،حبيء تكون هنات منفعة
مقدمة من كد طرف للطرف اآلخر ،وهذا القيد حيدد بصورة واضحة أنواع عقود املعاوضات
اآليت ذكرها.4

 1أبو العباس احلموي ،املصباح املنري ،ا ،2ا .438الفريوز آادي ،القاموس احمليط ،ا ،1ا.648
 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.296

 3البعلي ،املطلع على ألفاظ املقنع ،ا.255

 4ان ر :البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا .296حممد قلعجي ،وحامد قنييب ،معجم لغة الفقهاء (عمان :دار
النفائس للنشر والتوزيع ،ط1408 ،2ه1988 ،م) ا.438
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الفرع الثالء :أقسام عقود املعاوضات:
تنقسم عقود املعاوضات من حيء اللزوم وعدمه إىل االاة أقسام:1
القسم األول :عقد الزم:
والعقد الالزم :هو الذي ال يستطيع اإلنسان أن خيرا منه ،وهو نوعان:
النوع األول :يقصد منه العوض (حمض) :وهو البيع وما يف معناه ،وله صوراتن:
الصورة األوىل :يثبت فيه ا يارات :خيار اجمللس وخيار الشرط ،وهو البيع فيما ال يشرتط فيه
القبض يف اجمللس ،والصلح مبعىن البيع ،واهلبة مبعىن البيع ،واإلجارة يف الذمة.
الصورة الثانية :يثبت فيه خيار اجمللس فقه ،وهو البيع الذي اشرتط فيه القبض يف اجمللس،
كالصرف ،والسلم ،وبيع مال الرا نسه وال يثبت فيه خيار الشرط "ألن موضوع هذه
العقود على أن ال يبقى بم املتعاقدين عالقة بعد التفرق".2
قال ابن النجار (ت972:ه)" :ماال يصح أن يدخله خيار الشرط نفاه بقوله" :فيما
قبضه يف اجمللس شرط لصحته ،أي لصحة العقد عليه ،كالصرف والسلم وبيع مال الرا
نسه".3
النوع الثاين :ال يقصد منه العوض (ريري حمض) :كالنكاح وا لع والوقف فال يثبت فيها
ا يار ،ألن ا يار إ ا يثبت ملعرفة احلا يف كون العوض جائزاً ملا يذهب من ماله ،والعوض
ها هنا ليس هو املقصود.4
القسم الثاين :عقد الزم ألحد الطرفم:
 1ان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .8البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا .189ابن رجب،
القواعد ،القاعدة (.)52

 2ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا .8وان ر :ا لويت ،حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ،ا،2
ا.613
 3ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.86
 4ابن قدامه ،املغين ،ا ،6ا.8
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وهو عقد الزم يف حق أحدمها ،جائز يف حق اآلخر ،كالرهن الزم يف حق الراهن،
جائز يف حق املر ن ،والكفالة والضمان الزمان يف حق الكفيد والضامن جائزان يف حق
املضمون له واملكفول له ،حبيء يكون الطرف الثاين من حقه الفسخ بدون رضا الطرف
األول.
القسم الثالء :عقد جائز من الطرفم:
وهو الذي ميلك كد واحد منهما فسخه والرجوع عنه دون رضا اآلخر كالرتكة
واجلعالة والوكالة والوديعة.
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الفصل األول :القواعد االستداللية يف ابب البيع:
 املبحث األول :العربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف:
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحث الثاين :كل ما كان عوضاً اشرتط العلم به:
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحث الثالث :استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً:
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحث الرابع :اختالف العقدين ال مينع صحة البيع:
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
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املبحث األول :العربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف:
املطلب األول :معىن القاعدة:
تنص هذه القاعدة على تصحيح تصرفات املكلف يف العقود املالية إذا حصد
تعارض بم ظن املكلف وبم واقع األمر ،فيكون املعترب ما كان مطاب ًقا لواقع األمر ،وال
يؤخذ مبا يف ظن املكلف ألن االعتداد يف العقود مبا آل إليه الفعد يف واقع األمر ،مواف ًقا
لألحكام الشرعية يف ذا ا.
استدالال وتوجيهـا للفـروع الفقهيـة هبـاه منهـا
وهذه القاعدة وردت يف سياقات متعددة
ً
مــا جــاء ضــمن أحــد شــروط البيــع الــل ذكرهــا احلنابلــة ،وهــو أن يكــون املبي ـع مملوًكــا للبــائع أو
مأذوان له يف بيعه وقت العقد ،ولو ظن املالك واملأذون له عدم امللك واإلذن له يف بيعه.
ً
قــال ابــن النجــار (ت972:ه)(" :أن يكــون) املبيــع (مملوًكــا لــه) ،أي لبائعــه( .حــىت
األسري) الذي يف أرض العدو إذا اع ماله الذي يف دار اإلسالمه لنفـوذ تصـرفه فيـه ،ويف مالـه
الذي بدار احلرب.
ـأذوان لــه) أي لبائعــه (فيــه) ،أي :يف بيعــه مــن مالكــه أو مــن الشــارعه
(أو) يكــون (مـ ً
كاألب يتصرف يف مال ولده الصغري ،وكاحلاكم يتصرف يف مال اليتيم والغائـب( .وقـد عقـد.
ولــو ظنــا) أي ظــن املالــك واملــأذون لــه (عــدمهما) ،أي عــدم امللــك واإلذن لــه يف بيعــهه ألن
االعتبار يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف".1
مثـال ذلــك :اع ســعود هــاتف أبيــه مــن ريـري إذنــه ،ومعلــوم أن بيــع مــا ال ميلــك اطــد،
فلما رجع سعود إىل البيت أُخرب أبن أاه قد مات ،وهو الـوارحل الوحيـد لـه ،فهـد يكـون البيـع

 1ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.15
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اط ـالً ألنــه اع اهلــاتف وهــو ي ــن أنــه ال ميلكــه؟ أم يكــون صــحيحاً ألنــه وقــع يف ملكــه بعــد
إراه؟
فهن ــا وق ــع التع ــارض ب ــم م ــا يعتق ــده املكل ــف وب ــم واق ــع األم ــر ،وبن ــاءً عل ــى القاع ــدة

املذكورة ،يقـدم مـا كـان مطابقـاً للواقـع وحقيقـة األمـر ،وال عـربة مبـا ظـن املكلـف فيهـا ،فـيحكم
علــى املعاملــة بصــحة بيعــه ،أل ّن الشــارع رتــب صــحة التصـرفات وجــود أســباهبا وطرقهــا
بقطع الن ر عن نية املتصرف.
فيتلخص من هذا أن العربة مبا كان مطاب ًقا للواقع ،ال مبا يف ظن املكلف.
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
لع ـ ــد علم ـ ــاء احلنابل ـ ــة أكث ـ ــر امل ـ ــذاهب الفقهي ـ ــة احتف ـ ــاءًا بقاع ـ ــدتنا ،حي ـ ـء وردت يف

مصــنفا م بصــيم متعــددة وعبــارات خمتلفــة هــي يف حقيقتهــا آيلــة إىل معــىن واحــد مفاده ـا :أ ّن
العربة مبا يف واقع األمر ال مبا يف ظن املكلف.
وقــد وردت القاعــدة بصــيغة اجل ــزم – وهــي الصــيغة املخت ــارة  -يف ســياق التعليــد هب ــا
واالستناد إليها يف بيان ُمدرت الفروع الفقهية حمـد التوجيـهه كاحلاصـد يف تصـرفات املكلـف يف

العقود ،مما يدل على اعتبار هذا األصد عندهم بياانً واختياراً.

استدالال على تصرفات املكلف:
أوالً :من ذكرها الصيغة املختارة
ً
ومم ــن ذكره ــا هب ــذه الص ــيغة اب ــن النج ــار (ت972:ه) ،1والبه ــويت (ت1051:ه)،2
وعبـد الـرمحن بــن عبـد هللا البعلـي (ت1192:ه) ،3حيــء قـالوا" :ألن االعتبـار يف املعــامالت
مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف".
كمــا وردت بصــيم قريبــة مــن الصــيغة الســابقة ،منهــا مــا قالــه الزركشــي (ت772:ه):
"االعتبــار مبــا يف نفــس األمــر ،ال مبــا ي هــر لنــا" ،4ومنهــا مــا ذكــره البهــويت يف الكشــاف بقولــه:

 1ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا،5ا.15

 2البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا،3ا.130

 3البعلي ،عبد الرمحن بن عبد هللا ،كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات ،قيق :حممد
العجمي (بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط1423 ،1ه2002 ،م) ا ،1ا.363

 4الزركشي ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،ا ،7ا.462
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"العربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر" ،1وذكر الرحيباين (ت1243 :ه) القاعدة يف سياق
احلديء عن املعامالت بقوله" :ألن العربة مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف".2
رنياً :من ذكرها بصيغة خمتلفة:
صاغ ابن رجب (ت795:ه) هذه القاعدة صيارية تقعيدية ،حيء قال" :من
تصرف يف شيء ي ن أنه ال ميلكه ،فتبم أنه كان ميلكه".3
وصاريها ابن اللحام (ت803:ه) صيارية استفهامية ،حيء قال" :هد يعترب مـا يف
نفس األمر أو يعترب املأمور ظاهراً؟".4
وعبارة ابن اللحام أعم من عبارة ابن رجب ،حيء تشمد العبادات واملعامالت ،وأما
القاعدة الل حنن بصددها فتخص املعامالت.
والتعبــري الصــيغة االســتفهامية مــرده ا ــالف يف الفــروع املبنيــة علــى القاعــدة ،ال أصــد
اعتبارهــاه بــدليد صــنيع علمــاء املــذهب مــن حيــء اطّـراد التعلي ـد القاعــدة واالســتناد إليهــا يف
توجيه ُمدرت الفروع.
وأم ـ ـ ــا اب ـ ـ ــن قدام ـ ـ ــة (ت620:ه) والربه ـ ـ ــان اب ـ ـ ــن مفل ـ ـ ــح (ت884:ه) وامل ـ ـ ــرداوي
(ت885:ه) والبهويت (ت1051:ه) فعربوا عنها التمثيد.
قــال ابــن قدامــة" :ولــو رهــن عبــداً ،أو اعــه ،يعتقــده مغصــواً ،فبــان ملكــه ،مثــد إن
رهــن عبــد أبيــه فبــان أن أاه قــد مــات ،صــار العبــد ملكــه املـرياحل ،أو وكــد إنســاانً يشــرتي لــه
عبــداً مــن ســيده ،أت إن املوكــد اع العبــد أو رهنــه ،يعتقــده لســيده األول فبــان أن تص ـرفه بعــد
 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.321

 4الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،4ا.21
 3ابن رجب ،القواعد ،ا.117

 4ابن اللحام ،علي بن حممد ،القواعد ،قيق :عائض الشهراين (الرايض :مكتبة الرشد ،ط1423 ،1ه2002 ،م)
ا ،1ا.312
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ش ـراء الوكيــد لــه ،وحنــو ذلــك ،صــح تص ـرفه ،ألنــه تصــرف صــدر عــن أهلــه ،وصــادف ملكــه،
فصح كما لو َعلِ َم".1
وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح (ت884:ه) ،2وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرداوي (ت885:ه) ،3والبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت
(ت1051:ه) ،4فقالوا" :لو اع ما ي نه لغريه ،ف هر أنه وراه أو وكـد يف بيعـه ،صـح البيـع
على الصحيح" ،إال أن ابن مفلح مل جيزم الصحة وذكر روايتم.
فهــذه مجلــة الصــيم ال ـواردة يف كتــب احلنابلــة خبصــوا هــذه القاعــدة ،وهــي يف ريالبه ـا
آيلة إىل معىن واحد ،وهو أن العربة مبا يف واقع األمر ال مبا يف ظن املكلف.
الفرع الثاين :أدلة القاعدة:
إن الشــارع رتــب صــحة التصــرفات علــى وجــود أســباهبا وطرقهــا بقطــع الن ــر عــن نيــة
املتصرف ،فوجب أن يكون املعتـرب مـا يف نفـس الواقـع دون مـا يف ظـن املكلـف قيقـاً ملقصـود
الشارع يف تصحيح عقود املعـامالت5ه قـال الزركشـي (ت772:ه) بعـد تعليلـه بقاعـدتنا" :إذ

خفاء صحة التصرف علينا ال مينع صحته إذا وجد شرطه ،وقد وجد".6
وأيضــا قــد تقــرر يف املــذهب عنــد احلنابلــة :أن حكــم احلــاكم ال يغــري مــن صــفة احلكــم
الثابت ــة ل ــه يف نف ــس األم ــر ،ألن الع ــربة مب ــا يف واق ــع األم ــر ،ال مب ــا يف احلك ــم الب ــاطن ل ــذا ق ــال
 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،4ا.262

 2ان ر :برهان الدين ،إبراهيم بن حممد بن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع ،قيق :حممد الشافعي (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1ه1997 ،م) ا ،4ا.17
 3املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،11ا.60

 4ان ر :البهويت ،منصور بن يونس ،الروض املربع شرح زاد املستقنع (بريوت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،د.ت)
ا.308
 5السعدي ،عبد الرمحن بن انصر ،القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ،قيق :أمين
الدمشقي ،صبحي رمضان (القاهرة :مكتبة السنة ،د.ط ،د.ت) ا.192

 6الزركشي ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،ا ،7ا.462
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الرحيبــاين (ت1243:ه) بعــد قولــه(" :ألن العــربة مبــا يف نفــس األمــر ،وحكمــه) أي :احلــاكم
(ال يزيد الشيء عن صفته)".1
ورريــم أن فقهــاء احلنابلــة أكثــروا مــن ذكــر هــذه القاعــدة واســتدلوا هبــا علــى تصــحيح
تصــرف املكلــف يف املعــامالت الن ــر إىل واقــع األمــر ،بقطــع الن ــر عمــا يف ظــن املكلــف ،إال
ٍ
مستند هلا من األدلة يف كتبهم ،ولكن ميكن االستدالل هلا مبا أييت:
أن الباحء مل يقف على
ال ـ ــدليد األول" :أن ه ـ ــذه القاع ـ ــدة متفق ـ ــة م ـ ــع املقاص ـ ــد العام ـ ــة للشـ ـ ـريعة يف تشـ ـ ـريع العق ـ ــود
واملعــامالت ،فالعمــد هبــا يــؤدي إىل ضــبه املعــامالت واســتقرار العقــود وعــدم العمــد هبــا يــؤدي
إىل اضطراب العقود وعدم استقرارها ،والشريعة متيد إىل إانطة األحكام بعلد ظاهرة منضـبطة،
ال إىل أمور اطنة ريري منضبطة ،ذلـك أن ظـن املكلـف أمـر اطـِن وخفـي ،وهـو ريـري منضـبه،
خبالف نفس األمر والواقع الـذي هـو عليـه ،فإنـه ظـاهر ومنضـبهه لـذا بنيـت املعـامالت عليهـا
دون ظن املكلف".2
الــدليد الثــاين :األصــد يف املعــامالت اإلاحــة ،واعتبــار مــا يوجــب ظــن املكلــف يف املعــامالت
خيالف هذا األصد.
واجل ــدير ال ــذكر أن معلم ــة زاي ــد للقواع ــد الفقهي ــة واألصـ ـولية ذك ــرت أن م ــن أدل ــة
قاعــدة "العــربة يف املعــامالت مبــا يف نفــس األم ـر ومبــا يف ظــن املكلــف" 3قاعــدة "ال عــربة لل ــن

 1الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.471

 2آل عزاز ،عبد الرمحن عزاز ،القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح (الرايض :دار كنوز إشبيليا ،ط1438 ،1ه،
2017م) ا ،2ا.936 -935
 3معلمة زايد ،ا ،16ا.127
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البم خطؤه" ،وأدلتهـا كمـا ذكر ـا املعلمـة االاـة أحاديـء ،هـي حـديء ذي اليـدين ،وحـديء
املسيء يف صالته ،وحديء أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهِن.1
فيــتلخص منــه أن مــن فــروع قاعــدة "ال عــربة لل ــن البــم خطــؤه" قاعــدة "العــربة يف
املعامالت مبا يف نفس األمر ومبا يف ظن املكلف" ،كما نصت املعلمة على ذلك.
وميكن مناقشة ما ورد يف املعلمة من جهتم:
اجلهة األوىل :هد يصح االستدالل القاعدة على القاعدة؟
ســبق القــول يف الفصــد التمهيــدي أن القواعــد االســتداللية تصــلح ألن تكــون دلــيالً
شــرعياً ،س ـواء أكانــت تلــك القواعــد قــد بنيــت علــى دليــد شــرعي أو قواعــد عامــة مــن قواعــد
الشرع ،وهنات إشكال يف االستدالل القاعدة إذا كانت مفرعة عن قاعدة أخرى ،فهد يصح
أن يكون دليد القاعدة قاعدة ،وهذه القاعدة هلا أدلة أخرى؟
فالقاعــدة الكليــة هــي (اليقــم ال يــزول الشــك) ومــن فروعهــا كمــا يُفهــم املعلمــة( :ال

عــربة ال ــن البــم خطــؤه) ،والقاعــدة (العــربة يف املعــامالت مبــا يف نفــس األمــر ال مبــا يف ظــن
املكلف) متفرعة عنها.
والــذي يبــدو للباحــء أنــه ال يصــح أن تكــون قاعــدة "ال عــربة ال ــن البــم خطــؤه"
دليالً على القاعدة الل حنن بصددها ،فقد ذكر األصوليون من احلنابلة أنه ال يصح أن يكون
فرع ــا ألص ــد آخ ــر ،ق ــال الط ــويف (ت716:ه)" :مثال ــه :أن يق ــيس ال ــذرة عل ــى األرز
األص ــد ً
املقيس على الرب ،فال يصحه ألنه إن كان بـم ذلـك األصـد اآلخـر الـذي قـاس عليـه وهـو الـرب

هــا هنــا وبــم حمــد النـزاع  -وهــو الــذرة  -جــامع ،فقيــاس حمــد النـزاع علــى ذلــك األصــد اآلخــر
البعيد وهو الرب أوىله ألن توسـيه األول الـذي قـاس عليـه حمـد النـزاع ،وهـو األرز «تطويـد بـال
 1معلمة زايد ،ا ،7ا.74
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فائــدة» ،إذ عــوض مــا نقــول :حيــرم التفاضــد يف الــذرة قياســا علــى األرز ،ويف األرز قياســا علــى
الرب ،فلنقد :حيرم التفاضد يف الذرة قياسا على الرب ،إذ توسيه األرز يف البم عبء".1
ـيال علـى قاعـدة "العـربة
فكذلك ال يصح كون قاعدة "ال عربة لل ـن البـم خطـؤه" دل ً
يف املع ــامالت مب ــا يف نف ــس األم ــر ومب ــا يف ظ ــن املكل ــف" ،والقاع ــدة األص ــلية هل ــا أدلته ــا ال ــل
استمدت منها.
اجلهــة الثانيــة :ذكــرت املعلمــة أن القاعــدة "العــربة يف املعــامالت مبــا يف نفــس املكلــف ال مبــا يف
ظن املكلف" متفرعة عن القاعدة "ال عربة ال ن البم خطؤه".
فـ ــابن اللحـ ــام (ت803:ه) مل جيعلهـ ــا متفرعـ ــة مـ ــن قاعـ ــدة "ال عـ ــربة ال ـ ــن البـ ــم
خطــؤه" ،بــد جعــد كــد واحــدة مســتقلة عــن األخــرى كمــا يــدل علــى ذلــك كالمــه .جــاء يف
القواعــد "فــإذا فعــد املكلــف العبــادة مــع ظــن املــانع ،فــال كــالم .وأمــا إذا مل يبــادر وان لــه خطــأ
ظنه أبن عاش ،ففعد بعد الوقت الذي ظنه ،فقال القاضيان أبو بكر واحلسن :يكون ما فعله
قضاء ،وقال أصحابنا وريريهم :أداء ،ألن ظنه قد ان خطأً".2
أت فرع عليها مسائد وقال" :وقريب من هذا األصد ،هد يعترب ما يف نفس األمـر أو
يعتــرب املــأمور بــه ظــاهراً" .3ولــو كانــت هــذه القاعــدة متفرعــة عــن قاعــدة "ال عــربة ال ــن البــم
يعرب بقوله :وقريب يف هذا األصد.
خطؤه" مل ّ

 1الطويف ،شرح خمتصر الروضة ،ا ،3ا.293،294
 2ابن اللحام ،القواعد ،ا ،1ا.312
 3املصدر السابق.
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
هــذه بعــض التطبيقــات لبيــان توظيــف احلنابلــة للقاعــدة ،والتعليــد هبــا ،بــد االســتناد
إليها يف توجيه ُمدرت الفروع.
وردت عدة تطبيقات هلذه القاعدة عند الفقهاء ،منها ما أييت:
 .1لــو أن شخص ـاً اع مــال أبيــه بنفســه دون توكيــد منــه أي( :تصــرف الفضــويل) أت تبــم أن
أاه ق ــد م ــات وال وارحل ل ــه س ـواه ص ــح البي ــع بن ــاءً عل ــى نف ــس األم ــر ،ال عل ــى ظن ــه ،ألن
االعتبار يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف.1

 .2لو أن شخصاً اع ماال لغريه بدون إذنه أو توكيد منه ،أت تبم أن صاحب املال قـد وكلـه
قبــد البيــع ،أو قــد أذن لــه فيــه ،فــإن البيــع صــحيح ،ألن العــربة يف املع ـامالت مب ـا يف نفــس
األمر ال مبا يف ظن املكلف.
قال ابن اللحام (ت803:ه)" :إذا اع مـال ريـريه ي ـن أنـه مل يوكـد فيـه ،أت ان أنـه
وكد فيه ففي صحة البيع وجهان".2
وقال البهويت (ت1051:ه) :أن مـن شـروط املبيـع كـون املبيـع مملوكـاً لبائعـه ،حيـء
قــال(" :ولــو مل يعلــم) املالــك أن املبيــع ملكــه (أبن ظنــه) أي ظــن البــائع املبيــع (لغــريه ،فبــان)
أنــه (قــد وراــه)  ،أو مل يعلــم املــأذون لــه اإلذن أبن ظــن عــدم اإلذن فتبــم أنــه (قــد وكــد فيــه)
وقولــه (كمــوت أبيــه وهــو) أي :البــائع (واراــه) مثــال لــألول (أو توكيلــه) والوكيــد ال يعلــم:
مثـال للثــاين ،وإ ـا صــح البيـع فيهمــاه ألن االعتبــار يف املعـامالت مبــا يف نفـس األمــر ،ال مبــا
يف ظن املكلف".3
 1ابن اللحام ،القواعد ،ا ،1ا ،287وابن رجب ،القواعد ،ا.117
 2ابن اللحام ،القواعد ،ا ،1ا.312

 3البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.321
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مثــال ذلــك :أخــذت هــاتف خالــد ،فبعتــه يف الســوق ،ألين أعلــم أنــه كــان يريــد أن
أبيعــه ،ومل يــوكلِن يف البيــع ،ومعلــوم أن تصــرف الفضــويل اطــد ،أت أخربتــه أين بعــت هاتفــه
وطلبت منه العذر على تصريف ،فأخربين أنه وكلـِن يف بيعـه يـوم أمـس وأرسـد يل رسـالة عـرب
اهلـاتف لكــِن مل أقرأهـا ،فمــا حكــم تصـريف؟ هــد يعـد اطـالً علــى اعتقـادي أبن تصـريف كــان
تصــرف الفضــويل ،أم يعــد صــحيحاً بنــاءً عل ـى أنــه صــادف أن صــرت وكــيال يف بيعــه؟ بن ـاءً
علــى قاعــدة "أن االعتبــار يف املعــامالت مبــا يف نفــس األمــر ال مبــا يف ظ ـن املكلــف" يصــح
البيع ،ألنه تبم أين كنت وكيالً للمالك ،فال عربة ب ِن.
 .3لو أن شخصاً رهن عينًا ي نها لغريه أت تبم أهنا له حال الـرهن صـح الـرهن ،ألن االعتبـار
يف املعامالت مبا يف نفس األمر.1
مثال ذلك :أخذ سعود ساعة رولكس ألبيه فرهنها يف معـرض السـيارات عنـد شـرائه
ســيارة وملــا رجــع إىل البيــت أخــرب والــده أنــه رهــن ســاعته ،فــأخربه والــده أنــه أعطــاه الســاعة منــذ
مدة ،ولكن سعودا نسي املوضوع ظاانً أهنا ما زالت ملك أبيه ،فـالرهن هنـا يصـح إذ العـربة يف
املعامالت مبا يف نفس األمر.
 .4لــو أن شخص ـاً أب ـرأ آخــر مــن حـ ٍـق معتقــداً أنــه ال حــق لــه عليــه ،أت تبــم أن لــه حق ـاً ،فــإن
اإلب ـراء ص ــحيحه ألن الع ــربة مب ــا يف نف ــس األم ــر ال مب ــا يف ظ ــن املكل ــف ،ق ــال اب ــن رج ــب
(ت795:ه)" :ومنهــا لــو أبـرأه مــن مائــة درهــم مــثال معتقــدا أنــه ال شــيء لــه عليــه أت تبــم
أنه كان له يف ذمته مائة درهم وفيها الوجهان".2
" .5عقـ ــود املشـ ــاركات كالشـ ــركة واملضـ ــاربة املشـ ــهور يف املـ ــذهب :أهنـ ــا تنفسـ ــخ قبـ ــد العلـ ــم،
كالوكالة".3

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،4ا.262
 2ابن رجب ،القواعد ،ا.117

 3ابن اللحام ،القواعد ،ا ،1ا.302
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املبحث الثاين :كل ما كان عوضاً اشرتط العلم به:
املطلب األول :معىن القاعدة:
كد عقد اشتمد على عوض اشرتط العلم العوض ،مثد عقد البيع واإلجارة والسلم
والصلح وحنوها خبالف عقود التربع والكفالة والوديعة الذي ال يشرتط فيه العوض.
وعلى هذا فالعقود الل اشرتط الشارع فيها العوض اشرتط معرفة ذلك العوض فيها،
حبيــء ال تكــون فيــه جهالــة تــؤدي إىل الغــرر والنـزاع ،ألن هــذه العقــود مبنيــة علــى املبادلــة بــم
املعــوض والعــوض ،لينتفــع كــد مــن املشــرتي والبــائع مبــا صــار إليــه ،فاملشــرتي ينتف ـع الســلعة،
والبائع ينتفع الثمن ،وهذه حكمة عقد املعاوضة ،فإذا حصد جهـد أبحـدمها انتفـت احلكمـة
الل من أجلها شرع البيع ،وما يف حكمه.
ذهب فقهاء احلنابلة إىل اشرتاط معرفة الثمن كما يشرتط العلم املبيـع ،قـال املـرداوي
(ت885:ه)" :يش ـ ــرتط معرف ـ ــة ال ـ ــثمن ح ـ ــال العق ـ ــد عل ـ ـى الص ـ ــحيح م ـ ــن امل ـ ــذهب ،وعلي ـ ــه
األصحاب" ،1ومل خيتلف فقهاء املذهب يف كون العوض معلوماً للمتعاقدين حال العقـد ،وقـد
جعلوا له شروطاً أخرى حىت يصح كونـه عوضـاً ،وجيـري عليـه التعاقـد والتبـادل ،وهـذه الشـروط
ختتلف اختالف العقد ،ففي عقد البيع هنات شروط جيب مراعا ا حىت يصح العوض ،فعقد
الصرف جيري فيه علة الرا فله شروط خاصة بـه حـىت يصـح تبـادل العـوض فيـه ،وكـذلك عقـد
اإلجارة ،والسلم ،والنكاح إىل ريري ذلـك ،فكـد عقـد – ريالبـاً  -يشـرتط فيـه عـوض لـه شـروط
خاصة به ،ولكن اتفقوا على أن العوض يشرتط العلم به.2

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري  ،ا ،7ا.131
2

ان ر :عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا ،121والبهويت ،كشاف

القناع ،ا ،7ا ،357وابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا ،33وابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا ،33والبهويت،

املنجى ،املمتع يف شرح املقنع ،ا ،3ا.42
شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا ،147-146وابن ّ
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وحيصد العلم الثمن بطريقتم:
الطريقة األوىل :الر ية جلميع الثمن أو لبعضه الدال على بقيته ،وله صوراتن:
األوىل :أن تكون الر ية حال العقد.
ـريا
الثانيــة :أن تك ــون الر ي ــة قب ــد العق ــد ،ولك ــن يشــرتط فيه ــا ش ــرط وه ــو أال يتغ ــري الش ــيء تغ ـ ً
ظاهرا.
ً
الطريقة الثانية :وصف الثمن ،وهو أن يوصف حبيء ترتفع اجلهالة وال حيصد معهـا النـزاع،
قال البهويت (ت1051:ه)(" :أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين (حال العقد) مبا يعلم به
املبيــع ممــا تقــدم مـن ر يــة مقارنــة أو متقدمــة بــزمن ال يتغــري فيــه الــثمن ظــاهرا ،جلميعــه أو بعضــه
الدال على بقيته ،أو شم أو ذوق أو مس ،أو وصف كاف على التفصيد السابق".1
فــإذا أطلــق الــثمن ومل يبــم نوعــه ،كمــا لــو قــال بعــت مبائــة ألــف رايل ،ومل يبــم نوعــه،
أهو رايل قطري أو سعودي أو عماين ،فينصرف إىل الرائج يف البلـد ،كمـا لـو مت البيـع يف قطـر
فــإن الغالــب هنــا التعامــد الـرايل القطــري ،وأمــا إذا كــان يف البلــد أنـواع مــن النقــود متســاوية يف
الرواا كما لو مت البيع يف أوروا ،فالنقود متساوية يف الرواا ،كاليورو والفرنك الفرنسـي واملـارت
األمل ــاين وحنوه ــا فالعق ــد ري ــري ص ــحيح جلهال ــة مق ــدار ال ــثمن ،ق ــال اب ــن النج ــار(" :وال ب ــدينار)
اجــا) لــرتدد الــدينار أو الــدرهم بينهمــا
مطلــق( ،أو درهــم مطلــق ،وأت) البلــد (نقــود متســاوية رو ً
ـوال( .فــإن مل يكــن) البلــد
ورده إىل أحــدها واحلالــة هــذه تــرجيح مــن ريــري مــرجحه فيكــون جمهـ ً

(إال) نق ــد (واح ــد أو ريل ــب أح ــدها)ه أي :أح ــد النق ــوده (ص ــح) العق ــد( ،وص ــرف) الـ ـدينار
املطلق أو الدرهم املطلق (إليه) أي :إىل نقد البلد أو إىل النقد الغالب فيها".2

 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا .357وان ر :البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا،3ا.146
 2ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا .35وان ر :البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.359
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ومما ينبه عليه أنه قـد تـرد مصـطلحات عنـد فقهـاء احلنابلـة تـاا إىل بيـان ،كـالعوض
والثمن والسعر والقيمة ،وفيما يلي بياهنا:
أ .العوض :معناه البدل ،قال البعلي (ت709:ه) :العوض "ما يبـذل يف مقابلـة ريـريه ،تقـول
منه :عاضِن فالن وأعاضِن ،وعوضِن ،وعاوضِن :إذا أعطات العوض".1
ب .الثمن يف اللغة :العوض .2وهو اسم ملا أيخذه البائع يف مقابلة املبيع.
أما الثمن عند فقهاء احلنابلة فإهنم مل يعرفوه من حيء ماهيته ،إ ا عرفوه مبا مييزه عن
املثمن بباء البدلية ،فما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
قال ابن النجار (ت972:ه)(" :ويتميز مثن عن مثمن بـ) دخول (اء البدلية) ،عليـه
(ولو أن أحدمها) أي :أحد العوضم (نقد) واآلخـر عـوض .فبعتـك هـذا الـدينار هبـذا الثـوب.
الثمن الثوب لدخول الباء عليه .واملثمن :الدينار".3
وقال الرحيباين (ت1243:ه) ،والبعلي (ت1192:ه) مبثد ذلك.

4

وأمــا القــاري (ت1359:ه) فعــرف الــثمن أبنــه" :مــا جيعــد بــدالً عــن املبيــع اتفــاق
املتبايعم ويعرب عنه يف بيع السلم برأس مال السلم".5
عرضا أو منفعة.
وال يلزم أن يكون الثمن ً
عقارا أو ً
نقدا ،فيجوز أن يكون ً
ق ــال اب ــن النج ــار (ت972:ه)(" :فيص ــحان) أي :البي ــع واإلج ــارة إذا وق ــع العق ــد
فيهمــا علــى مثــن أو أجــرة (بــوزن صــنجة ومــدء كيــد جمهـولم) يف العــرف ،ويعرفهمــا املتعاقــدان،
 1البعلي ،املطلع على ألفاظ املقنع ،ا.216

 2أبو العباس احلموي ،املصباح املنري ،ا ،2ا ،438والفريوز آادي ،القاموس احمليط ،ا ،1ا.648
 3ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.167

 4الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،3ا ،185والبعلي ،كشف املخدرات ،ا ،1ا.401
 5القاري ،جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ا.51
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كأن يقول :بعتك هذه الدار بوزن هذا احلجر أو هذه ا شـبة دراهـم ،أو مبـدء هـذا الوعـاء أو
هذا الكيس دراهم( .وبصربة) مشاهدة من داننـري أو دراهـم أو فلـوس أو ريـري ذلـك ال يعلمـان
عددها وال وزهنا أو كيلها (وبنفقة عبده) فالن أو أمته فالنة (شهراً) أو سنة أو زمناً معينـاً قـد
أو كثر".1
ت .السعر يف اللغة :هو الذي يقوم عليه الثمن.2

أمـا الســعر يف اصــطالح احلنابلـة :قــال البعلــي (ت709:ه)" :السـعِر :بكســر الســم:

ما تقف عليه السلع يف األمثان ال يزاد عليه".3

ِ
ـعر الســلعة :مثنهــا املشــتهر بــم
وأمــا ابــن املــربد (ت909:ه) فعرفــه بقولــه" :الســعر ،سـ ُ

الناس ريالباً ومجعه :أسعار".4

وبناء على ذلك ال خيرا استعماهلم للسعر عن املعىن اللغوي.
الفرق بم السعر والثمن:
"الثمن هو ما يرتاضى عليه املتعاقدان ،ويتم علـى أساسـه عقـد البيـع ،وأمـا السـعر فهـو
مــا يطلبــه البــائع أو املقــدار الــذي يتحــدد يف الســوق ،فلــو طلــب البــائع لســلعته عشـرين دينــاراً،
وســاومه املشــرتي فيهــا وأخــذها بعشــرة ،فمــا دفعــه املشــرتي هــو الــثمن ،وم ـا طلبــه البــائع فهــو
السعر".5

 1ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.33

 2الفريوز آادي ،القاموس احمليط ،ا ،1ا.407
 3البعلي ،املطلع على ألفاظ املقنع ،ا.231

 4ابن املربد ،يوسف بن حسن ،الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ،قيق :رضوان ريريبة (جدة :دار اجملتمع للنشر
والتوزيع ،ط1411 ،1ه1991 ،م) ا ،2ا.474

 5جاب هللا ،مسري عبد النور ،ضوابط الثمن وتطبيقاته يف عقد البيع (الرايض :دار كنوز إشبيليا ،ط1425 ،1ه،
2005م) ا.73
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حل .القيمة يف اللغة :الثمن الذي يقوم به املتاع أي يقوم مقامه.1
ويف االصطالح عند احلنابلة :هي الثمن احلقيقي للشيء.
قال البعلي (ت709:ه)" :قومت السلعة :إذا حددت قيمتها وقدر ا".2
ونص القاري (ت1359:ه) يف املادة )185( :على أن القيمة" :ما يقوم به الشيء
وخيتلف زماانً ومكاانً".3
فالفرق بم القيمة والسعر:
"أن السـعر هــو املقـدار الــذي يطلبـه البــائع ،سـواء وافــق املقـدار احلقيقــي للشــيء أم ال،
أما القيمة فهي املقدار احلقيقي للشيء من ريري زايدة وال نقصان".4

 1أبو العباس احلموي ،املصباح املنري ،ا ،2ا.520
 2البعلي ،املطلع على ألفاظ املقنع ،ا.403

 3القاري ،جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ا.51
 4جاب هللا ،ضوابط الثمن وتطبيقاته يف عقد البيع ،ا.73
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
ذهب فقهاء احلنابلة إىل اشرتاط معلومية الثمن يف عقد البيـع ،واسـتدلوا يف ذلـك هبـذه
القاعدة ،ونورد فيما أييت بعض نصوصهم:
قال ابن قدامة (ت620:ه)" :ويشرتط لصحة املبيع معرفة الثمن ،ألنه أحد
العوضم ،فيشرتط العلم به".1
وقال أيضا" :وال جيوز إال بعوض معلومه ألنه عقد معاوضة ،فاشرتط العلم بعوضه".2
ون ــص اب ــن املنجـ ـى (ت695 :ه) عل ــى "أن يك ــون ال ــثمن معلومـ ـاًه ألن ــه أح ــد العوض ــم
ُ
3
فاشرتط العلم به" .
معلوم ـ ـا) للمتعاق ــدين  ...ألن ــه أحـ ــد
وق ــال البه ــويت (ت1051:ه)(" :أن يك ــون ال ــثمن ً

العوضم فاشرتط العلم به".4
الفرع الثاين :أدلة القاعدة

يُستدل للقاعدة بعمومات النصوا الواردة يف النهي عن الغرر واجلهالة.

أوال :من القرآن:
ً

قوله تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[النساء.]29:

 1ابن قدامة ،الكايف ،ا ،2ا.11
 2املصدر السابق ،ا ،2ا.187

 3ابن املنَ ّجى ،املنجى بن عثمان ،املمتع يف شرح املقنع ،قيق :عبد امللك بن دهيش (مكة املكرمة :مكتبة األسدي،
ط1423 ،3ه2003 ،م) ا ،2ا.403
 4البهويت ،الروض املربع ،ا.312
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وجه االستدالل من اآلية الكرمية أن هللا تعاىل هنى عن أكد املال الباطد ،والنهي يقتضي
احلرمة والفساد ،ومن مجلة أكد املال الباطد العقد الذي يشتمد على جهالة العوض ،ألنه
ينايف رضا املتعاقدين ،قال ابن العريب (ت543:ه)" :قوله (الباطد) أخرا منها كد عوض
شرعا من را أو جهالة".1
ال جيوز ً
رنيًا :من السنة:

عن أيب هريرة قال« :نَـهى رس ُ ِ
صاةَِ ،و َع ْن بَـْي ِع
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم َع ْن بَـْي ِع ْ
احلَ َ
ول هللا َ
َ َُ
الْغََرِر».2
وجه االستدالل من احلديثم أن النيب صلى هللا عليه وسـلم هنـى "عـن بيـع الغـرر صـينًا
ـوال ريـري معلـوم أو
وقطعا للخصومة بم الناس ،وكد بيع كان املقصود منه جمه ً
لألموال أن تضيعً ،

معجوزا عنه ريري مقدور عليه فهو ريرر".3
ً
رلثاً :من املعقول:

.1قي ــاس ال ــثمن عل ــى املبي ــع ،فكم ــا يش ــرتط العل ــم املبيـ ـع ،يش ــرتط العل ــم ال ــثمن ،ألن ــه أح ــد
العوضم.4
 .2قياسه على رأس مال السلم ،فكما يشرتط العلم برأس مال السلم يشرتط معرفة مثن املبيع.5

 1ابن العريب ،أحكام القران ،ا ،1ا.439

 2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب البيوع ،اب :بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه ريرر ،ا ،1ا ،1153رقم:
(.)1513
 3الع يم آادي ،حممد مشس احلق ،عون املعبود شرح سنن أيب داود (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،2ه،
1995م) ا ،9ا.165
 4ان ر :البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا ،357وابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.33

 5عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا ،132وابن النجار ،معونة أويل
النهى ،ا ،5ا.33
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
اشـرتط فقهــاء احلنابلــة لصــحة البيـع معرفــة الــثمن الــذي هـو أحــد العوضــم يف البيــع ،وهــو
حمد دراسة قاعدتنا ،لكن لو حصد البيع دون ذكر الثمن فهد يصـح البيـع؟ ولـو صـح فكيـف
يقدر الثمن ٍ
حينئذ؟
 .1ال يصح البيـع بـرقم ،وهـو القـدر املكتـوب علـى السـلعة املباعـة إن كـان أحـدمها ال يعلـم مـا
هو مكتوب عليها ،للجهالة به حالة العقد ألن من شرط الثمن العلم به.
مثال ـ ـه :ل ــو افرتضـ ــنا أن ــك س ــافرت إىل إحـ ــدى الـ ــدول األجنبيـ ــة وأخ ــذت س ــلعة م ــن
اجلمعيــة ،وعنــد دفــع الــثمن ســألت البــائع عــن ســعرها ،فقــال :ان ــر إىل السـعر خلــف الســلعة،
وكد منكما ال يعرف لغة اآلخر ،وال تعرف أنت قراءة السعر.
قــال ابــن قدامــة (ت620:ه)" :قــال أمحــد وال أبس أن يبيــع الـرقم ومعنــاه أن يقــول:
بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن املكتوب عليه إذا كان معلوما هلما حال العقد ،وهـذا قـول
عامة الفقهاء".1
وقال ابن النجار (ت972:ه)(" :وال يصح) البيع (برقم) ،وهو القدر املكتـوب علـى
السلعة املباعة إن كان أحدمها ال يعلم ما هو مكتوب عليها للجهالة به حالة العقد".2
معلوما هلمـا يصـح وإال فـال ،ألن الـثمن ريـري
 .2إن عقد املتبايعان على سعر السوق فإن كان ً
معلوم حـال العقـد .وال يصـح البيـع مبـا ينقطـع بـه السـعر ،وال كمـا يبيـع النـاس ،ألن الـثمن
يف ذلك ريري معلوم حال العقد كذلك.
 1وابن قدامة ،املغين ،ا ،7ا ،274ان ر :أبو داود ،مسائل اإلمام أمحد ،ا.266
2

ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا ،34وان ر :عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع

واإلنصاف ،ا ،11ا ،132والبهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.358
62

قال البهويت (ت1051:ه)(" :أو) اعه (مبا ينقطع به السعر) أي مبا يقف عليه من
ريري زايدة مل يصح للجهالة وكذا لو قال كما يبيع الناس".1
ويســتثىن مــن عــدم صــحة البيــع بســعر الســوق مــا يســمى بيــع االســتجرار ،وهــو مــا
تعــارف عليــه النــاس أبن اإلنســان أيخــذ مــا حيتــاا إليــه كــد يــوم ممــن يتعام ـد معــه كاجلمعيــة أو
البقالة أو حمد ا ضروات وريريها ،وال يتفقان علـى الـثمن وقـت األخـذ أت حياسـبه هنايـة الشـهر
مثن ما أخذه حسب سعر السوق.
قال أبو داود يف مسائله" :مسعت أمحد سئد عن الرجد يبعء إىل البقال فيأخذ منـه
الشيء بعد الشيء أت حياسبه بعد ذلك ،قال :أرجو أال يكون بذلك أبس".2
وقال ابن قدامة (ت620:ه)" :وقد روي عن أمحد يف رجـد أخـذ مـن رجـد أرطـاالً
من كذا وكذا :أعطاه على السعر يوم أخذه ،ال يوم حياسبه .وكذا روي عنه يف حوائج البقال:
عليه القيمة يوم األخذ".3
ونــص البهــويت (ت1051:ه) علــى أن مــن "أخــذ (ح ـوائج مــن بقــال وحنــوه) كج ـزار
وزايت (يف أايم) ومل يقطــع ســعرها (أت حياســبه بعــد) ذلــك (فإنــه يعطيــه بســعر يــوم أخــذهه ألنــه
ابتــت قيمتــه) يف ذمتــه (يــوم أخــذه) لرتاضــيهما علــى ذلــك وال يــرد املثــد ومقتضــى قــوهلم :فــإن
دخـد يف ملكـه أن العقــد يف ذلـك صــحيح وإال ملـا ترتــب عليـه امللــك ولـذلك أخــذ منـه الشــيخ
تقي الدين صحة البيع بثمن املثد وعلـى هـذا يـدخد يف ملكـه وهـذا العقـد جـار جمـرى الفاسـد
لكونه مل يعم فيه الثمن لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق وهذا وإن كـان خمالفـا ملـا تقـدم
مـن أن البيـع ال يصـح إال مــع معرفـة الـثمن أوىل مــن القـول أبنـه فاســد يرتتـب عليـه امللــكه ألن
 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.359

 2أبو داود ،مسائل اإلمام أمحد ،ا.265
3

ابن قدامة ،املغين ،ا ،7ا ،405وان ر :عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف،

ا ،15ا.260
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الفاس ــد ال يرتت ــب عل ــى أا ــر ب ــد ي ــدعي أن ال ــثمن يف ه ــذه معل ــوم حبك ــم الع ــرف فيق ــوم مق ــام
التصريح به".1
أيضــا(" :فلــو دخــد) اتلــف يف ملــك متلفــه (أبن أخــذ) مــن آخــر شــيئا (معلومــا
وقــال ً

بكيــد أو وزن ،أو) أخــذ (ح ـوائج) متقومــة .كفواكــه وبقــول وحنومهــا (مــن بقــال وحنــوه) كج ـزار
وزايت (يف أايم أت حياســبه) علــى مــا أخــذ بعــد ذلــك (فإنــه) ال جيــب عليــه املثــد يف املثلــي وال
القيمـة يف املتقـوم ،بــد (يعطيـه بســعر يـوم أخــذه) لرتاضـيهما علــى ذلـك .ومقتضــاه صـحة البيــع
بثمن املثد".2
وتبع الرحيباين (ت1243:ه) ما ذهب إليه البهويت.3
ونقد العنقري (ت1373:ه) عن ابن ذهالن (ت1099:ه)" :فـإذا قـال :أعطـِن
كذا ومل يذكر مثناً مقدراً ،فأعطاه ،فالقبض صحيح وعليه قيمته إذا ،لدخوهلما عليها".4
ومــن خــالل النصــوا الســابقة تبــم أن االســتجرار جــائز علــى املعتمــد مــن املــذهب،
وهو مستثىن من عدم معرفة الثمن ،فـالعرف هنـا قـام مقـام اإلجيـاب والقبـول ،وكـأهنم ذهبـوا إىل
تصحيح املعاملة للمشقة ولتعامد الناس هبا.
وقــدُ عقــدت نــدوة الربكــة الرابعــة عشــرة لالقتصــاد اإلســالمي ملناقشــة بعــض القضــااي
املصــرفية ،ومــن ضــمن مــا انقشــته عقــد االســتجرار ،وعقــد االســتجرار امل ـوازي ،وأصــدرت ق ـر ًارا
نصه:

 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.288-287

 2البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.161-160
 3الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.313

 4العنقري ،عبد هللا بن عبد العزيز ،حاشية العنقري على الروض املربع ،قيق :أمحد اجلماز (الرايض :دار أطلس
ا ضراء ،ط1437 ،1ه2016 ،م) ا ،4ا.210
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أ" .املقصــود بعقــد االســتجرار أخــذ الســلع مــن البيــاع مهمــا كــان نوعهــا شــيئًا فشــيئًا أت احملاســبة
على أمثاهنا فيما بعد ،حسب سعرها يف األسواق يوم أخذها.

ـادا عل ــى رض ــا الطـ ـرفم بس ــعر الس ــوق
وق ــد اريتف ــر ع ــدم عل ــم املش ــرتي ال ــثمن اعتم ـ ً

وائتمان املشرتي البائع يف التقيد به.

وق ــد أج ــاز االس ــتجرار احلنفي ــة وبع ــض فقه ــاء امل ــذاهب األخ ــرى وم ــنهم اب ــن تيمي ــة
(ت728:ه) وابن القيم (ت751:ه) وجرى التعامد به دون نكري.
بديال عن عقد التوريد إذا مت على أخذ السلع اتفاق عـام مبـدئي أبن
ب .يصلح عقد االستجرار ً
املشرتي سيطلب كميات تصد إىل حد معم ،وأنه يراعى يف الثمن سعر السوق كمـا هـو أو
بـزايدة نســبة معينـة عنــد أخـذ كــد كميـة ،فينعقــد البيـع عنــد تسـليم كــد كميـة ،وال يقــع حينئــذ
احملذور الشرعي من بيع ما ال ميلكه البائع.
ت .يصلح عقد االسـتجرار كـذلك لقيـام املؤسسـة املاليـة بـدور الوسـيه التجـاري مـن خـالل إبـرام
عقد استجرار موا ٍز بم املؤسسة وعميلها دون ربه بم العقـدين ،ويكـون الـثمن املـدفوع مـن
املؤسسـة إىل املصـدر أقـد ومواعيـد احملاسـبة أقصـر ،أمـا بـم املؤسسـة والعميـد فيتضـمن الـثمن
هامش ربح وتتم احملاسبة يف مواعيد أبعد.
وال يعتــرب مــن عقــود االســتجرار شـراء ســلعة بســعر الســوق يف موعــد مســتقبلي كســعر
البورصة يوم كذا يف املستقبد".1
وذكــر حممــد تقــي العثمــاين إمكانيــة اســتخدام االســتجرار يف املعــامالت املصـرفية عــن
طريــق املراحبــة فقــال" :ولكــن ميكــن يف عمليــات املراحب ـة أن يتعامــد املصــرف مــع املــوردين علــى
أس ــاس االس ــتجرار .فيق ــع م ــن البن ــك تف ــاهم م ــع عـ ـ ّدة مؤسس ــات جتاريّــة أن ــه س ــوف يش ــرتي
 1مجع وتنسيق :أبو ريدة عبد الستار ،حميي الدين ،أمحد ،قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي
2005-1981م (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط1426 ،7ه2006 ،م) ا.235
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الس ــوق ،أو خبص ــم معل ــوم عل ــى س ــعر
البض ــائع ،أو اآلالت ،أو املعـ ـ ّدات عل ــى أس ــاس س ــعر ّ

السوق .أت كلما يتقدم عميد من العمالء يطلب منه املراحبة الشـرعيّة ،اشـرتى البنـك مـن تلـك
ّ
املؤسســات مــا يطلبــه العميــد ويقــع هــذا الشـراء علــى أســاس االســتجرار ،أت يبيعهــا إىل العميــد

عن طريق املراحبة".1
 .3من املقرر أنه جيب معرفة الثمن حال العقد ،فهد يصح ديد الثمن بواسطة مؤشر؟
فاملقصود من املؤشر كما عرفه قرار جممع الفقه اإلسالمي" :هو رقم حسايب حيسب
بطريقة إحصائية يقصد منه معرفة حجم التغري يف سوق معينة ،وجتري عليه مبايعات يف
بعض األسواق العاملية".2
وعرفته هيئة املعايري الشرعية أبنه" :رقم حيسب بطريقة إحصائية االستناد إىل أسعار
حزمة خمتارة من األوراق املالية أو السلع الل يتم تداوهلا يف األسواق املن مة أو ريري املن مة أو
اقال) من خالل قيمتها يف السوق وتقسيم اجملموع على رقم
كلتيهما ،وإعطاء كد منها وزًان ( ً
ربت ،ومن أشهر املؤشرات الرقم القياسي لتكاليف املعيشة ،ومن املؤشرات مؤشرات
األسواق العاملية املشهورة مثد مؤشر داو جونز ،ومؤشر فوتسي".3
"وال خيفى أن االستفادة من املؤشرات يف عمليات مباشرة على صفقات سلعية ال
مانع منه ،إما أن تكون هي جماالً للتعاقد ،أو أن تقع التزامات مالية على األطراف الل
تشرتطها يف حال تغري املؤشر وفقاً ملا توقعه أحدمها ،فإن ذلك من قبيد املقامرة وأكد املال
الباطد وقد صدر بشأن التعامد املؤشر قرار من جممع الفقه اإلسالمي الدويل سبق بيان
نصه ،وجاء فيه" :وال جيوز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة حبتة وهي بيع شيء خيايل ال ميكن
وجوده.
 1العثماين ،تقي الدين ،حبوث يف قضااي فقهية معاصرة (دمشق :دار القلم ،ط1424 ،2ه2003 ،م) ا،1
ا.69
 2قرارات وتوصيات جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع ،ا ،1ا.716

 3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.382
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وإيضاح التعليد الذي ورد يف قرار اجملمع هو أن هذه العمليات هي ألخذ مال أو
إعطاء مال مبجرد ظهور نتيجة معينة ،وليس هنات شراء أو بيع لألسهم الل ميثلها املؤشر.
وقد قرر الفقهاء أن املال ال يؤخذ أو ال يعطى ب هور رقم أو عالمة ما ،ألن ذلك
هو شأن امليسر (القمار)".1
وقد نصت على ذلك هيئة املعايري الشرعية ،حيء قالت" :جيب أن يكون كد مثن
ومعلوما للطرفم عند التوقيع على عقد
حمددا
السلعة يف بيع املراحبة لآلمر الشراء ،ورحبها ً
ً
البيع ،وال جيوز أبي حال ترت ديد الثمن أو الربح ملؤشرات جمهولة أو قابلة للتحديد يف
معتمدا على مستوى الليبور ()LIBOR
املستقبد ،وذلك مثد أن يعقد البيع وجيعد الربح
ً
الذي سيقع يف املستقبد ،وال مانع من ذكر مؤشر من املؤشرات املعروفة يف مرحلة الوعد
لالستئناس به يف ديد نسبة الربح على أن يتم ديد الربح يف عقد املراحبة لآلمر الشراء
على أساس نسبة معلومة من التكلفة ،وال يبقى الربح مرتبطًا الليبور أو الزمن".2
ويتلخص مما سبق عدم جواز ديد الثمن بواسطة مؤشره ألن من شرط الثمن العلم
به ،وهو ريري متحقق هنا.
ِ
املؤمن أن يؤدي
 .4عقد التأمم التجاري :وهو عبارة عن عقد يلزم فيه أحد الطرفم وهو ّ
إىل الطرف اآلخر وهو املؤمن له عوضاً مادايً يتفق عليه بدفعه عند وقوع ا طر و قق
ا سارة املبينة يف العقد.3
وقد صدر قرار من جملس هيئة كبار العلماء اململكة العربية السعودية ينص على
"عدم جواز التأمم التجاري ،وجاء يف حيثيات القرار أن التأمم التجاري من عقود
 1أبو ريدة ،حبوث يف املعامالت واألساليب املعرفية اإلسالمية ،ا ،6ا.62-61

2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.96

 3ان ر :البسام ،عبد هللا عبد الرمحن ،توضيح األحكام من بلوغ املرام (مكة املكرمة ،مكتبة األسدي ،ط،5
1423ه2003 ،م) ا ،4ا.269
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املعاوضات املالية املشتملة على الغرر الفاحش ،وأنه ضرب من ضروب املقامرة ،وأنه من
الرهان احملرم".1
كما أن جملس اجملمع الفقهي التابع ملن مة املؤمتر اإلسالمي قرر حرمة التأمم
التجاري ،حيء نص قراره" :إن عقد التأمم التجاري ذي القسه الثابت الذي تتعامد به
شركات التأمم التجاري عقد فيه ريرر كبري للعقد ،ولذا فهو حرام شرعاً".2
ويتلخص مما سبق أن عقد التأمم التجاري من عقود املعاوضات املشتملة على الغرر
املنايف ملعلومية الثمن.
 .5إعالم مقدار الربح ،ألن املقصود يف عقد املضاربة هو الربح ،و هالة الربح ال تصح
املضاربة إال بتحديد نصيب كد من املتعاقدين وقت العقد حصة شائعة من الربح كأن
يتفقا على أن الء الربح أو ربعه للعامد أو يتفقان على أن الربح بينهما ،فإذا حدد
ألحدمها مبلم معم ،كألفي رايل مثالً فال يصحه ألن الربح مقصود العقد ،فال يصح
مع اجلهالة ،كما قررت القاعدة.
قال ابن النجار (ت972:ه)(" :وال تصح) الشركة (إن مل يذكر الربح) يف العقد
كاملضاربة ألنه املقصود منها فال جيوز اإلخالل به( .أو شرط لبعضهم) أي :الشركاء (جزء
جمهول) كثلء الربح إال عشرة دراهم .أو مثد ما شرط لفالن مع جهد ذلك ،ألن اجلهالة
متنع تسليم الواجب وألن الربح مقصود العقد ،فال يصح مع اجلهالة ،كالثمن واألجرة( .أو
دراهم معلومة)ه كألف ومائة وعشرةه ألن املال قد ال يربح إال املسمى فيختص به من مسي
له .وهذا خمالف ملوضوع الشركة".3

 1هيئة كبار العلماء اململكة العربية السعودية ،أحباث هيئة كبار العلماء ،ا ،4ا.308
 2قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،القرار رقم ،)9( :ا.6

 3ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا.12
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وقال البهويت (ت1051:ه)(" :شرطا ألحدمها يف الشركة واملضاربة جزءا جمهوال)
كحا أو جزء ونصيب مل يصحا ألن اجلهالة متنع تسليم الواجب (أو) شرطا فيهما ألحدمها
(دراهم معلومة) مل يصحا ألنه قد ال يربح ريريها فيأخذ مجيع الربح وقد ال يربح فيأخذ جزءا
من املال ،وقد يربح كثريا فيتضرر من ُشرطت له".1
ومن الصور املعاصرة لشركة املضاربة سندات املقارضة وسندات االستثمار ،وقد
عرفها بعض الباحثم أبهنا" :الورئق املوحدة القيمة والصادرة أبمساء من يكتتبون فيها مقابد
دفع القيمة احملررة هبا ،وذلك على أساس املشاركة يف نتائج األراح أو اإليرادات املتحققة يف
املشروع املستثمر فيه ،حبسب النسب املعلنة على الشيوع ،مع مراعاة التصفية التدرجيية
املنت مة لرأس املال املكتتب به عن طريق ختصيص احلصة املتبقية من األراح الصافية،
إلطفاء قيمة السندات جزئياً حىت السداد التام".2
ومن خصائص سندات املقارضة والل متيزها عن ريريها من الشهادات ما أييت:
 .1أن سندات املقارضة متنح حاملها ملكية مقيدة مبقدار اجلزء املتبقي قبد اإلطفاء وحىت
اسرتداد رأس املال.
 .2أهنا قابلة للتداول يف األسواق املالية.
 .3متثد ملكية حصة شائعة يف املشروع الذي أصدرت الصكوت إلنشائه أو متويله ،وتستمر
هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل هنايته.3

 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،8ا.481
2

سامي محود ،حقيقة سندات املقارضة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع ،ا ،3ا .1920العبادي،

3

الشبيلي ،يوسف عبد هللا ،اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي (الرايض :دار ابن

سندات املقارضة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع ،ا ،3ا.1965

اجلوزي ،ط1425 ،1ه2005 ،م) ا ،1ا .357-356زعرتي ،عالء الدين ،موسوعة فقه املعامالت املالية
املقارن (دمشق :دار العصماء ،ط1433 ،1ه2012 ،م) ا.515
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يصريه جمهوالً:
املبحث الثالث :استثناء اجملهول من املعلوم رِ
املطلب األول :معىن القاعدة:
املقصود القاعدة أنه إذا استثِن من املعلوم جمهوالً صار املعلوم الباقي جمهوالً فيبطد
العقد ،أما إذا كان االستثناء معلوماً فيصح.
مثال ذلك :من اع لشخص بيتًا ،واستثىن ريرفة من بيته ،وجيهله املشرتي مل يصح
االستثناء ،ألن االستثناء جمهول ،وأما لو كانت الغرفة معلومة صح االستثناء ،فيصح البيع.
قال ابن حجر (ت852:ه)" :املراد الثنيا االستثناء يف البيع" ،1قال املباركفوري
(ت1353:ه) بعد أن نقد هذا النص عن ابن حجر" :حنو أن يبيع الرجد شيئاً ويستثِن
بعضه ،فإن كان الذي استثناه معلوماً حنو أن يستثِن واحدة من األشجار أو منزالً من املنازل
أو موضعاً معلوماً من األرض صح االتفاق .وإن كان جمهوالً حنو أن يستثِن شيئاً ريري معلوم
مل يصح البيع ،واحلكمة يف النهي عن استثناء اجملهول ما يتضمنه من الغرر مع اجلهالة".2

جمهوالً.

يصري كالً من املستثىن واملستثىن منه
إذن استثناء ريري املعم من املبيع ال يصح ،ألنه ّ

 1ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،قيق :حمب الدين ا طيب ،حممد عبد
الباقي (بريوت :دار املعرفة1379 ،ه1959 ،م) ا ،1ا.95

 2املباركفوري ،حممد عبد الرمحن ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت)
ا ،4ا ،426ومل أقف على هذا النص يف فتح الباري.
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
وترجيحا،
توارد فقهاء احلنابلة على ذكرها واالستناد إليها يف توجيه الفروع اختيا ًرا
ً
حيء اتسع جمال االستدالل هبا ليشمد أبوااً فقهية كثرية ،كالزكاة واملضاربة والشفاعة ،فضال
عن البيع وريريها ،مما يدل على اعتبارها وأمهيتها وسعة جماالت إعماهلا ،والذي خيصنا منها
يف هذه الدراسة عقود املعاوضات ،ألن البحء خاا هبا.
وقبد الدخول يف تفاصيد القاعدة نذكر صيم القاعدة املختلفة عند فقهاء احلنابلة.
أوال :من عرب عنها الصيغة املختارة:
ً
قال عبد الرمحن ابن قدامة صاحب الشرح الكبري (ت682:ه)" :واستثناءُ اجملهول

من املعلوم يُصريه جمهوالً".1

وقال ابن النجار (ت972:ه)" :واستثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً".2
وعرب البهويت (ت1051:ه) يف الروض املربع والكشاف بذات الصيغة ،حيء قال:
"استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً".3
وقال الرحيباين (ت1243:ه)" :واستثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً".4
رنيًا :من عرب عنها التعليد:

 1عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا.150

 2ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.36

 3البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا .363البهويت ،الروض املربع ،ا.308
 4الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،4ا.43
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قال البغدادي (ت428:ه)" :وال يصح استثنا هه ألنه بضعة منها ،كبعض
أعضائهاه وألنه هني عن بيع احلمد دون أمهه لدخول الغرر واجلهالة فيه .وهني عن استثناء
اجملهول من املعلوم ،وكذلك هذا".1
وعرب عنها البهويت (ت1051:ه) يف شرح املنتهى بصيغة التعليد ،حيء قال" :ألن
يصريه جمهوالً".2
استثناء اجملهول من املعلوم ِّ
الفرع الثاين :دليد القاعدة:
فوعا ،أن رسول هللا
استدل فقهاء احلنابلة على هذه القاعدة حبديء جابر رضي هللا عنه مر ً
« نـَ َهى َع ِن الْ ُم َحاقَـلَ ِةَ ،واملَزابَـنَ ِةَ ،وامل َخابَـَرةَِ ،والثُّـْنـيَا ،إِال أَ ْن تُـ ْعلَ َم».3
ُ
ُ
وجه االستدالل من احلديء الشريف أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الثنياه
ألنه يؤدي إىل النزاع ،وكد ما أدى إىل النزاع فهو منهي عنه ،جاء يف فة األحوذي:
"واحلكمة يف النهي من استثناء اجملهول ما يتضمنه من الغرر واجلهالة".4
وميكن أن يستدل هلذه القاعدة أيضاً األحاديء الدالة على النهي عن الغرر واجلهالة
ألهنما يؤداين إىل اجلهالة الل تفضي إىل املنازعة املبطلة للعقد ريالباً ،كحديء أيب هريرة
رضي هللا عنه قال" :هنى رسول هللا  عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر" ،وكذا األحاديء
الدالة على النهي عن احملاقلة واملزابنة واملنابذة وريريها.5

 1اهلامشي ،اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ،ا .438

 2البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا.142

 3أخرجه الرتمذي يف السنن ،أبواب البيوع ،اب :ما جاء يف النهي عن الثنيا ،ا ،2ا ،576رقم .)1290( :قال
األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ا ،3ا :290صحيح.

 4املباركفوري ،حتفة األحوذي ،ا ،2ا.564
 5معلمة زايد ،ا ،16ا.328
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
قطيعا من الغنم ،واستثىن منه شاة بعينها صح ،وإن استثىن شاة ريري
 .1إذا اع شخص ً
1
يصريه جمهوالً.
معينة مل يصح ملا يف ذلك من اجلهالة  ،ألن استثناء اجملهول من املعلوم ِّ
 .2لو اع شخص بيتاً واستثىن منه بركة سباحة ريري معلومة ،وكان يف بيته أكثر من بركة مل
يصحه ألنه استثىن شيئاً جمهوالً (وهو الربكة) من شيء معلوم (وهو البيت) فصار الكد
جمهوالً بدخوله يف منطوق القاعدة.
 .3لو اع اتجر اجلملة – مثالً  -شنطة فيها مالبس خبمسة آالف رايل ،واستثىن قطعة
منها يساوي ألف رايله ال يصح ،جلهالة املستثىن.
 .4لو اع انقة واستثىن احلمد الذي يف بطنها ،مل يصح البيع ألنه جمهول ،والقاعدة تقول:
يصريه جمهوالً.
إن استثناء اجملهول من املعلوم ّ

نصا (وال مبائة
 .5قال ابن النجار (ت972:ه)(" :وال يصح البيع (بدينار إال درمهاً) ً
درهم إال ديناراً أو إال قفيز بر أو حنوه) ،أي :وحنو هذا االستثناءه ألنه قصد استثناء
قيمة الدرهم من الدينار ،وقيمة الدينار من املائة درهم ،وقيمة القفيز من الدراهم،
وذلك ريري معلوم ،واستثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً".2
االستثناء من هذه القاعدة:
هلذه القاعدة مستثىن واحد ،وهو ال يدخد يف مضمون القاعدة ،وذلك أن فقهاء
ِ
مأكول اللحم من كد حيوان.
احلنابلة ذهبوا إىل جواز استثناء رأس وجلد وأطراف
قال املرداوي (ت885:ه)" :وإن اعه حيواانً مأكوالً إال رأسه وجلده وأطرافه،
صح ،هذا املذهب نص عليه ،وعليه مجاهري فقهاء احلنابلة ،وجزم به يف املغىن والشرح واحملرر
َ
 1ان ر :ابن قدامة ،املغين ،ا ،4ا.78

 2ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.35
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والفائق والوجيز والرعاية الصغرى واحلاوي الصغري وريريهم ،وقدمه يف الفروع والرعاية الكربى
وهو من مفردات املذهب".1
املعىن :لو استثىن البائع من حيوان يؤكد رأسه وجلده وأطرافه (األكارع) يصح هذا
االستثناء.
دليد االستثناء:

ول اَّللِ صلى هللا علَي ِه وسلم ِحم خرا هو وأَبو ب ْك ٍر ِمن مكةَ مه ِ
اجَريْ ِن إِ َىل
ُ " .1روي أَن َر ُس َ
َ ُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
الْم ِدينَ ِة مرا بِر ِ
اعي َريْن ٍم فَا ْشتَـَرَاي ِمْنهُ َشا ًة َو َشَر َط أَن َسلَبَـ َها لَهُ".2
َ َ َ
ِ ِ
ٍ
صلى اَّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم
 .2وروي عن جابر قال" :قَ َ
ضى َزيْ ُد بْ ُن َربِتَ ،وأ ْ
اب َر ُسول اَّلل َ
َص َح ُ
ضى ِالش ْرَوى .يَـ ْع ِِن أَ ْن يـُ ْع ِط َي َرأْ ًسا ِمثْ َد َرأْ ٍس".3
ِيف بَـ َقَرةٍ َا َع َها َر ُجد َوا ْشتَـَر َط َرأْ َس َها ،فَـ َق َ
" .3وألن املستثىن واملستثىن منه معلومان ،فصح ،كما لو اع حائطاً واستثىن منه خنلة
معينة".4

مسائد متعلقة هبذا االستثناء:
املسألة األوىل :لو أىب املشرتي ذبح احليوان بعد ما استثىن البائع األطراف وحنوه ،فما
حكم ذلك؟
مثاله :اع سعود على انيف شاةً واستثىن منها الرأس ،وقد قلنا :إن هذا االستثناء
صحيح يف املذهب ،ولكن انيفاً أىب ذبح الشاه بعد شرائه ،وهنا تعذر على سعود أخذ
الرأس ،فما حكم ذلك؟

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،11ا.125-124
 2أخرجه أبو داود يف املراسيل ،اب :يف املفلس ،ا ،167رقم.)179( :

 3أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،اب :الدابة تباع ويشرتط بعضها ،ا ،8ا ،195رقم.)14851( :

 4عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا.126
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جياب عنه أبن هذه املسألة هلا حاالن:
احلال األوىل :إذا مل يشرتط البائع على املشرتي ذبح البهيمة ،مل جيرب على ذحبها،
وتلزمه قيمة املستثىن (وهو هنا الرأس).
مثاله :ملا اع سعود على انيف البهيمة ،ومت استثناء رأس الشاةِ بدون أن يشرتط
على انيف أن يذبح الشاة ،فهنا مت االستثناء بدون اشرتاط ،فلم جيرب انيف على ذبح الشاة،
وعليه قيمة رأس الشاة.
قال ابن النجار (ت972:ه)(" :ولو أىب مش ٍرت ذحبه ومل يشرتط) البائع عليه( ،مل
جيرب) على ذحبه( ،وتلزمه قيمة ذلك) ،أي قيمة املستثىن ،قاله أمحد (تقريباً)".1
والدليد على أن املشرتي ال ُجيرب على ذحبه إذا امتنع منه ،وإ ا يُلزم القيمة ،ملا روي

علي رضي هللا عنه أنه قضى يف رجد اشرتى انقة وشرط اُنياه ،فأعطوه حبساب انياها يف
عن ّ
مثنها.

احلال الثانية :إذا اشرتط البائع على املشرتي ذبح احليوان ،فل ِزمه ذحبه وتسليم املستثىن
(الرأس) للبائع.
مثاله :لو استثىن سعود الرأس يف الشاة ،وشرط على انيف أن يذحبه ،وامتنع انيف عن الذبح
بعد الشراء ،فإنه جيرب على الذبحه لكي يدفع الرأس لسعود ،قال البهويت(" :فإن شرط البائع)
حليوان دون رأسه وجلده وأطرافه (الذبح ليأخذ املستثىن لزم املشرتي الذبح) وفاء الشرطه
ألنه أدخد الضرر على نفسه (و) لزمه (دفع املستثىن)".2
املسألة الثانية :هد جيوز الفسخ للمشرتي لعيب خيتص املستثىن؟

 1ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.31

 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.254-253
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مثال ذلك :لو أن رجالً اع شاة واستثىن منها بعض أجزائها كالرأس أو اليدين ،أت
اكتشف املشرتي أن يف رأس الشاة عيب فهد ميلك الفسخ؟
ذهب فقهاء احلنابلة إىل أنه ميلك الفسخ ،رريم أن الرأس ملك البائع ،وحجتهم يف
ذلك أن اجلسد كله يتأمل بتأمل شيء منه.
وقال الرحيباين (ت1243:ه)(" :وله)ه أي :املشرتي (الفسخ بعيب خيتص
املستثىن) ه كعيب برأسهه أو جلدهه ألن اجلسد شيء واحد ،يتأمل كله بتأمل بعضه".1

1

الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،3ا .38وان ر :البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا ،354وان ر :البهويت،

شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا ،40ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،7ا ،354ابن مفلح ،املبدع ،ا،3
ا،146
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املبحث الرابع :اختالف العقدين ال مينع صحة البيع:
املطلب األول :معىن القاعدة:
تعِن القاعدة أبن تراضي العاقدين على إبرام اتفاقية تشتمد على عقدين كالبيع
واإلجارة ،أو البيع واإلعارة ،أو اإلجارة واملساقاة وحنوها يف صفقة واحدة بعوض واحد،
يصح.
حبيء تُراعى مجيع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها ّ

قال ابن قدامة (ت620:ه)" :وإذا مجع بم عقدين خمتلفي القيمة بعوض واحد

كالصرف ،وبيع ما جيوز التصرف فيه قبد القبض ،والبيع والنكاح أو اإلجارة ،حنو أن يقول:
بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درمهاً أو بعتك هذه الدار وأجرتك األخرى أبلف
صح العقد فيهما".1
وقال ابن تيمية (ت728:ه)" :وجيوز اجلمع بم البيع واإلجارة يف عقد واحد يف
أظهر قوهلم".2
ونص الشمس ابن مفلح (ت763:ه)" :وإن مجع مع بيع إجارة أو صرفاً أو خلعاً
صح فيهن".3
وقدمه املرداوي (ت885:ه) وقال" :وهو املذهب ،نص عليه".4
فهذه النصوا انطقة واز اجتماع أكثر من عقد يف صفقة واحدة عند فقهاء
احلنابلة.

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا.335

 2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ا ،29ا.79

 3مشس الدين ،حممد بن مفلح ،الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1ه2003 ،م)ا ،6ا.162
 4املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،7ا160
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
وردت القاعدة يف أريلب مصنفات احلنابلة بصيغة اجلزم تعليال هبا واستنادا إليها يف
توجيه الفروع ،من ذلك:
قوله ابن قدامة (ت620:ه)":إ ْن مجع بم عقدين خمتلفي احلكم ،كبيع وإجارة أو
صرف بعوض واحد صح فيهما ،ألن اختالف حكم العقدين ال مينع الصحة".1
وقال عبد الرمحن ابن قدامة صاحب الشرح الكبري (ت682:ه) " :إذا مجع بم
عقدين خمتلفى احل ّده كالبيع واإلجارة والبيع والصرف ،بعوض واحد ،صح فيهماه ألن
اختالف حكم العقدين ال مينع الصحة".2
وقال ابن النجار( :ت972:ه) "(وإن مجع) يف عقد واحد (بم بيع وإجارة أو) بم
صحا) ،أي :البيع وما مجع معه
بيع و(صرف أو خلع) أو بم بيع و(نكاح بعوض واحدّ :
على األصحه ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة".3
وقال الرحيباين (ت1243:ه)(" :أو) مجع بم بيع (وخلع) ،أبن قالت :ابتعت
منك عبدت ،واختلعت نفسي بعشرين دينارا صحا( ،أو) مجع بم بيع (ونكاح بعوض
واحده صحا)  ،ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة".4

 1ابن قدامة ،الكايف ،ا ،2ا.20

 2عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،11ا.160
 3ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا.40
 4الرحيباين ،مطالب أوىل النهى ،ا ،3ا.48
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الفرع الثاين :دليد القاعدة:
أ ـ قياس اجتماع العقدين على انفراد كد عقد منهما ،حيء إن كد واحد منهما جائز
مبفرده ،فكذلك جيوز اجلمع بينهما ،جاء يف املبدع" :ألهنما عينان جيوز أخذ العوض عنهما
منفردين فجاز أخذه عنهما جمتمعم".1
وقال البهويت (ت1051:ه)" :إهنما عقدان جيوز إفراد كد واحد منهما ،فجاز
اجلمع بينهما".2
ب ـ قياس ما لو مجع بم البيع يف شفعة وما ال شفعة فيه ،كما إذا اع شقصا وسيفا فإنه
يصح مع اختالف حكمهما بوجوب الشفعة يف أحدمها دون اآلخر.3
ا ـ دليد االستصحاب ،حيء إن األصد يف العقود اإلاحة ،فال حيرم منها إال ما دل عليه
دليد شرعي صحيح صريح ،وال يوجد دليد مينع اجتماع العقود يف عقد واحد.

 1ابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا.40

 2البهويت ،كشاف القناع ،ا،9ا.24

 3ان ر :ابن قدامة ،املغين ،ا ،4ا .178عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف،
ا ،11ا ،160وابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا.42
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
 .1إذا قال البائع :بعتك بيتاً من بيويت ،وأجرتك بيتاً آخر مبليون رايل صح العقد فيهما،
ألن اختالف العقدين ال مينع صحة البيع.
 .2من اع سيارته وصارفه يف عقد واحد ،صح العقد فيهما ،ألن اختالف العقدين ال مينع
صحة البيع.
 .3إذا قال الويل يف الزواا :زوجتك ابنل وبعتك بيل مبائة ألف رايل صح العقدان ،ألن
اختالف العقدين ال مينع صحة البيع.
قال الرحيباين (ت1243:ه)(" :وإن مجع) يف عقد (بم بيع وإجارة)  ،أبن اعه
عبده ،وأجره داره بعوض واحده صحا( ،أو) مجع بم بيع (وصرف)  ،أبن اعه عبده،
وصارفه دينارا مبائة درهم مثال ،صحا خبالف ما لو اعه اوا وعشرة دراهم بثالام درمها،
(أو) مجع بم بيع (وخلع)  ،أبن قالت :ابتعت منك عبدت ،واختلعت نفسي بعشرين دينارا
صحا( ،أو) مجع بم بيع (ونكاح بعوض واحده صحا)  ،ألن اختالف العقدين ال مينع
الصحة".1

 1الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،4ا.50
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التطبيقات املعاصرة للجمع بم العقود اجملتمعة:
تطرق الفقهاء املعاصرون إىل هذا النوع من العقود ،ومسوه العقود اجملتمعة ،وقد
تناولوا تعريفه وحكمه ،نوردها فيما أييت:
أوال :تعريفه:
ً
عرف نزيه محاد العقود اجملتمعة بقوله" :أن يرتاضى الطرفان على إبرام اتفاقية تشتمد
على عقدين أو أكثر ،على  -سبيد اجلمع أو التقابد  -حبيء تعترب سائر موجبات تلك
العقود اجملموعة ،ومجيع االلتزامات املرتتبة عليها مجلة واحدة مبثابة آرر العقد الواحد".1
وعرفها الدكتور القري بقوله" :تلك االتفاقيات الل تولِد حقوقًا والتزامات مستمدة
من أكثر من عالقة تعاقدية مسماة ،كأن جيتمع فيها البيع واإلجارة والوكالة ..اخل ،ولكد
مجيعا يف داخد
واحد من هذه العقود معامله الواضحة وأركانه وشروطه املكتملة ،ولكنها تقع ً

تلك االتفاقية".2

وأما هيئة املعايري الشرعية فعرفت العقود اجملتمعة يف معيارها اختصار ،حيء نصت
على أهنا" :عملية بم طرفم أو أكثر تشتمد على عقدين أو أكثر".3
رنيًا :حكم العقود اجملتمعة:
وقد ذهب الفقهاء املعاصرون إىل ما ذهب إليه فقهاءَ احلنابلة من جواز اجتماع أكثر

من عقد يف صفقة واحدة.

"فقد جاء يف فتاوى ندوتم فقهيتم عُقدات يف بيت التمويد الكويل وطرح فيهما هذا

املوضوع ،حيء انتهت إحدامها إىل ما أييت:

 1نزيه محاد ،العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد العاشر ،ا ،2ا.515
 2القري ،العقود املستجدة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد العاشر ،ا ،2ا.526
 3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.350
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 .1ال مانع شرعاً من اجلمع بم عقدين يف صفقة واحدة ،سواء كاان من عقود املعاوضات أم
من عقود التربعات ،لعموم األدلة الدالة على األمر الوفاء الشروط والعقود .ويستثىن من
ذلك ما أييت:
أ .اجتماع عقدين على حنو يؤدي إىل الرا أو شبهته ،مثد اجتماع عقد القرض مع أي
عقد ،لورود النهي عن بيع وسلف ،وألنه يؤدي إىل الرا.
ب .واجتماع بيع مؤجد مع بيع معجد يف صفقة واحدة (بيع العينة).
 .2الشروط الصحيحة مهما كثرت مقبولة شرعاً".1
وجاء يف فتاوى الندوة ا امسة" :جيوز اجتماع العقود املتعددة يف عقد واحد ،سواء
كانت هذه العقود متفقة األحكام أو خمتلفة األحكام إذا استوىف كد عقد منها أركانه
وشرائطه الشرعية ،وسواء أكانت هذه العقود من العقود اجلائزة أم العقود الالزمة ،أم منهما
معاً ،وذلك بشرط أن ال يكون الشرع قد هنى عن هذا االجتماع ،وأال يرتتب على اجتماعها
توسد إىل ما هو حمرم شرعاً".2
وقد أخذت بذلك هيئة املعايري الشرعية أيضاً ،حيء نصت على أنه "جيوز اجتماع
أكثر من عقد يف من ومة واحدة بدون اشرتاط عقد يف عقد ،إذا كان كد واحد منها جائز
مبفرده ،ما مل يكن هنات دليد شرعي مانع ،فحينئذ ميتنع خبصوصه استثناء".3
وذهب نزيه محاد إىل صحة اجتماع العقود بشرطم:
" .1أن ال يرتتب على اجتماع عقدين فأكثر ما دل النص أو القياس على ح ره ،كما
يف اجتماع البيع والسلف.

 1أبو ريدة ،عبد الستار ،حبوث يف املعامالت واألساليب املعرفية اإلسالمية (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط،1
نقال عن فتاوى الندوة الفقهية ا امسة لبيت التمويد الكويل.
1425ه2004 ،م) ا ،5اً .405
 2املصدر السابق ،ا ،5ا.406

 3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.350
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وضعا ،أو متناقضم
 .2أال يكون العقدان اجملتمعان يف اتفاقية واحدة متضادين ً
حكما".1
ً
ومن أهم تطبيقات العقود اجملتمعة:
 .1اإلجارة املنتهية التمليك :والل عرفتها هيئة املعايري الشرعية أبهنا" :إجارة يقرتن هبا الوعد
بتمليك العم املؤجرة إىل املستأجر يف هناية مدة اإلجارة أو يف أاناءها".2
وعرفها الشيخ القره داريي بقوله" :أن يتفق الطرفان على إجارة شيء ملدة معينة أبجرة
معلومة قد ال تزيد على أجرة املثد ،على أن تنتهي بتمليك العم املؤجرة للمستأجر".3
ولإلجارة املنتهية التمليك صور متعددة ذكرها الفقهاء املعاصرون ،من أبرزها:
"الصورة األوىل :أن يتم اإلجيار بم الطرفم ،أت يلحق هذا العقد بوعد بيع العم املستأجرة
مقابد مبلم حقيقي ،أو رمزي يدفعه املستأجر يف هناية املدة بعد سداد مجيع األقساط
اإلجيارية املتفق عليها.
وميكن أن نتصور صورة العقد على النحو اآليت :أجرتك هذه السلعة ملدة معينة،
أبجر معم ،ويف هناية املدة بعد انتهاء األقساط يباع إىل املستأجر بثمن حقيقي أو مقابد
مبلم رمزي.
الصورة الثانية :أن يتعاقد الطرفان على أتجري الدار أو السفينة ،أو حنومها ويلحق به وعد
اهلبة يف عقد منفصد ،أي إن املؤجر يهبها للمستأجر بعد انتهاء زمن حمدد يدفع فيه مجيع
األقساط اإلجيارية املستحقة".4
 1نزيه محاد ،العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد العاشر ،ا ،2ا.515
2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.127

 3القره داريي ،اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،1ا.477

 4ان ر :القره داريي ،اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،1ا-493
.494
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"الصورة الثالثة :عقد إجارة مع إعطاء املالك ا يار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع
األقساط اإلجيارية املستحقة خالل املدة يف شراء العم املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة
اإلجارة.
الصورة الرابعة :عقد إجارة ميكن املستأجر من االنتفاع العم املؤجرة مقابد أجرة معلومة يف
مدة معلومة ،ويعطي املؤجر للمستأجر حق ا يار يف متلك العم املؤجرة يف أي وقت شاء،
على أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق".1
وقد صدرت خبصوا اإلجارة املنتهية التمليك فتوى عن الندوة الفقهية األوىل لبيت
التمويد الكويل عام 1981م ،ونصها:2
"إذا وقع التعاقد بم مالك ومستأجر على أن ينتفع املستأجر مبحد العقد أبجرة حمددة
أبقساط موزعة على ُمدد معلومة ،على أن ينتهي هذا العقد مبلك املستأجر للمحد فإن هذا

العقد يصح إذا روعي فيه ما أييت:

أ .ضبه مدة اإلجارة  ،وتطبيق أحكامها طيلة تلك املدة.
ب .ديد مبلم كد قسه من أقساط األجرة.
ت .نقد امللكية إىل املستأجر يف هناية املدة بواسطة هبتها إليه تنفيذاً لوعد سابق بذلك
بم املالك واملستأجر".
وقرر جممع الفقه اإلسالمي أن ضابه جواز اإلجارة املنتهية التمليك ما أييت:3

 1قرارات وتوصيات جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،1ا.699

 2القره داريي ،اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،1ا.493-492
العمراين ،العقود املالية املركبة ،ا.199-195

 3قرارات وتوصيات جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،1ا.697
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" .1وجود عقدين منفصلم يستقد كد منهما عن اآلخر زماان ،حبيء يكون إبرام عقد البيع
بعد عقد اإلجارة ،أو وجود وعد التمليك يف هناية مدة اإلجارة  ،وا يار يوازي الوعد يف
األحكام.
 .2أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
 .3أن يكون ضمان العم املؤجرة على املالك ال على املستأجر ،وبذلك يتحمد املؤجر ما
يلحق العم من ضرر ريري انشئ من تعدي املستأجر أو تفريطه ،وال يلزم املستأجر بشيء إذا
فاتت املنفعة.
 .4إذا اشتمد العقد على أتمم العم املؤجرة فيجب أن يكون التأمم تعاونيًا إسالميًا ،ال
جتاراي ،ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر.
 .5جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية التمليك أحكام اإلجارة طوال مدة عقد
اإلجارة وأحكام البيع عند متلك العم.
 .6تكون نفقات الصيانة ريري التشغيلية على املؤجر ال على املستأجر طوال مدة اإلجارة".
وأخذت املعايري الشرعية واز اإلجارة املنتهية التمليك ،حيء نصت على أنه:
"جيب يف اإلجارة ديد طريقة متليك العم للمستأجر بوايقة مستقلة عن عقد اإلجارة،
ويكون إبحدى الطرق اآلتية:
أ .وعد البيع بثمن رمزي ،أو بثمن حقيقي ،أو وعد البيع يف أاناء مدة اإلجارة أبجرة
املدة الباقية ،أو بسعر السوق.
ب .وعد اهلبة.
ت .عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط".1
1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.117
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 .2الشركة املتناقصة :وقد ِّ
عرفت بتعريفات متعددة تؤول كلها إىل معىن واحد ،منها تعريف
هيئة املعايري الشرعية ،حيء عرفتها أبهنا" :عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء
بشراء حصة اآلخر تدرجييًا إىل أن يتملك املشرتي املشروع بكامله .وإن هذه العملية
تتكون من الشركة يف أول األمر ،أت البيع والشراء بم الشريكم ،وال بد أن تكون الشركة
ريري مشرتط فيها البيع والشراء ،وإ ا يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصد عن الشركة،
وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصد عن الشركة ،وال جيوز أن يشرتط أحد العقدين يف
اآلخر".1
وعرفتها املوسوعة اإلسالمية أبهنا" :مشاركة يعطي البنك فيها احلق للشريك يف
احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة ،أو على دفعات ،وفق ما تقتضيه الشروط املتفق عليها،
أو طبيعة العملية على أساس إجراء ترتيب من م لتجنيب جزء من الدخد قسه لسداد قيمة
حصة البنك".2
وللمشاركة املتناقصة صور متعددة ،من أبرزها:3
الصورة األوىل :أن تدفع املؤسسة املالية كامد رأس املال ملشروع معم ،ويق ّدم الشريك العمد،
ويكون الربح بينهما ،مع وعد من املؤسسة بتمليك املشروع بطريقة املشاركة املتناقصة.
الصورة الثانية :حيدد نصيب كد من البنك وشريكه يف الشركة يف صورة أسهم متثد جمموع
مثال) ،وحيصد كد من الشريكم (البنك والشريك) على
قيمة الشيء موضوع املشاركة (عقار ً
نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار  ..وللشريك إذا شاء أن يقتِن من هذه األسهم اململوكة
 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.117

نقال عن املوسوعة اإلسالمية ،النشمي ،عجيد جاسم ،املشاركة املتناقصة يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،جملة
ً 2
جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالء عشر ،ا ،2ا.581

3النشمي ،املشاركة املتناقصة يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،مصدر سابق ،ا ،2ا .581نزيه محاد،
املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالء عشر،

ا ،2ا .516وهبة الزحيلي ،املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،العدد الثالء عشر ،ا ،2ا.490
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عددا معينًا كد سنة ،حبيء تكون األسهم املوجودة يف حيازة البنك متناقصة ،إىل أن
للبنك ً
األسهم بكاملها  ،فتصبح له امللكية املنفردة للعقار.
يتم متليك شريك البنك
َ

الصورة الثالثة :وهي أن يتفق البنك مع عميله على املشاركة يف التمويد الكلي أو اجلزئي
ملشروع ذي دخد متوقع ،وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك اآلخر ،لتحصيد
البنك حصة نسبية من صايف الدخد احملقق فعال ،مع حقه االحتفاظ اجلزء املتبقي من
اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ،ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصد ما قدمه البنك
من متويد ،أي إن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة احلصة من الغلة الناجتة.
نص جممع الفقه اإلسالمي بشأن املشاركة املتناقصة على ما أييت:
وقد ّ

" .1املشاركة املتناقصة :معاملة جديدة تتضمن شركة بم طرفم يف مشروع ذي دخد يتعهد
فيها أحدمها بشراء حصة الطرف اآلخر تدرجيًا ،سواء كان الشراء يف حصة الطرف
املشرتي يف الدخد أم من موارد أخرى.
 .2أساس قيام املشاركة املتناقصة هو العقد الذي يربمه الطرفان ويسهم فيه كد منهما حبصة
يف رأس مال الشركة ،سواء كان إسهامه النقود أم األعيان بعد أن يتم تقوميها ،مع بيان
كيفية توزيع الربح ،على أن يتحمد كد منهما ا سارة –إن وجدت -بقدر حصته يف
الشركة.
 .3ختتص املشاركة املتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفم فقه أبن يتملك حصة
الطرف اآلخر ،على أن يكون للطرف اآلخر ا يار ،وذلك إببرام عقود بيع عند متلك كد
جزء من احلصة ،ولو بتبادل إشعارين اإلجياب والقبول.
 .4جيوز ألحد أطراف املشاركة استئجار حصة شريكه أبجرة معلومة وملدة حمددة ،وي د كد
مسؤوال عن املشاركة األساسية مبقدار حصته.
من الشريكم
ً
 .5املشاركة املتناقصة مشروعة إذا التزم فيها األحكام العامة للشركات ،وروعيت فيها
الضوابه اآلتية:
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أ .عدم التعهد بشراء أحد الطرفم حصة الطرف اآلخر مبثد قيمة احلصة عند إنشاء
الشركة ،ملا يف ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ،بد ينبغي أن يتم ديد مثن
بيع احلصة القيمة السوقية يوم البيع ،أو مبا يتم االتفاق عليه عند البيع.
ب .عدم اشرتاط مد أحد الطرفم مصروفات التأمم أو الصيانة وسائر املصروفات ،بد
مد على وعاء املشاركة بقدر احلصص.
ت .دد أراح أطراف املشاركة بنسب شائعة ،وال جيوز اشرتاط مبلم مقطوع من األراح
أو نسبة من مبلم املسامهة.
حل .الفصد بم العقود وااللتزامات املتعلقة املشاركة.
ا .منع النص على حق أحد الطرفم يف اسرتداد ما قدمه من مسامهة (متويد) ."1
 .3البطاقات املصرفية االئتمانية :وقد عرفها جممع الفقه اإلسالمي أبهنا" :مستند يعطيه
مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري  -بناء على عقد بينهما  -ميكنه من شراء السلع أو
ا دمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاالً لتضمنه التزام املصدر الدفع".2
وهي توي على جمموعة اتفاقيات وتعاقدات قد جيتمع يف العقد تكييفات متعددة
لعالقة واحدة ،وتكييف آخر النسبة للطرف اآلخر.
وأطراف االتفاقيات يف بطاقة االئتمان هي:
أ .املن مة العاملية :هي الل متلك العالقة التجارية للبطاقة كـ (فيزا) و (ماسرت كارد)
املصدر :هو الذي يقوم إبصدار البطاقة.
ب .املصرف ّ

ت .حامد البطاقة :وهو العميد الذي يستخدم البطاقة.
حل .التاجر :وهو اجلهة الل تقبد البطاقات سواء أكانت مؤسسة أم حمالت جتارية.

 1جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد ا امس عشر ،ا ،1ا.645
 2قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،ا ،1ا.71
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ا .املصرف التاجر :وهو املصرف الذي يقوم التسويق الستخدام البطاقات لدى
املؤسسات واحملالت التجارية.
التكييف الشرعي للعالقة بم مصدر البطاقة وحاملها:
قال الدكتور عبد الستار أبو ريدة مبيناً العالقة بم املصدر واحلامد" :التكييف املالئم
للعالقة بم مصدر البطاقة وحاملها هي الكفالة ،فالبنك يتكفد أبداء ما جيب يف ذمة حامد
البطاقة من ديون انجتة عن استخدامها يف حدود السقف املبم يف شروط البطاقة جتاه التجار
ومقدمي ا دمات املشرتكم يف ن ام البطاقة".1
الكفالة تقبد التقييد الزمان واملبلم واألشخاا ،كما أهنا تنقسم إىل نوعم (األول)
كفالة دين ربت عند انعقاد الكفالة.
و(الثاين) كفالة دين سيثبت يف املستقبد.
التكييف الشرعي للعالقة بم البنك املصدر وبم التاجر:
"إن العالقة بم مصدر البطاقة وقابلها (التاجر) هي عالقة كفالة مقرتنة احلوالة الل
ومصدرها ،وكان التاجر فيها حماالً".2
متت بم حامد البطاقة ّ
التكييف الشرعي للعالقة بم البنك التاجر والتاجر:
وتكييف العالقة بم البنك التاجر والتاجر مزدوجة فهي:
أوالً :األار الناشئ عن حوالة الدين الصادرة من حامد البطاقة على البنك التاجر
لصاحل التاجر ،فالتاجر ينشأ له التزام على البنك التاجر مبوجب احلوالة.

 1أبو ريدة ،عبد الستار ،بطاقات االئتمان ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،3ا.480
 2املصدر السابق.
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رنياً :حوالة حق ،إبحالة التاجر لبنك التاجر الستيفاء ما للتاجر من حق على
حامد البطاقة ،وهي مبثابة توايق آخر حلصول البنك التاجر على ما يدفعه ،فيثبت له حق
الرجوع على حامد البطاقة بسببم مها :حق استيفاء احملال عليه (البنك التاجر) من احمليد
(حامد البطاقة) يف احلوالة املطلقة ،وحق استيفاء احملال (البنك التاجر) حوالة حق من احملال
عليه (حامد البطاقة).1
التكييف الشرعي للعالقة بم املصدر للبطاقة واملن مة الراعية هلا:
العالقة بم البنك للبطاقة واملن مة الراعية هلا هي عالقة وساطة (مسسرة) ،حيء إن
املن مة تعد صاحبة احلق املعنوي يف البطاقة (الرتخيص).
وتنشئ املن مة عالقة بينها وبم البنوت واملؤسسات املالية الل تصدر البطاقة ،حيء
تزود املن مة تلك البنوت ا ربة الفنية واإلدارية يف إدارة نشاط إصدار البطاقة ،وتشمد
خدمات املن مة التوسه بم األعضاء بشأن االتصاالت واملراسالت وعمليات املقاصة
والتسوايت ،وعمليات التفويض وإجياد احللول للمشاكد الل دحل بم األعضاء.

2

املصدر:
التكييف الشرعي للعالقة بم البنك التاجر والبنك ّ

يقدم البنك التاجر خدمات للبنك املصدر للبطاقة ،وذلك الرتويج الستخدام

البطاقة من قبد أصحاب املتاجر وا دمات ،وهو الذي يتوىل إبرام االتفاقيات مع التجار،
ملصدر
والتعهد بدفع املبالم املستحقة املرتتبة على قبوهلم البطاقة ،وهو يف عالقته مع البنك ا ّ
يقوم بدور الوكيد أو الوسيه ،ويستحق من املصدر عمولة على ذلك.

وقد قرر جملس جممع الفقه اإلسالمي بشأن البطاقات االئتمانية ما أييت:3
 1أبو ريدة ،بطاقات االئتمان ،مصدر سابق ،ا ،3ا.480
 2املصدر السابق.

 3جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد ا امس عشر ،ا ،3ا.219
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أ .جيوز إصدار بطاقات االئتمان املغطاة ،والتعامد هبا ،إذا مل تتضمن شروطها دفع
الفائدة عند التأخر يف السداد.
ب .ينطبق على البطاقة املغطاة ما جاء يف القرار  )12/2( 108بشأن الرسوم ،واحلسم
على التجار ومقدمي ا دمات ،والسحب النقدي الضوابه املذكورة يف القرار.
ت .جيوز شراء الذهب أو الفضة أو العمالت البطاقة املغطاة.
حل .ال جيوز منح املؤسسات حامد البطاقة امتيازات حمرمة ،كالتأمم التجاري أو دخول
شرعا .أما منحه امتيازات ريري حمرمة ،مثد :أولوية احلصول على
األماكن احمل ورة ً
شرعا.
ا دمات أو التخفيض يف األسعار ،فال مانع من ذلك ً

ا .على املؤسسات املالية اإلسالمية الل تق ّدم بدائد للبطاقة ريري املغطاة أن تلتزم يف
إصدارها وشروطها الضوابه الشرعية ،وأن تتجنب شبهات الرا أو الذرائع الل تؤدي
إليه ،كفسخ الدين الدين.
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الفصل الثاين :القواعد االستداللية يف ابب السلم:
 املبحث األول :كل عوض يف الذمة يشرتط العلم به ومعرفة مقداره وضبط صفته.
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحث الثاين :كل بيع جاز إىل أجل جاز إىل أجلني وآجال.
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
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املبحث األول :كل عوض يف الذمة يشرتط العلم به ومعرفة مقداره وضبط صفته:
املطلب األول :معىن القاعدة:
تعـِن القاعــدة أبن كــد عــوض ابـت يف الذمــة ال بـُ ّد مــن العلـم بــه لرفــع اجلهالــة املفســدة

للعقــد ،وال بــد كــذلك مــن معرفــة مقــدار العــوض وصــفته ،وهــذه القاعــدة شــاملة جلميــع عقــود
املعاوضات ،مثد البيع واإلجارة والصرف والشركة والسلم وحنوها الل يشرتط فيها أن يعلم كد
من العاقدين :العوض واملعوض واألجد وحنوها مما تتوقـف عليـه صـحة العقـد .ومبـا أن دراسـتنا
متعلقة يف اب السلم فسيقتصر الباحء على تنزيد هذه القاعدة على مباحثه.
مــن طبيعــة عقــد الســلم أنــه يعجــد فيــه العــوض (رأس املــال) ويــؤخر املعــوض (املســلم
فيه) ،وهو أحد العوضم ،وهـو متعلـق بذمـة املسـلَم إليـه ،فـال بـُ ّد إذن مـن العلـم بثالاـة أشـياء:
ُ
عم املسلم فيه ،وقدره ،وصفته.
السلم األمور اآلتية:1
اشرتط فقهاء احلنابلة أن ينُ ّ
ص يف عقد ّ

.1جــنس املسـلم فيــه ونوعــه :أبن يبــم أنــه رز مــن النــوع الباكســتاين أو املصــري ،أو التمــر مــن
النوع الصقعي وحنو ذلك.
.2ضبه صفته :أبن يبم صفته مما خيتلف به الثمن ظاهراً كأن يقول رز مصري حباته طويلـة
أو متر صقعي سكري صغري.
.3بيــان قــدره :أبن يــذكر مقــدار املســلم فيــه الكيــد إذا كــان مكــيالً ،والــوزن إذا كــان مــوزوانً،
والعدد إن كان معدوداً ،كأن يقال شعري مصري قدمي ،حباته طويلة 500 ،كيلو.
وال يصــح أن يُشــرتط يف عقــد الســلم :األجــود ،كــأن يشــرتط املســلم علــى املســلم إليــه

أجــود أنـواع الــرز املصــريه لتعــذر الوصــول إليــه إال اندراً ،إذ مــا مــن جيــد إال وحيتمــد أن يوجـد
أجود منه.

 1ان ــر :اب ــن النج ــار ،معون ةةة أويل النه ةةى ،ا ،5ا .203-202-201البه ــويت ،ش ةةرح منته ةةى اإلرادات ،ا،3
ا .302-301-300البهويت ،كشاف القناع ،ا ،8ا.94-93-92
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قــال اب ــن النج ــار (ت972:ه)(" :وال يص ــح ش ــرطه أج ــود) لتع ــذر الوص ــول إلي ــه إال
اندراً .إذ ما من جيد إال وحيتمد أن يوجد أجود منه( .أو أردأ)ه ألنـه ال ينحصـر( .ولـه) أي:
لرب السلم (أخذ دون ما وصف)ه ألن احلق له وقد رضي بدونه".1
وإن جــاء املســلم إليــه أبجــود ممــا أســلم فيــه مــن نوعــه يلــزم املســلم أخــذهه ألنــه جــاءه مبــا
تناول العقد ،وزايدةٍ تنفعه.2

 1ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،5ا.197

 2ان ر :ابن النجـار ،معونةة اويل النهةى ،ا ،5ا .198البهـويت ،شةرح منتهةى اإلرادات ،ا ،3ا .304البهـويت،
كشاف القناع ،ا ،8ا.101
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة
وردت هــذه القاعــدة يف ســياق التعليــد جلملــة مــن الفــروع الفقهيــة وبعبــارات متعــددة
مؤداها واحده فمنها:
ق ـ ــول اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه) واب ــن املنج ــى (ت695:ه)" :ألن املس ـلَ َم في ــه ع ــوض يف الذم ــة ،ف ــال بُــد م ــن
ُ
العلم به ،كالثمن".1
كما عرب عنها ابن قدامة بعبارة أخرى حيـء قـال" :وكـد مـا ضـبه بصـفة فالسـلم فيـه
جائز".2
وقــال ابــن قدامــة وابــن املنجــى يف موضــع آخــر" :ألنــه عــوض ريــري مشــاهد يثبــت يف
الذمة ،فاشرتط معرفة قدره كالثمن".3
كمــا عــرب عنهــا عبــد الــرمحن بــن قدامــة صــاحب الشــرح الكبــري (ت682:ه) والربهــان
ابــن مفلــح (ت884:ه) بقوهلمــا" :ألنــه عــوض ريائــب يثبــت يف الذمــة ،فاشــرتط معرفــة قــدره
كالثمن".4
وعرب عنها الزركشي (ت772:ه) بقوله" :ألنه عوض ابت يف الذمـة ،فاشـرتط معرفـة
قدره كالثمن".5
 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا .391عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،12

ا .233ابن املنجى ،املمتع يف شرح املقنع ،ا ،2ا.526
 2ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا.385

 3ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا .399ابن املنجى ،املمتع يف شرح املقنع ،ا ،3ا.199

 4عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مةع املقنةع واإلنصةاف ،ا ،12ا .253ابـن مفلـح ،املبةدع ،ا،4
ا.180
 5الزركشي ،شرح خمتصر اخلرقي ،ا ،4ا .8البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا.305
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وقــال البهــويت (ت" :)1051:ألن الســلم عــوض يثبــت يف الذمــة ،فاشــرتط العلــم بــه
كالثمن".1
الفرع الثاين :أدلة القاعدة:
أوالً :من السنة:

ف ِيف َش ْي ٍء ،فَِفي َكْي ٍد َم ْعلُ ٍومَ ،وَوْزٍن
َسلَ َ
لقول النيب صلى هللا عليه وسلمَ « :م ْن أ ْ
ٍ ِ
َج ٍد َم ْعلُ ٍوم».2
َم ْعلُوم ،إ َىل أ َ

معلوما بكيد أو
وهذا احلديء يدل على "جواز السلم ،وأنه يشرتط أن يكون قدره ً
مذروعا كالثوب اشرتط ذكر ذراع معلوم ،وإن كان
وزن أو ريريمها مما يضبه به ،فإن كان
ً

معلوما كاحليوان اشرتط ذكر عدد معلوم".3
ً
رنياً :من اإلمجاع:

قال ابن املنذر (ت318:ه)" :أمجع كد من حنفا عنه من أهد العلم على أن السلم
يف الطعــام ال جيــوز بقفيــز ال يعلــم عيــاره ،وال يف اــوب بــذرع فــالنه ألن املعيــار لــو تلــف ،أو
مات فالن ،بطد السلم".4
رلثًا :من املعقول:

أ" .ألنه مبيع يشرتط معرفة قدره فلم حيز بغري ما هو مقدر به األصد.

 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،8ا.92
2

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب السلم ،اب :السلم يف وزن معلوم ،ا ،3ا ،85رقم .)2240( :وأخرجه

مسلم كذلك يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،اب :السلم ،ا ،3ا ،1226رقم.)1604( :

 3النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (بريوت :دار إحياء الرتاحل العريب ،ط،2
1392ه1972 ،م) ا ،11ا.41

 4ابن املنذر ،اإلشراف على مذاهب العلماء ،ا ،6ا .106ونقله عنه :ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا 400بلفا
"أن املسلم يف الطعام."....
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ب .أنــه يبقــى مــن الصــفات مــن اللــون والبلــد وحنومهــا مــا خيتلــف الــثمن والعــوض ألجلــه فوجــب
ذكره.
ت .ألن ما ال ميكن ضبه صفاته خيتلف كثرياً .فيقضي إىل املنازعة املمنوعة".1

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا .400عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،12
ا.254
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
ذكــر فقهــاء احلنابلــة أمثلــة كثــرية ملــا جيــوز الســلم فيــه ،ومــا ال جي ـوز الســلم فيــه ،وســبب
اختالفهم هو :هد صفات املسلم فيه ميكن ضبطها أم ال؟
 .1جي ــوز الس ــلم يف مجيـ ــع املك ــيالت وامل ــوزوانت واملزروعـ ــات واملع ــدودات ك ـ ـالقمح واحلديـ ــد
واألقمشة واحليواانت ،ألنه ميكن العلم به ومعرفة مقداره وصفته.
قال البهويت (ت1051:ه)" :كون مسلم فيه مما ميكن (انضباط صفاته); ألن ما ال
تنضــبه صــفاته خيتلــف كثـريا فيفضــي إىل املنازعــة واملشــاقة وعــدمها مطلــوب شـرعا (كمــوزون)
من ذهب وفضة وحديد وحناس ورصاا وقطن وكتان وصوف( ....و) ت (مكيد) من حب
ومتر ودهن ولنب وحنوها (و) ت (مذروع) كثياب وخيوط (و) ت (معدود من حيوان)".1
وهو ما قرره اجملمع الفقهـي اإلسـالمي املنعقـد يف دورة مـؤمتره التاسـع حيـء قـرر بشـأن
السلم ما يلي:
"أوال :السلع الل جيري فيها عقد السلم تشمد كد مـا جيـوز بيعـه وميكـن ضـبه صـفاته ويثبـت
ً
ديناً يف الذمة ،سواء أكانت من املواد ا ام أم املزروعات أم املصنوعات.
رنيًا :بشأن تطبيقات السلم:
يعد السلم يف عصران احلاضر أداة متويد ذات كفاءة عاليـة يف االقتصـاد اإلسـالمي ويف
نش ــاطات املص ــارف اإلس ــالمية ،م ــن حي ــء مرونته ــا واس ــتجابتها لتموي ــد نفق ــات التش ــغيد
والنفقات الرأمسالية األخرى .وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم ،منها:

 1البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا .297وان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .198البهويت،
كشاف القناع ،ا ،8ا.87-86
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أ .يصـلح عقــد الســلم لتمويــد عمليـات زراعيــة خمتلفــة ،حيــء يتعامـد املصــرف اإلســالمي مــع
املزارعم الـذين يتوقـع أن توجـد لـديهم السـلعة يف املوسـم مـن حماصـيلهم أو حماصـيد ريـريهم
الــل ميكــن أن يشــرتوها ويس ـلّموها إذا أخفقـوا يف التســليم مــن حماصــيلهم ،فَـيُـ َقـ ِّد ُم هل ـم هبــذا
التمويد نفعاً الغاً ويدفع عنهم مشقة العجز املايل عن قيق إنتاجهم.
ب .ميكــن اســتخدام عقــد الســلم يف متويــد النشــاط الزراعــي والصــناعي ،والســيما متويـد املراحــد
الســابقة إلنتــاا وتصــدير الســلع واملنتجــات الرائجــة وذلــك بش ـرائها َســلماً وإعــادة تســويقها
أبسعار جمزية.

ت .ميكن تطبيق عقد السلم يف متويد احلرفيم وصغار املنتجم الزراعيم والصناعيم عن طريق
إمدادهم مبستلزمات اإلنتاا يف صورة معدات وآالت أو مواد أوليـة كـرأس مـال سـلم مقابـد
احلصول على بعض منتجا م وإعادة تسويقها".1
وهذه الصور الـواردة يف قـرار اجملمـع الفقهـي جـائزة ألن العـوض يف الذمـة يشـرتط العلـم
به ومعرفة مقداره وضبه صفته.
".2يوجد مصنع اياين لسحب وتشكيد قضبان احلديد حيتاا إىل متويـد لشـراء ُكتـد احلديـد
الالزمــة ،وحيص ــد ع ــادة علــى التموي ــد ال ــالزم مــن البن ــك بفائ ــدة أبجـ ٍـد ميت ــد ح ــىت اتري ــخ
تســويق منتجاتــه .ففــي هــذه احلــال يقــوم املصــرف اإلســالمي بعــرض التمويــد الــالزم علــى
أساس عقد السلم ،فيأخذ مقابد التمويد املنتجات املصنعة من منتجات احلديد ،وتربمج
مواعيد وأمكنة التسـليم ،ويتفـق مـثالً أن يكـون التسـليم يف مينـاء التصـدير أو سـيف مينـاء
االسترياد" ،2فالسلم هنا جائز ،ألنه عوض ابت يف الذمة ،فاشرتط معرفة قدره كالثمن.
 .3ميكن للمصرف اإلسالمي أن يقدم سلماً مع شركة منتجة للـنفه ولنفـرض – مـثالً – أن
شركة قطر للبرتول تلتزم بتسليم كميـة حمـدودة مـن الـنفه املوصـوف يف الذمـة بتـاريخ معـم
 1قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املكتبة الشاملة ،قرار رقم ،)2/9( 85 :ا ،1ا.99

 2نزيه محاد ،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع ،ا ،1ا.630-629
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علــى الناقلــة الراســية يف مينــاء محــد الدوليــة ،ألن الســلم عــوض يثبــت يف الذمــة ،فاشــرتط
العلم به كالثمن.
 .4اش ــتهر يف وقتن ــا احلاض ــر عالم ــات جتاري ــة وه ــي عب ــارة ع ــن عالم ــات ممي ــزة تس ــتخدمه
الشـركات لتمييــز منتجا ــا وسـلعها عــن شــركات أخــرى ،وتتنـافس الشــركات يف العــامل فيمــا
بينهــا علــى صــدارة أفضــد عالمــة التجاريــة مــن حيــء القيمــة الش ـرائية واملاليــة ك ـد ســنة،
كالتنافس بم شركة كوكاكوال وشركة بيبسي يف مشروب ريازي.
وســبق يف كــالم فقهــاء احلنابلــة أنــه يشــرتط يف املســلم فيــه (الســلعة) أن تُضــبه صــفاته الــل
خيتل ــف ال ــثمن هب ــا ظ ــاهراً ،في ــذكر اجل ــنس والن ــوع واجل ــودة وال ــرداءة والط ــول والقص ــر والع ــرض
والسمك والنعومة وا شونة وحنوه من الصفات.1
وهد تعد السلعة الواحدة ذات العالمات التجارية (املاركات) املتعددة صنفاً واحـداً أم
أصنافاً متعددة؟
ومما ال خيفى أن العالمة (املاركة) التجارية تعد وصفاً من أوصاف السعلة ،فال بد مـن
ذكرهــا يف عقــد الســلم ،ويُلــزم الوفــاء بــه إذا اشــرتط رب الســلم العالمــة (املاركــة) املعينــة لس ـلعة

معينة ،كأن يشرتط رب السلم يف من فات ٍ
ريسيد أرضية احلمام ملاركة ديتـول صـنع السـعودية،
فهنــا يعتــرب صــنف خمتلــف عــن من فــات مــن شــركات أخــرى كشــركة بــريل ،فإقبــال النــاس علـى
شركة ديتول أكثر من شركة بريل مما يدل على جودة املنتج وكذلك سعرها أريلى.
وهــذا مــا قالــه فقهــاء احلنابلــة ،قــال ابــن قدامــة (ت620:ه)" :فيصــف التمــر أبربعــة
أوص ــاف ،الن ــوع ،ب ـ ِِ
ـرينّ أو معقل ــي والبل ــد إن ك ــان خيتل ــف فيق ــول :بغ ــدادي أو بص ــري ف ــإن

أقد بقاء لعذوبة املاء ،والبصري خبالف ذلك".2
البغدادي أحلى و ُّ

 1ان ر :ابن قدامة ،الكايف ،ا ،2ا.85
 2ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا.392
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وقال عبد الرمحن بـن قدامـة صـاحب الشـرح الكبـري (ت682:ه)" :واألوصـاف علـى
ضـربمه متفــق علــى اشـرتاطها ،وخمتلــف فيهــا .فــاملتفق عليهــا االاــة أوصــافه اجلــنس ،والنــوع،
واجلودة أو الرداءة .فهذه ال بد منها يف كد مسلم فيه .وكذلك معرفة قـدره ،وسـنذكرها .وهـذا
قول أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي .وال نعلم عن ريريهم فيه خالفًا .الضرب الثاين ،ما خيتلـف
قياسـ ـا عل ــى املتف ــق
ال ــثمن اختالف ــه ري ــري ه ــذه األوص ــاف ،فينبغ ــي أن يك ــون ذكره ــا ش ــرطًاً ،

عليها".1

وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء املعاصرين ،وفيما يلي بعض نصوصهم:
جحــا هــذا القــول" :أرى أنــه إن اشــرتط رب الســلم ماركــة
قــال الــدكتور حممــد عطــا مر ً

جتاريــة معينــة فــال بــد مــن الوفــاء هبــا ،خاصــة إذا كانــت املاركــات التجاريــة ذات شـهرات جتاريــة
متفاوتــة ،فــاإلعالانت التجاريــة املكلفــة وجتــارب النــاس جتعــد اإلقبــال علــى ماركـة جتاريــة معينــة
أكرب بكثري من ماركة أخرى لنفس السلعة.
ولكن جيوز أن يشرتط يف عقد السلم تسـليم سـلعة معينـة موصـوفة يف أي ماركـة جتاريـة
جيدها املسلم إليـه ،ففـي هـذه احلالـة ال حـرا أن يـدفع السـلعة أبوصـافها املـذكورة يف أي ماركـة
جتارية جيدها طاملا أن رب السلم قد أعطاه احلق يف ذلك".2
وكــذلك قــال الشــيخ حســن اجلـواهري" :فــإن املاركــة املعينــة إذا كانــت توجــد يف الســلعة
(ذات العن ـوان املشــرتت مــع آالف الســلع) خصوصــيات معينــة جتعلهــا متميــزة عــن بقيــة الســلع
بدون هذه امليزة ،فـإن ذكـر هـذه امليـزات يف عقـد السـلم يكـون الزمـاً لرفـع اجلهالـة والغـرر ،فـإن
فرضــنا أن شــركات صــنع الــورق أو املناديــد ختتلــف يف صــناعة ال ـورق إىل صــقيد وخشــن وكــذا

 1عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،12ا.234

 2حممد عطا ،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع ،ا ،1ا.442
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املناديد ،فإن عقد السلم الذي يوجد يف ا ارا البد فيـه مـن ذكـر الصـفة الـل متيـز أفـراد ذلـك
النوع وإال ألدى إىل الغرر املنهي عنه".1
وممــن قــال هبــذا ال ـرأي الــدكتور عجيــد النشــمي ،حيــء قــال" :الســلعة الواحــدة ذات
العالمات التجارية املتعددة ،هذه تعتـرب أصـنافا متعـددة يف زمننـا هـذا وإن كانـت سـلعة واحـدة
وجيب الوفاء بناء على هذا مبا مت االتفاق عليـه ألن ديـد ماركـة معينـة مقصـود لذاتـه ووصـف
مرريوب فيه وله قيمة ".2
ويتلخص مما سبق :أنه البـد مـن ذكـر العالمـة التجاريـة (املاركـة) يف عقـد السـلمه ألهنـا
مبنزلة الوصف واجلـودة كمـا ذكرهـا الفقهـاء ،وهـو مـا نصـت عليـه هيئـة املعـايري الشـرعية بقوهلـا:
"يعد مـن العـددايت املتقاربـة املصـنوعات لشـركات هلـا منتجـات ال تتفـاوت آحادهـا ومنضـبطة
بعالمات جتارية ومواصفات قياسية ومتوافرة".3
 .5جيــوز إصــدار صــكوت الســلم ،فيكــون مصــدر الصــك ائع ـاً حملاصــيد زراعيــة موصــوفة يف
الذمــة س ــلماً ،ويطلــب م ــن املكتتبــم (املش ـرتين) ش ـراء ه ــذه احملاصــيد ،ودف ــع مثنهــا عن ــد
التعاقد من حصيلة الصكوت  -ألنه ميكن العلم به ومعرفة مقداره وصفته .-
وتكون العالقة بم مصدر الصكوت واملكتتبم هو عالقة بيع سلم ،وجيب أن تتوافر
فيه مجيع شروط عقد السلم املذكورة ،وترتتب عليه مجيع آرره ،فيملك حاملو الصكوت نسبة
معنية من احملاصيد تتناسب مع نسبة الصكوت الل اشرتوها.

 1اجلواهري ،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع ،ا ،1ا.501
 2جملة جممع الفقه اإلسالمي ،النقاشات ،العدد التاسع ،ا ،1ا.644

 3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.133
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وي هر يف هذه احلالة أن حاملي الصكوت حباجة إىل تعيم وكيد يتوىل عملية السلم،
من حيء دفع الثمن وقبض البضاعة وبيعها ،أت توزيع حصيلة البيع على حاملي الصكوت
على حسب حصته يف الصكوت.1
وال جيوز تداول صكوت السلم – بيعاً وشراء – يف األسواق الثانويةه ألهنا دين يف
الذمة ،جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة" :ال جيوز بيع السلعة املشرتاة
سلماً قبد قبضها".2
ويستثىن من ذلك السلم يف األسهم ،فهو ريري جائزه ألن من شروط املسـلم فيـه أن يكـون
موصوفا يف الذمة ،ال عينًا.
والن ــر إىل أس ــهم الش ــركات فه ــي عب ــارة ع ــن حص ــة ش ــائعة يف موج ــودات الش ــركة وأن
التصــرف يف الســهم هــو تصــرف يف هــذه احلصــة املوجــودة الــل تعتــرب عــم قائمــة مشخصــة يف
الشــركة ،وإذا ابــت ذلــك عُلــم أن الســلم يف األس ــهم ال جيــوزه ألن حمــد الســلم يتعلــق الذم ــة
(الدين) وأسهم الشـركات ال يتـأتى فيهـا إال التعيـم ،وذلـك بـذكر اسـم الشـركة الـل يـراد السـلم

فيهــا ،وهــذا جيعــد الســهم عينــا معينــة ،ال دينــا يف الذمــة .3وهــي مــا أخــذت هبــا هيئــة املعــايري
الشرعية يف ماد ا  11/3فيما يتعلق األوراق املاليـة (األسـهم والسـندات) حيـء نصـت" :ال
جيوز السلم يف األسهم".4

 1حسان ،حسم حامد ،صكوك االستثمار اإلسالمي ،جملة الفقه اإلسالمي الدويل ،العدد التاسع عشر ،ا،2
ا.585-584
 2حسان ،حسم حامد ،صكوك االستثمار اإلسالمي ،جملة الفقه اإلسالمي الدويل ،العدد التاسع عشر ،ا،2
ا.890
 3ان ــر :آل ســليمان ،مبــارت ســليمان ،األوراق املالي ةةة ،دراس ةةات املع ةةايري الش ةةرعية (املنامــة :هيئــة احملاســبة واملراجعــة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،د.ط ،د.ت) ا ،2ا.1477
 4هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.298
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املبحث الثاين :كل بيع جاز إىل أجل جاز إىل أجلني وآجال:
املطلب األول :معىن القاعدة:
مفاد هذه القاعدة أن كد بيع أو عقد جاز فيه أتخري قبض الثمن أو املثمن إىل مدة
واحدة معينة جيوز فيه التأخري إىل أكثر من مدة ،وذلك بتقسيه الثمن أو املثمن على هذه
املدد.
يصح أتخري املبيع إىل أجد ،وكذلك إىل أجلم فأكثر ،كأن تشرتي عشرة هواتف من
شـركة أبــد ،فيســلمك علــى اــالحل دفعــات متفرقــة ،كــد شــهر كميــة متفــق عليهــا ،فهنــا املبيــع مت
تســليمه علــى االاــة شــهور ،وكــذلك الســلم جيــوز تفريــق املســلم فيــه علــى دفعــات ،كــأن يتفــق
سعود مع اتجر رز أن يسلمه يف أول شهر رمضان  50صاعاً من الرز املصري ،ويف أول حمرم
ـاعا منــه ،وهنــا مت تســليم الــرز علــى أجلــم ،فيصــح هــذا االتفــاق ،كمــا يصــح االتفــاق
 30صـ ً

على أجد واحد ،قياساً على البيع.

وإذا أسلم الرجد يف أجد واحد أو أكثر فله حاالن:
احلال األوىل :أن يُسلم يف جنسم إىل أجد واحد أو أكثر ،وهلا صوراتن:
األوىل :أال يُبم مثن كد جنس ،كأن يقول بعِن أربعم صاعاً من متـر اهلنـدي ومخسـم
صاعاً من رز بسمل بـ 2500رايل مثالً ،فهذا السلم ال يصح.

الثانية :أن يُبم مثن كد جنس ،كأن يقول بعِن أربعم صاعاً من متر اهلندي بـ1000
رايل ومخسم صاعاً من رز بسمل بـ 1500رايل.

وهذا يصح ،سواء سلمه إىل أجد أو إىل أجلم.
احلال الثانية :أن يسلّم يف جنس واحد إىل أجلم فأكثر ،فيصـح أن يبـم مثـن كـد أجـد ،كـأن
يبم كم قيمة القسه األول وكم قيمة القسه الثاين.
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قــال البهــويت (ت1051:ه)(" :ويصــح) أن يســلم (يف جنســم) كــأرز ،وعســد (إىل
أجــد) واحــد (إن بــم مثــن كــد جــنس) منهمــا فــإن مل يبينــه مل يصــح( .و) يصــح أن يســلم (يف
جـنس) واحـد (إىل أجلــم) كسـمن أيخــذ بعضـه يف رجــب ،وبعضـه يف رمضــان ; ألن كـد بيــع
جاز إىل أجد جاز إىل أجلم وآجال (إن بم قسـه كـد أجـد ومثنـه) ; ألن األجـد األبعـد لـه
زايدة وقع على األقرب ،فما يقابله أقد فاعترب معرفة قسطه ومثنـه فـإن مل يبينهمـا مل يصـح وكـذا
لــو أســلم جنســم :كــذهب وفضــة يف جــنس كــأرز ،مل يصــح حــىت يبــم حصــة كــد جــنس مــن
املسلم فيه".1
واشرتط فقهاء احلنابلة يف األجد شرطان:
األول :أن يكــون األجــد معلوم ـاً ،قــال ابــن قدامــة" :أنــه البــد مــن كــون األجــد معلوم ـاً لقولــه
تعـاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىى أَََىلٍ مُّسىَ مفى فَىاكْتُبُو ُ} [البقـرة ،]282 :وقـول
النيب صلى هللا عليه وسلم" :إىل أجد معلوم" 2وال نعلم يف اشرتاط العلم يف اجلملة اختالفاً".3
الثاين :أن يكون األجـد لـه أاـر يف الـثمن عـادة ،كشـهر ،قـال ابـن النجـار(" :لـه وقـع يف الـثمن
عــادة) ،ألن األجــد إ ــا اعتــرب ليتحقــق" ،4والرفــق الــذي شــرع مــن أجلــه الســلم ال حيصــد إال
املدة الل هلا أار على الثمن ،واألجد الذي له أار يف الثمن هو الشهر وحنوه عادة.

 1البهويت ،شةرح منتهةى اإلرادات ،ا ،3ا .307-306وان ـر :ابـن النجـار ،معونةة اويل النهةى ،ا ،5ا.208

البهويت ،كشاف القناع ،ا ،8ا.107
 2أييت خترجيه يف أتصيد القاعدة.
 3ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا.403

 4ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .208وان ر :ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا.405-404البهويت ،كشاف
القناع ،ا ،8ا.105
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
وردت هذه القاعدة يف كتب احلنابلـة كغريهـا مـن القواعـد االسـتداللية بصـيغة اجلـزم يف
ســياق التعليــد هبــا واالســتناد إليهــا يف توجيــه الفــروع فقــد عــرب عنهــا ابــن قدامــة (ت620:ه)
وعبد الرمحن بن قدامة صاحب الشرح الكبري (ت682:ه) االستناد ،حيء قاال" :كد بيـع
جاز يف أجد و ٍ
احد ،جاز يف أجلم وآجال".1
وع ـ ــرب بعض ـ ــهم عنهـ ـ ــا التعلي ـ ــد ،وم ـ ــنهم ابـ ـ ــن املنج ـ ـ ـى (ت695:ه) واب ـ ــن النجـ ـ ــار
الرحيب ـ ــاين (ت1243:ه) ،حي ـ ــء نص ـ ـ ـوا عليه ـ ــا
(ت972:ه) والبه ـ ــويت (ت1051:ه) و ّ
بقوهلم" :ألن كد بيع جاز إىل أجد جاز إىل أجلم وآجال".2

الفرع الثاين :أدلة القاعدة:
ذهـب فقهــاء احلنابلــة إىل أنــه يُشــرتط يف الســلم أن يكـون لــه أجــد معلــوم ،وذكـروا هلــذا

الشــرط أدلــة كثــرية ،وقاعــدتنا هــذه متفرعــة منــه ،وكــد مــا جــاء مــن األدلــة يف هــذا الشــرط فهــي
تشمد هذه القاعدة أيضاً.
أوالً :من القرآن:
قوله تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِىدَيْنٍ إِلَىى أَََىلٍ مُّسىَ مفى

فَىاكْتُبُو ُ} [البقـرة:

.]282

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا .419عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،12
ا.262
2

ابن املنجى ،املمتع يف شرح املقنع ،ا ،3ا .192ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا.208البهويت،

كشاف القناع ،ا ،8ا .107الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،4ا.224
106

وجه االستدالل :أن اآلية تدل بعمومها على صحة التأجيد املعلوم سواء كان األجد
ـددا ،فقـد أاحـت السـلم إىل أجـد معلـوم ،فـإذا جـاز إىل أجـد جـاز إىل أجلـم
واحـداً أو متع ً
وآجال.

ق ــال الرس ــعِن (ت661:ه)" :ق ــال اب ــن عب ــاس :مل ــا ح ــرم هللا ال ــرا أاح الس ــلم ،ق ــال
تعاىل{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَََلٍ مُّسَمفى فَاكْتُبُو ُ} [البقرة ،]282 :واملعـىن:
إذا أسلمتم يف شيء وتبايعتم نسيئة".1
رنياً :من السنة:

ف ِيف َش ْي ٍء ،فَِفي َكْي ٍد َم ْعلُ ٍومَ ،وَوْزٍن
َسلَ َ
قول النيب صلى هللا عليه وسلمَ « :م ْن أ ْ
ٍ ِ
َج ٍد َم ْعلُ ٍوم».2
َم ْعلُوم ،إ َىل أ َ
معلوما ،فإذا جاز إىل أجد فيجوز إىل أجلم.
وجه االستدالل :فيه دليد على اعتبار األجد ً
رلثًا :من القياس:

قيـاس األجـد الثـاين علـى األجـد األول بنفـي الفـارق املـؤار بينهمـا يف احلكـمه فـإن

األجد الثاين أجد معلوم كاألول فإذا جاز أصد التأجيـد فـال فـرق أن يكـون إىل أجـد واحـد
أو أكثر من أجد.

 1الرسعِن ،عبد الرزاق بن رزق هللا ،رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز ،قيق :عبد امللك دهيش( ،مكة املكرمة،
املكتبة األسدية ،ط1434 ،1ه2014/م) ا ،1ا .714العليمي ،جمري الدين ،فتح الرمحن يف تفسري القران،
قيق :نور الدين طالب (الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1430 ،1ه2009 ،م) ا ،1ا.399
 2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب السلم ،اب :السلم يف وزن معلوم ،ا ،3ا ،85رقم .)2240( :وأخرجه
مسلم كذلك يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،اب :السلم ،ا ،3ا ،1226رقم.)1604( :
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ابعا :من املعقول:
رً

 .1ألن كد ما جاز أن يكون يف الذمة إىل أجد جاز أن يكون إىل أجلم.
 .2ألن الس ـلَم ُج ـ ّوز رخصــة للرفــق ،وال حيصــد الرفــق إال األجــد ،فــإذا انتفــى األجــد انتفــى
الرفق فال يصح.1

1

ان ر :ابن قدامة ،املغين ،ا ،6ا .419عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف،

ا ،12ا .262ابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا .183ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،4ا.207
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
 .1جيوز االتفاق على تقسيه املسلم فيه على دفعات متفرقة ،كـأن يسـلم شـخص يف طحـم
قطـ ــري علـ ــى أن أيخـ ــذ بعضـ ــه يف أول رجـ ــب وبعضـ ــه يف أول رمضـ ــان ،والدفعـ ــة الثالث ـ ـة
أيخــذها يف أول حمــرم مــثالً ،قــال البهــويت (ت1051:ه)(" :وإن أســلم يف جــنس واحــد

إىل أجلم) َكبُـ ٍّـر بعضـه إىل رجـب وبعضـه إىل شـعبان جـاز ( ...إن بـم قسـه كـد أجـد)
ومثنه" ،1ألن كد ما جاز أن يكون يف الذمة إىل أجد جاز أن يكون إىل أجلم.

وق ــد أخ ــذت هيئ ــة املع ــايري الش ــرعية ـ ـواز تقس ــيه املس ــلم في ــه ،حي ــء نص ــت امل ــادة
" :9/2/3يشرتط أن يكون أجد تسليم املسلم فيه معلوماً على حنـو يزيـد اجلهالـة املفضـية إىل
النزاع .وال مانع من ديد آجـال متعـددة لتسـليم املسـلم فيـه علـى دفعـات بشـرط تعجيـد رأس
مال السلم كله".2
 .2أصــبح النــاس والــوزارات احلكوميــة يتعــاملون مــع اجلرائــد الرمسيــة واجملــالت الدوريــة ،س ـواء
كانت شهرية أو سنوية عن طريق اشرتات (مبلم) يُدفع مقدماً للجريدة أو اجمللـة ،حبيـء تُرسـد

الصــحيفة اليوميــة أو اجمللــة الشــهرية والســنوية صــحفها وجمال ــا يف مواعيــدها احملــددة ،قــال ابــن
ـح السـلم لفـوات شـرطه ،وهـو أن
النجار" :وإن أسـلم إىل أجـد قريـب كـاليومم والثالاـة ،مل يص ّ

مثد ذلك ال وقع له يف الثمن إال أن يُسلم يف شيء كخبز وحلم ودقيق وحنوها أيخـذ منهـا كـد

يــوم جــزءاً معلوم ـاً فيصــح الســلم ،ألن احلاجــة داعيــة إىل ذلــك"" ،ويص ـح أن يســلم يف شــيء

يصــح الســلم فيــه أبخــذه كــد يــوم جــزءاً معلومـاً مطلقـاً ،أي ســواء بــم مثــن كــد قســه أو ال"،3
ألن أتجيد السلم إىل أجد جائز ،فكذلك أتجيله إىل آجال.

 1البهويت ،كشاف القناع ،ا ،8ا.107

 2هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.133

 3ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،4ا .208البهويت ،كشاف القناع ،ا ،8ا.107-106
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وهــو مــا قــرره جممــع الفقــه اإلســالمي يف ق ـراره املتعلــق بعقــود التوريــد واملناقصــات ،وممــا
جــاء فيــه" :رنيــا :إذا كــان حمــد عقــد التوريــد ســلعة تتطلــب صــناعة ،فهــو عقــد االستصــناع،
وتنطبق عليه أحكام عقد االستصناع.
رلثاً :إذا كان حمد عقد التوريد سلعة ال تتطلب صناعة ،وهي موصوفة يف الذمة يلتـزم
بتسليمها عند األجد ،فهذا يتم إبحدى طريقتم:
أ .أن يعجــد املســتورد الــثمن بكاملــه عنــد العقــد ،فهــذا عقــد أيخــذ حكــم الســلم فيج ـوز
بشروطه املعتربة شرعاً.
ب .إن مل يعجد املستورد الثمن بكامله عند العقد فإن هذا ال جيـوز ألنـه مبـِن علـى املواعـدة
امللزمــة بــم الطـرفم ،وقــد صــدر قـرار اجملمــع رقــم  40و 41املتضــمن أن املواعــدة امللزمــة
تُشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ الكالئ".1
 .3جيــوز ج ـراين عقــد الســلم يف املنتوجــات البحريــة املعلبــة ،كأمســات التونــة ،مــع ش ـركة ماليزيــة
مــثالً علــى مخــس دفعــات خــالل ســنة ،كــد دفعــة حمــددة الكميــة والوقــت ،ألن أتجيــد
السلم إىل أجد وآجال جائز كما قررت القاعدة.
 .4إذا اتفق صاحب البيت مع شـركة مـا علـى تركيـب أبـواب ذات مواصـفات معينـة ،ويكـون
تس ــليم األبـ ـواب عل ــى دفعت ــم ،في ــتم تس ــليم األبـ ـواب للط ــابق األرض ــي يف شـ ـهر شـ ـوال،
والطابق العلوي يف شهر ذو القعدة ،ألن أتجيد السلم إىل أجـد جـائز ،فكـذلك أتجيلـه
إىل آجال.
 .5يشــرتي املصــرف اإلســالمي كميــة مــن اإلمسنــت موصــوف يف الذمــة املواصــفات الــل مت
االتفــاق عليهــا بــم املصــرف والشــركة املصــنعة لإلمسنــت ،علــى أن يــتم تســليم اإلمسنــت يف

 1جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر ،ا ،2ا.572-571
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أربـع دفعـات خـالل سـنتم ،ألن أتجيـد السـلم إىل أجـد جـائز ،فكـذلك أتجيلـه إىل
آجال.
 .6عُــرض س ـؤال علــى هيئــة الرقابــة الش ـرعية – يف جمموعــة دلــة الربكــة  -مــن بعــض العمــالء
خبصـ ــوا السـ ــلم ،ونصـ ــه :الس ـ ـؤال" :تقـ ــدم بعـ ــض العمـ ــالء مـ ــن جتـ ــار احملاصـ ــيد مبدينـ ــة

القض ــارف الزراعي ــة بطل ــب للتعام ــد معه ــم املش ــاركة يف عملي ــات بي ــع الس ــلم أو الشـ ـراء
للمحصـول قبــد احلصــاد (االتفــاق علـى ســعر معــم يكــون هنائيـاً وملزمـاً بــم الطـرفم ويــتم
تسليم احملصول بعد احلصاد) نرجو إفتاءان يف هذا املوضوع؟
اجل ـواب :بيــع الســلم مشــروع الكتــاب والســنة ،وهــو نــوع مــن البيــع يتــأخر فيــه املبيــع،
ويســمى الســلم ويتقــدم فيــه الــثمن ،ويســمى رأس مــال الســلم ،فهــو عكــس البيــع بــثمن مؤجــد،
وقد عرفه الفقهاء أبنه بيع أجد بعاجد ويعرف عنـد مزارعـي السـودان اسـم (الشـيد) ويشـرتط
يف عقد السلم ما يشرتط يف عقد البيع ،وينفرد بشروط خاصة به ،هي:
أوالً :قــبض رأس مــال الســلم يف جملــس العقــد فل ـو تفــرق املتعاقــدان قبــد التســليم بطــد
وهذا رأي مجهور الفقهاء.
رنيـاً :أن يكــون املســلم فيــه مــؤجالً وأن يكــون األجــد معلوم ـاً فــال يصــح الســلم احلــال
عنــد مجهــور فقهــاء حلــديء ابــن عبــاس مــن ســلف يف متــر فليســلف يف كيــد معلــوم ووزن معلــوم
إىل أجد معلوم.
رلثاً :أن يكون املسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول األجد وهذا شرط متفق عليه ألن
املسلم فيه واجب التسليم عند األجد فالبد من أن يكون تسليمه ممكناً حينذات وإال كان
من الغرر املمنوع وعلى هذا فال جيوز السلم يف متر إىل أجد ال يعلم وجود ذلك التمر فيه أو
ال يوجد فيه إال اندراً كما ال حيق يف مثار خند أبعياهنا "فنهاهم عند ذلك" وقد روي عن النيب
صلى هللا عليه وسلم :أنه أسلف إليه صلى هللا عليه وسلم رجد من اليهود داننري يف متر
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مسمى فقال اليهودي :من متر حائه بىن فالن ,فقال النيب صلى هللا عليه وسلم« :أما من
حائه بىن فالن فال ولكن كيد مسمى إىل أجد مسمى» 1وذلك ألن متر البستان املعم ال
يؤمن تلفه وال يشرتط عند مجهور الفقهاء وجود املسلم فيه عند العقد وال بعده قبد حلول
األجد فال يضر عندهم عدم وجوده عند العقد كما ال يضر انقطاعه بم العقد واألجد
وخالف احلنفية اجلمهور فاشرتطوا وجود املسلم فيه يف األسواق يف حم العقد إىل حلول
األجد وترى اهليئة األخذ برأي اجلمهور هذا وال خالف بم الفقهاء يف جواز املسلم يف
احملاصيد -املكيالت واملوزوانت -شريطة أن يبم اجلنس والوصف واملقدار ومكان اإلبقاء
فإذا رأى البنك هذه الشروط فال حرا عليه التعامد يف شراء احملاصيد قبد احلصاد عن طريق
عقد السلم سواء كان تعامله منفرداً أو شريكاً مع ريريه".2
وبناء على الفتوى السابقة ،إذا جاز أتجيد احملاصيد إىل أجد ،جاز أتجيلها إىل
أجلم أو آجال ،وهذا ما قررته القاعدة.

 1أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب التجارات ،اب :السلف يف كيد معلوم ،ا ،2ا ،765رقم ،)2281( :قال
األلباين يف إرواء الغليد ،ا ،5ا :218ضعيف.

 2ان ر :مجع :حميي الدين ،أمحد ،فتاوى جمموعة دلة الربكة (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط1419 ،1ه1998 ،م)
ا.115
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الفصل الثالث :القواعد االستداللية يف ابب اإلجارة:
 املبحء األول :كد ما جاز أن يكون مثناً يف البيع جاز أن يكون عوضاً يف اإلجارة.
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحء الثاين :املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض.
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحء الثالء :كد من كان عمله ريري مضمون عليه مل يضمن ما تلف به.
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
 املبحء الرابع :كد فعد كونه قربة إىل هللا مل يصح أخذ األجر عليه.
املطلب األول :معىن القاعدة.
املطلب الثاين :أتصيد القاعدة.
املطلب الثالء :تطبيقات القاعدة.
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املبحث األول :كل ما جاز أن يكون مثناً يف البيع جاز أن يكون عوضاً يف اإلجارة:
املطلب األول :معىن القاعدة:
املقص ــود هب ــذه القاع ــدة بي ــان م ــدى االرتب ــاط الواي ــق ب ــم عقـ ـدي البي ــع واإلج ــارة يف
ـااته فمــا يصــلح أن يكــون مثنًــا يف عقــد البيــع يصــلح أجــرة يف
الشــروط املتعلقــة الــثمن نفيًـا وإابـ ً
عق ــد اإلج ــارة ،ف ــإذا ج ــاز أن جيع ــد ال ـ ـثمن يف عق ــد البي ــع م ــن ال ــذهب والفض ـ ـة واملك ــيالت

واملــوزوانت ،جــاز يف عقــد اإلجــارةه ألن كــد واحــد مــن العقــدين معاوضــة مــال مبــاله وهلــذا
يشرتط يف أجرة اإلجارات ما يشرتط يف مثن البيع ،وشروط األجرة كما هو مقرر:
متقوما:
 .1أن يكون األجر ً
ماال ً
قيود:

ـرعا" :مــا يبــاح نفعــه مطل ًقــا واقتنــا ه بــال حاجــة" ،1وهــذا الشــرط لــه أربعــة
واملــال شـ ً

أ .أن تكون لـه منفعـة ،فخـرا مـا ال نفـع فيـه كـبعض احلشـرات واملقتنيـات القدميـة الـل ال
نفع فيها.
مباحا ،فخرا ما كان فيه منفعة ،ولكنها حمرمة كا مر.
ب .أن يكون النفع ً
ت .أن تكون اإلاحة بال حاجة ،فخرا ما فيه منفعة تباح للحاجة كالكلب.
حل .أن تكــون اإلاحــة لغــري ضــرورة ،فخــرا مــا فيــه منفعــة تبــاح للضــرورة كامليتــة يف حــال
اجملاعة.
قــال ابــن النجــار (ت972:ه)" :املــال شــرعاً( :مــا يبــاح نفعــه مطلق ـاً) أي :يف مجيــع
األح ـوال (و) مــا أبــيح (اقتنــا ه بــال حاجــة) .فخــرا مــا ال نفــع فيــه أصـ ًـال كاحلش ـرات ومــا فيــه
 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا.10
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منفعة حمرمة كا مر ،وما فيه منفعة ال تباح إال عنـد االضـطرار كامليتـة ،ومـا ال يبـاح اقتنـا ه إال
للحاجة كالكلب".1
 .2أن يكون األجر مملوكاً للمستأجر.
قــال البهــويت (ت1051:ه)(" :أن يكــون) املبيــع (مملوًك ـا لبائعــه) وقــت العقــد وكــذا
اتما)".2
الثمن (مل ًكا ً
 .3أن يكون مقدوراً على تسليمه.
ـدورا علــى تســليمه) حــال العقــده
قــال البهــويت(" :أن يكــون) املبيــع ،ومثلــه الــثمن (مقـ ً

ألن ما ال يقدر على تسليمه شبيه املعدوم واملعدوم ال يصح بيعه ،فكذا ما أشبهه".3
معلوما.
 .4أن يكون األجر ً

وشـ ــرط معلوميـ ــة الـ ــثمن ذكـ ــره فقهـ ــاء احلنابلـ ــة يف اب البيـ ــع ،وأكـ ــدوا عليـ ــه يف اب
تقعيدا" :إن كد ما جاز أن يكـون مثنـاً يف البيـع جـاز أن يكـون عوضـاً
األجرة ،ورريم أهنم قالوا ً
يف اإلجارة" إال أهنم مل يكتفوا القاعـدة ،فـذكروه شـرطًا يف اإلجـارة ،ممـا يـدل علـى أمهيـة معرفـة
األجرة.
فقــد ذكــر فقهــاء احلنابلــة مــن شــروط البيــع(" :معرفتهمــا) أي :املتبــايعم (ل ـثمن حــال
عقــد)ه ألنــه أحــد العوضــم .فاشـ ُـرتط العلــم بــهه كــاملبيع وك ـرأس مــال الســلم ،حــىت (ولــو) كــان

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا .10وان ر :البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا.126
 2البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا .129البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.320

 3البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،3ا .135البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.332
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علمهمــا الــثمن (مبشــاهدة)ه كالصــربة مــن الــدراهم أو مــن الفلــوس أو مــن ريريهــا( .وكــذا) أي:
وكالثمن يف اشرتاط العلم به يف بيع (أجرة) يف إجارةه للعلة املتقدمة".1
وقـال البهــويت (ت1051:ه)(" :أن يكـون الــثمن معلومـاً) للمتعاقــدين (حـال العقــد)
ـاهرا جلميعـه أو
مبا يعلم به املبيع مما تقدم من ر ية مقارنة أو متقدمة بزمن ال يتغري فيه الثمن ظ ً

بعضه الدال على بقيته".2

وذكــروا أن مــن شــروط اإلجــارة معرفــة األجــرة ،قــال يف املغــِن" :أنــه يشــرتط يف عــوض
اإلجارة كونه معلوماً .ال نعلم يف ذلك خالفاً ،وذلك ألنه عوض يف عقـد ُمعاوضـة فوجـب أن

يكون معلوماً كالثمن".3

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،5ا.33
 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.357
 3ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا.14
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
وردت هـذه القاعـدة عنــد فقهـاء احلنابلــة لتعليـد وجــه اشـرتاط معرفــة األجـرة ،وتعـددت
ألفاظهم يف التعبري عنها وإن ا دت كلمتهم على أمرين:
أحدمها :مقتضاها املتمثد يف مدلول القاعدة املصورية يف أصد الباب:
فعــرب عنهــا ابــن قدامــة (ت620:ه) وعبــد الــرمحن بــن قدامــة صــاحب الشــرح الكبــري
عوضا يف اإلجارة".1
(ت682:ه) بقوهلما" :وكد ما جاز مثناً يف البيع ،جاز ً
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عنه ـ ـ ـ ـ ـ ــا اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن النج ـ ـ ـ ـ ـ ــار (ت972:ه) والبه ـ ـ ـ ـ ـ ــويت (1051ه) والرحيب ـ ـ ـ ـ ـ ــاين
(ت1243:ه) بصــيغة" :مــا صــح أن يكــون مثنـاً بذمــة يف بيــع صــح أن يكــون أجــرة بذمــة يف
إجارة".2
وق ــال الرحيب ــاين (ت1243:ه)" :ك ـد م ــا ج ــاز أن يك ــون عوض ـاً يف البي ــع ج ــاز أن
يكون عوضاً يف اإلجارة".3
ورنيهما :أهنا املوجه ملدرت احلكم الفرعي املقصود الدراسة:
قــال ابــن قدامــة (ت620:ه)" :أنــه يشــرتط يف عــوض اإلجــارة كونــه معلومـاً .ال نعلــم
يف ذلك خالفاً ،وذلك ألنه عوض يف عقد معاوضة ،فوجب أن يكون معلوماً".4
1

2

ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .14عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا.276

ان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .107البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا .10البهويت،

كشاف القناع ،ا ،9ا .41الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.98

 3الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.98
 4ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا.14
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وقال البهويت (ت1051:ه)" :ألنه عوض يف عقد معاوضة فاعترب علمه كالثمن".1
الفرع الثاين :دليد القاعدة:
أوال :من السنة:
ً
ِ
ِ
َجَرهُ».2
استَأْ َجَر أَج ًريا فَـ ْليُـ ْعل ْمهُ أ ْ
روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ « :م ِن ْ
ِ
وروي عن سعيد« :أَن النِيب صلى هللا علَي ِه وسلم نَـهى عن ِ
استْئ َجا ِر ْاألَج ِري َحىت يـُبَـ َ
م لَهُ
َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ْ
ش َوالل ْم ِ
َج ُرهَُ ،و َع ِن الن ْج ِ
احلَ َج ِر » .
سَ ،وإِلْ َق ِاء ْ
أْ
3

وجه االستدالل من احلديثم السابقم :أهنما يدالن على وجوب تعيم قدر األجرة كما جيب
تعم الثمن يف البيع.
رنياً :من املعقول:
ألنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من ريري ذكره كالبيع.4

 1البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.10

 2أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب اإلجارة ،اب :ال تصح اإلجارة حىت تكون معلومة ،ا ،6ا ،198رقم:
( .)11651قال األلباين يف إرواء الغليل ،ا ،5ا :311ضعيف.

3

أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أيب سعيد ا دري ،ا ،18ا ،116رقم:

( .)11565قال األلباين يف إرواء الغليل ،ا ،5ا :311ضعيف.

 4ان ر :ابن قدامة ،الكايف ،ا ،2ا.221
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
 .1يصــح اســتئجار شــخص دمــة معينــة وتكــون األجــرة تــزويج ام ـرأة معينــة ،كمــا يف قصــة
موسى وشعيب عليهما السالم ،حيء ُجعد النكاح عوض اإلجارة ،ألن كد ما جاز أن

عوضا يف البيع جاز أن يكون عوضاً يف اإلجارة.
يكون ً

ق ــال البه ــويت (ت1051:ه)(" :ويص ــح اس ــتئجار دار بس ــكىن) دار (أخ ــرى) س ــنة

وحن ــوه للعل ــم العوض ــم (و) يص ــح اس ــتئجار دار ب (خدم ــة) م ــن مع ــم (و) ب (ت ــزوا م ــن
معـ ــم) وكـ ــذا اسـ ــتئجار آدمـ ــي دمـ ــة بتـ ــزويج ام ـ ـرأة معينـ ــة لقصـ ــة شـ ــعيب وموسـ ــى عليهمـ ــا
السالم".1
إطعامـه وكسـوته وقـت العمـد أو شـطر مـن
 .2جيوز أن يُستأجر األجـري لعمـد ،وتكـون أجرتـه َ
عوضا يف البيع جـاز أن يكـون عوضـاً يف
األجرة طعام وكسوة ،ألن كد ما جاز أن يكون ً

اإلجارة.

وجيب أن يكون الطعام مبا يتناسب مع صحته فإن كان العامد يعاين من مرض سكر
مثالً فيجب على املستأجر أن يقدم طعامه خالياً من السكرايت.
قــال ابــن النجــار (ت972:ه)" :ل ـيس للمســتأجر إطعــام املرضــعة أو األجــري إال مــا
يوافقه من األريذية لقوله تعاىلِ { :الْمعر ِ
وف} ]البقرة.2"[233 :
َ ُْ
مســألة :إذا دفــع إىل األجــري الطعــام :فأحــب األجــري أن يستفضــد اقــي الطعــام لنفســه
جاز ،إذا ملكه إايه ومل يكـن يف تفضـيله لبعضـه ضـرر املـؤجر ألنـه حـق لـه ،ال ضـرر فيـه علـى
املؤجر كما لو أعطاه الثمن فله أن يصرفه كما يشاء.3
1

البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا .11وان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .108البهويت،

2

ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .110البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.47

كشاف القناع ،ا ،9ا.52

 3ان ر :املصدران السابقان.
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وهو ما قررته هيئة الفتوى لشركة أعيان لإلجارة يف جواهبا على سؤال مفاده" :تصرف
الشــركة للموظــف الــذي يســتدعي عملــه البقــاء يف وظيفتــه مــدة تزيــد علــى وقــت الــدوام الرمســي
وجبة ريداء ،وتفوضه بشراء الوجبة بشرط أن حيتفا بفاتورة شرائها ،فهد هنات ضوابه شرعية
هلــذا التفــويض؟ ويف حالــة قيــام الشــركة بصــرف بــدل نقــدي حمــدد للوجبــة الواحــدة فه ـد جيــوز
للموظف االحتفاظ املبلم الـذي صـرف لـه وعـدم شـراء وجبـة الطعـام بـه أو شـراء وجبـة بسـعر
أق ــد م ــن املبل ــم ال ــذي ص ــرف ل ــه ،أم أن ــه جي ــب علي ــه أن أيك ــد ب ــه وجب ــة الغ ــذاء ،أو أن ي ــرده
للشركة؟
اجلـواب :إذا قضــى ن ــام الشــركة الــداخلي أن تقــدم الشــركة للموظــف الـذي يســتدعي
عملــه البقــاء يف وظيفتــه مــدة تزيــد علــى وقــت الــدوام الرمســي وجبــة طعــام :فينبغــي أن تكــون
الوجبة مناسبة ،وذلك حسب العرف املعمول به بم الشركات يف مثد هذه احلاالت.
أمــا إذا صــرفت الشــركة للموظــف مبلغ ـاً نقــدايً حمــدداً بــدل الوجبــة ،فينبغــي أن يكــون
املبلــم مســاوايً لــثمن الوجبــة املعتــادة ،وللموظــف عندئــذ أن يتصــرف املبلــم الــذي صــرف لــه
تصرف املالك فيما ملك".1
 .3مسـ ــألة اعتمـ ــاد مؤشـ ــر معـ ــم يف ديـ ــد األجـ ــرة :ظهـ ــرت يف املؤسسـ ــات املاليـ ــة والبنـ ــوت
اإلسالمية مشكلة إبقـاء األجـرة علـى حالتهـا إذا كانـت اإلجـارة طويلـة األمـد ،حيـء تتغـري
اإلجــارات خــالل فــرتة اإلجــارة ،فهــد جيــوز للمــؤجر واملســتأجر االتفــاق علــى ديــد مقــدار
األجرة على مؤشر معم مثد (اليبور  )Liborعلماً أبن هذا املؤشر متغري؟

2

وصــور ا كمــا ذكرهــا د .نزيــه محــاد :أن يــربم عقــد إجــارة ات الزم لعــم مــن األعيــان
ملدة عشرة سنوات مثالً ،على أن توزع األجرة على االحل فرتات أو أكثر أو أقد حبيء تكـون
 1فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار (الكويت :شركة أعيان لإلجارة واالستثمار،
د.ط1422 ،ه2002 ،م) الكتاب األول ،ا.284
 2القره داريي ،علي حميي الدين ،اإلجارة على منافع األشخاص ،دراسات املعايري الشرعية ،ا ،3ا.2329
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ـثال ،أبجـرة معلومـة حمـددة املقـدار ،بينمـا تكـون األجـرة للفـرتة الثانيـة الــل
الفـرتة األوىل سـنتم م ً
هـي أربـع سـنوات مــثالً وللفـرتة الثالثـة الـل هــي كـذلك متغـرية حبسـب تغــري مؤشـر سـعر الفائــدة
املوســوم ب ــ Kibor :أو  ،Liborحبيــء تُعلــم و ــدد حبســبة عنــد بــدء كــد فــرتة للفــرتة كلهــا
دون أن تكون معلومة املقدار وقت اإلجارة.1
وبعــد عــرض هــذه املســألة علــى اهليئــات الشــرعية والنــدوات ولقــاءات صــدرت فتــوى
ـواز اســتخدام املؤشــر علــى ديــد األجــرة ،وجــاء ق ـرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل رقــم:
" :)12/9( 115جيوز يف اإلجازات الطويلة لألعيان ديد مقدار األجرة عن الفـرتة األوىل،
واالتفــاق يف عقــد اإلجــارة علــى ربــه أجــرة الف ـرتات الالحقــة مبؤشــر معــم ،ش ـريطة أن تصــدر
األجرة معلومة املقدار عند كد فرتة".2
وكــذلك صــدرت فتــوى مــن نــدوة الربكــة اجل ـواز ،ونصــها" :يتحقــق العلــم األجــرة يف
عقــد اإلجــارة ال ـواردة علــى األشــياء إذا مت االتفــاق علــى مــدة معلومــة موزعــة علــى ف ـرتات ،مــع
ديد مقدار األجرة من الفرتة األوىل ،واعتماد أجرة املثد عـن بقيـة الفـرتات ،بشـرط أن تكـون
أجـرة املثــد منضــبطة أو مرتبطــة مبعيــار معلــوم حبيــء ال جمــال فيــه للنـزاع ،وذلــك بقصــد اســتفادة
املتعاقدين يف تغري مستوى األجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامد مدة العقد".3
أخذت هيئة املعايري الشرعية هبذا أيضاً ،حيء نصت على أنه "جتوز األجـرة املتغـرية،
و ْ

وجيــب أن تكــون األجــرة للفــرتة األوىل حمــددة مببلــم معلــوم ،وبعــد ذلــك جيــوز يف الفـرتات التاليــة
اعتمــاد مؤشــر منضــبه لتحديــد أجر ــا قبــد دخــول كــد فــرتة ،ويشــرتط أن يكــون هــذا املؤشــر

 1نزيه محاد ،كيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأجري ،ا.164
2

من مة املؤمتر اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل (19دورة) (1403ه-
1430ه1988/م2009-م) ،ا.235

 3فتاوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي 1997-1981م ،ا.188
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معلومـاً متفقـاً علــى تعينــه ال جمــال فيــه للنـزاعه ألنــه يصــبح هــو أجــرة الفــرتة ا اضــعة للتحديــد،
ويوضع له حد أعلى وحد أدىن".1
ويتلخص مما سبق أنه جيوز للمؤجر واملستأجر االتفاق على ديد مقدار األجرة على
مؤشر معمه ألن كد ما جاز أن يكون مثنًا يف البيع جاز عوضاً يف اإلجارة.
 .4تصــبح األجــرة ــزء مشــاع مــن اإلنتــاا ،أو مــن الشــيء نفســه أن تكــون األجــرة مــن نفــس
الشيء الذي يعمد فيه األجري مثد أن يستأجر لطحن دقيق أو لعصـر قصـب سـكر حبصـة
حمــددة مــن النــاتج أو أن يــدفع شــخص ســيارته أو معداتــه أو آالتــه لشــخص يعمــد عليهــا
حبصة نسبة حمددة من األجرة.
فهـ ــذه املسـ ــألة عنـ ــد فقهـ ــاء احلنابلـ ــة مـ ــن قبيـ ــد اب املشـ ــاركات كاملضـ ــاربة واملزارعـ ــة
واملساقاة.
ق ـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه) وابــن النجــار (ت972:ه) والبهــويت (ت1051:ه)" :فــإن قيــد :قــد ج ـوزمت
دفع الدابة إىل من يعمد عليها زء من رحبها.
فاجلواب :أن جواز ذلك شبيهاً املضاربة ،ألهنا عم تُنمى العمد فجاز اشرتاط جـزء
من النماء ،كنصفه والثه كما يف املضاربة واملساقاة".2

 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.460
2

ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .16عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14

ا .296ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .114البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.15
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وبناءً على صحة العقد إذا كانت األجـرة بعـض النـاتج ،أي جـزءاً شـا ًئعا ممـا عمـد فيـه

األجـ ــري ،جـ ــوزت مسـ ــائد اسـ ــتحدات يف هـ ــذا العصـ ــر ،ومـ ــن املسـ ــائد الـ ــل ذكرهـ ــا الفقهـ ــاء
املعاصرون والباحثون واهليئات الشرعية للبنوت هي:
أ .مســألة أجــور اإلدارة كمــا جــاء يف كتــاب ا ــدمات االســتثمارية يف املصــارف" :وهــي
األجــور الدوريــة الــل يــدفعها املســتثمر ملــدير الصــندوق مقابــد إدارتــه للصــندوق ،والــل
تتمث ــد يف ا ــدمات ال ــل يق ــدمها الق ــائمون عل ــى لي ــد األوراق املالي ــة أو تل ــك ال ــل
تقدمها إدارة الصندوق ،ويـتم ديـد هـذه األجـور بنسـبة معينـة مـن أصـول الصـندوق،
وال ــل ق ــد ت ـ ـرتاوح مـ ــا ب ــم  %0.5إىل  ،%3واألقـ ــرب أن العقـ ــد لـ ــيس مضـ ــاربة وال
جعالة ،بد هو إجارة على العمـد بـبعض مـا خيـرا منـه ،أو أنـه  -وهـو األظهـر  -نـوع
شر ٍ
كة كاملزارعة واملساقاة".1
ب .مسألة استئجار الشخص أبجر حمدد مع مكافأة إضافية نسبية إىل حجـم املبيعـات أو
األراح :وص ــور ا كم ــا ذكره ــا ص ــاحب كت ــاب كيفي ــة دي ــد األج ــور" :أن يس ــتأجر
ائعا يف متجره ،أو موظ ًفا
شخص طبيعي أو اعتباري (كشركة جتارية)
شخصا ليعمد ً
ً

يف الشــركة أبجــر حمــدد معلــوم مــع مكافــأة إضــافية  -شــهرية أو ســنوية أو ريــري ذلــك –
تتمث ــد يف حص ــة نس ــبية م ــن أمث ــان مبيعات ــه ،أو م ــن أراحه ــا ،أو م ــن أراح الش ــركة

املتحقق ــة أو حن ــو ذل ــك ،مث ــد ( )1%أو ( )2%أو ( )5%أو ري ــري ذل ــك"  ،ف ــأجر
2

عوضـا يف البيـع
املوظف معلوم ،فيصـح عقـد اإلجـارة هنـا ،ألن كـد مـا جـاز أن يكـون ً

جاز أن يكون عوضاً يف اإلجـارة ،وأمـا احلصـة النسـبية مـن حجـم املبيعـات أو األراح
فيخرا على املشاركة واملضاربة واملزارعة واملساقاة.
 1الشبيلي ،اخلدمات االستثمارية يف املصارف ،ا ،1ا - 681ا.684
2

نزيه محاد ،كيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأجري التقليدية واملستحدثة (دمشق :دار القلم ،ط،1
1431ه2012 ،م) ا .123بتصرف.
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ت .مســألة عقـد امتيــاز اســتغالل املعــادن :وقــد عرفتــه هيئــة املعــايري الشــرعية يف املــادة 1/5
أبن ــه "اتف ــاق ب ــم الدول ــة وش ــخص طبيع ــي أو اعتب ــاري (مؤسس ــة) يعط ــي ص ــاحب
ـردا يف اس ــتغالل املع ــادن أو املي ــاه وم ــا يف حكمه ــا وإنتاجه ــا لق ــاء
االمتي ــاز ح ًق ــا منف ـ ً

مقاب ــد" ،1وم ــن تطبيق ــات عق ــد االمتي ــاز املتعلق ــة املؤسس ــات عق ــد اإلج ــارة "وذل ــك
إبجيـار الدولــة األرض للحاصــد علـى االمتيــاز ،واألجــرة نســبة معلومـة ممــا يســتخرا مــن
املنتج ــات ،كم ــا ميك ــن للحاص ــد عل ــى االمتي ــاز إج ــارة األرض لغ ـريه إلنش ــاء املش ــروع
عليهــا( .إجــارة مــن البــاطن)" .2وقــد قــررت نــدوة الربكــة الثالثــة "أن التكييــف الشــرعي
قياسـا
املناسب هو أن يكون العقد من قبيد إجارة األرض زء مما خيـرا منهـا ،وذلـك ً

على املزارعة ببعض الزرع".3

 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.312
 2املصدر السابق ،ا .315املادة .7/2

 3قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي 2005-1981م ،ا.221
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املبحث الثاين :املنفعة احملرمة ال تقابل بعوض:
املطلب األول :معىن القاعدة:
تقرر هذه القاعدة أن املنافع احملرمة ال جيوز أخذ العوض عنهاه ألن احملـرم ال قيمـة لـه
حسا.
ً
شرعا ،فما كان كذلك فهو كاملعدوم ً

وهــذه القاعــدة تشــمد اب املعاوضــات والضــماانت ،ومقصــودان البحــء هنــا :اب

اإلجارة ،فسيقتصر كالم الباحء عليه.
إذا مت هـ ــذاه فمفـ ــاد القاعـ ــدة أ ّن املن ــافع احملرمـ ــة ال جيـ ــوز عق ــد اإلجـ ــارة عليهـ ــا ،كـ ــأن
ظلما فقتله فال أجرة له ،ومثلـه مهـر البغـي ،وحلـوان الكـاهن،
يستأجر
ً
شخصا على قتد رجد ً

شرعا ،فـال جيـوز مقابلتـه العـوض ،1ملـا تقـرر مـن أن املعاوضـة علـى احملـرم
ألن احملرم ال قيمة له ً
ممنوعة.

واشرتط فقهاء احلنابلة يف املنفعة أن تكون مباحة مطل ًقا ،خبالف مـا يبـاح للضـرورة أو
للحاجة كالكلب وجلود امليتة.
قال اجملد بن تيمية (ت652:ه)" :وال تنعقد اإلجـارة إال علـى نفـع مبـاح معلـوم لغـري
ضرورة".2
وقال عبـد الـرمحن بـن قدامـة صـاحب الشـرح الكبـري (ت682:ه)" :مـن شـرط صـحة
اإلج ــارة أن تكـ ــون املنفعـ ــة مباحـ ــة ،فـ ــإن كانـ ــت حمرم ــة كـ ــالزىن والزمـ ــر والنـ ــوح والغنـ ــاء مل جيـ ــز
االستئجار لفعله".3

 1معلمة زايد ،ا ،9ا.322

 2اجملد ابن تيمية ،احملرر يف الفقه ،ا ،1ا.553

 3عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،14ا.312
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مباح ــا) إاح ــة
وق ــال اب ــن النج ــار (ت972:ه)(" :ك ــون) م ــا عق ــد علي ــه م ــن (نف ــع ً

مطلقة ال خيتص حبال دون حـال .وألجـد ذلـك قلـت( :بـال ضـرورة) ،كـإانء الفضـة وحنـوه فـإن
يباح االنتفاع به إذا اضطر إليه لعدم ريريه".1
وكــذلك قــال البهــويت (ت1051:ه)(" :أن تكــون املنفعــة مباحــة لغــري ض ــرورة) أبن
تباح مطلقاً ،خبالف ما يباح للضرورة أو للحاجة ،كأواين الذهب والكلب".2
فتقييدهم اإلاحة لغري ضرورة أو حاجة هو احرتاز منهم عما فيه منفعة مباحة لضرورة
كامليتة أو حلاجة كاقتناء كلب صيد.

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.122

 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا .57وان ر :الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.112
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
ذكر فقهاء احلنابلة قاعدتنا يف سياق التعليد والتوجيه للفروع الفقهية من ذلك:
قــال الربهــان بــن مفلــح (ت884:ه)" :ألن املنفعــة احملرمــة مطلــوب عــدمها ،وصــحة
اإلج ــارة تنافيه ــا إذ املنفع ــة احملرم ــة ال تقاب ــد الع ــوض ،فك ــذا يف اإلج ــارة ،أش ــبه إج ــارة أمت ــه
للزىن".1
وكــذلك قــال ابــن النجــار (ت972:ه) والبهــويت (ت1051:ه) وابــن قائــد النجــدي
(ت1097:ه) وأمح ــد ب ــن عب ــد هللا البعل ــي (ت1189:ه) واب ــن ج ــامع (ت1240:ه):
"ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض يف بيع ،فكذا يف اإلجارة".2
الفرع الثاين :أدلة القاعدة:
أوال :من القرآن:
ً
قوله تعاىل{ :وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[املائدة.]2:
وجه االستدالل" :اإلجارة على املعصية فيها إعانة على اإلأت الذي هنى هللا تعاىل عنه".3
رنياً :من السنة:
 1ابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا.416

 2ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .135البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا .25النجدي ،حاشية
على منتهى اإلرادات ،ا ،3ا .78البعلي ،أمحد بن عبد هللا ،الروض الندي شرح كفاية املبتدي ،قيق :نور
الدين طالب (دمشق :دار النوادر ،ط1428 ،1ه2007 ،م) ا ،1ا .519بن جامع ،عثمان بن عبد هللا،

الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات ،قيق :خالد شعيب ،جنيب هللا كمايل (الرايض :دار الرشد،
ط1424 ،1ه2003 ،م) ا ،1ا.461

 3معلمة زايد ،ا ،2ا.57
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صلى هللاُ َعلَْي ِه و َسلم َع ْن َعس ِ
ب
ما رواه ابن عمر رضي هللا عنهما ،قال« :نَـ َهى النِ ُّ
يب َ
ْ
َ َ

ال َف ْح ِد».1

وجه االستدالل :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يستأجر الفحد لينزيه مدة معلومة

أبجر معلوم ،والنهي املطلق يقتضي احلرمة والفساد فدل على أن املنفعة احملرمة ال يقابلها
عوض ،ألنه عقد اطد من أصله ،وكد ما يرتتب عليه اطد.
ِ
ت ا َْ ْم ُر بِ َعْينِ َهاَ ،و َح ِاملِ َها».2
أ .لقول النيب صلى هللا عليه وسلم «لُعنَ ْ

وجه االستدالل :ال يصح االسـتئجار علـى محـد مخـر لشـرهبا ،ممـا يـدل علـى أن أخـذ األجـرة

على احملرمات ال جيوز.
رلثاً :من اإلمجاع:
قـال ابــن املنــذر (ت318:ه)" :أمجــع كــد مــن حنفــا عنــه مــن أهــد العلــم علــى إبطــال
إجارة النائحة واملغنية".3
رابعاً :من املعقول:
ألن هــذه منفعــة حمرمــة يقتضــي الشــرع عــدمها .والقــول بصــحة اإلجــارة عليهــا ين ــايف
ذلك.4

 1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإلجارة ،اب :عسب الفحد ،ا ،3ا ،94رقم.)2284( :

 2أخرجه ابن ماجه يف السنن ،أبواب األشربة ،اب :لعنت ا مر ،ا ،4ا ،468رقم ،)3380( :قال األلباين يف
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،ا ،4ا :38صحيح.

 3ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلشراف على مذاهب العلماء ،قيق :صغري األنصاري (رأس ا يمة :مكتبة مكة
الثقافية ،ط1425 ،1ه2004 ،م) ،ا ،6ا.325
 4ان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.127
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
ـنع مخـ ٍر أو للقمـار (كـازينو) ،ألن املنفعـة احملرمـة
 .1ال يصح استئجار عقـار ليتخـذ كنيسـة أو مص َ
ال تقابد بعوض يف البيع ،فكذا يف اإلجارة.

قال البهويت (ت1051:ه)" :وال تصح إجارة دا ٍر لتجعد كنيسة أو بَغيّـة أو صـومعة

راهب لتعبد اجملوس أو لبيع ا مر أو لقمار وحنوه".1

وقد صدر هبذا الشأن فتوى عن ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي نصها:
"أ .إذا كــان أتجــري العقــار لغــرض مــتمحض للح ـرام ،كاســتخدامه كنيســة أو مخــارة أو
ملهى ليلياً ،فإن عقد اإلجارة حمرم وهو فاسد شرعاً ،ألن املنفعة فيه حمرمة.
ب .ال جيــوز أتجــري العقــار لبيــع ســلعة أو منتجــات ريالبهــا حمــرم ،ألن للغالــب حكــم
الكد".2
 .2ال يص ــح للمس ــلم أن ي ــؤجر داره للنص ــارى لبي ــع مخ ــر أو ف ــتح مطع ــم خ ــاا لوجبـ ـات حل ــم
ا نزير ،ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض
قــال ابــن النجــار (ت972:ه)" :وإن كــان املســتأجر ذمي ـاً وأراد بيــع ا مــر يف الــدار
الذي استأجرها من مسلم فله منعه".3
وقد وردت فتوى هبذا الشأن عن جمموعة دلة الربكة ونصها:

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.136البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.24
 2فتاوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي 1997-1981م ،ا.133

 3ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .128وان ر :البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.25
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"يف اإلجارة يعتـرب القصـد األساسـي مـن النشـاط املسـتخدم لـه حملهـا وهـو هنـا التجـارة
الس ــلع املباع ــة ،وعلي ــه تك ــون اإلج ــارة للمح ــد ج ــائزة ،وتك ــون املس ــئولية يف إض ــافة املبيع ــات
احملرم ــة عل ــى ص ــاحبها ،م ــع الس ــعي الخت ــاذ الوس ــائد واالشـ ـرتاطات ال ــل ي ــؤمن هب ــا ،ه ــذا يف
املســتقبد عنــدما تت ـوافر املقــدرة إلمــالء هــذه الشــروط .وهــذا خيتلــف عــن إجيــار حمــد ليســتخدم
على وجه ا صوا لبيع ا مر أو حلم ا نزير الرريم مـن وضـعهما ا ـاا النسـبة للنصـارى،
لكن ُمينع من ذلك مراعاة حلكمها يف حقنا بصفتنا مسلمم".1
 .3ال يصــح التعاقــد مــع مغنيــم وراقصــات إلقامــة حفــالت حمرمــة أو تعاقــد مــع شــعراء إلقامــة
أمسية شعرية خملة آبداب ،ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض.
ق ــال اب ــن النج ــار (ت972:ه)(" :وال) تص ــح اإلج ــارة (عل ــى زان أو زم ــر أو رين ــاء)،
وحنــوهه كنــوح ،وانتســاك كتــب بدعــة ،وشــعر حمــرم ،ورعــي خنزيــر ،ألن املنفعــة احملرمــة مطلــوب
عدمها ،وصحة اإلجارة تنافيها".2
 .4ال جيوز أتجري األسهم ،ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض.
نصــت فتــوى الربكــة" :ال جيــوز أتجــري األســهم ألهنــا ليســت هلــا منفعــة مشــروعة يقــع
التعاقد عليها ،وللمنافاة تنفيذ اإلجارة ملبدأ خله أموال الشركة".3
 .5جيوز أتجري عقار ملن يقدم فيه خدمات مباحة ،ولو اقرتنت هبـا بعـض ا ـدمات احملرمـة،
مادام املباح هو الغالب ،ألن املنفعة هنا تقابد بعوض.

 1خوجة ،عز الدين ،الدليل الشرعي لإلجارة (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط1419 ،1ه1998 ،م) ا.47
2

ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .127عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع

واإلنصاف ،ا ،14ا.312
 3فتاوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي 1997-1981م ،ا.143
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ووردت فت ــوى يف وزارة األوق ــاف الكويتي ــة عل ــى ه ــذا املن ـوال أبن أتجـ ـري ط ــائرة لش ــركة
أخرى لنقد ركاهبا وتقدم لركاهبا مخور اجلوازه ألن موضوع اإلجارة األصـلي مبـاح وأيأت فاعلـه
على فعد ذلك.
ونص الفتوى" :جيـوز للشـركة املالكـة للطـائرة أن تـؤجر طائر ـا لشـركة طـريان أخـرى إذا
كان الغـرض مـن اإلجـارة مباحـاً كنقـد الركـاب أو البضـائع ريـري احملرمـة حـىت لـو علمـت الشـركة
املــؤجرة أن الشــركة املســتأجرة تقــوم بتقــدمي ا مــور أو أن الركــاب حيمل ـون ا مـر معهــم ،وذلــك
ألن موضــوع اإلجــارة األصــلي مبــاح ومــا حيصــد مــن تقــدمي ا مــور لــيس داخ ـالً يف موضــوع
اإلجارة ،وإمثه على فاعله.
على أن األَوىل أن تشرتط الشركة املؤجرة يف عقد اإلجارة امتناع الشركة املستأجرة عـن
تقــدمي ا مــور واحملرمــات علــى طائر ــا .أمــا إذا كــان الغــرض األساســي مــن االســتئجار حمرم ـاً
كشحن ا مور أو شحن األسلحة ألعداء اإلسالم فال جتوز تلك اإلجارة".1
" .6جيوز شرعاً أتجري بعض أمالت البنـك جلهـة ريـري مسـلمة ،طاملـا كـان اسـتخدام العـم املـؤجرة
ـلما تقيًـا ،ومــن هنــا
يف تصــرفات مشــروعة فلــيس مــن شــروط اإلجــارة أن يكــون املســتأجر مسـ ً
أجــازت الفتــاوى املعاصــرة أتجــري العمــارات الســكنية ملــوظفي بنــك ربــوي كمــا أجــازت أتجــري
املبــاين والعقــارات جلهــات أجنبيــة كالســفارات وريريهــا ،ذلــك أن العقــد يقــع علــى اســتخدام
العقــار للتواجــد فيــه إلجنــاز معــامالت واســتقبال م ـراجعم وريــريه مــن االســتخدامات املباحــة
وهذا جائز شرعاً .أمـا مـا يقـع مـن املتواجـدين يف هـذا العقـار مـن أعمـال حمرمـة فـاإلأت علـيهم
تبعا كما قد صد من أي مستأجر مسلم فاسق".2
ألهنا ليست حمد العقد وهي صد ً

 1وزارة األوقاف الكويتية ،إدارة اإلفتاء ،فتوى رقم28( :ع.)89/
 2عز الدين خوجة ،الدليل الشرعي لإلجارة ،ا.47
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 .7يصح استئجار صاالت ألعاب ترفيهيـة  -كمـا هـو احلـال يف قطـر ودول ا لـيج  -إلقامـة
مهرجاانت صيفية للسياح واملواطنم ،ألن املنفعة هنا مباحة فيقابلها عوض.
وردت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار نصت
علــى أنــه "جيــوز لشــركة أعيــان أن تــؤجر أجهــزة األلعــاب الرتفيهيــة املتنوعــة يف ص ـاالت ألعــاب
األطفــال ،كاأللعــاب احلركيــة واآلليــة واإللكرتونيــة وحنــو ذلــك ،مــا مل يكــن فيهــا ضــرر صــحي أو
نفسي أو أخالقي أو اجتماعي على الطفد الذي يستعملها".1
" .8تقدم املصارف لعمالئها عدداً من ا دمات الـل تسـتهدف مـن خالهلـا كسـب العمـالء،
ومــن هــذه ا ــدمات خدمــة أتجــري الصــناديق احلديديــة ،إليــداع مــا لــديهم مـن مصــكوكات
ذهبية أو سندات مهمة يرريبون يف حف ها يف مكان أمم بعيد عن األخطار املختلفـة الـل
ميكــن أن تتعــرض هلــا وهــي يف حــوز م ،وقــد عــرف هــذا العقــد أبنــه :عقــد يتعهــد مبقتضــاه
مصرف مقابد أجر بوضع خزانة معينة ت تصرف املستأجر ،لالنتفاع هبا مدة حمددة.
ومل ختتلف وجهة ن ر الفقهاء املعاصرين يف تكييف عقد الصـناديق احلديديـة علـى أنـه
عقد إجارة .وجيوز ويصح أتجريها الشتماهلا على املنفعة املباحة".2
 .9جيـوز أخـذ أجـور عـن خـدمات القـروض علـى أن يكـون ذلـك يف حـدود النفقـات الفعليـة،
ألن املنفعة املباحة يقابلها عوض.
وإليــه ذهــب جممــع الفقــه اإلســالمي ،وأفت ــت بــه اللجنــة الدائمــة وأخــذت بــه املع ــايري
الشرعية ،حيء جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ما نصه" :أوالً :جيوز أخـذ أجـور خـدمات
القروض على أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية.
 1الفتاوى الشرعية لشركة أعيان ،ا.175

 2عبد الكرمي إمساعيد ،العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (الرايض :دار كنوز إشبيليا ،ط1432 ،2ه،
2011م) ا .377-375بتصرف.
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رنياً :كد زايدة على ا دمات الفعلية حمرمة ،ألهنا من الرا احملرم شرعاً".1
وجــاء يف فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوحل العلميــة واإلفتــاء بشــأن أخــذ صــندوق التنميــة
ـوما عــن القــروض الـل يقــدمها مــا نصــه" :إذا قــدر أهــد الن ــر وا ــربة مــا يقــوم بــه
الصــناعية رسـ ً
ا ـ ـرباء الفنيـ ــون مـ ــن متاعـ ــب الدراسـ ــات الفنيـ ــة املاليـ ــة ملصـ ــلحة املشـ ــروع فلصـ ــندوق التنميـ ــة
الســعودي أن يتقاضــى األجــر املنفــق مقابــد هــذه الدراســات أو جــزء منــه ،وإن تركــه الصــندوق
مساعدة لصاحب املشروع فهو أوىل".2
وأما املعايري الشرعية فجاء يف املعيار املتعلق بنفقات خدمات القرض ما يلي:
"جيوز للمؤسسة املقرضة أن أتخذ على خدمات القروض ما يعادل مصـروفا ا الفعليـة
املباشرة ،وال جيـوز هلـا أخـذ زايدة عليهـا ،وكـد زايدة علـى املصـروفات الفعليـة حمرمـة ،وجيـب أن
تتوخى الدقة يف ديد املصروفات الفعلية حبيء ال يؤدي إىل زايدة تؤول إىل فائدة.
وال تدخد يف املصروفات الفعلية على خدمات القروض املصروفات ريري املباشرة ،مثد
روات ــب املـ ــوظفم وأجـ ــور املك ــان واألرحل ووسـ ــائد النقـ ــد وحنوه ــا مـ ــن املص ــروفات العموميـ ــة
واإلدارية للمؤسسة".3
وميكــن خت ـريج حكــم أحــذ املصــرف لنفقــات اإلق ـراض علــى املــذهب اجل ـواز ،وإليــك
بعض أقواهلم:
ق ــال امل ــرداوي (ت885:ه)" :أج ــرة توفي ــة ال ــثمن وامل ــثمن عل ــى اذل ــه منهم ــا ،قال ــه
األصحاب .قال يف (الرعاية الكربى) ومؤنـة توفيـة كـد واح ٍـد يف العوضـم مـن أجـر وزنـه وكيلـه
 1جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثالء ،ا ،1ا.305

 2الدويش ،أمحد عبد الرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (الرايض :الرائسة العامة إلدارة البحوحل
العلمية واإلفتاء ،د.ط ،د.ت) ا ،1ا.27
 3هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.271
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وذرعه وعده وريري ذلك على اذله ،ومؤنة قـبض مـا بيـع ُجزافـاً وهـو متميـز علـى مـن صـار لـه،

إن قلنا :هو يف حكم املقبوض ،وإال فال".1

وقال البهويت (ت1051:ه)(" :ومؤنة توفية املبيع)  ،والـثمن وحنومهـا (مـن أجـرة كيـد
و) أجرة (وزن ،و) أجرة (عد وذرع ،و) أجرة (نقد على اذله) أي اذل املبيع أو الـثمن (مـن
ائــع ومشــرت) وحنومهــا ،ألن توفيت ـه واجبــة عليــه فوجــب عليــه مؤنــة ذلــك (كمــا أن علــى ائــع
الثمــرة) حيــء يصــح بيعهــا (ســقيها) ألن تســليمها إ ــا يــتم بــه ومــا ال يــتم الواجــب إال بــه فهــو
واجــب (واملـراد النقــاد) الــذي جتــب أجرتــه علــى البــاذل نقــاد الــثمن وحنــوه (قبــد قــبض البــائع)
وحنوه (له ألن عليه) أي املشرتي (تسليم الثمن صحيحا) وهذه طريقة (أمـا) أجـرة النقـد (بعـد
قبضــه) أي قــبض البــائع الــثمن (ف) هــي (علــى البــائع ألنــه ملكــه بقبضــه ،فعليــه أن يبــم أنــه
معيب لريده) وال ريرض للمشرتي يف ذلك".2
وذهب عبد الكرمي إمساعيد صاحب كتاب العموالت املصرفية إىل جـواز أخـذ نفقـات
اإلقراض على مذهب احلنابلة ،مسـتدالً بقـول ابـن قدامـة" :إذا أقرضـه مـا حلملـه مؤنـة أت طالبـه
مبثله ببلد آخر مل يلزمه ،ألنه ال يلزمه محلـه لـه إىل ذلـك البلـد فـإن طالبـه القيمـة لزمـه ،ألنـه ال
مؤنــة حلملهــا ،فــإن تــربع املقــرتض بــدفع املثــد وأىب املقــرض قبولــه فلــه ذلــك ،ألن عليــه ضــرراً يف
قبضه ،ألنه رمبا احتاا إىل محله إىل املكان الذي اقرتض فيه".3
ويرى الباحء أن استدالله بكالم ابن قدامة ريري صحيح ،ألن ابـن قدامـة يـتكلم عمـا
إذا اشرتط املقرض على املقرتض أن يوفيه إىل بلد آخر وكان حلملـه مؤنـة فلـم يصـح ،فتبـم أن
أقرب ختريج له هو ختريج الباحء وهو جواز أخذ النفقات

.

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،11ا.517-516
 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.502

 3عبد الكرمي إمساعيد ،العموالت املصرفية ،ا.104
وهذه املسألة معنونة عند الفقهاء اشرتاط الوفاء يف ريري بلد القرض ،وتسمى عند املعاصرين السفتجة
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املبحث الثالث :كل من كان عمله غري مضمون عليه ال يضمن ما تلف به:
املطلب األول :معىن القاعدة:
تقرر القاعدة أن كـد عقـد ال يرتتـب عليـه ضـمان التلـف مل يضـمن ،مـا مل حيصـد تعـ ّد
أو تفـريه ،كعقــد الوكالــة ،والوديعــة ،واملضــاربة ،واإلجــارة ،وحنــوه مــن عقــود األمانــة ،فــإذا تلــف
من املضاربة بغـري تعـد وال تفـريه ال يضـمنه العامـد ،ألن عملـه ريـري مضـمون عليـه ،إذ األصـد
فيه األمانة ،وعمد األمم ريري مضمون عليه ،فلم يضمن ما تلف منه.
والذي يعنينا هنا هو األجري ،فهـد يضـمن مـا تلـف ـت يـده كانكسـار آنيـة سـقطت
من يديه أو تلف من ريري فعله ،كالسرقة واإلحراق وريري ذلـك ،إذ األصـد يف األجـراء األمانـة،
وال ضمان على املؤمتن إال التعدي والتفريه.
فالقاعدة ال تشمد مجيع األجراء ،بد ختص األجري ا اا فقه.
وقد قسم الفقهاء األجري إىل مشرتت وخاا:
أوال :األجري املشرتت:
ً
هو الذي يقع العقد معه على عمد معم ،كخياطة اوب أو بناء حائه ،ومحـد شـيء
إىل مكان ُمعم ،أو على العمد لشخص مدة ال يتحقق مجيع نفعه فيها ،كالطبيب مثالً.

ويسمى مشرتكاً ،ألنه يتقبد أعماالً جلماعة يف اليوم الواحد ويعمد هلم فيه ،فيشرتكون

يف منفعته واستحقاقها يف الزمن الواحد.1

1

ان ر :ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .103عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف،

ا ،14ا .472الضرير ،عبد الرمحن بن عمر ،الواضح يف شرح خمتصر اخلرقي ،قيق :عبد امللك دهيش

(بريوت :دار خضر ،ط1421 ،1ه2000 ،م) ا ،3ا.132ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا،6
ا.190
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ويضمن األجري املشرتت ما تلف بفعله ،سواء أكان متعدايً أم ال ،وسواء أكـان مفرطـاً
أم ال.
وذهب فقهـاء احلنابلـة إىل أن األجـري املشـرتت يضـمن مـا جنـت يـده ،كالطبـاك يضـمن
ما أفسد من طبيخه ،وا باز يضمن ما أفسده من خبزه ،وا ياط يضمن ما أفسده من ختريـق
الثوب أو ريلطه يف تفصيله ،واحلمال يضمن ما سقه من محله عن رأسه أو تلف من عثرته.1
وينطبق ما يتعلق األجري املشرتت يف زماننـا علـى الشـركات الـل تقـدم خدمـة لعمالئهـا
مبقاب ــد رس ــوم (أج ــر مع ــم) كش ــركات الش ــحن للبض ــائع ،وش ــركات نق ــد الرس ــائد واجمل ــالت
وحنوها ،فإهنا تضمن ما تسببت فيه من أضرار لعمالئها.
رنيًا :األجري ا اا:

"هو الذي يقع العقد عليه يف مدة معلومة ،يستحق املستأجر نفعه يف مجيعها ،كرجـد

اسـتأجر دمـة أو عمــد يف بنـاء أو خياطـة أو رعايــة ،شـهراً أو سـنة ،مســي خاصـاً الختصــاا
املستأجر بنفعه يف تلك املدة دون سائر الناس".2
قـال الربهــان ابـن مفلــح (ت884:ه)(" :وال ضــمان علـى األجــري ا ـاا) نــص عليــه
(وهــو الــذي يســلم نفســه إىل املســتأجر) أي يقــع عليــه العقــد مــدة معلومــة يســتحق املســتأجر
نفعــه يف مجيعهــا ســوى فعــد الصــلوات ا مــس يف أوقا ــا بســننها ،وصــالة مجعــة ،وعيــد ،وال

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .103عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا .475الضرير ،الواضح يف شرح خمتصر اخلرقي ،ا ،3ا.132ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا،6
ا.190

 2ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .103عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا .472الضرير ،الواضح يف شرح خمتصر اخلرقي ،ا ،3ا.132
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يستنيب ومسي خاصا الختصاا املستأجر بنفعه تلك املدة ،وقيد :هو من سـلم نفسـه لعمـد
معلوم مباح".1
فيتبم من هذا أن األصحاب اختلفوا يف األجري ا اا على قولم:
القول األول :أنه الذي يسلم نفسه إىل املستأجر.
والقول الثاين :أنه الذي يسلم نفسه لعمد معلوم مباح.
ورج ــح امل ــرداوي (ت885:ه) أهنم ــا ق ــول واح ــد يف امل ــذهب ،وه ــو م ــا مش ــى علي ــه
املتـ ــأخرون كالعسـ ــكري (ت910:ه) ،والشـ ــويكي (ت939:ه) واحلج ـ ــاوي (ت968:ه)
وابن النجار (ت972:ه) ومرعي الكرمي (ت1033:ه).
قال املرداوي" :فقول املصنف يف ِّحده :هو الذي يُسلّم نفسه إىل املستأجر .هو أحد

الوجهم .ذكرمها يف الرعاية الصغرى ،وقطع به يف اهلدايـة واملـذهب وا الصـة والفـائق والرعايـة
الكربى.
والص ــحيح م ــن املـ ـذهب ،أن األج ــري ا ــاا ه ــو ال ــذي ي ــؤجر نفس ــه م ــدة معلوم ــة،
يســتحق املســتأجر نفعهــا يف مجيعهــا ،سـواء ســلم نفســه إىل املســتأجر أو ال .جــزم بـه يف املغــِن
والشرح واحملرر واملستوعب والفروع واحلاوي الصغري وريريهم .وقدمه يف الرعاية الصغرى.
والــذي ي هــر يل ،أن املســألة قــول واحــد ،وأن ص ـاحب الرعايــة الصــغرى رأى بعضــهم
ذر ملن قال :هو الـذي
ذكر العبارة األوىل ،وذكر بعضهم العبارة الثانية ،ف ن أهنما قوالن ،والعُ ُ
يُســلم نفســه إىل املســتأجر أنــه الواقــع يف الغالــب ،فــأانط احلُكــم للغالــب ،ال أن الــذي يُــؤجر

 1ابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا.445
137

نفس ــه م ــدة ومل يس ــلمها إىل املس ــتأجر ال يُس ــمى أج ـ ـرياً خاص ـ ـاً ،ف ــإن املع ــىن ال ــذي ُمس ــي ب ــه
يشمله".1

ومن نصوا املتأخرين:
قال العسكري" :األجري ا اا هو الذي قدر نفعه الزمن ،فيستحق للمستأجر نفعه
يف مجيعها ،سوى فعـد الصـلوات ا مـس يف أوقا ـا بسـننها وصـالة مجعـة ،وعيـد ،وسـواء سـلّم
نفسه إىل املستأجر أو ال ،يستحق األجرة بتسليم نفسهه ِ
عمد أو مل يعمد".2
ونص الشويكي على أن" :األجري ا اا هو الذي يسلم نفسـه مـدة معلومـة يسـتحق
مستأجر نفعه يف مجيعها ،سوى فعد الصلوات ا مس يف أوقا ا بسـننها وصـالة مجعـة وعيـد،
سلم نفسه أو ال ،وال يستنيب".3
وجاء ابن النجار بعبارة خمتصرة فقال" :وهو من استؤجر مدة سلم نفسه أو ال".4
وعرب عنه مرعي الكرمي بقوله" :وهو من قُدر نفعه مبدة سلم نفسه ملستأجر أو ال".5
ويــتلخص مــن التعريفــات الســابقة "أن الوقــت الــذي ح ـ ِّدد يف العقــد النســبة لألجــري
ا ــاا يقتضــي أن ينشــغد العمــد املطلــوب منــه ،دون تضــييعه ،وال التف ـريه فيــه إال مــا هــو

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري  ،ا ،14ا.471

 2العسكري ،أمحد بن عبد هللا ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح ،قيق :انصر السالمة (الرايض:
دار أطلس ا ضراء ،ط1438 ،1ه2017 ،م) ا ،2ا.975-974
 3الشويكي ،التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.746
 4ابن النجار ،منتهى اإلرادات ،ا ،1ا.369
 5الكرمي ،غاية املنتهى ،ا ،1ا.738
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منشــئ حل ـق هللا ،كالعبــادات يف الصــلوات ا مــس مــع رواتبهــا وصــالة اجلمعــة وعيــد وكســوف
وحنوه ،وكذلك ما ال ريىن لإلنسان عنه ،مثد الطعام والشراب ،فإنه مستثىن من الوقت".1
وأما من حيء ضمان األجري ا اا فاتفق فقهـاء احلنابلـة علـى أن األجـري ا ـاا ال
يضمن ما تلف بيده إال التعدي أو التفريه.2
وفيما خيص عمد األجري ا اا لدينا مسألتان:
املس ــألة األوىل :ل ــيس لألج ــري ا ــاا أن يعم ــد لغ ــري مس ــتأجره ،ف ــإ ْن عم ــد وتض ــرر
املستأجر بعمله ،فللمستأجر مطالبة األجري قيمة ما فوته من املنفعة عليه.
قــال البهــويت (ت1051:ه)(" :ولــيس لــه) أي األجــري ا ــاا (أن يعمــد لغــريه) أي
ريري مستأجره ألنه يفوت عليه ما استحقه العقد( .فـإن عمـد) األجـري ا ـاا لغـري مسـتأجره
(وأضر املستأجر فله) أي املستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغريه".3
واســتدل فقهــاء احلنابلــة علــى أن للمســتأجر الرجــوع علــى األجــري بقيمــة مــا فوتــه مــن
عمله اشتغاله مع الشخص اآلخر بقول اإلمام أمحد يف رجد اسـتأجر أجـرياً علـى أن حيتطـب
لــه علــى محــارين كــد يــوم ،فكــان الرجــد ينقــد عليهمــا ،وعلــى محــري لرجــد آخــر وأيخــذ منــه
األجرة ،فإن كان يدخد عليه ضرر يرجع عليه القيمة.4
 1القره داريي ،اإلجارة على منافع األشخاص ،دراسات املعايري الشرعية ،ا ،3ا .2360وهو ما عليه قوانم
العمد يف عصران احلاضر من منح راحة لتناول الطعام ،وفعد الصالة للعمال وقت العمد وحنوها ،حيء جاء يف املادة
( )73من قانون العمد الصادر عام  2004يف دولة قطر ما نصه" :وجيب أن تتخلد ساعات العمد فرتة أو أكثر
للصالة والراحة وتناول الطعام ،ال تقد عن ساعة وال تزيد على االحل ساعات ،وال تدخد هذه الفرتات يف حساب
ساعات العمد" ،امليزان ،قانون رقم  14لسنة  2004إبصدار قانون العمل.

 2ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .106عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا .471الضرير ،الواضح يف شرح خمتصر اخلرقي ،ا ،3ا.132ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا،6
ا .185البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا .129الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.185

3ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .201البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.130
 4املصدرين السابقني.
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املســألة الثانيــة :لــو اســتأجر أجــري مشــرتت أجـرياً خاصـاً ليعمــد عنـده مــدة معينــة فلكــد
منهما حكم نفسه.
قــال ابــن قدامــة (ت620:ه)" :وإذا اســتأجر األجــري املشــرتت أجـرياً خاصـاً ،كا يــاط
يف دكانه يسـتأجر أجـريا مـدة ،يسـتعمله فيهـا ،فتقبـد صـاحب الـدكان خياطـة اـوب ودفعـه إىل
أجــريه فخرقــه أو أفســده ،مل يضــمنه ،ألنــه أجــري خــاا ،ويضــمنه صــاحب الــدكان ألنــه أجــري
مشرتت".1

1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا.107
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
ريالب فقهاء احلنابلـة أعملـوا هـذه القاعـدة يف التعليـد واالسـتدالل للفـروع ذات الصـلة
هبا مبا مفاده :أن األجري ا اا ال يضمن ما يتلف بيده إال إذا تعمد اإلتالف أو فرط.
ومن نصوصهم:
قـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ابـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه)" :ولنا أن عمله ريري مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به".1
وذكر صاحب املبدع" :ألن عمله ريري مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به".2
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ابـ ـ ـ ـ ـ ــن النجـ ـ ـ ـ ـ ــار (ت972:ه) والبهـ ـ ـ ـ ـ ــويت (ت1051:ه) وابـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــوض
(ت1140:ه) والرحيبــاين (ت1243:ه)" :ألن عملــه ريــري مضــمون عليــه فلــم يضــمن مــا
تلف به".3
الفرع الثاين :دليد القاعدة:
اســتدلوا علــى أن األجــري ا ــاا يُعــد أمين ـاً ،فــال يضــمن مــا تلــف ــت ي ــده إال إذا

حصد تقصري أو تفريه منه مبا أييت:

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .106عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا.473
 2ابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا.445
3

ان ر :ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا .185البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا .64البهويت،

كشاف القناع ،ا ،9ا .130الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا .185أمحد بن عوض املرداوي ،فتح

وهاب املآرب ،ا ،2ا.275
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.1أن األجــري ا ــاا انئــب عــن املالــك يف صــرف منافعــه إىل مــا أمــر بــه .فلــم يضــمن مــن ريـري
تعد قياساً على الوكيد واملضارب.1
.2أن عمــد األجــري ا ــاا ريــري مضــمون عليــه ،فلــم يضــمن مــا تلــف بــه قياس ـاً علــى س ـراية
القصاا ،وقطع يد السارق.2
 .3أن األجري ا اا أمم فلم يضمن من ريري تعد أو تفريه مبنزلة املودع.3

1

ان ر :ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .106عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف،

ا ،14ا.447ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا .197البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.130
 2ان ر :ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا .186البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.64
 3ان ر :ابن املنجى ،املمتع يف شرح املقنع ،ا ،3ا.477
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
من التطبيقات الواردة هلذه القاعدة ما أييت:
 .1إذا استأجر شخص خياطًا ملدة أسبوع ،فاتفق معه على خياطة جلباب مطرز ،وملا أراد أن
يسلمهُ ،سرق منه من ريري تفريه منه ،فإنه ال يضمن ،ألن عمله ريري مضمون عليه.
 .2إذا استأجر راعياً لريعى ماشيته فسرق منها أاناء الرعـي مـن ريـري تفـريه فـال يضـمن الراعـيه
ألنه أمم على حف ها ،وألن كد من كان عمله ريري مضمون عليه مل يضمن ما تلف به.
ق ــال اب ــن النج ــار (ت972:ه)(" :وال) ض ــمان عل ــى (راع مل يتع ــد أو يف ــرط بن ــوم أو
رييبتها عنه ،وحنوه) كأن يضرهبا ضراً يسرف فيـه أو يضـرهبا يف ريـري موضـع الضـرب أو يسـلك
هب ـا موضــعاً تتعــرض فيــه للتلــف فتتلــف .أمــا كونــه ال يضــمنها بــال تف ـريه أو تعــد ،ألهنــا عــم
قبضها حبكم اإلجارة وهو مؤمتن على حف ها".1
ونــص البهــويت (ت1051:ه) علــى أنــه "(يلــزم) الراعــي (تــوخي) أي ــري (أمكنــة
املرعـى النـافع ،وتـوقي النبـات املضـر و) يلزمـه (ردهـا عـن زرع النـاس و) يلزمـه (إيرادهـا املـاء إذا
احتاجت إليـه علـى الوجـه الـذي ال يضـرها شـربه ،ودفـع السـباع عنهـا ومنـع بعضـها عـن بعـض
قتاال ونطحـا فـريد الصـائلة عـن املصـول عليهـا ،والقـرانء عـن اجلمـاء ،والقويـة عـن الضـعيفة فـإذا
جاء املساء وجب عليه إعاد ا إىل أراهبا".2
 .3إذا استأجر إنسان طبيبًـا لعالجـه مـن مـرض مـن األمـراض إمـا إبجـراء عمليـة جراحيـة أو بـدوهنا
فأخطــأ يف عالجــه فســرت جنايتــه إىل عضــو آخــر فــأتلف أو وصــف دواء خطــأ للم ـريض فــال

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.187
 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.136
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يضـمن الطبيــب ،سـواء كــان أجـرياً خاصـاً أم كــان مشـرتكاً ألن كــد مـن كــان عملــه ريــري مضــمون
عليه مل يضمن ما تلف به.
ولعدم ضمان الطبيب االاة شروط:
أ .أن يكون الطبيب حاذقاً يف الصنعة.
ب .أن ال جيِن يده فيتجاوز ريري املسموح فيه.
ت .أن يكون مأذوانً له من قبد املريض يف عالجه أو من قبد ويل الصيب.
ق ــال البه ــويت (ت1051:ه)(" :وال) ض ــمان عل ــى (حج ــام أو خت ــان أو بيط ــار أو
طبيب خاصا) كان (أو مشرتكا) بشرط أن يكون (حاذقا) أي :عارفا يف صناعته ; ألنه إذا مل
يكن كذلك مل حيد له مباشرة الفعد ،فيضمن بسرايته كما لو تعدى بـه ،وأن ال يتجـاوز بفعلـه
ما ال ينبغي جتاوزه أبن (مل جتن يده) فإن جتاوز ا تـان إىل احلشـفة أو بقطـع السـلعة أو حنوهـا
حمد القطع ،أو قطع يف وقـت ال يصـلح فيـه القطـع ،أو آبلـة كالـة وحنوهـا ضـمن ; ألنـه إتـالف
ال خيتلف ضمانه العمد وا طأ كإتالف املال (وأذن فيه) أي :الفعد (مكلف) وقع الفعد به
(أو) أذن فيــه (ويل) صــغري وجمنــون وقــع بــه الفعــد .فــإن مل أيذن لــه فيــه ضــمن ; ألنــه فعــد ريــري
مأذون".1
وهــو مــا ق ــرره اجملمــع الفقهــي املنبث ــق عــن من مــة امل ـؤمتر اإلســالمي خبصــوا ض ــمان
الطبيب ،حيء نص على ما أييت:
".1الطــب علــم وفــن متطــور النفــع للبش ـرية ،وعلــى الطبيــب أن يستشــعر مراقب ـة هللا تعــاىل يف
أداء عمله وأن يؤدي واجبه إبخالا حسب األصول الفنية والعاملية.
.2يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر املريض يف احلاالت اآلتية:
 1البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا .65-64البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا .136ابن النجار ،معونة
اويل النهى ،ا ،6ا.135-134-133
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أ .إذا تعمد إحداحل الضرر.
ب .إذا كان جاهالً الطب أو الفرع الذي أقدم على العمد الطيب فيه.
ت .إذا كان ريري مأذون له من قبد اجلهة الرمسية املختصة.
حل .إذا أقدم على العمد دون إذن املريض أو من يقوم مقامه.
ا .إذا ريرر املريض.
ح .إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله وال تقره أصول املهنة ،أو وقع منه إمهال أو تقصري.
ك .إذا أفشى سر املريض بدون مقتضى معترب.
د .إذا امتنع عن أداء الواجب الطيب يف احلاالت اإلسعافية (حاالت الضرورة)".1
 .3ال يضــمن الســائق املنــزيل إذا عمــد حــاد ًر يف الســيارة وتضــررت الســيارة وكــان ا طــأ علــى
خاصـا ،وألن كــد مـن كــان عملــه ريــري مضــمون عليــه مل يضــمن مــا
ـريا ً
ريــريه ،ألنــه يعتــرب أجـ ً
تلف به .ولكن يتحمد املخالفات املرورية من جتاوزات ورادارات وحنوهه ألنه م ٍ
تعد.
 .4يعتــرب املوظــف احلكــومي أج ـريا خاصــا لــدى جهــة العمــد الــل يعمــد فيهــا ،وال يضــمن إذا
حصـد ضــرر نتيجــة ممارســة عملــه أانــاء أداء مهامــه ،ألن كــد مـن كــان عملــه ريـري مضــمون
عليه مل يضمن ما تلف به .ولكن إذا تع ّدى أو فرط أاناء قيام عمله فيضمن.
 .6ا يــاط الــذي خيــيه للنــاس املالبــس يف حملــه يعتــرب أج ـريا مشــرتكاه ألنـه يتقبــد أعمــاالً مــن
الناس ،فإذا أفسد شيئاً من الثياب يضمن ما أفسدهه ألن عمد األجـري املشـرتت مضـمون
عليه ،فما تولد منه جيب أن يكون مضموانً عليه.
قال البهويت (ت1051:ه)(" :ويضـمن) األجـري املشـرتت (مـا تلـف بفعلـه ولـو خبطئـه
كتحريــق القصــار الثــوب) مــن دقــه أو مــده أو عصــره أو بســطه (وريلطــه) أي ا يــاط (يف
تفصيله ودفعه إىل ريري ربه)".2
 1من مة املؤمتر اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل (19دورة) (1403ه-
1430ه1988/م2009-م) ،ا.305
 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.131
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طلبت وجبـة طعـام مـن املطعـم فـإذا حـرق الطـاهي الطعـام أو إذا أخطـأ يف الوجبـة الـل
 .7إذا َ
طلبتهــا كــأن طلبــت حلمـاً فأعطــات دجاجــا مــثالً ،لزمــه الضــمان ،ألنــه حينئــذ يعتـرب أج ـريا
مشرتكا ،واألجري املشرتت ضامن ملا جنت يداه.
قال ابن النجار (ت972:ه)" :والطباك يضمن ما أتلفه أو أفسده من طبيخه".1

 1ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.190
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املبحث الرابع :كل فعل كونه قربة إىل هللا مل يصح أخذ األجر عليه:
املطلب األول :معىن القاعدة:
ميكـ ــن توضـ ــيح هـ ــذه القاعـ ــدة مبسـ ــألة ذكرهـ ــا الفقهـ ــاء ،وهـ ــي أنـ ــه هـ ــد جيـ ــوز إجـ ــارة
األشخاا على الطاعات مثد اإلمامـة يف الصـالة ،واآلذان ،وتعلـيم القـرآن ،والنيابـة يف احلـج،
وبناء املساجد ،وحنوها؟
القرب من حيء كون فاعلها من أهد القربة أو ال إىل قسمم:
قسم فقهاء احلنابلة َ
القســم األول :مــا خيــتص فاعلــه أن يكــون مــن أهــد القربــة ،أي يشــرتط يف العمــد أن
يكون فاعله مسلماً فال يتأتى فعله من الكافر.
مث ــال ذل ــك :اس ــتأجر شخصـ ـاً لي ــؤم املص ــلم مل ــدة أس ــبوع ب ـ ـ أل ــف رايل فه ــد تص ــح
اإلجارة على ذلك؟
احلك ــم :ذه ــب فقه ــاء احلنابل ــة يف املعتم ـد عن ــدهم أن ــه ال تص ــح اإلج ــارة عل ــى القي ــام
العمــد خيــتص فاعلــه أن يكــون مســلماً ،قــال املــرداوي" :وال تصــح اإلجــارة علــى عمــد خيـتص
فاعله أن يكون من أهد القربة  -يعِن بكونه َمسلما  ،-وال يقع إال قربة لفاعلـه – كـاحلج -

أي النيابـ ـة في ــه واألذن وحنومهـ ـا كاإلقام ــة ،وإمام ــة ص ــالة ،وتعل ــيم الق ــرآن .ق ــال يف (الرعاي ــة):

والقضاء .وهذا املذهب ،وعليه مجاهري األصـحاب .قـال ابـن منجـى وريـريه :هـذا أصـح .وجـزم
به يف (الوجيز) وريريه وقدمه يف (الفروع) وريريه".1

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،14ا.378
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وهــو مــا ســار عليــه املؤلــف يف التنقــيح ومتــأخرو املــذهب كالعســكري (ت910:ه)

1

والشويكي (ت939:ه) 2واحلجاوي (ت968:ه) 3وابن النجار (ت972:ه) 4والرحيبـاين
(ت1243:ه) ،5حيــء جــاءت عبــارا م علــى حنــو" :وال تصــح اإلجــارة علــى عمــد خيــتص
فاعلــه أن يكــون مــن أهــد القربــة لكونــه مســلما ،وال يقــع إال قربــة لفاعلــه كنيابــة يف احلــج وأذان
وإقامة وإمامة صالة ،وتعليم قرآن وفقه وحديء ،وكذا القضاء".
الرقية ،وعللوا ذلك أبن الرقية نوع من املداواة الل
ويستثىن من ذلك أخذ األجرة على ّ
ُ
يباح أخذ األجرة واجلعالة عليها ،فاألجرة تكون مقابد مداواته ،ال على القراءة ،واجلعالـة عمـا
ابت يف الشرع.
ق ـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه)" :فأم ــا األخ ــذ عل ــى الرقي ــة ،ف ــإن أمح ــد اخت ــار ج ـ ـوازه وق ــال :ال أبس .وذك ــر
حــديء أيب ســعيد .والفــرق بينــه وبــم مــا اختلــف فيــه ،أن الرقيــة نــوع مــداواة ،واملـأخوذ عليهــا
ُجعـ ُـد ،واملــداواة يُبــاح أخــذ األجــر عليهــا ،واجلعالــة أوســع مــن اإلجــارة ،وهلــذا جتــوز مــع جهالــة

العمد واملدة.

وقوله عليه الصـالة والسـالم« :أحـق مـا أخـذمت عليـه أجـرا كتـاب هللا» 6يعـِن بـه اجلعـد
أيضاً يف الرقية ،ألنه ذكر ذلك يف سياق خرب الرقية".7
 1العسكري ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.966
 2الشويكي ،التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.741
 3البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.90

 4ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.163
 5الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.148

 6أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الطب ،اب :الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم ،ا ،7ا ،131رقم:
(.)5737

 7ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .139عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا.383
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وقال املرداوي (ت885:ه)" :ال أبس أبخذ األجرة على الرقية .نص عليه".1
وكذلك قال الرحيباين (ت1243:ه)" :وال حيرم أخذ األجـرة (علـى رقيـة) نـص عليـه
اإلمام واختار جوازه ،وقال ال أبس به".2
وقبد االنتقال إىل القسم الثاين مثة مسائد ال بد من ذكرها:
ـلما،
املسألة األوىل :ال حيرم أخذ جعالة على القـرات الـل خيـتص فاعلـه أن يكـون مس ً

كأخذ اجلعالة على خطبة اجلمعة ،أو تعليم قرآن وحنوه.

إمام ــا للـ ـرتاويح يف
ص ــورة املس ــألة :تعل ــن مؤسس ــة م ــا ع ــن مكاف ــأة مالي ــة مل ــن يص ــلي ً

مسجدها الكائن لديها طيلة شهر رمضان مقدارها  5000رايل.

احلكم :ذهب فقهـاء احلنابلـة إىل جـواز أخـذ اجلعالـة علـى القـرات الـل خيـتص فاعلهـا
أن يكون من أهد القربة.
قــال املــرداوي (ت885:ه)" :جيــوز أخــذ اجلعالــة علــى ذلــك كلــه" ،3وكــذلك قــال يف
التنقيح" :ويصح أخذ جعالة على ذلك".4

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري  ،ا ،14ا.383
 2الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.150

 3املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،14ا.383

 4املرداوي ،علي بن سليمان ،التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع ،قيق :انصر السالمة (الرايض :مكتبة الرشد،
ط1425 ،1ه2004 ،م) ا.276
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ومشــى عليــه متــأخرو احلنابلــة كالعســكري (ت910:ه) 1والشــويكي (ت939:ه)

2

واحلجاوي (ت968:ه) 3وابن النجار (ت972:ه) 4وابـن قائـد النجـدي (ت1097:ه)

5

والبعلي (ت1189:ه) 6وبن جامع (ت1240:ه).7
دليد املذهب على جواز أخذ اجلعالة على القرب:
أوالً :من السنة:
ِ
َصـح ِ
صـلى هللاُ َعلَْي ِـه َو َسـل َم ِيف
اب الن ِ ِّ
ـيب َ
ملا روي عن أيب سعيد قال« :انْطَلَ َـق نَـ َفـر م ْـن أ ْ َ
ِ
َحي ِاء العر ِ
غ
وه ْم ،فَـلُ ِد َ
وه ْم فَأَبَـ ْوا أَ ْن يُ َ
استَ َ
ضيِّ ُف ُ
ضافُ ُ
َس ْفَرةٍ َسافَـ ُر َ
ب ،فَ ْ
وهاَ ،حىت نَـَزلُوا َعلَى َح ٍّي م ْن أ ْ َ ََ
ِ
ه
ك احلَ ِّي ،فَ َس َع ْوا لَهُ بِ ُك ِّد َش ْي ٍء الَ يَـْنـ َفعُهُ َش ْـيء ،فَـ َق َ
ض ُـه ْم :لَ ْـو أَتَـْيــتُ ْم َه ُـؤالَِء الـرْه َ
َسيِّ ُد َذل َ
ـال بَـ ْع ُ
ال ِذين نَـزلُوا ،لَعله أَ ْن ي ُكو َن ِعْن َد بـع ِ
غ،
ض ِه ْم َش ْيء ،فَأَتَـ ْوُه ْم ،فَـ َقالُواَ :اي أَيـُّ َها الرْه ُ
ه إِن َسيِّ َد َان لُ ِد َ
َْ
َ َ َُ َ
ٍ
ـال بـعضـهم :نـَعــم ،واَّللِ
وسـعيـنَا لَـه بِ ُك ِـد َشـي ٍء الَ يـْنـ َفعـه ،فَـهـد ِعْنـ َـد أ ٍ ِ ِ
َ
َحـد مـْن ُك ْم م ْـن َش ْـيء؟ فَـ َق َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ
َ َ َْ ُ ّ ْ َ ُ ُ َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
وان ،فَ َما أ ََان بَِر ٍاق لَ ُك ْم َحىت َْجت َعلُوا لَنَـا ُج ْع ًـال،
ضيِّ ُف َ
ض ْفنَا ُك ْم فَـلَ ْم تُ َ
استَ َ
إِِّين َأل َْرقيَ ،ولَك ْن َواَّلل لََقد ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ب ِ
ِِ ِ
م فَ َكأَ ـَـا
العــالَم َ
صــا َحلُ ُ
وه ْم َعلَــى قَطي ـ ٍع مـ َـن الغَــنَِم ،فَــانْطَلَ َق يَـْتفـ ُـد َعلَْيــهَ ،ويَـ ْقـ َـرأُ :احلَ ْمـ ُـد َّلل َر ّ َ
فَ َ
ِ
ِ
ه ِمــن ِع َقـ ٍ
وه ْم َعلَْيـ ِـه،
ـال ،فَــانْطَلَ َق ميَْ ِشــي َوَمــا بِـ ِـه قَـلَبَــة ،قَـ َ
صــا َحلُ ُ
ـال :فَـأ َْوفَـ ْوُه ْم ُج ْعلَ ُهـ ُـم الــذي َ
نُش ـ َ ْ
ـال بـعضــهم :اقْ ِســموا ،فَـ َقـ َ ِ
صــلى هللاُ َعلَْيـ ِـه َو َســل َم
ـال الــذي َرقَــى :الَ تَـ ْف َعلُ ـوا َحــىت ََنِْيتَ النـ ِـيب َ
فَـ َقـ َ َ ْ ُ ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
صــلى هللاُ َعلَْيـ ِـه َو َســل َم فَـ َذ َك ُروا
فَـنَـ ْذ ُكَر لَــهُ الــذي َكــا َن ،فَـنَـْن ـَُـر َمــا َأيْ ُمـ ُـرَان ،فَـ َقــد ُموا َعلَــى َر ُســول اَّلل َ

 1العسكري ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.967
 2الشويكي ،التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.741
 3البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.92

 4ابن النجار ،معونة اويل النهى ،ا ،6ا.153
 5النجدي ،هداية الراغب ،ا ،2ا.58
 6البعلي ،الروض الندي ،ا ،1ا.526

 7ابن جامع ،الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات ،ا ،1ا.465
150

اض ِربُوا ِيل َم َع ُك ْـم َس ْـه ًما»
َصْبـتُ ْم ،اقْ ِس ُمواَ ،و ْ
لَهُ ،فَـ َق َالَ « :وَما يُ ْد ِر َ
يك أَنـ َها ُرقْـيَة»ُ ،أت قَ َال« :قَ ْد أ َ
فَض ِحك رس ُ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه َو َسل َم».1
ول اَّلل َ
َ َ َُ
رنياً :من املعقول:
أن اجلعالة أوسع من اإلجارة ،وهلذا جتوز مع جهالة العمد واملدة.
املســألة الثانيــة :جيــوز أخــذ الــرزق وهــو مــا يســمى (مرتــب) علــى القــرات ال ـل خي ـتص
مسلما ،كأخذ راتب على خطبة اجلمعة أو إقامته يف املسجد وحنوه.
فاعلها أن يكون ً
صــورة املســألة :تصــرف وزارة األوقــاف رواتــب شــهرية علــى األئمــة وا طبــاء واملــؤذنم
لقيامهم بواجب شرعي فهد جيوز أخذ األجرة (الرواتب) عليه.
احلكم :ذهب فقهاء احلنابلة إىل جواز ذلك.
ق ـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه)" :فأما الرزق من بيت املال ،فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه األمـوره ألن
بيــت املــال مــن مصــاحل املســلمم ،فــإذا كــان بذلــه ملــن يتعــدى نفعــه إىل املســلمم حمتاجــا إليــه،
كان من املصاحل ،وكان له أخذهه ألنه من أهله".2
وقــال البهــويت (ت1051:ه)(" :و) جيــوز (أخــذ رزق) مــن بيــت املــال (علــى متعــد
نفعـهه كقضـاء) وفتيــا ،وأذان (وإمامـة)  ،وتعلـيم قــرآن( ،وتـدريس) علـم انفــع مـن حـديء وفقــه
وحنومها ،ونيابة يف حج ،و مد شهادة وأدائهاه ألن ذلك من املصاحل العامة".3

 1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإلجارة ،اب :عسب الفحد ،ا ،3ا ،92رقم.)2276( :

 2ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .139عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا.384
 3البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا .93وان ر :ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا .156الرحيباين ،مطالب

أويل النهى ،ا ،5ا.152
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ولكــن اشــرتطوا جل ـواز أخــذ الــرزق علــى القــرات أو أخــذ اجلعالــة كــون العمــد يتعــدى
نفعه ،كاإلمامة يف الصالة ،والقضاء وتعليم العلوم الشرعية وحنوها.
وأما ما ال يتعدى نفع فاعله فال جيوز أخذ املال عليه كصـالة اإلنسـان لنفسـه وصـومه
لنفسه وحجه عن نفسه وحنوها.
قال املرداوي (ت885:ه)" :حيرم أخذ أجرةٍ وجعالة على ما ال يتعدى نفعه كصـوم،
وصالة خلفه حنومها".1
وقال البهويت(" :ولـيس لـه أخـذ رزق ،و) ال (جعـد ،و) ال (أجـر علـى مـا ال يتعـدى)
نفع ــه (كص ــوم وص ــالة خلف ــه) أبن أعط ــى مل ــن يص ــلي مأموم ــا مع ــه جع ــال أو أج ــرة أو رزق ــا
(وصـالته لنفسـه وحجـه عـن نفسـه ،وأداء زكـاة نفسـه وحنـوه) كاعتكافـه وطوافـه عـن نفســه ألن
األجر عوض االنتفاع ومل حيصد لغريه ههنا انتفاع فأشبه إجارة األعيان الل ال نفع فيها".2
دليد املذهب على جواز أخذ الرزق على القرب:3
 .1أخــذ الــرزق مــن بيــت املــال ملــن يقــوم مبصــاحل النــاس يعتــرب مــن املصــاحل العامــة وإعانــة علــى
الطاعة.
قياســا علــى الوقــف ،فكمــا جيــوز أخــذ الوقــف علــى مــن يقــوم هبــذه املصــاحل فيجــوز أخــذ
ً .2
الرزق.

املسألة الثالثة :جيوز أخذ املال على القرب بدون شـرط ،كـأن يُعطـى ملـدرس القـرآن أو

خطيب اجلمعة مبلغاً من املال دون اشرتاط بينهما.

 1املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،14ا.383

 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا .93وان ر :الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.153
 3ان ر :عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا.384 ،14
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ـت مــدرس قــرآن البــِن دون أن أشــرتط عليــه مبلغًـا مـن املــال ،فلمــا
صــورة املســألة :جلبـ ُ

انتهــى مــن تعليمــه أعطيتــه مبلغ ـاً مــن املــال ،وهــو عبــارة عــن هديــة علــى مــا قــام بــه مــن تعلــيم
القرآن.
احلكــم :ذهــب فقهــاء احلنابلــة إىل ج ـواز أخــذ املــال علــى القــرب إذا ك ـان فاعله ـا ممــن
خيتص أن يكون من أهد القرب بدون شرط.
ق ـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه)" :فإن أعطي املعلم شيئاً مـن ريـري شـرط ،فجـاز يف ظـاهر كـالم أمحـد ،فإنـه قـال
يف روايــة أيــوب ابــن ســافري :ال يُطلــب ،وال يشــارط ،فــإن أُعطــي شــيئاً أخــذه .وقــال يف روايــة

أمحد بن سعيد :أكره أجر التعلـيم إذا شـرط ،وقـال :إذا كـان املعلـم ال يشـارط ،وال يطلـب مـن

أحد شيئاً ،إن أاته شيء قبله".1
دليد املذهب على جواز أخذ املال على القرب بدون شرط:
أوالً :من السنة:

لقول النيب صلى هللا عليه وسلم« :ما أ ََاتت ِمن ه َذا الْم ِال ِمن َري ِري مسأَلٍَة وَال إ ْشر ِ
اف
َ
ْ َ َ ْ ْ َْ َ َ
نـَ ْف ٍ
س ،فَ ُخ ْذهَُ ،وَمتَولْهُه فَِإنهُ ِرْزق َساقَهُ اَّللُ إلَْيك».2

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .140عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا .384املرداوي ،التنقيح املشبع ،ا.276العسكري ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح،
ا ،2ا.967الشويكي ،التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.741
 2أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند الشاميم ،حديء خالد بن عدي اجلهِن ،ا ،29ا ،456رقم،)17936( :
ونصه« :من بلغه معروف عن أخيه من ريري مسألة ،وال إشراف نفس ،فليقبله وال يرده ،فإ ا هو رزق ساقه هللا إليه»
قال احملقق :اسناده صحيح .وذكره بلفا« :ما أاتت يف هذا املال »...ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .140عبد
الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،14ا .385ومل أقف عليه بلف هم.
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أليب يف أكــد طعــام الــذي كــان يُعلمــه إذا كــان
وقــد أرخــص رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ّ

طعامه وطعام أهله.1
رنياً :من املعقول:

ألنه إذا كان بغري شرط كان هبة جمردة فجاز.2
املســألة الرابعــة :مــن نــذر عبــادة مــن صــالة أو صــيام أو حــج أو اعتكــاف فمــات ومل
يفعد ما نذر مع إمكان الفعد جيوز استئجار شخص ليقضي عنه الفعد املنذور.
قــال ابــن النجــار (ت972:ه)" :ومــن مــات وعليــه ن ـذر صــوم يف الذمــة ،أو حــج أو
صالة أو طواف أو اعتكاف مل يفعد منه شيئاً مع إمكان ريري حج ُس ّن لوليه فعله وجيوز لغريه
إبذنه ودونه ،وجيزئ صـوم مجاعـة يف يـوم واحـد .وإن خلـف مـاالً وجـب ،فيفعلـه وليـه أو يـدفع

ملن يفعد عنه".3
وقال البعلي (ت1189:ه) وبن جـامع (ت1240:ه)" :ومـع تركـه للميـت فيجـب
فعد نذره لثبوته يف ذمته ،وال جتب مباشرة وليه بنفسه ،بد تُسـن ،فـإن مل يفعـد ،دفـع مـاالً ملـن
يفعد عنه ذلك".4
وهذه املسألة خارجـة عـن حمـد دراسـة قاعـدتنا ألهنـا تـتكلم عـن فعـد املنـذور عـن ميـت
ومتكــن مــن فعلــه حــال احليــاة ومل يفعــد ،فيجــوز إعطــاء األجــرة لشــخص ليقضـي عــن امليــت إال
احلج ال يشرتط إمكان فعله.
 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .140عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا .384قال حمقق الشرح الكبري :مل جنده.
 2املصدران السابقان.

 3ابن النجار ،منتهى اإلرادات ،ا ،1ا.170

 4البعلي ،الروض الندي ،ا ،1ا .305بن جامع ،الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات ،ا،1
ا.264
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القسم الثاين :ما ال خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة:
أي ال يش ــرتط يف العم ــد أن يك ــون فاعل ــه مس ــلما ،ب ــد جي ــوز أن يفعل ــه ك ـ ـافر كبن ـ ـاء
مساجد وتدريس علوم إنسانية وطبيعية مثالً ،وإنشاء جسور وطرق وحنوه.
احلكم :ذهب فقهاء احلنابلة إىل القول واز أخذ األجرة عليه.
ق ـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه)" :وم ــا ال خي ــتص فاعل ــه أن يك ــون م ــن أه ــد ال ُقرب ــة ،كتعل ــيم ا ــه واحلس ــاب
والشعر املباح ،وأشباهه ،وبناء املساجد والقناطر ،جاز أخذ األجر عليه".1
أيض ــا (ك ــون عم ــد) معق ــود علي ــه (ال
وق ــال اب ــن النج ــار (ت972:ه)(" :و) ش ــرط ً

ـلما) ،أي :بشـرط اإلســالمه (كـأذان وإقامــة
خيـتص فاعلـه أن يكــون مـن أهــد القربـة لكونـه مسـ ً

وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديء ،ونيابة يف حج وقضاء .وال يقع إال قربة لفاعله ،وحيرم أخـذ

أجرة عليه)".2

 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا .141عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،14
ا.386
 2ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا.153
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املطلب الثاين :أتصيل القاعدة:
الفرع األول :صيغة القاعدة:
وردت ه ــذه القاع ــدة يف كت ــب احلنابل ــة يف س ــياق التعلي ــد هب ــا عل ــى ع ــدم ج ـواز أخ ــذ
األجر على القرب مما خيتص فاعله بكونه مسلماً ،ومن ذلك:
قـ ــال ابـ ــن قدامـ ــة (ت620:ه) 1وعبـ ــد الـ ــرمحن بـ ــن قدامـ ــة صـ ــاحب الشـ ــرح الكبـ ــري
(ت682:ه) 2وابن املنجى (ت695:ه) 3والربهـان ابـن مفلـح (ت884:ه) 4وابـن النجـار
(ت972:ه) 5والبه ـ ــويت (ت1051:ه) 6والرحيب ـ ــاين (ت1243:ه)" :7وألن م ـ ــن ش ـ ــرط
هذه األفعال كوهنا قُربة إىل هللا فلم جيز أخذ األجرة".
الفرع الثاين :دليد القاعدة:
 .1روي عن عثمان بن أيب العاا أنـه قـال :قلـت :اي رسـول هللا ،اجعلـِن إمـام قـومي .فقـال:
«أَنْت إِمامهم ،واقْـت ِد ِأب ْ ِ
ِ ِ
ِِ
َجًرا ».8
َ َ ُُْ َ َ
َض َعف ِه ْمَ ،واخت ْذ ُم َؤذّ ًان َال َأيْ ُخ ُذ َعلَى أَذَانه أ ْ
وجه االستدالل :نص احلديء أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عثمان بن أيب
أجرا ،والنهي املطلق يقتضي التحرمي والفساد ،فدل
العاا عن اختاذ مؤذن أيخذ على أذانه ً
 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،8ا.139

 2عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا ،14ا.383
 3ابن املنجى ،املمتع يف شرح املقنع ،ا ،3ا.161
 4ابن مفلح ،املبدع ،ا ،4ا.431

 5ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا.153
6

البهويت ،كشاف القناع ،ا ،9ا.92

 7الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا.149

 8أخرجه النسائي يف السنن ،كتاب األذان ،اب :املؤذن الذي ال أيخذ على أذانه أجرا ،ا ،2ا ،23رقم:
( ،)672قال األلباين يف إرواء الغليد ،ا ،5ا :315صحيح.
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على عدم جواز أخذ األجرة على األذان ألنه من األعمال الل يكون فاعلها من أهد
القرب.
الصــف ِة الْ ُقـ ْـرآ َن َوالْ ِكتَابَـةَ،
ـت َان ًســا ِمـ ْـن أ َْهـ ِـد ُّ
 .2روي عــن عُبــادة ابــن الصــامت ،قــالَ « :عل ْمـ ُ
ِ
فَأَهـ َـدى إِ َيل رجــد ِمـْنـهم قَـوســا ،فَـ ُق ْلــت :لَيسـت ِمبـَ ٍ ِ
ت
ُ َْ ْ
ْ
ـالَ ،وأ َْرمــي َعْنـ َهــا ِيف َسـبِ ِيد اَّلل ،فَ َسـأَلْ ُ
َُ
ُْ ْ ً
رس َ ِ
ـال" :إِ ْن َسـرَت أَ ْن تُطَـو َق ِهبَـا طَْوقًـا ِم ْـن َان ٍر
صلى اَّللُ َعلَْي ِه َو َسل َم َ -عْنـ َهـا ،فَـ َق َ
ول اَّلل َ -
َُ
فَاقْـبَـ ْل َها».1

 .3وعــن أيب بــن كعــب «أَنــه علــم رجـ ًـال سـ ِ
ِ ِ
ِ
يص ـةً أ َْو اَـ ْـوًا فَـ َذ َكَر
ـورًة م ـ ْن الْ ُقـ ْـرآن فَأ َْهـ َـدى إلَْيــه َمخ َ
ُ َ َ َُ ُ َ
ِ
ـك اَّللُ َم َكانـَ َهــا اَـ ْـوًا ِمـ ْـن
ـك لِلنـ ِ ِّ
صــلى اَّللُ َعلَْيـ ِـه َو َســل َم فَـ َقـ َ
ـك لَـ ْـو لَبِ ْس ـتَـ َها أَلْبَ َسـ َ
ـال :إنـ َ
ذَلـ َ
ـيب َ
َان ٍر».2

وجــه االســتدالل مــن احلــديثم الســابقم :دل احلــديثان علــى ــرمي أخــذ اهلديــة علــى
تعليم القرآن ،فدل ذلك على أن ما كان عن شرط كاألجرة فإنه يكون أشد رميًا.

 1أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب التجارات ،اب :األجر على تعليم القرآن ،ا ،2ا ،730رقم،)2157( :
قال األلباين يف صحيح وضعيف ابن ماجه ،ا ،5ا :157صحيح.
 2نسبه البهويت هبذا اللفا يف شرح املنتهى ،ا ،4ا 41إىل األارم يف سننه ،ومل أقف عليه يف املصدر املذكور وال يف
ريريه.
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املطلب الثالث :تطبيقات القاعدة:
 .1ال جيــوز أخــذ األجــرة علــى األذان واإلقامــة ألهنمــا مــن القــرب الــل خيـتص أبدائهــا املســلم،
فإذا أدامها وقع الثواب له ،وحيرم على فاعلها أخذ األجرة.
قال املرداوي (ت885:ه) 1والعسكري (ت910:ه) 2والشـويكي (ت939:ه):3
"وال تصح إجـارة علـى عمـد خيـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـد القربـة لكونـه مسـلما ،وال يقـع
إال قربة لفاعله".
قال ابن النجار (ت972:ه)" :وال يقع إال قربة لفاعله ،وحيرم أخذ أجرة عليه".4
 .2ال جيــوز أخـذ األجــرة علــى اإلمامـة وا طابــة ،ألنــه يشــرتط يف فاعلهــا أن يكــون مـن أهــد
القربــة ،أمــا إذا دفعهــا إليهمــا بغــري شــرط ،أو جعالــة ،جــاز ،وكــذا لــو كـان يعطــى هلمــا مــن
بيــت املــال أو مــن الوقــف كمــا هــو معمــول بــه اآلن ،حيــء تصــرف هلــم رواتــب م ـن وزارة
األوقاف.
 .3جي ــوز أخ ــذ األج ــرة عل ــى بن ــاء املسـ ـاجد ،وص ــيانتها ،وتن يفه ــا وتطييبه ــا وحن ــو ذل ــك مم ــا
يلزمهــا .ألنــه ال خيــتص فاعلــه أن يكــون مــن أهــد القرب ـة ،ألن هــذا العمــد يقــع اترة قربــة،
واترة ريري قربة فلم مينع االستئجار له وأخذ األجرة عليه.5
 .4جيوز أخذ األجرة على جتهيز امليت مـن ريسـله وتكفينـه ومحلـه ودفنـه مـع الكراهـة ،ألنـه ال
خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة.

 1املرداوي ،التنقيح املشبع ،ا.276

 2العسكري ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.966
 3الشويكي ،التوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح ،ا ،2ا.741
 4ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا.153

 5ان ر :ابن النجار ،معونة أويل النهى ،ا ،6ا.166
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قــال املــرداوي (ت885:ه)" :يكــره أخــذ األجــرة للحمــد واحلفــر والغســد وحنــوه علــى
الصحيح من املذهب".1
وقال البهويت (ت1051:ه)(" :ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعـِن الغسـد
والتكفـم واحلمـد والـدفن قـال يف املبـدع :كـره أمحــد للغاسـد واحلفـار أخـذ أجـرة علـى عملــه إال
أن يكون حمتاجا فيعطى من بيت املال فإن تعذر أعطي بقدر عمد".2
 .5ال جيــوز اســتئجار املســلم للقتــال يف ســبيد هللا ،كإمــام يســتأجر مــن أف ـراد الدولــة للجهــاد
سواء كان فرض عم أو فرض كفاية ،ألنه مما خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة.
قال ابن قدامة (ت620:ه)" :وأمـا الرجـال املسـلمون األحـرار فـال يصـح اسـتئجارهم
على اجلهاد ،ألن الغزو يتعـم حبضـوره علـى مـن كـان مـن أهلـه ،فـإذا تعـم عليـه الفـرض مل جيـز
أن يفعله من ريريه كمن عليه حجة اإلسالم".3
وقــال البهــويت (ت1051:ه)(" :وال تصــح اإلجــارة علــى اجلهــاد ولــو كــان) األجــري
(ممن ال يلزمه) اجلهاد كالعبد ،واملـرأةه ألنـه عمـد خيـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـد القربـة أشـبه
الصالة (فريد) األجري (األجرة) لبطالن اإلجارة".4
وأما اجليوش والعساكر فيجوز هلم أن أيخذوا من بيت املال كما هـو معمـول بـه اآلن،
حيء تصرف هلم رواتب شهرية ،ألنه يعترب من املصاحل العامة ،وإعانة على الطاعة.
 .6عقـ ــد الكفالـ ــة مـ ــن عقـ ــود التربعـ ــات الـ ــل ال خيـ ــتص فاعلـ ــه أن يكـ ــون مـ ــن أهـ ــد القـ ــرب
(مسـلماً) ،وبنـاء علــى ذلـك جيـوز أخــذ األجـرة عليـه ،ومــن املقـرر عنـد فقهــاء احلنابلـة منــع
 1البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.43
 2البهويت ،كشاف القناع ،ا ،4ا.49

 3ابن قدامة ،املغين ،ا ،13ا.164

 4البهويت ،كشاف القناع ،ا ،7ا.159
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أخذ األجر ملأخذ آخر ،وهو مـن قبيـد أخـذ العـوض عـن الـدين املكفـول فيـه يف حالـة إن
أدى الكفيد عن املضمون عنه.
ق ـ ــال اب ـ ــن قدام ـ ــة (ت620:ه) وعب ـ ــد ال ـ ــرمحن ب ـ ــن قدام ـ ــة ص ـ ــاحب الش ـ ــرح الكب ـ ــري
(ت682:ه)" :ولــو قــال :اكفــد عــِن ولــك ألــف مل جيــز ،وذلــك ألن قولــه :اقــرتض يل ولــك
عشــرة جعالــة علــى فعــد مبــاح ،فجــازت كمــا لــو قــال :ابــن يل هــذا احلــائه ولــك عشــرة .وأمــا
الكفال ــة ،ف ــألن الكفي ــد يلزم ــه أداء ال ــدين ،ف ــإذا أداه وج ــب ل ــه عل ــى املكف ــول عن ــه ،فص ــار
كالقرض ،فإذا أخذ عوضاً صار قرضاً جر منفعة ،فلم جيز".1
وقـال املــرداوي (ت885:ه)" :لــو جعــد لـه ُجعـالً علــى اقرتاضــه لـه اهــه ،صــح ألنــه

يف مقابلـة مــا بذلـه مــن جاهــه فقـه ،ولــو جعــد لـه ُجعـالً علـى ضــمانه لــه ،مل جيـز نــص عليهمــا

ألنه ضامن ،فيكون قرضاً جر منفعة".2

وقــال البه ــويت (ت1051:ه)(" :ول ــو جع ــد) إنســان (ل ــه) أي :آلخ ــر (جع ــال عل ــى
اقرتاضه له اهه جاز)ه ألنـه يف مقابلـة مـا يبذلـه مـن جاهـه فقـه (ال أن جعـد لـه جعـال علـى
ضمانه له) فال جيوز نص عليهماه ألنه ضامن فيلزمه الـدين وإن أداه وجـب لـه علـى املضـمون
عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم جيز ".3
وم ــن التطبيق ــات املعاص ــرة لعق ــد الكفال ــة :خط ــاب الض ــمان ،وق ــد عُ ـ ِّـرف بتعريف ــات

متعــددة جيمعهــا معــىن واحــد ،فقــد عرفــه بنــك فيصــد اإلســالمي" :أبنــه عبــارة عــن تعهــد كتــايب
يتعهد مبقتضاه البنـك بكفالـة أحـد عمـالءه يف حـدود مبلـم معـم جتـاه الطـرف الثالـء مبناسـبة
 1ابن قدامة ،املغين ،ا ،4ا .441عبد الرمحن ابن قدامة ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف ،ا،12
ا.353
 2املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،ا ،12ا352
3

البهويت ،كشاف القناع ،ا ،4ا .246وان ر :الرحيباين ،مطالب أويل النهى ،ا ،5ا .149البهويت ،شرح

منتهى اإلرادات ،ا ،4ا.146
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التـزام ملقــى علــى عــاتق العميــد املكفــول ،وذلــك ضــماانً لوفــاء هــذا العميــد التزامــه جتــاه ذلــك
الطرف خالل مدة معينة علـى أن يـدفع البنـك املبلـم املضـمون عنـد أول مطالبـة خـالل سـراين
الضــمان ،بغــض الن ــر عــن معاوضــة املــدين أو موافقتــه يف ذلــك الوقــت ..حالــة فشــد العميــد
والوفاء التزاماته جتاه الطرف الثالء أو إخالله بشرط التعاقد معه".1
وعرفه علي السالوس أبنه" :تعهد كتايب يتعهـد مبقتضـاه املصـرف بكفالـة أحـد عمالئـه
(طالــب اإلصــدار) يف حــدود مبلــم معــم جتــاه طــرف رلــء مبناســبة الت ـزام ُملقــى علــى عــاتق

العميد املكفول ،وذلك ضماانً لوفاء هذا العميد التزامه جتاه ذلـك الطـرف خـالل مـدة معينـة
علــى أن يــدفع املصــرف املبلــم املضــمون عنــد أول مطالبــة خــالل سـراين خطــاب الضــمان دون
التفات ملا يبديه العميد من املعارضة".2
كمـا عــرف أبنــه" :تعهـد قطعــي مقيــد بــزمن حمـدد ريــري قابــد للرجـوع يصــدر مــن البنــك
بناء على طلب آخر (عميد له) بدفع مبلم معم ألمر جهة أخرى مسـتفيدة مـن هـذا العميـد
لقاء قيام العميد الدخول يف مناقصة أو تنفيذ مشروع أبداء حسـن ،ليكـون اسـتيفاء املسـتفيد
من هذا التعهد (خطاب الضـمان) مـىت أتخـر أو قصـر العميـد يف تنفيـذ مـا التـزم بـه للمسـتفيد
يف مناقص ـ ــة أو تنفي ـ ــذ مش ـ ــروع وحنومه ـ ــا ،ويرج ـ ــع البن ـ ــك بع ـ ــد عل ـ ــى العمي ـ ــد مب ـ ــا دفع ـ ــه عن ـ ــه
للمستفيد".3

1

السويدان ،حممد وليد ،التكلفة الفعلية يف املصارف اإلسالمية األسباب والضوابط (عمان :دار النفائس ،ط،1
1432ه2011 ،م) ا.233

2

السالوس ،علي أمحد ،فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر (الدوحة :مؤسسة الراين ،ط1432 ،1ه،
2003م) ا ،2ا.1405

 3بكر أبو زيد ،خطاب الضمان ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين ،ا ،2ا.853
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من خالل التعريفات السابقة طاب الضمان نرى أنه اشتمد على العناصر اآلتية:1
 .1أن العميد يكون مرتبطاً مع جهة أخرى بتنفيذ عملية معينة أو لغرض حمدد.
 .2تلك اجلهة تطلب من العميد خطاب ضمان مصريف يضمن استكماله للعمليات.
 .3يلجأ العميد للمصرف طلباً طاب الضمان لصاحل تلك اجلهة.
 .4يطلب املصرف من العميد مبلغـاً حبـدود قيمـة خطـاب الضـمان أو أقـد حبسـب االتفـاق
بينهما.
 .5يصدر املصرف خطاب الضمان أصالة عن نفسه لصاحل تلك اجلهة.
التكييف الفقهي طاب الضمان:
خطاب الضـمان إذا كـان ريـري مغطـى مـن العميـد فمـن الواضـح أنـه يعتـرب عقـد كفالـة،
فالكفيــد هنــا هــو املصــرف واملكفــول هــو العميــد ،واملكفــول لــه هــو الطــرف الثالــء إذا كــان
املصرف املصدر طاب الضمان يكفد العميد جتاه اجلهة املستفيدة.
أم ــا إذا ك ــان العمي ــد أودع ل ــدى املص ــرف م ــا يغط ــي ا ط ــاب فه ــو وكال ــة ،حي ــء إن
العميـد وّكـد املصـرف ليقــوم إبصـدار خطـاب الضـمان للجهــة املسـتفيدة .وأمـا إن كـان العميــد
أودع لدى املصرف بعض ما يغطي ا طاب وهو ريالباً ما جرى عليه العرف املصريف ،فيكيف
وكالة وكفالة معاً ،فهو وكالة فيما ريُطي ،وكفالة للجزء املتبقي.2
وهــذا مــا صــدر بــه قـرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل ــدة ،وأخــذت بـه هيئــة املعــايري
الشرعية ،حيء جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ما نصه:
 1بن هنار ،انيف ،الصريفة اإلسالمية يف دولة قطر (الدوحة :مؤسسة وعي لألحباحل والدراسات ،ط1436 ،2ه،
2015م) ا.316

 2السالوس ،فقه البيع واالستيثاق ،ا ،2ا.1408بن هنار ،الصريفة اإلسالمية يف دولة قطر ،ا.317
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"وبعــد الن ــر فيمــا أعــد يف خطــاب الضــمان مــن حبــوحل ودراســات ،وبعــد امل ـداوالت
واملناقشات املستفيضة الل تبم منها:
 .1ان خطاب الضمان أبنواعه االبتدائي و االنتهائي ال خيلو إما أن يكون بغطاء أو بدونـه،
فان كان بدون ريطاء ،فهو :ضم ذمة الضامن إىل ذمة ريريه فيم يلزم حاال أو م ال ،وهذه
هي حقيقة ما يعِن يف الفقه اإلسالمي اسم( :الضمان) أو (الكفالة).
وان كــان خطــاب الضــمان بغطــاء فالعالقــة بــم طالــب خطــاب الضــمان وبــم مصــدره
هي (الوكالة) والوكالة تصح أبجر أو بدونـه مـع بقـاء عالقـة الكفالـة لصـاحل املسـتفيد (املكفـول
له).
 .2ان الكفالة هي عقد تربع يقصد لإلرفاق و اإلحسان ،وقـد قـرر الفقهـاء عـدم جـواز أخـذ
العــوض علــى الكفالــة ،ألنــه يف حالــة أداء الكفيــد مبلــم الضــمان يشــبه القــرض الـذي جــر
نفعا على املقرض ،وذلك ممنوع شرعا.
ولذلك فان اجملمع قرر ما يلي:
أوال :أن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقـاء عمليـة الضـمان (والـل يراعـى
فيها عادة مبلم الضمان ومدته) ،سواء أكان بغطاء أم بدونه.
رني ــا :أم ــا املص ــاريف اإلداري ــة إلص ــدار خط ــاب الض ــمان بنوعي ــه فج ــائزة ش ــرعا ،م ــع
مراعاة عدم الزايدة على أجر املثد  ،ويف حالة تقدمي ريطـاء كلـي أو جزئـي ،جيـوز أن يراعـى يف
تقدير املصاريف إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء.1".
وجــاء يف املع ــايري الش ــرعية" :ال جي ــوز أخ ــذ األج ــرة عل ــى خط ــاب الض ــمان لق ــاء جم ـرد
الضمان ،والل يراعى فيها عادة مبلم الضمان ومدته ،سواء أكان بغطاء أم بدونه.
 1جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين ،ا ،2ا.1035
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إن ميد املصروفات اإلدارية ومقابد ا دمات على طالب خطاب الضمان إلصـدار
خطاب الضمان بنوعيه (االبتدائي واالنتهائي) جائز شـرعاً مـع مراعـاة عـدم الـزايدة علـى أجـرة
املثــد .ويف حالــة تقــدمي ريطــاء كلــي أو جزئــي جيــوز أن يراعــي يف تقــدير املصــروفات إلصــدار
خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء".1

 1هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية ،ا.51
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اخلامتة
 oالنتائج والتوصيات:
احلمد ه الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأشكر هللا على ما من به علي من إمتام هذا
البحء ،وقد خلصت فيه إىل نتائج أذكرها فيما أييت ،مع ذكر التوصيات الل انت
للباحء ،وذلك على النحو التايل:
أوال :النتائج:
ً
 .1توصد الباحء من خالل البحء إىل وضع تعريف للقاعدة االستداللية ،إذ مل يقف فيما
اطلع عليه من املراجع على تعريف للقاعدة االستداللية ،وهي كما يرى الباحء :قضااي
فقهية كلية موصلة إىل ُمدرت احلكم الفرعي.

 .2توصد الباحء إىل أن مثة فرق بم القاعدة االستداللية والقاعدة الفقهية ،فالعالقة بم
القواعد الفقهية والقواعد االستداللية العموم وا صوا املطلق ،فكد قاعدة استداللية يف
هذا البحء قاعدة فقهية ،وليس العكس.
 .3ظهر للباحء أنه ال مانع من إطالق وصف الكلية عند فقهاء احلنابلة على القاعدة ،وال
يقدح يف ذلك خروا بعض اجلزئيات منها.
 .4توصد الباحء إىل أن مثة خله حصد عند بعض املعاصرين بم مصطلح القاعدة،
ومصطلح القاعدة الفقهية ،فعرفوا القاعدة الفقهية بتعريف القاعدة.
 .5وجد الباحء أن مدلول أصول الفقه وقواعد أصول الفقه واحد عند مجهور احلنابلة ،فهو من
قبيد الرتادف عندهم كما تبم يف البحء.
 .6توصد الباحء إىل أن فقهاء احلنابلة يرون إعمال القواعد االستداللية ،واالستناد إليها يف
توجيه الفرع الفقهي عند عدم النص.
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 .7وجد الباحء أن هنات ندرة يف تطبيقات السلم املعاصرة ،فلم جيد يف حبوحل السلم الل اطلع
عليها مع كثر ا أمثلة مناسبة ملوضوع البحء.
 .8توصد الباحء إىل أن فقهاء احلنابلة عرفوا العقد أبحد أقسامه ،حيء عرفوه أبنه إجياب
وقبول كما تبم من التعريفات السابقة ،وذلك ألهنم يقسمون عقد البيع إىل حالم ،أحدمها
اإلجياب والقبول ،والثاين املعاطاة.
 .9توصد الباحء إىل أن بيع االستجرار جائز يف املذهب وهو املعتمد عند متأخري احلنابلة،
وهو مستثىن من عدم صحة البيع بسعر السوق.
 .10عقد الكفالة من عقود التربعات الل ال خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة ،وبناءً على

ذلك جيوز أخذ األجرة عليه ،ولكن فقهاء احلنابلة منعوا أخذ أجرة عليه ألن الكفيد يلزمه

قرضا
عوضا صار ً
أداء الدين ،فإذا أداه وجب له على املكفول عنه فصار كالقرض ،فإذا أخذ ً
جر منفعة ،وهلذا ال جيوز.
رنيًا :التوصيات:

 .1يوصي الباحء بضرورة وضع مؤلفات يف القواعد الفقهية املالية لكد مذهب على حدة،
مع ذكر تطبيقا ا املعاصرة يف املؤسسات املالية اإلسالمية مما يسهد على الباحثم
والدارسم مجع وضبه املسائد الفقهية املختلفة يف كد مذهب.
 .2يوصي الباحء التعمق يف دراسة القواعد االستداللية ،ووضع التطبيقات املعاصرة عليها،
وذلك الستيفاء جوانب املوضوع املختلفة ،والل مل يتسع مقام هذا البحء الحتوائها.
 .3العناية بتدريس املعامالت املالية مع قرارات اجملامع واهليئات الشرعية مما يعطي الباحء
تصورا ملستجدات املسائد وتغري األحكام بتغري الزمان واملكان.
ً

دليال من عدمه.
 .4دراسة علد الفقهاء ملعرفة مدى صحة اعتبارها ً
واحلمد ه والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه أمجعم
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املصادر واملراجع
 .1القرآن الكرمي.
.2أفندي ،علي حيدر ،درر احلكام يف شرح جملة األحكام ،تعريب :فهمي احلسيِن (الرايض :دار
عامل الكتب ،ط خاصة1423 ،ه2003 ،م).
 .3األلباين ،حممد انصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل (بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط1405 ،2ه1985 ،م).
 .4األلباين ،حممد انصر الدين ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة – من برانمج منظومة
التحقيقات احلديثية (اإلسكندرية :مركز نور اإلسالم ألحباحل القرآن والسنة ،د.ط ،د.ت).
 .5البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت االقناع ،قيق :جلنة يف وزارة العدل
السعودية (الرايض :وزارة العدل ،ط1421 ،1ه2000 ،م).
 .6البهويت ،منصور بن يونس،شرح منتهى اإلرادات ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1419 ،1ه1999 ،م).
 .7البعلي ،حممد بن أيب الفتح ،املطلع على ألفاظ املقنع ،قيق :حممود األران وط ،ايسم
ا طيب (جدة :مكتبة السوادي ،ط1423 ،1ه2003 ،م).
 .8البعلي ،عبد الرمحن بن عبد هللا ،كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر
املختصرات ،قيق :حممد العجمي (بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ط1423 ،1ه،
2002م).
 .9البعلي ،أمحد بن عبد هللا ،الروض الندي شرح كفاية املبتدي ،قيق :نور الدين طالب
(دمشق :دار النوادر ،ط1428 ،1ه2007 ،م).
 .10البيهقي ،أمحد بن احلسم ،السنن الكربى ،قيق :حممد عطا (بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1424 ،3ه2003 ،م).
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 .11برهان الدين ،إبراهيم بن حممد بن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع ،قيق :حممد الشافعي
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه1997 ،م).
 .12اشا ،حممد قدري ،مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الشرعية
(القاهرة :املطبعة األمريية الكربى ،ط1308 ،2ه1891 ،م).
 .13البخاري ،حممد بن إمساعيد ،صحيح البخاري ،قيق :حممد زهري (بريوت :دار طوق
النجاة ،ط1422 ،1ه2002 ،م).
 .14البسام ،عبد هللا عبد الرمحن ،توضيح األحكام من بلوغ املرام (مكة املكرمة ،مكتبة
األسدي ،ط1423 ،5ه2005 ،م).
 .15البسام ،عبد هللا عبد الرمحن ،تيسري العالم شرح عمدة األحكام ،قيق :حممد حالق
(القاهرة :مكتبة التابعم ،ط1426 ،10ه2006 ،م).
 .16ابن البهاء ،علي بن البهاء البغدادي ،فتح امللك العزيز بشرح الوجيز ،قيق :عبد امللك
دهيش (بريوت :دار خضر ،د.ط1423 ،ه2002 ،م).
 .17بيت التمويد الكويل ،فتاوى الندوة الفقهية اخلامسة لبيت التمويل الكوييت.
 .18ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،قيق :عبد الرمحن قاسم
(املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،ط1416 ،1ه1995 ،م).
 .19ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،القواعد النورانية الفقهية ،قيق :أمحد ا ليد
(الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط1422 ،1ه2002 ،م).
 .20تقي الدين ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ،قيق :حممد الفقي
(القاهرة :مطبعة السنة احملمدية ،د.ط1372 ،ه1953 ،م).
 .21اجلراعي ،أبو بكر بن زيد ،شرح خمتصر أصول الفقه (الكويت :دار ريراس ،ط،1
1433ه2012 ،م).
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 .22اجللعود ،عبد الرمحن عثمان ،أحكام لزوم العقد (الرايض :دار كنوز إشبيليا ،ط،1
1428ه2007 ،م).
 .23اجلرجاين ،علي بن حممد ،التعريفات (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ه،
1983م).
 .24ابن اجلوزي ،يوسف بن عبد الرمحن ،االيضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظرة،
قيق :حممود الدرييم (القاهرة :مكتبة مدبويل ،ط1415 ،1ه1995 ،م).
 .25اجلصاا ،أمحد بن علي ،أحكام القرآن ،قيق :صدقي مجيد (بريوت :دار الفكر ،د.ط،
د.ت).
 .26ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ،زاد املسري يف علم التفسري ،قيق :عبد الرزاق املهدي
(بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1422 ،1ه2002 ،م).
 .27جاب هللا ،مسري عبد النور ،ضوابط الثمن وتطبيقاته يف عقد البيع (الرايض :دار كنوز
إشبيليا ،ط1425 ،1ه2005 ،م).
 .28اجلواهري ،حسن ،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع.
 .29بن جامع ،عثمان بن عبد هللا ،الفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصرات ،قيق:
خالد شعيب ،جنيب هللا كمايل (الرايض :دار الرشد ،ط1424 ،1ه2003 ،م).
 .30ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،قيق :حمب
الدين ا طيب ،حممد عبد الباقي (بريوت :دار املعرفة1379 ،ه1959 ،م).
 .31ا لويت ،حممد بن أمحد ،حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات ،قيق :سامي الصقري
(الدوحة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1432 ،1ه2011 ،م).
 .32خوجة ،عز الدين ،الدليل الشرعي لإلجارة (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط1419 ،1ه،
1998م).
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 .33ا فيف ،علي ،أحكام املعامالت الشرعية (القاهرة :دار الفكر العريب ،ط1429 ،1ه،
2008م).
 .34ا الدي ،صالح عبد الفتاح ،املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام (عمان :دار
النفائس ،ط1437 ،1ه2016 ،م).
 .35ا طايب ،محد بن حممد ،معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود (حلب :املطبعة العلمية،
1351ه1932 ،م).
 .36ا بيصي ،عبيد هللا بن فضد ،التهذيب يف شرح التهذيب على منت التهذيب يف املنطق،
قيق :عبد هللا إمساعيد ،مصطفى أبو زيد (القاهرة :دار اإلمام الرازي ،ط1437 ،1ه،
2015م).
 .37حسان ،حسم حامد ،صكوك االستثمار اإلسالمي ،جملة الفقه اإلسالمي الدويل ،العدد
التاسع عشر.
 .38أبو داود ،سليمان بن األشعء السجستاين ،مسائل اإلمام أمحد ،قيق :طارق عوض هللا
(القاهرة :مكتبة بن تيمية ،ط1420 ،1ه1999 ،م).
 .39أبو داود ،سليمان بن األشعء السجستاين ،املراسيل ،قيق :شعيب األران وط (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1408 ،1ه1988 ،م).
 .40الدويش ،أمحد عبد الرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (الرايض:
الرائسة العامة إلدارة البحوحل العلمية واإلفتاء ،د.ط ،د.ت).
 .41ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد ،القواعد (بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت).
الرحيباين ،مصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى( ،الدوحة :وزارة
ّ .42
األوقاف ،ط1421 ،3ه2000/م).

 .43الرسعِن ،عبد الرزاق بن رزق هللا ،رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز ،قيق :عبد امللك
دهيش( ،مكة املكرمة ،املكتبة األسدية ،ط1434 ،1ه2014/م).
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 .44ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،قيق :فريق من
احملققم (املدينة املنورة :مكتبة الغراء األارية ،ط1417 ،1ه1996 ،م).
 .45الرازي ،حممد بن حممد ،حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية ،قيق :حمسن
بيدار (قم :منشورات بيدار ،ط1432 ،5ه2102 ،م).
 .46الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،قيق :يوسف الشيخ (بريوت :املكتبة العصرية،
ط1420 ،5ه1999 ،م).
 .47الرازي ،أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،قيق :عبد السالم هارون (بريوت :دار
الفكر ،ط1399 ،1ه1979 ،م).
 .48الرحيباين ،مصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى (بريوت :املكتب
اإلسالمي ،ط1415 ،2ه1994 ،م).
 .49الزركشي ،حممد بن عبد هللا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي (الرايض :دار العبيكان،
ط1413 ،1ه1993 ،م).
 .50أبو زيد ،بكر ،خطاب الضمان ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين.
 .51زعرتي ،عالء الدين ،موسوعة فقه املعامالت املالية املقارن (دمشق :دار العصماء ،ط،1
1433ه2012 ،م).
 .52الزيلعي ،عثمان بن حممد ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق (القاهرة :املطبعة األمريية الكربى،
ط1313 ،2ه1896 ،م).
 .53الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام (دمشق :دار القلم ،ط1425 ،2ه،
2004م).
 .54الزرقاين ،حممد عبد الباقي ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،قيق :طه سعد
(القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،ط1424 ،1ه2003 ،م).
 .55سامي محود ،حقيقة سندات املقارضة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.
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 .56آل سليمان ،مبارت سليمان ،األوراق املالية ،دراسات املعايري الشرعية (املنامة :هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،د.ط ،د.ت).
 .57السويدان ،حممد وليد ،التكلفة الفعلية يف املصارف اإلسالمية األسباب والضوابط (عمان:
دار النفائس ،ط1432 ،1ه2011 ،م).
 .58السالوس ،علي أمحد ،فقه البيع واالستيثاق والتطبيق املعاصر (الدوحة :مؤسسة الراين،
ط1432 ،1ه2003 ،م).
 .59السفاريِن ،حممد بن أمحد ،كشف اللثام شرح عمدة األحكام ،قيق :نور الدين طالب
(الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1428 ،1ه2007 ،م).
 .60مشس الدين ،حممد بن مفلح ،أصول الفقه ،قيق :فهد السدحان (الرايض :دار العبيكان،
ط1420 ،1ه1999 ،م).
 .61آل الشيخ ،حسم عبد العزيز ،القواعد الفقهية للدعوى القضائية (الرايض :دار التوحيد
للنشر ،ط1428 ،1ه2007 ،م).
 .62مشس الدين ،عبد الرمحن بن قدامة املقدسي ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف،
قيق :عبد هللا الرتكي ،عبد الفتاح احللو (الرايض :دار عامل الكتب ،ط1426 ،2ه،
2005م).
 .63الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير ،قيق :هشام البخاري ،خضر عكاري (بريوت:
املكتبة العصرية ،ط1418 ،1ه1997 ،م).
 .64شاهم ،عادل حممد ،عقد التوريد حقيقته وأحكامه يف الفقه اإلسالمي (الرايض :دار كنوز
إشبيليا ،ط1431 ،1ه2011 ،م).
 .65الشبيلي ،يوسف عبد هللا ،اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
(الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط1425 ،1ه2005 ،م).
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 .66مشس الدين ،حممد بن مفلح ،الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن قندس ،قيق:
عبد هللا الرتكي (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1ه2003 ،م).
 .67الشيباين ،أمحد بن حنبد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،قيق :شعيب األران وط ،عادل
مرشد ،وآخرون (بريوت :دار الرسالة ،ط1421 ،1ه2001 ،م).
 .68الصنعاين ،عبد الرزاق بن مهام ،املصنف ،قيق :حبيب الرمحن األع مي (اهلند :اجمللس
العلمي ،ط1403 ،2ه1983 ،م).
 .69صفي الدين ،عبد املؤمن بن عبد احلق ،قواعد األصول ومعاقد الفصول ،قيق :أمحد
مصطفى (القاهرة :دار الفضيلة ،د.ط ،د.ت).
 .70الصابوين ،حممد علي ،روائع البيان يف تفسري آايت األحكام (دمشق :مؤسسة الغزايل،
ط1400 ،3ه1980 ،م).
 .71الصابوين ،حممد علي ،الشرح امليسر لصحيح البخاري :الدرر والآليل بشرح صحيح
البخاري (بريوت :املكتبة العصرية ،ط1432 ،1ه2011 ،م).
 .72الضرير ،عبد الرمحن بن عمر ،الواضح يف شرح خمتصر اخلرقي ،قيق :عبد امللك دهيش
(بريوت :دار خضر ،ط1421 ،1ه2000 ،م).
 .73الطويف ،سليمان بن عبد القوي ،شرح خمتصر الروضة ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1419 ،2ه1998 ،م).
 .74الطويف ،سليمان بن عبد القوي ،علم اجلدل ،قيق :حممد عثمان (القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية ،ط1435 ،1ه2014 ،م).
 .75أبو العباس ،أمحد بن حممد احلموي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (بريوت :املكتبة
العلمية ،د.ط ،د.ت).
 .76ابن عقيد ،علي بن عقيد ،الواضح يف أصول الفقه ،قيق :عبد هللا الرتكي (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه1999 ،م).
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 .77العسقالين ،علي بن حممد ،سواد الناظر ،حتقيق :ماجد حمروس(القاهرة :دار الكتب املصرية،
ط1433 ،1ه2012 ،م).
 .78ابن العريب ،حممد بن عبد هللا ،أحكام القرآن (القاهرة :شركة القدس للنشر والتوزيع ،ط،1
1429ه2008/م).
 .79العمراين ،عبد هللا حممد ،العقود املالية املركبة دراسة فقهية أتصيلية (الرايض :دار كنوز
إشبيليا ،ط1427 ،1ه2006 ،م).
 .80عثمان ،فضد الرحيم ،أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات (الرايض :دار كنوز إشبيليا،
ط1426 ،1ه2006 ،م) .ا .33بن داود ،انصر زيد ،نظرية الشكل يف الفقه
اإلسالمي (الرايض :دار كنوز إشبيليا ،ط1424 ،1ه2004 ،م)
 .81ابن عوض ،أمحد بن حممد املرداوي ،فتح وهاب املآرب على دليل الطالب ،قيق :أمحد
اجلماز (الرايض :دار أطلس ا ضراء ،ط1432 ،1ه2011 ،م).
 .82آل عزاز ،عبد الرمحن عزاز ،القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيح (الرايض :دار كنوز
إشبيليا ،ط1438 ،1ه2017 ،م).
 .83الع يم آادي ،حممد مشس احلق ،عون املعبود شرح سنن أيب داود (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1415 ،2ه1995 ،م).
 .84العنقري ،عبد هللا بن عبد العزيز ،حاشية العنقري على الروض املربع ،قيق :أمحد اجلماز
(الرايض :دار أطلس ا ضراء ،ط1437 ،1ه2016 ،م).
 .85العثماين ،تقي الدين ،حبوث يف قضااي فقهية معاصرة (دمشق :دار القلم ،ط1424 ،2ه،
2003م).
 .86العبادي ،عبد السالم ،سندات املقارضة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.
 .87العليمي ،جمري الدين ،فتح الرمحن يف تفسري القران ،قيق :نور الدين طالب (الدوحة :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1430 ،1ه2009 ،م).
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 .88عبد الكرمي إمساعيد ،العموالت املصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية (الرايض :دار كنوز
إشبيليا ،ط1432 ،2ه2011 ،م).
 .89العسكري ،أمحد بن عبد هللا ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح ،قيق:
انصر السالمة (الرايض :دار أطلس ا ضراء ،ط1438 ،1ه2017 ،م).
 .90العطار ،حسن بن حممد ،حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع
(بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت).
 .91الع يم آادي ،حممد أشرف الصديقي ،عون املعبود شرح سن أيب داود ،قيق :أبو عبد هللا
األاري (بريوت :دار ابن حزام ،ط2006 ،1426 ،1م).
 .92العثيمم ،حممد بن صاحل ،فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ،قيق :حممود
رمضان ،أم إسراء بيومي (القاهرة :املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع ،ط1427 ،1ه،
2006م).
 .93أبو ريدة عبد الستار ،حميي الدين ،أمحد ،قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد
اإلسالمي 2005-1981م (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط1426 ،7ه2006 ،م).
 .94أبو ريدة ،عبد الستار ،حبوث يف املعامالت واألساليب املعرفية اإلسالمية (جدة :جمموعة
دلة الربكة ،ط1425 ،1ه2004 ،م).
 .95أبو ريدة ،عبد الستار ،بطاقات االئتمان ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين عشر.
 .96الفريوز آادي ،حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،قيق :حممد العرقسوسي (بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط1426 ،8ه2005 ،م).
 .97ابن الفرس األندلسي ،عبد املنعم بن عبد الرحيم ،أحكام القرآن ،قيق :طه علي (بريوت:
دار ابن حزم ،ط1427 ،1ه2006 ،م).
 .98ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد ،املغين ،قيق :عبد هللا الرتكي ،عبد الفتاح احللو (القاهرة :دار
هجر ،ط1406 ،1ه1986 ،م).
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 .99ابن قدامة ،أمحد بن عبد هللا ،الكايف ،قيق :صدقي مجيد (بريوت :دار الفكر ،ط،1
1419ه1998 ،م).
 .100القاري ،أمحد عبد هللا ،جملة األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
(الرايض :مكتبة ديوان احملامم ،ط1433 ،1ه2012 ،م).
 .101القري ،العقود املستجدة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد العاشر.
 .102القره داريي ،علي حميي الدين ،اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
العدد الثاين عشر.
 .103القره داريي ،علي حميي الدين ،اإلجارة على منافع األشخاص ،دراسات املعايري الشرعية.
 .104ابن قائد ،عثمان بن أمحد النجدي ،حاشية على منتهى اإلرادات ،قيق :عبد هللا الرتكي
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1419 ،1ه1999 ،م).
 .105ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،حاشية ابن القيم على سنن أيب داود (بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ط1415 ،ه1995 ،م).
 .106القنوجي ،صديق حسن خان ،السراج الوهاج من كشف مطالب مسلم بن احلجاج،
قيق :عبد هللا األنصاري (الدوحة :الشؤون الدينية بدولة قطر – وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية حاليًا -د.ط ،د.ت).

 .107القره داريي ،علي حميي الدين ،حقيبة طالب العلم االقتصادية (بريوت :دار البشائر
اإلسالمي ،ط1430 ،1ه2010 ،م).
 .108ابن اللحام ،علي بن حممد ،القواعد ،قيق :عائض الشهراين (الرايض :مكتبة الرشد،
ط1423 ،1ه2002 ،م).
 .109جلنة من علماء الدولة العثمانية ،جملة األحكام العدلية ،قيق :جنيب هواويِن (كراتشي:
كارخانه جتارت كتب ،د.ط ،د.ت).
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 .110الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد ،اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن
حنبل الشيباين ،قيق :عبد اللطيف مهيم ،ماهر الفحد (الكويت :مؤسسة ريراس ،ط،1
1425ه2004 ،م).
 .111املرداوي ،علي بن سليمان ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،قيق :عبد الرمحن
اجلربين ،عوض القرين ،أمحد السراح (الرايض :مكتبة الرشد ،ط1421 ،1ه2000 ،م).
 .112املقدسي ،عبد الرمحن بن إبراهيم ،العدة شرح العمدة (القاهرة :دار احلديء ،د.ط،
1424ه2003 ،م).
 .113ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلشراف على مذاهب العلماء ،قيق :صغري األنصاري
(رأس ا يمة :مكتبة مكة الثقافية ،ط1425 ،1ه2004 ،م).
 .114جمموعة مؤلفم يف جممع اللغة العربية القاهرة ،املعجم الوسيط (القاهرة :دار الدعوة ،د.ط،
د.ت).
 .115ابن من ور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه،
1994م).
 .116جمد الدين ،أبو الربكات عبد السالم بن تيمية ،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن
حنبل (الرايض :مكتبة املعارف ،ط1404 ،2ه1984 ،م).
 .117معلمة زايد للقواعد الفقهية ،النسخة االلكرتونية (أبو ظيب :مؤسسة زايد لألعمال ا ريية
واإلنسانية).
 .118ابن املِ َربد ،يوسف بن حسن ،غاية السول إىل علم األصول ،قيق :أمحد العنزي (بريوت:
دار البشائر ،ط1421 ،1ه2000 ،م).
 .119املرداوي ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري ،قيق :عبد هللا الرتكي ،عبد الفتاح
احللو (الرايض :دار عامل الكتب ،ط1426 ،2ه2005 ،م).
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 .120ابن املنجى ،املنجى بن عثمان ،املمتع يف شرح املقنع ،قيق :عبد امللك بن دهيش (مكة
املكرمة :مكتبة األسدي ،ط1424 ،3ه2003 ،م).
 .121حممود عبدالرمحن ،معجم املصطلحات الفقهية (القاهرة :دار الفضيلة ،د.ط ،د.ت).
 .122املقدسي ،عبد هللا بن أمحد بن حيىي ،شرح دليل الطالب ،قيق :أمحد اجلماز (الرايض:
دار أطلس ا ضراء ،ط1436 ،1ه2015 ،م).
 .123حممد قلعجي ،وحامد قنييب ،معجم لغة الفقهاء (عمان :دار النفائس للنشر والتوزيع ،ط،2
1408ه1988 ،م).
 .124ابن املربد ،يوسف بن حسن ،الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ،قيق :رضوان ريريبة
(جدة :دار اجملتمع للنشر والتوزيع ،ط1411 ،1ه1991 ،م).
 .125جمد الدين أيب الربكات ،عبد السالم بن تيمية ،احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد
ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر للشمس ابن مفلح ،قيق :حممد
حسن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه1999 ،م).
 .126املباركفوري ،حممد عبد الرمحن ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي (بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ط ،د.ت).
 .127حممد عطا ،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع.
 .128حميي الدين ،أمحد ،فتاوى جمموعة دلة الربكة (جدة :جمموعة دلة الربكة ،ط1419 ،1ه،
1998م).
 .129جممع الفقه اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.
 .130من مة املؤمتر اإلسالمي ،قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل (19دورة)
(1403ه1430-ه1988/م2009-م).
 .131جمموعة دلة الربكة ،قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي -1981
2005م.
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 .132املرداوي ،علي بن سليمان ،التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع ،قيق :انصر السالمة
(الرايض :مكتبة الرشد ،ط1425 ،1ه2004 ،م).
 .133امليداين ،عبد الرمحن حبنكة ،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة (دمشق :دار
القلم ،ط1414 ،4ه1994 ،م).
 .134ابن ماجة ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،قيق :حممد فؤاد عبد الباقي (القاهرة :دار
إحياء الكتب العربية ،د.ط ،د.ت).
 .135ابن امللقن ،عمر بن علي ،اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ،قيق :عبد العزيز املشيقح
(الرايض :دار العاصمة ،د.ط1417 ،ه1997 ،م).
 .136ابن النجار ،حممد بن أمحد ،شرح الكوكب املنري ،قيق :حممد الزحيلي ،نزيه محاد
(الرايض :دار العبيكان ،ط1418 ،2ه1997 ،م).
 .137ابن النجار ،أمحد بن عبد العزيز ،معونة أويل النهي شرح املنتهى ،قيق :عبد امللك
دهيش (مكة املكرمة :مكتبة األسدي ،ط5،1429ه2008/م).
 .138النعماين ،عمر بن علي ،اللباب يف علوم الكتاب ،قيق :عادل عبد املوجود ،علي
معوض (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه1998 ،م).
 .139نزيه محاد ،العقود املستجدة ضوابطها ومناذج منها ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد
العاشر.
 .140النشمي ،عجيد ،املشاركة املتناقصة يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،جملة جممع
الفقه اإلسالمي ،العدد الثالء عشر.
 .141نزيه محاد ،املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،جملة جممع
الفقه اإلسالمي ،العدد الثالء عشر.
 .142النووي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (بريوت :دار إحياء
الرتاحل العريب ،ط1392 ،2ه1972 ،م).
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 .143نزيه محاد ،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد التاسع.
 .144نزيه محاد ،كيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأجري التقليدية واملستحدثة (دمشق:
دار القلم ،ط1431 ،1ه2012 ،م).
 .145النيسابوري ،مسلم بن احلجاا ،صحيح مسلم ،قيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت:
دار إحياء الرتاحل العريب ،د.ط ،د.ت).
 .146بن هنار ،انيف ،الصريفة اإلسالمية يف دولة قطر (الدوحة :مؤسسة وعي لألحباحل
والدراسات ،ط1436 ،2ه2015 ،م).
 .147النسائي ،أمحد بن شعيب ،السنن الكربى ،قيق :حسن شليب (بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1421 ،1ه2001 ،م).
 .148هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية.
 .149هيئة كبار العلماء اململكة العربية السعودية ،أحباث هيئة كبار العلماء.
 .150هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشركة أعيان ،فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة
أعيان لإلجارة واالستثمار (الكويت :شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ،د.ط1422 ،ه،
2002م).
 .151ابن هبرية ،حيىي بن هبرية الشيباين ،اإلفصاح عن معاين الصحاح ،قيق :فؤاد أمحد
(الرايض :دار الوطن ،د.ط1417 ،ه1997 ،م).
 .152وهبة الزحيلي ،املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،جملة جممع
الفقه اإلسالمي ،العدد الثالء عشر.
 .153وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ،إدارة االفتاء.
 .154وزارة األوقاف الكويتية ،املوسوعة الفقهية الكويتية (الكويت :وزارة األوقاف الكويتية،
ط1وط1404 ،2ه – 1427ه1984 ،م – 2008م).
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 .155أبو يعلى ،حممد بن حسم الفراء ،العدة يف أصول الفقه ،قيق :حممد عطا (بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1423 ،1ه2002 ،م).
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