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 جلنة املناقشة
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 امللخص

 ، ماجستري يف الفقه وأصوله.اجلابرحممود عبد العزيز حممد   
 م.2018 ،يونيو  
 .أمحد، دراسة أتصيلية تطبيقية اإلمامالقواعد االستداللية يف عقود املعاوضات يف مذهب العنوان:   
 إشراف: د. مراد بو ضاية.  

 اإلمــاميســله هــذا البحــء الضــوء علــى القواعــد االســتداللية يف عقــود املعاوضــات علــى مــذهب 
القواعـــد االســـتداللية الـــل اســـتند إليهـــا  مفهـــومأمحـــد بـــن حنبـــد، حيـــء وجـــد الباحـــء إشـــكالية يف  ديـــد 

ى احلنابلـة لـد مل تتنـاول القواعـد االسـتدالليةالدراسات السابقة  لكون وذلك ،احلنابلة يف عقود املعاوضات
فحــاول عــالا هــذا اإلشــكال مــن  ،يف دراســة مســتقلة تبــم مفهومهــا وحجيتهــا ومصــادرها وأهــم تطبيقا ــا

، وعالقتها بغريها من القواعـد، وأهـم تطبيقا ـا لدى احلنابلة مفهوم القواعد االستدالليةخالل البحء عن 
األبـواب املـذكورة يف الكتـب املعتمـدة يف سـتقراء وذلـك ا، والسلم، واإلجارة( يف أبواب املعاوضات )البيع،

املذهب احلنبلي، واستخراا القواعد منهـا، ومـن أت أتصـيلها و ليلهـا االعتمـاد علـى املصـادر املختلفـة مـن  
شـروحه، وريريهـا مـن الكتـب املتعلقـة الدراسـات ، واحلـديء و قه وأصوله وقواعده، وكتب التفسريكتب الف

  االقتصادية اإلسالمية املعاصرة.
تعريف واضح للقاعدة وقد انتهى الباحء إىل مجلة من النتائج، لعد من أمهها: وضع   

القواعد عمال إب يقولونفقهاء احلنابلة  ، كما وجد أنفرق بينها وبم القاعدة الفقهيةاالستداللية، وبيان ال
 .واالستناد إليها يف توجيه الفرع الفقهياالستداللية، 
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 شكر وتقدير

إىل كلية الشريعة والدراسات  لثناء عليه خبالص الشكر والتقديرد شكر هللا واأتقدم بع
فرتة دراسل يف الكلية، اإلسالمية ممثلة هبيئتيها اإلدارية والتدريسية على ما قدموه يل خالل 

 وأسأل هللا أن يبقيها منارة للعلم.
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 املقدمة:

علــى آلــه و حممــد  ســيدان والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلم، ،احلمــد ه
 وصحبه أمجعم، وبعد.

اجملتهــد إ ــا يصــدر يف فقهــه واجتهــاده عــن أصــول يعتمــد عليهــا، وقواعــد يســتند فــإن 
يلحــا اســتنادهم يف كثــري مــن  –كغــريهم مــن الفقهــاء   -إليهــا، واملتتبــع ملســار فقهــاء احلنابلــة 

سـنة وآرر الصـحابة رضـي الفروع ترجيحـا واختيـارا لقواعـد اسـتقر وها مـن نصـوا الكتـاب وال
هللا عــنهم، ريــري أن هــذه القواعــد يف الــرتاحل الفقهــي احلنبلــي ليســت علــى وزان واحــد، فبعضــها 

، وبعضــها 1وبعضـها شــبيه الــدليد كالقواعـد الكــربى ،دليـد يف نفســه كقاعـدة ا ــراا الضــمان
ثـوحل يف كتـب صاحل للتعليد والتوجيه عنـد إعـواز الـدليده وهـذا الصـنف األخـري مـن القواعـد مب

ومعرفــة ُمــدرت اجملتهــد يف توجيــه  اكتســاب امللكــة الفقهيــةأراد اه ومــن  وتوظيًفــاحلنابلــة، إعمــااًل 
لزمـه تتبـع هـذا النـوع مـن القواعـد لتنـت م لديـه اجلزئيـات بفهـم  ا،ا واختيـارً احلكم الفرعي ترجيًحـ

 مأخذها.
 أتومـــن  ،داحـــإىل تتبعهـــا  مـــع مـــا تنـــاار منهـــا يف ســـياق و وهـــذا مـــا حـــدا الباحـــء 

 .أتصيلها والتفريع عليها أتكيدا لوجه اإلعمال والتوظيف

 أسباب اختيار املوضوع: 

 نفس العنوانعلى حبء أو رسالة علمية ب - يف حدود اطالعه - الباحء قفمل ي .1
 ه يدها طالتميع مجا أبنه حبء وتتبع وبنفس النسق املقصود من هذه الدراسة، علمً 

 ائد واجملاالت احملكمة.من أدلة البحء وكشوف الرس

                                                           

 تشتمد على مجلة من قواعدفوائد " :حيء قال 4391، ا4اشرح الكوكب املنري: يفعلى حّد تعبري الفتوحي  1
 الفقه تشبه األدلة وليست أبدلة".
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حماولة مجع املسائد املتعلقة القواعد االستداللية واملتناارة يف كتب الفقهاء يف حبء  .2
 واحد ليسهد على القارئ العودة إليها ومعرفة تفاصيلها.

متكم الباحء من معرفة ُمدرت الفقيه يف توجيه احلكم الشرعي ومأخذه االستداليل عند  .3
 عدم النص.

 بحء:إشكالية ال

 اإلشكال املطروح يف هذه الّدراسة يتمّثد يف الّسؤال احملوري اآليت، وهو:
 ؟ما حقيقة القواعد االستداللية الل استند إليها احلنابلة يف عقود املعاوضات

 أسئلة البحء:
 وما عالقتها بغريها من القواعد؟ ما مفهوم القواعد االستداللية؟  .1
 ب البيع؟ وما أهم تطبيقا ا؟ما أهم القواعد االستداللية يف ا .2
 ما أهم القواعد االستداللية يف اب السلم؟ وما أهم تطبيقا ا؟ .3
 ما أهم القواعد االستداللية يف اب اإلجارة؟ وما أهم تطبيقا ا؟ .4

 أهداف البحء: 
 ويهدف هذا البحء إىل األمور اآلتية: 

  القواعد.بيان مفهوم القواعد االستداللية وتوضيح عالقتها بغريها من  .1
 بيان أهم القواعد االستداللية يف اب البيع وأهم تطبيقا ا. .2
 بيان أهم القواعد االستداللية يف اب السلم وأهم تطبيقا ا. .3
 بيان أهم القواعد االستداللية يف اب اإلجارة وأهم تطبيقا ا. .4

 أمهية البحء:
 تتمثد أمهية البحء يف اآليت:

 ية وعالقتها بغريها من القواعد.توضيح مفهوم القاعدة االستدالل .1
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بيان تطبيقات القواعد االستداللية ليسهد على الدارسم استيعاب هذه القواعد  .2
 وفهمها.

 حدود البحء:
 اإلمامهلذا البحء حد موضوعي، وهو يتعلق املصنفات املوضوعة على مذهب 

اوضات وهي البيع أمحد، سواء كانت فقهية أو أصولية، كما أنه حمدود بثالاة من عقود املع
 والسلم واإلجارة دون ريريها، وذلك لكوهنا األكثر تداواًل يف املؤسسات املالية اإلسالمية.

 :الدراسات السابقة
املن مة للمعامالت املالية اإلسالمية ودورها يف كتاب بعنوان: "موسوعة القواعد الفقهية  .1

لكتاب عن دار اإلميان توجيه الن م املعاصرة"، من أتليف عطية عدالن، وصدر هذا ا
صفحة من القطع الكبري، وقد قسمه إىل ستة  600اإلسكندرية، ويقع يف ما يزيد على 

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 

مة للكسب واالسرتاح، أما الفصد الرابع فكان احلديء فيه عن القواعد احلاكمة واملن 
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
صد من هذه الفصول مبحثًا تطبيقًيا على املسائد املعاصرة، وكان وقد جعد يف كد ف

عمله يف هذا البحء مجع القواعد والضوابه املؤارة يف املعامالت املالية مع شرحها 
وذلك يف حدود  رير  ،والتمثيد هلا، مع مناقشة بعض القضااي املعاصرة املتعلقة هبا

 هم الكتب يف املوضوع الذي حنن بصدده. القاعدة وبيان عملها، ويعد هذا الكتاب من أ



 

4 

 

يف كونه يركز على استخراا  املذكور الكتاب عن بحء الذي حنن بصددهلاوخيتلف 
املذهب احلنبلي دون ريريه، مع  من كتبالقواعد االستداللية يف أبواب البيع واإلجارة والسلم 

 فىتيئد املعاصرة الل ومناقشة املسا، بيان مدى توافقها مع أصول املذهبشرحها وأتصيلها و 
 والذي قد ما يتطرق إليه صاحب هذه الدراسة. فيها على املذهب

كتاب بعنوان "موسوعة القواعد والضوابه الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقه  .2
 ةاإلسالمي"، وهو موسوعة من تصنيف الدكتور علي أمحد الندوي، وتقع يف االا

مجع فيه املؤلف القواعد الفقهية املتعلقة املوضوع من   جملدات من القطع الكبري، وقد
إضافة إىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حزم ال اهري، أت  ،كتب املذاهب األربعة
، وقد قسم القواعد إىل مخسة أصناف، األول يف هاشرحها وتطبيقو قام برتتيبها و ذيبها، 

 عليه وسلم، والثاين يف القواعد القواعد الل نصوصها من جوامع كلم النيب صلى هللا
الفقهية الكربى وما يتبعها من قواعد مهمة، والثالء يف القواعد الفقهية الوايقة الفقه 

ا عليها مسائد املعامالت املالية، أت استعرض املايل، والرابع يف القواعد الفقهية الل ختر  
اقتصر يف اجمللد الثاين على سرد  اذا من القواعد الفقهية يف جملة األحكام العدلية، و 
رتب القواعد على احلروف الثالء  القواعد مع عزوها إىل مصادرها دون شرح، ويف اجمللد

 .األ دية
توسع يف مجع القواعد واحلديء عنها، وبذل يف  أنه الدكتور الندويعلى واملالحا 

مة الكتاب، فلم وضوح يف مقدذلك جهًدا مشكورًا، ولكن يؤخذ عليه عدم توضيح منهجه ب
 مراده من التقسيمات املذكورة يف كتابه. للباحءيتضح 

على  -كما ذكرت   -يف كونه يقتصر  حبء الدكتور الندوي عن هذا البحءوخيتلف 
 القواعد االستداللية يف اب املعاوضات يف املذهب احلنبلي فقه دون ريريها. 

صرفية اإلسالمية"، وهو كتاب من "القواعد والضوابه الفقهية املؤارة يف املعامالت امل .3
ح فيه مفردات عنوان أتليف فواز حممد القحطاين، ويقع يف جملدين، وقد بدأه بتمهيد وضّ 
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الكتاب، أت تناول بقية املوضوعات يف ابم،  دحل يف األول عن أار القواعد الفقهية يف 
ت املصرفية، ومنهجه املعامالت املصرفية، ويف الثاين عن أار الضوابه الفقهية يف املعامال

فيها أن يذكر القاعدة مع بيان صيغها وشرحها، وأتصيلها وبيان أقوال الفقهاء فيها، 
بذكر بعض تطبيقات  وخيتموذكر الفروع التوضيحية للقاعدة من ريري املعامالت املصرفية، 

 .املعامالت املصرفية منالقاعدة 
على  ر الباحء يف هذا البحءيقتصتطرق للقواعد وللضوابه، بينما  ونالحا أنه قد
 كما بينت سابًقا.  يف املذهب احلنبلي فقه، القواعد االستداللية

، وهو "القواعد والضوابه الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية مجًعا ودراسة"كتاب  .4
من  العلمية يف أصله رسالة ماجستري قدمها الباحء عبد الرمحن احلصم لنيد الدرجة

حممد بن سعود الرايض، ويقع هذا الكتاب يف جملدين، وقد قسمه إىل  اإلمامجامعة 
متهيد وابم، تناول يف التمهيد حياة ابن تيمية، ومفهوم القواعد الفقهية، وخصائصها 

ابن تيمية، وتناول يف الباب األول القواعد الكلية الل ال تتعلق بباب معم، ويف  دعن
لعقود والشروط، وقد سار يف منهجه على شرح الثاين القواعد والضوابه ا اصة ا

 القاعدة، أت بيان أدلتها، أت تطبيقها يف أبواب املعامالت املالية. 
سيقتصر على القواعد  ، حيء إنهوخيتلف هذا البحء عموًما عن الدراسات السابقة

 تتناولاالستداللية يف املذهب احلنبلي، وذكر مفرداته فيها، خبالف الدراسات السابقة الل 
من األئمة  معم ، أو لدى إمامدون العناية مبذهب معم القواعد على كافة املذاهب

 اجملتهدين.
 منهج البحء:

املنهج االستقرائي: وذلك استقراء األبواب املذكورة يف الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي،  .1
 .ومن أت أتصيلها، وذكر تطبيقا اواستخراا القواعد منها، 

 لتحليلي: وذلك بتحليد وشرح القواعد الل مت استنباطها من الكتب.املنهج ا .2



 

6 

 

ما ذكر من التطبيقات يف  املنهج التطبيقي: وذلك بتطبيق كد واحدة من هذه القواعد على  .3
 .إن وجدتاملسائد املعاصرة كتب الفروع، وما يتفرع عنها من 
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 هيكل البحث:

 :عقود املعاوضاتالفصل التمهيدي: يف مفهوم القواعد االستداللية و 
 .املبحء األول: مفهوم القواعد االستداللية

 .بحء الثاين: املصطلحات ذات الصلةامل
 .مصادر القواعد االستداللية وحجيتها يف املذهب احلنبلياملبحء الثالء: 

 .املبحء الرابع: عقود املعاوضات
 :يف ابب البيعالفصل األول: القواعد االستداللية 

 ربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف.املبحء األول: الع
 املبحء الثاين: كد ما كان عوضاً اشرتط العلم به.

 املبحء الثالء: استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهواًل.
 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.

 : القواعد االستداللية يف ابب اإلجارة:لثالفصل الثا
 املبحء األول: كد ما جاز أن يكون مثناً يف البيع جاز أن يكون عوضاً يف اإلجارة.

 .املنفعة احملرمة ال تقابد بعوضبحء الثاين: امل
 لف به.مله ريري مضمون عليه ال يضمن ما تاملبحء الثالء: كد من كان ع

 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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 ة وعقود املعاوضاتالفصل التمهيدي: يف مفهوم القواعد االستداللي

 :املبحث األول: مفهوم القواعد االستداللية 

 املطلب األول: القواعد.

 املطلب الثاين: تعريف االستدالل.

 .اعتبار الرتكيب املطلب الثالء: مفهوم القواعد االستداللية

 :املبحث الثاين: املصطلحات ذات الصلة 

 املطلب األول: القواعد الفقهية.

 قاعدة األصولية.املطلب الثاين: ال

  :مصادر القواعد االستداللية وحجيتها يف املذهب احلنبلياملبحث الثالث: 

 املطلب األول: مصادر القواعد االستداللية.

 املطلب الثاين: حجية القواعد االستداللية يف املذهب احلنبلي.

 :املبحث الرابع: عقود املعاوضات 

 قسامه.املطلب األول: تعريف العقد وبيان أركانه وأ

 املطلب الثاين: تعريف عقود املعاوضات.
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 املبحث األول: مفهوم القواعد االستداللية:

، وهذا لمتم مها: القواعد، واالستداللالقواعد االستداللية مصطلح مركب من ك 
وذلك يف  رتكيب،ال يستدعي شرح مفرديه ليتم فهم املصطلح على الوجه التام، أي اعتبار

 مطالب االاة.

 :طلب األول: القواعدامل

 القاعدة يف اللغة: الفرع األول:

}وَإِذْ يَرْفَعُ ، ومن ذلك قوله تعاىل: 1وقواعد البيت أساسه، القاعدة يف اللغة: األساس

 }فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ  :له تعاىل، ومنه قو [127]البقرة:إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ{

 .[26]النحل:{الْقَوَاعِدِ

 وتقوم ية تبىنلفقهوهذا املعىن هو األقرب الصطالح القاعدة، وذلك ألن األحكام ا
 على أسس، كما تقوم اجلدران والسقف على أساس البناء وأصله.

 الفرع الثاين: القاعدة يف االصطالح: 
 ها:نحد معرفها فقهاء احلنابلة بعدة تعريفات تؤول مجيعها إىل معىن وا

 .2"جزئية قضااي فيها الن ر تعرف الل الكلية القضاايهـ(: "716قول الطويف )ت:

                                                           
، 8،  قيق: حممد العرقسوسي )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالقاموس احمليطالفريوز آادي، حممد بن يعقوب،  1

 يف غريب الشرح الكبري املصباح املنري. أبو العباس، أمحد بن حممد احلموي، 311، ا1م( ا2005ه، 1426
،  قيق: يوسف خمتار الصحاح. الرازي، حممد بن أيب بكر، 510، ا2)بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، د.ت( ا

 .257م( ا1999ه، 1420، 5الشيخ )بريوت: املكتبة العصرية، ط
، 2كي )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط،  قيق: عبد هللا الرت شرح خمتصر الروضةسليمان بن عبد القوي،  الطويف، 2

 .120ا ،1ام( 1998ه، 1419
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صور كلية تنطبق كد واحدة منها على بقوله: "هـ(، 883اجلراعي )ت: وعرفه
  .1"جزئيا ا الل  تها

صور كلية تنطبق كد واحدة منها حيء قال: " هـ(885املرداوي )ت: وتبعه يف ذلك
 .2"  تهاعلى جزئيا ا الل

  صور عن عبارةحيء نص على أن القواعد: " هـ(972ابن النجار )ت: قالكذلك و 
 .3" تها الل جزئيا ا على منها واحدة كد  تنطبق كلية

وهي أمر   ،مجع قاعدةقواعد الشرع "فعرب عنها بقوله:  ه(1051)ت: أما البهويت
 . 4"وضوعةكلي منطبق على جزئيات م

 يا ا.يع جزئلى مجقضية كلية تنطبق ع ر عما تضاف إليه: فالقاعدة عندهم بغض الن
 .5فالقضية: "املركب التام احملتمد للصدق والكذب، من حيء اشتماله على احلكم"

حكم مجيع يشمد فيها  أي:، فة من الكد الذي يعم كد اجلزئياتوالكلية: يراد به ص
 .6أفرادها

                                                           
، 1ام(2012ه، 1433، 1)الكويت: دار ريراس، ط شرح خمتصر أصول الفقهأبو بكر بن زيد،  اجلراعي، 1

 .47ا
عبد الرمحن اجلربين، عوض القرين، أمحد  قيق:  ،يف أصول الفقه التحبري شرح التحريراملرداوي، علي بن سليمان،  2

 .174، ا1ام( 2000ه، 1421، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط راحالس
، 2،  قيق: حممد الزحيلي، نزيه محاد )الرايض: دار العبيكان، طشرح الكوكب املنريحممد بن أمحد،  ابن النجار، 3

 .44ا ،1ام( 1997ه، 1418
العدل السعودية )الرايض: وزارة   قيق: جلنة يف وزارة ،عن منت االقناع القناع كشافمنصور بن يونس،  البهويت، 4

 .17، ا1م(ا2000ه، 1421، 1العدل، ط
 .176ا م(1983ه، 1403، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط التعريفاتعلي بن حممد،  اجلرجاين، 5
،  قيق: عبد هللا التهذيب يف شرح التهذيب على منت التهذيب يف املنطقان ر: ا بيصي، عبيد هللا بن فضد،  6

، حممد بن الرازي. 128م( ا2015ه، 1437، 1يد، مصطفى أبو زيد )القاهرة: دار اإلمام الرازي، طإمساع
، 5،  قيق: حمسن بيدار )قم: منشورات بيدار، طحترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية حممد،

)دمشق:  الل واملناظرةضوابط املعرفة وأصول االستد. امليداين، عبد الرمحن حبنكة، 187م( ا2012ه، 1432
 .69م( ا1994ه، 1414، 4دار القلم، ط
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، ألن اجلزئي فرد من أفراد يلكلفروعها الل تندرا  ت هذا ا وجزئيا ا: يراد به
 .1الكلي

يتضح املقصود من  الندراا اجلزئيات  ت الكلياتواألمثلة الل ضرهبا األصوليون 
"حقوق العقد تتعلق املوكد دون الوكيد، وقولنا: "احليد يف الشرع  التعريف، حيء قالوا:

عددة"، وكقولنا :"ُعهدة اطلة، فكد واحدة من هاتم القضيتم تعرف الن ر فيها قضااي مت
وكِّد، ولو حلف ال يفعد شيئاً، فوك د فيه َحِنَء املوكد، لو وّكد مسلم ذمّياً يف 

ُ
املشرتي على امل

"ال جيوز نكاح  شراء مخر، أو خنزير، مل يصح، ألن أحكام العقد تتعلق املوكد"، وقولنا:
ة على إبطال الشفعة، ألن احليلة احمللد، وال  ليد ا مر عالجاً، وال بيع العينة وال احليل
 .2اطلة، وهكذا قولنا األمر للوجوب، وللفور وحنو ذلك"

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .37، اضوابط املعرفةحبنكة،  1
. ابن النجار، 174، ا1ا، التحبري شرح التحرير. املرداوي، 120ا ،1ا، شرح خمتصر الروضة الطويف، 2

 .44ا ،1،اشرح الكوكب املنري
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 املطلب الثاين: تعريف االستدالل:

 الفرع األول: االستدالل لغة: 
االستدالل لغة طلب الداللة، فالسم والتاء للطلب، واملادة استفعال من الدليد. 

لب داللته عليه، والشيء على الشيء اختذه دلياًل عليه، يقال: استدل فالن على الشيء: ط
 .1يرشده إليه واستدل على األمر بكذا: وجد فيه ما

 الفرع الثاين: االستدالل اصطالحاً:

 نها:خمتلفة االجتاهات، م عرف احلنابلة االستدالل بتعريفات كثرية

ن ذهب د، ومملدلياكر وهو طلب الدليد أو ذ  ،عرف االستدالل التعريف اللغويمن أواًل: 
 .هـ(513)ت: ابن عقيدو  هـ( 458)ت: القاضي أبو يعلىإىل ذلك 

 .2"طلب الدليد" أبنه: عرّفهأما القاضي أبو يعلى ف
 .3طلب الغرض الداللة"هو " :وعرفه ابن عقيد أبنه

لدليد من ام طلب ن العابتعريفم أحدمها عام واآلخر خاا، فمرادهم م هعرفمنهم من رنًيا: 
اب والسنة  الكتريري لكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، ومرادهم من ا اا طلب الدليد منا

، ه(885:)ت واملرداوي ه(716)ت: واإلمجاع والقياس، وممن ذهب إىل ذلك الطويف
 :ما أييت على يف تعريفهم حيء نصوا

                                                           
)القاهرة:  املعجم الوسيط، مع اللغة العربية القاهرةيف جم جمموعة مؤلفم. 106، اخمتار الصحاحان ر: الرازي،  1

 .294، ا1ا دار الدعوة، د.ط، د.ت(
، 1 قيق: حممد عطا )بريوت: دار الكتب العلمية، ط ،يف أصول الفقه العدةحممد بن حسم الفراء،  أبو يعلى، 2

 .132، ا1ا م(2002ه، 1423
، 1 قيق: عبد هللا الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ،الواضح يف أصول الفقهابن عقيد، علي بن عقيد،  3

 .543، ا1م( ا1999ه، 1420
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"هو طلب احلكم الدليد من نص أو  عرفه الطويف يف شرح خمتصر الروضة بقوله:
اع أو قياس، وقد يطلق االستدالل على ما أمكن التوصد به إىل معرفة احلكم وليس إمج

ن فيقولون: األدلة الشرعية و وقال يف علم اجلدل: "أما األصولي .1بواحد من األدلة الثالاة"
 .2الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واالستدالل ويعرفونه أبنه ما ليس واحداً من األربعة قبله"

أنه: "يطلق على معىن عام وهو ذكر الدليد نصًا كان أو إمجاعاً، أو  رداويوذكر امل
 .3قياساً، أو ريريه، ويطلق على معىن خاا وهو إقامة دليد ليس بنص وال إمجاع وال قياس"

السنة كتاب و ري الاالستدالل بتعريف خاا، وهو طلب الدليد من ري منهم من عّرف رلثًا:
ابن عبد احلق ، و هـ(654)ت: إىل ذلك يوسف ابن اجلوزي واإلمجاع والقياس، وممن ذهب

 .ه(972)ت: ، وابن النجارهـ(763)ت: ابن مفلحالشمس ، و هـ(739)ت: البغدادي

"ما يلزم منه احلكم، وليس نصًا وال إمجاعًا وال فقال: ابن اجلوزي:  يوسفأما 
 .4قياساً"

تسليمها تسليم  "ترتيب أمور معلومة يلزم من :بن عبد احلق البغدادياوقال 
 .5املطلوب"
 
 

                                                           
 .120ا ،1ا، شرح خمتصر الروضة الطويف، 1
ه، 1435، 1 قيق: حممد عثمان )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط ،علم اجلدل سليمان بن عبد القوي، ،الطويف 2

 .63ا  م(2014
 .3739، ا8ا، حريرالتحبري شرح التاملرداوي،  3
 قيق: حممود الدرييم  ،االيضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظرةيوسف بن عبد الرمحن،  ابن اجلوزي، 4

 .124ام( 1995ه، 1415، 1)القاهرة: مكتبة مدبويل، ط
دار  :ة قيق: أمحد مصطفى )القاهر  ،قواعد األصول ومعاقد الفصولعبد املؤمن بن عبد احلق،  ،صفي الدين 5

 .113االفضيلة، د.ط، د.ت( 
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ليس بنص وال إمجاع وال  واملقصود هنا ما ،"ذكر الدليد: وقال الشمس ابن مفلح
 .1قياس"

 .2وعرفه ابن النجار بقوله: "إقامة دليد ليس بنص وال إمجاع وال قياس شرعي"

ومن خالل ما سبق تبم للباحء أن مفهوم االستدالل يتم  ديده من ِقَبد املستدل 
 يطلب واملسئول املسئول، من الدليد يطلب السائد ألنملستدل له، ألهنما يطلبان الدليد، "وا

فإذا كان  ، وبناء على ذلك فالدليد يتم  ديده على حسب العلوم،3"األصول من الدليد
االستدالل يف الشرع فيكون طلب الدليد من القرآن والسنة واإلمجاع والقياس وريريه، وإذا  

 يف ريري الشرع يكون طلب الدليد على حسب موضوعه. كان االستدالل
وحيء إن املقصود إقامة الدليد على املسألة املعينة من ريري جهة األدلة النصيةه 

املوصد إىل احلكم إقامة الدليد  يكون األقرب ملوضوع البحء أن يقال: االستدالل هو:
 .4من جهة القواعد الشرعي

حلكم من خالل الكتاب إىل الل نصبت للوصول إلخراا األدلة اوالتعبري القواعد 
حيء  ه(972)ت: وقد أشار إىل هذا املعىن ابن النجار، 5والسنة واإلمجاع والقياس الشرعي

 .6جعد موضوع االستدالل القواعد الفقهية

                                                           
ه، 1420، 1 قيق: فهد السدحان )الرايض: دار العبيكان، ط ،أصول الفقهحممد بن مفلح،  ،مشس الدين 1

 .1429ا ،4ا م(1999
 .397، ا4ا، شرح الكوكب املنريابن النجار،  2
 .208، ا1ا، التحبري شرح التحريراملرداوي،  3
 :شرح خمتصر الروضة، 450ا :شرح تنقيح الفصولان ر: في القرايف والطويفه فيه مجع بم تعريهذا املفهوم  4
 .120، ا1ا
 .208، ا1ا، التحبري شرح التحريران ر: املرداوي،  5
 .44، ا1ا، شرح الكوكب املنريابن النجار،  6
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 :ابعتبار الرتكيب املطلب الثالث: مفهوم القواعد االستداللية

  وهي ما ،لبحءودة املقصبيان نوع القواعد ا تقييد القواعد بكوهنا استداللية يراد به
ها وتعليال د توجيدليللحكم الشرعي حبيء يستند إليها اجملتهد عند إعواز ال ةكانت ُمدرك
ىل ُمدرت وصلة إملية كقضااي فقهية   وعليه ميكن أن يقال يف مفهومها أبهنا:، للفرع الفقهي
 احلكم الفرعي.

 ود الل مل يسبق بياهنا:أما القي ،وقد تقدم بيان بعض القيود
 الفقهية: خرجت القواعد األصولية املتعلقة األدلة.

جاءت لبيان أّن احلكم الفرعي يعلد هبا مباشرة دون احلاجة لدليد  وموصلة:
 .1اجلزئي ذلك على دليد كأهنا  جزئيا ا يف هبا يقضى صارتو  تفصيلي،

دلة هة األجريري  داليل مناالست املراد به موضع طلب احلكم وبيان مأخذه: وُمدرت
 املنصوبة.

 قيد لبيان جمال إعمال القاعدة. والفرعي:
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3836، ا8ا، التحبري شرح التحرير، املرداويان ر:  1
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 املبحث الثاين: املصطلحات ذات الصلة:

ذلــك،  أو حنــو املصــطلحات ذات الصــلة القواعــد االســتداللية قــد تتــداخد أو تتبــاين
ا وجـه عقـد وهذها، اقة بينها حىت تتمايز املصطلحات عما يشاهبننلذا وجب توضيح وجه العل

 .هذا املبحء

 املطلب األول: القواعد الفقهية:

أت املصـطلح  تقدم بيان مفهوم القاعدة من حيـء هـي قاعـدة، وبقـي توضـيح الفقهيـة،
 اعتبار الرتكيب.

: ه(711)ت: قـــال ابـــن من ـــور: الفهـــمه الفقـــه يف اللغـــةو والفقهيـــة نســـبة إىل الفقـــه، 
 .1"والفقه يف األصد الفهم"

عن أدلتها التفصيلية  "العلم األحكام الشرعية الفرعيةالح فهو: أما يف االصط
 .2االستدالل"

 وفيه قيود:
 بالوجو  من عرف ما هي األحكام ألن، قوله: األحكام: احرتاز عن الذواتيف "
 .كلمماملت عرف يف حقيقته: الشيء وذات احلقائق،: والذوات. والندب والكراهية واحل ر

 رعيةالش امألحكا واحرتز: أي ن األحكام العقلية وريريها.ويف الشرعية: احرتاز ع
 .وريريها ديرواملقا العدد أحكام معرفة من الفلسفة، كأحكام  العقلية، األحكام عن

 مل لو حىت عنها، الفرعية احرتز: أي، عية: احرتاز عن األحكام األصوليةويف الفر 
 إذ شرعية، أحكام ألهنا فقه، الفقه وأصول الدين كأصول  األصولية، أن القتضى يذكرها،

                                                           
أبو  .522، ا13ا م(1994ه، 1414، 3)بريوت: دار صادر، ط لسان العربحممد بن مكرم،  ابن من ور، 1

 .479، ا2، ااملصباح املنريالعباس احلموي، 
 .331ا ،1ا، شرح خمتصر الروضة الطويف، 2
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 عليه هللا صلى الرسول به جاء عما عبارة الشرع إذ. والفروعية األصولية تعم الشرعية األحكام
 .وفرع أصد من وسلم

 واحرتز األدلة التفصيلية عن األدلة اإلمجالية.
واالستدالل: احرتز عن علم هللا ورسوليه جربيد وحممد عليهما السالم، فإنه ليس 

 .1"ستداليل كما قيدا
ا أما القواعد الفقهية كمصطلح علمي خاا فلم جيـد الباحـء يف كتـب احلنابلـة تعريًفـ

لقاعــدة مــن حيــء هــي قاعــدة، صــطلح اا هلــا، والــذي وقــف عليــه جمــرد تعريفــات عامــة ملخاًصــ
 اوياملـرد فعـد كمـا  بضـرب األمثلـةوكأهنم اكتفوا املدلول العام وارتضوه تعريفا للقاعدة الفقهيـة 

 هـــي: والقاعـــدة .ضـــابه مجـــع والضـــوابه قاعـــدة، مجـــع والقواعـــدبـــدليد قولـــه: " ه(885)ت:
  ببـاب خيـتص ال مـا: فمنهـا .منهـا أحكامهـا تفهـم كثـرية  جزئيـات على تنطبق الل الكلي األمر
 فهـي معصـية سـببها كفـارة  كـد: )كقولنـا  خيـتص، مـا: ومنهـا. (الشـك يرفـع ال اليقـم) كقولنا
 .2"ضابطا يسمى متشاهبة صور ن م به وقصد بباب خيتص فيما غالبوال. (الفور على

م وا صـــوا ة العمـــو إذا مت هـــذا، فالعالقـــة بـــم القواعـــد الفقهيـــة والقواعـــد االســـتداللي
قواعــد ، ألن الفكــد قاعــدة اســتداللية يف هــذا البحــء قاعــدة فقهيــة، ولــيس العكــساملطلــق، 

 :ه(795)ت: ابن رجب ذكركما   الفقهية من حيء هي على نوعم
  .عد منهااملتبا تن م منثور املسائد يف سلك واحد، وتقيد الشوارد، وتقرب األول:"

الثاين: يزيد عنها بكوهنا تضبه للفقيه أصول املـذهب، وتطلعـه مـن م خـذ الفقـه علـى 
حبيـــــء يســـــتند ويعتمـــــد عليهـــــا اجملتهـــــد يف تعليـــــد احلكـــــم الفرعـــــي  مـــــا كـــــان عنـــــه قـــــد تغيـــــب،

 .املقصودة البحء يف هذا املقاموهذه هي  .3"وتوجيهه

                                                           

 .331ا ،1ا، شرح خمتصر الروضة الطويف، 1 
 .208، ا1ا، التحبري شرح التحرير، املرداوي 2

 .3ا وت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت()بري  القواعدعبد الرمحن بن أمحد،  ابن رجب، 3
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بعض  عند وجود خله ويرى الباحء أن مثة أمر ال بد من التنبيه عليه، وهو
قهاء ء أن فؤالاملعاصرين بم مصطلح القاعدة، وتعريف القاعدة الفقهية حيء توهم ه

ن حيء هي مقاعدة ال احلنابلة قد عرفوا القاعدة الفقهية، وهم يف حقيقة األمر قد عرفوا
يد للقواعد لمة زامع اعدة، ومل يقصدوا تعريف القاعدة الفقهية، فعلى سبيد املثال ذهبتق

 كره يف تعريفسبق ذ  ما الفقهية واألصولية إىل القول اآليت: "تعريف القاعدة الفقهية: إن
هية من قبد ة الفقاعدالقاعدة يف االصطالح العام هو املتبع املختار أيًضا يف تعريف الق

فات ير ..... ومن تع. خمتلف املذاهب الفقهية، وفيما يلي نبذة من تعريفا م العلماء يف
 املذهب احلنبلي:

 ية.ا قضااي جزئالقضااي الكلية الل يعرف الن ر فيه: ه(716)ت: يقول الطويف
ل جزئيا ا ال دة منها علىصور كلية تنطبق كد واح: ه(972)ت: وقال ابن النجار

 . تها
 .1"موضوعة تعلى جزئياأمر كلي منطبق : ه(1051)ت: وقال البهويت
هذه ات الل ذكرت يف املذهب فقالت: "على التعريف - أي املعلمة – أت علقت

تعريفات ال تكاد ختتلف عن تلك الل سبقت يف تعريف مطلق القاعدة، لكن مبا أهنا وردت 
ومستقر يف املصطلح العام يف تعريف القاعدة الفقهية فتعد مبثابة اعتماد معرفيها ملا هو مقرر 

 .2للقاعدة"
أما حسم آل الشيخ فقال: "لقد عرف الفقهاء القاعدة الفقهية بتعريفات كثرية،  

التعريفات على كال االجتاهم ...... التعريف  –مما يلي  -وذلك من خالل اجتاهم، فنورد

                                                           
 .230، ا1ا النسخة االلكرتونية، ،للقواعد الفقهية معلمة زايد 1
 .املرجع السابق 2
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ق كد واحدة منها على "عبارة عن صور كلية تنطب احلنبلي، عرفها أبهنا: الرابع: البن النجار
 .1جزئياته الل  تها"

اصة، وإ ا خفقهية ة الواحلقيقة أن من نقلت تعريفا م هنا مل يُريدوا تعريف القاعد
، عدة اصطالحاً ف القاعريتأرادوا تعريف القاعدة بعمومها، ومما يدل على هذا أهنم أوردوه يف 

  :للتوضيح وهنا بيان كالمهم
والقواعد: مجع قاعدة وهي أساس البنيان، ويف اصطالح : "ه(716)ت: قال الطويف

العلماء حيء يقولون: قاعدة هذه املسألة، والقاعدة يف هذا الباب كذا: هي القضااي الكلية 
  .2الل تعرف الن ر فيها قضااي جزئية"

 صارت وهناك  حيء من: أي( اعلمً  الفقه وأصول): "ه(972)ت: وقال ابن النجار
رعية ام الشتنباط األحكإىل اس)هبا  الوصول يقصد أي( يتوصد الل القواعد) العلم هلذا لقبا

 . وقيد:ديوحال املستف ، وكيفية االستفادة منها،الفرعية( وقيد: جمموع طرق الفقه إمجااًل 
سائد ما تبىن عليه قيد: مو د. ، وكيفية االستفادة منها، وحال املستفيمعرفة دالئد الفقه إمجااًل 

 كلي.  لى وجه ر عأحكامها به. وقيد: هي أدلته الكلية الل تفيده النالفقه، وتعلم 
مجع قاعدة، وهي هنا: عبارة عن صور كّلية تنطبق كد  فالقواعدُ  إذا علمت ذلك:

واحدة منها على جزئيا ا الل  تها، ولذلك مل حُيَتج إىل تقييدها الكلية، ألهنا ال تكون إال  
 .3كذلك"

وهي أمر كلي منطبق على  ،مجع قاعدةقواعد الشرع : "ه(1051)ت: وقال البهويت
 . 4"جزئيات موضوعة والشرع ما شرعه هللا من األحكام

                                                           
ه، 1428، 1)الرايض: دار التوحيد للنشر، ط القواعد الفقهية للدعوى القضائيةحسم عبد العزيز،  آل الشيخ، 1

 .38ا ،1ا م(2007
 .120ا ،1، اشرح خمتصر الروضة، الطويف 2
 .45-44، ا1ا، شرح الكوكب املنري، ابن النجار 3
 .17، ا1ا ،القناع كشاف، البهويت 4
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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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 األصولية: واعدالق املطلب الثاين:

ف أصول ه تعريعين  ر والتأمد وجد الباحء أن تعريف القواعد األصولية هوبعد الن
ات تعريف بعض على ما هو املرجح عند احلنابلة، ولكي يتضح ذلك ينقد الباحء الفقه

 فقهاء احلنابلة ألصول الفقه:

تعريفه من  : "أصول الفقه االعتبار األول أي اعتباره(716)ت: قال الطويف
العلم القواعد الل يتوصد هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية حيء هو مركب: هو 
 .1من أدلتها التفصيلية"

"أبن األجود أن يقال: إن  هـ( إىل القول:720)ت: العسقالينوذهب عالء الدين 
 .2أصول الفقه هي القواعد الل يتوصد هبا إىل استنباط األحكام الفرعية"

بقوله: "هي القواعد الل يتوصد هبا إىل ه( 763)ت:ابن مفلح الشمس وعرفها 
 .3استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية"

فأصول الفقه االعتبار األول: العلم القواعد الل : "ه(883)ت: وقال اجلراعي
 4يتوصد هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية".

فقال يف تعريف أصول الفقه: "القواعد الل يتوصد هبا إىل  ه(885)ت: أما املرداوي
 .5استنباط األدلة الشرعية الفرعية"

                                                           
 .120ا ،1ا، شرح خمتصر الروضة الطويف، 1
ه، 1433، 1دار الكتب املصرية، ط )القاهرة: ماجد حمروس، حتقيق: سواد الناظر ،العسقالين، علي بن حممد 2

 .102ام( 2012
 .15،ا1ا ،أصول الفقه لح،بن مفالدين ا مشس 3

 .47، ا1ا، شرح خمتصر أصول الفقهاجلراعي،  4
 .173ا،1ا، التحبري شرح التحريراملرداوي،  5
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ستنباط األحكام "العلم القواعد الل يتوصد هبا إىل ا هـ(:909وقال ابن املربَد )ت:
 .1ن أدلتها التفصيلية"عالشرعية الفرعية 

ي يقصد الوصول )هبا أ( توصدي الل القواعد)فقال: " ه(972)ت: أما ابن النجار
 .2"إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية(

حد، وبيـان سمى وافهذه النقول متواردة على أّن أصول الفقه وقواعد األصول امسان مل
 :أييتأهم مفردا ا فيما 

 منهـا واحـدة دكـ  تنطبـق كليـة  صـور عن عبارة هنا وهي. قاعدة مجعفهي "أما القواعد 
 .ككذل  إال تكون ال ألهنا الكليةه تقييدها إىل حيتج مل ولذلك.  تها لال جزئيا ا على

اط ريـــري  اســـتنبز بـــه عـــن القواعـــد الـــل يتوصـــد هبـــا إىلوأمـــا اســـتنباط األحكـــام: فـــاحرت 
 األحكام من الصنائع والعلم الصفات وحنوها.

 ".واهلندسة باحلسا علم كقواعد.  والعقلية االصطالحية" عن احرتز هبا والشرعية:

 .3"والفرعية: احرتاز عن األحكام الل هي من جنس األصول كالتوحيد

 ولكن هد أصول الفقه هو علم القواعد أم هو القواعد نفسها؟

 هذه: قلتأن أصول الفقه هي القواعد، حيء قال: " ه(885)ت: رجح املرداوي
 وأصحابه، - أصحابنا من - يعلى أبو القاضي فذهب العلماء، فيها اختلف مما املسألة

 والرازي ،ه(419)ت: املعايل وأبو ،ه(402)ت: الباقالين بن بكر أبو والقاضي
 مفلح وابن ،ه(695)ت: محدان وابن ،ه(631)ت: واآلمدي ،ه(606)ت:

                                                           
، 1،  قيق: أمحد العنزي )بريوت: دار البشائر، طغاية السول إىل علم األصوليوسف بن حسن،  ابن املربَد، 1

 .81ام( 2000ه، 1421
 .44، ا1ا، ريشرح الكوكب املن، ابن النجار 2
 45، ا1ا، شرح الكوكب املنري، ابن النجار 3
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 أن إىل وريريهم، ،ه(702)ت: العيد دقيق وابن ،ه(772)ت: واإلسنوي ،ه(763)ت:
 .1"أظهر وهو القواعد،: الفقه أصول

ح، تكون العالقة بم القواعد االستداللية والقواعد األصولية عالقة وبناء على املرج
تباين، ألن القواعد األصولية تبحء يف األدلة اإلمجالية، أما القواعد االستداللية تتعلق أبفعال 

 .2املكلفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .817ا،1ا، التحبري شرح التحرير، املرداوي 1

 قيق: أمحد ا ليد )الرايض: دار ابن  ،الفقهية القواعد النورانية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،ان ر:  2
 .211ا م(2002ه، 1422، 1اجلوزي، ط
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 نبلي:احل املبحث الثالث: مصادر القواعد االستداللية وحجيتها يف املذهب

 ل: مصادر القواعد االستداللية:املطلب األو 

هنا شأن لية شأتدالواملقصود مبصادر القواعد استمدادها وتكوينها، فالقواعد االس
يان هلذه با يلي فيمالقواعد الفقهية الل استمدت من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء، و 

 املصادر.

 الفرع األول: نصوا الكتاب والسنة:

 أواًل: من القرآن الكرمي:
رب القرآن الكرمي مصدرًا مباشرًا للعلماء يف استخراا القواعد االستداللية، مثد قاعدة: يعت

}وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء : ، فمصدرها قوله تعاىل1طهور""كد ماء نزل من السماء فهو 

 ، وريريها من القواعد اآليت ذكرها.[11]األنفال:مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ{

 السنة النبوية: رنًيا: من
ملعىن، اع سعة فا مأُعطي النيب صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم، وهي إجياز الل
ادحل، ومن ى احلو عل األمر الذي جعد الفقهاء يستنبطون من النص النبوي قواعد يستدل هبا

  ذلك:
، فهي مستنبطة من السنة، 2"كد عبادة انقضت يف حال كفره، مل جيب قضا ها" قاعدة: .1

اـََنا َوْفُداَن ال ِذيَن َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اَّللِ  »ملا روي عن عطية بن سفيان قال:  وذلك َحد 

                                                           
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط املبدع يف شرح املقنعدين، حممد بن إبراهيم بن مفلح، ان ر: برهان ال 1

 .24، ا1، ااإلراداتشرح منتهى البهويت، . 23، ا1م( ا1997ه، 1418
ه، 1413، 1)الرايض: دار العبيكان، ط شرح الزركشي على خمتصر اخلرقيحممد بن عبد هللا،  الزركشي،ان ر:  2

الشرح الكبري املطبوع مع املقنع ، املقدسي بن قدامةمشس الدين، عبد الرمحن  .496، ا1ا م(1993
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صلى هللا عليه وسلم إبِِْساَلِم اَِقيٍف قَاَل: َوَقِدُموا َعَلْيِه يف َرَمَضاَن، َفَضَرَب َعَلْيِهْم قـُب ًة يف 
 .1«َي َعَلْيِهْم ِمَن الش ْهرِ اْلَمْسِجِد، فـََلم ا َأْسَلُموا َصاُموا َما بَقِ 

، 2"كد ما استعمد يف عبادة على وجه اإلتالف، مل ميكن استعماله فيها رنيا" قاعدة:
ائِِم َوُهَو »مصدرها قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  اَل يـَْغَتِسْد َأَحدُُكْم يف اْلَماِء الد 

 .3«ُجُنب  

 الفرع الثاين: نصوا العلماء وأقواهلم:

لقواعد االستداللية كانت موضع اجتهادات الفقهاء فبذلوا جهودًا كبرية يف إن ا
ومتت صيارية القاعدة والتخريج عليها عن  استنباطها من القرآن والسنة وأقوال الصحابة،

، 4"كد ما جاز بيعه جاز رهنه" قاعدة مضمون طريق االجتهاد واالستنباط، ومن أمثلتها:
"ألنه يصح بيعه فصح  :ه(1051)ت: ل البهويتحيء جاءت بصيغة تعليلية يف قو 

                                                                                                                                                                      

، 7م( ا2005ه، 1426، 2 قيق: عبد هللا الرتكي، عبد الفتاح احللو )الرايض: دار عامل الكتب، ط ،واإلنصاف
 .360ا

(، قال 1760) ، رقم:559، ا1، كتاب الصيام، اب: فيمن أسلم يف رمضان، االسننأخرجه ابن ماجه يف  1
َهَذا ِإْسَناد َضِعيف لتدليس حُمَم د بن ِإْسَحاق َعن ِعيَسى بن عبد هللا َوقد : 82، ا2البوصريي يف مصباح الزجاجة، ا

 . َرَواُه العنعنة قَاَل اْبن اْلَمِديِِنّ َوتفرد الرواية َعن ِعيَسى قَاَل ِعيَسى بن عبد هللا جَمُْهول
، 1 قيق: عبد هللا الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ،اإلراداتشرح منتهى منصور بن يونس، ،البهويت 2

 .31، ا1ا م(1999ه، 1419

، رقم: 236، ا1، كتاب الطهارة، اب: النهي عن االريتسال يف املاء الراكد، اصحيحهأخرجه مسلم يف  3
(283.) 
، 1بد الفتاح احللو )القاهرة: دار هجر، ط،  قيق: عبد هللا الرتكي، عاملغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد،  4

 قيق: عبد هللا  ،اإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري، املرداوي. 455، ا6م( ا1986ه، 1406
 .365، ا12ا م(2005ه، 1426، 2الرتكي، عبد الفتاح احللو )الرايض: دار عامل الكتب، ط
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، جتوز فيه اهلبة فيه البيع جيوز"كد شيء ما  أمحد: اإلماموهي مستمدة من قول  ،1رهنه"
 .2والصدقة والرهن"

ت قاعدة  رقة  ملتفاالقول مثاًل أخذت القاعدة املذكورة، لتجمع األحكام  افمن هذ
ء ري عليه البحملا يس، و حء مبثال واحد للتوضيحكلية تندرا  تها جزئيات، وإ ا اكتفى البا

 ثرية.واعد كا قمن االلتزام املذهب احلنبلي، وإال فلبقية األئمة أقوال أخذت منه

 

 

 

 

 

                                                           
 .333، ا3، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  1
 قيق: طارق عوض هللا )القاهرة: مكتبة بن  ،أمحد اإلماممسائل سليمان بن األشعء السجستاين،  ،داودأبو  2

 .276ام( 1999ه، 1420، 1تيمية، ط
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 املطلب الثاين: حجية القواعد االستداللية يف املذهب احلنبلي:

علماء يها شار إلعي أقضية االحتجاا القواعد والتعويد عليها يف توجيه احلكم الشر 
شواهد  د بيانذا حمه وهتصرحيا وتعلياًل  -كغريهم من فقهاء املذاهب األخرى   –احلنابلة 
 :اآلنفمه وذلك يف الفرعم اآلتيم وجهمها واستنادها من الاعتبار 

 الفرع األول: التصريح االستناد:

 :ومن نصوصهم الصرحية يف االستناد إليها

فكانت عدة وضرب بعض األمثلة عليها: "بعد تعريفه للقا ه(716)ت: الطويفقول 
 .1تلك القضية الكلية هلذه القضااي اجلزئية ُأًسا تستند إليها وتستقر عليها"

"فهذه قواعد تشبه األدلة وليست أبدلة، لكن : ه(885)ت: املرداويمنها قول و 
ا  ابت مضموهنا الدليد وصارت يقضى هبا يف جزئيا ا، كأهنا دليد على ذلك اجلزئي، فلم

كانت كذلك انسب أن نذكر هنا شيئًا من مهمات مذهب أمحد وأصحابه الل صارت 
 .2، وهي يف احلقيقة راجعة إىل قواعد أصول الفقه"األصحابمشهورة بم 

: "تشتمد على مجلة من قواعد الفقه، ُتشبُه األدلة ه(972)ت: وقال ابن النجار
ضى هبا يف جزئيا ا، كأهنا دليد على لكن ابت مضموهنا الدليد، وصارت يُق وليست أبدلة،

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

 

 

                                                           
 .120ا ،1ا، شرح خمتصر الروضة ،الطويف 1

 .38-36، ا8ا، التحبري شرح التحريراملرداوي،  2
 .439، ا4ا ،شرح الكوكب املنري، ابن النجار 3
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 :التعليد هبا الفرع الثاين:

عمال اإلن أل ،دموهذا الوجه وهو التعليد هبا يف توجيه حكم الفروع يؤكد ما تق
 .اعا الى مر ع شاهد واالستدالل على اعتبارها ،دليدوالتعليد هبا لتمكم الفروع 

 ومن نصوا احلنابلة الشاهدة على هذا الوجه: 

"إذا مجع بم : 1ه(682)ت: صاحب الشرح الكبري عبد الرمحن بن قدامة قول
ألن  هبعوض واحد، صح فيهماكالبيع واإلجارة والبيع والص رف،   هاحلدّ  ىعقدين خمتلف

 .2اختالف حكم العقدين ال مينع الصحة"

بم )يف عقد واحد  (وإن مجع)" :ه(972)ت: ابن النجار يف نفس السياق يقولو 
أي: ، (صحا :نكاح بعوض واحد)بم بيع و (أو ،صرف أو خلعو) بيع بم (أو ،بيع وإجارة

 .3ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة" هالبيع وما مجع معه على األصح
، تعلــياًل از حكـم اجلـو وذهـب فقهـاء احلنابلــة إىل جـواز بيـوع اآلجــال، حيـء عـربوا عــن 

 .4بقوهلم: "ألن كد بيع جاز إىل أجد جاز إىل أجلم وآجال"

 
                                                           

يف املذهب بصاحب الشرح الكبري، وإ ا ذكرت امسه هنا مع اسم الكتاب مراعاة للمنهجية يف الل أسري عليها  يعرف 1
 يف ذكر أمساء األعالم.

 .160، ا11ا ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  2
مكتبة : مكة املكرمة)عبد امللك دهيش  :،  قيقنتهىمعونة أويل النهي شرح املابن النجار، أمحد بن عبد العزيز،  3

 .40، ا5ا م(2008، ه1429، 5، طاألسدي

 قيق: عبد امللك بن دهيش )مكة املكرمة: مكتبة  ،املمتع يف شرح املقنعاملنجى بن عثمان،  ابن املنجى،ان ر:  4
عونة أويل النهي شرح مابن النجار، أمحد بن عبد العزيز، . 192، ا3ا م(2003ه، 1423، 3األسدي، ط

كشاف  البهويت، .208، ا5ام( 1998ه/1419، 3، طدار خضر)بريوت: عبد امللك دهيش  :،  قيقاملنتهى
وزارة )الدوحة: ، مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد، الّرحيباين. 107، ا8، االقناع

 .224، ا4ام( 2000ه/1421، 3، طاألوقاف
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 املبحث الرابع: عقود املعاوضات:

 املطلب األول: تعريف العقد وبيان أركانه:

 الفرع األول: تعريف العقد لغة واصطالًحا:

 أواًل: تعريف العقد لغًة:

التوكيد، و  الضمان،و د، العهو يف اللغة على عدة معان، منها: الربه،  العقد يطلق
 .1اإلحكام، واجلمع بم أطراف الشيءو اإللزام، و 

العـــم والقـــاف والـــدال أصـــد واحـــد يـــدل علـــى شـــّد وشـــّدّة واـــوق، وإليـــه ترجـــع فـــروع و 
، 3والعهـد ،والعقـُد: الضـمان ،َعَقـَد احلبـد والبيـع والعهـد يعقـده أي شـد هيقـال: ، 2البـاب كلهـا

لـــى الشـــد والـــربه والتوايـــق واإلحكـــام يف األمـــور احلســـية ويطلـــق العقـــد لغـــة ع واجلمـــع عقـــود،
 .4واملعنوية

  وأصد استعمال العقد يف األجسام كعقد احلبد وعقد البناء أت استعري لألشياء املعنوية
 .5كعقد البيع، وعقد اليمم، وحنوها

 رنًيا: العقد يف االصطالح:
 على معنيم: مصطلح العقد عند الفقهاءيطلق 

                                                           
. أبو العباس 300، ا1، االقاموس احمليط. الفريوز آادي، 297، ا3، السان العرب ور، ان ر: ابن من 1

 .421، ا2، ااملصباح املنرياحلموي، 
ه، 1399، 1،  قيق: عبد السالم هارون )بريوت: دار الفكر، طمعجم مقاييس اللغةالرازي، أمحد بن فارس،  2

 .86، ا4م( ا1979
 .893، ا1، اطالقاموس احمليآادي،  الفريوز 3

 .296، ا3، االعرب لسانابن من ور،  4

، 1،  قيق: هشام البخاري، خضر عكاري )بريوت: املكتبة العصرية، طفتح القديرالشوكاين، حممد بن علي،  5
 .81، ا2م( ا1997ه، 1418
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على كد التزام أو تصرف ينشأ عنه حكم شرعي،  هإطالق العقد املعىن العام: مفهوم األول:
 .1سواء أكان بم طرفم كعقد البيع وحنوه أم كان إلزام نفسه كالنذر

: "عقود الناس بينهم من بيع ونكاح، أو ه(597)ت: ابن اجلوزيأبو الفرا قال  
 .2عقد اإِلنسان على نفسه من نذر أو ميم"

 .3: "التزام على سبيد اإلحكام"ه(775ين )ت:النعماوقال 

ىن العام ن املعم خصأالثاين: مفهوم العقد املعىن ا اا: واملعىن املراد هنا هو 
  .املذكور سابقاً 

أبنه: "عبارة عن ارتباط عهدين ووعدتم فيما وقع  ه(431)ت: ابن عقيدقال 
ا قصده من صلة، ما بم شخصم العهد به بم متعاهدين أو متعاقدين، ومها املتالف ان مب

بنكاح أو بيع أو شركة أو إجارة، فاإلجياب: قول الباذل، والقبول: قول القابد، والقبول 
 .  4عنوان الرضا، واللزوم حكم ما أتكد منها، واجلواز حكم ما ترت منها"

وبناًء على قول ابن عقيد يكون العقد املعىن األخص هو عبارة عن ارتباط بم   
  .على إيقاع أمر يرتتب عليه حكم شرعي متوافقم طرفم

                                                           
، 2ا  قيق: صدقي مجيد )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت( ،حكام القرآنأأمحد بن علي،  ،اجلصااان ر:  1

، 1، طللنشر والتوزيع شركة القدس)القاهرة:  أحكام القرآن. ابن العريب، حممد بن عبد هللا، 416ا
 قيق: طه علي  ،أحكام القرآنعبد املنعم بن عبد الرحيم،  ابن الفرس األندلسي، .6، ا2ا (م2008ه/1429

 .295ا ،2ام( 2006ه، 1427، 1)بريوت: دار ابن حزم، ط
 قيق: عبد الرزاق املهدي )بريوت: دار الكتاب  ،يف علم التفسري زاد املسريالرمحن بن علي،  عبد ابن اجلوزي، 2

 .505، ا1ا م(2002ه، 1422، 1العريب، ط
 قيق: عادل عبد املوجود، علي معوض )بريوت: دار الكتب  ،يف علوم الكتاب اللباب، لنعماين، عمر بن عليا 3

 .162، ا7ا م(1998ه، 1419، 1العلمية، ط

 .136، ا1، االواضحابن عقيد،  4
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ذكر فقهاء احلنابلة عبارات يفهم منها أن مرادهم تعريف العقد املعىن ا اا، وهو  
 اإلجياب والقبول، ومن ذلك:

 .1والقبول" اإلجياب : "العقد:(ه620)ت: قدامةابن  قول

 .2"تعاقد دلك اسم والقبول اإلجياببقوله: " ه(885)ت: وعرفه املرداوي

إىل تعريفه بقوله: "ومتلك العم املوهوبة بعقٍد أي:  ه(1051)ت: وذهب البهويت
 .3إجياب وقبول"

ه(: "ومتلك اهلبة العقد، أي إجياب 1091وقال عبد هللا بن أمحد املقدسي )ت:
 .4وقبول"

 .5على أن "العقد هو اإلجياب والقبول" ه(1243)ت: ونص الرحيباين

حيح صل ريري لقبو أن تعريف العقد أبنه عبارة عن اإلجياب وا والذي يبدو للباحء
 :من وجهم

ق أطلقد فدود، ، وهو مما ال يصح يف احلاللف ياألول: أنه من قبيد االشرتات 
 ك:لوممن قال بذ بيع،أُطلق على ال وكذلككما ذكران سابًقا،   على العقد جياب والقبولإلا

 

                                                           
، 1ا م(1998ه، 1419، 1 قيق: صدقي مجيد )بريوت: دار الفكر، ط ،الكايفأمحد بن عبد هللا،  ابن قدامة، 1

 .487ا
 .14، ا11، االشرح الكبرياملقنع و  معاملطبوع اإلنصاف املرداوي،  2
 .394، ا4ا ،اإلراداتشرح منتهى البهويت،  3
، 1،  قيق: أمحد اجلماز )الرايض: دار أطلس ا ضراء، طشرح دليل الطالب بن أمحد بن حيىي، املقدسي، عبد هللا 4

 .44، ا3م( ا2015ه، 1436
 .384، ا4، امطالب أويل النهىالرحيباين،  5
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 .1"اإلجياب والقبول فالبيع هو، حيء قال: "ه(428)ت: اهلامشي

وابن  2القاضي)ويف الشرع( قال "بعد تعريفه البيع لغة:  ه(772)ت: وقال الزركشي
   .4"وريريمها: إنه عبارة عن اإلجياب والقبول 3الزاريوين

أطلق اإلجياب والقبول للداللة على الرتاضي، قال عبد الرمحن ابن قدامة  كذلك
جياب والقبول إ ا يرادان للداللة على "وألن اإل ه(:682صاحب الشرح الكبري )ت:

 لعدم الرتاضي، فإذا ُوجد ما يدل عليه من املساومة والتعاطي، قام مقامهما وأجزأ عنهما،
نقد عن النيب فإنه مل يُ  يف اهلبة واهلدية والصدقة جياب والقبولوكذلك احلكم يف اإل .التعبد فيه

 .5ال ذلك فيه"وال عن أحد من أصحابه استعم صلى هللا عليه وسلم

وكذلك ذكر اإلجياب والقبول من شروط النكاح أو من أركانه، على خالف يف ذلك 
ومن ه( من أركان النكاح، حيء قال: "510بم األصحاب، فجعله أبو ا طاب )ت:

، 6"وأركانه: اإلجياب والقبول شرائه عقد النكاح: الويل والشهود والكفاءة وا لو من املوانع.
الشرط ا امس من شروط ه( من شروط النكاح فقال: "620مة )ت:وجعله ابن قدا

 . 7"النكاح: اإلجياب والقبول

                                                           
 عبد هللا الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة،،  قيق: اإلرشاد إىل سبيل الرشاد، البغدادي، حممد بن أمحد اهلامشي 1
 .183م( ا1998ه، 1419، 1ط

 ه(.458هو القاضي أبو يعلى الفراء )ت: 2
 ه(.527هو علي بن عبيد هللا الزاريوين احلنبلي )ت: 3
 .378، ا3، اشرح الزركشي على خمتصر اخلرقيالزركشي،  4
 .14ا، 11ا ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  5
أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل  اإلماماهلداية على مذهب أمحد،  طاب حمفوظ بن ، أبو االكلوذاين 6

 .234م( ا2004ه، 1425، 1 قيق: عبد اللطيف مهيم، ماهر الفحد )الكويت: مؤسسة ريراس، ط ،الشيباين

 .20، ا3، االكايفابن قدامة،  7
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 ىن اخاا ألنهاملع لعقدفتبم من ذلك أن قولنا "اإلجياب والقبول" ال يصلح تعريًفا ل
رطًا ا أو شكما ورد ركنً   رتاضي،لى العواترًة للداللة  تعريًفا للبيع،اترًة تعريًفا للعقد، و اترًة  ورد

 ن ر.ال من شروط النكاح، فكان مشرتًكا، واالشرتات يف احلدود معيب عند أهد

تقًدا كون منيإنه الثاين: أنه وعلى فرض جواز تعريف العقد أبنه إجياب وقبول، ف
 ذلك: دل علىيا لكونه ريري جامع، وذلك لعدم دخول املعاطاة يف اإلجياب والقبول، ومم

بنا: هو اإلجياب والقبول، إذا تضمن عينم وقال بعض أصحاقول ابن قدامة: "
 . 1"ودخول عقود سوى البيع فيهللتمليك. وهو حد قاصره  روا بيع املعاطاة منه 

إلجياب وهو يف الشرع: عبارة عن اه( يف تعريف البيع: "709وذكر البعلي )ت:
2"للتمليك، وهو ريري جامع  روا البيع املعاطاة منه والقبول إذا تضم ن مالم

 

: ")وقت عقد( أعم من أن يكون إبجياب وقبول، أو ه(1088)ت: قال ا لويتو 
3مبعاطاة"

 

ه( فإن التعريف يكون جامًعا 728وأما على اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية )ت:
ريري منتقد، حيء ذهب إىل أن اإلجياب والقبول يشتمد على صور قولية وفعلية، وهو ما 

قال الشيخ تقي الدين عبارة أصحابنا ( يف النكت: "ه884نقله الربهان ابن مفلح )ت:
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 

                                                           
 .5، ا6، ااملغينابن قدامة،  1

مكتبة   قيق: حممود األران وط، ايسم ا طيب )جدة:، املطلع على ألفاظ املقنع ،حممد بن أيب الفتح ،البعلي 2
 .270م( ا2003ه، 1423، 1السوادي، ط

 قيق: سامي الصقري )الدوحة، وزارة األوقاف  ،اإلراداتحاشية اخللويت على منتهى حممد بن أمحد،  ا لويت، 3
 .559، ا2ا م(2011ه، 1432، 1والشؤون اإلسالمية، ط
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ه حيء قال مل يوجد اإلجياب والقبول قولية أو فعلية قال وهلذا قيده القاضي يف آخر كالم
  .1"املعتاد يعِن املعتاد تسميته بذلك

لوجه األول اأخذان  إذا وإذا أخذان بقول شيخ اإلسالم يكون الوجه الثاين اطاًل، أما
 قائًما. اإلشكال فيبقى

ول" تعريف والقب جيابوالذي يبدو للباحء أن فقهاء احلنابلة مل يقصدوا بقوهلم "اإل
 ة فرق بم أنفثم ل،لقبو املعىن ا اا، وإ ا قصدوا بذلك انعقاد العقد اإلجياب واالعقد 

 لقبول.وا يكون اإلجياب والقبول تعريًفا للعقد، وبم انعقاد العقد اإلجياب

 .2انتقال امللكيرتتب على اإلجياب القبول ه(: 795)ت: قال ابن رجب

سبب آيل االنعقاد، وليس املراد  أن اإلجياب والقبول: "ه(1088)ت: وقال ا لويت
. وذكر يف 3"جمرد السببه ألنه ال يلزم من كوهنما سبًبا لالنعقاد أن يكون االنعقاد هبما

، وفيه أن املتصف اللزوم هو [قوله: )ولزم(ه أْي: البيع فيه، كذا ]قال الشارحموضع آخر: "
العقد الالزم ما ترتب على  العقد، وال معىن لكون العقد لزم بعقد، إال أن يقال: املراد

 .4"اإلجياب والقبول، وهو انتقال امللك، ويف قوله: "بعقد" نفس اإلجياب والقبول

د العقد ن ينعقأدوا ومما يؤكد أن فقهاء احلنابلة مل يقصدوا تعريف العقد إ ا قص
 :، ومنهااإلجياب والقبول أو املعاطاة نصوصهم الدالة على ذلك بسبب

                                                           
احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد ومعه النكت والفوائد  جمد الدين أيب الربكات، عبد السالم بن تيمية، 1

ه، 1419، 1لكتب العلمية، ط،  قيق: حممد حسن، )بريوت: دار االسنية على مشكل احملرر للشمس ابن مفلح
 .260، ا1، ام(1999

 .99، االقواعدابن رجب، ان ر:  2
 قيق: سامي الصقري )الدوحة، وزارة األوقاف  ،اإلراداتحاشية اخللويت على منتهى حممد بن أمحد،  ،ا لويت 3

 .550، ا2ا م(2011ه، 1432، 1والشؤون اإلسالمية، ط

 ،اإلراداتحاشية على منتهى عثمان بن أمحد النجدي،  ،ابن قائدوان ر:  .652، ا2، ااملصدر السابق 4
 .333، ا2ا م(1999ه، 1419، 1وت: مؤسسة الرسالة، ط قيق: عبد هللا الرتكي )بري 
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.... "ومتلك العم املوهوبة بعقٍد أي: إجياب وقبول :ه(1051)ت: البهويت قال
 ويعطي إليه ويهدى يهدي كان  وسلم عليه هللا صلى ألنه بفعد مبعاطاة ومتلك هبة وتصح
 وال به أمر وال قبول وال إجياب لفا ذلك يف عنهم ينقد ومل ذلك يفعلون وأصحابه له ويعطى
 .1"امشهورً  نقال لنقد وقع ولو ألحد بتعليمه

ه(: ")ومتلك اهلبة( )العقد(: أي: إبجياب وقبوله 1180قال ابن عوض )ت: بعد 
أبن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، مثاًل. وتنعقد مبعاطاٍة دالة عليها، فتجهيز حنو 

 .2بنته  هاِز متليك"

، وهي لصيغةاأن اهلبة واهلدية والصدقة متلك بسبب السابقة مؤكدة  فالنصوا
 لقبول كي يصحاب واإلجيوالقبول، وكذلك تنعقد املعاطاة، وهلذا اشرتطوا شروطًا ل اإلجياب

اإلجياب و د شيء لعقالعقد، منها أن يكون القبول على وفق اإلجياب، وهذا دليد على أن ا
 شيء آخر.

ين القول العاقد بم ارتباط   :أنه هو تعريف العقدإذا مت هذا فالذي يراه الباحء يف 
 على إحداحل أار مشروع.أو الفعد 

قدري اه ا اا عند احلنفية وعليه جرى العقد مبعنقريب من تعريف وهذا التعريف 
 .3وريريهم ،ه(1359والقاري )ت: ه(1306اشا )ت:

 
                                                           

 .394، ا4ا ،اإلراداتشرح منتهى البهويت،  1
،  قيق: أمحد اجلماز )الرايض: دار فتح وهاب املآرب على دليل الطالبابن عوض، أمحد بن حممد املرداوي،  2

 .424، ا2م(. ا2011ه، 1432، 1أطلس ا ضراء، ط
،  قيق: جنيب هواويِن )كراتشي: كارخانه جتارت كتب، جملة األحكام العدليةثمانية، جلنة من علماء الدولة الع3

 مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الشرعيةاشا، حممد قدري،  .103د.ط، د.ت( ا
تبيني ، . وان ر: الزيلعي، عثمان بن حممد27م( ا1891ه، 1308، 2)القاهرة: املطبعة األمريية الكربى، ط

 .3، ا4م( ا1896ه، 1313، 2)القاهرة: املطبعة األمريية الكربى، ط احلقائق شرح كنز الدقائق
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 : 1وفيما أييت بيان قيوده وحمرتزاته

 .لويلمها املشرتي والبائع وما يقوم مقامهما من الوكيد وا . العاقدين:1
 غة.. القول: الصي2
 . الفعد: أي: املعاطاة.3

 : 2والبيع املعاطاة له االحل صور
 . أن يصدر من البائع إجياب اللفا، ومن املشرتي أخذ بدون تلفا .أ

 مثاله: كأن يقول: خذ هذا أبلف، فيأخذه.

 أن يصدر من املشرتي لفا، ومن البائع بدون لفا. .ب

 مشرتي.لل بز وأعطاهالبائع كيس ا  : أعطِن هبذا الدرهم خبزاً، فأخذمثاله

 أن ال يلفا واحداً منهما. .ت

 مثاله: ما حيصد يف اجلمعيات االستهالكية.

 .3ويشرتط يف الصور الثالحل التعقيب يف املعاطاة بدون التأخري

 أو يرضيه ما فيعطيه خبزا هبذا كأعطِن  ومبعاطاة: "ه(972قال ابن النجار )ت:
 لك هي أو فيأخذها بدرهم هذه خذ أو أعطيتكها أو لك هي أو خذها فيقول بثمن يساومه

                                                           
، 1م( ا2004ه، 1425، 2)دمشق: دار القلم، ط املدخل الفقهي العامان ر: الزرقا، مصطفى أمحد،  1

 .399ا
 .301ا ،7ا ،كشاف القناع، . البهويت11، ا11، االشرح الكبرياملقنع و  معاملطبوع اإلنصاف ، املرداوي 2

 .302ا ،7ا ،كشاف القناعالبهويت،  3
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 وأخذه عادة مثنه وضع أو اتزنه أو خذه: فيقول بدرهم، كذا:  فيقول ا بز؟ تبيع كيف  أو
 .1"وشراء بيع على يدل مما وحنوه عقبه

ه وُفهم ل وريري حلالا. على إحداحل أار مشروع: أي أن العقد يقع على أمور مباحة كالبيع 4
 بيع ا مر وا نزير، وعقد را وحنوه. من ذلك أن العقد ال يصح يف

                                                           
البعلي، عبد . وان ر: 6، ا4، ااملبدعوان ر: الربهان بن مفلح،  .252، ا2، ااإلراداتمنتهى ابن النجار،  1

 ،  قيق: حممد العجمي )بريوت:كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصراتالرمحن بن عبد هللا، 
 .360، ا1م( ا2002ه، 1423، 1دار البشائر اإلسالمية، ط
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 الفرع الثاين: أركان العقد:

 : 1أركان العقد االاة

 أواًل: الصيغة:

، واملقرر 2" على إنشاء املبادلة من قول أو فعددااًل  عاقديهما يصدر من "وهي 
 3.فعدو ا أن: العقود تصح بكد ما ّدل على مقصودها من قول تقعيدً 

د لم قصد العاقال نع نناألروعًا يف البيع أو الوصية وريريمها، فال تعترب النية وحدها ش
اً لفقهاء: إجياعند ا عبريويسمى هذا الت ،بد من التعبري الدال على قصدمها إلنشاء العقد فال

 وقبوالً.

و لكتك أمك أو من قبد البائع، كقول البائع: بعت فاإلجياب: هو اللفا الصادر
 أشركتك.

لت أو و قبأاشرتيت  ادر من املشرتي، كقول املشرتي:والقبول: هو اللفا الص
 أخذته.

 : 4والقبول له حالتان

 إما أن يصدر بعد اإلجياب، وإما أن يكون قبد اإلجياب.

                                                           
 .252، ا2ا ،اإلراداتحاشية على منتهى  ،ابن قائد. 123ا ،3ا ،اإلراداتشرح منتهى ان ر: البهويت،  1

 .359ا ،1،اكشف املخدراتالبعلي، 
 .402م( ا0820ه، 1429، 1)القاهرة: دار الفكر العريب، ط أحكام املعامالت الشرعيةا فيف، علي،  2
 قيق: عبد الرمحن قاسم )املدينة املنورة: جممع ، جمموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، ان ر:  3

 .534، 20م( ا1995ه، 1416، 1امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ط
 .123ا ،3ا ،اإلراداتشرح منتهى . البهويت، 8ا ،5، امعونة اويل النهى ،ابن النجاران ر:  4
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فإذا تقدم القبول على االجياب اشرُتَِط أن يكون بلفا أمٍر أو حاضٍر جمرٍد من استفهام  .أ
 .ذا بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذاأو الرتجي أو التمِن، "فيصح إن قال: اشرتيت منك ه

بعتك، ألنه ليس بقول وال استدعاء،  إن قال: أتبيعِن هذا بكذا؟ قال: ال بعتك، فقال:
وال إن قال: ليتك تبيعِن هذا بكذا، أو لعد أن تبيعِن هذا بكذا، فيقول: بعتك، أو أال 

 .1حنو استفهام" عنتبيعِن هذا بكذا؟ فيقول: بعتك، ألنه ليس مبجرد 
 وإذا صدر القبول بعد اإلجياب فله صوراتن: .ب

 األوىل: أن يكون القبول بعد اإلجياب على الفور.
هنا  القبولفت، قبل مثال ذلك: يقول البائع بعتك هذا اهلاتف أبلف ، فيقول املشرتي:

 أعقب اإلجياب.
 الثانية: أن يكون القبول بعد اإلجياب مرتاخياً.

قتًا أت و األمر  يف راهلاتف أبلف فيسكت املشرتي ويفكمثال ذلك: يقول البائع: بعتك هذا 
 يقول: قبلت.

 :2ولكن اشرتط يف هذه الصورة االاة شروط
 أن يكون يف جملسه. .1
 أال يتشاريال عنه مبا يقطعه. .2
 أن يكون القبول على وفق اإلجياب. .3

 
 
 

                                                           
، 2، ااإلراداتحاشية اخللويت على منتهى . وان ر: ا لويت، 8ا ،5، امعونة اويل النهى ،ابن النجار 1

 .551ا
حاشية . النجدي، 300ا ،7ا ،كشاف القناع. البهويت، 8ا ،5، امعونة اويل النهى ابن النجار،ان ر:  2

 .251، ا2ا، اإلراداتعلى منتهى 
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 رنًيا: العاقدان:
ي العاقدين أن يكوان جائز ومها طرفا العقد اللذان ال يتم انعقاده إال هبما، ويشرتط يف 

 .1دالتصرف وأن يكوان خمتارين للعق

 : رلثًا: املعقود عليه )حمد العقد(
 .فيه ررهآ ت هرو  ،عقدوهو الذي تعلق فيه أحكام ال واملقصود هنا صور املال املبيع،

 :2وُيشتَـَرط يف املعقود عليه شروط
 كون املعقود عليه ماالً يُنتفع به مطلقاً. .1
 عليه مملوكا للبائع. كون املعقود .2
 أن يكون املعقود عليه قادراً على تسليمه. .3
 أن يكون املعقود عليه معلوماً هلما. .4

                                                           
. الزركشي، 234ا ،أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين اإلمامية على مذهب اهلداالكلوذاين،  ان ر: 1

 . 123،125ا ،3ا ،اإلراداتشرح منتهى . البهويت، 382ا ،3ا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي

 ،3ا ،اإلراداتشرح منتهى . البهويت، 383ا ،3ا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقيان ر: الزركشي،  2
 . 126ا
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 املطلب الثاين: تعريف عقد املعاوضات:

 الفرع األول: املعاوضات لغة: 

 فــالعوض وهــي أخــذ شــيء مقابــد شــيء، أو إعطــا ه.املعاوضــة مــأخوذة مــن العــوض،  
عوضــِن التشــديد يــد عوضــا مــن اب قــال وأعاضــِن األلــف و عاضــِن ز مبعــىن البــدل، يقــال: "
 .1"واجلمع أعواض مثد عنب وأعناب ،البدل: أعطاين العوض وهو

 الفرع الثاين: املعاوضات يف االصطالح: 

احلنابلة ء فقهاه ذكر  ن املعىن االصطالحي، ومماال خيرا املعىن اللغوي للمعاوضات ع
 يف تعريفه: 
 2آخر". مقابلة يف شيء : "جعده(1051)ت: قال البهويت 

 3."العوض: ما يبذل يف مقابلة ريريه: "ه(709البعلي )ت:وقال 

ا ض صاحبه شيئً فواضح مما تقدم أن املعاوضة مفاعلةه إذ كد من البائع واملشرتي عو  
 هنات منفعة حبيء تكون، م على مبادلة األشياء بعضها ببعضفهي تقو  ،بدل املأخوذ منه

وهذا القيد حيدد بصورة واضحة أنواع عقود املعاوضات  للطرف اآلخر،مقدمة من كد طرف 
 .4اآليت ذكرها

                                                           
 .648، ا1، االقاموس احمليطآادي،  الفريوز .438، ا2، ااملصباح املنريأبو العباس احلموي،  1

 .296ا ،7ا ،كشاف القناعالبهويت،  2
 .255ا ،املطلع على ألفاظ املقنع، البعلي 3
ار )عمان: د معجم لغة الفقهاءقنييب، حامد و  ،قلعجيحممد  .296ا ،7ا ،كشاف القناعالبهويت، ان ر:  4

 .438ا م( 1988ه، 1408، 2النفائس للنشر والتوزيع، ط



 

42 

 

 الفرع الثالء: أقسام عقود املعاوضات: 
 :1تنقسم عقود املعاوضات من حيء اللزوم وعدمه إىل االاة أقسام 

 القسم األول: عقد الزم:
 :عانوالعقد الالزم: هو الذي ال يستطيع اإلنسان أن خيرا منه، وهو نو 

 صوراتن: وهو البيع وما يف معناه، وله :النوع األول: يقصد منه العوض )حمض(
يه فيشرتط  ما البيع فيال الصورة األوىل: يثبت فيه ا يارات: خيار اجمللس وخيار الشرط، وهو

 ة. الذمجارة يفمبعىن البيع، واإلة واهلب والصلح  مبعىن البيع، جمللس،القبض يف ا

يثبت فيه خيار اجمللس فقه، وهو البيع الذي اشرتط فيه القبض يف اجمللس،  الصورة الثانية: 
فيه خيار الشرط "ألن موضوع هذه  كالصرف، والسلم، وبيع مال الرا  نسه وال يثبت

 .2العقود على أن ال يبقى بم املتعاقدين عالقة بعد التفرق"
نفاه بقوله: "فيما : "ماال يصح أن يدخله خيار الشرط ه(972)ت: قال ابن النجار

لصحة العقد عليه، كالصرف والسلم وبيع مال الرا  أي قبضه يف اجمللس شرط  لصحته،
 .3 نسه"

(: كالنكاح وا لع والوقف فال يثبت فيها )ريري حمض النوع الثاين: ال يقصد منه العوض
له، والعوض اا يار، ألن ا يار إ ا يثبت ملعرفة احلا يف كون العوض جائزًا ملا يذهب من م

 .4هنا ليس هو املقصود ها

 القسم الثاين: عقد الزم ألحد الطرفم:
                                                           

ابن رجب، . 189ا ،3ا ،اإلراداتشرح منتهى . البهويت، 8ا ،5، امعونة اويل النهى ابن النجار،ان ر:  1
 (.52، القاعدة )القواعد

، 2، اتاإلراداحاشية اخللويت على منتهى . وان ر: ا لويت، 8، ا5ا ،معونة أويل النهىابن النجار،  2
 .613ا

 .86، ا5ا ،معونة أويل النهىابن النجار،  3
 .8، ا6، ااملغين ابن قدامه، 4
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وهو عقد الزم يف حق أحدمها، جائز يف حق اآلخر، كالرهن الزم يف حق الراهن، 
والكفالة والضمان الزمان يف حق الكفيد والضامن جائزان يف حق  جائز يف حق املر ن،

الطرف الثاين من حقه الفسخ بدون رضا الطرف املضمون له واملكفول له، حبيء يكون 
 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:

 نفس األمر ال مبا يف ظن املكلفيف املعامالت مبا يف املبحث األول: العربة : 
 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .املطلب الثاين: أتصيد القاعدة

 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

 :كل ما كان عوضاً اشرتط العلم به  املبحث الثاين: 
 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .املطلب الثاين: أتصيد القاعدة

 .ثالء: تطبيقات القاعدةاملطلب ال

 جملهول من املعلوم يصريه جمهوالً املبحث الثالث: استثناء ا: 
 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .املطلب الثاين: أتصيد القاعدة

 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
 تالف العقدين ال مينع صحة البيعاملبحث الرابع: اخ: 

 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .ثاين: أتصيد القاعدةاملطلب ال

 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
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 كلف:ظن امل املبحث األول: العربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف

 املطلب األول: معىن القاعدة:
حصد  إذا تنص هذه القاعدة على تصحيح تصرفات املكلف يف العقود املالية

ألمر، وال ا لواقع ًقافيكون املعترب ما كان مطاب تعارض بم ظن املكلف وبم واقع األمر،
 اموافقً  ،مراقع األيف و  لعقود مبا آل إليه الفعديف األن االعتداد  املكلفيؤخذ مبا يف ظن 

 .ذا ا يف الشرعية لألحكام

اه منهـا لفقهيـة هبـا وتوجيهـا للفـروع وردت يف سياقات متعددة استدالاًل وهذه القاعدة 
للبــائع أو  ع مملوًكــاالبيــع الــل ذكرهــا احلنابلــة، وهــو أن يكــون املبيــ أحــد شــروط ضــمنمــا جــاء 

 .ن له يف بيعهك واإلذمأذواًن له يف بيعه وقت العقد، ولو ظن املالك واملأذون له عدم املل

حـــىت ) .بائعـــه، أي ل(مملوًكـــا لـــه)املبيـــع  (أن يكـــون)" :ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار
لـه ويف ما ،فيـه تصـرفه ذو لنفـ هر اإلسالمماله الذي يف دا الذي يف أرض العدو إذا اع (األسري

 الذي بدار احلرب.

  ه بيعـــه مـــن مالكـــه أو مـــن الشـــارع، أي: يف(فيـــه)أي لبائعـــه  (مـــأذواًن لـــه)يكـــون  (أو)
وقـد عقـد. )كاألب يتصرف يف مال ولده الصغري، وكاحلاكم يتصرف يف مال اليتيم والغائـب. 

ألن  هأي عـــدم امللـــك واإلذن لـــه يف بيعـــه ،(عـــدمهما)لـــه أي ظـــن املالـــك واملـــأذون  (ولـــو ظنـــا
 .1االعتبار يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف"

، تف أبيــه مــن ريـري إذنــه، ومعلــوم أن بيــع مــا ال ميلــك اطــدمثـال ذلــك: اع ســعود هــا 
د يكـون البيـع فلما رجع سعود إىل البيت ُأخرب أبن أاه قد مات، وهو الـوارحل الوحيـد لـه، فهـ

                                                           
 .15ا ،5، اويل النهىأمعونة  ابن النجار، 1
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اطــالً ألنــه اع اهلــاتف وهــو ي ــن أنــه ال ميلكــه؟ أم يكــون صــحيحاً ألنــه وقــع يف ملكــه بعــد 
 إراه؟ 

وبنـــاًء علـــى القاعـــدة  ،وبـــم واقـــع األمـــر وقـــع التعـــارض بـــم مـــا يعتقـــده املكلـــففهنـــا  
فـيحكم املكلـف فيهـا،  وحقيقـة األمـر، وال عـربة مبـا ظـن املذكورة، يقـدم مـا كـان مطابقـاً للواقـع

 وطرقهــا أســباهبا وجــود، ألّن الشــارع رتــب صــحة التصــرفات  علــى املعاملــة بصــحة بيعــه

 .املتصرف نية عن الن ر بقطع

 ال مبا يف ظن املكلف. ،تلخص من هذا أن العربة مبا كان مطابًقا للواقعيف 



 

47 

 

 : املطلب الثاين: أتصيل القاعدة

 الفرع األول: صيغة القاعدة:

ـــــة احتفـــــاءً لعـــــد علمـــــاء احلنابلـــــة أك ـــــ ،بقاعـــــدتنا اثـــــر املـــــذاهب الفقهي  يفوردت ء حي
 أنّ ا: احــد مفادهــو خمتلفــة هــي يف حقيقتهــا آيلــة إىل معــىن  وعبــاراتبصــيم متعــددة  مصــنفا م

 العربة مبا يف واقع األمر ال مبا يف ظن املكلف.
لتعليـــد هبـــا ايف ســـياق  -وهـــي الصـــيغة املختـــارة  –اجلـــزم بصـــيغة  القاعـــدة وردتوقـــد 

 فات املكلـف يفيف تصـر  كاحلاصـدناد إليها يف بيان ُمدرت الفروع الفقهية حمـد التوجيـهه  واالست
 بياانً واختياراً. يدل على اعتبار هذا األصد عندهم العقود، مما

 أواًل: من ذكرها الصيغة املختارة استدالاًل على تصرفات املكلف:
 ،2ه(1051)ت: والبهـــويت ،1ه(972)ت: ذكرهـــا هبـــذه الصـــيغة ابـــن النجـــار ممـــنو  

، حيــء قـالوا: "ألن االعتبـار يف املعــامالت 3ه(1192)ت: البعلـيعبـد الـرمحن بــن عبـد هللا و 
 مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف".

: ه(772)ت: زركشــيال قالــهمنهــا مــا ، قريبــة مــن الصــيغة الســابقةكمــا وردت بصــيم 
منهــا مــا ذكــره البهــويت يف الكشــاف بقولــه: ، و 4"االعتبــار مبــا يف نفــس األمــر، ال مبــا ي هــر لنــا"

                                                           
 .15،ا5، اويل النهىأمعونة ابن النجار،  1
 .130،ا3، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  2
قيق: حممد ،  راتملختصاض املزهرات لشرح أخصر كشف املخدرات والرايالبعلي، عبد الرمحن بن عبد هللا،  3

 .363، ا1م( ا2002ه، 1423، 1العجمي )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط
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القاعدة يف سياق  ه(1243)ت:  ، وذكر الرحيباين1العربة يف املعامالت مبا يف نفس األمر""
 .2"كلفألن العربة مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن امل"احلديء عن املعامالت بقوله: 

 رنياً: من ذكرها بصيغة خمتلفة: 
"من ، حيء قال: صيارية تقعيديةهذه القاعدة  ه(795)ت: ابن رجب صاغ

  .3تصرف يف شيء ي ن أنه ال ميلكه، فتبم أنه كان ميلكه"
قال: "هد يعترب مـا يف حيء ، صيارية استفهاميةه( 803)ت:ابن اللحام  وصاريها 

 .4"؟اً نفس األمر أو يعترب املأمور ظاهر 

ما وأ عامالت،وامل تشمد العباداتوعبارة ابن اللحام أعم من عبارة ابن رجب، حيء 
  املعامالت. القاعدة الل حنن بصددها فتخص

 عــدة، ال أصــدلــى القاا ــالف يف الفــروع املبنيــة ع هلصــيغة االســتفهامية مــردالتعبــري او 
اد إليهــا يف االســتنو  لقاعــدةد ابــدليد صــنيع علمــاء املــذهب مــن حيــء اطّــراد التعليــ هاعتبارهــا

 ع.توجيه ُمدرت الفرو 

 واملــــــــرداويه( 884)ت:ابــــــــن مفلــــــــح الربهـــــــان و  ه(620)ت: وأمـــــــا ابــــــــن قدامــــــــة 
 فعربوا عنها التمثيد.  ه(1051)ت: البهويتو  ه(885)ت:

: "ولــو رهــن عبــداً، أو اعــه، يعتقــده مغصــواً، فبــان ملكــه، مثــد إن قــال ابــن قدامــة 
ــد إنســاانً يشــرتي لــه رهــن عبــد أبيــه فبــان  أن أاه قــد مــات، صــار العبــد ملكــه املــرياحل، أو وك 

عبــداً مــن ســيده، أت إن املوكــد اع العبــد أو رهنــه، يعتقــده لســيده األول فبــان أن تصــرفه بعــد 

                                                           
 .321، ا7ا ،كشاف القناع، البهويت 1

 .21، ا4، امطالب أويل النهىالرحيباين،  4
 .117ا، القواعدابن رجب،  3
 م(2002ه، 1423، 1 قيق: عائض الشهراين )الرايض: مكتبة الرشد، ط ،القواعدعلي بن حممد،  ابن اللحام، 4
 .312ا ،1ا



 

49 

 

شــراء الوكيــد لــه، وحنــو ذلــك، صــح تصــرفه، ألنــه تصــرف صــدر عــن أهلــه، وصــادف ملكــه، 
 .1فصح كما لو َعِلَم"

 ، والبهــــــــــــــــويت3ه(885)ت: ، واملــــــــــــــــرداوي2ه(884)ت: حوأمــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن مفلــــــــــــــــ 
، فقالوا: "لو اع ما ي نه لغريه، ف هر أنه وراه أو وك ـد يف بيعـه، صـح البيـع 4ه(1051)ت:

 على الصحيح"، إال أن ابن مفلح مل جيزم الصحة وذكر روايتم.
ا لبهــهــي يف رياخبصــوا هــذه القاعــدة، و فهــذه مجلــة الصــيم الــواردة يف كتــب احلنابلــة 

 املكلف. أن العربة مبا يف واقع األمر ال مبا يف ظنوهو  ،آيلة إىل معىن واحد

 الفرع الثاين: أدلة القاعدة:

 نيــة عــن الن ــر بقطــع وطرقهــا أســباهبا وجــود علــىالشــارع رتــب صــحة التصــرفات إن 
ملقصـود  ، فوجب أن يكون املعتـرب مـا يف نفـس الواقـع دون مـا يف ظـن املكلـف  قيقـاً املتصرف

إذ "بعـد تعليلـه بقاعـدتنا:  ه(772)ت: قـال الزركشـيه 5شارع يف تصحيح عقود املعـامالتال

 . 6"خفاء صحة التصرف علينا ال مينع صحته إذا وجد شرطه، وقد وجد

أن حكــم احلــاكم ال يغــري مــن صــفة احلكــم عنــد احلنابلــة:  تقــرر يف املــذهبوأيضــا قــد  
قـــال  لـــذاال مبـــا يف احلكـــم البـــاطن ، اقـــع األمـــرالعـــربة مبـــا يف و  ألن، نفـــس األمـــرالثابتـــة لـــه يف 

                                                           
 .262، ا4، ااملغين ابن قدامة، 1
)بريوت: دار الكتب  ،  قيق: حممد الشافعياملبدع يف شرح املقنع، بن مفلح ، إبراهيم بن حممدان ر: برهان الدين 2

 .17، ا4م( ا1997ه، 1418، 1ة، طالعلمي
 .60، ا11، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبرياملرداوي،  3
)بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت(  الروض املربع شرح زاد املستقنع، البهويت، منصور بن يونسان ر:  4

 .308ا
،  قيق: أمين والتقاسيم البديعة النافعةالقواعد واألصول اجلامعة والفروق ، بن انصر السعدي، عبد الرمحن 5

 .192الدمشقي، صبحي رمضان )القاهرة: مكتبة السنة، د.ط، د.ت( ا
 .462، ا7ا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،الزركشي 6
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 احلــاكم: أي( وحكمــه األمــر، نفــس يف مبــا العــربة ألن)"بعــد قولــه:  ه(1243)ت: الرحيبــاين
 .1"(صفته عن الشيء يزيد ال)

رريــم أن فقهــاء احلنابلــة أكثــروا مــن ذكــر هــذه القاعــدة واســتدلوا هبــا علــى تصــحيح و  
كلــف، إال  ظــن املواقــع األمــر، بقطــع الن ــر عمــا يف تصــرف املكلــف يف املعــامالت الن ــر إىل

 : هلا مبا أييت ستداللأن الباحء مل يقف على مستنٍد هلا من األدلة يف كتبهم، ولكن ميكن اال

الـــــدليد األول: "أن هـــــذه القاعـــــدة متفقــــــة مـــــع املقاصـــــد العامــــــة للشـــــريعة يف تشـــــريع العقــــــود 
وعــدم العمــد هبــا يــؤدي  واســتقرار العقــود  ضــبه املعــامالتواملعــامالت، فالعمــد هبــا يــؤدي إىل

 ،إىل اضطراب العقود وعدم استقرارها، والشريعة متيد إىل إانطة األحكام بعلد ظاهرة منضـبطة
وهـو ريـري منضـبه،  ،ال إىل أمور اطنة ريري منضبطة، ذلـك أن ظـن املكلـف أمـر اطـِن وخفـي

لـذا بنيـت املعـامالت عليهـا  هفإنـه ظـاهر ومنضـبه ،خبالف نفس األمر والواقع الـذي هـو عليـه
 .2دون ظن املكلف"

املعــامالت  كلــف يف: األصــد يف املعــامالت اإلاحــة، واعتبــار مــا يوجــب ظــن املالــدليد الثــاين
 األصد.  هذا خيالف

واجلـــدير الـــذكر أن معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة واألصـــولية ذكـــرت أن مـــن أدلـــة  
قاعــدة "ال عــربة لل ــن  3ر ومبــا يف ظــن املكلــف"قاعــدة "العــربة يف املعــامالت مبــا يف نفــس األمــ

                                                           
 .471، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين،  1
ه، 1438، 1الرايض: دار كنوز إشبيليا، ط) القواعد الفقهية املشتملة على الرتجيحآل عزاز، عبد الرمحن عزاز،  2

 .936 -935، ا2م( ا2017
 .127، ا16، امعلمة زايد 3
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كمـا ذكر ـا املعلمـة االاـة أحاديـء، هـي حـديء ذي اليـدين، وحـديء تهـا  البم خطؤه"، وأدل
 .1املسيء يف صالته، وحديء أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهِن

أن مــن فــروع قاعــدة "ال عــربة لل ــن البــم خطــؤه" قاعــدة "العــربة يف  منــه فيــتلخص 
 ى ذلك.عل املعلمة ت مبا يف نفس األمر ومبا يف ظن املكلف"، كما نصتاملعامال

 وميكن مناقشة ما ورد يف املعلمة من جهتم: 

 اجلهة األوىل: هد يصح االستدالل القاعدة على القاعدة؟ 

ســبق القــول يف الفصـــد التمهيــدي أن القواعــد االســـتداللية تصــلح ألن تكــون دلـــيالً  
اعــد مــة مــن قو القواعــد قــد بنيــت علــى دليــد شــرعي أو قواعــد عاســواء أكانــت تلــك  ،شــرعياً 

هد يصح فأخرى،  الشرع، وهنات إشكال يف االستدالل القاعدة إذا كانت مفرعة عن قاعدة
 أخرى؟ ةأدلهلا وهذه القاعدة  ،أن يكون دليد القاعدة قاعدة

لمــة: )ال املع يُفهــمفالقاعــدة الكليــة هــي )اليقــم ال يــزول الشــك( ومــن فروعهــا كمــا  
 مبـــا يف ظـــن الاألمـــر  عـــربة ال ـــن البـــم خطـــؤه(، والقاعـــدة )العـــربة يف املعـــامالت مبـــا يف نفـــس

 املكلف( متفرعة عنها. 

والــذي يبــدو للباحــء أنــه ال يصــح أن تكــون قاعــدة "ال عــربة ال ــن البــم خطــؤه"  
ال يصح أن يكون دلياًل على القاعدة الل حنن بصددها، فقد ذكر األصوليون من احلنابلة أنه 

مثالـــه: أن يقـــيس الـــذرة علـــى األرز : "ه(716)ت: األصـــد فرًعـــا ألصـــد آخـــر، قـــال الطـــويف
املقيس على الرب، فال يصحه ألنه إن كان بـم ذلـك األصـد اآلخـر الـذي قـاس عليـه وهـو الـرب 

جــامع، فقيــاس حمــد النــزاع علــى ذلــك األصــد اآلخــر  -وهــو الــذرة  -هنــا وبــم حمــد النــزاع  هــا
تطويـد بـال » د وهو الرب أوىله ألن توسـيه األول الـذي قـاس عليـه حمـد النـزاع، وهـو األرزالبعي

                                                           
 .74، ا7، امعلمة زايد 1
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، إذ عــوض مــا نقــول: حيــرم التفاضــد يف الــذرة قياســا علــى األرز، ويف األرز قياســا علــى «فائــدة
 .1"رب، إذ توسيه األرز يف البم عبءالرب، فلنقد: حيرم التفاضد يف الذرة قياسا على ال

صح كون قاعدة "ال عربة لل ـن البـم خطـؤه" دلـياًل علـى قاعـدة "العـربة فكذلك ال ي 
دلتهـــا الـــل أية هلـــا يف املعـــامالت مبـــا يف نفـــس األمـــر ومبـــا يف ظـــن املكلـــف"، والقاعـــدة األصـــل

  استمدت منها.

يف  ملكلــف ال مبــا نفــس ايفاجلهــة الثانيــة: ذكــرت املعلمــة أن القاعــدة "العــربة يف املعــامالت مبــا 
 لف" متفرعة عن القاعدة "ال عربة ال ن البم خطؤه". ظن املك
مل جيعلهـــــا متفرعـــــة مـــــن قاعـــــدة "ال عـــــربة ال ـــــن البـــــم  ه(803)ت:فـــــابن اللحـــــام  

جـــاء يف كالمـــه. علـــى ذلـــك  خطـــؤه"، بـــد جعـــد كـــد واحـــدة مســـتقلة عـــن األخـــرى كمـــا يـــدل 
مل يبــادر وان لــه خطــأ القواعــد "فــإذا فعــد املكلــف العبــادة مــع ظــن املــانع، فــال كــالم. وأمــا إذا 

ظنه أبن عاش، ففعد بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان أبو بكر واحلسن: يكون ما فعله 
 .2قضاء، وقال أصحابنا وريريهم: أداء، ألن ظنه قد ان خطًأ"

أو  األصد، هد يعترب ما يف نفس األمـرقال: "وقريب من هذا و أت فرع عليها مسائد  
. ولــو كانــت هــذه القاعــدة متفرعــة عــن قاعــدة "ال عــربة ال ــن البــم 3"يعتــرب املــأمور بــه ظــاهراً 

  بقوله: وقريب يف هذا األصد. خطؤه" مل يعرّب 

                                                           
 .293،294، ا3، اشرح خمتصر الروضةالطويف،  1
 .312، ا1، االقواعدابن اللحام،  2
 .املصدر السابق 3
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

االســـتناد بـــد  هبــا، التعليـــدو  ،هــذه بعـــض التطبيقــات لبيـــان توظيــف احلنابلـــة للقاعــدة 
 ع.إليها يف توجيه ُمدرت الفرو 

 منها ما أييت:  ت هلذه القاعدة عند الفقهاء، يقاوردت عدة تطب

الفضــويل( أت تبــم أن )تصــرف  :لــو أن شخصــاً اع مــال أبيــه بنفســه دون توكيــد منــه أي  .1
ال علـــى ظنـــه، ألن  ،وال وارحل لـــه ســـواه صـــح البيـــع بنـــاًء علـــى نفـــس األمـــر أاه قـــد مـــات

 .1االعتبار يف املعامالت مبا يف نفس األمر ال مبا يف ظن املكلف
ل قـد وكلـه احب املاصلو أن شخصاً اع ماال لغريه بدون إذنه أو توكيد منه، أت تبم أن   .2

ا يف نفـــس امالت مبـــقبـــد البيـــع، أو قـــد أذن لـــه فيـــه، فـــإن البيـــع صـــحيح، ألن العـــربة يف املعـــ
 األمر ال مبا يف ظن املكلف. 

 ان أنـه إذا اع مـال ريـريه ي ـن أنـه مل يوكـد فيـه، أت" ه(:803)ت: قال ابن اللحام 
 .2وكد فيه ففي صحة البيع وجهان"

، حيـء املبيـع مملوكـاً لبائعـه كـون  شـروط املبيـع أن مـنه(: 1051وقال البهويت )ت: 
( فبــان لغــريه،) املبيــع البــائع ظــن أي( ظنــه أبن) ملكــه املبيــع أن املالــك( يعلــم مل ولــو)" قــال:
( فيــه وكــد قــد) أنــه فتبــم اإلذن عــدم ظــن أبن اإلذن لــه املــأذون يعلــم مل أو ،( وراــه قــد) أنــه

: يعلـــم ال والوكيـــد( توكيلـــه أو) لـــألول مثـــال( واراـــه) البـــائع: أي( وهـــو أبيـــه كمـــوت) وقولـــه
 مبــا ال األمــر، نفـس يف مبــا املعـامالت يف االعتبــار ألن فيهمــاه البيـع صــح وإ ـا للثــاين، مثـال
 .3"املكلف ظن يف

                                                           
 .117، االقواعدابن رجب، ، و 287ا ،1، االقواعدابن اللحام،  1
 .312ا، 1، االقواعدابن اللحام،  2
 .321، ا7ا ،كشاف القناعالبهويت،  3
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ين أعلـــم أنـــه كـــان يريـــد أن مثـــال ذلـــك: أخـــذت هـــاتف خالـــد، فبعتـــه يف الســـوق، أل 
بعــت هاتفــه  تــه أينأبيعــه، ومل يــوكلِن يف البيــع، ومعلــوم أن تصــرف الفضــويل اطــد، أت أخرب 
سـالة عـرب ر رسـد يل وطلبت منه العذر على تصريف، فأخربين أنه وكلـِن يف بيعـه يـوم أمـس وأ

ريف كــان أبن تصــ اهلـاتف لكــِن مل أقرأهـا، فمــا حكــم تصـريف؟ هــد يعـد اطــالً علــى اعتقـادي
اًء بنــ ؟يعــهبى أنــه صــادف أن صــرت وكــيال يف تصــرف الفضــويل، أم يعــد صــحيحاً بنــاًء علــ

يصــح  "ن املكلــفظــأن االعتبــار يف املعــامالت مبــا يف نفــس األمــر ال مبــا يف "قاعــدة علــى 
 ، فال عربة ب ِن. للمالك ألنه تبم أين كنت وكيالً  ،البيع

بم أهنا له حال الـرهن صـح الـرهن، ألن االعتبـار  نها لغريه أت تيا لو أن شخصاً رهن عينً   .3
 .1يف املعامالت مبا يف نفس األمر

نها يف معـرض السـيارات عنـد شـرائه مثال ذلك: أخذ سعود ساعة رولكس ألبيه فره 
الســاعة منــذ  نــه أعطــاهأفــأخربه والــده  ،ملــا رجــع إىل البيــت أخــرب والــده أنــه رهــن ســاعتهو ســيارة 

ذ العـربة يف إنـا يصـح هوضوع ظاانً أهنا ما زالت ملك أبيه، فـالرهن مدة، ولكن سعودا نسي امل
 املعامالت مبا يف نفس األمر. 

لــو أن شخصــاً أبــرأ آخــر مــن حــٍق معتقــداً أنــه ال حــق لــه عليــه، أت تبــم أن لــه حقــاً، فــإن   .4
 اإلبـــراء صـــحيحه ألن العـــربة مبـــا يف نفـــس األمـــر ال مبـــا يف ظـــن املكلـــف، قـــال ابـــن رجـــب

 تبــم أت عليــه لــه شــيء ال أنــه معتقــدا مــثال درهــم مائــة مــن أبــرأه لــو ومنهــا": ه(795)ت:
 .2"الوجهان وفيها درهم مائة ذمته يف له كان  أنه

املشـــــهور يف املـــــذهب: أهنـــــا تنفســـــخ قبـــــد العلـــــم،   "عقـــــود املشـــــاركات كالشـــــركة واملضـــــاربة .5
 .3كالوكالة"

                                                           
 .262، ا4، ااملغين ابن قدامة، 1
 .117، االقواعدابن رجب،  2
 .302، ا1، االقواعدابن اللحام،  3
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 املبحث الثاين: كل ما كان عوضاً اشرتط العلم به:

 ألول: معىن القاعدة:املطلب ا

كد عقد اشتمد على عوض اشرتط العلم العوض، مثد عقد البيع واإلجارة والسلم  
 ض. يه العو فوالصلح وحنوها خبالف عقود التربع والكفالة والوديعة الذي ال يشرتط 

، ة ذلك العوض فيهاالعوض اشرتط معرفالل اشرتط الشارع فيها  العقودف وعلى هذا 
 بادلــة بــمامل بنيــة علــىفيــه جهالــة  تــؤدي إىل الغــرر والنــزاع، ألن هــذه العقــود محبيــء ال تكــون 
 ،ع الســـلعةي ينتفـــلينتفـــع كـــد مـــن املشـــرتي والبـــائع مبـــا صـــار إليـــه، فاملشـــرت  ،املعـــوض والعـــوض

ت احلكمـة ا انتفـوالبائع ينتفع الثمن، وهذه حكمة عقد املعاوضة، فإذا حصد جهـد أبحـدمه
 وما يف حكمه. ،يعالل من أجلها شرع الب

 قـال املـرداوي، الثمن كما يشرتط العلم املبيـع معرفةذهب فقهاء احلنابلة إىل اشرتاط  
ـــــثمن حـــــال العقـــــد علـــــه(885)ت: ـــــه : "يشـــــرتط معرفـــــة ال ى الصـــــحيح مـــــن املـــــذهب، وعلي

 وقـد ،كون العوض معلوماً للمتعاقدين حال العقـد  يفاملذهب  فقهاء ، ومل خيتلف1"األصحاب
وجيـري عليـه التعاقـد والتبـادل، وهـذه الشـروط  ،حىت يصح كونـه عوضـاً  أخرىروطاً جعلوا له ش

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 

شـروط لـه يشـرتط فيـه عـوض  -ريالبـاً  –ريري ذلـك، فكـد عقـد اإلجارة، والسلم، والنكاح إىل 
 . 2خاصة به، ولكن اتفقوا على أن العوض يشرتط العلم به

   
                                                           

 .131، ا7، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري املرداوي،  1
كشاف البهويت، ، و 121، ا11، اح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافالشر عبد الرمحن ابن قدامة، ان ر:  2

 البهويت،، و 33، ا5، امعونة أويل النهىابن النجار، ، و 33، ا4ا املبدع،ابن مفلح، ، و 357، ا7، االقناع
 .42، ا3، ااملمتع يف شرح املقنعى، ابن املنجّ ، و 147-146، ا3، ااإلراداتمنتهى شرح 
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 بطريقتم: وحيصد العلم الثمن

 صوراتن: ثمن أو لبعضه الدال على بقيته، ولهالر ية جلميع ال الطريقة األوىل:

 حال العقد.الر ية األوىل: أن تكون 

شـــيء تغـــريًا تغـــري الن الر يـــة قبـــد العقـــد، ولكـــن يشـــرتط فيهـــا شـــرط وهـــو أال يالثانيـــة: أن تكـــو 
 ظاهرًا.

النـزاع،  وال حيصد معهـااجلهالة  ترتفع حبيءصف و ، وهو أن يالثمن وصفالطريقة الثانية:  
 به يعلم مبا( العقد حال) للمتعاقدين( معلوما الثمن يكون أن): "ه(1051)ت: قال البهويت

 بعضــه أو جلميعــه ظــاهرا، الــثمن فيــه يتغــري ال بــزمن متقدمــة أو مقارنــة ر يــة نمــ تقــدم ممــا املبيــع
 . 1"السابق التفصيد على كاف  وصف أو مس، أو ذوق أو شم أو بقيته، على الدال

ومل يبــم نوعــه،  ،فــإذا أطلــق الــثمن ومل يبــم نوعــه، كمــا لــو قــال بعــت مبائــة ألــف رايل  
صرف إىل الرائج يف البلـد، كمـا لـو مت البيـع يف قطـر عماين، فين وسعودي أ وأهو رايل قطري أ

فــإن الغالــب هنــا التعامــد الــرايل القطــري، وأمــا إذا كــان يف البلــد أنــواع مــن النقــود متســاوية يف 
الرواا كما لو مت البيع يف أوروا، فالنقود متساوية يف الرواا، كاليورو والفرنك الفرنسـي واملـارت 

 (بـــدينار وال)صـــحيح جلهالـــة مقـــدار الـــثمن، قـــال ابـــن النجـــار: "األملـــاين وحنوهـــا فالعقـــد ريـــري 
 رواًجــا( لــرتدد الــدينار أو الــدرهم بينهمــا متســاوية نقــود) البلــد (وأت مطلــق، درهــم أو) مطلــق،
 البلـــد (يكــن مل فـــإن) .جمهــواًل فيكـــون  مــرجحه مـــن ريــري تــرجيحواحلالــة هـــذه  أحــدها إىل ورده
 دينارالــــ (وصـــرف) العقـــد، (صـــح) النقـــودهأحـــد  أي: ه(أحـــدها ريلـــب أو واحـــد) نقـــد (إال)

 .2"( أي: إىل نقد البلد أو إىل النقد الغالب فيهاإليهاملطلق ) درهمال أواملطلق 

                                                           
 .146،ا3، ااإلراداتشرح منتهى  وان ر: البهويت، .357ا ،7، اقناعكشاف ال  البهويت، 1
 .359ا ،7، اكشاف القناع. وان ر: البهويت، 35، ا5، امعونة أويل النهىابن النجار،  2
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 تـاا إىل بيـان، كـالعوض احلنابلـة  فقهـاءقـد تـرد مصـطلحات عنـد ومما ينبه عليه أنه   
 والثمن والسعر والقيمة، وفيما يلي بياهنا:

: العوض "ما يبـذل يف مقابلـة ريـريه، تقـول ه(709قال البعلي )ت:العوض: معناه البدل،  .أ
 .1وعاوضِن: إذا أعطات العوض" ،منه: عاضِن فالن وأعاضِن، وعوضِن

 . وهو اسم ملا أيخذه البائع يف مقابلة املبيع.2الثمن يف اللغة: العوض  .ب
وه مبا مييزه عن أما الثمن عند فقهاء احلنابلة فإهنم مل يعرفوه من حيء ماهيته، إ ا عرف  

 املثمن بباء البدلية، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن.

عليـه  (،اء البدلية)دخول  ـ(ويتميز مثن عن مثمن ب): "ه(972)ت: قال ابن النجار  
. فبعتـك هـذا الـدينار هبـذا الثـوب. ضو واآلخـر عـ (نقد)العوضم أحد  :أي (ولو أن أحدمها)

 .3املثمن: الدينار"الثمن الثوب لدخول الباء عليه. و 

 4مبثد ذلك. ه(1192ه(، والبعلي )ت:1243وقال الرحيباين )ت:  

فعـــرف الـــثمن أبنـــه: "مـــا جيعـــد بـــدالً عـــن املبيـــع اتفـــاق  ه(1359القـــاري )ت:وأمـــا       
  .5"السلممال برأس السلم املتبايعم ويعرب عنه يف بيع 

 ا أو عرًضا أو منفعة.وال يلزم أن يكون الثمن نقًدا، فيجوز أن يكون عقارً   

أي: البيــــع واإلجــــارة إذا وقــــع العقــــد  (فيصــــحان): "ه(972ابــــن النجــــار )ت:قــــال  
ويعرفهمــا املتعاقــدان،   ،يف العــرف (بــوزن صــنجة ومــدء كيــد جمهــولم)فيهمــا علــى مثــن أو أجــرة 

                                                           
 .216ا ،املطلع على ألفاظ املقنع ،البعلي 1
 .648، ا1ايط، القاموس احملالفريوز آادي، ، و 438، ا2، ااملصباح املنريأبو العباس احلموي،  2
 .167، ا5، امعونة أويل النهىابن النجار،  3
 .401، ا1، اكشف املخدراتالبعلي، ، و 185، ا3، امطالب أويل النهىالرحيباين،  4
 .51، اأمحد بن حنبل اإلمامجملة األحكام الشرعية على مذهب  القاري، 5
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كأن يقول: بعتك هذه الدار بوزن هذا احلجر أو هذه ا شـبة دراهـم، أو مبـدء هـذا الوعـاء أو 
مشاهدة من داننـري أو دراهـم أو فلـوس أو ريـري ذلـك ال يعلمـان  (ربةصوب)هذا الكيس دراهم. 

أو سنة أو زمناً معينـاً قـد  (شهراً )فالن أو أمته فالنة  (وبنفقة عبده)عددها وال وزهنا أو كيلها 
 .1"أو كثر

 .2السعر يف اللغة: هو الذي يقوم عليه الثمن .ت
: "السـِعر: بكســر الســم: ه(709)ت: قــال البعلــيأمـا الســعر يف اصــطالح احلنابلـة:  

 .3ما تقف عليه السلع يف األمثان ال يزاد عليه"
"الســعر، ِســعُر الســلعة: مثنهــا املشــتهر بــم  بقولــه: فعرفــه ه(909)ت: املــربدوأمــا ابــن  

 .4الناس ريالباً ومجعه: أسعار"

 عن املعىن اللغوي.  للسعر را استعماهلموبناء على ذلك ال خي 

 رق بم السعر والثمن:الف
"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 عشــرين دينــاراً، 
البــائع فهــو ا طلبــه وســاومه املشــرتي فيهــا وأخــذها بعشــرة، فمــا دفعــه املشــرتي هــو الــثمن، ومــ

 .5"السعر

                                                           
 .33، ا5، امعونة أويل النهىابن النجار،  1
 .407، ا1القاموس احمليط، االفريوز آادي،  2
 .231ا، املطلع على ألفاظ املقنع، البعلي 3
،  قيق: رضوان ريريبة )جدة: دار اجملتمع للنشر الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقيابن املربد، يوسف بن حسن،  4

 .474، ا2م( ا1991ه، 1411، 1والتوزيع، ط
ه، 1425، 1)الرايض: دار كنوز إشبيليا، ط يف عقد البيعثمن وتطبيقاته ضوابط الجاب هللا، مسري عبد النور،  5

 .73م( ا2005
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 .1القيمة يف اللغة: الثمن الذي يقوم به املتاع أي يقوم مقامه .حل
 ويف االصطالح عند احلنابلة: هي الثمن احلقيقي للشيء.  

 .2"قومت السلعة: إذا حددت قيمتها وقدر ا" :ه(709البعلي )ت:قال  

وم به الشيء : "ما يقعلى أن القيمة (185املادة: ) ه( يف1359ونص القاري )ت:  
 .3وخيتلف زماانً ومكاانً"

 فالفرق بم القيمة والسعر: 
سـواء وافــق املقـدار احلقيقــي للشــيء أم ال،  ،"أن السـعر هــو املقـدار الــذي يطلبـه البــائع  

 .4أما القيمة فهي املقدار احلقيقي للشيء من ريري زايدة وال نقصان"

 

                                                           
 .520، ا2، ااملصباح املنريأبو العباس احلموي،  1
 .403ا، املطلع على ألفاظ املقنع، البعلي 2
 .51، اأمحد بن حنبل اإلمامجملة األحكام الشرعية على مذهب القاري،  3
 .73، اد البيعثمن وتطبيقاته يف عقضوابط الجاب هللا،  4
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 املطلب الثاين: أتصيل القاعدة:

 القاعدة:  صيغة الفرع األول:
هبـذه يف ذلـك ذهب فقهاء احلنابلة إىل اشرتاط معلومية الثمن يف عقد البيـع، واسـتدلوا   

 بعض نصوصهم:أييت ونورد فيما القاعدة، 

ويشرتط لصحة املبيع معرفة الثمن، ألنه أحد " :ه(620)ت: قال ابن قدامة  
 . 1"العوضم، فيشرتط العلم به

 . 2"بعوضه معلومه ألنه عقد معاوضة، فاشرتط العلم وال جيوز إال بعوض"وقال أيضا:  
  ونــــص 

ُ
ــــابــــن امل ألنــــه أحــــد العوضــــم أن يكــــون الــــثمن معلومــــاًه " علــــى ه(695)ت:  ىنج 
 .3"فاشرتط العلم به

ــــ") :ه(1051)ت: وقــــال البهــــويت  ــــثمن معلوًم ــــه أحــــد  ...للمتعاقــــدين  (اأن يكــــون ال ألن
 .4"العوضم فاشرتط العلم به

 أدلة القاعدة  الفرع الثاين: 
 ستدل للقاعدة بعمومات النصوا الواردة يف النهي عن الغرر واجلهالة.يُ  

 أواًل: من القرآن: 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً  }يَاقوله تعاىل:  

 .[29]النساء:ا{كُمْ رَحِيمًانَ بِكَهَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَالَ

                                                           
 .11، ا2، االكايفابن قدامة،  1
 .187، ا2، ااملصدر السابق 2
 قيق: عبد امللك بن دهيش )مكة املكرمة: مكتبة األسدي،  ،املمتع يف شرح املقنع املنجى بن عثمان، ى،جّ ابن املنَ  3
 .403، ا2ا م(2003ه، 1423، 3ط

 .312، االروض املربعالبهويت،  4
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عن أكد املال الباطد، والنهي يقتضي  تعاىل هنى هللا من اآلية الكرمية أن وجه االستدالل
نه شتمد على جهالة العوض، ألياحلرمة والفساد، ومن مجلة أكد املال الباطد العقد الذي 

أخرا منها كد عوض  (الباطد)قوله : "ه(543)ت: ، قال ابن العريبدينينايف رضا املتعاق
 .1ال جيوز شرًعا من را أو جهالة"

 رنًيا: من السنة: 
 بـَْيعِ  َوَعنْ  احلََْصاِة، بـَْيعِ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  نـََهى»قال: عن أيب هريرة 

 .2«اْلَغَررِ 

عـن بيـع الغـرر  صـيًنا " أن النيب صلى هللا عليه وسـلم هنـى حلديثموجه االستدالل من ا 
ريـري معلـوم أو  لألموال أن تضيع، وقطًعا للخصومة بم الناس، وكد بيع كان املقصود منه جمهـواًل 

 . 3معجوزًا عنه ريري مقدور عليه فهو ريرر"

 : من املعقول: رلثاً 
ألنــــه أحــــد  ،ع، يشــــرتط العلــــم الــــثمن، فكمــــا يشــــرتط العلــــم املبيــــقيــــاس الــــثمن علــــى املبيــــع .1

 .4العوضم
 .5يشرتط معرفة مثن املبيع السلم رأس مالبعلم العلى رأس مال السلم، فكما يشرتط  قياسه  .2

                                                           
 .439، ا1، ام القرانأحكاعريب، الابن  1
، رقم: 1153، ا1، كتاب البيوع، اب: بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه ريرر، اصحيحهأخرجه مسلم يف  2
(1513.) 
ه، 1415، 2)بريوت: دار الكتب العلمية، ط شرح سنن أيب داود عون املعبودالع يم آادي، حممد مشس احلق،  3

 .165، ا9ا م(1995
 .33، ا5، امعونة أويل النهىابن النجار، ، و 357ا ،7، اشاف القناعكان ر: البهويت،  4
معونة أويل ابن النجار، ، و 132، ا11، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  5

 .33، ا5، االنهى
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

بيــع، وهــو  يف المعرفــة الــثمن الــذي هـو أحــد العوضــم اشـرتط فقهــاء احلنابلــة لصــحة البيـع
كيـف فلـو صـح و  البيـع؟ ن لو حصد البيع دون ذكر الثمن فهد يصـح، لكحمد دراسة قاعدتنا

 ر الثمن حينئٍذ؟ يقد  

ال يعلـم مـا  أحـدمها ال يصح البيـع بـرقم، وهـو القـدر املكتـوب علـى السـلعة املباعـة إن كـان .1
 . هألن من شرط الثمن العلم ب هو مكتوب عليها، للجهالة به حالة العقد

ــــ  ــــك ســــافرت إىلهمثال ــــو افرتضــــنا أن  إحــــدى الــــدول األجنبيــــة وأخــــذت ســــلعة مــــن : ل
لســلعة، اعر خلــف ان ــر إىل الســ فقــال: ،اجلمعيــة، وعنــد دفــع الــثمن ســألت البــائع عــن ســعرها

 كما ال يعرف لغة اآلخر، وال تعرف أنت قراءة السعر.من وكد

 يقــول: أن ومعنــاه الــرقم يبيــع أن أبس وال أمحــد : "قــاله(620)ت: قــال ابــن قدامــة 
 قـول وهـذا العقد، حال هلما معلوما كان  إذا عليه املكتوب الثمن وهو برقمه وبالث هذا بعتك
 .1الفقهاء" عامة

وهو القدر املكتـوب علـى  ،(برقم)البيع  (وال يصح): "ه(972وقال ابن النجار )ت: 
 .2السلعة املباعة إن كان أحدمها ال يعلم ما هو مكتوب عليها للجهالة به حالة العقد"

لـثمن ريـري ، ألن االفـ وإال يصـحسعر السوق فإن كان معلوًما هلمـا عان على إن عقد املتباي .2
الـثمن ألن  ،ع النـاسطـع بـه السـعر، وال كمـا يبيـوال يصـح البيـع مبـا ينق .معلوم حـال العقـد

 .كذلك  يف ذلك ريري معلوم حال العقد

                                                           
 .266ا ،أمحد اإلماممسائل  ،، ان ر: أبو داود274، ا7، ااملغين ابن قدامة،و  1
الشرح الكبري املطبوع مع املقنع وان ر: عبد الرمحن ابن قدامة، ، 34، ا5، امعونة أويل النهىالنجار،  ابن 2

 .358ا ،7، اكشاف القناعالبهويت، ، و 132، ا11، اواإلنصاف
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 من عليه يقف مبا أي( السعر به ينقطع مبا) اعه)أو( : "ه(1051)ت: قال البهويت 
 .1"الناس يبيع كما  قال لو وكذا للجهالة يصح مل زايدة ريري

ويســـتثىن مـــن عـــدم صـــحة البيـــع بســـعر الســـوق مـــا يســـمى بيـــع االســـتجرار، وهـــو مـــا  
جلمعيــة أو اكد معــه  أيخــذ مــا حيتــاا إليــه كــد يــوم ممــن يتعامــ أبن اإلنســانتعــارف عليــه النــاس 

 هنايـة الشـهر  حياسـبهوقـت األخـذ أت ، وال يتفقان علـى الـثمنوريريها حمد ا ضرواتالبقالة أو 
 مثن ما أخذه حسب سعر السوق.

 منـه فيأخذ البقال إىل يبعء الرجد عن سئد أمحد مسعت: "مسائله يف داود أبو قال 
 .2أبس" بذلك يكون الأ أرجول: قا، ذلك بعد حياسبه أت الشيء بعد الشيء

 ن رجـد أرطـاالً : "وقد روي عن أمحد يف رجـد أخـذ مـه(620وقال ابن قدامة )ت: 
البقال:  على السعر يوم أخذه، ال يوم حياسبه. وكذا روي عنه يف حوائج اهمن كذا وكذا: أعط

 .3"عليه القيمة يوم األخذ

 كجــزار(  وحنــوه بقــال مــن حــوائج) أخــذ" ه( علــى أن مــن1051ونــص البهــويت )ت: 
 ألنــه أخــذهه يــوم بســعر يعطيــه فإنــه) ذلــك( بعــد حياســبه أت) ســعرها يقطــع ومل( أايم يف) وزايت
 فــإن: قــوهلم ومقتضــى املثــد يــرد وال ذلــك علــى لرتاضــيهما( أخــذه يــوم) ذمتــه يف( قيمتــه ابتــت
 الشــيخ منـه أخــذ ولـذلك امللــك عليـه ترتــب ملـا وإال صــحيح ذلـك يف العقــد أن ملكـه يف دخـد
 الفاسـد جمـرى جـار العقـد وهـذا ملكـه يف يـدخد هـذا وعلـى املثد بثمن البيع صحة الدين تقي
 تقـدم ملـا خمالفـا كـان  وإن وهذا النطق مقام للعرف إقامة صحيح لكنه الثمن فيه يعم مل كونهل

 ألن امللــكه عليـه يرتتـب فاســد أبنـه القـول مــن أوىل الـثمن معرفـة مــع إال يصـح ال البيـع أن مـن
                                                           

 .359ا ،7، اكشاف القناعالبهويت،  1
 .265ا ،أمحد اإلماممسائل  ،أبو داود 2
، الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  ر:وان  ،405، ا7، ااملغين ابن قدامة، 3
 .260، ا15ا
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 مقـــام فيقـــوم العـــرف حبكـــم معلـــوم هـــذه يف الـــثمن أن يـــدعي بـــد أاـــر علـــى يرتتـــب ال الفاســـد
 . 1"به التصريح

 معلومــا) شــيئا آخــر مــن( أخــذ أبن) متلفــه ملــك يف اتلــف( دخــد فلــو): "وقــال أيًضــا 
 كجــزار(  وحنــوه بقــال مــن) وحنومهــا وبقــول كفواكــه.  متقومــة( حــوائج) أخــذ( أو وزن، أو بكيــد
 وال املثلــي يف املثــد عليــه جيــب ال( فإنــه) ذلــك بعــد أخــذ مــا علــى( حياســبه أت أايم يف) وزايت
 البيــع صـحة ومقتضــاه. ذلـك علــى لرتاضـيهما( أخــذه يـوم بســعر يعطيـه) بــد م،املتقـو  يف القيمـة
 .2"املثد بثمن

 .3البهويتما ذهب إليه  ه(1243الرحيباين )ت:وتبع  

: "فـإذا قـال: أعطـِن  ه(1099)ت: ابن ذهالن عنه( 1373ونقد العنقري )ت: 
 .4لدخوهلما عليها"كذا ومل يذكر مثناً مقدراً، فأعطاه، فالقبض صحيح وعليه قيمته إذا، 

ومــن خــالل النصــوا الســابقة تبــم أن االســتجرار جــائز علــى املعتمــد مــن املــذهب،  
 هنم ذهبـوا إىلول، وكـأوهو مستثىن من عدم معرفة الثمن، فـالعرف هنـا قـام مقـام اإلجيـاب والقبـ

 تصحيح املعاملة للمشقة ولتعامد الناس هبا.

صــاد اإلســالمي ملناقشــة بعــض القضـــااي قــدت نــدوة الربكــة الرابعــة عشــرة لالقتعوقــد ُ  
رت قــرارًا ي، وأصــداملصــرفية، ومــن ضــمن مــا انقشــته عقــد االســتجرار، وعقــد االســتجرار املــواز 

 نصه:

                                                           
 .288-287ا ،9، اكشاف القناع  البهويت، 1
 .161-160ا ،4، ااإلراداتشرح منتهى  البهويت، 2
 .313، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين،  3
 قيق: أمحد اجلماز )الرايض: دار أطلس  ،روض املربعحاشية العنقري على العبد هللا بن عبد العزيز،  العنقري، 4

 .  210، ا4ا م(2016ه، 1437، 1ا ضراء، ط
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ة أت احملاســب فشــيًئا املقصــود بعقــد االســتجرار أخــذ الســلع مــن البيــاع مهمــا كــان نوعهــا شــيًئا" .أ
 على أمثاهنا فيما بعد، حسب سعرها يف األسواق يوم أخذها.

وقـــد اريتفـــر عــــدم علـــم املشـــرتي الــــثمن اعتمـــاًدا علـــى رضــــا الطـــرفم بســـعر الســــوق  
 وائتمان املشرتي البائع يف التقيد به.

 وبعــــض فقهــــاء املــــذاهب األخــــرى ومــــنهم ابــــن تيميــــة احلنفيــــة االســــتجرار أجــــاز وقـــد 
 وجرى التعامد به دون نكري. ه(751)ت: وابن القيم ه(728)ت:

مبـدئي أبن  فاق عـام عن عقد التوريد إذا مت على أخذ السلع اتيصلح عقد االستجرار بدياًل  .ب
و أو هـوق كمـا املشرتي سيطلب كميات تصد إىل حد معم، وأنه يراعى يف الثمن سعر الس
قــع حينئــذ ية، وال بـزايدة نســبة معينـة عنــد أخـذ كــد كميـة، فينعقــد البيـع عنــد تسـليم كــد كميـ

 ع.احملذور الشرعي من بيع ما ال ميلكه البائ
ل إبـرام ي مـن خـاليصلح عقد االسـتجرار كـذلك لقيـام املؤسسـة املاليـة بـدور الوسـيه التجـار  .ت

ملـدفوع مـن االـثمن  عقد استجرار مواٍز بم املؤسسة وعميلها دون ربه بم العقـدين، ويكـون
 يتضـمن الـثمنلعميـد فاملؤسسـة إىل املصـدر أقـد ومواعيـد احملاسـبة أقصـر، أمـا بـم املؤسسـة وا

 وتتم احملاسبة يف مواعيد أبعد. هامش ربح

وال يعتــرب مــن عقــود االســتجرار شــراء ســلعة بســعر الســوق يف موعــد مســتقبلي كســعر  
 .1"البورصة يوم كذا يف املستقبد

وذكــر حممــد تقــي العثمــاين إمكانيــة اســتخدام االســتجرار يف املعــامالت املصــرفية عــن  
ة أن يتعامــد املصــرف مــع املــوردين علــى ولكــن ميكــن يف عمليــات املراحبــطريــق املراحبــة فقــال: "

جتاريّـــة أنـــه ســـوف يشـــرتي  تأســـاس االســـتجرار. فيقـــع مـــن البنـــك تفـــاهم مـــع عـــّدة مؤسســـا
                                                           

قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي ، مجع وتنسيق: أبو ريدة عبد الستار، حميي الدين، أمحد 1
 .235ا م(2006ه، 1426، 7)جدة: جمموعة دلة الربكة، ط م1981-2005
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البضــــائع، أو اآلالت، أو املعــــّدات علــــى أســــاس ســــعر الّســــوق، أو خبصــــم معلــــوم علــــى ســــعر 
لبنـك مـن تلـك الّسوق. أت كلما يتقدم عميد من العمالء يطلب منه املراحبة الشـرعّية، اشـرتى ا
عهــا إىل العميــد املؤسســات مــا يطلبــه العميــد ويقــع هــذا الشــراء علــى أســاس االســتجرار، أت يبي

 .1"عن طريق املراحبة

 ؤشر؟اسطة من بو من املقرر أنه جيب معرفة الثمن حال العقد، فهد يصح  ديد الثم .3
حيسب فاملقصود من املؤشر كما عرفه قرار جممع الفقه اإلسالمي: "هو رقم حسايب 

بطريقة إحصائية يقصد منه معرفة حجم التغري يف سوق معينة، وجتري عليه مبايعات يف 
 .2بعض األسواق العاملية"

وعرفته هيئة املعايري الشرعية أبنه: "رقم حيسب بطريقة إحصائية االستناد إىل أسعار 
ن مة أو ريري املن مة أو  حزمة خمتارة من األوراق املالية أو السلع الل يتم تداوهلا يف األسواق امل

من خالل قيمتها يف السوق وتقسيم اجملموع على رقم  (اقاًل )كلتيهما، وإعطاء كد منها وزاًن 
ربت، ومن أشهر املؤشرات الرقم القياسي لتكاليف املعيشة، ومن املؤشرات مؤشرات 

 .3األسواق العاملية املشهورة مثد مؤشر داو جونز، ومؤشر فوتسي"
االستفادة من املؤشرات يف عمليات مباشرة على صفقات سلعية ال  "وال خيفى أن

مانع منه، إما أن تكون هي جمااًل للتعاقد، أو أن تقع التزامات مالية على األطراف الل 
تشرتطها يف حال تغري املؤشر وفقًا ملا توقعه أحدمها، فإن ذلك من قبيد املقامرة وأكد املال 

د املؤشر قرار من جممع الفقه اإلسالمي الدويل سبق بيان الباطد وقد صدر بشأن التعام
"وال جيوز بيع وشراء املؤشر ألنه مقامرة حبتة وهي بيع شيء خيايل ال ميكن  وجاء فيه: نصه،
 .وجوده

                                                           
، 1م( ا2003ه، 1424، 2)دمشق: دار القلم، ط حبوث يف قضااي فقهية معاصرةتقي الدين،  العثماين، 1

 .69ا
 .716، ا1السابع، ا، العدد جملة جممع الفقه اإلسالميقرارات وتوصيات  2
 .382، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3
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ل أو خذ ماألهي  وإيضاح التعليد الذي ورد يف قرار اجملمع هو أن هذه العمليات
 ا املؤشر.ميثله للاألسهم لس هنات شراء أو بيع ة معينة، وليإعطاء مال مبجرد ظهور نتيج

يعطى ب هور رقم أو عالمة ما، ألن ذلك ال وقد قرر الفقهاء أن املال ال يؤخذ أو 
 .1"هو شأن امليسر )القمار(

"جيب أن يكون كد مثن ، حيء قالت: املعايري الشرعية ت على ذلك هيئةوقد نص
حبها حمدًدا ومعلوًما للطرفم عند التوقيع على عقد السلعة يف بيع املراحبة لآلمر الشراء، ور 

البيع، وال جيوز أبي حال ترت  ديد الثمن أو الربح ملؤشرات جمهولة أو قابلة للتحديد يف 
( LIBORاملستقبد، وذلك مثد أن يعقد البيع وجيعد الربح معتمًدا على مستوى الليبور )

من املؤشرات املعروفة يف مرحلة الوعد الذي سيقع يف املستقبد، وال مانع من ذكر مؤشر 
لالستئناس به يف  ديد نسبة الربح على أن يتم  ديد الربح يف عقد املراحبة لآلمر الشراء 

 .2على أساس نسبة معلومة من التكلفة، وال يبقى الربح مرتبطًا الليبور أو الزمن"

لم من العط الثشر ألن من  ه ديد الثمن بواسطة مؤشرويتلخص مما سبق عدم جواز 
 ريري متحقق هنا. وهوبه، 

ن أن يؤدي عقد التأمم التجاري: وهو عبارة عن عقد يلزم فيه أحد الطرفم وهو املؤمِّ  .4
إىل الطرف اآلخر وهو املؤمن له عوضًا ماداًي يتفق عليه بدفعه عند وقوع ا طر و قق 

 . 3ا سارة املبينة يف العقد
 نص علىيململكة العربية السعودية اعلماء الر جملس هيئة كبامن  وقد صدر قرار
من عقود  التأمم التجاري تجاري، وجاء يف حيثيات القرار أن"عدم جواز التأمم ال

                                                           
 .62-61، ا6، ات واألساليب املعرفية اإلسالميةحبوث يف املعامال، أبو ريدة 1
 .96، ااملعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 2
، 5)مكة املكرمة، مكتبة األسدي، طتوضيح األحكام من بلوغ املرام ان ر: البسام، عبد هللا عبد الرمحن،  3

 .269، ا4م( ا2003ه، 1423
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املعاوضات املالية املشتملة على الغرر الفاحش، وأنه ضرب من ضروب املقامرة، وأنه من 
 .1الرهان احملرم"

املؤمتر اإلسالمي قرر حرمة التأمم  كما أن جملس اجملمع الفقهي التابع ملن مة
حيء نص قراره: "إن عقد التأمم التجاري ذي القسه الثابت الذي تتعامد به  التجاري،

 .2شركات التأمم التجاري عقد فيه ريرر كبري للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً"

 ى الغررملة علملشتويتلخص مما سبق أن عقد التأمم التجاري من عقود املعاوضات ا
 املنايف ملعلومية الثمن.

ح ال تصح ة الربهالإعالم مقدار الربح، ألن املقصود يف عقد املضاربة هو الربح، و  .5
ح كأن ن الربة مقد حصة شائعاملضاربة إال بتحديد نصيب كد من املتعاقدين وقت الع

إذا حدد ف ،نهماح بيللعامد أو يتفقان على أن الرب أو ربعه على أن الء الربح يتفقا
ال يصح عقد، فد الألن الربح مقصو ه رايل مثاًل فال يصح يألحدمها مبلم معم، كألف

 كما قررت القاعدة.مع اجلهالة،  
يف العقد   (مل يذكر الربح إن)الشركة  (وال تصح)" ه(:972قال ابن النجار )ت:

جزء )الشركاء  :أي (أو شرط لبعضهم) .ملقصود منها فال جيوز اإلخالل بهكاملضاربة ألنه ا
لك، ألن اجلهالة ذأو مثد ما شرط لفالن مع جهد  .كثلء الربح إال عشرة دراهم  (جمهول

أو ) .متنع تسليم الواجب وألن الربح مقصود العقد، فال يصح مع اجلهالة، كالثمن واألجرة
مسي  منيختص به ألن املال قد ال يربح إال املسمى ف هكألف ومائة وعشرة(ه  دراهم معلومة
 .3وضوع الشركة"ملالف له. وهذا خم

                                                           
 .830، ا4، اأحباث هيئة كبار العلماء علماء اململكة العربية السعودية،هيئة كبار ال 1
 .6(، ا9، القرار رقم: )قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل 2
 .12، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار،  3
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(  جمهوال جزءا واملضاربة الشركة يف ألحدمها شرطا): "ه(1051)ت: قال البهويتو 
 ألحدمها فيهما شرطا( أو) الواجب تسليم متنع اجلهالة ألن يصحا مل ونصيب جزء أو كحا

 اجزء فيأخذ يربح ال وقد الربح مجيع فيأخذ ريريها يربح ال قد ألنه يصحا مل( معلومة دراهم)
 .1من ُشرطت له"فيتضرر  كثريا  يربح وقد املال، من

ومن الصور املعاصرة لشركة املضاربة سندات املقارضة وسندات االستثمار، وقد 
عرفها بعض الباحثم أبهنا: "الورئق املوحدة القيمة والصادرة أبمساء من يكتتبون فيها مقابد 

 نتائج األراح أو اإليرادات املتحققة يف دفع القيمة احملررة هبا، وذلك على أساس املشاركة 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، 

 .2إلطفاء قيمة السندات جزئياً حىت السداد التام"

 يت:ا أيمئص سندات املقارضة والل متيزها عن ريريها من الشهادات ومن خصا
طفاء وحىت بد اإلقبقي أن سندات املقارضة متنح حاملها ملكية مقيدة مبقدار اجلزء املت .1

 اسرتداد رأس املال.
 أهنا قابلة للتداول يف األسواق املالية. .2
أو متويله، وتستمر  متثد ملكية حصة شائعة يف املشروع الذي أصدرت الصكوت إلنشائه .3

 .3هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل هنايته
 

                                                           
 .481، ا8، اكشاف القناعالبهويت،  1
. العبادي، 1920ا ،3، العدد الرابع، االميجملة جممع الفقه اإلس ،سندات املقارضةحقيقة سامي محود،  2

 .1965ا ،3، العدد الرابع، اجملة جممع الفقه اإلسالمي ،سندات املقارضة
)الرايض: دار ابن  وأحكامها يف الفقه اإلسالمي اخلدمات االستثمارية يف املصارفيوسف عبد هللا،  الشبيلي، 3

فقه املعامالت املالية  موسوعةالء الدين، ع . زعرتي،357-356، ا1ا م(2005ه، 1425، 1اجلوزي، ط
 .515ام( 2012ه، 1433، 1)دمشق: دار العصماء، ط املقارن
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ه جمهواًل:  املبحث الثالث: استثناء اجملهول من املعلوم يصريِر

 املطلب األول: معىن القاعدة:

بطد ي جمهواًل فيالباق علوممن املعلوم جمهواًل صار امل استثِن إذااملقصود القاعدة أنه 
 ن االستثناء معلوماً فيصح.العقد، أما إذا كا

 يصح شرتي ملامل ، واستثىن ريرفة من بيته، وجيهلهامثال ذلك: من اع لشخص بيتً 
 فيصح البيع. تثناء،السااالستثناء، ألن االستثناء جمهول، وأما لو كانت الغرفة معلومة صح 

 وريقال املباركف ،1": "املراد الثنيا االستثناء يف البيعه(852)ت: ابن حجرقال 
حنو أن يبيع الرجد شيئًا ويستثِن بعد أن نقد هذا النص عن ابن حجر: " ه(1353)ت:

بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوماً حنو أن يستثِن واحدة من األشجار أو منزاًل من املنازل 
وإن كان جمهواًل حنو أن يستثِن شيئاً ريري معلوم  أو موضعاً معلوماً من األرض صح االتفاق.

 .2"صح البيع، واحلكمة يف النهي عن استثناء اجملهول ما يتضمنه من الغرر مع اجلهالةمل ي

 املستثىن منهتثىن و ن املس مكالً   يصريّ ألنه ء ريري املعم من املبيع ال يصح، إذن استثنا
 .الً جمهو 

 

 

 

                                                           
،  قيق: حمب الدين ا طيب، حممد عبد فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،  1

 .95، ا1م( ا1959، ه1379الباقي )بريوت: دار املعرفة، 
 )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت( بشرح جامع الرتمذي حتفة األحوذيمد عبد الرمحن، حم املباركفوري، 2
 ، ومل أقف على هذا النص يف فتح الباري.426، ا4ا
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 املطلب الثاين: أتصيل القاعدة:

 صيغة القاعدة:الفرع األول: 

، اا وترجيحً رً اختيا لفروعذكرها واالستناد إليها يف توجيه اتوارد فقهاء احلنابلة على 
 فضال ،الشفاعةاربة و املضو كالزكاة   ،فقهية كثرية أبوااً ليشمد حيء اتسع جمال االستدالل هبا 

ا منهذي خيصنا ا، والاهلمما يدل على اعتبارها وأمهيتها وسعة جماالت إعم ،عن البيع وريريها
 ألن البحء خاا هبا. ،ضاتيف هذه الدراسة عقود املعاو 

 حلنابلة.قهاء اند فوقبد الدخول يف تفاصيد القاعدة نذكر صيم القاعدة املختلفة ع

 أواًل: من عرب  عنها الصيغة املختارة: 
: "واستثناُء اجملهول ه(682)ت: الشرح الكبري صاحب قال عبد الرمحن ابن قدامة

 .1من املعلوم ُيص ريه جمهواًل"

 .2: "واستثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً"ه(972ار )ت:ابن النجوقال 

بذات الصيغة، حيء قال: يف الروض املربع والكشاف  ه(1051)ت: وعرب البهويت
 .3"استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً"

 .4: "واستثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً"ه(1243)ت: وقال الرحيباين

 : عرب عنها التعليدرنًيا: من 

                                                           
 .150، ا11ا ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  1
 .36، ا5، اويل النهىأمعونة  ابن النجار، 2
 .308، االروض املربعالبهويت، . 363، ا7، اكشاف القناع، البهويت 3
 .43، ا4، امطالب أويل النهىالرحيباين،  4



 

72 

 

كبعض   ،وال يصح استثنا هه ألنه بضعة منها: "ه(428البغدادي )ت:قال 
أعضائهاه وألنه هني عن بيع احلمد دون أمهه لدخول الغرر واجلهالة فيه. وهني عن استثناء 

 .1"وكذلك هذا ،اجملهول من املعلوم
حيء قال: "ألن  يف شرح املنتهى بصيغة التعليد، ه(1051)ت: عرب عنها البهويتو 

ه جمهوالً"  .2استثناء اجملهول من املعلوم يصريِّ

 الفرع الثاين: دليد القاعدة:
استدل فقهاء احلنابلة على هذه القاعدة حبديء جابر رضي هللا عنه مرفوًعا، أن رسول هللا 

 «ُزَابـََنِة، اْلُمَحاقـََلِة، َعنِ  نـََهى
َُخابـََرِة، َوامل

َيا، َوامل   .3«تـُْعَلمَ  َأنْ  ِإال   َوالثُـّنـْ
 النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الثنياه من احلديء الشريف أن وجه االستدالل

ألنه يؤدي إىل النزاع، وكد ما أدى إىل النزاع فهو منهي عنه، جاء يف  فة األحوذي: 
 .4"واحلكمة يف النهي من استثناء اجملهول ما يتضمنه من الغرر واجلهالة"

األحاديء الدالة على النهي عن الغرر واجلهالة  ذه القاعدة أيضاً هل وميكن أن يستدل
، كحديء أيب هريرة ريالباً  الل تفضي إىل املنازعة املبطلة للعقد إىل اجلهالةيؤداين  ماألهن

عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر"، وكذا األحاديء  رضي هللا عنه قال: "هنى رسول هللا 
 .5ة واملزابنة واملنابذة وريريهاعن احملاقل الدالة على النهي

                                                           
 .438ا ، اإلرشاد إىل سبيل الرشاد، اهلامشي 1
 .142، ا3، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  2
(. قال 1290، رقم: )765، ا2، أبواب البيوع، اب: ما جاء يف النهي عن الثنيا، االسننأخرجه الرتمذي يف  3

 : صحيح.290، ا3األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ا
 .564، ا2، احتفة األحوذياملباركفوري،  4
 .328، ا16، امعلمة زايد 5
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

ىن شاة ريري ، واستثىن منه شاة بعينها صح، وإن استثمن الغنم ااع شخص قطيعً  ذاإ .1
ه جمهوالً  استثناء اجملهول ، ألن1جلهالةا ملا يف ذلك من معينة مل يصح  .من املعلوم يصريِّ

ن بركة مل كثر ميته أبوكان يف  ،سباحة ريري معلومة بيتاً واستثىن منه بركةشخص لو اع  .2
فصار الكد  لبيت(و ام )وهيصحه ألنه استثىن شيئًا جمهواًل )وهو الربكة( من شيء معلو 

 بدخوله يف منطوق القاعدة. جمهوالً 
طعة ثىن قل، واستشنطة فيها مالبس خبمسة آالف راي -مثاًل  –لو اع اتجر اجلملة  .3

 ال يصح، جلهالة املستثىن.منها يساوي ألف رايله 
قاعدة تقول: ، والهولجملو اع انقة واستثىن احلمد الذي يف بطنها، مل يصح البيع ألنه  .4

 إن استثناء اجملهول من املعلوم يصرّيه جمهوالً.
وال مبائة ) ( نًصابدينار إال درمهاً )ال يصح البيع )و : "ه(972)ت: قال ابن النجار .5

ألنه قصد استثناء  هوحنو هذا االستثناء :، أي(ز بر أو حنوهدرهم إال دينارًا أو إال قفي
قيمة الدرهم من الدينار، وقيمة الدينار من املائة درهم، وقيمة القفيز من الدراهم، 

 .2وذلك ريري معلوم، واستثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوالً"

 االستثناء من هذه القاعدة:

فقهاء  نأ ذلكو ، يدخد يف مضمون القاعدةوهو ال هلذه القاعدة مستثىن واحد ، 
 ن.د حيوان كاحلنابلة ذهبوا إىل جواز استثناء رأس وجلد وأطراف مأكوِل اللحم م

: "وإن اعه حيوااًن مأكواًل إال رأسه وجلده وأطرافه، ه(885)ت: قال املرداوي
غىن والشرح واحملرر َصح ، هذا املذهب نص  عليه، وعليه مجاهري فقهاء احلنابلة، وجزم به يف امل

                                                           
 .78، ا4، ااملغينابن قدامة، ان ر:  1
 .53، ا5، اويل النهىأمعونة  ابن النجار، 2
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والفائق والوجيز والرعاية الصغرى واحلاوي الصغري وريريهم، وقدمه يف الفروع والرعاية الكربى 
 .1وهو من مفردات املذهب"

يصح هذا  كارع()األ املعىن: لو استثىن البائع من حيوان يؤكد رأسه وجلده وأطرافه
 االستثناء.

 :االستثناءدليد 
 ِإىَل  ُمَهاِجَرْينِ  َمك ةَ  ِمنْ  َبْكرٍ  َوأَبُو ُهوَ  َخرَاَ  ِحمَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اَّلل ِ  َرُسولَ  َأن  وي رُ " .1

 .2"لَهُ  َسَلبَـَها َأن   َوَشَرطَ  َشاةً  ِمْنهُ  فَاْشتَـَرايَ  رَيْنمٍ  ِبرَاِعي َمر ا اْلَمِديَنةِ 
  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اَّلل ُ  َصل ى اَّلل ِ  َرُسولِ  َوَأْصَحابُ  َرِبٍت، ْبنُ  َزْيدُ  َقَضىقال: " وروي عن جابر  .2

 .3"رَْأسٍ  ِمْثدَ  رَْأًسا يـُْعِطيَ  َأنْ  يـَْعِِن . ِالش ْرَوى فـََقَضى رَْأَسَها، َواْشتَـَرطَ  َرُجد   َاَعَها بـََقَرةٍ  يف 
كما لو اع حائطًا واستثىن منه خنلة   ،فصح ،وألن املستثىن واملستثىن منه معلومان"  .3

 .4"ةمعين

 مسائد متعلقة هبذا االستثناء:

ا اف وحنوه، فماألطر  بائعاملسألة األوىل: لو أىب املشرتي ذبح احليوان بعد ما استثىن ال
 حكم ذلك؟

اء نثهذا االست إن : اع سعود على انيف شاًة واستثىن منها الرأس، وقد قلنا:همثال
ذ عود أخسلى عوهنا تعذر يف املذهب، ولكن انيفًا أىب ذبح الشاه بعد شرائه،  صحيح

 الرأس، فما حكم ذلك؟

                                                           
 .125-124، ا11، اح الكبرياإلنصاف املطبوع مع املقنع والشر املرداوي،  1
 (.179، رقم: )167ا، اب: يف املفلس، املراسيلأخرجه أبو داود يف  2
 (.14851، رقم: )195، ا8، اب: الدابة تباع ويشرتط بعضها، امصنفهأخرجه عبد الرزاق يف  3
 .126، ا11ا ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  4
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 جياب عنه أبن هذه املسألة هلا حاالن:
على ذحبها،   جيربة، ملاحلال األوىل: إذا مل يشرتط البائع على املشرتي ذبح البهيم 

 وتلزمه قيمة املستثىن )وهو هنا الرأس(.

يشرتط  دون أنب اةِ مثاله: ملا اع سعود على انيف البهيمة، ومت استثناء رأس الش
 ى ذبح الشاة،يف عل انعلى انيف أن يذبح الشاة، فهنا مت االستثناء بدون اشرتاط، فلم جيرب

 وعليه قيمة رأس الشاة.
مل )البائع عليه،  (ولو أىب مشرٍت ذحبه ومل يشرتط)" :ه(972ابن النجار )ت:قال 

 .1"(تقريباً )د ، أي قيمة املستثىن، قاله أمح(وتلزمه قيمة ذلك)على ذحبه،  (جيرب

وي ر لقيمة، ملا ا لزميُ   اوإوالدليد على أن املشرتي ال جُيرب على ذحبه إذا امتنع منه، 
ب انياها يف ه حبساعطو عن علّي رضي هللا عنه أنه قضى يف رجد اشرتى انقة وشرط اُنياه، فأ

 مثنها.

تثىن املس وتسليم هه ذحبلزِمف وان،احلي ذا اشرتط البائع على املشرتي ذبحاحلال الثانية: إ
 )الرأس( للبائع.

مثاله: لو استثىن سعود الرأس يف الشاة، وشرط على انيف أن يذحبه، وامتنع انيف عن الذبح 
)فإن شرط البائع( بعد الشراء، فإنه جيرب على الذبحه لكي يدفع الرأس لسعود، قال البهويت: "

لزم املشرتي الذبح( وفاء الشرطه حليوان دون رأسه وجلده وأطرافه )الذبح ليأخذ املستثىن 
 .2"املستثىن( ألنه أدخد الضرر على نفسه )و( لزمه )دفع

 املسألة الثانية: هد جيوز الفسخ للمشرتي لعيب خيتص املستثىن؟

                                                           
 .31، ا5، اويل النهىأمعونة  لنجار،ابن ا 1
 .254-253، ا7، اكشاف القناعالبهويت،  2
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يدين، أت أو ال لرأسمثال ذلك: لو أن رجاًل اع شاة واستثىن منها بعض أجزائها كا
 د ميلك الفسخ؟اكتشف املشرتي أن يف رأس الشاة عيب فه

 يفتهم ع، وحجلبائذهب فقهاء احلنابلة إىل أنه ميلك الفسخ، رريم أن الرأس ملك ا
 ذلك أن اجلسد كله يتأمل بتأمل شيء منه.

ه أي: املشرتي )الفسخ بعيب خيتص )وله(: "ه(1243وقال الرحيباين )ت:
 .1" بعضهشيء واحد، يتأمل كله بتأمل املستثىن( ه كعيب برأسهه أو جلدهه ألن اجلسد

 

 

 

 

                                                           
البهويت، ان ر: ، و 354، ا7، اكشاف القناعالبهويت، وان ر:  .38، ا3، امطالب أويل النهىالرحيباين،  1

، 3، ااملبدعابن مفلح، ، 354، ا7، اويل النهىأمعونة  ابن النجار،، 40، ا4، ااإلراداتشرح منتهى 
 ، 146ا
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 املبحث الرابع: اختالف العقدين ال مينع صحة البيع:

 املطلب األول: معىن القاعدة: 

البيع قدين كلى عتعِن القاعدة أبن تراضي العاقدين على إبرام اتفاقية تشتمد ع
عوض واحد، احدة بو ة يف صفق اوحنوه واإلعارة، أو اإلجارة واملساقاة واإلجارة، أو البيع

 يصّح. قوق وااللتزامات املرتتبة عليهاعى مجيع احلحبيء تُرا
: "وإذا مجع بم عقدين خمتلفي القيمة بعوض واحد  ه(620قال ابن قدامة )ت:

ح أو اإلجارة، حنو أن يقول: جيوز التصرف فيه قبد القبض، والبيع والنكا  كالص رف، وبيع ما
لدار وأجرتك األخرى أبلف ك هذه اهذا الثوب بعشرين درمهًا أو بعتك هذا الدينار و بعت

 .1صح العقد فيهما"

وجيوز اجلمع بم البيع واإلجارة يف عقد واحد يف : "ه(728)ت: ابن تيمية وقال
 .2"أظهر قوهلم

"وإن مجع مع بيع إجارة أو صرفًا أو خلعاً  :ه(763ونص الشمس ابن مفلح )ت:
 .3صح  فيهن"

 .4عليه"نص  ،وهو املذهبوقال: " ه(885وقدمه املرداوي )ت:
هاء ند فقع جتماع أكثر من عقد يف صفقة واحدةواز اانطقة  النصوا فهذه 

 .احلنابلة

                                                           
 .335، ا6ا ،املغينابن قدامة،  1
 .79، ا29، اجمموع الفتاوىابن تيمية،  2
)بريوت:   قيق: عبد هللا الرتكي ،وحاشية ابن قندس الفروع ومعه تصحيح الفروعحممد بن مفلح،  ،مشس الدين 3

 .162، ا6ام(2003ه، 1424، 1مؤسسة الرسالة، ط
 160، ا7، اع والشرح الكبرياإلنصاف املطبوع مع املقناملرداوي،  4
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 املطلب الثاين: أتصيل القاعدة:

 صيغة القاعدة:الفرع األول: 

وردت القاعدة يف أريلب مصنفات احلنابلة بصيغة اجلزم تعليال هبا واستنادا إليها يف  
  من ذلك: ،توجيه الفروع

أو  عقدين خمتلفي احلكم، كبيع وإجارةمجع بم  إنْ ":ه(620)ت: مةابن قدا قوله
 . 1"صرف بعوض واحد صح فيهما، ألن اختالف حكم العقدين ال مينع الصحة

إذا مجع بم  : "ه(682)ت: صاحب الشرح الكبري عبد الرمحن ابن قدامة قالو 
ألن  هصح فيهما بعوض واحد،كالبيع واإلجارة والبيع والص رف،   هاحلدّ  ىعقدين خمتلف

 .2"اختالف حكم العقدين ال مينع الصحة

 بم (بم بيع وإجارة أو)يف عقد واحد  (وإن مجع)" ه(972)ت: وقال ابن النجار:
البيع وما مجع معه  :، أي(صّحا :نكاح بعوض واحد)أو بم بيع و (صرف أو خلعبيع و)

 .3ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة" هعلى األصح
، أبن قالت: ابتعت : ")أو( مجع بم بيع )وخلع(ه(1243يباين )ت:وقال الرح

منك عبدت، واختلعت نفسي بعشرين دينارا صحا، )أو( مجع بم بيع )ونكاح بعوض 
 .4واحده صحا( ، ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة"

 

 
                                                           

 .20، ا2ا ،الكايفابن قدامة،  1

 .160، ا11ا ،الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  2
 .04، ا5، امعونة اويل النهى ابن النجار، 3
 .48، ا3، امطالب أوىل النهىالرحيباين،  4
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 الفرع الثاين: دليد القاعدة:

، حيء إن كد واحد منهما جائز قياس اجتماع العقدين على انفراد كد عقد منهماأ ـ 
جاء يف املبدع: "ألهنما عينان جيوز أخذ العوض عنهما ، اجلمع بينهما فكذلك جيوز مبفرده،

 .1منفردين فجاز أخذه عنهما جمتمعم"

د واحد منهما، فجاز إهنما عقدان جيوز إفراد ك" :ه(1051)ت: وقال البهويت
 .2"اجلمع بينهما

ما إذا اع شقصا وسيفا فإنه ك،  يع يف شفعة وما ال شفعة فيهقياس ما لو مجع بم البب ـ 
 . 3وجوب الشفعة يف أحدمها دون اآلخريصح مع اختالف حكمهما ب

ل عليه ما د نها إالاإلاحة، فال حيرم ماألصد يف العقود دليد االستصحاب، حيء إن ا ـ 
 احد.ال يوجد دليد مينع اجتماع العقود يف عقد و و دليد شرعي صحيح صريح، 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40، ا4، ااملبدعابن مفلح،  1
 .24،ا9، اف القناعكشا  ،البهويت 2

، الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  .178، ا4ا ،املغينابن قدامة، ان ر:  3
 .42، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار، ، و 160، ا11ا
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

لعقد فيهما، ال صح ن رايإذا قال البائع: بعتك بيتًا من بيويت، وأجرتك بيتًا آخر مبليو  .1
 ألن اختالف العقدين ال مينع صحة البيع.

 مينع العقدين ف المن اع سيارته وصارفه يف عقد واحد، صح العقد فيهما، ألن اختال .2
 صحة البيع.

، ألن دانح العقصايل زوجتك ابنل وبعتك بيل مبائة ألف ر  يف الزواا: ل الويلإذا قا .3
 اختالف العقدين ال مينع صحة البيع.

)وإن مجع( يف عقد )بم بيع وإجارة( ، أبن اعه : "ه(1243قال الرحيباين )ت:
عبده، وأجره داره بعوض واحده صحا، )أو( مجع بم بيع )وصرف( ، أبن اعه عبده، 

فه دينارا مبائة درهم مثال، صحا خبالف ما لو اعه اوا وعشرة دراهم بثالام درمها، وصار 
)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 

 .1"الصحة

 

 

 

 

 

                                                           
 .50، ا4، امطالب أويل النهىالرحيباين،  1
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 املعاصرة للجمع بم العقود اجملتمعة: التطبيقات

معة، وقد اجملت عقودد، ومسوه الو تطرق الفقهاء املعاصرون إىل هذا النوع من العق
 : أييتتناولوا تعريفه وحكمه، نوردها فيما 

 أواًل: تعريفه: 
عرف نزيه محاد العقود اجملتمعة بقوله: "أن يرتاضى الطرفان على إبرام اتفاقية تشتمد 

تلك حبيء تعترب سائر موجبات  -سبيد اجلمع أو التقابد  -دين أو أكثر، على على عق
 .1العقود اجملموعة، ومجيع االلتزامات املرتتبة عليها مجلة واحدة مبثابة آرر العقد الواحد"

وعرفها الدكتور القري بقوله: "تلك االتفاقيات الل توِلد حقوقًا والتزامات مستمدة 
اقدية مسماة، كأن جيتمع فيها البيع واإلجارة والوكالة ..اخل، ولكد من أكثر من عالقة تع

واحد من هذه العقود معامله الواضحة وأركانه وشروطه املكتملة، ولكنها تقع مجيًعا يف داخد 
 .2تلك االتفاقية"

وأما هيئة املعايري الشرعية فعرفت العقود اجملتمعة يف معيارها اختصار، حيء نصت 
 .3لية بم طرفم أو أكثر تشتمد على عقدين أو أكثر"على أهنا: "عم

 رنًيا: حكم العقود اجملتمعة:

جواز اجتماع أكثر  منفقهاَء احلنابلة  إليه وقد ذهب الفقهاء املعاصرون إىل ما ذهب 
 من عقد يف صفقة واحدة.

 فيهما هذا  وطرحكويلفقد جاء يف فتاوى ندوتم فقهيتم ُعقدات يف بيت التمويد ال"
 املوضوع، حيء انتهت إحدامها إىل ما أييت:

                                                           
 .515، ا2، العدد العاشر، اا، جملة جممع الفقه اإلسالميالعقود املستجدة ضوابطها ومناذج منهنزيه محاد،  1
 .526، ا2، العدد العاشر، االعقود املستجدة، جملة جممع الفقه اإلسالميالقري،  2
 .350، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3
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اوضات أم د املععقو  كاان منم عقدين يف صفقة واحدة، سواء  ال مانع شرعاً من اجلمع ب .1
ن مويستثىن  ود.والعق شروطلعموم األدلة الدالة على األمر الوفاء ال من عقود التربعات،

 ذلك ما أييت:
أي  قرض معقد الع، مثد اجتماع شبهتهاجتماع عقدين على حنو يؤدي إىل الرا أو  .أ

 يؤدي إىل الرا.وألنه لورود النهي عن بيع وسلف،  ،عقد
 .اجتماع بيع مؤجد مع بيع معجد يف صفقة واحدة )بيع العينة(و  .ب

 .1الشروط الصحيحة مهما كثرت مقبولة شرعاً" .2
سواء  وجاء يف فتاوى الندوة ا امسة: "جيوز اجتماع العقود املتعددة يف عقد واحد، 

 ركانهام إذا استوىف كد عقد منها أكانت هذه العقود متفقة األحكام أو خمتلفة األحك
أم منهما  ،وشرائطه الشرعية، وسواء أكانت هذه العقود من العقود اجلائزة أم العقود الالزمة

اجتماعها  على  يرتتبوأال ،معاً، وذلك بشرط أن ال يكون الشرع قد هنى عن هذا االجتماع
 .2هو حمرم شرعاً" ىل ماإ توسد

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 

 .3مبفرده، ما مل يكن هنات دليد شرعي مانع، فحينئذ ميتنع خبصوصه استثناء"
 د إىل صحة اجتماع العقود بشرطم:وذهب نزيه محا

ا كم  ،رهلى ح عأن ال يرتتب على اجتماع عقدين فأكثر ما دل النص أو القياس "  .1
 يف اجتماع البيع والسلف.

                                                           
، 1)جدة: جمموعة دلة الربكة، ط ب املعرفية اإلسالميةحبوث يف املعامالت واألسالي عبد الستار، ،أبو ريدة 1

 نقاًل عن فتاوى الندوة الفقهية ا امسة لبيت التمويد الكويل. .405، ا5ا م(2004ه، 1425
 .406، ا5، ااملصدر السابق 2
 .350، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3
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أال يكون العقدان اجملتمعان يف اتفاقية واحدة متضادين وضًعا، أو متناقضم  .2
 .1"حكًما

 ومن أهم تطبيقات العقود اجملتمعة:

ة التمليك: والل عرفتها هيئة املعايري الشرعية أبهنا: "إجارة يقرتن هبا الوعد اإلجارة املنتهي .1
  .2بتمليك العم املؤجرة إىل املستأجر يف هناية مدة اإلجارة أو يف أاناءها"

القره داريي بقوله: "أن يتفق الطرفان على إجارة شيء ملدة معينة أبجرة الشيخ وعرفها 
 .3املثد، على أن تنتهي بتمليك العم املؤجرة للمستأجر"معلومة قد ال تزيد على أجرة 

 برزها:من أ، صرونتعددة ذكرها الفقهاء املعاولإلجارة املنتهية التمليك صور م
رة لعم املستأجبيع ا وعدبالصورة األوىل: أن يتم اإلجيار بم الطرفم، أت يلحق هذا العقد "

قساط يع األمجاد  هناية املدة بعد سدمقابد مبلم حقيقي، أو رمزي يدفعه املستأجر يف
 اإلجيارية املتفق عليها.

وميكن أن نتصور صورة العقد على النحو اآليت: أجرتك هذه السلعة ملدة معينة،  
 يقي أو مقابدثمن حقر بأبجر معم، ويف هناية املدة بعد انتهاء األقساط يباع إىل املستأج

 مبلم رمزي.

يلحق به وعد طرفان على أتجري الدار أو السفينة، أو حنومها و الصورة الثانية: أن يتعاقد ال
، أي إن املؤجر يهبها للمستأجر بعد انتهاء زمن حمدد يدفع فيه مجيع اهلبة يف عقد منفصد

 .4"األقساط اإلجيارية املستحقة
                                                           

 .515، ا2، العدد العاشر، اود املستجدة ضوابطها ومناذج منها، جملة جممع الفقه اإلسالميالعقنزيه محاد،  1
 .127، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية2
 .477، ا1، االثاين عشر، العدد اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، جملة جممع الفقه اإلسالميالقره داريي،  3
-493، ا1، االثاين عشر، العدد اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، جملة جممع الفقه اإلسالميالقره داريي، ان ر:  4

494. 
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ن وفاء مجيع منتهاء اال : عقد إجارة مع إعطاء املالك ا يار للمستأجر بعدالثالثةالصورة "
دة معند انتهاء  السوق سعرألقساط اإلجيارية املستحقة خالل املدة يف شراء العم املأجورة با

 اإلجارة.

: عقد إجارة ميكن املستأجر من االنتفاع العم املؤجرة مقابد أجرة معلومة يف الرابعةالصورة 
، قت شاءلك العم املؤجرة يف أي و مدة معلومة، ويعطي املؤجر للمستأجر حق ا يار يف مت

 .1"على أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق

املنتهية التمليك فتوى عن الندوة الفقهية األوىل لبيت  ةجار وقد صدرت خبصوا اإل
 : 2م، ونصها1981التمويد الكويل عام 

جرة حمددة عقد أبد ال"إذا وقع التعاقد بم مالك ومستأجر على أن ينتفع املستأجر مبح
د فإن هذا ر للمحتأجدد معلومة، على أن ينتهي هذا العقد مبلك املسوزعة على مُ أبقساط م

 العقد يصح إذا روعي فيه ما أييت:

 ضبه مدة اإلجارة ، وتطبيق أحكامها طيلة تلك املدة. .أ
  ديد مبلم كد قسه من أقساط األجرة. .ب
ك وعد سابق بذليذًا لتنف نقد امللكية إىل املستأجر يف هناية املدة بواسطة هبتها إليه .ت

 بم املالك واملستأجر".

 :3وقرر جممع الفقه اإلسالمي أن ضابه جواز اإلجارة املنتهية التمليك ما أييت

                                                           
 .699، ا1الثاين عشر، ا، العدد جملة جممع الفقه اإلسالميقرارات وتوصيات  1
. 349-249، ا1، اثاين عشرال، العدد اإلجارة وتطبيقاهتا املعاصرة، جملة جممع الفقه اإلسالميالقره داريي،  2

 .199-195، االعقود املالية املركبة ،العمراين
 .697، ا1الثاين عشر، ا، العدد جملة جممع الفقه اإلسالميقرارات وتوصيات  3
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د البيع رام عقن إب. وجود عقدين منفصلم يستقد كد منهما عن اآلخر زماان، حبيء يكو 1"
 ازي الوعد يفيار يو ا بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد التمليك يف هناية مدة اإلجارة ، و 

 األحكام.

 . أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع.2

ملؤجر ما تحمد اك ي. أن يكون ضمان العم املؤجرة على املالك ال على املستأجر، وبذل3
ر بشيء إذا ملستأجم ايلحق العم من ضرر ريري انشئ من تعدي املستأجر أو تفريطه، وال يلز 

 فاتت املنفعة.

 الا، ا إسالميً عاونيً  تشتمد العقد على أتمم العم املؤجرة فيجب أن يكون التأمم. إذا ا4
 جتاراي، ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر.

عقد  ال مدةطو  . جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية التمليك أحكام اإلجارة5
 اإلجارة وأحكام البيع عند متلك العم.

 اإلجارة". ال مدةطو  ة ريري التشغيلية على املؤجر ال على املستأجر. تكون نفقات الصيان6
أنه:  صت علىيء نوأخذت املعايري الشرعية  واز اإلجارة املنتهية التمليك، ح

إلجارة، عقد ا عن "جيب يف اإلجارة  ديد طريقة متليك العم للمستأجر بوايقة مستقلة
 ويكون إبحدى الطرق اآلتية:

ارة أبجرة ة اإلجاء مدرمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد البيع يف أانوعد البيع بثمن  .أ
 املدة الباقية، أو بسعر السوق.

 وعد اهلبة. .ب
 .1"عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط .ت

                                                           
 .117، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية1
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وقد عرِّفت بتعريفات متعددة تؤول كلها إىل معىن واحد، منها تعريف : الشركة املتناقصة .2
أبهنا: "عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء املعايري الشرعية، حيء عرفتها  هيئة

بشراء حصة اآلخر تدرجيًيا 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 

ذلك بوعد منفصد عن الشركة، ريري مشرتط فيها البيع والشراء، وإ ا يتعهد الشريك ب
وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصد عن الشركة، وال جيوز أن يشرتط أحد العقدين يف 

 .1اآلخر"
وعرفتها املوسوعة اإلسالمية أبهنا: "مشاركة يعطي البنك فيها احلق للشريك يف 

املتفق عليها،  احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة، أو على دفعات، وفق ما تقتضيه الشروط
لسداد قيمة قسه أو طبيعة العملية على أساس إجراء ترتيب من م لتجنيب جزء من الدخد 

 .2حصة البنك"
 :3وللمشاركة املتناقصة صور متعددة، من أبرزها

 ،مدالشريك الع مدّ ويق، عمالصورة األوىل: أن تدفع املؤسسة املالية كامد رأس املال ملشروع م
 ناقصة.ة املتشاركمع وعد من املؤسسة بتمليك املشروع بطريقة امل، الربح بينهمايكون و 

الصورة الثانية: حيدد نصيب كد من البنك وشريكه يف الشركة يف صورة أسهم متثد جمموع 
قيمة الشيء موضوع املشاركة )عقار مثاًل(، وحيصد كد من الشريكم )البنك والشريك( على 

ملوكة .. وللشريك إذا شاء أن يقتِن من هذه األسهم امل نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار
                                                           

 .117، ااملعايري الشرعية، ية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املال 1
املشاركة املتناقصة يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، جملة عجيد جاسم،  النشمي،نقاًل عن املوسوعة اإلسالمية،  2

 .581، ا2، االثالء عشر ، العددجممع الفقه اإلسالمي
نزيه محاد،  .581، ا2، ابقمصدر سااملشاركة املتناقصة يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، النشمي، 3

، الثالء عشر ، العدداملشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، جملة جممع الفقه وهبة الزحيلي،  .516، ا2ا

 .490، ا2، االثالء عشر ، العدداإلسالمي
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، حبيء تكون األسهم املوجودة يف حيازة البنك متناقصة، إىل أن للبنك عدًدا معيًنا كد سنة
 .امللكية املنفردة للعقاربكاملها ، فتصبح له  يتم متليك شريك البنك األسهمَ 

املشاركة يف التمويد الكلي أو اجلزئي الصورة الثالثة: وهي أن يتفق البنك مع عميله على 
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 

مه البنك اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصد ما قد
 عض قيمة احلصة من الغلة الناجتة.من متويد، أي إن هذه الصورة يتم فيها سداد ب

 وقد نّص جممع الفقه اإلسالمي بشأن املشاركة املتناقصة على ما أييت: 
املشاركة املتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بم طرفم يف مشروع ذي دخد يتعهد " .1

خر تدرجًيا، سواء كان الشراء يف حصة الطرف فيها أحدمها بشراء حصة الطرف اآل
 املشرتي يف الدخد أم من موارد أخرى.

هو العقد الذي يربمه الطرفان ويسهم فيه كد منهما حبصة  أساس قيام املشاركة املتناقصة .2
يف رأس مال الشركة، سواء كان إسهامه النقود أم األعيان بعد أن يتم تقوميها، مع بيان  

بقدر حصته يف  -إن وجدت–بح، على أن يتحمد كد منهما ا سارة كيفية توزيع الر 
 الشركة.

ختتص املشاركة املتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفم فقه أبن يتملك حصة  .3
الطرف اآلخر، على أن يكون للطرف اآلخر ا يار، وذلك إببرام عقود بيع عند متلك كد 

 والقبول. جزء من احلصة، ولو بتبادل إشعارين اإلجياب
جيوز ألحد أطراف املشاركة استئجار حصة شريكه أبجرة معلومة وملدة حمددة، وي د كد  .4

 من الشريكم مسؤواًل عن املشاركة األساسية مبقدار حصته.
املشاركة املتناقصة مشروعة إذا التزم فيها األحكام العامة للشركات، وروعيت فيها  .5

 الضوابه اآلتية:
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اء ند إنشصة عالطرفم حصة الطرف اآلخر مبثد قيمة احلعدم التعهد بشراء أحد  .أ
ن ديد مثتم  يالشركة، ملا يف ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بد ينبغي أن 

 يع.ند البعليه بيع احلصة القيمة السوقية يوم البيع، أو مبا يتم االتفاق ع
ات، بد صروفملاائر عدم اشرتاط  مد أحد الطرفم مصروفات التأمم أو الصيانة وس .ب

 على وعاء املشاركة بقدر احلصص. مد 
األراح  طوع منم مق دد أراح أطراف املشاركة بنسب شائعة، وال جيوز اشرتاط مبل .ت

 أو نسبة من مبلم املسامهة.
 الفصد بم العقود وااللتزامات املتعلقة املشاركة. .حل
 ."1 متويد(منع النص على حق أحد الطرفم يف اسرتداد ما قدمه من مسامهة ) .ا

البطاقات املصرفية االئتمانية: وقد عرفها جممع الفقه اإلسالمي أبهنا: "مستند يعطيه  .3
ميكنه من شراء السلع أو  -بناء على عقد بينهما  -مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري 

 .2ا دمات ممن يعتمد املستند دون دفع الثمن حاالً لتضمنه التزام املصدر الدفع"
ددة ات متعكييفتجمموعة اتفاقيات وتعاقدات قد جيتمع يف العقد  وهي  توي على

 لعالقة واحدة، وتكييف آخر النسبة للطرف اآلخر.
 وأطراف االتفاقيات يف بطاقة االئتمان هي:

 ()ماسرت كارد وفيزا( )كـ   املن مة العاملية: هي الل متلك العالقة التجارية للبطاقة .أ
 صدار البطاقة.املصرف املّصدر: هو الذي يقوم إب .ب
 حامد البطاقة: وهو العميد الذي يستخدم البطاقة. .ت
 ارية.الت جتم حمالتاجر: وهو اجلهة الل تقبد البطاقات سواء أكانت مؤسسة أ .حل

                                                           
 .645، ا1، اا امس عشر، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي 1
 .71، ا1، اقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 2
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ى قات لدلبطااملصرف التاجر: وهو املصرف الذي يقوم التسويق الستخدام ا .ا
 املؤسسات واحملالت التجارية.
 در البطاقة وحاملها:التكييف الشرعي للعالقة بم مص

مبينًا العالقة بم املصدر واحلامد: "التكييف املالئم  أبو ريدةقال الدكتور عبد الستار 
للعالقة بم مصدر البطاقة وحاملها هي الكفالة، فالبنك يتكفد أبداء ما جيب يف ذمة حامد 

ة جتاه التجار البطاقة من ديون انجتة عن استخدامها يف حدود السقف املبم يف شروط البطاق
 .1ومقدمي ا دمات املشرتكم يف ن ام البطاقة"

م )األول(  ىل نوعإقسم الكفالة تقبد التقييد الزمان واملبلم واألشخاا، كما أهنا تن
 كفالة دين ربت عند انعقاد الكفالة. 

 و)الثاين( كفالة دين سيثبت يف املستقبد.

 م التاجر:التكييف  الشرعي للعالقة بم البنك املصدر وب

"إن العالقة بم مصدر البطاقة وقابلها )التاجر( هي عالقة كفالة مقرتنة احلوالة الل 
 .2متت بم حامد البطاقة ومّصدرها، وكان التاجر فيها حمااًل"

 التكييف الشرعي للعالقة بم البنك التاجر والتاجر:

 وتكييف العالقة بم البنك التاجر والتاجر مزدوجة فهي:

ك التاجر ى البنة عل: األار الناشئ عن حوالة الدين الصادرة من حامد البطاقأوالً 
 لة.والصاحل التاجر، فالتاجر ينشأ له التزام على البنك التاجر مبوجب احل

                                                           
 .480ا ،3ا ،العدد الثاين عشر، اإلسالمي جملة جممع الفقه ،بطاقات االئتمانعبد الستار،  ،أبو ريدة 1
 .املصدر السابق 2
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رنياً: حوالة حق، إبحالة التاجر لبنك التاجر الستيفاء ما للتاجر من حق على 
لبنك التاجر على ما يدفعه، فيثبت له حق حامد البطاقة، وهي مبثابة توايق آخر حلصول ا

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 

 .1عليه )حامد البطاقة(

 ا:ة هلم املصدر للبطاقة واملن مة الراعيالتكييف الشرعي للعالقة ب

ة(، حيء إن )مسسر  ساطةالعالقة بم البنك للبطاقة واملن مة الراعية هلا هي عالقة و 
 املن مة تعد صاحبة احلق املعنوي يف البطاقة )الرتخيص(.

وتنشئ املن مة عالقة بينها وبم البنوت واملؤسسات املالية الل تصدر البطاقة، حيء 
ملن مة تلك البنوت ا ربة الفنية واإلدارية يف إدارة نشاط إصدار البطاقة، وتشمد تزود ا

خدمات املن مة التوسه بم األعضاء بشأن االتصاالت واملراسالت وعمليات املقاصة 
 2والتسوايت، وعمليات التفويض وإجياد احللول للمشاكد الل  دحل بم األعضاء.

 نك التاجر والبنك املّصدر:التكييف الشرعي للعالقة بم الب
م ستخدايج اليقدم البنك التاجر خدمات للبنك املصدر للبطاقة، وذلك الرتو 

ع التجار، ماقيات تفالبطاقة من قبد أصحاب املتاجر وا دمات، وهو الذي يتوىل إبرام اال
ملّصدر نك اه مع البعالقت يف والتعهد بدفع املبالم املستحقة املرتتبة على قبوهلم البطاقة، وهو

 يقوم بدور الوكيد أو الوسيه، ويستحق من املصدر عمولة على ذلك.

 : 3جممع الفقه اإلسالمي بشأن البطاقات االئتمانية ما أييتجملس وقد قرر  

                                                           
 .480، ا3ا ،، مصدر سابقبطاقات االئتمان، أبو ريدة 1
 املصدر السابق. 2
 .219، ا3، اا امس عشر ، العددجملة جممع الفقه اإلسالمي 3
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جيوز إصدار بطاقات االئتمان املغطاة، والتعامد هبا، إذا مل تتضمن شروطها دفع  .أ
 الفائدة عند التأخر يف السداد.

( بشأن الرسوم، واحلسم 2/12) 108لبطاقة املغطاة ما جاء يف القرار ينطبق على ا .ب
 على التجار ومقدمي ا دمات، والسحب النقدي الضوابه املذكورة يف القرار.

 جيوز شراء الذهب أو الفضة أو العمالت البطاقة املغطاة. .ت
دخول  ال جيوز منح املؤسسات حامد البطاقة امتيازات حمرمة، كالتأمم التجاري أو .حل

األماكن احمل ورة شرًعا. أما منحه امتيازات ريري حمرمة، مثد: أولوية احلصول على 
 ا دمات أو التخفيض يف األسعار، فال مانع من ذلك شرًعا.

م بدائد للبطاقة ريري املغطاة أن تلتزم يف على املؤسسات املالية اإلسالمية الل تقدّ  .ا
جنب شبهات الرا أو الذرائع الل تؤدي إصدارها وشروطها الضوابه الشرعية، وأن تت

 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

 .الء: تطبيقات القاعدةاملطلب الث

 .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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 ه:بط صفتوض املبحث األول: كل عوض يف الذمة يشرتط العلم به ومعرفة مقداره
 :ول: معىن القاعدةاملطلب األ
تعـِن القاعــدة أبن كــد عــوض ابـت يف الذمــة ال بـُـّد مــن العلـم بــه لرفــع اجلهالــة املفســدة  

عقــود  ة جلميــعللعقــد، وال بــد كــذلك مــن معرفــة مقــدار العــوض وصــفته، وهــذه القاعــدة شــامل
د ك  ها أن يعلمشرتط فيياملعاوضات، مثد البيع واإلجارة والصرف والشركة والسلم وحنوها الل 

أن دراسـتنا  ومبـاد. وها مما تتوقـف عليـه صـحة العقـمن العاقدين: العوض واملعوض واألجد وحن
 حثه.فسيقتصر الباحء على تنزيد هذه القاعدة على مبامتعلقة يف اب السلم 

ـــد فيـــه العـــوض )رأس املـــال( ويـــؤخر امل املســـلم )عـــو ض مـــن طبيعـــة عقـــد الســـلم أنـــه يعج 
سـَلم إليـه، فـال بُـّد إذفيه(، وهو أحد العوضم، وهـ

ُ
شـياء: علـم بثالاـة أن مـن الو متعلـق بذمـة امل

 عم املسلم فيه، وقدره، وصفته.
 :1اشرتط فقهاء احلنابلة أن يُنّص يف عقد الّسلم األمور اآلتية

و التمــر مــن صــري، ألم فيــه ونوعــه: أبن يبــم أنــه رز مــن النــوع الباكســتاين أو املســجــنس امل .1
 .النوع الصقعي وحنو ذلك

ته طويلـة صري حباضبه صفته: أبن يبم صفته مما خيتلف به الثمن ظاهراً كأن يقول رز م .2
 أو متر صقعي سكري صغري.

، ا كــان مــوزوانً لــوزن إذبيــان قــدره: أبن يــذكر مقــدار املســلم فيــه الكيــد إذا كــان مكــياًل، وا .3
 . ويلك  500والعدد إن كان معدوداً، كأن يقال شعري مصري قدمي، حباته طويلة، 

إليــه  املســلم وال يصــح أن ُيشــرتط يف عقــد الســلم: األجــود، كــأن يشــرتط املســلم علــى
د حيتمــد أن يوجــو يــد إال أجــود أنــواع الــرز املصــريه لتعــذر الوصــول إليــه إال اندراً، إذ مــا مــن ج

 أجود منه.

                                                           
، 3، ااإلراداتشةةةةرح منتهةةةةى البهــــويت، . 203-202-201، ا5، امعونةةةةة أويل الن هةةةةىابــــن النجــــار، ان ــــر:  1

 .94-93-92، ا8، اكشاف القناع. البهويت، 302-301-300ا
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لتعـــذر الوصـــول إليـــه إال  (ال يصـــح شـــرطه أجـــود)و : "ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار
 :أي (ولـه)ه ألنـه ال ينحصـر. (أو أردأ) .من جيد إال وحيتمد أن يوجد أجود منه إذ ما .اندراً 

 .1ه ألن احلق له وقد رضي بدونه"(أخذ دون ما وصف)لرب السلم 
وإن جــاء املســلم إليــه أبجــود ممــا أســلم فيــه مــن نوعــه يلــزم املســلم أخــذهه ألنــه جــاءه مبــا       

 .2تناول العقد، وزايدٍة تنفعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .197، ا5، اىمعونة أويل النهابن النجار،  1
. البهـويت، 304، ا3، ااإلراداتشةرح منتهةى البهـويت، . 198، ا5، امعونةة اويل النهةىان ر: ابن النجـار،  2

 .101، ا8، اكشاف القناع
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 ملطلب الثاين: أتصيل القاعدة:ا

 الفرع األول: صيغة القاعدة

تعـــددة بـــارات موردت هـــذه القاعـــدة يف ســـياق التعليـــد جلملـــة مـــن الفـــروع الفقهيـــة وبع
 مؤداها واحده فمنها:

ـــــن قدامـــــة ـــــن قدامـــــة و  ه(620)ت: قـــــول اب ـــــرمحن ب ـــــد ال ـــــريعب  صـــــاحب الشـــــرح الكب
ســـَلَم : ه(695ابـــن املنجـــى )ت:و  ه(682)ت:

ُ
يف الذمـــة، فـــال بُـــد  مـــن  فيـــه عـــوض  "ألن امل

 .1العلم به، كالثمن"
"وكـد مـا ضـبه بصـفة فالسـلم فيـه : بارة أخرى حيـء قـالكما عرب عنها ابن قدامة بع

 .2جائز"
"ألنـــه عـــوض ريـــري مشـــاهد يثبـــت يف وقـــال ابـــن قدامـــة وابـــن املنجـــى يف موضـــع آخـــر: 

 .3الذمة، فاشرتط معرفة قدره كالثمن"
والربهــان  ه(682)ت: صــاحب الشــرح الكبــرين بــن قدامــة عبــد الــرمحكمــا عــرب عنهــا 

"ألنــه عــوض ريائــب يثبــت يف الذمــة، فاشــرتط معرفــة قــدره  بقوهلمــا:  ه(884)ت: ابــن مفلــح
 .4كالثمن"

"ألنه عوض ابت يف الذمـة، فاشـرتط معرفـة بقوله:  ه(772)ت: وعرب عنها الزركشي
 .5قدره كالثمن"

                                                           
، 12، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 391، ا6، ااملغينابن قدامة،  1

 . 526، ا2، ايف شرح املقنعاملمتع . ابن املنجى، 233ا
 .385، ا6، ااملغينابن قدامة،  2
 .991، ا3، ااملمتع يف شرح املقنعابن املنجى، . 399، ا6، ااملغينابن قدامة،  3
، 4، ااملبةدعابـن مفلـح،  .253، ا12، االشرح الكبري املطبوع مةع املقنةع واإلنصةافعبد الرمحن ابن قدامة،  4

 . 180ا
 .305، ا3، ااإلراداتشرح منتهى . البهويت، 8، ا4، ار اخلرقيشرح خمتصالزركشي،  5
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يثبـــت يف الذمـــة، فاشــرتط العلـــم بـــه   ســـلم عــوض"ألن ال: (1051)ت: وقــال البهـــويت
 .1كالثمن"

 الفرع الثاين: أدلة القاعدة:

 أواًل: من السنة:
 َوَوْزنٍ  َمْعُلوٍم، َكْيدٍ   َفِفي َشْيٍء، يف  َأْسَلفَ  َمنْ » لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:

  .2«َمْعُلومٍ  َأَجدٍ  ِإىَل  َمْعُلوٍم،
رتط أن يكون قدره معلوًما بكيد أو جواز السلم، وأنه يش"وهذا احلديء يدل على 

وزن أو ريريمها مما يضبه به، فإن كان مذروًعا كالثوب اشرتط ذكر ذراع معلوم، وإن كان 
 .3معلوًما كاحليوان اشرتط ذكر عدد معلوم"

 رنياً: من اإلمجاع:
سلم حنفا عنه من أهد العلم على أن ال: "أمجع كد من ه(318)ت: ابن املنذر قال
 جيـــوز بقفيـــز ال يعلـــم عيـــاره، وال يف اـــوب بـــذرع فـــالنه ألن املعيـــار لـــو تلـــف، أو يف الطعـــام ال

 .4مات فالن، بطد السلم"
 : من املعقول:رلثًا

 ز بغري ما هو مقدر به األصد.نه مبيع يشرتط معرفة قدره فلم حيأل" .أ

                                                           
 .92، ا8، اكشاف القناعالبهويت،  1
وأخرجه  (.2240، رقم: )85، ا3، كتاب السلم، اب: السلم يف وزن معلوم، اصحيحهأخرجه البخاري يف  2

 (.1604، رقم: )1226، ا3، كتاب املساقاة، اب: السلم، اصحيحهمسلم كذلك يف 
، 2)بريوت: دار إحياء الرتاحل العريب، ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجحيىي بن شرف،  لنووي،ا 3

 .41، ا11ا م(1972ه، 1392
بلفا  400، ا6، ااملغينابن قدامة، . ونقله عنه: 106، ا6، ااإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر،  4
 ....".املسلم يف الطعامأن "
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وجــب فألجلــه  أنــه يبقــى مــن الصــفات مــن اللــون والبلــد وحنومهــا مــا خيتلــف الــثمن والعــوض .ب
 ره.ذك

 .1"ألن ما ال ميكن ضبه صفاته خيتلف كثرياً. فيقضي إىل املنازعة املمنوعة .ت

                                                           
، 12، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 400، ا6ا، املغينقدامة،  ابن 1

 .254ا



 

98 

 

 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

وســبب  ،م فيــهوز الســلذكــر فقهــاء احلنابلــة أمثلــة كثــرية ملــا جيــوز الســلم فيــه، ومــا ال جيــ
 اختالفهم هو: هد صفات املسلم فيه ميكن ضبطها أم ال؟

ديــــد القمح واحلاملكــــيالت واملــــوزوانت واملزروعــــات واملعــــدودات كــــجيــــوز الســــلم يف مجيــــع   .1
 .واألقمشة واحليواانت، ألنه ميكن العلم به ومعرفة مقداره وصفته

 ال ما ألن(; صفاته انضباط) ميكن مما فيه مسلم كون: "ه(1051قال البهويت )ت:
( كمــوزون) رعاشــ مطلــوب وعــدمها واملشــاقة املنازعــة إىل فيفضــي كثــريا  خيتلــف صــفاته تنضــبه

 حب من( مكيد) ت( و) ....وصوف وكتان وقطن ورصاا وحناس وحديد وفضة ذهب من
 .1"(حيوان من معدود) ت( و) وخيوط كثياب(  مذروع) ت( و) وحنوها ولنب ودهن ومتر

ء قـرر بشـأن تاسـع حيـوهو ما قرره اجملمع الفقهـي اإلسـالمي املنعقـد يف دورة مـؤمتره ال
 السلم ما يلي:

 ويثبـت صـفاته ضـبه وميكـن بيعـه جيـوز مـا كد  تشمد السلم عقد فيها جيري الل السلع"أواًل: 
 .عاتاملصنو  أم املزروعات أم ا ام املواد من أكانت سواء الذمة، يف ديناً 

 :رنًيا: بشأن تطبيقات السلم

سـالمي ويف تصـاد اإليعد السلم يف عصران احلاضر أداة متويد ذات كفاءة عاليـة يف االق
 التشــــغيد لتمويــــد نفقــــات ســــتجابتهااملصــــارف اإلســــالمية، مــــن حيــــء مرونتهــــا وا نشــــاطات

 نها: موالنفقات الرأمسالية األخرى. وهلذا تعددت جماالت تطبيق عقد السلم، 

                                                           
البهويت، . 198، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار، وان ر: . 729، ا3، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  1

 .87-86، ا8، اكشاف القناع
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 مــع إلســالميا املصــرف يتعامـد حيــء خمتلفــة، زراعيــة عمليـات لتمويــد الســلم عقــد يصـلح .أ
 مريـريه حماصـيد أو محماصـيله مـن املوسـم يف السـلعة لـديهم توجـد أن يتوقـع الـذين املزارعم

 هبــذا مهلــ فـَيـَُقــدِّمُ  م،حماصــيله مــن التســليم يف أخفقــوا إذا ويســّلموها يشــرتوها أن ميكــن الــل
  .جهمإنتا  قيق عن املايل العجز مشقة عنهم ويدفع الغاً  نفعاً  التمويد

د املراحــد ا متويــمميكــن اســتخدام عقــد الســلم يف متويــد النشــاط الزراعــي والصــناعي، والســي .ب
دة تســويقها اً وإعــاالســابقة إلنتــاا وتصــدير الســلع واملنتجــات الرائجــة وذلــك بشــرائها َســلم

  أبسعار جمزية.
ميكن تطبيق عقد السلم يف متويد احلرفيم وصغار املنتجم الزراعيم والصناعيم عن طريق  .ت

رأس مـال سـلم مقابـد إمدادهم مبستلزمات اإلنتاا يف صورة معدات وآالت أو مواد أوليـة كـ
 .1احلصول على بعض منتجا م وإعادة تسويقها"

عـوض يف الذمـة يشـرتط العلـم الوهذه الصور الـواردة يف قـرار اجملمـع الفقهـي جـائزة ألن   
 .به ومعرفة مقداره وضبه صفته

ديد حيتاا إىل متويـد لشـراء ُكتـد احلديـد احليوجد مصنع اياين لسحب وتشكيد قضبان " .2
جـــٍد ميتـــد حـــىت اتريـــخ أببفائـــدة  صـــد عـــادة علـــى التمويـــد الـــالزم مـــن البنـــكوحي ،الالزمـــة

التمويــد الــالزم علــى  تســويق منتجاتــه. ففــي هــذه احلــال يقــوم املصــرف اإلســالمي بعــرض
تربمج احلديد، و  من منتجاتسلم، فيأخذ مقابد التمويد املنتجات املصنعة أساس عقد ال

مينـاء سـيف كـون التسـليم يف مينـاء التصـدير أو مواعيد وأمكنة التسـليم، ويتفـق مـثاًل أن ي
 .ألنه عوض ابت يف الذمة، فاشرتط معرفة قدره كالثمنفالسلم هنا جائز، ، 2"االسترياد

أن  –مـثالً  –ميكن للمصرف اإلسالمي أن يقدم سلماً مع شركة منتجة للـنفه ولنفـرض  .3
 الذمـة بتـاريخ معـم شركة قطر للبرتول تلتزم بتسليم كميـة حمـدودة مـن الـنفه املوصـوف يف

                                                           
 .99، ا1، ا(9/2) 85قرار رقم:  ،بة الشاملةاملكت ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل وتوصيات قرارات 1
 .630-629ا، 1ا، ، العدد التاسعنزيه محاد، السلم وتطبيقاته املعاصرة، جملة جممع الفقه اإلسالمي 2
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ســلم عــوض يثبــت يف الذمــة، فاشــرتط ألن ال، لــة الراســية يف مينــاء محــد الدوليــةعلــى الناق
 .العلم به كالثمن

 تســــتخدمه اشــــتهر يف وقتنــــا احلاضــــر عالمــــات جتاريــــة وهــــي عبــــارة عــــن عالمــــات مميــــزة  .4
 فيمــا  العــامليفالشـركات لتمييــز منتجا ــا وسـلعها عــن شــركات أخــرى، وتتنـافس الشــركات 
د ســـنة،  اليـــة كـــبينهـــا علـــى صـــدارة أفضـــد عالمـــة التجاريـــة مـــن حيـــء القيمـــة الشـــرائية وامل

 كالتنافس بم شركة كوكاكوال وشركة بيبسي يف مشروب ريازي. 

ســبق يف كــالم فقهــاء احلنابلــة أنــه يشــرتط يف املســلم فيــه )الســلعة( أن ُتضــبه صــفاته الــل و  
ـــرداءة والطـــول والقصـــر والعـــرض خيتلـــف الـــثمن هبـــا ظـــاهراً، فيـــذكر اجلـــنس  والنـــوع واجلـــودة وال

 .1والسمك والنعومة وا شونة وحنوه من الصفات
م فاً واحـداً أعددة صنوهد تعد السلعة الواحدة ذات العالمات التجارية )املاركات( املت

 أصنافاً متعددة؟
 ال بد مـنة، فف السعلومما ال خيفى أن العالمة )املاركة( التجارية تعد وصفاً من أوصا
لعة ( املعينــة لســاملاركــة)ذكرهــا يف عقــد الســلم، ويُلــزم الوفــاء بــه إذا اشــرتط رب الســلم العالمــة 
السـعودية،  تـول صـنعمعينة، كأن يشرتط رب السلم يف من فات ريسيٍد أرضية احلمام ملاركة دي

ى لنــاس علــافهنــا يعتــرب صــنف خمتلــف عــن من فــات مــن شــركات أخــرى كشــركة بــريل، فإقبــال 
 أريلى.  ة ديتول أكثر من شركة بريل مما يدل على جودة املنتج وكذلك سعرهاشرك

: "فيصــف التمــر أبربعـــة ه(620)ت: وهــذا مــا قالــه فقهــاء احلنابلــة، قـــال ابــن قدامــة
أوصــــاف، النــــوع، بــــرينِّ أو معقلــــي والبلــــد إن كــــان خيتلــــف فيقــــول: بغــــدادي أو بصــــري فــــإن 

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

                                                           
 .85، ا2، االكايفان ر: ابن قدامة،  1
 .392، ا6، ااملغينابن قدامة،  2
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 علـى واألوصـاف: "ه(682)ت: الشـرح الكبـري وقال عبد الرمحن بـن قدامـة صـاحب
 والنــوع، اجلــنس، أوصــافه االاــة عليهــا فــاملتفق. فيهــا وخمتلــف اشــرتاطها، علــى متفــق ضــربمه
 وهـذا. وسـنذكرها قـدره، معرفة وكذلك. فيه مسلم كد  يف منها بد ال فهذه. الرداءة أو واجلودة
 خيتلـف ما الثاين، الضرب. اخالفً  فيه ريريهم عن نعلم وال. والشافعي ومالك، حنيفة، أيب قول

 املتفــــق علـــى اقياًســــ ا،شـــرطً  ذكرهــــا يكـــون أن فينبغـــي األوصــــاف، هـــذه ريــــري اختالفـــه الـــثمن
 .1"عليها

 وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء املعاصرين، وفيما يلي بعض نصوصهم:

ركـــة لســـلم مااجًحـــا هـــذا القـــول: "أرى أنـــه إن اشـــرتط رب قـــال الـــدكتور حممـــد عطـــا مر 
هرات جتاريــة شــيــة ذات جتاريــة معينــة فــال بــد مــن الوفــاء هبــا، خاصــة إذا كانــت املاركــات التجار 
نــة ة جتاريــة معيلــى ماركــمتفاوتــة، فــاإلعالانت التجاريــة املكلفــة وجتــارب النــاس جتعــد اإلقبــال ع

  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 

 .2جتارية جيدها طاملا أن رب السلم قد أعطاه احلق يف ذلك"

اركــة املعينــة إذا كانــت توجــد يف الســلعة وكــذلك قــال الشــيخ حســن اجلــواهري: "فــإن امل
)ذات العنــوان 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 

ورق إىل صــقيد وخشــن وكــذا فرضــنا أن شــركات صــنع الــورق أو املناديــد ختتلــف يف صــناعة الــ

                                                           
 .234، ا12، اواإلنصافالشرح الكبري املطبوع مع املقنع عبد الرمحن ابن قدامة،  1
 .442ا ،1ا ،التاسع، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي السلم وتطبيقاته املعاصرة،حممد عطا،  2
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املناديد، فإن عقد السلم الذي يوجد يف ا ارا البد فيـه مـن ذكـر الصـفة الـل متيـز أفـراد ذلـك 
 .1النوع وإال ألدى إىل الغرر املنهي عنه"

 ذات الواحـــدة الســـلعةوممـــن قـــال هبـــذا الـــرأي الـــدكتور عجيـــد النشـــمي، حيـــء قـــال: "
 واحـدة سـلعة كانـت  وإن هـذا زمننـا يف متعـددة أصـنافا تعتـرب هذه املتعددة، التجارية العالمات
 ووصـف لذاتـه مقصـود معينـة ماركـة  ديـد ألن عليـه االتفاق مت مبا هذا على بناء الوفاء وجيب
 .2" قيمة وله فيه مرريوب

ويتلخص مما سبق: أنه البـد مـن ذكـر العالمـة التجاريـة )املاركـة( يف عقـد السـلمه ألهنـا 
مـا ذكرهـا الفقهـاء، وهـو مـا نصـت عليـه هيئـة املعـايري الشـرعية بقوهلـا: مبنزلة الوصف واجلـودة ك

"يعد مـن العـددايت املتقاربـة املصـنوعات لشـركات هلـا منتجـات ال تتفـاوت آحادهـا ومنضـبطة 
 .3بعالمات جتارية ومواصفات قياسية ومتوافرة"

 وصـــوفة يفجيـــوز إصـــدار صـــكوت الســـلم، فيكـــون مصـــدر الصـــك ائعـــاً حملاصـــيد زراعيـــة م .5
هـــا عنـــد ندفـــع مثو الذمـــة ســـلماً، ويطلـــب مـــن املكتتبـــم )املشـــرتين( شـــراء هـــذه احملاصـــيد، 

 .- تهألنه ميكن العلم به ومعرفة مقداره وصف - التعاقد من حصيلة الصكوت
توافر تب أن ، وجيوتكون العالقة بم مصدر الصكوت واملكتتبم هو عالقة بيع سلم

لصكوت نسبة املو اك حترتتب عليه مجيع آرره، فيملفيه مجيع شروط عقد السلم املذكورة، و 
 معنية من احملاصيد تتناسب مع نسبة الصكوت الل اشرتوها.

                                                           
 .501ا ،1ا ،التاسع، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي السلم وتطبيقاته املعاصرة،اجلواهري،  1
 .464ا ،1ا ،التاسعالعدد  النقاشات، ،جملة جممع الفقه اإلسالمي 2
 .133، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3
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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 

 .1حسب حصته يف الصكوت على

يف  ثانويةه ألهنا دينيف األسواق ال –بيعًا وشراء  –وال جيوز تداول صكوت السلم 
: "ال جيوز بيع السلعة املشرتاة يف دورته السابعةالذمة، جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي 

 . 2سلماً قبد قبضها"

يكـون  م فيـه أنشروط املسـل ه ألن منفهو ريري جائزالسلم يف األسهم،  من ذلكويستثىن 
 ا.  موصوفا يف الذمة، ال عينً 

والن ــــر إىل أســــهم الشــــركات فهــــي عبــــارة عــــن حصــــة شــــائعة يف موجــــودات الشــــركة وأن 
التصــرف يف الســهم هــو تصــرف يف هــذه احلصــة املوجــودة الــل تعتــرب عــم قائمــة مشخصــة يف 

ن حمـــد الســـلم يتعلـــق الذمـــة الشـــركة، وإذا ابـــت ذلـــك ُعلـــم أن الســـلم يف األســـهم ال جيـــوزه أل
)الدين( وأسهم الشـركات ال يتـأتى فيهـا إال التعيـم، وذلـك بـذكر اسـم الشـركة الـل يـراد السـلم 

. وهــي مـــا أخــذت هبـــا هيئــة املعـــايري 3فيهــا، وهـــذا جيعــد الســـهم عينــا معينـــة، ال دينــا يف الذمـــة
سـندات( حيـء نصـت: "ال فيما يتعلق األوراق املاليـة )األسـهم وال 3/11الشرعية يف ماد ا 

 .4جيوز السلم يف األسهم"

                                                           
، 2ا، العدد التاسع عشر، صكوك االستثمار اإلسالمي، جملة الفقه اإلسالمي الدويل، حسان، حسم حامد 1

 .585-584ا
، 2ا، العدد التاسع عشر، ، صكوك االستثمار اإلسالمي، جملة الفقه اإلسالمي الدويلحسان، حسم حامد  2

  .890ا
هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة )املنامـــة:  األوراق املاليةةةة، دراسةةةات املعةةةايري الشةةةرعيةمبـــارت ســـليمان،  ان ـــر: آل ســـليمان، 3

 .1477، ا2ا ، د.ط، د.ت(للمؤسسات املالية اإلسالمية
 .298، ايةاملعايري الشرع، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 4
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 :املبحث الثاين: كل بيع جاز إىل أجل جاز إىل أجلني وآجال

  :املطلب األول: معىن القاعدة

 مدة إىل املثمن أو الثمن قبض أتخري فيه جاز عقد أو بيع كد أنمفاد هذه القاعدة 
 هذه على املثمن أو الثمن بتقسيه وذلك، مدة من أكثر إىل التأخري فيه جيوز معينة واحدة
 .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 

، كــأن يتفــق تســليمه علــى االاــة شــهور، وكــذلك الســلم جيــوز تفريــق املســلم فيــه علــى دفعــات
صاعاً من الرز املصري، ويف أول حمرم  50سعود  مع اتجر رز أن يسلمه يف أول شهر رمضان 

صــاًعا منــه، وهنــا مت تســليم الــرز علــى أجلــم، فيصــح هــذا االتفــاق، كمــا يصــح االتفــاق  30
 على أجد واحد، قياساً على البيع.

 وإذا أسلم الرجد يف أجد واحد أو أكثر فله حاالن:

 ألوىل: أن ُيسلم يف جنسم إىل أجد واحد أو أكثر، وهلا صوراتن:احلال ا

ال يُبم مثن كد جنس، كأن يقول بعِن أربعم صاعاً من متـر اهلنـدي ومخسـم أاألوىل: 
 رايل مثاًل، فهذا السلم ال يصح. 2500صاعاً من رز بسمل بـ

 1000ر اهلندي بـالثانية: أن يُبم مثن كد جنس، كأن يقول بعِن أربعم صاعاً من مت
 رايل. 1500رايل ومخسم صاعاً من رز بسمل بـ

 وهذا يصح، سواء سل مه إىل أجد أو إىل أجلم.

احلال الثانية: أن يسّلم 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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 إىل) وعســـد كــأرز،(  جنســم يف) يســلم أن( ويصــح)" :ه(1051)ت: قــال البهــويت 
 يف) يســلم أن يصــح( و) .يصــح مل يبينــه مل فــإن منهمــا( جــنس كــد  مثــن بــم إن) واحــد( أجــد
 بيــع كـد  ألن;  رمضــان يف وبعضـه رجــب، يف بعضـه أيخــذ كسـمن(  أجلــم إىل) واحـد( جـنس
 لـه األبعـد األجـد نأل( ; ومثنـه أجـد كـد  قسـه بم إن) وآجال أجلم إىل جاز أجد إىل جاز
 وكـذا يصـح مل يبينهمـا مل فـإن ومثنـه قسطه معرفة فاعترب أقد يقابله فما األقرب، على وقع زايدة
 مــن جــنس كــد  حصــة يبــم حــىت يصــح مل كــأرز،  جــنس يف وفضــة كــذهب:  جنســم أســلم لــو

 . 1"فيه املسلم

 واشرتط فقهاء احلنابلة يف األجد شرطان:
قــال ابـــن قدامــة: "أنــه البــد مـــن كــون األجــد معلومــاً لقولـــه  األول: أن يكــون األجــد معلومــاً،

، وقـول [282]البقـرة:  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىى أَََىلٍ مُّسَىمفى فَىاكْتُبُو ُ{ }يَاتعـاىل: 

 .3ختالفاً"وال نعلم يف اشرتاط العلم يف اجلملة ا 2"إىل أجد معلوم" :النيب صلى هللا عليه وسلم
لـه وقـع يف الـثمن )الثاين: أن يكون األجـد لـه أاـر يف الـثمن عـادة، كشـهر، قـال ابـن النجـار: "

والرفـــق الـــذي شـــرع مـــن أجلـــه الســـلم ال حيصـــد إال ، 4، ألن األجـــد إ ـــا اعتـــرب ليتحقـــق"(عـــادة
 املدة الل هلا أار على الثمن، واألجد الذي له أار يف الثمن هو الشهر وحنوه عادة.

 

 

                                                           
. 208، ا5، امعونةة اويل النهةىابـن النجـار، . وان ـر: 307-306، ا3، ااإلراداتشةرح منتهةى البهويت،  1

 .107، ا8، اكشاف القناعالبهويت، 
 أييت خترجيه يف أتصيد القاعدة. 2
 .403، ا6، ااملغينابن قدامة،  3
كشاف البهويت، .405-404، ا6، ااملغين ابن قدامة، . وان ر:208، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار،  4

 . 105، ا8، االقناع
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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 

 ه(620)ت: ابــن قدامــةفقــد عــرب عنهــا  ســياق التعليــد هبــا واالســتناد إليهــا يف توجيــه الفــروع 
: "كد بيـع االستناد، حيء قااله( 682)ت: صاحب الشرح الكبريعبد الرمحن بن قدامة و 

  .1جاز يف أجد واحٍد، جاز يف أجلم وآجال"
ــــــد،  بعضــــــهم عنهــــــاعــــــرب و  ــــــن النجــــــاره( 695)ت: ىمــــــنهم ابــــــن املنجــــــو التعلي  واب

ــــــاين ه(1051)ت: والبهــــــويت ه(972)ت: ــــــء نصــــــوا عليهــــــا ه(1243)ت: والّرحيب ، حي
 .2وآجال"بقوهلم: "ألن كد بيع جاز إىل أجد جاز إىل أجلم 

 الفرع الثاين: أدلة القاعدة:
روا هلــذا ، وذكــلــومُيشــرتط يف الســلم أن يكـون لــه أجــد معذهـب فقهــاء احلنابلــة إىل أنــه 

لشــرط فهــي  هــذا ايفالشــرط أدلــة كثــرية، وقاعــدتنا هــذه متفرعــة منــه، وكــد مــا جــاء مــن األدلــة 
 تشمد هذه القاعدة أيضاً.

 أواًل: من القرآن:

]البقـرة:  بُو ُ{ََىلٍ مُّسَىمفى فَىاكْتُنٍ إِلَىى أَم بِىدَيْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُأَ }يَاقوله تعاىل: 

282]. 

                                                           
، 12، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 419، ا6، ااملغينابن قدامة،  1

 .262ا
البهويت، .208، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار، . 192، ا3، ااملمتع يف شرح املقنعابن املنجى،  2

 .224، ا4، امطالب أويل النهىالرحيباين، . 107، ا8، ااف القناعكش
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 األجد كان  واءس املعلوم التأجيد صحة على ابعمومه دلاآلية تأن  وجه االستدالل:
م جلـد جـاز إىل أجـاز إىل أجـأاحـت السـلم إىل أجـد معلـوم، فـإذا ا، فقـد متعـددً  أو واحـداً 
  .وآجال

: "قـــال ابـــن عبـــاس: ملـــا حـــرم هللا الـــرا أاح الســـلم، قـــال ه(661قـــال الرســـعِن )ت:

، واملعـىن: [282]البقرة:  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَََلٍ مُّسَمفى فَاكْتُبُو ُ{ }يَاتعاىل: 

 .1إذا أسلمتم يف شيء وتبايعتم نسيئة"
 من السنة: رنياً:

 َوَوْزنٍ  َمْعُلوٍم، َكْيدٍ   َفِفي َشْيٍء، يف  َأْسَلفَ  َمنْ »قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
  .2«َمْعُلومٍ  َأَجدٍ  ِإىَل  َمْعُلوٍم،

 ز إىل أجلم.د فيجو أج وجه االستدالل: فيه دليد على اعتبار األجد معلوًما، فإذا جاز إىل

 من القياس: رلثًا:
 فـإن احلكـمه يف بينهمـا املـؤار الفـارق بنفـي األول األجـد علـى اينالثـ األجـد قيـاس

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

 

 

                                                           
، )مكة املكرمة،  قيق: عبد امللك دهيش ،رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز الرسعِن، عبد الرزاق بن رزق هللا، 1

 ،رانفتح الرمحن يف تفسري القجمري الدين،  . العليمي،714، ا1ا م(2014ه/1434، 1املكتبة األسدية، ط
 .399، ا1ا م(2009ه، 1430، 1 قيق: نور الدين طالب )الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

وأخرجه  (.2240، رقم: )85، ا3، كتاب السلم، اب: السلم يف وزن معلوم، اصحيحهأخرجه البخاري يف  2
 (.1604، رقم: )1226، ا3، كتاب املساقاة، اب: السلم، اصحيحهمسلم كذلك يف 
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  املعقول: من :رابًعا
 ألن كد ما جاز أن يكون يف الذمة إىل أجد جاز أن يكون إىل أجلم. .1
ـــَلم ُجـــ .2 ّوز رخصـــة للرفـــق، وال حيصـــد الرفـــق إال األجـــد، فـــإذا انتفـــى األجـــد انتفـــى ألن الس 

 .1الرفق فال يصح

                                                           
، الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 419، ا6، ااملغينابن قدامة، ان ر:  1
 .207، ا4، امعونة اويل النهىابن النجار،  .183، ا4، ااملبدعابن مفلح، . 262، ا12ا
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  املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

جيوز االتفاق على تقسيه املسلم فيه على دفعات متفرقة، كـأن يسـلم شـخص يف طحـم  .1
ة قطـــــري علـــــى أن أيخـــــذ بعضـــــه يف أول رجـــــب وبعضـــــه يف أول رمضـــــان، والدفعـــــة الثالثـــــ

وإن أســلم يف جــنس واحــد ): "ه(1051)ت: أيخــذها يف أول حمــرم مــثاًل، قــال البهــويت
)إن بـم قسـه كـد أجـد(  ... َكبـُـرٍّ بعضـه إىل رجـب وبعضـه إىل شـعبان جـاز(إىل أجلم

 .ألن كد ما جاز أن يكون يف الذمة إىل أجد جاز أن يكون إىل أجلم، 1"ومثنه
تقســـيه املســـلم فيـــه، حيـــء نصـــت املـــادة  وقـــد أخـــذت هيئـــة املعـــايري الشـــرعية  ـــواز

: "يشرتط أن يكون أجد تسليم املسلم فيه معلوماً على حنـو يزيـد اجلهالـة املفضـية إىل 3/2/9
النزاع. وال مانع من  ديد آجـال متعـددة لتسـليم املسـلم فيـه علـى دفعـات بشـرط تعجيـد رأس 

 .2مال السلم كله"

مــع اجلرائــد الرمسيــة واجملــالت الدوريــة، ســواء   يتعــاملونأصــبح النــاس والــوزارات احلكوميــة   .2
كانت شهرية أو سنوية عن طريق اشرتات )مبلم( يُدفع مقدماً للجريدة أو اجمللـة، حبيـء تُرسـد 

، قــال ابــن ها وجمال ــا يف مواعيــدها احملــددةالصــحيفة اليوميــة أو اجمللــة الشــهرية والســنوية صــحف
لثالاـة، مل يصـّح السـلم لفـوات شـرطه، وهـو أن النجار: "وإن أسـلم إىل أجـد قريـب كـاليومم وا

مثد ذلك ال وقع له يف الثمن إال أن ُيسلم يف شيء كخبز وحلم ودقيق وحنوها أيخـذ منهـا كـد 
ح أن يســـلم يف شـــيء يـــوم جـــزءاً معلومـــاً فيصـــح الســـلم، ألن احلاجـــة داعيـــة إىل ذلـــك"، "ويصـــ

، 3اء بــم مثــن كــد قســه أو ال"خــذه كــد يــوم جــزءاً معلومــاً مطلقــاً، أي ســو أبيصــح الســلم فيــه 
 .آجال إىل أتجيله فكذلك، جائز أجد إىل السلم أتجيد ألن

                                                           
 .107، ا8، اكشاف القناعالبهويت،  1
 .133، ااملعايري الشرعية، لية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املا 2
 .107-106، ا8، اكشاف القناعالبهويت،  .208، ا4، امعونة أويل النهىابن النجار،  3
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 ناقصــات، وممــايــد واملوهــو مــا قــرره جممــع الفقــه اإلســالمي يف قــراره املتعلــق بعقــود التور 
صـــناع، قـــد االسترنيـــا: إذا كـــان حمـــد عقـــد التوريـــد ســـلعة تتطلـــب صـــناعة، فهـــو ع"جـــاء فيـــه: 

 عقد االستصناع.وتنطبق عليه أحكام 

لذمة يلتـزم اوفة يف رلثاً: إذا كان حمد عقد التوريد سلعة ال تتطلب صناعة، وهي موص
 بتسليمها عند األجد، فهذا يتم إبحدى طريقتم: 

وز ســـلم فيجـــأن يعجـــد املســـتورد الـــثمن بكاملـــه عنـــد العقـــد، فهـــذا عقـــد أيخـــذ حكـــم ال .أ
 بشروطه املعتربة شرعاً.

ال جيـوز ألنـه مبـِن علـى املواعـدة  فإن هذامن بكامله عند العقد إن مل يعجد املستورد الث .ب
املتضــمن أن املواعــدة امللزمــة  41و 40امللزمــة بــم الطــرفم، وقــد صــدر قــرار اجملمــع رقــم 

 .1"ُتشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ الكالئ
ركة ماليزيــة شــنــة، مــع بحريــة املعلبــة، كأمســات التو جيــوز جــراين عقــد الســلم يف املنتوجــات ال .3

أتجيـــد  ، ألنكـــد دفعـــة حمـــددة الكميـــة والوقـــت،  مـــثالً علـــى مخـــس دفعـــات خـــالل ســـنة
 إىل أجد وآجال جائز كما قررت القاعدة. السلم

ون نـة، ويكـإذا اتفق صاحب البيت مع شـركة مـا علـى تركيـب أبـواب ذات مواصـفات معي .4
، هر شــــوالشــــفيــــتم تســــليم األبــــواب للطــــابق األرضــــي يف  تســــليم األبــــواب علــــى دفعتــــم،

 أتجيلـه كـذلكف، جـائز أجـد إىل السلم أتجيد ألن، والطابق العلوي يف شهر ذو القعدة
 .آجال إىل

يشــرتي املصــرف اإلســالمي كميــة مــن اإلمسنــت موصــوف يف الذمــة املواصــفات الــل مت   .5
مسنــت يف علــى أن يــتم تســليم اإلاالتفــاق عليهــا بــم املصــرف والشــركة املصــنعة لإلمسنــت، 
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 إىل أتجيلـه فكـذلك، جـائز أجـد إىل السـلم أتجيـد ألن، أربـع دفعـات خـالل سـنتم
 .آجال

مــن بعــض العمــالء  -يف جمموعــة دلــة الربكــة  –رعية ُعــرض ســؤال علــى هيئــة الرقابــة الشــ  .6
حملاصــــيد مبدينـــــة اخبصــــوا الســــلم، ونصـــــه: الســــؤال: "تقـــــدم بعــــض العمـــــالء مــــن جتـــــار 

الزراعيــــة بطلــــب للتعامــــد معهــــم املشــــاركة يف عمليــــات بيــــع الســــلم أو الشــــراء  القضــــارف
للمحصـول قبــد احلصــاد )االتفــاق علـى ســعر معــم يكــون هنائيـاً وملزمــاً بــم الطــرفم ويــتم 

 تسليم احملصول بعد احلصاد( نرجو إفتاءان يف هذا املوضوع؟
يــع يتــأخر فيــه املبيــع، اجلــواب: بيــع الســلم مشــروع الكتــاب والســنة، وهــو نــوع مــن الب

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: 

تفــرق املتعاقــدان قبــد التســليم بطــد  ومــال الســلم يف جملــس العقــد فلــرأس  أواًل: قــبض
 وهذا رأي مجهور الفقهاء.

صــح الســلم احلــال رنيــاً: أن يكــون املســلم فيــه مــؤجالً وأن يكــون األجــد معلومــاً فــال ي
حلــديء ابــن عبــاس مــن ســلف يف متــر فليســلف يف كيــد معلــوم ووزن معلــوم عنــد مجهــور فقهــاء 
 إىل أجد معلوم.

اً: أن يكون املسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول األجد وهذا شرط متفق عليه ألن رلث
املسلم فيه واجب التسليم عند األجد فالبد من أن يكون تسليمه ممكنًا حينذات وإال كان 
من الغرر املمنوع وعلى هذا فال جيوز السلم يف متر إىل أجد ال يعلم وجود ذلك التمر فيه أو 

ال اندراً كما ال حيق يف مثار خند أبعياهنا "فنهاهم عند ذلك" وقد روي عن النيب ال يوجد فيه إ
صلى هللا عليه وسلم: أنه أسلف إليه صلى هللا عليه وسلم رجد من اليهود داننري يف متر 



 

112 

 

أما من »مسمى فقال اليهودي: من متر حائه بىن فالن, فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
وذلك ألن متر البستان املعم ال  1«لكن كيد مسمى إىل أجد مسمىحائه بىن فالن فال و 

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 

سلم فيه يف األسواق يف حم العقد إىل حلول وخالف احلنفية اجلمهور فاشرتطوا وجود امل
األجد وترى اهليئة األخذ برأي اجلمهور هذا وال خالف بم الفقهاء يف جواز املسلم يف 

ن اإلبقاء شريطة أن يبم اجلنس والوصف واملقدار ومكا -املكيالت واملوزوانت -احملاصيد
احملاصيد قبد احلصاد عن طريق  البنك هذه الشروط فال حرا عليه التعامد يف شراء ىفإذا رأ

 .2عقد السلم سواء كان تعامله منفرداً أو شريكاً مع ريريه"

 إىل اأتجيلهوبناء على الفتوى السابقة، إذا جاز أتجيد احملاصيد إىل أجد، جاز  
 ، وهذا ما قررته القاعدة.آجالأجلم أو 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(، قال 2281م: )، رق765، ا2، كتاب التجارات، اب: السلف يف كيد معلوم، االسننأخرجه ابن ماجه يف  1
 : ضعيف.218، ا5األلباين يف إرواء الغليد، ا

 م(1998ه، 1419، 1)جدة: جمموعة دلة الربكة، ط فتاوى جمموعة دلة الربكة مجع: حميي الدين، أمحد،ان ر:  2
 .115ا
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 : القواعد االستداللية يف ابب اإلجارة:لثالفصل الثا

 ارة. اإلجاً يفبحء األول: كد ما جاز أن يكون مثناً يف البيع جاز أن يكون عوضامل 
 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .املطلب الثاين: أتصيد القاعدة

 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

  :املنفعة احملرمة ال تقابد بعوضاملبحء الثاين. 
 .املطلب األول: معىن القاعدة

 .يد القاعدةاملطلب الثاين: أتص
 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

   :كان عمله ريري مضمون عليه مل يضمن ما تلف به  نكد ماملبحء الثالء. 
 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .املطلب الثاين: أتصيد القاعدة

 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة

  عليه.املبحء الرابع: كد فعد كونه قربة إىل هللا مل يصح أخذ األجر 
 .املطلب األول: معىن القاعدة
 .املطلب الثاين: أتصيد القاعدة

 .املطلب الثالء: تطبيقات القاعدة
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 اإلجارة: ضاً يفعو  أن يكون املبحث األول: كل ما جاز أن يكون مثناً يف البيع جاز

 املطلب األول: معىن القاعدة:

ة يف اإلجــــار و دي البيــــع بيــــان مــــدى االرتبــــاط الوايــــق بــــم عقــــ املقصــــود هبــــذه القاعــــدة
صــلح أجــرة يف قــد البيــع يعمثًنــا يف أن يكــون يصــلح ه فمــا ا وإابــااتً نفًيــ الــثمنالشــروط املتعلقــة 

ت املكــــيالو ة ثمن يف عقــــد البيــــع مــــن الــــذهب والفضــــعقــــد اإلجــــارة، فــــإذا جــــاز أن جيعــــد الــــ
وهلـــذا  هل مبـــالواملـــوزوانت، جـــاز يف عقـــد اإلجـــارةه ألن كـــد واحـــد مـــن العقـــدين معاوضـــة مـــا

 :و مقرركما ه  يشرتط يف أجرة اإلجارات ما يشرتط يف مثن البيع، وشروط األجرة 

 :األجر مااًل متقوًماأن يكون   .1

، وهــذا الشــرط لــه أربعــة 1واملــال شــرًعا: "مــا يبــاح نفعــه مطلًقــا واقتنــا ه بــال حاجــة" 
  قيود:

ة الـل ال قدميـال أن تكون لـه منفعـة، فخـرا مـا ال نفـع فيـه كـبعض احلشـرات واملقتنيـات .أ
 نفع فيها.

  مر.أن يكون النفع مباًحا، فخرا ما كان فيه منفعة، ولكنها حمرمة كا .ب

 لب.أن تكون اإلاحة بال حاجة، فخرا ما فيه منفعة تباح للحاجة كالك .ت

 حـــال يفامليتـــة أن تكـــون اإلاحـــة لغـــري ضـــرورة، فخـــرا مـــا فيـــه منفعـــة تبـــاح للضـــرورة ك .حل
 اجملاعة.

أي: يف مجيــع  (مــا يبــاح نفعــه مطلقــاً ) :: "املــال شــرعاً ه(972قــال ابــن النجــار )ت:
كاحلشــرات ومــا فيــه   . فخــرا مــا ال نفــع فيــه أصــاًل (اقتنــا ه بــال حاجــة)مــا أبــيح  (و)األحــوال 

                                                           
  .10، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
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منفعة حمرمة كا مر، وما فيه منفعة ال تباح إال عنـد االضـطرار كامليتـة، ومـا ال يبـاح اقتنـا ه إال 
 . 1للحاجة كالكلب"

 ألجر مملوكاً للمستأجر.أن يكون ا  .2

 وكـــذا العقـــد وقـــت( لبائعـــه امملوًكـــ) املبيـــع( يكـــون أن): "ه(1051قـــال البهـــويت )ت:
 .2"(ااتمً  املكً ) الثمن

 أن يكون مقدوراً على تسليمه.  .3

 هحــال العقــد (مقــدورًا علــى تســليمه)املبيــع، ومثلــه الــثمن  (أن يكــون)قــال البهــويت: "
 .3ملعدوم واملعدوم ال يصح بيعه، فكذا ما أشبهه"ألن ما ال يقدر على تسليمه شبيه ا

 أن يكون األجر معلوًما.  .4

ب اليـــــه يف عوشـــــرط معلوميـــــة الـــــثمن ذكـــــره فقهـــــاء احلنابلـــــة يف اب البيـــــع، وأكـــــدوا 
 ن يكـون عوضـاً ألبيـع جـاز اإن كد ما جاز أن يكـون مثنـاً يف ": اتقعيدً  أهنم قالوااألجرة، ورريم 

فـة مهيـة معر أ ممـا يـدل علـى يف اإلجـارة،ا شـرطً  فـذكروه كتفوا القاعـدة،أهنم مل يإال  "يف اإلجارة
 األجرة.

ثمن حــال لــ)املتبــايعم  :أي (معرفتهمــا)"ذكــر فقهــاء احلنابلــة مــن شــروط البيــع: فقــد 
كــان   (ولــو)الســلم، حــىت  مــال كــاملبيع وكــرأس  هألنــه أحــد العوضــم. فاشــرُتط العلــم بــه (هعقــد

                                                           
 .126، ا3، ااإلراداتشرح منتهى يت، ان ر: البهو و  .10، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
 .320، ا7، اكشاف القناع. البهويت، 129، ا3، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  2
 . 332، ا7، اكشاف القناع. البهويت، 135، ا3، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  3
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 :أي (وكــذا)صــربة مــن الــدراهم أو مــن الفلــوس أو مــن ريريهــا. كال  (همبشــاهدة)علمهمــا الــثمن 
 .1للعلة املتقدمة" هيف إجارة (أجرة) بيعوكالثمن يف اشرتاط العلم به يف 

 (حـال العقــد)للمتعاقــدين  (أن يكـون الــثمن معلومـاً )": ه(1051)ت: وقـال البهــويت
أو  يعـهتغري فيه الثمن ظـاهرًا جلمال يمبا يعلم به املبيع مما تقدم من ر ية مقارنة أو متقدمة بزمن 

 .2بعضه الدال على بقيته"

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 

 .3يكون معلوماً كالثمن"

                                                           
 .33، ا5، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
 .357، ا7، اكشاف القناعالبهويت،  2
 .14، ا8، ااملغينابن قدامة،  3
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 القاعدة:: أتصيل يناملطلب الثا

 :صيغة القاعدةالفرع األول: 

ددت تعــو ألجـرة، ااشـرتاط معرفــة لتعليـد وجــه فقهـاء احلنابلــة وردت هـذه القاعـدة عنــد 
 ألفاظهم يف التعبري عنها وإن ا دت كلمتهم على أمرين:

 :بأحدمها: مقتضاها املتمثد يف مدلول القاعدة املصورية يف أصد البا

عبــد الــرمحن بــن قدامــة صــاحب الشــرح الكبــري ه( و 620ابــن قدامــة )ت:فعــرب عنهــا 
 .1: "وكد ما جاز مثناً يف البيع، جاز عوًضا يف اإلجارة"بقوهلما ه(682)ت:

ـــــــــــــاين 1051ه( والبهـــــــــــــويت )972وعـــــــــــــرب عنهـــــــــــــا ابـــــــــــــن النجـــــــــــــار )ت: ه( والرحيب
: "مــا صــح أن يكــون مثنــاً بذمــة يف بيــع صــح أن يكــون أجــرة بذمــة يف بصــيغةه( 1243)ت:
 .2إجارة"

د مـــا جـــاز أن يكـــون عوضـــاً يف البيـــع جـــاز أن كـــ: "ه(1243رحيبـــاين )ت:الوقـــال 
 .3يكون عوضاً يف اإلجارة"

 :أهنا املوجه ملدرت احلكم الفرعي املقصود الدراسة :همايورن

: "أنــه يشــرتط يف عــوض اإلجــارة كونــه معلومــاً. ال نعلــم ه(620ابــن قدامــة )ت: قــال
 .4ضة، فوجب أن يكون معلوماً"يف ذلك خالفاً، وذلك ألنه عوض يف عقد معاو 

                                                           
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 14، ا8، ااملغينابن قدامة،  1

 .276ا
. البهويت، 10، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  .107، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار، ان ر:  2

 .98، ا5، امطالب أويل النهىباين، الرحي. 41، ا9، اكشاف القناع
 .98، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين،  3
 .14، ا8، ااملغينابن قدامة،  4
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 .1: "ألنه عوض يف عقد معاوضة فاعترب علمه كالثمن"ه(1051البهويت )ت:وقال 

 الفرع الثاين: دليد القاعدة:

 أواًل: من السنة:

 .2«َأْجَرهُ  فـَْليـُْعِلْمهُ  َأِجريًا اْسَتْأَجرَ  َمنِ »روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
َ  َحىت   اأْلَِجريِ  اْسِتْئَجارِ  َعنْ  نـََهى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب   َأن  »وروي عن سعيد:   َلهُ  يـُبَـم 

 .3« احلََْجرِ  َوإِْلَقاءِ  َوالل ْمِس، الن ْجشِ  َوَعنِ  َأْجرُُه،

رة كما جيب ر األجقد على وجوب تعيم نوجه االستدالل من احلديثم السابقم: أهنما يدال
 الثمن يف البيع.تعم 

 رنياً: من املعقول: 

 .4ألنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من ريري ذكره كالبيع

                                                           
 .10، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  1
، رقم: 198، ا6ا، كتاب اإلجارة، اب: ال تصح اإلجارة حىت تكون معلومة، السنن الكربىأخرجه البيهقي يف  2

 : ضعيف.311، ا5، اإرواء الغليلأللباين يف (. قال ا11651)
، رقم: 116، ا18ا، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب سعيد ا دري، مسندهأخرجه أمحد يف  3

 : ضعيف.311، ا5، اإرواء الغليل(. قال األلباين يف 11565)
 .221، ا2، االكايفابن قدامة، ان ر:  4
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

قصـــة يف  كمـــا  ،يصـــح اســـتئجار شـــخص  دمـــة معينـــة وتكـــون األجـــرة تـــزويج امـــرأة معينـــة  .1
ا جاز أن م دك  ألن، عد النكاح عوض اإلجارةجُ حيء  السالم،موسى وشعيب عليهما 

 .يف البيع جاز أن يكون عوضاً يف اإلجارة ايكون عوضً 
 ســــنة( أخــــرى) دار( بســــكىن دار اســــتئجار ويصــــح): "ه(1051)ت: قــــال البهــــويت

 مـــن تـــزوا) ب( و) معـــم مـــن( خدمـــة) ب دار اســـتئجار يصـــح( و) العوضـــم للعلـــم وحنـــوه
وموســـــى عليهمـــــا   دمـــــة بتـــــزويج امــــرأة معينـــــة لقصـــــة شــــعيب آدمــــي اســـــتئجار وكـــــذا( معــــم
 .1"السالم

طر مـن عمـد أو شـجيوز أن ُيستأجر األجـري لعمـد، وتكـون أجرتـه إطعاَمـه وكسـوته وقـت ال  .2
ضـاً يف يكـون عو  يف البيع جـاز أن اد ما جاز أن يكون عوضً ألن ك ،األجرة طعام وكسوة

 .اإلجارة
ر كن مرض سموجيب أن يكون الطعام مبا يتناسب مع صحته فإن كان العامد يعاين 

 مثالً فيجب على املستأجر أن يقدم طعامه خالياً من السكرايت.
مســـتأجر إطعـــام املرضـــعة أو األجـــري إال مـــا لليس : "لـــه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار

 .2"]233البقرة: [ {ِاْلَمْعُروفِ }األريذية لقوله تعاىل:  منيوافقه 

الطعــام لنفســه إذا دفــع إىل األجــري الطعــام: فأحــب األجــري أن يستفضــد اقــي مســألة: 
جاز، إذا ملكه إايه ومل يكـن يف تفضـيله لبعضـه ضـرر املـؤجر ألنـه حـق لـه، ال ضـرر فيـه علـى 

 .3املؤجر كما لو أعطاه الثمن فله أن يصرفه كما يشاء
                                                           

البهويت،  .108، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار، وان ر:  .11، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  1
 .52، ا9، اكشاف القناع

 .47، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  .011، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،   2
 املصدران السابقان.ان ر:  3
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ده: "تصرف ؤال مفاوهو ما قررته هيئة الفتوى لشركة أعيان لإلجارة يف جواهبا على س
الرمســي  الــدوام قــاء يف وظيفتــه مــدة تزيــد علــى وقــتالشــركة للموظــف الــذي يســتدعي عملــه الب

وابه شرعية هنات ض وجبة ريداء، وتفوضه بشراء الوجبة بشرط أن حيتفا بفاتورة شرائها، فهد
د جيــوز احــدة فهــهلــذا التفــويض؟ ويف حالــة قيــام الشــركة بصــرف بــدل نقــدي حمــدد للوجبــة الو 

بسـعر  راء وجبـةشـالطعـام بـه أو للموظف االحتفاظ املبلم الـذي صـرف لـه وعـدم شـراء وجبـة 
ن يـــرده ء، أو أأقـــد مـــن املبلـــم الـــذي صـــرف لـــه، أم أنـــه جيـــب عليـــه أن أيكـــد بـــه وجبـــة الغـــذا

 للشركة؟

عي ذي يســتداجلــواب: إذا قضــى ن ــام الشــركة الــداخلي أن تقــدم الشــركة للموظــف الــ
ن تكـــون ينبغـــي أفعملـــه البقـــاء يف وظيفتـــه مـــدة تزيـــد علـــى وقـــت الـــدوام الرمســـي وجبـــة طعـــام: 
 حلاالت.االوجبة مناسبة، وذلك حسب العرف املعمول به بم الشركات يف مثد هذه 

أمـــا إذا صـــرفت الشـــركة للموظـــف مبلغـــاً نقـــدايً حمـــدداً بـــدل الوجبـــة، فينبغـــي أن يكـــون 
املبلـــم مســـاوايً لـــثمن الوجبـــة املعتـــادة، وللموظـــف عندئـــذ أن يتصـــرف املبلـــم الـــذي صـــرف لـــه 

 .1تصرف املالك فيما ملك"

ظهـــــرت يف املؤسســـــات املاليـــــة والبنـــــوت : اعتمـــــاد مؤشـــــر معـــــم يف  ديـــــد األجـــــرةمســـــألة   .3
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 

 2( علماً أبن هذا املؤشر متغري؟Liborمثد )اليبور األجرة على مؤشر معم 
صــور ا كمــا ذكرهــا د. نزيــه محــاد: أن يــربم عقــد إجــارة ات الزم لعــم مــن األعيــان و 

ملدة عشرة سنوات مثاًل، على أن توزع األجرة على االحل فرتات أو أكثر أو أقد حبيء تكـون 
                                                           

، لإلجارة واالستثمار شركة أعيانيت: )الكو  لإلجارة واالستثمار الشرعية لشركة أعيان هيئة الفتوى والرقابة فتاوى 1
 .284ا م( الكتاب األول،2002ه، 1422د.ط، 

 .2329، ا3، ااإلجارة على منافع األشخاص، دراسات املعايري الشرعيةعلي حميي الدين،  القره داريي، 2
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ار، بينمـا تكـون األجـرة للفـرتة الثانيـة الــل الفـرتة األوىل سـنتم مـثاًل، أبجـرة معلومـة حمـددة املقـد
هـي أربـع سـنوات مــثالً وللفـرتة الثالثـة الـل هــي كـذلك متغـرية حبسـب تغــري مؤشـر سـعر الفائــدة 

، حبيــء تُعلــم و ــدد حبســبة عنــد بــدء كــد فــرتة للفــرتة كلهــا Liborأو  Kiborاملوســوم بـــ: 
 .1دون أن تكون معلومة املقدار وقت اإلجارة

ه املســـألة علـــى اهليئـــات الشـــرعية والنـــدوات ولقـــاءات صـــدرت فتـــوى وبعـــد عـــرض هـــذ
رقـــم:  الـــدويل  ـــواز اســـتخدام املؤشـــر علـــى  ديـــد األجـــرة، وجـــاء قـــرار جممـــع الفقـــه اإلســـالمي

(: "جيوز يف اإلجازات الطويلة لألعيان  ديد مقدار األجرة عن الفـرتة األوىل، 9/12) 115
ة الفــرتات الالحقــة مبؤشــر معــم، شــريطة أن تصــدر واالتفــاق يف عقــد اإلجــارة علــى ربــه أجــر 

 .2األجرة معلومة املقدار عند كد فرتة"

وكــذلك صـــدرت فتـــوى مـــن نـــدوة الربكــة اجلـــواز، ونصـــها: "يتحقـــق العلـــم األجـــرة يف 
عقــد اإلجــارة الــواردة علــى األشــياء إذا مت االتفــاق علــى مــدة معلومــة موزعــة علــى فــرتات، مــع 

الفرتة األوىل، واعتماد أجرة املثد عـن بقيـة الفـرتات، بشـرط أن تكـون  ديد مقدار األجرة من 
قصــد اســتفادة بحبيــء ال جمــال فيــه للنــزاع، وذلــك  أجـرة املثــد منضــبطة أو مرتبطــة مبعيــار معلــوم

 .3املتعاقدين يف تغري مستوى األجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامد مدة العقد"

يضاً، حيء نصت على أنه "جتوز األجـرة املتغـرية، وأخذْت هيئة املعايري الشرعية هبذا أ
وجيــب أن تكــون األجــرة للفــرتة األوىل حمــددة مببلــم معلــوم، وبعــد ذلــك جيــوز يف الفــرتات التاليــة 
اعتمــاد مؤشــر منضــبه لتحديــد أجر ــا قبــد دخــول كــد فــرتة، ويشــرتط أن يكــون هــذا املؤشــر 

                                                           
 .164، اكيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأجري  نزيه محاد، 1
-ه1403دورة( )19) الدويل رارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالميق من مة املؤمتر اإلسالمي، 2

 .235ا م(،2009-م1988ه/1430
 .188، ام1997-1981فتاوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي  3
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يصــبح هــو أجــرة الفــرتة ا اضــعة للتحديــد،  معلومــاً متفقــاً علــى تعينــه ال جمــال فيــه للنــزاعه ألنــه
 .1ويوضع له حد أعلى وحد أدىن"

جرة على دار األديد مقجيوز للمؤجر واملستأجر االتفاق على  ويتلخص مما سبق أنه 
 .جارةيف البيع جاز عوضاً يف اإل اكد ما جاز أن يكون مثنً ه ألن  مؤشر معم

فــس جــرة مــن نشــيء نفســه أن تكــون األتصــبح األجــرة  ــزء مشــاع مــن اإلنتــاا، أو مــن ال  .4
 كر حبصـةسـالشيء الذي يعمد فيه األجري مثد أن يستأجر لطحن دقيق أو لعصـر قصـب 
هــا عمــد عليحمــددة مــن النــاتج أو أن يــدفع شــخص ســيارته أو معداتــه أو آالتــه لشــخص ي

 حبصة نسبة حمددة من األجرة.

زارعـــــة بة واملكاملضـــــار   فهـــــذه املســـــألة عنـــــد فقهـــــاء احلنابلـــــة مـــــن قبيـــــد اب املشـــــاركات
 واملساقاة.

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرمحن ب  الشـــــرح الكبـــــريعبـــــد ال
وزمت جــ"فــإن قيــد: قــد  ه(: 1051ه( والبهــويت )ت:972ه( وابــن النجــار )ت:682)ت:

 دفع الدابة إىل من يعمد عليها  زء من رحبها.

تُنمى العمد فجاز اشرتاط جـزء  فاجلواب: أن جواز ذلك شبيهاً املضاربة، ألهنا عم
 .2من النماء، كنصفه والثه كما يف املضاربة واملساقاة"

                                                           
 .460، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 1
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافن ابن قدامة، . عبد الرمح16، ا8، ااملغينابن قدامة،  2

 .  15، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  .114ا، 6، امعونة اويل النهىابن النجار، . 296ا
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ا عمـد فيـه ئًعا ممـوبناًء على صحة العقد إذا كانت األجـرة بعـض النـاتج، أي جـزءاً شـا
لفقهـــــاء ااألجـــــري، جـــــوزت مســـــائد اســـــتحدات يف هـــــذا العصـــــر، ومـــــن املســـــائد الـــــل ذكرهـــــا 

 ئات الشرعية للبنوت هي:املعاصرون والباحثون واهلي

مســألة أجـــور اإلدارة كمــا جـــاء يف كتــاب ا ـــدمات االســتثمارية يف املصـــارف: "وهـــي  .أ
األجــور الدوريــة الــل يــدفعها املســتثمر ملــدير الصــندوق مقابــد إدارتــه للصــندوق، والــل 
تتمثـــد يف ا ـــدمات الـــل يقـــدمها القـــائمون علـــى  ليـــد األوراق املاليـــة أو تلـــك الـــل 

 ،معينـة مـن أصـول الصـندوق تم  ديـد هـذه األجـور بنسـبةيـإدارة الصندوق، و تقدمها 
ــــد تــــرتاوح مــــا بــــم  واألقــــرب أن العقــــد لــــيس مضــــاربة وال  %،3% إىل 0.5والــــل ق

نـوع  -وهـو األظهـر  -جعالة، بد هو إجارة على العمـد بـبعض مـا خيـرا منـه، أو أنـه 
 .1شركٍة كاملزارعة واملساقاة"

بية إىل حجـم املبيعـات أو د مع مكافأة إضافية نسأبجر حمدمسألة استئجار الشخص  .ب
"أن يســــتأجر  صـــور ا كمــــا ذكرهــــا صـــاحب كتــــاب كيفيــــة  ديـــد األجــــور:: و األراح

ليعمد ائًعا يف متجره، أو موظًفا  اأو اعتباري )كشركة جتارية( شخصً  شخص طبيعي
 – أو ريــري ذلــكســنوية  شــهرية أو -يف الشــركة أبجــر حمــدد معلــوم مــع مكافــأة إضــافية 

ــــه، أو مــــن مــــن تتمثــــد يف حصــــة نســــبية  الشــــركة  هــــا، أو مــــن أراحأراحأمثــــان مبيعات
فــــأجر  ،2( أو ريــــري ذلــــك"5%( أو )2%( أو )1%مثــــد ) ،املتحققــــة أو حنــــو ذلــــك

ا يف البيـع د مـا جـاز أن يكـون عوًضـكـألن   املوظف معلوم، فيصـح عقـد اإلجـارة هنـا،
احلصـة النسـبية مـن حجـم املبيعـات أو األراح  ، وأمـاجاز أن يكون عوضاً يف اإلجـارة

 فيخرا على املشاركة واملضاربة واملزارعة واملساقاة.

                                                           
 .468ا - 681ا، 1، ااخلدمات االستثمارية يف املصارفالشبيلي،  1
، 1)دمشق: دار القلم، ط التقليدية واملستحدثة جريكيفية حتديد األجور يف عقود العمل والتأ  نزيه محاد، 2

 بتصرف. .123ا م(2012ه، 1431
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 5/1وقــد عرفتــه هيئــة املعــايري الشــرعية يف املــادة  :اســتغالل املعــادند امتيــاز ة عقــمســأل .ت
ــــاري )مؤسســــة( يعطــــي صــــاحب  ــــة وشــــخص طبيعــــي أو اعتب ــــه "اتفــــاق بــــم الدول أبن

يف اســــتغالل املعــــادن أو امليــــاه ومــــا يف حكمهــــا وإنتاجهــــا لقــــاء  االمتيــــاز حًقــــا منفــــرًدا
"وذلـــك اإلجـــارة عقـــد االمتيـــاز املتعلقـــة املؤسســـات عقـــد  ومـــن تطبيقـــات ،1مقابـــد"

إبجيـار الدولــة األرض للحاصــد علـى االمتيــاز، واألجــرة نســبة معلومـة ممــا يســتخرا مــن 
ريه إلنشـــاء املشـــروع املنتجـــات، كمـــا ميكـــن للحاصـــد علـــى االمتيـــاز إجـــارة األرض لغـــ

أن التكييــف الشــرعي "قــررت نــدوة الربكــة الثالثــة وقــد  .2عليهــا. )إجــارة مــن البــاطن("
 امما خيـرا منهـا، وذلـك قياًسـ املناسب هو أن يكون العقد من قبيد إجارة األرض  زء

 .3"على املزارعة ببعض الزرع

                                                           
 .312، ااملعايري الشرعيةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  1
 .2/7. املادة 315، ااملصدر السابق 2

 .221، ام2005-1981قرارات وتوصيات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي  3
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 :املنفعة احملرمة ال تقابل بعوضاملبحث الثاين: 
 ول: معىن القاعدة:املطلب األ

لـه  رم ال قيمـةألن احملـ تقرر هذه القاعدة أن املنافع احملرمة ال جيوز أخذ العوض عنهاه 
 .افما كان كذلك فهو كاملعدوم حسً  شرًعا،

 نـــا: ابمقصـــودان البحــء ههــذه القاعــدة تشـــمد اب املعاوضــات والضــماانت، و و 
 فسيقتصر كالم الباحء عليه. ،اإلجارة

املنــــافع احملرمــــة ال جيــــوز عقــــد اإلجــــارة عليهــــا، كــــأن أّن القاعــــدة مفــــاد إذا مت هــــذاه ف
يستأجر شخًصا على قتد رجد ظلًما فقتله فال أجرة له، ومثلـه مهـر البغـي، وحلـوان الكـاهن، 

، ملـا تقـرر مـن أن املعاوضـة علـى احملـرم 1جيـوز مقابلتـه العـوض فـالألن احملرم ال قيمة له شرًعا، 
 . ممنوعة

 ح للضـرورة أومـا يبـا  ء احلنابلة يف املنفعة أن تكون مباحة مطلًقا، خبالفواشرتط فقها
 للحاجة كالكلب وجلود امليتة.
: "وال تنعقد اإلجـارة إال علـى نفـع مبـاح معلـوم لغـري ه(652قال اجملد بن تيمية )ت:

 .2ضرورة"
: "مـن شـرط صـحة ه(682)ت: الشـرح الكبـري صـاحبعبـد الـرمحن بـن قدامـة قال و 
ن تكــــون املنفعــــة مباحــــة، فــــإن كانــــت حمرمــــة كــــالزىن والزمــــر والنــــوح والغنــــاء مل جيــــز اإلجــــارة أ

 .3االستئجار لفعله"

                                                           
 .322، ا9، المة زايدمع 1
 .553، ا1، ااحملرر يف الفقهاجملد ابن تيمية،  2
 .312، ا14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  3
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إاحـــة  (نفـــع مباًحـــا)مـــا عقـــد عليـــه مـــن  (كـــون): "ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــارو 
، كـإانء الفضـة وحنـوه فـإن (بـال ضـرورة)مطلقة ال خيتص حبال دون حـال. وألجـد ذلـك قلـت: 

 .1ا اضطر إليه لعدم ريريه"يباح االنتفاع به إذ
أبن  (أن تكـــون املنفعـــة مباحـــة لغـــري ضـــرورة): "ه(1051قـــال البهـــويت )ت:وكـــذلك 

 .2تباح مطلقاً، خبالف ما يباح للضرورة أو للحاجة، كأواين الذهب والكلب"
ضرورة  لفعة مباحة عما فيه منمنهم حرتاز أو حاجة هو ااإلاحة لغري ضرورة  متقييدهف
 .ة كاقتناء كلب صيدحلاجأو  كامليتة

                                                           
 .122، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
 .112ا ،5، امطالب أويل النهىالرحيباين، وان ر: . 57، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  2
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 املطلب الثاين: أتصيل القاعدة:
 :الفرع األول: صيغة القاعدة

 ن ذلك:ملفقهية ذكر فقهاء احلنابلة قاعدتنا يف سياق التعليد والتوجيه للفروع ا

: "ألن املنفعــة احملرمــة مطلــوب عــدمها، وصــحة ه(884قــال الربهــان بــن مفلــح )ت:
ال تقابــــد العــــوض، فكــــذا يف اإلجــــارة، أشــــبه إجــــارة أمتــــه اإلجــــارة تنافيهــــا إذ املنفعــــة احملرمــــة 

 .1للزىن"

 وابــن قائــد النجــدي ه(1051)ت: البهــويتو  ه(972)ت: قــال ابــن النجــاركــذلك و 
ــــد هللا و  ه(1097)ت: ــــن عب : ه(1240)ت: بــــن جــــامعاو  ه(1189)ت: البعلــــيأمحــــد ب

 .2"ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض يف بيع، فكذا يف اإلجارة"

 رع الثاين: أدلة القاعدة:الف

 أواًل: من القرآن:

 .[2ملائدة:]ا{}وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قوله تعاىل:

 .3وجه االستدالل: "اإلجارة على املعصية فيها إعانة على اإلأت الذي هنى هللا تعاىل عنه"

 رنياً: من السنة:

                                                           
 .416، ا4، ااملبدعابن مفلح،  1
حاشية  ،النجدي .25، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  .135، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  2

 قيق: نور  ،شرح كفاية املبتدي الروض النديأمحد بن عبد هللا،  البعلي، .78، ا3ا ،اإلراداتعلى منتهى 
 عثمان بن عبد هللا، بن جامع،. 519، ا1ام( 2007ه، 1428، 1ر، طالدين طالب )دمشق: دار النواد

 قيق: خالد شعيب، جنيب هللا كمايل )الرايض: دار الرشد،  ،يف شرح أخصر املختصرات الفوائد املنتخبات
 . 461، ا1ا م(2003ه، 1424، 1ط

 .57، ا2، امعلمة زايد 3
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 َعْسبِ  َعنْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يبُّ  نـََهى» ما رواه ابن عمر رضي هللا عنهما، قال:
 .1«الَفْحدِ 

دة معلومة مينزيه حد لوجه االستدالل: هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يستأجر الف
ا مة ال يقابلهاحملر  فعةأبجر معلوم، والنهي املطلق يقتضي احلرمة والفساد فدل على أن املن

 من أصله، وكد ما يرتتب عليه اطد. عوض، ألنه عقد اطد

 .2«َوَحاِمِلَها ِبَعْيِنَها، اْ َْمرُ  لُِعَنتْ » صلى هللا عليه وسلم لقول النيب .أ
ألجـرة ن أخـذ اأوجه االستدالل: ال يصح االسـتئجار علـى محـد مخـر لشـرهبا، ممـا يـدل علـى 

 على احملرمات ال جيوز.
 اإلمجاع: منرلثاً: 

: "أمجــع كــد مــن حنفــا عنــه مــن أهــد العلــم علــى إبطــال ه(318)ت: قـال ابــن املنــذر
 .3إجارة النائحة واملغنية"

 املعقول: منرابعاً: 
منفعـــة حمرمـــة يقتضـــي الشـــرع عـــدمها. والقـــول بصـــحة اإلجـــارة عليهـــا ينـــايف  هـــذه ألن

 .4ذلك

                                                           
 (.2284، رقم: )94، ا3لفحد، ا، كتاب اإلجارة، اب: عسب اصحيحهأخرجه البخاري يف  1
(، قال األلباين يف 3380، رقم: )468، ا4، أبواب األشربة، اب: لعنت ا مر، االسننأخرجه ابن ماجه يف  2

 : صحيح.38، ا4، اصحيح وضعيف سنن ابن ماجه
: مكتبة مكة ،  قيق: صغري األنصاري )رأس ا يمةاإلشراف على مذاهب العلماءابن املنذر، حممد بن إبراهيم،  3

 .325، ا6م(، ا2004ه، 1425، 1الثقافية، ط
 .271، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار، ان ر:  4
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

ة حملرمـا ألن املنفعـة ر )كـازينو(،ال يصح استئجار عقـار ليتخـذ كنيسـة أو مصـنَع مخـٍر أو للقمـا .1
  ال تقابد بعوض يف البيع، فكذا يف اإلجارة.

: "وال تصح إجارة داٍر لتجعد كنيسة أو بَغيّـة أو صـومعة ه(1051)ت: قال البهويت
 .1راهب لتعبد اجملوس أو لبيع ا مر أو لقمار وحنوه"

 : صهانة الربكة لالقتصاد اإلسالمي و ندعن ذا الشأن فتوى هبوقد صدر 

أو  و مخــارةأ"أ. إذا كــان أتجــري العقــار لغــرض مــتمحض للحــرام، كاســتخدامه كنيســة 
 .ه حمرمةملهى ليلياً، فإن عقد اإلجارة حمرم وهو فاسد شرعاً، ألن املنفعة في

ب. ال جيـــوز أتجـــري العقـــار لبيـــع ســـلعة أو منتجـــات ريالبهـــا حمـــرم، ألن للغالـــب حكـــم 
 .2الكد"

ات حلــــم فــــتح مطعــــم خــــاا لوجبــــه للنصــــارى لبيــــع مخــــر أو ال يصــــح للمســــلم أن يــــؤجر دار  .2
 ، ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوضنزيرا 

: "وإن كــان املســـتأجر ذميـــاً وأراد بيــع ا مـــر يف الـــدار ه(972قــال ابـــن النجـــار )ت:
 .3الذي استأجرها من مسلم فله منعه"

 جمموعة دلة الربكة ونصها: عن وقد وردت فتوى هبذا الشأن 

                                                           
 .24، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت، .136، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
 .133، ام1997-1981فتاوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي  2
 .25، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت، وان ر:  .128، ا6، ايل النهىمعونة او ابن النجار،  3
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إلجارة يعتـرب القصـد األساسـي مـن النشـاط املسـتخدم لـه حملهـا وهـو هنـا التجـارة "يف ا
الســـلع املباعـــة، وعليـــه تكـــون اإلجـــارة للمحـــد جـــائزة، وتكـــون املســـئولية يف إضـــافة املبيعـــات 
احملرمــــة علــــى صــــاحبها، مــــع الســــعي الختــــاذ الوســــائد واالشــــرتاطات الــــل يــــؤمن هبــــا، هــــذا يف 

قــدرة إلمــالء هــذه الشــروط. وهــذا خيتلــف عــن إجيــار حمــد ليســتخدم املســتقبد عنــدما تتــوافر امل
على وجه ا صوا لبيع ا مر أو حلم ا نزير الرريم مـن وضـعهما ا ـاا النسـبة للنصـارى، 

 .1لكن مُينع من ذلك مراعاة حلكمها يف حقنا بصفتنا مسلمم"

قامــة إلشــعراء  ال يصــح التعاقــد مــع مغنيــم وراقصــات إلقامــة حفــالت حمرمــة أو تعاقــد مــع .3
 ، ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض.أمسية شعرية خملة آبداب

ـــاء)تصـــح اإلجـــارة  (وال): "ه(972قـــال ابـــن النجـــار )ت:  (،علـــى زان أو زمـــر أو رين
وانتســاك كتــب بدعــة، وشــعر حمــرم، ورعــي خنزيــر، ألن املنفعــة احملرمــة مطلــوب  ،كنــوح  هوحنــوه
 .2وصحة اإلجارة تنافيها" ،عدمها

 ألن املنفعة احملرمة ال تقابد بعوض. ،جيوز أتجري األسهم ال  .4

نصـــت فتـــوى الربكـــة: "ال جيـــوز أتجـــري األســـهم ألهنـــا ليســـت هلـــا منفعـــة مشـــروعة يقـــع 
  .3التعاقد عليها، وللمنافاة تنفيذ اإلجارة ملبدأ خله أموال الشركة"

حملرمـة، ا ـدمات بعـض اا هبـ تجيوز أتجري عقار ملن يقدم فيه خدمات مباحة، ولو اقرتن  .5
 ، ألن املنفعة هنا تقابد بعوض.مادام املباح هو الغالب

                                                           
 .47ا م(1998ه، 1419، 1)جدة: جمموعة دلة الربكة، ط الدليل الشرعي لإلجارة، عز الدين خوجة، 1
الشرح الكبري املطبوع مع املقنع عبد الرمحن ابن قدامة،  .127، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  2

 .312، ا14، اواإلنصاف
 .143، ام1997-1981فتاوى ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي  3
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ة لشـــركة ري طـــائر ووردت فتـــوى يف وزارة األوقـــاف الكويتيـــة علـــى هـــذا املنـــوال أبن أتجـــ
علـه بـاح وأيأت فاألصـلي مأخرى لنقد ركاهبا وتقدم لركاهبا مخور اجلوازه ألن موضوع اإلجارة ا

 على فعد ذلك. 

أخـرى إذا   كة طـريان"جيـوز للشـركة املالكـة للطـائرة أن تـؤجر طائر ـا لشـر ونص الفتوى: 
لمـت الشـركة ىت لـو عكان الغـرض مـن اإلجـارة مباحـاً كنقـد الركـاب أو البضـائع ريـري احملرمـة حـ
 ر معهــم، وذلــكون ا مــاملــؤجرة أن الشــركة املســتأجرة تقــوم بتقــدمي ا مــور أو أن الركــاب حيملــ

ضـــوع  يف مو مبـــاح ومـــا حيصـــد مـــن تقـــدمي ا مـــور لـــيس داخـــالً  ألن موضـــوع اإلجـــارة األصـــلي
 اإلجارة، وإمثه على فاعله.

على أن اأَلوىل أن تشرتط الشركة املؤجرة يف عقد اإلجارة امتناع الشركة املستأجرة عـن 
تقـــدمي ا مـــور واحملرمـــات علـــى طائر ـــا. أمـــا إذا كـــان الغـــرض األساســـي مـــن االســـتئجار حمرمـــاً  

 . 1حن األسلحة ألعداء اإلسالم فال جتوز تلك اإلجارة"كشحن ا مور أو ش

العـم املـؤجرة  "جيوز شرعاً أتجري بعض أمالت البنـك جلهـة ريـري مسـلمة، طاملـا كـان اسـتخدام .6
، ومــن هنــا اا تقًيــاإلجــارة أن يكــون املســتأجر مســلمً  فلــيس مــن شــروط يف تصــرفات مشــروعة

ملــوظفي بنــك ربــوي كمــا أجــازت أتجــري أجــازت الفتــاوى املعاصــرة أتجــري العمــارات الســكنية 
املبـــاين والعقـــارات جلهـــات أجنبيـــة كالســـفارات وريريهـــا، ذلـــك أن العقـــد يقـــع علـــى اســـتخدام 
العقــار للتواجــد فيــه إلجنــاز معــامالت واســتقبال مــراجعم وريــريه مــن االســتخدامات املباحـــة 

رمـة فـاإلأت علـيهم وهذا جائز شرعاً. أمـا مـا يقـع مـن املتواجـدين يف هـذا العقـار مـن أعمـال حم
 .2كما قد  صد من أي مستأجر مسلم فاسق"  اا ليست حمد العقد وهي  صد تبعً ألهن

                                                           
 (.89ع/28رقم: ) فتوى ، إدارة اإلفتاء،وزارة األوقاف الكويتية 1
 .47، االدليل الشرعي لإلجارةعز الدين خوجة،  2
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امـة قإل - يجودول ا لـ كمـا هـو احلـال يف قطـر  -عاب ترفيهيـة يصح استئجار صاالت أل .7
  .ها عوضألن املنفعة هنا مباحة فيقابل انت صيفية للسياح واملواطنم،مهرجا

نصت  لشركة أعيان لإلجارة واالستثمار الفتوى والرقابة الشرعيةهيئة  وردت فتوى عن
االت ألعــاب األلعــاب الرتفيهيــة املتنوعــة يف صــ أجهــزة "جيــوز لشــركة أعيــان أن تــؤجر علــى أنــه

وحنــو ذلــك، مــا مل يكــن فيهــا ضــرر صــحي أو  ركيــة واآلليــة واإللكرتونيــةاألطفــال، كاأللعــاب احل
 .1طفد الذي يستعملها"أو اجتماعي على ال نفسي أو أخالقي

ء، سـب العمـالكتقدم املصارف لعمالئها عدداً من ا دمات الـل تسـتهدف مـن خالهلـا  "  .8
ات ن مصــكوكهــذه ا ــدمات خدمــة أتجــري الصــناديق احلديديــة، إليــداع مــا لــديهم مــ ومــن

لفـة الـل ر املختذهبية أو سندات مهمة يرريبون يف حف ها يف مكان أمم بعيد عن األخطا
ضــاه هــد مبقتقــد يتعتتعــرض هلــا وهــي يف حــوز م، وقــد عــرف هــذا العقــد أبنــه: ع ميكــن أن

 ددة.مدة حم بوضع خزانة معينة  ت تصرف املستأجر، لالنتفاع هبا مصرف مقابد أجر

ومل ختتلف وجهة ن ر الفقهاء املعاصرين يف تكييف عقد الصـناديق احلديديـة علـى أنـه 
 .2على املنفعة املباحة" اعقد إجارة. وجيوز ويصح أتجريها الشتماهل

، لفعليـةاكـون ذلـك يف حـدود النفقـات جيـوز أخـذ أجـور عـن خـدمات القـروض علـى أن ي  .9
 ألن املنفعة املباحة يقابلها عوض.

وإليـــه ذهـــب جممـــع الفقـــه اإلســـالمي، وأفتـــت بـــه اللجنـــة الدائمـــة وأخـــذت بـــه املعـــايري  
جـور خـدمات ز أخـذ أ: "أواًل: جيو الشرعية، حيء جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ما نصه
 القروض على أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية.

                                                           
 .175، االفتاوى الشرعية لشركة أعيان 1
ه، 1432، 2)الرايض: دار كنوز إشبيليا، ط تها وأحكامها الفقهيةحقيق العموالت املصرفيةعبد الكرمي إمساعيد،  2

 بتصرف. .377-375ا م(2011
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 .1رنياً: كد زايدة على ا دمات الفعلية حمرمة، ألهنا من الرا احملرم شرعاً"

بشــأن أخــذ صــندوق التنميــة وجــاء يف فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوحل العلميــة واإلفتــاء 
مــا نصــه: "إذا قــدر أهــد الن ــر وا ــربة مــا يقــوم بــه ل يقــدمها الصــناعية رســوًما عــن القــروض الــ

ا ـــــرباء الفنيـــــون مـــــن متاعـــــب الدراســـــات الفنيـــــة املاليـــــة ملصـــــلحة املشـــــروع فلصـــــندوق التنميـــــة 
الســعودي أن يتقاضــى األجــر املنفــق مقابــد هــذه الدراســات أو جــزء منــه، وإن تركــه الصــندوق 

 .2مساعدة لصاحب املشروع فهو أوىل"

 يلي: لقرض ماعايري الشرعية فجاء يف املعيار املتعلق بنفقات خدمات اوأما امل

لفعليـة فا ا ا"جيوز للمؤسسة املقرضة أن أتخذ على خدمات القروض ما يعادل مصـرو 
ن رمـة، وجيـب أحملفعليـة ااملباشرة، وال جيـوز هلـا أخـذ زايدة عليهـا، وكـد زايدة علـى املصـروفات 

 ائدة.فول إىل الفعلية حبيء ال يؤدي إىل زايدة تؤ  تتوخى الدقة يف  ديد املصروفات

وال تدخد يف املصروفات الفعلية على خدمات القروض املصروفات ريري املباشرة، مثد 
رواتــــب املــــوظفم وأجــــور املكــــان واألرحل ووســــائد النقــــد وحنوهــــا مــــن املصــــروفات العموميــــة 

 .3واإلدارية للمؤسسة"

، وإليـــك اإلقـــراض علـــى املـــذهب اجلـــوازوميكـــن ختـــريج حكـــم أحـــذ املصـــرف لنفقـــات 
 بعض أقواهلم:

: "أجــــرة توفيــــة الــــثمن واملــــثمن علــــى اذلــــه منهمــــا، قالــــه ه(885قــــال املــــرداوي )ت:
األصحاب. قال يف )الرعاية الكربى( ومؤنـة توفيـة كـد واحـٍد يف العوضـم مـن أجـر وزنـه وكيلـه 

                                                           
 .305، ا1، العدد الثالء، اجملة جممع الفقه اإلسالمي 1
)الرايض: الرائسة العامة إلدارة البحوحل  للبحوث العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة الدائمةأمحد عبد الرزاق،  الدويش، 2

 .27، ا1ا فتاء، د.ط، د.ت(العلمية واإل
 .271، ااملعايري الشرعية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 3
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وهـو متميـز علـى مـن صـار لـه،  وذرعه وعده وريري ذلك على اذله، ومؤنة قـبض مـا بيـع ُجزافـاً 
 .1هو يف حكم املقبوض، وإال فال" :إن قلنا

)ومؤنة توفية املبيع( ، والـثمن وحنومهـا )مـن أجـرة كيـد : "ه(1051البهويت )ت:وقال 
و( أجرة )وزن، و( أجرة )عد وذرع، و( أجرة )نقد على اذله( أي اذل املبيع أو الـثمن )مـن 

ه واجبــة عليـــه فوجـــب عليـــه مؤنــة ذلـــك )كمـــا أن علـــى ائـــع ائــع ومشـــرت( وحنومهـــا، ألن توفيتـــ
الثمــرة( حيــء يصــح بيعهــا )ســقيها( ألن تســليمها إ ــا يــتم بــه ومــا ال يــتم الواجــب إال بــه فهــو 
واجــب )واملــراد النقــاد( الــذي جتــب أجرتــه علــى البــاذل نقــاد الــثمن وحنــوه )قبــد قــبض البــائع( 

من صحيحا( وهذه طريقة )أمـا( أجـرة النقـد )بعـد وحنوه )له ألن عليه( أي املشرتي )تسليم الث
قبضــه( أي قــبض البــائع الــثمن )ف( هــي )علــى البــائع ألنــه ملكــه بقبضــه، فعليــه أن يبــم أنــه 

 .2"معيب لريده( وال ريرض للمشرتي يف ذلك
صاحب كتاب العموالت املصرفية إىل جـواز أخـذ نفقـات عبد الكرمي إمساعيد وذهب 

ة، مسـتداًل بقـول ابـن قدامـة: "إذا أقرضـه مـا حلملـه مؤنـة أت طالبـه اإلقراض على مذهب احلنابل
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 

 .3احتاا إىل محله إىل املكان الذي اقرتض فيه"قبضه، ألنه رمبا 
لم عمـا امـة يـتكويرى الباحء أن استدالله بكالم ابن قدامة ريري صحيح، ألن ابـن قد

 صـح، فتبـم أنة فلـم يإذا اشرتط املقرض على املقرتض أن يوفيه إىل بلد آخر وكان حلملـه مؤنـ
  .أقرب ختريج له هو ختريج الباحء وهو جواز أخذ النفقات

                                                           
 .517-516، ا11، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبرياملرداوي،  1
 .502، ا7، اكشاف القناعالبهويت،  2
  .410، االعموالت املصرفيةعبد الكرمي إمساعيد،  3
 فتجةرين السملعاصذه املسألة معنونة عند الفقهاء اشرتاط الوفاء يف ريري بلد القرض، وتسمى عند اوه
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 يضمن ما تلف به: كان عمله غري مضمون عليه ال  ناملبحث الثالث: كل م

 املطلب األول: معىن القاعدة: 

د تعـّد مل حيصـ تقرر القاعدة أن كـد عقـد ال يرتتـب عليـه ضـمان التلـف مل يضـمن، مـا
لــف مانــة، فــإذا تقــود األعأو تفــريه، كعقــد الوكالــة، والوديعــة، واملضــاربة، واإلجــارة، وحنــوه مــن 

، إذ األصـد ون عليـه، ألن عملـه ريـري مضـم تعـد وال تفـريه ال يضـمنه العامـداملضاربة بغـري من
 فيه األمانة، وعمد األمم ريري مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف منه.

ت نيـة سـقطآوالذي يعنينا هنا هو األجري، فهـد يضـمن مـا تلـف  ـت يـده كانكسـار 
اء األمانـة،  األجـر يفوريري ذلـك، إذ األصـد  من يديه أو تلف من ريري فعله، كالسرقة واإلحراق

 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:

 أواًل: األجري املشرتت: 

ء محـد شـيو ء حائه، هو الذي يقع العقد معه على عمد معم، كخياطة اوب أو بنا
 ثاًل.مالطبيب إىل مكان ُمعم، أو على العمد لشخص مدة ال يتحقق مجيع نفعه فيها، ك

ويسمى مشرتكاً، ألنه يتقبد أعمااًل جلماعة يف اليوم الواحد ويعمد هلم فيه، فيشرتكون 
 .1يف منفعته واستحقاقها يف الزمن الواحد

                                                           
، الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 103، ا8، ااملغينابن قدامة، ان ر:  1

 قيق: عبد امللك دهيش  ،الواضح يف شرح خمتصر اخلرقيعبد الرمحن بن عمر،  الضرير،. 472، ا14ا
، 6، امعونة أويل النهى.ابن النجار، 132، ا3ا م(2000ه، 1421، 1)بريوت: دار خضر، ط

 . 190ا
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ان مفرطـاً سواء أكـو كان متعدايً أم ال، ويضمن األجري املشرتت ما تلف بفعله، سواء أ
 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 

 .1أو تلف من عثرته الثوب أو ريلطه يف تفصيله، واحلمال يضمن ما سقه من محله عن رأسه
ة لعمالئهـا قـدم خدمـوينطبق ما يتعلق األجري املشرتت يف زماننـا علـى الشـركات الـل ت

 اجملــــالتو مبقابــــد رســــوم )أجــــر معــــم( كشــــركات الشــــحن للبضــــائع، وشــــركات نقــــد الرســــائد 
 وحنوها، فإهنا تضمن ما تسببت فيه من أضرار لعمالئها.

 رنًيا: األجري ا اا: 
العقد عليه يف مدة معلومة، يستحق املستأجر نفعه يف مجيعها، كرجـد  هو الذي يقع"

اسـتأجر  دمـة أو عمــد يف بنـاء أو خياطـة أو رعايــة، شـهراً أو سـنة، مســي خاصـاً الختصــاا 
 .2"املستأجر بنفعه يف تلك املدة دون سائر الناس

 عليــه نــص( ا ـاا األجــري علـى ضــمان وال): "ه(884الربهــان ابـن مفلــح )ت:قـال 
 املســتأجر يســتحق معلومــة مــدة العقــد عليــه يقــع أي( املســتأجر إىل نفســه يســلم الــذي وهــو)

 وال وعيـــد، مجعـــة، وصـــالة بســـننها، أوقا ـــا يف ا مـــس الصـــلوات فعـــد ســـوى مجيعهـــا يف نفعـــه

                                                           
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 103، ا8، ااملغينابن قدامة،  1

، 6، امعونة اويل النهى.ابن النجار، 132، ا3، االواضح يف شرح خمتصر اخلرقيالضرير، . 475ا
 .190ا

، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 103، ا8، ااملغينابن قدامة،  2
 .132، ا3، االواضح يف شرح خمتصر اخلرقيالضرير، . 472ا
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 لعمـد نفسـه سـلم من هو: وقيد املدة، تلك بنفعه املستأجر الختصاا خاصا ومسي يستنيب
 .1"مباح معلوم

 :على قولم أن األصحاب اختلفوا يف األجري ا اا هذا من يتبمف

 القول األول: أنه الذي يسلم نفسه إىل املستأجر.

 والقول الثاين: أنه الذي يسلم نفسه لعمد معلوم مباح. 

ليــــه عأهنمــــا قــــول واحــــد يف املــــذهب، وهــــو مــــا مشــــى  ه(885)ت: ورجــــح املــــرداوي
 ه(968)ت: واحلجـــــاوي ه(939)ت: والشـــــويكي ه(،910)ت:املتـــــأخرون كالعســـــكري 

 .ه(1033)ت: ومرعي الكرميه( 972)ت:وابن النجار 

ده: هو الذي ُيسّلم نفسه إىلقال املرداوي جر. هو أحد املستأ : "فقول املصنف يف حِّ
ايـة الفـائق والرعو  الصـة الوجهم. ذكرمها يف الرعاية الصغرى، وقطع به يف اهلدايـة واملـذهب وا

 الكربى.

ومــــة، ذهب، أن األجــــري ا ــــاا هــــو الــــذي يــــؤجر نفســــه مــــدة معلوالصــــحيح مــــن املــــ
ه يف املغــِن . جــزم بــيســتحق املســتأجر نفعهــا يف مجيعهــا، ســواء ســلم نفســه إىل املســتأجر أو ال

 ة الصغرى.الرعاي والشرح واحملرر واملستوعب والفروع واحلاوي الصغري وريريهم. وقدمه يف

احب الرعايــة الصــغرى رأى بعضــهم والــذي ي هــر يل، أن املســألة قــول واحــد، وأن صــ
ذكر العبارة األوىل، وذكر بعضهم العبارة الثانية، ف ن أهنما قوالن، والُعذُر ملن قال: هو الـذي 
ُيســـلم نفســـه إىل املســـتأجر أنـــه الواقـــع يف الغالـــب، فـــأانط احلُكـــم للغالـــب، ال أن الـــذي يُـــؤجر 

                                                           
 .445، ا4، ااملبدعابن مفلح،  1
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ــــه نفســــه مــــدة ومل يســــلمها إىل املســــتأجر ال ُيســــمى أجــــرياً خاصــــ اً، فــــإن املعــــىن الــــذي مُســــي ب
 .1يشمله"

 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 سـّلم 

 .2فسهه عِمد أو مل يعمد"نفسه إىل املستأجر أو ال، يستحق األجرة بتسليم ن

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، 

 .3سلم نفسه أو ال، وال يستنيب"

 .4ة سلم نفسه أو ال"جاء ابن النجار بعبارة خمتصرة فقال: "وهو من استؤجر مدو 

 .5وعرب عنه مرعي الكرمي بقوله: "وهو من ُقدر نفعه مبدة سلم نفسه ملستأجر أو ال"

أن الوقـــت الـــذي حـــدِّد يف العقـــد النســـبة لألجـــري "ويـــتلخص مـــن التعريفـــات الســـابقة 
ا ـــاا يقتضـــي أن ينشـــغد العمـــد املطلـــوب منـــه، دون تضـــييعه، وال التفـــريه فيـــه إال مـــا هـــو 

                                                           
 .471، ا14، اقنع والشرح الكبري اإلنصاف املطبوع مع املاملرداوي،  1
 قيق: انصر السالمة )الرايض:  ،املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيح أمحد بن عبد هللا، العسكري، 2

 .975-974، ا2ا م(2017ه، 1438، 1دار أطلس ا ضراء، ط
 .746، ا2، االتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيحكي، يالشو  3
 .369، ا1، ااإلراداتمنتهى لنجار، ابن ا 4
 .738، ا1، اغاية املنتهىالكرمي،  5
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ق هللا، كالعبــادات يف الصــلوات ا مــس مــع رواتبهــا وصــالة اجلمعــة وعيــد وكســوف منشــئ حلــ
 .1"وحنوه، وكذلك ما ال ريىن لإلنسان عنه، مثد الطعام والشراب، فإنه مستثىن من الوقت

وأما من حيء ضمان األجري ا اا فاتفق فقهـاء احلنابلـة علـى أن األجـري ا ـاا ال 
 .2التفريهيضمن ما تلف بيده إال التعدي أو 

 وفيما خيص عمد األجري ا اا لدينا مسألتان:
ر مــــد وتضــــر عاملســــألة األوىل: لــــيس لألجــــري ا ــــاا أن يعمــــد لغــــري مســــتأجره، فــــإْن 

 ة عليه.املستأجر بعمله، فللمستأجر مطالبة األجري قيمة ما فو ته من املنفع
 أي( هلغــري  يعمــد أن) ا ــاا األجــري أي( لــه ولــيس): "ه(1051قــال البهــويت )ت:

 مسـتأجره لغـري ا ـاا األجـري( عمـد فـإن) .العقد استحقه ما عليه يفوت ألنه مستأجره ريري
 .3"لغريه بعمله( عليه) منفعته من( فوته ما قيمة) املستأجر أي( فله املستأجر وأضر)

للمســتأجر الرجــوع علــى األجــري بقيمــة مــا فوتــه مــن واســتدل فقهــاء احلنابلــة علــى أن 
أمحد يف رجد اسـتأجر أجـرياً علـى أن حيتطـب  اإلماممع الشخص اآلخر بقول عمله اشتغاله 

لـــه علـــى محـــارين كـــد يـــوم، فكـــان الرجـــد ينقـــد عليهمـــا، وعلـــى محـــري لرجـــد آخـــر وأيخـــذ منـــه 
 .4األجرة، فإن كان يدخد عليه ضرر يرجع عليه القيمة

                                                           
وهو ما عليه قوانم  .2360، ا3، ااإلجارة على منافع األشخاص، دراسات املعايري الشرعيةالقره داريي،  1

يف املادة  وفعد الصالة للعمال وقت العمد وحنوها، حيء جاء ،العمد يف عصران احلاضر من منح راحة لتناول الطعام
يف دولة قطر ما نصه: "وجيب أن تتخلد ساعات العمد فرتة أو أكثر  2004( من قانون العمد الصادر عام 73)

للصالة والراحة وتناول الطعام، ال تقد عن ساعة وال تزيد على االحل ساعات، وال تدخد هذه الفرتات يف حساب 
 .ار قانون العملإبصد 2004لسنة  14قانون رقم ساعات العمد"، امليزان، 

، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 106، ا8، ااملغينابن قدامة،  2
، 6، امعونة اويل النهى.ابن النجار، 132، ا3، االواضح يف شرح خمتصر اخلرقيالضرير، . 471ا
 .185، ا5، اويل النهىمطالب أالرحيباين، . 129، ا9، اكشاف القناعالبهويت، . 185ا

 .130، ا9، اكشاف القناعالبهويت، . 201، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار، 3
 .ملصدرين السابقنيا 4
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عينــة فلكــد مة ده مــداملســألة الثانيــة: لــو اســتأجر أجــري  مشــرتت أجــرياً خاصــاً ليعمــد عنــ
 منهما حكم نفسه.

: "وإذا اســتأجر األجــري املشــرتت أجــرياً خاصــاً، كا يــاط ه(620قــال ابــن قدامــة )ت:
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

 .1مشرتت"

                                                           
 .107، ا8، ااملغينابن قدامة، 1
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 املطلب الثاين: أتصيل القاعدة:

 :صيغة القاعدةالفرع األول: 

الصـلة  لفـروع ذاتل سـتدالليف التعليـد واالهـذه القاعـدة  واأعملـريالب فقهاء احلنابلـة 
 أو فرط. اإلتالف : أن األجري ا اا ال يضمن ما يتلف بيده إال إذا تعمدمفاده مبا اهب

 ومن نصوصهم:

 صـــــاحب الشـــــرح الكبـــــريعبـــــد الـــــرمحن ابـــــن قدامـــــة و  ه(620:)ت قـــــال ابـــــن قدامـــــة
 .1: "ولنا أن عمله ريري مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به"ه(682)ت:

 .2وذكر صاحب املبدع: "ألن عمله ريري مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به"

ه( وابـــــــــــــن عـــــــــــــوض 1051ه( والبهـــــــــــــويت )ت:972قـــــــــــــال ابـــــــــــــن النجـــــــــــــار )ت:و 
: "ألن عملـــه ريـــري مضـــمون عليـــه فلـــم يضـــمن مـــا ه(1243ه( والرحيبـــاين )ت:1140)ت:

 .3تلف به"

 الفرع الثاين: دليد القاعدة:

 إذا يـــده إال اســـتدلوا علـــى أن األجـــري ا ـــاا يُعـــد أمينـــاً، فـــال يضـــمن مـــا تلـــف  ـــت
 تقصري أو تفريه منه مبا أييت: حصد

                                                           
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 106، ا8، ااملغينابن قدامة،  1

 .473ا
 .445، ا4، ااملبدعمفلح، ابن  2
. البهويت، 64، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت، . 185، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار، ان ر:  3

فتح أمحد بن عوض املرداوي،  .185، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين، . 130، ا9، اكشاف القناع
 .275، ا2، اوهاب املآرب
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ري فلــم يضــمن مــن ريــ .بــه مــراملالــك يف صــرف منافعــه إىل مــا أأن األجــري ا ــاا انئــب عــن  .1
 .1تعد قياساً على الوكيد واملضارب

أن عمـــد األجـــري ا ـــاا ريـــري مضـــمون عليـــه، فلـــم يضـــمن مـــا تلـــف بـــه قياســـاً علـــى ســـراية  .2
 .2القصاا، وقطع يد السارق

 .3أن األجري ا اا أمم فلم يضمن من ريري تعد أو تفريه مبنزلة املودع .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 106، ا8ا ،املغينابن قدامة، ان ر:  1
 .130، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  .197، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار، .447، ا14ا
 .64، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت، . 186، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار، ان ر:  2
 .477، ا3، ااملمتع يف شرح املقنعنجى، ابن املان ر:  3
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

 لواردة هلذه القاعدة ما أييت: من التطبيقات ا 

راد أن أز، وملا ملدة أسبوع، فاتفق معه على خياطة جلباب مطر  اإذا استأجر شخص خياطً   .1
  .ون عليهيسلمه، ُسرق منه من ريري تفريه منه، فإنه ال يضمن، ألن عمله ريري مضم

 ضـمن الراعـيهيه فـال يإذا استأجر راعياً لريعى ماشيته فسرق منها أاناء الرعـي مـن ريـري تفـر   .2
 .ا تلف بهمكان عمله ريري مضمون عليه مل يضمن   نكد مألن  و ، ألنه أمم على حف ها

راع مل يتعـــد  أو يفـــرط بنـــوم أو )ضـــمان علـــى  (وال): "ه(972)ت: قـــال ابـــن النجـــار
كأن يضرهبا ضراً يسرف فيـه أو يضـرهبا يف ريـري موضـع الضـرب أو يسـلك   (رييبتها عنه، وحنوه

أمــا كونــه ال يضــمنها بــال تفــريه أو تعــد، ألهنــا عــم  فيــه للتلــف فتتلــف. ا موضــعاً تتعــرضهبــ
 .1"م اإلجارة وهو مؤمتن على حف هاقبضها حبك

 أمكنـــة)  ـــري أي( تـــوخي) الراعـــي( يلـــزم)" ه( علـــى أنـــه1051ونـــص البهـــويت )ت:
 إذا اءاملــ إيرادهـا) يلزمـه( و النـاس زرع عـن ردهـا) يلزمـه( و املضـر النبـات وتـوقي النـافع، املرعـى

 بعـض عـن بعضـها ومنـع عنهـا السـباع ودفـع شـربه، يضـرها ال الـذي الوجـه علـى إليـه احتاجت
 فـإذا الضـعيفة عـن والقويـة اجلمـاء، عـن والقـرانء عليهـا، املصـول عـن الصـائلة فـريد ونطحـا قتاال
 .2"أراهبا إىل إعاد ا عليه وجب املساء جاء

األمـراض إمـا إبجـراء عمليـة جراحيـة أو بـدوهنا لعالجـه مـن مـرض مـن  اإذا استأجر إنسان طبيبًـ  .3
فأخطـــأ يف عالجـــه فســـرت جنايتـــه إىل عضـــو آخـــر فـــأتلف أو وصـــف دواء خطـــأ للمـــريض فـــال 

                                                           
 .187، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
 .136، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  2
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كــان عملــه ريــري مضــمون   نكــد مــألن  أم كــان مشـرتكاً يضـمن الطبيــب، ســواء كــان أجــرياً خاصــاً 
 . عليه مل يضمن ما تلف به

 االاة شروط: ولعدم ضمان الطبيب
 الطبيب حاذقاً يف الصنعة.أن يكون  .أ
 أن ال جيِن يده فيتجاوز ريري املسموح فيه. .ب
 أن يكون مأذوانً له من قبد املريض يف عالجه أو من قبد ويل الصيب.  .ت

 أو بيطــــار أو ختــــان أو حجــــام) علــــى ضــــمان( وال)": ه(1051قــــال البهــــويت )ت:
 مل إذا ألنه;  ناعتهص يف عارفا: أي( حاذقا) يكون أن بشرط( مشرتكا أو) كان(  خاصا طبيب
 بفعلـه يتجـاوز ال وأن بـه، تعدى لو كما  بسرايته فيضمن الفعد، مباشرة له حيد مل كذلك  يكن
 حنوهـا أو السـلعة بقطـع أو احلشـفة إىل ا تـان جتاوز فإن( يده جتن مل) أبن جتاوزه ينبغي ال ما
 إتـالف ألنـه;  ضـمن وحنوهـا كالـة  آبلـة أو القطـع، فيـه يصـلح ال وقـت يف قطع أو القطع، حمد
 به الفعد وقع( مكلف) الفعد: أي( فيه وأذن) املال كإتالف  وا طأ العمد ضمانه خيتلف ال
 ريــري فعــد ألنــه;  ضــمن فيــه لــه أيذن مل فــإن. الفعــد بــه وقــع وجمنــون صــغري( ويل) فيــه أذن( أو)

 .1"مأذون

ان ا ضـــمصـــو خبوهـــو مـــا قـــرره اجملمـــع الفقهـــي املنبثـــق عـــن من مـــة املـــؤمتر اإلســـالمي 
 الطبيب، حيء نص على ما أييت:

عــاىل يف تة هللا الطــب علــم وفــن متطــور النفــع للبشــرية، وعلــى الطبيــب أن يستشــعر مراقبــ" .1
 أداء عمله وأن يؤدي واجبه إبخالا حسب األصول الفنية والعاملية.

 يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر املريض يف احلاالت اآلتية: .2
                                                           

معونة ابن النجار، . 136، ا9، اكشاف القناع. البهويت، 65-64، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  1
 . 135-134-133، ا6، ااويل النهى
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 إذا تعمد إحداحل الضرر.  .أ
 .إذا كان جاهالً الطب أو الفرع الذي أقدم على العمد الطيب فيه .ب
 إذا كان ريري مأذون له من قبد اجلهة الرمسية املختصة. .ت
 إذا أقدم على العمد دون إذن املريض أو من يقوم مقامه. .حل
 إذا ريرر املريض. .ا
 .تقصريال أو منه إمه إذا ارتكب خطأ ال يقع فيه أمثاله وال تقره أصول املهنة، أو وقع .ح
 إذا أفشى سر املريض بدون مقتضى معترب. .ك
 .1إذا امتنع عن أداء الواجب الطيب يف احلاالت اإلسعافية )حاالت الضرورة("  .د

 طــأ علــى ا وكــانة يف الســيارة وتضــررت الســيار  ســائق املنــزيل إذا عمــد حــادرً الال يضــمن  .3
ن مــا يــه مل يضــمعلكــان عملــه ريــري مضــمون   نكــد مــوألن  ، اخاًصــ اريــريه، ألنــه يعتــرب أجــريً 

 .تعدٍ هه ألنه موزات ورادارات وحنو جتا منولكن يتحمد املخالفات املرورية  .تلف به
إذا  ال يضــمنو يعتــرب املوظــف احلكــومي أجــريا خاصــا لــدى جهــة العمــد الــل يعمــد فيهــا،  .4

 ري مضــمونريــكــان عملــه   نكــد مــألن  ، حصـد ضــرر نتيجــة ممارســة عملــه أانــاء أداء مهامــه
 .يضمنفى أو فرط أاناء قيام عمله ولكن إذا تعدّ  .تلف به عليه مل يضمن ما

أعمــاالً مــن  ه يتقبــدا يــاط الــذي خيــيه للنــاس املالبــس يف حملــه يعتــرب أجــريا مشــرتكاه ألنــ .6
ت مضـمون املشـرت  الناس، فإذا أفسد شيئاً من الثياب يضمن ما أفسدهه ألن عمد األجـري

 عليه، فما تولد منه جيب أن يكون مضموانً عليه.
  خبطئـه ولـو بفعلـه تلـف مـا) املشـرتت األجـري( ويضـمن): "ه(1051)ت: قال البهويت  

 يف) ا يـــاط أي( وريلطـــه) بســـطه أو عصـــره أو مـــده أو دقـــه مـــن( الثـــوب القصـــار كتحريـــق
 .2"(ربه ريري إىل ودفعه تفصيله

                                                           
-ه1403دورة( )19) الدويل قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي سالمي،من مة املؤمتر اإل 1

 .305ا م(،2009-م1988ه/1430
 . 131، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  2
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لوجبـة الـل طـأ يف اإذا طلبَت وجبـة طعـام مـن املطعـم فـإذا حـرق الطـاهي الطعـام أو إذا أخ .7
رب أجــريا نئــذ يعتــطلبتهــا كــأن طلبــت حلمــاً فأعطــات دجاجــا مــثاًل، لزمــه الضــمان، ألنــه حي

 ه.امشرتكا، واألجري املشرتت ضامن ملا جنت يد

 .1: "والطباك يضمن ما أتلفه أو أفسده من طبيخه"ه(972قال ابن النجار )ت:

                                                           
 .190، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  1
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 :كل فعل كونه قربة إىل هللا مل يصح أخذ األجر عليه  املبحث الرابع:

 ملطلب األول: معىن القاعدة:ا

إجـــــارة  ميكـــــن توضـــــيح هـــــذه القاعـــــدة مبســـــألة ذكرهـــــا الفقهـــــاء، وهـــــي أنـــــه هـــــد جيـــــوز
 ابـة يف احلـج،ن، والنيذان، وتعلـيم القـرآة يف الصـالة، واآلاإلمامـاألشخاا على الطاعات مثد 

 ساجد، وحنوها؟املوبناء 

 سمم:ق إىل الربة أو قسم فقهاء احلنابلة القَرب من حيء كون فاعلها من أهد الق

أن   العمـــدالقســـم األول: مـــا خيـــتص فاعلـــه أن يكـــون مـــن أهـــد القربـــة، أي يشـــرتط يف
 يكون فاعله مسلماً فال يتأتى فعله من الكافر.

هـــد تصـــح فمثـــال ذلـــك: اســـتأجر شخصـــاً ليـــؤم املصـــلم ملـــدة أســـبوع بــــ ألـــف رايل 
 اإلجارة على ذلك؟

د عنـــدهم أنـــه ال تصـــح اإلجـــارة علـــى القيـــام احلكـــم: ذهـــب فقهـــاء احلنابلـــة يف املعتمـــ
تص العمــد خيــتص فاعلــه أن يكــون مســلماً، قــال املــرداوي: "وال تصــح اإلجــارة علــى عمــد خيــ

 - كـاحلج  –، وال يقع إال قربة لفاعلـه - يعِن بكونه َمسلما - فاعله أن يكون من أهد القربة
 :علـــيم القــــرآن. قــــال يف )الرعايــــة(تو مــــة صــــالة، ماكاإلقامـــة، وإ  اة فيــــه واألذن وحنومهــــأي النيابـــ

وريـريه: هـذا أصـح. وجـزم  ىه مجاهري األصـحاب. قـال ابـن منجـوالقضاء. وهذا املذهب، وعلي
 .1به يف )الوجيز( وريريه وقدمه يف )الفروع( وريريه"

                                                           
 .378، ا14، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبرياملرداوي،  1



 

148 

 

 1ه(910)ت: العســكريكيف التنقــيح ومتــأخرو املــذهب   املؤلــف وهــو مــا ســار عليــه
 والرحيبـاين 4ه(972)ت: وابن النجار 3ه(968)ت: واحلجاوي 2ه(939)ت: الشويكيو 

حيــء جــاءت عبــارا م علــى حنــو: "وال تصــح اإلجــارة علــى عمــد خيــتص ، 5ه(1243)ت:
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".
داواة ا نوع من تثىن من ذلك أخذ األجرة على الرّقية، وعللوا ذلك أبن الرقيةويس

ُ
لل امل

ة عمـا اءة، واجلعالـلى القر يباح أخذ األجرة واجلعالة عليها، فاألجرة تكون مقابد مداواته، ال ع
 الشرع. ابت يف

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرمحن ب  الشـــــرح الكبـــــريعبـــــد ال
 س. وذكــــرأبفأمــــا األخــــذ علــــى الرقيــــة، فــــإن أمحــــد اختــــار جــــوازه وقــــال: ال : "ه(682)ت:

أخوذ عليهــا اة، واملــحــديء أيب ســعيد. والفــرق بينــه وبــم مــا اختلــف فيــه، أن الرقيــة نــوع مــداو 
لــة جتــوز مــع جها ، وهلــذاُجعــُد، واملــداواة يُبــاح أخــذ األجــر عليهــا، واجلعالــة أوســع مــن اإلجــارة

  .العمد واملدة
يعـِن بـه اجلعـد  6«هللا كتـاب  أجـرا عليـه أخـذمت مـا أحـق» السـالم:الصـالة و ه وقوله علي
 .7"ألنه ذكر ذلك يف سياق خرب الرقيةأيضاً يف الرقية، 

 
                                                           

 .966، ا2، اح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيحاملنهج الصحيالعسكري،  1
 .741، ا2، االتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيحكي، يالشو  2
 .90، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  3
 . 163، ا6، امعونة اويل النهىابن النجار،  4
 .148، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين،  5
، رقم: 131، ا7لطب، اب: الشرط يف الرقية بقطيع من الغنم، ا، كتاب اصحيحهأخرجه البخاري يف  6
(5737.) 
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 139، ا8، ااملغينابن قدامة،  7

 .383ا
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 .1: "ال أبس أبخذ األجرة على الرقية. نص عليه"ه(885املرداوي )ت:وقال 
يـه نـص عل (علـى رقيـة): "وال حيرم أخذ األجـرة ه(1243)ت: وكذلك قال الرحيباين

 .2واختار جوازه، وقال ال أبس به" اإلمام
 وقبد االنتقال إىل القسم الثاين مثة مسائد ال بد من ذكرها:

ا،  ن مسـلمً أن يكـو  خيـتص فاعلـه الـل ت: ال حيرم أخذ جعالة على القـرااملسألة األوىل
 كأخذ اجلعالة على خطبة اجلمعة، أو تعليم قرآن وحنوه.

 يفلــــرتاويح ل إماًمــــا عــــن مكافــــأة ماليــــة ملــــن يصــــليصــــورة املســــألة: تعلــــن مؤسســــة مــــا 
 رايل. 5000مسجدها الكائن لديها طيلة شهر رمضان مقدارها 

فاعلهـا  خيـتص لالـواز أخـذ اجلعالـة علـى القـرات احلكم: ذهب فقهـاء احلنابلـة إىل جـ
 أن يكون من أهد القربة.

لك قــال يف وكــذ، 3: "جيــوز أخــذ اجلعالــة علــى ذلــك كلــه"ه(885)ت: قــال املــرداوي
 .4التنقيح: "ويصح أخذ جعالة على ذلك"

 
 
 
 

                                                           
 .383، ا14، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبري املرداوي،  1
 .150، ا5، ايل النهىمطالب أو الرحيباين،  2
 .383، ا14، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبرياملرداوي،  3
 قيق: انصر السالمة )الرايض: مكتبة الرشد،  ،يف حترير أحكام املقنع التنقيح املشبععلي بن سليمان،  املرداوي، 4

 .276ا م(2004ه، 1425، 1ط
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 2ه(939)ت: والشــويكي 1ه(910)ت: ومشــى عليــه متــأخرو احلنابلــة كالعســكري
 5ه(1097)ت: وابـن قائـد النجـدي 4ه(972)ت: وابن النجار 3ه(968)ت: واحلجاوي

 .7ه(1240)ت: وبن جامع 6ه(1189)ت: البعليو 

 على القرب:دليد املذهب على جواز أخذ اجلعالة 

 أواًل: من السنة: 

 يف  َوَسـل مَ  َعَلْيـهِ  هللاُ  َصـل ى الن ـيبِّ  َأْصـَحابِ  ِمـنْ  نـََفـر   اْنطَلَـقَ »ملا روي عن أيب سعيد قال: 
 فـَُلدِغَ  ،ُيَضيُِّفوُهمْ  َأنْ  َفأَبـَْوا فَاْسَتَضاُفوُهمْ  الَعَرِب، َأْحَياءِ  ِمنْ  َحيٍّ  َعَلى نـَزَُلوا َحىت   َسافـَُروَها، َسْفَرةٍ 
، َذِلكَ  َسيِّدُ  َفُعهُ  الَ  َشْيءٍ  ِبُكدِّ  َلهُ  َفَسَعْوا احَليِّ ـُتمْ  لَـوْ : بـَْعُضـُهمْ  فـََقـالَ  َشـْيء ، يـَنـْ  الـر ْههَ  َهـُؤاَلءِ  أَتـَيـْ
 ُلدَِغ، َسيَِّدانَ  ِإن   ْههُ الر   أَيُـَّها ايَ : فـََقاُلوا َفأَتـَْوُهْم، َشْيء ، بـَْعِضِهمْ  ِعْندَ  َيُكونَ  َأنْ  َلَعل هُ  نـَزَُلوا، ال ِذينَ 
َنا َفُعـُه، الَ  َشـْيءٍ  ِبُكـدِّ  لَـهُ  َوَسـَعيـْ  َواَّلل ِ  نـََعــْم،: بـَْعُضـُهمْ  فـََقـالَ  َشـْيٍء؟ ِمـنْ  ِمـْنُكمْ  َأَحـدٍ  ِعْنــدَ  فـََهـدْ  يـَنـْ

 ُجْعـاًل، لَنَـا جَتَْعُلوا َحىت   َلُكمْ  رَاقٍ بِ  َأانَ  َفَما ُتَضيُِّفواَن، فـََلمْ  اْسَتَضْفَناُكمْ  َلَقدِ  َواَّلل ِ  َوَلِكنْ  أَلَْرِقي، ِإيّنِ 
ــَنِم، ِمــنَ  َقِطيــعٍ  َعَلــى َفَصــاحَلُوُهمْ  ــِه، يـَْتِفــدُ  فَــاْنطََلقَ  الَغ ــاَلِممَ  َربِّ  َّللِ ِ  احلَْمــدُ : َويـَْقــرَأُ  َعَلْي َــا الَع  َفَكَأ  

ــاْنطََلقَ  ِعَقــاٍل، ِمــنْ  ُنِشــهَ  ــهِ  َوَمــا مَيِْشــي َف ــِه، َصــاحَلُوُهمْ  ال ــِذي ُجْعَلُهــمُ  فـَْوُهمْ َفــَأوْ : َقــالَ  قـََلَبــة ، ِب  َعَلْي
 َوَســـل مَ  َعَلْيـــهِ  هللاُ  َصـــل ى الن ـــيب   ََنْيتَ  َحـــىت   تـَْفَعُلـــوا الَ : َرَقـــى ال ـــِذي فـََقـــالَ  اْقِســـُموا،: بـَْعُضـــُهمْ  فـََقـــالَ 
 فَــذََكُروا َوَســل مَ  َعَلْيــهِ  هللاُ  َصــل ى اَّلل ِ  َرُســولِ  َعَلــى فـََقــِدُموا أَيُْمــُراَن، َمــا فـَنَـْن ُــرَ  َكــاَن،  ال ــِذي لَــهُ  فـَنَــْذُكرَ 

                                                           
 .967، ا2، ايف املقنع والتنقيحاملنهج الصحيح يف اجلمع بني ما العسكري،  1
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ُتْم، َقدْ »: قَالَ  أُت   ،«رُقـَْية   أَنـ َها يُْدرِيكَ  َوَما»: فـََقالَ  َلُه،  «َسـْهًما َمَعُكـمْ  يل  َواْضرِبُوا اْقِسُموا، َأَصبـْ
 .1«َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اَّلل ِ  َرُسولُ  َفَضِحكَ 

 ن املعقول:رنياً: م

 .جتوز مع جهالة العمد واملدة ان اجلعالة أوسع من اإلجارة، وهلذأ

تص خيــ لت الــمــا يســمى )مرتــب( علــى القــرااملســألة الثانيــة: جيــوز أخــذ الــرزق وهــو 
 وه.سجد وحنفاعلها أن يكون مسلًما، كأخذ راتب على خطبة اجلمعة أو إقامته يف امل

ملــؤذنم طبــاء واواتــب شــهرية علــى األئمــة وا صــورة املســألة: تصــرف وزارة األوقــاف ر 
 لقيامهم بواجب شرعي فهد جيوز أخذ األجرة )الرواتب( عليه.

 احلكم: ذهب فقهاء احلنابلة إىل جواز ذلك.
ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرمحن ب  الشـــــرح الكبـــــريعبـــــد ال

 ألن األمـوره هذه من هنفع يتعدى ما على فيجوز املال، بيت من الرزق فأما: "ه(682)ت:
  إليــه، حمتاجــا املســلمم إىل نفعــه يتعــدى ملــن بذلــه كــان  فــإذا املســلمم، مصــاحل مــن املــال بيــت
 .2"أهله من ألنه أخذهه له وكان املصاحل، من كان

 متعـــد علـــى) املـــال بيـــت مـــن( رزق أخـــذ) جيـــوز( و): "ه(1051وقـــال البهـــويت )ت:
 وفقــه حـديء مـن انفــع علـم( وتـدريس) قــرآن، تعلـيمو  ،( وإمامـة) وأذان وفتيــا،( كقضـاء  نفعـهه

 .3"العامة املصاحل من ذلك ألن وأدائهاه شهادة و مد حج، يف ونيابة وحنومها،

                                                           
 (.2276، رقم: )92، ا3، كتاب اإلجارة، اب: عسب الفحد، اصحيحهأخرجه البخاري يف  1
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 139، ا8، ااملغينابن قدامة،  2

 .384ا
مطالب . الرحيباين، 156، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار، ن ر: وا .93، ا9، اكشاف القناعالبهويت،  3

 .152، ا5، اأويل النهى
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عــدى لعمــد يتاولكــن اشــرتطوا جلــواز أخــذ الــرزق علــى القــرات أو أخــذ اجلعالــة كــون 
 ة يف الصالة، والقضاء وتعليم العلوم الشرعية وحنوها. اإلمامنفعه، ك

فسـه وصـومه نسـان لنا ما ال يتعدى نفع فاعله فال جيوز أخذ املال عليه كصـالة اإلوأم
 لنفسه وحجه عن نفسه وحنوها.

: "حيرم أخذ أجرٍة وجعالة على ما ال يتعدى نفعه كصـوم، ه(885)ت: قال املرداوي
 .1وصالة خلفه حنومها"
( يتعـدى ال امـ علـى أجـر) ال( و جعـد،) ال( و رزق، أخـذ لـه ولـيس): "وقال البهويت

 رزقــــا أو أجــــرة أو جعــــال معــــه مأمومــــا يصــــلي ملــــن أعطــــى أبن( خلفــــه وصــــالة كصــــوم) نفعــــه
 ألن نفســه عـن وطوافـه كاعتكافـه(  وحنـوه نفسـه زكـاة وأداء نفسـه، عـن وحجـه لنفسـه وصـالته)

 .2"فيها نفع ال الل األعيان إجارة فأشبه انتفاع ههنا لغريه حيصد ومل االنتفاع عوض األجر

 :3ملذهب على جواز أخذ الرزق على القربدليد ا
إعانــة علــى لعامــة و اأخــذ الــرزق مــن بيــت املــال ملــن يقــوم مبصــاحل النــاس يعتــرب مــن املصــاحل  .1

 الطاعة.
خــذ فيجــوز أ كمــا جيــوز أخــذ الوقــف علــى مــن يقــوم هبــذه املصــاحلف ،قياًســا علــى الوقــف .2

 الرزق.

القـرآن أو  ملـدرس كـأن يُعطـى  املسألة الثالثة: جيوز أخذ املال على القرب بدون شـرط،
 خطيب اجلمعة مبلغاً من املال دون اشرتاط بينهما.

                                                           
 .383، ا14، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبرياملرداوي،  1
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، فلمــا ن املــالمــ ادون أن أشــرتط عليــه مبلًغــ بــِنالصــورة املســألة: جلبــُت مــدرس قــرآن 
مــن تعلــيم  قــام بــه انتهــى مــن تعليمــه أعطيتــه مبلغــاً مــن املــال، وهــو عبــارة عــن هديــة علــى مــا

 القرآن.
ا ممــن ان فاعلهــاحلنابلــة إىل جــواز أخــذ املــال علــى القــرب إذا كــاحلكــم: ذهــب فقهــاء 

 خيتص أن يكون من أهد القرب بدون شرط.
ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرمحن ب  الشـــــرح الكبـــــريعبـــــد ال

: "فإن أعطي املعلم شيئاً مـن ريـري شـرط، فجـاز يف ظـاهر كـالم أمحـد، فإنـه قـال ه(682)ت:
: ال يُطلــب، وال يشــارط، فــإن أُعطــي شــيئاً أخــذه. وقــال يف روايــة يف روايــة أيــوب ابــن ســافري

أمحد بن سعيد: أكره أجر التعلـيم إذا شـرط، وقـال: إذا كـان املعلـم ال يشـارط، وال يطلـب مـن 
 .1أحد شيئاً، إن أاته شيء قبله"

 دليد املذهب على جواز أخذ املال على القرب بدون شرط:
 أواًل: من السنة:

 إْشرَافِ  َواَل  َمْسأََلةٍ  رَيرْيِ  ِمنْ  اْلَمالِ  َهَذا ِمنْ  َأاَتت َما» هللا عليه وسلم:لقول النيب صلى 
 .2«إلَْيك اَّلل ُ  َساَقهُ  رِْزق   فَِإن هُ  َومَتَو ْلُهه َفُخْذُه، نـَْفٍس،
  

 
 

                                                           
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصاف. عبد الرمحن ابن قدامة، 140، ا8، ااملغينابن قدامة،  1

، املنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيحالعسكري، .276، االتنقيح املشبعاملرداوي، . 384ا
 .741، ا2، االتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيحكي، يالشو .967، ا2ا
(، 17936، رقم: )456، ا29، مسند الشاميم، حديء خالد بن عدي اجلهِن، امسندهأخرجه أمحد يف  2

 «إليه هللا ساقه رزق هو فإ ا يرده، وال فليقبله نفس، إشراف وال مسألة، ريري من أخيه عن معروف بلغه من»ونصه: 
. عبد 140، ا8، ااملغينابن قدامة،  «...ما أاتت يف هذا املال»قق: اسناده صحيح. وذكره بلفا: قال احمل

 ومل أقف عليه بلف هم. .385، ا14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافالرمحن ابن قدامة، 
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كـــان يُعلمــه إذا كـــان   وقــد أرخـــص رســول هللا صـــلى هللا عليــه وســـلم أليّب يف أكــد طعـــام الــذي
 .1أهله مطعامه وطعا

 رنياً: من املعقول:

 . 2ألنه إذا كان بغري شرط كان هبة جمردة فجاز 

مل ف فمـــات و مـــن نـــذر عبـــادة مـــن صـــالة أو صـــيام أو حـــج أو اعتكـــااملســـألة الرابعـــة: 
  ذور.يفعد ما نذر مع إمكان الفعد جيوز استئجار شخص ليقضي عنه الفعد املن

أو حــج أو  ،ذر صــوم يف الذمــة: "ومــن مــات وعليــه نــه(972)ت: قــال ابــن النجــار
صالة أو طواف أو اعتكاف مل يفعد منه شيئاً مع إمكان ريري حج ُسّن لوليه فعله وجيوز لغريه 
إبذنه ودونه، وجيزئ صـوم مجاعـة يف يـوم واحـد. وإن خلـف مـاالً وجـب، فيفعلـه وليـه أو يـدفع 

 .3ملن يفعد عنه"

ركـه للميـت فيجـب : "ومـع ته(1240ه( وبن جـامع )ت:1189وقال البعلي )ت:
 ملـنفعد نذره لثبوته يف ذمته، وال جتب مباشرة وليه بنفسه، بد ُتسـن، فـإن مل يفعـد، دفـع مـاالً 

 .4يفعد عنه ذلك"

وهذه املسألة خارجـة عـن حمـد دراسـة قاعـدتنا ألهنـا تـتكلم عـن فعـد املنـذور عـن ميـت 
ي عــن امليــت إال ومتكــن مــن فعلــه حــال احليــاة ومل يفعــد، فيجــوز إعطــاء األجــرة لشــخص ليقضــ

 .احلج ال يشرتط إمكان فعله
                                                           

، 14، اع املقنع واإلنصافالشرح الكبري املطبوع م. عبد الرمحن ابن قدامة، 140، ا8، ااملغينابن قدامة،  1
 . قال حمقق الشرح الكبري: مل جنده.384ا

 .انالسابق اناملصدر  2
 .170، ا1، ااإلراداتمنتهى ابن النجار،  3
، 1، االفوائد املنتخبات يف شرح أخصر املختصراتبن جامع،  .305، ا1، االروض النديالبعلي،  4

 . 264ا
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 القسم الثاين: ما ال خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة:

ــــأي ال يشــــرتط يف العمــــد أن يكــــون فاعلــــه مســــلما، بــــد جيــــوز أن يفعلــــه كــــ اء افر كبن
 مساجد وتدريس علوم إنسانية وطبيعية مثاًل، وإنشاء جسور وطرق وحنوه.

  واز أخذ األجرة عليه. إىل القول احلكم: ذهب فقهاء احلنابلة

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــن قدامـــــة صـــــاحب و  ه(620قـــــال اب ـــــرمحن ب  الشـــــرح الكبـــــريعبـــــد ال
: "ومــــا ال خيــــتص فاعلــــه أن يكــــون مــــن أهــــد الُقربــــة، كتعلــــيم ا ــــه واحلســــاب ه(682)ت:

 .1والشعر املباح، وأشباهه، وبناء املساجد والقناطر، جاز أخذ األجر عليه"

)و( شـــرط أيًضـــا )كـــون عمـــد( معقـــود عليـــه )ال : "ه(972:)ت قـــال ابـــن النجـــارو 
خيـتص فاعلـه أن يكــون مـن أهــد القربـة لكونـه مســلًما(، أي: بشـرط اإلســالمه )كـأذان وإقامــة 
وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديء، ونيابة يف حج وقضاء. وال يقع إال قربة لفاعله، وحيرم أخـذ 

 .2"أجرة عليه(

 

 

 

 

 

                                                           
، 14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافن ابن قدامة، . عبد الرمح141، ا8، ااملغينابن قدامة،  1

 .386ا
 .153، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار،  2
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 قاعدة:املطلب الثاين: أتصيل ال

 القاعدة: صيغةالفرع األول: 

 واز أخـــذجـــعـــدم  ســـياق التعليـــد هبـــا علـــىوردت هـــذه القاعـــدة يف كتـــب احلنابلـــة يف 
  :األجر على القرب مما خيتص فاعله بكونه مسلماً، ومن ذلك

وعبـــــد الـــــرمحن بـــــن قدامـــــة صـــــاحب الشـــــرح الكبـــــري  1ه(620قـــــال ابـــــن قدامـــــة )ت:
وابـن النجـار  4ه(884لربهـان ابـن مفلـح )ت:وا 3ه(695وابن املنجى )ت: 2ه(682)ت:
: "وألن مــــــن شــــــرط 7ه(1243والرحيبــــــاين )ت: 6ه(1051والبهــــــويت )ت: 5ه(972)ت:

 أخذ األجرة". جيزهذه األفعال كوهنا قُربة إىل هللا فلم 

 الفرع الثاين: دليد القاعدة:

. فقـال: روي عن عثمان بن أيب العاا أنـه قـال: قلـت: اي رسـول هللا، اجعلـِن إمـام قـومي .1
ذْ  أبَِْضَعِفِهْم، َواقـَْتدِ  ِإَماُمُهْم، أَْنتَ »  .8« َأْجرًا أََذانِهِ  َعَلى أَيُْخذُ  اَل  ُمَؤذِّانً  َواختِ 

وجه االستدالل: نص احلديء أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عثمان بن أيب 
 والفساد، فدل العاا عن اختاذ مؤذن أيخذ على أذانه أجرًا، والنهي املطلق يقتضي التحرمي

                                                           
 .139، ا8، ااملغينابن قدامة،  1
 .383، ا14، االشرح الكبري املطبوع مع املقنع واإلنصافعبد الرمحن ابن قدامة،  2
 .161، ا3، ااملمتع يف شرح املقنعابن املنجى،  3
 .431، ا4، ااملبدعابن مفلح،  4
 .153، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار،  5
 .92، ا9، اكشاف القناعالبهويت،   6
 .149، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين،  7
، رقم: 23، ا2، كتاب األذان، اب: املؤذن الذي ال أيخذ على أذانه أجرا، االسننأخرجه النسائي يف  8
 : صحيح.315، ا5األلباين يف إرواء الغليد، ا (، قال672)
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على عدم جواز أخذ األجرة على األذان ألنه من األعمال الل يكون فاعلها من أهد 
  القرب.

 َواْلِكَتابَـــَة، اْلُقـــْرآنَ  الصُّـــف ةِ  أَْهـــدِ  ِمـــنْ  اَنًســـا َعل ْمـــتُ »روي عـــن ُعبـــادة ابـــن الصـــامت، قـــال:   .2
ُهمْ  َرُجــد   ِإيَل   َفَأْهــَدى َهــا َوأَْرِمــي مبـَـاٍل، تْ لَْيَســ: فـَُقْلــتُ  قـَْوًســا، ِمــنـْ ، َســِبيدِ  يف  َعنـْ  َفَســأَْلتُ  اَّللِ 
َهـا، - َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اَّلل ُ  َصل ى - اَّلل ِ  َرُسولَ   اَنرٍ  ِمـنْ  َطْوقًـا هِبَـا ُتطَـو قَ  َأنْ  َسـر تَ  ِإنْ : "فـََقـالَ  َعنـْ
بَـْلَها  .1«فَاقـْ

ــهِ  َفَأْهــَدى اْلُقــْرآنِ  نْ ِمــ ُســوَرةً  َرُجــاًل  َعل ــمَ  أَن ــهُ »وعــن أيب بــن كعــب   .3 يَصــةً  إلَْي  َفــذََكرَ  اـَــْواً  َأوْ  مخَِ
 ِمـــنْ  اـَـــْواً  َمَكانـََهـــا اَّلل ُ  أَْلَبَســـكَ  لَِبْســـتَـَها لَـــوْ  إن ـــكَ : فـََقـــالَ  َوَســـل مَ  َعَلْيـــهِ  اَّلل ُ  َصـــل ى لِلن ـــيبِّ  َذلِـــكَ 
 . 2«اَنرٍ 

 ـــرمي أخـــذ اهلديـــة علـــى وجـــه االســـتدالل مـــن احلـــديثم الســـابقم: دل احلـــديثان علـــى  
 ا. رميً  ن، فدل ذلك على أن ما كان عن شرط كاألجرة فإنه يكون أشدآتعليم القر 

 

                                                           
(، 2157، رقم: )730، ا2، كتاب التجارات، اب: األجر على تعليم القرآن، االسننأخرجه ابن ماجه يف  1

 : صحيح.157، ا5قال األلباين يف صحيح وضعيف ابن ماجه، ا
نه، ومل أقف عليه يف املصدر املذكور وال يف إىل األارم يف سن 41، ا4نسبه البهويت هبذا اللفا يف شرح املنتهى، ا 2

 ريريه.
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 املطلب الثالث: تطبيقات القاعدة:

، املســلمئهــا تص أبداال جيــوز أخــذ األجــرة علــى األذان واإلقامــة ألهنمــا مــن القــرب الــل خيــ .1
 األجرة. ذفاعلها أخم على ر وحيفإذا أدامها وقع الثواب له، 

: 3ه(939الشـويكي )ت:و  2ه(910والعسكري )ت: 1ه(885قال املرداوي )ت:  
"وال تصح إجـارة علـى عمـد خيـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـد القربـة لكونـه مسـلما، وال يقـع 

 إال قربة لفاعله".
 .4: "وال يقع إال قربة لفاعله، وحيرم أخذ أجرة عليه"ه(972)ت: قال ابن النجار  
ن أهــد مــأن يكــون  ألنــه يشــرتط يف فاعلهــا ة وا طابــة،اإلمامــذ األجــرة علــى ال جيــوز أخــ  .2

مــا مــن هلان يعطــى كــأمــا إذا دفعهــا إليهمــا بغــري شــرط، أو جعالــة، جــاز، وكــذا لــو   القربــة،
 ن وزارةمــهلــم رواتــب  ، حيــء تصــرفاآلن بــه وقــف كمــا هــو معمــولالبيــت املــال أو مــن 

 األوقاف.
وحنـــو ذلـــك ممـــا  وتن يفهـــا وتطييبهـــااجد، وصـــيانتها، جيـــوز أخـــذ األجـــرة علـــى بنـــاء املســـ .3

ة، ألن هــذا العمــد يقــع اترة قربــة، بــخيــتص فاعلــه أن يكــون مــن أهــد القر  ألنــه ال .هــايلزم
 .5ستئجار له وأخذ األجرة عليهاالواترة ريري قربة فلم مينع 

ه ال ، ألنـلكراهـةامـع  وتكفينـه ومحلـه ودفنـه هعلى جتهيز امليت مـن ريسـل ةجيوز أخذ األجر  .4
 خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة.

                                                           
 .276، االتنقيح املشبعاملرداوي،  1
 .966، ا2، ااملنهج الصحيح يف اجلمع بني ما يف املقنع والتنقيحالعسكري،  2
 .741، ا2، االتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيحكي، يالشو  3
 .351، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار،  4
 .166، ا6، امعونة أويل النهىابن النجار، ان ر:  5
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: "يكــره أخــذ األجــرة للحمــد واحلفــر والغســد وحنــوه علــى ه(885قــال املــرداوي )ت:   
 .1الصحيح من املذهب"

)ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك( يعـِن الغسـد : "ه(1051وقال البهويت )ت:
حلفـار أخـذ أجـرة علـى عملــه إال والتكفـم واحلمـد والـدفن قـال يف املبـدع: كـره أمحــد للغاسـد وا

 .2"أن يكون حمتاجا فيعطى من بيت املال فإن تعذر أعطي بقدر عمد
د ولــة للجهــافــراد الدال جيــوز اســتئجار املســلم للقتــال يف ســبيد هللا، كإمــام يســتأجر مــن أ  .5

 بة.هد القر أخيتص فاعله أن يكون من  مما ، ألنهسواء كان فرض عم أو فرض كفاية

: "وأمـا الرجـال املسـلمون األحـرار فـال يصـح اسـتئجارهم ه(620)ت: قال ابن قدامة
على اجلهاد، ألن الغزو يتعـم حبضـوره علـى مـن كـان مـن أهلـه، فـإذا تعـم عليـه الفـرض مل جيـز 

 .3أن يفعله من ريريه كمن عليه حجة اإلسالم"

)وال تصـــح اإلجـــارة علـــى اجلهـــاد ولـــو كـــان( األجـــري : "ه(1051البهـــويت )ت:وقـــال 
ال يلزمه( اجلهاد كالعبد، واملـرأةه ألنـه عمـد خيـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـد القربـة أشـبه  )ممن

 .4"الصالة )فريد( األجري )األجرة( لبطالن اإلجارة
اآلن، ه بـمعمـول  وأما اجليوش والعساكر فيجوز هلم أن أيخذوا من بيت املال كما هـو

 عة. لى الطاعامة، وإعانة ع، ألنه يعترب من املصاحل الرواتب شهرية حيء تصرف هلم

عقــــد الكفالــــة مــــن عقـــــود التربعــــات الــــل ال خيــــتص فاعلـــــه أن يكــــون مــــن أهــــد القـــــرب  .6
 منــعمــن املقـرر عنـد فقهــاء احلنابلـة و  )مسـلماً(، وبنـاء علــى ذلـك جيـوز أخــذ األجـرة عليـه،

                                                           
 .43، ا4، ااإلراداتشرح منتهى البهويت،  1
 .49، ا4، اكشاف القناعالبهويت،  2
 .164، ا13، ااملغينابن قدامة،  3
 .159، ا7، اكشاف القناعالبهويت،  4
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أخذ األجر ملأخذ آخر، وهو مـن قبيـد أخـذ العـوض عـن الـدين املكفـول فيـه يف حالـة إن 
  كفيد عن املضمون عنه.أدى ال

ـــــن قدامـــــة )ت: ـــــري 620قـــــال اب ـــــن قدامـــــة صـــــاحب الشـــــرح الكب ـــــرمحن ب ه( وعبـــــد ال
: "ولــو قــال: اكفــد عــِن ولــك ألــف مل جيــز، وذلــك ألن قولــه: اقــرتض يل ولــك ه(682)ت:

عشــرة جعالــة علــى فعــد مبــاح، فجــازت كمــا لــو قــال: ابــن يل هــذا احلــائه ولــك عشــرة. وأمــا 
زمــــه أداء الــــدين، فــــإذا أداه وجــــب لــــه علــــى املكفــــول عنــــه، فصــــار  الكفالــــة، فــــألن الكفيــــد يل

 .1كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار قرضاً جر منفعة، فلم جيز"

: "لــو جعــد لـه ُجعــالً علــى اقرتاضــه لـه  اهــه، صــح ألنــه ه(885املــرداوي )ت:وقـال 
يهمــا يف مقابلـة مــا بذلـه مــن جاهــه فقـه، ولــو جعــد لـه ُجعــالً علـى ضــمانه لــه، مل جيـز نــص عل

 .2ألنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة"

)جعـــال علـــى )لـــه( أي: آلخـــر إنســـان  (ولـــو جعـــد): "ه(1051وقـــال البهـــويت )ت:
ه ألنـه يف مقابلـة مـا يبذلـه مـن جاهـه فقـه )ال أن جعـد لـه جعـال علـى اقرتاضه له  اهه جاز(

علـى املضـمون ضمانه له( فال جيوز نص عليهماه ألنه ضامن فيلزمه الـدين وإن أداه وجـب لـه 
 .3"عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم جيز 

ومــــن التطبيقــــات املعاصــــرة لعقــــد الكفالــــة: خطــــاب الضــــمان، وقــــد ُعــــرِّف بتعريفــــات 
متعــددة جيمعهــا معــىن واحــد، فقــد عرفــه بنــك فيصــد اإلســالمي: "أبنــه عبــارة عــن تعهــد كتــايب 

عمـالءه يف حـدود مبلـم معـم جتـاه الطـرف الثالـء مبناسـبة  يتعهد مبقتضاه البنـك بكفالـة أحـد
                                                           

، 12، اوع مع املقنع واإلنصافالشرح الكبري املطب. عبد الرمحن ابن قدامة، 441، ا4، ااملغينابن قدامة،  1
 .353ا

 352، ا12، ااإلنصاف املطبوع مع املقنع والشرح الكبرياملرداوي،  2
شرح البهويت، . 149، ا5، امطالب أويل النهىالرحيباين، وان ر:  .246، ا4، اكشاف القناعالبهويت،  3

 .146، ا4، ااإلراداتمنتهى 
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التــزام 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 

افقتــه يف ذلــك الوقــت.. حالــة فشــد العميــد الضــمان، بغــض الن ــر عــن معاوضــة املــدين أو مو 
 .1والوفاء التزاماته جتاه الطرف الثالء أو إخالله بشرط التعاقد معه"

نه: "تعهد كتايب يتعهـد مبقتضـاه املصـرف بكفالـة أحـد عمالئـه علي السالوس أبوعرفه 
)طالـــب اإلصـــدار( يف حـــدود مبلـــم معـــم جتـــاه طـــرف رلـــء مبناســـبة التـــزام ُملقـــى علـــى عـــاتق 
العميد املكفول، وذلك ضماانً لوفاء هذا العميد التزامه جتاه ذلـك الطـرف خـالل مـدة معينـة 
علــى أن يــدفع املصــرف املبلــم املضــمون عنــد أول مطالبــة خــالل ســراين خطــاب الضــمان دون 

 .2التفات ملا يبديه العميد من املعارضة"

صــدر مــن البنــك كمـا عــرف أبنــه: "تعهـد قطعــي مقيــد بــزمن حمـدد ريــري قابــد للرجـوع ي
بدفع مبلم معم ألمر جهة أخرى مسـتفيدة مـن هـذا العميـد  (عميد له)بناء على طلب آخر 

لقاء قيام العميد الدخول يف مناقصة أو تنفيذ مشروع أبداء حسـن، ليكـون اسـتيفاء املسـتفيد 
مـىت أتخـر أو قصـر العميـد يف تنفيـذ مـا التـزم بـه للمسـتفيد  (خطاب الضـمان)من هذا التعهد 

يف مناقصــــــة أو تنفيــــــذ مشــــــروع وحنومهــــــا، ويرجــــــع البنــــــك بعــــــد علــــــى العميــــــد مبــــــا دفعــــــه عنــــــه 
 .3للمستفيد"

                                                           
، 1)عمان: دار النفائس، ط ف اإلسالمية األسباب والضوابط املصار التكلفة الفعلية يفحممد وليد،  السويدان، 1

 .233ا م(2011ه، 1432
ه، 1432، 1)الدوحة: مؤسسة الراين، ط والتطبيق املعاصر فقه البيع واالستيثاقعلي أمحد،  السالوس، 2

 .1405، ا2ا م(2003
 .853، ا2ين، االعدد الثا جملة جممع الفقه اإلسالمي، ،خطاب الضمانبكر أبو زيد،  3
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 :1من خالل التعريفات السابقة  طاب الضمان نرى أنه اشتمد على العناصر اآلتية

 حمدد. أن العميد يكون مرتبطاً مع جهة أخرى بتنفيذ عملية معينة أو لغرض .1
 ات.ب ضمان مصريف يضمن استكماله للعمليتلك اجلهة تطلب من العميد خطا .2
 يلجأ العميد للمصرف طلباً  طاب الضمان لصاحل تلك اجلهة. .3
فـاق سـب االتيطلب املصرف من العميد مبلغـاً حبـدود قيمـة خطـاب الضـمان أو أقـد حب .4

 بينهما.
 يصدر املصرف خطاب الضمان أصالة عن نفسه لصاحل تلك اجلهة. .5

 التكييف الفقهي  طاب الضمان:

ة، قـد كفالـعخطاب الضـمان إذا كـان ريـري مغطـى مـن العميـد فمـن الواضـح أنـه يعتـرب 
ذا كـــان لثالـــء إفالكفيـــد هنـــا هـــو املصـــرف واملكفـــول هـــو العميـــد، واملكفـــول لـــه هـــو الطـــرف ا

 املصرف املصدر  طاب الضمان يكفد العميد جتاه اجلهة املستفيدة. 

ـــة، حيـــء إن أمـــا إذا كـــان العميـــد أودع لـــدى املصـــرف مـــا يغطـــي ا  طـــاب فهـــو وكال
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 

 .2وكالة وكفالة معاً، فهو وكالة فيما رُيطي، وكفالة للجزء املتبقي

ملعــايري اه هيئــة بــه قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل  ــدة، وأخــذت بــ وهــذا مــا صــدر
 الشرعية، حيء جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي ما نصه:

                                                           
ه، 1436، 2)الدوحة: مؤسسة وعي لألحباحل والدراسات، ط الصريفة اإلسالمية يف دولة قطرانيف،  بن هنار، 1

 .316ا م(2015
 .317، االصريفة اإلسالمية يف دولة قطرهنار، بن .1408، ا2، افقه البيع واالستيثاقالسالوس،  2
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 داوالت"وبعـــد الن ـــر فيمـــا أعـــد يف خطـــاب الضـــمان مـــن حبـــوحل ودراســـات، وبعـــد املـــ
 واملناقشات املستفيضة الل تبم منها:

أو بدونـه،  ون بغطاءو االنتهائي ال خيلو إما أن يكان خطاب الضمان أبنواعه االبتدائي  .1
 ال، وهذه ال أو مفان كان بدون ريطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إىل ذمة ريريه فيم يلزم حا
 .هي حقيقة ما يعِن يف الفقه اإلسالمي اسم: )الضمان( أو )الكفالة(

ه مصــدر  الــب خطــاب الضــمان وبــموان كــان خطــاب الضــمان بغطــاء فالعالقــة بــم ط
ول سـتفيد )املكفـاحل امل( والوكالة تصح أبجر أو بدونـه مـع بقـاء عالقـة الكفالـة لصـهي )الوكالة

 له(.

از أخـذ عـدم جـو  ان الكفالة هي عقد تربع يقصد لإلرفاق و اإلحسان، وقـد قـرر الفقهـاء .2
ذي جــر لقــرض الــالعــوض علــى الكفالــة، ألنــه يف حالــة أداء الكفيــد مبلــم الضــمان يشــبه ا

 قرض، وذلك ممنوع شرعا.نفعا على امل

 ولذلك فان اجملمع قرر ما يلي:
 يراعـى ن )والـلأوال: أن خطاب الضمان ال جيوز أخذ األجر عليه لقـاء عمليـة الضـما

 فيها عادة مبلم الضمان ومدته(، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ـــا: أمـــا املصـــاريف اإلداريـــة إلصـــدار خطـــاب الضـــمان بنوعيـــه فجـــائزة شـــرعا، مـــع  رني
عاة عدم الزايدة على أجر املثد ، ويف حالة تقدمي ريطـاء كلـي أو جزئـي، جيـوز أن يراعـى يف مرا

 .1"تقدير املصاريف إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء.

رد جمـــن لقـــاء وجـــاء يف املعـــايري الشـــرعية: "ال جيـــوز أخـــذ األجـــرة علـــى خطـــاب الضـــما
 نه.أم بدو  فيها عادة مبلم الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء الضمان، والل يراعى

                                                           
 .1035، ا2، العدد الثاين، اجملة جممع الفقه اإلسالمي 1
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فات اإلدارية ومقابد ا دمات على طالب خطاب الضمان إلصـدار و إن  ميد املصر 
خطاب الضمان بنوعيه )االبتدائي واالنتهائي( جائز شـرعاً مـع مراعـاة عـدم الـزايدة علـى أجـرة 

ن يراعـــي يف تقـــدير املصـــروفات إلصـــدار املثـــد. ويف حالـــة تقـــدمي ريطـــاء كلـــي أو جزئـــي جيـــوز أ
 .1خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء"
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 اخلامتة

o :النتائج والتوصيات 

لي من إمتام هذا احلمد ه الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشكر هللا على ما من به ع
، مع ذكر التوصيات الل انت ، وقد خلصت فيه إىل نتائج أذكرها فيما أييتالبحء

 للباحء، وذلك على النحو التايل:

 أواًل: النتائج: 

مل يقف فيما تعريف للقاعدة االستداللية، إذ  توصد الباحء من خالل البحء إىل وضع .1
قضااي اطلع عليه من املراجع على تعريف للقاعدة االستداللية، وهي كما يرى الباحء: 

 ت احلكم الفرعي.فقهية كلية موصلة إىل ُمدر 
فالعالقة بم توصد الباحء إىل أن مثة فرق بم القاعدة االستداللية والقاعدة الفقهية،  .2

فكد قاعدة استداللية يف القواعد الفقهية والقواعد االستداللية العموم وا صوا املطلق، 
 .هذا البحء قاعدة فقهية، وليس العكس

ية عند فقهاء احلنابلة على القاعدة، وال ظهر للباحء أنه ال مانع من إطالق وصف الكل .3
 يقدح يف ذلك خروا بعض اجلزئيات منها.

توصد الباحء إىل أن مثة خله حصد عند بعض املعاصرين بم مصطلح القاعدة،  .4
 ومصطلح القاعدة الفقهية، فعرفوا القاعدة الفقهية بتعريف القاعدة.

، فهو من عند مجهور احلنابلة احدالباحء أن مدلول أصول الفقه وقواعد أصول الفقه و وجد  .5
 قبيد الرتادف عندهم كما تبم يف البحء.

واالستناد إليها يف القواعد االستداللية، توصد الباحء إىل أن فقهاء احلنابلة يرون إعمال  .6
 توجيه الفرع الفقهي عند عدم النص.
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سلم الل اطلع جيد يف حبوحل اللم ندرة يف تطبيقات السلم املعاصرة، ف وجد الباحء أن هنات .7
 مع كثر ا أمثلة مناسبة ملوضوع البحء. عليها

أن فقهاء احلنابلة عرفوا العقد أبحد أقسامه، حيء عرفوه أبنه إجياب  إىل لباحءتوصد ا .8
وقبول كما تبم من التعريفات السابقة، وذلك ألهنم يقسمون عقد البيع إىل حالم، أحدمها 

 .اإلجياب والقبول، والثاين املعاطاة
وصد الباحء إىل أن بيع االستجرار جائز يف املذهب وهو املعتمد عند متأخري احلنابلة، ت .9

 .عدم صحة البيع بسعر السوقوهو مستثىن من 
عقد الكفالة من عقود التربعات الل ال خيتص فاعله أن يكون من أهد القربة، وبناًء على  .10

ذ أجرة عليه ألن الكفيد يلزمه ذلك جيوز أخذ األجرة عليه، ولكن فقهاء احلنابلة منعوا أخ
أداء الدين، فإذا أداه وجب له على املكفول عنه فصار كالقرض، فإذا أخذ عوًضا صار قرًضا 

 جر منفعة، وهلذا ال جيوز.

 رنًيا: التوصيات: 
يوصي الباحء بضرورة وضع مؤلفات يف القواعد الفقهية املالية لكد مذهب على حدة،  .1

يف املؤسسات املالية اإلسالمية مما يسهد على الباحثم  ةمع ذكر تطبيقا ا املعاصر 
 والدارسم مجع وضبه املسائد الفقهية املختلفة يف كد مذهب.

يوصي الباحء التعمق يف دراسة القواعد االستداللية، ووضع التطبيقات املعاصرة عليها،  .2
 الحتوائها. وذلك الستيفاء جوانب املوضوع املختلفة، والل مل يتسع مقام هذا البحء

العناية بتدريس املعامالت املالية مع قرارات اجملامع واهليئات الشرعية مما يعطي الباحء  .3
 تصورًا ملستجدات املسائد وتغري األحكام بتغري الزمان واملكان.

 دراسة علد الفقهاء ملعرفة مدى صحة اعتبارها دلياًل من عدمه. .4

 آله وصحبه أمجعمواحلمد ه والصالة والسالم على رسول هللا و 
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