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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

: مقدمة    

مااحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم تسلي  

مما هو معلوم من الدين ابلضرورة أن أبواب الفقه متعددة شاملة لكل مناحي  : أما بعد 
اإلنسان وخالقه ، ينظم العالقة بني بين  الفقه اجلانب التعبدي الرابط بنياحلياة فكما ينظم 

البشر فيما جيري بينهم من عقود ومعامالت ومعاهدات يف حاليت السلم واحلرب ، ومن بني 
سم خطوطها العريضة ر و   ،  أمهية كربى وأوالهااجلوانب اليت احتفى هبا الفقه اإلسالمي 

ريفة املعامالت املالية  سواء األساسية السنة النبوية الش قواعدها ووضعتالقرآن الكرمي ، 
سب العقود الغري مسماة  واليت تتجدد وتتنوع وتظهر حب متثلت يف تلك العقود املسماة ، أو

 الممان واملكان ، ح ى ذاا ما كان عصر التكنولوجيا احلديثة رُي مقتضيات احلاجة واحلال ، وتَ غَ 
بسرعة الضوء  ش ى مناحي احلياة يف جمال التقدم يف  شوطا  كبريا ، وقطعت احلضارة الغربية 

نجى الوحيد ذمنا هو امتطاء صهوة احلضارة ، ح ى خّيل لبعض الناس األغرار أن املخرج وامل
الغربية للحوق بركبها ، بل وخيل هلم أن الشريعة اإلسالمية عاجمة كل العجم عن مواكبة تلك 

تنصل من أحكامها برمتها ، التطورات اهلائلة ، ومن مث جيب تركها ظهراي مجلة وتفصيال وال
وأمثلهم طريقة اندى ابالحتكام ذىل الشريعة يف اجلانب العبادي من صالة وصوم وزكاة وحج 

.، أما بقية مناحي احلياة فال مناص من وجوب تقليد الغرب يف كل شئ  

ولقد تداعى اخلريون من علماء األمة منذ أزيد من مثانني سنة مع ظهور احلركات اإلصالحية 
معاصرة ومواكبة التقدم والتكنولوجي فربز االهتمام ابملعامالت املالية والصريفة اإلسالمية  ذىل

تنوعت املعامالت املالية يف ظل التطور واخلدمات املصرفية فنشأت املصارف اإلسالمية و  
اجمليمة للكثري من هذه  ية ذىل ذصدار الفتاوى والقرارات التكنولوجي فهرعت اجملامع الفقه
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،  مساسا مؤثرا اإلرادة العقدية  متسعامالت ما مل تكن مبنية على غرر أو راب أو ضرر ، أو امل
سالمية يف صورها املعاصرة تدق أبواب الدول اإلبل والعجب كل العجب أن جند الصريفة 

الغربية األكثر راديكالية وتشنجا من اإلسالم ففتحت البنوك اإلسالمية يف الدول الغربية 
أو شبابيك للمعامالت املالية اإلسالمية يف البنوك التقليدية ، وما ااك ذال بسبب وأمريكا ، 

هناك أن النظام الربوي هو السبب الرئيس وراء اإلخفاقات املهولة  واملسئولنيالساسة  اقتناع
واملتسببة يف األزمات االقتصادية واالجتماعية اليت جعلت البشرية تعيش حياة الضنك 

. والتعاسة واحلروب والصراعات   

وأتيت هذه املطبوعة لطالب السنة الثانية ختصص لغة وحضارة ذسالمية لتسلط الضوء على 
وخاصة فقه البيوع  مبا يتناسب ومستوى الطلبة كطلبة جامعيني مع  ، ت املالية املعامال

مراعاة التخصص ، حيث ال يتعمق األستاا يف القضااي اخلالفية ، أو املسائل الشائكة 
هم الغوص يف الفرعية ، أو اخلالفات املذهبية ، ذا أن طالب التخصص ، ليسوا ممن يعني

فيات ، بل يكفي أن يعلموا األسس العامة اليت تبىن عليها نظرية واخلالالدقائق والتفاصيل، 
ح ى يعلموا الصحيح منها  العقد قفوا على أركان املعامالت املالية عموما ، ويأهم  العقد ، و

من حيث  معاملةاملالية و الفرق بني كل  املعامالتويعرفوا أهم أنواع من الباطل أو الفاسد ، 
كل عقد أو معاملة اآلاثر اليت ترتتب على    

.وهللا نسأل التوفيق والسداد   

 

 

 

: الفصل األول   
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(املفهوم والداللة )  ملفاهيميااإلطار   

من بديهيات ديننا احلنيف أنه ربط  :  أمهية الكسب يف اإلسالم :  األولاملبحث 
املسببات ابألسباب ، والنتائج مبقدمات ، فال مسببات ونتائج بدون تقدمي أسباب وجعل 
تقدمي األسباب من صميم عقيدة اإلنسان وهناان عن التواكل  ، بل وجعل من معامل التوكل 

من املسلم حتصيلها  احلق على هللا تعاىل توفري األسباب ، ومن بني األسباب املطلوب 
 أسباب حتصيل الرزق أو الكسب فالسماء ال متطر اهبا وال فضة كما قال سيدان عمر   هنع هللا يضر  

ن أثناء حماربته للبطالة والكسل عن العمل بدعوى التفرغ للعبادة  ولقد رفع اإلسالم من شأ
على متجيد العمل والكسب  واملتضافرةالكسب والعمل حيث وردت النصوص املتواترة 

عليه ، واالرتقاء به ذىل مصاف اجلهاد يف سبيل هللا  ة ذليه صراحة وترتيب جميل الثوابوالدعو 
 َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّالَُة َفانـَْتِشُروا يف اأَلْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اّللَِّ }: تعاىل  حيث قال تعاىل 

َل َلُكُم األَْرَض َذلُوالً َفاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه ُهَو الَِّذي َجعَ } :وقال تعاىل  1{ 
أي الكسب أطيب } : وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما سئل عن أفضل املكاسب  2{ رَوِإلَْيِه النُُّشو 

. 3{عمل الرجل بيده وكل بيع مربور  :؟ قال   

املعامالت: املبحث األول   

. من عامل يعامل مفردها معاملة  :تعريفها لغة   

هلا معنيان معىن عام  كل فعل ال حيتاج ذىل قصد القربة ، واملعاملة  :تعريفها اصطالحا 
وقيل هي األحكام الشرعية املتعلقة ابلدنيا   ابملعىن اخلاص هي خصوص العقود واملعاوضات

 كالبيع والشراء واإلجارة 

                                                             
اآلية / سورة الجمعة  
1
  

/ 51اآلية / سورة الملك  
2  

/ ـرواه البزار وصححه الحاكم 
3  
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املال ضروري من ضرورايت احلياة وهو من الضرورايت  ، واملالاملالية  :  املبحث الثاين
تقوم حياة بدونه ، ولقد وأواله اإلسالم عناية خاصة وأحاطه بسياج  الشرعية اخلمس اليت ال
املال والبنون } : القرآن الكرمي على سبيل املدح ولقد ورد اكره يف.من األحكام الشرعية 
.1{زينة احلياة الدنيا   

املال يف األصل ما : ما له قيمة، أو ما ميلك من مجيع األشياء، قال ابن األثري :تعريفه لغة 
ما يطلق املال ميلك من الذهب والفضة مث أطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيان، وأكثر 

اإلبل ألهنا كانت أكثر أمواهلمعند العرب  معروف ما ملكته من مجيع : املال: قال ابن منظور 
.2مول، حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، واجلمع أموال، وقد يؤنث وأصله. األشياء : 

وسوف نقتصر على تعريف تعددت تعاريف الفقهاء للمال وتنوعت عباراهتم  :تعريفه شرعا 
 احلنفية واملالكية 

لوقت  ادخارهوميكن املراد ابملال ما مييل ذليه الطبع :قال ابن عابدين :تعريف احلنفية : أوال 
.4( كل عني اات قيمة مادية بني الناساملال  :) الشيخ المرقا : وقال   3احلاجة   

قال الشاطيب    رمحه هللا   هو ما يقع عليه امللك ، ويستبد به املالك عن : تعريف املالكية 
.5غريه ذاا أخذه من وجهه   

.6لالنتفاع بههو ما متتد ذليه األطماع ، ويصلح عادة وشرعا :) وقال ابن العريب   

ومن خالل التعريف الثاين فإن أهم ركائم املال شيئان اثنان . 7(  

                                                             
64آية / ـ سورة الكهف  1  

مادة م ال/ القاموس المحيط  
2  
556ص / 3ج/ الزرقا / ت المدخل الفقهي   3  
/ 556ص  / 3ج/ الزرقا / ـ المدخل الفقهي العام  
4  

/ 51ص / 2ج/ ـ الموافقات 
5
  

/ 416ص /  2ج/ ـ أحكام القرآن 
6  
552ص / 2ج/ المدخل الفقهي العام / ـ الزرقا   7  
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  ذمكانية االنتفاع به انتفاعا معتادا ، ومن مث خيرج من املال ما الميكن االنتفاع ـ احليازة ، أ  
به كاجليفة ، والسموم واألطعمة الفاسدة ، او ماال حيدث فيه التشاحن عند االنتفاع به  

أشياء  التوصيفمح أو مترة أو حبة فاصولياء  وينبين على هذا كحبة ق  

ما ال يسقط ماليته ويظل ماال ، معتربا معتدا  شيء ترك بعض الناس لتمول:  األولاألمر  
به جتري فيه املالية كالثياب القدمية ، قد يستغين عنها بعض الناس ولكن حيتاجها صنف آخر 

.من الناس  ، وهدا االستغناء من طرف أانس ال يسقط عنها املالية   

 حق املسلم ، مقومون مني يفو  اخلمر واخلنمير وحنومها من النجاسات غري متقَ : الثاين األمر  
يف حق أهل الذمة ، فإاا أتلفهما مسلم ملسلم فال تعويض عليهما ، أما لو أتلفهما لذمي 

.م يف حق صاحبه و  فيلممه الضمان ألنه اعتدى على مال متقَ   

فكل ما ال ينتفع به كامليتتة وحلم اخلنمير ال يعترب ماال : ب ـ  إمكانية االنتفاع به عادة  
. شرعا   

: مالية املنافع واحلقوق  :  الثالث  بحثامل  

  مجع منفعة وهي كل ما ينتفع به اإلنسان: أ ـ املنافع  

كسكىن الدار وركوب السيارات ، وكراء املكاتب اختلفت آراء الفقهاء حول مالية املنافع  
والشقق من أجل اختااها عيادات طبية أو مكاتب حماماة ، أو مكاتب  للخدمات اهلندسية 

 أو غريها من أوجه النفع 
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ألهنا أعراض ال ميكن بقاؤها املنافع ليست أموال متقومة يف حد ااهتا : مذهب احلنفية 
ويعتربوهنا أموال عند ورود العقد عليها كاإلجارة ،  1قابلة للعدم والتالشي أهناوصيانتها ، ذا 

. 2على سبيل االستحسان خالفا للقياس  

يف حني اهب مجهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة ذىل كوهنا أموال : مذهب اجلمهور 
سواء يف عقود واملعاوضة متقومة  بذاهتا ألن الشارع احلكيم قد اعتربها أموال جيري فيه التبادل 

كاإلجارات ، أو تكون مهورا يف األنكحة ، حيث جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، حتفيظ   املعاوضات
 منافعوالقول بعدم ماليتها يغري املفسدين والظلمة ابالعتداء على  .القران وهو منفعة مهرا 

.  3يمالناس بدعوى عدم املالية ، وهذا يناقض مقاصد الشرع احلك  

مذهب اجلمهور لقوة األدلة واتفاقه مع روح التشريع وكماالت الشريعة ومقاصدها :   الراجح
.وأهدافها السامية   

ينبين هذا الفرق على فرق آخر وهو التمليك واملنفعة ، : الفرق بني املنفعة وحق االنتفاع 
ذىل املالك اجلديد وميلك التصرف يف املال اململوك  الشيءحيث ذن التمليك  ، انتقال رقبة 

 ، تصرفا اتما كامال ، أما اإلابحة فهي ذان من املالك لغريه ابلتصرف واستهالك الشئ 
عقد ميلك معه املنتفع استيفاء فملك املنفعة .وليس له أن يتصرف فيه أو أن يبيحه لغريه 

. 4ك أن ينتفع بنفسه دون غريهاملنفعة بنفسه أو بغريه ، أما حق االنتفاع فيمل  

  : ب ـ احلقوق 

ينقسم املال ذىل عّدة أقسام ابعتبارات متعددة  :أقسام املال   

ينقسم املال ابعتبار التقّوم : ابعتبار التقومي  :التقسيم األول   
                                                             

/ 67ـ 67م ص  55ج/ شمس الدين السرخسي / ـ المبسوط  
1  
/ 236ص /  1ج / الزيلعي / ـ تبيين الحقائق  
2  
المغني مع الشرح / 662/ 3ج / الدسوقي / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 53ـ 52ص /  1ج / النووي / ـ روضة الطالبين  

/ 3ص / 4ج / الكبير  3  
/ 2ج/ الزرقا  /ـ المدخل الفقهي العام   4
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املتقوم  مصطلح ومعىن كونه متقوما ما يباح االنتفاع به شرعا ، وقد يستعملون:   مال متقوم 
وهذا اصطالح قانوين وعريف ، وما كان كذلك يطلق عليه الفقه املال املقوم ،  ماله قيمة يف  

 . 

كاخلمر . ذأان الشارع احلكيم يف االنتفاع بهوهو عكس املال املتقوم مامل:   مال غري متقوم 
املال واخلنمير يف حق املسلم ، وينبين على التقسيم أن من شروط أنعقاد العقود أن يكون 

. وما وذال فالعقود تقع ابطلة ال تنبين عليها أحكامها متق  

:ـ التقسيم الثاين   

هو ما متاثلت آحاده وأجماؤه حبيث ميكن أن يقوم بعضه مقام بعض دون  : ـ املال املثلي 
مثل البيض ، والسيارات اات املواصفات الواحدة يف كل شيئ ، والشقق  فرق يعتد به 

 الطابق مثال شقة يف. السكنية يف العمارات اات املواصفات املوحدة  مكاان وعددا ومميمات 
مرت مربع  يف منطقة محلة ، 511األول مكونة من غرفتني وصالة ومطبخ وتوابعه مبساحة 

هلا مثيل فهي مال مثلي ، ذن مل يوجد هلا مثيال اعتربت ميكن أن يكون هلا مثيل فإن وجد 
ماال قيميا ، وكذا  املواد كهرو منملية فكل ما كان له مثيل فهو مثلي وذال فهو قيمي ولقد 

.حصر الفقهاء األموال املثلية يف املوزوانت ، واملكيالت ، والذرعيات ، والعددايت املتقاربة   

الة يقوم بعضه مقام بعض بال فرق مثل األاثث أفراده فهو ما تفاوتت : ـ املال القيمي 
املنميل  املختلف يف الصناعة واجلودة وغري الك  ذاا مل يكن له مثيل يف السوق بنفس 

 املواصفات فيكون قيميا 

وما ليس له وجود يف السوق وشارف على النفاا بدون احتمال  وكذا املخطوطات والتحف 
. وجود مرة أخرى   

: سيم بني القيمي واملثلي نتائج التق  
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األموال املثلية تقبل أن تكون ديوان إبطالق تثبت يف الذمم وجيب على : النتيجة األوىل  
امللتمم الوفاء هبا ، أما األموال القيمية فإهنا التقبل الثبوت يف الذمم ، وال تكون بذاهتا دينا 

. أبدا ، بل تثبت دينا ابلنقود املقابلة هلا أو أمثاهنا   

كمن اشرتى كمية من الورق أبوصاف معينة مقصودة يتعلق به احلق العيين ،  : املال املثلي 
بعينها   فإن ملكية املشرتي تعلقت بتلك الكمية ووجب على البائع تسليمه تلك الكمية 

.وبتلك األوصاف احملددة بعينها  

ولكن ليس كما يتعلق هبا احلق الشخصي ،كمن اشنرى كمية من الورق أبوصاف حمددة 
مقصودة لذاهتا ، فإن البائع ملمم بتسليم تلك الكمية من األوراق بتلك املواصفات املقصودة 

.دون عينها ، حيث تعلق حقه الشخصي  ابلكمية واألوصاف من الورق   

جيب املثل يف الضمان عند ذتالف املثليات دون القيمة ، وأما ضمان : النتيجة الثانية 
. القيميات فيكون ابلقيمة   

ال تعترب القيميات أمواال ربوية ، وال ختضع لقاعدة راب الفضل اليت توجب : النتيجة الثالثة 
التساوي بني البدلني فالمايدة بني القيميات ال تعترب راب فضل وهذا مذهب احلنفية  خالفا 

. لغريهم وهذا راجع خلتالفهم يف حتديد علة الراب   

 

 

: التقسيم الثالث   

هو ما يكون االنتفاع خبصائصه حبسب املعتاد ال يتحقق ذال : ي ـ املال االستهالك
.ابستهالكه كالطعمة والشربة واحلطب والنقود   
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كالعقارات و   وهو ما يتحقق االنتفاع به ابستعماله مرارا مع بقاء عينه:ـ املال االستعمايل 
.1والثياب ومكينات وجتهيمات واألاثاثت املنملية   

: التقسيم الرابع   

هو كل مال ميكن نقله وحتويله من مكان ذىل آخر ويشمل النقود واحليوان : ـ املال املنقول 
  و السيارات والثياب واألاثث

. ةقارّ  اثبتة بناايتوهو العقار سواء كان أرضا أو :ـ املال غري املنقول   

: التقسيم اخلامس   

هي الشئ املعني املشخص  كالبيوت واملراكب  :  العني   

هو ما يثبت يف الذمة :الدين     

: نتائج التمييز بني الديون و األعيان   

الديون أمور اعتبارية ليس هلا وجود خارجي متعلقة ابلذمم ، أما األعيان فلها وجود أـ 
  خارجي

.يكون حملها مثليا ، أما األعيان فمنها املثلي ومنها القيمي ب   الديون ال   

.ال تقبل القسمة ذال بعد القبض ج   الديون الثابتة يف الذمم   

يف الذمم ليست حمال صاحلا لورود عقود التمليك عليها و املعاوضة فال تصح د   الديون 
. هبتها ، وال بيعها   

.ال أبمثاهلا ،  احلوالة ال جتري ذال يف الديون دون األعيان ، ألن األعيان تستوىف بذواهتا : ه    

                                                             
وما بعدها  563ص/ 3ج/ مصطفى الزرقا / ـ المدخل الفقهي العام 

1  



 
11 

. دون األعيان و  الديون جيري فيها التقاصّ   

تقبل  ، وملكية األعيان الط   اإلبراء يتعلق ابلديون وال يتعلق ابألعيان ، ألن اإلبراء ذسقاط 
.اإلسقاط   

اق العني ذال من كانت قفال ترفع دعوى استح: ز   الدعوى ابلعني ال تقام ذال على اي اليد 
عمن يف امته الدين وقد ترفع ه ، أما الدين فيمكن أن ترفع دعوى العني املدعى هبا يف يد

                                                                                    عن غريه كالكفيل

احتواء الشئ ، والقدرة على : غةمن امللك وهو يف الل مأخواة: امللكية : املبحث الرابع 
.1االستبداد به  

. 2احبه التصرف ذال ملانعاختصاص حاجم شرعا ص: ويف االصطالح   

الشارع  هاأقرّ  لك اليتأسباب امل: أسباب امللك   

كحرز مياه الينابيع  مللكيتها والتصرف فيها ، وكذا مياه البحار :  ـ إحراز املباحات
للمصلحة  سلطاين أو أمريي مبنع اإلحتطاب واحلطب من الغاابت ما مل يصدر أمرواحمليطات 

.العامة   

تربع ، أوعقود ذاعان ، أو غريها من  ، أو عقود  سواء كانت عقود معاوضات :  ـ العقود
. ضائية ، أو عقود جربية مما تقتضي املصلحة الشرعية ذجراءها ر العقود، و سواء كانت عقود   

كاإلرث الذي تتحول ملكيته من مالكه األصلي ذىل الورثة   أي خيلف غريه يف اليد: ـ اخللفية 
أو التضمني عند اإلتالف ، فإاا أتلف . ، فقد استخلفوا امللك األصلي يف وضع اليد

  . شخص مال شخص تعداي أو تقصريا وجب عليه الضمان وميلك املال املتلف

                                                             
/   ص   /   ج   / ابن منظور / ـ لسان العرب 

1  
/ 265ص / 5ج / الزرقا / ـ المدخل الفقهي العام 

2  
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لدواب اململوكة واملباحة النماء احلاصل من احليواانت أي مواليد ا:  ـ التولد من اململوك 
التابع اتبع وال عمال بقاعدة  .املهم أن تكون مما يباح متلكه .سواء مأكولة اللحم أو غريها 

.يفرد التابع ابحلكم   

: خصائص امللكية   

ملك العني يستلمم ملك : ملك العني يستلمم ملك املنفعة وال عكس : اخلاصية األوىل 
، حبيث يستطيع مالك العني أن يتصرف فيها ابلوجه الشرعي كما يشاء ،  املنفعة حاال ومآال

كما ميلك التصرف يف منافعها ابلوجه املشروع كيفما يشاء ، يف حني مالك املنفعة ال ميلك 
. العني كما يف اإلجارة واإلعارة   

ته  تكون ملكيامللكية االبتدائية على الشئ  الذي مل يكن له مالكا أوال،  : اخلاصية الثانية 
، ال خترج من يده ذال مبوجب شرعي مما سبقت اإلشارة ذليه  من أسباب دائمة اتمة عليه 

.، وأما امللكية التامة ، فإنه ميلك التصرف فيما ملك تصرفا كامال امللكية   

، من التأقيت  ملكية األعيان أبدية وال تقبل التأقيت ،وملكية املنافع تقبل :اخلاصية الثالثة 
دائمة ، وهذا خاص مبلكية األعيان ، أما ملكية املنافع تضيات امللكية التامة ، أن تكون مق

فكما ميكنها أن تكون دائمة كملكية الوقف والعمرى  ميكن أن تكون مؤقتة ،  وهذا الغالب 
.الشائع يف ملكية املنافع   

فلو تربأ شخص من : ملكية األعيان  ال تقبل اإلسقاط وتقبل النقل  :اخلاصية الرابعة 
ملكيته لشئ وأسقط حقه فيه ال تسقط ملكيته عنه ومن هنا رفض اإلسالم مبدأ السائبة ، 
 أي اجلعل املال سائبا ال مالك له ، ولكن يقبل النقل من امة ألخرى مبوجب شبب شرعي 

لكية الشائعة يف األعيان كقابلية التصرف يف امللكية قابلية التصرف يف امل: اخلاصية اخلامسة 
ومن مث جاز التصرف يف امللكية الشائعة ابهلبة والوصية والوقف ، وغريها :  املتميمة ذال ملانع 
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التصرف يف امللكية املتميمة ذال أن الفقهاء األحناف  ميلك من أنواع التصرف اجلائمة ، كما
.ى امللكية املشاع عقد اهلبة ، وعقد الرهن ، وعقد اإلجارة منعوا ورود  ورود ثالثة عقود عل  

 : امللكية الشائعة يف الديون املشرتكة متعلقة ابلذمم ال تقبل القسمة : اخلاصية السادسة 
مبعىن لو أن أحد الدائنني الشركاء قبض قيمة حصته من املدين املشرتك ، فأنه ال ميلك الك 

.1كل حبسب نصيبه من الدين  ية الدائنني ويؤخذمقامسة بقاملبلغ  بل جيب  عليه   

املعامالت املالية جمء من : يت تقوم عليها املعامالت املاليةاألسس ال: املبحث اخلامس 
اإلسالمية النظام اإلسالمي العام ومن مث فإننا حينما نتكلم عن خصائص املعامالت املالية 

ذمنا نتكلم عن خصائص النظام اإلسالمي العام ، وقد يماد عليه بعض اخلصائص املتعلقة 
.مبوضوع املعامالت   

ذن األساس األكرب الذي بنت عليه الشريعة اإلسالمية كل :  ـ الصدق وعدم اخلديعة 
تصرفات اإلنسان املالية وغري املالية مع أخيه  اإلنسان الصدق وعدم اخلديعة ذا يقول رسول 

البيعان ابخليار مامل يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك هلما يف بيعهما ، وذن كذاب وكتما  } هللا ملسو هيلع هللا ىلص
. 2{بيعهما حمقت بركة   

األصل يف مجيع املعامالت الرضائية أي أن يكون أطراف املعاملة راضون مبا : ـ الرضائية 
أقدموا عليه رضا كامال ،  وكل شائنة متس ذرادة املتعاقدين جتعل العقد ابطال أو يف حكم 

وعليه . 3{ذال أن تكون جتارة عن تراض منكم } :الباطل ، واألصل يف الك قوله تعاىل 
رفع عن أميت اخلطأ } :لقول النيب صلى اله عليه  عقود اإلكراه عقودا ابطال  عتربتا

.4{عليه  والنسيان وما استكرهوا  

                                                             
.وما بعدها  247ص / 5ص/ الزرقاء / ـ المدخل الفقهي العام 

1  
2251رقم / كتاب البيوع  /البخاري / ـ الجامع الصحيح 

2
  

/   27اآلية /ـ سورة النساء  
3  

رواه ابن ماجة  والبيهقي  لحديثـ ا
4  
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معاملة بيعا أو شراء ، أو غريها من  أيال جيوز للمسلم أن يغنب أخاه يف  :ـ عدم الغنب 
ومما الشك فيه أن ، أي ال خديعة ، {ال خالبة } : املعامالت لقول النيب صلى هللا عليه 

الغنب ال يكون ذال بعد خديعة وخماتلة ، ذال أن العلماء قالوا يغتفر الغنب اليسري ، أما الغنب 
.الفاحش فهو ظلم مرفوض شرعا  

عن الغش ولعل سبب ورود احلديث ، يؤيد الك فقد مر النيب هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص : دم الغش ـ ع
يبيع قمحا فأدخل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يده فإاا بيده الشريفة تلمس بلل  صلى هللا عليه برجل يف السوق

من َغّشَنا } :هال وضعت القمح املبلول فوق ح ى يراه الناس مث قال : فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
غري  كسب صاحبهالغش واخلديعة فإّن  شائبة ومن هذا املنطلق فكل بيع شابته . 1{فليس منا

. وع مشر   

البيع قائم على اجلهل، حبيث ال تُعرف  أنهو ما كان مستور العاقبة، مبعىن  :دم الغرر ـ ع
أوال حيصل ؟أوصافه وال يُدرى هل حيصل   

رُّه، وهو مأخوا : أصل الغرر: ) ال اخلطايبق هو ما ُطوي عنك علمه، وخفي عليك ابطنه وس 
األول، وكل بيع كان املقصود منه جمهوالً طويت الثوب على َغرّ ه؛ أي على كسره : من قولك

.2غري معلوم، ومعجوزاً عنه غري مقدور عليه، فهو غرر  

عن بيع  ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا}: ُهريرة هنع هللا يضر قال أيبعن األصل يف الك حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
.3{احلصاة ، وعن بيع  الَغَرر  

من املبادئ األساسية اليت تبىن عليها املعامالت  :البتزازهدم استغالل حاجة اإلنسان ع  
مبدأ الرمحة والتعاون والتكافل والرتاحم ، ومن مث فلقد حّر م اإلسالم استغالل حاجة الناس 

البتمازهم واستغالل حاجات الناس والظروف العويصة القاسية من أجل ذجبارهم على 
                                                             

564الحديث  رواه مسلم رقم  
1
  

462ص / 1ج/ الخطابي / ـ  معالم السنن   2  
5153رقم / باب بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر / مسلم / ـ  الجامع الصحيح  3  
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،  يقصدوها ، ومل يرغبوا فيها ، أو ذنقاص قيمة املبيع ذىل درجة اإلضرار معامالت مالية مل
بل شرع هلم طلب املساعدة فشرع ذعانة هؤالء احملاويج ابلمكاة وغريها من أنواع املساعدة ، 

ال حيل}:واملسألة ، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  أو دم موجع أو  اي فقر مدقع، : ذال لثالثة  حيل السؤال  
.1{ مفظعغرم   

حرام حرمة قطعية ومنهي  فالراب.{وأحل هللاُ البيَع وَحرََّم الراب } :لقوله تعاىل :  ـ حرمة الراب 
اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ات َُّقوا }: عنه شرعا ، ولقد حاربه اإلسالم حراب ال هوادة فيها لقوله تعاىل 

َن اَّللَّ  َوَرُسول ه  ،  ُكنُتم مُّْؤم ن نيَ اَّللََّ َوَاُروا َما بَق َي م َن الرّ اَب ذ ن   َْرٍب مّ  ْ تَ ْفَعُلوا َفْأَانُوا حب  َوذ ن  ۖ  فَإ ن ملَّ
ُتْم فَ َلُكْم ُرُءوسُ  ملسو هيلع هللا ىلص ابلراب  ويف  ، ولقد ندد النيب الكرمي2{ َتْظل ُموَن َواَل ُتظَْلُمونَ  أَْمَوال ُكْم اَل  تُ ب ْ

أهنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص مجيع أنواع وأشكال الراب ذيذاان ابنتهاء هذا   يوم حجة الوداع  نداء واضح
النظام املقيت الذي دمر البنية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع العريب ، وخلق الطبقية 

وعمق اهلوة بني أبناء اجملتمع العريب ، وأنتج طبقتني ، طبقة ضاربة يف الثراء الفاحش والغىن 
 املرتف 

، ال تكاد جتد ما تقتات به مما جعلها ي القلة  القليلة ، وطبقة موغلة يف الفقر املدقع وه
ولقد صنفه احلديث ضمن املوبقات السبع والكبائر .عرضة لتسليع أنفسها وأبنائها ،أزواجها 

السبع  اجتنبوا املوبقات} :    النيب ملسو هيلع هللا ىلص   السبع املوجبة لغضب هللا تعاىل ، حيث قال 
حديث عبدهللا  جاء  على آكل الراب  ويف معرض التشديد والوعيد.3{...وأكل الراب ......

درهم من راب أيكله الرجل وهو يعلم }: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بن حنظلة غسيل املالئكة قال
، وقد روي هذا احلديث من عّدة طرق صححه بعض أهل   4{أشد من ست وثالثني زنية

. العلم وضعفه آخرون   

                                                             
5166)، رقم (622/ 2) ةباب من تحل له المسألخرجه مسلم، ـ   1  

/ 276ـ 267اآلية /ـ سورة 
2
  

ـ  متفق عليه 
3  

/ 277رقم/ اإلمام أحمد / ـ المسند 
4  
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ذاا كان األصل يف العبادات :  و اإلابحة ـ األصل يف العقود والشروط يف املعامالت اجلواز 
الشرع ، فإن املعامالت عكس الك فاألصل فيما يكون ويدور ذال مبا ورد به املنع والتوقف 

على تلك العقود   وقفامن شروط بني املتعاقدين احلل واجلواز ، بل العقود نفسه ليست 
 ، بل للمسلمني أن ينشؤااملسماة واليت عرفها املسلمون زمن التنميل ويف عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عامالت  ما يتفق وتطورات األزمنة شريطة اتفاقها مع مقاصد ويستحدثوا من العقود وامل
.الشريعة وقواعدها العامة وعدم مصادمتها للنصوص كاشتماهلا على الراب أو الغرر   

ألن كان األصل يف العبادات التوقف ، فإن : ـ املعامالت املالية مبنية على علل ومصاحل 
معاملة واحلكمة من مشروعيتها ، والك  األصل يف املعامالت التعليل ومعرفة مقاصد كل

فمكانية قياس غريها عليها ، واستحداث معامالت وشروط تكون من مقتضى العقد أو 
وأكل أموال الناس ابلباطل،  موافقة له ، ومنع معامالت أخرى فيها من الغرر والضرر والغنب

. ورمبا شبهة الراب    
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نظرية العقد : الفصل الثاين   
الربط، والشد، : يطلق على معاين كثرية يف اللغة منها: لغة  تعريف العقد : املبحث األول 

.1عقدت احلبل، ذاا شددته: والتوثيق، واإلحكام، والقوة، واجلمع بني الشيئني، والعهد تقول  

ويراد به معنيانيطلق العقد يف االصطالح : تعريف العقد اصطالحا   

ال يشرتط أن يكون يف كل ما يُلمم به املرء نفسه؛ حيث : فاملقصود ابلعقد أنّه :املعىن العام 
طرف آخر تؤثر ذرادته يف  يوجدفيصدق املرء على كل ما التمم به، ح ى لو مل العقد طرفان 
.والوقف  وحنوها ، وهو ما يعرف يف الفقه بعقود التربعات  العتق والطالق،: العقد، مثل . 

 أركان العقد

: ويف القانون   .1 ارتباط ذجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره يف حمله: اخلا  املعىن
.2هو اتفاق ذرادتني على ذنشاء حق ، أو على نقله أو ذهنائه  

                                                             
.طبعة دار صادر 274ص / 3ج/ مادة عقد/ ابن منظور / ـ لسان العرب 

1  
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وعند احلنفية   قوام العقد أربعة ال بد من وجودها يف كل عقد :أركان العقد : املبحث الثاين 
اإلجياب والقبول ، والبقية تعترب شرائط انعقاد أما  كل العقود هلا ركن واحد هو الصيغة

: اجلمهور فأركان العقود أربعة  

طريف العقد وقد يكون أطراف العقد شخصا منفردا أو متعددا : العاقدان : املطلب األول 
 ، كما ميكن أن يكون العاقدان أصليني ، أو انئبني عن غريمها

حيث جيب أن يكون العاقدان عاقلني لقوله صلى : العقل والتمييز أ ـ : شروط العاقدين 
رفع القلم عن ثالث ، اجملنون ح ى يعقل ، والصيب ح ى يبلغ والنائم ح ى } هللا عليه وسلم 

.3{يستيقظ  

.فاجملنون ال قيمة لتصرفاته وتعترب لغوا ال قيمة هلا   

 واعتربوا ري مميم  مّيم العلماء بني تصرفات الصيب ، حبيث ردوا تصرفات الصيب الغ: التمييز 
وقبل عرض أقوال ، عقوده ابطلة ال حكم هلا ، يف حني فصلوا يف تصرفات الصيب املميم 

ضابط التمييم ، ذاا أن هناك فريق من العلماء ربطوه ابلسن فقال  جدير بنا أن نذكر  الفقهاء
قائلون سبع سنوات وقال آخرون عشرا ،وربطه آخرون ابلتمييم بني اخلري والشر ، والضر 

والنفع فاملميم هو ااك الصيب الذي يستطيع معرفة اخلري من الشر والضر من النفع ولو كان 
 مميما ذاا مل يدرك اخلري من الشر ، والضر من النفع ولو  يعتربعمره أقّل من سبع سنوات ، وال 

غن عمره مخسة عشرا سنة ما مل يبلكا  

:تصرفات الصيب املميز   

التصرفات النافعة نفعا حمضا جائمة انفذة : ـ تصرفات انفعة نفعا حمضا   

                                                                                                                                                                               
/ 516ـ 513المادة / ـ  مجلة األحكام  
1
  

71ـ 66ف / سنهوري عبد الرزاق ال/ ـ نظرية العقد   2  
/ 5623حديث رقم / ـ سنن الترمذي  
3
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.وهذا النوع من التصرفات مرفوضة مردودة وابطلة :ـ تصرفات ضارة ضررا حمضا   

فمدار األمر فيها  وأما التصرفات اليت حتتمل الوجهني  : ـ تصرفات دائرة بني الضرر والنفع 
. 1على اجتهاد القاضي يف قبوهلا أو رفضها  

ذاا كان السكر طافحا ال مييم السكران فيه بني األرض والسماء ، يلحق  :بيع السكران 
يم ويعقل ما يفعل ولو مل يكن يف قواه ابجملنون وال ينعقد بيعه وال طالقه ، وأما ذاا كان مي

. العقلية بسبب السكر فالراجح أنه ينعقد بيعه وكافة تصرفاته عقوبة له   

.ر اإلرادة غري مكرهني أوجمربينتارين أحراأن يكون العاقدان خم :ب ـ احلرية واالختيار  

األحكام الشرعية اإلكراه عارض من عوارض األهلية ومانعا من موانع  ترتب :بيع املكره 
رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما } :ا البيوع وغريها لقوله ملسو هيلع هللا ىلصهعلى التصرفات ومن
واملكره على البيع هو من جيرب على بيع شئ من أمالكه من غري وجه . 2{استكرهوا عليه

على بتهديد ملجئ خياف معه اهاب نفس أو ذتالف عضو ،  وبناء عليه نص الفقهاء حق 
ترتتب عليه آاثره وقال آخرون أبن البيع موقوف ح ى يمول سبب ة أن بيع املكره ابطل ، ال

. 3{إمنا البيع عن تراض } :اإلكراه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص   

.البيع وينعقد البيع ويعترب صحيحااملسائل اليت جيرب فيها اإلنسان على   

كبناء املساجد وتوسعتها وبناء للمصلحة العامة   األرض ذاا احتاجت الدولة هلا أ   
.املستشفيات واملرافق احليوية   

. على بيعه حلاجة الناس ذليه جيربب   حمتكر الطعام   

                                                             
/ وما بعدها  257ص / 3ج/ صادق الغرياني / ـ مدونة الفقه المالكي و أدلته  
1
  

3351رقم الحديث /األلباني / الجامع الصحيح   2  
/ 636ص / 2ج/ ـ رواه ابن ماجة 

3  
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. 1ج    جيرب اإلنسان على البيع بثمن السوق ذاا سّعر احلاكم  

.د   املفلس يباع عليه ماله جربا لسداد ديونه لتعلق حق الغرماء ابملال  

إلجراء العقد أصالة على النفس  ، أو نيابة عن   :ن ميلك العاقدان الصفة الشرعية ج ـ أ
وبناء على هذا الشرط فلو عقد من ال ميلك التصرف ابألصالة أو النيابة يكون عقده .الغري 

 ابطال ال قيمة له 

ويطلق عليه أيضا حمل العقد كالسلعة والثمن فهما حمال العقد  :املعقود عليه املطلب الثاين  
كل من العاقدين يث ، ح :ويشرتط فيهما مايلي .تملك الثمن واملثمن يذن ّ  

.واخلنميركاخلمر فال يصح أن يكون املعقود عليه شيئا جنسا  : أن يكوان طاهرين  ـ  
  أآلتالغري متقوم يف حق املسلم كاخلمر ،  للشيء يلتفتفال . قومني شرعاأن يكوان متَ ـ 

 اللهو 

. فغري النتفع به  اليلتفت ذليه كاحلشرات وغري الك .2مما ينتفع هبما عادةأن يكون  ـ  

وعليه ال جيوز التعاقد وبيع ما ال يقدر على تسليمه وقت : أن يكون مقدورا على تسليمه  ـ
القبض ال وقت العقد كبيع سلع غري موجودة ، واحتمال وجودها وتوافرها ضعيف أو منعدم 

ال يبع } :لقوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وعادة ما يضرب الفقهاء أمثلة ببيع الطري يف اهلواء أو السمك يف املاء 
سواء أكان الك يف الثمن أو ملا يف الك من الغرر املفضي للخصومة  {أحدكم ما ال ميلك

 املثمن ، 

.3أن يكون معلوما للمتعاقدين  ـ  

 
                                                             

221ص/ 3ج/ الصادق الغرياني / مدونة الفقه المالكي ـ  
1
  

ـ نفس المرجع  
2  

ـ نفس المرجع 
3
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:عقد البيع : الفصل الثالث   
تعريف البيع وأدلة مشروعيته  :املبحث األول   

مصدر ابع الشئ ذاا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه : تعريف البيع لغة : املطلب األول 
 الشيءفيقال ابع ذاا أخراج بعوض ، وهو من أمساء األضداد ، فيطلق على الشراء والبيع ، 

عن ملكيته بعوض ، وابتاع ذاا أدخل الشئ يف ملكيته ، واشرتى مبعىن ابتاع وشرى مبعىن 
.  2{وشروه بثمن خبس } :لقوله تعاىل  1ابع  

هو مبادلة شئ مرغوب فيه مبثله على وجه : تعريف البيع اصطالحا :  الثاين املطلب
3خمصوص  

. أو متليك عني الشئ بعوض  

وهكذا خيرج هبذا التعريف كل من عقد اهلبة فهو متليك لعني الشئ بدون عوض ، كما خترج 
 اإلجارة واإلعارة فاألوىل متليك للمنفعة بعوض واألخرية متليك للمنفعة بدون عوض 

البيع مشروع مبوجب الكتاب والسنة النبوية ، وذمجاع : مشروعية البيع  : املبحث الثاين 
  .األمة ، واملعقول 
وأحل هللا البيع } :قوله تعاىل : أدلة مشروعية البيع من الكتاب العزيز : املطلب األول 
فاآلية صرحية الداللة على مشروعية  البيع وحلّيته  4{وحّرم الراب   

                                                             
/ مادة بيع / الفيومي / ـ المصباح المنير  
1  

/ 21اآلية     / ـ سورة يوسف 
2
  

/ 113ـ 112ص / 6ج/ ـ الدر المختار  ابن عابدين 
3  

/ 261اآلية    / ـ سورة  البقرة  
4  
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َنُكم اِبْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِِتَارًَة } :ـ قوله تعاىل  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ََتُْكُلوا َأْمَواَلُكم بـَيـْ
نُكْم  كانت   فاآلية جاءت مبينة حرمة أكل أموال الناس ابلباطل ذال ذاا . 1{َعن تـََراٍض مِّ

.جتارة   

وقد كنا . ملن طلبها بصدقها وبرّ هاالتجارُة رزٌق من رزق هللا، وحالٌل من حالل هللا، ف 
.2أن التاجَر األمني الصدوَق مع السبعة يف ظّل العرش: حندَّث  

فدّلت اآلية على مشروعية اإلشهاد عند التبايع،  { واشهدوا إذا تبايعتم } :  قوله تعاىل 
ى وهذا ما يدل على مشروعية البيع نفسه ، فلو كان البيع حراما ملا جاز طلب اإلشهاد عل

. حرام   

هناك أحاديث كثرية تدل  :أدلة مشروعية البيع من السنة النبوية الشريفة : املطلب الثاين 
.أو فعلية أو تقريرية  ،  سنة قولية كانت  على مشروعية البيع سواء   

.3{البيعان ابخليار مال مل يتفرقا } :   قوله ملسو هيلع هللا ىلص   

.4{التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء } :  قوله ملسو هيلع هللا ىلص   

.ممارسته ملسو هيلع هللا ىلص للتجارة قبل البعثة ، وكان يشرتي حاجاته وحاجات عياله : السنة الفعلية   

حيث كان يرى أصحابه يبيعون ويشرتون ، وال ينكر عليهم ن بل كان : السنة التقريرية 
. 5ملشروعة ويبني هلم الصواب من اخلطأ يف أحكام التجاراتيوجههم ذىل أحكام التجارة ا  

.6لقد أمجعت األمة سلفها وخلفها على مشروعية التجارة دون نكري : اإلمجاع   

                                                             
/   27اآلية / ـ سورة  النساء     
1  

القرطبي/ ـ تفسير القرطبي 
2  

ـ متفق عليه 
3  

.ـ رواه الترمذي وقال عنه حسن 
4
  

ـ  راجع كتب السنة النبوية الشريفة  
5  
/ 115/ 3ج / ابن قدامة / ـ المغني  
6  
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اإلنسان بطبعه كائن اجتماعي وحاجات اإلنسان  متعددة ومتنوعة وال ميكنه أن : املعقول 
ما يف يده جماان فقد تعينت التجارات يستغين عما يف يد غريه ، ومبا أن غريه ال يبذل له 

.واملبادالت طريقا لتحصيل اإلنسان  حاجاته  ، فكان البيع دائرا بني الضروري واحلاجي   

يطلق لفظ احلكم ويراد به هنا معنيان : حكم البيع : املطلب الثالث   

يراد به الوصف الشرعي القائم ابملاهية : املعىن األول   

، املرتتب على عقد البيع  األثر النوعي : املعىن الثاين   

.الذي هو الوصف الشرعي نقصده هنا املعىن األول والذي   

، يف حني يرى  أركانيرى مجهور العلماء ذن للبيع ّعدة : أركان عقد البيع : املبحث الثالث 
.احلنفية أن عقد البيع له ركن واحد هو الصيغة وما بقي فهي شروط   

أركان عقد البيع ثالثة على سبيل : عند املالكية وغريهم من اجلمهور أركان عقد البيع 
.( الصيغة   العاقدان   املعقود عليه )  .يل ، ،ومخسة على سبيل التفصاإلمجال   

. (الصيغة   البائع   املشرتي   الثمن   املثمن : ) أما تفصيال   

مبعىن أدق هي  الوسيلة الدالة  هي صورته احلسية اليت حتقق وجوده خارجا ، أو: أ ـ الصيغة 
على توافق ذرادة املتعاقدين إلنشاء هذه العقد ومبا أن اإلرادة والرضا شئ ابطن غري ظاهر وال 

منضبط أقيم مقامها الوصف الظاهر وهي الصيغة اللفظية اليت تدل على ذرادة املتعاقدين 
:  الشاعرلقول ا  

.1على الفؤاد دليالجعل اللسان ... من الفؤاد وإمنا  إن الكالم  

                                                             
1  
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فما صدر من قول ابتدائي يسمى ذجيااب سواء صدر ،  وتسمى الصيغة أيضا اإلجياب والقبول
من البائع أو املشرتي ، وما يصدر من قول أخري يسمى قبوال سواء أصدر من املشرتي أو 

.أيضا  البائع   

 ويشرتط يف الصيغة مجلة شروط 

أجماء العقد  فمثال  لو قال أحدهم بعين بيتك الكائن يف توافق اإلجياب مع القبول يف كل ـ 
احملل الفالين مببلغ مليار دينار جمائري فقال األخر قبلت بستمائة مليون دينار جمائري مل 

بعين سيارتك الفالنية مببلغ كذا وقال : قال  يصح العقد واحتاج العقد ذىل قبول جديد ، أو
.ختالف اإلرادتني األخر بعتك الشاحنة ال يصح العقد ال  

 .أن يكون كل من اإلجياب والقبول بصيغة اجلمم والقطع يف الداللة على الرضا ابلبيع ـ 
تكون بصيغة املاضي ، ألنه قاطع يف ولضمان اجلمم والقطع يف ذرادة املتعاقدين  وجب أن 

.إلجراء البيعوبصيغة املضارع ذاا دلت القرائن على ذرادة املتعاقدين ، الداللة على اإلرادة  

 ذاا كان العرف وعوائد الناس  واهب املالكية ذىل جواز كون العقد بصيغة املاضي واألمر 
1جتيم الك وذال  فال ينعقد البيع    

 ويتفرع عن هذا الشرط قضااي ومسائل الفقهية 

  ويسمى أيضا بيع املعاطاة ، وهي أن يتم البيع والشراء بدون صيغة: البيع ابلتعاطي : أوال 
.كأن جيد السلعة معروضة وعليها السعر حمدد فيطلبها من صاحبها ، ويدفع الثمن   

 وقد اختلف العلماء يف حكم هذا البيع 

اهب كل من احلنفية واملالكية واحلنابلة ذىل صحة البيع ابلتعاطي مطلقا   :الرأي األول 
.1مادام التعاطي مستوفيا للشروط  

                                                             
ـ مرجع مالكي  
1  
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وهو مذهب الشافعية ، حيث تعددت عندهم األقوال فالقول األول مينع : الرأي  الثاين 
والقول الثالث يفرق بني النفيس واخلسيس فيجيمه يف  ،إبطالق ، والقول الثاين جييم إبطالق 

.اخلسيس ومينعه يف النفيس   

أجاز الفقهاء عقد األخرس ذاا كان كتابة أو ذشارة فقط ال بد أن تكون  :عقد األخرس 
ه قد فهم منها ذرادته التعاقد عمال ابلقاعدتني الفقهيتني الشهريتني الكتاب يقوم مقام ذشارت

.اخلطاب وقاعدة اإلشارة تقوم مقام العبارة   

أيضا على هذا الشرط التعاقد بوسائل ومما يتخرج : العقد بوسائل االتصال احلديثة 
 وسائط التواصل وغريها مناالتصال احلديثة  من هاتف وفاكس ، و الشبكة العنكبوتية 
، وخاصة ما كان فيها التواصل االجتماعي ، حيث أجاز املعاصرون  العقود هبذه الوسائل 

مباشر كالتلفون ، وما جيري جمراه اليوم ، واعترب اجتماع الطرفني ابألقوال ال ابألبدان ، طاملا 
ا االجتماع ابألبدان فليس أنه وجد من القرائن ما يدل على ذرادة التعاقد بني الطرفني ، وأم

2.شرطا  

ويشرتط يف هذا الركن شرطان : البائع واملشرتي : العاقدان : الركن الثاين   

رفع القلم عن ثالث  ) العلم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  أهلفال يصح عقد اجملنون إبمجاع : ـ العقل األهلية  
واختلف العلماء يف عقد السكران ...... ( . ، اجملنون ح ى يعقل   

 السكر نوعان ، سكر حبالل من شرب دواء او بنجا او مشرواب ظنه ال :عقد السكران 
.فتصرفاته غري انفذة ألنه غري قاصد ذاهاب عقله وبيوعه ال أثر هلا فسكر  ، يسكر  

ويكون يف  افحاويعترب طسكر يذهب معه العقل كلية  ،  نوعاناآلخر  فهو السكر حبرام
على عدم اعتبار تصرفاته يف هذه احلالة   وقد اتفق الفقهاء حكم اجملنون جنوان مطبقا  

                                                                                                                                                                               
/ 3ص / 3ج / الدسوقي / حاشية الدسوقي / 112ص / 3ج / ابن قدامة / المغني / 153ص / 6ج/ ابن عابدين / ـ الدر المختار   1  
/ 5771في مجلة حوليات العدد الثامن / بحث للدكتور القرة داغي /  ـ انظر  
2  



 
26 

وقد اختلف العلماء يف حكم البيع يف هذه احلالة على مخسة أقوال وسكر يبقى معه العقل 
ألقوال والثالث تلممه األفعال وال تلممه ا. والثاين أنه كصحيح . القول األول حكمه كاجملنون 

اخلامس تلممه اجلناايت واحلدود والعتق والطالق وال . يصح منه ما عليه دون ما له الرابع . 
ويلحق به املعتوه فإن تصرفاته  .تلممه العقود واإلقرار وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه 

كتصرفات اجملنون وأما السفيه فإن تصرفاته قبل احلجر عليه انفذة صحيحة ، وبعد احلجر ال 
. يعتد هبا   

ال يشرتط لصحة البيوع البلوغ ، بل ميكن اعتباره شرط كمال : التمييز : الشرط الثاين  
ويكفي أن يكون العاقدان مميمين وعليه ال ينعقد  بيع الصيب الغري مميم ولقد صنف الفقهاء 

. تصرفات املميم ثالثة أصناف  

وهذا النوع من التصرفات جائم مطلقا :   تصرفات انفعة نفعا حمضا   

وهذا النوع ىمن التصرفات ابطل بطالن حمضا :   تصرفات ضارة ضررا حمضا   

وهذا الضرب من التصرفات خاضع إلجازة الويل أو :   تصرفات دائرة بني الضرر والنفع 
.القاضي   

أن يكون املتعاقدان خمتارين وغري مكرهني عمال : االختيار وعدم اإلكراه  : الشرط الثالث 
رفع عن أميت } : وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص  1{ذال أن تكون جتارة عن تراض منكم } :بقوله  تعاىل 

ال يتسع اجملال يف تصرفات املكره وللعلماء تفاصيل { ستكرهوا عليه والنسيان وما ا اخلطأ
حتت وطأة اإلكراه يكون عقده ابطال  وال ترتتب عليه  لعرضها اآلن وعليه من ابع أو اشرتى

. آاثره   

                                                             
/ 27اآلية / ـ سورة النساء  
1  
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كأن يكون أصيال عن نفسه أو   :أن ميلك الصفة الشرعية إلجراء العقد : الشرط الرابع 
ال ميلك أن يبيع أو يشرتي ذال لنفسه أو ملن فوضه أو وكله  اإلنسانوكيال عن غريه ، ذا أن 

. الوكالة أبجر ،أو تطوعا وسواء كانت  
هو الذي يعقد البيع أو الشراء أو غريها من املعامالت والعقود  دون   :بيع الفضويل 

 تفويض أو توكيل من أحد ولقد اختلف العلماء يف تصرفات الفضويل على عدة مذاهب 

فضويل عقد المن املالكية ومجهور احلنفية أن  يرى كل:    مذهب املالكية ومجهور احلنفية 
وهو بطل ن أجازه نفذ ولمم وذال لكنه موقوف على ذجازة األصيل ، فإجائم وصحيح و 

.اختيار ابن تيمية من احلنابلة   

 أساسهويرى كل هؤالء أن بيع الفضويل ابطل من :   مذهب الشافعية واحلنابلة والظاهرية 
والسبب يف النهي الغرر ( اليبع أحدكم ما الميلك : )  لقوله ملسو هيلع هللا ىلص  .األصيل أم مل جيمه  أجازه

.املفضي للنماع واخلصومة   

ويشرتط مجلة شروط ( الثمن واملثمن ) املعقود عليه  حمل العقد : الركن الثالث    

املفضية ذىل معلومية الثمن صفة وقدرا ، وكذا معلومية املثمن  وانتفاء اجلهالة : ملعلومية    ا
 الغرر 

فال يصح بيع النجاسات ذال ذاا ثبت كوهنا اات منفعة  :  طهارةال    

أن يكون منتفعا به مثل السموم واألزابل فهي منتفع هبا يف جمال الطب ،  :االنتفاع به  ـ 
وح ى الدماء فإنه ينتفع هبا يف .  وابلنسبة لألزابل ، فينتفع هبا يف جمال المراعة كاألمسدة 

. عتبار االنتفاع هبا ية ومن مث أجاز املعاصرون بيعها ابالعمليات اجلراح  

 فقد ورد حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف النهي عن مثن الكلب:  كونه غري منهي عنه مثل الكلب  
هنى عن مثن الكلب ومهر البغي ، :)  ففي حديث أيب مسعود األنصاري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
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وللعلماء تفصيل يف شراء وبيع الكلب ، وخاصة ذاا كان كلب صيد أو  1( وحلوان الكاهن
.ه احلالة أجاز الفقهاء شراءه ففي هذمنه له حراسة ال بد   

وقد اختلف العلماء يف مسالة الشروط على ثالثة  ( الشروط اجلعلية : ) الشروط يف البيع 
 مذاهب 

. 2مينع ابن حمم رمحه هللا على املتعاقدين االشرتاط: مذهب ابن حزم   

.3مل يكن الشرط منهيا عنه  جييمون االشرتاط ما :مذهب احلنابلة   

روط من يرى اجلمهور أن األصل يف الشروط املنع ذال ذاا كانت هذه الش:  مذهب اجلمهور 
فمن الشروط اليت تكون من  أو جاء هبا  العرف .أو كانت مالئمة للعقد ، مقتضيات العقد 
تسليم البضاعة أو الثمن فهذا شرط مقبول ألنه من مقتضيات العقد  اشرتاطمقتضيات العقد 

به العرف شراء قطعة قماش الئما للعقد كأخذ الرهن ابلثمن ، وأما ما جاء ومثال كونه م، 
خياط شريطة أن خييطها ثواب فقد جرى عرف الناس بذلك وتتعدد أعراف الناس من بلد من 

.4ذىل آخر  

احلكم فرياد به معنيان  أُطلقذاا : حكم البيع   

الوصف الشرعي القائم ابملاهية كقولنا واجب أو مندوب ، أوحرام : املعىن األول   

على العقد ، وهو خيتلف ابختالف نوع البيع يراد به األثر النوعي املرتتب :  املعىن الثاين  

تنقسم البيوع عّدة أقسام ابعتبارات خمتلفة : أنواع البيوع   

وعدم توفرها توفر الشروط : االعتبار األول   

                                                             
/ 5146رقم / مسلم / ـ  الجامع الصحيح  
1  
/ 652ص / 7ج / ابن حزم / ـ المحلى  
2
  

/ 71ـ 67ص / 6ج/ ابن تيمية / ـ مجموع الفتاوى  
3  

وما بعدها  211ص / 5ج/ أحمد حجي الكردي / ـ فقه المعاوضات 
4  
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والنفاا  واالنعقادشروط الصحة  األركان و هو البيع الذي تتوفر يف: ـ البيع الصحيح :أوال 
فكل عقد توفرت فيه األركان وشروط الصحة والنفاا واللموم ترتبت عليه آاثره وألمم : واللموم 

ذال مبوجب رضا الطرفني ،   اآلاثرالطرفان مبوجبات العقد ، وال جيوز ألي قوة ذيقاف هذه 
.كحدوث اإلقالة   

ولكنه غري الزم كأن يوجد عيب صحيحا ،فإاا وجد خيار من اخليارات أصبح هذا العقد 
أما ذاا أجرى العقد من . من العيوب أو خمالفة للوصف املتفق عليه سواء يف الثمن أو املثمن 

ولكنه غري انفذ ذال ذاا أجازه  ءال ميلك الصفة ابتداء فالعقد يكون صحيحا عند بعض الفقها
  .من ميلك الصفة كبيع الفضويل 

وهو كل : والفساد والبطالن مبعىن واحد عند اجلمهور : أو الفاسد البيع الباطل ـ : اثنيا 
. ي عن بيعه كبيع اخلنميركالبيوع الربوية ، وبيع ما هنُ  عقد اختلت فيه أركانه أو شروطه    

 أو الصيغة الواردة يف العقد وينقسم البيع ابعتبار الثمن: الثمن ابعتبار : االعتبار الثاين 
 إىل 

وهو أن يشرتي السلعة بثمن مث يبيعها بثمن أكثر مما اشرتها به أو أن يقول  :ـ  بيع املراحبة 1
راحبة غنب لورود النهي امل هذهالبائع للمشرتي أان اشرتيته بكذا وأرحبين كذا على أال يكون يف 

.عن الغنب   

.كأن يشرتي السلعة مبائة ألف ويبيعها بنفس الثمن دون زايدة   :ـ بيع التولية 2  

وهو أن يبيع البائع سلعته أبقل من مثنها أي حيط من قيمتها احلقيقية وهو : ـ بيع احلطيطة 3
.جائم ألن من شرط التجارة الرتاضي   

يقول أبيع الناس بكذا وهو أن يقول املشرتي للبائع أان اجهل الثمن ف: ـ بيع املسرتسل 4
 وأبيعك السلعة كما أبيعها للناس 
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.وهذه األنواع كلها تعترب من أنواع بيع األمانة ماعدا بيع احلطيطة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اخليارات يف عقد البيع : الفصل الرابع    
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شروط العقد وسوف نتكل عن اخلريات اليت جتعل من العقد غري الزم لعلنا وسبق وتناولنا 
 وسوف نتناوهلا وفق املذهب املالكي 

مما الشك فيه أن الشارع مل يتشوف يف العقود :  احلكمة من اعتبار اخليارات يف العقود
بكل أنواعها ذال الصورية والشكلية فقط ، ولكن تشوف ذىل حتقيق العقود مقاصدها الشرعية 

العقود فينتفع البائع ابلسلع  مواردمن انتفاع اخللق ، وقضاء مصاحلهم واستيفاء منافعهم من 
على املشرتي مقصده من الشراء  على وجهها األكمل مربءة  من كل نقصن أو عيب يفوت

، كما ينتفع البائع من الثمن والذي هو النقود غالبا واليت جيب أن تكون غري مميفة ال يقدر 
ح ى يصحح املتعاقدان ما حلق اخليارات ، مالكها أن ينتفع هبا ، ومن مث شرع اإلسالم 

لأللفاظ للمقاصد واملعاين  ابملعقود عليه من نقائص وخمالفات عمال ابلقاعدة العربة يف العقود
.واملباين  

:أنواع اخليارات   

ِ  وهو أن يكون لواحد من : خيار الشرط : أوال   ِ ٍِ  ِ  ِ  ِ  أطرافويسمى أيضا خيار الرتو 
أو ذلغائه خالل مدة زمنية حمددة، وقد وقع اخلالف  العقد أو لكليهما احلق يف ذمضاء العقد

 يف بعض القضااي واملسائل يف هذا البحث 

اهب مجاهري العلماء ذىل مشروعية خيار الشرط لورود حديث النيب صلى اله : ـ مشروعيته 
 ): الذي اشتكى للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أبنه خيدع فقال ملسو هيلع هللا ىلص  للصحايبعليه وسلم بذلك وهي قوله ملسو هيلع هللا ىلص 

ن رضيت إبتعتها ثالث ليال ، فذاا ابيعت فقل الخالبة ، مث أنت ابخليار يف كل سلعة ا
.1( سخطت فاردد وذنفأمسك   

ومن املسائل اليت اختلف فيها الفقهاء ثبوت اخليار ذاا اشرتطته : ـ ثبوته مطلقا أو بشرط 
مل يشرتطته املتعاقدان أو أحدمها ذا يرى بعض الفقهاء أنه ال يثبت ذااحيث  أحد املتعاقدين

                                                             
/ 5133رقم / باب من يخدع في البيع / كتاب البيوع / ـ صحيح مسلم  
1  
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حني يرى اآلخرون أن خيار الشرط يثبت مطلقا اشرتطته أن السياق يثبته ملن  اشرتطته ، يف 
. املتعاقدان ، أم مل يشرتطوه وهذا املذهب هو الراجح ملا حيققه من مقاصد شرعية  

قط اخليار ساهب مجاهري العلماء ذىل أن مدة خيار الشرط ثالثة أايم فإاا انقضت : ـ مدته 
يف حني يرى اإلمام مالك (يار ثالثة أايم ويل اخل) حلديث وانتهى ولمم البيع ودليلهم منطوق ا

رمحه هللا أن املدة حيددها العرف والعادة اجلارية بني املتعاقدين والراجح ما اهب ذليه اإلمام 
مالك ألن ح ى يف العرف لن جند  مدة اخليار تميد عن ثالثة أايم وذن زادت فلن تميد عن 

. أسبوع   

نقص يكون يف حمل العقد   الثمن أو املثمن    ويسمى خيار النقيصة ، فكل: خيار العيب 
يفوت على املتعاقدين االنتفاع ابملعقود عليه يكون سببا يف ثبوت اخليار حبيث حيق له الرد 

.ابلعيب  

عادة ما يتم التعاقد على الشئ وفق أوصاف معينة مقصودة للمتعاقدين ،  :خيار الوصف 
نوعا ولوان منشأ صنع واتريخ صنع ذىل أخره ، وكذا العقار كأن يشرتي سيارة أبوصاف معينة 

، وغريها من املصنوعات ، فإاا خالف البائع األوصاف ومل يلتمم  مبا  واألجهمة اإللكرتونية، 
اتفقا عليه ،فإن خيار الوصف يثبت للمشرتي ، فإن شاء أمضى العقد ، وذن شاء رد املبيع 

ألوصاف املتفق عليها ويلمم البائع بتوفري املبيع وفق ا ،  

عند االختالف يف العيب بني كونه حادث أو قدمي يقبل قول البائع بيمينه يف كونه  :فائدة 
حادث ، ألن األصل يف السلعة عدم وجود العيب ، فإن تنازعا فالبينة على املدعي وهو 

 البائع  املشرتي واليمني على املنكر وهو البائع ، فإن عجم املشرتي عن ذجياد بينة و أيب
وأما خمالفة الوصف فالقول قول املشرتي بيمينه . الختصاص االيمني فالقول قول أهل اخلربة و 

وغريها من ،ويف حالة وجود  العقد املدونة فيه مجيع تفاصيل الصفقة كذكر النوع والصفة 
. وما فيها من معلومات حول املبيع األوصاف فتعتمد الوثيقة كالعقد أو الفاتورة  
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 ومن اخليارات أيضا خيار الغنب وخيار الغرر وتلحق ذما خبيار الوصف أو خيار العيب 

البيعان : ) اهب مجاهري العلماء ذىل ذثبات خيار اجمللس لقوله صلى هللا عليه  :خيار اجمللس 
أمجع العلماء على أن هذا احلديث اثبت عن النيب :) قال ابن عبد الرب 1(مامل يتفرقا   ابخليار

.2( ، وانه من أثبت ما نقل اآلحاد العدول ملسو هيلع هللا ىلص  

ذال أن اإلمام مالك مل ذأخذ خبيار اجمللس ومل يثبته رغم أنه روى احلديث وأخرجه يف املوطأ ، 
يرتك العمل ابلسنة النبوية الشريفة     ، وأبنه يف دينه وال ميكن أن يتهم اإلمام مالك رمحه هللا

وذمنا قواعد اإلمام مالك يف استنباط  ،  حاشا ومعاا هللا   أن يكون ذمام دار اهلجرة كذلك
ن احلديث ذاا خالف عمل أهل املدينة ال يعترب دليال تؤخذ منه األحكام تقضي أباألحكام 

 اآلحاد، وذاا تعارض املشهور مع  ، ألن عمل أهل املدينة مبثابة احلديث املشهور عند مالك
. قدم املشهور يف االعتبار  

 

 

 

 

املعامالت الربوية وسبيل اخلروج منها : الفصل اخلامس   
وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت :) هو المايدة ومنه قوله تعاىل :الراب لغة 
.أي ارتفعت قشرهتا وزادت حني خروج النبات.3(وربت   

                                                             
/ 465ص/ مالك بن أنس / الموطأ /  231ص / 1ج/ البخاري / ـ الجامع الصحيح 

1
  

/ 7ص / 56/ ابن عبد البر / ـ التمهيد  2  
/ 1اآلية / ـ سورة الحج  3  
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راب الفضل وراب النسيئة: وهو نوعان المايدة يف أشياء خمصوصة : الراب شرعا   

على حترميه نصوصا نص القرآن الكرمي   ،الراب حرام وهو من املوبقات السبع  : حكم الراب
وجعل كل متعامل ،   1(وأحل هللا البيع وحّرم الراب) :  قاطعة ال تقبل التأويل  كقوله تعاىل

أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّراَِب ِإْن   َي) هلل ورسوله لقوله تعاىلابلراب حماراب 
ُتْم فـََلُكْم رُُءوُس  ُكنُتْم ُمْؤِمِننَي  َفِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا َفْأَذنُوا حبَْرٍب ِمَن اّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِإْن تـُبـْ
وحرمة الراب مطلقة سواء كان يف دار اإلسالم أو دار .2( ُموَن َوال ُتْظَلُمونَ َأْمَواِلُكْم ال َتْظلِ 

اليت  الربوية ، وسواء جرى بني الدول فيما بينها ، أو بني الدولة والفرد كالقروضالكفر 
بل وح ى تلك . مامل تكن مثة ضرورة أو احلاجة  لفائدة املشاريع أو السكنات متنحها البنوك

والمايدات اليت جيدها من أودع ماله يف البنوك فهي راب ال جيوز أخذها حبال من الفوائد 
. األحوال  

لقد حّرم اإلسالم الراب ملا فيه من أضرار على الفرد و اجملتمع ففي : احلكمة من حترمي الراب 
الراب اعتداء صارخ على العدالة االجتماعية ، حيث يكدس املال بيد فئة من الناس ، ومن مث 
فهو خيلق الطبقية يف اجملتمعات ، وكذلك يعطل عجلة التنمية ذا أنه يكرس البطالة ، وجيعل 

فئة من الناس تكسب املاليري من دون أي جهد وال عمل ، ويؤسس للظلم االجتماعي ، 
وهلذه السباب وغريها حّرم اإلسالم وهو من انتبه ذليه كثري من دول العامل ح ى ولومل تكن 

. ملعامالت الربوية مسلمة فمنعت ا  

 

الراب نوعان وكالمها حمرم : أنواع الراب   

وهو المايدة يف املتجانسني يف حالة التبايع كبيع ثالثة كيلو عنب جمائري : راب الفضل  أ ـ 
فرنسي أوذسباين أو بيع مخس قناطري قمح جمائري بقنطار قمح أمريكي بدعوى بكيلو عنب 

غرام اهب خليجي 055غرام اهب جمائري ب  055 ، أوبيعاجلودة ، فهذا عني الراب 
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لذََّهب  : )واألصل يف حرمة راب الفضل قوله ملسو هيلع هللا ىلص   بدعوى اجلودة واختالف العيار  الذََّهُب اب 
لتَّْمر  ،  لشَّع ري  ، َوالتَّْمُر اب  ْلبُ رّ  ، َوالشَّع رُي اب  ْلف ضَّة  ، َوالْبُ رُّ اب  ْثاًل ، َواْلف ضَُّة اب  ْلم ْلح  ، م  َواْلم ْلُح اب 

ُتْم ، ذ َاا َكا ئ ْ َن مب  ْثٍل ، َسَواًء ب َسَواٍء ، َيًدا ب َيٍد ، فَإ َاا اْختَ َلَفْت َهذ ه  اأْلَْصَناُف ، فَب يُعوا َكْيَف ش 
.1( فمن زاد أو استماد ، فقد أرىب ، اآلخذ واملعطي سواء: ) ، ويف رواية أيب سعيد( َيًدا ب َيٍد   

وهو الراب الذي كان يتعطاه أهل اجلاهلية ، وهو ويسمى أيضا الَنَساء  : النسيئة ـ  راب ب
المايدة نظري التأخري يف الدفع ، حيث كان الرجل يف اجلاهلية يكون له دين على آخر فيحل 

ذما أن تدفع ، وذما أن تميد نظري التأخري ، : األجل ويعجم املدين على الدفع فيقول الدائن 
ساء كل معاملة بني ماهو من نفس اجلنس أبجل كبيع العمالت اليوم ذىل أجل ، مثل أن والن

دج جمائري فالتفاضل هنا جائم ابعتبار أن العملتني جنسان 05555أورو ب 055يبيعه 
: خمتلفان ، ولكن جيب أن يكون التقابض حاال ، وال جيوز التأخري يف التقابض كأن يقول له 

و األصل يف حرمة النسيئة قوله . ابلدينار غدا فيكون راب النسيئة وسوف أحضر لك املبلغ 
لرب راب ذال هاء وهاء ، والشعري ابلشعري راب ذال هاء وهاء ، والذهب ابلذهب راب ابالرب ) ملسو هيلع هللا ىلص 

وهاء اسم فعل ( يدا بيد : )ذىل أن يقول  ذال هاء وهاء ، والفضة ابلفضة راب ذال هاء وهاء ، 
.2مبعىن هاك وهات أمر  

أو  الراب احملرم ذمنا هو ااك الراب املضاعف أنالناس بعض يردد : الراب حرام قليله وكثريه 
ال يعترب راب  ℅0كتلك الفوائد القليلة اليت تعطيها البنوك أو البسيط  ،أما الراب القليل املركب
َ  ۖ  يُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ََتُْكُلوا الّراَِب َأْضَعاًفا مَُّضاَعَفًة أيَ ): من قوله تعاىل أخذا  َواتَـُّقوا اّللَّ

.3(َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ   

  :منها وقد رد العلماء على هذه الشبهة بعّدة ردود 

   أن هذه اآلية ذمنا نملت يف بداية التحرمي كما كان الشأن يف حترمي اخلمر 
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خرج خمرج الغالب ألن الغالب يف الراب ( اضعافا مضاعفة :) القيد يف قوله تعاىل   أن هذا 
الذي كان يف اجلاهلية هو مضاعته كلما أتخر املدين يف السداد ، وهذا نظريه يف القرآن 

.الكرمي كثري   

يف قوله صلى  جاء النص على األموال اليت جيري فيها الراب : األموال اليت جيري فيها الراب 
لشَّع ري  ، : )هللا عليه وسلم   ْلبُ رّ  ، َوالشَّع رُي اب  ْلف ضَّة  ، َواْلبُ رُّ اب  لذََّهب  ، َواْلف ضَُّة اب  الذََّهُب اب 

ْثاًل مب  ْثٍل ، َسَواًء ب َسَواٍء ، َيًدا ب َيٍد ، فَإ َاا اْختَ َلَفتْ  ْلم ْلح  ، م  لتَّْمر  ، َواْلم ْلُح اب  َهذ ه   َوالتَّْمُر اب 
ُتْم ، ذ َاا َكاَن َيًدا ب َيٍد  ئ ْ فمن زاد أو : ) ، ويف رواية أيب سعيد( اأْلَْصَناُف ، فَب يُعوا َكْيَف ش 

.1( استماد ، فقد أرىب ، اآلخذ واملعطي سواء  

وهي الذهب والفضة ، والرب ، والشعري ، وامللح  ، فقد نص احلديث على ستة أصناف  

ولقد اختلف العلماء يف سبب اكر هذه األصناف ، ذال أن امللكية قالوا السبب يف اكر هذه 
. يف املطعومات بشرط االقتيات واالدخار ثمنية يف الثمنيات ، واملطعومية األصناف الستة ال

 ونرى أن هذا املذهب من أضيق املذاهب يف اعتبار األموال الربوية 

(ب)  الشكل  

 

(أ )  الشكل   

:بدون الدخول يف الراب  بني هذه األصناف كيفية التبايع  

 

 

والتقابض الحتاد اجلنس واحتاد العلة      وجب  التماثل    
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 الذهب 

 الفضة 

 

 البر 

 الشعير 

 التمر 

 الملح 

 

ـــــبـــــذهـــــــ   

  

  ــــــــــــــبذه
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وجب التماثل والتقابض الحتاد اجلنس واحتاد العلة                  

                                                

 

 

جاز التفاضل الختالف اجلنس وحيرم النساء الحتاد العلة    

 

 

وهكذا يف  ( سواء بسواء ، يدا بيد)مطعوم مقتات مدخر جبنسه ، وجب التماثل والتقابض 
 كل األصناف األربع الباقية الشعري والتمر وامللح 

 

 

 

ووجب التقابض الختالف اجلنس واحتاد العلة وهكذا يف كل ما اختلفت جاز التفاضل 
 أجناسه واحتدت علته 

ةــــــفض ةــــــــــــــــفض   

بـــــذه ةـــــــــفض   

حـــــقم حـــــــــقم   

حـــــــقم رـــــــمت   
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 وعند اختالف اجلنسني واختالف العلة كحالتنا هذه جاز التفاضل وجاز النساء  

 وأن النقود فبيعها يعرف يف الفقه ابلصرف فيكون على النحو اآليت 

 

 

 

جاز التفاضل حبيث نبيع مائة أورو أو دوالر بعشرين ألف دينار جمائري وختتلف قيمة  
 كل عملة ، ولكن يشرتط التقابض يف جملس واحد 

 

 

 

:بيع العينة وبيوع اآلجال   

، ألن صاحبها حمتاج ذىل العني أي النقود فيشرتي :مشتقة من العني : تعريف العينة 
ألنه حيتاج ذىل النقود وعادة ما يتفق السلعة ال لرغبة فيها ، ولكن يشرتيها ليعيد بيعها 

.مشرتي السلعة مع من يشرتيها منه فيكون قد ابع ما ال ميلك بعد  

 ذهب أو  فضة

 أو نقود

 متر أو قمح أو أي مطعوم

زائريــــــــــــدينار ج  
دولة أخرى أورو أو أي عملة ألي   
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مى، مث يشرتيها هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم ذىل أجل مس"وجاء يف تعريفه أيضا 
.، وللعينة صور كثرية1منه أبقل من الثمن الذي ابعها به  

اختلف العلماء يف بيع العينة على رأيني : حكم بيع العينة   

يرى أصحاب هذه املذاهب ( املالكية ، احلنفية ، احلنابلة ) مذهب اجلمهور : الرأي األول 
:واستدلوا مبجموعة من األدلة ملا فيه من معاملة ربوية ، حرمة بيع العينة   

تَ َبايَ ْعُتْم  ذاا:قال مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول عن ابن عمر رضي هللا عنهما  : الدليل األولـ 
ُ َعَلْيكُ  ، َوتَ رَْكُتُم اجلْ َهاَد، َسلََّط اَّللَّ لمَّرْع  يُتْم اب  ْلع يَنة ، َوَأَخْذُُتْ أَْااَنَب اْلبَ َقر ، َوَرض  ْم ُاالا اَل يَ ْنم ُعُه اب 

.ترجعوا ذىل دينكمَح ىَّ   

.الوعيد والمجر ملن ارتكب هذه األمور ومنها العينة  :وجه االستدالل  

حديث عائشة ملا ُأخربت مبا فعل زيد بن أرقم حيث اشرتى جارية من امرأة :   الدليل الثاين 
بثمان مائة ذىل أجل مث ابعها هلا مرة اثنية بستمائة نقدا وبقى عليها مائتان دينا ، فلما 

، بئس    وهللا    ما اشرتيت ، بئس   وهللا   ما اشرتيت : مسعت السيدة عائشة بذلك قالت 
2خربي زيدا أنه قد أبطل جهاده خلف رسول هللا ذن مل يتبوا  

أنه ما كان للسيدة عائشة أن تبطل جهاد زيد مبجرد الرأي لو مل تطلع  :وجه االستدالل 
.على ما يوجب الك ملا قالت ما قالت   

حيث يبيع بكثري ذىل أجل ليأخذ العينة حيل للتوصل ذىل الراب املمنوع : ـ الدليل الثالث 
.عاجال ، ويبقى الفارق بني السعرين دينا يف الذمة ، وهو عني الراب قليال  
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العينة حمرمة ح ى لو مل يقصد هبا الراب من ابب سد الذريعة ألهنا العينة قد : ـ الدليل الرابع 
.1تفضي ذىل الراب احملرم شرعا  

بيع العينة بيع وهو ما اهب ذليه الشافعية وابن حمم الظاهري ، حيث يرون أن : الرأي الثاين 
.2 يشتمل على أي من حمظورات الرابمن البيوع اجلائمة ، وال  

 واستدل أصحاب هذا الراي جبملة من األدلة 

.3(وأحل هللا البيع وحّرم الراب :  )ـ قوله تعاىل   

وجه االستدالل ابآلية الكرمية أن كل بيع مل يرد النص اخلاص بتحرميه يدخل ضمن البيوع 
والعينة مل يرد ما حيرمها وخاصة يف ظل رد األحاديث اليت استدل هبا املخالفون ملا املباحة ، 

.ورد عليها من ضعف، ومن مث فهي بيع صحيح   

  حديث أيب هريرة هنع هللا يضر أن رسول هللا استعمل رجال على خيرب فجاءه بتمر جنيب ، فقال 
ال ، وهللا ايرسول هللا ذان لنأخذ الصاع من : )قال  (أكّل متر خيرب هكذا ؟:رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ال تفعل ، بع اجلمع ابلدراهم : " هذا ابلصاعني ، والصاعني ابلثالثة ، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
.4(ابلدراهم جنيبا   ، مث ابتع   أي اشرتي     

بل كل  ،  بني أن يشرتي من املشرتي أو من غريه مل يفصل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن :وجه االستدالل 
وعليه يكون العينة من البيوع  .ما يف املر أنه ملسو هيلع هللا ىلص دله على الطريقة اليت يتخلص هبا من الراب

.5املباحة لعدم وجود ما يدل يف احلديث على العينة  
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وليس بنفس العقد أو  اثنية بعد مدةمن ابع سلعة من شخص ،مث اشرتاها منه : ـ املعقول 
.مقرتان بشرط أن يبيعها منه يكون البيع جائما صحيحا إبمجاع أهل العلم  

.بعد عرض أدلة الفرقني يتبني أن القول األول أصح : الرتجيح   

:البيوع املشتملة على أكل أموال الناس ابلباطل   

.الشئ وَعربون ، وُعرابن وهو أول لغة يقال ُعربون ، : العربون  أوال بيع  

هو أن يدفع املشرتي جمءا من الثمن مقدما على أنه ذن ُت البيع حسب ما : واصطالحا 
 قدم من الثمن ، وذن رجع املشرتي ومل يرغب يف ذمتام ما البيع مل يرجع له شيئ مما قّدم 

وبيع العربون هبذه الصورة حمرم عند مجاهري الفقهاء  ملا فيه من أكل أموال الناس ابلباطل ملا 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى : ) جاء يف املوطا عن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

جبواز بيع العربون ذاا / 7د/ 3/ 64، وقد أخذ اجملمع الفقهي بقراره رقم  1(عن بيع العرابن 
والذي أراه ال  فإاا جتاوز املشرتي  املدة جيوز للبائع أخذ العربونقيد زمن االنتظار مبدة حمددة 

يكون جوازا للعربون ذمنا يكون من ابب التعويض عن الضرر لتوفيت فرصة البيع وغري الك 
 من أنواع األضرار   وهللا أعلم   

كأن يقول  من العقود املنهي عنها شرعا اجتماع بيع وشرط: اجتماع بيع وشرط : اثنيا 
الفالين وقد ورد يف حديث عمرو بن السلعة الفالنية على أن تبيعين العقار  أبيعكالبائع 

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن سلف وبيع ، وعن شرطني يف بيع ) شعيب عن أبيه عن جده 
.، وقد مضى الكالم عن الشروط اجلعلية فيما سبق 2(  

 معناه يف اللغة االستثارة ويف البيع أن يميد من اليرغب يف شراء السلعة :بيع النجش : اثلثا 
يف مثنها بغية التغرير  وذيهام الناس بقيمة غري قيمة املبيع احلقيقية ، وعادة ما يكون تواطؤ بني 
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يميد الناس يف سلعة بدون اتفاق مسبق أشخاص للتغرير ، وهو خيتلف عن بيع املماد الذي 
لتباع بسعرها أو بمايدة ال غنب فيها ، واألصل يف النهي عن النجش ما ثبت يف الصحيح عن 

.1(عبد هللا بن عمر ، قال هنى النيب صلى هللا عليه عن النجش   

 من سلع أو خدمات وهو أن يشرتي سلعة وجيمع كل ما يف السوق: االحتكار : رابعا 
وعليه  ال يعترب من االدخار ما .مرتصدا ندرهتا وازدايد احلاجة ذليها لريفع أمثاهنا ذضرار ابلناس 

:يلي   

.الفالح واجلالب الذي ينتج السلعة وال يشرتيها من السوق  ادخار ـ  

.وليس من االحتكار اشرتاء السلعة وقت الرخصة وادخارها  ـ  

.وليس من االحتكار شراء السلعة وقت الغالء للقوت وليس للتجارة  ـ  

وليس من االحتكار وقت الغالء وبيعها يف حينها بسعر مثلها يف وقتها واخلضوع لقانون  ـ
.لعرض والطلب ا  

اتفق العلماء على حرمة االحتكار يف الطعام واختلفوا فيما :السلع اليت حيرم فيها االحتكار 
واألاثث ، واملكسرات بل واخلدمات والراجح أن االحتكار حمرم يف كل  ، عداه من مالبس

من :)  ، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص3(الحيتكر ذال خاطئ ) :والك لقوله صلى هللا عليه .2ما حيتاجه اإلنسان
.4(احتكر على املسلمني طعاما ، ضربه هللا ابجلذام واإلفالس   
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 اإلجارة 

.هي األجرة على عمل أو منفعة  :تعريفها لغة   

متليك املنافع املباحة مدة معلومة بعوض  :تعريفها اصطالحا   

  اإلجارة من العقود اجلائمة إبمجاع أهل العلم  :حكمها 

اإلجارة مشروعة مبوجب الكتاب والسنة واإلمجاع : أدلة مشروعية اإلجارة   
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1(ۖ  فَإ ْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ :) قوله تعاىل : ـ الكتاب العزيز   

َذ بَ ْعُضُهم بَ ْعًضا ُسْخر ايا )وقال تعاىل  َرمْحَُت رَبّ َك وَ  ۖ  َرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت لّ يَ تَّخ 
َّا جَيَْمُعونَ  .كاإلجارة على األعمال ، ولعل من صور التسخري اإلجارة. 2( َخي ٌْر ممّ   

ثالثة أان خصمهم : ) حديث أيب هريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال : ـ السنة النبوية الشريفة 
أجريا يوم القيامة ، رجل أعطى يب مث غدر ، ورجل ابع حرا فاكل مثنه ، ورجل استأجر 

.3(فاستوىف منه ومل يعطه أجره  

أمجع العلماء على جواز عقد اإلجارة حلاجة الناس ذليه ولو أن فيه بعض اجلهالة :  اإلمجاع
، وهو ما يطلق عليه ابالستحسان واز صوص جاءت ابستثناء العقد ابجليف املقدار أال أن الن

.ائي االستثن  

اإلجارة كسائر العقود البد من توفر أركان وشروط وهذه األركان : أركان اإلجارة   

.ويشرتط فيهما ما سبق اكره من شروط املتعاقدين يف عقد البيع :ـ العاقدان   

وتكون بكل ما يدل على الرضا ابلكتابة أو العبارة أو اإلشارة  :ـ الصيغة   

ومن  .ويسمى أحدمها األجرة ، واآلخر املنفعة أو العمل  (األجرة واملنفعة ) : ـ العوضان 
على أعمال  كاإلجارةيشرتط يف املنفعة أن تكون منفعة مباحة غري ممنوعة شرعا   أهم ما

.السحرة والشعواة والنياحة أو الدعارة وغريها من احملرمات شرعا   

يد األجري يد أمان اليضمن ذال ابلتعدي أو التقصري ، ذال أن الفقهاء : تكييف يد األجري
.أخذوا من مبدأ تضمني األجري املشرتك حفاظا على أموال الناس ، وسدا لذريعة الفساد  

                                                             
/ 4اآلية / ـ سورة  الطالق  
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شخص مؤهل بعوض حيث يلتمم وهي من عقود التربع اات اإلرادة املنفردة ، : اجلعالة 
يدفعه آلخر على عمل بعد الفراغ منه ، كرصد مكافاة ملن دّل على جمرم خطري ، أو رصد 

.مبلغ ما ملن حفظ القرآن الكرمي أو أحاديث الصحيحني أو غريها   

: الفرق بني اجلعالة واإلجارة   

فيستحق من أما العامل يف اإلجارة  يستحق شيئا غال بتمام العامل ،العامل يف اجلعالة الـ 
لبناء  5111111األجر مبقدار ما عمل فلو فرضنا أن ذنساان استأجر متعهدا ابلبناء بقيمة 

بيت من طابق فعمل عمال يقدر ابلنصف مث أراد أن يبطل العقد فإنه يستحق من األجر 
.األجري ما استحق من األجرة رثةو بل يرث  ،مبقدار ما عمل ، أو النصف   

الزم ، جيب على الطرفني   عقد اجلعالة عقد جائم غري الزم ، خبالف عقد اإلجارة فإنه عقد 
 ذمتام ما اتفقا عليه 

ومما يتفق فيه عقد اإلجارة مع اجلعالة أنه جيب الوفاء ابجلعل ابنتهاء العمل ، كما أنه الجيوز 
. اجلعل على األشياء احملرمة واملنهي عنها شرعا  

 

 

(القراض ) عقد املضاربة   

ما يفعله الرجل ليجازى عليه من هو لغة احلجاز، مأخوا من القرض ، وهو  :القراض تعريفه 
مسي القراض قراضا ألن صاحب املال والعامل كل واحد منهما يقصد على خري أو شر ، و 

نفع صاحبه ، وقيل مسى كذلك مبعىن القرض ، ألن صاحب املال يقطع قطعة من ماله ملن 
.يعمل فيه جبمء من الربح   



 
46 

 واملضاربة من الضرب يف األرض الذي هو السفر للتجارة 

.1دفع مال آلخر ، ليتجر فيه مقابل جمء من الربح متفق عليه بينهما :ويف االصطالح   

القراض أو املضاربة جائمة مبوجب الكتاب والسنة واإلمجاع  :حكمه واحلكمة من مشروعيته 
. 

َنُكْم اِبْلبَ ): قوله تعاىل :   الكتاب العميم  اِطِل ِإال ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ََتُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ
أهنا أابحت التجارة ووجه االستدالل ابآلية الكرمية  2(َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكم

، والقراض أو املضاربة كان من العقود اليت عرفها العرب يف اجلاهلية ، والقراض من التجارة 
، فلما بعث الرسول وكان رسول هللا صلى هللا عليه سلم قد اتجر مبال خدجية اهنع هللا يضر مضاربة 

.أهل اجلاهلية  أقرها اإلسالم علىكان عقد املضاربة من العقود اليت الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص    

:لنبوية الشريفالسنة ا  

أن عثمان بن عفان أعطاه ) روى اإلمام مالك  يف املوطأ عن جد العالء بن عبد الرمحن  ـ 
.3(ماال قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما   

  حديث زيد بن اسلم عن أبيه قال خرج ابنا عمر   مهنع هللا يضر ،يف جيش ذىل العراق ، فلما قفال مرا 
بلى هاهنا مال من مال : ، مث قال على أيب موسى األشعري وهو أمري البصرة ، فرّحب هبما 

اق مث تبيعانه هللا أريد أن ابعث به ذىل أمري املؤمنني فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العر 
وددان الك ، : ابملدينة فتؤداين رأس املال ذىل أمري املؤمنني ، ويكون الربح لكما ، فقاال 

ففعل ، وكتب ذىل عمر أن ذأخذ منها املال ، فلما قدما ابعا فأُرحبا ، فلما دفعا الك ذىل 
اخلطاب ابنا  ال ، فقال عمر ابن: مثل ما أسلفكما ، قاال  أسلفهَأُكّل اجليش : عمر ، قال 

                                                             
/ 164ـ 161ص / 3ج/ الغرياني / ـ مدونة الفقه المالكي 
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/ 27اآلية / ـ سورة النساء 
2  

5376رقم الحديث / مالك بن أنس / ـ الموطأ  3  
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عمر أداي املال ورحبه ، فأما عبد هللا فسكت ، وأما عبيد هللا فقال ما ينبغي لك اي أمري مث 
.1(اعتربه قراضا فأخذ رأس املال ونصف الربح وأخذا نصف الربح   

لقد أمجع علماء األمة سلفا وخلفا على مشروعية املضاربة أو القراض لألدلة : اإلمجاع 
 السابقة ز

، فمنهم من ميلك املال وال ميلك  الناس قدرات وخربات خمتلفة: احلكمة من مشروعيته 
خباايها ، ومنهم من ميلك اخلربة يف التجارة ولكن ال ميلك  القدرة على التجارة وال يعرف

أن ماال ومبا أن اإلسالم حيرم كنم األموال وتكديسها ويدعو ذىل تدويرها واستثمارها ، كما 
فجاء ارب البطالة ويدعو ذىل احلركة والضرب يف األرض من أجل كسب الرزق ، اإلسالم حي

عقد املضاربة حتقيقا هلذه املقاصد الشرعية العظمى ومتجاواب مع فلسفة اإلسالم ونظرته ذىل 
.املال  

عقد املضاربة من العقود اجلائمة قبل العمل الالزمة بعد  :التكييف الفقهي لعقد املضاربة 
وهلما فسخ  ابإلمتام ،مل يباشرا عمال ما غري ملممني  العمل  ، ومعىن هذا أن املتعاقدين ما

التعاقد ، ولكن ذاا شرعا يف العمل وجب عليهما ذمتام ما شرعا فيه وترتبت عليه مجيع اآلاثر 
.الشرعية  

.ويشرتط فيما أهلية التصرف  : (ملال ـ العامل رب ا)لعاقدان ا: أوال   

ويشرتط يف رأس املال مجلة شروط حىت يعتد ابلعقد   :أس املال ر :اثنيا   

.كالنقود ، وال يكون عروضا وال مثليا لوجود الغر يف حق العامل :ـ أن يكون عينا    

.وال جيوز أن يكون جمهوال أو غري معني املال معلوما ،  رأسـ أن يكون   

                                                             
5376/ مالك بن أنس / ـ الموطأ  1  
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وال جيوز أن يكون دينا موصوف يف الذمة كأن يقول رب املال للعامل : تسليمه للعامل ـ 
.لوجود الغرر اعمل بكذا واملال موجود وسوف أدفعه لك الحقا   

وال جيوز لرب املال أن يشرتط يف العمل ما من شأنه تعطيل العامل أو ذحلاق : العمل : اثلثا 
البضاعة الفالنية وهي تتوفر أحياان وال تكون متوفرة  الضرر ابملضاربة كأن يقول له اشرت

ال يضر املضاربة عادة فتسمى حينئذ مضاربة مقيدة ، فإاا  وذما ذاا قيده مبا. أحياان أخرى 
خالف العامل الشروط املشروعة يف املضاربة فخسر أو تلف املال وجب عليه الضمان 

.للتعدي  

األصل يف يد املضارب يد أمان فال ضمان :ذلك تكييف يد املضارب واآلاثر املرتتبة على 
، ومن صور التعدي خمالفته الشروط املتفق عليها بينه وبني رب عليه ذال ابلتعدي أو التقصري 

املال ، كأن يدفع له املال ويتفقا على االجتار يف بضاعة معينة ، فيخالف العامل ، ويتجر يف 
الدولة السلعة فإن العامل يضمن ما صودر من سلعة صادر تُ له هبا ، ف َ سلعة مغايرة مل يرخص 

،  تعدي والتقصري العرف املتداول بني أهل املهنة  وأهل اخلربةوالضابط يف التمييم بني ال .
املتاجرة خارج الوطن أو يف مكان ما مث خيتار املبيت يف أماكن ال  احلفظومن التقصري يف 

نه يضمن ألنه مقصر يف احلفظ ، كما لو سافر ذأمتن فيها على مال ، فتسرق تلك األموال فغ
القانونية فتصادر تلك األموال من مجارك  اإلجراءاتدون  اإلعالن عما معه من أموال وفق 

.حفظ رأس املال واملطارات فإنه مطالب ابلضمان ألنه مقصر يف  احلدود،  

بسبب مقدار  يكون العامل ورب املال قداخلالف بني : بني العامل ورب املال االختالف 
 الربح ، أو بسبب حتصيل الربح ، أو بسبب احلفظ وعدم التقصري أو التعدي 

يقول اتفقنا على الثلث ويقول العامل بل على  كأن:ـ يف حالة االختالف يف مقدار الربح 
إاا كان اخلالف قبل بدأ العمل وال بينة ألحدمها فالقول قول صاحب املال ألنه ف ، النصف
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صاحب البينة، بينة فالقول قول  ألحدمهاذاا كان  وذماميلك فسخ العقد ، وذهناء املضاربة ، 
.وذاا كان اخلالف بعد العمل وال بينة ألحدمها فنلجأ ذىل ما تعارف عليه الناس   

كان على ما   عمال بقاعدة األصل بقاء ما: قق الربح من عدمه االختالف يف حتـ يف حالة 
الربح فالقول قوله بيمينه مامل تكن بينة العامل كان عليه ح ى يثبت خالف الك ، وأنكر 

.ألن يده يد أمان  تظهر خالف الك   

يقبل قول العامل بيمنه ألن يده يد آمان وخاصة : االختالف يف احلفظ والتعدي ـ يف حالة 
.ا فالعربة ابلعرفعدم وجود بينة ، وعند اخلالف فيما يعترب تعداي أو تقصري  عند  

ينتهي عقد القراض بواحدة من أمور : عقد املضاربة انتهاء   

 ـ فسخ العقد أبي سبب موجب للفسخ 

   انتهاء مدة املضاربة 

.ولكن بشروط وضوابط حتكمها قواعد دفع الضرر موت أحد املتعاقدين ـ   

ــــبة اهلـــــــ  

اهلبة لغة التربع والتفضل على الغري ولو بغري مال، أي مبا ينتفع به سواء كان  :  تعريفها لغة
 ماالً أو غري مال

بدون عوض وهي تشمل الصدقة واهلدية  طوعا متليك عني حال احلياة: اصطالحاتعريفها 
.واألعطية ، وبني هذه املصطلحات فوارق ال يتسع اجملال لذكرها هاهنا   

.اهلبة مشروعة مبوجب الكتاب والسنة واإلمجاع: أدلة مشروعيتها   



 
50 

.1{فإن طنب لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرئياً }: قوله تعاىل: الكتاب   

.2{وآتى املال على حبه اوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل} :قوله تعاىل     

.3(حتابواهتادوا :) قوله ملسو هيلع هللا ىلص : السنة   

.4(حتقرن جارة أن هتدي جلارهتا ولو فرسن شاة  ال ): قوله عليه الصالة والسالم  

.5(العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه : )قوله ملسو هيلع هللا ىلص   

وانعقد اإلمجاع على استحباب اهلبة جبميع أنواعها: اإلمجاع   

ما و والتضامن ، ذىل التعاون والتآزر ،  أتباعه لقد دعا اإلسالم :احلكمة من مشروعيتها 
ومن صور خوية بني املسلمني فيما بينهم ،الك ذال من أجل تعميم الروابط االجتماعية واأل

.اهلبات والصدقات  التآزر  

وقعت ممن ميلك التصرف مستوفية الشروط اهلبة من عقود التربع اجلائمة فإاا : حكمها 
.شيء املوهوب وجاز له التصرف فيه ألنه دخل يف ملكيتهواألركان ملك املوهوب له ال  

ولكل ركن  ، الصيغة ،  للهبة أركان وشروط الواهب ، املوهوب له ، املوهوب: أركان اهلبة 
.من هذه األركان شروط  

هو كل قول أو فعل يقتضي اإلجياب والقبول ، ولقد اختلف ( اإلجياب والقبول ) الصيغة 
القبول يف اهلبة ، حيث اهب مجاهري الفقهاء ذىل عدم اشرتاط القبول الفقهاء هل يشرتط 

والراجح ال يشرتط القبول .بدليل جواز اهلبة للحمل واجملنون ، ويرى آخرون  وجوب القبول 
.، بل يشرتط عدم الرد ورفض اهلبة   
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. كاألهلية ، وعدم احلجر  ويشرتط فيه أن يكون ممن ميلك التصرف: الواهب   

فال تنعقد هبة املعدوم حقيقة أو حكما  وقت : ـ أن يكون موجودا وقت اهلبة : املوهوب  
.كأن يهبه ما سريثه من والده املريض ألن اإلرث غري موجود وقت اهلبة،  اهلبة  

فال تنعقد هبة احملرمات كاخلمر واخلنمير واملخدرات لعدم : أن يكون متقوما يف حق املسلم  ـ
.تقومها يف حق املسلم   

حيث ال تنعقد هبة املباحات ،كمياه األهنار ، و حطب : أن يكون مملوكا يف نفسه  ـ
.الغاابت ، وكأل األراضي البور أو األمريية   

.  أن يكون مملوكا للواهب وقت اهلبة   

ويف هذا الشرط حالف بني الفقهاء ، حيث أجاز بعضهم .  أن يكون حمرزا مفرزا غري مشاع 
.تسليمه الحقا ، ومنع آخرون الك ملا فيه من غرر مفضي للنماع  هبة املشاع ذاا قدر على  

.  أن يكون املوهوب متميما عن غريه ليس متصال به ، وال مشغوال  بغري املوهوب   

  قبض املوهوب ولقد اختلف العلماء يف القبض اختالفا كبريا ال يتسع املقام لذكر التفاصيل 
. 

مسألة الرجوع يف اهلبة ، حيث يرى بعض الفقهاء  اختلف العلماء يف: الرجوع يف اهلبة 
الواهب :) جواز الرجوع يف اهلبة ح ى بعد القبض وهو مذهب احلنفية مستدلني بقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

ولكن يكره عندهم الرجوع يف اهلبة ألنه دانءة وليس من  ، 1(أحق هببته ما مل يثب منها 
واز الرجوع يف اهلبة قبل القبض ، أما بعد القبض يف حني يرى آخرون ج ، 2مكارم األخالق

ذال الوالد لولده عند كل من احلنابلة والشافعية  عمال حبديث فال جيوز حبال من األحوال 
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أما املالكية .1(ليس لنا مثل السوء الراجع يف هبته كالكلب الراجع يف قيئة : )النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
لولده ولكن بشروط مخسة ، ومسي الك ابالعتصار ، وهذه فأجازوا رجوع الوالد يف هبته 

 الشروط هي 

عند هبة والده له   وأال حيدث دينا بسبب اهلبة كمن استدان 2  أال يتموج الولد بعد اهلبة ، 5
كمن وهبه بيتا قدميا ، مث     أال يتغري املوهوب عن حاله 3،  قطعة أرض من أجل بنائها 

كمن وهبه أحد أصوله   أال حيدث املوهوب له حداث يف املوهوب6 هدمه وبىن بيتا جديدا 
.  وأال ميرض الواهب أو املوهوب له 1،  قطعة أرض فغرسها شجرا    

 وهذه عموما موانع الرجوع يف اهلبة ، وهناك تفاصيل ال يتسع املقام لذكرها ، 

 وصل اللهم على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه 

هـ 1441شعبان / 11املوافق ل 9191/ 4/ 8/ ابتنة   
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